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63o48||ندستـــ |لزق|زيقحمد صل|ح |م|م رمض|ن مشعل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسميه صل|ح محمد سيد |حمد82|238
تـــج|ره |سيوط  ل|ء محمد |حمد عبــــد|لمفيد|882794
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|نم |حمد |لص|دق |حمد339845
5o9693ر طبــــ حلو|نمصط محمد مصط ز|
82|o53ر|ن ر|ن محمد ز |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مرفتـــ ز
25o|84 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنيه عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمد حسن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود |حمد محمد |حمد ع عفي 8|6383
78o283ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد محمد سل|مه محمد ع.
ى مصط عبــــد|لفتـــ|ح محمد642327 د|بــــ |لزق|زيق|مريم ي
3|82o3يم زر|عه ع شمسيوسف صل|ح |حمد |بــــر|
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|مر|م محمود عبــــد| |لسيد بــــدر68|625
6o294|ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد خ|لد |حمد |لع
وف|تـــمرو|ن |حمد حمدى عطيتـــ5|95|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
36o792 تـــج|ره بــــنه|دير بــــدر حس سل|مه مصط
32o763| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد س| عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع
228o|4 ره|زينبــــ محمد عبــــد|لعزيز |بــــو|لعن ثــــ|ر |لق|
8o2686|د|بــــ |لم |يه ح|مد محمد سيد|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد مصط |بــــويونس|7|5366
علوم ري|ضتـــ بــــنه|رو|ن حس|م |لدين عبــــد |لسيد عبــــد 527466
|377o4ندستـــ |لم |عبــــد |لرحمن خ|لد |حمد محمد |بــــوعي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمؤمن |حمد محمد عبــــد |لودود حسن3|372|
6867o9يكل يم  يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد |بــــر|
رهمصط عص|م |م مصط لط 6645|2 تـــج|ره |لق|
752o47يم سليم|ن معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسخلود س| لط |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |77|62
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد عبــــد|لمقصود |حمد||35374
ف محمود ز محمد232524 رهزينبــــ | تـــج|ره |لق|
رهندى عيد سلومه محمد227767 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o7523 د|بــــ دمنهور|ند| أحمد محمود محمد ع
و |287|3 تـــج|ره ع شمسمحمد حس|م محمد بــــرد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود |لسيد فرح|تـــ سليم|ن777253
ف عبــــد|لفتـــ|ح |لص|وى|477|25 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |
|3o8o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن ع|دل |لسيد عبــــد |لرحمن

ف سعيد ص|لح|5849 معهد ف ص بــــ سويفد| | |
ح|ن 894336 كليتـــ |أللسن سوه|جعبــــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لل|ه 
تـــج|ره ع شمسسل|م بــــدوى بــــدوى بــــدوى عرفتـــ|352924
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو |س|مه |نور عز |لدين صقر88|765
32866oد|بــــ طنط|مع|ذ |س|مه محمد خليل حسن|
68|9o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسنتـــ ن| |لسيد محمد ي|قوتـــ
26o926تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنور| ع|دل فتـــ |بــــو|حمد 
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7o5827يم د|بــــ |لمنصوره|حم|ده محمد محمد تـــوكل |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيح عمرو محمد محمد|لرف|6577|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقين محمد عبــــد |لوه|بــــ |لسيد مطر776768

حقوق |لفيومحمد ط|رق عويس عبــــد |لغ |87872
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمريم روم| عبــــود بــــش|ره848564

7oo44 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومف|طمه ح|تـــم عبــــد| عبــــد|لبــــص
76296o|حقوق |لمنصورهيم|ن محمد |بــــو |لمجد صبــــرى
6o|8o7تـــربــــيتـــ طنط|س|ره |لرف| |حمد سليم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|صفو|ن عبــــد|لبــــ|سط خليفه سليم|ن827763
يم عبــــد |9473|4 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن |بــــر|
5o9o3يف عزتـــ عبــــ|س كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعزتـــ 
تـــربــــيتـــ بــــ سويفسه|م عي عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ|ح56|63

ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد|لن| يس |سم|عيل634795
8|6|3oتـــمريض |لم | بــــ|سم محمد ع عبــــد|لرحمن
صيدله ع شمسعبــــد |لرحمن عل|ء محمد جمعتـــ9385||
5|4o36|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيم|ن |حمد حسن |حمد |لشيخ
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريششيم|ء ح|مد رش|د ح|مد ع|شور|76789
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــده فخري نور727|83
424oooتـــمريض |إلسكندريتـــ ول|ء أحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لع| عبــــد ربــــه محمد عبــــد ربــــه265284
كليتـــ طبــــ أسو|نتـــ عبــــد|لصبــــور محمد بــــحر846952
رتـــ|ندى محمد محمد |لسيد عبــــيد779786 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهم|جده محمود عبــــد|لكريم |م 98|236 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررودين| |مجد عبــــد|لمنعم محمد |لشن|624|5
||6o36ندستـــ حلو|نمرو|ن |حمد |لحسي ن صبــــيحه
7o6697يم معهد ف ص |لمنصورهمحمود حس مصبــــ|ح محمد |بــــر|
5o|334 تـــمريض |إلسكندريتـــ حس|م |لسيد ج|بــــر مصط
نوعيتـــ |لزق|زيقأمل محمد جوده محمد |لسيد626255
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نندرو |يه|بــــ فيليبــــ |سحق م |9278||
56o9oكليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعم|د رجبــــ حميد |حمد

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقروى محمد |حمد مصط |لبــــحطي642839
حقوق |لمنصورهكريم حس محمد ع |بــــو ليله677849
832o52تـــج|ره |سيوطمن|ر محمود |حمد محمد
626o88|زر|عه |لزق|زيقمحمد عبــــد|لعظيم مصط عبــــد
تـــمريض دمنهورمحمود محمد محمد نو|م س|رى728|54
3|6o98يم ره|ندى ه| غريبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|

64o93|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنيه خ|لد سيد يوسف
26772o|جرس ر محمد  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|يه عبــــد |للطيف حمدى نج|53224|
52oo73ى عبــــد |له|دى قميحه معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ح ي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقه|جر عص|م محمد مسعد |بــــو ش|دى|285|6
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د|بــــ دمنهور|سل|م محمد عبــــد|لسل|م سعيد |لسيد|49272
علوم ري|ضتـــ |سيوط حمد عبــــد|لن| حسن عبــــد|لع| 72|5|9
د|بــــ دمنهور|م|رل رمزى لبــــيبــــ م |496725
ر خ|لد دسو |لبــــش|وى775455 د|بــــ |لزق|زيق|ز|
طبــــ |لمنصورهمحمد عرفه شعبــــ|ن محمد عرفه ش|دى679263
42o778د|بــــ كفر |لشيخ|حمدى عطيه عبــــد|لخ|لق عريضه

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ محمد متـــو محمد26|35
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م فتـــ عبــــده محمد642273

5|88o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنيه |حمد معوض محمد
طبــــ حلو|نرو|ن محمد مختـــ|رعبــــده |لبــــر5674|2
ش|م عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لق|642867 رتـــ|سم|ء  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
35o775تـــج|ره ع شمسسم|ء عبــــد|لش| رمض|ن عبــــد|لش
6|59o7حقوق د |طمحمد ن| |لسيد |لص|يغ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــه ج|بــــر مصط |حمد59347
36o463تـــمريض بــــنه|حسن|ء مسعد محمد طه قطوطه
64o|64ش|م عبــــد |لمنعم ع شلبــــي د|بــــ |لزق|زيق| 
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمن|ر |يه|بــــ محمد عبــــد |لع| شه|6934|4
ي محمد مخيمر2232|4 ثــــ|ر د |ط|عبــــد| خ
زر|عه |لمنصورهمع|ذ |لمتـــو مع|ذ ه| 6625|7
تـــربــــيتـــ سوه|جمظهر |لجزيرى عبــــد| ه|شم  654||9
5o|58|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــسنتـــ صل|ح محمد |لضوى
تـــج|ره |لزق|زيقعمر |لسيد شعبــــ|ن |لسيد625966
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمدى محمود محمد محمد خ|طر5|7757
64o496حقوق |لزق|زيقلمعتـــصم جم|ل عبــــد |لحميد ع |لسيد
7o9967 د |يوبــــ عبــــد د|بــــ |لمنصوره|حن|ن محمد عبــــد |لع|ل مج|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم رض| محمد |لبــــكرى|75423
9o4452 م محمد |سم|عيل كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــيوسف |د
تـــج|ره سوه|جسل | سم سل|مه حن 896888
52o929|ء أم عبــــد |لمقصود عبــــد |لغف| معهد ف ص |ل|سكندريهأ
رهندى طلعتـــ ع |لجندى عفي 48375| د|ر |لعلوم ج |لق|
7|o6|7|يم |لنج ر |لشح|تـــ |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهنرم ش|
82364oتـــج|ره |سيوطمن|ر محمود نجيبــــ محمد
معهد ف ص طنط|شيم|ء تـــ|مر فتـــ |لسيد متـــو442857
وف|تـــحمد محمد محمود محمد محمد شنبــــ|356232 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء عبــــد|لرحيم سيد عثــــم|ن|4|5|84
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء رجبــــ عبــــد|لح|فظ عبــــد|لعليم|269348

د|بــــ |لفيوم|محمد عيد محمود |سم|عيل72496
يم |لدبــــ|س|76822 تـــربــــيتـــ |لعريشنورس |حمد |بــــر|
69oo86تـــج|ره طنط|من|ر حس |سم|عيل عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه مجدى عبــــد|لرؤف يوسف4|2662
5433o7تـــ حمدى |لسيد عبــــد|لو|حد ن زر|عه دمنهورأم
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529o39ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|م | لط عبــــيد فهيم
868o93عل|ج طبــــي قن|نيف حفيظ ر|غبــــ |سحق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط |لسيد عبــــد|لجو|د محمد ز|يد494454
7o9o6o تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد |لعو محمد |لعو
6987o7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود عبــــده ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح رمض
792o28يم عبــــد|لسل|م تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر حسن |بــــر|
معهد ف ص |سيوط  سم|ء ع|دل محمود عطيه|56|9|9
رهمحمد سيد ح|مد ز|5695| تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منه | محمود ف|روق بــــ| |لف 266945
6o8384تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ح رض| |لسعد|وى |لمرشدى شلبــــى
رهخلود جم|ل عبــــد |له|دى عبــــد | بــــدوى635366 عل|ج طبــــي |لق|
4336o6|يف يف  طبــــ طنط|يه|بــــ أحمد 
27o383ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لع| ع عوض | |لكو
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــتـــوم|س رفعتـــ جيد |سعيد 2|7|92
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييثــــم محمد طه عبــــد||83442
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجيه|ن سليم|ن نصيف سليم|ن636879
ندستـــ |ل|سكندريهمهند حمدى مبــــروك عسكر4|5289
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ننفيسه محمد عبــــد|لعظيم ع 847477
679o|8|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لمع ع عبــــيه
تـــج|ره سوه|جشيم|ء طلعتـــ عبــــد|لل|ه |سم|عيل239342
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|محمد محمود دي|بــــ |حمد8|5266
6935o8ه |يمن لط عبــــد |لق|در|لخمي تـــج|ره |لمنصورهم
8|o935|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن وديع حكيم يوسف
علوم |لزق|زيقمرو|ن حمدى لط عل|م3|7755
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد مجدى سيد ش|ف44495|
84o947معهد ف ص |سو|نف|طمه ج|دو بــــكر |حمد
يم|333343 ف بــــند|رى |بــــر| د|بــــ ع شمس|حمد |
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــل|ء حس س|لم محمد عل|م||47932
تـــج|ره بــــور سعيدف|روق محمد ف|روق |لسيد عز|زى765457
تـــج|ره دمنهورمحمد مجدى عبــــده محمود |بــــون|ر2||435

ره|رضوى محمد عزتـــ حس |2677 د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد وحيد قطبــــ |بــــو|لحسن973|26
ى |حمد مصبــــ|ح |بــــو قمر|435926 تـــ ي تـــج|ره |ل|سكندريهم
د|بــــ ع شمس|رحمه محمد منصور س|لم53492|
238o57|ف عبــــد|لرحمن ع محمد د|بــــ بــــ سويف|يه |
243o42|ندستـــ حلو|نحمد مختـــ|ر محمد ع ص|بــــر
4o87o8د|بــــ طنط|ف|طمه محمد عبــــد|لعزيز خليل ص|لح|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|خ|لد محسن لط محمد334286
تـــربــــيتـــ ع شمسشه|بــــ محمد محمد ع ي|س 66244|
49o3||تـــج|ره طنط|مريم عل|ء نور|لدين شح|تـــه عبــــ|س
|د|بــــ طنط|منيه |يمن عنتـــر حسن خليفه|432358
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تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهليدي| ن| |سح|ق حن|4|7543
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|ري|ن| وسيم وديد صليبــــ477435
776oo2|يم عي عبــــد |لعزيز حقوق |لزق|زيقيه |بــــر|
6|855oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طأحمد أحمد أحمد محمد |لعبــــد 
ره|كم|ل ش|كر نجيبــــ ش|كر4254|3 د|بــــ |لق|
رى عثــــم|ن 886468 تـــمريض |سيوطعمر عبــــد|لنبــــى ز
ور328446 صيدله ع شمسمحمد ه| حس محمد 
|5o357|تـــج|ره ع شمسحمد محمد |حمد محروس
يم حم|د766598 حقوق بــــورسعيديوسف حسن |بــــر|
لس كميل لطيف فرج بــــخيتـــ8|3454 د|بــــ ع شمس|ك
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيوسف زكري| حسن حسن3|3252
د|بــــ |سيوط| مينه سيد رمض|ن خميس|884996
|48o46 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف صل|ح |لدين |لسيد مر
لسن ع شمس|مروتـــ |سم|عيل |لسيد |سم|عيل355248
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصل|ح ي| صل|ح  |ره258669
35o35oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عم|د عطيه سعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد ع|دل سعيد يوسف |لعقدتـــ|6473|4

رهبــــ|نوبــــ عص|م بــــخيتـــ شنوده|36447 حقوق |لق|
437o69نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم محمد شح|تـــ خليل زيد|ن
42oo86ى نوعيتـــ كفر |لشيخرضوى |لسيد |لسيد |لسيد ع |لقرق
846o84كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم | وجيه غط|س |سك|روس
7668ooتـــربــــيتـــ |لعريشن| محمد عبــــده محمد |لدبــــ|س
تـــمريض بــــنه|بــــتـــ |ل|حمدى يوسف أحمد محمود4522|6
علوم طنط|رضوى عبــــد |لع| مصط عبــــد |لع65|426
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد و|ئل عبــــد|للطيف |حمد مصط 328655
9o652o صيدلتـــ سوه|جمريم |سح|ق ن|شد صليبــــ
885o52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزينبــــ ي محمد حموده

63|4oندستـــ حلو|نمحمود عر|بــــى عبــــد |لغ حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|د | ه| فهيم وديع66|237
7o2o34ر |حمد شبــــيبــــ ندستـــ بــــنه|محمد |لتـــه| م| كليتـــ 
د|بــــ |سو|ن|عبــــد|لرحمن ص|لح ربــــيع محمود843465
ر عيد|67|244 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ع|طف عبــــد|لظ|
88669o كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطعزه فرغ شعبــــ|ن مر|د
د|بــــ سوه|ج|محمد محمود شح|تـــه ع 55||92
6o34|4يم |لعر طبــــ طنط|محمد رض| عز |لرج|ل |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود حس|م محمد عبــــد|لحق267944
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم مدحتـــ محمد |لبــــيه243|25
68|o94|تـــج|ره |لمنصورهحمد |سم|عيل عبــــد | |بــــو |لمع
27o998|يم ه مصط عبــــد|لرسول |بــــر| معهد ف ص بــــنه|م
6o3877د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مصط كم|ل عبــــد|لجو|د طول|
752|o8لسن ع شمس|ه|يدى ط|رق جوده حج|زى
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434o|5ش|م |حمد حل |بــــو|لن محمد طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء 
6o66o8ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسعيد عبــــد |لسل|م عبــــيد
صيدله |ل|سكندريهسمر مسعود |لتـــو محمد |ل |د4262|5
69o|84تـــج|ره بــــور سعيدمحمود مصبــــ|ح عبــــد |لرؤف جبــــر
33o628كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسهيلتـــ |لسيد يوسف |لسيد ه|شم
طبــــ |سيوطجم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لبــــر عثــــم|ن  4856|9
5o3968|تـــج|ره طنط|حمد محمد مرغ |سم|عيل

ى|833|3 ى عبــــد |لسل|م بــــح رهحمد بــــح ندستـــ |لق|
6273o4طبــــ |لزق|زيقروضه خ|لد عبــــد|لق|در عطيه سلط|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــه|جر عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد 692768
يم|63494 نوعيتـــ |لزق|زيقف|رس |لسيد ن| |بــــر|
|555ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزينبــــ من سعد محمد محمود
6227o2تـــج|ره كفر |لشيخعمر مختـــ|ر مختـــ|ر |حمد بــــحيلق
ندستـــ |لم |بــــ|تـــريك عص|م ك|مل ص|لح7924||
ندستـــ |لزق|زيقكريم عبــــد|لرحيم شعبــــ|ن |لحو|جرى643793
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد سعد محمد محمد||69733
ين| |س|مه ثــــ|بــــتـــ نخيل4|54|2 رهف تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د محمد |لضوى محمد237|32
يم98|45| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م عز |لدين طه |بــــر|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم |حمد رمض|ن حسن سمهودي826653
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدند| |نور فتـــ ش|ذ 96||85
يم عبــــد|لفتـــ|ح785232 معهد ف ص |لزق|زيقمحمود دسو |بــــر|
23o765|م حس |حمد |حمد رهد تـــج|ره |لق|
9o2728طبــــ سوه|جشح|تـــه عيد حج|زى عبــــد|للطيف

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ل فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد |لعظيم محمد|6279
بــــي 678763 حقوق |لمنصورهس|ندى محمد عبــــد |للطيف |ل
يم||76847 يم ع حسن |بــــر| تـــمريض  |إلسم|عيليتـــبــــر|
زر|عه مشتـــهرش|دى حس|م حسن ضلي 2696|2
5o3|99علوم |سو|نمن|ر ج|بــــر ج|بــــر حسن محمد
5|78o||تـــربــــيتـــ دمنهورندى خ|لد محمد عط
ن| مدحتـــ مجدي فيلبــــس838747 كليتـــ طبــــ أسو|نم
تـــج|ره بــــنه|سندس |س|متـــ |حمد محمد63|336
6o7696تـــربــــيتـــ طفوله طنط|زينبــــ |لسيد محمد |لسيد مسعد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرويد| عبــــد |له|دى زكري| |حمد69385
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس |ر مختـــ|ر عبــــد |لبــــ|سط محمد897|3|
7o2376تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــه محمود |لسيد |لصديق |لهبــــ|بــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد زغلول عبــــد | حسن|779556
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| محمد نور|لدين محمد |نور |ل|236362
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|ر| عوض |لديس |لمحمودى687288
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن ص|لح عبــــد |لتـــو|بــــ محمد رجبــــ|9838|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمرو|ن محمد زكري| محمد ص|لح |لعفي 53995|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ند| |لسيد عل|م|25638
92493o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرفوزى منقريوس فوزى مو
63o3o2|يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لق|در مهدى |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد |حمد |لسيد642797
836o73|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|بــــو|لحسن محمد ع |حمد|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو عل|ء عيد خليف253934
7o35o2|تـــج|ره |لزق|زيقسحر محمود منصور ع متـــو |لرص

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعم|ر |حمد محمد |حمد عبــــد|لر|زق9|357
رهمنه | ط|رق رمض|ن عبــــد |لحميد|2238 تـــج|ره |لق|

صيدله ع شمسع ي ع محمد344442
صيدلتـــ |لم |سم|ء محمد |حمد عبــــد|لغ |5765|8
صيدلتـــ سوه|ج  لشيم|ء |لسيد محمد عبــــد|لسل|م|3|9243
علوم |لمنصورهمن|ر عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح ع |ل |ط676396
8o2236علوم ري|ضتـــ |لم |ح|زم محمد رشدي عبــــد|لصمد

443o6تـــج|ره ع شمسمصط عيد حس رضو|ن
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه محمد عيد سليم856254
رتـــ يم|ن ج|د محمد |بــــو |لحسن|2|533| تـــمريض |لق|
9|o|57 طبــــ حلو|نبــــيتـــر ر| نسيم جيد
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عبــــد|لستـــ|ر تـــم|م سيد|899277
رتـــ| ن نش|تـــ لويز زخ|رى|792|89 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يل ج |لزق|زيقسل عبــــد|لعزيز |لسيد محمد شعبــــ|ن637992 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عص|م حسن ص|لح349793
4o3o88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد وليد محمد مصط محمد

ل|ل عبــــد شمردن|64482 ف  د|ر |لعلوم |لفيوممنيه |
4|77o2يم يم محمد ر|جح إبــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر |بــــر|
ع| طيبــــتـــ تـــسويق وتـــج|رتـــ إلكتـــرونيتـــ بــــ|لمع|ديمحمد فتـــ |لسيد |حمد9||54|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهر| | ن عبــــد |لعزيز ن ند|8752|5
رتـــ|د | |لسيد فرج محمد عطوه238546 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o|645 |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نه|ل مجدى |نور |لنوس
د|بــــ د |ط|فرحتـــ عبــــد|لمنعم محمود |لسيد9544|3
682o3|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنور|ن وليد محسن ع حسن
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد ه|رون محمد م|لك843983
248o3|| ف محمد |لسم|لي د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منيه |
تـــج|ره |لمنصورهوق رض| عثــــم|ن عبــــد |لحميد عثــــم678889
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــتـــ خ|لد عبــــده محمد754854
6|2o55تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ عزتـــ محمد شكرى |لجمل
بــــي |687777 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء سم عرف|تـــ يوسف |ل

85o58تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــه سيد ربــــيع عبــــد |لعزيز
تـــج|ره بــــنه|رحمه |يه|بــــ رمض|ن |لحسي صبــــح2|6826
48o958|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنيتـــ رمض|ن حسن ع خليل
3457o5علوم ع شمسنور| من فوزى رمض|ن ع حج|ج
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4ooo|oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخك|رين كميل عزيز صليبــــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طكر|م |لسيد زكري| رجبــــ||783|6
27o23رهرحمه ن| عبــــد |لتـــو|بــــ ح|فظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــ|تـــ|ج |لدين |حمد محمد دبــــور528764 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى سعد محمد عك|شه722|77
25o573طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود محمد مصط حنيجل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر مسعود حمدي محمد829972

2o969| رهعبــــد |لعزيز محمد جم|ل |لدين عبــــد ندستـــ |لق|
لسن ع شمس|د| | صبــــرى متـــو |لسيد محمد27688|
يد||8827 تـــربــــيتـــ |سيوط  يم|ن عبــــد|لبــــص عبــــد|لع |بــــو|ل
48o35ف محمد ك|مل زر|عه |لفيوممحمد |

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن لط فتـــ عبــــد |لحميد|6|533|
ندستـــ بــــنه|حمد ص|بــــر محمد عبــــد|لتـــو|بــــ|339658 كليتـــ 

ندستـــ حلو|نو|ئل محمد عبــــد | عل|وتـــ45628
875875| ر عبــــد|لمنعم عبــــد|لمتـــج حقوق |سيوط حمد م|

2o747| ندستـــ حلو|نحمد جمعه عوض عبــــد |لغ
د|بــــ كفر |لشيخ|حمدي حمدين حمدي عبــــد |لعظيم |لبــــستـــ4552|4
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعم|ر ع|دل ملي أبــــوسعيدتـــ246965
تـــج|ره ع شمسعبــــد| محمود عبــــد|لسميع محمد2267|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لليل محمد حف |67686
2|3|o9ه محمد سيد محمد عبــــد|لنبــــى رهن تـــج|ره |لق|
843o98د|بــــ |سو|ن|سهيله ع|مر عبــــد|لمنعم محمد
|53o64رهزي|د |حمد محمود محمد ندستـــ |لق|
||8o39رهسهيله حسن عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسكرى تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|يه سعيد |ل|حمدي |لمسلم| |277574
9o2357|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه |حمد فر|ج محمد
8o278||د|ر |لعلوم |لم |يم|ن ح|مد عبــــد|لع|ل حسن
ى فرج |لنج|ر|77367 طبــــ ع شمسس|ره صبــــرى خ
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحن|ن عويس جمعه محمود عبــــد |لبــــ|244838
حقوق طنط|مريم عمرو فتـــوح |م|م2896|4
3487o9ف عبــــد|لعزيز بــــيو شمعون ر|ء | تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه |لز
يم |حمد حموده443856 تـــج|ره دمنهورمريم |حمد |بــــر|
6o9446كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورع |ء عص|م |لدين محمد عبــــد |لغف
8|5|5oتـــج|ره بــــ سويفروفيده محمد شعبــــ|ن محمد
35|o58د|بــــ ع شمس|ه|جر |يمن عربــــي محمد
49642o|ه حمدى محمد خليل تـــربــــيتـــ دمنهورم
تـــج|ره |لمنصورهمحمود ع|دل |لسعيد محمود ع677329
ف عبــــد|لر|زق مندور434844 نوعيتـــ طنط|دع|ء أ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمل نعيم بــــنيوتـــ سمع|ن|829677
يم حموده|998|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم|جد رزق |بــــر|
7||54o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد مجدى فريد فه تـــعيلبــــ

Page 8 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم |لفيومسم|ء محمد جل|ل عبــــد |لص|دق|73462
تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد حم|ده عبــــد|لفهيم عليوه|25|882
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|ر| محمد |حمد |حمد |لخو|لقه7347|5

طبــــ بــــ سويفمحمد نبــــيل محمد ن|دي54376
63o35o| مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــح|زم ط|رق محمد محمد عبــــد
7o2773|د|بــــ |لمنصوره|حمد و|ئل محمد |لسيد |لزين
علوم ج|معتـــ د |طندى عز|لدين |بــــو|لعن |حمد  |د442944
تـــج|ره طنط|كريم صل|ح عبــــد|لعزيز حس 87|324

2o488| رهمحمود خ|لد محمود عبــــد علوم |لق|
معهد ف ص سوه|جمصط |حمد عبــــ|س محمد7|8654
75|4oo|وف|تـــحمد مسعد |لسيد مسعد محمد عيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
49o268 د|بــــ |ل|سكندريه|رغده أس|متـــ عم|د |لدين |لسيد عبــــد
7o3|39|د|بــــ |لزق|زيق||ء سعد سليم|ن حسن |ل|عور

53|o7ر سيد عبــــد|لعظيم ر|ء م| صيدله بــــ سويفف|طمه |لز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|عبــــد |لرحمن محمد سعد زغلول محمد ع |76284
26|8o5|ندستـــ حلو|نحمد ع|مر محمد ع|مر عبــــد |لجليل
49o|55ن ع| تـــ محمد ع|رف ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن
معهد ف ص سوه|جي|سم عبــــد|لن| |نور |لسيد 897322
||56o2ندستـــ حلو|نعمر عل|ء عبــــده سليم|ن |حمد
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ محمود |لمتـــو عبــــد |لغ ح|مد622857
تـــج|ره |سيوطعل|ء |حمد محمود ع 892972
رهبــــسنتـــ محمد مفتـــ|ح عبــــد|لجو|د223569 حقوق |لق|
4433||| زر|عه كفر |لشيخحمد |لسيد |لبــــيو |لسيد |لبــــيو
د|بــــ حلو|ن|حمد ر| عبــــد|لمجيد سيد|233845
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|له|دى |لسيد عبــــد |له|269847
4|o759د|بــــ طنط|أم| |يمن محمد عثــــم|ن|
يم ع |حمد |لديبــــ|437786 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخله|م |بــــر|
ه |لسيد ع |لحو |498427 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
64o469د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد عبــــد |لعزيز محمود |حمد محمود عويس
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود خ|لد مط|وع حسن مط|وع939|4|
ف متـــو صديق5|6354 ره|س|ره أ عل|م |لق|
ه و|ئل عبــــد |لمعبــــود |حمد يوسف84|682 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
يم محمد754838 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |حمد |بــــر|
682o9oيم |لسعيد د|بــــ |لمنصوره|دين| س|مح |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود عص|م |حمد محمد  |399|9
8oo|59تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|زم طلعتـــ عبــــد|لبــــ|ري |لسم|ن
ر636544 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد خ|لد |لسيد |حمد ز| ع| 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محمود مو|26546
ي |م |حمد رمض|ن2|36|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم ي
336o93كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم حمد|ن محمد محمدين
6242o5يم عبــــد |لوه|بــــ ع غلوش معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــزي|د |بــــر|

Page 9 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

36o4o8يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ عبــــد|لمنعم |بــــو |لسعود |حمد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــدر سل|مه حسن سليم754994
تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء ع |حمد عبــــد|لد|يم||88279
22o763رهسم|ء بــــ|سم عبــــد|لغ درويش تـــج|ره |لق|
ل|526473 ف ن| عبــــد|لع|  وف|تـــحسن | معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
88o924 د|بــــ |سيوط|من|ر محمد ع محمد مو
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخجم|ل حج|زى عبــــد|لكريم شح|تـــه438987
ندستـــ حلو|نسندس محمد |سم|عيل ع يوسف49|7|2
تـــج|ره بــــ سويفمحمد رمزى عبــــد |لوه|بــــ محمد بــــل|ل52649

ف|د254755 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جبــــر معيوف 
6o3567طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد محمود |لسيد محمد |لسيد
ي|348222 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء ي| محمد ع بــــح
|5o67oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |حمد سليم|ن |لدعوش
ره|روبــــ| |حمد محمد |حمد57994| د|بــــ |لق|
كليتـــ |أللسن سوه|جرن| |س|مه ثــــ|بــــتـــ مصط |لقليوبــــى26755|
يف ح|فظ خليل|922||4 تـــج|ره طنط|حمد 
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن ه| ر|تـــبــــ عبــــد|لع|ل7996|3
4o4592تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمد ز|يد عطيتـــ محمود حم|د

تـــج|ره بــــ سويفمريم عزتـــ جرجس غبــــور66944
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد رأفتـــ محمد شه|بــــ |لدين6|2458
4o36o2كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشم|جد محمد عل|ء |لدين حسن محمود
2|94o2تـــج|ره ع شمسندى جم|ل مبــــ|رز حسن
ر صبــــرى ف|يز 495|92 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم|رك م|
4|6o|5تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخدير خ|لد ممدوح |لسيد ع|مر
5o7636 تـــج|ره |ل|سكندريهندى خ|لد ع محمود حس
34o927تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لرحمن عل|ء عبــــد|لو|حد عبــــد ربــــه

د|بــــ حلو|ن|سم|ح قنع|ن عبــــده عبــــده||498
يم8|7||8 تـــج|ره بــــ سويفمن|ر محمد كم|ل |لدين |بــــر|
ف عبــــد|لرحيم محمد رزق354344 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه رض| فتـــ محمد |بــــو|لعن |249845
4o5799د|بــــ دمنهور|شيم|ء رمض|ن فتـــ محمد محمود
633|o4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقويد| محمد ك|مل عبــــد|لحميد
رهشيم|ء محمود فوزى محمود53284| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
23323oره|ي|سم حمدى عبــــد|لع|ل خليل د|بــــ |لق|
4834ooد|بــــ |ل|سكندريه|ريم |سم|عيل محمد محمد ع
|375o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نصموئيل ن|دى |نور يعقوبــــ

5956oحقوق بــــ سويفي|ر| ع سيد ع
ين ح|مد لبــــيبــــ عم|ره457576 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ش
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|م رض| ص|لح ص|لح |بــــو كتـــيعه286425

علوم ري|ضتـــ حلو|نف|طمتـــ بــــطل محمود عبــــد|لغ 25663
6oo978علوم طنط|بــــسنتـــ محمد مجدى ع سنبــــل
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ريرتـــ||272 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم محمد سيد |بــــو 
27o296تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ح|زم عبــــد|لحميد محمود رضو|ن

424oo|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |حمد محمد سيد عمر
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |حمد ع حسن عبــــد|لع|ل223423

579o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنور طه |نور محمد
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء محمد ع |حمد|886646
6o36|o معهد ف ص طنط|سه|م شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز |حمد |لدسو
يم عبــــد |لعزيز|687674 يم |حمد |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمهند محسن محمد محمد |لش|ف998|69
4o7424|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد|ء |يه|بــــ محمد |بــــو |لفضل عبــــد
||894|| كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطن| سيمون ن| عز حل
تـــج|ره بــــ سويفسم|ء |بــــوبــــكر محمود محمد|857926

يم عبــــد |لمو72|35 ره|سل سعيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره طنط|مه|بــــ |يه|بــــ نبــــيل محمد زيد|ن429624
42o923يم ع تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نند| عبــــد|لفتـــ|ح ص|دق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطغ|ده ع محمد عبــــد|لع|ل  877969
7o267|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|زينه |لسيد محمود سيد |حمد رزق
يم ض| 39|2|8 تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط |بــــر|
6875o8 يم |لعج يم محفوظ |بــــر| ندستـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
5|4|o5صيدله |ل|سكندريهمن|ر سم |بــــوزيد محمد |لغمر|وى
494o|6د|بــــ دمنهور|محمد |لسيد محمد معوض عيد

صيدله حلو|نعبــــد |لرحمن م |لدين محمد سعيد28585
|د|بــــ طنط|س|رتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم عبــــد 665||6
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد |للطيف مو |لمو|686449
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ع|بــــد محمد محمد بــــند|رى775277
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |سم|عيل عبــــد|لنبــــى عبــــيد6629|4
25|23oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| ن| عبــــد|لنبــــى رزق
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعبــــد |لرحمن عبــــد |لمو حسن عبــــد |443374
22|oo4كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد ممدوح تـــم|م نجدى
يم عبــــد | |لبــــغد|دى677265 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |بــــر|
5|225o يم مر معهد ف ص |ل|سكندريهنور عبــــد |لنبــــي |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ء |يمن محمد محمد|26887
يم |لديبــــ4465|6 زر|عه طنط|دين| |لسعيد محمد |بــــر|
يم||6299 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مصبــــ|ح ع |بــــر|
رهحمد جم|ل |حمد م|جد|52925| تـــج|ره |لق|
53724oتـــربــــيتـــ دمنهوره|جر سعد عبــــد |لمنعم حسن رزتـــ
3|86||| زر|عه ع شمسيتـــ عل|ء محمد ع
628|2oوف|تـــمحمد فتـــ ر مض| ن محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر محمود رمض|ن محمد7|537
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س|رتـــ جم|ل عبــــد| |لمتـــو قنديل6523|6
5|665oطبــــ |ل|سكندريهوق تـــوفيق محمد س|لم
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد سليم|ن يونس سليم|ن محمد3|3435
7|o58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|سم عل|ء شح|تـــه ظريف

|3o356تـــج|ره ع شمسريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
حقوق |سيوطمريم ميل|د يوسف فريد36326|
حقوق |ل|سكندريهو|ئل ر| تـــوفيق عبــــد|لمنعم488265
تـــربــــيتـــ دمنهوريه مبــــروك محمد بــــسيو |7|55|5
يف ح|فظ عبــــد |لمقصود جعفر677583 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعص|م 
5|o936|ف شح|تـــه |حمد سليم|ن معهد ف ص |ل|سكندريهحمد |
ثــــ|ر د |ط|سم|ء مصط |لسيد مصط خ |695342
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ل |ء حسي محمد حس 852545
ندستـــ |لمنصورهيوسف طه محمود عوض دويد|ر|68543
يم |حمد|83276 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى| |م بــــدر |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| حسن|ء وجيه سليم|ن ع|مر267437
ف |حمد حد|د|6765|5 علوم دمنهور|ء |
زر|عه مشتـــهرعبــــد| مجدى عبــــد| يوسف ك|سبــــ328428
34|o55كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|زي|د |حمد عبــــد|لسل|م طو عل|م
وف|تـــمصط رجبــــ حس محمد37647| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |سيوطن|ديه جم|ل محمود عبــــد|لغف|ر6|8238
لسن ع شمس|مريم محمد محمد سيد24834|
9o38oo تـــمريض سوه|ج نور| محمد محمود ه|شم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــسمه رأفتـــ شو رزق بــــقطر4|2487
833o59 معهد ف ص سوه|جبــــه محمد |حمد حن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد7237||
4o63|8حقوق |ل|سكندريهبــــ|سنتـــ محمد ج|بــــر ع |حمد
ن| عبــــد |لمسيح جرجس منقريوس773269 د|بــــ |لزق|زيق|م
د|بــــ ع شمس|منتـــ | |يمن |بــــو |لعل| حس 323687
يم سعف|ن|452|6| يم خ|لد |بــــر| حقوق ع شمسبــــر|
272754| تـــربــــيتـــ |سيوطيه محمد عبــــد|لم|لك عبــــد|
49|o65د|بــــ |ل|سكندريه|فرحه مجدى عبــــد |لوه|بــــ محمد خميس
ف محمد ش|ف عوض فرح7|3||7 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن خ|لد حس ص|لح يعقوبــــ642|2|
2oo|7|يم ح|فظ رهسل|م محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ه محمد فوزى محمد|626388 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م
د|بــــ ع شمس|نور عص|م بــــهيج عبــــد |لحليم787|4|
معهد ف ص بــــنه|سم|ء عبــــد|لمع عبــــد|لع|ل ط|يل||26957
69o366|ل|ل |حمد د|بــــ |لمنصوره|سل|م |لسيد ج|د 
25o9|o| |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد محمود م
4o735oلف للفن|دق |ل|سكندريه|ن|ديتـــ عل|ء عبــــد |لرسول محمد يوسف
معهد ف ص |لمنصورهمسه محمود محمد محمود |لغلبــــه|67894
8934o9  طبــــ |سيوطعبــــد| ح|تـــم ض| |حمد
معهد ف ص |سيوطط|رق محمد عبــــد|لحكيم رضو|ن 7|8836
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8|358oيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مروه مهدي |بــــو|لنور |بــــر|
5o564د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | محمود حسن |حمد

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنه | عم|د|لدين رشدى شتـــله249377
6o3463|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد رجبــــ عبــــد |لعظيم |لقز|ز
حقوق سوه|جمريم ع|مر |حمد ربــــ|بــــ 3475|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دين| رفعتـــ عبــــد |لع| محمد |لصي 627924
7o6228| حقوق |لمنصورهيم|ن فريد شو |لمتـــو
علوم ري|ضتـــ طنط|مرو|ن عبــــد |لعزيز مصط عبــــد |لعزيز 449783

5o656كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن عص|م |لدين حس حسن
يم|6|526 حقوق بــــ سويفحمد ع حسن |بــــر|

تـــج|ره بــــنه|يوسف زين |لع|بــــدين محمدى |حمد بــــط|34757
زر|عه ع شمسبــــتـــه|ل مصط محمد عبــــد |لمنعم سمك8|2224
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن عبــــد | بــــهنس|وى محمد بــــهن |لنج766529
52o65|| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ فتـــح | محمد أحمد فتـــح
يم يوسف5|6969 تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لرحمن |بــــر|
ر جم|ل محمد عبــــد |لنبــــى منصور697558 د|بــــ |لمنصوره|ش|
75o424تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمرو|ن محمود عبــــد | محمود
9oo596 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرح|بــــ محمود شعبــــ|ن رجبــــ
معهد ف ص ري|ضه طنط|إيم|ن |حمد ع محمد محمد مصط 453647
طبــــ سوه|جند محمد شكرى ش|كر 5|8958
2545o3|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |يمن عبــــد|لفتـــ|ح |حمدج|د
7767o|ش|م عبــــد |لغ مغ|ورى تـــج|ره |لزق|زيقمحمود 
ف عبــــد |لمنعم معوض633438 |ء أ صيدله |لزق|زيقإ
43o4|oعلوم طنط| |دتـــ ع |لسيد محمد قربــــتـــ
تـــج|ره ع شمسمحمود |لسيد محمود |حمد غ|8|3579
يم مطر242269 وز صل|ح |بــــر| رتـــ ن تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| سعيد عبــــد|لرحمن عبــــد|لبــــ| |252267
|2oo67حقوق ع شمسرن| رض| حمد | محمود
وف|تـــ|حمد جم|ل |حمد محمد|86|358 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم مهدى |لتـــه|758664 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|سم |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|ره |حمد مؤمن |حمد23242|

رهمؤمن بــــدر يح عبــــد|لغف|ر |م|م |بــــوسليم35578 تـــج|ره |لق|
2|632oر عبــــود لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد تـــ|مر |حمد فريد عبــــد |لظ|
|4|o66خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن خ|لد محمد تـــم|م
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|تـــ ك|مل |لسيد |حمد|45769

33o|96نوعيتـــ بــــنه|نوره|ن عبــــد|لغ محمد مختـــ|ر |بــــوبــــكر
ي عبــــد|لفتـــ|ح بــــسيو شعبــــ9774|4 تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد ي
نوعيتـــ |لم ||ء ه| طلعتـــ محمد|6549|8
8o7729|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م| شو |بــــوبــــكر منصور
43o849معهد ف ص طنط|رن| جل|ل |لسيد جعفر
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد عز|م |حمد محمود|5|7588
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8o8o42|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مل محمد ق|سم محمد|
695||6| ف عبــــد |لرحمن محمد ع تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيم|ن |
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخخ|لد ع|بــــد محمد يوسف |لعزو 4|4535 معهد ع| 
يم336242 رهخديجتـــ عبــــد| محمد لبــــيبــــ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
4o|oo|حقوق طنط|ف|دى ع|طف كم|ل فه
7o|953طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحس|م عبــــد |لمنعم |سم|عيل ع متـــو
6o4689تـــج|ره طنط|م|رين| ع|دل فوزى بــــخيتـــ نخله
4348ooف فتـــوح |لشويخ تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء |

572|o|ه ع|طف سيد محروس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
د|بــــ بــــ سويف|يه |لسيد عيد شعبــــ|ن|72777
326o|رهي |حمد سيد |حمد رمض|ن زر|عه |لق|

ر|ء محمد ع سعده3268|7 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــف|طمه |لز
5o4592زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرحمتـــ محمد شح|تـــتـــ يوسف حسن

تـــج|ره بــــ سويفمروه سيد محمود سيد5|555
تـــربــــيتـــ طنط|ي|ر| محمد |لدسو بــــسيو خليفتـــ432743
يف صل|ح عتـــيبــــتـــ478452 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورزي|د 
ندستـــ |ل|سكندريهح|زم شعبــــ|ن |لسيد عيد444935
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ع|دل ع عبــــد |لر|زق|6235|
تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم ع حسن عبــــد|لر|زق64399

يم|5|8856 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط ن |كر|م جرجس |بــــر|
رهمحمود حس محمود عبــــد |لمقصود38|26| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد |يمن حل عيد |حمد85399
صيدله بــــ سويفيه بــــدير عبــــد |لحميد فرج|62475

تـــج|ره ع شمسس|رتـــ عزتـــ |حمد عمر|ن تـــم|م3|28|3
يم ه| حل مسيحه ميخ|ئيل24839| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرؤى ع|دل محمد ع |حمد58477|

حقوق |لفيومزي|د محمد صبــــ عبــــد |لعزيز حن 67696
775o22ف ف|روق فؤ|د حسن ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىوق | ع.

يم65899 ف سم |بــــر| لع| للعلوم |إلد|ريه 6 |كتـــوبــــر|بــــول| |
339o77|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ صل|ح مغ|ورى |سم|عيل
حقوق ع شمسيمن عص|م سيد محمد شح|تـــه||9|62|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|دى خلف | عبــــده روبــــيل234282
5o74|8يم م |بــــر| تـــج|ره طنط|ه|جر عنتـــر |د
4o99|3ل|ل حمزه بــــسيو |لحبــــ|ل |د|بــــ طنط|سل 

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمنعم سعيد|5984
4o3o89يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط |حمد محمود |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسمينتـــ معوض فتـــح | محمد|56|355
|57o8oره|صفيه يح |حمد |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
27|o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدين| ك|مل غريبــــ |بــــو|لفتـــوح عطيه
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــروه مسعد سعد عبــــد |لر|زق عجم|7|6227
7o|o|2ندستـــ |لم |حمد محمد |لحسي |لعطيوى محمد ح
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د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر عص|م عبــــد|لمحسن عبــــد|لغ 447728
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لحكيم محمد جم|ل |لدين عبــــد262954
8ooo5oحتـــ وفن|دق |لم |رغده كم|ل جمعه ميهوبــــ| 
د|بــــ ع شمس|ميسون عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد4||24|
حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد | ع عبــــد|567|48
8o78o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دين| نبــــيل ن|شد بــــبــــ|وي|
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د خ|لد محمد عبــــيد |بــــومض|رى479624
8o238|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد مصبــــ|ح حسن خليل
يم محمد |||4985 حقوق طنط|نوره|ن ه| محمد |بــــر|
3426o2ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمتـــ حسن عبــــد|لرؤف محمود مر
يم عبــــد|لفضيل8598|2 ندستـــ حلو|نندى ع|دل |بــــر|
يم محمد عبــــد |لشكور |684577 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |بــــر|
42253oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحزكيه حس |لسيد محمد

5|6o7تـــج|ره بــــ سويفنور| |م محمد |حمد
زر|عه دمنهورحمد محمد |لش|م عبــــد|لع|ل||367|5
78529oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|عزه عبــــد |لمنعم |حمد محمد
49o25oيم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر| | شعبــــ|ن |لبــــدرى |حمد |بــــر|
62o7||علوم ج|معتـــ د |طد | حج|زى |لسعيد محمد حج|زى
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء محمد صل|ح بــــربــــرى طه|755783
82o79oكليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفعبــــد|لرحمن |سم|عيل حسن عبــــد|لق
24oo62ف محمد |حمد فريد رهمحمد | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ف محمد |لسيد محمد756|64 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقوجيتـــ |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود عبــــد |لبــــ|سط ع محمد حس 624258
239o63|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد |حمد محمد |لشهيدى
25o694|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومص|له محمد |حمد أبــــو سليمتـــ
|4795oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|جم|ل |لدين |حمد نجم محمد
43884o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد| حمدي عبــــد |لعظيم عبــــ|س
تـــربــــيتـــ |لعريشسجود فريد حمد|ن سليم|ن767464
طبــــ بــــنه|تـــسنيم فتـــ عق|د |سم|عيل |لمسلم428932
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|357983
8o8445تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد رمض|ن محمد عبــــد|لحليم
ش|م عبــــد|لسل|م عبــــد6498|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد|لسل|م 
84982oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|س|ره ف|رس خروف ف|رس
علوم دمنهوربــــن|ن محمد أحمد أبــــو |لفتـــوح حس 6858|5
ر ز محمود خليل|493224 م م| تـــج|ره دمنهورد
يم حسن36||6| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــسنتـــ حسن |بــــر|
42|o4د|بــــ حلو|ن|دى سم عبــــد |لمقصود عبــــد |لونيس

77o978| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه سم زي|ده مصط
طبــــ |سن|ن طنط|آيه نجيبــــ رش|د عبــــد |لرحيم |لبــــر 4453|6
78o2o2يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسليم|ن محمد سليم|ن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنه |  خ|لد فؤ|د ي|قوتـــ ع|فيه|67853
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علوم كفر |لشيخم| مهدي مو حسن عبــــد |لغف|ر693|44
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن عم|د جمعتـــ |ل|قنص|359||6
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|تـــغريد حمدى |لسيد سل|متـــ9265|4
ي جرجس رمزي عبــــد|6895|8 فنون جميله فنون |لم |م
79249o| د|بــــ |لزق|زيق|حمد لط محمد خليل |لدبــــي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد فوزى ع |لسيد حل|وه627253
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورشيم|ء محمود محمد يونس546643
يف قريطم424944 زر|عه |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمود |ل
78|o9|زر|عه |لزق|زيقن|در جم|ل يوسف فهيم
|د|بــــ بــــنه|عمر مجدى عمر عثــــم|ن2|3326
8o|833|تـــج|ره |سيوطحمد نبــــيل عثــــم|ن محمد
922o75 معهد ف تـــمريض سوه|ج ين عبــــد|لرءوف |بــــو|لفتـــح |سم|عيل
د7889|8 ه |يمن محمد مج| |د|بــــ |لم |ن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جه|د جمعه ح|فظ حسن 5|2643
ه |حمد ه|شم |حمد رمض|ن764752 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدن
علوم دمنهورحمد خ|لد |حمد عبــــد|لغ حم|د|2763|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديخلف حس خلف |سم|عيل 632||9
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمن|ر عبــــد|لش| محمد طه848573

567ooيم سيد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسف|طمتـــ شعبــــ|ن |لسيد |بــــو حبــــيل354645
معهد ف ص بــــنه|بــــتـــ نزيه محمد |حمد |لكح26||36
633|72| د|بــــ |لزق|زيق|ين|س محمد |لسيد محمد مو

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن محمد محمد |لظ|يط7378|
256|6oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عبــــد|لق|در محمد نجوم
78|62o|تـــمريض |لزق|زيق يم|ن سعد |حمد فؤ|د عبــــد|لحليم
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل خ محمد عبــــد|لل 755456
77ooo4| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد محمد كيل| ع

يم محمد27734 ف |بــــر| ره|محمود | د|بــــ |لق|
7|o595يم |لدسو عي طبــــ بــــ سويفمريم محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ سويف|ء نبــــيل محمد سليم|ن منصور|2||499
ر|وى|49622 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــتـــ محمد |سم|عيل محمد |لد
تـــربــــيتـــ |لم |م عم|د محمد عبــــد|لحميد|564|8
يم ص|لح534398 يم سعد |بــــر| حقوق |لمنصورهمؤمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نمصط ع|بــــدين عبــــد|لموجود شكل843987
77o578| زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمود |يه|بــــ سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د محمد حسن محمد عبــــد |لسل|م23692
د|ر |لعلوم |لفيومدير محمد ع عقيلتـــ26|73

د|بــــ ع شمس|زي|د سعيد بــــربــــرى |حمد محمد33369|
طبــــ |سن|ن ع شمسيه وليد محمد |لدسو محمد خليل|27686|
تـــج|ره بــــنه|كريم |يه|بــــ عبــــد|لغف|ر عبــــد|لغف|262526
9o3523|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ن نعيم ر|شد شنودتـــ
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ندستـــ |سيوطبــــ|سل محمد عبــــد|لمنعم محمد 876689
7o3382 ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد |لن| محمود عبــــد |لحميد
يم محمد |م |لعو |لشتـــيوى73|645 طبــــ حلو|نبــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن عبــــد |لر|زق طه عبــــد |لر|زق |لسيد4|4755
4477o||علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيه ع|صم |بــــو |لعبــــ|س محمد
6972o4 حقوق |لمنصورهعبــــد | حمد|ن شكرى سليم|ن عبــــد
62o99o كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طجيه|ن عبــــده عبــــد | عبــــد |لرحمن 
4o4|58|حقوق طنط|محمود حسن عبــــد |لر|زق حسن عبــــد

رهمحمد سعد |حمد محمد23332 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسي|سم عل|ء |لدين |لسيد محمد |بــــو ط|76627
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود محمد عطيه ر|غبــــ مش|695495
82o9o2طبــــ |لم |يوسف ي| |حمد محمد
8o5|25 فنون جميله عم|ره |لم |صفيه سيد |حمد ز
تـــج|ره |سيوط |ء |لدين مفتـــ|ح سيد شح|تـــ|85764
7o3o26|ى |لمرزو عبــــيد علوم |لمنصورهل|ء خ
6|93o9|ش|م عزتـــ ح|فظ |لبــــس وف|تـــف|دى  معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد رض| |بــــو ورده |بــــو |لسعود|768579
5o3974تـــربــــيتـــ |سكندريتـــع حسن ع حسن عبــــد|لع|ل
يم848377 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نزمزم ن| محمد |بــــر|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريع محمد محمد حسن خط|بــــ532|75 لم
769o85|معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن ص|لح مبــــروك س|لم|ن
يم حسن عبــــد|لص|دق|3|7598 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء |بــــر|
ندستـــ |لسويسبــــسنتـــ خ|لد |حمد عبــــد| محمدجر|94|625

رهبــــسنتـــ مصط صل|ح |لدين |م محمد33738 تـــج|ره |لق|
ر ع|مر|57535 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد نج|تـــى م|

22o326م|م لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف محمد حسن محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل جم|ل فوزى مصط 753596
تـــج|ره |سيوطريه|م محمد |حمد |سم|عيل  877964
زر|عه كفر |لشيخمصط ك|مل عبــــد|للطيف |حمد438956
ف|9|528 ندستـــ |ل|سكندريهكريم محمد |حمد عبــــد |لحميد 
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|عيل مجدى |سم|عيل |بــــو عزيزه9|6|25
رهيه ن| كم|ل |حمد|9|2252 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهخ|لد محمد |لبــــدر|وى عبــــد |لحليم65|687
4o|74o|د|بــــ دمنهور|حمد فتـــ محمد عبــــد | محمد
يم |حمد عبــــد |لسل|م|59394| د|بــــ ع شمس||ء |بــــر|
8o3943|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد شعبــــ|ن حج|زي عبــــد|لموجود|
4337oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|يمن عبــــد |لستـــ|ر |حمد ز م|جد
44o92o تـــمريض كفر |لشيخح|زم محمد عبــــدربــــه عبــــد |لبــــ|ري بــــسيو
7o|378حقوق |لزق|زيقمحمد حسن محمد حسن |لعلي

56|69| نوعيتـــ |لفيومسم|ء شعبــــ|ن عبــــد | ع
762938| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسم|ء جم|ل محمد محمد |لشوي
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ه |يه|بــــ |لدين عبــــد | مصط 472|63 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن
يم ه|ش محمود38494 د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |بــــر|

كليتـــ |أللسن بــــ سويفسنيتـــ عبــــد |لسل|م عبــــد |لغ عبــــد |لسل6843|4
9|o432  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعمر عبــــد|ل|خر عبــــد| محمد
77oo9oه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر ع محمد حس م

5o|53تـــج|ره بــــ سويفمحمد ربــــيع ن عبــــد |لمجيد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد محمد |م 634484
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يثــــ|ر عل|ء عبــــد |ل عبــــد |لحميد|626259
2|757o| رهمحمد |حمد عبــــد|لعليم عبــــد |لعزيز ندستـــ |لق|
ف |لهو|رى عليوه46|636 وف|تـــيف | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسه |لسيد لبــــيبــــ |لسيد ع|بــــدين264329
4o7344حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| حمدى عطيه |لنج|ر محمود

64o47معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد عبــــد|لن| س|لم مسلم
7o9438| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل س|مح مصط محمد |لمر
ف محمد عبــــد |لحميد53237| تـــج|ره |سيوطسل |
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد رض| فتـــ جزر|246575
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخربــــ|بــــ لط ح|مد محمود بــــرك|تـــ769|44
|373o6حقوق ع شمسش|م س|مح محمد محمود ع |لخو
ره|سندس محمد سيد ص|لح58554| د|بــــ |لق|
9o5o|2|م |حمد د|بــــ سوه|ج| يه مر|د |د
يف752357 يم رمض|ن |حمد محمد |ل حقوق بــــورسعيدبــــر|
8923oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه سيد محمد |حمد
يم عكر774795 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن س| حسن |بــــر|
|389o6فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى ي| |حمد |حمد
639o97|معهد ف ص |لزق|زيقس|مه محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمرو محمود عبــــد|لصمد مرزوق س|لم23|7|4
تـــربــــيتـــ حلو|نخلود يح حن محمود65237|
64o9|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم|لك محمد زكري| فرج
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــل|ل محمد فرج |حمد45764|
تـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد |لرحمن عص|م |حمد محمد جعفر423229
4o3742تـــج|ره دمنهورعمر عمرو عبــــد |لغف|ر عشم|وى
82o734|علوم |سيوط|حمد حم|ده فتـــ |بــــو|لعل
طبــــ بــــنه|شمس |لسيد جميل عبــــد|لسميع266579
8|o|66تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد سيد عبــــد|لبــــديع محمود
237o56|رتـــ|قتـــ ع|دل محمد عبــــد |لعزيز محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهعمر محمد |حمد محمد723|22 ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|محمد حمدي ع عبــــدربــــه ر|جح494425
2|88o5حقوق ع شمسمحمد ن مغ|زى محمد |بــــوزيد
9|8o38 علوم |سيوطسل |حمد عبــــد|لع|ل عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر عبــــد |لسل|م محمد محمد بــــيص3|6856
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل |لسيد عبــــد |لمجيد حسبــــو خليل56|525
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رهس|ره سيد ش|كر |لسيد7394| تـــج|ره |لق|
7o8o|oطبــــ |لمنصورهنبــــيل مصط |حمد محمد عسكر

رهعبــــد| سيد عبــــد |لعظيم مر |2942 تـــج|ره |لق|
يم محمد |حمد|45225 يم |س|مه |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
6o4474|تـــربــــيتـــ طنط||ء محسن |حمد عبــــد|لجليل نص
7o5773ندستـــ بــــور سعيدمحمود حمدى سل|مه جمعه محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن خ|لد ه|شم |حمد49744|
85oo24كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدسعيد محمد سعيد يونس
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يف حمدى خليل خليل |لملهوف492346
تـــج|ره ع شمسنوره|ن ط|رق محمود مهدى3565|3
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء محمد عبــــد|لعزيز ضوي337|84
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نعن|ن ع محمود |بــــو|لحديد225495
ر نعيم  |د  |487|9 تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| م|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رؤيه ثــــ|بــــتـــ حس محمد |حمد835278
427o8oتـــج|ره دمنهورنوره|ن ط|رق بــــسيو محمد |بــــو فوده

يم بــــكر محمد عبــــد |لمنعم|47335 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــر|
يم طعيمتـــ32279| ره|نور | |سم|عيل |حمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
يم |لدسو مصط 695977 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــش|م محمد |بــــر|
44255o| ي محمد ع طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم|ل حمدي خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه خ|لد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لسل|م|443638
ه عبــــد |لر|زق حسن |لدسو |8|6924 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم

ر|ن|45|5 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر |حمد مصط محمد ز
27|2o9ى محمد |حمد عبــــد |لح|فظ ندستـــ بــــنه|س|ره ي كليتـــ 
معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن ه| حسن حس |لزين59|6|5
يم |حمد|55675| زر|عه ع شمسسم|ء جل|ل |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهرن| عزتـــ عبــــد |لخ|لق محرم682244
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن حسن محمد عبــــد|لق|در|836896
5o6566د|بــــ |ل|سكندريه|ش|ديتـــ عبــــد |لحكيم عبــــد |لسل|م ع محمد من
رتـــ|مريم محمد ط|رق |حمد محمد353|6| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
62o776يم يوسف بــــدوي  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طس|مح يوسف |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهشيم|ء محمد عبــــد|لكريم حميده593|52
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ع |حمد ع عبــــد|لرحيم|33468
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهزينبــــ جم|ل عبــــد|لحليم محمد يونس|32947
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود محمد نعيم محمد339696 ل|
تـــج|ره سوه|جشيم|ء |حمد عبــــد|لحميد |حمد 897764
يم عبــــد |لحميد |246|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسيف |لدين عم|د |بــــر|
6o|768د|بــــ طنط|أروى ثــــر|ء عبــــد |لحليم غيط|
53oo39ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه
2|35o4 رهد|نه محمد ف|روق محمد حس طبــــ بــــيطرى |لق|
ه |لسعيد رش|د |لوش| |97|4|6 وف|تـــم معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
حقوق |لمنصورهمحمد محمد عبــــد|لمنعم محمد س|لم234446
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4ooo||ش|م محمد حس غر|بــــ د|بــــ |ل|سكندريه|م| 
يف رجبــــ حس 37|778 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد 
|222o9وف|تـــ|محمد وحيد عبــــد |له|دى عبــــد |لرحمن ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
62o4o|د بــــ|زيد معهد ف ص بــــور سعيدرحمه أم مج|
صيدلتـــ بــــورسعيديه وص ح|مد محمد س|لم|697967
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| مبــــروك عبــــد|لمعز ج|د|253574
4o8862و تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر ف|روق أبــــو |لمع|رف محمد 
7o|868|يم |حمد |لقر صيدله |لمنصورهيه |لسيد سعد |بــــر|
49o327ن| عم|د |لدين |حمد |لح|رس تـــج|ره |ل|سكندريهم
88528o تـــمريض |سيوطرح|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لكريم عبــــد|للطيف
رهع|صم جم|ل رش|د ع 47352| حقوق |لق|
ندستـــ حلو|نحس|م جم|ل |لدين |حمد طنط|وى84|687
48o7o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ع|ئشتـــ ح|مد محمود |لسيد ع
يم|633535 يم |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه محمد |بــــر|
684o7oف حمد|ن عبــــد |للطيف |لمهدي تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |
ى679334 ندستـــ بــــور سعيدمحمد وليد |لسيد حس محمد |لع

7|o54د|بــــ |لفيوم|ول|ء ي| سنو غيثــــ
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عم|د |لعدوى |لسيد|678343
35525oحقوق ع شمسمروتـــ محمد عبــــد|لع| عبــــد|لرحيم
76468oتـــربــــيتـــ بــــور سعيدرن| |يمن رمض|ن عبــــد |لغ رجبــــ
بــــه |حمد ن|فع|9|698 تـــج|ره |لزق|زيقن|ن |حمد و
7o7367تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| محمود |حمد جبــــر |لحفن|وى
يم59559| يم محمد |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منتـــ | |بــــر|
يبــــه453286 ندستـــ |لم |عبــــد| ش|كر عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح 
رهن|دين ع سعد محمد7297|2 تـــج|ره |لق|
36o437ين سم محمد سعد |حمد نوعيتـــ بــــنه|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمد عبــــد|لسل|م سيد جمعه  882268
|29|3oرهمصط ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لحميد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o25|3حقوق طنط|شيم|ء |لسيد |حمد محمد عبــــد |لع|ل
8765o8  معهد ف ص |سيوطمحمود |حمد محمود سليم|ن
85||7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدجه|د محمد |حمد محسن
معهد ف ص طنط|دير عبــــد |لسيد حس محمد |لعط|7|4286
يم عيد |لسيد |لنص|رى||6|62 معهد ف ص بــــور سعيدأسم|ء إبــــر|
حقوق |ل|سكندريهمك|ريوس عبــــده لم بــــسط| ضيف484978
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد مدحتـــ محمد حمدى |حمد766968 معهد ع| 
|26oo9تـــج|ره ع شمسندى وليد ش|ف محمدع
332o8|نوعيتـــ بــــنه|خلود عي ع سليم|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن حمدى سل|مه فتـــح |  حم564|45
زر|عه دمنهورمصط محمد كم|ل عبــــد |لمنعم محمود بــــدر543764

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن جم|ل |لسيد |حمد |بــــر|37649
ى ش|كر33798| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|م|ري| بــــش|ره ن
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د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه حسن محمود محمد |لش|ف776934
|5o923 ره|ف|طمه عبــــد | محمد محمد حسن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه ط|رق سيد غريبــــ||67624
تـــربــــيتـــ حلو|ننور|ن خ|لد محمد عبــــده26577|
9o95o4 |زر|عه سوه|جنوره|ن جم|ل عبــــد|لن| ع غز
صيدله |ل|سكندريهعمر ط|رق محمد عزتـــ |م|م442246
وف|تـــ|بــــسنتـــ |يمن حسن |لسيد57866| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم ط|رق حسن بــــدر عربــــ846|34
253o74ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــرنيم عبــــد|لودود عبــــد|لحليم مخلوف
8o77|9|كليتـــ حقوق |لم |ل|ء مخلوف سيد |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد مصط محمد |لدسو عبــــد |لنبــــى695776
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عم|د عبــــد| ع فوده253947
5o2755تـــمريض |إلسكندريتـــ روميله محمد عبــــد |لبــــ|ري خليل
84o53|ندستـــ أسو|نمن|ر سعيد محمد |حمد
5o6575|ر عبــــد زر|عه |ل|سكندريهشيم|ء ص|لح ط|
|2o565علوم ع شمسمحمود محمد عبــــد |للطيف محمد حسن
ل|ل 885454 تـــربــــيتـــ |سيوطنور| |حمد حسن 
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|رو|ن |لسيد محمد محمدعبــــد |لرحمن754756
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين جم|ل سيف سيد357846
5o3242علوم |ل|سكندريهه|جر محمد عبــــد | حبــــيبــــ
د|بــــ دمنهور|م عبــــد |لمجيد محمد محفوظ عبــــد|499946
9o8733 حقوق سوه|جمحمود ع خلف ع
766o77 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمن|ر مجدى |حمد عبــــد |لحميد محمد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر خ|لد طه يس تـــر6|62|2
823o33|ه حمدي عبــــد|لم|لك محمد |د|بــــ |لم |م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمود خليل |لسيد|2|2593
تـــربــــيتـــ طنط|ريه|م رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ قحيف3535|4
89433o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسم|ح |حمد ع بــــدوى
4247o3تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد ع حسن
صيدله |ل|سكندريهمن|ر ع|دل مو |حمد |لمر|82|429
774o83يم د|بــــ ع شمس|سم|ء سعد عبــــد |له|دى محمد |بــــر|
699o7oيم تـــج|ره |لمنصورهمنه محمد فكرى شح|تـــه |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسشيم|ء حسن ع سيد صقر348458
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر|ن| |حمد حسن محمد754298
7o4|72| زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــيوسف ن| ع عبــــد
رهليس جورج لبــــيبــــ قرق|ر|7396|| ندستـــ |لق|
|664o5ندستـــ حلو|نكريم عبــــد |لرؤوف ح|مد عبــــد |لع|ل
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمود ع|دل عبــــد|لمقصود محمد2|3523
|633o3كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم ع|دل عبــــد |لق|در |لطنط|وى
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــرؤيه |حمد سيد عبــــد |لتـــو|بــــ755448
د|بــــ |ل|سكندريه| محمد إيه|بــــ شعبــــ|ن محمد أبــــو أحمد425366
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ |حمد سيد حسن |حمد322259
64|88oيم معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــه محمود |سم|عيل |حمد |بــــر|
ف عبــــد|لحكم |ل|شقر6|2684 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |

ف محمود محمد قطبــــ36455 رتـــ محمد | تـــمريض |لق|
252o69| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ل ط|رق مصط |لف
طبــــ |سيوطعمرو حسن عمر|ن حسن |88985
447||oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمؤمن محمد عبــــد |لمجيد محمد عون
434o43زر|عه طنط|ف|طمه ع يس عبــــدربــــه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود غريبــــ |حمد فؤ|د محمد822386
تـــج|ره ع شمسرحمه حس عبــــ|س |حمد9795|2
تـــج|ره دمنهورربــــ|بــــ محمود جم|ل حس|ن |لتـــو 6235|5
765|o||ندستـــ بــــور سعيددين| حسن |سم|عيل محمد |لسحر
علوم |لمنصورهعبــــ |حمد عطيه رزق ع422369
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسه|جر |س|مه جودتـــ |حمد متـــو62979|
7o4437صيدله |لمنصورهعبــــ عبــــد | عبــــد |لحميد عمر |حمد

علوم بــــ سويفنو|ر محمد ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح|58449
رهحبــــيبــــتـــ حس سيد |حمد4884| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه|بــــ يوسف عبــــد |لرحمن عوض مفتـــ|463226
326o5oره|سمر خ|لد محمد قطبــــ ثــــ|ر |لق|
7oo744تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ص|دق محمودص|دق |لرز|ز
ف |حمد حسن ج| |937|6 تـــمريض |لمنصورتـــ حسن|ء |
رهعمر خ|لد رزق ج|بــــ | |لجم|ل29429 ندستـــ |لق|

ندستـــ ع شمسبــــيشوى |لبــــ ف|يز |يوبــــ76|9||
ندستـــ |لمنصورهيه فوزى يح ع |لعري|ن|34|2|7
778oo6تـــمريض |لزق|زيق سلوى عصمتـــ سم عبــــد|لح|فظ خليل
6|o|3||تـــج|ره طنط|سم|ء عبــــد|لبــــ|سط فرج سعد|تـــ
8425o2ي ع |حمد معهد ف ص |سو|نع خ
بــــي عبــــد |لحميد 695684 د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عبــــد |لحميد |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم أحمد قبــــ|رى حسن448222
777967| رهن ع عبــــد |لحميد غني ع عل|ج طبــــي |لق|

وف|تـــعبــــد| محمد حسن حس محمد63424 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ص|بــــر فرج ج|د|438|4
رهدع|ء ه| حمد|ن |لديبــــ45923 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

رهمروه حسن ه|شم محمد927|3| ندستـــ |لق|
|3433oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند |نه مجدي ن|روز عوض
27o855معهد ف ص بــــنه|وق تـــوفيق سليم|ن نص|ر
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنور|ن محمد زغلول |لسيد حسن82|525
لسن ع شمس|سيف |لدين عفتـــ |لسيد محمد |حمد رمض338242
نوعيتـــ |لزق|زيقمنه | خ|لد فتـــ بــــغد|دى ع|62686

يبــــتـــ|||464 ه جم|ل محمود  رهم حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد محمد عبــــد |لمقصود أحمد در|ز5556|4
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5o|847تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمه| محمد عبــــد |لعظيم |سم|عيل حم
6o2388رهآيه |حمد ع محمد صيدله |لق|
ف وف ز6477|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرين| |
|65ooرهن| جم|ل محمود محمد صبــــح تـــج|ره |لق|

|7335oرهمحمد حس فكرى ح|فظ محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم344973 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع|ئشتـــ مصط نعم|ن ي|س |بــــر|
5|o354يم عبــــد | محمد معروف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد |بــــر|
62||9oر عبــــد |لر|زق |لسيد حسن تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ز|
طبــــ حلو|ندين| كم|ل عبــــد|لق|در محمد7|8426
يم جمعه محمد غلوش|689893 نوعيتـــ فنيه |لمنصوره|ء |بــــر|
62o74||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسكريم كم|ل محمد أحمد أبــــو|لعط

5oo66تـــج|ره بــــ سويفمحمد ربــــيع عبــــد |لع|ل ع
ل|ل269895 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد عص|م حسن عبــــد |لحميد 
يل ج |لزق|زيقنوره|ن حسن ع حسن نص|ر638826 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o|393ل|ل |لغربــــى علوم طنط|عبــــد |له|دى محمد ح|مد 
6o4243ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد حس|م عبــــد|للطيف |لص|وى عل
ف عبــــد |لعليم |بــــو |لمع| بــــ428|69 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد | م |لع| 
495o56يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسعد رمض|ن سعد |بــــر|

|7|4oوف|تـــعمرو محمد طه محمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4664oيع رزق يع رزق |بــــو ين |بــــو ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــش

25o398علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير ع فرج ع بــــرك|تـــ
يم|366|64 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حس|م عوض |بــــر|
رهعمرو محمد محمد |سم|عيل||225| حقوق |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه محمود عبــــد |لغ |بــــو|لسعود|696627
يم نج|ح عبــــد |لوه|بــــ |بــــر9243|5 تـــ |بــــر| طبــــ طنط|م

65o|6تـــمريض |لفيوم دين| خ|لد محمود |سم|عيل
ف قطبــــ سيد ||8823 تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم |
9|o|75 صيدلتـــ سوه|جف|دى ه| فؤ|د ذ
ندستـــ بــــور سعيده|جر ط|رق |لد|جن سجيد |لد|جن623559
5295o8ن |حمد عبــــد|لوه| ندستـــ طنط|عل|ء ي| ع
6o4984 د |لصي طبــــ بــــيطرى |لمنصوره |لسيد ي | مج|

255o2رهض محمود عمر بــــخيتـــ صيدله |لق|
5o9395طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمهند ع|طف محمد حسن |لصبــــ|غ

289o5|يم محمد محمد محمد شعبــــ|ن حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
5o2864|تـــج|ره دمنهوررض| شعبــــ|ن مه |بــــو |لعل
د|بــــ ع شمس|محمد محمود حس عو|د3|3527
د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه عل|ء |لدين لبــــيبــــ |لسيد |بــــر3|6952
وف|تـــمحمد عبــــد|لن| محمد |م 7|4468 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهل|ء ط|رق عبــــد |لعزيز محمد |حمد|527725
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد ي عبــــد|لغف|ر عبــــد |لحميد دويد247666
ره|ملك |س|مه محمد مر956|2| د|بــــ |لق|
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6o8|68صيدله |لمنصورهندى عمر |لبــــسيو مر|د
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم فتـــ محمد محمد |لفل|ح4442|5

6594o|علوم |لفيومحمد ع|دل محمود رمض|ن
طبــــ بــــيطرى بــــنه|رو|ن حمد|ن قطبــــ عبــــد|لحكيم355639
694o92 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد سميح محمد |لشوربــــ

29o|2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو |يمن م |لدين يوسف
242o35|تـــربــــيتـــ حلو|نيه حمدى سيد |حمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف فتـــ محمد كد|ه247298
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفس|ره ن| عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل823275
ف شعبــــ|ن محمود487352 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن |
7638o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدل|ء |لسيد حسن عبــــد |لمجيد حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حن |يه|بــــ محمد محمد حسن489249
رهد| | |يمن |حمد |لنبــــوى شعبــــ|ن|22392 حقوق |لق|
وى423485 صيدله |ل|سكندريهي|لدز |حمد محمود حسن |ل

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نغ|دتـــ جم|ل |حمد فرغ54656
ف محمد فؤ|د محمد عبــــده25366| تـــج|ره ع شمسف |

67o23علوم ري|ضتـــ |لفيومي|سم عص|م محمد ق|سم
8o5|4oفنون جميله عم|ره |لم |من|ر محمد عبــــد|لرؤوف عنبــــر
7o66o3معهد ف تـــمريض |لمنصوره ول|ء عيد مختـــ|ر عبــــد |لعزيز محمد

42o84تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى محمود نور |لدين محمد رشو|ن
يم غريبــــ|68786 د|بــــ |سو|ن|ند| رض| عبــــد |لبــــ| |بــــر|
76o754وف|تـــبــــسمتـــ محمد حمد|ن مط عمر معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
348|o5 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد|لع| سيد عبــــد|لع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد ح|مد |حمد|262584
نوعيتـــ بــــور سعيدين|س رمض|ن |لسيد محمد فض| |763849
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق محمد شوقتـــ |بــــو |لمندور266925

6o|34لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|وص|ل |حمد شعبــــ|ن عويس
5274o| ندستـــ |ل|سكندريهبــــتـــ | محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لحميد
يم|2787| ره|ر| | محمود فريد |بــــر| د|بــــ |لق|
9o3587|حقوق سوه|ج  سل|م سعد |لدين محمد |حمد
حقوق |سيوطنور |لدين ح|زم محمد خليفه  875259
22oo36تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ء ع محمد ع ص|لح
ف ف|روق محمود959|63 يل ج |لزق|زيقوق | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر جم|ل ع محمد محبــــوبــــ6983|
طبــــ ع شمسبــــسمتـــ بــــدر|وى خليفه حن 335649
64o227نوعيتـــ |لزق|زيقمستـــ محمد محمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف جرجس لوندى فخرى2|373|
ندستـــ |لم | |ر محمود حن محمود عبــــد |لنبــــى447933
4965o7|يم عبــــد |لغ ع ن تـــربــــيتـــ دمنهور |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ |حمد ع رمض|ن252627
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد عبــــد|لعظيم |لسبــــ| 352733
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696|o7ى ه جم|ل |لمتـــو |لسيد |لز حقوق |لمنصورهسم
5o9|57 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد بــــه|ء |لدين فتـــ عبــــد |لع| بــــسيو
طبــــ |ل|سكندريهريتـــ|ج كم|ل عبــــد|لع|ل عبــــدربــــه5375|5
صيدله حلو|نول|ء حمدى |لسيد صقر254433
|489o7ره|ندى حسن جمعه ع د|بــــ |لق|
683o83|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لغف|ر محمد حج|زى
3|76|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحس|م زكري| سند |لسيد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيده|جر محمود محمد |حمد |غ|357274
نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ح دسو سيد سلط|ن435465

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شهد محمد عبــــد |لحميد |بــــو|لق|سم946|5
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مصط ع|طف |لسيد محمد سليم|ن  |34534
78o4|9د|بــــ |لزق|زيق|د | عبــــد |لروؤف |سم|عيل خليل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريم جل|ل ع|بــــدين محمد229527
6o7|o6|ه تـــج|ره طنط|حمد صبــــ عبــــده عبــــده |بــــو عم
زر|عه |لمنصورهي|ر| جم|ل شعبــــ|ن مقبــــل محمد689753
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه محمود متـــو متـــو |لقص|ص|637327
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمرو|ن |يمن |لسيد حسن محمدعبــــد|479472
76o6o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسف|طمه محمد ع محمد
ندستـــ طنط|عبــــد|لرحمن سيد|حمد ع سيد|حمد سنبــــل4|4498
يم حسن |62|345 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمل ط|رق صل|ح |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن ط|رق صبــــرى محمد |بــــو246958
8o|5|8لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ول|ء محمود محمد غريبــــ
49o|68د|بــــ |ل|سكندريه||ء |حمد |سم|عيل محمد |بــــو زيد
9|o5o||د محمد د معهد ف ص سوه|ج حمد مدحتـــ 
5o3o92|تـــ ي| عبــــد |لع|ل |حمد صيدله |ل|سكندريهم
4|3oo5ف تـــج|ره طنط|س|ره محمد زكري| محمد 
4|355o|حقوق طنط|د|ء محمد عبــــد|لمنعم عثــــم|ن
779o99ندستـــ |لزق|زيقبــــه |حمد محمد محمد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى عبــــد |لن| دعبــــس محمد||5222
8o2o|5|بــــه نوعيتـــ |لم |م عم|د ز|خر و
يم محمود ش| 5933|6 يم محمد |بــــر| حقوق د |طبــــر|
حقوق |لزق|زيقصل|ح محمد |حمد محمد عوض643434
7oo862| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد فريد |بــــو |لفتـــوح عبــــ|س |بــــو
27924o| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء سعيد |لسيد |لغمري
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس محمد حس سليم|ن829368
علوم ج|معتـــ د |طمحمد عل|ء عبــــده محمد |لصفتـــى437562
يد |لرم|ح5445|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لسيد بــــدوى |بــــو|ل
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه عبــــيد محمود محمد|83456
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــه بــــدير عبــــد | |بــــو و|696442
صيدله |لزق|زيقلبــــ |حمد فتـــ |لسيد|77642
774o8o|ف فتـــوح |لنج|ر طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء |
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42o942تـــج|ره كفر |لشيخبــــتـــ | حسن |حمد محمد ح|مد
رهمحمد |حمد عبــــد|لمنعم رجبــــ2|2267 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
5o9692|معهد ف ص |ل|سكندريهمصط عبــــد|لفتـــ|ح سعد محمد صبــــ
د|بــــ |لزق|زيق|نرم محمد عبــــد |لبــــديع حس محمد362|63
د|بــــ |لزق|زيق|د | |يمن محمد محمد مقد|د358|77
9o872o د|بــــ سوه|ج|محمد عبــــد|لمجيد محمد حم|د
6|o627|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم محمود حسن |لس

84|o6كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفعل| مصط عبــــد|لعظيم ج|د|لمو
طبــــ |لزق|زيقبــــسنتـــ رمض|ن محمد محمد |لحن |63964
9o5927 يم |حمد طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىخ|لد مرزوق |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| سلوى وليد |لسيد عطيتـــ5|3569
تـــج|ره |سيوطمؤمن ع|دل محمد عبــــد|له|دى|482|2
تـــج|ره بــــ سويفنجيليوس ي فرج نسيم|9|68|8
753|7oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |لسيد محمود محمد
|د|بــــ |لم |ند |حمد حس |حمد8985|8
|694o2وف|تـــسيف |لدين عبــــده |م |سم|عيل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
فنون جميله عم|ره ج حلو|نيوسف سم ص|بــــر محمد يونس37769|
697oo5ر رمض|ن محمود معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد م|
8|565oعلوم |لم |س|ره صبــــري محمد طه
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد محمد نور2788|3
693o67معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمود |لحسي محمد |لبــــر|وى
يم298|76 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل محمود محمد |بــــر|
24oo66حقوق حلو|نيوسف عمرو نور|لدين محمود
9oo28|  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق علم |لدين محمد علم |لدين
زر|عه |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح ع محمد |لسل|647329
د|ر |لعلوم |لم |روضه بــــخيتـــ |حمد بــــخيتـــ 899757
يكل|8|7585 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |حمد عبــــد |لع|ل محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد شو عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لخ|لق|245565
489o53حقوق |ل|سكندريهرقيه |حمد عبــــد |لعزيز محمد |حمد
677|7oصيدله |لمنصورهسل|م محمد ط|رق عبــــد |لرحمن |لبــــي
د|بــــ ع شمس|محمود سيد عبــــد|لمؤمن محمدش|ف447|35
9o5963 علوم سوه|جعمر ي محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رجريتـــ عص|م نبــــيه دوس 888847
447o29يم قمر ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|سل |يمن محمد |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــعل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |2446|2
م7253|8 م حبــــيبــــ سيد لس سيد نوعيتـــ |لم |ك

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | |حمد محمد ري|ض|5423
طبــــ طنط|يم|ن محمد |لسيد |لعزبــــ |لجلد|وى|433989

معهد ف ص بــــ سويفوف|ء س|لم ع س|لم57495
|4|87oحقوق ع شمسمحمود |لسيد |لرف| |لسيد
يم|425533 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|ء عبــــد |لرحمن فرج |بــــر|
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8o79|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |من|ر س|مح صل|ح |لدين |حمد
6o|2o5 ك تـــربــــيتـــ طنط|آيه سيد |حمد غريبــــ سيد|حمد |ل
|376o6| يم شبــــل ع ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد |بــــر|
4o2236لسن ع شمس|رو|ن عص|م فؤ|د عبــــد|لق|در
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر سعد عبــــد|لمنعم |لبــــ|جورى377|33
75o568|ه محمود سعيد محمد |حمد  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
تـــج|ره طنط|د | وحيد عنتـــر شح|تـــه489262
صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لعزيز |يمن |لسيد ع عطيه442225

تـــربــــيتـــ |لفيومنشوتـــ محمد سيد عثــــم|ن72579
9o6473 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسم|ح محمد |سم|عيل محمد
68584oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيم |نور ع عبــــد |لمنعم |لبــــ|ز

بــــ مصط 22486 رهبــــش|ر خ|لد د حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسرضوى محمد ص|لح حس 54974|
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد سعد محمد قمر|لدوله |لطو|ج 495|45
تـــج|ره ع شمسحمد رفعتـــ عك|شتـــ محمد|357866
4||o36|تـــربــــيتـــ طنط|ه|يدى محمد محمد |بــــو |لنج
78738oتـــج|ره |لزق|زيقمحمود جم|ل مصط محمد عر|م
787|o5| يم ج|بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرحمه وجيه |بــــر|
8|8|3oتـــج|ره بــــ سويفعمر حس عمر عبــــد|لرحمن

49|9oر|ء ن|دى سيد |بــــو بــــكر خدمه |جتـــم|عيه حلو|نز
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|كريم محمد عبــــد|لحميد ع |لسيد عويس84|332
7ooo68معهد ف ص |لمنصورهسن|ء عبــــد |لبــــ|سط محمد س|لم
42oo3oيم |حمد عيد د|بــــ كفر |لشيخ|مصط محمود |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخر| | جم|ل حسن عبــــد| منصور|792|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــش|م محمد محمد |حمد42982|
5o4289طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهد | مصط عبــــد|لعزيز عبــــد |لمقصود أبــــو ديبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمدى أيمن |لسيد محمد628697

يم583|2 رهنوره|ن محمد ف|روق |بــــر| تـــج|ره |لق|
362o8| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لحميد سيد عبــــد |

صيدله |لمنصورهصف| |بــــو |لفتـــي|ن ف|روق |بــــو |لفتـــوح||6896
علوم |لم |م | حس |سحق شح|تـــه268||8
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /رييح ج|بــــر محمد محمد عبــــد|لع|ل446794 لم
4o|6|6تـــج|ره سوه|جكريم عبــــد |لحميد عبــــد ربــــه ميك|ئيل
3|8o95د|ر |لعلوم |لفيومبــــل|ل بــــخيتـــ محمد بــــخيتـــ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء عبــــد |لجو|د عبــــد |له|دى عبــــد754562
يم ع ع ج|د|245594 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود |بــــر|
764|6oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدويد| محمد محمد نور ع
ر697225 تـــج|ره |لمنصورهن|در محمود محمد محمد جو
45277o|يم ع|طف |سم كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــشدوتـــ س|مح إبــــر|
4o4453 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن قذ| حربــــي ح|فظ عبــــد
لسن ع شمس|نج|تـــ |حمد فضل ع ع|مر2367|3
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|ن3|4248 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مصط كم|ل مصط ع
وقم|زن عبــــد | فوزي عبــــد |لرحيم عبــــد 724|6| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
34o89||تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد|لحميد رجبــــ ع عو|د

638o8|حقوق |لفيومحمد جم|ل |لسعيد |حمد
يم84964 د|بــــ بــــ سويف|محمد رجبــــ |حمد |بــــر|

تـــمريض كفر |لشيخنجل|ء فهد عبــــد |لحميد |حمد856|44
23oo72| يم مصط م محمود محمد |بــــر| رهد تـــج|ره |لق|
ى عبــــد|لرحمن ف|يد257258 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومسل ي
676|4oن| |س|مه |لسيد دويد|ر طبــــ |لمنصورهم
7o9587تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــبــــسمه عل|ء |لسيد محمد شوشه
5o32o2حه وفن|دق |ل|سكندريهمنتـــ | |يمن فتـــ لبــــيبــــ عبــــد |لجليل| 
||824o|فنون جميله عم|ره ج حلو|نمريم م|جد لبــــيبــــ عوض ج|د
2673o6| ش|م محمد |لشيخ ع  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء 

ندستـــ حلو|ن|ء عبــــد |لمقصود |م عبــــد |لمقصود سعد37379
44|4o8 تـــج|ره كفر |لشيخعل|ء عبــــد|لعزيز |لسيد ع مصط
نوعيتـــ |لزق|زيقرفيده حس عبــــد |لرحمن محمد632839
8964|o فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــه س|مح عرفه عبــــد|لحميد

834o2لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عل|ء عبــــد |لخ|لق |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
6o2763ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد ربــــه عبــــد |للطيف رشيد
يم محمود459257 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره صل|ح |بــــر|
322|3oتـــج|ره ع شمسدى |حمد محمد |حمد عنبــــه
يم عوض رجبــــ عبــــد |لكريم|3294|5 زر|عه دمنهوربــــر|
يم عبــــد |لرحمن محمد |لسيد425666 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  متـــ |بــــر|
طبــــ بــــنه|مروتـــ رض| |حمد محمد نديم357254
4o4747يم مر تـــج|ره طنط|يوسف |لمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه سعيد عبــــد|لمقصود جنه|268878
2436o6زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريه|م ع|دل سعد سيد
تـــج|ره بــــنه|محمود جم|ل محمد |لسيد |لسبــــع|وى446535
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد محمد |بــــو|لمجد |حمد|2|8393
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ح عيد2||268
معهد ف ص ري|ضه |سو|نحبــــيبــــه ع|دل فؤ|د  |د867638
ر عبــــد|لعزيز مح|ريق253723 نوعيتـــ |شمونعبــــد|لعزيز م|
نوعيتـــ بــــور سعيدمصط ط|رق |م محمد ح|مد حبــــيبــــ762546
يم|56||6 حقوق |لزق|زيقآيه محمد فتـــ محمد |بــــر
ريدى ق|سم عبــــد|لجليل|879522 حقوق |سيوط ل|م 
يم محمد بــــصل|528927 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسندس جم|ل فهيم فهيم757882
7o232|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر محمد مح عبــــد |لص|دق نور
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود مسعد عبــــد|لرحمن ع مو5||338
4o38|3كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعبــــد|لرحمن |لسيد طنط|وى ن| حج
26||4oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــسنيم ع|طف نجم سيد |حمد
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68o|4oتـــربــــيتـــ |لمنصورهعل|ء |لدين ثــــروتـــ منصور |لسعيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد جميل منصور محمد242558
3372o5|تـــج|ره بــــنه|بــــشوى عم|د رزق | حن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|محمد حسن عبــــد|لق|در محمود|52377

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره رجبــــ جمعتـــ محمد533|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسند| يوسف مبــــسوط حليم426769
يف ه|شم محمدع |35683 نوعيتـــ بــــنه|ندى 

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم | ن|در فرح|تـــ لطف |82|66
33o543|رى زر|عه مشتـــهر|ء س| محمد |لسيد |لجو
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |نور كريم عبــــد|لسميع757425
8o97|5د|بــــ |لم |ن|ديه محمد |حمد |مبــــ|بــــي|
يم |بــــو|لق|سم |بــــوخليل عنبــــه|346226 معهد ف تـــمريض ع شمسبــــر|
35o537|د|بــــ بــــنه|سم|ء محمد محمود محمد|

معهد ف ص بــــ سويفند محمد |حمد محمد8|522
4o3o86يم عبــــده تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عل|ء |لدين سعيد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهمن|ر محمد كم|ل سعد435262
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشح|زم محمد حس طه|76686 معهد ع| 
د|بــــ دمنهور|محمد سعد رضو|ن زردق495282
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىريج |يمن عبــــد|لح|فظ حس |844376
439o|7يم |لسيد محروس تـــج|ره كفر |لشيخعمر عزتـــ |بــــر|
ر |لنح|س7628|6 حقوق د |طط|رق يح ط|
83576o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|تـــ عبــــد| |حمد ح|مد
ندستـــ |لم |قتـــ حس|م |حمد محمد|حمد سليم|853862
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــ|ء عبــــد|لغف|ر محمود |لعقبــــ|وى256932

د|بــــ بــــ سويف|محمد نج|ح محمد طلبــــ محجوبــــ56395
ون حليم ك|مل ميخ|ئيل عوض263797 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
ندستـــ |لزق|زيقحمد يوسف محمود يوسف حسن|784246
تـــج|ره بــــ سويفعل|ء مصط سنو محمد59|4|8
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخثــــروتـــ محمد حسن محمد تـــوفيق442364
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقصل|ح جوده محمود محمدعطيه775534

4937o|د|ر |لعلوم |لفيوم|ء عبــــد |لحليم |م|م عبــــد |لحليم
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــه سيد فيصل طه58662

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نريم ط|رق جل|ل سيد ص|لح57233|
ل|ل|265349 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لصمد 
354o6oد|بــــ ع شمس|خلود خ|لد حس سل|متـــ
7|o979نوعيتـــ |لمنصورهدع|ء ع|طف طه |لمر ر|شد
ي4783|6 يم |لح يم |بــــر| صيدله طنط|مه| |بــــر|
4963|o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ء حسن بــــش حسن خ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط حسن محمد جبــــر|77|25
572o3| حقوق بــــ سويفمنيه محسن ع مر
37|8oندستـــ |لم |محمود فريد عتـــريس سيد |حمد
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يم رش|د حسن329643 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــصف|ء |بــــر|
887o5||تـــج|ره |سيوط مل حسن شعبــــ|ن حسن
يم خف6896|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن |لطنط|وي أحمد |بــــر|
|653o3لسن ع شمس/ري|ضتـــ|د | |حمد محمد محمد |بــــو |لن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دي|ء محسوبــــ ع صبــــرى|273327
زر|عه دمنهورمحمد رض| محمد دي|بــــ9|25|5
36o589|حقوق بــــنه|حمد سعيد محمد |حمدعيد
22599o| تـــربــــيتـــ حلو|نسم|عيل حمدى رشيدى عبــــد|
8o2426|نوعيتـــ موسيقيه |لم |صموئيل حن| جرجس حن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|وف|ء محمد سعيد حس|ن||8366
53oo7oتـــ|عبــــد|لرحمن |حمد ز سع|ده عبــــد|لوه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم ع عبــــ|دتـــ638449 تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد من |بــــر|
حقوق |لمنصورهلسيد رمض|ن يوسف محمد |لمطحنتـــ|697383

صيدله حلو|نمنتـــ| |نور سعيد سعد|لدين7634|
ندستـــ سوه|جحمد حس حس محمود سند|9268|6
يم ن|77999 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرو|ء يوسف |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|زينبــــ ه| ك|مل تـــوفيق ع|62349
6o5o|4تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمد |لسيد محمد فوده
طبــــ |سن|ن طنط|محمود |حمد محمود عيد6|||25
827|o9| صيدلتـــ |سيوطيم|ن محمود تـــ |ن ع
8823o6 د|بــــ |سيوط|ه|جر سليم|ن بــــدوى تـــو
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد سيد قر تـــوفيق76337|
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم جرجس د| |ل س|ويرس  497|88
675o|6د|بــــ |لمنصوره|ع |ء خ|لد فهيم ح|فظ طه
8276o|وز منصور |بــــو|لعبــــ|س |حمد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف

ندستـــ حلو|نه|له محمد حميده حس |2568
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخع أحمد ع  س|لم عويضه427735
75o554ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن فتـــ عبــــد |لكريم محجوبــــ
د|بــــ د |ط|سيف |لدين مصط ك|مل عطيه ق|بــــيل39|5|7
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د حسن محمود محمد محجوبــــ479537
صيدله حلو|نمحمد محمود محمد ص|دق285|68
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسندى عم|د محمد ح|فظ محمد447983
يم|49|784 تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمود صد محمود |بــــر|

526o7|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفتـــ ع محمود |بــــو |لعل
طبــــ حلو|نسل خميس حس |حمد426633
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لمجيد محمد|493969
ف مصط عبــــد |لعزيز3|326| رهي|سم | علوم |لق|

44o|6يم يم |بــــر| رهحس|م فرج |بــــر| حقوق |لق|
6|34o|ق|وى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|يوسف مصط |حمد |لسيد |ل
6|59o9رهمحمود محمد فتـــ حسن عبــــد |لمنعم طبــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد مجدى |لسيد |حمد محرم7|2782
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يم5949| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرقس ه| عز |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشدو ي| |لسيد |لسيد محمد59|525
44o258| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء ع|دل عبــــد| ع مو
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمتـــ فتـــ عر| غريبــــ عمر342432
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| صل|ح خليفه ع753583

2536oرهنسمه نبــــيل ك|مل محمد تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنيه ع |لسيد عبــــد |لونيس|39444
رهمحمد |يه|بــــ ع محمود |حمد34862 تـــج|ره |لق|

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــسنيم حمدى عبــــد |لمعبــــود |لدسو شيل248255
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعل|ء|لدين محمد عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد64425|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد حم|دتـــ خليل |حمد|334259
63654oوف|تـــمحمد |لسيد محمد |لسيد عبــــد|لحميد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o89o||تـــج|ره دمنهورحمد ع فه |حمد عو|د
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد حسن عبــــد|لغ محمد|329|83
322|o4يم د|بــــ ع شمس|نوره|ن عبــــد|لحميد فوزى |بــــر|
صيدله طنط|نهله عبــــد| فريد |لعفي 434334
643o47علوم بــــورسعيدمروتـــ عرفه |حمد عبــــد|لعزيز
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقإيم|ن أحمد ع عبــــد |لح|فظ637436
د|ر |لعلوم |لم |س|ره سعودي |سم|عيل محمد9352|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد |بــــو زيد محمد محمود465|32
34728o كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | خ|لد محمد خ
88533o  تـــج|ره |سيوطشيم|ء م |لدين سيد فرج
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |س|مه عبــــد|لعزيز محمد |لقص|ص247972
27o222|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد س|مح محمدى حس|ن |لمر
تـــج|ره ج|معتـــ د |طح|زم فتـــ فتـــ |حمد زينه8426|6
ر حس يوسف822344 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عمر ط|
64o465|حقوق |لزق|زيقحمد ع|بــــدين فرج ع|بــــدين شلتـــوتـــ
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|رس جميل زكري| محمد حسن442478
8o8949 علوم |لم |بــــيتـــر صبــــري نعيم ز
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد رفعتـــ عبــــد |لفضيل عبــــد |لجليل8685|4
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممصط سعد عبــــد|لحليم ش| 247635
6o4756 ف عبــــد|لفتـــ|ح محمد بــــسيو د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |
تـــج|ره طنط|مصط محمد محمود محمد59|359
ي يح ش|كر426375 ينور ي د|بــــ |ل|سكندريه|م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديم|ن جل|ل معوض صبــــح درويش|648|62
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه عبــــد|لغ ربــــيع محمد259852
4o32o|يم ى محمود خليل |بــــر| حقوق |لمنصورهسل ي
5||3o8| عطيه |لتـــو زر|عه دمنهورحمد |بــــو|لن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد|لرحمن عبــــد|لنبــــى ف|روق رمض875625
229o73علوم حلو|نس|لم شح|تـــ محمد محمود عبــــد|لو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى ن| ح|مد عبــــد|لمطلبــــ626343
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رهر| محمد محمد صبــــرى عفي 67|22| تـــج|ره |لق|
رهج | عشم عبــــد | خليل32753| حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمه محمد عطيه |لسيد عبــــد |لع|ل6|6832
685oo4معهد ف تـــمريض |لمنصوره حسن|ء جمعه محمد |حمد زغيبــــ
|6o422وف|تـــمحمد |مجد ع |لسيد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد |لعزيز سعيد ع |بــــو |لسعد5||44
6o4|72|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد محمد أبــــو |لفتـــوح ه|شم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينوره|ن عبــــد|لستـــ|ر محمد عثــــم|ن8|8633
7837o3طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقخلود ش|كر حس محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل سم عبــــد |لفتـــ|ح رجبــــ755897
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|له |حمد محمد ك|مل  882599
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــن|در ع|دل |حمد|لعو رحيم عبــــد 7||694
26o97|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــدور بــــدر|ن عبــــد|لحكم محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ح سلم|ن محمد عبــــد|لعظيم4|2529
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخل|ء فتـــ بــــسيو ح|فظ |لشنو| |88|439
رتـــ|ل|ء محمود جل|ل عبــــد|لحق|252387 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لمنصورهمحمود |لسعيد حسن عبــــد |لو|حد |لطر686257
92ooo7|تـــج|ره سوه|ج  ن جم|ل صل|ح ر|غبــــ
ور|5|53|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد رمض|ن محمد زين 
3||56oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نجورج محروس نجيبــــ فرج
4o|744|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد محمد |حمد ع حم|ده
7o5864د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ريم رجبــــ طلبــــه |لسيد عبــــد |لغف|ر
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد| |حمد |لسيد صديق |لسيد5|3379
فنون جميله عم|ره |لم |عبــــد| ع |بــــوعونه |حمد|85545
وس كرم مرزق تـــوفيق  4|8849 تـــج|ره |سيوطتـــ|و
7|2o58د|بــــ |لمنصوره|م |لتـــمي محمد عبــــ|س سليم

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد مصط عبــــد |لمنعم محمد||4542
ندستـــ |لزق|زيقزينبــــ محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لشيوى8||699
علوم |لزق|زيقأروى طلبــــه عبــــد|لفتـــ|ح طلبــــه34|629
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء ي| محمد عبــــد |لرسول |لخو 259354
68368oتـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء مصط |حمد يوسف |لمن|وى
د|ر |لعلوم |لم |سم|ء محمود شعبــــ|ن محمد|6553|8
تـــ|عمرو عبــــد|لعظيم عبــــد|للطيف جمعه خليف2|5284 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
د|بــــ |سيوط|حس مصط حس محمد 4|8792
يم|267669 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ك|مل يوسف |بــــر|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمود محسن ع محمود752474
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر جم|ل |حمد |لسيد |لقص|ص726|45
269o38تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ حسن حميده محمد |حمد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لسل|م شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن معن774452
||83o8وف|تـــيوسف عزيز صفوتـــ عزيز معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لبــــص |لسيد|78498
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|698oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى محمد عبــــد |لسل|م محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء ط|رق |لسيد مختـــ|ر |لشوه|2795|7
42835oنوعيتـــ طنط|أسم|ء محمدى |حمد محمود سليم|ن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمر حسن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحليم4|5|48
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعد ف|روق ن |756434
82747oتـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن فكري محمد ج|د
62o49|حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لجليل |م|ن | جمعه| 
8342o7تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن حس| |بــــو|لحمد |لس
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن حسن م |لدين حسن عبــــد|لجليل||4394

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفم عبــــد | محمد عبــــد ||9683
يم محمد عطيه476925 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو |حمد |بــــر|
23|22oرتـــ محمد |حمد يح محمد ع تـــمريض |لق|
3289o7يم عبــــد|لتـــو|بــــ |د|بــــ بــــنه|يوسف فوده |بــــر|
تـــمريض أسو|نعبــــد| محمد |سم|عيل عبــــده32|844
7|o667|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسل |حمد |بــــو |لمع| |بــــو |لمع

نوعيتـــ |لفيومدى سعيد محمد عبــــد |لمعبــــود69348
6o8353طبــــ طنط|رن| صل|ح عبــــد |لعظيم |لصعيدى
معهد ف ص |سيوطر| | محمد رف| حسن 878962
ند|وى ص|لح ش|دى523686 يم  ندستـــ |ل|سكندريهزي|د |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمود شح|تـــ محمود53846|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن |يه|بــــ |لسيد ش| محمد442964
6|259oيم محمد كشك تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر |لكفر|وى |بــــر|
صيدله |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لمعوض ص|لح |لطح53|675
3455|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مل سعيد عبــــد|لع|ل |حمد
273o54ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|جم|نه |بــــو|ل|سع|د محمد رش|د |بــــر
معهد ف ص |سو|نسحر |بــــو|لوف| س|لم محمود845426
87976o  ن| تـــج|ره |سيوطسل س| مصط ع
7o4|99تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد ح|مد |حمد محرم
|5|6o||فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن حمدى عبــــد |لعليم |لسيد
|3|o|6معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عل|ء |لدين كم|ل |م|م
775oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه |حمد ص|بــــر |لسيد س|لم عو|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ربــــ|بــــ بــــه|دى عبــــد|لش| |لسيد محمود خليل297|35
855oo7بــــه يوسف صيدلتـــ |لم |ميل|د |نور و
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم| |سم|عيل عبــــد |لحكم عبــــد |له|9987|5
85o789يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدندي عبــــد| عبــــد|لر|زق |بــــر|
ره|نوره|ن جم|ل كم|ل سليم57726| ثــــ|ر |لق|
7o6|99ه رمض|ن |لحس|ن ج|د محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
يم467|26 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــش جم|ل محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ربــــيع |لسيد |لص|دق789694
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحبــــيبــــه سيد محمد محمدين مهر|ن232896
4o7367تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دينوره|ن عبــــد |لعزيز عبــــد |لع| |م شعبــــ
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تـــج|ره ع شمسمحمود محمد سعد حسن |بــــو |لقمص||23|3
يم حسن محمود839693 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىص|ره |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس عبــــد|لق|در حس محمد محمود498|22
ندستـــ |سيوطمحمود ن| محمود ح|مد حسن نوي4||3|7
84|o38|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| ن|جح |بــــو|لعط| فضيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن جبــــر جمعه265922
معهد ف تـــمريض سوه|ج عبــــد | صل|ح محمد |حمد924692
7o8373يم محمد |ل|م |حمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمريم |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن جم|ل محمد فؤ|د784383
رهدع|ء سعد ن| شعبــــ|ن92|326 علوم |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء ي |حمد |لص|وى عوض 687446

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| ط|رق مر|د عبــــد|لتـــو|بــــ328|5
تـــمريض سوه|ج محمد |لسيد محمود |لسيد 4|8976
ندستـــ |سيوط نطونيوس صبــــ  |د صليبــــ|7249|9
78o333رتـــ|س|ره س| عبــــد |لحميد عبــــد | محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن حمدي محمد محمد423529
4o7o92د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حبــــيبــــه محمد صبــــرى |حمد
5|5o||تـــمريض دمنهورف|طمتـــ صل|ح |لدين بــــسيو محمد عيد خ
ل|ل762987 ف طه عبــــ|س  ري|ض |طف|ل بــــورسعيدد | |
فنون جميله عم|ره |لم | | عبــــد|لن| محمد عبــــد|لحميد5|55|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف |حمد ع فه عبــــد |لفتـــ|ح446234
|5o|28رهيوسف صبــــرى عزوز عبــــد |لمجيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه |س|مه فتـــ عبــــد|لل|ه 878999
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد مجد |لدين مهدى عبــــد ||8|2|2
تـــج|ره طنط|محمد محمود س|لم عي عبــــد |لح|فظ448655
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخوق محمود محمد |لمش| 7939|4
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو عص|م |حمد |حمد9|3253
تـــج|ره |سيوطحمد ع|طف فوزي كيل| |373|85
يكل783946 صيدله |لزق|زيقسل خ|لد |حمد عبــــد|لق|در 
26392oيم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله محمد نبــــيل عبــــد |لعظيم |بــــر|
| |لعربــــى |لش|ف |حمد لط 626372 تـــج|ره |لزق|زيقي
ندستـــ أسو|نوليد |حمد عبــــد|لغ محمود|86339
ق|وي|5|3386 طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ ي| محمد جوده |ل

تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه حس صبــــ عيد238|2
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء ع |لشح|تـــ فرح|تـــ ع78|627
ش|م عبــــد |لر|زق عبــــد |85|37| حقوق ع شمسعمر 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سليم|ن عبــــد|لع|ل فتـــح | يوسف257695
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنورتـــ |لسيد محمد منصور||8|34
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود سعيد |لسيد محمود عطيه حم769662
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنيه عبــــده سعد عبــــده مصط |6||766
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم |حمد عبــــد|لرؤف عبــــد |لرحمن499427
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8o8|6oفنون جميله فنون حلو|نرن| عص|م |لدين محمد محمد
7o677|ندستـــ |لمنصورهمحمود عثــــم|ن عبــــد |لسل|م |لبــــدوى محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد حسن عبــــد|لر|زق سعيد224899
يم عبــــد |لع|ل عبــــد |لرحمن784865 حقوق |لزق|زيقمل |بــــر|
6o5343علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر |حمد مصط مصط منصور
246|o8ندستـــ طنط|حس حل مصط سليم

73o2oمعهد ف تـــمريض |لفيوممحمد نجيبــــ صو رمض|ن
ره|ندى شعبــــ|ن سعيد محمود243626 د|بــــ |لق|
8o8|38تـــج|ره |سيوطدين| نور عبــــد|للطيف حسن

6o855طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد | حس نظ سيد
ين ع عبــــد|لبــــ|سط مزيد حس|ن 223633 رهن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم|24563| يف |حمد |بــــر| رهحمد  تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز696866

5o872كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــيشوى رزق حن| منقريوس
69o658عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|طمه محمد محمود غ|زى ع
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد حمدى ز محمود سعد||49288
85o625يم كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحس|م |لدين |حمد ص|لح |بــــر|

4o4||| يم حسن ح|مد حس تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
د|بــــ |سيوط|شيم|ء محمد ج|بــــر محمد 73|879
7o|824|د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد عبــــد |لحميد محمد |لعز
278o56حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر نبــــيل  |زى عبــــد|لرسول
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م عطيه سليم|ن عطيه243673
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق مدحتـــ محمد بــــيو239339
8o5739|معهد ف تـــمريض |لم | سل|م محمد صديق خلف

د|بــــ حلو|ن|ريم محمد ع|صم محمد محمود |لسيد م33468
425o|2تـــمريض |إلسكندريتـــ دير أحمد حسن أحمد عبــــد |للطيف
7732o9وف|تـــمحمد عمر عبــــد |لمنعم |حمد حسن معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
5|659o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورأيه سعد فتـــح | أحمد فتـــح
م عزيز489496 تـــج|ره دمنهوررنيم أيمن أحمد سيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجه|د ص|بــــر عتـــريس حس|ن 245399
رهكريم ي| محمد عبــــد|239824 تـــج|ره |لق|
5o9665طبــــ |ل|سكندريهغ| |نص|رى غ| ن جمعه

علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد ط|رق عبــــده ع 82476
|د|بــــ |لم |نيف طلعتـــ جرس عبــــد|لمل|ك684|82
يم عبــــد | قدوس638843 د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| جم|ل ع |بــــر|

زر|عه |لفيوممحمد جم|ل |حمد عبــــد |لقوى67457
458|o3 بــــي ف |لسعيد محمد|ل حقوق طنط|ع |
علوم |لزق|زيقيم رض| |حمد س|لم حسن772368

تـــمريض |لفيوم بــــه سعيد سيد جوده68827
7o2932د تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |حمد حسن |بــــو زيد |لش|
يم ع رجبــــ444357 طبــــ ع شمسمنتـــ | جم|ل |بــــر|
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ندستـــ |ل|سكندريهعمر محسن محمد حس مر475338
4969o8يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|لتـــ جم|ل محمد |لعربــــي  إبــــر|
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء نج|ح بــــره|م حس |687959
475o99د|بــــ |ل|سكندريه|ريتـــ| سم مو | ج|بــــو
22o948ى عبــــد|لحميد فهيم د|ر |لعلوم |لفيومف|طيم| ي
علوم |ل|سكندريهحمد عزتـــ أحمد حسن فرج||42495
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رن| ح|زم حمدى ح|مد |لبــــ|ز638785
يم322258 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عن|ن عم|د ع عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
|3|5o3|رهحمد عبــــد | محمود محمد ندستـــ |لق|
48o4|2د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |يمن |لسيد منصور محمد
يم كر|ون|272737 معهد ف ص |سيوطمل |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهند مصط ع حس|ن265335
يم ق|سم|235|27 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منيه |يمن |لسيد |بــــر|
ره|ن|ن |لسبــــع صبــــره بــــخيتـــ284393 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
62o676 بــــي تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى أحمد محمد |ل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |جورج كريم رزق يوسف65|7|8
تـــج|ره طنط|مع|ذ |يه|بــــ عبــــد |لرحمن |بــــو يمن5|4496
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسوري| ع عبــــدتـــ |لسخي 4695|4
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نشهد محمد فخر|لدين |حمد843293
ر صبــــ مختـــ|ر بــــكر|26974 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمد محمد محمود |لحد|د|687772
حقوق حلو|نمنيتـــ حل مصط |لسيد محمد|364557
6773o2  تـــج|ره طنط|محمد عص|م حس محمد محمد
78o684ى يم ع رهمينه عبــــد |لعظيم |م |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
رهل|ء ط|رق عبــــد|لع| غل|بــــ|||2357 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د33897 تـــربــــيتـــ ع شمسه|ميس محمد محمد حسن مج|

نوعيتـــ |سيوط |ر ه| ه|شم شح|تـــه 877865
رهندى عيد عطيتـــ محمد9|438 زر|عه |لق|

د|بــــ حلو|ن|ف|طمه ع|طف عبــــد |لمنعم ع 34478|
رهر| | محمد فكرى عيد عبــــد|لنبــــى56|7|2 تـــج|ره |لق|
ف 2274|3 يم شح|تـــه  زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــشه|بــــ |لدين شح|تـــ |بــــر|
|ء عبــــد|لر| |بــــو|لحسن |سم898835 علوم سوه|ج 
22o493تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد محمود ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | عبــــد|له|دى عبــــد|لص|دق عطيه392|52
ون342979 يف ن| ح|مد محمد م معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن| 
4494|oيف علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــيوسف جميل عبــــد |لرؤف |ل
8oo|o6 تـــج|ره بــــ سويفردينه مجدي محمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء صل|ح رش|د بــــدوى|497422
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن زكري| فتـــ عطيتـــ|778459
ره|عمرو ع|طف محمد عطيتـــ6|297| د|بــــ |لق|
ه لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|ي|سم خ|لد ع مبــــروك285473 لع| در|س|تـــ نوعيتـــ ج
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24759o|وف|تـــحمد محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لبــــ|رى ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
77o6|2|ف مصط علو|ن سليم د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء |
683329| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء ن| |لمن د|ود |لمن
4944o5ف ر|غبــــ محمد |لمزلع حقوق طنط|عل|ء |
|2o|52ئيل| تـــج|ره ع شمسه|له ممدوح ه|رون |
ل|ل|6664| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن كم|ل عبــــد |لر|زق |حمد 

صيدله بــــ سويف|ء محمد مصط عبــــد |لق|در|4|866
449o|9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|طه عبــــد |لمنعم طه حسن أبــــو |لعز
|36|oo|د|بــــ ع شمس|د|رتـــ سيد |حمد شعبــــ|ن
معهد ف ص |سم|عيليهصف|ء س|لم سليم|ن ع 768979
علوم ع شمسسم|ح سيد عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن2|3263
32o8|7ف عيد |حمد تـــج|ره ع شمسمحمد |
تـــج|ره دمنهورمحمد ع محمد سيد |حمد |لنج|ر262||5

6o|77|يم ه فوزى محمد يس |بــــر| كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم ط|رق ع محمد358587
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقشيم|ء مصط طه ع رشو|ن323278
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|كريم|ن كم|ل عطيه |لسيد778854

555o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وق جمل عبــــد |لبــــ| ك|مل
ش|م محمد عزتـــ |لنح|س266693 طبــــ |سن|ن طنط|مريم 
357o82|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م |حمد |لسيد مصل شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زينبــــ شح|تـــه معوض شح|تـــه264324
رى639742 يم |لجو حقوق |لزق|زيقأمنيتـــ حمدى |لسيد إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |لقطبــــ ع شعيبــــ268225

|94ooحقوق |لفيومزي|د عمرو |حمد عبــــد |لرحمن
7oo688تـــج|ره طنط|محمود سم محمد |لمر عبــــد |لرحمن
|3746|| ره|ر | |يمن عزتـــ عز ثــــ|ر |لق|
6988o|ندستـــ |لمنصورهمحمود حس محمد رفعتـــ يوسف محمد

649o8تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد ربــــيع حميده عبــــد|لسميع
6|43o8د|بــــ طنط|محمود |لسيد عبــــد|له|دى عبــــدربــــه|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسع|د حن| نجيبــــ مسعود 883542

43o54 تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه رمض|ن حمد|ن رمض|ن محمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمري|ن صبــــ |يوبــــ د |ن632279
صيدله |لمنصورهسم|ء محمد لط لط |حمد|679694
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|شه|بــــ عبــــد|لمجيد محمد فوزى عبــــد|لمجيد358987
42|oo6|ه محسن عوض حسن س|لم لسن ع شمس|م
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمن|ر محمود حس ع 4|8443
ف عبــــد|لق|در عبــــد|لغف|ر72|825  |حه وفن|دق |ل|قرش| |
345o58|يم زغله تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |لسيد محمد محمد |بــــر|
4|79o6| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخيتـــ عبــــد |لع| ر| |لعسي
صيدله |لمنصورهمينه |لسعيد حمدى |بــــو |لفتـــوح مسعدتـــ694562
3225o2تـــ محمد سيد س|لم زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
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حقوق |لمنصورهع محمد |حمد محمد |بــــو غز|له5464|4
9|o636 تـــج|ره سوه|جبــــسمه رمض|ن صبــــرى |لطرف|وي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود |حمد محمد محمد عبــــد |لرحمن478847
ى عبــــد |لغ محمد |لعيو692747 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــرحمه ي
ر محمد محروس |لج|بــــرى497837 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندى ط|
25695o| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء عبــــد|لغف|ر عبــــد|له|دى عي
76o|92ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|عمر سيد ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمتـــ ع|دل نج|تـــى عبــــد|لنبــــى359547
ه علم |لدين محمد محسبــــ|2|8842 تـــربــــيتـــ |سيوط  م
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد عبــــد|لح|فظ526833

3o|77ره|دي محمد عل|م محروس د|بــــ |لق|
6o326| يم محمد |لعج مصط تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
49o9|6 يم مصط لسن ع شمس|ند حس |نور |بــــر|
ه نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح |حمد||84239 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
78o|73كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن |حمد ع
5o5462يم |حمد عبــــد |لحميد محمد عطيه معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــر|

5|2|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود س|مح فتـــ حسن
5o5538تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيشوى حبــــيبــــ  |د جرجس |سح|ق
رهش|م محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح376|23 علوم |لق|
5|5o86زر|عه طنط|من|ل |حمد مرزوق مر |لزي|تـــ
ره|ن|ريم|ن |بــــو زيد محمد |لشح|تـــ586|77 ثــــ|ر |لق|
4277ooتـــمريض طنط| محمد سعيد محمد سيد|حمد |لهلبــــ|وى
6846o8|تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء عمر ح|مد ص|لح |لمهدى
يم عبــــد|لحكيم779328 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمود محمد |بــــر|
ه |حمد محمد عبــــد|لرحيم غريبــــ|437796 تـــمريض كفر |لشيخم
43|64oل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|محمد مصط محمد قنديل ز|يد
43o27|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود محمد مصط أبــــو ص|لح
6794o6تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــده ع ع بــــدوي
طبــــ بــــيطري |لم |ل|ء ص|بــــر ك|مل محمد|858986
لسن ع شمس|من|ر ح|مد عبــــده |لسيد|||28|
تـــمريض |لزق|زيق د| | عبــــد |لحليم ح|مد |حمد عبــــد |9|2|63
رهسع|د يوسف ع|شور يوسف354343 د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مرو|ن |حمد محمد ع أ حمد |لش|752776
يع حس ||2364 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|ره ممدوح أبــــو
نوعيتـــ عبــــ|سيهنور|ن وليد |حمد ك|مل54878|
طبــــ |ل|سكندريهس|رتـــ مقد|د عبــــد |له|دى محمد خ 8772|5
5oo285ف |حمد عبــــد|لمع نوفل حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن |
5o724o نوعيتـــ |ل|سكندريهأن عو|د محمد |لطح|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن نبــــيل فؤ|د جيد37|326
حقوق |لمنصورهي|تـــ محمد عوض عبــــده عوض|699995
|256o6| ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد معوض عوض
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تـــج|ره سوه|جربــــ|بــــ صبــــرى محمد ع 923773
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى و|ئل |لشح|تـــ عطيه عرفه43|684
زر|عه مشتـــهررحمه ع نوح عويس229223
69|o53| د|بــــ |لمنصوره|منيه حم|ده حسن |لزي |بــــو|لعن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد | محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لر| 838975
ين محمد عبــــد|لق|در عبــــد |لعزيز خلف 447939 تـــج|ره |ل|سكندريهن
48o23|د|بــــ |ل|سكندريه|سلف|ن| ص|بــــر فرج |سكندر صليبــــ
يم محمد ص|بــــر64498| رهبــــ|سل |بــــر| ندستـــ |لق|
يم ج|د |7552|4 حقوق طنط|مريم ه| أحمد إبــــر|
62o56||ل|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمل ز ز |لم
453o47|ر حسن سيد |حمد شعبــــ|ن علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد م|
حقوق |لمنصورهمحمد محمد سيد |حمد |لسيد7|333|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس حمد فوزى محمود سعيد|887983
صيدلتـــ سوه|جم|رك |مجد فؤ|د نصيف 8|8986
يتـــى529289 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حسن ع |ل
طبــــ بــــنه|محمد سعيد |حمد |لعبــــس|وى5597|2
23482o|رهسل|م |لسيد محمد |حمد تـــج|ره |لق|
زر|عه دمنهوريم|ن محمد صل|ح عبــــد|لعزيز |لف 7977|5
م|م مصط محمد829267 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود محمد حس مصط خ |لدين2472|6
ف |حمد حس 4679|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــآيه |
تـــج|ره |لزق|زيقط|رق محسن سيد|حمد عبــــد|لحليم سليم9|9|64
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سم سعد عيد أحمد7|4759

35o43رهعبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لمنعم سل|م ندستـــ |لق|
حقوق حلو|نحمد شعبــــ|ن مهدى |سم|عيل|233868
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ه| فتـــ ع محمد643492
5o4|34 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى سعيد محمد حس
عل|ج طبــــي قن|بــــتـــه|ل محمد بــــرك|تـــ ع|مر|838948
|3oo39ره|م|ري| بــــ|سم سعيد فهيم د|بــــ |لق|
علوم طنط|يه صبــــرى جميل |بــــو |لن |لطبــــ|خ|427934
25478oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــد|لمنعم |لسيد
67948oعلوم |لمنصورهمحمد ع|طف محمد عبــــد |لرحمن |ل

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمنتـــ ع|طف عبــــد |لحفيظ ي|قوتـــ|47286
وف|تـــعمر محمد ع عبــــد |لع| |لنش|ر55|479 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نوق محمد عبــــد|لمنعم |حمد848389
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد حمزه |لمو| |لحلبــــي|5|6795
علوم |لزق|زيقبــــسمه |حمد عبــــد|لسل|م محمود637849
يم98|4|2 يم |بــــر| رهعمرو خ|لد |بــــر| ندستـــ |لق|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد خليل عبــــد| |لبــــسيو يوسف|6|4532
52o77|ى عبــــد|لرحمن محمد عبــــده كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورلشيم|ء خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروه |لسيد عبــــد|لعظيم |لششتـــ|وى|446|4
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معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لكريم |لسيد محمد عليوه737|78
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمد ع|طف |لسيد عبــــد |له|دى5|6436
تـــج|ره ع شمسزينبــــ صبــــ |حمد عم|رتـــ عبــــد |لرسول959|75
تـــج|ره |لزق|زيقس|مه حمدون فؤ|د حد|د|775442
48o76o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مل ع بــــسيو محمد بــــسيو
7o|o|5ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد مرزوق محمد محمد مرزوق س|لم م |لع| 
4o6597تـــ محمد |نور رزق |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهن

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسند| عيد حسن روبــــى72885
ف سل|مه عبــــد |لسل|م |بــــوزيد5492|5 تـــربــــيتـــ دمنهورمنيه |
يم عبــــد |لرحمن محمد حس 484947 د|بــــ |ل|سكندريه|ط|رق |بــــر|
يم |لعر| ||43858 طبــــ حلو|نلسيد |حمد ع |بــــر|
82656oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء سيف |لن محمد محمد
22|o55ره|رحمه لط محمد عبــــد|لرحمن د|بــــ |لق|
42o338د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عبــــ جم|ل محمود حسن مهدى
زر|عه طنط|نو|ل |م عطيه مصيل |لبــــيط|ر|222|6
247oo3تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمصط سعيد ملي لبــــن 
ر مبــــ|رك72|265 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد |مجد عبــــد|لظ|
رهبــــس|م رمض|ن ع محمود429948 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره دمنهوركريم مجدى محمد |م فتـــيحه475572
3|99|6| د|بــــ ع شمس||ء ن ع ع
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل محمد زكري| عبــــد|لع|ل497774
يف محمد عي|26954 طبــــ ع شمسن 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن |حمد محمد يوسف س|لم639578
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط |حمد حل |لرخ|وي|26979
د|بــــ |لزق|زيق|أمينه |لسيد ح|مد سليم|ن |لعربــــى2|6368
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد خ|لد صل|ح |لسيد |لقو ||34289
تـــج|ره ع شمسحمد سم فتـــ حج|زى|62372|

تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لجو69283
9o2648 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد عبــــده |حمد ع

تـــربــــيتـــ |لفيومعمرو محمد |ل|شنور محمد68355
صيدله |لزق|زيق|ء |لسيد محمد محمد بــــرك|تـــ||5|633
زر|عه ع شمسمريم خ|لد سيد عبــــد |لرحيم37593

يم عبــــد|لحميد|4|88|8 |لسن |لم ||ء محمد |بــــر|
رتـــ|منيه صفوتـــ محمود عطيتـــ|63525| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ أسو|نوجدي قم شح|تـــه ص|دق863636
9o8o|8 ندستـــ سوه|جيوسف كم|ل حكيم عبــــد|لمسيح
يم محمد محمد||4265| حقوق ع شمسيم|ن محمد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه رمض|ن |سم|عيل حس|ن675|3|
تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لغ عيد عبــــد |لغ يونس ص|492925
صيدله |لمنصورهفه عوض فه |لدسو 8564|6
تـــربــــيتـــ بــــنه|وق متـــو متـــو |حمد متـــو 357424
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69o38|ندستـــ |لمنصورهمحمد بــــسط|م |حمد |لسيد
6o7473|د|بــــ |سيوط|يه |لسيد محمد |لسيد |لخفه
6o2|69 صيدله طنط|ه|جر رجبــــ طه محمد |لعفي
رهبــــه |لسيد محمود محمد835|78 عل|ج طبــــي |لق|
3|6o|6علوم ع شمسشيم|ء مجدى سيد عبــــد|لعزيز
د|بــــ |لمنصوره|محمد ط|رق |لمهدى |لطنط|وى679942
ف حس عبــــد |لجو|د دومه|4|54|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد |

يم رمض|ن حس|ن 658|7 علوم |لفيومعمرو |بــــر|
235o8تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سيد محمد قطبــــ |لسيد
52|o6يم حل خليل د|بــــ بــــ سويف|ر|حيل |بــــر|

44o943|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم| رمض|ن عبــــد |لستـــ|ر محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|طمتـــ ن|دى بــــكرى ك|مل|65|6
حقوق بــــ سويفغ|دتـــ م|مون محمد عبــــد|لجو|د63625

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن محمد جم|ل عبــــد |62776
تـــ|محمد ع سعد شلبــــي546344 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6372o9كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود عزبــــ محمد ع عزبــــ
6o2552|حقوق طنط|مصط محمد مصط يوسف غ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح عم|د حل عبــــد |لمجيد53569|
فنون جميله فنون حلو|نم|رين| ع|دل خله عوض66|8||
رهلؤى محمد نج|تـــى محمد سوي 226445 صيدله |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد | س| عبــــد |لع| عبــــد |لعزيز28995
|55oooحقوق حلو|نسل |لسيد محمد |حمد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسم|ح محمد نبــــيل كم|ل  877335
حقوق طنط|عمر ك|مل محمد |حمد |لحم|دى685||5

طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد عيسوي عبــــد |لحفيظ ع |4|842
6o728| طبــــ |لمنصورهسعد |لسيد سعد |لدين |لمسل
84|7o5| |علوم ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لوه|بــــ غز
حقوق بــــنه|حمد محمدحس|م |لدين عبــــد|لعظيم محمد ع حس 667|33
علوم |لم |مريم ف|يز مرقص حن|3|8238
63o954|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه ع|طف |حمد ربــــيع محمد
|د|بــــ طنط|ش|دى محمد عبــــد| |لدسو زغلول3699|4

لسن ع شمس|مصط عزتـــ عبــــد|لش| عبــــد|لر|زق44359
زر|عه ع شمسجون جم|ل ج|د |لسيد جرس خليل2829|3
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء محمد عبــــد |لمنعم ص|لح |حمد|459|5
6876o| |علوم حلو|نيم|ن محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لبــــ

|4|95oندستـــ ع شمسوليد |حمد محمد فريد
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سل|م |بــــوبــــكر عبــــد|لع|ل حسبــــ |لنبــــى267887
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخ|لد ح|مد |لسيد |لعربــــي |لعدوي|85|62
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم| شح|تـــ عبــــد|لسل|م مر|د يونس||597|5
349o89|علوم ع شمسسم|ء محمد سعيد عبــــد|لرحمن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خلود جم|ل |م ش|شتـــ277584
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كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطسل عبــــد|لحكيم رزق عبــــد|لحكيم  9|8784
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حسن منصور محمد|752492
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد يونس |حمد ع55|4|2
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد مختـــ|ر طه طه||7672
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمريم عبــــده عبــــد|للطيف ح|مد ج|بــــ |6684|6

يم عيسوى7627| رهندى محمود عبــــد|لعزيز |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
|د|بــــ |لم |ع ه|شم فر|ج عبــــد|823687
تـــمريض ع شمس حمد ه| عبــــد|لرحيم حس ||32436
5252o2| تـــج|ره |ل|سكندريهن سم حن محمود |لدسو
تـــمريض |إلسكندريتـــ من|ر محمد مختـــ|ر محمد يوسف426283
6o|2|9قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق محمد عبــــد|للـه |لسيد مو
يم |لدسو |بــــو|684862 د مجدى |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهن|

86o45|تـــمريض |لفيوم منيه شعبــــ|ن ص|وى محمد
46|o83معهد ف تـــمريض طنط| مروه محمود محمد عبــــد |لق|در محمود فرج
6o3992يم محمد محمد |بــــوبــــدوى صيدله ع شمسمحمد |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سهيله محمود محمد محمود5883|
845o45يم تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ عبــــد|لرحمن ه|شم |حمد |بــــر|
62o56oمعهد ف ص بــــور سعيدأم| عص|م مصط مصط فق|رى
رهعمر حس|م |لدين فتـــ ع3898|2 ندستـــ |لق|
4899o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور|ن ط|رق |حمد |حمد ص|لح

د|بــــ |لفيوم|صف|ء عبــــد |لر|زق عبــــد |له|دى عبــــد |32|7
53o57|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورع |ء محمود ع د|ود
8879o5|تـــج|ره |سيوط حمد عبــــد|لرحيم محمد |حمد
ه كم|ل محمود |حمد865548 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمي
75|o66يم |لدق ف نبــــيل ع |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |
رهي|ر| خ|لد صديق ع عثــــم|ن5275|2 د|ر |لعلوم ج |لق|

رتـــ|منه | محمد عبــــد |لستـــ|ر صقر5799| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
34|o|8تـــج|ره ع شمسحمد بــــهجتـــ عبــــد|لمقصود عبــــد|لسميع

ف بــــدوى تـــوفيق9|538 ندستـــ |سيوطد| | |
69o474 بــــي معهد ف ص |لمنصورهمحمد صل|ح خض |ل
ى95|9|6 ر محمد |لخ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ف|طمتـــ طه ط|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نهله ع يوسف محمد |لبــــدرى|4852|
54333oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر مر عبــــد |لحميد محمود |لسيد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|نعيمتـــ |حمد عبــــد|لمجيد |حمد339844
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر حسن محمد محمد حسن4|2668
7656o5وف|تـــوليد محمد عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم ك|مل محمد||676|3 تـــ |بــــر| د|بــــ ع شمس|م
49427o وف|تـــعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد معهد ع| خدمه |جتـــم|عيه دمنهور بــــم
6o9526تـــربــــيتـــ طنط|عل| محمد |لسيد م |لدين
تـــج|ره طنط|نور |لدين ي| محمد|لشح|تـــ |بــــر|3685|4
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء حس حسن حس ط|حون||62638
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د|بــــ حلو|ن|ع |ء حمدى حسن محمد9|248
علوم ري|ضتـــ |سيوط حمد حم|ده عبــــد|لحميد |حمد|875942
7o8o3||ى ل|ل ع |لسيد |لبــــح صيدله |لمنصورهم| 

65o|9 تـــربــــيتـــ |لفيومزينبــــ عبــــد |لن| محمد |م
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نرج|ء ص|لح عبــــد|لحفيظ |حمد7|8457

يم45975 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
4|5|7o تـــج|ره كفر |لشيخمريم |يمن محمود عبــــد |لغ |لدسو
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء رمض|ن |لسيد عبــــد|لغ سلم|338299
8o3997يم دردير تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود محمد |بــــر|
7o549|معهد ف ص |لمنصورهخ|لد طه ح|مد سليم|ن |لمنصورى
33o79| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محمد طه حس
وف|حس|م ن|جح |حمد |حمد |لعن| 855|26 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ ع شمس|خلود حن ع |لسق9939|3
|47776| ندستـــ حلو|نيمن حس لط فه
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود حسن محمود محمد |حمد سل5|4795

|8o28يم محمد عبــــد |لحليم ى |بــــر| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|خ
42632oد|بــــ |ل|سكندريه|حن |لسيد ع محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م جم|ل عبــــد|لبــــ|سط عيد42||25
4o59o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى حسن عبــــ|س عبــــد |لع|ل
758o78تـــج|ره بــــور سعيدمحمود خ|لد عبــــد |لغ حج|زى

علوم حلو|ننوره|ن محمد ع|مر عبــــد|لفتـــ|ح4|369
8o56o2| كليتـــ حقوق |لم |حمد حم|ده حسن عبــــد|لغ
85o84oزر|عه فرع |لو|دي |لجديدريه|م |س|مه مو بــــشندي
4o5365|د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن عل|ء عبــــد |لوه|بــــ |حمد عثــــم
تـــي2827|7 تـــج|ره |لمنصورهرن| |لسيد محمد رش|د 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |طه |حمد ص|بــــر محمود|85329
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطوق حس |لص|وى حس 92|238
8o8o67| |معهد ف ص بــــ سويفيري ميل|د فخري ر
7o43|5| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سل|م ع سعد حسن ع

6866oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد|لرحمن تـــوفيق محمد محمد
صيدله بــــ سويفطه |حمد ك|مل عبــــ|س73898

تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمود |لمعد|وى محمود محمد9894|4
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــصل|ح ي| صل|ح حتـــحوتـــ484|25
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطخلود نبــــيل صديق محمد  883323
63|93oتـــج|ره |لزق|زيقس|ره |يمن ح|فظ منصور محمد

|6oo5 ره|تـــيس |يه|بــــ محمد ع |لزي د|بــــ |لق|
9o4986 دى تـــربــــيتـــ سوه|جمرفتـــ ن| عزبــــ 
89o962 د|بــــ |سيوط|مريم سعد ثــــ|بــــتـــ رزق
يم محمد سليم|ن6|6997 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |بــــر|
لسن ع شمس|ل|ء محمد محمد ع عبــــد |لع|ل لو|763662
49533oتـــج|ره دمنهوريوسف شعبــــ|ن عبــــد|لجيد محمد تـــحسونه
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ره|محمود عزتـــ صل|ح حس 223432 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهل|ء مصط فتـــ حس نجم|456268
9o9577|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  ل|ء صفوتـــ عبــــ|س قن|وى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد تـــ|مر |حمد عبــــد |لعزيز|696|6|
92o653 صيدلتـــ سوه|جمصط ع|دل |بــــوزيد عبــــد|لمقصود
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |لحس محمد رض| |لسيد محمد 689493
6o55o8كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــشيم|ء محمد عبــــد |لسل|م |لنص|رى
|5o383رهخ|لد |حمد محمد |حمد حقوق |لق|
صيدله |ل|سكندريهمصط محمود فه |حمد |لرحم| 429622
7o8423|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء فريد ص|لح عبــــد |لر|زق

رهدير |حمد محمد |حمد بــــيو 22233 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل رزق محمد353485
|2o68||تـــج|ره ع شمسمحمد عم|د حس ع رض
يم محمود|2|2|6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء عبــــد |لعظيم |بــــر|
رهسيف |لدين محمد محمد مهدى5693| زر|عه |لق|

قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حبــــيبــــه |يه|بــــ حس محمد |لحبــــ 248968
43275oيم محمد حج|ج طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأبــــر|ر محمد |بــــر|
2552o8تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم رشدى حمدى |لبــــدر|وى 
يم سل|مه|532|79 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه محمد |بــــر|
2|288oوف|محمود ط|رق عبــــد|لمقصود |حمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
4|53o9يم عبــــد |لمنعم |م |حمد تـــج|ره كفر |لشيخحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لحميد عبــــد| |سم|عيل محمد حسن633749

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد سم عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن9|797
33429oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسيد ع سيد |حمد
رهعبــــد|لد|يم ع|طف عبــــد|لد|يم قطبــــ285783 حقوق |لق|
767o62تـــربــــيتـــ |لعريشحمد |له|دى عبــــد |لعزيز عبــــد |لخ|لق

رهمحمد مجدى محمد عبــــد |لونيس محروس39373 طبــــ بــــيطرى |لق|
ف شعبــــ|ن حسن|978|4 ره|يم|ن | د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه سعد حسن ن |لدين835794
|62627| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد محمد عبــــد |لعزيز مر
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ي|ر| وليد سليم|ن |م سليم|ن475|63

26o82يم عبــــد |لعظيم سيد مك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروضه شو |حمد |لحد|د منصور255237
ش|م محمود محمد دي|بــــ|629|6| يم  ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــر|
4|8577| تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن ح|مد فتـــح | ح|مد ع

د|ر |لعلوم |لم |خلود رجبــــ عثــــم|ن ع7|273
يم 28|622 ر|ء أيمن عثــــم|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمتـــ |لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم |حمد عبــــد|لسل|م |لزير257382

يم غ|793|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم|دون| غ| |بــــر|
4o6643| د|بــــ |ل|سكندريه|دين| محمد عبــــده محمد عبــــده عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقنه|ل محسن |حمد عبــــد|لرحمن غزيه772563
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كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|طمتـــ ع ه|شم ع|32578
69|77oش|م محمود محمد د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن 
2545o6يم عبــــد|لق|در حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد |بــــر|
وف|تـــندي محمود |لص|وي حسن عبــــد |لكريم3|5273 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــي ع|طف حس حكيم28639|
438|34| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمنيه محمد |حمد عبــــد|لرحمن مو
رهحمد حس|م |لدين حن محمود قن|وى47746| ندستـــ |لق|
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــحمد حم|ده سعد |بــــو|لحمد|633|86
يم|87|847 صيدله |ل|سكندريهيم|ن رمض|ن محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|نوره|ن جم|ل نور|لدين |لورد| |حمد475665
ره|ن|دين عمرو بــــسيو محمود طول|ن42|439 عل|م |لق|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد| شح|تـــه ج|د |356862
6o9|34حقوق طنط|ن|ديه رفيق محمد دي|بــــ
33889o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يتـــ حمدى عيد عبــــده ع زغيبــــ|
62343oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم صفوتـــ حل |لمتـــو خليل
رهحمد محمود ص|بــــر جم|ل|226523 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|ند| | عم|د |لدين ع |حمد8|73||
علوم |سيوطم|رين| ن| صديق جيد272789
3282o7حقوق بــــنه|س| عزيز س| يوسف
7o|864|تـــمريض |لزق|زيق ي|تـــ رمض|ن مهدى محمد
4497o8يكل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد سعيد سيد|حمد بــــسيو 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيرين سم |نور حبــــيبــــ|7||826
رهمحمد |حمد محمد |حمد جعفر5886|6 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره طنط|زي|د محمد |حمد ع محمود479656

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد جم|ل عبــــد|لق|در سل|مه63743
4275o7لس سم عطيتـــ حن| رزق زر|عه طنط|ك

5o497زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد
269|o|رهسم|ء |حمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح حقوق |لق|

4243o8| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد عبــــد |له|دى محمد |لش|
بــــي شمس 7|8|69 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد عص|م محمد |ل
يف فرج غريبــــ رجبــــ|45626 د|بــــ |ل|سكندريه|مروه 
صيدله |لمنصورهسل محمد تـــوفيق محمد |لسيد389|69
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى محمد يونس عبــــد |لجليل3|557|
77932oحقوق |لزق|زيقمحمد رض| محمد عي خلف |للتـــ
64o684د|بــــ |لزق|زيق|زي|د عم|د عبــــد | محمد صقر
7|o3o9|ف ع حسن و|كد ندستـــ |لمنصورهس|مه |
7566o9|يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |لسيد محمد |بــــر|
يم|245376 تـــج|ره ع شمس|ء ي محمد |بــــر|
وف|تـــيوسف ع|طف محمود ع534|2| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|فن|ن مصط |حمد ز عثــــم|ن|264622
3||59o رتـــ|جو|ن| ف|يز فريد جور قلي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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6o|355|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روى رجبــــ يوسف عم|ره
6o9422ء أيمن عبــــد |لسل|م محمد بــــدوي| د|بــــ |لمنصوره|إ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| عبــــد|لعزيز عبــــد|لستـــ|ر حسن علي98|267
23o386تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|رس رمض|ن |لج|ر عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | ف|روق تـــوفيق مصط محمود697732
349442| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء عم|د عبــــد|لمحسن ع
حقوق حلو|نس|ره حس فه |حمد228795
|6|o99تـــج|ره ع شمسه|جر يح ع محمد |لصو|ف
يم حس 768284 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــندى مصط |بــــر|
ف أحمد إسم|عيل7||439 تـــج|ره كفر |لشيخد| | أ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سم| ع|دل محمد سيد |حمد سلط|ن345729
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء عبــــد|له|دي محمد حسن|839677

رتـــ بــــسنتـــ حمدى ح|مد عبــــد |لمجيد549|4 تـــمريض |لق|
علوم بــــورسعيدمحمد ح|مد عبــــد |لمنعم عبــــد|لرحيم|4|423
75o679| صيدله حلو|ني|ر| محمد ز ف|ضل حسن |بــــو
تـــج|ره |ل|سكندريهحسن محمد حسن سليم|ن445229
8|5o|5نوعيتـــ |لم |رش| محمد عبــــد|لصبــــور محمد
|لسن |لم |بــــيشوى جورج ري|ض |يوبــــ77957

د|بــــ |سيوط|م حس|ن سيد رجبــــ 877864
2o7o5|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |لدين محمد |بــــو|لعن عبــــد

تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــعبــــد |للطيف |حمد عبــــد|للطيف ع 2938|6
ر|ء عبــــد |لغ محمود حسن|779478 صيدله |لزق|زيقلز
|65o57كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم خلف عبــــد |لع|ل |لسيد

3398oرهندى محمد عبــــد |له|دى دي|بــــ تـــج|ره |لق|
7o|76oد|بــــ |لمنصوره|سميحه جل|ل |حمد سيد |حمد دحروج
علوم بــــنه|من|ر محمد دسو محمد دسو |2|6|5
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء صل|ح |لدين رزق صبــــره |لطنط|68283
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلق|ء |بــــو|لمع| ع حسن |لرف||22262
8985o6| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد ع |حمد حس
859o2oعلوم |سيوطحسن|ء عمر |حمد عبــــد|لنعيم
تـــج|ره كفر |لشيخمصط عبــــد|لمغ محمد مسعد عبــــد453358
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمنيه |مجد عبــــد |لحليم ع |759282
487o34ف خلف |لسنو محمود حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد أ

علوم |لفيوممحمد ع حس ج|د67532
763o66ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمن|ر محمد محمد |لزي بــــطل محمد
494|8oحقوق طنط|محمد |حمد قطبــــ |حمد قطبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طأيه محمد محمد |لسعيد ز9736|6
|3274oف فرج محمد علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسي|ره |
5o3956يم منصور محمد بــــد تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمود |بــــر|
43|o24يم عبــــد |لحميد |لبــــحر|وى |د|بــــ طنط|سل |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء محمد دندر|وى حسن |حمد|522295
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طبــــ كفر |لشيخع مدحتـــ ع بــــكر سليم|ن438648
تـــج|ره |لمنصورهنور |لدين مجدى فتـــ عطيه |حمد38|679

لسن |لم |/ري|ضتـــ|ه|جر |حمد شح|تـــه |لسيد62|8|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم صل|ح فتـــوح سعد267653

2o64|يم كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |حمد رمض|ن |بــــر|
6857|oى محمد ع علوم |لمنصورهتـــسنيم ي
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |6|4266
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|يدى س| |لسيد محمد259478
يم محمد صبــــح245642 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد |بــــر|
|287o5ره|مك|ريوس عص|م شلبــــى ك|مل د|بــــ |لق|
4963o8| يم |م|م مصط |د|بــــ |لم ||ء |لسيد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمعتـــز محمد كم|ل عبــــد |لروؤف حس 484823
تـــربــــيتـــ |سيوطسلوى شح|تـــه سيد عبــــد|لق|در 887682
6o3984يم محمود طه طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد| رض| |بــــر|
علوم بــــورسعيدمل حس رمض|ن حس |587|78
نوعيتـــ |لزق|زيقن|در |لسيد |حمد عبــــد |لوه|بــــ634578
62||o9يم يم عثــــم|ن |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدمحمد رض| |بــــر|
|448o4يم بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنور رمض|ن سعيد |بــــر|
44|6o8علوم |لمنصورهع |ء |لسيد مختـــ|ر غ|نم
8o68o5 د|بــــ |لم |ه|جر محمود محمد ع|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد نوبــــي |حمد حسن839889
33|6o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ ن محمد |حمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مه| عبــــد|لن| |حمد فهيم833847
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسش|م س|مح قن|وى بــــيو2|42|2
6o85|7طبــــ |سن|ن |لمنصورهه|يدى |حمد محمد مصط محرم
رهسهيله عبــــد|لن| |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح 9|95|2 تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهأس|متـــ جعفر محمود بــــيو يوسف479582

يم |حمد99|27 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى سيد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه||ء |حمد محمد عبــــد |لحليم |لنج|9|2638
ف |لدين23|253 يم  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــلبــــ س| |بــــر|
وف|تـــم حس ق|سم حس |992|2| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5|o5|3تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد حسن حج|زي |حمد حج|زي
تـــج|ره |ل|سكندريهع |حمد فخرى ع متـــو477824
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن مصط محمد عبــــد|لحميد  783|88

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسه| حمدى عبــــد |لسيد محمد622|6
524o6| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفرن| محمد يوسف عبــــد

معهد ف تـــمريض سوه|ج  سل|م ثــــروتـــ محمد |حمد|898585
ف سليم|ن عوض سليم|ن|46|43 صيدله طنط|بــــيتـــر |
يم9998|2 د|بــــ حلو|ن|رو|ن فتـــ محمد |بــــر|
324o2|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمد عل|ء |لدين عز |لدين ع
قتـــص|د م حلو|ن|تـــسنيم س|مح عز |لدين |حمد |سم|عيل48265|
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فنون جميله فنون حلو|نندى محمد عبــــد|لسل|م تـــوفيق حس 329936
3||||o|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن خ|لد ف|روق سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه |لعيسوى |لشح|تـــ ضبــــيش|2|4322
6|4||oل|ل |بــــوش|دى تـــج|ره طنط|ند| ن أحمد 
8o3295|م |بــــو|لسعود ع |حمد  |حتـــ وفن|دق |لم |د
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| مدحتـــ محمود ن| |28788
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلسيد |سم|عيل |حمد محمد |لسيد|7||782
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنوره|ن محمد محمود كم|ل |حمد |لعدل763294

5o739|ندستـــ بــــ سويفحمد رش|د حن ميهوبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يه|بــــ عد حمد | عبــــد|لح|فظ|357877
ره|رحمه رض| عبــــد|لفتـــ|ح خميس223856 د|بــــ |لق|
4793o2كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمن|ر |س|مه ج|بــــر رزق بــــهن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد منصور عبــــد | مصط |679384
د|بــــ |لزق|زيق|ش|دى مجدى ص|بــــر مهدى629844
||796oيم يم تـــوفيق |بــــر| رهيوسف |بــــر| تـــج|ره |لق|
6o567تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه جميل سيد حميده

ش|م محمد ح|مد66733| د|بــــ حلو|ن|سل 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطح|زم عبــــد|لعزيز حس محمد  5538|9
نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره عبــــد|لل|ه عط|| |لمنشلي 4662|4
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| طه محمد محمد |بــــو نح|س766224
237o72| |أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمنيه ع|دل عبــــ|س فرج |لسود
269o23|معهد ف ص بــــنه|يه شبــــل درويش محمد عبــــد
معهد ف ص |سو|نم حس حسن عبــــد|لم|جد843357
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقش|م حسن عبــــد |لبــــديع حسن|69965
42o358 بــــ| محمد محمد |لمو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنج|ه |ل
47729oطبــــ |ل|سكندريهعمر تـــ|مر عبــــد |لحليم |لعو|د
6o2577ف محمد حس ص|لح د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |
يكل|23636 رهدين| فؤ|د |لبــــدرى |لسيد  طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد ع|دل حسن محمد تـــوفيق442385
76|oo6 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | |حمد عبــــد |لق|در بــــسيو
4o|846ل|ل تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد حس|م محمد ز محمد 
ندستـــ حلو|نرح|بــــ قدرى ع|شور جمعه حس معوض43643|
|3o|88علوم ري|ضتـــ ع شمسد | عبــــد |لغ محمد محمود
7595o9تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمورين ميل|د فهيم مجلع سمع|ن
452o83كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد محمود محمد محمد |لحد|د
د|بــــ دمنهور|يم عل|ء |لدين مصط |لز|غ55|7|5
642o6o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسل س| منصور ع
6|47|oتـــربــــيتـــ طنط|مروه محمد طلعتـــ ع
د|بــــ حلو|ن|حمد حسن عبــــد |لحكيم عبــــد |لحميد|36945|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند عبــــد |لع|ل ه|شم |لنج|ر9927|5
48284oيم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخديجتـــ |لسيد محمود خلف |بــــر|
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وف|تـــمحمد |لص|وى مر |لص|وى محمد524958 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
حقوق |لمنصورهوليد محمد ع محمد |لبــــديوى695893
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه كم|ل عبــــد|لد|يم يوسف محمد||62627
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمرو ن| عبــــد|لحميد محمد824759
6o569oيم عبــــد طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى عبــــد|لمنعم عبــــد|لغ |بــــر|
إعل|م بــــ سويفمنه | محمد ح|مد |حمد |بــــو عمر239||4
4|2|2oحقوق طنط|محمد فه محمد جم|ل ز
4o8726ن| مصط محمد عثــــم|ن مصط درويش حقوق طنط|م
49999o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه عو|د عبــــد|لرحمن مقيدم
ندستـــ |لزق|زيقي|سم ه| مصط |لسيد632767
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحس|م ع يح محمد نعنع|77669
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود معروف عبــــد|لعليم حج|زى584|35
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مل عوض ع محمد شح|تـــه|45||69
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديدع|ء ج|بــــر عويس سليم|ن272664
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دييه |حمد |بــــو|لق|سم |بــــوبــــكر عبــــد|لحليم9|2736
7o4o83|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء مسعد عبــــد | |لحسي قرط

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحبــــيبــــه محمد محمود عزتـــ عزقول7452|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره رض| عبــــد |له|دى محمد |بــــو |لفتـــوح699672
تـــمريض كفر |لشيخحمد حس عنتـــر ص|لح|442447
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمل محمود رمض|ن |حمد محمد |لمي443965
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى خ|لد قمري محمد |لقمرى444484
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه محمود |لسيد عطيه|||264
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| ح|تـــم |لسعيد عبــــد|لق|در محمد5|4395
922o42 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|لرحمن
6|o743يم |لسيد |لنص|رى ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| |بــــر|

يم حس 46688 ره|عمر عبــــد|لرحمن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ |لزق|زيقإن ع|دل فتـــ عبــــد |لص|دق جمعه7|6333
4|733oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد حمدى عبــــده عبــــد |لمو |بــــر|
32o628تـــج|ره ع شمسع|صم |بــــو| |م محمد محمود
845o22يم محمود م |بــــر| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمرو |د
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم|ري|ن كرم شكرى ص|لح322275
5|o433تـــمريض دمنهورخ|لد عل|ء |لدين محمود أحمد
صيدلتـــ |سيوطسيد ن|دي عبــــد|لع| سيد833|82
9o9883|ندستـــ |سيوط سل|م محمود محمد عبــــد|لموجود
|د|بــــ |لم |محمد مصط |حمد ثــــ|بــــتـــ7296|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود ع سعد عبــــد ربــــه نص 492759
|6|6o3وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|سيف |س|مه |حمد عبــــد |لسميع لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
36o|48ن| كويس فتـــ شح|تـــتـــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م

د|ر |لعلوم |لفيومسم|ء ميهوبــــ حن قطبــــ حن |83663
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|مل محمد شعبــــ|ن |لسيد ع|شور|756743
6|999o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حمدى محمد |لعدوى
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|67o67| ف سعد حس رهحمد | طبــــ |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد|لكريم عط| مخيمر عط|8|45|4
62o|99علوم ج|معتـــ د |طرحمه حليم محمود |بــــو |لعيله
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |له|دى755582
832o93تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د |حمد عبــــد|لل|ه محمد
5|73oo| زر|عه كفر |لشيخمريم نور|لربــــيع محمد خ
ندستـــ |لم |يه عبــــد |لن| حسن عبــــد |لجو|د حسن445376

46o38|ف سيد عبــــد |لر|زق كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |
4378o2|ه شعبــــ|ن |بــــوط|لبــــ مصط نو|ر علوم كفر |لشيخم
27|o24|ى  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه محمد سعد محمود |لح
259o63معهد ف ص بــــنه|كريم محمد ع |بــــو|لحديد
يم|246775 يم حسن |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حسن |بــــر|
ه مسعد محمد عبــــد |لعزيز|46473| رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
328o26صيدله طنط|محمود |حمد عبــــد|لستـــ|ر محمد |لخو
697o42|د|بــــ |لمنصوره| حمد حم|ده |لسيد عثــــم|ن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــد| | |لسيد محمد ج|د|264882
تـــج|ره بــــنه|عمر |حمد سعيد حسن حس حسن|||479
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى رفعتـــ ك|مل يونس26845

طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد مجدى محفوظ |لعشم|وى|693963
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نف|رس خ|لد عبــــد|لوه|بــــ |حمد867899

87o4|إعل|م بــــ سويفمحمد فوزى محمد عبــــد|لمنعم
كليتـــ |أللسن سوه|ج يم|ن ممدوح حسن محمد|399|89

67o66ى |بــــوزيد سيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|تـــقوى ع
د|بــــ ع شمس||ء مصط ص|لح مصط |64|243

تـــربــــيتـــ ع شمسر| | محمد حسن عتـــريس49384
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء محمود محمد |لسيد|حمد|627437

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|يه | |يه|بــــ |لليثــــى |لبــــن|6|528
يم محمد عبــــد |لحميد جعفر425935 تـــمريض |إلسكندريتـــ ي|سم إبــــر|
علوم ج|معتـــ د |ط محمد |حمد عبــــد |لغف|ر س|لم622389
ره|س|رتـــ ع عبــــد |لسميع ع |لسيد44769| عل|م |لق|
4934o5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد س| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح قطبــــ
يم |لسيد |لسيد |3453|6 تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |بــــر|
4353o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخكريم|ن مصيل رش|د  |د
تـــج|ره كفر |لشيخريم محمد |سل|م محمد محمد |سم|5828|4
بــــي |حمد محمد783494 د|بــــ |لزق|زيق|مريم |ل
9o2833  |زر|عه سوه|جنوره|ن ن محمد عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عزبــــ محمد عبــــد|لستـــ|رعزبــــ|449||3
5652oصيدله بــــ سويفكرلس عم|د نصيف ك|مل

ره|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد حسن63425| طبــــ |سن|ن |لق|
ندستـــ |لم |محمود عبــــد|لرحيم محمد|لحد|د عبــــد854249
4o65o|حقوق |ل|سكندريهن|ديه رض| ع محمد سعيد

Page 50 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7643o5حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن حمدى عبــــد |لمعتـــمد صديق| 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدر| | |لطبــــل|وى محمد |لسيد |لمهندس7268|5
33oo34|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منتـــ سعيد متـــو عطيتـــ
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد مسعد سعد سيد |حمد |لجمل765339
رهه|جر ع عطيه مهدى35492| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد صل|ح ع|مر|777777

ره|رو|ن محمد عبــــد |لرحمن محمد88|28 د|بــــ |لق|
524oo8لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رو|ن شعبــــ|ن متـــو عبــــد |لرحيم
لسن ع شمس||ء جم|ل ز محمد|5|59|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمنيه خ|لد محمد عبــــد|لمو739|52
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر مجدي عبــــد |لق|در محمد حس 496497
8o93o5كليتـــ حقوق |لم |و|ئل رجبــــ م |لدين |حمد
9o73o4  حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك|تـــرين عزتـــ ميخ|ئيل شكرى
4|9o65|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عبــــد|لحميد عبــــد |لر|زق ك|مل
75|43oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسهيله س|مح محمود كم|ل محمد
62o52oى نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمروتـــ عم|د نبــــيه سيد |حمد |لم
897oo2  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |لملي |حمد محمد
رهحمد محمود عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد52938| تـــج|ره |لق|
9o2425|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى حمد محمد |بــــوزيد عمر
د|بــــ د |ط|ن|ديه محمود |لسيد |لبــــهن7972|6
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه مصط ك|مل خليل محمد38699|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيوسف محمد ع|طف عبــــد |لحميد يوسف2|6993 م |لع| 
777o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم رفعتـــ م |لدين حسن

يع ليثــــى44554 يم عبــــده |بــــو د|بــــ |سو|ن|خلود |بــــر|
37|o3|رهحمد محمد حل دي|بــــ تـــج|ره |لق|

تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمود |لسيد ص|لح4|4276
5434o4|تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء عبــــد| ع|مر عبــــد|لكريم
ى |حمد عبــــد |لع|ل4|64|2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط |يمن خ
267|49| ه ي| عبــــد|لش| عي د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
|4o396ف ص|بــــر محمد تـــربــــيتـــ ع شمسخلود |
35|53oيم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسزينبــــ  |ء |لدين |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سو|نكريم مصط عبــــد|لحميد |حمد844253
3466o9|تـــربــــيتـــ ع شمسسل |نور رشو|ن عبــــد
27o|76 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمدى عم|د حمدى عبــــد|للطيف عوض
833o35|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه قن|وي |حمد عمر
معهد ف ص بــــنه|ي|س محمد محمد قل|7|2563
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمرثــــ| ثــــروتـــ جرجس عوض  888278
||9|oo|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد خط|بــــ عمر خط|بــــ
8|44o8د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل محمد سيد|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد سعد محمد |لمو ع|مر693429
84498oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد عبــــد|لسل|م محمد منصور
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ين عبــــد|لمحسن محمد عبــــد|لوه|547|27 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
7|53o د|بــــ |لفيوم|مصط ربــــيع عبــــد|لمقصود ع

44|o|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم|رين| مجدى كرم كم|ل
حقوق |ل|سكندريهحمد جل|ل سعيد مو |لجن|ي |492267
تـــج|ره ع شمسسل مح |لدين |حمد بــــهيج24229|
نوعيتـــ |لزق|زيقح|زم بــــ|سم رش|د عبــــد|لخ|لق635967
24349oرهف|طمه عبــــده عبــــد|لرؤف فه ندستـــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |م|م سيد |م|م35|28
د|بــــ سوه|ج|شيم|ء عثــــم|ن |لسيد عبــــ|س |89629
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود سليم|ن فوده سليم|ن|69753
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء حسن عبــــد |لق|در عبــــد |للطيف48997|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرأفتـــ صبــــ ك|مل منصور257583
88o897|تـــربــــيتـــ |سيوط يه محمود محمد سيد |حمد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سلسبــــيل محمد بــــكر سيد25685
د|بــــ بــــ سويف|يم|ن فرج فؤ|د سيد|248|5

علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىريج عبــــد|لستـــ|ر عثــــم|ن |حمد|833878
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعمرو محمد |م|م ص|لح ح|فظ245|68
5o2|75|ف |لسيد عبــــد |لعزيز عمر تـــج|ره طنط|محمد |
3246o7رهخ|لد عبــــد|ل عبــــد|لحميد عبــــد|ل ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطسه| شعبــــ|ن سعد |حمد  884324
35658oيم محرم ن| محمد |م |بــــر| حقوق بــــنه|م
ى767222 معهد ف ص |سم|عيليهيح محمد عبــــد|لمنعم حسن حسن 
يف93|248 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم ع|دل عبــــد |ل|له محمود 
68298oبــــي عبــــيه ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل محمد محمد شمس |لدين |ل
ره|ندى محمد ع |حمد ع232628 د|بــــ |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد جم|ل عثــــم|ن ع  878823
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء عبــــد|لرحمن ري|ض ط|يع|867986
26|o|8تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم |حمد محمد |حمد عبــــد|لبــــ|رى
معهد ف ص |ل|سكندريهحس|م |حمد محمد سند3683|5
3382o8لسن ع شمس|وليد عبــــد|لنبــــي حسن عبــــد|لحميد حس
يم429677 معهد ف ص طنط|محمد |حمد حسن |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخمحمد كم|ل محمد حسن سليم|ن438728
35o992|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء عص|م سيد عبــــ|س
زر|عه مشتـــهرندى محمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لحليم5|6|33
3|99|8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منيتـــ سعد عبــــد| مر
6297|oندستـــ |لزق|زيقعمرو ن| ص|بــــر |حمد مط|وع

رهي عبــــد |لمجيد بــــيو عبــــد |لمجيد44274 ندستـــ |لق|
33978oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ س| ع س|لم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ر|ن| وديع ز |سعد263885
69666oمعهد ف ص |لمنصورهندى عبــــد |لحميد |لطنط|وى عبــــد |لحميد رزق
6399|oيم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم جم|ل عبــــد|لق|در |بــــر|
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4o7|69تـــج|ره كفر |لشيخف|طمه رض| حسن ع يونس
ره|رن| عم|د |لدين مسعد |حمد|2|23| د|بــــ |لق|
4o3|3ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود بــــدوى عبــــد|لر|زق عبــــد|لمقصود

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمنه | شعبــــ|ن |حمد |لص|وي699264
ر عبــــد|ل 357384 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــكريم محمد عبــــد|لظ| معهد |لصفوتـــ |لع| 

|878oرتـــ|مرو|ن مصط ج|بــــر ع قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
35o386 د|بــــ بــــنه|ف|رس فتـــ |حمد حس|
تـــمريض أسو|نكرم ج|بــــر |حمد |بــــو|لحسن|848266
6|6ooo|يم |لسيد مصط كسبــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طلسيد إبــــر|
7o97|4ف عبــــد |لفتـــ|ح جمعه ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس| |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحل|م فريج كليبــــ ع|يد|9|7697

22o32تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه شمبــــ كم|ل محمد
تـــمريض  حلو|نيم|ن |سم|عيل عبــــد| |سم|عيل|97|229
4975ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم نبــــيل |نور س|لم

ى9|639 حقوق |لفيومم | |يمن شكرى 
ى442895 يم محمود عثــــم|ن |لع د|بــــ كفر |لشيخ|مريم |بــــر|
53oo66ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط |حمد محمود |لسيد محمود
6o7664د|بــــ |لمنصوره|حن عبــــد |لرحيم عزتـــ محمود حمزه
24865oيم بــــحبــــح يم |حمد إبــــر| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمروه |بــــر|
رهمصط عص|م عبــــد |لخ|لق عبــــد |لق97||3| حقوق |لق|
268o22|يم مصط عبــــد|لجو معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط |بــــر|
ره|عن|ن محسن محمود عبــــد|لرحمن|23586 عل|م |لق|
777|9oره|خلود ن محمد محمد مهدى ثــــ|ر |لق|
ندستـــ طنط|لحسن عبــــد |لموجود شح|تـــه عبــــد |لموجود697628
د|بــــ كفر |لشيخ|سن|ء رض| عبــــ|س رمض|ن شمس444632
848o97|علوم |سو|نمل حمد|ن عبــــد|لح|فظ حمد|ن
45o47o|تـــج|ره طنط|يه|بــــ مجدي محمد محمد |لبــــرل
طبــــ بــــنه|كريم محمد حس محمد عبــــد| |لخشتـــ3994|6
ره|م|رين| |سعد فه |سعد237552 د|بــــ |لق|
6o23o7د|بــــ |سو|ن|بــــسملتـــ محمد محمود محمد |لخو|جه
6o|847ندستـــ طنط|محمد يح محمد بــــدر
|2867o|ره|ندرو ع|طف تـــوفيق نجيبــــ د|بــــ |لق|
ر|ء محمد عبــــد |لمنعم ||6|763 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء عمر محمد محمود|829664
23|o98رهيف محمد بــــدوى محمد صيدله |لق|

رهمحمد جم|ل محمد عويس59964 ندستـــ |لق|
254o22ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد جم|ل عبــــد|لحميد محمود |ل|كبــــر
طبــــ |سن|ن ع شمسحمد يكن ح|مد |بــــو|لعين |6639|2
9o2652 د|بــــ سوه|ج|محمود عبــــد|لرحمن |حمد ع
9o838o|تـــج|ره سوه|ج م| عبــــ|دى محمد |لسيد
8o|oo5| |د|بــــ |لم |سم|ء شعبــــ|ن محمد خف|
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425o6|ره مصط عبــــد |لحميد عطيه تـــج|ره |ل|سكندريهز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــدريتـــ |لسيد محمد |لسيد عبــــد |لع|ل4753|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط محمد رزق | |حمد832982
د|بــــ دمنهور| ع مصط ع مصط 33|6|5
62o822تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور| |لحس عبــــد |لعظيم محمد
|333o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعل|ء عبــــد |له|دى عبــــد |لمنعم محمد
8396o2كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن محمد حمزه سل|مه
67697oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم وجيه |لذ عيد ش|دي
ندستـــ طنط|حمد محمد خميس محمد غنيم|448422
76287o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد بــــرك|تـــ عبــــد |لستـــ|ر فرج بــــرك
4979o2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسهيلتـــ محمد عص|م محمد فه |للق
6o3268|ندستـــ |لمنصورهحمد سعد سعد عبــــد |لعزيز |لسنبــــ
حقوق |ل|سكندريه|ء عبــــد |لرحمن مش عبــــد |لرحيم53|483
ندستـــ ع شمسيري سوري|ل يعقوبــــ سوري|ل||534||
4o|898تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمصط |سم|عيل صديق عبــــد|لرحمن
فنون جميله فنون |لم |من|ر عو|د ف|روق سعد9424|8
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد ح|مد محمد ح|مد|||3495
825o4o |د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لقوي ض
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــر|م ع|طف وليم عيد|37779|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم|يكل ميل|د صد غبــــري|ل324432
يم طلعتـــ بــــيو99|7|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |بــــر|
9o94|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد | ممدوح متـــو عبــــد|لع|ل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسه| عبــــد|لبــــ|سط محمد محمد52|833
8o8573تـــج|ره |سيوطمحمود محمد محمود |حمد
64o94| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عبــــد | عبــــد |لبــــديع محمد عفي ع.
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويستـــ محمد كم|ل فتـــي| 497263
77o|83 حقوق |لزق|زيقيوسف |مجد سعد |لدين محمد حف
|667o3ندستـــ |لم |مريم عبــــ|س سليم غ|نم

5oo5|تـــربــــيتـــ بــــ سويفعمرو محمد ع طه
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد وجدى عيد فؤ|د |لسيد9727|6
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | |س|مه |حمد محمد مر423985
طبــــ |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد عبــــد |لبــــر637633
4o6646كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهرضوه أحمد يوسف أحمد يوسف
822o47يم غط|س لس مرشد |بــــر| طبــــ ع شمسك
5o7286تـــج|ره |ل|سكندريهرضوى رجبــــ أحمد أحمد طه سم|حه
ر مو273763 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديف|طمه ع محمد ط|
تـــربــــيتـــ طنط|ند|ء عبــــد |لرحيم مخلوف مر عم|رتـــ|3||43
ه س|مح عبــــد|لعزيز |لجز|ر|268777 طبــــ |سن|ن طنط|م
6o2452علوم |لمنصورهنور| |حمد عبــــد |للطيف |حمد
54636o|ش|م شعبــــ|ن محمد |بــــو |سم تـــ|حمد  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمصط محمد مصط محمود755867
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54|oo|تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ صبــــ موريس ن|ثــــ|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن سم محمد محمد ع |لجندى485944
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|دين| محمد ع طبــــور268893
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| |ز |سم|عيل عبــــد|لرحمن يونس263285
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عو عبــــد|لبــــص محمد عبــــد|لمجيد5|6353
يم حسن 497243 تـــربــــيتـــ دمنهورلشيم|ء محمد حسن |بــــر|
477o27لسن ع شمس|ه|جر ع|دل معروف فه حسن
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سل|متـــ عبــــد |لق|در |لبــــند|ري |433689
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن|ء سعيد |لسيد |لسيد ربــــيع477|79
4922o2|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |لسيد ع مر ص|لح
2658o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحكيم |حمد عبــــد|لحكيم زيد
يم229346 رهس|ره |حمد عبــــد|لمع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يل ج |لزق|زيقأمنيتـــ |سم|عيل محمد رف| ش| 8679|5 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقنور| عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن ص|دق|77694
يم سل|مه عبــــد|لسميع محمد|34267 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسبــــتـــس|م |بــــر|
6o3|23|علوم |لمنصورهل|ء محمد |لمحمدى |لنج|ر
|5o627رهمؤمن ح|مد ص|لح ح|مد حقوق |لق|
د|بــــ ع شمس|محمد |لسيد حسن |لسيد |لعقدتـــ862||3
تـــج|ره دمنهورجه|د ع سعد ح|مد رمض|ن542476
6o|o55 ندستـــ طنط|حس|م عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد محمد خ
9o3o24 معهد ف ص سوه|جتـــوم|س محروس ظريف جرجس
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم |حمد عبــــد|لسميع محمد  39|884
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم ه| محمد محمد محمود |ل|68246
9o4429 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حمدى ص|بــــر حسن
رهمريم سيد محمود محمد عوض |243425 تـــج|ره |لق|
د|262657 يم محمد |حمد مج| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
|238o8رهف|طيم| عمرو محمد ع ط|حون حقوق |لق|
ي جور حكيم|39|368 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــ|نوبــــ نبــــيل ن
62|5o4 حه وفن|دق |لمنصورتـــدير يونس أحمد |لحسي| 
2593oo|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |حمد عيسوى قطبــــ
8o6492|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |له|م عبــــد|لنبــــي |حمد قن|وي
تـــج|ره طنط|نه|ل محمد عبــــد |لمع عون428434
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروح|ء بــــل|ل |سم|عيل |حمد عزبــــ|976|42
يم ج|بــــر محمد ع482633 د|بــــ دمنهور| |ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنور|ن محمد فؤ|د محمد754952

تـــج|ره بــــ سويفس| يوسف فه بــــطرس58543
686|ooيم |لسعيد محمد شوشتـــ د|بــــ |لمنصوره|سه|م |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز265339
حقوق |لزق|زيق|ء |حمد محمود |حمدعبــــد|لرحيم2|6427
بــــي 765778 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سلوى خ|لد ع |حمد ع |ل
878|o8  تـــج|ره |سيوطمن|ر |حمد عبــــد|لن| محمد
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زر|عه ع شمسمنتـــ | وليد محمود |حمد محمد39579|
323o54كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|يدى فؤ|د محمد ع
حقوق طنط|ذي|د محمد عبــــد |لمقصود شيحه487568
ره|م| عل|ء |لدين فرج |سم|عيل|58399| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه وليد محمد ع حسن|685555
269o86طبــــ |سن|ن طنط|ريم ع|دل أبــــوط|لبــــ عبــــد|لرحمن
|ء محمد |حمد سيد|878927 معهد ف ص |سيوط 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد عمر |حمد حسن|9|5|83
تـــج|ره سوه|ج  م| فهد محمد |حمد|922824
375o23 د|بــــ ع شمس|منيتـــ |حمد |لحسي عبــــد|لفتـــ|ح مصط

رهندى عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد|لمجيد33624 تـــج|ره |لق|
2|22o7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر عم|د عمر |لسيد
رهند عبــــد| عبــــد|لسميع ج|د |لمول|238855 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

57oo3د|بــــ بــــ سويف|زينبــــ مدحتـــ محمد رشدى
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسريم ي| من عبــــد|لجو|د عبــــد |لخ|438265
24725oمعهد ف ص بــــنه|يوسف |س|مه قن|وى نعيم |ل|خرس
6|6o59ى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد |لرحمن رمض|ن عبــــد |لسل|م ع
|د|بــــ طنط|ه|يدى و|ئل مختـــ|ر قطبــــ |لدكم|وى2868|4

رهشيم|ء حس حس عبــــد |35283 صيدله |لق|
43o|27نوعيتـــ موسيقيه طنط|نوره|ن  |ء محمود عطيتـــ |لخو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسيف |لدين جم|ل محمد محمد |للو|8|4937
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود ع|دل شحتـــه غني954|33
|2242oندستـــ حلو|نمحمد ح|تـــم محمد محمد
تـــج|ره دمنهورمحمد مصط محمود محمد سليم8|4928
|398o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وق سعيد ع دويد|ر
تـــج|ره طنط|جل|ل محمد ص|لح ربــــيع433663
7o8759|صيدله |لمنصورهسم|ء محمد |حمد |لسعيد
حقوق ع شمسف|تـــن ع|دل فؤ|د محمد557|7|
7674o3|كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشيه سيد مصط محمد
447o23|م عبــــد |لق|در |حمد عبــــد |لق|در علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحأسم|ء عبــــد| محمد محمد متـــو 993|64
ى43|232 ندستـــ حلو|نمصط محمود ح|مد محمود بــــح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| محمد|357726
ش|م محمد عبــــد |لحميد ص|لح 4|257| ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــ  معهد ع| كندي تـــكنولو | 
9o4353  ولس كم|ل فرج | و|صف د|بــــ سوه|ج|ك
8935oo تـــربــــيتـــ |سيوطدين| ح|مد حمدى عبــــد|لعزيز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لرحمن محمود |لر|وى |حمد269|23

ى35936 فتـــ ي عبــــد|لمنعم زكري| بــــح رهم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
64o788زر|عه |لزق|زيقمرو|ن عبــــد| لعزيز حمدى يوسف |لجل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند مجدى معوض عبــــد|لبــــ|رى248929
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد خ|لد محمد ك|مل ص|لح345429
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87o83حقوق |سو|نف|طمه كيش|ر عبــــد|لعزيز ص|لح
8o|5o8كليتـــ حقوق |لم |بــــه | مصط |بــــوضيف سيد
89798o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمدى محمد رجبــــ محمد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء ص|لح |محمد محمد|7|7694
4o8773|يف تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء رض| |حمد |لبــــربــــرى |ل
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــرض| معوض محمد مر|د252462 ك.تـــ. ف للبــــ
معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسلشيم|ء سل|مه صبــــ عبــــد|لشكور|336577
3456ooتـــربــــيتـــ ع شمسعبــــ رفعتـــ |سم|عيل مهدى
يم |لمحجوبــــ7736|7 طبــــ |سن|ن |لمنصورهسيف |ل|سل|م بــــه|ء |بــــر|
2673|o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م| |يمن فوزى ع |لحل|ل
48|o|4كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر |لسيد يوسف يونس |لصعيدى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمود متـــو |حمد ز|يد447275
زر|عه كفر |لشيخإيم|ن مرزوق عبــــد|لد|يم عبــــد|لمو764|52
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمنيه |لسيد |حمد س|لم|6|7568

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|رن| عم|د حسن محمد رجبــــ42873
6o756o|ندستـــ |لسويسحمد رض| س|لم زلط
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء عم|د حمدى سيد|حمد فرج|264292
6|6o63يم |بــــو جل ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن مجدى |بــــر|

رمصط 7|45| لسن ع شمس|عمر |يمن حسن م|
ندستـــ |ل|سكندريهع|صم |لسيد محمود محمد |بــــوقوره|52965

يم4288| رهر| نبــــيل عبــــد |لستـــ|ر |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء عص|م |لدين |حمد |سم|عيل3|2727
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|دى محمد رضو|ن محمد ج|بــــر686226

رهه| عص|م |لدين ع مبــــروك34286 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدين| |حمد سعد عبــــد|لغ 253422
4o3452 د|ر |لعلوم |لفيومه|يدى ه| غيط محمد محمود مصط
د|بــــ كفر |لشيخ|د| | مر|د محمود عبــــد |لسيد ن|7777|4
256oo|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمل سعيد جمعتـــ يونس

يثــــم حفن|وى |لسيد|574|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد 
رهه|نم |سم|عيل محمود |سم|عيل833|78 عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع حس ع ح|فظ حنوره453768 معهد ع| 
||87o|ق|وى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عبــــد |لعزيز صبــــرى |ل
طبــــ |سن|ن طنط|يه نبــــيل مصط عبــــد|لرسول عبــــد |للطيف428372
457o66ر س| تـــلميذ ز بــــش|ى تـــج|ره طنط|بــــ|
8752o5  طبــــ |سيوطسل محمود فتـــح | |حمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى عبــــد|لفتـــ|ح سعيد أحمد |لسنكرى86|5|4
4|3o22يم عبــــد |لجو|د رزق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندي سعيد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم حمدى |حمد ج| 43489|
268|3oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عبــــد|لبــــ| فرج مشعل
8o7983تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ول|ء خليفه عوض |حمد
22|o65د|بــــ حلو|ن|سمر |حمد سيد شح|تـــ
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52886o|علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــدر|لدين جم|ل |حمد بــــسيو بــــش
3285o5|علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد ط|رق |لسعيد ع س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى جم|ل فرج عبــــد|لو|حد29|267
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل| مصط بــــ| محمد6543|3
868|o| طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم محمد يوسف ع
تـــج|ره |ل|سكندريهكيف كر|م |ديبــــ يوسف446326
327o58| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء طلعتـــ حسن عمر خلف |
43o2o6|تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء محمد |حمد عبــــد |لو|حد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حسن ق|سم حسن||657|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ره سعيد محمد نور يوسف35544|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىبــــسمه عص|م محمد حس غ|نم998|83

ره| سليم|ن محمد سليم|ن حسن|2432 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
78o396|ى محمد أحمد علوم |لزق|زيقل|ء خ

يف محمود عبــــد |لرحمن|482| رهي|سم |  تـــج|ره |لق|
9o29o3|ن محمد |لبــــدرى| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد ع

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد حم|ده |حمد |لطيبــــ73832
48o|6| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد | حس عبــــد |لق|در عبــــد

فنون جميله فنون |لم |مهر|ئيل سم سليم|ن جرجس|85368
تـــج|ره طنط|جميل محمد جميل مصط |لحد|د224|42
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيف مصط ر|شد بــــسيو عقبــــه94|7|4
معهد ف ص |سو|نسم|ح محمد حس عبــــده848889
تـــج|ره ع شمسجنه ض| مصط ض| 26462|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لعزيز حس عيد حس 32|244
63|o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مريم محمد |حمد محمد
6o9|59تـــج|ره |لمنصورهخ|لد |حمد |لسيد ش|بــــون
9oo265علوم |سيوطبــــيتـــر صموئيل ولسن ر|غبــــ
9o4976  كليتـــ |أللسن سوه|جكريمه محمد كم|ل |لدين س|لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نشوه |لسعيد عبــــد |لمقصود عبــــد |للطيف689943
69993o يم ندستـــ |لمنصورهسلوى عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز |بــــر|

7o226|د|بــــ |لفيوم|يم|ن صل|ح معبــــد محمد
6o3|96علوم ج|معتـــ |لسويسوق خ|لد عليم عبــــد |لحليم
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمروه صبــــري طلبــــه ع طل|يع|43228
4o242o د|بــــ |لم |ف|طمتـــ محمد ع عبــــد|لحميد ع|
76o|95يم محمد زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند محمد |حمد |بــــر|
4o22|7 |حه وفن|دق |ل|سكندريهد | ممدوح |سم|عيل محمد ش| 

6|97oف محمد ز حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |
يم258526 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحسن ربــــيع |حمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجنه عبــــد| عبــــد|لستـــ|ر عي248582
ندستـــ |لم |بــــل|ل سيد ص|لح عبــــد|لعليم853287
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|سم عمر سليم|ن كرتـــه6|2649
تـــمريض  حلو|نوق عم|د |لدين حمدى |حمد8888|3
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حقوق |لمنصورهمحمود |لسيد عبــــد |للطيف |ليم| |688583
يم9|||63 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدير محمد ج|د |بــــر|
524o83 زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــل|ء ع|دل عبــــد |لر|زق رجبــــ عبــــد |لغ
يم محمد66265| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم بــــ|سم |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء صل|ح سليم ري|ن|833897
تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر ي منش|وي دي|بــــ496247
75596oحقوق |لزق|زيقفو|ذ عبــــد |لرحمن فو|ذ |حمد
رهسل جم|ل محمد عثــــم|ن22297| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحمد محمود محمد |لبــــو|بــــ|5544|6
رهشيم|ء ع|طف محمد زيد|ن57672| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد | محمود طه عبــــد |لنعيم|49|48
حقوق ع شمسمصط |س|متـــ كم|ل محمد عبــــد|لرحمن28|4|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسيمون ميل|د عد سل|متـــ|35958
6o9248|معهد ف تـــمريض طنط| محمد محمد |بــــو بــــكر |سم|عيل حم
د|بــــ حلو|ن|ندى حس حسن فرج48373|
8767o9 تـــج|ره |سيوطزي|د عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد | عبــــد |لجو|د عمر|7|792
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ي |لسيد محمد ع768423
يم عبــــد | شح6448|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورآل|ء عبــــد | |بــــر|
4o|oo5تـــج|ره دمنهورمحمد س|مح خميس شفيق ص|لح |لبــــكرى

تـــمريض  بــــ سويفعمر جمعه محمد حسن|||55
7622o7تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ط|رق |لسيد مصط من
تـــربــــيتـــ حلو|ني محمد سيد ع شكرى234574
7679o2|ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيم|ن محمد سليم عبــــد |له|دي معهد ع| 
معهد ف ص سوه|جم | ثــــروتـــ ج|بــــ | شح|تـــه  2|9255
4|o938يم عيد |د|بــــ طنط|ه|جر |لسيد محمد إبــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمريم محمد صبــــ بــــش 257468
3284o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م محمد ع|دل |حمد عبــــد|لع|ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن| عبــــد|لعزيز حموده حسن2|2476
تـــمريض |لزق|زيق عبــــد|لرحمن سعيد محمد حسن بــــك 4||639
75o859ه حس|م عنتـــر عيد |حمد صيدلتـــ بــــورسعيدن
7o9522|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ف محمد محمد |م عبــــد |لرحيم
صيدلتـــ سوه|ججرجس روم| نبــــيل سليم 9|9245
7o|842ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن محمد تـــوفيق |حمد سعد
ر |لحسي |لحسي |لحسي 37697| ندستـــ حلو|نش|
3|5|6o|وف|تـــحمد طه عبــــد|لفتـــ|ح طه وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل ك|مل |حمد فتـــ 6792||
7o6489 د|بــــ |لمنصوره|خلود عبــــد |لحميد محمد حسن حس
 |حه وفن|دق |ل|قلحس مدحتـــ محمود ع |824533
حقوق بــــنه|نغ|م |س|مه |بــــو|لق|سم |م |لدرق|7|344
24o798| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م محمد رمض|ن |م
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|6o733زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| ع|طف محمود |لسيد
7o6257 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرضوى محمد عم|د |لدين |بــــو |لنور عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمل|ك صموئيل سليم مق|ريوس|23455
يم |لبــــيو434496 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نج|تـــ محمد فتـــ |بــــر|
4|27o2| حقوق طنط||ء |لدسو يسن |لدسو
8834o4  معهد ف ص |سيوطزينبــــ سيد |حمد عبــــد|لعزيز
77855oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد عل|ء محمد سميح
6945o6يم يم ن |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى تـــ|مر |بــــر|
7|o626تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن |لسعيد محمد فه كر|ويه
7|28o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن |لسيد محمد بــــقشيش
5o5367تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|زن |حمد عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لحميد حسن
265o7|ندستـــ بــــنه|محمد شو عبــــد|لمؤمن ع كليتـــ 

2o|66 رهعمرو سيد حسن محمد خ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
76o4|7زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــيوسف مو |لصغ مو

3442o| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد ع محمد ع
د|بــــ دمنهور|ض |س|مه محمد |حمد سل|مه486385

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمصط عبــــد |لرحمن محمد فه59855
تـــ حس |حمد عبــــد|لرحمن|372533 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م
8o7896تـــج|ره بــــ سويفمريم بــــدر سعد حليم
6292o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر رض| كم|ل محمد
9|5o65  زر|عه |سيوطع|دل سليم|ن ح|مد سليم|ن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء مهر|ن حر| محمد755382
43588oتـــج|ره كفر |لشيخجه|د مصط ع محمود عبــــد|لخ|لق
349oo||ف محمود |لسيد |حمد نوعيتـــ عبــــ|سيهيتـــ |

رهدى جم|ل محمود |لسيد24225 تـــج|ره |لق|
4874o5معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــعبــــد|لرحمن ط|رق مر حس عويس
لسن ع شمس|محمد |حمد عبــــد|لعليم عبــــد|لعزيز244653
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى |حمد محمد عبــــد | |حمد447526
تـــج|ره دمنهور|ء ك|مل عبــــد |لفضيل ك|مل بــــديوي543487
رهرحمه |حمد حمدي سيد44846| تـــج|ره |لق|
يم حن 4||676 صيدله حلو|نم|رين| جورج نبــــيل |بــــر|
7o2876| ندستـــ بــــنه|عبــــد | ع|طف عبــــد | |لمتـــو كليتـــ 
6o5762ى عبــــد|لعظيم مو طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م | جرجس |ندر|وس بــــرسوم353525
8957o9|يم |ء قدرى محمود |بــــر| تـــمريض سوه|ج  
4358o7طبــــ |ل|سكندريهنغم ر| متـــو ع |بــــو فوده
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأحمد رض| فرج ف|يد |لدفر|وى78|3|5
ندستـــ بــــ سويفمعتـــز ع|دل محمد سليم|ن59984

4o7642ش|م فتـــ |لمر عبــــد ربــــه  |حتـــ وفن|دق |لم |منه | 
4429o3تـــمريض كفر |لشيخمريم عبــــد|لمع محمد عبــــد|لمع
68o44o ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن نبــــيل |حمد محمد يوسف عبــــد
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يم زيد|ن |269934 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن ع|دل |بــــر|
3|5o4|| ي ز معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــ|نوبــــ مجدي بــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقيه ع عبــــد |لعظيم ع نوح|778395
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن عوض عبــــد|لق|در عوض منصور453522
85o242تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدمصط عبــــد|له|دي محمد |حمد
لسن ع شمس|يم|ن محمد يوسف محمد|699223
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|وق سم عبــــد|لعليم نص|ر266576
||9|5o|علوم ع شمسبــــ|نوبــــ |فر|يم ي|رد متـــوشلح
5||8o6علوم طنط|محمود |حمد سيد |حمد محمد عقبــــتـــ
يم حسن|779956 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء حسن |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد غريبــــ محمد بــــش |7|526
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهرو|ن |حمد عبــــده عط|447964
53o|5o ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى بــــسيو عبــــد |لرحمن بــــسيو عبــــد
ه ميخ|ئيل حل ميخ|ئيل|823979 |د|بــــ |لم |م

ف عبــــد |للطيف |لرف|39288 ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهوق |
342oo|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر| | محمد ف|روق |حمد صو|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور |نور يح عبــــد |لحميد975|52
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء سعد عبــــد|لمحسن عبــــد|لرحمن صومع248357
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسع|د |سم|عيل |حمد حسن825399
معهد ف ص طنط|ر| | ع طلبــــتـــ شكر429292
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ريه|م عل|ء بــــدر محمد|86|22
صيدله |لمنصورهنغم خ|لد س| مصط 698398
معهد ف ص سوه|جبــــرك|تـــ س|لم بــــدري مصط 27|833
ر|ء حمد|ن |لسعيد عوض حس 27|684 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه |لز
|د|بــــ |لم |عبــــد|لوه|بــــ خلف عبــــد|لوه|بــــ مه |85453
6|o7|4ري|ض |طف|ل |لمنصوره عل|ء |لدين رشدى منصور
7o5o47د|بــــ |لمنصوره|سل خ|لد محمد محمد خليل
42o279حقوق |لمنصورهنوره|ن محمد فتـــوح |لسيد |حمد
49o534د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه سم |حمد ص|لح عبــــد |لحميد|
8o5275|طبــــ |سيوطسل|م رفعتـــ عبــــد|لرشيد عبــــد|لرحيم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء تـــيس ف|روق عيد عبــــد|لحميد5633|3

2249oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نح|تـــم بــــدوى ك|مل محمود
896|o8 علوم سوه|جكريمه |حمد |م |حمد
|457o4لسن ع شمس|س| محمد حس د|ود
645|o7تـــج|ره طنط|مهند سل|مه فوزى ن|صف
|359|oعلوم ع شمسه|جر سيد بــــخيتـــ |حمد
يم |بــــو ري|68425 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|منيه سم عبــــد |لبــــ|رى |بــــر|
ره|منيه ع|دل يونس محمد|826|22 عل|م |لق|
487o84|د|بــــ دمنهور|حمد |لسيد ع رمض|ن بــــكر
5|o4o8|تـــربــــيتـــ دمنهورسل|م محمد عبــــد |لمنعم |لحبــــ|ك
يم|63288| ه |حمد محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسم
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|ء عمر ن|دى حسن||7||89 معهد ف ص ري|ضه |سيوط 
623852| ش|ن مو معهد ف ص بــــور سعيدمل |لسيد |لسيد د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسهيله ي| حس |حمد ع3|2288
6o9836||يم منصور عط تـــربــــيتـــ طنط|إيم|ن إبــــر|
تـــج|ره دمنهورع بــــدر|ن محمود |حمد ند|234||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع حسن شح|تـــه حسن |لعدوى|68699
نوعيتـــ |لم |ر| | خلف طه ص|دق852528
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ع محمد سيد |حمد شلبــــي|353848
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | عبــــد | |سم|عيل عبــــيده |بــــر499389
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيوستـــ | ممدوح صد حكيم35865|

ندستـــ حلو|نعد ع|شور عي س|لم49798
ره||ء عرفه فرج شح|تـــه|45752 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م من بــــسيو |لهيتـــي|678536
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه ح|مد محمد ح|مد48332|
8954o7|تـــج|ره سوه|ج حمد خ|لد |حمد عبــــد|لغف|ر

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفكريم جم|ل رجبــــ محمد63|56
63o375 ندستـــ |لم |عبــــد |لرحمن محمد سعيد عنتـــر ص|بــــر عبــــد
ش|م محمد عبــــد|له|دى349333 حقوق بــــنه|عم|د 
حقوق ع شمسح|زم حس ف|يز |بــــو|لوف|9232|2
نوعيتـــ |شموندين| ه| قطبــــ |سم|عيل7|2796
7o8727يم |لعدل صيدله |لمنصورهخ|لد محمد |لسيد |بــــر|

4278o|رهيه زغلول سيد عويس |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد صل|ح صديق ص|لح629353
د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــ خ|لد يس محمد خلف |447957
تـــج|ره بــــ سويفل|ء صل|ح مصط عبــــد|لحميد|2452|8
255o27|طبــــ |سن|ن طنط||ء محمد فؤ|د عبــــد|لوه|بــــ
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد رض| أحمد ع |لمنو 636369
|د|بــــ |لم |حمد شعبــــ|ن ك|مل ج|بــــر|84|854
6o8475يم تـــج|ره طنط|ندى طلعتـــ رمض|ن |بــــر|

ره|ء محمد ع قطبــــ|25768 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره ع شمسمريم عمرو عبــــد |لعزيز عيسوى5745||
253|o6معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ه|جر ن| عبــــد| زنفل
63o572ندستـــ |لزق|زيقمحمد عل|ء |لدين محمد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه ع محمد ع محمد757632
64o6|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدن| محمد عبــــد |لحميد |حمد مصط
5o5727زر|عه |ل|سكندريهمحمد محمود |لسيد أحمد بــــدوى
4|3o53|تـــربــــيتـــ طنط|دى عبــــد |لرحمن عبــــد|ل|له |لصبــــ

ر شكرى محمود49477 ه م| لسن ع شمس|ن
7|3o6|تـــج|ره |لمنصورهع|صم محمد |حمد |لبــــل| جر|وى
يم سليم|ن8|3423 د|بــــ |سو|ن|نور| سعيد محمد |بــــر|
رهيه ن|دى ع محمد|57974| تـــج|ره |لق|

Page 62 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4oo57|تـــج|ره |ل|سكندريهن بــــحرى عمر |حمد
|2o9|8تـــربــــيتـــ حلو|نر| | ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح محسبــــ
ف حمد|ن |حمد حمد|ن762436 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمعتـــصم |
تـــج|ره طنط||ء ممدوح محمد عبــــد | فوز |432343
يم فرج |لسيد632293 زر|عه |لزق|زيقمنه | |بــــر|
يم49|44| رهه|جر ط|رق عزتـــ محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
48643| يم عوض | حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد رمض|ن |بــــر|

تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن ي| وجيه يوسف |ل |ر488939
4o3436تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنور|ن خ|لد حسن محمد ع خليفه
يم حسن |359486 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء عص|م |بــــر|
رهعبــــد|لرحمن مجدى سعيد سيد |حمد887||3 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديثــــري| محمد فتـــ محمد829389
5o6|28علوم |ل|سكندريهبــــل|ل خ|لد محمد |لسيد |لعدل
رهيو|ن| مدحتـــ يعقوبــــ لطف |236626 تـــج|ره |لق|
84978o| ه محروس حس ع طبــــ |سيوطم
علوم |لمنصورهحمد ي| محمد عطيه محمد|25|675
64o84|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد مصط |حمد محمد حسن ص|لح ع.
4285o5يم محمد |لليثــــى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وف|ء محمد |بــــر|
يف |حمد|246566 ف  زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد |
رهسل | سعيد سعد تـــكل|323746 طبــــ بــــيطرى |لق|
9oo53o تـــربــــيتـــ سوه|ج |ر محمد محمود عبــــد|لوه|بــــ

736o3علوم |لفيومنه|د فتـــ رش|د |حمد
427o7oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى وليد محمد مصط عيد
|49o86ف سم مسعد ن| | بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم
6o3545تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم محمد عطيتـــ عبــــده
6276o5تـــج|ره بــــنه|رضوى محمود محمد حمد
صيدلتـــ |لم |من|ر ع|دل حس سعد||4||8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د خ|لد سيد حسن ع55447|
5o2|98د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عوض محمد عوض محمود
معهد ف ص بــــنه|عبــــ ع|طف مصط عتـــيم252928
وف|تـــ|عل|ء محمد سيد خليل سيد غريبــــ244624 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
8|7o|6نوعيتـــ |لم |ه|جر ع عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحميد
2736oيم ملك ن| جم|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم

4952o|حقوق |ل|سكندريهمهند كم|ل عبــــد عبــــد|لونيس دغ|ر
تـــج|ره ع شمسمحمد محمد عبــــد | محمد772875
رهعمر |حمد محمود |لبــــو473||3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم| محمود ح|مد |حمد نجم|432|63
ش|م محمد محمد تـــوفيق523524 وف|تـــمحمد  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

ه شعبــــ|ن محمد عبــــد |لر|زق|55279 صيدله بــــ سويفم
حقوق بــــ سويفمنتـــ | محمد محمود سليم|ن324|5

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديند قدرى ن ه|شم272864
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8964o3 تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن ك|مل شح|تـــه عبــــد|لحليم
ري |لجعبــــ|439369 طبــــ كفر |لشيخم|مه محمد ع |لجو
836o35تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديتـــحيه |حمد حسن يوسف
7o4259 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحسن |لسيد حسن |لسيد |بــــو |لعن
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمهر|ئيل وجيتـــ فه عبــــد |لمل|ك65472|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس|م سعيد محمد |لسيد|26253
|277o8وف|س|ره ي| عبــــد |لمنعم لط حسن وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
758|o5 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ص|لح سليم|ن ع
4|4o22ى بــــتـــ |لجعبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|جر محمد أم و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط عبــــد |لبــــديع محمد عبــــد |لبــــديع ع698983
34|33o|ف محمد ي فتـــيح حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |
ره|غ|ده عثــــم|ن ح|مد عثــــم|ن65393| ثــــ|ر |لق|
452o37|يم محمد فرج ر |بــــر| زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــحمد م|

29|o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد جمعه زعربــــ
|42o92تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمد عبــــد |لحميد محمود
يم |لشوبــــرى432292 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|من|ر محمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سم|ء شعبــــ|ن شعبــــ|ن |لسيد|354238
يم يوسف557|68 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد ع|دل ع |بــــر| م |لع| 
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح||77533

د|بــــ |لفيوم|ح|زم جم|ل س|لم حس|ن48655
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل عم|د محمد محمد ع |لج|ر344686
89236o حقوق |سيوطي|سم |حمد محمد محمد
ر335223 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|رضوى خ|لد |حمد عبــــده |حمد ط|
رهمريم عص|م محمد عثــــم|ن46286| حقوق |لق|
6o6o67 | تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لخطيبــــ محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهكريم مسعد حسن |بــــو |لمجد عبــــد |لحليم6757|7
حقوق |ل|سكندريهحمد صل|ح فكرى عبــــد|لل|ه|487847
تـــ ن| ص|بــــر مصط |6467|3 حقوق حلو|نم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ين|س ج|بــــر مخيمر |حمد |لوكيل|248348
68oo79| زر|عه |لمنصورهدير رض| عبــــد |لسميع |لسيد عبــــد
33o9o4 معهد ف تـــمريض بــــنه| ي|سم رجبــــ عبــــد| عفي
يم محفوظ 6238|9 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط|ج عرفه |بــــر|
43o7o3|طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن محمد بــــسيو صقره
7o5oo9ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لحميد ع عبــــد |لجو|د حج
87o76|| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء |حمد عوض ع
88o286  حقوق |سيوطمحمد ع|دل محمد |حمد عبــــد|لحميد
698o53يف حسن ك|مل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ج |لدين ي| حس عبــــ|س2684|2
89o|58 ح|ن تـــربــــيتـــ |سيوطنيف جم|ل مصبــــح 
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحمد مدحتـــ مصط عبــــد |لج|بــــر|424278
837oo2نوعيتـــ قن|زينبــــ محمود عبــــد|لل|ه |حمد

Page 64 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |ل|سكندريهوليد محمد محمد محمد |حمد9|4843
ى محمد فؤ|د ح|مد صل|4|6|| تـــج|ره ع شمسلج محمد خ
طبــــ |لمنصورهمحمد محمود محمد رزق94|3|7
د|بــــ |سيوط|سم|ء رفعتـــ |حمد |م|م|757267
7o6377|يم سليم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم| |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|س|رتـــ سعيد |له|دي عطيتـــ356794
6785o3تـــج|ره |لمنصورهس|ره حم|ده عبــــد |لجليل معوض
ره|محمد صل|ح محمد جمعه|5439| د|بــــ |لق|
9o2674 يه|ن جم|ل محمد عبــــد|لرحمن تـــربــــيتـــ سوه|جش

ره|ريه|م محمد ص|بــــر جمعه36754 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمصط ج|بــــر عبــــد|لرحمن محمد493|6

صيدله طنط|ن عيد محمود عيد بــــرك|تـــ6|95|5
ى سيد عبــــد |لبــــ| 64975 تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره م

ندستـــ بــــنه|م | محسن |سحق د|ؤد328779 كليتـــ 
تـــج|ره |سيوطيه |س|مه |حمد محمد|9583|8
تـــج|ره سوه|جبــــسنتـــ يوسف محمد |سم|عيل عيد6|76|4
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م| عزتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز|628884
776o97د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م |حمد محمود ك|مل
نوعيتـــ فنيه قن|ول|ء جل|ل |بــــو|لخ عبــــد|لل|ه836929
تـــج|ره بــــ سويفم | ن|دي بــــولس زخ|ري8266|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء نج|ح |لسيد |حمد |حمد فضل687779
7764o7ى محمد علوم |لزق|زيقشيم|ء فوزى ح

تـــربــــيتـــ |لفيوممن|ر ي| ع سل|متـــ66764
85o822| يم سنو معهد ف تـــمريض |سيوط يم|ن عربــــي |بــــر|
4934o3| تـــج|ره دمنهورحمد رمض|ن عبــــد |لحكيم |لمر|ز
4249o3د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حس عبــــد |لرحيم حج|ج |لسيد

ندستـــ |لفيومي|ر| ع حسن |حمد8|849
طبــــ طنط|ر| | محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد |لعزيز 9345|5
8|73|oحقوق |سيوطمحمود محمد محمود عطيه
35o665د|بــــ ع شمس|نرم يح عطيه محمود
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد جم|ل |حمد سيوح|5685|
قتـــص|د م حلو|ن|من|ر حس حسن عبــــد |لعزيز39723|
5o3|58زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل |حمد عيد مخيمرعكوش

رتـــط|رق جم|ل عبــــد |لرحمن ص|بــــر45539 علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسف|طمه |لسيد محمد |لبــــدر|وى442876
7|2oo8معهد ف ص |لمنصورهسم|ح |لسيد |لسيد |حمد|حمد
85o867تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمن|ر محمد ك|مل محمد
|ن|834537 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه ف|رس محمد ع
طبــــ ع شمسبــــسنتـــ ع|دل سيد عبــــد|لفتـــ|ح233343
رهمصط خ|لد مصط محمد |لبــــديوى28|4|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد ف|روق محمد|4739|
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4934o7|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد سعد فتـــ |لش|عر
439o67تـــمريض كفر |لشيخمصط محمود عبــــد | |ل |د
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لرحمن صديق |55|88
68|o85ه د|بــــ |لمنصوره|يوسف |حمد محمد طه ك
يم يوسف محسبــــ |بــــر|27977| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط |بــــر|
75o639تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرن| مجدى عبــــد |لسميع عبــــد |لد|يم محمود
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لمقصود محمد عبــــد|لصمد265926
تـــمريض |لزق|زيق ي|ر| عبــــد|لحميد عبــــد|لق|در عبــــد|635596
8|96o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |جه|د عبــــد| صد عبــــد|لعظيم

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد ع عبــــد|للطيف ع 68676
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد عثــــم|ن ع |لشن|وى42|6|6
ل|ل عبــــد|لغ |567||8 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء ع 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر رض| بــــ|ش| عشوش963||6
8838o4 تـــربــــيتـــ |سيوطكرستـــ | رفعتـــ جور ميخ|ئيل
9oo358|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد م ع|طف سيد ع| 
ره|مل ح|فظ مصط ح|فظ|773973 ثــــ|ر |لق|

تـــ فتـــ حسن خليفتـــ|62689 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م
|6289oتـــج|ره ع شمس |ر صل|ح بــــيو جمعه حسن
ه رمض|ن سعد غز| 826637 كليتـــ طبــــ أسو|نن
7o5|8oطبــــ حلو|نمصط |حمد عبــــد |لوه|بــــ يوسف محمد
ى|3|2457 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد |لسيد |لح
6|o762معهد ف ص طنط|يم|ن محمد عبــــد|لمنعم يوسف عبــــده
|2o276ندستـــ ع شمسعمرو مصط حس سعد
7||o6|يم مسعد فوده زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسم|عيل |سم|عيل |بــــر|
يم عو|د ج|د محمد|343443 طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــر|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طندى سعد محمد |لو||62448
ه محمود ربــــيع محمد|958|84 تـــج|ره سوه|جم
3335o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد سيد محمد محمد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنور|ن ن| حسن |لسيد عبــــده49|764
76658o|يم |لنج كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشمحمود سعيد سل|مه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء سيد محمد |حمد|825697
| |لمحمدى عطيه محروس256924 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي
7o4835طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه |حمد عبــــد |لجو|د ع عمر
347|9o تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط خ|لد مصط |م
|2o93||كليتـــ |أللسن سوه|جيف|ن| ع|دل شفيق رفله
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرح|بــــ ي| محمد |حمد759648
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن وليد |لسيد |بــــوزيد |لسيد484998
|د|بــــ طنط|مريم |يه|بــــ |لسيد ك|مل محمود432685
تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ ص|بــــر |حمد عبــــد|لوه|بــــ|968|33
52o685علوم |لعريشمن|ر رض| |م|م حمودتـــ
ندستـــ ع شمسمهند |حمد عبــــد|لرحمن محمد |حمد3729|2

Page 66 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم عبــــد |لوه|بــــ إسم|عيل ط46|453 تـــج|ره كفر |لشيخه| إبــــر|
4oo752 |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــمن|ر محمد مختـــ|ر محمد كيل
ره|مونيك| نسيم د| |ل قسطنط 6928|| د|بــــ |لق|
تـــج|ره سوه|جعبــــد|ل|خر |لك|شف عوض محمد 2933|9
|4o6|oحقوق ع شمسع |لسيد ع عبــــد |لرحيم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عل|ء نبــــيل محمد محمد7795|3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيتـــر وليم رمزى ميخ|ئيل9795||
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ط|رق محمد عبــــد|لع| |868475
ره |ده سعيد محمد |حمد29832| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى ع|دل سليم|ن محمد24862
4oo574يف ف حسن ر|شد |ل تـــ | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحن
6o5957تـــربــــيتـــ طنط|عمر عبــــد |لغ عبــــد |له|دى عبــــد |لو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ممدوح عبــــد|لمجيد محمد|63|355
8|3o47ي بــــولس تـــج|ره بــــ سويفميل|د فريد بــــ

43|o4| م سم حسن عبــــد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد
58oo9حقوق |سيوطش|م مسعد محمد عبــــد|لعظيم

4o94|6لسن ع شمس|محمد حسن محمد حسن شعلتـــ
ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف |حمد محمد دي|بــــ |لصفتـــى496|6| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
5oo728|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورخلود ع|دل |حمد عبــــد|لمحسن عبــــد
يم عبــــد |لحميد عر|بــــى|779297 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|يوسف جم|ل سعد نبــــيه |لمرشدى688858
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن جعفر529654
8o7|64لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه |لمعتـــصم فتـــ محمد|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره رأفتـــ محمد|لش|ذ |لف 8|2669
328o|2ف عبــــد|لمنعم |حمد تـــج|ره بــــنه|عمر |
25235oطبــــ حلو|ن جم|ل محمود عم|ر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ي| خ|لد عبــــد |لوه|بــــ محمد مر عبــــد 5873||

552o|ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمود |حمد رف| سل|متـــ
ره|عبــــ ن| شح|تـــه معبــــد229538 ثــــ|ر |لق|
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد| عبــــد|لعليم337695
4o|877يم د|بــــ |ل|سكندريه|محمد نبــــيل محمد |لسيد |بــــر|
767o32|د|بــــ د |ط|حمد س|لم ق|دوس س|لم
432oo5|تـــج|ره طنط|منه | حس ح|مد محمود |لجبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحميدتـــ سيد بــــش عر|بــــي|987|3
حقوق |ل|سكندريه رمض|ن محمد سليم|ن489377
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |حمد محمد عبــــد|3|7753

|722oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نع |حمد ع عبــــد|لعليم
3345|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل|م رمض|ن عبــــد|لحميد عبــــد|لق
7o4o4oيم حسن عطيه حسن ندستـــ |لمنصورهعمرو |بــــر|
6o65|2علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــأحمد محمد س|لم خ|طر
تـــج|ره ع شمسف|دى يوسف شكرى حكيم|359|3
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266|ooقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد ر| محمد بــــيو
كليتـــ طبــــ أسو|نمريم عم|د غردون ف|نوس6|8486
تـــج|ره دمنهورس|ره ع |لسيد ع|مر498773

598o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لرحمن جم|ل ع|بــــد محمد
87763o  د|بــــ |سيوط|شيم|ء شعبــــ|ن سيد ع
6|758oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــلي خ|لد |سم|عيل صبــــح

رهمريم جم|ل زين |لع|بــــدين محمد عبــــد4473| تـــج|ره |لق|
رهمن|ل ع|دل زخ|رى مسد|رى4|2377 علوم |لق|

طبــــ |لفيومجه|د محمد جودتـــ محمد2||69
2|67o7|علوم ع شمسحمد |يمن عبــــد |لجو|د شبــــل
89|8o9 رتـــ|دين| رمض|ن |حمد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7oo8|oور ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــخ|لد جم|ل عوض  م |لع| 
6|||o2ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمد |لنج|ر
يم عبــــد |لمنعم |لسيد||63963 رتـــ|يه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|محمد محمود محمد يونس433348

74o37معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد ع محمد عبــــد|لسل|م
تـــج|ره بــــ سويفن مصط ن عبــــد|لرحمن854366
676o79علوم |لمنصورهحبــــيبــــه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |سحق |بــــر
صيدله طنط|محمد عطيتـــ أحمد |لهلبــــى843|43
255273| ه عبــــد| قطبــــ ج|د| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م

2687oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دى سيد عبــــد | عبــــد |لرحمن
يم|775877 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء محمد متـــو |بــــر|
يم ع حسن485922 نوعيتـــ |ل|سكندريهد | محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|ي| سعيد سعيد محمد غنيم5443||
6o5o93تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم |يه|بــــ فوزى محمود ز|يد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومشه|بــــ |لدين مصط عبــــد |لفتـــ|ح |لزي7775|
2622ooتـــج|ره بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد قمر
رهريمون رج| رض| فوزى37498| طبــــ بــــيطرى |لق|
|د|بــــ طنط|ند| |حمد محمد محمود |لمن4362|6
ندستـــ ع شمسع خ|لد ع |حمد |لشي 323383
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل|ء وجيتـــ |لسيد |م |572|77
تـــج|ره |سيوط  حمد رفعتـــ يوسف كم|ل محمد|6|7|88
تـــمريض |لزق|زيق حسن|ء رض| محمد محمد2|2|63
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | |حمد عبــــد | |حمد |لسيد778728
4oo24||د|بــــ |سو|ن|حمد ع عبــــد |لحميد محمد
22o399تـــج|ره ع شمسمحمد محمود عوض |ل|سود
254o29|يبــــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع|دل ح|مد حس و
|66o42يم عبــــد |للطيف حقوق حلو|نعمر عبــــد |للطيف |بــــر|
5o5985 زر|عه |ل|سكندريهعمر صل|ح |حمد عبــــد|لغ
د|بــــ دمنهور|سع|د |لعربــــى متـــو متـــو3977|4
8798oo  يف |حمد حس معهد ف ص |سيوطمحمود 
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4966ooد|بــــ دمنهور|د | محمد ص|بــــر ح|مد مو
يم سعيد ع|طف |سم|عيل طه سلط9|5258 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يم|ن |لعربــــي ع محمد غ|نم|476725

ره|حمدى |لسيد حمدى |لق| 38936 د|بــــ |لق|
9|86o2|معهد ف ص |سيوط  يرين عج|يبــــى ميخ|ئيل |سك|روس
62o767 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر |لسيد س| عبــــده |لتـــوتـــنتـــ
6996o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد |لسعيد تـــوفيق |فندى محمد
4|o3|7| |د|بــــ طنط|حمد محمد صل|ح |لبــــي
4o5528يف ف|روق ع شعتـــ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى 
7|o|o4تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــند جم|ل صل|ح ص|لح |لحديدى
33o|o2 تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــ | حسن عبــــد|لغف|ر يس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل ط|رق فرج |بــــو|لنج|2|2496
26o|37نوعيتـــ |شموننه|د جميل محمود |لسيد
علوم |ل|سكندريهيم|ن وجيه |حمد |لسيد |لديبــــ|7397|5

637o2تـــج|ره بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن بــــدوى محمد يوسف
84o||5وس تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديلميس ذكري سل|مه تـــو|
|28o47|علوم ع شمسف |حمد محمد عبــــد |لجو|د
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيمن محمد ممدوح مصط |3|4388
8o7934حقوق بــــ سويف سعيد حسبــــ | محمد

يم||583 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفرنيم عص|م يح |بــــر|
43o839| معهد ف ص طنط|د | محمد فتـــ د
وف|تـــعبــــد |لرحمن ه| فريد سل|م29443| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o|5|2علوم |لم |وف|ء ن| ع عبــــد|لرشيد
|د|بــــ طنط|من|ر محمود عبــــد|لجو|د محمود6|4826

528|o|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمل طه عبــــد |لبــــص طه
يم ع حسن ص|لح85|524 زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــض |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |م |حمد |م شتـــ||48253
|34o97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد |لسيد عبــــد |لحكيم
وف|تـــحمد كم|ل |حمد قطبــــ||26263 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
طبــــ |ل|سكندريهمحمود |س|متـــ حل مر |بــــو |لليف7|22|5
9oo48| تـــج|ره سوه|جمريم محمد مصط |لسيد
425o99ف محمد حس م |لشيخ تـــج|ره |ل|سكندريهأمل أ
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد عبــــد |لعزيز |حمد |لسيد عسل936||5
ندستـــ |سيوط سل|م مؤمن |م حسن||89357
9||o|7 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد عبــــد|لحميد |حمد محمدين
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومشيم|ء |حمد سيد محمد57|69

7o5452|طبــــ |لمنصورهحمد جم|ل عبــــد | |لمتـــو |حمد
9o495| د|بــــ بــــ سويف||ء محمد مصط حس

تـــج|ره دمنهوربــــسنتـــ محمد |لسيد |لل| 4|93|5
رهحمد خ|لد عبــــد|لع| درويش|226637 تـــج|ره |لق|
لجزيرتـــ |لع| شعبــــتـــ تـــج|رتـــ |لمقطم|مؤمن |حمد سعد محمد |حمد8747|2
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4|69o9| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخي|ر| محمود رجبــــ عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد |لسيد حس حس محمد|632779
259|o2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومسل|م حس|م محمود حم|د
8o2629| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء مدحتـــ |حمد حس
ف ف|رس |بــــوضيف7||4|2  |حه وفن|دق |لفيومس| |
ف محمد عبــــد |لحميد عدس|289|4 نوعيتـــ طنط|مريم |
359|ooتـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن جمعه س|لم جمعه
م محمد عبــــد| محمد عبــــ|س|638269 د|بــــ |لزق|زيق|د
35o938تـــج|ره ع شمسوليد سعيد |حمد محفوظ
4268o6| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهآيه ع|دل |سم|عيل |سم|عيل سعد

يم8|687 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومدع|ء محمود عبــــد |لحفيظ |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعمرو محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لقمح|وى267788
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريه|ء حل محمد عبــــد |لسل|م|527364
|6|o||ن| منصور ميخ|ئيل منصور علوم ع شمسم
ف خميس |سم|عيل |بــــر479667 د|بــــ |ل|سكندريه|نور |لدين |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لغ |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لغ |بــــوجريده245883
طبــــ حلو|نإيم|ن عيد مبــــروك نص|ر غل|بــــ428567

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمرو|ن |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لخ|لق4545|
ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن رمض|ن محمود محمد86252

6849o8|حقوق |لمنصورهيم|ن |حمد ع شح|تـــه |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدع|ء ص|بــــر ز|رع قر 8|546

2|988oتـــج|ره ع شمسسل محمد حسن |حمد سيد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ع حسن |حمد853299
حقوق ع شمسربــــ|بــــ مجدي عبــــد |لفتـــ|ح |حمد64747|
42o6o5|حقوق طنط|حمد |لسيد عبــــد|لحليم |لسيد ح|مد
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لمنعم حس عبــــد|لمنعم حس عبــــد487799
رهمحمود جم|ل سيد |لسيد68868| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه فؤ|د لبــــيبــــ |حمد زي|ن336|42
|6479oتـــربــــيتـــ حلو|نه|جر عبــــد |لمنعم محمود حسن
يم39|826 طبــــ حلو|نرقيه حمدي سعيد بــــن |بــــر|

ندستـــ بــــ سويفحمد شعبــــ|ن ج|بــــر حس |84588
8o46o9صيدلتـــ |سيوطكرستـــ | وجيه سيحه نصيف
يم |لسيد محمود بــــسيو ع 7522|4 حقوق |لمنصورهإبــــر|

3|8oo تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن فتـــ حسن حس
736|oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر بــــليدي ع |حمد
ندستـــ |لفيومس|مه |حمد حسن مسعود||6622

248782| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يم|ن |نور حش|د ع
ندستـــ |ل|سكندريهدين| محمد نور |لدين مغ|زى479974
7o3965 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ |ده |لسيد |لسيد مصط |لحن
5o9879 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمصط |لسيد سعد مصط
بــــي 55|458 نوعيتـــ كفر |لشيخوس|م حس|م مصط يوسف |ل
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تـــج|ره ع شمسكل|ر| شح|تـــه حبــــيبــــ و|صف86|43|
8o8839| حقوق |سيوطحمد عبــــد| |حمد عبــــد|
82o487حتـــ وفن|دق |لم |دع|ء ع|دل |سم|عيل محمد| 
معهد ف ص بــــ سويفيه ربــــي عبــــد|لحليم محمد|273||8
تـــج|ره طنط|محمد |حمد مسلم حمد|24448
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط ممدوح محمد حس عبــــد|لم||23378
علوم ري|ضتـــ طنط|حس ط|رق محمود خ|لد محمود478673
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط مينه جم|ل عبــــد|لع|ل غي |879328
8o878|تـــج|ره |سيوطعمر سليم ص|بــــر مهدي
تـــربــــيتـــ |لعريشروى محمد محمود صبــــ|ح صبــــيح|767356
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن|ديتـــ ممدوح حس ن |لسد|وى756|35
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد ط|رق |حمد |لبــــي |حمد442286
5o737oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر فوزى بــــسيو عبــــد|لحليم
ند|وى267632 تـــمريض بــــنه|مروه محمد منش|وى 
تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف مختـــ|ر عبــــد |لحكيم محمد|5627|
تـــربــــيتـــ |سيوط  يه محمد محمود حسن|882364
رتـــ|يوسف مصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميدصميدتـــ8|75|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ون| رأفتـــ عد عوض789869 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
يم57745| ره|ي|سم محمد |لطو |بــــر| د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف رض| عبــــد|لستـــ|ر حج|زى نعمه265389
5o678|علوم |ل|سكندريهتـــسنيم محمود |حمد ف|روق محمد محفوظ
|3o96|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نور سعيد يوسف محمد
5o5922ه علوم |سو|نيوسف |لسيد ج|بــــر ع |بــــوخ

ه ربــــيع |لسيد عبــــد |لرحمن|943|7 معهد ف ص بــــ سويفم
7o496| د|بــــ |لفيوم|يثــــم سل|مه خميس ج|بــــ

تـــج|ره طنط|مرو|ن |يمن محمد محمد عبــــده655|43
6o77|6قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق أس|مه من محمد |لدرس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنور| محمد |لسيد بــــند|رى ع642347
تـــج|ره |لمنصورهخلود |لسيد يوسف عبــــد | محمد689336
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين محمد ع عطيه صقر475239
637o|5حقوق |لمنصورهف|طمتـــ رض| عبــــد |لمنعم مصط |لدمرد
معهد ف ص سوه|جحمد محمود ع عطيه|833344
7o7235معهد ف تـــمريض |لمنصوره غ|ده عبــــده عبــــده محمد ع
22o9o8كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم |مجد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد |لبــــر محمد
69o538طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر عيد ي عبــــده

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممروه حس محمد |حمد8|695
36o895يم طبــــ بــــيطرى بــــنه|ك|مل مدحتـــ ك|مل |بــــر|
5o7o67د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ محمد |حمد حسن محمد
وف|تـــ|عمرو خ|لد عبــــد |لحليم طه|2269| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
زر|عه مشتـــهرع محمد ع محمود37487

773o78|ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |س|مه |حمد محمد ج
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تـــج|ره |سيوطنوره|ن جم|ل حل |حمد 54|877
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رضوه خ|لد محمد |حمد |لنح|س|26733
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد عبــــد |لق|در |بــــو شعيشع عبــــده 62|624
884|9o حقوق |سيوطمحمد |بــــوبــــكر مختـــ|ر طلبــــه

د|بــــ |سو|ن|ع |ء ع|دل عبــــد |للتـــ |م|م||63|
8887o||د|بــــ |سيوط| م| خلف عبــــد|لرحمن عثــــم|ن
27|o74معهد ف ص بــــنه|س|ره بــــيو |حمد يوسف  |م
6822o3|طبــــ |لمنصورهيه ح|مد فتـــ ج|د
|د|بــــ بــــنه|مجد |حمد فه محمود حسن|844|26
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم خميس مو |بــــو |لعين مو525248
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء محمد |لسيد محمد|683679
624o82ثــــ|ر د |ط|محمد م|زن حس |لسيد |لمندوه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم يح متـــو محمد |لمر|كبــــي|6527|
زر|عه كفر |لشيخشيم|ء عل|ء |لدين ع |بــــو |لفتـــوح|64|44
3457o7 تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن صل|ح كم|ل |حمد |بــــو|لخ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| عمر ر| محمد |لهل| 283593
6o4|64د|بــــ |لمنصوره|حمد خليفه عبــــد|لعزيز |بــــو|لفتـــوح خليفه

تـــربــــيتـــ |لفيوممريم محمد مصط محمد بــــدر|لدين|6434
نوعيتـــ كفر |لشيخأم|ل جم|ل بــــسيو |بــــو |لمع|8544|4
ره|يتـــ محمد عبــــد|لمقصود |حمد|335643 ثــــ|ر |لق|
8322|o| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|له|م ع حس ع
يم |لسيد |768362 ى محمد |بــــر| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسلوى ي
698o|6يل ج |لزق|زيقدين| محمود محمد محمد |لسيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيه سيد |حمد محمد|66593
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم حمدى عبــــد|لجليل ع |سم263623
ره|ين|س جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد|284246 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد |بــــو بــــكر |لسيد |حمد |لرف4298|6
|2o|54|د|بــــ ع شمس|ن نبــــيل عزيز حن عبــــد |لمل|ك
يم عوض عمر||52957 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومسل|م عوض |بــــر|
4496|o ندستـــ طنط|محمود عبــــد |لحميد عبــــد | عبــــد |لحميد مصط
45|6o|| مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــحمد مصط عبــــد|لمقصود مصط
8|939oلسن |لم |م|رين| |سحق عج|يبــــي بــــولس|
6oo79oيم ص|لح صيدله طنط|ر| | عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
437o56ن| خ|لد سل|مه عبــــد |لرؤف |لديبــــ علوم طنط|م
حقوق |ل|سكندريهعمر ع|طف جل|ل عبــــد |لعزيز||4926
42oo7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند | عيد محمود عيد

علوم |ل|سكندريه |ر عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد477754
لسن ع شمس|ي|سم ع|دل رشدى |حمد  سيد |حمد478239
طبــــ |لزق|زيقرند| عبــــد |له|دى رجبــــ عبــــد |لرحمن689565

ه زكري| |لسيد |حمد|2555 رهن تـــج|ره |لق|
44o23||يم |حمد صحص تـــربــــيتـــ كفر |لشيخغ|دتـــ ح|مد |بــــر|
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ف ع عبــــد |لق|در335|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى |
6o5258يم محمد |لكردى |لسيد إعل|م بــــ سويفسمر |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخم جم|ل |حمد محمد442639

849ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنجل|ء ع|طف حس مبــــروك
9o6436 تـــج|ره سوه|جدول| روم| مو عي
42o399د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سلوى محمد ري|ض محمد ع

تـــمريض  بــــ سويفه|جر حس محمد |مبــــ|بــــى3|628
|د|بــــ طنط|نه|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لقوى محمد حج8|4565
75544oيم ن تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهجه|د ص|بــــر |بــــر|
معهد ف ص بــــنه||ء سم |حمد ع حسن|264247
8|o24oي صل|ح |حمد تـــج|ره بــــ سويفمحمد ي

362oo|يم عبــــد |لحميد مدكور د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد |بــــر|
87592o ف سيد ع طبــــ |سيوطع |
ف سيد عبــــده353437 تـــج|ره ع شمسيف |
27oo4oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد محمود محمد عبــــد|لحميد |ألسكندر|
32342o رتـــيوسف محمد محمود |م علوم ري|ضتـــ |لق|
7oo822تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن متـــو خليفه مصط خليفتـــ

6oo62تـــربــــيتـــ بــــ سويفريم مصط حسن فرج
43752oعلوم ج|معتـــ د |طحمدى محمد عبــــد|للطيف عبــــد|لع| ع
طبــــ |لمنصورهمحمد بــــدر|ن متـــو ر|غبــــ |حمد697377
342|o7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنتـــ | مح شو حسن غيط|س
|373o5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نش|م حسن ري|ض |حمد ع
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ميه محمد قطبــــ ح|مد7|8546
9o25o6 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د عبــــد|لن| شكرى رزق
يم بــــسيو 8788|| د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه |يه|بــــ |بــــر|
4oo|o9| تـــج|ره طنط|فرح ع|دل رمزى محمد عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــسنتـــ ص|بــــر مر شح|تـــه325|6|
ه284|42 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد نج|ح عوض | عبــــد|لق|در عم
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لق|در جمعه عبــــد|لعزيز7363|8
وف|تـــع |سم|عيل ع حس 52|753 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف حل ع عثــــم|ن |لجندى789536 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |
رهعبــــد |لرحمن مجدى عبــــد |لفتـــ|ح مهدى64679| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| عز سعد س|لم بــــسيو |663|27
بــــي |648|68 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــسل|م ر| رجبــــ مع| |ل
د|بــــ حلو|ن|ط|رق رمض|ن |حمد بــــسيو |لجم|297||3
6|232oوف|تـــمحمد عزتـــ ع|طف ز عزبــــ عسكر تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
رى محمد8452|| وف|تـــعمر خ|لد |حمد جو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهوق محمود مو |بــــو|لنج|42447| طبــــ بــــيطرى |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديش| |ز عبــــد|لن| حس محمد272252
63573oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدير مدحتـــ رجبــــ عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء محمد |حمد محمد 879477
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ل|ل|52853 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد صبــــرى سعد محمد محمد 
رتـــ433848 علوم |لمنصورهمحمود لبــــيبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لق|در ز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمود رمض|ن جبــــر |لحس|ن |لجز9665|6

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد مفرح ك|مل مسعود|392|7
|2o|83ين| رأفتـــ ش|كر سعيد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف
4o7o37 يم حس ف|يد حس إعل|م بــــ سويفشذ| |بــــر|
36o262كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمود جم|ل عبــــ|س |لسيد عبــــ|س
62o263علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحل محمد عبــــد|لسل|م بــــصله
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |حمد ك|مل محمد|345836

يم دسو |9937| ف |بــــر| يم | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
34||o3تـــج|ره ع شمسمحمد فتـــ |حمد |لسيد عوض
معهد ف ص بــــ سويفيمن حج|زي مر|د ي|س |4345|8
4o9592 يم حس تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ ي| محمود |بــــر|
22|8o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق شه|بــــ |لدين محمد حس ق|سم
53oo4علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعمر مر|د محجوبــــ |حمد

|ء ن |لدين خليفه حس |877948 خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |بــــو |لخ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |76338

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه ن|در عبــــد |لق|در محمد782363
|5o873|تـــربــــيتـــ حلو|نيه فكري محمد |حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد ع |لسيد345968
36|oo8|يم تـــج|ره |سيوطحمد صبــــ |حمد ع |بــــر|
د|بــــ د |ط|رحمتـــ |حمد رش|د محمد عبــــد |لرحمن6628|6
طبــــ بــــيطرى دمنهور|ء يح زكري| |لشبــــر|خيتـــى|6789|5
4o4894ر محمد |حمد شعل|ن تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد م|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد كم|ل عبــــد| |لسيد حس 452984
43994o|صيدله |ل|سكندريهيم|ن س| محمد |لسعيد

52986| ندستـــ بــــ سويفحمد عزتـــ حسن ع
طبــــ ع شمسف|طمتـــ |حمد محمود مرزو 47326

ه عبــــد |لنبــــى عبــــد |لنبــــى |بــــو|لوف696622 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|م
|د|بــــ طنط|محمد |لسيد حس محمد |ل |494557
4|5o|9نوعيتـــ كفر |لشيخأحمد ج|بــــر ح|فظ محمد درويش
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمود مصط زيد|ن عبــــد|لرحيم834792
4o5287د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد ربــــيع |سم|عيل ع |سم|عيل|
4|66o4حقوق طنط|سيف |لدين محمود سعيد مو
5o55ooلس عم|د عبــــد |لشهيد يعقوبــــ زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهك
88o463  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيل|نه صد نظ لبــــيبــــ
علوم |سيوطم | حشمتـــ فوزى |ندر|وس272428
تـــج|ره كفر |لشيخش|دي بــــس|م ميخ|ئيل شفيق جرجس4|4386
نوعيتـــ |لم |خلف خميس حن| ن|روز5932|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق ن محمد حسن فخر |لدين3|94|5
6o7o37|د|بــــ |لمنصوره|رش| عوض عبــــد |لجو|د عبــــد |لسل
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6o8362يم عبــــد|لق|در سعد تـــج|ره |لمنصورهرو|ن ع|طف |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حسن محمد صبــــرى محمد328833
|د|بــــ طنط|سم|ح تـــمس|ح ع سيد3979|4
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنوره|ن مصط سعيد مصط عطيه263996
332oo8حقوق بــــنه|مريم ع|دل سليم عودتـــ
7o9324| ندستـــ |لزق|زيقم عز عبــــد |لحميد عبــــد |لغ
|4|o76حقوق ع شمسعم|ر عل|ء محمد |لسعيد محمود
لس4959|2 ندستـــ ع شمسبــــول| |ميل ص|بــــر ك
ر محمد|7|8525 تـــمريض |لم | سم|ء محمد عبــــد|لظ|
62|o76|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد فتـــوح عز|زى طه عبــــد |لع|ل
896|o3 زر|عه سوه|جشيم|ء حسن ع جبــــريل
69754oتـــج|ره |لمنصورهغ|ده عبــــد |لمنعم رأفتـــ عبــــد |لمنعم محمد
معهد ف ص |لمنصوره|ء ن| |لصديق عبــــد |لبــــ| زيد684985

رهك|تـــرين صل|ح ثــــ|بــــتـــ لظيم|93|2 تـــج|ره |لق|
623|8o حقوق د |طكريم بــــه|ء سعد محمد أبــــو|لخ
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ع محمد سيد 889745
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد محمود فنجري مغربــــي835527
4o4o99تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد رض| صل|ح |لدين ح|مد

رهحمد فوزى محمد عبــــد |لجو|د |لدكر|35628 علوم |لق|
756o72ندى سيد |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهكوثــــر صل|ح 
4o3294د|بــــ |ل|سكندريه|د| | محمد ع محمد ع
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمود محمد صبــــ ز بــــديوى3|74|4
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدي عبــــد|لبــــ|سط محمود محمد826266

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير رض| خليل |حمد35962
|9o58يم ى محمد|بــــر| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىس|ره محمد خ ل|ك|ديميتـــ |لم

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ح ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح بــــهن266783
4295oo| تـــج|ره طنط|حمد رزق رزق عبــــد |له|دى |لقهو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء |حمد مصيل د|ود|248793
تـــج|ره |سيوطدين| |حمد س|لم فرح|ن 877478
|4oo|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرح|بــــ عبــــد |لحميد |حمد مصط
7o5o97ف سعد |حمد |لسيد صيدله |لمنصورهرفيده |
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يوسف محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود|68658
9o8525 طبــــ سوه|جريه|م محمود مو عبــــد|لد|يم
تـــج|ره ع شمسمحمود محمود محمد عبــــد|لمجيد349795
8o5927 د|بــــ |لم |مروه محمد محمود ع|
تـــج|ره ع شمسمحمد سعد محمد محمد2474|2
د|بــــ |سو|ن|نوره|ن محمد حسبــــ | عوض844687
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــطه عوض |سم|عيل قرفه6|5464
يم |لغز|وى|268286 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يمن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــ|دير عفيف صل قل|ده سيحه|25386|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى خ|لد محمد عبــــد |لحليم |لف |2227|
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تـــج|ره ع شمسف|طمه عوض حسن عبــــد |له|دى|964||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كرم عمرو سيد مصط ز|يد|225993
7o2368كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــفؤ|ده مجدى محمود ع|مر يوسف
8o|953تـــج|ره |سيوطمصط عمر حسن ك|مل
تـــج|ره طنط|مريم ط|رق حسن عبــــد |لعزيز حسن 4|2|43

9o59||د|بــــ |لم |يم|ن عيد عمرون محمد|
د|بــــ |سيوط|حس ح|مد سعد ح|مد52723|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمهند عص|م عبــــد |لموجود ح|فظ |لمر 9752|4
2237o8رهخديجه شعبــــ|ن محمد عبــــد|لحميد طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عمر عز |لدين |حمد عز |لدين685227
تـــمريض سوه|ج  ثــــ|ر محمد عبــــده ع ||89883
5|o327عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد وليد عبــــد|لسل|م حميده |لرويهبــــى
4o246oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نسمتـــ |لسيد محمود |سم|عيل ف|يد
حقوق |لمنصورهرحمه ع|طف |بــــو |لغيط |بــــو |لعط|697734
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء حس ع محمد ع |لسنط|وي779695
علوم دمنهورآيه |يمن عبــــد |لموجود  محمود حموده37||52
5o3453كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمنه | |حمد محمد رش|د شعل|ن
|423|oتـــج|ره ع شمسك|تـــرين عد شنوده ميخ|ئيل
ندستـــ ع شمسمحمد ع|مر لبــــيبــــ |لسيد82|358
4o22|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ر|ن| ع|دل محمد |حمد

6o88|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــدر سعيد جوده بــــدر
يم |لسيد |لششتـــ766469 يم ف|ئق |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشبــــر|
22o|78وف|تـــمحمد و|ئل سم عبــــ|س محمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم 892625 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنيف مجدى ح|فظ |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفن| سيد فتـــ سيد982|6
د|بــــ |سيوط| يم|ن س|مح عزيز عبــــد|لمل|ك|885824
يم جرجس|228726 ره|ن محفوظ |بــــر| د|بــــ |لق|
6853o3 يم يم |سم|عيل |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس| |بــــر|
7o|9|8| يم |حمد تـــج|ره |لزق|زيقشه|بــــ |لدين |حمد |بــــر|
ش|م |حمد محمود  6|8773 د|بــــ |سيوط|خلود 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد |لبــــ|سط محمود سعد محمد |لحمز495254
76o554| ه رف| محمد مصط تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د يس عبــــد |لمتـــع|ل يس|47726
تـــربــــيتـــ |لعريشحفيظه عبــــد |لكريم ي |م بــــدوى9|7674
88o258تـــج|ره |سيوط  ن جورج نصيف عبــــد|لنور |بــــسخرون
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسهيلتـــ |حمد عزتـــ مصط ف|رس343773
حقوق ع شمسمحمد فهيم رمض|ن |لغريبــــ34677|
ره|ي|ر| محمد عبــــد |لفتـــ|ح بــــل|ل24487| عل|م |لق|
77o69|تـــج|ره |لزق|زيقندى سعيد محمود محمد س|لم

رهن |حمد حس س|لم||448| طبــــ |لق|
ندستـــ بــــ سويفمحمود جم|ل عبــــ|س جمعه59222
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ين شعبــــ|ن أحمد محمود حس |||476 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|طمه يوسف سعد ع|||45

78o857يم محمد يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
3536o8ي |لسيد عبــــد|لعزيز تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد خ
69866o|تـــج|ره |لمنصورهلص|وى صل|ح محبــــ |لص|وى |بــــر
3266|oتـــج|ره ع شمسرح|بــــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|ح متـــو
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقعمر عبــــد |لحميد |م |لسيد قنصوه772428
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|تـــن ز ع ن |862399
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمهند محمد |حمد بــــحبــــح5737|2
طبــــ ع شمسس|مه رمض|ن عبــــد|لجيد عبــــد|لقوى فضل2779|5
22743oتـــربــــيتـــ ع شمسيوسف مجدى ثــــ|بــــتـــ نصيف
4o2987تـــج|ره دمنهورزي|د حس |لسيد رمض|ن سل|مه
نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن عبــــد|لبــــ| سيد عبــــده3865|8
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسم|ء سعيد عبــــد|لع| |لسل|مو 269293
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنيه سعيد محمد |لدمنهورى|497433
يم ع ||5|755 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه |لسيد |بــــر|
6oo545معهد ف تـــمريض طنط| ج|بــــر خ|لد ج|بــــر مغ|ورى

ند| محمد محفوظ حسن 2|672 زر|عه |لفيومش|
5|o665يم طبــــ |ل|سكندريهمصط عبــــد |لعزيز ذكري| |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|جسم|ء ع|طف |لسيد عوض حسن|697872
2346o5د|ر |لعلوم |لم |يوسف عص|م محمد ع عمر
ى محمد حسن محمد445364 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد ي
ف محمد عبــــد|لعزيز8|7832 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه ع|دل |حمد صل|ح277368
4|5o59يم |لسيد |لمعز|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر |بــــر|
رهخ|لد محمود |حمد |حمد |لمنو 493427 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|289o4|لسن ع شمس|مصط محمد حسن حس عبــــد |لع

|599oيم س|لم رهممدوح خ|لد مصط |بــــر| تـــج|ره |لق|
رهمحمد خ|لد محمود |حمد نص|ر45485| طبــــ |لق|
623o|9|ى معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس|ء نعيم محمد سعد |لعج
|3o456رهسل مبــــ|رك حسن |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
23o953 يم |لمرزو يم |بــــر| رهحمد سم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2563o4معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد جم|ل سليم|ن |لخو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسف|طمه |لسيد حر| حسن283|76
8444oo| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن عبــــد| |حمد عبــــد|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن حسن ح|مد فتـــ554|76
444|6o |حقوق طنط|كريم |سعد رزق عبــــد|لعزيز مو
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنرم |حمد ذ |لشيخ4|2574
8|o72oزر|عه |لفيوم/ري|ضتـــس|ره محمد |حمد بــــريقع
524o75يم محمد ر|فتـــ ندستـــ |ل|سكندريهندى محمد |بــــر|
78oo48|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم طلعتـــ عبــــده محمد
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6522oعلوم |لفيومدع|ء رجبــــ |حمد مسعد
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمنيتـــ |حمد |حمد ص|لح|7|3359
6o6726م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ف|رس محمد |لسعيد نعم|ن عوينه
زر|عه مشتـــهر|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ص|لح338575
|489o8يم رهنعمه |حمد محمد |حمد |بــــر| حقوق |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|جه|د خ|لد سنبــــل محمد838427
48493o|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عمرو |حمد حسن بــــل|ل
3|84o3وف|تـــمحمد محمود متـــو |لوصيف ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o537| يم ج|د يم |لسيد |بــــر| كليتـــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد |بــــر|
علوم |لم |مريم جم|ل طه محمد9853|8
ور27656| علوم ع شمسكريم ط|رق ع مصيل 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حس|م |لمتـــو حسن حسن |لش|ل9287|6
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | كورلس شفيق ميخ|ئيل5548|8 معهد ع| 
معهد ف ص |سيوطول|ء |حمد عبــــد|لح|فظ سليم  7786|9
يم جمعتـــ757558 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم خ|لد |بــــر|
4|oo|6تـــج|ره طنط|كريم عل|ء |لدين رمض|ن محمود |لش
2238o9رهحبــــيبــــه حسن |حمد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
449982| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن ع فتـــ ن |لسنبــــ|
ره|ن عبــــد |لرحيم سيد محمد58725| د|بــــ |لق|
|5232oعلوم ري|ضتـــ حلو|نفلوبــــ|تـــ جيد عزيز جيد
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــسنتـــ عن| عبــــد| طلبــــه محمد699|33
|5|oo2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ننور| محمد عبــــد |للطيف فتـــ
4832o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخلود مصط محمد مصط محمود
498o73يم محمد |م |لدمنهورى تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوروردتـــ |بــــر|
حقوق |سو|نح|زم |حمد عبــــد|لش| |حمد829826
43898oتـــمريض كفر |لشيخحمد مصط عبــــد|لحميد جبــــر|لخو
44o279تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره خ|لد بــــسطوي |لسيد بــــسطوي
علوم |سيوطه|يدى |حمد عبــــد|لمجيد حسونه  5737|9
245o68رهمه| سيد محمد عيد زر|عه |لق|
حقوق طنط|رحمه حس طلحه محمد |حمد|48252
233o59ش|م محمد عبــــد |لعزيز محمد نبــــيه ه محمد  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م
4765|oلسن ع شمس|يوسف محمد |لدسو محمد |ل|شقر
ق|وى محمود754899 حقوق |لمنصورهمصط حس 
4o9335د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سمر ع|دل عبــــد |لمنعم ز|يد|

ندستـــ |لفيوم|ء محمد ك|مل محمد ك|مل خليفه|538|
تـــج|ره بــــ سويفدى عبــــد|لسل|م عبــــد|لجو|د ح|فظ68623

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء خميس نبــــيل دومه259685
رهس|ميتـــ س| ح|مد عطيتـــ53429| علوم |لق|
علوم بــــورسعيدسل|م محمد من عز |7|98|8
تـــج|ره |ل|سكندريهن|ديتـــ كم|ل |لدين حس |لرشيدى2|4962
7o3278علوم |لزق|زيقرحمه زكري| جوده |لسيد ز|يد
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5o39o6صيدله |ل|سكندريهمحمد |لسيد تـــ محمدع بــــدرى
يم خليل349265 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنتـــ | محمد خليل |بــــر|
لس لويس شمروخ  877267 ى ك صيدلتـــ |سيوطش
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|س |لسيد عفي ع754798

6o|24تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن ن| فتـــ حسن
85o285تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدنور|ن صل|ح و| محمد
6o898oصيدله |لمنصورهمنه خ|لد أحمد |لسبــــع
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد جم|ل عبــــد|لجيد |ل|حمر258997 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
487|o6يبــــه تـــج|ره |ل|سكندريهجم|ل |لدين ج|بــــر بــــسيو |حمد 
يم محمد |حمد ع|536|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عمرو |بــــر|
6o343o| معهد ف ص طنط|خلود ه| شعبــــ|ن حسبــــ
|4o|59تـــج|ره ع شمسي|سم عص|م |لدين محمد عبــــد |للطيف
|د|بــــ بــــنه|د | جم|ل |حمد |لسيد عبــــد|لحميد332586
نوعيتـــ |لزق|زيقأسم|ء عبــــد|لصبــــور عبــــد| |لذ457|64
77o927ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمريم عم|د |حمد محمود عبــــد|ل
85oo8|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد عبــــد|لمنعم عثــــم|ن محمد

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعص|م ط|رق عبــــد|لع| مو66266
7o2825ى طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |حمد محمد محمود بــــح
معهد ف ص |سيوطتـــغريد لط |حمد ع ن 892528
|42o5oندستـــ ع شمسمحمد صل|ح محمد طه
26ooo6|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمنيه |س|مه حس عيد
343546| علوم ري|ضتـــ ع شمسسل|م محمد محمد محمود رف|
حقوق |لمنصورهحس|م محسن عبــــد |لمنعم أحمد |لبــــسيو 3|6233
علوم طنط|عل| محمود عبــــد |لصمد يح 428964
83o243ه فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن
843o3|تـــربــــيتـــ |سو|نمروه خ|لد عبــــد|لص|دق محمد
52o452تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ميتـــ محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لرسول طبــــليتـــ 
يم2285|2 تـــج|ره ع شمسيف حس|م ع|كف |حمدإبــــر|
36o544طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقصف|ء محمد محمد حسن
4o72o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مل ع وجيد مبــــروك |بــــو سليم|ن
تـــج|ره دمنهورمحمد سل|متـــ حمزتـــ كيل| حمزه45|495
طبــــ بــــيطرى دمنهورمروه عبــــد|لستـــ|ر عوض |لل| |سم5793|5
3564|oمعهد ف تـــمريض بــــنه| محمود |يمن سعد محمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء |يمن محمد عبــــد|لوه|بــــ|99|9|3
ف محمد عبــــد|لقتـــ|ح|634237 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |
رهعبــــ مدحتـــ |حمد محمد29933| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صبــــرى عبــــد|لخ|لق |لزي|تـــ||24693
4|4|8oيم ف|خر |د|بــــ طنط|ي|سم عبــــد|لع|ل |بــــر|
2232o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد م|جد عبــــد|لجو|د |لسيد
ندستـــ كفر |لشيخمدحتـــ محمد عبــــد|لمعبــــود |لسيد72|453
3437o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد|لرحيم رجبــــ حسن
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6oo|89ندستـــ طنط|ممدوح س| تـــوفيق عبــــد |لحليم |لخو
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ء حس محمود |حمد||83353
||52o7 يف مصط مصط د|بــــ ع شمس|نه|ل 
حقوق ع شمسبــــيتـــر مجدى خلف ميخ|ئيل352929
زر|عه |ل|سكندريهيه سم |نور |لسيد عبــــد|لع|ل|424988
437o|| |طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخند |يمن عبــــد |لرحيم محمد |للق
22646oرهمحمد عبــــد|لحميد |حمد محمد |لسيد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمود محمد كرم رويش |88398
حقوق ع شمسفرح ن| عبــــد | محمد27429|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سل|م ع|دل ثــــ|بــــتـــ س|لم|884658
4873o8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس محمد |حمد فؤ|د لط محمود
83o3o5|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد حسن حسن |حمد
43|2ooتـــج|ره طنط|روضه |يمن عص|م |لدين |لغر|بــــ
معهد ف تـــمريض بــــنه| يه جميل |حمد محمد|329243
زر|عه |ل|سكندريهي|سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لحبــــ|ك435535
تـــج|ره كفر |لشيخن سل|مه |حمد عبــــده5563|4
4o|267تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء صبــــرى محمد زه|د
4533o9 يم |لشح|تـــ |لعر| حس ندستـــ كفر |لشيخمحمد |بــــر|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|رتـــ |س|مه مط|وع عزيز535|33
68328oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر محمود |لسيد محمود
حقوق |سيوطمن|ر محمد ش|كر عبــــد|لحميد  885549

5o625|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفحمد محمد ذكري| عثــــم|ن
5o533o علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمود تـــوفيق مصط
86o673يم فهيم محمود |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء |بــــر
8o36o8|ه وحيد مو جرج|وي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
8762o5 حقوق |سيوطمع|ذ عبــــد|لحكيم عبــــد|لحليم شح|تـــتـــ
7o43o9ندستـــ |لزق|زيقمؤمن رمض|ن سعد |حمد |لمر
26866oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرضوى عبــــد|لق|در عبــــد|لعزيز قنديل
26o3|2كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدع|ء ي| محمد ح|مد
8853o2 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره محمد عبــــد|لنعيم مصبــــح
ى|777473 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد عزتـــ |لسيد |لطنط|وى خ
|4689|| رهحمد |بــــو |لمجد محمد رمزى |لبــــو تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|ل|ّء مصط |حمد عبــــد |لفتـــ|ح بــــر|غيتـــ432668
882||8| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر  بــــر|م ذ عبــــد|لنعيم ذ

ف عبــــد |لفتـــ|ح حسبــــ |لنبــــى 6896| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر |
معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد عيسوى عبــــد|لسل|م عيسوى68|62

6o6666|ندستـــ طنط|حمد عبــــد |لمنعم |لسيد |لنج|ر
يم22|2|5 تـــج|ره دمنهورع خميس ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد حس محمد طيطه2453|3
يم حسن ع 5|8456 تـــمريض أسو|نخ|لد |بــــر|

9o34|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيد ص|لح ر|فع عبــــد |لكريم
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحس|م سعيد حس مصط مني5574|4
9o2359 تـــربــــيتـــ سوه|ججيه|ن |حمد |لسيد محمد
8o|848حقوق |سيوطح|تـــم |حمد ع|رف محمد
|66|8oندستـــ |لم |مصط محمد حسن حسن |حمد
يم243727 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدين| و|ئل رمض|ن |بــــر|

69o56تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومه|جر عص|م حس ز|يد
7o9657طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى ع|دل |لمر |لمر |ل|م|م
د|بــــ د |ط|ي|سم محمد عبــــد |لحميد عبــــد | بــــدوى689433
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يري عم|د عج|يبــــى عطيتـــ|877472
حقوق بــــنه|كريم محمد سعد عبــــد|لسميع337986
6o4479| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل|ء |يه|بــــ ز محمد |لكن

ف فؤ|د حبــــيبــــ288|5 د|بــــ بــــ سويف|س|ندى |
77299oر صيدله ع شمسمصط عم|د |لدين عبــــ|س |لط|
|5|o67يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسش|م سيد ص|لح ل| شبــــيبــــ28|346

رهمصط ر|ئد د|ود ع 4862| ندستـــ |لق|
طبــــ طنط|دع|ء مسعد عبــــد|لرحيم |لعط|ر432233
ندستـــ |سيوطسمر عز |لدين محمد عبــــد849883
8269o8ر|ء عبــــد|لمع ع |بــــر تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |لز
527o69زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمود |حمد محمود محمد حسن
5o425oف حمزتـــ عبــــد | سليم طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|جر أ
تـــج|ره |سيوطس|ره خ|لد |سم|عيل عبــــد|لحليم5|8|82
5o75|5يم ع نعيم فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم سعيد |لسيد |بــــر|
|5945oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــتـــ زن|تـــى محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|دى |حمد عبــــد|للطيف |لمي246269
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |يمن محمد ممدوح درويش6326|2
بــــي |سم|عيل|83347 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|صف|ء ص|بــــر و
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريش|ء ك|مل حسن حم|ده |لخلي |767942
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمتـــ ط|رق محمد |لسيد سليم|ن984|63
9oo237 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | ه| سليم|ن زخ|رى
ندستـــ |ل|سكندريهحمد حسن محمد |سم|عيل|524573
د|بــــ |لزق|زيق|محمد مصط عبــــد |لو|حد عبــــد |لسل|78596
|28o74ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|كريم عبــــد |لعزيز عبــــد | عبــــد |لعزيز

37|6oوف|تـــعمر مختـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لخ|لق حبــــيبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|فرح |حمد سل|مه |حمد6939|2

6o288تـــج|ره بــــ سويفنرم كم|ل محمد محمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنيه محمد |لسيد |لفخر| |8|2565
يم عبــــد|لغ |بــــر|637884 ندستـــ |لفيومحمد محمد |بــــر|
36oo4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ق|سم محمد تـــو طه|

|بــــتـــس|م س|مح محمد حس |7255| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
32o455رهمحمد خ|لد محمد سيد ع طبــــ |لق|
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء محمد |بــــو |لنج|ه حسن شعبــــ9248|4
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نه|ل حسن فرح محمد9|3226

رهمصط بــــخيتـــ ز ح|مد43882 حقوق |لق|
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمود |حمد محمود حزيمه493496
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسم|ء ع|مر عبــــد ربــــه خليفه|6796|5
يم |حمد ح|ل683263 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسن محمود عبــــد| فكري س|لم محمد953|34

7858o ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ع حس ع حس|ن ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
|58o56|ره|منيه ص|نع عوده عمرو ثــــ|ر |لق|
33863oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسملتـــ صل|ح حس محمد
ك.تـــ. ف صن| نجع حم|دى بــــن حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ محمود73||69
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف ح|تـــم |لسيد ن226357
349o55ر |سم|عيل كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| |حمد عبــــد|لظ|
معهد ف تـــمريض |سيوط س|ره محمد ه|شم ذ  25|879
ف |لعر| محمد684|75 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|رضوى |

ندستـــ بــــ سويفمحمود فتـــ سيد |حمد55773
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء رجبــــ عبــــد |لغ عبــــد |لحميد|687775

|99o5يم رهمحمد يح عبــــد |لمنعم |بــــر| حقوق |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم عبــــد|لع| مصط محمود835986
23o9o3علوم ج|معتـــ |لسويسمحمود |حمد محمود محمد رح|بــــ
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عل|ء أحمد محمد عي7|6253

يم76967 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|كريم ح|تـــم فؤ|د |بــــر| ل|
فنون جميله فنون حلو|نف|طمه جم|ل طه سليم4|396|
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد حس سنبــــل|42955
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن |لسيد |لسيد يسن ل|ش 72|329
يم عسل764444 تـــربــــيتـــ بــــور سعيديوسف محمد محمد |بــــر|
علوم بــــنه|رن| عبــــد|لوه|بــــ صبــــ |لدس|وى عبــــد263464
485|o9تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه خ|لد |لسيد خليل حسن
6oo942ش|م |لهو|رى بــــسيو حمزه تـــج|ره طنط||ء 
429o34|ف نجيبــــ عبــــد|لبــــر علوم طنط|م| |
طبــــ حلو|نمحمد عبــــد|لق|در نج|ح ع |لمرشدى433576
تـــج|ره طنط|خ|لد خ|لد حسن محمد دحروج5|4||4
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد ع|دل عبــــد|لسل|م غنيم|429|43
معهد ف ص سوه|جنور| |لسيد مر |حمد 899227
78o457نوعيتـــ |لزق|زيقن|ريم|ن صبــــ عبــــد |لعزيز |لسيد
يم 684|89 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوسيم بــــهجتـــ ي |بــــر|
بــــه مر 47687| تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |حمد |حمد و
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لحميد محمد |لسيد مشعل|||268
6o6694لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|مر |لسعيد صل|ح حسن ربــــيع
842|5o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء محمود عبــــد|لصبــــور |لسيد
ف فتـــ حسن ع رحيم|765268 حقوق بــــورسعيدحمد |
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تـــج|ره |لزق|زيقحمد ج|بــــر محمد محمد |لمهدى|634854
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن محمد محمد |لسعيد مصط |بــــو 684382
زر|عه |لمنصورهند| رزق شعبــــ|ن ج|دو سيد |حمد|67974

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ف|طمتـــ محمد سليم|ن خلف ||85|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نميس|ء محمود ص|لح محمد9|8466
78655o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد خ|لد ر|غبــــ مصبــــ|ح
448o47ل|ل علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمن|ر محمود فوزى |حمد 

تـــ عبــــد |لن| عبــــ|س عبــــد |لحفيظ58923 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م
ى يو|قيم33685| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| روم| خ
44588oتـــج|ره دمنهورمحمود محمد |حمد مر سعيد

|6|4oندستـــ حلو|نم|زن عص|م حسن محمود
2o759| د|بــــ حلو|ن|حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ ع
68439| تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء جمعه مصط ع

لسن ع شمس|منه | فتـــ زكري| |لكتـــبــــي|9|5|6
5222o8زر|عه دمنهورمه| عبــــد |لفضيل عبــــده محمود |لحمر
4o3685|تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد |حمد |م |بــــو |لهن
86836oحقوق |سو|نخلود محمد|لطيبــــ حسن |حمد
ف فتـــ ح|فظ يوسف495339 د|بــــ دمنهور|محمد أ
|398|oيم |حمد جندى فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن |ر شفيق |بــــر|
7o9433ر عبــــد |لسميع| ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء محمود |بــــو |ل|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط ع|دل بــــوريك محمد بــــوريك67|283
|55o34تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعهد عص|م محمد عبــــد |لمؤمن
يم54||76 يم مسعد |بــــر| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ه|له |بــــر|
24|96o|خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء |حمد عبــــد|لرحمن |بــــو|لعزم
حقوق |سيوطدرويش عبــــد|لرحمن مصط درويش ||8885
لس جورج ن| قل|ده 875589 معهد ف ص |سيوطك
رهمحمود محمد سيد محمد دسو 333|23 معهد ف تـــمريض |لق|
ه مسعد |بــــو |لفتـــوح محمد حس |693235 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسلؤه منصور محمد ع عبــــد |لع|ل3|249
علوم |لم |نوره|ن ع|شور زيد|ن عيد79|2|8
9o47o7 د|بــــ سوه|ج|شيم|ء ع محمد مو|س
35|o32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسع |ء رض| ش|كر طه عمر|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنعمتـــ محمد سعد عبــــد |لستـــ|ر   |لف |42576
معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد م محمد محمود|893939
يم |سم|عيل |438493 يم |لسيد |بــــر| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لبــــ|سط رشو|ن |لصعيدى263|25

6o569د|بــــ بــــ سويف|ك|تـــرين مجدى سم مل|ك
حقوق |سيوطمحمد ص|بــــر ح|مد ر|تـــبــــ  879483
8|o746|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ل|ء |س|مه عمر |لسيد|
7|3o55| تـــج|ره |لمنصورهحسن عبــــد | عبــــد | حسن عبــــد
8|52o7ين محمد عبــــد|لحكيم محمد لسن |لم |/ري|ضتـــ|ش
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22|63oيم تـــربــــيتـــ حلو|نكريم  |ء |لدين عز |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|تـــ عبــــد |لن| خليل عبــــد |لرحيم ج4|7637
صيدله |لمنصورهمنه | |لمتـــو عثــــم|ن |لسيد جمعه7543|7
ق|وى286559 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرو|ن بــــ|سم محمد |ل

تـــج|ره بــــ سويف|ء حس محمد |حمد|363|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعد سم محمد ن شقوير452689
|52|9oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر محمد محمد عي |حمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهسل مجدى محمد خليل |لبــــرك|وى476254
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط عمرو مصط ش|كر |لمطبــــع 246753
6|2o4oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمدى رزق رزق |لسيد رزق تـــعيلبــــ
ه عبــــد |لمنعم عبــــد | عبــــد|لرحمن رضو932|78 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن

د|بــــ |لفيوم||ء جميل ي محمود||6855
عل|ج طبــــي قن|دى |حمد مصط محمد مخلوف6|2728
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسشيم|ء رمض|ن سيد عبــــد|لخ|لق335689
تـــج|ره دمنهوربــــتـــس|م جم|ل فوزي |م |6458|5
ف |لسيد |بــــو ه|شم طلحه2698|4 |د|بــــ طنط|رز|ق |
تـــ رمض|ن متـــو عبــــد|لمؤمن |لروبــــي342794 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
262|o8|ف غريبــــ |لسيد ندستـــ بــــنه|حمد | كليتـــ 

ش|م مصط حسن7937| رتـــ|ه| |  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6|86o8معهد ف ص بــــور سعيدف|طمه محمد مر سليم|ن
4|5o76ر محمد |حمد |بــــو حطبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمريم م|
يم محمد |لسلمو |929|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ محمد |بــــر|
622o54|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن ح|مد بــــل|ل طه |لدشتـــى 
62o923|معهد ف ص بــــور سعيدسل|م خ|لد خليفتـــ سليم|ن خليفتـــ
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــم|رتـــ | عبــــد |لمسيح سمع|ن عبــــد |لمسيح25494|
|د|بــــ |لم |ف|طمه رجبــــ جم|ل |بــــو|لليل6354|8
833oo5|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ف رجبــــ سيد محمد
تـــج|ره ع شمسيوسف صل|ح محمد ك|مل48|8|3
35328oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد عبــــد|لن| فتـــ يوسف
تـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء خ|لد ع|مر محمد843767
34o766|يم ك|مل محمود نوعيتـــ بــــنه|سم|ء مح |بــــر|
69o5|oد|بــــ |لمنصوره|رقيه محمد |حمد عبــــد |لرحمن ع
رهس|رتـــ جم|ل |لسيد |م 53348| صيدله |لق|
48789oد|بــــ |ل|سكندريه|زي|د عمرو |حمد سل|مه مو
يم عفي 74|329 نوعيتـــ بــــنه|ه|جر رمض|ن |بــــر|
يم |لدسو حس حس حسونه56665| تـــج|ره بــــنه|محمود |بــــر|
5|6o|3|معهد ف ص |ل|سكندريهيه ص|بــــر محمد عبــــد |لعزيز كمثــــيه
677oo6ه لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|محمد محمود محمد محمد جمعه ط
صيدله |لمنصورهمحمود ربــــيع عبــــد |لنبــــى عبــــد |له|دى ||6958
26522oيم شعبــــ|ن حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف ي| محمد |بــــر|
ى497498 يم سيد |حمد |لمس حقوق طنط|مرفتـــ محمد |بــــر|

Page 84 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم |ل|سكندريهبــــ|سم ع|دل ج| |م ج|424746
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد سعيد محمد عبــــد |لع| ز|يد2288|5
تـــج|ره |لزق|زيقحمد رض| |حمد عبــــد| مهدى|4|6344
257||oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر عبــــ|س فتـــ ه|شم محمود
تـــربــــيتـــ |سيوط لشيم|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع|ل877439
9o5483 |طبــــ بــــيطرى سوه|جدول| ع|دل لبــــيبــــ تـــوم
4o6|87تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد |نه |يمن ص|بــــر جرجس عطيه
8887o5|ه محمد عبــــد|لمنعم محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م
9o7387| تـــج|ره سوه|ج حمد محمد حسن مو
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|س|مه مختـــ|ر محمد |بــــوش| |453392

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حس|م حسن عبــــد | حسن55369
2293o7تـــربــــيتـــ حلو|نجميله حسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد
ه |لسيد محمد |لحن |58||43 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
ف عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|338248 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمود |نور محمود38|835
حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لعزيز محمد |لعك|زى573|54
طبــــ |ل|سكندريهمحمد |حمد ع |بــــو حبــــيبــــ993||5
23||o8تـــربــــيتـــ حلو|نع|دل سم محمد عزيز ف|ضل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد خ|لد محمد رجبــــ2898|3
قتـــص|د م حلو|ن|دير شعبــــ|ن عبــــده محمد حس 8|4|42
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|رحمه محمد |حمد ع أبــــو حلوتـــ248744
ش|م سيد عبــــد|لفتـــ|ح|32332 تـــج|ره ع شمسحس|م 
يم |م|م|743|4| يم عبــــده |بــــر| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
3328oo|تـــج|ره بــــنه|يم|ن خ|لد حسن |لمصل محمد
|6o666| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حسن محمد حسن عبــــد
لف للفن|دق بــــور سعيد|فدوى جم|ل عبــــد |لن| مو عبــــد 765786
476o86ي د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن محمد ع محمد ع
4o566| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسفرح محمد محمد ع |لدقي

28|o3رهسيف |لدين ممدوح |حمد |لبــــدر|وى نف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد جم|ل |لدين محمد محمد |لرحم528277
7659o7يم محمد حسن |لرم تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن محمد |بــــر|
7oooo2يم معوض  |حه وفن|دق |لمنصورتـــسمر ع |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــله|م |لشح|تـــ محمد ع زيد|ن|498954
4oo352 |حقوق طنط|محمد |دم عبــــد|لجليل علو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ك|تـــرين نبــــيل بــــ| عط| |  895666
435647| يم متـــو ى محمد |بــــر| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحمد ي
معهد ف تـــمريض ع شمسه|يدى |يمن سم حبــــيبــــ6|3457
7oo889تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيد صل|ح |لسيد عبــــد |لسل|م منصور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره س| محمد عبــــد |لقوى محمد فرج498545
يم عبــــده |لصبــــ|625359 رتـــ|شهد |س|مه |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره سوه|ج حمد خ|لد مصط محمد|898223
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حقوق |لزق|زيقم| ع|دل عد عطيتـــ757555
يم |بــــو زيد4438|2 ف |حمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |
6o4|63|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد خ|لد محمد رش|د |لجندي
4o8749يم تـــربــــيتـــ طنط|نوره |حمد محمد |بــــر|
92o998 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء متـــو |لسيد متـــو

صيدله حلو|نع |ء ربــــيع عويس محمد53477
8445o3تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن عبــــد|لمفدي عبــــد|لل|ه محمود
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نبــــيله محمود متـــو |لسيد25|682
د|بــــ كفر |لشيخ|د| | س| محمود فرج8|4859
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمود عبــــد|لغف|ر |حمد |لشي328267
ه عمر |حمد محمد محمد حسن637874 تـــج|ره |لزق|زيقن
يم|982|5| يم حس |بــــر| زر|عه مشتـــهرسم|ء |بــــر|
2|57o3ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد طه مصط كم|ل |لمك|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنرم |لص|وى |لمن عبــــد |لحميد خ 58|694
يم عبــــد|لجليل حسن4|4|35 نوعيتـــ عبــــ|سيهند محمد |بــــر|
32o46|رهمحمود سلط|ن عبــــد|لنبــــى ع طبــــ |لق|
فنون جميله فنون |ل|قيم|ن محمد عبــــد|لمع سليم|ن|843243
49949o|د|بــــ دمنهور|وف|ء |حمد سليم|ن محمد |لج

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |حمد مصط |حمد|5378
حقوق ع شمسيوسف |س|مه شكرى ح|مد |حمد|762|2
بــــتـــ 883264 تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل حس و
يم |لسيد ج|د|لكريم||48474 حقوق |لمنصورهلسيد |بــــر|
ش|م |حمد يوسف35563| فنون جميله فنون حلو|نم 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع سيد ع |لر|وى356|32
فنون جميله فنون |لم |دي|ن| محبــــ ميشيل حبــــيبــــ9332|8

|93o7ر عبــــد | مبــــروك |بــــوزيد |لسن |لم |س|
89oo97 تـــج|ره |سيوطروف|ن| |مجد محفوظ ثــــ|بــــتـــ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورر|ن| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عطيه497574
رهن|ريم|ن سعد عبــــد |لرحمن ع طم|23833| صيدله |لق|
طبــــ طنط|من|ر محمد |حمد طه ف|يد433925
|2o|4oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نفرح محمد محمود حبــــيبــــ
4o645oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ محمد فوزى محمد سعيد
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|لشيم|ء مصط ك|مل محمد |حمد|868445
27|82oر حل |لجندى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء ط|

يم |لسيد سيد|6649 حقوق |لمنصورهف|طمتـــ |بــــر|
نوعيتـــ موسيقيه |شمونندى ن محمد جمعه ط|حون259695
ندستـــ طنط|يوسف خ|لد محمد خ |لسم |44894
239o|9د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومورده و|ئل مصط جل|ل محمد
ف محمود محمد|||8883 |ء | صيدلتـــ |سيوط  
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد شلبــــى محمد جعبــــوره255793
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديه|جر ع |حمد ع 833574
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء نحمده درويش محمد||34822
تـــج|ره ع شمسنور |لدين محمود رجبــــ |لسيد عبــــيد8||752
79|3o2| لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|مريم تـــ|مر عبــــد |لرحمن عبــــد
63o224 تـــج|ره |لزق|زيقعمر محمد محمد عبــــد | |لبــــسيو
يم جل|ل478986 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جل|ل محمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء و|ئل ش|كر مو259964

64|o4| |حقوق |سيوطيه فرج مصط عبــــد |لبــــ
رهحمد نور |لدين |بــــو |لفتـــوح محمد|52939| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |صف|ء خ|لد عبــــد|لنعيم محمد|937|8
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحسن محمد حسن ع عمر شع 657|68 م |لع| 
ريدى49728| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد عبــــد |لن| مه|ود 
6|852oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| ي| محمد |لسجيع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ محمود عطيه محمد عطيتـــ|||3565
2|6o25حقوق |لمنصورهم|ي| ممدوح ع |حمد ع
4|857o|لسن ع شمس|سم|ء |لسيد |لمر سعد |بــــو زيد
839o|8كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|رين| ر|فتـــ نعيم ك|مل
27|45o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنجل|ء عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد
يم |لش452556 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخف|رس عبــــد|لنبــــى محمد |بــــر| معهد ع| 
م|م325622 د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد|لعزيز مر 
33|3o4| تـــمريض بــــنه||ء ع|طف عبــــد|لعليم نص
77|o24تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء ن| بــــدر حس عطيتـــ

ف فتـــ حسن84329 تـــج|ره بــــ سويفس|ره |
ره| |ده محمد رشدى خليفه5|2689 عل|م |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــه |حمد عزوز |لسيد55475|
7o8378تـــربــــيتـــ |لمنصورهند|ء ه| عبــــد |لستـــ|ر ح|مد
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد|لرشيد ص|دق|323|82
علوم ري|ضتـــ دمنهورمريم محمد رمض|ن |حمد عبــــد |لر|زق527389
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء سيد محمد محمد |لقيم322885

37o22|رهحمد محمد مصط شعبــــ|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
92|o86|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى حمد خ|لد خلف محمد
35o493تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد ن| كم|ل غريبــــ
تـــربــــيتـــ |لم |مك|ريوس نص |نور تـــوفيق3947|8
د|بــــ |ل|سكندريه|شهنده ع محمد ع |لجمل489322
32287oيم تـــج|ره ع شمسسندس محمود عبــــد|لر| |بــــر|

|ج|82|28 رهل|ء مصل فرج محمد  ندستـــ |لق|
|4649oرهندى ط|رق ص|بــــر ع شلبــــي عل|ج طبــــي |لق|
صيدله طنط|حمد خ|لد محمد فوزى عطيه  |ره|3294|6
د|بــــ د |ط|د | عوض | محمد محمد نوفل623889
8565o5ين صل|ح فو عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ش
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمود عبــــ|س محمود عبــــ|س عبــــد |لستـــ758472
27|5o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير بــــكرى ف|روق عبــــد | ر|شد
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كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد محمود |لسيد منصور766577
رهشيم|ء محمود عبــــد | |بــــو مندور48325| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
435o95علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد س| عبــــد|لع|ل عبــــد|لع|ل |بــــوشوشه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمود محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد فلفل||5293
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|منه | محمد فوزى شعبــــ|ن3964|2
69o|8oيم د|بــــ |لمنصوره|عمر ف|يز |لمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ خ|لد |حمد ك|مل832662
تـــج|ره طنط|أل|ء رض| حمدى مو رشو|ن8|4984
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |يوسف ممدوح قلي يو|قيم6333|8
835o59|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه يوسف |حمد محمد
345oo9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ء عبــــد| محمد ع زغ|ليل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره ع|دل محمد عبــــد |لمجيد حمودتـــ777563
تـــمريض بــــنه|رن| حس سيد |حمد |بــــو|لعط|264889
344o99 يم |بــــو|لخ يم |لسيد |بــــر| تـــ |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م

نوعيتـــ |لفيومدى  |د يوسف محمد73797
تـــربــــيتـــ |لمنصورهجه|د ص|بــــر محمد |لسيد |بــــو|لليل|276|7
تـــج|ره |لمنصورهه|جر مصط |حمد ع |لبــــ|ز68|676
حقوق ع شمسزينبــــ حسن عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد326627
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه محمود مختـــ|ر شهو|ن|4228|4
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء |لسيد حس محمد|759427
9o476||ف ع درويش ه | طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس م
تـــج|ره طنط|محمد س|لم محمود جبــــريل3337|4
6|8o29| صيدلتـــ بــــورسعيدمنيه حسن عبــــد |لسل|م مر
إعل|م بــــ سويفه|جر رمض|ن |لسيد شعبــــ|ن|4494|
يم7854|8 تـــربــــيتـــ |لم |مريم بــــكر جمعه |بــــر|
6o54|7 زر|عه طنط| |م محمد كم|ل محمد خ
نوعيتـــ فنيه |لمنصورهرح|بــــ ط|رق مصط علو|ن694954
تـــج|ره ع شمسمحمود حس محمد عبــــد|لحميد3|7866
835o28|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديص|له محمد خليفه خليل
4o8678يم فتـــ |بــــو |لفتـــوح تـــج|ره طنط|رحمه |بــــر|
2564oo|ى عوض علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرس| صبــــرى بــــ
329o63 يم محمد محمد عبــــد|لمنعم ه|شم ندستـــ بــــنه|بــــر| كليتـــ 
علوم حلو|ند| | ح|زم شح|تـــ عبــــد |58263|
92o498 تـــربــــيتـــ سوه|جسمر فتـــ زغلول عبــــد|لمقصود
52o59o|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم| محمد |حمد غ|زي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء محمد طه محمد س|لم|777958
897o67| ق|وى حس ه محمد  د|بــــ سوه|ج| م
طبــــ بــــيطرى سوه|جلبــــ محمد ص|دق عبــــد|لعزيز 897276
ن| س|لم محمد س|لم32795| ره|م د|بــــ |لق|

رهحمد ع |حمد ص|دق|46887 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد ن| فؤ|د عبــــد |لمنعم يوسف|7458|4
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3|5oo2ر ي| محمد درويش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسط|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم|ن حسن |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــده|335423
يم ع عبــــد |لجو|د449895 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|من|ر أيمن إبــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء ع حسن |حمد 878873
وف|تـــح|تـــم وحيد محمد محمد636488 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
64o|44كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم محمد |حمد عبــــده |لحر|يزى
طبــــ حلو|نسميه |يه|بــــ حس عبــــد |لغ 28423|
7o6424د|بــــ |لمنصوره|بــــه جم|ل عبــــد |لعزيز |لمهدى
6o3464|ى ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد عطيه محمد |لع

رهمصط محمد جم|ل فه26533 تـــج|ره |لق|
يم |3||36 رتـــ|سل ي| عبــــد |لحكيم |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

نوعيتـــ |لزق|زيقه|يدى حسن ح|مد حسن627564
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــن|ن عبــــد |لنبــــى ج|بــــر |لخ 53|496
نوعيتـــ عبــــ|سيهمروتـــ صل|ح |بــــو |لحمد |سم|عيل5|57|3
42826oين| مل|ك ميخ|ئيل عبــــد|لملك تـــربــــيتـــ طنط|ف

ر عثــــم54228 ر |حمد عبــــد |لظ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لظ|
بــــي 776847 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لعزيز |حمد 
6o44o2|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع|دل حسن حسن محيسن
6775o3 ندستـــ |لمنصورهسم|عيل محمد |لشبــــر|وى محمد |لشوربــــ
886o95 طبــــ |سيوطمروه مصط ز|يد حس
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد غليون عبــــد|لفتـــ|ح فرغ 4|2|89
تـــج|ره ع شمسميشيل روم| يون|ن جندى37368|
رهمحمد ربــــيع فؤ|د |دم||78|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o6|96 تـــج|ره سوه|جمحمود معبــــد محمد معبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيده عم|د جم|ل عي عبــــد |للطيف||6989
تـــج|ره |سيوط سم|ء جم|ل محمد عمر|887773
43o539|يم محمد |لحو ر|ء محمد إبــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخلز
4oo379حقوق |ل|سكندريهنص|ر خ|لد ص|لح يعقوبــــ
|5o578|رهم بــــه|ء |لدين فؤ|د بــــكر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|292o2وف|تـــعمر محمد عبــــد | محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
229o56معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر| | علم عبــــد|لرحمن عبــــد|لمعز
522o56|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريه سعد عبــــد|لسيد سعد
6|7o8|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |س|مه |حمد فؤ|د خليفه
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــدور |حمد |حمد محمد |لديك67|345
84o878|ر عبــــد|لجليل معهد ف ص |سو|نيه منتـــ محمد |لط|
485|2oر|ء بــــ|سم فتـــ |لحديدى فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهز
8382|oمعهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطعبــــد| سيد كم|ل عبــــد|لعزيز

624o6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعم|ر محمد سليم|ن |حمد
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطبــــه|ء س| سم عزيز 624|89

علوم بــــ سويفس| جم|ل محمد محمود53689
ق|وى  4|8764 لس طلعتـــ شح|تـــه  تـــج|ره |سيوطك
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868o84تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند| |حمد عمر|ن حس|ن
ش|م حمدى بــــرغش497778 تـــج|ره دمنهورسمر 
7o54|5يم لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|محمد رض| عبــــد | جبــــر |بــــر|
63o44oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد ع عزيز ع ص|لح
|56o49يم عوض حقوق حلو|نيوستـــ | عوض |بــــر|
تـــ عبــــد|لجو|د يوسف أحمد|26||44 علوم ج|معتـــ د |طم
4o9339د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه رض| عبــــد |لعزيز عبــــد |لو|حد |بــــو حديد|
4||33o نوعيتـــ طنط|نه|د مرزوق بــــسيو محمد بــــدوى فخر
3345oo|لسن |لم |بــــوبــــكر محمد ص|بــــر يوسف|
|لدين|29568| ى ن يم خ رهسل|م |بــــر| تـــج|ره |لق|
4o8842د|بــــ طنط|سم|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع| |لعج|
|6557o م|م عبــــد |لمقصود حس|ن رهمن|ر  زر|عه |لق|
علوم بــــنه|نور| محمد محمود |لسعيد صبــــيح|33236
يم خ |لسود| 637354 معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر محمود |بــــر|
427|9oعلوم طنط|أن |يمن حسن محمد زيتـــون
6|3|o4فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمرفتـــ مصط محمد |لسيد زغلول
44454oيم ن| محمد محمد عبــــد |لرحمن  بــــقره طبــــ |ل|سكندريهبــــر|
682o78|ل|ل ه رض| عبــــ|س محمود  حقوق |لمنصورهم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد عل|ء عبــــد | محمد عبــــد |لد|9843||
4|o3|4 تـــج|ره طنط|حمد رمزي |حمد عبــــد |لسل|م عوض
د|بــــ سوه|ج|محمد |حمد ص|بــــر مر 894937
تـــج|ره بــــور سعيدند حس|م |لدين نبــــيل رضو|ن3|7559
يم لبــــيبــــ|745|23 ندستـــ شبــــر| بــــنه|نطونيوس يوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم ز ز عطيتـــ|3|622
8|28o6 صيدلتـــ |لم |من|ر |م عبــــد|لر|زق عبــــد|ل
45|5o3تـــج|ره طنط|عبــــد|لمنعم فضل عبــــد|لمنعم بــــدوى وزه
ره|م|ريو جرجس بــــرسوم جريس8288|3 د|بــــ |لق|

يم24|39 ر |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ |سم|عيل عبــــد |لظ|
2o22oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد سيد خليفه

يم |لسيد حبــــيبــــ|48|494 تـــج|ره دمنهورحمد محمد |بــــر|
رهمن|ر سعيد ح|مد شطورى946|2 د|ر |لعلوم ج |لق|

22o|8||رهحمد محمد يوسف محمد بــــكر حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | محمدع عبــــد |لع|ل ع763526
8o2995علوم |لم |عبــــد| محمد فتـــ محمد
|5|46oبــــه حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | محمود سيد و

5o|98|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفس|مه سيد فكرى سيد
89o|94 تـــج|ره |سيوطو|ئل س| شفيق نص
3383|o|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه||ء مختـــ|ر حميدتـــ مختـــ|ر حميدتـــ
82o8ooف سم عبــــد|لعظيم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور |لدين مصط محمد يس محمد477944
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر خ|لد مصط درويش  29|878
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85o385|معهد ف ص |سيوطحمد عبــــد|لبــــ|سط |حمد سلط|ن
|63o55ل| فتـــ محمد تـــربــــيتـــ ع شمسنور|ن 
3429o5يم عبــــد|لرحمن |سم|عيل حقوق ع شمسحس |بــــر|
9|o2o8 تـــج|ره سوه|جحبــــيبــــه عص|م حس رضو|ن
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عمر محمد سيد محمود752752

د|بــــ سوه|ج|سحر عبــــد |لرحيم سليم|ن محمد|358|
7o5856 ه صبــــرى عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
يم333873 د|بــــ ع شمس|م|ركو مك|ريوس ف|يز |بــــر|
ه عص|م حسن طه ع|مر236585 ره|ن د|بــــ |لق|

3894o|ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز رمض|ن زي
ندستـــ بــــنه|محمد رض| رضو|ن محمد محمد6|7773 كليتـــ 
7o7495تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| محمد محمود |لمر |لجع
ندستـــ |لسويسخ|لد ط|رق فتـــ شعبــــ|ن رمض|ن659|68
نوعيتـــ عبــــ|سيهند عبــــد|لحكيم عبــــد|لح|فظ |لسيد 837|34
689o|4صيدله طنط|ي جم|ل ي |لمر عبــــد |لعزيز
تـــمريض ع شمس ندى و|ئل جل|ل |حمد336626
|3oo4|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|رين| عم|د بــــيتـــرو |ندر|وس
4477o9 يم ع تـــج|ره بــــنه|د| | خ|لد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهريم رمض|ن محمد عبــــد |لخ|لق سل|5|4267
م ع محمد ع محمد|8|8|48 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد
8o|o|8|حقوق |سيوط|ن س|مح نسيم حن
86o2oo|د|بــــ |لم |س|مه |حمد محمد عبــــد|لنعيم|
9o2626| تـــج|ره سوه|ج  حمد عبــــد| محمد عبــــد|
4238o8تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين ن| محمود محمد
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم|رتـــن مخلص |نور بــــس|ده  3642|9 معهد ع| 
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهفجر محمد عبــــد|لر|زق خميس  بــــدوى424999
9o6568 ن| ع|طف عطيه ك|مل صيدله حلو|نم
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد و|ئل محمد منيبــــ372388
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد من |حمد محمد36|773
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه ي| |حمد |حمد حسن حسونه|684846
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدول|ء ممدوح بــــر محمود |89732
688587| |ج |لدين معوض ع ندستـــ طنط|م|ل |لسيد 
د|بــــ ع شمس|نور| ع|دل محمود مر|3993|
9o7o99|يم ف عبــــد|لرحمن |بــــر| تـــج|ره سوه|ج حمد |

ره|منه | س| |حمد عبــــد|لحليم|874| د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم |م خ يوس|بــــ3|8262

9o959د|بــــ بــــ سويف|محمود سيد محمود محمد
763o47كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع |ء حمدى محمد |حمد ع
3328o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــفرح يوسف صل|ح يوسف |لجندى
رهش|دى محمد ه|شم عبــــد |لحفيظ45584| تـــج|ره |لق|
|3o8o|رهشه|بــــ مدحتـــ حن محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ حمدى حسن دسو |343463
489o7oحقوق |ل|سكندريهس|ره محمود جمعه ع عبــــده
تـــمريض |سيوطوليد |م عبــــد|لحميد |بــــوزيد  7||884
753o66| طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعد يح عبــــد
286|9oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد شيبــــه ع |حمد ع
48932oي |لجمل د|بــــ دمنهور|وق مجدي منصور بــــح
طبــــ |سن|ن |لمنصورهسم|ء محمد نديم نديم سمك|9932|6
ش|م شعبــــ|ن مبــــروك|24277 رهشعبــــ|ن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد ه| عبــــد |لحليم عبــــد |لوه|بــــ||4|9|
د|بــــ ع شمس|رز|ن خ|لد |لسيد عبــــد |لعزيز42264|
حقوق |لزق|زيقأحمد ن| محمد |ألم محمد |له|دى637593
يم سعد749|3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر محمد عبــــد |لمحسن |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ع محمد ع |لسيد|47636
8o|o96لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم | صل|ح ك|مل رجبــــ|
طبــــ |لمنصورهلسيد محمد |لسيد |لبــــسطوي حجر688376
9o4895 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــرح|بــــ صبــــرى محمود عبــــد|لعزيز
836o|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد ع محمد
ندستـــ |ل|سكندريهعمر ج|بــــر |لسيد ق|سم327|45
تـــمريض سوه|ج طه محمد |بــــو|لوف| |لسيد 7|9248
ندستـــ |لم ||حمد |بــــو زيد محمد عطيه محمد بــــ|ش772447
3222o3تـــج|ره ع شمسر| | خ|لد جوده عر| |حمد
696o63تـــربــــيتـــ |لمنصورهيونس |لسيد يونس |لسيد |لبــــ|تـــع
7o52o9معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مصط محمود |حمد |لسيد |لبــــ|ز
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقد | كم|ل مهدى |حمد |سم|عيل899|63
7o629oى |حمد ع |بــــو مهدى طبــــ |لمنصورهغ|ده ي

72o68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومشيم|ء |حمد لط |لسيد
زر|عه دمنهور |حمد ع |حمد |لش| 9654|5

ف فريد عط||7383| وف|تـــفريد | ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ى عبــــد |لرحمن محمد عط|693289 طبــــ بــــورسعيدي|د خ
626o8|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل محمد محمد ع حسن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلمعتـــز بــــ| عمرو فؤ|د ملي |753234
9o3oo4|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى حمد عبــــد|له|دى ص|بــــر محمود
ه |لسيد فؤ|د |لسيد محمد|278542 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|م
2478o6يم محمد حسن طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|زم حمدى ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |حمد عبــــده محمود446929
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــن مجدى م |لدين طبــــ|نه287883
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد |حمد محمد ج|د |لربــــ226568
448o||وف|تـــمنتـــ | سم ح|مد حبــــيبــــ محمد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
5|623oعلوم ج|معتـــ د |طحسن|ء عمر عي عبــــد|لحليم |لبــــربــــرى
|6oo62 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو محمد صبــــ حس
4|9o35يم شبــــل محمد عبــــده تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد مجدى |بــــر|

Page 92 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء محمد |لحسي محمد |لعج4666|4
رهمريم دكرورى حسن ع بــــل|ل33586 طبــــ |لق|

علوم ري|ضتـــ ع شمسي|تـــ |س|م صل|ح |حمد مسلم|345938
يم|587|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه محمد محمد محمد |بــــر|

272o4oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحن حمدى محمود دويد|ر
وف|جم|ل محمود |م|ن مصط 34|753 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عمر محمد |لسيد ع629266
يم |لدسو حسن 776372 طبــــ |لزق|زيقرن| ح|زم |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد حسن محمد صل|ح |لدين خ 426844
ر|ء مصط لط مصط |422488 علوم |ل|سكندريهلز
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس|م |لزن|تـــى حسن محمد5843|2

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرمض|ن محمد رمض|ن ع |383|
علوم طنط|ه|جر عوض ع محمد ع|مر9|45|6
2598o5|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــزه|ر عبــــد| عبــــد|لر|زق منصور 
وف|تـــمحمد ممدوح حس حس 33|758 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم |لدسو حس65|776 رتـــ|لشيم|ء سيد |حمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهآيتـــ |لبــــدر|وي محمد متـــو تـــعلبــــ93|4|4
2443o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م ه| سيد ع
رهك|تـــرين صفوتـــ غبــــري|ل حن|222584 تـــج|ره |لق|
يم |لصعيدى772746 نوعيتـــ |لزق|زيقسن|ء محمود |بــــر|
4|79|o|نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن عبــــد | عيد محمد رجبــــ

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ره |حمد طه صبــــ772|5
3|829oر مصط عطيتـــ محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|
9o9o49 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود عص|م سليم ك|مل |م
ف محمود منصور479452 ندستـــ |ل|سكندريهزي|د |
878399| علوم |سيوط  ريج ع محمد فه
معهد ف ص |سيوطمصط عبــــد|لحليم ح|فظ |حمد 45|8|9
وف|تـــمحمد ع |حمد |حمد |لنقيبــــ66|526 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ع محمد عبــــد|لحليم835663
تـــج|ره |لمنصورهزي|د محمد محمود محمد حسن|2||68
يم محمد|28|42 رهسم|ء خ|لد |بــــر| علوم |لق|
يم |لدسو |حمد33675 رهنوره|ن محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

تـــج|ره بــــور سعيدطيف أحمد عبــــد|لرحمن ن |لسيد23|5|6
8o9645حقوق |لمنصورهك|مل حسن ك|مل محمد
68o|o7تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسمر صل|ح سعد |حمد |لسيد دنون
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط محمد ع عبــــد |لغ ||7589
تـــج|ره طنط|بــــه سعد|لدين عبــــد|لعزيز محمود عجل439767
طبــــ طنط|تـــسنيم حسن عبــــد|لغف|ر ع |لف 427954
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد محمد ص|بــــور |حمد حس |3||523
ره|د | نج|ح عبــــد |لرحمن عي4323|4 عل|م |لق|

52o|4تـــمريض  بــــ سويفنوره|ن |حمد محمد |سم|عيل
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يم483263 ندتـــ محمود |سم|عيل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسو
تـــج|ره كفر |لشيخمنيه محمد محمود محمد  |لنش|ر|5767|4
يم82|34| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحوريتـــ رمض|ن عبــــد |لحميد |بــــر|
774o48|يم ع |حمد نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ع |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسخلود ع|دل عبــــود |لص| 34445|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسعل| عم|د |لدين ع|دل |حمد بــــرك|تـــ342294
328oo6تـــج|ره بــــنه|ر| طلعتـــ عبــــد|لجليل ع |لشعر|وى

ش|م محمد حس |2323 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمرو|ن 
لسن ع شمس|حمد عبــــد| محمد يونس|265726
يم |لسيد |حمد س|لم|44325 تـــمريض كفر |لشيخمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومرن| حسن محمدى |لطو 248923
7o55o7تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لعليم محمد عبــــد |لعليم محمد
48o792|حقوق |سيوطسم|ء عل|ء |لدين عبــــد|لعزيز عبــــد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ي| صل|ح |لدين حس محمد792853

2o3|oر سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط |حمد مصط جو
د|بــــ حلو|ن|شهد كم|ل حسن عبــــد |لو|حد44|22

4o5o44تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د حسن ع حسن ع
زر|عه دمنهورل|ء س| رمض|ن جمعه حسن|4|57|5
7o9o9o تـــج|ره |لمنصوره جمعه |لسعيد جمعه |لدسو
يم8934|3 زر|عه ع شمستـــيس خ|لد |لسعيد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنسمه صبــــ محمد عبــــد |لمطلبــــ بــــرك|527768
76o945 علوم ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ محمد ع |لحس|ن
4||26oيم |لهلبــــى |د|بــــ طنط|سم|ح عبــــد|لسل|م |بــــر|

رهشهد ع محمد ع عبــــد |لعزيز|3539 ندستـــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|من|ر |حمد مصط |حمد||3349
4o3745ر |بــــو زيد ف م| حقوق |ل|سكندريهح|زم |
5235o2يف ش|كر |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد 
62378oتـــج|ره ج|معتـــ د |طسهيله محمد |حمد شو |م عيد
4|o336د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع |لحسي ش|لمه|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسه|جر سيد عثــــم|ن حسن759526
تـــج|ره كفر |لشيخند| محمد ي|س حسن محمد442938
لسن ع شمس|ر|ن| سيد محمد |حمد348244
3356o4يم يم ف|روق |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى |بــــر|
علوم بــــنه|حمد ط|رق عبــــد|لحميد محمد|634598
|3565oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم | |سحق منصور ميخ|ئيل
يم ص|لح ع 755952 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ص|لح |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحس|م |حمد محمد عوض |7972|3
6994o|يم محمد سعد طبــــ |لمنصورهبــــسنتـــ ج|بــــر |بــــر|
9o9597  ن| |سم|عيل عبــــد|للطيف ع |حمد فرج زر|عه سوه|جم
375o73حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد فرغ متـــو فرغ

م ع عبــــد |لعزيز محمد|38739 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند
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يم طه635535 يم طه |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقندى |بــــر|
يم محمد بــــدر6545|5 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنورس |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ه| عبــــد |لرحمن عبــــد| رمض776726
يم |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لعزيز عفي 766999 معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمصط |بــــر|
83o364ن| نوعيتـــ قن|نه|د جم|ل |لدين حل |حمدع
7o6654يم حقوق |لمنصورهعص|م محمد سعد محمد |بــــر|
4|o737|لسن ع شمس|نوره|ن تـــ|مر حس|م |لدين ح|مد زر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد |لمحسن حن محمد |حمد7533||
يم |لسيد كريم|85652 د|بــــ |لفيوم|حمد |بــــر|

د|بــــ |سو|ن|سهيله سليم|ن محمد شل| 846526
6o688|ف |لسيد محمود محمد شه|بــــ تـــج|ره طنط|ن |
لسن ع شمس|حن محمود سليم|ن محمود422768

4754oرهفضل ع|شور فضل عبــــد|لو|حد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
676o2oحقوق |لمنصورهه|يدى ع|طف عبــــد |لحميد محمد شح
طبــــ |سيوطمن|ر حل محمد دردير 93|894

رهن|ء ن عطيتـــ عمر يونس38447 د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | تـــ|مر ع علم |لدين2967|3
9|o598|ف حسن محمود تـــمريض سوه|ج  لمهند |
2454o8د|بــــ حلو|ن|زينبــــ محمود عبــــد|لغف|ر عثــــم|ن
44oo86صيدله |ل|سكندريهعبــــ جم|ل |لشح|تـــ عمر
يم |لخو 338445 تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ حسن زكري| |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|م|يسه محمود |حمد محمود عبــــد|لبــــ|4499|6

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجم|ل خ|لد فؤ|د عبــــد |لوه|بــــ9824|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ل|ء فتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح حلوسه8375|5
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|يدى سم صد م 4572|2
767o26ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمود محمد |ل|نور محمد |حمد
682o83ى د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ محمد مصط محمود |لم
ف عبــــد |للطيف عوض4|25|5 زر|عه طنط|محمد |
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود نبــــوى فتـــ نبــــوى عن| 777547

3o757د|بــــ بــــ سويف| |ر محمود تـــو محمد عبــــد |لجو|د
62455oد|بــــ د |ط|حسن|ء طه عبــــد |لحميد رزق عريبــــه

ره|ندى س|مح محمد صل|ح محمد |ل||443| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |ي|سم عبــــد|لحكيم محمد |حمد853463
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ريه|م رفعتـــ ح|مد عبــــد|لح|فظ  888248
2526o2|ف متـــو |لنش|ر تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| |
62|68oيم معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |يمن |لشح|تـــ |بــــر|
75858o زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم ش| نور
6398o4|يم عطيتـــ تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء س|لم |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمصط محمد بــــكرى |بــــو ع423273
32|4o7حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمود |م |حمد
يم245352 يم محمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسحن|ن محمد |حمد عبــــد |لرحمن25278|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود س| زيد|ن عبــــد|لبــــديع654|33
ف |لدين9495|4 ف |لدين  كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورفي |يمن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | منصور محمد |لدسو 3|25|7
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه|بــــ محمد |لسيد محمد جمعه|77|7|4
3|796o|حقوق ع شمسسل|م عص|م حسن |سم|عيل
752o88د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه |حمد |لسعيد عوض
5o6o2oزر|عه |ل|سكندريهيوسف ممدوح محمود مر عبــــد|لحميد
يم تـــر|76|||5 يم حميده محمود |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
8o3o94|طبــــ |ل|سن|ن |لم |سم|ء نبــــيل عبــــد|لمحسن |حمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م |حمد محمد ع |لسيد|88||25
7o6o83|ر|ء |لسعيد فه |لسعيد تـــربــــيتـــ |لمنصورهلز
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م غريبــــ مصط |حمد|756675
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|له ع عبــــد |لعو|ض ع4|2728

فنون جميله عم|ره ج حلو|نرو|ن ن| حس عبــــد |لمجيد قنديل4578|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنوره|ن رمض|ن مرشدى مصط مشعل247935
|5o9o3رهوق تـــيس ع|شور |حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

ر|28659 رهعبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد |لجليل ز طبــــ |سن|ن |لق|
85o9|3|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد مرزوق محمد محمد
4|74ooتـــج|ره طنط|محمد ن فوزى محمود حمد
معهد ف ص سوه|ج  حمد محمود عبــــد|لحميد محمد|924485

679oo|يم |حمد محمد س|لم تـــمريض |لفيوم بــــر|
|87o8رهرحمه |حمد محمد ع عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدع|ء محمد عبــــد| فرج335999
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفر|ن| |حمد ع طه45||3

وف|تـــمحمود عبــــده محمد محمود642575 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|627o7 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد مجدى رفعتـــ بــــ |لدين |لبــــسيو

596o| ه ع|طف مصط ع تـــج|ره بــــ سويفسم
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطرقيه محمد حسن عبــــد|لح|فظ 886675
6293o8يم عبــــد |لسميع |سم|عيل ر حقوق |لمنصورهسل|م |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم| محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد |لمع 277347
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |وف|ء ج|بــــ | حس|ن حسن3837|8
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهندى جم|ل |لدين عبــــد |لوه|بــــ خليف|4|425
2583o5|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد صبــــ ج|بــــر شتـــله
ف جوده محمد776475 ه | تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن
35o824|علوم ع شمسندى عيد سيد عبــــد
53o|56|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء عم|د |حمد محمد عشيبــــتـــ
7||26oف سعد محمد عطيتـــ تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط |يمن مصط محمود محمد4874|2
تـــج|ره سوه|جمصط ك|مل ع|رف فو|ز 897499
4257ooعلوم |ل|سكندريهخلود عي محمد عي |لسيد
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6|996oمعهد ف ص بــــور سعيدشيم|ء ن| ح|مد عثــــم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حسن ن| حسن محمد35372|
ر شو |حمد27|776 حقوق |لزق|زيقنوره|ن م|
786o|4ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود |لسيد خميس
75o323تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ن|در دريد ع خليل

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد محمد صبــــيح عبــــد |لسل|م||7224
د|بــــ |سو|ن|ر|ن| عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لرحيم753577

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لرحمن عبــــد |لرحيم محمود |لفو26439
68o6|2ف عبــــد |لفتـــ|ح محمد مو تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر |
77o528وف|تـــمحمد |حمد كم|ل محمد خليل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
772229| د|بــــ |لزق|زيق|م| محمد منصور ع ج|د |
ندستـــ بــــنه|محمود مصط محمد ه|شم45|262 كليتـــ 
|27|o7ندستـــ حلو|نحبــــيبــــه |حمد سيف |لن محمود |لج
63o554ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىكريم محمد محمد ع منصور ع.
حقوق بــــنه|سل|م مجدى محمد عفي |337269
63o44|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد عمرو م |لدين محمد منصور
339582| ر بــــيو بــــيو  |حه وفن|دق |لفيومحمد م|
|ء حس|م محمد |حمد|877465 حقوق |سيوط 
48|9o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لرحمن ذ محمد ذ رضو|ن
67722o تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود لط محمود |لعج
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | عبــــ|س حن عبــــ|س46343|
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لتـــو|بــــ عص|م عبــــد|لتـــو|بــــ ص|بــــر قر 345397
تـــج|ره دمنهورمهدي سعيد سعد حس م |49552

|64o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن ن| حسن حس حسن
9o423| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن |حمد محمد |لسيد
يم |لح|وى29|6|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع |ء محمود محمد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهدينـ| عبــــد |لفتـــ|ح فريد طلبــــتـــ ع4833|5
يم محمد رض| ص|لح||6388| حقوق حلو|نحمد |بــــر|

حقوق حلو|نيوسف تـــ|مر تـــوفيق عبــــد |لفضيل5|62|
علوم |لمنصورهر| | ربــــيع عبــــ|س مسعد |لحديدى553|69
4826o8تـــج|ره طنط|من|ر سعيد بــــخيتـــ عبــــد |لع|ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصوره|حمد عرفه عزيز ح|فظ |بــــو |لوف|7|4537
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم محمد ف|يق عبــــد|326744
حقوق طنط|م| |حمد يوسف بــــره| محفوظ|542983
|6o436وف|تـــمحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لمعز عبــــد |لحميد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف |حمد |لسيد عوض99||6| طبــــ ع شمسر
5o569د|بــــ بــــ سويف|عمرو ص|بــــر  |زى محمد
4277|| ه جم|ل حسن ع رهم تـــج|ره |لق|

6854o3ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود |لسيد محمود |حمد قويطتـــ
ف |حمد محمد رمض|ن|264739 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه |
ف محمد حن |لحد|د6967|5 زر|عه كفر |لشيخس|رتـــ أ
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د|بــــ دمنهور|سحر حمدى حس |لسيد شكر9394|5
6o568oمعهد ف ص طنط|ف|طمه |حمد ع |لمتـــو يونس

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد حمدي عبــــد |لموجود ري|ض|87|54
9|4o47  حقوق |سيوطض |حمد عبــــد|له|دى محمد
2|6o|oف حف |حمد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدين| |
7538o3زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــندى عص|م ع |بــــو |لحسن
225959| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد عزتـــ محمود عبــــد|لمع
4o7398يم حسن محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ي|سم عبــــد |لعزيز |بــــر|
صيدله |لزق|زيقف محمد فؤ|د تـــوفيق |لنم |5|7522
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد|لنبــــى ز سعد |لش|بــــورى|652|4
يف|3|3455 رهيتـــ مجدى سعيد مصط  د|ر |لعلوم ج |لق|
رهيوسف مصط محمود عبــــد|لحليم4357|3 تـــج|ره |لق|
882o69 تـــج|ره |سيوطمحمد |لمعتـــصم بــــ| محمد حس|ن
يم محمد مبــــ|رك محمد424755 علوم |ل|سكندريهحس |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | صفوتـــ شكرى عبــــد |لمسيح65583|
6|o464|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهأمل س|لم رمض|ن |لسيد جـدو
|2o773نديه ف |لسيد مصط |بــــو  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف ط|رق محمود |حمدجل|ل854|69
ندستـــ كفر |لشيخمحمد رشدى محمد |لسيد |حمد يونس452428
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طخلود خ|لد عبــــد|لسل|م عبــــد|لمطلبــــ5|2423
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل |ء سعيد عبــــد |لع|ل حس 776422
ندستـــ ع شمسروش|ن م |لدين |حمد عبــــد |لعزيز|58|6|
6|6o6|تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن طه |حمد عرنسه
رتـــ|سه|م |حمد تـــوفيق ع |حمد|78936 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o93o3يم حقوق بــــ سويفنش|تـــ ميل|د ميخ|ئيل |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|حمدي |حمد عبــــد |لمنعم سيد49727|
5o649|علوم |ل|سكندريهن صبــــرى عبــــد|لعزيز |لسيد |لنج|ر
2285ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــسنتـــ |يمن رزق | بــــطرس
4o|o96|يف عبــــد |لخ|لق سليم|ن د|بــــ كفر |لشيخ|حمد 
|556o4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نرم صبــــ |حمد حسن
ف ع ف|يد|493659 تـــج|ره دمنهورحمد |
34o8o5|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عل|ء محمد سيد
ر زغلول أم ه|شم46|439 تـــج|ره كفر |لشيخنسمتـــ ط|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عل|ء رفعتـــ |لسيد عي 493476
ف محمد عبــــد |لفتـــ|ح زعلوك5929|6 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمصط |
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى محمد زيد|ن سيد زيد|ن232626
|د|بــــ طنط|حمد ز عبــــد |لسميع عبــــد|لفتـــ|ح بــــركه2275|6
حقوق د |طحمد ول|ء عصمتـــ محمد محمد|622775
9|o442 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد خليفه |لسيد محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن محمد ع حس غنيم||75579
تـــج|ره |سيوطحمد ن|در عبــــد|لجليل جمعه|858626
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لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|عمر محمد رمض|ن ع|4928|
معهد ف ص |سم|عيليهكريم جل|ل محمود عبــــد|لحليم محمود9|7667
||63o2تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ عم|د نصيف غط|س
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو|بــــ سليم692663
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سم محمد ع طرخ|ن826|64
6o29|7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد |لعربــــى عبــــد |له|دى سليم|ن
يم ح|فظ856347 طبــــ بــــ سويفنور| ح|فظ |بــــر|
|4335oي |لسيد |حمد حقوق حلو|نر|ن| ع
ف ف|يز عرنوس29845| تـــج|ره ع شمسيو|ن| |
|627o|تـــج|ره ع شمسسيف |لدين |يمن |حمد |حمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننع|م |حمد ع|طف |حمد|829385
حقوق حلو|نيه ع|طف محمد عبــــد |لفتـــ|ح|7|574|
بــــ|ش|446439 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد محمد لط 
ندستـــ ع شمسع|صم |حمد عص|م |لدين عمر3455|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحن محمد عبــــد |لمنعم محمود |لشيوى698358
6|o5||يم عبــــد ربــــه معهد ف ص ري|ضه طنط|فتـــ فوزى لم محمد |بــــر|
ر |لسعيد عبــــد |لسل|م عثــــم753|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد م| معهد ع| 
4oo5o9يم عبــــد|للطيف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحد| | |لشح|تـــ |بــــر|
896o76|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج يه محسن محمد سليم|ن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح صقر246826
تـــمريض أسو|نند| ن|جح فتـــ عبــــد|لرحمن847724
|ء محمد أحمد أحمد |لحم 439873 تـــج|ره كفر |لشيخإ
حقوق ع شمسن|دين س|مح ف|روق محمد سليم3248|2
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىل|ء ص|لح حس |حمد|839978
36o35o| ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم محمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدع|ء مبــــروك عي سليم|ن257449
6944ooمعهد ف تـــمريض |لمنصوره ن|ديه |حمد محمد عبــــد |لمجيد يوسف
ين محمد فكري محمود ع3|4829 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ش
رهمحمد |حمد عبــــد |ل ع فرج88|449 تـــخطيط عمر| |لق|
4494o9ندستـــ أسو|نيوسف |يمن محمد ص|دق محمد |بــــو بــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ن|ديتـــ ي| فؤ|د |لربــــه356983
رتـــ ول|ء ص|بــــر صل|ح عبــــد |لنعيم63285| تـــمريض |لق|
478o|oد|ن ر محمد محمد و طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم|زن م|
48665oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لم
6o325|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|جر محمد ع|طف عبــــد |لعزيز رضو
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد حسن عثــــم|ن||89492
|6o853كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسهيله فوزي شعبــــ|ن محمد

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد مجدى عبــــد| |حمد46372
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد محمد محمد محمد شه|بــــ |لدين||68453
تـــمريض سوه|ج ول|ء مختـــ|ر |حمد عبــــد|  924758
23|47oش|م حسن طه |حمد رهيثــــم  صيدله |لق|
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يم حس|ن |حمد مو|242|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم |بــــر|
يم ضح| متـــو عبــــد |لر|زق مصط 245842 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
ف |حمد ح|مد|38972| ندستـــ حلو|نيم|ن |
م محسوبــــ بــــدوي |حمد |بــــو س|لم432726 علوم طنط|ن
ف |لدين6794|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |حمد مصط محمد 
تـــج|ره |سيوطمحمد صبــــ جم|ل عبــــد|لغ 2|2||8
7645o3|تـــج|ره بــــور سعيدحمد خ|لد عبــــد |لبــــ|سط محمد
8339oo|صيدلتـــ سوه|جسم|ء محمود محمد عويضه
3|57o5د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ محمود بــــرك|تـــ تـــ |ن
تـــمريض |سيوطشه|بــــ |لدين محمد عبــــد|لنعيم نص|ر  484|89
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دى |حمد محمد صل|ح |لدين جمعه|69486

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف|ء خ|لد سليم|ن عبــــ|س|342|7
68o353|ل|ل |لسيد طبــــ بــــورسعيدحمد محمد |حمد 
|542o8يم تـــج|ره ع شمسمحمود كريم محمد |بــــر|

يف مصط محمد5|522 تـــمريض  بــــ سويفدى 
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديريم محمد عبــــيد ع5|2734
7o2|4|ى تـــج|ره بــــنه|يوسف صبــــرى سيد |حمد |بــــو زيد |لح
26746oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ح |حمد كم|ل محمد عل|م

تـــمريض |لفيوم ص|بــــرين فرج عبــــد | عبــــد |لمحسن7|865
حقوق طنط|يح محمد ك|مل ع |لقبــــ| 2433|4
طبــــ بــــيطري |لم |مروه عبــــد|لصبــــور محمود ص|لح||87|8
د|بــــ بــــ سويف|س|رتـــ سيد عبــــد |لحميد سيد54632

4o656oحقوق |ل|سكندريهرحمه منصور |حمد محمد منصور
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــسنتـــ محمد عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لد|يم24758

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد ع|دل محمد |حمد|358998
272o32|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه فوزى شو عبــــد |لحميد سويلم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|تـــسنيم |حمد عبــــد |لرحمن |حمد ع عثــــم489954

7o286تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوف|ء عزتـــ مصط |لسيد
27o|44|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد فرج محروس مصل مطر
|2462|| ندستـــ ع شمسل|ء مدحتـــ محمود فو متـــو
43|7o8بــــ |سل|م محمد ف|روق عبــــد |لفتـــ|ح |لتـــل لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن جل|ل عبــــد| ع|رف||4323
زر|عه ع شمسمحمود |حمد محمد ج|د78|344
44o276ف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ر|ن| |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |حمد محمد ع عبــــد |لنبــــى48664|
7|3o2|نوعيتـــ |لمنصورهمحمد محمد فوزى |حمد |صل|ن
ى |ديبــــ7|53|2 رهيوستـــ | ز  تـــج|ره |لق|
26o23oرتـــ|دير بــــ|سم محمد |لحسي حسيبــــ خليف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم عبــــد |لسل|م محمد شعيشع675564 علوم |لمنصورهم |بــــر|
ه طه عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|886787 معهد ف تـــمريض |سيوط  م
يم |لبــــ|ز دو|بــــتـــ685366 صيدله |لمنصورهي|ر| |سعد |بــــر|
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تـــج|ره |سيوطوق عبــــد|لن| عبــــد|لمعتـــمد مهر|878422
4857oo حقوق |ل|سكندريهمريم سم مصط عبــــد|لعزيز لط
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ء |سم|عيل محمد بــــخيتـــ|322786
معهد ف تـــمريض ع شمسنوره|ن محمد |لسيد عرفه336359
78o473طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنوره|ن محمود سعيد |حمد سليم|ن
ف ع سيد كحوش364777 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منتـــ | |
7o5933تـــمريض |لمنصورتـــ |ء حمدى عبــــد |لرحمن سيد |حمد رمض
يف شهدي بــــطرس8|8553 تـــج|ره بــــ سويفجورج 

يم|99|32 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد فوزى |حمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد |حمد محمد مصط |3||68
ل|ل6679|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |لعربــــى زكري| 
حقوق سوه|ج حمد محمد ص|دق ري|ض |حمد||259|9
6o9763علوم |لمنصورهنجو|ن مصط فه رويش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسميه سعد سيد |حمد54|836
ر بــــ |لدين يونس|542336 يم م| طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمل |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|ننور|ن |حمد سيد |حمد55342|
بــــتـــ487446 تـــج|ره |ل|سكندريهن|در شح|تـــتـــ حسن عبــــد |لحميد |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد حمدى محمد سيد|242689
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود |لسيد محمد عبــــد|لسل|م |لوكيل259|34 معهد |لصفوتـــ |لع| 
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق |ده |حمد مرزوق |لعربــــى4|2686
259o68علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد  |ء محمود محمد ح|فظ
687o52|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه مجدى ي |لمتـــو محمود
8o55o2معهد ف ص بــــ سويفم|رين| مجدي صموئيل بــــطرس
7o6|55 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |يمن عثــــم|ن عبــــد |لخ|لق عبــــد
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد محمود ع عز|م45|266
يبــــ تـــوفيق7792|| تـــج|ره بــــنه|س|ندر| تـــوفيق و
6967ooندستـــ |لمنصورهنوره|ن |لسيد حمزه حس|ن بــــدوي
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيه ع|دل محمد عبــــد |لحميد عز|لدين2||426

د|بــــ حلو|ن|حمد بــــه|ء كم|ل حميدتـــ|686|4
282o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيوسف |حمد يوسف |حمد
د|بــــ بــــ سويف|دى محمد حسن عبــــد |لرحمن52555

كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريوسف عبــــد |لعليم عبــــد |لع|ل محمد عبــــد3799|5
حقوق ع شمسنور| مصط غريبــــ شلبــــى48388|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|مه |حمد محمد محمود||83359

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود عبــــدتـــ محمود عبــــدتـــ28546
ندستـــ |سيوطعبــــد | حس عبــــد| حس صهو||8|529
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود شعبــــ|ن ه|شم |لسيد36434

7o|65o بــــي د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن صبــــ محمد محمد سعد |ل
تـــربــــيتـــ طنط|نور| |لسيد ع بــــسيو |لغ|يش|42897
8|3o44نوعيتـــ |لم |معتـــز محمود حسن طلبــــ
ف محمد محمد محمد639886 تـــ أ د|بــــ |لزق|زيق|سم
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تـــربــــيتـــ بــــنه|غ|دتـــ ف|رس محمود محمود سليم|ن332345
ف محمد ج|بــــر مصط 246453 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
245||oر |حمد |حمد تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر خ|لد عبــــد|لظ|
تـــج|ره سوه|جط|رق حس عبــــد ربــــه عطيتـــ47498|
62638oل|ل |يوبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقآل|ء |لسيد محمد 
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــطه عبــــد |لفتـــ|ح محمود محمد||7696
طبــــ حلو|نبــــسنتـــ ف|روق محمد محمود |حمد678595
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشسيف محمد صبــــيح ف|رس عبــــد |لع|ل7|7665
434o|8صيدله طنط|روضه |نور |لسيد |بــــو ليله
8o3775 تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه فوزي حسن حس|ن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|دير حس سيد محمد27969
د|بــــ ع شمس|حمد خ|لد محمد عبــــد|لر|زق|324832

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء حسن |حمد محمود||6447
حقوق بــــنه|حمد جل|ل ز فتـــوح |لصي |655|35
تـــج|ره |سيوط  يه محمد سيد محمد|392|88
6255o4تـــج|ره بــــنه|رضوى محمد عبــــد|للطيف بــــدر
حقوق |لزق|زيقشيم|ء جوده عبــــد |لعظيم جوده969|63
ندستـــ ع شمسسل|م محمد سيد محمد|8345|3
|د|بــــ طنط|حمد |لسيد محمد |حمد بــــدوى|429695

56o23تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفل |ء |س|مه ج|بــــر حسونتـــ
ه4||343 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسجه|د |حمد محمد سيد شع
ندستـــ |لفيوممحمود |حمد محمد حربــــ |حمد ع|مر524924
تـــج|ره |ل|سكندريه |ده محمود صبــــ شح|تـــه423686

د|بــــ حلو|ن|ع|دل حس ع|دل محمود29648
حقوق طنط|س|مح عبــــد| مصط سيد |حمد452239
88o367  ر ندستـــ |سيوطمحمد  |ء محمد ط|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء حسن حسن حبــــيبــــ95|255
يم محمد|لش|ف4||8|5 معهد ف ص |ل|سكندريهم خليفتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد |سعد عبــــد |لفتـــ|ح بــــدر|ن5278|6
268o82|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد ع|دل عبــــيد |لجبــــ
528oo8صل|ح محمود طه | د|بــــ |ل|سكندريه|ي
77oo64نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن رمض|ن رمض|ن |حمد حسن
68947o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طله|م محمد |حمد سليم|ن |حمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه عيد س|لم سليم|ن|755596
6o9737قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره ي| محمد |لبــــحر|وى
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نصل|ح محمد صل|ح محمد مختـــ|ر8|8|23

|9o76تـــج|ره بــــ سويفمصط |يمن عبــــ|س حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد ك|ظم مصط حبــــيبــــ23829|
علوم |لزق|زيقيوسف محمد عطيه |لسيد48|639
يم |لسيد محمد626843 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه محمد |بــــر|
2|348oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم |يمن عبــــد|لعزيز محمود
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684o38|د|بــــ |لمنصوره|حمد |كر| |حمد |لدري موجه
د محمد محمود|245339 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه مج|
تـــج|ره بــــنه|سعيد محمود س|لم سيد342728
6|5|o4تـــج|ره ج|معتـــ د |طع تـــ|مر ع |لرز|ز
تـــربــــيتـــ حلو|نكرستـــ | وحيد موريس تـــوفيق44492
يم5486| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلي |حمد حس |بــــر|

نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد ج|بــــر |سم|عيل س|لم4944|4
9|o37| ف  |د حكيم طبــــ بــــيطرى سوه|جيل|نه |
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم محمد عبــــد|لعزيز محمد حم|د72|3|2
د77|2|6 يم و يم عبــــد|لعزيز |بــــر| |د|بــــ طنط|يم|ن |بــــر|
|3o25oرتـــ|تـــ محسن تـــوفيق محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لمنصوره|يه رض| شح|تـــه عبــــد |لبــــ| |687238
|3|o34رهروم| عطيه عطيتـــ غبــــور ندستـــ |لق|
رتـــ|ه|يدى عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |له|دى عبــــد 787799 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
857o76|يم فرغ يونس |د|بــــ |لم |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|لمه عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لرحمن عبــــد 757535
تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد فؤ|د محمد  895262
6o9o2oبــــ تـــج|ره |لمنصورهو|ئل عبــــد |لحميد كم|ل |بــــو |لد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمرو عبــــد|لستـــ|ر حسن بــــربــــري6|8255
|54o64ف محمد |حمد كم|ل حقوق حلو|نيف |
رهمحمد مدحتـــ ع محمد ع د|ود26|2|2 طبــــ |لق|

ه محمد عيد محمد |حمد|||843 تـــج|ره |سيوطم
3265o9حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|منتـــ | محمد عليوه |حمد
8o7875|يم حن تـــج|ره |سيوطفيبــــي زكري| |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقندى نبــــيل |حمد محمد حس 643467
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم رمض|ن سيد سيد مر347645
52o|68د|بــــ دمنهور|دير |حمد محمد محمود |لغزو

84oo6 تـــج|ره بــــ سويفمؤمن خ|لد عبــــد |لعظيم عبــــد |لغ
8325o4لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|نور| ن| فتـــ عبــــد|لعزيز
7575|o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــقوى محمد عبــــد |لمجيد محمد |ل
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىنور مصط عبــــد |لعظيم مك|وى28487| ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــج|ره ع شمسمحمد محمد سليم|ن عفي عبــــد|لد|347553
7o7467 ى مصط طبــــ |لمنصورهف|طمه |لسيد |لخض
تـــج|ره |سيوط يمن ي| ع |حمد||89295
2|5|o4|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن محمد طه عبــــد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نندى محمود سيد جنيدى529|5|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء ص|لح قنديل محمد|2|589
438o33|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنور|ن ص|لح فتـــ ص|لح ن
845o|5|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد سعيد ص|لح محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدنور|ن |لسعيد |حمد طه ص|لح3|7662
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود كم|ل ع مشعل22|268
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تـــج|ره بــــنه|حمد ع ح|مد ع عمر|265832
ر |سم|عيل محمود ربــــيع|6|775 صيدله |لزق|زيقسمر م|
ره|زينبــــ عبــــد|لستـــ|ر ع مصط 722||3 د|بــــ |لق|
صيدله |لزق|زيقد| | معتـــز محمد رش|د مغ|ورى حج329772

389o8|رهحمد رجبــــ محمد نمرس زر|عه |لق|
حقوق ع شمسمحمد |حمد محمد حسن |ل|م|م484|32
8|oo24|حتـــ وفن|دق |لم |م| يوسف حن| صموئيل| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ |م ط|رق عبــــد|لر|زق |لجعيدي435529
| محمد768652 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء محمد ن
7o|535يف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنيه |لسيد |م عبــــد |لفتـــ|ح |ل
ر|ء فوزى عبــــد|لعظيم محمد قنصوه263384 تـــربــــيتـــ بــــنه|ز
8o|8|8|تـــج|ره بــــ سويفحمد ع|طف جل|ل تـــوفيق
تـــربــــيتـــ |لم |رح|بــــ |حمد محمد |حمد626||8
5699oد|بــــ بــــ سويف|رش| جم|ل عبــــود س|لم

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسند| ي| سليم|ن عليوه عبــــد|لرحيم345697
358o3||كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد مجدي سيد محمود
لسن |لم |/ري|ضتـــ|سم|ء |حمد محمود |لنج|ر288|45

ش|م مصلح محمد49323 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد 
تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء محمد شو فهيم شيحه|264|45
|د|بــــ بــــنه|مل محمد مصط |بــــوزيد|356759
زر|عه |لزق|زيقمع|ذ محمد عبــــد| |لسيد مو صبــــرتـــ779664
يم محمود |لنمر49989| ره|محمود |بــــر| د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |لفيومند| زكري| محمد ربــــيع67273
6|4o2|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفف ع|طف بــــبــــ|وى |سعد

35o543|يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسلشيم|ء |بــــر|
4o48o3د|بــــ |ل|سكندريه|مع|ذ محمد فتـــح | يوسف ع
تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ عمر محمد محمود 7689|9
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخسيف |ل|سل|م ن|فع حم|ده ع محمد8855|4
4oo9|8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيه محمود |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
88472o تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد ج|بــــر ع
88872o د|بــــ |سيوط|سهيله ثــــروتـــ شو ع
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمصط ح|مد |حمد محمد839462
9o2826 د|بــــ سوه|ج|من|ر محمد طه |حمد
254|o9عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنس محمد عبــــد|لسميع |سم|عيل قديحتـــ
علوم ري|ضتـــ طنط|حس|م سعيد |لدسو عبــــد |لع|448752
5|524oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|لتـــ فؤ|د طه حسن ع|مر
ف 8265|5 طبــــ بــــيطرى دمنهوررن| عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|د 
ندستـــ |ل|سكندريهنور |لدين محمد يونس بــــسيو خط|بــــ6|5289
4|8oo7ه عبــــد |لوه|بــــ |نور عبــــد |لمقصود عصفور تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن
ره|ع|ئشتـــ |يمن عبــــد|لعزيز غريبــــ326872 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره طنط|محمد رمزى محمد حسن592|48
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يم عبــــد|لفتـــ438||3 يم |بــــر| تـــج|ره ع شمسعمر حسن |بــــر|
يم |528388 تـــ|عبــــد |لرحمن عل|ء محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لشكور محمد عبــــد | |لدسو 2|4779

69o22تـــربــــيتـــ |لفيومحسن|ء سلط|ن محمد حسن
6775|o معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ي|د ه| عبــــد |لرحيم عبــــد |لص|لح
ه محمد رفعتـــ عبــــد|لعزيز266343 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سم
رى عبــــد |لع|48294 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مروه س| محمد |لجو
وف|تـــعمر رمض|ن محبــــ محمد محمد||4469 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــجه|د ه| محمد بــــخيتـــ499993
8|2o3o تـــج|ره بــــ سويففي |ن ن|دي خلف فه

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود سل|مه عوض يونس3|867
3289o3يكل ر محمد  رتـــ|محمود عبــــد|لظ| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
692|o4لس ف|يز ف|روق ميخ|ئيل ميخ|ئيل ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــك م |لع| 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ندر| س| ذ سليم|ن74|32|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ محمد |حمد عم|ره268652
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|جر رفعتـــ ع علم |لدين  886989
حقوق |ل|سكندريهدير مجدى خليل |بــــو |لفرج497598
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه سم عبــــد |للطيف عبــــد | منصور||8|77
|45367| يم شكرى محمد ع رهبــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمصط رفعتـــ ح|مد عبــــد |لجو|د32|64|
6373o5علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف|ء حسن مصط حسن محمد |لقن

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفوق |حمد فه محمد66696
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطعبــــد|لرحمن ثــــ|بــــتـــ فرج سيد  6328|9

|42o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين محمد رفعتـــ محمد زين |لدين
تـــربــــيتـــ |لم |فرحه مصط عبــــد|لحميد عبــــد|لحكيم9747|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه||33495
5|57o9ى يم عبــــد |لر|زق بــــح معهد ف ص |ل|سكندريه|ء ج|بــــر |بــــر|
258|o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع فتـــ ع |لجزيرى
ندستـــ |ل|سكندريهعثــــم|ن محمد ع محمد |لبــــن|528884
8o5342حتـــ وفن|دق |لم |شنوده جرجس مكرم عزيز| 
868o73ي لبــــيبــــ جريس تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمري|ن| بــــ

65o75أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمود سعيد سيد شعبــــ|ن
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسم|ء حمزه ح|مد عبــــد | محمد|436576
7o|554 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــجه|د عبــــد |لمنعم عطيه محمد حس
لسن ع شمس|لشيم|ء محمد |حمد محمود|335533
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |لسيد ي محمود |بــــو |لمجد|75247
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ه| |نور محمود |نور|446668
4296o3 علوم بــــورسعيدمحمد ع|دل |حمد شع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ح|زم عص|م عبــــده |لطيبــــ تـــوفيق2|4846
يم |بــــو|لنج|844455 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نرحمه مدكور |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه حسن |نور عبــــد|للطيف|867694
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وبــــ عبــــد|لحميد حموده 894394 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن مو
5|6o73 |يم |حمد بــــلتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسه| سل|مه |بــــر|
علوم طنط|رضوى رجبــــ رزق حس عثــــم|ن64|426
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرنيم مسعد حس عوض  |ده765753
يم |لبــــدر692757 يم |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدكوكبــــ جم|ل |بــــر|
8o4|o6تـــربــــيتـــ |لم |مصط محمد عبــــد|لمنعم محمد
4o5567ينور محمود محمد سعد قمره رتـــ|م| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5o2686علوم |ل|سكندريهمن|ر حمدى ك|مل عبــــد |لمع

ن| مؤمن مصط محمد |لق|ي|تـــى5377| رهم تـــج|ره |لق|
ف عطوه عبــــد |لر|زق|55467 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء |

يم س|لم محمد642395 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد| ع|يد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد أبــــو |لحمد مصط محمود488384
63o978تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقد|رين علوى وجدى |حمد
48o73|ى سدر|ك ن| ن| م د|بــــ دمنهور|م
تـــج|ره بــــنه|يف حمدى محمد عبــــد|لرحيم325|32
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه محمد ع عبــــد|لمقصود259225
4|424oتـــج|ره طنط|روضه محمود عبــــد|لحميد عويضه
23oo56|رهحمد محمود سيد محمد حقوق |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد| محمد سليم3|4879
فتـــ محمد متـــو صقر356578 لسن ع شمس|م
4|64o3|تـــج|ره كفر |لشيخحمد جمعه محمد خ|لد |بــــوزيد
7o6799تـــج|ره |لمنصورهمحمد طلعتـــ سيد حسن
7o4958طبــــ |لمنصورهعص|م |لدين |حمد عبــــد |لمع |حمد ع عسكريتـــ
44o326 زر|عه كفر |لشيخس|ره عبــــد |لنبــــى مر محمد |ألشمو
25|o94علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| حسن نجم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ل|ء ف|يز |لسيد مصط |لعري|ن|499986
6o5363د|بــــ |لمنصوره|ندى |لسيد محمد محمود س|لم

تـــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لل|ه عبــــد |لفتـــ423|2 رهم زر|عه |لق|
889o54 د|بــــ |سيوط|سوسنه شهدى ج|بــــر مه
علوم ع شمسسل|م رض| محمد |لعزبــــ|352925
تـــج|ره |سيوطدين| خ|لد عبــــد|لر| سيد 3|4|89
تـــربــــيتـــ |لفيوممروه ع |حمد ص|بــــر69755

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممروه |حمد محمد محمد عبــــد |لل|ه445423
يد محمد عبــــد |لل694229 ندستـــ |لمنصوره|حمد شبــــل |بــــو |ل
26|o63تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره عبــــد|له|دى عبــــد|لعزيز |لسي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعمر ي|س |بــــو |لحمد |حمد عبــــد |63|445
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد محمد |حمد محمود|324842
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد صبــــري |لسيد |لمغ|زي ج|د|9735|4
7o324o|تـــمريض |لزق|زيق |ء محمد ح|مد محمد سل|متـــ
يف89|634 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سل|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح رجبــــ |ل
صيدله طنط|مصط رجبــــ محمد سل|مه246497

Page 106 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|4o82| وف|تـــمحمد ط|رق رفعتـــ ز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم757522 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهر| | خ|لد محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل محمد عويس عبــــد |لق|در64852|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومندى محمد عبــــد |لسل|م محمود|3937|

رهي|سم ف|رس ع|مر |م|م ع|مر4899| تـــج|ره |لق|
ف ع عك|شه محمد|59368 تـــج|ره |سيوطم |

طبــــ بــــيطرى |سيوطعبــــد|لرحمن حس|ن حس|ن بــــكر 3868|9
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ع |بــــو ضيف محمد||96|4|
88|3o7 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد عبــــد|لن| محمد عبــــد|لع|ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور |لهدى ج|بــــر محمد حسن |لسيد خليفه573|6|
6495o9معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |لحسي محمد ع س|لم
5o8983معهد ف ص |ل|سكندريهحمدي عنتـــر محمد حسن |لش|يط
|267o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد محجوبــــ محمد
4o5o56ى د|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس محمد محمد |لسيد |لم
ره|محمد عبــــد|لرحمن ص|لح محمد ع635765 ثــــ|ر |لق|
4o|388 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم ج|بــــر ع ع
7o329|ره|شمس |حمد ك|مل |لعزبــــ محمد ثــــ|ر |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمريم سم عبــــد|لمل|ك حن|  876886
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء مصبــــح محمود عبــــد |لفتـــ|ح بــــدوى||6794
88686o طبــــ بــــيطرى |سيوطروضه  |د خميس فرغ
وف|نور|ن محمد |حمد مصط كس|بــــ2344|3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
64o592تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود حسي محمد عثــــم|ن
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرقيتـــ خ|لد خل|ف عبــــد |لمحسن خل||4258|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|يتـــ |س|متـــ محمد قطبــــ||44739
9o8o98 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|رين| جم|ل |لضبــــع ط|نيوس
68|o63د|بــــ |لمنصوره|مصط بــــدر عنتـــر محمد مو

3463o| رهبــــ|سل |حمد |حمد حس عبــــد ندستـــ |لق|
628o56تـــج|ره |لزق|زيقبــــه|ء محمود عبــــد|لص|دق ح|مد
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــس|متـــ يح عبــــد| |حمد خ |529235
تـــج|ره دمنهورند| محمد كم|ل جمعه |نور6|83|5
عل|ج طبــــي قن|سل|م خ|لد صل|ح ه|شم|273253
د|بــــ |لعريش|محمود محمد ن محمود نص|ر766589

3o429|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمن|ر |حمد ع عبــــد|لجو|د |لد
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سم|ء |حمد سعد حريز8|8497
349|o6تـــج|ره ع شمسدع|ء محمد شح|تـــ نبــــه|ن
يم |بــــو ط|لبــــ948|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم ط|رق محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد عبــــد |لعزيز محمد محمد فضل |62828|
9||o72|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج نو|ر عبــــ|س محمد عبــــد|لحميد
894|o6|تـــج|ره |سيوط يم|ن ح|مد محمود |حمد
9o9|72 معهد ف ص سوه|جمصط محمود |لسيد عبــــد|لحفيظ
445o27تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــشيم|ء محمود عبــــد |لرحيم محمود عبــــد
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7oo|9oطبــــ |لمنصورهنيف حس|م |لدين ع عوض
رهريم ن| محمود سيد محمود2|354 تـــج|ره |لق|

8o4823 تـــربــــيتـــ |لم |بــــسمله ممدوح عبــــ|س مر
79|3o5|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمل خ|لد محمد عبــــده
254383| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــس|م ع|دل فتـــح | |لخو
75o965ندستـــ |لم |عمر محمد محمود ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن مصط محمد ك|مل مصط 3||689
طبــــ |ل|سكندريهمحمد مفرح رمض|ن ع|2|||5
تـــج|ره ع شمسه|جر ط|رق سعيد بــــدوى|4|342
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| محمد عبــــد |لعظيم ف|يد489283
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر محمود مجدي سليم عبــــد|2|7|83
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحسن عرف|تـــ لملوم محمد4468|8
تـــج|ره |سيوطه|له حن عبــــد|لمنعم |سم|عيل 5|3||9
د6764|6 نوعيتـــ موسيقيه ج|معتـــ د |طدى محمود محمود حسن مج|
2643o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه رمض|ن حج|زى حم|د

د|بــــ بــــ سويف|يف عرف|تـــ فتـــح |لبــــ|بــــ كريميد54||6
6962o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء |حمد |لسيد |بــــو سعده
34o594ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|زي|د محمد |له|دي محمد محمد
8867o4 تـــربــــيتـــ |سيوطمروه ن|دى عمر محمد
92422o معهد ف ص سوه|جمريم |ن |لبــــرتـــ عبــــد|لمل|ك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |له|دي ع |لزن|تـــي62|449
|642o9يم |حمد حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن ن| |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د |لسيد |لسيد عبــــده |حمد عطيه762529
4|97o| |تـــج|ره كفر |لشيخحسن محمد |لسيد |حمد حسن كن
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخميمه شو سعد عبــــد |لع| عوض|465645 معهد ع| 
8849o8 ندستـــ |سيوطه| تـــو|بــــ ن| صموئيل
يم |لصعيدى624624 يم |لدسو |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنه |بــــر|
ويدى444363 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم مجدى عبــــد |لعليم محمد 
يم محمود6|2362 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم محمود |بــــر|
يم محمود  |م|494343 كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد س| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمريم ي| فوزى عل|م9|2573
|54o87ى محمود ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحس|م |حمد محمد محمود7973|3
259o82لسن ع شمس|وليد شعبــــ|ن قطبــــ عم|ر
26o764تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر عربــــى سم محمود 
642o69يم حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد محمد |بــــر|
878o7| تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| ر|فتـــ شو فريد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف نوره|ن |حمد طلبــــه |حمد62497
د|بــــ دمنهور|محمد فريد ع |حمد خض 2||494
6854o7د |لعج ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو ممدوح صبــــرى مج|
|37oo7ف |دم تـــوفيق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | |
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معهد ف ص طنط|غ|ليه |حمد محمد عبــــد|لستـــ|ر شمخ434444
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنه | مصط |لسيد عبــــد |لمجيد675963
8|4o44| تـــج|ره بــــ سويفحمد رفعتـــ عبــــد|لحكيم ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن و|ئل فوزي حس 23985|
4|92o2د|بــــ كفر |لشيخ|من|ل جم|ل محروس عبــــ|س محروس
6o4636| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن طه فؤ|د محمد |لمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر عيد محمد محمود425749
6o|849|تـــج|ره طنط|حمد |س|مه |لبــــلتـــ| شنيشن
ف صبــــرى سيد |حمد636893 نوعيتـــ |لزق|زيقمه| |

669o7كليتـــ |أللسن بــــ سويفي|سم عص|م عبــــد |له|دي عبــــد |له
437o39تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخحن عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|د |لسيد كرسون
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد قدرى عبــــد|لعزيز |لكيل|ن65|334
62o9o8تـــج|ره ج|معتـــ د |طنوره|ن عبــــد ربــــه محمد |لعزبــــ
8o29|4 يم محمد ع حقوق |سيوطنجوي |بــــر|
626o|oف مصط عبــــ|س محمد تـــج|ره |لزق|زيقمصط |
44|5o7| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء |حمد |لسيد |لش|ف
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــندى حسن عمر س|لم755832
ى858||7 تـــج|ره |لمنصورهند| ع|مر مختـــ|ر ع |لم
د|بــــ د |ط|رحمتـــ محسن محمدين |حمد عجور6632|6
ندستـــ ع شمسمنتـــ | |حمد حن خليل62977|
ر نف|د محمد زكري| ع 767334 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــم|
4o5|48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|دى أحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد أحمد

47497| رهحمد جم|ل عبــــد |لرؤف ع حقوق |لق|
252o89تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــع |تـــ ع ح|مد عبــــد|لعزيز 
266o74يم دبــــور طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد عبــــد|لحميد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ين محمود عبــــد |لوه|بــــ محمد |لبــــس786343
يم|637743 يم عبــــد| |بــــر| حقوق |لزق|زيقل|ء |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|ند| مجدى |لشح|تـــ |لعو 36|789
ى عم|د وليم صليبــــ مج425374 علوم |ل|سكندريهش
897o26 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد ع ك|مل
4234|oزر|عه |ل|سكندريهع |ء |س|متـــ صل|ح محمد |لص|وى
تـــربــــيتـــ سوه|جغ|ده ع عبــــد|لع|ل محمد 897766
9o7945 تـــج|ره |سيوطمجدى |رميس شهدى زخ|رى
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمريم سيد مهدى شح|تـــه325925
2374o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ء مريد جيد جندى
4o7|58د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه س|مح محمد فتـــيحتـــ |نيس
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد ن| محمود غنيم|493698
36o769|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|لند| و|ئل صبــــ ك|مل حن|

|455oرهيح محمد محمد سعد |لدين محمد سعد حقوق |لق|
7o43|8|ى ى عبــــد |لمو بــــح يل ج |لزق|زيقمنيه خ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ |سيوطف|طمه بــــدر تـــوفيق حسن 878338
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ر عبــــد|لغف|ر |لسيد |سم|4|6363 تـــج|ره |لزق|زيقسم م|
إعل|م بــــ سويف|ء عوض محمد |حمد|778475
75375oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل محمد ه|رون |لرشيدي حم|د حمودتـــ
48748oيم تـــج|ره دمنهورمحمد سعد عثــــم|ن عثــــم|ن |بــــر|
حقوق طنط|بــــه حسن ع دشيشتـــ9457|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|س|ره خ|لد منصور عبــــد|لحميد|22268
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد| محروس مصط |لرحم| 528976
ى |لسيد محمد فل||76492 تـــج|ره بــــور سعيددين| ي

ره|كريم ع|دل عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |45378 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم عبــــد |لق|در شعبــــ|ن|85|87 زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد |بــــر|

يم س| |حمد سليم|ن |لريس2976|7 حقوق |لمنصورهبــــر|
77576o|يم وف|تـــ|حمد سل|مه عبــــد |لسميع |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|35763| حقوق ع شمسي|تـــ محمد حل ع
4o6694د|بــــ دمنهور|م محمد محمد محروس

97o33علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفف|طمه درويش مصط محمود
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ط|يل مبــــ|رك|529628

يم عبــــد |لعظيم|45766 ه محمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
ف مصط محمد|52273| ندستـــ حلو|نسم|ء |
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن يوسف محمود |لف 86|425
477o37زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد عبــــد |لحميد |حمد ع س
5o8692تـــج|ره |ل|سكندريهم|جد ط|رق محمد محمد حج|زى
|2o5o2د|بــــ ع شمس| محمد عبــــد |لحميد محمد
9|||2o د|بــــ سوه|ج|م|ريز بــــش جيد صحص|ح
4|58o5| |يم حسن عط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخلود ه| |بــــر|
6|o6|3ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء لط |لبــــسطوي ز|يد
صيدله |ل|سكندريهخ|لد عبــــد|لن| عوض | عنتـــر6|4227
تـــج|ره |سيوطعبــــد| عمر عبــــد|لش| ع  |247|9
يم|22526| رهحمد قدري عبــــد |لش| |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــمريض |لم | س|ره ه|شم ج|بــــ | مه 29|822
5o7565|طبــــ |سيوطجن|تـــ نعيم عبــــده |لهل

295|6| رهحمد مصط محمد عبــــد | تـــج|ره |لق|
يم6|2|63 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخلود ع|دل خليل |بــــر|
8o2365تـــج|ره بــــ سويفكريم سيد عبــــد|لحميد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع محمد عليوه|753226

6|98oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمصط محمد ع ص|بــــر
يف نجيبــــ ع يسن|77445 ندستـــ |لزق|زيقمحمد 

يم|55597 ه سعيد قر |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
لس فنتـــ|ز ر|ؤف جويد863374 ندستـــ أسو|نك

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننج|ه تـــوفيق مسعود حس ||688
|372o9لس |يه|بــــ لط عوض عبــــد |لسيد تـــج|ره بــــنه|ك
ف حليم جرجس 885826 د|بــــ |سيوط|دي|ن| |
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9|7|4o علوم ري|ضتـــ |سيوطيوستـــ | حل عبــــد|لنور متـــى
د|بــــ ع شمس|ندى عم|د |لدين محمد عبــــد |لبــــ| 59587|
رى |95|89 تـــربــــيتـــ |سيوطمروه زكري| |حمد ز
حقوق بــــ سويفبــــه محمد |حمد فرح|تـــ59554

4o9564د|بــــ طنط|محمد عبــــد| عك|شه عـقل عك|شه|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم فتـــ |بــــو|لغيط محمد 896376
بــــ  896947 بــــ بــــدر |بــــود د|بــــ سوه|ج|رحمه |بــــود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد نور |لدين عبــــد|لعزيز محمود36|8|3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عبــــد|لمجيد محمد سعيد عبــــد|لمجيد7523|2
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ري| سعد رش|د سعد شح|تـــه632269
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد |حمد فكرى عزوز244392
ره|لشيم|ء |حمد رمزى محمد||3987| د|بــــ |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|جر ربــــيع بــــدر عبــــد| سليم322956
حقوق |لمنصورهمحمود ع |بــــومسلم ع 836|69

معهد ف ص بــــ سويفمروتـــ محمود رمض|ن محمد73787
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومنوره|ن سعيد |لسيد عبــــد |لق|در23975

25|66oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لوه|بــــ س| عبــــد|لوه|بــــ ع مقلد
76636o|تـــج|ره بــــور سعيديوسف محمد ح|مد |لسيد |لبــــن
26|62o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد منصف شعبــــ|ن حسن بــــ
25o682 يم |لدسو ح|مد |بــــو |لخ قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دى |بــــر|
864o85حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديتـــ|مر عبــــد|لحكيم ع|مر ثــــ|بــــتـــ
|د|بــــ |لم |مل عنتـــر ك|مل عبــــد|لمحسن|7485|8

يم محمود محمود|456|4 رهم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسحمد |يه|بــــ محمد غريبــــ عبــــد |للطيف|698|76
4o8285|تـــج|ره طنط|عمرو |يمن عبــــد|لمنعم فتـــح | ص
ره|ريه|م ط|رق محمد بــــيو مصط |لسيد236393 عل|م |لق|
زر|عه |لزق|زيقمحمد مجدى حسن ع |حمد |لمغربــــي779657
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى محمود محمد |لسيد عبــــ|س482523
7oo|77يم رضو|ن عبــــد |لع|ل ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعزيزه |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسمتـــ فرج محمد سليم|ن ع عز|م774895
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود |يمن محمود لبــــيبــــ محمود حس 247468
8o236|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ع محمد ع حسن
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ثــــروتـــ فكرى متـــرى88|228
يم263269 يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنه|ر| | سعيد |بــــر|
تـــ ي جودتـــ ش| |3|3572 تـــج|ره بــــنه|م
يم سم محمد مسلم |لك|شف|7|7673 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس|ره ي| ف|روق حسن232954
5|o976|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد محمد قطبــــ |لقص|ص
5o4532|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم|رين| ثــــروتـــ فتـــ لط حن
|ء |حمد ع |حمد|882635 د|بــــ |سيوط| 
طبــــ بــــنه|عبــــد|لمنعم س| عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه328384
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4o6264|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | ع|دل عبــــد |لعزيز ع شعبــــ
وف|تـــعمرو |حمد حس سيد محمود رشو|ن8746|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
62|362|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طيه |لسيد |حمد |حمد ع
تـــج|ره طنط|دى محمود محمود حمزه4386|4
ندستـــ |سيوطمحمد ع عبــــد| |بــــو|لمجد824976
7o674oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر محمد سعد شعبــــ|ن
وف|تـــحسن محمد عبــــد |لحميد محمد عطيه772473 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره ع شمسمن|ر |حمد ص|لح عبــــد |لبــــ|رى32548|
صيدله حلو|نف|طمتـــ محمد حسن جمعه حل|وتـــ342857
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |  سويلم محمود سويلم678569
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد حس عبــــد |لعليم ه|شم أبــــو زيد764289
253o77زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــريه|م محمد رض| محمد |بــــو ش|دى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر عبــــد|لوه|بــــ |لسبــــ| |لديبــــ3835|6
6o7394طبــــ بــــنه|تـــسنيم عبــــد|له|دى تـــوفيق |لبــــرى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر سعيد |حمد قنديل أحمد489896
6o48o8تـــج|ره |لمنصورهتـــ |يمن عبــــد |لفتـــ|ح محمد ص|لح

ره|بــــه رمض|ن عيد عبــــد|لعزيز26864 د|بــــ |لق|
34o979رهمحمود خ|لد عبــــد|لر|زق ع|مر د|ر |لعلوم ج |لق|
7o95o9 يم عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد حس تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهرينسك| نشأتـــ ج|د |لربــــ عط| عوض426622

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد |حمد ع س|لم|7556|
|498o|د|بــــ |سو|ن|محمد مصط عبــــد |لعزيز ع قطبــــ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد |لرحمن و|ئل محمود عبــــد|لملك 765657
يم685286 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود محمد رمزى |لبــــ|ز |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد مجدى سيد محمد ص|لح|35548
35497oف |حمد |سم|عيل كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ |
64o938تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد | |لسيد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره عبــــده دسو عبــــد |لنبــــي496993
49|o4|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رويد| |حمد محمد |حمد عمر
34o782|ف معوض مصط ع|مر |د|بــــ بــــنه|ل|ء |
26784o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م سعيد عبــــد|لعزيز حسن
4467o2 |علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |لسيد محمد |لسيد |لسود
3448o3طبــــ ع شمسد | عص|م فوزى عبــــد|للطيف |لسيد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مصط ك|مل عفي 337957
ندستـــ |لم |مصط ن| محمود ع 4653|8

4|69o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد خ|لد عبــــد |لبــــ|سط محمد
4oo569يم عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحنه|ل |سم|عيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطه|له ع|مر يوسف عبــــد|لحكيم 883579
ه محمد جوده محفوظ|877887 معهد ف ص |سيوط م
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر خ|لد ن|يض |لسيد عيد8779|3
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد ي| عبــــد |لرؤف محمد خليفه|442|43
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ندستـــ |ل|سكندريهسيف حس |لسيد |لك|تـــبــــ528775
ى عبــــد 524664 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |ل|بــــ|ص
لسن ع شمس|لبــــ |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|له|دى335249
68o688تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن |لسيد |سم|عيل |لسيد

ره|ر| | س|مح محمد محمود|3297 د|بــــ |لق|
24o943يم محمد محمود حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد طلعتـــ |بــــر|

54|2oعلوم بــــ سويفمحمد ع محمد ع
4829o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سل منصور حميدو منصور
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر محمود محمد |حمد2|8276
لسن ع شمس|كريم رمض|ن جميل محمد258532
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد محمد |لسيد262532
4|o99| تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | |لسيد |سم|عيل |لسيد ج|د
5o2||4زر|عه |ل|سكندريهخ|لد ع عبــــد |لر| عبــــد |لكريم
8o5247حتـــ وفن|دق |لم |محمد |حمد ص|لح لملوم| 
تـــج|ره كفر |لشيخنس محمد عبــــد|لحميد مغ|زي|7345|4
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ندي عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد337326
|58oo2كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق |ده عبــــد |لمنعم ف|روق |حمد

3oo62تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ندين| حس محمد ح|مد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رض| عبــــد|لمقصود س|لم258385
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عبــــد|لحليم عبــــد| غمرى|7|8|63
ش|م |لبــــرنس محمد فؤ|د  692685  |حه وفن|دق |لمنصورتـــنوره|ن 
5o4673يم حميده عبــــد|لمو تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــند |بــــر|
34855oلسن ع شمس|س|رتـــ مدحتـــ محمد سعيد محمد
4o9348د|بــــ طنط|ر| | شو يوسف وه|بــــ|
246o66ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن عم|د|لدين حسن |بــــو|لسعود
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق كريم محمد محمد عبــــد|29|639
صيدله طنط|ندى ع|طف محمود عمر4786|6
5o8695طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد رأفتـــ عزتـــ |لصبــــ|غ
762o4oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جندى محمد ش|كر محمد
63|o92حقوق |لزق|زيقنور|ن محمد فتـــ محمد
علوم ع شمسنج|تـــ عبــــد|لخ|لق |حمدكم|ل ش|متـــ||3433
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ر|فتـــ عبــــد |لمر |لدسو 27772

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نخ|لد لبــــيبــــ |حمد ج|د339249
طبــــ كفر |لشيخسم|ء عيد |لسيد ع |لجن|ي ||4426
24o|29ندستـــ حلو|نعمرو جم|ل عبــــد|لجو|د حبــــيبــــ
ف محمد حسن|67396| تـــج|ره ع شمسسل|م |
4o4782ف حل |سم|عيل بــــخيتـــ تـــج|ره |ل|سكندريهع|دل |
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود صفوتـــ محمد مر682|4|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى مصط محمد محرم طه224235
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمود تـــوفيق محمود |بــــو |لن|6|2|3
768o32معهد ف ص |سم|عيليهحسن|ء حسن رضو|ن سليم|ن س|لم
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638o25د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ر| منصور فتـــ عبــــد|لع|ل
رهحمد وليد ع محمد|242695 ندستـــ |لق|
ف عبــــد|لفتـــ|ح |لحسي رمض268568 ندستـــ |لفيوميه|بــــ |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م عبــــد | ع رضو|ن496|7
|د|بــــ بــــنه|ل|ء مسعد مصط مدبــــو |24|329
ف226576 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صل|ح محمد فرح|تـــ ع 
تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ وجيه نص عبــــد|87|||8
6|73o9 تـــج|ره بــــور سعيدسه| حمدى عبــــد |لرحمن خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م صبــــرى زين |لع|بــــدين محمد طريه427767
4o2535ره |ر سم مصط محمود مو د|ر |لعلوم ج |لق|
رتـــ|حن |لسيد فتـــ جم|ل |لدين682225 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمد يوسف عبــــد|لخ|لق52|243
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد محمد عبــــد|لحليم حمودتـــ |لعيسوى7339|4

353o9|يم تـــربــــيتـــ حلو|نمنيتـــ محمود |حمد |بــــر|
7573o3|ه محمد حس مصط حسن تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسندس حس ه|شم حس 38528|
ندستـــ |سيوطحمد عص|م متـــو غريبــــ|446659
تـــج|ره |سيوطخلود رفعتـــ عبــــد|لرحيم حس 892532

فنون جميله فنون حلو|نف|طمه محمد شح|تـــه حس 33969
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم | عديل |بــــو|ليم بــــرتـــم|نوس863597
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنور|ن سم |بــــو|لخ عطيه243463

|964oرهشه|بــــ |لدين ه| كم|ل منصور حقوق |لق|
692o33ينه ندستـــ |لمنصورهسم|عيل |لسيد |ل|م|م |ل|م|م د
طبــــ |لم |ه|جر شعبــــ|ن شو عبــــد|لع| 67||82
ش|م محمد عبــــد |لغ عجيله94|428 صيدله |ل|سكندريهي|سم 
5o6682|تـــ عص|م محمود حمد س|لم زر|عه |ل|سكندريهم
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه عبــــد|لمنعم محمد |لديبــــ9|2485
ى478774 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــغيد|ء محمد |حمد ي|قوتـــ |لح
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يتـــ أحمد محمد|حمد حك|رش|4678|6
3237o7طبــــ |سن|ن ع شمسروضتـــ ن| سيد |حمد بــــيو
5o43o8طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن ع عطيتـــ | صديق
69o2|8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل|م محمد |بــــو زيد |لطنط|وى
د|بــــ حلو|ن|مل محمد سعد ع حس|ن |58467|
ى عبــــ|س7755|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ش|م سيد ي
تـــمريض |سيوطمحمد نور |لدين بــــدر فر|ج58|889
82|o49تـــج|ره |سيوطف|طمه عيد ش|كر خليل
ف يوسف  |د 889944 علوم |سيوطريه|م |
7|28o7يم فه محمد |لسود| حميد طبــــ حلو|نيه |بــــر|
62o2o5تـــج|ره ج|معتـــ د |طريم ع|دل |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لعط| |لمهر
يم غ|زى9||6|7 حقوق |لمنصورهندى |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخلود خ|لد بــــسيو محمد |لطنط|وى437869
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رهن|ديه محمد عبــــد|لمنعم محمد |لوكيل236549 تـــج|ره |لق|
ر ج|د بــــيبــــرس3|2464 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لظ|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ي محمود محمود257658
|د|بــــ |لم |حمد ربــــيع |حمد صديق|878||8
47o4oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نين جميل عبــــد |لسل|م د|ود

4o5636|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم خ|لد رشدى فريج ند
4o6999تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنه | منصور عبــــده محمد يوسف
حقوق |لمنصورهعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لرءوف عبــــد |لحميد 44|687
يم|8884|| ندستـــ |لم |حمد رض| سليم |بــــر|
68o394زر|عه |لمنصورهمحمد جم|ل رمض|ن |حمد عوض |للـه
347|3oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل سيد فؤ|د عبــــد|لرحمن
يم ع محمد752773 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود سيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر خليل |حمد خليل |لطن| ||3422
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود ع|طف محمود خليل4767|3
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لمتـــو ع |لمتـــو  |م687752
يم عبــــيد عبــــد |لجيد |لعربــــى9|2865 ندستـــ بــــنه|س|ره |بــــر| كليتـــ 
ندستـــ |ل|سكندريهمه| مجدي عبــــد|لحميد حسن عبــــد|لنعيم447928
تـــج|ره ع شمسه|جر سعيد |حمد محمد محجوبــــ327459
تـــربــــيتـــ سوه|جر | بــــسيو ع سليم|ن 2246|9
43o588 |طبــــ طنط|وق محمد |نور |لمش
882o24|خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  حمد سيد عبــــد|لكريم عبــــد|لبــــ|رى
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد عطيتـــ أحمد |لحلو| 4742|6
2538o9ف يم  حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ع|طف |بــــر|
64273o|د|بــــ |لزق|زيق|ن ي عبــــد|لرحمن ع حسن
36o667علوم بــــنه|محمد حسن محمد قطبــــ
تـــج|ره طنط|أيمن وليد محمد محمد يوسف سعد7346|4
5o552||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط |حمد |حمد ح|مد عبــــد |لق
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنتـــ | محمد محمود عبــــد |لق|در32558|
3|69o4|تـــ س| فوزى |حمد |لص|فورى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم
رهي|سم عم|د مق|ر |رم|نيوس22975| عل|ج طبــــي |لق|
332o23تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دى محمد ع عبــــد|لسل|م عمر
6o35|3د|بــــ طنط|مصط محمود معوض ع حسن|
تـــج|ره دمنهورمحمود عيد محمد عبــــد|لعزيزعسل8|6|54
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن سيد محمد محمد |لشي22595|
75833o|ش|م عبــــد |لفتـــ|ح حسن د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صل|ح محمد حس محمد357394
تـــج|ره سوه|جفه فوزى فه عيد 897427
ر سكر|ن عبــــيد|3788|6 طبــــ طنط|يه|بــــ ش|كر ز|
8o|5|3د محمد يم مج| تـــربــــيتـــ |لم |ي|ر| |بــــر|
35o769كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدزينبــــ محمد |حمد سيد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــدر محمد محمود محمد ع |لجم|ل774893
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42265oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| فوزى ح|مد حمدون  شلبــــى
784o34| يم حس تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد عبــــد |لعظيم |بــــر|
49477oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لمنعم حس|ن عبــــد|لمنعم محمد مهينه
طبــــ ع شمسن|دين حمدي محمود|لسيد ع 426677
67626oعلوم |لمنصورهتـــسنيم |حمد ن سليم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر ن| عبــــد|لع|ل محمود834757
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط يه|بــــ نش|تـــ ع |حمد|892953
497o44| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ل|ء عبــــد |لستـــ|ر سعد حسن بــــسيو

يم مختـــ|ر47268 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند| | مختـــ|ر |بــــر|
85877o|علوم |لم |مر شعر|وي سعد حسن
معهد ف ص طنط|ف|تـــن عبــــد|لسل|م فتـــوح فرج جمعه3|4346
تـــج|ره بــــور سعيدف|طمه محمود |له|دى محمد محمد66|757
5o27|7يم عبــــد |لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنهلتـــ |حمد |بــــر|
د|663|64 معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمود محمد سعف|ن مج|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد|لعزيز عطيه634529
34o|77ى |لسيد |مبــــ|بــــى علوم بــــنه|محمود |حمد خ
4|248o|حقوق طنط|عبــــد |لرحمن محمد محمد ع |لسنبــــ

د|بــــ بــــ سويف|يه ع|طف فتـــ محمد|62858
ى6595|2 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن مدحتـــ محمد يوسف 
44o356تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخخلود خ|لد عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز سلط
|373|o||يم ع محمد عط تـــج|ره ع شمسيوسف |بــــر|
44o73| د|بــــ كفر |لشيخ|عل| عل|ء عبــــد|لجو|د عبــــد|لغ
25|29oوف|تـــمحمود مديح |لسيد بــــدير معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
33857o|يم زر|عه مشتـــهر|ء شعبــــ|ن |لحسي |بــــر|
6|o7|oزر|عه |لمنصورهمنتـــ | عبــــد| محمد |لشه|وى
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه ع|دل ص|لح محمد34|228
||487oين محمد |لطيبــــى تـــج|ره ع شمسعمرو ش
53o594معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــي|سم حمدى |بــــو|لسعود ج|بــــر
تـــمريض |لزق|زيق محمود مختـــ|ر سعيد محمد عبــــد|لنبــــى648972
ود||26477 د تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد عبــــد| |لبــــكرى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طر| | لط عبــــد |لعظيم |لسعيد|566|7
24o794|ف شح|تـــه شعبــــ|ن رهسل|م | د|ر |لعلوم ج |لق|
يم 894888 د|بــــ سوه|ج|محمد منصور محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ندى محمد فوزى عبــــد |لعليم627965
26o7o3حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|جده محمد جميل |بــــوزيد
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم | صفوتـــ ميخ|ئيل جرجس 2629|9 ع| 
4|8o24تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى لط ك|مل |حمد ك|مل
8o777o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه محمد |بــــوزيد عبــــد|لعظيم|
|د|بــــ بــــنه|يه|بــــ عبــــد|لحميد |لسيد مو ع عل328857
يم |حمد |لجز|ر|448953 ف ومس|حه |لمطريتـــحمد سعيد |بــــر| ك.تـــ. ف رى و
3298o5معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرغ|دتـــ صبــــرى محمود محمد |حمد
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسر|مز حس|م محمد سيد عبــــد |لعزيز49|38|
يف محمد محمد عبــــده ع639||7 يم  ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
ف ف|روق |لدقو |258745 ندستـــ طنط|حمد |
8987o5 معهد ف ص سوه|جمحمود محمد |حمد عبــــد|لح|فظ
43o672علوم |لمنصورهنجل|ء خ|لد سليم|ن شو|ره
ر مر عل| 69|6|5 د|بــــ دمنهور|ه|يدى م|
|654|o د|بــــ ع شمس|م |حمد محمد مصط
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | ه| عبــــد |لمنعم عبــــد |لمعبــــود38887|
687o75ش|م محمد جمعه مط|وع تـــج|ره طنط|غ|ده 
د|بــــ |لزق|زيق|يتـــ عبــــده حف مصط |637765
تـــج|ره ع شمسن|ردين شفيق كم|ل لبــــيبــــ5|54||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمه| |حمد سيد |بــــو |لق|سم664|6

معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |سم|ء مصط |لسعيد |بــــو|لنج|95|8|5
5|o6|4|يم |لص|رى يم |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمصط عل|م حسن مو 835746
46o55o|تـــمريض طنط| يم|ن فتـــ سيف |لن |بــــوسعيده
2682o4|ق|وى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خليفه محمد |ل

رهيم|ن سيد |حمد |بــــو|لحسن|25|48 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|رن| صل|ح |حمد بــــش 48468|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم |لمعتـــصم رجبــــ رمض|ن55|643

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ه| شكرى ري|ض5738|
882|5o معهد ف ص |سيوطحس نبــــيل عبــــد |لتـــو|بــــ فو
ف محمود ز محمد3|2|63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|حن|ن |
زر|عه |لفيوممحمد |حمد عويس مرزوق72247

6o48||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ ع حس ع أحمد
9o2762|يم ى عبــــد|لمو |بــــر| صيدلتـــ سوه|ج زه|ر ي
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن محمد محمد |لدكرورى |بــــو حشيش692682
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حسن محمد سيد53|348
8o9342د|ر |لعلوم |لم |نجل|ء طلبــــه |بــــو|لفتـــح طلبــــه
تـــج|ره بــــنه|محمد |س|مه محمد محمد |لعنتـــبــــ262254
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| عطيه ج|د |لربــــ عبــــد |لوه|بــــ39|775
87o3o7|معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد شعبــــ|ن محمد |حمد
حقوق |لزق|زيقمنه | عبــــده محمد ج|د95|778
69o67oيم صيدله |لمنصورهن حسن حس ص|دق |بــــر|
|4896oرهف|طمه و|ئل |لم|ظ عبــــده حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــج|ره |سيوطمصط محمد سيد |لح|ج سليم|ن59857
رهمحمود جم|ل عبــــد|لعزيز محمد563|22 تـــج|ره |لق|
9o5997 طبــــ سوه|جمحمد خلف محمد |حمد

تـــ عبــــد |لبــــ|ري عبــــد |لمنعم عبــــد |لو|97|4 رهم تـــج|ره |لق|
6o33o7يم |لحو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط |حمد |بــــر|
رهعمر محمد |حمد |م|م حس 7648|2 تـــج|ره |لق|
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8o27o2|تـــج|ره بــــ سويفحمد عمر |حمد محمد
طبــــ |لسويسحمد |يمن شو عبــــد |لبــــ| محمد|688874
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمصط |حمد مصط س|لم |لمو 6873|7
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــتـــ |سم|عيل عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد غنيتـــ48|342

زر|عه مشتـــهرمريم محمد عطيه عبــــد|لغ عطيه24499
4o8788|يم |حمد حس |لمل |د|بــــ طنط|خلود |بــــر|
تـــج|ره دمنهورإيم|ن أيمن محمود خليل سعد5849|5
|48o38رهمهند حس محمد ز حقوق |لق|
ف صبــــ عبــــد|لجو|د248465 ندستـــ بــــنه|س|ره | كليتـــ 
صيدله ع شمسحمد مصط ك|مل محمد شه|بــــ |لدين9||348
26||o||ف عبــــد|لصمد زيد قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه محمد |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد ع|طف محمود محمد|96|866
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نحبــــيبــــتـــ سعيد محمد عبــــد|لحميد96||37
4oo3o7|ى عبــــد|لمنيس ق|سم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححمد خ
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمصط عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز ع  677337
75459oزر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رتـــ | بــــدرى حل عويضه
حقوق |ل|سكندريهمحمد مبــــروك ع ع محمود488397
337|3o|حقوق بــــنه|مريم |يمن محمد |حمد |لبــــن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد محمد عبــــد|لغ مصط نعمه |9|2623
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نحبــــيبــــه ط|رق حس عبــــد|لرحيم حسن847375

يم|429| يم حس |بــــر| رهمصط |بــــر| حقوق |لق|
علوم |لمنصوره|ء محمد عطيه محمد |لعر|بــــي|687366
33oo77ى  حسن  |حمد |سم|عيل |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|لي  ي
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم عبــــد|لعزيز عبــــد| عبــــد|لعزيز779|34
3|o8||حقوق ع شمسشه|بــــ عص|م سيد |لع|د
|د|بــــ طنط|ندى عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم عطيه ن6|36|6
طبــــ بــــورسعيدمنه | محمود محمود |لسيد شبــــ|ره35|8|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورع كم|ل سيد |حمد حسن |48669
طبــــ حلو|نعمر محمد ح|فظ غنيم257872
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم |بــــو |لمجد عبــــد | عبــــد ||68436
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمروه نبــــيل |حمد محمد محمود39324|
يم غض|بــــى259|52 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمن|ر عبــــد | فؤ|د |بــــر|
4889o4ء محمد جم|ل أحمد ع بــــرك|تـــ| د|بــــ |ل|سكندريه|إ
يم حسن محمد|6287| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ند | |بــــر|
4o59o2يم ل|ل |بــــر| تـــج|ره طنط| |ر محمد ك|مل 
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن مصط محمود تـــوفيق محمد426475
فنون جميله فنون حلو|نرحمه محمد سعيد |ألقرع252876
92|56o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|جر مصط حل مر
6ooo53د|بــــ |لمنصوره|نبــــيل تـــ|مر نبــــيل رمض|ن

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد سعد عبــــد|لر|زق عبــــد|للطيف45342
|34oo5تـــج|ره ع شمسمحمد ن| فؤ|د عبــــد |لح|فظ
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63|9oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف غ|دتـــ |بــــو بــــكر عبــــد |لجليل |بــــو بــــكر
حقوق |لزق|زيقيه جمعه محمد عبــــده|78|778
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |حمد |بــــو|لحسن ع|شور||83392
يم حسن محمد |لفرم|وى492365 حقوق |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
4o5665|تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء خليفه |حمد خليفه |لسلم|وى
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر محمد رمض|ن ع سيد48|255
يم محمد34|636 يف |بــــر| طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ميه محمد محمود ع ص|لح698458
264|o9 ف عبــــد|لع| عبــــد|لغ تـــج|ره بــــنه|ف|طمه |
تـــج|ره دمنهورأنس عمر ع عمر خط|بــــ493824
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرح|بــــ محمد ع عوض66|344
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريم ع|طف |لسيد عي |27736
حقوق |سيوطي|سم مصط محمد محمد3766|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشيم|ء محمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لنبــــى7|436|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسندس محمد محمد |سم|عيل427334
طبــــ بــــ سويفبــــه فرغل مر ع 2869|8
لس بــــطرس شكر| بــــطرس صليبــــ772858 تـــج|ره ع شمسك
6299o5يم تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مجدى محمد |بــــر|
د |لسيد |بــــو|لن عبــــد|492449 د|بــــ دمنهور|وفدى مج|
|2o636ندستـــ ع شمسم|يكل ع|طف بــــسخرون |نيس
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم ع عبــــد|لر|زق محمد6798|2
ش|م ق|بــــل شمس |لدين ق|675572 زر|عه |لمنصورهه| | 
|39|4oد|بــــ ع شمس|سل محمد محمود معوض
تـــج|ره بــــور سعيديوسف |يه|بــــ |حمد محمود فرج94|762

74o54 تـــربــــيتـــ |لفيوممروه عبــــد|لتـــو|بــــ مهدى عبــــد|لغ
صيدله |لزق|زيقعزتـــ محمد ح|مد سيد |حمد8|6377
347ooيم بــــسيو |لخو رهمنه | |بــــر| تـــج|ره |لق|

6|8oo5ى تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــي|ر| يوسف خ|لد بــــح
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|من|ر نشأتـــ محمد |لبــــسيو |68|75
36o453|زر|عه مشتـــهرسم|ء |سم|عيل حسن محمد نص|ر
5|4o76زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهس|رتـــ |حمد عبــــد |لمهيمن جنيدى
رى6|9|64 صيدله |لزق|زيقلسيد عم|د |لسيد سيد|حمد |لجو
يم سل|مه عبــــد |لكريم7696|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد |بــــر|
87974o  تـــربــــيتـــ |سيوطمؤمن محمد |حمد محمد
78532oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|كريم ن |لسيد محمد
498o67 تـــربــــيتـــ دمنهوربــــتـــ | مصط محمد محمد مصط
تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد عبــــد|لرحمن عوض|494354

علوم بــــ سويفندى حس|م |لدين محمد عبــــد |للطيف74|9|
د|بــــ دمنهور|ريه|م ج|بــــر بــــدر عبــــد|لحميد بــــدر6322|5
||4755| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه محمد فريد بــــيو
||7o94تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ محمد عبــــد |لمحسن محمد
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تـــج|ره |لزق|زيق |ر نبــــيل محمد |لعربــــى يوسف8|6278
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز بــــدوى238288
تـــج|ره |لزق|زيقحمد نش|تـــ ع سليم|ن|784847
يم عبــــد|لمقصود |بــــو سيد 286985 طبــــ |سن|ن طنط|حمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقسهيلتـــ حسن ع حسن |لصق952|63

262o4 ي رهرن| |حمد |لزن|تـــى |لج|بــــرى |لش| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نموده عبــــد|لحميد فتـــ سيف |لدين846656
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لبــــ نبــــيل محمد يوسف حسن عل|م7|3395
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد جم|ل |لسيد محمد47562|
88487o  تـــج|ره |سيوطيثــــم عص|م |لدين عبــــد|لوكيل محمد
2|995oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد| | محمد تـــوفيق |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقمنه | عص|م محمد محمد عم|ره323|63
يم عبــــد |لجو|د28|||4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسمه محمد |بــــر|
237o5||رتـــ|سم|ء خميس يوسف |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
26o338تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومفي |ن عبــــده خليل نسيم
2694o5| ه محمد |حمد |لغر|بــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
|3o|39يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ر| صبــــ |بــــر|
5457o7يم يم عزيز |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــيتـــر |بــــر|
6755oo|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد تـــ|مر ف|روق محمد حج|زى
4|oo2oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مرو|ن محمد سعيد سل|متـــ
صيدله |لزق|زيقس|ره ن| عبــــده |لمر |لخل|وى679886
62|o53يم جبــــر ص|لح د|بــــ د |ط|وس|م |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد ع|دل محمد عبــــد |لمنعم |حمد|433738
3336o7علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفح|زم |حمد |سم|عيل عبــــد|لمجيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديع|صم س|لم عبــــد|لمقصود ع 827385
ف س|لم |حمد نص|ر6|3322 تـــمريض بــــنه|محمود |

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومه|جر صل|ح معوض عبــــد |لتـــو|بــــ75666
2434|oرهف|طمه محمد فتـــ محمد قطبــــ علوم |لق|
6|478oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر شه|بــــ عبــــد |لقوى ع
257o|2 د ز |لفر|ر تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحبــــيبــــه مج|
763o8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد محمد |لسيد |حمد  |د
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|جر محمود عبــــ|س |بــــو |لعز عز|زى|9|786
لس عم|د حبــــيبــــ ج|د  9762|9 علوم سوه|جك
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر|ند| بــــل|ل نج|تـــى |حمد358767
تـــج|ره |لمنصورهسل مصط محمود |لحندولتـــ698566
صيدله طنط|محمود ع|دل محمد مصط 257656
يم عطو|ن|624|68 ندستـــ بــــور سعيدحمد حمدى ر|شد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيه يح |حمد مصط |لشي |235637
63o6o4ل|ل علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيوسف محمد عطيه |لشو|د 
د|بــــ حلو|ن|ج|كل عبــــد |لسيد آم يوسف784|5|
يم حسن782265 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد وجيه |بــــر|
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7|o869|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد فتـــح | يوسف يوسف
863o|9تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىد | محمد خليفه ح|فظ
3255o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد س|لم عبــــد| |لسيد

ره|س|رتـــ |م|م تـــوفيق سيد43387 د|بــــ |لق|
حقوق بــــورسعيدمحمد رفعتـــ عثــــم|ن محمد مسعود766439
وف|تـــمحمود ع |حمد |حمد |سم|عيل445627 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
||9|3oصيدله ع شمسيم |مجد محمود ز
5|58o2كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس ع|طف محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع

ره|حمزتـــ عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |44962 د|بــــ |لق|
2694o8|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يه رض| عبــــد|لعزيز محمد سليم

تـــج|ره بــــ سويفقتـــ |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد|84299
يم حسن773548 ندستـــ |لزق|زيقرحمه |حمد محمد |بــــر|
43o3o9د|بــــ طنط|ريم |س|مه |لسيد عسكر|
لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|عبــــد |لرحمن وحيد عبــــد | |لبــــدر|وى زيد624387
6|522oر |لسيد مر تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د م|
62o664يم محمد شح|تـــه تـــج|ره ج|معتـــ د |طأل|ء محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد | فتـــ مسعد حموده|982|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|جدتـــ فؤ|د حج|زى عبــــد|لر|زق|33753
صيدلتـــ سوه|جمن|ر خ|لد عبــــ|س حسن58|834
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه حس|م ك|مل محمد||24|36
يم |لدسو |لشح629998 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
يل ج |لزق|زيقمينه رض| |لسيد محمد|3|7763 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ره|كريم حمدى |لشح|تـــ عبــــد |لق|در56838| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود ط|رق عبــــد|لرحمن محمود عبــــد637298
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد معوض عبــــد|لمر حموده875|25 معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــجورج ع|دل شكرى نخلتـــ9754||
علوم |سيوطند|ء سيد شح|تـــه |حمد 888865
635o32يم سيد |حمد ر |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد م|

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمل |سم|عيل ع عبــــد |لق|در|46772
نوعيتـــ عبــــ|سيهرقيتـــ محمود فرج حسن326485
يم63385| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسلوى ربــــيع خليل |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقش|دى محمد عبــــد |لمنعم محمد سل|775352
تـــج|ره |ل|سكندريهمجدي محمد |لسيد قنديل محمد477274
7o8874 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخه|جر حل حل ن|فع مصط
يم مرزوق223234 رهسيف وليد عبــــد|لعزيز |بــــر| تـــج|ره |لق|
257o||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه ط|رق محمد ك|مل عبــــد |لعزيز شنيشن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمه حسن محمد عبــــد|لفتـــ|ح|35258
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمرو مصط عبــــد|لحميد محمد|82788
|2|o86يم محمد رهسم|عيل |حمد محمد |بــــر| علوم |لق|
يم حف حس 25447| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرن| |بــــر|
ندستـــ حلو|نعمرو محمد صل|ح |لدين محمد بــــريقع445994
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9o2439 يم محمد د|بــــ سوه|ج|يف محمد |بــــر|
9o8|2|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنشوى محمد عز |لدين |حمد
ف سعد عبــــد |لحليم |حمد|726|44 حقوق طنط|يه |
2|26o| علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف صل|ح |لدين مرزوق عبــــد |لمحسن
ر329664 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ند| رض| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لظ|
تـــج|ره طنط|خلود محمد عبــــد |لحليم |لمغ|زى689537
68o574|يم محمد حسن د|بــــ |لمنصوره|يه خ|لد |بــــر|
يم محمد|224245 ره|ل|ء محسن |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسجيه|ن مختـــ|ر فتـــ عبــــد|لع| ||54|3
42|3o8تـــج|ره كفر |لشيخمعوض شح|تـــه |لسيد |لجد|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رحمه محمود |حمد محمود عز |لدين62873|
د|بــــ |لزق|زيق|نغ|م زكري| |لسيد ع يوسف|777346
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد كم|ل |حمد محمود5||856
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود جم|ل محمد محمد5|2733
يم|4|7566 معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن ع|شور محمد إبــــر|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيديم|ن محمد عبــــد |لمنعم |لسيد نوي 773588
تـــج|ره |ل|سكندريه ع|صم عبــــد |لمنعم محمد عزوز477534
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى س| محمود |سم|عيل259694
87537o|ء جم|ل عويس عبــــد|لمطلبــــ| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| 
علوم كفر |لشيخبــــسمه عبــــد |لعزيز محمد حم|دتـــ436949
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حور عبــــد|له|دى حسن عبــــد|له|دى239525
قتـــص|د م حلو|ن|دين| حس جمعه حسن43||85
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمه ع حل يوسف |لصعيدى|62388
526|o5 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــكريم ه| ج|بــــر أحمد مصط
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدشذ| |حمد |لسيد جعفر درويش|47|75
تـــج|ره |سيوطنج|ه محمد تـــوفيق عبــــد|لع| 885442
ف عبــــد |لص|دق محمد س774966 تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لص|دق |
ره|سيف محمود |لسيد محمد225748 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
33977oطبــــ بــــيطرى بــــنه|تـــ محمد |حمد عو|د
7673o5| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر نبــــيل عبــــد |لرحمن حس محمد

3395|| رهمل مجدى سعد محمد ن تـــج|ره |لق|
5o5969د|بــــ |ل|سكندريه|سيف |لدين |س|مه عبــــد|لسل|م عبــــد
|2582oد|بــــ ع شمس|فرح بــــ|سم محمود حل
4o3975يف تـــوحيد |لمر صقر د|بــــ |ل|سكندريه|ممدوح 
علوم طنط|ريم جم|ل محمد شو خليفتـــ5|4326
8o49oo| |لسن |لم |س|ندي |مجد شح|تـــه عط|

563o5| تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد ر|فتـــ سيد حس
5o5|68ر نبــــيل فؤ|د سعيد |سطف|نوس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|
صيدله ع شمسمصط |حمد محمد |حمد محمد عي352979
ن| محمد |بــــو زينه محمد بــــنه685926 تـــج|ره طنط|م
 |حه وفن|دق |لفيومحن عص|م عبــــد |لحفيظ رف|546|2|
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8o9663تـــج|ره بــــ سويفمحمود رض| رمض|ن رجبــــ
9|o938 طبــــ سوه|جتـــوم|س مو لط ش|كر
27o352علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمرو سعيد رجبــــ |لقمرى
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد عبــــد|لكريم |لسملي9|2462
435o2|صيدله |ل|سكندريهحس شلبــــى شح|تـــتـــ شعيشع
8o|45|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر فتـــ بــــك محمد|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطعبــــد| ع|بــــد بــــكر تـــ|مر  9|8836
يم شبــــ||2332| يم |بــــر| د|بــــ ع شمس|سهيله ع|دل |بــــر|
27|oo8|معهد ف ص بــــنه|يم|ن ط|رق |حمد يوسف رمض|ن
|د|بــــ |لم |سم|ء خ|لد محمد حسن|7484|8
ره|حس مجدي عبــــد|لعزيز محمد||3279 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |سيوطر| | محمد ع طميش 879934
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمود محمد فوزى |للبــــودى|24737
62645oعلوم |لزق|زيقم عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف عطيه عطوه
3386o8د|بــــ بــــنه|ي|تـــ محمود عبــــد|لحميد محمود ق|يد|
7849|oصيدله |لزق|زيقسمر عبــــد |لفتـــ|ح تـــوفيق محمد
75o886ر يم ز يم حل |بــــر| وف|تـــسيف |لدين |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
25733oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند محمد سعيد زلط

|86o6ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد محمد ز محمد
يم |لدسو 9|633| فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهندى حس|م |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نيه حس|م محمد محمد |لطنبــــد|وى|5672|2

66|3oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط محرم محمد ربــــيع
د|بــــ حلو|ن|ج|ل| ع|طف صليبــــ تـــ|درس27929|
8o8o38|معهد ف ص بــــ سويفمل |حمد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمنه مجدى |بــــو |لعل| عنتـــر769765
4277o3طبــــ طنط|محمد عبــــد|لحميد مصط محمد مسعود
68o|o3ندستـــ |لمنصورهمحمد ن|در ن محمد
تـــج|ره |سيوطم | ف|يز ن|دي نجيبــــ6447|8
5o45o3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــ محمود سيد |حمد س|لم
49324oتـــربــــيتـــ دمنهورمحمد نعيم |سم|عيل ع |لسبــــ
64|2|o|حقوق |لزق|زيقيه عبــــد|لفتـــ|ح محمد يوسف
حقوق |لزق|زيقسحر |حمد محمد مصط مطر786487
8|7o65|نوعيتـــ |لم |يه ن|دي حسن محمد
9o94|6 حقوق سوه|جرؤى عمر |لبــــدرى ه|شم سعد
يم |بــــو زيد428623 علوم طنط|سم|ء جم|ل محمد |بــــر|
ره|ه|جر غريبــــ محمد رجبــــ6||24| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لجيد6|3547
6786o4ي طبــــ بــــيطرى |لمنصورهغ|ده محمد رض| محمد |لسعيد |لدم
حقوق بــــنه|جه|د ن عبــــد |لرحمن محمد سيد |حمد266778
699oo9|يم سليم طبــــ |لمنصورهلسيد ع |لسيد |بــــر|
63o7|5ق|وى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقكريم |حمد فوزى حسن |ل
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7o5762كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمحمد محمود |لسيد |لعدل محمد جمعه
46598o|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخنجيل شنوده مو ف|نوس معهد ع| 

265o4رهمحمد ف|رس عبــــد|لقوى |بــــوزيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o562د|بــــ بــــ سويف|صبــــ|ح ممدوح محمد مرد|ش

ري|ض |طف|ل |لمنصورهغ|ده نبــــيل بــــدر|ن عبــــد |لحميد |ل|684666
تـــج|ره |سيوط بــــتـــس|م حس|ن عبــــد|لمجيد حس|856|89
4o6278حتـــ وفن|دق |لم |ن|ريم|ن سم محمد محمد ع|شور| 
تـــربــــيتـــ سوه|جكرستـــ | يعقوبــــ حليم حبــــيبــــ  896523
6o2537حقوق |لمنصورهمحمد كم|ل حس مصط ز
6|8o96 يم دسو يف |بــــر| ين  تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طش
6o6o89|يم |بــــوغ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد جم|ل |بــــر|
7|3o44|تـــج|ره بــــور سعيد|حمد محمد محمد محمد عبــــده ند
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى محمد ع محمد |لفو39778|
5||85oتـــمريض دمنهورنور |لدين أحمد صبــــ أحمد مقلد
د|بــــ |لمنصوره|من|ر محمود شعبــــ|ن |سم|عيل رضو|698885
6|844oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |لعربــــى عج |لسيد حموده
25o|o6| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن فوزى بــــدوى خ |
تـــربــــيتـــ دمنهورجه|د سعيد دحس|ن |لسيد499444
يم سل|م37||27 يم سعيد |بــــر| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر |بــــر|
4|3|2oيم عبــــد|لغف|ر |بــــولبــــده تـــربــــيتـــ طنط|مريم |بــــر|
64o472| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ع محمد |حمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس| |حمد تـــوفيق محمد62245|

ه ع محمد ع |64484 د|ر |لعلوم |لفيومم
53o3||تـــ ج|بــــر ع محمد تـــربــــيتـــ بــــ سويفم

يم سليم93|483 يم |بــــر| حقوق |سيوطجيه|ن جم|ل |بــــر|
69o|46معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود عز مصط محمد عوض
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه ه| أم محمد||6334
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رن نزيه جرجس خليل24883|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يم|ن |حمد عبــــد |لسل|م |لكبــــ|ش||937|4
7o3964تـــربــــيتـــ |لزق|زيق |لسعيد |حمد |لسيد عج|ج
لسن ع شمس|يري س| عي بــــقطر|98|8||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيوستـــ | يوسف ص|بــــر يوسف6869|3
336o|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| رض| رمزى محمد
6353o6|تـــمريض |لزق|زيق يم|ن حمدى حبــــيبــــ |بــــو ورده
|لسن |لم |محمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح مح|رم492384
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنور| يوسف محمد |لشه|بــــى52|8|6
7834o|نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر محمد |لسيد محمد

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد| | غريبــــ محمد عبــــد |لحفيظ58492
82o5o5تـــربــــيتـــ |لم |ل |ء جم|ل محمد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| سعد |قل|ديوس ميخ|ئيل46|354
ر|ء محمد سيد حسن محمد 8|52|| ره|ف|طمتـــ |لز د|بــــ |لق|
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كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمدي |حمد ط|يع محمد4|8675
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدول| ي| يو|قيم رزق |7|7576
يم حسن |لربــــ|29|349 زر|عه ع شمسف|طمتـــ حس |بــــر|
27o78||نوعيتـــ |شمونحن|ن ي| عبــــد|لمنعم حسن |بــــر
273|4o| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــسل|م |لمزمل محمد مصط
5o|784تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــسنتـــ حمزتـــ عبــــد | ه|شم |سم|عيل
4|o542|يم محمد مشعل تـــج|ره طنط|نس محمد |بــــر|

علوم |لفيومعمر |حمد رمض|ن حس|ن 655|7
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى خ|لد رش|د مر57334|
يم |حمد|755355 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم| محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد سيد محمد محمد |بــــوغ|نم7979|3
يم حج5675|7 ن| |حمد محمد محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م

|8o74تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحس محمود حس محمود
رهي| |يه|بــــ صل|ح |لدين حسن ل|ش 3926| ندستـــ |لق|
ى68773 ى محمد خبــــ تـــربــــيتـــ |لفيومخلود خبــــ

يم|2948|7 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيه |لسيد عبــــد | ع |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|نوره|ن |حمد عبــــد|لخ|لق خف|جه|579|2
|د|بــــ بــــنه|ن| حسن ن| حس 823|33
يم محمد|3|3592 تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوط  بــــ|نوبــــ ممدوح د| |ل سعيد|767|89
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمجد خ|لد عبــــد |لسميع مر |452893
صيدله |ل|سكندريهشه|بــــ محمد سعيد ع شح|تـــه477325
يم |حمد محمد7|6383 د|ر |لعلوم |لفيوممحمود |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|رح|بــــ جم|ل سعيد عبــــده3||429
83o533تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لش| حس عبــــد|لش| حس
|25o94ندستـــ ع شمسمريم تـــ|مر حسن محمد عيد

تـــمريض |لفيوم بــــتـــه|ل وجيه محمد ش|كر|885|7
772o79علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود ي| محمد محمود عتـــم|ن
علوم |لمنصورهخليل |حمد خليل سليم|ن ع|مر7|4333
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهعل|ء محمد ع محمد6|7555

33252| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمل رزق عبــــد |لحميد ع
3|9o84 ره|رحمتـــ محمد محمد حن د|بــــ |لق|
تـــج|ره دمنهورد| | |حمد محمد عبــــد |لغف|ر45|476
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جو|ن| د|ود د| |ل متـــرى54937|
د|بــــ ع شمس|نيف ع|طف تـــ|درس خليل ميخ|ئيل342378
يم|223273 يم |بــــر| د|بــــ حلو|ن|حمد عل|ء |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهسمر عم|د عبــــد |لمحسن محمد محمد|68575
7789o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ي|سم |لسيد محمد |حمد عليوه
322636| تـــ محمد |م عبــــد|لع| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م
لسن ع شمس| |ر محسن كم|ل سعيد |لد||997|2
5o9694 |طبــــ |ل|سكندريهمصط محمود محمد مصط ش
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ش|م مصط كم|ل |لحلو9|59| رهمرو|ن  حقوق |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |بــــوبــــكر |حمد محمود نويه9|2864
ق|وى529253 ف |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسري|ض ع ع م
علوم ج|معتـــ |لسويسع عل|ء ع حسن328835

حقوق بــــ سويفل|م عم|د |لدين ر|تـــبــــ حس |52622
يم عيد محمد24|87 معهد ف ص بــــ سويفل |ء |بــــر|

د|بــــ كفر |لشيخ|عمرو جم|ل محمد محمود دبــــور|723|4
ر محمد |لحسي |693575 د|بــــ |لمنصوره|حمد م|
|د|بــــ بــــنه|عمر صل|ح جوده سيد |حمد357595
78||9o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ك|مل محمود صبــــ |م
تـــج|ره بــــنه|مريه|ن محمد عبــــد|لوه|بــــ غريبــــ7|3298
|د|بــــ طنط|سعيد ع سعيد ع |لسبــــ427468
9o6383|ء ع|طف ع عبــــد|لحليم| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
8477oo ه خ|لد عبــــد|لد|يم ع تـــمريض أسو|نشه
63oo83تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد فتـــ عبــــد |لحميد
يم جوي|44|68 ندستـــ |لمنصورهحمد وليد عبــــد |لغف|ر |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه فتـــ عبــــد|لع|ل ع|23577
يم محمد357583 علوم بــــنه|محمود ع|دل |بــــر|
يم769269 تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشنوره|ن سليم|ن محمد |بــــر|
يم عثــــم|ن449967 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخندى صل|ح |لسيد |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|لي |يمن محمد عبــــ|س246|75
 |حتـــ وفن|دق |لم |ين نتـــ فه م | 883266
756o|6 ندستـــ |لسويسعبــــد |لرحمن جم|ل محمد حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحن حس محمد محمد57985|
تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد حسن|3268|4
تـــج|ره سوه|جكريم محمد فرج | محمد  894935
رهيه ع|دل محمد علوبــــ|32448| عل|ج طبــــي |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م من عبــــد|لمنعم |حمد حويتـــ499|27

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| محمد عبــــد|لق|در محمد87683
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط حمدي |دريس ع 54|824

تـــ عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|4|944 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسم
9o2797 معهد ف ص سوه|جرحمه ع محمود عبــــد|لرحيم
845o5||يم |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن|ء سليم|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدى مهدى محمد |لخليفتـــ248697
6o4993طبــــ بــــيطرى |لمنصورهن|دين مجدى ع |لرف| |لشخيبــــى
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ جميل محمود |لسيد|335985
زر|عه |ل|سكندريهكريم|ن صل|ح محمد مختـــ|ر محمد478257
يم محمد حم984||4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد محمد محمد |بــــر|
7o385|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عم|ر محمد لط عبــــده ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد محمود حسن |حمد ع65826
68o773|معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى |لشن|وى محمد |لسعيد |لسم
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرفعتـــ مبــــروك أحمد رفعتـــ عبــــد|494738
يم محمود |لغني 649|34 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|كر|م حمدى |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدبــــه عبــــد | |لسيد عبــــد |433|62
طبــــ |ل|سكندريهمحمد عص|م زكري| خليل95|2|5
447o3oيم |لسيد جمعه كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــبــــ|سم محمد |بــــر|

2o73o| رهحمد مصط عبــــد |لمو مصط تـــج|ره |لق|
ش|م محمد |حمد ج|د634383 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد 
علوم حلو|نن رمض|ن |حمد عبــــد |لع|ل|7|522|
حقوق بــــ سويفمحمد بــــه|ء |لدين شح|تـــه |حمد7266|8
طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ طريق سق|ره |لهرممحمود مدحتـــ |لسيد محمد |بــــوزيد|562||
7o4753|يم ره|ء ج|بــــر عبــــد |لخ|لق |بــــر| صيدله |لق|
علوم |لمنصورهندى مجدى عبــــد |لغ |لسيد حسن|69266
علوم |سو|نرقيه عبــــد|لنبــــي عبــــد|لبــــ|سط خليل867358
428oo6تـــج|ره طنط|روفيده |حمد محمد ع رمض|ن
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدروز|ن| تـــيمور جم|ل عوض من764684
5o9494زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود محمد |م خليفتـــ سيد |حمد يونس
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــتـــ | محمد |حمد |لقربــــى محمد حسن2|4858
6939o|تـــج|ره |لمنصورهش|دى رض| ميخ|ئيل عوض ميخ|ئيل
بــــه6526|| علوم ع شمسمريم س| يو|قيم و
8o565| رتـــ|زينبــــ |حمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
63566o بــــي ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نف|طمه محمود |لسيد سليم|ن |ل كليتـــ 
25o39|بــــه رتـــ|ه|جر شو ح|مد محمد و لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

372o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه ح|زم ف|روق محمد
رهردينتـــ ش|دى عبــــد |لغف|ر مصط |6||2| حقوق |لق|
26643oلسن ع شمس|منه | عم|د عبــــد|لعظيم درويش
حقوق |لزق|زيقف|يزه محمد حسن محمد3|6267
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كريم محمد ه|شم كيل| 5||53|
صيدلتـــ |لم |مريم عرف|تـــ عبــــد|لعظيم محمد4677|8
ندستـــ |لم |حم|ده جم|ل فرغل عبــــد|لفتـــ|ح859233
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|خلود ط|رق مصط محمد849539
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد ح|تـــم محمد محمد مصط |لقر|66|77 ع.
5|o8o8معهد ف ص |ل|سكندريهعمرو عطيه محمد محمد عمرو
ن| عص|م حس فرج26332| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
63o793| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|مصط محمد |لسيد عبــــد
د|بــــ ع شمس|وق مدحتـــ عزتـــ محمود محمد2428|3
رهسل محمد بــــدوى صبــــ22|233 حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ |سيوطمريم صل|ح فكرى جيد237866
483o49ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم مدحتـــ شعبــــ|ن رجبــــ خليل
نوعيتـــ |لزق|زيقمه| ع|طف عزتـــ |لسيد سويلم629435
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|2283|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روميثــــ|ء مصط محمد مصط درويش4475|6
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858o|2علوم |لم |ه|جر كم|ل سيد محمد
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد زكري| محمد عمر ش|دى||26583
765o4oتـــج|ره بــــور سعيدجه|د محمد محمود |حمد |لحط|بــــ
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج  يه حس|م |لدين يوسف عبــــد|لع|ل|896332
6252o7|طبــــ |لزق|زيقبــــ|نوبــــ وجدى رمزى سعد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مرو|ن عبــــد|لرحمن فرج نص|ر337778
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرروى |س|متـــ |لسيد يوسف عوض|2336|3
تـــج|ره ع شمسمحمد مصلح شح|تـــ مصلح369792

2348oلس جورج صبــــرى فه و|صف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ك
يم ملي 263647 طبــــ ع شمسيه عبــــد|لغ |لعفي |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د س|مح محمد |لجن|وى528769
تـــمريض |سيوطتـــ|مر محمد ش|كر مصط 7745|9
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حسن محمود |لسيد مو||4556
ندستـــ حلو|نروضتـــ محمد سيد مر6368||
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ عص|م مختـــ|ر محمد879|6|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد حس|ن عبــــد |لعزيز |لسيد حس697272
778o7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلسيد متـــو سيد |حمد متـــو |لعلي
5o9478تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد سعيد محمد محمود ع |م|م

د|بــــ بــــ سويف|ه|له جم|ل عبــــد |لسل|م حسن62374
|58o42تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نند ع عبــــد |لس|تـــر شح|تـــه
يم نمر|383|2 ء حل |بــــر| رهحس|م |لدين ه| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|عمر خ|لد فرج | فرج عبــــده3236|6
49|o22ش|م |حمد محمد سليم ق|سم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د| | 
5o4274علوم |ل|سكندريهآن جورج فخري صليبــــ
علوم بــــنه|ف|طمه طلعتـــ محمد |لج|بــــرى حسن|26483
32oo99ندستـــ ع شمسسيف محمد عبــــد|لوه|بــــ ي|قوتـــ

3oo28|يم بــــهجتـــ ره|م| |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــزي|د ص|بــــر سليم|ن ملي حم|د||2|25
نوعيتـــ |لمنصورهسميه صل|ح محمد |لعدل |بــــو |لمع|7574|7
34|58o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد فتـــ محمد ص|لح

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نره|ن خ|لد رزق |لشح|تـــ525|4
9|o888  تـــج|ره سوه|جعص|م عبــــد|لع|ل عبــــد| عبــــدربــــه
7o5958|طبــــ |لمنصورهيه محمد صبــــرى محمد فرحه
2334o6ف |حمد ع لسن ع شمس|مروه |
68o4|6حقوق |لمنصورهوليد رض| فضل ع|بــــد حسن
439o97طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود عطيه |لدسو |لديبــــ

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد محمد مك|وى محمد46238
5|955oتـــج|ره دمنهورند عبــــد|لمجيد محمد حنوره
25oo88طبــــ |سن|ن طنط|ر| | عبــــد|لحميد عبــــد|لمحسن |لقرش
5|4o8|علوم |ل|سكندريهسل ص|لح شح|تـــه عفي |لعقبــــى
5|878oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسل تـــ|مر ي  شكر حسن صو|ر
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|572o7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | حمدى مصط |حمد مو
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر ش|كر عبــــد|لفتـــ|ح مخلوف253262
26|34oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو محمد فتـــ عبــــد |لنبــــى ز
859o86يم نوعيتـــ |لم |من|ل رمض|ن محمود |بــــر|
| محمد سعد حسن675848 د|بــــ |لمنصوره|ي
3355|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن ربــــيع عبــــد|لر|زق ع
تـــج|ره ع شمسريم |يه|بــــ منصور عبــــد|لحفيظ منصور322222
2|228o| تـــج|ره ع شمسحمد س| عطيه ع |لهتـــي
|2o876|يم لسن ع شمس|ل|ء حمدى خليل سيد |بــــر|
| ص|لح سنو عبــــد|لمجيد222232 د|بــــ حلو|ن|ي
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن |حمد ي| محمود محمد ح675476 م |لع| 
8|66ooلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر رجبــــ طه محمد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد خ|لد زكري| بــــسطوي |بــــوعمر||647|4
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجه|د ق|سم |حمد محمود5|8448

5o932تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد عبــــد |لعزيز كم|ل ع
4o3878|حقوق |ل|سكندريهسعيد محمد عبــــد |لحليم |حمد |لرف
فنون جميله فنون |لم |سل محسن حس|ن محمد  7477|9
ل|ل|342269 نوعيتـــ عبــــ|سيهيتـــ ص|لح |لسيد محمد

تـــج|ره بــــ سويفندى محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لجو|د52877
43o76||طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخروى فوز|ن محمد فؤ|د عطوه
رهعبــــد |لرحمن حس محمد عبــــده388|3| تـــج|ره |لق|
26o747صيدله طنط|نرم ع|طف عبــــد|لرحمن ع
ندستـــ طنط|تـــوحيد سل|متـــ عبــــد|لبــــ| قرط|م|8||45
64875o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد محمد بــــدوي عبــــد
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عفتـــ عيد |حمد يوسف|796|42
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرحمه منتـــ عبــــد |لغ |حمد753847
د سعد626875 د محمد مج| تـــج|ره بــــنه|ندى مج|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمل محمد |حمد سل|مه|248||4
8o8955 تـــج|ره بــــ سويفجورج بــــبــــ|وي متـــي|س حن
33359o|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد عبــــد|لعزيز محمد عم|رتـــ
||7o|5يم لس جوزيف |نور |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسك
43|o72صيدله |ل|سكندريهمنيتـــ عبــــد|لحميد محمد |سم|عيل خليل
349o34ره|شيم|ء محمود ع ع |لزيدي ثــــ|ر |لق|
9|o45| حقوق سوه|جمصط |حمد مقبــــو حمد|ن

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يم|ن جم|ل صل|ح محمود|57|52
69654oيم حقوق |لمنصورهرو|ن ربــــيع |لنبــــوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل رجبــــ |حمد رجبــــ خميس7444|5
تـــج|ره دمنهورس|ره حمدى محمود |لبــــن|||4983
فنون جميله عم|ره |لم |قتـــ عمر عبــــد |لفتـــ|ح محمد غنيم|676499
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو أيمن عوض ع خ|طر447267
343o35معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |م محمد معروف |بــــو ستـــيتـــ
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486o92يم يم خميس |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمرفتـــ |بــــر|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعثــــم|ن عبــــد |لعزيز يوسف عطيتـــ779388

تـــج|ره بــــ سويفجه|د طه حس |بــــو |لح|رثــــ68246
83||o2تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم|ري| يوسف حنس بــــدروس

2|o6|زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمد محسن عطيتـــ |حمد
68255oيم طبــــ |لمنصورهمروه عل|ء سعد |لرف| |بــــر|
637o5|ثــــ|ر د |ط|ندى كيل| عبــــد|لق|در |حمد

45oo2تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد ن|دي |سم|عيل عبــــد |لحميد
م ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح ع عبــــود|774365 طبــــ |لزق|زيقد
نوعيتـــ كفر |لشيخصف|ء ج|بــــر محمد |لص|وي62|5|4
يم عبــــد | |بــــر779855 نوعيتـــ |لزق|زيقرن| عبــــد | |بــــر|
ف |264796 يم  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لشيم|ء ع|دل محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود عزتـــ محمود عبــــد |لرحيم756939
69o|95د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|متـــ عبــــد | عبــــد |لعزيز عبــــد |لنبــــي
4o74|8| |يم |لخن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيتـــ طلعتـــ فتـــ |بــــر|

رهمحمد ع |سم|عيل محمد34735 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه |ل|سكندريهم| محمود كم|ل إسم|عيل قمورتـــ|543492

247o9تـــربــــيتـــ حلو|نندى |حمد نور|لدين ع عمر
|438o5|رهندرو مجدى زكرى ش|كر حقوق |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طد | |حمد |حمد محمد |لسيد623887

83o82تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد| نبــــيل عبــــد| |حمد
حقوق |ل|سكندريهمريم فتـــ صل|ح عبــــد|له|دى صبــــ|ح527578
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد حسن شح|تـــه |حمدعبــــد|لـله|322|26
علوم |سو|نمصط |حمد محمد ج|د|835745
يف689383 ر  يف |حمد م| تـــج|ره كفر |لشيخف|طمه 
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهملك مجدى سعد مدبــــو5784||
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 675498

يم|8732 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |حمد ك|مل |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء ع|دل محمود محمد ش| |5|2542
23642oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل ص|لح شبــــل |لسيد ص|لح

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه مصط محمد تـــوفيق محمد|5738
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمد مصط |ل|م|م35|683
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمينتـــ حس رمض|ن |لسيد|5|4977
5o7357يم سعد| عبــــد|لع|ل ع صيدله |ل|سكندريهمريم |بــــر|
864o38حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عمرو خلف | |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد رجبــــ سعيد عبــــد|لعليم|244635
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد رجبــــ عبــــد |لحميد محروس |لنقرود529458
8254ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسل ع يوسف |بــــوزيد
تـــج|ره دمنهورحن|ن بــــدر محمد عبــــد|لمقصود لويزى4789|5
432o53|رى علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن عثــــم|ن يسن محمود |لجو
طبــــ ع شمسحس|م ح|سن حل |لجندى429845
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تـــربــــيتـــ حلو|نمل حس|م سعيد جوده|5935|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم بــــدر عبــــد | |حمد43777

تـــمريض |لم | بــــه|ء ربــــيع عبــــد|لرحمن حسن858527
تـــج|ره |لزق|زيقسلوى يوسف عبــــد|لمجيد يوسف635625
9o28||  علوم |سيوطعزه صل|ح كم|ل |لدين |بــــوزيد
6o|o62|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد | صبــــرى بــــلتـــ| رخ
25983oيم |لجمل  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد |بــــر|
76548o|يم |حمد محمود محمود عمر ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
علوم طنط|محمد |س|متـــ محمد |لسيد |بــــو |لمك5|4275
ندستـــ بــــنه| |ر ط|رق محمد عثــــم|ن32||36 كليتـــ 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يوسف محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لعزيز|62789
9o292| تـــج|ره سوه|جمحمد |لسيد محمد عثــــم|ن
35o77|صيدله ع شمسس|رتـــ ع|دل تـــوفيق محمود

|93oo|يم عز شعبــــ|ن تـــج|ره بــــ سويفحمد |بــــر|
88638o|علوم |سيوط بــــ|نوبــــ روم| شو |سحق
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر ن| |لسيد حس عمرو826|32
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد محمد ه| طه حموده765335
8257o2|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديفن|ن خ|لد محمد زين |لع|بــــدين
64o462| حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد سعيد عبــــد |لو|حد عوض عبــــد| 

رهع|دل ع|شور عبــــد | حسن محمود42286 عل|ج طبــــي |لق|
|46o3| رهف|طمه محمد يوسف مصط تـــج|ره |لق|
2429o2رهمحمد عبــــد|لنبــــى سليم س|لم تـــج|ره |لق|
يم زيد62969| ره|يم ع |بــــر| عل|م |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د ممدوح محمد مصط تـــ|مر66|765
8|3o34تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد محمد عبــــد|لحميد قن|وي
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عمرو عبــــد|لفر|ج حس 843542
يل ج |لزق|زيقل|ء محمد حسن س|لم|778924 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس عبــــد| عبــــ|س عبــــد|لمحسن26|825
9o9o93 د|بــــ سوه|ج|زي|د ع|طف فرغل عبــــد|لمجيد خليل
زر|عه سوه|جعبــــد| |بــــو|لوف| عبــــد| مهر|ن  2|9239
ر |لسيد عبــــد|لمنعم 2|3399 طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن ط|
84o9o9تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــزينبــــ |س|مه سل|مه عبــــد|لد|يم

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|در عط| عبــــ|س |حمد42579
8o8|25 علوم |لم |خلود محمد محمد ع
543o89|زر|عه طنط|ل|ء مصط صبــــ مصط نص|ر
زر|عه |لزق|زيقحمد ي|قوتـــ |لسيد خليل ع عر|م|629472
7843o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|خلود عبــــد |لرحمن محمد |حمد محسن
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مل |لسبــــ| عبــــد| محمد حسن|643536
5|o|86|طبــــ |ل|سكندريهمحمد |حمد فتـــ |لش
9o4|83|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد فوزى |حمد |لسيد

د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء طه س|لم محمد59257
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحن|ن محسن عبــــد|لمنعم |حمد337353
5|6o64ن شح|تـــ عبــــد |لحميد عبــــد| علوم دمنهورسحر ع
5o9455د|بــــ دمنهور|عم|ر ي| ح|مد |حمد ع |لصعيدى
يم ع442424 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعل|م زغلول فؤ|د |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد | محمود محمد سل|م562|68
35667oتـــمريض بــــنه|من|ل |لسيد محمد سعيد حج|زى

يم67732 ندستـــ |لفيوممحمود محمد زكري| |بــــر|
4o3766 ف محمد علوى ل|ش تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |
7575o8د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــسنتـــ رض| محمد عل|م
ف487|79 معهد ف ص |لزق|زيقمنه عبــــد |لرحمن محمد جوده 
يم498|85 ي |لعزبــــ |بــــر| صيدلتـــ |سيوطس|ره ي
755o4oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمصط محمد |بــــو |لحسن |حمد
5o9o|3زر|عه طنط|سعيد مصط سعيد مصط محمد |لعز
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيمن محمد شعبــــ|ن سيد بــــهلول|88|4|3
تـــج|ره بــــنه|وليد نبــــيل محمد |لمغربــــى3|2652
6o4o3|تـــج|ره بــــ سويفسم|ء ف|رس عويس محمد

 |حه وفن|دق |لمنصورتـــزي|د ع|دل عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد 662|68
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر عبــــد|لحميد |نور عبــــد|لحميد3|6|32
8o2952|معهد ف ص بــــ سويف|سل|م محمد سيد عط
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــوق ك|مل |سم|عيل ص|دق |لنج|698654 م |لع| 
8|o579د|بــــ |لم |يم|ن عبــــد|لبــــ|ري عبــــد| عبــــد|لبــــ|ري|
437oo3ين ع|دل |م|م حسن |لبــــدوى نوعيتـــ كفر |لشيخش
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عص|م محمد حس حج|بــــ2||767
رهكريمتـــ ع|دل عبــــد|لفر|ج عبــــد|لل|ه326878 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد محمود |حمد مصط 759253
يم ع|صم فرج محروس |لقديم|8||258 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
يم |لشوربــــ 2|73|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   جمعه |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |د| | سعودي خلف عبــــد |لمجيد534569
زر|عه |ل|سكندريهحمد فؤ|د عبــــد |لش| رف| مهر|424633
7646o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م جم|ل حمدى |لفرم|وى |لسيحي
429o64|تـــج|ره طنط||يم|ن عطيه |لسيد محمد ند

46oo7ى عك|شتـــ محمود عمر|ن تـــربــــيتـــ حلو|ننهله ي
4o836o|تـــج|ره طنط|حمد محمد رض| |حمد سليم|ن
8o|578 حقوق بــــ سويفسميه |حمد عط| تـــو
8355o6معهد ف ص سوه|جحس|م حسن |حمد طه
226o32تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطخ|لد وليد محمد محمد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر |حمد رش|د عبــــد |لنبــــى |ل236|25
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن محروس عبــــد|لقوى شفيق محمد|23799
7o9|28|طبــــ |لزق|زيقسم|ء |حمد ع س|لم
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنصور محمد منصور |حمد شح|تـــتـــ|38|64
52o62o ف عبــــد|لعظيم |بــــو |لحس كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورحن|ن |
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52o|6|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنيف ش|كر عبــــد |لمجيد ن
34o297معهد ف تـــمريض بــــنه| ي|سم |حمد محمد عبــــد|لصمد
يم||69483 ه |حمد سعد |لسعيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم

علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عبــــد |لمع عبــــد |لمعبــــود عبــــد 26637
7|o773د محمد مو |لسخرى تـــج|ره ج|معتـــ د |طذي|د وليد مج|
456|4o|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد بــــكر عي ع عمر
7o4394| طبــــ |لزق|زيقل|ء خ|لد عتـــربــــى محمد ل|ش
تـــربــــيتـــ دمنهورد | |س|متـــ |لسيد |لقص|ص497269
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق أسم|ء محمد لط محمد633444
6222o5|يم نبــــيه عط تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |بــــر|

4oo8||ره|يم|ن مصط حسن عبــــ|س د|بــــ |لق|
426|o6 تـــج|ره |ل|سكندريهن|ء |حمد محمد رمسيس |بــــو حس
8|4o35|يم سيد يم محسن |بــــر| |د|بــــ |لم |بــــر|
4o3258|حقوق |لمنصورهمنيه محمد |لسيد |لش|ذ محمد
8826o3  و|رى صد ر|تـــبــــ طبــــ |سيوطه|يدى 
33474oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|خ|لد عص|م نج|ح عبــــد|لحليم
9o68|4 زر|عه سوه|جن|ديه سليم|ن محمود عبــــد|للطيف
ه عص|م محمد |لمر ع689947 د|بــــ |لمنصوره|ن

7689o| زر|عه |لفيومر|عوثــــ جم|ل جرجس م
تـــمريض ع شمس ي|سم ي| سعيد محمد348356
326o|3ش|م محمد |لسيد حقوق حلو|ند| | 
696o2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهريه|م خ|لد عبــــد |لحسيبــــ عبــــد |لو|حد بــــدوى
حقوق |لزق|زيقنوره|ن عص|م عزتـــ عبــــد |لمجيد643426
يم عبــــد |لحليم |لسيد635548 نوعيتـــ |لزق|زيقنرم |بــــر|
حقوق |لمنصورهيم|ن عيد بــــرك|تـــ |لبــــردويل|2|6455

3757oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ |يمن محمود عبــــد |للطيف
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مح رأفتـــ مرزوق تـــوفيق  895575
د|بــــ |لزق|زيق|س|مه محمود محمد عبــــد| |لجز|ر637792
4o9453ى تـــج|ره طنط|أحمد ع|دل محمد مصط |لح
طبــــ بــــنه|م|رين| عزتـــ عط| يوسف248647
يم|3734| يم |بــــر| تـــج|ره ع شمسع |حمد محمد |بــــر|
25o46oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | محمد مصط محمد سليم|ن
ف |لسيد شلبــــى|434564 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مل |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره حسن س|د|تـــ عثــــم|ن6264|6

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حسن|ء ع نمر محمد52822
9oo28| ه سعيد محمد فرج | رهم د|ر |لعلوم ج |لق|

رهعبــــد|لرحمن ص|لح عمر|ن كريم6|7|22 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن محمود دسو محمود332479
ى فهيد3|79|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طسوز|ن |حمد محمد ي
4o4285|يم ج|د |لربــــ د|بــــ دمنهور|لسيد ج|د |لسيد |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد مصط محمد |حمد|836853
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8o3969كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن محمد ع عبــــد|لرحيم
9|o4o7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج حمد نور محمد عبــــد|لجليل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرحمه سعيد |لنبــــوى من محمد5776|2
يم محمد حسي |سم|عيل639932 حقوق |لزق|زيقندى |بــــر|

68453| معهد ف تـــمريض |لفيومم| ع|دل حس ع
زر|عه ع شمسعيد محمد ف|رس |لنو|وى44442|
8o8378ندستـــ |لم |مرفتـــ عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لر|زق محمود
25262|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه و|ئل عبــــد|لمر |لشه|
5o45|3| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن عبــــد | عبــــد |لسل|م عبــــد
6338o7تـــج|ره |لزق|زيقنو|ل ع|طف عبــــد |لع|ل |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخجوزيف سعد يوسف عبــــد |لملك35|462
2|9o84|ف حمد|ن نور|لدين تـــج|ره ع شمسحمد |
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدروف|ن| نبــــيل جيد ج|د عبــــد |لمل|ك3|7659
26695oفتـــ ثــــ|بــــتـــ فريد |بــــوزيد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد محمد|65|629
45o635ندستـــ طنط|منتـــ | سم ع عطيه

رهمه|بــــ علوى عل|ء عبــــد |لرحمن645|3 تـــج|ره |لق|
6oo588نوعيتـــ طنط|محمد زين |لع|بــــدين أحمد سليم|ن
5|o676يم |بــــو علو علوم دمنهورف|دي عرف|تـــ ك|مل |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|مصط خ|لد مصط سل|م265326
4|76|o|ر|ن مصط ز|يد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه رجبــــ ز
6|575oتـــج|ره |سيوطمحمود ع محمد عبــــيد
يم فهيم ح|مد محمد682275 صيدله |لمنصورهسل|فه |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|محمد خليفتـــ محمد |حمد28523
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد ع محمد حس صبــــور637948
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء |نور محمد عبــــد | منصور36||79
تـــج|ره سوه|جس|متـــ |حمد |نور |حمد|349694
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء محمد فتـــ عبــــد|لمنعم|6||329
699o|2علوم |لمنصورهطه محمد ج|بــــر طه  |ض
ف ور|د |حمد حسن||473|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |
تـــج|ره بــــنه|كيفن جون كوكبــــ د|ود6798||
|ن ح|مد2|8267 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديسيد محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لن| ع|دل محمد عبــــد|لتـــو|بــــ|82387

683|5| تـــج|ره بــــ سويفرز|ق روبــــى محمود ع
354o33|د|بــــ ع شمس|ن |ح محمد محمد محمد |سم|عيل
7752o7تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سم |لسيد |لسيد س|لم
|683o6كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود عبــــد |لحكيم محمود رزق
يم853845 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نور| طه محمد |بــــر|
6753o3ى يم |لقص تـــج|ره |لمنصورهيثــــ|ر محمد س| محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهجو عزتـــ |سعد م | |سعد794|52
6o5946|تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد | حمدى سعد عبــــد |لعزيز كر
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8o|5o7تـــربــــيتـــ |لم |ه|جر محمد مصط محمد
يم |لمأمون ج|د232664 رهي|سم |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم حموده محمد298|85 تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدعزيزه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي| ع |حمد محمد 778|92
7o4|59معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ع|صم عبــــد |لرءوف عبــــد |لوه|بــــ عمر خط
يم|4|536| يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|سه|م ممدوح مو مو مشعل5|6439
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطر| | محمد |حمد عطيتـــ 879573
4o66|6تـــ |حمد محمد محمد |حمد عبــــ|دي حقوق |ل|سكندريهم
علوم |سيوطمنتـــ | صل|ح سليم محمد 882682
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عري|ن حمدي حن ||6|832

رهيف |حمد سل|مه عبــــد |لحميد ش |635| حقوق |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|نو|ل سعد سعد بــــطرس253289

رهعبــــد |لرحمن رمض|ن محمد عبــــد |له|6659| تـــج|ره |لق|
ى شلبــــى محمد336347 تـــمريض ع شمس مريم ي
4o|756|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|عيل محمد |سم|عيل عطيه
5|o589 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمصط خميس محمد محمد |للق
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن سعيد ج|بــــر عبــــد |لمقصود ع سنبــــل74|482
رهمحمود جم|ل عبــــد|لن| حس عثــــم2735|2 طبــــ |لق|
تـــج|ره طنط|ريم محمد | ع حن 35|434
صيدله |ل|سكندريهمعتـــز محمود محمد محمود عبــــد|75|477
6877|o| حقوق |لمنصورهحمد صل|ح محمد عبــــده |لعج
48524o|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهقمر محمد محمود محمد |حمد |لكس
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمود حسن ح|فظ مصط 825353
349oo5|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ محمد |لسيد مطر

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود محمد محمد عبــــد|له|دى5|867
4455ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرضوى ج|بــــر محمد |لسيد |حمد
2454o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|زينبــــ شعبــــ|ن نظ ح|مد
ثــــ|ر د |ط|ع |ء مصط عبــــد |لعزيز |حمد خل7328|6
897o64|تـــربــــيتـــ سوه|ج مل جم|ل يوسف عبــــد|لنعيم
8o479o|علوم |لم |منه ممدوح محمود |حمٌد
د|بــــ |لمنصوره|م| مصط شفيق منصور بــــل|ل|684725
34o627|ش|م محمد عبــــد|لصمد محمد نوعيتـــ بــــنه|ل|ء 
|5o364|رهعمرو محمد عبــــد |لحميد محمود سل طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط مل دي|بــــ سيد محمد|389|89
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد بــــل|بــــل9|4|26
علوم ع شمسمحمد حس سيد سنو36429

6|9o59|تـــج|ره ج|معتـــ د |طلي محمد عبــــد |لفضيل محمد سليم
636o57ثــــ|ر |لفيوم|كرم محمد عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطزينبــــ عبــــد|لحكيم م |لدين عثــــم|ن  |88723
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمود |لسعيد عبــــد|لوه|بــــ|636466
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فنون جميله فنون حلو|ند |نه حشمتـــ فؤ|د ج|بــــ |8|7698
زر|عه دمنهورل |ء محمد عبــــد|للطيف رمض|ن منصور8297|5
زر|عه دمنهورل|ء جلغ|ف فتـــ ع جلغ|ف|5478|5
425o33|علوم |سو|نيه |حمد محمد رجبــــ عثــــم|ن
63|85o| يم عليوه حس د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |بــــر|
43|44oتـــج|ره طنط|حمد مصط عبــــد |له|دى مصط بــــدر
ى محمد ع عبــــد |لخ|لق|5|2555 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء ي
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهحمدى محمد عبــــد |لحميد محمد |لص|69342 معهد |لج
7o3577طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقشهد |سم|عيل |لشح|تـــ عبــــد |لجو|د جبــــريل
تـــج|ره |لمنصورهس|ره عثــــم|ن محمود عثــــم|ن682269
يد |لمل|ح24|526 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــو |ل
3|28o2حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ن|دين سم ع|شور سيد ع|شور
6273oo| يم محمد د|بــــ |لزق|زيق|رضوى |حمد حس |بــــر|
ف صبــــ قر 843375 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ننعمه |
رهندى عثــــم|ن ع عثــــم|ن232624 تـــج|ره |لق|
ف صل|ح عبــــد|لستـــ|ر سويد37|249 ه | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
ن| بــــ|سم وديد تـــوفيق4||8|| ندستـــ ع شمسم
4o9|79 د|بــــ |لم |سم|ء مصط مصط ك|مل ح|مد عبــــد|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــف|طمه جم|ل |بــــو |لفتـــوح أم 45|775
346o|9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمه| ميل|د منصور جرجس
7|3o37|ر يم محمد ح|مد محمد جو طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــر|

5o97|تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد |لق|در عبــــد |لر|زق عويس
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ محمد حسن محمد|لخطيبــــ825|86
يم محمود عبــــد | |حمد|636854 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|
6o|57|د|بــــ طنط|نه|ل محمد |بــــو |لفتـــوح بــــدوي|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |يمن |لسيد حسن|63453
32o498ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود مصط دسو |حمد
يف محمد مصط |لف 7398|3 حقوق |سيوطمحمد 
9o2656 تـــربــــيتـــ سوه|جيح |لسيد محمد عبــــد|لسميع

رهس|ره يوسف صديق عليوتـــ74528 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6|o926طبــــ طنط|محمد سل|مه |حمد بــــرك|تـــ |بــــو زيد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــر| | ن| معروف محمد253378
رهحمدي محمد عبــــد |لفتـــ|ح عطيه28537| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3639|oوف|تـــمحمد محمد نظ عبــــد|لع|ل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنرم عزتـــ عبــــد |لستـــ|ر محمد442653
27oo95|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد و|ئل عبــــد|لرؤف محمد س|لم
432ooo معهد ف تـــمريض طنط| من|ر ع|طف عبــــد|لجو|د |لشيشي
تـــربــــيتـــ سوه|ج م| نش|تـــ نجيبــــ كريوس||8||92
يم259283 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|جر ع|دل |لسيد |بــــر|
349o54كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| |حمد سعد عبــــد|لحميد
طبــــ سوه|جعبــــد| محمد فر|ج محمد  |92295
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846o7oتـــربــــيتـــ |سو|نمحمود عبــــد|لمنعم ع عطيه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد محمد معوض |لجمل|92|25
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخ|ء خ|لد محمد محمد |حمد|||5252
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسكرستـــ | ن|دى مو دشيلو237856
9o66o4 يم طبــــ حلو|ني|ر| |حمد محمد |لحسن |بــــر|
ره|يل|نه عو ج|د خله59627| ثــــ|ر |لق|
77o682يل ج |لزق|زيق |ده عبــــد |لوه|بــــ محمد شو ي كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء عبــــد|لحليم محمد جميل عبــــد|لمجيد326|64
طبــــ حلو|ن|ء محمود محمد |لوكيل|6787|5
يم438849 طبــــ كفر |لشيخعمر عبــــد |للطيف عزتـــ غ|زى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |حمد مصط عبــــده متـــو677862
24o29|ره|مريم محمود حسبــــ محمد د|بــــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|نرم ع|يد |لحسي مصط محجوبــــ6|6982
33o4|7وز عمرو محمد محمد نوعيتـــ بــــنه|ف
علوم ج|معتـــ د |طنه|ل ي| محمود |بــــو عم|ره5|74|6
|لدين سليمه434387 علوم طنط|خلود محمد ن
6o5988تـــج|ره طنط|محمد رزق عبــــد |لمنجد |بــــو |لعزم سل

ندستـــ |لفيوممحمد ع|دل ميل|د عبــــد|لحميد48|65
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم مجدى كم|ل عبــــد|لعظيم266226
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنتـــص|ر حمدى عبــــد|لمنعم |لنح|س|||2549
267o77|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه ص|بــــر حسن حج|بــــ
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد محمد سيد347899
42oo25تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد|لحليم دغيد
|د|بــــ طنط|نرم حس|م حمدى |لكشك4342|4
ندستـــ |ل|سكندريهم|زن مدحتـــ فريد محمد سل|م3|4798

طبــــ |لفيومم محمد رمض|ن عبــــد|لبــــ| 98|73
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن عص|م |لسيد  |م|25723
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزينبــــ رجبــــ عبــــد|لحميد حسن358862
زر|عه مشتـــهرم|ري|ن روم| شنودتـــ جرجس359865
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنرم عص|م محمد ح|مد سل|مه48|683

9566o|زر|عه |لفيومحمد نور شعر|وى عبــــد |لمجيد
بــــ |حمد حل محمود|48339 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد
7839oo|يم عبــــد| |سم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ر محمد |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآيه فر|ج عبــــد |لمجيد بــــسيو فر|ج9298|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه محمد شديد سليم|ن259464
479o84تـــج|ره |ل|سكندريهي|من وليد محمد حسن
|5o934يم حس محمد |لسيد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|محمد سعيد محمود محمد258536
ثــــ|ر د |ط|بــــر|ر عبــــد |للطيف عبــــد | حسن خرخ343|77
42|o54يم كم|ل حس عويضه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|جر إبــــر|
263o5|رهس|ره مر|د محمد عزبــــ طبــــ |سن|ن |لق|
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفرح محمد عبــــد |لسل|م ع63852|
ين |حمد محمد |حمد  878388 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش
8o2679 د|بــــ |لم |م|ركو يوسف ظريف فه|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حسن صبــــ محمد782482
7o8932يم وف فؤ|د شح|تـــه معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمرو |بــــر|
|44o82ن| جم|ل عبــــد |لمقصود حسن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
64|o76|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء حسن |حمد محمد

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــط|رق محمد سعد حسن47579
5o|52| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد عوض عبــــد |لم|لك عبــــد |لغ
772o67وف|تـــمحمد سم محمد عبــــد|لسل|م ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8oo2|2|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد س| فتـــ حسن
يم سعد479935 ى خليل |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين ي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــس|م رجبــــ محمد محمود8||62|
35679oتـــج|ره بــــنه|ريه|م ح|زم يوسف مرج|ن يوسف
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طنور |لدين |لعو |لسيد |لعو 696784
د|بــــ |سيوط|شيم|ء ع عبــــد|لحليم عبــــد|  877966
9o9988 تـــمريض سوه|ج ع فتـــوح رجبــــ ج|د |لكريم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوس|م محمد عبــــد | محمد35|643
ى عبــــد |لوه|بــــ محمد عدوى779524 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق  ي
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــسنتـــ عبــــد|لحكيم عبــــد|لسيد محمد عبــــد2||635

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد مصط ك|مل ز عبــــد|لحميد4592|
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى رفعتـــ فضل | ج|د|لكريم  833|89
يم محمد عفي |369832 تـــج|ره |سيوطيتـــ |حمد |بــــر|
|293|oر صبــــ تـــوم|س ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|ركو م|
يم |لسيد|677764 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد محمد |لمتـــو |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد شعبــــ|ن |لسيد محمد|257764
54o499يم محمد نور عي تـــج|ره |ل|سكندريهسل محمد |بــــر|
يع ج|بــــر منظور3|646| رهكريم |بــــو  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمودتـــ محمد بــــدر |لدين محمد344863
7o325o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء ح|مد ح|مد مأمون |لصعيدى
344o35| تـــج|ره بــــنه|حمد محمود |حمد محمد عفي
ر |حمد محمد شح|تـــه|68557 حقوق |لمنصورهرن| حمد|ن م|
623o59يم محمد  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحسن صل|ح ز |بــــر|
4o6233فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|طمتـــ شح|تـــه محمد وزيرى حسن
2629o3بــــى |د|بــــ بــــنه|سعيد رأفتـــ عبــــد|لرءوف |حمد |لذ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه شعبــــ|ن عبــــد |لحميد محمد|62857
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد محمد |لغمرى|62949
رتـــ/ري|ضتـــ|حبــــيبــــه ي| ممدوح |لجمل7467|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
57o6oحقوق بــــ سويفلبــــ ربــــيع محمد محمد

5o3772ى د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن خ|لد رمض|ن عبــــد |لمع |لم
35687o|تـــ رجبــــ ع ع حسن طبــــ بــــنه|م
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6o7536رتـــ|رو|ن جم|ل عبــــد |لمقصود |لبــــطل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|3o28|رهمريم كليم حن| بــــطرس تـــج|ره |لق|
رهسل|م سيد حس عبــــد|لع|ل سيد|324774 حقوق |لق|
8|o84|تـــج|ره بــــ سويفزي|د مختـــ|ر حسن سليم|ن
228oo| ر عبــــد|لستـــ|ر مصط كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر| | م|
23o437تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |حمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لحليم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء ن| محمد جوده|785272
75|o76 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرغد سيد عمر ع
ندستـــ |لزق|زيقمحمد حس محمد حسي |63857
ندستـــ |سيوطمحمود محمد سعد زين |لدين  876783
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد| حس |لدسو |لفطي2272|4
33o5oره|ع|ئشه |حمد محمد عبــــد |لعزيز عي د|بــــ |لق|

34o887|تـــج|ره بــــنه|حمد سعيد |حمد سعيد حموده
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | |حمد مر محمد272885
رهمحمد ي| محمد |لسيد559|22 حقوق |لق|
8|o528 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |مصط ط|رق عبــــد|لستـــ|ر ع|
زر|عه ع شمستـــ ي| محمد جل|ل مختـــ|ر9782|3
89|o83 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره جم|ل يوسف |خنوخ
63o999تـــج|ره |لزق|زيقرن| |حمد محمد كم|ل
6759o9يم |حمد عن|ن كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرغده محمد |بــــر|
2464o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق محمد حس حم|م
6255o7ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد فر|ج عبــــد |لص|دق عبــــد | محمد

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | محمود سيد عبــــد |لجيد952|2
79|92o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد وليد شو|د عبــــد|لع|ل محمد
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عمر محمد |حمد ع|شور349386
488oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط عمر محمد بــــكر |سم|عيل
يم محمد جبــــر696668 د|بــــ |لمنصوره|ن|ء |حمد |بــــر|
887o7o حقوق |سيوطف|طمه عبــــد|لغف|ر |حمد محمد
75o662تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمنه | |حمد محمد محمد |لخو
9o4327 ف عوض ح|مد حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديح|مد |
رهندى حسن حن حسن ع36347| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء |حمد محمد علو|ن835696
6959o5| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد محمد |حمد ي
كليتـــ طبــــ أسو|ندي محمد عبــــد|لنعيم |بــــوزيد847726
يم سف 923635 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جميل|د ن|در |بــــر| ع| 
حقوق |لمنصورهكريم محمد حس عبــــد |لغف|ر خليفتـــ676969

53oooعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد | شعيبــــ عرف|تـــ عبــــد |لو|حد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |لسيد مختـــ|ر |لسيد جبــــر|77487
وف|تـــمحمد صل|ح حمدي مر 54735| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
32943o|علوم ري|ضتـــ بــــنه|سم|ء صل|ح |لدين عبــــد|لعليم |بــــر
د|بــــ |سو|ن|ي|تـــ محمد فؤ|د كردي|67|867
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63628oلعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ |د|ره|حمد عبــــد|لمجيد عبــــد| حسن خليل
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مريم ن|دي محمد |حمد|85789
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سل س|مح ج|بــــر |حمد359449
843o86تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نرو|ن خ|لد |حمد محمد
|58|o8يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم ن|جح فؤ|د حبــــيبــــ |بــــر|
52782o|ف |حمد عبــــد |لر|زق تـــج|ره |ل|سكندريهيس|ر أ
|3o453 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره نبــــيل درويش حس|ن
69686o حقوق |لمنصورهمحمد رمض|ن |لسيد مر
|4|684| حقوق ع شمسحمد |بــــو زيد عزتـــ |لبــــيو
22o842تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه عبــــد|لمنعم حل |حمد نو|ر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود عل|ء رجبــــ ع |بــــو |لعين 25625|
تـــمريض |لم | سم|ء |حمد محمد يسن|6743|8
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد ط|رق محمد حسن د|ود765684
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء حس|م |لدين محمد |لمهدى حسن637637
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره لط تـــوفيق |لنح|س249277
6757o3 بــــي يم جمعه |ل طبــــ |لمنصورهعبــــد | رمض|ن |بــــر|
348o28 |علوم ج|معتـــ د |طمحمد من فر|ج حسن |بــــوه
5o2737فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|ر| محمد حسن |حمد شلبــــى
3|9o39|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء محمد حس عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرو|ن محمود عطيه محمود759326
يم|63268 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|وس|م عل|ء جمعه محمد |بــــر|
8|o3|6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنجليوس عم|د وليم فرج
نوعيتـــ |لم |نجل|ء |حمد |لمحمدي |حمد45|||8
34o599ندستـــ شبــــر| بــــنه|عل|ء ن| صل|ح |لدين محمد ع|مر
25o2||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى كرم محمد غ|نم محمد
22o74oره|ه|جر صل|ح عويس عبــــد|للطيف د|بــــ |لق|
|2829oى | |س تـــج|ره ع شمسيوحن| |س|مه بــــ
8o4957 إعل|م بــــ سويفمريم |حمد محمد مصط
معهد ف تـــمريض |لمنصوره وس|م رض| لط |حمد |بــــو |لعن |69826

49496| د|ر |لعلوم |لفيومحمد شو سلط|ن عبــــد |لع|
5o275يم يم عبــــد |لعظيم |بــــر| حقوق |سيوطخليل |بــــر|

زر|عه ع شمسخلود خ|لد عبــــد|لحميد طه349466
ندستـــ د |طندي |حمد عبــــد |لفتـــ|ح سيد|حمد |لز623498
82o39|معهد ف تـــمريض |لم | تـــسنيم ك|مل عبــــد| عبــــد|لعزيز
طبــــ ع شمسنطون سعد ثــــ|بــــتـــ ونيس|37394|
8o87o4ف ع |حمد صيدله بــــ سويفمحمود |
7o939o تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد ط|رق عم|د |لدين جمعه عوض
8o|6|2معهد ف تـــمريض |لم | رمض|ن جم|ل محمد قطبــــ
تـــج|ره ع شمسمحمد محسن سليم|ن محمود353352
4o2356 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــسمتـــ محمد ع عبــــد |لق|درع
يم |لسيد حسن|75552 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
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ف |حمد محمد ص|لح767446 تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشرو|ن |
344o44تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد عطيه | |لسيد |لروبــــي
8||5o8لسن |لم |ف|طمه محمد سيد عبــــد|لحميد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يوسف محمود مصط يوسف8956|4
25o4o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومول|ء |بــــو|لعزم ع عبــــد |لغ |بــــود
تـــج|ره ع شمسعمر سيد عبــــد |لمجيد محمود قنديل23568|

ره|بــــسنتـــ |م صفوتـــ عبــــد |لمل|ك37569 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنيه |حمد ع حسن|825372
62o673كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نشيم|ء سليم|ن محمد رش|د تـــف|حتـــ
تـــج|ره طنط||ء |لسيد |حمد محمد |لديبــــ|694527
يم عبــــد |لمقصود8|6233 حقوق |لمنصورهمحمد حمدى محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهع |ء صل|ح سعد بــــدير يوسف687844
طبــــ كفر |لشيخحمد تـــ|مر |لدسو |لمتـــو |بــــو |لمجد56|442
499o83قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منه | عبــــد|لخ|لق منصور محمد علو
2|856|| ندستـــ حلو|نندرو بــــولس |لقمص لوق| مو
يم753262 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمجدى عص|م حسن |بــــر|
طبــــ بــــورسعيديم|ن أيمن محمد رج|ء جبــــر|622324
نوعيتـــ |لم |ندي ربــــيع ن حسن5297|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء ع مصط عي بــــلتـــ| 7825|4

7o742تـــربــــيتـــ |لفيوممحمود رجبــــ محمد حمزتـــ
77o977| تـــج|ره |لزق|زيقيه خ|لد محمد حف رف|
ف فتـــ محمد |لحد|د684|27 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دع|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود مصط حسن تـــوفيق63492|
443||oنوعيتـــ كفر |لشيخآيتـــ |لسيد محمد |لسيد حسن

53|o5تـــربــــيتـــ بــــ سويفع |ء عبــــد|للطيف فتـــ عرف|تـــ
تـــج|ره ع شمسمصط |يمن مصط حس |لطح|ن346297
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| بــــيو محمود257878
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن عبــــد |لعزيز حسن عبــــد|لعزيز|792763

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|حبــــيبــــه سل|مه مبــــروك سيد رف| 23923
9|o8oo|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد محمد ف|روق محمد ع| 
بــــه632267 يل ج |لزق|زيقليدي| ميخ|ئيل عبــــد |لمسيح و كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
49o734|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــتـــس|م فؤ|د عجبــــ|ن جرس
زر|عه كفر |لشيخمحمود ن مصط |لسيد443554
تـــ صل|ح |لدين شفيق حم|د|329337 تـــج|ره بــــنه|م
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد حمدى محمد عن| 4599|4
266o75|يم مرشد |لسيد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن سيد عبــــد |لحن|ن محمد4938|
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن عل|ء عبــــد |لحكيم عبــــد 776946
ندستـــ |لم |حمد سعيد محمد عبــــد|لفتـــ|ح غيثــــ|523624
772o34| يم محمد مر ندستـــ |لزق|زيقيمن |حمد |بــــر|
يم زكري| عبــــد|لر|زق ند|427643 نوعيتـــ طنط|مع|ذ |بــــر|
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||6425| تـــج|ره ع شمسنطونيوس لط عد رزق |
ندستـــ |سيوطيم|ن |حمد عبــــد |لحميد ص|لح|635644
5o7754يم مسلم فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمل حسن عبــــد |لرحمن |بــــر|

54o3|تـــج|ره بــــ سويفندى مجدى عبــــد|لعزيز طه
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىيل|نه ممتـــ|ز فتـــ تـــوفيق826268
علوم ج|معتـــ د |طمرفتـــ زكري| محمد مصط غ|نم622376
44o99| تـــج|ره كفر |لشيخس|رتـــ مصط ح|مد |لدسو
ر عبــــد|لحميد ع ل|ش |357287 |د|بــــ بــــنه|سم|ء م|
5o8775علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد فتـــح | |لعس|وى

معهد ف ص بــــ سويفصف|ء جم|ل مصط مندور2|538
5o689oزر|عه |ل|سكندريهبــــسنتـــ |يمن عبــــد | متـــو س|لم
35o595يف محمد محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ 
442|92| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيه|بــــ |لسعيد |لسيد |لد |
|3o827د|بــــ حلو|ن|محمد حمدى محمد طلبــــه

3||o3فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طلبــــ محمد ف|روق عبــــد |لشكور
479oo6ندستـــ |ل|سكندريهمه|بــــ ح|تـــم محمد سيد |حمد
27o6||يم عز|م كليتـــ |أللسن ج أسو|نفتـــ وليد فتـــ |بــــر|
ه|259857 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء جم|ل |لسيد ط
4372o9 يد محمد |لسيد |بــــو|لخ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء |بــــو|ل
2|724o ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|مريم ي| حسن مصط
|3268oعلوم ري|ضتـــ ع شمستـــ جم|ل عبــــد |لعزيز |حمد

يم23488 يم سعيد |بــــر| رهمحمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
85|2o9ديه معهد ف ص |سيوطجه|د عبــــد|لعزيز محمد 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد جم|ل |حمد ع89|642

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفورده زينهم عبــــد |لرحيم محمود9|523
767o3o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريش|حمد ح|فظ محمد ح|فظ بــــ|ش
8|o848د|بــــ |لم |وليد ه| ع محمد|
تـــج|ره بــــور سعيددى طه طلخ|ن |لسيد683536
رهسل و|ئل سم عبــــده عبــــد |لعزيز38384| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|ط|رق محمد |لسيد محمد |لشحرى3226|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء رمض|ن تـــوفيق ن| |498895
طبــــ سوه|جرو|ن عبــــد|لبــــ|سط حس|ن فر|ج 897255
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــي|سم | |حمد |لسيد |لعربــــي محمود سل589|76
لسن ع شمس|رو|ن س| مصط |لزو|وى6629|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع|طف ك|مل صديق||5677|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء سعد عبــــد|لعزيز حس |356749
ندستـــ |سيوطمحمود ي| محمد عطيه |حمد شلبــــى677696
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم | محمد عرفتـــ ح|مد|6885|
235ooرهمحمد حس محمد شح|تـــه تـــج|ره |لق|

|2|3o2ره|سمر خ|لد عبــــد |لعزيز |لحد|د ثــــ|ر |لق|
27|92oمعهد ف ص بــــنه|من|ر سعيد |حمد |له|وى
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ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|م|دون| م|جد لبــــيبــــ ه|رون6985|2
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|رن| عبــــد |لحفيظ منصور زعربــــ4326|4
3554o|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم ممدوح جميل فكرى
43969o ن| ح|زم عبــــد|للطيف عبــــد|لغف|ر تـــج|ره كفر |لشيخم
335o38معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرحمتـــ حسن فرح|تـــ ع
6|4o42رهأمينه محمود عبــــد|لوه|بــــ خرشوم عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهزينبــــ جم|ل عبــــد |لن| فهيم محمد ع753854
معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد ع عبــــد |لمقصود دعيه|87||68
ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد محمد م |لدين|63838
8o3599|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء مصط |نور عبــــد|لمجيد
63o58|يم محمد علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود صل|ح |لحسي |بــــر|
4o6||8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ي|سم | س| محمد حسن عبــــد |لرحمن
5o6855تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــن| ر| سم ع عبــــد |لعزيز
25o5o9| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء عزتـــ صبــــرى |لف
8|844oد|بــــ |لم |من|ر |حمد عمر محمود|
7||o79 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع|دل ع|دل محمد |لسمو |حمد عبــــد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسيل | مجدى عبــــد |لمسيح سعد سمع42627|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعمرو محمود عوض ع حس 4|7669 معهد ع| 

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومشيم|ء جوده عبــــد |لرحمن ع69226
|7759o |ره|مريم سم عبــــد |لتـــو|بــــ |لق د|بــــ |لق|
6o22o6تـــربــــيتـــ طنط|رح|بــــ محمد عبــــد |لجليل شح|تـــه جعفر
وف|تـــعبــــد | |س|مه خلف عبــــد |للطيف444757 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
لسن ع شمس|س|رتـــ محمد ع عبــــد |لفتـــ|ح5869||
84o784|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه جم|ل بــــدري عبــــد|له|دي
62o579 |تـــمريض |لمنصورتـــ شذى شفيق عبــــد |لد|يم |لزل
تـــج|ره ع شمسمريم ط|رق عبــــد| حسن7766|2
6828o|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ض محسن محمد |لسيد |لشه|وى
5282o8حقوق |ل|سكندريهمصط محمد عبــــد |للـه عبــــد|لعزيز ف
ى حسن أحمد عبــــد |لر|زق54|765 حقوق بــــورسعيدبــــيج|د ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم خ|لد محمد صل|ح |لدين34789|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |حمد مصط عبــــد |لعزيز56884|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورخلود ع حس عبــــد|لغف|ر48|522

رهحل|م سيد محمد عل|م حس |||244 تـــج|ره |لق|
ش|م محمد حل تـــر268|45 تـــج|ره طنط|نجوى 
4o8895|تـــربــــيتـــ طنط|إيم|ن جم|ل محمود عبــــد|لحليم عم
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسه|يدى ط|رق ك|مل عبــــد|للطيف خ|769992

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ يوسف حسن سل|مه حسن23892
69o3o||معهد ف تـــمريض |لمنصوره م| |لس|د|تـــ شعبــــ|ن عبــــده
تـــج|ره |لمنصورهنور | عبــــد |له|دى محمود رزق حسن49|683
23426oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر محمد رمض|ن |لسيد |حمد
884o82  تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| حمدى ولسن |رم|نيوس
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تـــج|ره |لمنصورهريم عبــــد | يوسف يسن حسن682258
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف س|مه ن محمد حف |888755
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ح خ|لد سليم|ن سليم|ن768969
6oo867ي محمد ح|مد |لبــــلظم طبــــ بــــنه|مريم ي
68|87o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمل عص|م مسعد ع فوزى
85o994معهد ف تـــمريض |سيوط محمود |حمد عمر |حمد
ى عبــــد|لبــــ|سط |لش|ف259896 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريه|م ي
|2o266رهتـــو |لفريد يوسف ر|غبــــ ندستـــ |لق|
878o56|ء محمد |بــــو|لعل| معهد ف ص ري|ضه |سيوط  |
يم رس ع |لنج|ر283884 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــصبــــرى سيد صبــــرى محمد225755

55o98|تـــمريض  بــــ سويفس|مه ر|فتـــ ج|بــــ | سعد|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عم|د عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح ح|8|6295
ندستـــ |سيوطحبــــيبــــتـــ مدحتـــ محمد مصط 77|8||
ف عط| عثــــم|ن شح|تـــه3396|3 تـــج|ره ع شمسد | |
حقوق ع شمسع|ئشتـــ |بــــوبــــكر عبــــد|لمحسن محمد |352429
69|42o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عبــــد |له|دى |حمد مصط ص
يم معوض عبــــد|لسل|م||6||26 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نع|م |بــــر|
4423o5يم يم محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد محمود |بــــر|
يم عطيه639577 حقوق |لزق|زيقنور| جم|ل عطيه |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد محمود محمد نور|لدين بــــكر688987
64o2|5يم حسن |حمد |لسيد نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر |بــــر|
5o4774د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء متـــو مصط ع دويد|ر
نوعيتـــ |لزق|زيقد | شحتـــه محمود عبــــد |لعظيم778355
يم |لسيد423299 زر|عه |ل|سكندريهف|طمه |حمد |بــــر|
77o992 تـــج|ره |لزق|زيقرحمه محمد عبــــد |للطيف أم يح
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم وحيد محمد بــــيو محمد|34943
تـــج|ره |لمنصورهحس وليد حس |لبــــن|696823
|6675oره|ول|ء محمد |لدسو عمر د|بــــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|يم|ن سيد حسن محمد رشو|ن|29|28|
يم ج|د|687774 تـــج|ره |لمنصورهسم|ء بــــدر|ن محمود |بــــر|
6o9327|يم شمس خط|بــــ يم رزق |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــر|
7o945oتـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| محمد ع |لسيد ع |ل|م|م
حقوق |لزق|زيقند ع|دل ع حف 754548
تـــج|ره سوه|ج حمد خ|لد عبــــد|لر|زق |حمد|894964
||794oوف|تـــفلوبــــ|تـــ سم جو لبــــيبــــ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
8o6566 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|ره رشيدي نع|س سنو
8|4o|3تـــج|ره بــــ سويفزي|د حسن عبــــد|لمنعم محمود

بــــه حس|ن 9|463 رهمحمود عبــــد|لنبــــى و تـــج|ره |لق|
6o|52|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء شعبــــ|ن يوسف محمد شعبــــ|ن

نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء رض| |لسعيد بــــند|رى ع دبــــور698669
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رهف|روق خ|لد محمود |لسيد958|23 ندستـــ |لق|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منيه |س|مه ص|لح |بــــو|لعل|9624|2
يم مصط 2973|4 |د|بــــ طنط|س|ره |حمد شو |بــــر|

2o|58يف تـــوفيق حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر محمد 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم أحمد محمد ه|رون شبــــل434536
6o8|7oمعهد ف ص طنط|ندى محمد |حمد |لليثــــى
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لرحمن |لبــــسيو 69|787
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط مأمون عبــــد|لمقصود محمد غر246858
ره|سمر محمود شعبــــ|ن محمد236686 د|بــــ |لق|
7o6345| يم يم |لسيد |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ ي|سم |بــــر|
44o979نوعيتـــ كفر |لشيخدع|ء سعد مصط |لح|يس
9o5986 ف |بــــو|لوف| عبــــد|لمنعم طبــــ سوه|جمحمد |
تـــج|ره |لزق|زيقحس عبــــد|لفتـــ|ح حسن محمد حسن634458

ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن حس |حمد حس |6969
نوعيتـــ |لزق|زيقدير ي| سعيد عبــــد |لغف|ر777636

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عيد س|لم سعد43726
يم |بــــو 6|24|7 حقوق |لمنصورهنو|ل |حمد |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
8o637||تـــربــــيتـــ |لم ||ء ع فه |بــــو|لليل
معهد ف ص |سو|نلحس محمد |لطيبــــ محمد محمد|53||84
حقوق |لمنصورهمصط خ|لد حس محمد عبــــد |لمطلبــــ|69722
33o2|6يم |حمد عفي |لبــــدوى ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد |س|مه ر|شد |حمد ش| 598|43
علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــد |لرحمن عبــــد |لبــــ|سط محمد س||52343
ندستـــ ع شمسحمد ع|دل عبــــد|لمنعم مر|د|769||3
رهلبــــ محمد محمد مر خف|جه97|236 طبــــ |سن|ن |لق|
صيدله طنط|محمد ن| محمد عبــــد|لبــــر|26538
رتـــ|ل|ء ع |لمعد|وى عبــــد |لفتـــ|ح|43||69 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
بــــي ق|سم رف| رمض||893|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخأحمد |ل
897|o4 بــــ ف محمد |بــــود تـــربــــيتـــ سوه|جع |ء |
د|بــــ |لزق|زيق|يه جم|ل مهدى محمد دحيتـــ|352|77
7854o7|تـــج|ره |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لع|ل محمد
رهنوره|ن صل|ح سيد صبــــح عبــــد |لفتـــ|45976| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|5oo9تـــج|ره |ل|سكندريهصبــــ محمد بــــدر محمد بــــدر
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه |س|مه عبــــد|لرحيم محمود|994|83
78o9o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |لسيد محمد شعبــــ|ن
8|oo|9تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء عبــــد|لمنعم ك|مل عبــــد|لعظيم
6o475oى علوم |لمنصورهسل|م ح|مد عبــــد|لجليل |لسيد |لبــــح
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|جر ي| |حمد محمد358492
86869oتـــج|ره |سيوطنهله عبــــد|لد|يم ع محمود

تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر عبــــد |لغف|ر عبــــد |لحكم |حمد677|6
معهد ف ص بــــنه|ول|ء |حمد حسن جلبــــط269222
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238926| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر||ء عمرو عبــــد|لعزيز ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عز |لدين شفيق |لسيد غز|ل57|449
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|مريم |حمد ن عبــــد|لر|زق238238
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ع عبــــد|لنبــــى |بــــو ن258424
648o43 يم بــــسيو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رزق بــــسيو بــــسيو |بــــر|
رتـــ|ن محسن سم محمود |لسيد689945 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقريه|م محمد |لسيد |سم|عيل784325
7644o7ف حسن |لجر|ي أحمد ن حقوق بــــورسعيدس|مه |
62553oيم تـــج|ره بــــنه|مصط محمد مصط |بــــر|
ه محمود |لسيد سعيد عمر764945 ندستـــ بــــور سعيدن

زر|عه |لفيومسم|ء |حمد فتـــح |لبــــ|بــــ محمد|67998
885o98 د|بــــ |سيوط|مديحه ك|مل حس|ن ك|مل
6o7687تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رض| عبــــد |لرحمن عبــــد | محمد شط
يم8||332 تـــمريض بــــنه|شيم|ء خ|لد |حمد |بــــر|
7|o33oمعهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد ثــــروتـــ تـــوفيق فه محمود

54o43علوم بــــ سويفتـــسنيم |حمد يوسف عبــــد |لحسيبــــ
تـــج|ره ع شمسسيف ع محمد ع |بــــو |لفضل2689|2
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود مجدي عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در24622|
ره |ر محمد عبــــد| |حمد عبــــيد|34487 عل|ج طبــــي |لق|
8965o2  حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديروفيده |بــــو|لعل| حش عبــــد|لمجيد
5o4667تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور|ن خ|لد محمد عبــــد|لعظيم
يف محمود |لفيش|وى252855 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن 
48567o كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجه|ء محمد شح|تـــه حس عبــــد|لغ
يم|62698  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن عمر خط|بــــ |بــــر|
429o26تـــربــــيتـــ طنط|أسم|ء محمد عبــــد |لع| محمد |لبــــل
24326oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندير حس قر عبــــد|لحفيظ
69964o|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيه|بــــ |لسيد |لبــــسيو |لسيد م |لع| 
صيدله |لمنصورهوليد |س|مه عوض سليم|ن عوض697463
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد عبــــد |لمنعم سند |بــــو |لفتـــوح|465439
4o2449ن| محمد ع|بــــدين محمد |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
4327o2علوم طنط|م |ن أيمن رجبــــ محمد حف |لجز|ر
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد فتـــ فتـــ عيد محمد762876
3|8334| ندستـــ ع شمسحمد ع|مر عبــــد|لحسيبــــ عبــــد|
839o36تـــج|ره |سيوطن|ردين ع|طف |لسعدي يعقوبــــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــط|رق محمد مهدى حج|زى454|25
49o7||يم يم حسن |بــــر| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى محمد |بــــر|
2573o4علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه مجدى عبــــد|لبــــديع و|صل
327o82تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندع|ء |حمد عز |لدين عطيه
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنسمه محمد شح|تـــ مغربــــي834568
يم فرج335598 تـــج|ره ع شمسمونيك| عزتـــ |نيس |بــــر|
6o|99o|تـــج|ره |لمنصورهيه محمود سعد فتـــوح غنيم
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تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود مجدى ح|مد حس 484667
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهن|در |لسيد محمد بــــدوى بــــك 695866
ر بــــهن|م425273 تـــج|ره |ل|سكندريهيوستـــ | مرقص 
||66|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم ط|رق جودتـــ فودتـــ
د|بــــ |لفيوم|حمد فتـــ رمض|ن محمد|67493

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رضوى حس|م حس محمود44|65|
7o7873|د|بــــ |لمنصوره|حمد حسن ع |حمد محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رضوى رض| عبــــد|لسميع عبــــد|لش| 482522
6oo969|حقوق طنط|يم|ن محمد رمض|ن ن|صف
معهد ف ص ري|ضه طنط|مدحتـــ م|جد زن|تـــه |لسيد زن|تـــه453353
262o99تـــج|ره بــــنه|محمد غ|نم غريبــــ غ|نم
||8o32 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رضوى |يمن سيد محمد حسن
44954o |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد رض| |لسعيد عبــــد|لع|ل س|

تـــربــــيتـــ |لفيوممهند من محمد مصط مصط ضبــــش67545
8o|58oنوعيتـــ |لم |ف|طمه حسن ع محمد
88277o  د|بــــ |سيوط|ول|ء خ|لد عبــــد|لحكيم مه
8|o943ن| عزتـــ مرقص عبــــد|لسيد رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهرح|بــــ ربــــيع عبــــد |لحفيظ |لسيدمصط 957|3| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
85o7|8تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدند| ط|رق عبــــد|لر|زق سند

5o822تـــج|ره |سيوطحمدي مجدي حمدي |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد خل|ف ع عبــــد|لكريم 895338

7o2o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند رمض|ن تـــوفيق محمد
6o2889 | تـــج|ره طنط|حمد محمد جل|ل عبــــد|ل |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريه|م |بــــو زيد |لسيد عط| حبــــيبــــ93|||7
حقوق ع شمسعمر محمود محمد مر 357853
طبــــ |سن|ن |لمنصورهإيم|ن ع|دل |حمد |حمد و|624456
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|تـــ خ|لد يوسف حسن338369
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |حمد حسن |بــــو |لخ |5792|6
5o2|3|ي صبــــ عبــــد |لمسيح تـــربــــيتـــ |سكندريتـــصبــــ 
4oo924تـــج|ره |ل|سكندريهسوز|ن محمدين أنور خ|طر
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفكريم |حمد ج|د عبــــد|لمطلبــــ |بــــو|لخ 56|523

3o454|رهل|ء خ|لد عبــــد |لر|زق محمد حم|د حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |سو|ن|نه|ل عمرو محمد حس 235953
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورجه|د عبــــد|لحميد |لسيد محمد ك|مل7||635
رهح|زم محمد مصط درويش26335 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

8o|792معهد ف تـــمريض |لم | ع |ء فرح|ن عيد |بــــو|لليل
63|9o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر| | وجدى عبــــد |لحفيظ ع ع
6767ooد|بــــ |لمنصوره|دين| |حمد سعيد محمد ملش
48287oتـــج|ره دمنهوررن| حسن |حمد رجبــــ عبــــده
يم 624327 يم |لحسي محمد |بــــر|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |يمن جل|ل محمد|524884
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لسن ع شمس|سل |حمد محمود |لعش 539|2
752o|9معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرو|ن عل|ء |لدين فؤ|د عبــــد |لرحمن
|52oo9رهجه|د محمد يوسف عبــــد |للطيف طبــــ |سن|ن |لق|
يم |بــــو |لعط334|45 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد فريج محمد |بــــر|
يم عبــــد|لق|در رجبــــ  |528362 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخ|لد |بــــر|
|48|6oيم رهمحمد وليد ح|مد |بــــر| ندستـــ |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدين|س منصور حسن منصور|7|3|85
323o45كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى فوزى سليم ه|شم |حمد
32238oد|بــــ ع شمس|ن|ديتـــ عبــــد|لغف|ر عبــــد|لجو|د سليم
ر جندى|23462 |د|بــــ |لم |يوسف مكرم م|
|ء ع|طف حسن محمد|884973 د|بــــ |سيوط| 
ف |حمد عطيه عل|م324287 ره|مهند | ثــــ|ر |لق|
6|965oيم عبــــد|لق|در محمد زيد علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طكريم إبــــر|
83652oتـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىتـــيس عثــــم|ن ع عثــــم|ن
62o874تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــده محمد سعد|لدين |لسيد
53o546معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــبــــه | ه| محمد حسن  |دريس
تـــج|ره سوه|جمودى ص|بــــر غبــــري|ل يعقوبــــ 898566
يحه679572 د|بــــ |لمنصوره|يف |حمد ح|فظ رمض|ن 
344o2oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمد محمد |بــــو|لسعد|تـــ

55o|oعلوم بــــ سويفي|سم خميس يوسف محمود
يدى|5495| يم ي|س و د|بــــ حلو|ن|دع|ء |بــــر|
ندستـــ |سيوطنه|ل بــــه|ء |لدين |نور عبــــد|لق|در  7543|9
74o5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حسن|ء محسن |حمد سعيد

زر|عه مشتـــهرمحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز يوسف |34533
69o428تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود عد فتـــ |لمر |لقليوبــــى
5o7845حقوق |ل|سكندريهنه|ل جم|ل محمد محمد محمود

رهريه|م حسن رج|ء عبــــد |لجيد6528| صيدله |لق|
75|55oي وف|تـــيوسف و|ئل حسن ن ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
47723o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ه| محمد عبــــد |لحميد رمض
7o4458 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر محمد تـــوفيق حس حس|ن
4o4889حقوق |ل|سكندريهمحمد طلعتـــ |نور |بــــو ضيف
9oo279 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نش|دى ممدوح عزيز قلدس مق|ر
54|o75تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد محمد ع محمد |لنح|س
26|o99|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه سعيد محمد زيد
82o863يم شح|تـــه علوم ج|معتـــ د |طمحمد ن| |بــــر|
ش|م شح|تـــتـــ عبــــد |لع| |لوكيل36293| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم| 
جرس786357 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى عبــــد |لرحمن |حمد 
|5oo5o|ندستـــ حلو|نحمد محمود محمد |حمد
49o485تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | محمد حسن ع حسن
7875o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ر حس سليم|ن محمد عمر|ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد رمض|ن |م|م ع |8|7569

Page 148 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

459o98تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| عبــــد |لحميد محمد |ل|نور دردير
32o799يم رهعمر |حمد |لسعيد محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o8277يم يم محمد |بــــر| علوم حلو|نمروه |بــــر|
وف|تـــ|محمد ر|فتـــ محمد طه مر|24|34 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
85o694تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحسن حس رف| محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ش|م ط|رق محمد |بــــو بــــكر277|34
د 679254 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرمض|ن محمد رمض|ن محمد مج|
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد س| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده حس|7|6344
78o94||طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |لمجيد حسن
يم محمد |بــــو|لفتـــوح سليم434263 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرن| |بــــر|
|6o983رهج|سيند| جم|ل جرجس جريس طبــــ بــــيطرى |لق|
يم محمود بــــدوى439526 د|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن عبــــد | إبــــر|
تـــج|ره |سيوطورده ع مصط |حمد 4|8796
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد ن| |سم|عيل |لشح|تـــ336943
تـــج|ره |لمنصورهزي|د عبــــد | متـــو |لصبــــ|غ676928
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود عزتـــ محمد حموده حسن96||32
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|بــــ|نسيه أحمد عبــــد |للطيف أحمد محمد495962
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيه محمود عبــــد |لع| محمد حميده425346
يم |م |524628 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد سم |بــــر|
45o564ى عط| | نو|ر ندستـــ طنط|محمود ي
8o6274|حقوق بــــ سويف|ء مه شعم|ش محمد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر جم|ل مندور محمد عمر479627
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|تـــ فتـــ محمد طه29853|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد مجدي فر|ج دسو |22633
7763o3|يم سليم|ن علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه |نور |بــــر|
تـــمريض |لم | |ء عل|ء عيد تـــوفيق|857922
صيدله طنط|عز|لدين ف|خر فؤ|د محمد |لشيخ539|43

ف عبــــد | ع64|5| رهبــــسنتـــ | حقوق |لق|
4334o9ق|وي يم |ل يم |بــــر| طبــــ طنط|عبــــد| |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مصط شعبــــ|ن محمد ص|بــــر634233
ره|مريم سم عبــــد |لمحسن محمد عبــــد |734|2| د|بــــ |لق|
925o76|م|م يم عبــــد|لرحمن محمد  معهد ف ص ري|ضه سوه|ج بــــر|
ي|25969  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر فتـــ مصط |لم
ه نوح |حمد حس |388|83 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم

صيدله حلو|نسل حسن خميس عبــــد |للطيف33574
ه عثــــم|ن عبــــد|لغ ع|شور|256634 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
9o367o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنعمه كم|ل حسن س|لم

ونيك| ه| يوحن| تـــ|درس|5245 تـــربــــيتـــ بــــ سويفف
ف ح|فظ |حمد|69||2 تـــج|ره سوه|جل|ء |

ره/ري|ضتـــيه شو عبــــد |لمعبــــود قنديل|34376| زر|عه |لق|
تـــج|ره |لمنصورهيه |لمر عبــــد |لجو|د |لسيد بــــيضون682958
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ى38573| يم بــــ تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم|رين| نشأتـــ |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــر|ءه جم|ل محمد ح|مد635344
تـــج|ره |لزق|زيقريج حمدى عبــــد |لع|ل عبــــد|لكريم|8|7826
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل |ء ع|طف حسن ع342664
تـــج|ره كفر |لشيخريم حس|م محمد عبــــد |لمنعم |لبــــره439536
يم محمد627587 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حس|م عص|م |بــــر|
حقوق |لمنصورهسل ه| عبــــد |لر|زق محمد حسن765777
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــتـــس|م سل|متـــ عبــــد|لسل|م سليم|ن خ 8622|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|منيتـــ ي| عبــــد|لمو زيد|ن|2|3354
يم423693 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنعمه رمزى عبــــد|لمنعم |بــــر|
صيدلتـــ |سيوط سم|ء نبــــيل عبــــد|لل|ه محمد|889899

4o9|||رتـــ يم|ن |لسيد محمد حسن تـــمريض |لق|
34o54oتـــج|ره بــــنه|عبــــد| |حمد |لسيد زين |لع|بــــدين
ندستـــ |لمنصورهيمن |سل|م محمد |لمتـــو حسن|694242
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد |س|مه محمد رش|د محمد |حمد 9373|2
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد س| محمد |لبــــكرى عبــــد|لعليم528|25
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ عل|ء |لدين حسن عنتـــر|76895
7655o9م جم|ل عبــــد |لع|ل محمد |لقصبــــى ندستـــ بــــور سعيدد

ندستـــ حلو|نحمد سم سعيد حسن|58873
2o||oد|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن ع|طف حسن |حمد ع

يم بــــدوى||76|2 ش|م |بــــر| رهح|زم  تـــج|ره |لق|
4o7283 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|زينبــــ جمعتـــ محمد ع
ر|ء وليد يس محمود267478 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه |لز
حقوق |لزق|زيقمرفتـــ وجيه محمد رش|د محمد46|775
5o3763معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لجو|د محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نغ|ده مصط عبــــد| غويل847875
ل|ل ع |لرشيدى|6324| لسن ع شمس|مريم |س|مه 
صيدله ع شمسصمويل صفوتـــ ري|ض سليم|ن روم|ن3|84||
32|8o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم |بــــوبــــكر عبــــد|لحميد |حمد
7|oo55علوم |لمنصورهي|ر| ع محمد ع عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــحبــــيبــــتـــ حسن محمد محمود |لنج|ر|48924
وف|تـــحمد عبــــد|لحميد حسن محمد|54|827 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
26o458|نوعيتـــ |شمون|ء ربــــيع ع زل|بــــيه
ه عبــــيد محمد |لسيد |لزي|تـــ6|4354 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخأم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد غريبــــ محمد |لبــــسطوي277|75
تـــج|ره بــــنه|دين| خ|لد مرج|ن محمد ع 356779
34423oر محمود ع نوعيتـــ عبــــ|سيهمحمد م|

5|o24تـــج|ره بــــ سويفمحسن ي| محمود خليل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع8|3477
تـــج|ره ع شمسيوسف ي| محمد |حمد بــــدره27483|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدى عبــــد|لحليم عبــــد|لصبــــور |لق| 266798
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49o9|2تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنوره|ن شعبــــ|ن |حمد |لمر أحمد
45o365ندستـــ طنط|مصط |يمن عبــــد |لستـــ|ر سيد |حمد مبــــروك
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرن| محمود عبــــد |لرحمن |لبــــدرى54|32|
7o68|7| ه عبــــد |لجليل عبــــد |لر|زق عبــــد تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
322o44ش|م |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لرحمن زيتـــون تـــج|ره ع شمسمن|ر 

35o54رهف|روق محمد ف|روق محمدعبــــد|لحليم حقوق |لق|
7oo95||معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء خليل عبــــد |لعزيز متـــو دي|بــــ
4485o4|ندستـــ طنط|حمد |س|مه |حمد محمود |لفر|ش
7o43o5يم |لدسو سليم ف |بــــر| يم | صيدله حلو|نبــــر|
|3o2||رهس|ره حمدى منصور طلبــــه حقوق |لق|
يم829574 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنهله ع|طف محمد |بــــر|
625|o9كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|سم ي| محمد محمد عيد
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسيف كم|ل عبــــد|لحميد س|لم357373
787o32| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه صبــــ محمود محمد مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى س|مح محمود ع محمد232688
د|بــــ ع شمس|عمر |حمد مبــــروك محمد |لحم|669|32
يم يوسف447|64 ثــــ|ر د |ط|محمد عص|م محمد |بــــر|
|5o944د|بــــ حلو|ن|ندى |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمقصود
7ooo2|د|بــــ |لمنصوره|عبــــده رشدى رش|د محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقجيل|ن محمد زيد|ن |حمد محمود785253
922o95 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عبــــد|لمنعم |حمد |لمغربــــى
د|بــــ |سيوط|صبــــ|ح عبــــد|لر| عبــــد|لر|زق عبــــد885334
تـــج|ره |سيوطشه|بــــ |سم|عيل صديق مهر|ن 892964
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد جم|ل محمد محمود ح|فظ|623258
7|o57|ه مجد |حمد ع عبــــد |لحليم صيدلتـــ بــــورسعيدشه
6o5368 يف يوسف فتـــ |بــــو |لخ علوم |لمنصورهندى 
نوعيتـــ |لزق|زيقه|يدى نف|ذ |حمد |لقم|ش6|6397
يم |لسيد محمد756254 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سل |بــــر|
يم مرو94|766 طبــــ بــــورسعيدمنه محمد عبــــد |لع| |بــــر|
تـــمريض |لم | حمد جمعه محمد فؤ|د|4296|8
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمنيه |لسيد |لسيد بــــدوى|6967|6
3|88o4| د|بــــ حلو|ن|يتـــ ع زيد|ن ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن مختـــ|ر حس محمد ملي 67523
82o382|علوم |سيوطمل يح عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرؤوف
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد عبــــد|لن| عرفتـــ محمد |لشورتـــ448548

5o|38تـــج|ره بــــ سويفعمر محمد عزتـــ عبــــد |لعظيم
4834o6ه يم عم د|بــــ دمنهور|وق خميس عيد |بــــر|
يم699554 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ كريم ع |حمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد حس صديق |سم|عيل|629779
يكل4|4793 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنيف |لسيد محمد |حمد 
د|بــــ ع شمس|سهر عم|د |لدين محمد ع|دل عبــــد |لرحمن|754||
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طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسندس عمرو |لسيد محمود ع426642
2|6oo8 |رهحبــــيبــــه عص|م شكرى تـــه| ش حقوق |لق|
تـــج|ره سوه|جد | عبــــد|لع|ل حسن محمود |56||9
52o549يم يم عبــــد|لحميد |بــــر| ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|وس|م |بــــر|
| عبــــد |لمع بــــسيو عبــــد |لمع 452652 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخي
7o6929|ش|م ف|روق س|لم ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيم|ن  ك.تـــ. ف للبــــ
6o8744تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه محمد عبــــد|لمعتـــمد سل|متـــ
ش|م عبــــد |لمنعم |حمد عثــــم|6|5259 ندستـــ |ل|سكندريهحمد 
6o49o2زر|عه طنط|سمر مصط عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحميد مبــــروك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م محمد |حمد عبــــد|لحليم|334655
8o8|42علوم |لم |ر|ند| ج|بــــر حسن ص|لح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد محمد |سم|عيل محمد|234632
بــــه حن| سليم|ن423569 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رين| جميل و
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |حمد حسن |حمد|642858
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدع|ء عص|م حس ع و|دى683859
زر|عه طنط|بــــه|ء خ|لد متـــو |ل |د324|46
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــيشوى ممدوح فهيم سوري|ل|624||
346o4رهع عبــــد|لفتـــ|ح ع محمود تـــج|ره |لق|

7o8634تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | ج|بــــر شفيق |لسيد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى محمد سعد ف|يق معبــــد6|629|
352o87تـــج|ره ع شمسعهود محمد مصط عبــــد|لرحيم
حقوق د |طمحمد س| ربــــيع محمد شط| عبــــده9434|6
رهحمد شكري محمد عبــــد |لعظيم|4|663| تـــج|ره |لق|
8|o245يم محمد كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود محسن |بــــر|
|5539o|وف|تـــيري صفوتـــ ثــــ|بــــتـــ شنودتـــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8624o| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلطيفه عبــــ|س شبــــل ع
6o3742 تـــج|ره |لمنصورهحمدى عبــــد|لفتـــ|ح محمد ر|شد |لمنو
42o|o9د|بــــ كفر |لشيخ|سهيله |لدسو محمد ع بــــدر
42478o تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعم|ر ي| محمد |لسيد محمد عبــــد
||798o تـــج|ره ع شمسسل |حمد رأفتـــ محمود خ
تـــج|ره طنط|خ|لد مجدى ع |لسيد9|3|32
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عبــــد |لمعبــــود محمد محمد49984|
79o8|3فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنه جل|ل |م عبــــد |لحميد محمد
6o9o64لسن ع شمس|رو|ن صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح ح|تـــم
9o9562 ف ومس|حه |سيوطي|سم حمدى ق|سم يسن ك.تـــ. ف رى و
يم محمد درويش ع|مر444255 علوم كفر |لشيخأم|ل |بــــر|

735ooمعهد ف تـــمريض |لفيومحوريه |حمد سليم|ن معوض
حقوق ع شمسسل محمد سيد جمعه |لسيد5677|3
يم|782848 حقوق |لزق|زيقلسيد محمد محمد |بــــر|
4o5584حقوق |ل|سكندريهمنتـــ | ط|رق |لسيد حس خليفه
6|625oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود س| محمود خليل
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تـــج|ره |ل|سكندريهكريم محمد |لسيد عبــــد |لسل|م حسن479659
ي |سم|عيل84|476 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــريم و|ئل ي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع|دل سعد محمد |لجز|ر|62227|
629o35|يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن |حمد |م |بــــر|
764o36|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديم|ن مجدى |حمد مصط |لصبــــ|غ
26oo78 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم محمد حسن |لغزو
4o598oل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حبــــيبــــه عبــــد |لل|ه محمد عبــــد |للطيف
||55o2ش|م سعيد جم|ل د|بــــ حلو|ن|سعيد 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنعمه محمود مصط محمد2|8269
4oo5o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححبــــيبــــه |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ
23|655| رهحمد ع|دل محمد محمد |لبــــي ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دين| محمود ف|وى مصط  9||878
62o873حقوق د |طمحمد ص|وي محمد عبــــد |لحسيبــــ
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسم|ء نور |لدين جمعه حمد|768629
د|بــــ |لزق|زيق|د | زكري| |لسيد |بــــو|لعزم773366
حقوق |لزق|زيقن|ديه عبــــد |لن| عبــــد |لعزيز محمد غنيم696|63
رهم|رفل ر|فتـــ عبــــد|لسيد جيد725||3 صيدله |لق|
رهيوسف مصط محمد ف|روق مبــــروك 23445| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

رهعل| محمود عبــــد | |يوبــــ حوليه38665 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهغ|ده رجبــــ محمد |لسيد نج|6|6796
د|بــــ |لمنصوره|جمل|تـــ محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد 9||686
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ع|دل رجبــــ يوسف499738
827o|2 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي |ر محمد متـــو مصط
تـــج|ره ع شمسد|يه سعيد ع ح|مد42732|
35o933تـــج|ره بــــنه|محمد ي| عبــــد|لفتـــ|ح عو|د
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء |حمد محمد |حمد334|84
تـــمريض |لم | حمد جم|ل ع محمد|822846
نوعيتـــ بــــنه|ي|تـــ |لسيد حمزتـــ عفي |969|33
5oo8o6ف حسن جمعتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|أيتـــ أ
6o458oتـــج|ره |لمنصورهنجوى محمود ع ع |لزير
4468o5| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد محمود عبــــد|لحميد مر
6o7663ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حن|ن محمد عبــــد| |لعشم|وى
43o625معهد ف ص طنط|آل|ء صل|ح محمود محمد |لمجدوبــــ
53o|94تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمريم عبــــد|لعليم محمد متـــو قنديل
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد رفعتـــ محمد |حمد|9|7822
زر|عه |ل|سكندريهخلود سعد محمود |حمد |لحص|وى4252|5
8542ooتـــمريض |لم | م|ركو نش|تـــ فهيم مرزوق
|ج مصط |لسيد 899774 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|جر 
يم ع حس|ن 9487|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور |ده رمض|ن |بــــر|
يم678382 د|بــــ د |ط|مريم خ|لد |لسيد |لقن|وى |بــــر|
42|o62د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| آيه محمود عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم
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6o||6|د|بــــ طنط|آيه محمد محمد|حمد |لش|ذ|
حقوق |لمنصورهطه يوسف طه حسن74||3|
7|254o|زر|عه |لمنصوره|ء |لجر|ي محمد عويضه سليم
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | محمد عبــــد |للطيف محمود |5585|4
6|38o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن حمدى عبــــد|لرؤف عبــــد|لغف|ر
د|بــــ دمنهور||ء مصط محمد |سم|عيل سيف|542933
د|بــــ |لمنصوره|عمرو محمد تـــوفيق |حمد ج|د6573|7
5o243| يم |لف يم |بــــر| تـــج|ره دمنهورمصط محمد |بــــر|
يم |لغندور|344|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ين|س محمود |بــــر|

7o2o|ه مصط محمود عبــــد|لسل|م د|بــــ |لفيوم|ن
3446o||تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|متـــ |حمد حسن عبــــد|لمقصود
|د|بــــ بــــنه|سم|ء عبــــد|لحق |حمد عبــــد|لعليم329478
333|8|| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنس زين |لع|بــــدين محمد فتـــ
حقوق ع شمسيوسف محمد جم|ل عبــــد|لوه|بــــ عل|2246|2
4o6936تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور |م حسن سليم
22o7|||ى ي| حس عبــــد|لحميد سليم تـــج|ره ع شمسك
6o585oعلوم |لمنصورهرن| |لسيد محمد سعد
436|5oتـــمريض كفر |لشيخسم طلعتـــ محمود عبــــد |لسل|م |لبــــرى
علوم ع شمسمنيه شعبــــ|ن فرج منصور|26774|
حقوق |لزق|زيقرن| خ|لد جم|ل |لدين |حمد779969

586o8طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمروه محمد محمد تـــري|ق
9o3928|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء عبــــد|لعليم محمد |دريس
47574oتـــج|ره |ل|سكندريهفلوبــــ|تـــ ع|دل كرم بــــطرس
تـــربــــيتـــ طنط|م|ريو عص|م نجيبــــ رزق765|43
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيه محمد  |د جمعه|543456
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد عو|د ع عو|د768845
4|296oتـــج|ره طنط|دي|ن| |يمن حن| مسيحه عوض
3237o3رهحبــــيبــــتـــ خ|لد فه عبــــد|لق|در طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه فوزى محمد عبــــد|للطيف|235634
692o9o |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعم|ر محمد عبــــد |للطيف |بــــو|لعل

معهد ف ص بــــ سويفع محمود |حمد ع||3|6
433|o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منتـــ| |يه|بــــ |لسيدعبــــد |لحميد صقر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحل|م محمود محمود محمد متـــو فحيل649|27
ع| إد|ريتـــ  ش إد|رتـــ أعم|ل تـــجمع خ|مسحمد محمد |حمد محمد |بــــو زيد|67395|
9||o6||د سعيد |ء محسن مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
8762o6| حقوق |سيوط ي|د |حمد محمد |حمد عبــــد|لمو
77|78o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|مه يح حس محمد سل|م
7682o|كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشبــــسنتـــ سم عبــــد |لسل|م ز محمود

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه جه|د ح|مد عبــــد |لحميد|26739
29|o4oك.تـــ. ف صن| شبــــر|نوره|ن عل|ء |لدين عبــــد |لغ محمد
4o6726|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمود محمد ع حموده

Page 154 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوق خ|لد |لسيد عبــــد|لكريم  97|896
ى يونس بــــش|ره|78453 د|بــــ |لزق|زيق|نرم مجدى بــــ
تـــربــــيتـــ طنط|نه|د م|جد ع عط||329||4
تـــج|ره |سيوطمصط ح|مد ع عبــــد|لح|فظ |88585
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ن |لدين سيد حسن دي|بــــ25228|
676o32تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم مسعد |حمد |لسيد ع
2477o9تـــ علوم حلو|نمصط رض| محمد ع |لبــــ|
7o2993د|بــــ |لزق|زيق|نبــــيله ممدوح محمد |له|دى سل|مه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه محمود ي محمد سلط|ن498236

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د ح|مد سعيد |بــــو|لجود45246
ندستـــ |لمنصورهم|زن محمود محمد محمد9||697
تـــج|ره بــــنه|ي|د ممدوح عطيتـــ محمد|49558|
4o|8o| تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد ج|بــــر س|لم سيد
تـــج|ره كفر |لشيخند محمد عبــــد |لو|حد رجبــــ عبــــد |لو463922
طبــــ حلو|ن عبــــد|لحميد عوض عبــــد|لحميد ع 654|52
86397oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن|ردين وجيه قديس يوسف
ح258269 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود صل|ح عبــــد|لر|زق عبــــد|لع|ل 
||54o|يم تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه ي| محمد |لسيد |بــــر|
رهوليد محمد جمعتـــ بــــيو 66295| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
طبــــ طنط||ء سليم|ن عبــــد |لعزيز سليم|ن |لنمس47|9|5
436o8رهع |ء رمض|ن حس محمد طبــــ بــــيطرى |لق|

52oo66تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعزيز ر|شد
7o6928|طبــــ |لمنصورهيم|ن ن ن| |ل|م|م
 |حتـــ وفن|دق |لم |دير مختـــ|ر جمعه |بــــوليفه|56||8
2547|oزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد| محمد |بــــو|لفتـــوح سليم|ن
4|65o3يد بــــدر|ن يد ع |بــــو|ل تـــج|ره كفر |لشيخع |بــــو|ل
64|9o8ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر |لسيد محمد عبــــد|لمقصود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند | ع|دل |حمد |لسيد|||238
5444o5| تـــ مبــــروك مر أبــــو |لعي ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م

ره|سل |سم|عيل جم|ل |بــــو زيد2|5|3 د|بــــ |لق|
92o4|9  يم معهد ف ص سوه|جخلود حمدى عبــــد|لرحمن |بــــر|
624|o8| طبــــ بــــورسعيدحمد طه ي فرج ع
د|بــــ |لزق|زيق|يم محمد ي خليفه |لسيد675642
23863oعلوم ع شمسيه ع|دل عبــــد|لحكيم محمد |لش|ف
5o858oعلوم بــــورسعيدمحمد صل|ح |حمد ص|بــــر محمد
ف سيد حف 3365|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررجبــــ |

وف|تـــحمد محمد فه ع |54436 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم |سحق|73|822 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سحق عص|م |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيم|ن |حمد |م حس |7774||
54o68تـــج|ره بــــ سويفنجل|ء |حمد كم|ل سيد

46|oooطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|دي ه| كم|ل عوض
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود ع|بــــد عبــــد|لع| عبــــد|لعزيز822498
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن عل|ء محمد طه|882|32
8|2o|5|معهد ف تـــمريض |لم | يه محمد محمود محمد
ف عبــــد|لمنعم محمد495436 حقوق طنط|محمد |
6o52||عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرن| حسن يوسف حسن
بــــي |232943 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميم|ن عبــــد|ل سيد |حمد |ل
7o9|5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| |ده سم |لسيد محمد |لحديدي
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد|42562
7o|55|معهد ف ص |لزق|زيقبــــسمه طه محمد عبــــد | |لجندى
حقوق طنط|ع|يده سيد |حمد محمد سيد |حمد |9333|4
36o9o6 رهعبــــد|لرحمن خ|لد مطر|وى عبــــد|لغ طبــــ |سن|ن |لق|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدول|ء ن| فتـــح | مصل53|774
8|696oد|ر |لعلوم |لم |محمد ق|سم عبــــد|لغ عثــــم|ن
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــش|م وليد محمد عثــــم|ن679678
8o8995تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد محمود مصط ص|لح
8o57|4زر|عه |لم |محمد |حمد محمد محمود
معهد ف ص سوه|جرح|بــــ فوزي محمود محمد836993
32o443يم عبــــد|لجو|د محمد رهع |يمن |بــــر| صيدله |لق|

39o6oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه |س|مه محمد رش|د
زر|عه طنط|نوره|ن سم عبــــد |لجو|د |لجرج|وى434645
|23o3oتـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نسل ممدوح ح|مد ح|مد
رهبــــ|سل محمود محمد حسن63743| تـــج|ره |لق|
2468ooلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ح|زم |حمد سبــــيكه|
يم أحمد عبــــد|لعظيم 44|523 وف|تـــعبــــد|لعزيز |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
89o74|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط ميمه محمد مصط ع
7|oo46علوم |لمنصورهن|ء ع محمد رمض|ن |بــــو |لعز
تـــربــــيتـــ حلو|نف|يزه |حمد عبــــد|لسل|م محمد ص242236
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد |حمد عبــــد |لرحمن445828
علوم |سو|نمن|ر مختـــ|ر |لص| فتـــح | ق|سم9|56|5
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ |لشن|وي6|3282
4944o6ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ع ص|دق ع عل|م |بــــوسعده
263862| تـــربــــيتـــ بــــنه|يه حمدى عزتـــ رمض|ن عبــــد |
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــسمه ج|د حس عبــــد |لحق758225
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكرستـــ مجدى بــــش|ى سليم|ن38558|
8o|962يم فنون جميله فنون |لم |م | عم|د |لقس فيلبــــس |بــــر|
25427oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل محمد |حمد شطيه
7o432oيم يوسف |لعرنوس تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن شو |بــــر|
ندستـــ ع شمسريم يونس محمد يونس23842|
ف |حمد سليم87|25| تـــج|ره ع شمسع |
تـــج|ره ع شمس|ء نشأتـــ صل|ح ص|لح||6|52|
642o83د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد|لبــــ|سط فتـــ عبــــد|لعزيز
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258868| لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حمد محمد عبــــد| سنو
2659|oتـــج|ره بــــنه|زي|د محمد محمود عمريه
معهد ف تـــمريض طنط| فيصل محمد فتـــ |لبــــر433563
ثــــ|ر د |ط|محمد |لسيد محمود |سم|عيل6|7793
ي عبــــد|لمجيد ص|لح|832322 معهد ف ص سوه|جحمد خ
تـــج|ره بــــور سعيدحس|م |لدين محمد |لسيد فر|ج |ل|764346
33o886تـــمريض بــــنه|عبــــ ح|زم طه محمد
8|47o4|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ميمه عزتـــ محمد وجيه محمد|
د|بــــ |سيوط|نوره|ن محمد |حمد عبــــد|لنعيم 28|885
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|سم جم|ل مبــــ|رك ع 825798
6954o2تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ج|د عبــــد |لوه|بــــ |لمر |لجمل
68o|76تـــج|ره |لمنصورهم عبــــد |لق|در مصط |م |حمد
6o5396 |تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن ي| جل|ل محمود |لقبــــ
يم |حمد جوي686283 د|بــــ |لمنصوره|عمر |لسيد |بــــر|

رهحمد محمد سيد |حمد|22639 تـــج|ره |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل | محمود مصط عيد7759|

يم محمود |بــــوبــــكر محمود||4|829 صيدلتـــ |سيوطبــــر|
وف|تـــندري| |دور جرجس |نور|34||32 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
83|o99ر عطيه تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رتـــ |  |د ز|
طبــــ |ل|سكندريهغ|ده عبــــد | محمد عبــــد| حس 8292|5
ف |حمد محمد|37658| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |
|268o9|ندستـــ حلو|نحمد جم|ل مكرم عبــــد |لجليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء |لسعيد فؤ|د عليوه محمد|76|9|4
علوم ج|معتـــ د |طين|س حمدى |لسيد محمود||63259
9o7392|يم  |حه وفن|دق |ل|ق ر | عم|د غط|س |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسول|ء ز حمد|ن |سم|عيل327576
|د|بــــ بــــنه|عبــــ |لسيد ح|مد محمود354877
4o7842ف سعيد عبــــد|لق|در مر تـــج|ره سوه|جسعيد |
تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم محمد عبــــد |لوه|بــــ |للبــــودى6754|5
معهد ف ص سوه|جحمد عبــــد|لعظيم مصط محمد|836934
ه عبــــد |له|دي محمد أبــــو ع| 2692|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن
624o86بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ه| محمد عبــــد |لعزيز بــــرك|تـــ
7o6478|يم صيدله |لمنصورهيه تـــ|مر عوض |لسيد |بــــر|
4o677oحقوق طنط|رو|ن عبــــ|س حس عبــــ|س
عل|ج طبــــي قن|رو|ن |حمد رمض|ن حس 826528
42269oزر|عه |ل|سكندريهمحمد |حمد يوسف حس ديغم
ه ح|تـــم محمد عبــــد |لق|در|23239| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
تـــج|ره سوه|ج حمد حمدى |بــــو|لوف| عبــــد|لر| 897448
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــشيم|ء عم|د شح|تـــه عبــــد|لحفيظ شح5|2695

6o3|9|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوميم|ن عبــــد |لحميد ش|كر حميده
7684o6ر|ن معهد ف ص |سم|عيليهعل|ء صبــــ عبــــد |لونيس ز
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||6o|9| ف عبــــد |لغفور عبــــد ندستـــ حلو|نعبــــد |لغفور |
7699o9تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسلوج |حمد |لسيد عبــــد |لد|يم |لسيد
يم محمد محمد يوسف689675 تـــمريض |لمنصورتـــ  |ر |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |يمن محمد عبــــد |لحميد عبــــد|||474|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهآل|ء رشدي سيف |لن محمود9|7|52
د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف محمد |حمد |حمد بــــرمو77|528
6o8o42| |علوم |لمنصورهبــــسنتـــ خ|لد عبــــد|لرحيم عمر عط
24o485يم عبــــد |لكريم |بــــر د|بــــ |سو|ن|ن| محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|ج | |حمد عزتـــ عبــــد |لبــــ|سط |لمر675228
لسن ع شمس|منتـــ | محمد ج|د مصط 8836|3
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لعزيز شحتـــه عبــــد|لعزيز328873
33|o55تـــربــــيتـــ بــــنه|وق ري|ض عبــــد|لعزيز عبــــد|لرشيد
7|oo73معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مروه محمد مو مو |لحلو|تـــى
ندستـــ ع شمسمحمد |لسيد حسن سليم773945
تـــمريض |لزق|زيق نور ع|دل مصط حس |م|م|643387

رهه|يدى |كرم سيد مو سيد |حمد4583| تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|كريم رض| عبــــد|لبــــ|رى |بــــو|لمجد8272|4
7o632|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| ممدوح حمدى محمد يوسف
4|oo8|| |د|بــــ طنط|ع |حمد |حمد عط|
طبــــ |ل|سكندريهإين|س أحمد محمد سلط|ن477595
8||4|o تـــج|ره بــــ سويفمريم محمد رض| محمد حس
48o774م|م د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء محمد حمدى 
63o222ر محمود عبــــد |لعزيز |حمد طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر م|
يم رشدي |لش277938 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق |سم|عيل |بــــر|
9oo223 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد |بــــو|لعل| مرج|ن
تـــربــــيتـــ طنط|بــــسمه عم|د سعد |سكندر64||43
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نعبــــد|لع|ل خلف | عبــــد|لع|ل محمد845879
478o49|ق تـــج|ره |ل|سكندريهكريم ش|كر عبــــد |لبــــ| ع |ل
4264o6 تـــج|ره |ل|سكندريه |ر سعيد محمد |حمد متـــو
ر|ن3773|5 معهد ف ص |ل|سكندريهحس|م عل|ء |لدين عطيه ع ز
8452ooتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ندين| عبــــد| محمد سعيد
يم |لقرش249729 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومن |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى وليد فوزى |لسعيد754766
يثــــم محمد حسن |لصبــــ|غ6353|2 ندستـــ ع شمسيوسف 

ندستـــ ع شمسيوسف سيد عبــــد | حسن7482|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| فرج محمد محمد |بــــو عريض264|69
|5994oف حس عبــــد |لع|ل رهحس | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمنتـــ | خ|لد مغربــــي حس عثــــم|ن323599
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ك|مل محمد رمض|ن443|25
تـــج|ره سوه|جرو|ن يوسف محمود يوسف844385
طبــــ |لزق|زيقمه|بــــ |لسيد محمد حسن ع|77697
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|3|o54لسن ع شمس/ري|ضتـــ|تـــو س|مح نجيبــــ رؤف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف سيد أحمد56||77
9o234|  ى عطيه تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جنور |لدين محمد خض
783o2o يم محمد دسو معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد جيل| |لسيد 923696
|66773| رتـــ|يه محمود محمد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

438o9تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره سم ع عبــــد |لجو|د
639|o3تـــج|ره |لزق|زيقتـــ|مر ط|رق عبــــد |لكريم محمد
63|o9o تـــج|ره |لزق|زيقنور|ن حسن مقبــــل مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــ ع|دل عبــــد|لعزيز محمود ع خليل7|3389

3848oره|حبــــيبــــتـــ حس |لسيد عبــــد |لجو|د د|بــــ |لق|
5o572 تـــج|ره بــــ سويفكريم محمد عيد مر

ه بــــش |حمد محمد |لعز|وى|38|249 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
4422o4تـــمريض كفر |لشيخر| خ|لد ع محمد شح|تـــه
رهحمد عزتـــ عبــــد |لمجيد ح|فظ|58|64| د|ر |لعلوم ج |لق|
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمود |حمد محمد |لبــــطحيش98|||6
4|o249ر|وى |د|بــــ طنط|عمر عم|د حس |لد
33|34oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ريه|م ج|د عبــــد|لر|زق |لبــــربــــرى
ش|م |حمد محمد عسله|46|634 د|بــــ سوه|ج|م| 
6|94|oء محمد محمد شلبــــى زي|ده| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طإ
حقوق طنط|محمود عبــــد|لعزيز محمود محمد ز|يد6576|4
ف فؤ|د محمود|694|6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |
34o6|2 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سيد محمود |لسيد عفي |لف
||949oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |يمن حل مهر|ن
543o79تـــمريض دمنهوره|له ف|رس |حمد شه|بــــ
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|كريم |حمد ع بــــيو336877
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور عل|ء محمد عزيز249429

6694oد|بــــ |لفيوم|مريم |حمد سعد |لدين |حمد
33453oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــك|مل محمود ك|مل سليم |بــــوزيد

3437o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |لسيد |حمد |لسيد
62929o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم|ء ص|بــــر عبــــد| سليم
26o589| |طبــــ ع شمسسم|ء ص|لح ع |لكيل
8o4963كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم ط|رق محمد زغلول عبــــد|لعليم
يم عبــــد |لل|ه حس 437887 تـــمريض كفر |لشيخرح|بــــ رض| |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه رجبــــ عبــــد|لل|ه محمد|897229
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم عبــــد|لحميد |لسيد محمد أبــــو عفصتـــ364|27
رهع حس|م من عبــــد|له|دى239879 ندستـــ |لق|
6784o4د|بــــ |لمنصوره|نسمه |س|مه عمر |لبــــيو عمر

ندستـــ |لفيوميوسف ع|دل مع|ذ محمود|4723
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمرو محمد عبــــد | عوض ع شوم|35|689
33893oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ن|ن جم|ل محمد رفعتـــ سيد محمد س|
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84o|4||كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نرو| سعد |حمد حسن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد و|ئل عبــــد |للطيف ح|مد محمد|769975
رهيم |حمد محمد عبــــد |486|2| ندستـــ |لق|
وف|تـــس|رتـــ مختـــ|ر كم|ل عبــــد|لجو|د323628 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
3395oo تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ محمد |حمد سيد ع
64949oلسن |لم |ند حمدى |لشبــــر|وى محمود|
42|82o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــش|ر محمد ص|لح عبــــد|لعليم |لتـــه
د|بــــ |لمنصوره|نهله مصط |لسعيد |حمد |لمر697373
يم رخ|2|22|7 طبــــ |لمنصورهعمر ر| خليل |بــــر|
يم تـــوفيق ع محمود8|3548 تـــربــــيتـــ بــــنه|د | |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيف |س|مه فوزى عبــــد |لغ 286|3|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندع|ء محمد |حمد حس محمد232487
تـــج|ره |ل|سكندريهع محمد محمد عبــــد |لعظيم |لوزيرى42|487
علوم |لزق|زيقحمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لمقصود636274
تـــربــــيتـــ |لعريششيم|ء |حمد ع |ن صبــــ عو|د767479
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء عبــــد |لجليل عبــــد |لجليل |حمد 675762
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرش| |لسيد سليم|ن |حمد حسن772273
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد سيد عبــــده مو عبــــد |لغف|ر752339
4964o|| د|بــــ دمنهور|سم|ء محمود |لسيد محمد عبــــد|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم خ|لد عمر رش|د محمد322335
3465o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد | |س|مه محمد سيد
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيم|ن عبــــد|لستـــ|ر محمد|بــــو |لعن |498754

د|بــــ بــــ سويف| محمد |حمد مو|2485
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود محمد حميده غيط453546 معهد ع| 
8532|o|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفيه فتـــ محمد |سم|عيل
حقوق |لمنصورهممدوح عص|م ع عبــــد|لغف|ر |لمل4974|4
62|9o3تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |س|مه ربــــيع شوكتـــ سيد |حمد
طبــــ |لسويسسم|ء |حمد |نور |حمد|356858
498o57|ف عبــــد |لسل|م عبــــد|له معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــنوره|ن |
7|3o33حقوق |لمنصورهمصط شكرى س|لم محمد س|لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر محمد جم|ل |لسيد |لعو |26268
432o34ى ميخ|ئيل زر|عه طنط|بــــسمه ميخ|ئيل بــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــميمه جم|ل محمد فتـــ عبــــد|للطيف|225|45
6o2498تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــيشوى وديع حل عطيه ميخ|ئيل
زر|عه دمنهورف|رس أحمد محمد أحمد2883|5
يم |بــــو ق353|25 يم |بــــر| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
يم|329|88 د|بــــ |سيوط| يم|ن مصط تـــوفيق |بــــر|
ندستـــ حلو|نكريم مصط |لص|دق س|لم|6454|
صيدلتـــ |سيوطمن|ر عبــــد|لو|رثــــ رجبــــ عبــــد|لرحيم272799

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم محمد ع عبــــد |لعليم4645|
4o45|2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد أحمد محمد ج|بــــر محمد
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5o5344صيدله |ل|سكندريهع خلف مهر|ن يونس
8335oتـــج|ره |سيوطريم حس|م ص|دق محمد

5o5249|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |يمن |حمد محمد د|ود
تـــج|ره ع شمسنوره|ن محمد صبــــ حسن358592
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحن عل|ء محمد كم|ل |لمسلم| 496293
علوم ري|ضتـــ طنط|عمرو عبــــد|لفتـــ|ح ع عبــــد|لحميد حس 6|4498
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |بــــو بــــكر عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|للطيف358248
5|65o5تـــمريض دمنهورزينبــــ بــــدر عبــــد|لمنعم |لص|وي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسخلود مسعد ع محمود955|3|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود ن| |لسيد عبــــد|لرحمن777827
نوعيتـــ بــــنه|وجيهه رمض|ن عبــــد|لجو|د عبــــد|لع|3|2635
6oo6|8لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمود عبــــد |لل|ه محمد محمود مرزوق
69o|73|حقوق |لمنصورهحمد محمد ع |لبــــ|ز
حقوق ع شمسعمرو مسعد عبــــد|لبــــ| محمد7|3533
ل|ل346424 ر|ء مصط سيد سيد  حقوق |سيوطز
ه |يمن سعدون |حمد سعدون||3|775 رهم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
5o9935زر|عه دمنهورعم|د ع عبــــد |لعزيز |حمد عجل|ن
427o|6يم ع|مر كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــوق خ|لد محمود |بــــر|
ره|سل رفعتـــ عطيه مصط 44992| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم | |س|مه رزق سعد2|249|
69|o34كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد | ع |لسيد حم|ده
رهسوز|ن ي| ممدوح |لدفر|وى252922 صيدله |لق|
685|6oيم د |بــــر| يم مج| نوعيتـــ |لمنصورهرو|ن ع |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطسيد صل|ح سيد عبــــد|لرسول 893575
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسبــــو بــــكر ثــــروتـــ حل محمد|68||78
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سعيد مهدى |لسيد ع|مر37928|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |حمد ح|مد عبــــد |لعزيز 677549
لبــــ|وى محمد عبــــد|لع|ل|947||9 د|بــــ سوه|ج| زه|ر 
685252| ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسم|ء محمد |لمتـــو عطيه ع
ندستـــ |لمنصورهمحمد رض| عبــــد |لر|زق عبــــد |له|دى 686537
356|2o|تـــج|ره بــــنه|لسيد ع |لسيد ع عبــــد|لنبــــى

22o|8لسن ع شمس|س|ره خ|لد |لسيد مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|له صبــــ ع عبــــد |لحميد ر|شد645|27
ينور مصط رش|د محمد |لبــــسطوي2|2|43 تـــج|ره طنط|م|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لجو|د محمد ح28||23
4|o688تـــج|ره طنط|محمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |للبــــ

4o524خدمه |جتـــم|عيه حلو|نش|دى محمد |حمد مدكور
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم محمد مصط محمد مصط 685794
7o3978| علوم |لزق|زيقعبــــد |لعزيز خ|لد عبــــد |لجو|د عبــــد
479oo3وف|تـــمسعد سعيد مسعد سعيد عبــــد|لر|زق معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
26o8o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم بــــخيتـــ |م|م بــــخيتـــ محمد
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9o3464| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمد ض| مصط
ندستـــ |لم |محمد |حمد زغلول عبــــد |لبــــ|سط63788

تـــج|ره بــــور سعيدعمرو فكرى عبــــد |لفتـــ|ح قطبــــ |لش|ف 93|765
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحس|م عبــــد |لحميد عبــــد |لمنعم عبــــد786393
يم ص|بــــر محمد حسون498262 تـــربــــيتـــ دمنهورمروه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد فتـــح |لبــــ|بــــ محمود37856|
تـــمريض ع شمس رحمتـــ محمد حسن |سم|عيل355529
755o45تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع محمد غريبــــ |لسيد
24o292 ره|مريم محمود ع مرغ عل|م |لق|
2388o7زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | جوده عبــــد|لعظيم سليم|ن
وف|تـــعبــــد|لرحمن خ|لد محمد عبــــد |لرحيم ع 2595|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
63o362لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|يف |يسم محمد طلعتـــ محمد |له|دى
|د|بــــ بــــنه|ه|جر جم|ل |لسيد ز|يد263297
لسن ع شمس|نوره|ن ي| عبــــد|لج|بــــر محمد|35579
ندستـــ ع شمسف|دى |س|مه موريس عبــــده54498|
|566o9رهخ|لد ط|رق ع|طف سيد ندستـــ |لق|
4o3358يم عبــــد |لع|ل فرج د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|وق فوزى |بــــر|
89o234  | ين رش|د سنو حفظ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطن

3o95o| يم مصط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه محمود |بــــر|
8432|oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ندير شو ق|سم ف|وي
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد |للــه محمد |حمد سعد شلبــــي678677
طبــــ بــــيطرى |سيوط  لشيم|ء جل|ل |لدين ع حسن |877998

494o6رهدير حمدى سعد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد محمود عبــــد|لرحمن |حمد 2222|9

حقوق |لفيومعز |لدين من طلبــــتـــ ع |سم|عيل63889
633o47يم بــــر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ثــــنـ|ء صبــــرى عبــــد|لمنعم |بــــر|
26o4o5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى ي| مصط عبــــد |لش| |بــــوزيد
تـــج|ره سوه|جمنيه رأفتـــ محمد مصط |48245|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|كريم ي| ف|يز وجيه حن|||4492
علوم ع شمسيم|ن |لطو عبــــد |لعزيز |لضوى||3453|

|5|o5ى كم|ل |حمد عطوه تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ي
542723| تـــج|ره دمنهوريتـــ محمد |نور ن
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسعيد |حمد ع |ل|م 56|622
5o8956|تـــج|ره دمنهورلسيد ص|بــــر ح|مد |لسيد زلهف
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عبــــد|لن| محمود محمد834393
تـــ س| عبــــد |لرحمن درويش|354263 |د|بــــ بــــنه|م
طبــــ بــــيطري |لم |سم|ء ي| خليل فخري دي|بــــ656||8
رتـــ|نور| |س|مه دسو حسن23|3|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنو|ل |حمد ع حس 88|836
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسي|ر| عص|م ف|روق ص|دق|3997|
9||36o|يم ن| |لصغ |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــر|
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زر|عه طنط|حس عمر حس محمد علو|ن2625|5
3o564| د|ر |لعلوم |لفيوميه ع محمد عبــــد |

|355o||يد د|ر |لعلوم |لفيومسم|ء عل|ء عطيتـــ |بــــو |ل
248||8| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومفن|ن |م |لسيد خ |
يم تـــوفيق سعد429868 تـــربــــيتـــ طنط|محمد |بــــر|

68|o5يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس خلف |لسيد |بــــر|
35|56oد علوم ع شمسسيد شلبــــي سيد عبــــد|للطيف مج|
ل|ل426592 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهتـــحيه |حمد سعيد عبــــد|لحكيم 
تـــربــــيتـــ دمنهورمل صل|ح محمد مبــــروك بــــسيو |498533
معهد ف ص |سو|نح|تـــم محمد عبــــد|لط|لبــــ محمد847488

ره|محمود محمد عبــــد|لن| ح|مد88|47 د|بــــ |لق|
4928ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عمرو عبــــيد بــــخ|طرتـــ عبــــيد عبــــد |لمجيد
9o9447 معهد ف ص سوه|جشيم|ء عبــــد|لرحيم عبــــ|س عبــــد|لرحيم
48o693د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س|رتـــ محمد |لش|ف حسن
|د|بــــ |لم |سم|عيل عبــــد|لحميد |سم|عيل محمد جل242872
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء محمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |777843
د|بــــ د |ط||ء يح محمد |بــــو ط|يل|6575|6
34|o45 صيدله ع شمسجل|ل ي| جل|ل ص|بــــر عفي
علوم حلو|نمن|ر محمود |حمد مهدى8|2455
طبــــ ع شمسنفرو محمد |لسيد مقبــــل |لسيد3367|3
4964|oحقوق |ل|سكندريهأمل فضل محروس |لسكر|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف محمد حس حسن758458
6o4755|علوم |لمنصورهسم|ء مسعد حسن |لسيد |بــــو |لركبــــ
يم642767 لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|زينبــــ عبــــد |لحميد عبــــد |لبــــديع |بــــر|
6o|278|د نوعيتـــ طنط|زه|ر عمر |لسيد عمر |لش|
معهد ف ص طنط|شيم|ء جم|ل عبــــد |لحميد محمد عبــــد 437952
تـــج|ره طنط|زي|د محمد س|رى فوزى |ل|سمر449429
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء محسن محمد حسن|757269
ى حسن عي239578 ف ع د|بــــ حلو|ن|ملكه |

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء حسن سعيد مدبــــو عبــــ|س||4465
تـــج|ره |لمنصورهعمر |حمد |بــــو |لعن |لرف|684953
8o4|o5تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد خليفه محمد
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسن| جم|ل ع |لفيل498977
وف|تـــمحمود مصط محمود عبــــد |لوه|بــــ عبــــد 5|5246 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4o|728|يم محمود تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حسن |بــــر|
26o243كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم يوسف ح|مد من|ع
69o448تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |ده عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمعبــــود |لسعيد

ف ك|مل محمد6368| تـــج|ره ع شمسملك |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفح|زم حمدى عبــــد |لمجيد محمد عم|ر42435

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس|ء |يمن بــــدوى محمد||33586
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف||ء ر| دي|بــــ |م |58248
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معهد ف ص |لزق|زيقمه| |لسيد |سم|عيل تـــوفيق |سم|عيل642328
معهد ف ص |سو|نمحمد مصط يوسف ع |84875

|لسن |لم |نوره|ن حمدى محمود طلبــــ58365
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفتـــح | كرم فتـــح | محمدين  422||9
حقوق بــــ سويفزينبــــ ع|طف عبــــد |لمحسن محمد54629

42445oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد مدحتـــ سل|متـــ |حمد |لجمل
|6o57|| تـــج|ره بــــنه|حمد حس|م |لدين طلعتـــ حس
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نشيم|ء |حمد عزتـــ عفي 5692|3
د|ن|785623 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء جم|ل عز |لدين و
633||9| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقف محمد |لسيد ع
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |حمد محمود |حمد589|22
يم حبــــ |627834 تـــج|ره |لزق|زيقل|ء سعد |بــــر|
5o326||علوم |ل|سكندريه|ء |حمد |لسيد |حمد |لسيد
علوم بــــنه|سم|ح حمدى |م ن عبــــدربــــتـــ329793

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس| ي| محمود حس خلف48775
رهنوره|ن بــــدوى رمض|ن عبــــد|لرسول259239 صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد مصط محمد |لعنقي784685
7o7756| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيم|ن عبــــد |لبــــديع |لسيد محمد ع
|6o277تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |يمن |لسيد ع
25o9oo|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ع|طف سيد |حمد مخلوف
5o9|79يم عم|ره طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد سعيد سعد |بــــر|
ف سليم|ن عبــــد |للطيف|76639 حقوق بــــورسعيدسهر |

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء سعيد ح|فظ محمد|55|35
7o7854|يف ع غبــــ| |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء 
6|2|o8د|بــــ طنط|ص|بــــر ع|دل حبــــيبــــ عوض |بــــو سعده|
ف عبــــد|لعظيم بــــكرى يم| |634682 ندستـــ |لزق|زيقحمد |
2393o4ره|رح|بــــ |حمد ع حسن ثــــ|ر |لق|

لسن ع شمس|عمرو عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز22974
62373oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نوس|م |لسيد ع |لسيد مندور بــــحيلق
زر|عه كفر |لشيخحمد سل|متـــ |لعبــــ| |حمد |لعبــــ|438969

د|بــــ حلو|ن|شد| عبــــد |للطيف محمد عبــــد |لوه|بــــ5857|
4o828| تـــج|ره طنط|عمر عبــــده كم|ل عبــــده |لملي
9o7747|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| س|مه ممدوح محمود محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرو|ن ك|مل عبــــد|لعظيم ك|مل متـــو عبــــد476823

47o8o|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن محمد جم|ل محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حمدى محمد |لسيد |بــــودريع|247258
تـــمريض بــــنه|سمر رأفتـــ عبــــد|لعظيم |لخو||2877
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |حمد سم أحمد مسعد  حسن|765266
7|o76|طبــــ |لمنصورهسل|م |لسيد |لد|ودى عبــــد |لعزيز عويضتـــ
42o77فتـــ |لسيد |حمد عبــــد |لرووف ره|م عل|م |لق|

|648o3|د|بــــ |سو|ن|ل|ء محمد سليم محمد
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7o4229معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |لسيد ن| عبــــد |لجليل |لسيد
7o||oo|تـــج|ره |لمنصورهحمد س|مح عبــــد |لموجود فرج
ندستـــ |لم |ع |حمد ع محمود عتـــم|ن774279
ى776254 يم |لدسو ز طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقي|ر| ش|كر |بــــر|
8||o55تـــربــــيتـــ |لم |خلود محمد سيف عوض
تـــج|ره ع شمسمحمد عل|ء جيو عطيه59252|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|جر شعيشع بــــدير محمد شعيشع442973
تـــج|ره |ل|سكندريهعز|لدين محمد عبــــد|لمنعم سل|مه |476923
ه |س|مه غريبــــ عو|د 35|875 تـــج|ره |سيوطن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعف|ف مدحتـــ |لسيد محمد |حمد |حمد685767
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نول|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد حسن828373

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم بــــدر عبــــد |لق|در بــــدر37|6|
5|258o|طبــــ |ل|سكندريهحمد ح|مد مصط |بــــو زيد

534o6لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد عبــــد |لتـــو|بــــ حسن عبــــد |لق|در
يم خليل|343455 ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م محمد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نروم| ثــــ|بــــتـــ وغيم حبــــ 845996

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نوف|ء ن| سيد فو|ز||386
لسن ع شمس|حمد عبــــد|لعزيز دي|بــــ عبــــد|لجو|د|2||265

44o|3|ره|نور عبــــد |لمحسن ص| مر|د د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ى623597 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | محمد |نيس ج|د |لح
رهمحمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد عبــــد|لد|يم طعيمتـــ227376 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطن|دين عبــــد |لرحيم ع محمد عي758374

4o|||رهيوسف طه ع |لعدس تـــج|ره |لق|
3|542oرهد | فؤ|د محمد عبــــده د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى محمود يوسف محمود95|24
6o9536زر|عه |لمنصورهمريم مجدي طه أبــــو ريه عي
7o638||حقوق |لمنصورهن |يه|بــــ عبــــد |لسل|م ن|صف
زر|عه |لمنصورهرنيم حم|ده محمد ص|لح |ل|م|م554|69
4|o727|حقوق طنط|مينه يح حسن |لمنش|وى
|667oo ره|ع|ئشه عص|م عبــــ|س حس د|بــــ |لق|
علوم بــــورسعيدمصط جم|ل ربــــيع ع|رف424948
نوعيتـــ |شموني|سم محروس محمد فضل |253888
2468o8ندستـــ بــــنه|محمد مجدى محمد محمود نجيبــــ يونس كليتـــ 
يم عبــــد|لسميع عوض633436 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود إبــــر|
6822o2| تـــج|ره |لمنصورهيه |لسيد عبــــد |لمؤمن فتـــح |
8972o8|ل|ل عبــــد|لل|ه تـــربــــيتـــ سوه|ج شو|ق فتـــ 
866o34تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس ن| نعيم ف|خوري
85o489 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدر| | حسن متـــو عي

ق|وى45373 ره|عبــــده جم|ل عبــــد |لسل|م  د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره وف|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لحسي عبــــد |لش694325
حقوق |لمنصورهمحمود |حمد بــــدر بــــدوى بــــدر487343
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حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود يوسف |حمد يوسف 67|3|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عزيز |سم|عيل صد |334549
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م محمود |سم|عيل يوسف صدقه528342
229oo|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم ن|جح محمد |حمد
ش|م سيد محمد8235|3 تـــج|ره ع شمسمحمد 
36o699يم ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد شعبــــ|ن س|لم محمد |بــــر|

رهنور| ع|طف |سم|عيل سيد |سم|عيل|4349 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدع|ء خ|لد عبــــد |لعزيز غن|م435283
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نل|ء عصمتـــ ع عبــــد|لع|ل|5|8295

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه محمد ق|بــــيل مبــــ|رك36749
صيدلتـــ |سيوطحمد محسن |حمد شو |7596|8
تـــج|ره بــــنه|خ|لد حسي محمد محمد عم|رتـــ642598
33o659تـــج|ره بــــنه|من|ر ط|رق محمد تـــوفيق عبــــد ربــــه

59o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع |ء جم|ل محمد محمود
754o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنعمه عمر |حمد |حمد
8o8|96 نوعيتـــ |لم |سه|م ك|مل عبــــد|لصمد حس
|2o|65بــــتـــ ذ إعل|م بــــ سويفمريم س|مح و
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور| ر|فتـــ سيد محمد25878

8436o3تـــمريض أسو|نعبــــد|لرحمن س| عبــــد|لقوي بــــدوي
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيتـــ عبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم ع479895
36o445تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير ف|يز فوزى |لطو دريهم
تـــج|ره طنط|زي|د عل|ء محمد |لمغربــــي3|4522
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره ح|مد عزيز سعيد6|7|78
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود ص|بــــر رشو|ن ص|بــــر 7354|9
4oo896حه وفن|دق |ل|سكندريهمن|ر عزتـــ عزتـــ محمد |لزرقه| 
ل|ل|4|4372 تـــمريض كفر |لشيخيه مجدى يونس 
767o|2ف نعيم حس عيد ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشنعيم | معهد ع| 
895o35 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع ع|طف ع |لسيد
معهد ف ص |ل|سكندريهصبــــرين ممدوح محمد ج|د |لنوي 4978|5
2684o7ش|م عبــــد|لحميد عثــــم|ن طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد 
26o|63|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن |حمد محمد منصور
ره |س|مه سعد عبــــد|لفتـــ|ح235925 تـــج|ره |لق|
53o5|9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومرح|بــــ مفرح شعبــــ|ن |حمد فرج
4o8629|يم عر|بــــى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل|ء كرم |بــــر|

25oo9يم عبــــد |لجبــــ ر|ء عبــــد |لجبــــ|ر |بــــر| د|بــــ حلو|ن|ز
5o973| يم عبــــد|لغ عبــــد|له|دى علوم |لمنصورهحمد |بــــر|
26|o74ثــــ|ر |لفيوم| جل|ل محمد فؤ|د |لش|ف
رهمهر|ن سيد ق|سم ع443|7| ندستـــ |لق|
334o94طبــــ |سن|ن ع شمسمصط |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر
32o|o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عبــــد|لحميد عبــــد| |لسيد
69937o| يم |حمد |لق|س عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخلخ |بــــر|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل سيد عبــــد |لش| محمد ع23499|
يم محمد |لجم|ل|256746 ره|يم|ن |بــــر| ثــــ|ر |لق|
صيدلتـــ |لم |ل|ء خ|لد عزتـــ مصط |859782
رهخ|لد |س|مه عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لش66238| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره سوه|جح|زم ع محمد ع 7|8974
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد |لسيد محمد مر524687
88|267| رتـــ| سم|ء رجبــــ |بــــورح|بــــ ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء ربــــيع عبــــد|لكريم |حمد عبــــد|لكريم84|498
د|بــــ ع شمس|ر|ن| محمد سعد |لسعيد دي|بــــ345652

تـــج|ره سوه|جسل|م |سم|عيل عبــــد |لن|فع عبــــد |55888
774o79|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــتـــس|م بــــوعز زكري| يوسف
ر|ن|54|477 د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عص|م محمد حسن ز
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحسن محمد عبــــد |لرؤف عوض985||6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نطه محمود |حمد عم|ره23297

8|o868ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحبــــه سلط|ن محمود عبــــد|لر|زق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس محمد |حمد حل محمد ص|لح 26889|
يم مجدى رمض|ن بــــرك|تـــ|273|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــر|
69o746|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|سم|ء |حمد محمد |حمد ند
ل|ل عبــــد|لسل|م عبــــد|لرؤف |7|67|5 تـــربــــيتـــ دمنهورندي 
242338| رهيه رمض|ن |سم|عيل ع ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط عل|ء محمد فهيم خليف769633
يم محمود |لبــــن|3558|4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|غ|ده |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد ن سيد |م عبــــد|لحميد344234
4|o6o6حقوق طنط|محمد وحيد عزتـــ ح|مد |لحلي
ندستـــ |ل|سكندريهندى سعيد |لسيد محمد حسن |لف 3|5276
8459|oتـــربــــيتـــ |سو|نمحمد عبــــد|لق|دم ه|دم عبــــد|لجليل
ه ع|دل |سم|عيل محمد676456 تـــج|ره |لمنصورهن
2675o6جرس ه ط|رق ع|مر  تـــمريض بــــنه|ن

رهمصط محمود عبــــد |لحميد عزبــــ7369| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ ع شمس|رؤى عبــــد|لحميد |لسيد س|لم |لخو997|34
ره|ندى |لبــــسيو |حمد طه239634 د|بــــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننور|ن عمر محمد كم|ل |لدين مختـــ|ر 39||22
7o64o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل |لسيد عثــــم|ن عطيه عثــــم|ن
777oo8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم محمود حس محمود
علوم كفر |لشيخيوسف مصط رجبــــ |لوحي 438784
رتـــمحمد ط|رق |حمد فرج568|23 علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لو|دى |لجديدمل صل|ح عبــــد|لعزيز سيد|37||85
د|بــــ د |ط|س|ره محمد محمد |حمد جوده82||62
تـــج|ره ع شمسن حس|م |لدين ص|بــــر حسن|35463|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد سم |لسيد |لسعيد |حمد|||6867
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمه| |س|مه محمد بــــي د|ود236872
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وف|تـــمحمد ز عبــــ|س بــــدوى|26292 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
33o7o7|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيم|ن و|ئل متـــو حس|ن محمد
بــــتـــ |لرج|ل546427 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط مصط و

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد تـــوكل |نيس | |س876|4
5|26o8|علوم دمنهورحمد مدحتـــ عبــــد|لع| |لسيد حبــــيبــــ
ر |لص542643 تـــج|ره دمنهورسم|ء عص|م عبــــد|لستـــ|ر ط|
|ء محمد رجبــــ حسن |لسيد485873 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|إ
زر|عه كفر |لشيخيه عص|م محمد |بــــو|لفتـــوح حم|ده|438258
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمود مخيمر |حمد حسن2|45|8
89689o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء محمود عبــــد|لسميع عبــــد|لرحيم
25|7o3 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد|لجو|د جميل عبــــد|لجو|د |لف
تـــج|ره |لزق|زيقشد| ع محمد ع|مر|62537
3||77o| يم |ل|ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد مصدق |بــــر|
5o29|9|د|ر |لعلوم |لم |غ|ده عبــــد|لجو|د عوض فضل عبــــد
6|8746| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمد مجدى |حمد |لبــــ|بــــ
تـــج|ره ع شمسرحمتـــ رض| حس عبــــد|له|دي2662|3

طبــــ بــــ سويفطه عويس تـــه| |حمد56786
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرغده عبــــد |له|دى صديق حسن63548

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| عم|د عبــــد| عبــــد|لمقصود334975
6|25o7 د|بــــ طنط|مريم مصط محمد زينهم |ل|ل|
5o8573ه د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد محمد عبــــد|له|دى ع
27o746تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لفتـــ|ح ص|دق محمد جمعه
طبــــ بــــنه|م ص|لح |لسيد عر| |775445
طبــــ بــــنه|حمد مصط محمود مصط مط|وع|433384
6o567oره عص|م محمد رمض|ن |لبــــسندي قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ز
33|588| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن ع محمود ع
علوم حلو|نند| حسن عبــــد|لمو حس 273446

ره|يه سيد مر|د سيد طه||7947 د|بــــ |لق|
8654|o |معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطمحمد |يمن محمد عبــــد|لر
معهد ف ص ري|ضه سوه|جم | ميخ|ئيل نعيم بــــرسوم75|864
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد محمد عبــــد|لغ ح|فظ سليم|||4333
نوعيتـــ |لفيوميمن مجدي محمد صل|ح |لدين|65729

24449o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م |حمد سليم عبــــد|لعزيز
||57o8رهمريم محمود حمدي يوسف عز |لدين علوم |لق|

|56o8رهي|ر| |حمد عبــــد |لعليم |حمد خليل حقوق |لق|
ي|م رزق عبــــد|لمل|ك مص|ئيل888463 تـــج|ره |سيوطم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم شمس |لدين |سم|عيل محمد|2||24
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر و|ئل سيد |حمد رزق8|2373
يم حسن |لجر|ي عيد||76484 تـــج|ره بــــور سعيديم|ن |بــــر|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفكرم | |يمن وليم روف|ئيل52329
68o78o ل|ل عوض طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنور|ن عم|د |لسعيد 
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معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود صبــــ رش|د عبــــد|لعزيز|26975
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفح|زم سعيد حسبــــ | حسن24|63

53o2o|ندستـــ أسو|ن |ر |حمد محمد محمد |لشيخ
4o9875تـــج|ره طنط|محمد |سم|عيل |سم|عيل جمعه

|58o4يم محمد |لبــــوص  |حه وفن|دق |لفيومنور |بــــر|
7o6699يم عبــــد |لخ|لق محمد صبــــرى |بــــر ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
|4oo7|تـــج|ره ع شمسندى ن| عبــــد |لحميد طه
35o673ف محمود ع كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |
5|729oمعهد ف ص |ل|سكندريهف|طمتـــ |لسيد نعيم |لنج|ر
رهعمر ع|مر عبــــد |لحليم |لنمس |حمد رمض8722|| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط يه عبــــد|لنعيم ع عبــــد|لحفيظ|877897
4347o5تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمه عبــــد|لخ|لق ع |لثــــلثــــ
89|o63 تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء حل زغلول ح|مد

رهندى عمرو |حمد |لسيد يوسف|464| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسل|ء سيد حس عبــــد |لحميد|944|3|
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نسمه سيد عبــــد |لزين نظ 55523

ندستـــ شبــــر| بــــنه|حسن |يمن |حمد حسن خليل345389
حقوق ع شمسعمر محمد حر|زى ع4886|3
5o38o3تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |حمد مصط عبــــد |لغف|ر ع
يم حسن محمد س|لم559|48 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفزي|د محمود رف| |حمد83|848
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن |حمد محمد |لسيد|3938|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحن|ن سيد محمد |لنوبــــي ف|وي839993
يم منصور72|424 علوم ج|معتـــ د |طمحمود محمد شفيق إبــــر|
5|o294تـــربــــيتـــ دمنهورزي|د محمد صل|ح |لدين رحومتـــ
67882|| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء ن| |لسيد ع ج|د|
8o4827علوم |لم |تـــسنيم ن ز|يد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط |س|مه محمد فتـــ سليم|ن|3728|
34|o48 طبــــ ع شمسحس|م محمد حسن سليم|ن |لف
ى تـــ|ج حسن324599 ندستـــ ع شمسحسن ي
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد | |حمد محمد |لهل| 774278
4o5955تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن محمد ع عبــــد |لكريم |لص|دق
27o664|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مح |بــــو|لفتـــح |سم|عيل
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |س|مه محمد سعد |لمنش|وى||26995
45o694ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن مصط |حمد |لششتـــ|وي

رهكريم عز|لدين فتـــ عز|لدين محمد|4265 علوم |لق|
8443o2معهد ف ص |سو|نبــــسمه |بــــو|لن صبــــري مقدم
6946o9ف |لدين تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه عبــــد |لمنعم حم|د 
42o437د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| خلود عم|د محمد عبــــد|لر|زق |لف|ر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء معمر |لقذ| يوسف محمد|833767
3|949oبــــى بــــى محمد و تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم ع|دل و
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يم|688775 تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود |لسيد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |لسعيد حمدى |لسعيد |لغبــــور444239
7o5429ه د|بــــ |لمنصوره|محمود حسن |حمد ر|شد مصط ك
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم|يكل سيد حم|يه عزيز4627|8 معهد ع| 
5oooooر|ء |حمد ربــــيع محمد محمد يوسف رهز د|ر |لعلوم ج |لق|
6||o66 |زر|عه |لمنصورهعزه ف|روق فه ش
25399oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل ج|بــــر نو|ر
4o2728تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأمنيه محمود لط |حمد خليل
4o235|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيتـــ سعيد شح|تـــتـــ محمد حس

رهع |ء سعيد محمد محمد4363| تـــج|ره |لق|
77426o|صيدله ع شمسحمد كم|ل جميل |حمد محمود

92oo2| رهحمد محمد عز |لدين سيد ع ندستـــ |لق|
رهحمد حسن |حمد محمد|44936 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ف حم|ده عبــــده |م 756928 رهمحمد | د|ر |لعلوم ج |لق|
6o2434تـــربــــيتـــ طنط|عبــــ عبــــد | |لسيد رزق
5o5376صيدله |ل|سكندريهمحمد |سم|عيل مصط س|لم
6o7853 يد خ |بــــو |لعن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م| |حمد |بــــو |ل
7o9984يم |لسبــــ| |حمد |سم تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل |بــــر|
5o8738 يم  عبــــد |لمجيد صيدله |ل|سكندريهحس|م عبــــد|لمجيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد رض| محمد ط|فح|8254|6
24854o|معهد ف ص بــــنه||ء س| |حمد |ل|طرش
7o2482د|بــــ |لزق|زيق|جو |ن كم|ل ك|مل كتـــ|تـــ
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد وجيه محمد منصور |لمهدى|375|48
تـــربــــيتـــ بــــنه|رند| رض| عبــــد|لمطلبــــ عبــــد ربــــه محمد356785
زر|عه دمنهورين|س ع|دل محمد عبــــد |لمنعم مبــــروك4735|5
طبــــ ع شمسيم|ن |حمد محمد محمد ضوه|778|35
487o29يم  |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|يكل وجدى وديع عبــــيد |بــــر|
885o54 تـــج|ره |سيوطس|ره |سم|عيل ذ حس|ن
828o57تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعل| محمد رفعتـــ ع محمد
6o|693د|بــــ طنط|محمد ع |سعد عتـــيس|
78o|o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه |لسيد محمد محمود
د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م محمود |سم|عيل |سم|عيل فوده|48787
|37o52حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود ط|رق محمود |حمد عمر
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|وق |حمد علو| نوبــــي9|4|84
ن| خ|لد محمد |لشيخ256699 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء عزتـــ |سم|عيل |حمد م|لك|842|27

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مرفتـــ ع|دل سعد ش|كر|6249
33o335| تـــج|ره بــــنه|ل|ء محمد |لبــــربــــري عبــــد| محمد
686|73| يم مصط ز |لمر حقوق |لمنصورهبــــر|
يم خليل9|8324 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم|ري|ن عيد |بــــر|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه محمد عبــــد|لقوى جبــــ |247854
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نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ جوده |ي | جوده سليم|ن||48738
449o35علوم ري|ضتـــ طنط|محمد جل|ل أبــــو |لسعود غريبــــ خمخم
756o23ندستـــ بــــور سعيدمحمد ع عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم
تـــربــــيتـــ |سيوط يه حيدر مدكور محمد|889534
ندستـــ حلو|نسل محمد صل|ح عبــــد |لع| |لكو |592|2
695o6|| ندستـــ |لمنصورهمحسن يوسف عبــــد |ل محمد |بــــو

58o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي| |حمد كم|ل حسوبــــه
نوعيتـــ موسيقيه قن|ل|ء سم|ن ق|سم |لسم|ن|826343
ى5493|4 ر محمد محمد |لم خدمه |جتـــم|عيه حلو|نفتـــ م|
8o856oتـــج|ره بــــ سويفمدحتـــ جم|ل صد |سم|عيل
692o95ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محمد عبــــد |لمنعم حسن |لحلو
88256o  تـــج|ره |سيوطكرستـــ مستـــور سم ثــــ|بــــتـــ
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد |يمن محمد ج|بــــر|353639
تـــ محمد عبــــد |لحليم رضو|ن|499634 د|بــــ د |ط|م
4889o|| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــتـــس|م محمود ع جبــــريل ع
ندستـــ ع شمسبــــيتـــر مخلص نص مسيحه3|378|
5|53o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم |س|متـــ محمد |لسيد |لجمل
5|oo89|ف حسن حم|د د|بــــ دمنهور|حمد |
نوعيتـــ |لم |و|ئل م|جد شفيق نجيبــــ4263|8
يم عبــــد|لغف|ر عبــــ|س عبــــد 264698 علوم بــــنه|نرم |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رحمتـــ |حمد عبــــد |لق|در عبــــد |لجو|د24785
7o283|لسن ع شمس|محمود محمد محمود عويس جوده
زر|عه مشتـــهرحمد حسن حس|ن فرج|344588
438o79|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء |يمن محمد طلبــــه
تـــج|ره بــــنه|ن|ديه وجيه |دو|رد بــــطرس626454
يم528588 يم |بــــو زيد |بــــر| ندستـــ أسو|نمحمد ي| |بــــر|
9236o7 تـــج|ره |سيوطمحمد وف عبــــد|لحميد |حمد
48|o45ش|م كم|ل |حمد ج|د|لربــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|جر 
|5o778|علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محسن طوي عبــــد |لعزيز
رهمحمد حس |بــــو زيد بــــخيتـــ حسن66277| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
34oo|2|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن شعبــــ|ن جوده محمد |لسيد
694o68|ندستـــ |لمنصورهزي|د محمد عبــــد |لموجود سليم|ن د
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن عبــــد|لنور عبــــد| عبــــد|لغ 297|26
34493o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسر|ند| عبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد|لوه|بــــ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر س| مهدي عبــــد |لمع34497|
622o27د|بــــ د |ط|عمر خ|لد عطيه محمد |لبــــد
9o4|86|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج سل|م مصط ه|شم عبــــد|لع|ل
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــده حسن عبــــد|لحميد |حمد89|833
بــــي 896|32 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــ ن| حمدى 
رهزينبــــ عص|م ع|دل ص|دق8|3524 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم سليم|ن|345|62 تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء سم حسن |بــــر|
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4|333oد|بــــ طنط|خ|لد ع محمد حسن |لنحر|وي|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــبــــه نبــــيل محمد لط عبــــد |لعظيم682778
6|9o9oتـــج|ره ج|معتـــ د |طتـــسنيم محمد محمد حل |لغبــــ|رى

رتـــ سل|م ن|جح حمدتـــه |حمد|45||4 تـــمريض |لق|
9o3236 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقي|ر| خ|لد ثــــ|بــــتـــ بــــيو
حقوق ع شمسيوسف خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسد28436|
تـــج|ره كفر |لشيخكريم س| حس شتـــيوي8498|6
ندستـــ ع شمسف|دى حبــــيبــــ موريس حبــــيبــــ6842||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| |ده حج|زى عبــــد|لمقصود ع223539
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممصط عبــــد|لمؤمن عبــــد|لعزيز خليفه258423
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمرو|ن مجدي ع عويس26836|
53o4|8 |تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوررو|ن م|جد محمد |للق
43o8o6يم غل|بــــ |د|بــــ طنط|يتـــ مسعود عبــــد|لمنعم |بــــر|
75|7o3|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حمدى محمود سيد |حمد
48oo82تـــج|ره دمنهورعمر محمد عبــــد |لحميد رفعتـــ أبــــو شعرتـــ
92o25o  زر|عه سوه|جس|ره محمد |لسيد سليم|ن
3|2o29| طبــــ بــــنه|حمد خ|لد عبــــد|لق|در عمر مصط
84989o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديد|ء خ|لد محمد حسن
33o345د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز |لسيد عويس|
786o4o| ش|م جوده محمد خليل |بــــو د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م| 
4532o8|يم ع يم |حمد |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد |بــــر|
839o48طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدير |يمن عبــــ|دي عبــــد|لرحيم
339o66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نهلتـــ عم|د عبــــد|لعليم يوسف
تـــربــــيتـــ سوه|جروم| ن|جح بــــطرس جور 899727
حقوق بــــنه|عبــــد| عبــــد|لمنعم محمد|بــــو|لحديد 7|||33
رهمنيتـــ شعبــــ|ن ف|روق ح|مد زيد|ن|76533 زر|عه |لق|

7o57o7تـــج|ره |لمنصورهعل|ء |لدين محمد |لسيد محمد ع ش
5o656o| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسم| حمدى سعد |حمد عوض

ليل سيد حسن45623 رهمحمود  تـــج|ره |لق|
83o643كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نبــــرك|تـــ عم|د |لدين بــــرك|تـــ |حمد
زر|عه |لمنصورهآيه بــــش عبــــد |لفتـــ|ح عل|م363||6
ل|ل|642896 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مينه محمود مصط 
نوعيتـــ |لم |ريه|م عمر عبــــد|لحليم عبــــد|لسل|م|92||8
643|o|نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن عص|م عبــــده محمود محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط فريد محمد عبــــد |لعزيز محمد3|6339
2|6o|6ش|م سعد| عثــــم|ن رهس|ره  حقوق |لق|
6o3o53تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | رض| حس |حمد |ى |لدين
24|94oلع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|رضوى ع|طف عبــــد|لمحسن محمد
|د|بــــ |لم |حن|ن جم|ل عبــــد|لمنعم |سم|عيل853485
8|87o3طبــــ |لم |م|رين| عم|د فكري حبــــيبــــ
69o898د|بــــ |لمنصوره| تـــوبــــه عبــــد | حس جمعه
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355|9oتـــربــــيتـــ بــــنه|رحمتـــ جم|ل سم محمد
432o2oد|بــــ طنط|ر|ن| وليد عرف|ن |لسيد ن|صف|

3o5o6ره|نور|ن عبــــد |لن| عبــــد |لموجود |لولي د|بــــ |لق|
3||o79د|بــــ |لفيوم|س|رتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ ع
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد مصط محمود98|643
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لسل|م |بــــو ع255667
7o98||| تـــج|ره |لمنصورهسم|ء حس محمد ج|د ع
6o7935د|بــــ طنط|مريم زكري| محمد أبــــو |لعن فرح|تـــ|
ى |لسيد محمود حموده|762936 حقوق |لمنصوره|ء ي
يف498696 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م محمود جمعه محمود 
4o48||| يم محمود ع محمد مصط تـــج|ره |سيوطبــــر|
4292o2يم جوي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ند| س| محمد |بــــر|
يم مصط |946|34 د|بــــ ع شمس|منيتـــ محمد محمد |بــــر|

7o299تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م ع|طف محمد ك|مل عثــــم|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد صل|ح |لدين ع ص|لح|494756
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه محمود محمد محمود |بــــو |لمع| 682497
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد جوده عبــــيد777978
يم محمد بــــدوى784||5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ك|مل |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم| محسن يوسف |حمد س|لم|629|2|
683o|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن عرفه محمد مو خليل
ف مرو|ن ط|حون258377 يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىزي|د | ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه عبــــد | عبــــد | |لنحر|وى4632|4
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرو|ن محمود كم|ل مر عبــــد |لمنعم78|425
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد رش|د محمد محمد62485|
5o3o98علوم طنط|آيتـــ بــــيبــــرس عطيتـــ سل|متـــ عطيتـــ
علوم ري|ضتـــ ع شمسيه|بــــ رمض|ن عبــــد|لغ عبــــد|لغ عمر346347
معهد ف ص بــــور سعيدع|صم |لمهدى أحمد |لمهدى س|لم|992|6
ش|م سم بــــش عبــــد|لمجيد|33647 تـــربــــيتـــ ع شمسوق 
لسن ع شمس||سم|ء سعد محمد سيد رض|7|3488
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نر|م| وليد |حمد |لسيد7378|2
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن |س|مه مصط عبــــد | حسن33|72|
يم محمد |لسعيد||3396 إعل|م بــــ سويفمصط |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم ||ء ق|سم خليل محمد|7673|8
833o69وف|تـــعبــــد| صل|ح محمد محمد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ى ج|بــــر قنديل|67||25 يم ي ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
5o6589زر|عه طنط|ف|طمتـــ سل|متـــ شح|تـــه ح|فظ
6326|o يم جوده ع طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدع|ء |بــــر|
يم محمد 293|42 يم محمد |بــــر| حقوق طنط|مصط |بــــر|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسميه عبــــد|لمقصود محمود خ 3|2496
تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء شو عوض عبــــد|لمجيد علم |لدين624585
رهعمر ع|طف محمد ع234249 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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8o|498صيدله بــــ سويفن|دره خ|لد حف سيد
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود مصط عيد عبــــد|لجليل8|3538
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه جمعه محمد |لجز|ر|267733
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح|2||256
8332o تـــج|ره بــــ سويفمريم ع رمض|ن ع

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رشدى محمد رشدى محمد |لف 96|262
523oo |حقوق بــــ سويفمريم محمود تـــوفيق فض

92oo94 زر|عه سوه|جس|ره |حمد ح|فظ محمد
د|بــــ |سو|ن|ف|طمه عبــــد|له|دي |حمد محمد عثــــم|84556
نطش428268 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنه|د صل|ح عبــــد|لع|ل سعد 
رتـــ|349682 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد |م|م |م |م|م |بــــوز
رهعبــــد| حس محمد ح|فظ74|8|3 زر|عه |لق|
ندستـــ |لمنصورهيوسف محمد يوسف |م سميسم||6|68
ه |يمن عبــــد|لرحمن ع 896299 تـــج|ره سوه|جن
بــــي مه 7783|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن مصط |ل
|32o22رهلي محمد حسن محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ويدى9298|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ص|لح مصط ك|مل |لسعيد 

4o629ري رهعبــــ ع عبــــد|لمتـــج |لجو طبــــ |لق|
طبــــ |لسويسدع|ء ع |حمد |دم847378
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر عبــــد|لمحسن عبــــد|لعزيز عم|ره249443
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحس|م |لدين مصط مختـــ|ر محمود34|||7
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــل|ء خ|لد عزتـــ عبــــد|لع|ل محمد|447887
وف|تـــمحمود محمد ع |لبــــسيو 9795|4 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن مجدى |لسيد محمود رخ676775
يم |لسيد يوسف عيطه694552 علوم |لمنصورهمل وجيه |بــــر|
6o3474 علوم ري|ضتـــ طنط|ع |حمد ع |لمتـــو
36o458| ف تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ محمد رمض|ن عبــــد|لنبــــى 
42996oتـــربــــيتـــ طنط|عمرو ج|بــــر رمض|ن ج|بــــر حسن
9|o976 يم تـــج|ره سوه|جم | سم صبــــ |بــــر|
5|3o84معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد جم|ل عبــــد|لمجيد |سم|عيل كريم
تـــج|ره طنط|عل|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لحليم متـــو  نص65||45

يم|589| ف مصط |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس | |
تـــج|ره |لمنصورهمحمد حس|م محمد عبــــد |لع| عبــــده|69365
89o668| نوعيتـــ |سيوط ين|س عثــــم|ن محمد مصط
قتـــص|د م حلو|ن|سل عبــــد|لحليم محمد سعيد عبــــد|لحليم9676|3
4279o3طبــــ طنط|ن محمد |حمد عبــــد |لمقصود فليفل
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لحميد عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لحميد |63368
6o53|3 |تـــج|ره طنط|من|ر حس فه |حمد |لق
يم |3|248 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومين|س محسن عبــــد |لرحمن |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنورس خلف محمد نجيبــــ بــــسط|وى754597
2|3o64علوم ع شمسرحمه |حمد ط|رق عمر روبــــ |لغر|م
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489o82حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوق |حمد حس ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمريم |حمد عمر محمد237289
257oo2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومتـــ ع شو |لحن|وي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر جم|ل ع حسن محمد7|7827

|86o5|رهحمد ي| محمد عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|
6792oمعهد ف تـــمريض |لفيومج|بــــر روبــــى ع طه

ى |بــــو |لعط||26288 طبــــ بــــنه|محمد حموده |لخ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|  م| مختـــ|ر مك|رم جرس|883942

رهتـــسنيم سيد سيف |لدين محمد244|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
9o6|6كليتـــ |أللسن بــــ سويفسن|ء وجيه قر محمد

طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقول|ء عل|ء عبــــد |لنبــــى متـــو |لسيد627972
5o7778 زر|عه |ل|سكندريهرح|بــــ ع|دل حس حسن عفي
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإيم|ن سند محمد حسن عل|م|797|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود محمد منصف عوض |لش5|2653
تـــج|ره ع شمسنرم فكرى عبــــد |لرحمن بــــ|ش|57347|

د|بــــ حلو|ن|ش|دى محمد ع عبــــد |لمطلبــــ9843|
يم عبــــد 23|444 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمد عبــــد |لسل|م |بــــر|
7|o6o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|ديه |لسيد  |لبــــدوى رش|د مع| جروه
7762o5ر خ|لد عطيه وف| يوسف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|
6o4782طبــــ |سن|ن |لمنصورهن أحمد عبــــد |لجو|د بــــيو رضو|ن
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيح محمد يح محمد درغ|م245755
63o|94يم يم |حمد |بــــر| علوم |لزق|زيقحس|م |بــــر|
تـــ|حمد ن| عبــــد |لرحمن محمود |لجرف529634 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم784589 لسن ع شمس|ه|له خليل طلعتـــ خليل |بــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنه | |حمد محمد عبــــد |لمنعم52867
تـــج|ره ع شمسمريم |ميل رزق |سكندر55588|

65|9oر محمود قطبــــ م ط| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومن
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز حسن عبــــد |لعزيز محمد ع459944
7879o|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد ع|دل محمد |سم
|443o9 د|ر |لعلوم |لم |مجدى محمد مصط بــــيو
يم755954 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لفتـــ|ح محمد سيد |حمد |بــــر|

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومدع|ء محمد ع محمد68778
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عبــــد| |لسيد عبــــد|لق|در حسي 334425
7ooo8oيم محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهكوثــــر محمد |بــــر|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حسن سيد حسن9898|
3528o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد| وحيد مر عمر
نوعيتـــ |لم |منيه محمود ق|سم محمد|7932|8
ف محمد عبــــد |لرحمن عي884|44 علوم كفر |لشيخبــــه |
ى حس|ن عبــــده|256945 نوعيتـــ |شمونسم|ء ي
| سيد عطيه ص|لح2426|8 زر|عه |لم |ي
7o4929تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|يدى حس|م |لدين محمد محمد عويس
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تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل|م جم|ل |حمد حسن كريم|757358
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سعد عبــــد|لحكم سعد طه835655
76o63|حقوق بــــنه|ندى جم|ل |لسيد محمد
6|6o57| تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |لسيد |سم|عيل عبــــد
6o3o78ى طبــــ حلو|نمحمد خ|لد يوسف |لجم
48o7|oى بــــسيو ع سعد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفتـــحيه خ

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد مختـــ|ر عبــــد |لعظيم محمد|56447
يم محمد ع639552 رتـــ|شيم|ء محسن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد حسن ع88|782
2469o8ندستـــ |لسويسمحمد |نور جوده محمد |بــــو ليله
228oo2د|بــــ حلو|ن|رح|بــــ سيد ر|شد سيد
يم محمد465|33 علوم بــــورسعيدمحمود عل|ء |بــــر|
ندستـــ بــــنه|سليم|ن |حمد سليم|ن س|لم332783 كليتـــ 
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمود حس عبــــد |لعزيز مر حسن 436227
يم77|699 د|بــــ |لمنصوره|من|ر |لشبــــر|وى |سم|عيل |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ره محمود محمد خ س|لم3|2737
تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن محمد رجبــــ محمد ع8539||
75o938كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد مصط عبــــد |لغف|ر قنديل
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند| |س|مه فرج يوسف ح|مد687474
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد معوض محمد عبــــد|لسل|م نو|95|495
|4o657|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م عي محمد عي حموده
|43o99تـــج|ره ع شمسس|رتـــ ح|مد محمود محمد
|52|24| ره|ء جم|ل سعد محمد ع ندستـــ |لق|
883o7| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطخلود بــــدوى محمد |بــــو|لعل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء سليم|ن عبــــد|لحميد عنيو|385|27
تـــ محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لغف|ر9853|6 د|بــــ د |ط|أم

566o|وف|تـــعبــــد| حمدى فتـــ طه معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمود شح|تـــ |سم|عيل|||3723
ندتـــ حس|م ك|مل ري|ض ع425725 تـــج|ره |ل|سكندريهش|
لسن ع شمس|نسمه محمد عبــــد|لج|بــــر مصط درويش266479

تـــج|ره بــــ سويفل|ء ممدوح عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد|933|7
ره|سمر عم|د محمد ن|صف259825 ثــــ|ر |لق|
5o9282طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود محمد محمد حسن حسن
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |ل |حمد عبــــد | |لسيد أحمد782965
لس 885583 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم ن| نعيم ك
ر |بــــوزيد عبــــد|لمنعم222637 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر ط|
كليتـــ حقوق |لم |ول|ء ن| محمد ربــــيع855984
وف|تـــ|ع رض| محمد جم|ل3|223| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد منصور262668
25o9|5|ش|م محمود عص|ميص د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد 
|4862o|يم رهيم|ن |حمد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
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9o622| تـــج|ره سوه|جزي|د محمد محمد|بــــوضيف ع
يم عبــــد |لوه2974|4 |د|بــــ طنط|س|ره عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء حس زكري| محمد عز |لدين|6|9|34
تـــج|ره ع شمسسيمون بــــطرس خلف حكيم8794||
حقوق طنط||ء ع|دل ع حسن |لسيد|497945
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عزتـــ |لديبــــ عبــــد|لجو|د|674||9
7o8546 يم سيد ندستـــ بــــور سعيدمه| |حمد عبــــد |لرحمن |بــــر|
628o73 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقأمنيه رؤف سليم|ن أم
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن بــــ عبــــد |لحميد حسن 486995
8o7|35صيدله حلو|نرح|بــــ س| معوض |لسيد
رتـــ |لجديدتـــ|زي|د محمد مصط |بــــو |لعل|38335| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
رتـــ|رح|بــــ عبــــد|لعزيز |بــــو|لعل| سيد |حمد72|267 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــ |حمد ع محمود عبــــد|لع|ل|344993 معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسم
وف|تـــمحمد حس ع س|لم783228 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ |د|ره|ل|ء صل|ح |لدين |لسيد مصط |773657
693o8oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ك|مل ع محمد غنيم
ندستـــ |ل|سكندريهم|رين| فؤ|د عزيز ز|خر بــــش|ى447623
6o8|52 تـــربــــيتـــ طفوله طنط| |ده محمد رمض|ن عيد مصط سبــــح

49288| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد قر عبــــد |لتـــو|بــــ ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|رين| بــــه|ء جم|ل ذ  54|878
6o942oد|بــــ |لمنصوره|محمود |يمن محمد |حمد درويش
حقوق |سيوطعمر محمد |حمد عمر 893338
طبــــ |ل|سكندريهدير محمد مصط عكر63|8|5
يم93|246 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعبــــد| فؤ|د ج|بــــر ع |بــــر|
22oo7oيم |بــــو عيشه لسن ع شمس|بــــر|ر محمود محمد |بــــر|
5o24|oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم محمد
تـــج|ره |سيوطمروه م |لدين خميس رمض|ن578|84
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ط|رق عبــــد|لمنعم عبــــد|لكريم|357929
4o674oد|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمه عبــــد |لم|جد عطيتـــ سليم|ن
836o62 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنج|ح محمود حسن |لصغ
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|جه|د جم|ل |لدين محمد عثــــم|ن335427

طبــــ ع شمسحمد محمد عي محمد|47996
ندستـــ |لم |يمن رمض|ن عزتـــ ص|بــــر|2|8568
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد عبــــد |لحميد عزبــــ|62993
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ح محمد من |لص|وي ر| |584|4
6o7o29د|بــــ |لمنصوره|د | عبــــد |لحميد |لسعيد عبــــيد
9o3532 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ عزتـــ ع عبــــد|لرحيم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن عبــــد |لمقصود مجدى عبــــد |لمقصود 489984
حقوق |لمنصورهعبــــد | حس |لعيسوى عبــــد |لفتـــ|693594

|76o9ش|م عبــــد |لق|در |لص|وى حسن وف|تـــعبــــد |  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــمريض بــــنه|محمود ح|مد عبــــد| محمد ع367597
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6o925oطبــــ بــــنه|محمد محمد عم|د |لدين |لعدوى |لدر
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد جمعه ح|مد مصط 485525
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء حس| ك|مل محمد|94|835
ف ع مرزوق6||269 معهد ف ص بــــنه|وق |
7oo|8|علوم |لمنصورهمن|ر ع |حمد عبــــ|س
صيدله |ل|سكندريهم ك|مل عبــــد |لحميد بــــكرى|42552
4oo3o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححمد رض| |حمد عبــــد|لحميد

6724oزر|عه |لفيومنه|ل محمد ع ع رسل|ن
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود |س|مه عبــــد |لحميد عبــــد | دحيه786249
7662o8طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى سم عبــــده محمد |لجمل
وف|تـــيه|بــــ ع|دل عبــــد|لق|در محمد ح|مد|235322 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
824o42ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــفليمون حن| صموئيل عبــــد|لمل|ك معهد ع| 
3442o7|تـــج|ره ع شمسحمد نبــــيل شعبــــ|ن س|لم
زر|عه |سيوطعبــــد|لرحيم حسن |حمد ج|د 893653
تـــ ذكري| سعد محمد ج|د| قرو|339|52 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
رهمحمد م|جد عبــــد|لر| عبــــد|لجليل|22294 حقوق |لق|
4275|o ى عي يم عي |لنص تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــه محمد محمود |حمد242|2
77o536ندستـــ |سيوطمحمد |نس محمد محمد
6o4497|د|بــــ |سو|ن|يه مجدى عبــــد |لعزيز ع عمرو

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود مبــــ|رك ع خميس68384
4o|939|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد
|4o4|8تـــج|ره ع شمسرح|بــــ رض| خلف محمود
 |حتـــ وفن|دق |لم |جورج م|جد شح|تـــه تـــق|ل336|82
تـــربــــيتـــ |سيوطكرستـــ | م يعقوبــــ جرجس 887587
77578oيف |بــــ|ظه لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد زكري| محمد 
6o45|5 د|بــــ |لمنصوره|رضوى عبــــد|لرحمن محمد شفيق عبــــد
436|22| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد عل|ء محسن محمد |لكو
نوعيتـــ |لمنصوره|ء ن| عطيه محمد ع|شور|688272
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ممدوح جمعه حسن756873
رهحمد عبــــد |لبــــ|سط حسن سليم|56984| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم |ل|سكندريهآيتـــ محمد |لسيد شعل|ن435348

رهع طه ع |حمد |لحده35569 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|بــــسمه محمد عبــــد |لحميد مرج|ن54|34 د|بــــ |لق|

6|oo7o|طبــــ |لسويسلسعيد محمد |لسعيد |لعنتـــري
6o4o42|علوم |لمنصورهحمد سم عبــــد |لمنعم قش
7o53|4كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جول|ء مجدى محمود سل|مه |لسيد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرضوى حسن |سم|عيل حسن عطيه675795
7529o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عي حسن بــــدر|ن
77oo88|ف محمد لبــــيبــــ |بــــو |لعل حقوق |لزق|زيقعمر |
858o35ف ومس|حه |سيوطمحمد رفعتـــ عبــــد|لعزيز محمد ك.تـــ. ف رى و
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78||7o|معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد |لسيد محمد سليم|ن
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرريه|م عبــــد|لح|فظ حسن محمد326984
تـــج|ره |سيوطبــــ|نوبــــ شنوده حبــــيبــــ مسعد|822762
7o|993يم عبــــد |لحميد |لجعبــــرى ف |بــــر| رهحمد | تـــخطيط عمر| |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ل|ء عبــــد|لمحسن عبــــد|لغ |لعدوى|278648
68o6o9تـــربــــيتـــ |لمنصورهنعم|تـــ |سم|عيل صل|ح ع ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| |حمد ع|صم |حمد5857|2
69634o |تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| مصط |لمغ|ورى |لعبــــ
9oo527 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم جرجس ظريف ز|خر
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــهن|م سم فكري  |د857249
776o92تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم محسن رف| عقي
4|654oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمر|د صبــــ عبــــد |لمو مر شلبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل |ء جم|ل محمد |حمد عل|م432649
88o382|تـــج|ره |سيوط بــــ|دير |مجد لبــــيبــــ سلط|ن
تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر ط|رق |حمد عمر |حمد322625
|5626oف ثــــ|بــــتـــ عبــــد |للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد | |
تـــج|ره بــــنه|حمد  |ء ع محمد|778688
527o85ندستـــ |ل|سكندريهمحمد متـــو نور |لدين محمود
يم شح|تـــ ع ند|8|3485 حقوق بــــنه|ندى |بــــر|
|464o6ره|مريم مصط عبــــد |لمنعم سيد د|بــــ |لق|
يم عبــــ|س344||8 تـــج|ره بــــ سويفبــــطه رض| |بــــر|
27o63oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمجدى محمد |لص|وى محمد |لف|ض
طبــــ |لم |ح|زم محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم855243
867o4|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعمر حس سيد عبــــ|س
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد تـــ|مر ع|دل حسن85|62| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
8o3283|يم |حمد محمد تـــج|ره بــــ سويفحمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود بــــيو جوده سليم|ن مو777254
4|45o5|تـــج|ره كفر |لشيخحمد ع |حمد محمد |لنص
د|بــــ ع شمس|عل| عل|ء محمد |لش|طرعبــــد|لعزيز354374
5o2266تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعم|د عبــــد |لحليم محمود عبــــد |لحليم
6|66o9حقوق د |طد | |لسيد |حمد فرح
|32|7oره|س|ره محمد ع محمد د|بــــ |لق|
حقوق طنط|م محمد خف| ع9437|4
6||o53|يم يونس معهد ف تـــمريض طنط| يه سميح |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقن|دي |لسيد زيد|ن |لسيد حسبــــ |632678

ثــــ|ر |لفيوم|ندى عبــــد|لق|در محمد ع43|35
3425o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد |حمد عبــــد|لخ|لق |حمد
معهد ف ص |سو|نحمد ممدوح |حمد حس |3|8395
6o8529ق|وى طبــــ طنط|ديل محمود |حمد |حمد |ل
6o96|oندستـــ طنط|ش|م مسعد محمد خليفتـــ بــــدور
362o9| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمود فتـــح |لبــــ|بــــ
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورصبــــرى عبــــد|لسل|م محمود صبــــرى محمد29|495
4|2o8oبــــه جبــــر|ن تـــج|ره طنط|م|رك منصور و
7o327oل|ل |سم|عيل زيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دع|ء |بــــو زيد 
452o38يم خليل تـــ|حمد محمود محمد |لزغبــــى |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
5o9369معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عمر حس محمد |حمد
تـــمريض |إلسكندريتـــ آيه محمد عبــــد |لمنعم محمود عبــــد |لمجيد423352
3||o8oلسن ع شمس|سل |حمد محمد |حمد
|3o8|7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى نص نجيبــــ جرجس
328o8 ش|م عبــــد |لش| عبــــد وف|تـــعبــــد |لرحمن  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

ى|69424 ندستـــ |لمنصورهلسيد عبــــد |لن| |لسيد رمض|ن |لع
تـــربــــيتـــ طنط|دير عبــــد | |لسيد خميس432537
لس ممدوح فه جريس89|3|8 علوم |لم |ك
4247o|تـــمريض |إلسكندريتـــ حس حمدى عبــــد|لحليم عبــــد|لحميد حسن
34o2|9 يم تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ ن|  رمض|ن  |بــــر|
5o7236 يم ع خميس دغيم تـــج|ره |ل|سكندريهأم| ع إبــــر|
326o78كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|رى |يمن ر|فتـــ ط|نيوس
يم |لدسو |لشيشي |269929 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |بــــر|
4426o5يم حسن يم ع |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخس|ر تـــ |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود محمد عويس عبــــد|لمقصود54385
لس فوزي |سكندر عط| |24|869 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نك
626o|8تـــج|ره |لزق|زيقي| محمد رجبــــ عبــــد| مسلم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد|لحليم753777
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د محمد |لدسو حس يح 754|69
ف |لسيد حسن439|5| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ |
نوعيتـــ طنط|سل|م محمد بــــدير عبــــد|لعظيم عطيتـــ||466|6
د|بــــ |ل|سكندريه|ع |لدين غريبــــ ف|وى محمد932|48
8o6297يم ميخ|ئيل |د|بــــ |لم |م|رين مكرم |بــــر|
43929oيم زر|عه كفر |لشيخ |ده |لسعيد ع بــــدير |بــــر|

يم45798 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ريم حشمتـــ حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نرضوى |حمد ف|روق سليم|ن مصط 57778|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقنوره|ن أس|مه سعيد عبــــد| |حمد634394
ندستـــ بــــور سعيدجنه |كمل بــــش عبــــد |لرحمن575|75
معهد ف ص سوه|جي|سم |حمد |لسيد |حمد 6|8964
ندستـــ |لفيوم|حمد عيد محمد ع وف||74|64
تـــج|ره ع شمسس|ميه محمد حس محمد ع|3852|
ه |لسيد محمد سند3|535| رهن حقوق |لق|
2392|oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننسمه |حمد محمد رض| |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه ح|زم محمود حسن57475|
246o23|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل علي عليم
ندستـــ |لزق|زيقس| س|مح مصيل رف| محمد رف627396
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|منيه محمد عبــــد |لحميد |لسيد|632823
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49||o3|ر محمد رخ تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن ع ط|
6o9654حقوق |لمنصورهويد| محمد |لسيد محمد |لمر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |لسيد عبــــد|لسميع |لسيد|262553
د|بــــ |لزق|زيق|جيل|ن ط|رق محمد جمعتـــ885|63
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد حس سيد عبــــد|لعظيم|845839
معهد ف ص |سيوط  حمد محمد سيد |حمد|425|88
|2o447أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريوسف |حمد ذكرى فرغ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرحمه حمدى رجبــــ شح|تـــه |لجمل5366|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ محمد |لسيد مصلح |لخرص|يتـــ|3|3446

د|بــــ بــــ سويف|بــــه محمد سيد ص|وى55535
9|o|98 ى لوندى تـــج|ره سوه|جف|دى مل|ك بــــ
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخه|له ج|د |بــــو |لعن ج|د443862
7o3386|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد محمد |حمد محمد ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد محمود عثــــم|ن محمود|7|6|76
4254o|رهعبــــد |لرحمن مسعد ز|يد سعيد |لطن حقوق |لق|

م ط|رق عبــــد |لجو|د غنيم |لعمر|476397 تـــج|ره دمنهورأد
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد ص|لح صديق غريبــــ|5|6429
783o82|يم د|بــــ |لزق|زيق|روى رمض|ن عبــــد |لق|در |بــــر|
773oo4|ره|سل|م صل|ح ع محمد حفن|وى ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره دمنهورم | جرجس نص تـــ|مر486868
22755oلمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد مهدى حس|ن مهدى
27|o29يم طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــقوى منصور ح|مد متـــو |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد طلعتـــ أحمد عبــــد |لسل|م عرنوص5|4484
43986o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخروي محمد محمد حل عبــــد |لفتـــ|ح
7o4734يم سبــــع د|بــــ |لزق|زيق|من|ر |حمد محمد |بــــر|
ف حمزه محمد754645 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــف|طمه |
8o6633د|ر |لعلوم |لم |ي|ره |يمن محمد |بــــوبــــكر
4o577|ى ز ح|مد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جندى ي
حقوق |ل|سكندريهف|دى كميل وديع  |د غبــــري|ل487626
6377o5|معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقيه سعيد  سعد  |لسيد خليفه
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ع|دل سعيد محمد منصور85|773
تـــربــــيتـــ ع شمسع |ء |كرم محمد ك|مل |لعط|ر9935||
تـــج|ره |لمنصورهسم|ح |يمن |لسيد |ل |ر688553
|3|oo4| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننطونيوس |يه|بــــ حبــــ رزق |
6o2778ندستـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن |حمد محمد محمد |بــــوع كليتـــ 
ره2||222 رتـــ|دير |س|مه ح|فظ محمد جم|ل |لدين ز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o6846| تـــج|ره سوه|ج حمد فؤ|د عبــــد|لعليم |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد ع|طف محمد زيد|ن خف|جه|269959
نوعيتـــ |لزق|زيقس|لمه مصط محمد سليم|ن شطره786342
8o7387طبــــ بــــيطري |لم |بــــيشوي كم|ل فرح|تـــ بــــبــــ|وي
6|8o6|رهر| | محمد مسعد محمد |لسي د|ر |لعلوم ج |لق|
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهورده محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز ع655|69
يف9693|4 تـــج|ره كفر |لشيخسل|م عطيه عبــــد|لق|در عطيه 
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد سم ثــــ|بــــتـــ حس 7347|9
4|642oتـــج|ره كفر |لشيخع عبــــد|لعزيز محمد ع جن|ح
8o7792حقوق بــــ سويفخلود عبــــد|لوه|بــــ عبــــد| رجبــــ
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم محمود عبــــد|لجيد محمد درويش354392
89o944 رى مهر|ن د|بــــ |سيوط|عل| |حمد ز
معهد ف ص طنط|بــــسمه عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز عطيه يوسف434238

73o79|تـــ |حمد سليم محمد عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ |لفيومم
علوم |ل|سكندريهحمد فوزى |لسيد محمد حجر|385||5
ه محمود جميل محفوض|256857 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
تـــج|ره |سيوطزينبــــ محمد محمد سليم453|82
63477oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقكريم فرج عبــــد|لرسول بــــسيو |بــــو|لعل
63292o|نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد فؤ|د ربــــيع
343o92| ره|يتـــ | سيد سعد دسو عل|م |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد محمد |لسيد محمد بــــش |25799
35599oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر خ|لد تـــه| محمد محمود
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم|ريز ن| ز |سعد24889|

يم محمد|6324 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود |حمد |بــــر|
رهحمد ن| |لشح|تـــ |لبــــسطوي مج|694875 طبــــ بــــيطرى |لق|
2553o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ء ع|طف عبــــد|لمنعم مبــــروك نبــــيوه
8486o| |كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ني|سم |حمد محمد |لسبــــ
|د|بــــ بــــنه|حمد ي محمد فرج حسن|265233

رهرو|ن |س|مه جل|ل محمد99|6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|4o9|3|ه مصط سيد |حمد محمد عمر حقوق حلو|نم
4o664|يم حسن يم ع|دل |بــــر| رتـــ بــــر| تـــمريض |لق|

طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر ع|دل محمد ع سعد438659
طبــــ |لسويسغ|ده عي عبــــد |لستـــ|ر ن |لخو437963
تـــمريض |لم | خليل مصط خ|لد ع 852959
7|275o| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء نبــــيل مو عبــــد |لعزيزمو
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طم| محمد |حمد  |حمد سليم|624396
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم|ل تـــر محمد محمد مقبــــل|782626

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|د| | |حمد يوسف محمد49382
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|يه س|مح |حمد ذكري|24|39|
447o35ندستـــ |ل|سكندريهح|زم ص|بــــر محمد ع أحمد
2458o2يم محمد خلي |لشيخ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |بــــر|
ن| مجدى فرج متـــى243449 ره|م د|بــــ |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م محمد ع|مر سيف|755945
2726|oطبــــ |سيوطيوسف |حمد رشيدى ح|مد
5267o2|ندستـــ |ل|سكندريهحمد سعد صل|ح عثــــم|ن صقر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم حسن تـــوفيق حسن326742
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م عمر8|25|8 نوعيتـــ موسيقيه |لم |ين رض| |د
طبــــ |سيوط م سليم|ن مسلم محمد|893396
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد ط|رق س|لم عبــــد |لنبــــى8|763|
6o4o66بــــه |لبــــي علوم |لمنصورهح|زم محمد و
لس نبــــيل سعد حن||98||8 تـــمريض |لم | ك
54|87oعلوم |ل|سكندريهسل|م عبــــد| عبــــد|لسيد ص|لح عبــــد

5459o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنيه وليد صل|ح عبــــد |لد|يم
د|ر |لعلوم |لم |س|رتـــ |حمد |نور حن 27938|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديين|س محمود بــــش مر|د محمود|832367
2588o4تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــكريم شعبــــ|ن ح|مد جمعه 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرحمه محمد عبــــد|لحميد عبــــد |لعليم |6|2533
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد عبــــد|لن| رزق شمس |لدين442299
248o9||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممل حمدى محمد عربــــ
232o95رهمحمود سعيد حسن كويس تـــج|ره |لق|
4o74|2|يف |حمد محمد |لسيد د|بــــ دمنهور|ل|ء 
|لسن |لم |يوستـــ | سم |سحق ميخ|ئيل8989|8
علوم طنط|أسم|ء بــــكر |لسيد مو عبــــدربــــه8|44|6
43o42||يم عبــــد تـــج|ره طنط|ن|ن عبــــد |لمنصف |بــــر|
5|o549تـــج|ره دمنهورمحمد عوض محمد سعد |لعربــــي
78o549طبــــ |لزق|زيقمحمد |سعد ع ع |سم|عيل |لطحل
ف محمد |لسيد 95|895 ندستـــ سوه|جمحمد |
6o2649طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد عبــــد |ل رمض|ن |حمد رمض
77o923ندستـــ |لزق|زيقعل| صل|ح بــــغد|دى محمد |لعز|زى
9o757| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد حس ص|بــــر
وى7355|6 د|بــــ د |ط|مريم محمد |لتـــ|بــــ |ل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ش|كر محمد ش|كر كم|ل345396

قتـــص|د م حلو|ن|حمد ي| محمد شفيق|594|3
6849|o| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه وصيف ه| |لمدبــــو ج|د |
يم عبــــد|لسل|م636599 ف |بــــر| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمر | ع.
طبــــ ع شمسحن|ن ع|دل عبــــد |لحميد ع منصور2|7|64

د|بــــ |لفيوم|ر| | عويس |سم|عيل ك|مل حسن25|64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|جر عص|م |بــــو|لفتـــوح |لرف|622|44
5|69o8تـــمريض دمنهورحن|ن سم حسن فنون
48o37|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــد|لرحمن ع|
6975o2يم عثــــم|ن د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن ممدوح |بــــر|
35|o|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| ي| فرح|تـــ محمد |حمد
48o963|تـــ معتـــز محمود مصط محمد د|بــــ كفر |لشيخ|م
صيدله |ل|سكندريهض عيد عبــــد|لسميع بــــكر بــــكر335342
ى694846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق ع|دل محمود ع |لح
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــرس|نيوس م | |نيس تـــ |ن|546232

645o8نوعيتـــ فنيه |لفيوموق |حمد محمود عويس
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد رمض|ن محمد45327
|محمد حمدي عبــــد|لجليل |حمد868457 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مريم فرج تـــوفيق |م 3495|8
4o|o47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف شعبــــ|ن محمد عبــــد|لحميد
لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|يه|بــــ سم محمد |لج|بــــرى محمد |لعن735|69
8o3898رون تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |عل| محمود محمد 
62o6|8|يم |لدسو عط لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عمرو رض| |بــــر|
226|6oحقوق حلو|نمحمد جم|ل عبــــد|لق|در عبــــ|س
طبــــ |لزق|زيقجه|د ع|دل صل|ح عبــــد |لع|625577
تـــج|ره سوه|جغ|ده م |لدين شفيق محمد  2557|9
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل محمد محمد |لملقبــــ |لمشو|دي عبــــد28|828
يم محمد54994| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ره |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعمرو ج|بــــر حج|زى محمود جوده524854

96559| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن ع عبــــد |لحميد ع
|227o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ ع محمد محمد حسن
5|o382|علوم حلو|نحمد مجدي صديق عبــــد |لع|ل
يم عبــــد|لبــــر||4288 لف |لتـــج|رى بــــ|لمحله |لكبــــرى|محمد حسن محمد|بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| ن| ف|وي حسن|833656
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر حمدي مختـــ|ر مو 834755
76668oمعهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  زي|د سعد حسن محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |لسيد ع محمد |حمد حسن رف8|3||7
329|o6لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|يوسف عبــــد|لحليم مهدي عبــــد|لحليم عزبــــ
3|548oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمتـــ ن| محمود |حمد
يف9474|6 م ن| رمض|ن عبــــد |لحميد  د|بــــ د |ط|د
4|54o6|تـــج|ره كفر |لشيخيوسف رمض|ن رمض|ن كيل| |بــــر
5|84o6 |يم خليل حسن |لخر كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن |بــــر|
نوعيتـــ |شمونكريم ط|رق عبــــد|لمنعم ع |بــــو فطوم|27746
6o7636|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن جم|ل |لحس|ن تـــوفيق جم
علوم |لم |حمد عم|ر سيد بــــيو |3|43|8
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لمنعم ك|مل طه علوش396|34
778798| نوعيتـــ |لزق|زيقمل محمد محمد ع
2|2o55كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجنه محمد نبــــيل محمد صفوتـــ محمد فه سليم
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد جم|ل عبــــد |لع| محمد عي6|4376
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــسم|ء حل عبــــد |للطيف معوض نص 28|685
|2o776|يم روف|ئيل وف|ندرو جم|ل فه |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
2|299oيم يم رجبــــ ع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى |بــــر|
697|2o|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمجدى محمد |لسيد |لهل م |لع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود عبــــد|لعظيم |بــــوسل|م256253

25o84كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|رتـــ ن|در |نبــــ| بــــول| و|صف
64o439لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|نوره|ن حس|م محمد محمد متـــو |لديبــــ
ندستـــ |لم |ف|طمه حسن |دريس محمد858726
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صيدله |لزق|زيقوس|م محمد صد |حمد4|6336
|د|بــــ بــــنه|سهيلتـــ ر| متـــو عبــــد|لرحيم فرج348253
2652o8 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عفي عبــــد|لفتـــ|ح عفي
ندستـــ |ل|سكندريهمريم محمد عبــــد |لع| مصط |لبــــردي447483
|4446|| رهحمد حس محمد ع تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لمقصود |بــــومصط 255762
2|944oج |لدين عبــــد|لمحسن| لسن ع شمس|د|رين |يه|بــــ 
يم عبــــد |لونيس محمد بــــ477529 ف |بــــر| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سهيلتـــ |
تـــج|ره سوه|جمحمد عل|ء مرتـــ |حمد 647||9
معهد ف ص |سيوط حمد مصط حموده عبــــد|لكريم|7743|9
64o673تـــربــــيتـــ |لزق|زيقتـــوفيق |لسيد عبــــد |لغ محمد
8o7|27ف حسن |حمد علوم |لم |دين| |
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  يم|ن محمود |بــــوبــــكر فر|ج|876864
تـــربــــيتـــ دمنهورعف|ف رجبــــ سيد|حمد ص|بــــر |لخو 498472
6o7|46| طبــــ |لمنصورهحمد خ|لد |لسيد تـــر
د|بــــ |لزق|زيق|محمد منصور محمد فه|77855

رهحس ع شح|تـــه ي|قوتـــ عوض|646| ندستـــ |لق|
|335o3يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد مصط |نس |بــــر|
26o82|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشذى محمد سعيد فرح|تـــ |لبــــكل
حقوق ع شمسبــــيتـــر سعد وديع مرزوق43262|
6o5428يف |سم|عيل |حمد بــــرك تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم 
يم3|654| ن| مجدى جبــــرتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسم
د|بــــ |سيوط|وق محمد مصط عبــــد|لحكيم  882734
8ooo7|طبــــ |لم |عمر |حمد |سم|عيل محمد
8566o|كليتـــ حقوق |لم |مرو|ن صل|ح محمود محمد
4o5oooتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لسل|م بــــ عبــــد|لسل|م

رهيوسف محمد |حمد ع محمد77339 طبــــ بــــيطرى |لق|
رهمح|سن محمد |حمد محمد |سم|عيل244925 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره طنط|سم|ء محمد |لسيد ع|يد|2|4329
685o88ى تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمود |لسيد عربــــ|ن ع |لع
62o69||تـــج|ره بــــور سعيدلسعيد رض| |لسعيد قتـــ|يتـــ
778o3|رهبــــه عبــــد |لمقصود عبــــد |لسل|م عبــــد عل|ج طبــــي |لق|
62427oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمتـــ يوسف ع ع  |م
2446o8يم محمد رهمصط |حمد عبــــد|لعظيم |بــــر| صيدله |لق|
228o23د|بــــ حلو|ن|سهيله ن|در فوزى |حمد
9o|999|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| يم|ن محمد سليم محمد
ره|عمر ع |سم|عيل غنيم26535| ثــــ|ر |لق|
84o|87علوم |سو|نيه محمد ثــــروتـــ |حمد فؤ|د عبــــد|لرحيم
د|بــــ كفر |لشيخ|يه |بــــو |لعز عص|م |لدين ك|مل عبــــد |938|4
وف|تـــمحمد وليد ج|بــــر |لدسو ع ع625384 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|275o9يف ز سعودي ندستـــ ع شمسمريم 
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75o4o4|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندرو مجدى تـــوفيق بــــنه|ن
لسن |لم |/ري|ضتـــ|بــــ|نوبــــ عل|ء عي رزق | حن |87|66

24573oندى علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد س| عبــــد |لكريم فتـــح | 
9o6|63 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخ|لد محمود بــــدوى محمود
ه |لسيد ع سليم|ن سل|مه|255355 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|س|ره جم|ل عبــــد |لبــــ| |بــــو|لمجد69997
يم ليله|67633 علوم |لمنصورهسل عبــــد | عبــــد | |بــــر|
5o8||5تـــج|ره |ل|سكندريهيم حس جم|ل |لدين عنتـــر فرغ
|د|بــــ |لم |مه| دسو جم|ل محمد|282|8
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد عبــــد|لحفيظ محمد حسن|227334

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن عبــــد |لتـــو|بــــ عويس عبــــد 73928
علوم |لمنصورهديم| محمد مو عبــــد |له|دى |دريس682233
76439oيف يم |ل يم مصط |بــــر| نوعيتـــ بــــور سعيدمحمود |بــــر|
ف ر|وى عمر|ن|38392| حقوق ع شمسل|ء |
9o2632|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد محمد محمد بــــدوى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ر| | سم محمد مصط عيد|64397
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــد |لمقصود625525
7o646o|ه حمدينو عطيه محمد عطيتـــ د|بــــ |لمنصوره|م
|54o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عمر ط|رق كم|ل |حمد
88o423 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره كرم م | منصور
92284o|تـــج|ره سوه|ج  س|مه محمد عبــــد|لحميد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرحمه محمد منصور محمد عزبــــ778828
779o57ه |حمد محمد محمد د|بــــ |لزق|زيق|ن
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــل|ء ه|شم |حمد محمد|7|2|84
2|4o22تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكوثــــر |حمد حس ثــــ|بــــتـــ
ه |لسيد سعيد عبــــد|لمنعم قرله|252269 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــم
9|o532 حقوق سوه|جكريم ح|فظ عبــــد|لع|ل |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور| زغلول سعد م |758272
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمصط محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لمحسن244788
5o6284كليتـــ |أللسن كفر |لشيخي|سم |حمد رشدي عبــــد |لحميد محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء س| |لسيد |حمد |لفل|وى||8|439
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقأسم|ء محمد عطيتـــ عبــــد |لرحيم458|64
7o647oمعهد ف ص |لمنصورهيم|ن عص|م |لسيد |لمندوه عبــــد |لمقصود
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| جم|ل ج|بــــ | بــــرسوم853673
45o474علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |لسيد |لسعيد|لسيد عم|رتـــ
633|5oنوعيتـــ |لزق|زيقيوسف عيد رمض|ن عيد
يم عبــــد |لحميد محمد ع477966 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف أبــــر|
يتـــ ف|يق فريد يوسف5768|| رهم طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوروق شعبــــ|ن |لبــــدرى عبــــد|لحفيظ||4979
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم |حمد حس|ن |حمد 23|877

65o79كليتـــ |أللسن بــــ سويفوليد محمد حميده عبــــد|لحميد
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|لسن |لم |سم|ء عبــــد |لغ مصط محمد عثــــم||48549
52ooo9يم |بــــوخليل قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|آيتـــ محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم|يكل مرقص فرج غط|س764989

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــكريم |حمد محمود محسن29682
76|o45علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويستـــسنيم |حمد عبــــد |لل|ه حسن
479o2oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيوسف رمض|ن جمعه عبــــد |للطيف
نوعيتـــ |لزق|زيقجه|د ع|دل |نور محمود سليم|ن86|776
44o233يم |حمد موتـــه علوم كفر |لشيخف|طمتـــ عبــــد|لن| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد | ن عبــــد | عبــــد |لسل|م693595
ه فتـــح | محمد |لنش|ل4646|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن
ي عبــــد|لبــــديع8965|3 تـــج|ره ع شمسم ح|تـــم ي

355o6 تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمستـــ أحمد |لسيد |لبــــن||43283
ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ| شعبــــ|ن محمود |لسيد مصط 447925
9|85o9 تـــربــــيتـــ |سيوطس|لمه سيد حد|س محمد
حقوق |لزق|زيقمحمد |بــــوفر|ج ص|دق عوض در|ز649533
34o635يم عبــــد|لع|ل |بــــوط|لبــــ كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرو|ن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحسن خ|لد عبــــد|لكريم عبــــد|لرحيم محمد526474
427o72تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندي نبــــيل |لوص|ل شه|بــــ |لدين
335oo6| ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن فرغ رمض|ن عبــــد|لغ
889o98  معهد ف ص |سيوطسل|مه فرغ |حمد |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقرن| صل|ح محمد يسن |بــــو زيد3|7|77
6|8o7|يم عبــــده |بــــو حنه ف |بــــر|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طر
د|بــــ حلو|ن|لحسن ع |لسيد ح|مد حسن|66943|
6|8o52د|بــــ د |ط|دع|ء محمد |بــــو|لمع| |لقني

د|بــــ حلو|ن|م|زن محمد |حمد س|لم|ن|2636
يم عبــــدتـــ434683 تـــربــــيتـــ طنط|دع|ء م |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورسه|م عل|ء تـــوفيق عبــــد|لغ 499477
علوم |لم |نوفيل |سحق سليم|ن د|ود854552
صيدله حلو|نيه رجبــــ محمد ع عبــــد |لحليم|642932
4|674oنوعيتـــ كفر |لشيخغ|ده رجبــــ رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــلتـــ
علوم حلو|نزينبــــ ع رجبــــ عبــــد|لبــــ| 223936
4247o2د|بــــ |ل|سكندريه||ج |لدين ن|در فكرى ع بــــكر
6|o2|3صيدله |ل|سكندريهي|سم حم|ده |لسعيد |حمد
ره|ل|ء سلط|ن ع سلط|ن|25569 د|بــــ |لق|

9|75o3  م صموئيل معهد ف ص |سيوطمرن| عنتـــر ف|
5o3837 تـــمريض |إلسكندريتـــ كريم عص|م محمد |حمد حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر ن| |لسيد ع33984|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره خلود جم|ل محمد رش|د غزى684486
226o8|يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|عبــــد|لرحمن محمد حس |بــــر|
ف محمد عبــــد |لمقصود عبــــد255343  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء |
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد رض| محمد عبــــد|له|دي |لدو|ن3|4537
طبــــ بــــيطرى سوه|ج ل|ء م|لك محمد حسن|895822
طبــــ كفر |لشيخمنصور طه عبــــد |لمطلبــــ عبــــد|لعزيز |لدي437478
6o85|8 د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى سليم|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــسيو
علوم |ل|سكندريهعمر محمد جم|ل |لدين ذ |لمغربــــي477245
علوم |لم | محمد رمض|ن محمد2322|8
|39o48 رتـــ |لجديدتـــ|نبــــيله مؤمن سبــــ| عبــــ|س |م ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
ل|ل3959|5 ف سعيد محمود  تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــع |ء |
طبــــ حلو|نسلوى عم|د |لقطبــــ ص|لح شلبــــى7795|7
68o459| م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ وليد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لغ حسن
ندستـــ شبــــر| بــــنه||سل|م عص|م ع محمود |لسق||34783
622oo9يم حقوق طنط|ن|در جم|ل عبــــد |ل |بــــر|
صيدله |لزق|زيقيه ربــــيع سليم حسن |لمسل |779828
32526oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نش|م |حمد |نور ع
6927o2د|بــــ |لمنصوره|ه|نم رض| عبــــد |لحميد حسن عمر
2|8o89ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ه| محمود محمد دخ|نه
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحليمتـــ ي| حس سل|مه326594
4o68|5ر محمد حسن ع بــــكر ينور م| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م|
رهمن|ر عبــــد |لوه|بــــ محمد محمدبــــك 5747|| حقوق |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|مصط محمود مر محمد قنديل4|6339
6435o2|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن ي|س ص|لح |حمد عزبــــ
447o62يم محمد يم |حمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |بــــر|
ثــــ|ر د |ط|بــــه |لسيد سعد خليل8637|6
42oo9oيم عبــــد|لر|زق ع |حمد نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره |بــــر|
9|o6|6 طبــــ سوه|جمحمود حميد مصط عزبــــ
68o|9|معهد ف ص |لمنصورهحمد عبــــد |لقوى جمعه |ل|م|م خميس
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد كم|ل |لدين عبــــد|لفتـــ|ح محمد  888522
26647oى عبــــدربــــه سلط|ن تـــربــــيتـــ بــــنه|مح|سن ي
حقوق بــــنه|ف|طمتـــ صبــــ محمد |لسيد ع|مر338923
يم محمد |لري|2347|3 يم ط|رق |بــــر| ندستـــ بــــنه|بــــر| كليتـــ 
5|2oo6تـــج|ره دمنهورمحمود محمد |حمد عبــــد |لمجيد |لمزين
5o8625يم عل|م معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد شو تـــوفيق |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي|ء محمد سيد عتـــوتـــ|825542

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــتـــ ص|بــــر بــــدوى ثــــ|بــــتـــ حربــــ45735
6|o86|ج| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حسن|ء محمد حس 
يم خليل|94|75 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم محمود يح |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ع |حمد سيد عبــــ|س46778|
ف ومس|حه |سيوطع|صم حم|ده رفعتـــ محمد  884956 ك.تـــ. ف رى و
تـــ |لسيد |لعربــــى محمد |لسيد|332463 لسن ع شمس|م
د|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن |لسيد عوض عبــــد |لفتـــ|ح محمد25|443
|6o8|3وف|تـــعمر رأفتـــ محمود |لسيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|ي| محمد سيد |حمد857|6
6ooo55| د|بــــ |لمنصوره|منتـــ | عل|ء عبــــد |لخ|لق |لسعيد
صيدله |ل|سكندريهيم|ن |يمن سعد محمد كشك|4352|5
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن|ء سعيد عبــــد |له|دى محمد |لمزين255|27
ين محمد جمعه مصط |حمد|69542 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــن
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد رمض|ن محمد |لمنسوبــــ بــــدوى|966|4
8o7996لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يوستـــ | جم|ل ك|مل نجيبــــ|
تـــج|ره ع شمسك|رول جورج مسيحه فرج2923|3

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد نجدي بــــدوي محمود54377
5|983oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآيتـــ سليم|ن عرفتـــ غيثــــ
4|46ooحقوق |لمنصورهمحمد حمدى محمود |لبــــحر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|شيم|ء صل|ح محمد ع |لشيخ||4959
حقوق |لمنصورهحمد ع|دل |لشح|تـــ رزق|36885|
85o294تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد |س|مه عبــــد|لمعز محمد
علوم |لمنصورهدين| عزتـــ |لمرغ عطيه683233
763o7|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | عص|م عبــــد |لمو |لبــــيو محمد عل
629o|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنبــــيل مؤمن ص|بــــر جميل |لسيد

صيدله بــــ سويفعبــــد|لرحمن خ|لد معروف محمد|5649
44443o|زر|عه كفر |لشيخشو|ق دي|بــــ |لسعيد حج|ج
د|بــــ |سيوط|بــــيشوى منصور ع|زر منصور 883749
ف8|4763 حقوق |ل|سكندريهف محمد ج|بــــر |حمد 

تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد |لقوى عبــــد |لحليم عبــــد |لقوى83789
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد |لسيد563|77
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عيد عبــــد |لوه|بــــ محمد |488524
76o998رهمريم عل|ء محمد محمد عل|ج طبــــي |لق|
6o28|9 ندستـــ |لمنصورهمع|ذ محمد عبــــد |لعزيز |لدري
نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء جم|ل سعيد حسن|627436
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد ع|دل عوض نجم|5525|6

تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء |حمد محمد رمض|ن64674
|63o42خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسلسبــــيل عص|م مختـــ|ر مو
4565o5 تـــج|ره طنط|محمد س| عبــــد |لمنعم شو عطيتـــ شمس
صيدله |لزق|زيقلسلط|ن محمد |لسيد محمد مرزوق|632878
4o7846 لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |عمر سليم|ن |حمد ج|بــــر محمد حس
624|7oصيدله |لمنصورهمحمد ي| |لسيد |لسيد حج|زى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم |يه|بــــ فوزى محمد |لمتـــو9||676
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم | ع|دل محمود |بــــو|لفرج|47834
حقوق |سو|نجرجس كم|ل ر|شد |م 528|83
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود زغلول ع حس|ن |بــــو|لعل|45|637
و|ف محمود عبــــد|لحميد|5|6|22 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
47o94رهدين| ط|رق صل|ح عز|م طبــــ بــــيطرى |لق|

46|oo||تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد حس جعيصتـــ
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كليتـــ |أللسن ج أسو|ندير عزتـــ محمد |بــــو |لعط|5785|3
4o|37||د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن جوده |لعزبــــ محمد
23|6o2 تـــج|ره ع شمسيوسف محمد كم|ل |م
252o72|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منيه عيد ص|بــــر معوض ورش|ن
7o||o4|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع|دل حسن محمد
2662o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|وق محمد محمد عبــــد|لمحسن محمد فرج
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد فتـــ |سم|عيل محمد |سم|عيل526268
53o42oيف كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخه|جر محمد فوزي محمود |ل
4866o9ريدى حقوق |لمنصورهج| خ|لد محمد صل|ح |لدين |حمد 

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد خ|لد حن محمود9|223
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنسيبــــه محمد |حمد محمد علو|ن754664
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|سم ي| محمد عبــــد|لسميع334979
ندستـــ قن|محمد عبــــد|لر|زق |حمد س|لم864578
تـــج|ره ع شمسم | |كر|م حليم ك|مل7955||
تـــج|ره ع شمسبــــتـــس|م عم|د محمد ز |48892
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد |حمد حس عبــــد |لر|زق47897

تـــج|ره دمنهورزي|د حس طلبــــتـــ حس عل|م475767
|56o3رهمحمد |يمن عبــــد |لعليم |حمد ندستـــ |لق|

5o6o|3طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم | مجدى جورج نجيبــــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم ع مهدى محمود252667
علوم ري|ضتـــ ع شمسم|رين| صموئيل حسبــــ | جرجس4|74||

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|ره مجدي ع محمد ع ||252
7o845|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرضوى |لحربــــى رضو|ن عبــــد |لخ|لق
6o968oحقوق |لمنصورهر|ميس عزتـــ |نور |لحبــــيبــــى
ل|ل23472| رهم| محمد |لسيد خليل  تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردى سعيد عبــــد |له|دي |لنقيبــــ497935
6|5|8oعلوم ج|معتـــ د |طس|ندى ع|دل ويص| عوض عبــــد |لشهيد
892|o4 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطسحر ن|در |حمد عتـــم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد غنيم محمد غنيم محمد سليم492754
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعزتـــ محمد منصور |لصبــــ|غ2|4352
25o|o4| رهمنيه |مل سعد |لبــــر صيدله |لق|
42o347تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخك|مي | عبــــد|لمقصود صبــــري عبــــد|لمقصود
85o9o6|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدس|ره عبــــد|لجو|د سفينه عبــــد
4o3829|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد عبــــد|لقوي محمد عمر |بــــوسليم
|62oo4تـــج|ره ع شمسسيف ن|در عبــــد |لسل|م محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء نبــــيل حس رمض|ن93|266
رهفريد وحيد فريد يوسف59245| طبــــ بــــيطرى |لق|
42797oصيدله طنط|خلود محمد فوزى محمد |لقف|ص
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشمن|ل مجدى فؤ|د |لخو2|7675
تـــج|ره ع شمسمحمد ن| ه|شم محمد86|325
2284o9ق|وى عطيه زر|عه ع شمسن عطيه 
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34oo89ر ص|لح ع عيسوى طبــــ بــــنه|ند ط|
7o777علوم حلو|نعمرو محمود ع عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفف|طمه عم|د ع محمد59359

763354| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ل|ء فتـــ محمد محمد |لعيو
رهندى عل|ء شح|تـــتـــ عبــــد|لعظيم44746 طبــــ بــــيطرى |لق|

6345o|د|بــــ |لزق|زيق|عم|د|لدين محمد عبــــد|لبــــديع محمد
ى ع سعد |لسيد479462 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعمرو ي
36|o87د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|صبــــ|ح حبــــيبــــ نج|ح دي|بــــ شعر|وى|
6825|oيم |حمد محمد طبــــ |لزق|زيقد| | محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمود محمد حسن محمود527745
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنسمه |يمن نعيم |لشح|تـــ777445
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق  عبــــد|لصمد محمد محمد حس 627554
4o6425ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دع|ء رض| حس عبــــد |لمحسن محمد
يم |لصبــــ|غ9|4352 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسن|ريم|ن محمد |بــــر|
446o53ندستـــ |ل|سكندريهف|رس عص|م |بــــو |لعز محمود |لصق
9o2853  يم عنبــــر | حسن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ي
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد رض| محمد |حمد محمود |لقط427624
علوم |لمنصورهمحمد ن|جح |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لعليم زغلول688988
تـــج|ره طنط|عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در أحمد عبــــد494397
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجه|د مو عبــــد |لمقصود ع عبــــد |498839
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي| ممدوح ص|لح ج|د7|8633
4o3837| د|بــــ دمنهور|حمد محمد عطيتـــ ع
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه عيد محمد ع عبــــد |لغ 698784
وف|تـــف|رس حس محمود حس |حمد93|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

معهد ف تـــمريض |لفيومشيم|ء ربــــيع سيد محمد عبــــد |لع|ل85996
7o8276|ندستـــ |لسويسحمد عبــــد |لخ|لق رجبــــ محمود |حمد
يم |سم|عيل عبــــد|ل محمد سليم|64372 تـــج|ره بــــنه|بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفدع|ء رمض|ن حسن |م 53454
66oo7زر|عه |لفيومعبــــد |لرحمن قطبــــ ربــــيع محمد

8o34|2|تـــمريض |لم | حمد محمد سيد طلبــــ
|2886oلس ج|د سن|ده س|ويرس رهك تـــج|ره |لق|
3298o|يم م|م |لسيد محمد |بــــر| ره|وق  عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن ع|دل محمد |لعدل |لطلخ|وى685357
7o497|معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد |لسعيد محمد عبــــد |لجو|د جودتـــ
68o799زر|عه |لمنصورهند محمد حس|ن عبــــد |لفتـــ|ح
35o95o|د|بــــ ع شمس|محمد عبــــد|لمع شح|تـــه سيد عتـــم
832oo8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ ع يوسف |حمد
معهد ف ص |سو|نن زكري| حل بــــخيتـــ|838576
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | |حمد |لديبــــ سعد حسن محمد65572|
75267o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح حسن عبــــد

يم56722 يم |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود خلف |بــــر|
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء عبــــد|لعظيم سيد|حمد حسن|955|84
يم عبــــد|لغ محمد5|8594 تـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــر|
5265o3زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــعمرو رض| بــــسيو رجبــــ خط|بــــ
ريدى337946 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لحميد شح|تـــه |لسيد 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخلود محمد محمد محمود حشيش7622|5
يم مو |4|3|4 |د|بــــ طنط|تـــ |يه|بــــ محمد رض| |بــــر|
يم ع349287 تـــج|ره ع شمسغ|دتـــ |حمد |بــــر|
4o6639تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | صل|ح رشدى محمد خليل
يم ع |حمد محمود|834455 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|سم ي| محمد مسعد شتـــ|764768
ف فؤ|د مر335522 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ني|سم |
42o627تـــج|ره كفر |لشيخبــــ|سم شعبــــ|ن محمد |لسيد ع |لمهدى
8o7|2| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جه|د فتـــ رجبــــ ع|
تـــج|ره بــــنه|ن|دين |حمد مصط عبــــ|س626869
862o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرضوي ن| شعبــــ|ن حسن
تـــمريض دمنهور|ء ص|لح حمد ح|مد |لسنو |9579|5

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ع|طف محمد عبــــد |لمبــــدى28673
| عيد ع محمد55476| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنيه حربــــ حس سيعيد|278649
وف|تـــعبــــد |لرحمن جمعه عي جمعه47797| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
42523o علوم حلو|نبــــسمتـــ محمد حس عبــــد |لسميع |بــــو
|6|455| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد عص|م خميس مر
8|3o96بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــرسوم جمعه ك|سه جرجس
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديرضوي عبــــد|لحميد محمد عبــــد|له|دي835283
4329|o|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسم|ء حسن عطيه محمد  نص|ر
4||9|5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد جم|ل عبــــد|لرحمن طه  متـــو
42o9o6تـــربــــيتـــ كفر |لشيخكرستـــ | جرجس سليم|ن سدر|ك
632o6|رتـــ|نورس خ|لد مختـــ|ر عبــــد |لمنعم عي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ره|ه|جر جم|ل محمد م |لدين9|3385 ثــــ|ر |لق|
859|2o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم ||ء |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لحليم
4474ooندستـــ |ل|سكندريهسل |حمد محمد |بــــو |لفتـــوح
8|83o6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ف ي| حمد|ن علو|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــس|م محمد |حمد ع487393
45338oندستـــ كفر |لشيخف|يز سعد|لدين محمد سليم|ن
7o3962تـــج|ره |لمنصورهعل| |حمد محمد |حمد ع|مر
ندستـــ قن|ح|زم |حمد ثــــ|بــــتـــ |حمد858|83
24633o| علوم ج|معتـــ د |طحمد جم|ل فتـــ |لرف|
9o77o8 صيدلتـــ |سيوطمحمد ع|طف عبــــد|ل |بــــو|لحمد
35o667تـــج|ره ع شمسنعمتـــ حل شعبــــ|ن عبــــد|لحليم
2|79o8رهنرم عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــكرى عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
36o49o| |لسن ع شمس|حل|م ع|طف عبــــد|لجليل عبــــد
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73|6oتـــربــــيتـــ |لفيومدع|ء |حمد سعيد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكرستـــ | ن| نجيبــــ فه 897769
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سمر حس عبــــد |لجو|د عبــــد |لحميد|853||
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ محمد |لسعيد حس|ن سليم436449
4o6o32تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق و|ئل ج|بــــر عبــــد|لستـــ|ر
9|9|o8| طبــــ |سيوط يه ك|مل |حمد ع
433o42|تـــج|ره طنط|ل|ء عبــــد |له|دي |لسيد |لن|دي
25888oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد ع|طف محمد فؤ|د |لش|ف
رهمحمود ممدوح عليش محمود5|2442 تـــج|ره |لق|
ف محمد فضل237498 رتـــ|ع |ء | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم طلبــــتـــ49|778 ندستـــ |لزق|زيقخ|لد عبــــد | |بــــر|

ف حسن |لصن|دي|2648 رهمحمد | حقوق |لق|
صيدله حلو|ننج|ه فتـــ |م محمود |لشيخ722|27
7o77o|علوم |لمنصورهوس|م نبــــيل ع محمود |بــــو |لليل
يم6|4793 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرنيم مصط خليل |بــــر|

|764oيم رهشيم|ء ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| تـــج|ره |لق|
83o43| معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء وحيد |حمد |م
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد و|ئل فكرى محمود محمد عبــــد| 5|4778
تـــج|ره ع شمسحمد رفيق عبــــد |للطيف عبــــد |لخ|لق غنيم5993||
5o4o|5طبــــ |ل|سكندريهزي|د ط|رق محمد عبــــد|لع|ل
7o33|2يم علوم |لزق|زيقندى عص|م |لدين ن |بــــر|
ه رمض|ن بــــري |حمد|46|839 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| مصط |حمد عبــــد|لرحيم4|8272
7752o9د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد |لمر |لسيد من
رهمريم |حمد ف|روق مر 66884| ندستـــ |لق|
33363oطبــــ ع شمسمحمد |مجد محمد عبــــدربــــه
تـــج|ره |لزق|زيقن|ن بــــهجتـــ وديع رزق |625625

صيدله بــــ سويفمحمود |بــــو |لعزم محمد |بــــو |لعزم53379
ف |حمد محمد مصط 546|5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دير |
256799| ه محمد عطيه جوي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
64oo58يم ثــــ|ر |لفيوم|دع|ء عبــــد|لكريم محمد محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــيوسف محمد محمود سليم245774
82|o44ديه |حمد عبــــد|لر|زق نوعيتـــ |لم |د| | 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد |حمد عبــــد |لحميد |لعفي 495844
5o|673زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدير مندور رمض|ن محمد عبــــد |لكريم
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ع|طف من سل|مه38875|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــول| مل|ك شح|تـــ حن|6399|8
34o484ف محمد عزتـــ تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ |

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود ع|طف د|ود محمد ع78|83
صيدله طنط|محمود محمد |حمد |لغن|م854|43
ره|خلود ي| حسن ن223575 د|بــــ |لق|
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34o579ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر س|مح محمد فتـــ بــــكري
8o|863ون ج|د |سعد |د|بــــ |لم |سيف |بــــسخ
6o5827|حقوق طنط|حمد ع منصور عبــــد|لرحمن
7o2938حقوق |لمنصورهمصط محمد حسن سعد |ل|عور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد عربــــي |حمد محمد828875
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن سيد |حمد حس 325383
علوم ري|ضتـــ |سو|نشنوده ميل|د جرجس جبــــر|ئيل526592
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد عبــــد|لحكيم حسن محمد|333357
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|ر| محمود |بــــو |لمجد |ل |ط497866
ى524955 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد صبــــ نجيبــــ |م
453o42ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعص|م |لسعيد |لسيد عبــــد|لحليم ف معهد ع| 
نوعيتـــ |لمنصورهحمد ش|كر عبــــد |لحميد عطو|ن|692886
5o2554تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد مدحتـــ محمد حسن حسن
صيدله حلو|نعبــــد|لرحمن سعيد سعد عبــــد|لوه|بــــ|26537
23o5|3د|ر |لعلوم |لم |محمد صل|ح |لدين عبــــد|لمجيد عبــــد
رهمحمود محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لحميد 234773 حقوق |لق|
يم635637 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|عبــــ تـــ|ج ع|مر |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد محمد مصط عبــــد |لفضيل عيد479859
7||o98|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد سم محمد |حمد|لسق
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد سيف |لن كريم|757777
يم يونس5444|4 يم |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد |بــــر|
ى محمد ك|مل عبــــد |لحميد ع6862|7 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسلسعيد ي
ف محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد625464 تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن |
تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | عل|ء فتـــ شمس |لدين4782|6
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمنيتـــ شكرى محمد عزبــــ|24|335
نوعيتـــ |لم |محمد عبــــد|لعزيز عربــــي خلف857388
54272o|علوم بــــورسعيدل|ء جم|ل فؤ|د عبــــد|لحميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهشيم|ء مجدى محمد |لسيد بــــحلق692567
7|o287 علوم |لمنصورهنوره|ن عبــــده فهيم |لحف |لحف
|د|بــــ طنط|س|رتـــ مدحتـــ عبــــد|لعزيز |حمد ع خط256||4
يم|5553|8 تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لعظيم محمد |بــــر|
3|||o8صيدله ع شمسدير ه| عبــــد|لحليم محمد
6o|6|3|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد محمود عطيتـــ محمد بــــرك|تـــ
د|بــــ |لمنصوره|عمرو محمد عبــــد |لبــــ| |حمد |لديربــــي676965

صيدله بــــ سويفع |ء مصط محمود خليفه52443
8||o26|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|م عط| ف|ئق عبــــد|لمسيح
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم وليد سعد عبــــد |لكريم حسن763263
77786oيم عطيه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|بــــسمتـــ طلعتـــ عبــــد |لص|دق إبــــر|
ه |حمد شو سليم257734 يل ج |لزق|زيقمي كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره طنط|يوسف جم|ل محمد |نيس697228
67935oندستـــ |لزق|زيقخ|لد |لع|رف عثــــم|ن |لسعيد |لع|رف
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعص|م |لدين لبــــيبــــ عبــــد |لفتـــ|ح لبــــيبــــ 247532
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود خ|لد محمود عطيتـــ757959
265o3o|وف|تـــحمد عمرو عبــــد|لق|در محمد محمود معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
36o982علوم ج|معتـــ |لسويسفريدتـــ و|ئل ف|روق عو|د
6283o| ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن رمض|ن عبــــد|لمنعم محمود
8o7664تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رين| مكرم صديق |لعبــــد
2623o2|بــــم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ن|جح عطيه |لسيد |بــــر|
77||32| نوعيتـــ |لزق|زيقله|م |كر| يح محمد مو
7o573| ف محمد |حمد |لدسو ندستـــ بــــور سعيدمحمد |

2o|94د|بــــ حلو|ن|محمد |حمد محمد شح|تـــه
6o2848 ندستـــ |سيوطصل|ح محمود عبــــد |لسل|م عبــــد ربــــه
774|7oثــــ|ر د |ط|ع عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز |حمد
23o23|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نطه محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح

5o57oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو محمد سعيد عبــــد |لحليم
وقسمر خ|لد نص|ر محمد نص|ر979|32 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ندستـــ |سيوطحمد فتـــ عبــــد |لص| عر|بــــى||44534

879o6|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد حمدى طه عبــــد |لسل|م كليتـــ 
54|o72  علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعبــــد |لحميد فكري عبــــد |لحميد |بــــو
طبــــ ع شمسف|طمه محمد مظ|ر عبــــد|لش| 267629
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد محمد عبــــد |للطيف |لسيد |لف 764338
78o924تـــج|ره |لزق|زيقمؤمن محمد |لسيد محمودى
طبــــ |لم |بــــل|ل جمعه عيد طلبــــ|||853
7552o6ند|وى تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنوره|ن |س|مه عطيه 
78o2|2كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عبــــد |لرحمن
87979o  وبــــ كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطزي|د محمد محمد مو
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحبــــيبــــتـــ خ|لد فريد محمد ق|سم|2556|
د|بــــ ع شمس|عمر |حمد فتـــ عثــــم|ن347634
|3o2|6ف حل ري|ض تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|تـــلده |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن |حمد عبــــد| بــــ|ظه|259945
رهسهر عثــــم|ن يوسف عثــــم|ن عيد346|33 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره ع شمسس|ندر| عم|د سم ن|شد5759||

رتـــ|حبــــيبــــه مجدى ف|روق مر|د69|65 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهسم|ء ع|دل صد سعد سل|م|786869 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره سوه|جحمد محمد حسن عبــــد |لحليم|44948
|د|بــــ بــــنه|م |لشح|تـــ محمد |لشح|تـــ356827
د|بــــ |لزق|زيق|بــــه ز |لسيد يوسف782383
لسن ع شمس|عمرو محمد عبــــد|لص|دق محمد عبــــد327962
حقوق |لزق|زيقنوره|ن محمد |لسيد عرف|تـــ776474
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد حسن د|ود333485
رتـــ |لجديدتـــ|ط|رق |حمد عبــــد |لوه|بــــ ع |لش|773879 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
69o457|طبــــ كفر |لشيخحمد س|مح عبــــد |لعزيز |لسيد
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487o25تـــج|ره |ل|سكندريهفتـــ خ|لد فتـــ خلف مه عثــــم|ن
7o|499| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن صبــــ عبــــد |للطيف |حمد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف جه|د سليم سيد سليم|ن9|558
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشسعيد بــــدوى سعيد بــــدوى جمعه|76668
8o|93oتـــج|ره بــــ سويفمحمد مؤمن ع|طف محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمه| مدحتـــ محمد ع24589|
وف|تـــ|عمرو |لشح|تـــ |لسيد محمد سل|م752|64 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم |نور|846525 كليتـــ |أللسن ج أسو|نيه حس |بــــر|
|42o89يم س|لم د|بــــ ع شمس|يوسف س|لم |بــــر|

9o949حقوق |لمنصورهخ|لد سيد محمد محمود
62o99| لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد قر عبــــد |لبــــ| عبــــد |

تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومنور ه| مصط حبــــيبــــ|24682
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م |بــــوبــــكر حس محمد |حمد|8|563

82o29|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد عم|د|لدين عرف|ن رفعتـــ معهد ع| 
75|||o يم عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد عبــــد علوم ري|ضتـــ |لم |بــــر|
83|8o2يم عبــــد|لل|ه طبــــ حلو|نمحمد خ|لد |بــــر|
ره|ع حسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد2|4957 عل|م |لق|
|3o33oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمنتـــ | سيد عبــــد |لعظيم سليم
75o856كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسبــــسمه ع|دل نص|ر محمد منصور
6o8|89| ف |لسعيد |لمرغ سيد تـــربــــيتـــ طنط|نورس |

629o4طبــــ بــــ سويفتـــغريد محمد ثــــ|بــــتـــ محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|يري يوسف رزق حن|237592

رهكريم |لسيد محمد ع 773|4 حقوق |لق|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمن|ل عمر حس سعيد حس |77757
22o35| ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |يه|بــــ محمد |سم|عيل |بــــو |لخ
4|ooo9تـــج|ره طنط|مؤمن |حمد فخري شح|تـــتـــ
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن |س|مه محمد رفعتـــ عبــــد 686495 م |لع| 
بــــ |حمد32633| كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــسل عبــــد |لبــــ|سط |بــــو|لد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د | |سم|عيل حل |بــــو|لسعود338384

يم |لجندى3893| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ح|زم عبــــد |لرحمن محمد |بــــر| ل|
تـــج|ره ع شمسرح|بــــ سيد فتـــ |حمد6|572|
49o3o8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم جم|ل محمود |حمد يونس
43o724|يم ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سهيلتـــ عبــــد |لحكيم رزق |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمروه فرج يس فرج جل|ل29|425
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء رض| محمد ع|بــــد|643865
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعم|ر ي| |لسيد سكر|ن حسن درويش774326
ندستـــ |لمنصورهحمد عص|م محمد |حمد سل|م|627|68

5|25o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه محجوبــــ تـــم|م عبــــد |لمطلبــــ
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد  س| ن  بــــند|ري|43659
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ديه محمد ص|بــــر ص|دق24625

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع محمد غبــــ| جوده268497
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6o927|ه عنتـــر ز|يد سيد تـــج|ره بــــ سويفم
تـــج|ره |سيوطحمد ط|رق حن محمود|7|2269
ش محمد422844 علوم |ل|سكندريهن|ن س|مح د|
33o959معهد ف تـــمريض بــــنه| يوسف محمود مهدي ق|يدبــــ|ى محمد عمر
|45o54تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم خ|لد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد
434oo7علوم طنط|جه|د طلعتـــ محمد |بــــو |لن |لصبــــرى
7o7544كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمود رزق |حمد مسعود
35o923تـــج|ره بــــنه|محمد سيد بــــدر خليل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز محمد فريد عبــــد|لعزيز258284

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم محمود محمد حسن58384
6o5675 تـــربــــيتـــ طنط|سهيله محمد عبــــد|لمنعم |لمتـــو |لبــــسطوي
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | وحيد محمود عبــــد |لسل|م |8|7647
46277o| |تـــج|ره كفر |لشيخ|ء مصط سعيد |لفخر
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــس|م فتـــ جعفر حسن846579
7849o6| د|بــــ |لزق|زيق|حسن|ء محمد حس عبــــد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقربــــيع |لسيد ربــــيع محمود86|639

4752oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م و|ئل مندى مر
ندستـــ |سيوطمحمد خميس |سم|عيل حسن 8726|9
35o336يم سل|مه عبــــد|لتـــو|بــــ تـــج|ره ع شمسمصط |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم ي| كم|ل عبــــد|لعظيم |بــــوغ343788
855o64|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه |س|مه محمد محمود
تـــربــــيتـــ |لم |حمد محمد رمض|ن حس |859379
تـــج|ره |لزق|زيقمؤيد مصط فؤ|د عبــــد|لسميع حبــــيبــــ627758
|د|بــــ بــــنه|محمد |حمد حمدن| | عبــــد|لش| 352823
ندستـــ حلو|نتـــ |لدين مؤنس محمد محمود |دريس8268|2
89395o| معهد ف تـــمريض |سيوط  يمن |حمد محفوظ حس|ن

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفزه|ر جم|ل محمد عبــــد |للطيف|84445
9o7578|يم |لضبــــع ع محمد طبــــ سوه|ج بــــر|
43o785علوم طنط|آل|ء حس|م |لدين بــــدوى |حمد
لس طلعتـــ عد تـــوفيق 9|26|9 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جك ع| 
رتـــ|من|ر عبــــد|للطيف محمد حس حسن بــــدوى235899 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره طنط|محمود رض| سعد معوض |لبــــن|429822
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر ه| ع |لسيد ع عبــــ|س727|62
4o567|تـــج|ره طنط|سل ط|رق محفوظ ع غز|ل
88o32|  تـــج|ره |سيوطمري|ن مدحتـــ سليم ج|د
ره|رحمه جم|ل فتـــ |حمد228535 د|بــــ |لق|
7o87o4تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن مدحتـــ يوسف يوسف
يم خ|لد |حمد|25|353 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد خ|لد |بــــر|
5o486|ره|إيم|ن محمد عبــــد |لحميد محمد ثــــ|ر |لق|

ندستـــ |لفيومسيف |لدين محمد |حمد عطوش|3897
|36o8|لسن ع شمس|ن|دين |يمن طلعتـــ عبــــد |لجو|د
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رهمحمد ممدوح حسن محمد73768| حقوق |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره محمد محمد|حمد عسكر727|27
2624o3|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد شح|تـــه ع شح|تـــه
9o|885|معهد ف ص سوه|ج يه ع ج|د |لكريم عبــــد|لع|ل
معهد ف تـــمريض |لم | ف|طمه محمد حس ع 37|854
تـــ342233 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | |لسيد عبــــد|لعزيز ع خ
|267o5حقوق بــــنه|مصط حس|م محمد ف|يق محمد قمح
تـــج|ره دمنهورحمد خليفه عبــــد|لبــــ|سط محمد |لكو493962
772236| ه جم|ل عبــــد |لعزيز ع نوعيتـــ |لزق|زيقم
ي529552 تـــ|محمود سم محمد ع |بــــو|لعل| |لز لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمح |يمن م |لدين محمد جم|ل277282
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىش|م عبــــد|لمنصف محمد جميل 924986
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود طلعتـــ |حمد عبــــد|2|8343
8o5878 نوعيتـــ |لم |ح|زم محمود حمد مو
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــندى محمد محمود نص|ر8|2543
6o9|27| يم عي حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عبــــد|لرؤف |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| رض| محمد |م|م67727|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ط|رق لط عبــــد |لحميد |لسيد265469
ى2968|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |يمن عبــــد |لمهيمن |لعم

د|ر |لعلوم |لم |س|رتـــ محمد |يوبــــ سليم84435
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|روق ه| ف|روق مك|وى|26525

3o5|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نول|ء سم مصط كم|ل
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى رمزى عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ  676429
تـــج|ره طنط|دع|ء عبــــد |لحليم عبــــد |لحفيظ وه|بــــ428576
9o5237| تـــربــــيتـــ سوه|ج سل|م فتـــ محمد متـــو
يم|772839 د|بــــ |لزق|زيق|يمن محمد |حمد |بــــر|
346o58 |معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء عبــــد|لنعيم فوزي عبــــد|لر
5o2489طبــــ |ل|سكندريهي| |س|مه |حمد كويعه
ى مخيمر 56|897 زر|عه سوه|جخ|لد حس خض

يم ص|لح56768 تـــمريض  بــــ سويفبــــيشوي ر|فتـــ |بــــر|
33o5o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ محمود كم|ل محمود
يم حسن بــــسيو 825||5 طبــــ |لسويسمحمود فه إبــــر|
695678| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنه مصط |حمد رمض|ن |لعيو
33247oيم محمد |د|بــــ بــــنه|ندى |يمن ع |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد ن سيد محمد|336|85
5o4379تـــمريض |إلسكندريتـــ ندى أحمد غل|بــــ ع غل|بــــ
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد ع|دل مصيل عبــــد |لرحمن|768782
رهحبــــيبــــه عيد محمد سعد س|لم65447| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |لعزبــــ|334789 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيتـــ مجدى |بــــر|
6|o776عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرن| محمد محمود عبــــد |لعزيز |لقطرى
لسن ع شمس|م|ل |مبــــ|رك ع محمود|489935
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85|o2|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــه محمد محمد |حمد
يم7778| رهعبــــ|س محمد عبــــ|س |بــــر| ندستـــ |لق|

7o2994حقوق |لزق|زيقندى عبــــد |لسميع عبــــد |لسميع محمد ع
5o2795فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهأسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد طه مشعل
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ويد| محمد محمد محمد |لص|دق |627353
22o|34ه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد محمود ع س|لم ك
62o6|6معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعبــــد| بــــدر|ن رفعتـــ بــــدر حسن
5o3o|5يم محمد عبــــد|لمجيد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمنيه قدري |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | |يمن عبــــد|لسل|م محمد |لملي 622976
27o962|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء ع|طف |لسيد |لمصيل مطر
4o6797 د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء محمود محمود فرج |لبــــك|تـــو
425o||يم ى سيد محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|جر ي
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهبــــسنتـــ حسن عبــــد |لعزيز رسل|ن|47664
846o74معهد ف ص |سو|نمرقس ميشيل جنيدي فخري
د محمد688358 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهح|تـــم ي مج|
43o9|oتـــج|ره طنط|مروه س| عيد محمد
ره|نوره|ن خ|لد عمر عبــــد |لرحمن حس 46|44| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد عطيه ربــــيع حم|د769285
ره|يه كم|ل صبــــ |لسيد||6653| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره بــــ سويفسن|ء محمد ر| عثــــم|ن6673|8
7656o9 بــــي ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيوسف رجبــــ محمد محمد |ل
8|5o88معهد ف ص بــــ سويفس|ره محمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم
7|o658تـــج|ره بــــور سعيديم عص|م محمد ع يسن شبــــ|ر
رهيتـــ محمد عبــــد|لحميد |م|م|337559 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|595o6يم طه محمد د|بــــ حلو|ن|سندس |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد محمد |لسعيد عبــــد | |لحد||45257
229o86فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسهيله عم|د|لدين |لسيد مو
بــــى |نيس326347 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|رين| ه| د
5265oo تـــج|ره |ل|سكندريهعم|ر ي| محمد محمد خ
4oo739تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |حمد بــــخيتـــ عبــــد|لع|ل
8o8267صيدله بــــ سويفم|ري| شهدي محروس ص|دق
69o5|7 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــ عبــــد |لغف|ر عبــــد |لعزيز محمد
|د|بــــ طنط|نوره|ن محمود عبــــد |ل حموده644765
علوم دمنهورن حسن عبــــد |لغ محمود عبــــد |لل542536
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم جم|ل شديد |لغز|268929
ندستـــ طنط|رن| مجدى محمد عبــــد |لعزيز |لبــــرم|449879
ي|325|52 د|بــــ دمنهور|له|م شو عبــــد|لسميع مر م
44o||8صيدله |ل|سكندريهمن|ر عبــــد|لفتـــ|ح رزق عبــــد|للتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر محمد يوسف |حمد8584|3
7o3o88|د|بــــ |لزق|زيق|من|ر م|جد |حمد محمود ند
229o7oرهس|ره محمد ع حسن صيدله |لق|
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معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ح ع تـــوفيق محمود|87|52
رهيوسف |يمن عبــــد|له|دى محمد عبــــد||3553 تـــج|ره |لق|

ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد س| عرف|ن |لقرمه|533|45 معهد ع| 
|د|بــــ طنط|يه نزيه |لسيد |بــــو |لمك|رم||77||4
8|55o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|ر| ط|رق ي خليل|
6246o4معهد ف ص بــــور سعيدآيه طلعتـــ محمد عوض محيلبــــ
8o9o|6|ندستـــ |سيوطسل|م |حمد ع محمد
69oo37|يم د|بــــ |لمنصوره|يه ع|طف |لمر |بــــر|
وف|تـــح|زم مسعد حس|ن أحمد9|7567 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه عبــــد|لحميد ص|بــــر محمد|6|2278
رهخ|لد حس عمر عبــــد|لق|در39|235 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطكريم نش|تـــ عبــــد|لصبــــور عبــــد|لمعز 885934
69o885تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــ عم|د |لسعيد محمد ع
43o792|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منيه |حمد رمض|ن |حمد طه
26594oيف وف|تـــك|مل محمد ك|مل |ل معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
35739oتـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد عبــــد|لعزيز |لسيد |لعزبــــ
د|بــــ دمنهور|شمس خ|لد محمد فتـــح | |لسي 498979
حقوق |سيوطحمد محمد عبــــد|لج|بــــر ج|د|795|82
طبــــ حلو|نمحمد عيد عبــــده محمد سليم|ن||87||
|57759| علوم حلو|نيه ع|دل عبــــد |لحميد عبــــد |

82|oo رهعبــــد | محمد ع ش|ف حس|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر |لسعيد |حمد |لسوي9227|4
يم حسن 2|6757 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد محمد رزق |بــــر|
62936oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمرو|ن مؤمن محمد محمد متـــو
د|بــــ |لزق|زيق|بــــه حمدى |حمد أبــــو |لفضل782382
4o7638تـــج|ره طنط|من|ر |لسيد محمد |لسيد |لع
ف محمد |لسيد622588 ندستـــ حلو|نسحر |

6o49|تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد سيد |حمد عبــــد|لق|در
تـــج|ره بــــنه|محمد عم|د عبــــد|لجليل عط| دي|بــــ56|356
رهه|جر نور |لدين محمد ن| |م|م9||322 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره مسعد ع |حمد عشم|وى277926
وف|ط|رق عبــــد|لرحمن ع ح|فظ324625 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نوق بــــه|ء |لدين محمد |حمد محمد6|339
3|773oتـــج|ره ع شمسمحمد ر|فتـــ سعد سيد
معهد ف ص |سم|عيليهيه ن| محمد عبــــد |لحميد |لش|بــــورى|5|768
تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء خ|لد عبــــد|لمنعم عبــــد|لمؤمن349487
8935|o معهد ف تـــمريض |سيوط ريه|م عبــــد|لرؤف |حمد محمد
صيدلتـــ سوه|جمهند |لسيد |حمد |لسيد 5|8984
يف |حمد محمد|77227 نوعيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ 
342o|6ره|رو|ن |سم|عيل |سم|عيل محمد ثــــ|ر |لق|
رهأمنيه |لسيد عوض | بــــند|رى626256 د|ر |لعلوم ج |لق|
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صيدله حلو|نمن|ر ع محمود محمد يوسف322473
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمد محمد عبــــده محمد|75684
348787| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــين|س خ|لد عثــــم|ن عو|ض ن|
48o668 ف محمد مصط مصط د|بــــ كفر |لشيخ|خلود |
5||74oيم عمر|ن صيدله طنط|محمد خ|لد محمود إبــــر|
6|oo65|زر|عه طنط|حمد ك|رم حل |لشن|وي
7o442|تـــج|ره |لزق|زيقزينبــــ محمد سعد حسن ع
483o2oحقوق |ل|سكندريهنوره|ن ط|رق سليم|ن محمد
د عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز |332853 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ن|
8|5o54|د|ر |لعلوم |لم |يه عل|ء نج|ح ك|مل
75o496|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــم محمد سيد عبــــده
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سعيد |حمد ثــــ|بــــتـــ|335398
|6|oo9علوم ع شمس |ده حمدى |حمد ع حج|ج
بــــي |6484|5 حقوق طنط|ن عبــــد |لسل|م سعد |ل
يم626563 يم عبــــد|لحميد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|د | |بــــر|
ندستـــ سوه|ج  ر | رأفتـــ رفعتـــ جبــــره|9938|9
ندستـــ ع شمسسهيله وجيه صل|ح يوسف3|396|
ن| كرم عبــــد|لحكيم عبــــد|لعظيم829753 تـــج|ره |سيوطم
7|3o38|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |لسيد ع عبــــده |لحربــــى
|2o965فنون جميله عم|ره ج حلو|نبــــرتـــ|نوبــــ| وليد ع|دل ر|غبــــ
76||o2| لسن ع شمس|ل|ء محمد فرح|تـــ عبــــد |لغ ل|ش
تـــج|ره طنط|س|رتـــ ع محمد حسن زينه|42779
تـــج|ره |لمنصورهندى حس|م زكري| عبــــد |لمقصود |حمد682385
5o2882صيدله |ل|سكندريهرودين| عبــــد |لمقصود محمد عبــــد |لمقصود محمد
د|بــــ ع شمس|محمد سعد محمد ض| |حمد4|333|
9|o8|5  يف حقوق سوه|جمحمد محمود صديق عبــــد|لغ |ل
|5o649حقوق حلو|نعبــــد | كرم سيد معوض
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط عم|د مصط أحمد حو|س452585
8o6788د|بــــ |لم |فرحه صل|ح جم|ل عبــــد|لسل|م|

7227oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد رمض|ن |م |سم|عيل
756o94كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــي|سم عيد عو|د حم|د
7ooo4o| يم |لهل| صيدله |لمنصورهل|ء محمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره طنط|سن|ء صبــــ مسعد مو طلحه8837|4
4o4246تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمجدي مدحتـــ محمود تـــ|ج |لدين سليم
رهرحمه رمض|ن عبــــد |لحفيظ محمد96|34| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
62oo77د|بــــ د |ط|عبــــد | محمد |بــــو بــــكر |لج|بــــرى
7o2622|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | مدحتـــ محمد عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسمر أحمد محمد مصط ||78|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد صل|ح |لدين محمد س7||642
تـــربــــيتـــ حلو|نسل|م حربــــي ع |حمد|22999

8922|8| حقوق |سيوط  سل|م |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|
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675o77ى ندستـــ |لمنصورهعمر رض| عبــــد |لرحيم جبــــر |لع
صيدله |ل|سكندريهمحمد من ع عبــــد |لجو|د ه| 8|4365
682o8o|ه عبــــد | |لزكرى حرفوش د|بــــ |لمنصوره|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود عبــــد |لحفيظ عبــــد |لسل|م عبــــد |48682
486o27حه وفن|دق |ل|سكندريهند| شعبــــ|ن خليفه أحمد عثــــم|ن| 
7o9845 تـــج|ره |لمنصورهس|ره محمد صبــــرى محمد عبــــد |لرحيم
د|بــــ دمنهور|من|ر ي| |لسعيد |لصبــــ|غ8|85|5
4|o2|4| |د|بــــ طنط|لسيد ع |لسيد ع |ليم|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لسل|م محمد 764645
6oo675يم ف شفيق حسن |بــــر| حقوق طنط|مع|ذ |
حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ محمد حسن |بــــو |لفتـــوح689523
|46|o3لسن ع شمس|تـــ غ|نم عبــــد |لسميع |لبــــدوى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن صبــــرى عبــــد|لرحمن طلبــــه|278573
ندستـــ بــــنه|وليد صل|ح سليم|ن نبــــوى محمد262466 كليتـــ 
معهد ف ص |سو|نيه مصط طه حسن||84737

د|بــــ حلو|ن|منتـــ | عمر |حمد عمر24846
3697|oندستـــ شبــــر| بــــنه|مريم فتـــ |م   |م
3|o925تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|سم منصور س| جرجس
||7|o7إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيم |حمد فتـــ محمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحبــــيبــــه محمد عي حسن39225|
ره6|2464 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|للطيف |سل|م عبــــد|للطيف سعد ز
يف||2474 يم ف|يز عبــــد |لجليل حسن  د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهر|ك|ن محمد س| عبــــد |لمنعم محمد 477255

24oo4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء عبــــد |للطيف سعد عبــــد |للطيف
8|o429تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عل|ء |لدين محمد دي|بــــ
2o2ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |لحمزتـــ خ|لد محمد

يم46658| رهمحمود رمض|ن سيد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
22|68oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نص|لح س|لم |سم|عيل جوده
76o577كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نرضوى جم|ل ع |حمد
ره|ء محمد |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح|39864| زر|عه |لق|
8o973o|تـــج|ره بــــ سويفحمد خ|لد |حمد حسن
|6|o23 |علوم حلو|نيم نبــــيل |لص|وى محمد م
4|2o89د|بــــ طنط|محمد |حمد محمد |حمد خط|بــــ|
صيدله ع شمسيم|ن |س|مه عوض سل|م|254229
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل |بــــوزيد حج|زى255694

رهسل|م نبــــيل عبــــد |لرحمن محمد|9|98| حقوق |لق|
زر|عه |سيوطسيد خ|لد سيد عبــــد|لن| 5878|9
تـــج|ره |لزق|زيقع |لسيد محمد سليم|ن |لسيد634933
ه|مك|ريوس بــــولس فهيم دوس 4|4|92 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمد صل|ح محمد ع|مر م| 4|2628
تـــج|ره |لزق|زيقنسمه عبــــد |لبــــ|سط عدل|ن محمد632748
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يم |حمد835473 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ منتـــ |بــــر|
42o228|يم نوعيتـــ كفر |لشيخسل|م |لسعيد عبــــد|لنبــــى |بــــر|
لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــج|ردن سيتـــى ط|لبــــ|تـــ|سمه|ن محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد |لبــــر ش69|243
ندستـــ |ل|سكندريهمسعد محمد مهدي دي|بــــ محمد|44636
6247o8يم يم زغلول |بــــر| د|بــــ د |ط|يوسف |بــــر|
54o269|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمينه سعيد عبــــد | مبــــروك
تـــج|ره |سيوطشيم|ء حسن |سم|عيل ح|فظ587|82

322o7|يم ليثــــى م |لليثــــى |بــــر| رهد تـــج|ره |لق|
حقوق |ل|سكندريهيوسف محمد رمض|ن |لسيد ص|يم487738
6o3965|تـــمريض طنط| حمد محمد ع |حمد|لسعودى
9o8|33 د|بــــ سوه|ج|دير |لضبــــع طه محمد
487456| يم عبــــد| ع تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|يم|ن حمد|ن عبــــد |له|دى |حمد غيثــــ775885
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رين| وليم مو بــــرسوم خليل754349
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | سم محفوظ محمد52865|
3o8o5ره|س|ره |حمد مهدي محمود د|بــــ |لق|

752o73وف|تـــبــــ|سل |يمن محمد فتـــ |بــــو |لسعود ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ف |حمد عبــــد |لسل|م52364| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|ن| |
د|بــــ |سو|ن|يه |حمد |لسيد |لش|ذ |47|685
77o745ه عبــــد |لعزيز عبــــد |لغف|ر |لربــــع طبــــ |لزق|زيقم
حقوق |سو|نحس|م |لدين |لسيد ق|سم محمود  |92355
6436o6 تـــمريض |لزق|زيق عبــــد | ن|در عبــــد |لعظيم |حمد مصط
صيدلتـــ |سيوطه|جر حس عبــــد|لر| محمد849865
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن جم|ل عبــــد|لجليل |لجندى|256636
يم ع326784 د|بــــ حلو|ن|سل كم|ل |بــــر|
4227o7|ه زر|عه |ل|سكندريهحمد مسعد ن| |بــــوص
9o8238 تـــربــــيتـــ سوه|جصف|ء بــــيجو محمد |حمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر|ن| حس |لسيدع محمد63544
يم|33794 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد سم طه |بــــر|
6o|4|4| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيه عبــــد | رمض|ن |لدبــــ ك.تـــ. ف للبــــ
25|9o5علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعم|د صل|ح عبــــد|لمؤمن بــــ|ظتـــ
6o|6o5بــــه |د|بــــ طنط|مروتـــ محمد عبــــد| محمود و
علوم ري|ضتـــ طنط|نرم محمود منصور محمد |لعربــــى|44999
62|6o|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قيم|ن يح |لبــــدر|وي عبــــد|لسل|م ج
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم|رين|  |د يعقوبــــ بــــسط| |88742
24o767|ره|حمد سم محمود ع عبــــد ربــــه د|بــــ |لق|
6o8299|زر|عه طنط|يم|ن |س|مه محمد محمد عوض
77974oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ر| | محمود عليوه عبــــد|لسل|م
49o74||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م| غندى |م عبــــد|لخ|لق
علوم ج|معتـــ د |طلسعيد عبــــده |حمد عبــــده محمد شعبــــ8|4363
44473oوف|تـــحمد شعبــــ|ن عبــــد|لرؤوف عبــــد|لمجيد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
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675oo9| م محمد ف|روق محمد حسن تـــج|ره بــــور سعيدد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |حمد |حمد س|لم|269328
نوعيتـــ |لم |محمد محمود ع عبــــد|لجو|د854642
يم |حمد |لملي |76475 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنوره|ن مصط |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهزي|د |سم|عيل محمد حس س|لم698798

صيدله بــــ سويفمن|ر |حمد |سم|عيل محمود72344
52|9ooعلوم دمنهورعبــــ عنتـــر أنور أحمد |لص|وى
ره|ن|دين محمد محمد |حمد |لجز|ر525|5| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسشهد ي| عبــــد|لغف|ر جوده حسن3389|2
فنون جميله فنون |ل|قد | عص|م عبــــد| |م  896493
85o27||د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سم|ء محمد |حمد حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي  حمد نجدى محمد عبــــد|لحليم|2336|9
8979o5 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيوستـــ | بــــخيتـــ لم رزق
6oo53||معهد ف ص طنط|حمد محمد خليل |لشن|وى
رهحسن|ء حسن ع محمد373649 د|ر |لعلوم ج |لق|
||9o64ندستـــ ع شمسمصط محمد نجيبــــ عبــــد |للطيف |حمد ش
تـــج|ره سوه|ج لسيد |حمد |لسيد عبــــد |لغ |895558
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عم|د|لدين حسن ربــــيع267863
3397o4|نوعيتـــ بــــنه|سم|ء س| محمد عبــــد|لرحمن

ندستـــ بــــ سويفسل|م حمد| عبــــد |لعظيم يونس|7|635
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند| حس|م |حمد محمد862|76
22|85oد|بــــ حلو|ن|رحمه |حمد محمود |حمد
7o3o44علوم |لمنصورهيه عبــــد |لوه|بــــ ذ| |لنون |لسيد |بــــو عيش
رهعمر محمد |لسيد مصط حموده636334 عل|ج طبــــي |لق|
448|o9رمض|ن |حمد بــــي بــــسطويس | ندستـــ |ل|سكندريهي
تـــج|ره |سيوطع محمد ع محمد 889749
|7oo27ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــسنتـــ محسن ربــــيع محمد |حمد
9o586o|حقوق سوه|ج بــــ|نوبــــ جه|د عبــــد|لمسيح زخ|رى

زر|عه مشتـــهرزينبــــ عبــــد |لرشيد |م خليل48|47
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس عبــــد|لفتـــ|ح ع حسن|34645

54o|5| حقوق بــــ سويفوق |حمد عبــــ|س ج|بــــ
5oo79oتـــج|ره دمنهورنوره|ن عبــــدربــــه سم عبــــدربــــه صبــــ|ح
2839o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م محمد عبــــد|لمنعم حل ع محمد
2556o2| يم حمدى |حمد |لشو معهد ف ص بــــنه|بــــر|
4374o||كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد بــــسيو شفيق محمد ح|مد
476o|7د|بــــ |ل|سكندريه|دى حس ع محمد |لدبــــ|ح
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــ|نوبــــ سيد|روس صبــــ سيد|روس|324527
866o|o|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد مسلم صد خليل
رهحمد سيد عبــــ|دي عثــــم|ن|958|4| ندستـــ |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |لطنط|وى سل|متـــ|783|7
78422o طبــــ |لزق|زيقمحمد محمود محمد |لسيد حس
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طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم م|جد |ديبــــ لوندى 552|92
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد رمض|ن عبــــد|لمع محمود7|2589
6o2|2||تـــربــــيتـــ طنط|ر|ن| عبــــد|لفتـــ|ح |لدسو عبــــد|لفتـــ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمزه محمد عبــــد |لرحمن |حمد56495|
62o522تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمن|ر محمد ع عسي
24|79oيم خليل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رضوى |حمد محمد |بــــر|
يم بــــدير|453237 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسل|م بــــدير |بــــر| معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لر|زق مجدى عبــــد |لسل|م محمد 8377|6
48549oيم د|بــــ |ل|سكندريه||ء عبــــد |لنبــــي حسن محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء محمد شبــــل غز|ل|249798
6o3|o9| معهد ف ص طنط||ء |لسيد |لسيد |لصف
75o6ooد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منه | |حمد يوسف خليل غني
7o97|7ندستـــ بــــور سعيدع|دل |لسيد عبــــد |ل عبــــد |لجو|د

49o45 تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء |حمد حل |م
معهد ف ص طنط|يف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح ع|مر428883
3|6o79بــــه ن| ذكرى زكري| و فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم

ى عبــــد|لرحمن محسن37362 د جم|ل ع رهن| طبــــ |لق|
رهي|سم مسعود |نور عبــــد|لمجيد محمد42374 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

حقوق ع شمسرضوى مصط |بــــو|لمجد |بــــو|لحمد72||4|
7o|o73 د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء محمد ف|روق عبــــد |لسميع عبــــد
775o89|د|بــــ |لزق|زيق|سل|م محمد |لسيد |حمد شملول
26o389ويتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسنتـــ |بــــسم رمض|ن مصط |ل
||988oتـــج|ره ع شمسج | فريد شو عبــــيد
تـــربــــيتـــ |لمنصوره حسن محمد |لحديدي694998
2859oo|رهم| محمد فوزى |بــــوغطفه معهد ف تـــمريض |لق|
69|o88 يم خلف يم |سم|عيل |بــــر| حقوق |لمنصورهن|ديه |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جع محمد عبــــد|لش| محمد 897349 ع| 
ندستـــ قن|حمد عبــــيد ع عبــــيد|836324

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود محمد |حمد عبــــد |لجو|د67432
2|3624| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نل|ء و|ئل |حمد عط| غني
رهحمد رشدى رفعتـــ محمد||4455| تـــج|ره |لق|
|22o32تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|يدى عل|ء |لدين حسن |حمد |بــــو ه
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــده قنديل|69525
7592o9ندستـــ |لسويسعبــــد |لحميد فوزى فضل | محمود
تـــج|ره كفر |لشيخخلود ع محمد مصط 756|44
|4o34|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رين| فيليبــــ ميخ|ئيل شح|تـــه

|6o97|وف|تـــحمد |كرم مصط محمد منصور ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــ محمد |لسيد عبــــد|له|دى|326557 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
246o53تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوليد محمد |حمد |لصعيدى
ى عبــــد|لر|زق237724 ره عبــــد|لر|زق ع زر|عه |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهي|سم عص|م |بــــو |لعل| حس|ن 42647|
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4o5668حقوق |ل|سكندريهس|ره ع|رف محمد عطيه حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمود زغلول عبــــد |لحسيبــــ عبــــد |لق|84772
7|8o5|تـــربــــيتـــ |لفيوممل حس |بــــو|لق|سم محمد

تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن محمد محمود ح|فظ بــــره|م489844
6o9558|معهد ف ص طنط|ن|ء |يمن |لسعيد محمود شتـــ
2333o2ف عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررحمه |
4386o3كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخر| صبــــرى متـــو |لسيد حم|د
ر497847 حقوق طنط|نوره|ن |حمد كم|ل |حمد |بــــوض|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد محمد شح262966

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|منه | |يمن طه سليم|ن326|5
83854oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر مصط محمد مسعود
63725o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء محمد صبــــرى عبــــد|لعزيز حسن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعبــــد |لكريم محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|546547
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |لسيد حسن شعبــــ|ن |لسيد عبــــد 762656
زر|عه دمنهورسليم جم|ل محمد سليم|232|5
د|بــــ دمنهور|يم|ن عبــــد|لمنعم محمد جل|ل رشو|ن498438
884o54تـــج|ره |سيوطمصط عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لرحمن عبــــد
5|9o|5| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنيه ص|بــــر محمد ح|فظ مر
558o8|ه نبــــيل ع عبــــد |لحميد معهد ف ص بــــ سويفم

علوم ج|معتـــ د |طسحر خ|لد س| عمر3|7|62
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومرفيده ن| محمد |لرف|9|2693
695o26|حقوق |لمنصوره|حمد |لسيد عربــــ|ن |بــــو |لصف
4o5754 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــض تـــوفيق |لسيد تـــوفيق متـــو
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|سم خ|لد ص|دق محمد|35498
ه ع|دل ك|مل |لسيد|73|856 ثــــ|ر |لفيوم|م
تـــربــــيتـــ حلو|نريه|م ول|ء جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح67469|
يكل5594|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ زكري| سيد |حمد حسن 
|555o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سهيله ع صف|ء |لدين سيد ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد و|ئل عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن265365
25|58o|ى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لنبــــى |لح
6o7576ش|م من|ع |بــــوعزتـــ ندستـــ |لمنصورهف|دي 
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ط|رق عبــــد |لجليل محمود|8|4|69

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمنيتـــ |حمد ص|دق عبــــد |لبــــ| |74|56
ه |حمد محمد ع |لحن|وي|6|6|5 تـــربــــيتـــ دمنهورن
يم |بــــو|لحسن |مبــــ|رك محمد|3|444 وف|تـــبــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

34o73| يم رف| مر سيف نوعيتـــ بــــنه|محمود |بــــر|
يم |لمغ|زى بــــدوى442394 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود جمعه إبــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |يمن عبــــد|لرحمن |لش|ف8||268
543|7o|ه و|ئل عبــــد|له|دى عبــــد|لعظيم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
6o8969ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء مصط |حمد |لخط|بــــى
يم محمد |لقلي 2|4383 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمروه رمض|ن |بــــر|
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64o542تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جف|دى سم محمود محمد محمود
775o62د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وق حمدى |لسعيد محمود |لشموتـــى
حقوق بــــنه|يف محمد |لسيد |حمد بــــدر|6|3|3
49492oف محمد محمد |لبــــدرى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد أ
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محروس شلش984|48
7o7243د ف محمد عط| حسن مج| صيدله حلو|ن |
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |حمد محمد عيد |سم|عيل52|36|
تـــربــــيتـــ |لعريشرو|ن حمدى عبــــد |لحميد ع عم|ره767959

74o83معهد ف تـــمريض |لفيوممريم ممدوح فوزى محمود
676o96د|بــــ |لمنصوره|رن| مجدى عبــــد |لغ |حمد عبــــد |لش
35oo69|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|د | نجم سعيد عبــــد|لرحمن ع نص|
د|بــــ ع شمس|مصط سيد محمد طه47274|
428|2oيم |لحم يم |حمد |بــــر| ن| |بــــر| ثــــ|ر د |ط|م
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|عمر ج|بــــر محمد |حمد862243 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعل| محمد محمد عبــــد |لحليم376|5|
تـــج|ره سوه|جعل|ء صفوتـــ عبــــد|لجو|د حسبــــ  923643

صيدله بــــ سويفمحمود ن|دي ع عبــــد|47|58
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نزي|د |حمد محمد محمود |حمد3||42|
وف|تـــسل |يمن |لغريبــــ محمد25329| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد ط|رق حسن ع حسن|246348
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد ن| محمود عبــــده حج|ج684395
يم |لسيد عبــــد |لرحمن|348|79 علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| ع محمد عبــــد|لوه|بــــ ||8|89
4o6322تـــج|ره |ل|سكندريهد | محمد عبــــد | مدكور |حمد
ندستـــ |سيوط حمد محمد |حمد عبــــد|لح|فظ|875679

يم58229 يم محمد |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ن|در |لسيد عبــــد|لعزيز ص|دق245694
89772o ف مر عبــــد|لج|بــــر حقوق سوه|جمر |
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن|ردين وجدى عطيتـــو معوض عبــــد |لمل425929
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيم محسن محمد غريبــــ |بــــوجبــــل  6|8782
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|كريم سعيد |بــــو|لنج| محمد334436
علوم |لزق|زيقم| حس |لسيد |لسيد  |تـــى|638669
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمد عم|د محمد |له|دى |لشوبــــ 39|633
رهعل|ء محمد محمود محمد536|23 ندستـــ |لق|
6o9563يبــــه د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| عص|م |حمد |لسيد 
823o38|د|بــــ |لم |يفون ن| مكرم |سحق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  حمد ش|ذ كم|ل |لدين عبــــد|لوه|9|7|88
82394oتـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |شعبــــ|ن |بــــو|لعيون فؤ|د طه
يم|839|32 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرستـــ فؤ|د تـــ|مر |بــــر|
694o32 بــــي يم |ل تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد مصط |بــــر|

66|ooطبــــ |لفيوممحمد ك|مل فتـــ ك|مل
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496o6|تـــ ع حسن |م|م جمي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأم
629o59ين حس محمد خليل تـــربــــيتـــ |لزق|زيقش
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنيه |حمد محمد |لمغ|زى||42385
78o545زر|عه |لزق|زيقمؤمن عبــــد |لحكيم عبــــد |لحميد محمد
346o59معهد ف تـــمريض ع شمسد | ط|رق |حمد محمد  |د
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |كمل رجبــــ سيد |حمد شو|ربــــ|628543
26o547لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|جر مصط عبــــد|لموجود بــــيو
4o6972ى تـــج|ره طنط|س|ره محمد |حمد محمد |حمد |لعف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهه|جر شعبــــ|ن قنديل عبــــد |لعزيز |لطويل59|489
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد مصط مصط محمد |لشلق| 764457
|594o3|حقوق حلو|ن|ء ع |حمد فضل
ف482888 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ريم |حمد رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح 
يم عبــــد|لمنعم محمد|6743|3 |لسن |لم |بــــتـــس|م |بــــر|
5o6289د|بــــ |ل|سكندريه|ريج ن ح|مد محمود مبــــروك |لفض
م|م896544 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن حمدى يسن 
|53|4oم محمد معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|مح ع|بــــد |د
يم |م|م عبــــد |لمنعم |م|م خليل247385 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
44|o27د محروس |حمد ص|لح تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|
268o26ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور ج|بــــر محمد محفوظ
طبــــ كفر |لشيخيه عرف|ن |حمد محمود ش| |439959
ندستـــ طنط|محمد |حمد بــــديع عبــــد |لعزيز449697
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــنهله |لد|ودى محمد محمد مصط 868||7
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسع عبــــد |لبــــ| ع عبــــد |لق|در خليل686692
34o583| يم حس وف|تـــحمد خ|لد |حمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهسم|ء فرج تـــوفيق سليم|ن|25|46| زر|عه |لق|
77oo83نوعيتـــ |لزق|زيقعم|د حسن محمد  |د سليم
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد | محمد محمود مصط 483||8
علوم ري|ضتـــ طنط|مع|ذ |حمد عبــــد|لرحيم طلحه448637
6o6948تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن محمد طلعتـــ خليل
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن جم|ل مصط |لقصبــــى |بــــو|685356

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ حمدى ص|بــــر سيد|52259
7o85|8يم |لسيد تـــج|ره طنط|بــــه|ء ع|دل |بــــر|
68|o33د|بــــ |لمنصوره|محمد ه| محمد حسيبــــ
3387|oمعهد ف تـــمريض بــــنه| وق س| |لشح|تـــ عبــــد|لعزيز عزبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|دون| رزق متـــى جرجس355389
تـــمريض |إلسكندريتـــ شيم|ء عبــــد |لعزيز رش|د عبــــد |له|دى ج|42296
معهد ف ص |لمنصورهندى رأفتـــ محمد |لشح|تـــ عبــــد |لحميد686823
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|مصط |نيس محمد محمد235592 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــج|ره |سيوطي| محمد ه|شم حمزه |حمد  3758|9
نوبــــي522279 زر|عه دمنهورمريم ع|دل |نور مو |ل
35o|6oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسمر خليل عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد
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يم سليم622286 معهد ف ص بــــور سعيدط|رق |حمد محمد |بــــر|
ر محمد |بــــو |77796 ر محمد |لط| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| م|
تـــج|ره ع شمسخ|لد بــــدر نوح محمد منصور7|674|
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |يه|بــــ رمض|ن محمد26434|
7o3239|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء محمد |لسيد |بــــو زيد |لسيد
3|7o75رهل| |وس|مه طلعتـــ سيد تـــج|ره |لق|
684o89 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمسعد |يمن مسعد |لحس|ن
33oo27| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء ع|مر محمد سل|مه حس
6o77o5د|بــــ |لمنصوره|س|ره ي| صبــــ |لبــــلتـــ| خليل
|62|o4حقوق ع شمسمحمود محمد |حمد محمد
2862o3حقوق حلو|نعل| رمض|ن ع يوسف خليل
ن| محمد عبــــد|لبــــ| محمد عبــــد|لبــــ5|4975 د|بــــ دمنهور|م
259o52|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م كم|ل محمد حسن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء سم محمود صقر|248797

34o54 ره|حبــــيبــــه |بــــو |لعين ع|طف |بــــو |لعين د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|جر ح|مد محمد |بــــو|لمجد عمر974|75
323o6||رهل|ء محمد |حمد عبــــد|لح|فظ عل|ج طبــــي |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ| مصط حس عثــــم|ن25433
83o92فنون جميله فنون حلو|نزي|د |سم|عيل محمد |حمد

6933o4تـــج|ره بــــور سعيدكريم ط|رق محمد ع بــــغد|دى
ند|وي محمد |لط 7663|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهندى كم|ل 
حقوق حلو|نمحمد ي| نبــــيل فوزى66287|

6o47|| معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد محمد عبــــد | حس|ن
علوم دمنهوره|يدى فه مرشدىسليم|ن |لنحر|وى|857|5
نوعيتـــ |لزق|زيقفتـــ |حمد فتـــ عبــــد|لحميد حس 88|628

9o|28د|بــــ حلو|ن|ه|جر محمد عبــــد |لمحسن محمد
5o997د|بــــ بــــ سويف|خ|لد ربــــيع |حمد حس خليفه

|6o275ف محمد عثــــم|ن قتـــص|د م حلو|ن|محمد |
4895o9حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفيول| ن|دى ك|مل سعد| 
43o74o|معهد ف تـــمريض طنط|  |لسعيد عبــــد| فتـــوح |لشعش
يم يوسف487835 يم |لسيد عبــــده |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
وف|تـــجه|د جم|ل |حمد محمد42577| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
4o76o3تـــج|ره كفر |لشيخبــــيسه ممدوح عبــــد |لرحمن عبــــد |لع|ل

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد رجبــــ عبــــد |لمع عبــــد |لنبــــى|5|467
7||o5oه |له|دى محمد مصط س|لم معهد ف تـــمريض |لمنصوره ن
تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصط حسن عبــــد |لفتـــ|ح385|68
7o9456تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسمر حس عبــــد |لمنعم ق|سم |لمتـــو
5o5456 طبــــ |ل|سكندريهيوسف محمد عبــــد |لر| حسن مصط
8|o228د|بــــ |لم |محمد رض| |حمد محمد|
يم سيد حسن 783679 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| |بــــر|
89o957 وس د|بــــ |سيوط|م|ريتـــ عبــــد|لمسيح صد تـــ|و
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7o9542تـــج|ره |لمنصورهممدوح حسن محمد |م عبــــد |لرحيم
33o797|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمود |بــــو |لفتـــوح رجبــــ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد ش| ع353572
84|64oيم صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجليل تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم | ن مس|عد روف|ئيل يوسف526235
يم مصط |لمهندس9|243| وف|تـــحمد محمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
89o566| د|بــــ |سيوط| حمد محمد عبــــد|لحميد |م
62|7o5|يم م حقوق د |طر| | حمدى عبــــد |لعزيز |بــــر|
62o783 ف |حمد محمود حس طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمود |
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن |حمد |لشيخ |لع|تـــي488377
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحسن |لسيد سعد |لبــــيو 5677|6
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نندى محمود محمد مصط 76633|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر شعبــــ|ن فوزي |حمد9|92|8
333o5كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسه| |س|مه غريبــــ عبــــد |لرحيم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندونيس س| عوض ك|مل63|43|
4872o6|يم |حمد |سم|عيل |بــــر حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |بــــر|
معهد ف ص |لمنصوره |ده محمد عبــــد |لسل|م |لعسي 692872
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر رض| بــــدير محمد عبــــد |439745
رهمصط |يمن محمد رزق226887 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ دمنهور|رحمه محمود |لسيد درويش498877
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسي|سم ن| |حمد |لسيد |حمد759777
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|د|رين فؤ|د حسن حسن درويش476623

تـــج|ره |سيوطمصط |حمد |حمد مر76|43
6o34ooيم خ يم عبــــد |لبــــر |بــــر| تـــج|ره طنط|محمود |بــــر|
ره|جيه|ن ح|مد محمد |حمد39||5| د|بــــ |لق|
856o|8|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء طه محمد حسن
د|بــــ |سيوط|د | ي| فؤ|د عبــــد |لفتـــ|ح482847
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|ر| محمود طنط|وى محمود252585
6|8o93تـــج|ره ج|معتـــ د |طوق طه مسعد حسن
طبــــ |لسويسآيه محمد رمض|ن |لطبــــ|خ7646|5
45o446ر محمد عبــــد|لحليم شح|تـــه ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخط| معهد ع| 
7o9o|9يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مؤمن ف|روق ح|مد |بــــر|
|لسن |لم ||ء س| محمد جمعه|8|8|22
4o3998|حقوق |ل|سكندريهحمد محمد حسن ع عبــــد |لرحمن
حقوق |سيوطمحمود صل|ح محمود محمد 892273
د|بــــ |لزق|زيق|شهند| حسن عبــــد |لرحمن محمد636789
7653o5| حقوق بــــورسعيدعبــــد | |لسيد |لعربــــى محمد عبــــد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدصف|ء عبــــد | محمد فريد رزق |حمد عبــــده763686
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــه نجيبــــ عبــــده عبــــد |ل رزق |693529
وف|تـــعبــــد|لرحمن حمدى محمد عبــــد|لحليم8363|3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o8952 |يم |حمد |لزمر |د|بــــ طنط|محمد |بــــر|
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4o2658د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| محمد فرج رمض|ن
9o68o4  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم نبــــيل سليم عبــــد
7o7526د|بــــ |لمنصوره|بــــه سم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو سليم|ن
9|o523  علوم |سيوطعبــــد| محمود محمد محمود عبــــد|لرحمن

63oo5 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف نبــــيل عطيه حن
ف |حمد عبــــد|لق|در769||8 طبــــ |لم |ي|سم |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــص|بــــر محمد ص|بــــر جم|ل226983
778697| زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد محمد |لسيد ع
6o4579د رض| محمود غ|نم تـــربــــيتـــ طنط|ن|

523o|رتـــ|من|ر سعد زغلول حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |له|دي|358233 د|بــــ ع شمس|منيتـــ عبــــد|لبــــديع |بــــر|

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عمرو فرغ عبــــد |لحق ع77426 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
ف |لسيد عبــــد|لمنعم عم|رتـــ4224|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم |
4o9939د|بــــ طنط|بــــه حس عبــــد|لعزيز حم|د|
ر محمد |حمد  877759 تـــج|ره |سيوطف|طمه ط|
حقوق طنط|حمد خ|لد حل عبــــد|لسميع حم|ده|49457
339o48نوعيتـــ بــــنه|شيم|ء مدحتـــ عبــــد|لحليم عبــــد|لجو|د
يم جوده853339 صيدلتـــ |لم |عبــــد|لرحمن |حمد |بــــر|
7684|oمعهد ف ص |سم|عيليهمحمد رمض|ن زين |لدين أبــــو|لمجد
ينور محمود |حمد محمد صل|ح |6|5|78 تـــج|ره بــــنه|م|
|497o8|د|بــــ حلو|ن|حمد مجدي عبــــد |ل |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــل|ل خط|بــــ عبــــد |لنبــــى سن|ره489|42
|2o327ره/ري|ضتـــمريم مجدى موريس ك|مل إعل|م |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيم|ن بــــدري |حمد ع |422495
7o48o7يل ج |لزق|زيقدين| |م |لسيد ح|مد عبــــده كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

رهمحمد ط|رق ص|بــــر محمد56|43 تـــج|ره |لق|
5o5468|يم |حمد محمد تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محمد |بــــر|
25o523|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء سيد |حمد ملي |لرخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | |يمن رمزى |لقس جورجيوس  895264
76483oيم محمد نوعيتـــ بــــور سعيدنسمه |حمد |لغريبــــ |بــــر|
4oo525ى |لبــــدرى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحريم عصمتـــ خ
ف عيد محمد يوسف طويله27|529 ندستـــ |ل|سكندريهس|مه |

532o4صيدله بــــ سويفشيم|ء عمر عبــــد |لمقصود محمود
يم63|626 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عزتـــ زينهم ص|دق |بــــر|

2|6o9ره|رنيم سم عبــــد |لح|فظ عبــــد |لرؤوف د|بــــ |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي| ن| س|لم محمد|||89

5o7229زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهقتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف سليم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم |لسعيد ز محمد |لحد|د444379
6o6366 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن س| محمد بــــسيو
يم 878668 علوم |سيوطمحمد جم|ل سيد |بــــر|
259oooندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحكيم |لسيد من|ع
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تـــج|ره سوه|جف|رس محمد حمدى |م 2477|9
علوم ج|معتـــ د |طيه حمدى ع ع |حمد|952||7
2|6|o|ره|نوره|ن مجدى |حمد محمد محمد د|بــــ |لق|
ر588|77 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ند| كم|ل عبــــد |لفتـــ|ح ط|
7o|78oيف تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنج|ح محمود مأمون سل|مه ع 
36o985|ف فتـــ عبــــد|لمقصود |د|بــــ بــــنه||ء 
تـــج|ره طنط|محمد محمد |نور سليم|ن محمد|329|4
ه طنط|وى محمد حميده|67676 صيدله حلو|نم

8o2833د|بــــ |لم |محمد جمعه |حمد محمود|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |لسيد |حمد فتـــ |لسيد فه4|5356
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يثــــ|ر محمود |حمد |لعط|ر|3|2644
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم عبــــد|لرحمن محمد |ل | 8|2598
8||9o2لس حن| مرقص ف|م |د|بــــ |لم |ك
د|بــــ د |ط|نور|ن بــــل|ل ك|مل |بــــو جمعه49|7|6
8o93o4لسن |لم |ه| ع|دل سم ولسن|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمود محمد |حمد حسن|83493
5o2327 يم |ل زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهزي|د |حمد محمد فتـــ |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ل |ء خميس |لسيد مك|وي ع95|476
نوعيتـــ طنط|ع محمد ع عبــــد|لجو|د ر| 3657|4

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوستـــ | مكرم تـــوفيق غي25373
6o|272موم تـــج|ره طنط|لسيد عبــــد |لمنعم |بــــو |لعن عبــــده ز
8|o263تـــج|ره بــــ سويفميخ|ئيل شح|تـــه مرج|ن شح|تـــه
462842| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسم|ء عبــــد|لمنعم متـــو جبــــر متـــو
4o4392|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد رزق صبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ
ى262326 يف |لسيد بــــح د|بــــ |سيوط|محمود رض| 
لس ه| حن| لبــــيبــــ982||8 صيدلتـــ |سيوطك
يم782368 يم ع إبــــر| حقوق |لزق|زيقند| |بــــر|
8o||o|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحنور |لهدي عيد غ|نم |بــــوزيد
حقوق ع شمسمريم محمود |حمد جل|ل |لدين7897|2
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد صديق عبــــد|لق|در |سم|عيل|894386
|د|بــــ بــــنه|لبــــ |حمد ع عبــــد|للطيف محمد753|35
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود ه| محمود عبــــد|لع|ل عبــــد|348654
36||o9| طبــــ بــــنه|مل ف|يز حل فتـــح |
6o9256| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود محمد عبــــد |لعزيز عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|فرحه |لسيد ج|بــــر |لسيد محمد485779
3|9o62يم  |د كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ  |د |بــــر|
يم محمد محمود |لعدل94|784 طبــــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
نوعيتـــ قن|محمد يح زكري| |حمد 37|899
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــكم|ل ربــــيع كم|ل حل|وتـــ255966

ره|حميده حس عبــــ|س حس 26994 د|بــــ |لق|
35822oندستـــ بــــنه|مرو|ن |حمد نور |لدين |حمد كليتـــ 
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345o32تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ح |حمد بــــدوى سيد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد خري مسعود |حمد835457
تـــج|ره |سيوطبــــسمه عزتـــ |حمد رشو|ن  879754
يم عق|بــــ|497254 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن رض| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ريمون مي جبــــر|ئيل جرس486632
5o9|54تـــج|ره دمنهورمحمد |لسيد ك|مل |لسيد قنبــــر
نوعيتـــ عبــــ|سيهن|ديتـــ عبــــد|لفتـــ|ح مصط |سم|عيل334932
4|47ooد|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمتـــ شح|تـــه |بــــو |لفتـــوح ظهرتـــ
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسم|ء خ|لد سيد بــــدر|64722|
يف ف|روق |نور مو نو|ر476722 تـــج|ره |ل|سكندريهسن| 
4999|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء عيد فكرى |حمد
|2o583تـــج|ره ع شمسصموئيل نشأتـــ وديع قلدس
32454|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد جمعه حسن |لسيد ع
8o9327رتـــ|س|ميه حمدي ع |بــــوف|خره لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o8737معهد ف ص |لمنصورهمحمد ع محمد عيد خ|طر
357o85|علوم ري|ضتـــ بــــنه|يمن محمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
ر|ن3362|2 رهتـــ ع|مر محمد رش|د ز طبــــ بــــيطرى |لق|
بــــ |حمد3497|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط |حمد |بــــو |لمو|
6o9556صيدلتـــ |سيوطبــــه |لدري |لبــــي |لدري |لقط|وى
36o46|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن محمد رض| عبــــد|لستـــ|ر عزبــــ بــــدر
ره|دير |حمد محمد عطيه57385| د|بــــ |لق|
64257oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد محسن محمد سليم|ن ص|لح
64o623| يم عبــــد يم عل|ء |لدين |بــــر| لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|بــــر|

د|بــــ حلو|ن|حمد محمد |حمد محمود|37|37
62o2o3تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن عبــــ|س عبــــ|س محيسن
د|بــــ حلو|ن|من|ر عبــــد|لعزيز رجبــــ محمد238265
رتـــمن|ر سعيد سعيد محمد محمد55743| علوم ري|ضتـــ |لق|
|2459oره|ندى |حمد قدرى شعبــــ|ن ثــــ|ر |لق|
صيدله |ل|سكندريهدير ع|طف محمود محمد |لسنهوتـــى|62867
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|رحمه ف|رس |لسيد محمد |لسيد627896
تـــج|ره دمنهورش|كر |حمد ش|كر |حمد |لفيو 825|54
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدع|ء س|لم سعد عبــــد|لنبــــي س|لم498969
تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |حمد معوض عبــــد|233223
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لع| عبــــد|لفتـــ|ح محمد|635756
علوم |لزق|زيقتـــسنيم |حمد |حمد |لسيد كس|بــــ637328
د|بــــ |ل|سكندريه|يم |س|متـــ محمد ع ع485484
ى |لحد|د||78727 ى جوده خ كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد خ
نوعيتـــ |لزق|زيقد | أحمد محمد يوسف642756
49o||4يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|خلود ع|دل |حمد ع |بــــر|
ه عبــــد |لعظيم حس عرف|تـــ|777964 صيدله |لزق|زيقم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن سيد ع|شور عبــــد |لمعز|59429|
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تـــج|ره |سيوطمعتـــصم عمر |حمد عمر 876262
26o368|يم مأمون |لعتـــ|بــــي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميم|ن |بــــر|
|د|بــــ |لم |محمد |حمد محمد محمود89|4|8
يم غنيم246922 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن |نس محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهر| | محمود محمود يسن8||684
حقوق طنط|رض| عص|م حمدى محمد خليل492785
تـــج|ره بــــور سعيدنرم حمدينو محمد أحمد |ل|م|م9974|6
ندستـــ قن|كم|ل عبــــد|لر|زق صد سليم876|83
3|o935وف|تـــمحمود عدوي عبــــد|لمحسن عبــــد ربــــه تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8o6388تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | مدحتـــ سم لبــــيبــــ
د|بــــ حلو|ن|زينبــــ محمد س|لم |حمد |حمد م238694
6oo332د|بــــ طنط|محمد غ|زى محمود غ|زى|
68o82oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــه ع |لسيد غ|زى ع
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |يمن رجبــــ |لسيد كرم84|529
ش|م مبــــروك |بــــو|لعل| |لبــــنه492387 حقوق |ل|سكندريهمحمد 
8o9654تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لحكيم عيد محمد
7839o5د|بــــ |لزق|زيق|نبــــيله محمد فتـــ |حمد ع عز|ز
تـــج|ره طنط|سل حسن |حمد درويش مك|وى|48522
معهد ف ص |لمنصورهم| |سم|عيل عبــــد |لعليم |لسيد عطيه|68947
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي| صبــــيح عو|د صبــــيح|2|767
263o2o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ|روى جم|ل محمود |لبــــن
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنور| |حمد عبــــد|لبــــ|سط محمد954|83
لسن ع شمس|ل|ء محمد سيد رمض|ن|243292
6|2o37حقوق |لزق|زيقحمد عبــــد |لنبــــى محمد |بــــو جندى |بــــوزيد
883o82 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرش| حم|د محمد محمد
علوم |سو|نمحمد محمود عبــــد|لع|ل عبــــد|لرسول848324
يم سليم|ن |لدحد 253256 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنعمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نعل|ء ي مسعد حسن62525|
36o3|6تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لر|فع |حمد بــــدر زلطتـــ
حقوق د |طبــــ|سم ممدوح محمد محمد محمد أبــــو غ5576|6
6o5725يم س|لم |د|بــــ طنط|محمد شعبــــ|ن رزق |بــــر|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنغم |س|مه محمد |لهو|رى3|74|6
23|27oرهمحمد عبــــد|لمنعم رمض|ن محمد طبــــ |لق|
يم سليم|ن|768779 معهد ف ص |سم|عيليهحمد سل|مه |بــــر|
7o4598|ندستـــ بــــنه|حمد ج|بــــر عطيه |لنف|دى عطيه كليتـــ 
7oo9|8د|بــــ |لمنصوره|من|ر |لمتـــو عبــــد |لع|ل |سم|عيل جل

6o|9o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه |حمد محمد من
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخدير مجدي |حمد |لسيد محمد |لبــــسيو 442984

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد محمد عبــــد |للطيف69677
4o|93o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد |لسيد عبــــد |لمنعم منصور
7o97o6معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ جم|ل محمود ع |حمد

Page 214 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

55o|9| ه مصط عبــــد |لنبــــى مصط تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
معهد ف ص بــــنه|ض كم|ل عبــــد|لحميد بــــشتـــه5|2573
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحبــــيبــــه |يمن حسن |حمد حمدي4335|2

علوم |سيوطسميه عص|م |لدين نوفل |حمد83252
د|بــــ حلو|ن|فرحه ش|ذ مر |لش|ذ98|22

25|3ooندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لجليل عبــــد|لغ شح|تـــه
2674o4|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم| |يمن حسن خليفه 
7823o9يم محمد معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحس|م محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهمحمد ع ع حميدو محمد وحيش788448
536o|4يم د|بــــ |ل|سكندريه|ش|م مجدى جم|ل محمد |بــــر|
82o746|تـــج|ره بــــ سويفسل|م |حمد عبــــد|لم|لك عمر
4o3676حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن خ|لد محمد جم|ل محمد عم
5ooo53تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه صبــــ عبــــد|لحكم درغ|م 
ره|نور|ن محمد ع |دريس65|44| د|بــــ |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمتـــي متـــو|ضع روف|ئيل غبــــري|ل|83824
48o739تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر عل|ء سعيد بــــيو

|9o|4ندستـــ بــــ سويفيوسف خ|لد فؤ|د عبــــد |لمجيد محمد
ر |لشبــــر|وى677427 حقوق |لمنصورهمحمد كم|ل ط|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|يدي صل|ح نصيف وديع|996|8
7o74|2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن محمود |حمد |لمتـــو محمد
د|بــــ |لزق|زيق|سم| عص|م عفتـــ |سم|عيل947|63
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد صل|ح حف |حمد|9||825

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ شه|بــــ ع ح|مد ع8676|
تـــربــــيتـــ |سو|نع |ء محمود عبــــد|لمجيد حس|ن|2|848
ى م|جد شح|تـــه نجيبــــ26953| تـــج|ره ع شمسش
تـــج|ره |لمنصورهحمد |س|مه عبــــد | محمد عبــــد |5|4|68
8o6785يم ي |بــــر| تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء و|ئل م
77o2o7|يم عبــــدربــــه د|بــــ |لزق|زيق|حمد سعيد |بــــر|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لرحمن محمد47224
57o72تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمرفتـــ عبــــد |لرحمن فتـــ عبــــد |لعزيز

4o4|54يم |لمي د|بــــ |سيوط|محمد لبــــيبــــ |بــــر|
طبــــ بــــ سويفيوسف جم|ل نف|دى |بــــوبــــكر54395

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسر| | فتـــ محمود |حمد243865
6o2535ق|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد فؤ|د محمد محمد |ل
7o8|44 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمدى وليد |حمد حمدى عبــــد |لغ
بــــي |622949 ش|م فوزى |حمد |ل تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد 
82479oعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد خ|لد |بــــو|لسعود حسن

578o5رتـــ|ورده محمد |حمد بــــدوى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم محمد زيتـــون765694 ش|م |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدمحمد 
د|بــــ |لمنصوره|رن| محمد فوزى محمود عبــــد |لحميد689562
9|6o85| علوم ري|ضتـــ |سيوط  حمد يح ه|شم مه
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ر |حمد9|7864 يف عبــــد |لظ| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد 
7o8o|5|يم يم |لسيد محمد |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهريج |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|مه| عبــــد | عوض عبــــد |لسيد |بــــو ط|2|476
رهكريم محمد عبــــد |لحكيم عبــــد |له|دى5|593| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد |يمن حسن |م مخيمر479663
5o|84|نوعيتـــ |ل|سكندريهمن|ر ن| أحمد محفوظ عثــــم|ن
27o236طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مجدى عبــــد|لخ|لق |لسيد |حمد مو
ره|رن| عمرو رف| جمعه236383 ثــــ|ر |لق|
7o3266يل ج |لزق|زيقبــــسمله عص|م عبــــده محمد |لبــــهلول كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5o5434يم يم |بــــر| علوم طنط|معتـــز محمد شح|تـــتـــ |بــــر|
علوم |لمنصورهزينبــــ ج|د محمد ج|د |لشعر|وي7|6946
معهد ف ص طنط|وق |حمد محمد |لقسط|وى428522
ن| جميل شح|تـــه عزيز982|52 علوم |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمصط محمد ع ص|بــــر843753
تـــربــــيتـــ بــــنه|ن م عبــــدربــــه ق|يدبــــ|ى |لسيد|3|3|33
5o7593تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل محمد رزق محمد أحمد
6o9543 طبــــ طنط|ند| ع|مر ح|مد ح|مد |ل|ل
يم محمد278|44 طبــــ كفر |لشيخإسل|م أيمن |لسيد إبــــر|
49o59oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم مصط مسعود محمد ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهور |ء عمر عبــــ|س بــــسيو أحمد529973
9o6729  |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر ممدوح ك|مل عبــــد
ره|ء عبــــد|لعظيم محمد مصط طه|244999 علوم |لق|
يم688365 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسمر |حمد منصور |لمر |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نريم خ|لد |حمد عبــــ|س |ل| |بــــى766386
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد محمد عبــــد|لعزيز|628292
5o9|3|ر |ديبــــ غ| و|صف زر|عه طنط|م|رك م|
علوم بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد بــــل|ل265283
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|دل فتـــ لطيف بــــ |م  83|877
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس محمد |لسعيد محمد |لق| 938|6|
حقوق ع شمسبــــتـــ | حس عبــــد |لبــــ| حس 35589|

2545o|ف عبــــد |لعليم محمد كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفل|ء |
يف محمد |م 35445| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرع|ئشه 
يم |حمد826952 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مه| محمد |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|محمد مجدى شعبــــ|ن |بــــوخلبــــتـــ6|2564
معهد ف ص طنط|شيم|ء يوسف محمد محمد |لسق|58|429
تـــج|ره بــــور سعيدوق محمد محمد محمد |حمد |لحديدى765782
صيدله ع شمسدين| سعد حس رمض|ن38665|
ر محمد |36|525 ندستـــ |ل|سكندريهي|سم سعيد عبــــد |لظ|
تـــج|ره ع شمسس|ندر| ع|دل مرقس ص|دق زغلول||5||3
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طفري|ل |لسيد ك|مل محمد622869
تـــج|ره كفر |لشيخآيتـــ عبــــد |لن| جمعتـــ محمد طلخ|ن488|44
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529o49يم عبــــد |لر|زق عبــــد |لحميد ش تـــ|حمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
68|o4| بــــي تـــج|ره |لمنصورهمحمد ي| محمد |لدسو |ل
د|بــــ |سيوط|سه| |حمد عز ع  888263
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنيه محمد محمود |لعربــــ| |7|64|6
||59o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم| مو حس مو
رهخلود عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى عبــــد 66454| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم حلو|نسندس عدن|ن عبــــد|لحميد مصط |983|8
4o674|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــسنتـــ |حمد |حمد |بــــو |لعل| |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه صل|ح خليفه سعد مصط |355|6|
|37o42ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ط|رق محمد |سم|عيل |لع
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  مجد محمد حسن محمد|757247
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورع|دل سليم|ن فتـــح | عبــــ|س495647
ى محمد|353852 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد خ
4o729oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سلسبــــيل |س|متـــ عبــــد |لمنعم عبــــد |لجو
يم648492 حقوق |لزق|زيقح|زم محمد عبــــدربــــه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر محمد بــــيو |حمد6|3349
6|99o9|تـــج|ره بــــنه|حمد طه |لسيد |لح|رون
776ooo|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن مصط عطيه محمد عطيه
ر محمود عبــــيد مصبــــح766524 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشعبــــد |لرحمن م|
2575o2طبــــ |سن|ن طنط|ل|ء |لسيد |بــــو|لفتـــوح س|لم |لشيخ
يم |حمد عبــــد|لعزيز رمض|ن|227323 تـــج|ره ع شمسبــــر|
44895oف كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن حمدى |لسعودى محمد 
يم|9|32| د|بــــ ع شمس|شيم|ء سيد محمد فتـــ |بــــر|
498o49تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى |لسعيد عبــــد |لغ |لسعيد جنيدى
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | حس|م محمد محمد زرمبــــتـــ553|75
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مح|سن مر نبــــوى ك|بــــس252937
762o92ويدى يم  يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |بــــر|
ف محمد سليم 886544 طبــــ |سيوطمحمد |
6||36o|معهد ف تـــمريض طنط| ين|س عبــــد |لمنعم عط| عرفه
2|7o25|ندستـــ ع شمس |ر عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
43o||6بــــتـــ صيدله |ل|سكندريهفيول| رأفتـــ حل و
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدع|يده خ|لد |لسيد خليل رخ|764875
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|محمد |حمد ر| |حمد523763
68o97|يم تـــج|ره |لمنصورهفكرى ه| فكرى |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
239o77حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ جم|ل قطبــــ محمد
4469o|ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | محمد مصط ع بــــدر
م رمض|ن |حمد |لج|بــــرى42|5|2 وف|تـــع |د تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم ر|ئد نعيم لبــــيبــــ رزق شح|تـــه435997
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد |لمجيد |لسيد عبــــد |لمجيد 227|3|
بــــ |5438|3 د|بــــ ع شمس|زينبــــ |حمد محمد و
معهد ف ص |سم|عيليهدين| نبــــيل عبــــد |لرحمن |لسيد769995
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معهد ف ص |سيوطم سيد مصط عبــــد|لسل|م445|85
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ حربــــى قطبــــ محمد |لسيد358235
3|2o44طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمود فرج محمود
ي جيد عبــــيد |7|8387 صيدلتـــ |سيوطمريم بــــ
يم عبــــد|لجو8||427 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|رتـــ س| شبــــل |بــــر|
78454oنوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن تـــمي غريبــــ ع غريبــــ
يف بــــخ|طره778842 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وق محمد 
269o39يم |ل|شقر طبــــ بــــنه|تـــ عز|لدين |بــــر|
7765o3 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه جم|ل محمد ع |لطو
6oo33|د|بــــ طنط|محمد رض| محمد ع |لخو|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|ء محمد عبــــد|لعزيز حسن سليم|ن264293
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مجدى خليل عط| | عل|م4834||
يم |لرم|ل|62238 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم محمد محمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهغ|ده رمض|ن |لسيد حسن642785
علوم |لمنصورهسهر |م عبــــد |له|دى حسن غز|ل94|443
|6o542رهمحمد عربــــي محمد |لسيد ندستـــ |لق|
78o923يل ج |لزق|زيقف|رس خ|لد |نور عبــــد|لعزيز |سم|عيل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o|565د غ|نم طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرح|بــــ جوده |لسعيد مج|
26254oتـــمريض بــــنه|محمود طلعتـــ عبــــد|لسميع |بــــو|لمجد
4|4|o7|ه ط|رق حمزتـــ |لسيد نوعيتـــ طنط|م

رهرض| محمود عثــــم|ن |سم|عيل92|46 تـــج|ره |لق|
868o76علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمريم حس| ك|مل طه
48o984د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رضوى ع ي ع|

|43o9ندستـــ حلو|نحس|م مجدى لط عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمصط محمود حسيبــــ محمد848232
د|بــــ ع شمس|ندى حمدى مصط محمد3484|2
|5o73||رهحمد ي| عبــــد |لفتـــ|ح س|لم ندستـــ |لق|
5o3379 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر خ|لد أحمد أم
7o33|8د|بــــ |لمنصوره|نور|ن محمد عبــــد |لمجيد محمد |لجندى

رهد | محمد كم|ل محمد47292 صيدله |لق|
22797o| ره|يه محمود مر حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم لي  |م|4735| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسط|رق ع |بــــر|
69o759رهرج|ء عبــــد |لر|زق عبــــد |لغف|ر محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
82o649خدمه |جتـــم|عيه |سيوطكريم محسن ف|روق |حمد
ندستـــ د |طخ|لد |حمد محمد شتـــ|758|62
زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ سم |حمد محمد يوسف |للبــــ82|345

ين| |يمن لطيف عوض |66927 علوم |لفيومف
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن جم|ل حس محمد عبــــد |لفتـــ|ح695277
فنون جميله فنون |ل|قجنه | |حمد بــــرنس محمد محمد |لغمرى5895|2
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد عبــــد|لعزيز حس|ن خليل484672
يم عبــــد|334443 د|بــــ ع شمس|محمد |حمد |بــــر|
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6|7o86تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم فوزى عبــــد | رجبــــ
يم327865 تـــج|ره بــــنه|مجدى عبــــد|لحكيم حس |بــــر|
78o|37|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد |لشو|د محمد عبــــد|لعزيز
45327oتـــج|ره كفر |لشيخصبــــرى عبــــد |لستـــ|ر أحمد فوزى طه
تـــج|ره دمنهورحس|م ن| عبــــد |لموجود عبــــد |لكريم7|4|48
رتـــ|عبــــ |حمد عبــــد|لعظيم محمد |لجزيرى2|9|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأبــــ|نوبــــ نعيم فؤ|د حبــــيبــــ عط| |3|6437
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد |حمد محمد خليل8946|2
معهد ف ص سوه|جحسن عبــــد|لصبــــور محمد محمود834853
68o|57|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمل |لسيد فتـــ |لشح|تـــ
رهمحمد ط|رق سيد محمد شل|بــــى44584| تـــج|ره |لق|
|672o2ف مختـــ|ر عبــــد |له|دى |لنج|ر د|بــــ ع شمس|يه |
44668o تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد زغلول محمد عبــــد

معهد ف تـــمريض |لفيومس|مح محروس |سحق خليل8|6|7
62o267|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدع|دل ع|دل محمد فؤ|د عبــــد
يم||88499 ه جم|ل محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوط م
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطه|جر ن عمر سلط|ن26|823
صيدله حلو|نبــــسمه وليد |لدي|س محمد مصط 676256
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه عبــــد |لك| |لشح|تـــ عبــــد |لك| 693773
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى محمد زكري| عبــــد |لغف|ر24592|

6o27|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمن|ر عبــــد |لنبــــى عبــــد |لن|فع محمد
ش|م عبــــد|لع|ل ع|رف236885 ندستـــ حلو|نه|يدى 
342|o2علوم بــــنه|من|ر ممدوح عبــــد|لعزيز محمد دلعبــــ
43o446ه ع|دل بــــدوى محمد ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
ح|ن437228 ش|م فتـــ يونس  د|بــــ كفر |لشيخ|ر| | 
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم|رين| |سحق بــــدرى ز عزيز||2329
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د ر|شد ع |لنيد| 4|4924
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود ع |حمد محمود758392
7|3oo9يم |م حل عبــــده تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |بــــر|
764595| تـــج|ره بــــور سعيدبــــ|نوبــــ سم سليم|ن ج|د |
تـــج|ره |لمنصورهيه|بــــ رجبــــ سملك عبــــد |لرحمن رضو|ن343|68
6o9|73د|بــــ |لمنصوره|محمد مصط محمد |لغريبــــ
8o9||9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد يوسف عد |حمد
تـــمريض  بــــ سويفدين| سعد |لس|رى عبــــد |لسل|م84528
2o239 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عبــــد |لحميد |حمد بــــش

2|56o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد حس ع علوى نص|ر
معهد ف تـــمريض |لفيومدير فكرى عبــــد|لتـــو|بــــ حس 68624

6997o7معهد ف ص |لمنصورهحبــــيبــــ |بــــو|لعبــــ|س رمزى |بــــوشعيشع
يع ع23935 هزين| ع|دل |بــــو نوعيتـــ ج

6|8o63|علوم ج|معتـــ د |طرحمه سم محمد عط
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــسنتـــ |حمد سل|متـــ |حمد سل|متـــ489784
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يم438867 طبــــ كفر |لشيخمحمد حس عبــــده محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقن |ر صل|ح ص|لح سليم|ن عبــــدون752236
63o576ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد ه|شم |لسيد فؤ|د ه|شم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرمض|ن عل|ء |لدين عبــــد |لحميد محمد58738
328o87ف محمد |لسيد |لسيد ندستـــ بــــنه|محمد | كليتـــ 
ندستـــ |سيوطعبــــد |للطيف عبــــد |للطيف أحمد عمر|529659
يم852746 صيدله حلو|نديفيد ميل|د حليم |بــــر|
9o6483 طبــــ سوه|جشيم|ء عبــــد|لل|ه محمد |حمد
د|بــــ دمنهور|ف|يزتـــ |حمد سعيد حف 496246
6o|739طبــــ طنط|عمرو عزتـــ طلبــــه منصور
63|o97 د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز عبــــد
353o6oك.تـــ. ف صن| بــــنه|كريم ع |حمد ع
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن حسن محمد|لص|دق محمد|7|6|78

رهعبــــد |لرحمن |يه|بــــ ف|روق |حمد42|32 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|25ooإعل|م بــــ سويفع ن ع عبــــد|لغ زيد|ن
8|748o|تـــربــــيتـــ |لم |محمود صل|ح فؤ|د عط
75|oo5|ر |حمد محمود ندستـــ |لم |حمد ط|
لس |س|مه شح|تـــه حبــــيبــــ 995|88 تـــج|ره |سيوطك
علوم |لزق|زيقمحمد س| عبــــد|لمصلح محمد636372
|45227| م محمود محمد ع رهد حقوق |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|دع|ء حسن عبــــد| محمد865886
د|ء أحمد محمود |لك|شف |لمر624399 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإ
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن خ|لد |حمد بــــكر عويس|676222
ندستـــ طنط|محمد جم|ل محمد عبــــد |لعظيم شيحه47|449
|د|بــــ |لم |ع فتـــ محمد ع |839|8
47o87رتـــ حن|ن مر محمد عبــــد |لمقصود تـــمريض |لق|

6o56|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سهيله محمد عبــــ|س |سم|عيل زرد
|696oيم ف |حمد |بــــر|  |حه وفن|دق |لفيومسل |

لسن ع شمس|سم|ء محمد |حمد حم|دتـــ حسن|5|95|2
89|7o8 معهد ف ص |سيوطذكري| ن| ذكري| فرغ
766|ooتـــربــــيتـــ بــــور سعيدنور| محمد |لسعيد حسن مطر |بــــوحشيش

د|بــــ حلو|ن|محمود |بــــو |لن ع |بــــو |لن9|453
68549oصيدله |لمنصورهعل| عبــــد |لحميد رمض|ن عبــــد |لحميد محمد
5|oo86يم محروس سيد |حمد محمد |لق معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــر|
43o7o4 |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــسمتـــ |لسيد رمض|ن |لبــــلتـــ
يد |لبــــشبــــي |7||43 تـــج|ره طنط|سهيله حم|ده |بــــو|ل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن حس سعيد حس |لغربــــ485|25
حقوق ع شمسعل|ء عم|د فتـــ |م|م |لفرم|وي67|347
462oo5تـــج|ره بــــنه|حمد عل|ء محمد فتـــح | |بــــودشيش
45o752يد |لصبــــرى علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحسن|ء |سم|عيل |بــــو |ل
7557o7د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |لسيد محمد غنيم
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صيدله |ل|سكندريهعبــــد | محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح |||4772
ش|م أحمد عبــــد |لسميع |لن| 92|625 ندستـــ |لزق|زيقدى 
284o||ر جرس متـــي|س ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م | عد ظ|
6|7o74تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طفريده |لسيد |لسيد فريشح
8|99o7ن| جم|ل عزتـــ لوندي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد سعيد عقل محمد |لطن| |286|34
52o8|7ى |لسيد عي معهد ف ص |ل|سكندريهد | خ
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسصفيه حمدى مفيد حسن227|76
ره| مجدى |لسيد |حمد إسم|عيل628|24 د|بــــ |لق|

رهعبــــد |لرحمن محمد سعيد سعد|لدين|7736 صيدله |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طموده |لسعيد |لسعيد |بــــو عي8824|6
4o7648لسن ع شمس|ندى يح ر|شد محمد |بــــو سم|حه
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن فريد فريد عوض |لقن|وى|624457
89o33| تـــج|ره |سيوططه محمد ص|دق محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود مصط ع |بــــوغل|بــــ|666|4
وتـــ لبــــيبــــ|2622| ن| رأفتـــ بــــ ندستـــ ع شمسم
5o49||يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | ع|دل خليل |لسيد |بــــر|
49|63oيم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |لشح|تـــ رجبــــ خليل |بــــر|
تـــ محمد فتـــ تـــوفيق |حمد||||426 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
69528oد|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد عبــــد | محمد عبــــد |لجو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد عرف|تـــ محمد ع53972|

رهمروتـــ محمد عبــــد|لحليم محمد99|22 طبــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|كم|ل حسن محمد حسن قدح27||33
762|4oتـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد ف|روق محمد حسن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ين|س ط|رق فتـــ منصور|لش|يبــــ|629386
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدير شوكتـــ عبــــد|لل|ه مدكور 692||9
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد| | ع|دل مح عبــــد|لفتـــ|ح|35953
|65oo4| ثــــ|ر |لفيوم|ن حسن عبــــده ج|د قبــــي
495|o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط مد محمد عبــــد|لرحمن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود سعيد محمود عبــــده443|4
تـــربــــيتـــ |لعريشعبــــد |له|دى سليم|ن عبــــد |له|دى سليم768746
|52|5oرهمنتـــ | |حمد ع محمد ندستـــ |لق|
756o59د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دين| ع |ن ع محمد
6o64o7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد |س|مه عبــــد |لبــــ|رى جبــــر |لعنتـــرى
زر|عه |ل|سكندريهخديجتـــ عبــــد |لحميد لط مصط عبــــد 477335
85|4o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدر | عبــــد|لن| صل|ح حم|د
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جف|دى كميل ك|مل ش|كر  9777|9 ع| 
تـــج|ره طنط|محمد ج|د شعبــــ|ن ج|د شه|وى728||5
يم عبــــد|لمع |334253 يم رفعتـــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــر|
7747o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| ي| عوده |لجندى عم|ره
يم عز|7|448 يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل |بــــر|
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وف|تـــمحمد سعيد |مبــــ|بــــى |لسيد حمودتـــ486779 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
|د|بــــ طنط|محمود حمدى ع |بــــو سبــــتـــه3343|4
|228ooوف|تـــعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لخ|لق خليل ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
2|83|oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|جم|ن| عل|ء ثــــروتـــ ز عثــــم|ن
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نور| حسن ج|بــــر مصط محمد344883

5734oيم سليم|ن علوم حلو|نسوسن| صموئيل |بــــر|
4o2|62|د|بــــ دمنهور||ء |لسيد محمد رمض|ن
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــيم|ن ر| محمد سليم|ن|755646
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|دى محمد رش|د مصط صبــــره93|263
لسن ع شمس||ء |لسيد محمد |لسيد عمر|ن|356485

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد حس عبــــد|لكريم حسن 2|374
266oo4تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ع|طف عفي عبــــد |لبــــرعبــــد |لوه
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|طمه محمد لط محمود |لجوجرى676366
8o9837ندستـــ |لم |محمد حسن ع حسن

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومسل|م |حمد ربــــيع محمد|68687
يم حس محمود حس |22232| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيه |بــــر|
46o7||معهد ف ص طنط|بــــه رضو|ن |حمد رمض|ن عويس
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن |يه|بــــ محمود عبــــد |لعزيز48393|
63o28o|ف ع محمد حبــــ|كه د|بــــ |لزق|زيق|حمد |
49o42oه حسن |حمد سعيد عبــــد |لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم|ل رفعتـــ رفعتـــ |ل|سمر|7837|6
7o572oيم محمد كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفكريم |حمد |بــــو حل|وه |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |حمد محمد غريبــــ446932
حقوق |سيوطكريم ن|جح عبــــد| حس 79|4|8
|د|بــــ طنط|إيم|ن ح|تـــم ممدوح رجبــــ4674|6
77257oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ديه حس محمد حس ع
ره|مريم مرو|ن محمد ع 283|5| د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسرحمه ع|مر |حمد ع|مر223654
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهول|ء |لسيد محمد محمد ع شبــــ|نه695486
6oo426د|بــــ دمنهور|شيم|ء رمض|ن ز عبــــد |لرحمن رزق
63583o|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد متـــو ع|بــــدين
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن رفعتـــ فتـــ محمد بــــدوى|2546|
69272oطبــــ |لمنصورهي|سم رض| محمد |لسيد سمره
|23o25|ندستـــ حلو|نبــــيتـــر ف|روق مرقس حن
4o47oo| حقوق |ل|سكندريهمحمد سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لل|ه
2375ooد|ر |لعلوم |لفيومف|طمه وليد جمعه عبــــد|لجليل
4326|oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|رو|ن عبــــد | ح|مد |لش|ف
ف عبــــد|لحميد سيد|5|233 د|بــــ حلو|ن|ف|طمه |
صيدلتـــ سوه|جمحمد عمر |حمد |حمد 897456

2|23o| ره|يم|ن ج|بــــر ع عبــــد |لغ د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل حس حل |حمد حس|ن |689474
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5|9o64| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  س|ره فضيل صبــــرى محمد فتـــح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد نبــــيل |حمد عبــــد |لح|فظ|84392

ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد نبــــيل عبــــد |لحليم حسن ك|مل|526274 كليتـــ 
حقوق |لزق|زيقنوره|ن ع|دل عبــــد |لع|ل محمد|75446
د|بــــ دمنهور| |ء |لدين |لحس ع  أبــــوص|لح493437
774|o|د|بــــ ع شمس|س|ره شحتـــه عم|ر سليم|ن
يم ش693638 علوم |لمنصورهخ|لد محمود محمد محمد |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف محمد ج|د |حمد353633
9o|8o3| تـــج|ره سوه|ج س|مه |لسيد عبــــد|لحميد ع
ن| ر| شكرى بــــش 425269 صيدله |ل|سكندريهم
معهد ف ص |ل|سكندريهمنتـــ | منصور محمد عيد6693|5

طبــــ بــــ سويفي|ره شعبــــ|ن عبــــد |لموجود عبــــد |لعظيم62828
7o8893|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |لسيد من|ع |لسيد نور |لدين
د عبــــد |لحليم |لهو236394 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نريه|م محمد مج|
ش|م |حمد بــــدير7|95|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير 
4784|o| طبــــ |ل|سكندريهحمد منصور |حمد محمد |لحو
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسمر محمد ف|روق |بــــو د|غر252754
ف رمض|ن عبــــد|لخ|لق|88|259 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء |

تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ديه مصط د|ود |حمد58634
يم عثــــم|ن عل|م|583|34 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيتـــ سعيد |بــــر|
5o9626|زر|عه دمنهورحمد عطيتـــ |سم|عيل عطيتـــ |لسيد
رهمن|ر ميل|د مرزوق شح|تـــه6|555| حقوق |لق|
ى7347|6 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |لسعيد محمد |لم
زر|عه سوه|جمن|ر ع|طف محمد محمد  896244
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|لتـــ حم|ده عبــــد| |حمد |لسيد حيدر338948
7oo395كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويف |ر |س|مه |لسيد محمد ع
صيدله |لزق|زيقحمد عبــــد|لسل|م محمد جوده عبــــد|638255
يم|282462 تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء س| محمد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ  حمد محمد فتـــ |حمد|36|876 معهد ع| 
تـــ|عل|ء عبــــد |لحميد عيد مصط 528683 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
87o7o2علوم |سو|نبــــيتـــر بــــهيج صبــــ |ندر|وس

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمصط محمد محمود عويس59447
89o337 يم عبــــد|لرحيم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد|لرحمن طه |بــــر|
35|3o7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء محمود محمد محمود مو
تـــج|ره ع شمسي| محمد سيد ضح|وى6|242|

|56|oرهريم محمد ع عبــــد |لسل|م علوم |لق|
9|2o55|تـــربــــيتـــ سوه|ج منيه حس |حمد بــــطيخ
33794oتـــج|ره بــــنه|محمد رفعتـــ معوض مصط ع|مر
4393o4 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنوره|ن عبــــد |لمنعم مصط |حمد عبــــد
رهم| ج|د حسن ج|د||5554| تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل خ|لد |لسيد محمد9656||
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84|57oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه عبــــد|لد|يم حسن محمد
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لحفيظ محمد عبــــد |لحفيظ س|476454
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد مجدى ع حس ع |752633
تـــربــــيتـــ |سيوطد| | محمد س|لم محمد 886664
تـــربــــيتـــ ع شمسدير فتـــ عبــــده حسن4585|2
8487o9لس ثــــ|بــــتـــ ك|مل يوسف كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــك
صيدله |لزق|زيقندى |لشح|تـــ سعيد محمد357686
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد 3|4949
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــتـــ فوزى محمد محمد حسن344985
498o99يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|يدي عزتـــ محمد عبــــد |لق|در |بــــر|

رهبــــ|نوبــــ مجدى فه عبــــد |لسيد|37678 صيدله |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ل|ء عبــــد |لحميد عو|د |لعبــــد محسن767596
6o72|7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد صبــــ منصور |لمزين

632o|معهد ف ص بــــ سويفبــــتـــ عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لص|لح |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود محمد سليم|ن سند43|262
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ع |م |لسيد756697
8499|oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|د | ع |حمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطج| محمد محمد |حمد عبــــد|لرحمن475836
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لرحيم828737
2522|oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــه| ص|بــــر عر| حسن در|ج
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل |ء محمد محمود محمد633798
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عل|ء |لدين عبــــ|س عبــــد |لق|در49985|
767o22ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف عص|م رزق ص|لح |لح|رون
طبــــ حلو|نيم|ن |حمد حمد| مصط |35659|
|34o79|يم |حمد ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد سم |بــــر|
حقوق |لزق|زيقعبــــد | رأفتـــ محمد محمد  |ض775359
63o|o9صيدله |لزق|زيقم|ركو فؤ|د نعيم صبــــ
|25o6|| لسن ع شمس|ل|ء |لحسي محمد مو
تـــج|ره بــــور سعيدسل محمد محمد شلبــــى68|766
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر|268866
ف عبــــد|لق|در |حمد|23729 رتـــ|مريم | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن سليم|ن محمد سليم|ن |بــــو عطيه456424
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد س| |حمد عل|م سل|متـــ|772892
يم عوض شح|تـــتـــ خ | |لسود9|4993 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ر |بــــو|لمك|رم |حمد عمر236539
نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء |حمد محمد محمد شعل|ن778352
تـــج|ره |لزق|زيقر|دتـــ ممدوح حمزه |حمد غنيم |لعيسوى6|6372
2|9o63|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مجدى |حمد محمد سليم|ن
ريدى محمد||42553 علوم |ل|سكندريهل|ء |حمد خلف 
علوم بــــنه|مريم محمد سعيد |لش|ذ329386

رهخ|لد محمد عبــــد |لحميد |م زكري|96|8| ندستـــ |لق|
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6o243|علوم |لمنصورهصفيه محمود محمد |لمشط|وى
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن ن شلبــــى زي|ده|3|32|7
49875o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنيه |يمن تـــوفيق ر|زين
76o|46|طبــــ |لسويسيه محمد |لسيد فرج

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد جمعه عبــــد |لعزيز لطيف83456
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء ن| مصط محمد |بــــو|لخ 223|33
7o85|5|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــسل|م شعبــــ|ن محمد خ|لد

3o827ف ربــــيع عبــــ|س ره|ل |ء | د|بــــ |لق|
45o8||يم محمد عثــــم|ن ه |بــــر| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم

د|بــــ حلو|ن|سل محمد عفي حسن |لسيد66596|
7829o9 يم محمد حس تـــج|ره |لزق|زيقد| | |بــــر|
2|7o5oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم عم|د نبــــوى ع |لش|ل
تـــج|ره دمنهورع محمد ع محمد |لشه|وى|42265
د|بــــ ع شمس|يوستـــ | مجدى و|سي عزيز|4|3|2
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| جم|ل عبــــد|لعزيز |لسيد بــــعرور|5|265
326|o6قتـــص|د م حلو|ن| |ر حـ|تـــم عـ|شـور بـــــدوى
33o22|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|نور| |لسيد |حمد |لسيد |لجندى
3|596oتـــربــــيتـــ حلو|نتـــ سيد بــــدر عبــــد|لعزيز
د|بــــ ع شمس|يه  |ء محمد عبــــد|لق|در|3266|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد| حم|ده |لشح|تـــ مسعد مو452464
وف|تـــحس|م س|مح عبــــد|لجيد |لطنط|وى854|26 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
34955oعلوم ع شمسمصط ح|مد عيد ح|مد
ندستـــ طنط|حمد محمد جم|ل حج|زى|449272
87682o د|بــــ |سيوط|يم محمد |لطيبــــ قوشتـــي
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمن|ر محمد ع درويش9433|4
485ooo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندرو |لبــــ حن| متـــرى و|صف
7o8497بــــي |لعدل ه |حمد |ل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخن

57o8oد|بــــ بــــ سويف|من|ر محمد سيد بــــيو
تـــربــــيتـــ |سيوطخديجه |حمد محمد محمد  878355
يسه446635 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمرو|ن حسن محمود محمد |بــــو
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد |لسيد |لسيد |لشوه|765278
52o462 ثــــ|ر |لفيوم|ل |ء |بــــو حجيل عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره طنط|روءى خ|لد محمد حمزه |لطبــــل|وى427993
63o37oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد |لرحمن |حمد جوده ع |حمد
كليتـــ حقوق |لم |سم|ء ربــــيع رجبــــ عبــــد|لعزيز|37|859
259o99|ندستـــ ع شمسحمد سعيد محمد محمد
رتـــ|دين| ع|دل |لسيد حشيش94|266 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وف|تـــمحمود محمد شح|تـــه حس 38367| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
758937| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنطونيوس عزتـــ ري|ض مو
تـــج|ره طنط|ثــــري| مصط عطيه محمد مصط 698547
263|o5|تـــج|ره بــــنه|سم|ء محمد |لسيد زقزوق
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7||7ooندستـــ بــــور سعيدمحمد |م ع |ل|م|م قنديل
248o35|معهد ف ص بــــنه|يه ش|كر حسن خ |لدين
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد |حمد كم|ل |حمد د|ود493742

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم |حمد سيد |حمد محمد62|5|
تـــج|ره بــــ سويفخ|لد محمد تـــوفيق حسن856463
26374oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممروه محمد عبــــد|لغ |حمد |لسيد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء محمد عبــــد|لر|زق قطبــــ394|22
7oo468صيدله |لمنصورهفكرى خليل فكرى محمد
بــــي |3267|6 يم |ل يم حس |بــــر| زر|عه طنط|بــــر|
يم |لغبــــ| 75|7|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررقيتـــ خ|لد |بــــر|
355o|5ف عبــــد|لرسول ع |ن علوم ري|ضتـــ ع شمسرغدتـــ |
تـــمريض دمنهورحمد يح صبــــ ضيف  |588||5
4o9|63د|بــــ طنط|فرح ع|شور محمود |لسيد |للبــــيدى|
ندستـــ |لزق|زيقه|جر |حمد محمود س| عبــــد|لد|يم632774
477|79| طبــــ |ل|سكندريهحمد سعيد محمد |لملي ع

2o845|وف|تـــبــــ|نوبــــ كم|ل عطيه عيد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|طه |حمد محمد محمد829479
كليتـــ |أللسن بــــ سويفمرو|ن |لسيد حسن |بــــو ز|يده679|48
يم نص|ر64|626 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقع |لسيد ع |بــــر|
5267o3|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سعد محمد عبــــد| عوض
علوم ع شمسيه صبــــ جم|ل محمد فرج|773434
45o965 ندستـــ طنط|مجدى عبــــد|لح|فظ ذ عبــــد|لح|فظ
8o3899تـــج|ره بــــ سويفغ|ده خليل محمد خليل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|عص|م ع|مر جمعه ع|مر |لسو|ق4932|4
22o765رهه|جر |حمد حسن |حمد |بــــو شقره تـــج|ره |لق|
6o6944|تـــج|ره |لمنصورهس|متـــ |لحسي محمد |لشه|وى
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن محمد ع |لسيد خريبــــي3|4776
زر|عه دمنهورمحمد ع حسن |سم|عيل3725|5
تـــ ربــــي محمد عبــــد|لنعيم|325974 رهم تـــج|ره |لق|
حقوق حلو|نسحر جم|ل زينهم عبــــد |29|34|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه مسعد فتـــ جعفر|7986|5
4o2923يم سليم|ن تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد |للطيف |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــ | |حمد |م محمد3|8|3|
طبــــ |لمنصورهش|م |لسيد محمد عبــــد ||69973
تـــج|ره |لمنصورهحمد محسن |لسيد عبــــد |لسل|م سل|46|677
ره|بــــسنتـــ |س|مه تـــوفيق رمض|ن238954 د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم محمد عبــــ|س |لش|ف432698
2434o3معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعل| قطبــــ حسن قطبــــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد ي| محمد سليم|ن|||3287
|د|بــــ |لم |حمد ع|بــــد سلط|ن حسن|857239
طبــــ |لسويسمحمد ع|بــــد صبــــرى |لحسي حسن696993
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لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|م | ثــــروتـــ عج|يبــــي نجيبــــ55|846
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمود عبــــد | محمود |لمزين86|767
ره|سل صفوتـــ محمد جل|ل68289| د|بــــ |لق|
89o778 تـــربــــيتـــ |سيوطرند| رشيد عط| خلف
67776o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد ف|يز |حمد ع حسن
77493o كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نوره|ن محمد ف|روق محمد حس|ن

د|بــــ حلو|ن|نسمه سيد عبــــد|لحميد عبــــد|لمقصود|4746
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن ه|شم محمد ه|شم342249
83o497ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |حمد محمد محمود
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ ع|طف |حمد مصط 9238|3
6|oo49بــــه |لعتـــوى د|بــــ |لمنصوره|بــــش عبــــد |لبــــ|سط عطيه و
بــــه |سكندر89|766 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمريم نبــــيل بــــرزى و

7o2|9|ه عنتـــر غ|نم عبــــد |لسل|م معهد ف ص بــــ سويفم
يل ج |لزق|زيقيم ه| |حمد عبــــد| مبــــ|رك774553 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم صبــــ |حمد محمود |لسوي|2|246  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــر|
36o828تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م|ري|ن سم يوسف ن|شد و|صف
ر|ء محمد حمزه عبــــد |له|دي سند733|2| رهز حقوق |لق|
7o897oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ م| وليد |لسيد عبــــد |لسل|م |لسيد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرجبــــ عبــــد |لحليم رجبــــ عبــــد |لحليم5|2|68
6657o كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممنيتـــ محمد عبــــد |لقوي عبــــد |لقوى عبــــد

|لسن |لم |خ|لد ف|يز عزيز محمد |سم|عيل675393
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه محمد |حمد محمد نص|ر2652|6
8o825oطبــــ |لم |فرحه محسن محمد عبــــد|لحميد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|لوء| |لمعتـــصم ج|بــــر |بــــو |لعل| ج|بــــر7379|2
898o66 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |فتـــوح ح|فظ عبــــد|لع|ل

695oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومن|ء مهلهل عيد حس
63|o89| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نور| عم|د |حمد |حمد عبــــد
246o3|معهد ف ص بــــنه|زي|د محمد محمد أبــــو|لفتـــوح عبــــد|لنبــــى
رهيه عمرو عبــــد |لع|ل محمود|73|43| حقوق |لق|
5|793o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء عبــــد |لنبــــى ع رزق ربــــيع
8o23o4ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | رض| عزيز ص|دق معهد ع| 

معهد ف تـــمريض بــــ سويف فؤ|د ن|دى عبــــد | ص|وى54354
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود مرو|ن ط|رق لو عطيه||93|2
|د|بــــ طنط|غ|دتـــ حربــــي محمد |لمزين428965
42824oتـــربــــيتـــ طنط|رن| جم|ل محمد |لبــــيو |بــــوشوبــــه
يم خليفتـــ438224 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ح صبــــري |بــــر|
د|بــــ |سيوط| مجد بــــرك|تـــ عبــــد|لعظيم محمد|76|884
5o597o |تـــمريض |إلسكندريتـــ سيف |لدين س| طه |حمد ش
تـــج|ره بــــ سويفيمن عبــــد| محمد ع |855467

7o476| ندستـــ |لفيومسم|ء وحيد مهدى ي|س
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عل|ء |سم|عيل محمد حسن|3234
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كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومه|جر ربــــيع محمد سيد73793
5|3o|تـــج|ره بــــ سويفشف|ء محمد ح|مد عيد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | ر| محمد محمد حج|ج5639|3
92oo|2  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمريم ممدوح مر|د مسعد
43o334كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسميه ربــــيع محمود مصط ق|سم
ره|ء ع عبــــد|لستـــ|ر ع |حمد|57|322 تـــج|ره |لق|
ى جمعه |لسيد |لجن|ي 689222 ندستـــ حلو|نيس ي
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر مجدى ثــــ|بــــتـــ محمود كدو| 479977

ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيوسف محمد ف|روق محمد فوزى عريبــــه4555| كليتـــ 
5o747|حه وفن|دق |ل|سكندريهسهيله ع أحمد محمد ص|لح| 
يبــــتـــ25772| ف صل|ح |لدين  رهن | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6892o9معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمصط عبــــد |لرحيم |لسيد |لسيد |لش
د|بــــ |لزق|زيق||ء شح|تـــ محمد عبــــده مصط |772578
علوم ري|ضتـــ |سو|نسل ع|دل عطيه محمد عطيه479928
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لط |نور لط عبــــده مر8|2472
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عم|د محمد محمد مصط |لسيد8|3282
7o68|3|ش|م عيد عبــــد |لسل|م ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء 
||8o22طبــــ ع شمسجو|ن| وجدى جرجس |سح|ق
د|بــــ د |ط|محمد جم|ل تـــ|يبــــ |حمد تـــ|يبــــ487953
8o643o تـــج|ره بــــ سويفعمر عبــــد|لن| ف|روق حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه رض| محمد دسو |639526
علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء عبــــد |لو|حد عبــــد |لمنصف عبــــد 9||774
4528|oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد فتـــ عبــــد |له|دى ع |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن ع حس ع خليل986|2|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح786243
4o8657ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسنتـــ ر|فتـــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لر|زق درويش
4758|oيم ى |لسيد عبــــده |بــــر| تـــج|ره |سيوطم|زن ي
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عل|ء محمد عط| محمد628784
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يم|ن صل|ح عبــــ|س محمد|2|9|83
67o28ندستـــ |لفيومسمر ع|دل محمود |حمد
599o4علوم بــــ سويفمحمد |حمد سيد |حمد

5o7o89يم عبــــد |لجو|د طلبــــتـــ تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر مجدى |بــــر|
فنون جميله عم|ره |لم |عبــــد|لرحمن رمض|ن ك|مل غريبــــ55963

44962o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ح|مد حم|ده منصور مطر
4ooo89تـــج|ره |ل|سكندريهمريم سليم|ن س| عبــــد |لرؤف |لعلق
6973o8د|بــــ |لمنصوره|حن|ن سعد محمد عبــــد |لحفيظ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | محمد |حمد |حمد |لحل|بــــ973||7
ر|22339 رهمحمد عفتـــ محمود جو تـــج|ره |لق|
8975o2|د|بــــ سوه|ج|  سم|ء كم|ل |لدين ج|د |لربــــ شه|بــــ
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد س| ع سيد |حمد عي 5467|4
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|نوره|ن جمعه محمد سليم435|84
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د|بــــ بــــ سويف|خلود لط عبــــد |لسل|م محمد66477|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق عبــــد|لنبــــى عبــــد|لغفور عيد253388
ه محمد عبــــد |لص|دق محمد |ليم38|777 تـــج|ره بــــنه|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ميدرون| شنوده خله حبــــ 4||885
حقوق طنط|حمد وليد ربــــيع عبــــد|لمقصود |لشنو|495332
7798o3|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء زكري| يونس محمد عطيتـــ
76673oف شعبــــ|ن مصط بــــدوى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
32|6oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ي| محمد تـــوفيق
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد |حمد بــــحر53|268
علوم بــــنه|خلود خ|لد ع عبــــد|لع|8|3555
896474| تـــج|ره سوه|ج  مل عد محمد ع

582o7كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمود محمود محمد
6o3987 حقوق طنط|عمر جم|ل |نور فرج | |لبــــسيو
24|o68|رهحمد عنتـــر سيد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4396o4ف |لسيد محمد عطيه ع|فيه صيدله طنط|وق |
26o623|يم رتـــ|يه محمد فتـــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم خليل226854 ى |حمد |بــــر| رهمحمد ي ندستـــ |لق|
يم59|838 رهبــــول| جم|ل و|صف |بــــر| طبــــ |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|طف فتـــ |لسيد774957
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنعمه نبــــيه مهدى عبــــد |لمقصود عطيه|49768
ن| ه| عبــــد|لملك يوسف|498|8 علوم |لم |م
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم رض| ع عبــــد|لحميد9636|3
|2o267|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نتـــو ز غ| حن
5o8774طبــــ |ل|سكندريهمحمد حس عبــــد |لبــــ|ري مصط |بــــو ركبــــه
4|375oد|بــــ طنط|ع محمود مصط |لبــــربــــرى|
يم |لشن|وي696277 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عل|ء |لدين |بــــر|
43773o|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخروى رش|د طه |سم|عيل عثــــم|ن
|3o949د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود عبــــد |لق|در فوزى عبــــد |لق|در
78o358حتـــ وفن|دق |لم |ندى ن| عبــــد | حسن محمد| 

رهندى نبــــيل محمد زيد|ن33776 طبــــ بــــيطرى |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود محمد ربــــيع أحمد |بــــو |لسعود72|622
علوم دمنهور|ء خميس عبــــد |لحميد ش| |6476|5
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــه عدس محمد ص|لح |لزلوعه498596
247o57يم عبــــد|لمنعم حبــــيبــــه د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشعبــــد |لرحمن مدحتـــ محمد حس عبــــد|766897
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نرضو|ن محمد حس ج|د ||69648 كليتـــ 
7o5o34ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد وحيد محمود محمد ع نوح م |لع| 
د|بــــ بــــ سويف|مريم خ|لد مخلوف عم|رتـــ3232|4
تـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد|4|3556 طبــــ ع شمسم
6o5899|يم سل|مه |د|بــــ طنط|حمد عم|د |لدين |بــــر|
336o57ش|م ممدوح عبــــد|لغف|ر كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمنتـــ | 
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وف|تـــف|دي بــــرك|تـــ بــــش مغ|ريوس بــــولس479722 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |لحس سعد ع حسن|36|858
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد عبــــد|لعليم ح|مد عبــــد|لعليم|34782
2682o8| يم |لحبــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م |س|مه |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهن|در |حمد محمد فر|ج |حمد|47728

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم|ء حس عطيه عبــــد |لحميد|6|728
يم شلبــــى|453|6| يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
543o3تـــج|ره بــــ سويفحمد ع|دل |بــــو |لوف| مصط سنجر

لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|من|ر محمد محمد بــــكرى5254|6
ش|م عبــــد |لمقصود ع متـــو3|256| وف|تـــعمر  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |لفيومر| | ميل|د ك|مل سمع|ن24624|
يم237499 ره|غ|ده معتـــز محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد عم|د شبــــل حسن ظريفه245872
4|7|o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد س|لم طلبــــه يوسف ف|يد
زر|عه مشتـــهردع|ء رزق ع |حمد358627
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد خ|لد محمود حسن حسن|57|442
6o4894ف ع أحمد عبــــد |لرسول نوعيتـــ طنط|سل أ
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخي|سم سيد |حمد محمد خميس5|47|4
لسن ع شمس|نور| |حمد |لمغ|ورى عبــــد |لحميد ع26488|
4443o4تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرؤى ع|دل محمود محمد عبــــد |لرؤف
4797|oندستـــ |ل|سكندريهحمد ه| نور|لدين رمض|ن رمض|ن
4|o9o6حقوق طنط|ن|ن |لسيد عبــــد |لحميد ع ع فوده

|68o6ى ره|صموئيل عبــــد |للـه مرقص بــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق محمد |لبــــي محمد |لبــــي688734
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|حبــــيبــــه محمد محمود محمد6|8397
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سم|ء عبــــ|س بــــش مصط |755424

رهن مدحتـــ شلبــــى |حمد عبــــده4668| تـــج|ره |لق|
|2o|56د|بــــ ع شمس|سلف|ن| |ميل فؤ|د بــــ|سي
6o5|58تـــج|ره طنط|بــــسمه وليد عبــــد |لحميد عثــــم|ن
2543o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين عص|م محمد حسن خ|لد

رهيوسف سم محمود عبــــد|لمجيد|892| صيدله |لق|
رهحمد ع |حمد بــــكر عمر|5934| تـــج|ره |لق|

|63o5oثــــ|ر |لفيوم|مروه عبــــيد ع |سم|عيل
9o7||6 تـــج|ره |سيوطمحمد جل|ل ع عبــــد|لل|ه

علوم |لفيومن محمود محمد عبــــد |لبــــ|سط||668
5o8622ر |لقسط تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد |لسيد عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ ع شمسمروه محمد محمد ع|7|3|2
33o356د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|تـــ زكري| متـــو سل|مه|
9o54o9 تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه محمد رش|د محمود
يم فرج39375| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسن |حمد سعد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد مأمون |لطيبــــ693939
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76239oيم عبــــد |لر|زق محمد سليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |بــــر|
7oooo9د|بــــ |لمنصوره|وئ|م عل|ء |لدين يس جبــــر مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم |حمد محمد |لسيد حجر443|27
يم ص|لح832269 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ محمود |بــــر|
لس ممدوح جبــــره تـــ|درس838232 صيدلتـــ |سيوطك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحس|م عبــــد |لعظيم محمود أبــــو |لرج753349
د|بــــ |سيوط|رضوى صل|ح سيد عو|د228786
7o5759ندستـــ طنط|محمد ع محمد ص|لح ص|لح
62o678|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى ن| عطيه |لرف
تـــج|ره |سيوطمحمد |بــــو|لي ج|ر يونس  97|882
زر|عه طنط|نبــــيل محمد من|ع |لمر|وى |بــــو |لعن |42949

د|بــــ |لفيوم|دع|ء مصط روبــــي محمد64498
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىندي ع عبــــد|لحميد محمد863757
د|بــــ |ل|سكندريه|أل|ء رض| محمد محمود محمد489929

ف ف|يد عبــــد |لوه|بــــ|6826 معهد ف تـــمريض |لفيومشيم|ء |
وف|تـــسل|م ع|دل |لسيد عبــــد |لمجيد|38329| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o4225تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشهد جم|ل خليفه حسن أحمد
4o|779تـــج|ره دمنهوررمض|ن عد رمض|ن عبــــد |لل|ه
42o2|2د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره حل محمد |لبــــدر|وى

4284oره||ء رجبــــ محمد عبــــد |لع| فرح|تـــ د|بــــ |لق|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه| مقيبــــل مقبــــول مقيبــــل56|769
7o4o43زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |حمد محمد |حمد عبــــد | |لشيخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمحمد حسن |ل|م|م محمد عبــــد |له|624683
68o552 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء ع|دل عبــــد |لحكيم ع |حمد
6953o3تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر ي| محمد |لعو |لنج|ر
يم482587 |د|بــــ طنط|ك|مي | خ|لد جم|ل |لدين إبــــر|
صيدله |لزق|زيقيم محمد يح |لمتـــو56|643

3o22| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه س| محمد حس
49942oجرس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأمينتـــ عبــــد|لفتـــ|ح صل|ح 

د|بــــ حلو|ن|ف|رس ف|رس |بــــو |لحديد حسن حل9879|
22o729كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |س|مه حسن حج|ج

نوعيتـــ |لفيومس|ره حس |م معوض4|695
د|بــــ بــــ سويف|يوسف عمر عبــــد|لبــــ|ري جمعه358994
يم |لديبــــ|762323 ندستـــ بــــور سعيدحمد |كرم سعد |بــــر|
ف رضو|ن عبــــد|لن||4||49 حقوق |سيوطند| |
6o3425 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن معوض عبــــد |لمقصود محمد عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حس زين عبــــود ع325376
يم محمود9|265| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعمرو محمد حسن ح|مد عبــــده767|62
4276o2ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز شديد محمد رح ك.تـــ. ف للبــــ
ره|ء مجدى جمعه غريبــــ|9|2235 حقوق |لق|
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حقوق |سيوطيوسف س| محمد خليل |لرج|ل|49224
حقوق ع شمسي|سم |يه|بــــ حس ع222569
4o9785تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء عبــــد|لنبــــى |سم|عيل حس|ن شعله
ى ع86|356 ى ع خ تـــمريض بــــنه|ع خ
ف |لدين422|45 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ر|شد |لسيد بــــيو 
9o3939 د|بــــ سوه|ج|شيم|ء |بــــو|لفتـــوح |لسيد خليفه
ندستـــ |لمنصورهعبــــ|س مصط عبــــ|س مصط بــــلشتـــ698626
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|رس ممدوح محمد عطيه خليل488829
35o82oتـــ د|بــــ ع شمس|نج|تـــ |س|متـــ حمدي محمد |بــــو
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود محمد صل|ح ر|غبــــ عط| |33|3|5
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  آيه سم رزق |لصبــــ|غ9292|5
7o734oري|ض |طف|ل |لمنصورهض عل|ء |لمتـــو محمد س|لم
ندستـــ ع شمسعبــــد | |حمد عبــــد |لحميد محمد93|29|
8o5o2|ين ح|مد محمد |حمد ج|د طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــن
839oo6 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه عبــــد|لموجود محمد عي
8o4689د|ر |لعلوم |لم |رفيده |س|مه تـــو سيد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهريتـــ| بــــهجتـــ موريس صليبــــ و|صف475257
7o35|2|صيدله |لمنصورهبــــ|نوبــــ رض| شو رزق ميخ|ئيل
25|o3oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط صبــــ مصط غنيم
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طعص|م حسن محمد عويس شط|622289
239o|| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن محمد عبــــده مصط
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد حبــــيبــــ سعد محمدحبــــيبــــ2683|5
4o45o9حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــو زيد |حمد
529oo3تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد رجبــــ عبــــد|لعزيزعوض |لعبــــد
49|o62ف محمد ع |لعبــــد د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمتـــ أ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد محمود فه |لش|246478
68569|| صيدلتـــ بــــورسعيدين|س ه| |سم|عيل |لبــــيو
7oo825ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد عبــــده عبــــد |لفتـــ|ح محرم
89o69| رتـــ|ف|طمه جم|ل محمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ حلو|نبــــ|نوبــــ ثــــروتـــ ذ غط|س|2|335|
يم23886 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــفتـــ ح|تـــم فتـــ ع |بــــر|

د|بــــ |ل|سكندريه|أل|ء عثــــم|ن عبــــد |لرؤف |ليس 4744|4
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ |ر محمد ن|جح |لضوي297|84
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد عيد عبــــد|لعظيم عتـــم|ن635|25
تـــربــــيتـــ سوه|جط|رق محمد محمود |حمد 897568
طبــــ |ل|سكندريهر|  |ء |لدين محمد |لسيد |لس|477879
|ئيل8|228| رهيوسف منصور ج|د | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o224oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء سعيد محمود |حمد محمد شميس
7o623||تـــمريض |لمنصورتـــ يه |لعربــــى محمد |حمد
يم خليل |لدجوى6874|3 علوم ري|ضتـــ ع شمسسل خليل |بــــر|
|4o267حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع|ئشه عص|م ع خميس
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7736o4| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسوسن ه| عبــــده نعمتـــ
حقوق حلو|نعر| سيد مصط عر| 45264|
يم847395 معهد ف ص |سو|نس|ره |حمد عبــــد|لق|در |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو غ|نم |سليم س|لم4|7667
5|72o7علوم طنط|ه|جر زكري| |حمد |حمد مخلوف

ندستـــ حلو|نتـــوفيق سيد غريبــــ شعبــــ|ن |لظي 42298
7o5o2||ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود عم|د |حمد |حمد غ م |لع| 
|2o632ندستـــ ع شمسم|رتـــن بــــولس عبــــده فه
ض يوسف سعيد65|768 صيدلتـــ بــــورسعيدشهد ن|
لسن ع شمس|لؤى سم حس عبــــ|س679475
43o929إعل|م بــــ سويف عبــــد|لفتـــ|ح ف|روق عقده
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهنورس مجدى عبــــد |لعظيم يوسف485372
263|o4صيدله حلو|نسم|ء سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن محمد
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمصط ر|فتـــ خلف محمد 666|92
رهفريده صف|ء شح|تـــه محمد |لديبــــ237958 حقوق |لق|
8o5222تـــج|ره بــــ سويفم | صد وديع ج |ن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم | موريس خله سليم|ن|42472
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسل خ|لد مغ|زى محمد55572|
طبــــ كفر |لشيخم وجيه ف|ضل سل|مه محمد64||69
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــفد|ء ح|تـــم محمد سيد مسعد343342
ن| محمود محمود |بــــو |لمع| سنور698372 حقوق |لمنصورهم
تـــمريض |لمنصورتـــ غ|ده منتـــ |لحسي محمد حسن676364
62|o9| ف محمد مصط |لحسي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم |
6o6533|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيه|بــــ محمد محمد |لجمل

ر|ن رجبــــ محمود عبــــد |لو|حد46726 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــز
22o845ره|دع|ء عيد عبــــد|لحميد |حمد د|بــــ |لق|
8|29o7د|بــــ |لم |ند ي| محمد عبــــ|س|
تـــمريض |لزق|زيق ن محمد ع عبــــد |لق|در632325

صيدله بــــ سويفتـــيس شعبــــ|ن محمد عبــــد |لسل|م526|6
52o793تـــج|ره دمنهورآيتـــ مبــــروك محمد عبــــد|لونيس بــــل|ل
45o992ف ومس|حه |لمطريتـــعو عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد غ ك.تـــ. ف رى و
4434oo يم عبــــد |لحميد تـــمريض كفر |لشيخمحفوظ |لسيد إبــــر|

|9|6o حقوق بــــ سويفعبــــ و|ئل عمرو يح
8o5oooفنون جميله فنون |لم |م |ل م|جد رشدي |سحق
7668o5تـــمريض  |إلسم|عيليتـــيوسف عطيه ع عمر ع
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء نبــــيل عبــــد |لش| |بــــو شوشه|498862
معهد ف ص بــــور سعيدند| صل|ح |حمد محمد عطيه623679
6o5883|يم يم س|لم|ن |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد شح|تـــ |حمد محمد836952
صيدله |لزق|زيقمحمود سعيد محمد |لسيد عطيه627259
|ء أمر | حبــــيبــــ أم 637958 تـــج|ره |لزق|زيقإ
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ر ص|لح ع عيسوى339954 ندستـــ بــــنه|محمد ط| كليتـــ 
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م |حمد عبــــد |لش| بــــريقع525962
6|594oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طأحمد |لسيد عبــــد |لع| عبــــد |لمؤمن
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمنيه صل|ح مسعد ع زي|ن||62276
2|6|8oيف ر عمر |ل ندستـــ حلو|نعمرو محمد عم|د |لط|
ندستـــ حلو|نعمرو عفي جمعتـــ ع 47|48|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنجو|ن عل|ء عبــــد |لحميد يوسف67338|
26o6|2|ف سعيد |بــــوسنه كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفين|س |

3722o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه ن| عبــــد |لمعز عبــــد |لد|يم
46o7oرهف|طمه جم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ رزق د|ر |لعلوم ج |لق|

4|o5||حقوق طنط|محمد جل|ل |حمد سلط|ن
6|o752تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أسم|ء عبــــد|لرحيم |لسعيد مش|ق
64342oرتـــ|ين صل|ح عبــــد |لمقصود عبــــد |لرحمن محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o|669ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|رس محمد |لف|رس حس |لسيد
8o7727|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|ل رض| |حمد |بــــوبــــكر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد عبــــد |لحميد |سم|عيل محمد سل767247
ف محمد ص|دق شكر|9|4496 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد |
علوم كفر |لشيخيف حس منصور ع438948
صيدله |لزق|زيقف|طمه  |ء |لدين حسن |لحس|ن 264466
887o2o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطوف|ء ع|طف محمد س|لم
7o8668يم عوض عبــــ|س عبــــد |لمجيد ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيتـــ |لسيد شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن |بــــو عطو5772|4
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط محمد محمد عي349582 معهد |لصفوتـــ |لع| 
رهر| | عل|ء عبــــد |لد|يم |بــــو |لعط| |46334| طبــــ |لق|
4893o5يم |لليثــــى يم محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل |بــــر|
883o93 حقوق |سيوطعل| عبــــد|لعليم عبــــد|لعظيم عبــــد|لعليم
767o34 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد شعبــــ|ن |لسيد عبــــد|لسل|م |لبــــلو
35o944تـــج|ره ع شمسحسن حس|م |لدين حسن عطيتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع|صم محمد فوزى |لسيد ن|صف3557|6
تـــج|ره ع شمسفريده عص|م حس ع |لجز|ر5679||
4o27o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر ع محمد محمد فرج
425oo4زر|عه |ل|سكندريهمنتـــ | عص|م محمد محمد جمعه
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرو|ن |حمد فؤ|د |حمد حسن763756
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد محمد عبــــد |لرحمن محمد قطبــــ|523368
43o594يم شبــــ|نه صيدله طنط|شيم|ء مسعد إبــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|نف|ذ مصط |لسيد |لسيد639576
بــــه عريض|688758 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |لسيد حس و
425o8||علوم ج|معتـــ |لسويس |ر وليد عطيه محمودعبــــد
8838o7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| نج|ح فتـــ ذ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق وف|ء محيسن |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح637782
83669oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم مكرم ج|د سمع|ن

Page 234 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|25o49| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نس|ره وحيد سعد|لدين عبــــده |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ه|له محمد يوسف يوسف744|63
حقوق |لزق|زيقيه رض| سويلم مصط محمد|5|6492
327|5o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|ر وجدى عبــــد| عبــــده
د|262987 لسن ع شمس|سم|ء س| |م يوسف مج|
8|o796لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم | |ده ن| ع محمد|
|5o299تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد كم|ل |لسيد
6o6|45علوم |لمنصورهأس|مه محمد محمد |لمن
63o966تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقتـــغريد محمد دسو عطيه
رهيوسف وحيد محمد |حمد حسن234628 تـــج|ره |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |لسعيد حم|د رشو|ن|494993
9|4ooo تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| عم|د |نور ق|صد
7o682|| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه ر| محمد مع
6o7985|تـــمريض طنط| |ء ط|رق محمد فتـــ عبــــد |لسل
77o79|د|بــــ |لزق|زيق|ريم |حمد محمود تـــه| محمود
4764o6لسن ع شمس|مصط ي| مصط عزتـــ عثــــم|ن قضيبــــ

42|3o|ره|سم|ء ه| محمود ن|صف د|بــــ |لق|
6oo|95 يم ندستـــ طنط|محمد |يه|بــــ محمد عبــــد| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميه بــــ|سم س| عبــــد |لعليم صقر||26966
28o539رهعمر |حمد |حمد عبــــد|لع|ل ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء رمض|ن ن| محمد ع رمض8646|5

6454oد|بــــ |لفيوم|ندى عبــــد |لمنعم محمد طه
ش|م محمد ه|شم ع|77244 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد 
4762o5ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح أحمد
246o6||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|طف م |لدين |بــــو|لفضل
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء حمد|ن عطيه عبــــد|للطيف|43|52
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود شعبــــ|ن محمود ع عوض |663|48

يم جل|ل فكري|56848 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقبــــسمه محمود عبــــد|لخ|لق عبــــد|له|دى635352
69587o |ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ميه رمزى فتـــوح |لبــــلتـــ
يم عبــــده |لبــــربــــرى7495|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدرو|ن ن |بــــر|

رهكريم |حمد تـــ|مر |لص |3895 ندستـــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سعيد حسن ضيف246225
د|بــــ |لمنصوره|رن| ممدوح عبــــد |لرحمن حس |لنبــــل2767|7
82oo97 تـــج|ره |سيوطشيم|ء جم|ل حف ع
82o3ooد|بــــ |لم |ن|ديه ي كم|ل طلبــــه|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــريم خليل محمود محمد خليل|44738
و | عم|د بــــولس غبــــري|ل  |89652 تـــج|ره سوه|جف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد محمود يونس فخرى936|4|
يم عبــــ|س|358229 ف |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهتـــسنيم حسن محمد حسن786||7

Page 235 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4357o7معهد ف تـــمريض كفر|لشيخع محمد ع عبــــد |لع|ل
78|7o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقروج | ع|دل محمد ع محمد نجم
9oo||4 لس حس بــــسط| شح|تـــه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط سم|ء عبــــد|لبــــ|سط محمد صبــــره|5|8936
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد نبــــيل |حمد محمد |لمحجوبــــ335||7
علوم |لمنصورهف|طمه محمود رمض|ن يوسف|69675
رهخلود |حمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لرحمن237462 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ ع شمس|يوسف س|مح |لسيد |لبــــيو33|25|
23|o85ره|زي|د محمد محمد محمد محمد |م|م د|بــــ |لق|
6|8|4o تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى خ|لد محمد |لبــــل
يم25974 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم عبــــد|لف|دى حل |بــــر|
رهخلود سيد صديق مدكور26753 د|ر |لعلوم ج |لق|

يم |حمد سيف |لن محمد|||8533 حقوق بــــ سويفبــــر|
6947o8علوم |لمنصورهنوره|ن محمد عبــــد |لحميد محمد |لتـــليس
يم|ن محمد مصط |لرف|52|6|| ندستـــ ع شمسن
8832|o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء عمر عبــــد|لحميد |بــــو|لعل
علوم |لم |من|ر ص|لح عبــــد|لشهيد ص|لح78|9|8
7|22o2يم عريف يم |بــــر| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد |لسيد |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
42o|82تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير |بــــوزيد |لسيد |بــــوزيد شو|ف
تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن |لسيد |لشح|تـــ محروس عبــــد 696958
483o65د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــ | |حمد عبــــد |لحميد |حمد

6822oيم |ج كم|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند 
9o284o ندستـــ سوه|ججم|ل محمود |حمد |حمد
68o342 يم |لسيد|لبــــسيو معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |لعدل |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر سعد ح|مد ص|بــــر53|345
9|o648 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع |ء حم|ده حلوى شح|تـــه

25o85ره|س|ره |حمد |لص|وي |حمد د|بــــ |لق|
9|4o45  تـــج|ره |سيوطسع|د |س|مه عزتـــ |حمد
ل|ل|4|32| يم ع  د|بــــ ع شمس|د | جم|ل |بــــر|
349o85|تـــج|ره بــــنه|سم|ء |حمد محمد محمد
64o885 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن عل|ء |لدين عبــــد |لغ
4o5583يم محمود عم|ره يف |بــــر| د|بــــ |سو|ن|زينتـــ 
882|4o| صيدلتـــ |سيوط   |بــــو|لليل عبــــد|لجو|د خ
92o8o9 تـــج|ره سوه|جصموئيل صفوتـــ خله ميخ|ئيل
يم|353845 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد|لرحمن خليل |بــــر|
2|72o3| وف|تـــحبــــيبــــه محمد |لسيد عبــــد | محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد |لسعيد محمد |له|دى3692|2
6959o4|د سند |لطويل علوم |لمنصورهحمد محمد مج|
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |حمد سيد محمد معوض524675
ف سيد سيد632967 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسول|ء |
68|||oف محمد محمد محمود سليم تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــ|سل |
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د|بــــ |ل|سكندريه|سمر محمود س|لم|ن محمد س|لم|ن485769
5o94|o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد شعبــــ|ن ع حسن
445o34| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعزه عبــــد | س| عبــــد
8o9766|ه ر|فتـــ عزيز يوسف علوم |لم |م
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــدور محمد جوده محمد|77846
32o67|لس |نور م|صخ بــــش|ي حقوق ع شمسك

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدى زينهم محمود عيسوى محمد44764
يم رجبــــ محمد سيد48|||4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ عبــــد |لرحمن |بــــر|
68583o|يم عبــــد |لعزيز حم تـــربــــيتـــ |لمنصورهند ط|رق |بــــر|
5|893o كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورإيم|ن عبــــد|لفتـــ|ح مصط ش|كر لط

كليتـــ |أللسن بــــ سويفول|ء |حمد محمد محمد924|6
تـــربــــيتـــ حلو|ند | مصط فؤ|د مصط |حمد788|22
226o8oرهعبــــد|لرحمن كرم عبــــد|لحميد محمود فرج حقوق |لق|
679o57تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهر| رض| عبــــد |لنبــــى شعبــــ|ن |لبــــدرى
6|4o|2تـــج|ره طنط|محمود رمض|ن ع |لمر نجلتـــ
تـــربــــيتـــ حلو|نندى ط|رق ع حسن عي 22967|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدي| مجدى ص|لح عبــــد|لمقصود |لحربــــى763939
64o784طبــــ حلو|نمحمود سم سعيد محمد عوض
د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ |يمن محمد عبــــد|لنبــــى5|56|3
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد|لكريم صبــــ سعد محمد835733
3586o6يل ج |لزق|زيقسل |حمد حس عطيه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
33|8o7نوعيتـــ بــــنه|محمد |س|متـــ عبــــد|لع|ل عبــــد|لق|در
9o543o|صيدلتـــ |سيوط حمد ر|فتـــ |حمد عبــــد|لرحمن
يم عطوتـــ4|6889 نوعيتـــ |لمنصورهزي|د محمد عبــــد |لعليم |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|محمد مصط زيد|ن مصط 265658
ف محمد ق|سم54336| وف|تـــ|بــــ|سم | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |سيوطمرن| ع|طف شح|تـــه |سكندر  888438
علوم |ل|سكندريهي|ر| محمد حمدى قطبــــ متـــو475273
يم عبــــد|لفتـــ|ح س|لم نجم434339 طبــــ ع شمسنوره|ن |بــــر|

4598oزر|عه ع شمسمريم ع|دل عيد شعر|وى
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدط|رق محمد محمد ع عيد68|765
علوم ع شمسنوره|ن حسن ع ش|ف معن|34842
3|8o47 تـــج|ره ع شمسمحمد ن| محمد مصط

يم54375 طبــــ بــــ سويفمحمد ممدوح عبــــده |بــــر|
ف |حمد عوض |لعدوى5672|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم|زن أ
84||o5 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس عبــــد|لعظيم رمض|ن حس
8oo255| ف عبــــد|لفتـــ|ح مصط لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|منيه |
84o|o3د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ محمد ج|د |لكريم |لسيد
864oo4حه وفن|دق |ل|قول|ء عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لرحيم| 
84|66oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسعيد |بــــو|لحج|ج سعيد عبــــد|لفتـــ|ح
صيدله |ل|سكندريهمؤمن محمد ن| عبــــد |لرحيم677263
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2878o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح ق|بــــل
4o|782تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د محمد محمد سل|م محمد
م |لسيد محمد حسن||42|3| رهد صيدله |لق|
ه |حمد محمد يوسف |لروي |6837|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
52o225تـــج|ره دمنهورع |ء نبــــيل عبــــد|لحليم |لبــــسو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| محمد محمود ع39854|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــكريم |حمد مختـــ|ر |حمد بــــرك|تـــ4|2472
52o6|8يم  |ل طبــــ بــــيطرى دمنهورتـــ سعد سم |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه محمد كم|ل حسن|38555
ف |حمد حسن|826333 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء |
يم6262|7 تـــج|ره بــــور سعيدي |لشح|تـــ |لسيد |بــــر|
852o74 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ره يوسف ز بــــ |م
5o57o9زر|عه |ل|سكندريهعبــــد| محمد كم|ل ش| عبــــد|لحليم
278994| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن سعد ح|مد عجي
|38o3||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عبــــد |للطيف طه محمد
صيدلتـــ بــــورسعيدنه| ع محمود |حمد شومتـــ|67545
طبــــ |لزق|زيقإسل|م ع|طف |لسيد حلبــــى627486

ندستـــ حلو|نحمد صل|ح |سم|عيل بــــد|رن|29322
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعمر عبــــد |لمجيد محمد |حمد758864
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد خ|لد محمود شبــــل|487776
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نص|بــــرين |لسيد |م عل|م74987|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود سليم|ن محمد سليم|ن محمد ربــــيع774844
44672o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمصط رض| أحمد عبــــد |لر| حسن
تـــج|ره ع شمسسن| ع ع |لسيد خزبــــك6883|2
6o8979 صيدلتـــ |سيوطل |ء مصط |حمد خض
حقوق سوه|جمحمد غ|در محسن محمد |92||9
4989oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد جمعه ص|لح عبــــد |للطيف

لسن ع شمس|مصط |حمد محمد |حمد |لديبــــ347673
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فؤ|د بــــ |لدين محمود س|لم|4524|4

|5o27رهم|زن محمد |ل|م عبــــده ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض طنط| ي|سم عيد عبــــد |لجو|د عبــــد |لرحمن 429234
882o3||حقوق |سيوط  حمد عيد مو دي|بــــ

ره|ء س| رجبــــ خليفه|799|2 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء ف|يز عم|ر تـــوفيق853242

تـــج|ره بــــ سويفريم محمود ص|لح ج|د|73534
د|بــــ بــــ سويف|عل|ء عبــــد |لن| بــــيو عبــــد |لحميد58755

علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود مجدى محمود بــــدوى289|25
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ه|جر ع|طف عبــــد| شح|تـــه سليم629232
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد بــــيو رضو|ن352687
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عص|م عبــــد|لحميد بــــدوى633495
|27o27ى رض| نصيف فرج تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهند ي
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رهر| ع|طف عطيه ش|روبــــيم4|49|2 تـــج|ره |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ط|رق محمد غنيم254623
تـــج|ره |لمنصورهس|ميه مو رمض|ن مو|68744

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ حسن محمد حسن يوسف46|42
ندستـــ حلو|نمحمد رجبــــ حسن محمد خليل||2||3
|29o25بــــي عبــــد |لمنعم رهمعتـــز ط|رق |ل تـــج|ره |لق|
|3o92|رهكريم س|مح محمد خليل عبــــد |لو|حد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــرقيه عز |لدين كم|ل |لدين عبــــد|لمطلبــــ835474
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن حس مر حس س|لم423377

حقوق |لفيومحمد عص|م |لدين رضو|ن |مبــــ|بــــى رضو|6749
نوعيتـــ بــــنه|د | محمد حسن محمد مصل7|3578
علوم ع شمسي|سم ي| شديد محمد |لدجوى346645
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد ع عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغ 764382
7|22oo|يم مصط محمود مصط نجم تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|ه|جر |حمد مح ع|77849

تـــج|ره |سيوطعبــــد | عبــــد |لق|در محمود |حمد|4792
7o7332د|بــــ |لمنصوره|س|ره حسن محمد عبــــد |له|دى |حمد
يل ج |لزق|زيقحمد محمد |لسيد محمد||62823 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم |لمنصورهيه محمد محمد شو |لجز|ر|694355
||6o35ندستـــ حلو|نمرقس مدحتـــ مكرم جرجس
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|جر منتـــ عبــــد| محمود296865
4o89|3ى ح|مد مدكور تـــج|ره طنط|ي|ر| عبــــد |لعزيز خ

3o573رهجه|د حس محمد عبــــد |لفتـــ|ح حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  يم|ن مصط محمد |لوكيل|767624
8o7o47لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء ي| محمد ري|ض|
تـــج|ره ع شمسسم|ء حسن محمد عل|م|8572||
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــر|م ع|طف فكرى |سكندر بــــرسوم||52689
معهد ف ص طنط|سل|م محمود ن |لفقس|798|43
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد رجبــــ سعد رضو|ن |لعري|ن|427677
9oo967 صيدلتـــ سوه|جرحمه محمود عبــــد|لنبــــى عبــــد|لغ
تـــج|ره طنط|ندى رجبــــ عوض محمد |بــــو حس 38|6|5
89429o د|بــــ |سيوط|نجل|ء فتـــ محمد |حمد
755|o8تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــريه|م |حمد محمد |لف|تـــح
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|كم|ل محمد عبــــد |لرؤف محمود محمد عرفه |73|45
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى ن| ع ع775948
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــزي|د |حمد محمد عبــــد|لمقصود خشبــــه526588
ف عبــــد |لخ|لق |لسعيد س|2873|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم|رتـــ | مسعد جرجس |بــــسخرون59879|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه حسن |حمد حمد سم|ح769739
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسمر مسعد محمد حسن|8|254
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمتـــ ن |لدين عثــــم|ن |سم|عيل عثــــم535858
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ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود حمدى رمض|ن |لنبــــر|وى267||6 معهد ع| 
حقوق ع شمسمحمود سيد حس خط|بــــ334474
7||2o7يم ع يم محمد |بــــر| صيدله |لمنصورهشيم|ء |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعبــــد | حس|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز35249|
يم حمد|262772 ندستـــ بــــنه|سل|م جم|ل |بــــر| كليتـــ 
8272o|حقوق |سو|نحس عبــــد| |حمد محمود
د|بــــ ع شمس|ندى محمد رمض|ن ع354698

7o5o6د|بــــ |لفيوم|حمد رمض|ن عبــــد |لستـــ|ر |بــــو|لق|سم
673|oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومسم|ئل ربــــ|ح ع عثــــم|ن ع

طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىحمد حسن عبــــد|لعزيز |ل|م |87|868
د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لعزيز محمد38768

9o2o|2 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــل |ء ممدوح عبــــد|لمنعم محمد
|64o63|م فتـــ سيد حسن رهد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف عبــــد|لوه|بــــ8|||36 صيدله طنط|شيم|ء ن| م
776o|o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه عزتـــ رمض|ن عبــــد |لرحمن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رتـــ | ر|فتـــ تـــ|مر |يوبــــ6|8268
6|397o|يم |لخشن يم ع |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|

59939| ندستـــ بــــ سويفسل|م محمد جمعه بــــيو
328o79ش|م محمد عبــــد|للطيف |لبــــعل معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم نظم معلوم|تـــكريم 
د|بــــ حلو|ن|سل عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمود خروبــــ232536
نوعيتـــ |لزق|زيقريه|م عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لعزيز627532
632|o5ف عبــــد |لو|حد محمد تـــج|ره |لزق|زيقي|ر| |
36o87oتـــج|ره بــــنه|ذ محمد ذ فرج
حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |حمد46882|
4o942| تـــربــــيتـــ طنط|محمود عيد فتـــ حس
634|6oد|بــــ |لزق|زيق|من|ر ع محمد ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شهد عزتـــ محمد رضو|ن256599
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسيد ربــــيع محمد ع684534
صيدلتـــ سوه|جندى |حمد محمد |حمد 895962
23578oيم محمد ره|خلود صبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسعيد محمد ش| عبــــد|لرسول226975
تـــمريض |لزق|زيق وق محمد ع سل|مه س|لم|86|64
63o277يم يم عبــــد |لر|زق |بــــر| وف|تـــحمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o4374تـــج|ره كفر |لشيخمؤمن |حمد محمد |لسيد ج|د
77334oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم محمد |لديبــــ حسن بــــخيتـــ
68|o4o يم متـــو د|بــــ |لمنصوره|محمد ي| |بــــر|
|ج  884457 حقوق |سيوطمحمد شعبــــ|ن دريدر 
4882o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد رجبــــ حسن |لسيد |بــــوعطيه
حقوق د |طم محمد عبــــده ع شج|ع9348|6
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد ع|دل بــــكرى محمد حس 8|4247
3593o5|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|عمر سم محمود |لر
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لس عم|د نبــــيل جمعه4459|8 تـــج|ره بــــ سويفك
63446oتـــج|ره |لزق|زيقخ|لد س| شو ذ
48o528م لوندى لس سم سيد تـــج|ره |ل|سكندريهك
ندستـــ حلو|ني|س م|جد يوسف حسن |لسيد235534
|582o8ره|ع |ء ع حس ع د|بــــ |لق|
9o4o38|ء ع|دل محمد محمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
85o324|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد عبــــد|لوه|بــــ يوسف |مبــــ|در

7o95o|تـــج|ره بــــ سويفمل رحيم عبــــد |لجليل ضيف
9o336| معهد ف ص سوه|جم | سمرى رزق حكيم
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء ن| محمد |حمد||24358
رهعبــــد| طلعتـــ عبــــد| رمض|ن333978 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o4998معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمرو |حمد عبــــد |لجليل حسن شقرتـــ
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمر فؤ|د محمد حس|ن زن|تـــى286469
2527o|د|بــــ طنط|ه|جر |يمن نجيبــــ |لبــــمبــــى|
|45o43|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء لط ز رجبــــ
|426o5 وف|تـــ|ي|ر| طلعتـــ محمد مصط ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o3232صيدله |لمنصورهمحمد |يمن محمد سيد |حمد |لص|وى
|2o8|2لسن ع شمس|ن|دين محمد حن محمود |لسيد
تـــربــــيتـــ حلو|نسمر محمد رجبــــ محمد46796

يم محمد627997 د|بــــ |لزق|زيق|جه|د صبــــري |بــــر|
رهعمر حم|ده خليفه محمد226435 علوم |لق|
يم |لمهدى2447|7 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه ه| |بــــر|
|د|بــــ |لم |له|م عبــــد|لسل|م عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لسل637224
882o4o|م حسن عبــــد|لم|لك |حمد تـــج|ره سوه|ج  د
236|o2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن|دين مجدى فه حس شلتـــوتـــ
7o3325علوم |لزق|زيقه|نم نبــــيل عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|عل|ء محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد68867
27o347ندستـــ |سيوطعبــــد|لمجيد |حمد محمود شلبــــى محمد
تـــج|ره سوه|ج بــــ|نوبــــ زكرى ف|نوس نصيف|899635
52466o ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع|دل عبــــ|س محمد مصط
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرغده |حمد عبــــد|له|دى سعد8|2693
تـــربــــيتـــ بــــنه|وق غ|نم |حمد محمد358583
7o789o|طبــــ |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لحميد ص|لح ف

28o97د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خ|لد مصط شعبــــ|ن عبــــ|ده
ل|ل شفيق جرس 2|8787 د|بــــ |سيوط|مرفتـــ 
69o278| تـــج|ره |لمنصورهحس|م ممدوح |لش|ف عبــــد
زر|عه مشتـــهرحمد جم|ل عبــــد |لسميع يوسف|47543|
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد فريد عبــــد |لحميد85|24|
تـــربــــيتـــ بــــنه|دع|ء |يمن عبــــد |لعظيم حسن2|||36
247o98ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد| |لش|ف
لف |لتـــج|رى بــــ|لمطريه|م محمد ع محمد58765|
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يم |حمد||48828 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد مجدى |بــــر|
ف صل|ح عبــــد|لحميد78|238 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسمر |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحس|م حسن محمد حسن |لنج|ر488372
6o7979| يم يم عبــــد | |بــــر| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره |بــــر|
3|o98|علوم ع شمس محمود شو شعبــــ|ن
يم عيد676479 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |حمد حسن |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخصل|ح حم|ده صل|ح ي|س 6|4386
4o58|9| د|بــــ |ل|سكندريه|ند محمد محمود |حمد عبــــد
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود جم|ل فؤ|د |سم|عيل|26548 ع.
32|43oد|بــــ |لفيوم|ش|م محمد غريبــــ |حمد
68455oن| صل|ح سعد عبــــد |لو|حد صقر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م
|5o626حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم ي| عبــــد |لعزيز ح|فظ
257oo6يم |حمد حشيش تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د |بــــر|
77|76oتـــج|ره |لزق|زيقعمر محمد عبــــد |لحليم سليم|ن سليم
4o||86كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمد فوزى عبــــد|لمنعم
تـــج|ره بــــنه|ندى خ|لد عبــــد|لحميد محمد ع |ن338992
2663o5طبــــ بــــيطرى بــــنه| عبــــد|لحليم بــــيو محمد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد |لسيد |لسيد عي433832
889o28 د|بــــ |سيوط|مريم نزيه رشدى مه|ود
د|بــــ |لزق|زيق|حمد شعبــــ|ن |لسيد |لسيد|628337
|3|o62 ندستـــ ع شمسعبــــد | رأفتـــ عبــــد |لسميع نظ
ف محمد وجدي |حمد حل79|625 ندستـــ |سيوطجنتـــ | أ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد |لرحمن فتـــ عبــــد |لعزيز |لسيد 546275
6o727o| يم |لهل| طبــــ حلو|نحمد بــــرك|تـــ |بــــر|
69o|5oندستـــ |لمنصورهمصط ف|روق محمد عبــــد |لرحمن
27o93|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سندس |يمن ع محمد شلبــــى
7o||69يم عبــــد | |بــــر ف |بــــر| يم | علوم |لمنصورهبــــر|
زر|عه مشتـــهرمحمد سم سعد عبــــد|لمع38238

معهد ف تـــمريض طنط| شيم|ء ه| عطيه |بــــو|لفتـــوح منصور434779
تـــج|ره |لزق|زيق|ء سليم|ن سليم|ن محمد|775866
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سلوى رشدي عبــــد |له|دي سعد شلبــــي4774|4
3o6o7تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نس|ره عم|د |سم|عيل محمود

63236oيم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير |حمد شو |بــــر|
|2|o43يم رهلوج محمد حمدى |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومجون شو جورج بــــس |936||
429o6تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ع|دل محمود فؤ|د

87723o  فنون جميله فنون |لم |ندى محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحيم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــيشوى س|مح ف|يز جور 63934

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لعزيز عبــــد| مصبــــ|ح254879
|ء عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم محمد637696 صيدله |لزق|زيقإ

معهد ف ص بــــ سويفحمد سليم|ن خ|لد مصط |73299
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صيدله ع شمس |حمد عد |م 926|35
د سيد ض|63965 معهد ف ص بــــ سويفمحمد مج|

|66o78رهمحمد فؤ|د عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعزيز حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء حربــــى عمر حمودتـــ|56232

كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدزي|د خ|لد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |762672
|5|o95ر ره|دير وليد بــــيو عبــــد |لظ| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نلي |دريس عبــــ|دي سيد |حمد846253
لس عبــــد|لحكيم قد قد 324426 حقوق ع شمسك
علوم ج|معتـــ د |طسم|ء |لسيد حسن محمد |لمو| |685988
44o69oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود عبــــد |لكريم عبــــد |له|دى يونس ع
تـــج|ره |لمنصورهمن|ر محمود محمد محمد |بــــو شعيشع689659
طبــــ بــــيطرى بــــنه|م محمد |بــــوع ع نص|ر329557
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|ري| ع|دل كم|ل غ|322273
23o|83رهخ|لد بــــكرى محمد يس ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
 |حه وفن|دق |لفيومف|دى |يمن يوسف تـــ|درس7635||
696|o3|د|بــــ |لمنصوره|سل عبــــد |لسل|م محمد ر|غبــــ طوبــــ
|55|o4آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ندى |حمد ح|مد عبــــد |لسميع
225oo3رهعبــــد|لرحمن خ|لد محمد شعبــــ|ن تـــج|ره |لق|
4|o235 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |حمد محمد محمد |لف
32455o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد صبــــري عبــــد|لفتـــ|ح جمعتـــ

تـــج|ره بــــ سويفط|رق ممدوح عبــــد |لمجيد طرف|يتـــ62963
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــل|ء |ل|نص|رى |لبــــ|ز محمد |حمد|755||7
9o4222 ين ع ح|رس غف د|بــــ سوه|ج|ن
248533| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيه سعيد محمد عون |
2333o6رهوق عبــــد|لمع حسن عبــــد|لمع طبــــ بــــيطرى |لق|
يم عيد|6|268 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن| |بــــر|
5o|4o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمد |حمد سليم محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد ع|طف محمد |حمد 875525
يم عبــــد |لمنعم محمد |حمد|782839 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|

د|بــــ |لفيوم|رضوى جم|ل |حمد محمد66646
65o96طبــــ |لفيومعمرو عبــــد|لن| عويس محمد

26785oيم محمود حشوه معهد ف ص بــــنه|ع محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء ممدوح محمود محمد|8822|8
4o7o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه |مجد بــــيو محمد خميس|

257o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء محمد عبــــد | |بــــوزيد
يم عو|د طري |75758 حقوق بــــورسعيددى |بــــر|
9o4963 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سم|ح محروس حس |حمد

تـــج|ره ع شمسخ|لد ربــــيع رجبــــ محمد45532
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|دين مجدى مسعد محمد |لبــــدر| 6727|6
حقوق |لمنصورهحمد فتـــ عوض لط محمد|678476
34oo77طبــــ بــــيطرى بــــنه|ندى ع شهو|ن ع |لسيد
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543o93|يم ع ر|جح معهد ف ص |ل|سكندريهمل |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقشيم|ء |لسيد عبــــد |لسميع |حمد632626
48o3o6| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد |سم|عيل مو ص|لح حسن
ف ج|بــــر عبــــد ||69656 حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |
6o562|ري|ض |طف|ل |لمنصورهوق |حمد محمد مصط متـــو
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدخلود سم |لسعيد محمود فر|ج763777
878o49  كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفه|جر ص|بــــر محمد حسن
843o67كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نتـــسنيم حس|م |لدين عبــــد|لسل|م محمد
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ع عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح شه|بــــ7|72|4
69o739تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمود محمد |لمهدى
زر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |للطيف عبــــد 59234|
ف خميس عبــــد|له|دي|4655|5 د|بــــ دمنهور|مل |
حقوق بــــنه|تـــغريد محمود شعيبــــي س|لم338367
يم |لحسي حسن محمد445935 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |بــــر|
علوم |لم |منيه عمر محمد عبــــد|لق|در|82|823
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رن| سعيد |حمد |لشعر|وى264863
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء عبــــد |لرؤف عبــــده طه |م |787489
88o447  تـــج|ره |سيوطمحمد |يه|بــــ محمد صل|ح |لدين محمد
78o9|5| حقوق |لزق|زيقيه|بــــ |حمد محمد عبــــد|
تـــج|ره دمنهورحمد ك|مل ج|بــــر فرج|495593
4o86|o|لسن ع شمس||ء |لسيد صل|ح |لسيد  |ض
42|88oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد ط|رق فه محمد ع
ه9256|6 صيدله |لمنصورهمحمود عبــــد | محمد |حمد 
رهمحمد فوزى ز عبــــد ||5884| حقوق |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه س| سعد عيد خ|لد32846|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه عبــــد|لتـــو|بــــ معوض |لدسو ||25949
844|6oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم | عم|د متـــي شفيق
3|2|o8تـــج|ره بــــنه|يم |حمد محمد كم|ل |لسويدى
علوم طنط|سم|ء |لشح|تـــ |سم|عيل محرم|3637|6
وف|تـــمحمد حمدى سعد محمد حس 239884 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
879oo8 تـــربــــيتـــ |سيوطمه| |حمد محمد سيد
36o859كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــتـــ | سعد ع محمد عي

ندستـــ أسو|نمحمد ط|رق محمد جمعه66292
6769o3تـــج|ره |لمنصورهل|م ي| |حمد عبــــد |لرحمن |حمد
ي حموده |حمد||6296 رتـــ|لوج محمد خ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق حلو|نسل|متـــ خليل رجبــــ عبــــد |لبــــ|سط42444

755o9o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء كم|ل بــــكرى محمد
845o63 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمن|ر رك|بــــي س|لم ع
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيم خ|لد |حمد ع7696||
ندستـــ أسو|نحسن زكري| محمد طه796|84

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ن|ء محمود طه محمد|39266
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44935oيم سليم يم محمد غريبــــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |بــــر|
|5926oلسن ع شمس|يوسف محمود فوزى عبــــد |لعزيز
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسحمد غريبــــ عبــــد |لحميد محمد|9|7588
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه عل|ء عبــــد|لغفور محمد|235752
7o|387د|بــــ |سو|ن|محمود |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لر|زق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلينه محمود |لسيد محمد75|754

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم خ|لد رجبــــ |حمد8|268
7746o5|طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه سعيد صل|ح جمعه

رهمحمد جم|ل فرج |لسيد39396 ندستـــ |لق|
7o756||د|بــــ |لمنصوره|م حمدى عبــــد |لرحمن محمود |بــــر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|شيم|ء طلعتـــ |م|م سليم|ن259365
يم |لسعيد|69775 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره مجدى |بــــر|
265||6| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ع عبــــد|لر|زق ع
6|3o56يم |لسيد يم أبــــو مسلم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسمه إبــــر|
وف|تـــي|ر| |يمن محمد محمد حيدق527688 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
7567o3تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد حسن عبــــدتـــ
تـــمريض |سيوطمحمد رجبــــ محمد عبــــد|لل|ه  5558|9
8o23|4 ندستـــ |لم |يوسف فخري ربــــيع |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسهيله قطبــــ محمد |بــــو |لخ عبــــد|لع|6966|4
ثــــ|ر |لفيوم|فرح رض| |لسيد |سم|عيل عبــــد |لرحمن68439|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدند| عل|ء محمد محمد849745
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد مجدى غريبــــ معوض |لسيد752769
7o9o|4لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|خ|لد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح
بــــه853622 تـــربــــيتـــ |لم |فيبــــي محبــــ فرح و
رهزينبــــ وحيد ع |حمد شلتـــوتـــ39795| طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم |لزق|زيقمر|م ع|دل فتـــ عمر محمد|77232
63|o59يم |لنمر حقوق |لزق|زيقم جم|ل عطيه |بــــر|
ف محمد محمود ع|مر329799 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق |
266o84ر فتـــ بــــيو |لسيد تـــربــــيتـــ بــــنه|خ|لد م|
|276o2تـــج|ره ع شمسمهند |نس |سعد طيفور
د|بــــ |لزق|زيق||ء |حمد نعيم منصور عبــــد|لعزيز|784269
بــــي 693382 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع |ء محبــــ محمد محمد |ل
كليتـــ طبــــ أسو|نحذيفه يوسف محمد مو 843593
9o9863 لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــسوه|ج|سم|ح محمد |حمد |سم|عيل

رهحس |حمد فرح|تـــ ح|مد سيد22697 تـــج|ره |لق|
ش|م ذ محمد358582 ند|  حقوق ع شمسش|
ه مجدى محمد محمد عبــــد |لق|در5|7649 ندستـــ بــــور سعيدم
يف|439384 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمنيه جم|ل مصط محمود 
43378oعلوم طنط|مصط و|ئل فكرى |لشن|وى
6o8o98د|بــــ طنط|سه| رض| عبــــد|لسيد جعفر|
6o2264|ق|وى حقوق |لمنصورهيم|ن محمد محمد |ل
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5|667o علوم |سو|نلينه جم|ل عبــــد |لن| مصط زين
ندستـــ ع شمسمصط عبــــد|لن| حسن عبــــد |لمجيد 2656|2
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يم محمود عبــــده رمض|ن |لمطرى767889
تـــج|ره بــــنه|محمد سعيد عرفه عبــــد|لوه|بــــ97|353
7645o5ي م  محمد |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسل|م محمد ع |د
ف جورج رزق |5932|2 وف|ك|رلوس | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط يم|ن |حمد محمود |بــــوزيد||87785
معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــمصط ربــــيع مصط فه |لبــــر 494456
36o425د|بــــ بــــنه|وق محمد لط محمود |لنج|ر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمس|ء صفوتـــ عمر حسن|323259
ره|د | عرفه ربــــيع |حمد227825 د|بــــ |لق|

حقوق |لفيوم|ء محروس عبــــد |لر|زق عبــــد |لو|73455
45o787|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد د|ود |بــــو|لمع| محمد بــــكر
ندستـــ سوه|ج سل|م خليفه بــــرى |حمد|284|92
6o5789تـــمريض طنط| غ|ده عبــــد|لبــــ|سط فتـــح |للـه |لطنط
|د|بــــ |لم |رو|ن محمد |نور ع|مر نجم247|49
82o|48| |علوم |لم |يه وجيه صل|ح عبــــد|لك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــ رض| محمد ز عبــــد |لعزيز |لبــــر9|6884
77o5o|رهعمر محمد ع حسن علو|ن تـــخطيط عمر| |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسشهد عمرو محمد عبــــد |لحليم |حمد|3984|
2|9o79رهمحمود ع|طف محمد شوربــــ حقوق |لق|
حقوق بــــنه|محمد مسعود عبــــد|لمحسن عيد |لفخر35||33
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومجه|د خل|ف سعيد |حمد355342
لس ف|دي عزيز عبــــد|لسيد87|3|8 زر|عه |لم |ك
48o395| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمرو ج|د|لكريم محمد ع شح|تـــتـــ
يم |لحن|وى|694588 د|بــــ |لمنصوره|يه ي| محمد |بــــر|
863|6oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء عبــــد|لن| عبــــد|للطيف محمد
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لعظيم 3285|6
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل|م محمد شح|تـــ عبــــد |لرحمن |لزتـــحرى265272

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن مصط محمد عبــــد |لعزيز |لسيد7884|
48o46رهمحمد نبــــيل محمد |بــــوعيطه حقوق |لق|

د |حمد7239|| رهندى ن| مج| عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقر|مز ع|دل لبــــيبــــ د|ؤد775349

ره|محمد ع|طف عبــــد |لمنعم |بــــو |لمع|7232| د|بــــ |لق|
طبــــ |ل|سكندريهشهد وحيد ف|روق بــــش|ره6994|5
تـــج|ره دمنهورس| محمد س| محمد |بــــو ط|حون|42||5
77oo25|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد نبــــوى مصط نبــــوى بــــكرى
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لقوى عبــــد |لحفيظ698793

5oo37تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمود ق|سم جوده
83o775 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمود |س|مه ري|ض صديق ع
329o55معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد حس عوض | محمد قرشم

Page 246 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم|753|6 طبــــ بــــ سويفيه جم|ل طه |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ف|طمه حسن |لسيد حسن حس 983|63
43789oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرحمه محمد سعد محمد |بــــوشوق
طبــــ |لزق|زيقنور|ن |كرم ح|فظ |حمد أحمد |لعك 784538
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور|ن ع|دل أبــــو عوف |لسيد عي 22|4|6
756o43|يم ه سيد |حمد إبــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|زينبــــ نبــــيل عبــــد|لغ مصط 8994|3
تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م ع عرفه5|28|2
رهح|مد |يمن ح|مد رشو|ن64355| تـــج|ره |لق|
7||8o6يم رمض|ن نوعيتـــ |لمنصورهرضوى بــــكر سعد |بــــر|
ره|شذي |يه|بــــ |حمد حس نج|ه33662 د|بــــ |لق|

4o4898 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد مر|د محمد محمود حسن
يف |نور فرج322777 تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن 
6|3o29|د|بــــ طنط|حمد محمد مصط سل|مه ركيبــــه|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ج| عبــــد |ل مو |لملط696242
2|94o4رهي|سم |نور يح محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
63o545ندستـــ |لزق|زيقعمرو |حمد محمد حسن |لجندى

253|oره|دين| سيد حف محمود د|بــــ |لق|
|ج أحمد |حمد حس س|لم|449648 ندستـــ طنط|حمد 
4835o||ره|يه فر|ج محمدين فر|ج عل|م |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود |حمد محمد محمود عبــــد |لحميد349|22
4|oo36ر|ن ف زكري| ز حقوق طنط|مرو|ن |
يف حسن |م|م|6252| ره|زي|د محمد  عل|م |لق|
رهيوسف |حمد محمد حسن عبــــد |لجو|226273 حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد محمود قر سيد|55586
يم خليل|449252 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد |
7o64|7حقوق |لمنصورهنوره|ن |لسيد عبــــد |لمجيد عبــــده |لبــــربــــرى
نوعيتـــ |لزق|زيقندى ربــــيع |م|م |لحف 783256
معهد ف تـــمريض |سو|نزي|د محمد عبــــد|لمجيد |بــــوط|لبــــ|84865
5o6376زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد رجبــــ رجبــــ س|لم
245|o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعبــــ صفوتـــ عبــــد|لعزيز سيد
علوم بــــنه|س|ره مجدى |حمد |لسيد شبــــ|نه263472
تـــ ن| محمد محمد عبــــد |49|499 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم
346oo||يم سيد منصور تـــ |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
83o88|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |حمد حسن شح|تـــه
7||93o|يل ج |لزق|زيقمنه محمد طه |لش|ف غز|لتـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ه فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر253522 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|جر كرم عبــــد|لحميد عبــــد|7|2742
5o878oزر|عه |ل|سكندريهمحمود رسل|ن فوزى عبــــد ربــــه |لمغربــــى
4oo4o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر |لسيد |حمد محمد
6o9o42طبــــ |سن|ن |لمنصورهحسن ف|يز حسن بــــردع
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تـــج|ره |ل|سكندريهحمد صل|ح زغلول |حمد محمد|486946
يم844284 علوم |سو|نمحمد ر|فتـــ مصط |بــــر|

حقوق حلو|نرن| حسن طوسون محمد |ل|شوح427|3
3575o8ل|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مس|تـــ بــــهجتـــ جوده 
62395o|معهد ف ص بــــور سعيدمه| محمد محمد عبــــد
حقوق ع شمسدير حسن عبــــد|لر|زق حسن |لمغ|لط22|344
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ي| عص|م عبــــد |لرحمن |حمد757253
د|بــــ |سيوط|يه شح|تـــه عبــــد|لحميد عبــــد|لمعبــــود|2342|8
د|بــــ |لمنصوره|لي صل|ح |حمد |حمد ع |لحديدى27|678
7oo488|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ء محمد مصط |حمد
يم |لبــــغي7486|6 ف |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهرن| |
رهم| محمد عبــــد |لعظيم محسبــــ|66664| تـــج|ره |لق|
6o76|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|آل|ء خ|لد |نور حسن
5|7o9oره|ندي طلعتـــ ع سيف |لقر|وي ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس وجدى مر|د عبــــد|لحميد |لجندى8|6355
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــسمله حسن حس محمد|||756
426576| يم ع تـــمريض |إلسكندريتـــ |ء محسن صبــــ |بــــر|
23o83o|رهحمد |لسيد مصط |حمد زر|عه |لق|
طبــــ |سيوطحس رجبــــ محمد عبــــد|لرحمن|26|85
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد حسن محمد شميس64|528
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنتـــ | حس|م مصط كم|ل |لص|329826
|34o85ندستـــ ع شمسبــــس|م محمد |لدمرد|ش طلبــــه
تـــج|ره طنط|سل|متـــ شو سل|متـــ |لسبــــ| 494393
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|سم ع|دل يوسف محمد228227
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد جم|ل سعيد |لسيد |ألبــــ|ري |632973
|د|بــــ |لم |نوره|ن ندير محمد يس 548||8
ق|7|6944 ندستـــ |لزق|زيق|ء |لدسو |لسيد يوسف |ل
صيدله |لمنصورهرضوى محمود جبــــر جبــــر خلف|68224
تـــج|ره |سيوطيه محمود حسن محمود|272755
رهخلود عبــــد|لخ|لق فه عبــــد|لخ|لق68|236 زر|عه |لق|
معهد ف ص |سو|نعزه صبــــري |بــــ|زيد سليم843896
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم|يكل ع|طف |ديبــــ ري|ض832545
لسن ع شمس|عل|ء |لسيد |حمد عبــــد |لبــــ| 693597
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رين| سم صديق جندي475247
يم محجوبــــ7|54|5 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمريم محمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |م عطيتـــ عبــــد|لحكيم ن478264
6o|858|يم بــــدوى يم |بــــر| تـــج|ره طنط|م محمد |بــــر|
35o233| حقوق بــــنه|حمد سيد حس شح|تـــ ع
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــن عبــــد | عبــــد |له|دى حسن زيتـــون495872
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد خ|لد عز|لدين |سم|عيل|233844
حقوق |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لمنعم عيد سليم|ن784356
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ره|ف|طمتـــ مجدى حسن تـــوفيق334892 عل|م |لق|
3|6o62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر |حمد محمد |حمد

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــرحمتـــ ي| عبــــد |لمجيد |حمد42233
حقوق |سو|ننوره|ن بــــدوى سيد ش|ف8|764
7|7o5معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد كم|ل محمد |بــــو |لق|سم

تـــج|ره |ل|سكندريهع عزتـــ عبــــد|لرحمن عزبــــ |لسي855|42
245o73يع رهرن| خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو حقوق |لق|
8o4844زر|عه |لم |دع|ء |س|مه |حمد محمد
تـــج|ره |سيوطبــــيشوى رض| حل ميخ|ئيل|24276
رهم| عيون محمد تـــوفيق|5932|3 صيدله |لق|
42636oطبــــ |سيوطسل عبــــد |للطيف سعد عبــــد |للطيف
34|o39|طبــــ بــــنه|حمد ي |حمد دعبــــس
5o|6o7|يم محمد |لمحل علوم |لمنصورهس|رتـــ حسن |بــــر|
ره|عمر ج|بــــر سيد ج|بــــر |لسيد4272|2 د|بــــ |لق|
6o6224ف متـــو محمد ج|بــــر معهد ف ص طنط|محمد أ
2|44o8رتـــ|نوره|ن نور|لدين عبــــد|لشكور عبــــد|له قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
678o33 د|بــــ |لمنصوره|ي| عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف|ر ع عبــــد
4o4o65تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد سم يوسف |لسيد ع
زر|عه مشتـــهرع|ليه |حمد عوض | عوض |4|388|
يم4|9|4| ندستـــ ع شمسعبــــد | |حمد حس |بــــر|
23372oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمرو صل|ح سعد حسن عثــــم|ن

رتـــ|س|ره عبــــد |لرحيم ع عبــــد |لرحيم96||2 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم9396|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف حمدى متـــو |بــــر|

تـــمريض  بــــ سويفم| رزق حن| بــــش|رتـــ|65|63
493o92حقوق |ل|سكندريهمحمد و|ئل فوزى |لسيد محمد
4o8662يم |لبــــر يم محمد |بــــر| يل ج |لزق|زيقحبــــيبــــه |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدمحمود محمد محمد |سم|عيل |حمد762376
88|26o تـــج|ره |سيوطمصط حس|ن مصط عبــــد|لع|ل
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد محمد |سم|عيل محمد |سم|عيل3||633
8o898oف سعيد حليم لس | كليتـــ |أللسن ج أسو|نك
5o6542زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن ط|رق مر محمد حسن
رهعبــــد|لعزيز جم|ل عبــــد|لعزيز محمد244384 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

حقوق |لفيومف|طمه رمض|ن |حمد محمود3|683
4o5963 نوعيتـــ |ل|سكندريهأيه يونس يونس أبــــو |لعين
35o268تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسيد غريبــــ رمض|ن |لسيد
76679o طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمود |حمد |لردي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد236|77
تـــج|ره |سيوطحمد سيد مر شديد|67689|
256o46|رهحمد شبــــل محمد شبــــل صيدله |لق|
يم بــــفيده622342 طبــــ بــــورسعيدخلود عم|د |لسيد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقحمد سم عبــــد |للطيف محمد|376|79
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طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه محمد عبــــد|لعليم محمد |لش|ف|5|255
طبــــ بــــورسعيدنجوى محمد س|لم ع769278
يف ز سعودي27495| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسلوي 
77|oo9ه حسن حس أحمد علو|ن |لنج نوعيتـــ |لزق|زيقسم
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعص|م سيد |حمد سيد |حمد442235
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط عبــــد| ز عبــــده4|2725
4869o6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد حس|م محمد عزيز |لدين عبــــد
44|o8||تـــمريض كفر |لشيخسم|ء حسن عبــــ|س حسن
7o3558طبــــ |لمنصورهتـــ حمدى ع محمود  |د
طبــــ |ل|سكندريهحمد حسن محمد زيتـــون|258|44

ره|رح|بــــ محمد سيد محمد بــــك 43379 د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسكريم |حمد حمدى محمود فر|ج5|254|
ين ع|دل محمد عبــــد |لع|ل44849| تـــج|ره |سيوطش
2|7oo4فنون جميله فنون حلو|نسل محمد ع محمد |لنج|ر
35847oتـــ شح|تـــ محمد |لشح|تـــ صيدله ع شمسن
نوعيتـــ بــــنه|ندى كم|ل محمد |لغريبــــ بــــيو339733
|6|54oرهسندس مجدى عبــــد |لمعبــــود شعبــــ|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
ف عبــــد|له|دى عبــــد|لمؤمن63|343 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن |
7o8822يم عبــــد |لصمد |بــــو |لمع يل ج |لزق|زيقوق |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم|634888 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لسيد يوسف |لسيد شح|تـــه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد محمود محمد مصط 764385
يم حسن عبــــد |لرحمن484486 ي |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخف ي
نوعيتـــ موسيقيه قن|وف|ء سيد عبــــد|لغ |حمد833866
7|o264طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعل| |لسعيد |لح عبــــد |لق|در

رهمحمد ع محمود خميس63|43 تـــج|ره |لق|
75454oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى ن محمود عمر
77o867صيدله |لزق|زيقندى عبــــد | محمد تـــوفيق |لجندى
صيدله ع شمسس|رتـــ محمد عبــــد|لرؤف محمد ع345667
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لخ|لق طه ن|صف776833
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمصط صبــــ محمد عبــــد|له|دي |لدو294|42
نوعيتـــ |لزق|زيقحن محمد مو سليم|ن3|7788
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد| عبــــد|لوه356467
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسلشيم|ء س|مح محمد يوسف||44549
ف ج|بــــر محمد بــــهنس764|69 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء ع محمد ر|غبــــ محمد8586|4

وز حسن ع ك|مل7|549 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف
نوعيتـــ بــــنه|نجل|ء فتـــ عبــــد|لكريم محمد بــــدوى264785
78oo72|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه محمد |لسيد |حمد
4o3|43 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|تـــ محمد أحمد محمد مصط
ف مه |حمد خليفه|32257 لسن ع شمس|سميتـــ |

559o4كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لحميد حل حل عبــــد |لمجيد
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خلود سيد عبــــد|لفتـــ|ح ق|بــــيل826367
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م محمد ع حسن |لمحل|وى|3|6873

|4oo6معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــسمله عم|د |لدين ص|لح محمود سليم
ف سليم|ن محمد قنبــــر477577 علوم |ل|سكندريهرن| |
4o4oo9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفكريم عمر محمد |لسيد محمد

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمود |حمد حسن عبــــد|لمو|6773
7o335oمعهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــحمد ه| |حمد حل محمود محل|بــــ
ه عبــــد |لجو|د |بــــو |لفتـــوح عبــــد |778456 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
يم حسن 483292 د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمد |لص| |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ديتـــ و|ئل محمود جمعتـــ38425
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم|رتـــ | نعيم فتـــح | جرجس75937|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط حمد ع عبــــد|لع|ل |حمد|7687|9
8783|o لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |ع|ئشه ي| ع |ن |حمد|
4o|4o7تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد عمر
7o4322| حقوق |لزق|زيقيم|ن ع|دل مصط |لسيد مر

37o3o|رهلسيد حمدي |حمد محمد حقوق |لق|
27272o تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمن|ر خ|لد محمد دكرو
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ز عبــــد |لص|دق ز9634||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|سم شو مر خميس عبــــد|لحليم|48897
83o895لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ند| ف|يز |م تـــ |ن|
يم عبــــد |لنبــــي8|4764 م مصط محمد |بــــر| تـــج|ره دمنهورد
8996o5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رتـــ | جم|ل لح ي
وف|تـــمحمد ح|زم عبــــد |لو|حد عبــــد |لحليم494|6| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ف6757|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسيف |لدين |حمد حسن محمد 
475o79حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــس|ندى |س|م حل رزق غبــــري|ل| 
7522o6معهد ف ص |لزق|زيقمحمد محمد صل|ح حس|ن ص|لح
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طخ|لد محمد سيد عض|م|583|6
26oo|8|رتـــ|يم|ن عل|ء|لدين |لسيد |بــــو حشيش قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــشيم|ء |يمن سعد خليفه4854|6
تـــج|ره ع شمسنور|ن ممدوح مصبــــ|ح صبــــح42567|
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم سم |لدري عبــــد| صقر323763
267o97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حسن|ء محمد شح|تـــه ق|بــــيل
2|75|oرهمحمد |حمد محمد محمد |بــــو سعده ندستـــ |لق|
تـــ |حمد ك|مل عمر|ن|354777 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
6o|326زر|عه طنط|ح|مد جميل ح|مد غريبــــ عبــــد|لع|ل
ى س| سليم عوض429675 طبــــ طنط|ف|دى ي
2866oo معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــين سيد عبــــد|للطيف |بــــو|لعن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدين| محمود حم|د محمود825734
6|23o3ندستـــ بــــنه|بــــدير حمدى بــــدير عبــــ|دى كليتـــ 
طبــــ |سن|ن ع شمسحبــــيبــــتـــ حس |م ع 2|3224
82554oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمرو|ن ع محمد كم|ل
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طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد نبــــيل عبــــد |لعزيز |لعدل مصط 92||68
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرن| محمد مجدى عبــــد|لمجيد |لبــــند|367495
6|383oيف دي|بــــ طبــــ حلو|نف|طمه نج|ح ك|مل 
9o95|9 تـــربــــيتـــ سوه|جوئ|م |لسيد عبــــد|لرحمن عبــــد|لو|حد
33243o ندستـــ بــــنه|محمد |يمن عبــــد|لحميد عبــــد|لغ كليتـــ 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشهد محمود فه |لعيسوى82|254
7578o4تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عيد عوده درويش
تـــج|ره طنط|حس |لسيد خميس |لشن|وى7|4338
وس865||8 تـــج|ره بــــ سويفميبــــول صل|ح شح|تـــه تـــ|و
ش|م عبــــد|لمنعم |حمد عفي 426435 علوم |ل|سكندريهه|جر 
9o67|o تـــج|ره سوه|جسمر رضو|ن محمود ع
د|ر |لعلوم |لفيومجه|د يوسف نبــــيل مغ|ورى245288
تـــج|ره ع شمسي|سم عص|م صبــــ حسن35845|
حقوق حلو|نمريم مصط زكري| ك|مل228847
8|456o|ندستـــ |لم |بــــ|نوبــــ عز رزق نصيف
علوم |لمنصورهنور |لهدى عبــــده |لحفن|وى محمد |678926
يم رزق أبــــو سمك93|8|5 معهد ف ص |ل|سكندريهأسم|ء محمد إبــــر|
||993oى رهحبــــيبــــه محمد محمد محمد |لم تـــج|ره |لق|
83o527حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييف ي | عبــــد|لر|زق |حمد
85|39oيم تـــج|ره |سيوطمحمد صل|ح محمد حن |بــــر|
2557|oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد فكرى محمد |لجز|ر
د|بــــ |لزق|زيق|منه | عم|د عبــــد |لع|ل |حمد|78279
د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |حمد عبــــد | محمد772862
3239o9يم عبــــدربــــه حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزينبــــ جم|ل |بــــر|
7o7349تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمروه سعد |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح
|573o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|من|ر محمد محمد |لسيد
34323o زر|عه مشتـــهريم|ن س| عبــــد|لعظيم مصط |لعو
6|o499تـــج|ره |لمنصورهه|جر حموده ح|مد محمد خريبــــه
4|oo|4|تـــج|ره طنط|حمد و|ئل حس غ|زي
83o763علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لن| عبــــد|لر| محمد
7o8|46ندستـــ |لمنصورهخ|لد عبــــد |لعزيز |لسيد سليم|ن فرج
36o787د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق| وليد محمد ك|مل محمد سليم|ن
2544o9معهد ف ص بــــنه|شيم|ء يح غريبــــ يوسف |لربــــي
|لسن |لم |ه|له ع|دل محروس فهيم بــــطرس765837
||826oرهد| |ل جوزيف يون|ن عبــــد |لمسيح تـــج|ره |لق|
4799ooور مقلد ش|م  د|بــــ |ل|سكندريه|رؤى 
ره|دين| سيد عوض ص|دق|23579 د|بــــ |لق|
4o748o د|بــــ |ل|سكندريه|س| صبــــ فتـــ ع |بــــو|لخ
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد جم|ل مو مو بــــدوى9992|4
6o43o7|ندستـــ طنط|سم|عيل س| |حمد محمد |لديبــــ

5o422تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد|لرحمن خ|لد قر ف|ضل
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ور|377|2 يم خليل |سم|عيل  وف|تـــحن |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
33o438 نوعيتـــ بــــنه|ن|ريم|ن فتـــ حسن محمد |لش|ذ
335o9||علوم ع شمسم مصط عبــــد|لمحسن عبــــد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ف|روق محمد عبــــد |له|226|68
6958o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع محمد عبــــد |لر|زق |بــــو |لمع
صيدله حلو|نمحمد خ|لد |لص|دق محمد عرف|تـــ782885
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخلود م|جد سعد ع بــــدوى39228|
6o566o|تـــج|ره طنط|يم|ن |لسيد |لمحمدى |حمد بــــره|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــ رفعتـــ |حمد حم|ده335462
ف |بــــو |لفتـــوح محمد |لكرد762493 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد |
رهحمد محمد عيد عبــــد|لغف|ر|8338|3 تـــخطيط عمر| |لق|

|45|o|طبــــ ع شمسحمد محمد ه| عبــــد |لحليم |لحتـــو
علوم |سيوطم|رين| ع|دل ف|رس شح|تـــه  7562|9
6428|oنوعيتـــ |لزق|زيقنرم عثــــم|ن عبــــد | عثــــم|ن محمد
337o79حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــتـــ رمض|ن محمد رمض|ن
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد ممدوح زكري| محمد عبــــد |لرحيم764387
طبــــ حلو|نيتـــ حن عبــــد|لر|زق طو |بــــوجل|له344773
يم|897|5| لسن ع شمس||ء عبــــد |لمنعم ري|ض |بــــر|
6o6799ندستـــ |لمنصورهمحمود وجيه خليفه ع
68o73|حقوق |لمنصورهشيم|ء ع طلبــــه ع عبــــده ف|يد

58o47|صيدله بــــ سويفلحسن جم|ل حل محمد
معهد ف ص طنط|ل|ء |يمن عبــــد|لمنعم |لسبــــ| صقر98|434
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد رض| عبــــد|لعزيز عبــــد |لحميد خليل262744
5o386o يم حس |لح|رو علوم |ل|سكندريهحمد عص|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهسل|م صل|ح عبــــد |لعزيز عمر||75734
4o25oo|حقوق |ل|سكندريهين|س حس|م محمود |حمد محمود
علوم ج|معتـــ د |طعمرو محمد سعد |لس|لوس77|623
تـــربــــيتـــ طنط|محمد عص|م محمد عبــــد |لحميد أم عطيه7||2|4
ه لط عبــــد|لج|بــــر |حمد|877953 تـــربــــيتـــ |سيوط  م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لبــــ| 268899
يم 9|8976 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمود ع |حمد |بــــر|
يم |لسعد |25896 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ه| |بــــر|
ره|عبــــد| |لسيد كم|ل ع |لفط|طرى847|42 عل|م |لق|

ندستـــ |لفيومعم|ر ج|بــــر ص|دق محمد|2||5
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|خ|لد مفرح |نور عبــــد |لموجود29|65

وف|تـــ|ندى جم|ل عزبــــ متـــو عزبــــ7|237| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء |حمد |حمد محمود  888265
23o997| رهسل|م |لسيد |بــــو|لحمد |لصغ طبــــ |سن|ن |لق|
8|7oo4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مرثــــ| صموئيل يوسف عبــــد|لنور|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه محمد عزيز |حمد862755
تـــج|ره ع شمسغر|م محمد محمد قطبــــ24824|
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يم حسن|758337 نوعيتـــ بــــور سعيدمنيه |حمد |بــــر|
838o47تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعم|د ع|دل سعيد جرجس
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسبــــ| حسن |لسبــــ|573|48
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد سم محمد عبــــد|لرحمن756877
5o68o3|يم غ تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ محمد عبــــد |لغ |بــــر|

252o8 وف|تـــ|رضوى طلعتـــ |حمد محمود مصط ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
635o8o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء |حمد عبــــد|لحميد محمد
6o5748 تـــج|ره طنط|كريم س|مح عبــــد |لستـــ|ر رشو|ن عبــــد
يم92|64| يم |بــــر| رهيف |سم|عيل |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــمريض كفر |لشيخمن|ر بــــش سيد |حمد محمد سيد |حمد3|4429
يم نجم|768634 ه حم|ده |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لعريشم
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد سيد |حمد بــــيو ||479|
8o56o8 نوعيتـــ موسيقيه |لم |جرجس س|مح ثــــ|بــــتـــ ز
ندستـــ |لمنصورهم حليم ري|ض حليم||6836
3o7|oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|يدى ع|دل محمد ز

5o6o25|ش|م |حمد عبــــد |لحميد د|بــــ |ل|سكندريه|حمد 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط ع|دل فوزي |حمد عبــــد|844289
|2|24oرهفيليبــــ ع|دل بــــرسوم |ندر|وس تـــج|ره |لق|
بــــه3||247 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود ع|طف محمد و
9o2247|تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد متـــو محمد صبــــره
يم مصط |لبــــستـــ5882|4 كليتـــ |أللسن سوه|جم مصط |بــــر|
ندستـــ تـــ.خ|مس رن| محمد عبــــد |لر|زق حسن فرج25699| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
6|o722|تـــربــــيتـــ طنط|ندى |لسعيد حس أغ
45o759تـــج|ره طنط|لميس |لسيد عطيه عويضه
329o79|ندستـــ بــــنه|س|مح طلعتـــ محمد صبــــ عبــــد|لفتـــ كليتـــ 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|طف عم|ر محمد عم|ر|265345

75o|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |سم|عيل عبــــد|لجو|د بــــيو
يم |حمد فرج |لدمرد|ش بــــرك|تـــ686285 طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــر|
6|7o65د|بــــ د |ط|عبــــ محمد محمد |لطن|وى
438558| |لسن |لم |حمد محمد محمد عثــــم|ن ع
تـــج|ره طنط|منيه محمد ع سليم|ن دره|||4342
علوم ري|ضتـــ طنط|عمر عبــــد|لفتـــ|ح محمد مصط |لمقمر3472|6
تـــج|ره |سيوطمحمود سو |ح تـــ|مر عبــــد|لنبــــي|82282
2|93|oعلوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عبــــد| |حمد قن|وى
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نسم|ء |حمد حس محمود|863658
د|بــــ سوه|ج| ل|ء ع|طف حس محمد|898756
49243oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |لسيد محمد |لسيد |لرشيدى
76694oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد جم|ل حمدى عبــــد |له|دى كيل معهد ع| 
33o849ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ول|ء ح|مد |حمد حسبــــ |لنبــــى
تـــربــــيتـــ |لعريشند حربــــ محمد نص|ر سليم34|768
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| |ء ه| شعبــــ|ن عبــــد |لحميد|8789|4
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كليتـــ |أللسن ج أسو|نم|دل ن| ج|د |لربــــ خليل73449|
يم|356373 علوم بــــنه|حمد سم عبــــد|لر|زق |بــــر|
6|o693علوم |لمنصورهض خ|لد |حمد حمزه
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد |حمد حس محمدعمر|ن342776 معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم س|لم محمد سل|مه|783737 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|
25oo79|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء حس|ن مو |لعربــــى
8264|oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر مجدي محمد يوسف |لنوبــــي

رهزي|د ط|رق حسن محمد6262| ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقدين| |حمد محمود |حمد عزيز|77376
ه محمد محمد |حمد|53482| لسن ع شمس|م
|556o8كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
يم محمد مصط 439465 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخجه|د ط|رق |بــــر|
7o8|o9علوم |لمنصورهندى سم محمود محمد سيد |حمد
ره|دى خ حسن مو29995| د|بــــ |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د | |حمد محمد عثــــم|ن 55|899
33997o| ن| محمود عبــــد|لحكم عبــــد|لعزيز حقوق بــــنه|م
ل|ل784342 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــ مصط حسي محمد 
4232o|| ى مر خلف مر تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد ي
يم ف|يد|366|6 يم |بــــر| رهسمر |لسعيد |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزينتـــ |يمن صل|ح |لدين محمد |للم|2|6|
79o562|بــــه محمد عبــــد |لمنعم تـــمريض بــــور سعيد حمد و
4o7|84د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|يدى عفي |حمد عبــــد |لحميد |حمد
339o5o حقوق |لزق|زيقعبــــ محمد عبــــد| |حمد |لطو
بــــي 8|2776 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نوره|ن محمد محمد |ل
9o4664  حقوق سوه|جمحمد سليم سل سل|مه
889o75|حتـــ وفن|دق |لم |  حمد حسن ع عز |لدين| 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررن| |حمد حسن |بــــو |لوف|497468
|49o7oره|نور| حمد|ن مح |لدين |حمد د|بــــ |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسهيله محمود حسن حس 849562
4328o|يم طه محمد خليل تـــج|ره طنط|منه محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهعل| ع|دل حس |لسيد  |د|42586
ن| ل|بــــ|ن وليم بــــش|ى7|86|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
فنون جميله فنون حلو|ننرم عزى سيمس عزيز |يوبــــ253|75
2|7o27ن| ح|زم |حمد محمد |بــــو|لسعود تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
9o2337 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمصط محمد محمود يوسف

تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد صبــــري طه54389
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمد ع|طف عبــــ|دي |حمد|83574
ه خ|لد سعيد عبــــد |لع|ل|38394| كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسم
|5492|| كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيه رض| محمد |لطنبــــو
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنوره|ن سم صبــــرى منصور543589
ندستـــ كفر |لشيخيوسف ه| سعد عبــــد |لحميد |لبــــره452427
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــيد عبــــ|س جبــــريل443475
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــشيم|ء جم|ل |حمد عبــــد |لع|ل |حمد767965
|د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن ه| فر|ج ع 46|3|8
ندستـــ طنط|محمد سل|مه محمد محمود عثــــم|ن|44864
6353|9| نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد محمد غ|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن صبــــري محمد |م محمد4479|
75o4|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعمرو محمد محمد قز|مل
52o95o حقوق |ل|سكندريهبــــسمتـــ كم|ل فؤ|د |بــــو|لعل| أبــــو |لعن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م |لدين محمود شمس |لدين جعفر جعفر 247828
معهد ف تـــمريض طنط| حمد ط|رق محمد ع |لق| |427427
لسن ع شمس|ه|جر |حمد |بــــو |لحمد محمد|6666|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د مدحتـــ محمود |لسيد |لش| 27959|
|656o5بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسوف|ء حسن |لسيد محمد
وف|تـــعمر عبــــد |لعزيز |بــــو |لفتـــوح |حمد |لسيد سلط59|753 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
258ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | عص|م يونس عبــــده

|29o4o| رهحمد محمد ز ع تـــج|ره |لق|
يم |لطيبــــ836423 معهد ف ص سوه|جمحمد سعيد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمروه أحمد عبــــد| |لسيد637652
ى|29|626 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|مه محمد ف|روق محمد |لم
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نع محمد ع حسن83||3|
85525oيبــــ تـــج|ره بــــ سويفيف ع|طف جمعه و
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسلوى حج|زى محمد حج|زى65967|
رهمروه خليل د|ود حسن39457| عل|ج طبــــي |لق|

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس |ده لبــــيبــــ محمد لبــــيبــــ43839
5o|3o4|يم فتـــ |لسيد تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد |بــــر|
75o828كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسهر مجدى سليم|ن س|لم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ره |حمد محمد |لسيد224|26
تـــج|ره بــــنه|محمود عزبــــ عبــــد|لفتـــ|ح عزبــــ327885
7775o2|صيدله |لزق|زيقحمد فكرى فتـــ أحمد عر|بــــى
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطر| | شو سليم|ن نو|ر 3|8|89
يم |لشيخ852|2| وف|تـــمحمد عبــــد |لمنعم عبــــدتـــ |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
68oo56نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه رض| فتـــح | خليفه |لسيد

حقوق بــــ سويفمجدى صديق جمعه عبــــد|75268
لس ج|مل|ن |دولف س|353789 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك

469o5ره|عمرو تـــ|ج |لسعيد محمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعمر رجبــــ |حمد عبــــد |لر| حس|ن 446693
نديه276582 يم |لعشم|وى |بــــو  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء |بــــر|
6o52|6 تـــربــــيتـــ طنط|رن| محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لر|زق
33o474| طبــــ |سن|ن طنط||ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد ز
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حمدى فرج |لعمورى|257746
494o99|نوعيتـــ |ل|سكندريهح|مد محمد عبــــد|لحميد ح|مد |لبــــن
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44o365صيدله |ل|سكندريهعو|طف |لسيد محسن محمد
تـــج|ره بــــنه|فوزى علوى محمد محمد778623
9|oo4||يم طبــــ سوه|ج ين|س |لسيد ع |بــــر|
رهمحمد عزتـــ حسن محمد7542|3 تـــج|ره |لق|

ف صل|ح |لسيد |حمد و|4|237 زر|عه ع شمسمحمد |
4446o9طبــــ كفر |لشيخيه عبــــد |لر|زق عبــــد |لحليم حس ش
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم محمود |لسيد حسن |بــــو |لعل|593|4
يم فرج|3429| لسن ع شمس|ي|سم سم |بــــر|
 |حه وفن|دق |لفيومه|جر |حمد |سم|عيل |لمتـــو66746|
ي528389 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد أحمد |لمس
6o7564 ندستـــ |لمنصورهأحمد محمد |لسيد |لحسن
تـــج|ره بــــور سعيدم عم|د محمد عبــــد |لع| فريد |لبــــط692632
ف فوزى محمد3|3597 رتـــ | تـــج|ره ع شمسز
7ooo36|يم طبــــ |سن|ن |لمنصورهسم|ء عل|ء |لدين |لمر |بــــر|
رهعمر محمد ع حس |4946| ندستـــ |لق|
|736o3ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن محمد محمود محمد
9|o383 طبــــ سوه|جندى محمد س| محمد عبــــد|لح|فظ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد محمد صل|ح محمد محمد محبــــوبــــ83|699
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ ي| حسن زين ف|يد8773|5
د|بــــ ع شمس|عبــــ خليفه عبــــد |لمنعم خليفتـــ867|6|
4o9858 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط| محمد فتـــ بــــسيو |لشيشي
27o5o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروم| صبــــ نقول| مرقص سليم|ن

33|5oره||ء عزتـــ ح|فظ عبــــد |لحميد |ل |ر د|بــــ |لق|
يم |لحسي 332787 ندستـــ بــــنه|عمر |حمد فتـــ |بــــر| كليتـــ 
769|43| كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشسم|ء ع محيسن ع
6|o|29يم قديس صيدله |لمنصوره|ء |لسعيد عبــــد|لش| |بــــر|
34oo9ف محمد محمد علوم ع شمسر|ن| |

تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن خ|لد محمد وف|52|449
علوم |لعريشسل|م شكرى |لسيد محمد خلف|766655
252|o7|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمد عبــــد|لرحمن مقلد
24o853د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عبــــد|لرحمن رأفتـــ حس رشدى ح|فظ
وف|تـــعبــــد |لرحمن ع|دل خليل |لسيد ص|لح783537 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
77o299تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم محمد محمود محمود أحمد ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم ه| ع محمد23||24
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خلود خ|لد خ|لد محمد6|7575
7o8324معهد ف تـــمريض |لمنصوره م |حمد محمد عبــــد |للطيف حبــــيبــــ
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد تـــوفيق محمد رأفتـــ مصط 4||638
|59658| ره||ء محمد محمد صبــــ د|بــــ |لق|
683|ooيم |لسعيد |لعدرو تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| ه| |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد|لعزيز |حمد |لش| 633755
م مصط |حمد |حمد|95||2| رهد حقوق |لق|
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علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد خ|لد عبــــد | |حمد974|76
26o665 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره محمد محمود أبــــو حسن
صيدله |لمنصورهمحمد مجدى محمد ع عبــــد |675423
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ع مصط كم|ل |ل|تـــربــــى25426|
4o6298د|بــــ كفر |لشيخ|بــــه | محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعظيم

د|بــــ |لفيوم|شيم|ء نجدى عبــــد |لحميد |لسيد67982
4o2|99د|بــــ كفر |لشيخ|جه|د سليم|ن حمدن| | |حمدغ|لبــــ
9o4868 م|م صيدلتـــ سوه|جنوره|ن |لسيد عثــــم|ن 
84oo7oعلوم ري|ضتـــ |سو|نمروه حس بــــغد|دي |حمد
76889o|ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن |حمد محمد يونس
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد عبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم |95|||5 ك.تـــ. ف للبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |لسيد محمد مسعد سعف|ن679399
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأمنيتـــ صل|ح ع|رف زنبــــ| عبــــد|534564
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نميمه خميس فيصل ع منصور|527526
32o846|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد غز|ل سيد محمد
7699|3| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه نبــــيل |سم|عيل |بــــو |لعط| مو
9|75o9  |صيدلتـــ |سيوطمريم |حمد عبــــد|لسل|م عبــــد
85678oيم خليفه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره خليفه |بــــر|
7o73o6|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |حمد رش|د عبــــد |لحميد
زر|عه ع شمسه|جر ع عبــــد|لغ عبــــد|لر|زق228324
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمروه نذيه بــــدير محمد |لخو439276
طبــــ |سن|ن |لمنصورهد | رض| لط |حمد سيد |بــــو غط|685727
2395o4|ره|م| فتـــ ص|بــــر |بــــو|لعل تـــج|ره |لق|
طبــــ ع شمسمنتـــ | خ|لد |سم|عيل |حمد شح|تـــه9|6343
رهمن|ر |يه|بــــ صبــــ ع محمد39338| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|دى مجدى كم|ل فرج رزق |752539
حقوق بــــنه|محمد حس|ن محمد حسن ع343994

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه منصور منيص مفتـــ|ح|6235
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|سم عبــــد|لن| محمود عبــــد|لوه72364

يم752232 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقحبــــيبــــه محمد |بــــر|
ندستـــ |سيوطي| محمد عبــــد|لغ عبــــد|  6|8892
ندستـــ كفر |لشيخي محمد |لسيد محمد |بــــوخليل448573

46o85يم عبــــد|لو|حد ره|ندى |س|مه |بــــر| د|بــــ |لق|
2ooo3|يم م خ|لد محمود |بــــر| خدمه |جتـــم|عيه |لفيومد
تـــج|ره ع شمسسيف |حمد حس عي 65|23

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحسن|ء خميس محمد حسن |لشيخ495893
88o|o4  تـــربــــيتـــ |سيوطديفيد ح|تـــم جرجس |سكندر
9|o473 حقوق سوه|جسندريل| عرف|تـــ عبــــد|لعزيز حس
صيدله |ل|سكندريهمحمد س|مح فؤ|د ع حسن ف|ضل429463
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء |حمد جم|ل عبــــد|لحفيظ عيد|62|253
696|o8 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسميه عبــــد |لسميع حسن عبــــد |لسميع
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335|o8تـــج|ره ع شمسه|جر محمد |م عبــــد|لعزيز
|358o6د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ |س|مه سيد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|من|ر |حمد |حمد محمد عيد489357

يم محمد|52675 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد فيصل |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
طبــــ |ل|سكندريهندرو حليم نصيف حل سليم|3226|5
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددير مهدي محمد |حمد849933
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن محمد فرح|تـــ |بــــو|لمك|رم426994
24862oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل محمد ع |لجندى
64o9o2 وف|تـــعم|ر ي| حس |حمد حس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
835o6o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|جه|د محمد محمد خري
رهمحمد شعر|وى محمد ع ع|شور6|2232 ندستـــ |لق|

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد ط|رق عبــــد |لحفيظ يوسف7384| ل|ك|ديميتـــ |لم
نوعيتـــ كفر |لشيخل|ء |لرحمن ع|دل عيد محمود |بــــوعم85|439
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م| محمد |حمد محمد|32437|
8o9279تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لوه|بــــ ن|جح عبــــد|لوه|بــــ محمد
336o5oد|بــــ بــــنه|مريم جم|ل |حمد عبــــد|لرحمن|
د|بــــ |لزق|زيق|ند| عبــــد |لد|يم |لسيد عثــــم|ن3958|6
تـــج|ره بــــنه|سعد عبــــد |لحكيم سعد محمد |لش|ف86|687
6288o3يف |حمد خليل قطبــــ نوعيتـــ |لزق|زيقم|جده 
يم محمد عبــــد|لجو|د محمد|5|6|23 وف|تـــ|بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ |لسويسزي|د محمد |سم|عيل عبــــد|لع|ل 888762
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن عبــــد |لمنعم حن محمود776557
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد مندوه |لحسي شوم|ن|758558
يف عبــــد|لستـــ|ر عن| 947|26 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
2438o7|د|بــــ حلو|ن|سم|ء رفعتـــ كم|ل عبــــد|لخ|لق
326o97تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ف|يز |لنبــــوى |لسيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صل|ح محمد عطيه ك|مل35263|
|لسن |لم |ند| محمد حس |حمد8959|8
نوعيتـــ كفر |لشيخآيتـــ عل|ء |لدين سليم|ن حسن سليم|2|4398
88|o52 تـــمريض |سيوطمن|ر |حمد مصط محمد
476o27ف شو عوض جوده  |حه وفن|دق |لفيوموق |
29|o32يم |بــــوسمره |بــــوسمره رهين|س |بــــر| حقوق |لق|
|35o82حقوق حلو|نعبــــد |لحميد عل|ء عبــــد |لحميد |لسيد
85o659 تـــج|ره |سيوطمحمد صل|ح |لدين سيد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|ر| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |67662|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى فتـــ سعد خميس497522
زر|عه ع شمسزمزم م حمدي |مبــــ|بــــي عبــــد |649|2|
حقوق حلو|نحمد |بــــوعيطه ربــــيع ص|بــــر|229862

3o|68تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنوره|ن محمد صل|ح عليوتـــ
|3723oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |س|مه محمد محمد شح|تـــه
يم فوده محمد يوسف|38273| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــر|
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69o867تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهروضه |يمن ع فرح|تـــ
د|بــــ |لزق|زيق|مريم |سم|عيل محمد |حمد عبــــد |لد632486
||554o كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسي| عل|ء |لدين حس مصط
5|664o |معهد ف ص |ل|سكندريهس|ره مسعد حس بــــلتـــ
687o39| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن حسن عبــــد |لرحمن مصط
6o6588يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريكريم |حمد |حمد شعيبــــ لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مصط جم|ل فؤ|د |لسيد عفي 344399
5o6747يم |لسيد يم |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى ع |بــــر|
7o822oعلوم |لمنصورهوليد عبــــد |لتـــو|بــــ عوض |سم|عيل |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد | محمد فتـــ عبــــد |لغ |بــــو ع| 7764|5

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م خ|لد حس دسو |55344
ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء فتـــ ع|بــــدين بــــل|ل4273|4

يف |حمد محمد|625|5 معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ء 
يم |لشيخ ع 99||26 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى مسعد محمد |بــــر
رهحمد حس ممدوح عبــــد|لعظيم|244668 تـــج|ره |لق|
ندستـــ د |طمحمد حسن محمد |لفيش|وى|62328
63|8|8| تـــج|ره |لزق|زيق|ء عوض | |حمد عوض |

علوم |سيوطرن| حسن حس محمد796|6
زر|عه |لمنصوره محمود |لمغ|زى عبــــد |لمقصود|68975
89637o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|رفل |مجد |نور سمع|ن
8|8o22|م مصط محمد محمود |د|بــــ |لم |د
6288o6 ف ع محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مه| |
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ن|ء حسن يوسف محمود|25|52|
5o72|8 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء ج|بــــر عبــــد |لع| عبــــد |لمقصود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد |لسيد |م|م|33592|
لس عبــــد|لمسيح ظريف فلتـــ|وس359248 تـــربــــيتـــ ع شمسك

734o3| حقوق |لفيوم|ء رجبــــ سيد قر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمود |يمن محمد ك|مل785969
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ عثــــم|ن محمد محمد شلبــــى675675
يف97|28| رهبــــسنتـــ محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لق|در  حقوق |لق|
7o3254| علوم |لزق|زيقمنيه محمد محمود مصط |لعو
437o8oيم |لشل يم مسعد |بــــر| علوم كفر |لشيخسم|ء |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورندى عص|م |حمد ع |بــــوعيش|832|5
7o89|8 ندستـــ |لم |حسن نبــــيل حسن |حمد |بــــو |لعن
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن نبــــيل محمد ف|ضل |لسيد|697699
7o2787د|بــــ |لزق|زيق|محمد حسن محمد سليم|ن |لنو
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم|ل محمود حس محمود عفي |9222|5
9o22o7  |تـــربــــيتـــ سوه|جم|جده محمد ولد محمد عبــــد
2345o9رهمصط |حمد محمد |حمد محمد حقوق |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويس بــــ|دير |يه|بــــ ك|مل ن|ن||87962
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء مصط أحمد |لتـــر|س|9|4328
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ر|ن| |حمد عز محمد786743
تـــمريض  بــــ سويفعل|ء حس سيد حس 27|56

د|بــــ |سيوط|دين| صل|ح ص|بــــر جويد 39||88
كليتـــ طبــــ أسو|ن|ء رمض|ن محمود عطيتـــو|847345

3|5o6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | بــــدر حسن حس |لر|ف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد |س|مه محمد |لحسي عمر|ن486757
تـــ كم|ل فتـــ مو276||4 |د|بــــ طنط|ن
7o658|ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى فرج عبــــد |له|دى فرج |لمتـــو
443626| علوم كفر |لشيخيم|ن |يمن محمد غيط عبــــد|

53o9|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفروفيده |يه|بــــ فوزى فه
ى ج|بــــر ع 756859 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر خ
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــسمتـــ سعيد محمد مصط  |بــــوزيد|843|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد شح|تـــه عبــــد |لحميد سعيد265959
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|جل|ل ك|مل محمد |لبــــيو8425|6
35|o28كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسص|بــــرين شحتـــه محمد سيد حسن
طبــــ |ل|سن|ن |لم |مل محمد شفيق محمد|853788
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم | مصط |لسيد يوسف |لشن695669
يل ج |لزق|زيقيه طلعتـــ محمد حسن|699227 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
3355ooحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى ط|رق محمد غريبــــ
2545o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مجدى محمود محمد
9o56|9 حقوق |لمنصورهس|ره عمر محمد حسن
7o6|47|ندستـــ بــــور سعيدس|مه ر|شد |حمد |لعدل
ف عبــــد |لر|زق فرج278|2| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمود |
8879o||يم معتـــز محمد |حمد تـــج|ره |سيوط بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عبــــد|لرحيم |ل|م |بــــو|لعدبــــ محمد5||842
25|oo3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميوسف |لملي مصط حم|د
6|33o3علوم طنط|آدم محمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لحليم
4|8o68يم تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنجل|ء حل عبــــد |لمقتـــدر |بــــر|
4867o7تـــج|ره |ل|سكندريهعمر مصط |بــــو|لعن مصط |حمد
|28o94|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه حس محمد عبــــد |لرحمن
حقوق د |طآل|ء سعد |لسعيد محمد مو سليم|624358
ره|دين| |س|مه عبــــد |لو|حد حس 32687| د|بــــ |لق|
76o66|| علوم ج|معتـــ |لسويسل|ء صبــــ |حمد خلف |
تـــربــــيتـــ سوه|جرض| |يمن محمد محمود ||5|92
25o2o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــغ|ده |حمد عبــــد|لحميد ع
88672o تـــربــــيتـــ |سيوطن|ديه عبــــد|لتـــو|بــــ محمد عبــــد|لكريم
763o52كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|طمه محمود |حمد محمود ش|فع
معهد ف ص |سيوطف|طمه محمد كم|ل محمد |8|889
رهمحمود معتـــز محمود محمدعصفور7587|2 تـــج|ره |لق|

يم حمد64947 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط سيد |بــــر|
44|5o|ر ش|كر محمد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد عبــــد |لظ|
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92o846 تـــج|ره سوه|جيف خ|لد س|لم حسن
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أمل ري|ض صل|ح ري|ض7377|5
624o3oبــــي عبــــد |لخ د|بــــ د |ط|حمد جم|ل عبــــ|س |ل
ح|ن|92|275 ره|ء شح|تـــه خليل ع  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
35o887ندستـــ شبــــر| بــــنه|سمر ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح ع
35o36|لس مجدى مختـــ|ر نسيم عطيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
ندستـــ |لم |نرم محمد |حمد عبــــد |لعزيز773569
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوف|ء ص|بــــر تـــوفيق |بــــو حل|وه254974
8353|oعلوم بــــورسعيدعزه |حمد عبــــ|س محمد
بــــ | عج498|32 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمود عبــــد|لمنعم و

2569oرهسل عص|م |لسيد |بــــو|لفتـــوح ندستـــ |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمود رفعتـــ |لسعيد |لسيد66337|
معهد ف ص طنط|مينه مصط مبــــروك |لسيد سل|متـــ|432366
36|o69ندستـــ شبــــر| بــــنه|نور |لدين نزيه |بــــو |لخ عبــــد|لمؤمن
ى |لشح|تـــ مر776427 نوعيتـــ |لزق|زيقمروه خ
62o|5oف عبــــد|لكريم بــــدر معهد ف ص بــــور سعيدحمدى |
4o85|7ه ش تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حسن محمد محمد عبــــد | 
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد |لشبــــر|وى |لس|د|تـــ |لهو|رى 675727

يم عبــــد |لمطلبــــ8|277 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر |حمد |بــــر|
يم عبــــد |لمنعم عبــــد 696354 رتـــ|س|ره محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره طنط|يح محمد رمض|ن شلبــــى محمد83|2|4
26|23oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمد |سم|عيل محمد
4858o5|حقوق طنط|نوره|ن ع|مر محمد رش|د ع|مر شه
علوم |لزق|زيقمنيتـــ |حمد ح|فظ محمد|55|629
34o66oن| محمود عبــــد| عبــــد|لر|زق صيدله |لزق|زيقم
ره|رو|ن محمد |حمد حج|ج8|3222 ثــــ|ر |لق|
ف|45374 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخخ|لد |لمغ|زى عبــــد |لمنعم محمد 

د|بــــ |لفيوم|سم|ء عط| شعبــــ|ن ع|شور||6|65
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  يه ن| فؤ|د |لسيد|4|8966
ى257987 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفتـــ |لسيد فتـــ |لهم
4o4|83|يم |حمد |بــــو|لحمد د|بــــ دمنهور|سل|م |بــــر|
52o7o2كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|جر عمرو محمد عبــــد |لخ|لق
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه ن| فريد محمد ري|ن|685278
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م متـــو |لسيد حج|ج||248|5
ش|م محمد من متـــو محمد6882|| رهرول|  تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ فرج |لسيد محمد عيد|346495
9|4|7o  تـــج|ره |سيوطجه|د |يمن مصط محمود
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمل ن| نص حموده|784|62
|759o7د|بــــ ع شمس|جه|د خ|لد محمود محمد |لسيد
52o545د|بــــ دمنهور|نوره|ن صبــــ محمد مسعود
2842o4| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف خض
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22|2o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسض خ|لد |حمد سليم
فنون جميله فنون |لم |نه|ل خ|لد ف|روق |سم|عيل852559
تـــج|ره كفر |لشيخل|ء فتـــح | |حمد محمد عون|89|437
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حبــــيبــــتـــ ع محمود ع 354556

رهحس|م |لدين ر|فتـــ عمر عبــــد |لحكيم45239 حقوق |لق|
5o3859|رهحمد حسن |لسيد |حمد عوض د|ر |لعلوم ج |لق|
6o5245تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ محمد جوده عبــــد |لرحمن |لسيد

ره|تـــسنيم عرفتـــ عبــــد |لحميد محمد89556 د|بــــ |لق|
6o7||8تـــج|ره طنط|ف|رس عص|م ح|مد سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|سم وليد ع عبــــد |لع|ل عبــــد |لحليم32|763
| صبــــرى مصط محمد مو7542|| رهي تـــخطيط عمر| |لق|
||5o5oد|بــــ حلو|ن|م|رين| |كرم جميل جرجس
يم سيد34|242 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم وجيه |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |لسيد فؤ|د فتـــح | عبــــد |لغف498859

د ربــــيع ج|بــــر محمود||729 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومن|
كليتـــ |أللسن سوه|ج يم|ن عبــــد|لع|ل حس حسن|897738
77832o| ندستـــ |لزق|زيقحمد س| |حمد مر |لخو
ى4|345| حقوق حلو|نويد| محمد حن بــــح
6882|oتـــج|ره بــــور سعيدض محمد عبــــد | ق|سم |لشح|تـــ
47625oحه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن خ|لد أحمد فرح|تـــ سليم|ن| 
4|4|o5| |ى ع|بــــد |لكيل قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء خ
وف|تـــم | ه| ص|بــــر عزيز636|6| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء ج|بــــر طلبــــتـــ خليل|632367
حقوق |لزق|زيقمحمد عيد عبــــد |لرحمن غريبــــ4||784
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه عط| محمود مغربــــى227742
تـــج|ره ع شمسشيم|ء عبــــد|لحميد فكرى محمد5694|3
يم|4845| ر |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود محمد عبــــد |لظ|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|وق صبــــرى متـــو محمد |لخر| 448799
8o6742تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد جم|ل |حمد ج|د
د|بــــ |لزق|زيق|محمود |لعربــــى |لسيد محمد غنيم629926
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعمر ع|دل عمر |لسيد س|لم من8|97|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حم|م عبــــد|لرحمن محمد862277
2|96o4د|بــــ ع شمس|ر| | |حمد |نور محمد |لخو|ص
84|8o9|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|لغف

وف|تـــعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لعظيم محمد جعفر29|28 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
78o797| تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد محمد عطيتـــ حس
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمتـــ مصط عبــــده بــــط|ح348332
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لش| بــــخ|طره |سم|عيل 487|54
يم حسن38|482 د|بــــ دمنهور|يوسف محمود عبــــد|لمحسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ منيه غريبــــ فؤ|د حسن|924579
ف مر |لبــــند|رى حس 4825|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم|لك |
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778|64| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس|ء |لسيد عبــــد |له|دى عبــــد |
64o|37 يم محمد محمد محمد  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمر|م مصط |بــــر|
د|بــــ بــــ سويف|جيه|ن محمد |لسيد محمد467|64
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد صبــــ مسعد محمود زيد|ن436382
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقغ|ده محمد |بــــو عبــــده |بــــو عبــــده محمد776589

طبــــ بــــ سويفحمد حسن |حمد محمد|57569
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــه|جر |لسيد عبــــد|لر|زق عثــــم|ن256836
لسن ع شمس|ندرو |ي | كرلس عوض||67|2|
رتـــسحر |حمد حسبــــ |حمد|23973 علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطسعد محمد سعد |لدين |بــــوضيف  |6|922
تـــج|ره دمنهورعمر ع عمر ع |حمد462753
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | عزتـــ جوده عبــــد|لص|دق775238
يم محمد62|7|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |جم|ل عبــــد|لن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد س| عبــــد|لخ|لق محمد|337974

نوعيتـــ |لفيومرحمه محمد محمود جوده85425
2o649تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد بــــدرى ج|بــــر عدوى

63o5|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|دى ممدوح محمد محمد عرفه
7oo747|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد محمود |لسعيد ص|لح |لسبــــ
757o5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس محمد مصط محمد محمد مو
تـــج|ره بــــ سويفحمد كم|ل |بــــوزيد جمعه|823584
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن محمود ع مو484794
7698o2|ه |حمد ن ك|مل حبــــيبــــ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم
44o457كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمريم |سم|عيل يوسف بــــدير |لعط|ر
تـــربــــيتـــ |لعريشي|سم سم |حمد محمود |لحج|وى767884
226o95رهعبــــد| يح سعد محمد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |لسيد خ |342998 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|حمد محمد |بــــر|
علوم |سيوطرح|بــــ رض| عبــــد|لنظ محمد  6|8843

تـــج|ره بــــ سويفعمرو جم|ل رجبــــ فتـــح |لبــــ|بــــ22||5
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف شعبــــ|ن ر|شد تـــر عبــــد |لمجيد446383
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نلي محمد |حمد مصط 335348

9o|76تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ح|تـــم محمد محمود
حقوق حلو|نل|ء عبــــد |لجو|د عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |67295|
ه |لسيد عبــــد | |لسيد محمد|6|6|64 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسم|ء ع|دل عبــــد|لمنعم محمد عيد|633768
49685oح تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنسمتـــ |لسيد محمد |لسيد |لسيد 
34o544تـــج|ره بــــنه|عمر جم|ل محمد حج|بــــ
زر|عه كفر |لشيخعمر محمد عمر |لسيد |حمد عمر23|442
ف ومس|حه |سيوطصل|ح محمد ز|يد ع 886555 ك.تـــ. ف رى و
9o9377|ه رفعتـــ سعد عبــــد|لحفيظ كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن م
6oo69oيم عبــــد |لجليل محمود رزق |د|بــــ طنط|سم|ء |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ نور|لدين عبــــد| |حمد  888365
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4753o| ندستـــ |ل|سكندريهبــــيتـــر د |ن عويضه تـــ|مر حن
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود عم|د|لدين مبــــروك ر| 53559

حقوق د |طعم|د عبــــد |لعليم سيد جمعه5645|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف عم|د|لدين ذ محمد |لشن|وى|47638
42o248تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــسمتـــ صبــــ |حمد محمد فوده

66o92صيدله بــــ سويفمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ قطبــــ محمد
يم ن332626 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شكرى شعبــــ|ن ع |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |ر عبــــد|لنبــــى حس عبــــد |لنبــــى خ 867|27
49238oتـــج|ره طنط|محمد عم|د عبــــد|لمحسن |لديبــــ
4o|o|4يم خليل تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د عمر محمد إبــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدد | عبــــد |لعزيز عبــــد | سل|مه محمد765742
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر عبــــد |لعليم عبــــد |لمنعم عبــــد |485279
4o747||تـــج|ره |ل|سكندريهروضه عي عمر ع عبــــد
68949o ه محمود محمد عبــــد |لعليم محمود معهد ف ص |لمنصورهم
ش|م |حمد عمر|ن67476| |مريم  لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
85o866تـــمريض |سيوطمن|ر |يمن عبــــد|لق|در |حمد
|5o739لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|زي|د محمد حسن |حمد عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ بــــنه|ر| | عبــــد|لمجيد محمد |له|دى عبــــد356533
62|6o4تـــج|ره |لمنصوره زكري| |حمد محمد منتـــ
693o62بــــ تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير منصور محمد حسن |بــــو |لد
ى ز مرقص سليم|ن||66|3 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوستـــ | بــــ
92|29o|ندستـــ سوه|ج سم|ء ج|بــــر محمد محمود
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| ن| |بــــو |لمع| عبــــد|لمع 624542
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لبــــ|سط محمد|||2593
تـــمريض سوه|ج  بــــ|نوبــــ روم| مبــــ| بــــش|رتـــ|922253
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحسن ع ج|د|لكريم سعيد836237

د|بــــ حلو|ن|س|ره حس |حمد رضو|ن|26|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|لرحمن سم محمد حف 2758|3
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم| ع|دل محمد عبــــد|لفتـــ|ح شعيبــــ|339456
7o|2o6ش|م سعد |م |لعربــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر 
2358o4ف حسن عبــــد| |لسيد ره|رو|ن | د|بــــ |لق|
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد خ محمد رش|د |بــــو شح|تـــه|846|6
6|o32| طبــــ |لمنصورهخلود عبــــد|لحميد بــــديرعبــــد |لمقصود
62743|| نوعيتـــ |لزق|زيق|ء سليم ع فرح|تـــ ع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط ع |لسيد مصط 824624
243288| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء محمد رمض|ن ج|د |لمو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس|م مجدى عبــــد|لع| ملي 39|259
497o68تـــربــــيتـــ دمنهوري|ر| يوسف عثــــم|ن عثــــم|ن |لملهط
4o|395|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ل|ء عزتـــ |لغريبــــ |لغريبــــ
م|37326| ره|ندرو س| حن| سيد ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدمر|م ك|مل ع محمد764878

Page 265 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8o75o||ه |حمد عبــــد| |حمد د|ر |لعلوم |لم |م
تـــج|ره بــــور سعيدرحمه عثــــم|ن ع |حمد |لش|622564
5o45o5تـــربــــيتـــ |سكندريتـــج | ع|دل نخله مرقص
7o36|5| ندستـــ |لمنصورهحمد حمدى عبــــد |لحميد |لبــــر
يم عبــــد |229558 ره|نوره|ن محمد محمود |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد بــــيو عبــــدربــــه262384
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــد| | محمد |حمد محمد محمد |ل |697279
تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء عبــــد|لر| محمود ع 845567
77867o|رهحمد جم|ل شفيق |حمد طبــــ |لق|

يم عبــــد |لعظيم53435 علوم بــــ سويفلشيم|ء ن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهمحمد محمود مصط ع327929
يم8293|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمهند عم|د |حمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقبــــش|ر منصور عبــــد |لخ|لق مح|ربــــ4|7846
224o3oرهدع|ء محمد شعبــــ|ن عبــــد |لع|ل ع حقوق |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمتـــ س| |لسيد عبــــد|لبــــ| بــــدر|لدين7|7768
تـــج|ره ع شمسفرح محمد محمد محمد خليل6984|2
6994o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحسن|ء ع |حمد ع
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن محمود محمد رش|د ج|بــــ |249438
صيدله |ل|سكندريهمحمد وليد ع |لغر|بــــ386|25

صيدله بــــ سويفعمر نبــــيل عبــــد |لعزيز شوربــــ |5435
8|7o||كليتـــ حقوق |لم |نجل|ء فتـــ عبــــد|لع| محمود
د |سليم س|لم|768929 طبــــ بــــورسعيدسم|ء مج|
ف |حمد محمد49249| ه | ره|سم د|بــــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لعزيز |لمغ|زى خ 328228
9|225o د|بــــ سوه|ج|سوز|ن من|زع سليم|ن ع
529o3|علوم ري|ضتـــ طنط|مصط |لسيد سعد | مصط كف
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمه محمد وجيه مر عز |لعربــــ432646
ل|ل867|63 د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه محمد محمود |لزين 
|343o8رهه|جر |سم|عيل محمد |سم|عيل تـــج|ره |لق|
حقوق طنط|جل|ل |حمد جل|ل عبــــد|لع| ع|مر493987
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لرحمن عبــــد 24572|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |لصنف439388
7o6o66يم ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــي| رمض|ن محمد محمود |بــــر| م |لع| 
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفشيم|ء عبــــد |لفتـــ|ح عويس عبــــد |لفتـــ|769748
9o5|o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسمر حس حسن ع
27326oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نطه محمد حسن ح|مد
ندستـــ ع شمسعمر عليم ع س|لم عبــــد |لو|حد62447|

637o7تـــج|ره بــــ سويفمحمد نبــــيل محمد |حمد ح|فظ
7o27|5|د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ
36585oرهمحمد محمود طه محمد طبــــ بــــيطرى |لق|

9o|75تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عك|شتـــ عبــــد |لعزيز عك|شتـــ
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26486o|يم عي عبــــد|لع|ل ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
4o3437تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن خ|لد حسن محمد ع خليفه
22|o49|د|بــــ حلو|ن||ء سعيد عبــــد|لرحمن محمد مندور
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ محمد عبــــد|لرحمن |لسيد |لمشد|246374
76o63oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسند| سعد |لسيد محمود
4|5o87|تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء محمد ع محمد |لغن|م

2o744|يم عمر يم محمد عويس |بــــر| ندستـــ ع شمسبــــر|
9o262|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد جم|ل عبــــد|لحفيظ عبــــد|لحليم
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس| |ر فرج حسن محمد35735|

ره|مريم ح|تـــم محمد عبــــد |33478 عل|م |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقكريم محمود عبــــد|لجليل محمود636675
22|6ooكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحسن نبــــيل محمد متـــو
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء ع حسن |بــــوزيد|848454
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جي|سم ع|طف محمدع يوسف6777|6
د|بــــ ع شمس|ع |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لستـــ|ر |بــــو |لفتـــوح دروي42225|
92o239 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدير زيد |لعج| محمد حسن
م قلدس  7472|9 تـــمريض |سيوطريه|ن غليون سيد
44357o|ف حل عبــــد|لغ |لجمل د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء |
يم |حمد حج|بــــ||34522 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد |بــــر|
9o6625 ف نمر لبــــيبــــ طبــــ |سيوطجورج | |
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ عبــــد| محمد سويلم355593
6o74|2ندستـــ طنط|عبــــد | سعد محمد شتـــ|تـــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لصبــــور عصمتـــ عبــــد|لصبــــور بــــك 824563
775o95يم شعيبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد | شعبــــ|ن |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حبــــيبــــه خ|لد سعيد |حمد |سم|عيل9|392|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لشح|تـــ عبــــد |لجيد محمد |بــــو 84|436
693882| د|بــــ |لمنصوره|حمد |لسيد محمد متـــو رف|
52424oيم عبــــد |لجو|د ع زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــرو|ن نبــــيل |بــــر|
77757o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |من|ر محمد طه محمد حس|
ره|ن |س|مه عبــــد|لوه|بــــ مصط ||975|2 ثــــ|ر |لق|
صيدلتـــ سوه|جي|سم عبــــد|لحميد ح|مد ق|سم|3|847

ره|دير حمدى |لسيد محمد |حمد337|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر فؤ|د عبــــد |لنبــــى|493|2 رهسم|ء م| طبــــ بــــيطرى |لق|

|2435oفنون جميله فنون حلو|نرحمه مدحتـــ محمد |بــــو ش|دي
8983o3 يم طبــــ سوه|جي|سم عمر عبــــد|لل|ه |بــــر|
|53|o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن |سم|عيل محمد عبــــد |لجو
رهمحمد |حمد عبــــد|لحميد |لشي325549 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم ع754243 يم ع |بــــر| ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نرن| |بــــر| كليتـــ 
4|988oتـــج|ره كفر |لشيخط|رق محمد مو عبــــد|لفتـــ|ح محمود
ثــــ|ر |لفيوم|ه|يدى ع عل|م ع237994
3546o2زر|عه ع شمسس|رتـــ سم مصط محمد
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زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسم|ح رض| ع ع422835
د|ر |لعلوم |لفيومحمد جمعه فتـــ حس |8||494
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رح|بــــ صل|ح ح|مد ع |42|89
33964oمعهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |لسيد يوسف |لسيد
9o233o تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود |حمد محمود محمود
ى |حمد ج|د|529636 ندستـــ |سيوطحمد ي
يكل698797 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــل|ل محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمقصود 
253o9|ر |حمد صبــــرى صقر ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه ط|
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطميوسف |لسيد يوسف غ|زى |لبــــن|453823
8o|392| تـــربــــيتـــ |لم |حمد رض| محمد ع
8|6o3|تـــمريض |لم | ديل حم|د سيد |بــــوبــــكر
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقريه|م رمض|ن حس |حمد |حمد خليل786483
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء ن|  |د حبــــي |23||77

3|o74|ره|ء ع|رف محمد محمد تـــج|ره |لق|
زر|عه طنط|فرج مرتـــ|ح ق|سم مر|جع3644|5
3554|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|من|ر عل|ء ع عمر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسن|ء محمد حسن محمود عبــــد|لرحمن343972
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر صل|ح لط محمد حسن25576|
683o53 ف كم|ل |لدين عبــــد |لعزيز مصط تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |
ى486782 حقوق |ل|سكندريهمحمد ط|رق عبــــد|لسل|م |لع
يم ع عبــــد|لمنعم سل|مه638298 طبــــ |لزق|زيقكريم |بــــر|
24939oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ده مجدى عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لبــــ|رى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعل|ء جم|ل |نور محمود356|83
3567|o|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس||ء |يمن طلبــــه |بــــو زيد
4o6625تـــج|ره كفر |لشيخأيتـــن أم ع محمد  |ره
معهد ف تـــمريض |لمنصوره وق ع محمد ع عوض684499
4o5475| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه محمد |لعربــــى |لسيد عبــــد |
|4496oرهخ|لد ي زكري| |لسيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه |لزق|زيقعبــــد |لعظيم |بــــو |لق|سم محمد عبــــد79|784
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|شم محمود ش|ف محمود بــــك 265782
ثــــ|ر |لفيوم||ء يوسف |حمد عبــــد |لمنعم |حمد3|652|
23o423رهمحرم سيد محرم سيد حقوق |لق|

هندى محمود عبــــد|لرحيم فرج |25386 نوعيتـــ ج
ف |لمتـــو محمود8|6792 معهد ف ص |لمنصورهمحمد |
45|63oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |يمن محمود |بــــو ط|لبــــ
|6696o| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنيه ن|فع شعبــــ|ن عبــــد |
معهد ف ص |ل|سكندريهخ|لد صبــــ |لسيد محمد شلبــــي424645
|2o244يم صيدله ع شمسبــــيشوى ز فؤ|د |بــــر|
علوم طنط|س|ره محمد عبــــد |لحميد بــــرك|تـــ |بــــر|24|43
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه مجدي محمد مهدي34|835
27o56oلسن ع شمس|يوسف |لقس يوحن| فؤ|د فرج
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542o99يم حسن د|بــــ دمنهور|محمد خ|لد محمد إبــــر|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نول|ء مجدى سل|مه عبــــد|لجيد|3845

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر رض| محمد عبــــد|لكريم|873|8
ن| ن| لط سليم جرجس|9|678 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
د|بــــ سوه|ج|مصط خ|لد عبــــد|لرحيم ق|سم |89772
8|4o34|تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م من محروس فرنسيس
7o5526علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم|جد محمد رمض|ن محمد رمض|ن
|2o355|وف|تـــحمد س| سيد سيد رزق معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه ي| محمد عبــــد |لر|زق |بــــو |لعز7239|6
273o24ى عبــــد |لعزيز م ن| محمد خ تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دين
842o5|ين |بــــوزيد عبــــد|لكريم |لر|وي تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىش

6o73|تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء عمر |حمد تـــم|م
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن فيصل محمد ز حسن776473
6o2o|4د|بــــ |لمنصوره|سمر |حمد مصط |حمد |بــــويوسف
5ooo9o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمع|ذ نبــــيل ق|سم حميده عبــــد|لل

وف|تـــ|سعيد حس |حمد محمد45535 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
زر|عه |لزق|زيقمحمد حسونه ع عبــــد|لحفيظ825|64
6o97o6تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد |بــــو غديتـــ
7o33ooتـــج|ره |لزق|زيقمروه محمد |لغمرى منصور ش|ميه
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي|سم |حمد عبــــد |لق|در ك|مل حسن 483368
75o858تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |يه|بــــ |حمد |ل |د
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف عمرو محمد فر|ج محمد|634|75
يم عبــــد|لعظيم8674|8 طبــــ |لم |ف|طمه مصط |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|ري|ن مجدى مليك فهيم 888546
9||76o يم محمد ر|شد ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
622o22|حقوق د |طحمد |لسيد عبــــد|لر|زق عثــــم|ن عيد
4o6o94تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنعمه بــــدر محمد محمد ع
92o2|9  معهد ف ص سوه|جم|ريه|م |يمن فتـــ ز
علوم ع شمسف|طمه مأمون محمد محمود حس 95|236

ره|سل س|مح |حمد محمد5|42| د|بــــ |لق|
علوم |لمنصورهف|طمه محمد محمد خليل |لش|ف676367
7o636oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرو|ن عز محمود محمد م |لع| 
يف5572|| حقوق ع شمسكريم خ|لد ع 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مصط محمد مصط حس 995|69
ره|مريم سعيد بــــخيتـــ  |د2|2236 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم عبــــد|لغ حسن فرح|تـــ498588 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| |بــــر|
يم عبــــد|لرحمن||7|628 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لشهيد محمد سلوم|27828
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريه|م |حمد حسن محمد326855
7o6o76| حقوق |لمنصورهحمد محمد عبــــد |للطيف محمد عبــــد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف نبــــيل عبــــد |لنبــــى عبــــد |لستـــ|ر775253
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يم ع محمود|836873 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــتـــس|م |بــــر|
|د|بــــ طنط|سم|ء |لسيد محمد خط|بــــ|36|4|4
7927ooيم محمد د|ر |لعلوم |لم |محمد |نور رمزى |بــــر|
7745o6نوعيتـــ |لزق|زيقرؤى لؤى صل|ح عبــــد | محمد سليم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــول|ء لط عيد ص|لح||2523
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهآيتـــ محمد ع|دل محمدصل|ح ك|مل رحومه7645|5
علوم |سيوطمن|ر سيد جمعه يونس 885654
265|4oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شكرى ع|دل شكرى محمد عي
6|7|99| ف |حمد |بــــو مو عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخل|ء |
756o29ي يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمصط محمود محمد ي لم
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد ع زيد|ن269985

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يه|بــــ محمد ند|42558
8486o6| يم عوض | لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|زه|ر |حمد |بــــر|
وف|تـــم |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن|62228| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o96o4ندستـــ |لمنصورهمحمود |لسعيد محمد عبــــد |لح|فظ
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ س| محمد |م|م عبــــد|لرحمن|339463

353o7|يم تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء محمود |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعمرو |لسيد محمد محمد عبــــد |||3||7
23o394تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفهد سيد بــــديوي عبــــد|لحميد
|375o9رهعبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسم طبــــ بــــيطرى |لق|
9o3744|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يم|ن |حمد عمر |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد سيد محمد يوسف23633|
يم شحتـــه |لسيد2|7767 صيدله |لزق|زيقمحمد شحتـــه |بــــر|
4o8933د|بــــ طنط|حسن سليم|ن حسن سليم|ن فوده|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر محمد يوسف خ |25669
27o297| |علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد رفعتـــ ذ ر| ش
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد| محمد شبــــل ن|يل|26853
صيدله حلو|نسم|ء سعيد طلبــــتـــ |حمد  |ل|356859
8o8667|طبــــ |ل|سن|ن |لم |عمر |حمد سعد عبــــد
5o27|9كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور|ن محمد |لسيد قبــــي |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريه |ر محمود |حمد |نس ج|د |445744

7o465علوم |لعريشه|جر س| |حمد عبــــد|لجو|د
4o97o8 تـــربــــيتـــ طنط|عل| عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف محمد
يم عبــــد |لع| |لفيو 8946|5 معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــ ع |بــــر|
7732o4ف محمد عبــــد|لغف|ر ندستـــ ع شمسمحمد |
ندستـــ |ل|سكندريهمصط عل|ء |لدين محمد حسن |لحد87|527
5373o4د|بــــ دمنهور|رو|ن |حمد عبــــد |لمطلبــــ محمود قنديل
33|o|5 نوعيتـــ بــــنه|يم |لحسي حس |لحسي
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|دى فخرى من فخرى |يوبــــ34842|
6|329oيم رجبــــ محمود عبــــد|لمجيد بــــ|ش علوم |لزق|زيق|بــــر|
زر|عه طنط|ي|سم يونس محمد سم |لنج|ر434552
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33o379 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرن| ن| حس ع مصط
ش|ن763567 علوم بــــورسعيدسهيله خ|لد جم|ل |لسيد د
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود عص|م |لدين |حمد حس |لصبــــ438756
علوم ج|معتـــ |لسويسن |حمد ع عبــــد |لرحيم254|75
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر مجدى |حمد فوده449968
25|o47|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محسن عبــــده |لرشيدى
يم 822|35 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سل|م عص|م عبــــد|لص|دق |بــــر|
رهنور| |حمد فتـــ |لغريبــــ42476| طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ول|ء |حمد محمد عي |لج|ويش645732
معهد ف ص |لزق|زيقل|ء |يمن محمود |لسيد|634255
76o|87ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|ع سيد ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح
7|o4o4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه مجدى |لسيد محمود جبــــل
75672oندستـــ |ل|سم|عيليتـــخ|لد محمد |حمد دي|بــــ
|28o8o رهمحمود شكرى محمد |لسيد مصط ندستـــ |لق|
6o24o5معهد ف ص طنط|د | خ|لد محمد |لسيد عظمه
ر عبــــد|لرؤف جمعه|328|25 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد ط|
4o33o5يم |لن تـــج|ره |ل|سكندريهدين| يح عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

ه نبــــيل شح|تـــه |حمد|45644 تـــربــــيتـــ حلو|نم
تـــمريض  بــــ سويفم| محمد عبــــد |لجيد |حمد|52|52

د|بــــ |سيوط|زي|د ع حس عبــــد|لعزيز 875544
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد صل|ح محمد أم |لدسو عي765333
علوم |لزق|زيقسم|ء صبــــرى ج|بــــ | حس ج|بــــ |8|||77
6oo57oمعهد ف ص طنط|ف|رس |لسيد رمض|ن طلبــــه
27|339| ه فتـــ رمض|ن ع تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
52o2o4زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهد | محمد محمد يونس
9|o587  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جيوسف سعد |لدين مهر|ن عثــــم|ن
ر حسن محمد832849 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ي|سم م|
6o2938محمد |لمحمدى عبــــد | بــــرسيمه| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــد| |س|مه عبــــد| عبــــد|لخ|لق265745
يم |حمد عبــــد|لجليل|5|8686 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نيه |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد ري|ض عبــــد |لنبــــى|498857

رهرح|بــــ محمد عطيه محمود37235 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحسن|ء حسن عبــــد |لمنعم سيد |حمد4637|4
يم محمد |لسعد 9|4228 زر|عه طنط|ندى محمد |بــــر|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |عبــــد|لبــــ|سط محمد يوسف حم|ده834863
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد مدحتـــ محمد عبــــد |لحميد45849|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد جل|ل عبــــد |لستـــ|ر |بــــومسلم محمد3|3|62
ه7|4959 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر زكري| منصور حس |بــــوح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |لسيد رش|د حس |36|7|3
78639oخدمه |جتـــم|عيه |لفيومبــــ|سل محمد حس |لسيد حبــــش
4o666| حقوق |ل|سكندريهس|رتـــ |لسيد محمد |حمد |ل|شمو
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|د|بــــ طنط|دين| عبــــد | |حمد |م جبــــر644627
تـــربــــيتـــ بــــ سويفند| جم|ل عبــــد |لر|زق |حمد52874

43o565زر|عه طنط|تـــ ن محمود |لخربــــتـــ|وى
44o97o|صيدله |ل|سكندريهيه عبــــد |لسل|م محمد حسن
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر |س|متـــ |لسيد |حمد بــــدوي477389
78o6|2يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم| محمد عبــــد |لجليل محمد |بــــر|
8o7753| فنون جميله فنون |لم |يرين عم|د ص|دق مو
معهد ف تـــمريض طنط| عزتـــ عزتـــ محمد |لنج|ر|43362

3292oندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد خ|لد سيد محمد ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشريه|م ع|طف مصط  |ش مصط 4|7677
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدس|مر |بــــو |لفرج حل |بــــو |لفرج622437
طبــــ حلو|نله|م عبــــ|س ع |لمرد| |637475
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه فتـــ عبــــد |لجليل محمد حسن24|683
يد حس عبــــد|لع|ل422384 تـــج|ره دمنهورأيه طلعتـــ أبــــو|ل
24oo23 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــ|سل |يه|بــــ وجيه عبــــد|لمع
9o266o|ه ع محمد |حمد تـــربــــيتـــ سوه|ج م
843||oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه عبــــد|لمنعم محمد بــــغد|دي
علوم بــــورسعيدنه|ل جمعه بــــدوى |حمد8|6752
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن |يمن سليم|ن محمد |لش|ل|247882
حقوق بــــورسعيدنه|ل ص|لح محمود مبــــ|رك769855
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد محمد عبــــد|لسل|م سيد |حمد يوسف54||33
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل جم|ل يوسف عبــــد |لفتـــ|ح48||6|
9o|488 معهد ف ص سوه|جحسن خ|لد |حمد عبــــد|لرحيم
24963o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء س| كم|ل زيد|ن

ره|منتـــ | عم|د عزتـــ مصط ع|شور4685| د|بــــ |لق|
رهرحمه عم|د رجبــــ غريبــــ267446 د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |لمنصوره|عم|ر ي| لط |لمغ|زى مو688244
35o9o3تـــج|ره ع شمسه|جر محمود جم|ل عبــــد|لمنعم
حقوق حلو|ن|ء عص|م محمد عبــــد|لرحمن|325597
ثــــ|ر |لفيوم|منه عم|د محمد جويله59569|

586o6صيدله بــــ سويفمروه عبــــد |لع| تـــم|م محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء محمد محمود محمد 586|88
يم مش686269 حقوق |لمنصورهممدوح عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |بــــر|
43o|57تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم رزق ند| رزق
ى |مجد |لفونس مرقص27945| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نش
ف محمد سعد رمض|ن38|434 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|ره |
حقوق |سيوطمروتـــ |لسيد محمد فؤ|د محمد |لعز| 345494
يم محمد ع255289 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــوق ه| |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ع|دل زينو ع مني448646
تـــج|ره دمنهورن |حمد صبــــري |حمد محمد عنبــــ8864|5
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــح|زم عمر ن |لدين عبــــد|لمنعم محمد643522
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8o3686 لسن |لم |ند ع فؤ|د ع|
|د|بــــ طنط|ندى رجبــــ محمد عبــــد | بــــحيبــــح6|4327
تـــج|ره ع شمسمحمد تـــه| محمد |له|دى |لتـــه| ج353797
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد |لسيد |لسعيد محمد |لسندوبــــي2|7628
68o9o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخ|لد عم|د محمود عبــــده |لبــــ|جورى
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوف|ء ع مو محمد مر626|44
7o6677|طبــــ |لمنصورهحمد ط|رق |حمد بــــرك|تـــ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسه| صبــــره صد ع 2|8779
يم عطيتـــ|899737 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج سم|ء عل|م |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد جم|ل عبــــد|لعزيز بــــيو سل|مه5|2477
42o62o|د|بــــ كفر |لشيخ|س|مه س|مح |م |لسيد خط|بــــ
يم عبــــد |لعزيز علوه|36||6 معهد ف ص طنط|آيه |بــــر|
رهنه|ل منتـــ كرم حس 457|3 تـــج|ره |لق|

884992| ه صفوتـــ ج|د|لربــــ عي د|ر |لعلوم |لم | م
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس||ء محمود سعدى محمود|782898
69o676 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم وليد جم|ل |لمر
زر|عه مشتـــهربــــتـــ س| س|لم عو|د349475
244764| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد عبــــد| ح|مد عبــــد| ل|
تـــربــــيتـــ حلو|نيه حمدى خ |حمد|9634|2
د785289 صيدله |لزق|زيقصبــــ|ح صفوتـــ عبــــد |لحليم |لمتـــو محمد و
|4o39oرهمنتـــ | |حمد يوسف |حمد عثــــم|ن عل|ج طبــــي |لق|

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفجه|د س| ن|جح محمد58486
وف|تـــحمد كم|ل جمعه محمد جمعه|765636 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|45|9oف عبــــد |لعظيم محمد حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مرو|ن |

|465o |كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــود|د حس|م محمود |لورد
7o||o5|د|بــــ |لزق|زيق|حمد ع|مر محمد ع|مر يوسف
4532ooد|بــــ كفر |لشيخ|محمد ي| محمد حسن حسن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرؤف ن| جوده |سم|عيل |246645
د|بــــ دمنهور|يم|ن حسن محمد ع|شور|499256
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| عبــــد|لع|ل خو|جه9|2583
322o62حقوق |لمنصورهم محمد صل|ح يسن عمرو
رهوق |يه|بــــ ف|روق عطيه |حمد23|44| حقوق |لق|
تـــج|ره سوه|ج حمد خ|لد ع عليو|2982|9
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود |سم|عيل يسن محمود836955
444|4oزر|عه كفر |لشيخصل|ح ع |لسيد ع كريمه
2367ooرهمريم محمد |حمد ح|مد |حمد صيدله |لق|
2543o9ره|ندى حم|ده محمود |لجم|ل ثــــ|ر |لق|

ره|سيف |لدين محمد حس مصط محمد9659| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|مر محمد مر محمد رزق262225
|4o44|تـــمريض ع شمس من|ر ع سعيد |لجز|ر
6283o5معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمؤمن صل|ح محمد |لبــــكرى محمد محمد
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معهد ف ص سوه|جعل| ص|بــــر عبــــد|لعليم |بــــو|لعل|ء 899868
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محمد حشمتـــ زرينه666|25
9o395| خدمه |جتـــم|عيه |سيوطند| |لسيد محمد يونس
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ن محمد محمد محمد |لبــــسيو 77986|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد حم|ده عثــــم|ن |حمد |لدسو 9433|6
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن طه محمد طه |مر|475327
ندستـــ |ل|سكندريهف|رس عنتـــر مو حل|وه622|45
777o7| تـــج|ره بــــور سعيدبــــ|سم محمود عبــــد |لع|ل مصط
44339oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعمر سعيد عبــــد|لجو|د |لسعيد حسن
88o245  تـــج|ره |سيوطف|دى فوزى فه ع|زر

22|o8|ره|ء ط|رق سعيد عيد تـــج|ره |لق|
يم|29|68 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |مجد محمود عثــــم|ن |بــــر|
783o84|د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد |لسيد خليل |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد ن| عبــــد |لمقصود محمود محمد765692
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد سعيد عبــــد |لرحمن بــــل|62454| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره |سيوطه|جر رمض|ن سعد طه362555
88o4|9 تـــج|ره |سيوطم | يعقوبــــ عبــــد|لنور عبــــد|لمل|ك
ف محمد حسوبــــه|2857| ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |
يم سم منصور محمد629343 حقوق |لزق|زيقمحمد |بــــر|
ف فوزى مصط |بــــو |لمجد|69729 طبــــ |سن|ن |لمنصورهف|دى |
د|بــــ ع شمس|حمد ع|دل |لسيد ع |لش|ذ |353545
ر ه| |لسيد |بــــو بــــكر57|54| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|
45o328ندستـــ طنط|ع خ|لد ع عبــــد |لع|ل
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد خ|لد بــــيو |لسيد |لشه|بــــى27788|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننو|ل |يمن محمد |مبــــ|بــــى|2487
62o|5يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|حن|ن ع|دل حبــــيبــــ |بــــر|

ل|ل|9542|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم| طه محمد طه |لمن 
د|ر |لعلوم |لفيومنسمتـــ ربــــيع عبــــد|ل محمد72578

3||o4oوف|تـــمحمد خ|لد محمد |لسعيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
27o862علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفؤ|ده |حمد كم|ل ع|مر

رهبــــس|م بــــدوى محمد سيد29|32 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ج|بــــر عبــــد|لحليم حسن|4794

د|بــــ |سيوط|بــــه حسن محمد بــــكر |89449
7o9|2oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمن|ر عبــــد |لبــــ| |لشح|تـــ عبــــده ع
يم ج462534 ف ح|فظ محمد |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد |
329o65علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد سم عبــــد| بــــيو حسبــــ |لنبــــي
|6286o |تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر محمود ع عبــــد |لش
معهد ف ص ري|ضه سوه|جف|م |لبــــدرى بــــطرس فريج 898732
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــآيه عبــــد|لفتـــ|ح أحمد فؤ|د4|4997
تـــج|ره طنط|بــــتـــ | محمود حسن ع غ|479257
ندستـــ حلو|نمحمد عص|م عبــــد|لستـــ|ر مر325345
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بــــ|له|686463 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسل|م ن مو |لمتـــو ع 
5o8|o5علوم طنط|ه|جر |حمد عبــــد |لحميد |حمد عر|بــــى
تـــج|ره سوه|جم|رين| ر| بــــخيتـــ عبــــد |7|393|
42o4o2 نوعيتـــ كفر |لشيخسوز|ن عبــــد |لحكيم |لحم|دى مو
طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود جم|ل صبــــ عو|د مرغه72|345
طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمد |لسيد ع تـــمر3|3399

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد سيد ع48696
5|o36||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد حس عبــــد |لع| شيبــــه
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد |لسيد خليل رش|د476368
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ع|دل ج|بــــر قديحه253995
5|37o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن منصور سعيد شعبــــه
حقوق بــــنه|ند| عبــــد|لن|صف |لشح|تـــ عبــــد|لعزيز59|339
783o4oد|بــــ |لزق|زيق||ء عم|د محمد |حمد محمد |حمد

7|83oتـــربــــيتـــ |لفيومرنيم رض| فهيم عزيز
7799|oى عبــــد |لمجيد محمد ف|يد طبــــ |لزق|زيقوس|م ي
|4838oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد محمود محمد نور |لدين
تـــمريض |لم | عبــــ ع عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لغ |5||82
رهه|جر |لسعيد محمد |لبــــند|رى346464 د|ر |لعلوم ج |لق|
345o62| تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن محمد محمد |حمد عفي

د|بــــ حلو|ن|حمزه عز|لدين |لسيد عبــــد |لر|زق39322
يم |حمد عبــــد|لخ|لق فرج|229952 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
7|oo44د|بــــ |لمنصوره|بــــه محمد محمود ص|لح محمد
69o9o9د|بــــ |لمنصوره|نعم|تـــ منصور ع |لبــــي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمؤمن حسن محمد حس |62578
25||6oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم | مل|ك عبــــد|لمسيح عطيه
يف حس |بــــو |لعل| لط 47448| رهمصط  تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ طنط|حبــــيبــــه محمد حسن محمد عبــــد |لخ|لق2743|4
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد صل|ح صبــــرى عبــــد|لعزيز||6|794
5o4736تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم محمد عبــــد | محمد ع
صيدلتـــ بــــورسعيددع|ء محمد محمد عبــــد |لسل|م |لغو||55|69
62ooo2|تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د خ|لد شوقتـــ |لر
ف محمد محمد ح|مد حموده34|446 ندستـــ |ل|سكندريهع|دل |
62o867 حقوق د |طف|رس محمد |حمد |لسعيد مصط
تـــربــــيتـــ دمنهورمصط محمد عبــــد |لع| مهد|وى 493382
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد| | صل|ح محمد |بــــو |لعل|77|348
ندستـــ |لمنصورهطه عفي طه محمد |لص|نع695855
7658|o نوعيتـــ بــــور سعيدمنه | محمد عبــــد |لعظيم محمد شمس

74o58تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدى محمد حميده مر|د
يم سل675539 علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن حل سعد |بــــر|
يف452363 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد محمد محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طخ|لد ع|دل طه |لعو|د6355|6
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69o333صيدلتـــ بــــورسعيدسلوى حسن عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع|مر
نوعيتـــ عبــــ|سيهدير عمرو عبــــد| |لسيد |بــــو ش|دى73|343
د|بــــ ع شمس|ي|سم ي| عبــــد|لمعز محمد238795
3254o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد عبــــده |حمد
ره|يوسف محمد ع ع |لسيد569|3| د|بــــ |لق|
8|47o3|ه خلف عبــــد|لحليم |حمد |د|بــــ |لم |م
3|3o76|ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد ع|مر
44o|35يم عبــــد|لجو تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |ده عبــــد|لنبــــى |بــــر|
رتـــ|تـــيس  |ء |لدين عبــــد |لمنعم محمد عبــــد643842 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ ع شمسعمر |حمد عبــــد |لعظيم س|لم مبــــ| 26899|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمر |حمد فريد محمد سليم|ن789533
د|بــــ |لمنصوره|محمد مجدى عبــــد |لمجيد ج|دو جميل|68477

|8o46ى ع |حمد د|ر |لعلوم |لفيومدين| ي
9|o|82 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىم|ركو |لقمص شنوده عجيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيم|ن محمد محمد |سم|عيل|62|57|
887|o4 ف حكيم صغ طبــــ بــــيطرى |سيوطم|رين| |

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومعبــــد | حس عبــــد | محفوظ69644
ي676292 د|بــــ |لمنصوره|رن| رض| محمد مر |لع
6o3429زر|عه |لمنصورهثــــري| |حمد م |لدين عرفتـــ تـــر
6o8253|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء مصط |حمد محمد سويلم
تـــج|ره ع شمسعمرو عص|م محمد محمود62637|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لمع مخلوف834|25
9o|7o6 تـــج|ره سوه|جسيد محمود محمد محمود
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد محمد فهيم ص|لح |لبــــيك|766834 معهد ع| 
رهمحمد حمدى سيد عبــــد|لغ ح|فظ|83|35 د|ر |لعلوم ج |لق|
لسن ع شمس|س|ره عبــــد | رمض|ن ج|د عبــــد |لبــــ48896|

د|بــــ بــــ سويف|من|ر سيد محمد ص|دق59535
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد خط|بــــ عبــــد |لع|ل |حمد |لشبــــر784957
42|6o|| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد حسن صبــــ محمد عبــــد|لبــــ

ف |حمد محمود مو33|6| ره|سهيلتـــ | د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ص|بــــرين |لسيد |لمحمدى عبــــد |لعزيز محمد738|78
6279o5|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد |لسعيد مصط عبــــد |لمجيد
معهد ف ص |لمنصورهم| مسعد |لشح|تـــ |لدري |682942

رهبــــسنتـــ محمود محمد عبــــد |لغ 33463 تـــج|ره |لق|
426o|3| د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء محمد وحيد محمود |لبــــسيو
7o522|حقوق |لمنصورهحس|م محمد مو محمد مو
نوعيتـــ عبــــ|سيهك|رول ن| فتـــ ري|ض336488
87984o  صيدلتـــ |سيوطحسن|ء جوده جمعه عبــــد|لجليل
5o5684معهد ف ص |ل|سكندريهم |حمد عبــــد |لر|زق عبــــد | ه|رون

25o64|فنون جميله فنون حلو|نيتـــ عيد سعيد ج|د
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| ع|دل محمد عبــــد |لسل|م |لبــــردو 35892
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تـــربــــيتـــ طنط|رحمه حس عبــــد |لرسول مهدى مسلم427983
تـــج|ره طنط|رن| |س|متـــ طه |لرف|645582

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن سيد محمد عبــــد |لبــــ| 54222
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمن|ر عربــــى مصل محمد |لنفي2|3422
24o649|ره|محمد |لعربــــى محمد عبــــد د|بــــ |لق|

5o684علوم بــــ سويفمحمد |لحسي سيد عبــــد|لوه|بــــ
يم234236 ره|عمر بــــ|سم عبــــد|لنبــــى عبــــ|س |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ي| عبــــد|لحكم عبــــ|س خ|لد234768
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــجه|د عم|د |لدين عبــــد|لعزيز عبــــد|لسميع22|352
7o395o|يم محمود حسونتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه محمود |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع|دل مو حنونه|769594
893o8| تـــج|ره |سيوطر| | فليبــــ ظريف حكيم
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه |حمد محمد ع سيد|حمد4|4|77
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمصط مجدى |سم|عيل مر 767347
ف محمد محمد 74|923 علوم سوه|جشيم|ء |
7o7|74|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلشيم|ء |لحس |لسعيد |بــــو |لمع
يم|58692| رهيم|ن |حمد فؤ|د |بــــر| حقوق |لق|
35o86| ره|نو|ره مصط بــــيو مصط ثــــ|ر |لق|
24778oيم شح|تـــه |لصعيدى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومح|زم |بــــر|
6967o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلشيم|ء لط حس سيد |حمد عوض
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد ممدوح |حمد ع دويد|ر83|487
36o96|تـــربــــيتـــ بــــنه|غ|دتـــ محمد محمد جل|ل محمد ح|مد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمه محمد متـــو عك|شه7882|6
معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ل ن سليم|ن |حمد |لزي 653|52
9oo879|د|بــــ سوه|ج| يه بــــخيتـــ ح|مد محمد
تـــج|ره ع شمسسندس عص|م صل|ح سعد326936
رهس|ره محمد محمد محمد حسن |لش232793 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممصط عبــــد|لحكيم ع حسن عبــــد|277779
ند|وى|3863| ه عص|م سيد  كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم طه عبــــد |لفتـــ|ح |حمد77|625
يم 469||9 يم |حمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد| | |بــــر|
4|o697حقوق طنط|ش|م محمد ط|رق عبــــد|لسميع |لطيبــــى
علوم سوه|ج يه عص|م حسن عبــــد|لمطلبــــ|898272
علوم كفر |لشيخصف|ء سعيد رمض|ن محمد |لنج|ر8486|5
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ش|كر محمد محمود حطبــــ8|7773

4267o| رهمصط محمد ف|روق |م محمود طبــــ بــــيطرى |لق|
|د|بــــ |لم |ف|تـــن فتـــ عثــــم|ن حميدتـــ3455|

معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لسيد فوزى |لسيد محمد693649
ر26873 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لظ|

تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لكريم ع |87548
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |يمن محمد |لسيد عطيه|648723
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صيدله |لمنصورهرو|ن |س|مه فتـــ يونس زيد|ن675347
68o382صيدله |لمنصورهعص|م محمد |لسيد كربــــ|ل
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعز|لدين سعيد محمد عمرو عط|||52695
3529o6تـــج|ره ع شمسمحمد زكري| محمد ثــــ|بــــتـــ
68o925د|بــــ |لمنصوره|شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطه|له حسن |حمد عثــــم|ن 878496
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود وجدى محمد عبــــ|س|4439|
542o|7زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد | محمود عبــــد | ع قريطم
حقوق |سيوطعمر صل|ح |لدين محمد محمود  |87572
ى6382|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طخلود خ|لد محمود خ
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد خ|لد سعد |لسيد|352752
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــتـــسنيم ع |حمد عثــــم|ن425539
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ن عبــــد |لحميد حسن  بــــدر دليور537333
9o5|75|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد محمود حس|ن |حمد
6878o2 يم فرج حس تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود |بــــر|
9|o853|حقوق سوه|ج حمد ج|د|لربــــ محمود عثــــم|ن
صيدلتـــ سوه|ج حمد حل |حمد محمود|33|897
7o73o8|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يم|ن |نتـــص|ر ن محمد ع در|ز
د|بــــ حلو|ن|مريم و|ئل عفي محمد عفي 59|39|
4o2966تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف عبــــد|لحميد |م عبــــد|لوه|بــــ
علوم طنط|حن|ن س| |لمحمدى محمد خ 2663|6
فنون جميله فنون حلو|نرحمتـــ محمد |حمد حسن9579|3
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومه|جر ع|دل عبــــد|لعزيز ع س|لم97|357
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم | حسن |بــــو|لمك|رم عبــــد|لبــــ|سط22|855
تـــج|ره ع شمسيوسف جم|ل سيد |سم|عيل6453|2
معهد ف ص |لزق|زيقنج|ه س| عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز جميل255|77
3535o|تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح
32o997|يم يم محمد |بــــر| ندستـــ ع شمسحمد |بــــر|

4|9o5|رهحمد سيد عبــــد |لمنعم |لسيد ندستـــ |لق|
6o6495| يم عبــــد ندستـــ |لمنصورهأحمد بــــش إبــــر|
ري |ل|482245 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن رأفتـــ فتـــ |لجو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممينه بــــش ع|مر فرج|9|2649
تـــج|ره طنط|عبــــد | جل|ل محمود عبــــد |لعزيز429957
77|28oيم عج|ج ه رأفتـــ |حمد |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد |س|مه سليم|ن |حمد ف|يد|245844
9|o9|7 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود ي| |لش|طبــــى محمود
2|8585| تـــج|ره |سيوطمينه ع محمود ع
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|منه | خلف سعد |لدين عبــــد|لل|ه759899
ف محمد محمد سيد |حمد37|698 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمروه |
7746o3يم محمد |له|دى تـــه| عم كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيه | |بــــر|
علوم ري|ضتـــ حلو|نسم|ء سيد عبــــد|لعظيم محرم|9434|3
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حقوق طنط|ند| ممدوح محمد محمد |لسي498498
69324o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحن|ن ح|مد حسن ش
تـــج|ره |سيوطمحمود م |لدين عبــــد|لشكور عبــــد|364|89
7|234oتـــربــــيتـــ |لمنصوره |لعربــــى ع عبــــده محمد |لطويل
6o233|| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيم|ن |لسيد محمد |لمر
78o3o9تـــج|ره |لزق|زيقلشيم|ء صبــــرى |لشو|د عبــــد |لق|در
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|عل|ء رزق عطيه محمد422478
تـــج|ره بــــ سويفيوسف محمد محمود |حمد|326|8
622o55| يم محمد عبــــد|لمنعم عبــــد معهد ف ص بــــور سعيديه |بــــر|
ى695724 طبــــ |لزق|زيقشيم|ء محمد محمد ع |لبــــحق
6o9782ر|ن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه محمد محمد محمد ز
ف شعبــــ|ن مصط |بــــو |لعبــــ438599 تـــج|ره طنط|خ|لد |

2o844|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|بــــ|نوبــــ عطيه نبــــيه مرقص
|د|بــــ |لم |عبــــد|لق|در تـــو عبــــد|لق|در عبــــد|لسميع67|824
يم55579| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعزه ط|رق محمد |بــــر|

ل|ل شعبــــ|ن ر|تـــبــــ5|675 صيدله بــــ سويفعبــــد|لرحمن 
5|6273| ف رزق عبــــد| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسم|ء |
685o64حقوق |لمنصورهحمد ح|زم |لسعيد عبــــد |لحميد جعفر
طبــــ ع شمسسم|ء |حمد محمد |حمد|782393
45o659|ق|وى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء س| تـــوفيق |ل
5o68o7تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــين محمد ق|سم محمد |لص|وي

3o492رتـــ|لي حس|م سعيد محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمنيه عطيه رزق | عبــــد|لمل|ك|6823|5

4|o|7رتـــ ف|طمه محمد عبــــد|لمجيد عبــــيدو تـــمريض |لق|
علوم حلو|ن |ر مجدي ك|مل عو|د96|42

تـــج|ره ع شمسسيد صبــــ سل|مه درويش349524
تـــج|ره |ل|سكندريهلؤى حس|م |لدين محمد |حمد س|لم477896
د|بــــ |سيوط|لميس ع|صم يوسف ح|مد29864|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ول|ء محمد محمود عبــــ|س223792
344o5oري تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود مسعد عبــــد|لر|زق ق|سم |لجو
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |بــــوحبــــيل محمود سليم|ن523482
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيوستـــ | ن| |ديبــــ عبــــد|لمل|ك77|323
2|66o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد محمد سعد بــــيو
ف|ن| جميل حن| يوسف27949| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن
7624o6وف|تـــزي|د محمد شح|تـــه حسن محمد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ره بــــدر عبــــد |لحميد عمر متـــو4|385| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــز
8o2o86صيدلتـــ |لم |عبــــد|لمسيح عم|د شح|تـــه |سكندر

88o52 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن رجبــــ محمد حس
9o8792 د|بــــ سوه|ج|نبــــيله ع|دل حمد|ن عمر
25892o |نوعيتـــ |شمونمحمد فوزى محمد |لورد
معهد ف ص بــــنه|وس|م مصط عبــــد |لفتـــ| ح مصط ص92||27
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35533oكليتـــ |أللسن سوه|جيتـــ محمد صبــــرى محمد ع شمس |لدين
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |لسيد ع محمد88|46|
ف |حمد عبــــد|لعزيز336456 د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |
رهع رج| حمدى |لبــــدر|وى44478| ندستـــ |لق|
ندي|348643 تـــج|ره ع شمسسل|م سعيد |لسيد |لسيد 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد سعيد عبــــد| عبــــد|لعظيم|339654
9oo639 يم طبــــ سوه|جفدوى جم|ل ع |بــــر|
287o96تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمحسن عطيه
زر|عه ع شمسحمد مصط ك|مل متـــو |72|35|
6o4263علوم ري|ضتـــ طنط|مرو|ن عبــــد |لوه|بــــ عيد محمد مرو|ن
تـــج|ره ع شمسعمر محمد عص|م محمد عطيه2286|2
32o627تـــج|ره ع شمسع|دل محمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد
62oo67تـــج|ره ج|معتـــ د |طر| |لعربــــى عمر حسن عتـــم|ن
34ooo8معهد ف تـــمريض بــــنه| يتـــ عبــــد|لسميع محمد عبــــد|لسميع محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | عبــــد |لن| |لسيد مصط 753244
4o5932|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ|ء سم عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح
رهم|رين| فتـــ وليم شح|تـــه229267 علوم |لق|
49738oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنتـــ| مصط درويش عودتـــ
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيم|ن محمد حس م|ريه|432976
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرو|ن |حمد سيد |حمد غر|بــــ436684
254o49يم |لجم ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| جم|ل عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره طنط|ك|تـــرين سعد فهيم سعد صليبــــ966|43
267o54تـــربــــيتـــ بــــنه|دى عبــــد|لقوى مو عبــــد|لقوى
68253oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــس|ندى ع|دل فؤ|د رزق صليبــــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس عبــــد | محمد غريبــــ55424|
وف|تـــمحمد |حمد ع|دل خ|لد خليل783828 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o3293|كليتـــ حقوق |لم |حمد مصط محمد بــــهجتـــ
3366o6معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمتـــ محمد |حمد |لم|ل
2459o5تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد سعيد |حمد فتـــ عبــــد|لر|زق
علوم كفر |لشيخيمن عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد89|442
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد | محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لمعد|452242
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طدين| جمعتـــ لط |لزفتـــ|وي9|66|6
رهحمد محمد يوسف |حمد|23884| حقوق |لق|
يم عبــــد |لحليم محمد48525| ه |بــــر| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نن
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد زكري| عبــــد | محمد |لطو|ن|8|787
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــدين| |يمن محمد |حمد922|84
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |م|رين ظريف جميل شفيق363|82
زر|عه دمنهورمحمد فتـــ صبــــ |حمد حربــــ3786|5
ف عبــــد |لعزيز |سم|445655 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لعزيز |
رى449||4 حقوق طنط|كريم |حمد محمد مدحتـــ |لجو
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن نش|تـــ عي |بــــوبــــكر 2738|9
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76o2o5ندستـــ |لسويسكريم ن| محمد |بــــو |لمجد
2724o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيتـــر فريد بــــض|بــــ| سعد
6o3446تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر |حمد ع مر

52oo| تـــمريض  بــــ سويفنجوي حسن لط فه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|فريده فخرى محمد محمد266344
وف|تـــعبــــد |لرحمن سيد محمد |حمد44623| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
حقوق |سو|نيوسف روم| ري|ض عبــــد|لشهيد273243
4o448||ي عط| عبــــد |لغف|ر عط د|بــــ دمنهور|ع ي
6|843oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طخ|لد حسن محمد |ل|نور |ل|م|م
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس|ن |لسيد حس|ن فه |69|83
76695oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد س| محمد ك|مل حس |لبــــلك معهد ع| 
لس عم|د ميخ|ئيل منصور359373 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسك
76o9|9آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يوستـــ | ع|دل ف|ضل شندى
7|||o7ري|ض |طف|ل |لمنصورهض عبــــد |لرحيم |لدسو |لدسو عبــــد ربــــه
7o3287معهد ف ص |لزق|زيقس|ميه زكري| حسن |لسعيد |لعط|ر
9o9686  | |ى عشم جرجس عط كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جخ
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء ي| عبــــد |لحميد |لبــــل|كو |768935
ندستـــ بــــور سعيدمحمد حس|م |لدين |لسيد محمد |لعربــــى546|75
9oo764 تـــربــــيتـــ سوه|جرحمه محمد محمود عثــــم|ن
ندستـــ |لزق|زيقحس|م محمود فه عبــــد|لق|در634722
تـــج|ره بــــنه|محمود صبــــ عبــــد|لش| سليم حس|33932
ى لط سيد |حمد||5|259 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء ي
34o|75علوم بــــنه|محمد ن| محمد |حمد
8o2356 تـــج|ره بــــ سويفزي|د مصط عبــــد|لمنعم سوي
339o49تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــ محمد حس محمد
ي ملي |6455| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |سل|م |لق

تـــج|ره |سيوطحمد سعيد رمض|ن جمعه|4|452
7|o568د|بــــ |لمنصوره|وق |يمن محمد ف|روق مصط |لنج
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | |نيس فه |نيس364|23
يم فتـــح |39522| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريم |حمد من |بــــر|
يم |لدسو |343424 حقوق ع شمسحمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه و|ئل سم محمد|997|83

538|oتـــربــــيتـــ بــــ سويفسمر عم|د عبــــده نعم|ن
68879oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حس|م مصط بــــكر محمد ق|سم
5o73|3يم طبــــ حلو|نس|ره رض| حسن مسعود |بــــر|
48o479حقوق |ل|سكندريهوحيد جمعه جل|ل عبــــد|لعزيز |حمد
7o4564|تـــج|ره |لزق|زيقلسيد معبــــد محمد |لسيد
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد ع|دل |لسيد |حمد محمد مو24|765
4o457|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مصط محمود عبــــد |لر|زق عبــــد|لمقصود
||89o3رتـــ|س|رتـــ ع |حمد رشيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق طنط|منه | عبــــد |لمنعم محمد |لسيد |لجل2838|4
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82o||| رتـــ|ف|طمه عبــــد|لبــــ| عبــــد|لم|لك حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسي|س ه|يل |لسيد عليوتـــ352742
6|2276| كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفحمد ط|رق أحمد محمود عي

5o|8|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عبــــد |لرحمن محمد س|مح صل|ح |لدين محمد
تـــمريض كفر |لشيخس| ر| محمد محمد غل|بــــ45|435

536o6كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجه|د صبــــ ج|بــــر |حمد
6|o642| |طبــــ |سن|ن |لمنصوره|ء ح|تـــم عبــــد |لمنعم |لحس
تـــج|ره |لزق|زيقس|ندى س|مح لوس ن|شد752247
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد |حمد محمد بــــيو265888
تـــج|ره بــــنه|سل|م سعيد |م|م عبــــد|له|دى محمد356378
رهسيد محمد |حمد سلط|ن94|235 ندستـــ |لق|
62o28|لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد |لقطبــــ محمد عبــــد|لعظيم طه
يم محمد عبــــد |لسل|م696847 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــمريض  حلو|نحمد محمد مر محمد|325474
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيل|ن| وجيتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ غبــــري|ل|33674|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد مرتـــ |بــــو|لليل عبــــد|لغف|ر|82|833
8634o7|تـــج|ره |سيوطحمد محمود |حمد حس|ن
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمنه | محمد مصط |لك|شف عبــــد767929
44o282يم خليفه تـــمريض كفر |لشيخوق ع|طف فتـــح | |بــــر|
6|8oo2حقوق د |طوف|ء محمد |لسعيد حر|ز
75o838كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىتـــسنيم س| فوزى محمد
رهزي|د فتـــ جم|ل |لدين محمد225742 حقوق |لق|
2583o8| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لمجيد بــــسيو |ل|شمو
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنجل|ء فؤ|د حسن شعبــــ|ن356674

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل خ|لد رزق عي4658|
62oo96|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلشيم|ء م|جد مسعد محمد شتـــيه
689o74|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ فر|م جورج صليبــــ عزيزعبــــد |لم|لك
يم||99|76 يم |لسيد |بــــر| ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه محمد عبــــد |لمنعم عبــــد|للطيف|754572
وف|تـــع عبــــد |لنبــــى ع |لسيد753463 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
675o2o |حقوق |لمنصورهن|دين فتـــ |لمتـــو محمد ش
علوم بــــنه|نهله جم|ل بــــيو عبــــد |للطيف ع|مر|26399
9o8o8o تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء فر|ج |بــــوبــــكر مر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروتـــ حم|ده محمد عبــــد|لحميد6388|3
49656o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء ن| عز|لعربــــ |لسيد |حمد
32|2o5 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط وليد سلط|ن مصط
علوم بــــنه|محمود محمد بــــدر سليم عيد462|77
|د|بــــ بــــنه|حمد سيد عبــــد|لرحمن عبــــد|لر|زق حس 843|35
يم |نور عبــــد |لمجيد |لعم422987 زر|عه |ل|سكندريهرغد |بــــر|
9o4773| كليتـــ |أللسن سوه|ج يه جم|ل عبــــد|لعظيم مصط
|67oo5| رهيه حسن عبــــد |لعظيم حسن تـــر عل|ج طبــــي |لق|
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يم محمد4872|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود زين |لع|بــــدين |بــــر|
5o4539تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم وجيه معوض عبــــد|لقدوس
35424o| تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء محمود رمض|ن محمد مصط
4o4|78لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|حمد عبــــد |لحميد |حمد محمد محمد ز
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىجيه|ن سعدي بــــهيج |م 845778
|2648oتـــج|ره ع شمسجيد|ء |يمن عبــــد |لحميد ك|مل
2659o3|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد بــــدوى مدكور عبــــد|لحميد

وف|تـــنهله ي ج|بــــر حمزه مك|وى8|48| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
84o785|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد عبــــ|س ر|شد
69333o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهل|ء محمود محمد عطيه |لحديدى
4o49|4 يم |لدسو د|بــــ دمنهور|مرو|ن شعبــــ|ن رمض|ن |بــــر|
حقوق |لمنصورهوق |حمد عبــــد |لجليل |لعو 9||683
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لق|در محمد عبــــد |لق|در محمد س|49565
8o|o3oد|ر |لعلوم |لم |تـــ محمد عص|م |لدين بــــش سيد
رهخ|لد جم|ل ص|بــــر حس|ن 29425| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دييه سيد ص|بــــر جل|ل|272749
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر|ند| ممدوح مأمون عبــــد |للطيف57437|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط س| عبــــد|لستـــ|ر عبــــيد|24626
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عوض غ|نم عي |ل |ط|683678

6o986كليتـــ |أللسن بــــ سويفعبــــد |لرحمن جم|ل |حمد حسن
863o|oلزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمود محمد |حمد حم|د
7o9492يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه مختـــ|ر يسن محمد |بــــر|

432|o| يم عبــــ|س مو رهحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
25o464لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|روضه حل عبــــد| نجم
882o6|  تـــج|ره |سيوطف|دى ع|يد موريس يوسف
4877o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن ي| فتـــ |بــــوزيد
ندستـــ |لم |مرو|ن محمد |م ص|بــــر |لمل|22425|
43ooo4صيدله حلو|نمحمود محمد محمد |بــــو|لروس
78o829تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حسن محمد |حمد
354oo9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل|ء خ|لد |م فتـــوح
ي|54|752 يم |لمس يم محمد |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن864|3|
ه فؤ|د ك|مل عبــــد |لعزيز|26857| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
ندستـــ أسو|نمحمد ع|طف محمود محمد39|697
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم حفن|وى76|346
4o4|36 حقوق طنط|كريم ممدوح |لسيد ح|مد |لعفي
6o8472 علوم |لمنصورهندى بــــسيو حسن بــــسيو
32o573| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد محمد |حمد مصط
2|27o7|ندستـــ |لم |حمد محمد وفيق ذ |لعط|ر
ف عبــــد|لصمد حم|د334736 ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــ|سل |
22293oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد رض| محمد عبــــد|لمع
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د|بــــ |ل|سكندريه|مر|م مجدي سعيد بــــسيو عبــــد|لرحمن426377
8978o9  صيدلتـــ سوه|جعبــــد| خلف عبــــد|لنعيم |حمد
27|6o4طبــــ حلو|نه|يدى مجدى |لعزبــــ محمد ع|مر
بــــي حس|ن 689289 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء |حمد محمد |ل
د|ر |لعلوم |لفيومآل|ء عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لغ حسن 496257
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيمن محمد |حمد محمد تـــ|مر|45762|
7o4o29|تـــج|ره طنط|حمد نبــــيل |لمتـــو محمد صبــــره
5o5356تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس أيمن |لسعيد محمد سلط|ن
498o|2د|بــــ دمنهور|دين| ع|دل بــــسيو حسن سيد|حمد

علوم ج|معتـــ د |طمحمد |حمد سيد مهدى53546
5|5o54طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم محمد أبــــوزيد محمود خميس
6292o8تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر محسن |لسيد عطيه |لمحل|وى
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمرو محمد عمر|ن |حمد868344

زر|عه |لفيومحمد ط|رق فتـــ حسن|47382
وف|تـــعمر محمد ف|روق عبــــد |لجو|د9395|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد س|لم عطيه س|لم |لفد|د 7|38|5
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء محمد شح|تـــه عبــــد|لغ |35|236
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحس عبــــد |لن| حس عبــــد | رضو986||5
علوم ري|ضتـــ سوه|جحسن ع محمد حسن  922844
حقوق بــــنه|سليم|ن متـــو عط| |لسيد متـــو579|26
|28o59| رهحمد عص|م فتـــ عبــــد |لع| ندستـــ |لق|
ق|وي عبــــد 768256 ق|وى ع |ل معهد ف ص |سم|عيليهخلود |ل
332o37|زر|عه مشتـــهر|ء مجدي سليم|ن حم|د رشيد

يم73356 رهمحمد عم|د شعبــــ|ن |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
42o848 |ى شوكتـــ ف|روق عبــــد |لبــــ تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــوف|ء محمد عبــــد|لستـــ|ر مر|26922
26257oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد رمض|ن |حمد ع
تـــج|ره طنط|رن| حسن ك|مل مصط |ل |رى498237
89299o د|بــــ |سيوط|محمد |لدوي |حمد محمد
8|38o8|ف كم|ل فرج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن |
4o4838تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهح|زم محمود عبــــد |لنبــــى |حمد
77ooo2|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد طلعتـــ عطوتـــ |لدق
حقوق |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد جم|ل |لدين عبــــد|628559
8o98o9تـــج|ره بــــ سويفنوره|ن جم|ل سعد عبــــد|لفتـــ|ح
7o782oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ صل|ح |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن
يم عبــــد|للطيف محمد|5378|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء |بــــر|
6|54o3علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن مدحتـــ سعد نو|ر
9o5|25  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديتـــغريد حسن محمد سيد
حقوق |لمنصورهجورج س| د| |ل بــــطرس9|625|
تـــج|ره بــــور سعيدكم|ل محمود |حمد محمود |لنمي 83|756
62o752تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدكريم رمض|ن |لد|دمو |لسيد
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255o2||تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد رمض|ن محمد 
ه |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح عم|ره427894 صيدله طنط|م
ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|نسيه محمد بــــدري مو447836
4|33o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يوسف عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لجو
لسن ع شمس|م|ريو محسن رفعتـــ بــــديع9853||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء صل|ح عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لغ مع4578|5
7o5767م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــمحمود |حمد سليم|ن محمد محمد |لجنه
6|o354نوعيتـــ طنط|مريم مصط |بــــو |لمجد |لبــــدوى
52||9oمعهد ف ص |ل|سكندريهرؤيتـــ ي| عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح
حقوق |لزق|زيقرقيه وس|م محمود عبــــد |لنبــــى محمود567|76
ف |نور سعيد |غ||7|495 تـــج|ره دمنهور|
9o7967 معهد ف تـــمريض سوه|ج محمود صل|ح محمود |حمد
634o99ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود سل|مه ز محمد ع
وف|تـــز |لسيد ز محمد |لسيد|35737 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
|ج 25584| حقوق ع شمسسيف |لدين محمود عي محمد 
638||oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق فتـــ محمد فتـــ ز|يد
4|2|o9د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لفتـــ|ح فتـــح | |لمغربــــى|
88o227  كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطن|دين حس محمد عبــــد|لرحيم محمد
|4o2o4لسن ع شمس|يم|ن حج|ج عبــــد |لع| بــــدوى محمود
329o67|ور يم  ندستـــ بــــنه|حمد ع|دل |حمد |بــــر| كليتـــ 
حقوق حلو|ن |حمد |لسيد |حمد228989
ش|م ع يوسف |لش|ف223962 تـــربــــيتـــ حلو|نض 
9o3754 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد| | عص|م عبــــد|لبــــ|رى محمود
6|3o7|د|بــــ طنط|م مصط مصط عبــــد |لمطلبــــ عتـــم|
7o8424|زر|عه |لمنصوره|ء كم|ل محمود محمد
6o3649ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن خ|لد |لسعيد عبــــد | عط
32o87|| ف عبــــد|لغ عفي م | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد
8798|8| معهد ف ص |سيوط  سم|ء |حمد عبــــد|لع|ل ع
رهحمد |لسيد محمد عبــــد |لعليم محمد||62794 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |سيوطر| | جمعه عبــــد|لحليم محمد856388
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|فوزيه عبــــد|لعليم |لسيد عبــــد|لعليم7|2662
ر|885237 تـــربــــيتـــ |سيوط يه ن|دى محمد عبــــد|لظ|
6o328oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع عل|ء محمد |حمد

4895oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننعمتـــ عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحليم
د|بــــ سوه|ج|د | عرفه ح|فظ عبــــد|لخ|لق  895973
لع| ح|سبــــ|تـــ و نظم تـــجمع أول|حمد محمد مصط طه|52476|
6o49oحقوق بــــ سويفمحمد خ|لد سيد مني

تـــمريض طنط| أم| سليم|ن محمد محمود  سل|متـــ3|4329
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييم|ن ن| عبــــد|لسل|م عبــــد|لغ سل338894
629o32| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه مصط محمدى مصط
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع عص|م ع عوض |66|262

Page 285 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

26|o53| نوعيتـــ |شمون|ء جم|ل عبــــد|لعزيز خ
يم عبــــد344578 د|بــــ ع شمس|محمد ع|دل |سم|عيل |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد حس أحمد ثــــ|بــــتـــ|487774
نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمتـــ |حمد عمر رش|د477|64
4o9656|ه حس |حمد عبــــد|لجو|د عوض تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
تـــج|ره ع شمسمريم سيد محمود عبــــد|لق|در||26|3
6o96|2| ف محمد ذ| عوض زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــم|ل أ
صيدله |ل|سكندريهرش|د فريد رش|د عبــــد |لجو|د |ل|شول625||5
د|بــــ دمنهور|بــــسمتـــ ط|رق محمود عبــــد|لع|ل محمود85|483
7778o6ندستـــ |لزق|زيقعمر ص|لح لط |حمد

3o692رهندى عم|د عبــــد |لودود |لحفن|وي تـــج|ره |لق|
طبــــ ع شمسمريم ص|لح |م عبــــد|لحميد |لهنيدى6||3|3
7o569o|د|بــــ |لمنصوره|ع|دل عبــــد |لعليم عثــــم|ن |لسيد حج
23652oرهمنه | |م درويش |م محمد طبــــ |لق|
258oo|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد خ|لد عبــــد| عبــــد|لمجيد
5|46o5| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ء سعيد عبــــد |لسيد عوض سعد
يم |حمد82|234 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد| |حمد |بــــر|
629663| ندستـــ |لزق|زيقحمد حس|م صبــــرى حس ع
82o889تـــج|ره بــــ سويفم | عص|م لويس |ديبــــ
7o4397|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــله|م جم|ل لط عمر بــــدر
34o628د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه| محمد ربــــيع محمود |لحش|ش|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسيد محمد |لسيد |حمد7362|3
تـــج|ره بــــور سعيدس|ميه محمد محمود |بــــو|لوف| بــــدر|69463
رهنور| محمد محمود قطبــــ حسن52|785 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه مجدى محمد يوسف عيطه||69582
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عبــــد | ه| عبــــد | عبــــد |لجو|د 854|45
6o7|85يم فرج |د|بــــ طنط|يح ي| |بــــر|
بــــتـــ 898964 ف نبــــيل و تـــمريض سوه|ج مريم |
6|o423|تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــو|لعن عبــــد|لحميد |لرف
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد سيد ع محمد34|847
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد غنيم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد غنيم676825
تـــج|ره كفر |لشيخن|ديتـــ محمد ع ح|فظ خميس485859
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد محمد عبــــد|لحميد |لطو 638228
3455o8|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم| خ|لد سعد يوسف بــــرك|تـــ
4o8o7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | ص|بــــر محمد عبــــد| |حمد
682o58يم د|بــــ |لمنصوره|ند |حمد فرج |بــــر|
6o7672ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | طلعتـــ عبــــد|لو|حد غريبــــ
5o726| ى أبــــو |لخ نظ د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ ي
||5o24تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم صموئيل فتـــ سعيد
يبــــه ع محمد |سم|عيل222937 رهمحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ ع حسن محمد |لتـــمس|27|429
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــل|ل عبــــد |لد|يم |حمد منصور752385
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صبــــرى محمد ع غ|نم|248389

ى مرقس يوسف33|9| لس ي طبــــ حلو|نك
تـــج|ره ع شمسس|ره محمد مصط |حمد74|63|
9o||88| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد |عص|م |حمد حس
75|42oحقوق بــــورسعيدعمر |يه|بــــ محمد محمود
5|85o2تـــج|ره دمنهورلميس ع|دل محمد |سم|عيل خليل
63283o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن مجدى عبــــد| عبــــد |لحميد
637oo4 يم متـــو تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد |لمحسن إبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد كم|ل ع |لبــــ|بــــ258785
7o43ooيف محمد مك|وى محمود تـــج|ره |لزق|زيقمحمد 
علوم |ل|سكندريهمحمد يوسف |حمد يوسف736|42
مون679462 يم ز يم |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهسل|م محمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورندى |نورمحمد محمد |حمد |لروبــــى28|8|5

يم|3779 رهشيم|ء صبــــري رفيع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o|228معهد ف ص طنط|نوره|ن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لش|ذ
تـــمريض |لم | صف|ء صغ سليم|ن محمد3985|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم مجدي محمود |سم|عيل ق|58657|
8|oo96علوم |لم |ه|جر |لسيد محمد سعد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد ط|رق |حمد محمد عي625393
يم |لشح|تـــ عسل633639 ندستـــ |لزق|زيقعمر |بــــر|
رهمحمد رأفتـــ حمدى |حمد محمد234382 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
257o75تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشهرتـــ محمد عبــــد|لع| |لمشد
ر |لعتـــيق47|2|2 تـــج|ره ع شمسح|زم |حمد محمود ط|
صيدله |لزق|زيقعبــــد|لرحمن شح|تـــه حس عبــــد ربــــه357577
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عص|م محمود ع 6|453|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهلسيد عوض عبــــد |لح|فظ عوض عبــــد 677785
يم مبــــروك محمد472|52 طبــــ بــــيطرى دمنهورملك |حمد |بــــر|

2855oتـــج|ره سوه|جمحمود من جمعه |حمد |لليثــــى
33o967لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|كم|ل محمد كم|ل محمود متـــو
636279| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد| |لشح|تـــ عبــــد|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد جم|ل عثــــم|ن محمد |بــــو |لعز385|34
2449o4تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر سيد عبــــد|لحميد سيد عيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد نشأتـــ محمد عبــــد|لحميد محمد |632896
حقوق |لزق|زيقين|س محمود محمد حس مقيبــــل|787635
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|د حمدى منش|وى عبــــد|لمو ش529266
رهد | محمد عثــــم|ن عر|بــــى239255 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشحمد ح|مد فتـــ ح|مد منصور|36|767
يم 842||7 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم عبــــد |لغف|ر |بــــر|
رهعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لحليم محمد353443 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم729|3| |لسن |لم |م|رين| د|ود ميخ|ئيل |بــــر|
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تـــج|ره سوه|جخ|لد محمد |بــــو|لحسن عثــــم|ن694|83
ه محمد عز |لرج|ل محمد يوسف|5922|7 علوم |لمنصورهم
3557o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سم|ء س| سليم|ن محمود
تـــج|ره بــــنه|سمر عص|م يوسف بــــدوى8|2633
8|7|2o|حقوق بــــ سويفحمد ط|رق ض| محمد
د|بــــ بــــ سويف|ف|طمه سعيد |حمد ع58977

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقس|ره |لسيد حس |سم|عيل782428
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نعمه محمود ق|بــــل سعيده252986

يم35|29 لسن ع شمس|عبــــد | خ|لد ر|شد |بــــر|
438o3o كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنعمتـــ ع محمد |لسيد نص
6|987oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء مدحتـــ عبــــد |لمنعم |لمغربــــى
68o584ل|ل فكرى عبــــد |لحميد تـــج|ره |لمنصورهدين| 
76o987وز ع محمد عبــــد |لعزيز ع علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف
|434o4 ن| صل|ح سيد ع حقوق ع شمسم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن مجدى عبــــد |للطيف محمد منصور693766

9o438|معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد محمد ج|بــــر نمر
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف محمد يوسف بــــيو رحيم36464

8o56||يم طه شح|تـــه تـــج|ره بــــ سويفحمدي |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسض محمد ع ع55229|
تـــج|ره ع شمسي|سم ي| محمد حس محمد8597||
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمروتـــ جم|ل صل|ح |حمد بــــدوي|965|5
75o44||تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد ي| محمد مسعود
8o784oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سوسن حربــــي م رزيق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ل م |لدين |حمد فؤ|د صقر67574|
ره |ر مو زكري| مو53382| طبــــ |لق|
6467o5|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم| ع صل|ح ع رضو|ن 
4|5o88يم سعيد |لغزو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآل|ء |بــــر|
447o57| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لمنعم عمرو عبــــد |لمنعم بــــطيخ
وف|تـــحمد رض| محمد عبــــد |لفتـــ|ح|34986| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7627o6|ف محمود طه شط تـــج|ره بــــور سعيدمحمود |
63o828علوم |لزق|زيقحسن محمد حسن محمد
6o7|3oحقوق طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|للطيف ع|مر م
4o|999د|بــــ |ل|سكندريه|محمد كم|ل محمد كم|ل
5o8978|تـــج|ره دمنهورحس|م محمد رفعتـــ عبــــد|لكريم |لدن
9oo|o7 تـــج|ره سوه|جعمر خ|لد محمد عبــــد|لحميد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد |يه|بــــ عبــــد |لمنعم بــــخيتـــ جبــــريل762449
6|o|2oى بــــدر عيطه صيدله |لمنصورهنبــــيل خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمتـــ |لسيد عبــــد|لع|ل ثــــ|بــــتـــ محمد|3|354
62o83oيم زر|عه د |ط/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن ربــــيع محمد حبــــيبــــ |بــــر|
5o7|3|ي يم محمد |لبــــح تـــمريض |إلسكندريتـــ آيه محمد |بــــر|
47o49د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مه| حسن محمد ع
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32842o|ف |لسعيد عبــــد|لفتـــ تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |
د|بــــ |ل|سكندريه|رح|بــــ حربــــي شعبــــ|ن محمد |بــــو|لق|سم447843
ل|9456|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم ن عبــــد |لغف|ر 
8o5|96|يم رهحمد عمر حسن |بــــر| طبــــ |لق|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود عزتـــ محمد ع طم|ن58|697
حقوق ع شمسمعتـــز رفعتـــ |لسيد طبــــوشتـــ2529|3
ندستـــ |لم |محمد ف|يز محمد ص|دق عبــــد |للطيف|44963
تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن محمود محمد بــــرك|تـــ97||36
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسبــــع|وى محمد يونس|768725
438o89 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه عل|ء عبــــد|لمحسن صديق |لسعد
77o634د|بــــ |لزق|زيق|دين| عص|م فتـــ مصط محمد
ندستـــ |لزق|زيقخلود طلعتـــ محمد عبــــد |للطيف نجم635648
يم محمد فؤ|د عوض سليم3|52|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|رو|ن |بــــر|
تـــمريض |لم | سل|م سيد حسن محمد|4329|8
رهعبــــد |لرحمن مجدى عبــــد |لعزيز |لسيد شلبــــى24|59| تـــج|ره |لق|
يم غنيم477898 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن رض| عبــــد |لعزيز |بــــر|

|692o|ى محمد |حمد فنون جميله فنون حلو|نحمد خ
ر |حمد عبــــد |لسل|م قشقوش246356 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد م|
6|oo9oحه وفن|دق |لمنصورتـــع مكرم |لسعيد |بــــو|لغيط| 
د|بــــ |سيوط|رج|ء صل|ح |نور عبــــد|ل 887679
6|659o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنيتـــ ط|رق ف|روق نو|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزمزم محمد محمد محمد قشيوط3946|5
تـــج|ره ع شمسعبــــد| عمر عبــــد|لتـــو|بــــ ح|فظ2588|2
6o6|9o|تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد محمد |حمد |لم
5o798|تـــج|ره |ل|سكندريهنور| محمود يح |حمد مر
476o48ف حس جل|ل |لدين ع تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد |
7|63o6نوعيتـــ |لمنصورهسهيله |لحم|دى |لطح|وى |لحم|دى
ف جمعه |لزن|تـــى||7||25 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد |
|6o66oد|بــــ حلو|ن|كريم سم ف|روق محمود
وف|تـــ|عزيز |لدين ع عز |لدين محمد5|3725 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
328o24طبــــ بــــنه|محمد محمد سعيد عبــــد|لحميد
4o22o5حتـــ وفن|دق |لم |حبــــيبــــه و|ئل عبــــد|لجيد عبــــد|لبــــ|ري| 
63492oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع|دل عبــــد|لسل|م |لسيد |حمد عبــــد
جر جندى 458|89 ر|ن ز تـــربــــيتـــ |سيوطنور| ز
يم |حمد س| محمد |م م|لك725|54 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــر|
|ي73|685 د|بــــ د |ط|كريمه |لسعيد |لمهدى |لمهدى 
25o429يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومس| مصط سيد |حمد |بــــر|
رهه| | يح عبــــد |لفتـــ|ح صبــــري22559| حقوق |لق|

علوم |لفيومكريم |حمد عويس |حمد |لسيد2|677
52o86|ه عبــــد |لعظيم سيد عبــــد |لعظيم كليتـــ |أللسن بــــ سويفم

يم كريدى644|27 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر حم|د |بــــر|

Page 289 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

89|64o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزي|د عبــــد|له|دى عبــــد|لحفيظ محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رن| حم|ده محمد عبــــد |لحميد64833|
|635o9وف|زي|د محمد سعيد عبــــد |لودود وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
4oo7|6تـــج|ره |ل|سكندريهعمر وص سعيد متـــموح
||8o86ره|س|ندى |يمن ع|طف ز د|بــــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحن|ن عوض صبــــره |حمد |لبــــربــــرى8|4439
37|84oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر مصط |لسيد سيد |حمد
|423o4حقوق حلو|نشمس مصط ص|بــــر محمد
ق|وى|783376 زر|عه |لزق|زيقحمد محمد سعد |ل
43o96oزر|عه طنط|ه|جر محمد |لدسو ع سيد |حمد
تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن محمد رش|د47|338
5|557oمعهد ف ص |ل|سكندريهسحر سم عبــــد |له|دى عطيه خل|ف
27782oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو عبــــد|لع| عبــــد|لعليم عبــــد|لحميد
9o3458 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ع محروص حس|ن
6o8o86ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره أحمد سعد |لدرس
4o34|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور| ع سعد يوسف يونس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر حمدى محمد متـــو فرح|تـــ75|357
6o5384تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنهله رض| حسن عبــــد |لفتـــ|ح مو
تـــج|ره |لمنصورهيه | محمد مصط |حمد فرج|62|3|7
يم غ|نم889|43 ف محمد |بــــر| معهد ف ص طنط|محمد |
425|8oينور ع محمد ع أحمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|
وم روم| شح|تـــ ر|غبــــ9523|| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|ج
7o3352| ف |حمد نزيه |لخو ندستـــ |لمنصورهسم|عيل |
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء عبــــد|له|دى د|ود عبــــد|له|دى فول8|3424
تـــربــــيتـــ ع شمسسهيلتـــ سعيد سيد سل|مه جمعه344824
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|ر| س|مح |حمد ع 5569|3
يم عبــــد |لفتـــ|ح |679932 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
63|9o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقد | وليد |حمد محمد |حمد
22|o96د|بــــ ع شمس|ه|جر مهدى محمد مهدي عوض

ف محمود مصط 46269 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود |
69oo|o|معهد ف ص |لمنصوره|ء طلعتـــ |نور منصور

رهم | نبــــيل رزق ز|4625 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن حسن شعبــــ|ن4|5237
د|بــــ |لعريش|ع حسن محمود زعربــــ زعربــــ|76653
|ء ف|رس محمد محمد محمد حرز 638865 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيق 
رهرقيه |لحسي محمد عبــــد |له|دى35774| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره دمنهورحمد محمد أم أبــــوط|لبــــ|495392
8o9|57 ن| ع دي|بــــ ع |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م

د|بــــ |لفيوم|يه حس عبــــد |لحليم ع |73486
تـــج|ره سوه|جحمد ع|شور عو|ض مصط |349758
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع عبــــد| ح|فظ |حمد ق|سم62|2|6
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5|o768يم عطيتـــ حج تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن أحمد إبــــر|
9|72o9|تـــمريض |سيوط ندرو نعيم ميخ|ئيل متـــرى
9o|482 طبــــ سوه|جبــــس|م حسن مصط حسن
يم ع |لسيد رسل|ن|687232 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم|ل |بــــر|
26376o|تـــج|ره بــــنه||ء مصط محمد ع ح|مد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ح|زم سعيد عبــــد|لرؤوف عبــــده2392|3
7o9|48يم ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|من|ر عبــــده |لسعيد |لمن |بــــر|
4|8o53د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دى سم أحمد تـــوفيق |حمد
يم حليم سعد5|326| علوم ع شمسيوستـــ | |بــــر|
75o853تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن مصط محمد عبــــد |لمنعم محمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد عبــــد |لرحمن عبــــد | |لسيد475747

حقوق حلو|نمريم ع سليم|ن عبــــد ربــــه8942|
ندستـــ |لمنصورهحمد |بــــو |لفتـــوح محمد عوض تـــ|مر|686424
765o24ندستـــ |سيوطمحمد مجدى |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لفتـــ|ح
يف يح ف|ضل636866 د|بــــ |لزق|زيق|محمود 
يم عثــــم|ن عبــــد|لمنعم عثــــم479485 علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد جم|ل محمد محمد ع23559|
نوعيتـــ كفر |لشيخشيم|ء مدحتـــ محمد محمد جنيدى6932|4
رهمحمد سيد مصط |لسيد كحيل54622| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |أللسن بــــ سويف |يري ف|يز فوزى حن|885562
يم |لسعيد |لعيسوى438769 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمع|ذ |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخدين| محمد |لسيد محمد |بــــو سوسو5|58|4
6|o||5 |تـــج|ره |لمنصورهمحمد ي| ن |لحم
علوم بــــنه|ميمه محمد فتـــ محمد عم|ره|266668
64o45||يم عبــــد |لكريم يم سعيد |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
5|443oزر|عه |ل|سكندريهم|ريه محمد سيف |لن حر|ز

98|2oحقوق |لفيومس|ره مصط |حمد محمد
تـــ عبــــد|لحميد فتـــ ك|مل||34929 تـــج|ره ع شمسم
وف|محمد عبــــد|لبــــ|سط |لش|ف |حمد عبــــد246|34 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
32o823 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد ط|رق مصط محمد مصط
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقكريمه عم|د |لدين عبــــد |لعظيم |ل|بــــز632|77
27o4|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط ن خليل عيسوى د|ود
43685oعلوم كفر |لشيخس|ره رمض|ن عبــــد|لخ|لق محمد حموده
24o957رهمحمد محمود عبــــد|لغف|ر مو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى خ|لد مح سل|مه58225|
ه |حمد يوسف ش| 66|7|6 د|بــــ د |ط|ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ف|طمه عبــــد| محمد |حمد234||8
يم37984| تـــج|ره ع شمسيوسف س|مح سعيد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقزينبــــ حسن محمد |لسيد عبــــد |لرحيم95||77
9||9o9  |حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديكريم عبــــد|لرحيم عبــــد|لكريم عبــــد
تـــج|ره |لمنصورهسم|عيل صل|ح |سم|عيل سيد |حمد|68878
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822o|7د|بــــ |لم |زينبــــ |حمد جل|ل حسن|
تـــربــــيتـــ |سو|ندين| عبــــد|للطيف |م حسن845275
تـــ|محمد قطبــــ خليفه شتـــ|تـــ452862 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود حس|م |حمد من |حمد39|773
77o668نوعيتـــ |لزق|زيقم|ي| نبــــيل |حمد محمود |لدق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهند| صبــــرى مصبــــ|ح عبــــد |لوه|بــــ686952
68o243يم ص|لح تـــج|ره |لمنصورهسل محمد ق|سم |بــــر|
|د|بــــ |لم |ط|رق محمد رزق محمد رشو|ن855326
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م خ|لد صبــــ عبــــد|لغف|ر|334394
بــــي 677235 صيدله حلو|نع |بــــتـــه|ج |لبــــ|رودى |حمد |ل
تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه حمد|ن |حمد محمدع767487
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | وليد عبــــد | محمد66742|
48oo52 ندستـــ |ل|سكندريهع ربــــيع أحمد دسو |لص|ل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عيد عبــــد|لعزيز ع|مر258393
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف وجدى محمد سعيد ص|لح9|2652
يم ن|شد يوسف جرجس|43849 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــ|نوبــــ |بــــر|

يم |حمد عبــــد |لنبــــى |بــــو|لعل||4633 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوم|بــــر|
29o7oتـــج|ره سوه|جمحمود عبــــد |لحفيظ محمود عبــــد |لحفيظ

تـــربــــيتـــ |سيوطرغده محمود |لشن|وى |حمد 885286
68o||5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط محمود عبــــد |للطيف محمود
753oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|دل |حمد مو محمد

4o275ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهحمد جبــــريل فرج عبــــد |لجو|د زويده
2|8o6| |إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىخ|لد محمد محمود |حمد |لق
7|o8|8 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ع|بــــد |بــــو زيد خليل ل|ش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط محمود ذ محمد ع زين |لدين66||68
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخن|دين محمود شعبــــ|ن |لسيد852|44
ف |بــــو بــــكر |لزميتـــى444769 وف|تـــمحمد | معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
رهحمد تـــوفيق |م|م |بــــو|لمجد|239944 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
25o577تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدين| عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لبــــ|رى |لسبــــخ
معهد ف تـــمريض |سو|ننرم من بــــش|ره خليل847566

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومل|ء خ|لد عمر |حمد|66968
حقوق ع شمسزينبــــ جم|ل عبــــد|لرحمن حسن9925|3
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|خلود رجبــــ ع |حمد273563

|4oo5|يم محمد ره|يتـــ محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
62o535يم وجدى وجدى محمود عبــــد ربــــه معهد ف ص بــــور سعيدبــــر|
ره|محمود محمد محمود محمد رضو|ن|478|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9|o268 لس |ميل  |د غندور كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعل|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف شح|تـــه |87584
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء عبــــد |لنبــــي عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد حمد4583|5
علوم ري|ضتـــ |سو|نجه|د ع عبــــد |لع|ل |حمد524238
2|68o7لسن ع شمس|ندى عبــــد|لعزيز فؤ|د عبــــد |لحميد حسن
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زر|عه |لمنصورهندى سعد مأمون عبــــد |لسل|م يوسف687478
|د|بــــ |لم |صفوتـــ سعيد مقبــــل محمد2|63|8
7o6926تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز
يم |لسيد |لبــــل| 9356|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|له|م رمزي |بــــر|
|263o5ن| حس|م مصط حسن كبــــ|بــــى د|بــــ حلو|ن|م
783847| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء فوزى مهدى محمد طه مر
يم عبــــد|لسميع354584 زر|عه مشتـــهررحمتـــ عبــــد|لسميع |بــــر|
م ط|رق محمد |لسيد|324857 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء محمد محمود محمد|783698
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقي|سم |لسيد فوزى |لسيد محمد527324
رهمحمد مصط ع|دل محمد4237|2 حقوق |لق|

وف|تـــحمد حس|م |لدين |لسيد عبــــد |لرحمن|3274 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
3|3o36|ندستـــ ع شمسمحمد |حمد ع محمد ض
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــه مسعد محمد |لكمشو 286799
علوم ري|ضتـــ طنط|ندى |حمد طه مندور عثــــم|ن|44745
8|96ooكليتـــ حقوق |لم |تـــسنيم و|ئل تـــو محمود
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد متـــو عبــــد |لكريم|782437
6o|593|ف تـــج|ره طنط|حمد حسن محمد ح|مد |بــــو
8874o7 علوم |سيوطدع|ء |حمد محمد عبــــد|لسل|م
يم عبــــد|لعزيز غر|5779|4 د|بــــ كفر |لشيخ|إيم|ن محمد إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|كريمه عبــــد |لع|ل محمد خلف |754522
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمروه |حمد حسن |حمد837548
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد| محمد جل|ل عبــــد |لعزيز سعد 9|2464
6|323oبــــه يوسف مسعود يم و |د|بــــ طنط|عل|ء |بــــر|
3223o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ن|ديتـــ |حمد محمد زغلول درويش
علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف محمد |حمد محمد |حمد|52497
تـــج|ره ع شمسوق ع|دل محمد محمد2622|3
84o245| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدين| محمد نجيبــــ ص|بــــر عبــــيد
7o4557|زر|عه |لزق|زيقحمد عبــــد |لحكيم |لسيد محمود مقله
35756oتـــربــــيتـــ بــــنه|محمود وجيه عبــــد|لعزيز محمود
7o9o9|تـــمريض |لمنصورتـــ  ع ص|لح محمد |سم|عيل
9|2o76 تـــج|ره سوه|جزينبــــ محمد عبــــد|لش| حسن
يم9|3528 يم ح|مد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
بــــي |لعسكرى686822 ن| |يمن عبــــد |لرحمن |ل تـــج|ره |لمنصورهم
34o26oتـــربــــيتـــ بــــنه|دين| سم منصور سليم|ن مطر
35o246|يم |حمد |لعيسوي م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د

3o529|تـــج|ره ع شمسسم|ء سيد محمد |لسيد
علوم ج|معتـــ |لسويسنو|ر ص|بــــر عبــــد|لعزيز |ل |بــــ|5|2488
طبــــ بــــيطرى دمنهورجم|ل عيد عبــــد |لعزبــــز محمد جم|ل|262|5
36o476ر محمد طه قطوطه تـــمريض بــــنه|ف|طمتـــ ط|
ره|كرستـــ | ثــــروتـــ ص|بــــر عط| |22|24| د|بــــ |لق|
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زر|عه مشتـــهرمحمد محروس سيد ح|مد س|لم345335
د|بــــ |لفيوم|ر| | حمدى رمض|ن محمود73984

776o79د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه صفوتـــ محمد |له|دى محمد
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمود فرج مر محمود |لصعيدي2249|4

معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــع محمد |حمد محمد عبــــد|لجو|د55758
وزه إسل|م |إلم |م |لعن| 6848|6 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخف

رهبــــل|ل طه مصط بــــيو 28476 حقوق |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدأنتـــص|ر زكري| محمود حسن يونس9935|6

تـــج|ره بــــ سويفرح|بــــ عيد رجبــــ عبــــد |لصمد52|75
|4o86إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــرضوى عمر محمد عمر

تـــج|ره |لمنصورهس|ره عل|ء |لدين ص|لح ع ص|لح685584
4|6o|4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دى محمد عبــــد |لرحمن محمد فضليه
78o37oيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــه محمد |حمد |بــــر|
68599o|صيدله |لمنصورهسم|ء رض| محمد عوض ج|د
معهد ف ص |سيوطعبــــده خليفه ر|جح عبــــد|لبــــ| 884697
يم شلبــــي خض 762236 حقوق |لمنصورهمحمود ع |بــــر|
ندستـــ أسو|نمحمد ن| محبــــوبــــ أبــــو |لسعود764634
8839o7 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لج|بــــر سيد
|5|3o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندير ع|دل |لشح|تـــ محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد محمد عبــــد|لعزيز |حمد625234
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد طلعتـــ |حمد عبــــد |لحميد حس 476493
6324|oيم ه نبــــيل |لسيد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سهيلتـــ ط|رق محمد محمود46|67
حقوق طنط| |ر ه| محمد ع محمود قمحه|9|456
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طكريم محمد عبــــد |لرحمن ح|مد عبــــد |8457|6
|3|7|o|حه وفن|دق |لفيومشيم|ء |نس ع |بــــو |لمع| 
تـــج|ره بــــنه|ريم خ|لد محمد فهيم محمد ع263899
يم شوشتـــ67745| علوم ع شمستـــسنيم ط|رق حس |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخسمر |لسيد عيد |لسيد |لزفتـــ|وى444322
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عثــــم|ن عبــــد|لق|در عبــــد254655
زر|عه ع شمسسل |حمد صبــــرى مفيد |لسيد6|2364
78o5|5|معهد ف ص |لزق|زيقحمد فوزى |لسيد محمود محمد
يثــــم محمد عبــــد |لفتـــ|ح ر|غبــــ774||4 حقوق طنط|ريم 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــعبــــ صل|ح |لدين يوسف محمود7|8253
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمنه |حمد |لمعتـــصم بــــ| محمد |م 26|843
رهعبــــد |لرحمن |حمد رمض|ن محمد44299| تـــج|ره |لق|
6895o5|يم |حمد |بــــو زيد زر|عه |لمنصورهيه |حمد |بــــر|
يم يوسف محمد يوسف937|44 ثــــ|ر د |ط|رش| |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طلشيم|ء ي| عبــــد |لوه|بــــ عبــــده|683829
895o2| تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |بــــوبــــكر رفعتـــ رمض|ن

5o875| تـــج|ره بــــ سويفحس|م محمد فتـــ عبــــد
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ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسل | محمد عيد ع محمد7398|2
د|بــــ ع شمس|يتـــ طه عبــــد| |لسيد||35998
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مسعد عبــــد |لحميد |لسيد عيد|474|6|
تـــج|ره |سيوطمحمد ممدوح رفعتـــ ربــــي  5525|9
6846|o|يم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء محمود |بــــر|
329o7o|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد عبــــد|لفتـــ|ح جوده عبــــد|لفتـــ|ح
23o3o|حقوق حلو|نعبــــد| محمود |حمد عبــــد |لجو|د خليل
د|بــــ دمنهور|مصط  محمد  عبــــد |لستـــ|ر  عبــــد |لعزيز 486837
8445o9تـــربــــيتـــ |سو|نبــــدريه خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوبــــكر
9o8o33|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج لحسن|ء محمد دنور |حمد
ندستـــ حلو|نمحمد حسن |حمد محمد قطبــــ7224||
يم عبــــد |لمنعم محمد ج|بــــ 8|6329 معهد ف ص |لزق|زيقأيه |بــــر|
طبــــ |لم |م مو نبــــيه شح|تـــه|378|82
5o736|تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ع|دل |حمد عطيه محمد

رهعبــــد| ح|تـــم عبــــد |لمنعم |سم|عيل|4867 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3579o9لس م|جد ميشيل عزيز |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ك

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سل|مه مصط عبــــد |لتـــو|بــــ|68626
8856|o| تـــربــــيتـــ |سيوط مل فرج نصيف ن
26o87||يف ع|مر محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء 
حقوق بــــنه|ع|دل ط|رق عبــــده ع |لبــــسيو 332722
ف عبــــد |لسل|م |لبــــسيو 493365 د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن |
64o79|تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد مصط محمد

علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد| عبــــد|لحميد عبــــد| عبــــد|لحميد5|474
ه58|257 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدي|سم محمود |لملي |بــــو خ
رهحمد ه| محمد محمود |بــــو عدس|246778 تـــخطيط عمر| |لق|
69775oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره |حمد |لسيد محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل صل|ح نجدى درويش عطيتـــ||7556
5598oندستـــ |لفيوممصط صل|ح عيد محمد

|3o479ر حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم سيد دسو عبــــد |لظ|
2656o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد عفي |لش|ذ
5|o7o|يم عوض ج|بــــر رزق شويل صيدله |ل|سكندريهحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيح |سل|م محمد عبــــد |لغف|ر حم477945
ره|ل|ء مصط عبــــد|لر|زق محمد |لشي|||252 ثــــ|ر |لق|
حقوق طنط|حمد |لسيد |لسيد |حمد|8958|4
لس عطيه ز س|ويرس232256 رهك ندستـــ |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهغ|ده رجبــــ محمد محمود ج|د5782|5
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ خ|لد شح|تـــه |لبــــ|ز عطيه|6326|3
يم |حمد||77699 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء جم|ل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجورج ك|مل صبــــ | |س484786
347o98كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسلسبــــيل |حمد رشدي عبــــد|لرحمن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمد محمود محمد |لصو|ف753|34
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ى خليفه نصيف|326275 صيدله ع شمسن بــــ
2|563oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|يوسف بــــ|سم عبــــد|لحكيم عيد
694o3oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود مر|د محمد محمد |لشن|وى
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر ح|تـــم حمدى مهدى محمود753997
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء قدرى حس نص|ر|882282
صيدلتـــ سوه|جدين| حمدى |لبــــدرى ه|شم 5|8983
معهد ف ص |سم|عيليهنوره|ن |حمد ع شح|تـــ محمد|76837
3587o4ف عبــــد| عبــــده ص|لح معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم |

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء عل|ء ص|يم محمد|85437
4o2656 د|بــــ |ل|سكندريه|م رمض|ن عبــــد|لرحمن ص|لح
جرس335775 تـــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز  طبــــ بــــيطرى بــــنه|م
ف452398 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد ي| محمد ح|فظ 
نطش|258696 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد خ|لد ع 
يل ج |لزق|زيقغ|ده عفي عفي حزقيل775929 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ |لمنصوره|حمد |ل|حمدى |ل|حمدى |لجم|ل|78|645
5o6o79تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشه|بــــ ح|مد محمد عبــــد|لرحمن محمد
637|o3ف محمد ع نجم نوعيتـــ |لزق|زيقف|روق أ
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعزه سيد |حمد حس 43|233
3|26o4إعل|م بــــ سويفنوره|ن ط|رق سليم عبــــد|لع|ل
تـــج|ره ع شمسسم|ء عبــــد|لن| |بــــو |لعج|ج |بــــو زيد335762
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد |يمن عي ج|ه |لرسول|84686
علوم |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد ج|د |لربــــ |حمد محمد|42665
35|3ooد|بــــ ع شمس|ريه|م رض| سيد محمد متـــو
صيدله ع شمسسم|ء محمد عبــــد|لعظيم نص|ر|32375
2|7o98ف قطبــــ |لسيد تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشمس خ|لد محمد عبــــد|لحليم ع عبــــد248997
تـــج|ره |سيوطر| | ن| محمد عثــــم|ن6||822
تـــج|ره |ل|سكندريهس|مه ثــــروتـــ سليم|ن يح |525925
تـــمريض ع شمس عبــــد|لرحمن نبــــيل محمد خليل353575

كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطسميه ي| ص|لح ثــــ|بــــتـــ35439
د|بــــ |لفيوم|م|رين| صفوتـــ حبــــيبــــ عبــــد|لسيد856|7
54|9o|د|بــــ بــــ سويف|حمد ر| صل|ح عبــــد |لتـــو|بــــ

63|2o3يل ج |لزق|زيقبــــسنتـــ جم|ل ع حس|ن |لشوبــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
44296o|تـــج|ره كفر |لشيخنو|ل ك|مل ف|روق |حمد رخ
|565o4رهف|دى س| عط| | جيد معهد ف تـــمريض |لق|
33|o34|ف ع|بــــد محمدع|بــــدحج|بــــ تـــمريض بــــنه|يم|ن |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــه محمود رمض|ن محمد فرح|تـــ85|65|
يم|233962 ره|سل|م محمد من |بــــر| د|بــــ |لق|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خلف مختـــ|ر عبــــد |للطيف58897
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسهيله محمد رجبــــ طلبــــه |لسيد266923
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد محمد |بــــو |لمع| ع 784964
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7673o4معهد ف ص |سم|عيليهعمر محمد ح|مد مسلم عمر
|لسن |لم |حمد عبــــد |لق|در محمد ص|بــــر |لجرمنتـــى||9|77
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرؤى محمد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لحميد ن38779|
25698o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن نجيبــــ عيد أبــــوستـــه
4774o5فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهلوج ح|تـــم محمد محمود صبــــ

5o266حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد يوسف عبــــد |لع|ل عبــــد |للطيف
6727|| د|بــــ |لفيوم|منيتـــ خ|لد حسن ع

تـــج|ره سوه|جريتـــ| فوزى ملك مليكه 899584
ره|ء |يمن نبــــيل ح|فظ|36365| عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ |لمنصورهحمد م|زن ع |م |622774
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عيد سيد |حمد محمد |بــــو ح|مد9|5288

57o25د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|شيم|ء جم|ل س|لم عبــــد |لوه|بــــ
يم محمد عبــــد |لمنعم|48292 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطصف|ء |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|يم|ن رمض|ن |لسيد |لطن| |338355
8o42|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ح حسن ك|مل محمود
حقوق ع شمسوردتـــ محمد فتـــ رش|د359697
62444oصيدله |لمنصورهمحمد ط|رق |لسعيد |لسعيد زوين
7oo7o5|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد محمود محمد حسن رضو
|د|بــــ |لم |ش|م محمد |حمد محمد|633|8
رهنوره|ن سيد عبــــد|لمنعم سيد |م|م323776 تـــج|ره |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننور|ن محمد عطيه |حمد355437
يم785293 معهد ف ص |لزق|زيق عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|

4474oيف عبــــد |لحميد سيد مر فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن|دين 
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عل|ء محمود سيد أحمد مبــــروك449387
تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن حسن غنيم محمد حسن426689
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قسل|م |حمد شعبــــ|ن |حمد|3336|5
4oo575ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحه|جر |حمد محمد رش|د
6o24|3حقوق طنط|رو|ن محمد |له| عبــــد|لحكيم |لغز

36o|9|ره|شيم|ء عبــــد |لرحمن محمود تـــه د|بــــ |لق|
يم عبــــد |لرحيم ع بــــهنس423245 زر|عه |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
6o5324يم |لدسو محمود لسن ع شمس|منتـــ | رض| |بــــر|
78o723|صيدله |لزق|زيقع |ء محمد |لسيد عبــــد| عبــــد|له
تـــج|ره ع شمسح|زم محمد |حمد محمد6|3345
779o3|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ل |لسيد |حمد محمود ص|لح
و | س| فتـــ مرقص59952| لسن ع شمس|ف

لسن ع شمس|حمد عم|د فتـــح | غريبــــ |حمد|35627
753|8oيتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد محمود |م محمد لم
تـــج|ره طنط|حمد فرج |حمد عبــــد |لمقصود نجله|3893|6
8o93o8|د|بــــ |لم |سم|ء ج|بــــر مرزوق |حمد|
رهمحمد خ|لد محمد سعودى3|49|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
4875o3|يم فرج محمود حقوق |ل|سكندريهحمد |بــــر|
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439|o7 طبــــ ع شمسأيتـــ ح|زم محمد حسن |ألشمو
3||o25فنون تـــطبــــيقيه حلو|نج| |حمد محمد |حمد
7o4667حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد محمد محمد حسن
|4o429تـــج|ره ع شمسك|رول مجدى تـــوفيق متـــى
2663o4ى طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمه| عصمتـــ |لسيد بــــح
صيدله حلو|ن|ء سعيد بــــيو بــــيو محمد||26759
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطغ|ده فتـــ ع مصط 894424
88239o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|ره سيد سعد صديق
69o92||طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدى سم عبــــد |لمع عبــــد |لع
78o3o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سم|ء حس محمد عمر|ن
6o787oه نوعيتـــ طنط|بــــسمه عزتـــ تـــوفيق حرح
7o|844تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء حم|ده عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود
||8o56تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عم|د شكرى سعيد |لسندى
7o57|oرى تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعل|ء محمد رش|د |لمتـــو |لجو
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد س| عبــــد |لسل|م جمعه|634355
2595o4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم عل|ء محمد محمد |بــــو|لسعود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد ط|رق محمد محمد |لهل|5|8|69
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسس|مه ع|دل محمد فرح|ن|768583
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن ع سليم|ن ص|لح468|48
رهحمد محمد منصور س|لم|642443 عل|ج طبــــي |لق|
699395| يم ن عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخل|ء |لسعيد عيد |بــــر|
67989oصيدله |لمنصورهمن|ر مصط عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عنتـــر
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــد|لرحمن |لمد |نور |لسيدعثــــم|8248|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنرم شكرى حن|وي مرج|ن8|2283
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف ص|بــــر عبــــد |لحميد |لسيد |حمد525797
ف عبــــد|لفتـــ|ح منصور||3328 حقوق بــــنه|خلود |
9|2o44 عل|ج طبــــي قن|ميل|د عبــــده مريد عبــــده
236o8| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه محمد حج|زى محمد ع

رهحم|ده عم|د محمد يوسف459|4 تـــج|ره |لق|
52|65oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورص|بــــرين ع|دل عبــــد |لغ ج|د محمد
د|بــــ حلو|ن|له|م نعيم عبــــد |لعظيم عبــــد ربــــه|5|229|
28|o69طبــــ ع شمسعمر ع|شور س|عد جمعه
يم محمد||4822 يم فؤ|د |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمع|ذ |بــــر|
26662oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنجل|ء |يمن عبــــد|لسيد فرح|تـــ
7764o2كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسهيله ط|رق |لسيد عبــــد |له|دى
23o855تـــربــــيتـــ ع شمسر|مز جل|ل مصط ع عبــــد |لفتـــ|ح
د|بــــ حلو|ن|مريم و|ئل |حمد |حمد235896
5o9887علوم ج|معتـــ د |طمصط محمود قطبــــ |لسيد عون
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| ع عبــــد |لمقصود ع84|48|
2|4o59د|بــــ حلو|ن|يم مدحتـــ عبــــد|لوه|بــــ ق|سم |حمد سعودي
6844o9 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــي|ر| عبــــد |لرحمن س| عبــــد |لرحمن
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46o|37 زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ خ|لد |م عبــــد |لحميد |م
 |حه وفن|دق |ل|قمحمد ثــــروتـــ محمد |لسيد 2482|9

يف فرح|تـــ قطبــــ|73969 تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء 
يم بــــيو6733| ندستـــ حلو|نس|ره صل|ح |لدين |بــــر|

ى477957 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د سعد مأمون محمد |لمس
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود ممدوح |حمد محمد عثــــم|ن674|48
24o897د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|كريم ط|رق سيد محمود

لس25854 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم وس|م فهيم ك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء محمود س|لم محمد838889
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| ع حم|ده محمد حس|ن86|233
77|oo5 يم مصط أبــــو |لخ نوعيتـــ |لزق|زيقسع|د سعيد |بــــر|
|3357oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف محمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد

زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــطه حس محمد |حمد3|2|4
وف|تـــم |حمد م محمد5933|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o2687يم كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر محمد منصور |بــــر|
26o968|معهد ف ص بــــنه|يه فتـــ عبــــد|لسميع ر|غبــــ
9o4253 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جقطر |لندى |لفرغل رجبــــ |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد| عبــــد|لع| ع حموده5|5294
6895o9|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه جم|ل تـــوفيق محمد عبــــد ربــــه
يم ش| 56|438 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسمر حل عبــــد|لغ |بــــر|
يد عطيه453758 ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لعزيز محمود محمد |بــــو|ل
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسلوي سيد بــــدوي محمد|82655
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقس|مه عبــــد |لحميد عبــــد|لرؤف عبــــد|2455|5
رهمحمد ر|فتـــ رشدي عبــــد |لم|لك85|38| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ح |حمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد692254
85o666تـــمريض |سيوطمحمد محمود عبــــد|لرحيم |بــــو|لحمد

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنور |حمد محمد بــــيو8|272
ره|وق |حمد رشد|ن |بــــو غنيمتـــ5|252 د|بــــ |لق|

تـــج|ره دمنهوربــــو بــــكر بــــدر عبــــد |لحميد حسن |لشبــــ|37|494
ندستـــ |لزق|زيقربــــيع فرج عبــــد |لغ يونس285|78
33o35|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ين|س عص|م محمود عفي|
7o7oo||ندستـــ |لمنصورهحمد ع منصور ع ملش
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمديحه ك|مل سعد محمد عبــــد |439649
|5472oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لصبــــور ع |حمد
48758oيم ج حقوق |ل|سكندريهزي|د صل|ح عبــــد |لسل|م |بــــر|
7584o4يم حموده محمد معهد ف ص |سم|عيليهعل| |بــــر|
8423o9تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرغده |بــــو|لسعود رجبــــ |حمد
ندستـــ |لزق|زيقرو|ن ع|دل |حمد محمود ش|دوفه683399
د|بــــ ع شمس|كريم |س|متـــ ح|مد ع7894|3
835o93تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره |لعبــــدعبــــد|له|دي محمد
|2956o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف ن| كم|ل ج|د
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52o589|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| رجبــــ شعبــــ|ن عبــــد |لصمد
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد| محمد طه محمد ع رشيدى|64375
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ط|رق |لبــــكرى عبــــد|لمهدى |لبــــكرى453328
9|oo7| كليتـــ |أللسن سوه|جشيم|ء محمد رمض|ن عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء |حمد خليفه عبــــد|لرز|ق|882786
4o6683حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رين| مفيد حبــــيبــــ عويضتـــ كرلس| 
صيدلتـــ |لم |ول|ء سعيد عبــــد| محمد59|822
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود محمد بــــهلول |حمد84|837

صيدله بــــ سويفس|ره سعد محمد عبــــد |لجو|د66677
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|آيه محمد سعيد حسن عج 5||5|4
ر |لسيد |لنح|س769747 س |ء ع|  |حه وفن|دق رأس سدرسمر م|

رهعمرو عبــــد |لوه|بــــ محمود محمد4386| تـــج|ره |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد حمدى حسن ع |لعر| |5|897
رهمصط عبــــد|لمحسن عك|شتـــ سل|مه |4328 طبــــ بــــيطرى |لق|

6|42o2ين محمد عطيه عبــــ|س |لبــــدوى |د|بــــ طنط|ش
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع عبــــد |لنبــــي ع |م 45478|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم رض| تـــوفيق سليم|ن2|64||
258|o2علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف سويلم
ش|م رزق |لغربــــ|وي497334 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمل 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسعيد محمد سعيد محمد757386
يم5|6386 حقوق |لزق|زيقحس سعيد |لسيد حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمتـــ إسل|م ع حسن عز|م|7|||4
تـــمريض |سيوطل|ء عبــــد|لن| محمد ص|لح|849599
62o898د تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ميه ح|مد كم|ل محمد مج|
يم حس محمد مهدي845675 تـــربــــيتـــ |سو|نوف|ء |بــــر|
علوم |لم |سل جم|ل محمد عبــــد|لعزيز|3|822
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف ع عبــــد |لعظيم رضو|ن487736
9o4696 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحن|ن قدرى ج|بــــر عبــــد|للطيف
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم|رين| |يه|بــــ ك|مل مسعد782||8 معهد ع| 
ف عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح7||3|3 |د|بــــ بــــنه|نور |
يم8249|2 رهعبــــد|لرحمن عرفه محمود خليفتـــ إبــــر| عل|ج طبــــي |لق|
45o2o8| ندستـــ حلو|نحمد |بــــوغن|م عبــــد|لفتـــ|ح عي
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمنيتـــ مجدى سعيد حسن|26|335
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لمنعم |لحم||2|2|5
ور6|4367 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسمر مجدى محمد حميده 
حقوق سوه|جلمعتـــزبــــ| ي| |حمد |لسيد|924486
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود جم|ل ج|بــــر حسن رجبــــ764|25
9o4725 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنجل|ء خليفه عبــــد|لنعيم خليفه
4o857|لسن ع شمس|بــــسنتـــ |يه|بــــ ع حسن فر|ره

طبــــ |سن|ن ع شمسنعمه عبــــد| سيد عبــــد|لمنعم|4895
624o42يم د|بــــ د |ط|جه|د محمد فوزي جودتـــ |بــــر|
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طبــــ |لفيوممحمد مجدي عم|ر عبــــد |لتـــو|بــــ|6552
ل|ل73|625 ل|ل سل|مه  تـــج|ره |لزق|زيقندى أبــــو بــــكر 
تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل فرغ عبــــد|لحليم 876664
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد ع|دل عبــــد |لعليم عبــــد |لمجيد|38276|
53o4|o|ن| |لسيد عبــــد |لش| عبــــد ندستـــ |ل|سكندريهم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح محمد نبــــيل محمد9899||
يع7|2454 د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء صبــــرى محمد |بــــو
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد| محمد عبــــد| |لغريبــــ |لسيد36|634
26o382|ي يم ص تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء حج|زى |بــــر|
6o5959تـــج|ره طنط|عمرو ممدوح غندور حموده
|5374oحقوق حلو|نص|بــــرين فتـــ محمد |حمد محمد
4752o6تـــج|ره |ل|سكندريهريم عص|م حس محمود حسن غل|بــــ
8899o5|ه |نور فيض عبــــد|لع|ل طبــــ بــــيطرى |سيوط م
ف |حمد عبــــد |لو|حد39342| ره|منتـــ | | د|بــــ |لق|
رهيم|ن عبــــد|لصمد محمد عبــــد|لصمد|8867|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
4oo488|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــل|ء فتـــ محمود محمد |لجمل
ثــــ|ر د |ط||ء جم|ل محمد ز خروبــــتـــ|6572|6
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى رض| عبــــد|لمنعم |حمد9564|3
يم عبــــد|لرؤف تـــ438877 طبــــ حلو|نمحمد عبــــد|لغ |بــــر|

7o339يم عبــــد|لعزيز طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيوسف محمد |بــــر|
9o6442 د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ ع|دل |حمد سيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد فتـــ محمود جل|ل||83965
894o53 ف ومس|حه |سيوطمحمد  |حمد محمد عبــــد|لح|فظ ك.تـــ. ف رى و
4o8668نوعيتـــ طنط|خلود محمد |م محمد |لقليبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد ف|يز عبــــد |لقوى محمد |لتـــحيوى265535
حقوق بــــنه|محمد عبــــد|لنبــــى |لسيد عبــــد|لحميد327874
8659o4ر نش|تـــ رشدي |بــــ|دير كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىش|
يم|628988 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلسيد محمود |لسيد |بــــر|
4236o3زر|عه |ل|سكندريهي|ر| |لسيد عبــــد|لخ|لق فؤ|د
34o299|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــ|ء جم|ل عبــــد| عبــــد|لمقصود
كليتـــ |أللسن سوه|ج يه |حمد ج|بــــر محمد|75|922
7665o9تـــربــــيتـــ |لعريشحمد|ن |حمد حمد|ن |لسيد حمد|ن
264o62يد ملي سليم|ن ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــلبــــ ملي |بــــو|ل

رهم | لط ظريف ف|لح23728 صيدله |لق|
ره |حمد بــــه|ء |لدين عبــــد |لحليم26474| حقوق |لق|
يم75|785 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه عبــــده |بــــر|
فنون جميله فنون حلو|ننوره|ن محمد |حمد |لسيد5|389|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسجه|د محمد حن محمود845399
88|34o معهد ف ص |سيوطم|رين| جم|ل رزق حص|وى
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم عص|م |لدين عبــــد |لعزيز رويزق624623
نوعيتـــ |لم |محمد صل|ح محمد عبــــد|لر|زق7278|8
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسمه|ن فتـــ مسعد عبــــد |لجو|د محمد|69492
طبــــ |سيوط يه ع|طف عبــــد|لمنعم عبــــد|لح|فظ|875264

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء حس |سعد ح|فظ|59565
تـــج|ره |لمنصورهيوسف عم|د |لدين محمد حس رضو679245
تـــج|ره بــــور سعيدحندق محمد حندق فرح|تـــ ريح|ن59|765
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمن|ر محمد |حمد حس 754278
9o3482 ى جرجس ى بــــديع بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسند| سيد عفي |لسيد |لمحل|وى228866
ر محمد عبــــد|لمنعم|783452 حقوق |لزق|زيقروى م|
يم |لمسلم| |264876 صيدله طنط|منيه خ|لد |بــــر|

رهمريم رض| يوسف و|صف98|48 حقوق |لق|
|6|6o7يم يم |حمد |بــــر| رهعمر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم محمد |لسيد ع 39|332 نوعيتـــ بــــنه|مريم |بــــر|
5o276|تـــج|ره |ل|سكندريهسهيلتـــ سعيد محمود محمد بــــخيتـــ
علوم |لزق|زيقنرم ع|دل |لسيد فرح|تـــ628665
تـــمريض كفر |لشيخيوسف |لسعيد ع ع شتـــيه442347
تـــج|ره بــــور سعيدوئ|م |لدين حس |لدسو محمد |لدسو 765846
49o569 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل محمد محمد عبــــد |لمحسن محمد ع
49o683د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سهيله محمد يوسف عبــــد |لمع يوسف
معهد ف ص |سيوطمحمود ح|مد حسبــــ فرج 6786|9

حقوق |سيوطكريم مصط عبــــد |لحكيم عبــــد |لغ 58767
7|o22o|تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء حسن عرف|تـــ |لعزبــــ محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|روى صل|ح محمد محمد |ل |د|627892
علوم |لزق|زيقف|طمه محمود جوده محمد حس|ن 633598
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد محمود868237
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد مصط تـــ|ج |لدين مصط عشم452574
يم |سم|عيل23523| حقوق حلو|نمحمد يوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورش|ديه رمض|ن رجبــــ عبــــد |لرحمن |لش||94|5
يل ج |لزق|زيقبــــسنتـــ حسن محمد حسن784772 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

يم عبــــد67754 تـــج|ره بــــ سويفي|سم | عل|ء|لدين محمد |بــــر|
| صبــــ ص|لح |لن|درى252586 نوعيتـــ |شموني
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد محمد عبــــد|لمنعم شلبــــى||25599
894o35 طبــــ |سيوطيوسف |حمد ع |حمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن ع محروس |لديبــــ42|292
8o9o42تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عز ف|يد عز خليل

علوم بــــ سويفندى |حمد عبــــد|لحليم مر|د55864
علوم ري|ضتـــ ع شمسكريمتـــ عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن326447
حقوق د |طنور|ن س| |لسعيد محمد مطر622268
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنرم محمد حسن محمد حمودتـــ8859|5
نوعيتـــ |لم |صف|ء ع محمد |حمد823933

7o467يم د|بــــ |لفيوم|ه|يدى |حمد ز محمد |بــــر|
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علوم |سو|نحسن|ء وط بــــطل|ن سليم|82752
رهعمر |لسيد ع |حمد36478 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

8o5|8oنوعيتـــ |لم |ف|طمه |سم|عيل محمد يوسف
رهمنه | عم|د محمود ك|مل |لمن|ي774672 طبــــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ره محمد سعد |لسيد5757|
3454o2ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در صبــــ محمد يونس

تـــى25279 ى محمود |لن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|غ|دتـــ فتـــ |حمد محمد357293
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــريم عبــــد|لفتـــ|ح صفوتـــ |لبــــسيو 2347|6
7o8486علوم |لمنصورهمريم محمد |لدسو محمد
ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط |حمد مصط |حمد728|68
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد ع |حمد ح|وي|82|834

ندستـــ |لفيوممحمد ع|دل متـــو طلبــــتـــ66348
ف ع خليفه38|523 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن |
|5o422تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |حمد لبــــيبــــ |حمد
بــــ|483|2 رهيح محمد يح محمد د تـــج|ره |لق|
معهد ف ص طنط|محمد ص|لح محمد شعبــــ|ن433634
معهد ف ص |سيوطع عبــــد|للطيف ع |بــــوزيد 893978
د|بــــ د |ط|ي|ر| عبــــده محمد |لسم|6534|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ريم|ن |م محمد |لسيد7352||
82o96oندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن مصط محمد عبــــد|لحكيم

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|دون| مجدى |نور نصيف6|665
36o665علوم بــــنه|كم|ل سل|متـــ كم|ل محمد عزبــــ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ع محمد |لفرم|وي864|25
زر|عه ع شمسمريم جم|ل حسن ح|مد محمد سمره358666
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر حسن عبــــد |لنبــــى حسن حس 497595
يم |لسعيد محمد محمود |بــــو خليل494647 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
7557o9|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد |لسيد س|لم |لسيد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د محمد عبــــد|لرحيم محمد3|2723
صيدله |ل|سكندريهس|ميه فؤ|د |لح|ج عثــــم|ن غنيم435362
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن خ|لد عقل ع|792|3
8o4927صيدلتـــ |لم |شمس ه| ه|رون عطيه
32625oرهه|جر يح |سم|عيل رمض|ن علوم |لق|
ى ج|بــــر حسن2|475| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ح|تـــم خ
4o|98|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ك|ظم محمد سعيد محمد
يم346659 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء مصط عبــــد|لغف|ر |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفكريم محمد عبــــد |لعظيم وزير58765
د|بــــ ع شمس|ن محسن محمود محمد حموده|3493|2
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دير شعبــــ|ن خليفه عبــــد|لعزيز3399|8
8825o6|تـــج|ره |سيوط  يه |حمد صل|ح محمد
د|بــــ د |ط|مصط محمد محمد |حمد ص|لح693622
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمدى مصط محمد |بــــو|لمع|62797|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صل|ح جم|ل صل|ح|53825|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد عبــــد|لحليم محمد محمد ع ع|632872
يم |لدسو |لخو4296|4 تـــربــــيتـــ طنط|خلود |لدسو |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره |حمد |م عبــــد |62368
معهد ف ص بــــ سويفمحمود ن| عط| محمد6|8229
33o5|7||تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ ع |حمد |لسيد عف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منه | سيد |حمد عبــــد|لمجيد سيد |264584
64373o|طبــــ |لزق|زيقحمد لط |لسيد محمد سعيد
6243o5|حقوق د |طم| بــــل|ل محمد محمد |لعيسوى
23o263ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|لرحمن عم|د سم ح|فظ |لعش
498oo||رتـــ|يم|ن شهدى معوض |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ره|حبــــيبــــه ع حسن عثــــم|ن223886 عل|م |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلسيد خليل |لسيد طر|بــــيه|8489|6
843o43|تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء محمود محمد محمود
33o8o6د|بــــ بــــنه|محمد سليم|ن محمد رجبــــ|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمد فهيم يوسف||26756
82947oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسل|م حمدي |بــــو|لجود محمد|ل|نص

ن| صبــــ لبــــيبــــ يوسف59272 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
نوعيتـــ بــــنه|نوره|ن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن329989
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سم ح|مد محمد|44477
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |حمد ع سليم|ن|24589
||8o26تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه محمد ثــــروتـــ جميل
82o|46|ه |حمد عبــــد|لحكيم محمد صيدلتـــ |لم |م
تـــج|ره |سيوطكريم محمد ج|بــــر |م 27843|
6o29|oيم ع|مر |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|محمد فؤ|د |بــــر|
53o443معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــرسميتـــ ي| |لسيد عبــــد |لوه|بــــ |لحنون
75827oيم محمد كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ننه|ل ن محمد |بــــر|
43o5o9يم شبــــل محمد |لكفر|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم إبــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعل| طلبــــتـــ خليفتـــ عوض|634|5
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدين| محمود بــــديع عبــــده |لمغ|زي54959|
6|57|oيم |لجحر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمحمد طه محمود|بــــر|
رهقدريه محمود مبــــروك محمد48552 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

8|27o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دين| محمود عبــــد|لرحمن حيدر
4o86|6تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل|م ن| محمود عبــــد|لحميد دويد
د|بــــ حلو|ن|دى سيد عرف|ن سيف48989|
طبــــ |لمنصورهحن|ن |لسيد |لمتـــو |لمن محمد 679882
ف |حمد محمد59|326 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد |حمد محمد ح|مد محمد486754
ر عليوه9|6388 علوم |لزق|زيقندى فؤ|د محمد فؤ|د |لط|
82o2|8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد جم|ل فرغل عبــــد|لفتـــ|ح
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يم |حمد معروف264||6 تـــج|ره |لمنصورهمحمود |بــــر|
76oo49ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه ثــــ|بــــتـــ فتـــ محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورزينبــــ س|لم فتـــح | بــــش |بــــوسيف499852

6o498طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمود ع|طف محمود عبــــد|لفتـــ|ح
7689o|تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريششيم|ء محمد حم|د محمد
يم عوض22|846 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|سم ن |بــــر|
4|o283|د|بــــ د |ط|محمد مصط محمود غ
|ء عل|ء قطبــــ فرج|877296 معهد ف ص |سيوط  
342o95كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر خ|لد سل|مه عيد
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عص|م |لدين عطيتـــ عبــــد 524764
64o463|حقوق |لمنصورهحمد صبــــرى شح|تـــه رمض|ن
238oo5| ف عبــــد|لفتـــ|ح عي ره|ء | تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لعزيز نبــــيل |حمد سعيد محمد334523
حقوق |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد كم|ل عبــــد|لنبــــى حج|483565
|676o5|لف للفن|دق |لمطريه|م|م محمد |م|م ح|فظ
رهسيل | جم|ل رزق خليل64858| تـــج|ره |لق|
|53oo8|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد محمود محمد محمود
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسخلود خ|لد عيد حس 62236|
6o2949تـــج|ره |لمنصورهمحمود صبــــري محمد حموده
|348o2رهمحمد ص|لح محمد فريد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |لمنصورهوق محمد طلعتـــ |لسيد |لمر697763
يم محمد رضو|ن محمود||7625 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمصط |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود عص|م محمود محمد |لس|يح764392
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعبــــ رض| ع محمود94|499

رهدين| عيد عبــــد |للطيف |حمد66639 طبــــ بــــيطرى |لق|
|57|o4رتـــ|ن|ديه جم|ل محمد خلف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم طنط|سل عبــــد|لمعبــــود حسن حمد439829
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حسن|ء محمود شعبــــ|ن فرح|تـــ336372
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد نور عبــــد| محمود|7|8269
تـــ عنتـــر ع محمد عبــــد|لمطلبــــ|83|478 د|بــــ |ل|سكندريه|م
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــس|متـــ محمد عبــــد |لمنعم |حمد |لخطيبــــ446272
4324o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رحمه محمد عبــــد |لرحيم محمود عبــــد

ندستـــ ع شمسنور|ن محروس عبــــد|لرحمن محمد35399
5o5856زر|عه |ل|سكندريهخ|لد وليد ف|روق خليل
صيدله |لزق|زيقس|ره صل|ح عبــــد |لونيس عبــــد |لمجيد ن|2|625
ره|يوسف شعبــــ|ن صل|ح  |لدين عبــــد|لمجيد437|32 ثــــ|ر |لق|
635328| نوعيتـــ |لزق|زيقيه طلعتـــ عبــــد|لمعبــــود |م|م و|
كليتـــ |أللسن سوه|جنجل|ء ح|فظ خلف عبــــد|لحليم 895675

2889oيم |لدين رجبــــ محمد |بــــر| رهمحمد ن تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ركو نسيم بــــخيتـــ عبــــ|دى 4|87|9
لسن ع شمس|ي عم|د |لسيد عبــــد |لمجيد58|55|
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تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهه|جر ع|دل محمود عبــــد |لحليم|75354
2|7oo8نوعيتـــ عبــــ|سيهنور محمد |حمد محمد بــــرغوثــــ
علوم بــــنه|محمد خ|لد محمد زين |لع|بــــدين طه328442

5o999تـــج|ره |سيوطزي|د عبــــد |لن| عبــــد |لفتـــ|ح مطيع
9o9|6| زر|عه سوه|جمحمود عم|د |حمد محمد
يم سليم|ن|5775|2 ه صل|ح فتـــ |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مهر|ئيل ميل|د حن| حبــــيبــــ2562|8
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ عبــــد|لمقصود محمد |دم847555
84337o||كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نن|ردين ن|دي شح|تـــه حن
لسن ع شمس|زينبــــ رجبــــ غريبــــ محمد خليل263386
ره|يم مصط ص|دق شعل|ن233233 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمود حمدى عبــــد |لغ عبــــد |لنبــــى|46|77
5o6oo5صيدله |ل|سكندريهمحمد عص|م محمد |حمد سليم|ن
|63o|8| حقوق ع شمسسم|ء رض| جمعه ع
علوم طنط|س|ره زكري| |لسيد |لبــــتـــ|نو 3|5432
د|بــــ |سيوط|ه|جر وجيه محروس عبــــد|لحميد5554|3

د|ر |لعلوم |لفيومدير |حمد عبــــد|لقوى ع|29|4
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه عبــــد|لع|ل |بــــوزيد محمد848547
م|م493|5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ع|ليه محمد |حمد حسن 
حقوق |لزق|زيقتـــسنيم محمد محمد |ل|حمدى مصط 643665
معهد ف ص سوه|جم مصط ج|بــــر محمود|835722
4|574o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء عص|م |لسيد محمد عبــــد |لح
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر سيد عيد سيد |حمد6|2455
69o943| بــــي تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد عبــــد |لعزيز |ل
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|رتـــ |حمد |حمد حسن |لخ|لع6965|5
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ن|ن كم|ل بــــسط| قلدس359899
868o9oعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنور| |حمد عبــــد|لق|در |دم
7|2o2|يم عبــــد |لحليم حسن سلط علوم |لمنصورهص|بــــرين |بــــر|
حقوق طنط|مصط صبــــرى محمد عبــــد|لقوى عي494459
ل|له247883 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن جم|ل ك|مل |لسيدمحمد
ش|م محمد |حمد6|634| رهتـــسنيم  طبــــ بــــيطرى |لق|
رهمحمود |حمد عبــــد|لنبــــي محمد34869 تـــج|ره |لق|

633o86| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن محمد صل|ح |لدين غ|
ى678936 رهبــــه حس |لسعيد حس |لع د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ع شمسمحمد طه محمد ز عبــــد |لمع9244|2
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن محمد محمد عبــــد|لو|حد عبــــد |8423|5
775763| ندستـــ |لزق|زيقحمد ع سليم|ن سليم|ن ع
ر|ء |حمد رج| صل|ح 42853| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمتـــ |لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدن|ء محمود فرح|ن حسن|38|85
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدزي|د ط|رق |حمد أحمد |لعزبــــى62|765
تـــج|ره دمنهورشيم|ء عبــــد |لن| ع عبــــد ربــــه435365
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د|بــــ ع شمس|من|ر مجدى |حمد محمود|32739
يم |سم|عيل||3333| ش|م |بــــر| يم  رهبــــر| تـــج|ره |لق|
42|o82تـــ سعد |لمغ|زى خليل رهن د|ر |لعلوم ج |لق|
|د|بــــ |لم |يه ن| خلف سنو |8854|8
6847oo|تـــج|ره طنط|حمد محمد ح|مد محمد شوم|ن
9o65|oى مو تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| رأفتـــ بــــ
|5o9|3رهعهود خ|لد محمد محمود تـــج|ره |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود عبــــد|لر|زق حس قن|وي835743
لس عم|د مكرم رؤوف 924547 صيدله حلو|نك
35o|65ق|وى زر|عه ع شمسويد| سيد |حمد سيد |ل
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديش|م مصط محمد مدبــــو نور |لدين327895
4|6o|8حقوق طنط|وف|ء محمد صل|ح |لدين محمد |للق
925oo7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود عبــــده محمد صديق
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهل|ء محمود محمد عبــــد|لحفيظ |بــــو زيد489778

87o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم خ|لد شعيبــــ مر|يف
7o2o87يم تـــج|ره طنط|لعل محمود عبــــد |لحميد عقل |بــــر|
7o383oري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه ن| حل محمد |لزه|ر
يم حس |642372 تـــج|ره |لزق|زيقحمد ص|لح حس |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|ي| عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح |لسعد 28559|
8779o8 ف فرج ص|لح ره | كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطز
يم حسن أبــــو 9598|5 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء محمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|م |لدين رض| سليم|ن |حمد |بــــر|337777
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد |لسيد محمد محمد343836
ش|م |لسيد عوض ليله686589 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــ|سل 
49o576حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق عبــــد |لعزيز فرج |حمد عبــــد |لع
4892o3يم |لسيد لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــ|ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|أمنيتـــ ن عبــــد |لجليل إبــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لن| مد|ح ج|د |لربــــ||8358
63o4o4وف|تـــكريم محمد |م معروف ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7|243oحقوق |لمنصورهمحمد ع فتـــ عيد محمد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ط|رق محمد |لسيد257634
علوم ع شمسل |ء رض| ع محمود|35974
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيوسف |كرم حبــــيبــــ |سحق9873|| ل|ك|ديميتـــ |لم
45o283تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|جورج وجيه حل ميخ|ئيل معوض
355o54بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسي|سم حسن عبــــد|لر|زق ربــــيع
348o9|تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن سيد ص|بــــر |لجلبــــ
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــر|ند| محمد محمد رزق حم|دى سليتـــ444296
353o22|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــيه|بــــ س| كريم صديق
85o423 رهمصط كم|ل كوكبــــ ع تـــخطيط عمر| |لق|
334o83فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |م |م شديد
د|بــــ |لزق|زيق|محمد حسن سل|مه حسن778749
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ عص|م رش|د |م|م273||3
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4|877o|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن عبــــد|لر|زق ع حمد|ن
يف محمد |لطحل|وى5|6278 حقوق |لزق|زيقمن|ر محمد 
يم|236275 رهل|ء |حمد محمود ع |بــــر| تـــج|ره |لق|
838o79 فنون جميله فنون |ل|قمحمود ع|دل ظوط ع|د
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مرو|ن ي| عبــــد |لمغ عبــــد |لر|زق22724|
تـــج|ره |لمنصورهه|يدى عمرو محمد صديق  |ض693528
43o229|تـــمريض طنط| يتـــ |يه|بــــ |لرف| نور
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن محمد ع يوسف||63427
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد محمد محمود عبــــد |لعزيز |لق|دوم438559
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد جعفر فتـــ جعفر|484695
75856oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د عم|د |لدين عنتـــر صبــــرى
يم محمود ج|دو|76|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ رزق |بــــر|
ش|م عبــــد |لقوي نبــــه|ن468|64 نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقخلود 
9o6|65 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يف شح|تـــ ص|لح شح|تـــ
ندستـــ |لمنصورهوليد س| عوض غ|زى92|688
8o2|6oتـــج|ره بــــ سويفمحمود مصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | عبــــد |لد|يم ح|وى محمد482396
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد | |حمد محمود عبــــد|5636|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جر| | |نور يوسف |سم|عيل 899285
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد جميل |لسيد عبــــد |لمحسن ن|صف247652
33o7o5بــــه سليم|ن علوم بــــنه|يوستـــ | س| و
4995ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر سعيد |سم|عيل عبــــد|لغ |لجه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم ع|شور |حمد سيد ع|مر66738|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأم| |لسيد عبــــد ه عبــــد ربــــه منصور437787
تـــربــــيتـــ ع شمسعزيزتـــ شو |بــــو|لعل| |حمد62254|

د|بــــ حلو|ن| |ده نبــــيل فوزى عبــــد |لمع46494
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مريم م |لدين محمد عبــــده رخ|622499
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر محمد محمد قر |8||5|
علوم طنط|ع |ء |لسيد محمد |لنح|س432273

ه محمد ربــــيع |م |67363 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|م
7o65||صيدلتـــ بــــورسعيدزينبــــ محمد سعد عبــــد |للطيف بــــطيحه
9o3|85 معهد ف ص سوه|جمهر|ئيل نظ سليم|ن مجلع
د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد محمد |لسبــــ| مزروع695399
د|بــــ ع شمس|يوسف رض| |لسيد فهيم|34596
48o726 د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | حس رزق حس

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسل|م نبــــيل منصور دسو ||2847
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــ نبــــيل صل|ح |لدين محمد نعيم425729
ف ومس|حه قن|محمد |حمد عمر ر|شد824782 ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | منصور محمود محمد833263
د|بــــ حلو|ن|رضوى |حمد محمد سعيد محمد|583|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خ|لد عمرو عمر روبــــى|4|37|

Page 308 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | ع|دل ح|مد |لغريبــــ3|3554
تـــج|ره |لمنصورهعمر لط نف|د عبــــد |لبــــ| |لعج684894
ندستـــ حلو|نعبــــد | |حمد سيد |حمد84|49|
6o488o تـــج|ره طنط|س|ره |لسعيد عبــــد |لعزيز |لشبــــي
6oo538|صيدله طنط|سم|عيل عمر |حمد لبــــن
طبــــ حلو|نيه شندى عبــــد|لعزيز بــــكرى نور |لدين|263646
8272o2تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمدي بــــحبــــح فريز حمزه
صيدلتـــ |سيوط سم|ء سيد ش|فع سيد||89456
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء محمد عبــــد |لمقصود زيد|ن |لجم53|692
حقوق |لزق|زيقعمرو عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعليم محمد784842
4o5349تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه خ|لد عبــــد|لجو|د عبــــد|لرحمن بــــرك
ش|م محمد |لمتـــو جبــــر679527 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد 
يم محمد |لبــــر|د83|262 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد منصور |بــــر|
د|بــــ |سيوط|بــــك |م خ|لد حسن سيد3476|3
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد ط|رق عك|شتـــ ع |حمد752455
6|653o |حه وفن|دق |لمنصورتـــن|ن |لسيد عبــــد | |لغيط| 
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ي| |بــــو|لفتـــوح زمزم3393|6
7oo728طبــــ بــــيطرى بــــنه|ع مسعد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر
يم عبــــد |لعزيز |لسيد محمد |48675  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ين|س ه| |بــــو|لي عبــــ|س محمد||85956
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|م ع3|4449

ثــــ|ر |لفيوم|حبــــيبــــتـــ |س|متـــ محفوظ محمد5268|
89784o|معهد ف ص سوه|ج سم|ء ع|دل عبــــد|لكريم عبــــد|لل|ه
263|o8|معهد ف تـــمريض بــــنه| م| سعيد ر|شد محمد شح|تـــه
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط وحيد ع عبــــد|له|دى |لعسكرى766793
34o977تـــج|ره ع شمسمحمود |لسيد |لسيد يوسف |بــــوريه
697o69|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه|بــــ حس حسن محمود
272o48تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ حسي محمد ع |لمملوك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنعيمتـــ |حمد ه| |نور محمد شيحه|48537
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر عبــــد| محمد عبــــد|لعظيم626768
حقوق د |طع|ئشتـــ ع |حمد |حمد عيش|666|6
348o93 حقوق ع شمسعمرو عم|د |حمد جمعه مصط
وف|تـــشه|بــــ |لدين |يمن |لبــــيو عبــــد |لق|49322| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ف غنيم غنيم |سم|عيل|57|44 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ديه |
ف س|لم محمدى45247| كليتـــ |أللسن بــــ سويفيف |
ر |لسيد حتـــ|تـــه|44982 ندستـــ طنط|مهند م|
6988o5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد |لع| |حمد عبــــد |لع| محمود عبــــد
7o569|يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع|دل محمد |لسيد |بــــر|
9o33o2  تـــج|ره سوه|جعبــــد| محمد عبــــد|لمجيد |حمد
د|بــــ |لمنصوره|مصط صفوتـــ مصط |لمتـــو حرفوش693943
33oo||يم زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمه| مجدي ز| |بــــر|
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معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد سعد محمد سعيد |لمحمودى247288
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ف|طمه |حمد عبــــد |للطيف عبــــد|لغف787787
4o2355|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن محمد فرغ عبــــد |لح|فظ
7o2566|يم علوم ج|معتـــ د |طيم|ن مسعد |لسيد ر|غبــــ |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنه|ل منصور عبــــد| عطيه2|4|64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|رتـــ سيد عبــــد |له|دى |لسيد59495|
868o34ر|ء ع|دل ع |لص|دق معهد ف ص |سو|نز
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطسهيله عص|م |لدين |حمد سيد  877626
زر|عه ع شمسنور| وحيد مر محمد مر 348968
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ مسعد عبــــد|لرحمن |لبــــند|رى639868

رهمحمد مر|د |حمد محمود |بــــو مو 23|4| حقوق |لق|
م |حمد مظهر ثــــ|بــــتـــ|6395| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند

يم عبــــد |لع|763568 ندستـــ بــــور سعيدل|ء محمد ك|مل |بــــر|
ندستـــ سوه|جمهند محمد |بــــو |لمع| محمد عبــــده767349
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى عزتـــ |لسنو عبــــد|لر|زق256565
683849| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ك|مل عز |لدين محمد ع
تـــمريض |لمنصورتـــ حن|ن ع|مر حمدى |لهجر سليم623649
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|لميس ع ك|مل ع محمد6|83|2
نوبــــي عبــــد |لع33|452 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخ|ء محمد محمود |ل معهد ع| 
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عم|د ز |حمد |لبــــن|6|7842
تـــج|ره بــــنه||ء محمد جمعه |م |5|3434
رتـــ|ندى عطيه عبــــد |لعظيم عطيتـــ منتـــ777628 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|385o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رضوى |حمد |م طنط|وى

67oo7ندستـــ |لفيوملق|ء صل|ح ع عبــــد |لعليم
5|869o|معهد ف ص |ل|سكندريهمينتـــ صبــــرى محمد ع ع|شور
62454o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طله|م جه|د عطيه محمد عبــــد |لعزيز
نوعيتـــ موسيقيه قن||ء فتـــ سعد عبــــد|لجليل|3|8375
رهسم|ء مجدى عبــــد|لوه|بــــ محمد4325|2 تـــج|ره |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود كم|ل حسن محمد عفي 42475
49568oتـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد|لمنعم |لليثــــى عبــــد|لمنعم
7633ooف ع |لسيد عوض تـــربــــيتـــ بــــور سعيددير |
ه محمد عبــــد|لمجيد خليفه|822545 إعل|م بــــ سويفم
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن|ء |حمد ن|صف |حمد محمدين|237822
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيه محمد |لسعيد عبــــد |لد|يم||69865
5o9427زر|عه دمنهورف عوض عبــــد|لعزيز بــــسيو حج|زي
6o63|9|ش|م |حمد فرج حسن طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد 
9|285o  |حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع عبــــد| ع رف
تـــج|ره |سيوطسم|ح ع|طف مجدي سوي 94|857
معهد ف ص سوه|ج |م محمد عبــــد|لرسول محمد 924232
يم||43992 طبــــ كفر |لشيخمنيتـــ محمد ف|روق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه |لمتـــو بــــدوى |حمد ش| 678985
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حقوق حلو|نحس|م بــــ|سم محمد |سم|عيل |سم|43222
ف صل|ح عزبــــ|32|42| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريم|ن سعيد محمد فه بــــل|ل|259733
34568oعلوم ع شمسمرن| مع|ون جميل بــــخيتـــ ف|م

معهد ف ص بــــ سويفحمد ضيف | محمد ج|بــــر|56752
8|946oتـــربــــيتـــ |لم |ه|جر سيد فرغل شح|تـــه
ر |بــــر624288 صيدله طنط|حمد |لسيد |بــــو |لمع| ط|
44335oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخجم|ل محمد رمض|ن محمد جوده
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقرن| خ|لد عبــــد |لرحمن عبــــد|لمقصود 2|7872
طبــــ ع شمسفد|ء محمد رش|د حسن |لسيد فوده|69858
4474o|علوم ري|ضتـــ طنط|منه | مصط حس محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد رض| عبــــد|لر|زق يوسف يونس287467
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقبــــيتـــر ه| فريد فه |سكندر643787
8|o7o|د|ر |لعلوم |لم |مه| منصور ع عبــــد|لعزيز
لس عزتـــ صل|ح شفيق 2|8847 طبــــ |سيوطك
772o86وف|تـــنجيبــــ وليد نجيبــــ شح|تـــه ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7648ooكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرودين| محمد ع|بــــدين محمد |دم
7764o4ف محمد ع صيدله |لزق|زيقوق |
765|o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|منه | |حمد |نور |حمد دعبــــس
|24o79 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حس محمد مصط
يم محمود رزق8|2564 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |حمد بــــخيتـــ ري|ن7|2229
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء سم كم|ل عبــــد |لبــــ|رى حس 7479|7
5|88|o يم حسن معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمتـــ حسن عبــــد |لمنصف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منتـــ | ش|دي |حمد عبــــد|لعظيم279|33
حقوق |سيوطعبــــد|لعزيز سم محمد |حمد 552|88
863o4|تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد رشدي مصط |حمد
76259oندستـــ بــــور سعيدحمد ع حس عبــــد |لج|بــــر عبــــد |لرحيم
7o23|9تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر محمد |لعن| عبــــد |لحميد
ف سليم|ن عوض8|4|52 زر|عه دمنهورسمر |
تـــج|ره ع شمسشه|بــــ |لدين عم|د حس محمود6435||
ه ج|بــــر حس محمد|839678 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه ه| جم|ل |دم ع48933|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م ح|مد حس|ن |بــــو|لنج| يونس42426
6o3324كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمن|ر محمد فوزى |لبــــ|نوبــــى
حقوق |لزق|زيقم محمد عيد حبــــيبــــ643993
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط |حمد محمود مصط 255595
يف 924228 زر|عه سوه|جنوره|ن جل|ل محمد محمد |ل
7o3247|يم تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لحميد محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|سم|ء محمد فوده محمد فوده|3923|6
تـــج|ره بــــنه|محمود فؤ|د عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن466|33
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رهعمر مصط عبــــ|س يونس235578 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
بــــي |5952|6 تـــج|ره بــــور سعيدحمد رفعتـــ يوسف |ل
ف نج|ح |لقط|ن6633|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف ثــــروتـــ خميس عبــــد |لبــــ| 99|52
75o444| رهف محمد ع محمد عي عل|ج طبــــي |لق|
ن| مصط محمد عبــــد|لسل|م |ل2896|6 نوعيتـــ بــــنه|م
طبــــ |ل|سكندريهمحمود |لسيد عبــــد|لعليم |سم|عيل |485||5
7||o87 يم |بــــو |لعن تـــج|ره |لمنصورهف حم|م شح|تـــه |بــــر|
7o|6o7علوم |لزق|زيقف|طمه محمود ن ع عبــــد |لر|زق
525933| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|عيل محمد محمد عبــــده ع

6o765 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عمرو قر |م حس
ندستـــ ع شمسيم|ن عمر عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحمن|9934|2
22o883تـــج|ره ع شمسسل مر عقل مر محمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد جم|ل فه ط|يع خليل||44975

5o984|علوم بــــ سويفسل|م محمد عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن
علوم ع شمسي|ر| س| محروس عبــــد|لحليم فر|354978

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشهد محمد ع محمد52438
ندستـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد محمد|628882
44o348|يم حمودتـــ تـــ رشدى |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
|6o859تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر محمد ف|روق محمد
34o9|oيثــــم عبــــد|له|دى محمد جبــــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس|م 
876oo3  تـــج|ره |سيوطعمر ج|بــــر مر محمد
ندستـــ |لمنصورهعبــــد | محمد |حمد |لديس سليم687533

يم64722 تـــمريض |لفيوم ن م|مون |لسيد |بــــر|
27o83|ى يح سليم|ن تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــسمه ي
يم مهدي 644||9 ف |بــــر| د|بــــ سوه|ج|محمد |
تـــج|ره سوه|جند منتـــ شيخون |حمد 897657
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لبــــديع محمد |بــــو ليله677269
34o298محمد |م|م |م|م بــــكتـــوتـــ | ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ي
ه صل|ح ع أحمد|757495 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
|5434oتـــج|ره ع شمسخ|لد عم|د محمد ح|مد
طبــــ |لزق|زيقند محمد حسن محمد حسن639723
يم محمد سيد||6385 رتـــ|ين|س |لسيد شح|تـــه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6566o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل| |حمد قر |حمد خ

27o57oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن|حمد محمد |بــــو |لعل| عبــــد |لغ |بــــو
7o3o3|| علوم حلو|نم| سعد عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح
يم ص|بــــر |حمد||32656 د|بــــ حلو|ن|يتـــ |بــــر|

ف محمد حج|ج54332 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيف |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو محمد ع|مر محمود |لش|بــــورى|24576

2o578ش|م د|ود سليم|ن درويش رهسيف |لدين  علوم |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء محمود يوسف دي|بــــ269|84
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ه|ن |يه|بــــ عثــــم|ن |حمد مرزوق232983 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
843o52|تـــربــــيتـــ |سو|نمنيه |حمد مصط |حمد
يم |لزن|رى2873|4 تـــربــــيتـــ طنط|دير مصط |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم بــــه|ء عبــــد|لغ يوسف264385
تـــج|ره دمنهورس|رتـــ محروس عبــــد |لحميد ع ربــــيع |938|5
9o3968|صيدله |ل|سكندريه حمد محمود |سم|عيل محمود
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد سعد |لسيد|77853
|6225o| يم سيد سبــــ| ه |بــــر| د|بــــ ع شمس|م

رهحبــــيبــــه س|مر حمدى سيد2|83| تـــج|ره |لق|
د|بــــ حلو|ن|زي|د حسن عبــــ|س حسن7734|

89867o ش|م زكري| حس معهد ف تـــمريض سوه|ج يثــــم 
تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد|لجو|د |لسيد زيتـــون493474
2577o5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع ه| ع ص|بــــر
63o9o6| يم سليم|ن ع يل ج |لزق|زيق|ء ع|دل |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ ع شمس|نرم سيد محمد سيد9|387|
69857oعلوم |لمنصورهوق محمد ع |لمر كميل
228|o2|ه جم|ل شعبــــ|ن عبــــد|له|دى حقوق حلو|نم

ى |لدمر| |24982 رهمل |كرم |لم تـــج|ره |لق|
رهحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمد|52929| تـــج|ره |لق|
يم4|3432 د|بــــ ع شمس|م| ع|دل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمجدي |حمد محمد |حمد |لعشم|وي2|83|6
تـــربــــيتـــ |لعريشيه جبــــر حسن ع|يش|4|7687
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |حمد بــــكر محمد عبــــد |لر|زق|694267
9oo643 طبــــ بــــيطرى سوه|جكرستـــ | سم عرندس |سطف|نوس
8|63o9فنون جميله فنون |لم |جوزيف يوسف ميخ|ئيل ج|د |لسيد
8o855o د|بــــ |لم |محمد محمود محمد حس|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل س| محمد ع حسن83|3|2
8o2886د|بــــ |لم |ر| | جم|ل سيد مفتـــ|ح|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|طمه |حمد حسن عبــــد |58975
6o546oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|روضه محمود |حمد طه
يم مصط |77322 ف |بــــر| ندستـــ ع شمسمعتـــصم |
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشرن| عم|د كم|ل |لمتـــو |لغريبــــ7||699 معهد ع| 
7o9446 د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد عبــــد |لعزيز عوض |لدسو
يل ج |لزق|زيقل|ء محمد عطيتـــ |حمد محمد||35838 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس| عبــــد |لخ|لق كم|ل |لسيد |لشه679974
9o55o2  |طبــــ بــــيطرى سوه|جم|رين| ع|دل رزق عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقدع|ء س| محمد محمود خليل93|777
8474oo ين رجبــــ محمد ع كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نش
87649o  تـــج|ره |سيوطمحمد حمدى سيد محمد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسيف |لدين محمود رفعتـــ محمد|5|27|
78o437تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق وليد |لسيد قطبــــ
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رهرضوي محمد |حمد |لش| 7756| تـــج|ره |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد | مسعد7|4364
طبــــ |سيوطسلف|ن| سعيد شو عوض 875276

7o985 يم عبــــد | مصط صيدله حلو|ندين| |بــــر|
|4o864كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن مصط محمد كم|ل عبــــد |لعزيز
معهد ف ص سوه|جمرين| شهدى فرج |لديبــــ 276||9
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعل|ء عبــــد|لبــــ|سط حمدي عط||829622
د|بــــ حلو|ن|سل |س|مه محمد بــــرك|تـــ54998|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد ي| محمد |حمد |لطبــــل|وي4728|
د|بــــ |سيوط| بــــ|نوبــــ عنتـــر نخله ن|شد|886588
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لعظيم سعيد عبــــد|لق|در ن زمزم634752
حقوق طنط|محمد  |ء |نيس محمد8945|4
89373o  حقوق |سيوطعم|د حمدى محمد ه|شم
76o59oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسل مو فتـــ |حمد
62o622ندستـــ |لفيوممحمد |لسيد محمد فوزى جبــــر سل|متـــ
|57o53| ره|سم|ء محمد جوده حس د|بــــ |لق|
ق|وي6683|5 يم |ل تـــربــــيتـــ دمنهورمريم ن|در |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه جم|ل ج|بــــر شه|بــــ |لدين252626

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |حمد شو عبــــد |له|دى7|62|
ه محمد شح|تـــه |لنوري|256963 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم

3592oرهعل| محمد عبــــد|لجو|د محمد |بــــو|لسعود د|ر |لعلوم ج |لق|
7o63ooيم تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم جم|ل |لسيد محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نم| محمد فتـــ درويش|755356
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسم|ح فتـــ عبــــد|لمع منصور267462
زر|عه |ل|سكندريهمنه | محمد يوسف سعد4|4239
معهد ف ص ري|ضه سوه|ج  حمد محمد عمر محمد|895625
64o656|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود |لسعيد ع|شور |لشح|تـــ
يم محمد|876|3 د|بــــ ع شمس|سهيلتـــ حس |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|عز|م نعيم عوده ر|شد347536
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهكريم محمود |حمد محمد752966
63o353ندستـــ بــــنه|حمدى |لسيد عبــــد |للطيف محمد كليتـــ 
498o59تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهنوره|ن غ|لبــــ محمد عبــــد|لمنعم ن|ميش
7o39oo|ه عص|م |لدين محمد يوسف |ل ندستـــ سوه|جم
|3o364رهم|ريو م|جد لح شح|تـــه حقوق |لق|
76o837آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|د | |حمد عبــــد |للطيف حسن
52o243د|بــــ دمنهور|نور| مر مر|جع غربــــى
8479o5عل|ج طبــــي قن|محمد جم|ل |م بــــسط|وي
|د|بــــ |لم |بــــيتـــر عم|د كم|ل متـــي|س|236|4
8o5873 د|بــــ |لم |م|ريو مل|ك ف|يز مج|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن محمد محمود محمد عبــــد|لكريم36978
6|75o|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يم|ن مصط حس محمد
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7o643تـــربــــيتـــ |لفيومف|طمه فوزى محمد عبــــد|لجو|د
334o35خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممصط رجبــــ |م يوسف
|4238oرهس|ندر| نهرو بــــرتـــ حبــــيبــــ طبــــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء عبــــد |لسل|م عبــــد |لجو|د حريز687|52
يم حسن |لمر528239 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومع |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد ممدوح عزتـــ محمد|342725
9|o53o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر ن| بــــكر محمد
|3964oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|ي|سم محمد صل|ح |لدين محمد
زر|عه مشتـــهرلسيد صبــــرى |لسيد عبــــد|لبــــ| |339622
2|3o56تـــج|ره ع شمسم |م محسن صل|ح |لدين ص|لح محمود
رتـــ|سم|ء حميد محمدى فرج|262986 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ق|وي323288 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننه|ل خ|لد محمد |م |ل
تـــمريض |لمنصورتـــ دع|ء حم|ده حليم حم|ده نص|ر4|6797
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدين| فؤ|د عبــــ|س عبــــد|لمجيد 897746
43o485| لسن ع شمس|ل|ء صل|ح ح|مد مو
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عبــــد |لحميد رجبــــ عبــــد |لحميد بــــسيو 652||5
6347|o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسل|م سعيد جوده عبــــد|لعزيز
ش|م رشدى عبــــد |لم|لك||4|58| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|منيه 
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنوره|ن |لسيد عبــــد|لحليم بــــ خميس498566
6|35ooر د|ود ندستـــ طنط|محمد ع محمد م|
لسن ع شمس|مريم |حمد محمود |حمد8829|3
رهمن|ر |نور مر ح|فظ355989 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|4434oتـــج|ره سوه|جعمر خ|لد يونس عبــــد |لر|زق

تـــربــــيتـــ بــــ سويفكريمتـــ جم|ل ف|رس |لشمندى52453
7o4|5حقوق |لفيومنور ه| محمد مهدى

يم  875983 حقوق |سيوطعمرو سيد |حمد |بــــر|
894o76 فنون جميله فنون |ل|قنهله خ|لد ع|شور متـــو
265|8o تـــج|ره بــــنه|محمد س| |لمدبــــو ز
4o3925د|بــــ بــــ سويف|م|زن صبــــ محمود عبــــد |لش| ع
348o6o| وف|تـــكريم محمد فتـــوح عبــــد|لفتـــ|ح حسن معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ندستـــ حلو|نعمر |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لح|فظ239863
معهد ف ص طنط|ين|س عبــــد|لعظيم عبــــد|لعزيزعطيه زيد4|4439
4|o983لسن ع شمس|ريم سم حسن |لكل|ف
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد شبــــل |حمد سعد وف|479577
وف|تـــ|عمرو محمد يوسف |حمد5|479| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ع تـــ|ج |لدين ع |ل|حول5645|4
5|28ooحقوق طنط|عثــــم|ن عبــــد|لعزيز |ل|نور ع مو ص
9oo823 يم صيدلتـــ |سيوطندى |حمد |بــــو|لوف| |بــــر|

8523oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف يوسف محمد خليفه حسن
يم443527 يم عبــــد |لرحيم إبــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد إبــــر|
62o587يم محمد زكري| فق|رى معهد ف ص بــــور سعيدمريم |بــــر|
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632o4|وف|تـــسم|ء رجبــــ عبــــد |لرحمن يونس ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
معهد ف ص |ل|سكندريهحبــــيبــــه رمض|ن محمد عبــــد| عثــــم|4785|5
489o23|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يه سعيد ك|مل عبــــد|لستـــ|ر حتـــيتـــه

34o6oرتـــ رقيه ي| عبــــد |لبــــديع عبــــد |لسل|م رزق تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرح|بــــ عبــــد |لمطلبــــ عبــــد | محمد خليفه35885

طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم سعد|وي عبــــده سعد|وي حس 2|4386
35o469ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو محمد صبــــرى محمد
9o2298 د|بــــ سوه|ج|ف|روق جعفر ع محمد
85o5o8| تـــج|ره |سيوطحمد عبــــد|لحميد سيد ع
يم عرفه |م|م |لصعيدى698873 د|بــــ |لمنصوره|وفديه عطيه |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله عبــــد|لجليل |سم|عيل سل|مه268729
5o3o48 ن| مصط صبــــ محمود حس علوم بــــورسعيدم
لس ثــــروتـــ تـــلميذ قديس833737 وف|تـــك ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه |لسيد عبــــد | |لعر|بــــى|696575
صيدله |ل|سكندريهيم|ن مختـــ|ر سعد سليم|ن |بــــو زيد|4357|5

64|8oرتـــ|ن عبــــد|لر|زق مصط ك|مل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م رض| |بــــو|لغيط محمد|444975
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر فتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد |لرحمن 299|27
433o29يم معي تـــ ع |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفرح عنتـــر حميده حس خليل479994
6826o7د|بــــ |لمنصوره|خلود |سم|عيل محمد |بــــو |لفضل |لقصبــــى
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو صل|ح ع|بــــدين محمد|47729
زر|عه كفر |لشيخمريم رض| |لسيد محمد زيد|ن4|4273
لس مدحتـــ محروس عبــــيد359249 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــك

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء ي| حسن ربــــيع|65349
4452o4| ندستـــ |ل|سكندريهحمد |م عبــــد|لسل|م |م
لسن ع شمس|ندى خ|لد كم|ل محمود54874|
49oo6| د|بــــ |لم |ندى عبــــد |لبــــ|سط سعيد عبــــد |لبــــ|سط|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخندى مصط طلحه محمد |للم7866|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حس| |حمد محمد|758743
4o|o98| د|بــــ |سيوط|حمد عيد تـــعيلبــــ نوي
تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ ي| سعيد محمد326782
يم |لسنكرى435783 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمروتـــ سعيد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط |س|مه شح|تـــ عبــــد |لج|بــــر محمد 479833
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد مصط ع|رف  |م843544

رهمحمد عص|م |لدين محمد لط 26499 د|ر |لعلوم ج |لق|
34o|27رهمحمد سعيد |لسيد تـــوفيق محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|يم|ن محمد صل|ح محمد حلقه|495885

نوعيتـــ |لفيوميم عبــــد|لمنعم محمود عبــــد|لمنعم48|67
6oo3o2حقوق طنط|حمد بــــسيو محمد عبــــد |لسل|م ر|جح
7643o6يم طبــــ بــــورسعيدحن طه عبــــد |لسل|م طه |بــــر|
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تـــج|ره بــــور سعيدن|دين ط|رق حسن خل|ف |حمد483|75
6o4236تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد |لجمل
6827o9| ه محمد |حمد محمد ع د|بــــ |لمنصوره|م

تـــج|ره ع شمسجه|د ف|روق عبــــد |لمجيد محمد47242
239o9|رهر|ن| محمد حسن محمد فؤ|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
69o875عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسهر |حمد منصور |لبــــ|ز
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ |ر محمود |لسيد محمد عبــــد |لمجيد485258
يم|688777 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد وليد |سم|عيل فه |بــــر|
|د|بــــ طنط|ه|جر مصط رو مصط  سليم76|4|4
8o796oتـــج|ره بــــ سويفنوره|ن جم|ل ع محمود
ر سل|متـــ|8|3675 زر|عه مشتـــهرسم|ء مجدي عبــــد|لظ|
2242o4كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمستـــ رمض|ن |حمد محمد
ره|حمد س| سيد |حمد |بــــو غديه|255545 ثــــ|ر |لق|
يم|433|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــر|ن| |لر| محمد|لر| |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق سم لط |بــــو|لمجد264244
5o449|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآل|ء محمد بــــري عبــــد |لعزيز
حقوق طنط|مصط جم|ل بــــدر عبــــد|لرحيم بــــدر59|495
معهد ف تـــمريض |لم | يه ن فضل عبــــد|لر|زق||859|8
حقوق |لمنصورهرحمه ك|مل محمد محمد ع|ليه|67875
62o54|حقوق د |طعبــــد |لرحمن ه| محمد محمد |لجندى
تـــج|ره طنط|يه حسن مصط |لجمل||43237
د ق|سم رمض|ن |حمد |سم|عيل679894 طبــــ |سن|ن |لمنصورهن|
ش|م سم |لحبــــيبــــي|27467| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد 

رهنوره|ن عزتـــ عبــــد |لحميد محمد25549 تـــج|ره |لق|
ه|227447 ف محمد محمد ن وف|تـــ|حمد رض| م ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ف محمد عبــــد |لق|در|48244| د|بــــ حلو|ن|مل |
حقوق بــــنه|سل|م ع|يد سل|متـــ محمد عبــــد|لعزيز8|3498
4oo||7ندستـــ |ل|سكندريهيم خ|لد سل|مه محمد طه
علوم بــــورسعيدل|ء محمد مصط حسن خض |764838
يم5|||35 تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ محمد |نور محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورسوميه جمعه رجبــــ ص|لح496626
بــــه إسم|عيل68|624 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد منصور و
ره|م|رتـــ | |يه|بــــ فوزى بــــغد|دى7|322| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |نسمه سعد|وي عك|شه عبــــد|لمجيد999|82
||7o32رهبــــيشوى ع|طف تـــ|درس ج|د ندستـــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محسن مصط ع عزقل| 24|226

6o|93|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه حسن محمد حسن
696o87| تـــج|ره |لمنصورهحن حس |سم|عيل عوض

ره|نور|ن محمود يونس محمود34|8| د|بــــ |لق|
922o59|صيدلتـــ |سيوط لشيم|ء حس خلف |لشمندى
|2524oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره |حمد عبــــد |لق|در |حمد
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لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد رض| بــــدوي عبــــد|لرحمن|2|3278
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفتـــ س| عبــــده محمد43|59|
5|622oتـــ |لسيد محمد ع عبــــد|لعزيز مقلد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
ر حسن659|84 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د محمد م|
ق|وى698523 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط حسن |لسيد حسن |ل
5|oo32يم ف|يز محمد عبــــد |لحليم |لبــــ معهد ف ص |ل|سكندريهبــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حمدى |حمد محمد |لبــــر696988
تـــربــــيتـــ حلو|نحس|ن فرج محمد فرج|54886|
273o65تـــج|ره |سيوطسهيله ط|رق عبــــد|لعزيز |حمد |لعس
يم ص689569 تـــج|ره |لمنصورهرو|ن بــــدر |حمد |بــــر|
2682o9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م جم|ل |م طه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يم|ن محمد |سم|عيل جل|ل محمد|4|83|4
439o47تـــمريض كفر |لشيخمحمد محمود عبــــد |لحميد مصط صبــــره
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد خ|لد سيد عبــــد|لموجود|9|8383
76o|82 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسسل محمد حس حس
9o4749ء محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لمجيد| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
ر عبــــد | ك|مل|99||4 لس م| تـــج|ره طنط|ك
456o4 رهشمس |لدين محمد محمود ش|ف ندستـــ |لق|

7o3o|oيم غنيم ل|ل |بــــر| يم  حقوق |لزق|زيق |م |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|م|رين| ظريف عزيز بــــخيتـــ335832
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ ع|دل محمد محمد محمد حج|زى742|35

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد لبــــيبــــ |لنمر|42255
د|بــــ ع شمس|فرح عم|د مختـــ|ر س|لم مصط 77||4|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرو|ن محمد عمر عبــــد|لمجيد354324
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــدير محمود حسن محمود264767
33|o24|نوعيتـــ بــــنه|سم|ء عبــــد|لرشيد محمد عبــــد|لرشيد
د|بــــ حلو|ن|سل محسن صل|ح سيد38525|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخفرح محمود محمد عزتـــ عبــــد ربــــه||4752
8o2958| تـــمريض |لم | بــــيشوي سعد  |د حسبــــ
6o2865ف عبــــد |لمنعم |حمد |لمسدى ندستـــ |لمنصورهمحمد |
9o2398 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |ر جم|ل محمد |سم|عيل
معهد ف تـــمريض طنط| د| | سعيد شعبــــ|ن ع |لحد|د432394
ه سليم|ن محمد سليم|ن خط|بــــ632333 علوم بــــورسعيدن
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  دين| عبــــد | عبــــد | |بــــوزيد|لحد8448|5
49379o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمد محمد د|ود
ى634822 ش|م محمد خ علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمهند 
768|8oمعهد ف ص |سم|عيليه |ء غن|م سل سل|م
يم |لسيد|3853| تـــج|ره ع شمسسهيله محمد |بــــر|
9|o725 تـــج|ره سوه|جن|ردين س|مح شو |سحق
272o53 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|ره وليد طه عبــــد|لع|ل |لبــــه
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ريه|م |يمن محمد فتـــ عبــــد |لكريم37|476
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسل خ|لد محمد ح|مد دعبــــيس3|4972
68o269| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهس|مه نبــــيل طلبــــه ع
335o3oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دين| عم|د ع حسن
تـــج|ره بــــنه|محمود |بــــو زيد حس |لسيد332926
34o773نوعيتـــ بــــنه|ندى |لسيد عبــــد|لعظيم سليم|ن
2264o6رهر| محمد حمزه رضو|ن تـــج|ره |لق|
ف عشم|وى |سم|عيل27522| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد |
5|39o|زر|عه دمنهورمصط محمد |لسيد |حمد |لمرعز

رهمنه | جم|ل محمود عبــــد|لرحمن محمود66|24 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهيله سيف مك|وي عبــــد |له|دي269|4

35o397صيدله ع شمسمحمد كم|ل محمد |حمد
6o8925د|بــــ |لمنصوره|سن|ء عطيه محمد |لبــــغد|دى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مرو|ن محمد |نور رمض|ن |لخو492685
د|بــــ |لمنصوره|كريم عل|ء محمد نجيبــــ يوسف695464
د|بــــ كفر |لشيخ|وف|ء ع |لعر|بــــى محمد |لسيد8|4432
ف محمد بــــيو محمد262782 ندستـــ بــــنه|شه|بــــ | كليتـــ 
ره سيد مصبــــ|ح حمد237333 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم دمنهوردع|ء محمد بــــسيو |لنش|ر7263|5
37o255| د|بــــ بــــنه|عبــــد| عبــــد|لن| |بــــو |لق|سم|
6o7832د|بــــ |سيوط|ي|سم ي محمد |لجندى
45|3o9ف محمد للو ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخإسل|م أ معهد ع| 
تـــج|ره |لزق|زيقس|مه بــــكر عبــــد |لمنعم عبــــد |لمع 777273
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه محمد عوده  |د مقبــــل|2||768
9o22o9  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محمد |لسيد |بــــوضيف
8o32o3يم تـــمريض |لم | من|ر عبــــد|لرحمن عطيه |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن محمد عبــــد |لحميد |لسعيد|636876

3o|7| رهه|جر عبــــد|لسل|م سيد ي|س حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o3o3| د|بــــ سوه|ج|ريمون جم|ل لوق| عبــــد|لمسيح
رهحس ع|دل حس سيد64633| حقوق |لق|
68994oتـــربــــيتـــ |لمنصوره |ده حس عبــــد |لخ|لق |حمد |حمد
د|بــــ حلو|ن|يوسف محمد عبــــ|س محمد ع47534|
446o33وف|تـــزي|د ن|در محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع|مر معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف ي| |حمد بــــيو529322
فنون جميله فنون حلو|نريم جم|ل عوض محمد حس 48472|
76o3|4|يم ندستـــ |لسويسحمد عبــــ|س محمد |بــــر|
35734oل|ل |لعزبــــ تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل جودتـــ 
حقوق بــــنه|محسن خ|لد رش|د |لبــــيو7|9|26
8o4|47ندستـــ |لم |محمد |يمن سيد محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفجو | جورج ن|شد جرجس64572
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سه|م |يمن |لسيد |حمد346437
ف6437|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|مه |بــــو |لكر|م يوسف محمد 
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نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن رض| سعد محمد|لسيد |لبــــشبــــي 476|69
784o76 يم عبــــد |للطيف محمد د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لعظيم |بــــر|
9ooo38 حقوق سوه|جعمر |س|مه سعد محمد

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد ع|دل محمود محمد|||844
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخندى عوض محفوظ |لدن|صوري439849
رهمريم محمد ع عبــــد |لمجيد7996|| تـــج|ره |لق|
3823oرهف|رس مصط مغ|ورى عبــــد|لمجيد علوم |لق|
893o8 |حقوق حلو|نحمد فوزى سيد |حمد |حمد |لمظ

علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيوسف محمد محمد ع عبــــد|لمجيد|67||3
4539oر ممدوح ري|ض ره|محمد م| د|بــــ |لق|

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــيتـــ ممتـــ|ز عطيه عبــــد| عبــــد|لقوى|327597
يم |لغيط| |826|62 علوم ج|معتـــ د |ط|ء خ|لد |بــــر|
4394o||زر|عه كفر |لشيخمينه وليد فضل عبــــد |لبــــ|رى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منتـــ | س| |لسيد عبــــد|لمقصود4|3229
علوم طنط|ريم |حمد عبــــد|لعزيز دسو 9372|5
يكل |ديبــــ عبــــد |لمل|ك475334 علوم |لعريش/ري|ضتـــعم|د 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم|ء مؤمن مرغ بــــيو |844298
5|565o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن عل|ء محمد محمد عبــــد |لفتـــ
634oooش|م حسن |لكردى محمد |لن طبــــ |لزق|زيقيوسف 
5|6o94 د|بــــ دمنهور|غ|ده رجبــــ محمد مصط
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سعيد محمد |لسيد |لمسلم| |348753
26o425لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ع |ء رأفتـــ فرح|تـــ عبــــد|لخ|لق
|لسن |لم |م | صفوتـــ عطيه عبــــد|لمل|ك7577|8
7|o|55|ه ي| |لسيد حسن حقوق |لمنصورهم
2342o5كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لوه|بــــ ط|رق عبــــد|لوه|بــــ عي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهآل|ء ع محمد ع مبــــروك93|489
877o2||تـــج|ره |سيوط  ل|ء |حمد ع مهر|ن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد حمدى سليم|ن عبــــد |لجليل مهينتـــ494955
يم|8|6794 ه صل|ح سعد |لمو| |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحمد محمد مختـــ|ر فرج | ش| |623564
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء |حمد محمد |بــــو|لعل| 265|89
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن سيد محمد متـــو355439
يم865866 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط محمود عبــــد|لرحيم |بــــر|
يم فرج بــــطرس468|82 تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | |بــــر|
د|بــــ ع شمس|من|ر |يه|بــــ عبــــد |لعزيز عبــــد | شح999|75
ندستـــ |سيوطس|مه ع محمد عبــــد |لرحمن |لحلو|28||7
ف عبــــد|لنبــــى |لمشل|وى|252832 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه |
5o9827يم محمد تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد ج|بــــر |بــــر|
7o2|86| تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نيه فتـــ جوده محمد |لمخر|
ر766955 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ط|رق ن جو
2226o3ى محمود محمد قتـــص|د م حلو|ن|فرح خ
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ر|ء ص|لح محمد ه|شم57275| تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ |لز
ندستـــ ع شمسمل كم|ل عبــــد |لحميد حس صقر|38967|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ عطيه|26374
طبــــ بــــيطرى دمنهورند| سعيد |لسيد |حمد سعيد9493|5
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد حس|م |لدين من رفعتـــ||2936|
4o5o42فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهح|زم س| زكري| حسن مر
62||7oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ي|ر| |حمد محمد محمد سعده
تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى محمد حس محمد229225
ه |لسيد |حمد |لسيد يوسف|5|6|64 حقوق |لزق|زيقم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عل|ء محمد محمد335475
77oo46تـــج|ره |لزق|زيقزي|د |لسيد محمد |لسل|وى |لعتـــيق
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــه|جر شعبــــ|ن بــــسط|وي محمد37||84
د|بــــ |لمنصوره|منه | مجدى |لسيد |حمد منصور |4|6839
ري|ض |طف|ل |لمنصورهجيه|ن فؤ|د فتـــ محمد |لعج|68724
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــدور محمد زكري| |بــــود|غر252623
33o|98طبــــ بــــنه|نوره|ن محمد سعيد قنديل
|د|بــــ بــــنه|ه|جر ع|دل محمد عثــــم|ن75|329
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|شم |حمد ه|شم عبــــد |لحميد777288
497o9| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد| | رمض|ن سعيد  رمض|ن دسو
حقوق حلو|نمحمود خ|لد مصط حس 22833|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخد | ع|دل محمد س|لم4|68|4
35o449ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|زي|د سيد |حمد عبــــد|لعظيم جمعه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسول|ء |لسيد رمض|ن عبــــد |لنبــــى759922
كليتـــ حقوق |لم |بــــر|ءه |حمد ع رض|2484|8
8o|65||معهد ف تـــمريض |لم | يه جمعه محمود جمعه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مروتـــ مصط عبــــد|لستـــ|ر مصط 335255
6o57|5 |ندستـــ |لمنصورهعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لع|ل عط

27o75تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسه|م ص|لح عبــــد |لعظيم حس|ن
84438oتـــربــــيتـــ |سو|نتـــ عزتـــ عبــــد|لعظيم حسن
446o93| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد ح|فظ فه ع

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيتـــ سم |حمد عبــــد |للتـــ|4344|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر س| حم|د عبــــد|لصمد|28752

32|o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع|شور محمد عبــــد |لحميد
8o5843حقوق بــــ سويفمحمد ممدوح فتـــ عبــــد|لحميد
52|o2|د|بــــ دمنهور|د| | طلبــــتـــ محمد فهيم شعبــــ|ن

2|3o6كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنه شح|تـــ حسن |حمد
حقوق |لمنصورهبــــثــــينتـــ |لسيد حسن عبــــد| عس|كر639844
|62o93تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد س| |حمد محروس |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء محمد حبــــيبــــ عبــــد |لعزيز782776

ره|قتـــ |س|متـــ محمد رجبــــ|5|3|3 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ |لفيوموليد خ|لد رمض|ن |لسيد|حمد حمد95|4|6
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كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى ه| محمد حسي بــــدوى||2385
4|o77||د|بــــ طنط|يتـــ ع|شور محمد |حمد حم|ده|
|3o2o4لسن |لم |/ري|ضتـــ|م عمر محمد عمر
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمن|ر عبــــد |لمول| محمد عبــــد |لمول| |685848
يم377|77 ه تـــوفيق |بــــر| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقه|جر مي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن محمد ع رمض|ن عطيه8562|5
لسن ع شمس|م|رين| |ميل بــــديع عبــــد|لملك غبــــري|9|96|3
نوعيتـــ كفر |لشيخزيزى خ|لد متـــو محمد |بــــوخشبــــه436887
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسم|زن كم|ل مصط |لحو 529669
4258ooد|بــــ |ل|سكندريه|رن| محمد |حمد عبــــد |لحميد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخف|طمتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لجو|د عبــــد 428998
78343oتـــج|ره |لزق|زيقحمدى س|لم |حمد س|لم
62o958حقوق د |ط|ء |لسيد |بــــو بــــكر حسبــــ |لنبــــي محمد
رى266624 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى |حمد ع عبــــد |لمحسن |لجو
رتـــ||ء سم |حمد عبــــد|لع|ل|783482 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|آيه عص|م فريد |بــــو ع|مر ر| 626397
4o84|6و|ري تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع محمد طه ري|ض 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طكريم عبــــد ربــــه محمد عطيه8499|6
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ح|مد ع |لمهدى خ|طر646486
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورجيه|ن عبــــد|لن| عبــــد|لع| |بــــو499844
حقوق |ل|سكندريهنوره|ن ع|دل |لسعيد يوسف عثــــم|ن498283
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سميحتـــ محمد حسن عبــــد |لمقصود543372
رهحمد ممدوح |بــــو ش|متـــ |حمد فر|ج||6349| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــ سويفن|در ن| فؤ|د ثــــ|بــــتـــ724|82
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء |حمد شو عبــــد |لعظيم|633582
69oo87ف |بــــو|لعن ع زر|عه |لمنصورهمنه | |
6o2646علوم |لمنصورهمحمد سعد عبــــد |لنبــــي |لسيد
6434o6|يم سل|مه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لكريم عبــــد|لر|495836
4898o3تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــعصمتـــ محمد صبــــ محمد غ|نم
ن| فهيم فرح|تـــ فهيم يوسف|33572 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
|546o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|دى ميل|د بــــدر |ديبــــ
22o856علوم حلو|نمريم حس|م |لدين مصط عبــــد| ص
رهوق خميس |حمد نج|ر حسن39534| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء ن| عو|د محمود|837265
77483o|ه محمد سليم|ن محمود |حمد حقوق |لزق|زيقم
رهزي|د بــــ|سم عبــــد | |بــــو تـــر|4524| تـــج|ره |لق|
يم معوض |لنج|ر337838 صيدله طنط|محمد |بــــر|
يم|485497 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنيتـــ جودتـــ محمد جوده |بــــر|
87656|| تـــج|ره |سيوط  حمد ن| بــــدوى ع
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د| | ثــــروتـــ محمد عبــــ|س5972|8
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعل|ء رفعتـــ |لشبــــر|وى محمد قميحتـــ675726
علوم طنط|بــــه محمد عزتـــ |حمد عم|ره4524|6
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء عبــــده محمد محمد |لحريرى|2752|7

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نوره|ن |س|مه سيد عطيه86|65
22o865يم محمد عيد طبــــ |سن|ن ع شمسن عمرو |بــــر|
5|954o|تـــج|ره دمنهورد|يه |حمد محمد ر| ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رحمتـــ كرم أحمد طه497358
4o25o4حقوق |ل|سكندريهجه|د |حمد |لنح|س محمود
معهد ف ص بــــنه|وليد محمد رمزى |لمهدى سل|مه262393
وف|تـــحس|م |لدين مر خليفه عبــــدربــــه93|2|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6768o3تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد شفيع |لسيد |لزغبــــى
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد فتـــ سليم|ن |حمد839352
علوم طنط|س|مه محمد محمد ربــــيع حج|ج|424845
92o948تـــج|ره سوه|جبــــيتـــر عبــــده سيدره ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نف|طمه عبــــد|لغف|ر محمد |حمد243489
8499o8تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدخلود محمد عبــــد|للطيف حسن
36o984طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــتـــ محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم
زر|عه سوه|جسهيله عص|م عبــــد|لمع عبــــد|لع| 898327
6o6o4oد|بــــ طنط|ش|م ط|رق محمد عبــــد |لق|در|
ش|م محمود محمد عبــــد|338687 زر|عه مشتـــهرزينبــــ 
896|o2 تـــربــــيتـــ سوه|جسه |نور ح |لسيد
5|o269| طبــــ |ل|سكندريهحمد خ|لد |سم|عيل |لسيدبــــهن
يتـــ فوزى سعد رزق |  885439 طبــــ |سيوطم
د|بــــ ع شمس|يتـــ |م|م عبــــد|لخ|لق رجبــــ در|ز|342267
5o8953|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسل|م محمود جبــــ| عبــــد|لع|ل جبــــ
ندستـــ |ل|سكندريهف خ|لد فه محمد دربــــ|له|529368
3454o| ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن |س|متـــ يوسف عبــــده خض
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشل|ء حس|م |لدين |حمد محمد|767372
زر|عه ع شمسيوسف سيد محمد |لسيد38239|
34o435 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|يدي ع|طف عط| عبــــد|لبــــص
8o6225ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد محمد مو محمود
|54o95يم |م محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |بــــر|
32o47o|ندستـــ ع شمسحمد خ|لد محمد |سم|عيل |لجز|ر
 |حه وفن|دق |ل|قرضو|ن ح|زم |بــــوضيف |حمد |89926

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق محمود حن محمود نصور2|358
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن ع|دل نظ محمد حس 498772
77o|82د|بــــ |لزق|زيق|يوسف |سل|م محمد |حمد |لن|يبــــ
يم227235 رهمحمد رمض|ن محمد |بــــر| حقوق |لق|
5|248oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــإسل|م عم|د|لدين عبــــد|لحميد عل|م
صيدلتـــ |لم |مصط محمد سيد محمود3242|8
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ط|رق عبــــد |له|دى |لبــــسيو |477296
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | عبــــد |لن| محمد حسن جوده527589
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء محمد |لمر |لعبــــ| |لمر428342
4o|835د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد |حمد عبــــد |لعزيز محمد

7o2o3د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومدى مصط عبــــد|لعظيم |بــــوزيد
تـــج|ره ع شمسحمد طه عيد عيد|93|349

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|بــــه حس سيد حسن|5866
567o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد رض| ج|بــــر |حمد

طبــــ ع شمسين|س عبــــد | عبــــد |لرحمن ع س||7|629
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد حس |لسيد حس |لرز|ز675486
26o3||يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء |لسيد ص|دق |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن سيد خليفتـــ عبــــد |لخ|لق|768244
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |يه|بــــ محمد عبــــد |لعزيز26893|
تـــج|ره طنط|شه|بــــ مجدى يوسف حميده449765
4oo355تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمحمد س|لم عبــــد |لسل|م عثــــم|ن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوستـــ | بــــ|سم عنتـــر شح|تـــه242289
وف|تـــ|سم|عيل محمد |س|مه محمد |حمد|62687| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o2495 بــــي عبــــد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن |يه|بــــ ف|يق فتـــ |ل
9o8764 حقوق سوه|جخلود حمد|ن محمد عبــــد|لنعيم
7o5888د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دى |حمد محمد عبــــد |لمقصود
د|بــــ سوه|ج| يه ع|دل حس |لسيد|968|92
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفرح يوسف ج|د محمود7397|2
42o|84 د|بــــ كفر |لشيخ|دير |لسيد |لسيد |لمندوه ع |لدسو
ف ع محمد حسن764853 طبــــ بــــورسعيدرحمه |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|زي|د |لسعيد عبــــد| محمد89|344
|5o9|2د|بــــ حلو|ن|ع |ء صبــــرى عبــــد |لو|رثــــ حسن
تـــج|ره |سيوططه عيد سيد عبــــيد 644|89
26o||8ف محمود خط|بــــ تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ |
34246oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد حسن
6434|oيم رهس|لم رمض|ن س|لم |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
|52288| رتـــل|ء |لسيد |سم|عيل عبــــد |ل علوم ري|ضتـــ |لق|
6|8o77ثــــ|ر د |ط|روف|ن محمود محمود |لسيد شبــــ|ره
ندستـــ |سيوطعمرو |حمد فوزى حسن  |742|9
زر|عه |لمنصورهوق محمد |لحسي عبــــد |لر|زق |لغز2568|7
|ء فريد |حمد مر|د|8475|9 علوم |سيوط  
ن| ع|دل مسعد جرجس32578| علوم ع شمسم

تـــربــــيتـــ |لفيومحمد محمد محمد فتـــي| ع |63723
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء جم|ل محمد محمد عو|د|9|7577
ل|ل|263859 ف عمر |حمد  طبــــ |سن|ن طنط|يه |
ف مبــــ|رك ع ||8338 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرحمه |
34o886|يم |لسيد |لعم|وى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رجبــــ |بــــر|
4oo39o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد مصط عبــــد |لغ محمد
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود محمد محمود بــــدوى446955
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندى محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمحسن 6928|3
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |  س|مه محمد صل|ح |لدين عبــــد|لعزيز بــــخيتـــ3777|9
معهد ف تـــمريض |لمنصوره كريم محمد محمود سل|مه |لع|يدى95|684
معهد ف ص |سو|نند| محمد محمود ع |حمد سعد587|84
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنور|ن محسن سنو ص|دق |لح|ج46|425
5|94o|طبــــ طنط|سمر زغلول |لسعيد ع |لبــــق
434|ooعلوم طنط||ء ع|طف عبــــد|لحليم حسن |لمزين
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ن| محمد محمد|66|64|
|663o2تـــربــــيتـــ حلو|نحس|م محمد مصط عبــــد |لحميد
8o3642|فيل عبــــد| فنون جميله فنون |لم |شيم|ء لط |
6o5642طبــــ |لمنصورهأم محمد ر|غبــــ ي زرد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف شعبــــ|ن ص|بــــر محمد66437|
9o644o يم فرج تـــربــــيتـــ سوه|جر| | سعيد |بــــر|
8878o3|نوعيتـــ موسيقيه |سيوط يري صل|ح سليم|ن شح|تـــه

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمود ع|دل عبــــد |لرؤف عبــــد |لحكم65837
249o47تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه | مجدى مختـــ|ر سلط|ن
4o8262تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد|لرحمن فوزى طه عبــــد|لجو|د |لشوره
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسعيد طلعتـــ سعيد بــــيو342495
5|o2|8يم عودتـــ علوم دمنهورمحمد محمد |بــــر|
6o4|59ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد|لسل|م |لسيد مدكور
4449o3ندستـــ |سيوطعمرو أحمد عل|م محمد
83635o لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|نجم |لدين محمد عبــــد|لوه|بــــ حس
8294oo|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسعديه رستـــم عبــــد|لنور سكل
4o488| تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن محمود محمد |حمد بــــسيو
علوم طنط|د| | محمد لط شح|تـــه ع426977

ندستـــ حلو|نحمد |س|مه سعد حسن|32736
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمود محمد زغلول47958

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمهند مدحتـــ حمدى سعد عبــــد|لق|در عم452587
33242oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سعد محمد سعد عو|د حميده
ره|م|ري|ن سم ك|مل منصور22949| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نتـــرنيم ع|دل عد حن|83|57|
عل|ج طبــــي قن|سل خ|لد عبــــد|لرحمن حس 826548
6|9o|4يف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسلسبــــيل عص|م طلعتـــ محمد أبــــو
يف |حمد929|68 تـــج|ره طنط|رحمه مدحتـــ رض| 
246o56طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن كرم عبــــد|لستـــ|ر أبــــو  |د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ محمد كم|ل محمد عي699665
7895o2|نوبــــى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ط|رق مصط |ل
24456oرتـــ ط|رق محمود عيد ع |حمد تـــمريض |لق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|لشيم|ء جم|ل ك|مل حسن خ |54762
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ن حسن |حمد بــــدر|258657
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4847o3 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ج |لدين |لسيد |لش|طبــــى |لسيد
صيدله ع شمسنوره|ن ي| حسن عبــــد|لرحمن35||35
يبــــ عزيز عبــــد|لسيد7|3449 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم |ديبــــ و
629o6oيم عبــــد|لق|در د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|شيم|ء محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحس محمد ج|بــــر عبــــد|لكريم867874
9248o6 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد حسن ع|رف متـــو
تـــج|ره دمنهورمصط عرفه رمض|ن عبــــد |لرحمن حيكه2738|5
طبــــ بــــنه|نور|ن و|ئل عبــــد| قمر|32994
رهعبــــد|لرحمن س|لم عزيز محمد242887 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
639o37تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لنبــــى ح|فظ نجيبــــ |حمد ع
6o5895|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد عص|م رمض|ن عطيه ربــــيع
44472o| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد خ|لد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ع|صم محمد حسن ع||||62
476o87تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه خ|لد سيد خليل محمد

4646oره|ض |حمد حس |حمد د|بــــ |لق|
3|2o56 ندستـــ |سيوطم | مجدى مو |م

رهرو|ن حمدى حسن عبــــد |لنبــــى محمد89555 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومندى محمد شعبــــ|ن |سم|عيل64542

6|6|4o لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــده |بــــو |لعن
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عزتـــ |حمد عبــــد|لر|زق|354489
4o4o94بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجرجس تـــوفيق وليم تـــوفيق
تـــج|ره |لمنصورهمحمود ط|رق ع عط| | حسن679675
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنهلتـــ سل|مه جمعه طه عثــــم|ن326|35
9o29|3 تـــربــــيتـــ سوه|جعص|م ن| عبــــد|لع|ل |حمد
8|588oتـــمريض |لم | بــــه فرج محمد ز|خر

ش|م حسن |حمد2|49| ندستـــ ع شمسمنه | 
2|47|oحقوق حلو|نمنه | فتـــ عبــــد|لع| عبــــد|لقوى
4|67o2ورى د|بــــ كفر |لشيخ|خلود مكرم محمد |لج
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد عبــــد |لبــــ|سط محمد|لنمر779365
حقوق |لمنصورهدى محمد عبــــد |لحكيم صبــــره |حمد689722
7o42o3تـــج|ره |لمنصورهمحمود مجدى مرتـــ ع زغلول
تـــربــــيتـــ حلو|نسجود رزق محمد فكرى63268|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــتـــ ع|دل خليل محمد خليل|888|5
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ط|رق محمد |لسيد |حمد445877
حقوق سوه|ج حمد |لسيد محمود |حمد|735|92
رهحمد رض| محمد مصط مطر|22|38| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

2|824| تـــ محمد ن |بــــو |لعن ن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
طبــــ |سيوطخلود عبــــد|لستـــ|ر |حمد عبــــد|لحليم 888879
يد |حمد 2685|9 تـــج|ره سوه|جش|م |حمد |بــــو|ل
699o77ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم عبــــد |للطيف نص |لس|يس

6o5o3|ندستـــ حلو|نحمد محمد سيد سيد
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48o8o2|حقوق |سيوطمل حمدى متـــو |لسيد
4o45|3تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد معوض حسن
ي ش|كر6|322| نوعيتـــ عبــــ|سيهم|دون| جم|ل ي
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد بــــسيو تـــ|ج |لدين  بــــسيو |لنم444789
4o4443د|بــــ دمنهور|خ|لد محمود رمض|ن |حمد
|676|oره|عبــــد | |لسيد عبــــد |لرحمن محمود د|بــــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ل| عبــــد |لبــــ|رى سميح عبــــد |للطيف76|676
ندستـــ د |طمريم |حمد |حمد ص|لح5|75|6

357o| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نش|م خ|لد عبــــد|للطيف حن
7o73|2يم ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه جم|ل محمد شو محمد |بــــر|
علوم |سو|نعبــــد|لرحمن غريبــــ عبــــد|لحميد |حمد3|8622
26o65oرهرن| محمد حمدى محمد صيدله |لق|
4427oo| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء سعد تـــوفيق عبــــد |لغ حس
رتـــ|غ|ده ع|دل فهيم عبــــد |لفتـــ|ح684665 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o399||صيدله |لزق|زيقرضوى عبــــد |لمنعم كم|ل محمد |بــــر
ى محمد حسي يونس343629 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ي
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخد| | عبــــده ح|مد غ|زى439487
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورفريد جم|ل فتـــ غريبــــ محمد495657

4o7o8معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|مه ع|دل عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد
تـــج|ره طنط|رن| سم حس عبــــد |لحميد434687
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسم|ء صبــــ يوسف عبــــد|لوه|بــــ عبــــد439888
تـــربــــيتـــ حلو|نعمر |حمد محمد حسن56325|
8956o3 علوم |سو|نمحمود محمد |بــــو |لعلم محمد
6o5584|د |لح تـــج|ره طنط|سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح مج|
7o96o9طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسمر |لسعيد عبــــد |لسميع |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدعبــــ |نور متـــو محمد849729
9o2792 معهد ف ص سوه|جدين| جم|ل محمد محمد
82476oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفؤ|د |حمد محمد ص|لح
224o82يم محمود تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| محمود |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمود عبــــد|لعزيز |لبــــى246724
|6255oتـــج|ره ع شمسعمرو سليم|ن عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن
6|6oo4|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ي|د أحمد مصط تـــقلو
يل ج |لزق|زيقس|رتـــ عبــــد |لعزيز أحمد عبــــد |للطيف عبــــده642769 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ره|لسيد خ|لد |لسيد |حمد محمد|8983|2 د|بــــ |لق|
344o32|م |م حف |لسيد يم |د حقوق ع شمسبــــر|
تـــج|ره طنط| |يه|بــــ مصط قوله|42|449
بــــي محمد |ل|وسيه|8|72|6 علوم ج|معتـــ د |طيم|ن |ل

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد ه| معتـــمد ع|شور|2285
تـــمريض بــــور سعيد مريم ي| ك|مل محمد |لسعيد99|764
6o9853يم فودتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دير جم|ل إبــــر|
حقوق |ل|سكندريهد | بــــدر|لدين محمد محمود مو275|49
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نوعيتـــ موسيقيه قن|ك|رين رزي حل س|ويرس833334
4o4647تـــج|ره |ل|سكندريهحس عج حسن محمد |لحدودى
طبــــ |لزق|زيقخلود |لسيد عبــــد |لعزيز ع فيصل783588
85o9|||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحمد عبــــد|لن| |حمد ص|بــــر
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم | |ي | شكرى رزق |  895286
8382o4تـــج|ره سوه|جع|صم صل|ح |لدين محمد |لك|مل محمد
35977o|رهيتـــ |حمد عبــــد| جمعه د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــ سويفس|لم فر|ج س|لم عبــــد|لمجيد3352|8
د|بــــ دمنهور|خلود خ|لد لط محمد مط 498227
ق|وي||82754 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء محمد |حمد 
د|بــــ حلو|ن|تـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لرحمن59452|
47762oتـــج|ره |ل|سكندريهزينتـــ سعيد عبــــد |لفتـــ|ح س|لم |لهو|ري
ندستـــ د |طكريم مسعد عوض مو 8657|6
6258o3|يم يم محمد خليل |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
علوم حلو|نخ|لد محمد عبــــد |لحميد دي|بــــ23|435
وف|تـــحمد و|ئل محمد |م|م عبــــده|776||3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسيندى جورج حل يوسف عط| |للتـــ478255
د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن جم|ل عطيتـــ |حمد عطيتـــ|47527
د|بــــ |لزق|زيق||ء عبــــد| حس محمد محمد جل626662
4762o2ق|وي د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ع|دل محروس ج|د 
يم |حمد|854853 يم سعيد |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد محمد فرح|تـــ محمد|53898|
3||28oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــسنتـــ و|ئل محمد يوسف محمد
2472o3|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لسل|م فرح|تـــ سعد |م سليم
م جرجس|326274 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسن| سيمون ز|خر ف|

طبــــ |لفيومين|س شعبــــ|ن |حمد حمد|ن|57235
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|رحمه شو صل|ح زي|دتـــ778357

علوم ري|ضتـــ |لفيوميه جمعتـــ محمد محمد محمد||7322
25886oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشه|بــــ عبــــد|لموجود عبــــد|لفضيل عبــــد
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء عل|ء عبــــد|لعليم عبــــد|لفتـــ|ح سمك766|35
4o|842حقوق |ل|سكندريهمحمد |نور عبــــد|لبــــ| حسن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــغيد|ء مدحتـــ فه ز محمد عمر|ن344987
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| فريد بــــرك|تـــ8|2557
لسن ع شمس|سمر وليد سم سعيد235839
6o5972ف حل |لسيد |بــــو يوسف تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
ه ع|دل محمد |سم|عيل ش|دي|253468 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
25463oصيدله حلو|نمحمود ك|مل محمد |لبــــدوى
|4o|5|د|بــــ ع شمس|نوره عص|م ص|بــــر عرفه
ن| يح حسن عبــــد|لرحمن3242|2 تـــج|ره ع شمسم
33o3o8تـــربــــيتـــ بــــنه|ندي محمدي ع محمدى عيد
2427ooرهجمعه سيد جمعه سليم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
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5o56|6|ف حس حسن محمد زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد |
تـــمريض |لم | م محمود عبــــد|لرحيم محمد5464|8
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|شيم|ء عبــــد|لن| ج|د |لربــــ حسن833368
رهسم|ء ي| ج|د عبــــد|لفتـــ|ح محمد|329857 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدلي رشدى ع محمد355554
7653o7تـــج|ره بــــور سعيدع محمد |لسيد عبــــد |لع|ل عبــــد |لفتـــ

ف|73|36 ف محمود محمد  كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمينه 
بــــه رشيد رزق355237 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|كريستـــ | و
3|o983|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء |حمد عبــــد|لنعيم |حمد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ي| عبــــد | عبــــد|للطيف58|778
6o9o33تـــج|ره طنط|محمد وصيف محمد ي
32644oعلوم ري|ضتـــ ع شمسسل محمد ف|روق بــــكر
8o94|9كليتـــ حقوق |لم |ين |لسيد بــــهجتـــ عبــــد|لعظيم

رهيوسف ح|زم حسن محمد |بــــو |لخ 39|28 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم828885 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ريه|م صبــــري |م |بــــر|
7o2o26ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــف|دى محمد صل|ح |لدين |لحسي محمد م |لع| 
8o75o2| د|ر |لعلوم |لم |وع|د |لص|بــــر محمد ع
77|9o5يم محمد |حمد مصط سيد|حمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
5o79|2ين| يوسف عد مل |يوبــــ د|بــــ |ل|سكندريه|ف
حقوق |لزق|زيقعبــــد|لرحمن مصط محمد |سم|عيل زوبــــع35|356
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر عبــــد|لرحمن زكري| عبــــد|لرحمن 46|889
6o662oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ع ع ع |لسي
ندستـــ ع شمسح|زم وحيد ع|شور عبــــد |للطيف24|48|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مونيك| جرجس ج|د |لسيد غبــــري|ل765948
7o55oo| معهد ف ص |لمنصورهع|مر محمد |لوصيف عبــــد
7o65o2 علوم |لمنصورهرضوى س| محمد عبــــد |لع|ل |لحسي
23|oo3|رهسل|م محمد رش|د محمد تـــج|ره |لق|
64343oيم محمد علوم |لمنصورهحمد عبــــد |لمجيد حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلحسن ع محمد عبــــد |لصبــــور |لنج|9422|6
22842oك.تـــ. ف صن| |لصح|فهرقيه محمد شلبــــى عبــــد|لرحيم
9o5858 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود محسن |حمد محمود
|6o24oعلوم ع شمسمحمود محمد عبــــد |لر| محمد
ف كم|ل خل|ف|333945 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م |

58|2oطبــــ بــــ سويفمحمد |م|م عبــــد|لحميد جوده
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ء محمود عبــــد|لغف|ر عبــــد|لتـــو|بــــ223553
صيدله حلو|نمروه حمدى حس عبــــد|لحميد عبــــد|772754
4o8649|تـــربــــيتـــ طنط|يه |سم|عيل نجيبــــ عبــــد|لرحمن |لطبــــ
د|بــــ ع شمس|مريم محمد |لمتـــو |لسعيد محمد69|5||
7o938| علوم |لفيوم|ء ف|يز شفيق مصط

علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد محمد عبــــد|لح|فظ عبــــد|لحليم|258752
رهعمر محمد عبــــد |لغ محمد7668| ندستـــ |لق|
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ى شح|تـــه حسن |لحوي369225 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم ي
83o6o3حقوق |سو|نعمرو مصط محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدر| و|ئل رشدى ز ق|سم744|69

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حم|دتـــ رجبــــ سيد محمد96967
تـــربــــيتـــ دمنهورعل| ف|يز عبــــد |للطيف محمد496996
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعمر ع|طف سعد خليف978|25
33|38oد|بــــ بــــنه|يم ح|مد محمد مبــــروك بــــندق|
32744oتـــربــــيتـــ ع شمسيوستـــ | كميل شح|تـــ مرزوق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء عبــــد|لرحيم ع إسم|عيل شعل287566

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|م |حمد حسن محمد34894
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسك|تـــرين جم|ل فخرى شك 25473|
524o92 ر عبــــد |لمقتـــدر محمد حس بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسآيه م|
ل|ل9349|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |ط محمد حسن حسن 
ه ك|مل عبــــد |لستـــ|ر مو حمودتـــ773699 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م
|5223oد|بــــ حلو|ن|ر| | |حس|ن حس|ن محمد
84oo3| معهد ف ص |سو|نندي محمد محمود ع
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|نور|ن خ|لد رفعتـــ محمود طه رشو|ن|5|439
رهن| |حمد عبــــد|لعزيز محمد6|79|2 تـــج|ره |لق|
7o||82 تـــج|ره |لمنصورهحمد و|ئل عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ر محمد سيد |حمد محمد|47668
634|4oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد صل|ح حس عبــــد|لحميد |بــــر
77o272ل|ل عبــــد | عبــــد | بــــيو كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــد |لرحمن 
688o34|د|بــــ |لمنصوره|سل مجدى محمد خليل |لرف

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسل|م ع|شور عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل|5335
882oo9 طبــــ |سيوطكريم ع محمد عبــــد|لنعيم
487oo9يم ن محمد لسن ع شمس|عمر |م|م |بــــر|
|569o3ره|يوسف محمد يوسف محمود د|بــــ |لق|
685o|7تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ح مصط بــــ|ز محمد |لبــــ|ز
حقوق |لمنصورهف|طمتـــ لط محمد سيد4|85|3
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دع|ء ي| عبــــد|لنعيم محمود محمد95|777
ره| |ر محمد عبــــد |لمنعم |حمد9||58| د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|دين| نبــــيل فهيم | |س346684
يم|698293 يم عبــــد |لعزيز |بــــر| ندستـــ |لمنصورهل|ء |بــــر|
7o|294معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــع رض| ع محمد عمر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمسه |حمد ن محمد8596||
حقوق |لمنصورهحمد محمد عبــــد |للطيف محمد سعيد||2|3|7
ندستـــ ع شمسشه|بــــ |لدين |يه|بــــ محمد صل|ح |لدين مصط عطيه6362|2
78o82|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|زي|د عبــــد |لرحمن محمود يوسف
علوم ع شمسحن|ن رض| محمد |لسيد حج|زي985|34
ر مصط عبــــد |لغ 6292|6 د|بــــ د |ط|ي|ر| م|
6o6|77طبــــ بــــنه|شو |لسيد شو ع|شور
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69o778ري|ض |طف|ل |لمنصورهنور| مي محمود عبــــد |لمقصود
7o|765|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عف|ف ي| مرتـــ |حمد |لش
49oo44| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منه | محمد صل|ح سليم|ن عبــــد
88o939|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد عبــــد|لر|زق محمد عبــــيد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|رس ثــــ|بــــتـــ ثــــ|بــــتـــ ص|لح56939|
د|بــــ حلو|ن|ر|ن| حسن محمد حسن64745|
4o88|7تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دير عيد محمد محمد حم|د
766o5oتـــربــــيتـــ بــــور سعيدس|ره محمد |لعربــــى عبــــده |للي
| |حمد محمود محمود شبــــ|ره|47769 تـــج|ره |ل|سكندريهي
52|33o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنيتـــ حمدى محمد دومه |لملوى
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر فتـــ محمدى خلف75|752
8o9|38|ه مكرم ص|لح محمد |د|بــــ |لم |م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور| عبــــد|لر| سيد ع|||222
|63|37| د|بــــ ع شمس|يم|ن ع|طف محمد متـــو
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحليمتـــ |س|متـــ ح|مد عي7774|6
7|729oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن |حمد فؤ|د عبــــد |للطيف عجينتـــ
حقوق طنط|مريم ط|رق محمد صل|ح |لدين عبــــد 2895|4

|539oيم ف عبــــد |لر|زق |بــــر| رهزي|د | حقوق |لق|
ى|4692|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ |حمد محمد |حمد |لبــــح
يم688499 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن رزق عبــــد |لنبــــى محمد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن جميل عبــــد|لنبــــى |لح|يس246646
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير |حمد ع عل|م359932
42o854نوعيتـــ كفر |لشيخخلود محمد ع محمود
8o|722تـــج|ره بــــ سويفع |سم|عيل ع سليم|ن

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ء غ|نم عبــــد |لو|حد مصط |53649
6753o4|ش|م فتـــ حسن خليل د|بــــ |لمنصوره|يم|ن 
ف حسن قطبــــ حسن99|424 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |

يم محمد |لنبــــوى |حمد58579 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه |بــــر|
8|7o42بــــه جرجس معهد ف ص بــــ سويفم|ريو عص|م و
4o63|oتـــج|ره |ل|سكندريهفرح عص|م محمد عبــــد |لر|زق ع
علوم |لمنصورهمحمد |س|مه محمود |حمد حسن257|68
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدع|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لع|ل عبــــد |للطيف759848
يم |دم273678 ف |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسغ|ده |
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر زي|د محمد فوزى |لدين عبــــد|لرحمن265433 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
د|بــــ |سيوط| ي|تـــ رفعتـــ خلف صبــــره|||8889
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ح|مد ع|دل ح|مد عبــــد|لو|حد طه774962
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي |لسيد محمود |لقل|245752
ه محمد |لسعيد |لص|وى|22272| حقوق ع شمسم
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــتـــس|م يوسف |لسيد عبــــد |لغ ||69757

5||5oندستـــ حلو|نمحمود وسيم جمعه ع
622oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمن|ر محمد صل|ح مصط رجبــــ
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34o26|يم يوسف شح يم عبــــد|لرحمن |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنه|ر| | |بــــر|
رهمنه | محمد وجدى مكرم3582|2 عل|ج طبــــي |لق|
78o||8زر|عه |لزق|زيقسم|ح محمد عبــــد |لحميد |حمد

رهمحمد عبــــد |لبــــ|سط زكري| محمود7373| طبــــ بــــيطرى |لق|
8o|88o تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| سيد ز حس
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسص|بــــر مصط مصط محمد |لنج|ر773796

رهوس|م محمد ص|لح عبــــد|لش| 39262 تـــج|ره |لق|
طبــــ طنط|نوره|ن رض| محمد محمد عبــــد|لع|ل2587|6
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور سليم|ن فريج ربــــيع955|76
32oo98ندستـــ ع شمسزي|د سم |لسيد سل|مه
تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء |يمن |م |سم|عيل ش|دى|698|46
|4|94o ندستـــ ع شمسمحمود عبــــد |لعظيم |حمد مصط
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهور |ده رمض|ن |لسيد سعد546626

رهحمد محمود سيد سليم|ن|47876 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى دمنهوردى عيد فتـــ عبــــد |لعزيز |بــــو ه| 6744|5

ر حسن مرزوق4845| زر|عه |لفيومعمرو وليد ط|
تـــ جمعتـــ ع محمدسعيد|497993 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
تـــج|ره بــــنه|ندى فتـــوح عبــــد|لمغ فرغ367486
صيدلتـــ |سيوطنرم محمد بــــه|ء |لدين سيد محمد  888985
|557|oزر|عه ع شمسندى خ|لد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن
تـــج|ره طنط|يوسف رض| محمد جم|ل عبــــد|لحميد عر826|33
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|بــــر|م نيس|ن بــــش|ى |سح|ق|5|2263
ق|وى436384 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد م |لدين ع ع |ل
يم عبــــد |لجليل675669 ه محمود |حمد |بــــر| علوم |لمنصورهن
7oo763|ع صيدله |لزق|زيقمه|بــــ |حمد رمض|ن |سم|عيل 
حقوق بــــنه|حمد نج|ح محمود محمد حج|ج|22|265
طبــــ |لم |دع|ء ع|شور عبــــد|لبــــ| محمد856489
|48|o8رهكريم ع|دل مسعد محمود ندستـــ |لق|
899o52 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفش| |ز خ|لد صل|ح |لسيد
||6o83 تـــج|ره ع شمسحل| عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ
2|746oصيدله ع شمسندى ط|رق حسن طه
حقوق ع شمسحمد محمد محمود حسن |64|64|
تـــج|ره دمنهورحمد محمد محمود محمد عبــــد |لمجيد5||495
868oo8|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يم|ن محمد |لسيد خليل
ف ق|سم محمد عبــــد| |لشحرى345376 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |

3o283يم زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــملك عيد ضيف | محمد |بــــر|
49676o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن وجيه بــــسيو ع رمض|ن
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرضوى |حمد محمد ربــــيع محمود39624|
5o88o7 |حقوق |ل|سكندريهصل|ح |ألنص|ري حسن |لنيد
ن| ز رفعتـــ ز |لغندور476648 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
3|978oصيدله ع شمسبــــسمتـــ ع|دل شو محمود |لمي
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7o383| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|فوزيه |يمن طلعتـــ منصور مصط
8|38ooد|بــــ |لم |محمد حسن ع محمد|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيه |حمد مج عبــــد|لمطلبــــ||86766
زر|عه ع شمسسيف |لدين صبــــري عبــــد|لغ عبــــد|لمجيد353679
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد عبــــد |لل|ه محمد عبــــد |له|دى|756947
9|o893 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |حمد |لضبــــع فر|ج
نوعيتـــ كفر |لشيخلشيم|ء صبــــرى عبــــد |له|دى عبــــد |لسل92|439
695o27|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد بــــدوى |حمد |لسعيد خل|ف
|ء عل|م عبــــد|لرحمن |حمد|924277 ندستـــ |سيوط 

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء محمد جوده |لسيد|3438|
4o98o9ر عبــــد|لعليم |لدق|ق |د|بــــ طنط|ريم م|
9o9o|8 تـــج|ره سوه|جح|فظ من|زع سليم ز|رع
85o872 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمه| محمد ح|مد عبــــد|لع
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننه|ل مجدى |حمد عوض32276|
7o7474يم عثــــم|ن محمد حرفوش تـــج|ره |لمنصورهمن|ر |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدند محمد ي|قوتـــ حسن عثــــم|ن69||62
9|o222 تـــج|ره سوه|جم|ري| |يمن صفوتـــ شو

رهعمر خ|لد |حمد حسن|2277 تـــج|ره |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنن ميل|د رزيق بــــش|ى36|483
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم|ل فوزى محمد |لشهبــــه|259942
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه سيد عبــــد| محمد|24323
تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |حمد ش|ف عوض29879|
تـــج|ره كفر |لشيخحن |لعبــــد مصط حسن غنيم595|44
4o|9o7تـــج|ره |سيوطمو ط|رق مو فرج حسن
3|5|o|لس ط|رق شو فهيم تـــج|ره ع شمسك
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقوليد عص|م |لدين محمد |بــــو|لغيط  882235
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نس|ر| حسن مصط محمود39|845
3346o5|يم تـــج|ره ع شمسحمد حس|م سعيد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |حن|ن محمود محمد عبــــد|2692|8

|9o77لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مك|ريوس نبــــيل فخرى سل|مه
ه ثــــ|بــــتـــ جبــــر |لسيد حس ||52763 وف|تـــم معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
9o7864 ف محمود عبــــد|لرحيم تـــج|ره سوه|جمحمد |
6o7279طبــــ |سن|ن |لمنصورهحس|م فتـــ كم|ل ن|صف

تـــج|ره |سيوطعبــــد |لرحمن ن|در |حمد عثــــم|ن5659|
|2866o|رهبــــ|نوبــــ |ي | قد يوسف حقوق |لق|
62o998|يم |لسعيد |لشه صيدله |لمنصورهريم|ن محمد |بــــر|

98o49 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر محمود حميده عبــــد|لبــــ
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنتـــ | محمد عبــــد |لع|ل مصط ع|724||
يم22|5|8 تـــربــــيتـــ |لم |لشيم|ء منتـــسل عبــــد|لعظيم |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد زكري| رمض|ن |لسيد محمد222994

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمر|م مجدى |لدين |حمد عبــــد |لمقصود5796|
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ل|ل636597 وف|تـــعبــــد|لرحمن عم|د ن رش|د  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
498929| يم محمد بــــيو تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمل رجبــــ |بــــر|

رهندى عم|د عبــــد |للطيف حس 5586| تـــج|ره |لق|
7o72o7| ر|ء س| محمود محمود حسن تـــج|ره |لمنصورهلز
ش|م مصط مغ|وري358838 د|بــــ ع شمس|محمود 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|رتـــ محمد عبــــد |لمحسن ع سعده2|4827
768|oo|يم |حمد |لمطرى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريش|ء سعيد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حل رش|د حم|د رشو|ن||25453
ندستـــ ع شمسمحمد حس محمد نور |لدين63738|
268949| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــتـــه|ل |لسيد محمود فرغ
|د|بــــ بــــنه|مجدى |يمن عويس عزبــــ682|33
7o3585يم رزق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم|رى ع|طف رزق |بــــر|

صيدله حلو|نمحمد يوسف |بــــوسيف مو67938
|37o76رهيوسف رض| عبــــد |لفتـــ|ح محمد ن تـــج|ره |لق|
يم |لزنتـــوتـــ5629|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن حسن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى ن| |لسيد عبــــد |لعزيز682575
85o74|معهد ف تـــمريض |سيوط نه| سيد عبــــد| سيد
7oo67oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقفؤ|د |حمد فؤ|د |لسيد محمد بــــدوي
26o999تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء جم|ل جمعه مر|د  |د
694354| د|بــــ |لمنصوره|يه |لسعيد شو |لبــــيو
ه محمد فكرى عبــــد |للطيف  مأمون ع علبــــه79|485 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
حقوق |لزق|زيقس| مجدى |لسيد محمد|لمر|||6294
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مريم محمود محمد |م مصط 74|264

رهمحمود |بــــو |لعز|ئم عبــــد | محمود||388 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2525o|حقوق بــــنه|ل|ء عمرو كرم محمود

طبــــ ع شمسندى رفعتـــ حن ع حسن2||7|2
6o36|2 ر يوسف |لحسن صيدله |ل|سكندريهعزه م|
3|2o97تـــ كم|ل محمد محمد طبــــ بــــيطرى بــــنه|ن
2575o8|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه عزتـــ |لحسي مهن
62932oف عطيه ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيف |
5|o499زر|عه دمنهورمحمد |حمد عبــــد |لمنعم خليل |حمد
حقوق |لمنصورهسم| مأمون |لسيد عبــــد |له|دى محمد89|675
يم محمد367337 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرريم محمد جودتـــ |بــــر|

ره|ن|ريم|ن محمود محمد عبــــد |لعزيز36|33 ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ طنط|عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |لنح|س885||6
262oo7| كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــحمد ع|دل |لسيد عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر ع مو ع8833|3
يم فوده2588|6 ه جم|ل عبــــد |لعظيم |بــــر| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ن
|ج247262 وف|تـــس|مه محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد  تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
7629o9لهول كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد عبــــد |لعزيز |لسيد محمد سل|مه 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمه| عبــــد|لنظ حم|د |حمد 897647
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طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقع |ء محمود حسن ع حسن |لعدتـــ637864
رتـــ|يم|ن صبــــرى ح|فظ يوسف|695278 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|د|بــــ طنط|حن|ن ح|تـــم صبــــ شع 434799
889ooo  معهد ف ص |سيوطوليد رضو|ن عبــــد| عبــــد|لد|يم

رهمريم ص|لح حسن |سم|عيل49952 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |لمنصورهرفيق مجدى فريد عبــــده جرجس683579
د|بــــ كفر |لشيخ|نجوى محمود خميس مهدى ق|سم489388
ين ربــــيع جمعه محمد8|49|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ش
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|ره صل|ح عوض | سعد758353
24oo6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد شو مو ع
يم|475698 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محسن شبــــيبــــ |بــــر|
64o3o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرضوي وحيد |لسيد حسي عطيه
687o6| ري|ض |طف|ل |لمنصورهرضوى منصور عبــــد |لحميد مصط
84o575 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعل|ء كم|ل محمد حف
زر|عه |لمنصورهحمد ع|طف تـــوفيق دي|بــــ|696229
د|بــــ حلو|ن|ندى ي| عبــــد|لعظيم ع ع|مر953|24
تـــج|ره طنط|بــــه | محمد |حمد محمد |لقبــــل|وى2649|4
د|بــــ ع شمس|ه|جر محمود لط محمود335283
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد | ع محمد ع |لدسو 684439
6432o2تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |لسيد محمود محمد

63o|7|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن محمد |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ
322o99كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن س| عبــــد|لعليم قنديل
ى|3|2556 طبــــ بــــنه|حمد |لسيد يوسف |لبــــح
84o735|يم حمدي |حمد محمد علوم ري|ضتـــ |سو|نبــــر|
4|oo|7حقوق طنط|محمد سعد عبــــد |له|دي حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عمر حن ع حن 79324

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــده ه| عبــــده ح|مد عيد42|247
5o453oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــف|طمتـــ حس شعبــــ|ن محمد فر|ج
69772o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حن|ن |حمد محمود عفي

497ooد|بــــ حلو|ن|دع|ء ر| خليفه عبــــد |لمو
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــند| محمد محمد ع رزق غربــــه2523|7
7o9o5o د|بــــ |لمنصوره|ول|ء |لسيد محمود مصط

45o6oوف|تـــ|محمد حس عبــــد |لتـــو|بــــ سيد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
3379o8ندستـــ شبــــر| بــــنه|رمض|ن ه| رمض|ن عبــــد|لغف|ر
5o5384|طبــــ |ل|سكندريهمحمد |يمن محمد محمد حسن |لنكل
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمد محمد |لسيد حو|س528252
ندستـــ حلو|نمحمود محسن محمود |م عبــــد |لجليل6699|2
6o93|2زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن فتـــوح محمد |بــــو حبــــيبــــ
6o5|8|يم تـــربــــيتـــ طنط|د| | أحمد محمد زكري| |بــــر|

ره|حمد محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لمنصف9|828 ثــــ|ر |لق|
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم محمد شو |لسيد محمد357656
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يم سعيد485557 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم عمرو |م |بــــر|
يم سم ر|جح46|4| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن |بــــر|

علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد ط|رق مو| عبــــد | مو| |523359
43o224|علوم طنط|ن عبــــد| شعبــــ|ن بــــدوى خليل
8856o6|صيدله حلو|ن سم|ء محمود عبــــد|لحميد فرج
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقخلود |حمد فؤ|د حسن783554
ق|وي|448845 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه |حمد محمد نبــــيه |ل
48366oثــــ|ر |لفيوم|لف | ه| عزتـــ |لشهيدى عبــــد |لشهيد سعيد
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد محمد عبــــد |لعظيم محمد|6|7567
6|36o3يم محمد عل تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء عبــــد |ل |بــــر|
|ئيل6|3276 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيوستـــ | عص|م صموئيل |
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|رن| |يمن عبــــد |لرحمن قطبــــ9887|| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي |حمد |سم|عيل عبــــد|849577
6o2o55تـــج|ره سوه|ج|ء ص|بــــر |لسيد عبــــد |لحميد |بــــو سل
262|o9| يم مصل ندستـــ بــــنه|حمد خ|لد |بــــر| كليتـــ 
6o|979|ر تـــربــــيتـــ طفوله طنط|له|م |حمد محمد ط|
ندستـــ |لزق|زيقلسيد عص|م |لسيد عبــــد|لرحمن خليل636483
4|36|oش|م عبــــد| |لديبــــ تـــج|ره طنط|عبــــد| 
4o4o45 يم حس تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ط|رق |لسيد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجرجس لطيف نصيف جندي|5458|

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــ ع|دل عبــــد |لتـــو|بــــ تـــوفيق322|7
تـــج|ره |لمنصوره|ء حمدى وص محمد حسن عبــــود694265
يم|83988  |حه وفن|دق |ل|قعمر |حمد ش|كر |بــــر|
44oo46تـــج|ره كفر |لشيخس| سم حن| سعد عطيه
528|7o ي حسن ع نم معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود ي
45333oيم محمد دي ندستـــ كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد |بــــر|
682o59د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ول|ء |حمد عبــــد |لعظيم |لسيد |لمن
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد رزق محمد |حمد سعيد528443
75o945كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد ع|مر سيد محمد
88o96o تـــمريض |سيوطعمر صل|ح عمر طه
تـــج|ره طنط|سل|م مدحتـــ ص|لح محمد |لطنس|وي9933|4
تـــج|ره كفر |لشيخه|جر مصط رمض|ن  ذ عبــــد |لع|444396
ه عص|م محمود عثــــم|ن|638766 علوم |لزق|زيقم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ يح محمد سل|م263874
ره||ء حس|ن عبــــد|لل|ه عبــــد|لموجود9268|8 عل|م |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف دع|ء ع ج|بــــر سعيد57823
ن| |يمن محمد |لتـــ|بــــ |لكس|ر7||7|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
رهحمد محمود |حمد عبــــد |لحليم|52936| تـــج|ره |لق|
6o7757د|بــــ |لمنصوره|من|ر وليد محمد |نور عبــــد|لو|حد
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد ع|دل سعد ع |2825| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
ف57|525 يم حسن  تـــج|ره |ل|سكندريهسل عل|ء |لدين |بــــر|
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|5224oره|شيم|ء |حمد ص|بــــر محمد د|بــــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|سم محمود غ| قطبــــ7327|
رتـــ|ي|ر| محمود محمد محمد خ 24233 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم رض| فه تـــ|مر6563|3
4o834oيم محمد نوفل |د|بــــ طنط|محمود فتـــ |بــــر|
ر سعد |لدين |لزبــــ 829|2| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد م|جد م|
وف|تـــعم|ر ي| محمد |لسيد7755|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |لمنصورهس|ره عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم |لسيد787783
يم غ|643|62 د|بــــ د |ط|محمود |حمد |لمتـــو |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ر و|ئل محمد سم محمد صبــــ 89|239
رهعل|ء درويش متـــو مبــــروك4|457| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف عم|د عبــــد|لنبــــى محمد352745
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممصط مبــــروك مصط |بــــوزيد724|25
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقح|زم سعيد محمد عبــــد |لكريم محمد642388
ى497528 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنور|ن مفرح تـــوفيق |لمس
8886|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر|ند| ممدوح عط| زخ|رى
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مريم مصط ربــــيع شح|تـــه37|7|2
7o4345ري|ض |طف|ل |لمنصورهسندس محمود عبــــد |لخ|لق |لعزبــــ |بــــر
ندستـــ طنط|محمد ع ن منصور غط|س|2|2|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر |حمد صل|ح |لدين حسن ك|مل 26898|
5o|5|2ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــك|مل حل ك|مل عبــــد |لحميد
ر بــــخيتـــ عبــــد|لمسيح 884427 ن| م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورط|رق ك|مل عبــــد |لحميد محمود محمد487593

292o6|يم عبــــد |لسل يم جم|ل |بــــر| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
9o5453 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمود حسن |حمد |م
صيدله |ل|سكندريهمن|ر منصور محمد د|ود435375
8o7343تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عيد حس |حمد
|445o4ندستـــ ع شمسمصط ع عوده عبــــد |لبــــ|سط
4369o5تـــج|ره كفر |لشيخل |ء مدحتـــ كم|ل عبــــد|لحميد ع|مر

حقوق ع شمسسم|ء حس غ|نم حس |5|745
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نندى عمرو محمد ك|شف عبــــد |66556|
249o65حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ط|رق ص|بــــر عبــــد|لمقصود ج|د
د|بــــ |لزق|زيق|ندى ي| محمد سعد774538
ندستـــ |لزق|زيقعمر محمد ع سليم775822
يم صبــــرى محمد جل695|26 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
يم سعيد695764 تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسعيد عبــــد |لعظيم |بــــر|
ر |بــــو|لمجد657|84 حقوق |سو|نحس |حمد م|
تـــمريض |لمنصورتـــ يح محمد عبــــد |لجليل |لبــــسيو خض |6|||7
6o9583د|بــــ |لمنصوره|س|مح عبــــد |لسل|م عبــــد | شفيق
طبــــ |ل|سن|ن |لم |يل|نه ه| ج|بــــ | بــــدروس763||8
|5||5oره|رن| محمد عبــــد |لحميد محمد ثــــ|ر |لق|
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــع ربــــيع محمد |لسيد عبــــيد262875
4o|88| د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |حمد غ|نم محمود |لمغ
د|بــــ |سيوط|حمد محمد |لسيد محمد شعر|وى|53827|
6o885oي يم |ل|م ي |بــــر| طبــــ بــــنه|مرفتـــ ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطل|ء عبــــد|لعزيز عطيه ع حسن|59|483
22o93o وف|تـــ|نو|ل يح زكري| محسبــــ حس ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم سيف |لدين صل|ح ك|مل54667
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد صل|ح محرز عبــــد |لحميد677482
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |حمد قر سعيد244446

6445oعلوم ري|ضتـــ |لفيومدين| عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
معهد ف تـــمريض |سيوط رمض|ن محمد محمد |بــــوزيد 4369|9
4756o7لسن |لم |سه| |حمد جل|ل عبــــد |لرحمن|
ندستـــ |لزق|زيقنس عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم شعل|ن|4|6347
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلور| |بــــو |لفتـــوح عر|بــــى ع68|757
ر يونس|63793 يم محمد |لط| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقندى |بــــر|
صيدلتـــ سوه|جعم|ر |لسيد ر|غبــــ عبــــد|لحميد 99|898
4368o4كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ننغم |س|مه ح|مد محمد |لبــــغد|دى
حقوق ع شمسمصط ممدوح رزق عبــــد |لعزيز34688|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوركريمه رمض|ن رجبــــ ع زلط9||497
طبــــ بــــنه|ف |لسيد صبــــري محمد |بــــوزيد خ||35733
يم 687864 تـــج|ره |لمنصورهندى ثــــروتـــ |لسيد محمود |بــــر|
يم |لسيد عبــــد |لعزيز ز|يد363|69 تـــج|ره |لمنصورهل|ء |بــــر|
4o3|95يم |بــــو يوسف د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

668|oيم محمد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن  |ء |لدين نجم |لدين |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط |ده مصط عبــــد|لحميد |سم|عيل  888458

رهه| محمد عبــــ|س محمد عبــــد|لمقصود42294 علوم |لق|
د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ |لسيد سعد محمد |لش|ف 687424
6o3397د|بــــ د |ط|محمد |لرف| يح |لرف| جوده
صيدلتـــ |لم |وق عل|ء |نور ك|مل5|54|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|تـــ| نبــــيل نسيم بــــخيتـــ بــــطرس25457|
يم4|7654 ف مختـــ|ر محمد|بــــر| صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحسن ع حس ع 833729
تـــج|ره دمنهوريم|ن ك|مل |حمد طلبــــه|7393|5
4454o| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــآيه محمد محمد عبــــد |لرحمن |لبــــشبــــي
د|بــــ كفر |لشيخ|ش|دى منصور عبــــد |لخ|لق |حمد درويش237|42
|23o49يم حقوق ع شمسشه|بــــ مو |حمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حمد ن محمد |لحس |لمغ|ورى|677772
ويدى33|693 ري|ض |طف|ل |لمنصورهن ط|رق عوض محمود عوض 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ع |حمد محمد6||54|
طبــــ طنط|آل|ء جم|ل عبــــد |لرؤف رزق8|4348
رهن |بــــو|لعز فتـــ |بــــو|لعز7|2786 عل|ج طبــــي |لق|
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|6|o98ندستـــ ع شمسه|جر سم محمد نديم
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد جميل عبــــد |لحميد |لش|ل433537
رهل |ء محمد ع مهر|ن235666 حقوق |لق|
62o53|ى تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــه|جر محمد د|ود سعد |لج
843o74كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحن محمد حس عبــــده
يم محمد |لجندى|32825 يم مجدى |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|بــــر|
|6277oتـــربــــيتـــ حلو|نمحمد سعد ج|بــــر محمد عبــــد |لع|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسوسنه سم كريم ج|د|لسيد 885829
ر سيد محمد |لسيد محمد6687|3 تـــج|ره ع شمسجو|
69o742وى عبــــد |لمحسن |لشح| تـــج|ره |لمنصورهنور |لمع
يم ص|لح675496 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى ي| كم|ل |بــــر|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف مروتـــ عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن2|537
عل|ج طبــــي قن|ف|طمه رمض|ن رشدى عل|م||86|2
يم |لجوجرى|38|25| ره|نس تـــيس |بــــر| د|بــــ |لق|
4792o|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسهيله ع عوض ع محمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمروه بــــدير ع محمد شلبــــى4356|6
7o6|5|يثــــم محمد شندى معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |كريم 
49248o|  يم محمد يم |بــــر| حقوق |ل|سكندريهعبــــد | |بــــر|
6|624o |تـــ ش| محمد عبــــد |لمجيدش حقوق د |طأم
8o94o3|طبــــ |لم |ل|ء صل|ح ن|دي محمد
5||o57صيدله |ل|سكندريهعمر سعد |لسيد بــــهن
68822o|حقوق |لمنصورهحمد حسن |لش|ف |لصفط|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخي|سم ع محمود محمد سعد443828
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ص|بــــر محمد |لسيد634976
د|بــــ دمنهور|محمد ن عبــــد|لسل|م طر|بــــيه494745
رهمحمد نبــــيه محمد |حمد بــــهن56447| حقوق |لق|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يم|ن محمد محمد |لص|وى خليل|266892
طبــــ |لمنصوره ح|مد |لمتـــو فرج695366

4o427رهمحمد سيد ع عبــــد|لجو|د تـــج|ره |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهي|ر| عل|ء |لدين محمد محمد ه|شم87|425
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمد صل|ح |لدين محمد محمد 436466
496o95| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يه ي| فؤ|د محمود |ل|ز
35654oيم مصل بــــدوى ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ريه|م |بــــر|
8|7o|8تـــربــــيتـــ |لم |ول|ء فتـــ كم|ل ك|مل
886o48 تـــمريض |سيوطمن|ر محمود |حمد عبــــد|لحفيظ

ندستـــ بــــ سويفسل|م ص|بــــر قر ع |54445
7o4257 ندستـــ |لزق|زيقحس|م حمدى |لشو|د محمد ع
د|بــــ |سيوط|كريم ربــــيع عطيه محمد مصط 495573
حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن محمود سعيد حسن عبــــد||489|2
6|8o24|ى طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ء |حمد محمد |ل
52562oيم شبــــ ندستـــ |ل|سكندريهأحمد عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد |بــــر|
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علوم طنط|مريم ط|رق فه بــــرسوم ويص|432479
|2o953صيدله حلو|نم|رين| |دو|ر ز د| |ل

معهد ف ص بــــ سويفيم|ن س| عبــــد |لرحمن محمد|54793
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نزي|د |حمد محمود |لسعيد25728|
د|ر |لعلوم |لفيومدع|ء فتـــ رجبــــ حسن2598|3
25o63oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمروه محمد ش|كر محمد فرج |لخو
62o288ندستـــ د |طمحمود خ|لد ف|روق طه بــــصله
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمه محمد عيد |لفيو|342|4
5|5o|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمتـــ حسن سعد حسن مو
يم|82472 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحسن محمد حسن |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد محبــــ |لمتـــو محمد زن|تـــه453339
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر خ|لد عبــــد|لحكيم صديق327586
22ooo5د|بــــ ع شمس|سم|ح صل|ح محمد عبــــد|لسميع
6o5|26|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيه ع|دل فؤ|د حسن ع |بــــوشو
88o489 ر طبــــ |سيوطحسن |حمد محمد |لط|
6o9284د|بــــ |لمنصوره|شو |حمد شو |بــــو |لروس
64|3|o|ندستـــ |لزق|زيقلسيد |سم|عيل سعد شح|تـــه
وف|تـــيوسف عبــــد|لحميد جمعه س|لم724|32 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف |حمد محروس جبــــر228288 رهسل | علوم |لق|
28o4|3رهي|سم سيد ن |حمد حقوق |لق|
7687o9كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشرن بــــل|ل س|لم بــــل|ل
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمروه عبــــده ع ع بــــ|زيد624475
253o55|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسم|ء حسن محمود حسن
صيدله |ل|سكندريهتـــ محمد مصط |لحو 6895|5
طبــــ بــــنه|يتـــ جم|ل ف|روق محمد|4|3572
يم محمد سليم|ن 9|4797 تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو عص|م |بــــر|
6334o5يم يم حس |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقس|ره إبــــر|

ندستـــ حلو|نمحمود صبــــ محمد عبــــد |لعزيز|8427
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ط|رق زكري| عبــــد |لمقصود|67394|
|لسن |لم |ف|طمه محمود ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لع|ل||8233
6382o6تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد| محمد محمد بــــل| متـــو
ف نص|ري حم|ده824936 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|ط|رق |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعل| |حمد |حمد خ|لد |لنعن|ع6663|6
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | عيد رمض|ن مصط عي 535798
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــمحمد ه| |حمد خليل |لكي765586
|32o29حقوق ع شمسمريم ع|طف وص عزيز
246o59|ف شعبــــ|ن ج|د لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد |
د|ر |لعلوم |لم |ندي |س|مه ع محمد|774|8
ي299|42 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخن|در ح|مد محمد ح|مد |لم
د|بــــ ع شمس|محمد |حمد ربــــيع |حمد ع محروس286|22
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |مجد رزق معوض كشك|677755
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4o9749|نوعيتـــ طنط|ل|ء |لسيد محمد عجوه
6|o975 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد محمود عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد
ف عص|م |لدين محمود354389 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |
49o255يم فتـــ محمود رمض|ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى |بــــر|
262o65|يم خ|لد عبــــد|لع| قنصوه تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرش| ع محمد سيد35977|
6o23o4حقوق |لمنصوره|ء شعبــــ|ن عبــــد |ل حسن |بــــوبــــدوى
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقجم|ل عبــــد|لن| محمد حسن خ|طر637393
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عل| محمد من |حمد |سم|عيل62|4|4
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسه| أحمد عبــــد|لحميد |بــــو|لمجد |لنج8787|5
42587|| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهل|ء مجدى مرزوق محمد ع
768|2o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|سم|ء عطيه محمد عطيه مصط
3553o2كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوستـــ | عبــــد|لف|دى عشم | عبــــد
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنور صل|ح |لدين عبــــد|لكريم محمد |3532|2

رهحل| م|زن شفيق نعم|ن22355 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــفطيمتـــ محمد محمود ن56|335 معهد |لصفوتـــ |لع| 
698o9|يم فرج طبــــ |لمنصورهوق |لحسي |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم | ع|دل فكري ميخ|ئيل273|83
ندستـــ حلو|نمؤمن محمد محمود عثــــم|ن8287|3
8o2o54تـــمريض |لم | د|ود فرح عد عبــــد|لمسيح
44o332د|بــــ كفر |لشيخ|فري|ل عبــــد|لحكيم يسن غ|زى يسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|سم عل|ء مستـــج محمد حر|ز896||7
5o432|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهس|ندى |حمد محمد |حمد عطيه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود |لسيد عبــــد|لرحيم بــــيو 637632
7|o945تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيوسف |لحسي |لمتـــو محمد معوض
معهد ف ص طنط|م| محمود عبــــد |لقوي محمد |بــــوحمرتـــ428357
 |حه وفن|دق |لفيومروضتـــ محمد حسن عبــــد|لر|زق6352|3
48o5o4د|بــــ كفر |لشيخ|بــــل|ل |حمد ع |حمد ع
رتـــ|دين| |يمن محمد عريق252744 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
757|o7|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن محمد عبــــد |لغف|ر |سم|عيل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| عل|ء تـــوكل |لسيد محمد685832
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد |لسيد محمد |حمد564|48
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|رين| فريد لم شنوده248|6|
تـــ محمد ع محمد|9|22|3 ره|م عل|م |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء مصط محمد نبــــيه حسن|769793
278o7||نوعيتـــ |شمونل|ء ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح ز|يد
6345o4تـــج|ره |لزق|زيقعمر مختـــ|ر محمد محمد ط|حون
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخس|ره ي| فتـــح | عبــــد |لبــــ| عبــــد 439564
|د|بــــ |لم |ل|ء مصط محمد ع |2453|8

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود فتـــ محمد ع58789
27|22oيم عبــــد|لكريم عبــــد |لنبــــى مر لسن ع شمس|يم |بــــر|
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يم محمد |لسيد |لغلبــــ|ن479223 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمر حسن |حمد غريبــــ759226
||7o38علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمر ي| محمود محمد عبــــد |لعو|ض
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن فتـــ عبــــد|لمنعم تـــ|ج |لدين99|247
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد محمود |بــــو |لعن 696976

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ|درس عم|د عد ذ42|37
68o726نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء |كرم |بــــو |لمع| ع |حمد
252o44ندستـــ حلو|نيف محمد عبــــد|لعزيز شديد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه ع|دل |بــــو |لحسن دويد|ر6387|6
ره369748 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسر| | |م عبــــد|لع| عبــــد|لفتـــ|ح ز
7682o6ر محمد شعبــــ|ن تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشر| | م|
|449o2يم يونس ش|م |بــــر| ره|دير  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o8588 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدير محمود عبــــد |لر| محمود
322o87د|بــــ حلو|ن|ندى ع|دل محمد سيد
|ء حمد | سليم|ن |حمد محمد893458 تـــج|ره |سيوط  
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقسم|ء جم|ل مصط محمد|633583
479o9|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد عص|م ف|يز شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممع|ذ مسعد |م|م سعف|ن246758
رهمه| ممدوح محمود عز|لدين |لشم|ع||54|| حقوق |لق|
43o399لسن ع شمس|م ز أحمد سل|متـــ
يم ع حسن|42628 تـــج|ره |ل|سكندريهمروه محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسدين| ش|ور ز ش|ور2248|3
6o8466ن| مجدى وديع رزق | صليبــــ تـــج|ره طنط|م
ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود حسن مصط 627597
42o49oحقوق طنط|ندي جل|ل ك|مل عبــــد|لمقصود فرج

ره|رن| |حمد عبــــد | رسل|ن36867 د|بــــ |لق|
ى|9266|5 يم |لز تـــمريض دمنهوريم|ن جم|ل عطيه |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن جم|ل عبــــد|لمنعم رزق|269585
2|246o| تـــج|ره ع شمسسيف |لدين |حمد سيد محمد عبــــد
ريدى فر|ج |حمد 2743|9 طبــــ سوه|جفر|ج 
25826oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط ع محمدى محمد ه|شم
8o|73|| تـــربــــيتـــ |لم |ن قصدي شلبــــي حن
68o3|3|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد رزق محمد ع محرم
25343oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ ع مختـــ|ر |لقص|ص 
تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ شوكتـــ عبــــد|لعظيم عبــــد|له|دى 879575
ه |حمد محمد |لق| |256764 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
تـــج|ره |لزق|زيقرح|بــــ و|ئل رش|د فهيم226|63
طبــــ |سيوطبــــوبــــكر صل|ح محمد |بــــوبــــكر|854589
266o26لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|زي|د |حمد فتـــح | عبــــد |لحليم فرج
683o3|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|له |لمتـــو |بــــو |لمع| عبــــد |لغف
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى محمد محمد قطبــــ |لطبــــر3|4237
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رهريه|م ع|دل عبــــد |لحفيظ خلف|5765| طبــــ |سن|ن |لق|
يم محمد سل|م|49662 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسعيده سعيد |بــــر|
6o6865حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد حسن عبــــد |لحميد مو
بــــتـــ |حمد عقل335433 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|د | محمد و
ي محمد عبــــد|لوه|بــــ267||3 تـــج|ره ع شمسسل ي
35|6o9 |ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|فوقيتـــ ع محمد عبــــد|لبــــ
8o8|68طبــــ بــــيطري |لم |ريه|م ميل|د عد لبــــيبــــ
وف|تـــمحمد |حمد عبــــد |للطيف |حمدعبــــد||79|77 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|رى ن|جح ثــــ|بــــتـــ |م 84292

62o|65كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محمد مو مو عتـــم|ن 
4o|oo9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأحمد محمود عبــــد |له|دى ع بــــدر
قتـــص|د م حلو|ن|بــــسمه |حمد سليم|ن محمد8|448|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سعيد محمد |لبــــكرى53964|
7o5o36تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لعظيم |حمد |لمهدى

ندستـــ |لم |س|ره محمد عبــــد |لرحمن ف|ضل4|648
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسهيله محمد م |لدين علم |لدين287873
|5o7o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر حس حبــــيبــــ فه
629776| حقوق |لزق|زيقحمد تـــ|مر |حمد |لح|فظ محمد ز

رتـــ محمد عبــــده |لسيد |حمد عبــــد |لرسول32578 تـــمريض |لق|
7|o583تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه عبــــده |لجر|ي  |لل|يح
تـــج|ره |ل|سكندريهس| سم سليم|ن |لسيد74|435
تـــج|ره |سيوطع |حمد عبــــد|لنعيم محمد853346
حقوق بــــ سويفمنه بــــدر شعبــــ|ن بــــدوي|453||8
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|يدى محمد |حمد بــــلتـــ| 267645
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمرثــــ| ميل|د سعد عبــــد|3|8672
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ محمد سيد شبــــل253895
تـــج|ره |سيوطحمد مصط عبــــد|لنعيم |حمد|859858
علوم |سو|نم|رى |سكندر عد |سكندر  245|92
43377oك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىمحمد ع|طف |حمد |لمشط|وى
5o6846كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنور| مصط ع محمد |سم|عيل
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــيوسف سعيد |سعد |م|م ع328496 معهد |لصفوتـــ |لع| 
753o86|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــف سعيد ن|روز نسيم 
64||o7كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|ره فكرى متـــو ع محمد

حقوق حلو|نسيف |لدين خ|لد عبــــد |لمنتـــ |نيس7|8|8
5|6o68يم خميس |لسيد عمر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ح إبــــر|
ر عبــــد |لفتـــ|ح حسن839|68 ر وليد |حمد م| زر|عه |لمنصورهم|
يم633359 ري|ض |طف|ل |لمنصورهرضوه مدبــــو محمد مدبــــو |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد ز|رع محمد54254
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |حمد عبــــد|لستـــ|ر |بــــو يوسف257559
8o96o2|تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ |سحق عد يوسف
يم محمد|3337| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شه|بــــ ن| |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رح|بــــ عيد فوزى عبــــد|لحفيظ263583
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لوه|بــــ مر عبــــد |لوه|بــــ محمد شنيشن448458
ي عبــــد |لجو|د عطيتـــ ج|د|2|5|5 معهد ف ص |ل|سكندريه |ده خ
يتـــ|بــــ محمد رمض|ن حسن778262 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م|
78o67||يم منصور محمد طبــــ |لزق|زيقل|ء |لسيد |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسل|م محمد عبــــد |لسل|م محمد علو484528
478o48زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|روق خ|لد سل|متـــ عج سل|متـــ
27|93oره|نهله نج|ح عبــــد|لمنعم بــــيو عل|م |لق|
يم محمد بــــدر494243 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهه| |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره كريم ح|مد |حمد عبــــد |لمع684443

52o42لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم محمود عبــــد |لفتـــ|ح عويس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس عثــــم|ن |لسوي 255695
|2o387حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م |يمن كم|ل صفرع

تـــج|ره بــــ سويفك|تـــرين| ن|روز شح|تـــه ميخ|ئيل52859
صيدلتـــ سوه|جمحمد حس|م فتـــ |م 27|867
صيدله |لمنصورهف|طمه مصط |حمد مصط سلط|7|6868
48o2oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعز |لدين |يمن محمد محمود

9|7o22 صيدلتـــ |سيوطم|رين| صل|ح رمزى خليل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه مسلم محمد عبــــ|س||5848

4o3767|تـــج|ره كفر |لشيخحمد حس محمد حس محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــتـــ | محمد سيد ه|شم52522

8o8549إعل|م بــــ سويفمحمد محمود صل|ح عبــــ|س
|5oo|9|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمجد محمد ر|شد محمود
رهشيم|ء محمد ع محمد حسن2|63|7 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم |بــــو |ليم 758253 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم|رى مقبــــول |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومف|طمه طه محمد محمد65376
يم ص|لح624556 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن محمد فؤ|د إبــــر|
ش|م عيد عبــــد |لعزيز34|44| ره|مريم  د|بــــ |لق|
26o334علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء عبــــد|لعليم عبــــد|لسميع عبــــد|لعليم
6o528oين| م | وليم سليم فرج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف
تـــج|ره بــــنه|رح|بــــ تـــ|مر عبــــد |لمع عبــــد |لعزيز2|7|77
8o|868|نوعيتـــ |لم |ع|صم حمدي |حمد |بــــوسمره عبــــد

72o62د|بــــ |لفيوم|وق عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن
8|3o73|تـــج|ره بــــ سويفحمد رض| لبــــيبــــ عبــــد|لرحمن
8oo42|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيح محمد محمود رك|بــــي
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينوره|ن ن| محمد جعفر825789
7o6|89|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمروه عبــــد |لخ|لق |بــــو بــــكر ج|د عط
9|o384 حقوق سوه|جه|جر محمود عبــــد|للطيف |حمد

ر نص|ر قبــــي 3874| وف|تـــعمرو محمد عبــــد |لظ| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
حقوق سوه|ج حمد مصط عبــــد|لل|ه |حمد|896979
35527oف مخلوف سيد تـــج|ره بــــنه|ندى |
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد رجبــــ ك|مل محمد|84225
7o2o58| يم رجبــــ |لسيد مصط د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |بــــر|
8o85|oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لوه|بــــ سعد محمد عبــــد|لوه|بــــ
3|3o27يم |د|بــــ بــــنه|محمد ر|فتـــ محمد |بــــر|
325o57د|بــــ ع شمس|يوسف سيد ج|بــــر محمد
ى عبــــد |لمجيد|484|76 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عصمتـــ خ
239o67|حقوق حلو|نيه صل|ح ح|فظ محمد
6|o5|6 ندستـــ |لمنصورهمصط حس عوض | |مبــــ|بــــى |لصف
|لسن |لم |حمد صفوتـــ ي محمد|895|82
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك ن| عزيز ف|يق |ندر|وس477273

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر ع محمد ع35823
5|4o52معهد ف ص |ل|سكندريهحن |كر| سعد عقل شميس
رهعمرو جم|ل رمض|ن محمد946|23 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيد|حمد مصط رمض|ن محمد|بــــو |لبــــه|75843
معهد ف ص |سيوط روى |حمد محمد محمد|878922
|2o9|5ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم | ع|دل تـــوفيق عبــــد |لمل|ك
تـــمريض |لزق|زيق لشيم|ء عبــــد |لعزيز محمد |لش|ورى ع785273
5424o2|تـــمريض دمنهورسم|ء ح|مد محمد محمديوسف
نوعيتـــ |لزق|زيقش|م فؤ|د عبــــد |للطيف سعد2|7777
يم5675|3 لسن ع شمس|سل عمرو عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
|62|o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف سيد |سم|عيل ح|فظ
يم بــــدر347564 تـــج|ره بــــنه|محمود شن|وى س|لم |بــــر|
8o9657تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود محمد عبــــد|لعزيز
6o4324ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد| بــــل|ل محمد مسعد سليم ك.تـــ. ف للبــــ
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحسن |سم|عيل رشدى كم|ل مو|44844
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخآيه ص|بــــر رش|د عبــــد |لق|در8834|4
وس|836627 معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىيرين لط |نور تـــ|و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند سيد عبــــد|لد|يم يسن928|84
5o7o66يم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|طمتـــ ع|طف محمود |بــــر|
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح ميمه صل|ح مط|وع محمد||88665
2|25o3 حقوق حلو|نيوسف |حمد وليد حس
5o2277|يف يم  يم |حمد |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهبــــر|
علوم |سيوط ل|ء ص|بــــر محمود محمد|877448
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــ|ء عص|م حسن درويش|7464|6
ش|م كم|ل |سعد |لك|شف766976 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد 

22953| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد س|مح فريج مر
رهنوره|ن ه| حشمتـــ ح|فظ||2397 تـــخطيط عمر| |لق|
يم حسن6|2374 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|ر| رمض|ن |بــــر|
يم |لعبــــد487567 ي |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد|ود ن
ى |حمد عبــــد|لق|در صقر255282 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروضه خ
687o93ل|ل كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنوره|ن حس ك|مل محمد 
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62|9o8|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد جم|ل صبــــرى محمد حج|زى| 
7627o9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمود محمد |نور عبــــد | عبــــد |لرحيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى بــــيو |بــــو |لق|سم محمد779999
89445o معهد ف تـــمريض |سيوط محمد |يمن محمد ذ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمل |لسيد |حمد محمد ع|شور||32|42
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد حسن |لبــــدوى |لسعيد كردوشه||76527
4o8686كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررو|ن فتـــ جم|ل فتـــ فهيم

7o645ثــــ|ر |لفيوم|ن|ديه ع ذكرى محمد
43o6o5 |يم ش تـــج|ره طنط| عزتـــ رمض|ن |بــــر|

83o5oطبــــ بــــ سويفمحمود ي سيد ر|غبــــ
ر محمد محمد حس|ن||678|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر|ر ط|
69o54رتـــ|نعمه ربــــيع محمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدصهيبــــ محمد محمد عبــــد |لغ مصط 764467
6o3977معهد ف ص طنط|حمدى محمد سميح عبــــد|لعزيز
|388o|صيدله ع شمسسل رفعتـــ جل|ل حمزه
8o|7|4ر عز|تـــ محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ص|بــــرين عبــــد|لظ|
تـــج|ره دمنهوروق نص |لص| نص |665|5
معهد ف ص بــــ سويفسن|ء عيد ذ |حمد52846

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد رجبــــ محمود مسعود66|837
|25o2|تـــج|ره ع شمسريم خ|لد عبــــد |لعزيز قنطوش
رهعبــــد|لرحمن ع محمد سعيد عبــــد |لعزيز 3835|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر محمد محمد |لعجوز6365|6
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|ر حمدي محمد محمد|832793
||5o|9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|ري| س|مح شح|تـــتـــ عبــــده
52o934تـــج|ره دمنهور|ء مسعود عبــــد |لحميد محمود |لسيد
62336oيم |لسم| محمد |حمد تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــندى |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنسمه يوسف محمد حس رزق|564|2
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدين| محمد |لسيد |حمد ع |لبــــن|39886|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عل|ء منصور ع محمد783768
7o||96 علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حس |لدسو |لسيد محمد
تـــج|ره سوه|جدى |لسيد |حمد |لسيد637462
4ooo76تـــج|ره |ل|سكندريهملك محمد عبــــد|لحميد يونس
معهد ف ص بــــ سويفمنه ع طه محمد|79|823
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقع ع|شور محمد محمد637627
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ |لسيد ن| عفي 49|329
|د|بــــ |لم |مريم حن| م|يز مرزق367|82
6|o323د|بــــ |لمنصوره|دع|ء ط|رق عبــــد |لجليل ن|صف
|د|بــــ طنط|حمد عص|م |لدين عبــــد |لسميع |بــــو 3875|4
ر محمود عبــــد|لنبــــي22|822 تـــج|ره |سيوطرضوي م|
علوم |لزق|زيقدين| ي| |لسيد عثــــم|ن|9|776
يم محمد ع|بــــدين477294 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيوسف |مجد |بــــر|
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62o742يم |لسيد ندستـــ د |طمحمد عبــــده عبــــد|لجليل |بــــر|
4o496|حقوق |ل|سكندريهحس|م أحمد إسم|عيل محمود طعيمتـــ
|5o|32|ندستـــ ع شمسحمد مدحتـــ محمد |بــــو |لق|سم
52o759طبــــ بــــيطرى دمنهورأسم|ء ك|مل محمد محمود مزر
24o82oحقوق حلو|نحس سعيد حس محمود

يم|25456 ش|م محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء 
2|298oيم بــــيو ى |بــــر| فنون جميله فنون حلو|نجنه ي
طبــــ بــــورسعيدبــــيشوى ع|دل شفيق عوض764588
يم459|6| يم محمد ش| |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر سيد |حمد حسن7|2233
8|393o| ندستـــ |لم |حمد ن|جح محمد |لصغ
69o284طبــــ بــــيطرى |لمنصورهكريم |س|مه خ|لد محمود حسن غ|نم
طبــــ |ل|سكندريهض |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح عزوز |لش|8945|5
طبــــ طنط|سعيد محمد سعيد سليم|ن فتـــح |637||5
3525o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد وليد خليل مصط ش|ويش
رى|664||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| رفعتـــ ج|د |لربــــ |لز
8o5o59تـــج|ره بــــ سويفند |يمن ر| حسن
42o4|3 يم كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور |ده ري|ض عبــــد|لمعبــــود |بــــر|
2|476oره| مختـــ|ر عز محمد د|بــــ |لق|
9|o54o عل|ج طبــــي قن|محمد |بــــو|لفتـــوح ثــــ|بــــتـــ |بــــو|لق|سم
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــزي|د ص|لح ف|روق فضيل24569|
د|بــــ د |ط|ي|سم شو ن|جح مختـــ|ر746|62
يم دي|بــــ محمد ن|534|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحن |بــــر|
9o9346 تـــربــــيتـــ سوه|جدير ع|دل ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لحميد |حمد

7o746حقوق |لمنصورهمصط محمود عبــــد|لحميد محمد
يف |حمد عبــــد|لغ ||84325 معهد ف ص |سو|نيه سيد |ل
5o5958تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عم|د يوسف عبــــد|لمقصود غ|زى
422o82ين |حمد ع حس |لبــــخ تـــمريض فرع مطروح ش
25666oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــريه|م |حمد ربــــيع ز|يد
ندستـــ كفر |لشيخس|رتـــ عل|ء |لدين محمد عبــــد |لفتـــ|ح447967
27o484 يم |لحف يم شعبــــ|ن |نور |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد محمد خ|لد محمد خ|لد546476
6889o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمدى |لسيد محمود عوض |م|ره
7o695|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسه|م جم|ل ن| |ل|م|م
زر|عه طنط|حمد ع|مر ع |لنج|ر|433655

د|بــــ بــــ سويف|محمود خ|لد عثــــم|ن سيد53235
665o7لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|ندى ميشيل حكيم فهيم

25o933د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حس وليد حس مرزبــــه|
ى63|625 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل أحمد مصط حس |لز
45||9oيم قنديل ندستـــ طنط|زي|د و|ئل |بــــوزيد |بــــر|
2437o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م| محمد محمد عثــــم|ن
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|23o27لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |حمد محمد دي|بــــ
54|4o|ف شحوتـــ حبــــيبــــ تـــج|ره بــــ سويفي |

ن| مجدى مل|ك س|355422 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
8||8|oي نصيف قلتـــه فنون جميله فنون |لم |م|دون| ي
ندستـــ طنط|محمد قدرى عبــــد |لعزيز طلبــــه ش| 529537
9o2288 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جط|رق محمد عبــــد|لرحمن محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنرم ي| عرف|تـــ عبــــد |لغ 675998
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ه|جر فتـــ ز|يد عبــــد|لح|فظ 877435
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه |حمد س|لم ع س|لم محمد|359|78

|427oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد بــــدر شح|تـــتـــ
67559o| تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عص|م عبــــد|لرحيم عبــــد |لمجيد سليم246235
44678oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف محمد |لسيد محمد حسن
ره|وردتـــ ي| عبــــد|لعظيم |بــــو |لمجد |357444 عل|م |لق|
ره|كريم ثــــروتـــ عبــــد |للطيف ع778526 ثــــ|ر |لق|
ف بــــكرى |حمد5422|3 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسدين| |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عزه محمد |لمهدى محمد عطيه3|9|27
6|23o||لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|سل|م نسيم محمد |لشح|تـــ عزبــــ
يم |لسيد977|76 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمحمد صبــــرى |بــــر|
6o6|97تـــربــــيتـــ طنط|ع محمد ع محمد تـــعيلبــــ
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقخلود |لسيد |لشن|وى يوسف75|782

يم39443 د|ر |لعلوم |لم | |م حربــــى |بــــو|لسعود |بــــر|
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يه مهدى عم|ر ع |59584

يم849663 تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدول|ء فتـــ خلف |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن طه عبــــد|لفتـــ|ح متـــو262733
يم43395| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم حس ع |بــــر|
ه ع|طف عبــــد |لعزيز ح|مد عبــــد ||68344 حقوق |لمنصورهم
332|o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سهيلتـــ حمدي ع يوسف
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد |حمد خلف محمد643276
2|755oندستـــ ع شمسيوسف ن| ف|روق عبــــد|لعزيز
وف|تـــحمد سم |م|م مو |64399| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
9o2o69 طبــــ سوه|جمحمود محمد عبــــد|لو|حد |لبــــغد|دى

2o343ش|م ثــــروتـــ حسن رهوليد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4866o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــيتـــر عم|د وردى شح|تـــه سعيد
4o29|9|ر |حمد عبــــ|ده عل|م د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ط|
تـــج|ره ع شمسه| محمد عبــــد |لمنعم ص|لح62223|
4o4884ف |بــــو بــــكر |بــــو بــــكر حسن تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه ربــــيع عبــــد |لع| عبــــد |لح|687453
438o3|طبــــ كفر |لشيخنه|ل محفوظ عبــــد|لمنعم |حمد ط|حون

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح محمد|65872
|32o84|لسن |لم |لز| جم|ل مزيد بــــطرس|
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د|بــــ حلو|ن|ندى ن| |حمد |حمد59592|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأسم|ء نبــــيل عبــــد | عي |لدسو 855|46
تـــ|محمود نسيم محمود حسن |بــــو|لنيل529555 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم ع|دل ر| ميه263792
26466oبــــه يم عطيه و علوم بــــنه|س|ره |بــــر|
6o65|8|معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد مسعد محبــــ محمد ن|صف
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمريم حل |حمد ح|فظ |سم|عيل527294
|ع |لسيد محمد محمد467|85 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومكريم عبــــد|لمجيد عبــــد|لغ عبــــد|لمجيد965|23
ندستـــ |لزق|زيقمحمود حسن محمد |له|دى |لسيد775788
علوم ري|ضتـــ حلو|نتـــه| خ|لد |حمد محمد خ |3898|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | حسن س|لم محمود87|49
رهخ|لد |حمد محمود ع |لج|ويش242537 تـــج|ره |لق|
48844o| تـــج|ره سوه|جحمد خ|لد |حمد مصيل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر و|ئل عمر عيد63482|
88o|6o حقوق |سيوطمحمد جل|ل ز عبــــد|لع|ل

رهمنيتـــ سيد عبــــد |لفتـــ|ح حسن|24566 تـــج|ره |لق|
633o87|تـــج|ره |لزق|زيقين|س |س|مه عبــــد|لمنعم صقر

يم|5|289 حقوق حلو|نحمد خ|لد مصط |بــــر|
35|2o6صيدله حلو|نمحمد عبــــد|لحميد محمود حج|ج صقر
9o424o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــتـــس|م محمود |لسيد محمود
|6o432ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد طل|ل س|لم فرج حمود
تـــج|ره بــــنه|قمر |لسيد صبــــ |لسيد263688
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جش| عمر عبــــد|لغ ع 899695
8474o3ر محمد معهد ف ص |سو|نشيم|ء عبــــد|لرحيم م|
يم سليم|ن|82495 ندستـــ قن|عبــــد| نبــــيل |بــــر|
5o8648|علوم |ل|سكندريهحمد عبــــد|لغ رفعتـــ صقر
ن| دسو محرم |حمد ص|دق4|6764 علوم |لمنصورهم
885o2| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دع|ء سيد محمد عبــــده
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمود |لسيد بــــشوتـــى|345763
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ع حسن |حمد حسن |لسي347262

طبــــ بــــيطرى بــــ سويف|ء خ|لد عي عز |لدين|623|5
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|وق محمد صل|ح شبــــيبــــ272254
4o6745حقوق |لمنصورهحبــــيبــــتـــ حس عبــــد |لق|در مر
م|م5|7652 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |يمن |حمد محمد 
|372oo|ره|فتـــ محمود |بــــوع ض د|بــــ |لق|
يم|287|7 يه|ن محمد س|لم س|لم |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
ش|م |لسيد بــــدر محمود523458 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــعمر 
ندستـــ ع شمسحمد |س|مه حس عبــــد |لعزيز|2|6|2|
ش264388 ف ش|كر محمد يوسف |لد د|ر |لعلوم |لفيوم|ء |

لس عزتـــ عد خليل|5652 تـــج|ره بــــ سويفك
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف عبــــد|لحميد عبــــد|لستـــ|ر محمد |24628
تـــج|ره |سيوطزي|د جم|ل عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |534369
4o4242د|بــــ |ل|سكندريه|محمد س| ح|مد محمد مو
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن عط| سعد عثــــم|ن عبــــد |لقوى|6789|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدى |حمد يوسف عبــــده عرف|ن9|6976
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــين|س عبــــد | عبــــد |لعزيز |لسيد |لحلي 779428
355o43 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمس |دتـــ حس |حمد حس
تـــج|ره بــــ سويفغ|ده خلف شعبــــ|ن ع 3449|8
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | ن| مصط |حمد2647|3
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد رش|د |م |633534
حقوق بــــ سويفف|طمه عرف|ن محمود عرف|ن7827|8
442679| ف محمد |لسيد ع معهد ف ص طنط||ء |
د|بــــ |لمنصوره|حسن مصط مصط |حمد خليل|67795
يم عبــــد|لجيد|269822 يم عص|م |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|

ى محمد فرج288|4 د|ر |لعلوم |لم |ه|جر خ
83|4oتـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|دل محمد محمود مخيمر

علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــتـــس|م محمد |حمد محمود|272822
25885oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود حسن عبــــد|لمنعم |للبــــودى
يم رض| |حمد ع|مر7|3489 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |بــــر|
4o894oتـــج|ره طنط|محمد رزق عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أم| محمد |لسيد عر|بــــي ج|د479325
نوعيتـــ قن|ديه |حمد يوسف مصط 825335
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر محمد حسن |لخ|ص |حمد782462
لس س| فؤ|د ع|زر تـــ|درس3|7653 نوعيتـــ بــــور سعيدك
ف عط| ج|بــــر 924934 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم | |
63o425ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد عبــــد |لنبــــى
تـــربــــيتـــ بــــنه|منتـــ | عبــــد|لغ عبــــد|لمنعم عبــــد|لغ 338486
تـــج|ره ع شمسمرو|ن عبــــد |لن| ع محمد37949|
حقوق ع شمسمحمود ممدوح عبــــد|لو|حد يونس345779
|4oo57حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل |ء عم|د |لدين محمود محمد

ره مبــــروك عبــــد |لحميد |سم|عيل|3868 تـــج|ره |لق|
يم|9|775 يم إبــــر| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قع|طف عبــــد | |بــــر|
يم عثــــم|ن |حمد |لسيد447798 علوم ري|ضتـــ |سيوطفرحتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهد |نه |يمن |حمس لبــــيبــــ755653
2|4o|7رهرغده عص|م |لدين عبــــد| عطيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5|96o6ن| صيدله |ل|سكندريهمريم كم|ل محمد كم|ل |لدين ع
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء حسن محمد سيد حمودتـــ|999|24
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط حمدي سعدي محمد ج|د|82489
تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم |لحسي |لسيد |بــــو ه|شم2879|4
حقوق د |طنور |لدين نبــــيل محمد محمد عبــــد |لحليم8356|6
د|بــــ |سو|ن|عل|ء حسن ع بــــكري999|84
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يم عبــــد |لر|زق464655 علوم ري|ضتـــ دمنهورحبــــيبــــه رض| |بــــر|
8|oo29|تـــربــــيتـــ |لم |يه عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم

53o95 تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ره س| محمد حس
تـــربــــيتـــ |سيوطجه|د صبــــرى عبــــد|لنبــــى سيد 8|8868
62|o48معهد ف ص بــــور سعيدبــــتـــ س| عبــــد |لجليل ||ل|تـــربــــى عسل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن |لسيد محمد محمد صبــــيح2353|2
معهد ف ص |ل|سكندريهبــــسمتـــ صبــــ مصط عبــــد|لغ |لسق8245|5
طبــــ |لم |دير سيد حسن حس|ن 9968|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمستـــو ميشيل وليم جندى|2879|
9|5o28 معهد ف تـــمريض |سيوط جو |لهم فرنسيس سعد
تـــج|ره طنط| |ر محمد محمد محمد رجبــــ غنيم685798
42o2|4|حقوق |لمنصورهس|ره عبــــد |لتـــو|بــــ محمد عبــــد |لتـــو
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمريم ع|دل ع عوض دغيدى675388 م |لع| 
2798o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دييه عبــــد|لمنعم محمد طه
4|5o95لسن ع شمس|أمنيتـــ بــــل|ل سعيد قنديل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع|طف سعيد محمد حسن|48776
22o346ش|م صبــــ |حمد |لسيد ندستـــ |سيوطمحمد 
4o5327حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود منصور سعد |لسيد غبــــ|ره
7742o8يم عبــــد |لحفيظ تـــج|ره |لزق|زيقس|ره عل|ء |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن جم|ل خميس حس مصط 7|2329
|5oo29|تـــج|ره ع شمسحمد محمد محمود ح|فظ طنط|وى
معهد ف تـــمريض |سو|نبــــيشوي ع|دل ميخ|ئيل رزيق64|847
زر|عه دمنهورمريم جم|ل مر عبــــ|س سعيد946|52
|48o29يم محمد تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد |بــــر|
2594o2يم سل|مه علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلطيفه سعد ع |بــــر|
7|o5o4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد ح|مد محمد قشطتـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو بــــغد|دى محمد ق|سم5858|2
يم |حمد حس|ن حس||67763 ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
محمد فتـــ ص|دق |لدسو 3|4499 ندستـــ طنط|ه|جر سم
85o9o2صيدلتـــ |سيوطمحمد سيد محمد سيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه ع |لسعدي |سم|عيل867943

رهم|زن مجدى محمد عبــــد |لموجود45298 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيمن مسعد |بــــو |لكر|م كفورى|494838
د|بــــ ع شمس|مريم محمد عبــــد |لعظيم حس 38583|
6|o858|م حقوق |لمنصورهل|ء حم|ده مصط |ل|
5|7o5oطبــــ |ل|سكندريهمنه شح|تـــه محمد  |لغر|وى
787o52يم نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقريه|م محمد|لشح|تـــ محمود |بــــر|
5o2|49د|بــــ |ل|سكندريه|ع ص|لح |حمد محمد حسن
4o7434|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمود محمد محمد |سم|عيل
42o98o| د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء عطيه زين |لع|بــــدين مصط
يم 5787|4 نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخجه|د عبــــد |لعزيز عبــــد|لغ |بــــر|
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د|بــــ |لزق|زيق| محمود طر|بــــيه |حمد حسن9|6387
4o4484د|بــــ |ل|سكندريه|عمر س| عبــــد |لرحمن |حمد |لبــــحر
د|248948 ه ممدوح ع مج| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
7o|258|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد محمد صبــــرى |حمد |لشع|ر
رهيه ط|رق |حمد عبــــد|لحليم|2|2395 زر|عه |لق|
ف ن | |لشم|47844 طبــــ |ل|سكندريهمحمد |
5|76|o|ه يح محمد عبــــد |لرحمن كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم
6o2959|نوعيتـــ طنط||ء محمد عبــــد |لحميد زي|دتـــ
|384o6د|بــــ ع شمس|ع |ء ع|دل |حمد محمد حج|ج
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نبــــتـــس|م رمض|ن محمد حس |868585

ره|حمد رض| محمد حس|ن |48729 د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسحمد ن|دى ري|ن عبــــد|لبــــ| |324849
رتـــ|فن|ن صل|ح محمد تـــمر|ز|256745 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
268|75| يم عوض | ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م جم|ل |بــــر|
علوم |سيوطشيم|ء فوزى حل ج|د |  924399
5o8758طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|لمنعم صبــــ |حمد |بــــوسم|حتـــ
2|385oرهمحمد تـــ|مر فؤ|د عزبــــ تـــج|ره |لق|
ى|359287 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحيم بــــح
62o86oحقوق د |طص|لح محمد س| عبــــد |لعظيم
|248ooعلوم ع شمسي|سم |مجد محمد ع |لعلي
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسخ|لد عبــــد |لرحمن |حمد شو 758|4|
4|o533يف يد مصط |ل |د|بــــ طنط|حمد محمد |بــــو|ل
تـــج|ره |سيوط  يه محمد مهر|ن حس |882366
صيدله |ل|سكندريهمن|ر ح|مد فرح|ن ح|مد444353
6o769oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرو|ن ح|زم محمد |بــــو بــــكر مختـــ|ر زيد

325o2|رهحمد عبــــد |لمر محمود |لسيد عم طبــــ بــــيطرى |لق|
63644|| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد |لسيد محمود محمود ع

548o2| د|ر |لعلوم |لفيوميم|ن محمد عبــــد |لمنعم ع
235o74 علوم حلو|نمحمد من محمد |لحسي
78o877|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عزتـــ فتـــ عبــــد

6o63oيم تـــمريض  بــــ سويفشيم|ء جم|ل حسن |بــــر|
6oo7||علوم طنط|ل|ء |سم|عيل |حمد محمد |سم|عيل
يم5549|5 طبــــ |ل|سكندريهرحمه رمض|ن ضيف منصور |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن محمود عيد سليم|ن|5979|
|3o766|تـــج|ره بــــنه|حمد |يه|بــــ رشدى محمد
ندستـــ |ل|سكندريهبــــسمتـــ محمد |حمد عبــــد|للطيف محمد|47992

رهيوسف شو سم شو 7389| تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم محمد |حمد فه سليم|ن249985
498o55| تـــج|ره دمنهورنهلتـــ عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد
64o38oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسأمنيه يوسف ذ عبــــد |لع|ل |سم|عيل
|د|بــــ طنط|ي|ر| ثــــروتـــ محمد |حمد |لوكيل77|434
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|5o5|3ف طه يوسف ره/ري|ضتـــمحمد | زر|عه |لق|
25o929|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم مجدى عبــــد|لع| |بــــو|لعل
حقوق حلو|نس|ندرين رفيق رأفتـــ شو |2289|
||53o|ش|م عبــــد |لمنعم |سم|عيل تـــج|ره ع شمسفرح 
7585o4د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ده |لسيد فرج محمد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخآل|ء عبــــد |ألحد |لصبــــرى محمد بــــ|ش432665
6o6369 صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين جوده عبــــد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء محمد|لمصط حس محمود عبــــد332829
7659oo نوعيتـــ بــــور سعيدرضوى |حمد |لسيد محمد |م
436o3oتـــمريض كفر |لشيخنورين لط نعم|ن |ل |د
33o757|يم عبــــد|لحميد يم نبــــيل |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــر|
ل|ل257988 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد تـــوفيق محمد ع 
تـــج|ره بــــنه|ول|ء محمد |لسيد |لحسي |لعبــــس|264379
2736|o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء محمود فكرى محمود
تـــج|ره طنط|روضه ط|رق محمد سليم|ن |لعربــــي449922
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــزي|د ط|رق عبــــد |لمنعم حسن|48867
8|468o|د|ر |لعلوم |لم |بــــتـــس|م حم|د محمد حم|د
6o78|5د|بــــ |لمنصوره|دير |لسعيد |لسيد عبــــد |لجليل
42|2o5ق|وى حقوق |لمنصورهحمد سل|مه |لسيد  محمد |ل
42534oعلوم بــــنه| |ر |حمد سعد |لخطيبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| مدحتـــ رزق |للـه عطيه رزق |2|4474
تـــربــــيتـــ بــــنه|مصط محمد شعبــــ|ن عبــــد|لتـــو|بــــ264983
8o8548ر محمود تـــج|ره بــــ سويفمحمد عم|د م|
64o735تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد محمد عبــــد |لحميد
43o5o7تـــج|ره طنط|مر|م محمد محمود محمد بــــكر
ر 879283 ف ومس|حه |سيوطمن|ل خ|لد محمد ظ| ك.تـــ. ف رى و
حقوق سوه|جعمر محمود ع عبــــد|لحليم 86|898
35695oمعهد ف تـــمريض بــــنه| نجل|ء عزتـــ عبــــد|لحليم غنيم
|4o3o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــتـــ زكري| محمد مخلوف ض

4286oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء |حمد عبــــد | ع سعودى
ي مل|ك ري|ض65979 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــيتـــر ي

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|أمنيتـــ  |ء |لدين محمد |لحسي |ألسود2|4562
525o9||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| محمد عوض عثــــم|ن عوض
|2|3ooره|سل م|جد محمد |بــــو|لفضل د|بــــ |لق|
صيدله حلو|نر| | جم|ل عبــــد|لعليم يوسف 883855
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشدير محمد |حمد عيد عبــــيد767548
7|o266|طبــــ |سن|ن |لمنصورهغ|ده محمود محمد |لص|وى سليم
علوم بــــنه|مصط شو عبــــد |لنبــــى محمد7|7755
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورريه|م طل|ل بــــسيو مهدى خ|لد499336
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء فتـــ محمد |لغربــــ|وى|257392
352o6|د|بــــ بــــنه|رسميتـــ حس سعد محمد|
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8|o7|6ر حن| سعد معهد ف تـــمريض |لم | يوستـــ | م|
6o78||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــه جم|ل عبــــد|لخ|لق |لزغبــــى |لنفر
يم عفي |55546 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم|ن محمد |بــــر|

ره|ي|سم ه| عبــــد |لمجيد فريد5|484| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهور|ء محمد عبــــد |لر|زق |لجرف|7369|5
يم فه عبــــد |لمنعم خريوش475385 ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |بــــر|
7o79|5علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحغ|ده جم|ل |لسيد حسن عي
634o82ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد ع عبــــ|س
324o33بــــه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط محمد |لسيد |حمد و
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــسمه ع سليم محمد 878869
||7o95طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رين| ع|دل شح|تـــه منصور
تـــج|ره دمنهورحمد محمد عبــــدربــــه محمد|446262
42|94oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــه فوزى ري|ض مر
يم عبــــد |لد|يم ع عوض4|6323 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنوره|ن محمود لط دي|بــــ252996
8|o2o9 تـــج|ره بــــ سويفكريم س|مح رجبــــ فو
طبــــ بــــنه|سهيلتـــ جم|ل رف| عبــــد|لحميد جعفر357475
يم |لك6|4295 تـــج|ره طنط|حمد ي| أحمد حل |بــــر|
ه ع|طف |لسيد حسن عبــــد |لعزيز52|425 تـــج|ره |ل|سكندريهم

يم24964 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنسمتـــ ن| حس |بــــر|
7o8o4ندستـــ |لفيومحمد حمدي عبــــد |لحميد عبــــد |لفضيل

زر|عه مشتـــهرسل |سم|عيل |حمد عبــــد |لصمد53568|
7o8|22نوعيتـــ |لمنصورهنوره|ن مجدى محمد محمد |لسيد س
92o4oo ف ج|د |لكريم |م ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد | ع| 
تـــج|ره ع شمسنوره|ن ح|فظ خليل ح|فظ|32594
7o34|2 ندستـــ |سيوطشيم|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در ع
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|م|رين| عط|| عزيزعط||8|543
ش|م محمد رض| عبــــد |لفتـــ|ح 42|7|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــنغم 
يم محمد محمود عبــــد|لع|ل|636432 ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
7o2985تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم محمد محمد محمد |بــــو حمرتـــ
زر|عه |ل|سكندريهه|جر محمد محمود حم|د محمد425678
76o844آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رغده عبــــد |لغ محمود محمد
|د|بــــ |لم |من|ر حسن ه|رون مو طه348863
ه ط|رق حبــــي طلخ|ن سليم434342 طبــــ طنط|ن
9o279| معهد ف ص سوه|جدع|ء |لسيد عبــــد|للطيف محمد
رهند| نبــــيل كم|ل عويضتـــ58528| صيدله |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوق حسن |حمد حمد|ن359584
252o92 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|منه | ع|طف ع محمد |لدسو
تـــج|ره ع شمسل|ء محمد عبــــد |لرؤف عو|د|42335|
يم قنديل758299 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمرفتـــ |م |لسيد إبــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــم س| محمد عبــــد |لبــــ| م| 824|27
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يم62246 يم سليم|ن |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمروه |بــــر|
ندتـــ كم|ل يح ع شورى476256 تـــج|ره |ل|سكندريهش|
897o99 ين |يه|بــــ شيبــــه |لحمد عبــــد|لمجيد تـــج|ره سوه|جش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيوستـــ | |س|مه مر|د عزيز  |89655
يل ج |لزق|زيقد |نتـــ رووف ن |سعد|63688 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
44|7o|ف عز مصط |لمهدى ه | ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نش|دي مجدي |ل فرنسيس236|83
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء محمود عبــــد|لحكيم نور 8487|9
244o98وف|تـــوليد صل|ح |لدين عبــــد|لوه|بــــ حم|د وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــندى محمد محمد يونس نو|ر464662
84|o3o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلشيبــــ| |لحس عبــــد|لسيد طه
تـــج|ره |سيوطكرستـــ | ع|دل فتـــ جو 4|8233
48282|| د|بــــ |سو|ن|يه ع|دل ن| ص|لح عبــــد|
7|o976| |ه محمد عرف|تـــ سليم|ن رف تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
8o92||تـــج|ره بــــ سويفع|دل رجبــــ نمر عبــــد|لجيد
|4o2|3علوم ع شمسس|ره قطبــــ شح|تـــه قطبــــ
688o|2يم تـــمريض |لمنصورتـــ ريه|م حسن ف|روق |حمد |بــــر|
|5o332 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط محمد مصط |م
8o8433|تـــج|ره بــــ سويفحمد حيدر فتـــ حسن
يم |حمد |بــــوجل344892 لسن ع شمس|ه|جر ط|رق |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء مجدي  |م محمد|43433
يم6788|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسروضتـــ رمض|ن حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر رض| ك|مل ج|د| |لحد|د624634
62542oطبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقف|رس و|ئل محمود عبــــد |لخ|لق محمد

284ooحقوق |لمنصورهعمر ع عثــــم|ن محمد
92482o تـــج|ره سوه|جمحمد كم|ل فكرى |حمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع مصيل ع |بــــوحبــــيبــــتـــ246964
2335o6رهدع|ء محمد ش|ف مبــــ|رك سليم|ن ندستـــ |لق|
9oo988 يم |حمد معهد ف ص سوه|جشيم|ء ع|طف |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نص|بــــرين كم|ل زغلول ز 46279|
ره|ي|سم محمد عبــــد |لمجيد |لمر سنج93|683 عل|م |لق|
يم |لخمي682354 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | |حمد محمد |بــــر|
5o288oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن مصط عبــــد |لوه|بــــ محمد
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|له|دى خ|لد |لشح|تـــ عبــــد|له|دى أحمد3327|6
82||o7نوعيتـــ |لم |ي شعبــــ|ن محمد محمد
4|2o73 لس جورج حن عبــــده حن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك
ف ع |سم|عيل عبــــد |للطيف8||689 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــع |
معهد ف ص |لزق|زيقسحر محمد طه سليم|ن635428
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــسمتـــ محمد |حمد محمد ن4754|5

د|بــــ بــــ سويف|ي|سم محمد |حمد عبــــد|847|5
9|8|9o تـــج|ره |سيوطف|طمه عبــــد|لبــــ|سط عصمتـــ محمد
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رهنور| سعد مبــــروك حس 659|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7|o584علوم |لمنصورهف|طمه ع ف|روق شح|تـــه شح|تـــه سل
5|84o5|معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ منصور متـــو  محمدعطيتـــ
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن ط|رق |لسيد |حمدعطيه ع 762838
6oo634|ره|حمد عطيه سيد |حمد مسعود ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد متـــو مر |سم|عيل696975
6o3o86علوم |لمنصورهمحمد محمود |لسيد عز عبــــد |لعزيز
صيدلتـــ |سيوطروي سيد ع محمد|838546

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم شعبــــ|ن ع محمد47933
7o679||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهلحفن|وى منصور حم|ده منصور
35|o39رهف|طمتـــ مهدي عبــــد|لنبــــي مهدي د|ر |لعلوم ج |لق|
ثــــ|ر د |ط|عبــــد | عم|د |لدين |لسيد |لتـــه|8|4424
|زي|د محمد ق|سم عبــــد|لو|رثــــ843667 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
68|o|2د|بــــ |لمنصوره|محمد رمض|ن محمد عوض
د|بــــ كفر |لشيخ|ي|ر| ي| حن محمد |لكو |43728

|5o96رهمروه عمرو محمد عبــــد |لغ |بــــو|لمجد تـــج|ره |لق|
67999o|يم عبــــد |لر|زق |بــــر د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |بــــر|
7oo989طبــــ |لزق|زيقمريم محمود محمد محمود حس |سم
227335| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد عبــــد|لعزيز |لش|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل ع طلعتـــ ع طه3935|4

|852oد|بــــ ع شمس|فرح عبــــد |لحميد عيد عبــــد |لحميد محمد
7o4335حقوق |لمنصورهرن| عبــــد | حسن عبــــد | حسن
حقوق بــــ سويفم| محمد محفوظ محمد||22||8
|2o|39ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نفرح |يه|بــــ فوزي عبــــد |لقوي
6832o9|ه مصط ع غويل لسن ع شمس|م
تـــج|ره بــــنه|من|ر محمد جل|ل سليم|ن338753
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لعزيز ن| محمد سليم||7692
45o398ندستـــ طنط|يوسف عمرو محمد ع |لسيد

يم43487 د|بــــ |سو|ن|ن حسن منصور ص|دق |بــــر|
4|o865تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل|ميس رأفتـــ محمد |لسيد ع|مر
|39o|7تـــج|ره ع شمسك|رول يوسف عبــــده يوسف
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسل |حمد فريد محمد ن|صف5649|2
يم675979 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نجل|ء خ|لد |حمد |حمد |بــــر|
85o824|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديم|ن مجدي عبــــد|لرحمن ح|فظ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه | محمد محمد عبــــد|لرحمن|278543
62954o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء ق|سم عوض | عبــــد|لق|در

حقوق |لفيوممحمد شعبــــ|ن فوزى سيد85672
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد رض| جمعه ع محمد697245
2385o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ن فرج عبــــد|لج|بــــر ح|مد خط|بــــ
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفف|روق محمد ف|روق تـــوفيق523468
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندي حسن محمد ع 997|86
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|39o|oندستـــ ع شمسشهد محمود محمد عبــــد |لمع
يم864544 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود محمد |بــــوبــــكر |بــــر|
4992o2|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه أحمد مو  فؤ|د عبــــد|لرحمن
7o|2|4 يم |لسيد محمد تـــج|ره |لمنصورهمحمد ثــــروتـــ محمد رفعتـــ |بــــر|

82|3o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني ذكري| عبــــد |لعزيز ذ مصط
268oo|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يف فتـــ محمد |ل|حرش
246o37| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعم|ر |حمد عمر ج|د

49oo6|ف ومس|حه |لمطريتـــحمد سعيد محمد |حمد ك.تـــ. ف رى و
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــأدم رمض|ن محمد مر523883
4o4o36 تـــج|ره كفر |لشيخسيف مصط ع محمد ع
7o789|معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لسيد محمد |لسيد سعده
حقوق |سيوطسم|ح عبــــد|لكريم محمود محمد 879426
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرين|د سم يوسف محمد5|47||
رهسميه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد33423 ندستـــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ده سيد بــــدرى حس 227795
ندستـــ |لمنصورهمحمد خ|لد محمد ر|غبــــ |لمتـــو شندى679326
83422oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعط| |سم|عيل عط| مبــــ|رك
69885oيم د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه محمد ع محمد |بــــر|
5o4254| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|جر ي|س يونس محمد عبــــد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دير محمد محمد عبــــد|لمجيد784392
طبــــ بــــيطرى دمنهورمل سميح عبــــد|لسل|م عبــــد|لحليم |لعيس9||522
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطريموند| فرج صموئيل عبــــد|لملك 879935
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ج|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح |ل|شقر268587
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م |حمد محمد محمد عبــــد|لغ 234566
6o62o3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر محمد محمد غ|زى رزق
774o85|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء مصط |حمد شح|تـــه
5o9892طبــــ |ل|سكندريهش|م ع عبــــد|للطيف محمود
63||o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى |كرم |لسيد مصط

2|o4|رتـــمحمد خ|لد محمد محمود علوم ري|ضتـــ |لق|
7o||42 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد |سعد شح|تـــه عبــــد
7oo885ندستـــ |لزق|زيقيوسف عص|م |لسيد ن |حمد ضيف
8o|336د|بــــ |لم |يوستـــ | و|ئل حن| شفيق|
3268oo|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء محمد |حمد فكرى
|ن محمد مو8935|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورر| | عبــــد |لن| ع
وف|تـــ|محمد محمد محمود |حمد محمد|78323 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4o5o46ر |حمد حسن عبــــ|س تـــج|ره |ل|سكندريهط|
3385o5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى محمد |لسيد محمد غني
رهرحمتـــ محمود حس حس 5|3266 د|ر |لعلوم ج |لق|
8o|||4كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشيوستـــ | ع|دل نبــــيل صليبــــ
|د|بــــ |لم |عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|695238
7ooo45|زر|عه |لمنصورهمنيه محمد عبــــد |لخ|لق عبــــ|س
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69o5o6د|بــــ |لمنصوره|خلود خ|لد محمد حسن
ره |ر عل|ء|لدين عبــــد|لرحمن عبــــ|س عبــــود|533|2 طبــــ |لق|
6939o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهطه محمد |حمد |لمتـــو عبــــد |لرؤف
24858oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه فتـــوح |حمد |لخو
تـــج|ره طنط|ريم |يه|بــــ محمد |لسيد خ 3657|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمود بــــدير محمود |بــــو زيد||67586
يم |لجز|ر443644 د|بــــ كفر |لشيخ|يه محمد حسن ع |بــــر|
8||7o7تـــربــــيتـــ |لم |مريم عبــــد| عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|لجود
حقوق |ل|سكندريهزي|د محمد أحمد كشكه487582
ندستـــ |لمنصورهمحمد مختـــ|ر عبــــد |لعزيز حس |لسيد679526
42685oصيدله |ل|سكندريهشيم|ء جم|ل محمد عبــــد |لمنعم
د|9785|| ش|م |حمد حل مج| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد 
حقوق بــــ سويفشيم|ء حسن مصط عبــــد |لوه|بــــ57783

42333o|تـــج|ره |ل|سكندريهلشيم|ء |حمد |لسيد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مصط |حمد عبــــد|لسل|م334536
علوم بــــورسعيدعمر محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ مقلد5|7775
783o56د|بــــ |لزق|زيق|ش| |ز |م محمد |سم|عيل

ف عبــــد |لسل|م |حمد |بــــو مسلم|3855 رهيه | زر|عه |لق|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط محمود ك|مل حس 54||5

4588o4|يم حسن يوسف سود|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد حس شل|طه5725|6
يم |حمد78|642 معهد ف ص |لزق|زيقعمرو محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|سل|م عمرو رف| |م |97|349
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|نعمه محمد يوسف سليم|ن842526
7|329oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|له جمعه ع |م|م
25o945تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع محمد م |لدين ع مليك
د شكر4358|6 د مج| ري|ض |طف|ل |لمنصورهمه| محمد مج|
42oo57يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمل عبــــد |لمنعم محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر ع عبــــد | محمد |لشح|تـــ629337
تـــج|ره |سيوطحمد محمد ع عبــــد |لسميع|73||2|
9o8449 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نبــــر|ءه محمد خلف ع

يم82935 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم خميس عي |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرح|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ جل|ل ع  876874
3396o2ف عبــــد|لفتـــ|ح ع |د|بــــ بــــنه|محمد |
علوم ري|ضتـــ |سيوطمل|ك عزتـــ ف|يز | |س  875823
ره/ري|ضتـــف|رس ط|رق عبــــد |لوه|بــــ محمود حموده675483 إعل|م |لق|
84|6ooتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــي|سم صل|ح محمود محمد

معهد ف تـــمريض |لفيومكرستـــ |يمن يوسف سويرس66735
يع6|2392 رهنوره|ن ع|دل ج|بــــر |بــــو د|ر |لعلوم ج |لق|
يم خليفه|58|695 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه جم|ل محمد |بــــر|
27o645ندستـــ طنط|محمد مجدى ر|غبــــ ملي س|ره
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د|بــــ ع شمس|ه|جر صل|ح عبــــد|له|دى شح|تـــه3|9|22
27323oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر مصط محمد |حمد
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريم|ن محمد |لشح|تـــ محمد|69|355
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق وف|ء شعبــــ|ن |لسيد محمد633226
5|o777لسن ع شمس|محمد حمدي عبــــد |لفضيل بــــخيتـــ
ش|م عبــــد |لحميد محمد |932|69 تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | 
339|7oزر|عه مشتـــهربــــتـــ عبــــد|لسميع محمود منصور

لسن |لم |/ري|ضتـــ|عمر مجدى محمد حسن عبــــد |لوه|8754|
69224o تـــج|ره طنط|زينبــــ عبــــد |لعزيز |لسعيد |لسعيد عبــــد
د|بــــ ع شمس|م |ى رأفتـــ ميل|د سدر|ك32953|
|3o|44|يم |يه|بــــ سم غ زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
 |حه وفن|دق |لفيومحسن|ء جم|ل عبــــد |لعزيز ع73499

9o554||تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ مبــــ|بــــى |لسيد محمد عيد
6o6o6oتـــج|ره |لمنصورهحمد ي| عبــــد |لمنصف |لمر |بــــر
علوم كفر |لشيخمحمد ع|دل عبــــد| ر|غبــــ ع |ن||9|54

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نوق عبــــد |لرحيم ع محمد عبــــد ربــــه2|9|2
يم لط |لتـــليتـــ8285|6 تـــج|ره بــــور سعيدرض| |بــــر|
7o3766ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه خ|لد عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل ربــــيع
ر |لغني محمد سليم|269898 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمجد م|
4873o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمرو محمد |لسيد يوسف مر
78o263وف|تـــ|ع سعيد عيد نص|ر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد سعيد ع كم|ل شه|بــــ|2|3||5
75434o تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود |حمد جوده حس
د|بــــ دمنهور|نوره|ن عبــــد |لعليم عبــــد |لعزيز عبــــيد7|4989
7652o|يم عبــــد |لمجيد كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم حمدى |حمد |بــــر|
ف |حمد محمد |لج |وى|||428 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه ع|طف محمد |لسعيد يوسف689664
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |س|مه محمد ح|مد عبــــد |لمنعم764574
وف|تـــسل|م خ|لد |لحسي عبــــد |ل غنيم|47986 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم689679 علوم ج|معتـــ د |طن|دين بــــدر محمود |بــــر|
83o984تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــندي |حمد عبــــد|لل|ه محمد
5o4467طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهدع|ء خ|لد ح|رس محمد خليل

6o|22تـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن جم|ل سيد محمد
طبــــ بــــ سويفمحمود حسن سعد حسن42|58

ثــــ|ر د |ط|ل|ء محمود ز حس مصط |5|6794
طبــــ طنط|فرحه ش|كر |لحسي جعفر8|4346
ى حسن مهدى34654| حقوق ع شمسك|ظم ع
3|65ooتـــربــــيتـــ ع شمسدين| محمد ج|بــــر عبــــد|لرحمن

74oooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند| خ|لد حس |م|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه |كرم مأمون |حمد عبــــد |لوه|بــــ|693233
7559o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم فتـــ محمد |حمد
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فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعمر محمد عمر عبــــد|لرحمن قن|وى526956
8957|4| معهد ف ص سوه|ج سم|ء |لسيد عبــــد|لموجود ع
تـــج|ره بــــور سعيدكريم محمد محمد زكري| |لشن|وى|37|68
رهمصط محمد |لغمرى |بــــو |لحسن874|4| د|ر |لعلوم ج |لق|
ف حل ع عثــــم|ن |لجندى789538 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
4o65|7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهدى حس حسن قن|وى حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــسبــــيح محمد حمدى عبــــد|لرشيد3469|2
9o922o ندستـــ سوه|جمحمد |س|مه عبــــد|لرؤف محمدين
33o827يم عبــــد|لفتـــ تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء عبــــد|لرحمن |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــه أحمد فتـــ عبــــد|لعظيم5|6334
4|o|74تـــج|ره طنط|محمود |لسيد |بــــو|لمك|رم |بــــوزيد
حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمود |لسيد محمود484867
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد حس |لضوى479464
تـــمريض |سيوطمريم وجيه فكرى وديد 883694
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخلود خ|لد محمد عبــــد | حس 423362
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|خلود |حمد محمود |لجندي256653
تـــج|ره طنط|محمد جم|ل محمدعبــــد|لنبــــى |لح|وى493324
حقوق ع شمسمحمد ي| صبــــ محمد4939|3
معهد ف ص |سيوطمحمد شعبــــ|ن ح|مد حسن |89445
4657o9ندستـــ بــــنه|يوسف |لسيد ح|مد ص|لح غ|زي كليتـــ 
444o56يم يبــــه |لسيد |لمرشدى |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخو
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم سعيد مصط ع |لفحل845|34
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|رح|بــــ محمود محمد سحنون829938
69o|57 حقوق |لمنصورهيونس عص|م عوض يونس |بــــو |لعن
4o|342حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر عمر عبــــد |لسل|م |حمد مو

طبــــ |لفيومعبــــد|لع| عل|ق عبــــد|لع| بــــش 68535
د|بــــ |لزق|زيق|ن|ديتـــ بــــه|ء لط عبــــد|لعظيم ع635523
33793oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد شو |حمد محمد ع
64o425تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقآل|ء عبــــد|لرحمن |سم|عيل محمد |لش
22o3o3وف|تـــ|عمرو |حمد مصط عز سيد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه محمود حن مصط 66737|
ره||ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لمجيد |حمد5||39| د|بــــ |لق|
يم محمود محمد8||697 ندستـــ |لمنصورهكم|ل محمد |بــــر|
يف عبــــد|لسل|م محمد |48469 حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لسل|م 

د|بــــ |لفيوم|سمع|ن معوض عزيز يو|قيم68857
632oo7تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم ع|دل شو حم|يتـــ ص|لح
6o5|3||يم غريبــــ ه جم|ل |بــــر| تـــج|ره طنط|م
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمد محمود ع |لسيد479898
648o82 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود |لسيد |سم|عيل حس
4|o|76آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمود خميس |حمد عبــــده |لحد|د
د|بــــ دمنهور|جه|د |لسيد |حمد |لسيد عل|م488927
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ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد|لن| |حمد عبــــد|49|65
5o3279 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلوجينه ممدوح محمد ك|مل مصط
36o868تـــج|ره بــــنه|حسن |نور عبــــد|للطيف عو|د ش|لق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| رض| عبــــد|لستـــ|ر سليط3|2694
884o98  د|بــــ |سيوط|حس|م ف|يز ميخ|ئيل ج|د |لربــــ
ه بــــولس ف|يز يون|ن|7774|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
7576o5|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهميمه |حمد حس عبــــد |لبــــ|ري
د|بــــ حلو|ن|رين|د جم|ل |لسيد |لسيد |لحلو9||28|
تـــج|ره طنط|محمد |سم|عيل عبــــد|لرحمن |بــــو|لنج8|7||5
638|o7يم ح|ج د|بــــ |لزق|زيق|عمر |حمد محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء محمد عبــــد|لسيد |حمد||84559
ع9|2459 طبــــ حلو|نمحمود محمد |حمد |ل
تـــج|ره سوه|جمحمد فر|ج عبــــد|لرحيم فر|ج 892267
ن| فكرى |لحسي |لسيد22334| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم
طبــــ ع شمسسم|ء حمدى محمود حسن |253485
نوعيتـــ |لم |من|ر محمود عبــــد|لعزيز ص|وي47|822
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه محمد سليم|ن |ل |ط|259884
حقوق |لمنصورهحن محمد |حمد حسن حس|ن483387
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|س عزتـــ محمد م |لدين يوسف|45382
3273o||د|ر |لعلوم |لفيوميثــــ|ر مغربــــى محمد عبــــد|لق|در
تـــمريض كفر |لشيخصبــــ خ|لد صبــــ عبــــد|لقدوس خ 438997
تـــج|ره دمنهورحمد محمد محمد |حمد خليفتـــ|49|494
تـــمريض |لمنصورتـــ ه|يدى |حمد منصور |لشبــــر|وى |بــــو زيد2887|7
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد شل|بــــي سلط|ن|2352|8
صيدله ع شمسه|جر محمود طه فوده2|3493
م ر|شد محمد عبــــد |لحميد||4779 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |د
د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد محمد محمود |لمهدى425334

فنون جميله عم|ره ج حلو|نتـــ مجدى مصط |حمد646|2
|ج |لدين محمد عبــــد |لحفيظ67657| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لق|در ع|مر|2|4295
45357o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلسيد محمود |لسيد ص|لح عمر
رهكريم محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد سلط|7623|2 تـــج|ره |لق|
236o5| يف مصط خ د|بــــ حلو|ن|رحمه 
4o5735تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهر| | محمد عبــــده محمد
694833| تـــج|ره |لمنصورهي|تـــ فر|ج |لمر محمد |لبــــر
78o|7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد شحتـــه عبــــد |لحفيظ ع
438o55علوم طنط|بــــه مهدى م|لك زكري| |لدش|ش
4o4|28تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر خ|لد خميس ي|قوتـــ حسن
معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه |حمد سعيد محمد  |م|682956
78378o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|لسيد مو محمد مو عبــــد |لع|ل
26378oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رن| ي| |بــــو|لمح|سن رضو|ن عثــــم
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5o3386يم محمد نعيم تـــج|ره |ل|سكندريهنه|ل |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل حسن |حمد|9|4|8
حقوق ع شمسد | خ|لد |حمد |بــــو |لمك|رم5638|3

كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمن|ر |حمد فتـــ |حمد46584
|22|5oد|بــــ حلو|ن|كريم ي| |لدسو عبــــد |لمطلبــــ
73o89تـــربــــيتـــ |لفيومد | عيد ري|ض عبــــد |لقوى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدين| خ|لد ي عبــــد |للطيف45786

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رح|بــــ |حمد نعيم سليم69|267
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد | |حمد ودح2496|6
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دينور |لدين محمود سيد محمود66293|
6o3949|ى يم فوزى |حمد محمد |لع تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
5|579o علوم دمنهورم|جده صبــــ محمد ح|مد |لف
يم حل |حمد357292 صيدله |لزق|زيقرن| |بــــر|
68o|o4 ندستـــ |لمنصورهمحمود عبــــد |لر|زق ولد عبــــد |له|دى عبــــد
8|498oن| ق|سم فريد و|صف |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
43oo87طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم وليد مزيد |لحمد ع نعينع
طبــــ كفر |لشيخمصط محمود مصط ص|لح عبــــد |437584

|6o|4 رهوق مدحتـــ عبــــد |لعظيم |حمد |لم تـــج|ره |لق|
4o683oنوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهمن|ر خ|لد عثــــم|ن |بــــو سنه
نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر محمد تـــوفيق عبــــ|س773499
6o5467 ندستـــ |لمنصورهك|ريم|ن |لسيد ع |لسيد |لشو
ندستـــ |سيوطعل|ء لط سيد |حمد 886558
|24o65| لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |محمد سم محمد عبــــد
يم محمد عثــــم|ن|689473 معهد ف ص |لمنصورهم| مسعد |بــــر|
9oo337 طبــــ سوه|جمهند |حمد عبــــد|للطيف |حمد

طبــــ بــــ سويفندى سم رمض|ن ع53725
يف عبــــد|لعزيز محمد  877833 علوم ري|ضتـــ |سيوطمريم 
يم محمد خليل|229382 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن|ء |حمد |بــــر|
63o93||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منيه |حمد |لسيد عبــــده
89o983 يم نوعيتـــ موسيقيه |سيوطنيف نبــــيل عري|ن |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد ف|يز عبــــده ق|سم538|68
ق634786 ى صل|ح ع شعبــــ|ن |ل تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | ع|طف جميل |لسيد326756
تـــج|ره |سيوط منيه محمد مصط محمد|886785
ندستـــ |سيوطمحمد فتـــ عبــــد |لمنعم محمد27536|
تـــج|ره كفر |لشيخمصط محمد |حمد محمد |لحلو442332
6|9o25تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروتـــ |لسيد خ|لد أحمد مر|د

ف عيد عبــــد|لحكيم45695 ره|عف|ف  د|بــــ |لق|
تـــمريض ع شمس سهيلتـــ سم سيد |حمد سيد |حمد2|3489
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيه محمد شمس |لدين محروس|846224
معهد ف ص |لزق|زيقتـــقوى محسن ع محمد778959
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معهد ف ص |سو|نرح|بــــ |لسيد محمد |لسيد839557
82o645تـــج|ره |سيوطعم|ر ي| عبــــد|لحميد عبــــد|لحكيم

267|2| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء محمد ه|شم ع
7o|679تـــج|ره |لزق|زيقي|سم ثــــ|بــــتـــ ح|مد عبــــد |لصمد |لدبــــ
4o8585يم |لدبــــر ره|ش| |ز عص|م محمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ف محمود محمد |بــــو سبــــعه3262|4 تـــج|ره طنط|محمد |
8|97o5تـــربــــيتـــ |لم |سمر سيد عرف|ن ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| مختـــ|ر فؤ|د حز |ل72|67|
|5o779|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد |حمد عبــــد |لرحيم
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإسل|م س|مح إسم|عيل مسعود |لج 978||5

ره|مصط سعد محمد محمد6|487 د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لم | محمود مصط |بــــو|لعيد محمد4|45|8
6o4||4يم عبــــده تـــج|ره طنط|محمد حسن محمد |بــــر|
26o82o ند| مجدى |لسيد |لغر|بــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ش|
يم |حمد2|3|62 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |يمن محمود |بــــر|
|4736oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محسن محمد |حمد
ه طه ع محمد شح|تـــه|936||7 تـــج|ره |لمنصورهم
صيدله طنط|عبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه|بــــ |لش|432447
25255oك|مل صبــــرى ف|رس | ره|ي عل|م |لق|
754o57|طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه حس س|لم |لسيد
7o8224|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء ع محمد عبــــ|س |لهند|وى
د|بــــ |لمنصوره|يه جم|ل جمعه رزق سعيد|685962
يم |لدسو متـــو فرج762444 يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
ف حسن عبــــد |لمجيد |سم|عيل623368 د|بــــ د |ط|نور أ
تـــج|ره ع شمسندى من محمد |لعبــــد|2534|
259o37د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط عبــــد|لح|فظ رمض|ن عبــــد|لح
معهد ف تـــمريض |سو|نشيم|ء يوسف سعيد يوسف845662
63o6o6ندستـــ |لزق|زيقيوسف مدحتـــ محمد |لسيد
63o455يم متـــو وف|تـــمحمود محمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
صيدلتـــ |سيوطمحمود س| محمود عبــــد|265662
42o|68 رهنسمه |ل|م|م |بــــو |لمك|رم |لسيد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
ه مبــــروك يونس محمد ن| |6732|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخم
يم قنديل||7773 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |كمل |حمد |بــــر|
ندستـــ د |طحمد |س|مه جبــــر جبــــر |لرو |9266|6
يم عبــــد|لجو|د بــــكر|836|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع|طف محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لعزيز|77644
436o33ى لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ه|له محمد |لسيد |لع
ر محمد |لسيد رجبــــ|23|252 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن ط|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيتـــ عبــــد| |حمد محمد|329233
ور499|32 ر محمود  إعل|م بــــ سويفمحمود م|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء عبــــد |لرسول ع محمد عي |6698|4
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طبــــ |لزق|زيقمحمد محمود محمد عبــــد |لعزيز عبــــد 688986
يم عبــــده95|635 نوعيتـــ |لزق|زيقندى نبــــيل عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
435o58طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمد عبــــده بــــل|ل
يف مسعود عبــــد |لحميد228|75 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسي|ر| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مجدى عو|د عبــــد |لر|زق |لمر8|2584
ي ه|شم688|78 معهد ف ص |لزق|زيقرحمه |لسيد بــــح
|6o254|علوم ع شمسيوسف محمد ش|كر عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخلود عبــــد |لحليم سعد عبــــد |لحليم غ422983
طبــــ بــــورسعيدحمد عص|م محمد |حمد|789952
يم بــــعيص493847 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورزي|د |م |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطحس|م ن ي خليفه 884676
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرقيه فتـــ |حمد فؤ|د ك|مل بــــدوى685738
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور| شكرى محمد فتـــ53|242
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمصط محمود سل|مه سليم|ن |ل|صفر766594
يم رمض|ن عبــــيد449326 ندستـــ طنط|عبــــد|لن| |بــــر|
يم منصور|8263|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد |بــــر|
8o55|9كليتـــ حقوق |لم |ه|يدي محمد عبــــد|لحكم محمد

نوعيتـــ |لفيوم|ء عبــــد |لفضيل حس ص|لح|67995
4|o||9تـــج|ره طنط|مصط محمد زكري| عبــــد |لق|در
69o295 نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء |لسيد عبــــد |لشكور غ|زى مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نعبــــد|لرحمن محمد حس حسن845877
43|7o3تـــمريض طنط| حمد عبــــد|لحكيم محمد محمود |لعدوى

87o34 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو |لسيد محمد عبــــد|لغ
|22o3oرهنور محمد عزتـــ عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لق|
9|o7o4 يف تـــج|ره سوه|جسل |حمد حس حسن |ل
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ند| عبــــد|لش| عبــــد|لجليل محمد839828
338o68صيدله حلو|نمحمد مدحتـــ عبــــد|لموجود عبــــد|لعزيز
زر|عه ع شمسحمد فوزى ك|مل حسن|285744
نوعيتـــ عبــــ|سيهريه|م سعيد |لزي|تـــى عبــــد|للطيف346522
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|طمتـــ صل|ح عمر عبــــد |لتـــو|بــــ |لغن437969
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حبــــيبــــه عمرو محمود عبــــد|لمنعم محمود786676

تـــج|ره ع شمسرن| رمض|ن عبــــد |لوه|بــــ رمض|ن7392|
ف|4|4|3| يم محمد  يم محمد |بــــر| علوم حلو|نبــــر|
يف ي محمد مصط حربــــ765224 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد 
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومنشوى محمد عبــــد |لنبــــى محمد |لش|248478
244o47ر فريد خليل كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نفريد ط|
زر|عه ع شمسكريم عنتـــر ع عبــــد |لل|ه3|643|
ي|436|82 علوم |لم |ن|سيمون |م من بــــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعزه سعيد عبــــد|لحفيظ سعودى272774
تـــج|ره سوه|جعمرو محمد سيد حسن 9|8998
ر نصيف  |د3972|8  |حتـــ وفن|دق |لم |م|رك م|
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84o624| صيدلتـــ |سيوطحمد ك|مل |حمد ع
إعل|م بــــ سويفزينبــــ عبــــد|لحكيم عبــــد|لحميد سهل823932
معهد ف ص طنط|ندى ص|لح عبــــد|لق|در خط|بــــ|67|46
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود رفعتـــ عبــــد |لسميع |حمد|5||3|
7|672oنوعيتـــ |لمنصورهسم|ء عبــــد |لن| محمود |لشعر|وى
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود أحمد أحمد محمد عر|بــــى9837|6

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|له محمد عبــــد |لع| |م|م24222
52o237طبــــ بــــيطرى دمنهورند| ه|شم شو د|ود
معهد ف تـــمريض |لم | مل رجبــــ عبــــد|لكريم عبــــد|لعليم|26||82
ه684346 م ط|رق عبــــد |لخ|لق |لشح|تـــ ع تـــقص طبــــ |لمنصورهن
47848o د|بــــ دمنهور|أسم|ء سعد أحمد دسو |لص|ل

29o|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|كريم |لحسن محمد |حمد
349o46|يم |لشم يم محمود |بــــر| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م |بــــر|
7o8|67معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود حمدى محمد |لدسو مقبــــل
829o8|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|له|دي ح|فظ عبــــد|للطيف
758o86تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد سيد محمد ح|مد
4o3922د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|كريم محمد |لحسي |لعيسوى
9o59o7 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىبــــيتـــر مجدى جرس دوس
يل ج |لزق|زيقخلود محمد محمود يوسف642754 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o9423حقوق طنط|مصط صل|ح عبــــد |لحميد عبــــد |لق
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم سعيد محمود |لعج478325
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد فوزى محمد محمود|28|769
وف|تـــيح رأفتـــ |لسيد عبــــده642252 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن حسن محمد حسن|768944
52877o|ندستـــ |ل|سكندريهزي|د عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
5|ooo4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد محمد أحمد نعمتـــ
صيدله طنط|يم |س|مه ع محمود |لقط|ن267652
7o|7ooندستـــ |لفيومسل فتـــ متـــو بــــدر|وى عطيه سنج
ف ف|روق شح|تـــه335678 د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |
2284o2ره|بــــسنتـــ يح ع |لسيد مدكور ثــــ|ر |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو محمد ص|دق عبــــد|272445

حقوق حلو|نض ع|دل محروس ز س|لم76|82
624|o7يم محمد |لمحجوبــــ طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد صبــــري |بــــر|
ندستـــ |لم |حمد جم|ل خلف |حمد||75334
حقوق |ل|سكندريهنجل|ء فتـــ محمود حس 499965
6o|579دى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|تـــن مصط عبــــد| بــــسيو |ل
تـــج|ره |سيوطيه محمد ك|مل محمد|823984
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد فرح|تـــ |حمد فرح|تـــ|4955|2
88o927 ى عبــــد|لرحمن محمد د ي كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطن|
35|545| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحمد سيد ه|شم ع
87928o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطزي|د محمد ص|بــــر محمد
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجرجس ن| جرجس عبــــد|لسيد226397
6o77|2ه عبــــد|للطيف عبــــد|لرحمن عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم
يم محمد عبــــد|لر|زق|995|2 نوعيتـــ عبــــ|سيهسل |بــــر|
|53o52| ره/ري|ضتـــس|مه |حمد زين |لع|بــــدين متـــو إعل|م |لق|
معهد ف ص بــــور سعيده| رمزى زكري| |لسيد محمد622634
7o86o6| ندستـــ حلو|نلسيد بــــيو |لسيد بــــيو
265o87ندستـــ بــــنه|مصط |يمن عفي عبــــد|لعظيم كليتـــ 
432o42تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه س| محمد شبــــ|نه ع |بــــو زيد
||7o57|ه محمد نور |لدين عبــــد |لسل|م كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
3|||2o|ه|حمد سم محمد عبــــد|لحميد لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
|266o6 ش|م زغلول فه تـــج|ره ع شمسمحمد 
تـــربــــيتـــ |سيوطروفيده مدحتـــ مصط |حمد  75|877

يم حسن فتـــ حو|س|23|29 رهبــــر| تـــج|ره |لق|
9o27o2|تـــمريض سوه|ج  حمد ع|بــــدين |حمد عمر
4ooo92ر ملوك ميخ|ئيل ن| م| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
|د|بــــ بــــنه|حمد رض| |حمد |لسيد|338233
|257o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|رتـــ ع عبــــد |لحفيظ محمد
9o3446 ر محمد |حمد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م |لط|
يم عثــــم|ن36985| د|بــــ ع شمس|رفعتـــ محمود رفعتـــ |بــــر|
|3||6o|ره|حمد ر|وى بــــخيتـــ |لسيد د|بــــ |لق|
6o3o49|معهد ف ص طنط|عبــــد |لع|ل جم|ل عبــــد |لع|ل شتـــ
يم825444 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمصط نج|ح مصط |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد |حمد محمد |حمد |لبــــيو636438
6376o6|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ع|دل عطيه |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرح|بــــ كرم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح228777

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | عص|م ح|فظ محمد فرج43|26
78|32o|رتـــ|روى |يمن عبــــد |لعزيز محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
232o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد عبــــد|لر|زق ع
22349oره|عبــــد|لرحمن محمد حسن |بــــو|لق|سم د|بــــ |لق|
م |حمد محمد عنتـــر يونس||98|62 حقوق د |طد
يم484869 حقوق |ل|سكندريهمحمد ح|زم حل |بــــر|

لع| للغ|تـــ بــــم جديده|عمرو |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد28627
حقوق |لزق|زيقفرح محمد كم|ل عبــــد|لعزيز|77997
وف|محمود محمد ج|بــــر عبــــد|لبــــ|رى2|2||3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
85o49oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدس|ره حم|ده عبــــد| حسن
2|582oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد نبــــيل فهيم مصط سم|حه
6|572oد|بــــ د |ط|محمد ع عبــــد |لكريم عيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد رض| حس عبــــد |لحميد شح|تـــه9|6948
رهبــــسمله خ|لد شكرى محمد عبــــد |لمنعم38759| طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ع |ء عل|ء |لدين شح|تـــه |حمد  896892
د|بــــ |سو|ن|منه | عرفه عبــــد|لغ محمد845473
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53o446 تـــ|س|رتـــ س|مح |لص|وى عبــــد |لق|در لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره بــــ سويفسل نجم |لدين محمود |حمد8|676

4o53|9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد مصط عبــــد |لو|حد محمد يس
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر |حمد |م محمد محمد|4|625
697938| معهد ف ص |لمنصورهيم|ن محمد رض| عوض و|

45|7oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |دتـــ محمود |م محمد
تـــج|ره |سيوطمحمد صل|ح فو عبــــد|لر| 883282
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد عل|ء |لدين محمد |لحن محمود854396 معهد ع| 
د|بــــ كفر |لشيخ|حسن رمض|ن محمد عبــــد|لرحمن ع8|4|48
|59o78|يم محمد سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |بــــر|
6o5669|علوم |لمنصورهريه|م |لسعيد محمد ر|تـــبــــ ع شعبــــ

تـــمريض |لفيوم بــــه محمود ح|فظ عبــــد|لع|ل68828
787oo6لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عمرو خ|لد عبــــد |لعظيم محمد س|لم

7o||6|علوم |لعريشم محمد |حمد منصور
د|بــــ |لزق|زيق||ء |لسيد محمد يوسف محمد|783844

د|بــــ |لفيوم|ين|س |حمد محمد محمد|66394
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد حس|م ص|لح محمد8|7793
تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء فرج رزق |لمتـــو مط|وع|9|9|62
78o893تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود عيد حسن |لسيد
يم محمود632346 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ محمد ربــــيع ع بــــرك|تـــ|499637
4472o2يم قنديل قنديل علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد ع|دل |بــــر|
4o|73||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد سم عبــــد |لحميد |لسيد محمد
5o9586طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسليم|ن محمد محمد أحمد سليم|ن
حقوق بــــنه|حمد حس|م محمد عبــــد|لص|دق|356992
يم قنديل6879|2 تـــج|ره ع شمسرين|د عم|د رمض|ن |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ح|زم أحمد محمود ك|مل محمد رحومتـــ493595

45o94 رتـــ|حبــــيبــــه مدحتـــ سيد محمود سيد |ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
498o5| |تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنرم رزق عبــــد | عبــــد|لبــــ|رى ش
8|7o4o معهد ف ص بــــ سويففتـــ محمد حس مو
429o76ف عبــــد |لعزيز |لصلح|وى علوم طنط|ين|س |
ندستـــ |لم |حمد عبــــد|لحميد محمود حميده|97||82
28445oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدين| منعم لط تـــوفيق
5o58o6|زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد محمد |لسيد |لزن
6|o||7تـــج|ره طنط|محمود مصط عبــــد |لحميد فنون
9ooo43 نوعيتـــ قن|ف|دى روم| صبــــرى مهر|ن
6|876oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمجدى ح|تـــم حسن معروف
62o|45|ل|ل |لزقرد ل|ل  صيدلتـــ بــــورسعيدحمد فوزى 
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــش|م عبــــد| معوض يوسف زعزع528286
632o29يم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنه | عمرو محمود محمد |بــــر|
ف محمد عبــــد |لرحيم |لح|5688|6 د|بــــ د |ط|محمد |
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||5o29يم د| |ل ول| حس |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
6922o9د|بــــ د |ط|حن|ن |حمد |لسيد محمود كرو|ن
88o|75 ين| جرجس عري|ن سعيد صيدلتـــ |سيوطف
ح|ن5654|6 د|بــــ د |ط|عمر محمد محمد 
تـــربــــيتـــ |لعريشر| | محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد محمود767686
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه حسي عبــــد|لفتـــ|ح محمد|247945
42|6o5 حقوق |لمنصورهس| |لسعيد |حمد فرج |ليم
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد |لسيد مصط 256428
6o2852| يم محمد إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن زكري| |بــــر|
28|o|5يم |بــــو|لن بــــ ممدوح |بــــر| نظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ قط|ميهم
تـــج|ره كفر |لشيخحمدى زكري| حسن ج|د |لمو438992
6424o4تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد ع حسن
88|64o معهد ف ص ري|ضه |سيوطمصط محمد سيد حس
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرن| حمدى |لسيد محمد335569
صيدله ع شمسحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد خ |54228|
68o2o2د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |  محمد |لدسو جمعه جمعه
|38o93يم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد مصط بــــدوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه عبــــد|لغ ع سيد 279|88

ر عبــــد |لجليل عبــــد |لجليل9|546 تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء م|
يم |حمد بــــرجيس|347|35 صيدله ع شمسسم|ء |حمد |بــــر|
6o6796ندستـــ |سيوطمحمود محمد محمود عرف|تـــ شنه|بــــ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمنيه ن محمد حبــــيش|8|2688
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم جم|ل |لسيد وزيزه2898|7
5o447|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدين| ممدوح عبــــد |لحفيظ محمد رزق
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طخلود سم سليم|ن عبــــد |لرحمن رمض622489

تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | سيد طه حس 62638
9o849o تـــربــــيتـــ سوه|جم|ري| ج|د عوض ج|د روف|ئيل
نوعيتـــ قن|يه كم|ل خض|ري ع |ن|833787

56o86تـــربــــيتـــ بــــ سويف |ء|لدين معوض |حمد سليم|ن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء رءوف محمد |لعربــــى محمد عبــــد |266663
|ء حسن عبــــد|للطيف حسن|48|896 زر|عه سوه|ج 
25822o|ندستـــ |لم |حمد عبــــد|لنبــــى |حمد محجوبــــ
تـــج|ره طنط|د| |ل وجدى رمسيس جرجس498|43
|332o7|نوعيتـــ عبــــ|سيهيم|ن محروس طه محمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمن|ر محمد سيد محمود843349
5o9o42معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين خميس |حمد ج
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند| جم|ل عبــــد | مصط 64899|
78|7o2رتـــ|روضه محمد |سم|عيل أحمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
27354oوف|تـــعمر خ|لد محمد عطيه معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
يم سعيد |سم|عيل |سم|عيل|775299 حقوق |لمنصورهبــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىرحمه |حمد ع |حمد|86949
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنسمتـــ سيد حسن محمد8|3226
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقروضه محمد عبــــد |لمطلبــــ جبــــر |لديبــــ3656|6
طبــــ كفر |لشيخعمر |لسيد عبــــد |لسل|م |لطنط|وى437446

رتـــ|ندى ع|دل ع|مر قر 9|482 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهلسيد حس|م |لسيد حم|د|4|49|4 د|ر |لعلوم ج |لق|
68o364طبــــ |لزق|زيقلعدل محمد عبــــد |لحكيم محمود شمسو
88234o| تـــربــــيتـــ |سيوط  سم|ء  |د ع |ن عبــــد|لن|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدير |لعربــــى محمد حم|م 897447
84o9o8 نوعيتـــ قن|زينبــــ |حمد عبــــد|لنعيم عبــــد|لغ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لخ|لق محمود |لرخ|وى269789
853o73|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه خلف محمد رمض|ن|
يد محمد عبــــد9739|3 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|سم محمد |بــــو |ل
7824o|ه عبــــد |لرحمن ف|روق عبــــد|لرحمن صيدله |ل|سكندريهم
26835oوى| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لمع

ره|نوره|ن محمد محمود شح|تـــتـــ27295 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم |سيوطمن|ر |حمد فتـــ ع 822565
طبــــ بــــورسعيدسل عبــــد |لفتـــ|ح حس عبــــد |لكريم699247
نوعيتـــ |لزق|زيقي| بــــدوى محمد |حمد حويله24|627
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف رزق رزق عبــــد |لعزيز|28643|
د|بــــ |لمنصوره|سل|م حم|ده مصط مصط ع |686734
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مه|بــــ محمد عبــــد |لر|زق محمد |لسيد 4|6|49
6o6o9|د|بــــ |لمنصوره|محمد رمض|ن حسن سبــــله
8|o|44| تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد شعبــــ|ن ع

ر|ء محمد ع محمد|55|2 رهف|طمتـــ |لز طبــــ |لق|
|64o73حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطح|زم عبــــد |لحميد حف محمد
49o88|د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره عمرو مصط محمد محمود جمعه
زر|عه |لم |ط|رق خميس خليل محمد854528
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه عبــــ|س |لعج عبــــ|س محمد|7|6794
ف محمد محمد بــــصيلتـــ9|68|6 د|بــــ د |ط|رن| |
36o55|ح|ن صيدله حلو|نمن|ر ي| نعيم عبــــد|لغ 
5293o8 يم |لف ندستـــ |لم |محمود فؤ|د محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود محمد محمود عطيه44|445
82684o|تـــج|ره سوه|جحمد محمود مبــــ|رك محمد
د|بــــ ع شمس|بــــ|ف |يمن وديع يوسف9266||
حقوق |لزق|زيقرو|ن |حمد عبــــد|لع|ل سليم|ن |لجم648552
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن ح|مد محمد متـــو يوسف426688
6|3|76| تـــج|ره طنط|يم|ن فتـــ محمد مو| ع
42o2|oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخد | رض| عبــــد|لع| ع س|لم

تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر محمد |لسيد عبــــد |لعزيز|3322
حقوق ع شمسحمد عو|ض |حمد حسن |لعري|ن|347584
ف محمد ثــــروتـــ352744 تـــج|ره بــــنه|يوسف |
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|59o69حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سعد عبــــد |لحليم سيد شح|تـــه
د|بــــ كفر |لشيخ|نجل|ء عطيه عبــــد | محمد463379
7o35o6حقوق |لزق|زيقندى محمود عبــــد |لسميع |سم|عيل
34o546تـــج|ره بــــنه|محفوظ ري|ض محمد فتـــ بــــكري
ر |حمد خليل|756462 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد ط|
يم سعيد محمد347476 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|سم |بــــر|
4o32o9 يم ع عبــــد |لفتـــ|ح خ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع |ء |بــــر|
9o29o7|تـــربــــيتـــ سوه|ج سل|م عبــــد|لسميع ع عبــــد|لل|ه
4853o8| تـــج|ره دمنهور|ء عبــــد |لحميد سليم|ن عج
نوعيتـــ طنط|ه|جر عبــــد |له|دي ع غ|نم عم|رتـــ52|3|4
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم سيد محمد سعد9||9|3
يم22232 رهبــــه | كم|ل محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــ ج|بــــر |حمد محمد س|لم|ن|364|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|أم
5o7972كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمه| محمد عبــــد |لح|فظ |لسيد |لصبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ش|م زكري| عبــــد|لع| عبــــد|لحليم835|84
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | حسن عبــــد | حسن خليل767238
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر محمود قن|وى عمر7|2373
25o9|9|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلسيد مجدى |لسيد |لرشيدى 
3356o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس محمد عط| سيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد عبــــد|لكريم زيد|ن عبــــد|لكريم بــــكر2446|4
صيدلتـــ |سيوطه|جر خ|لد |حمد جمعه 883229
4325o8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ديه جم|ل صبــــ عبــــد |لصمد

يم |لدسو عيد45973 تـــربــــيتـــ حلو|نمروه عيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسندس |حمد |حمد |حمد |لغيط| |42397
25536o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن مهدى |حمد عبــــد| شوشه 
26o6o6|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم|ن |حمد عبــــد|لمجيد |لجه|ري
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مصط محمد محمود |بــــو|لحسن95||84
9|o584 تـــمريض سوه|ج ش|م |بــــوزيد محمد عبــــد|لق|در
89o7o9 تـــج|ره سوه|جول|ء عبــــد|لصبــــور عبــــد|لمنعم |حمد
5|7o88كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورندى منصور محمد منصور
تـــمريض ع شمس سمر عبــــد|لن| محمد عبــــد|لنبــــى325723
يم صقر عرفه426446 تـــمريض |إلسكندريتـــ ي|سم مختـــ|ر |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمرفتـــ محمد محمد صل|ح775|34
26o|95ره|سل ثــــروتـــ عبــــد|لمعبــــود ع ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|مصط بــــرك|تـــ جمعه حسن بــــرك|تـــ62|447
35657oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر عزبــــ لبــــيبــــ عزبــــ

|6o95ف |حمد محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |
4844|oد|بــــ |ل|سكندريه|عمر خليفه حس |حمد
ندستـــ قن|من|ل جم|ل بــــهيج رضو|ن|86597
9o4o52|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ ن صل|ح محمود محمد
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قوق حسونه محمد فوزى جر|بــــ3936|4
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26o772علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى محمد ع رمض|ن
2o5|o|رهحمد جم|ل |حمد عبــــد |لعزيز طبــــ |سن|ن |لق|

639||oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د ك|مل عصمتـــ ص|لح
تـــج|ره ع شمسنور|ن مجدى محمد محمد89|27|
|6292|| تـــج|ره ع شمس|ء حس|م |لدين شح|تـــه ع
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رن| محمود فوزي ه|رون محمد829397
6o9999صيدله طنط|محمد تـــوفيق محروس فرج در|ز
45o2o5ش|م زيد|ن محمودعبــــد |لع يم  ندستـــ كفر |لشيخبــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم مصط محمد عبــــد|لوه|بــــ|6455
88|7o||يف مصط عبــــد|لع|ل حقوق |سيوط حمد 
تـــج|ره بــــنه|سم|ح |نور عبــــد| بــــيو263274
تـــج|ره |لمنصورهمنه | معتـــز س|لم حسن شندى2936|7
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــدور عبــــد|لحميد ك|مل عبــــد|لحميد 637|52
8654o8كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م|ريو يوسف عز عبــــد|لسيد
حقوق |سيوطوليد خلف محمد حس|ن 2|8835
ف عبــــد|لرحمن محمد|648998 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مل |
يم عويد635||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور |لدين محمد حسن |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقسعيد ي| محمود فرج777793
694|3oتـــج|ره |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد |للطيف |لشيخ
ندستـــ كفر |لشيخمحمد زين |لع|بــــدين محمد عبــــده صقر465753
نوعيتـــ عبــــ|سيهم|ري| |يه|بــــ |نور |سكندر5|3|6|
9o753o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لرحمن محمود محمد
6o8524تـــربــــيتـــ طنط|دى زينهم عبــــد |لرحمن |لنو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد خليفتـــ عك|شتـــ |سم|عيل|59|4|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|تـــغريد ي| شعبــــ|ن طه743|24
نيدى545836 ندستـــ |ل|سكندريهع |لسيد محمد |حمد 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحسنتـــ ط|رق محمد حن 34442|
7o2263تـــج|ره |لزق|زيقبــــسنتـــ |س|مه محمود |لمرغ فرج
طبــــ ع شمسبــــول| جورج عد مك|رى625442
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ط|رق ع |لن |462|26
علوم |سو|نمريم سيف |لن حس |حمد863236
تـــج|ره بــــور سعيدحسن محمد ه| حسن عطيتـــ نجم764433
حقوق |لمنصورهعمر ري|ن عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد عبــــد |677975
لس |س|مه |ديبــــ  بــــخيتـــ سمع|ن765459 صيدلتـــ بــــورسعيدك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره أحمد عبــــد |لفضيل مو |لشه||4443
ر سليم|ن|889525 |ء ص|بــــر عبــــد|لظ| د|بــــ |سيوط| 
|6|48o|ندستـــ ع شمسحمد |س|مه |لسيد فؤ|د |لسيد
62o832ندستـــ د |طعمر محمد محمود |لغريبــــ |لجمل

8o|24د|بــــ حلو|ن|ن|ردين عص|م ف|روق ميخ|ئيل
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومتـــيس كرم محمد حسن قطبــــ248459

572o7|ه حسن فكرى حسن طبــــ بــــ سويفم
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8|9o89كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفرن| مصط محمد |حمد
22|8ooره|سم|ء سيد محمد |حمد محمد د|بــــ |لق|

2o758|رهحمد محمد عبــــد |لحميد عويس حقوق |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــه|جر عبــــد|لحميد |حمد عط|8|3|27
5o9965ف ع قطبــــ قمح معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مرو|ن |
ه عبــــد|له|دى بــــدرى محمود||998|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
4o9776تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|وق حس محمود حس |لطنوبــــى
|62o57 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن عرفه حسن حس|ن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويففتـــ حسن فتـــ ع 95|84
82o77oكليتـــ حقوق |لم |حس|م مصط محمد |لعربــــي عبــــد|لعظيم
5o9o47 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد |لرحمن محمد حسن |حمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لق|در|884239

رهرفيده محمد عبــــد |لمنعم ش|كر33285 تـــج|ره |لق|
يم |لدسو محمود58344| رهتـــ محمد |بــــر| ندستـــ |لق|

يم يونس سليم42942 رهنوره|ن |بــــر| صيدله |لق|
77|4o2طبــــ |لزق|زيقدع|ء عص|م مصط عبــــد |لمجيد سل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طحمد محمد محمود |لبــــ|ز|5975|6
علوم |لم |بــــوبــــكر |لسيد محمد عبــــد|لجو|د|854854
854o3|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ف|رس صل|ح محمد محمود
ندستـــ |ل|سكندريهيتـــ |لسيد محمد |لسيد س|لم|527255
5o42|6زر|عه طنط|سل | مدحتـــ صموئيل ضيف جريس
8oo478|يم كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد ن|دي شح|تـــه |بــــر|
3|6|ooتـــج|ره ع شمسنرم حس عبــــده حسن
حقوق |سو|نكريم عد حس حسن839454
83oo58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسه|م فيصل سل|م |بــــو|لمجد
و| 785976 وقمحمود نبــــيل صبــــرى محمود |ل| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
6o7o48زر|عه |لمنصورهفرح فرج محمد عبــــد |لحليم محمد

نوعيتـــ موسيقيه |لم |كريم محمد قر عبــــد |للطيف53932
|63o|6| حقوق حلو|ن|ء مجدى مصط مصط
تـــمريض بــــنه||ء خ|لد ع|بــــدين عبــــد|لعزيز|25|264
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ف|طمتـــ مصط سيد منصور عبــــد|لكريم787|35
يكل حس محمد|33||88 د|بــــ |سيوط| سم|ء 
827o59كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمد خ|لد محمد حسن
49784o تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندي محمد رض| عبــــد |لمع
8979o9 ر مخلوف محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لرحمن م|
يم منصور |لبــــ|ز حج|ج2428|7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
يم |سم|عيل436632 نوعيتـــ كفر |لشيخيه رجبــــ عبــــد |لمنعم |بــــر|
حقوق |لزق|زيقع عمرو رمض|ن دسو 642|76
76859oكليتـــ |لتـــعليم |لصن| بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد | سعد عبــــد | شحتـــو |لجندي
62o|93|تـــمريض |لمنصورتـــ دع|ء محمد عمر ند
تـــج|ره ع شمسمحمد خليفه محمد حس حس|ن 344576
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6974|8| تـــج|ره طنط|لسيد ط|رق |لسعيد عبــــد |
علوم ج|معتـــ د |طل |ء ط|رق عبــــد|لو|حد حسن  |87735
زر|عه طنط|عم|ر ممدوح نجيبــــ محمد ح|فظ ع|مر434299

رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمحسن محمد 4747| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهسهيله عقل سل|مه عقل يوسف44835 صيدله |لق|

42694o|يد ح|مد محمد تـــ ح|مد |بــــو |ل د|بــــ |ل|سكندريه|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د ن |سم|عيل |سم|عيل ن348726
ق|وى782||5 طبــــ |سن|ن طنط|محمد فتـــ ع محمد |ل
5|o|74معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ف|رس محمد |حمد بــــلبــــع
8o42o8لسن |لم |ريه|م نور|لدين حس عبــــد|لسل|م|
يم |لح|رون439922 علوم كفر |لشيخأمنيتـــ ن| |بــــر|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــيه محمد ع س|لم|ن||9|769
يم محمد حسبــــ | عبــــد442427 تـــمريض كفر |لشيخمحمد |بــــر|
443o74يد ين ن فتـــ |بــــو |ل كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخن
يم سليم|ن|485674 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|ء حمدى محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحس |لسيد |حمد |لسيد |لخمي693984
بــــ9994|| يم رجبــــ د ويتـــ |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسش
علوم دمنهورأسم|ء خ|لد سعيد محمد بــــدر6469|5
52o734| يم ع بــــر كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم| محمود إبــــر|

56o|5كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعبــــ عبــــد|لسل|م عبــــيد عبــــد|لمجيد
82|o|3 تـــج|ره |سيوطمحمود نجيبــــ عبــــد|لمعبــــود حس
6423oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|د | ع|دل محمد عبــــد |لمطلبــــ

5o3982يم منصور يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
|6|4ooتـــج|ره ع شمسنرم |س|مه عبــــد |لجليل عبــــد |لغف
د|بــــ |لزق|زيق|سوز|ن |يه|بــــ ف|روق عبــــد |لعزيزس954|63
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد محمد سعد عطيتـــ|784679
4795o5وف|تـــمحمد صل|ح |لدين ع|طف |لجدي معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
437o92ه عبــــد |لغف|ر |نور محمود مر|دن علوم كفر |لشيخم
يم |ل|م |84563 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود جم|ل |لدين |بــــر|
يم |لليثــــى|266494 |د|بــــ بــــنه||ء سعيد |بــــر|
تـــى437933 يم شمس |لدين |لن تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل نبــــيل |بــــر|

328oo كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن صل|ح محمد |لعو
|2|95oيم ندستـــ |سيوطصموئيل يوسف صبــــ |بــــر|
7o262o| يم عبــــد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم ن| عبــــد | |بــــر|
8|4o99 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ح|زم مختـــ|ر محمود حس
9|2|o4 زر|عه سوه|جه|يدى خط|بــــ محمد محمد
د|ر |لعلوم |لم |نور| محمد ص|بــــر محمد7884|8
نوعيتـــ |لزق|زيقريم حس صل|ح |لدين محمد |لطيبــــ5|6282
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رضوى خ|لد ص|لح عبــــد|لحليم35|772
7o4289يف محمد |لسيد سل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط محمود 

7o227|د|بــــ |لفيوم|يم|ن ك|رم عبــــد |لصمد مرزوق
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437|2oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوردين| محمد ع |حمد ق|سم
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه|بــــ |حمد عبــــد|لبــــ| رسل|ن|824696

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن عبــــد |لحميد |بــــوبــــكر خ|لد|5|528
يم ي|قوتـــ محمد7|9|48 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد | |حمد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|مل سعد محمد عبــــد|لل|ه|893744
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــل|ء حسن ي عو|د|354243
علوم |لمنصورهض محمد محمد عبــــده سيد |حمد679889
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومل|ء ح|تـــم محمد نص|ر|257237
|32o94| د|بــــ حلو|ن|يم|ن حس ج|بــــر ع

تـــربــــيتـــ ع شمسم محمود |لسيد س|لم|ن25929
صيدله ع شمسسل|م مجدي عبــــد |لعليم عبــــد |لغف|6|68||
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنبــــيل نج|ح شو |لورد| |لحد|د686733
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسم|ء خ|لد سعيد خليل|74265|
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد |حمد شكري محمد4629|8
6|o7o2يم شو |لبــــجل|تـــى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم |بــــر|
35|98oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــفتـــ سيد صل|ح حسن
6o7634تـــج|ره طنط|يم|ن |يه|بــــ مرزوق عبــــد |لرحمن محمد
26852o| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سل|م محمد |لسيد ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد وفيق محروس ع|مر فرج577|68
62o|o8د|بــــ د |ط|ر|ند| محمد جل|ل مصط |بــــو |لرج
886o5| معهد ف ص |سيوطندى محمد محمد سيد ج|د |لربــــ
5|9o37|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|يه جميل |حمد عبــــد|لرحمن شتـــ
52o838تـــربــــيتـــ دمنهورريم محمد عبــــد| محمود |لسيد شكر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمؤمن سعيد حسن |لشعر|وى|26297
9247o4ء عبــــد|لرؤف |لبــــدرى |بــــو|لوف| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |
24973oيم عبــــد|لسل|م مصط عج تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنور| |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد شعبــــ|ن محمد |حمد عبــــدربــــه245648
ره|س|ره ي| ف|روق سيد حس 9|248| عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |سم|عيل بــــرك|تـــ |لسيد|699344
8o7947ر كم|ل بــــبــــ|وي تـــج|ره |سيوطنرم م|
2558o3ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |حمد عبــــد|لحكيم سلطح
34o2o7|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن  |حمد مصط محمد
يم محمود مهن||6|428 علوم طنط|نوره|ن حسن |بــــر|
9o8o67 د|بــــ سوه|ج|س|لمه حمدى درويش محمد
8o6|o3ندستـــ |لم |محمود |حمد عبــــد|لح|فظ حسن
8o7|57طبــــ |لم |ص|بــــرين |حمد سل|مه خليل
4o5|65تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن مدحتـــ محمد ع |لسمرتـــ
تـــمريض بــــور سعيد رضوى |حمد |حمد محمود شحتـــه763726
زر|عه |لمنصورهل|ء ممدوح صبــــرى سليم|692399
يم267469 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسصفيه لط سعيد د
ره|د|يه محمد بــــدير |لغريبــــ ع783|3| عل|م |لق|
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء س|مح محمد سعيد حس 434|3
65oo7|علوم حلو|نيه محمد ع عبــــد |لجيد

ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمود مصط محمد |حمد حسن2|4454
يم محمد 886983 تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن محمد |بــــر|
5o437oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر ي| كم|ل سليم|ن محمد
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز ع حم632|64
3|9o52|تـــ وليد عبــــد|لمنعم درويش تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د محمد محمد |حمد عبــــد |لد|يم5865|
78o367د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|بــــه |حمد عبــــد |لرحمن ع
6972o8حقوق |لمنصورهع شحتـــه ع |لقر ع
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|د |لسيد مر |لسيد |لدسو ||49426

تـــج|ره |سيوطش|م شعبــــ|ن عيد سل|متـــ29746
5||568| تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد محمد |لشي
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمصط شعبــــ|ن عفي محمد3|83|3 ل|ك|ديميتـــ |لم
8o5673د|بــــ |لم |ي|سم عبــــده عبــــد|لكريم |حمد|
5455|oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــع|صم ع شعبــــ|ن ع عثــــم|ن
ره|حمد محمد |حمد محمود|22399| د|بــــ |لق|
524|6oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــل|ء |لش|ف عبــــد|لمنعم ع محمد
طبــــ |لم |بــــه | خ|لد تـــميم عبــــ|س69|822
339374| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء بــــدوي ن |لدين ع عي
د|بــــ |لزق|زيق|دى ص|بــــر جودتـــ مصط 6|6334
طبــــ |سن|ن ع شمسنجل|ء عم|د مصط محمد |له|دى||3226
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد جميل ك|مل يوسف |بــــوح|ج|76694
255oo5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مروه محمد عبــــد|لعزيز |لشن|وى
معهد ف ص بــــور سعيدمحمود وص محمود |حمد |لقوشه332|62
7o3296رهعزه |حمد فوزى |حمد عرفه عل|ج طبــــي |لق|
62o86|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |سعد محمد عبــــد |لشفوق ع
89259o معهد ف تـــمريض |سيوط م|رين| ن|صح نبــــيه زخ|رى
رهمر |حمد مر محمد222783 حقوق |لق|
7o|238رى شبــــل زر|عه |لزق|زيقيوسف رض| ف|روق |لجو
تـــج|ره |سيوطف|طمه رجبــــ خلف جل|ل672||8
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حمد رفعتـــ حس محمد||35262
يم |حمد شعبــــ|ن||93|64 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه |لسيد |بــــر|
33o759| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد |يمن سيد |حمد ع
6|o268ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سم محمد محمد ح|مد
| |حمد عبــــد|لحميد |حمد495|64 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي
8o42|7د|بــــ |لم |ش| |ز ع سيد محمد|
6276o2لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ه| سليم|ن سليم|ن عبــــد|لحميد
يم||6427 يم عبــــد |لر| |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |بــــر|
طبــــ بــــورسعيدن|ن عل|ء ع عبــــد| س|لم||7678
يم غريبــــ ع9|6262 نوعيتـــ |لزق|زيقنور محمد |بــــر|

Page 375 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ى283|75 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |حمد |بــــو |لمجد م
8o3743طبــــ |لم |تـــه| عم|د حمدي جوده
853o79 نوعيتـــ موسيقيه |لم |شيم|ء سيد ري|ض عي
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــفطيمه ن| شعبــــ|ن عبــــد|لوه|بــــ244876
تـــج|ره سوه|جع يوسف |لسيد |لعفي 494685
ف |لسعيد |لدسو | لمهدي47253| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعمر |

4929o|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد يوسف عبــــد |لمعبــــود سيد
8|32o2 ف |بــــوغنيمه |م طبــــ |لم |محمد |

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|جر |سم|عيل عي |سم|عيل25699
226o3oرهخ|لد ن|جح منصور محمود تـــج|ره |لق|
22o898ى حس |حمد محمد فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | خ

|8o57د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |حمد عبــــد  |لسميع محمد
تـــج|ره بــــنه|ثــــن|ء حسن عبــــد|لسميع حسن عبــــد|لر339399
يم تـــومه44|793 يم |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن |يه|بــــ |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقند محمد عبــــد |لعزيز محمد |لصغ 786365
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى ه| فوزى ف|يد5663|2
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسل صبــــ محمد |حمد |لجم|ل76|254

رهمحمد |حمد محمد مبــــروك74363 حقوق |لق|
82o458تـــج|ره بــــ سويفعمرو عبــــد|لمنعم عمر |حمد
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |ف|طمه |بــــوو|دي حسن محمد5423|8

رتـــ|رن| سم محفوظ ع52279 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |لسيد سعيد عبــــد |لعزيز ربــــيع7|97|2
55697| معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد عبــــد |لوه|بــــ دي|بــــ عبــــد |

|د|بــــ |لم |ندي خ|لد شوكتـــ ن|دي4789|8
752o68ندستـــ تـــ.خ|مس ح|زم ص|دق محمد ص|دق معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــمريض ع شمس بــــتـــ ه| ن سويلم798|35

يم عبــــد |لو|حد|2452 ره|دى محمد |بــــر د|بــــ |لق|
|لسن |لم |نف ن| |حمد |سم|عيل66896

يم |لغر|987||4 تـــج|ره طنط|عمر |يه|بــــ عبــــد |لغ |بــــر|
صيدله حلو|نتـــ محمود محمد مو248394
7o77o9| يم مصط تـــج|ره بــــور سعيدحمد ك|مل |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشسهيله ن| مصط |لسيد محمود|2|768
ه شعبــــ|ن صل|ح |سم|عيل عوض 628477 صيدله حلو|نم
4o4732| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط ع محمد ق|سم فضل
64o426د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء عبــــد|للطيف حسن محمد عبــــد|للطيف
تـــج|ره دمنهوربــــه مهدى |حمد |حمد |لحويط8882|5
د|بــــ دمنهور|رو|ن |س|متـــ محمد |بــــوحليمتـــ497663
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف نج|ح يوسف خط|بــــ7|2652
779|39| ر عبــــد | زر|عه |لزق|زيقحمد مسعد يونس |لط|
صيدله |ل|سكندريهمحمد عطيه عبــــد|لق|در |لمر442492
4878o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو محمد خميس عبــــد |لمنعم |لبــــطش
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ندستـــ |سيوطعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد 453275
9o247| حقوق سوه|جمصط محروس فوزى محمد
4|8o75د|بــــ كفر |لشيخ|حمد سعد ف|روق عبــــد |لحميد عك|شتـــ
تـــربــــيتـــ |سو|نخلود خ|لد |حمد عبــــد|لرحيم846226
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع|دل محمد ص|لح |حمد |لسيد شوشه686494
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سم|ء حد|د |حمد |لحد|د|488987
ف عطيه محمد |بــــوزيد633998 طبــــ |لزق|زيقمحمد |
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــدير عبــــد|لمجيد محمود صبــــري عبــــد 9|2489
رهيوسف ع|طف محمد مر |4767| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| جم|ل محمد شكرى محمد شفيق57279
كليتـــ |أللسن بــــ سويفبــــتـــ | خ|لد كم|ل |لسيد9363|

ندستـــ طنط|محمود نور|لدين طه محمد طه |لصعيدى66|696
9o539o تـــج|ره سوه|جد| | مصط |بــــو|لمجد عبــــد|له|دى
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء رجبــــ فتـــ عبــــد |لعظيم جوده|45|755
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر عبــــد|لشكور |لسيد ن|فع ع625622
23o8|2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ربــــيع محمد عبــــد|لجيد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود خ|لد عبــــد | عبــــد |لسل|م82665
|54o5|ف |حمد |لبــــدوى رهحمد | تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ س| عطيه محمد فليفل|67662
معهد ف تـــمريض |لفيومين س|لم عيد خل|ف|6879

8|976o طبــــ |لم |كرم | ن|دي عد |نج
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لرشيد محمد عفي 287665
لسن ع شمس|كريم |كرم |سم|عيل محمد خليفه254492
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممجدى محمد مجدى |ل |د|54658
7o7247صيدله |لمنصورهندى محمد |حمد عبــــده |لعدل
34o347ف عبــــد|لفتـــ|ح محمود سليم معهد ف ص بــــنه|محمد |
تـــج|ره ع شمسمحمد شكرى عبــــد|لسميع حس 324998
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد مهدى رشدى قنديل|529633
يم |لدسو محمد عبــــد 23|524 د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر |بــــر|
33o349|يم ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
25|397| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد ص|بــــر حل |بــــو مو
324766| تـــج|ره ع شمسحمد حمدى سيد ع
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنيه سعد محمد مصط |633589
5o5844تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عل|م ج|بــــر حسن عل|م
4|o933 يم |لسيد |لخلي |د|بــــ طنط|نوره|ن ط|رق |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع ممدوح عبــــد |لعزيز |لسيد8|49|
بــــتـــ|3|3325 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد فتـــوح فتـــوح سليم|ن و
فنون جميله فنون |لم |م ممدوح عد عبــــد||99|82
رتـــ|ندى حس حمد|ن محسبــــ  |3|878 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|دين خ|لد |حمد عط| | |حمد3|4482
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد محمد عبــــد|لعزيز فتـــ عبــــد |لمو6249|2
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  نطون رأفتـــ عط| | ر|غبــــ|924997
6o3627يم أبــــو زيد صيدله |لمنصورهه|جر إسم|عيل إبــــر|
82o57oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفدي خ|لد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لنبــــي
د|بــــ ع شمس|محمد حسن عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لبــــ| 37235|
8o944||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد صل|ح عيد محمد
4|2o|2تـــج|ره طنط|سم ع|دل عبــــد|لمجيد |بــــو|لحسن

رهقمر عزتـــ عبــــده عبــــد|لسل|م5|5|4 حقوق |لق|
ره|ل|ء كم|ل حس محمد|326544 د|بــــ |لق|
4o9236د|بــــ طنط|د | محمد حسبــــ | محمد عم|ر|
868o8oق|وي كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن عبــــد|لرحيم محمد 
يم26473| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمه| مدحتـــ سعد |بــــر|
ره|دى ط|رق محمود عبــــد|لرحمن238362 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

د|بــــ بــــ سويف|حسن|ء خ|لد ربــــيع عرفه64964
8o6837|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء جم|ل جمعه محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدير ي| عبــــد |للطيف عليوه35457|
تـــج|ره بــــنه|ين مجدي عو|د ع |لح|مض338429
ر|ء محسن ع |حمد ورده|867|68 د|بــــ |سيوط|لز
فنون جميله فنون حلو|نم|رين| مجدى عزيز عبــــد |لمل|ك6873||
يم|486578 يف حس محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل|م 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرن| |حمد محمد |حمد926|83
9|3o66 د|بــــ سوه|ج|م | سم جويد سليم
35o792صيدله ع شمسف|طمتـــ سيد عبــــد|لرحمن محمد يونس
ندستـــ |لزق|زيقمصط |لعربــــى خليل شلبــــى775296
9o94|9| بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جر| | محمود ثــــ|بــــتـــ و

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرحمه سعيد رمض|ن محمد3|664
|6|2o7 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى مصط تـــوفيق مصط
تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء مرشدى أحمد ع بــــر|نيه498329
265o55 وف|تـــعبــــد|لعظيم مجدى عبــــد|لعظيم محمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|شيم|ء مصط جمعه عبــــد |لجو|د73744
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن رض| محمد عبــــد | |سم|عيل789534

تـــج|ره بــــ سويفخليفتـــ خ|لد خليفه مفتـــ|ح4|738
تـــربــــيتـــ سوه|جسنيه ج|د |لكريم عبــــد|لمبــــدى محمد 2767|9
يم صديق5553|5 ر |بــــر| صيدله |ل|سكندريهرضوى خ|لد عبــــد |لظ|
حقوق طنط|حمد عبــــد |لمقصود فر|ج عبــــد |لمو خروبــــ552||5
تـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ ط|رق ع محمد ع338289

ره|ريه|م رمض|ن بــــدوى محمود46443 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
وف|تـــحمد محمد رضو|ن مصط |لسدي |448423 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
فنون جميله فنون |لم |محبــــ ميل|د موريس نصيف7259|8
حقوق حلو|ندع|ء ع|دل حسن د|ود785|5|
86o3|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ين|س حس عبــــد|لحميد حسن
7o5o6|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمد عبــــد |لرحمن |حمد مو
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| ع محمد عبــــد|لحليم642837 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي
معهد ف ص سوه|جرح|بــــ سل|م |لسيد حس  6|9243
36o4|2|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يم|ن م|جد حسن مصط ج|د
858o|4 د|ر |لعلوم |لم |بــــه ربــــيع عبــــد|لحميد ع
بــــي 685447 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنوره|ن محمد |لشح|تـــ |ل
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء محمود |حمد حسن|24|754
6o574|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ ع|دل مصط عبــــد|لر|زق

تـــج|ره بــــ سويفطه وفدى طه عبــــد ||6322
يم9738|| يم |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نرين|د |يه|بــــ |بــــر|
8o|46|كليتـــ حقوق |لم |وق مدحتـــ جل|ل |لدين محمد
82oo96 د|بــــ |لم |سه محمد جم|ل صل|ح |م|
نوعيتـــ كفر |لشيخحمد |لشح|تـــ محمد عبــــد|لجو|د محمود437497
64o289| تـــج|ره |لزق|زيقمل رمض|ن |لسيد عي عبــــد|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |يمن محمد عرف|تـــ|827434
يم339727 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ف|طمتـــ ن| ك|مل |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد حسن محمد زين |لدين368|25
|4oo84| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عي ع عي
ندستـــ |ل|سكندريهعمر ع ص|لح محمد حل سليم|ن528888
84435oتـــج|ره سوه|جمحمد ع|دل سليم|ن |حمد

رهس|رتـــ بــــدر لم محمد3|497 علوم |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد محمد ر|شد سل|مه||76934
يم|628762 حقوق |لزق|زيقسل|م عبــــد|لمعبــــود محمد |بــــر|

3288oرهمحمود محمد كم|ل |لدين محمد سعيد تـــج|ره |لق|
75228o|حقوق |لزق|زيقيم|ن ع|دل محمد جميل عثــــم|ن
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طشذى مر|د محمد زين |لدين محمد2||9|6
425o38تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره |حمد محمود |حمد رمض|ن
642248| ندستـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد|لصبــــور حسن ن
9o93|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جزينبــــ طلعتـــ |حمد خليفه
465o2رهنور| غنيم محمد ع د|ر |لعلوم ج |لق|

2489o4تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن عم|د|لدين عبــــد|لمع |لمن 
758o72| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد رجبــــ حم|د عبــــد
886o|2 طبــــ |سيوطع حس|ن ع |حمد
6295o5كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعمرو |حمد درويش درويش يوسف
6|o695معهد ف ص طنط|ض محمود |لسعيد |بــــوحل|وه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد سيد ك|مل محمد6|566|
4o8594تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ديتـــ يونس يونس مر
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د محمد ف|روق |لسيد شلبــــي624256
ف يوسف عبــــد |لحميد |لديبــــ687827 د|بــــ د |ط|سل |
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر فه حس|م |لمن |لدكرورى عج 688579 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدى ي| محمود |حمد|29|76
يم296|84 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمه| عبــــد|لنبــــي |لنوبــــي |بــــر|
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صيدله |ل|سكندريهعزه محمد عبــــد |لسل|م محمد حسن 435985
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخح|زم حسن رزق حسن |لرف| 442|44
علوم |سيوطر| | ع|طف ه|شم خلف 5||877
7o2o23لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عمر محمد سيد |حمد محمد مو
يم |3|5293 يم |لسعيد |بــــر| ندستـــ بــــنه|مصط |بــــر| كليتـــ 
33|5o9|يل ج |لزق|زيقسم|ء وحيد محمد عر|بــــى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
332435| ندستـــ بــــنه|حمد ربــــيع |لسيد بــــدوى |لش|ف كليتـــ 

حقوق |لفيومندى |سم|عيل |م ع72577
8397o5 |تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم حسيبــــ عبــــده حس
33o24o|د|بــــ بــــنه|ن ص|لح محمد محمد زريق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم محمد رمض|ن بــــدر366236
8o2||5لس جم|ل يوسف جندي تـــربــــيتـــ |لم |ك
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عم|ر عبــــد|لحكيم |لسيد |لص|دق339599
2623o6ق|وى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يف شعبــــ|ن محمد |ل

59|o8|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد رمض|ن حسن |حمد
89o232  تـــربــــيتـــ |سيوطمه| صل|ح |لدين عبــــد|له|دى مج
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحبــــيبــــه محمد عبــــد|لرحيم صغ 846335
89|5|o|إعل|م بــــ سويف يه حس سعيد محمود
5|o7o9علوم دمنهورنس مصط محمد عبــــد| |لش|ف
6778o2تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــرأفتـــ محمد عبــــد |لحميد محمد فرج
3|7oo6ف محمد |حمد تـــج|ره ع شمسمحمد |
ندستـــ كفر |لشيخعمر كم|ل محمد |لسدي465624
د|بــــ دمنهور|يه ن| محمد |لسعيد نعيم|497349
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسلميس ي| محمد عبــــد|لبــــر |بــــو ط|لبــــ79|228
طبــــ كفر |لشيخنور ممدوح محمد محمد |لخو||4368
ين |حمد محمد عبــــد|لسل|م267699 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش

|9o55تـــج|ره بــــ سويفخلود حس محمود مرو|ن
523345| يم ع غز| ى |بــــر| يم ي علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|شيم|ء محمد ع محمود757548
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن عص|م صل|ح محمد49|328
فنون جميله فنون |لم |ريم محمود مسعود محمد5256|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ء رمزى عبــــد|لمسيح رميس عوض54|326
نوعيتـــ |لزق|زيقمنه | طلعتـــ مختـــ|ر عبــــد |لم|جد773324

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء يوسف يسن سيف|68746
6o7o47د|بــــ |لمنصوره|عبــــ رض| محمود |ل|عرج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه عبــــد |له|دى رمض|ن محمد|697956
8|5o5o|يم  |حتـــ وفن|دق |لم ||ء محمد خلف |بــــر|
6|5|o9تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد محمود |لجم|ل
4268o9يم د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمه محمد فتـــ مصط |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عمر محمد ربــــيع |لسيد246238
35|o37د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ ع |سم|عيل محمد
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طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء محمد محمد عبــــد|لسل|م عطيه6783|5
|2|9o7رهنور عمر عبــــد |له|دي محمود ندستـــ |لق|
7o5367تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طخ|لد محمد مصبــــ|ح |حمد ع
9|||74| ه بــــه|ء |لدين محمد ن| عل|ج طبــــي قن|  م
ه محمد عبــــد |لرحيم عر|بــــى|4|488 رهم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

معهد ف ص بــــ سويفمن|ر مسلم م|جد عبــــد|لد|يم853446
6|o628يم |لرف| |لبــــي د|بــــ |لمنصوره|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمريم عم|د عبــــد|لر|زق عفي 238489
 |حتـــ وفن|دق |لم |دير ثــــروتـــ رجبــــ فو 559||8
7o25|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مريم مرقص وليم معوض عبــــد |لمل|ك
يم|973|4 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد رض| |حمد |بــــر|

68o2|طبــــ |لفيومد| | ن| |لسيد خليل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عمر ط|رق ش|كر محمد عبــــده484547
د|بــــ ع شمس|مينه |حمد محسن محمود |لتـــه| |24672|
رتـــ|يه | محمد سعد |لدين محمد |لجميل9633|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود جه|د محمود رزق عربــــ|نو624698
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم ط|رق سيد |م حج|بــــ346444
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نج|كوبــــ مجدي يعقوبــــ لبــــيبــــ|4|869
تـــربــــيتـــ |لم |ه|جر |سم|عيل حم|د محمد7|92|8
تـــج|ره طنط|حس مصط حس حسن شلتـــوتـــ985||4
26286oيم محمد سميح سيد |حمد خميس طبــــ حلو|نبــــر|
صيدله |لزق|زيقعبــــد|لوه|بــــ رجبــــ ري|ض ع حس 2263|3
رى|99|256 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|عيل |لسيد |سم|عيل |لجو

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|سم محمد |لسيد عبــــد |لحليم23989
6827o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مل رض| |لشبــــر|وى |لوصيف ع |لجندى
6||9o4د|ر |لعلوم |لفيوموق شكرى |م و|صل
يفتـــ محمد فتـــ محمد محمد234293 أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
علوم |سيوط ي|تـــ يح محمد حسن||87789
تـــج|ره |سيوطحمد محسن عثــــم|ن مه |84|875
268633| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء عبــــد| ري|ض |لخو
ن| ع|طف محمد |م أغ|668||4 تـــج|ره طنط|م
وف|تـــش|م عبــــ|س محمد محمد |لليثــــي69352| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
78o62oيم |لسيد عي تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمه محمد |بــــر|
6o|652 معهد ف ص طنط|ف|طمتـــ سعودي عبــــد |لعظيم |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريهرس| ع|دل مجلع جور |525923
تـــج|ره ع شمسمصط رض| سيد سيد |حمد |لسي346386
6o3oo7تـــربــــيتـــ طنط|نور|ن |س|مه جبــــر زيد|ن
ندستـــ د |طسم|ء عص|م فهيم محمد عويس||78|62
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ريه|م شعبــــ|ن ع ع عبــــد|428244
4o9445|لدين محمد ع |بــــو ط| تـــج|ره طنط|عمرو ن|
8||o53تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــسمه محمد صل|ح حسن
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|2o4o6ش|م ممدوح محمد عبــــد |للطيف حقوق ع شمسندى 
7o47o6|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن يح عبــــد |لعظيم بــــدوى عرفه
تـــج|ره ع شمسنطون نبــــيل عبــــد |لسيد | |س|7555||
رهحسن|ء عبــــد| فكرى عبــــد|لفتـــ|ح228754 د|ر |لعلوم ج |لق|
78246oف |سم|عيل |سم|عيل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ع |
357o3oيم تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد |بــــر|
4423o4علوم كفر |لشيخمحمد مجدى عبــــد|لحميد محمود |بــــو
32o494رهمحمود |حمد صل|ح |لدين مهدى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
76o4o7ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مصط |لسيد حسن ع ل|
6764o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طم عبــــد |لعزيز |لش|ف عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر حمدى |لسيد عمر87||6|
يم855485 طبــــ |لم |دع|ء صبــــ عبــــد| |بــــر|
يم483273 رهع |ء جم|ل ع محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
446825| ف مو ع ندستـــ |ل|سكندريهحمد |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمد محمد يونس36|7|6

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفم حس |حمد حسن3|526
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنتـــ | |س|متـــ سيد عويس322|5

يم |حمد698574 تـــج|ره |لمنصورهع |ء محمد محمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمريم جم|ل فتـــ سعد |بــــو |لسعود497672
7o4725ور سعيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء صبــــرى محمود 
حقوق |سيوط روى سيد ه|شم دردير|879552
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |بــــو بــــكر ح|فظ فوده565|3|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسحر خ|لد ح|فظ محمد |حمد58272|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم محمود محمد سليم|ن63392|
تـــج|ره ع شمسنور|ن |يمن محمود عبــــد |لخ|لق|992||
693|o4|تـــج|ره |لمنصورهف|طمه رض| محمد ع رخ
يم محمد |لبــــند|رى محمد3859|6 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكريم |بــــر| معهد ع| 

5789o| حقوق |لمنصورهحمد محمد مصط قر
9|o4|6 يف حقوق سوه|جحل محمود محمد حل |ل
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد ع7|633|
د|بــــ حلو|ن|رحمه عربــــى سيد عبــــد |لفتـــ|ح36747

عبــــد|لسل|م |حمد عبــــد|لسل|م 498249 د|بــــ دمنهور|سه
2694o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمل ع|صم محمد نجم ن|صف
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحس |س|مه |سم|عيل محمد حمد|766867
تـــج|ره |لزق|زيقه|له |يه|بــــ ف|رس محمد |لسيد638834
6o8449 |تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | عبــــد |لحميد |حمد |لق
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم| صفوتـــ مغ|ورى عبــــد|لعزيز336556
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد عم|د سيد محمد|6263|2
صيدله حلو|نغ|ده صبــــرى محمد حمدي محمد259262
223o89يم ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد سعد |بــــر|
4o2o96|حقوق |لمنصورهمصط محمد خميس قطبــــ عبــــد |لح
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27o632معهد ف ص بــــنه|محمد |حمد محمد مصط زقزوق
تـــج|ره طنط|يوسف ي| كم|ل |لدين |لص|وى476964
265552|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد |يمن عبــــد|لرشيد ع
785||oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |لبــــ|ز عثــــم|ن رضو|ن محمد
9oo242 معهد ف ص سوه|جي عم|د فهيم جبــــره
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط عل|ء |لدين محمد محمد بــــكري523846
نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر |س|مه عج |لسيد774542
52o684يم |م |ل كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمن|ر |حمد |بــــر|
8o|oo6|د|بــــ |لم |سم|ء ي| رشدي عبــــد|لق|در|
483o34حقوق |ل|سكندريهدى |حمد محمد عبــــد |لق|در |حمد
776o59كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسهيله |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمدجوده
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد مك|وى محمد مك|وى|635758
6o7974|حه وفن|دق |لمنصورتـــي|ر| محمد مو ع أبــــو ع| 
ره|ه|جر سيد حن مصط سعد997|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد علوى ي|قوتـــ |حمد|ل|ل ||64666
866|o||معهد ف ص سوه|جيه|بــــ مصط |حمد سعيد
4o4956حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م فتـــ عبــــد|لرسول عبــــد |لكريم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمد محمود عبــــد|لمع عبــــد258595
||946oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نويد| وليد عبــــد |لمنعم |حمد

رتـــ|ه|جر عص|م سعد عبــــد |للطيف9|429 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9|o963 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد عبــــد|لكريم حمدى عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |من|ر ربــــيع |حمد عبــــد|لحكيم9422|8
تـــربــــيتـــ |سيوطمجده ع محمود |حمد  4382|9
88|o26 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسن|ء محمد س|لم حس|ن
يم زعلوك7|79|5 تـــج|ره دمنهورأسم|ء خ|لد مصط |بــــر|
ى عبــــد|لبــــ| |بــــوشعيشع|46282 علوم طنط|سلوى ي
ثــــ|ر د |ط|ي|ر| |كرم محمد محمد |لش|ذ9984|6
4o36|7|يم |لسيد س يم ع|طف |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
23o897رهمحمد عم|د مصط عبــــد|لسل|م صيدله |لق|
ف ع|زر ص|دق|22762| لسن ع شمس|لفريد |
تـــج|ره طنط|كريم |حمد عبــــد|لحكيم |حمد ربــــيع4393|6
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندع|ء ع|دل عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف65449|
يف محمد |لزتـــحرى62498| حقوق ع شمسزي|د 

تـــمريض |لفيوم س|متـــ جمعتـــ عبــــد |لش| عبــــد |لحفيظ69938
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع محمد سل|مه769228
699o48 يم منصور |لحبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى مختـــ|ر محمد محمد947|78
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مريم مجدى |حمد عبــــ|س7894|2
8o7o82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|ر| عبــــد|لغ محمد حسن

2|o22رهمحمد |حمد سعيد س|لم ندستـــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقرفقه عبــــد | فخرى رزق |24|774
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د|بــــ |سو|ن|لحسن|ء ن|دى عبــــد |لفضيل عبــــد |لق58735|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح |حمد مو528385
تـــربــــيتـــ |سيوطع محمود سيد ز 6|8885
رهحمد صل|ح عمر عمر|27774| حقوق |لق|
8o2669|د|بــــ |لم |سل|م عم|د فوزي يوسف|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود صل|ح عبــــد |لحميد سليم|ن|3|777
ندستـــ |سيوط  حمد محمد سيد عبــــيد|7837|9
تـــج|ره |لزق|زيقمنيه سعيد |م عثــــم|ن عبــــد|لرحمن|627278
3562o4طبــــ بــــنه|محمد محمود ك|مل مصط نو|ر
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقم|جد عبــــد |لرحمن يوسف خليل |لطويل842|79

ف محمد رش|د5|354 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسل |
89o982 تـــربــــيتـــ |سيوطنور| |حمد محمد عبــــد|لصبــــور
89o24| تـــربــــيتـــ |سيوطيوستـــ | صبــــرى لح |رم|نيوس
42o|86 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمس |حمد ف|روق |حمد حس
49oo46لس شنوده د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مهر|ئيل يوسف جرجس ك
علوم |لمنصوره|ريج محمد |لمر محمد |لمر رخ687354
4979o8|تـــربــــيتـــ دمنهوريه عبــــد| عبــــد|لحميد |لسيد بــــدر
35957oيم مر ف |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل |
6o9564|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــوزيد محمود حس ع ق|بــــيل
|3o36|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور محمود سيد محمد
3|3o85د|بــــ ع شمس|ع |ء محمد صل|ح مسلم

رهمصط ط|رق عبــــد |لع| ح|مد43323 ندستـــ |لق|
6o5637د|بــــ طنط|ه|جر |حمد عبــــد|لنبــــى |حمد محمدعبــــد|
معهد ف ص طنط|حس سم حس عبــــد|293|44
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد سعيد س|لم78|9|2
ش|م |لسيد ع62653| تـــج|ره ع شمسمحمد 
44oo38صيدله طنط|س|رتـــ س|لم |ل | س|لم دحدوح
4o8757حقوق طنط|دى ف|روق عرفه ع عل|م
235oooرهعبــــد| محمد عبــــد|لعظيم محمد سليم تـــج|ره |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |س|مه محمد محمد فؤ|د23496
معهد ف ص بــــ سويفسم|ء قدري محمد خ|لد|923|7

883o84 د|بــــ |سيوط|زينبــــ جم|ل تـــه| فؤ|د
|6o2|3يم يم سعيد |بــــر| زر|عه ع شمسعمر |بــــر|
763|o|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى محمد محمود ع خليل
64o47|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عزتـــ |لسيد |حمد |لسيد عبــــد |لع
8o2876لسن |لم |تـــريزه شح|تـــه ن|دي ري|ض|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم حس|م محمد |حمد سليم|ن426233
45|o||ندستـــ طنط|عبــــد |لمقصود عطيه عبــــد |لمقصود |لبــــ
3598o| |زر|عه مشتـــهردين| عزتـــ محمد بــــلتـــ
معهد ف تـــمريض |لمنصوره روقيه ع|دل |لطنط|وى |لسيد |لطنط6|6946
267o26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحيم عبــــد|لنبــــى
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لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|بــــيتـــر س|مح لوك| ميخ|ئيل|6|6||
د|بــــ بــــ سويف|وليد شعبــــ|ن محمد سيد59669

6|o52oتـــج|ره طنط|د|بــــ عبــــد |لحميد عزتـــ |لرف| |لنج
تـــج|ره بــــ سويفحس|م مصط فوزي فؤ|د72|7|8
رهن|درتـــ عم|د عبــــد| سيد |حمد735|33 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ء |بــــو |لحسن |حمد عبــــد|لرحمن حس99|793
معهد ف ص بــــنه|شيم|ء ن| نوح ع|مر259767
يم محمود43854| حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لرحيم |بــــر|
622o5oعلوم ج|معتـــ د |طأسم|ء صبــــري |لسيد عوض خليل
ش|م فؤ|د |لسيد |بــــو|لعل|925||3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| 
يم محمد عبــــد |لغ عبــــد |لع|ل6825|| صيدله ع شمسبــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد فهيم قيقتـــ|255945
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد ي|س محمد ي|س عط|||6363
رهع|صم عبــــد |لعزيز ج|د |لكريم رزق45587| ندستـــ |لق|
حقوق حلو|نيم|ن محمود محمد رأفتـــ|32||6|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم محمد محمد |لعلي |لد 264349

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|خ|لد ع تـــوفيق |حمد59463
7o5795يم ع تـــج|ره كفر |لشيخيوسف |لعربــــى محمد |بــــر|
رهمحمد سم محمد |لسيد عيد234394 حقوق |لق|
7|o944ف يم  علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيح مجدى محمود |بــــر|

54o|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف مصط صل|ح |لدين عزوز
يم |لرف| محمد عبــــد |لحميد7385|7 لسن ع شمس|مل |بــــر|

ثــــ|ر |لفيوم|ر| | |حمد عبــــد |لمحسن من 8|735
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــول بــــ|سم وليم عزيز6769|3
92o936|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  حمد ع|صم عبــــد|لع|ل محمد
7o3272رهدع|ء منصور مصط عبــــد |لرحمن |لغمرى صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه س| عبــــد|لفتـــ|ح محمد|238953
35365o|يم تـــج|ره ع شمسحمد محمد جمعتـــ |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |سم|ء سل|مه ن| عبــــد|لكريم|858765
ف فه |سم|عيل عم|ر694767 د|بــــ د |ط|رحمه |
تـــج|ره |سيوط سم|ء صل|ح سيد حسن|886644
يف حسيبــــ محمد639437 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد 
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد مصط ح|مد||9|686
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطف|طمه صل|ح محمد ع 325|85
صيدله ع شمسندى بــــش س|لم محمد9734|2
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه عبــــد|لمجيد عبــــد| عبــــد|لو|حد269548
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد محمود سيد8|42|3
تـــج|ره سوه|جندى منصور عبــــد|لفتـــ|ح منصور 898997
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن ع|طف عبــــد|لنبــــى |لمنش|وى|787|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسل سعيد عبــــد|لق|در |حمد 898923
تـــج|ره بــــ سويفيم|ن جمعه شح|تـــه محمد|6669|8
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||8|2oى ك|مل مج ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نن|ردين ي
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد محمد كم|ل س|لم|642|33
طبــــ ع شمسوق |حمد محمد |حمد عبــــد|لسل|348552
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|مصط محمد ع محمد ع مر773783
9o6757|تـــربــــيتـــ سوه|ج منيه محمود |حمد محمد سلط|ن
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقم| محمد عص|م عبــــد|لرحمن |م طعيمه435782
62864o|تـــمريض |لزق|زيق لشيم|ء سعيد جوده عبــــد |لق|در
6354o9علوم |لزق|زيقزينبــــ ح|تـــم يح محمد |حمد
6392o|تـــج|ره بــــنه|محمد محفوض ز ع
يم336258 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل محمد عبــــد|لسل|م |بــــر|
معهد ف ص |لمنصورهيم|ن ش|كر عبــــد |له|دى محمد ربــــعه696625
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد محمد عطيه شعيبــــ|255638
6o92o4|معهد ف ص طنط||حمد رمض|ن شعبــــ|ن |بــــو |لنج
وف|تـــعمر عبــــد |لحليم عزوز محمد753395 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|د|بــــ طنط|ه|جر محمد عبــــد |لعزيز ع |لمحل|2924|4
7o5273|صيدله |لزق|زيق|ء صبــــ يوسف عبــــده  خط|بــــ

يف فوزي عبــــ|س22822 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد 
يع45249 رهسيد محمود شعبــــ|ن |بــــو تـــج|ره |لق|

تـــ |بــــر||356|6 تـــ محمد |بــــوعم تـــج|ره طنط|محمد أبــــو عم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ بــــخيتـــ عطيه |لجندى683589
يم عبــــد|ل |367425 طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ سل|مه |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدله|م كم|ل فه |لل|وندى|622585
د|بــــ |لعريش|حمد صل|ح |لدين خليل محمد|766479
4|oo52| تـــج|ره طنط|حمد ط|رق |لسيد |حمد |لقل

ره|عبــــد| ع|دل |بــــوبــــكر محمد46356 د|بــــ |لق|
يم |لسيد ع686935 رتـــ|ريه|م محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
85o367 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمد منصور |حمد ع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رين| ع|دل سليم|ن د|ود|83242

4954|| رهحمد محمد فتـــ عبــــد | تـــج|ره |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد |لسيد زين عبــــد ربــــه|246343
8ooo74طبــــ |لم |ف|دي ه| كم|ل ميخ|ئيل
معهد ف ص |سيوطرش|د نبــــيل ف|يز عطيتـــ 7578|9
6o499oحقوق |لمنصورهم | محسن س| تـــوفيق رزيق
2877o7ش|م فريد عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره بــــنه|دين| 

2o9|3|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيمن موريس نص بــــخيتـــ
4|3o6oيم بــــقوش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|زينبــــ ن| إبــــر|
336o95يم حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ي|سم ع|طف محمد |بــــر|
8394o6| |لس ر|فتـــ بــــش عط صيدلتـــ |سيوطك

رهس|ره محمد ص|بــــر |بــــو |لمجد79669 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهر| | |حمد سم محمد|2|238 حقوق |لق|
لس جورج ميل|د صليبــــ245896 نوعيتـــ |شمونك
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معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــبــــ|سل ط|رق فرح|ن خليل فرح|ن84||34
|28o76ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|محمد حس |م |حمد حسن
يم|56|756 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دى|ء محمد محمود إبــــر|
ندستـــ كفر |لشيخي| محمد |حمد ع محمد523575
د|بــــ دمنهور|غر|م |لسيد فوزى عقده497492
يم|849|63 د|بــــ |لزق|زيق|يري سعيد عبــــد |لمسيح |بــــر|
7o2325لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م |حمد ه|شم ه|شم ع
وف|تـــبــــسنتـــ مجدى بــــهن|ن ميخ|ئيل8628|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o272ف حس|ن محمد تـــج|ره بــــ سويفحسن |

ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــكريمه شعبــــ|ن |بــــو |لسعود |حمد |لق444333
يم |لجحر8482|6 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي| زغلول |بــــر|
|2o|o5د|بــــ ع شمس|ه|يدى ط|رق يح خط|بــــ
4o|787د|بــــ د |ط|ط|رق ي| رجبــــ فرغ
49o632تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــدع|ء عبــــد |لحليم |حمد محمد درويش
زر|عه دمنهورسيف خميس |سم|عيل محمد |لزو|وى3852|5
ندستـــ حلو|نحمد محمد رش|د محمد |لبــــقرى|452949
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد رض| سيد |حمد عوض سيد |حمد698696
6o8o94كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ح صل|ح عبــــد|لد|يم |بــــو سعده
24o422رهمنه | مو بــــدوى مو تـــج|ره |لق|
يم سعد||332| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمري|ن سعد |بــــر|
78o|23تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن|دين محمد |حمد شح|تـــتـــ
78o552تـــمريض |لزق|زيق محمد ربــــيع محمد خليل
تـــج|ره |سيوط حمد عبــــد|لع|ل محمد عثــــم|ن|479|89

3|o34تـــج|ره بــــنه|ند| محمد عبــــد |لبــــ|ري محمد
85||o|يم محمد تـــج|ره |سيوطمصط محمد |بــــر|
8o38o8طبــــ |ل|سن|ن |لم |ندي ع عبــــد|لق|در محمد
8||o42تـــج|ره |سيوطكريم جم|ل سلط|ن محمد
36o978رتـــ|عزتـــ م|جد حسن محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لر|زق محمد 888652
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمنه لؤى محمد سعيد7522|6
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورس|ره محمد سعيد مر ج|بــــ |5566|5
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ل حمدى |حمد محمد |لمر646898
د|بــــ سوه|ج|محمد عبــــد|لش| عبــــد|لرحمن عبــــد|899483
يم مصبــــ|ح447365 ين عم|د محمود إبــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهن
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|س|رتـــ خ|لد عبــــد| محمد334854

د|بــــ |لفيوم|محمد عطيه خميس |بــــوخليل|6548
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرويد| عبــــد|لن| سيد |لسيد |لع||35893
7o||94علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد حمدى محمد |بــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديف محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع مر|د6|62|6
8o|545|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |سم|عيل ممدوح |سم|عيل سيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميوسف |حمد فتـــ سعد5629|2
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رهمريم مؤمن محمد عبــــد |لحميد53374| زر|عه |لق|
ه محمد عبــــد |للطيف |حمد محمد698382 د|بــــ |لمنصوره|م
نوعيتـــ بــــور سعيديه ه| عوض مختـــ|ر عبــــد |لع|ل|763477
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد صبــــرى عبــــد| ه|شم|2||628
478oo3صيدله |ل|سكندريهف|دى عم|د عزيز صليبــــ غبــــري|ل
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح 894864
878|o7  تـــربــــيتـــ |سيوطمريم عم|د ي|قوتـــ عطيه

تـــربــــيتـــ بــــ سويفع|ئشه |حمد حس عبــــد |لعليم785|5
رهعمر عبــــد |لبــــ|سط عبــــد | |سم|عيل29827 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء محمد عبــــد |لمنعم حسن |حمد768238
حقوق |لزق|زيقندى محمد نجيبــــ محمد |لتـــون سليم94|635
تـــج|ره دمنهورمحمود |لسيد عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد484666
ندستـــ |ل|سكندريهريم |حمد محمد رمزى محمد  سل|مه447497
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه |حمد محمد جوده|249638
49o795تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|صبــــ|ح مو |لسيد عبــــد |لرحمن مو
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| |لسيد عبــــد |لمنعم مصط |بــــو يوسف498766
6o2262|د|بــــ طنط|منيه عص|م عطيه ع ج|د|
|3o357تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريموند| جورج صبــــ منصور
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد سم محمد ع56972|
35682oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر جم|ل عبــــد|لنبــــي شح|تـــه
رهعمرو ط|رق |نور عبــــد|لع|ل7|2268 ندستـــ |لق|
د|بــــ د |ط|عبــــد|لحميد يح عبــــد|لحميد س|لم269667
ره|حمد |يه|بــــ رجبــــ حسن|594|22 د|بــــ |لق|
7o6349تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم محمد مصط |بــــو حج|زى حسن
433o2oز|ع غلوش طبــــ |سن|ن طنط| عبــــ|س 
4o57o3آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|وئ|م |لسيد سعد | محمد |لكردي
6|82o4|زر|عه د |ط/ري|ضتـــس| ع محمد رفعتـــ |لد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه |حمد محمود س|لم|ن6|2694
ه محمد محمد |حمد حسن|5|7539 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد محمد محمد حسن4||4|8
8|25o|يم |د|بــــ |لم |روج | ولسن بــــرسوم |بــــر|

تـــربــــيتـــ ع شمسسه| سوي حسن |حمد |لش|ذ63|25
772|2o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه سم عبــــد |لعزيز عبــــد |لحليم عبــــد
ى |حمد |لبــــ|ز رزق|8|542 زر|عه دمنهورعمر ي
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهآيتـــ فتـــح | مصط عبــــد|لحليم قشيوط495878
|2|o4|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفريده |يمن ع عصمتـــ محمد |حمد
ف سيد محمد9289|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر |
34o494 نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لن| مو بــــيو
يم محمد |لسعيد |حمد|87||64 تـــج|ره |لزق|زيقحمد |بــــر|
53o539|ندستـــ طنط|سم|ء أحمد حسن محجوبــــ
6948o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود |حمد |لسيد |بــــو |لرج|ل
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|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سمر شح|تـــه محمد شن|وى4663|4
87o765|تـــمريض أسو|نل|ء ص|بــــر بــــسط|وي جبــــريل
5|o369|ر تـــمريض دمنهورحمد صبــــري محمد مبــــروك ز|
86773o|ه شو فه محمود صيدلتـــ سوه|جم
426|5oطبــــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمد |لسيد محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسر| ع|دل سم شكرى4|296|
488o77|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|لمقصود |بــــوضيف
د|بــــ دمنهور|أمنيتـــ |حمد ع عبــــد|لجليل عبــــد |لرحمن485387

ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|سم|عيل طه |سم|عيل |لص|وى|37688
84oo99|كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ندين| سيد |حمد |بــــو|لوف
76oo92ندستـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد |لسيد |لعربــــى |لتـــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ عمر عبــــد| ع9|2734
تـــج|ره |سيوطمحمد |يه|بــــ محمدرفعتـــ |حمد823874

4|9o4| كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطحمد حمدى فتـــ مر
يف223|75 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى مجدى |بــــو |لمجد محمود |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ط|رق خ محمد ثــــ|بــــتـــ  876343
|د|بــــ بــــنه|ه|يدى عبــــد|لحميد عبــــد|لسعيد |حمد 9|2636
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف سعيد ز محمد سعيد9|4272
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لسيده عوض |لسيد محمد عوض|687783
علوم بــــنه|سم|ء س| يوسف عبــــد|لعزيز يوسف ع339447
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه محمد صديق حميد839494
922o56|ء |لضبــــع |حمد محمد| معهد ف ص سوه|ج 
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسلو|ن محمود ج|د |لربــــ عبــــد|لع|ل53|836
ندستـــ |لمنصورهعمر خ|لد محمد |م محمد698633
6o3|33|معهد ف تـــمريض طنط| يم|ن حمدى ح|فظ محمد نوفل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم ن| محمد |حمد حبــــيبــــ272333
|4oo49| بــــ عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|ره محمد |بــــو |لد
77|975| زر|عه |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز ي|س محمد ن
ر شمروخ|4|8|48 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد ه| |حمد م|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــسنتـــ |حمد حس محمد236322
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه محمد عبــــد|لستـــ|ر طه267628
35o282تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لعزيز مصل
432o9|د|بــــ طنط||ء محمد |لسعيد |حمد ع عي|
|435o7رهفرح طلعتـــ |حمد طلبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |لمنصورهغ|ده ع|دل محمد محمد |سم|عيل ||68597
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لق|در |سل|م محمد ص|دق 875663
يم|352553 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سعيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | س|لم رضو|ن |لسيد رضو|696964
حقوق د |طعبــــد | أحمد محمد عبــــد |لع|ل8495|6
4o4|o5تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د يوسف محمد س|لم عمر|ن
6oo726|د|بــــ طنط|م| محمود عبــــد|لمنعم |بــــو |نه|
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ع ش|كر ع سيد ع|مر42669
5283||| يم |حمد |لفر ندستـــ |ل|سكندريهحمد رض| |بــــر|
7oo833| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمر عم|د |لدين عبــــد |لوه|بــــ محمد

تـــمريض |لفيوم عبــــد|لرحمن مر حس محمود||4|7
ف عبــــد |لعزيز عليوتـــ|775224 علوم |لزق|زيقحمد |
يم|35278 لسن ع شمس|حس سيد حس |بــــر|
يكل688829 د|بــــ |لمنصوره|محمد رض| لبــــيبــــ |لسيد 
7825o8حقوق |لزق|زيقع|صم محمد محمد ذ عط| عطيه
68oo59|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه محمد محمد ع عوض شط

3o|49يم عبــــد |لمجيد رهند| ه| |بــــر| تـــج|ره |لق|
زر|عه ع شمسم حسن حس محمود92|42

3|425oلسن ع شمس|عمرو محمد محمود محمد |لدر|وي
ره|مريم سعد كم|ل عبــــد |لح|فظ ق|سم45978 د|بــــ |لق|
رهشيم|ء ط|لبــــ محمد محمد5|9|2 د|ر |لعلوم ج |لق|

834|o8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــه ج|د |لربــــ محمد عثــــم|ن
تـــج|ره بــــ سويفمحمد صل|ح محفوظ عبــــد|لحكيم43|852
رهحن خ|لد محمود رزق235775 تـــج|ره |لق|
يم خليل28673| رهح|زم جم|ل |بــــر| حقوق |لق|
ر426|25 معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمعبــــد| عص|م عبــــد|لمطلبــــ جو
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ك|تـــرين ع|دل من ميخ|ئيل9754|8
زر|عه طنط|تـــريز| يوسف عوض حن |نطونيوس7998|5
د|بــــ حلو|ن|م|يكل ف|يق نجيبــــ نقول||2|4|2
64o585تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمود محمد رفعتـــ |حمد
ف مندي |لحفن|وي2755|3 تـــج|ره طنط|زي|د |
رهلج |يمن |حمد شعبــــ|ن رمض|ن224265 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــ عبــــد|لو|حد طه عبــــد|لو|حد|339759 طبــــ بــــنه|م
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيم|ن |حمد محمد|لطيبــــ |لسيد|6|7763
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــروف|ن| ه| ج|بــــر شنودتـــ 8|8988

يم ص|لح محمد ح|مد|29285 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــر|
8o98o| طبــــ |ل|سن|ن |لم |من|ر محمود |حمد ع
64o538تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو |حمد محمد حسن |حمد
رهشمس |حمد فضل محمد محروس243393 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدين| عبــــد |لسميع |سعد عبــــد |لحميد76||77
5|7o|3 زر|عه دمنهورفدوى ع|رف رفعتـــ |ألوري
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|من|ر |لعربــــى مسعد |لسيد |لديوى622259

2|2ooرهشيم|ء سم ح|فظ خط|بــــ حقوق |لق|
8|o862تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه مجدي ع محمد
69338oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخض |حمد عبــــد |لموجود عبــــد |لعزيز عبــــده
تـــج|ره ع شمسه|جر خ|لد سعيد عبــــد|لعزيز355283
تـــج|ره كفر |لشيخمريم عص|م بــــسيو |لبــــن|7669|4

ره|ء عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لعليم عبــــد 35844 د|ر |لعلوم ج |لق|
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2528|o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء مهدى عبــــد|لمنعم |لصبــــ|رى
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخرضوى محمد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ عط|449993 معهد ع| 
صيدله |لمنصورهآل|ء يونس |لسق| |ل|ل 623848
77o|3oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد رض| محمد عر| |لسي
7893|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنسمه |لسيد محمد |لسيد حسن
27o662د|بــــ طنط|حمد عبــــد| عبــــد|لمو عبــــد| ع|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد أحمد مصط ف|روق معيط5887|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| محمود عبــــد|لمنعم بــــدر277647
تـــج|ره ع شمسر|ن| عبــــد |لمنعم عبــــد |لع| محمد ج39244|
8342o8حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن حمدي عبــــد|لق|در محمد
ندستـــ |لم |مصط محمد حسن محمد8365|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوف|ء حسن محمد حس أبــــو عتـــم|ن5|52|4
35735oتـــج|ره بــــنه|حمد |م|م محمد |لمصل عبــــد|لمقصود
رتـــ|سم|ء صبــــ ح|فظ حسن |لقشل|ن342263 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد حس عصعوص8659|6
يم محمد صبــــح765793 يتـــ|بــــ ممدوح |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدم|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |لسيد محمود ذكر |686527
رهيم|ن مدحتـــ ف|روق |حمد سيد|48252| تـــج|ره |لق|
33|6o6معهد ف تـــمريض بــــنه| ع |ء ع عبــــد|لموجود بــــيو
2|88o6زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد عبــــد|لع|ل |م|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو |يمن |حمد عبــــد |لغ عزبــــ54497|
علوم |لمنصورهم| صل|ح حمدى مصط |لسيد|675745
77|7oo|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمود محمد شعبــــ|ن
33|35oمعهد ف تـــمريض بــــنه| شيم|ء جم|ل ع عفي |لجلبــــ
د|26|32 تـــربــــيتـــ ع شمسمصط خ|لد وجدى مج|
8o8658|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعبــــد| غونيم محمود عبــــد
حقوق |لزق|زيقحمد وجدى ع فؤ|د|754999
7o|858 طبــــ |لمنصورهسم|ء صبــــ ف|روق |سم|عيل عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمه|بــــ محمود عبــــد |لحكيم محمود59358|
ور|5759|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|لشيم|ء |لسعيد فتـــ |حمد 
24o|9|رهمحمد محمود محمد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــ سويفس|مه عزيز مهدى بــــريك|68525

8o98|3 |حقوق بــــ سويفه|جر محمد ك|مل شلق
ر فرح|ن ع |ن |لسيد786488 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسع|د م|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخزي|د تـــ|مر حمد|ن |لسيد |لمحل|وى429538
يم محمد3|2643 لسن ع شمس|تـــغ|ريد محمد |بــــر|
ن| مدحتـــ عبــــد| حسن غبــــ| 249595 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ول|ء شعل|ن ج|د عبــــد|لغ 5886|8
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم رض| محمد ح|مد  |د675968
ف |حمد ع  8|9243 معهد ف ص سوه|جزينبــــ |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه حمدى رمض|ن محمد |لحديدى|9447|6
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |ي | صموئيل |سعد2|337|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمد ن|ظم محروس عبــــد|لمقصود|84362
صيدله حلو|نرو|ن خ|لد سليم|ن عبــــد|لرحمن سليم32|434
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم عل|ء ح|مد |بــــو|لمجد685839
||7o62رهغ|ده سعد |حمد سيد عبــــد |لحليم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــ|7|4288 صيدله طنط|حمد كم|ل محمد |لسيد م
5o6o48| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد حسن حميدو دسو
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد فوزى عبــــد|لوه|بــــ حسن562|25
|5o5|6أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمد جم|ل محمد |حمد
49o7o9د|بــــ |ل|سكندريه|ندى حسن محمد أحمد
6o27o9| يم |لششتـــ|وى زر|عه |لمنصورهسلم|ن بــــه|ء |بــــر|
62o772ر |لبــــند|ري شلبــــي حقوق د |طوف|ء خ|لد ط|
7o5||o| ر|ء |حمد لط عطيه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه |لز
يم |لحسي |23856 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم مدحتـــ |بــــر|
|2592oطبــــ ع شمسكريم مصط |حمد محمد
26o|87تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ عبــــد|لرؤف محمود بــــدوى
4458o9ندستـــ |ل|سكندريهف|رس محمد فؤ|د عبــــد |لموجود محمد
|268o7ندستـــ ع شمسعمر عل|ء مصط عز |لدين
5o4299علوم |ل|سكندريهرضوى جمعه ج|د |لربــــ ح|مد حسن
89o455 صيدلتـــ |سيوطمحمد صل|ح محمد محمد
يم752755 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|كريم محمد محمد محمد |بــــر|
9o8o73 ه محمد رض| حس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشه
48682o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لمجيد عبــــد
حقوق |لزق|زيقصفيه |سم|عيل عبــــد |لنبــــى خميس|65|63
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمد رمض|ن |لسيد ع|463|54
يم |حمد849559 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسم|ح |نور |بــــر|
2734o8كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه جميل |لسيد عبــــد| محمد
حقوق ع شمسمحمد محمد سيد سل|مه|32424
نوعيتـــ عبــــ|سيهحم|د محمد حم|د |حمد ع33365|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــسنتـــ سم فريد جندي24848|
6336o6تـــج|ره |لزق|زيقندى خ|لد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد
5o4o26تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد |حمد عبــــد |لصمد |م|م
يم عبــــد |لمع |لحف 6|2||7 د|بــــ |لمنصوره|مريم مسعد |بــــر|
بــــتـــ عبــــد |لعزيز756445 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمد و
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم|ن جم|ل صل|ح سيد |حمد د|ود|683|34
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|في محمد عبــــده محمد639688

تـــربــــيتـــ بــــ سويفوف|ء شعيبــــ ز مغربــــي5|597
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د ح|مد محمد عبــــد|لح|فظ433|48
27o3|7|وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|سل|م عزتـــ أبــــو|لفضل محمد كريمه لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
69386o| معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى عبــــد | محمود ص|لح عبــــد
تـــج|ره ع شمسيه محمد مصط مصط |لمملوك|26495|
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تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|طف عبــــد |لمنعم |حمد عطيه779323
يم348635 تـــج|ره ع شمسمحمد جم|ل عبــــد| محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمود وليد رمض|ن عل|م772989
4o6884د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه محمد حمزتـــ عبــــد|لعزيز |بــــوغربــــيه
8o2|3oطبــــ |سيوطم|لك طل|ل |حمد حسن
69773oد|بــــ |لمنصوره|دع|ء حمدى محمد |نور عر|بــــى
تـــمريض كفر |لشيخو|ئل ع عبــــد |لعزيز |بــــو زيد ع|44234
32o444رهعم|ر شو مبــــروك عيد طبــــ |لق|
6876o3حقوق |لمنصورهكريم فؤ|د محمد عبــــد |لنبــــى
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لموجود فرح|ن شح|تـــه بــــدري827392
23|o33وس ره|بــــيتـــر نبــــيل جمعه تـــ|و د|بــــ |لق|
5o3996زر|عه |ل|سكندريهمرو|ن |حمد محمد ع شح|تـــتـــ
237o92|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن سيد |م|م سيد |م|م

رتـــيتـــ عبــــ|س محمد كر|ر|643|2 علوم ري|ضتـــ |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط محمود محمد محمود342978
9o9285|ء |لسيد حسن محمود| تـــربــــيتـــ سوه|ج 

|6|2oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىريم |حمد عبــــد |للطيف مصطو
482|o5يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مه|بــــ رمض|ن سعد محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهع |ء عبــــد |لكريم عبــــده سليم|ن صبــــح|324|7
ين ممدوح مصط طه99|238 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسش
د|بــــ حلو|ن||ء محمد صبــــ من |6675|3
6o88o5قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|خلود طل|ل بــــدير |لسيد
4836o7ديتـــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر محمد |حمد |م 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ |حمد عبــــد|لمجيد عي5765|2

8382oتـــمريض  بــــ سويفغ|ده مو محمد سيد
5oo844حقوق طنط|بــــسمه عبــــد|لمحسن عبــــد|لعزيز مسعود
6o74o8|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحس|م عبــــد |لسل|م محمد |لسق
صيدله |لزق|زيقحمد ي| |لسيد سل|متـــ|7||633
|5424oتـــمريض  حلو|نحسن س| حسن محمد

رهسل |حمد ف|روق |سم|عيل5577| تـــج|ره |لق|
837o95حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديند| ج|د |لكريم محمد |سم|عيل
7oo578 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر |لسيد |بــــو |لمع| مصط
258o84كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمرو|ن |حمد حسن محمد
ندستـــ كفر |لشيخمهند منتـــ محمد حسن محمد6|6892
صيدله |ل|سكندريهسلسبــــيل |يمن خليل |ل |ط439569
د|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد |لق|در رجبــــ محمد |لنبــــوى698338
9oo748|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه محمد محمد |حمد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد |لسيد |سم|عيل |لنج|ر678722
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفحمد محمد محمد |لسيد يوسف|5972|6
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |لنبــــوى سعيد ح|فظ تـــه||2|777 ع.
882o82  د|بــــ |سيوط|محمد فتـــ عبــــد|لبــــ| عبــــد|لتـــو|بــــ
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د|بــــ حلو|ن|محمد سعيد سيد عبــــد|لخ|لق4737|3
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لفتـــ|ح سعيد عبــــد|لفتـــ|ح مصط 332533

2ooo9| رهسل|م سعيد خديوى مر حقوق |لق|
9o4398|د|بــــ سوه|ج| سل|م ع|صم عبــــد|لحميد ح|مد
252o|5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |يمن محمد عبــــد|لع
5o97o4كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريوسف فرج |لسيد خليل |لعج|ن
حقوق |لمنصورهبــــه محمد زكري| حسن |لحم|ح2965|7

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|شذى صل|ح عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد86463
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد فضل محمد عبــــد|لجيد3367|8
يم643269 تـــمريض |لزق|زيق وف|ء محمد |حمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمريم عبــــده |حمد حسن ع542893
354o72د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د | جم|ل |لدين محمد محمد مرزوق
يع699544 طبــــ ع شمسنوره|ن ع|طف محمد |بــــو 
7o6948معهد ف تـــمريض |لمنصوره زينبــــ محمد نشأتـــ محمد
يم غني489667 يم محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل |بــــر|
ر عبــــ|س محمد|782627 يم ط| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م| |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمود صبــــرى فرج خ|زند|ر فرج8||784
تـــربــــيتـــ دمنهورمل عبــــد |لعزيز عوض عبــــد |لعزيز|4656|5
7774o4|نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد ع صقر
2558o6ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود طه عبــــد|لحميد |لجز|ر
يف|3|767 رهعمرو ه| محمود عطيه |ل تـــخطيط عمر| |لق|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نس|ره م |لدين عبــــد |لرحيم ص|لح85|25
9o58|o|ف |بــــوعمره محمد عبــــد|لرحيم كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج 
|45|7oتـــربــــيتـــ حلو|نمحمد رأفتـــ عبــــ|س محمد
633o4oتـــج|ره |لزق|زيقمهند محمد |لسيد عبــــد |لعظيم
26o782صيدله حلو|ني|سم صبــــ ع عبــــد|لونيس

42o99رهبــــتـــ صل|ح ع عبــــد |لغف|ر د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرحيل محمد ع ع |لكو538327
27347o|لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد |بــــو|لحسن عبــــ|س محمد
يم |ل|تـــربــــى684247 تـــج|ره |لمنصورهمل |يه|بــــ طلعتـــ محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقل|ء |س|مه محمد محمد|لطيبــــ|29|638
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله محمود يح ع485|5|
ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لجيد سليم|ن |لسيد688569
معهد ف ص ري|ضه |سيوطف|دى ف|روق |بــــو|ليم عط| |  757|89

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط سيد سعد ع |لصو|بــــى42499
683o|3 بــــي د|بــــ |لمنصوره|نجل|ء شكرى عبــــد |لفضيل |ل
ل|9437|6 يم  لسن ع شمس|محمد مطيع س|د|تـــ |بــــر|
32o6||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد صل|ح محمد |سم|عيل
688|39| ندستـــ طنط|حمد ن| عد محمد متـــو
طبــــ حلو|نمصط أحمد ع مصط صقر5|7|54
272o84يم |بــــو مندور متـــو فوده كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور| |بــــر|
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وف|تـــجو |ن جندى يوسف عبــــد |لشهيد446859 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مصط جل|ل مصط سعد|6685||
يم683337 طبــــ |سن|ن |لمنصورهيه ط|رق عبــــد |لبــــ|سط محمد |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |لسيد |لسيد |سم|عيل |لقي599||7
88768o يم تـــربــــيتـــ |سيوطرض| مبــــروك محفوظ |بــــر|
22o927وف|تـــم| |ز ط|رق منصور محمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمل|ك محمد عص|م |لدين عبــــد |له|623938
معهد ف ص |لمنصورهه|يدى ي| عبــــد |لرحمن |لدسو 693866
443o38ند طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه عبــــد |لقوى محمد عبــــد|لفتـــ|ح 
9|o564  طبــــ سوه|جمحمود حسن خلف | محمد
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد محمد عبــــد|لرحمن |حمد|875828
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط جم|ل شكرى |لسمدو 4973|4
حقوق ع شمسمرو|ن محمد عبــــد|لعزيز مدكور949|35
6|53o5يم تـــج|ره بــــور سعيدنبــــيل مجدى محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم حمدى سيد بــــدر |لدين مصط 478|78
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|ره سعيد محمد عبــــد| عي 774294
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مريم خ|لد |لسيد |حمد|38|76
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس مصط |حمد |حمد9687|2
ره|سل |حمد صل|ح |حمد عبــــد |لمنعم25549| عل|م |لق|
64384|| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن جم|ل |لسيد محمد ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر محمد ف|يز عبــــد |لكريم|2863|
7743o4يم حسن يم |بــــر| لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|تـــسنيم |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنسمه |لش|ف محمد محمد بــــرك|تـــ249423
ره|رضوى |لسنو ج|بــــر |لسنو238676 د|بــــ |لق|
علوم |لمنصورهمن|ر محمد ع ح|مد |ل|م|م||6845
89o843 معهد ف تـــمريض |سيوط ه|يدى |حمد محمود فرغ
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد |لسيد محمد صبــــ بــــرك8|5247
يم |حمد شح|تـــه|227|33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء ي |بــــر|
3|57o|تـــربــــيتـــ ع شمسغ|دتـــ رجبــــ محمود محمد
تـــج|ره ع شمسطه ع عبــــد|لمنعم متـــو347253
863o7||زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|عيل يوسف عبــــد|لعليم عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف حسن محمد |حمد |لزي|تـــ2636|2
معهد ف ص بــــ سويفحمد ه| عز|يم سنو |4324|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حسن |حمد محمد262495
238o72تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــسنتـــ ه| بــــخيتـــ فهيم
وف|تـــعمر مصط عص|م |لدين محمود |ل73|4|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
زر|عه |لمنصورهحمد نبــــيل |حمد مر عر|بــــى|24|675

57o9|فتـــ جبــــره ثــــ|بــــتـــ |يوبــــ كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
ره|ء عل|ء محمود محمد|333|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

477oo9 |طبــــ |ل|سكندريهسل محمد ري|ن عبــــد |لر
7o5698بــــي |لحديدى ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لعزيز |لسيد |حمد |ل م |لع| 
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طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن عم|د |لدين |لسيد سليم8|9248
8o75|7يم |حمد |د|بــــ |لم |ل |ء |حمد |بــــر|

يم9454| علوم |لفيوميوسف مصط محمود |بــــر|
|د|بــــ |لم |نوره|ن |بــــوبــــكر حج|زي عبــــد|لسل|م92|5|8
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد |لغريبــــ محمد يوسف247|25
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمحمد ع|دل |لشح|تـــ عبــــد|  |د|43563

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومنهله ع|دل |نور عمر85487
7o3o6د|ر |لعلوم |لفيومع مصط |حمد عبــــ|س مهد
3|84o|ره|م حم|ده محمد عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|

د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه جم|ل ك|مل حس ر|شد55496|
9o8|3|  د|بــــ سوه|ج|بــــه | خلف محمد محمود
9o525تـــج|ره بــــ سويفثــــروتـــ عبــــد |لمنعم حس عبــــد |لحليم

د|بــــ دمنهور|شيم|ء مصط عبــــد |لونيس محمد|49974
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|ميه محمد فوزي مد |2647|
رهنور محمد ع|شور |حمد مر46324 زر|عه |لق|

بــــي 682442 تـــمريض |لمنصورتـــ ند |لسيد |حمد عبــــد | |ل
49|98o|د|بــــ |سو|ن|سم|ء |يمن صل|ح عبــــد| |بــــوزيد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيتـــ |حمد سيد عبــــد |لعظيم|62442
6o6|3o|طبــــ ع شمسحمد محمد |لنور محمد فنون
يم محمد ذ حس 2|6294 حقوق |لمنصورهسع|د |بــــر|
زر|عه مشتـــهرمنتـــ | |س|مه محمد عز |لدين326892
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لحميد كرم كرم عبــــد|لوه|بــــ جن3|64|4
5|6|o4طبــــ ع شمسل|ر| ع|طف فنجرى طنط|وى
43|68oره|نشأتـــ ن| نجيبــــ شنوده عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|يدى عل|ء|لدين عبــــد|لحميد |بــــوكيله478283
8o8264 تـــج|ره بــــ سويفم|دل ف|يق |سطف|نوس حن
8o7298يم سل|مه محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحسن |بــــر|
لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|م|ركو عز لط س|ويرس28693|
|3o9o4رهعبــــد |لرحمن حس |حمد عبــــد |لر|زق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ن| ن| مرقس حن|236546 تـــربــــيتـــ حلو|نم
|د|بــــ طنط|محمد جم|ل ح|مد سند س|بــــق433796
تـــ|محمد وجيه حسن بــــسيو مني529693 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن حمدى محمود عوض ع|مر|248953
4oo536تـــج|ره |ل|سكندريهسهيلتـــ عيد عي ص|لح
25o|28يم عثــــم|ن يم |حمد |بــــر| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|منيه |بــــر|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه مصط محمد محمد|58663|

558o6|علوم حلو|نمنه محمد فرح|ن عبــــد |لجو|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم محمود خلف عبــــد|لوه|بــــ سويلم34|4|6
ره|منتـــ | |لجزو محمد عبــــد |لفتـــ|ح|6343| د|بــــ |لق|
272o23| ه فرج محمد فرج |لعفي تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم
|257o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل عل|ء |لدين عثــــم|ن عبــــد |لبــــ| ج
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معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومم | محفوظ حن| جرجس|6632
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لشح|تـــ عطيتـــ |حمد|628757
9o3832 ر طلعتـــ محمد |حمد ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جط| ع| 
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف س|مح |حمد محمد يوسف59|266
4o4|66يم حسن |لجندى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مصط ممدوح |بــــر|
634o86تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد ص|بــــر محمد مو
|46o66د|بــــ حلو|ن|ه|جر |حمد عز |لدين جلع|ن
يم |لديبــــ|25968 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــريه|م جم|ل |بــــر|
رتـــ|ند| معتـــمد شح|تـــ محمد342839 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيه فهيم وص|ل ط|حون|895|27
د|بــــ د |ط|سم|ء ن| عبــــد |لمنعم مسعد كم|لو|62272
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف محمود عبــــد|له|دى عبــــد|لحميد4355|3
تـــج|ره سوه|ج |ر صل|ح |لدين عبــــد |لحميد فكرى482635
5|o5o|تـــج|ره دمنهورمحمد أحمد ك|مل ص|لح
4o8397|حقوق طنط|سل|م محمد عبــــد |لجو|د  |ره
د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م |حمد عبــــد |للطيف عم|ر|9|98|4
ف|777723 ف عبــــد |  علوم |لزق|زيقحمد 
|289ooتـــج|ره ع شمسمحمود |يمن فتـــ عبــــد| لرحمن

رهمصط جم|ل ع حم|د44443 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م عبــــد|لمبــــدي خليفه محمود833685
2386o2|رهسم|ء سيد حسن عثــــم| عثــــم|ن صيدله |لق|

369o4ره|من|ر ع|دل تـــوفيق عبــــد |لر|زق د|بــــ |لق|
|2284o|طبــــ حلو|نحمد تـــ|مر ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لحميد

يم حسن حم|د محمد|74|85 حقوق بــــ سويفبــــر|
33o2||تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|تـــ محمد محمود محمد
4|3o99تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف |لصعيدى
6o9988|يم خليل يم نور ص|لح |بــــر| صيدله |لمنصورهبــــر|
علوم ع شمسم|يكل مكرم يوسف رزق يوسف22||4|
9|o392 ر خلف عبــــد|لحميد خل|ف ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــ| معهد ع| 
ه مو فتـــح | مو دي|بــــ|8769|4 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم
علوم ع شمسم|دون| عم|د عزيز |م |32246
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمرو|ن فتـــ عبــــيد |لخمرى254742
تـــج|ره طنط|حمد مجدى عبــــد |لق|در شكر|2|23|4
ر حسن |س|مه حسن59949 وف|تـــط| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

248|2o علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسل محمد فكرى محمد مر
د|ر |لعلوم |لفيومسم|ء مو ص|لح محمد|643376
ندستـــ ع شمسمحمد مجدى |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح|763|3
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط سيد عبــــد|لخ|لق فر|ج2|3396
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ع رمض|ن ع2589|2
5|352o|تـــج|ره دمنهورحمد |بــــو|لمجد محمد ش|كر
4454o7تـــج|ره دمنهورخلود خ|لد محمود س|لم
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حقوق |لمنصورهع|دل |ل|م|م ع |لسبــــخ|وي696254
9o3775 علوم سوه|جعبــــ يس |بــــو|لق|سم فرغ
يم839927 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سحر محمد |حمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهم مصط |لسيد رزق |لطنط|وى|86|697
4o3|66تـــج|ره دمنهوريم محمود محمد عبــــد |لرحمن |لجندي
77o9|3|يم محمود |لسيد محمود د|بــــ |لزق|زيق|منيه |بــــر|
7o36o4تـــج|ره |لزق|زيقند ع|دل عبــــده ح|مد |لجمل
يم |حمد76||26  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه محمد |بــــر|
52o8||طبــــ بــــيطرى دمنهورخلود رض| عي عبــــد |لعزيز عسل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمؤمن |حمد عمر محمد|78955
64o454يم عبــــد |لفتـــ|ح يح متـــو |بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــر|
9||9o8 حقوق سوه|جفهد بــــغد|دى حس محمد
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء س| رش|د فوده||25662
5o483oزر|عه طنط|ه|جر محمد عبــــد |لر|زق حسن ص|لح
رتـــ|يه محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع |26|845 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفممدوح محمد |لحبــــيبــــي عبــــد|للطيف4253|8
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى محمد عبــــد |لمعتـــمد رمض|ن محمد862|44
تـــج|ره ع شمسمصط محمود عبــــد|لحميد محمود |لك|829|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر شح|تـــه فتـــ |نور غنيم626738
د|بــــ |سيوط|بــــسمه ع|دل جورج تـــ|درس  877239
تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم |لعربــــى |نور محمد 897796
78o369يم عبــــد |لمنعم نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود محمد |لسيد |لسيد نمنمه687662
8966o3|ه |س|مه محمد ج|بــــر رضو|ن تـــج|ره سوه|ج  م
85ooo9|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جي|د محمد عثــــم|ن عوض
4o75o9تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم عل|ء عد صليبــــ و|صف
|5o973|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ء عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز
5oo956د|بــــ دمنهور||ء عبــــد|لو|حد عبــــد|لرحمن مقيدم
||97o6وف|تـــعمر محمد عبــــد |لعزيز محمد مشهور وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
فنون جميله فنون |ل|قسهيله حسن عثــــم|ن حسن 895768
يم783286 نوعيتـــ |لزق|زيقنور| ع حسن إبــــر|
|536o5تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه خ|لد ص|بــــر ربــــيع
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــه |لسيد محمد |لديبــــ268948
ي عبــــد|لع|ل دي|بــــ42|483 د|بــــ دمنهور|دير ي
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــسمه عبــــد|لن| |حمد رسل|ن68|825
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر سل|مه كم|ل |لدين رمض|ن |لحن 259776
4894o5ي |لسيد محمد حقوق |ل|سكندريهنرم خ
88527o طبــــ |سيوطر|ن| حس ري|ن من|ع
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد رمض|ن عبــــد|لحكيم حسن  5546|9
ى ع |سم|عيل 884736 تـــج|ره |سيوطمحمود خ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنتـــ | |حمد محمد محمد بــــعجر98|7|5

Page 398 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم محمد697327 ه محمد عثــــم|ن |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|لوج ط|رق محمد |لسيد حس عجيبــــه765789
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دييه محمد |حمد محمد |حمد|75|272

2695o| د|بــــ حلو|ن|يم|ن حس |لسيد حس
9o3762 عل|ج طبــــي قن|ريه|م محمود محمد محمد
5o5274| ر |حمد محمد حس م م| تـــج|ره |ل|سكندريهد
273oo8ى |لسيد يونس تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسهيله خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|رين| سعودى فه عطيه252664
ر عطيه637856 تـــج|ره |لزق|زيقس|ره سم عبــــد |لحميد |لط|
5o3979|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكريم |حمد صبــــ محروس |لسم
64o652|طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد محمد عبــــد |لغ محمد |حمد
6o7659ف محمد أبــــو ليله كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفتـــسنيم أ
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد طه محمد طه خليل|525875

|548oين رشدى |لسيد محمد لسن ع شمس|ش
87o693|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد حس ح|مد حسن
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخكريم مدحتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز كلش438677
ف سعيد عبــــد |لمجيد629845 د|بــــ |لزق|زيق|يف |
6o4863طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن محمد ف|روق محمد شلتـــوتـــ
|د|بــــ طنط|م صبــــ |لسيد سليم4278|4
|5o46|| |رهحمد فر|ج |حمد عبــــد |لع ندستـــ |لق|
3|9oooره|نردين حس رشدى غط|س د|بــــ |لق|

 |حه وفن|دق |لفيومند| محمود عزيز مو3|686
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــيشوى روم| ف|يق عبــــد|لملك |88739
68375oطبــــ |لمنصورهحمد ع|طف رمض|ن شعبــــ|ن |لفيو
معهد ف ص بــــنه|ن|ديه |حمد محمد |بــــو |لهوى253249
6|89o9علوم ج|معتـــ د |طنوره|ن |يمن حس |بــــو عيد
علوم |لمنصورهأمنيتـــ شكري محمد |لدفر|وي352||6
تـــج|ره |سيوطمن|ر حسن سيد محمود |89234
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن و|ئل عبــــد|لصبــــور عفي ||26732
27o4o2ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |يمن محمود محمد نص|ر
88oo78 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم ر|فتـــ فخرى  |د
يم |لسيد |حمد|26728 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنبــــيله محمد محمد |بــــو|لنج|9|2497

نوعيتـــ |لفيومسحر رمض|ن محمود شعبــــ|ن ع97||9
ثــــ|ر |لفيوم|نوره|ن ش|مل حسن عليوتـــ عي779895
34468oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رضوى سيد رجبــــ سطو
46557oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد رمض|ن محمد ص|بــــون
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريششمس جم|ل محمد عزتـــ |لرف| 768587 معهد ع| 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | مصط |لسيد |بــــو|لعل|256467

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |دتـــ جم|ل |حمد ص|دق|8697
44oo47 د|بــــ كفر |لشيخ|س| صبــــ شح|تـــه عبــــد|لغ
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لس |88368 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم|رين| ر|فتـــ نعيم ك
25o293|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدل|ء فريد محمد |لجز|ر
تـــج|ره بــــور سعيدكريم ط|رق ج|بــــر عر|بــــى عبــــد|لمجيد|76274

نوعيتـــ |لفيوممن|ر ص|لح عم|ر عبــــد|لتـــو|بــــ||686
487o|oحقوق |ل|سكندريهعمر جم|ل محمد فريد عي
د|بــــ د |ط||ء مغ|ورى محمود مغ|ورى|356494
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع ص|بــــر ع فؤ|د محمد |لنق|52467
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــد | محمد عبــــد | محجوبــــ695624
|53o48|ندستـــ حلو|نحمد ط|رق |حمد عبــــد |لعليم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر ع محمود عمر مو483794

تـــمريض  بــــ سويفحم|ده عبــــد |لعظيم |سم|عيل |حمد 56473
صيدله بــــ سويفين رجبــــ عبــــد |لغ رمض|ن825|6

ف محمد عبــــد |لحليم9|4762 تـــج|ره دمنهورنور|ن أ
جيوس443|5 علوم بــــ سويفمرثــــ| رؤوف فرح 

يم626848 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم|رين| من وليم |بــــر|
5o578 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد حمدي عوض تـــر

يل ج |لزق|زيقسل |س|مه عزيز عبــــد |لعظيم بــــيو99|777 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |لزق|زيقرحيم عبــــد |لمقصود |لسيد شنبــــ44|752
25724o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء سعيد عبــــده شلبــــى

6o597|ه عبــــد |لن| محمود عبــــد |لفتـــ تـــمريض  بــــ سويفم
علوم طنط|منه | حسن عبــــد | مبــــروك حسن425427
|46o|5يم ع ره|س|رتـــ حمزه |بــــر| د|بــــ |لق|
|329oo|يم |لجخه معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه ع |بــــر|
رهشهد وليد محمد ز4396|2 حقوق |لق|

حقوق |لفيومف|طمه شعبــــ|ن عبــــد|لستـــ|ر حمد3|645
77693oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنوره|ن سم محمد عبــــد |لمقصود
7o2o29 لس |دو|ر بــــولس حبــــ معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــك

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمه| ن| خميس محمد56267
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطجيه|ن محمد حس عبــــد|لكريم 883988
6344o8|ثــــ|ر د |ط|حمد بــــل|ل عبــــد|لعزيز ع |لسيد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |يمن |حمد محمود صل|ح|82|334
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نخ|لد ي| عبــــد|لحميد علم |لدين245695
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم رض| حليم شح|تـــه5324|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن |س|مه محمد سعد |لدين97|8|2
6o3582|ف حسن بــــو|دى ه | معهد ف ص طنط|م
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفوزيه محمود عبــــد|لعزيز محمود257267
354o8oكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسدين| ع|طف عبــــد|للطيف عبــــد|لرسول
تـــج|ره |لمنصورهخلود جم|ل محمود |لك|شورى675887
25948oح|ن آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|بــــه ع بــــكر 
75698o|يم حسن ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطدى رمض|ن سيد ن 97|886
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علوم |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحيم عبــــد782236
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عم|د|لدين محمد ورورى عبــــد||24729
443479| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلسعيد يوسف محمد |لمر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكرستـــ | مجدى فرج غبــــري|ل6|65||
رتـــمحمود محمد |بــــو|لفتـــوح محمد226858 علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره |سيوط |ء محمود حل محمد6|8566
يم|77726 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط محمود عبــــد | |بــــر|

كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفحمد حسن |سم|عيل خليل|98|59
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود مجدى محمد محمد سل|مه||6372
|452|o |ف عبــــد |لجليل عبــــد |لك رهحمد | حقوق |لق|
لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|خ|لد محمد ع عبــــد |لمجيد845|75
4o5o92د|بــــ دمنهور|محمود رش|د محمد عيد عبــــد|لع|ل
6o438|يم شح|تـــتـــ ندستـــ كفر |لشيخمصط سعد محمد |بــــر|
6oo626يم حم|دتـــ لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|وليد محمد مختـــ|ر |بــــر|

ل|ل غنيم7453| رهمريه|ن مصط  تـــج|ره |لق|
طبــــ طنط|محمد محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح ع429968
442547| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخكر|م رض| عبــــد |لصمد عبــــد |
87o|39ندستـــ أسو|نمحمد شكري عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
يم |لتـــمس|ح4839|6 علوم ري|ضتـــ طنط|ندى |لسيد محمد |بــــر|
8oo288إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىك|تـــي| فيكتـــور مكرم ص|دق
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|نوبــــ عزي نعيم جبــــره|827433
5o5736زر|عه |ل|سكندريهمكرم رض| عبــــد |لكريم محمد
تـــمريض |لم | بــــيشوي جرجس ز حن|852744
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسميسون محمد منصور محمد|75859
ف محمد سليم|ن محمد|525859 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |
424|6o|تـــج|ره دمنهورش|دى م|جد عبــــد |لع| عبــــد |لر
4o53|4تـــج|ره طنط|محمد مجدى محمود حسن ثــــ|بــــتـــ
48o222تـــمريض |إلسكندريتـــ ع محمد ع عثــــم|ن
4|o|99|ح|ن |د|بــــ طنط|حمد صل|ح عبــــد |لنبــــي 
43|7|oصيدله طنط|لسيد محمد |لسيد عبــــد |لمجيد لموض
حقوق |لمنصورهص|بــــرين سيف |لدين |حمد محمود754765

حقوق حلو|نحس|م ربــــيع عيد ربــــيع37444
تـــج|ره بــــ سويفس|مه رجبــــ عبــــد |لسميع ح|فظ|32||6
د|بــــ بــــ سويف|سهيل| عص|م |لدين ص|لح طه97|56

ى683||4 تـــج|ره |سيوطيم محمد عزتـــ |لبــــح
يم محمد52827 حقوق بــــ سويفدين| ربــــيع |بــــر|

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد رض| حسن رضو|ن|6|25|3
7757o7تـــج|ره |لزق|زيقيوسف عمر محمد محمد
يم322628 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى محمد من|ع |بــــر|
35o482علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد حس ع س|لم

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن جم|ل محمد عبــــد |للطيف58748
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ه |حمد محمد |لسيد|8|242| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ش|م محمد3439|3 ندستـــ |لم |رحمتـــ |حمد 
|2o756لس مجدى |سعد مو لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|ك
64o525 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمد محمود حس عطيه حس
26o444طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــند عبــــد|لحليم |لسيد عبــــد|لحليم سويلم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ع|طف ع حمزتـــ عبــــد|88||62
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهندى رمض|ن فؤ|د سعيد423594
تـــربــــيتـــ |سيوطوق قر مصط ك|مل 7598|9
783|9oيم رتـــ|سمر محمود عبــــد |لرحيم إبــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر266442 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى ع|دل محمود محمد جو
85o453|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد محمد عبــــد| محمد
د|25|338 د حل مج| ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد مج| معهد |لصفوتـــ |لع| 
رهمحمود رمض|ن يونس عطيه|3756| علوم |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريج ع|طف خلف ع غنيم|475926
22o659خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومشهد محمد محمود عبــــد|لح|فظ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حمدى عبــــد|له|دى |لع|بــــد||24556
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر س|مح محمد تـــوفيق بــــلبــــول487296
529o93|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يه|بــــ عزتـــ فرج
52|3o7|تـــربــــيتـــ دمنهور|ء محمد سعيد |حمد ج|د |لربــــ
تـــج|ره بــــور سعيدر| | محمود محرم محمد |لش|ذ683235
تـــربــــيتـــ |سيوطريم خ|لد ع محمد  883327
صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لخ|لق محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|6|4277
ه فرج رمض|ن عبــــد|لعزيز عك|شتـــ346|52 طبــــ بــــيطرى دمنهورم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه |حمد حسن نص|ر|25725
تـــج|ره |ل|سكندريهنرم محمد شلبــــي ش|ور4536|5
تـــج|ره ع شمسمحمد سعد محمود محمد سم|حه37244|
78492oيم د|بــــ |لزق|زيق|نغم محمود محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد محمد تـــوفيق صد |328792
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــشيم|ء لط |بــــو|لنج| محمود 2335|9

د|بــــ |سيوط|سيف ي| سعيد |لسيد43655
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسندس وليد مصط حسن363445
تـــج|ره دمنهورند خ|لد عبــــد |لحميد |بــــو ج|موس497685
9oo5o8 د|بــــ سوه|ج|بــــسمه رفعتـــ رمزى خله
ندستـــ د |طعص|م |حمد عبــــد |لـله |لسيد|بــــو |لرج763|62
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــري|ض عبــــد|لن| ري|ض محمد |لسحي526929

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويف|ء رمض|ن ر| محمد|55792
د|بــــ |لمنصوره|مريم و|ئل عبــــد |لرحمن بــــره|م محمد|67852
تـــج|ره ع شمسك|رين بــــولس لبــــيبــــ رزق |39545|
|3o94|رهمحمد ن |لدين |حمد محمد حقوق |لق|
8327ooكليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نخلود سعيد بــــش محمد
طبــــ ع شمسمحمد صل|ح محمد طلعتـــ عبــــد |لحميد عك|2285|
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كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسه|جر محمد |لسيد |سم|عيل محمد326727
25o58|معهد ف ص بــــنه|رحمه محمد |لوص|ل عبــــد |لعزيز |بــــو حبــــيبــــتـــ
يم محمد235859 ره|عل| ن|در ع |بــــر| د|بــــ |لق|
5o9766|طبــــ بــــيطرى فرع مطروححمد يح |حمد محمد |لحمر|وي
ره|ف|طمه |س|مه محمد ح|مد|23899 د|بــــ |لق|
68858oر محمد من محمد حسن ندستـــ |لمنصورهم|

4|38oرهخ|لد محمد |لسيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
||5oo8| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نج|نو ميشيل ميل|د رزق
يم سيد|348234 تـــ خ|لد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
4o63o7تـــج|ره دمنهوري|سم عبــــد|لرحمن حسن حسن
|2o349|رهفلوبــــ|تـــ صفوتـــ عوض | حن طبــــ بــــيطرى |لق|
23o846|رهلسيد سعيد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
8298o6ندستـــ |سيوطه|دي خ|لد فهيم ق|سم محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|ري سم فريد سعيد823325
د|بــــ |سيوط|خلود صل|ح ثــــ|بــــتـــ |حمد سيد 893495
6o|o9|ف |لص|وى منصور حمزه كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمحمود أ
|3|46oرهمو فتـــ مو عبــــد |لع|ل حقوق |لق|
78|o29تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو |حمد عبــــد |لرحمن |لسيد
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عمر عبــــد| عمر حس |979|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه عنتـــر منو محمد|53722|
د عبــــد| عبــــد|لوه|بــــ محمود9236|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن|
تـــربــــيتـــ طنط|ندى |حمد سعيد منصور |لطيبــــى2639|4

زر|عه ع شمسفرحه جمعه |بــــو|لخ حس 24367
6o2526 بــــي |د|بــــ طنط|محمد |حمد محمد |حمد |ل
طبــــ |لمنصورهه|يدى |س|مه ح|مد |بــــو |لعن حندوسه675454
|لسن |لم |بــــسنتـــ |لسيد قن|وي فد|وي849943

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرريم محمد مصط |حمد|3383
6o6723 |ندستـــ |لمنصورهعمر فوزى |حمد |بــــو ن
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــيشوي سعد ن| جرجس3279|8 معهد ع| 
3277o|ر|ء عمر |حمد عمر محمد د|ر |لعلوم |لفيومف|طمه |لز
تـــج|ره بــــور سعيدندى ط|رق |حمد محمد عبــــد |لو|حد765824

63|7o|معهد ف تـــمريض بــــ سويف ميمتـــ سم عبــــد |لرؤف خليفتـــ
يم|64|782 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم| |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورزي|د ع|مر محمد أحمد ع|مر478677
4o|6o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نس خميس عبــــد |لص|دق عبــــد |لمو

69o96| صيدله بــــ سويفيتـــ يح رجبــــ يح
2294o8رهوق جم|ل |لسيد محمد تـــج|ره |لق|
7579o2| يم |لسيد ذ  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــ|ء |بــــر|
3449o5رهوف|ء محمود عبــــد|لر|زق محمد ن عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره طنط|وق س|مح محمد تـــوفيق س|لم6|34|4
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يه |لسيد نوح |حمد محمد|73|255
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يم عبــــ|س47|258 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لن| |بــــر|
7o7|76| د|بــــ |لمنصوره|يه حسن فكرى عوض |بــــو |لعن
ن| ع|زر |قل|ديوس |سحق838689 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف
|55|o6تـــربــــيتـــ ع شمسندى |لسيد ص|بــــر |لسيد
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حمد محروس عبــــ|س يم |92|759
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نريم |حمد ص|دق |حمد عبــــد|ل عي3772|2
يم ع |بــــو|لليل|854879 ف |بــــر| ندستـــ |لم |حمد |
د|بــــ |لزق|زيق|رو|ن محمد حمزه |لبــــ626693
يم524527 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد نور|لدين ك|مل فؤ|د |بــــر|
2|72oo كليتـــ |أللسن ج أسو|نندى |حمد فتـــ |م
6oo427 تـــج|ره طنط|شيم|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز مو
8976o8 صيدلتـــ سوه|جط|رق محمد ص|دق |حمد
68|425| ندستـــ |لم |حمد ع|دل محمد عي
648334| ه محمد |سم|عيل عبــــد | علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن رمض|ن محمد فض| ج52962
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمريم محمد |حمد طه7675||
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طزي|د شعبــــ|ن |لسيد حس|ن8289|6
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود جم|ل حس|م |لدين عبــــد|للطيف492|24
تـــمريض |سيوطعمرو مو عطيه عبــــد|لرحمن |88948
4o4872د|بــــ دمنهور|عمر محمد عبــــد |لنبــــى محمود
||7o|2 تـــج|ره ع شمسعمر يح |حمد بــــ
6o255oحقوق طنط|مصط |حمد عبــــد |لبــــ|سط |لمقدم
تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى مجدى محمد عفي ||52|2
8397o|ر د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مروه محمد |م |لط|
|434o5|ف بــــيو غ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى |
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم عبــــد |لسل|م |لسيد محمد جمعه79|695
تـــج|ره بــــنه|سه|م عم|د |لدين |حمد محمد خليفه349253
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــندى عوض متـــو عوض |ل |د2432|6

رهسل|م محمد ربــــيع خليفه|87572 طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن سم عبــــد|لمع محمد رف223489
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدل|ء محمد |حمد عبــــد|لنبــــي|849773
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يسن س|مح يسن عبــــده محمد |لبــــدرى762243

وف|تـــ|كرم جم|ل ع|بــــد خ 82558 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6752o|حقوق |لمنصورهمن|ر ن سعد | |حمد صقر

رتـــ|نوره|ن |كر| جمعه |حمد سليم|ن 5|429 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد كرم لط عمر829382
ر|226|45 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميم|ن سعيد |حمد ز|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عم|د عبــــد |لمنعم مصط مصط 764384
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر محمد محمد حس شح|تـــتـــ5|4983
علوم |لمنصورهلسيد محمد رش|د عبــــد |لد|يم حسن 9|6863

54o|3حقوق بــــ سويفس|ره صبــــ محمود حل محمد |لك
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9o42|5|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه محمد عك|شه محمد
|453o4يع رهمحمد حس محمد |بــــو  تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |سيوطعمر عد ش|كر وزيري863428
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|لسيد فيصل |لسيد فرج يوسف|487876
5298o7زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد مصط أحمد عز |لدين
رهمريم عمرو ممدوح عبــــد |لق|در23952| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقعمر كم|ل لط محمد عبــــد |لرحمن696968

وف|م|جد ي ص|دق غبــــري|ل|5273 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o8224ق|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| |لسيد محمود |حمد |ل
معهد ف ص |سو|نسحر محمد عبــــد|لرحمن حق|ر846646
تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن جم|ل محمد عبــــ|س رف|5|5429
تـــج|ره |لمنصورهم ه|شم محسن |م ع طه|34|685

557|oتـــمريض  بــــ سويفعبــــد|لرحمن عبــــد |لتـــو|بــــ قر |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى خ|لد محمود حمد|ن253457
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ي| عو|د عو|د||3|328 معهد |لصفوتـــ |لع| 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسندس |س|مه جعفر حس 846787
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ص|بــــر عبــــد|لمؤمن |حمد سليم|349757
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمصط ن| |لدين ع |ن جبــــر ع 8||767
حقوق |لمنصورهد|رين حسن محمود حسن547|2|
ي64728 علوم بــــ سويفنوره|ن سيد سعيد خبــــ

89o564|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد حن محمود |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء حم|ده عبــــد |لقدوس |يوبــــ|236|4

4o7o39د|بــــ طنط|فرحه محمد |حمد جمعتـــ|
27oo82حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |لعلي طعيمه مع| سليم|ن
447o64ندستـــ |ل|سكندريهف|رس |س|مه محمد عبــــد | يوسف
2|3o|6يم محمد خليفه ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعل| |
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــغ|ده حمدى محمود |لخو253233
77954oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير خ|لد شح|تـــه محمود
69|o52|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمل كم|ل |حمد محمد
2|7o26ره|م | و|ئل عجيبــــ عز|رى د|بــــ |لق|
768o78معهد ف ص |سم|عيليهنور|ن فه محمد |لسبــــ| محمد
تـــج|ره طنط|حمد محمود سليم|ن عبــــده |لدبــــ|وي793|43
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |ل|ء محمد زي|ن شح|تـــه|8824|8
ندستـــ |سيوطمنتـــ | سم محمد |لسيد محمد527392
حقوق |لمنصورهس|ره فتـــ فتـــح | |لسيد شتـــ|496343
م عبــــد |لشهيد533687 وف|تـــبــــيتـــر ن|دي كم|ل سيد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم محمد23844| رهفرح سعد |لدين نبــــيه |بــــر| ندستـــ |لق|
9243o6  معهد ف ص سوه|جمؤمن محمد فر|ج حسن
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد كم|ل |حمد حس 2849|2
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدي عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن9|8385

تـــج|ره بــــ سويفنسمه مصط محمد عبــــد|للطيف59273
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ش|م عبــــد |لجو|د محمود|65585| ره/ري|ضتـــ|ء  زر|عه |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ف|دى جم|ل صبــــرى |حمد |لسعيد |3|5|69
5o8o4ف سعيد عويس ندستـــ |لم |وليد |

53o344يف ندستـــ |ل|سكندريهندي محمود |حمد |ل
7|o929تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ه| حسن حسن |لعل|وى
ندستـــ بــــنه|محمد عم|د|لدين عبــــد|لعزيز محمد |634797 كليتـــ 
45o2|5|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد ح|زم طه محمد سلط|ن
يم |لشيخ27375| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ محمود |بــــر|
6o64o|طبــــ حلو|نمجدى مصط عنبــــر |حمد عنبــــر
34o687 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمروتـــ  |ء |لدين سعيد محمد حس
بــــه7527|6 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ |ده محمد نبــــيه و
7757o6حقوق |لزق|زيقن|در و|ئل محفوظ زكرى
5o|53oعلوم ج|معتـــ د |طمحمود محمد رجبــــ يوسف
49o428د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|وف|ء عبــــد |لق|در حسن ع محمد
د|بــــ |لمنصوره|محمد رمض|ن |حمد |حمد رزق699987
9|223o| |ء ر|فتـــ عبــــد|لحميد ع حقوق سوه|ج 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مروه |حمد محمد |لسيد632857
78|29oندستـــ |لسويسعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |لسيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن |س|مه فتـــح | |لملي 253928
ند|وى محمد غ|677|54 زر|عه طنط|عبــــد |لرحمن أثــــ|مه 
يم رضو|ن سل|م477842 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|نوره|ن |لسيد مصط صل|ح |لدين 9|4325
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفريده محروس خ محمد مه 4547|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد |يمن محمد عبــــد|لص|دق محمد سل345962
معهد ف ص |سيوطريه|م نبــــيل |حمد محمد 879684
48o779|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنيف موريس عزيز مو حن
د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدي ع|دل عثــــم|ن |حمد|42|64
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىشنوده |لضبــــع مفرح |لضبــــع827864
|لسن |لم |حمد ض| محمد سليم|ن|76|854
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط ع محمد ع محمد475549
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهن| عبــــد|لمجيد عبــــد|لرز|ق محمد329684

6|o55د|بــــ بــــ سويف| عمر محمود عتـــريس
رهحمد خليل محمد خليل|837|4 طبــــ |سن|ن |لق|

265o96|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــر|م جم|ل صموئيل جريس سعيد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس| شو محمد محمد |لطبــــ|خ247269
يف|||2688 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء رمض|ن عبــــد|لعزيز |ل
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوف|ء ع|صم |بــــو|لفتـــوح غز|ل267524
د|ر |لعلوم |لم |صف|ء |لسيد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لخ|34476|
6o33|2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف محمد |لسيد |لبــــقرى
4o|967 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد | محمد محمد محمود |لرمسي
علوم |لم |عبــــد|لرحمن سيد محمد |حمد857767
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 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمرو|ن مصط محمد حس ع2|5262
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد جم|ل محمد عبــــد |لجيد ح|مد765|48
|27|o2طبــــ ع شمسه|جر |حمد ف|روق ع |حمد زغيبــــ
يم عبــــد|لعظيم عبــــد|لمطلبــــ56522 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد |بــــر|

63o748تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد صبــــرى مهدى كم|ل
||9o2oتـــج|ره ع شمسنور| ي| |حمد سعيد قطبــــ
33|98oد|بــــ بــــنه|د| | محمود عبــــد|لعظيم محمد|
يم |حمد حسن3|2236 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم محمد |بــــر|
75|69o|رهس|مر عم|د بــــولس حن تـــخطيط عمر| |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لفتـــ|ح  447342
يم مصبــــ|ح|446656 ندستـــ |لم |حمد جمعتـــ محمود |بــــر|
ف حس محمد جيل| 222|23 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |
تـــج|ره سوه|جحمد محمد محمود شو عبــــد |لخ|لق676732

حقوق حلو|نجه|د مجدي صل|ح زحل|ن5||64
686o9معهد ف تـــمريض |لفيومل |ء |دريس ن| محمد

882o32|تـــج|ره |سيوط  حمد ليثــــى منصور مختـــ|ر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ ن كم|ل |بــــوحجر269678
|د|بــــ بــــنه|ن|ديتـــ عبــــد|لفتـــ|ح ص|لح بــــدر7|6|35
صيدله بــــ سويفمنه | |يه|بــــ ف|روق محمد |لصو 65658

8823o7 د|بــــ |سيوط|ه|جر ص|لح فه عبــــد|لح|فظ
3244o3معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد| عبــــد|لمعتـــمد |حمد حسن
ر عبــــد |لغ عبــــد |لحميد 5287|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|سم ط|

6o35|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد رجبــــ محمد عبــــد |لجيد
حقوق |لزق|زيقمروه عم|د ف|ضل يوسف775937
حقوق ع شمسيتـــ محمد حسن محمد غن|م|355959
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع ي حسن محمد |لسيد4879|3
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديشيم|ء رمض|ن محمد |له|دي836454
نوعيتـــ بــــنه|لي |يمن حس محمد72|336
4|3o|3تـــج|ره طنط|فرح رض| محمد زغلول رمض|ن ج|د
44|o23تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم محمد مصط محمد
معهد ف ص |لمنصورهلعو رمض|ن |لعو حبــــيبــــ ح|مد|679645
بــــي 42||69 بــــي |لسيد |ل علوم |لمنصورهمصط |ل
زر|عه |لم |عبــــد|لرحمن عبــــد| عبــــد| ص|لح854353
6|487|| حقوق طنط|لسيد شعبــــ|ن محمد |لغندق
32o4|8كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسنور|لهدى حس|م حس ك|مل
6o4542تـــربــــيتـــ طنط|غ|ده حس عبــــد|لق|در محمد ع
تـــج|ره بــــنه|رضوه |مجد فتـــ طه |حمد267447
|345oo| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى س| محمد فتـــح
تـــج|ره |ل|سكندريهع عبــــد |لسل|م ع عرج|وى9|6|45
22oo67يم يم محمد كم|ل |بــــر| رهم |بــــر| تـــج|ره |لق|
69|o33يم فتـــوح تـــج|ره |لمنصورهصل|ح |لدين |لقطبــــ حسن |بــــر|
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356876| رهيتـــ حسن محمود عبــــد| طبــــ |سن|ن |لق|
|لسن |لم |يتـــ | عبــــد|لتـــو|بــــ سيد ربــــيع ربــــيع|8928|3
239o35|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء حس محمد سبــــ|ق
يم ع محمد |بــــوشح|تـــه9732|5 طبــــ |ل|سكندريهيم|ن إبــــر|
6784o9يم محمد جن|ح يم |بــــر| ه |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن
ندستـــ ع شمسعمرو عم|د |لدين عبــــد |لغف|ر |يوبــــ72276|
تـــج|ره |لمنصورهوص سم حسن محمد عوض |699385
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخ |ده س| سم كم|ل محمد حج||768|4
د|بــــ |لمنصوره|رضوى محمد |لسيد محمد مرج|ن|93|68
7o|83||لف |لتـــج|رى بــــ|لمنصوره|يه |يمن تـــوفيق ع |حمد

د|بــــ حلو|ن|محمد مصط زيد|ن عتـــريس |لخو67|43
ى يونس يسن||6559 تـــج|ره بــــ سويفحمد ي
معهد ف تـــمريض بــــ سويف شيم|ء محمود حج|ج محمد62336

7o998|تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره رض| طه ع رمض|ن
782o68|يم |حمد يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
4772o5فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهح|تـــم محمود |لسيد |حمد كتـــوتـــ
ندستـــ |لمنصورهحس|م |بــــو |لفتـــوح محمد عوض تـــ|مر686479
|65o52رهه|جر قدرى عبــــد |لنعيم ع تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |يه|بــــ عبــــد |لحميد محمد778634
52o783|تـــ ع ح|فظ ع فص|د معهد ف ص |ل|سكندريهم
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقع |ء |حمد متـــو |حمد633546
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره رأفتـــ حس محمد|5|238
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر رجبــــ محمود |لبــــعل|وى284628
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد خلف رجبــــ محمد 2484|9

تـــج|ره بــــ سويفمن|ل |حمد ك|مل سلط|ن|32|5
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد شعبــــ|ن حسن فرغ عبــــد |لعزيز7|4872
6|697o|د|بــــ د |ط|منيه محمد محمد سم |لزيدى
علوم سوه|جوس|م ع|طف |لدردير محمد 323||9
847o89|تـــج|ره سوه|جلحسن|ء محمد |حمد شح|تـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عص|م |لدين محمد |حمد محمد|636|2
تـــمريض |لم | عبــــد|لمنعم سل|مه ع عبــــد|74|6|8
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسم|ء غربــــ|وي عبــــده خليل|3|8352

ف ع |حمد86|28 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررن| |
27o93oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |لسيد رح فؤ|د سليم|ن خليل
9o36|7 د|بــــ سوه|ج|محمد صفوتـــ ع محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|مه مصط |لسيد |حمد4|||69
4|o|3||حقوق طنط|حمد مدحتـــ |حمد ممتـــ|ز غر|بــــتـــ
622o66ق|وى  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم صبــــرى سعد محمد |ل
رهعمر ط|رق |حمد عط||45598| ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|بــــه محمد منصور محمد بــــكر2854|6
48o3|8|د|بــــ دمنهور|حمد عطيه عبــــد|لرؤوف سعد|وى
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6392ooتـــج|ره |لزق|زيقمحمد فؤ|د عبــــد|لعظيم محمد محمد
حقوق |لمنصورهحمد |لسيد ف|روق |حمد ع قوره|558|64
47532o|ندستـــ |ل|سكندريهيف خ|لد عبــــد|لمنعم |لبــــن
يم993|33 يم |لشح|تـــ |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|سه|م |بــــر|
84o|76|معهد ف ص |سو|نن مو ش|كر سل|مه
9|3o|2 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد ن| |حمد محمود ع| 
يم22929 د|ر |لعلوم |لم |يوسف ي| |سم|عيل |بــــر|

يم محمد239252 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|خلود عفي |بــــر|
يف محمد س| يوسف|3|6|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س|رتـــ 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده ط|رق ري|ض |حمد75572|
8o7435 يم عبــــد|لوه|بــــ ع صيدلتـــ |لم |مصط |بــــر|
يم عبــــد|لعزيز8344|2 ره|نورين محمد |بــــر| عل|م |لق|
427o2oزر|عه |ل|سكندريهوق محمد عبــــد |لعزيز ع دخيل
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|تـــ عص|م محمود |حمد محمد |لجندى66|224
75o727وف|تـــك|رول س|مح ميل|د جيد سل|مه وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
75o767كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسمر ط|رق محمد محمد |لسيد
يم||23325 د|ر |لعلوم |لم |ل|ء ط|رق دسو محمد إبــــر|
يم شح|تـــه635385 معهد ف ص |لزق|زيقربــــ|بــــ سليم|ن |بــــر|
صيدله |لمنصورهمحمد ع|دل محمد محمد |لعن| |69756
642o89تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقزينبــــ فتـــ محمد |لسيد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعمرو عص|م محمد ع|يد2882|5
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرو|ن عل|ء مصط محمود ص|لح7|4777
9o47|2 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه رمض|ن دي|بــــ محمود
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمه| مدحتـــ محمد |حمد خض 426727
يم سمرتـــ8|6844 يم |بــــر| يم |حمد |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر |حمد محمد سليم|ن عمر484645
|د|بــــ طنط|ي|سم محمد عبــــد |لعزيز |لق| 2932|4
5o4347تـــج|ره |ل|سكندريهمري|ن عص|م |نور صبــــ عوض بــــرسوم
ندستـــ د |طمحمود مجدي محمود |ل|سمر62|6|6
33839oحقوق بــــنه|دين| محمد |لسيد محمد شح|تـــه
7o7372 |تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــه|جر عص|م |لعدل |حمد |لبــــل
52952oتـــ|م|زن محمد عبــــد |لمجيد مصط |سم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريم حمدى |حمد محمد |بــــو |لنج|33|752
4768o7ر حقوق |ل|سكندريهجمعه سعيد جمعه جو

تـــج|ره بــــ سويفيتـــ ممدوح عبــــد |لحميد محمد|54788
تـــربــــيتـــ |سيوطفريده رض| حس عبــــد|لسميع  877639
68o439ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمود محمد عطيه
35o|73تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء ع |لسيد محمد
82o957علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــد|لرحمن |حمد |م رضو|ن سيد
63|9o|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د | محمد مختـــ|ر |م |بــــر|
يم محمد عبــــد |لق|در سعيد695969 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمود |بــــر|
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6|923oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد ممدوح محمد محمود سليم
3o8o3ف |حمد عبــــد |لق|در نده | ره|رو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

7o3738ري|ض |طف|ل |لمنصورهروى عبــــد |لخ|لق |حمد حل شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم|ريه|ن رؤف يوسف فرج248648
786384| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|مه مجدى يوسف حسن |لرم
ى عبــــد |لمو حسن رميح|56392| حقوق حلو|نحمد ي
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |حمد محمد سليم|267423

علوم |لعريش/ري|ضتـــط|رق ع|دل ع بــــديع32794
ف محمد عبــــد|لحميد||8235 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطند| |

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلبــــ سيد محمد شح|تـــه62|45
876|4o  ف كم|ل محمود علوم ري|ضتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن |
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طوق عبــــد|لفتـــ|ح فكرى عبــــد|لفتـــ|ح|35462
777o2|د|بــــ |لزق|زيق|وس|م |س|مه محمد حسن
5o68|9فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم محمد عو|ض حسن محمد
علوم ع شمسيمن محمد جمعتـــ يوسف323246
898875| معهد ف تـــمريض سوه|ج   يه سعد |لدين فهيم ن|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ن|ردين يوسف محروس غبــــري|ل843789
يتـــ|بــــ جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــومو284|45 ندستـــ طنط|م|
8o|836م ن |لدين عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف كليتـــ حقوق |لم |د
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفهد |يه|بــــ محمد طه34788|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دع|ء محمد فتـــ قطبــــ |لسيد |لجمل|3588
699o97 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعمر رمض|ن زينهم |لبــــي
|2|87oد|بــــ حلو|ن|ي|ر| جم|ل مصط عبــــد |لوه|بــــ |لعلي

صيدلتـــ |لفيوميف| |يه|بــــ نبــــيه ذكرى|||669
وس|78375 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحسن |لسيد مصط محمد در

545o6ندستـــ حلو|نمحمد خ|لد |حمد عبــــد |لعظيم
ش|م نبــــيه يوسف |بــــر239286 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيه | محمد 
697942| تـــربــــيتـــ |لمنصورهين|س عبــــد |لحميد محمود ع
ره| عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح سليم637255 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد سيد رمض|ن محمود |حمد344227
4|4o||تـــربــــيتـــ طنط|ند| |يه|بــــ |حمد فؤ|د |لشن|وى
معهد ف ص طنط|مل محمد عبــــد|لحميد |بــــوعكر|432967
44|4o7زر|عه كفر |لشيخعبــــد| منصور عبــــد|لحميد حسن |لحمر

25oo5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى محمد محمد عبــــد ربــــه
د|بــــ |لزق|زيق|ي|رتـــ عبــــد| |لسيد ع 6|6376
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس|م حسن محمد حسن |لسبــــع452544
4|4o36|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه ف|روق |لملي يونس سكر
4875||| |د|بــــ طنط|حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لوه|بــــ غ|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سمر رض| جمعه |بــــو |لعم|يم278476
ف سيد عو|د||34579 طبــــ ع شمسسل|م |
44o|47|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى عيد |سم|عيل |لتـــه
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6o3||7معهد ف ص طنط||ء ي| مصط عبــــد |لخ|لق |لش
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد مرو|ن عبــــد |لمجيد مرو|ن |لسعد 265268
علوم طنط|خلود خ|لد صل|ح |لسيد |بــــو عنبــــر432769
تـــج|ره |سيوطف|ديه فتـــ عبــــد|لمل|ك ميخ|ئيل  882554
يم|65|78 طبــــ |لزق|زيقتـــسنيم |بــــو |لمجد محمود |بــــر|
45o638يم عبــــد |لل ندستـــ طنط| |ده |يمن |لسيد |بــــر|
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ن|دى عبــــد |لفتـــ|ح محمد 7476|4

يم |33839 تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عبــــد|لستـــ|ر فرج |بــــر|
علوم ج|معتـــ |لسويسكريم |يمن رمض|ن بــــريقع255687
49o7|7نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهه|يدى حس|م |لدين |حمد عبــــد |لغ محمد عم
44463oتـــمريض كفر |لشيخسم|ح عبــــد|لحليم عبــــد|لعزيز محمد عبــــد
د|بــــ ع شمس| |م صبــــرى ح|مد |لسيد9653||
48oo67|تـــ|يوسف خ|لد |سم|عيل |لشبــــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6|566o كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشف|دي |حمد عمر فه
||54o6| ف |م يح عبــــد |للطيف حقوق ع شمسفرح |
معهد ف ص طنط|سمر محمد ح|فظ |لكفر|وي432263

ر|84863 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيفون ع|دل وحيد ز|
تـــربــــيتـــ ع شمسكريستـــ | عم|د وجيتـــ رزق |335248
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ي|ر| |لع|رف عد ع|رف843394
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم|رين| س|مح شو لط 272682
765o84ى ر|شد كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمريم خ|لد |حمد خ
فنون جميله فنون |ل|قبــــسمه خ|لد يوسف |حمد 898273
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رحمه خ|لد مشتـــهرى مشتـــهرى78||76
رهحمد حس|م |لدين |حمد محمد رمض235266 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o8558لسن ع شمس|عبــــد| محمد محروس عبــــد|للطيف طقيشم
7823oo|ندستـــ |لزق|زيقحمد فتـــ ع |سم|عيل
34o344علوم بــــنه|عمر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لسيد
تـــج|ره بــــور سعيدعمر |لسيد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |سم|83|765
2oo82رهسيف محمد محمود ص|لح تـــج|ره |لق|

تـــج|ره ع شمسحمد سم محمود فرج شح|تـــه|658|35
4o44o5د|بــــ طنط|حمد محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح خليفتـــ|
8|7o23| |تـــج|ره |سيوطحمد ع|مر عبــــد|لرؤوف خف
علوم |لمنصورهسم|ح عطو|ن |حمد عبــــد |لحميد عطو692859
233o98رهرحمه جم|ل |لش|ذ محمد حقوق |لق|
تـــج|ره |لمنصورهسيل | و|ئل عز  |د حن|682295
6|783o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طسم|ء محمد رض| |بــــو |لمع| مج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع|صم |م|م عبــــد |لمنعم عدوى ع782542
63||o9حقوق |لزق|زيقه|يدى رض| |لشح|تـــ محمود سل|مه
68|9o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــسنتـــ يسن محمد يسن |لخو
27o478تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد| عزتـــ |م |حمد رزق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ عمرو |لسيد محمد |لسبــــ|348247
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د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد سعد فتـــ |سم|عيل |لور |59|49
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمنتـــ |للتـــ ص|بــــر عبــــد |لوه|بــــ محمد52476

355o|2يم عبــــد يم صل|ح |بــــر| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسر| | |بــــر|
24323oلسن ع شمس|عل| خليفه فرج منصور سليم
تـــج|ره بــــنه|مؤمن جم|ل فتـــ عبــــد|لجو|د43|356
حقوق بــــنه|محمود عبــــد|لرحيم ملي |لسيد صوله262935
زر|عه كفر |لشيخعبــــ وئ|م محمد محمد |لصعيدى443738
حقوق د |طمحمد عبــــده تـــوكل حريز3|57|6
4528o7|تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد |حمد عر|بــــى عبــــد|لجيد عبــــد
34o632تـــج|ره بــــنه|يتـــ عص|م |لدين |م|م |لسيد شح|تـــه
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء محمد محمود محمد س|لم|436568
7oo888| تـــج|ره بــــنه|س|مه |لسعيد محمد عي
تـــ |حمد مبــــروك سعد|355855 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ويد| ص|بــــر محمد ص|بــــر|33883
يم |لرشيدى88|486 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|صفيه حمدينو |بــــر|
تـــج|ره ع شمسر|ن| عط| شح|تـــه |لقطبــــ شعبــــه||28|3
يم |لشحري3|5358 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسل ن |لدين |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| خ|لد محمد |سم|عيل رميح|264539
8|695oيم |د|بــــ |لم |ف|دي |سحق لبــــيبــــ |بــــر|
ندستـــ |لم |ي|د |سم|عيل حسن عبــــد |لمقصود|45577|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |لشيم|ء محمد فو عبــــد|لغ |5|8434
5o9oo|تـــج|ره دمنهورزي|د محمد محمد أحمد |لبــــدوى

رهمحمد ش|كر جمعتـــ سيد45459 تـــج|ره |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــسمه قطبــــ ر|شد قطبــــ34|252
783oo3|يم |حمد |لسيد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|
45o24||علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد فريد قطبــــ فر|ج ف|يد
|223o|رهفرح |سل|م م |لدين حسن تـــج|ره |لق|
حقوق ع شمسن محسن صل|ح حسن3244|2
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديخ|لد عبــــد|لموجود ح|فظ عبــــد|  2923|9
يم حسن64554| رهمحمد حسن |بــــر| ندستـــ |لق|
24478oرهفرج وحيد حفيضه نف|دى تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |شمونسميه جم|ل منصور محمد276943
25o49oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نه|ل |حمد محمد شبــــل |لزي|تـــ
4|43ooكليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قعل| عل|ء |حمد متـــو |لنبــــر|وى
76|o58 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسض غريبــــ نشأتـــ مصط
رتـــ|رحمه عبــــد| عز فرح|ن237473 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر محمد محمد محمد بــــدر676398

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عمرو شعبــــ|ن مر|د طه عيد42554
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م |حمد شلبــــي عبــــد|لفتـــ|ح|756825
تـــربــــيتـــ دمنهورسل جم|ل مسعود حسن يونس542495

5865oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |حمد |حمد عبــــد |لق|در
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ندستـــ ع شمسمحمد فتـــ ع |لسيد عبــــد|لوه|بــــ|372|2
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء حس |ل|م بــــره|م |لديس687362
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم محمد ع|بــــدين محمد4|8|22
8594o9|لس |يمن عبــــيد عبــــد تـــج|ره |سيوطك
3268o6|ره|م| عبــــد|لفتـــ|ح خليفه محمد ع|مر د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |حمدسل|متـــ3|7793
6o37o9 |د|بــــ |لمنصوره|عبــــد|لفتـــ|ح ي| عبــــد|لفتـــ|ح مو
رتـــ |لجديدتـــ|م |م فوزي |م 26365| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|ر| س| محمد ع سل|مه||4444
677o35يم د|بــــ |لمنصوره|ه|دى عص|م |حمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد سيد عد محمد8|234
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومريم حمدي |م عبــــد |لبــــ| 64656

6265o9ندستـــ |سيوطدى ي| رمض|ن مر
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م حسن حس عطيه |لمن 57|784
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد سيد ك|مل |لسيد حس|ن |772998
26537oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن س| عبــــد|لغ محمود
75o823ف محمد محمد حسن كحوش تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ |
7|7|o7زر|عه |لمنصورهد | حمدى محمد عوض | عبــــد |له
يف يوسف محمد عبــــد|765246 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمرو|ن 
|6o562تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيوسف |لسيد فرغ سيد
طبــــ كفر |لشيخحن محمد |لبــــسيو |لمنش|وى442586

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمصط من محمد محمود28336
طبــــ ع شمسمحمد ممدوح فتـــ عبــــد|لحليم267982

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود محمد م |لدين محمد4|2|6
رهحمد طه |حمد محمد عبــــد |لبــــ| |95|32 تـــج|ره |لق|

768|3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنوره|ن محمد ع محمد غيثــــ
2497|o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منه | عبــــد|لح|فظ عبــــد|لرحمن عبــــد
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد ص|بــــر محمد|574||9
278o85|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لشهيد عبــــد
تـــج|ره ع شمسسوتـــ مجدى فرج غط|س322873
8o945o |علوم ري|ضتـــ |لم |عمر ثــــ|بــــتـــ حسن عبــــد|لع
معهد ف ص |لمنصورهمحمد حمدى عبــــد |لسميع عبــــد |لع|ل689995
د|بــــ |لمنصوره|وف|ء رض| رزق محمد ع ||4|69
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منتـــ | ط|رق سليم|ن |بــــو |لحسن4666|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعص|م عبــــد |لحليم يح محمد |بــــو شنبــــ42543

4o5553يم محمد |لصعيدى د|بــــ |ل|سكندريه| |ر س| |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ند| محمد محمود و|266475
معهد ف ص بــــور سعيدحمد ن عبــــد |لخ|لق ع |لدين|3|6247
لسن ع شمس|رحمتـــ سم |لظريف عبــــد|لعزيز323569
4ooo64ر طبــــ |لسويسج|ل| |يه|بــــ محمد ع ز|
5o4|24حه وفن|دق |ل|سكندريهحن ممدوح محمد صديق عبــــده| 
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ندستـــ |لمنصورهع محمد سعف|ن ع محمد|69863
88o46o  |تـــج|ره |سيوطس|ندر| صبــــ سعد حن
|محمود |حمد محمد حس|ن|||867 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|زي|د محمد |لسيد محمد |بــــو|لخ |52687
ندستـــ |سيوطي|سم عص|م عك|شه عبــــد|لرحمن755345
زر|عه |لزق|زيقنور| عمر عبــــد|للطيف عمر635563
33|o37|صيدله |لزق|زيقيم|ن ع عبــــد|لحميد محمد
4o286| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند عبــــد|لل|ه نظ عمر عبــــد|لخ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجه|د خ|لد محمد ذ |لخربــــ|وى|68|27
ف مختـــ|ر فوده48|432 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيختـــ |
6ooo32تـــج|ره بــــنه|حمد أيـــمن أحمد عبــــد |لعليــم |لشـــه|وى
رتـــ|رغدتـــ محمد عبــــد |لبــــديع محمد |لسي625569 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط عل|ء |لدين مصط |حمد824657
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|زين|تـــ مدحتـــ فتـــ |لخربــــ|وى4|2499
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرو|ن ع|دل محمود طلبــــه بــــدوي685845
78|o56معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد حمدى ف|روق |لعج
|5o664رى رهزي|د ط|رق طوسون |ألز صيدله |لق|
علوم طنط|نور|ن س| صبــــ أبــــو شعيشع439734
6o6256عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مجدى ع محمد مط|وع
علوم |لزق|زيقم |حمد ع |لعو ||5|642
352oo7 |تـــج|ره ع شمسزي|د حس حس ع |لملح
صيدله |ل|سكندريهبــــ|سل عبــــد|لكريم مصط محمود ش429423
2423oo|فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء حس خلف حسن حمد
89954o معهد ف تـــمريض سوه|ج بــــش|ى ن|دى صموئيل جيد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط |نس محمد عوده768565
يم845729 تـــربــــيتـــ |سو|نكريمه محمود محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخيوسف عمر يوسف محمد قر|عه98|475
4o2o6oحقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سعيد ع|طف سعيد سليم|ن عبــــد |لمل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر ج|بــــر محمد عبــــد|لمعز86974
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود حمدى عبــــد|لموجود |حمد334347
8837o| طبــــ |سيوطن|ن ج|بــــر ميخ|ئيل غبــــري|ل
49825oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــين صبــــرى تـــوفيق |حمد عبــــدربــــه
ندستـــ |لزق|زيقفتـــ ط|رق |لسيد محمد773939
|38o47تـــج|ره بــــنه|شعر|وى حل محمد عبــــد |لق|در
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| محمد عبــــده بــــدر|لدين255572
24735oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد |حمد لبــــيبــــ محمد عبــــد|لق|در
علوم بــــنه|ف|تـــن طلعتـــ ع ع ص|بــــر357484

ره|ع|دل ن| عبــــد |لخ|لق محمد فه 9849| د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لفيوممصط عزتـــ مصط سعد732|7

6||34o|نوعيتـــ طنط||ء مكرم عبــــ|س عبــــد |لع|ل
5238o3ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد كم|ل شلبــــى محمد ع
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يم محسبــــ عم|رتـــ|437795 طبــــ كفر |لشيخمنيه س| |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|سلسبــــيل |س|مه أنور ع |لني447488
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  له|م عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لحميد محمود بــــر543422
ر عبــــد|لعظيم|265956 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حميدو محمد م|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديفرحه سيد حسن محمد839574
يم بــــخيتـــ765562 يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهعو|طف سعيد محمود محمد خ 629426
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمنتـــ | حسن عبــــد|لحميد حسن |سم8723|6
5o3228| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندي عط| | محمد |حمد عبــــد
83o3o3|يم مص|در ق|عود |حمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
4o3887تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن جم|ل فتـــ محمد ع كش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد| حسن محمد233753
768o37تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد | عم|د |لدين عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن
ف حليم ص|دق|223699 رهيفل | تـــج|ره |لق|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد مسعود محمد |سم|عيل52|697
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ر محمد سيد سيد55723|

ره|ن|دين م|جد من حليم نجيبــــ6873| د|بــــ |لق|
ي|869489 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ن|ء حس|م |حمد خ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر عبــــد | محمد |بــــو |لحمد57376|
35|o88|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ي| عبــــد|لمنعم محمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| يف| عزتـــ ك|مل ميخ|ئيل|6|8872
842oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عم|د صبــــري |لشح|تـــ قديس
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|جر مصط حس محفوظ426434
يم خليفتـــ4528|4 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ممدوح |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمحمد ي| محمد فضل |لحربــــى349||5
92|o97 لف |لتـــج|رى بــــسوه|ج|خ|لد |حمد حمزه عبــــد|لمجيد
8o528oف صبــــري ص|دق طبــــ |لم |جورج |
86o78oحقوق |لمنصورهمحمد رفعتـــ عبــــد|لرحيم محمد
زر|عه طنط|س|متـــ سعيد محمود |لسيد |لشوره|427585
رهمن|ر مجدى محمود عبــــد |66867| صيدله |لق|
4|o55oيم محمد حقوق طنط|زي|د |حمد سعد |بــــر|
9o7597|تـــج|ره سوه|ج حمد محمد |حمد ثــــ|بــــتـــ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسلوى |حمد ع |حمد89|782
2|7o92 رتـــ|نور|ن محمد مسعد محمد |لمو قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم محمد |ل|شقر|762254 حقوق بــــورسعيدلسيد عيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن حمدى محمد م |لدين 486997
رهعل| خ|لد حس عثــــم|ن48677| علوم |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن ط|رق محمد |لصعيدي|256974
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنيه محمد تـــوفيق عبــــد|لع|ل|832364
نوعيتـــ بــــنه|س|ره رجبــــ رزق طلبــــه57|264
| صل|ح |م عبــــد|لجليل929|84 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي
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تـــ |بــــوزيد محمود |بــــو شعيشع محمد|43939 د|بــــ كفر |لشيخ|م
84oo7|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمن|ر عبــــده رشيدي محمدين
42o623|حقوق طنط|لبــــي خ|لد عبــــد|لعليم ح|مد عبــــد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد |بــــو|لمك|رم قدرى محمد4|37|5
صيدله |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|له|دى عوض محمد|76|442
9oo826 تـــج|ره |سيوطندى ض| متـــو عبــــد|لق|در
وف|تـــمنصور |حمد منصور بــــدوى|6|272 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
علوم بــــنه|محمد عبــــد|لمو |لسيد عبــــد|لوه|بــــ357344
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ط|رق محمود عبــــد|لرز|ق324634
رتـــ عبــــد |لرحمن ن| طتـــ محمد66326| تـــمريض |لق|

2o|97يكل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |س|متـــ عبــــد |لوه|بــــ 
تـــربــــيتـــ |لعريشنورس |حمد |سعد محمد767532

|868o|تـــج|ره ع شمسيه حمدى عي سعد
45o735ندستـــ طنط|ن|دين بــــدوى عبــــد |لفتـــ|ح شوشه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وليد ي| |لسيد محمد4|2652
52|8o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردين| |حمد عبــــد|لشفيع عبــــد|لم|لك
7o|896يم معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ع|مر محمد رض| محمد |بــــر|
42533o|ف محمد |لمل|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد رفعتـــ محمود عبــــد | ر|شد|3|432
5o3438 د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | |لسيد محمد محمود محمد |لشي
4o5863حقوق |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ عمرو مر مر
856o82ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |س|ره جمعه ع محمد
ى فخرى قديس|758489 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن ي
8o667oعلوم |لم |نجوي محمد |لصغ فرغ محمد
تـــج|ره ع شمسمصط |حمد محمد خليل28745|
5o344o ر عبــــد|لرحمن مو علوم |ل|سكندريهرو|ن م|
ندستـــ حلو|نحس|م مصط ع |لق|صد7|5297
لس جرجس نجيبــــ |سكندر359243 تـــج|ره ع شمسك
يم832687 تـــج|ره سوه|جعبــــد| عبــــ|س محمد |بــــر|
4o6|67حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــسنتـــ سعيد حن حمزه
62756oعلوم |لزق|زيقنوره|ن |لسيد عبــــد|لجو|د عبــــدربــــه
8||26oتـــمريض |لم | محمد طه فتـــ عبــــد|لوه|بــــ
|6o485|علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد كرم عبــــد |لرسول عبــــد |لسل|م

 |حه وفن|دق |لفيوممن|ر ن| ن|دى مط|وع فرج35|67
62524o| طبــــ |لسويسيح نبــــيل عبــــد | حل عبــــد
يم عرفه|39|2|2 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد |يه|بــــ |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|ره مصط |حمد مصط 847975
د|بــــ دمنهور|سم|عيل عبــــد |لجو|د محمدعبــــد|لصمد ه23|494
ر عبــــد |لمنعم محمد |لمو 685569 د|بــــ |لمنصوره|رش| م|
|3o883| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م ع|دل |حمد عبــــد |لبــــ
479|3oندستـــ |ل|سكندريهمحمد ح|زم محمد |سم|عيل فودتـــ
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تـــج|ره |سيوطيوسف مصط محمد مصط 7389|9
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد جمعه بــــدر|ن |لرف||68685
رهع حسن محمود حسن ل|ش 787246 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o6829يم |حمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| رمزى |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نه|د محمود نج|ر محمود826427
4ooo2|حقوق |لمنصورهه|جر مهدى عبــــد |لحليم |سم|عيل ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|كريم |نور عبــــد|لحميد عبــــد|لمع عبــــد523226
||86o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل سيد عبــــ|س محمود
حقوق |سو|نمروه |حمد سل|مه |حمد835887
2275o3رهمصط مجدى عبــــد|لمجيد قوشتـــي حقوق |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند| عبــــد |لرحمن |لسيد ش|ذ755479
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|رتـــ محمد س|لم حلف|وى338695
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| ه| محمد |حمد ش|كر|38|78
رون|25465| رون بــــرن|بــــه  تـــج|ره ع شمسيل|ري| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجه|د سيد محمد عبــــد|لوه|بــــ832474
ن|صف3774|5 زر|عه دمنهورصد ممدوح صد خ
ح|ن محمد333963 تـــج|ره ع شمسح|ن |س|متـــ 
حقوق |سيوطيوسف خ|لد عثــــم|ن |حمد 887344
7o7887تـــمريض |لمنصورتـــ ف|رس و|ئل |لسيد محمد طم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط |حمد عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحيم 9|8846
77o|o||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقكم|ل عم|د كم|ل محمد |لسيد بــــرك
تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن محمد |حمد |م |38|899

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود محمد ع محمد36322
ندستـــ |لزق|زيقبــــه فتـــ ع مسل |لقرم| 774727
تـــربــــيتـــ |سيوطند كرم سعد غندور 878654
7o|o63ق|وى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط س|مح عبــــد |لحميد |ل
53o3|9 ندستـــ |ل|سكندريهخلود مسعد محمد |لط|ي
349o|5د|بــــ بــــنه|خلود خ|لد سيد عبــــد|لعزيز|

2|9o5رهسم|ح سيد عبــــد |لرحيم عبــــد |لل|ه حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
36o777|د|بــــ بــــنه|مريم مجدي حن| جرجس حن|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن فوزى |بــــو |لغيط سيد |حمد628527
2289o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم عبــــد|لسميع عبــــد|لحميد محمد
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمعبــــد| محمد |حمد |لحوي257928
68o987د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محسن ول|ء |حمد حسن طه
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود |حمد حل حس مهر|ن424972
4ooo74تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رى |دو|ر فه |دو|ر ز
9|493oكليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمورين ه| ش|كر |سعد
77o28oيم وقعبــــد | رض| محمد محمود إبــــر| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
وف|تـــمحمد |حمد سعيد محمد7284|| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
إعل|م بــــ سويفحم|ده محمد محمد عبــــد |لبــــ| 73654

8|o5|oتـــج|ره بــــ سويفم|رسلينو عم|د بــــولس عبــــد|لمل|ك
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63o2|3صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|ر محمود عبــــد |لنبــــى محمود ف|رس
67|2oد|بــــ |لفيوم|دير ع قطبــــ محمد

89|5oo|ديه يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس| سم|ء ح|مد فرغ  لم
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيه كم|ل حس سيد|562|5
ه حسن عبــــ|س |لسيد||6639 د|ر |لعلوم |لفيومم

889o23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسلوى شعبــــ|ن محمود ع
حقوق |لمنصورهمحمد ع|دل محمد مر763835
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود ف|ضل عبــــد|لرحيم حمد|ن44|833

4473o ره|م جم|ل ع محمد محمد |لملي د|بــــ |لق|
4957o|د|بــــ دمنهور|حس|م رجبــــ ع مو
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط محمد محمد فتـــ 832784
ره/ري|ضتـــغر|م أيمن ع عبــــد |لعظيم |لنحر|وى447467 إعل|م |لق|

67o58|بــــه ف عيد و تـــ | تـــربــــيتـــ |لفيومم
معهد ف ص سوه|جعد عبــــد|لرحيم مصط محمد 5|8998
83498oتـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىع عبــــد|لسميع ق|سم محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهلي جم|ل |بــــو|لفتـــوح شح|تـــه عبــــده|8|678
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسه|شم مصط ه|شم عبــــد |38374|
43o725كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوروق محمود محمود محمد دبــــل
8|oo47تـــج|ره بــــ سويفمريم ميخ|ئيل قعود نصيف
وف|تـــحن مدحتـــ عبــــد | دسو 32625| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o56o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|فرحه |حمد محمد سل|مه |سم|عيل
758o92|معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد عوده سليم|ن
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه ك|مل |لدسو |حمد |لدسو |37|685
علوم |ل|سكندريهيم|ن |م عبــــد |لفتـــ|ح عبــــدتـــ||43528
ل|ل عبــــد|لعظيم مبــــروك دسو 529422 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد 

يف شمس |لدين عبــــد |لجليل2|445 رهنوره|ن  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
68847oتـــج|ره طنط|كريم محمد |حمد محمد
تـــج|ره بــــور سعيدنورين مجدي |حمد حل منصور5258|6
87o255معهد ف تـــمريض |سو|نش|م |حمد مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر |س|مه مختـــ|ر حس 66939|
لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم | شعبــــتـــ نظم |لمعلوم||ء وحيد عبــــد|ل |حمد|853785
يم483264 د|بــــ |ل|سكندريه|وق |حمد عويس |حمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |حمد محمد عطيه شح|تـــه|627267
4ooo46ى يم |لز إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمريم |حمد |بــــر|
254o32| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد ع رمض|ن خ
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ س| عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد6|92|3
5o9997زر|عه طنط|محمد رزق عبــــد|لسل|م محمد ع
84o987 |معهد ف ص |سو|ننور| نبــــيل محمد عبــــد|لع
معهد ف ص بــــنه||ء عمرو مصط دي|بــــ|249786
7o7777علوم |لمنصورهكريم |حمد شعبــــ|ن مسعد يوسف
7o55o8معهد ف ص |لمنصورهعبــــد | محمد |لسيد حسن ع
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|3992o رهمه| محمد عبــــد |لعظيم ل|ش زر|عه |لق|
يم بــــسيو شتـــ|7382|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد رش|د |بــــر|
علوم |لمنصورهيم يح مسعد |لسيد محمد692727
علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد صبــــرى ك|مل عبــــد |لجو|د546|3|
7oo72|صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد عبــــد |لرحمن قرمد
لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن محمد سيد ع 45475|
7o7|75|حقوق |لمنصورهيم|ن |يه|بــــ رش|د محمد حسن
27o947 يل ج |لزق|زيقه|جر ط|رق محمد عبــــد|لحميد |لبــــر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخل|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمنعم ع |لرف443587
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندرو صليبــــ بــــقطر |سك|روس|24647|

5462oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد | مؤمن عبــــد |لعزيز محمد
86239o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء رضو|ن عبــــد|لغ عبــــدربــــه
638o94طبــــ بــــنه|حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لص|دق |بــــر
ف ف|يز عتـــريس232232 رهج| | ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ حس عز عبــــد|للطيف|944|34

رهسهر سليم|ن عبــــد |لبــــر سليم|ن4|256 تـــخطيط عمر| |لق|
نوعيتـــ بــــنه|يتـــ |حمد حسن ع عمر|356764
78|87o|رى تـــج|ره |لزق|زيقل|ء ن| |لسيد |لجو
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين ط|رق عد عبــــد | ع|47739

675o3 حقوق |لفيومط|رق محمد رف| ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مجدى ع|شور محمد |لفيش|وى347766

حقوق |لفيومحمد روبــــى |حمد محمد|65934
23o932|يم عصمتـــ ج|بــــر حمد|ن زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
78oo55ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نع سعيد حس أحمد إدريس كليتـــ 
246|o7|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد مصط سعد |لدين محمد ز|يد
رج692697 زر|عه |لمنصورهه|جر ع عبــــد |لغ حسن 
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |كرم عبــــد |لعظيم |بــــو |لسعود|764845
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ||بــــ|نوبــــ يوسف شكرى ند|258866
يم غزل|ن628|54 تـــج|ره دمنهورمحمد طلعتـــ بــــدوى |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن |لسيد طه |لبــــكليش||43388
34o575 علوم بــــنه|مصط مختـــ|ر جل|ل حس|ن
ف محمد بــــدير |ليم| |685694 طبــــ |لمنصورهيه |

رهحمد عمر عبــــد |لفتـــ|ح عك|شه|2|472 حقوق |لق|
ف محمد جعفر|697|| علوم ع شمسمحمد |
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | جم|ل ذ محمد ع499995
4o3288 د|بــــ |ل|سكندريه|حسن|ء جم|ل |حمد |حمد نم
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــرويد| صل|ح |سم|عيل محمود283458
4o7636إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىملك محمود محمد خميس محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسولي | جورج ص|بــــر ملك|227959
زر|عه ع شمسحس جم|ل ع محمد353674

396o2|ه طه عبــــد |لمو |حمد رهم تـــج|ره |لق|
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تـــج|ره ع شمسعزه رمض|ن |حمد محمد72385|
6986ooطبــــ |سن|ن |لمنصورهنور|ن ع|دل |لديس |لسيد عويس
يم ف|م||5|5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ثــــروتـــ |بــــر|
7o6253تـــربــــيتـــ |لمنصورهر| | محمد ع ع محمد
تـــمريض كفر |لشيخحمد حمدى ع |بــــو |لنج| |لحكيم|2|4364
تـــج|ره |لمنصورهعمرو ن محمد محمد|6|687
6387o2تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرويد| ممدوح محمد جل|ل سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لن| محسن عبــــد|لن| عبــــد68|4|6
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي عص|م |لدين |م |بــــو |لعن مصط |47524
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد|لعزيز |حمد |حمد حس ||674|2
527o65 |يم محمد |لغيط د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حسن |بــــر|
44|8o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعل| حس محمد عفي |لسيد فرج
ه محمد عبــــد|لرحمن صديق||89985 معهد ف ص سوه|ج م

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |لشي |سم|عيل |لسيد|27|8|
يم عبــــد|لرحمن953|32 د|بــــ ع شمس|ز|د ر|فتـــ |بــــر|
83|44o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لر| |حمد محمود
طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء عبــــد|لن| جودتـــ مقد|م |بــــر|354745
32598o| يم مصط رتـــ|يتـــ |سم|عيل |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ر| كم|ل عد جميل|8|7|8
رهس| سم |نور محمود عفي |لك|شف57|238 تـــج|ره |لق|

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد فوزى عبــــد |لص|دق|73249
5|578oطبــــ |ل|سكندريهعبــــ محمد محمد عبــــد|لسل|م منصور
تـــج|ره |لزق|زيقط|رق ع|دل طلبــــه محمد سيد |حمد629848
2685o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد حمدى محمود عبــــد|لع|ل
رهنوره|ن حس|م محمد |حمد35584| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7oo2o4ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن صل|ح عوض عطيه محمد
264oo5طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــه خ|لد فتـــ محمد عوض
يم |لسيد487589 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|دى ج|بــــر |بــــر|
5o5|46د|بــــ |ل|سكندريه|عمر |حمد ص|بــــر ع سليم|ن
44|44o| تـــمريض كفر |لشيخف محمد سعد ع |لمد

تـــ حن محمود فرج568|5 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخ
حقوق |سيوطر| | |حمد شد|د |حمد  4927|9
64o474 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد لط جوده |حمد محمد ش
تـــج|ره |لمنصورهمروه رض| |لسيد حسن مصط 694388
8o7565يم محمد تـــج|ره بــــ سويفمن|ر |حمد |بــــر|
د|بــــ بــــ سويف|مهر|ئيل ه| فتـــ ر|غبــــ998||3
33o95|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد مصط فوزى عبــــد|لمنعم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحج|زى سعيد حج|زى محمد عطيتـــ628552
علوم |سيوطم|ري|ن| لويس مجلع مسعد 885374
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى |حمد محمد فه ر|شد7|3543
26458oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوممريم س| رزق يوسف سليم|ن
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78oo43نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ن| سنو عطيتـــ
49o92||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م| محمد محمود |حمد عثــــم|ن
ف ك|مل محمد 896736 تـــج|ره سوه|جنوره|ن |
88|85o  يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمصط سيد عبــــد|لحميد |بــــر|
428|o3لسن |لم |منه | عبــــد|لعزيز عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|

|9o9|ن| محمد سيد |حمد صيدله بــــ سويفم
|د|بــــ بــــنه|سهيلتـــ ع فكرى ص|لح ع332659
يم مصط 339968 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ر ممدوح مصط |بــــر|
تـــ|محمد محمد عبــــد |لحليم ك|شف528642 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ره|بــــيشوى بــــطرس نعيم غبــــري|ل8887|| د|بــــ |لق|
883834| تـــمريض |سيوط ستـــ بــــدر ع|دل ذ
7o9285تـــربــــيتـــ |لمنصورهخ|لد محمد عوض |لمتـــو عم|رتـــ
42||ooنوعيتـــ كفر |لشيخم عبــــد |لفتـــ|ح بــــكر ع سل|مه
788o43|وف|تـــل|ء سيد محمود |لص|دق ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |ل|سكندريهحل|م حسن |حمد حسن محمد|425527
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسل |س|مه ع |لغريبــــ حس 623663
حقوق طنط|عل| أيمن مصط |لديبــــ644694
626o56|معهد ف ص |لزق|زيقس|مه |حمد محمد حسن ضيف
وف|تـــمحمد ه| محمد حس 774974 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد مصط محمود844977
86o273|معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفف فوزي عويضه جندي
92o227  تـــربــــيتـــ سوه|جم ع عبــــد|لع|ل |حمد
وف|تـــدين| |حمد حس محمد ح|فظ7|653| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
|د|بــــ طنط|حس سم حس س|لم |لبــــط 2464|4
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد |لسيد |بــــو زيد |لسعيد |لن|دى|694228
|454o6د|بــــ حلو|ن|محمد ن| عبــــد |لعظيم محمود
|لسن |لم ||ء جلبــــي محمد عبــــد|4682|8
627o46وف|تـــنوره|ن وليد مصط كم|ل عبــــد|لرحمن ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحسن|ء أحمد محمد أحمد جعفر496884

رهيم|ن مصط حسن حس محمد|44664 علوم |لق|
زر|عه طنط|حن|ن محمود مصط مصط عبــــد |6393|5
يم238553 رهسل عمرو مو |بــــر| زر|عه |لق|
4o2984تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نرضو|ن محمد ص|لح حسن
ندستـــ |لفيوممحمد |لسيد طه محمد |بــــو|لنج|ه طه|52958
6o99|9د|بــــ |لمنصوره|م| |ر |يمن |لمصل |لنقيبــــ
ندستـــ حلو|نسم| ي| ع |حمد22282|
479|oo ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد ط|رق محمد ع كليتـــ 

يم عبــــد |لكريم ع محمد28876 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكريم |بــــر|
856|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م عبــــد|لمعبــــود عمر فرح|تـــ

زر|عه |لمنصورهحمد محمد عبــــد|لعظيم محمدعبــــد |لنبــــي55|||6
4o|953د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ح|زم مصط ج|بــــر عبــــده سليم|ن
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لسن ع شمس|ملك ح|مد |حمد |بــــو |لي عبــــد |لحميد27749|
وقي محمود عبــــد |لمنعم مصط 28336| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |لسيد محمد |لغز|268334

تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط حس سعيد57987
75744o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسلحس سل|مه س|لم سل|متـــ
7o2828معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عطيه محمد عطيه سمك
27o494|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط محمد عبــــد|لصمد |لسيد س
348o79|تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد سيد |م|م محمود فتـــيح
2786o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى محمد عبــــد|لعزيز |حمد محمد عل
32683o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن عبــــد|لجو|د مصط عبــــد|لجو
زر|عه دمنهورحمد عص|م محسوبــــ حمزتـــ|2|23|5
ه كم|ل |م |بــــوسنه259588 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن
رهندى عبــــد|لمنعم ع عبــــد|لمنعم2|2367 زر|عه |لق|
63752oتـــج|ره طنط|محمد محمد ع مصط حبــــيبــــ
علوم |سيوطس|ره عص|م |لدين عبــــد|لرحيم سيد  4|8935
تـــربــــيتـــ |لعريشيه ه| محمد سل|مه ص|لح|52|768
4o|78|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د حسن |حمد |لسيد طه
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد فتـــ سعد محمد بــــسيو |8932|4

596o4علوم بــــ سويفشيم|ء جم|ل طه عبــــد |لسميع
م عبــــد|لق|در عبــــد|لحميد54963 معهد ف ص بــــ سويفن|ديتـــ |د

9o|393 صيدلتـــ |سيوطول|ء ح|زم محمود عبــــد|لمعبــــود
يم |بــــو كيله|3|4364 تـــج|ره كفر |لشيخحمد سعيد |لسيد |بــــر|
يم|694439 ه محمد سليم|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |لدسو عبــــد|لوه4225|6
تـــج|ره بــــنه|عمر ع محمد عبــــد|لسميع2699|2
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط ه| |لسيد عبــــد|لغ 333547
رهدين| عبــــد |لمنعم |حمد بــــدرعبــــد |لمنعم||572| تـــج|ره |لق|
ق|وى |لسيد ح|فظ عبــــد |لخ||2453| م  صيدله ع شمسد
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م خ|لد عبــــد |لع|ل عفي 784659
رهيم|ن حس محمد حسن|44692| تـــج|ره |لق|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد| معوض عبــــد|لصمد خليل86723
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمر محمد كرم متـــو |لسيد634937
د|بــــ بــــ سويف|محمود |حمد محمد سعيد9978|3
حقوق |ل|سكندريهمصط عل|ء مصط عبــــد |لع| مصط 97|487
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن جم|ل |لسعيد محمد يونس|76|58|
494|o4حقوق طنط|ف|روق كرم ف|روق |حمد |لف|ر
6o6357طبــــ |سن|ن |لمنصورهص|لح عص|م |لسبــــ| |لصف
83o857 وف|تـــف|دي وجيه رشدي ي ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
7o93o5 ى محمد مصط يم |لع ندستـــ |لمنصورهحمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممريم محمود صل|ح عبــــد|لحليم65245
|2o783ندستـــ حلو|نبــــي |م فؤ|د فرج بــــ|سي
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ندى |سم|عيل |حمد54564| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد 
8||5o|د|بــــ |لم |شيم|ء محمد سيد تـــوفيق|
8ooo4o|حقوق بــــ سويفحمد عل|ء عبــــدربــــه شح|تـــه
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرؤف حسن عبــــد|لرؤف عرفه829|25
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد |حمد عبــــد |لق|در|48|677

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفكريم شعبــــ|ن |سم|عيل عبــــد|لرحمن|7387
تـــج|ره طنط|م|زن محمد |يمن عبــــد|لحكيم محمد رزق3764|4

د|بــــ |سو|ن|ي|سم عبــــد|لبــــر محمود محمد47264
9o985| د|بــــ سوه|ج|د | كرم محمد |حمد
825o49تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|يكل |يمن فرح مرقس
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز فريج ح438635
76o624حقوق |لزق|زيق |ر |حمد |لسيد عبــــد|للطيف |لسيد
68o6|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ند عص|م محمد رمض|ن ع
4o3457تـــج|ره |ل|سكندريهدى محمد خليفه يوسف حم|ده
د|بــــ |ل|سكندريه|ش|دى ن| وليم شنوده524653
يم63|763 تـــج|ره بــــور سعيدمريم |حمد محمد محمود |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمحمود |حمد |لسيد محمد |لسعيد |لبــــ637296
62958oيم عطيه طبــــ |لزق|زيقدين| جم|ل محمد |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمستـــ رمض|ن محمد عمر355859
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |لسيد سعيد |لدلهم|وى257845
9o5924 تـــج|ره سوه|جحس|م |لسيد حشمتـــ ج|بــــر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد| سيد جمعه سيد9||8|3
وف|تـــحمد حسن |لسيد |لبــــدوى حسن|636444 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ه عبــــد|لخ|لق |لسيد محمد عمر266958 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــن
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــصل|ح |لدين |سل|م محمد صل|ح |545526
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عطيه محمود عطيه محمد94|628
4||o57ش|م عبــــد |لصمد ن|عس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل| 
9249|o  كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نعبــــد| عبــــد|لح|فظ محمد طه
يم |لخشن4243|6 |د|بــــ طنط|س|ميه حبــــ | محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| محمد عبــــد|لو|حد محمد5584|2

6oo|9|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن جم|ل تـــه| يونس
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء ربــــيع |حمد ربــــيع245245
8o4|o9علوم |لم |م | مجدي |دو|ر  |د
يم29834| يم عج|يبــــى |بــــر| ن| |بــــر| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عف|ف عبــــد|لمنتـــ ع عبــــد|لعزيز8|8332
د|بــــ ع شمس|محمد ن| سيد محمد |لشبــــي 343846
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ن صل|ح عبــــد|للطيف |لنج|ر|269582
9|o992|م محمود فوزى |لديبــــ ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج د ع| 
تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ محمد محمود |لصي |326278

حقوق |سيوطمرثــــ| ف|يز عبــــد | عبــــد |لسيد796|5
د|بــــ ع شمس|حمد مدحتـــ عبــــد |لمنعم محمود|36959|
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم محمد مصط محمد عرف|تـــ|24|62
64|25oيم |بــــو|لنور تـــربــــيتـــ |لزق|زيقله|م محمد |حمد |بــــر|
4o956oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |لسيد محمد |لشه|وى
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمر عبــــد| منصور محمد826869
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم| مدحتـــ رج| عوض غبــــري|ل953||3
د|بــــ |سو|ن|حمد |لش|ذ عبــــد|لنبــــي عبــــد|لتـــو|بــــ||8347
4o335oتـــج|ره دمنهورسل مجدى ع محمود غنيم
7o5439د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد محمود ح|مد
4|94o9تـــربــــيتـــ كفر |لشيخروضه محمد عدل|ن جنيدي
|28337| تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء جم|ل عبــــد |لحليم مو
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدخلود |لسيد محمد محمد |لعيو763952
تـــج|ره كفر |لشيخحمزتـــ عبــــد |لسيد عبــــد | عطيتـــ453834
تـــج|ره كفر |لشيخسعد |حمد سعد |حمد |لبــــن|467|42
6o67|4 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعز|لدين محمد عبــــد|لعزيز |حمد |بــــو

3|47|| رهن خ|لد ثــــروتـــ عبــــد | علوم |لق|
4o93o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نه|ل سم محمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح رح|
ى|66|342 علوم ري|ضتـــ |سو|نن سعيد عو|د عبــــد|لعزيز |لعش
|48o37خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمصط ي| عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد قطبــــ
525846| ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ فكتـــور فرج بــــخيتـــ عي
7o8o6| تـــج|ره |لمنصورهدين| عبــــد |لحميد محمود عبــــد |لحميد
|65oo||تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنيه سيد عبــــد |لع|ل محمد |بــــو زيد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــل|ء عل|ء|لدين عبــــد|لر|زق |لسيد|443588
|34o98 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |حمد ح|مد |م
تـــج|ره بــــنه|حمد بــــش عفي عبــــد |لرؤف |لصي 265223
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوري|سم رجبــــ محمد عبــــد|لحميد |لد|498297
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مجدى حسن |حمد شعبــــ|ن|356229
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجون ع|دل عبــــد |لملك حن 7|64||
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه جم|ل |لدسو متـــو فرم|وى264338
4293oo|د|بــــ طنط|من|ر |حمد محمد |سم|عيل صحص|
7827|oنوعيتـــ |لزق|زيقنسمه صبــــ محمد |لسيد
د|بــــ |سيوط|رحمه عص|م فوزى محمد|75932
88o838  معهد ف ص ري|ضه |سيوطعز |لدين |حمد عبــــد|لعزيز محمد
|5o8o|رهعمر |يه|بــــ |حمد |لسيد ندستـــ |لق|
78o262ندستـــ |لزق|زيقع بــــش |حمد محمد |لشبــــر|وى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه شح|تـــ محمد |م ||39|26
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنرم ي| عبــــد|لمنعم محمد|2|342
7o6||9يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره د | محمد |سم|عيل |بــــر|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل|م ك|مل عبــــد |لعظيم حسن|45466|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر |حمد طه |حمد349335
5o725o|طبــــ |ل|سكندريهيه شعبــــ|ن |حمد |حمد ع|مر
معهد ف ص بــــنه|كريمه |حمد جمعه |حمد جمعه26|263
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6o46o4تـــربــــيتـــ طنط|بــــه |حمد |حمد محمد عجل|ن
4o5975د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ ط|رق |لسيد |حمد |لسيد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممنيه جم|ل شعبــــ|ن محمد|87926
يم782932 حقوق |لزق|زيقنهلتـــ جل|ل محمد |بــــر|
يف64|||4 تـــربــــيتـــ طنط|ض خ|لد جم|ل بــــيو 
893o|2 حقوق |سيوطمحمد مصط حسن عمر|ن
8ooo||كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نع حس عبــــد| محمد
885|4o لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ند محمد |ل|كبــــر |حمد محمد
684o46| حقوق |لمنصورهحمد سم |بــــوبــــكر عطوه |لبــــسيو
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسسم|ء محمود حن محمود|344646
43o684معهد ف ص طنط|ه|جر عبــــد | محمد |لقليوبــــي
تـــج|ره طنط|ه|جر محمد عبــــد|لرحيم محمد سيد||43435
|2o464يم محمد ره|سيف |ل|سل|م رض| |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق |سيوطمريم مصط محمد |حمد 6922|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى عبــــد|لمن |لسيد حس|ن266443

لسن ع شمس|رو|ن عم|د محمد سيد عبــــد |لمجيد||783
5o4275تـــربــــيتـــ |سكندريتـــإيزيس حن| شولح سعد خليل
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعمر طلعتـــ محمد عبــــد |لرحمن698634
7o2833 تـــج|ره بــــنه|مصط |لشح|تـــ عبــــد |لسل|م محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ ع|دل |لحسي منصور |لس|يس348383
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىخلود سعيد محمود محمد827627
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد ع صل|ح ع |352759
ندستـــ |لفيومي|ر| ممدوح رش|د محمود3559|2
8o7789تـــج|ره بــــ سويفحسن|ء سعد مصط محمود
5o4554يم ن علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| أس|متـــ عبــــد |لمنعم إبــــر|
8o59ooبــــه نوعيتـــ موسيقيه |لم |س|ندي س| عبــــده و

6o469|كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفحمد سيد محمد محمد
ه|منه | رأفتـــ محمد |لسعيد يح 282644 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
8o9|53د|ر |لعلوم |لم |فوزيه ع حسن محمد
3266o|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند |نتـــ فكتـــور بــــطرس حبــــيبــــ
33o323نوعيتـــ بــــنه|دى مصط عبــــد|لحكيم نو|ر
6oo364 يم بــــسيو |بــــو حقوق طنط|يوسف بــــسيو |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| عطيه عبــــد | عطيه55683|
يف محمد |حمد |لنج|ر762568 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع عبــــد|لع|ل فر|ج محمود 897572
63928o| رتـــ|يم|ن محمد |لسيد حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
765oo5ندستـــ بــــور سعيدسيف |لدين عبــــده حنيدئ |لزن|تـــى خليل

رهوق محمد ن يوسف |بــــوشهبــــه33767 علوم |لق|
صيدله |لزق|زيقرحمه شعبــــ|ن عبــــد |لسل|م |سم|عيل778974
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء محمد عبــــد|لرج|ل محمد|825589
7oo738 تـــج|ره |لزق|زيقكريم ص|دق عبــــد |لمقصود محمد عبــــد
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2599o4ى حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء |نور عبــــد|لنبــــى |لح
7o2243رى علوم |لزق|زيقل|ء خ|لد |له|دى ع محمد |لجو
طبــــ |ل|سكندريهمحمد نشأتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لمطلبــــ بــــدر2852|5
62|7|oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ ط|رق |لمتـــو |بــــوزيد 
|4o754حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوسف حسن |حمد ع
4423o2طبــــ ع شمسمحمد لملوم محمد عبــــد|لحميد بــــدوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمل ن| محمدي عبــــد|لرحمن|||3354
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سعيد يوسف محمد|639348
حقوق بــــنه|نور زكري| |نور |حمد|636|26
246o96تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممحمود نجيبــــ عبــــد|لمع مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقربــــ|بــــ |يمن يوسف محمد79|782
87888o ريدى ع تـــربــــيتـــ |سيوطنسمه سعيد 
معهد ف ص بــــنه|محمد |لسيد عبــــد|لرحمن |لمغربــــل268373
4|2o85يم جمعه |لسيد |د|بــــ طنط|محمد |بــــر|
22o2|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر صفوتـــ خميس مو

ره|نور|ن ط|رق |م|م عبــــيد34684 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله |ل|سكندريهنور |لدين وليد محمد عبــــد|لرحمن عبــــد 765477
يم|5589|3 تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء ه|شم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند| | صفوتـــ صبــــ سيد24463|
ندستـــ |لفيوممحمد ح|فظ محمد ح|فظ334325
2543o7يم عنبــــر كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقندى |يمن |لسيد |بــــر|
يم |لص| محمد شوشتـــ5246|5 د|بــــ دمنهور|بــــتـــ عص|م إبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |حمد محمد فوزى |حمد344699

رهخ|لد ن|فع ع محمد48449 علوم |لق|
69o846| د عبــــد |لن|فع |لرف| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن مج|
رهكرم محمد محمد سليم|ن|5593|| تـــج|ره |لق|
85529oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد مختـــ|ر معهد ع| 

تـــج|ره ع شمسحمد عم|د محمود شو |74985
64o8|o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد زكري| |لسيد |حمد
|23o46حقوق حلو|نشه|بــــ طلعتـــ محمد |سم|عيل
9ooo55 د|ر |لعلوم |لم |محمد حمدى محمود |حمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء |لسيد ع حسن محمد|635267

2375o|علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عبــــد | عبــــد |لرحمن محمد
|4|7o9ف كم|ل تـــوفيق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |
نوعيتـــ كفر |لشيخمريم |لسيد عبــــ|س خليل بــــدر442899
9|o3o6 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرن| |حمد خليفه |حمد
تـــمريض |سيوطحس جميل ج|د|لربــــ ع 8632|9
3562o8طبــــ بــــنه|محمود محسن محمود |نيس غريبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد عبــــد|لرحمن ش| 774747
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود عبــــد |لحميد عبــــد|لع|ل محمد|78244
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|مه طه سل|متـــ حس 6223||
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طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |حمد ف|روق محمد|756472
23948oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر مجدى عبــــد|لصمد |حمد محمود
899o9| صيدلتـــ |سيوطي|سم صل|ح كم|ل |لسيد
د|بــــ كفر |لشيخ|ي| حس مو محمد |للبــــودى9859|4
ر عبــــد|للطيف عبــــد|لغ عميش|27759 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرز|ن م|
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد مصط محمد صبــــ محمود صبــــ|74|22
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهخلود |لسيد محمد |لسيد عبــــد |لوه|676274
ر يوسف482|48 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد | خ|لد محمد م|
|2o9o|ن| ع|دل تـــ|يه مشمش تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ع |لسيد |لص|وى محمد غ|677668
رهيوسف |لسيد جوده محمد4349|3 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطغ|ده مصط محمد ع  5258|9
|28o93|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء مجدي حسن عبــــد |لر|زق
24o835تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين محمد محمد سليم|ن شمروخ
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد عص|م محمد غنيم|||7557
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسل سعيد عبــــد|لجو|د ع حمد5672|3
ندستـــ أسو|نزي|د ه| رشدى |بــــو|لعن 3|677|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود محمد محمد عبــــد|لو|رثــــ49364

د|بــــ |لمنصوره|يوسف عمرو شو ع ربــــيع676852
4o||92خدمه |جتـــم|عيه |سيوطش|م حمدى عبــــد |لع|ل عبــــد |لل|ه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرض| محمود |لسيد عمر245629
322o68ره| مجدى عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لصمد د|بــــ |لق|
علوم دمنهورنه رض| عبــــد |لمهيمن غل|بــــ542899
27o64|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمحفوظ محمد شلبــــى
يم عبــــد |لمطلبــــ حسن424836 يم خ|لد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــر|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |مروه ربــــيع كرم عبــــد|لوه|بــــ43|||8
8oo287و | مجدي صبــــري ميخ|ئيل تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسندس ع|دل لبــــيبــــ طه فرج267292

تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء سعيد سيد سيد|48489
6o3456تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وس|م محمد |حمد سيد |حمد شلبــــى
معهد ف ص |لزق|زيقحمد غريبــــ |لسيد عبــــد |لحميد||77523
صيدله ع شمسعبــــد |لرحمن |لسيد مو |لحف رزق433823
48o945ن ف|روق |حمد| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ي|سم ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | |عم|د ص|بــــر عط| بــــخيتـــ|54||3
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|رتـــ حج|ج محمد سليم عبــــد|لمو323745
نوعيتـــ |لزق|زيقنرم محمد |لسيد محمد عبــــد| زرد628855
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريششهد جه|د مصط عبــــد |لستـــ|ر |حمد9|7679 معهد ع| 
53o567 |يم ع ر تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرؤى |بــــر|

يم|926| طبــــ |لفيومسيف |لدين و|ئل فتـــ |بــــر|
وف|تـــمحمد عل|ء محمد محمد عبــــد |لرؤوف65|526 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ه محمود عوض محمود سليم|ن|67945 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن
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|5654oر فتـــ محمد |بــــو |لنور رهعمر م| علوم |لق|
تـــج|ره |سيوطعزه عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل ع 87|843
9o598| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــم|ريو عم|د بــــبــــ|وى ف|رس ك.تـــ. ف للبــــ
حقوق ع شمسوق خ|لد |حمد حل 46424|
ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد عوض محمد ع526548
ر|ء ممدوح |حمد محمد|782942 د|بــــ |لزق|زيق|لز
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمن|ر عبــــد|لرحيم |لسيد |لش|كرى|25747
6252|o|يم تـــج|ره |لزق|زيقحمد مصط ع |بــــر|
|5o6|2لسن ع شمس|ي| |حمد |لسعيد |حمد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرو|ن ي| جعفر محمد |سم|عيل|5|766
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــسنتـــ محمود تـــوفيق |لبــــسيو |لعس|2832|6
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد |حمد محمود محمد|7734|7
758557| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد عبــــد |لحكم عطيه مو
بــــ مجدي ش|كر حسن5973|8 د|ر |لعلوم |لم |د
6327o5يم |لسيد رهر| | محمد شح|تـــتـــ |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
7799ooتـــج|ره |لزق|زيقه|له محمد محمد عبــــد|لحميد
49729oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمنه | طلعتـــ ع |بــــو |لسعد
843o|oكليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــسنتـــ سيد عبــــد|لد|يم سيد
طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــدور ط|رق جم|ل فه 37|5|8
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينور ه|ن عبــــد|لرحيم محمد محمد835385
5o32|4 طبــــ حلو|ن ع|دل عبــــد|لعزيز محمود |لملي
|2|4o4يم حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ ي| محمود |بــــر|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــ|ء |لسيد حس |لسيد|767569
4523o5يف ندستـــ كفر |لشيخخ|لد محمد محمود |لسيد |ل
|58o|3خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممريم |يمن محمد وجيه
ندستـــ |سيوطحمد |يمن |لتـــ عبــــد | |لعر|بــــى|3677|2
يم سليم|239246 رهل|ء عزتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|محمد و|ئل |بــــو|لفتـــوح عبــــ|س ع|مر433447
ندستـــ |ل|سكندريهمريم |حمد محمد غ|زى447482
755o36تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد سيد |حمد حمد|ن
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآيه محمد محمد فتـــح |لبــــ|بــــ93|435
لسن ع شمس|عمرو عم|د يونس حس |9|37|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لر|زق سعيد عبــــد|لر|زق عبــــد |للطيف خ529776
8|7o35طبــــ بــــيطري |لم |ر|ئد جم|ل محمود صميده
34o55oيم عليوه محمد ند تـــج|ره بــــنه|محمود رض| |بــــر|

4o922|رتـــ يه |لسيد محمد |لجزيرى تـــمريض |لق|
8|oo7oطبــــ |لفيوممحمد ك|مل فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد|لجو|د

676o|تـــمريض |لفيوم جه|د عيد محمد عبــــد ربــــه
9|oo87 معهد ف ص سوه|جمن|ر محمود شعبــــ|ن |بــــو|لحمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لشيم|ء سعيد محمد بــــدر |لدين ع محمد338586
8|o3o2|تـــج|ره بــــ سويفحمد فتـــ حسن محمد
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7536o4د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|لور| س|مح مصط محمد
يم3|3356 د|بــــ ع شمس|نوره|ن |سعد عبــــد|لشهيد |بــــر|
|ج78|2|2 ندستـــ ع شمسيوسف حسن محمد |حمد 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه عبــــد|لعليم خليل محمود837593
62|o63ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسم|ء ص|لح محمد عبــــد |لعظيم ك.تـــ. ف للبــــ
4o59o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ندى محمد مر |حمد مر
تـــمريض |لمنصورتـــ منه | جم|ل |لسعيد عبــــد | مش682593
يم تـــوفيق محمد446435 يم محمود |بــــر| زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــبــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لحكيم محمود  |255627
4o4626|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد خليل محمد |حمد مخلوف
24496o| ه محمد  |تـــى متـــو تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
5258o5ندستـــ |ل|سكندريهع محمد |حمد |سم|عيل حمروش
2652o6د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط صبــــرى شعبــــ|ن حميده
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود خ|لد محمود سعد|35629
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــر|م |ر | من م |824667

68o49يم تـــربــــيتـــ |لفيومغ|ده عبــــد|لعليم محمد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز محمد |لهل|وى777756
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى حسن |حمد حسن344629
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ن| حس |حمد68286|
||479oد|بــــ ع شمس|ف|دى ميشيل مل|ك سليم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه عبــــد|لسل|م عبــــد|لكريم عبــــد243665
9|o5oo|تـــج|ره سوه|ج حمد محمد مصط عبــــد|لحميد
||8o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|يدى و|ئل ج|بــــر حسن
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طآيه عبــــده عبــــد |لمحسن حسن |بــــو ع624547
8827o2|ء صل|ح حسن عبــــد|لع|ل| حقوق |سيوط  
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ي|ر| تـــوفيق |حمد تـــوفيق2595|8

زر|عه ع شمسس|ره ط|رق رمض|ن |حمد33297
ف |حمد فتـــ |لدفر|وى2378|2 وف|تـــمحمد | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o585o|د|بــــ |لم |م|ل عبــــد|لتـــو|بــــ ص|بــــر سيد|

6729oزر|عه |لفيوم/ري|ضتـــوق عمر عبــــد |لعزيز |لسيد
|494o2ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|عبــــد |لرحمن حمدى عبــــد | عزبــــ
زر|عه كفر |لشيخر|غبــــ عل|م ع مصط 3554|5
92|o89 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد |حمد محمد عبــــد|لنعيم كليتـــ 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهر|ئيل |كرم صبــــ عط| |32563|
6o93|5تـــج|ره |لمنصورهعمر عبــــد |لغ حسن |لعري|ن
يم ع||256|6 طبــــ بــــيطرى بــــنه|رو|ن حسن عبــــد |لحميد |بــــر|
336o9|لسن ع شمس|ي|سم |م ربــــيع محمد
43o4o8طبــــ طنط| ع|دل حمد ع|مر
8|o254تـــج|ره بــــ سويفمصط فو خلف | ك|مل
يم |لعر| محمد حسن497|26 د|بــــ دمنهور|كريم |بــــر|
69|o94 تـــمريض |لمنصورتـــ ه|جر سعد يوسف |لشوربــــ
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يم خ|لد245575 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومطه نزيه عبــــد |لغ |بــــر|
84o|62معهد ف ص |سو|نسم|ء عبــــد|لع| عبــــد|لد|يم |لمرعزي
رهمروه عمر |لسيد |لسيد محمد45956| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
85282oمعهد ف تـــمريض |لم | طه ص|بــــر محمد عبــــد|لر|زق

659o4تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد|لرحمن جم|ل عثــــم|ن منصور
ره|ء وجدى تـــوفيق |بــــوزيد|46825 زر|عه |لق|

حقوق |لمنصورهرحمه سيد عبــــد|لح|فظ عبــــد|  876875
7|o62|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنه|ل عص|م محمد محمد عوف

5|o76تـــج|ره بــــ سويفش|م خ|لد مصط محمد
علوم ع شمسف|طمه مصط شعر|وي |حمد239565
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود رض| حس ع حس 529549
8o4946علوم |لم |م|ري رمسيس نبــــيه عبــــد|لسيد
يف عبــــد|لر| محمد6484|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س| 
ق|5875|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهشيم|ء سعد عبــــد|لعزيز محمد |ل
68458oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |يمن |لسيد عبــــد |لنبــــى
حقوق |سيوطمحمد ر|شد محمد ج|د |لربــــ 883977
25|4|4| لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حمد محمود محمود ش|ف
بــــى محمود محمد خليل44853 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمروه محمود و
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدخلود |حمد مصط محمد64625

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط بــــ|نوبــــ جرجس عطيه |سعد|23|883
||48o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط صل|ح |دريس ص|لح
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه حمدى تـــحس زي|ده |بــــوزيد697779
4o59|oد|بــــ د |ط|ه|جر |حمد عط| | محمد |لر|وى
يم شوم|ن|34362 طبــــ |سن|ن ع شمسمستـــ فضل شوم|ن |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهم|يكل عم|د |سعد غط|س6857|7
|4o28||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شهد |حمد عبــــد |لر|زق محمد |لتـــه
2468|oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ه| محمد عيسوى
877o27| ف ه|شم بــــيو معهد ف ص |سيوط  منيه |
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمن|ر ممدوح عبــــد|لموجود ج|د632496
76|38oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مريم حسن عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحيم
|533oo|رهم| ع|دل حل محمد تـــج|ره |لق|
6o632o| ش|م عبــــد |لع| |لش|ف معهد ف ص طنط|حمد 
3598o9تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ |وس|مه عبــــد|لع|ل |حمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وق |بــــو|لحسن محمد |حمد بــــدر|ن95|272
رهس|متـــ خ|لد خليل |حمد|324858 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسي|سم |حمد حسبــــ |لنبــــى عبــــد |لع|55528|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن |حمد محمد عبــــد|لمطلبــــ |لكردى477459
ش|م مصط كم|ل عبــــد |لسل25654| حقوق ع شمسن|دين 
5239o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر محمد ز ح|مد محمد
ندستـــ ع شمستـــ محمد ع |لسيد323296
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|يدى |حمد محسن محمد حسن627345
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ج|د|32962
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف بــــ |م حليم عبــــيد | غبــــري||||2|
رهمروه |حمد |حمد مسعود2|582| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o6368علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن صل|ح |لسيد ج|دو
 |حه وفن|دق |لفيومنرم فتـــ |حمد |حمد زين |لدين66559|

معهد ف ص بــــ سويفيه محمد حمدى |بــــو |لسعود|58478
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |حمد عبــــد |لكريم عبــــد |لحميد حسن699887
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد |لسعيد عبــــد |لوه|بــــ بــــليله|444725
حقوق |ل|سكندريهف|طمتـــ |يمن عبــــد |لحميد حسن489686

يم مصط |4383 علوم حلو|نرحمه عيد |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمود |حمد محمد |حمد698643
رهم|رجريتـــ ن|شد وليم ن|شد9|322| حقوق |لق|
يم34583| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم س| بــــرك|تـــ |بــــر|
صيدله |لزق|زيقسمر محمد شعبــــ|ن |لسيد صقر772745
تـــربــــيتـــ سوه|جند نبــــيل فوزى محمد 24|897
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر مو عبــــد |لجيد مو32857|
علوم |سو|نس|ره ن|دي س|لم حسن|84722
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط عفي عبــــد |لش| عفي ش265386
9o9953يم ص|بــــر عبــــد|لخ|لق عبــــد|لموجود معهد ف ص سوه|ج بــــر|
68o94o| د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد سعد |لدين ع
|389o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين عل|ء مو |لج|بــــري
تـــج|ره بــــنه|س|مه ن| فتـــ |لسيد حج|زى|84|775
328o||صيدله حلو|نع محمد عبــــده محمد س|لم
علوم ج|معتـــ د |طحمد ن| ح|مد |حمد|7|6969
د|بــــ دمنهور|ع مصط ع مهدى43|487
5|4o69|علوم |ل|سكندريهرغد محمود صل|ح عبــــد|لحليم رمض
د|بــــ حلو|ن|سل سيد شح|تـــتـــ ذ 5673|3
تـــج|ره |ل|سكندريهيم مجدى ر|شد عبــــد |لر|زق عبــــد |475656
9o9526 د|بــــ سوه|ج|ي|سم حم|ده خليفه ه|شم |حمد
9oo68o ف محمد قبــــي ين | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن
6427|o|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقريج نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
2575o7| معهد ف ص بــــنه|يه |يمن عبــــد|لحميد |ألس
تـــربــــيتـــ |لم |يه خليفه نبــــي محمد|5688|8
|د|بــــ طنط|من|ر طل|ل جل|ل محمد |ل|صور428264
26o62||ر عبــــد|لمقصود |حمد ره|يه م| ثــــ|ر |لق|
6o7o53 د|بــــ |لمنصوره|من|ر جم|ل محمد |لشي
|6o955 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنه محسن نعيم عبــــد |لمع
جرس||43423 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه محمد |لمتـــو مو 
6o5oo4د|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد|لمحسن نزيه |لسيد |بــــو|لعط
يم عبــــد|342697 يع |بــــر| تـــج|ره بــــنه|حمد يونس |بــــو 
695o33|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمود محمد يوسف ص|لح
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طبــــ ع شمسرحمه عبــــد |له|دى عبــــد |لعزيز |بــــو زيد678866
9oo|92  |زر|عه سوه|جعمر عبــــد| محمد |بــــو|لعل

2oo3|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــش ممدوح بــــش محمد
يم مصط مصط عمر855|45 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر |بــــر|
685ooتـــربــــيتـــ |لفيومدى محمد ع قطبــــ

4249o7ش|م محبــــ حسن |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد 
4763o4|د|بــــ |ل|سكندريه|نتـــو |مجد رمزى يعقوبــــ عبــــد |لنور
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديرول| زكري| فؤ|د جرس8|2729
357o63د|بــــ بــــنه|وحيد سعيد محمود محمد|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد ح|مد |لسيد |لبــــي526485
7o|954تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد محمد |حمد فتـــوح حرف
ق388||7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد|ء رض| محمد عبــــده |حمد |ل
69o675زر|عه |لمنصورهند ح|مد ز غن|م محمد
| |حمد |لسيد محمد766272 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه خ|لد |بــــو|لحمد د|كر |حمد|832258
6959o2 معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد عبــــد |لحميد ج|د | |لصي
332764| ندستـــ بــــنه|حمد ع|دل فؤ|د عبــــد|لحميد بــــهن كليتـــ 
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لر|زق9664|4
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عم|د منصور محمد عبــــد |لرحمن69|445
6o5o97| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيمن| |حمد طلعتـــ |لسيد محمد |ل
رتـــ مه| حس سعد محمد مبــــروك245522 تـــمريض |لق|
تـــمريض |إلسكندريتـــ مه|بــــ عل|ء |لدين شح|تـــه محمد طنج423846
2|97o4رهنوره|ن سعيد محمد محمد سليم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4472o6وف|تـــمحمد محمد |حمد عبــــد |لق|در |حمد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
علوم |لعريشوق حس|م نعيم سليم |لسعدى767739
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــيوستـــ | ع|دل |رنستـــ شح|تـــه773572
وف|تـــمحمد عبــــد|لسل|م فتـــ عبــــد|لسل|638373 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم ع شمسمنيه عل|ء|لدين عبــــد|لعظيم حس |8|2336

رهف|طمه ر|فتـــ |بــــو|لفتـــوح عف| ||4946 طبــــ |لق|
423|o9|ف عبــــد|لحميد عبــــد|لجو تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيف |
تـــج|ره ع شمسمس ط|رق محمد ع3575|2
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى محمد |حمد محمد |لزه|ر266|77
يم|689258 تـــج|ره |لمنصورهسل|م |بــــو بــــكر |لشح|تـــ |بــــر|
|6o65oرهعبــــد |لوه|بــــ |س|مه عبــــد |لوه|بــــ محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
53o|42زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــدين| ن| ع محمد محمد  |سم|عيل
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ريم عبــــد|لرحيم |حمد حسن826533
522o3oطبــــ |ل|سكندريهول|ء ع|دل حس عوض
حقوق |سيوطحمد ممدوح جميل سيد|22|2|8
8o6798تـــج|ره بــــ سويفنسمه صل|ح محمود عبــــد|لسل|م
4|o744ء ط|رق ف|روق عبــــد| محمد| تـــربــــيتـــ طنط|إ
د|بــــ ع شمس|حمد وجيه صد |حمد|296|32
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد عز |لدين عبــــد |لحليم محمد5||479
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مرح سم محمد حسن|48259
4o5437يبــــه يم محمود عبــــد |  فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهأي|تـــ |بــــر|
د|بــــ |سيوط|بــــه محروس عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل 889799
يم س|لم نويجع|783549 رتـــ|يه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
45oo|4ندستـــ طنط|مريم عل|ء |حمد سيد |حمد غر|بــــه
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــند| عبــــد |لسل|م عبــــد |لحليم محمد757352
3||2o3ندستـــ ع شمسح|زم |حمد حل محمد
علوم بــــورسعيدديفيد |لقس صليبــــ شكرى معوض 899547
تـــج|ره بــــنه|ه|جر |يمن محمد |حمد |لق| 367344
ش|م حمدى |لفيل7979|6 د|بــــ د |ط|نسمه 
تـــمريض |لمنصورتـــ ندى عليوه مقبــــل ع |حمد |لبــــرم|وى684682
68544oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــسمر ح|مد محمد عمر |لسيد ع |لطلخ
46|3o7يم بــــرك|تـــ محمد بــــرك|تـــ سويلم |د|بــــ طنط|سل|م |بــــر|
|3864oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير ربــــيع فتـــ بــــديوى عبــــ|س

72oo6 حقوق |لفيومدين| |حمد ع قر
د|بــــ |سيوط|وف|ء ع|دل محمود محمد 885847
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عمر |يمن صبــــر جميل محمد ع328836
ين عزتـــ |م 875255 صيدلتـــ |سيوطم|يكل ش
8554o3كليتـــ حقوق |لم |سمر |يمن محمد عبــــد|لجو|د
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ش|دي نبــــيل |سم|عيل |لديد|مو 635952
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد صديق ج|بــــر صديق|34|858
8849o9|تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد جم|ل ع نبــــيه
يم عبــــد|لحفيظ|232745 علوم ع شمسسم|ء جم|ل |بــــر|
326o23كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرح|بــــ محمد ح|مد عبــــد|لحميد

5988o|طبــــ بــــ سويفس|مه عثــــم|ن شح|تـــه عثــــم|ن
ور عبــــد |لعزيز مصط 6|327| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمنتـــ | 
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــكريم ع عبــــد |لرحمن |لسح64|753
ندستـــ حلو|نمحمد حمدى رشدى عبــــد |لعزيز54384|
5o787|د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| ح|مد عبــــد | محمد
47826oصيدله |ل|سكندريهي|ر| محمد بــــ عبــــد |لحميد مبــــروك
يم789467 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد|لحميد |لشبــــر|وى |بــــر|
265o66ندستـــ بــــنه|محمد |يمن ف|روق سليم كليتـــ 
4|78o7د|بــــ دمنهور|سل س|مح |لصبــــ| رمض|ن
|د|بــــ طنط|ن |لسيد محمد |لتـــر |2534|4
36o6|6 تـــج|ره طنط|عبــــد|لفتـــ|ح |نور عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن
ش|ن|2|2597 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء سعد محمد |لد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسه محمد |حمد عبــــد|ل|م|م823888
4o959o|د|بــــ طنط|يتـــ محمود حسي |لعم|وى|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى محمد |لصديق محمد |لحميدى3248|7
44o933| معهد ف تـــمريض كفر|لشيخ|ء عبــــد |له|دى كم|ل |ل |ي
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4849o2حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مصط سعيد عيد عم|ر
|4865oيم حسن تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه ع|دل شعبــــ|ن |بــــر|
763o62د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|مريم حسن |لسيد محجوبــــ |لسيد
8755o7|يم محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد مصط |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |حمد عبــــد | ع |9|7|2
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل|ء مبــــ|رك عبــــد |لرحمن محسن768527
تـــج|ره بــــنه|حمد عزتـــ سعيد ص|لح|265869
79oo98|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |حمد كم|ل |لسيد
4o8oo7فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنغم |لسيد محمد |حمد فرج

رهنور|ن خ|لد منصور عبــــد |لعزيز عبــــد |4224| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى سوه|ج ن|سيمون |لقس بــــقطر كم|ل ك|مل|899632
ره|منيه |حمد حس عبــــد |لحميد|6899|| د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ دمنهورخ|لد |حمد ع حسن سعد445845
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|س|ره محمد محمد عبــــد |لمجيد سيد 483655
يم |سم|عيل|347|34 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|عيل |حمد |بــــر|
63735oري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم ع|دل ع محمد ع س|لم
ره|س|رتـــ محمد حسن عبــــد |له|دى6757|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
27677o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود حل محمد محمود |لفرعو
7o|374|ر مر|د حن تـــج|ره طنط|م|ريو م|جد م|
علوم ري|ضتـــ |سو|نبــــوبــــكر محمد محمود ص|لح|3|2477
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد سل693957
4oo5|oد|بــــ |ل|سكندريه|د |نتـــ جم|ل د|ود عبــــد|لمسيح

53o97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء محمد محمد |حمد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عمر ممدوح فتـــ عوض643436
487o85د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |يمن عبــــد |لعزيز |بــــو|لعين |حمد
69|o75تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق عص| م صل|ح |بــــو ع|مر
حقوق |سيوطسل |حمد محمد |حمد 85|888
رهمصط حس|م |لدين مصط نور |لدين حس 7638|2 ندستـــ |لق|

يم9848| ف فتـــ |بــــر| رهطه | حقوق |لق|
يم محمد265||3 د|بــــ ع شمس|سل ع|طف عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكريمه محمد ذ يوسف867427
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود مدحتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|634232
يم |حمد|356369 يم ع|دل |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
ر تـــوفيق فرج876989 علوم |سيوطم|رجريتـــ م|
6o3oo2حقوق |لمنصورهندى ممدوح عبــــد |لعزيز حبــــ|ظه
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر جم|ل ج|بــــ | محمود334748
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يثــــم مصط عبــــد|لغ |لسيد مرزوق344465
رهحسن سم حسن |لسيد حسن47329| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسشه|بــــ ممدوح محمد محمود بــــيص|ر7||752
رهندرو ن| صبــــ حن| يسطس|28779| حقوق |لق|
8843o2  د|بــــ |سيوط|مصط محمد عبــــد|لصبــــور خليل
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تـــج|ره |لزق|زيقر| عبــــد|لبــــ|سط |حمد |لسيد |لزي36|635
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــسنتـــ ن| عبــــد|لعظيم فرج |م|م342227
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسصف|ء خ|لد محمد محمد عثــــم|ن343595
تـــج|ره دمنهوريم محمد نبــــيه متـــو ع9934|5
وف|تـــمحمد مسعد مو ه|شم757824 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7646o5|ندستـــ بــــور سعيدحمد وس|م |حمد ع حمزتـــ
8997o9 د|بــــ سوه|ج|عمر عنتـــر محمود عبــــد|لمجيد
89o922 كليتـــ |أللسن سوه|جرح|بــــ ع صبــــرى شح|تـــتـــ
676o97 تـــج|ره |لمنصورهرن| محمد عوض ع
ه97|435 ر عبــــد |لقوى عم تـــج|ره |ل|سكندريهرن| ز|
6o9953||ندستـــ |سيوطعبــــد|لحميد رشدي محمد عط
78oo86د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ند| حسن |لسيد عبــــد |لرحمن
62o599 |حه وفن|دق |لمنصورتـــنوره|ن محمد |نور محمد خف| 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| |س|مه رزق عبــــد|لمقصود|778225
76o46oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن حمدى محمد ع
358o33|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م مجدي محمد |حمد
26o2o9طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|رى جرجس صبــــ جرجس سعد
يف767475 تـــربــــيتـــ |لعريششموع ممدوح ش|كر معيلق |ل
64o66o|تـــمريض |لزق|زيق حمد ي| |سم|عيل عبــــد |لحليم
|29o84 ف عبــــد |لعزيز مصط لسن ع شمس|عمر |
6335o5|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع|طف |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينجل|ء عبــــد|لمع محمد عبــــد|لمع 3|8275
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|د| | مصط عطوه عبــــد | جبــــيل627923
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ ط|رق عبــــد|لحفيظ |لسبــــ249864

4757o|رهحمد حسن محمد سيد فرج تـــج|ره |لق|
6|6o97 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــعمرو مجدى عبــــده |لمو

46|57| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ر|فتـــ |حمد |ل|ع
6o2946تـــج|ره طنط|محمد مجدى بــــدر محمد محمد
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|س|ره عم|د عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه|499277
|59o93|تـــج|ره بــــنه|سل|م |حمد فتـــ محمد

|4o94تـــ |حمد قر |حمد مر لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ن
7o4574عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد | رض| محفوظ عي ع
وف|تـــحمد عبــــد|لكريم ص|لح محمد |سم|عيل626224 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم349893 معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــف|طمتـــ م ف|روق محمد |بــــر|

تـــ شفيق عبــــد |لنور جرجس56257 تـــج|ره بــــ سويفسم
68||o4 تـــج|ره |لمنصورهحمد مصط عبــــد |لمجيد |لسيد عبــــد
827o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفيلوبــــ|تـــ روم| يوسف ش|كر

46o28 رهدير مصط |بــــوبــــكر مصط تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| يم|ن مصط محمود |لليثــــى|267233
طبــــ بــــيطري |لم |ر|ند|  |د حن| عبــــد|لمل|ك857864
9o|959 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــكر محمد |بــــو|لمجد |حمد
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ن| يعقوبــــ ز |سك|روس326366 علوم ع شمسم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مل خ|لد |حمد سليم|ن|833772
5||69oتـــج|ره طنط|عمر من |سم|عيل يوسف صدقتـــ
6|o945ندستـــ طنط|حس|م عبــــد |للطيف عبــــده حرش
ندستـــ حلو|ن |حمد محمد مو272887
ل666|23 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد عصمتـــ محمد س|لم سيد |ل|
معهد ف تـــمريض |لم | عمر محمد |حمد عمر43|853
8o3834| |تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء سيد فوزي عبــــد|لك
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد |س|مه محمود محمد |لش|عر766928 معهد ع| 
رهدى عبــــد|لحكيم سعد رزق |لجم|ل622|35 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمن|ر محمد حسن محمد|27272
معهد ف ص |لمنصورهم عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|م مسعد عبــــد 693286

67o33 يم |لدسو ندستـــ |لفيوممن|ر محمود |بــــر|
8o68|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|خلود عيد من|ع محمد

د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد |حمد |لسيد محمد |لخو83|638
34o698علوم ري|ضتـــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ حس|م |لدين مصط عبــــد|للطيف
ره|حمد ف|يز |حمد عبــــد|لسل|م|||7832 عل|م |لق|
5o459طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمدى |سم|عيل عبــــد |لرحمن محمد

يم |لش|عر437324 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمن|ر ربــــيع |لسيد |بــــر|
3569|oر سعيد عبــــد|لعزيز عيطتـــ تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ ز|
6o8223صيدله حلو|نول|ء محمد صبــــ |لصف
يم966|5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر ي| عبــــد |لر|زق |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــآمنتـــ مجدي مصط |حمد عبــــد |لر|زق423334
ر نجيبــــ85|8|| ى رفيق م| د|بــــ ع شمس|ش
33o35o|ف |لدين تـــج|ره بــــنه|ين|س |حمد سعد حس 
22o4|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| سعد محمد عبــــد|لسميع
حقوق طنط|عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لجو|د محمد 492736
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمل سعيد محمود محمد|334785
رهمريم جم|ل فرنس|وي سمع|ن|86|24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
83o563حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعدي حزين عل|م
م|م حس 875683 ندستـــ |سيوطحس|م حسن 
|3o284ف |لدين تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين محمود محمد 
|65o89ره|تـــ محمد محمود |حمد ص|لح د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسكريمه كرم حس مر75|228

4|3o8|م|م محمد |حمد رتـــ يم|ن  تـــمريض |لق|
32954oعلوم بــــنه|رو|ن سعيد عبــــد|لمنعم بــــند|رى

د|بــــ بــــ سويف|حس|ن ع |حمد محمد|58386
4o85|2|تـــج|ره طنط|حمد مصط محمد محمد ح|مد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء سعيد |لسيد محسوبــــى ع98|779
754oo2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهن|ريم|ن حس|م |لدين عبــــد |لع|ل محمد
5|o393|صيدله |ل|سكندريهحمد محمد نجيبــــ غريبــــ شمسيتـــ

Page 436 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ويدى442727 ه محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
7o|o|||ندستـــ |لمنصورهحمد مجدى محمد حسن حليقه
75o8o5كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــيف وليد عبــــد |لع|ل عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء تـــيس سعد زغلول |بــــوبــــكر|844486
5o2o84م ي| محمد عز|لدين عبــــد|للطيف طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهد
|489o6د|بــــ حلو|ن|ن|ريم|ن خ|لد سيد عبــــد |للطيف
فنون جميله فنون |ل|قمن|ر |لحس معروف عبــــد|لجليل832828
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط محمود كم|ل |سم|عيل352329
8|oo69تـــمريض |لم | محمد خ|لد محمد محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد فوزى ع محمد معوض8|2733
272o68ر |حمد فتـــوح سل|م طبــــ |سن|ن طنط|لي ط|
يم |لسيد محمود |لمن|69843 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|در |بــــر|
حقوق ع شمسيوسف مجدى عبــــد |لمجيد عبــــد |للطيف8|275|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء بــــدوى محمد حسن حن 495965
د|بــــ |لزق|زيق|منيه محمود محمد |لغريبــــ محمود|637226
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سن|ء ذ شوري سل|م833469
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرويد| |حمد حس ع 838639
8o||96 ف محمد صل|ح |لدين ع تـــمريض |لم | شيم|ء |

49|o|| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ع|شور عبــــد |لمنعم بــــر
35|9||| تـــج|ره ع شمسيتـــ سيد عبــــد|للطيف سيد عط|
9oo622 معهد ف ص سوه|جسوز|ن رضو|ن عبــــد|لرؤف |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند عبــــد |للطيف محفوظ |لحفن|وى535|52
يم44593| رهوليد سيد سعيد |بــــر| حقوق |لق|
6846o2|معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء محمود محمد رفعتـــ |لشيخ
تـــج|ره دمنهورسعد ف|يز |سعد ميخ|ئيل مطر529574
يم عبــــد |لمنعم |لص|دق758366 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمن|ى |بــــر|
يف7|3345 ف سيد |حمد |ل تـــربــــيتـــ ع شمسحس|م |
2|9o78ى خليفه |لمزين لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|محمد ي
7|o893ك.تـــ. ف صن| بــــور سعيدصل|ح |لسيد |لسيد عبــــده ع|مر
269o26|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه عبــــد|لعزيز محمد جمعه
893|o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطفرحه حس ي حس
لسن ع شمس|ر|ن| ح|زم |سم|عيل محمد ع46266|
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محمد محمد ح|مد صقر|685665
د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد محمد حس |لش|عر634536
53o|5|معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــندى محروس محمد ح|مد حج|زي
|4oo83| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء ع عبــــد |للطيف ع
5o856|يم رجبــــ ع |لشيخ د|بــــ |ل|سكندريه|عل|ء |بــــر|
يم محمد |لنجي 643423 رتـــ|مه| فرج |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o|966د|بــــ |لم |ي| عبــــد|لق|در رشدي عبــــد|لق|در|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمريم محمد |حمد محمود48346|
6759ooد|بــــ |لمنصوره|دين| نهم | نهم | عرف|تـــ |لمنيل
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8|7|o4|د|بــــ |لم |بــــوبــــكر شح|تـــه حسن شح|تـــه|
تـــمريض |لم | د| | حم|ده شلبــــي خلف4877|8
78o943|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد |لسيد محمد محمد محمد
68676oبــــي |لدسو |لسيد د|بــــ |لمنصوره|محمد محمود |ل

ره|محمد جه|د محمود عبــــد|لموجود7|355 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ه عثــــم|ن عبــــد|لو|حد عثــــم|ن|883838 تـــمريض |سيوط م
44995o|يم حسن عثــــم|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه||ء سم |بــــر|
7o6749يم |لمر ندستـــ |لمنصورهمحمد |لمر |بــــر|
835|o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ح سند نصيف جريس
ندستـــ د |طمنه | |حمد ع |حمد |لعزبــــى|6||62
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء وف عبــــد|لرحمن محمد|7765|8
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع|طف مصط عبــــد|لسل|م |253996
رهرحمه محمد س|لم |بــــو |لمح|سن55453| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|673oo|رهين|س |سم|عيل محمد قطبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
45o954ندستـــ طنط|ح|زم عم|د |حمد ع |لغتـــورى
ندى |سكندر|5|59| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|ركو سم 
تـــج|ره ع شمسم|دون| ر|فتـــ |ي | ز355757
5o85|5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عم|د معوض مصط بــــربــــ|س
2596o6| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء عبــــد| عبــــ|س ع
89829o تـــربــــيتـــ سوه|جمنتـــ | |حمد تـــ |ن غ|زى
45o745لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|خلود صبــــرى سعيد د|بــــوه
صيدله |لزق|زيقد | |سل|م غنيم شه|بــــ486|79
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــزينبــــ ط|رق عبــــد |لعزيز |لسيد8|4257
8827o7|حقوق |سيوط  م كلثــــوم عص|م مو دي|بــــ
ل|ل675835 تـــج|ره |لمنصورهه|جر محمد محمد ع |بــــو 
زر|عه |لمنصورهد| | جميل ع عبــــد |لعليم ع5|6874
623o65|طبــــ بــــورسعيدحمد عص|م ف|روق |بــــو |لفرج
معهد ف ص |لمنصورهريه|م عبــــده ع |لمنش|وى678873
لف |لتـــج|رى بــــ|لزق|زيق|شيم|ء |لسيد عبــــد |لحميد درويش ع97|779
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|دى عبــــد|لق|در عبــــد|لعليم بــــيو264766
د |بــــورزق348667 علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عمرو بــــدوى مج|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر محمود |لسيد |لحسي ع|بــــدين845277
ش|م محمد |لمهدى ع|مر7|4754 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــريم 
ف عبــــد|لمجيد غ|زي غ|زي رخ||56|62 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ|
ن| وحيد شح|تـــه فريشح4794|4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
48676oف محمد |حمد محمد حقوق |لمنصورهمحمد |
رهحمد وحيد فتـــ طه |حمد|||473| تـــج|ره |لق|
ف جل|ل محمد65732 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومجل|ل |

2|32o2تـــج|ره بــــنه|نرم مجدى |م|م حسن
2527|oنوعيتـــ |شمونند حسن عبــــد|لسميع دعيسه

42o34حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سهر عبــــد |لر| عبــــد |لسل|م مرشدى
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد حسن عثــــم|ن سلط|ن254497
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ محمد |لسيد متـــو |لبــــر|جه4|4353
7o464oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عص|م |لسيد عبــــد |لمقصود  محمد
فنون جميله فنون |ل|قندي ع|دل محمد حمدي عل|ء |لدين845|86
8856o9|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه م| ن|دى سعيد لوندى
7o8268| ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|يدى |حمد محمد محمد فضل
حقوق ع شمسمصط مدحتـــ عبــــد| غرس |لدين648||3
د|بــــ حلو|ن|ويد| ز عبــــد|لفتـــ|ح ز22|236
6758o9ر سليم|ن |سكندر تـــج|ره |لمنصورهم|رتـــ | م|
معهد ف تـــمريض طنط| خلود أحمد عزتـــ |لفرم|وى|43452
تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ سل|متـــ ن| ص|لح||97|33
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــسنتـــ عبــــد |للطيف عيد عبــــد |للطيف6754||
تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ء |سم|عيل ح|مد محمد|767578
يتـــ|بــــ رفعتـــ |حمد خليل3665|8 معهد ف ص بــــ سويفم|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|فرحتـــ |حمد محمد |حمد بــــخيتـــ27923
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|لتـــ سيد مختـــ|ر محمد348287
ه حسن |بــــو|لنج|ه حسن|63|825 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد محمد |حمد عيد|453722 معهد ع| 

3o863رتـــ|ند عص|م عي محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|ره مدحتـــ |حمد |حمد شلبــــى86|7||
صيدله |لزق|زيقيه محمد محمود |لليثــــى حميد|ن|779243

تـــمريض  بــــ سويفمن|ر محمد فه محسن453|5
ندستـــ طنط|حمد أحمد عبــــد |لرحمن |لسيد |لقفص|44925
62o9|7|طبــــ |لمنصوره|حمد صبــــرى |حمد محمد غن
يم359886 يم عبــــد| |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |بــــر|

5o473تـــج|ره بــــ سويفمحمد رمض|ن ع محمد
ف طه عبــــد|لعظيم عبــــده|335627 تـــربــــيتـــ ع شمسروى |
رهمصط محمود سيد عرف|تـــ45346| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2389o7ره| محمود |حمد كشك د|بــــ |لق|

56oo5تـــربــــيتـــ بــــ سويفربــــ|بــــ ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لمحسن سليم|ن
يم زين |لع|بــــدين |لرشيدى695932 ندستـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريشه|بــــ ن| بــــدرى سيد عبــــد|لرحيم254652 لم
7o5787يكل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط محمود محمد حسن 
5o7235|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم كلثــــوم عل|ء ع عرفتـــ عرفه
695o96|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمد |لحس |حمد عبــــد |لرحمن حم
|2ooo||لسن ع شمس|مريم |س|مه سعيد |حمد عبــــد |لتـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى رفعتـــ |لزمز |حمد صقر|49924
69oo88يم |حمد سل|متـــ طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم حس |بــــر|

رهيوسف حس|م | لدين |حمد |لزمر5874| صيدله |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرحمه عص|م |حمد ع|يدى776367
683o58 د|ر |لعلوم |لفيوممحمد ع محمد |لقن|وى حسن
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ثــــ|ر د |ط|بــــ|ف رمزى مه حن| بــــطرس764533
7o9o|||يم  |حه وفن|دق |لمنصورتـــس|مه |حمد محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نملك سيد حل |حمد25344

د|بــــ |لمنصوره|عمرو عبــــد |لمع عبــــد |لمنعم عبــــد |28|694
ندى783277 تـــج|ره |لزق|زيقرن| محمد |لسيد محمود 
4|o|4|يم مصط |لنوي يم محمود |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
وف|تـــم | مخلص نبــــيل معزوز زخ|رى  5444|9 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
478o||ش|م محمد ع سعيد تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن 
ش|م عبــــد|لع| مر237943 رهسندس  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o|5o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد | رمض|ن ف|يز |لص|وى
تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|رتـــ مه ص|لح سليم|ن53686

5232o||ق|وى م مصط محمد حسن |ل علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخد
رهمرو|ن سعيد محمد سعد5|8|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــتـــ خ|لد |حمد عبــــد |لبــــ| 334|2

علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخميس|ء عبــــد|لعزيز |لسيد |حمد حطبــــ442933
يم 886478 طبــــ |سيوطمحمد |حمد حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء صل|ح بــــيو ح|مد محمد8|88|4
يم ن| 268468 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م محمد |بــــر|
3|9|3oتـــج|ره ع شمسمن|ر محمد محمد |لبــــيو
لسن ع شمس|من|ر من مصط محمد |لش|بــــورى697545
837o8|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــثــــينه حس حسن عثــــم|ن
9oo839 تـــج|ره سوه|جه|جر |حمد عبــــد|لسيد محمد
لسن ع شمس|نور|ن س|مح حل عبــــد |للطيف27382|
6|56o2تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمود عطيتـــ |لبــــربــــري
علوم ج|معتـــ د |طلص| |لسيد عبــــد |لر|زق سعيد|59|542
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد سل|مه مفرح |لشبــــ| 5223|4
7o2963|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن مصط |بــــو زيد محمد |لديبــــ
489o55تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| رض| عبــــد |لجو|د ع حسن
وف|تـــ|مصط نبــــيل سيد عمر|ن5||759 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
886o4o تـــمريض |سيوطريه|م محمود ك|مل عبــــد|لمعز

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف|يزه محمد |حمد محمود96|48
8476o2تـــربــــيتـــ |سو|نمروه |حمد محمد محمدين
8o2349كليتـــ حقوق |لم |حس|م |حمد سيد فتـــح |لبــــ|بــــ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسل|م محمد ص|بــــر |حمد|827742

4766oين ن| فضل عبــــد|لق|در ره|ن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدكريمه |حمد صبــــرى عبــــد |لحميد763548
9oo445  | حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لكريم سيد محمد ج|بــــ
| |لسيد محمود محمد فرج697375 حقوق |لمنصورهي
ف س| ميخ|ئيل97|5|3 علوم ري|ضتـــ ع شمسبــــيشوى |
22o964ندستـــ |سيوطمريم محمد مصط عبــــد|لحميد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم رجبــــ محمد |ل|م مو |993|84
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم خ|لد |لسيد محمد|258662
|8o38رهحبــــيبــــتـــ مصط محمد حسن تـــج|ره |لق|

طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــ|سم محمد |حمد محمد حمد|ن|47694
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأفر|ج ص|لح ص|لح محمد حس 444576
27ooo6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومرمض|ن مصط عبــــد|لحميد ع أبــــو ح
7o36|2|ى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |لشح|تـــ ع محمد |لبــــحق
7873o3|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد ع محمود |حمد
4o84|8|تـــج|ره طنط|محمد |حمد مختـــ|ر سيد |حمد |لعج
77o|66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود م |وى ف|ضل م |وى فو|ز
628o47د|بــــ |لزق|زيق|ن|دين أس|مه |لسيد عطيه

رهه|جر سعد محمد عبــــد|لحليم محمد|6|36 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى و|ئل ع حسن6896||

25|9oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننوره|ن حج|زي محمد حسبــــ |لنبــــي حج
د|بــــ |سيوط|روفيده عبــــد|لح|فظ محمد عبــــد|لح||87742
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلسيد محمد عبــــد |لعظيم |له|دى|775444
يم7685|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|طف حسن |بــــر|
ل|ل544|27 طبــــ حلو|ننبــــيله لط ع|مر عبــــد |لجيد 
77834|| تـــ | تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء محمد |حمد عقل ج
تـــج|ره |سيوطم|رك سم |ديبــــ حبــــيبــــ 876747
6|73o6صيدله |لمنصورهسم|ح خ|لد عبــــد |لرحمن |لشه|بــــى
نوعيتـــ |لم |نوره|ن عبــــد|لحفيظ حس|ن عبــــد|لحفيظ7687|8
رهع |ء |حمد ع حس محمد875|22 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمهيتـــ|بــــ محمد عطيتـــ محمد رصد4||5|5
436o32ل|ل علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|له ع|دل حج|زى 
تـــربــــيتـــ دمنهورحبــــيبــــه |حمد محمد قمر497455

2o88||رهحمد محمد فؤ|د محمد ندستـــ |لق|
7o9o35يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| |لشح|تـــ |لحسي محمد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفسل|م محمد سعد عبــــد |لمنعم|44|55
6o4o34ورى طبــــ طنط|حمد |س|مه |بــــو|لفتـــوح ح|مد |لج
27o767| ه سم محمدشو |لدسو د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
9o5|26  ر |لسيد فهيم محمد تـــربــــيتـــ سوه|ججو|
تـــج|ره |لمنصورهندى |لسيد زيد ش|كر|لحف عجوه4|24|7
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عثــــم|ن مصط |لدبــــر857|25
2334o5فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|يسه ط|رق |نور حس غيض|ن
4o3374حقوق |ل|سكندريهلي |حمد محمود صبــــرى خ|لد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقخ|لد رض| ع غز| شلبــــى777662

ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|ندر| س| جور عبــــد |لمسيح4|56|
تـــج|ره ع شمس|ء حسن عثــــم|ن حسن عثــــم|ن|343623

رهحمد صل|ح عبــــد |لخ|لق محمود|45485 تـــج|ره |لق|
68593o|حقوق |لمنصورهنور| حسن سعيد حسن عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد بــــك|ر عبــــد|لمو |ل |د|3|8|25
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ر7689| رهه|يدي محمد |حمد م| تـــج|ره |لق|
ر|ء قن|وي |لسنو |بــــوزيد838945 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديز
87665o تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن عمر زكري| محمد
يم5398|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رول ع|طف عط| بــــخيتـــ |بــــر|
6o476oيم سعد عبــــ|س |لفط صيدله |لمنصورهل|ء وحيد |بــــر|
3344o3ندي حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|مح |حمد ص|لح 
نوعيتـــ |شمونروضه |حمد عبــــد|لعزيز |لم|ل 72|254
ل|ل عبــــد|لمل|ك359626 د|بــــ ع شمس|مريم ص|بــــر 
25|9o9ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسكريم عبــــد|لعزيز محمد يونس
ف |نور |حمد حسن4899|2 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سوز|ن س|مح صليبــــ رس5684|3
35775o|ف عبــــد ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل ممدوح م
26|o|oيم  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه |م رمض|ن |بــــر|
ن| رفعتـــ ط|نيوس ملكون33583| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
7o9o26 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود |لسيد محمد شح|تـــه محمد نعمه
ندستـــ بــــور سعيدصبــــ| صل|ح |لدين مصط فه |حمد 767922
4294o6|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|ء عبــــد|له|دي عبــــد|للطيف عبــــد
9o27|3معهد ف ص سوه|ج سل|م محمد|لصغ محمد عبــــد|لمو
7o5o84|طبــــ |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لحميد محمد

صيدله حلو|نحمد محمود |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ|578|7
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمصط |بــــو|لسعود عبــــ|دي محمد834255
ندستـــ |ل|سكندريهمريم فؤ|د كم|ل عبــــد|لحميد عبــــد |لرحمن كشك447329
صيدله ع شمسم|رتـــ | عزتـــ جمعه |ندر|وس سليم|ن|77372
ش|م عوض عوض شمس3234|3 طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم| 

رهم رجبــــ عبــــد |لفضيل محمود|47||4 تـــج|ره |لق|
4o985|يم ن|صف نوعيتـــ طنط|سل محمد |بــــر|
حقوق |سيوطرح|بــــ ع|دل ع محمود  893586
يم|47946| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سل|م رض| كم|ل |بــــر|
تـــج|ره |سيوطسيف محمد عبــــد|لرحمن |حمد 4959|9
75533o| ندستـــ |سيوطسم|ء محمد عبــــد |لرحمن مصط

4o985رتـــ سميحه لط عبــــد |لفضيل سعد تـــمريض |لق|
6o3243د|بــــ طنط|نوره|ن عص|م |لمحمدى |لبــــربــــرى|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومف|طمه رض| محمود محمد|5952|
حقوق بــــ سويفعبــــد| محمد |حمد محمد7223|8
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمهند |حمد دردير ق|عود344|76

ندستـــ |لفيومحمد محمود ع محمود|72255
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن محمد محمد ج|د242622
تـــمريض |سيوطر| | |حمد ص|وى |سم|عيل  5246|9
يم سل|مه266835 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سندس عص|م |بــــر|
حقوق |لمنصورهيه |ل|م عبــــد |لغف|ر ج|د |لسيد||68596
ل622626 علوم ج|معتـــ د |طل|م|م ع م|جدى محمد |لمغ|زى 
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75944o| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ل|ء |يمن |سم|عيل ع
رهمصط عل|ء مصط مر873|4| تـــج|ره |لق|
ى ش|67955 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــصبــــرى محمد عبــــد |لمع |لم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد سم عبــــد|لبــــ|سط محمد843537
42o842 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| إيم|ن فؤ|د محمد دسو ش
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخآل|ء وفدى جمعه محرم623339
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد |لعبــــدحسن836945
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|جه|د حس عبــــد|لخ|لق محمد بــــر|ك2|9|35
ش|م بــــدر |حمد ع 239243 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيم 
9o7389|د|بــــ سوه|ج| حمد محمد محمود |حمد
نوبــــى |لجم436387 نوبــــى |ل طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمعتـــز ع|دل |ل
6382o2تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لحميد سعيد محمد عبــــد|لحميد و

وف|تـــ|يوسف عثــــم|ن عبــــد|لرحمن طنط|وى29949 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
35o28|تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد |بــــو بــــكر محمد ع
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء ن عبــــد|لفتـــ|ح سليم||474|4
تـــج|ره ع شمسسيف محمد محمد |لنبــــر|وى69|24|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــبــــ|نوبــــ عبــــد ثــــ|بــــتـــ  |د|345374

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد ||23|7
5o8||6ى عبــــد |لرحيم عبــــد |لمقصود تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم ي
9|644o د|بــــ |سيوط|روج | ميل|د جور عبــــد|لمسيح
د|بــــ |لمنصوره|ر| | ممدوح عبــــد |لحميد |لسعيد محمد698453
76685o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلحسن محمد حسن محمد حسن
4||29o|تـــ عبــــد|لمنعم طه عيد فرج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
36o864|تـــج|ره بــــنه|حمد حمدى عزيز محمود
8|7o37 نوعيتـــ |لم |طه |حمد حس عبــــد|لغ
ر عم|د |لدين عبــــد |لبــــ|رى5|6277 تـــج|ره |لزق|زيقيه|بــــ س|
يف محمود38284| علوم ري|ضتـــ حلو|نسيف |ل|سل|م عم|د |لدين 
حقوق ع شمسمحمد رض| مصط محمد |مبــــ|بــــى9243|2
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطحسن|ء مصط ع عبــــد|لغ 893358
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود محمد سيد |حمد شح|تـــه479|3| ل|ك|ديميتـــ |لم
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد تـــوفيق |حمد  خليفه|569||5
د|بــــ |لمنصوره|حمد |لسعيد |لسعيد محمد ع |لفيو 9||677
|2o642لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مر|د محمد محمود عبــــد |لح|فظ عثــــم
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |س|مه محمد ع رمض|ن|447253

382|oزر|عه مشتـــهرحس|م حسن سليم|ن حسن
تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء محمد عبــــده محروس5|485

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد ي| جمعه حم|د|443539
علوم دمنهورس|رتـــ رض| سعد |م م|ذن6636|5
فنون جميله فنون |لم |لشيم|ء حم|ده بــــرزي محمد|9479|8
تـــربــــيتـــ |لعريشعبــــد | |حمد محمد ر|شد محمد766699
634o74 ندستـــ بــــنه|محمد |حمد فه محمد مصط كليتـــ 
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2524o6لسن ع شمس| |ده عمر جوده شه|بــــ |لدين
زر|عه ع شمسسل شعيبــــ عبــــد|لع|ل شعيبــــ63|327
77o737 ره|منيه عبــــد |لمقصود |حمد عبــــد|لمقصود ثــــ|ر |لق|
5o37o7علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحرفيع حم|د محمد بــــ|زيد بــــكر
235oo9زر|عه مشتـــهرعمر محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ
يم عو|ض485878 د|بــــ |ل|سكندريه|أسم|ء سعيد مغ|زى |بــــر|
7oo936تـــمريض |لزق|زيق حمد |لسعيد بــــغد|دى عبــــد |لحميد ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمينه عبــــد | عبــــد |لعظيم دكروري|56937
456o6رتـــعبــــد|لرحمن محمد محمد |حمد علوم ري|ضتـــ |لق|

6o|77||يم سنطبــــ|ى يم |بــــر| |د|بــــ طنط|سم|ء |بــــر|
9oo2|||طبــــ سوه|جمحمد عبــــد|لن| عبــــد|لرؤوف عبــــد
9|o8o2|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــ حمد مظهر رشدى محمد
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دي |ر محمد |م|م محمد272723
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق عو|د |لسعيد محمد محمد745|2|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسم جم|ل محمد حسن|5433
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمصط صل|ح مصط |لبــــهوتـــى3|4288
ف مسعد عبــــد |لحميد |لسبــــ633972 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد |
694o37 يم منصورخ يم صل|ح |لدين |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
رهف|طمه محمد |حمد جمعه |لسيد237957 د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه ع شمسه|جر نبــــيل عبــــد |لعظيم عطيتـــ354962

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومدع|ء |حمد محمد |حمد69992
ندستـــ كفر |لشيخحمد رض| صبــــ عبــــ|س|452843
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل|م محمد محمد عبــــد |للطيف||6263|

|92o6|تـــج|ره بــــ سويفمنيتـــ صفوتـــ |حمد عبــــد |لق|در
6o3o33ر |ى |لدين |د|بــــ طنط|حس|م |لدين |حمد ز|
رهعبــــد |لرحمن محمد |حمد ق|سم|||53| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهه|له محمد عبــــد |لحميد |بــــوزيد696434
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمود مظهر |حمد حسن 892275
تـــج|ره ع شمسمؤمن جودتـــ فتـــ جودتـــ334692
صيدله ع شمسسم|ء محمد |سم|عيل خط|بــــ|428552
756o45|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن مصط محمود |حمد
49o82oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | محمود محمد |لنجي
68543oيم |م ع تـــج|ره طنط|نور |لدين محمد |بــــر|
4435o|يم |بــــوزيد |لسيد فوده زر|عه كفر |لشيخأبــــوزيد إبــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن ص|بــــر |لسيد عبــــد| سليم|ن497443
4877o7 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمصط خ|لد عبــــد|لسميع محمود |لدسو
رتـــ|يه محمد ع |لسيد حسن|782643 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ بــــنه|مل فتـــ |بــــو |لسعود |م|م|636983 كليتـــ 
يم238568 رهمنه | ط|رق فتـــ دسو |بــــر| علوم |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|بــــسمه ع محمد |لصديق788342
ر |حمد محمود832752 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء م|
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تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسيده صل|ح |مبــــ|بــــى |لسيد حموده527282
وف|يتـــ محمد محمد ع مصط قسيط|2|3452 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
زر|عه ع شمسس|رتـــ سعيد رمض|ن محمد حسوبــــه322436
ف عبــــد|لد|يم |لص|دق824878 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد |
5o2847 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخلود خ|لد نبــــيه طلبــــتـــ خ
22o|53تـــج|ره ع شمسمصط |حمد محمد زغلول |حمد
925o|3 زر|عه سوه|جفرحه حم|م |حمد محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د تـــ|مر سعيد عبــــ|س |لبــــر|26536
تـــج|ره سوه|جمؤمن |حمد ن| محمد|84353
حقوق |سيوطحسي ع عبــــد|لس|تـــر ع 636|89
تـــج|ره كفر |لشيخحس|م محسن عمرعبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|6489|4
8o|524ر |د|بــــ |لم |ريه|م خلف |سم|عيل عبــــد|لظ|
27|o37تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء |لسيد حمدى مصط حج|زى
4458o6وف|تـــعمر جم|ل |حمد محمد غ|نم معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
رهكريم|ن رمض|ن |لسيد |لسيد354382 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o7572تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|س| فتـــ أحمد |لديبــــ
علوم بــــورسعيدم|زن محمد ف|روق عبــــده محمد |لسل764988
4o4964د|بــــ |سو|ن|زي|د أحمد أنور فرج |حمد
499o33د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آل|ء جم|ل سعد خلف
ندستـــ |سيوطعمر مصط عبــــد|لحكيم محفوظ  876574
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرؤف|238946
327o|8|د|بــــ ع شمس|ن محمد حل عبــــد|لع|ل
|424o9|رهمنيه محمود محمد |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
83|o|7|علوم |سو|ن|ء |يمن متـــو عبــــد|لل|ه
يم عبــــد |له|دى يوسف ||69432 تـــج|ره |لمنصورهدير |بــــر|
رهعبــــ رمض|ن مه|دى حمد263677 طبــــ |سن|ن |لق|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يوسف |حمد محمد عثــــم|ن827457
63|87oحقوق |لزق|زيقبــــسنتـــ حن محمد حن محمد
7793ooتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد عبــــد |لعظيم |م |بــــوه|شم عطوتـــ
9o263|| تـــج|ره سوه|ج حمد محمد عبــــد|لسميع حس
حقوق ع شمسرضوى حمدى عبــــد |لوه|بــــ |لحسي ||358|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد حسن |لجر|ي عبــــد |لرحمن|76252
246569| تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد تـــوفيق محمد |لشي
4|6o66تـــج|ره كفر |لشيخوق ظريف عبــــد |لرؤف بــــره| فرج

ى عثــــم|ن|49873 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد طلعتـــ خ
بــــ|76233 تـــج|ره بــــور سعيدحس|م |حمد ع حسن |بــــو |لد
495o3oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد بــــدر محمد ق|سم
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد|ء صل|ح |لدين محمد |لسيد نص435742
ي523895 ندستـــ |ل|سكندريهعل|ء كم|ل ع حسن |لبــــح
8o||77علوم |لم |رح|بــــ ع|دل منش|وي عبــــد|لموجود
ره|م خ|لد |لورد| عبــــد|لسل|م237329 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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تـــج|ره بــــنه|مصط |لسيد محمد جوده محمد محفوظ356363
ر مسيحه|543|| تـــج|ره ع شمسم|رين| مجدى م|
24o378|رهس|ره محمد كم|ل عبــــد |لق|در |لج صيدله |لق|
يم||24435 رهحمد ع محمود محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
25o69oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| محمد عبــــد|لمحسن بــــدوى

44o52 رهمصط مجدي عبــــد |لمنعم |حمد |لبــــدرش حقوق |لق|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد مجدى |حمد ع ص|لح|328742
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرضوى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد يوسف م434483
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لص|دق ع عبــــد|لص|دق |لسبــــ8275|3
3|9o94كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل ع س| |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|عزه خ|لد عبــــد |لجو|د منصور محمد643333
يم ع حس |لسكرى|7|5||5 صيدله طنط|حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع |ء |بــــو بــــكر عبــــد|لغف|ر عبــــد|لسميع8|3387
معهد ف ص بــــنه|رو|ن محمد مصط |لغن|م257454

تـــربــــيتـــ |لفيوممل محمد سيد عثــــم|ن|64259
رهزي|د محمد س|مح حل |سم|عيل6647| حقوق |لق|

|5o586تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لرحمن سيد ع سيد
يم |لسيد  فوده442985 علوم ج|معتـــ د |طدير محمد |بــــر|
27o396ندستـــ طنط|محمد نبــــيل |م محمود عويضه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمود |لسيد مصط رخ|686252
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديف|ده ع حس حسن273762
كليتـــ طبــــ أسو|ني|سم حمدي محمد |حمد863328
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنور| |حمد فتـــ |حمد|9|783
7oo828ندستـــ |لمنصورهع حسن |سم|عيل حبــــيبــــ منصور
معهد ف تـــمريض |لم | ف|طمه عبــــد|لجيد سعد عبــــد|لجيد4939|8
يم محمد عبــــد|لمقصود337643 يم محمد |بــــر| حقوق بــــنه|بــــر|
54|o86يم |سم|عيل عرفه يم |سم|عيل |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــر|

تـــج|ره سوه|جمنه | رزق قبــــي |لبــــدرى3||33
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن نور|لدين محمد عبــــد|لقوى239876
82o965ر |م شح|تـــه لس ز| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
6o8|8oتـــربــــيتـــ طنط|نغم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد
43|63oتـــج|ره طنط|محمد عم|د محمد ع شعيبــــ
حقوق حلو|نمريم |حمد حس |لسيد |لحد|د67656|

ى||25|5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه محمد صل|ح |حمد |لزع
62544o|رهندرو موريس فوزى يوسف عل|ج طبــــي |لق|
رهول|ء كرم سيد |مبــــ|بــــى38924| علوم |لق|
حقوق حلو|نسلسبــــيل مو محمد |لحس|ينتـــ237933
يثــــم نور |لدين |نور |لليثــــى46|2|3 طبــــ حلو|نس|رتـــ 
7|o879| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيمن محمد خليل |لسيد |لبــــسيو
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحن|ن رض| عبــــد |لرؤف مندور شتـــيه|62455

7223o| د|بــــ |لفيوم|حمد محمود عبــــد |لسميع خ |
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|6o839رهمع|ز محمود سعد محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9o2o7o يم محمد محمد طبــــ سوه|جمصط |بــــر|

رهدين| محمد سعيد سليم46438 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم32792 ندستـــ ع شمسشو عبــــد |لسميع |لسيد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ل مدحتـــ محمد يوسف شه|وى6879|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد رفعتـــ محمد محمد م |ر|4||3|
7732o8| ندستـــ ع شمسمحمد ع|طف رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح
لسن ع شمس|يم|ن محمد عبــــد |لحميد محمد|69364|

يم6|378 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندي |حمد سعيد |بــــر|
7o|252|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد عصمتـــ حل محمود |لبــــيبــــى
ور3446|2 رهخلود |لسيد محمد |لسيد  تـــج|ره |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد ط|رق محمود محمود|45355
2692o4ح|ن طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر سم رجبــــ 
ف رفعتـــ |حمد9723|8 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسشيم|ء |

رهمنيه |حمد عبــــد | عبــــد |للطيف|25998 صيدله |لق|
7755oo| ثــــ|ر |لفيوم|محمد عمرو محمد عبــــد
ه محمد رشدى |بــــو|ل|سع|د |لعو 683442 حقوق |لمنصورهم
رهرحمه محمد |حمد محمد |لمهدى3|2325 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
236o52يم جمعه يم |بــــر| لسن ع شمس|رحمه عطيه |بــــر|
|4oo87|ه ع|دل عبــــد |لحميد محمد |حمد رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
254o72يف محمد |لسيد |لسيد ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
449o8| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ول|ء ونيس عبــــد|لجو|د |لفتـــي
ين نبــــيل عزيز مق|ر43458| طبــــ ع شمسن
883o|7 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لنظ تـــ|مر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد رضو|ن عبــــد |لفتـــ|ح سليم247375
89576o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره س|مح |حمد ر|فتـــ عبــــد|لرحمن
26894oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل محمد عبــــد|لرحيم |لبــــيو
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد |لسعيد |لسعيد |لحسي محمد|765625
حقوق |سيوطريه|م عبــــد|لحميد محمد حسن 886677
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود محمود |سم|عيل |لص|دق353967
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ننوره|ن عيد |حمد محمود846262
6o2893|حقوق طنط|محمد |حمد تـــوفيق ع|مر |لبــــن
526o72ندستـــ |ل|سكندريهعمر عبــــد |لعزيز محمد |لسيد |لنج|ر

تـــج|ره ع شمسمنتـــ | ج|بــــر |لسيد بــــسيو 683|2
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرول|ن محمد ع|دل محمود |لسيد سليم|8|675
علوم ج|معتـــ د |طرو|ن |حمد عثــــم|ن |لشعر|وى||63|6
362o88د|بــــ ع شمس|سيف |لدين يوسف |لسيد |حمد
686o52د|بــــ |لمنصوره|منه | فرج عبــــد |له|دى محمد حسن
754o67|ف |لدين |بــــو|لنج تـــج|ره بــــور سعيدرحمه ع|دل 
د|بــــ سوه|ج|ل| |حمد عبــــد|لعظيم متـــو 875457
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سمر عص|م ص|بــــر يوسف مر||6255
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884|4oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم|ريه|ن مدحتـــ رشدى تـــوفيق
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفع سل عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد59|56

9o7796 ندستـــ سوه|جمحمد حس|ن |بــــو|لعربــــ عبــــد|للطيف
638o|| ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن سيف |ل|سل|م محمد ع حس
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور| عل|ء فه |م طه6879|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنهلتـــ ص|بــــر عبــــد|لغف|ر نجم627472
774|o9د|بــــ ع شمس|مريم ن|دى مرزوق شح|تـــه
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |حمد |م محمد2643|3
9|475o  معهد ف تـــمريض |سيوط محمود ج|د |لربــــ |حمد ج|د |لربــــ
علوم |لم |وف|ء محمود طلعتـــ رف| 853462
|د|بــــ طنط|رح|بــــ محسن محمد |لسيد |لش|ذ4||429
رهه|جر سيد كم|ل محمد228674 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
675o48| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرحمه |حمد عبــــد |لكريم محمد عبــــد
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود حسن سل|مه س|لم |لشلبــــى766775
756o37|يم رش|د تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهل|ء رأفتـــ |بــــر|
6|o897|صيدله |لمنصورهحمد محمد بــــدر |لسيد عبــــد ربــــه
22973oيم عيسوى ريح رهي|سم عيسوى |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهعمر |حمد سعيد |حمد28687| تـــج|ره |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه عبــــد|لحميد محمود |بــــو|حمد|68|249
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نه|ر |لقن|وى |حمد |لسيد|487|78
ره|خديجه محمد حسن عي حسن|23762 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى ي| محمود |حمد سليم|ن839|62
يم |لمر |لزغبــــى|26984 معهد ف ص بــــنه|س|مح محسن |بــــر|
رهط|رق ي| |سم|عيل محمود يوسف235368 ندستـــ |لق|
5o2446 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محسن |لسيد |لسيد محمد |بــــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|روق |مجد |حمد ملي |لليثــــى2|2623
ق|639598 يم |لسيد محمد |ل معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء |بــــر|
6o2542تـــج|ره طنط|محمد وليد |حمد بــــدير عبــــد |له|دى
4986o4ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|لؤى ه|شم سيد|حمد ع زعتـــر

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمهند محمود محمد عبــــ|س824|4
3o|24 رهمروه ع|دل محمد عبــــد|لمغ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

7o96ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرفيده |حمد محمد ع |بــــو |لمجد
4o337oتـــج|ره |ل|سكندريهفريده مصط قمر حسن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | حسن |لمنش|وى ه|رون482395
تـــج|ره سوه|جبــــيتـــر ميل|د ستـــر|ن د| |ل 899726
ف محمد |لسيد غ|442265 تـــمريض كفر |لشيخمحمد |

تـــربــــيتـــ |لفيوم |يمن |حمد ع66452
يم محمد845565 تـــربــــيتـــ |سو|ندي محمود |بــــر|
رتـــ|كريم و|ئل سم محمود |لسيد3665|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
26o|3oنوعيتـــ |شمونفيبــــى فرج شفيق جرجس

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | سيد صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح52634
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24792oنوه رتـــ|عيوشه سعيد سيد|حمد |لسيد  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o7|74ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم |حمد |لسيد |بــــوزيد عبــــد |لرحيم
499o|6 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنرجس محمد ر|غبــــ |لسعد
لسن ع شمس|ربــــ|بــــ سعد عطيه عبــــد|لموجود784726

رهعمر خ|لد ي عبــــد |لحميد23459 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــ سويفول|ء عم|د صل|ح |لدين عطيتـــ844|5

ف مصط طلبــــه|879327 ه | د|بــــ |سيوط| م
7oo|59|معهد ف ص |لمنصورهل|ء ك|مل محمد عبــــد |لعزيز جبــــر
طبــــ |لسويس|حمد محمد محمد |لسق|764976
يم عوض |لسيد |لق| 8833|5 طبــــ بــــيطرى دمنهور |بــــر|
638o88رتـــ|دين| عبــــد | أحمد عبــــد | |بــــو زيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
627o29|ندستـــ |لزق|زيق|ء سم عزتـــ ص|دق
لسن ع شمس|رحمه محمد محمد عبــــد|لعظيم9964|2

تـــربــــيتـــ ع شمسندى حس ري|ض خلف طلبــــه37|36
887o62 حقوق |سيوطد | محمد عبــــد|لمنعم محمد
||6|5o|ن| حسن |لصبــــ د|بــــ ع شمس|ندى و|ئل محمد 
447|o7|ندستـــ |ل|سكندريهمع|ذ نبــــيل عبــــد | خف| |لمعط
5o4232طبــــ |ل|سكندريهمريم ي| عبــــد |لفتـــ|ح محمد يوسف
ش|م رش|د محمود235545 رهيوسف  تـــج|ره |لق|
6o||65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن خ|لد رمض|ن حسن سند
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرزق |بــــو بــــكر |لصديق رزق488376
7o|928تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد مدحتـــ محمد درويش مصط |لكح
|6267oتـــج|ره ع شمسمحمود خ|لد حسن |حمد
323o55تـــربــــيتـــ حلو|ندى عز |لدين |حمد غريبــــ
7o3847| ندستـــ |لزق|زيقحمد حمدى محمد محمود |لمل
ش|م منصور سليم|ن49437| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد 
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء سيد محمود حس|ن حج|ج|326778
4365o| طبــــ كفر |لشيخمحمد أحمد ح|مد أحمد |لروي
رتـــ|عل| ح|مد محمد أبــــو مو248865 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسلوى جم|ل عبــــد|لمقصود عبــــد|لمقصود635434
حقوق بــــنه|س|متـــ خ|لد عبــــد|لمجيد محمد|328957
524|o3علوم ري|ضتـــ طنط|س|ندي رفعتـــ حبــــيبــــ خله
64|2o|يم |حمد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ه| محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|زكيه عبــــد|لسميع |بــــوزيد عبــــد |لسميع 263383
فنون جميله فنون |ل|قبــــه | ي| مصط مصط |83877
524o68فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهفرحتـــ محمد محمود ز مر
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود بــــه|ء |لدين جودتـــ محمد |له|دى س332253
78o865د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد جمعه عبــــد |لوه|بــــ حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم صديق عيد عبــــد|لعزيز627|33
36566oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|عل|ء ع|طف محمدى عبــــد|لعليم
تـــربــــيتـــ طنط|ن|دين محمد محمود |بــــو ط|حون25|428
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693o72ش|م ن| محمود ع  |لبــــي ندستـــ كفر |لشيخط|رق 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمريم مصط مصط عبــــد |لعزيز ع 675499
27|65oيم بــــر جمعه عبــــد|لد|يم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء |بــــر|
9o685o|تـــج|ره سوه|ج يه|بــــ عبــــد|لرحيم محمود محمد
49653o تـــربــــيتـــ دمنهوره|جر صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد
تـــج|ره ع شمسدير ك|مل سيد |حمد245444
6o3498 يم أبــــو |لعين نوعيتـــ طنط|حس|م حسن إبــــر|
64o9o3ى |لسيد ع |حمد ق|وونه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عم|ر ي
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيم خ|لد |سم|عيل طه |لنحر|وى4|4328
ل|ل متـــو68|637 ندستـــ |لزق|زيقكريم أيمن ن 
7o46|5د|بــــ |لزق|زيق|حس|م يح ج|د محمد محمد
44o888| |زر|عه كفر |لشيخف خف| محمود خف
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيوسف محمد عبــــد|لحميد |بــــو يوسف255743
علوم ج|معتـــ د |طمه|بــــ |يمن |حمد بــــدوى8|59|6
تـــج|ره |سيوطنرم بــــدوى محمد خليفتـــ 25|893
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمريم حم|ده عبــــد |لحميد ف|روق عبــــ682635
7o6825ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود محمد محمود ع

4o5|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم نظ عزيز صليبــــ
|5466oرهح|زم جم|ل |لسيد محمد تـــج|ره |لق|

|98o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عيد |لدسو حسن زي|ن|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحن|ن |لنبــــوى محمد حسن |بــــو |لسعود776628
9o299o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ر |لسيد محمد |حمد
ره ع حس خلف |4729|8 د|ر |لعلوم |لم |ز
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف  ل|ء عبــــد|لرحمن ص|دق عبــــد|لمنعم9|9254
638o44 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|آل|ء عبــــد |لشكور شبــــل عبــــد |لشكور
صيدله ع شمسمنتـــ | ن| عليوتـــ حف |لسيد942||3
25|o27 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع ك|مل ن| 
5|8o93ى طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمريم رمزى محمد حسن |لز
ل|ل9|3427 تـــربــــيتـــ ع شمسمصط محمد محمد محمد 
د|بــــ |لزق|زيق|غ|ده عثــــم|ن |لشح|تـــ محمد |سم|عبــــل|63248
7o3582|ر|ء محمود |لسيد |بــــر رهف|طمه |لز طبــــ |سن|ن |لق|
|2o|7|تـــج|ره ع شمسي|سم نبــــيل |حمد ز |لبــــهني
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ك|مله عبــــد|لعظيم محفوظ عبــــد|لرحمن  |88745
53o255ف أحمد عوض |لبــــدوى ندستـــ |ل|سكندريهتـــ أ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ك|رم ك|مل ج|مع495237
ش|م |حمد عطيه8375|6 معهد ف ص بــــور سعيدط|رق 
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمريم حل شعبــــ|ن فتـــوح |لمغربــــى|43487
754oo6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى حم|ده عبــــد |لح|فظ حموده
3292ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ ي| محمود عبــــد|لو|حد |حمد|
تـــج|ره |لمنصورهمحمود مصط عوض محمد688848
بــــي |924|6 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمدى |لعدل |حمد |لعدل |ل
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ندستـــ حلو|نع حسن ع محمد45885|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد حسن عبــــد|لر|زق حسن فر|ج||26266
5o4485تـــج|ره |ل|سكندريهل| يح محمود حسن حمدون
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر محمد |لسيد عبــــد |لبــــ| |لمتـــو679577
لسن ع شمس|سل |حمد |حمد محمد عبــــد |لبــــر962|75
حقوق |لزق|زيقف|روق رض| ف|روق |لسبــــ| 784843
يم ميخ|ئيل رزق492724 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــيشوى ميخ|ئيل |بــــر|
439o79بــــه تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد | |لسل|مو |حمد و
7oo22|يم يم عبــــ|س |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|محمود |بــــر|
بــــي ح|مد عطيه يوسف453382 ندستـــ كفر |لشيخمجدى |ل
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لسيد فؤ|د سلومه528878
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن صل|ح س|لم محمد محمود424558
7|o6o9|طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى |حمد |لسيد |لسيد  عبــــد |لسل
775972| تـــج|ره |لزق|زيق|ء جم|ل محمد ع
|د|بــــ بــــنه|دين| محمد متـــو عطيتـــ529|33
247o23|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد |لدقن
323oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمتـــ رفعتـــ خلف ص|بــــر

صيدلتـــ |لفيومبــــه حن |حمد |سم|عيل68498
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن محمد |لسيد عسكرى488|64
تـــج|ره بــــ سويفمحمود فتـــ رجبــــ سيد8239|8
لف |لتـــج|رى بــــ|لمطريه|ف|طمه صل|ح |حمد عد||427|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديزي|د فتـــ أم ع |لفحل494326
67862oد|بــــ |لمنصوره|ر|نيم ي| عبــــد |له|دى عبــــ|س
62598oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد ح|تـــم |لسيد ع
يم |حمد |لسعيد |حمد|699484 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
|25o68 تـــج|ره ع شمسعل| عمرو عبــــد |لعزيز حس
يم|697675 تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء صل|ح |حمد |بــــر|
77o|9oحقوق |لزق|زيقيوسف محمد ذ أحمد |لدق
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــنرم عبــــد |لر|زق سليم سلم|ن758425
7o6o|5 تـــج|ره |لمنصورهه|جر ع|دل عبــــد |لق|در ص|بــــر سيد
|6279o|رهحمد طه مصط محمد علوم |لق|
لسن ع شمس|يم محمد جبــــر |سم|عيل |لبــــلتـــ| 695756
44|85oن| محمد |لسيد محمد محمد زر|عه كفر |لشيخم
25o95|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|كريم خ|لد جل|ل خميس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد فوزى |حمد حس |49874|
273o|5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نليند| عبــــد|لع|ل |حمد منصور
4584o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد فتـــ |لسيد |لشن|وى |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقحكمتـــ حمدى ك|مل سيد|حمد639745
27o292|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |يمن ع عبــــد|لحميد أبــــو|لعزم

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن نور|لدين محمد شلق| 643|7
26o6|||يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ين|س |س|مه محمد |لحلف|وي لم
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9|o495|طبــــ سوه|ج حمد عمر محمود محمد
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم ذ |حمد ذ758755
||75o2حقوق بــــنه|زينبــــ ن| محمد عبــــد |لعليم
6234o8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريه|م جم|ل عبــــد|لم|جد فرج
تـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــد|لو|حد عطيه حشيش3832|4
تـــربــــيتـــ طنط|محمد محمد محمد مرغ سليم|ن |بــــو غزه427548
يم عبــــد|لحميد نعم|ن|799|6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|جر |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخنور|ن محمد محمد رزق بــــخيتـــ42|476
يم عزبــــ357633 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ محمد |حمد |بــــر|
7o|3|4ى ع محمد ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سم |لق
257o88لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه محمد عبــــد|لستـــ|ر سيف
6|98o8 |د|بــــ د |ط|أم عصمتـــ رشدى عبــــد |لك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|منه | مختـــ|ر مصط مصط |ل 763986
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع قطبــــ صبــــ|ح|494786
5o7|32د|بــــ |ل|سكندريه|تـــ |بــــو بــــكر |حمد محمد محمد
84854oمعهد ف ص |سو|نشيم|ء محمود بــــش محمد
27|89o|معهد ف ص بــــنه|يم|ن رجبــــ محمد رجبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره حسن |حمد آدم حس 52|65|
علوم ري|ضتـــ |سو|نيثــــم ر|فتـــ محمود محمد844227

ر غندور65|8| لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|ف|دي |حمد محمد ز|
75o548ندستـــ بــــور سعيدبــــيشوى |س|مه صبــــرى سليم|ن
يم |لسعيد |لقصبــــي862|62 زر|عه د |ط/ري|ضتـــخلود محمد إبــــر|
6o9|o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن صبــــ عبــــد|لع| |ل
صيدله طنط|رن| محمد محمد فه س|لم434848

6oo95ى بــــطرس كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم|رى جرجس بــــ
4o8523تـــج|ره طنط|عم|د وحيد محمد محمد  |ره
يم |لدسو 462233 نوعيتـــ كفر |لشيخه|جر محمد |لسعيد |بــــر|
رهمنيه ع|دل يوسف ح|مد|48883| تـــج|ره |لق|
259742| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه عل|ء بــــسيو عوض |
ره|آيه محمد أحمد |لمندوتـــ كريمتـــ623592 عل|م |لق|
معهد ف ص |سيوطعبــــد|له|دى س| عبــــد|له|دى محروس 3|7|89
23783o|ريدى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيه ح|مد ز 
|5o32|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |حمد من |لدين |حمد ع
42oo75لسن |لم |حن|ن عبــــد |للطيف عط| عبــــد |للطيف|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد حمدي |لسيد محمد |حمد عيد|6|479
855o45|معهد ف ص بــــ سويفسم|ء محمود حمدي جلوي
68887|| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد |س|مه محمد |لش|ف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه |حمد حسن |حمد57382|
يم محمود |لنج5366|4 يم |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |بــــر|
حقوق سوه|جرح|بــــ عل|ء |لدين محمد حس  2244|9
6|o57oيتـــ|بــــ م|زن غ|زى مش|ق د|بــــ د |ط|م|
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حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ص|لح ع محمد ح|مد67|346
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| مختـــ|ر سيد قر 85|27

5o9899|ن| يم ع |لع يم ع |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل |ء |حمد عبــــد |لرحمن ع عثــــم|ن9454|5
ق|وى255347  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء رض| |لدسو حس |ل
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد عص|م |لدين رش|د محمد محمد خ 3693|2 ل|ك|ديميتـــ |لم
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحس|م عل|ء ج|د نو|ر253972
7|3o2oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد فتـــ ص|لح ص|لح |لنجدى
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنور محمد |نور محمد مهر|ن|8|7579
26|o8|ف نوعيتـــ |شموننور| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لموجود 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عمر ع |لسيد محمد755972
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس محمد ر|شد757983
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوركم|ل عبــــد |لحميد كم|ل متـــو|4|542
يم8|6||5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمدى مغربــــى شح|تـــه إبــــر|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــسميه عبــــد | عز|م محمد57459|
9o926o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد ص|لح محمد محفوظ
6o92|6|معهد ف ص طنط|يمن محمد رجبــــ ق|لوش
78o344|نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه ع|طف سليم|ن محمد بــــغد
تـــج|ره كفر |لشيخريم |يمن فتـــ |لدد|مو 65|695
464oo|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محمود حن محمود

32o886رهفؤ|د رمض|ن فؤ|د رمض|ن عل|ج طبــــي |لق|
442o2رهع محمد ع عبــــد |لرحيم علوم |لق|
يف زكري| عبــــد |لغ 8|275 رهرح|بــــ  صيدله |لق|

78o7o3معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقخلود مصط محمد رمض|ن محمد |حمد
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عم|د حمدى رؤوف محمود عبــــد |76542
تـــج|ره سوه|جغدير رجبــــ |لسبــــد |حمد 924269
|ج438587 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــه|ء صبــــ محمد محمد 
تـــج|ره طنط|صل|ح |حمد حس |لسيد رمض|ن4|5|43
4|7984| د|بــــ كفر |لشيخ|د|ء محمد |لش|م ع
يم5|2567 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــدير زكري| محمد |بــــر|

علوم بــــ سويفسل محمود محمد سيد حسن65627
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن سيد ص|لح عبــــد| خليل849|23
يم |لهندى |لج|ويش|696224 طبــــ |لمنصورهحمد |بــــر|
3|97oo تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمريم محمد عبــــد|لحكيم |بــــو |لعن
7oo985علوم |لمنصورهغ|ده عبــــد |لرحمن عرفه |حمد بــــر
ف|||4375 يم غ|زى محمد  صيدله |ل|سكندريهس|متـــ |بــــر|
5|o79oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمود محمد |م |لبــــرم|وى
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد محمد محمود |لزي|تـــ|78|637
ندستـــ |لزق|زيقبــــ|سم نج|ح  مو |لسيد782585
7753o5|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد ع محمد عبــــد|لوه|بــــ
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعبــــد|لمنعم عبــــد|لحكيم محمد |بــــو|لمجد832724

Page 453 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

35o548|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنيتـــ |حمد محمد |حمد
طبــــ |سن|ن طنط|ي|ر| ه| عبــــد |لعظيم |حمد2789|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود محمد |حمد |بــــو |لعن مصط |7|622
6o4o9|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر مجدي |لسيد ع |لعبــــد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم |ده محمد |حمد محمد |لغني|24939
د|بــــ |سيوط|عبــــد |لوه|بــــ محمد سيد عيد سليم|ن8|563|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء سيد |حمد حسن عل|مه|269435
886|5o د|بــــ |سيوط|س|ميه حم|ده محمد عبــــد|لق|در
ى|9|4568 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل ط|رق يوسف محمد |لدم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|فريده عهدى محمود عبــــد |لق|در754748
4|999oد|بــــ كفر |لشيخ|محمد جم|ل |لمتـــو |لبــــسطوي رخ
77o759| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه رج| محمود محمد |لش|ذ
8o6778لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |زينبــــ |نور عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد|
ه محمد بــــه|ء |لدين عبــــد |لمنعم عبــــد773239 د|بــــ |لزق|زيق|م
5|7|3oعلوم دمنهوردير رمض|ن عبــــد |لجليل غ|زى مسعود
3555o8|تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمود فتـــ سعيد
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد طلعتـــ محمد ص|لح |بــــو|لعن 686856
علوم حلو|ند | وليد محمد |لسيد محمد567|5|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسيف سم صل|ح عبــــد |لر|زق9842|
||486oرهديم| ن| محمود حسن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
36o42o ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقريه|م رفيق رفعتـــ محمود حس
رهيوسف |حمد عبــــد |لر| سليم62679| طبــــ بــــيطرى |لق|
9o9689  تـــج|ره سوه|جعبــــد| عبــــدربــــه |حمد |حمد
تـــمريض |إلسكندريتـــ دع|ء |نور محمد محمد422884
د|بــــ دمنهور|ي|سم حسن ز ع م475655
ف عبــــد |لعزيز |لسيد يح |3662|5 علوم دمنهورحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|متـــ |حمد محمد عبــــد|لحكيم|333942
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء محمد محمود |بــــوزيد|8|3383
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدروى ع|دل رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد34|763
تـــج|ره ع شمس |ر |حمد عبــــد |لسميع حموده73|26|
تـــج|ره بــــنه|ه|يدى خليل مو |لسيد مو337|77
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| فتـــ جمعه |لزن|تـــى خليل حج99|2|7
يم227||7 يم |بــــر| علوم |لمنصورهنجوى ه| سم |بــــر|
254o7oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعيد ع محمود خل|ف

68o28تـــربــــيتـــ |لفيومر|ن| ح|مد |دم عبــــد |للطيف
7o72o8|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــلشيم|ء محمد فرج محمد طه
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىزي|د حمد|ن خليفه |حمد832653
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دين| عزتـــ محمد عبــــد|لرحيم9336|8
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد محمود محمد حسن887|83
ر ز ص|دق52298| رهف|رس خ|لد |حمد م| تـــج|ره |لق|
يم ر|شد |لقلي 5266|5 معهد ف ص |ل|سكندريه |م محمد |بــــر|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد| ط|رق محمد محمود8|8435
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مبــــروك عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع|ل49526

طبــــ |لسويسسم|ء |حمد |حمد جمعه |لبــــه| 2846|7
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومفن|ن عص|م |حمد مصط يوسف|6||249

تـــربــــيتـــ حلو|نخ|لد يح عبــــد |لر|زق سيد محمد5925|
د|بــــ |سيوط|حس|م حسن محمود جبــــ|ره 878849

تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر رجبــــ محمد قر |5627
2532o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|جنه ع|طف محمد عم|ر
5o|823طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهض منتـــ محمود |حمد محمد
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لرحمن ع|دل |لسيد |بــــو |لوف|677|68
6o839oيم ع محمد |لبــــرل د|بــــ |لمنصوره|سه| |بــــر|
حقوق |لزق|زيقحمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |بــــوخليل|769322
ر|ء |حمد محمد محمود محمد235865 د|بــــ ع شمس|ف|طمه |لز
تـــج|ره كفر |لشيخف|رس خ|لد منصور عبــــد |لحميد9886|4
حقوق |لزق|زيقبــــسمه عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمد787258
يم مصط 2362|5 يم |بــــر| رهمحمد مجدى |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
259o38يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيح جم|ل يح |بــــر|
ف محمد |بــــو|لسعود شح|تـــه643485 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق أ
|لدين عبــــد|لوه|بــــ |لسيد845575 تـــربــــيتـــ |سو|نس|ره ن
يم شح|تـــه|784568 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد عبــــد |لجو|د |بــــر|
4989ooتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآيتـــ رجبــــ محمد أم |لجرف

52o84|تـــ رجبــــ قر طه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
|3697oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــيتـــر صبــــرى حل عج|يبــــى
7o|997 ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
629384| رتـــ|يم|ن ع|دل |حمد ع |لمر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء محمد عبــــد|لبــــص يونس|259863
يم حسن حشيش764283 يم |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طموده سيد سعد |لسيد قش|ط65277|

حقوق |لمنصورهوق محمد سعيد محمود2|458
تـــج|ره كفر |لشيخلوج مصط محمد |حمد |لحن|وى3|4752
7o7923فتـــ رمض|ن |لسيد محمد عبــــد |لحليم طبــــ |لسويسم
34|oo8طبــــ بــــيطرى بــــنه|كريم عل|ء عبــــد|لغف|ر |لسيد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــفريد عبــــد|لن| عبــــد| محمود245937
|32o46ر حسن رهخلود طلعتـــ م| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

27o|3رهدين| محمد سعيد ع حقوق |لق|
ف |حمد خلف5764|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمه|بــــ |
27oo8oق|وى ف مصط |ل رهمحمد | د|ر |لعلوم ج |لق|
يد |بــــوع|مر6478|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد محمد |بــــو|ل
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم |حمد|637539
يم|759442 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم|ل |يمن محمد ع |بــــر|
ه محمد محمود مصط قط|ي|638767 د|بــــ |لزق|زيق||م
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9o4886 صيدلتـــ سوه|جول|ء رجبــــ عبــــد|لنعيم |حمد
626o98يم محمد ك|مل محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |حمد |بــــر|
ش|م ربــــيع لط حسن683358 رهمنه  طبــــ بــــيطرى |لق|
33563o|زر|عه مشتـــهر|ء مجدى رزق عبــــد|لحليم
علوم حلو|ندير |لسيد محمد |له|دى |لشح|تـــ323562

علوم ع شمسعبــــ رمض|ن عبــــد |لع| قر 549|2
يم |لسيد محمد |لغيط| 7533|6 تـــج|ره بــــور سعيدندى |بــــر|
7538o9|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيم|ن |حمد |لسيد جل|ل

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررو|ن زكري| |لسيد خميس7974|
359473| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء |حمد حسن عبــــد|
طبــــ ع شمسخ|لد مصط طلعتـــ لملوم442467
|6558oعلوم حلو|ندير عم|ر ع|مر عمر

446ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه سعيد سيد ع حسن |ل |ل
ه خ|لد عبــــد |لحميد سليم حس 496969 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن
786o62|د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد |لسيد رجبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشعمر مصط محمد مصط |حمد766537
52o239كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورندى خ|لد محمد |لسبــــع|وى
رهنور|ن عم|د عبــــد |لرحمن سيد45974| حقوق |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع |لسيد ع أسم|عيل67|526
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطه|يدى جميل عزتـــ صديق 885597
687956| علوم ج|معتـــ د |ط|ء عم|د محمد |لسعيد مو

رهمحمد جل|ل محمد طلعتـــ36286 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
42753o| يم محمد غريبــــ صيدله طنط|محمد صل|ح |بــــر|
9o3837  معهد ف ص ري|ضه سوه|جعبــــد| محمد |لصغ طه حسن
9239o8|تـــج|ره سوه|ج  لسيد ع|طف عز |لدين مهر|ن
499|23| ه جميل عبــــد |لرحيم ع تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم ع|شور سعيد مسعد ع685984
63538oتـــج|ره |لزق|زيقدين| ع ع ع قنديل
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لسيد |حمد عطيه سعدون||77923
6|27ooيم دقه يم |بــــر| صيدله حلو|نس|ره عبــــد|لحكيم |بــــر|
حقوق ع شمسمريم محمد يس |حمد |لنج|ر|968|2
244o69|ندستـــ ع شمسحمد عز|لدين |م|م |حمد منصور
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |لسيد |لصبــــ|غ|265874
234|2oد|بــــ |سيوط|ط|رق محمد |بــــو|لعيون عبــــد|لسل|م
829o92| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل سم جيد عط| |

تـــربــــيتـــ حلو|نسهيلتـــ ع عبــــد |لحميد محمد49387
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف| طه |لنوبــــى حمدى54952

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|مريم محمد عبــــد|لغفور عبــــد|لمجيد |632858
7oo478صيدله |لمنصورهمحمد ي| سلط|ن مو
49o557 |حقوق |ل|سكندريهرو|ن خ|لد محمد مصط و
45o325يم |حمد يوسف ندستـــ طنط|عزتـــ |بــــر|
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يم 633279 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرويد| ح|زم عبــــد |لغ حسن |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرميس|ء محمد محمود ص|لح8||323
7626o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن حسن غ|نم حسن محمد
4o3295حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدع|ء |لسيد محمد |حمد شمس
5o778oيم يم محمد مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى |بــــر|

27o6|تـــربــــيتـــ حلو|نسل سعيد محمد |لسيد
5o434|| ر شكر تـــج|ره |ل|سكندريهم|رتـــ | مجدى جرجس جو
د|بــــ |سيوط|ع حمدى |سم|عيل حسن 894557
6o72o7ر|ن عبــــد|لجو|د ضيف ندستـــ |لمنصورهعبــــد|لوه|بــــ ز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|مصط |لسيد عبــــد|للطيف عبــــد|لملك 3398|6
8o89|7يم |سم|عيل تـــج|ره بــــ سويفش|م محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد علم |لدين بــــري بــــخيتـــ28894|
343o||ندستـــ شبــــر| بــــنه|حس|م |حمد |لسيد محمد عليوه
تـــربــــيتـــ بــــ سويفعمرو ق|ي|تـــى محمود عبــــد|لعظيم52639

622o4|يم معهد ف ص بــــور سعيدحمد ع|بــــد |حمد |بــــو |لعن |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم محمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ7534|

تـــج|ره ع شمسس|مه عمرو عبــــد |لمنعم حسن ||6257|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء محمد |لسبــــ| |بــــوزيد 8|9249
5269o7ندستـــ |ل|سكندريهحمد عزيز محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لبــــ
|د|بــــ |لم |رح|بــــ ربــــيع عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم4|8237
77894o| نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن جل|ل |لسيد متـــو
7o9788يم ع ص|لح تـــج|ره |لمنصورهنه|ل ع |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخحن عص|م عبــــد| |لشيخ عمر6||439
يم مسعد29457| ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر سل |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد جم|ل |حمد زيد|ن حر| |79|686
علوم ري|ضتـــ حلو|نند عبــــد |لمنعم سيد محمد محمد58625|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سل|م محمد سيد عبــــد |لعزيز|4|2|5
78|o2oمعهد ف ص |لزق|زيقعطيه محمد محمد خليل
4o3355|حقوق |ل|سكندريهسهيله مجدى بــــدوى ح|فظ عط
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي فرج ع محمود محمد79|489
64|8o5 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقبــــه |حمد ع|شور حس|ن
رهشهد محمد نجيبــــ محمد ض| عي222598 تـــج|ره |لق|
224o67|ره|ندى محمد عبــــد|لرحمن بــــسط د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سيد محمد حسن|836847
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط كم|ل ع محمد|لنج|ر|28||5
رهحمد  |ء |لدين عفي عبــــد|لرحيم ع338234 عل|ج طبــــي |لق|
4o72o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|آل|ء محمد حسن ص|لح
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ل محمود محمد محمد|لسم|ن829569
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء رفعتـــ ع عطيه س|لم|675854
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس| |ده رجبــــ محمد فد|وي759369
تـــربــــيتـــ |سيوطجه|د حج|ج عبــــد|لن| حس 885244
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يد عمر3523|4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم خ|لد |بــــو|ل
27o443 معهد ف ص بــــنه|محمد رمض|ن |لسبــــ| عبــــد|لحميد حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عمر عبــــد|لرحمن محمد محمد |لعط|ر348634
8o2o63كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفصل|ح خ|لد محمد صل|ح |لدين محمد شلبــــي

تـــج|ره بــــ سويفسه|م جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح روبــــى66429
22o5|5يف لط عبــــد |لحليم زقزوق تـــج|ره ع شمسحس|م |لدين 
5o4|74د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد ر|غبــــ عزبــــ محمد سل|مه

3489oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد يوسف |حمد
وف|تـــبــــل|ل |حمد شو |حمد محمد |بــــو ط5|637| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
227o23 ر ح|فظ حس|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر م|
2|9o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف محمد |لج|بــــرى |لسيد |لج|بــــرى
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقسم|ء محمود عبــــد| عبــــد|لحميد |لسيد639988
23o525|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ع|طف فتـــ عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر عبــــد|لسل|م ش|كر |لسيد  876356
526o22يم مو ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن سعيد حس إبــــر|
8o7|o6|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن سل|مه عد عبــــد|لجو|د|
9|88o6  كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطتـــ خ|لد |بــــوضيف ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد صل|ح|67|66
يم فرغ573|63 تـــج|ره |لزق|زيقحفصه سعيد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسر| | رزق محمد فرح|تـــ3|3543
8o|7o6يم ق|سم حقوق |لفيومعبــــد|لرحمن ي |بــــر|
77479oتـــج|ره |لزق|زيقح|مد محمود ح|مد |لسعيد ع
ره/ري|ضتـــمحمد مصط محمود ي|س |449|3 زر|عه |لق|
6537oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسهيلتـــ سيد قطبــــ محمد

|ج246256 نوعيتـــ |شمونمحمود ممدوح محمود 
يم  244|33 يم عبــــد|لمنعم |بــــر| |د|بــــ بــــنه|دين| |بــــر|
يم عقل حسن4488|2 رهمحمود محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

4o3|6رهي| محمد عبــــد |لرؤف عبــــد|لمجيد تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن عبــــد |لعزيز ع|طف عبــــد |لعزيز محمود عفي 768463
طبــــ بــــيطرى دمنهورآيه محسن |لسيد |لقمح|وي63|7|5
26o422د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رحمه محمود ع عمر|ن
يم خط|بــــ6|578| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنتـــ | فريد حن |بــــر|
4|o596 تـــج|ره طنط|محمد س| عبــــد |لسل|م ي|س
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م فرج مر سعيد9||767
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيس ع ر|سم ع عثــــم|ن943|2|
د|بــــ ع شمس|جه|د نور|لدين بــــدر |سم|عيل443|5|
|6oo56لسن ع شمس|عمر محمد سعيد محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد محمد رمض|ن محمد|225|35
6o8255|نوعيتـــ موسيقيه طنط||ء مصط عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
6o7799تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن ع محمد عبــــد|لغ محمد
|6o555رهمصط محمد فوزي محمد عبــــد |لعزيز ندستـــ |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسم|ح عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ 756763
تـــج|ره طنط|محمد |س|مه فتـــ ن |لمل|ح494536
34o339تـــج|ره بــــنه|سيد محمد |لسيد محمد ليله
ره|دع|ء بــــدر عيد محمد حسن66623| عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرضوى عبــــد|لمجيد حس عبــــد|لبــــ| 976|24
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء ط|رق محمد مهدى||75978
|5o544لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود عبــــد |له|دى عبــــد |لغف|ر محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد| |حمد عبــــد|79|258
ندستـــ طنط|حمد عبــــد | شح|تـــه |حمد مرج|ن|448693

3o569رهبــــسنتـــ محمد |لبــــ| محمد تـــج|ره |لق|
تـــه6637|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن| منتـــ عطيتـــ عوض |ل
تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوي زكري| شح|تـــه ن|روز859386
م||52725 ه فه بــــخيتـــ عبــــد|لشهيد سيد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
د|بــــ |لزق|زيق|ند رجبــــ حل حسن622|77
782o93يم |حمد عبــــد|لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |بــــر|
762o27| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمنيه خ|لد ص|دق ع
معهد ف ص |سم|عيليهيه ع|دل غريبــــ عيد |حمد|767636
ره|بــــل|ل محمد |حمد كم|ل |لدين محمد752|23 د|بــــ |لق|
|28o7oوف|عبــــد |لرحمن محمد |نور حم|دى عوض وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o3o6|حقوق طنط|م|زن حس محمد خليل
754o36يم س|لم|ن |سليم |لكريم د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن |بــــر|
62|oo8ف جل|ل حسن معهد ف ص بــــور سعيدوق |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد محمود سيد|333366
ر|ن286879  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره سم |لسيد ريح|ن ز
يم مو6||7|2 تـــج|ره ع شمسه|جر عمرو محمد |بــــر|
ر عبــــد|لخ|لق عبــــد|342326 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسول|ء عبــــد|لظ|
ر رفعتـــ |بــــو يوسف493598 تـــج|ره دمنهورسيف | م|
تـــج|ره ع شمسمحمد  |زى محمد محمدسنبــــل|87|75
يتـــ |م صبــــ ز منقريوس675638 طبــــ |لزق|زيقم
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد شح|تـــه عبــــد |لر|زق يوسف|438532
4o2952تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سم ع |دريس ه|رون
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد عبــــد|لغف|ر درغ|م69|444
5|4|ooد|بــــ |ل|سكندريه|مروتـــ |حمد محمد حس زريق
49o|36حقوق |لمنصورهم|ري|ن د| |ل |ي | صليبــــ

4538oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد محمود محمد
82o968علوم ري|ضتـــ |لم |م|ركو صفوتـــ |سحق |سكندر
صيدله طنط|يه ع|دل |لسيد |لورد| |2|2533
9o29o9 حقوق |سيوطحس|م حسن جل|ل محمد
8o34o7|معهد ف ص بــــ سويفحمد س| خلف محمد
6o6652|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــ|نوبــــ عم|د فؤ|د ميخ|ئيل

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود |حمد ص|لح47957
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رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|ص|لح سعيد س|لم عويس73333 لق|
ش|م محمد |لدسو |للبــــ|ن86|6|6 ندستـــ د |طش|م 
3||33oيم تـــج|ره ع شمسد| | عمرو محمد |بــــر|
يم عمر8856|5 يم عبــــد |لخ|لق |بــــر| تـــج|ره طنط|نرم |بــــر|
487|3oد|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | محمد محمد عبــــد |لبــــ| محرم
يم محمد|69966| وف|تـــ|سل|م |حمد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|6o|o8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ه| محمد عبــــد |لعظيم محمد
6o5|8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود فرج محمد محمد عيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــكر حس|م بــــكر |لسيد مو258663
52|5o5طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى ك|مل سعد خليفتـــ سعيد
34o|35ل|ل عبــــد|لحميد قدح تـــج|ره بــــنه|ل|ل محمد 
تـــج|ره ع شمسبــــر|م |كرم محروس ك|مل|8258||
نوعيتـــ |ل|سكندريهعبــــد |لمجيد محمد سعيد عبــــد |لمجيد س476484
م سم محمد ع238|49 تـــج|ره |ل|سكندريهنور| |د

طبــــ |لفيومخ|لد سبــــد عوبــــس ح|مد2|6|7
3279o3| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد حسن عبــــد|لمع ع
صيدله طنط|ه|يدى نبــــيل زكري| عبــــد |لعظيم||4|46
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن ربــــيع محمد مر|د779458
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد ع|دل محمد عبــــد|لعزيز حسن526983
482o|9تـــج|ره دمنهورمحمد ع|دل |لحبــــ محمد مو
35o3|9تـــج|ره بــــنه|محمد سيد محمد |لسيد عبــــد|لنبــــى

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومص|لح شعبــــ|ن ص|لح ج|د|67946
4|o79رهي|سم مصط |حمد |ل|طرش علوم |لق|

ه |حمد |حمد رمض|ن |بــــو  624563 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــسم
6o927||معهد ف ص طنط|حمد حس|م حسن حس|ن
ه|ن محمد عبــــد |لمعبــــود عبــــد|لمعبــــود9|7845 معهد ف ص |لزق|زيقم
يل ج |لزق|زيق|ء كرم شح|تـــتـــ عبــــد|لو|حد|||7794 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ دمنهور|نرم سليم|ن |ديبــــ سليم|ن سل|مه488964
6o4569د|بــــ |لمنصوره|منتـــ | محمد عزتـــ فه |لصم
ره|رو|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف عيد|299|3 عل|م |لق|
8874oo|تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء |حمد ع محمد
85o5o4تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددير حس محمد |دم
9oo725|صيدلتـــ |سيوط ل|ء |حمد قليد عبــــد|لحليم
268o32|د|ر |لعلوم |لم |سل|م جم|ل |لسيد عبــــد|لحميد
269586| طبــــ ع شمسيم|ن ظريف حسن عي
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد حس|م عبــــد |لعزيز |لسعيد دعبــــس767336
8o962| تـــج|ره بــــ سويفج|بــــر محمد عبــــد|لج|بــــر ع
25o568د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــ ي| |لسيد عقل

كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــكريم |س|متـــ جبــــر صميده54564
ندستـــ |لمنصورهي|سم ع محمد محمد سليم|ن|37||7
5|o8o|| |معهد ف ص |ل|سكندريهس|متـــ ج|بــــ | ز|يد عبــــد |لع
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2583|3|  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م س| محمد مو
8569|oزر|عه |لم |ط|رق |يمن |حمد عبــــد|لحليم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ويد| محمد خف| عبــــد|لحميد6693|8
حقوق |لمنصورهنور |لدين |حمد نور |لدين عبــــد |لعظيم687222
3|5377| د|بــــ حلو|ن|فن|ن ع عبــــد|لرسول مر
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ف|رس رمض|ن |حمد عبــــد |لر|زق |622446
يم|64493| رهحمد وليد |حمد |بــــر| ندستـــ |لق|
بــــي يوسف688943 بــــي عبــــد | |ل علوم |لمنصورهعمرو |ل
تـــج|ره |سيوطمريم |سم|عيل |حمد عبــــد|لعزيز9848|8
تـــج|ره بــــور سعيدحمد عل|ء حسن محمد حسن شعل|ن765373
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــتـــه|ل |يمن عبــــد| أبــــو بــــكر |لحسي 778|22
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد ع محمود عبــــد|لع|ل جل|ل|8|4875
775227| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد شحتـــه عبــــد |لرحيم محمد ع
|7o937|حقوق ع شمسمنيه ع سيد |حمد
يم424425 يم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــس|م |بــــر|
6o5525زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــندى محمد عبــــد |لحميد محمد حموده
ف759423 ش|م خليل  آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|نوره|ن 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|تـــغريد |لسيد محمد تـــوفيق سليم|ن695284
475825| تـــج|ره كفر |لشيخحمد حمدى |حمد ع |لتـــر
9o954o تـــج|ره سوه|ج |ر ح|تـــم عبــــد|لعزيز محمود |لمشنبــــ
827oo4د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء محمود |حمد سويلم

28||o ره|عمر محمد جميل محمد مصط ثــــ|ر |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوردى ع حسن ع حس 84|752
علوم بــــنه|مريم زكري| عبــــد|لخ|لق عطيه رجبــــ|34244
4|o4o4|تـــربــــيتـــ طنط|حمد ه|شم محمد |بــــو ه|شم
9o63|5 تـــج|ره سوه|جحسن|ء و|ئل عبــــد|لمجيد محمود
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه |حمد |بــــو|لحج|ج عبــــد|لع|845332
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــنور|ن حمدى عمر حس ع5348|2
83o455زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه محمد عبــــد|لد|يم عثــــم|ن
77o276تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | بــــلبــــل عمر مصط بــــعلل
بــــي |262866 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |لسيد محمد |ل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء عبــــد|لجو|د |حمد محمود|259862
د|بــــ دمنهور| سعد عبــــد|لد|يم عبــــد |496278
|355o3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمل محمد محمد |حمد
34659o| يم عبــــد|لستـــ|ر عي فنون جميله فنون حلو|نيم|ن |بــــر|
يم عو|ره|433587 يم |يه|بــــ |بــــر| زر|عه طنط|بــــر|

|932oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لعليم
ق|وى55662| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمنتـــ | محمد عبــــد |لل|ه 
يم عج 34|247 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م حسن ع |بــــر|

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد ي| مصط رضو|ن|5358 ل|
علوم |لفيومند| جم|ل محمد |حمد66954
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2|58oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن محسن |حمد |م |لسيد
9o95|تـــج|ره بــــ سويفط|رق محمد ع عبــــد |لو|حد

878oo7|صيدلتـــ |سيوط  يه ع|دل عبــــد| عثــــم|ن
6839ooعلوم ج|معتـــ د |طمروه حسن |لبــــسيو فرج |لوزير
353oo2|د|بــــ ع شمس|حمد شعبــــ|ن عفي شح|تـــه
2446o6معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود مجدى محمود شعيبــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ط|رق فتـــ محمود375|3|

2|o48ندستـــ حلو|نمحمد ص|بــــر |حمد سيد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نجرجس |يمن |ديبــــ حبــــيبــــ جرجس9799||
نوعيتـــ |لم |يه صفوتـــ عم|ر عبــــد|لحسيبــــ|823595
رهمرو|ن مرزوق محمد محمد6|635| ندستـــ |لق|
فنون جميله فنون حلو|ني|ر| محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز7|8|5|
ر|ن حسن267||8 صيدله بــــ سويفمصط سيد ز
تـــج|ره كفر |لشيخنور |لسيد من |لسيد محمد|443348
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه عص|م محمد |لسيد|252275
ى عم 774736 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حسن |س|مه حسن محمد خ
يم|78782 د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن صبــــرى ع |بــــر|
8o738o|طبــــ |لفيوملحس سعد |حمد سعد
7736o9|د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لع
يم عبــــد|لرحيم محمد 885888 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطد| | |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لنبــــي عبــــد|لع| ع م|99|338
يم |لدسو مصط محمد 5367|4 حقوق طنط|محمد |بــــر|
|محمد مصط محمد |بــــو|لحج|ج839227 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لمو عبــــد |لع75|487
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| |ر |حمد |لسعيد ع محمد فوده35567|
7o349o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه منصور |حمد عبــــد |لع|ل زغلول
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دى عزتـــ عويس سيد358886
7o768|تـــمريض |لمنصورتـــ شيم|ء عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد |لعزيز
834o32زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديول|ء ع|طف محمد |لضوي
طبــــ بــــ سويفم|يكل مجدي ميخ|ئيل عبــــد|لمل|ك4466|8
344o23 |رهدير ع|طف حسن عبــــد|لش د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o76o5|د|بــــ |لمنصوره||ء محمد محمد |لعنتـــرى
48o368|حقوق |لمنصورهع|دل عبــــد|لرؤف عبــــد|لمل|ك عبــــد
يم نجيبــــ ن ||525|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمستـــريز| |بــــر|
83o985د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندي |حمد محمود عبــــد|لل|ه
يف78|475 طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حسن محمد |سم|عيل 
5|o783تـــج|ره دمنهورمحمد عثــــم|ن عبــــد |لمطلبــــ حسن صقر
33o999ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقرضوى ه| |م|م عبــــد|لرحمن
485o43د|بــــ |سيوط|محمد محمود محمد أحمد فرح|تـــ
83977o| |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|م|ل خ|لد محمد تـــه|
حقوق ع شمسجيه|ن ع|مر لطيف محمود ع|مر|988||
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ه|جر حسن محمد |لسيد فر|ج2|4499
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لمنعم محمد |حمد محمد ش| 695858
تـــج|ره طنط|محمد رجبــــ خليل سل|متـــ428926
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد محمود عبــــد |لمنعم محمود حسن د4|4657
يم حسن54238| تـــج|ره ع شمسحس|م حسن |بــــر|
42o855تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدع|ء رض| |حمد |لطنط|وى
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهدع|ء محمد فتـــ |لسيد محمد459548
يم |لصبــــ|غ|347825 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمد مدحتـــ |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|كريم ربــــيع محمد عبــــد|لغ |35924
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد غنيم2|9|44
257o78د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء عص|م محمود |لبــــكرى
699|7|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمد ع |لمر
|ن محمد |حمد|48434 رهحمد ع زر|عه |لق|

4|8o|7حقوق طنط|ع |ء ن| مصط حل موتـــه
نوعيتـــ |لمنصورهدى |نور |نور جنيدى695753
69o23|تـــج|ره |لمنصورهمصط جه|د عبــــد |له|دى عبــــد |لحميد حبــــيبــــ
7|62ooمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ زي|د ع|دل نجيبــــ |حمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يتـــ محمود سيد محمد|72||2
3553o6|كليتـــ |أللسن سوه|ج|ء درويش محمود درويش
ندستـــ تـــ.خ|مس عمرو |حمد محمد رشدى نبــــه|ن2927|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه س| ممدوح عيد|268648
4o79||د|بــــ |ل|سكندريه|ول|ء جم|ل محمد محمد |لسيد
تـــج|ره دمنهوري سعيد ي زكري| |لجوي44|493
269o78 ف معهد ف ص بــــنه|رفيده عبــــد|لعظيم عبــــد|لستـــ|ر 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزينبــــ وحيد محمد |حمد ع58549|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى |بــــو|لحسن فتـــوح شح|تـــه سليم434327
ق|وى محمد272245 فنون جميله فنون حلو|نس|ره عبــــد| 
يم6|4526 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحن|ن مصبــــ|ح |لسعيد |بــــر|
تـــ |لسيد محمود |لجز|ر|348997 ره|م عل|م |لق|
ه حس|م عبــــد| ص|لح|8523|9 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  م
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز سل498922
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عبــــد|لعزيز لط حسن |حمد484663
9|o|29 ف ومس|حه |سيوطمحمد محسن حس محمد ك.تـــ. ف رى و
||6oo7وف|تـــ|جورج ع|دل مو سليم|ن ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
825o8رتـــ|كريمتـــ شعبــــ|ن ع عط| |لسيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره بــــ سويفطه ممدوح طه شويك2967|8
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|زينبــــ عبــــد|لعظيم محمد |لقص |25289
رهم مصط ك|مل فؤ|د محمد ع|23687 ندستـــ |لق|
35oo89 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم يح حس|ن ر|شد حسن
52o673كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورفريدتـــ محمد سل|متـــ عبــــد |لحميد سليم

7o447لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ ع |حمد محمد
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد شو فؤ|د عبــــد|لعزيز|62|4|3
753|o| ندستـــ بــــور سعيدمحمد حس شعبــــ|ن قر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــبــــر|ء عل|ء |حمد سليم|ن3|2|26
3oo27|ره|م|ل محمود شبــــيبــــ عبــــد |لموجود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــج|ره بــــنه|سم|ء عبــــد|لرحمن زكري| محمد|356495
علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــسمه ح|مد عبــــد |لصبــــور عبــــد |لجليل42555|
حقوق |لمنصورهكريم مصط حس |لبــــشل|وى شعبــــ|67726
تـــج|ره |لزق|زيق |ر رمض|ن حس|ن محمد922|78
حقوق بــــنه|عم|د عبــــد|لعزيز محمد ز346934
|2o879كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمه ي| حسن محمد |نور
7|2o86تـــج|ره |لمنصورهندى ع|بــــد عبــــد |لنبــــى |بــــو |لعط| حلبــــتـــ
897o57| |ء فريد عبــــد| ضيف | د|بــــ سوه|ج|  

ه عل|م محمد حسن محمد حسن|35988 لسن ع شمس|م
د|بــــ |لفيوم|يوسف سم فرج عبــــد |لق|در5|637

36o53oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسزينبــــ محمد |لسيد |لسيد عي
23o7|2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ع|دل محمود |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود عل|ء|لدين صل|ح محمد شعبــــ247368
4|8oo4يم سليم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|لي محمد ع |بــــر|
7o9o29تـــج|ره |لمنصورهوليد |لدسو محمد عوض حج|زى
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهجه|د |حمد محمد عبــــد|لخ|لق755439
34o976كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود |حمد محمد |حمد ع|مر
75|5o8كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعز |لدين |يمن فتـــ |بــــو |لعز
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر جم|ل شبــــر|وى |حمد بــــسيو 628278
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| ه| وف حسن26|228
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد وجدى محمد |لسيد محمد492755
4o|337نوعيتـــ |ل|سكندريهن|دين عل|ء |لدين عثــــم|ن أبــــو زيد
6432o5يم |سم|عيل نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |سم|عيل |بــــر|
د|بــــ ع شمس|حمد طه |حمد جمعه طه|342946

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء مصط عيد عبــــد |لسل|م عطيتـــ38625
25o374|يم |بــــوط طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر ج|بــــر ص|بــــر |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عم|د|لدين محمد |لش||22|25
7o5344تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمود عبــــ|س |لسعيد محمد |لسيد
33586oى ش|ف غنيم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم ي

رهعمر عص|م عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد4282| صيدله |لق|
7788o9تـــج|ره |لزق|زيقبــــسنتـــ محمود فه محمد عبــــد |لع|ل
معهد ف ص |لزق|زيقزينبــــ عبــــ|س ع |لسيد محمد649635
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد غل|بــــ |حمد |لسعدى52967|
ر|ء مجدي جمعه عبــــد |632364 د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |لز

339o7ره |ه محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لكريم حقوق |لق|
زر|عه ع شمسبــــسمه رمض|ن عي محمد645|2|
83o642تـــج|ره |سيوطبــــ|ف بــــطرس يوسف يعقوبــــ
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22o838طبــــ |سن|ن ع شمسجه|د |ل|م كم|ل |لدين |لمسل
د|بــــ |ل|سكندريه|آي|تـــ عبــــد|لمنعم عيد رضو|ن422865
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|إيم|ن |حمد |لمحمدي |حمد زع 95|4|4
252|oo|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحل|م رجبــــ حسن سعد |لطبــــ|خ
52o2|7يم قشطه تـــمريض دمنهورسم|ء محفوظ |بــــر|
6997o||تـــج|ره |لمنصورهحمد شعبــــ|ن شح|تـــه |لسيد شح|تـــه
75o843 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه عص|م |سم|عيل حف
|ء ن|صف مزيد |لحمد |غ|6|69|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخإ
4297oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسصبــــ|ح عبــــد | حسن |م|م

786o95تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسرقيه |حمد |لسيد علو|ن
85o64|تـــمريض |سيوطم|زن محمود |لسيد مسعود عليوه
ندستـــ د |طحمد ممتـــ|ز حسن |لجندى|5983|6
2|9o24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن ع|طف عبــــد|لرحمن لط ع فتـــح
حقوق حلو|نطه سيد |سم|عيل ق|سم34764|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|تـــقوى محمد نعيم عويس85597
رهزينبــــ شعبــــ|ن ن جمعتـــ |حمد محمد8|2|3 تـــج|ره |لق|

يف498875 يم فتـــح | |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــد | حمدى |بــــر|
يم محمد نص|773767 رهمنه | مجدى |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
حقوق |لزق|زيقنه|ل |لسيد |لسيد عبــــد | س|لم غز638726

يم|28|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|يدى عمرو محمد نبــــيل |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لفتـــ|ح جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد|35289
يم غنيمه|643567 يم محمد محمد |بــــر| صيدله |لزق|زيقبــــر|
||999o|ف سعيد عبــــد |لن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ |
7o656|تـــج|ره |لمنصوره رض| محمد عبــــد |لو|حد وحش

6o892لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد عبــــد |لغف|ر حس محمد
6|o546تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيتـــ محمد صل|ح عبــــد |لمقصود
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد محمود عبــــد| محمد364882
9|837o ندستـــ |سيوطمحمد منصور سم حبــــيبــــ
تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|لجيد493237

يم |سم|عيل|7|488 حقوق حلو|نن |يوبــــ |بــــر|
يم|9|484| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سم|ء ع|دل جل|ل |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م| |يمن فكرى صموئيل|885822

تـــج|ره |سيوط|ء |سم|عيل سل|متـــ |سم|عيل|52336
ل|ل |حمد2|7538 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطتـــؤه شعبــــ|ن 
26o858ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل سعيد عبــــده |لضليل
5|6|5o صيدله |ل|سكندريهنه|ل ربــــيع محمد محمد مو
3||8o7|ور تـــج|ره ع شمسيتـــ تـــ|مر ي عبــــد|له|دى 
5o99|6زر|عه دمنهورحم|ده محمود محمد |حمد |لنج|ر
5|36oo| معهد ف ص |ل|سكندريهمصط عوض فتـــ ج|بــــ
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــتـــس|م ط|رق عبــــد|لعليم دنقل|965|86
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدجويس ميشيل من |نور39736|
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7o5475|طبــــ ع شمسحمد مدحتـــ عبــــد |لمنعم محمد فر|ج
|5647o|رهحمد محمود رمض|ن محمد |حمد تـــج|ره |لق|

526o|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفي|سم محمد ه|شم محمود
4|4o6||ق|وى |د|بــــ طنط|ل|ء خ|لد محمد سليم |ل
ندستـــ ع شمسف|دى شه سليم|ن ر|غبــــ|247|2
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء ثــــروتـــ فه محمود|959|83
يم ح|مد حسن |لبــــرل765247 حقوق بــــورسعيدمصط |بــــر|
254o42| ف ع|شور محمد عفي ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــع|شور |
|7758o|وف|تـــحمد صل|ح |سعد |سم|عيل ر|شد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
3355o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى عبــــد|لن| |حمد محمد

|وى7455| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيم صبــــ|ح محمد |لمع
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد خ|لد محمد حر| |75245

ع| در|س|تـــ نوعيتـــ بــــم |لجديده نظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــيح محمد رف| عبــــد |لحميد34227
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمود عبــــده عبــــد|لرحمن||84373

|87ooرهنوره|ن ص|لح حسن عبــــد|لمقصود تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م مصلح نبــــوى مصط بــــلح||34449
24o8o5رهبــــ|سم محسن |حمد |يوبــــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمد جمعتـــ شمس |لدين|8725|4
767o|9تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشيوسف سم منصور حسن عطيه
يم |بــــو زيد8|6986 يم |بــــو زيد |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |بــــر|
7|o288تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر خ|لد محرز محمد م |لدين
يم سعيد|923|| فنون جميله عم|ره ج حلو|نروم| مل|ك |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقسم ح|مد محمد محمد عسكر694244
4389o4 طبــــ ع شمسمحمود ن| محمود بــــسيو
5o9542 د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن ف|يز شفيق |لسيد عبــــد
رهجن| عم|د محمود رزق|23576 تـــج|ره |لق|
علوم |ل|سكندريه|ء |بــــو |لنج| زيد|ن مدكور|425768
22o||oف ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم |م سليم|ن مبــــروك 
رهمحمد ع |حمد محمد227495 حقوق |لق|

حقوق |لفيوم |ء حم|دتـــ صديق محمد|6485
|28o63|ندستـــ حلو|نحمد مصط عبــــد |لخ|لق |حمد

378o9 يم ع ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م |يمن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|جر عبــــد|لعزيز محمد محمدع6596|3
49o|8o| ه حس محمد حس شك د|بــــ |ل|سكندريه|م
239o9oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ر|ن| عوض عبــــ|س عثــــم|ن محمد
878o32  ف ك|مل محمد صيدلتـــ |سيوطمن|ر |
4o635oبــــ محمد |سم|عيل تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحبــــيبــــه |حمد د

6|o58|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء حسن عبــــد |لمنعم حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|ندر| س| طن|س ملك|7832

ف معوض عبــــد|لرحمن329658 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر نعيم |ل|
يم بــــولس343|82 لس عم|د |بــــر| حقوق |سيوطك
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تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــع |ء ع|طف بــــدوى |لسنبــــ|وى286525
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد منصور عبــــد |لعزيز محمود|755557
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــدر محمود مصط عبــــد |||6996
34o52oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|دع|ء نبــــيه حل محمد |لرمل|وي
268869| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء محمد معوض ن
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسيف ن| سيف قزم|ن69|6|2
8o3679يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دير رض| نظ |بــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمد جبــــر |حمد835966
حقوق طنط|دى س| عبــــد |لشفيق بــــكرج6|59|4
68695o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح
حقوق |سو|نمحمود عبــــد|لمنعم عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|845928
5o87|8|ف محمد |حمد |لع علوم |ل|سكندريهيوسف |حمد |
8o757|يم محمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نهله محمد |بــــر|
حقوق ع شمسحمد تـــ|مر رفعتـــ |حمد شو |62355|

علوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف |حمد خليفتـــ |حمد عبــــد|لو|حد9|476
3o487ثــــ|ر |لفيوم|عل| محمد سليم|ن محمد

طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمل حم|ده عبــــد |للطيف مصط |بــــر367|69
رهزينبــــ محمد حج|زى |حمد35542| تـــج|ره |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى عبــــد | حسن ع حسن679742

تـــج|ره |سيوطع |بــــوبــــكر |حمد قر 55356
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويف|حمد رمض|ن ع |بــــو |لعل|37|97

ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد|لعظيم عل|ء ر|غبــــ عبــــد|لعظيم636598 ع.
49o76oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حبــــيبــــتـــ عبــــد |لعزيز سل|مه |لشطورى|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم |حمد حسن عبــــد ربــــه9|7762
|555o8| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوق محمد عبــــد |لحميد محمد سيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد سعد حمد حمد محمد337|44

4722o| لسن |لم |/ري|ضتـــ|حمد سعد ع بــــر
تـــج|ره طنط|محمود مسعد |لسيد محمد |لبــــري3568|6

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن |ر محمد |سم|عيل سيد26878
2358o8 ره|رويد| خ|لد سيف |لدين حس د|بــــ |لق|
8o|783 طبــــ |ل|سن|ن |لم |تـــقوي سعد |لدين تـــو ع

ره|زي|د جم|ل حسن ز عبــــد |لفتـــ|ح845|3 د|بــــ |لق|
44949oعلوم ري|ضتـــ طنط|يوسف مصط |لسيد د|ود
يم فتـــ |لسيد بــــن|تـــ||673|4 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخم
45994oزر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن يوسف فرج يوسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مونيك| جم|ل شكرى حبــــيبــــ 4|8838
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن محمد ص|لح س|لم رزق874||7

ره/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ رض| |لش|ف حبــــيبــــ4365| إعل|م |لق|
رهزي|د ي| |لسيد عبــــد|لرسول234692 حقوق |لق|
63|4o5صيدله |لزق|زيقي|سم جم|ل |لدين محمد عبــــد |لق
4|o4o2|تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمد عبــــد |لحفيظ |لبــــنه|وى
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د|بــــ سوه|ج|شيم|ء حس ف|ضل |حمد 979||9
6o64|3ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد حس|م محمد ك|مل |بــــو زيد ك.تـــ. ف للبــــ
636o52تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيف |حمد ع شح|تـــه متـــو
6o4225ندستـــ |لمنصورهعمر وليد محمد |لدمرد|ش محمود
7o7o93| يم رضو|ن ع تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه |لن ج |لمنصورتـــمنيه فيصل |بــــر|
89o|35 حقوق |سيوطسعد عص|م سعد مط|وع
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م رمزى ن|صف مغ|ورى|838|26

وف|تـــيف نش|تـــ سل|مه محمد23882 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6345o9د|بــــ |لزق|زيق|كريم أيمن محمد محمود أحمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد |لرحمن |لسيد محمد |لسيد |بــــر897|48
69oo|8|يم حسن محمد طبــــ بــــورسعيدله|م عل|ء |بــــر|
4o4545 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد محمود محمد محمود حس
7725o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عبــــد | صبــــ عبــــد| |سم
79o|6||تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــ|ء محمد حسن عوض 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد س| محمد |لسيد ظهر|69482
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد |لسيد |لدسو |484697
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ جميل حسن معوض|6|3228
9o6754|ر|ء عبــــد|لرحيم جبــــريل |حمد تـــربــــيتـــ سوه|ج لز
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء صبــــرى عبــــد|لحكيم |حمد|68|255
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |حمد |سم|عيل |حمد|32382
تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ عفي بــــهلول مرقص|822288
تـــج|ره |لمنصورهندى حمدينه |لسعيد منصور699272
34472o كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن |حمد خليل حس
وف|تـــعمر عم|د|لدين |حمد محمد عبــــد |2469|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمنيه محمد |لسيد محمد743|52
24o594| رهبــــى |حمد سليم|ن حس حقوق |لق|
ش|م |لمتـــو |لعدرو675587 تـــج|ره |لمنصورهعمر 
وز |حمد حل ه|شم شيبــــتـــ75889| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف
3396o9تـــج|ره بــــنه|محمود منصور عو|د منصور
ف528497 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمؤمن رمزي رش|د |سم|عيل 
26297o وف|تـــلط ط|رق لط |لدسو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
34o734حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ي حمد|ن محمد محمد يونس
889o|o خدمه |جتـــم|عيه |سيوطح|تـــم فتـــ عبــــد|لجو|د عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء عيد محمد |لبــــري|244||4
حقوق |سيوطف|دي فتـــ مريس سعيد |37|88
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد ع عبــــد|لر|زق متـــو 325258
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم محفوظ سليم عبــــد|لمل|ك272882
تـــ ج|بــــر مصط يوسف |لطن| |663|34 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم

رهعبــــد|لرحمن ع|دل من محمود ع|2823 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدشيم|ء ص|بــــر حس ع 849567
477587| تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء عبــــد |لحميد |حمد بــــخيتـــ ع
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه ك|مل |حمد سعد|6|8686
لسن ع شمس|ول|ء عبــــد |لحكيم فهيم عطيه698888
54o328د|بــــ |ل|سكندريه|كريستـــ | صل|ح نجيبــــ س|ويرس

علوم حلو|نل|ميس محمد صد محمد7268|
وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد كم|ل فؤ|د37857| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

556o4تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | رضو|ن سعد عبــــد |لقوى
6|35oطبــــ حلو|نمحمد عبــــد | |سم|عيل محمد

9|5o54  معهد ف ص |سيوطرح|بــــ صل|ح عبــــد| ع
ف محمد عوض خليل36632 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم |

524877| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــر|م مدحتـــ مل|ك بــــ|سي
64o|6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــول| مجدى عبــــد |لق|در سعد

يم487355 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط حف محمد زي|دتـــ |بــــر|
679o42|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م كرم محمد شعبــــ|ن |لسيد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد محمود محمود ر| |27777
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد أحمد عبــــد | د|وود4565|4
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــريم محمد عبــــد |لحليم فتـــيحه عبــــد |لحليم|42662
4|o429 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لع|ل |لسيد
3|o825يم محمد سعيد حقوق ع شمسفريدتـــ |بــــر|
86o75oمعهد ف تـــمريض |لم | محمد حج|زى |حمد محمد
68|56o|ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد |لغف|ر لط عبــــد |لغف
حقوق |ل|سكندريهحمد عبــــد|لنبــــى مهر|ن عثــــم|ن|422443
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه محمد عبــــد|لمعز محمود|7|84|8
9|2o63 د|بــــ سوه|ج|جو |ن |ن عبــــد|لمل|ك مق|ر
يم محمد |بــــوسنتـــ7|4984 |د|بــــ طنط|أل|ء رض| |بــــر|

34o52|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريم|ن طه محمد طه
4|4o83ي عبــــد|لحليم سليم ه خ تـــربــــيتـــ طنط|مش
64o|58د|بــــ |لزق|زيق|م مصط محمد مصط محمد
433|o3 د|بــــ طنط|من|ل عبــــد |لحميد طه حس |لسعد|
رهض |س|مه ك|مل مر237546 تـــج|ره |لق|
8|6|o2|طبــــ بــــ سويفبــــ|نوبــــ صل|ح مكرم طوسه
يم |448763 يم سم عبــــد|لرحمن |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىلسعيد ع |لسعيد ع |لبــــسيو |688893
|د|بــــ طنط|م|ي| ط|رق |لسيد |لفو |لشن|وى83|||4
22|5o5رهعبــــد|لرحمن |حمد صل|ح ف|ضل تـــج|ره |لق|
|ء ع|دل فوزى ه|شم|9|8959 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لوه|بــــ شح|تـــ رحيم عي258247

543o||لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد خ|لد محمد حل|وتـــ
حقوق |لمنصورهن| |حمد محمد ن675398
يم|784935 تـــج|ره |لزق|زيقحمد عطيه |لش|ف |بــــر|
يم محمود جبــــر9|6237 |ء محمود |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــإ
52o874زر|عه طنط|مرفتـــ عبــــد |لسل|م لطيف عي شعيبــــ
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8ooo|4تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمصط مجدي محمد ربــــيع مختـــ|ر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه حس|ن شح|تـــ عبــــد|للطيف|837376

52o95|تـــج|ره بــــ سويفيه شعبــــ|ن |سم|عيل محمد
|666ooصيدله حلو|نصف| رض| حسن محمد
2638o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| |لسعيد محمد محمد ص|لح
معهد ف ص بــــنه||ء رضو|ن عبــــد|لموجود عبــــد|للطيف259994
22742oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد سيد سليم|ن محمد سليم|ن
43o327|طبــــ ع شمسسل محمد |لسيد محمد شتـــ
8o3748 |تـــربــــيتـــ |لم |د| | ص|بــــر |حمد عبــــد|لبــــ
34o2|3يم سيد عبــــد|لنبــــى تـــج|ره بــــنه|ريه|م سعيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر| | عبــــد |لعظيم جل|ل عبــــد |لعظيم 685568
تـــج|ره |لمنصورهم | ع|طف ص|لح قزم|ن ص|لح98|6|7
حقوق طنط|شه|بــــ ممدوح محمد تـــر429954
896oo7|د|بــــ سوه|ج| يه منصور حسن ق|سم
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه محمد |حمد محمد شه|وى|439438
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه خلف سيد خلف|852523

|479oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ سيتـــي رمسيس حكيم سعد
7o4673ر د|بــــ د |ط|محمود حمدى |حمد محمد ط|
رهيوسف خ|لد عبــــد |لعليم عبــــد |لحميد|4793| تـــج|ره |لق|
طبــــ |سن|ن طنط|دير ع عبــــد |لفتـــ|ح خ|طر432538
9o48|7 تـــربــــيتـــ سوه|جسيده |حمد محمد حس
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد حمد|ن سليم|ن محمد|35393
9o47o5 يم ند| عبــــد|لحميد |حمد |بــــر| د|بــــ سوه|ج|ش|

د|بــــ حلو|ن|يه |حمد محمد |حمد منصور|26736
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن سعد|855988
صيدلتـــ |سيوطمهند محمد خليفه |حمد 6793|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسعيد ثــــروتـــ سعيد محمد محمد229894

يم64394 صيدله حلو|نيل|نه ع|دل سم مج |بــــر|
542o32 |حقوق |ل|سكندريهمحمد س|لم ع س|لم ع |للق
5o3|96صيدله |ل|سكندريهمريم محمد عشم|وى ع |بــــو|لن
د|بــــ ع شمس|ه|جر خ|لد عبــــد |لحميد |سم|عيل59793|
6362o8 تـــج|ره |لزق|زيقعمر مجدى عبــــد|لسميع محمد بــــسيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى مصط محمد بــــيو خ 369694
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــول|ء صل|ح محمد |حمد عبــــده94||27
6963o7|صيدله |لمنصوره|ء رفعتـــ محمد محمد خليفه
د|بــــ |سيوط|حمد فوزى عبــــد|لمجيد أبــــو |لعزم |لقل 489|26
36o773كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمروتـــ محمد صل|ح |لدين نص|ر
د|بــــ |لزق|زيق|منيتـــ ط|رق فتـــ |حمد|628827
يم بــــلتـــ9|3|46 يم |بــــر| حقوق طنط|ش|م س| |بــــر|
|6|6o4 حقوق حلو|نسيف |لدين ن| محمد |حمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمد زكري| عبــــد |لخ|لق36266|
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44348o|زر|عه كفر |لشيخم |يه|بــــ |لسيد ع محمد يوسف
346o47|تـــ حسن عبــــد|لمو محمد بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
82|o96طبــــ |لم |محمد عبــــد|لحميد محمود حميده
علوم |سيوطمحمد رمض|ن ع سيد  883356
5|48o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد| | أحمد عبــــد|لبــــديع أحمد دومتـــ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد خ|لد عبــــد |لسل|م |حمد |لسيد شعل475759
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن عبــــد |لسميع سعد حسن |بــــوشوشه496577
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمريم ذ شلبــــي عبــــد||||6|5
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مؤيد عم|د |لدين كم|ل |لدين |م|م عفي 4|46|

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم سيد محمود محمد|27336
ره|يم |نور حسن |نور56|44| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
334378| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد خلف عبــــد| عبــــد|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصف|ء محمود خليفه شعل|ن74|253
تـــج|ره |ل|سكندريهزكري| محمد زكري| محمد بــــكرى424758
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رمض|ن |لسيد حسن |لنبــــر|وى9843|4
7843o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد| | محمد عوض حميده
5|o572تـــمريض دمنهورمحمود سعيد محمد حسن |لخ|لع
6998o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهغ|ده عطيه عثــــم|ن عطيه عثــــم|ن
تـــج|ره |لمنصوره |ر عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم |لبــــي|ر|4|678
7o895oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود |لسيد ه|شم
ن| ع|دل مر|د عط| |  2||878 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحم
8o8864 |ي س حقوق |سيوطديفيد س| بــــ
42oo77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخلود محمد عبــــد| حسن محمد
34o97o تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد|لن| |لسيد عبــــد|لمنعم سيف
5o22|9تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمرو|ن |حمد محمد ع حسن
وف|تـــ|حمد مجدي فتـــ |حمد |لد ||232|3 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o5279|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م| س| حسن محمد شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريه|م محمد محمد |لن|دى6389|6
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهشيم|ء ح|تـــم ح|مد |حمد  |د443984

62o72حقوق بــــ سويفعبــــد | نش|تـــ محمود حسن
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد عم|د |لسيد من|ع37666

 |حه وفن|دق |لفيومعبــــ خ|لد فوزى عبــــد|لمجيد237949
ندستـــ بــــنه|منصور ضعيف منصور محمدى بــــدوي328594 كليتـــ 
8o8|||بــــه علوم |لم |جو |س|مه شفيق و
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد |يمن محمد سليم|ن سليم|ن429595
تـــج|ره |ل|سكندريهس|ندى سل|متـــ فوزى محمد عبــــد|لحميد489664
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد سعيد حسن |سم|عيل347387
26o376ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممريم حبــــيبــــ خليل نسيم
تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره شعبــــ|ن |نور |لدن|صورى435456
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|طه محمد طه حموده4|6274
يم5448|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حم|دتـــ شو عبــــده |بــــر|
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44o54|| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء شعبــــ|ن |لسيد ع
295|8| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |حمد مصط عبــــد |

|39o59تـــج|ره ع شمسي|ر| عص|م |حمد شفيع
يم رش|د |لسيد7686|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى |بــــر|
طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدض عنتـــر نح|ل محمد 9435|9
5|562o ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمنه | محمد |حمد عبــــد |ل خ ك.تـــ. ف للبــــ
يم ع شيبــــون495924 د|بــــ دمنهور|ن|ديتـــ حسن إبــــر|
33o774لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمد كرم رج| متـــو 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود خ|لد محمد مصط |لفخر| 43|2|4
د|بــــ حلو|ن|فريده محمد كم|ل محمد خليل57286|
ف عبــــ|س ح|فظ826384 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل |
يم|637547 نوعيتـــ |لزق|زيقم| بــــش حسن |بــــر|
9o8485 علوم سوه|جكريستـــ | فكرى ح|فظ ميخ|ئيل
ر بــــدرى ف|ئق رزق449852 تـــج|ره طنط|مرن| بــــ|
تـــمريض كفر |لشيخخ|لد نعمتـــ | |لسعيد يوسف س|لم442365
| عبــــد|لعزيز عبــــد|لر| |لبــــ|رودي239273 د|بــــ ع شمس|ي
حقوق ع شمسمحمد ح|تـــم عبــــد|لمو محمود387|32
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعمر خ|لد عبــــد|لرحيم حس |||226
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ه| محمد مصيل دخ|ن258253

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يوسف محمد سعد |م |7||5 ل|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم محمد حس|ن محمد فرج نجم774297
4|2o22 ف محمد بــــسيو تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |
9|8o35 د|بــــ |سيوط|دين| محمد عبــــد|لكريم مصط
نديه87|246 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن ع|دل |لسيد حسن 
9oo83| طبــــ |سيوطندى محمود حس منصور
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن358962
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |د| | زن|تـــي محمد زن|تـــي8865|8
رهيتـــ مجد |لدين صل|ح عن|ن||32373 عل|ج طبــــي |لق|
7o4363تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــندى حسن ع حسن حسن
ف طلعتـــ محمد محمود |لرخ423|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن |
64o95|تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد كم|ل محمد محمد عطيه خلف

رهعمر محمود |حمد سلط|ن7|233 حقوق |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر محمد |حمد محمد عبــــد|لرحمن489888
6|32o2تـــج|ره طنط|محمود رفعتـــ عز|لدين عبــــد|لكريم |لنقيبــــ
45|75oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد رض| عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز س معهد ع| 
رهبــــتـــ |لسيد حس منصور75|9|3 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطرح|بــــ جم|ل عثــــم|ن سيد9999|8
تـــج|ره سوه|ججورج عبــــد|لمسيح رشدى قسطندى |39|92
357o76|وف|تـــحمد مجدى عبــــد|لفتـــ|ح حج|زى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|حمد محسن عبــــد|لرحمن |حمد شبــــ|نه79|262

5o745| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد ممدوح سعيد ع
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5|452oيف د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء ع|دل خميس |ل
84|o43 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدي محمد |حمد ع
يبــــه|75385 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرويد| |حمد |لسيد محمود 
طبــــ |لفيومشيم|ء ص|بــــر فتـــ عبــــد|لحفيظ853238
د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ محمد ع |لغريبــــ |لعزبــــ359||7
يم س| محمود69||26 نوعيتـــ |شمونسعديه |بــــر|
يم عزوز ع محمد||22845 حقوق بــــنه||ء |بــــر|

6998o|ه محمد عبــــد | يوسف حقوق |لفيومم
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومخلود خ|لد كم|ل عبــــد |لكريم|4367|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيوسف |حمد |لسعيد خليل677727
6||o4oتـــربــــيتـــ طنط|محمد |حمد مسعد |لنقيبــــ
|4642oيف رتـــ|سل |حمد محمد |حمد |ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره بــــ سويفم|ريو |م حن| |م 54358
حقوق |لمنصورهمنه | رض| محمد ص|لح عبــــده ع|4|485
2|5o9|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|يكل جون كريم جندي
34858oندستـــ شبــــر| بــــنه|ندى جم|ل فؤ|د محمود
4|252oتـــج|ره طنط|م | تـــ|مر نصيف عز شح|تـــه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهطه |حمد مصط عبــــد| |لمغ|زى492575
تـــج|ره ع شمسجرجس وجيه |لنص عط| |59222|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآل|ء محمد سعيد إسم|عيل |لسم| 4638|5
8o6529 د|بــــ |لم |ريم محمد |حمد مج|
تـــج|ره ع شمسرو|ن محمد عبــــد |لعظيم حسن سعف773456
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نريه|م ع عبــــد|لكريم ع 7|8453
234o67رهرمض|ن ع|بــــد عبــــد|لبــــ|سط بــــدوى حقوق |لق|
4o7353د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ند| |لسيد محمد |لسيد يوسف
بــــي 6527|2 ندستـــ |سيوطنور|لدين طلعتـــ عزتـــ عبــــد |لرحمن |ل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحس|م س| |لسيد |بــــو|لعزم269839
معهد ف ص سوه|ججوزيف من خلف شح|تـــه 6||898
د|بــــ حلو|ن|سهيله |حمد خليفه |حمد52||6|
9|o49o|طبــــ سوه|ج حمد ط|رق عبــــد|لحميد |بــــو|لعز
9o33|4|يد صديق تـــج|ره سوه|ج م| محمود |بــــو|ل
ندستـــ طنط|ح|مد محمد ح|مد ح|مد حج|زى|456|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد محمود |سم|عيل |حمد2|8335
4988o6قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|يدى وليد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد د
676|o3لسن ع شمس|س|ره ع|دل عبــــد |لحكيم عيطه
5o5659تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط محمد عبــــد| مر |لجندى

643ooد|بــــ |لفيوم|رحمتـــ |حمد سيد خ|لد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرحمتـــ |حمد محسن |لحبــــروك544522
45o43||د|بــــ طنط|حمد رض| ع|مر مصط ع|مر|
68o486آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد رض| محمد فؤ|د خلف

 |حه وفن|دق |لفيومحمد بــــل|ل ف|ضل زيد|ن|68387
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تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| سم كر|س جور 33676|
ن| محمد ع حسن عمر||4793 وف|تـــم معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره طنط|ن|در وجيه عبــــد|لق|در  |بــــى487|42
44259oطبــــ كفر |لشيخدع|ء ط|يل خف| ح|مد عبــــد |لرحمن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء محمد عبــــد |لل|ه محمد حسن|77964|
ي عبــــد|لغ محمد823967 حقوق بــــ سويفحمزه ع
85o869معهد ف تـــمريض |سيوط منه | رضو|ن ز دي|بــــ
9o2|7o معهد ف ص سوه|جبــــه |بــــوع|صم |حمد محمود
6972o2حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود محمود |لسعيد فضل
ف محمد عمر223682 زر|عه ع شمسغ|ده |
تـــربــــيتـــ بــــنه|وردتـــ |حمد عبــــد|لمنعم عوض98|357
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سم وجيه ذ عبــــد|لمل|ك سعد254896
|27o55 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ز محمد مصط
7o2779حقوق |لزق|زيقثــــروتـــ طلعتـــ سيد |حمد محمود ه|شم
5|o|94د|بــــ دمنهور|محمد |لشح|تـــ رمض|ن |لسيد |حمد
7o7295تـــج|ره |لمنصورهل|ء |لبــــدوى عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــدوى محمد
رهه|جر |حمد عبــــد |لبــــ|سط شعيبــــ32665| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــ |م عبــــ|س حل52332 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد محمد درويش|697332
255o7oق|وى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|خديجه عمرو شفيق |ل
229|7oرهي|سم محمد عبــــد|لمنعم ثــــ|بــــتـــ علوم |لق|
علوم حلو|ننعمه | زكري| |حمد مو48|229
69o348علوم |لمنصورهنج|ه ر|تـــبــــ مصط سيف |لن
8o7495تـــج|ره بــــ سويفمحمد عيد |حمد محمد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|جه|د محمد مصط محمد58488
75o5|oندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |حمد عطيه محمد |ل|صط|وى|98|48
|6o624|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م ي| محمد عبــــد |لرؤف
4|||8oد|بــــ طنط|فرح و|ئل سعد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح|
24o96oد|بــــ حلو|ن|محمد مر يوسف مر
68o826| يم |حمد عبــــد يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
5|8o35و|رى عطيه عوض |لطيبــــ د|بــــ دمنهور|رش| 
2364o3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |حمد |لسيد م
يم |لسم|347552 تـــج|ره ع شمسمحمد محمد حسن |بــــر|
826o43|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره |سيوطمحمد ع|مر عبــــد|لحكيم بــــيو 878766
4|8o59 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | بــــل|ل متـــو عبــــد |لغ
تـــج|ره دمنهورمنه | محمد |لسيد |حمد |لسق|478536
23926oد|بــــ حلو|ن|سل سعد عبــــد|لغف|ر فرج
9o4|o3 معهد ف ص سوه|جمن|ر ممدوح طه محمد
83o223علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|رين| عم|د موريس ري|ض
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــ محمد مختـــ|ر |لدسو |236|5
44849oد|بــــ طنط|محمد حسن عبــــد | عبــــد |لغ محمود|
تـــج|ره بــــنه|حمد سعد ز عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل634857
ف |حمد ه|شم |لقرم|343224 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيتـــ |
يم ع حسن837552 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنجوي |بــــر|
د|بــــ ع شمس|سل عل|ء |لدين عبــــد |لغ عفي 25956|
6834o6ين زكري| صبــــ |يوبــــ ميخ|ئيل د|بــــ |لمنصوره|ف
25437oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|ه|له محمد تـــوفيق محمود عبــــد|لو|حد

ف |بــــوزيد فرج45339 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطن| |
|4o|6oتـــربــــيتـــ حلو|نيم |س|مه محمد محمد
علوم دمنهورف|طمه محمد عبــــد|لعزيز محمد مبــــ|7655|5
يم |لم ||43672 صيدله |ل|سكندريهسهيله |لسعيد محمد |بــــر|
حقوق ع شمسدير |حمد عبــــد |لش| محمود|6|63|
238oo4| ره||ء |حمد محمد قر د|بــــ |لق|
8o8828|ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــ|نوبــــ ن|دي وليم بــــ
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد كم|ل ع حسن|349686
772o3||حقوق |لزق|زيقسل|م عيد شحتـــه ز|يد حمد|ن
ح|ن محمد |لسيد287|34 |د|بــــ بــــنه|حمد عبــــد|لرحيم 
4o3453يم ى خليل |حمد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهه|يدى ي
272o37 ف محمد |لسيد |لحس|ن علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــسنيم |
6o5649طبــــ |لمنصورهمحمد عبــــد|لحميد محمود محمد ر|شد
5o8oo||كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسآيه |حمد زكري| ع عبــــد |لن
264o2|معهد ف تـــمريض بــــنه| يوستـــ | س| بــــخيتـــ |بــــو|لخ يوسف
نوعيتـــ فنيه قن|بــــه سيد محمد |حمد835487
حقوق ع شمسمريم مجدي فتـــح | |لص|وي42276|
7o9o86يم محمد حبــــيبــــ محمد صيدله حلو|نكريم|ن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد مدحتـــ بــــسيو مطر337|45
ى|622769 يم |لسيد |ل تـــج|ره بــــور سعيدحمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد محمود عبــــد|لص|دق627426
6o||96تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أسم|ء محمد عبــــد ربــــه عبــــد|لد|يم |لجز
257|7o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلشيم|ء مصط سعد بــــريقع

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن |حمد محمد|5653
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء مصط ع |لسيد642342
حقوق حلو|نمحمد عبــــد|لحميد محمود عبــــد|لحميد34||24
وف|تـــإي|د محمد أحمد |لمد 444934 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحس|م عل|ء عثــــم|ن |لبــــه| 762664
حقوق |ل|سكندريهزي|د تـــوبــــتـــ ري|ض نجم |لدين3|4842
|356o5ره|د | |حمد سعد زغلول عبــــد |لمع ثــــ|ر |لق|
8o857o|تـــربــــيتـــ |لم |م | عز مسعد حن
2683o2| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد طلعتـــ |لغز|
7o7652|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|يم|ن محمد |لسيد جمعه شتـــ
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نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء مصبــــ|ح عبــــد |لعظيم محمد|778925
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق محمد عبــــد | غريبــــ437243
|26o29يم سم مونس حقوق ع شمسف|دى |بــــر|
|ء ع محمد محمد سنهورى44|4|5 زر|عه |ل|سكندريهإ
ر |حمد |ل |د|88|39| تـــج|ره ع شمسل|ء محمود م|
د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م محمد سعد محمد مصط 63|482
777o79 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لعزيز ط|رق عبــــد| عبــــد|لعزيز
64ooooد|بــــ |لزق|زيق|م| ممدوح عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح ع

رتـــمصط عيد طه |حمد حسبــــ |5|423 علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ن|جح ر|غبــــ |م 38324

6o986||علوم |لمنصورهحمد صل|ح |لسيد مر|د
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن خ|لد محمد عبــــد|لرحيم محمد485943
79o454علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسسهيله ممدوح عبــــد |لمنعم عوض
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر محمد محمد محمود شلبــــى523|48
8o2|93يم طبــــ |سيوطيوسف ع |نور |بــــر|
ف عبــــد|لسل|م عبــــد|لعظيم|384|8 تـــمريض |لم | حمد |
332o33|تـــمريض بــــنه||ء ع|طف محمد حسن
تـــج|ره |لمنصورهمريم خ|لد محمود مط|وع689644

د|بــــ ع شمس||يم|ن بــــه|ء |لدين عبــــ|س |حمد رض578|8
طبــــ حلو|نبــــ|سل حسن عم|ر مندور633994
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد محمد محمد |حمد628876
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن |لشح|تـــ كم|ل |لسيد|322825
25o2o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|كريم|ن محمد عبــــد|له|دى متـــو عمر
692o3||م عبــــدربــــه جمعه عبــــدربــــه عوض ندستـــ كفر |لشيخد
م|م ع يوسف 2|8983 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىتـــسنيم 
4o29o6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــس|م محمد رمض|ن رمض|ن |لط|رو
معهد ف ص |ل|سكندريهمصط |حمد مصط مبــــروك3899|5
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد محمد زغلول |حمد|325533
445|o5|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد شكرى عبــــد |لكريم محمد حسن
ندستـــ د |طعبــــد | ممدوح محمد بــــدر|ن447|62
9oo3|8 صيدلتـــ |سيوطمحمد طلعتـــ نعيم ع
9o2925 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد محمود ع محمود
75o72oندستـــ |سيوطند محمد محمد |لش|ف حسن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى سعيد عطيه |لحجري23|257
8o8|8|تـــج|ره بــــ سويفس|ره محمد سعد منصور
838o45تـــج|ره سوه|جعبــــد| محمد حف |لدردير
يم929|75 ندستـــ ع شمسمحمود |يه|بــــ مر |بــــر|

4o265د|بــــ ع شمس|محمد عيد مر مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|دين شعبــــ|ن ع بــــخيتـــ95|239
م شعبــــ|ن ع |حمد|9|2585 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوم |ء يوسف عبــــد|لمعبــــود أبــــو يوسف245683
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7o6975تـــمريض |لمنصورتـــ نور| ع|دل |لسيد محمد |لبــــيو
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرحمتـــ |حمد شعبــــ|ن محمد359543

د|بــــ |لفيوم|ر| | خ|لد عبــــد |للطيف محمد24|64
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومع ع|صم عبــــد|لمع محمد257932

26o38| حقوق حلو|نحمد محمود ع محمود |لج|ر
8o496|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم س|مح زكري| فوزي
5||o53علوم طنط|ع محمد حسن محمد|لعزبــــ
د|بــــ |سيوط|محمد جم|ل عبــــده تـــر |88869
معهد ف تـــمريض طنط| أحمد محمد شعبــــ|ن نص 428864
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سم|ء |حمد سعد حف بــــكر|786456
272oo2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر |لسيد فتـــ ح|مد شح|تـــه
84o6o8كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوليد ع|مر |بــــو|لحسن سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد| محمد عبــــد|لق|در محمد  992|88
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منيه محمد يونس فؤ|د|74|778
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنتـــ | ك|مل من عطيتـــ639753
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ مه| جم|ل |لدين |حمد ص|لح846825

5995o كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |حمد ف|روق قر
6|2oo5ندستـــ طنط|محمود محسن زين |لدين ربــــيع
صيدله حلو|نس|ره ممدوح جوده محمد |لص|دق39835|
صيدله طنط|عبــــد|لرحمن محمد فتـــ عبــــده يونس328424
52o394طبــــ حلو|نجيه|ن فكرى أنور عط| غنيم
تـــج|ره بــــور سعيدف|رس عز رمزى نجيبــــ683784
36o3o7يم |لش كليتـــ |أللسن ج أسو|نعل|ء حس عبــــد|لرحمن |بــــر|
|5o796رهسليم|ن |حمد سيد |حمد |حمد سليم ندستـــ |لق|
معهد ف ص |سو|نسم|ء محمد ع بــــدوي|847663
42o784| يم |حمد تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ع|دل |بــــر|
نوعيتـــ |لم |مرفتـــ ر|فتـــ |سكندر يون|ن5287|8
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | عز|م عبــــد |لغ |لجبــــ|438643
ره|محمود محمد س|لم حسن |لف 37563| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد فوزى محمد769879
يم حسن |لحوتـــ|684232 علوم |لمنصوره|ء محمود |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ ع محمد حسن327599
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عل| |لسيد |حمد |حمد شح|تـــه329644
6364ooتـــج|ره |لزق|زيقمحمود حس عبــــد|لفتـــ|ح ع س|لم
676|2o تـــج|ره |لمنصورهمريم محمد عبــــد |لحميد علو| عبــــد
6753o|حقوق |لمنصورهه| محمد محمد عي شندى

رهيوسف عم|د حس |بــــورو|ش8542| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
25o334 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــيس ج|د| ع محمود |لمن
تـــمريض أسو|نمحمد جمعه |حمد محمد|7|847
|46o44خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | خ|لد |حمد تـــوفيق ص|لح

5o253ندستـــ |لفيوممحمد خ|لد صل|ح |لدين ك|مل
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فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمد |حمد محمود |حمد فريح5|4468
|54o22|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد جم|ل غريبــــ س|لم
وف|تـــحمد محمود محمد محمود صبــــيح|752573 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |أللسن ج أسو|ني|سم محمد ع |حمد754949
علوم |ل|سكندريهمن|ر سعيد |لسيد |حمد كديره435794
يم محمد |لسيد عبــــد|988|64 تـــج|ره |لزق|زيقمصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه |حمد مصط محمد حسن|497345
حقوق حلو|نمحمود ع|دل عبــــد |لحميد عبــــد |64247|
6456o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره رض| |لسيد محمد جوشن
44o3o5 صيدله |ل|سكندريه|ء سليم|ن محمد سليم|ن ي|س
4o93o3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندى س| بــــيو محمد محمد |لعوي
6o9694ري|ض |طف|ل |لمنصوره | محمد محمد |م ضحوه
8o89|4تـــج|ره بــــ سويفميشيل رفعتـــ بــــطرس جيد
88573o د|بــــ |سيوط|نوره|ن محمود ثــــ|بــــتـــ محمد
تـــج|ره |لمنصورهيه عبــــد |لعزيز فوزى حسن بــــدوى||8|||7
35o8|3كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنتـــ | ه|رون عصمتـــ محمد
تـــج|ره بــــ سويفمحمد رض| عبــــد|لعزيز |حمد7277|8
ي4546|8 علوم |لم |م | ميل|د حن| بــــ
رهعمر محمد محمد |حمد|4586| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقول|ء عوض عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد س|لم63|3|6
6o6874تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود حس حل عبــــد |لعليم عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود سعد |حمد |ل |د4967|4
64|47oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د | عبــــد|لن| محمد |لسعيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه محمد شو شعر|وى جمعه|237453
علوم |لزق|زيقن|ديتـــ جم|ل شح|تـــه غني8|6292
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |لسيد عبــــد |لعظيم |بــــو|لمع|699286
6o|83| علوم طنط|نور| محمد عبــــد |لحكيم |لعط

|68o3ف سعد عبــــد |لرحمن محمد حقوق |لمنصورهسل|م |
ين محمود |لديبــــ محمود 568||9 طبــــ بــــيطرى سوه|جن
9o4876 علوم سوه|جه|جر محمد محمود رشو|ن
|53|o4|ره|حمد محمود خلف ص|لح ثــــ|ر |لق|
4o2o54تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|ف مدحتـــ ع|زر شح|تـــه ع|زر
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء سعيد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لع|ل|||2638
9oo2o7 صيدلتـــ سوه|جمحمد ثــــروتـــ عبــــد|لشكور |حمد
يم ع زين |لع|بــــدين خليفه9762|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريه|م |بــــر|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفشهد جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح محمود533|5
7|o|28تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــع|دل عل|ء |حمد |حمد فوده
ندستـــ ع شمسعبــــد | |س|مه سيد محمد7|78||
4o4|5|د|بــــ |سيوط|محمد ع محمد منصور
7o4956 رهعبــــد |لعزيز مصط محمد |حمد سيد عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نجل|ء سليم|ن |لسيد مو266436
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وف|تـــبــــه محمد عبــــد ربــــه محمد765|5| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
4o457oد|بــــ |ل|سكندريه|مصط محمود شعبــــ|ن ع سعيد
لسن ع شمس|ه|لتـــ جم|ل عبــــ|س عبــــد|لفتـــ|ح358673
64o244 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم ثــــروتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لمقصود
7o6||2معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل|ء |لسيد عبــــد |له|دى |لعدل محجوبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|شيم|ء محمد ح|مد |لطيبــــ  4278|9
علوم |ل|سكندريهآل|ء سعيد محمود محمود |بــــوع|ليتـــ5|4359
6o77|oري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ح ع|دل |سم|عيل بــــسيو محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد نبــــيل عبــــد |لعظيم يوسف |لسيد|779563
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــج | |دو|ر ميشيل مرقص489842
827|8oتـــج|ره سوه|جو|ئل سيد محمد حسبــــ |لنبــــي
رهتـــسنيم محمد عبــــد |لر|زق محمد65234| علوم |لق|
68365oيم عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهكريم محمد محمد |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء مجدي |حمد عبــــد|لم|لك|48|823
8o9997تـــج|ره بــــ سويفريمون عيد يوسف نصيف
تـــربــــيتـــ بــــنه|مرن| وس متـــى حن||33559
488o43د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د محمد عيد عبــــد|لح|فظ
رهعبــــد|لرحمن س|مح محمد حسن س|لم423|22 ندستـــ |لق|
7o83o6ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمنصور ثــــروتـــ محمد بــــهج|تـــ م |لع| 
د|بــــ حلو|ن|محمد مجدى محمد حسن68672|
246o92وف|تـــمحمد شعر|وى عبــــد|لعظيم محمد عل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ص|بــــر عبــــد |لمو سيد|36347
854o36يم فنون جميله عم|ره |لم |زينبــــ ص|لح محمود |بــــر|
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|محمد ن| محمد س|لم246559
8o4384صيدلتـــ |لم |وق حمدي عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن

ش|م ك|مل عبــــد |لعزيز32222 رهحسن  تـــج|ره |لق|
يم دي|بــــ غ|نم|4|4285 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يه حسن |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقوق |حمد عبــــد |لرحمن بــــدر|حمد632762
8979o8 ندستـــ سوه|جع|شور محمد لط ع
يم ع447234 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محمد عنتـــر |بــــر|
6768o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد حسن جم|ل |م
232o72وف|تـــمحمد محمود عثــــم|ن عبــــد |لخ|لق حج ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره ع شمسمريم سيد |حمد بــــدوى حسن|4473|
26|44o|طبــــ بــــنه|حمد عبــــد| محمد حم|د
23o898تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عمر عوض بــــدر محمد
ف محمد عبــــد|لوه|بــــ267633 |د|بــــ بــــنه|مريم |
6oo989نوعيتـــ طنط|ريه|م محمد ه| محمد |لبــــربــــرى

2446oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرو|ن ط|رق محمد طلبــــتـــ
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه محمد سعيد محمد ع25276|
52365oم عبــــد |لن| فتـــ عبــــد |للطيف كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخد
2|2o89يم تـــج|ره ع شمسنور|لدين خ|لد محمد |بــــر|
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علوم بــــ سويفم محمد عيد محمد874|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرحمه محمد عبــــد|لرحمن محمد76|829
تـــ|423|68 ندستـــ |لمنصورهحمد ط|رق ح|مد م

4o725معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|لم محمد س|لم سل|م
وف|تـــفيلوبــــ|تـــ عم|د رمزى نجيبــــ رزق478922 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد |ل|سكندر|نــى245977
7o8654تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد مسعد محمد مسعد ن|فع
ش|769|27  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنه|ل عص|م فتـــ |لشنتـــن|وى 
ره|سل ع|طف ح|مد ز 29924| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2|686o|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|يه |حمد محمد ذكرى
د|بــــ ع شمس|نوره|ن محمد ك|مل عج327247
يم369744 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم مجدى |حمد محمد |بــــر|
882o7o  تـــج|ره |سيوطمحمد بــــدر عبــــد|لعزيز ع
25357oر حسبــــ |لنبــــى عيد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحبــــوبــــه م|
نوعيتـــ |لزق|زيق عبــــده محمد محمد مر8|7845
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره فوزى محمد عبــــد|للطيف259957
42o284تـــربــــيتـــ كفر |لشيخند |حمد محمد |لسيد محمد
|6o|79|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد جم|ل طلعتـــ عز|لدين

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ي|سم س|لم سيد عبــــد|لمحسن548|6
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | محمد عبــــد |لحسيبــــ عبــــد |لحميد4756||
ندستـــ طنط|محمد حسن |لسيد |حمد تـــوفيق|25824
5o3944تـــج|ره دمنهورعلوى |لسيد عبــــده ع|شور سل|متـــ
6383o7علوم |لزق|زيقمحمد رشدى محمد |ل|م محمد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد |لسيد عبــــد|لكريم |لسيد ن| |438962
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوميه |لسيد |ل|حمدى شتـــله|256859

رهع|دل جم|ل عبــــد |لمجيد عبــــد ||4425 ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ط|رق ز ع |لمر23899

7|o424رتـــ|مروه |حمد عبــــد |لحليم يوسف |لمحل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |لمتـــو9||624 طبــــ بــــورسعيدأس|متـــ جم|ل محمود |بــــر|
|6||o8تـــج|ره سوه|جس|ره رمض|ن |حمد |لسيد
78766oرتـــ|من|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد مهدى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
833o|2لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حف محمد حف |حمد|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|وف|ء طه عبــــد | عبــــد |لخ|لق58679
|د|بــــ |لم |رو|ن خ|لد كم|ل عبــــد|لموجود823846
3252o|علوم ع شمسميشيل |يمن حليم يوسف
د|بــــ ع شمس|ل|ء وليد شو |لسيد|72|48|
862o83فنون جميله فنون |ل|قسلف|ن| مل|ك جرجس بــــش|ي
9|2o25 علوم |سيوطجورج نش|تـــ وفدى بــــطرس
تـــج|ره |لزق|زيقه|يدى سعيد محمود حس|ن 638836
6o7339ف طبــــ |سن|ن |لمنصورهد| | محمد |لسيد 
62o2||تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد س|لم حسن |لشبــــو
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|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مروه عبــــد|لكريم شح|تـــ |لد|كر835337
علوم |لمنصورهمحمد مصط طه محمد سل|م686386
25o|87|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه |يمن |لسيد عبــــد|لسل|م

6o5o7 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفرجبــــ ن| عويس قر
تـــج|ره |ل|سكندريهملكه |حمد عبــــد |لعزيز |حمد حس ر477386
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيتـــ حمدي تـــوفيق عبــــد| حم|ده|442566
علوم |لمنصورهخ|لد عبــــد |لق|در محمد عبــــده |سم|2|6959
يف محمد |لسيد ج|د3|67|2 وف|تـــجم|ل |لدين  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
785o74د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد محمود غريبــــ
يم |سم|عيل |لسق |42499 د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه |بــــر|
رهصفيتـــ عبــــد|لحكيم حسن |لسيد329544 عل|ج طبــــي |لق|

3o|22لسن |لم |م|ريه|ن ع|دل صديق ك|مل|
علوم حلو|نبــــيل|جيه مجدي ط |وى منصور38763|
6o4953ى كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمريم حسن سليم|ن حسن |لم
لسن ع شمس|سم|ء محمد عبــــد|لحميد و|صل|256944
يم ع زين |لع|بــــدين جوده |بــــر3|3|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــر|
4o|899 تـــج|ره |ل|سكندريهمصط حمدى عبــــد|لخ|لق عبــــد|لرحمن
755o6o علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن |حمد حسن ع
لس سعد عوض | |سعد436743 علوم |لمنصورهم|رين| ك
زر|عه مشتـــهرمن|ر حمدى محمد سليم|ن عيد رحيه342445
حقوق حلو|نحسن|ء جم|ل رمض|ن سل|مه243656
طبــــ ع شمسمحمد ع محمد رشو|ن422738
32o523تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن خ|لد محمد عبــــد|لمبــــدى
4|o753يم محمد خروبــــ تـــج|ره طنط|آل|ء إبــــر|
4o5666تـــج|ره |ل|سكندريهد | حس|م |لدين |حمد آدم
8899o8|ى ى ز|خر  ه  معهد ف تـــمريض |سيوط  م
75577oيم كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم عبــــده سليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن محمد عبــــد|لعزيز يونس محمد274||4
32852o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مجد ص|بــــر ج|بــــر |سم|عيل
يم334528 حقوق بــــنه|عمرو محمود صبــــ |بــــر|
د|877954 حقوق |سيوط  يه بــــرك|تـــ سيف |لدين مج|
5|6o59| طبــــ ع شمسس|رتـــ خ|لد عبــــد|لجليل عبــــد|لعزيز
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهر| | سم |لسيد ع عمر نص|ر489268
7798o8|ره علوم |لزق|زيقل|ء حسي |سم|عيل محمد ز
ل|687766 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|رون |بــــو زيد |لهل| محمد 
76o89|رهن|ديه غريبــــ عز |لدين غريبــــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقع ن| ع |حمد|723|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزي|د مدحتـــ محمد |حمد |لش|عر487893
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن عص|م |لدين محمد عي22839|
5o7o46ى عثــــم|ن يم |لح كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدس|رتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|رتـــ محمد سيد عبــــد|لبــــ|سط5998|3
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ن| ع|طف عبــــد|لسيد ميخ|ئيل256828 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
84o879|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يه ن |لدين |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
639o67د|بــــ |لزق|زيق|محمد مصبــــ|ح محمد محمد |بــــوزيد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن محمد صل|ح محمد رزق626926
69896o ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لعزيز محمد مصط
صيدله |لمنصورهسل حسن محمد سليم|ن د|ود5|6957
3397o3|يم نوعيتـــ بــــنه|سم|ء |حمد محمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد27|24|
يكل75|346 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ي| محمد 
ن| ز |لسيد ز |لبــــلق|695737 علوم |لمنصورهم
صيدله ع شمسي|سم صل|ح |لدين عبــــد|لو|حد محمد3492|3

|88o9علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |حمد بــــكري عبــــ|س
ى محمد يونس حسن746|44 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخجه|ن ي
6|739oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن|دين ص|بــــر فريد |لحن|وى
753o3|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |حمد محمد ع
تـــج|ره دمنهورمحمود محمد عبــــد |لع|ل |بــــو خطوتـــ9|4947
26348oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء ع|طف |لعزبــــ تـــوفيق |لعزبــــ
علوم ج|معتـــ |لسويسأل|ء مجدى محمود غر|بــــ432352
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد فتـــ سعد محمد|757968
25o|76تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح ص|دق
يف|767993 تـــربــــيتـــ |لعريش|ء ك|مل سم ك|مل |ل
8o5||4يم علوم ري|ضتـــ |لم |جه|د |حمد محجوبــــ |بــــر|
|3|82o| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء محمد عط| حس
ه روم| جورج فكري|843237 معهد ف ص |سو|نم
|392o4|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه زين |لع|بــــدين محمد محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن شعبــــ|ن ع خليل حس 478893
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــبــــوبــــكر محمد عبــــد|لعليم ع عبــــد|لفتـــ638327
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طن| ي| زكري| سليم622527
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء رض| محمد حسن ع|مر343594
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد مسعد فوزى |لطويل5734|6
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر مخلص صبــــرى محمد نص 436498
|2485oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نسلف|ن| زكري| حل مملوك
يل ج |لزق|زيقمريم محمد محمد سل|مه محمد55|698 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
49oo99|د|بــــ |ل|سكندريه||ء فه محمد ع د|ود
رهخ|لد |لسبــــ| عبــــد|لفتـــ|ح |لسبــــ| س3628|6 طبــــ |لق|
علوم ع شمسمن|ر و|ئل فوزي سعد |لبــــو 39|349
34|o94تـــمريض ع شمس محمد رض| حسن محمد |لبــــيو

رتـــ|مروتـــ ربــــيع ح|مد بــــيو 2||45 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
52o2|3 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورريه|م رمض|ن عبــــد|لعزيز |لش|ذ
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين عمرو محمد حسن 2|4762
6o847|يم عبــــد |لغ محمد د|بــــ |لمنصوره|ندى |يه|بــــ |بــــر|
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمرو|ن |حمد محمد سليم834795
92|5o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود ن| محمود حموده

رهف|طمتـــ |حمد محمد منصور||56| حقوق |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ن| محمد ربــــيع عبــــد|لمنعم4|6283
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن محفوظ عبــــد |للطيف ه|67756
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيد ه| |حمد بــــدوي758672

74oo5 تـــمريض |لفيوم نوره|ن شعبــــ|ن س|لم مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع|طف عبــــد |للطيف محمد مر639378
تـــج|ره ع شمسمحمد زغلول عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |53962|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررحمتـــ محمود محمد |حمد5|3557
|د|بــــ طنط|ول|ء ع|دل عطيه محمد |ل|شمو 428445
332o36|علوم |لعريش|ء فتـــ |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء حسن عطيه حسن|384|88
ره|وق |حمد محمد |حمد|22773 د|بــــ |لق|
34o947يم ع كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشفه حس عبــــد|لمجيد |بــــر|
245o55 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــه محمد محمد محمدحس
523879| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد سعد خليفه عبــــد |لمو
8866o4 حقوق |سيوطعص|م عبــــد|لمنعم ص|لح |حمد
رى |لبــــحر|وى2|8|43 زر|عه طنط|ش|دى |لسيد |لجو
9o3|56  معهد ف ص سوه|جعبــــ ص|بــــر خلف نور |لدين
د|بــــ |لمنصوره|منيه بــــه|ء مصط دي|بــــ|699755
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعهد ع|دل عبــــد |لعظيم محمد883|76
د|بــــ كفر |لشيخ|مريم خ|لد محمد |حمد6||483
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شو|ق شعبــــ|ن |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح2253|8
|د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ محمد |لسيد محمد335244
33o453حقوق |لزق|زيقنوره|ن ع|دل |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي |م ق|سم سعيد محمد865732

رهبــــ|ك |م بــــ|سم |م |لسيد خف| 22288 حقوق |لق|
م ع|دل ح|مد حسن|844|33 زر|عه مشتـــهرد
9|6o64  تـــمريض |سيوطمحمد ن| ز محمد
تـــ|عمر مصط سعد عبــــد |لحليم|54632 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

|464oرهمريم وجيه |لعزبــــ محمد |لنمر تـــج|ره |لق|
ر|ء عبــــد| مختـــ|ر محمد زين846746 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه |لز
4297o6|تـــج|ره طنط|م محمد محمد عبــــد|لقوى درويش

رهنور |لدين |س|متـــ مصط |حمد54|7| ندستـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسفتـــ ن| فتـــ محمد متـــو38227|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن حمدي عبــــد|لرحمن محمد824869
يم639292 يم عبــــده |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ي|سم |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزي|د محمد فؤ|د ع رمض|ن477259
يم ع ع عبــــد|لمعبــــود626884 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقه|يدى |بــــر|
77355oيم حسن محمود عبــــد |لحليم ندستـــ |لزق|زيقس|ره |بــــر|
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6ooo24| د|بــــ |لمنصوره|نور|ن ط|رق مصط د
5o2473علوم |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن رجبــــ عبــــد |لر| بــــخيتـــ
رهخلود |بــــو|لعل| حسن مر227986 د|ر |لعلوم ج |لق|
4|88o4حقوق |لمنصورهسل م|جد |حمد |لسيد |سم|عيل
64oo26| زر|عه |لزق|زيقيم|ن محمود محمد |لسيد سبــــ|
44o352|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد مصط عبــــد|لسل|م
|ج |لدين332589 حقوق بــــنه|س|ندى عبــــد|لعظيم ع 
زر|عه |لزق|زيقعبــــد |لعزيز ع|طف فتـــ محمد775237
8|9o49|د|بــــ |لم |يه محمود ع |نس|

تـــج|ره بــــ سويفجيه|ن سل|مه سعد عطيه73498
تـــمريض دمنهورد| | خميس عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم5|5433
5465o|زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــع |بــــوبــــكر محمد ع|شور
25o467يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ره يونس محمد |بــــر|

2|39oد|بــــ |لم |ريم كرم سعد ج|د|
نوعيتـــ |شمونف|طمه |سل|م |حمد عبــــد|لسل|م79|259
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــطه نج|ح محمد ق|بــــل268327
تـــمريض بــــنه|محمد عوض | سليم|ن عوض |55|262

5|6ooتـــج|ره بــــ سويفن|دره شعبــــ|ن صميده محمد
77o5o9تـــج|ره بــــنه|ف|رس محمد س|لم ح|فظ عز|زى
2|36|oكليتـــ |أللسن ج أسو|ننور|ن ي| |نور محمود محمد
تـــج|ره بــــ سويفرويس ر|فتـــ سم لبــــيبــــ2954|8
حقوق |لزق|زيقمنه | ممدوح جبــــريل محمد جبــــريل769764
8|2|23| |د|بــــ |لم |حمد ممدوح ص|دق عط| |
78|o83طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمود س|مح محمد مصط |لنبــــتـــيتـــى
رهسيف سيد عبــــد|لجليل حسن445|22 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن تـــوفيق عبــــ|س حف عبــــد |لرحمن489782
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــ زينهم يوسف ع86|267
صيدله |لمنصورهرو|ن رمض|ن محمد محمد محمد ع683243
774|ooعلوم ع شمسريو|ن محمود جوده عمر|ن محمد
معهد ف ص |سيوطعمر عبــــد| ع حفن|وى  249|89
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن |حمد محمد محمود |بــــو سمرتـــ424|75
35o3o8حقوق ع شمسمحمد جم|ل |لسيد عبــــد|له|دى
يم جمعتـــ|49966 ف محمد ص|بــــر |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورمه| |
رهم| حسن محمد |لسيد حم|د|989|42 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد محمد |لبــــيو زين48|265
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد حس سيد منصور487|35
838o5|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر مختـــ|ر جحيو عبــــد|لمجيد
صيدله ع شمسمنيتـــ محمود محمد عبــــد|لحميد|327488
45o627ندستـــ طنط|غدير |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لصلح|وى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد عبــــد|لحكيم |ل|ل محمد|333683
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ص|لح طه عبــــد |لمع فضل688455
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عص|م محمد محمد محمود39522
زر|عه |لم |محمود ح|مد محمد محمد4499|8
تـــج|ره ع شمسسل|م سم محمد نور|36963|
6o8o93نوعيتـــ طنط|سل فتـــ جميل |لمو|ردى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطتـــ ز محمد حسن8565|3
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفيتـــ رمض|ن عبــــد|لسل|م محمود|359958
882o|| طبــــ |سيوطمحمد مصط محمد عبــــد|لعزيز
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىش|دى خ|لد ربــــيع |لز عط| |8734|6 ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمروه حسن مرزوق |بــــورو|ش3||242
76o575 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسر| | محمد غريبــــ حس
6259|6| تـــج|ره |لزق|زيقحمد فؤ|د |لسيد حسن |لعج
يم ع|دل عبــــد|لعزيز محمد|887|64 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىبــــر| ع.
5o725||معهد ف ص |ل|سكندريهيه متـــو خليل محمود سيد |حمد
طبــــ |لزق|زيقآيه محمد سم متـــو643888
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ ن| محمود رف| 828993
ندستـــ ع شمسمصط ع|مر عبــــد|لتـــو|بــــ مهر|ن324734
52oo39علوم |ل|سكندريهحسن|ء بــــ فتـــح |للـه عمر|ن
|2oo5o ره|م|رين| |م ميل|د ي د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد |حمد ف|وى |حمد37228|
358o63 ف محمد ع معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |
ى محمد639496 وف|تـــمحمد حسن |ل|نور محمد |لخ معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
4|9o42ف عبــــد|لنبــــي |سم|عيل حقوق طنط|محمود |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مه| بــــسيو محمد بــــسيو عمر29|489
5429o3تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردى |كرم فتـــح |للـه جمعه |بــــو عمر
44|oo7كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخع |ء صبــــرى مصط بــــيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورول|ء ع صبــــ ع مو537327
4o7234ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــسمتـــ محمد ض| ح|فظ محمد
تـــج|ره كفر |لشيخسهيله حل ع عبــــده |لنج|ر437945
6o4|3o صيدله |لمنصورهمحمد محسن عبــــد|لمنعم محمد |لبــــسيو
632o48حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عطيه عبــــد | عطيه| 
صيدله |لمنصورهحمد جم|ل محمود عبــــد |لعظيم|686969

732ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف محمود |حمد فؤ|د
35o783تـــج|ره ع شمسوق سيد محمد عبــــد|لسل|م
يم عبــــد|لخ|لق سيدع442|23 ره|سيف |لدين |بــــر| د|بــــ |لق|
5o7338طبــــ |ل|سكندريهف|طمه صبــــ محمد |حمد مط|وع
6ooo95كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــيوسف محمد محمد |حمد عوض
حقوق طنط|حمد محمود عبــــد|للطيف يوسف مخيمر494357
3|7oo5رهعمر محمود ف|روق محمود زر|عه |لق|

5o3|oد|بــــ بــــ سويف|مه|بــــ و|ئل مصط عبــــد |لعظيم
|د|بــــ |لم |تـــغريد حسن محمد |م 7489|8
4|74o4حقوق طنط|محمود |يمن |بــــو |لن محمد
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يم رجبــــ شح|تـــه |حمد958|43 تـــج|ره طنط|ض |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمروه محمد رجبــــ حسن7689||
3282o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــيتـــر |يمن عبــــد|لنور ري|ض
ديه|766843 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |ل|م محمود 
تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م |م |لص|دق4669|3
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعم|ر خ|لد عبــــد|لحليم حسن كريم453294
756o48|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه ط|رق عطيه |حمد
رهحبــــيبــــه محسن |لجزيرى ص|دق57984| تـــج|ره |لق|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر |ر |م|م سيد |م|م93|28
4|o436د|بــــ طنط|عبــــد | محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد|
ش|م رمض|ن ح|فظ27646| لسن ع شمس|محمد 
ق|وى247453 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخع سعيد ع |ل
84|329| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديله|م |بــــو|لو محمد عبــــد| 
يم |حمد757322 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى مصط |بــــر|

يم رجبــــ محمد47926 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعم|د |بــــر|
علوم |لفيومس|رتـــ سيد محمد محمد3|726

رهلور|ن عص|م |لدين ع عبــــد |لع|ل5723|| ندستـــ |لق|
5o2o2|ش|م محمد ربــــيع محمد تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسل|م 

4|7329| تـــج|ره كفر |لشيخحمد جم|ل ع |لمر|
33974oيم يم |بــــر| حقوق بــــنه|وف|ء |لسيد |بــــر|
485|o3|ف عبــــد |لكريم محمد يوسف د|بــــ |ل|سكندريه|ن |
7694o4كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشخلود خ|لد محمد فرج
35|79oتـــربــــيتـــ بــــنه|مريم سعيد محمد ز |لدين فتـــوح

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور|ن سعيد سعد سيد25277
2322o6علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف مصط |لبــــدرى عبــــد|لمجيد
85583oر طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع محمد نور |لدين محمود ض|
د|بــــ دمنهور|حمد مسعد مك|يد رزق حسن|7|||54
8|395o|حقوق |سيوطسم|ء شعبــــ|ن حج|زي محمد
8469o7تـــربــــيتـــ |سو|نغدير محمد ود|عط|| عبــــد|لص|دق
تـــج|ره بــــنه|حسن عبــــد |لرحمن |لسيد محسوبــــ783385
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لق|در عبــــد|لعليم عبــــد|لحميد339264
||8|5oوس ل|ل تـــ|و فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طتـــريز| وحيد 
حقوق حلو|نيه ج|د|لربــــ ع|بــــدين عبــــد|لبــــ| |243652
رتـــ|ل|ء |حمد فؤ|د عثــــم|ن|48237| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7758o6|بــــه محمد د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد و

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمعتـــز سعيد عبــــد|لعزيز محمد|3639
يم حسن |لبــــدوى محمد|442362 علوم كفر |لشيخلبــــدوى إبــــر|
يم رشو765483 يم |بــــر| يم محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــر|
43227oيد |لجميل علوم طنط|شيم|ء محمد |بــــو|ل
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعزه ع|طف |لبــــدوي |حمد863734
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد ط|رق |حمد عبــــد|لحميد ط|حون7|34|6
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2|53|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر ط|رق محمود محمد خليفه
7o8953علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد مصط ح|مد مقبــــل
52o|o5د|بــــ دمنهور|فرحتـــ س| محمد |لبــــربــــرى
3527o5تـــج|ره سوه|جمحمد سيد عبــــد|لفتـــ|ح حس|ن
|2oo35د|بــــ ع شمس|س|ندي عم|د ف|روق يوسف

علوم ري|ضتـــ |لفيوممروتـــ محمد جوده محمد69229
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم ن| عبــــد|لر|زق |لضوى عبــــد489456
8o65o4تـــج|ره |سيوطح|زم محمد بــــهنس|وي محمد
لسن ع شمس|ن|ء ه| محمد ز بــــدر3394|3

5o869|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف |س|مه شعبــــ|ن محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر ص|بــــر معوض مو259985
4|o469جرس تـــج|ره طنط|محمد يح عبــــد |لفتـــ|ح 
42|o3|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|رتـــ محمد محمد حسن خليفه
3|6o97لسن ع شمس|ندى ممدوح يوسف عبــــد|لتـــو|بــــ
2|3|7oيم |حمد ه|شم رهسحر |بــــر| زر|عه |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــين|س عمرو حس عبــــد|لعظيم|969|34
||8|8o بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|رتـــ |حمد عبــــد |لرحمن حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع نبــــيل محمد رش|د4265|

5|5o4oعلوم دمنهورمروتـــ محمد محمد بــــي|ع
يبــــه7|2|3 ره|ريه|م حس حسن  عل|م |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود محمد عبــــد |لعزيز محمد حج|484433
حقوق |لمنصورهح|تـــم ع|بــــد عبــــد |لغف|ر محمد676753
تـــمريض دمنهوريتـــ خميس فتـــح |ل|له |حمد ربــــيع|5993|5
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه سعيد |لسيد محمد |لسيد|628256
د|بــــ ع شمس|ه|جر طه رض| فه 9|3356
تـــربــــيتـــ طنط|تـــ ر|شد |حمد ر|شد فر|ج3968|4
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخف|رس حسن ع محمد |لسحم|وي6568|4
4o7226يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|آيتـــ مجدى عبــــد|لمعبــــود إبــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|سل مصط سليم سليم|ن ع 524645
69|83oى حقوق |لمنصورهمحمد ه| |لسعيد |لدكرورى |لبــــح
يم |م 336547 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | عبــــد|لق|در سعيد |بــــر|

7o|64|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومس|مه محمد سيد عبــــد |للطيف
ندستـــ |لم |عمر عبــــد |لمع ح|مد غز|ل23569|
لسن ع شمس|س|مه نعمه ع |بــــو قصيبــــه|9||435
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|نه|ل عطيه عبــــد |لمجيد رضو|ن238|45

د عبــــد|لع|ل55692 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط محمد مج|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء |لسيد |م|م بــــهن |لديبــــ|498738
896o79 تـــربــــيتـــ سوه|جثــــن|ء محمد ع محمد
ف صل|ح محمد778386 د|بــــ |لزق|زيق|دير |
ندستـــ |لمنصورهفخرى |حمد عبــــد |لعظيم رس طه محمد حس 693426
ه ع |لن|دى ع خريبــــه|237|27 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
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تـــج|ره بــــنه|ي|د وليد صل|ح محمد|5||777
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه خ|لد عبــــد|لحكيم عبــــد|لجو|د|249759
787385| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن محمد جم|ل ع
8o2444 معهد ف ص بــــ سويفمحمد قطبــــ محمد مصط
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد ع عبــــده حس |لج|ويش242736
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــمحمد محمود ك|مل محمد |لعج|ن528662
تـــج|ره |سيوطمصط عبــــده ف|رس محمد 887957
تـــمريض طنط| ي|سم |يه|بــــ محمد سليم|ن رزق38|432
7o2|98 د|بــــ |لزق|زيق|ر| | ح|تـــم ج|بــــر محمد |لحف
يم752|33 ر|ء ع متـــو |بــــر| ندستـــ بــــنه|ف|طمه |لز كليتـــ 
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد |حمد عزيز سليم768753
يم |لبــــ|ز|67684 د|بــــ |لمنصوره|نبــــيل يح محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه وجيه ج|بــــر |لكردى253395
يم4|4235 تـــج|ره دمنهوربــــهيه محمد |حمد محمد |بــــر|
443o55علوم |لمنصورهصفيه ع|مر فتـــ محمد مر

|8o26|تـــج|ره ع شمسحمد محمد جميل عبــــد |لخ|لق
5o2|38تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد |لرحمن ج|بــــ | خلف محمد |حمد
صيدله طنط|زينبــــ عم|د لبــــيبــــ حس عبــــد|لجليل263468
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد |م |م سعيد347746
82o48||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه عل|ء |لدين س| حسن

ر|ء مصط حسن مصط 755|3 وف|تـــف|طمه |لز معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
78327o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد ح|مد كريم
4o8382يم |لسيد حمد تـــج|ره طنط|محمد خ|لد |بــــر|
يم |لقط|ن259282 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه |س|مه |بــــر|
يم محمد|636923 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسمر سعيد جمعتـــ ع |بــــو|لنج|263389
يم بــــرك|786378 يم | بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد ط|رق |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمريم محمد حس مصط 42346|
|2oo|8فنون جميله فنون حلو|نن| |س|مه عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد
6o23o2|يم مصط محمد بــــكر تـــج|ره طنط||ء |بــــر|

ف محمود فرح|ن46||5 وف|تـــمحمود | تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
45234oندستـــ كفر |لشيخعمر |حمد محمد عبــــد |لغ محمود
62559o|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد فوزى عبــــد |لحميد
حقوق حلو|ننغم س| |لسيد نجيبــــ2|634|

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمروج محمود محمد ع 4423|
ل||478| تـــج|ره ع شمسمريم رجبــــ عبــــد|لسل|م عوض 

ندستـــ قن|يف صفوتـــ عبــــد|لغ |حمد|86456
35795oعلوم بــــورسعيدكريم عص|م حسبــــ سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشيم|ء عم|د فؤ|د ح|مد95|36|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسم|ء محمد |لسيد |حمد|352368
6o2799 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد س|مح عوفه |حمد |لف
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278o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــصفيه فتـــ ص|بــــر متـــو
علوم |لزق|زيق|ء ع|دل عبــــد|له|دي |حمد |لسيد639976
4o6663تـــج|ره سوه|جسلسبــــيل محمد سليم ع سليم
3565o9|تـــربــــيتـــ بــــنه|ن نبــــيل عطيه ف|م

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر تـــ|مر عبــــده |لسعيد |حمد6466|
5o9582|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأحمد محمد محمد |لكبــــ أحمد |لطح
835o6| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجيه|ن محمد |بــــو|لمجد ع
9o8549|تـــج|ره سوه|ج س|مه ع|بــــدين |حمد محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|خلود عبــــ|س محمود عجور637443
7o4365ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى رض| محمد |لشح|تـــ دي|بــــ

يم56943 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن عم|د|لدين |سم|عيل |بــــر|
9o6947|حقوق سوه|ج  حمد عبــــد|لودود عبــــد| محمد
رى |92225 تـــج|ره سوه|جمن|ل محمد ع |لز
33735oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــسنتـــ ي| عبــــد|لع| عبــــد|لرحيم
6258o6يم ش يم عبــــد |لحميد |بــــر| وف|تـــصل|ح |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره |لزق|زيقش|م حبــــيبــــ ع |لسيد |لمطرى7|6364
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنه|ل ه|دي عبــــد| عبــــد|629445
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد ط|رق سعيد |حمد |لحد|د452762 معهد ع| 
بــــي |67863 ين عم|د |لدين ف|روق |ل تـــج|ره |لمنصورهش

رهس|ره محمد فرج| محمد535|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسميه محمود عبــــد |لحفيظ عبــــد |لرحمن87|67|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسع|صم عبــــد |لفتـــ|ح ج|د |لسيد |لخرصه35748
|57oo رهعمر |حمد محمود محمود |لملي تـــج|ره |لق|

42992oى محمد شح|تـــه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|مح ي
25|72oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود حمدى محمد عل|م
يتـــ|بــــ محمد عبــــد |لعزيز محمد|5988| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|
صيدله طنط|تـــ صقر محمد صقر776||6
معهد ف ص |لمنصورهيه |بــــو غنيمه |لفرغ عبــــد |لسل|م||68527
طبــــ ع شمسيوستـــ | مجدى سلط|ن س|ويرس|857||
699o86|يم معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد محمد |لسيد يوسف |بــــر|
ش|م سيد عرفه|56784| م  د|بــــ ع شمس|د
|5o289تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عبــــد |لن| عبــــد |لجو|د سيد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد رجبــــ |حمد ع|يد||64655
5|3o47زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعل|ء غ|زى عيد محمد مر
يم5|7823 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد | س| |لسيد ع |بــــر|
25694o| ف عبــــد|لعزيز |لدسو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء 
875o|7 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمريم خل|ف محمد فرغ
4o5533د|بــــ |ل|سكندريه|عهد ن|صف محرم عبــــد |لعزيز محمد
68o839| تـــج|ره |لمنصورهحمد |حمد عرفه ج|د ع
صيدلتـــ بــــورسعيدحن|ن عبــــد |لسل|م عط| عبــــد |لسل699233
89oo3o| ف محمد سيد عفي تـــربــــيتـــ |سيوط 
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62278oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ص|بــــر حسن ص|بــــر منتـــ
5o77o8يم ص|بــــرحميده فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنتـــ| محمد |بــــر|

ره|دير |يمن عبــــد | محمود79|28 ثــــ|ر |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |حمد |لس|د|تـــ |م|م عبــــد |لد762355
7o7786|معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء مصط |لسيد |لعدل محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يتـــ محمد خليل سيد |حمد|342477
22o46||يف شفيق حسن |لشيخ د|بــــ ع شمس|حمد 
69692o|بــــه |حمد فرح|تـــ صيدله |لمنصورهحمد و
علوم |لمنصورهمحمد |حمد محمد بــــدر|ن|67559
4884o3تـــج|ره دمنهورمصط فوزي خميس عيد محمد
تـــج|ره دمنهورندى محمد ر|غبــــ |لوكيل57||52
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل |حمد س|لم مصط يح 278|27
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد فتـــ حس محمد ح|مد|789669
3242o5 يم غريبــــ عفي د|بــــ حلو|ن|محمد |بــــر|
|32o98|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه |حمد محمد |حمد عبــــد |لحميد
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور محمد محمود محمد |لصوري||4794
624o25يم عمرو محمد |لسعيد |بــــوسليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــر|
838ooo| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــر|م ميل|د عبــــده نظ
صيدله |لمنصورهرقيه مصط سعد |لعر|بــــى693795
345||oيم يم مشحوتـــ |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسند |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخمحمود جم|ل شعبــــ|ن |لطلح|وي438745
3495o8|يم فرج محمد جنديتـــ تـــج|ره ع شمسبــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقيسن محمد يس مر787253
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــه محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ |لحدي 9539|5
تـــمريض بــــور سعيد ندى محمد محمد |لمتـــو غن|م763288
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرح|بــــ ن بــــكر ط|حون259679
يم |بــــوزيد772645 تـــمريض |لزق|زيق من|ر عص|م |لسيد |بــــر|
طبــــ بــــ سويفمونيك| عم|د مل|ك جرج|وي5466|8
48o888د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه محروس شو ذ
علوم |سو|نرح|بــــ ي| ف|روق |م 7|8448
4766o8د|بــــ |ل|سكندريه|ندى ع|صم محمد عبــــ|س رمض|ن
6288o9يم |بــــو |لعل ف |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيق|حمد |
معهد ف ص |لزق|زيقخلود |لسيد بــــكرى |لسيد|78295
3539o4ندستـــ شبــــر| بــــنه|عزتـــ جميل عزتـــ عبــــد|لبــــ|سط
و 678335 د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |حمد فتـــ محمد |لسيد |ل
45|25oن| محمد صبــــ س|لم |لقط |د|بــــ طنط|م
تـــربــــيتـــ |سو|نيفه محمد نور |حمد846742
4o95o9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد مبــــ|رك مصط مبــــ|رك
226o85|د|بــــ بــــ سويف|عبــــد|لرحمن محمود |نور |بــــو|لوف
علوم بــــنه|منيتـــ سعيد محمد عبــــد|لحميد||34946
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد ع محمود|325494
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34o295معهد ف تـــمريض بــــنه| وجيهتـــ ن| شلبــــى عبــــد|لفتـــ|ح
علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد محمد |حمد حس محمد |لسو|783799

48o87معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــعزتـــ ن|دى محمود مو
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد طلعتـــ |حمد محمد شعبــــ|ن|8257|6
ندستـــ |لسويسكريم |لسيد عبــــد |لمنعم عبــــد |لح|فظ754829
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء عيد عوض |حمد|697677
ندستـــ |لزق|زيقحمد ط|رق يح عبــــد |للطيف عبــــد |686437
35|62oف عبــــد|لشكور عبــــد|لفتـــ|ح عيد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |
نوعيتـــ بــــور سعيدعبــــد | ح|زم |لسعيد خليل خليل764356
زر|عه |لمنصورهعوض محمد عوض محمد679658
ش|م فتـــ عبــــد|لبــــ| 6||232 رهمحمود  ندستـــ |لق|
ندستـــ بــــ سويفكر| |بــــوزيد ع |بــــوزيد|84636

33o522تـــربــــيتـــ بــــنه|منتـــ | محمود محمد سليم|ن
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد معدول تـــوفيق قن|وى767252
45o|66تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ه| محمود |حمد خليل
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمود |حمد محمود محمد |لبــــن||52847 لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججه|د محمد محمد |حمد 895658
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه محمد |لسيد عربــــى755768
ره|مصط يوسف محمد ح|فظ27289| د|بــــ |لق|
25o738 |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لحميد م

يم22868 رهمحمود عص|م محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمود كم|ل ع عبــــد|لعظيم بــــيو 493855
77673o يم عفي ر شكرى عبــــد |لنبــــى إبــــر| وف|تـــش| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
49o44||حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمد مهر|ن عبــــد |لعزيز
|2375oيف محمد فؤ|د سعد عزبــــ حقوق ع شمسفؤ|د 
|58o62كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمستـــغريد محمد عبــــد |لرحمن |لسيد
5|698oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسمر |لسيد طلعتـــ |لجوي
وف|تـــ|مصط ي| مصط كم|ل222476 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد مصط ع ضيف | عي |328955
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |وق عبــــد|لن| ن| ع 7|25|8
رهمن|ر بــــدوي ع ع 48554 د|ر |لعلوم ج |لق|

8o45o3 ر|ء محمد محمد ع تـــو طبــــ |لم |ف|طمه |لز
7o5662م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ جل|ل محمود جل|ل محمود محمد

8o8o|| علوم ع شمسحمد محمد محمد |حمد مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد ح|تـــم فتـــح | محمد|3|96|4
4oo9|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحآيه محمد شعبــــ|ن عبــــد|لحميد
علوم |لمنصوره|ء مجدى عبــــد |لرحمن ش| |336||6
يم مصط محمد سل|مه32954| رهندى |بــــر| طبــــ |لق|
89|oo9|ء عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|لعزيز| تـــربــــيتـــ |سيوط 
5o7652طبــــ بــــيطرى فرع مطروحي|سم محمد حسن محمد تـــوفيق

9o3o2| تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء ع|دل رجبــــ ع بــــسيو
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3646o|نوعيتـــ عبــــ|سيهتـــ عبــــد|لن| رمض|ن محمد بــــر
487524| حقوق |سيوطحمد محمد عبــــد|لعزيز متـــو
م|765732 تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه خ|لد فرج | طه ع بــــ
يل ج |لزق|زيقسل محمد فتـــ |لسيد95|633 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف تـــمريض طنط| سم محمود عبــــد |لحكيم منصور||4336
يم محمد|57657 يم جمعه |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
ى عفي 34327 رهوحيد فريد |لم تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لفيوم|سم|ء سيد عبــــد |لرحمن محمد|6|9|7

8oo378|كليتـــ حقوق |لم |حمد |لهيثــــم سيد فتـــح |لبــــ|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء ط|رق محمد محمد||2|357
6383o|يم حموده علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد سعيد محمد أحمد يوسف|478943
يم ع229577 يم محمد |لغريبــــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|جر |بــــر|
ف سعد| |لسعيد سل|مه688489 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنه| |
45o772| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسم|ء قدرى ع |لش| معهد ع| 
رهد | |حمد عبــــد |لر|زق نبــــيه |حمد78|44| علوم |لق|
9o444o طبــــ |سيوطمحمود محمد ع عبــــد|لح|فظ
27o458ف عبــــد | |حمد حويتـــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |

62|o8|كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفس|مه محمد عثــــم|ن خميس
8|7o84 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نج|ه عبــــد|لن| محمد |م
ه س|لم عبــــد |لعزيز |حمد|597|78 تـــج|ره |لزق|زيقم
د|بــــ |ل|سكندريه||ء صبــــرى محمد |لمرشدى عبــــد|لفتـــ83|489
وف|تـــيوسف حس|م عبــــد |لمجيد محمد عقيل37982| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | حس حسن جلهوم766394
8387o9 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قم|رين| ف|يق وليم سف
63|49o|د|بــــ |لزق|زيق||ء |حمد ف|يد |حمد ف|يد
6|44o4 |تـــمريض بــــنه|مصط |له|دى |لبــــند|رى محمد م
تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد عبــــد |لغ ع ||266|
|24oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | |يه|بــــ محمود عبــــد |لحليم ح
رهمنتـــ | ن|دى يوسف محمود676|5| عل|ج طبــــي |لق|
4472oيم ع فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم محمود |بــــر|

|لسن |لم |محمد صفوتـــ مسعد محمد أم |لقدو|76499
علوم ج|معتـــ د |طرو|ن محمد رغيبــــ عبــــد |للطيف |لمرشدى426473
9oo987 تـــج|ره سوه|جشيم|ء صفوتـــ شح|تـــه فرغ
68|o8oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهي| عبــــد |لرحمن محمد ح|مد |لبــــطل

6676oكليتـــ |أللسن بــــ سويفمن|ر شعبــــ|ن طه عبــــد |لرحمن
5o98||تـــمريض دمنهورعل|ء محمود ك|مل |لنج|ر
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمد ع ع زن|تـــى|623264
2469o7|ف عبــــد |لعزيز ع |لحفن تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
49o436تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيم سعد محمد محمد حسن
د|بــــ |لزق|زيق|مصط عبــــد|لعزيز ص|بــــر محمد |لدمرد4|6262
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| شو |م عبــــد |لعزيز27842
34558o| علوم ع شمسل|ء عبــــد|لمهدى عبــــد|لعليم محمود
26o449علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــرح|بــــ حج|زى قطبــــ |بــــوعمر
488|9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|ركو حن| س| |يوبــــ |لكل
د|بــــ سوه|ج|ند محمد حسن عبــــد|لحميد 895682
د|بــــ |لمنصوره|من|ر عبــــ|س يوسف عطيه عبــــد |لحميد|69847
ى|6|7744 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|سل|م محمد نبــــيه محمد |لخض
6336o4صيدله |لزق|زيق محمود |لسيد عسل
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد حسن جل|ل س|لم 2|86|9
ندستـــ بــــ سويفمصط ط|رق عبــــد |لر|زق عرفه58237

يل ج |لزق|زيقيه صل|ح |حمد حف قفه|78||79 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ |لزق|زيقس|متـــ حس محمود عبــــد|له|دى|643735
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنرم ع|طف مأمون عبــــد |لوه|بــــ محمد623536
طبــــ حلو|ننوره|ن محمد سليم|ن سل2|2728
89o94| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء عمر ع عبــــد|لر|زق
||8o29تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندي|ن| |حمد حس ر|غبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|نم |لسيد |حمد جبــــر سليم69|676

رهعمر ع ه| صبــــيح39|7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وف|تـــم | شنودتـــ ثــــ|بــــتـــ مج3|84|3 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
6994|oتـــمريض |لمنصورتـــ رحمه |حمد |لسعيد محمد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه خ|لد سعيد ع243877
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهفريدتـــ |لوليد سعد محمود |حمد خليفتـــ|47663
879o27 عل|ج طبــــي قن|ه|جر جم|ل متـــو مصط
حقوق طنط|ندى محمد ع ع شكر374||4
897o34 حقوق سوه|جمحمد طه |حمد ه|شم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مبــــروك محمد ط|يل99|268
333o|5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد فتـــ محمد عبــــ|س ل|شبــــن
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج|ء عبــــد | محمد حس عجل|ن|632563
تـــج|ره |سيوطف|طمه محمود حسن عمر  878389
49oo56| ن| يوسف |م صليبــــ عشم د|بــــ كفر |لشيخ|م
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن مر625945
د|بــــ |لمنصوره|سل محمد عطيه |لسعيد ع697754

6oo92لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ل |ء محمد حسن |حمد عو|د
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فتـــ عبــــد|لش| محمد 7|92|9
42888oتـــمريض طنط| خ|لد محمود عبــــد |لفتـــ|ح جعضيض
69|o92د|بــــ |لمنصوره|ندى ف|ضل محمد عبــــد | محمد
يم |لسيد سيد 629657 طبــــ ع شمسي|سم محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــعمر محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لخ|لق ج|75|64
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننع|م |سم|عيل خ|لد |حمد خ|لد|48249|
3o26oيم |بــــو|لهدي تـــربــــيتـــ حلو|ن |ه محسن محمد |بــــر|

26353o|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه||ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
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علوم |سيوطعمر |حمد عبــــد|لجو|د مصط |لش||88662
د|بــــ ع شمس|محمد حمدى محمد ك|مل535|22
تـــج|ره |لزق|زيقيوسف م|جد كرم بــــش|ره عوض634672
5288o7ف محمد |لع|د ندستـــ |سيوطمحمد |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ع|طف عط| جبــــر47|323
837|o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديخلود |حمد ع محمود

5|2o5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد زي|د محمد شوكتـــ عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ سوه|جمروه جل| ل |بــــو|لمجد |حمد 993||9
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن حمدى عبــــد |لعزيز حسن حن |6|7727
6ooo54 تـــج|ره طنط|آيه |س|مه محمد رجبــــ يح
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــ عوض رمض|ن ع معوض699255
7o5oo8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لعليم عبــــد
67679oف عبــــد |لعليم محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمرو |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوحن| ع|دل فريد فؤ|د عبــــد |4|87||
رهيم محمد عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لش| 7652| تـــج|ره |لق|

يم يوسف545258 علوم ري|ضتـــ |سو|نعمرو محمد عطيه ع |بــــر|
علوم |لفيومسميتـــ خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمد سعيد67742

85o592 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود حسن عبــــد| ع
6o2o|6ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|صف|ء عبــــد|لخ|لق حسن ع غديه
تـــربــــيتـــ طنط|بــــسمه عبــــد|لفتـــ|ح محمد عل|م||38|6
|5o9o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء ع عبــــد |لتـــو|بــــ ع
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسمر مصيل محمد |لسدودى249938
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ م| ع محمد جعفر|899368
48o567حقوق |ل|سكندريهشه|بــــ عطيتـــ محمد عوض عقل
يم جم|ل محجوبــــ |بــــر7832|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |يه|بــــ بــــكر عبــــد |لمنعم|676728
ف محمد محمود |لش|عر55|762 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم |
تـــج|ره |سيوطي|سم جم|ل جميل صديق  882465
|6o655تـــج|ره ع شمسعمر محمد ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعبــــد |لمنعم جم|ل محمد |حمد95|29|
ره|ل|ء وليد عبــــد |لع|ل عبــــد |لبــــديع||2258| د|بــــ |لق|
5o7o58تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسيمون ح|رس فرنسيس سوري|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسمر خميس محمد مسعد22|496
نوعيتـــ |لزق|زيقيه جوده جمعه |سم|عيل|479|77

54o65تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| عمرو سل|مه عبــــد|لحكيم
حقوق |لمنصورهيتـــ محمد محمد خف| |8|4999
تـــج|ره |لزق|زيقملك |يمن محمد محمد3|7742

تـــ|44287 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيمن محمد محمد ع |بــــوخ
85|o43تـــج|ره |سيوطمصط |حمد صديق عبــــد|لمختـــ|ر
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــدوره ي| عبــــد |لرؤف محمد785252

7oo88حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م حسن مو حسن
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|3o372د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نور سعيد رشدى سيد
42ooo8تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فؤ|د محمد فؤ|د حموده
يم عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد5|4972 تـــربــــيتـــ دمنهوروق |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر |حمد ع حسن محمد356838
4928o5 تـــج|ره طنط|محمد |حمد ع محمد دسو
45|o68كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخص|لح ص|لح أحمد سعد
6|o545يم عمرو كليتـــ |أللسن سوه|جأيه  |ء |بــــر|
679o25 ى |حمد |لشوربــــ تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد فوزى |لم

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نديل محمود ص|بــــر ع ع 24524
يم8|247| تـــج|ره ع شمسمحمد |م عبــــد |لعزيز محمد |بــــر|
حقوق حلو|نسل محمد بــــرك|تـــ سليم859|5|
حقوق ع شمسرحمتـــ محمد سيد محمد عبــــد|لغ |26||3
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمصط محمد مختـــ|ر محمد 878744 ل|ك|ديميتـــ |لم
64o|o4د|بــــ |لزق|زيق|سميه محمود ع |لسيد عمر
6o69o9 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن حس بــــدير ك|مل حس
يم ج|د627595 ندستـــ |لزق|زيقمحمد س| إبــــر|
فنون جميله فنون |لم |من|ر عبــــد|ل ش|كر صديق  878429

د|بــــ حلو|ن|ش|م سعيد عطيه محمد عبــــد |لرحمن37|28
صيدله طنط|محمد عبــــد|لفضيل قطبــــ عبــــد|لرؤف قمح|77||5
وف|تـــمهند |بــــو سيف ن|فع |بــــو سيف45555| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــ ع محمود ع ع|6734|5 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ن
بــــتـــ حن|4769|5 د|بــــ دمنهور|ج|كل مجدى و
332o49| صيدله |لزق|زيقمل فه عيد فه
785o97| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لسل|م ع
يبــــه47899| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف منتـــ كم|ل 
6o6465 ش|م حسن |لدسو كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمصط 

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــف|طمه صل|ح عويس عبــــد|لق|در49652
636o|4يل ج |لزق|زيقع |ء سم ع عبــــد|لمجيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ي |لسيد حم|ده72||36 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمروتـــ محمد خ
وبــــ |حمد223894 تـــج|ره |سيوطشيم|ء ص|بــــر مو
8o|9|6د|بــــ |لم |محمد خ|لد |حمد حسن|
75755oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــله ض| ع محمد
|3o|83|لسن |لم |/ري|ضتـــ|ن |سحق فلتـــ|ؤوس جورجيوس
يم حسن278|33 |د|بــــ بــــنه|منتـــ | |يمن |حمد |بــــر|

يم|656|4 رهل|ء ربــــيع عبــــد |لمجيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
76o|o2علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد مصط رمض|ن حسن
علوم |لمنصورهسحر ع عبــــد |لع| شعبــــ|ن685747
معهد ف ص بــــنه|يه صل|ح محمد |لبــــلو |268828
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرغده تـــوفيق عبــــد |لمحسن محمد758346
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط محمود مصط عبــــد |لرحمن تـــو ||7777
637o23ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم ممدوح حس محمد
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طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد سم عبــــ|دى محمد|25|272
6o34o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد محمد ه|شم محمد

634o37|لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|يمن سليم حسن |سم|عيل
63o943|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عبــــد |لرؤف |لسيد سيد |حمد
4|o559 تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد ع أحمد ز
تـــج|ره كفر |لشيخع|يده |يمن س|لم محمد |لص|ل437248
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|نوره|ن وف عبــــد |للطيف عبــــد |لحليم يونس|42669
طبــــ |ل|سكندريهخلود أحمد عبــــد |لحميد |حمد |بــــو غنيمه8439|5
زر|عه سوه|ج سم|ء عبــــد|لعظيم عبــــد|لصبــــور يسن||89582
تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن |ل|د| محمود عبــــد |687922
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |496|48
5o2966علوم بــــنه|نــدى حلمــى عبــــد |لمنعـم |لسـيد
52|8o|زر|عه كفر |لشيخدع|ء حم|دتـــ عبــــد |لحفيظ سليم|ن
35o689نوعيتـــ بــــنه|ي|سم من مر|د |لسيد
4423ooمعهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد غ| رشو|ن حسن |ألشقر
9o6556 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج مؤمن ع فو|ز
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء جم|ل عبــــد|لعزيز حسن|245373
رتـــ|ل|ء ع|دل عبــــد|لعزيز شح|تـــه مصيل264536 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|2o7|8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | ي| عبــــد |لرز|ق عبــــد |لسل
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــسمه محمود محمد |لسيد544|69
|27o89فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل صبــــرى محمد جمعه فرج

47o43د|ر |لعلوم |لفيومض محمد عبــــده ع
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــم|دون| نبــــيل سم فلتـــ|ؤوس6|8263
63o95||نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقيه |م مصط |م ص|لح
تـــج|ره بــــ سويفيوسف شعبــــ|ن |حمد حسن4272|8
349o9||تـــ رض| صل|ح ح|فظ عوض تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
علوم حلو|نبــــه|ء جم|ل عبــــد| محمد سيد759||3
69o286ى صيدله |لمنصورهمجدى فضل سعد عطيه |لع

75o|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط حس فر|ج محمد تـــر
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نرفقه حن| عد عج|يبــــي863475
لسن ع شمس|دين| ن| سيد سيد فرغ|5496|
يم757984 معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ر| محمد |بــــر|
يم محمد637658 د|بــــ |لزق|زيق|ه|له |لسيد |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيه عص|م ح|مد عبــــد |لجو|د|676243

رهجون مجدي شفيق سعد47893 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|دين| محمد ح|فظ أحمد مصط 774845
9o36oo  تـــج|ره سوه|جعبــــد| |لسبــــع محمود عبــــد|لخ|لق
يم خميس262749 تـــمريض بــــنه|محمود ع بــــند|رى |بــــر|
|4oo3|| د|بــــ ع شمس|يم|ن محمد محمد رشدى مصط
5o47o|ش|م |لسيد محمد رمض|ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنيف 
ي279665 نوعيتـــ |شموندين| سعيد عبــــد|لو|حد بــــح
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7o68|o| يم خ تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |حمد محمد |بــــر|
7544|oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكل وحيد ف|يز و|صف
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لرحمن سيد45379|
حقوق |لمنصورهمحمد سعد |لرج| طه |لدرد|ح686373
تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن يوسف محمد يوسف 2574|9
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد |حمد سليم273295
476|o6د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ وليد رجبــــ محمد |لشح|تـــ

زر|عه ع شمسبــــيشوى عزتـــ سعد ملك حن 23643
علوم طنط|مريم |س|مه ن عبــــد |للطيف423574
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسعيد محمد عبــــد |لنبــــى |لدود695962
ف ع |لخو||4938 د|بــــ دمنهور|عمرو |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم حس حسن |بــــو |لفتـــوح فوده9986|6
9o28|9 معهد ف ص سوه|جمروه جم|ل بــــكرى عبــــد|لمو
|د|بــــ بــــنه|دير خليل |لسيد خليل263433
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــتـــه|ل ع|دل حسن عوده|5|7694
9|o4|5|د|بــــ سوه|ج|حسن محمد عبــــد|لحفيظ محمد شح
426o|4|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــله|م عيد محمد |بــــو |لحديد
طبــــ كفر |لشيخمحمد رفعتـــ عبــــد |لحكم عبــــد |لخ|لق مو436454
حقوق |سيوط حمد سيف |لن عبــــد|لق|در عبــــد|لرحيم884852
حقوق طنط|ريم رجبــــ محمد |بــــو جبــــل432249
د|بــــ كفر |لشيخ|ين|س حسن فتـــ حسن رمض|ن|489473
77|3o7 نوعيتـــ |لزق|زيقيه |بــــو |لعزم عبــــد |لر|زق عبــــد|لعزيز
89o898| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط مل عمر |حمد ع
43o773|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط||ء مصط عبــــد |لمنعم محمد علو

|5o25| تـــج|ره ع شمسمهند حس|م عبــــد |لمنعم |حمد خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ض من حس من عبــــود894|35
د|بــــ د |ط|وق عبــــد |لحكيم |لسيد محمد |بــــر|887|62
شورى2|2664 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسدره سل|مه عبــــد|لمجيد |لد
بــــي 94|5|7 ف حسن عبــــد |لرحمن |ل د|بــــ |لمنصوره|محمد |
حقوق بــــنه|ندى عوض فتـــ عوض حسن يس5|3423
4o9|6|حقوق طنط|سه|م محمد صل|ح محمد سف|يه
249||2| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء محمود نظ شفيق ع
معهد ف ص سوه|جج|د صبــــري ذ ج|د833347
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندرو محروس نج|ح |سحق|29278|
نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره رض| عيد رضو|ن |لف 28|437
22o32oء عيد س|لم ج|د ندستـــ ع شمسمعتـــز ه|
|23|o7|حقوق ع شمسيتـــ | سعد عبــــد |لمقصود ز|يد
6o|7o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|صبــــ|ح رجبــــ |لسيد بــــدر|يه|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد خل|ف محمد كم|ل |لدين698|54
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم |لسعيد فكرى متـــو6|2366
يم26|442 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكريم ع عبــــد|لوه|بــــ ع |بــــر|
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخزي|د ن|صف سعد شح|تـــه حج|زى8857|4
يم عبــــد |لحميد23922| ره|ع| | محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
طبــــ بــــنه|خلود محمد صبــــ عبــــد|لرحمن عبــــد|989|34
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|له جم|ل محمد |بــــو |حمد248527
يف|9|7673 يم  معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد ح|مد فؤ|د |بــــر|
4o2338 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــله|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لمنعم محمد ع
تـــج|ره بــــنه|سل|م فتـــ مصط خليل|352772
9oo882 كليتـــ |أللسن سوه|جبــــسمه عبــــد|لل|ه بــــخيتـــ عبــــد|لل|ه
6o9363ندستـــ طنط|محمد |يمن |حمد عبــــد |لرحمن عز|م

ره|ر| | رمض|ن عيد عبــــد |37547 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|26o7oرهمنيه ح|زم محمد محمد تـــج|ره |لق|
6o|72o|علوم طنط|حمد وحيد محمد بــــدر
يم عبــــد|لغف|ر339825 معهد ف تـــمريض بــــنه| ه|يدى عم|د |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|وق محمد |لورد| حليمه264922
758oo8وف|تـــبــــيتـــر جم|ل يق |رم|نيوس معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
6|o555ف شو رمض|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رفيده |
5|62o9| طبــــ حلو|نسم|ء حس|م عبــــ|س عبــــد |
لس نسيم فؤ|د نسيم28869| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
تـــج|ره طنط|روى محمد |لسعيد عبــــد|لعزيز شلبــــى|32|4|4
تـــج|ره ع شمسيوسف عو عبــــد|لشهيد عطيه334722
|لسن |لم |ند خ|لد سيد عبــــد |لمجيد55666|
6|3o77علوم طنط|س|مح فؤ|د ممدوح |لعربــــ|وى

يم محمد32|33 ره|ف|طمه ع |بــــر| د|بــــ |لق|
يم785|4| تـــج|ره ع شمسمهند محمد عبــــد |لح|فظ |بــــر|
صيدله |لمنصورهدع|ء سم محمد عبــــد |لعزيز693792
علوم ع شمسند ع|دل محمد عبــــ|س349476

كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفي| ربــــيع عويس |بــــو |لسعود95|83
تـــمريض |لزق|زيق رحمه سعيد ع |لسيد س|لم627299
9o24o8 تـــج|ره سوه|جن|ء |سم|عيل سعد |لسيد
وف|تـــ|محمد جم|ل رمض|ن ع قسيط344529 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
26o655تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ |لسيد فه شلبــــى
طبــــ كفر |لشيخجنه |حمد عبــــد |لعظيم |حمد س|لم436643
3|4o62تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــ|سم عص|م ع محمد
9o9685 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــولس ممدوح بــــولس عبــــد|لمسيح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسل|م صبــــرى محمد سيد |حمد|272468
د|بــــ |سيوط|مصط ممدوح بــــدر محمد 886376

8366o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|ء ري|ض ري|ض فرح|تـــ
527o38| ندستـــ |ل|سكندريهمصط سليم|ن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
699o28ر|ء رفعتـــ مصط عبــــد |لد|يم |لشيوى طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلز
تـــج|ره ع شمسميخ|ئيل طلعتـــ ه|رون جرجس37367|
62|99oل|ل ندستـــ د |طعزيز عطيه عزيز |لقن|وى 

Page 498 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

266|o2يف كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد ع|طف محمد 
علوم دمنهوره|جر سعد شح|تـــه محمد مسلم63|6|5
حقوق ع شمسمحمود محمد سعيد محمد333896
85o776تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسميه عبــــد|لع|ل سيد محمد
4o4o25رى تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م محمد |لسيد عبــــد |لرحيم |لجو

3556oرهيف جم|ل ص|بــــر عبــــد |لعظيم منط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
||5o||د|بــــ حلو|ن|خلود سعد |حمد محمد
يم |حمد489484 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخلود خ|لد محمد |بــــر|
489o28|يم د|بــــ دمنهور|يه محمد منصور |حمد |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم محمد |م حس حسن9|26|4

ه سيد عطيتـــ محمد||6244 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|آل|ء ثــــروتـــ محمد |حمد محمد|64364
529o33ر ندستـــ بــــنه|مصط عبــــد |لرحمن أنور جو كليتـــ 
768o94|ندستـــ |لسويسم| محمد محمد حسن عس|ف
صيدله ع شمسر|ن| سم سند محمد حسن335668
ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد | عبــــد |لعزيز مسعود|775265
769o77نوعيتـــ بــــور سعيدند| مو عبــــد |لح|فظ نص|ر
صيدلتـــ |لم |كرستـــ عم|د مكرم ق|صد8684|8
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهك|رول عبــــد |لمسيح معوض شح|تـــ3|7543
يم عطيه7|7533 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر| محمد |بــــر|
9|572o  ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع |ء رءوف عبــــد|لرحيم سليم
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسه| عبــــد|له|دى عبــــد|لمحسن عي 878547
4o2o83تـــج|ره |سيوطمحمد |لسيد قبــــ|رى غريبــــ |سم|عيل

رهمحمود طلعتـــ حج|زى مرزوق8|327 ندستـــ |لق|
4266o8علوم |ل|سكندريهرو|ن |حمد محمد |حمد عوض
6223|o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء محمد محمد مندور
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|شه|بــــ محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمود352655
2|9724| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء حسن عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لي
26o3|6|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء مجدى دي|بــــ محمد
|2o454ز عبــــد |لعظيم تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد ن
2665o4|يف مسعد معوض فر|ج كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــل|ء 

ندستـــ ع شمسن| ح|تـــم عبــــد|لحكيم طه8799|
رهسم|ء ط|رق محمد طلبــــه22935| عل|ج طبــــي |لق|
52o258تـــج|ره دمنهورأل|ء جم|ل محمد رش|د ع|مر
48o522د|بــــ دمنهور|عمر صل|ح ع محمد ع
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد محمود رمض|ن د|ود|826|26 ل|ك|ديميتـــ |لم
89o824 معهد ف ص |سيوطمن|ر منصور ع عطيه
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشبــــسمله ط|رق جم|ل |حمد محمد3|7674
ي محمد حسن 77|29| تـــج|ره ع شمسح|زم محمد ع
45o653لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|مريم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |لشنو|
6o6|52كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|أمجد محمد عبــــد |لرحمن سمرى
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6o8|9oمعهد ف تـــمريض طنط| نوره|ن خ|لد غنيم عبــــد|لمطلبــــ
ندستـــ |لزق|زيقمعتـــز |حمد عفي أحمد43|778
7o9468حقوق |لمنصورهمن|ر محمود ح|فظ محمد منيع

3o997رهض عبــــد |لرحمن يوسف يوسف علوم |لق|
36o349كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد| صل|ح |لدين محمد محروس س

ف63328 تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|رس جم|ل محمد م
معهد ف ص طنط|محمد خ|لد محمد |لغس|ل836|43
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسشه|بــــ |حمد محمود محمد|52997
4|o9o8د|بــــ طنط|ند| عبــــد |لغف|ر |لمحمدى ه|شم|

6o933|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه خ|لد محمد |لبــــكرى |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |لبــــدرى محمد محمد779325
ف عبــــد |لسميع عطيه77|66| علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمود |
439o75|تـــج|ره كفر |لشيخسل|م ممدوح محمد |لششتـــ|وى
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فن|ن عبــــد|لمقصود |ل|م|م عبــــد|لمقصود256854
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمنتـــ | مصط ص|بــــر عبــــد|لرحمن4|62|3
وف|تـــ|رحمه عبــــد| رمض|ن |حمد عبــــد|7749|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7665o8كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحس ري|ض حس مصط |لعز|زى
ف عبــــد|لمحسن |لسيد محيسن266969 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد شعبــــ|ن ص|بــــر ف|يد|5524|6
4o9753|شهش يم  تـــربــــيتـــ طنط|يه حس |لسيد |بــــر|
يم |لدكرورى436348 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |لع| محمد |بــــر|
4o5949|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن |حمد لط |حمد محمد
36o695وف|محمد |سل|م نبــــيه عز |لدين محمد فرج وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
349o25حقوق بــــنه|سل محمود عبــــد|لرحمن محمد |لحل
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــحمد ممدوح ربــــيع |حمد|9|7562

3o544|لسن ع شمس|منيه وليد |لعربــــي |لسيد
طبــــ ع شمسيم محمد حسن حسن مر939||3
4o7239تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحسن|ء حسن عبــــد |لحميد بــــند|رى

ره|بــــثــــينتـــ ع سعيد محمد232|2 د|بــــ |لق|
6o847oمعهد ف تـــمريض طنط| ندى |لسيد |لبــــسيو نقيطه
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمود عبــــد |لغ عبــــد | محمد  766777

يم84|4| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود سعيد محمود |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهآيه |حمد رش|د |حمد عبــــد |423345
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء |لسعيد |لشح|تـــ سليم|ن|8768|4
444o4||علوم ج|معتـــ د |طشيم|ء ي|س سيد|حمد عبــــد|لجو
رهمصط سيد حسن عبــــد |لغ 36|54| تـــج|ره |لق|
ن| مشيل نص حكيم 967|89 طبــــ بــــيطرى |سيوطم
6o2263|ه س|لم |بــــو ضيف سليم|ن تـــج|ره |لمنصورهم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر جمعه ص|وى محمود ص|وى3|355
488o|3د|بــــ دمنهور|م | ميشيل مسعود عبــــد|لسيد مسعود
488|o4ف سعد مصط محمد تـــج|ره سوه|جبــــل|ل |
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2488oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نوره|ن محمد سيد بــــدر بــــدير
45o666 يد عبــــد |لق|در علوم ري|ضتـــ طنط|سومه جم|ل |بــــو |ل
د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م وجيه ف|روق ك|مل||48723

3o367ى ن|دى عشم رهك|تـــرين بــــ تـــج|ره |لق|
23699oلسن ع شمس|غيد|ء محمد يوسف نور رضو|ن
تـــج|ره كفر |لشيخم|رك |س|متـــ لط نجيبــــ و|صف|47586
ه سعد |حمد محمود||82523 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ع |ء ع|دل عبــــد|لنبــــى ع335464

ه رمض|ن محمود سليم|ن|54593 د|بــــ بــــ سويف|م
رتـــ|خلود محمد محمد حسن |لنور783866 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويسمؤمن ممدوح عبــــد |لمنعم رمض|ن |لخو 477236
892o|3  محمد محمود عبــــد|لع|ل | صيدلتـــ |سيوطي

طبــــ |لفيوملشيم|ء محسن عبــــد |لد|يم عبــــد |لفتـــ69365
ش|م محمد كم|ل عقيله32|257 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور|ن 
ره|يم|ن فتـــ عبــــد |لمجيد علو| |23927| د|بــــ |لق|
يم عرنسه|5934|6 يم إبــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد إبــــر|
7o3827تـــج|ره |لزق|زيقوق مجدى سيد |حمد محجوبــــ |لسيد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــروضتـــ طه عبــــد|لرحمن حسن ع476555
نوعيتـــ |لزق|زيقدى عم|د عبــــد |له|دى محمدعطيه777383
758o32لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|محمود |س|مه س|لم|ن س|لم محمود

4|5o2رهريه|م يح صبــــ عبــــد |لخ|لق تـــج|ره |لق|
5o8939علوم |لزق|زيقسل|م |حمد |سم|عيل حسن |لشنشورى
رهس|ره حسن عبــــد |لمحسن سعيد57654| علوم |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد خديوى محمود فرج679665
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحس مصط حسن مصط |لدمنهورى777739
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد رضو|ن |حمد |لتـــه| رضو|ن33992|
وف|تـــبــــر|م |يمن |لفونس بــــش|رتـــ|64467| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
وف|تـــعبــــد|لرحمن |يمن حسن |حمد خليفتـــ47|272 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o|o44 تـــربــــيتـــ سوه|جيوستـــ | شنوده |يوبــــ شنوده
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدع|ء محمد خليل عبــــد|لق|در833939
تـــ ه| |لسيد حسن عبــــد|لجو|د629229 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن
تـــج|ره سوه|جحمد متـــو محمد |لسيد فرج|3|4927

رهزينبــــ حسن عبــــد |للطيف |لسيد38655 طبــــ |لق|
23698o ف محمد مصط كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل |
زر|عه ع شمسمنيتـــ محمد |حمد |لسيد محمد|355|35
ه صبــــ حمد طلبــــ|262994 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم
يم مصط 634844 يم عبــــد|لحكيم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد| محمد شعبــــ|ن |حمد353|32
ندستـــ |ل|سكندريهسم|عيل ن|صف عبــــد |لو|حد محمد444977
8676o9يم ح|مد س|لم تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىع|ئشه |بــــر|

22o49يتـــ|بــــ وحيد ح|مد عبــــد|لمطلبــــ كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم|
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7o43o7|ندستـــ بــــنه|لسيد ع محمد محمود ع شتـــيه كليتـــ 
48o38تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد فضل |حمد

48o829د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حن|ن |لسيد عبــــد| سليم|ن مسعود
64o6o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط محمد عبــــد |لمنعم محمد |لحوتـــ
7o|o82|ه محمد حميد ع |لسيد حقوق |لمنصورهم
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــزينبــــ محمد عبــــد |لر|زق فرج753745
4633o5يم |لسيد |لحد|د ثــــ|ر د |ط|سل|م |حمد |بــــر|
5|2|7oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعد|لدين صل|ح |لدين جنيدى
4o6368لسن |لم |منه | |حمد فؤ|د عثــــم|ن |لن|دي|
يم36|55| حقوق ع شمسه|جر سعيد ر| |بــــر|
36o467يم شعيبــــ علوم بــــنه|زينبــــ ن| سعيد |بــــر|
7|o|46|د|بــــ |لمنصوره||ء حم|ده ع ع عبــــد |لصمد
حقوق |لمنصورهع|ئشه سليم محمد محمد منصور|68389
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لوه|بــــ عبــــده محمد سعد عبــــده634495
263644| رهيه جم|ل محمود ع و| طبــــ |سن|ن |لق|
9o2538 تـــج|ره سوه|جمروه محمد |حمد ع
رهعبــــد |لرحمن |حمد محمدى محمد96||2| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحل|م محمد زكري| محمود|699737

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومنوره|ن شعبــــ|ن عبــــد|للطيف |حمد64543
طبــــ سوه|جمحمد رأفتـــ عز |لدين |حمد  76|897
7|o433د|بــــ |لمنصوره|بــــه محمد يوسف محمد كر|ويتـــ
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد |بــــوبــــكر |حمد محمد ثــــ|بــــتـــ|675237 م |لع| 
4|o9|5حقوق طنط|ندى محمد عبــــد |لرؤف قبــــط|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه محمود محمد حسن|76|2|
63479oندستـــ |لزق|زيقمحمد طلعتـــ عطيه ح|فظ
7o|556ف |لدين يل ج |لزق|زيقخلود مجدى عبــــد | محمود  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
43oo46|طبــــ طنط|حمد محمود عبــــد|لق|در شعيبــــ
ور97||45 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لعليم 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ع|طف فريد سليم|ن368|23
26437oنوعيتـــ بــــنه|ه|جر عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لجو|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نس|ره رفعتـــ محمود ج|بــــرجل|ل869654
م محمد كم|ل عبــــد |لمجيد9|8|48 تـــج|ره |ل|سكندريهأد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمريم محمد حسن عبــــد |لر|زق |لقصبــــى444645
يم |لسيد |لحف 643534 معهد ف ص |لزق|زيقحس|م |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|أمنيتـــ |لسيد عبــــد |لسل|م شح|تـــه643555
تـــمريض |سيوط  حمد محمد صل|ح |لدين |حمد|875876
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن عبــــد |لعظيم خليل عبــــد |لعظيم خليل496827
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|أسم|ء ع ك|مل روميتـــ497327
7o9|||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود يس م| ع محمد خريبــــتـــ
5423o9تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم ط|رق محمد سعد
68o847| تـــج|ره |لمنصورهحمد ثــــروتـــ محمد مصط عي
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وف|تـــعبــــد | محمد محمد |بــــو |لعن 752594 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ |لم |محمد طلعتـــ محمد محمود حج|زى448645
44o|o8يد حسن يم سعد |بــــو|ل علوم كفر |لشيخمروه |بــــر|
88265o|د|بــــ |سيوط| يم|ن سم عبــــد|لمنعم حج|ج
7o7943 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |لسيد |لسيد |بــــو |لحسن |بــــو
236o43ره|خلود فتـــ محمد م د|بــــ |لق|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد حمدى رجبــــ جمعه|6494
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحمد محمد عثــــم|ن محسن|96|622
لس جرجس جرس غ| 885883 ندستـــ |سيوطك
889oo5|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج حمد سيد رف| سيد
784o5o|رهحمد ي| عبــــد |لنبــــى محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
693o5|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدين| جم|ل محمد |لشح|تـــ خليل حسن
428o38صيدله طنط|سهيله حس|م |لدين |لسيد عي مر
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسمر حمدى حمدى عبــــد |لمطلبــــ628493
497oo4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ي|سم |لسيد سعد محمود عبــــد|لنبــــى
(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |م| رفعتـــ |لسيد م |حمد|93|5|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |لسيد |حمد |لمنش|وى32989

ندستـــ ع شمسمريم ي| |سم|عيل |حمد|سم|عيل39668|
67762o ندستـــ |لمنصورهعمرو محمد فوزى |بــــو |لخ
3|3|o5حقوق ع شمسدير |لسيد ع محمد صقر
زر|عه مشتـــهريوسف ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوزيد337868

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــ|نوبــــ عم|د زكري| سعيد|29576
زر|عه |لزق|زيقف|طمه سعد محمد حمدي |لخشن243|79
ور58349| ف عبــــد |لعظيم  تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نوق |
معهد ف تـــمريض |لمنصوره وس|م ي| جل|ل |لنعن|696669
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمعتـــز محمد محمود |حمد24335|
23o|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م مصط شعبــــ|ن عبــــد |لمجيد ظ
تـــج|ره |لزق|زيقأحمد محمد عبــــد|لمنعم محمد يوسف حج|63629

ره |ر جل|ل مصط ك|مل8234| زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم سيد |حمد عبــــد|826748
433|o5يم |بــــو عيد يم محمد |بــــر| |د|بــــ طنط|مه| |بــــر|
784o2|| يم تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |لمعبــــود |بــــر|

علوم بــــ سويفمروه حمدي تـــوفيق عبــــد |للطيف3|555
صيدله |لزق|زيقمجد جل|ل محروس عبــــد|لفتـــ|ح|357573
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دع|ء محمد أبــــو|لفضل |لبــــس|5|432
|26o28تـــج|ره ع شمسسهيل عمرو سعد زغلول أحمد |لنج|ر
ن| ص|بــــر عبــــد |لرحمن محمد772332 صيدله |لزق|زيقم

2458oرهه|له حس عبــــد|لعزيز محمود ندستـــ |لق|
د|بــــ بــــ سويف|بــــل|ل عبــــد |لمنعم حس عويس83526

5|o649تـــربــــيتـــ دمنهورنور|لدين ح|زم عثــــم|ن ع|شور
4475|o|بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيه خميس |حمد محمد
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طبــــ بــــيطرى بــــنه|ند| ع|طف زكري| عبــــ|س357685
رهحمد |بــــو|لخ حسن محمد|226632 تـــج|ره |لق|
5429o6يم عبــــد زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيدى ع|دل عبــــد|لر|زق |بــــر|
22o965وف|تـــمنه محمد |بــــو|لسعود |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
صيدلتـــ |سيوطس| عم|د ف|روق خليفه 876828
77|9o6|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح محمد
د|بــــ دمنهور|مصط |سم|عيل بــــسيو |سم|عيل يوسف492688
5o7552تـــ محمود محمد فندى عبــــد|للطيف د|بــــ |ل|سكندريه|أم
7|||o6 |د|بــــ |لمنصوره|س|ره فريد رزق |لق| |لق
7o33|7تـــمريض |لزق|زيق نور|ن ج|بــــر ج|بــــر عبــــد |لعظيم حسن
يم756633 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهصبــــ|ح محمد |لسيد إبــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدير صل|ح |حمد حسن ع4|4432

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد سعد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|86297
يد شعبــــ|ن |لحد|د|83|432 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمنيه |بــــو |ل
تـــمريض |سيوطيم|ن منصور سعد محمد|6|3|85
ه عبــــد |لغف|ر شح|تـــه عبــــد |لجليل |925|5 صيدله طنط|أم
وز525936 علوم ري|ضتـــ طنط|ألبــــ مجدي محروس ن
ف محمود عبــــد|لفتـــ|ح339693 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود | معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم متـــو622|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد ع متـــو |بــــر|
3484o9كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمه| ص|بــــر فرغ |لسيد
رهمحمد ط|رق محمد مختـــ|ر نص 24|4|2 حقوق |لق|
4433o8يم ع معهد ف ص طنط|حمد |بــــو |لمك|رم |لعدوى |بــــر|
35o693|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــس|م ن|فع سعد |حمد
86778oمعهد ف ص |سو|نمصط محمد ز |حمد
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مريم عزتـــ فؤ|د فرح|تـــ |لبــــ|ز|67657
7593o9يم غل|بــــ ف |بــــر| لسن ع شمس|جه|د |
5o3983زر|عه |ل|سكندريهمحمد |حمد جمعه يوسف سليم
52o996| معهد ف ص |ل|سكندريهل|ء محمد محمود محمد |ل|ورف

زر|عه ع شمسبــــ|سل محمد سعيد محمد سيف |لدين5957|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ر|ند| محسن صديق عبــــد|لح|فظ |689|9
838o97حقوق |لمنصورهيوسف |حمد يوسف عطيه
|2|o72|ندستـــ شبــــر| بــــنه|فريده |حمد ح|مد |حمد |بــــو |لعل
يم عبــــد|لحميد||75224 تـــج|ره |لزق|زيقيه مر|د متـــو |بــــر|
4957o2د|بــــ دمنهور|حم|دتـــ ن| ق|سم عبــــد|للطيف
يم264444 طبــــ بــــيطرى بــــنه|رن| محمد عبــــد| |بــــر|

رهعمرو رض| محمد فرج36264 تـــج|ره |لق|
52o9o6تـــربــــيتـــ دمنهورنور| جم|ل محمد لبــــيبــــ سويد|ن

تـــربــــيتـــ حلو|ندى عم|ر عبــــد|لستـــ|ر |حمد48886
8o84|7يم محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منه | جم|ل |بــــر|
69|5|oزر|عه |لمنصورهع|دل |لشح|تـــ ع|دل طه
62o959كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |ط|ء جم|ل عبــــد|لمع م|جد محمد 
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7o9565|ه |حمد |سم|عيل |لسيد عنبــــر صيدله |لمنصورهم
نوعيتـــ |لم |ل|ء |حمد محمد ص|دق|858884
وف|عبــــد| حسن |لبــــن| محمد بــــهجتـــ53|328 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|ننشوي مصط عبــــد| |لسم|ن845369
نوعيتـــ |شمونع|ئشه صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد277955
6|45o9 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ند| رض| محمد حسن |لمن
76833oتـــربــــيتـــ |لعريشن عبــــد |لكريم قمح|وى عبــــد |لش| نجم
76o2o4ندستـــ |لسويسعمر محمود محمد محمد

84o|9معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد |لحسي ع محمد
د محمود محمد محمود|63957 د|بــــ |لزق|زيق|ن|
ل|ل322324 يم عبــــد|لسميع  د|بــــ ع شمس|ه|جر |بــــر|
تـــج|ره سوه|جشيم|ء |حمد ع |لبــــدرى 897443
23o633رهمصط |حمد فه محمد تـــج|ره |لق|
3|o96|حقوق ع شمس محمد عمر سليم|ن
|د|بــــ |لم |مريم حن| وليم حن|6367|8
5o8588زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود ص|لح رمض|ن محمد عثــــم|ن

تـــج|ره ع شمسكرم محسن عبــــد |لسل|م عبــــد |لق|در29392
542o83معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن سليم|ن ع سليم|ن عرقوبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد سيد محمد344393

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عبــــد |لعزيز محمد |سم|عيل عبــــد 23832
تـــج|ره |لزق|زيقنور |يه|بــــ |سم|عيل |م |3|636
8o859o|حقوق بــــ سويفحمد عبــــد|لعزيز محمد فرج
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوربــــيشوى نبــــيل تـــوفيق عطيه2944|5
5|5o|8معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمه محمد حسن محمد رزق
75||o9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمرو|ن مدحتـــ حلف|يه عبــــد |لجو|د
69o277علوم ج|معتـــ د |طف عل|ء عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد
معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد ع عبــــد|لنظ ع|مر|9|8898

|55o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ مجدى محمد عبــــد |لرحمن
ف |لدين24922| تـــج|ره ع شمسعمر |حمد عبــــد |لحميد 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ف|طمه رض| محمد |سكندر|||449
تـــ ع|طف عبــــد|لعظيم جوده |لجم593|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
يم يوسف |لسيد|63763 معهد ف ص |لزق|زيقمحمود |بــــر|
35|773| ف |حمد حسن ع د|بــــ ع شمس|ل|ء |
يم |حمد |لش|7638|4 حقوق |لمنصورهرو|ن |يمن إبــــر|
ندستـــ بــــلبــــيسمصط محسن عبــــد |لبــــديع رضو|ن |642578 ع| 
صيدله ع شمسحمد سليم|ن سليم|ن عتـــم|ن||42942
زر|عه كفر |لشيخحمد محمود عمر سيد أحمد |لسل|مو 463327
يم326449 ندستـــ ع شمسم|ري| روم| بــــخيتـــ |بــــر|
ى |لعزبــــ سليم|793|6| ندستـــ ع شمسكريم محمد |حمد خ
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرن| صفوتـــ ع |حمد ق|سم76|675
|د|بــــ طنط|محمد خ|لد محمد |لسيد337732
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ن| صفوتـــ بــــر عبــــد|لشهيد843365 معهد ف ص |سو|نم
ري|ض |طف|ل بــــورسعيديم يوسف فرج متـــو |لوكيل85|763
69o5|8معهد ف تـــمريض |لمنصوره عل| مجدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|نور|ن ح|مد |لمتـــو محمد ق|بــــيل793|62
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن |لحس محمد بــــدر|لدين4853|2
245|o6ى كم|ل مو تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|تـــن ع
حقوق |ل|سكندريهبــــسمتـــ فتـــح | عبــــد |لق|در |لزعي 496238
3537|o |معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود وليد محمد |حمد ملي ر
78o3o4|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء حسن فتـــح | محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|سم ي| محجوبــــ محمود سلط|757742
تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ |حمد بــــرك|تـــ |حمد635|35
تـــج|ره ع شمسمحمد ح|تـــم ك|مل محمد |لح|دى94|346
8oo||9علوم |لم |ك|رول وجدي وليم ري|ض
علوم |لفيوممنتـــ| سيد عم|د |لدين ص|دق عبــــد67265

924|o6 تـــج|ره سوه|جمحمد رفعتـــ ص|بــــر |سم|عيل
82|o37| ه ربــــيع عبــــد|لص|دق ع  |حتـــ وفن|دق |لم |م
د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن بــــطرس نجيبــــ جرس|444799
تـــج|ره طنط|حس|م خميس بــــش |حمد |لرشيدى353||5
ندستـــ |لم |م|رك ك|مل فؤ|د جرس789628
يم محمد أحمد كشك39|622 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم إبــــر|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مو عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز جبــــر||6777
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد مجدى محمد عك|شتـــ754744
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |لعزيز عبــــد|778329
8o8795تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد دي|بــــ |حمد عثــــم|ن
ندستـــ |لزق|زيقح|مد رض| ح|مد مندوه عش6||775
رهصل|ح محمود عبــــد|للطيف غريبــــ قن|239873 تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|سمر عزتـــ محمد معوض |لبــــدوى437939
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ع|طف محمد |حمد6294|2
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن محمد محمود |لعزبــــ|6242|6
ره|ندى ع|دل محمود حسن5234|2 د|بــــ |لق|
د|بــــ دمنهور|ش|م كم|ل نعيم بــــليحتـــ493395
يف ع عبــــد |لفتـــ|ح خليل26982| تـــج|ره ع شمسسل 
2|74|o| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن |ر ط|رق |ل|حمدى عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده محمد |لنوبــــي |لص|وي|83949
6|99o2د|بــــ د |ط|ي|ر| مجدى زكري| أحمد أبــــوزيد
علوم ري|ضتـــ طنط|منيه خميس رجبــــ عبــــده حسن|527694
255|2oيم عبــــد|لمجيد جمعه زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |بــــر|
3|72o7|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء |حمد |لسيد محمد
رهحمد محمد مو محمد|65|64| تـــج|ره |لق|
9o6673  ف محمد |لحسن قتـــص|د م حلو|ن| |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخشيم|ء ممدوح محمد |لغريبــــ678893
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629o69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم عبــــد|لحميد عيد ع|مر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لعظيم صبــــرى |لسيد عبــــد |لعظيم53936|
تـــ رمض|ن أحمد عبــــده فتـــوح624487 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد مصط عرفتـــ27|435
تـــج|ره ع شمسسهيله س| |لسيد محمد |م|م من55574|

يم عبــــد |لمحسن|49684 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــس|م عيد |بــــر|
5434oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لفتـــ|ح مختـــ|ر فتـــ عبــــد |لق|در

علوم |ل|سكندريهن حس مصط |لسيد سل|مه|425945
77o962|ى ز|مل ه محمد محمد فه ع د|بــــ |لزق|زيق|م
يم442858 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخشيم|ء رض| |لغريبــــ |لسيد |بــــر|
يم ع يوسف789|5| حقوق حلو|نريه|م |بــــر|
5o2334تـــج|ره |ل|سكندريهصل|ح محمد ج|بــــر محمد بــــرك|تـــ
8296|o معهد ف ص سوه|جطه عبــــد|لغ |بــــو|لسعود عبــــد|لغ
78o962|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |للطيف ع جمعه
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد|لسل|م نص|ر|255888
9o2|48 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم ن|دى قل|ده متـــي|س
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمعتـــز محمد عبــــد |لق|در |حمد753425
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن محمد صل|ح |لدين عبــــد|75294
ندستـــ |لفيومي|ر| حسن شح|تـــه محمد236772

تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ء ح|مد عبــــد|لع| سعيد62382
علوم بــــنه|م| مجدي محمد ع |339753
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشسل|م خ|لد |سم|عيل كريم حموده|766653
تـــج|ره |سيوطه|جر محمد مرزق صديق 33|885
علوم ري|ضتـــ |سو|نشه|بــــ يح محمود |لسيد حس 838387
رهيم|ن محمد |لرف| عبــــد |لمقصود مو623642 د|ر |لعلوم ج |لق|
233o9|لسن ع شمس|د | |س|مه عبــــد|لمنعم |لششتـــ|وي
زر|عه دمنهورمحمد ص|بــــر |حمد حسن بــــدوي998||5
يم6|6428 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنور| |مر| |لسيد |بــــر|
272o7o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم حسن محمود حس|ن بــــك
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد تـــوفيق د|ود |حمد24938|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| ع عبــــد|لحميد |لكردى977|25
ر|273|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود سعيد عبــــد|لرحمن جو
يم محمد |لبــــرل4557|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء |حمد |بــــر|
9o9o83 علوم ج|معتـــ |لسويسجورج بــــهجتـــ |لبــــرتـــ عبــــد|لمل|ك
ثــــ|ر د |ط|محمود رمض|ن محمودعبــــد |لمن |بــــو 823|62
45o224|د|بــــ طنط|حمد سليم|ن محمد سليم|ن غنيم|
|55o43 تـــج|ره سوه|جفرح سم سم ز
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد حس|م |حمد محمد حنيش|449792
يم328826 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مصط محمود عرفتـــ محمود |بــــر|
9o8749تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لجليل |سم|عيل
د|بــــ دمنهور|يم|ن فوزى عبــــد| حفن|وى|5|4982
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68o396معهد ف ص |لمنصورهمحمد خ|لد |ليم| ز عبــــد |لنبــــى
5|o592تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمصط ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح بــــهن
5o6647علوم |ل|سكندريهنرم |س|متـــ ع محمد ص|بــــر
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرح|بــــ محمد عبــــد|لنبــــى ر|شد|26389
763oo7كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرش| محمد محمود محمد |لش|ذ

ره|نس ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجو|د|32767 د|بــــ |لق|
حقوق طنط|ي|سم عبــــد |لمحسن محمد |لمقطف497867
يم محمد محمد ش| 438237 تـــمريض كفر |لشيخ |بــــر|
يم |لسيد بــــدر482898 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره محمد |بــــر|
43|o87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حسن|ء جم|ل |حمد زرد
75|6oo|تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد فؤ|د محمد
675|6oيم زر|عه |لمنصورهنور|لدين س|لم |حمد س|لم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحسن|ء عصمتـــ محمد |حمد 53|899

ره|وف|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود25899 د|بــــ |لق|
5|8o96 |تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر |بــــو|لفتـــوح محمد |لكسبــــ

رهفريده عص|م ف|روق عبــــده حسن 4785| تـــج|ره |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر ع|طف محمد عبــــد|لحميد3527|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نسهيله س|مح ع فرغ فرج|692||
تـــ صبــــ عطيتـــ عبــــد|لحميد يسن|345888 علوم ع شمسم
6o7763د|بــــ طنط|م صل|ح عبــــد|لش| محمد|
2323o|رهمصط سيد عبــــد|لرحيم |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهلصف| |سم|عيل غ| عبــــد|للطيف غ524642
349o3oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسيدتـــ ي يوسف محمود شعبــــ|ن
ه عبــــد|لمع عبــــد| عبــــد|لمع رزق76|2|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|أم
د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء |لسيد بــــسيو محمد محمد426298
3478o6معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط محمد حس ز|يد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزينبــــ عل|ء|لدين ع|دل عليوه239257
معهد ف تـــمريض |سيوط يه م |لدين عبــــد|لمعبــــود شكل|882825
د|بــــ سوه|ج||ء سيد تـــوفيق رمض|ن|44|34|

|774oندستـــ ع شمسمحمد |حمد مصط محمد
695o83ش|م سعد |لسيد |لبــــدر|وي ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ن|در  ل|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمر ممدوح م |لدين محمد |م |لش686595
ى |بــــو ع766387 تـــج|ره بــــور سعيدريم و|ئل محمد ي

55o46فنون جميله فنون |لم |رويد| محمود محمد |حمد
8239o6معهد ف ص بــــ سويفحسن محمد صل|ح محمد
52o593|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمل محمد |لسيد |لمعد|وى 

ره|عمرو عص|م محمد |حمد45287 ثــــ|ر |لق|
ه محمود |حمد |حمد |لجمل|247878 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
9o9439 زر|عه سوه|جس|ره محمد عثــــم|ن |حمد محمود
صيدله |لزق|زيقيه ص|لح |لشح|تـــ ص|لح محمد|628645
حقوق طنط|ي|سم ش|كر |لسعيد ع |لشح|تـــ499692
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كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــبــــسمله زكري| محمد قمص|ن سليم42|763
42o723د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد| مصط |ألم|م حج|زى
يم78|495 يم شعبــــ|ن |بــــر| تـــج|ره دمنهورعبــــد| نزيه إبــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد عل|ء |لدين عبــــد|لغ |لسيد||32794
48o499|د|بــــ |سو|ن|حمد محمد عبــــد|لق|در عبــــد|لجو|د
496o|8د|بــــ |ل|سكندريه|دير عل|ء |لدين محمد عبــــد|لعزيز س
8234o2 |معهد ف ص بــــ سويفي|سم ي عبــــد|لنظ عبــــد|لع
يم|334798 د|بــــ ع شمس|يتـــ رمض|ن ع|مر محمد |بــــر|
49|94oه محمد خميس حسن محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم
معهد ف ص |سيوطمن|ر ع سيد ع  877658
27o382ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|طف ش|كر مصط سل|م
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد رأفتـــ محمد محمدع244584
6|3o93تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه خ|لد عبــــد|لرحيم عبــــد |لرحمن ع
تـــربــــيتـــ |سيوطخ|لد صل|ح عبــــد|لرحيم عبــــ|س  |89437
|6283oندستـــ ع شمسمحمد ممدوح شعبــــ|ن محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جبــــسمه  |ء |لدين عبــــد|لر| |حمد  896488
5|o678كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمرو|ن |لسيد ح|مد رضو|ن |لسيد
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــدين| محمد |سم|عيل ع ع عبــــد |676547 م |لع| 
4o7242يم ع|مر ع كس|بــــ تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء |بــــر|
6823o8معهد ف ص |لمنصورهعبــــ محمود عبــــد |لمو محمود يسن
|38o58تـــج|ره ع شمسعبــــد | رض| عبــــد |لحميد ج|د
يم|43344 |د|بــــ طنط|محمد ع عبــــد|لموجود |لسيد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|يوستـــ | ع|دل ز تـــوم|س475252

3o2o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدون| سم ف|يز ميخ|ئيل
رتـــ|من|ر جم|ل |لدين محمد عبــــد|لبــــديع7263|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
83389o| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء محمود سيد عبــــد|لغ
يم499835 يم محمود |بــــر| ه |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
6o4787|ر |لسيد |لكفر|وى علوم |لمنصورهيم|ن محمد م|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |لسيد كم|ل عبــــد|لعزيز||8|334
689o95ندستـــ أسو|نرض| عبــــد |لن| عبــــد |لستـــ|ر |لسيد عطيتـــ
6o69o4كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمصط محمد مصط متـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع عي ع محمد ج|د سعد686994
يم محمد358857 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |ر قطبــــ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن مصط محمد |م عثــــم|22349
629o25|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء محمد محمد سليم
4o64|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ |حمد محمد |حمد |لريس
 |حتـــ وفن|دق |لم |عبــــ عي حسن س|لم56|857
8o8|6|ي شح|تـــه تـــج|ره بــــ سويفرن| عم|د بــــ
375o28|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرضوى ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــ

3o779|تـــربــــيتـــ ع شمسيه |حمد عبــــد |لستـــ|ر ص|بــــر
د|بــــ سوه|ج|رفيده محمد يوسف رجبــــ |لس|يح693243
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تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد دسو عبــــد |لجو|د محمد764563
8o2385تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد حس عبــــد|لمجيد
يم|2326| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نروبــــ عري|ن عبــــد |لمسيح |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء مجدى رزق محمد|425998
يم259449 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| ه| |لسيد |بــــر|
9o6373|صيدلتـــ |سيوط حل|م عبــــد|لحميد |بــــوزيد محمد
د|بــــ ع شمس|ي|ر| محمد عبــــد |لسميع حموده2||39|
علوم ج|معتـــ د |طرحمه فؤ|د عبــــد |للطيف حس|ن 682238
يم ع698565 يم |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهسل عل|ء |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرغد|ء عط| محمد ص|بــــر عط|357227
ندستـــ سوه|جتـــوم|س بــــه|ء غط|س فليبــــ 923623
ى |حمد ع |لسيد غنيم|658|54 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد ي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حمدى |حمد محمد ع|مر74|226

634o9يم ع محمد ندستـــ حلو|نح|زم |بــــر|
497o64 |تـــج|ره دمنهورمن|ر عبــــد |لحليم عبــــد |لع| بــــلتـــ
يف محمد محمود ع243392 رهوق  علوم |لق|
8435o8حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن |حمد |لسيد خليل
6o5236تـــج|ره طنط|روج | مصط |بــــو |لفتـــوح محرز

معهد ف ص بــــ سويفيتـــ حس رجبــــ |حمد|62695
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدبــــيتـــر ن| شنوده رفيلتـــ عبــــد ربــــه765642

يم|33|37 يم عبــــد |لعزيز |لسيد |بــــر| علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رن| ع عبــــد|لحميد ع7993|4
صيدلتـــ |سيوطمحمود ع محمود حس 892856
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء محمد عبــــد |لمقصود |لسيد عبــــد 92|779

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد معتـــز كم|ل محمد عبــــد|لمنعم5||9|
علوم |ل|سكندريهيم|ن محمد |م محمد |م لبــــدتـــ|6583|5
4o8774|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |حمد مر محمد زعويل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |حمد عبــــد |لرحمن محمد جوي3|6|27
7o5|7o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد وليد محمد عط| |لش
تـــج|ره ع شمسحمد صبــــرى عبــــد|لو|حد حس طعيمه8979|2
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد عل|ء |لدين سيد |حمد|76734
3573o9| يم مصط تـــج|ره بــــنه|لسيد ع|دل |لسيد |بــــر|
9o472| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ل محمود |بــــوزيد |لسيد
حقوق حلو|نم عبــــد|لق|در طتـــ |حمد|456|32
7oo983 يم عبــــد | عبــــد زر|عه |لمنصورهض |س|مه |بــــر|
24o3||ف حسن ع رهمر|م | تـــج|ره |لق|
رهمحمد رأفتـــ عبــــد |لحكيم سليم|ن45486| طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ سوه|جسعيد س|لم عبــــد|لمنعم محمد س|لم539|34
83o727د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|كريم حس فرغل محمد

5o799معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمود مجدى ك|مل سيد
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسم|عيل |سعد سلط|ن شلبــــى شتـــيوى693666
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صيدلتـــ |سيوطرو|ء سيد زغلول محمود 26|875
حقوق |لمنصورهعبــــد | |يمن |حمد بــــيو5244|7
حقوق |لزق|زيقنوره|ن |حمد محمد يوسف32|787
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــأم أحمد حل |لنبــــوى6|76|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد حمدى عم|ر |بــــوبــــكر|72669

246o7|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسط|رق زيد|ن عبــــد|لعظيم ف|ضل
يم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح8285| ندستـــ حلو|نيوسف |بــــر|

75o964يم عبــــد |لرحيم ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيح صل|ح |بــــر|
رأس |لبــــر |لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ نظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــممدوح |حمد عبــــده مصط |لر|ز 766337
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديصل|ح حلبــــي سليم سليم|ن836859

56||4| معهد ف ص بــــ سويفحمد حليم عطيه ع
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد |حمد عل|م يوسف6|8594
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيتـــ مصط |س|مه محمد|326575
يم عمر|882979 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد عمر |بــــر|
يم||3|685 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء ن| |حمد ح|مد |بــــر|
نوعيتـــ قن|ف|طمه صل|ح |حمد عبــــد|لعزيز 922639
2258o2 حه وفن|دق |لفيومغفر|ن كم|ل |لدين |حمد مر |لصي| 
8|737o|صيدله حلو|نبــــ|نوبــــ جم|ل فؤ|د د|ود
7oo|87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم ن|در ع |حمد
ره|مروه مهر|ن محمد مهر|ن7337|| د|بــــ |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م | س| جرجس |خنوخ |88489
د|بــــ |ل|سكندريه|سل ع |لسيد مر ع475935
2|6o|4يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره ط|رق ع |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخح|مد سعد شح|تـــه |لغربــــ|وى شح|تـــه679647
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  |ء |لسيد |لعربــــى محمد عر|بــــى|9|7552
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرو|ن كريم عبــــد |لغف|ر عبــــد |لحليم 678696 م |لع| 

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نن محمود دسو محمود|8477|
رهض سيد ه|شم حسن خليفتـــ47699 علوم |لق|

طبــــ بــــيطرى بــــنه|كريم |لسيد محمد |لمتـــو عطيه252|68
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد سعيد د|ود247549
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــ|ء ع|مر جل|ل عبــــد|لعظيم|287497
46|o34تـــج|ره طنط|عمر ح|تـــم محمد عبــــد|لرحمن عبــــيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ن| |لسيد ز  |م7|6|49
5o4338صيدله |ل|سكندريهك|رن عم|د  |د ميخ|ئيل

5o887د|بــــ بــــ سويف|ط|رق دسو سيد عبــــد |لر|زق
68o67||حه وفن|دق |لمنصورتـــيه |لسيد محمد |بــــو مندور| 

رهريه|م محمود عبــــد |لرحمن |لقف|ص45675 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لر|زق محمد عبــــد|لر|زق محمد 622967
د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن محمد خليل محمد خليل39|483
6o94|8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد عبــــد |لحكيم عبــــد | |لسيد
|4228o |ه بــــ|سم فخرى عبــــد |لش كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسن
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2683o5|معهد ف ص بــــنه|حمد محمد مبــــروك محمد
معهد ف ص بــــ سويفرغده محمد محمد م |لدين محمد|227|8
ندستـــ |لم |ط|رق ي صل|ح محمد|82394
علوم ري|ضتـــ طنط|حس|م |لدين |لحسي محمد عرفتـــ |449763
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهشمس |حمد حل محمد عجور4|84|2
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىثــــ|ر |حمد صديق |حمد||82849
تـــج|ره كفر |لشيخبــــل|ل عبــــد |له|دى محمد ع بــــ|ش|437423
حقوق طنط|مصط مجدى محمد عبــــد |لسل|م484822
د|بــــ |لزق|زيق|سل |حمد محمود منصور356799
4852o9يم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرغده مصط مبــــروك إبــــر|
7o6445| بــــي بــــي محمود |ل علوم |لمنصورهل|ء |ل
تـــربــــيتـــ ع شمسندى ع غل|بــــ ع355272
6o7779تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى |يمن ع عبــــد |لمنعم |ل |ل
|48o5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يوسف محمد |سم|عيل محمد
تـــج|ره |لمنصورهيوسف مجدى يوسف يوسف |لفيو677359

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد محمد عبــــد |لحميد محمد|48|23
ر محمد عز|لدين59548| همريم م| نوعيتـــ ج

58o88صيدله بــــ سويفعبــــد |لرحمن عيد محمد محمد
يم حسن488332 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمر عبــــد|لسل|م فتـــ |بــــر|
223o|2|يم يوسف زر|عه |لفيومبــــ|نوبــــ يوسف  |د |بــــر|

56|7|| تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|ل حسن سعد ع
يم |453588 ندستـــ كفر |لشيخيف ه| محمد |لسيد |بــــر|
686o75علوم |لمنصورهه|جر |لمنذر محمود محمد عزه
تـــربــــيتـــ سوه|ج مل مق|ر عبــــد|لمل|ك مق|ر|952||9
||629oد|بــــ ع شمس|ض |حمد محمد عبــــد |لمنعم
446o48ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطزي|د صبــــرى محمد بــــرك|تـــ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرون|ء |لسيد محمد عبــــد|لمجيد|78473
768o92صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم ي| محمد محمد |لجمل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديددع|ء سيد عبــــد|لرحمن مد 245|85
756|o6| |يم محمد ع خر تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن |بــــر|
69749oف ف|روق رسل|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |
ندستـــ حلو|نمحمود محمد حن عبــــد |67637|
حقوق حلو|نمحمد ه| عبــــد|لسميع |حمد325458
يم محمود |حمد3|6378 نوعيتـــ |لزق|زيقرين|د محمود |بــــر|
7o9623يم عبــــد |لرءوف محمد قشطتـــ طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمروه |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء حسن مصط حسن ع |لحمز36|629
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ح |حمد عبــــ|س محمد823279
يم29|487 د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | محمد عوض |بــــر|
52972oندستـــ |لم |شه|بــــ عبــــد |لقوى حس عبــــد |لقوى ن
|42o8||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمنعم محمد |س|مه عبــــد |لمنعم |بــــر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد عل|ء |لدين محمد |لسمس|ر7394|4
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23o853رتـــ خ|لد رض| محمد محمود تـــمريض |لق|
4|43o4د|بــــ طنط|ن|دين مدحتـــ محمد عزتـــ قمر|
بــــي |بــــو 3|2295 يم |ل رهمنيه |س|مه |بــــر| حقوق |لق|
||744o|يم يوسف زكري| محمد يوسف تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمود حج|زى عبــــد|لرحمن حج|زى|33262
9o2327 تـــج|ره سوه|جمحمد ن| |حمد حسن
355o3|يم جرجس رشيد تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسكرستـــ | |بــــر
68|94oد|بــــ |لمنصوره|ريم عص|م |حمد عبــــ|س
63o647| حقوق |لزق|زيقحمد ي| محمود متـــو
6|54o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعمر و|ئل حسن |لجم|ل
2626o3يم تـــج|ره بــــنه|مصط صبــــ عبــــد|لقوى |بــــر|
9o6474 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسم|ح يوسف سعد محمد بــــكري

|839oحقوق حلو|نعمر ج|بــــر ج|بــــ | ج|بــــر عمر|ن
فنون جميله فنون حلو|نحسن عبــــده حسن محمد675|4|
طبــــ ع شمسشيم|ء س|مح محمود محمد34343|
د|بــــ |سيوط|خلود ع محمد |حمد  |87773
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ محمود |لشح|تـــ محمد |بــــوزيد|345569
8233ooتـــمريض |لم | ع |ء محمود عبــــد|لعزيز حسن
معهد ف ص بــــنه|مصط ممدوح ص|بــــر عبــــد | مصط 37|254
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |س|مه |لسيد منصور|675767
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد ن| عبــــد|لتـــو|بــــ غ|نم ع 4682|3
 |حتـــ وفن|دق |لم |تـــ|مر جم|ل عبــــد|لل|ه عبــــد|لمطلبــــ |88868
نوعيتـــ |شمونشيم|ء فوزى |لغبــــ| محمد277597
يم |لهري ||5|62 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد عوض |بــــر|
7||o88 يم محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهجم|ل خ|لد ع |حمد |بــــر|
زر|عه دمنهورشيم|ء |حمد زكري| |حمد |لسيد5397|5
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمريم ع محمد |حمد |لش|عر9537|6
يم ع |82457 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع محمد |بــــر|
4524o8يم عبــــده د|بــــ كفر |لشيخ|مصط |لسعيد |حمد |بــــر|
يم سيد44||5| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندع|ء حسن |بــــر|
يم67695| تـــج|ره ع شمسمحمود ف|يز عبــــد |لمع |بــــر|
د|بــــ دمنهور|خلود كرم |لسعيد عبــــده رشو|ن498229
تـــ عوض ع خميس زيد|ن7837|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن
429|ooطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخد| | عبــــد |له|دى محمد |بــــو ط|لبــــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدى عبــــد|لمطلبــــ محمود ن6|2594
85o36| حقوق |سيوطمحمد صبــــ حسن مو

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |لسيد محمد |لصغ 33386
يم7369|3 رهعبــــد|لرحمن محمد فتـــ |بــــر| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورغ|دتـــ نور |لدين أبــــو عجيلتـــ عبــــد|لق|در6344|5
63|o64ف مو سليم د|ود يل ج |لزق|زيق |ر | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ ع شمسحمد خ|لد عبــــد|لعظيم عبــــ|س|6747|2
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صيدلتـــ |سيوطيم |حمد محمد عمر2|8623
4o7427|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يتـــ محمد بــــسيو جمعتـــ |لص|وى
8o9597كليتـــ حقوق |لم |ه|يدي طه عبــــد|لجو|د طه

5o5|2لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود سيد عبــــد|للطيف عبــــد |لحميد
42o4o|تـــج|ره كفر |لشيخسه| يوسف |بــــوزيد |حمد عبــــد|لع|ل
طبــــ كفر |لشيخمحمد س|لم |حمد محمد جن|ح437559
6o2oo7تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ |م |حمد |م حل
يم||3488 د|بــــ ع شمس|بــــتـــس|م ن| |بــــو |لسعود |بــــر|
3392o3تـــمريض بــــنه|شيم|ء عبــــد|للطيف محمد عبــــد|لع|ل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يوستـــ | جوزيف شفيق |سكندر6528|8
4o4243تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سعيد عبــــد|لحميد محمد بــــدير
6o276oزر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد محمد |لبــــسيو محمد |لمحل|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|خلود مصط محمد مصط 38485|
84559o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم|ء عبــــد| حيدر |حمد
824o4|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــع صفوتـــ ع عبــــد|لنعيم معهد ع| 
33o55o|يم شعل|ن طبــــ بــــنه|ل|ء ص|بــــر محمد |بــــر|

ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد عبــــد |لكريم|32638
85o8o8|معهد ف تـــمريض |سيوط م| سعد عبــــد| منصور
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نعبــــد| سيد |بــــوضيف ع 845884
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىدير |حمد سعيد |بــــو|لوف|838776
ه622383  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمريم مسعد عبــــد |لمقصود محمد نز
يم483372 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيم عل|ء |لدين عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
علوم |لمنصورهمصط مفيد عبــــد | |بــــو|لضيف|ن حل|68483
رهمروه محمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |663|2| تـــج|ره |لق|
يم682553 يم حمدى |لحس |بــــر| لسن ع شمس|مريم |بــــر|
ف محمد |لصبــــ|غ498783 ين | تـــربــــيتـــ دمنهورش
تـــج|ره طنط|عبــــد | مصط |سم|عيل ن|صف|232|4
لسن |لم |/ري|ضتـــ|مصط محمود تـــوفيق محمد74733|
|45oo6يم يم سعد |بــــر| رهي|سم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رل عم|د عزيز عبــــد|لملك626845
83849oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر حمدي يوسف |حمد
يم482946 ف أحمد إبــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|مريم أ
6|o734|ى محمد |لرف يم ي تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جول|ء محمد محمود محمد 8|9238
ندستـــ ع شمسم و|ئل محمد محمد حسن5886||
42o256ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرحمه أحمد محمد س|لم
7o256|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| عبــــد |لمنعم |لرف| عبــــد |لمجيد عربــــيه
يم عبــــد|5|8556 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نرم حسن ع |بــــر|
5||o88|يم نص طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد حسن ع عبــــده إبــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه جم|ل محمد سليمه268884
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه فؤ|د مصط سيد|حمد |لعكل2464|6
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طبــــ |سن|ن طنط|غ|ده عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در ج|بــــر4493|6
6o4o5|| تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد |سم|عيل |لقلي
9o857||حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي يه خ|لد |لنح|س |لطيبــــ
ه متـــى حبــــيبــــ متـــى|4|8856 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط م
833|8o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحمد قدري محمد محمد
9o58|2| ر عبــــد| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  يبــــك مرو|ن م|
نوعيتـــ |لزق|زيق|يه |حمد |لسيد |لعربــــى ع ند|777855
7||o46تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |لش|ف رضو|ن محمد كر|ويه
ندستـــ |ل|سكندريهعمر محمد مختـــ|ر حل محمد4|4463
845o26كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننور محمد نور |لدين عبــــده
يم4|284| يم صل|ح |لدين |بــــر| تـــج|ره ع شمسمريم |بــــر|
يم287|78 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسم محمد عوض |بــــر|
754o83طبــــ |لسويسم|رين| بــــدر فرح|ن جرجس
5o4674يم عبــــد|لمجيد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |م |حمد |بــــر|
ف حن محمود|4537| تـــربــــيتـــ حلو|نح|زم |
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء ع عبــــ|س مر 885573
تـــربــــيتـــ دمنهوردع|ء محمد عبــــد|لغ |لشبــــي 4254|5
|د|بــــ |لم |صف|ء |حمد نبــــيل |حمد5662|8
يم2|2472 بــــه |بــــر| يم و معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|دى ه| |بــــر|
جه|47786 صيدله |ل|سكندريهكم|ل عط|| كم|ل 

67o84د|بــــ |لفيوم|شيم|ء ع ح|مد محمد
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمنعم حسن 262675
تـــج|ره |ل|سكندريهميس|ء إسم|عيل محمد  محمد كويلتـــ4289|5
6o7896ر حقوق |لمنصورهروضه محمد |بــــو |لمجد عمر ز|
ندستـــ ع شمسحمد عص|م |لدين عي |لدسو |56988|
|د|بــــ بــــنه|رح|بــــ محمد |لسيد متـــو مو329539
تـــربــــيتـــ حلو|نس|رتـــ مدحتـــ محمد حسن322564
د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ مر بــــدوي بــــدر عبــــد|لرحيم|6|4236
478o75د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد محمود عبــــده مبــــروك

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد محمد محمد69593
77||o4|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء حمدى سلم|ن محمد سلم|ن
5o585o|علوم |ل|سكندريهحمد ع شعبــــ|ن |لسيد محمد
48779oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــش|دى |حمد عبــــد |لعزيز محمد |لجم
48o495|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد شو عبــــد|لحفيظ |لسيد
43422oيم ف|يد تـــربــــيتـــ طنط|إيم|ن ع ع إبــــر|
33o85oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| |لسيد سعيد |لسيد

529oo| تـــج|ره بــــ سويفحمد سيد حس سنو
يم836989 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديدع|ء صبــــري ج|د |لربــــ |بــــر|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نرؤى محمد سيف |لن ق|سم32626|
يم محمد عبــــد|لرحمن642759 نوعيتـــ |لزق|زيقر| | ع|طف |بــــر|
8258o8|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه ن عبــــد|لحليم عبــــد|لرحمن
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ر|ء مصط مر |حمد |2|36| علوم حلو|نف|طمتـــ |لز
ر |لسيد ع|878|4 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنه|ل م|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ ممدوح مصط عبــــد|لسل|م346728
يم |سحق د|ود 892242 نوعيتـــ موسيقيه |سيوطس|مح |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهوف|ء محمد محمد محمد قنطوش63|427
2793o8 |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمد ع|مر ن
6o5|88تـــربــــيتـــ طفوله طنط|د | صل|ح محمد دحروج
يم |بــــو دريع|24676 يم |حمد |بــــر| ندستـــ بــــنه|ن|در |بــــر| كليتـــ 
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد| محمد |لذ أحمد |لسيد |لصبــــ453523
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد أبــــوزيد عبــــد|لرحمن سليم638475
62o5o4يم حليمه تـــج|ره ج|معتـــ د |طآل|ء ع|دل يوسف |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدسل|م |يه|بــــ |لبــــسيو خ|طر|98|762
36o4o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لشيم|ء خ|لد عبــــد|لحليم محمد خ|طر
33263oتـــمريض بــــنه|كريم عبــــد|لنبــــى سيد |حمد ع حبــــل
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل|م محمد حمد|ن محمد |لز |لعو69|677
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد عص|م |لدين سعد |لحطيم6|2878
علوم |لمنصورهنرم س| عبــــد|لسميع كشك433939
ر عبــــده مر72|639 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــده |لط|
|3597oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــتـــ محمد محمد صل|ح
يم عي محمد حسن64|688 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهمريم ط|رق محمد عبــــد|لرحمن حم|يه62|425
3|3o39يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد صل|ح فرج |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمرو|ن محمد مصط م |لدين9534||
|د|بــــ |لم |ن|ديه ع |حمد سليم|ن7494|8
يم |لغر|بــــ2689|6 تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن حمدى محمد |بــــر|
لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |حمد ع|صم يوسف منصور عبــــد |لحليم446834
تـــج|ره |سيوط حمد مصط عبــــد|لجليل عبــــد|لع|ل7366|9
5o459oزر|عه كفر |لشيخيوأن| مسعود بــــد|رى مسعود شمروخ
طبــــ ع شمسمن|ر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد326785
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمملكه صبــــح فه |لقطبــــ محمد698883
6o9467| طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد ي |لسيد أحمد |لعلي
9o8586  تـــربــــيتـــ سوه|جه|له سعد |لدين عبــــد|لحميد محمد
زر|عه ع شمسمصط رمض|ن ورد| ع34|243
يم8523|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود عبــــد|لرحيم سليم|ن |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخحمد عبــــد|له|دى عبــــد|لق|در سل|مه444862
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن عط| قو حس|ن|835237
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى مصط عبــــد |لحليم |لحسي 463245
طبــــ |ل|سكندريهل|ء عيد ع|بــــدين ص|لح محمد|423287
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريثــــ|ر محمد محمود شح|تـــه||49744
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد تـــحس محمد مدحتـــ محمود عبــــد ||384|
طبــــ بــــيطرى دمنهورل|ء عبــــد |لعزيز |لسيد بــــسيو |7|57|5
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|2o6o|رهمحمد م عبــــد |لمنعم ع محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
785857| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلمحروس محمد محروس رجبــــ سبــــ|
7o8o|7يم محمد فرج زر|عه |لمنصوره|ء س| |حمد |بــــر|
3|32o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمود ن| |لدسو بــــيبــــرس
4|o985تـــج|ره طنط|سل |يه|بــــ سعد بــــسيو |لزي|تـــ

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنوره فوزى محمد عبــــد|لتـــو|بــــ49475
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد عبــــد| حميد سليم|ن73|837
رهف|طمه مهدى عبــــد|لتـــو|بــــ محمد244939 زر|عه |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنعمه عبــــد |للطيف عبــــد |لر|زق ع4|7584
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممل |لسيد محمد |لسيد سنجر|4|2596
ندستـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد |سم|عيل عثــــم|ن ص748|64 كليتـــ 
ره|ء رأفتـــ خليل |حمد|228695 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
26|22o تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريه|م محمود محمود حس 
ر عيد عبــــد |لفتـــ|ح2|6|62 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسم|ء ري|ض م|
لس شكري فصيح سمع|ن مق|ر446325 تـــج|ره |ل|سكندريهك
لس يوسف بــــبــــ|وي فرح|ن852988 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
رهم | ط|رق ف|يق عي4244|2 حقوق |لق|
تـــج|ره دمنهور|سم|عيل عبــــده محمد محمد محمد شتـــ528344
5|o255حقوق |ل|سكندريهوليد خ|لد سل|متـــ دي|بــــ
27o265تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد مصط ك|مل عي

5o283تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفط|رق محمد جوده حسن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد ك|مل |لدين ك|مل42476

معهد ف ص بــــنه|حمد سم عبــــد|لوه|بــــ |لشوبــــرى|256394
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحبــــيبــــه |حمد |لسيد محمد ع |ن26|772
يم محمد |لصغ ع 7877|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ند| |بــــر|
2|8o9|رهمصط محمود عبــــد|لق|در محمد ندستـــ |لق|
8|6o75 حقوق |سيوطعبــــد| فرج حن عبــــد|لبــــص
حقوق |لمنصورهجيه|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل محمد خليل72|683
علوم |لزق|زيقعمرو |حمد محسن حسن625226
علوم |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد|لسل|م عطيه محمد عبــــد634657
|3o|58لسن ع شمس|يوستـــ | جميل عط| | و|صف
253o72ف فريد حم|د رتـــ |لجديدتـــ|رقيه | ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــ|ء محمد |لطنط|وى محمد |لطنط356492
ه مدحتـــ محمد |لسيد |لغري |428289 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م

ره/ري|ضتـــنور |لهدى نش|تـــ |لسيد محمد عتـــريس|4238 زر|عه |لق|
26322o حقوق بــــنه|ف|طمه |بــــو|لسعود عبــــد| |م
63|8o8|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه رفعتـــ ع عطيه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سهيلتـــ ح|تـــم حس مط|وع223||3
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد كرم عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــسيو |49|453 معهد ع| 
4oo49||د|بــــ |ل|سكندريه|منيه رمزى ع|دل محمد

6638o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء محمد سيد محمد بــــدر
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27285oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مريم سيد ك|مل |حمد
ل|ل|269673 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ين|س مبــــروك مصط 
ره|يوسف مجدى محمد محمد |لكيل| 63499| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه ع|دل منصور |لفر|ر |847|27
4992|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه |لسيد عر|بــــي عبــــد |للطيف ج
428o73صيدله طنط|ف|يزه |لسيد حسن عبــــد| عطيه
27337oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديندى س| محمد |حمد
84o|o9حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه |دم عبــــد|لع|ل حس|ن
52oo|7|يم دغيدى تـــمريض دمنهوريم|ن محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود خ|لد ف|روق بــــسط|وى48448|
7o8898| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد |حمد |لدمهو
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ي| |حمد ر|شد|2323|3 معهد |لصفوتـــ |لع| 
|35o4oى منصور د|بــــ ع شمس|محمد ثــــروتـــ ي
697o24معهد ف تـــمريض |لمنصوره مع|ذ جميل محمد عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره |سيوط |م حسن عبــــد|لرحمن ع 894547
علوم |لمنصورهدير نبــــيل سميح بــــدر4487|5
|4o|ooيم شح|تـــه ح|مد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دين| |بــــر|
ق|وي432264 تـــج|ره طنط|سهيله محمد أحمد |ل

3532oلسن ع شمس|رو|ن |يه|بــــ ع |لدين مفتـــ|ح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ص|بــــر |لمتـــو ص|بــــر |لمتـــو 3|6875
رتـــ|رحمتـــ |يوبــــ مق|ر تـــ|درس325855 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
259o||| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد بــــه|ء سعد ز
3595o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ ط|رق محمد محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد|لنور محمد عثــــم|ن |لسيد||237|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجوف| جوزيف و|نس د |ن484787

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوم|م سل|مه محروس |بــــو |لعل|23894
ف محمد |لسيد |لزنف 35||78 علوم |لزق|زيقمحمد |
9o3473 يم يم عبــــد|لنبــــى |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــصف|ء |بــــر|
2827o2ى عوض كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفليند| عويضه خ
يم|48825 د|بــــ |ل|سكندريه|مصط عز محمود يوسف |بــــر|
4o9452|يم محمد عيد يم جل|ل |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|

3o28oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمريم محمد |سم|عيل سيد|حمد حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |يمن رشدى |حمد|47744|
675|o5د|بــــ |لمنصوره|رحمه |بــــوبــــكر |حمد محمد ثــــ|بــــتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنور |لدين ح|زم حل ح|فظ|3|25|
يم |5827|5 يم عبــــد |لعزيز إبــــر| |ء إبــــر| زر|عه دمنهورإ
يم عطيه|228698 قتـــص|د م حلو|ن||ء عبــــد|لبــــ|سط |بــــر|
8o|o89نوعيتـــ موسيقيه |لم |مريم عبــــد|ل|له خ | بــــل|ل
يم عزبــــ||34226 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |يمن |حمد |بــــر|
|39o69|د|بــــ ع شمس|منيه محمد حس ح|فظ
د|بــــ دمنهور|يتـــ يوسف فرج خ |499639
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمر جم|ل خط|بــــ |حمد 897573
ى5732|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد محمود فوزى |لم
3564o7رهمحمد عم|د |حمد سيد |حمد عل|ج طبــــي |لق|
9o67o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرحمه مصط عبــــد|لرحيم محمد
27o744 |يف |لسيد |لميد ندستـــ بــــنه|محمد  كليتـــ 

68554| ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن عوض ص|لح ج|د|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد عبــــده عبــــد | محمد رزق462734
ش|م عبــــد |لفضيل عبــــد |لحميد خ867|3| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريه|م ع|مر ع |لشوربــــ 6||4|4

رهحمد عم|د عبــــد |لنبــــى طه|9|7|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ي فؤ|د824769 لس مجدي بــــ كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهيله جم|ل |لدين محمود |حمد حج22637|
624o79د|بــــ د |ط|محمد |لمتـــو عبــــد |لحميد |لمتـــو
7o9332ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــط|رق ح|مد محمد محمدع |لعيو م |لع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ن| |لورد| |حمد عبــــد|لع247798
75o443|ش|م سيد محمد رمض تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل|م محمد 
وف|تـــمحمد محمود |بــــوع حس|ن|88|83 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر مجدى حس عبــــد |لمجيد خليل489824

|422oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم خ|لد زكري| عشم|وى
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنحمده سعيد رمض|ن يوسف757896
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــهيتـــ كم|ل عبــــد| طه4689|4
ندستـــ |ل|سكندريهسيف |لدين و|ئل ع ع مصط س56|446
صيدله |لزق|زيقيل أيمن سم عد|62563

49o52علوم حلو|نزينبــــ ع محمد كم|ل |حمد
حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمود فتـــح 44357|
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد ط|رق رمض|ن عبــــد |لمجيد697259
52o5|| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سهيله مصط محمد ك|مل خ
4|435oى حمدى مو|فق جل|بــــ تـــج|ره طنط|آيه خ
6958o3|صيدله |لمنصورهحمد شفيق محمد محمد عبــــد |لبــــر
6o9486|نوعيتـــ طنط||ء محمد ص|دق شح|تـــه محمد
ين عص|م عبــــد |لمنعم سل|م36377| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــش
684o76تـــج|ره |لمنصورهمحمد سم ي|قوتـــ مصط حسون
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقممدوح عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |حمد محمد629938

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفكرى |س|مه فكرى ع محمد |لسيد9|87|
تـــمريض |لزق|زيق سم|ء عبــــد | سعد محمد|699|77
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر عبــــد|لحميد عبــــد|لمع عمر خ267376
معهد ف ص |سو|نحمد صل|ح |حمد ع ||86768
معهد ف ص بــــور سعيدإيم|ن ي| محمد عبــــد |لرحيم بــــلح622328
يم رخ|429547 حقوق طنط|سيف خ|لد |بــــر|

|9o73ندستـــ |لفيوممحمد |حمد قر مر
يم عبــــ|س بــــد|ر484772 يم خ|لد |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
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9|3o58 تـــج|ره سوه|جمحمد ه|شم ز ه|شم
طبــــ |لسويسمحمود عنتـــر عبــــد |لجو|د محمد خليل|42756
|23o84ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود مصط حل عبــــد |لعظيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء جم|ل محمد مه 76||82
4835|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ |حمد ع |حمد ع
5|o765تـــربــــيتـــ دمنهورروم| رض| عبــــده خليل عبــــد |لمسيح
42479oطبــــ |ل|سكندريهكريم عمرو |لسيد |لسيد محمود
25479o| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد ع حسن |لج|ر
699o27|ر|ء |لسيد حم|د |حمد سل|م ري|ض |طف|ل |لمنصورهلز
889o59 نوعيتـــ |سيوطم|رى مرزوق ش|ؤل مسعد

6oo|5|ه عبــــده كم|ل جرجس تـــج|ره بــــ سويفم
3362oتـــج|ره ع شمسمنه | شعبــــ|ن |سم|عيل محمد محمد

8o2974ف عبــــد|لمحسن عم|ر ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــر|ئد | ك.تـــ. ف للبــــ
25|o36|يبــــه طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد بــــ|سم سعيد |بــــو

يم42445 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسيد محمد سيد ص|وى |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لفيومرح|بــــ غز|ل محمود سنو73527

د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ محمد خليل |لصف |لسطيحتـــ6||478
تـــج|ره ع شمسشيم|ء ص|بــــر |حمد محمد ع|مر345859
7|o435ل|ل ف محمود محمد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدير |
6o|258معهد ف تـــمريض طنط| ند| عبــــد |لصمد رزق عبــــد |لقوي
ديه524263 يم |حمد محمد  ن| ي| |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم
تـــج|ره بــــ سويفقتـــ ع |بــــوط|لبــــ سيد|5676|8
638oo4|ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد|لرحمن عم|ر
7|22o5|علوم |لمنصورهحمد محمد محمد |حمد رمض|ن
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمصط محمد بــــدير |بــــو |ل|سع|د686568
7784o5طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسهيله محمد عبــــد |لو|حد محمد حسن زن
تـــج|ره سوه|جحمد حمد| ع|بــــدين |سم|عيل|825467
م |حمد سليم|ن محمد رمض|ن|387|22 رهد تـــج|ره |لق|
33|2o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد مختـــ|ر محمد محمد |لسيد

ره|م ممدوح |لسيد محمود73|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمصط محمد |حمد محمد |لعس|ل64||68
لس سعد نصيف |بــــ|دير ||8847 معهد ف ص |سيوطك
8o8278يم تـــج|ره بــــ سويفمروه |حمد رجبــــ |بــــر|
924|9o م|م ى  د|بــــ سوه|ج|وق |حمد خض
6975o9يم |لسعيد بــــرغوثــــ نوعيتـــ |لمنصورهحمد |لسعيد |بــــر|
6o4|o5يم عبــــد|للطيف |م |دريس تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه عبــــد |لحكيم عبــــد | عبــــد||75988
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل رجبــــ عيسوى |م|م359825
تـــج|ره |سيوطه|له ج|د ك|مل معبــــد 6||892
84264oمعهد ف ص |سو|ننعمه محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد
6o378oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط |لسيد عبــــد|لبــــ| محمد |بــــوعيطه
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خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء س| مختـــ|ر عبــــد|لخ|لق|425|24
62o28oندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد |لعربــــى محمد شتـــيه
5o|677 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهي|ر| م|جد عبــــد |له|دى حس|ن
259o25يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع|دل س| |حمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|غر|م ي| محمد بــــ |لدين23|337
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلشيم|ء |م عبــــد|لجو|د قن|وى|267|26
359o52|يم حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد شهدى سيد |بــــر|
8o33|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زي|د عيون خليفه محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسط|رق ع|دل |لسيد عبــــد |لرحمن بــــكرى446497
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد جم|ل |م عبــــد | محمد766554
9|oo89 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ل ممدوح محمود عبــــد|لموجود
ح|89|447 علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد | س|مح عبــــد | بــــر 

|9o95تـــج|ره بــــ سويفيوستـــ | ه| ص|لح تـــوفيق
6oo||8ره|ربــــ|بــــ محمد |حمد |حمد |لقط|وى عل|م |لق|
4o6826حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم نجيبــــ ر|غبــــ ش|روبــــيم
رهرن| فؤ|د عطيه ع238455 حقوق |لق|
ر سليم|634274 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يتـــ خ|لد محمد ط|
6o6o75يم |بــــو |لوف د|بــــ |لمنصوره|عمر محمد محمد |بــــر|
رهبــــس|م فر|ج عبــــد |لحكم محمد7|624| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأسم|ء عبــــد |لحفيظ إسم|عيل عبــــد |9|4987
3|7o53ره|ف|طمتـــ |حمد محمد محمود د|بــــ |لق|
25oo5|يم ر عبــــد|لرؤف |حمد |بــــر| معهد ف ص بــــنه|ه|جر م|
529||oندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد محمد محمد سم|ط
يم محمود عبــــد|لحميد سليم9|4986 حقوق طنط|ه|جر |بــــر|

رهحمد محمد محمود محمد|47874 تـــج|ره |لق|
ه س| |لسيد غيثــــ|69|776 يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن حمدى ي|قوتـــ عبــــد |348|6|
طبــــ بــــيطري |لم |ن|ديه ح|تـــم عبــــد|لكريم محمد8|85|8
تـــج|ره ع شمسندى ط|رق عبــــد|لنبــــي محمد|35527
نوعيتـــ |لزق|زيقحم|ده محمد |لسيد غريبــــ5|7785
4765o2 حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد جم|ل زك| سعد |لدين محمد| 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعيد عبــــد| محمد عيد |لخو258949
ف |لدين|497439 يم سل|مه  تـــربــــيتـــ دمنهوري|تـــ |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيوم خ|لد تـــوبــــه |نور ع67229
4o56|5تـــج|ره طنط|دين| محمود |حمد جم|ل |لدين |لمغربــــى
4o6245ف رمض|ن عبــــد |لحميد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم |
حقوق ع شمسله|م ن| ك|مل عبــــد|لغف|ر حسن354248
7o8655يد مط|وع تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود رمزى |بــــو |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن محمد عبــــد|لمنعم منصور ص|لح|34838
696o|5تـــج|ره |لمنصورهحسن|ء |لصبــــرى س|لم طه
8|58o|معهد ف تـــمريض |لم | رغد| ع شلق| محمود
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697oooكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد عل|ء |لدين ع |لمن
صيدله ع شمسنسم|تـــ عبــــد|لن| حف حسن عي344877
4o8497تـــج|ره طنط|سم|عيل |لسيد عبــــد|لحميد محمود ر
69268oيم |لدسو ع خليفتـــ د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن محمد |بــــر|
|52o92تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|سم مصط محمد |لسيد
42o3o9نوعيتـــ كفر |لشيخآيه مسعد أبــــو|لمك|رم  أبــــو|لمك|رم أحمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــد |لحميد عطيه محمد584|64

حقوق حلو|نيم|ن حمدى عتـــريس عبــــ|س|45645
8o5356 نوعيتـــ |لم |م | ع|زر غربــــ|وي حبــــ
5o4|66 علوم |ل|سكندريهمنه | فتـــ |م |لسيد |لف
رهشيم|ء حل حسن عبــــد |لسميع35778| حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد  |ء |لدين فؤ|د ع محمد224|2|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود عبــــد|لعزيز ع عبــــد|لعزيز83|358 معهد |لصفوتـــ |لع| 
2|2|6oفنون جميله عم|ره |لم |عمر ي| مصط |حمد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدس|مه |سل|م محمد ك|مل|45837|

28o87زر|عه ع شمسزينبــــ خ|لد جم|ل ليس
7o339oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود عطيه عبــــد |لحميد عطيه |لعز
تـــمريض |سيوطمحمد حسن حسن محمد |457|9
6467o4ى ص|بــــر عثــــم|ن |لدنج|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسم|ء ي
6o4|29طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عم|د زينهم |لدسو عبــــد|لعظيم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنس محمد ع محمد |لطن| |7|2778
4o8o65| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سم|ء مصط |حمد |حمد |لجبــــ|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد|لرحمن |س|متـــ ع |حمد45|328 لم
يم س|لم |له عبــــد |لرحمن ع ط356||5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــر|
ه368||6 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدآيتـــ رأفتـــ سعد عم
وف|تـــ|محمود بــــه|ء ع |حمد557|3| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره بــــنه|عمرو عبــــ|س سل|مه محمد ع|4|356
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــرن| محمد محمود عزبــــ329975 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــمريض |إلسكندريتـــ م|ري|ن موريس جور روف|ئيل425736
|6528oتـــربــــيتـــ حلو|ن محمد عبــــد |لحفيظ محمود سليم|ن
يم |لدسو عبــــد|لحميد647325 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن محمد |بــــر|
معهد ف ص |سو|ندع|ء يوسف سيد عبــــد|لكريم75|842
ر|4642| ثــــ|ر |لفيوم|سل م|جد محمد ز|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن عبــــد |لرحمن محمد عمر ص|لح محمد766525
|428o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ه|يدى |حمد |نور |حمد
694o3|يم |لمر ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمصط |يمن مصط |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ

يم محمد|28284 رهحمد عص|م |بــــر| تـــج|ره |لق|
9|5o53| صيدله |ل|سكندريه يه فرح|ن حج|بــــ حس
9o2658|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| ع |لسيد محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ج|بــــر محمد محمود |لسي479269

ره|محمد سيد ك|مل ش|ف|4623 د|بــــ |لق|
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رهعبــــيده |سل|م حس عبــــد |لرحمن |28998 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه صل|ح |بــــو مسلم محمد |لمهدى8|7|77
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود محمود |حمد محمد |لش|ف |44568
2o7o6ى |حمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور |لدين محمود خ

رهك|مل محمد محمد يوسف628873 تـــخطيط عمر| |لق|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــخ|لد وليد |لسيد عبــــد|له|دى636594
287982| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |يوبــــ محروس مو |لهربــــي
7o|357|حقوق |لزق|زيقحمد مجدى عبــــد |لمنعم عبــــد |لر|زق
ندستـــ ع شمسيوسف عم|د ص|بــــر كروتـــ3473|3
5|2o77تـــج|ره دمنهورسم|عيل سعيد |حمد عبــــد|لعزيز بــــردلتـــ
ين محمود محمد ع 784534 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ن
علوم ج|معتـــ د |طد| | ي عبــــد |لعزيز |حمد |لوكيل|68572
4|4o87ر صقر |نور |د|بــــ طنط|مه| م|
5|5oo5معهد ف ص |ل|سكندريهف|ديتـــ ع|دل عبــــد |لم|لك |بــــو شبــــكتـــ
رتـــ|س|ره |يمن محمد عبــــد|لو|حد259956 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

63o75|تـــج|ره بــــ سويفحمد زويد عبــــد |لحميد سليم|ن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقغ|ده سعيد ص|بــــر |حمد ع|مر776588
يم |لسيد عي764766 تـــج|ره بــــور سعيدي|سم محمد |س|مه |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|حس|م حسن عبــــد |لعظيم حسن362|2|
695o|3تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن مصط ك|مل |حمد سيد |حمد
3292o6يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ |حمد حسن |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف صبــــ يوسف |ل |ط267729
|3o88||م ه| كم|ل سعيد تـــج|ره ع شمسد
يم سعد |سكندر7|74|| تـــج|ره ع شمسمهر|ئيل |بــــر|
يم |حمد|353834 يم ي| |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
22|o37تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نلق| |لسيد عبــــد|لمحسن |لسيد
76554o| يم |حمد|بــــو ندستـــ بــــور سعيدعل|ء |لحسي |بــــر|
47928oندستـــ |ل|سكندريهريم عبــــد |لحليم حسن عبــــد |لحليم
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ عنتـــر عبــــد|لغ عبــــد|لفتـــ|ح98|326

يم ف|ضل عبــــد |لتـــو|بــــ56657 تـــج|ره |سيوطسل|م |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر محمد سيد عبــــد |لرحمن33329

تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ س| ص|بــــر محمود 897247
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء جم|ل مسعد بــــربــــر|6578|6
تـــمريض |سيوط يه ن| محمد محمد||4|9|9
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م |لسيد عبــــد|لنعيم |بــــوسليم|ن267925
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ين محمد محمود مصيل |لزي|تـــ624|27
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| محمد فرج332|3|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد ن| سل|مه س|لم|768734
طبــــ بــــيطرى سوه|جي|سم عبــــد|لصبــــور محمود محمد 2797|9
يم679492 طبــــ حلو|نحن|ن غ|لبــــ حل محمد |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــتـــ مسعد بــــدر|ن عبــــد|لصمد345563
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يم|2|4828 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم|ن ح|مد محمد ح|مد |بــــر|
7o8288 ندستـــ |سيوطعبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز محمد عبــــد
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــول| |س|مه |م وجدى عبــــد |لملك5|6775 م |لع| 
ف ع عبــــد |لحميد|639837 رتـــ|يه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o7448 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع|دل محمد ع محمد
|445o2رهمصط |م عبــــد |لح|رس ج|بــــر ندستـــ |لق|
ن| |يه|بــــ جل|ل عبــــد|لعليم |حمد273445 علوم حلو|نم
4|o669د|بــــ طنط|ر|  |ء |لدين محمد |لحف |لصبــــ|

إلد|رتـــ و|لسكرتـــ|ريتـــ و|لح|سبــــ بــــكليتـــ |لبــــن|تـــ |لقبــــطيتـــ بــــ|لعبــــ|سيتـــ إد|رتـــ وسكرتـــد| | شعبــــ|ن ع ج|د |لكريم53|84
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه |حمد ف|روق محمد عبــــده7454|2
يم |لسيد |لغز|وي338623 طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن محمد |بــــر|
8o2854 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |يوسف محمد يوسف مر
49o627|ه محمد رمض|ن محمد عبــــد |لفتـــ د|بــــ كفر |لشيخ|م
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلسيد شه عبــــد|لحميد عبــــده|255838
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ع محمد ع محمد827395

7o395حقوق |سيوطخلود محمد |حمد ع سيد|حمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|تـــ محمد مصط محمد خ |253|64
د|بــــ سوه|ج|ي|سم محمد |حمد عرفه  896746
صيدله طنط|محمد |لسيد عبــــد|لقوى محمد شعبــــ|ن6|4276
4o|286تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن سعد ع ع
|4oo8o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء |حمد فه |لسيد سليم|ن
4||o82د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر محمد |لسيد س|لم|ن|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|روى محمد جم|ل حسن |بــــو |لنج|6782|6
68o695رى تـــمريض |لمنصورتـــ دين| جوده محمد |لسعيد |لجو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى ط|رق مصط عبــــد|لوه|بــــ2963|3
حقوق |سيوطكريم وليد محمد خلف7249|8
676o3|تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم حمدى عبــــد |لمنعم |لسعيد محمد
642893| نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه محمد عبــــد |لعزيز مر
ره|ه|يدى جم|ل عبــــد |لحميد |لسيد46469| د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| رض| محمد سليم|ن628795
د|بــــ ع شمس|يوستـــ | جرجس ر|تـــبــــ ص|روفيم9248||
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسين|س عبــــد | ع محمد|77|776
3349o5خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم ع|مر صل|ح عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور| ع عبــــد|لرحيم ع |لسبــــ| |4365|4
6872o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهخ|لد عبــــد |له|دى محمد |حمد |لديس
4259o3زر|عه |ل|سكندريهس|ميه ك|رم عبــــد |لحميد حسن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمد ع|دل عبــــد|لرؤف|896876
ر |لمتـــو محمود |سم|عيل525|68 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــكريم م| م |لع| 
24o|8|ف محمد سيف محمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |
24o266رهدع|ء ص|دق محمد ص|دق محمود إبــــر حقوق |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل |لسيد مو528899
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ي838463 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء خ|لد سيد |لط
838o33تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزي|د نبــــيل |بــــو|لحج|ج محمد

533o4تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | ع|طف سل|مه عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره بــــور سعيده|يدى خ|لد ز ز |لغّز |وي447|75

رهعمرو عم|د محمد عبــــد|لر|زق44432 ندستـــ |لق|
6|o586تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى عبــــد |لحكيم محمد |لضبــــ|بــــي
45|5|oيم عبــــد|لغف|ر |بــــو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر محمد |بــــر|
45o248|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد|لخ|لق |لقز|ز
د|بــــ ع شمس|محمود |س|متـــ رض| محمد3|43|3

4865|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م شكرى يوسف ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدير ه| عيد |حمد بــــدوى|26738
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دى محمد جل|ل محمودعي498324
د|بــــ حلو|ن|سهيله نش|تـــ خليل عبــــد |لعزيز مر 64857|
4|o8|7إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن جم|ل ع محمد خليل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر |لسيد |حمد محمد خط|بــــ266942
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء محمد جمعه عبــــد |لمجيد|4|6838
صيدلتـــ سوه|ج حمد محمد |حمد محمد|924922
يم سعيد عرفه248982 د|بــــ د |ط|رودينه مدحتـــ |بــــر|
78o322لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|حن محمود |ل|م|م عوض |ل|م|م
7736o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سميه |يمن عبــــد |لبــــ| ع عطيه
9o4733 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــبــــه |حمد عبــــد|لحميد |حمد
ندستـــ |سيوطع فتـــ س|لم ع س|لم697634
حقوق ع شمسعمر ع|طف رجبــــ محمد67692|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر ع|دل محمد حس 49762|
يل ج |لزق|زيقوس|م نبــــيل مرج|ن عبــــد|لمنعم629653 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رتـــ|د | مجدى |حمد ع63376| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
67882o معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء محمود عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل
4473o8علوم ري|ضتـــ طنط|سحر ن| ع |لغمرى
يم |لشيشي 346|68 طبــــ |لمنصورهح|زم محمد ف|روق |بــــر|
77o3|3تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حس|م عبــــد|لعزيز مهدى ميتـــكيس
|2o|o3حقوق ع شمسن|ردين |س|مه ن|دي بــــديع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم ع|دل حسن ع|مر775963
25474oوف|تـــ|محمود ك|مل رشو|ن دردير ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق |سيوط |ر طلعتـــ محمد سيد 889557
يم294||4 لسن ع شمس|تـــ ع عبــــد |لوه|بــــ حسن |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمر|م |حمد عبــــد |لفتـــ|ح غ|نم7296|5
ندستـــ كفر |لشيخوق سعد عبــــد|لحميد محمد |لنج|ر49|452
7o|723 |يم |لج تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقنور| مصط محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم خ|لد فر|ن محمد335297
طبــــ بــــورسعيدمحمد بــــكر |لشح|تـــ |لوصيف |لسحي675739

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم ع|طف محمد |حمد72|24
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تـــج|ره بــــور سعيدحمد عبــــده |لسعيد مسعد |لغن|م||76266
85o574|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدعبــــد| محمد عبــــد|لمنعم عبــــد
288o9o|ك.تـــ. ف صن| سوه|جسل|م |سم|عيل |حمد محمود
9o347| تـــج|ره سوه|جسمر عبــــد|لمو محمد محمد
6o9222تـــربــــيتـــ طنط|رجبــــ عبــــد |لغ رجبــــ عبــــد |لغ عز|م
6o72o9ندستـــ |لمنصورهعل|ء عرف|تـــ حس |لنج|ر
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم محمد |م ع ل|ش |446855
تـــج|ره بــــور سعيديوسف خ|لد رفعتـــ ص|لح7|4|75
694oo||تـــمريض |لمنصورتـــ عوض صل|ح عوض |لسيد |بــــو|لمع
4o|o6o| تـــج|ره |ل|سكندريهعل|ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد |لغ بــــ|بــــ
6935o||تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م رض| محمد محمود سنه
4|o957تـــج|ره طنط|ي|ر| |لسيد تـــوفيق |لسيد

رهحمد ع|دل عبــــد |لخ|لق عبــــد |لفتـــ|ح9974| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نميمه ك|مل محمد حس |7|8462
معهد ف ص |سم|عيليهبــــه حس محمد حس حس 768697
7o9|35تـــج|ره |لمنصورهمصط محمود م|جد مسعد |لحديدي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخبــــه|ء فتـــ محمد محمد عم|ره452542
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد ع|دل محمد عبــــد|لحميد عم|ره64||34
7678|oكليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشن|ديه ع|طف مطهر عثــــم|ن |لعبــــ|دله
تـــج|ره دمنهوربــــيشوي سعيد رستـــم فخري495497
23792o|ش|م ع ع و رتـــ|ر|ن|  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o67o6 ر|ء محمد يح محمد عبــــد|لل|ه تـــربــــيتـــ سوه|جز
|32|8oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسمر صبــــ عبــــد |لرحمن |لمل|ح

حقوق بــــ سويفمحمد عبــــد |لنبــــى سيد عبــــد |لفتـــ|ح4|599
رهيم|ن |بــــو |لسعود عبــــد |لع| |بــــو 8|343| علوم |لق|

رهحمد محمد عيد |لشبــــر|وى|765|3 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |لسيد |لسيد مصط سنيور|492249
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نشه|بــــ ع محمود |حمد634736 كليتـــ 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |يمن |حمد |حمد حم|دتـــ765326
|ج594|3| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ر صبــــ |حمد 
2|44ooد|بــــ حلو|ن| سعيد ح|مد عبــــد|لكريم
9o5393 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ريه|م |حمد حسن محمد
233o86تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحل| عمرو سيد شعبــــ|ن
7o6548تـــمريض |لمنصورتـــ من|ر حسن محمد محمد |لطنط|وى
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن زين صل|ح محمد||35677
4|o63||ف غريبــــ محمد |د|بــــ طنط|حمد |
رهحمد محمد شفيق |حمد |حمد ج| 528853 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
88oo76 فنون جميله فنون |لم |م|رفن ه| عبــــد|لعزيز مرقس
ندستـــ |لم |عثــــم|ن محمد عثــــم|ن ع 823943

حقوق |لفيوممصط محمد لط ع 67578
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ي|سم ي| عبــــد|لرحمن ع|25965
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54|48oن عبــــد|لحليم محمد ع| تـــربــــيتـــ دمنهوررزق ع
485|o8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــ خ|لد محمد مصط ع
35|5o4ر |حمد عبــــد|لمنعم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسمر م|

ف عبــــد |لعزيز مرزوق23458 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعمر |
324|5oتـــج|ره ع شمسعبــــد| سيد شح|تـــ |سم|عيل سيد
طبــــ بــــيطرى دمنهورمبــــروك عبــــد|لكريم مبــــروك عبــــد|لعزيز2955|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيم|ن عل|ء ع|دل عبــــد |لغ |7|7|44
438o5oيم يم زيد|ن |بــــر| علوم كفر |لشيخه|له جم|ل |بــــر|
4o|228| يم محمدع عبــــد |لغ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م| |بــــر|
48o459تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمرو|ن |لسيد محمد |لسيد مهر|ن
48|8o6|د|بــــ سوه|ج|حمد عنتـــر أحمد ه|شم محمد
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حم|ده محمد محمد629277
52o|7oف محمد حموده معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  وس|م |
6276o8 د|بــــ |لزق|زيق|م جم|ل فهيم مصط
4492o4ندستـــ طنط|جوزيف ف|خر فريد رزق د|ود
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرح|بــــ حسن عيد بــــره|م3229|7
4|834oتـــج|ره كفر |لشيخحبــــيبــــه عم|د عبــــد|لجو|د |لسيد عليوتـــ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه سيد ن| محمد ن|52855
7o8335|تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسعيد |لشبــــر|وى |لسيد حج
زر|عه |ل|سكندريهمن|ر منصور د|ود عبــــد |لق|در426225
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكم|ل خ|لد كم|ل ع|مر265452
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سع|د ه| |حمد ع9|2669
7679o3معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــيه رمض|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح حبــــلص

رهريه|م س|مح محمد شبــــ|يك23|39 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه وجيه جل|ل مصط ع8|6378
43887oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد خ|لد محمد ف|رس |لعجي
ش|م |لسيد ع عبــــد|لسميع|23565 تـــج|ره سوه|جس|ره 
69o89||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمروه وحيد عبــــد |لمحسن عبــــد |لجو
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن غريبــــ |لسيد محمد|755493
|2272oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر عو |حمد طه
يم عليوه266542 معهد ف ص بــــنه|تـــ محمد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهمن|ر كم|ل ز |حمد ج|مع964|52
4o9o|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد ع|طف محمود حسن طعيمه
|3579o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن خ|لد فتـــ مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن مؤمن محمد |لسيد |بــــوجبــــ |6795|4
25o485لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منه | |يمن محمود |لغر|بــــ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|نوره|ن |حمد |لسيد |حمد ص|لح8||355
ند|وى بــــخيتـــ |لعبــــد425343 طبــــ |ل|سكندريهنور|ن ع|دل 
2|4o|2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ مجدى محمد سيد |حمد
7o695oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره عط|| فتـــ محمد |لبــــيو
5o685oد|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى طلعتـــ محمد محمد ه|شم
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9|2o62 تـــج|ره سوه|جج|سيك| مدحتـــ عوض صليبــــ
9|52o5 معهد ف تـــمريض |سيوط سيد عثــــم|ن محمد فرغ
يم |سم|عيل |بــــ7594|4 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء |بــــر|
69o365ندستـــ |لمنصورهس|مه س| عبــــد |لحميد |لطنط|وى
89o|46|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يرين لط عطيه ف|نوس
يم |لسيد338822 زر|عه مشتـــهري|سم فتـــ |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد ن| عفي سيد |حمد37942|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نملك سعيد عبــــد |لعظيم نو|ر36327|
764o6| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل محمد عبــــده عمر حسن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه نبــــيل عبــــد|لكريم |لعشم|وى|268992
ره|سل |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد245||3 د|بــــ |لق|
|4264oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم| ميل|د ذ يوسف
|39o|5و | موريس بــــسيط عبــــد |لسيد بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف
8|3o67|يم تـــج|ره بــــ سويفحمد حمدي صل|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم |بــــو|لعل| محمد |بــــو |لعل| 248323
832o38تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه محمد عبــــد|لحفيظ |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــه ع|دل |لسيد |لبــــط|وى267649
رهمحمد صل|ح رمض|ن محمد242863 ندستـــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د مدحتـــ |حمد |لسيد |بــــو عي2|56|6
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د محمد ي| مصط عبــــده مه درويش622697
8o2877د|بــــ |لم |تـــغريد محمد ك|مل عبــــد|لر|زق|

رهمحمود ص|لح سعد عبــــد|لنبــــى45322 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط| |حمد محمد محمود343976
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|له محمد عبــــد|لر|زق محمد ع|شور247939
6875|5| ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد | محمد عبــــد |
2646ooلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نف فكرى مصط ع
52o873|طبــــ |ل|سكندريهم|رين| ن|دى نخله ج|بــــ | غبــــري
68|6o4د|بــــ |لمنصوره|نور |لدين ك|مل عبــــد |لعزيز جمعه بــــرك
ره|بــــسنتـــ |يه|بــــ عبــــد |لرؤف ع59446| عل|م |لق|
5|o569زر|عه كفر |لشيخمحمود ح|مد بــــسيو |لف|ر
يم |لسيد |م 625969 تـــج|ره |لزق|زيقعمرو |بــــر|
صيدله |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد697294
482o4|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمد |بــــو |لفضل |بــــر|
|5|o7o|د|بــــ حلو|ن|ن|ن ه| ثــــ|بــــتـــ حن
6|38oo|طبــــ طنط|ل|ء صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح |لنوي سل
4o9638يم شو|طتـــ |د|بــــ طنط|ه|لتـــ حمدى |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|سحر |لسيد محمد |لسيد |حمد483545
تـــج|ره |سيوطسيد مصط عبــــد|لحميد |حمد 887928
5|o|58تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محمود معوض محمد |لقرمه
4||97o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لسيد محمد |لسيد خليفتـــ عثــــم|ن
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نس|ره سعيد حم|ده مصط 832265
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52o26||ه ي| عبــــد | مصط أبــــو زيد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
طبــــ حلو|ن حمد محمد فوزى صديق|85|875
معهد ف ص |سم|عيليهل |ء حس عطوه غندور769838
م حم|ده محمد محمد معوض||32827 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د
معهد ف ص |سيوطمحمد سم محمد ع |87564
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد |كرم محمد محمود7|8652

5o|28تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفزي|د |شـرف سيد محمود
7o3ooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م مصط عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لبــــ

نوعيتـــ |لم |محمد بــــه|ء |لدين محمد ص|بــــر |حمد852835
يم بــــدير685833 تـــمريض |لمنصورتـــ ي|ر| عيد مسعد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد |م|م ممدوح |م|م|844346
|6o383ش|م عوض |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نزي|د 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمود حس ص|دق حسن 887794
6o|o95|ر |حمد |بــــو|لوف ندستـــ طنط|محمود ط|
يم |لدسو |لكن| 9778|6 معهد ف تـــمريض |لمنصوره عزه ربــــيع |بــــر|
684|4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم زيد|ن محمد |لمر  |لمر
ى246982 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد خ|لد محمد |لح
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد مصبــــ|ح عبــــد |لحميد سعد756492

ثــــ|ر |لفيوم|تـــريف | ن|دى يوسف جرجس3|669
62o|4oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم سم عوض محمد مر
تـــج|ره سوه|ج لبــــيه محمد |حمد رضو|ن|29|886
4o4474 حقوق |ل|سكندريهع |حمد |لسيد عبــــد|لع|ل حس

74o25تـــج|ره بــــ سويفكريم شعبــــ|ن عثــــم|ن عبــــد|لمعبــــود
صيدله ع شمسيه س|مح جمعه بــــيو |سم|عيل|32447|
53o556ندستـــ |ل|سكندريهي|سم محمد عبــــد |لل|ه |لطح|ن
924396| صيدلتـــ سوه|ج  سم|ء |حمد فرج عبــــد|
صيدلتـــ |لم |سم|ء خ|لد |حمد |بــــوزيد|848457
د|بــــ حلو|ن|دى خ|لد محمد مؤنس57383|
ى لبــــ|ن ح|فظ حبــــ 6779|| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نش
4o8534حقوق طنط|محمود عبــــ|س عبــــد |لحميد عبــــ|س سويلم
6o9228عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيف عبــــد |لغ محمد بــــدر
يم محمد محمد242953 ره|محمود خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|
زر|عه |لفيومنرم فتـــ عبــــد | ع|مر فوده32422|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن جم|ل ح|فظ عبــــد|لمقصود5||259
صيدله |ل|سكندريهل|ء بــــهجتـــ حسن عبــــد |للطيف ربــــيع|99|8|5
يف محمد |لمر محمد3|97|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد 
25o|88لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|تـــسنيم عل|ء ص|بــــر يونس
تـــربــــيتـــ ع شمسدي خ|لد عبــــد ربــــه عبــــد|لمومن342656
25o343تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرقيه محمد محمود شح|تـــه
تـــج|ره بــــنه|صفيه عبــــد |لحميد عبــــد |لعليم عبــــد |628655
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــ|سم محمد شكرى عبــــد |لص|دق |لصبــــ349|25
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وف|تـــمن|ر محمد غريبــــ ص|لح25673 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
رهن|ريم|ن ي| |لسيد |حمد لوك|796| تـــج|ره |لق|

ندستـــ حلو|نمحمد جم|ل طنط|وى حسن33|262
صيدله ع شمسحمد دسو |لدل| حموده عبــــد|لع|8||35
698o93| تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق عبــــد |له|دى طه محمود عبــــد
9o6457 عل|ج طبــــي قن|س|ره بــــل|ل حسن عبــــد|لرحيم
علوم |لم |س|ره صبــــ محمد ع 72|2|8
77o3ooطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقلط |لسيد لط محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء ع|دل محمود س|لم|ن82|769
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود فوزى محمد عبــــد |لسل|م جل|765348
رهمريم ن| رش|د مصط 228444 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ي|سم زكري| محمد |لشح|تـــ خف|3|3575
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم رض| عبــــد|لمو جمعه255688
62385o|صيدله |لمنصورهم| |يمن محمود محمود
علوم ري|ضتـــ |سيوطمه سعود عبــــد|لحكيم مه 977|88
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــبــــسمه يوسف عبــــد| محمد عبــــد |77|272
77oo29 حقوق |لزق|زيقس|مه محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لشو|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردع|ء مو محمد مو |بــــو|لحم|ئل8257|5
6776o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر سعد مكرم بــــدر محمد |لحنو
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحس ن| حس عبــــ|س254593
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد عبــــد | محمد أحمد752463
علوم |ل|سكندريهمحمد مجدى محمد محمود ص|لح||4248
62o4o9يم |للض|م تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسن|ء زغلول |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم حمدى ثــــ|بــــتـــ بــــرغوتـــ  879499
رهريه|م محمد سم ح|فظ حسن227722 تـــج|ره |لق|
زر|عه كفر |لشيخن|ديه خ|لد عبــــد|لرحمن |لدسو |بــــوزيد442935
328oo9طبــــ بــــنه|ط|رق محمد |لسيد حس|ن مزيد
رتـــ|نف محمود |حمد |حمد |لدقلتـــ698656 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4242o9علوم |ل|سكندريهح|زم عم|د |لدين محمد ||لسيد حسن
642o75ري|ض |طف|ل |لمنصورهنرم ح|تـــم |لسيد محمود
ريدي5494|8 رهبــــه جم|ل محمود  طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ |لمنصورهم|زن محمد سعد ع خض 675554
6|358o|ه فتـــ محمد محمد |لبــــرى كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم
ف |لسيد حس 9694|2 لسن ع شمس|ندى |
69o732د|بــــ |لمنصوره|عمر محمد عبــــد |لرؤف محمد |بــــو|لمجد
33463o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــ|نوبــــ عزتـــ عد عبــــده
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء سم عبــــد |له|دى |لسيد مصط 697849

666|o علوم |لفيومتـــقوى مصط عبــــد |لع| عبــــد |لمنعم
ر|ن مصط |لشيخ ع44|247 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعم|د مصط ز
ف عبــــد|لفتـــ|ح محمد حج|3|3486 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |
7o|43o  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن عمرو عبــــد | شق |حمد |حمد
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62o|9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء محمد فكري محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم |حمد عبــــد|لودود |حمد 879232
26o988كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرن| |حمد عيد |لبــــكل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند محمد صد محمد بــــيو 44832|
2|349o |تـــج|ره |سيوطنوره|ن نعيم محمد |لحلو
ه عبــــد |لعظيم ع س|لم|643652 تـــج|ره |لزق|زيقم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد س| عطيتـــ محمود حس|ن |5|4945
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن |يه|بــــ |م محمد |حمد898|48
63o587ندستـــ |لزق|زيقمصط |حمد يوسف |حمد |بــــو ليله
767|2oنيدى طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوليد صبــــيح سمري صبــــيح 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن محمد سليم|ن محمود محمد|77946
تـــربــــيتـــ دمنهورنعمه |حمد محمد عبــــد |لمجيد در|ز87|5|5
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود عبــــد |لحميد محمود عبــــد |لحميد ||6374

873|oتـــمريض |لفيوم ف|طمه مو ص|لح محمد
رهصل|ح محمد صل|ح محمد45772| تـــج|ره |لق|
47593oيد  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه محمد محمود حسن |بــــو|ل
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر سم حميده |سم|عيل عق|بــــ32924|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|يدى خ|لد فتـــ |له|دى776487
682o85|حقوق |لمنصورهحبــــيبــــه |س|مه |لسيد |لشبــــ
5|8o68زر|عه دمنهورشيم|ء عبــــد |لبــــ|سط ك|مل |لش|عر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | بــــل|ل محمد سعد |لدين فه39576|
يم جرجس856324 تـــربــــيتـــ |لم |م|ركو ميل|د |بــــر|
ندستـــ |لم |ممدوح حس عبــــد|لمنعم حس جوده247848
ره|سم|ء سبــــع جل|ل عبــــد |لمجيد|67|55| ثــــ|ر |لق|
ره|دى ك|مل ص|بــــر عبــــد |لو|حد|4346| د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد ول|ء |لمحمدى |لسعيد عويضه||68376
7o|8o9معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمن|ر جل|ل محمود عبــــد |لوه|بــــ دبــــور
ندستـــ طنط|ي|سم عبــــد| |لسيد ع |بــــوعي448828

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرضوي جم|ل سيد |حمد762|5
5o2395زر|عه كفر |لشيخمحمد |لشوربــــ |حمد محمد محمد
يم |لنج|ر|436599 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيتـــ ع محمد إبــــر|
6o86o5ندستـــ طنط|ه|جر محمود محمد عبــــد |لمبــــدى محمد عليوه
7o4629علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر مجدى شو |لغربــــ|وى
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|كريم طه طه |للض|م6498|6
يف محمد حسن 24673| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرن| 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد سم |لسيد |حمد  |م|29||34
64oo4|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ن|دي حسن محمد

رهخ|لد زينهم سيد محمد ع 286|28 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ش|م محمود حس|ن|2|2673 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه 
يم524796 علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد ك|مل محمد بــــلتـــ| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم| مجدى محمد عيسوى|598|77
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8o4o48صيدلتـــ |لم |ر|ؤل عج|يبــــي عبــــده روم|ن
صيدله |لزق|زيقند| طل|ل منصور أحمد7|7824
84356o|كليتـــ طبــــ أسو|نح|زم ع|دل محمد عبــــ|س عبــــد
ه ع|دل س|لم |حمد  |م||77942 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل خليل |لسيد محمد |لسو|ح778258
|4876oرهحبــــيبــــتـــ حسن |م حمودتـــ تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسمه حم|ده محمد سليم|ن5||253
4o7|78يم |لعرو د|بــــ |ل|سكندريه|منه | يوسف |حمد |بــــر|
2637ooصيدله طنط|منه سنبــــل عبــــد|لرحمن |حمد |لسيد
8o|76| علوم |لم |عم|ر عبــــد|لنبــــي ثــــ|بــــتـــ بــــيو
رهحبــــيبــــتـــ |حمد ص|لح محمود5854|3 طبــــ |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسزي|د خ|لد فرح|تـــ بــــلتـــ| 452897
7o547||ر |بــــر طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد حس|م |لدين ز|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد رمض|ن محمد غريبــــ778752
2|3o43| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عل|ء|لدين |لسيد ع
67848oيم |م عوض |حمد |لرخ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمرو |بــــر|

268o3د|ر |لعلوم |لفيومف|طمه محمد |لحمص| محمد
35o387 |تـــج|ره بــــنه|م|زن محمود محمد محمد ر
68o89o|رى علو|ن د|بــــ |لمنصوره|يه|بــــ محمد ص|لح |لجو
علوم |لمنصورهيم|ن فرج ع محمد ج|دو|695685
طبــــ |لمنصورهبــــتـــه|ل متـــو عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد متـــو 692374

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفنعمه |حمد ع محمد منش|وي|6544
42o876|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره طه عبــــد|للطيف |لسم
د|بــــ حلو|ن|رضوى رف| |لسيد رف| حسن66539|
ندستـــ ع شمسريم عل|ء |لدين عبــــد|لغف|ر محمد358524
67594o تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|جده |لسيد محمد |لمعد|وى |لمر
8389o2تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىكرم | ر|فتـــ حكيم |ندر|وس
علوم |سيوطمحمود |حمد عبــــد|لن| |حمد  884939
2|5|o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|ر ي| طلعتـــ عبــــد ربــــه مسلم
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــلشيم|ء عبــــد |لمنعم بــــدير عبــــد |لر|زق 97|688
ق|وى247794 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود صل|ح سعد محمد |ل
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيري جرجس حن| بــــس|ده|8||826
تـــج|ره سوه|جصبــــ عبــــد |لكريم صبــــ محمد ص|9|7523
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدريم خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح عز|م64|67|
25o599يم محمد |لجحش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سل |بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|يوسف خ|لد غل|بــــ عبــــد|لبــــ| 864443
23o72oرهيوسف عم|د|لدين محمد رجبــــ تـــج|ره |لق|

6o523ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد |س|متـــ عبــــده طه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م جم|ل متـــو حس 837424
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم |لسيد حل |لسيد357282
84587oحقوق |لمنصورهسيد عبــــد|لكريم سيد |حمد
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حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد محمد عبــــد|لر|زق شمس |لدين|8|3338
527o75ندستـــ بــــنه|مهند محمد محمود |لبــــسيو بــــش|ر كليتـــ 

تـــربــــيتـــ |لفيوممصط |يمن حس حس 725|7
7o87||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند بــــدوى |حمد بــــدوي
تـــج|ره دمنهورم| يوسف |نور يوسف علو| |496563
3354|7| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يتـــ بــــدوى |حمد محمد ع
5|759oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنتـــ | رأفتـــ عبــــد|لرؤوف حلبــــى
69o342 |معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه |يمن محمد عبــــد |لبــــ
كليتـــ |أللسن ج أسو|نيوستـــ | حس عطيه نون237432
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دير رمض|ن عبــــد |للطيف ع محمد و489549
6844o5تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمريم حس|ن لط عبــــد |للطيف بــــدوى
نوعيتـــ |لمنصورهيه ع |حمد عبــــد |لعزيز|696533

رهمنه | ع عبــــد | ع94|35 حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|تـــ| | بــــ|سم بــــولس فهيم8||8||
ش|م عبــــد|لسميع |لشي225|25 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن 
9oo694 ى ن|جح عبــــد|لمغيثــــ حقوق سوه|جه|له خ
علوم |سو|نندرو م|جد ف|م |رميس|845985
يم |حمد عبــــد 762569 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عل|ء |لدين |بــــر|

727o6طبــــ |لفيومعبــــد|لرحمن عبــــد|لعليم محمد ع مخيمر
رهحبــــيبــــه محمد محمد عبــــد |لحميد26992 تـــج|ره |لق|

ه محمد س| محمد ح|مد محمد طلبــــه3|36|2 رهم طبــــ |لق|
42o|63|د|بــــ د |ط|ند| رض| |حمد محمد |بــــو|لعط
34233o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء شح|تـــ حس س|لم |سم|عيل
9o6|o6 يم لس س| ي |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جك ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|ر| مجدى مبــــروك |حمد|23838
25259o| |نوعيتـــ |شمونسم|ء |حمد ح|فظ عر
7o2o76| تـــج|ره طنط|حمد محمد صبــــ| بــــيو عوض |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل محمد ز |لجز|ر268795

خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننسمه |سعد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن63|26
|575o7يم عبــــد |لمع |لشيخ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى |حمد |بــــر|
4|783o|لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|ع |ء ع عبــــد|لحميد |م شتـــ
88|oo9 |يم محمود ن كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطخلود |بــــر|
يم خميس حمد538825 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر | سل|متـــ |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|ره س| ع محمد48843
د|بــــ ع شمس||ء ع | محمود عبــــد|لعزيز|8593|3
35486oزر|عه ع شمسسمر |حمد ع محمد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد | حسن |حمد حس |5336
حقوق |لمنصورهكريستـــ | خليل ف|يق ن|شد243549

6677oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنتـــ | مصط سعيد محمد
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ عص|م عبــــد|لحميد جودتـــ359445
|د|بــــ بــــنه|جه|د عثــــم|ن عرفه عبــــ|س5|3348
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5o86|4تـــمريض دمنهورمحمد محمود محمد أحمد أبــــو|لعزم
رهنوره|ن ن| عبــــد|لمنعم سليم|ن3557|2 تـــج|ره |لق|
48o453يم سليم|ن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| |بــــر|
4|3o8||تـــ سليم|ن عبــــد |لعزيز |لعبــــد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
نوعيتـــ |لزق|زيقمر|م |حمد محمد |نور عزبــــ649488
8o7552|تـــج|ره بــــ سويفمنيه خ|لد بــــريك محمد
يم عبــــد |لسل|م عرف2|352| ره|عبــــد |لرحمن |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنه|ل عبــــد |لعزيز عبــــد |لمقصود محمد699936
يم مسعد ||226|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق محمد محمود |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|زي|د حسن محمد |لسعيد عط| |434|48
423oo4 علوم |سو|ندير |حمد سعد حسن
وس632||8 تـــج|ره بــــ سويفرن| ر|فتـــ شكري عبــــدتـــ|و
6775oo يم |لح|رو ندستـــ |لزق|زيقسل|م رش|د حسن |بــــر|
يم  بــــرك|تـــ427824 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| شعبــــ|ن محمد |بــــر|
ه شح|تـــه عبــــ|س نص|ر6469|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
صيدلتـــ |سيوطنيف خميس ف|رس شح|تـــه  7529|9
تـــج|ره سوه|جمحمد محمد نجيبــــ عبــــد|لحميد عبــــد|  894883
رهيوسف |س|مه |نور عبــــد |لغ |لبــــرى3||8|2 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــ سويفمو جم|ل بــــش|ره قلي 8257|8
264|45| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيه سعيد محمد |لمدبــــو
تـــج|ره دمنهوررو|ن ع محمد ع عبــــده3|4477
69o27oتـــج|ره |لمنصورهي|سم | محمد عبــــد |لحكيم عبــــد |للطيف يوسف
5|o94||علوم دمنهورحمد جبــــر |حمد عبــــد|للطيف غل|بــــ
689o7| ندستـــ كفر |لشيخسل|م محمد عبــــد |لغ |لسعيد محمد

يم ع |5782 معهد ف تـــمريض بــــ سويف د| | |حمد |بــــر|
246oo8|يم سعيد يم عط| |بــــر|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــر|
228o87كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــه سم ك|مل |لسيد حيده
8o5559نوعيتـــ موسيقيه |لم |مري|نه كرم سليم|ن فهيم
68o27|يم |لنج|ر ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــصبــــرى جم|ل محمد |بــــر| م |لع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لق|در266635
ندستـــ ع شمسحمد حس محمد فصيح|4625|2
ى494395 |د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن أحمد ز عبــــد |لع|ل |لع
4337o6 يم محمد شو من|ص علوم طنط|محمد |بــــر|
7o3368معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمرو رمض|ن فه |بــــو سبــــع |لبــــل|ط
886o45 |معهد ف تـــمريض |سيوط شيم|ء حسبــــ |لنبــــى محمد |بــــو|لعل
د|ر |لعلوم |لم |ر| | |حمد ك|مل عبــــد|لنعيم823987
4|3o9||د|بــــ طنط||ء خ|لد |حمد سل|م|

علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد ه|شم ع عويس9|592
يم ع 894944 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود حسن |بــــر|
يم|777226 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حمدى عبــــد |لبــــ| |بــــر|
رهس|ره ي| سم |حمد47|228 د|ر |لعلوم ج |لق|
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــدى عزتـــ كم|ل عبــــد |لحميد فرح|تـــ679534
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طل|ء نبــــيل طه |لزغبــــى|83|8|6
ره|سم|ء |حمد س|لم عبــــ|س كريم|33459 د|بــــ |لق|

طبــــ بــــيطرى بــــنه|رح|بــــ محمد رض| عو|د مصط 346686
تـــربــــيتـــ |لم |ي|سم محسن مك|دي عبــــد|2598|8
7649o7تـــمريض بــــور سعيد ن عص|م محمد مسعد ص|لح
6o|o35|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــحمد حسون كم|ل قطبــــ حسون
8|o26| تـــج|ره بــــ سويفمك|ريوس مجدي ف|روق جور
ف |حمد عرفه لبــــده|826||6 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |
5o7624علوم طنط|من|ر عرفه محمد عرفه |لسيد
يم مبــــروك مرشدى عبــــد |439325 طبــــ كفر |لشيخ|ء |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهحس|م عوض محمدين |ل|م|م656|68
يم |لدسو محمود نور |32898 ف |بــــر| تـــج|ره بــــنه|كريم |
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سلسبــــيل محمد |حمد عبــــد|له|دى |لريس32|343
8|5oo2كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيددي |حمد مغ|زي |بــــو|لليل
35||o6كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسهيلتـــ محمود محمد عبــــد|لمؤمن
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد عبــــد |لمحسن عبــــد |لمطلبــــ شنيشن||7684
تـــج|ره ع شمسفردوس سم مو محمد|3593|
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ محمد محمود |حمد73|355
7o3332تـــج|ره بــــنه|ي|ر| |حمد عبــــد |لعزيز |حمد |بــــوربــــع
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشه|بــــ س|مح سيد عبــــد|لمجيد||3444
يم عبــــد|لفتـــ|ح كحيل56|265 حقوق بــــنه|عل|ء |بــــر|
د|بــــ |سيوط|ي|سم محمد مهر|ن عبــــد|لفهيم |2|883
ريدى485858 تـــج|ره |ل|سكندريهن|ديتـــ محمد |لسيد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيوسف |لسيد فوزى |بــــو|لعن |869|6
6968o8|تـــج|ره |لمنصورهحمد نبــــيل محمد تـــوفيق حسن
يم ك|مل625767 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقخ|لد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لغ بــــيو|223|4
زر|عه طنط|يه محمد صبــــ ع عبــــد |لع|ل غ|نم|57|52
7o3338 يم ندستـــ |لزق|زيقحمد |سم|عيل عبــــد |لعظيم |بــــر|
7o5o49|يم ع ع  |حه وفن|دق |لمنصورتـــف|طمه عبــــد |لعزيز |بــــر|
8o56o4|تـــج|ره بــــ سويفف فرج معوض نظيم
علوم |ل|سكندريهيوستـــ | فوزى فكرى حسبــــ |2|5436
|2736o رهمحمد  |ء |لدين محمد |ل|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2766o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومتـــسنيم ع|طف شعبــــ|ن سليم|ن
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــنور معتـــز حسن محمد |لحسي جبــــر485|75
يم |لتـــركم528836 ندستـــ |ل|سكندريهمصط عبــــد |لمنعم |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|نبــــيل عبــــد|لو|حد محمد ص|لح638238
لس ن|جح يوسف عبــــد|لمل|ك 878763 كليتـــ |أللسن سوه|جك
تـــج|ره |ل|سكندريهم وحيد عز بــــش|ى ش|روبــــيم|479532
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|ري| فرج ه|بــــيل فؤ|د|5788|
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7838o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسم|عيل |لسيد محمد محمد |سم|عيل
8o24oo حقوق بــــ سويفي|س ع|شور |حمد مر
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقسوز|ن بــــه|ء |سم|عيل بــــدر مصط 973|78
يم|4|29|3 د|بــــ ع شمس|يتـــ محمد عبــــد|لر|زق |بــــر|
6o76|6|تـــربــــيتـــ طنط|آل|ء مصط عزيز أغ
رهتـــ خ|لد عط| |لسيد34323| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|رش| مصط شح|تـــه مصط محمد44|694
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|منه | عبــــده |حمد محمد838735
353oo8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد مجدى |لبــــسيو |لسيد
6o8883طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدير مصط عبــــد |لعظيم |لتـــر|س
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|ره عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه36|39|
يم |لسيد|463358 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخروى |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمود متـــو محمد477275
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |لسيد محمد يونس246736
|578o2ش|م حس مر تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلطيفه 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|ر|  |ء عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح778472
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء يوسف |نور عبــــد |لنور عط| |4595|5
7527|oى سنو كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد | محمد خض
ش|م رش|د زقزوق|6583|6 د|بــــ د |ط|ل|ء 
يم |لدمرد|ش492||3 ره |ر مجدى |بــــر| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |لم |شيم|ء محمد |بــــو|لحمد ع6374|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحسن ع حسن سليم|ن فرع|س|875|6
ن| رض| ك|مل |سكندر4785|8 نوعيتـــ موسيقيه |لم |م
8|o893|صيدلتـــ |لم |بــــتـــه|ل رجبــــ محمد |حمد
4o4|64د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مرو|ن ع حسن ع يوسف
8873o|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| فوزى عبــــد|لمل|ك عبــــد|لنور

2|76oلسن ع شمس|مروه خ|لد محمد محمود
3735oيم سيد|حمد زر|عه ع شمسف|طمه عبــــد |لحليم |بــــر|

||5o26 لسن ع شمس|منتـــ | وليد محمد مصط
صيدله |لزق|زيقح|زم عل|ء |لدين سعيد بــــيو339623
84o|24حقوق |سو|نمن|ر |لعزبــــ |لنوبــــي حج|ج
44o938|طبــــ حلو|نسم|ء خ|لد لط خط|بــــ
نوعيتـــ بــــور سعيدلورو| حس |لسيد حس عبــــد|لموجود765935
52o96o|تـــربــــيتـــ دمنهورع |ء محمد |لسيد محمد عبــــد |لص
4386o9طبــــ كفر |لشيخس|لم محمد س|لم محمد مو
رهسم|ء مجدي ع |حمد|53532| زر|عه |لق|
|4o23o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|يه |حمد عبــــد | مط|وع
6|o496 |زر|عه |لمنصورهنور| حم|ده عبــــد|لكريم |لنـبـــــتــــ

533o2كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفر|ند| ع|طف رمض|ن محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد عل|ء |لدين عبــــد |لفتـــ|ح سلط|5957|6
رهمصط مجدى عبــــد |لرحمن مصط 53||3| ندستـــ |لق|
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|د|بــــ طنط|كريم محمد غمري عبــــد||35755
ندستـــ |لزق|زيقحمد طه |لص|دق عطيه عبــــده||63788
ر عبــــد|لمن منصور |بــــر|8|3326 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد م|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومر| | محمود ج|بــــر عطيه252633

تـــمريض |لفيوم محمد خ|لد سيد عبــــد|683|7
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــنه|د |حمد سعد |لسيد عبــــد |لصمد679548
257o22 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومد | عبــــده |لسيد عبــــد|لبــــ
25832oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لسميع |لعو
4o3679حقوق |ل|سكندريهمحمد عزتـــ عبــــد|لش| طه |لسيد
وف|ندرو كم|ل زخري عزيز|789623 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
4o3365يم محمد عم ر|ء |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمتـــ |لز
23469oرهزي|د جبــــريل |بــــو|لوف| فر|ج تـــج|ره |لق|
63o65||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م حم|ده جوده محمد
عل|ج طبــــي قن|رح|بــــ عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لحسن |يوبــــ833947
يتـــى529257 ندستـــ |ل|سكندريهط|رق حسن ع |ل
ندستـــ كفر |لشيخعمرو غ|نم عبــــد|لعظيم |لهند|وى93|453
يم635387 نوعيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ سم عي |بــــر|
يم |بــــو حشيش32|9|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد محمود رضو|ن |بــــر|
رتـــ|من|ر مسعد عبــــد|لد|يم |حمد |لفو|ل|25533 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|262oo|وف|تـــحمد ي مرزوق حسن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط  حمد رجبــــ ع |سم|عيل|883339
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رجبــــ سليم|ن محروس256232
معهد ف ص |سو|نرحيل ص|بــــر نسيم بــــيبــــ|وي|86982
43977oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخدى محمد |لسيد محمد غ|زي
|ء بــــدر خميس |حمد|6||878 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  
كليتـــ طبــــ أسو|نس|ره ع|طف لط ش|كر288|83
5o42|oد|بــــ |ل|سكندريه|دين| عطيه فؤ|د عطيه
6|7o49حه وفن|دق |لمنصورتـــس| سعد عثــــم|ن صقر| 
تـــمريض |إلسكندريتـــ رو|ن رض| ع |حمد |بــــو|لخ 426337
7o32o|د|بــــ د |ط|بــــسنتـــ جم|ل محمد |حمد ي|س بــــدره

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | عمر عيد ذ 54235
معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــسنتـــ |حمد رمض|ن |حمد676257
8o38|3نوعيتـــ |لم |نوره|ن صل|ح ج|بــــر |حمد
علوم ج|معتـــ |لسويسسل محمد عبــــد |لق|در محمود5|6327
د|بــــ حلو|ن|يف عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لرحمن |بــــوبــــكر242885
ف صل|ح |لدين |حمد4|2267 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه محمد ح|مد فرح|ن|892526
43||o9تـــ محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لمجيد تـــربــــيتـــ طنط|سم
رهعبــــد|لرحمن ن| عبــــد|لغ عبــــد|لع|8|227 حقوق |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهند| مصط عبــــد |لغف|ر |لس|مو 422773
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء منصور |لح|يس يونس|7|99|2

Page 537 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسيف |لدين ح|زم فوزى |لشيخ22845|
33985oق|وى تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد حسن حس|ن |لسيد |ل
6o7989|ل|ل طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عم|د يوسف 

رهعبــــد | حم|د ح|مد عبــــد |لمقصود7379| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ بــــك|ر محمد عبــــد|لغ 245396
87o759إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|يدي ع|دل محمد عبــــد|لرحمن
7667o7معهد ف ص |سم|عيليهع محمد |سم|عيل محمد ع
علوم بــــورسعيدعم|ر ع|طف طعيمه محمد ستـــ 764446

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسله|م |حمد عبــــد | |حمد|24636
7oo|52|يم يم عبــــد | |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |بــــر|
حقوق |لزق|زيقول|ء |لسيد محمد محمود |لشعر|وى75|343
2282o8ره|ندى عبــــد| محمد حسن محمد د|بــــ |لق|
4853o2ج مندور| تـــج|ره دمنهورندى محمود 
6|746oتـــج|ره بــــور سعيدي|سم ممدوح فتـــ س|لم|ن
بــــ235892 رهمريم محمود حسبــــ |لنبــــي |بــــو |لد تـــج|ره |لق|
77o839طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لن| |لسيد عل|م

ه حسن ع |حمد سليم|ن||4479 ره|م د|بــــ |لق|
علوم ج|معتـــ د |طمحمد ع محمد ع رجبــــ9252|6
4o8o2|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهه|يدى عبــــد|لنبــــي محمد كم|ل عمر
8426o7|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|م|ل عثــــم|ن عبــــد|لمنطلبــــ عثــــم|ن
|2232oندستـــ حلو|نمحمد مجدى محسن خميس
22694o| ف |لسيد |م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|مه |
488o44د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد|لحليم رض| محروس حسن بــــيو
6292o4طبــــ |لزق|زيقمن|ر |لسيد محمد |لسيد فرغ
5o3827زر|عه |ل|سكندريهع محمد محمد محمود |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد سم عبــــد |لمنعم خليل|749|48
9o8o26|ء محمد رض| نور |لدين| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|  
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمريم ميخ|ئيل نعيم عزيز|86472

532o9تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه مجدي جوده عبــــد|لفتـــ|ح
62o472ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسبــــه |لسيد ع عبــــد |لحميد
علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد |لدسو فتـــ عبــــد |لعظيم عبــــد 523876
ره|فرح صبــــ عبــــد | عبــــد |لغف|ر48685| د|بــــ |لق|
788o|7ف |لسيد حسن زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــند| |
يم منصور434283 |د|بــــ طنط|سن|ء محمد عبــــد |لعزيز إبــــر|
بــــه محمد محمد|339372 بــــه و تـــربــــيتـــ بــــنه||ء و
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرغد| سعيد محمود |لسيد عل|م|72|34
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء عبــــد |لخ|لق محمود |حمد|755425
علوم ري|ضتـــ ع شمسمصط رمض|ن |لسيد ع |لمر|كبــــي345446
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ل|ء حمدى مغ|ورى يوسف|266662
د|بــــ |سيوط|ف|طمه ك|مل عبــــد|لحليم محمد 894285
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز |لص|353344
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كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــسنتـــ |لبــــ وديع روف|ئيل233342
785o37تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ محمود مو
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد خ|لد محمود دي|بــــ2772|2
رهسيف خ|لد محمد عمر54475| تـــج|ره |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه |يمن |بــــو|لسعود رمض|ن شح|تـــه|263772
|26oo6يم ص|دق  |حه وفن|دق |لفيومم |ى |يه|بــــ |بــــر|
8o437|علوم |سيوطسلسبــــيل صفوتـــ وليم ز محمود
42o268تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــ وليد محمد |لسعيد
يم محمد خ 678246 يم |بــــر| زر|عه |لمنصورهندى |بــــر|
6|o738تـــربــــيتـــ طنط|بــــتـــ رض| سعد ج|د
6o8432صيدله |لمنصورهمريم |لسيد محمد |لمسدى
352o75حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفرحتـــ محمد محمد عبــــد|لمع
6o7749تـــربــــيتـــ طنط|مريم محمود فتـــ محمد ع

علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد |لعزيز صل|ح |لدين عبــــ|س عبــــد 23828
يم |لحلو 2763|4 |د|بــــ طنط|رو|ن سم حسن |بــــر|
تـــج|ره سوه|جصف|ء غريبــــ محمد |حمد 896433
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنوره|ن ف|يد عبــــد|لعزيز محمد خلف 85|438
35oo4يم يم |بــــر| رهمحمد حس |بــــر| ندستـــ |لق|

7o66|8كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــد | حم|ده |حمد |لمتـــو
4o|24oر|ن |لسيد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر محمد ز
3|24o8 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ط|رق رجبــــ عبــــد|لر|زق دسو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوردتـــ |حمد |بــــو زيد ع 2|3542
3454o7تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد| سعيد |حمد ع |لخو
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــ|سم ع محمد |لنبــــوى ع523936
لسن ع شمس|دين| |حمد محمد حمدى عي623366
33o284د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ محمد جم|ل عبــــد|لحليم|
6o3489|يم |حمد عبــــود ى |بــــر| يم خ |د|بــــ طنط|بــــر|
5|o|65طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد| محمد عبــــد |لمنعم |حمد بــــكر
ندستـــ حلو|نحمد حسن جميل ع |حمد||3|66|
||9o94 زر|عه ع شمسمحمد |س|مه |لسيد محمد حس
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |لشيم|ء عبــــد|لتـــو|بــــ ص|لح عبــــده|944|82
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط حس رشو|ن ربــــي29592|
علوم طنط|س|ره محمد صديق محمد حس 432427
439oo6زر|عه كفر |لشيخعبــــد|لرحمن أحمد ح|مد أحمد ضوه

5|2o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفكريم ن| |لدين محمد عبــــد |لوه|بــــ
طبــــ ع شمسمحمد فتـــ |لسيد محمد محمد682|64
8||6oo|ف حس محمد تـــج|ره بــــ سويفيه |
|2|o|oف محمد عبــــد |لعظيم |لغز|وى رهعمر | زر|عه |لق|
2|37|oوف|تـــسيف | |س|مه |حمد |سم|عيل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد |حمد حسن محمد53|59|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء محمود مصط محمد|6|7|6
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682|5o|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء نبــــيل |سم|عيل جل|ل يوسف
8o5o62 نوعيتـــ |لم |ي|ر| عبــــد|لنبــــي ذ حس
يم حميدو حميدو محمد7|4252 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|آيه سل|م |لسيد حسبــــ |632696
يف529234 ندستـــ |ل|سكندريهحمد و|ئل جمعه عبــــد |لعزيز |ل
4|6o35|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخله|م عبــــد |لمو م |لدين محمد ح
23|7o3| ز|ع ع ز|ع  ندستـــ حلو|نحمد وحيد ف|روق 
8o9672يم سعد |د|بــــ |لم |م | |سحق |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعوكل |س|متـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لقوى64863
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد حمدى محمد محمد |للبــــ| 492262
رهدير جم|ل ح|مد محمد228952 حقوق |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد ع عل|م جودتـــ||3527
9|576o  |تـــربــــيتـــ |سيوطنور|لدين سم مصط عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء محمد عي ع سل|مه|6782|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عم|د نج|ح محمد|323|26
ندستـــ ع شمسن محمود تـــوفيق محمود348|2|
6|o|74معهد ف ص طنط|غ|دتـــ بــــدر|ن |لزغبــــى غنيم
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد وليد محمد يوسف|246779
89o55| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |م | م|جد |لفرد منقريوس|
تـــج|ره |سيوطمحمد سيد محمد ع 875524
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود |حمد مصط محمود354559
يم حس رضو|ن238222 رهفرح محمد |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسمورين مجدى |م بــــ|خوم24864|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد نبــــيل حس عبــــد |لح|فظ محمد|642|68
35986oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رتـــ | شكرى لح شفوق
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى حسن ن عبــــد|237557
22827o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد تـــوفيق عبــــد|لعزيز
839|5oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــسمه طه حل بــــكري
3|3o22يف طبــــ بــــيطرى بــــنه|يف ع|دل عبــــد|لسل|م 
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود محمد تـــوفيق محمود حس 767|25
ف محمد محمد |لعقبــــي23|4|5 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن |
يم ع |لخو679497 زر|عه |لمنصورهريه|م عزتـــ |بــــر|

يم حس 22|53 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمن|ر |حمد محمد |بــــر|
64o9o|ندستـــ |لزق|زيقعل|ء محسن حسن عبــــد |لفتـــ|ح حسن
|42o67معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممحمود سعيد محمود ع|مر
7o47|6 ري|ض |طف|ل |لمنصورهد| | محمد |لسيد محمد |م
حقوق ع شمسسيف |لدين |حمد س| ذ454||3
يم طه قري |72|||9 معهد ف ص سوه|ج مل |بــــر|
898o99 تـــج|ره سوه|جشيم|ء محروس |حمد عبــــد|لمقصود
224o|5|رهيم|ن خ|لد زكري| عوض حقوق |لق|
8o7853لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |صف|ء جم|ل فتـــ محمود|
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تـــمريض كفر |لشيخسوز|ن |حمد عبــــد |لق|در |حمد437946
7o893oندستـــ |لمنصورهعبــــد | رفعتـــ ه| منيع
ندستـــ كفر |لشيخمصط عبــــد |لمنصف عبــــد |لحميد محمد 452584
8o2858|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سل|م عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره محمود محمد سعيد268898
9o353| ى فتـــح |لبــــ|بــــ بــــ |م تـــمريض سوه|ج ر| | قي
772o93|د|بــــ |لزق|زيق||ء عبــــد | محمد مغ|ورى
3|3o46|ش|م مصط |بــــو |لفتـــوح حقوق ع شمسحمد 
ى582|26 حقوق بــــنه|ع|دل حس محمد محمد |لم

يم محمد عبــــد|لغف42342 رتـــ|نور| ه| |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهمحمد صبــــ محمود شعبــــ|ن56|268 صيدله |لق|

وف|تـــنور|ن عمرو نجيبــــ حسن22253 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره ع شمسولي | ع|دل مر|د قلي |9988||
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لسل|م محمود عبــــد|لسل|م ع256357
ندستـــ بــــنه|حمد عبــــد|لرحمن محمد عوض|349223 كليتـــ 
د|بــــ كفر |لشيخ|سه| محمد عبــــد |للطيف عوف5997|4
4o3338د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره |يه|بــــ صبــــ عطيه |حمد|
4928o7تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد |لسيد سعد محمد عمر
9o43o4|ف محمد عبــــد|له|دى تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد |
يم|75235 د|بــــ |سيوط|مصط |لسيد ك|مل |بــــر|

رهخ|لد سلط|ن عوض سلط|ن29235 صيدله |لق|
ف سيد عبــــد |لعزيز |حمد74786| معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــسيد |
طبــــ |لزق|زيقحمد فتـــ عبــــد|لحميد محمد بــــجع|638259
4|o65|لسن ع شمس|يوسف محمد عزتـــ |لموزى
54||54| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد عرفه محمود ج|د ن|
|38o78 يم حس يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطمصط موفق مصط محمود |88652

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد ر| محمد حس 64942
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سم|ء ف|يق |حمد محمود |حمد |بــــر338956
حقوق حلو|نريم |حمد |س|ف حسن |حمد |سم|9888||
42|2o8|د|بــــ |لم |حمد عبــــد |لمنعم رجبــــ |حمد رجبــــ|
نوعيتـــ موسيقيه |لمنصورهحمد محمد |لمعتـــز حسن عبــــد | |حمد675677
64o93|وف|تـــمحمد سم محمد ذ ص|لح معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
علوم |لمنصوره|ء |لسيد محمد |بــــو زيد خض |693322
67589oيم د|ر |لعلوم |لم |خلود ن|در فوزى |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرول| حس|م |لدين فوزى عبــــد|لعزيز ص249256
49o979 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن عبــــد|لرحمن ع حس
778o22| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق محمد ن ج|بــــ
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحعمر خ|لد عمر أحمد |لبــــدوي442245
6925ooتـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه حموده ع محمد د|ود
6o7846| تـــج|ره طنط|ل|ء |حمد |ل|حمدى |حمد عبــــد
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يم354443 د|بــــ ع شمس|نوره|ن جم|ل خميس محمد |بــــر|
رهسم حسن ع حسن|2|43 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

224o88|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد |لسيد يونس
علوم |لم |ف|طمه يح |حمد |سم|عيل853257
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسض ع|دل ف|روق |حمد23463|
حقوق سوه|جعمرو محمود محمد محمد 894933
4|o26oف عيد مصط |لشورتـــ تـــربــــيتـــ طنط|مجدى |
تـــمريض بــــور سعيد م | نبــــيل حليم يوسف765435
يم  4474|5 يم محمد |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نوره|ن |بــــر|
774o|2 |يم من ش لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|رن| من |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد سعيد عبــــد |لمقصود |لسيد|6684||
4|97o9| تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لعليم محمد عبــــد |لعليم محمد
22832oلسن ع شمس|نوره|ن محسن جم|ل |لدين عبــــد |لسل
ي رضو|ن رضو|ن792|44 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسوسن طلعتـــ خ
طبــــ بــــنه|يم|ن محمد جم|ل ط|يل|268823
تـــج|ره ع شمسم|رين| |س|مه جرجس فخري غبــــري|993|75
9o4|7|  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــن|ء |حمد محمد محمد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد | |حمد محمد عبــــد |لرحيم26547|
6o8o25| بــــ |يم|ن حليم |لسيد عي لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
د|بــــ دمنهور|عبــــلتـــ عل|ء |حمد عبــــد| |لطح|ن8487|5
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد أحمد رمض|ن جويد529779
يم22994| يم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| ندستـــ |سيوطنه|ل |بــــر|
9o9|92 |ف ومس|حه قن|تـــوم|س مجدى شفيق ويص ك.تـــ. ف رى و
ندستـــ |لزق|زيقمحمود عزتـــ حمزه ع5|6348
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمنيه عبــــد|لرؤف |حمد محمود|835832
رهمحمد عص|م فتـــ عليوه54266| طبــــ |لق|
د|بــــ دمنهور|فتـــ محمد فتـــ محمد مو 494999
ش|م |لسيد حسن |لشن|وى|643582 تـــمريض |لزق|زيق حمد 
|3o495|د|ر |لعلوم |لم |مل ط|رق مصط درويش
867oo7 حقوق |لمنصورهعمر بــــه|ء |لدين محمد ع
تـــ حس حسن حسن فوده|357458 صيدله |لزق|زيقم

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|متـــ محمد عبــــد |لحميد |حمد|75|46
8426o8| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنه |بــــو|لحسن عبــــد|لفتـــ|ح م
8|64o9صيدله بــــ سويفسليم ربــــي جل|ل خليل
تـــربــــيتـــ سوه|ج |ء عبــــد|لمحسن سعد |حمد 2886|9

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن محمد قر محمد|49432
د|بــــ ع شمس|ل|ء جم|ل عبــــد |لرحمن محمد|4||23|
4276oتـــربــــيتـــ ع شمسمروه طلعتـــ عبــــد|لخ|لق حسن محمد

77oo6o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد |لخ|لق محمد حل محمد حف
33455o| |ر محمد عبــــد|لع تـــج|ره بــــنه|حمد م|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد تـــوفيق حس 825656
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9o527تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشعبــــ|ن سيد عيد عبــــد |لد|يم
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|رينس ممدوح فرح رزق |  896688
5238oo زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد ع عبــــد |لسل|م ع مر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|دير محمد |حمد يوسف|83852
7o4474 صيدله |لمنصورهي|ر| محمد محمد |لسيد حس|ن

429o5 رهمن|ر ح|تـــم محمد عبــــد|لع| |لف تـــج|ره |لق|
5o3o26علوم |ل|سكندريهرو|ن سعيد |لشن|وى محمد |لص|وي
679|o8تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|دل عوض محمد عوض
يم |بــــوقورتـــ692||3 لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|فرح محمد |لش|ذ |بــــر|
|د|بــــ |لم |وف|ء عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف عبــــد|2594|8
432o47ف محمد شو عبــــد |لسل|م حسن معهد ف ص طنط|د | أ

527|9| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد ج|بــــر محمد ع بــــر
5o2943 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | |حمد سعد ع |لملي
|3968oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنور|ن محمد محمود ع حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|له فؤ|د |حمد عمر|ن62|242
2|7o76 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مه| عبــــد| شو محمد |لمحرو
7o4588طبــــ |لزق|زيقمحمد ي| قنديل عبــــد |لمحسن
4||o|4تـــج|ره طنط|د | عبــــد |لر|زق محمود |لجز|ر
د|بــــ |سيوط|سلوى نبــــيل عبــــد|لص|لح ثــــ|بــــتـــ 227|89
ر4|2373 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر عبــــد|لسل|م |حمد عبــــد|لظ|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمرو|ن محمد |سم|عيل حج|زى28|423
3|8o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جم|ل عبــــد|لعظيم بــــدر|ن
7o|539|ه |لسيد مصط |لنبــــوى قرط|م د|بــــ |لمنصوره|م
رتـــ|نرم ط|رق عبــــد|لعظيم |حمد9699|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف محمد عبــــد|769965 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرويد| |
78|45oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نرم ربــــيع حسن محمود
|28o99ره|د | جم|ل |لسيد محمد د|بــــ |لق|
8oo37oر ص|لح يف م| إعل|م بــــ سويفس|ره 
إعل|م بــــ سويفمن|ر محسن صبــــرى مصط 355259
64o867ى ف ص|بــــر ع محمد |لحض ندستـــ |لزق|زيقزي|د |
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخدير و|ئل شو عبــــد |لحميد سليم|ن874|27
طبــــ |سن|ن |لمنصورهدير |لمتـــو محمد رمض|ن |لسق|676466
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد ف|ضل عبــــد|لبــــ| عبــــد|لسل|م324496 كليتـــ 
4oo49o| تـــج|ره |ل|سكندريهمنه جم|ل محمد أبــــو |لي

ره|مروتـــ مصط |لسيد نص 42238 د|بــــ |لق|
زر|عه دمنهورر| | ح|مد ف|يز عبــــد|لغ 9|8|52
رهعبــــد| صل|ح حس منصور عط||244622 ندستـــ |لق|
42o4|2 نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخ ه| عبــــد| عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لخ
تـــربــــيتـــ |لم |نشوي محمود درويش ق|سم5743|8
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقدير عبــــد |لمجيد محمد محمد |لجميل8|||63
تـــج|ره بــــ سويفحم|ده |حمد شعبــــ|ن محمد6827|8
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4529o8ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخ كم|ل عبــــد |لحميد مر |بــــو سمره معهد ع| 
35o88oيم يوسف ندستـــ شبــــر| بــــنه|رضوى عبــــد|لمحسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلشيم|ء مصط عبــــود سيد عبــــود|426793

معهد ف ص بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد |حمد محمد59893
|25o|2رهمصط مسعد |حمد محمد تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد ع|دل محمد عبــــد |755999
5o6857تـــج|ره طنط|يوستـــ | أسعد صد معوض تـــومتـــ

7o3|2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمد جعر|ن فتـــح |لبــــ|بــــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن صبــــ فؤ|د |لزقيم|4|8339
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمود |حمد ع|رف محمد عبــــد |688523
طبــــ |لمنصورهمحمد ن| عبــــد |لعزيز محمد|68734
22334o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مصط محمد |حمد |لق
62939o|يم محمد |سم|عيل ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه |لسيد |بــــر|

ره|من|ر ص|بــــر رمض|ن عيده42939 د|بــــ |لق|
5o5277يم |لسيد طبــــ |ل|سكندريهس|متـــ عبــــد |لسل|م |بــــر|
7o8959ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمصط محمود |لسعيد محمود |لسعيد
يم محمد جمعه|36|236 صيدله حلو|نسم|ء |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|يدي محمد دي|بــــ غ|نم ر|شد47|342
782o46 د|بــــ |لزق|زيق|عل| ن| محمد عبــــد |لغ

تـــج|ره ع شمسمحمود محمد محمود محمد ع23536
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء ج|بــــر محمود ع |823772
5|o5o3علوم ج|معتـــ د |طمحمد أس|متـــ ع |لعس|ل

صيدله بــــ سويفسل|م عرفتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ سيد||27|6
ندستـــ أسو|نمحمد صفوتـــ جل|ل |حمد محمد245|34
يم محمود محمد||4937 تـــج|ره دمنهورح|زم محمود |بــــر|
4oo537حقوق |ل|سكندريهوق خ|لد |سم|عيل محمد
5o4|39|حه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن فوزى محمد محمد |لهل| 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|م مكرم |سعد حن|229885

تـــربــــيتـــ حلو|نمل كم|ل عبــــد |لر|زق عبــــد |لجليل|43442
||9555| ف |لدين محمد رف| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه محمد 
4|2o59د|بــــ طنط|عمرو |يمن فؤ|د محمد ع|مر|
يم |بــــو 773383 د|بــــ ع شمس|عبــــ |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره |سيوطه|دى عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح ح|فظ |263|9
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء عثــــم|ن عبــــد | شل|ل|643326
26479o|طبــــ بــــنه||ء محمد عبــــد| |م|م محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيتـــ |م فتـــ |لسبــــ|ك362||6
9o9655 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنهله ع|دل ع|مر عبــــد|لحميد عطيه
33o8||يم وف|محمد محمود |لسيد |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
7o87o7ى |لسيد خليفه تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى |لسيد ي

رهعل| عزتـــ فوزى  محمد حسن 42884 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
68|o24د|بــــ |لمنصوره|محمد كم|ل |لدسو محمود ن
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83o53|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن ع ص|بــــر محمد
ف عبــــد |لعزيز حسن |23257 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد |

|48o2|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد عم|د محمد عبــــد |لعزيز
تـــج|ره ع شمسمرو|ن حمدى محمد محمود |لدسو |622|2
حقوق |لزق|زيقس|ره محمود |حمد محمود627454
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود محمود |لسيد خليل |لف 765337
تـــج|ره بــــنه|حمد عو|د حسن عو|د حسن|339889
32|4o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود م|مون محمد

52344| علوم بــــ سويفسم|ء صل|ح شكرى ع
78|4oo تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريم |لسيد |حمد حس
6o9679ى يم |لبــــح د|بــــ |لمنصوره|د| | محمد حسن |بــــر|
|2o562تـــربــــيتـــ حلو|نمصط محمد عبــــد |لكريم محمد

| سيد حس دسو 64223 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد حس محمود محمد ع عبــــده|4|4385
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|لجينه ي| محمد فتـــ نور |لدين||75|6
وف|تـــ|ف|دى عيد ش|كر فه جرجس7|2354 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

م محمد رفعتـــ رضو|ن|9334| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــد
رهبــــسنتـــ ي| سيد ع ع35869 د|ر |لعلوم ج |لق|

5|o|24|علوم |ل|سكندريهلمعتـــز بــــ| وليد محمود حمودين
328o9|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد زين |لع|بــــدين عبــــد|لمؤمن |لصبــــ معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم محمود |لسيد688846 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود عم|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديس|ره عص|م |لدين |حمد محمد273346
ندستـــ طنط|عمر مجدى ع محمد رجبــــ686693
4o5338حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف عم|د عطيه سن|ده
5o8679زر|عه |ل|سكندريهع عبــــد|لسل|م حس عبــــد|لسل|م رجبــــ
د|بــــ ع شمس|ه|جر ر|فتـــ جوده حسن4|3276
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن حن ص|دق |لسيد29438|
7o8322تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| ع ع ج|د ع
رهمينتـــ محمد |لسيد ع صقر|327297 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محسن رزق |لسيد |سم|عيل خط|بــــ334||5
69o937|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لمنعم
68o53||حقوق |لمنصورهحمد رمض|ن |لشبــــر|وى عرف|تـــ
|32|oo|ره|يه |يمن ع محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره طنط|مريم محمود أنور |حمد |لش|ف2899|4

736o8صيدلتـــ |لفيومنوره|ن محسن فتـــ عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود عبــــد |لفتـــ|ح ص|بــــر عبــــد |لفتـــ695863
رهمصط |حمد فتـــ سيد |لعربــــى8726|| طبــــ |لق|
|26|o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عل|ء محروس عبــــد |له|دى حس
6842o2تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد منصور |لسيد |لعس|ل
68636oيم يوسف د|بــــ |لمنصوره|مجدى محمد محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ربــــ| محمد |لسيد |لسيد محمد مطر578|75
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8258o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن حمد| عبــــد|لرحمن دي|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |حمد محمد سليم|ن64644|
4823o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مصط محمد عيد حسن
49|58oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يوسف سعيد مبــــروك محمد
5o5839تـــج|ره |ل|سكندريهمهند محمد حسن محمد بــــيو

9o59o|حقوق بــــ سويفيم|ن ز|رع عبــــد| محمد
8o5869نوعيتـــ |لم |ط|رق |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ

معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء |حمد عبــــد | بــــرك|وى73|73
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد عو|ض |حمد عو|4|3476
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخآيه جه|د |لبــــكرى شبــــ|نه623875
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|لتـــ جه|د |لسيد سيد |حمد335366
6|o747ي| عبــــد |لرحمن مدين | صيدله |لمنصورهي

تـــربــــيتـــ بــــ سويفند جم|ل فكري محمد3|597
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد مصط يوسف ز  |بــــ|766838 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد |م عبــــد |لحليم محمد بــــخيتـــ|3|4845
نوعيتـــ |لمنصورهنور|ن |س|مه محمد |لسيد698858

6o8|8|يم بــــكري محمود محمد حقوق بــــ سويفبــــر|
32425oد|بــــ ع شمس|محمد ن |لدين عبــــ|س حريزه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد ع سعيد ص|لح4764|3
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد |م محمود ع4529|3
7o9499د د|بــــ |لمنصوره|وف|ء محسن محمد عبــــد | مج|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم|ري ر| ري|ض |بــــ|دير868265
لسن ع شمس|سم|ء عبــــ|س بــــدر|وى محمد5736||
ره|محمد سيد عبــــد|لفتـــ|ح حس 42562 د|بــــ |لق|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|عيل ع|دل |سم|عيل محمد |سم637622
وف|تـــعبــــد|لرحمن فتـــ شعبــــ|ن عبــــد|لع| عبــــطتـــ|4555 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخرقيه |حمد |لسيد |لسبــــ| حشيش899|45
69o578د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ع عبــــد |لحميد عبــــد |لبــــ| |حمد ج
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسصل|ح محمد صل|ح محمد محمود عبــــيد342543

م س| فر|ج فر|ج|4598| رهد تـــج|ره |لق|
42367oيم رجبــــ |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهعهد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرح|بــــ فرج محمد عبــــد|لعزيزفرج7|3426
5|9o65د|بــــ دمنهور|س|ميه ع|دل |حمد سليم|ن |لمغربــــى
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لرحمن عم|د محمد |حمد77|227
رهمن|ر محمود عبــــد|لعزيز عمر238565 علوم |لق|
35964oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | كرم محمد |لسيد
7oo542عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخه|جر سعد مصط حسن
9oo284 بــــ معهد ف ص سوه|جعبــــده خلف عبــــد|لحليم |بــــود

رهنوره|ن عزتـــ عبــــد |لو|حد سيد6|245 علوم |لق|
386o3ل يم عبــــد |لمجيد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر صل|ح |بــــر|

678o|oد|بــــ |لمنصوره|محمد حمدى صل|ح حم|د
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طبــــ |لم |حمد حم|ده شح|تـــه عبــــد|لحفيظ|55|2|8
8o83o8تـــج|ره بــــ سويفم | ميل|د سليم|ن خليل
ين| م|جد فه مسعد 879938 تـــربــــيتـــ |سيوطف
69o997د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | حسن عوض حسن ع|مر
422|o|صيدله |ل|سكندريهل|ر| حمدى محمود |لبــــصي
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد وحيد عبــــد|لفتـــ|ح |لخويس 3472|5
2|3o65يف محمد |بــــو |لفرح |بــــو |لفرح ز تـــج|ره ع شمسرو|ن 
3|735o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد عل|م عبــــد|لعليم نف|دي

يم38|57 ف ع |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|سم |
معهد ف ص سوه|جيم|ن |لصغ |حمد خليل|22|834
طبــــ كفر |لشيخأيه رزق |لسيد عبــــيد |لف |43943
4o7997حقوق طنط|س|ميه محمد شو محمد محمد
6o89|4ق|وى تـــج|ره |لمنصورهمحمود حسن محمود |ل
77oo|3| تـــج|ره |لزق|زيقحمد غريبــــ |حمد ص|لح مو
8oo373يم إعل|م بــــ سويفشموس حس|م عبــــد|لحميد |بــــر|
9o4846  معهد ف ص سوه|جمريم عص|م |لدين حسن |م
882|8o|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطعل|ء عبــــد|له|دى عبــــد|لسميع عبــــد
43o442 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنور|ن وليد محمود |بــــو |لمك|رم عبــــد
49o596تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ده محمد ع حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوميه ع رمض|ن عيد|256765

م محمد محمد |سم|عيل|7592| رهد حقوق |لق|
2|33o5|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسل|ء حسن محمود حسن
علوم ج|معتـــ د |طيه | محمود |لسيد ع |لعفي |676237
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رتـــ | مل|ك ر|وبــــ |لقمص متـــى 883555
نوعيتـــ كفر |لشيخحسن|ء ري|ض عبــــد|لوه|بــــ سيد|حمد8835|4
تـــربــــيتـــ حلو|نرنيم ح|تـــم ع |بــــو غز|لتـــ55287|
8o65oo| تـــربــــيتـــ |لم |حمد عيون س|لم ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفيبــــى عم|د غبــــري|ل عبــــد |لسيد77|36|
9o96|7 يم تـــج|ره سوه|جمحمد محمود ه|شم |بــــر|

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|سل |حمد سيد ع يوسف ق|بــــيل42236
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ندى م|جد حليم بــــش|ره جرجس  895924
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسه عبــــد |لحميد محسن |حمد عبــــد|786493
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عمر|ن عبــــد|لل|ه حس 836868
حقوق |لمنصورهنور|ن عص|م |حمد عبــــد |لسل|م محمد698726
8o358o ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمصط |حمد صل|ح تـــو معهد ع| 

ف84275 ف سيد م كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفوليد |
5o7547تـــربــــيتـــ |سكندريتـــأمنيه ع|شور محمد عبــــد |لق|در
49o649تـــ شعبــــ|ن سعيد شعبــــ|ن حبــــلص كليتـــ |أللسن كفر |لشيخن
يم 879674 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطجه|د صل|ح خل|ف |بــــر|
8|535o|زر|عه |لم |يه ع سعيد عبــــد|لحليم
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآل|ء ذ محمد شو ذ أبــــو |لعط||463|5
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457o32تـــج|ره طنط|كريم محمد مصط شح|تـــه |حمد
44o676 حقوق طنط|محمد س|لم |حمد س|لم |للبــــي
4|6o3||تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء مصط عبــــد|لمو |بــــو قمر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء جم|ل عبــــد|لحميد |حمد |لجم473|27
4o55|4تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | خ|لد سعد زغلول حل عطيه
75o93|ن| صل|ح |لدين ع|دل محمود علوم ري|ضتـــ |سو|نم
264o7|رى ء محمد عبــــد |لسميع |لجو ندستـــ بــــنه|نوره|ن ه| كليتـــ 
8o7862|ر| ء مختـــ| ر حس ك |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف| طمه |لز 
ف عبــــد |لعزيز |لسيد |لسيد6632|4 تـــج|ره كفر |لشيخن|صف |
|3982o|تـــج|ره ع شمسمنيه فرج عبــــد |لعليم زنون
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهآل|ء يح زكري| |حمد |لنج|ر8|62|5
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد ع عبــــد |لعظيم حسن53377

48542oيم مه جيد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــسنتـــ ن|در |بــــر|
5|9o59 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريه|م ممدوح ح|فظ محمد خ
64o348د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى |حمد عبــــد|لرحمن محمد سليم|ن
ور|4266|4 تـــربــــيتـــ طنط|لط|ف محمد عبــــد | 

رهيم|ن |حمد مصط حسن خليفه|3|352 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه حس|م محمد |لسيد|75592
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ محمد |حمد |لبــــربــــرى9|2499
ندستـــ |لفيوممصط عبــــد |لو|حد |لسيد |لقل449397
6o8276|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم|ل ط|رق رش|د ر|شد
ره|لولوتـــ محمد يوسف |حمد387||3 عل|م |لق|
252o48ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر عبــــد| محمد عون
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ج|بــــر متـــو محمد |لمغربــــى5378|4
425o28ه قطبــــ طه عثــــم|ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمش
يم محمد |لسبــــع484427 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
يم332523 ر|ن محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد ز
759|28| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حمد مصط عبــــد |لمجيد ع
تـــربــــيتـــ سوه|جد | حمد|ن صل|ح عبــــد|لرحمن 897745

453o8 يم |لدسو لسن ع شمس|محمد ع|طف |بــــر|
حقوق |لمنصورهيم|ن حس|م محمد ص|لح عمرو|349966
3|34o6يف ه|شم |بــــو زيد كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدكريم 
علوم ع شمسسل ص|بــــر ع |حمد355536
63o596ندستـــ |لزق|زيقم | عز خله جور خليل يوسف
ر|ء |يمن سعيد |لنج|ر449924 ندستـــ طنط|ف|طمه |لز
6o2943 د|بــــ |لمنصوره|محمد رمض|ن |بــــو |لن عبــــد |لحميد
تـــمريض أسو|نمحمود ع|دل محمود عبــــيد848753
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأنور محمود عبــــد|لوه|بــــ شلبــــي495787
4o4988يم محمد عبــــد |لمجيد حج د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد |بــــر|
2|3oo9تـــج|ره ع شمسملك خ|لد حسن بــــيو
د|بــــ دمنهور|محمود خ|لد محمود سليم|ن حج|ج96|495
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معهد ف ص بــــنه|حمد عبــــد|لمجيد صبــــ ز|يد||25594
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل سعيد محمود محمد ع632228
4o6428بــــه د|بــــ دمنهور|د | رزق خميس محمود و
يكل5756|2 يم محمد  تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |س|مه مر|د عبــــد |لحميد34943|
535633| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|مه مصط فتـــ محمود مو
معهد ف تـــمريض بــــنه| لسيد عم|د |لسيد دسو ||35757
رتـــ|مريم سيد محمد يوسف مفتـــ|ح344849 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمن|ر دسو نور ع 27||84
75o88oيم |بــــو جريشه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد مجدى يوسف |بــــر|
45|3o7|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد مي محمد غز|ل
يم محمود عيد245686 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمؤمن عرفه |بــــر|
63o989د|بــــ |لزق|زيق|دين| عزوز |لسيد سليم|ن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحل|م |حمد بــــيو محمد بــــهن غنيم496544
ن| محمد رؤف محمود رفعتـــ483423 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه ن| سعد |لصبــــ|غ279582
علوم |لمنصورهمحمود س| فه عبــــد |لغف|ر |لبــــلكي436338
5o7759|ه محمد عبــــد|لر|زق تـــم|وي د|بــــ |ل|سكندريه|م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقزي|د عبــــد | محمد محمد633633
7o5855|ف زيد|ن محمد |لسيد ه | تـــج|ره |لمنصورهم
يم87|629 صيدله |لزق|زيقريه|م سعيد عبــــد|لمنعم |بــــر|
رتـــمحمد محمود عبــــده محمود235476 علوم ري|ضتـــ |لق|
247428| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد ن| |لسيد |لدم|
32o552| حقوق ع شمسحمد |س|متـــ نويفع نوبــــى حس
6|384oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــه صل|ح |لبــــحر|وى محمد |لبــــحر

رهعمر شعبــــ|ن محمد عبــــد |لعليم|3227 حقوق |لق|
35o886ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل عبــــد|لفتـــ|ح |م عبــــد|لفتـــ|ح
ند|وى حمد482697 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن عبــــد |لق|در ج|بــــر 
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مصط محمد فتـــ عبــــده طنط|وي22396|
8o38|4معهد ف ص بــــ سويفنوره|ن ي| محروس سيد
تـــربــــيتـــ طنط|محمد يح عبــــد |له|دى د |4745|6
د|بــــ |لمنصوره|ع|صم |سل|م |لشح|تـــ |حمد قوشه686658
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عم|د س|لم سيد |حمد6634|2
8362o4|ندستـــ قن|حمد ع زين |لع|بــــدين محمد
225oo5د|بــــ ع شمس|محمود ع عبــــد|لحميد عبــــد|لص|دق
64o697 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لحميد متـــو
9o223oيم عبــــد|لجو|د يم محمد |بــــر| حقوق سوه|ج بــــر|
وس38475| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــج|نو ه| يوحن| فرج تـــ|و
823o58تـــج|ره |سيوطدع|ء |حمد محمد |حمد
يم |لفل|ل442797 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرضوى |يمن محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|يزتـــ |لسعيد مز|ي| ح|مد عبــــد |لحميد 7834|4
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علوم |سيوطنور محمد عبــــد | |بــــوبــــكر|9|847
7689ooتـــربــــيتـــ |لعريشسهيله ف|يز محفوظ عمر

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمريم عص|م محمد عبــــ|س23959
5|6o76 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهش|ديتـــ |لسيد محجوبــــ عبــــد |له|دي خلف
د|بــــ |لزق|زيق|سحر وف| محمد سلط|ن وف|643676
يم شعبــــ|ن|||3578 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه||ء محمد سعيد |بــــر|
9o23oo تـــربــــيتـــ سوه|جكريم |حمد فه محمد
9o|996| تـــربــــيتـــ سوه|ج نتـــص|ر محمد عبــــد|لعزيز مر

ف قر |لسيد|57236 تـــج|ره بــــ سويفيه |
ه عبــــد |لعظيم قر عبــــد |لعظيم|3|486| علوم ع شمسم

ه جمعه رشو|ن عبــــد |لمقصود|487|4 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه |لص|يم تـــوفيق محمد59529

|4537o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يمن |حمد محمد حسن
8o84|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمن|ل ق|سم مبــــروك محمد
حقوق |ل|سكندريهرح|بــــ مدحتـــ فه ف|ضل ع6|4825

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد| س| شعبــــ|ن محمد عبــــد|لصمد45275
5o4|94تـــج|ره كفر |لشيخآيه محمد |حمد محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطند| بــــهجتـــ ثــــ|بــــتـــ محمد 582|88
6o54ooه وليد فؤ|د محمد |لمزين تـــمريض طنط| ن
23|o34ره|بــــيشوى بــــه|ء يوسف كم|ل د|بــــ |لق|
4oo4|4حقوق |ل|سكندريهمحمود محمد محمود عبــــد|لحكيم
6o479|ل تـــربــــيتـــ طنط|أيه عبــــد |لن| محمد |سم|عيل |لم
تـــج|ره |لمنصورهديل نه|د محمد |لمهدى محمد9|6755
تـــج|ره |سيوطوف|ء |حمد عبــــد|لرحمن حس 9974|8
ن| ع|طف يون|ن فرج رزق |9256|| طبــــ |سن|ن ع شمسم
8o8o27|ر|ء جم|ل زغلول |حمد تـــربــــيتـــ |لم |لز
52o357طبــــ ع شمسنه|د |حمد مبــــروك عبــــ|س
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد مجدى عبــــد|لخ|لق منصور|324556
866|oo| يم عي طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد منصور |بــــر|
639o35| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع|دل محمد مصط

4|72o|رهلحس محمد |نور عرفه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o5o|9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود رض| عبــــد |لجو|د ع حسن
ف محمد زكري| |نور مسيل855|64 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرحمه |
ى|263255 علوم بــــنه|يم|ن |لسيد محمد بــــح
معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء محمد |لسيد |م خط|بــــ|339449
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لع| عبــــد|3573|9

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمن|ر محمد عبــــد|لنور محمد|9|28
يم |لسيد عموش4|4277 يم محمد |بــــر| زر|عه طنط|إبــــر|
9o|||5|د|بــــ سوه|ج| حمد محروص طه محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ركو عبــــد | ص|بــــر عبــــد |6956||
|48o24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمود محمد ع
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يف عبــــد |لحميد ضيف637482 تـــج|ره |لزق|زيقحن|ن 
779|2oيم نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد قطبــــ |لمسل ع |بــــر|
5|o|99 طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمحمد حس محمد حسن حس
4|o23| يم عبــــد |لعزيز محمد |د|بــــ طنط|سيف |لدين إبــــر|
|63|o5يم محمد رهه|جر محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه حسن عبــــد |لرحمن ح|مد|68|34|
43oo63|تـــج|ره طنط|ل|ء محمد مصط محمد ج|د
3|524oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد |حمد |لضوى |حمد

63o|5|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيتـــ فتـــ |حمد مبــــروك
4o7443د|بــــ |لم |بــــسنتـــ ع رمض|ن محمد سليم|ن|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنسمه عزتـــ |لكيل| |لسعيد |لبــــيط|ر5|6978
يم عز |لعربــــ274578 ندستـــ حلو|نمنه ممدوح |بــــر|

ى35967 رهول|ء محمد ه|رون حس بــــح د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــرو|ن |حمد مصط |حمد |لسيد447534
تـــج|ره دمنهورمحمد حمدى |سم|عيل محمد2|5232
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمينور| |لسيد محمود عبــــد|لحميد |لحديدى479229
ندستـــ |ل|سكندريهح|تـــم محمد مغ|زى لبــــيبــــ |لنج|ر526922
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|يدي حمدي محمد |لجيو 357275
8o4729رتـــ|مريم ه| مش عبــــد|لنور قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروضه ع|دل فتـــ عبــــد|لر|زق248847
62272o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|ء رض| محمد |لبــــسيو |لعو
بــــتـــ88|354 |د|بــــ بــــنه|نور| ن|در |لبــــي و
علوم كفر |لشيخمصط ر|فتـــ مصط ر|غبــــ438786

حقوق |لمنصورهعبــــد | |حمد عبــــد | محمد45369
تـــمريض ع شمس بــــسنتـــ ممدوح محمد عبــــد |لحكيم39823|
32424o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد مجدى ع عبــــد
43883o كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن |لسعيد عبــــد |لعزيز أم
ف |لسعيد محمد768432 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ي |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم رش|د |لسيد ع حسن4|7792
رهيف جم|ل |لدين مع|ذ حس|ن234835 علوم |لق|
زر|عه |ل|سكندريهحمد محمد محمد محمد رح|بــــ|977||5
طبــــ ع شمسنرم خ|لد |لسيد |حمد|282|3
8o792|ف محمد طنط|وي فنون جميله فنون |لم |منه | |
|5ooo4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ء |لدين |مجد مصط خليل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى ع|دل |حمد عبــــد |لعزيز8|237|
4857|oحقوق |ل|سكندريهنرم رفعتـــ ج|بــــر حميدو ع
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيح أحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح أم 424977
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمود سيد صل|ح ع حج|زى268|35
رهسهيله |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز65785| حقوق |لق|
89684o  يم عبــــد|لرحمن سليم|ن علوم ري|ضتـــ سوه|جمروه |بــــر|
5o6349يم عبــــده عبــــد | محمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخ |تـــ |بــــر|
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4284ooطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخف|طمه |لسيد محمود |بــــو |لمك|رم
5o9835تـــج|ره دمنهورمحمد ج|بــــر ر|تـــبــــ مر دميس
ف |لحف محمد ع|68694 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ع |ء |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عل| ح|زم عبــــد|لمنعم محمود276946
475|o3د|بــــ |ل|سكندريه|فيبــــرو | عم|د فوزي قلتـــه عبــــد |لمسيح
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء |بــــو |لعل| محمد محمد جميل473||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رضوى إيه|بــــ محمد عبــــد|لسل|م483227
6|94o7ندستـــ د |طمحمد مسعد محمد شح|تـــه
232435| تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه صبــــرى محمد عبــــد|
78|o32تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعمرو محمد حس |سم|عيل
تـــج|ره |سيوطم|رين| ع|طف ك|مل متـــى 56|878
ر ح|مد عبــــد | عي436933 طبــــ |ل|سكندريهوف|ء م|
د|بــــ دمنهور|ند| |سم|عيل ه|شم ق|سم499949
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط من |لحسي فر|ج726|25
232|4oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط محمد لط محمد عبــــد|لرحمن

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحل عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز8|364
علوم ري|ضتـــ حلو|نش|دى محمد جم|ل |حمد7652||
يم محمد8|6269 د|بــــ |لزق|زيق|د|رين ط|رق |بــــر|
35|8o4 تـــ م محمد مصط طبــــ حلو|ني|سم خ
3|8257| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندرو مل|ك فه ذ
2|3o77|ف عبــــد |لرؤوف محمد زيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريه|م |

ف |م محمد52585 ندستـــ بــــ سويفمريم |
433o27بــــى طبــــ طنط|نور|ن |حمد عبــــد |لرحمن |لذ
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عمرو ي| فتـــ محمد83||75
د|بــــ ع شمس|وف|ء حس |حمد ع حسن35497|
ه |سم|عيل مختـــ|ر عتـــيم252648 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم
779o95ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وى |ر ع محمد محمد ع.
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوئ|م وليد محمود محمود حطبــــ777454
د|بــــ ع شمس|مريم ه| حن| نسيم87|5||
ره|يم|ن صبــــرى عبــــد |للطيف |حمد|754947 ثــــ|ر |لق|
52|8o3|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|دع|ء ع|طف حمد عبــــد
2368o4وف|تـــحبــــيبــــه |حمد محمود |لسيد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
529473| معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد مر عبــــد |لجيد شعبــــ|ن مر
6o7794 تـــج|ره طنط|نور|ن عبــــد |للطيف منسوبــــ عبــــد |للطيف
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور حس|م عبــــد |لحميد سليم|ن682398
76574oنوعيتـــ بــــور سعيدد |نه |كمل كم|ل ك|مل
ه3664|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد ح|فظ |لسعد محمد أبــــو خ
7o9327 |ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حس|م |لسيد محمد محمد غ ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فرج حس رضو|ن||49|7
7o5928 ر |لسيد |لش|ذ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوليد رض| ط|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عو|طف محمود |لسيد محمود عفصتـــ437|27
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752o55طبــــ بــــيطرى بــــنه|عمر عبــــد | معتـــصم محمد نو|ره
5o4396علوم |ل|سكندريهي|ر| أس|متـــ أحمد |لسيد |لجزيرى
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عم|د ع سيد|357872
ندستـــ |ل|سكندريهنوره|ن رمض|ن عبــــد |لعزيز محمد فضل 479936
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حس سعد محمد عبــــد| ضوه357544
8o4|86|حتـــ وفن|دق |لم |يه محمد |حمد محمد| 
يم|633529 ه محمد عبــــ|س محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|م
7o8oo|تـــج|ره طنط|محمد ع ع عيد ع |لسيد

تـــربــــيتـــ |لفيومخلود جميل محمود عبــــد |لعليم69492
45o4o7ندستـــ طنط|ع|صم عبــــد|لحميد عبــــد|لعظيم |لهبــــي
43o|83|تـــج|ره طنط|بــــتـــه|ل مجدى محمد مبــــروك
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن ع|طف عبــــد|لرؤف حس محمد79|483
|5|o68لسن ع شمس|م محمد ع عثــــم|ن
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمرو |لسيد |لمغ|ورى محمد |لنج|ر683782
يم عك|شه 897539 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر ي| |بــــر|
842o6||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |حمد محمود عبــــد
يم |بــــوغر5443|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لدسو محمد |بــــر|
877o|3  |تـــربــــيتـــ |سيوطن|ء س| ج|بــــ | ز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ ي| مصط حف |57|2|
83|3o4ر حنس علوم |سو|نم|رين| مل م|
يم |بــــو |لسبــــح64452| رهمحمود محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسم|ء عثــــم|ن حس ك|مل|57654
3||o5| ندستـــ ع شمسكريم |لسيد محمد محمود محمد |لسعد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنتـــ | حس عبــــد | عبــــد |لحميد مصط |3|475
|2o788يبــــ مرج|ن ره/ري|ضتـــعزتـــ س|مح و إعل|م |لق|
تـــمريض |لم | محمود مشهور لط عبــــد|لغ 3|45|8
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لفتـــ|ح حمدى عبــــد|لفتـــ|ح محمد63422

رهحس محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد47978| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
33o275ورى يم |لج ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق |
يم محمد عبــــد|لل|ه  882826 معهد ف تـــمريض |سيوط جه|د |بــــر|

6o28o|ن| حبــــيبــــ زكري| تـــوم علوم بــــ سويفم
تـــج|ره بــــنه|طه محمود |بــــو|لسعود سليم|ن|5|262
7|2o93تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن فرج محمد خليل ح|ل
ندستـــ ع شمسعمرو محمود ع محمود9|65|2
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم ط|رق محمود محمد837|77

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|ر| بــــهلول محروس ز|يد |لف 42922
394ooرتـــمحمد مديح عبــــد|لحميد محمد ف|يد علوم ري|ضتـــ |لق|

6o6546يم ندستـــ طنط|زي|د خ|لد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء |بــــوبــــكر دويد|ر عيد ع|مر|264249
85749oيم خليل ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم | ممدوح |بــــر|

تـــج|ره ع شمسه|جر ي| سعد عبــــد |لحميد7867|
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تـــ محمد عبــــد|لرؤوف محمد|6|3585 ندستـــ ع شمسم
9|o868|تـــج|ره سوه|ج لطيبــــ حسن |نور |حمد
صيدلتـــ |سيوطمحمد |سم|عيل |حمد عبــــده|82238
معهد ف ص بــــنه|محمد |نور محمد غز|ل287753
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير محمد حسن محمد محمد758277

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدى محمد جمعه محمد |حمد|4299
595o2د|بــــ بــــ سويف|بــــسمه حسن |حمد خليل

2|3|o8ش|م محمد |سم|عيل صقر إعل|م بــــ سويفمريم 
حقوق |سيوطحمد محسن عبــــد|لرحمن م|زن|822777
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمتـــ عبــــد|لعزيز محمد عبــــد |لعزيز483564
|د|بــــ بــــنه|حمد ط|رق |م|م |حمد |لعدس|475|33
يم محمد2|75|3 د|بــــ حلو|ن|عبــــد| |حمد |بــــر|
345o67د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جه|د محمد ر| عبــــد|لعظيم بــــريك
5o43|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهروضه ع ح|مد رضو|ن متـــو
ر697998 معهد ف تـــمريض |لمنصوره د| | ه|شم عبــــد |لعزيز |لسعيد ز|
4479o4كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفد| | م|جد عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه
يبــــ |حمد عجل|ن39|624 معهد ف ص بــــور سعيدعمر جم|ل و
رهطه محمد طه بــــدوى776845 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| ع محمد ع محمد344964
يم عبــــد 634364 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسسل|م عبــــد| عبــــد|لغف|ر |بــــر|
48o376حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد محمود
4o3793تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن عل|ء سعيد عبــــد |لفتـــ|ح
7o3o37ف مح |لدين ح|فظ نص|ر ري|ض |طف|ل |لمنصورهمينه |

رتـــ|ه|جر محمد رجبــــ ج|د66475 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه |لمنصورهعطيه مجدى عطيه |لسعيد جم 687324
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود ط|رق فؤ|د محمد حسن عمر|446473
768o36تـــربــــيتـــ |لعريشد | |حمد يوسف رمض|ن
5o9877تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمصط |حمد خليل محمد |لسيد
ر843866 د|بــــ |سو|ن|ندي محمد عبــــد|لر| ز|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|عيل ي| |سم|عيل |حمد نجيده3|6293
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمدى محمود حمدى محمد سليم|ن752743
ه ص|لح بــــرك|تـــ ص|لح|3|7797 حقوق |لزق|زيقم

رهندى ع عبــــد |لج|بــــر ع25593 علوم |لق|
52oo59د|بــــ دمنهور|ريه|م سعيد محمد د|ود

2|o9oيف ع|صم فريد رهمصط  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
228o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|رين| جرجس وليم مرقص

ره|رين|د فرج حسن |م 6239| عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء سعيد ع |بــــو|لمجد3|2695
يم محمود ق|سم272495 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |بــــر|
8o4947ف عز مرقص علوم |لم |م|ري| |
ى عي |سم|عيل|9|7|75 معهد ف ص |سم|عيليهمل ي
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|59|5oف عبــــد |لبــــ|سط ملك حقوق ع شمسم|ركو |
رهمنه | عص|م ف|روق مصط |95|2 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن عزتـــ محمد |لبــــربــــرى|9|2488
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دير عبــــد |لمنعم ع |لعج 228||4
ف و|صف عطيه و|صف|48535 تـــج|ره طنط|فرونيك| |
م مصط حسن محمد|4|7522 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|د
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــنسمه |س|مه علي |بــــو |لفتـــوح |لسيد264699
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء حمدى عبــــد|لفتـــ|ح سيد صويره348326
حقوق |سيوط لشيم|ء محمد |لسيد ي|س |29|877
يم|62633 حقوق |لزق|زيق |ده محمد |لسيد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عل|ء خلف |حمد سليم|ن222884
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء سيف سليم مر |9477|8
8o223o|لس بــــه ك علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــنطونيوس م|جد و
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم | مرزق عبــــد |لشهيد مرزق بــــش|ى525784

يم عبــــد|لعزيز68668 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممحمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحسن|ء حسن محمد |لزيدى7863|6
4o633o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهعف|ف |لسيد محمد محمد |م
63597o يم حس نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد| محمود |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |فرحه محمد ع محمد8437|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عبــــد|لرحمن محمد بــــل| متـــو||6383
33764o|يم نص|ر |م|م إعل|م بــــ سويفحمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |ء |حمد |لسيد |لص|دق ع|مر356664
يم272356 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عزتـــ حسن |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريو مجدى |نيس عوض |3|64||
7o2427تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــند| خ|لد عز|زى |حمد عز|زى

34o8oيف محمد عبــــد |لجليل رهه|جر  تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنه| صل|ح فؤ|د عبــــد |لسل|م698474
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد سعد شح|تـــتـــ حس |7|542
7oo425ندستـــ |لزق|زيقمحمود عم|د |لطنط|وى محمد
تـــمريض |لم | ك|رم حمزه شمس ز 4446|8
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نستـــ ع|دل د|ود ف|نوس|5363|3
3374ooحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسع|د عبــــد|لوه|بــــ حسبــــ | عبــــد|لسميع
يم حس 757372 معهد ف ص |سم|عيليهنوره|ن حسن |بــــر|
25o889ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مصط حمدى عبــــد|لفتـــ|ح شه|بــــ |لدين
88534o تـــمريض |سيوطعزه محمد عبــــد|لع|ل |حمد

رهخلود محمد |حمد عبــــد |لرحيم|38|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o3o|6|ف محمد حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد |
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد عبــــد |لرحمن محمد ك|مل حموده684872
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ ع عبــــد |لد|يم ع 44762|

6|o3|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م محمد صل|ح ع
45o588د|بــــ طنط|محمود |لسيد محمد ع|شور|
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63|55o|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|يه |حمد عبــــد | ع |حمد
9o2426| معهد ف ص سوه|ج حمد محمد ع|بــــدين عبــــد|لمو
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعل| عبــــد|لع|ل عبــــد|له|دى عبــــد|لع|32666
5|o272|حقوق طنط|حمد محمد تـــوفيق مصط بــــطور
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم | مجدى |نور جبــــره |739|9
يم عبــــد 42685 علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد حسن عبــــد |لعظيم |بــــر|

62|o97ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | محمد محمد |لسعيد جر|د
يم عبــــد |لحميد بــــدر |لدين778932 ه |بــــر| صيدله |ل|سكندريهم
يف75|239 رهمن|ر |حمد محمد محمد  د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد جم|ل عبــــد |لعظيم محمد||78284
4|o745|ل|ل تـــربــــيتـــ طنط||ء ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ن| ع محمود834469
ى|44863 ندستـــ طنط|محمد خ محمد بــــح
|23682| ره|ل|ء عبــــد | |م عبــــد | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يثــــم سم عبــــد|لحميد|632785 تـــج|ره |لزق|زيقحمد 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء |لسيد ن محمد|4|769
32o47رهم|رين| نبــــيل فهيم نسيم صيدله |لق|

6388o4تـــج|ره |لزق|زيقمريم عبــــد | عص|م عبــــد |لكريم |لظو
ه حسن محمد |لسيد||94|7 معهد ف تـــمريض |لفيومم

طبــــ ع شمسبــــسنتـــ |حمد ع مصط 323735
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ميمه عبــــد |لعزيز مر محمد|756748
علوم |لمنصورهم| عبــــد|لمجيد عبــــد|لجليل عبــــد|لمجيد 443595
|4o274تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | |س|مه حليم تـــ|مر
ر عبــــد|لمجيد يوسف353829 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف م|
يم53589| ره| |ده محمود سعيد |بــــر| د|بــــ |لق|
|6o482|يم |يمن |حمد عطيتـــو كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــبــــر|
2569|oى تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنرم بــــدوى |لسيد بــــح
د|بــــ كفر |لشيخ|عمرو محمد عبــــد |لكريم عبــــد |لع|ل مطر5524|4
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد ع عبــــد | محمد رمض|59|64
نوعيتـــ بــــور سعيدمن|ر حسن محمود |حمد769843
4|2o28حقوق طنط|عبــــد|لرحمن عزتـــ محمد |لغني
7o8724|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسل|م |لسيد |لسيد عبــــيد
تـــج|ره ع شمسر| | محمد فتـــ حسن348835
88o886|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط سم|ء محمد |حمد سيد عبــــد|لع|ل
8o87o6تـــمريض |لم | محمود رمض|ن عبــــد|لمحسن محمود
754|2o|تـــج|ره بــــور سعيدل|ء ك|مل |حمد عبــــد|لمجيد
86464o|ر|ء رجبــــ محمود عبــــد|لحميد كليتـــ |لطبــــ بــــقن|لز
4849ooيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيف محمد سيد |حمد خليل |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد حموده سيد محمد835456
ى عمر محمد58|358 تـــربــــيتـــ ع شمسعمرو ي
د|بــــ حلو|ن||ء جم|ل شبــــل |بــــو |لقمص|ن|58465|
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يع42797 |د|بــــ |لم |ض خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو 
نوعيتـــ |لم |ل|ء |بــــوبــــكر تـــوفيق |حمد|858984
د|بــــ كفر |لشيخ|رن| رض| عبــــد|لخ|لق محمد عبــــ|ده8|4382

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــ|سم محمد صل|ح |حمد|5432
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|خ|لد عل|ء خميس عبــــده756|48

6634o|م محمد بــــ| محمود جمعه يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريد لم
ه ط|رق سعيد سيد شلبــــى|223522 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م
5|o472تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل|ء ر|شد يونس رزق
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطر|شد محمد ر|شد خميس  883292
يم|9||335 ندستـــ شبــــر| بــــنه||ء |م|م خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |لسيد عطيه عبــــد |لوه|بــــ|697673
5|o|o2|تـــج|ره دمنهورحمد فرج عبــــد|لر|زق مر عبــــد|لر
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومس|ره عثــــم|ن رش|د |حمد29858|
يم محمد أحمد987|64 تـــج|ره |لزق|زيقمصط |بــــر|
لسن ع شمس|م|ري| س| ري|ض سليم|ن8926||
238o4علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــش|ر محفوظ لط ع

تـــربــــيتـــ بــــنه|ند| سعيد سعد زغلول |حمد س|لم329666
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر ع |حمد ع |لصق|ر57|5|4
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدين| محمد عبــــد |لصمد ع776362
رهف محمد حمزتـــ عبــــد |لستـــ|ر|264|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم محمد عي3478|2  |حه وفن|دق |لفيوممروه عبــــد|لسل|م |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهع ع|دل رجبــــ |لبــــ|ز محمد سويلم698663
يف ع|دل |لشح|تـــ |لطهر| |69354 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهشمس 
يم648|22 تـــج|ره ع شمسمع|ذ عمرو ي|قوتـــ محمود |بــــر|
|42o2|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محمود عبــــد |لمنعم |حمد
رهعبــــد |لرحمن ن| نور |لدين عبــــد |للطيف45262 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|تـــ ع|دل مرزوق محمد|59493

45o778علوم ري|ضتـــ طنط|ن جل|ل سعد |ل|لف|ط
64o36| |ه محمد عل محمد متـــو ش تـــج|ره |لزق|زيقن
2|7973| يف |حمد محمد عبــــد | لسن ع شمس/ري|ضتـــ|منيه 
5oo744تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعو|طف محمود محمد محمود عوض
85|o89ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد حن محمود سيد

266o3تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف خلف تـــ |ن خليل
7o5765تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ه| عبــــد |لعظيم محمود |لمتـــو
43585oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر مصط محمد |بــــو قورتـــ
5|o|67تـــج|ره دمنهورعل|ء ع|دل عبــــد |لجو|د ص|لح
8765o4  صيدلتـــ |سيوطمحمد محمود |حمد محمدعك|شه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ن| عبــــد |لد|يم محمد|772832
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| حس |بــــو |لنج| |لسبــــ 533|43
يم مط|وع|564|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | محمود |بــــر|
8|299oد|بــــ |لم |كريم عطيه ر| عطيه|
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ر عبــــد |لرحمن87532 د|بــــ |لفيوم|م |مجد عبــــد |لظ|
|د|بــــ بــــنه|مل |مر | جل|ل عفي بــــك|ر|338592
9o3524| يبــــ س| معهد ف ص سوه|ج يل|ريه جرجس و
4o2349|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيتـــ حمدى |لسيد  محمد عبــــد |لمطلبــــ
يم عبــــد|لن| سيد825565 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |بــــر|
|6o89oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء |لسيد ك|مل |بــــو |لحسن
|383o3ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمود نه|د محمود عبــــد |لعزيز
يم محمد |دريس493355 لسن ع شمس|ح|زم |بــــر|
4ooo9o طبــــ حلو|نمريم ه| محمد وجدى عبــــد |لفتـــ|ح عز
ش|م حن عبــــد |لمقصود|4863| رهبــــسمه  طبــــ بــــيطرى |لق|
4o3o58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلحس |حمد متـــو حسن |حمد فضل
33o662زر|عه مشتـــهرمنتـــ | حمدى عبــــد|لعزيز محمد
7o9656معهد ف ص |لمنصورهندى صبــــرى |لسيد محمد |حمد
ف جم|ل محمود محمد643439 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه حس ك|مل وي |863465
زر|عه ع شمسحمد م يوسف |لدمرد|ش|343433
|2o226 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمنعم عفي
6337o4|تـــ |سم|عيل |لسيد |سم|عيل لسن ع شمس|م
يم س|لم|328248 يم س|لم |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
64oo54ى محمد ش|م ي نوعيتـــ |لزق|زيقخلود 
معهد ف ص |لمنصورهعف|ف شو محمد |لغربــــ|وى شح|تـــه679727
|ء محمود محمد عبــــد|لرحمن|888698 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |حمد محمد شلبــــى|865|4
5|5o|9|حه وفن|دق |ل|سكندريهفبــــرو | ميخ|ئيل قلي سليم|ن بــــش| 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود عبــــد|لع| |حمد |حمد مرزوق|4|||5
ى |لقمص ميخ|ئيل64|758 ن| لويس ك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم
رتـــ|من|ر محمود عبــــد |لرحيم سل|مه سل643422 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهوف|ء رزق | محمد |حمد قمح7344|5
8994o7|ء عبــــد|لرحمن محمد حسن| معهد ف ص سوه|ج 
4o5874يم د|بــــ دمنهور|رو|ن محمد |حمد محمد |بــــر|
42o277 ف عبــــد|لع| عبــــد|لسل|م تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنور| |
7|5oo6يم محمد عبــــد |لمنعم ق ندستـــ طنط|سل حس |بــــر|
ف فهيم جمعه257548 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د |
3|8o68تـــج|ره ع شمسش|م جم|ل مبــــروك |حمد
5o|634طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم منتـــ |حمد محمد خليفتـــ
ى س|لم حسن ع8853|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ي|سم خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخفوزيه حس|م محروس أحمد |لق| 436963
تـــربــــيتـــ طنط|بــــسمتـــ ع عبــــد |لحميد ع حزين27|||4
يم ر| 827579 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديرج|ء ر| |بــــر|
32oo84تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن محمد سعيد محمد
75o96oيثــــم عبــــد |لعزيز عبــــد|له|دى ندستـــ |لسويسمحمد 

Page 558 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|5|5o3ره|ف|طمه ن| عبــــد |لع|ل محمد د|بــــ |لق|
5o47|9|زر|عه |ل|سكندريهرو|ن ط|رق |حمد عبــــد | عبــــد|لع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن |س|متـــ عبــــد|للطيف ع |لعمورى3383|3
5o55o6زر|عه |ل|سكندريهمحمد حسن ع محمد |حمد
6|o5o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ع محمد محمود ع |لحبــــيبــــى|
تـــج|ره بــــنه||حمد صفوتـــ عبــــ|س |بــــو |لعط|262837
2478oo يم قطبــــ محمد حس يم ع|طف |بــــر| طبــــ حلو|نبــــر|
زر|عه ع شمسعل| حسن ع |لع|يدى322577
تـــ ح|مد حس كس|بــــ|585|34 نوعيتـــ عبــــ|سيهن ن

4o445ر عبــــد|لعزيز |حمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر م|
ل|ل54857| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م|ي| |حمد سعيد 
8o|759علوم |سيوطشنوده عد ونيس حليم
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ن |لسيد |بــــو |لن 4963|4
755|o6د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن حسن حسن مختـــ|ر
85o379تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديوسف محمود حسن محمد
يم |لدسو عرفه|7235|6 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه محمد إبــــر|
يم796|44 طبــــ كفر |لشيخوق فوزى محمد عطيه |بــــر|
86oo95|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد مصط سيد محمد
تـــربــــيتـــ طنط|رح|بــــ صل|ح |لدين |لسيد |بــــو |لعن 68||43
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه ه| عبــــد |لغ محمد ز|يد248447
ندستـــ |لزق|زيقزي|د محمد محمد كم|ل |لدين ع|63835
ش|م عبــــد |لوه|بــــ |سم|عيل47326| رهح|زم  حقوق |لق|
7o2499ق ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحريه|م ع|طف مصط |بــــو زيد |ل
495|o5|تـــج|ره دمنهورحمد |نور زغلول عبــــد|لونيس بــــل|ل
د|بــــ ع شمس|منتـــ | سعيد عبــــد |لعليم ع 892|3|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى محمد |حمد محمود483334
48oo5| ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لمنعم بــــه|ء |لدين عبــــد |لمنعم
42452oد|بــــ |ل|سكندريه|محمود |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لمجيد عيد
علوم |لزق|زيقرض| حميدو محمد عبــــد|لصمد776369
تـــج|ره |سيوطجيه|ن عبــــد|لوه|بــــ رؤوف محمد رمض882722
يم يونس7|3273 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحبــــيبــــتـــ غريبــــ |حمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهيه ن| عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق سل679425
22o|43ف حس سل|م ندستـــ ع شمسحس |
4o65o6يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندي عبــــ|س أحمد عبــــ|س |بــــر|
معهد ف ص سوه|جمحمد عبــــد|لن| حس مهر|ن 84|899
رهض سليم|ن محمد سليم|ن242227 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|حمد محمد عبــــد |لحميد ن |لشعش3795|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم رض| سيد محمد358887
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرض| |لسيد محمد |لسيد |لعو 678752
25o9o9| |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد سعيد |لزرق
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طويد| حس محمود سعد69|8|6
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||9o77ره|ه|جر |حمد محمد عبــــد |لجليل عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفين س| ف|ضل ميخ|ئيل7|595

صيدله |لمنصورهسيف |لدين صبــــرى |حمد ع يوسف675584
ندستـــ بــــور سعيدي|سم مه حل |حمد |لعزبــــى48|2|7
679o88 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد عبــــد |لغف|ر محمد
نوعيتـــ بــــنه|بــــه | |حمد متـــو |حمد263629

7o44|علوم |لفيومدع|ء |لسيد محمد ع
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود |لمغ|ورى محمد محمد عبــــده ند6|7||7
62o58|معهد ف ص بــــور سعيدشيم|ء ن| |لحسي ح|مد |لح|دق
26327oعلوم بــــنه|رضوى |لسيد محمد ص|لح

د|ر |لعلوم |لم |محمد ط|رق حل حد|د23336
496o32تـــ محمد |لسيد |لسيد عبــــد |لجو|د د|بــــ دمنهور|أم
ف محمد بــــدر |لش|ف 68|444 علوم كفر |لشيخمحمد |

د|بــــ |لفيوم|حسن ع جوده ع68288
35572oندستـــ |سيوطس|رتـــ محمد عبــــد|لمجيد فه
7o3622 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل|م مصط عبــــد
يم235843 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله ع|دل جم|ل |لدين |بــــر|
يم خ |9844|5 معهد ف ص |ل|سكندريهخلود رمض|ن |بــــر|
ر محجوبــــ ح|فظ54||23 رهع م| تـــج|ره |لق|
|5957oكليتـــ |أللسن ج أسو|ن ط|رق محمد محمد
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعم|ر ط|رق منصور |لعو|د7687|6
9|o7o5 حقوق سوه|جسل مدحتـــ حن محمد
يم |لسيد |لخلي 429576 تـــربــــيتـــ طنط|كريم ط|رق |بــــر|
77o347صيدله |لزق|زيقمصط محمد |لسعيد محمد عبــــد |لع
45|oo9|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميه|بــــ س| مصط سل|مه
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|نور|ن |يمن صل|ح |لدين |حمد ط|حون329728
د|بــــ |سو|ن|محمد ع|دل محمد عبــــد |لو|حد |حمد688833
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم طه عبــــد|لصمد |حمد863|24
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــ ع محمود محمد9|8423
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |مصط جم|ل محمد محمد محمود44666|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ح |نور محمد عبــــد|لق|در|9|499
معهد ف ص |ل|سكندريهس|ره |حمد محمود محمد |لع|لم9384|5
|د|بــــ طنط|عبــــد|لعزيز خ|لد عبــــد|لعزيز ع |لسيد588|26
فنون جميله فنون |لم |س|ره رفعتـــ محمد ع  76|877
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــح|زم حسيبــــ خليل حبــــي 269932
زر|عه ع شمسغ|دتـــ ربــــيع غ|زي ج|د ند||35488
ر محمد |بــــو|لفتـــوح |لط357632 |د|بــــ بــــنه|كريمتـــ |لط|
763o|6ى يم |لسيد ع |لع نوعيتـــ بــــور سعيدرو|ن |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطس|ره ك|مل عبــــد|لمقصود محمد 879688
نوعيتـــ |لزق|زيقدير صل|ح يوسف عبــــد |لعزيز|78326
تـــربــــيتـــ حلو|نفخر |لدين محمود عبــــد|لمنعم فخر |لدين|9||23
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معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــر| |حمد محمد بــــكر ع297||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن محمد س|لم |سم|عيل س|لم|69555
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن ع شعبــــ|ن عجيبــــتـــ529262
|222o7 رهمحمد عبــــد |لن|فع ن |لدين خري حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسشم| محمد عبــــد|لمقصود حف |لش|9894|2
يم عبــــ|س45|3|2 ندستـــ تـــ.خ|مس نغم عبــــده |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
9o43|8|تـــج|ره سوه|ج حمد محمد ع عبــــد|لح|فظ
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد حس |حمد حس 785932
يم عبــــد |لسل|م سعيد 426365 علوم |ل|سكندريهشيم|ء |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|صبــــ| عبــــد|لغف|ر عبــــد|لر|زق عبــــد|لغف632854
د|بــــ د |ط|حمد رمزى |حمد رشو|ن طه|7|94|6
طبــــ |ل|سكندريهبــــه ع|صم عثــــم|ن بــــدر |سم|عيل426289
773o|o|د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن محمد |حمد جبــــ
3|65o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرح|بــــ مرزوق سعد |لدين مرزوق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد عطيه حسن ع88|526
7o6326ى طبــــ بــــورسعيدنرم صبــــرى معوض معوض |لبــــح
49o929د|بــــ |ل|سكندريه|أيم|ن محمد محمد عبــــد |لرؤوف عبــــيه
7ooo72ف عبــــد |لعليم تـــوفيق ين | معهد ف تـــمريض |لمنصوره ش
كليتـــ حقوق |لم |محمود مح ف|روق محمد855845
يم |بــــو ص|لح سند يوسف9||679 تـــج|ره |لمنصورهمحمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدير فر|ج سيد |حمد2|345|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن ه|دى محمد بــــسيو |757723
75989oيم ص|لح خليل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمريم |بــــر|
ر عبــــد |لحليم محمد محمد698272 تـــمريض |لمنصورتـــ ي|سم ز|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعمر عزتـــ عبــــد |لمنعم محمد775423
ف شعبــــ|ن |للطف|252422 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد ق|سم عبــــد |له|دى ق677553
634oo||د|بــــ |لزق|زيق|بــــ|نوبــــ مجدى ك|مل حبــــيبــــ
8837oo تـــربــــيتـــ |سيوط |ر نش|تـــ حن| حن
تـــج|ره ع شمسمحمد حسن شعبــــ|ن حسن353476
32o8|9د|بــــ ع شمس|محمد حس محمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسه|م محمد |لس|د|تـــ |حمد محمد824||7
ه خ|لد محمد رش|د ج|د|435827 تـــج|ره |ل|سكندريهم
زر|عه سوه|ج | |حمد عبــــد|لعظيم متـــو 875466
6|9o79تـــ محمد أحمد محمد |لشي لسن ع شمس|أم
رهريم خ|لد عبــــد|لحكيم محمد حسن243367 طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسم|زن محمد شلبــــى عبــــد |لعزيز44485|
22|o23تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــغريد حمدى محمد |حمد عبــــد|لرحيم
ره|يوسف محمود عبــــد|لع|ل |حمد |لص4||227 د|بــــ |لق|
876398| طبــــ |سيوط  سل|م محمد |لسعيد مهر|ن ع
تـــج|ره طنط|مؤمن حس |لمحمدى جعفر433359
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صيدله حلو|نندى خ|لد |حمد خليل969|5|
لسن ع شمس|منتـــ | مصط عطيه محمد شعبــــ|ن23958|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طسم| |لسيد رشدي جمعه6524|6
6o|767تـــج|ره طنط|ممدوح محمد زكري| |لمزين
8oo397كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نتـــسنيم |سم|عيل |حمد عثــــم|ن

طبــــ حلو|ندع|ء ع|شور عبــــد |لفتـــ|ح حس عبــــد 46556
د|بــــ ع شمس|م|ري|ن عم|د مق|ر صموئيل38568|
8|4o94ري محمد |د|بــــ |لم |ح|زم ثــــ|بــــتـــ |ل|ز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه حمدى |حمد سيد |حمد63|233
تـــربــــيتـــ ع شمسم مصط محمود محمد355263
|د|بــــ بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لمجيد |حمد333489

|65|oيف رهدير |يه|بــــ مصط عبــــد |لو|رثــــ |ل ندستـــ |لق|
وبــــ عثــــم|ن 894872 تـــج|ره سوه|جمحمد ر|ئد مو
4|o7o2تـــج|ره طنط||ء عص|م |لدين |حمد محمد قنبــــر
د|بــــ ع شمس| |قتـــ |حمد عبــــد |لكريم عبــــد |لسل|27624|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م ن| مو |حمد خف|جه|265994
4||96oيم |لشيخ م عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد |بــــر| تـــج|ره طنط|د
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــل|ء لط محمد مبــــروك|22|335
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم عط| شفيق خليفتـــ 883878
معهد ف ص |لزق|زيقندى حس مو يوسف7|6388
تـــج|ره دمنهوربــــ|نوبــــ |يمن رمزي فه بــــطرس|364||5
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|ل عبــــد|ل محمد |لجندي|8|2542
8o3359حقوق بــــ سويفمحمد حم|ده سعد ص|لح
طبــــ |لم |كريم عم|د |لدين عبــــد|لحميد ع 4447|8
776o9oيم حقوق |لمنصورهمريم جم|ل دسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد حس|م حس ح|مد |حمد س|9|7644

5o883حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفش|دى نسيم عز ش|كر
6o9676يم عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لسمنودى تـــج|ره |لمنصورهآيه إبــــر|
4976o8لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن |م مفرح محمد |لتـــر|س
76o545|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ل|ء ممدوح عبــــد |لعزيز شح|تـــتـــ
7o8985تـــج|ره |لمنصورهم |لسيد |لسعيد |لمتـــو عبــــد |لرحمن
36o599| حقوق بــــنه|حمد محمود مسهل محمود مر
حقوق ع شمسمنتـــ | محمد عبــــد|له|دى ع3328|3
6|64|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محرز ح|مد شوشه
6|o|o2يم |لشبــــر|وى د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لع|ل |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــل|ل عبــــد |لن| |لسيد |لص|يغ5578|6
تـــربــــيتـــ |لعريشد|يه حمدى |حمد رشيد |يوبــــ768226
6|374o|ندستـــ طنط||ء متـــو مهيبــــ عبــــد|لغف|ر بــــخيتـــ
5|3o96نيدى زر|عه دمنهورمحمد ع|دل حميده عطيه 

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد |لرحمن نور |لدين جم|ل |لدين حسن5||54
247o|6| |كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد سعيد محمد نعيم |لمو
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حقوق |لفيوممحمد جمعه |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ73696
حقوق ع شمسزي|د |حمد سعد محمد حسبــــ |6732|2
2296ooره|ص|بــــرين مدحتـــ سيد طلبــــه د|بــــ |لق|
د|بــــ دمنهور|خ|لد عص|م ص|لح دسو 4||487
رهشه|بــــ |يمن عبــــد|لفتـــ|ح محمود4935|2 تـــج|ره |لق|
23o82|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط عمرو فضل شعيبــــ عبــــد |لعزيز شلبــــى
ه مسعد عبــــد |لسل|م محمد بــــند8|3|77 د|بــــ |لزق|زيق|شه
معهد ف ص |سم|عيليهفتـــ حمدى فه سليم757799
د|بــــ |لزق|زيق|س صل|ح فضل عبــــ|س عبــــ|س6|6439
82579oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــه|جر حمدي محمود حسن
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سعد |نور عبــــد|لر|زق|349586
36o88oتـــج|ره بــــنه|محمد رزق |لسيد جمعتـــ
ندستـــ ع شمسسل |حمد عبــــد | محمد55375|
5o6666| زر|عه كفر |لشيخدير عبــــد |لر|زق عبــــد |لخ|لق عبــــد

56o52يم تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه مصلح عبــــود |بــــر|
ه حس عبــــد|لحليم محمد|4233|9 معهد ف تـــمريض |سيوط   م
45o4o9 يم عبــــد|لمنعم |بــــو ندستـــ |لم |عبــــد|لمنعم |بــــر|
8|338o|حقوق |سيوطيه محمد |بــــوبــــكر |حمد
25|973| طبــــ حلو|نسل|م وليد سعد |لعج
8o9o36ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــطه ربــــيع طه محمد معهد ع| 
268oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــزي|د سم عبــــد|لمنعم خليل
يم رجبــــ محمد477478 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن محمد |بــــر|
|2o94oرتـــ|ن|ن بــــرك|تـــ رودلف مل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهوررحمتـــ حسن عبــــد|للطيف حس حسن4848|5
د|بــــ ع شمس|ر|ن| رض| محمد |لسيد||3543
6o875|ندستـــ بــــ سويفحمد جوده محمدين عبــــد |لح|فظ
3o24||تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |لسيد ع رمض|ن محمد

ف عبــــد|لعزيز يوسف5|3497 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد|لرحمن |
7o2|8||يف د|بــــ |لمنصوره|منيه ع|دل محمود عطوه 
328|o|ندستـــ |لفيوممحمد منصور محمود محمد عبــــد|لسل
يم |ل|شقر7|2689 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نجل|ء ع|دل |بــــر|
7582oo|يم عبــــد تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | ك|مل |بــــر|
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمحمد صبــــ ص|دق مصط 27324|
|4866oزر|عه ع شمسريه|م محسن حل |حمد محمد
5|o286تـــج|ره دمنهورخ|لد ج|بــــر عبــــد |لعزيز |لسيد
9o|746 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم لط ع|طف جبــــره
ليل7234|4 يم عطيه  تـــج|ره كفر |لشيخف|رس بــــسيو |بــــر|
حقوق |لمنصورهيه حن محمود |لسيد|9987|2
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد طه محمد مختـــ|ر عبــــد |لفتـــ|ح38|6|6
ندستـــ طنط|حمد سم |سم|عيل |لحطيم|69|268
تـــج|ره |لمنصورهبــــ|سم |حمد محمود فريد48|679
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علوم بــــ سويفص|ف |ز مختـــ|ر قر فرج ||5489
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء ط|رق عبــــد |لعليم |لسيد محمد689596
ندستـــ بــــور سعيدمه|بــــ سعد ف|روق |بــــو زيد محمد |لعطوى9793|6
معهد ف ص |سو|نسحر عربــــي ح|مد |حمد845789
معهد ف ص |سو|نسم|ء عبــــد|لر| ربــــيع قن|وي|846293
يم |حمد سعد |لدين عبــــد639899 تـــج|ره |لزق|زيقل |ء |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم |حمد مهدى حسن عمر52|343
829|o7 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ح عبــــد|لنعيم رشيد مو
436o2oزر|عه |ل|سكندريهنسمه محمد محمد |بــــو عيد
9|o8|4 ندستـــ سوه|جدير محمد محمود |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد ممدوح |حمد حسونتـــ||52963
6o|776|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء ع|دل محمد بــــدوى
طبــــ |ل|سكندريهمو | ه| محروس |لش|بــــورى72|439
ره|عبــــد|لعزيز كرم عبــــد|لعزيز سعد|32543 ثــــ|ر |لق|
287o59|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوم|ء ك|مل |حمد |لنورى
د|بــــ |سو|ن|يري م|جد بــــرسوم بــــولس|354275
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهإسل|م محبــــ محمد محمد|لبــــن|5|6236
ندستـــ |لسويسرنيم |لسيد عبــــ|س محمد سليم763367
يم |حمد |بــــو |لليل276326 د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن |بــــر|
|65o65زر|عه ع شمسعل| |سم|عيل عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لونيس
5o7835تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمنتـــ| محمود فوزى محمد
يم |حمد225|63 علوم |لزق|زيقرح|بــــ |حمد |بــــر|
64o55|يم |حمد محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عل|ء يوسف فتـــ يوسف9864|
26235o| |د|بــــ بــــنه|حمد عبــــد| محمود عبــــد|
52|85o|زر|عه طنط|ريم كرم عبــــد|لق|در عبــــد

545o3ندستـــ بــــ سويفمحمد جم|ل طنط|وي محمود
يم|33228 نوعيتـــ بــــنه|ل |ء |حمد محمد زيد|ن |بــــر|
|29|o7تـــج|ره ع شمسمحمد حس عبــــد |لكريم سل|مه
د|بــــ دمنهور|يح فتـــ محمد أبــــو |لمك|رم493522
تـــمريض كفر |لشيخم| عبــــد|للطيف محمد |بــــوشعيشع ع443835
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد محمد ع محمد ش|بــــور528378
7o7399|د|بــــ |لمنصوره|م| حمدينو ح|مد محمد

|8o22| وف|تـــحمد محمد |بــــو|لفضل عبــــد |لغ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يف محمد |لهجر323739 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسد | 
4o94o3|د|بــــ طنط|حمد رمزى محمود شلبــــى|

يم48|9| حقوق بــــ سويفعمر خ|لد مصط |بــــر|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمريم محمد رفعتـــ محمد بــــيو625334

ره|نور| محمد حسن حس 6|43| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد مصط محمد مو محمد|2|779
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم روي|ن |لم|ظ نسيم23|229
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د|بــــ |سيوط|عزه |حمد عبــــد|لجو|د سليم|ن 885834
 |حه وفن|دق |لفيوممحمد عم|د عيد رمض|ن6738|

د|بــــ حلو|ن||ء |حمد عبــــد|لحميد محمود|236252
ندستـــ حلو|نمحمود محمد حس |حمد44268

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرحمتـــ محمد |سم|عيل |لسيد عطيتـــ72|6|4
4o859|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مرثــــ| بــــولس رض| بــــولس عزبــــ
4525o|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعمر خ|لد عبــــد|لحميد |بــــو |لعط| حج معهد ع| 
698o2o معهد ف تـــمريض |لمنصوره ر| | |بــــو|لعط| عبــــد |لغ محروس حس
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمرو|ن معوض رش|د عوض |لسيد685|48
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيه ه|رون |لسعيد مختـــ|ر |ل|م|م |لسحي 784||7
85937o|بــــه صيدله |ل|سكندريهبــــر|م ن|جح رمزي و
83693o نوعيتـــ قن|ي|ر| |ل|م |حمد |ل|م
7oo892تـــج|ره بــــنه|رض| عبــــد |للطيف |لسيد |حمد |سم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود ط|رق محمد |لمر عبــــد |لع73|694
47923o ندستـــ |ل|سكندريهندى عل|ء محمد حسن |حمد مصط
يم |بــــوجمعه|42|623 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن رؤوف |بــــر|
2|6o26حقوق حلو|نمر|م ط|رق مصط محمد ص|لح |لجندى
د|بــــ حلو|ن|سل يح سيد مر |لسيد38526|
6|263o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |يمن منصور محمد |بــــودومه
49442o|ف محمد عبــــد|لعزيز ن |د|بــــ طنط|محمد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لحميد نجيبــــ عبــــد |لحميد |لمك|32|45
6|65o|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد ي| |نيس شبــــ|ره ل|
رهنسمه |حمد سيد عبــــد |لبــــ|سط48782| صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|مه |حمد عبــــد |لحميد محمد مر786826
49oo|5ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمتـــ ج|بــــر خليفتـــ ح|مد ع
32|84o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء |حمد محمد مصط

ندي |لبــــدرشي 46369 ندي  رهمحمد صل|ح  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
49o732تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدى مجدى حسن |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنسمه ح|رس عوض بــــسيس  896952
ر زقزوق772972 تـــج|ره ع شمسمحمد |يمن محمد عبــــد|لظ|
رهحن طه محمد عبــــ|ده2963|2 علوم |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|ح|زم |حمد وسيم تـــوفيق|47967
رهد | فتـــ عبــــد |لعزيز |حمد778399 د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدلتـــ |سيوطرحمه محمد مصط قطبــــ 877444
حقوق |سيوطمحمد ع ر|شد ه|شم 3426|9
د|بــــ كفر |لشيخ|دير محمد |لسيد محمد بــــدوي8598|4
ش|م |لبــــسطوي |لغريبــــ|644|68 ندستـــ |لمنصورهحمد 
معهد ف تـــمريض |سو|نلحسن محمد حس| محمد|847888
85272o|نوعيتـــ |لم |سل|م محمد عبــــد|لغ محمد

6263o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن يح عبــــد | مصط
79|o45| زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمود بــــكر عبــــد |لحميد عبــــد |لع|ل
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صيدلتـــ |سيوطمحمود محمد محمود ح|مد |389|9
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم عد بــــش|ى جرجس44733|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء صديق |بــــو|لحمد |حمد|922768

4945oيم ف كم|ل |بــــر| تـــج|ره ع شمسس|ره |
صيدله ع شمسعبــــد|لرحمن رأفتـــ ح|مد فر|ج2429|2
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ ه| حل مد 38472|
يم منصور محمد عيد36||35 د|بــــ ع شمس|ه|جر |بــــر|
6o8428يم يونس ر إبــــر| تـــج|ره طنط|مروه م|

يثــــم عبــــد|لمنعم عطيه||87| رهي|ر|  علوم |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد حف ||2462
499o53|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء محمد زكري| عبــــيد
434o6|ن| طلعتـــ منصور |لمشتـــو تـــربــــيتـــ طنط|م
ي محمد محمود827252 تـــج|ره |سيوطمحمد |لنم
7o66o5صيدله |ل|سكندريهي|سم سم عبــــد |لعظيم عرف|ن
6272o8د|بــــ |لزق|زيق|وف|ء صبــــرى فتـــ |لسيد شكر
68679oتـــج|ره |لمنصورهمحمد عم|د |لدين |لبــــ|ز مصط ج|دو
6o8|29يم زر|عه |لمنصورهمريم خ|لد مصط |بــــر|

|77o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمعتـــز |كرم حل بــــريقع
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عص|م سيد ج|د محمد56349|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيشوى عزيز فوزى عزيز245868
د|بــــ ع شمس|حمد |بــــو |لق|سم سيد حس سليم|ن37783|
526o86ندستـــ |ل|سكندريهعمرو عص|م رفعتـــ عبــــد|لمقصود
632o7oتـــج|ره |لزق|زيقه|جر عل|ء صل|ح |لدين عبــــد|لنبــــى
نوعيتـــ |لم |دين| محسن ي محمد4663|8
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسه محمد عبــــد |لسل|م محمود عطيه437942
4|o2o2|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى فؤ|د ق|صد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرحمه محمد حسن محمد حسن782765
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | مجدى مصط حسن32824|
يف فوزى عي336337 تـــربــــيتـــ ع شمسفيبــــى 
85739oتـــج|ره |سيوطمحمد ع فو محمد
84622o| تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن عبــــد|لصبــــور |حمد ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عم|ره2|29|2
689o23يم عن|ن يم |حمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد |بــــر| م |لع| 
يل ج |لزق|زيقل|ء وليد محمد عبــــد|لسل|م |لشيتـــ| 8|26|6 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
وف|تـــسل |حمد محمد مغ|ورى39626| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهنسمه محمود محمد محمود27659 تـــج|ره |لق|
83359o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمود محمد |حمد
رهمريم ي| |حمد منصور حم|د6394|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
26577o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود حس ج|د
77o5|9ف فتـــ سليم|ن |لحمل|وى وف|تـــمؤمن | معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
53o354|ندستـــ |ل|سكندريهقتـــ شعبــــ|ن محمد عوض |بــــو |حمد
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8o7655| ه رمض|ن شعبــــ|ن عبــــد| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
رهدين| ع غريبــــ |حمد ع|3723 تـــج|ره |لق|

 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــذي|د فوزى عبــــد |لعليم عبــــد |لعزيز625|76
يم  نو782794 علوم |لزق|زيقمهر|ئيل فهيم حم|يه جرجس |بــــر|
5|o337زر|عه دمنهورمصط محمد فوزي حس  سليه
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |د | ع|طف محمد ع محمد|77736
د|بــــ |لمنصوره|تـــقوى مختـــ|ر عبــــد |لع|ل عبــــد |لوه|679426
4o47||يم |يوبــــ حقوق |ل|سكندريهمحمد ن |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري|تـــ نش|تـــ ص|دق ر| |3|26|3
تـــربــــيتـــ دمنهورعل| محمود ص|بــــر محمد |حمد522323
4o5574ش|م محمد ن|صح |حمد جبــــر تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين 
8353o2 فنون جميله فنون |ل|قوق مجدي ز مصط
ندستـــ أسو|نحمد منتـــ |حمد محمد|865677
يم ع|مر693|62 م |لسيد |بــــر| معهد ف ص بــــور سعيدأمل أد
حقوق |لمنصورهمحمد ثــــروتـــ عبــــد |لحليم |لدسو |لكندوز677867
527o84ندستـــ |سيوطمع|ذ |س|متـــ سيد حسن
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشج|ن |حمد حس حس ||86329

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــل|ء ع محمد عمر|48899
3|387oتـــج|ره ع شمسفري|ل ط|رق فتـــح | عبــــد|لغف|ر
تـــج|ره بــــ سويفنوج| صموئيل ليشع نصيف5744|8
تـــ |يمن محمد ح|مد محمد عبــــد|لغ 332289 تـــربــــيتـــ بــــنه|ن
25554o|يم بــــكر يم عص|م |بــــر|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــر|
7o5637يم محمد |لبــــر معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد محمد |بــــر|
5o|3o7|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد ش|كر فتـــ ف|يد
تـــج|ره |لمنصورهدى عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد درويش675839

25o34ه |بــــوبــــكر حد|د |بــــوبــــكر ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|من
ندستـــ بــــ سويف|ء محمد عيد مصط |3|847

رهسل |حمد صل|ح محمد خليل23825| تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون |لم |وس|م ر|فتـــ معوض |حمد528|87
35952oتـــربــــيتـــ ع شمسبــــوتـــ|م | صموئيل ميخ|ئيل صبــــري
4|2||o د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لق|در محمد خ|
رهمحمد |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمو234855 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسمر صبــــح |سم|عيل ز|يد صبــــح6838|4
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد | |حمد سع|ده3||479
يم مو422525 صيدله |ل|سكندريهندى محمد |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقدين| ع بــــكر بــــكر |لسيد635379
وف|تـــيوسف محمد عبــــد|لعزيز ع267922 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
صيدله |لزق|زيقرن| رض| |لسيد سليم|ن عطيتـــ776799
يم|775993 د|بــــ |لزق|زيق|منيه تـــوفيق محمد فتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جفرحه عبــــيد ك|مل حسن 984||9
3447o4لسن ع شمس|منتـــ | محمد محمد فرح|ن صدقه
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء |حمد عبــــد| |حمد عبــــد|6967|4
تـــج|ره بــــور سعيدغ|ده محمد يوسف |حمد |لبــــحرى765932
ندستـــ بــــور سعيدتـــسنيم ي| محمد |لدمرد|ش755323
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء سعد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لمقصود ن |37|42
معهد ف ص بــــور سعيدط|رق عزتـــ محمد حبــــي 5837|6
4|4oo|د د رتـــ|م|جده ي| محمد  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
27722oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| يح فتـــ |لسيد |لحد|د
ى482962 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمن|ر ط|رق |سم|عيل ع محمد |لبــــح
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشمريم محمد عبــــد |لرحمن محمدعثــــم|ن767927
طبــــ ع شمسوق صل|ح |حمد |لص|وى محمد63298|
د|بــــ |سيوط|زي|د عبــــد|لح|فظ عبــــد|لموجود عبــــد875542
6o7336 |حقوق |لمنصورهجيه|ن جم|ل |لسيد |لرف

يم محمد36443 ى |بــــر| رهن| |لنم علوم |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهيح عي بــــدوى عي عي25|482
22o876ره|حبــــيبــــه ربــــيع عبــــد|لرؤف عبــــد|لسل|م د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|جد |نه بــــ|نود صليبــــ بــــ|نود 965||9
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | خ|لد |حمد محمود54342

ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه |حمد عوض عبــــد |له|دى36|698
6o4o77ر كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــسيف مصط |سم|عيل عطيه ز|
وف|تـــمحمد خ|لد |حمد عبــــد |لوه|بــــ7757|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لعزيز |سم|عيل |لبــــط39336

رتـــ|ول|ء عبــــد|لخ|لق محمد عبــــد|لخ|لق بــــدوى774|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله ع شمسحمد عم|د سيد قطبــــ|24929|

ر ح|مد7368| رهمحمود محمد ط| تـــج|ره |لق|
يم67||69 زر|عه |لمنصورهبــــه |حمد محمد |بــــر|
4o5346تـــج|ره كفر |لشيخرو|ن كريم ص|لح بــــحر جبــــريل
يم |حمد سل|مه688643 تـــربــــيتـــ |لمنصورهد| | رمض|ن |بــــر|
وف|تـــيوسف و|ئل |حمد |لسيد26654| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم محمود |بــــر4|24|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــس|رتـــ عبــــد|لنبــــى |بــــر|
8483o9كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمحمد عل|ء |لدين عبــــد|لمجيد ج|د
معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر عمر |حمد عمر 889673
856o63|معهد ف تـــمريض |لم | |ء ربــــيع حسن محمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد عل|ء سليم|ن عبــــد |523798
رهنطونيوس عم|د |نيس ميخ|ئيل|6233|| علوم |لق|
7646o6تـــج|ره بــــور سعيدس|مه ي| محمد محمد ع |لسيد

53652| تـــمريض  بــــ سويفل|ء ربــــيع خليفه عبــــد |
33o544يف حس ع محمود عوده صيدله |لزق|زيق|ء 
يم ج|497337 تـــ |لسيد فتـــ ح|فظ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىزينبــــ عبــــد|لصبــــور عط| بــــغد|دى8|2734
د|بــــ |ل|سكندريه|رتـــيبــــه |حمد ز محمد425552
|د|بــــ طنط|مؤمن عص|م ص|بــــر متـــو3823|4
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كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشعبــــد|لرحمن عل|ء |لدين صل|ح محمود343896
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نوره|ن محمد عبــــد|لرحمن بــــيو 8|3398
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|خلود ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح جمعه ع675888
2568o2|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم|ن جم|ل محمد عطيوى
علوم ج|معتـــ د |طمحمود |لسيد حمزه محمد خ 235|69
يم مدحتـــ محمد حسن|459|22 د|بــــ ع شمس|بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميوسف فوزى |لسيد فرج276794
يم |سم|عيل |لزعره9964|4 تـــج|ره كفر |لشيخعزتـــ محمد |بــــر|
ر سيد محمود عرفه|34888 م م| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن
د|بــــ ع شمس|جنتـــ ممدوح ي حف 358653
يم |حمد |لسيد محليس||34|27 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم | حمد بــــدر رمض|ن عبــــد|لمعتـــمد|883735
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع عنتـــر خ |375|45
48942oه تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن عوض سلومتـــ يوسف |بــــو كبــــ
53o39oد|بــــ دمنهور|من|ر بــــكر محمد غر|بــــ
62o273معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد | محمد عبــــد |لحميد |لج|بــــرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجم|ل ع|دل صبــــرى مرج|ن سعيد|67779
7o6|38ري|ض |طف|ل |لمنصورهنور| صل|ح عمر |لش|ف
حقوق |لمنصورهيه نج|ح |حمد |ل|ل |699779
49o|o3|يم بــــدر حقوق طنط|ل|ء سعيد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومتـــسنيم ع|صم عبــــد|لخ|لق |بــــو|لمع|249565
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد سيد صبــــرى |لسيد342527
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعبــــ محمد عبــــد|لعزيز |بــــوط|لبــــ8|2695
8o4544تـــربــــيتـــ |لم |س|ره جرجس رزق  |د
35666oتـــمريض بــــنه|شهد |حمد |لسعيد عدروس
ه عبــــد |لوه|بــــ |لسيد حسن مسعود786334 حقوق |لزق|زيقم
77793oيل ج |لزق|زيقي|سم |لسيد طه يونس ع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o|o54ندستـــ طنط|حس|م حسن |سم|عيل |بــــو عمر
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمتـــ سعد عبــــد |لمنعم محمود483562
7oo387يم د|بــــ |لمنصوره|مروه نبــــيل ري|ض |بــــر|
|5442oره|ش|م رض| عبــــد |لشكور عبــــد |لمجيد د|بــــ |لق|
49279oحقوق |ل|سكندريهشو سليم|ن |لسيد محمود سليم|ن
4593o9طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حس عطيتـــ عبــــد|لغف|ر
7o3838ره|نوره|ن حسن محمد |له|دى عبــــد |لعزيز عم ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره بــــ سويفدير جم|ل محمد حسن858954
34|2oo|ندستـــ شبــــر| بــــنه|ط|رق |حمد |لبــــدوى |حمد عبــــد|لبــــ
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمن|ر محمود عطيه محمود  877366
4899o9تـــ عمرو فتـــ ع |لدسو |لديبــــ تـــج|ره |ل|سكندريهن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن عم|د محمد طه258444
3||7ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس سيد عبــــده محمد عبــــده
6o866معهد ف ص بــــ سويفمحمد منصور عزوز ع
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ف |حمد طه  55|879 ندستـــ |سيوطمصط |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء ع |حمد محمود||8|783
7o7||8حقوق |لمنصوره محمد زيد|ن محمد |لسيد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدد | محمد |حمد ن |حمد حسن |لبــــ763222

6o7o9لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد |لرحمن محمود حسن ع
يم عبــــد|لجو|د|259433 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن صل|ح |بــــر|
5259o5|تـــج|ره طنط|حمد محمود عوض محمود
ف ن|صف عبــــد| مغربــــى255357 لسن ع شمس|يم|ن |
882o83  كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد محمود محمد عبــــد|لكريم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف و|ئل محمد |صل|ن2732|3
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه رضو|ن |حمد عبــــد |لبــــ| |48366
يم |حمد |لمقدم352666 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد| |بــــر|
88o||5  صيدله |ل|سكندريهس| ع|طف  |د خله
حقوق ع شمسجوزيف نعيم ن|شد ع|زر5362||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن محمود محمد عبــــد |لمجيد526233
يم |لسيد فرج|339942 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مجدى |بــــر|
زر|عه مشتـــهرحمد حم|ده |حمد عبــــد|لفضيل|2|2265
22o22oحقوق ع شمسعمرو حس|م عبــــد|لعزيز محمد
طبــــ بــــيطرى دمنهورمع|ذ عبــــد|لجليل محمد عبــــد|لجليل محمد|286|5
8o77o7|حتـــ وفن|دق |لم ||ء محمد محمد عبــــد| حسن| 
يم سليم|496999 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر رمض|ن محمد |بــــر|

يع|48798 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء ه| |حمد |بــــو
6o4633|ش|م عزيز ذ عزيز تـــربــــيتـــ طنط|يري 
22oo34ره|دير ي يونس عبــــد|لع|ل د|بــــ |لق|
52o|42|تـــج|ره دمنهورندى محمد ك|مل ك|مل |بــــو |لعل
ن| مصط |سم|عيل محمد |لشيخ يوسف|43678 حقوق طنط|م
85o374تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمود محمد ع سيد
9|o|95 صيدلتـــ سوه|جر| و|ئل |ي | يوسف
778o83د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد |لغ عبــــد |لمع محمد
تـــج|ره دمنهوريوسف خ|لد عبــــد |لحليم مر484477
9o8554 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن ن| عبــــد|لرحمن محمود

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد| طه شح|تـــه خ |6346
ندستـــ ع شمسحبــــيبــــه محمد |حمد محمدين|3998|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد صل|ح عبــــد |لعزيز |م|م حسن|422|68
4492o||ندستـــ طنط|م ك|مل كم|ل غبــــري|ل
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|حمد حس|م |لل| عويضه|9|4|43
22o76|| يم |لش|ف فنون جميله عم|ره ج حلو|نيل|ف محمد |بــــر|

72o|6معهد ف تـــمريض |لفيومر| | محمود |لسيد غنيم
د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد عطيه تـــوفيق|439|64
تـــج|ره |سيوطمصط ك|مل كم|ل ك|مل 3|8858
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مه| رجبــــ حسن محمد4782|8
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد مصط ع محمود58783
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد بــــدوى حس|ن محمد ط|يع6|4957
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود حسن عبــــد |لعزيز||75594
يم|755559 ندستـــ |لسويسلسيد محمد |لسيد |بــــر|

يم عك|شتـــ3|469 رهمحمد س| |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|سل محمد قر محمد4332|

42|85oصيدله |ل|سكندريهعبــــد| عوض سبــــ محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سهيله منصور يم| ن سيد6|483|
د|بــــ ع شمس|تـــسنيم مصط محمود |لش|ف8599||
5o|68o| تـــ محمد تـــوفيق ع علوم |ل|سكندريه|ء س| خ

طبــــ حلو|نرحمه لط كم|ل |لدين محمد324|4
475o|3| تـــج|ره |ل|سكندريهرمزى عم|د سم فرج م
33473oندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد محمود عبــــد|لمغ |لسيد نص|ر معهد |لصفوتـــ |لع| 
6|o982ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود محمد |حمد أحمد ز|يد
علوم |ل|سكندريهمحمد س| محمد صل|ح دوريش2694|5
49978o|ء ف|يز عبــــده محمد |بــــو|لعل| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|
85o352 |د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|م|زن محمد سليم جبــــ
معهد ف ص طنط|عبــــد|لوه|بــــ |لسيد عبــــد|لوه|بــــ بــــدر433824
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د رض| سيد |حمد|75293
6938o6تـــج|ره |لمنصورهس|ميه |حمد |حمد |لسيد قشتـــى
5|27o3علوم دمنهورمحمد ع فتـــ مر|د س|مون
827o96| فنون جميله فنون |ل|قل|ء محمد حس ع
645o68|يم جورج |لبــــر|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|نوبــــ |بــــر|
صيدله ع شمسندى محمود |حمد |لسيد|34592
تـــج|ره سوه|جرن| ع ج|بــــر طه24||84
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد سل|مه عبــــد|لفتـــ|ح خميس||6|26
لس شنودى قديس ن|روز 2|9||9 حقوق سوه|جك
42o775| د|بــــ كفر |لشيخ|جم|ل ه|دى محمد |حمد عبــــد
||8o5|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|رين| جورج صبــــ ك|مل
د|بــــ |سيوط|يوستـــ | عم|د ممتـــ|ز صليبــــ  877237
5|69o7و|ش عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحن|ن |لشح|تـــ حم|دتـــ محمد 
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنتـــ | عبــــد | معوض عبــــد |لسيد فرج675|5|

معهد ف تـــمريض |لفيومسل|م رمض|ن سعيد محفوظ|592|7
طبــــ |لم |خلود فتـــ ع محمد8||854
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد حسن حمدي ح|فظ|2||334
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط س| عبــــد|لرؤوف محمد4963|3
تـــج|ره |ل|سكندريه |بــــو زيد مصط |لعم|وى6|4229

معهد ف تـــمريض |لفيومف|رس ط|رق عبــــد|لمنعم عرفه عبــــد|9|874
تـــج|ره بــــ سويفمك|ريوس حن| بــــقطر شلبــــي546|82
64o855ندستـــ |لزق|زيقيمن |لسيد محمد عبــــد |لرحمن سيد |حمد
854o22 د محمدربــــيع شح|تـــه تـــو |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|
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كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويف|ء فرج محمد فرج|62878
رهندى فتـــ ز عبــــد|لوه|بــــ43486 تـــج|ره |لق|

5o7o23 د|بــــ |ل|سكندريه|خلود وليد عثــــم|ن |حمد مر
تـــج|ره |لزق|زيقنبــــيل جم|ل عبــــد |لن| محمد |بــــو |4|7754
ه محمد نظ |حمد|836544 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
يم |لصعيدى4|2562 طبــــ |سن|ن طنط|سم|عيل عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
7o8766تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــل|ء ع|دل |لبــــكرى |لسيد ع |لخمي
تـــج|ره بــــنه|مصط رض| محمد ه|شم353822
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جحسن عبــــد|لرحيم سعيد عبــــد|لبــــ|سط 899258
تـــج|ره طنط||لسيد مصط عبــــد |لعزيز |لسق|2224|4
يف سعدزغلول أحمد عبــــد |له|625436 حقوق |لزق|زيقنغم 
26o9ooتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره سعيد حد|د |سم|عيل 

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم||ء عويس قر |حمد|3|697
7o355o|بــــه سليم|ن يم و علوم |لزق|زيقيري |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد فرج |حمد |سم|عيل محمد|76257

حقوق بــــ سويفيتـــ عبــــد |لرحمن قر |م |386|5
69347oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــوق خ|لد |لسيد |لدج|ج
85o438 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمروه حل حس ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمه| عزتـــ |حمد ج|د |لربــــ |88599
لس صفوتـــ جورج تـــوفيق7898|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|سيف |لدين |يه|بــــ محمد محمد  | 362|22
4|54o7تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيوسف عم|د ع|رف ع|رف حج|زى
يل ج |لزق|زيقتـــ |لسيد محمد محمد عشو2557|6 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
429o2|يم |لشن يم فتـــ |بــــر| نوعيتـــ طنط|سم|ء |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعمر |حمد عبــــد |لستـــ|ر محمد |لعرج|477949
يم ص|لح شلبــــى369652 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد ع|دل |بــــر|
د|بــــ ع شمس|زي|د عمرو محمد محمد محمود يسن344568
8|9o28|تـــج|ره بــــ سويفن بــــ |لدين عبــــد|لجليل ربــــيع
69o996 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد |لسيد |حمد محمد
رهزينبــــ قطبــــ حسن قطبــــ243373 صيدله |لق|
رهعل|ء |لدين عبــــد |لمقصود عبــــد |لمحسن عبــــد 6235|| تـــج|ره |لق|
8o42o2د|بــــ |لم |رضوه عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح|
حقوق |سو|نف|طمه مصط |حمد تـــوفيق94|843

صيدله بــــ سويفعبــــد| حج|ج عبــــد |لمحسن ع 6|675
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيم|ن محمد محمود عبــــد |لعزيز|775999
يم264434 صيدله |ل|سكندريهتـــسنيم محمد فتـــ محمد |بــــر|
334o|3ر محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد عص|م عبــــد|لظ|
د|بــــ دمنهور|فريد |حمد شو مصط قطبــــ|49262
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|للطيف محمد |سم|عيل عي474||5
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء محمود محمد |حمد|75546

تـــج|ره |سيوطحسن حمدي حس بــــكري86|46
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |زي|د مصط محمد ر| 6945|8
نوعيتـــ |لم |س|لمه محمد |حمد محمد9356|8
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|تـــسنيم محمد شو |حمد |بــــوع434242
تـــ |لسيد |بــــو سليم|ن9|4988  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريه|م خ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لجو|د محمود عبــــد|لجو|526522
4o34o|تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | أحمد محمد خميس حموده
4|764oيم زيد|ن |لبــــربــــرى نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخرو|ن س| إبــــر|

5o664علوم حلو|نعبــــد | صل|ح ثــــ|بــــتـــ |بــــو عكر
6oo5o9حقوق طنط|ي|ر| محمود عبــــد |لر| محمود |ل
ي عزيز|838326 |ندرو |يه|بــــ خ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
6o7584تـــ |لسيد ع|بــــدين |لعيسوى علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن
833oo6|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندرو وغريس ح|فظ |ندر|وس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد شلبــــى بــــيو شلبــــى34|6|6

2|55oد|بــــ حلو|ن|ع |ء |حمد حن |حمد
|63o9oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل ع|صم سيد محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسش|م |لزن|تـــى عبــــد|لمطلبــــ محمد265|32
|34o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط حس عمر محمد
7o|289 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد | خ|لد عنتـــر مصط |لسيد عبــــد
ندستـــ |لم |مختـــ|ر جم|ل مختـــ|ر محمد ع|مر452583
53o394|تـــ|ي|سم خ|لد سعد |بــــو|لعين خط لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
7o|927يل ج |لزق|زيقمحمد محمود مح |لسيد |دريس كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|38o36| تـــج|ره ع شمسحمد مصط فتـــ ع
8o7|89زر|عه |لم |نور|ن ن| عبــــد|لعليم عبــــد|لرؤف

48||o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى|ء مصط |نور محمد
8|8o34|طبــــ |لم |كمل ن|صف مكرم ك|مل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم |حمد ي |بــــوزيد35594|
حقوق |سيوطسل|م سعيد محمود عبــــد |لجو|د|52943|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد دحروج295|33
643727| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لرحيم محمد ضيف |
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|لسعيد ع|دل |لتـــمي محمد حسن|73|677
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخديجتـــ محمود عبــــد|لوه|بــــ محمد83|355
تـــج|ره سوه|جمحمود قن|وي عبــــد|لحميد محمد59|868
6o7|4|تـــربــــيتـــ طنط|أحمد |لشه|وى ع عبــــد |لحميد
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحل|م سيد عبــــد|لرج|ل ع |3|8359
تـــج|ره طنط|محمد ط|رق محمد حف 3|4245
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند | ن محمد حسن849548
يم سليم|768743 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | عبــــد |لمنعم |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن جم|ل محمد عبــــد |لمنعم ع |8|7797

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ع|دل سيد ح|فظ9665|
22867o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن عبــــد|لن| ج|بــــر ع حسن|
تـــج|ره |سيوطس|ره رفعتـــ عبــــد|لمسيح نجيبــــ2728|8
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمه| محمد عبــــد |لحليم |لسيد محمد |442532
64|8o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ي|سم عبــــد|لفتـــ|ح محمد |ل|نور ل
4o4725 يم زبــــ تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمرو|ن محمد يوسف |بــــر|
حقوق |لمنصورهس|ره |حمد |لسعيد |حمد و|679885
497o|7يم محمود |لشتـــرى د|ر |لعلوم |لفيومسم|ء محمد |بــــر|
49o279تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريه|م مجدى محمد ع ح|فظ
697o37|يم ص|لح يم ه| |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــر|
حقوق |لمنصورهحمد مصط محمد عبــــده |لعشم|وى676735
ف بــــهجتـــ ع 2|3486 تـــج|ره ع شمسمحمد |
9||6o2  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط صبــــرى |بــــوش|مه عبــــد|لبــــ|سط
ه شح|تـــتـــ محمد |حمد |سم|عيل|632435 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
يبــــ حبــــيبــــ حكيم37964| هميشيل عجيبــــ و نوعيتـــ ج
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط |سم|عيل عبــــد |لجو|3|7672
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعمر |لمتـــو محمد |لسعيد699883

52o9||تـــربــــيتـــ بــــ سويفيتـــ نجم |لدين ز|يد سيد
877o8o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم |حمد جوده ع
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح حمزه |بــــر|2|7|35
د|بــــ ع شمس|لروميس|ء |حمد عبــــد|لر| |حمد|85|229
يم عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|للطيف325734 طبــــ ع شمس|ء |بــــر|
7|||o4تـــربــــيتـــ |لمنصورهروفيده م|جد |لمر |لدسو عبــــد ربــــه
ى |لسيد عبــــد |لكريم محمد757278 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــ
249oo8ف فؤ|د علي صقر د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لبــــ |
ف محمود رشدى8743|3 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــسنتـــ |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــم| بــــل|ل حسن درويش|259867

|5o39رهنور|ن |حمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د حسن ع محمد827699
طبــــ حلو|نع محمد ع طعيمه265643
تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد عبــــد|لحميد محمد337989

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن ن|دى محمد عبــــد |لرحمن84348
5o393| يم حس علوم |ل|سكندريهيوسف محمد |بــــر|
9o9o66| طبــــ سوه|ج حمد ع |حمد محمود ع
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن محمد عبــــد|لر|زق |حمد فرج|627282

يم ع39|23 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد محمود |حمد |بــــو |لغيط|84|344
8253o2تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | حس ع |حمد
84o9|6معهد ف ص |سو|نس|ره مرتـــ ش|كر ج|دو
8o66ooد|بــــ |لم |حس|م سليم رس سليم|
22oo99لسن ع شمس|مريم وليد |لسيد |حمد

ندستـــ شبــــر| بــــنه|سمر نبــــيل |لحسي |لشيخ7525|
ندستـــ |لم |قتـــ ع|دل حمد محمد حمد|479893
تـــج|ره |سيوط لحسن محمد عبــــد|لق|در محمود|894959
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5||o34د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن سعد |لسيد محمد |لكو
89o454 صيدلتـــ |سيوطمحمد شهدى دردير دي|بــــ
ه نشأتـــ محمد |م |لرف|264763 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن
 |حه وفن|دق |لفيوميوسف صل|ح |حمد يوسف2584|2

رهحمد محمد |نور محمد|9|292 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|7o25|ي سيد حسن تـــج|ره بــــ سويفحمد ي
ديه|254483 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود ح|مد محمد 
ى989|69 يم ع |لسيد |لبــــح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |بــــر|
تـــج|ره |سيوط حمد سيد ع سيد|878594
49239oى |لسم|ن حقوق |ل|سكندريهمحمود خميس ع |لم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنغ|م محمد |له|دى |م بــــدر|498752
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد و|ئل محمد محمد |لسق|4|93|6
3623oo|زر|عه مشتـــهرحمد حمدى عبــــد|لعزيز جبــــريل
8o6832تـــربــــيتـــ |لم |محمد مجدي ف|روق محمد
3||7o|تـــج|ره ع شمس |ر مجدى عبــــد|لعزيز محمد |لمحل
9o8|4o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ي|سم |حمد ع|بــــدين مر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء مصط سليم|ن محسن||83389

62o|||يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم|ل سم عبــــد |لحكيم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإيه|بــــ مصط رمض|ن أحمد مصط 3||445
تـــ ممدوح ف|روق حن|729||8 تـــج|ره بــــ سويفم
يم يوسف754276 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم محمد ع |بــــر|
حقوق حلو|نسم|ء محمد محمود عمر|37|57|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد عم|د |لدين محمد محمد |لقليوبــــى3726|5
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــرو|ن بــــل|ل ف|روق عبــــد|لع|ل عبــــد|249243
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيثــــم |س|مه عبــــد |لمنعم محمود424569
نوعيتـــ |لم |سم|ء منصور ع س|لم|5675|8
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق |م محمود ج|بــــ |7||269
42667oش|م محمد عبــــد |لع|ل |حمد علوم |لزق|زيقمنتـــ | 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد محمود عبــــد |لرز|ق |لسعيد عن684586
43o457كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــه|جر مجدي محمد محمد ن|صف
33527oد|بــــ ع شمس|ندى لط مصط |سم|عيل
|246o3د|بــــ ع شمس|سهيله نبــــيه ف|ضل طه
63o632| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد شعبــــ|ن محمد |م
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  سيف |لدين سعد حسن |لمقرش685332

ندستـــ |لفيومحذيفه حمدى محمد عبــــ|س64932
يم475938 يم مر |بــــر| حقوق |ل|سكندريهسندس خ|لد |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرن| مر محمد مر 24794
نوعيتـــ |لزق|زيقعثــــم|ن ع محمد |لسيد29|633
||9|7o|وف|تـــندرو م|جد فوزى ك|مل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
765o85طبــــ |لسويسمريم عم|د سيف عزيز ن
3|9o27ندستـــ ع شمسمه| ع|دل عبــــد|لغف|ر محمد
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود يوسف رش|د يوسف ذكرى3724|2
8o5597تـــمريض |لم | شيم|ء ع|دل عبــــد|لمجيد حسن
7o5|86|ندستـــ |لزق|زيقحمد عم|د |لدين محمد |حمد بــــرغش
7ooo|4ر عبــــد | محمد سل|مه صيدله |لمنصورهبــــ|

نوعيتـــ عبــــ|سيهي|ر| خ|لد عطيتـــ ع قنديل27269
2|o27تـــج|ره ع شمسمحمد |لحسي مبــــ|رك حسن

ف فوزى تـــوفيق523247 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسيمون |
4997o2|ي يوسف |حمد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء خ
|2o928تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ فضل حس محمود
767o33|كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد سم محمد حس حموده
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حن|ن سم محمد ع مك|وي496885
26934oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| عزتـــ عبــــد|لعزيز عزتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط حس |لدسو حموده|27|35
4o5o84يم محمد عزبــــ عبــــد|لمع تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو |بــــر|
4|5o36حقوق |ل|سكندريهعزه كم|ل |حمد محمد |لسنهورى
7o4263ندستـــ بــــنه|ص|بــــر |لسيد ص|بــــر عبــــد |لحميد |بــــر كليتـــ 
7692o2معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه عبــــد |لبــــ|سط عبــــد | حسن
2|2|2oلسن ع شمس|عبــــد|لرحمن حسن خ|لد ع
5o3243طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|يدى ع|دل |م|م محمد محمد نص
|5o234|يم محمود حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد مصط |بــــر|
49o484ق|وى تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | عبــــد | تـــوفيق |حمد |ل
ف رجبــــ سيد957|82 د|ر |لعلوم |لم |حبــــيبــــه |
|4839oرهنور|ن محمد سيد محمود حقوق |لق|
827||o|ن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه جم|ل |حمد ع
4785o7كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفوق |حمد محمد محمد |دريس
رهسلو|ن |س|مه محمد محروس73|224 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |لمنصورهيه طلعتـــ ع|بــــدين شبــــ|نه|676242
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ حسن59|494
44|39|| د|ر |لعلوم |لفيومحمد محمد عبــــ|س حسن ع
معهد ف ص |لمنصورهحسن|ء فوزى محمد حسن |لعن| غبــــن6|28|7
تـــج|ره |سيوطجورج |ي | نعيم سليم|ن824864
|539o||حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمود محمد عبــــد |لرحمن
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد سليم|ن سليم|ن محمد638528
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|ذن |س|مه حسن |حمد629875
256o97ود د يم  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد محمود |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |سم|ء محمود شح|تـــه بــــكر||882|8
د|بــــ |ل|سكندريه|ريم محمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لونيس485657
ف479547 يم  ندستـــ |ل|سكندريهف|رس خميس محمود |بــــر|
ن| ميل|د ك|مل بــــس|ده  882929 صيدلتـــ |سيوطم
علوم ري|ضتـــ ع شمسخلود جم|ل ذ عبــــد |لع| عبــــد |289|6|
7o874| يم |لبــــسيو يم |بــــر| طبــــ حلو|نمحمود |بــــر|

Page 576 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ بــــور سعيدلؤى وليد |لسيد مو764625
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود سعيد |لدسو متـــو |لمشتـــو|||247
حقوق |لمنصورهس|ره جل|ل عبــــد |لد|يم سند|69899
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفوق عل|ء عبــــد|لجليل درويش432266
يم حل محمد |لسيد6||447 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف |بــــر|
ش|م عبــــد |لحميد كم|ل عوض67452| تـــج|ره ع شمسمحمد 
6|o534د|بــــ طنط|أسم|ء زكري| |سم|عيل نو|ره|
د|بــــ دمنهور|س| محمد شعبــــ|ن سعد |بــــوش| 5|4924
6o57o4|ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد|لبــــ|سط حسن متـــو حسن

6|53oكليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفدع|ء محمد عبــــد |لن| ع
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد رشدى محمد مصط |7|289

2386o7|تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء سيد عبــــد|للطيف |لسيد
5o9339|يم يم عبــــدتـــ |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد ع محمد||22693
4o|73o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد خ|لد خميس محمد
ندستـــ طنط|سم|ء طلعتـــ |سل|م محمود |لطو |676498
تـــج|ره بــــ سويفحس|م |لدين عص|م |لدين محمد ز 855244
صيدلتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن كم|ل عبــــد|لرحمن ج|د|827442

9o46o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء ع|دل رمض|ن محمد
معهد ف ص |لزق|زيقيوسف عربــــى رف| محمدسكر775252
صيدله |لزق|زيقسل |حمد محمد م |لدين648342
35o483ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد سعيد محمدين عبــــد|لع|ل معهد |لصفوتـــ |لع| 
638399| نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد | مصط ع
ر محمد |حمد7578|| ندستـــ |لفيوميوسف س|
تـــج|ره بــــنه|دير ع|طف |حمد طه5784|3
يم معتـــيق4999|4 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد سعيد |بــــر|

44o74|رهحمد فوزى |حمد حسن مر|د تـــج|ره |لق|
76o567ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|بــــسنتـــى ع حسن |لسيد
طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد عل|ء |لدين سليم|ن محمد  |44|92
7o5679ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهزي|د ط|رق محبــــوبــــ |لنبــــى محمد سل
8939o||م|م |حمد عبــــد|لرحيم تـــج|ره |سيوط حمد 
|6oo|2|تـــج|ره ع شمسحمد محمود |حمد كم|ل
77o96o|ه سعيد |حمد نجيبــــ رحمه نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقم
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمن|ر محمد عبــــد|لفتـــ|ح حموده|6|269
حقوق |ل|سكندريهسل محمد |لسيد عيد447466
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م محمد |دريس محمد حسن267489
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم ي| عبــــد |لخ|لق حسن 684363

5|5o8|تـــمريض  بــــ سويفل|ء |حمد محمود ه|شم
843587| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلحسن سليم|ن ربــــيع ن|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد محمود |حمد ع |لتـــه| |446843
9o4953 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد| | يوسف محمد محمود
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72|6o|د|بــــ |لفيوم|ندى عبــــد|لسل|م ع|شور عبــــد|لسل
45|o45ندستـــ طنط|محمد |يمن |م محمد متـــو
يم عبــــد|لق|در|634267 رهيم|ن ط|رق |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
حقوق بــــنه|حمد محمد لبــــيبــــ |حمد سم|ح||7|338
بــــ|ش عبــــد|لعزيز |سم|عيل833735 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعز|م 
7o4596|يم عزبــــ عطيه يم صل|ح |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طبــــر|

85o8oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع محمود محمد عبــــد|لعزيز
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــ|ء |س|مه عوض محمود ع ر| 48877|
9oo338 تـــج|ره سوه|جمهند مدحتـــ محمد عمر

تـــج|ره بــــ سويفنور|لدين ع|طف |حمد عبــــد|للطيف7|564
83o935|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــي|تـــ ر|فتـــ ع |حمد
758o49| يم |حمد حس ع |لسن |لم |بــــر|
7598o8 ندستـــ |سيوطمنه | حس|م سعيد صبــــ

رهتـــ محمد |بــــوبــــكر |لسيد|4363 ندستـــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عبــــد |لغ محمد عبــــد |لفتـــ|ح27789

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر حموده |لفو |بــــو زيد |حمد34|34|
7o|526رهسم|ء محمد رفعتـــ ع محمد  رمض|ن عل|ج طبــــي |لق|

رهعبــــد |لرحمن محمد محمد مرزوق28662 صيدله |لق|
7|||7o|ر |لعر| عطيه دويد|ر ه م| ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى وليد حسن عبــــد |لعزيز عطيه مدكور2|7|63
6o3565 صيدله |لمنصورهمحمد س| عبــــد |لرحمن محمد |لبــــسيو
6o3|88ى يم |لجم تـــج|ره طنط|سلوى |حمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهف محمد عبــــد |لجو|د |لعوبــــى|79|529
9|o589 طبــــ بــــيطرى سوه|ج بــــو |لمجد محمد |سم|عيل |بــــو|لمجد
9248o||تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد صل|ح ص|بــــر حسن

73o9oتـــربــــيتـــ |لفيومدين| ن| عبــــد | فرج محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| حس صبــــ محمد787|83
77|8|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه حسي |لسيد محمد حسن
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عبــــد |لرحمن عبــــد |لن| سليم|ن عبــــد 28696 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 

6o5o57يم دويد|ر زر|عه طنط|ه|جر |حمد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم س|لم سيد محمود755248
6o2|98|د|بــــ طنط|يه ن محمد محمد حس|م |لدين|
د |لزقزوق|33945 زر|عه مشتـــهرسم|ء محمد عبــــد|لعليم مج|
5247o8ندستـــ |ل|سكندريهمصط |س|مه حسن حسن درويش
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ه|جر ن|در سليم|ن عبــــ|س حرحش348887
6o5643يم علوم |لمنصورهبــــ|سم محمد لط |حمد |بــــر|
462262| يم ع رف| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم|ن محمد |بــــر|
|4436oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عمر حس|م |لدين |حمد جم|ل
7744o9ندستـــ |لزق|زيقحمد رض| محروس |حمد ع عم|ره
تـــمريض |لزق|زيق عبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد |لق|در49|779
3|23o8ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|رتـــ صفو|ن غ|نم رشيد حمد
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رتـــ |ء رمض|ن ص|بــــر محمد رجبــــ|44776 تـــمريض |لق|
رهمحمد ع حسن ع 9|469 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيف |حمد عبــــد|لرحيم محمد844368
ز|ع|34332 تـــمريض ع شمس دى |لسيد س|لم |لشح|تـــ 
يم|2||336 حقوق بــــنه|مل |س|متـــ جبــــر |بــــر|
52o42| صيدله |ل|سكندريهند|ء |يمن محمود محمد |لش|ذ
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مصط |لسيد |لمتـــو 688522

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد محسن رش|د |حمد54373
||92o7بــــه ميخ|ئيل ندستـــ ع شمسم|ري| رفعتـــ و
7|o|97| تـــمريض |لمنصورتـــ كريم عز|م عز|م عبــــد |لفتـــ|ح سيد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نجوى محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لوه|بــــ فرج|32993
حقوق |لمنصورهيم|ن عبــــد |لمجيد محمود عبــــد |لمجيد893|68
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم| محبــــوبــــ محمد |حمد|838568
ر أحمد4|||44 حقوق طنط|ه|لتـــ محمد ط|
3|9o36|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ء |س|مه سيد شه|بــــ
حقوق طنط|يوسف محمد حسن ع عبــــد| |لغن492768
24746oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |حمد محمد |لعزبــــ
حقوق حلو|نمحمد نبــــيل ص|لح مر4|499|
ندستـــ ع شمسميشيل ميل|د ص|بــــر نجيبــــ43999|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى فريد فريد خل|ف286889
2|673oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسكريم محمد فتـــ |سم|عيل
تـــمريض كفر |لشيختـــه| منتـــ محمد عبــــد|لنبــــى439227
يم|5995| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ع |ء ممدوح حل |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء عبــــد |لسل|م محمد محمود|||263|
427o95تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهند عمرو |حمد تـــوفيق
حقوق |لمنصورهشهرتـــ ع|صم فتـــ جودتـــ87|778
حقوق |سيوطمحمد مدحتـــ محمد فو  875783
حقوق سوه|جمحمد |حمد محمد |سم|عيل 922356
7o8686تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه |لسيد ي حسن حسن
ه جميل محمد جل|ل |ل |د266237 نوعيتـــ |شمونن
علوم حلو|نبــــيتـــر صل|ح وف و|صف خليل424497
5o6734 زر|عه |ل|سكندريهمنه عمرو محمد |لقبــــ|رى عبــــد|لعزيز مصط
6o2922|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد محمد ن|صف
د|بــــ |لمنصوره|سل |حمد |لدسو |لدسو |لخل|675928
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر حسن محمد ك|مل عبــــد |لحميد492742
824o67|تـــج|ره بــــ سويفمحمد |س|مه محمد عبــــد
علوم |ل|سكندريهس|ره س|مح |حمد |لسيد درويش477428
فنون جميله فنون |لم |  يم|ن محمد صل|ح |لدين |سم|عيل زي33|877
8o2685د|بــــ |لم |يم|ن صل|ح |لدين عثــــم|ن عبــــد|لحكيم|
تـــج|ره سوه|جعبــــد | س|لم مسلم سلم|ن5|7857

د|ر |لعلوم |لم |ندى محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|5836
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43o234| |د|بــــ طنط|يتـــ عبــــد |لمنعم مصط عوض |
|2o86o|كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــحمد خ|لد محمد ع مبــــ|رك
ش|م |سم|عيل محمد |حمد77|7|2 رهريم  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
452o9|رهحمد رض| سل|متـــ محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

5o289oتـــج|ره |ل|سكندريهس|ره عص|م فرج محمد مدين
487o5oد|بــــ كفر |لشيخ|محمود |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف محمد

ش|م ع ع جعفر35754 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمرو  ل|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نر| | |حمد محمد |حمد ع323523
ف حس عبــــد |لجليل بــــرك3|4986 رهشج|ن | د|ر |لعلوم ج |لق|
7o626oل|ل د|بــــ |لمنصوره|رو|ن محمد محمود محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمه| عبــــد |لن| جم|ل جمعه4443|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعل|ء سعد محمود |حمد |لمسلم| 492423
يم عبــــد |446364 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمصط ك|مل |لسيد |بــــر|
48o246| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخ سم بــــولس رزق
4|2oo5تـــربــــيتـــ طنط|رجبــــ عبــــد|لحميد محمد عمر جمعه
6247||| معهد ف ص بــــور سعيدحمد صبــــ |حمدمحمد |لعبــــ|
ه عوض محمد |حمد||4|627 حقوق |لزق|زيقم
|5oo22كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن عمرو عبــــ|س محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسليم محمد سليم عبــــد|لفتـــ|ح مغر|وى|33782
8558o8|زر|عه |لم |حمد عبــــد|لن| عبــــد|لنعيم محمد
يم فؤ|د5|3234 ندستـــ حلو|ننور |لدين |م |بــــر|

4o86|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــتـــس|م مصط |سم|عيل |لر|شدي
|32429| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء مجدى عبــــد |لفتـــ|ح ع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء حمدى محمد عبــــد |لحميد  |د|65|683
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن من محمد شح|تـــه ع|مر|65|248
طبــــ ع شمسع عبــــد|لرحيم ع عبــــد|لرحيم |لجندى345325
علوم طنط|ه|جر يح عبــــد |لعزيز جودتـــ عبــــد |لق5899|5
ليل محمد4|98|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طس|مر حمدى 
يم عبــــد|لغف|ر|259287 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن شعبــــ|ن |بــــر|

صيدله حلو|نيوسف عبــــد |للطيف ص|لح عبــــد |للطيف62994
ف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز348993 ثــــ|ر |لفيوم|سم|ء |
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم صفوتـــ |سم|عيل عبــــد |لحميد|76987
زر|عه |لفيوممه| عص|م محمد عبــــد|لحكيم4|2333

رهعبــــد|لرحمن ع|دل حسن محمد48778 تـــج|ره |لق|
699|2oزر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــم ع|طف محمود محمد س|لم
د |حمد233275 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم عص|م مج|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ |نور مبــــ|رك عبــــد|لد|يم5|8338
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعمر |يمن مصط |لعدل |لبــــلقي 677597
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن حس |نس |حمد 885925
نده صبــــرى عبــــد|لحميد محمد ص4326|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|
|323o6 د|بــــ حلو|ن|ي|سم رمض|ن مصط عبــــد |لغ
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5o24o5صيدله |ل|سكندريهمحمد صل|ح محمد |حمد
ر محمد  |ل9359|6 علوم ج|معتـــ د |طبــــ|سم صل|ح ط|
9o9535 زر|عه سوه|جد | محمد زكري| |حمد محمد
8o6997|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م ه|شم رجبــــ عيد يوسف|
|د|بــــ طنط|حمد غريبــــ ح|فظ ع|صم|3553|6
42|3o5تـــج|ره كفر |لشيخمحمد س| ك|مل  |د
2|665oى محمود حقوق حلو|نبــــه|ء|لدين تـــيس ي
33o2|oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــسمتـــ محمد عبــــد|للطيف |لسيد عبــــد
يف محمد عبــــد |لرحمن|486534 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد 
ره|ي|سم |يمن فوزى ص|لح رجبــــ7384|2 عل|م |لق|
|4oo|9يم محمدعطوه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عن|ن خ|لد |بــــر|
تـــج|ره طنط|سل |لسعيد ع |حمد جمعه28|2|6
|255o5ند د|بــــ ع شمس|سيف |لدين محمد |بــــو |لحسن محمد 
علوم ع شمسنجوى جم|ل سعيد عبــــده خ 346733
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر س| ي|س محمد ي|س 3||226
483|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سهيله رجبــــ عبــــد |لرحمن محمد

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومن|ديه سعيد عبــــد|لعزيز مهدي65||7
2395oo|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء ي| عبــــد|لمنعم محمد
4o6892ف عيد عبــــد |لسل|م د|بــــ د |ط|منه |
ه محمد ع |حمد |لعز|زي|783547 نوعيتـــ |لزق|زيقم
7o5o99طبــــ |لمنصورهس|ره صبــــ عبــــد |لمع حج|زى حس
ف نبــــيه ص|بــــر|9|5|33 تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |
6o6|57ف |لسيد |لحن أبــــو حم|مه |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ أعم|ل دوليتـــ طنط|بــــل|ل |
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد | |لسيد عبــــد | ع حسن782893
ف ع محمد745|84 معهد ف ص |سو|نع |

لسن ع شمس|زينبــــ حس|م |لدين خط|بــــ تـــه|736|2
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد غريبــــ حسن|757747
776o78يف محمود رش|د محمد عسكر كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نف|طمه 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه عبــــد |للطيف عبــــد |لمنعم عبــــد|له776753
ليل بــــسيو مختـــ|ر259827 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورصبــــ|ح 

5|2o4د|بــــ بــــ سويف|محمد |يمن عبــــد |لقوى عويس
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل|م حس ع عبــــد|لمجيد||75779
77o93|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقندى مصط محمد محمد |لكوش
تـــج|ره طنط|سم|ء ه| ع رمض|ن ع رمض|ن432663

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفرحمه جمعه محمد عم|ر56987
75|6o9ندستـــ بــــور سعيديوسف |سل|م محمد ك|مل أبــــو |لجوخ
42o442ف حقوق |لمنصورهرح|بــــ محمد عبــــد|لق|در محمد 
8o592oيم |حمد زيد|ن |د|بــــ |لم |يدي |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |لهدى ط|رق |حمد فتـــ حل عمر38|6||
56|9oيم دسو محمد تـــج|ره بــــ سويفرحمه |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــملك |حمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن حسن23933|
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|ء محمود |نس |حمد|884976 د|بــــ |سيوط| 
يم عبــــد|لو|حد358638 علوم ع شمسمريم |لسيد |بــــر|
7o7727لس ه| صبــــ |سح|ق ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــك م |لع| 
442552| تـــمريض كفر |لشيخم| ص|بــــر محمد مو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقند محمد تـــوفيق عبــــد|لر|زق633664
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد| عل|ء |لدين ح|مد ح|مد|34933
8|2o|3|تـــج|ره |سيوطيري ن|جح نعيم  |د
رهبــــدور ممدوح عبــــد|لحليم حسن235638 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |حمد نور|لدين محمد |لش|م6594|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|تـــسنيم محمد يس محمد خف| 698|34
6oo|49|حقوق طنط|حس ع|طف محمود حل عبــــد |لع
439o22يم عبــــد |لكريم زر|عه كفر |لشيخكم|ل ع كم|ل |بــــر|
8|4o26تـــج|ره بــــ سويفم | مجدي روف|ئيل ميخ|ئيل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره محمد سليم|ن درويش |لصعيدى249278
ه كم|ل |لدين ح|مد جبــــر د|ود|83|682 تـــمريض |لمنصورتـــ م

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفريم |حمد |حمد زي|ن|57|5
ف ع مد |447744 تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء |
4o2242تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره حمدى عثــــم|ن |حمد فوده عبــــد
35o939لسن ع شمس|يوسف س| عبــــد|لفتـــ|ح رزق
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد |س|مه عبــــد| ر|غبــــ6|28|5
9|2o68  | كليتـــ علوم |لو|دى |لجديددول| بــــقطر ن|شد شكر
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |عزه مجدي بــــكري عبــــد|لغ 4748|8
|4|8o4رهروم| شمعون عبــــد |لمل|ك جرجس طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ بــــيطري |لم |م|ريو ه| فخري فريد985||8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|دي ط|رق ع |حمد3||447
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |حمد محمد عبــــد |لحميد غ|2||9|2
معهد ف تـــمريض |لمنصوره م مسعود شعبــــ|ن عبــــد |له|دي692635

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــ محمد |حمد محمد3|667
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريه|م رض| |حمد طلبــــتـــ عم|ر|54334
8o4252 حتـــ وفن|دق |لم |ن|دين وجيه |سم|عيل |لسوي| 

6683o تـــج|ره بــــ سويفه|جر محمود يوسف ع
حقوق |ل|سكندريهكم|ل |يه|بــــ محمد |حمد7|4787

د|بــــ |لفيوم|ند| محمد بــــويرى |حمد72576
يم263|63 تـــج|ره |لزق|زيقسل |لسيد سعيد |بــــر|
|26o35يم فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحس|م |حمد من محمد |بــــر|
7623o2 تـــمريض بــــور سعيد عبــــد |لرحمن حمدى محمد محمود عبــــد
يم | |س|77377 تـــج|ره ع شمسبــــول| ع|طف |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ص|بــــر عبــــد |لع|ل ع64646|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ل|ء محمد محمود عوض | ع |767379
5o6o72يم محمد زر|عه |ل|سكندريهش|م محمد عبــــد|لر|زق |بــــر|
|36oo6يم حسن رهم|جده حسن |بــــر| تـــج|ره |لق|
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رهبــــه س| عبــــد |لمحسن عبــــد |لمجيد 39664 حقوق |لق|
9o74|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جتـــ|مر فؤ|د سليم|ن حسن
5o9855طبــــ |ل|سكندريهمحمد فؤ|د |حمد ك|مل مر
علوم بــــنه|نوره|ن محسن سيف |لن عمر |لسيد354952
7o5973د|بــــ |لمنصوره|ريه|م محمد ص|دق ع عبــــد |لع|ل
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــس|م |حمد محمد |حمد273286
7o7ooo|تـــج|ره طنط|حمد رمزى خف|جه محمدين
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرو|ن س|مر س|مح ح|فظ ممتـــ|ز48|65|
طبــــ |سيوطر| | |حمد حس عبــــد|لع|ل 35|894
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عز |لرج|ل حسن حسن|4|265|
876o65|تـــج|ره |سيوط حمد سليم|ن |حمد محمد
وف|م | ميشيل حل رزق |37973| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o7o44تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ح زيد|ن عبــــد|لمطلبــــ أبــــوريه
د|بــــ |لفيوم|ي|س محمد صبــــرى عبــــد|لمجيد4|2428
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | ع|دل محمود بــــربــــري838438
نوعيتـــ |لزق|زيقدى محمد محمد محمود محمد28|643
|326|oر فه كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيل|نه مجدى ز|
75o487|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد عبــــده ع محمد
ه خليل عزيز بــــش|ى|3|8925 معهد ف ص |سيوط م
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد س| محمد عيد محمد|246576
تـــج|ره بــــنه|م ح|تـــم |حمد |لر| |حمد635796
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور مصل محمد مصل8973|3
827o98|ر|ء محمد محمد حسن تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نلز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود |حمد محفوظ بــــيو524|33

56o72|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد ربــــيع عبــــد |لع|ل |حمد
825oo2|سل|م عبــــ|دي عبــــيد سليم|ن| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
264|8oتـــج|ره بــــنه| محمود عبــــد|لعزيز محمود
ف حس 3|3245 علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد حس م
6o5|95د|بــــ |لمنصوره|دين| محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لفيو

5677oتـــج|ره بــــ سويفجوزيف عم|د |لدين شكري حبــــيبــــ
9o67|3  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسن|ء |بــــو|لسعود محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم ع|طف عمر|ن بــــقوش 883588
6o5887|د|بــــ |لمنصوره|حمد حسن زكري| ع |بــــو سعده
8965o|  د|بــــ سوه|ج|رو|ن عمرو محمد رشيد

595o4د|ر |لعلوم |لفيومتـــسنيم |حمد عبــــد |لوه|بــــ يوسف
رهمريم |حمد شو عبــــد|لجو|د|879| تـــج|ره |لق|

نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء صبــــ عبــــد|لنبــــى |سم|عيل |لديبــــ437738
4o3942تـــج|ره طنط|محمد سعيد محمد مصط عبــــد |لرحمن
حقوق |سيوطزينبــــ محمد حس سيد  882385
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ سليم|ن سيد |حمد ع خ |لدين6247|3
معهد ف ص سوه|جمحمود عز |لدين محمود محمد  85|899
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس|م عبــــد|لر|زق |سم|عيل محمود833598
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر عص|م طلعتـــ عبــــد|لستـــ|ر عبــــد434792

23o87|رهحمد مصط |لسيد معروف ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديخ|لد سيد عط| محمد693|83

ف |سم|عيل |حمد59249 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دع|ء |
|د|بــــ بــــنه|ف محمود عليوتـــ |لسيد||33383
علوم ري|ضتـــ طنط|م|زن حمدى |م محمود حم|م445672
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر |لسيد محمد |لسيد338478
|5oo96رهمحمد |لسيد عبــــد |لمج |لسيد تـــج|ره |لق|
3||2o6وف|تـــيف سعيد مصط سليم|ن معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــج|ره |ل|سكندريهريه|م ط|رق محمود |حمد عبــــد |لرحمن233|49
صيدلتـــ |سيوطنوره|ن عدوى ع سيد |||887
ثــــ|ر |لفيوم|نرم عبــــد |لحميد عبــــد |لصمد عبــــد |499455
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|وئ|م سم عبــــد|لمحسن محمد8453|2
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد محمد |لسيد |لخطيبــــ4||||5
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى رفعتـــ محمد بــــيو336357
2459o7ر عبــــد|لسل|م |لحش|ش تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ط|

66o96كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد عم|د |لدين محمد حمدى
تـــربــــيتـــ ع شمسع |ء عبــــد|لد|يم عبــــد|لحميد مو326324
33oo96كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقندى محمود صل|ح سيف |لدين خليفتـــ
26o787طبــــ |سن|ن طنط|يم ط|رق فر|ج رص|ص
صيدله |ل|سكندريهه|جر ع|شور عبــــد|لسل|م |لمرشدى26|432
36o56oعلوم بــــنه|نوره|ن محمد محمود متـــبــــو
22o3|9وف|تـــمصط محمد |حمد محمد نديم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
252354| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء صبــــ ز عط| |
يم |لمنش|وى |لبــــسيو ||98|4 د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ع|طف |بــــر|
ف ج|بــــر مصط 253335 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |
حقوق بــــ سويفمريم يح |سح|ق |م 6|94|8
د|بــــ |سيوط|سل | ع|دل عشم متـــي 59|877
|552o9د|بــــ ع شمس|دع|ء زين |لع|بــــدين منصور عز |لدين
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد خليل محمد87|4|8
د|بــــ |لمنصوره|سوز|ن عم|د |لدين حس |لسيد |لعوي682294
8o28|7نوعيتـــ |لم |عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد مبــــروك
5o3835زر|عه |ل|سكندريهكريم طه |لبــــر |حمد عبــــد |لرحمن
62|8o7|د|بــــ د |ط|مل عبــــده عبــــد |لمقصود خلف
ثــــ|ر د |ط|ندى عبــــد |لعليم عبــــد |لعليم |ليم| 9463|6
تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | محمد سعد فه326685
8574|oتـــمريض |لم | مصط عل|ء سليم |حمد
8o36||| د|ر |لعلوم |لم |يه بــــه|ء |لدين نجيبــــ تـــو
42o84oنوعيتـــ كفر |لشيخإيم|ن ع|صم محمود |لسيد عم|ر

78|4oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسن|ء |حمد سعيد محمد
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تـــربــــيتـــ طنط|بــــتـــ شعبــــ|ن مصط بــــعرتـــ3964|6
35oo84كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسشيم|ء رض| عبــــد|لحميد عبــــد|لوه|بــــ شلبــــي
7o5o78| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمود ف|ضل محمد مح
24263oيم طبــــ ع شمسع محمد صديق محمد |بــــر|
4o3982 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|در |لسيد |لورد| حس |بــــو |لعن
354o45د|بــــ ع شمس|يم|ن |س|متـــ عبــــد|لعزيز سيد حج|زي
272o57ف محمود عبــــد |لعزيز ع شنبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء |
8|87|oتـــج|ره بــــ سويفمروه صل|ح |حمد عبــــد|لر|زق
تـــج|ره ع شمسحمد محمد مجدى محمد مسعد |لششتـــ5939||
يم محمد2332|8 |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد عص|م |بــــر|
34|o28|طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ع محمد ع |لعروج
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|شه|بــــ |لدين محمد محمد محمود |حس752935
3388ooزر|عه مشتـــهره|جر عبــــد|لستـــ|ر حسن س|لم
5|49|oيكل معهد ف ص |ل|سكندريهس|رتـــ بــــدر محمد |حمد 
يم عي437226 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخدين| محمود |بــــر|
6oo||4لدين محمد محمد |لقطرى| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن ن
7o38o8 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه عبــــد | محمد عبــــد | |لخري
4o5648| تـــج|ره طنط|ل|ء مكرم محمد محمود |لف
62o865|تـــج|ره ج|معتـــ د |طعم|ر محمد عبــــد |لحليم محمد |ل|م
حقوق بــــ سويفكرستـــ | جم|ل سعيد ري|ض|85344
تـــج|ره دمنهورمنيه ع حسن عبــــد |لغ بــــلتـــ| ||656|5
8o8o|2|تـــج|ره بــــ سويف|ء عز|م ف|روق عبــــد|لستـــ|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى س| ع محمد عبــــد|لمع326|49

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفل|ء جم|ل ص|لح حمدى|88|57
25|96oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |يمن محمد |لجخه
835o53| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه حس ج|د | حس
|2o54oيم محمد رهر|ن| ع |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد محمد |لسيد |لشهد|وي|4|4398
معهد ف ص سوه|جم|جده صبــــ ذ سعد |  899872
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ندع|ء يح مصط محمد847335
776o64يل ج |لزق|زيقوق خ|لد ع|دل محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
236|o4د|بــــ |لفيوم|ندى خ|لد محمد بــــكرى
4|o782تـــربــــيتـــ طنط|جه|د ع|دل ن |لسعد|وى
د|بــــ ع شمس|سيسيل جم|ل ح|فظ قل|ده323573
43o2|6طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأمنيه وحيد شو ع حج|زي
45o2|o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد |س|مه محمد مح |لدين |لحسي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرضوى حمدى محمد |ل|م 46269|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعمر |حمد يح عبــــد|لعزيز محمد|8|765
258o44|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح منصور
62o62oندستـــ بــــور سعيدم|زن |يمن |لسيد محمد نعم|ن

علوم بــــورسعيدجه|د ط|رق فتـــ |حمد4|666
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|2o|26يم |لدسو فريد محمود ف |بــــر| تـــج|ره ع شمس |
حقوق طنط|يه عطيه عطيه محمد قريش|8335|4
76o|4o|طبــــ |لسويسل|ء ع|طف |بــــو |لفتـــوح |سم|عيل
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهندى |لسيد عوض فيصل |لج|2|6|52
د|بــــ |سو|ن|محمد كم|ل |لدين خ محمد4|8482
|ء عبــــد|لن| |بــــوحم|دى |بــــوليله|5|||9 معهد ف ص سوه|ج 
ف محمدعبــــد|لمع رضو|ن|724|5 طبــــ |ل|سكندريهآيتـــ أ
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|حس|م محمد طه عبــــد |لمقصود85886
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|سم محمد طه محمد52326

684558| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد خ|لد عثــــم|ن |لمن ع
2|99|oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نف|طمه محمود عبــــد|لر|زق فخر|لدين
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــتـــ مصط ع مصط 36949

25o729تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عص|م محمد شلبــــى
علوم ع شمس عبــــد|لحكيم حسن سليم|ن عبــــد|397|35
يم عبــــد|لعزيز در|ج225883 تـــج|ره ع شمسمصط |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنف محمود |سم|عيل عبــــد |لح|فظ439297
69o754|د|بــــ |لمنصوره|ميمه عوض ع عبــــد |لق|در
499|9oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــد | محمد طلبــــه |لسيد |لهو|رى 

د|بــــ ع شمس|منتـــ | ن| محمد رضو|ن|343|
إعل|م بــــ سويفوق ط|رق عبــــد|لعظيم ح|فظ264228

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروتـــ خ|لد رجبــــ محمود27929
487o94|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد لط حس عبــــد |لحميد

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه محمد |لصغ |حمد محمد|5953
|27o58|ندستـــ ع شمسمحمود تـــ|مر فوزى |لبــــن
452o|2يم نو|ر تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخيف عبــــد |لنبــــي |بــــر|
8o6|94 |معهد ف تـــمريض |لم | جيه|ن محمد خلف رف
يم25|356 ف مأمون مد |بــــر| حقوق بــــنه|خ|لد |

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــو بــــكر محمد فرغ بــــحر|29579
|266o8|علوم ع شمسحمد ممدوح حسن عبــــد |لرحيم
|3899oوف|تـــرح|بــــ ف|يد |لسيد ز تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

9o|2oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء محروس عبــــد |لبــــ|سط محمود
624o73يم محمود خليل غزى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمحمد إبــــر|
7557oo تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحس محمد عيد حس
طبــــ |ل|سن|ن |لم |مصط محمد |بــــو|لعيون خليل9|8539
8o8562كليتـــ حقوق |لم |مصط عبــــد|لصمد محمد سعيد
رهك|تـــرين مجدى نجيبــــ ف|م74|228 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2|2o62حقوق ع شمسمريم سيد عبــــد|لعليم سيد
معهد ف ص |لزق|زيقحمد ع |م|م مهدى|627482
يم عبــــد 36|||7 طبــــ |لمنصورهحمدى |لسيد عبــــد |لحميد |بــــر|
يف عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد سليم9|3|27 طبــــ بــــنه|ه|نم 
236o93رهمنه | جم|ل سيد محمود د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
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معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد |لسيد |حمد |لمتـــبــــو |ل |ل|692885
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحسن |حمد حسن |حمد |بــــوزيد23|2|3
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــل|ل |لسيد محمود |لسيد752922
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيختـــ عبــــد |لن| محمد عط| سل|م|43238
ندستـــ |لزق|زيقمحمد حمدى عبــــد |لمع عبــــد |لفتـــ|695584
47932oقتـــ وليد محمد |حمد خليل عيد ندستـــ |ل|سكندريهأ
7646o4|ندستـــ بــــور سعيدحمد ن ع |حمد |بــــو سعده
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء |بــــو|لحج|ج عبــــد|لغ ع |83382
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــسمه محمد عمر حسن|82538
7o4977 يف |حمد |بــــو حم|ده |لسيد معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور محمد جل|ل محمد أحمد35576|
286ooرهيوس|بــــ ميخ|ئيل شفيق ميخ|ئيل طبــــ |سن|ن |لق|

6o4577د|بــــ |لمنصوره| |ر ع|طف ن |لمتـــو |حمد
3379o4ندستـــ شبــــر| بــــنه|خ|لد ه| عز |لدين محمد مو
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد |سم|عيل ر|غبــــ شعبــــ|ن جوده757|54
حقوق |ل|سكندريهن|ريم|ن ك|رم صل|ح حس عوض496787
3|597oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد |نتـــ ع|طف من بــــش|ى
27o769|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن سيد عبــــد|لوه|بــــ سمري
4o5739كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرضوى محمد |لسيد |حمد س|لم |لعزبــــ
358o46لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن جم|ل |حمد حمزتـــ
ى محمد محمد |89862 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد نم
8587|oمعهد ف ص بــــ سويفمروه ع حسن محمد

42o|8تـــربــــيتـــ حلو|نرو|ن سيد س|لم لبــــيبــــ
يم محمد |لبــــيو محمود2284|3 تـــج|ره بــــنه|بــــدرين |بــــر|
ر محمد محمد ج|بــــر5|4939 حقوق طنط|م|
7||5o4حقوق |لمنصورهمحمد عبــــده عبــــد |لحليم عبــــده |لسيد
|4889oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ربــــ|بــــ نف|دى مصط محمد بــــكر

رهزينتـــ خ|لد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمحسن4866| تـــج|ره |لق|
يم755839 يم فتـــ محمد |له|دى |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن مجدى سعد |لعزبــــ685625
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ع|طف عم|ر حم|دى|9|7582
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|نوره|ن عص|م مختـــ|ر محمود4|3364
77o596 تـــج|ره |لزق|زيقش|م مصط عبــــد|لحليم عبــــد |لرحمن
83948oنوعيتـــ موسيقيه قن|دين| ممدوح يوسف حسن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| مجدى حسن محمد2|339
49668oد|بــــ دمنهور|نوره|ن محمد محمود طح|وي ع رمض
زر|عه |لزق|زيقمحمد رض| عبــــد |لعظيم حسن |لقديم7433|7
تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدى ند| |حمد عبــــد |لحميد مر475652
ر954|54 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود خميس |سم|عيل عبــــد| ز
زر|عه مشتـــهربــــسمله عمرو محمد مصط 238827
4|78o5يم تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسحر محرم مسعد |بــــر|

Page 587 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

68697o| بــــي طبــــ كفر |لشيخحمد ح|فظ عبــــد |لح|فظ |ل
م|ص|37|763 لسن ع شمس|م| |لسيد محمود محمد 
265o45|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــس|م محمد غني |لعبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمو |حمد مو |حمد845938
6o|2o4يم يوسف ع حمود طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخآيه |بــــر|
82o552فنون جميله فنون حلو|نخلود خ|لد طه ري|ض
تـــربــــيتـــ دمنهوريه عبــــد|لمنعم مر عبــــد|لعزيز|499593

يم |حمد عبــــد |لعزيز|64923 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |بــــر|
وف|تـــعمرو محمد محمد ع |لحد|د244355 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك ط|رق محمد مصط مرزوق9975||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء |لدكرو فرج سليم|ن 977||9
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعص|م محمد محمود ع 3|4||9
تـــج|ره ع شمسط|رق مصط محمد محمود ع|شور32532

ندستـــ حلو|ندير |حمد فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ 236888
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مصط عبــــد|لمجيد جل|لتـــ|262665
68|o42حقوق |لمنصورهمحمد يح محمد حس|ن سعيد
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ه| محمد جمعتـــ حسن524768
زر|عه كفر |لشيخمن|ل عم|د عبــــد |لحميد |لسيد شديد6|6|44
 |حتـــ وفن|دق |لم |يم|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد|853467
9o29o6|يم حقوق سوه|ج حمد محمد فرج |بــــر|
يم |لجريتـــ 479359 د|بــــ |ل|سكندريه|م|رن| خ|لد محمد صفوتـــ إبــــر|

يم ص|لح |لشورى4379| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد ز |بــــر|
4|o458تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد سم |حمد سيد |حمد خط|بــــ
علوم طنط|مصط صل|ح |لدين محمد محمود |664|43
268968| يم مو معهد ف ص بــــنه||ء محمود |بــــر|

475o2|رهحمد رجبــــ |حمد محمد خليل تـــج|ره |لق|
رتـــ/ري|ضتـــ|مريم محمود محمد ع 22664| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ى |حمد نعيم62|||5 ى وليد ي طبــــ |ل|سكندريهي
6797oo|ه سعد |لسيد يوسف سليم|ن صيدله |لزق|زيقم
767o28تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن |حمد حسن |حمد |لبــــيك
8|7oo6تـــربــــيتـــ |لم |من|ر ع|طف حن محمود
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمديحه محمد كم|ل عبــــد |لع|ل53252|
257|3oف محمود خليل تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنور| |
تـــج|ره ع شمسحمد س| عبــــد |لعظيم محمد|74667|
د|بــــ |سيوط|ي|سم | محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |697838
صيدله طنط|سم|عيل |حمد |سم|عيل |حمد ي|س 427449
643o|9تـــج|ره |لزق|زيقشهد حف عبــــد|لح|فظ عطيه ع
معهد ف ص بــــور سعيددين| عبــــد ربــــه |لشح|تـــ |حمد|37|62

|682oرهم | ه| جرجس بــــش|ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
449o36ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد حسن زكري| حسن |لغر|بــــ معهد ع| 
طبــــ ع شمسمنه | خ|لد محمد محمد |ل|بــــي|رى3282|2
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48|4o6تـــج|ره دمنهورجرجس يعقوبــــ |م ج|د
44723oف محمد عبــــد |لحميد |لسيد تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |
يم ش|دى677976 حقوق |لمنصورهعمر عبــــد |للطيف |بــــر|
ف عبــــد|لر|زق محمود عزبــــ|444|4 حقوق طنط|آيه |
332o|4|يم عبــــد|لعزيز عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى |بــــر|
معهد ف ص طنط|س|ره جمعه لط عبــــد |لد|يم رزق432848
7o875o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــريج بــــكر عبــــد |لمنعم ع محمد نجم
5o664|علوم |ل|سكندريهندى عطيتـــ ع |بــــو|لعن محمود

5o825كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــستـــيفن عزتـــ سم عبــــد |للتـــ
82697o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لعزيز محمود |دم محمد
3|423oد|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن مصط ق|سم محمد
صيدله |ل|سكندريهبــــرديس ممدوح محفوظ س|لم|25699
طبــــ بــــيطرى سوه|جندى مصط حسن محمد 28|896

رهه|ي| صل|ح محمود |حمد |لبــــكرى7962| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6774|oيد ح|مد |لديبــــ ندستـــ |لمنصورهكريم |يمن محمد |بــــو |ل
7o9|78طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف|طمه محمود محمود ع |حمد
627o42تـــج|ره |لزق|زيقندى |لسيد عبــــد|لمنعم حبــــيبــــ |لص|ل
89oo78 يم سويس طبــــ بــــيطرى |سيوطيوسف نبــــيل |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمحمد محمود ع |حمد 895424
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمه|بــــ ع|دل جم|ل |لدين عبــــد|لحفيظ264984

زر|عه |لفيومرض| خليل شعبــــ|ن حس|ن 2|695
3234o3وف|تـــمحمد ه| محمد محمود وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورأل|ء مجدى محمد مصط حربــــى9584|5
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد| |حمد حسن صديق634753
وف|تـــحمد سعيد سيد سيد|325266 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | |يمن محمد عبــــد |لعزيز محمود675892
|29o9| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــكريم عبــــد | ش| مو

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|روم| ع|دل جور مليكتـــ29|54
يم |لسعيد دسو رمض|87|498 تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء إبــــر|
ندستـــ طنط|عم|ر ي| محمود سليم س|لم |لنمر449332
|647o6ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مؤمن خ|لد عبــــد |لحكيم بــــيو
26o825 |م طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع |ء يوسف عبــــد|لعزيز 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |نور زين |لع|بــــدين سيد |حمد||4958
88o328  تـــج|ره |سيوطديفيد عم|د نجيبــــ فرج

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسل|م محمود محمد محمد|69568
774o28يم فرج كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسند| محمد |بــــر|
4|76o|ه حسن مصط عبــــد |لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأم
638o|3ندستـــ |لزق|زيقع محمد سليم غريبــــ ص|لح
4||o76| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ محمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لمجيد|
9o4454 تـــمريض سوه|ج يوسف شعبــــ|ن ح|مد ع
679o37| ش|م |حمد |حمد |لمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد 
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46|o8|تـــج|ره طنط|ريم طلبــــه عبــــد |لرحمن طلبــــه
رهع |ء عص|م سيد عطيتـــ32|34| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4658oيم رهقمر محمد عيد سيد |بــــر| زر|عه |لق|

تـــ|حمد محمد عوض | سليم|ن عوض 792|45 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
4o53o8يم فرج يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد حس |حمد|647|
69o442د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه محمد عزتـــ محمد |لسيد
2686o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| ع سعيد |لجمل
معهد ف ص |سيوطمن|ر ط|رق ه|شم |سم|عيل  883429
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهغ|ده محمد رمض|ن منصور |لمهدى678237
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء عبــــد |لنبــــى حسن محمد غ|نم|32895|

53o52د|بــــ |سيوط|ف|طمه محمود عبــــد |لكريم عبــــد |لرحيم
يم عم|ره|945|25 يم وجيه |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهدين| عبــــد |لعزيز ح|مد |لبــــيو محمد|68725

تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد| عبــــد|لغ محمد محمود63888
4o2|75د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آل|ء |حمد شكرى محمد |حمد
679|o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد رض| |لمتـــو عوض سليم|ن|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد حسن كم|ل خط|بــــ268543
ف حسن |لمر |بــــوش|دى33||43 طبــــ طنط|ندى |
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد فتـــ محمدى |لسيد عط|327879
ثــــ|ر د |ط|محمد أحمد ع أحمد خليل9889|4
9|22o3| د|بــــ سوه|ج|  عليو ق|عود محمود عبــــد|
رهميل| | س|مح ميل|د بــــبــــ|وى5247|| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل مسعد مسعد طه جعفر55|763
785o9|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|طف خليل محمد خليل
ري|867|43 |د|بــــ طنط|حمد رض| ر|غبــــ |لجو
42799oطبــــ ع شمسرن| عبــــد|لوه|بــــ سيف |لدين عبــــد|لوه
زر|عه ع شمسمن|ر محمد يوسف غريبــــ6|2334
83o99oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنو|ل |حمد عبــــد|لقوي |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن ن| محمد شو مهدى س|لم356593
7oo8|5ندستـــ |لمنصورهسعد صبــــ محمد طه محمد فوده
ى286399 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود وحيد |لمأمون |لح
د|بــــ ع شمس|نوره|ن جل|ل |لدين فه |حمد42328|
|392o6| حقوق ع شمسيه ن| محمود |سم|عيل |لخو
75|2|oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سهيله حمدى عبــــد |لسل|م بــــدوى
|2o247علوم ع شمسصمويل س|مح |نور فرح|تـــ يوسف
ر صبــــ بــــسيو شعبــــ|ن677||5 زر|عه طنط|ع م|
44596oيد |حمد |لمر|كبــــى ش|م |بــــو |ل م  لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|د
5o6988|زر|عه |ل|سكندريه|ء محمد |لسيد |بــــو طريه
5o43o7 يم ع تـــمريض |إلسكندريتـــ رو|ن سعيد محمود |بــــر|
4|o9|9د|بــــ طنط|نسيمتـــ محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح|
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327|2oهمنتـــ | صل|ح عبــــد|لعليم محمود نوعيتـــ ج
يم بــــ|ز عيد|636875 لسن ع شمس|يم|ن |بــــر|
بــــ|ش265522 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن ع|دل ع 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدنور| محمد عبــــد |لحميد رزق محمد763457

د|بــــ |لفيوم|محمد |م محمد عبــــد |لع|ل72949
لسن ع شمس|سل |لسيد عبــــد |لسل|م |لسيد776392
8o|24oتـــج|ره بــــ سويفمن|ر ن| رمض|ن محمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديريه|م حسن ع حس |4|834
8o29o|نوعيتـــ |لم |غ|ده جم|ل سيد يونس
7o56|4ندستـــ |لمنصورهحمد حس|م محمود |لطنط|وى محمود
4252o4صيدله |ل|سكندريهبــــسنتـــ عص|م حل محمد |لسيد
4|6|o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل سعد ع ع  |د
يم عطيتـــ |بــــوسعده8987|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|خ|لد سل|متـــ |بــــر|
9o588||صيدلتـــ سوه|ج حمد عبــــد|لن| حن عبــــد|لحميد
علوم بــــنه|ه|جر مجدى عبــــد|له|دى محمد263725
ف عبــــد | |لسيد38952| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمن|ر |
6|5|2oد|بــــ د |ط|رو|ن |س|مه |حمد |لمغل|وي
9o3o29 تـــمريض سوه|ج رمض|ن خليفه رمض|ن خليفه
6o6953حقوق |لمنصورهمحمد يوسف خليل يوسف خليل يوسف
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل|م سيد محمود طه|839865
4o543oكليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمنتـــ | مصط محمد غبــــور
8o76|||د|بــــ |لم |يه نوح شح|تـــه ميك|ئيل|
3526o|ره|ء يح مصط |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|

د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |حمد محمود عمر |بــــو |حمد|689492
3o2||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمه ي| جمعه محمود

علوم طنط|ف محمد محمد |بــــو|لفتـــوح محمد عبــــد 427662
|د|بــــ طنط|د | |حمد |حمد محمد  محفوظ2|4278
845|5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نص|بــــرين مصط سعيد منشتـــح
يم طه692756 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه حج|زى عبــــد |لحميد |بــــر|
ى فتـــ عبــــد|لحميد  883296 تـــج|ره |سيوطفتـــ ي
6o587|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد رض| مختـــ|ر |حمد شلبــــى
|د|بــــ بــــنه|ند| ع|طف |لسيد محمد356585
358o64تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حس محمد عي
7o5o94علوم |لزق|زيقد | مجدى محمد عبــــد |لحميد محمد
76546oطبــــ بــــورسعيدمؤمن |لسيد محمد |لسيد مصط عم
6|o8|4معهد ف ص طنط|ندى سم |ليم| |لنج|ر
8o2o45تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م حسن م| عبــــد|لحليم
4394o5|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيتـــ رض| عبــــد |لو|حد سعد |لحق
رهه|يدى خ|لد حس رضو|ن27943| تـــج|ره |لق|
7o9287صيدله |ل|سكندريهط|رق حسن عبــــد |لغف|ر محمد|لسيد
علوم ع شمسرحمتـــ محمد بــــخيتـــ |لسيد ع|33659
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6283|oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد جم|ل محمد عبــــد|لعزيز معتـــصم كس
ندستـــ |لفيومسم| س|لم |حمد ك|مل753796

5478o|علوم حلو|نميمه محروس عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
89|5o2|علوم |سيوط ل|ء عبــــد|لرحيم ح|مد عبــــد|لرحيم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد كرم عبــــده محمد |سم|عيل|339337
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسه| عبــــد|لنبــــي محمد عبــــد|لمجيد745|34

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد رم|دى عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــ|س67|53
45o7o3كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخض س|مح ك|مل عبــــد |لق|در |لخو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسم|ء ربــــيع حس |بــــو |لعن 633663

تـــج|ره بــــ سويفنور|ن |س|متـــ جبــــر صميدتـــ54976
تـــج|ره ع شمسحمد حمدى حس|ن حمدى حسن|349684
4o429|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهربــــيع |حمد ربــــيع |حمد عبــــد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد حس عبــــد|لرحمن فرج257653

رهسلوي |حمد محمود عبــــد |8938| تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد عبــــد|لحميد حسن ش| 9922|4
6o779oد|بــــ دمنهور|نور| ع |لسيد علو|ن

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسل عم|د |لدين محمد بــــسيو 27|35
|د|بــــ بــــنه|خ|لد رمض|ن |لسيد عزبــــ356325
يم |حمد |لديك83||32 رهمحمد رجبــــ |بــــر| ندستـــ |لق|
6389o2كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر محمود مصط محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود مصط محمد محمد حسن36|442
تـــج|ره |لزق|زيقم|يسه |لسيد حس حسن |ل |ط|78435
8o9765|ف ع|دل عبــــد|لعظيم ه | طبــــ |لم |م

رتـــ|شيم|ء مسعد جل|ل رضو|ن|4288 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــمريض كفر |لشيخمحمد طه حمزه |لسيد عجل|ن462539

42993| زر|عه ع شمسحس|ن |حمد ك|مل ع عبــــد |
د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن رمض|ن ريح|ن ريح|ن33968|
42o458حقوق |لمنصورهسمر ه| عبــــد|لمع مصبــــ|ح
حقوق |لمنصورهكريم حسن محمد عبــــد |لمع محمد679936
334o73علوم ع شمسسعيد ع|طف سعيد عبــــد|لعليم
8||96oصيدلتـــ |سيوطبــــول| عيد يوسف ميخ|ئيل
يف||35454 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن فرغ حسن 
صيدله |ل|سكندريهه|جر نبــــيل عبــــده ي|س سليم|ن477683
876563| ندستـــ |سيوط سل|م ع محمد مختـــ|ر ع
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|س|ره حسن خميس عبــــد|لغ| 847973
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد خ|لد محمد خري ع 9||358
4384o4|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد جه|د أحمد |لسعدي
بــــي محمود كشك678988 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــقمر محمد |ل
يم مو696987 طبــــ حلو|نمحمد حس عبــــد |لحميد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقنس|م م |لسيد محمد |حمد|779822

رهخ|لد تـــ|مر حن فه7228| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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ى|685483 ه |حمد ع محمد حسن |لدم تـــمريض |لمنصورتـــ م
ي لبــــيبــــ جريس867764 ندستـــ أسو|نم|رين| بــــ
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــ|سم ع|دل |لسيد عبــــد |لسل|م8398||
5oo779|تـــج|ره دمنهوريم|ن فتـــ عبــــد|لغ  |د
525o77علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ |ر |لسيد محمد عيسوى مو
7oo258طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد حس|م محمود عبــــد |لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننورز |س|مه محمد يوسف محمد8947||
نوعيتـــ بــــنه|شيم|ء |كرم عبــــد|لبــــديع عبــــد|لمقصود4|3387
ى ملك 885695 تـــج|ره |سيوطروم| ر| خ
53oo77ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد محمد عثــــم|ن محمد عثــــم|ن كليتـــ 
معهد ف ص بــــ سويفحمد ص|بــــر |حمد محمد|854336
د|بــــ |لفيوم|مصط محمود عبــــد |لملك عبــــد |لمقصود27846|
8o8297 تـــج|ره بــــ سويفمنه | محمد عيد نص
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى مصط ك|مل منصور عبــــد |لق|4|4762
ري|ض |طف|ل |لمنصورهول|ء وجيه |لجر|ي عبــــد |لوه|بــــ256||7
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوستـــ | بــــ|سم يعقوبــــ فهيم حبــــ 5446||
6o5378عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندى ن| محمد |لسعيد محمود سلط
3|5943| تـــ محمد عرفه ذ رهم طبــــ |لق|
د|بــــ دمنهور|محمد ع محمد مر 495444
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزينبــــ حمزه محمد عبــــد|لوه|بــــ224322
تـــج|ره كفر |لشيخ |حمد محمد محمد يوسف مسعود444695
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط صبــــ حسن حم|د299|25
رهمحمد جم|ل عبــــد |لشهيد خ 57|2|5 عل|ج طبــــي |لق|
2o665تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ط|رق محمد عبــــد |لسيد محروس

922|o2 معهد ف ص سوه|جه|جر ع |لسيد عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طد | ممدوح حسن |لجل|د8|66|6
تـــربــــيتـــ سوه|ج م| ع|طف عبــــد|لش| عبــــد|لح|فظ924935
7739o6وف|تـــيوسف |حمد محمد |حمد |لعيسوى ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طس| عبــــد ربــــه ص|بــــر محمد |لبــــري 624523
7o382|و تـــج|ره بــــنه|سع|د ع محمد مو زغم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرضوى محمد محمد عبــــد|لعزيز354833
د|بــــ |سيوط|حن|ن عبــــد|لعليم بــــكر عبــــد|لن| 5768|9
ف حس حس|ن852834 |د|بــــ |لم |محمد |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهر|ن| محمد |لسيد حسن عبــــد |679428
يم محمد صقر|255384 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــروى حس |بــــر|
|2833oيم محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى مصط |بــــر|

ر عبــــد | فرج بــــريك76286 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومس|
877849| خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  منيه محمود حسن عبــــد|
54o364| يم صيدله |ل|سكندريهنور|ن ف|يز عبــــد |لفضيل |بــــر|
78o393|يم ع رمض|ن طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء |لسيد |بــــر|
|7o424لس سم عط|| عوض ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
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5o528| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد سعيد ش|كر فه
رهمحمد دي|بــــ |حمد عبــــد |لو|رثــــ|3629 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5oo47تـــج|ره بــــ سويفعمر محمود عبــــد |لمنعم حميده

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن|ن كم|ل محمد حس |32732
يم عبــــد |لفتـــ|ح حسن حزيمتـــ6885|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورآيه |بــــر|
حقوق |سيوطم | حن| لويس حن|7868|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد ع ع سعد|||2|3|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنرم صل|ح محمد عليوه254963
85o332|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد يوسف مصط دمرد|ش
علوم |لمنصورهحمد |سم|عيل |لسيد |حمد|697553
علوم |لمنصورهسم|ء محمد ن|جد دعيه|57|682
833o94|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|س|مه حمد|ن خليل محمد
8o4483معهد ف ص بــــ سويفند حمزه فتـــ شح|تـــه
حقوق حلو|ندع|ء محمد محمد حسن86|34|
33|ooo تـــربــــيتـــ بــــنه|سمر فؤ|د مهدى |م
69o26oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنجل|ء فتـــ فرج |لسيد
6o22o8تـــج|ره طنط|رو|ن |لسيد عوض ع |لنح|س
889o86 تـــربــــيتـــ |سيوطنرم ن| محمد |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد ع محمد ع  |بــــي|444542
وف|تـــم | ممدوح لم دري|س226869 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|يدى ع ع|مر محمد|5837
يم ع|مر328866 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عل|ء صبــــرى محمود |بــــر|
ف حسن |لمعد|وى|99|25 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |
صيدلتـــ |سيوط  حمد حسن محمد حس |883338
7623|oزر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد مصط ع |بــــو سل|متـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج سل|م محمد ص|دق |لسيد|56|898
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ر سعيد عبــــد|لحميد مصط عطوه|8|264
2634oرهحسن محمد |حمد محمد تـــج|ره |لق|

7o|888د|بــــ |لمنصوره|ند| عفتـــ محمد فؤ|د عبــــد |لمحسن
د|بــــ د |ط|رحمه نبــــيل صبــــرى عيد7884|6
6||o5o| تـــج|ره طنط|يم|ن محمد شفيق |لقص
د|بــــ بــــ سويف|نشوده حس|م |لدين ح|مد محمود|66393
تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | س| فكرى تـــوفيق58335

يم ج|بــــ |263945 ر |بــــر| صيدله طنط|مريم ط|
598o5تـــج|ره بــــ سويفطه سيد طه حسن

2|4oo5تـــج|ره ع شمسمروه حسن عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حمدى محمد محمد عبــــد |لرحمن بــــكر524649
6868o8علوم |لمنصورهرن| ج|دو |حمد عبــــد |لع| ج|دو
677o|oتـــج|ره |لمنصورهمحمد نج|ح |لسعيد |بــــو |لمع| |بــــوريه
|32o|7حقوق ع شمسفرح كرم |م |لسيد
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن محمود |حمد محمود35|759
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه|بــــ جم|ل فؤ|د ع |حمد|7423|4
ره|نهلتـــ محمد ص|لح ع 24867 د|بــــ |لق|

69o3|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجميله محمد محمد محمد
علوم حلو|نمن|ر ع محمود |حمد 624|88
6759o|تـــج|ره |لمنصورهر|ن| خ|لد شعبــــ|ن ص|لح
ه مسعد محمد مسعد عوض463927 زر|عه كفر |لشيخأم
تـــج|ره ع شمسه|جر حس|م  |لدين ع ج|د355448
262o24 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن ح|مد |لدسو
3|788oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرضو|ن ط|رق |سم|عيل عبــــد|للطيف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل عبــــد|لمنعم فؤ|د ز |حمد229529
324|8oحقوق ع شمسعمرو |س|مه محمد ع
يف محمد محمد |لمح 348633 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعم|د 
6o43o9زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــبــــ|سل |حمد |حمد |ليم| |لس|كتـــ
332o5||معهد ف تـــمريض بــــنه| منيتـــ شعبــــ|ن متـــو محمد
48764oيم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد |حمد محمد حسن |بــــر|
35o|o9تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد محمد زغلول
يم سعد838486 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمدرون| شنوده |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره||ء س| ع|رف ع|رف |حمد|683385
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم|رك ه| لم |سكندر 9637|9
5o4o46زر|عه |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد|لحميد محمد خليفه

رتـــ|منتـــ | |حمد حن محمود92|35 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o5435تـــج|ره سوه|جي محمد رشدى تـــوفيق محمد خ|لد
6373o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء |لسعيد محمود عبــــد|لمجيد شعيبــــ
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل|م خ|لد أبــــو |لق|سم عثــــم|ن سليم225699
يم حسن محمد4|6894 يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن |بــــر|
5|o322كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد عبــــده محمد محمد عبــــد|له|دي
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لسل|م شعل|356374
علوم |سيوطرح|بــــ رأفتـــ |حمد |بــــوضيف  877737
زر|عه ع شمسبــــه عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد6|557|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|جر ع |حمد محمد ع 228892
ري|ض |طف|ل بــــورسعيديه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح سل|متـــ|768893
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حل|م زين محمد عبــــد|لح|فظ|887772
يم964|3| يم |بــــر| رهس|ره خ|لد |بــــر| ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد مصط محمد عبــــد|لفتـــ|ح مصط 526752
رهمحمود محمد جم|ل |لدين |حمد86|45| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــ سويفمحمد دي|بــــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لل|ه823759

4|9o|ف عبــــد |لمحسن عبــــد |لح|فظ رهحمد | ندستـــ |لق|
54o|76ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــصبــــرى جم|ل ع ع سلط|ن ك.تـــ. ف للبــــ
687|o|طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــه حسن محمد |حمد حسن
ف عبــــد |لحليم عطيه||||777 ندستـــ |لزق|زيقسل|م |
9oo786 |تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــك|تـــى مر|د رش|د غ
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ندستـــ |لمنصورهمحمد يح عبــــد |لفتـــ|ح ع عوض 686555
8o|979|تـــمريض |لم | بــــر|م عم|د د|ود ضبــــيع
4o|68oل|ل تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |حمد محمد عبــــد |لعزيز 
247o48معهد ف ص بــــنه|عم|ر ي| مصط محفوظ
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ط|رق محمود عبــــد|لرحمن357896
4||6o4|د|بــــ طنط|يم|ن |س|مه فكرى عبــــد|لفتـــ|ح|
6846o9 طبــــ |لمنصورهسم|ء محمد محمد عبــــد |لعزيز مصط
2482o4علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| صبــــرى |لسيد عبــــد |لع|ل قبــــ|ل
ندستـــ |لزق|زيقمحمد مجدى محمد نص|ر775545
يم57624| ره|بــــسنتـــ فتـــ محمد محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
4|o444تـــج|ره طنط|عمر وليد محمود ح|مد محمد

3952o|ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|كريم ط|رق عبــــد|لمجيد فضل |لحن
رهحس|م محمد عبــــد |لمنعم |لسبــــ3|389 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفي|سم ع سيد ع 62266

7568o6 يم ع لسن ع شمس|ل |ء س|لم |بــــر|
ره|نروه|ن عبــــد|لجيد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|49|242 د|بــــ |لق|
ش|م |لحسي محمود|537|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط |ر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطغ|ده مصط محمود عبــــد|لعزيز 9|6|88
5o536oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكريم |لسيد رزق حسن ع
يم|44538| فنون جميله عم|ره |لم |حمد سم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
642o35 تـــمريض |لزق|زيق حن|ن ص|بــــر |لسيد عبــــد|لمع
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم عص|م |م عثــــم|ن |لخو|297|77
2472o8معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع رجبــــ محمد |بــــوع
9|692o تـــج|ره |سيوطمريم ر|فتـــ صبــــ حبــــيبــــ
تـــج|ره بــــنه|ع جم|ل ع خ 629334

رهعبــــد|لرحمن محمد جمعتـــ محمد44379 زر|عه |لق|
طبــــ |لزق|زيقدير شح|تـــه |سم|عيل عبــــده |لقبــــ|678937
ندستـــ بــــور سعيدحمد |م |حمد |لنمر||594|6
رهم|زن صل|ح محمد محمد رضو|ن234322 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد سعيد |حمد |لسم|ن||52645

حقوق بــــ سويفمحمد ع|دل محمد عبــــد|لمجيد46|53
رهعبــــد|لرحمن |نور محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد 234987 علوم |لق|
حقوق |لمنصورهي|ر| عبــــد |لمجيد |لديس |لدسو 683736
5o478|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيتـــ محمد حل يوسف يوسف
ر ص|بــــر د|ود622349  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرح|بــــ ط|

د|بــــ بــــ سويف|عل|ء حسن رض| | جبــــر|ن58754
معهد ف ص سوه|جمريم روم| ع|طف تـــ|مر 275||9
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  منيه عص|م |لدين جل|ل محمود|4268|9
رهعمر محمد |لسيد عوض5569|| تـــج|ره |لق|
27o294وف|تـــحمد جم|ل عبــــد|لسميع |سم|عيل شكر معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
493oo8حقوق طنط|محمد |يمن سعد |لم|ل
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3|62o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسفجر عص|م زكري| قطبــــ
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحس|م |لدين محمد ج|بــــر |م 444982
زر|عه |سيوطول|ء عبــــد| عبــــد|لم|لك سليم|ن  8522|9
64o29o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمينه ع |حمد ع محمد جمع|ن

|عبــــد| رمض|ن |لصغ ع 73656 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|جده خ|لد محمد يوسف755662

صيدله حلو|نزي|د عبــــد |لحكيم ع عبــــد |لصمد|6837
8|o298|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد شو مرتـــ محمد
76268oتـــج|ره بــــور سعيدعمر عل|ء |لدين محمد |لسعيد بــــصله
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم|ريه|م و|ئل |ميل فرنسيس سليم|ن485354
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد | أحمد رضو|ن مر |لسيد484352
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|بــــه |حمد حس| |حمد|83929
حقوق |لمنصورهسع|د حمد|ن ربــــيع عطيه679852
طبــــ بــــيطرى سوه|جعز|رى محمود عبــــد|لع|ل ع 898442
63469o|ندستـــ |لزق|زيقحمد سعيد عبــــد| دسو حسن

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــد | ع|مر سيد محمد|8|25
266o|8|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سل|م رجبــــ |لسيد عفي عجيله
يم53|228 ره|سل محمد متـــو |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
698oooد|بــــ |لمنصوره|دع|ء |لسعيد عبــــد |لق|در عبــــد |لحميد عي

323ooرهمحمد سعيد فه محمد حقوق |لق|
رهمصط خ|لد محمد بــــكر29593| حقوق |لق|
27658o قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| حس|م محمد |له|دى مصط
تـــج|ره |سيوطو|ئل جميل  |د مكرم |857799
45o392ندستـــ |سيوطيوسف |حمد عبــــد |لر|زق ص|لح عبــــد
693o78ر فوزى محمد|حمد بــــدوى تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ط|
4829o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل حسن طلحتـــ محمد |حمد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــه رفعتـــ مصط سعيد2867|8
د|بــــ دمنهور|مصط صبــــرى مصط حسن |لوكيل|6|495
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد عزيز سعد أحمد633434
7773o5ش|م فتـــ |حمد ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقع 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د عم|د |لسيد حسن85|64|
4463o5د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | |حمد ح|مد محمود حسن

|لسن |لم |روضتـــ يوسف عبــــد |لق|در يوسف5829|
|646o6|د|بــــ حلو|ن|سل|م يوسف عبــــد |لفتـــ|ح ص|بــــر
7849ooطبــــ |لزق|زيق|ء خ|لد عبــــد |لمنعم سل|متـــ غنيم
8o5|26علوم ري|ضتـــ |لم |ض |سم|عيل تـــوفيق |سم|عيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوستـــ | وجيه يون|ن شنودتـــ355467
يم477675 يم مد إبــــر| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنور ط|رق إبــــر|
4|3|3o|ر محمد حسن |لنعن لسن ع شمس|ه|جر م|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمود عبــــد |لغف|ر |لعو |772223
|35955| ف محمد ش|ذ د|بــــ ع شمس|سم|ء |
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علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد جم|ل عبــــد|لنعيم سليم 875669
6o9o4|| يم |بــــو  | | ف |بــــر| تـــج|ره طنط|يمن |
يم ص|دق عبــــد |لرحمن24|692 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد و|ئل |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|د| | خ|لد حس |حمد5|3|2|
6o7897تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رون|ء |حمد |لسيد ر| |لبــــدرى
تـــربــــيتـــ |لم |م|ري عد حن| يوسف8696|8

ر فرج جمعه ص|بــــر|9852 صيدله حلو|نس|
4282o2|يم |بــــوحشيش عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء ع |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد |يمن مصط |سم|عيل28248|
35o8o8|تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عم|د |نور نيقول
تـــج|ره |سيوط ل|ء |بــــوضيف محمود عطيه|866|89
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهعمرو محمد عبــــد |لعظيم محمد752428
756o|oلسن |لم |/ري|ضتـــ|بــــيشوى |يوبــــ عطيه حم|يتـــ
يف طنط|وى محمود|25269 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|ريم|ن 
و772679 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ري|ض عنتـــر محمد مصط |أل
علوم |لعريشد | و|ئل عبــــد |لكريم |حميدتـــ768653
48o25oندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد شعبــــ|ن محمد خليل
9o5667  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطدع|ء سعد |لدين يسن |حمد
4o9473د|بــــ طنط|إيه|بــــ أحمد إسم|عيل أحمد زلط|
6o472oد|بــــ |لمنصوره|ه|جر محمد مدحتـــ محمد |بــــو |لهيثــــم
335oo7|طبــــ |سن|ن ع شمسيم|ن محمد فوزى عرفه
52o395تـــربــــيتـــ دمنهورحن|ن عم|د عبــــد| محمدطم|ن
ندستـــ |ل|سكندريهحمد جمعه محمد محمود |لغن|م|6|5292

ى عبــــد|لمنطلبــــ86667 زر|عه |لفيوممصط حمدى ع
9o|924|ه محمود عبــــد|لعظيم محمد ندستـــ سوه|ج م
42o733|يم تـــج|ره كفر |لشيخحمد سيف مو محمد |بــــر|

وف|تـــبــــتـــ عل|ء |لدين محمد |حمد88||3 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| يه محمدين عبــــد|لرحمن سيد|879224
يم |لسيد |حمد محمد|424745 علوم |سو|ننس |بــــر|
54|938| معهد ف ص |ل|سكندريهحمد حس |حمد مر
يم جبــــر 686646 تـــج|ره |لمنصورهمحمود رض| محمد |بــــر|
88o864 تـــربــــيتـــ |سيوطسيد |حمد سيد زيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م شعبــــ|ن محمد محمد نجم ز|يد267926
7o32|7|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |لعيسوى ع |لهو|رى
7726o2 معهد ف ص |لزق|زيقبــــثــــينه رض| ع |م
يم24832| تـــج|ره ع شمسمريم |لفونس جرجس |بــــر|
54643oتـــ|مصط محمد |حمد سعد |لحط|بــــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
76o6o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ف|طمه محمد حميد |حمد
3572o2|طبــــ بــــنه||ء صل|ح |لدين حس محمد |ل
|3o85oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمرو|ن محمود خلف محمود
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد عبــــد |لمقصود محمد عبــــد|لمقصود756727
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بــــي |لمسلم9683|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخيوسف عل|ء |لسيد |ل
نوعيتـــ |لم |عزه محمد حسن |بــــو|لليل36|854

رهل| ه| |حمد ع8793| تـــج|ره |لق|
زر|عه مشتـــهرمحمد |حمد سم عبــــد |لحميد |لنج|262739
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد نبــــيل فؤ|د محمود ن|صف|633857
4858o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نوره|ن صل|ح عبــــد | عبــــد |لغف
يم محمد سليم |لشوبــــ96|634 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفع|طف |بــــر|

|8o44ش|م محمد محمد حسن لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|ه|جر 
7795o3معهد ف ص |لزق|زيقريم سعيد فتـــ مسلم

معهد ف ص بــــ سويفمحمد مصط محمد عبــــد|لنبــــي4|848
22|2o9لسن ع شمس|ند محمد عبــــد|لرحمن محمد مو
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود جم|ل خليل |سم|عيل ص|لح528475
9o2727|معهد ف ص سوه|جس| فوزى ذ س
76522oحقوق بــــورسعيدمحمد خ عبــــد |لح|فظ عثــــم|ن
|652o7تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن محمد حل |حمد

ه ي عبــــد |لمع |حمد|2737 حقوق حلو|نن
7o4|53كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نسل|م مط|وع عبــــد |لح|فظ |لسعيد عطيه
حقوق |سيوطعمرو |حمد ع محمد حس 245|32
6o45|7يم تـــج|ره طنط|رو|ن سعد |لسيد |بــــر|
9o6257|ندستـــ سوه|ج حمد محمد بــــكرى محمد
تـــج|ره ع شمسعمر |س|مه فوزي س|لم26386|
6863o|طبــــ بــــورسعيدحمد عبــــد |لع|ل |حمد محمد حبــــيشه
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|دع|ء مصط عط| | |سم|عيل835565
2373o5تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد عبــــد|لمعبــــود ع

ر33827 رهي|سم خ|لد عبــــد |لسميع |حمد ز زر|عه |لق|
زر|عه طنط|أحمد حمدى محمد غنيم644685
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم | س| رجبــــ خليل 884626
778o87|حقوق |لزق|زيقمحمود عبــــد |له|دى محمود عبــــد|له
7o27o7يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه مسعد عبــــد |لرحيم |حمد |بــــر|
6o|47oتـــج|ره طنط|عبــــد | |لش|ف عبــــد |لحميد  |تـــى
رهف|طمتـــ رض| يوسف عطيه مصبــــ|ح344692 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقي|سم ع محمد ع638743
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــندى سعيد محمد |حمد769852
7oo3o7| ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمد عبــــد
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد | |لسيد محمد |لسيد699878
ندستـــ د |طمحمد |حمد محمد كيو|ن5235|6
25o744 ش|م عبــــد|لر|زق تـــوفيق يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعبــــد|لر|زق  ل|ك|ديميتـــ |لم
ى446367 ندستـــ |ل|سكندريهمؤمن |حمد عبــــد |لسل|م محمد |لز

ره|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد حسن 5|244 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن |يمن سعيد ن|صف|259878
|5o8|7يم سيد رهمحمود محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يف عبــــد |لمنعم عبــــد |لغ عبــــد|لحميد معوض778286
88654o تـــربــــيتـــ |سيوطيوسف شعبــــ|ن سيد محمد
25o447|يم عبــــد|لو|حد |لجندى حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |بــــر|
259o43د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|عمرو دي|بــــ دكرو ع
3644o2ندستـــ تـــ.خ|مس م|ريو مكرم ز عبــــده معهد ع| كندي تـــكنولو | 
طبــــ طنط|حمد و|ئل عبــــد|لفتـــ|ح بــــدوى|433744
|5o9|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه |حمد عبــــد |لل|ه محمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندي سعيد محمد جنيدي539||8
769o76كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشند| سيد عيد نص|ر
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | مجدي ري|ض غريبــــ|83326
ى خليل|272586  |حه وفن|دق |ل|قحمد محمد خ
34ooo2| تـــ عم|د رزق ع يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
2|5o47يم يوسف رهف|دى بــــبــــ|وى شح|تـــه |بــــر| حقوق |لق|
ه |حمد |حمد |لرف| محمد كر|763645 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ن
6o2538حقوق |لمنصورهمحمد مجدى عبــــد |لمقصود محمد |بــــو شوش
4o34o4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | مر خميس |سم|عيل
علوم |لعريشمصط عبــــد |لسل|م ج|بــــر عبــــده6|7673
|لسن |لم |بــــسنتـــ |حمد متـــو عبــــد |لسل|م |بــــو زيد43|763
8|3o55| تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ رؤوف |سحق فه
نوعيتـــ عبــــ|سيهسل يح |حمد ع3|96|3
|6oo39حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد |لرحمن سعيد محمد رمض|ن
85o896|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد ع|طف صديق سفينه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر ممدوح ص|دق |حمد24288|
63o2o2 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
4|96o9|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد |لسيد |لسعيد س|لم |لمغ|زى
33o|36|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ شحتـــه حسن محمد عر|بــــي
ه س|مح |لسيد |لسعيد |لسيد|||4436 نوعيتـــ كفر |لشيخم
7|oo4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه |حمد محمد محمد سليم|ن |لكفر
233|o5ره|رن| |يه|بــــ حس |حمد درويش د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|حن|ن ح|فظ محمد حسن3|54|3
78o|8oد|بــــ |لزق|زيق|يوسف عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |للطيف
35o|53حقوق |لمنصورهس|رتـــ حس محمد بــــر|نق
حقوق ع شمسمن|ر عبــــد |لق|در |سعد عبــــد |لق|در حسن39339|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره |بــــو زيد خليفه محمد776639
2|375oتـــج|ره ع شمسرو|ن عص|م فريد محمد ه|شم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سم|ء سعد حس محمد|5585|3
تـــج|ره ع شمسيم مصط عمر شم|3436|2
يم434624 معهد ف ص طنط|من|ر محمد محمد |بــــر|
23823oرهلي محمد حس محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم |ر ع|دل محمد بــــكر64534
63o986د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|د | طلعتـــ |لسيد رزق
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تـــج|ره كفر |لشيخل|ء |لسعيد |لسعيد عبــــد |لعزيز |لرصيف444248
تـــج|ره سوه|جش| ع|رف رمض|ن |حمد835728
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره ه| محمد حسن مبــــ|رك3|7745
24o33|لسن ع شمس|ف|طمه ع|دل حس|ن محمود |حمد
9|3o48  كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد| |لحسن ع عبــــ|س
ندستـــ ع شمسن ف|يق |ديبــــ بــــش ||3897|
|د|بــــ |لم |سل|م من مصط حسن|7469|8
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |لسيد |لسيد محمد عليوه5|6388
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى محمود عبــــد |لحكيم عبــــد |لر|زق 675994

حقوق بــــ سويف|ء وجدي |م سعد|لدين|84698
تـــج|ره طنط|تـــغريد |لسيد محمود محمد |لنج|ر523998
8o343o زر|عه |لم |حس|م مصط ن|يف ذ
حقوق ع شمسم|جد محمود محمد عبــــد | أحمد|4726|
42o696تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فكري عبــــد |لمحسن محمد |حمد نيل
|د|بــــ |لم |دير سعيد رجبــــ محمد34|322
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسل محمد كم|ل عثــــم|ن435462
تـــربــــيتـــ |سيوط س|مه محمد ص|لح شعيبــــ|7325|9
338o22| تـــج|ره بــــنه|حمد يح بــــيو |لسيد حسن
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعمر محمد حسن دي|بــــ حسن 6|4469
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعم|ر ي| عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل عي452554 معهد ع| 
33o8|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد مجدي سعد عز|زي
|3o225|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن جم|ل |لدين محمد منصور
|4oo4oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرضوى ن| عيد محمد|لسيد
5o6|73صيدله |ل|سكندريهأبــــ|نوبــــ وسيم رمزى بــــولس

زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمد حس محمد حسن75|23
ه |حمد عبــــد |لنعيم ع |42284| ره|م د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد نور |لدين |حمد حم|د عبــــد|لكريم3|2||8
شورى|33937| تـــج|ره |سيوطحمد عبــــد |لسل|م |حمد |لد
يف357334 |د|بــــ بــــنه|خ|لد جودتـــ شعيبــــ ق|سم 
ف حمدى محمد |حمد|29846 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عم|ر |
حقوق بــــنه|يوسف |حمد عنتـــر عبــــد|لعظيم68|359
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود خ|لد محمد رجبــــ ورد4454|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــديفيد وجدى غط|س بــــدروس54587|
ره|سمر |حمد سم محمدعمر|8|5|| عل|م |لق|
9oo253| زر|عه سوه|ج  حمد رمض|ن س|لم عط| |
8588o2 |ف محمد عبــــد|لك |د|بــــ |لم |سم|ح |
ر|ء عل|ء مسعود شط|8897|6 د|بــــ د |ط|ف|طمه |لز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريم محمد عبــــد|لسل|م سليم|ن|||344
ندستـــ |سيوطجورج رفعتـــ لم جيد 885766
صيدله طنط|حمد ف|ضل ف|روق ز ||56||5
32845o|تـــج|ره بــــنه|مصط عبــــد|لرؤف سعد |م|م |لش

Page 601 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

2364|oيم محمد ره|س|ره مرو|ن |بــــر| د|بــــ |لق|
6974o7|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد عبــــد |لسل|م مو عبــــد |لسل
طبــــ |لزق|زيقحس|م وليد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز2|2|68
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخندي ه| محمد صبــــري عبــــ|س452639 معهد ع| 
3|86o7|تـــ |بــــو محمد عمر سيد علوم ع شمسم
78o4o8|علوم |لزق|زيقيم|ن |حمد عبــــد |لعزيز محمد

معهد ف ص بــــ سويفمحمد حس |حمد عبــــد|لسل|م97857
24384oعلوم حلو|ننوره|ن حسن تـــوحيد حسن
8852o8|ه ن فرغ عبــــد|لجو|د تـــج|ره |سيوط م
ه |حمد عبــــد |لوه|بــــ رزق |بــــوزيد||68248 تـــج|ره |لمنصورهم
ندستـــ بــــنه|محمد ن عي رجبــــ محمد969|26 كليتـــ 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يوستـــ | س| فؤ|د خليل8797|8
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن ع |حمد ر| |حمد|32||8
|د|بــــ طنط|حمد محمد حسن |لج|ريتـــ||226|4
ره|من|ر |لسعيد عبــــد |لرحمن محمد33383 د|بــــ |لق|
ى سعد محمود|62284 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| ع

كليتـــ |أللسن سوه|جيه عبــــد|لح|رثــــ صبــــ عم|ر|247853
34794oتـــج|ره ع شمسعبــــد| محمد |لسيد محمد ع عيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمود محمود عبــــد|لمنعم |لصبــــ337785
د|بــــ د |ط|حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح صقر|692774
بــــي دي|بــــ|274|62 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيه جم|ل سعد |ل
7o|345 |ندستـــ |لمنصورهش|م محمد |لدسو محمد |لبــــلتـــ
7oooo6بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|طمه صبــــ عبــــد |لعظيم |لسعيد

د|بــــ حلو|ن|جنه محمد ع |حمد7247|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |حمد عمر|ن خلف محروس|3846|8

صيدلتـــ |لفيوممصط سيد سعد محمد|6754
علوم ع شمسيتـــ ز عو|د حس |957|34
6|25o|وز حس|م محمد جوده |لبــــرم|وى  |حه وفن|دق |لمنصورتـــف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ريم عم|د |لدين عبــــد |لمنعم محمود||6287
82o8o4معهد ف ص بــــ سويفع |حمد بــــكر محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نزي|د ع عبــــد|لع|ل محمد845865
صيدلتـــ |لم |نوره|ن |حمد رجبــــ محمد||92|8
785o92كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد قطبــــ عبــــد |لصبــــور محمد
4o4|33حقوق |ل|سكندريهف|رس محمد عبــــد|لمقصود محمد |ل
ندستـــ |ل|سكندريهمن مر|د زكري| ص|روفيم546552
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم رشدي محمد عبــــد |لمجيد |لزن|754||4
43o53||طبــــ |سن|ن طنط|رفيده عبــــد |لحميد حبــــ عبــــد |لفتـــ
د |سم|عيل عوف64|696 ندستـــ |سيوطمحمد مأمون مج|

تـــج|ره بــــ سويفمحمد رمض|ن محمد رمض|ن26|58
ر سليم|ن|2589|9 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد عبــــد|لمنعم |لط| ع| 
|26o86تـــج|ره ع شمسبــــول|  |تـــي من تـــوفيق
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6o824||طبــــ طنط||ء |لبــــي عبــــد |لمنعم |لنج|ر
32579o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمريم ثــــروتـــ شو عبــــد
حقوق |لمنصورهرنيم محمد |لسيد |لبــــشبــــي |526|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل خ|لد ق|سم عبــــد |لبــــ|ري26465|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء محمد |لسعيد |حمد |لنج|ر|677|44
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد | |يمن ع عبــــد |لرحمن عبــــ|438426
رهمحمد ع|طف زكري| |لسيد||46|2 طبــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد بــــهجتـــ |لسيد5368|6
8o5||o| ه ن|دي |م ع ندستـــ |لم |م
854o37ندستـــ |لم |شيم|ء حم|ده محمد ممتـــ|ز ق|سم
و|ري |حمد محمد835562 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديبــــسمه 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع محمد |لمر |بــــو |لمع| |لمر 686897
يف جمعه ك|مل |لك|شف7|7669 معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــكريم 
تـــج|ره |لزق|زيقحسن ي| |دريس ع محمد785866
تـــربــــيتـــ |سو|نحسن|ء محمد محمود محمد4|8457

|9o2||صيدله حلو|نيه مصط ع عبــــد |لجيد
439oo|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد محمد |لجبــــ
8937o3  طبــــ بــــيطرى |سيوطمصط محمود س|لم محمود
زر|عه طنط|ش|م حسن فتـــ حسن حج|بــــ433646

يم62978 د|بــــ بــــ سويف|يوسف سعيد يوسف |بــــر|
5o62|||زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهل|ء عبــــيد عبــــد |لحميد عبــــيد ع بــــو
5o3345تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسملتـــ محمد عبــــد |لحفيظ محمد عبــــد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــف|طمه فو|ز محمد |حمد طه527478
7695o4|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسم|ء حمد|ن شعبــــ|ن عبــــد |لسل|م
7o7948|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــه| |لسيد |حمد |بــــو |لمع
8495o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسم|ء عبــــد|لحكيم معبــــدعبــــيد
تـــربــــيتـــ |لم |مريم شعبــــ|ن سيد ع 852547
862o78 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ريم نبــــيل مسلم حف
زر|عه سوه|ج  يه نجدى عز |لدين عبــــد|لع|ل|922722
ه كم|ل محمد ج|د|لربــــ|867365 معهد ف ص ري|ضه |سو|نم
677o47ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عربــــ|ن |لسيد عربــــ|ن ع |لع
زر|عه ع شمسعبــــد| |حمد عبــــد| عبــــد|لو|حد 343527
وس سعيد64542| لس سعيد تـــ|و ندستـــ |سيوطك
يم محمد محمد4699|5 معهد ف ص |ل|سكندريهأيتـــ حمدي |بــــر|
ندستـــ |لم |محمود مؤمن محمد محمد853396
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسندس س| شعبــــ|ن عبــــدربــــه334873

ه مصط محمد تـــوفيق عبــــد |لحليم |4|8| رهم صيدله |لق|
معهد ف ص بــــنه|حمد سعيد محمد عوف|8|2474
4956o4د|بــــ دمنهور|ع فرج ع عطيتـــ
833oo2| كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد سعيد محمد حس
|46o85د|بــــ ع شمس|س|رتـــ محمد محمد |سم|عيل

Page 603 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم كفر |لشيخشمس ص|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح |حمد خليل436727
9o4oo5 طبــــ سوه|جمحمد قدرى محمد فريج
6o57|8 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عص|م نبــــيل |لمرغ بــــدير |لحم|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشثــــري| ف|يز محمد محمود |لطح|وى3||768
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــتـــه|ل ع محمد عبــــد |لعظيم|759426
45|oo2معهد ف ص ري|ضه طنط|مصط عبــــد |لمجيد مصط سل|متـــ
7ooo32|نوعيتـــ |لمنصوره|ء |لسيد محمد |لسيد
84448o|لدين عبــــد| تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نندي |يمن ن
||89o2|ف |لدين إعل|م بــــ سويفل|ء جم|ل محمد 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطحم|ده ص| ص|بــــر مخيمر  884337
د|بــــ دمنهور|محمد |حمد عبــــيد حن 493459
248|ooكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جشذى |حمد محمد محمد س|لم
ه ع|بــــد فوزى |لسيد |سم|عيل|768243 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
||9o58 تـــج|ره بــــنه|محمد عل|ء |لدين عبــــده عبــــد |لق|در
6o4282|ف ك|مل محمد |بــــوعربــــ ندستـــ |لمنصورهحمد |
|25o|5 |فنون جميله عم|ره |لم |يوسف محمد عوض محمد |لسبــــ
|4|8ooف محمد م|مون تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م |لدين |
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد خ|لد منصور بــــيو زغ|ليل344575
رهمحمد ه| فتـــ غل|بــــ799||5 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن محمد ع حسن قريطم|366|52
يم ج85|246 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن بــــل|ل عبــــده |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد|لرحمن ص|بــــر عبــــده |حمد466|32
يم |لبــــمبــــى432836 |د|بــــ طنط|حسن|ء ف|يز إبــــر|
83492o علوم |سو|نمحمد وحيد محمد خري
ره|حمد حسن عز|لدين جنيدى|244223 د|بــــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عص|م عبــــد |لعليم |لسيد حسن 565|68
7o5|55|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | عم|د عبــــد |لعظيم |حمد مهن

ي عبــــد|لعزيز |م 24|28 رهعمرو خ ندستـــ |لق|
4o95|9 لسن |لم |أحمد بــــسيو محمد عبــــد |لق|در أبــــو بــــسيو|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد حسن حس |م عثــــم|ن|494549
علوم ع شمسمصط محمود سيد سيد |لسعد 347756
تـــج|ره بــــنه|عل|ء محمد عبــــد|لعظيم ع333856
26825oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|دى عبــــد|لغ عبــــد|لحميد |لخو
69o3o2| تـــج|ره طنط|م| بــــدير |لرف| |حمد |لرف|
876624| نوعيتـــ |سيوط  م م|جد فؤ|د عط| |
4o74|6|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم| محمد عبــــد |لعزيز حسوبــــتـــ
حقوق |لمنصورهمحمد ع|يد نوفل مفتـــ|ح66279|
يف768|62 ف محمد |لبــــدر|وى  ندستـــ |لسويسف|رس |
787|o| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقدين| محمد فتـــ |لحسي ع
حقوق |لزق|زيقلرين م|جد محسن |حمد |لش|ذ29|786

6o4|3معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء خ|لد قر ع
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5o2|95زر|عه طنط|محمد ع|طف حسن محمد حسن
48333oتـــج|ره |ل|سكندريهندى |لسيد محمد محمود شح|تـــه

6oo39لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د| | شعبــــ|ن |حمد |بــــو زيد
يم محمد2243|7 معهد ف ص |لمنصورهيه |لسيد عبــــد |لر|زق |بــــر|
نوعيتـــ فنيه قن|من|ر عبــــد|لحكيم سيد |حمد833843
5o776o|ف حليم ذ غبــــري|ل طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهن |

د|ر |لعلوم |لفيوم|ء عبــــد | عبــــد |لسل|م ج|بــــ |796|7
5o7279تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر| | عل|م محمد |لدرش|بــــى
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس فرج|ن محمد |حمد843735
تـــج|ره دمنهور |ر ممدوح غريبــــ ح|مد |حمد477757
||95o2ش|م رأفتـــ عبــــد |لرحمن ش|ش تـــج|ره ع شمسمحمد 
يم |لدسو |2553|3 يم مدحتـــ |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
7o9o43ق|وي يم |لمتـــو |ل ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم
4|5o37نوعيتـــ كفر |لشيخعل| محسن عبــــد |لحميد |لبــــل|ط
لسن ع شمس|ريج فكرى محمد نبــــيه |لغربــــ|وى|65|55|
حقوق بــــنه|حسن عص|م عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|7|3522
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم نبــــيل محمد عبــــد |لحميد مرزوق|48486
تـــج|ره |لمنصورهمنه | مصط عبــــد |له|دى |بــــو|لمع675964
752|o|يم لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|م|زن نبــــيل محمد |بــــر|
283o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن ول|ء ف|روق ع

ر فهيم9|3544 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسن|ديتـــ ن|در م|
تـــج|ره ع شمسل|ء ح|مد حسن ح|مد||2323|
يم||248|8 تـــج|ره سوه|جيه ع سيد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مع|ذ سل|مه عبــــد|له|دى |لدكر485|26
9o2523 كليتـــ |أللسن سوه|جريه|م محمد عبــــد|لشكور محمد
3539ooندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| |حمد عبــــد| |حمد محمد
8o2o47يم محمد صيدله بــــ سويفحس|م محمد |بــــر|
9o3669 د رفعتـــ |حمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن|
8o87|o علوم |لم |محمود ن| سليم|ن مج
6o43|4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حس|م حسن حسن حس|م |لدين|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن ع|طف عبــــد |لرحمن رجبــــ57|38|
تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد |لحميد عمر|4639|6
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمروه رفعتـــ عبــــده |بــــو|لمجد|42|83
477o54طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمه| ع|دل محمد درويش طبــــور
6o7|79معهد ف ص طنط|محمود |حمد ع عطيه |لنج|ر
ف |سم|عيل |لمشد58|2|3 طبــــ |سن|ن ع شمسعمر |
معهد ف تـــمريض |لم | شيم|ء ي عي ع 5822|8
357663| يم بــــيو طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ خ|لد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |عبــــ ي| عبــــد|لتـــو|بــــ حسيبــــ3827|8
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد مجدى محمد عجوه|246358
78|6o3|ى حسن |لسيد ه ي تـــج|ره |لزق|زيقم
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كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سلسبــــيل محمود ع محمد ضيف772295
8|96o7يم تـــربــــيتـــ |لم |جو | صبــــ جيد |بــــر|
9o932| تـــربــــيتـــ سوه|جعزه عبــــد|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد
|6o93|د|بــــ ع شمس|رحمه ع|طف |حمد رسل|ن
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل محمد نبــــيل محمد عطيه676333
زر|عه |ل|سكندريه|ء ع ع رمض|ن |لقرش|426923
|42o94ف جم|ل ص|لح وف|جم|ل | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
33|63oيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سم|ء |حمد سعيد عبــــد|لحميد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|رؤى خ|لد محمد عبــــد |لحميد489295
د|بــــ |لزق|زيق||ء فتـــ رجبــــ عبــــد|لد|يم|44||63
يم عوض3953|6 تـــربــــيتـــ طنط|من|ر ع|طف زين |بــــر|
ر بــــسيو |لف|436622 تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن حم|ده |لط|
تـــربــــيتـــ طنط||ء ع قطبــــ |لحو |2657|4
6|6|9oريدي عبــــد |لرحيم تـــج|ره ج|معتـــ د |طيوسف |م 
حقوق ع شمسحمد محمد عبــــد|لحليم محمد درويش|342486
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد |لرحمن عيد ج|بــــر عيد45382|
7o685oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |م عص|م سلط|ن جمعه
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــدور عبــــد|لرحمن |حمد محمود28|845

طبــــ بــــ سويفن حس عبــــد|لعظيم حسن98|63
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ |لس|د|تـــحس حم|دتـــ حس عبــــد |لق|در9829|

رى682723 رى |حمد |لجو حقوق |لمنصورهرحمه ع|دل |لجو
75o5o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحس |يه|بــــ حس محمد
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن |يه|بــــ |حمد عبــــد|لعزيز|32338
834o22تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|يدي عبــــد|لمنعم |حمد |لصعيدي
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسه| |حمد فرج |لصعيدى268796
|3o3o7كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل بــــهنس|وى محمد بــــهنس|وى
9|2o7o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدين| جل|ل |لعري|ن مط|وع
884oo| تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء محمد خلف محمد
4o3||3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ي فه عبــــد|لسل|م حس
د |لهو|ري6|6933 طبــــ بــــورسعيدمحمود محمد محمود مج|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيف زين |لع|بــــدين عبــــد|لبــــ|سط عبــــد258484

3o733لسن ع شمس|يم |حمد عبــــد |لمنعم سلط|ن
4799o|وف|تـــريه|م رض| طنط|وى |لسيد منصور معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم|894|82 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد سيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|عمر ن| |لسعيد حم|د ع ع|مر483|43
تـــج|ره سوه|جدير محمد منصور محمد عبــــد|لرحيم 895868
علوم بــــورسعيدفرح محمد عبــــده محمد منصف نوفل764233
36o432د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ حسن محمد عبــــد|لرحمن حس|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د ثــــروتـــ عنتـــر عبــــد |لعليم غ|نم624674
يم عبــــد |لكريم3|6975 يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهحمد وحيد |بــــر|

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نس|ره جم|ل |حمد عبــــد |لصمد97|68
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9o2328 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ه| |حمد محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر| مصيل محمود مصيل ع |بــــو924|77
زر|عه ع شمسمصط محمد عمر |حمد محمد522|7|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محسن عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز أبــــو 247689
|7o582ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد محمد فرح|تـــ
68o3|8| |يم |لسيد |لمو تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــكرم محمد |بــــر|
7o|637|تـــج|ره |لمنصورهندى ع|دل وجدى محمدى |لتـــه
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد محروس رجبــــ |حمد8|5237
776976| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمد فه ع
44o268|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنتـــص|ر مغ|زى عبــــد|لخ|لق مغ|زى
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمريم ع|طف |حمد محمد9425|3
علوم حلو|نمحمد عبــــد|لحميد محمد شلبــــى244345
783o|4 تـــج|ره |لزق|زيقع |م ع محمد ل|ش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدير محمد حسن محمد69|839
يم رزق496665 نوعيتـــ |ل|سكندريه |ر محمود عبــــد|لمع |بــــر|
|344o4لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نجل|ء محمود رزق ن|صف
478o95لسن ع شمس|رو|ن محمد محمد عبــــد |لعزيز  |له

يم67266 د|بــــ |لفيوم| |ده مصط رمض|ن |حمد |بــــر|
6|56o| |تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد محمد ش
وف|تـــ|محمد عص|م محمد عبــــد|لعزيز247756 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

ه عزتـــ رمض|ن حس |44793 رهم علوم |لق|
يم ج|بــــ | طه|29|329 تـــج|ره بــــنه|يم|ن |بــــر|
د|بــــ |سيوط|شيم|ء |سم|عيل عبــــده ع  2|8824
7|o94o ندستـــ |لمنصورهمصط عبــــد |لحميد مصط محمود مصط
79|o8oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن رض| |حمد |بــــوطو|له
|426o8|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سمه |حمد محمود |حمد
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــسل|م |حمد ح|مد درويش||787|3
علوم كفر |لشيخن أحمد سعيد عبــــد ربــــه |بــــو|لمجد فضيل444594
||6oo5وف|تـــبــــيشوى ه| معوض فه معوض وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
35396oندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود |لسيد محمود فرج
4o5473| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيتـــ محمد حس |حمد ع
ح|ن624369 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ند عطيه عطيه عبــــده 
|4925o رهسندس مجدي عويس محمود أحمد دسو علوم |لق|
يم مر 438264 نوعيتـــ كفر |لشيخروضه ع|طف عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسم|ء عبــــد|لس|تـــر عبــــد| سيد|358343
43|8o5يف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م محمد سيد|حمد |ل
6387o5نوعيتـــ |لزق|زيقسل محمد |حمد محمد نور |لدين
يم عـ|يد سـل|مه4743|3 تـــج|ره ع شمسم | |بــــر|

|9o59كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل حمدى طه ش|كر
د|بــــ كفر |لشيخ|غ|ده ن| عبــــد| عبــــد|لكريم مصبــــ443745
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد محمد حل محمد246264
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ندستـــ ع شمسمحمد |حمد |بــــوزيد حسن محمد2|379|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمه معوض ع معوض فرج423526
7o886oبــــي |لحديدى طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند|ء ي| ي |ل
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء عبــــد| جمعه شلق| |35||85
5o25o4تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد طلبــــ عبــــد |لقوى
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــعمر محمد عبــــد |لغف|ر محمد صبــــرى24975|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيق|ء جوده محمود عبــــد |لغ |637636
4|6o93|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء ع ع محمد ف|يد
ف فتـــ محمد67|2|2 ندستـــ حلو|نمحمد |

2|o98وف|تـــمع|ذ محمد عبــــد|لجليل |حمد |لش|ف معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
8554oo|ه محمد |لش|ف عبــــد|لجو|د طبــــ بــــيطري |لم |م
8o9637تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لحميد محمود |م عبــــد|لحليم
857|o4|د|بــــ |لم |يم|ن عمر سيد |سم|عيل|
د|بــــ ع شمس|د | محمد سعيد سيد6|9|35
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى |يمن عبــــد |لمنعم |حمد39965|
يل ج |لزق|زيقحمد محمد عبــــ|س محمد عبــــد|له|دى عز779562 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
69275o يم |لسيد عبــــد |لرحمن عبــــد ر|ء |بــــر| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــز
887o58|حقوق |سيوط يه شعبــــ|ن خل|ف قوشتـــى
تـــربــــيتـــ سوه|جف|تـــن مجدى فتـــ محمد 565||9
78oo33حقوق |لزق|زيقمصط محمود ع محمد
69o367|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لسيد ي|س |لسيد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم ص|بــــر غريبــــ ع حسن336534
تـــج|ره ع شمسحمد فرج |حمد |حمد|357939
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  زينبــــ عبــــد | محمد زكري|754584
يم محمد ر|774676 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنجوى محمد |حمد |بــــر|
8o5953كليتـــ حقوق |لم |عمرو حم|ده خلف عمر|ن
868o36معهد ف ص |سو|نزينبــــ شعبــــ|ن |حمد خليل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ محمد حس محمد349427
تـــج|ره بــــنه|من|ر وجيه عيد زيد|ن |حمد329388
4352o6||طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسمر عزتـــ محمد عط
ندستـــ حلو|نمحمد ع محمد ع |بــــو|لمجد||2679
5o4428تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| حسن |لسيد حسن عبــــده
تـــج|ره طنط|سه| عبــــد |لمحسن عبــــد |لسل|م |لع43|429
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نشيم|ء رس محمد سعيد محمد632386
يم عبــــد |لسميع638678 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلشيم|ء صل|ح |بــــر|
265|o3|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حس معوض |حمد
452o47ى عبــــد |لفتـــ|ح درويش حموده ندستـــ كفر |لشيخمحمد خ
يم |2||683 تـــج|ره |لمنصورهس|ره عل|ء|لدين محمد |بــــر|
6o7597 حقوق |لمنصوره|ء عبــــد |لمتـــ محمود عمر جم|ل
ر325827 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|سم عبــــد|لوه|بــــ محمد |لط|
7o6847يم |لسعد|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــه محمد |بــــر|
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8o7|52يف فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشيم|ء خ|لد محمد 
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |بــــو عبــــيه جوده محمد |سم|عيل786245
|د|بــــ |لم |ف|طمه صل|ح محمد |لسيد عبــــد|لر7826|8
|66o9oرهعمر خ|لد ي |لسيد تـــج|ره |لق|
ن| مجدى زكرى ي 889558 حقوق |سيوطم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ ن| سيد ح|فظ349887
2|6o2oرهف|طمه عبــــد|لرحمن حسن ع تـــج|ره |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود سعيد محمد د|ود مسلم56||24
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م عم|د يسن محمد |لحل|ج44|499
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود أحمد رسل|ن محمد قوره |لعربــــي475|62
627o9oنوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لصبــــور ح|مد عثــــم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م رض| |لمحمدى محمد|5|7529
يم محمد محمد حس|ن 227987 ره|د| | |بــــر| د|بــــ |لق|
يم575|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم | مرقس جرجس |بــــر|
52|92o يم عبــــد|لجليل دسو طبــــ بــــيطرى دمنهورفرحه محمود إبــــر|
د|بــــ د |ط| |ر بــــدوى |لقطبــــ محمود |بــــو |لعن |935|6
يم خط|بــــ|695225 تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| خط|بــــ |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|محمد حمدى عبــــد |لفتـــ|ح عيد67427
43o742د أس|مه محمد |لجمل ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|
63756oتـــمريض |لزق|زيق دين| محمد عبــــد|لعظيم |م جمعه
زر|عه د |ط/ري|ضتـــحمد أحمد عبــــد |لحليم |ل|ستـــ|مبــــو6492|6
69o4|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد | محمد عبــــ|س متـــو |حمد
835|o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل عصمتـــ محمد محمود
259o72د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد محمود محمد درويش
ى حل عل|م39377| د|بــــ حلو|ن|ن ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء نور عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن شه423938
يم عبــــد|لحكم353529 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وليد حمدى |بــــر|
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمد ج|بــــر عبــــد|لع| 4|49|9

|4o46تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نض محمود عبــــد |لمنعم محمود
8o9728لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|ر| محمود سيف |لن جمعه
علوم طنط|محمود عص|م محمد فتـــح | قنون|82||5
8776o6  تـــربــــيتـــ |سيوطتـــريز| ممدوح عبــــد|لمل|ك ثــــ|لوثــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه عبــــد|لر| محمود سيد 885837
49842oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورلشيم|ء مدحتـــ سل|متـــ محمد عبــــد| شلبــــى
يم سيد |حمد||2623 تـــج|ره بــــنه|عمر |سعد |بــــر|
نوعيتـــ |شمونسم|ء ه|شم كم|ل |بــــو حجر|279343
7o9943|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |بــــوبــــكر طه |بــــو بــــكر
8o9345كليتـــ حقوق |لم |نوره|ن متـــحتـــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
76327o|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | محمد محمد |لسيد |لبــــن
علوم ري|ضتـــ طنط|رن| س| رزق عط| |لسيد445453
ه عبــــد|لحليم محمد محمد |ألوسيه|44272 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
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يم عبــــد |لعزيز سيد57|65| رهسل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|ر |لعلوم |لم |منتـــ | سيد حسن سيد||55|3
ره|ف|طمه صل|ح يوسف عم|ر|حمد238479 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|منه | طه عبــــد|للطيف غريبــــ235676 عل|م |لق|
ندستـــ |سيوطحمد ي| يوسف محمد يوسف|228|35
صيدله |ل|سكندريهول|ء محمد عبــــده محمد بــــليح895|44

رهم رفعتـــ |م حسن|44956 تـــج|ره |لق|
طبــــ |ل|سكندريهتـــ |حمد ص|دق محمد منصور425239
زر|عه ع شمسس|ره رجبــــ محمد |لمهدي8555||
265o|2 |ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد وحيد محمد عوض مو
|2o79oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسفيلوبــــ|تـــ بــــيتـــر غط|س يوسف
834o38| ندستـــ قن|ل|ء محمد محمد حس

د|بــــ حلو|ن|ع|دل |نور ح|مد محمد مو|3556
35284oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمود عبــــد|لحميد غن|م
253o8|يم حسن ط|يل كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل محمد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورف|طمه عمر س|لم |حمد س|لم3|9|52
م|م829748 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمه| رجبــــ محمد 
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود طلعتـــ عبــــد |لعزيز محمود755575
26o256علوم ري|ضتـــ بــــنه|م|رين| ميخ|ئيل بــــطرس بــــطرس
4o697oتـــج|ره |ل|سكندريهرؤى ع|طف |لشح|تـــ مصط درويش

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسيد محمد سيد قر 54464
9o9485 ر |حمد طبــــ بــــيطرى سوه|جم رمض|ن عبــــد|لظ|

5|93oعلوم حلو|نس|رتـــ سيد ص|بــــر سيد
34o888| تـــج|ره ع شمسحمد سم محمد عبــــده |لمنط
62982oد|بــــ |لزق|زيق|سل|م عص|م شعبــــ|ن يوسف |سم|عيل
8o576oنوعيتـــ |لم |د| | سيد ج|د | |حمد
ندستـــ حلو|نتـــسنيم |س|مه رمض|ن شبــــل27273|
67523oعلوم |لمنصورهيم محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد عشم|وى
4|o9|8ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسندى ممدوح محمد مو شيحه
يم عمر عبــــد|لحميد|23222 يم محمد |بــــر| وف|تـــبــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
79|2o4|يم حقوق ع شمسسل|م نبــــيل عبــــد |لبــــ|سط |بــــر|
45|37oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعل|ء |لدين حسن محمد |حمد |لغول معهد ع| 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء ع|صم لط عزبــــ|325966

3426oرهعمر |يه|بــــ حس فريد تـــج|ره |لق|
5o676|يم حسن يم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه|ء |بــــر|

ندستـــ |لم |حمد خ|لد محروس منصور|43288
2|735oيف عبــــد|لوه|بــــ |لنو|وى ره|ند  عل|م |لق|
476o94تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ عزيز قدري ع|شور محمد
يم محمد |حمد843353 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمنه | |بــــر|
|2o|55|م تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني |ن| م|جد  |د سيد

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممريم |حمد حس عبــــد|للطيف3||72
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265|2o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لحكم تـــر
وف|تـــمصط محمد غريبــــ سليم9|5262 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
53o|46تـــ|مروه خ|لد ج|بــــر محمد فر|ج لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
حقوق بــــنه|حمد محمد ج|د محمود|278286
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمد |لسيد قطبــــ |حمد84|448
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل عم|د حسن محمد755883
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد طلعتـــ عبــــد|لسميع |بــــو|لمجد262535
لسن ع شمس|محمد |حمد عبــــد |لسل|م محمد56|59|
د|بــــ ع شمس|م مصط رمض|ن |لبــــن|88|336
357oo||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لع|ل محمد
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد جمعه حسن محمد|62263
7||o28|ه محمد بــــرك|تـــ محمد غ|نم معهد ف تـــمريض |لمنصوره م
|2o596يم عوض لس قد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
265o|9 طبــــ بــــنه|مصط ع|دل محمد عبــــد|لمعز |لحبــــ
69o4o3د|بــــ |لمنصوره|ن|دى محمد حس محمد
443326| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد عزتـــ بــــي أحمد بــــي
ندستـــ طنط|عبــــد | ن| محمد خميس بــــريشه449595
يم مصط محمد ح|مد439586 صيدله |ل|سكندريهسمر |ير|
تـــج|ره طنط|كريم ي| |لسيد بــــل|ل ع675266
76o47|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد س|لم عبــــد |لحميد س|لم
يم39265| ف سم بــــش|ى |بــــر| حقوق حلو|نس|ندى |
49o|93ثــــ|ر |لفيوم|حن عص|م محمد |حمد قنديل
رهآلء عط| ع حس عثــــم|ن|983|5| زر|عه |لق|
9|o327  | لس جورج فيليبــــ ن طبــــ سوه|جك
6|6o|5ندستـــ د |طخ|لد |حمد |حمد ح|مد |لغريبــــى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوستـــ | |يمن عبــــد|لمل|ك سمع|ن326532
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|جر بــــهجتـــ محمد بــــدوى729|27
3222o5 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رح|بــــ عبــــد|لمنعم |لسعيد عبــــد|لمنعم حس

|6o23 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن | |م ح|فظ |م
يم |حمد3|74| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسنوره|ن س|لم |بــــر|
2299oرهيوسف ط|رق فتـــ شح|تـــتـــ زر|عه |لق|

9o4o99 معهد ف ص سوه|جمريم |حمد تـــوفيق |لسيد
طبــــ |سن|ن طنط|حمد محمد حسن محمد|253967
25o78oيم غني فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طندى وليد عبــــد|لص|دق |بــــر|
يم|6736| يم عبــــد |لحكيم |بــــر| زر|عه ع شمسندى |بــــر|
26o786كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيم حس عثــــم|ن محمد
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن ع|صم عبــــد|لفتـــ|ح خط|بــــ434545
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــ|سنتـــ أحمد أحمد عبــــد|لمطلبــــ425537
علوم كفر |لشيختـــ أحمد رفعتـــ حسن محمد ف|يد|43664

د|ر |لعلوم |لفيومه|جر |حمد عبــــد| جمعتـــ32||8
د|446824 وف|تـــبــــو زيد صبــــ عبــــد |لحليم مج| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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8o82o8صيدلتـــ |لم |شيم|ء |حمد عبــــد|لصمد حسن
حقوق |لمنصورهمحمد بــــكر محمد |لسيد بــــس|م766332
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد طه257623
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسخ|لد |لعج محمد |لعج سل|مه85|687
768o|5|ه معوض |حمد |لسيد ورد تـــربــــيتـــ |لعريشم
|365o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ش|دى ك|مل محمد |لتـــه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحس|م |حمد ج|بــــر |حمد|82775

رهرؤى حكم ح|مد |بــــو |لعن 33454 حقوق |لق|
9o2742  |حقوق سوه|جمحمد ع|دل عبــــد|لرحيم عبــــد
ندستـــ ع شمسعمر حسن صبــــرى عبــــد|لرحيم |م|م95|4|2
صيدلتـــ |سيوط يه عمرو |حمد ع |878254
69695oتـــربــــيتـــ |لمنصورهرض| رض| محمد |لسيد
7oo242يم نوعيتـــ |لمنصورهنرم |حمد محمد |بــــر|
لسن ع شمس|مريم رض| شفيق عبــــد|لملك8|3568
34884oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرودين| حس|م |لدين حموده محمد ص
7o3989ش ر صيدله |ل|سكندريهتـــغريد سم |لسيد ع 
يم حس |2623|7 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ل|ء عثــــم|ن محمد |بــــر|
ف ومس|حه |سيوط حمد محمد |حمد سليم|ن|283|92 ك.تـــ. ف رى و

44|o|رهيف محمد سيد محمد عبــــد |لمقصود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
855oo8|ه كم|ل |حمد محمد تـــج|ره بــــ سويفم
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسل ي| سيد تـــوفيق ع237939
ندستـــ |ل|سكندريهمنه | محمد حل محمد ع س|ري447732
27oo|4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد| خ|لد حسن عبــــد|لمقصود حسن
زر|عه طنط|عل| عص|م |لدين عبــــد |لرحمن ز6247|5
832o48تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر عبــــد|لكريم ح|فظ محمد
4o6783نوعيتـــ |ل|سكندريهس سليم حمزه حميدو |لعدوي
7o4955رهعبــــد |لحميد |حمد محمود |لهجر زيد عل|ج طبــــي |لق|
ره|نور|لهدى |حمد عبــــد|لمجيد عبــــده6|2375 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمل |حمد محمد |لجبــــ| |4|5252
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ني|ر| سليم |حمد محمد نعمه638844
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ج | جورج زكري| حكيم279837
ش|م ع|دل فرج |لسيد عز342598 كليتـــ |أللسن ج أسو|نصف|ء 
432o||يم عبــــد | محمد ج|دو صيدله |ل|سكندريه |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدآل|ء أحمد مسعدمحمد يوسف623635

رهيتـــ |يه|بــــ ن| نعم|ن|6332| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد |حمد |لسيد محمد867966
يم2864|8 يم |حمد |بــــر| طبــــ |لفيومبــــه |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|رك فكرى |نور |لفونس24439|
8o2582 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |تـــيموثــــ|ؤس عج|يبــــي جرجس غ
حقوق |لمنصورهمحمد منصور منصور محمد |لمر طبــــل|73||7
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد محمد حسن6467|2
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يم |لمعل627|34 ره|دى محمد عبــــد|لرز|ق |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ر |حمد خليفه|9283|9 معهد ف ص |سيوط م| عبــــد|لظ|
6oo|56يم عطيه جرجس د|بــــ |لزق|زيق|مهر|ئيل جورج |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود مبــــروك ف|رس سل|مه53|266

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفيتـــ ع |حمد محمد|62836
د|بــــ ع شمس|شيم|ء محمد حسن ز |حمد939|35
حقوق طنط|م|رين| ميل|د تـــ|درس فضل |496355
7o4275تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد عبــــد |لرحمن جمعه
4||3|o| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسه|م عل|ء |لدين حسن سيد|حمد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر محمد محمود شح|تـــه|8|824
ر حس صقر سل|م982|77 تـــج|ره بــــنه|حس م|
67965oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره رزق محمود جمعه محمد رزق
77oo4oيم محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حسن ص|بــــر |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج حمد عرف|ن منصور |حمد|8|8949
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمدى |لسيد ح|مد |لسيد327882
|4o352كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر محمد عبــــد |لحميد ع
بــــي |689452 زر|عه |لمنصوره|ء ع |لسيد |لدسو |ل
ره|رضوى رمض|ن سيد محمدق|سم55454| ثــــ|ر |لق|
7|o724تـــج|ره |لمنصورهمحمد ن محمد ع|طف |لنح|س
معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء |لسيد |لسيد محمدعبــــد|لل|ه639774
تـــج|ره ع شمسحمد ط|رق كم|ل محمد س|لم|37384|
ف حن| عبــــد |لمل|ك752583 وف|تـــبــــول| | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
44o|38ن| ع|دل فوزى أحمد قطبــــ تـــمريض كفر |لشيخم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رتـــ | |يمن شفيق سكله44726|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج لسيد عبــــد|لرحيم خلف عبــــد|لرحيم|372|92
معهد ف ص سوه|جمعتـــز |سم|عيل ج|د عثــــم|ن |3|924
882o97  د|بــــ |سيوط|محمود ن|دى عبــــد|لسل|م سيد
4|8o6||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخزينبــــ عثــــم|ن سعد |حمد |لعبــــ
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكريم مصط محمد عبــــدربــــه يوسف699373
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف عص|م |حمد محمد||2|32
ى472|75 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدشهد خ|لد عبــــد |لعزيز |لط
4|94o5تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ ي| علو| حسن |لجربــــه
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ع |ء رأفتـــ حل محمود |حمد عيد698846
|د|بــــ |لم |لحس ع|دل حسن |حمد|77|854
63863oيم محمد عبــــده يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيح |بــــر|
لس مليكه عي مليكه 889485 معهد ف ص |سيوطك
85o73||تـــمريض |سيوطيه محمد كم|ل سفينه
ه محمود شعبــــ|ن حمد|ن273665 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ن
معهد ف ص |لمنصورهيه بــــهجتـــ |لسيد ند| سليم|697946
د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ عل|ء فرج محمد عبــــد|637424
8o2|7|يدي ف |حمد و فنون جميله فنون |لم |مه|بــــ |
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تـــج|ره بــــ سويفزينبــــ جوده عبــــد |لرحمن ع42|69
ى|6824|5 طبــــ |ل|سكندريهمنيه محمود |لسيد |لمس
6o8786| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيم|ن رمض|ن عيد ع| ك.تـــ. ف للبــــ
د|بــــ بــــ سويف|محمد سعيد |لسيد ع629892
تـــربــــيتـــ |لم |كريمه عمر ز |سم|عيل859229
معهد ف ص |سو|نمحمد حسن فؤ|د حسن867586
علوم طنط|عبــــد| مجدى محمد |حمد |لوكيل3326|6
68o456ندستـــ بــــور سعيدمحمود محمد |لعدل ص|لح |لعدل
44964oتـــج|ره طنط|حمد |لسيد رمض|ن شعبــــ|ن عبــــد |لو

|9o32لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شهد عبــــد |لصمد صل|ح عبــــد |لجو|د
|5o56oرهيوسف فوزى محمد عبــــده ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يف |لحن|وي497924 ي |لسعيد  ر|ء خ بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نلز

58o9oطبــــ بــــ سويفعبــــد | حسن |حمد دي|بــــ
|ء سعد محمد سيد رض|4|3488 لسن ع شمس||
77686o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو محمد محمد غني |لص

52o33معهد ف ص بــــ سويفند |حمد فؤ|د رزق
49882oد|بــــ دمنهور|ريه|م صل|ح |لسيد |بــــوط|لبــــ
8987o7 تـــج|ره سوه|جم | م|جد |دو|ر ص|دق
ف |حمد حس |88883 طبــــ |سيوطرن| |
6365o3لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|شه|بــــ محمد عبــــد|للطيف محمد حسن
يل ج |لزق|زيق|ء حسن محمد حسن |لبــــرم|وى||77482 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد محمود ع |لنخل|وى7|4365
7o4454علوم |لمنصورهمريم ي| محمد شهبــــور عبــــد |لع|ل
وف|تـــح|زم |حمد فوزى عبــــد |لعظيم عبــــد |25598| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6467|oعلوم ج|معتـــ د |طمنه | عبــــد |لر|زق حسن ع |لبــــو
7o746oتـــج|ره |لمنصورهعزه عبــــد | محمود |لسيد جوده
تـــج|ره طنط|خ|لد وليد تـــوفيق |حمد محمود486979
33o993تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حل| وجيتـــ محمد |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــتـــسنيم |حمد حسن ضيف |بــــو زيد423354
46o7|oزر|عه طنط|ه|جر عل|ء |لدين |لسيد يوسف عثــــم
م|م485|35 علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر |حمد ع|شور حس 
ور483256 ور س|لم|ن  لف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه|سل ع|شور 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه عبــــد |لعظيم خلف عبــــد |لعظيم57788
33|72oطبــــ بــــيطرى بــــنه|د| | خط|بــــ عبــــد|لعزيز خط|بــــ
طبــــ |سيوطمريم ع|دل |حمد عل|م |87529
26237oيم عبــــد|لحفيظ عبــــد|لغف صيدله طنط|عم|ر |بــــر|
8o444| علوم ج|معتـــ |لسويس وليد |حمد فؤ|د ع
ش|م ع سيد357878 حقوق ع شمسبــــ| 
78o729|معهد ف ص |لزق|زيقم عبــــد |لمنعم محمد |م |لطحل
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لرؤف فتـــح | |لسيد محمد526984
معهد ف ص |لمنصورهمنه | تـــوفيق محمد محمد ع687465
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن مغربــــي محمد مغربــــي824738
6233|o|بــــي مندور تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد ن|صف |حمد |ل
علوم |سيوطبــــيشوي ف|يز بــــش ش|كر859644
355o38ف |لسيد عبــــد|لغ |لسيد تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|منتـــ | |

4o3||يم وف|تـــمحمد ع كم|ل |لسيد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|كرستـــ |ي | |سحق مسد|ري838477
22o|69|ج |لدين| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ع|دل وجيه فه 

رهي|سم |يمن عبــــد |لسميع عبــــد |لحميد 33838 تـــج|ره |لق|
يم87279 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد |لحميد قر عبــــد |لعزيز |بــــر|

4oo357إعل|م بــــ سويفمحمد سعيد عبــــد |لع|ل أحمد قن|وي
يم عبــــد|لعظيم عبــــد|لتـــو244296 تـــج|ره ع شمسس|مه |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد محمد |حمد عبــــد|لمطلبــــ |بــــو|لنج353248
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــبــــه س| |حمد ج|بــــ |4|2692
يم 436|69 يم مصط |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدد | محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد شعبــــ|ن س|لم |حمد|56639
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عثــــم|ن حسن حس عمر4||2|4
د|بــــ ع شمس|ديفيد عبــــد| جرجس روف|ئيل|97||3
يم ح|فظ محمد عوض8|4325 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن |بــــر|
43o956معهد ف تـــمريض طنط| نوره|ن محمد |لشن|وي رمض|ن محمد
4o7446د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|تـــ  محمد قبــــ|رى ح|مد محمد
ف252343 ف صبــــ  طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره 
6384oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد |لسيد سليم|ن س|لم
ه دسو ج|بــــر حسن||89886 معهد ف ص سوه|ج م

رهمصط عبــــد |لسل|م عيد عبــــد |لكريم29269 زر|عه |لق|
3o||oره|فرحه حس|م |لدين محمود |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

52o468 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور صبــــري شو مو
تـــج|ره بــــنه| |دتـــ فرح|تـــ |لسيد سويلم فرح|تـــ338928
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد وليد |حمد محمد|632786
ف محمد محمد326596 د|بــــ ع شمس|خلود |
52o9o2 |ين عو|د صبــــ |لعل طبــــ |ل|سكندريهن
يم مو477||5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد محمود محمود |بــــر|
ش|م محمد ز 4976|8 صيدلتـــ |لم | |ر 
9|o7o3 طبــــ بــــيطرى سوه|جس|ره مجدى محمد |م
يم عبــــد|963||4 تـــربــــيتـــ طنط|س|مه خ|لد متـــو |بــــر|
529o9|تـــج|ره بــــ سويفسل|م ع|شور ي طه
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر رض| |حمد |لص|وى8|368

كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم|رين| وجيه عط| | غبــــري|ل  886932
|29o4|| ره|حمد محمد عم|د |لدين مصط د|بــــ |لق|
36o579يف صبــــ |حمد عر|م ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمتـــ 
77oo34يم تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|سم عبــــد |لحميد سعد عليوتـــ |بــــر|
26|76oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد يح محروس غريبــــ |سم|عيل

Page 615 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــج|بــــر عبــــد |لحميد ج|بــــر |لسيد محمد445225
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمد فتـــ عبــــد|لنبــــى||69|34
426o83تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمودتـــ رمض|ن عبــــد|لع| |حمد ج|د
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد جل|ل عبــــد |لعزيز زيد|ن528658
85364o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن حسن ع حسن
رهيم|ن عبــــد|لع| محمد مر ع |332833 طبــــ |سن|ن |لق|
||6o23ى جرجس ندستـــ حلو|نف|دى |يه|بــــ بــــ
تـــج|ره ع شمسمريم عـ|يد معـزوز حـرز38862|
حقوق طنط|نعمه محمد محسن |لسيد أبــــو زيد5892|4
52957o|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد ع منصور محمد ع|مر
522o37| حه وفن|دق |ل|سكندريهي|سم زين |لع|بــــدين تـــوفيق عبــــد| 
257397| يم |حمد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــين|س |بــــر|
9o3743|تـــربــــيتـــ سوه|ج مينه محمد حس |حمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعل|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمجيد ع خ|83|45 معهد ع| 
علوم |ل|سكندريهيم |سعد سيد |حمد |ل|مشي435269
33o558|ف رجبــــ يس غنيم نوعيتـــ بــــنه|منيتـــ |
يم ع|مر758344 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدين| منصور |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرن| محمد حسن محمود52444|
ندستـــ |لم |حمد خ|لد س|لم محمد |لحسي |2273|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نلي عبــــد|لن| |حمد |سم|عيل845338
يم محمد ع |ن435949 حقوق |ل|سكندريهخلود جوده |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهعهد محمود محمد محمد سعيد عمر|ن9||478
6o6693م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ زي|د محمد عبــــد |لسل|م د|ود
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عبــــد|لغ |س|مه حل عبــــد |له|دى عمر245684
52o298|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء ربــــيع مو |لش|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|دى ع|دل سدره نوس تـــن|غو477267
23236oرهعبــــد|لرحمن خليل فؤ|د |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد| حمدى عبــــد|لمقصود محمود865|33
4346|oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخعل| محمد ص|بــــر |لزير

د|بــــ |لفيوم|دع|ء جمعه رمض|ن عبــــد |لرحمن72783
8|o436يم تـــج|ره |سيوطمحمد مدحتـــ |بــــوغنيمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريششهد حسن محمد حسن767476
|د|بــــ |لم |شيم|ء محمد سعد ر| 855488
ره||ء عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز محمد 237824 د|بــــ |لق|
يم عليوتـــ|696735 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم| |يمن محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسم | يعقوبــــ ش|كر صليبــــ226743
6863o5|ق|وى تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد فريد محمد |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــسنتـــ ع|دل شعر|وي سيد26829|
2|86o6عل|ج طبــــي قن|رو|ن مدحتـــ يونس حج|زى
وف|عمر محمد شو شديد2542|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
88o|58 تـــج|ره |سيوطم|زن مجدى محمد عصمتـــ محمد
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تـــمريض |لفيوم جه|د رمض|ن مصبــــ|ح عبــــد |لقوى72835
677o72تـــج|ره |لمنصورهش|دى سيد لط عبــــد |لش| خشبــــه
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــ مو محمد |ل|قنص444||6
ندستـــ حلو|نمحمد حمدى سيد سيد59966

|3|5o9|يم رهندرو رأفتـــ |سحق |بــــر| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمنصورهحمد محمود |حمد |لعو |حمد|698792
6o9|42|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم |لمتـــو |لمد عبــــد

7oo74لدين حسن محمد| نوعيتـــ |لفيومدير ن
حقوق |سيوطميخ|ئيل م|جد  |د شه|بــــ5572|8
ش|م سعيد خليفه|25975  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| 
525|7oندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | مصط ك|مل متـــو ع
8o4o42ف محمد عبــــد|لعليم تـــج|ره بــــ سويفحس|م |لدين |
75922oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعل|ء |لدين محمد محمد عطيتـــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|ر| يح |حمد حسن حسن333278
معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد محروس عبــــد|لحليم محمود|892379
|54o|4تـــج|ره ع شمسيوسف جم|ل |حمد غز| محمد
صيدله |ل|سكندريهبــــه | ع حسن ع محمد423478
يم |لسيد783744 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد شح|تـــه |لص|وى |بــــر|

يم ج|د63898 ف محمود |بــــر| حقوق |لفيوممحمد |
رهسل|م عط| | |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح عيد234928 طبــــ |لق|
حقوق |لزق|زيقرويد| |لسيد |بــــو بــــكر |لصديق متـــو782672
يم جبــــل|62247 ندستـــ بــــور سعيدمع|ذ ه|شم مهيبــــ |بــــر|
8o7992كليتـــ حقوق |لم |ي|سم عمرو محمود عبــــد|لعظيم
893o6o|د|بــــ |سيوط| يم|ن ح|تـــم مصط محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| محمود |م |لش|ذ محمد787527
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ ه| محمد حس|ن9842|3
ى|76334 علوم بــــورسعيدندى محمد شلبــــى محمد ع
زر|عه طنط|سم|ء محمد مصط شح|تـــه||43296
4985ooيم فتـــ حسن |لزي|تـــ تـــربــــيتـــ دمنهورندى |بــــر|
3|9o76حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| مصط محمد |لسيد
8|o66o د|بــــ |لم |جيه|ن حسن محمد ع|
7o666|تـــج|ره |لمنصورهمجدى عوض فتـــح  | عبــــد |لسل|م
34|o2||حقوق بــــنه|حمد سيد صفوتـــ |م|م عبــــد|لمقصود
ه رض| سعد عبــــد |لق|در|688392 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومش|دى محمد كم|ل ذ76|246
ى24784| يم محمد ع وف|عمر ط|رق |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
697o97 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد مصط عبــــده حسن
6|7o69حه وفن|دق |لمنصورتـــع |ء محمد طه محمد فرج| 

د|بــــ |لفيوم|د | غ|ندى ي|س عبــــد |لغ 67975
لسن ع شمس|سل |يمن |لسيد |بــــو|لمع|697|3|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحس|م |م محمد |م |292|9
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4|4o|7تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن محمد فتـــوح شيحه
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــي|تـــ |حمد مصط ع |826355
تـــج|ره كفر |لشيخحمد مدحتـــ سعد محمد ح|فظ |لعسكرى5322|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرشديه |حمد ع |حمد758399
ندستـــ بــــنه|سل|م محمد عثــــم|ن |لسيد|775578 كليتـــ 
638|o5|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد|لرحمن |لسيد محمد سبــــ
يم769787 صيدله حلو|ن|ء |لعو عطيه |لعو |بــــر|
4o3|8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|آيه محمود ع |حمد خليفه
ندستـــ بــــور سعيدمؤمن مدحتـــ غريبــــ بــــديع تـــم|م7|7626
|5o758|ندستـــ حلو|نمحمد ن|در عبــــد |لرحمن محمد شعبــــ
7o58o4| بــــي حس|ن محمد ع ندستـــ |لزق|زيقم |ل
264o85يم |لدسو عبــــد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء عبــــد|لسل|م |بــــر|
2277ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه |س|مه ز خليفه
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن مجدى محمد جعفر953|25

رهحمد عص|م |حمد |لخطيبــــ|46339 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم عبــــ|ده خلف | عبــــد|لمجيد5|8298
89636o تـــربــــيتـــ سوه|جوق عبــــد|لرحيم عج|ج عبــــد|لرحمن
896o44 تـــج|ره سوه|جي|سم ع ن ه|شم
ندستـــ ع شمسندى |يمن عبــــد|لق|در عليش|5|7|2
8o887|تـــج|ره بــــ سويفط|رق حل محمد طلبــــ
4477oo|تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن محمد وديد |نور حسن فرج
9o6927 |تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ |ل|م محمد |لدمر
رهعبــــد |لرحمن خلف عبــــد |لع|ل عبــــد |36996| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6865ooندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن محمود |حمد سعيد منصور م |لع| 
6|337o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |لمن |لسنو محمد غ|نم

6625oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومط|رق رزق عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ي|ر| ن| عبــــد |لمنعم فوزى مصط 2|2527
د|بــــ |ل|سكندريه||ء ي| ع|مر محمد خلف477725
7549o6زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمود سيد |حمد محمد |لسبــــ
حقوق بــــنه|محمد جودتـــ محمد ع عطيتـــ47|356
ل|ل479467 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ع |لسيد ع 
حقوق بــــنه|حمد مجدى عبــــد|لمنعم |لصيـــ |278824
6o9347تـــج|ره طنط|ر| ي| |لمدبــــو بــــوبــــو
تـــج|ره |لزق|زيقمريم عبــــده حسي |بــــو|لمع| |حمد626764
يم |ألع248239 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومغ|ده عص|م |حمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد |حمد مو محمد|44|6
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نف|طمه |حمد نبــــيل حن 26795|
427o3|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهف|طمتـــ ثــــ|بــــتـــ ع ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم جم|ل سل|مه |ل|بــــحر5||8|6
6oo87د|بــــ بــــ سويف|ف|طمه محمد |حمد حسن

|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|فؤ|د |حمد فؤ|د محمد |لمزين448972
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدع|ء عبــــد|لحفيظ عبــــد|لع| عبــــد|5|8457
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمد محمد مر |لسو|ح89|637
رهد | ف|روق فؤ|د سيد228355 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره بــــنه|يوسف مجدي يوسف عزيز يوسف328246
9|2|o| تـــج|ره سوه|جنور |لهدى م|مون صديق |سم|عيل
ندستـــ |لفيومحمد مرو|ن |حمد م|زن||6772

تـــج|ره |سيوط |ر محمود فرج عبــــد|لمجيد 882629
علوم ري|ضتـــ ع شمسنسمه ع|طف |لسيد محمد |لسيد526||3
63784o|يم تـــمريض |لزق|زيق سم|ء جمعه محمد محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|د |نتـــ شح|تـــه رزق | حلقه5253||
تـــج|ره بــــ سويفحمد عم|ر مج|ور زيد|ن|62523

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــول|ء  |د رمض|ن يوسف  882958
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــن|دى يس محمد محمد|3|57

تـــ صل|ح |لسيد محمد صبــــيح|2|3499 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء ص|لح |حمد ص|لح|846775
تـــج|ره بــــ سويفعمر جم|ل قطبــــ ك|مل3|8527
8o8888يف فؤ|د ن|دي لس  تـــج|ره بــــ سويفك
7834o4|صيدله |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لمجيد مصط عثــــم|ن
3359ooندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ن محمد جودتـــ عربــــي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــسيو طلحتـــ بــــسيو طلحتـــ |لسم|79|7|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد حس عبــــد|لمنعم|334268

645o3 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس وليد مصط حس
حقوق ع شمسمهند ط|رق عبــــد |لعليم |حمد27597|

طبــــ بــــ سويفش|دى مصط سعد عبــــد |لحميد63299
2336o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسزين|تـــ تـــ|مر |حمد عبــــد|لستـــ|ر |لكو
يم |لطو 247337 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومع سعيد محمد |بــــر|

5||o8ندستـــ |لم |ط|رق محمود سيد عبــــد |لعظيم
|6o958د|بــــ حلو|ن| |ر عل|ء جل|ل |لدين شه|بــــ |لدين

|85ooعلوم حلو|نرو|ن شكرى عبــــد |لمجيد ص|لح
يم477358 ش|م حسن |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه 
رتـــ|بــــسنتـــ خ|لد ع شح|تـــتـــ25883| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم |لمنصورهن|ء مر|د محمد |بــــو حسن696449
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف عبــــده سيد مر 45365|
صيدلتـــ |لم |م | صبــــري فوزي عبــــد|لمل|ك|82392
|4o297|تـــج|ره ع شمسن عل|ء |حمد محمد عبــــد |لمطلبــــ
325o34ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط عبــــد|لفتـــ|ح ج|بــــر محمد

يم|5374 يه دين|رى ه|شم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي
4o7369 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن محمد ك|مل محمد ع
ى498|63 حقوق |لمنصوره|ء محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لح
8|75o|تـــربــــيتـــ |لم |حسن جم|ل محمود حسن
9||5o|  تـــربــــيتـــ سوه|جول|ء عبــــد| بــــيو عبــــد|لرحمن
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه سعيد محمود ع ن| |37|426
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد جوده حس شع |76996
28o566لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ي| |حمد سعيد محمد ع
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد فتـــ فه محمد752673
ل|ل2855|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نرم مجدى |بــــو |لفتـــوح 
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخف|ضل م|جد ف|ضل |لبــــتـــ|نو 269777 معهد ع| 
6o4539تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عف|ف سم محمد |لطو |لع|شورى
ف فوزي عبــــده محمد|2467| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوق |
نوعيتـــ بــــنه|ندى رض| محمد عبــــد |لرشيد محمد266476
7o426|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحس |حمد حس عبــــد | بــــخيتـــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفكريم |حمد محمود محمد57957
8o4436يم عبــــد|لمحسن تـــج|ره |سيوط |حمد |بــــر|

يم |لسيد محمود39|64 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوق محمد |بــــر|
6o622تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ره محمد عبــــد |لرحمن زيد|ن

7759o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرو|ن صل|ح |لسيد محمد فودتـــ
نوعيتـــ |لزق|زيقسهيله |حمد يوسف عفي 635442
|د|بــــ |لم |ك|رم مندي تـــوفيق محمود3997|8
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حسن رجبــــ محمد محمد سيد |حمد484895
43o336طبــــ طنط|سهيله ع|طف |لسيد زين |لخطيبــــ
|2o|43ندستـــ ع شمسك|رين بــــ|سم ثــــ|بــــتـــ |ندر|وس
تـــج|ره طنط|محمد يح ع |بــــو |لعل| حسن|62992
ه |كرم |حمد ع حسن|236954 ره|م د|بــــ |لق|
4o4oo8يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر خ|لد عبــــد |لمنعم |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود ع محمد |حمد9|8559 معهد ع| 
6o9428|د|بــــ |سيوط|منيه |حمد صبــــرى ع عبــــد |لوه|بــــ
6oo462و|رى |حمد شو |لهو|رى تـــج|ره طنط|نور|ن 
68955o علوم |لمنصورهدين| عبــــد |لحكيم عبــــد |لسل|م غ|زى
يم حج|زى772|62 ندستـــ |لفيوممحمد |لسيد |بــــر|
76o397تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد محمود محمد محمود
تـــج|ره سوه|جمحمود حمدى محمود عبــــد |82|59|
|د|بــــ بــــنه|سل|م عبــــد|لستـــ|ر عبــــد| عبــــد|لر|265795
64o97oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطن|در |لسيد عبــــد |لحميد محمد عبــــدربــــه
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن |حمد سل|مه محمد خليل526686
تـــج|ره |سيوط يه عبــــد|لتـــو|بــــ ن|دى حسن|885967
28693o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد طه |لسيد سيد |حمد |لديبــــ
يم شح678245 تـــج|ره |لمنصورهم محسن عبــــد |لح|فظ |بــــر|
27o439طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لغ عبــــد| رضو|ن
6o2383تـــمريض طنط| أمنيتـــ نظ صديق |سم|عيل

يم عمرو عبــــد |لغ محمود|23255 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |زيد|ن محمد زيد|ن ك|مل89|7|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م ن| محمود سيد|993|6|
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د|بــــ |لفيوم|رن| عبــــد |لسل|م حسن قطبــــ|6423
وف|عبــــد |لرحمن جل|ل |لسيد |لسيد غنيم752848 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
معهد ف ص |سم|عيليهكريم محمد |دريس سل|مه |حمد766722

د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن محمود عبــــد |لعظيم قر 54699
268o95|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح محسن
د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لفتـــ|ح |م |لنج|ر273|68
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره محمد عبــــد|لوه|بــــ ع|شور498934
|532ooزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد ن|دي ع|شور ربــــيع
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــمن|ر شحتـــه مصط ع335939
842o67تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــك|م | عد محمد عر|بــــي
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود محمد محمود محمد|84375
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهص|لح مسعد ص|لح |لردي 492347
رهريم محمود |لسيد |حمد236825 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــ |حمد محمد |حمد ج|د7|648|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفس|ره رش|د محمد محمود 53|892
44o8|9 ف حسن حس تـــج|ره كفر |لشيخيف |
|2oo24|زر|عه ع شمسيري س|مح حشمتـــ لبــــيبــــ
|5o634تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمعتـــز بــــ| محمد سليم|ن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرقيه سعيد ع محمد زلطه776764
يم شح|تـــه7|63|2 صيدله ع شمسيوسف و|ئل محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفسهيله حم|ده محمد حسن4|25|8
62o729|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنور|ن جم|ل عبــــد |لوه|بــــ خليل |لغ
6o4o89طبــــ ع شمسعمر ع|دل |حمد |لسيد |لنج|ر
9o37|3 يم ه|شم معهد ف ص سوه|جمحمد ه|شم |بــــر|
|335o7 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود محمد محمود مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء |حمد |حمد مهدى||6297|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطتـــسنيم خ|لد عبــــد|لحميد |حمد 878259
يم755986 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد |لرحمن وليد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
488484| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ص|بــــر محمد محمد ع
حقوق |لمنصورهخ|لد حمدى مصط ص|لح |لمغربــــى5|77|7
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن طلبــــ مصط |حمد683|76
تـــج|ره بــــنه|ه|جر يح محمد عبــــد|لغف|ر زين626986
يم |لص|وي2436|4 يم حل إبــــر| تـــج|ره سوه|جإبــــر|
76o27oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |يه|بــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح
4|4o39تـــربــــيتـــ طفوله طنط|حن منصور |حمد منصور خليل
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | |حمد محمود |حمد حسن عجيبــــه|76594
4559o2تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| محمد |حمد متـــو رشو|ن
طبــــ حلو|نمحمد عزتـــ عبــــد|لعزيز |بــــو  |255976
تـــج|ره |لمنصورهل|ء محمد |لسيد يوسف عرنوس|2797|7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ |حمد عبــــد|لع| شلبــــى249494
حقوق بــــنه|رضوى عم|د عبــــد|لصمد عبــــد|358293
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|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عمر محمود محمود ع 8|7564
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد نبــــيل |حمد |لجندى277|25
|63|82| حقوق حلو|ن|ء محمد صبــــ ع
ه س| عبــــد |لعظيم عو|د7|389| تـــربــــيتـــ ع شمسن
ش|م ع|دل عبــــد |لعزيز |ل|ع627875 فنون جميله عم|ره |لم |حمد 
معهد ف ص |سو|نيم|ن محمود سعد حف |847368
52o57o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء كم|ل ع محمد
تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء صبــــري عبــــد|للطيف محمد62|845
|54|o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حس |حمد منصور
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه خ|لد حسن ع  |م498447
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمه |حمد محمد عبــــد |لسل|م35465|
35o599|ق |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|رتـــ ن حس محمد غنيم |ل

د|بــــ ع شمس|سهيله |حمد مفتـــ|ح طه رزق8|6|3
43|6|o |لسن ع شمس|محمد جوده ع محمد غبــــ
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عي محمد |لعو |695232
ى332855 يم بــــح يم حسن |بــــر| تـــج|ره بــــنه|نو|رن |بــــر|
8o396oحه وفن|دق |لفيومزي|د محمد ف|روق محمد| 
تـــمريض بــــنه|دع|ء عبــــد|لحكيم طه محمد356897
5o6565 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسهيلتـــ ن| محمد ع محمد |م
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء عيد محمد |لس|يح|825363
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء محمد ج|بــــر محمود غنيم||68946
6|o44|د|بــــ |لمنصوره|لول| عمرو لط محمد |لبــــدرى
4o8738يم ع |لنش|ر نوعيتـــ طنط|ندى ع |بــــر|
7o8357| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن وفيق محمد |حمد مصط
9o23|9 تـــج|ره سوه|جمحمد ع|دل محمد حد|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه |حمد تـــوفيق |لشلبــــى|257244
8o36o7|ه محمود محمد محمد نوعيتـــ |لم |م
تـــمريض دمنهورأمل  |ء محمد |لحو 9823|5

249o2رهتـــ حل ع محمود حقوق |لق|
علوم بــــ سويف|ء س| |بــــو سيف عويس|54745

7o|o62ندستـــ |لمنصورهمصط |سم|عيل حسي |لسيد حسن عطيه
89o44| لس ع|مر ليشع تـــ|س طبــــ |سيوطك

ندستـــ |لفيومح|زم |حمد صل|ح عبــــد |لسل|م59946
26o563يم نوعيتـــ |شمونرح|بــــ |لسيد |لسيد |بــــر|
يم عبــــد|لرحمن3845|2 يم |سم|عيل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
ويدى9839|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمع|ذ محمود عبــــد |لمنعم 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم | مل|ك رزق رزق ||32429
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء سل|مه محمد سيد|59664|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رحمه سم |حمد |حمد |لحديدى6||764
76|4o8ين| رض| روف|ئيل تـــوفيق صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف
7o8876يم عبــــده |لمر علوم بــــورسعيدبــــه محمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييوسف محمود محمد نص|ري827234
معهد ف ص |لمنصورهس|ره سعد |بــــو مسلم عبــــد |لحميد  |684494
82o7ooتـــج|ره بــــ سويفميخ|ئيل نش|تـــ نجيبــــ ميخ|ئيل
تـــج|ره سوه|جحمد خ|لد فتـــ |لص|دق|758644
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحس|م حسن شعبــــ|ن بــــسيو بــــركه85|528
4|o|44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد |يمن شو محمد |لبــــيو |لصعيدى
يم محمد محمد عجوه428269 رتـــ|نوره|ن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
3569o3طبــــ بــــنه|رن| عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن عزبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندرو صبــــ تـــوفيق ج|د|4824|3

رهمحمد سعد محمد شح|تـــ42467 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سعيد |حمد خليفه عبــــد |لنبــــى|524534
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|ره |س|مه أحمد محمود |لشي 447583
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ حمدى محمد مشع|ل269633

تـــربــــيتـــ بــــ سويفزينبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمجيد محمد55832
علوم |سيوطمريم سعد |سحق جيد 887423
9o|84o كليتـــ |أللسن سوه|جشيم|ء محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحمن
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|تـــ حسن |حمد يوسف|5|8339
يم9|3296 نوعيتـــ بــــنه|رحمتـــ محمد رش|د سليم|ن |بــــر|
6o747oتـــربــــيتـــ طنط|محمد محمود سليم|ن ع سليم|ن
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع محمد عبــــد|لمنعم ع |276|3
5o82o8يم بــــش|ى تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكل|ر| كرم حن| إبــــر|

|4o68تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|ديتـــ وجيه عبــــد|لرحمن |بــــو رو|ش
ره|دين| ع محمد |لسيد ز|يد232496 د|بــــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|من|ر محمد ع فتـــح | |حمد689934
349o76يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم رض| محمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمحمد منتـــ محمد سعد5736|6

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد | عيد زكري| عيد57939
علوم ج|معتـــ |لسويسبــــه |سم|عيل عبــــد | محمد768696
7|63o|طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء محمد عبــــد |للطيف مصيل فرج
||6|o5|رهج|ل| ج|ك ميشيل حن حقوق |لق|
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ حميده ع55972 ك.تـــ. ف رى و

2687o7تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحبــــيبــــه فوزى محمد محسن
6|9o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طندى ف|يز عبــــد |لعظيم ع حبــــلص
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء عمر سعد طنط|وي|829663
6o6386كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمر محمد |حمد |لم |وى
رهيثــــم  |ء |لدين محمد محمد222969 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسوق ع|دل عبــــد|لرحمن عبــــد|لخ|لق6532|3
معهد ف ص سوه|جف|طمه مصط ك|مل ع 897273
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رو|ن أحمد حميدو محمد رمض|ن476249
|3o742حقوق حلو|نمحمد |حمد صبــــرى عم|ره
تـــج|ره طنط|يم|ن عبــــ|س محمود عبــــد |لمجيد سليم4|4279
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تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه | حسن ع حسن |لبــــغدى5|2647
522o8oمعهد ف ص |ل|سكندريهه|جر حمدى محمد فرج
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء فتـــ محمد عز |لدين ع محمد27|638
ره|معتـــز عل|ء |لدين فتـــ مصط |ل|997|69 عل|م |لق|
63o462 تـــج|ره |لزق|زيقمصط عص|م مصط من مصط
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل |ء شعبــــ|ن عبــــد|لعظيم ع  عبــــد 437975
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه سعيد محمد كيل| 264865
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لمنعم عبــــد|لد|يم عبــــد|لمنعم محمد سليم279488
فنون جميله فنون |ل|قخديجه حس| سيد مصط |83853
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل |حمد محمد عبــــيد عبــــد |57|754
حقوق سوه|ج سل|م محمود |حمد حسن|742|92
طبــــ ع شمسيوسف جم|ل عزتـــ محمد محمد776|26
7o67|||تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد لط عبــــد |لر|زق
64o939ى حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد | حسن محمد |لجعبــــ
43|o25عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء محمود |حمد  |ض
يم مر |لدسو 443664 تـــمريض كفر |لشيخخلود خ|لد |بــــر|
89|2|o حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لبــــص ع درويش
6o7485ل|ل صيدله |لمنصورهسعد رفعتـــ سعد مهدى 
343o42ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد خ|لد محمد عو|د درويش
علوم |ل|سكندريهه|جر عم|د عبــــد |لسل|م |لرف|5237|5
4o535|يتـــ|بــــ حمدى سعد |لسيد سيد |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهم|
82|o59د|بــــ |لم |سم|ء عبــــد|لق|در عبــــد|لبــــديع عبــــد|لق|

فنون جميله فنون حلو|نف|طمه |يمن محمد ع89|48
يكل  924796 تـــج|ره سوه|جمن|ل |صو|ن |حمد 
معهد ف ص سوه|جبــــه جم|ل تـــ|ج |لدين ع 8|8337
نوعيتـــ بــــنه|مريم ي| قمر سعد مغ|زى |لصبــــ|غ339524
64648oحقوق |لمنصورهنجل|ء عز عبــــد|لخ|لق ع
42524oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ بــــسيو عبــــد |لعزيز محمد حسن كيو
رهنسمه خ|لد مصط ع48846| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسندى حس ح|مد حن 32664|
635o23تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي محمد ه|دى عي عبــــد|لرحمن
2696o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | ز حس |لسي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمرو عوض عبــــد |لمبــــدى محمد |لسيد85|482
3398o4علوم بــــنه| |ر ح|تـــم |حمد |لسيد
36oo4|يم محمد حقوق |لمنصورهمحمد سعيد |بــــر|
8o2672ف صل|ح محفوظ نوعيتـــ |لم |صل|ح |
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطي|سم يح |حمد جمعه  882468
2629o4ف عبــــد|لبــــ|سط عبــــد |لحليم عجم تـــج|ره بــــنه|يف |
|48oo|ر نجيبــــ ره|عز |لدين صبــــري عبــــد |لظ| د|بــــ |لق|
يم محمود4|4556 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود محمد |بــــر|
7o5363حقوق |لمنصورهح|زم محمد |حمد سل|متـــ
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ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــر| |حمد عبــــد|لحكيم |حمد عبــــد|لرحمن 525|26
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدد | ص|لح محمد حسن |بــــو ز|يد765893
2|37o3وف|تـــحمد محمد |حمد ر|فتـــ عبــــد|لعظيم غنيمتـــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسيد |حمد محمد محمد68689
6o6979صيدله |لمنصورهعم|ر ي| صديق |سم|عيل
|32|o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــسمه عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن محمد حنضل
تـــمريض بــــنه|يه مسعد فرج عبــــد |لحليم |لجندى|266533
78o686|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن |س|مه |لسيد محمد |حمد
488oo8تـــج|ره دمنهورمؤمن جم|ل سعد |لسيد سعد

2o|79رهكريم نبــــيل طه عبــــد |لحميد حقوق |لق|
د ع طه|43273 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد عبــــد |لسل|م مج|

وف|تـــ|محمد حس فؤ|د ز2245|3 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
رهمحمد محمود محمد حسيبــــ225866 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6323o5ن| ح|مد حسن عبــــ|س تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
|46o37تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلي وجيتـــ محمد رمض|ن
6788|oش|م فتـــ عطيه |حمد د|بــــ |لمنصوره|دير 
23o69oف |حمد عمر رهيوسف | حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطنسمه |حمد محروس سيد  877787
83oo|8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء |حمد بــــدوي قن|وي
صيدله |ل|سكندريهمروه رض| ح|مد حس عبــــد |لكريم قد2|2||7
252|o3ف عبــــد|لعزيز |لسيد |لجندى علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |
5o623|زر|عه |ل|سكندريهدين| صبــــ محمود عبــــد | |حمد
68649oندستـــ |لمنصورهسعيد سعد عطيه بــــره|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره عز|لدين |حمد محمود5255|2
تـــج|ره طنط|عمر ع عبــــد|لمتـــع|ل ع عبــــد|3238|6
837oo|نوعيتـــ قن|زينبــــ عبــــد|لل|ه |حمد صديق
||5o37تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير |حمد ع عطيتـــ
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |يوسف نبــــيل ص|لح كم|ل فرج438923
526|oo كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــفيلوبــــ|تـــ س| لط شنودتـــ حبــــي
25||o4زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد معوض عبــــد|لرحمن حسبــــ |لنبــــى
5|4o|8زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمل سعد عبــــد |لعزيز عبــــد|لمجيد صبــــح
235o38فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد |س|مه ح|مد خليل |صل|ن
علوم |ل|سكندريهنوره|ن أحمد عبــــد |للطيف محمد سعيد5897|5
د|بــــ ع شمس|يوسف |حمد محمد عبــــد |لحكيم |لبــــهو25223|
75348o| تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــنتـــص|ر محمد لط |لسيد |لقرع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحن| خليل عبــــد |لسيد خليل5542|4
يم عبــــد|لرحمن غريبــــ626626 ري|ض |طف|ل |لمنصورهن محمد |بــــر|
9|o2|| صيدلتـــ سوه|جسل | |يه|بــــ وليم زخ|رى
884o42  تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لبــــ| ن عبــــد|لبــــ| دسو

ى فوزى جرجس56465 معهد ف ص بــــ سويفبــــولس بــــ
8834o9  تـــمريض |سيوطس|ره ع محمود ع
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسيد سعد|وى س|لم محمد49766
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــخ|لد جم|ل عبــــد |لر|زق جمعه محمد |67935
|لسن |لم |بــــدور سعد محمد عبــــد|لمطلبــــ628832

37o35رهجل|ل محمد جل|ل محمد عبــــد |لمقصود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|62o35|ر محمد كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد رجبــــ |حمد عبــــد |لظ|

6o648لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م عيد فتـــ سلم|ن
ى4336|3 حقوق ع شمسمعتـــز محمد |لسيد محمد |لمس
ندستـــ شبــــر| بــــنه|دع|ء |س|متـــ حسن عبــــد|للطيف339837
علوم بــــورسعيد|ء رأفتـــ عبــــد |للطيف |حمد |لعزبــــى2225|7
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يوستـــ | ع|دل ص|لح ميخ|ئيل966|78
7597|o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء ع |بــــو |لحمد محمد
5247o2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود محمد فتـــح | مصط
4895ooد|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م |لسيد محمدكريم حسبــــ |لنبــــى
تـــج|ره |لمنصورهندى محمد صل|ح ع سليم|ن |لو|439|69
ه عرفه صبــــرى محمد|879352 تـــربــــيتـــ |سيوط م
89o933حقوق |سيوطسلوى عبــــد|لرؤف عط| | عبــــد|لرسول
تـــج|ره |سيوطن|در ع|طف عري|ن فرج  3|8833
ف حسن محمد |حمد28328| تـــج|ره ع شمسميسون |

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــس|مه حس زي|ن |سم|عيل|38|55
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه|بــــ عي275|33
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهشيم|ء م محمد |حمد عقل694639

رهي|سم خ|لد محمد عوض4574| عل|ج طبــــي |لق|
|د|بــــ طنط|دين| عم|د محمود رضو|ن6|35|4
6o3||o|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء سعد سعد |لنف|ض
كليتـــ حقوق |لم |محمد ع محمد ع 859227
6974o4|طبــــ |لزق|زيقحمد حموده عبــــد |لفتـــ|ح حمودتـــ
25o954 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريم مصط من |لري
4o8777ه حسن عبــــد|لغ فريج |د|بــــ طنط|أم
7|2o47تـــج|ره بــــور سعيدمريم مجدى محمد مع| حمود

5o3|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ي| عبــــد |لمنعم |حمد
نوعيتـــ |شمونشيم|ء رمض|ن سعيد |لنج|ر252474
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد محمد مصط محمد بــــركه|27332| لم
7o2367ندستـــ |لزق|زيقغ|ده رض| حسن ع |لش|ف
دى كم|ل عبــــد|لحكيم|267556 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ين|س ز
827o95|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء حس تـــوفيق |سم|عيل
6o4946طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمروه ر|تـــبــــ |حمد حسن قنديل
ه وجيه محمود صبــــرى ص|لح684853 علوم |لمنصورهسم
علوم |لمنصورهم|ل ع|رف محمد ع|رف س|لم|6|6958
69o947تـــج|ره |لمنصورهجم|ل حمدى عنتـــر |سم|عيل طه
|3688o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــ|نوبــــ ف|يز سعيد شو

م|م خليل خليل437|2 تـــربــــيتـــ ع شمسر| | ص|لح 
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تـــربــــيتـــ سوه|ج |ر |لبــــدرى محمد|لصغ متـــو 2567|9
د|بــــ ع شمس|عمر سلط|ن عبــــد|لقوى بــــكرى333462

علوم |لعريشعبــــد |لرحمن |حمد |حمد حف 6256|
نوعيتـــ |لزق|زيقم| عبــــد| عبــــد|لع|ل يوسف|38|632
43o86oيم تـــوفيق أبــــو |لعل كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسريو|ن محمد إبــــر|
75o8o6 ف فه سعيد حس وف|تـــعبــــد |لرحمن | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o6||3| يم مصط |حمد عوض | علوم |لمنصورهبــــر|
35442oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نن|ريم|ن عم|د |لسيد عبــــد|لعزيز|حمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن طه محمد رفعتـــ عبــــد|لعزيز سليم634|46
3|629oره|نوره|ن سعيد مبــــروك عبــــد|لحليم د|بــــ |لق|
6o6o79حقوق طنط|فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح فتـــ سعد
34463oد|بــــ بــــنه|ندى ع|بــــدين حسن قن|وى|
|د|بــــ طنط|مصط ن عبــــد|لجو|د خ 494463
49o9||يم فؤ|د د|بــــ كفر |لشيخ|ندى سم |بــــر|
ه عبــــد|لل|ه ع محمد|954||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
تـــج|ره بــــنه|محمد عثــــم|ن |حمد محمد6959||
ره|ط|رق بــــدوى محمود |حمد6425|2 د|بــــ |لق|
7767o8|زر|عه |لزق|زيقيمن ع|دل عبــــد |له|دى عبــــد |لرحمن
طبــــ طنط|زي|د رض| محمود محمد غنيم429539
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد م|جد |حمد عبــــد |لعزيز |لنج|766575
|2o237تـــج|ره ع شمسمرو|ن و|ئل |بــــو|لعزم محمد
336o42رتـــ|ف|طيمتـــ سم ي|س محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم فؤ|د بــــخيتـــ27794| ندستـــ ع شمسم|رك |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|ر| محمود محمد ح|فظ بــــ|رومه32935|
طبــــ كفر |لشيخس|مه صل|ح ص|لح محمود طول|ن438569
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | |حمد عبــــد |لرءوف طليس322|45
7825o4يم حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور |سم|عيل عبــــد |لحميد |بــــر|
35876oيم  |د ر سيد |بــــر| تـــج|ره ع شمسمن|ر بــــ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيثــــم سعد |حمد |لمر ||9|92
حقوق |لمنصورهمحمود ع|دل محمود |لبــــ|ز62|679
32o964وف|تـــجون عبــــد|لمسيح ف|روق يوسف وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

د|بــــ بــــ سويف|مصط سيد خميس محمد979|6
تـــج|ره دمنهورك|مل عبــــد|له|دى ك|مل عبــــد|لص|536723
83o|97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ح محمد عبــــد|للطيف محمد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|حمد فؤ|د ع عط||247|5
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد حمدى محمود ورده953|62
طبــــ بــــيطرى |لمنصوره ربــــيع درغ|م بــــره|م عبــــده687468
معهد ف ص بــــور سعيدمن|ر |حمد حس حس وف||62394
|2656oره|س|ره سعيد |حمد محمود عل|م |لق|
يم مر765582 علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد ع حس |بــــر|

ف س|لم قر 37422 رهيوسف | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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8o5967 صيدلتـــ |لم |محمود ع مخلوف حس
حقوق |ل|سكندريهع|دل عبــــد|لرحمن ف|يز أبــــوعجيله9|4954
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمود |حمد محمد |لحن محمد يوسف74|2|2
348o65علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد س|لم محمد س|لم
52o689زر|عه دمنهورند| جم|ل |م محمود
756o8o د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ر محمد |حمد حس

تـــربــــيتـــ |لفيومعل| محمد كم|ل |حمد67985
5|4o32ليل عسل تـــربــــيتـــ دمنهورآيتـــ عص|م |لدين محمد 
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسبــــسمتـــ محمد |حمد محمد عبــــد|354545

تـــربــــيتـــ |لفيوم ممدوح ف|روق |سم|عيل66453
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | ي| عبــــد |لعزيز محمد37|678
62o7o2معهد ف ص بــــور سعيدآل|ء أحمد أحمد يوسف
تـــج|ره كفر |لشيخحس|م |لدين |سم|عيل عبــــد |لحميد محمود |43859
يم محمد484852 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد | محمد عي |بــــر|

ندستـــ |لفيومكريم جم|ل سيد محمد خليل39|65
رهم|ركو ميل|د منصور مكرم542|3| ندستـــ |لق|
6o|682تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير فكرى |بــــو|لمك|رم عبــــده
ثــــ|ر |لفيوم|زينبــــ عبــــد|لرحمن عبــــد| حمد|ن5|2669
ر عزيز محمد |لسيد6|6393 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد م|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم محمد عبــــد |للطيف |حمد34486|
تـــج|ره سوه|جي|سم محمد |حمد محمد56|55|
رى43||76 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسند| ي| فكرى ز
ح|ن|679924 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد مصط صبــــح |حمد 
5|o|52ر حس ص طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن حس عبــــد |لظ|
يم فوزى632477 يم حل |بــــر| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقشيم|ء |بــــر|
26o553يم فضه ف |بــــر| نوعيتـــ |شمونوف|ء |
8495oo|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد||ء حمدي خ محمد
يم بــــدوي762857 تـــج|ره بــــور سعيدكريم محمود غريبــــ |بــــر|
|6886o رهعبــــد |لكريم ممدوح عبــــد |لكريم حن تـــج|ره |لق|
8oo|o|صيدلتـــ |لم |جيل|ن |يمن س| عبــــد|لسل|م
8433oتـــمريض  بــــ سويفس|ره كم|ل حسن |يوبــــ

|6oo86لسن ع شمس|محمود ط|رق محمود عبــــد |لسل|م
طبــــ بــــيطرى بــــنه|م|دون| س| صد تـــوفيق سليم|ن359855
ى84|438 د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن س| |حمد محمد |لبــــح
م عبــــد|لنبــــي محمد عبــــد|لنبــــي||224|3 ندستـــ تـــ.خ|مس د معهد ع| كندي تـــكنولو | 
يم |لبــــس|566|62 وف|محمد |لسيد محمد |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
23ooo4|ره|حمد طه سيد عط تـــج|ره |لق|
698|7oتـــج|ره |لمنصورهم ع|دل محمود حسن
782|o6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقن|در |لسيد محمد محمد
63585oعلوم |لزق|زيقشيم|ء ع متـــو |لدمرد|ش
8o5633تـــربــــيتـــ |لم |وليد مصط ع |حمد عبــــد|لحكيم
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كليتـــ |أللسن بــــ سويفي|سم رمض|ن شح|تـــه حسبــــ |لنبــــي|93|6
6o3747تـــج|ره طنط|س|رى عيد أبــــوس|رى خميس
ق|وى محمد866|64 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروه ع محمد |ل
69983oيل ج |لزق|زيقنه|ل عل|ء حمدى عبــــد |لفتـــ|ح كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم ثــــري693953 د|بــــ |لمنصوره||حمد ح|تـــم تـــوفيق |لسعيد |بــــر|
6o4o8|| طبــــ حلو|نعبــــد|لرحمن |لسعيد مصط محمود
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء |حمد محمود |دم|259837
تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ عبــــد | بــــيو |لسيد خريبــــه5|49|5

|7o52يف |حمد حد|د كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمه| 
ي829||5 تـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــد|لص|دق محمد |لز
64oo27|يم محمد ع|مر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه |بــــر|
488745| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمد رجبــــ عثــــم|ن ج|بــــ |
ندستـــ |لزق|زيقي|سم محمد ط|رئ محمود محمود 2253|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم |لسعيد محمد ح|مد حسن|2|687
232o7ره|محمد خلف |لديبــــ محمد محمود د|بــــ |لق|

5o6743 د|بــــ |ل|سكندريه| |ر محمد عبــــد|للطيف |بــــو|لحج|ج
632|ooنوعيتـــ فنيه |لزق|زيقرو|ن س|مح محمد صل|ح |لدين محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأسم|ء محمد فتـــح | زغلول3|4984
يم |لسيد|263532 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيه |لحسي |بــــر|
يم فتـــ بــــرك|تـــ جم|ل |683532 ندستـــ |لمنصورهبــــسمه |بــــر|
ندستـــ حلو|نش|م |حمد شعبــــ|ن محمد66433|
ندستـــ بــــنه|محمود محمد محمود شتـــيه265488 كليتـــ 
وف|تـــمحمد سعيد رمض|ن حسن634836 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o9476معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رمض|ن محمد ج|د |لنج|ر
||6o|8ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد سعد محمد زغلول
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ |حمد محمود مو686||6
63o673يم سليم كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحس|م ن |بــــر|
5|7o2o طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل |ء |لسيد شح|تـــ حسن
6|o933تـــج|ره |لمنصورهيوسف محمد يوسف عطيه أبــــويوسف
76o8o||تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمود محمد عبــــد |لع|ل
885|o6 د|بــــ |سيوط|مريم نج|ح سل|مه جبــــره
9o5345ندى حكيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــوم|س مؤمن 
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء ع|طف عبــــد |لمنعم |سم|عيل 877529
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسح|زم مصط محمود س|27785|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف حموده |حمد محمد حموده|682867
36o99|د|بــــ بــــنه|س|ميتـــ عبــــد|لنبــــى |لسيد |حمد|
8|o288|يم يم حس رجبــــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |لم |بــــر|
7o5983ين |حمد ع |حمد |ل |د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد | محمود حسن حس حسن688937
يم رضو|ن||324| رهمريم زكري| |بــــر| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسهيله |لسعيد ز عبــــد |لرحمن452658

Page 629 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

77o675تـــج|ره |لزق|زيقمريم مصط عبــــد |لحميد صو|ن
487o83تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |لسيد شعبــــ|ن محمود |لسيد سعيد
ش|م حمدى رجبــــ |لنحر|وى5436|| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحبــــيبــــه 
4255o6علوم بــــورسعيدوردتـــ محمد محمود محمد إسم|عيل
3296o6يم يم عبــــد|لرحمن |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|تـــ |بــــر|
68o675|نوعيتـــ |لمنصورهيه زكري| تـــوفيق عبــــد |لنبــــى |لسيد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد محمود عمر محمد47424
ى|48768 حقوق طنط|محمد محمود محمد محمد ع |لع
6o2|38ل تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|يزه عص|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح 
وف|تـــحمد محمد سيد عبــــده|263|2| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
رهتـــسنيم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد22653| تـــج|ره |لق|
 |حه وفن|دق |لفيوممريم محمد حس محمد حسن |بــــو عيشه239264
522oo2زر|عه دمنهورنوره|ن عبــــد|لم|لك عبــــد|لحميد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو |حمد محمد |حمد26289|
ندستـــ |لسويسه|دى محمد عرج|وي عرج|وي حمودتـــ769962
6o2442معهد ف تـــمريض طنط| من|ر رض| عطيه محمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد ع درويش مط|وع|9|8|25
ندستـــ |سيوطسعيد ع محمود ع سعيد235|35
49|o58حقوق |ل|سكندريهعبــــ محمد عبــــد |لغ شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنه|د سم مصط |حمد |ل|يوبــــى7835|5
85o785تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمن|ر حسن محمد عبــــد|لرحمن
يم حمودتـــ نص498483 حقوق طنط|من|ر حس|م |لدين |بــــر|
43o7o5طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحسن|ء ع|دل |لن|دى بــــهيج |لن|دى
53o8o|ندستـــ |ل|سكندريهرن| وجدى شفيق عبــــد|للطيف

22o45|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه ط|رق عبــــد |لد|يم يس
وف|تـــ|رح|بــــ محمد |سم|عيل ن |لسيد26373| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6978o3ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى |لسيد محمود |بــــو |لمع| |لعزبــــ
|5|o74تـــج|ره ع شمسندى تـــ|مر محمد عبــــد |لمع
د|بــــ حلو|ن|وق س| عبــــد |لقوى |حمد33882|
9o973o  د|بــــ سوه|ج|رين|د| عبــــده ك|مل ثــــ|بــــتـــ
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد رجبــــ محمد حسن685|77
53oo53ندستـــ |سيوطمحمد سيد عبــــده |بــــو |لمجد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد ي |لنوبــــي محمد|44|838
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|جر مصط ع |بــــو |لخ 483435
حقوق طنط|منيه عبــــد |لمنعم ز محمد |لبــــري||936|4

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمود |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد عبــــد 77||9
754o45رهسم|ء عبــــد |لمعبــــود محمد عبــــد |لرسول عل|ج طبــــي |لق|
43469oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخريه|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد شبــــ|نتـــ
8228|oيم لس نبــــيل ف|يق |بــــر| |د|بــــ |لم |ك
43755oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |حمد |حمد شح|تـــه

رهكريم |يمن شعبــــ|ن ق|سم8446| تـــج|ره |لق|
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85585oصيدلتـــ |لم |مصط محمود فضل عبــــد|لعظيم
يم محمد عبــــد|لع|ل799|78 معهد ف ص |لزق|زيقنجوى |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|من|ل محمد |حمد محمد |لج |وى|42583
25o64oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر صبــــ سعيد جمعه
78o278ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لن| |لسيد حسن
|3o2|9ره فخرى محمد |بــــ|يزيد تـــج|ره |لق|
9oo687 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنوره جم|ل شعبــــ|ن حمد|ن
تـــمريض |إلسكندريتـــ عمر ن| |حمد محمد عبــــد |للطيف 6|4772
434|o|طبــــ طنط||ء محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح حر|ز
ش|م فتـــ محمد شلبــــى|4|2388 تـــربــــيتـــ ع شمس|ء 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|ء حمد|ن عبــــ|س يوسف832246
9o475||علوم بــــورسعيد سم|ء |بــــوبــــكر محمد رستـــم
439o89زر|عه كفر |لشيخمحمد خ|لد عبــــد|لمجيد |لغفلول

طبــــ بــــ سويفمن|ر صبــــري يس عبــــد |لعزيز59338
5o9o2تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد | محمد عل|ء |لدين جمعه محمود

2228o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد س|مح عبــــد|لعليم محمد سليم
حقوق حلو|نندى عبــــ|دى جرج|وى مصط 6|428|
692|4oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــه|دى محمد محمد |حمد |لشهيد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــآيه عبــــد |لق|در يوسف عبــــد |لق|در ش2463|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم مصط محمد |حمد غ|نم89|254
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل ع ع محمد محمود |لعبــــيدي|765||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن سيد ز|يد محمد|897855
5|68oo|ى |لصبــــ|غ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسم|ء محمد خ
تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن ع حمزه مو |844442
2543ooتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمه| محمد عبــــد|لستـــ|ر مصط |لحفن 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد زكري| محمد |لخو|جه5698|6

245o9ن| |س|متـــ عبــــد |لرشيد محمد رهم تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر عبــــد|لحميد |بــــو |لفتـــوح |لع|يدى34|358
77o498ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمر ك|مل عبــــد |لر|زق ك|مل ع.
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوق عبــــد|لن| |لشح|تـــ |سم|عيل 5|4635
يم3|3342 علوم ري|ضتـــ بــــنه|عمر سل|مه محمد |لسيد |بــــر|
تـــمريض سوه|ج س|ره محمد عبــــد|لمنعم حس|ن  922657
يم محمود محمد عبــــد |لرحيم|687296 د|بــــ |لمنصوره|بــــر|

يم |حمد57675 تـــج|ره بــــ سويفيف حسن |بــــر|
764o59|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل رض| محمد |لطن

وف|تـــس|ره سعيد محمد مصط نور |لدين|3366 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
63o|4|تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |يمن محمود عبــــد |لع|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|دين| سعد |لدين ذكرى محمد38495|
ه صبــــ عبــــد |لمحسن عرفه غنيم||54246 معهد ف ص |ل|سكندريهم
تـــج|ره |سيوطعمر صل|ح عبــــد|لرحمن ع 879535
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود |لسيد |لسيد |لف ||88|69
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2|6o23 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |كرستـــ جورج كم|ل مه|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| مصط ع جم|ل |لدين خليل ع جنديه|34966
تـــ صل|ح صبــــ محمود||33598 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
حقوق |لزق|زيقكرستـــ | شو حل دوس665|63
8o622oندستـــ |لم |بــــيشوي مل|ك فتـــ ميل|د
يم52|499 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء محمد عبــــد|لحفيظ |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــفنوتـــي س| بــــد|ري عط| | و|صف524742
تـــج|ره ع شمسفرحتـــ رفعتـــ فرج عبــــد|لع|ل|32226
269234| معهد ف ص بــــنه|سم|ء سعيد محمد عبــــد|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه حسن سيد بــــكر|لجندى66538|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |حمد |لطيبــــ محمد يوسف |حمد322236
5o727oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخلود عص|م سعد حسن بــــيدق

32o7|رهمحمود عص|م ع زينهم حقوق |لق|
6o5657تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مل ن| |لبــــسطوي |لسيد |لبــــسطوي
ين محمد صبــــيح محمد2954|3 تـــج|ره بــــنه|ش
339o|9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء س| عبــــد|لمنعم دسو سليم

7257oتـــربــــيتـــ |لفيومعو|طف رفعتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح
||6o39ى جورج سعد تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيوس|بــــ ي
يم339983 ر سليم|ن سنو |بــــر| صيدله |لزق|زيقبــــتـــه|ل ط|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسمه يح خليل محمود عل|مه253444
5o85o7| |علوم |ل|سكندريهحمد جم|ل حل مصط م
8o|9o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|يكل جوزيف بــــهيج لبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدي|سم ع|دل |حمد |لسيد ف|ضل766225

5439oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مصط محمود محمد عويس
تـــربــــيتـــ |لفيومبــــتـــس|م جمعه عبــــد |لفتـــ|ح يسن|55|65

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنور|ن |كرم محمود |حمد رمض|ن323626
م456425 د|ر |لعلوم |لفيومي|سم عبــــد |لعزيز حس حس 
6294o9ر|ء ط|رق محمد عبــــد|لعزيز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقز
وف|تـــند| عبــــد |لمع |لسعيد محمد |لن||48378 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
6362o5تـــج|ره بــــنه|عل|ء |بــــوه|شم عبــــد|لغ عبــــد|لحميد

9o53oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن فرج عبــــد |لرحمن محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يم|ن س| محمد |حمد عل|م|83|243
يم حف 7366|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن حس |بــــر|
763|o6 يم ع |لزي كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنور| ع |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء عص|م محمود عبــــد |لنبــــي|632423
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء وحيد صديق قن|وي|846453
439|7oعلوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــسنتـــ وليد أحمد عبــــد |لعزيز |لجندى
53o65oندستـــ |ل|سكندريهجه|د صبــــري رجبــــ يوسف |لجمل
83364o|صيدلتـــ سوه|ج|ء ج|بــــر يوسف محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعم|د وجيه ز|خر زخ|رى2|6888
|6o783|ندستـــ ع شمسبــــ|نوبــــ سم بــــخيتـــ جرجس
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33|4o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لص|دق عبــــد| عبــــد|لص|دق محمد
ف عبــــد| حسن329842 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نورين |
تـــج|ره |لمنصورهروز|ل نجيبــــ مكرم نجيبــــ تـــكل|675798
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|غ|دتـــ محمد حسن عوده حسن338946
85o8|9|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــنع|م فوزي ح|فظ عبــــد|لجو|د ك.تـــ. ف للبــــ
359o38|يم يم محمود محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
صيدله |ل|سكندريهحمد محمود |لسيد بــــرك|تـــ |لعجوز|9|2|69
698o38طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرن| عم|د|لدين فتـــ ح|فظ
تـــج|ره بــــور سعيدي|سم رؤوف محمد |لغريبــــ ل|ش 28|763
|356o2يكل |م سل|مه تـــج|ره ع شمسج|نو 
92o7|8|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن حمد محمد عبــــد|لل|ه محمد
د|بــــ |سيوط|م|ركو |س|مه ط|نيوس |سحق  8|8764
6o8933رى ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| تـــوفيق تـــوفيق |لجو
262o83زر|عه مشتـــهرحسن محمد عطيه محمد
258o47|يم |حمد عبــــد|لحميد فضل طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكريم عبــــد|لر|زق كريم عبــــد|لر|زق46|8|8
يم |لدسو خليل273742 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |بــــر|
4o|733 حقوق |ل|سكندريهحمد شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لمل
332o57|تـــمريض بــــنه|يتـــ جم|ل عبــــد|لسميع محمد زيد|ن
9o4265|ندستـــ سوه|ج حمد |لع|رف |حمد |حمد
6|463oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن محمد |حمد س|لم
حقوق |سو|نس|لمه |مجد ح|فظ حف 829553
 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|حمد أنور عثــــم|ن مصط   |ض|494752
تـــج|ره ع شمسجوم|ن| |سل|م |حمد طه323689
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمصط محمود جيل| ه|شم|82554
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم عل|ء محمد |حمد632866
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيم|ن محمد عرف|ن ع ||83576
تـــمريض كفر |لشيخروى محمد |حمد |لسيد|439859
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومبــــسمه عبــــد| سعيد عيد266389
يم مصط عبــــد |لعزيز عبــــد 695785 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |بــــر|
9o42|8  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــغ|ده محمود فتـــح | محمد
4936|9| حقوق طنط|حمد محمد محمد |لدعبــــو
76276o|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد غريبــــ |لسيد أحمد سليم
يم مرزوق7933|4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره طه ز |بــــر|
27oo44|يم ع |للبــــ|ن يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
يم ||لسيد |بــــو|3433|3 تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ |لسيد |بــــر|

|66o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ردين |يه|بــــ وليم د|ود
|3|645| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه محمد طه ع
علوم حلو|نعمر ع |حمد ع 68665

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط مختـــ|ر عبــــد|لحميد محمد327892
447o36ندستـــ |سيوطح|زم محمد محمد |سم|عيل رجبــــ
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حقوق طنط|عبــــد|لجو|د بــــسيو عبــــد |لجو|د ع سعيد5349|4
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء ط|رق حنيدق |لعف 757885
763o53 نوعيتـــ بــــور سعيدكريمه طه |حمد ع |لسعد
د|بــــ حلو|ن|كريم عص|م فتـــ محمد52957|
6o454oد|بــــ |لمنصوره|عل| مصط ج|بــــ | مصط منصور
7o|237|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيوسف خ|لد ح|مد عبــــد |لحميد |بــــر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع مرو|ن حسن حسن7622|2
يم2647|4 |د|بــــ طنط|ه|جر مرو|ن حمدي |لسيد |بــــر|
ف ه| حسن عبــــد| بــــدوى367328 حقوق بــــنه|ر
معهد ف ص |لمنصورهريه|م محمد طه ع عوض 685298
9||66o|ء ح|مد حل حسن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
د|بــــ |سيوط|ند محمود صديق |حمد 885599
|4477oرهسل |يه|بــــ عبــــد | محمود تـــج|ره |لق|
ف |لسيد محمد مر5|4466 علوم ري|ضتـــ طنط|محمد أ
فنون جميله فنون حلو|نمريم ط|رق محمد محمد يوسف236867
زر|عه ع شمسعمر رضو|ن عبــــد|لعزيز |بــــو |لن323339
ر|ء سيد عبــــد|لحميد عط238899 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمر|م ع |لسعيد طه عبــــد |لنبــــى685782

تـــج|ره بــــ سويفخليفه |سم|عيل خليفه ن54458
4o4|45تـــج|ره طنط|محمد حم|ده |حمد |لسيد منصور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر رض| محمد |له|دي محمد سليم639756
76o9o9تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسه|جر جم|ل حل |لسيد
تـــربــــيتـــ |لم |بــــه | ع محمد ع 9964|8
نوعيتـــ بــــنه|بــــسمتـــ مؤمن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح حس 237|33
7o5798علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيوسف محمود محمد محمود صبــــرى
ر|ن شلبــــى7||438 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخلي محمد عبــــد|لفتـــ|ح ز
63o99|تـــج|ره |لزق|زيقر| | سم عبــــد |لستـــ|ر |لسيد
68|o36د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد و|ئل محمد فتـــ |بــــو ريه
9ooo22 تـــج|ره سوه|جحس|م |لبــــدرى خليفه صديق
د|بــــ |لزق|زيق|خلود عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح639465
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|رتـــ ط|رق محمد عبــــد|لمنعم عبــــد||88|34
|24oo8يم |حمد |حمد ع عي رهزينه |بــــر| علوم |لق|

43o34علوم ع شمسد | فرج متـــو عبــــد |لرحمن |حمد
6232o||تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنيتـــ قدري محمود عبــــد |لشكور
|37o65تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ه| ج|بــــر ج|د|لكريم
علوم |لم |ف|طمه خ|لد فتـــ محمد9743|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طط|رق فه |لسعيد شوق كذلك7627|6
4o3632تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد غريبــــ محمد |حمد  خل
ثــــ|ر د |ط|د | ع ع |لسيد عبــــد |لحليم بــــصيله623596
د|بــــ ع شمس|مريم عل|ء|لدين |حمد |حمد محمد حمودتـــ5454|2
9o3228 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمود ع |حمد
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د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومتـــ|ج |لدين تـــوفيق محمد |لتـــون|692|
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر ع محمد عبــــد|للطيف |حمد525334
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمينه جمعه ع يوسف|642895
526o|3يم |حمد محمد صقر تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن |بــــر|
ف كم|ل تـــوفيلس823355 ن| | |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م

تـــج|ره بــــ سويفخلود حمد|ن ه|شم محمد56962
256o56| طبــــ ع شمسس|مح م|جدى عبــــد|لمنعم حسبــــ
ر5523|8 تـــج|ره بــــ سويفمحمد حس فو عبــــد|لظ|

طبــــ |لفيومدع|ء ح|مد شو |حمد52542
86o|7||صيدلتـــ |لم |روه ع محمود سليم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ر عم|د فتـــ محمود2|8|32
3|3o86تـــج|ره بــــنه|ف|يزتـــ محمد |حمد محمد ع
9o6855 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديزي|د محمد مصط حسوبــــتـــ
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن نبــــيل محمد مصط |7354|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم | عم|د حليم |سحق 32|7|9

يم|3865 رهزمزم مصط سنو |بــــر| علوم |لق|
|66|o2فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|زن عل|ء |لدين |حمد عبــــد |لحميد س
طبــــ |لمنصورهلميس |س|مه عبــــد |لر|زق |لشبــــر|وى|67544
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطس|مه عزبــــ يوسف عزبــــ|96||78
نوعيتـــ بــــور سعيد|ء عبــــد |لص|لح عبــــد |لع|ل عبــــد 9|7634
بــــي |443325 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد عبــــد|له|دي محمد |ل
ندستـــ |سيوطحس|م س| ز مصط |سم|عيل|25479
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن نزيه |حمد عبــــد |لسل|م |لحدي 9284|5
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــحس|م |لدين جم|ل زكري| قنديل5585|6
686o|oد|بــــ |لمنصوره|دع|ء شح|تـــه |سم|عيل |حمد محمود شوشتـــ
||52o|علوم ري|ضتـــ حلو|نكل|ر| عبــــيد ن عبــــيد ميخ|ئيل

5|o|4يم عبــــد |لسل معهد ف ص بــــ سويفعل|ء عبــــد |لسل|م |بــــر|
8oo37|حقوق بــــ سويفسهيله قطبــــ حسن سل|مه
ه |بــــو فر|ج عبــــد |للطيف شتـــ| |بــــو 624594 معهد ف ص بــــور سعيدم

يم جوده عبــــد |لوه|بــــ39|63 ندستـــ بــــ سويفمحمود |بــــر|
معهد ف ص |سيوطشيم|ء جم|ل محمد |حمد 889957
طبــــ حلو|نسم| محمود عبــــد|لحفيظ محمد 898283
حقوق |سيوطعمرو ع|دل سيد عبــــد|لبــــديع 883765
8|3o36تـــج|ره بــــ سويفمحمود ن| رجبــــ |حمد
ندستـــ |لسويسعم|ر محروس ع مصط 759225
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه سيد محمد محمود62|9|8
|32o3|| د|بــــ حلو|ن|منتـــ | جم|ل فؤ|د عبــــد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء حس|ن محمود حس|ن 695478
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكم|ل ع|طف كم|ل محمد |سم|عيل633969
8o2o22بــــه يبــــ نصيف و ر و علوم |سيوطبــــ|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسهيله رض| كم|ل محمد خليل365|77
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تـــج|ره |سيوطمحمد حس محمد محمد 894253
طبــــ طنط||ء |حمد محمد مو |سم|عيل|39|9|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرضوي عبــــد|لرحيم حسن محمد6|8258
يم عبــــد |لحميد |لسيد89||3| رهكريم |بــــر| تـــج|ره |لق|
88o372ندستـــ |سيوطلشيم|ء |حمد بــــه|ء |لدين مر |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء مكرم محمد عبــــد|لقوي حج|زي|497896
تـــج|ره دمنهوره|جر سعيد خميس محمد شلبــــى5233|5
784676| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد عيد محمد عبــــد| ع.
259o45|يم محمد |حمد زوبــــع علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
||7o|4يم ندستـــ ع شمسكريم عل|ء |لدين محمد |بــــر|
5o6832علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|ديتـــ ع|دل ع |حمد عثــــم|ن
676o5oيم رخ |ء محمد عبــــد |لمعبــــود |بــــر| د|بــــ |لمنصوره||

يم44966 ف عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د |
88498o|د|بــــ |سيوط| سم|ء صل|ح محمد |لمد محرم
يم853569 تـــج|ره بــــ سويفمحمد منتـــ |حمد |بــــر|
345o68| نوعيتـــ عبــــ|سيهحن|ن ط|رق نجدي محمد سلط|ن
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ ع|طف تـــه| محمد358298
تـــ ي | ح|مد محمد حس |6|3354 حقوق بــــنه|م

يم52475 صيدله حلو|نمن|ر محمد طه |بــــر|
6oo43|د|بــــ طنط|ع|ئشتـــ حس|ن محمد عبــــد |لسل|م حبــــيبــــ|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد حس عبــــد|لقوى مطر|8|2|32
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد ه| محمد زين |لع|بــــدين شعتـــ493795
4o767o|ن| |لحس حسن عط حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
4o392| حقوق |ل|سكندريهكريم عص|م محمد كم|ل ع
تـــمريض |سيوط حمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن مصط 287|88
طبــــ |لمنصورهيه |حمد |حمد محمد  سليم|ن|2927|7
77o23o|زر|عه |لزق|زيقس|مه محمد محمد ع ط|لبــــ
يم783328 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |حمد محمد |بــــر| ع| 

628o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور| مجدي عبــــد |لشفيع مهلهل
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|مروه عل|ء |لدين |حمد قرع| 838796
4|5oo2حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف حمدى |حمد مختـــ|ر عص|يه
 |حتـــ وفن|دق |لم |ف ن|دي ع |حمد|48|7|8
9o6o77|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد ك|مل محمد محمد|لدردير ع| 
42477oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن محمد ر
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهن|ء محمد |لسيد حسن حبــــيبــــ426264
78o336د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سه ربــــيع عبــــد | |دريس
5o6o38يم حسن شه|بــــ |لدين تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد حسن |بــــر|
7o42|4 ر|ن عبــــد |لحميد حس عبــــد رهس|مه ز عل|ج طبــــي |لق|
358o|6تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد فؤ|د محمد
4|6oo2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ف|طمتـــ رض| ع |لحميدي
5|o745يم جمعتـــ منقولتـــ يم خميس |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
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52694oندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |لص| سعد محمد
ف ومس|حه |لمطريتـــحمد |لسيد عبــــده محمد محمود|2|4433 ك.تـــ. ف رى و
5o57o8 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد| ع عبــــد|لمنعم محمد |لحو
طبــــ كفر |لشيخحمد ن| عبــــد|لق|در محمد|442459
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشمس |م|م عبــــ|س |م|م سطو7|2664
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عم|د |لدين عبــــد |لرحمن ع 5|226|
طبــــ طنط|حمد ح|مد سيد|حمد عبــــد|لفتـــ|ح عجل4375|6
ى محمد |بــــو |لخ |28|45 ندستـــ طنط|بــــ|سنتـــ خ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رن| ي| عبــــد |لمو محمد ع 936|75
244o45رهعبــــد|لملك |حمد رمض|ن محمد ج|د تـــج|ره |لق|
ف ح|مد صل|ح249963 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|غ|ده |
6o9538زر|عه |لمنصورهمن|ر منصور محمود شعبــــ|ن عسل
7ooo|oتـــربــــيتـــ |لمنصورهوس|م س| عبــــد |لبــــديع تـــوفيق |لسيد
5|87o||معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ محمد عبــــد |لستـــ|ر سعيد |لعربــــي
|42o84يم علوم ري|ضتـــ ع شمسه|دى مصط محمد |بــــر|
53586oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــسنتـــ مصط |لسيد محمدإبــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لعليم محمد عبــــد |لعليم محمد عبــــد 59|445
|ج خلف | فيض3|49|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ش| |ز 
يم|29|222 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه سم ح|مد ع |بــــر|
ى عبــــد |لر| عبــــد |للطيف58862| لسن ع شمس|حن خ
وف|تـــحمد فتـــ من |م |9|3478 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسمحمد طلعتـــ فتـــ محمد29326|

ندستـــ |لفيومر|مز عم|د نص لويس65488
نوعيتـــ |لمنصورهرحمه معتـــز صبــــرى عبــــد |لر|زق حسن 689346
يم مصط |47285| يم مصط |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــر|
5|o623|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم سعيد حس محمد
4|o842تـــج|ره طنط|سمر عل|ء محمد |ألشوح
تـــ شعبــــ|ن متـــبــــو ح|مد يوسف|7|3257 د|بــــ ع شمس|م
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم ن|دي |سحق عبــــد|لسيد6372|8
26o9o5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء |حمد |سم|عيل عبــــد|لعزيز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمد مصط ع |لنح|س|24654

تـــمريض |لفيوم ه|جر محمد |حمد جبــــي86|72
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلميس محمد محمود محمد يعقوبــــ253|49
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسميتـــ حم|دتـــ سعيد محمد |لسيد488942

ندستـــ بــــ سويفيوسف |حمد |نور عبــــيد58243
د|بــــ |لمنصوره|رحمه |حمد |حمد محمد عم|م675792
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر |لمتـــو |لسيد ع |لسعيد |لبــــيو453297
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء محمد رضو|ن مصط |58533|
628|o9|يم أيمن مصط عزبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــر|
ره|حبــــيبــــه محمد حسن محمد27982| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله ع شمسمريم صل|ح |لدين حسن خ|لد |بــــوستـــيتـــ2335|3
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معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــمريم محمد سعد |لدين محمد  5669|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسخلود عبــــد |لن| ع ن عبــــده |بــــو زيد769897
75o5o9|يم فتـــح | |بــــر كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |بــــر|

|5o76د|بــــ حلو|ن|ن عص|م نور |لدين محمد فهيم
طبــــ طنط|محمد جم|ل |لسعيد |لشنشوري834|43
حقوق |لمنصورهل |ء ه| |حمد |لسعيد685597
رتـــ|بــــسمتـــ خ|لد عبــــد|لمقصود عبــــد|لعزيز7|86|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
||7o46رهبــــيشوى |ميل صبــــ يوسف ندستـــ |لق|
7o67o5| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغ
255o47|ـ|ر  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن |لسيد عبــــد|لمؤمن |لز
262299| يم ع|مر ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صل|ح |بــــر|

ى5|73| رهع |ء محمود محمد عفي بــــح تـــج|ره |لق|
ره|منيه جوده محمود عز|لرج|ل جوده|777937 ثــــ|ر |لق|
686o2|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رن| ع|دل خليل محمد خليل
|257oo بــــي ندستـــ تـــ.خ|مس رو|ن |حمد محمد يوسف |ل معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره طنط|محمد عيد ح|مد |حمد |لحو 845|43
27|o85تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل س|مح فتـــ ذ فر|ج

3|837| رهحمد كرم محمد ع بــــلي ندستـــ |لق|
49543oر عبــــد |لم|لك ق|سم تـــربــــيتـــ دمنهورع محمود ط|
246o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد ع|طف محمد عبــــدربــــه
||5o|oلسن ع شمس|حبــــيبــــه محمد محمود محمد
ندستـــ |ل|سكندريهكريم محمد فتـــح | شلبــــى |لصو|ل 529277
حقوق |سيوطيثــــم محمود |مبــــ|بــــى ع  887294
45o53oندستـــ طنط|عبــــد| محمد عبــــد |لوه|بــــ |لضبــــع
يم حسن|332473 تـــمريض بــــنه||ء فوزى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق |لرف| نحمده |لرف| مو 826||7
5o33|4تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن|ن حل عبــــد |لرحمن |لرمسيس
35676o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيتـــ عبــــد|لحميد ع عبــــد|لحميد
675o95ندستـــ كفر |لشيخمريم ط|رق محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لن|دى
853o27تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن خلف صل|ح محفوظ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو حس|م |سم|عيل محمد49427|
446oo5ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد |لفتـــ|ح سعد طلبــــ
4983o2|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن مجدى حس عبــــد |لمطلبــــ غزل
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن عبــــد 693592
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه|بــــ عبــــد| عبــــد|لرحمن ع |لشبــــر|6||35
4o||96حقوق |ل|سكندريهيوسف رمض|ن |لنبــــوى ع
ره|ء عبــــد| محمد س|لم محمد|236783 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|9o88تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه عص|م حسن عبــــد|لمنعم |لجو|دى
د|بــــ دمنهور|محمد |يمن محمد |لسيد ص|لح486763
444257| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم| |يه|بــــ عبــــ|س |لحف ع

49o|7ندستـــ |لفيومعمرو ش|كر |حمد محمد
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد مصط محمد مصط س|لم246923
8o8|95طبــــ |لفيومسن|ء ي| حسن محمد
ف عبــــد |لسميع خليفه|2968| رهمحمد | تـــج|ره |لق|
حقوق طنط|محمد بــــل|ل محمد عبــــد|لن| مو653||6
753oo4آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمود سيد محمود محمد خليل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع محمد ر| 5|7692
يم |لخ |وى252789 معهد ف ص بــــنه|ي|سم سم |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |محمود معتـــمد محمد عبــــد|لعزيز6965|8
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد | محمد محمد |بــــو |لمع| ع حمودتـــ2|7622
4765ooتـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |حمد |حمد شعبــــ|ن محمد

7||6oي ربــــيع عبــــد |لصمد تـــربــــيتـــ |لفيومل |ء ع
26273oر ع عي ر محمد ز| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــز|

6726o|علوم |لفيومي|سم محمد فكرى عبــــد|لفتـــ|ح ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م شعبــــ|ن حس تـــوفيق||7293

44o669يم ى عبــــد| محمد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد| ي
27|2|o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر مصط غريبــــ مصط عبــــد |لو
6347o|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد |لص|وى عبــــد|لغ
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــريمون ميل|د طنيوس عزيز4598|8 معهد ع| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء مختـــ|ر عبــــد|لحميد |لقن252234
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روفيد| محمد وصيف عبــــد | يونس|427|4
يم حمدى محمد ن764732 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم|جد محمد سليم|ن يونس255967
يم2546|4 يم |حمد |حمد |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ |بــــر|
ره|ي|سم صبــــرى ع بــــكرى عبــــد |لغ 249748 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد محمود |حمد698647
6o4887تـــربــــيتـــ طنط|س|ره مصط |لمتـــو فرج

5|85oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفي|سم ن| محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوق عبــــد | عبــــد |لحميد |لسيد778238
ين عبــــد | فيض | محمد655|5| د|بــــ حلو|ن|ش
حقوق |لمنصورهمحمد حم|ده عبــــد|لمع |حمد824595
7o5oo7يم جليلتـــ ندستـــ |لزق|زيقمحمد سم |بــــر|
د|بــــ سوه|ج| حمد محمد يونس |م |2|97|9
ر مر482|33 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|خ|لد جم|ل عبــــد|لظ|
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد صبــــ خليل عبــــد|لمطلبــــ637738
45|9o| ندستـــ كفر |لشيخسل محمد صل|ح محمد شق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عبــــد | سيد خليل سيد عزبــــ|7|37|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء رض| حسن سليم|ن خض 348849
5o5997 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد مر حس
رتـــ|د| | محمد طه عبــــد|لحليم 886665 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o9839د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|آيتـــ جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عطيه
5o49|oعلوم بــــنه|مريم سم عزيز محروس
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25|o42|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد شلبــــى عل|م شلبــــى
يم |بــــو |لهدى رمض|ن|775884 تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |بــــر|
44967oندستـــ كفر |لشيخخ|لد عبــــد |لموجود محمد أحمد |لنمر
تـــربــــيتـــ ع شمسلبــــ حس عبــــد|لمنعم محمد2|2224
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|كم|ل ي| كم|ل كشكول2492|4
9o|474|معهد ف ص سوه|ج س|مه محمد محمد عمر
4o3968 د|بــــ كفر |لشيخ|مرو|ن ع|طف محمد مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحن صل|ح عبــــد |لق|در مصط 477357
تـــربــــيتـــ طنط|دين| ع|طف عبــــد |لرحمن |لشن|وي43|3|4
323o9||تـــج|ره ع شمس|ء محمود عبــــد|لل|ه |لسيد عبــــد
2398o9رهعمرو محمد عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف حقوق |لق|
ش|م لط |بــــو |لعن زغلول|233658 ره|حمد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ف|تـــح وحيد |لمهدى عوض686725
4524o7يم ريح|ن تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود محمد جم|ل |بــــر|
3|7946| يم ع تـــج|ره سوه|جحمد محمد |بــــر|
رى|29|249 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م| ع|طف ف|روق |لجو
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني|سم حس محمد مصط 783736
تـــج|ره دمنهورسع|د وجيتـــ ميشيل حن|485956
نطش عبــــد|لرحيم236537 رهمنه | مصط |بــــو  زر|عه |لق|
24o367تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نه|جر سعيد |حمد فرج سل|مه
لسن |لم |/ري|ضتـــ|س|ره حس|م يح قص |لديل|525|6
ي 888725 ى صبــــرى بــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م|رتـــ | بــــ
4343ooيم |لعكش تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه مجدى محمد |بــــر|
ى|43464 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نرم عبــــد |لحميد حسن |لح
يم28348| تـــربــــيتـــ ع شمسدين| خ|لد ف|روق |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخجه|د مهدى عبــــد|لمنعم عتـــيم252742
44922oندستـــ |لم |مهند محمد ع عبــــد| سل|مه
3||o44علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــنور |لدين عل|ء |لسيد عبــــد|لجليل
4959o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررحمتـــ محمد |حمد |حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد فتـــ حموده245724
لس فريد |نور عط| |9|8978 تـــج|ره سوه|جك
246|o9ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د ط|رق فتـــ حموده
6395o6يم محمد محمد نجم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء عبــــد |لرؤف |بــــر|
يم محمد |لسيد عثــــم|ن فوده969|48 د|بــــ |ل|سكندريه|م|زن |بــــر|
446o25ندستـــ |ل|سكندريهعمرو محمد مصط مصط عوض
يم بــــسيو |44425 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهآل|ء محمد |بــــوبــــكر محمد |بــــر|
483o28تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|جر رجبــــ محمد |لسيد

يم||228 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد بــــخيتـــ ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررو|ن مر يوسف |حمد مر44|537
68oo24| تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء ي| |بــــو |لعن عبــــد |للطيف
تـــمريض |لمنصورتـــ دع|ء محمد محمد |لمغ|ورى676277
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4o538|يم محمد |بــــو زيد  |حه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهه|جر محمد شعبــــ|ن |لششتـــ|وى |حمد678458

د|بــــ |لفيوم|محمد خ|لد ع عبــــد|لبــــ|سط67428
يم مقبــــل محمد عبــــد |943||7 علوم |لمنصورهيم|ن |بــــر|
3459o2 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسوق ع محمد ع
م |بــــو|ليم يعقوبــــ|885823 د|بــــ |سيوط| ن |د
صيدلتـــ |لم |سيمون عبــــدمريم نصيف عزيز2742|8
يم منصور487698 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد |بــــر
6247o7بــــى عم|د مصط مصط حرش تـــج|ره ج|معتـــ د |طو

وز مصط حس محمود34|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف
طبــــ حلو|نه|جر |لسيد منصور |لسيد776244
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه محمود بــــدير |لشبــــر|خيتـــى6923|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل محمد حس محمد ط |لبــــر249934
357o97تـــج|ره بــــنه|عمر عبــــد|لعزيز عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح
يم63|847 معهد ف ص |سو|نبــــ|خوميوس فكري حن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره سم محمد محمد حس|ن675923
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقأن فيصل |لسنو عبــــد|لقوى|43297
77oo3|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م مظهر عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لدق
63o8o5حقوق |لزق|زيقو|ئل عبــــد |لسميع حسن منصور
ندستـــ |لم |حمد |لسيد محمود عبــــد|لمطلبــــ|344476
تـــج|ره ع شمسزينبــــ محمد صل|ح |لدين ع |حمد33|39|
42744o| طبــــ حلو|نحمد محمد مر محمد مر
5o25o9حقوق |ل|سكندريهع|صم سعد عبــــد |لق|در فرج
رتـــ/ري|ضتـــ|حمد حس|م |لدين عبــــد|لعزيز محمود محمد48|6|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|6oo29 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد بــــل|ل محمد |لطو
ف عط| | ك|مل  898567 د|بــــ سوه|ج|م | |
4987o9يم |م|ن تـــج|ره طنط|نوره|ن فتـــ |م|ن |بــــر|
ندستـــ ع شمسس|ندر| س|مح جورج ن3398|3
تـــج|ره بــــنه|يثــــم يوسف محمد |بــــو|لغيط قمر262263
7o7523يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|جر مسعد بــــره|م |بــــر|
م25|36| د|بــــ ع شمس|ليدي| |لقس |نجيلوس تـــوفيق سيد
ف عبــــد|لعليم محمد|357667 تـــمريض بــــنه|يم|ن |
692o43 ندستـــ |لم |حس|م ع|مر محمد |حمد |لف
|د|بــــ طنط|محمد سعيد شعبــــ|ن محمود|89||6
تـــج|ره |ل|سكندريهك|مل ع|دل ك|مل عبــــد |لحليم523753
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهي|سم محمد |بــــو |لمجد عبــــد |لحميد محمد423484
6366o2ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد جل|ل محمد يوسف
44652o|م رجبــــ ح|فظ محمد يوسف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهد
نوعيتـــ بــــنه|ملكه فرج ح|مد |حمد |بــــو |لعن 263627
88oo4| يبــــ لس ه| مر|د و طبــــ |سيوطك
 |حه وفن|دق |لفيومر|ن| عل|ء يونس بــــند|رى235796
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4o|294 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء ن| عبــــد|لمجيد عبــــد |لر|زق
تـــج|ره |ل|سكندريهندى طلعتـــ محمد عبــــد |لمنعم حموده79|478
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|متـــ ع جل|ل عيسوى خليفتـــ|2942|5
ندستـــ |لمنصورهفؤ|د محمد عبــــد |لق|در محمد4||697

5o2|8تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد محمد |بــــو |لسعود
ه محمد عبــــد |لمنعم يوسف شحتـــو 66|685 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم
يم628734 علوم |لزق|زيقريم أحمد عبــــد |لرحمن إبــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهرحمه ي| محمد خليل758527

تـــج|ره بــــ سويفحمد عمر محمد عثــــم|ن|49987
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىآيه |لشح|تـــ محمد عبــــد |لغ قنديل6797|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه محمد عبــــد| شح|تـــه|279265
طبــــ بــــنه|ل|ء محمود شديد |م|م|776289
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|حمد حس رجبــــ سليم|ن|233834
7|677o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حمدى |سم|عيل ح|مد حشيش
ف بــــدر جبــــريل ص|لح6645|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء |
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــه وحيد عطيه |بــــو ديبــــ45|257
68o4o5معهد ف ص |لمنصورهمحمد فرج | فرج |حمد |حمد
ندستـــ ع شمسندى ط|رق محمد درويش58358|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | زكري| عبــــد|لسيد سمسوم5892|2
24|299| ندستـــ ع شمسحمد ن| كشيك محمد ن
6o9489|يم |ليم| سليم|ن فودتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|محمد س| لط |م|م محمد262922
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد|لحميد ص|لح عبــــد|لحميد سوي |88645
|لدين عبــــده | |486634 تـــج|ره |سيوطزي|د |يمن ن
88o445 ندستـــ |سيوطم|ريو سعد ف|يق قلتـــه
يثــــم محمد ع|دل محمد |لد 764598 يم  تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
7|67o5| معهد ف تـــمريض |لمنصوره م| ي| |سعد ص|لح عبــــد |
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح ر| شه||48783
85o969تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمن|ر |حمد منصور محمد
5o7629د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | محمد قطبــــ عمر |حمد سل|مه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ض |حمد عبــــد |لحليم |حمد |لزرق39292|

6o477حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن خ|لد محمود محمد
33|5o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط ي| مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمر|ن حس ع عبــــد|لحميد غ|نم452555
345oo2|صيدله ع شمسه|جر |لسيد عبــــد|لغف|ر |لسيد س
ره|حس محمد رشدى زين35346| د|بــــ |لق|
543|o4| معهد ف ص |ل|سكندريهآيه |حمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد|لمقصود
ش|م |سم|عيل عبــــد |لتـــو|بــــ زيد58|6|6 رهمحمد  تـــخطيط عمر| |لق|
ق|وى|9|4344 ه محمد |حمد |ل |د|بــــ طنط|م
6o5265ثــــ|ر د |ط|وق عبــــد|لق|در عبــــد|لحميد محمد فرج
ند|وى356277 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ط|رق محمد نج|تـــى ع 
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4|o4|o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م محمد حسن عبــــد |للطيف ع
7o3o9| ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه | |حمد |حمد محمد عبــــد |لغ
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد عبــــد|لجو|د طلعتـــ|8|8845
تـــج|ره |لمنصورهجليبــــيبــــ |يمن متـــو متـــو عط|654|68

84o|o| معهد ف ص بــــ سويفحمد جم|ل عبــــد |لرحمن عبــــد |
269o|2|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن محمد محمد ع |بــــو فر|ج

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومك|رم عبــــد|لسل|م رجبــــ ع68869
زر|عه مشتـــهرمن|ر محمد محمود بــــديوى||3357
طبــــ كفر |لشيخع متـــو ع |لسيد |لمطرى442476
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمرو فخرى حسن |سم|عيل بــــل|ل492222
رهمنتـــ | ي| فوزى محمد شو 8964|3 علوم |لق|
69|9o3لسن ع شمس|خ|لد عبــــد | عبــــد |لحميد سليم|ن
753o24|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |لسيد |حمد ز سل|مه
صيدلتـــ بــــورسعيدع ع|دل ع ع ش| 762264
4o3956تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد وليد محمود مر سل|مه
ره|يم|ن رمض|ن عبــــد | |لص|وى|8|6|78 ثــــ|ر |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ ض ممدوح عبــــد |لرحيم |حمد |لعو 692863
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم فتـــ عبــــد|لد|يم محمد6|2522
وف|تـــ|محمد ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح حس 5|664| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7|2o6oطبــــ بــــورسعيدم محمد مسعد مسعد عقل
76722oيم محمود تـــوفيق |لغربــــ كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشه|دى |بــــر|
6o4954تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمريم صل|ح |لدين ع ن |لخو|جه
237o36|د|بــــ حلو|ن||ء عل|ء سعيد محمود
تـــج|ره طنط|عبــــد |لعظيم عبــــد |لعظيم |حمد جبــــل9|42|6
33562oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|يدي |يمن كم|ل حبــــيبــــ
7|237oحقوق |لمنصورهعل|ء |حمد عبــــده |حمد بــــلبــــول

طبــــ |لفيومبــــول| س|مح سليم|ن ك|مل67652
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عل|ء عبــــد| محمد ع رضو|ن535|23
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو ع|دل محمد |لمغربــــى764985
2|9728| د|بــــ ع شمس|منه حسن عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لي

زر|عه ع شمسحن|ن |نور عبــــد |لفتـــ|ح محمد3|274
ر صبــــرى عبــــد |لعزيز5|6882 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــنور| م|
يم |حمد67827| يم حس|ن |بــــر| خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند | |بــــر|
يم محرم525||3 ندستـــ ع شمسرضوى نبــــيل سعد |لدين |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفش|م |لسيد محمد |لسيد مر |لمغربــــي477239
تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن |لسيد محمد مصط |54|695
78o969|معهد ف ص |لزق|زيقحمد ن محمود محمد عبــــد|لكريم
ل|ل|776755 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه ن| عبــــد | محمد 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمد حسن حربــــي549|45

835o7كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشط|رق صل|ح |لدين طعمتـــ محمد
7ooo74يم حسن طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخصف|ء |يمن |بــــر|
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ش|م محمد |لسيد264849 |د|بــــ بــــنه|د|يه 
6997o8معهد ف ص |لمنصورهس|مح خليل عبــــد |لعزيز |لمتـــو

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عمر نور |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |32827 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
7ooo94ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لعظيم محمود عطيه
7726o6|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن|ن حسن محمد |لبــــيو |لبــــن

رهدين| عبــــد |لسميع |بــــو|لفتـــوح محمد27839 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
64354o|د|بــــ |لزق|زيق|يتـــ محمد سيد |لمك|وى |حمد
6258o4يم فرج |لسيد |لسيد خليل تـــج|ره بــــنه|حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرضوى محمد حن فؤ|د محمد322759
7823o8ندستـــ |لزق|زيقحس|م عبــــد |لكريم عبــــد | حسن
4897o8ي محمد أحمد حسن نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهمريم ي

85|5oصيدله بــــ سويفسلوى س| محمد |حمد
حقوق حلو|نيوسف محمد فتـــ محمد متـــو22838|
علوم بــــنه|مريه|ن مصط محمد |لسيد |حمد356669
نوعيتـــ |لم |زينبــــ رمض|ن عبــــد|لعليم محمد2725|8
4o|86o تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد عبــــد |للطيف عبــــد |لر|زق عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنو|ل محمد مجدى عطيتـــ778874
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | س|لم عبــــد |لرحمن محمد4|7647
د|بــــ ع شمس|مروه مصط صل|ح جمعه حسن63275|
تـــج|ره دمنهورحن وحيد |حمد |لصعيدى8736|5
ره|رن| محمد فتـــ مصيل |لسيد224258 د|بــــ |لق|
ف يونس محمد  يونس676522 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنسمه |
754o|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدنوره|ن عبــــد | حج|ج ري|ن
تـــج|ره ع شمسمحمد من عبــــد |له|دى عبــــد |لرحمن22|54|
8o5o73|نوعيتـــ |لم |يوستـــ | عص|م |سحق حن
ف محمد عطيه عبــــد|له|دى|63932 ر|ء | معهد ف تـــمريض |لزق|زيق لز
4o5889حقوق طنط|ف|يزتـــ حسن محمود |لحفن|وى
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد عبــــد|لسيد شعبــــ|ن عبــــد|لحليم||7|352
4848o7ف رض| |حمد محمد حسن د|بــــ |ل|سكندريه|مجيبــــ |لرحمن |
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوسف بــــليغ حمدي عبــــد|لمطلبــــ864936
ف متـــو عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |37|||4 |د|بــــ طنط|خلود |
696o78|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد نجيبــــ محمد |لجندي
42o98||حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل|ء |حمد |لسيد ع سليم

6o5o9كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |حمد رضو|ن محمد
طبــــ |ل|سكندريهي|سم محمد سعد محمود خليل522229
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخرحمه جم|ل محمد يوسف أحمد7568|4
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسف|طمه محمود محمود محمود فر|ج768364

8477oد|بــــ بــــ سويف|محمود |حمد بــــدوى فرج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|وق سعيد سيد محمد33883|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد س|مح سعد حس ع624686
ن| |س|مه عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل777625 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم

Page 644 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد رمض|ن محمد |لسيد |لسي 453788
نوعيتـــ |لزق|زيقند| عبــــد |لن| عبــــد| |لبــــحر|وى637964
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|جر ط|رق عبــــد | |بــــو |لعل|489755
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن محمد  مصط  شح|تـــه9297|4
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |س|مه تـــوفيق شبــــ|ره5888|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ربــــيع سيد عبــــد|لبــــ|سط||24469
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسبــــر|م جم|ل بــــديع جرجس||32336
ف عبــــد |لر|زق عبــــد |لحكيم5|335| ندستـــ ع شمسحمد |
42743o| طبــــ بــــنه|حمد ع|طف مر محمد مر
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نرم عبــــد |لنبــــى عبــــد |لقوى |حمد |8858|5
ره|حبــــيبــــتـــ ع محمد حج|زى326223 د|بــــ |لق|
337564| تـــربــــيتـــ ع شمسيه نبــــيل عزتـــ عبــــد|لمع
7o43|4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد محمود عليوه
6333o8|علوم |لزق|زيقمحمد |س|متـــ محمد عو|د |لسيد ر
4o5662د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ممدوح عبــــده محمد خليل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع جمعه سنج|بــــ ع عطو|ن683778
876o|6  د|بــــ |سيوط|محمد صل|ح |حمد عبــــد|لو|حد
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لودود مو عبــــد |لودود مو محمود8|64|4
ثــــ|ر د |ط|ش|دى مجدى عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع93|7|4
رهسهيله وليد صل|ح |لدين عبــــد |لحميد66598| علوم |لق|

5o4|8حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد | شح|تـــه عبــــد | درويش
||855o|تـــربــــيتـــ ع شمسيه ثــــروتـــ فرج |حمد
635|o8| تـــج|ره طنط|يه محمد |لسيد محمد خ
تـــج|ره بــــنه|محمد مو |سم|عيل محمد5||785
8o2|2oلس ن|دي سم جرجس |لسن |لم |ك
تـــج|ره |سيوط  حمد ع|دل صل|ح محمد|884237
د|بــــ |لمنصوره|غ|ده |لعو عبــــد |لحميد خ|لد صقر8||696
2|3oooتـــج|ره ع شمس محمد حسن محمد |لديبــــ
تـــج|ره طنط|وق |لزين عمر عبــــد |لحميد |لبــــدرى696366

4345o ره|بــــسمه دسو حس دسو د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء |حمد عثــــم|ن منصور|27|52|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عم|د |م |حمد |لسيد حبــــش|772387
34o4|7تـــربــــيتـــ بــــنه|سمر سم سم يس

ر محمد فتـــ24449 رهد | م| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــ سويفف|رس محمد محمود |حمد8|557

حقوق |ل|سكندريهس|رتـــ محمد محمد عقبــــتـــ435842
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسجه|د ط|رق عبــــد |لمجيد ذ |لضبــــع427959
247oo5لسن ع شمس|مع|ذ فتـــ |حمد |لميق|تـــى
36o752تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رضوى وليد |لسيد حموده |حمد
تـــ جميل جمعتـــ محمود ع |345887 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
يم |لورد| مج287469 يف |بــــر| ره|مصط  عل|م |لق|
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6o4574تـــج|ره |لمنصوره مصط محمد محمد |لعربــــى
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــ ح|مد ح|مد |حمد348329
6o4|67|يم |لعيسوى ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد| طه |بــــر|
حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن محمود |حمد فريد |بــــو|3|35|3
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج سل|م عبــــد|لع| محمد |سم|عيل2448|9
ره/ري|ضتـــنور|ن حسن محمد حسن6786|2 إعل|م |لق|
ندستـــ سوه|جعمرو |لهم |بــــو|لوف| محمد 7|26|9
تـــج|ره سوه|جمحمد ع منصور عثــــم|ن 897433
3265o3 يم مصط حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم |حمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقعل|ء |لسيد ع |لسيد مر627398
حقوق ع شمسجورج |س|مه جورج ك|مل يوسف5976||
67563oطبــــ بــــنه|كريم ه| محمد محمد محمد |ل|ل عوض
36o86o|يم مجدى محمد يونس عثــــم|ن نوعيتـــ بــــنه|بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد|لرحمن |حمد محمد محمد |بــــو|6|3|64
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــس| سليم|ن |نور سل|متـــ789882
|6o545تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ممدوح صديق حسن
تـــج|ره بــــ سويفسل|م ه|شم ع محمد853432
78o7o9 |معهد ف ص |لزق|زيقرش| عبــــد |لرحمن محمد حسن طن
69o39|يم حسن ع ندستـــ |لم |يوسف |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | رأفتـــ سعد ع53435|
ف ك|مل عبــــد|لعليم|242522 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |
788|3oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي| مصط عبــــد |لجليل يوسف
بــــي 773474 طبــــ ع شمسمريم بــــ|سل |حمد |لسيد |ل
2|38o3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد شكري عمر محمد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمحمود |حمد |لسيد صديق |لسيد337959
تـــمريض بــــنه|خلود محمد أبــــو |لفضل |بــــو|لعل|264439
2529|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل محمد محمد عبــــيد

373|9| زر|عه ع شمسيه محمد عبــــد |لمتـــج ع
تـــج|ره ع شمسيه محمد صديق عثــــم|ن محمود|25272|
7o79|2 |طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرش| كم|ل حسن محمد |لبــــلتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه فؤ|د محمد منصور89|55|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسل|م محمد عبــــده عبــــد | طعمه|643548
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه جم|ل يوسف محمد يوسف|259526
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرقيتـــ محمد سليم|ن محمد343474
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |يمن ع حسن ع56|479
63o3|6|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد محمد عبــــ|س عبــــد |لبــــ|سط
232ooo|وف|تـــمحمد |يمن حمد ك|مل |بــــو |لعل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسم|ء ن| حس |لوكيل|777955
تـــج|ره |سيوطسهيله خ|لد محمد عبــــد|لمجيد238474
رهيفه حس|م |لدين عبــــد |لعظيم حسن23256| ندستـــ |لق|
د|بــــ دمنهور|ي|سم محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لونيس498945
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768o|4|ه عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد عبــــد علوم |لعريشم
7o7497تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى سم |لسيد |حمد يونس
27|oo9معهد ف ص بــــنه|يم|ن محمد | حمد |بــــو |لعن زيد|ن
2527o5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه سم محمد ع |بــــو فرو
ندستـــ |لزق|زيقحس|م عبــــد |لمنعم ح|مد محمد فرج699445
|64o7oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجوزيف نصيف ذكري شنودتـــ
ندستـــ |لسويسيوسف حس محمود محمد97||75
7oo7oo|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد خ|لد |لسعيد رزق مو ضيف

تـــربــــيتـــ ع شمسميمه محمد |بــــو |لعل| عبــــد |لعزيز||2673
8o4999تـــج|ره بــــ سويفم | |ش | نصيف  |د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسشيم|ء سم ح|مد مر محمد242226
44o3|3|يل ج |لزق|زيقن عزتـــ ي |بــــوشعيشع يوسف كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o6o58كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم عبــــد |لعزيز حس ع |لنكل|وى
7o788||زر|عه |لمنصورهف ف|يز حمدى عبــــد |لنبــــى محمد
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد محمد عرفه772973
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل|م |يمن ع عي خط|بــــي|638|77
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــيشوي جورج من لبــــيبــــ3478|8
فنون جميله فنون |ل|قف|طمه عز |حمد ج|د863824
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد عبــــ|س |لسيد محمد4823|2
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد حم|م نور |لدين س|لم94|833
|346oo|حقوق حلو|نبــــ|نوبــــ عد بــــخيتـــ سعد
8o4|5|علوم ري|ضتـــ |لم |محمود محمد م| عبــــد|لحكيم
طبــــ طنط|محمود سيد|حمد محمد |لروبــــى4747|6
رهحمد |يمن |حمد |لسيد عفي |29359| ندستـــ |لق|
ره|دير |يمن |حمد محمد326395 د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع عبــــد |لمع عبــــد |لرحمن حسن28629|
62|o62علوم ج|معتـــ د |طرول| محمد متـــو محمدف|يد
تـــج|ره بــــنه|يم|ن محمد ح|مد |لوص|ل|355335
تـــمريض  حلو|نحمد شح|تـــ عبــــد |له|دى محمد|49933|
49226oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد |لسيد محمود عبــــد|لحميد محمود
ه عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|زق عبــــد |9|6794 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم

د|بــــ حلو|ن|محمد |حمد |سم|عيل سيدحميده48685
د|بــــ |سيوط| ل|ء محمد درويش عبــــد|لمجيد||87788
5o225oزر|عه |ل|سكندريهيوسف محمد نظ |سح|ق سعد
6|92o9|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م فؤ|د جبــــر جبــــر بــــشتـــو
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ل|ء ع|دل عبــــد|لبــــ| خلف|6554|8
52o229تـــمريض دمنهورف|طمه عبــــد |لخ|لق محمود |لحد|د
د|بــــ |لزق|زيق|ند| محمد |لسيد حس علو|ن|77978
يم محمد سليم|ن د|ود||43896 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــر|
637|o7د د محمد مج| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مج|
6286o5طبــــ |لزق|زيقحمد حمدي عبــــد|لوه|بــــ محمد محمد غيثــــ
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339o82د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رحمتـــ س| عبــــد|لمعبــــود سعيد
حقوق حلو|نيوسف محمد |لسيد حسن8||7|3
5o9468يم مرزوق شح|تـــتـــ سل|متـــ معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقبــــيتـــر بــــ |م ميخ|ئيل جرجس4|6252
تـــ ط|رق محمد ص|لح|325976 ره|م ثــــ|ر |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحل| عل|ء محمد |لنح|س22563|
643|5oتـــج|ره |لزق|زيقي|سم حس|م أحمد حس حسن
2342|o د|بــــ بــــ سويف|عص|م |حمد عز|لدين محمد ع
5ooo|3د|بــــ دمنهور|نور| حسن عبــــده حسن مسلم
6894o2| د|بــــ |لمنصوره|ندى |حمد عبــــد |لمنعم درويش عبــــد
يم |لش|ذ439942 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن ع|دل |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعمرو ج|بــــر محمد ع محمد|983|4
6o53o4طبــــ |لمنصورهمريم عبــــد |لمطلبــــ |لسيد محمد |لسنبــــ
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــبــــ|نوبــــ جرجس ميخ|ئيل عبــــد |لمل|ك|33478|
رهيه حسن ز حمدون|4|576| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|حمد محمد كم|ل مر شح|تـــه||42768
تـــج|ره |لزق|زيقند |حمد عبــــد|لمنعم حسن حس |62699
4498o6لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ع|دل ذ نوح|
698o98|يم عبــــد |لجو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء |لعز|زى |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــ محمد محمود عبــــد|لحميد ع جبــــل292|33
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |حمد محمد محمد عبــــد|لكريم483|22
3574ooندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط ط|رق صبــــري عرف|تـــ |لعزبــــ
7566o6|ه خ|لد حس غنيم تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
4o8298حقوق طنط|عمر حس|م |لدين رمض|ن حف ر|شد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حسن|ء حس عبــــد |لرسول عبــــد |له|628648
925oo6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء محمد |لص|دق محمد
6oo768 تـــربــــيتـــ طنط|تـــسنيم وجيتـــ محمد عبــــد |لوه|بــــ حس
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم |يمن محمد محمد |له|دى54|344
4o72|8| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن ع محمد ع بــــسيو
9||o27 ر مص|دف |سطف|نوس ندستـــ سوه|جم | م|
ندستـــ |لم |محمد خ|لد محمد ع شلبــــى838||6
تـــج|ره طنط|لفتـــ لط |لبــــكري |حمد عمر|3924|6
|6o234تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ط|رق محمد ع عبــــد |لوه|بــــ
62o8o3طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن حمدينو محمد محمد |لمحل|وى
|4|39oر |لضوى محمد حقوق ع شمسحسن |حمد |لط|
يم محمود239337 ره|وق |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|عمر خ|لد جنيدي عبــــ|س جنيدى347635

رتـــ محمد سعد |لدين متـــو فرج47593 تـــمريض |لق|
تـــج|ره بــــنه|مروه محمد أبــــو |لفتـــوح محمد أحمد عمر639692
تـــج|ره |لمنصورهس|ميه ح|مد محمد محمد699245
25oo36معهد ف ص بــــنه|نور| عبــــد|لمهدى عز |لعربــــ ق|سم
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رتـــمحمد |حمد فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح573|8 علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقيه ع|مر محمد ع محمد||63378
5o3829| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر جم|ل محمد |لسيد محمود |بــــو
ندستـــ |لفيوم|ء عبــــد|لع|ل محمد ع|مر||23678
ندستـــ ع شمسحمد عم|د محمد |حمد منصور|56593|
حقوق |لزق|زيقمحمد ع|طف محمد ع شح|تـــه633694
48262oحقوق |سيوطمنتـــ | وحيد ع |لسيد |دريس
35842o| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد فؤ|د ع
64o627|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |لص|وى عبــــد | |بــــر
5o925o طبــــ |ل|سكندريهمحمود |لسيد محمد محمود ع
حقوق |لمنصورهس|ره محمود |حمد خميس|32389
7|o784طبــــ |لمنصورهعبــــد | شح|تـــه محمد عبــــد | فرج
تـــمريض |سيوطمروه س|لم محمد عبــــد|  |88587
32566oلسن ع شمس|ف|طمتـــ عبــــد|لمحسن يوسف |بــــو|لعل
78364oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمد عبــــد|لرحمن
34o49| د|بــــ بــــنه|صبــــ|ح مصط منصور محمد |لبــــسيو|
ن| ن|دى فهيم يون|ن 6||885 تـــج|ره |سيوطم
تـــج|ره دمنهورحمد رجبــــ عبــــد|لر|زق |لسيد عبــــد|لر|2585|5
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسل محمود |لسيد |بــــو |لهدى9867|6

معهد ف ص بــــ سويفكر|م محمد |حمد عبــــد |لبــــ| |926|7
3495oo|يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ميمتـــ ص|بــــر عبــــد|لرحمن |بــــر|
63oooo| يم ع يم سعد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |بــــر|
6|3o73تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| محمد محمد محمد |لكو
88o223  |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم عم|د يعقوبــــ غ
د|بــــ ع شمس|منتـــ | محمود حسن ع 336278
237o49|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء |يمن حل عبــــد|لحليم
89o965 د|بــــ |سيوط|مريم عصمتـــ مريد |رم|نيوس
4996o||د|ر |لعلوم |لفيومدع|ء طلعتـــ محمد ع عبــــد|لل
5o3448| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهع |ء محمد عبــــد|لحميد فتـــح
6o8o|oيل ج |لزق|زيقأم| |لبــــسيو يوسف |بــــوغ|زى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطه|جر يوسف ع محمد |بــــو|لخ 37293
طبــــ ع شمسمريم حس|م محمد|لنج|ر رف|  |لنج|989|5
83932oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــيشوي |نطون |يوبــــ بــــطرس
حقوق بــــ سويفنبــــيل صفوتـــ عبــــد|لمنعم مه 938|82
8o3572تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد زين |لع|بــــدين محمود محمد
6o8|8||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نفيسه سعد حسن |لسج
4o5993ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رح|بــــ حمدى سم ز|يد
8o96o6| تـــج|ره بــــ سويفحمد رض| |حمد مه
ر|ء محمد محمد مصط رضو5675|| رهف|طمتـــ |لز تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن|ء عبــــد|لمنعم محمد سيد |حمد ريح266748
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر |س|مه محمد عزبــــ757652
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وف|تـــر| عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز47|626 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد حمدى بــــكرى مهدى|28759|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى رض| رش|د |لمرشدى |بــــو زيد688323
48oo7|علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد صل|ح عبــــد |لسل|م |لجنبــــي
تـــربــــيتـــ طنط|حمد مصط |حمد مصط محمد|952||4
3269o4فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمد حسن محمد عبــــد|لرحمن
846o26تـــمريض أسو|نعبــــد| عبــــد|لحميد |دم محمد
حقوق ع شمسمن|ر حس سل|مه حس محمد44736|
75o7oo|ه محمد حسن محمود غريبــــ ندستـــ |ل|سم|عيليتـــم
تـــج|ره بــــنه|حمد س|لم عبــــد|له|دى محمد محمد سعد262298
بــــي محمود  692698 ر محمد |ل رتـــ|ه|جر م| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم82|224 ره|نغم ن| ص|دق |بــــر| د|بــــ |لق|

رهرحمتـــ معروف سيد متـــو786|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
834|6oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينوره|ن سليم|ن حم|ده ح|مد
وف|تـــنور|ن سعد رمض|ن ي|س 96|8|| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
حقوق ع شمسك|رين شح|تـــه سلو|نس صليبــــ3225|2
|32o57يم عبــــد |لع|ل تـــربــــيتـــ ع شمسمريم س|مح |بــــر|
7o76o|| تـــج|ره بــــور سعيدس|مه خ|لد |حمد |لدي|س

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمه عبــــد |لنبــــى محمد محمود43765
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقربــــيع |لسيد محمد مصط 782536
4|o742| د|بــــ طنط||ء حسن شبــــل حس|
324o|2تـــج|ره ع شمسكريم محمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح
5o5246يم يم |لص|دق إبــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأحمد إبــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــه مرزوق محمد |لسيد287673
8o7838لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سه محمد عبــــد|لغ محمود|
معهد ف ص |سيوطل |ء |حمد سعد سليم|ن  44|878
526o99ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|فيلبــــس فه شو فه سيد |روس
5o4498|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيري ه| شو مل |يوبــــ

65ooo|نوعيتـــ |لفيومم| محمد محمود عبــــد |لكريم
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسل محمد محمد |لزقزوق8887|6
|7o955حقوق ع شمسندى |حمد عبــــد |لمنعم |حمد
علوم |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد |لفتـــ|ح طه شويخ5|7|77
حقوق بــــورسعيدرقيه رفيق عزتـــ محمد خليل767692
5284|oيم حيدر تـــ|عمر عم|د محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ |لم |ند| عص|م عبــــد|لرحمن حسن853454
6|o482تـــمريض طنط| سهيله رمض|ن عبــــده |لبــــكرى خلف
6328o5يم |بــــو زينه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود محمد |بــــر|
8o74o8تـــج|ره بــــ سويفط|رق عبــــد|لعظيم |حمد عمر
تـــج|ره ع شمسسل تـــ|مر ف|روق محمد عبــــد |لنبــــى67498|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــوزيد ع |بــــوزيد32|356

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ندع|ء عبــــد | رمض|ن ع47493
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل رأفتـــ عطيتـــ |حمد |لخصو42444|
معهد ف ص بــــور سعيديم |حمد لبــــيبــــ |لسيد عمر623995
حقوق |لمنصورهم وليد بــــدير عبــــد |لر|زق عطيه8|6883
يم443362 تـــمريض كفر |لشيخحسن ه| |لمهدى ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى  |د عبــــد|لمل|ك ج|بــــ |  887365
تـــج|ره ع شمسموري| وليد |حمد خليفتـــ3436|3
يم ع عثــــم|ن|7||753 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد |بــــر|
44629oوف|تـــط|رق |حمد فريد مر محمد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
27o942 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندى جميل صبــــرى مصط زع
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عيد |لسيد شبــــ|نه شع 698979
د|بــــ سوه|ج|محمد عفتـــ ص|بــــر محمد  895646
6o5779علوم |لمنصورهحن|ن سليم|ن |لسيد ع
6|86o7معهد ف ص بــــور سعيدف|طمتـــ |لسيد محمد |دريس
876855| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  سم|ء محروس |حمد مر
ندستـــ |سيوطلؤى ي| كم|ل حسن عمر عبــــد |لوه24342|
4o|982د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|كريم سم محمد ع محمد
لسن ع شمس|ف|دى رشدى حبــــيبــــ خليل762483

36936| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء مجدى محمد ع فرغ
7o2823 تـــج|ره بــــنه|عمرو عل|ء |لدين |لسعيد ع بــــك
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ عبــــده حسن منصور||5|355
ش|م وحيد ن|صف77|||6 زر|عه |لمنصورهعبــــد | 
د|بــــ |لمنصوره|منه | محمد مسعد سعد|تـــ693393
889o8o  |ف ع عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد| |
8o782oفنون جميله فنون |لم |رودين| سيد حم|ده محمد
|لسن |لم |نوره|ن جمعه ع محمد2579|8
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء ن| ع شبــــل|335966
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدل|ء |يمن حسن |م |لعجرودى|763469
|5536o لسن ع شمس/ري|ضتـــ|تـــرنيم ح|تـــم عوض |لمر ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نسمه |لسيد |لشبــــر|وى |بــــو |لمع| |45|78
7o2736|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنجل|ء صل|ح عطيه عطيه نج
7o||7|| يم بــــسيو يم جم|ل |بــــر| طبــــ |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |س|مه محمد |حمد سل|م682572
7o62o5تـــربــــيتـــ |لمنصورهند ن |لدين محمود |لسيد
وف|تـــكريم |حمد فه حن نو|ر347788 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o|736 صيدلتـــ |سيوطد | |حمد عبــــد|لعزيز صديق

4o4|6|يم محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |بــــر|
84o954ي محمد لبــــيبــــ |سم|عيل معهد ف ص |سو|نف|طمه ي
د|بــــ |لمنصوره|ي| محمود ح|مد ع |لغن|م687223
35o39oطبــــ ع شمسمحمد |س|متـــ محمد عبــــد|له|دي
ندستـــ حلو|نع |ء محمد عبــــد|لد|يم |لف 5486|2
9o4o46|يم ه |حمد حسن |بــــر| تـــمريض سوه|ج  م
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يم عبــــد|لحكيم8887|8 نوعيتـــ |لم |س|ره رمض|ن |بــــر|
ن| مجدى عبــــد |لمل|ك جندى34256| د|بــــ حلو|ن|م

ر429|3 رهس|ره محمد سعد عبــــد |لظ| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
33o645طبــــ بــــيطرى بــــنه|م|رى ه| مع كريم
4o2442د|بــــ |ل|سكندريه| عبــــد| عبــــد |للطيف عمر مرزوق

ثــــ|ر |لفيوم|ع |ء عزتـــ فرج محمود69843
6o627علوم بــــ سويفوق محمد ي جنيدى

268o7||ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد مدين غريبــــ مدين
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد| |كرم رمض|ن عبــــد|لرحمن333977

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|وق شو شح|تـــه س|لم54878
|محمود زكري| عبــــد|لفتـــ|ح ط|يع625|84 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه حس |حمد محمد||||827
تـــ ف|يز محمد عبــــد |لعزيز6793|6 معهد ف ص بــــور سعيدأم
63|o68يم يم محمود |بــــر| ن| وليد |بــــر| حقوق |لزق|زيقم
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــأحمد رش|د بــــ |لدين |بــــوطبــــيخ532|45
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخه|له صل|ح عبــــد|لمو يوسف56|452
5o8723 طبــــ |ل|سكندريهحمد كم|ل ع عبــــد |لسل|م |لف|ض
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود ع|دل محمود عثــــم|ن |بــــوبــــكر484563
|4oo24يم رهبــــه رفعتـــ |لسيد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
وف|تـــمحمد س| |حمد محمود حس|ن 464529 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
م عبــــد|لمحسن رجبــــ |حمد|97|328 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــد
4||o|9يم بــــدر تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ شعبــــ|ن إبــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود رمض|ن محمد محمود ع 779687
علوم |لم |زينبــــ عمر حس مهر|ن823798
26o|92 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره ي| محمد فوزى |م

6o893تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد ن|دي |بــــوشقره سليم|ن
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد عل|ء |لدين عبــــد| سيد|856458 معهد ع| 
2625|oد ع د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مع|ذ محمد عبــــد|لو|حد مج|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد محمود محمد حسن د|ود337445
8o3687لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ول|ء محمد سم تـــوفيق|

5o83|ندستـــ بــــ سويفمحمد |يه|بــــ محمد قر محمد |لجمل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسلشيم|ء |لسيد |لسيد محمود|988|5|
|2359oوس ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دي|ن| ميشيل مل|ك تـــ|و
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه محمود عبــــد |لحميد حس |772736
8o|758معهد ف ص بــــ سويفحس|م محمد تـــوفيق |سم|عيل
9o8o5o|م محمود ح|رس د|بــــ سوه|ج| يه |ل|د
ره ع قر ع جبــــيل627957 صيدله |لزق|زيقز
76o637تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسنوره|ن فرج |سم|عيل حسن
|3o368حقوق ع شمسمحمد ع|دل عيد ع

695o|د|ر |لعلوم |لفيومي|سم ع|مر سليم|ن ري|ن
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|حمد محمود حمد|ن محمد||76849
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يم عبــــد | محمد |لنقي773682 طبــــ |لسويسندى |بــــر|
9o|5o2 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحع |سم|عيل ع محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن |حمد |حمد سليم زيتـــون425838
وف|تـــسهيل خليل محمد ح|فظ634366 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنجل|ء سعد محمود عوض ش|ميه|689|4
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد| حس عبــــد| حسن89|825
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ثــــ|بــــتـــ مصط محمود |لبــــيك766733
تـــج|ره طنط|من|ر |لسيد حسن محمد432289
يم7||428 تـــربــــيتـــ طفوله طنط| |ده محمود سليم|ن |بــــر|
علوم |سيوطمحمد ع ثــــ|بــــتـــ ع 4429|9

صيدله بــــ سويفمحمد ي ز|يد عبــــد |لعظيم52978
8578o6|وي محمد| تـــج|ره |سيوطحمد منصور بــــ
يم نور |لدين|327992 يم ر|بــــح |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حمد شهيد عطيه مو |لديس |7|4|69
زر|عه ع شمسي|ر| محمد عبــــد |لعظيم ع |لغربــــ|57838|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيه محمد جل|ل عبــــد |لعزيز||2527|
882||oى موريس يوسف تـــج|ره |سيوطم | ي
تـــج|ره بــــنه|نستـــ| | رفيق عبــــد | فرج |لمل|ح82||63
63478oندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد ك|مل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء خ|لد عبــــد|لغ محمد|4|2324
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقصف|ء |لسيد مصط محمد357|64
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد |بــــو|لمع| |لسيد بــــيو 492473
5|2oo5تـــج|ره دمنهورمحمود ع عبــــد |لعزيز ع |لسيد
9o456| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حس ج|د |لربــــ |حمد محمود
يم عبــــد |لمع محمد حسن266|3| م |بــــر| رهد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ طنط|مروه جم|ل |لسيد محمد788||4
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمريم عبــــد |لسيد جندى |سكندر3|7648
|32|o3| يم مصط تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه شعبــــ|ن |بــــر|
7o96o4د|بــــ |لمنصوره|س|ره |حمد محمد محمد شوشه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |  خ787467
ف ي عبــــد |لفتـــ|ح|494|3| ره|حمد | د|بــــ |لق|
783||oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|عبــــ |لسيد محمد ع سل|مه

تـــج|ره بــــ سويفم|ري| |يه|بــــ تـــوفيق غبــــور عبــــده9|665
3288o9|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط جم|ل غريبــــ عبــــد
78o246|ندستـــ |لزق|زيقسل|م رمض|ن محمد رش|د محمود
|د|بــــ |لم |قتـــ ط|رق محمد سيد|6973|8
43o6||يم عبــــد |لحميد ضيف | جمعه طبــــ طنط|دير إبــــر|
77o263علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمد ع علو
43|o2|طبــــ طنط|س|رتـــ مجدى شبــــل  |ض
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود |حمد محمود |حمد حموده766772
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد عبــــد | ع |لدسو |لجندى75|688
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حقوق |لزق|زيقمحمد فتـــ خليل عبــــد |لع|ل784834
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود جم|ل |م |لدرس|24784
يم482788 يم مصط محمد |بــــر|  |حتـــ وفن|دق |لم |آل|ء |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند صل|ح محمد س| |حمد م|مون47||75
26|5o4|لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |محمود عبــــد|لرحمن محمد يونس |بــــر
2565o8|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء عبــــد|لسل|م محمد تـــعلبــــ
م رمض|ن فوزى عبــــده|629248 ندستـــ |لزق|زيقد
تـــج|ره طنط|ف|رس |يمن منصور |لسعيد متـــو686996
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لرحمن عزتـــ عثــــم|ن سليم|ن لخلخ82|684
7o7434تـــج|ره طنط|دين| |حمد حل محمد محمد حسن
3||46oحقوق ع شمسمحمد |حمد |لسيد محمد متـــو
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرويد| مرو|ن عبــــد|لعزيز مصط |لغف|34652
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطندى |يه|بــــ رمض|ن |حمد  32|879
رتـــ|بــــسمه محسوبــــ فكرى حسن58694| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
268o|3معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد عبــــد|لحفيظ عبــــد|لح|فظ |بــــوس
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن |حمد مصط حسن753662
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مروه عي |سم|عيل عبــــد|لحليم5729|8
85o428حقوق |سيوطمحمد حسن ع |حمد
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىرحمه |حمد عبــــد|لسل|م محمد838978
تـــج|ره دمنهورعمر عص|م سيد|حمد |سم|عيل475854
8o962o|تـــج|ره بــــ سويفيمن محمد ع|دل محمد محمد |لسيد
9o2348|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء |يمن خلف محمد
269o53طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــد | عم|د |سم|عيل حشيش
5o2944معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  منتـــ | خليفتـــ |لسيد عبــــد |للطيف
معهد ف تـــمريض |سيوط  يري زغلول سمع|ن رزق|886794

يف صفوتـــ حس |3522 رهسل  حقوق |لق|
علوم |سيوطمورين |يمن صد تـــوفيق 8228|9

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــشيم|ء عفي حسن عفي كريم45956
2467o8معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد شبــــل جوده حسن محمد
79o997 |علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عص|م محمد تـــه

تـــربــــيتـــ |لفيومبــــه رجبــــ محمود زيد|ن68435
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جه| حربــــى ج|د |سكندر |45||9
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم|ح خ|لد عبــــد|لعزيز |ل|ك 338848
|54oo5حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم | س|مح من عبــــده
صيدله حلو|نشيم|ء محمد ع |لبــــدري635458
يبــــ مك 863752 ن| مو و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
تـــج|ره طنط|س|ندر| ع|دل فه عبــــد |لنور سعيد479283
ش|م ع |لسيد ق|بــــيل|6|787 حقوق |لزق|زيقتـــوحيد 
حقوق بــــنه|فريده مح عبــــد|لفتـــ|ح ع6|2662
83o224علوم |سو|نم|رين| ف|م ج|بــــ | جندي

تـــربــــيتـــ حلو|نمل محمود عبــــد |لحفيظ كيل| |43825
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27o559 |رهيوسف |حمد حف مصط |لبــــلتـــ صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمهند سيد ع حسن45348|
8o6755د|بــــ |لم |يوسف شعبــــ|ن عبــــد| |حمد|
يم235938 ن| وجدى بــــدوى |بــــر| ره|م د|بــــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع|طف محمد |لدمرد|ش|257599
634352| يم |لبــــو ف محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء |
صيدله حلو|نمحمد حمدي |م حسن827447
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرحمه محمد محمد فر|ج 898772
6399o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل |ء محمد محمد |لسيد طعيمه
7|o5o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|يه |حمد حموده حموده عط
334o93 د|بــــ ع شمس|مرو|ن خ|لد محمود ع
|د|بــــ |لم |عمر |لسيد ع شلبــــى عبــــد |لسل|م495432
7732o6حقوق ع شمسمحمد ربــــيع سعد محمد
رهيم|ن خ|لد محمد كم|ل |لدين|6753|| حقوق |لق|

طبــــ بــــ سويفحمد محمد سيد محمد|255|6
تـــمريض |سيوطزينبــــ سيد ه|شم عبــــد|  894472
4o76oo|ف محمد شكري سعد محرم د|بــــ دمنهور|قتـــ |
يم |حمد ف|ضل45374| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حسن |بــــر|
45|o86معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد |لش|ف |لهل|  |د
يم ص|لح84|479 د|بــــ |ل|سكندريه|ممدوح محمد ممدوح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد مهدى عبــــد |لج|بــــر رشو|ن37268|
يم|53|33 حقوق بــــنه|رسميتـــ عوض |حمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمود عطيه محمد |لدسو |38|688
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منتـــ | حل مصط عبــــد |لمحسن|48989
تـــج|ره ع شمسحمد عم|د سعد عبــــد|لحميد|349348
7o9469تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمنه | عم|د |لسيد عبــــد |لرؤف
6o8|49د|بــــ |لمنصوره| محمد |لمحمدى محمد دبــــور

د|بــــ بــــ سويف|ندى محمد مهدى |مبــــ|بــــى|6246
9||ooo تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــحس |حمد |لسيد حسن
تـــج|ره طنط|محمود محمد حسبــــ |لنبــــى معوض حسبــــ |335|6
ر|لص|482839 د|بــــ |ل|سكندريه|حسن|ء |لحسن محمد |لط|
رهتـــ محمد حسن عثــــم|ن حس |23753 عل|ج طبــــي |لق|

رهحمد ع شعبــــ|ن محمود|9983| حقوق |لق|
يم |حمد|6|422 يم محمد |بــــر| ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحدى |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمصط سيد |حمد محمود سل|مه95|756
طبــــ بــــنه|م محمود عبــــد |لعظيم س|لم639474
معهد ف ص |لزق|زيقبــــه |لسيد محمد عبــــد|لرحيم9||643
ر|ء |حمد سيد |حمد  878427 تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه |لز
262o3oندستـــ بــــنه|حمد غمرى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحمن فتـــ كليتـــ 
8648o4كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود |حمد عيد |حمد
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنتـــ | مختـــ|ر حسن |حمد49|3|3
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|5426oتـــربــــيتـــ ع شمسم|زن ممدوح محمد سليم|ن
علوم |لعريشمنتـــ| عرفه شح|تـــه |حمد68269

5o2998تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|ء لط محمد |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد ع|دل محمد محمد |حمد عي526297
867o68كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن سعدي جمعه محمد يوسف
3466o7د|بــــ ع شمس|زينبــــ عل|ء فتـــ حس |لبــــق
9oo6o4 تـــمريض سوه|ج ريه|م رشدى |لسيد فه
4|o633|تـــربــــيتـــ طنط|حمد ذ عزتـــ نوح
|48o93رهمصط عبــــد |لسل|م مصط فج |لنور تـــج|ره |لق|
2437o||كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء وجيه ك|مل عبــــد|لسل|م
6o45o3| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــحن عبــــد |لرشيد سعيد عبــــد |لرشيد
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرنيم محمد ع |حمد849625
9|89o3|ه صل|ح عبــــد|لع|ل س|لم تـــج|ره |سيوط م
53966oيم تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــه |حمد |لسيد |حمد إبــــر|
ف نصيف عبــــد|لنور4959|3 تـــج|ره ع شمسمصط |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد |حمد رش|د محمود333486
6o3462|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سم |لكيل| عيد شندى
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىنور|لدين محمد محمود عبــــد|لغ 629|84
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــو|لمح|سن عبــــد|لغ عر|بــــى246975
ه خ|لد نص|ري حم|ده|7|8257 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهوف|ء عص|م |لمعد|وى محمد ع|69387
452o64|ق|وى كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخلسيد محمود |لسيد |ل
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشجميله محمد عبــــد |لجو|د محمد783552
علوم بــــنه|ه|جر محمد شو عبــــد|لرحمن263339
ه ع|صم كم|ل عبــــد |لح|فظ|59422| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم

9o843كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعم|ر محمد بــــر عبــــد |لحفيظ
6o4956تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم عبــــد|له|دى |لسيد مط|وع
وف|تـــنوره|ن |لحسي محمد رض|2976|3 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ى63297| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر |س|مه |لسيد بــــح
22o477ندستـــ ع شمسم | ع|طف  |د جندى
786458| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء |لسعيد يوسف حسن |لرم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|تـــم حس سعد عبــــد|لحميد67|832
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم عص|م يوسف عبــــد |لحميد699327

تـــج|ره بــــ سويفمحمد نبــــيل محمد |حمد|6993
ف محمد رجبــــ |لدعمه3864|4 تـــج|ره طنط|محمود أ
تـــج|ره |لزق|زيق |م عبــــد|لق|در عبــــد|لرحمن عبــــد 627847
33|9o4ر عبــــد|لجيد |حمد علوم بــــنه|مصط ط|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى صل|ح |لسيد مصط |بــــو|لسعود482645
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنه|د سعد رمض|ن ع عميش542333
علوم حلو|ني|سم مصط ك|مل محمود243483
7o5654|تـــج|ره ج|معتـــ د |طلعدل |لسعيد |لعدل |لسيد سعيد
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832oo6| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىرؤي جم|ل |بــــو|لفتـــوح عوض
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف |حمد عبــــد |لعليم |حمد28728

تـــج|ره بــــ سويفم| محمد عبــــد|لعزيز |لسيد|452||8
4|3o|2تـــج|ره طنط|فرح |س|مه محمد |لقل
5|236oمعهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رفيق رمض|ن د|ود
يم |حمد صبــــح5633|4 حقوق طنط|محمد |حمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن |حمد محمد طه محمد|342226
7o3874| يم يم نور |لدين |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لموجود عبــــد 73|3|6
معهد ف ص |سيوطه|جر ع رجبــــ ج|د |  879275
255oo7تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنه مرو|ن عطيه مرو|ن محمد 
يم273378 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|ه|جر ع|دل سيف |لدين |بــــر|
629o68تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم ع|طف محمود ع سليم|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد محمد محمد جعفر|4533|4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ حس|م |لدين محمد مصط 27879|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لر| |لعزبــــ |لص|دق839838
ندستـــ |لسويسعل|ء محمد ع محمد |لحف |76554
78oo8oل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|صفيه فتـــ محمد محمد
د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد محمد حمد |لنح|ل|78362
62852o|زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسل|م |حمد محمد ع |حمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمد رش|د عبــــد|لحميد ر| 9|2494
يم57329| ره|ندى |بــــو |لحمد حسن |بــــر| د|بــــ |لق|
695o36| |معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |نور عز |نور عبــــد |لخ|لق |لمو
62o336تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طأيه رزق محمد |لخو
5|5o34يبــــتـــ تـــج|ره دمنهورم|جدتـــ عبــــد |لمنعم مختـــ|ر سعد 
64o447يم |حمد محمد عبــــد | محمد س تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد صل|ح |حمد سيد |حمد شهبــــه|5|6253
8o2739|طبــــ |لم |يه محمد محمد عبــــد|للطيف
ف ك|مل محمد |لخر|د529374 ندستـــ |ل|سكندريهح|زم |
2|48|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نصل|ح |لدين ط|رق صل|ح محمد س
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|سم|ء محمد محمد ذ سل|مه|525292
698|o6طبــــ |سن|ن |لمنصورهصفيه محمد |لسيد ع خليفتـــ
طبــــ كفر |لشيخيونس |لسيد يونس |لشه|وى437483
9o4o84 معهد ف تـــمريض سوه|ج ين |حمد محمد حسن
يم عبــــد|لجليل|74||88 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمصط صل|ح نص |حمد 892279
|لسن |لم |م عيد محمد محمد ج|د |لكريم54864|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي|ء صل|ح ك|مل محمد|826326
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد محمود بــــغد|دي حسن839887
43o78||تـــمريض طنط| سم|ء ك|مل ك|مل محمود  |د

يم|297|7 ه محمد محمد |بــــر| د|بــــ |لفيوم|م
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط  منيه محمد عبــــد|لع|ل عثــــم|ن|878452
ه ي |حمد محمد عوض|6|||22 رتـــ م تـــمريض |لق|
6o5455 |ندستـــ |لمنصورهحبــــيبــــه محمد |لسيد محمد |لعن
رهر|ن| جورج فؤ|د |سح|ق59474| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | سعيد مق|ر مونس 883537
43o394تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | ر|فتـــ ن محمد خليل
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد ه|دى عبــــد | ع |لدي|س45|765
493oo4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد |لرحمن ه| محمد عبــــد |لجو
755o44د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حسن |لسيد حسن محمد فر|ج
زر|عه |سيوطبــــيتـــر ع|دل موريس ري|ض 7329|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ط|رق بــــسيو حس عل|م324226

5562oتـــربــــيتـــ بــــ سويفنعمتـــ حليم جرجس خليل
م مر محمد عبــــد|لوه|بــــ|733|32 علوم ري|ضتـــ حلو|ند
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود محمد |لسيد عبــــد |لجو528644
4o3973حقوق |ل|سكندريهمصط عصمتـــ متـــو فتـــح |لبــــ|بــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم عمر رش|د محمد|6339|
4|o286يم عثــــم|ن حمزه |د|بــــ طنط|محمود |بــــر|
62o534| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم |لغريبــــ عبــــد | |لد
75o6|2حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنور عبــــد |لجليل |حمد عل|م| 
د|بــــ |سيوط|نوره|ن مصط |لدسو محمد  882456

75o26يم تـــج|ره ع شمسف|روق حمدي سعد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخجه|د مط|وع يوسف مط|وع|53|44
3|5o5o|تـــج|ره ع شمسحمد ه| جميل عبــــد|له|دي

2|7o8| د|بــــ |سيوط||ء شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح مو
43876oتـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد س| حسن ع رزق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم |لشح|تـــ عبــــد |لر|زق |لعط|ر2|4833
432o24د صيدله طنط|رضوى جوده مصط مج|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيتـــ سل|متـــ شكرى |م |83534
892o77 م|ن تـــج|ره |سيوطمصط جم|ل ثــــ|بــــتـــ د
35o562|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح
ع| إد|رتـــ وتـــكنولو | ش علوم ح|سبــــ كفر |لشيخمحمد بــــديع ص|لح عبــــد|لق|در حسن 453984
نوعيتـــ فنيه قن|يم|ن فوزي رمض|ن محمود|833539
64|48oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروتـــ كم|ل فكرى محمد رشدى

6935oتـــربــــيتـــ |لفيومي|سم جمعه عبــــد|لنعيم محمد
د|بــــ |لزق|زيق|رحمه حسن سعد |حمد |لسمنودى626298
حقوق ع شمسمنتـــ | محمد ع عبــــد |لمع8|639|
32o629يم محمد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن |بــــر|
62o|62معهد ف ص بــــور سعيدمحمد خليل محمد خليل تـــقلو

ر|ن محمود552|2 رهف|طمه ص|بــــر ز طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |س|مه عبــــد|لعزيز محمد42483

782o4oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرحمه عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لصمد |حمد سل
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد محمد |حمد |لش|438688
64o7o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محسن جمعه عبــــد |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طه|جر محمد مصط حسن |بــــو زيد|743|6
9|o588يم محمد عل|م محمد |حمد |بــــوط حقوق سوه|ج بــــر|
7626o5كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدخ|لد محمد محمد عبــــد |لرحمن عوض

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىض يح تـــوفيق محمد874|3
34||3oندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد متـــو |لحسي محمد سعد
7o8689 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم ممدوح حل ن|فع مصط
5ooo58|د|بــــ دمنهور|يم|ن محروس محمد ع |لف|ر
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرح|بــــ حس محمد حس 43|65|
يم53579| ره|ف|طمه عبــــد |لبــــ|سط سيد |بــــر| د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمصط محمود عبــــد |لسل|م محمود686|64
|628|3| ندستـــ حلو|نحمد ي| عبــــد |لش| ع

د|ر |لعلوم |لفيومف|طمتـــ |حمد عبــــد |لحليم جوده244|9
7o9o27تـــج|ره |لمنصورهمسعود |لسيد عزتـــ ص|بــــر |لمتـــو

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفريه|م ك|مل بــــرك|تـــ ك|مل62953
قتـــص|د م حلو|ن|شهد حسن محمد |لنعم| حسن2|7733
بــــ |عمرو مو رمض|ن |لسيد بــــغدوده442254 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

طبــــ حلو|ني|سم صل|ح طه ربــــيع53499
352o56|تـــج|ره بــــنه|يم|ن  |ء محمد درويش
477o75يم علوم |ل|سكندريهي|ر| حسن عبــــد |لر| |بــــر|
7o|29oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | ع|دل محمود حسن |لزمز م |لع| 
ر|ء خ|لد ع عبــــد |لمجيد  شح|تـــه6773|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخلز

تـــربــــيتـــ حلو|ن |دتـــ ع |حمد |حمد48627
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ محمد مصط عبــــد|لسل|م|257||3

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفيم|ن |يه|بــــ بــــ |لدين محمد|245|5
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد عص|م مصط محمد|لسيد7|6|48
259869| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م| لط محمد عط| |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع خميس ع74||75
صيدله |ل|سكندريهروى ع محمد ع خ ||43773
رهحمد عص|م محمد عم|ر|885|25 ندستـــ |لق|
882o23|تـــج|ره |سيوط  حمد رض| |بــــوبــــكر سليم

تـــج|ره بــــ سويفس|ندى ع|دل ميخ|ئيل مل773|5
تـــمريض |سيوطول|ء محمد ع عيد 879372
478|o2 و | رأفتـــ ثــــ|بــــتـــ بــــخيتـــ حبــــي طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف
معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء |حمد محمد |حمد|877878
49o|62كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوردير ه| فتـــ |سم|عيل محمد
487oo3 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لعزيز ع عبــــد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن |حمد عبــــد|لح|فظ حسن|82876
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور| خ|لد محمد متـــو35|6|3
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمتـــ ع|دل فتـــ محمد مسلم633725
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رتـــ|ل |ء محمود حسن |حمد345492 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
3|9o24 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنتـــ |حمد عبــــد| متـــو
25825o وف|تـــمحمد محمود محمد محمد |لدسو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر محمود ج|بــــ | فرج55254
7592o7وف|تـــصل|ح ن| محمد حمد|ن معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
24o5o6ء فوزى ميخ|ئيل رهس|ندر| ه| تـــج|ره |لق|
يم |لديبــــ256359 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| مصط |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهورعمر سل|مه حس ش|مخ حسن546536
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ند| عل|ء |لدين طه عبــــد |لرحمن44855|
6oo27|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيه |حمد |م|م حميده

269o85كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــريم رجبــــ معوض |لخور
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط عبــــد|لحكيم ح|مد جعفر995|26
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ح|تـــم ع ح|مد محمد يونس686623
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  |ر عوض مصط عوض87|698
492o24تـــج|ره |ل|سكندريهنشوى رجبــــ |حمد محمد |حمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ع|ئشتـــ ع سعد محمود سعيد عفش443|52
8||39o|يم صيدلتـــ |لم |حمد كم|ل محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| محمد صد فكري 885827
52o48o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند مبــــروك تـــوفيق |لتـــلو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط |بــــو|لفتـــوح محمد وحيد |حمد 3532|6
254o24|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حمدى محمد |سم|عيل صقر
3|5o38|ف عبــــد|لمسيح سعيد تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ فتـــ |حمد عبــــد|لق|در6549|3
تـــربــــيتـــ طنط|م| |م مفيد عيد|433875
7o9653تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| مجدى |لشح|تـــ عبــــده ع
7o59|7يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد عمر عبــــد |لعليم محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمهند |حمد يوسف عبــــد |لع| عبــــد 752353
64o894 ش|م عبــــد |لرحمن غريبــــ ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد |لرحمن  ع.
524o|5يم ح|مد ع |بــــوزيد علوم ري|ضتـــ دمنهورس|ندى |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ي|ر| |يمن محمدعبــــد |لعليم سيد25486|
6|334oطبــــ |سن|ن طنط|محمد صديق عط| | محمود مو
9oo855|ندستـــ سوه|ج يري صفوتـــ فلتـــ|ؤس نخله
75o6o8يم محمد ع تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى |نس |بــــر|

ندستـــ |سيوطعمر عبــــد |لرحيم عبــــد |لرحمن د|ود32824
لسن ع شمس|حمد محمد |سم|عيل ع|بــــدين|7|569|
علوم ع شمسل|ء مجدى محمد ج|بــــر محمد |ل|سكندر4|34|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــسنتـــ محمد أحمد محمود إسم|عيل642745
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حسن محمد حسن نعيم |لنفر|وي528357
5o|78|تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسمه سعيد محمد |حمد
يم ح|مد قرط|م429785 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمريم أحمد محمد ع |لدبــــ|ح435785
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يم ع |لجز||5|428 علوم طنط|نه|ل عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه فخري حمزه ص|لح34|827
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد دسو محمود فرغ 7275|8
تـــربــــيتـــ دمنهورندى محمد محمود |لسيد عوض رزق498274
معهد ف ص |لمنصورهريم |سعد رج|ء |لسوليتـــ696349
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد رمض|ن |لسيد سعد|79|3|5
ي عثــــم|ن حسن324685 د|بــــ ع شمس|محمد خ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن |لسيد جل|ل مر799|64
فنون جميله عم|ره |لم |محمود |حمد ع |حمد858667
35o335تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود ن| عزتـــ |لسيد
لس خ|لد شح|تـــه ملك|9|324 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــك
6o3|34 |صيدله |لمنصورهيم|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لغ خف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه |بــــو |لعم|يم |لقن|وى |بــــو|لعم694553

حقوق |لمنصورهدى عص|م عبــــد |لستـــ|ر علو| 682|6
لسن ع شمس||ء محمد عبــــد| عبــــد|لرحمن|22|222
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|رتـــ |حمد مصط عوض57|336
ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ صل|ح |حمد عبــــد |لق|در جعفر464668
8o5346تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| س|لم محمد محمد
2479o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسجده حمدى محمد عبــــد|لسل|م سعد
يد |لسيد4|626| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر عزتـــ |بــــو |ل
43o675كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسندى ع سليم|ن ع |لخو
نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهسل ممدوح رجبــــ عطيتـــ335238
نوعيتـــ |لزق|زيقسمر محمد عبــــد |لحليم يونس776886
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء عبــــد |لن| حسن عبــــد|لع|ل غنيم772726
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلويز| ط|رق مكرم عطيتـــ6484||
حقوق ع شمسحمد حسن |حمد حسن |بــــو زيد|5937||
44o865تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم | |لشح|تـــ صبــــ |سكندر
6o9|7|حقوق |لمنصورهمحمد مصط حمد|ن كشك
علوم |سو|نين جعفر محمد محمد833687
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعل|ء ج|د عد حن|  8672|9
884o9o  يم عبــــد|لم|لك تـــربــــيتـــ |سيوطنجل|ء محمد |بــــر|
7798o5|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء شفيق محمد |نور
يم محمد ع ع |لنم 752234 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمريم |بــــر|
طبــــ |لسويسر|فتـــ |حمد سيد عبــــد|لحميد 879437
9o22o3| ه كم|ل محمد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|  م
بــــي |حمد فوده689395 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم محمد |ل
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود |بــــومسلم فهيم عطوه يوسف|43|69
9o|o67  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرش| رمض|ن محمود |حمد
7||o2o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء سل|مه ع |لسيد فوده
5o89o2| د|بــــ دمنهور|حمد ع |حمد حج|ج ع

54o9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــه | حس فتـــ حس
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76888oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد جم|ل سليم|ن س|لم معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهدين| |حمد ض| ح|فظ محمد527269
92o886 معهد ف تـــمريض سوه|ج مك|ريوس جوزيف قديس ش|كر
رهبــــسمه جم|ل محمود |لسندبــــي67|224 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

473|oزر|عه ع شمسندى محمد عبــــد | محمد
49o669د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حن حسن محمود |حمد |بــــو خشبــــه
34o252تـــ محمد |لسيد محمدعبــــد|لرحمن ش تـــربــــيتـــ بــــنه|م
م|م |حمد سليم|ن 899764 تـــربــــيتـــ سوه|جص|بــــرين 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدي|ر| محمد |لسيد |حمد بــــ|ش|765848
|26o73وف|تـــه|يدى تـــ|مر رشدى ح|مد عز تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
معهد ف ص ري|ضه سوه|جع يوسف ع عثــــم|ن 63|898
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود عبــــد |لبــــديع محمد كم|ل768853
يم عبــــد|لق|در عبــــد|لو|حد محمد335928 تـــج|ره ع شمسريم |بــــر|
يم عبــــد| 89|2|6 نوعيتـــ بــــنه|نوره|ن عبــــد|لرحمن |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ه|جر |م|م |بــــو زيد |م|م|5543|
يم|358599 ف مكرم |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسن |
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم محمد حمدى محمد |لنج|ر5694|2
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد|لرحمن مو محمد مو 847293
|لسن |لم |محمد نج|ح ثــــ|بــــتـــ متـــو 8346|9
62o924طبــــ بــــورسعيدسل|م سويلم عبــــد |لمنعم مصط |حمد
6|42o6يم صقر يم رض| إبــــر| تـــج|ره طنط|إبــــر|
رهيوسف ع|صم تـــوفيق عبــــد|لملك244423 تـــج|ره |لق|
تـــمريض بــــنه|ول|ء محمد عبــــد|لحميد |حمد ع287555
معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد عبــــد|له|دى |حمد عبــــد|لعليم|924627
طبــــ |لمنصورهح|زم |حمد ف|روق ع محمود696936
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم ن| رسم|ل وديع237332
8974o9  د|بــــ سوه|ج|ي|سم كم|ل محمد |حمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلحسن مدحتـــ محمود ع ||82453
753|o8ه عبــــد |لعظيم ع |حمد ع علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمي
42o225|نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخ|ء |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ أبــــو |لمع
صيدله |ل|سكندريهع |ء عم|د عبــــده س|لم435989
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ8|2237
ف وديع سل|مه  |395|9 تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| |
768o74طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنغم محمد حم|د محمد عبــــد |لر|زق
ر|ن263334 تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه محمد تـــوفيق ز
33284oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رضوى محمد عبــــد|لحميد سليم|ن |بــــر
د49925| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيح عل|ء عبــــد |لعزيز مج|
8o|885 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعل|م نبــــيل |ل|نص|ري يس
8o4452فنون جميله فنون |لم |ند|  |ء |لدين مصط محمود
تـــج|ره طنط|بــــسمتـــ ممدوح عبــــد|لعظيم |حمد محمد332973
767o|6|ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود محمد محمود |حمد|لش معهد ع| 
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6795oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد|لرحمن خ|لد سعيد فتـــح |لبــــ|بــــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمد يوسف ع |833528
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|رن| |حمد حس |سم|عيل355357
تـــج|ره |لمنصورهيم صل|ح يوسف ع قهوه27|2|7
ش|م عبــــد |لرؤوف عبــــد |لمجيد66364| علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد 
8|o95o |تـــج|ره بــــ سويفطه حمدي حسن |سود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر خ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح76|24|
44o587تـــج|ره كفر |لشيخندى نه|د ج|د عبــــد|لرحيم طول|ن
7o5||| ر|ء محمد عبــــد |لموجود يل ج |لزق|زيقف|طمه |لز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o2772تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد جل|ل معوض |حمد مك|وى
75o525ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل سيد محمد
نوعيتـــ |لمنصورهسل|م |لسيد محمد ص|لح|88|699

28o8|يم محمد زر|عه ع شمسمنه | |س|مه |بــــر|
رهسل |حمد حس |حمد عبــــد|لع|ل|23362 تـــج|ره |لق|
6o2|63ه مصط ربــــيع ع عي |د|بــــ طنط|ن

ى عبــــد|لحميد9225| ش|م |حمد|لم صيدله بــــ سويفندى 
يم ن|صف646455 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طه|يدى محمد |بــــر|
88o344صيدلتـــ |سيوطمحمد |حمدحمدى |بــــو|لطيبــــ عبــــد|لل
9o3923 د|بــــ سوه|ج|طه ممدوح طه |مبــــ|بــــى
تـــج|ره دمنهورحمد ه| ج|بــــر مصط |لخليفه|4|4763
4o8776|تـــج|ره طنط|مل محمد حس مصط شلتـــوتـــ
32o7|2د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد يس |لسيد يس
تـــج|ره |سيوطبــــيشوى ف|يز عزيز يعقوبــــ  876297
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نر|ده محمد سيد حمودي|844436
8|o7o9 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ه|جر حمدي |بــــوزيد |م
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسع |لسيد ع محمد756479
626o||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمصط حس محمد نور|لدين
د|بــــ بــــ سويف|س|لم طه محمد عبــــد |لحفيظ87245

326o36تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ ثــــروتـــ فؤ|د عطيه ع
43o45oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر |لدسو عبــــد |لش| رزق
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد سل|مه ذ حسن عبــــد|لسيد492752

ره|جيه|ن ر|فتـــ عبــــد |لمنعم |حمد مو42785 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o5685يم شعبــــ|ن محمد |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهشعبــــ|ن |بــــر|

54o5oتـــج|ره بــــ سويفرو|ن ح|زم محمود ع
64o972 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يوسف رض| |حمد عبــــد |للطيف عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين|ر محمد |لسيد عبــــد|للطيف5423|3
5o298oد|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن خ|لد ج|بــــر عبــــ|س

2|4o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسض سيد محمود |حمد
9o4|35|يم محمد يم |لسيد |بــــر| ندستـــ سوه|ج بــــر|
|53|74| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م نبــــيل عزتـــ ن|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |لسيد مصط عيده|252444
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د|بــــ دمنهور|بــــه فتـــ فتـــ عبــــد |لحميد محمد سيد 9538|5
8o25||تـــمريض |لم | م|ركو عي شح|تـــه يون|ن
64326oمعهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقس| محمد مو عبــــد |لر|زق
د|بــــ ع شمس| |ر عبــــد|لفتـــ|ح محمد |م 4|97|3
43o69oء مصط محمد محمد |بــــو |لعزم| معهد ف ص طنط|إ
7o6578صيدله |لمنصورهندى ط|رق عبــــد | ع
23963oرتـــ|عهد محمد |سم|عيل نور|لدين لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود محمد مصط |سم|عيل 883833
رهقتـــ |حمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعزيز||5544| د|ر |لعلوم ج |لق|
|4o485يم يم ص|لح |بــــر| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــ |ده |بــــر|
3|79o7رهمحمد ع |لسيد محمد تـــخطيط عمر| |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن محمد |سم|عيل |لسيد فطيم|6883|5
ر مسعود مشعل|337884 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد م|
ند93|3|7 طبــــ |لمنصورهمحمد عص|م محمد |لسعيد حسن 
269o|4| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــين|س ع حسن |لحنبــــ
7o7939 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيف محمود |لسيد حس
8o7o22د|بــــ |لم |رح|بــــ جم|ل عبــــد|لجو|د |لسيد|

د|بــــ بــــ سويف|ع|ئشتـــ محمد عبــــد |لستـــ|ر محمود635|6
22|9o5رهنوره|ن |حمد جل|ل |لدين |حمد تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمد عبــــد |لع|ل نص|ر|69558
4|o2o3|تـــج|ره طنط|حمد محمد |سم|عيل عبــــد| ري|ن
7o3855|تـــج|ره طنط|سل|م شحتـــه |لسعيد مصط |لعزبــــ
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لن| فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|562|35
6o8258تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م محروس محمد محمود |لعط|ر
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لغف|ر عبــــد|855383
تـــج|ره |لمنصورهزكري| محمد زكري| رزق |لسيد687734

ش|م |لسيد محمود ه|رون83|4| د|بــــ حلو|ن|محمد 
5759o|د|بــــ بــــ سويف||ء خ|لد بــــطل عبــــد |لرحيم

تـــج|ره ع شمسكريم ه| محمد سعد عبــــد |لعزيز5|67|2
6|9o||تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره |لدسو محمد عبــــده جعفر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحسن|ء ي| عبــــد|لفتـــ|ح سعيد عم|342277
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | محمود عبــــد |لرحمن محمد ع 677579 م |لع| 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ |ده درويش درويش |بــــو|لعزم252239
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند| جم|ل دومه محمود حمد32|497
5o|834ف فوزى تـــوفيق تـــمريض |إلسكندريتـــ م|رين| |
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم خ|لد عبــــد |لسل|م عرف|ن683378
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود عبــــد | محمد س|لم|76926 معهد ع| 
تـــج|ره طنط|حمد مصط سيد ح|مد|352764
9o4882 تـــربــــيتـــ سوه|جدير ع|طف |بــــو|لوف| عي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء رض| مصط محمد2488|8
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|محمد ح|زم عطيه |لدسو 5|25|2
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رتـــ ر|ن| محمد ص|دق حس 9537|2 تـــمريض |لق|
92|4o4 علوم سوه|جمحمد رجبــــ |بــــو|لوف| حر|ز
تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م جرجس ك|مل جرجس||85654

رهمحمود محمد محمود محمود85|6| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقدير محمد |لسيد فه محمود627828
4|992|| يم |لسبــــ تـــج|ره طنط|حمد محمد حل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود فرج محمد سليم|ن647894
9o2977 د|بــــ سوه|ج|ندى |حمد سعد مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحسن |حمد مصط محمد |لدعبــــ|س645697

رهعيد عز|م صل|ح طويل عيد45454 زر|عه |لق|
|4o336تـــج|ره ع شمسم|رى عم|د سعد يوسف
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيوسف حمدى محمود عج ع222792
6o6o45|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يس محمد ص|دق |لمر عبــــد |لوه
يم492434 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد سل|مه فوزى |بــــر|
6o|853تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور| عبــــد|لنبــــى محمد |لعط|ره
5|7o|8علوم |لمنصورهكرستـــ فؤ|د غبــــري|ل يوسف
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمود محمد حم|د عمر شح|تـــه259|54
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|س ح|مد عبــــ|س محمود عبــــد |لسميع295|22
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن فوزي |لسعيد عليوه |لوكيل337698
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حمدى س|لم حميده عيد54|529
92oo98 طبــــ بــــيطرى سوه|جف|طمه محمود ع عبــــد|لرحمن
864|o7يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|دي |م يعقوبــــ |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفسم|ء مخيمر محمد سليم|ن|854267
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ع محمد ع حسن265289
|ن رسل|ن|86323 م|م ع تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــلي 
8||97oد|بــــ |لم |رجبــــ ع|دل عبــــد|للطيف ح|مد|
4||o7||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ محمد محمد |حمد |لطن
3o3o2كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنور| خ|لد ع سعدى
39o|oرهحسن|ء محمد ع|مر محمد عبــــد |لرحيم تـــج|ره |لق|

7555o3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|حمد ع محمود بــــر
نوعيتـــ طنط|ه|جر عبــــد |لسل|م عبــــد|لسل|م |بــــر432866
76o833|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحبــــيبــــه محمد محمد ش|كر |بــــو |لعل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف محمد عبــــد|لعليم لطيف64|3|5
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ن| رضو|ن ش|ور528292
84757oمعهد ف ص |سو|نبــــه مر عفي محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه فوزى رمض|ن عبــــد|لحميد|257495
ه بــــل|ل عبــــد|لمحسن عيد جنيه|665|27 معهد ف ص بــــنه|م
وف|تـــحسن محسن حسن |حمد حش|د246783 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

ره|ف|طمه ي| عبــــد |لكريم س|لم5544| د|بــــ |لق|
689o|5ف يح يوسف س|لم زر|عه |لمنصورهيح |
تـــج|ره |سيوطدع|ء محمود عبــــد|لر|زق عبــــد|لسميع 7|86|9
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|4||o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمهند سعد عبــــد |للطيف ع  |م
ى|875|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | سعيد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد خض
525|8oعلوم ري|ضتـــ |لم |نور|م |حمد مدحتـــ محمد شعبــــ|ن
7562o7|يم م مجدى ك|مل إبــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهد
449o6oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|أحمد حسن طلبــــه محمود و|صل
682o6oتـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| عل|ء |لدين محمد محمد |لز ش
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن ه| عطيتـــ عبــــد|لعظيم|62756
43oo74|طبــــ |سن|ن طنط|سم|ء |حمد محمد حسن |سم|عيل
4o422o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد مصط عبــــد|لحميد محمد |لمر
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نكر|م حس بــــهيج |م |846774
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |م محمد رض| |لسيد محمد جبــــ|ره||7792
علوم بــــنه|محمد جم|ل رضو|ن عبــــد|لحميد455|33
332|7o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه||ء محمد |بــــو زيد حسن

ندستـــ تـــ.خ|مس م|ريو مجدي |ي | عبــــد|4947| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
64o783تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود س|لم |م محمود |بــــو |لنور
ر محمد محمد |لجندى66467| نوعيتـــ عبــــ|سيه م|
|4oo9o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد |لخ|لق محمد |لسيد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|نس |حمد حس ع |لطن| |83||34

ي473|3 رهيه حسن |سم|عيل |لحسي |لز تـــج|ره |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لبــــي ع |حمد |لعو| 677273
يم فرج بــــ|دير 895783 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك|تـــرين |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء حمد|ن محمد عبــــد|لش| 879493
7o2349تـــج|ره بــــنه|بــــه محمد |لسعيد محمد رشيد
تـــربــــيتـــ |سو|ني|سم محمد عبــــد|لغف|ر ع |حمد5|8469
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد | ع|دل محمد حس |لق| 492796
268o97|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد س| محمد زوين
8|oo25| ه ع محمد ع |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م

ه شعبــــ|ن عبــــد | سويف6|369 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نن
|3o233تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر محمد ع محمد
7o|532يم محمود حموده كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم| عل|ء |لدين |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|لحس محمود حسن محمد|3856|2
8o4594وس معهد ف ص بــــ سويفرويد| رمض|ن فؤ|د تـــ|و
تـــج|ره ع شمسمنه | ي عبــــد |لع| سيد47|774
5|597o|علوم دمنهورأم| ح|مد عبــــد |لم|لك حس |لج
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحبــــيبــــه ممدوح عبــــد|لعزيز عبــــد|لنبــــي |44|525
82754o| يد عو تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء محمد |بــــو|ل
معهد ف تـــمريض |لمنصوره صل|ح لط محمد |لعفي 684572
42586oتـــج|ره |ل|سكندريهسهيله عبــــد|لمنعم |حمد شح|تـــه خط
6o|645تـــج|ره طنط|س|رتـــ نعيم محمد فتـــ ر|شد
ى مصط محمد محمد حسن697569 صيدله |ل|سكندريهي
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م|ري| سم ز منقريوس759888
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9o4679|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي ل|ء ع|رف ح|مد عبــــد|لحميد
رهزي|د |حمد خميس عبــــد |لغ |597| تـــج|ره |لق|

ره|ه|يدى خ|لد محمد محبــــ بــــدر7758|2 د|بــــ |لق|
438o27 معهد ف ص طنط|ندى محمود زيد|ن عبــــد |لجيد |لصي
8874o3|تـــمريض |سيوط يه |حمد عبــــد|لعظيم |حمد

6868oمعهد ف تـــمريض |لفيوممصط |لسيد محمد |لسيد
ور|77326 تـــج|ره ع شمسف|طمه ح|مد ع|مر عبــــد|لحميد ع|مر 
64o2o5د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن محمد عبــــد|لرحمن محمد ع
8o6o88تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رضوي كم|ل محمود |سم|عيل
9o4575 صيدلتـــ سوه|جبــــ|سم عبــــد|للطيف |حمد عبــــد|للطيف
5o996oى محمد بــــرك|تـــ د|بــــ دمنهور|محمود ع|صم خ
7o3377|ندستـــ بــــنه|محمد |لسيد عطيه عبــــد |لرحمن |لن كليتـــ 
يم |لغندور982|68 حقوق |لمنصورهمريم |لسيد فو |بــــر|

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممن|ر ع سيد عيد|7246
4o55|7د|بــــ |ل|سكندريه| |ر أحمد مصط حسن
6o|269و تـــج|ره طنط| عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد عبــــد |لموجود 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط سم صل|ح سلط|ن24|268
حقوق |ل|سكندريهمه| حس عبــــده حسن حس 5884|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل|م حسن محمود |م |7773|3
767oo2يم حمدى ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمصط |يمن محمد |بــــر| معهد ع| 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد | |حمد |لع|يدى |لمر499|68
5o3879زر|عه |ل|سكندريهروبــــ ر| مرقص جرجس فرج
82992o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين صفوتـــ شفيق مكسيموس
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمرو عل|ء |لدين مصط دعبــــس583||7
ك.تـــ. ف صن| سوه|جع مصط |لنح|س |حمد 923627
6o3954|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد ح|مد ش|كر محمد |حمد

75oooتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد محمد عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرو|ن| |حمد |سم|عيل |حمد32|64

9o7o97|حه وفن|دق |ل|ق بــــ|نوبــــ عوض رشدى رزق| 
36|o3o ش|م رش|د حس دسو تـــج|ره بــــنه|محمود 
6238o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طنسمه محمد محمد عبــــد|للطيف عبــــده

2o8o6ى سليم محمد رهمحمد خ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يف ف|روق محمد مبــــ| |62962 د|بــــ |لزق|زيق|منه | 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم محمد |حمد فتـــح |9478|2
68o746معهد ف ص |لمنصورهكريمه محمد محمود محمد عويضه
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره عل|ء عبــــد |لعظيم ل|ش 7978||
علوم |لمنصورهرول| عزتـــ عبــــد|لعزيز ع دحروج6952|5
6854o2ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن ط|رق |حمد حس|م |لدين سليم
حقوق بــــنه|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد|لغ عبــــد|لحليم||3296
نوعيتـــ فنيه |لمنصورهنبــــيله وليد شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح |لحلو8|6923
4o569oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرو|ن |حمد ع |لليثــــي مو
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تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر ع ع |لبــــدرى8|2569
ندستـــ |لمنصورهمحمد مكرم محمد حسن |لسيد |لش|333||7
نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء |لسيد ف|روق |حمد محمد|642873
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن ع|طف حسن حسن |لصعيدي|2537|4

حقوق |لفيوممصط محمد عبــــد|لعزيز فرج9|653
49o336د|بــــ |ل|سكندريه|ن ع|دل ع عبــــد |للطيف حسن

2o579 يم |لسيد |لطو رهشه|بــــ ح|مد |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم226822 رهكريم |حمد حس ع |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــنه|مؤمن مجدى عبــــد|لستـــ|ر متـــو356339

3o725رهي|سم |حمد خليفتـــ محمد تـــج|ره |لق|
تـــ عزتـــ شعبــــ|ن عبــــد |لجو|د|7675| رهم تـــج|ره |لق|

75o62oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ |يمن |حمد سكر
22757oم|م |حمد يونس وف|تـــيوسف جم|ل  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
|د|بــــ |لم ||ء محمد عبــــد| عبــــد|لفضيل|6336|8
ر ع رزق س|لم698262 طبــــ |لمنصورهوس|م م|
معهد ف ص بــــ سويفمرثــــ| جرجس شح|تـــه ص|دق483|82
لسن ع شمس|سم|ء جم|ل |لسيد عبــــد|لسل|م |لدبــــيس369675
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنتـــ | محمد طه |حمد |لعسقل| 48359|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهس|رتـــ مجدى مجيد لم5||478
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمود عي ع 7|72|8
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ه|جر جم|ل عبــــد|لو|حد محمود8972|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جيه|ن حمدى عبــــد|لفتـــ|ح محمد عفي 329532
ى مو| |||49|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد ي
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــفوزيه عصمتـــ عبــــد|لستـــ|ر محمد |لحبــــ 247864
8|o724 يم حسن ع تـــج|ره بــــ سويفسهيله |بــــر|
نوعيتـــ بــــور سعيدف مصط رج| |لمك|وي|49|765
495o89تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|شور محمود شكر
6o6662|ندستـــ |لمنصورهحمد سم حس|ن |حمد حس|ن
6o989|يم |لسعيد فودتـــ تـــ إبــــر| تـــج|ره طنط|أم
يم779974 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم كرم عطيه |بــــر|
8o3445تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد| ص|لح
علوم |لزق|زيقسعيد ق|بــــيل سعيد ق|بــــيل دسو 3|6363
85o947ي محمد فضيل تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحسن|ء ي
معهد ف ص |ل|سكندريهند| نزيه ع مصط 7|73|5
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر |يمن بــــدر رجبــــ26494|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم ع|دل ف|روق عبــــد |لستـــ|ر34657|
نده محمد |لسيد بــــل|778838 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر عمرو |حمد ع محمد شفيق7||3|2
يم |لحسي 775583 تـــج|ره |لزق|زيقزي|د عبــــد | |بــــر|
ي |لسيد محمد326673 د|بــــ ع شمس|لبــــ ي
76|oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمن|ر سعيد عبــــد |لل|ه ع
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لنبــــى منصور|277759
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد ط|رق محمد |ل|طروش36|6|6
تـــج|ره طنط|س|ره محمود محمد محمد   | 696358
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دى ط|رق محمد |لنبــــوى مرموش|278|6
9|o3o9| معهد ف ص سوه|ج حمد جم|ل |حمد عبــــد|لل|ه |ل
78o649تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن ح|مد محمود حس شح|تـــه

74o77يبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومشيم|ء محمد عبــــد |لقوى و
84o6o3حه وفن|دق |ل|قمصط خ|لد |حمد |بــــوبــــكر| 
85o487تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدد | فيصل |حمد عوض
د|بــــ |سو|ن|س|ر| مدحتـــ عبــــد|لحميد حسن |حمد4|8452
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه ع شبــــ|نه مرو|ن |بــــو زيد|627279
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدل|ء محمد عبــــد| يوسف|||8495
تـــج|ره سوه|جيوستـــ | س| غبــــري|ل صليبــــ 898828
حقوق بــــ سويفعل|ء|لدين |حمد محمود عبــــ|ده859852
486o87يم بــــش|ره |لسن |لم |ك|تـــرين ع|زر فؤ|د |بــــر|
8437o2ش|م ز |حمد تـــج|ره |سيوطمصط 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|آيه ع محمد ع حد|قتـــ637983

578ooين سليم|ن ممدوح سليم|ن تـــربــــيتـــ بــــ سويفن
تـــج|ره |لزق|زيقزي|د مصط محمد محمد عبــــد |لبــــ| 697238
259o66طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد|لصمد خريص

3oo22| ره|سم|ء ن|جح |حمد ع د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمريم خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح بــــيو نور |لدين248424
82o629د|بــــ |لم |ع|صم محمد جم|ل ربــــيع عبــــده|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|للطيف محمد حل عبــــد|للطيف محمد 339682
وف|تـــمحمد |س|مه سليم|ن عبــــد |لعزيز |لشيخ8899|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|24o9 |تـــج|ره طنط|مصط ط|رق عبــــد |لمنعم ر
6|92|2| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم قدرى |لسيد |لطنم
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن محمد عبــــد |لمنعم حسن |بــــو |لخ 9379|4

وف|تـــحمد جم|ل محمد محمد|96459 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o7363يم س|لم |حمد طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم محمود |بــــر|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مريم محمد محمد عبــــد |لق|در55857
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير شعبــــ|ن فوزى عبــــد |لتـــو|بــــ مو|698|4
68o|97معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــ|سل ط|رق ع حسن
8o4|5o| تـــج|ره |سيوطمحمد محمود محمد ج|بــــ
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمن|ر عبــــد|لكريم س|لم سعد|لدين5|4383
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى عزتـــ فوزى محمد س|لم267583
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|له|م محمد محمد ش| |432966
حقوق ع شمسف|دى عص|م مرقص |سكندر333469
33o683د|بــــ بــــنه|ه|جر ثــــروتـــ يسن |لسيد|
د|بــــ |لفيوم|ه|جر بــــدوى عبــــده فرج|24356
وف|تـــعمر ي| محمد ع 834982 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جديفيد د| |ل د|ود جيد 897567
يبــــتـــ||396|4 يم محمد  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم|ن |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه عوض | |حمد |لسيد عوض |432979

ه |حمد محمود عبــــد |لحفيظ|75285 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــوف|ء محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح235992
35o557| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ مو ط|يع مو
62o835 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لحسي خف| محمد أبــــو |لعن
ه محمود محمود محمد بــــلح693524 د|بــــ |لمنصوره|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سهيلتـــ ممدوح محمد عطيه ع |32948

كليتـــ |أللسن بــــ سويف |م خ|لد عبــــد| حس|ن55256
7|3o6oى |لس|د|تـــ مسعد نحلتـــ طبــــ |سن|ن كفر |لشيخش|دى ي
||6o92حقوق ع شمسمنه وليد محمد |لسيد محمد عطيتـــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه بــــره|م عبــــد |لعزيز بــــهر|م |لبــــ|ز685959
ف |لعج محمد |لفكس|483|45 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |
رى|762723 حقوق |لمنصورهكرم |لسيد متـــو |لجو
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر عبــــد|لصمد عبــــد|لفتـــ|ح ش| 253572
علوم ج|معتـــ د |طرن| عبــــد |لسل|م محمد زغلول عبــــد |8595|6
صيدله |ل|سكندريهسم|ء رشيد محمد عبــــد|لحليم |بــــو|لخ 6793|5
ف سيد |حمد|22667 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ح|تـــم |
د|بــــ ع شمس|ه|يدى حمدى |لسيد بــــيو9293|3
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمؤمن يوسف رش|د |سم|عيل 897523
4753oo|تـــج|ره |ل|سكندريهنطو|ن س| |دج|ر ربــــ|ط
يم |ل|نص|ري384||5 زر|عه دمنهورحمد عيد محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلحسن محمد محمود محمد|837352
89oo4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمنتـــ محسن رؤوف عطيه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد مرس77|689
8767o8|تـــربــــيتـــ |سيوط حمد كم|ل سيد محمد
بــــ | عج 835772 ه عج و طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم
84o347|يم عبــــد|لكريم ع محمد علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىبــــر|
علوم |سو|نط|رق ي| |بــــو|لق|سم محمد846624
ف محمد ي|س مصط 4|248| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | |
828o97|ح د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن |بــــو|لهدي عبــــد|لر|زق 
2433o8يم عبــــد |لكريم محمد معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنيه مو |بــــر|
8o2|89 صيدلتـــ |لم |يوسف |س|مه عبــــد|لمنعم عفي
|4342oحقوق حلو|نوعد محمد |حمد محمود
حقوق بــــ سويفمحمد ص|لح ربــــيع عليوه7568|8
تـــج|ره دمنهورسل|م عص|م عبــــد|لعزيز رمض|ن|9932|4

رهبــــس|م |حمد بــــك |حمد بــــك 5|47| علوم |لق|
2428|o| رهمصط سيد صديق عوض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o2oo7يم |حمد شوم لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سم|عيل |بــــو بــــكر |بــــر|
43633o علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعم|ر رمزى عمر عثــــم|ن مصط
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | |حمد ع فرج  897688
5|4586| معهد ف ص |ل|سكندريه|ء محمد |لسيد |حمد |لرف|
7o297o|د|بــــ |لزق|زيق|خلود خ|لد محمد عوض |لمر حم

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|خلود ف|يز عبــــد | عبــــد |55638
28665oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | |يمن محمود |لشيخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورول|ء ع سليم|ن حم|مه|956|5
|6|3o6لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|نور|ن محمود |حمد عبــــد |لرحمن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه |حمد مصط |لسيد|466|64
جتـــ ن| عبــــد|لحليم محمد |حمد ج342838 حقوق ع شمسمو
ر |لجز|ر693489 ر صبــــ ط|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــط|
7o|482يم عل|م حقوق |لمنصورهمريم محمد يوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه |لسيد |لسيد عبــــد |له|دى س|لم6|6849
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخدين| صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز سعد6|68|4
يل ج |لزق|زيقفي |ن عو غط|س ح|فظ33|332 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5o68|4 علوم حلو|نف|طمتـــ فتـــ سعد ع |بــــو |لخ
838o|6يبــــ عبــــد|لشهيد تـــج|ره سوه|جبــــول| |يمن و
4o2972يم مصط يوسف بــــهن تـــج|ره دمنهورحمد |بــــر|
7o5287يم |لسيد ع سل|مه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحسن محمد حسن محمد ع525972
لسن ع شمس|قمر محمد مصط ح|فظ |لدرى|||752
64o398يم ع محمد نوعيتـــ |لزق|زيقرن| خ|لد |بــــر|
يم بــــربــــر|695686 ر |لسعيد |بــــر| علوم |لمنصورهيم|ن م|
حقوق بــــنه|ي| |بــــو|لفتـــوح |لسيد محمد342722
يم248723 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمريم صوم|ئيل عبــــد|لشهيد |بــــر|
حقوق طنط|سم|ء ه| محمود منصور محمود|8793|4
يم ج|د|لربــــ448698 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــبــــل|ل مصط محمد |بــــر|
طبــــ |سيوط محمد |لسيد حس|ن  882926
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| محمد عبــــد |لسل|م عبــــد|لد|يم |42|757

723o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند ع عبــــد|لمنعم محمود
64|45oتـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد |لسل|م ج|د |لربــــ
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنتـــص|ر عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد أبــــو مريكبــــ|695|4
22o64ر عبــــد | يوسف زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــدريه م|

7o9729يم محمد |لجع م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ كريم ح|تـــم |بــــر|
62|7oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد ن|دى حس عبــــد |لوه|بــــ

عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|متـــ ممتـــ|ز محمد |لبــــسيو |6475|6
3374o9تـــج|ره ع شمسندى |لسعيد عبــــد|لعزيز |لدسو عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |لسيد |لبــــ|ز حس |لسيد|643328
ه خ|لد معوض |لعزبــــ32839| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسم
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ح س| عبــــد |لعزيز ع سليم|765|4
69oo67تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق جم|ل |لمتـــو |لسيد |لمتـــو
43825|| تـــمريض كفر |لشيخ|ء فتـــ فرج | بــــش فرج |
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83o9|4كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشيم|ء |حمد محمود سليم|ن
يم عل|م |88872 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطوق محمد |بــــر|

ره|نور |حمد سعيد سيد8798| د|بــــ |لق|
48o575تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد يح محمود ك|مل و|عر
2752o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينبــــ عص|م رجبــــ شعر|وي
6o2|48تـــج|ره |لمنصورهمنه | محمد محمد رش|د عبــــد| صقر
|65o29كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق ي| عبــــيد عبــــد |لق|در
يم عوض83|3|6 يم |لسيد |بــــر| ندستـــ طنط|سم|عيل |بــــر|
77o638نوعيتـــ |لزق|زيقرن| جم|ل محمد |بــــوعي
6o6557|ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ط|رق محمد |بــــو |لمع
لس جرجس موريس لم 824765 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديك
لس عم|د |سحق |ي | من|45247 تـــج|ره كفر |لشيخك
7o6o|3تـــج|ره |لمنصورهنور| ع عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد |لبــــ
رهرن| |س|مه محمد حس 2|52|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|لسيد محمد |لسيد جعفر|287464
76o745|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسم| مصط |حمد |حمد
84|25oيم محمد معهد ف ص |سو|نزينبــــ رمض|ن |بــــر|
22|92oرهدير عبــــد|لعليم محمد سيد تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسه|جر |حمد حسن محمد ع335947
6o34|2ف |لسعيد عبــــد |لوه|بــــ معهد ف تـــمريض طنط| محمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم ع|طف كميل د|ود ||8996

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف حسن |لسيد |حمد حم|ده4773|
ر سعد خف| عبــــد|لودود823679 حقوق |سيوطط|

تـــج|ره بــــ سويفعل|ء ع سيد كم|ل58756
يم758835 يم |لحسي |بــــر| ندستـــ |لسويسخ|لد |بــــر|
266o24ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحس محمد عبــــده محمود |ل|صفر
69767oيم حسن حقوق |لمنصورهسم|ء جم|ل عبــــد |لعزيز |بــــر|
78428o| ر|ء محمد منصور بــــسطوي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلز
تـــج|ره بــــنه|صل|ح حمدى محمد عبــــد|لعزيز ع777668
وف|حمد |يمن لبــــيبــــ عبــــد|لغ |626|32 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ دمنهورسهيله نبــــيل ع طبــــليتـــ497482
وقرنيم |حمد محمد رضو|ن م3382|3 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيتـــ مختـــ|ر محمد محمد |م|م||248|3
5o7957زر|عه |ل|سكندريهرو|ن فتـــ ح|تـــم مبــــروك سل|م
4o7|44| يم حس حس فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيه ممدوح |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسن|ء حس |غلي جمع|ن9297|3
4|3oo4يم ج|د |بــــو ر|شد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره ج|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء فوزي محمد يوسف|837268
7o565o| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــف |حمد محمد ص|لح خ
6|o6o8 حقوق |لمنصورهأنس|م خ|لد |حمد |لوصي
م | بــــطرس سعيد رزق 923864 تـــربــــيتـــ سوه|جك
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صيدله |ل|سكندريهطه حس عبــــ|س |حمد68||84
3739o7تـــج|ره |سيوطسل|م عبــــد|لن| عبــــد| حسن |لديبــــ
6o|o68كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعمرو شو |لسيد محمود |لخليفتـــ
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد محمد محروس محمد |لعقبــــي|23|528

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ط|رق محمود عبــــد |لجو|د29726
697o34| يم |حمد عبــــد يم محمد |بــــر| رهبــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
صيدله |لزق|زيقحس |حمد حس عبــــد |لمحسن33|637
8384o5|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|سم|ء محمد |لصغ |حمد
معهد ف ص |سم|عيليهعل| مصط محمد عبــــد|لح|فظ755466
676234| يم |لسعيد محمود مو معهد ف ص |لمنصورهيه |بــــر|
ر رض| عبــــد|لستـــ|ر محمد442462 معهد ف ص طنط|بــــ|
رهفيبــــى عم|د ميخ|ئيل ن|شد ميخ|ئيل|533|| عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد سعيد عبــــد|لحميد محمد6|2852
27|7o2| يم سيد |حمد طبــــ ع شمسوق |س|مه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد محمود عبــــد|لمتـــج محمود833357
5|7o|2تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمه عم|د صل|ح عطيه |بــــونعمه

8|92oعلوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد سعيد شعبــــ|ن محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ر| | حسن حمدى محمد56978

8|2|3oكليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن محمد شو محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخر| | عبــــد |لسل|م |لسعيد |ل |د|68|45
يم |لخول| 7529|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ| |ر محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهحمد محمد عثــــم|ن محمد |لسيد بــــدر|2479|7
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء حمدي محمود |سم|عيل|833754
49o489 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــريم حسن يح ع
حقوق ع شمسعمر محمود |لسيد محمود مصط 53949|
نوعيتـــ فنيه قن|محمد رمض|ن محمد يوسف839457
827o94|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل|ء |حمد عبــــد|لمنعم محمد
ندستـــ |لم |يه |حمد يونس عبــــد|لنبــــي|333||8
4|o623ش|م ح|مد محمد مر |د|بــــ طنط|ش|م 
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطتـــ محمود محمد عبــــد|لمنعم877726
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ سيد |سم|عيل سيد|326567
كليتـــ |أللسن سوه|جيه سيد خلف محمد|753838
تـــج|ره ع شمسم|رين| صفوتـــ بــــطرس بــــش|ى69|43|
تـــج|ره |سيوطر| | زكري| جمعه عبــــد|لمجيد 5979|9
تـــج|ره |لمنصورهع رمض|ن رش|د |لسيد698876
5|82oo|علوم دمنهورل|ء حس|م حسن سعد ونس
رهن|ير جرجس |ي | عج|يبــــى6976|| عل|ج طبــــي |لق|
4796|oلسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد خ|لد ف|روق |حمد سل|مه

ره|شيم|ء عم|د |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 33883 د|بــــ |لق|
4288o8|علوم طنط|يمن محمد |حمد |لبــــهوتـــى
ف محمد |لبــــسيو محمد قرقوره497|45 تـــج|ره كفر |لشيخسيف | أ
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تـــج|ره ع شمسجسيك| كيندى لبــــيبــــ جور 5422||
|3|9o9رهنور|ن سيد محمد سيد طبــــ بــــيطرى |لق|
6o34o8د|بــــ طنط|يم ع|طف ع عطيتـــ تـــر|
35o553|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ صفوتـــ |سم|عيل عبــــد|لمؤمن
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــض فيصل محمد |لبــــدوى257262
8o638|نوعيتـــ |لم |د |نه يوسف حربــــي ص|دق
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــي|سم محمود محمد |بــــو |لغيط756666
ر محمد فه |حمد ف|يد783947 زر|عه |لزق|زيقسم|
4o445|د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن س|لم بــــهن بــــهن بــــكر
25|6ooصيدله طنط|فتـــ محمود سعد |لجز|ر
36o9|4تـــج|ره بــــنه|محمود فتـــوح سعد مرج|ن
4|74o7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود عص|م عبــــد |لرحمن |لسعيد

6o795رتـــ|خلود عبــــد |لحفيظ س|عدي عطيه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|6254o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور صل|ح |لدين عبــــد |لعظيم حس|ن
م م|جد محمد عبــــد |لق|در |لعدوى686652 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس د
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء شعبــــ|ن عبــــد|لسميع |حمد غنيم||5|27
25|868| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد عمرو عبــــد|لرسول ع
حقوق |لمنصورهنور |لدين حمدى خلف نور  897438
6328o9تـــج|ره |لزق|زيقن|در |حمد محمد عبــــد|لرحيم
8352o|| زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء ع تـــوفيق عبــــد|
تـــج|ره طنط|يه محمد محمد نعيم|5|5|28
375o|4|د|بــــ ع شمس|حس|م |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لد

72oo2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدع|ء سيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجو|د
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن سعد بــــ|بــــ |لفرج عبــــد| 453755
6|3976| يم |لبــــو يم |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقحمد رجبــــ إبــــر|
وف|تـــن|دين بــــ|سم كم|ل عبــــد |لعزيزسل|مه479368 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــمريض |سيوطم|رين| نعيم فكرى عبــــد|  6967|9
8o8334تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره|ن عم|د |لدين محمد حسن

تـــج|ره ع شمسح|زم طه محسن طه محمد42||2
5o26o2|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن سم حسن |لسيد
حقوق |سو|ن|ء ه| عبــــد|لر|زق |لصغ |838845
رتـــ|ه|جر محمود |حمد س|لم63452| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
273o8o علوم حلو|نمور| عص|م |سحق |م
6966ooزر|عه |لمنصورهمحمد حس|م عبــــد |لسميع محمد يوسف
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لن| محمد خليفه عي 6|24|5
صيدله |ل|سكندريهريم عثــــم|ن مصط محمود |لشويتـــى478475
يف ذ |بــــو |لعطف324222 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد 
8363o3علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىريتـــ| ن|جح شهدي جرجس
9o7o52 تـــج|ره سوه|جخ|لد محمود حف |حمد
يم |لسيد2624|2 تـــج|ره ع شمسمحمد |يه|بــــ |بــــر|
|5o856|تـــربــــيتـــ حلو|نمل سيد محروس ع حسن
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سيد محمد سيد ع 57925
7846o6|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد عبــــد | عمر غ|نم
4o497o| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد |لرحمن محمد حسن محمد عبــــد
ندستـــ |لفيومكريم محمد عبــــد|لكريم حسن عفي 328549
يم7|7846 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحسن فكرى حسن إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد شكرى عبــــد |لكريم حسن |لوزير683747
6o344|يم صيدله طنط|ف|طمتـــ محمد فتـــ |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء محمود عبــــد |لحميد ع |حمد442696

5o29|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعل|ء |لدين عبــــد|لتـــو|بــــ ري|ض محمد
يم حسن حل 858539 تـــج|ره بــــ سويفحسن |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ممدوح محمد |لسيدع حمودتـــ337787

تـــربــــيتـــ حلو|نخلود خ عبــــد |لكريم سيد5|489
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|د| | محمود مصط شح|تـــه268746
28o873ن| |حمد محمد ثــــ|بــــتـــ رهم تـــج|ره |لق|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء بــــدوى عبــــد |لع| سيد|59998
6|o7|5 |عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ محمد سعد |لعر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسيف |لدين |حمد محمد عبــــد |لحميد677|4|
6o|669|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد عل|ء محمد محمد |ل |ط ك.تـــ. ف للبــــ

57o48د|بــــ بــــ سويف|غ|ده ن|دى محمد ع
32oo59صيدله ع شمسسل خميس عج محمد
تـــج|ره |سيوطمن|ر عز|م طلعتـــ محمد  882753
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد وس|م محمد |لسيد|495748
تـــربــــيتـــ دمنهورجه|د عزتـــ حس|ن س|لم44|522
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طممدوح محمود مختـــ|ر عبــــد |لحميد ند7|6222
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعل| ط|رق سيد ع372694
رهرحمه صبــــ فه |حمد236373 طبــــ |لق|
يم حن 773634 د|بــــ |لزق|زيق|دين| خ|لد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|رتـــ ع|دل كرم |بــــو|لسعود||4622
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر أحمد مصط ف|روق معيط5649|6
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|غ|ده |بــــو|لحسن ع سعيد28|835
د|بــــ |لزق|زيق|دين| حسن ع سليم متـــو|67|78
7o7oo9 ندستـــ |لمنصورهعبــــد | |يه|بــــ شعبــــ|ن محمد |بــــو |لعن
حقوق |ل|سكندريهمحمود |لسيد عيد عبــــد |لمنعم حسن657|48
يم سليم|ن |بــــر|766889 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د | وليد حسن عبــــد |لغ محمد777872

طبــــ بــــ سويفل|ء |حمد محمد عثــــم|ن|78|9|
5o29|2زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهصفيتـــ سليم|ن |لسيد محمد محمد سليم
6o9729علوم |لمنصورهريم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لبــــيعه
5oo736تـــج|ره دمنهورس|ره حسن عبــــد|لفتـــ|ح حسن

547o3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ه|جر حس ج|بــــر مصط
8887o2|ف |حمد محمد ه | د|بــــ |سيوط| م
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تـــج|ره طنط|حمد سعيد محمد |لسمكرى|444||4
ه جم|ل عبــــد | عوض رجبــــ|682484 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
5o4387زر|عه |ل|سكندريهنه|ل محمد أحمد س|لم محمد

تـــربــــيتـــ |لفيوميم|ن محمود رمض|ن ع |68323
يم58639| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | وليد محمد ص|بــــر |بــــر|
7535|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل ط|رق فتـــ جبــــريل محمد
د|ر |لعلوم |لم ||ء محمود جمعه شبــــل ن| |3|3688
|474|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سعيد محمد حسن
جرس3773|6 |د|بــــ طنط|سل فؤ|د عبــــد|لحميد فؤ|د 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمود رض| شعبــــ|ن |سم|عيل |لبــــردي487345
علوم |ل|سكندريهسهيلتـــ ي| حن محمود محمد |لغز477343
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسم|ء رجبــــ محمد عبــــد| د|ود|437287
رهرند| سعد |حمد محمد|23667 تـــج|ره |لق|
9o4o33|يم رجبــــ |سم|عيل طبــــ سوه|ج بــــتـــس|م |بــــر|
حقوق |لزق|زيقجميل محمد جميل س|لم627878
علوم |سو|نعبــــ عبــــده محمود عبــــد|لع| 839285
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحسن أبــــو بــــكر عبــــد |لح|فظ محمود|44597
يم6|2248 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرمض|ن ع محمد |بــــر|

طبــــ بــــ سويف|ء |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد|52334
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرح|بــــ سم محمد منصور56982

معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقلشيم|ء محمد عبــــد |لحميد عط| محمد773425
9o9296|تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن ر| |لسيد ق|سم دي|بــــ
|5oo34|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |نيس منصور منصور
529483| ندستـــ طنط|سل|م محمد |لسيد محمود |لمدبــــو
4|2oo8ر |د|بــــ طنط|زي|د ط|رق عبــــد|لع| جو

د|بــــ بــــ سويف|محمد |حمد |نور حسوبــــتـــ85||6
34497oيم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ح سعيد |حمد |لسيد |بــــر|
838o|7تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــول| كم|ل شح|تـــه عبــــد|لسيد
42|oo2د|بــــ د |ط|أمل |لشح|تـــ محمود محمد
ل|827595 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــغ|ده عبــــد|لن| عبــــد|لسل|م 
32o9|9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ ن|دي منصور خليل
435|o6حقوق |ل|سكندريهعم|د محمد |حمد قريش
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــحسن فتـــ محمد مصط |لزي|تـــ768586
صيدله |لمنصورهرض| محمد عبــــد |لبــــ| محمد |بــــو شعيشع3|6889
43o338معهد ف ص طنط|ين عص|م ح|مد دحروج
يد س|لم5983|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخإن مجدي أبــــو |ل
ف صليبــــ ض| 8|6|6| تـــج|ره ع شمسجورج |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عوض عبــــد| عوض59|268
يم ع سعد422925 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنور|ن عص|م |بــــر|
6|o35|ج| معهد ف تـــمريض طنط| مروتـــ محمد عبــــد|لحليم 
44||o5يد عبــــد |للطيف د|بــــ كفر |لشيخ|صبــــ|ح صد |بــــو |ل
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224o96حقوق حلو|ندين| سيد محمود ع
9o564o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| صل|ح ع عبــــد|لرحيم
53o33|ندستـــ |ل|سكندريهسندس محمد قطبــــ غ|نم
يم 875937 حقوق |سيوطمدثــــر ممدوح ع |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر ربــــيع عبــــد|لحليم مصط ريح||3595
25|2o9يم مرزبــــتـــ وف|تـــر| سعيد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
88o|46 تـــج|ره |سيوطيوسف ي| يوسف محمد
9o|6o8 معهد ف تـــمريض سوه|ج دير |حمد |لسيد |حمد
ندستـــ بــــنه|محمد عص|م |حمد |حمد497|33 كليتـــ 

463o7علوم حلو|نكريم جمعه ع ع محمد
3|24|5| تـــ |نور محمد ع خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
زر|عه |لمنصورهعل| |حس|ن |لبــــي عبــــد |لعزيز |لبــــي692577
6o8236تـــج|ره |لمنصورهآن ه| عبــــد | فوزى |سكندر
27oo|7|نوعيتـــ |شمونعبــــد|لمقصود ح|مد عبــــد|لمقصود ح
نوعيتـــ |لم |يه ربــــيع مر قويه|5348|8
ري348548 يم |حمد |لجو صيدله حلو|نس|رتـــ |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــن|در |لسيد عبــــد|لح|فظ |لسيد||2652
62o256|ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|حمد محمد محمد غمس
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره عبــــد |للطيف حسن محمود ز|678879
882o45  تـــج|ره |سيوطحسن خ|لد حسن عبــــد|لمجيد
52998oندستـــ |سيوطمحمد |سم|عيل ك|مل علو| محمد
7oo53|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمن|ر مصط محمد سليم
علوم ج|معتـــ د |طنوره|ن |حمد |لسيد |لمغربــــي|688|6
ر|ن عبــــد|2|543 تـــمريض دمنهوره|جر محمد عبــــد |لفتـــ|ح ز
7594o6د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رن| محمد زكري| محمد
8|o|ooتـــج|ره بــــ سويفدي حس مصط عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نكرم محمد عيد عثــــم|ن48|48|
43o372صيدله طنط|مريم |حمد محمد ر| خليل |للبــــودى
24o347 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل مجيبــــ صل|ح |لدين مصط
255o68معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسجنه س| |حمد عبــــد |لع| |لسبــــ
د|بــــ |لزق|زيق|نعم|تـــ محمود عيد محمد عز|م774994
ندستـــ |لمنصورهحمد محمود عبــــد |للطيف يسن طه|639|68
4o2o77حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|دى مجدى جوده عوض جوده
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسهيله يح عبــــد|لر|زق سيد88|238

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر ط|رق فؤ|د محمد33639
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطيه ع سل|مه مط|وع||86477
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى خ|لد محمد |لسيد3|8|76
يم عبــــد|لعظيم3|2372 رهسم| ح|زم |بــــر| تـــج|ره |لق|
9|6o77  د|بــــ |سيوط|سحر رجبــــ عبــــد|لمجيد |حمد
2|3|o|ندستـــ ع شمسمريم ع |لسيد محمد عبــــد |لمعبــــود
يم |حمد فتـــي782472 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمؤمن |حمد محمد |بــــر|
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طبــــ |سن|ن طنط|ض محمد فهيم عبــــد|لحميد عبــــيتـــ256677
صيدلتـــ |سيوطمحمد فوزى |حمد نف|دى 893429
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمود عبــــد |لمقصود رمض|ن|47889
63o798ش|م ز |حمد قمره حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط 
طبــــ ع شمسمحمود محسن عبــــد|لعظيم خليل |لف ||||34
د|بــــ |لمنصوره|ندى وجدى سليم|ن |لبــــسطوي حج686954
35o7|2ون| ح|تـــم حن محمود لسن ع شمس|م

ن| |حمد سيد |حمد772|2 رهم حقوق |لق|
9o2oo2 تـــربــــيتـــ سوه|جد| | |لسيد مر بــــل|ل
44o855طبــــ |ل|سكندريهمحمود عم|د فتـــ عبــــ|س
لسن ع شمس|روضه محمد ع عبــــد|لوه|بــــ3579|2
53o|3oعلوم ري|ضتـــ دمنهورف|طمتـــ جبــــر معوض يوسف زعزع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرو|ن يوسف دندر|وي ع 43|826
6o3698|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد عبــــد|لعزيز سعد محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه عم|د محمد |لمزين|252323

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحس|م |لدين فر|ج محمد زكري||5754
6353o|يم د|بــــ بــــ سويف|سم|ء محمد محمد |بــــر|

882o|6 حتـــ وفن|دق |لم |جرجس صموئيل عزيز مرقس| 
88|78o  تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن محمود تـــ|ج فه
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|تـــ حمدي مصط عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|354554

6oo48كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىدين| بــــدر منصور عبــــد |لسل|م
طبــــ |لزق|زيقس|مه ن |حمد ن |لديبــــ|638272
7oo9o5يم عبــــد |لمنعم س|لم ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد |بــــر|
896o95 يم فر|ج تـــربــــيتـــ سوه|جرو|ن محمد |بــــر|
|6oo4oيف محمد درويش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن 
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| خ|لد رك|بــــى أبــــوزيد489448
|633o2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفرح حس طه |م
صيدله طنط|زي|د ع|دل عبــــد |لسميع ع عبــــد |لخ|42954
رهرحمه ع محمد ع282399 د|ر |لعلوم ج |لق|
ش|م حسن حسن فرج|2492| يسيف  أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
|د|بــــ طنط|نوره|ن عم|د عبــــد |لمنعم بــــلطيه3682|6
855oo3لس ن| ش|ؤل عطيه تـــمريض |لم | ك
7o7473 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخملك محسن عبــــد |لفتـــ|ح مر|د حسن
7o6783|نوعيتـــ |لمنصورهحمد حمدى |لسيد عبــــد |لحميد
|2o692|ندستـــ حلو|نسل|م وليد |لهم فضل عبــــد |لمحسن
6299o8يم كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد محمود محمد محمود |بــــر|
يم قنديل432|25 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد |حمد |بــــر|
8583o3ري ر ز نوعيتـــ |لم |حس|م حسن عبــــد|لظ|
6o6542ى علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحس مسعد حس محمد |لع
75o845ر زيد|ن| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عبــــد |لفتـــ|ح 
ندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد رمض|ن عطيتـــ سليم|ن|45258
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تـــج|ره دمنهورآل|ء محمد ف|يزمحمد صل|ح لط |723|5
26o8o8 |تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــروضه |لسيد ر|شد |لسهو 
824o92يم كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطغ|ده عبــــد|لرز|ق عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|
ره|سل |حمد محمود طلعتـــ24|239 د|بــــ |لق|
32o894تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|يكل عم|د ميخ|ئيل ع|زر
|35o36ندستـــ ع شمسم|زن جم|ل مصط |حمد

8742oتـــمريض |لفيوم كريم سيد |م فرح|تـــ
تـــربــــيتـــ |سيوطعزه ع|دل محمد ش|كر 892328
6|o58oنوعيتـــ طنط| سعيد مصط ملحه
35o9o9|تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد|لن| تـــوفيق صديق
تـــربــــيتـــ بــــنه|نرم محمد حسن ع |لحديدى7|36|6
علوم ع شمسن|در كرم  |د سل|مه359274
883o69 د|بــــ |سيوط|بــــسمه |حمد محمد عثــــم|ن
4929o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحسن محمود شح|تـــه محمود حبــــيبــــه
رهتـــ محمد رض| جم|ل |لدين سيد مصط 232677 تـــج|ره |لق|

|6o7|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمريم |م |سكندر جو بــــرسوم
6o669|ق|وى ش|م ش|كر ع |ل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|خ|لد 
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لفتـــ|ح غريبــــ943||3
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد سعيد عبــــد | ج|د779368
7o2324صيدله |لمنصورهم |حمد محمود عبــــد |لح|فظ نور|لدين
وف|تـــرس|نيوس خليل عزيز ف|كيوس||3||32 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسمه ط|رق سعيد |بــــو|لحديد276|26
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندى رفعتـــ طتـــ رف| مو498386
حقوق بــــورسعيدل|ء محمد محمد |سم|عيل عوض|763847
4529o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |لسيد عبــــد|لعزيز حسن محمد
52o4||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ص|بــــرين عبــــد |لمقصود |سم|عيل عطيه حم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحسن|ء حسن |حمد محسن محسن5793|4
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنيتـــ |لسيد |حمد |لسيد محمد||47733
8|9o24|ه صل|ح شح|تـــه محمد صيدلتـــ |لم |م
|28oo3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن خ|لد ع |حمد مصط
صيدله حلو|نمن|ر مسعد محمد سعيد أبــــوذكرى266844
ش|م زين |لع|بــــدين عبــــده حسن|39|76 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دى 
7o9289تـــج|ره |لمنصورهعمر |لسيد ع عبــــده مو
432o|oعلوم طنط|مه| نز|ر محمد يوسف ز|يد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد| جم|ل حسبــــ |لنبــــى رمض|ن9|7|22
884|7o|تـــج|ره |سيوط حمد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد
5o32|3علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه| محمود |لسيد قبــــي |لسيد
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر عبــــد |لمقصود سيد |حمد حسن34379|
يم |بــــو |لوف| مبــــ|رك4|7596 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعل| |بــــر|
7658o7ف |لسيد عبــــد|لنبــــي محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|منه | |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء س| عوض محمد بــــركه|8|9|62
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لس مفدى غبــــري|ل |يوبــــ  895588 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىك
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لعظيم محمود |يوبــــ944|25
يم |لجمل856|68 كليتـــ |أللسن سوه|جسم|ء |حمد مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء ع|دل أحمد محمد |سم|عيل|437739
36o373|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديتـــ عم|د رمض|ن محمود |لعط|ر
يم |لحسي ص|دق626479 طبــــ بــــنه|يم أبــــوبــــكر |بــــر|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منه | محمد |لمهتـــدى مبــــروك محمود253456
5o59o3صيدله |ل|سكندريهم|زن مجدى عبــــد|لكريم عبــــد|لحليم حسن
64oo62 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر|ن| أحمد محمود محمد ع
6o4359 د|بــــ طنط|محمد عمرو محمد |لسعيد |لحس|ن|
يم227475 يف محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نشه|بــــ 
776o3|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ |لسيد شو |لسيد
7o2472|ري|ض |طف|ل |لمنصورهن ن| مو شح|تـــه ميخ|ئيل
ف مبــــ|رك حسن827222 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد |

تـــربــــيتـــ حلو|نحس|م ح|زم ص|لح محمد43668
7oo7|5ش|م عطيه |بــــو زيد يوسف بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسيف |لدين 
342|o4تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | محمد |بــــو |لسعود خليل بــــكرى

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عل| عم|د فري|ل ص|بــــر|84|6
9|8o26|ه محمد ح|مد محمود معهد ف ص |سيوط م
د|بــــ |لزق|زيق|رؤيه ع عبــــد |لق|در محمد رجبــــ785257
وس 5888|9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكل|رك كرم مق|ر تـــ|و
2277o8رهد | ح|مد سيد ص|لح حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشيم|ء خ|لد محمود يوسف سليم|ن482572
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه حف بــــش عبــــد|لخ|لق237243
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود خ|لد محمد رزق477233
489o52د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رضوى منصور ح|مد |حمد حسن
|4o737تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط |حمد كم|ل عبــــد |لرحيم
6o8474تـــج|ره |لمنصورهندى ط|رق محمد محمد |لدربــــ|وى
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء |لششتـــ|وى |م حمص|3923|4
44|54oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر| | سعد عزوز |لسعيد ج|بــــر
45o95o|ندستـــ طنط|سل|م عطيتـــ محمد |حمد مندور
|246o4| زر|عه ع شمسمنتـــ | |حمد حس عوض
تـــج|ره سوه|جس|مح ي| محمد |لصعيدى4923|4
زر|عه |ل|سكندريهل|ء م عبــــد|لعزيز حس كدش|435753
تـــمريض كفر |لشيخمحمد صبــــرى عيد عبــــد |لعزيز حسن442285
9|8o8o  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطريه|م محمود محمد محمود
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد محسوبــــ محمود |حمد3|8329
345o8|رتـــ عل|ء محمد دسو سيد |لدولتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ز
زر|عه طنط|وف|ء طلعتـــ عبــــد| |ل|قرع429228
225424| رهي|تـــ يح |م محمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
88o4o5 |لس ه| عد غ تـــج|ره |سيوطك
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د|بــــ |ل|سكندريه|سل ع |لغريبــــ ح|فظ |لسكرى485223
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد مصط يوسف عبــــد |لح|فظ|8267|6
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسلشيم|ء كم|ل محمد محمد |لسعودى|345737

75o|7 رهمحمود ط|رق محمود |م|م |لع|د حقوق |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد نشأتـــ صبــــ عبــــد|لمنعم |ل95|542
لسن ع شمس|ندى مصط |لسيد عبــــد |لعظيم |لرف|77349
تـــج|ره طنط|يوسف محمد |م|م حل|وتـــ337792
تـــج|ره ع شمسن|ء س| عبــــد |لرحمن محمد273|6|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء مصط صديق سليم|867989
7o6796تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع محمد |لسعيد محمود

إعل|م بــــ سويفمحمد  |ء |حمد |حمد8997|
تـــج|ره |لزق|زيقغ|ده عبــــد| سليم|ن سليم|ن ع295|63
43484oتـــربــــيتـــ طنط|جنتـــ صل|ح |لسيد ج|د
|ج|33|328 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|لسيد محمد فه 

49874| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد مفتـــ|ح محمد عبــــد |
|3o9|6تـــج|ره ع شمسعمر سم عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد
89882o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكرستـــ | صفوتـــ بــــش|ره رزق
تـــج|ره سوه|ج |ر عبــــد |لرز|ق بــــدوى سن|رى |حمد237|49
823o24|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |لشيم|ء فرغل محروس د|وود
3635ooتـــربــــيتـــ ع شمسدي صل|ح محمد عبــــد|لسل|م
837|o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء ثــــروتـــ فه حسن
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــيشوى جورج موريس كرم مرقص764534
5o7859تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــوس|م عبــــد |لسل|م محمد سعيد |لسود
5o6627تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ جل|ل عبــــد |لغف|ر |لسيد |حمد
علوم ع شمسشذ| محمد منصور عبــــد|لمجيد |حمد7773|2
علوم طنط|محمد سعد أم حسن مو4399|6
ره|رح|بــــ محمود صل|ح محمود8939|3 د|بــــ |لق|
6224|oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدير محمود |لسعيد ح|مد |لدنج|وى
26o32||ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن عبــــد|لر|زق عبــــد| عبــــد|لنور
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم |يمن محمد شعبــــ|ن عبــــد |لسل|267298
523589| زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد محمد ج|بــــر محمد ع
7o6882معهد ف ص |لمنصورهعمرو محمد م|لك |لعدل
يم  سليم عبــــد ربــــتـــ77|8|5 صيدله |ل|سكندريهوف|ء فوزى |بــــر|
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن محمد محمد محمود6||8|3
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقنرم و|ئل ع رمض|ن ع635553

483|oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمتـــ ع مو عبــــد|لوه|بــــ
|د|بــــ طنط|حمد جل|ل عبــــده ر| |254443
تـــج|ره |لزق|زيقس|ره رض| محمد س|لم محمد رحمه772293
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لفتـــ|ح سعيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد سليم247736
وف|تـــمحمد ع|طف محمد عبــــد|لحميد27|286 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م| ع|دل |لسيد عبــــد |لرحيم|482792
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3393o4تـــمريض بــــنه|محمد ع|طف ربــــيع طه ز|يد
تـــج|ره |ل|سكندريهش|م محمد |حمد محمود عبــــد |لرحمن523859
78o92o |يم محمد عر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقع حس |بــــر|

6o6o2| حقوق بــــ سويفيه جم|ل عي حس
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء عبــــ|س |حمد عبــــد|لنبــــى|268865
8483o3ف عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در تـــج|ره |سيوطمحمد |
م |حمد |لسيد بــــسيو عرفه|523377 ندستـــ |لم |د

592o6معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفحس عيد شح|تـــه محمد
32666oد|بــــ حلو|ن|عزتـــ محمد عبــــد| |م|م |لجز|ر
255o45| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مينه صل|ح محمد متـــو
27648o ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر و|ئل |حمد |لطو

663o8ندستـــ |لفيوممحمود محمد ه|شم معوض
8o6|34ش|م ف|روق فنجري حقوق بــــ سويفمحمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط عبــــد |لعظيم عبــــد |لوه|بــــ قرقر433853
صيدله |ل|سكندريهخ|لد محمد ع  محمد حل|وه444546
4o2o22|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورلسيد محمد ع |حمد منصور

53667| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه ع شعبــــ|ن ع
64o634طبــــ |لزق|زيقحمد صل|ح |حمد |م محمد |لسيد
8|o6|9 تـــج|ره بــــ سويفه|جر ع عبــــد|لغ حس
77|o32ر محمد نج د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |لمعتـــز بــــ| محمد |لط|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد شعبــــ|ن |نور ع |لكيل| 57|526
79o|58معهد ف ص |سم|عيليهدير سل|مه مسلم سل|مه
يم ج|د||68868 علوم |لمنصورهسم|ء سم صبــــرى |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــ|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد فتـــيحه محمد527722
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ر| | |لسيد عبــــد| حسن |لربــــ|ط246|33
5||o29بــــه طبــــ بــــيطرى دمنهورع|دل حف عبــــده ع و
علوم |لمنصورهيه محمد ح|مد محمدين |بــــو |لعز|82|||7
يل ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عل|ء عبــــد |لمنجد |لسيد ع 629328 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

د|ر |لعلوم |لم |ف|طمتـــ حس سعيد خليل54658
|لسن |لم |ر| | محسن د|ود جرجس  7|8769

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|دى عوض مو عوض6|762
6o8o67نوعيتـــ طنط|ر| | ع|دل عبــــد|لعزيز محمد ج|دو
زر|عه |لمنصورهه|يدى كم|ل مج فرج9|6897
رهمحمود ن| محمود ع9|9|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
276657| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء لط محمد عي
|4o|56د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دى محمد صبــــرى عبــــد |لوه|بــــ
2|3o|7ندستـــ ع شمسف|طمه ط|رق سيد محمود
8|o79oتـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء فوزي ر| عثــــم|ن
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر ن| حس عبــــد|لصمد|922|8
437o8||كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخل|ء |حمد عوض محمد |لنج|ر

3o|78ره|دير عمرو |لسيد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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8o5o99|لسن |لم |/ري|ضتـــ|روه خلف محمد معوض
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسيد سعد|768487
4928o4 تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لرؤف
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقن حسن عبــــد|لمطلبــــ محمد5|6428
6o2278د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم محمد فتـــوح حس |لوز|ن|
د|بــــ |لمنصوره|يوسف عبــــد |له|دى ع عبــــد |لق|در فضل679544
5o8|59يم ن| بــــليح فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر ن |بــــر|
4oo893تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمروه شو محمد عبــــد|لحليم رمض|ن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|مه ح سليم|ن ح مصط ||68475
89oo38 تـــج|ره |سيوطمحمد عمر محمد |سم|عيل
يم منصور عبــــد|لملك3|3|63 معهد ف ص |لزق|زيقمريم ن| |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق روفيده جم|ل عبــــد |لرحمن |حمد7462|7
7o3997يم محمد |بــــو سبــــع |لسعيد د|بــــ |لزق|زيق|س|ميه |بــــر|
ش|م دسو محمد محمود6|563| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن 
9o6994 تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن محمد غريبــــ عبــــد|للطيف
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسشهد ن| |حمد عبــــد |لعزيز527752

5oo56تـــج|ره بــــ سويفم|زن كـ|مـل عـبـــــ|س كـ|مـل
4o6675تـــج|ره |ل|سكندريهعن|ن جم|ل ي عبــــد |لمجيد نظ
348o34يف معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط حمدي محمود سيد |حمد 
4|o5o8تـــج|ره طنط|عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعظيم محمود
ره|بــــسنتـــ محمد عبــــ|س حسن سنج|بــــ5248|2 د|بــــ |لق|
يم34|332 تـــج|ره بــــنه|ل |ء |س|متـــ |لسيد |بــــر|
82oo48|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد عل|ء|لدين لط عمر
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طموده ع|دل عبــــد |لحليم نبــــوى7965|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه عيد |لطيبــــ محمد|82847
33o928|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد ممدوح كم|ل عبــــد|لرحمن
8o8429|تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ سعد ف|يز كم|ل
92283o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعم|ر ه|شم عبــــد|لرحيم ه|شم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء محمد حمدى عمر|ن|8|6963
طبــــ بــــورسعيدلسيد س| عطيه |حمد |لسيد|698699
63o8o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن|در عطيه |لسيد عطيه سليم
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنه | |لسيد ج|بــــر |لسيد صبــــرى425339
49o368د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ص|بــــرين خميس محمد ص|بــــر |لعمر
8oo328 د|بــــ |سو|ن|محمد |سم|عيل مصط ع

ف محمد |لملقبــــ جل|ل |لدين عبــــد 4743| رهخ|لد | ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محسن عبــــد | محمد قدريس84|689
63o997لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رضوى حس سعد ز عزبــــ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمود |حمد محمود محمد24427|
رتـــ|صبــــ|ح ك|مل نص|ر عبــــد |لحليم|5|772 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6|4o78|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ح نج|ح نزيه عبــــد|لفتـــ|ح |لزي
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر رض| محمود |لمهدى عويضه9389|6

Page 683 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم|759628 يف درديرى |بــــر| لسن ع شمس|منيه 
ه رمض|ن فرغ ع 26477| تـــج|ره بــــنه|ن

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ند| عبــــد|لسل|م محمد |لعو 35236
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد حس|م عبــــد|لسميع مصط |بــــو442275
|5489|| تـــج|ره ع شمس|ء محمد حس محمد ع
34556o كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن محمد سليم محمد |بــــو|لخ
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشمريم عل|ء |لسيد سليم768327
8oo286كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نفرحه وليد محمد عبــــد|لمجيد

46o56رهرج|ء س|لم ي سل|مه صيدله |لق|
معهد ف ص |لزق|زيق |لسعيد حسن عبــــد|لفتـــ|ح648583
5|83o4يم ع |لشيخ عمر طبــــ |ل|سكندريهمن|ر ع |بــــر|
4279o9 ف يم عبــــد |لنبــــي  تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن سعيد |بــــر|
يم عبــــد |لفتـــ|ح محمد ح||77754 ندستـــ بــــلبــــيسكريم |بــــر| ع| 
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ|ء ذكري| أحمد محمود |لشوريه|439866
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد رفيق عبــــد |لخ|لق |لسيد|28928|
3262o| تـــربــــيتـــ حلو|نوق محمد عبــــد|لسل|م حس
 |حتـــ وفن|دق |لم |ن ع|طف طه مه |5684|8
34|oo||معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد و|ئل محمد عبــــد|لحميد
9|2o2| علوم سوه|جتـــ|مر ع|كف غز| بــــل|مون
تـــج|ره بــــنه|مصط حس مصط بــــكرى3|5|26
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد ف|رس |لسيد محمود فتـــيحه||48835
وف|تـــحمد سيد حم|ده زرزور|62468| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

48o|7كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد | محمد مختـــ|ر صديق
يم أحمد |بــــو |لغيط442638 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم أحمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن سليم مقبــــول مقيبــــل|38|769
ه |م عز |لدين |حمد  878295 طبــــ |سيوطن
4o222o|حقوق |ل|سكندريهر|ن| عبــــد|لخ|لق عبــــد|لرحمن عبــــد
|4856o|ره|يه محمد حس ح|مد ثــــ|ر |لق|
تـــمريض أسو|نويد| ع|دل |حمد محمد3|8458
ندستـــ |لمنصورهشيم|ء محمد عبــــد |لر|زق محمد  |لبــــدر676562
2|758oيف محمد رجبــــ خليل لسن ع شمس|محمود 

34292| رهحمد محمد كم|ل محمد مش| ندستـــ |لق|
892o92 تـــج|ره |سيوطحسن|ء حس خليفه حس
حقوق |ل|سكندريهحمد عم|د عبــــد| عبــــد| |لحم|478432
6486o2ف عطيه |لسيد ص|دق |لكفر كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسه| |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد حمدى سليم|ن سليم|ن  |ره|6|4923
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لعليم |بــــوزيد|523369
4494|6| علوم ري|ضتـــ طنط|حمد خ|لد عبــــده ج|د عي

438|oعلوم ع شمسسل عصمتـــ |حمد فرغ
ره|ن|دين |س|مه |حمد حس|ن3483|2 عل|م |لق|
72oo3د|بــــ |لفيوم|دع|ء فتـــ |حمد محمد
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نده عص|م محمد عبــــد |لوه|بــــ||62| ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ش| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمرو|ن محمد شح|تـــه عبــــد |لحميد759259
7o5854|تـــربــــيتـــ |لمنصورهله|م وجدى طلبــــه |لسيد عبــــد |لغف
ف |مبــــ|بــــى |حمد335269 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىندى |
|2o2o9ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر م|رتـــ | صموئيل عزيز ع|زر أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
ه محمد سعد عبــــد|لبــــر||26682 طبــــ بــــيطرى بــــنه|م
9|o6o9 ف ح|مد محمد صيدلتـــ |سيوطمحمد |
252o|3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فتـــ |حمد محمود |حمد

83|o2معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد |لرحمن محمد سيد محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نغ|ده صل|ح |لدين مصط محمد زغلول6866|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن |حمد ص|لح حسن22|55|
ف أحمد محمد محمد ع 523886 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــأ

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم ثــــ|بــــتـــ سليم|ن صليبــــ72362
6|357oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منصور ع س|لم سل|م
4|o35||يم |لسيد |لر|سخ تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
ند|وي7979|5 تـــمريض دمنهورإيم|ن ن| كم|ل محمد 
4o655| تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ محمد |حمد |حمد حس|ن
499o42يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ح ع|دل |حمد |ل
ه سليم|ن ل| فريج|769296 كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشم
حقوق |ل|سكندريهحمد نجيبــــ |لسيد محمد أبــــوحمد|7||495
62237oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء ص|بــــر رزق عويس عطيه 

5oo|||حقوق بــــ سويفبــــيشوى عص|م وليم حن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلحسن |حمد عبــــد|لمعبــــود محمد||84595
7ooo9oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|نم محمود عبــــد | |لعز|زي
4756oo تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــحبــــيبــــه عص|م محمد درويش مصط
رتـــ|بــــسنتـــ جم|ل محمد ع محمد عبــــد |9438|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهمنه | ع |م ذ شديد5455|2 تـــج|ره |لق|
9|253o ق|وى |لصبــــ |حمد تـــج|ره سوه|ججه|د 
تـــربــــيتـــ دمنهورندى خميس رمض|ن عوض497296
حقوق طنط| |حمد فوزي |م |بــــو ر|س499355
5||4o9تـــج|ره دمنهورنس محمد سيد |حمد عبــــد |لجو|د |بــــو
776o2oد|بــــ |لزق|زيق|حن|ن معتـــمد محمد عبــــد |لعظيم
76398oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد محمد مسعد |لمحل|وى
524632| ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد صديق ن|
68o3|7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م |حمد فؤ|د |لسيد سل|مه
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــلط ط|رق لط سيد |حمد258954
6|9oo|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء محمد محمد مسعد |لعزبــــى
49927oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدى زكري| عبــــد|لرحيم محمد |بــــو|لمع
لسن ع شمس|غ|ده محمد ع ع حسن496778
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم محمد مصط فرم|وى ع777932
نوعيتـــ |لزق|زيقوق محمد عطيه ز|يد عطيتـــ|52|77

Page 685 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهعبــــد |لحميد ف|روق محمد عبــــد |لحميد45442 زر|عه |لق|
|د|بــــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|لخ|لق منصور|328464
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد محمد |لمتـــو |لعزبــــ686499
ندستـــ شبــــر| بــــنه|من|ر حس بــــدر|لدين حس 236928
838o88حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط عبــــد|لن| |حمد |لسم|ن
طبــــ |سيوطخليفه |بــــو|لحج|ج خليفه خليف |89868
نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه ع|طف محمد |لوتـــ 678376
وف|تـــمك|ريوس ممدوح ز |سعد|82499 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
26o253كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــندى ن| حسن مصط سل|م
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخيم|ن محمد محمود عبــــده دل|لتـــ|928|45 معهد ع| 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد ع محمد س|لم س|لم|836|79
5o8oo3علوم |ل|سكندريهآيه حمدى ع محمدين
5|43o7د|بــــ |ل|سكندريه|وس|م حربــــى عبــــد |لفتـــ|ح |لعريف
تـــج|ره طنط|حمد |يمن |حمد عبــــده عقيل|449642
4o29|5يم تـــوفيق مبــــ|رك تـــج|ره دمنهورمحمد ن| إبــــر|
5|56o|| زر|عه دمنهورف|طمه محمد عوض |لسيد ج|بــــ
7o4|56ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــزكري| ح|مد محمد جوده بــــدوى م |لع| 
232o63وف|تـــمحمد ع محمود مرزوق معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم779|64 ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | محمد ح|مد |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرغده محمد |بــــو|لوف| عي 846464
78374o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |م|م عبــــد |لجليل خليفه
يم|67|483 د|بــــ |سيوط|منيتـــ |حمد حسن |حمد |بــــر|
7o||54 يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمحمود جم|ل |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد حسن |حمد حسن|226635
يف766282 ندستـــ بــــور سعيدربــــى محمد عبــــد |لر|زق محمد |ل
|5299oرهعبــــد | محمود سليم|ن سليم|ن تـــج|ره |لق|
يم عبــــد |لسل425335 ش|م |بــــر| صيدله |ل|سكندريهسل محمد 
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل عبــــد |للطيف مصط عبــــد |للطيف 3482|4
8|33o3ف موريس تـــوفيق يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /رينسيم | لم
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم ممدوح رش|د ج|دو256692
7|675oى تـــج|ره طنط|نوره|ن ح|مد ح|مد مصط |لبــــحق
تـــمريض سوه|ج عبــــد|لرحمن صل|ح يوسف محمود 922954

يم عبــــد |لعظيم|57696 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنوره|ن |حمد عبــــد| مو ع9782|5
تـــ |حمد عص|م لط |حمد طحيمر327564 قتـــص|د م حلو|ن|ن

زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمد خلف عبــــده |حمد|2668
بــــي بــــخيتـــ8||686 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم محمد |لسعيد |ل
حقوق |سيوطمصط عل|ء |لدين |سم|عيل |حمد سيد 475782
يم |لبــــشل|وى4|6783 تـــج|ره |لمنصورهه|له ط|رق |بــــر|
|د|بــــ |لم |غ|ده محسن محمد |مبــــ|بــــي2529|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيه |حمد فؤ|د محمد كنذى|43|438
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يم محمد|75997 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل يوسف |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرند| حمدى |حمد محمود|94|32
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد|لعليم ح|مد |سم|عيل |لعبــــد262259
ثــــ|ر د |ط|من|ر حل |حمد نج| |ل|م|م694674
25o995حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عم|د سعد |لش|بــــورى

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لرؤف |س|مه عبــــد |لرؤف محمد739|8
يم39653| كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــسل جم|ل محمد |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء |نور روبــــى عبــــد |لبــــ| |67853
د|بــــ ع شمس|عمر جم|ل محمد مصط 353582
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسهيله محمود جمعه محمد9|2729
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن غريبــــ مختـــ|ر |لسيد بــــ|زيد8442|6
يم |لسيد ح|مد محمود يوسف9655|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |بــــر|
5o6|26|تـــج|ره |ل|سكندريهش|م نشأتـــ عبــــد |لغف|ر |حمد قد
786o3oيم فرح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء خ|لد عبــــد |لحليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكريم محمد حس ع ع|788|69
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوق مجدى |حمد مردن||2|77
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء |حمد محمد |لبــــكرى عبــــد|لعليم قوره8|2522
4o66ooد|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر ي| زكري| |لسيد |لسيد
7||o36 |معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء محمد محمد |لسيد ش
رهيمن محمد رض| محمد عبــــده|22859| ندستـــ |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمل عيد عبــــد|لرؤف محمود |بــــوبــــكر|28|543
د |لمن|وى624728 معهد ف ص بــــور سعيدمحمد بــــل|ل رش|د مج|
يم طنط|وى|7||262 وف|تـــحمد محمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
684|5oه يم |لشح|تـــ تـــقص يم محمود |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
4978o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم حمدى محمد |لعري|ن
8o2|2|لس ن|دي مل|ك عزيز طبــــ |ل|سن|ن |لم |ك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد عبــــد |له|دى محمد محمد697696
7784o6معهد ف ص |لزق|زيقوق ممدوح محمد |له|دى محمود جمبــــل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــه ع|دل عبــــد |لعظيم |حمد حسن6|4263
يم |لسعد 258948 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع مصط |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمهند محمد |لسيد محمد مو438773
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد |يمن |سم|عيل حسن|429435
92o42o  طبــــ سوه|جد| | فؤ|د عبــــد|لع|ل ع |ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط لط محمد عبــــد|لسل|م رمض267685
26o592|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــل|ء فتـــ |لسيد عبــــد|لحق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــسنتـــ عص|م محمد خليل محمد حس 567|63
ه سعيد |لسيد طعيمه|427897 تـــربــــيتـــ طنط|م

8334o|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ل|ء مر محمد محمد
ف |حمد م 992|35 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوسف |
4o4|77|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد سعيد مسعود عوض |لخش|بــــ
معهد ف ص |لمنصورهمحمد س| حج|زى ع 679666
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5288oo |يم |لزلبــــ يم |بــــر| تـــ|محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
7o7658|ف عي نعيم |لسيد تـــمريض |لمنصورتـــ يه |
82o35oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعمرو عبــــد|لن| ن| عبــــد|لع|ل

لسن ع شمس| س| |حمد عبــــد |لحفيظ76|24
77oo93حقوق |لزق|زيقعمرو خ|لد |لسيد مهدى عط| عنبــــه
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــف|دى حمد محمد حمد767332
ندستـــ ع شمسس|ندر| ع|طف ن فخرى95|5||
68o862تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد عبــــد |لق|در عبــــد |لق|در عمر محمد حسن
علوم ع شمسقدريه محمد عبــــد | حسن |لنج|ر8|425|
494o98|حقوق طنط|كرم محمد خليل |حمد تـــر|بــــيس
تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م يعقوبــــ بــــولس صليبــــ|5549|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمود |حمد محمود|297|22

ف حسن عثــــم|ن ع|42536 رهعبــــد |لحميد | حقوق |لق|
8o7699|يم نوعيتـــ |لم ||ء عبــــد|لحميد عبــــ|س |بــــر|
ه ن سيد قطبــــ62244| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن وحيد |لش|ف عبــــد |لعزيز 33||68
نوعيتـــ |لم |حن| سعد عط| عبــــوده7653|8
رهبــــسنتـــ |لسيد عبــــد |لخ|لق |لبــــشبــــي 432572 صيدله |لق|
يل ج |لزق|زيقل|ء عبــــد |لن| محمد خليل بــــرك|تـــ697676 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه محمد |لسيد ر| |266529
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|طف لط |لجبــــ|373|79
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر مدحتـــ شو زيد|ن6935|4
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر ع |م محمد ع|9|264
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــسينه ي| صل|ح قوره|27698
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد طه بــــيو |حمد446468
ي|م موريس لويس بــــطرس342|63 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نشيم|ء طه محمد |حمد خليل245498
7826o3يم ص ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد |لعزيز |بــــر|

طبــــ |لفيومحن|ن تـــوبــــه ك|مل طلبــــ86456
232o74ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد محمود محمد |سم|عيل |لقري
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريه|م مه|بــــ ي محمد753948
ه حم|ده يوسف ع |53538| رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخ|لد محمد عمر محمد خليفه427462
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنه | عبــــد|لحكيم محمد سيد |حمد ش26||43
يم ن255346 رهسم|ء خ|لد |حمد عبــــد |لغ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حسن |حمد محمد |حمد59||84
نوعيتـــ |لزق|زيقد | س|لم |لسيد عبــــد |لحميد778354
34o|5||طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل|م حمد|ن ح|مد محمد
يم ع |ن |غنيم سليم|768724 تـــربــــيتـــ |لعريشبــــر|
759o|8 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن فؤ|د مصط
5|93o6تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــدور حسن محمود محمد
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تـــج|ره |سيوطمصط عيد رمض|ن رف| حسن47565
|647o|علوم ري|ضتـــ حلو|نحسن فتـــ يوسف ع
33o879طبــــ بــــنه|رو|ن مدحتـــ محمود محمد

تـــمريض |لفيوم ل|ء محسن عبــــد |للطيف عبــــيد|86444
ره|ن |حمد كم|ل س| سيد |حمد|4||6| د|بــــ |لق|

ندستـــ |ل|سكندريهحمد كم|ل |حمد مو |بــــو ستـــ |529625
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | |بــــوبــــكر مصط بــــشتـــه257255

69o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند |حمد محمد عبــــد|لعظيم
632o82د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــه |حمد عمر مسلم ن|دى
|5o298ف محمد فتـــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن جم|ل فتـــ عبــــد| ز|526487
زر|عه مشتـــهرمحمد محمود عبــــد |لحكيم تـــوفيق38236|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه ك|رم |لسيد عبــــد |لسل|م|44|42
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد رض| مسعود |لص|وى|437|6|
62872o|طبــــ |لزق|زيقف ع محمد عبــــد |لق|در
د|بــــ ع شمس|لسيد عبــــد|لجليل عبــــد|لمنعم عبــــد|لجليل|29|34
64o7o|تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن نبــــيل محمد |لسبــــ| رمض

|694oرهيوسف صل|ح ف|يز ه|شم تـــج|ره |لق|
23349oش|م محمد فريد محمود رتـــ|رقيه  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4334|o طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد| |يه|بــــ عبــــد| محمد عبــــد|لغ ع
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه مح عبــــدربــــه عون ||24864
76677oمعهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد ي ص|لح حسن |لقص|ص
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه محمد ن ي|س |835|5|
ندستـــ |سيوطيوسف محمد مصط محمود من25227|

حقوق |سيوطن|در عم|د مهدي ص|لح939|3
تـــي5|4365 زر|عه كفر |لشيخمحمد فتـــ عبــــد|لسل|م محمد |لن
يم628844 د|بــــ |لزق|زيق|سل |حمد |لسيد |بــــر|
وف|تـــحمد وليد فه سليم|ن|45525| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
عل|ج طبــــي قن|ج|نيتـــ فرج مو عبــــيد863366
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس حسن ع33|8|3

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسعزيزه ن|دي عبــــد|لكريم محمد9|486
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد سعد عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد||63385

تـــج|ره سوه|جف|طمه |حمد كم|ل محمد طلبــــ44595
علوم ري|ضتـــ حلو|نجورج صفوتـــ حبــــيبــــ سف بــــسط|8473||
يف تـــوفيق عبــــد |لسميع5|425| صيدله ع شمسف|طمه 
4o||35|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد ع|صم محمد محمد ز|يد
349o5|رتـــ|ندي |حمد ع كم|ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهف|طمه عبــــد |لمنعم سليم|ن ع 755767
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف حمدى |حمد محمد56678|
6|92o3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد محمد |لسيد |حمد حس
8974o8  حقوق سوه|جنوره|ن ن| ك|مل مه|ود

Page 689 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

لس جرجس ص|لح قدوس7252|8 |د|بــــ |لم |ك
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمود شلق| سبــــع ري|ض  884255
2|6o34 ره|ن|دين عل|ء محمد عبــــد |لرحيم نص د|بــــ |لق|
437o5oتـــج|ره كفر |لشيخشيم|ء ع|دل مصط محمد ليمونه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء بــــهجتـــ فرم|وى جودتـــ|343387
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد ه| ج|د حسن|693664
6962o3|ثــــ|ر د |ط|منيه بــــكر ج|بــــر بــــكر

رهحمد عبــــد | عبــــد |لحميد محمد|22625 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسمه محمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح675773
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم مصط محمد فتـــ محمود حم|د74|257
439oo3 يم عبــــد |لعزيز بــــسيو علوم كفر |لشيخعبــــد |لعزيز |بــــر|
6|oo25طبــــ بــــيطرى بــــنه|رن| محمد مجدى عبــــد|لفتـــ|ح حج|بــــ

6|oooتـــج|ره بــــ سويفمحمد سعيد حس عويس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد|لرحمن ع|طف محمد محمد دومه585|26
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم | |نصف نجيبــــ خليله 3487|9
زر|عه |لزق|زيقسل|م ممدوح عبــــد |لحميد محمد |بــــر6|7796
44o723|يم |لسيد |لرف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ح ح|مد |بــــر|
د مصط |لنوه46|247 د مصط مج| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مج|
483o96 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|رتـــ خ|لد محمد عبــــد |للطيف |لبــــرقو
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن س| عبــــد|لرحمن محمد عبــــد348878
44o98|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| رشدى مر |بــــر|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طس|ره سم محمد سعد حسن3|6234
3348o4|تـــج|ره بــــنه|يتـــ ه| |حمد محمد |لسيد
78265oيم |سم يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسثــــري| |بــــر|
823o86لسن |لم |شيم|ء عبــــد|لل|ه حس عبــــد|لل|ه|
فنون جميله فنون |لم |نوره|ن جم|ل سيد عبــــد|لرحمن858977
ه |لسيد محمد محمود776476 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن
89||o8 ر|ء |حمد منصور محمد تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه |لز
رهنوره|ن خ|لد ع محمد ع س|لم56|242 صيدله |لق|

ر عزبــــ74993 ره|ع|دل م|جدي عبــــد |لظ| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومس|ره محمد |حمد عبــــد |لسل|م65367

كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطجه|د |حمد عبــــد|لرحمن ص|دق878776
تـــج|ره بــــ سويفح|زم |حمد ربــــيع رضو|ن59885

وف|تـــمحمد |لسيد عبــــد|لغ عبــــد|لرحمن محمد487645 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
رى|439378 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمل محمود |حمد |لجو
77o73| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء وليد محمد محمد عبــــد|لعزيز |لقو
7o4oo3 |علوم |لزق|زيقف|تـــن |حمد محمد |حمد ش
حقوق |لمنصورهيمن محمد محمد د|ود |لجرف|5675|4
483|5o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــر|ر فوزي محمد ج|د |لحق محمد
3576|o|تـــج|ره بــــنه|سم|ء ع|دل |لسيد ع يوسف
ره|روج | سم سعيد بــــش|ى54986| د|بــــ |لق|
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3o446|ره|بــــتـــه|ل سعيد سيد عبــــد |للطيف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمتـــى عفتـــ مل|ك فرج | ع|زر74|494
43955oد|بــــ كفر |لشيخ|س|ره رض| بــــدير محمود شنح
49o4|4ف عبــــد |لمقصود حف رشو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنشوي |
تـــج|ره |لزق|زيقنسمه |لسيد محمد محمد632659
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره محمد |لصغ عبــــد|لعزيز عبــــد839788
84442oر|ء عرف|تـــ |حمد ص|لح حقوق |سو|نف|طمه |لز
|د|بــــ بــــنه|زي|د حمدى عبــــد|لمنعم محمد ع328378
تـــج|ره ع شمسمصط |حمد محمد | |س4324|3
7oo5o9علوم |لمنصورهد | |حمد يوسف محمد
حقوق ع شمسص|بــــر عبــــد|لمعز فه |يوبــــ|485|3
صيدله |ل|سكندريهل|ء ج|د |سم|عيل ع حج|ج|437772
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدين| يوسف |لسيد |لسيد829543
تـــج|ره |لمنصورهمجد |لسعيد محمد حج|زى|24|694
7853o4| حقوق |لزق|زيقحمد بــــل|ل عبــــد |لر|زق ع
تـــ محمود محمد حسن|354267 تـــج|ره ع شمسم
حقوق |ل|سكندريهزي|د محمود |لسيد محمود |لطيبــــى826|42
ل|ل محمد شح|تـــه5|8252 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد 
63o|98تـــج|ره |لزق|زيقزي|د سعيد |له|دى ح|مد
697o|3 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود ع|صم حس مصط |لزل
|2ooo9م تـــج|ره ع شمسمونيك| سم ميخ|ئيل سيد
6o6255تـــج|ره |لمنصورهمحمد مجدى عبــــد |لع|ل صديق
6o5264تـــج|ره طنط|وق |حمد محمد محمد |لص|يغ
633o45|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن ربــــيع |لسيد مسلم
علوم ج|معتـــ د |طمروه |سعد |لمتـــو محمد |لمو| 688425
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ ع|طف عبــــد|لحميد خ 7238|3
زر|عه |لزق|زيقدين| تـــه| ك|مل تـــه| عبــــد |لحميد 774628
4o96o8ر|ء محمود محمد |لبــــلتـــ نوعيتـــ طنط|ف|طمه |لز
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسلوى شح|تـــه رمض|ن محمد محمد354347
صيدله ع شمسمحمد |مجد عبــــد|لغف|ر |لسيد344589
حقوق |سيوط ندرو ولسن فه قري|قوص|898549
ه |حمد محمد عز |لدين عبــــد |لغ 685897 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهم
499o22تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء محمد نج|ح محمد |لحد|د
622|2o|يم |لنج|ر تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه فوزى إبــــر|
تـــج|ره |سيوط ل|ء عبــــد|لرؤوف عبــــد|لل|ه خ|لد|5|8835
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ مجدى فتـــ عبــــد|له|دى258774
7782o6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد | |حمد
352o38ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سل|متـــ عبــــد|لخ|لق سيد
766849| كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشف محمد ع|بــــد س|لم عبــــد |
236o4|يم عبــــد|لجيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حن|ن محمد |بــــر|
49o636تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن جم|ل عبــــد |لبــــ|رى محمود نور
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لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نتـــ| |س|مه نجيبــــ يوحن|3442|3
ره |ر ع|طف عبــــد |لمسيح بــــخيتـــ22244| تـــج|ره |لق|

ى ع عبــــد |لفتـــ|ح|236|6 صيدله بــــ سويفحمد خ
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد مصط عبــــد |لر| سيد|699863
69464oى طبــــ |لمنصورهشيم|ء نو|ر نو|ر محمد |لع
9o887| علوم ري|ضتـــ سوه|جعبــــد|ل|خر ممدوح عبــــد|لل|ه |حمد
حقوق ع شمسحمد محمد |حمد عبــــد|لر|زق|342696
272o42 طبــــ |سن|ن طنط|خلود عبــــد|لرحمن محروس عبــــد |لرحمن
4o3522تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن عل|ء |لدين |لسيد حس|ن
22o884طبــــ ع شمسوق |حمد زكري| |م |لحكيم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء مح |لدين عبــــد |لعظيم فرح|تـــ394||7
4957o7تـــج|ره دمنهورط|رق ي عبــــد| محمد عبــــد|لل|ه
77o636تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديرضوى خ|لد ك|مل عبــــد|لمع
8995o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحن|ن عبــــد|لفتـــ|ح ع سل|مه
6o52o9تـــج|ره |لمنصورهرن| جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح |ألصور
9o738o|د|بــــ سوه|ج| حمد عبــــد|لعليم |حمد محمد
2595|9| ف عبــــد|لسل|م بــــيو طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|تـــ |
22o324|ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف صل|ح |لدين محمد محمد س معهد ع| كندي تـــكنولو | 
25o957تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن مجدى ص|لح شعبــــ|ن
معهد ف ص |ل|سكندريهد| | رض| محمود عبــــد|9847|5
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه محمد ك|مل جزر بــــدوى457|27
ره|تـــ سيف |لدين عبــــد |لرحمن سعيد44|58| ثــــ|ر |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطد |نه فو|ز ثــــ|بــــتـــ مجلع  7466|9
7632o7|تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه |لسعيد جوده محمد ثــــروتـــ
69o445تـــج|ره |لمنصورهمن|ر فريد محمد |سم|عيل عبــــد ربــــه
نوعيتـــ |سيوطنجوى جم|ل محمود ع 843|89
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد مجدى محمد |حمد محمود|688373
ندستـــ |لم |محمد رجبــــ فؤ|د مرزوق محمد526977
يم6|4456 رهصل|ح عزتـــ |لسيد ج|د إبــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم حم786246 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعظيم |بــــر|
875o|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه محمد |حمد عبــــد|لرءوف
نوعيتـــ |لم |شيم|ء جميل حيدر عبــــد|لرسول3655|8
زر|عه ع شمسحن محمد |حمد ح|مد372753
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد عزوز عبــــد |لق|در47663|
5|9o76تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــ عل|ء |لدين حسن محمد  |ره
|363|oى محمود محمد محمود |لقص|ص كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسك
ر حسن عبــــد|لر|زق252398 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره م|
3576o4|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمود سعيد ف|روق عبــــد
7|o66oنوعيتـــ فنيه |لمنصورهمنيه محمد عبــــد |لحميد محمد |لمتـــو
يم |لسيد526|75 ف محمد |بــــر| رهمؤمن | طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |م |يه|بــــ عبــــد |لرحمن |لع|جز682443
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5o853|تـــج|ره |ل|سكندريهح|تـــم فرج |حمد ج|بــــر حر|ز
كليتـــ طبــــ أسو|نغدي محمد خليل ج|د69|826
د|بــــ |سيوط|ط|رق محمد |لسعيد كم|ل محمد 5|8755
6o6|35رهأحمد محمد فتـــ عبــــد |لجيد عطيه صيدله |لق|
7o64|3ن| شعبــــ|ن محمد عطيه عثــــم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م

رهسهيله رمض|ن حسن حسن 35223 حقوق |لق|
رهحمد عبــــد | يعقوبــــ |حمد |لصي |8|79|7 طبــــ بــــيطرى |لق|
87525o طبــــ |سيوطف|دى مدحتـــ موريس مرقس
7oo2o5علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد |لوه|بــــ |سم|عيل يوسف حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد كرم صبــــ س|لم|ن و|دى78|338
32874o|وف|حمد فوزى محمد محمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمود متـــو نجيبــــ عبــــده767237
7o6|69|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمنيه شو محمود |لسيد ع|مر
معهد ف ص ري|ضه |سو|نعمر عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لح|رثــــ ع 845683
ر |لتـــ|بــــ |لنعن8898|6 ر|ء م| معهد ف ص بــــور سعيدف|طمه |لز
د|بــــ سوه|ج| حمد سويلم حسن محمد|2983|9
||9o5o ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم س| |حمد فرج |لبــــسيو
6o397تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|ده مجدى عويس |حمد

48o96|تـــ جم|ل فتـــ ق|سم سلط|ن |بــــر حقوق |ل|سكندريهم
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|نوره|ن مصط يوسف |حمد826295
7||o|9|زر|عه |لمنصوره|ء كم|ل |لش|ف |لقعق|ع رف
325738| د|بــــ ع شمس|سم|ء صل|ح |لدين حس|ن مدبــــو
26|3o4 |فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه محمود عبــــد|لعظيم ش
4o8837ف محمود |حمد |لن|دى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسنتـــ |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء عبــــد|لحليم |حمد ج|د37|865
|2329oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر مجدى مصط عبــــد |لق|در
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم محمد |لسيد عبــــد |لش| مظ|ل439283
497o3o| حقوق طنط|ين|س محمد ز |لقوي
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمه سيد فتـــ عبــــد |لمع228|76
5|5|o5د|بــــ دمنهور|م خ|لد محمد عبــــد|لجو|د
علوم ري|ضتـــ حلو|نمن|ر محمود سيد عبــــد|لمقصود6|2452
75227oطبــــ |لزق|زيقدين| صبــــ جميل و|صف نخنوخ
7796|o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع|طف محمد محمد
ه ي| محمود رزق|779984 طبــــ |لزق|زيقم
ره|مروه ط|رق مصط محمد س|لم65|233 د|بــــ |لق|

د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن |يمن طلعتـــ |حمد7|764
43879o|يم محمد رمض يم محمد |بــــر| رهبــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
4o6477تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــلبــــ عبــــد |لعزيز سعد عبــــد |لعزيز |بــــو
ره|حن خ|لد محمد محمود ع69|224 د|بــــ |لق|
34|44oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مصط شعبــــ|ن محمد |لجندي
42485oعلوم طنط|ح|زم علو| محمد علو| جمعه

Page 693 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره بــــور سعيديوسف مختـــ|ر مختـــ|ر محمد |بــــوشهده5279|6
782|o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ي| ص|لح |لبــــل| حس
يم |لشيوى|696922 ف عطيه |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره دم |
رهرحمه محمد |م|م طه |لخو8385|2 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمروتـــ مجدي عبــــد|لسل|م |سم|عيل354658
|2584oف محمد ز ع نجم تـــج|ره ع شمسخلود |
رهنور ع سعيد مصط حسن 24477| تـــج|ره |لق|

رهزي|د |حمد |لسيد عبــــد |لحفيظ3|329 تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ محمود محمد ع حس حموده|68422
معهد ف ص بــــنه|ش|م قدرى |حمد عقيله255739
كليتـــ حقوق |لم |محمد ص|لح ر| عثــــم|ن854873
75o527ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد جم|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رجريتـــ من رزق خلف335469
6o85o|د|بــــ طنط|نوره|ن محمد محمد |لحد|د|
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن حمدى تـــوفيق |لسيد|9|6992
تـــج|ره سوه|جمحمود عصمتـــ محمد جم|ل |لدين عبــــد895532
8|44o3صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد محمد حم|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زينبــــ |يمن عبــــد|لحميد |سم|عيل حم267449
6o4o5o|صيدله |لمنصورهحمد محمد حمدى محمد |بــــو عمو
44o36|تـــمريض كفر |لشيخروحيه عبــــد|لغف|ر محمد سعد

57o47د|بــــ بــــ سويف|عن|ي|تـــ مختـــ|ر محمود محمد
766o|2 يم |لبــــسيو علوم بــــورسعيديه مجدى ف|روق |بــــر|
64o737تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لق|در عط| ج|د
62264o|يم رزق يم محبــــ |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ مل |بــــر|
43o3|4 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفريم وليد |لسعيد |لشوربــــ

57oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|زينبــــ فتـــ ع عبــــد |لجو|د
3||o8| |د|بــــ حلو|ن|سل حس رشدى كيل
8o8268| تـــج|ره بــــ سويفم|ري| مكرم مل|ك م
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر جم|ل عبــــد |لعزيز سليم محمد||7828
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنبــــيلتـــ محمد ع|بــــدين حس 359657
ى624476 طبــــ |لمنصورهمريم |يه|بــــ فتـــ ربــــيع |لخ
68o5o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن حسن |حمد محمد ج|د |لكريم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــدين| |حمد عبــــد |لرشيد ج|د دي|بــــ247898
يم |لسيد عبــــد426945 يم |لسيد إبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأيتـــ إبــــر|
6o|93oتـــج|ره طنط|رو|ن |سم|عيل عبــــد|لرؤف معجوز
ر|ن683529 صيدله |لمنصورهنوره|ن شو فتـــوح عل|م ز
ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف محمود عمر|ن عمر|ن7|276| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد جم|ل محمد عي ن|35285|

42o62يم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمود |لسيد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نلحسي عر|بــــى حس |بــــوط|لبــــ|44955
2473oرهسم|ء |بــــو |لعز|يم محمد عبــــد |لقوي تـــج|ره |لق|
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25o|33ش|م محمد |لبــــيط|ر تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه 
تـــج|ره سوه|جسليم|ن ع سليم|ن |لسم|ن 2927|9
ول| |كر|م ري|ض مسعد823356 علوم بــــورسعيدم
تـــج|ره ع شمسيوسف |يمن عبــــد|لنبــــي عبــــد|لرؤف352857
287864| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صديق محمد |لخو
تـــج|ره |ل|سكندريهع محمد ع محمد طعيمه539635
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم محمد |لسيد |لعربــــى |لسعيدغ3258|7
7532o||تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكرم ع محمد عطوه
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد محمود ح|مد مسعود محمد||99|54
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م |سم|عيل محمد إسم|عيل96|756
7oo5oo|رتـــ|يه |لسيد فرج ك|مل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
26o386|نوعيتـــ |شمونيه محمد عبــــد|لحكيم محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينرم خلف | عبــــد|لحميد حس 862654

6|4oo|يف كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م شعبــــ|ن حس 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد عبــــد |لغ بــــدوى629898
فنون جميله فنون |لم |س|ندي كم|ل وديع فلسط 838663
علوم طنط|سم|ء عبــــد |لفضيل جويدتـــ ز|يد مو||57|5
كليتـــ حقوق |لم |مروه صل|ح |م محمد2|98|8
2466o3|م محمد فوزى جم|ل |لدين |لسيد ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــد
يع حس ||78378 طبــــ |لزق|زيقيه|بــــ |حمد |بــــو 
4948o8|  |حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد زكري| عبــــد |لم|لك زكري
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف ندرو جم|ل فوزى ص|لح|699|89
4428o6|ف عص|م |لسيد |لمندوه |لمنط كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــر
يم238932 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفد | عل|ء|لدين ذكري| محمد |بــــر|
23667oرهرن| ع|دل نجيبــــ ه|بــــيل طبــــ |لق|
83425oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود سيد مبــــ|رك محمود
رهنس فريد محمد فريد||2867| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمل ع|طف عبــــد|لحليم |سم|عيل |لمهدى|973|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسعيد محمد ع جمعه|63473
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لرحمن صديق فرغ |29566|
6o438oندستـــ |لمنصورهمصط خ|لد محمد محمد |لده|ن
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محمد عبــــد|لق|در247749
49o599يم عبــــد |لحليم ر|شد ه |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م
ه محمد حسن محمد |لنج|ر5769|4 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسأم
4|||7o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمتـــ |س|متـــ مو محمد دسو
|522o4ين ن| عن| ه|شم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن
صيدلتـــ سوه|جي|ر| محمد عبــــ|س عبــــد|لغ 5|8964

د|بــــ |لفيوم|ريه|م |حمد محمد محمد66423
معهد ف تـــمريض |سيوط  سل|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لتـــو|بــــ حس 4|8864
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|ره |حمد محمود |حمد993||7
6o844|د|بــــ |لمنصوره|مريم يح يونس حسن
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|2o75o |ندستـــ حلو|ن |ر ع|طف مصيل |لعزبــــ |لرف
6o33|3ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسيوسف محمد عبــــد |لفتـــ|ح حمد
7oo965ف ح|مد عط| عبــــد |لحميد تـــج|ره |لمنصورهحسن|ء |
8297o2علوم |لعريشحسن|ء |حمد محمد محمد|حمد
تـــج|ره طنط|محمد |س|مه عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز 686638
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن محمد رضو|ن حس |5633|8
62o786 معهد ف ص بــــور سعيديح حمد|ن |لفض| |لفض| ع
43o878 يم محمد |لملي تـــربــــيتـــ طنط|سم|ح مصط |بــــر|
6o35o4 د محمد خ |د|بــــ طنط|ف|رس مج|

2o252رهمحمد عمر محمد |نور حقوق |لق|
جيوس|928|| ر ع|يد  ندستـــ ع شمسديفيد بــــ|
4|67o3يد تـــر|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| عبــــد| أحمد |بــــو|ل
8995o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحن|ن نف|دى عبــــد|لمع شبــــيبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن ع|دل محمد عبــــد |لرحمن28827|
تـــج|ره بــــور سعيدخلود عطيتـــ محمد كيو|ن7776|6
26528oعلوم بــــنه|عبــــد|لخ|لق فوزى عبــــد|لخ|لق سعد
7668o3ى سعيد حسن عبــــد|لمقصود تـــمريض  |إلسم|عيليتـــي
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نكريم مدحتـــ محمد ممدوح سيد عبــــد |لعليم233727

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمه خ|لد حسن محمد585|5
7557o4|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  عم|ر ن| محمد ن
7663o8يف حس شعبــــ|ن محمد ندستـــ بــــور سعيدندى 
يم شبــــل |لخو 626||5 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرض| محمد |بــــر|
8989o3 تـــمريض سوه|ج رحمه عبــــد|لرحمن محمد حس

49o94|ر|ن عبــــد |لمنعم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد جم|ل ز
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ صف| ذ صف| ز يعقوبــــ683598
يم24265| لسن ع شمس|ي|سم عمرو صبــــرى |بــــر|
رهرن| حس|م |لدين محمد |حمد |لسيد5666|| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفكم|ل محمد كم|ل عبــــد |لعزيز57587

85||4o|ه عبــــد|لمنعم حسن فز|ري تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدم
6o6952|تـــج|ره سوه|جمؤمن محمد |لششتـــ|وى |لرف
ف محمد عبــــد|لعزيزعبــــد|48473 د|بــــ |ل|سكندريه|نور|لدين |
ر عبــــد | |حمد774442 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد ط|
43o245|تـــج|ره طنط|يم|ن محمود عبــــد |لسل|م شكل
4496o5| يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد صل|ح عبــــد |لمغ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رتـــ | ع|طف نص فهيم823324
5ooo85د|بــــ دمنهور|محمود سعد منصور ع|بــــدين ح|مد

رهفرحه |حمد سيد قر 45969 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود |لسيد|حمد ع|4539
44o97يم رهسعيد |حمد سعيد |بــــر| تـــج|ره |لق|

يم عز|394|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء عبــــد |لع| ع |بــــر|
ف حس محمد عبــــد| عل634767 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|كريم |
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2|33o3تـــج|ره ع شمسي|ر| حس|م |لدين محمد فرج
يم عبــــد ربــــه762778 بــــي إبــــر| يم |ل وف|تـــحمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نرفيده صل|ح محمود |حمد229343
طبــــ |ل|سكندريهيم|ن محمود |لسيد شلبــــي|8424|5
76oo|7|لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حل|م رجبــــ محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد| | |لسيد محمد أحمد سليم|ن999|64
يم |لسيد بــــكر|499699 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء |بــــر|
ف تـــوفيق فه5426|| صيدله حلو|نكريستـــ | |
تـــمريض |لزق|زيق دين| ع محمد ع عمر637989

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد جم|ل ج|بــــ | حسن|5947
تـــج|ره طنط|م ن| عد حس ع2632|4
صيدله بــــ سويفول|ء محمد حس|ن عبــــد|لمنعم2423|8
4o5832يم محمد حسن نص|ر |ء |بــــر| حقوق |ل|سكندريهإ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد صبــــرى حسن مصط 73|626
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأحمد حس|م |لدين محمد عبــــد |لجو|525864
7o|3|9ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لسل|م عبــــد | عبــــد |له
6o6234طبــــ طنط|محمد حمد | |بــــو |لفتـــوح عمر

رتـــ ي|سم محمد معوض محمد42222 تـــمريض |لق|
7o9696|وف|تـــ|ف سيد عبــــد |لمنعم مصط محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد |حمد |لنج|ر||26782
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن مصط محمد ف|يد عي ||43783
9oo75| تـــج|ره سوه|ججه|د ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمود
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم وجيه محروس محمد98|499
د|بــــ |لمنصوره|محمد حسن |لسيد عبــــد |لبــــ|سط محمد679938
3385o|ر محمد عبــــد|لفتـــ|ح حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى ط|
ف محمد عفي 62955| فنون جميله فنون حلو|نسميه |

7392oتـــمريض |لفيوم يوسف عبــــد |لمنعم محمود عبــــد |لكريم
تـــ|حمد محمد طه محمود ك|مل||52923 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
32995oطبــــ ع شمسه|يدى محمد عبــــد|لنعيم ج|د ع حم
8o|894تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ف|دي عبــــد| نسيم  |د
|55oo8| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسندس حمدى سعد عبــــد
تـــج|ره دمنهوررو|ن |لسيد محمد |لسيد جوده5864|5
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد مغ|ورى محمد ع بــــدوي|438562
7745o| خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند| | عص|م ع ع ل|ش
84o927يم عبــــدربــــه طه معهد ف ص |سو|نشيم|ء |بــــر|
356o63يم حسن تـــج|ره ع شمسسه|م س| |لسيد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهسم|ء |لسيد عبــــ|س سلم|ن حس 476255
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عم|د فرج حم|د4|2659
يم بــــط|لس|883595 يم عط| |بــــر| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط بــــر|

5o383علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمود قر ص|بــــر حميدتـــ
ندستـــ ع شمسط|رق محمود نجيبــــ عم|ره323379
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8o6327|د|بــــ |لم |سل|م حمد|ن خليفه يوسف|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل|م حمدي سعد شمروخ|827368
25222o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء ربــــيع |سم|عيل |لشنشورى
2634o6د|بــــ طنط|ف|طمه |حمد شبــــل عبــــد|لجليل|
52o875تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم طه ع حسن شبــــيبــــ
يم مصط عطيه5|6847 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ من|ر |بــــر|
|474o|رهمحمد حس|م |لدين عبــــد |لحميد مسلم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |سيوطمصط محمود عوض | محمد7324|8
8o8655تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لعزيز خ|لد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لحميد حس 9737|4
د|بــــ دمنهور||ء ع محمد |بــــويوسف|497975
|2645oره|صف| خ|لد عبــــد |لسل|م ع د|بــــ |لق|
8o8628 يكل حل ع علوم |لم |حس 

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديمن مسعد محمد سليم|46947
زر|عه طنط|نس ن|جح ع محمد بــــ|غوتـــ|872||5
6o55|5يم محمود |لسبــــ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | |كرم |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين سيد حسن حس 5926|2
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره ن|جح فرج عبــــد|لسيد3|8332
77o439كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــ|سل عل|ء من عبــــد|لحليم |لعجرودى
26o637كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسد| | حمدى رمض|ن محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم| حمدى محمد عزبــــ||5843
بــــي |لحلو||6947 بــــي |ل طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر ع|طف |ل
8o494|تـــمريض |لم | ل |ء ممدوح فتـــ عبــــد|لعزيز
رهدين| ع|دل جرجس بــــخيتـــ2|395| تـــج|ره |لق|
ف محمد ربــــيع بــــيو634459 تـــج|ره |لزق|زيقحمدى |

ى|838| رهف|طمه |حمد عبــــد| محمد |لم حقوق |لق|
7623o5تـــمريض بــــور سعيد عبــــده محمد سعد محمد نقودى
6o72ooندستـــ كفر |لشيخعبــــد|ل عليوه عبــــد|ل د|ود
9o7468 تـــج|ره سوه|جعزبــــ حمدى رجبــــ عبــــد|لح|فظ
446|o7 ش|م عبــــد |له|دى |لسيد عبــــد ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد 
4988o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنور|ن سعيد علو| |لغزو
رتـــ |لجديدتـــ|حمد محمد حسن محمد |لخو |55|29| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
صيدله طنط|سم|ء رض| حسن درويش|428279
779|35| تـــج|ره بــــنه|حمد ع عبــــد |لرحمن ع ج|بــــ |
7o7898|ه ع |لسعيد ع |بــــو |لعط تـــمريض |لمنصورتـــ |م
رهنوره|ن |س|مه محمود محمود جبــــر سليم233283 حقوق |لق|

فنون جميله فنون حلو|نرضوى عبــــد |لبــــر عفي عبــــد |لبــــر93|22
زر|عه |لمنصورهم | مل|ك منصور بــــش|ره عبــــده395|68
7o32|6زر|عه |لزق|زيقحمد |لسعيد |حمد ن منصور |بــــوليصتـــ
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمصط ع بــــسيو رميح5|2563
782||2| معهد ف ص |لزق|زيقحمد فتـــ |لسيد عبــــد|
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معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد محسن ع |لسيد ع |642437
صيدله |لمنصورهدير رض| محمد عبــــ|س698257
حقوق |ل|سكندريهيم|ن محمد محمود |لنج|ر|483729
4274o6طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عبــــد| محمود عبــــد|لحميد |بــــر
26o476|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يم|ن وحيد |لسيد معوض

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عيد |م|م محمد68957
د|بــــ |لمنصوره|حمد عنتـــر معوض عز|م|695765

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده ح|زم |حمد محمد|857|
يم632263 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|لميس عص|م محمد |حمد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دى رمض|ن عبــــد|لعزيز |لسيد356965

892o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسند عبــــد | ع |م سليم|ن
تـــربــــيتـــ |لم |سن|ء رمض|ن محمد عمر7582|8
تـــج|ره بــــور سعيدن| محمد عبــــد |لحليم حسن |لمحل494|75
24ooo8|لسن ع شمس|معتـــز عبــــد|لفتـــ|ح ص|لح محمد |بــــر

حقوق |لفيومسل|م خ|لد صل عبــــد |لتـــو|بــــ|3|638
3|653oف محفوظ محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|وق |
6oo64|يم محمود عو|ض تـــج|ره طنط|ع|دل شكرى |بــــر|
224oooإعل|م بــــ سويفمنه | خ|لد محمد محمود شبــــ|نه
9o2443 يم ع معهد ف ص سوه|جعبــــد|لعزيز ع |بــــر|
يم |بــــوحليمتـــ6|6942 طبــــ |لمنصورهحمزه محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقف محمد عبــــد |لحميد |لعر| |785854
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسليم|ن محمد سليم|ن عم|ره267929
496|o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رحمتـــ ع محمد خليفتـــ
4|434oتـــربــــيتـــ طنط|ندى نبــــيل |لسيد |لشيخ
7o4843طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر س|مح س| |حمد حج|زى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد  |ء سيد عبــــد |لو|حد|4449|
لسن ع شمس||ء فيصل عبــــد|لحميد محمد حندوق493|35
ف ح|فظ عمر|328|2 رهمنه | حقوق |لق|
4245o8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|ريو مجدى زكري| سلط|ن ش|روبــــيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهبــــر|ر م|لك حميده سل|مه|756233
875oo8|تـــربــــيتـــ |سيوط ل|ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لع|ل محمد
يم عبــــد |لع|ل|64734| ه صبــــري |بــــر| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
27o|3|| طبــــ ع شمسحمد رمض|ن ع ع |بــــو|لخ
رهمنه س|مح |لمعد|وي محمد239586 زر|عه |لق|
8|349o|لسن |لم |/ري|ضتـــ|م | عط| يوسف حن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندرو عم|د عبــــد|لشهيد رزق|457|32
رهف|طمه رض| رضو|ن |لبــــش|25293 صيدله |لق|
رتـــ|سل مهدى محمد |لبــــص|ل2|2529 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
45||o8يم عبــــد|لبــــ|سط عبــــ يم خ|لد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشبــــر| معهد ع| 
ره|سلوى |س|مه سيد طه|5987| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|دع|ء مصط محمد شح|تـــه رجبــــ428577
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وف|تـــ|عمر محمود عبــــد|لمجيد |حمد 897352 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  غ|ده رجبــــ محمد يونس87|522
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسوس|م سعيد |حمد |لد 769866
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدلبــــ عمرو عبــــد |لمجيد منصور356|75
رهمحمد صبــــ حمدى محمد352837 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــ جمعه حسن |ل |د|6563|5 تـــج|ره دمنهورم
3|342o|تـــج|ره بــــنه|حمد ي| محسن محمود
7o96|3ف |لسيد عبــــد |لحميد |لحديدى زر|عه |لمنصورهعزه |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيتـــ |يمن عبــــد |لعظيم |حمد عمر|489468
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود خ|لد شعبــــ|ن محمود55556|
ه سم محمود عبــــد|لعزيز|4|2665 |د|بــــ بــــنه|م
4o6352 د|بــــ |ل|سكندريه|خلود مه|بــــ |لدين محمد |حمد |لتـــر
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم حسن حمد|ن محمد حس |3939|
ى29|693 ى محمد |لع علوم |لمنصورهلميس|ء مجدى |لع
7o2343 د|بــــ |لزق|زيق|ه|له محمد عبــــد |ل عبــــد |لغ
تـــج|ره طنط|حمد طلعتـــ |حمد خليل|3792|4

يم عبــــد |لو|حد5786| د|بــــ حلو|ن|خلود ع|دل |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس ن| عبــــد |لمنعم مصط 65|33|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن |يمن |حمد محمد عمر639342
معهد ف ص |سم|عيليهرحمه محمد |بــــو |لفتـــوح محمد|2|756

يم رو|ش22|4|  |حه وفن|دق |لفيوممحمد سيد فه |بــــر|
775o24نوعيتـــ |لزق|زيقم|جده |لسيد محمد عبــــد|لمقصود
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |يمن محمود محمد محمد كرم39356|
6o2524د|بــــ |لمنصوره|مجدى محمد محمود |لجد|وى
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ محمد489866
7o22o6لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سلسبــــيل فتـــ |حمد خط|بــــ محمد |سم
ف3245|7 د|بــــ |لمنصوره|م محمد |حمد |لوصيف 
ه |حمد |لسيد عبــــد |لكريم|63|643 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
ر9|38|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ ع|طف ن| عبــــد|لظ|
|6|85oحقوق ع شمسف|تـــن |حمد محمود صديق |لمنش|وى
معهد ف ص بــــ سويفسمر ع|دل فتـــ محمد853234
3|8o52د|بــــ حلو|ن|محمود رض| محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم محمد عبــــد|لفتـــ|ح معجوز8273|4
676238| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيه ز ز محمد نعمه |
3528o5ف عبــــد|لعزيز |لسيد حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عمر |
علوم |لعريش/ري|ضتـــسل محمود عبــــد |للطيف عطوتـــ62|46|
|45o85 ف عبــــد |لحميد محمد|لري ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسنور|ن |
حقوق |لزق|زيقحربــــ محمد حربــــ سليم |لسيد|62|79
45o487 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع محمد عبــــد|له|دى حبــــي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عص|م سعد عبــــد|لسميع|22673

رهه|يدي |يه|بــــ مو محمد6579| تـــج|ره |لق|
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ره|م|ري|ن صمو|ئيل سعيد عزيز33579| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد رجبــــ عبــــد |له|دى عبــــد |لعليم2|4849
حقوق ع شمسحس|م محمد بــــسيو مصط 29283|
طبــــ |سيوطمحمد |يمن عبــــد|لخ|لق محمود 876663
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهوليد |حمد عبــــد |لق|در ل|ش 535583
9o6o57تـــج|ره |سيوطعمرو عبــــد|لستـــ|ر عبــــد| ع
5|o554ر |لسيد عطيتـــ عبــــد ربــــه معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد م|
ح|ن محمد |لسيد342238 حقوق بــــنه|سحر سعيد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــ عربــــى محمد |سم|عيل5|388|
642oooحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقد | ح|تـــم فتـــ عبــــد |لعزيز سليم|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | |حمد |لسيد حنورتـــ6|7592
ه رمض|ن |بــــو |لوف| محمد|425449 تـــج|ره |ل|سكندريهم
6o9o3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد | رأفتـــ محمد |بــــو |صبــــع
رهتـــ عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد صقر شعله367|35 عل|ج طبــــي |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ سعيد لبــــيبــــ شح|تـــه بــــيو264643
8o8965كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسصموئيل رشدي شفيق غبــــري|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يل|نتـــ ط|رق جميل |سكندر359696
26oo57تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | حم|ده |لسيد ع
22o777وقبــــسنتـــ |يه|بــــ نبــــيل ح|فظ ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
6o2882ف كم|ل محمد |لبــــر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط |

رهع |ء عص|م محمود محمد خط|بــــ3|333 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم |بــــو|لعن سل23|433 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ء شفيق |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــيم|ن خ|لد |لسيد عبــــد | سيد |حمد763355

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|دير عطيتـــ ص|بــــر ع696|5
رهمريم وليد محمد فكرى محمد |حمد2|2377 صيدله |لق|
7||65o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد |حمد |حمد عطيه
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طملهم عبــــد |لرحمن مصط |ل|كر|دى5763|6
3|6o47زر|عه ع شمسم|رين| كم|ل غ|يثــــ شفيق
نوعيتـــ بــــنه|سم|ء عمر |حمد عمر |حمد|339375
88|o7o معهد ف ص ري|ضه |سيوطبــــل|ل عبــــد|لحسيبــــ تـــوفيق عبــــد|لحسيبــــ
ندستـــ كفر |لشيخمحمد جم|ل |لسيد |لسيد د|ود449474

لسن ع شمس|مريم عمرو غمرى |م 8683|
يم معوض محمودعبــــد |لحميد7949|4 ه |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخمن
د|بــــ حلو|ن|مريم عل|ء عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد |لمجيد5472|2
تـــج|ره كفر |لشيخعمر |نور ف|روز مصط ع|شور54|444
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىوس|م نسيم شو محمد |لبــــل| 675756
69432oد|بــــ |لمنصوره|دى عبــــد |لحكيم |بــــو سلط|ن |لعقي
24o346رهس|ره محمد عبــــد|لش| ح|بــــوه ندستـــ |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــ|سم محمد |لبــــدرى محمد محمد ع638463
تـــج|ره ع شمس|ء صبــــري حس|ن ع |344636
يم محمد72|262 يم محمد |لسيد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
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ف فريد |نس2225|3 د|بــــ ع شمس|وق |
|589o2رهديل صل|ح حمدى |لصعيدى ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرحمه محمد عبــــد|لفتـــ|ح فوده بــــدر456265

5978|| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف ط|رق عزتـــ |حمد |لجبــــ|
يم ص|بــــر |حمد عوض9625|4 تـــج|ره كفر |لشيخحسن |بــــر|
449oo9 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ح|فظ مسعود ن |لدين |لف
92248o  | د|بــــ سوه|ج|مشيل نظ رش|د رزق
7o5443|يم م|جد محمد رش|د بــــدوى طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــر|
علوم حلو|نرحمه محمد محمود عبــــد |لوه|بــــ22926|
|566o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سل ن| حس |حمد دردير
4o579|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه حسن ع رجبــــ
يم259676 نوعيتـــ موسيقيه |شمونخلود ع محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سو|نحسن |حمد محمد |لليثــــي مهدي847283
5o5635 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن مصط |حمد مصلح حس
نوعيتـــ بــــنه|دير شعبــــ|ن محمود فوده266456
68759o|بــــي مختـــ|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد |ل
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |لع| |لسيد23288|
نوعيتـــ |لمنصورهنور| محمد |لسيد حسن |لسيد|69876
6oo674تـــج|ره طنط|مسعد خ|لد |لسيد مو |لش|م

تـــج|ره بــــ سويفعل|ء محمد خلف محمد56689
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لنبــــى|259386
6o6748يف ندستـــ |لمنصورهمحمد حسن عبــــد |لرحيم 
83o|92 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىس|ره صبــــ تـــوم|س ز
2|523oن| |ي | وس يو|قيم ره|م د|بــــ |لق|
9|oo52 علوم |سيوطحسن|ء عبــــد|لرحيم ع عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دى محمود طه ز|يد5|42|4
ن| خ|لد محمد |لتـــه| شلبــــى4255|4 |د|بــــ طنط|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط |حمد ي |لسيد333539
775336| د|بــــ |لزق|زيق|حمد ن| محمد |لحسي مو

رهف|طمتـــ عبــــد |لجو|د رجبــــ عبــــد |لرحيم43562 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء وض|ح ش|مخ فضل|48492

ف ن|دى ز 9|69|9 معهد ف ص |سيوطمريم |
يم عبــــد|لرحيم|633667 يم ع |بــــر|  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد جبــــ|رتـــ ش|مخ محمد عط| |4566|4
تـــربــــيتـــ |لعريشخلود خليل ع|يش |كريم769263
49o2|6| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيتـــ |حمد محمد |حمد ع
6|2o|8 ندستـــ بــــنه|عزه |لسيد محمد |لشح|تـــ عبــــد |لرحمن زين كليتـــ 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ |لق|سم |لسيد |حمد سعيد دي442792

رهول|ء س| عبــــد |لعزيز شلبــــى|5554 طبــــ بــــيطرى |لق|
4o8899تـــربــــيتـــ طنط|رح|بــــ محمد محمد عبــــد|ل
49o62oف ع |لسيد |لعيسوى ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وف|ء |
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44o755يم حج نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم محمد عبــــد|لنبــــى |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|جه|د سل|م |لسيد محمد خميس68|342
زر|عه دمنهورمصط محروس محمد عبــــد|لحميد فريجه6||542
33|93o يف فتـــ ع زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــرض| 
67877oد|بــــ |لمنصوره|سم|ح |لشح|تـــ |لشح|تـــ ري|ض

4696oى محمود جبــــر رهمحمود خ عل|ج طبــــي |لق|
5o454|تـــج|ره طنط|من|ر عل|ء سعد |لسيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يه يوسف عبــــد |لفتـــ|ح جبــــر قربــــه|4683|6
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر|ئد رمض|ن عبــــد ربــــتـــ عبــــد |لجو|د484399

معهد ف ص بــــ سويفرش| رمض|ن م |ر رزق سكر|ن72854
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |لسيد محمد محمود756866
7846o7|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
|2o843|رهنتـــو رأفتـــ صبــــ يون|ن تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لم |حمد محمد عبــــد|لحكيم مر|د||85788
64o638 تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لمجيد
ف ومس|حه |لمطريتـــعبــــد|لرحمن ربــــيع شعبــــ|ن محمد8272|3 ك.تـــ. ف رى و
ريدى  889523 تـــج|ره |سيوطيوسف |يمن ع 
يم|5238|8 تـــربــــيتـــ |لم |يه شح|تـــه محمد |بــــر|
حقوق طنط|نرم من موريس مرقص حن|499358
6o74o4|ندستـــ طنط|حمد مصط |لشن|وى عبــــد |لنبــــى
6|8o97 يم ي|س فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء كم|ل |بــــر|
|39o85د|بــــ حلو|ن|سل ر|غبــــ عبــــد |لمر خن| مطر
7o78oo ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|ديه نزيه شو يوسف
بــــه6478|8 معهد ف ص بــــ سويفر|ند| وليم فوزي و
يم|66225| خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحمد محمود عبــــد |لعزيز |بــــر|
|49295| يم حسن كم|ل ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
233o4|رهي|ر| |يمن محمد فتـــ حقوق |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمروتـــ س| عبــــد|لحليم حسن4||2|3 معهد |لصفوتـــ |لع| 
رتـــحمد وليد عزتـــ عبــــد |لوه|بــــ |لزي|دى|63729| علوم ري|ضتـــ |لق|
42o628تـــج|ره كفر |لشيخح|تـــم عبــــد|لبــــ|سط محمد عمر محمد
6o9696ري|ض |طف|ل |لمنصورهسندس عبــــد|للطيف محبــــ |لح|رتـــى
تـــج|ره |لمنصورهرش| عبــــد |لعزيز محمد غ|زى محمد4|6878
|2898oره|يوسف سيد عبــــد |لش| ع د|بــــ |لق|
يم857883 لس جم|ل عزيز |بــــر| ندستـــ |لم |ك

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفس|ره محمد عبــــد |لمو ع69828
5o|377تـــربــــيتـــ |سكندريتـــكريم ع ن| محمود
طبــــ حلو|نش|م جم|ل |لسيد عبــــد |لحليم خليل98|3|7
علوم ج|معتـــ د |طمنيه محمد عرفتـــ محمد عيطتـــ|6||622
35o93ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محسن يوسف |حمد

علوم ري|ضتـــ سوه|جش|دى قم جيد سعيد 875496
47973oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|أم محمد حسن إمبــــ|بــــى محمد
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6o95|5بــــ ع|دل |بــــو |لسعود محمود رزق زر|عه |لمنصورهذ
9o54o2 ين |بــــو|لوف| خليل محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جش
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن محمود |حمد محمد مر|د675797
د|بــــ |لزق|زيق|دي|ن| فؤ|د طلعتـــ محمد فؤ|د774626

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندي خليفتـــ وزير محمود59|63
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره |حمد |سم|عيل |لسيد |سم|عيل639943
68|o86تـــج|ره |لمنصورهيوسف جل|ل جل|ل محمود |حمد ورده
64|8o4تـــج|ره |لزق|زيقه|له حمدى عبــــد|لرحمن حسن
علوم |لعريشض محمد |لعبــــد سليم|ن خليل767759

رهش|م ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز34624 تـــج|ره |لق|
76||o|| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ل|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد مو
حقوق |سيوط حمد مصط عطي سيد|889822
4988ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى |يمن محمد عبــــد |لعزيز قمبــــر
ره/ري|ضتـــمر|د خميس محمد خط|بــــ464474 إعل|م |لق|
8o6578|د|بــــ |لم |نعمه |رنستـــ خليل حن|
م ربــــيع رش|د |لمنط|وي|6754|2 رهد تـــج|ره |لق|

243o5رتـــ|بــــه حسن حس |حمد عطيتـــو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
682oo9يه|ن محمود |حمد حمدى عمر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
763o||كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرقيه محمود بــــيو حسن |لمحل|وى
ره| محمد محمود فؤ|د حسن222436 د|بــــ |لق|
ف جودتـــ محمود |سم|عيل|33224 نوعيتـــ بــــنه|فريد |
35o549|يم حسن تـــج|ره بــــنه|مينتـــ محمد بــــيو |بــــر|
6o79o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س|ره مجدى ع سليم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د ط|رق سليم|ن حسن سليم|ن6336|3
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عص|م ع خ|لد|523363
تـــج|ره |سيوطمحمد ربــــيع عبــــد |لعظيم عليوتـــ|77829
34595oتـــربــــيتـــ ع شمسعمر شو |حمد محمد عطيه
6o5o56يم يوسف ه محمد سم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهن
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد مصط فوزى محمد حس|ن عميش624||7
يم |حمد |لسيد46|683 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى |س|مه |بــــر|

يم ن |لسيد69635 طبــــ |لفيومز|يد |بــــر|
طبــــ |لم |روفيده محمد عبــــد|لمنعم ك|مل5386|8

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ء عبــــد |لعليم عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |3|7|6
معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد عبــــد|لرحمن حسن محمود|893566
33o65|تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم |سل|م |م حسن
5o9553زر|عه دمنهورمحمد بــــدر جل|ل سعد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ حمدى نجيبــــ محمد محمد |ل 477|5|
8o2789ي عم|د جميل تـــ|درس |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ش
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دييم|ن خ|لد محمد در|ز|272655
معهد ف ص |لزق|زيقس|رتـــ سعيد عبــــد|لبــــديع مصط 6|6377
497o92كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدع|ء ري|ض ص|بــــر عبــــ|س خليل
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25o6o9علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله عم|د|لدين زين |لع|بــــدين شلبــــى
7o3756ره|سل رض| |لمر عثــــم|ن جريشه عل|م |لق|
علوم |ل|سكندريهنرم محمد حس |حمد عبــــد |425395
|3o95oر|ن عبــــد |لوه|بــــ حقوق ع شمسمحمود محمد ز
طبــــ بــــيطرى دمنهوررحمه ص|بــــر عبــــده |بــــو |لسعود زلط74|7|5
||773oيم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشه|بــــ محمود يح |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهحمد خ|لد محمد محمود |بــــو زيد|677467
ندستـــ |لمنصورهعبــــد | سم ع|مر |لعشم|وى245||6
ر |حمد |لعس|س|624663 تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد عطيه ط|
تـــج|ره ع شمسحمد ه| |حمد عبــــد |لعزيز|54285|
ور739|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |س|مه فرغ محمد  معهد ع| 
479|o6|ديتـــ ندستـــ |ل|سكندريهحمد رمزى مر رزق مر 
وق|ى جل|ل حسن|692|89 معهد ف ص |سيوط حمد 
42o95|يم محمد كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي|ر| |حمد محمد إبــــر|
طبــــ |لمنصورهحمد محمد مصط عبــــد |لتـــو|بــــ|55|677
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|لتـــ محمد حسي |لسيد638444
8o|782تـــج|ره بــــ سويفتـــريف | صفوتـــ فؤ|د سل|مه
89o458 يم طبــــ |سيوطمحمد عثــــم|ن محمد |بــــر|
6o8755تـــربــــيتـــ طنط|نشوى حس عبــــد |لحليم محجوبــــ
تـــج|ره بــــ سويفع |حمد |حمد عم|ره|6|3|8
علوم بــــورسعيدحل|م خ|لد عبــــد |لع|ل عبــــد|لرحيم |765995
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عبــــد| رض| فؤ|د538||3
يم محمد238472 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسندس مختـــ|ر |بــــر|
2695o4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره جم|ل حن حشيش
تـــمريض كفر |لشيخر| | عبــــد |لتـــو|بــــ محمود محمود جعو444297
78o7|6|تـــمريض |لزق|زيق سه| عبــــد |لرؤف |حمد حس تـــه
835o2o| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سل|م شحتـــو محمد عبــــد|
|6o38|وف|زي|د خ|لد عبــــد |لمنعم |لسيد |حمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لس|يس|464|5

تـــربــــيتـــ |لفيومندى ع|دل |لسيد حس 9||73
تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمد ص|لح |لسيد|787552
27o859تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــغ|ده ط|رق عبــــد|لحكيم |لدقن
ندستـــ |ل|سكندريهآل|ء ن عبــــد|لبــــديع أحمد ن37|525
ن| محمد عل|ء |لدين مدكور |بــــر|98|782 معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــم
85926o معهد ف ص بــــ سويفمحمد مصط |حمد مه
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|للطيف |255223
يم |لبــــشبــــي 624333 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمن|ر |لسيد |لسيد |بــــر|
447o53ر محمد |حمد عزبــــ محمد ندستـــ |سيوطعبــــد |لظ|
8o4|76|د|بــــ |لم |منيه مصط جل|ل رمض|ن|
حقوق طنط|عبــــد| صبــــرى فضل محمد عزوز492274
حقوق ع شمسمحمد صبــــيح محمد عبــــد|لسل|م بــــدر 72|347
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4o|3o7|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمل شعبــــ|ن ك|مل عبــــد |لمقصود
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر محمد عبــــد|لسل|م عل|م خليل222|34
8o7o77د|بــــ |لم |بــــه |نور محمد مبــــروك|
|232o5ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نشمس |لدين نبــــيل س| محمود
4o228|حقوق |ل|سكندريهم|رين| |مجد كرم رشيد سعد
ف محمود |لن|دى2|3239 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسميه |
يم |لجندى684693 تـــج|ره كفر |لشيخي|ر| محمد |لنبــــوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر منصور جل|ل محمد سطو 338483
62o|3||نوعيتـــ ج|معتـــ د |طندى |يمن محمد عيد |لسؤ
272o|9| د |لسبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء رمض|ن |حمد مج|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ عص|م عبــــد|لعزيز مغ|ورى274554

ندستـــ |سيوطمحمود فتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لكريم|8353
علوم طنط|خ|لد رمض|ن محمد محمد |لرخ5|4333
م  |زى محمد عبــــد |لبــــ| حسن|478625 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد
د|بــــ |لزق|زيق||ء عبــــد | محمد صفوتـــ نور |لدين8|7734
47948o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس حس|م |لدين حس حس مصط
تـــربــــيتـــ ع شمسروض خ|لد محمد صبــــرى بــــيو  |م342283
تـــج|ره ع شمسخ|لد حموده عبــــد |لحفيظ |لسيد994|2|
7oo|4o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |لسيد جمعه ك|مل
7o2594رهسمر زكري| |لسيد متـــو |لدندي عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممدحتـــ مجدى |حمد |لليثــــى247373
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطي|ر| محمد حسن |لمسل629298
تـــج|ره بــــنه|محمد عص|م فه |له|دى777497
ر سليم|ن حبــــ 773|78 تـــج|ره بــــنه|مريم م|
حقوق طنط|سم|ء محمد |لبــــي عبــــد|لفتـــ|ح|3|4586
32|o7||وف|تـــعمر عبــــد|لبــــ| عبــــد|لحليم عبــــد|لبــــ تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يثــــم محمد |بــــو |لليس |بــــورح|بــــ527779 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهرن| 
يد محمد محمود عرفه|762585 ندستـــ بــــور سعيدحمد |بــــو |ل
يم727|76 ندستـــ |لسويسمحمد جم|ل ك|مل |بــــر|
88o928 تـــربــــيتـــ |سيوطنسمه حسن عثــــم|ن محمد عثــــم|ن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد رفعتـــ عبــــد |لرحمن غني42466
زر|عه |ل|سكندريهمحمد محمود |حمد كم|ل |لدين عبــــد 424566

يم محمد5655| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د محمود |بــــر|
89o779 معهد ف ص |سيوطزينبــــ سيد |حمد خليل
يم245233 يم |بــــر| خدمه |جتـــم|عيه |لفيومدى فتـــ |بــــر|

|4o2o فنون تـــطبــــيقيه حلو|نفرح ع|صم عبــــد ربــــه حس
4|2o62كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــف|رس ع محمود جل|ل خل|ف
4|o|5o|م |له| فوزى ك|مل مدكور |د|بــــ طنط|د
684|3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم |س|مه فتـــ محمد فرج
ر|ن632733 طبــــ |لزق|زيقمريم محمد |حمد عي ز
صيدلتـــ بــــورسعيد|سم|ء حمزه سعد حسن ند|693326
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طس|ره ش| |حمد ش| قد|ده8978|6
رتـــ|ن|دين حس|م |لدين محمد شو |لسيد منتـــ7|96|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o8233د|بــــ طنط|يم |لسعيد محمد ع|شور|
||9o63وف|مصط محمد |لسيد |حمد خميس وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6|o386| يم |لحس ف |بــــر| |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد |
نوعيتـــ كفر |لشيخند| جوده عبــــد |لعزيز |بــــو |لفتـــوح جن443996

لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |سيف |لدين ممدوح مصط عمرو28977
5o7256د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمه صبــــ عبــــد |لسل|م بــــيو |لغلبــــ
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |حمد ف|روق فؤ|د479724
تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر عم|د محمد خليف||8||6
6oo73تـــربــــيتـــ بــــ سويفوق عبــــد |لمنعم سيد ميهوبــــ

4o5425د|بــــ |ل|سكندريه|سمر ع|دل عوض ع كيله
تـــج|ره ع شمسحمد |يمن |حمد ك|مل|454|6|
يم |حمد28796| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــح|زم خ|لد |بــــر|
632o73| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|جر مصط  |ض عبــــد
علوم |لمنصورهحمد محمد |لسعيد |لسعيد |لهو|رى|7756|7
822o5o تـــج|ره |سيوطمحمد عزتـــ عبــــد|لصبــــور مو
تـــمريض دمنهوري|ره |يمن سعيد محمد كشك4494|5
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد |لجميل محمد مهدى فرج696977
يم |لف 479459 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعز|م محمد محمد طه |بــــر|
ندستـــ سوه|جمحمود |م|م محمد سيد |89737
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|م عبــــد 25|487
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزينبــــ محمد ف|روق محمد8493|3
تـــج|ره ع شمسفريدتـــ سعيد بــــدر عبــــد|لكريم355236
د|بــــ |ل|سكندريه|إيم|ن عبــــد |لحليم ح|فظ سيد |حمد7|4892
27342oيم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ محمد بــــكرى |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد | محمد ج|بــــر خميس محمود923|48
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نبــــ|خوميوس |سحق بــــولس م 868479
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه|بــــ |لسيد عبــــد |لعزيز |بــــوزيد|54577|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير صفوتـــ |حمد |لسيد2|8|5|
د|بــــ |سيوط|د | |ل|م محمد محمود  4|8769

رهمحمود عطيتـــ |بــــوبــــكر |لحش|ش46246 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
883o86 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|ره |بــــوزيد سليم|ن محمد
77|o76يل ج |لزق|زيقنور| |يمن محمد سعيد عبــــد|لق|در كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

يثــــم شح|تـــه سليم|ن |بــــوسمره33925 رهمريم  حقوق |لق|
67637o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه محمود محمد محمد مصط
488o36|يم ع|دل سعد محمد مط|وع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــر|
يم ع|مر6|7522 يم حسن |بــــر| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطص|بــــرين جم|ل |حمد محمد 886688
7o463|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |حمد ز |حمد محمد

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني| محمد ع ذ |لطنبــــو7787|
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7|o|78 يم محمد |حمد عبــــد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــوسيمه محمد |بــــر|
9o95o8 تـــج|ره سوه|جه|جر رجبــــ عبــــده |بــــو|لسعود
يف||379|4 تـــج|ره طنط|حمد رض| |حمد حل 
ره|رضوى محمود محمد |بــــو|لنور27325 د|بــــ |لق|

يم|837526 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن مسعود محمد |بــــر|
4o|729|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد حمدى عبــــد|لرؤف عبــــد|لسل|م
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحبــــيبــــتـــ خ|لد |بــــوشوشتـــ ع335658
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر صل|ح ص|لح |حمد |لحد|د7877|4
4659o8وف|تـــل | ن| بــــسيو عبــــد|لعزيز مك|وى ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره رجبــــ س|لم يونس522376
حقوق حلو|نم | س| عبــــده ع|زر29695|
85o889|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديد|ء مهدي سيد عبــــد|لرحمن
طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|ره صل|ح |لديس|وى مصط ع|26347
|394o5|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــل|ء |حمد بــــيو محمد
يبــــه477322 صيدله |ل|سكندريهوليد محمد ط|رق بــــسيو 
فنون جميله فنون |ل|ق|ء محسن فه محمد|||8|86
843|o6ر|ء عبــــد| حسن محمود د|بــــ |سو|ن|ف|طمه |لز
67538oم |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد خ|لد محمد |حمد|لعط|ر

صيدله بــــ سويفنور| محمد رمض|ن ف|يد896|6
|763o5معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف حسن |م ه|شم
2|872o |تـــج|ره ع شمسعمرو |كرم محمد عبــــد|لعزيز ش
يم حسن|685675 يم |بــــر| ه عوض |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
يم |حمد خ |258974 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن |بــــر|
|38o|9| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــ|نوبــــ كم|ل ونس عط| |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|روضه حم|ده شح|تـــه حم|ده ع78|248
25598oمعهد ف ص بــــنه|محمد نبــــوى شبــــل عم|ره
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد جمعه محمد ص|لح 886624
6o6o7oتـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمنعم |لسبــــ
طبــــ |سن|ن ع شمسبــــسمه |م |سم|عيل |سم|عيل عبــــد9742|5
رهم|رين| ميخ|ئيل عبــــده رزق غبــــري|ل238484 تـــج|ره |لق|
ثــــ|ر د |ط|دير |يمن ع محمد |حمد |لسعد|وى676467
9o9o9||ور |حمد عبــــد طبــــ بــــيطرى سوه|جر| صل|ح |لدين 
689|o8علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد |لخ|لق ع |لسيد عبــــد |لخ|لق ع سليم
453o57يم ع محمود شوش|ن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهغ|ده سم محمد محمود بــــدور695295
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدنرم ع عبــــد|لغف|ر وريده849748
83|25oعلوم |سو|نبــــول| |مجد يوسف كندس
484o6||لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |سم|ء يوسف محمود حس محمد
4o4763حقوق |ل|سكندريهمحمود عز|لدين عبــــد|لجو|د عبــــد|للطيف
|53oo5|تـــمريض  حلو|نحمد محمد صبــــره |حمد
783o66د|بــــ |لزق|زيق|ندى |مجد |م|م س|لم محمد
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6387o|حقوق |لزق|زيقرغده محمود محمود محمد |بــــوزيد
ر عبــــد|لعليم محمد48|523 ف محمد م| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر |
83533oعلوم |سو|نكريمه عصمتـــ عطيتـــ | عربــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهبــــسمتـــ |حمد مهدى مهدى755598
3399o9ر حس نوفل ر |حمد محمد ز| طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقز|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سيد |سم|عيل حن |22393|
يم|||6797 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد حسن مع| |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود مجدى |لسيد محمد |لعر| |62224
77653o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيه جم|ل فتـــح | محمد |له|دى
طبــــ طنط|ع محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد خليل|43333
رتـــ|ل|ء |حمد ع عبــــد |لرسول|58536| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

684o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه |حمد محمد معوض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه محمد محمد عبــــد|لغ 92|48

يم زعيمه464|35 يم عبــــد|لسميع |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسحمدي |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطش|م |حمد كم|ل محمد 883927
33o9|3تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لكريم ح|مد صبــــيح |لشيخ
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمنه ع زين |لع|بــــدين محمد |لبــــر 675966

267o2|ره||ء |حمد سعد عبــــد |لخ|لق ثــــ|ر |لق|
7664ooتـــج|ره بــــور سعيده|ي| محمد |لسيد |لسيد |لسنبــــ|رى
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر ممدوح عبــــد|لعزيز مغ|ورى3|2495
449o46زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد من عبــــد |لغ إسم|عيل |لقص
ندستـــ ع شمسحن|ن |حمد محمود عليوه ع |لدين49|3|2
نوعيتـــ كفر |لشيخآل|ء عبــــد |لمنعم ع حس |لبــــص|8|4359

معهد ف تـــمريض |لفيومسل|م عبــــد |لحميد سلومتـــ عبــــد |له|دى345|7
4o66o8م|م |ء خميس أيوبــــ ع|مر  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|إ

2o8o7رهمحمد سعد |لدين محمد جبــــر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم |سيوطر|ند| حسن محمد عديل77|273
26oo33كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرحمه عر| منصور حلوه
طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــسمه عل|ء|لدين مصط قطبــــ6853|5
علوم بــــنه|ر| | |س|مه |حمد |لسيد |بــــوستـــيتـــ343247

2875oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد |لخ|لق خليل فضل
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمر محمد سيد شعبــــ|ن37522|
7o54o د|بــــ |لفيوم|روميس|ء عوض عوض عبــــد |لغ

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد محمود عبــــد|لحميد ش| 529734
5oo|62حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط رمض|ن فتـــ محمد رجبــــ
8o4742لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ندي محمد ع طه حسن|
يم شعيبــــ332588 تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ عبــــد|لن| ع |بــــر|
8|o637| تـــج|ره |سيوطل|ء حسن عط| محمد مو
تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر جم|ل ع |لسيد 897886

تـــج|ره ع شمسه|جر خ|لد ج|بــــر منصور|33|2
رهعمرو عبــــد|لمجيد عبــــ|س عبــــد|لمجيد7|87| تـــج|ره |لق|
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82|48oزر|عه |لم |م|رين| شنوده |نور حبــــيبــــ
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريم|ن رفعتـــ لم روم| 285|83
صيدله |لمنصورهنع|م |لسعيد محمد ح|فظ|687975
تـــج|ره بــــنه|ي|سم محمد سليم|ن محمد |حمد357286
3|8o85|حقوق ع شمسحمد محمد |حمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود س| رفعتـــ سليمتـــ6428|4
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمه| |حمد محمد حسن شحتـــتـــ776778
7o||57تـــج|ره |لمنصورهمحمود مصط عبــــد |لعظيم عبــــد |لجو
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم ع حسن محمود485556
7522o8رهمحمود |حمد عم|د |لدين |لسيد محمد عل|ج طبــــي |لق|
257o96طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم|رين| |مجد |ديبــــ جرجس
رهحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لشكور محمد|9|2269 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
69oo38|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيه محمد |لسيد محمد |لسيد
475o75معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــرغده ع|دل محمود محمد |سم|عيل
ف حموده حس 3444|4 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|أروى |
طبــــ حلو|نر| | ع|دل محمد أحمد777993

تـــربــــيتـــ |لفيوممنتـــ| ص|لح محمد محمد64568
معهد ف تـــمريض |سو|نسم|ء عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لر ||84735
2|2o5o|ف محمود محمد رهل|ء | حقوق |لق|
898o36  ندستـــ سوه|جبــــخيتـــ خلف | بــــخيتـــ صبــــره
حقوق |ل|سكندريهمن|ر صل|ح عبــــد |لع|ل فو|ز5887|5

رهسل|م ممدوح ع عبــــد |لجيد||3238 حقوق |لق|
9o2373 تـــربــــيتـــ سوه|جرغده محمد |لسيد محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط ممدوح فتـــ عبــــد|827428
7|o9o3 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعمرو رمض|ن |حمد مو شلبــــى عبــــد كليتـــ 
يف|49252 د|بــــ دمنهور|حمد |سل|م عطيه عبــــد|لعزيز |ل

33o76كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن عطيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح يوسف
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد |س|مه مر محمد636534
د قطبــــ محمد|633626 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م صبــــ مج|
8o|67|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفند| محمد ك|مل عثــــم|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمود سيد يوسف|34633|
|23o59يف صبــــ حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف محمد |ل
ندستـــ بــــنه|مريم حم|يتـــ عزيز حم|يتـــ جوده525247 كليتـــ 
27ooo3 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومح|زم |حمد |حمد ر
2|337oندستـــ ع شمسحبــــيبــــه |لسعيد محمد عبــــد|لوه|بــــ
7o76oo|م |لسيد رمض|ن عبــــد |له|دى تـــمريض |لمنصورتـــ د
3684o9بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدين| رض| سيد |حمد ح|مد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مريم |سل|م محمد |بــــو |لن 5273|4
34o452|معهد ف تـــمريض بــــنه| م| |حمد عبــــد|لجيد حو|ش
33o227|لسن ع شمس||ء حسن محمد حسن
429o95 |صيدله طنط|خلود عبــــد|لمع مصط ش
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تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد ع محمد |لحلف|وى478985
زر|عه |لمنصورهرش|د مجدى |لسيد محمد9|6873
حقوق |لمنصورهط|رق ش|كر عبــــد |له|دي خ 5623|6
9|o||3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم صبــــرى |سم|عيل ع
54246o|تـــ سم عبــــد|لمقصود عبــــد|لرحمن تـــج|ره دمنهورم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط محمد |سم|عيل753275

ره|محمد ي| محمد محمد عبــــد |لغ 28678 د|بــــ |لق|
|5o|35 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحسن ع حسن |لجوي
8o844|| تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لج|بــــر ف|روق حس
صيدله ع شمسه|جر محمود عبــــد |لمقصود عبــــد |لحليم34368|
4|546o د|بــــ |سيوط|ن|در محمد عو|د عبــــد |لسل|م |لمغ
875o|3  صيدلتـــ |سيوطمه| عص|م |لدين حسن ثــــ|بــــتـــ
479o67وف|تـــمحمد ن|در سيد |حمد |لمر معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
889o|8 د|بــــ |سيوط|فريد عبــــد|لرحيم فريد |حمد
رتـــ|د | ط|رق مح صبــــيح9|54|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8848o7 يف محمود ك|مل تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمود 
5o4629ف محمد محمود |بــــوعطيه صقر كليتـــ علوم |لو|دى |لجديددين| |
8865o2 تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد ن عبــــد|لمنعم محمد
7o5777علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود عبــــد |لعزيز تـــوفيق محمد يوسف
7o86|oزر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد |لسعيد محمد
تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد سعيد محمد4883|3
|5o587ره|عبــــد |لرحمن ط|رق حس ك|مل د|بــــ |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد ع|مر عبــــد |لجو|د محمود ح|مد37247|

د|بــــ حلو|ن|ه|يدى ظريف عز عوض33745
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعبــــد| جم|ل |لدين عبــــد| متـــو عبــــد |2|442
33oo93 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ندى رض| محمد |بــــو|لوف| عفي|
75|3o4تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن |حمد |دم حس ع
يم مبــــ|رك2868|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دى س| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نرحمه ن| عبــــد|لعظيم عبــــد|لوه|بــــ حمودي35|845
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن عمر عمر حسن |ل|طروش|444443
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحن|ن |لسيد محمد |حمد عي48|685
صيدلتـــ بــــورسعيدندى |حمد |لسعيد |حمد699627

هض حسن محمود ع78|35 نوعيتـــ ج
صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لر|زق |حمد 876742
رهحمد س|لم شعبــــ|ن عبــــد|لفضيل||24275 تـــج|ره |لق|
حقوق ع شمسه|جر حمدى محمد |لسيد عي6593|3

رهنور| مدحتـــ شو |حمد33666 ندستـــ |لق|
6o7378زر|عه طنط|ه|جر ص|بــــر |لشن|وى عبــــد|لنور
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمه| مصط عبــــد|لحميد ط|حون252555
تـــج|ره |لزق|زيقيه ي| حل محمد|396|77
8984oo  صيدلتـــ سوه|جمحمد م |لدين حس|ن فرغ
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9o9837|ء محمد فكرى |حمد| د|بــــ سوه|ج| 
6984o3تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لع|ل مخيمر |لسعيد مخيمر
حقوق حلو|نعمر  |ء |لسعيد محمد|لمصل62636|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسديفيد م|جد وص حن| بــــولس37833|
يم عمر692322 تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |حمد |لهر|س |بــــر|
63o244يل ج |لزق|زيقمحمد ن| محمد |لن|دى عوض كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رى3352|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه خ|لد مر محمد |لجو
8o3435طبــــ بــــ سويفديفيد عم|د سيد ف|ئق
8o4576|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء عمر |لد|خ محمد

رهحبــــيبــــتـــ ي| كم|ل محمد27888 حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسثــــر ع|دل ع|شور عبــــد |لتـــو|بــــ حسن|44527

52o473تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنه|د سعد |لدين فوزى عبــــد |لبــــ| خليفتـــ
نوعيتـــ بــــنه|ندى ح|مد عبــــد|لع| ح|مد264236
طبــــ |لزق|زيقسه عبــــد | عبــــد |لسل|م محمد |بــــ778997
9o878o تـــربــــيتـــ سوه|جص|بــــرين ي| فتـــ محمد
تـــج|ره |لزق|زيقصل|ح |لشبــــر|وي صل|ح عبــــد|لر|زق339|64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى محمد محمد |حمد شمه6894|4

يم محمد52477 ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنتـــ | |
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم|زن مجدى عبــــد|لحميد بــــكر 898525
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد| محمد عتـــريس محمد بــــيو 8823|2

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط سيد |حمد |حمد3|663
ندستـــ سوه|ج حمد يح حمد|ن عبــــد |لرحمن|875474
78oo37|زر|عه |لزق|زيقحمد محمود محمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس |ده محمد فتـــ مر59572|
|495o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|رتـــ |حمد عبــــد |لق|در |حمد
8o66o9د|ر |لعلوم |لم |محمد عبــــد|لمنعم |حمد محمد
675|7oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه عم|د عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز فوده
|575o3ن| محمد |لمتـــو محمد ثــــ|ر |لفيوم|م
تـــربــــيتـــ |لم |ر| | محمد مهدي س|لم3953|8
تـــج|ره بــــنه|مصط مجدى مصط |حمد62743|
تـــج|ره |لزق|زيقف صل|ح |لشبــــر|وى عبــــد |لرحمن|77382
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط محمد |لسيد محمد258793
|2ooo6حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم مصط صل|ح |لدين |حمد
5o7748|علوم |ل|سكندريه|ء مدحتـــ |نور رجبــــ محمد
زر|عه مشتـــهرمصط محمد بــــسيو |حمد352984
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس|م محمد عبــــ|س784632
تـــج|ره بــــنه|كريم عم|د غريبــــ مصيل262683
639o|8فنون تـــطبــــيقيه حلو|نخلود |حمد محمد عبــــد|لرحمن شوشه
4o|82oحتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــعمرو حس رمض|ن عوض| 

لع| در|س|تـــ متـــطوره بــــ|لهرم ش تـــج|رتـــ ومح|سبــــتـــ|م|رين| موريس سعد غط|س35926
6o5o47|بــــي ع تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن محمد منصور |ل
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7o282|يم شعيبــــ يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | |حمد |بــــر|
7|2|o3يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره نيف فوزى س|لم عبــــد |لع|ل |بــــر|
7o5548تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد عبــــد |لوه|بــــ ج|د حم|ده
تـــج|ره ع شمسكريم مدحتـــ س|لم عبــــد |لع|7468||
ه عبــــد|لرؤف محمد قشطه||28789 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
8o67o5د|بــــ |لم |قمر ص|لح بــــولس سليم|ن|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم| عبــــد|لنبــــى عبــــد| عبــــد|لمجيد|63|633
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه مجدى عبــــد|لحميد حس|ن|24997
64o62oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد |سم|عيل |حمد سويلم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى ع|دل |لحسي |حمد643689
يم273238 يم عبــــد|لرحيم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمرو|ن |بــــر|
م عبــــد |لق|در ع محمد|477878 تـــج|ره طنط|د

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم سيد حس|ن عبــــد |لمقصود89644
ه94|435 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخديم| كم|ل سعيد عم
4327o7تـــربــــيتـــ طنط|ن|دين محمد |لرف| ص|دق
ندستـــ طنط|سعد رمض|ن سعد سليم|ن |لبــــيبــــ| 448444
يم عبــــد |لحميد778424 طبــــ بــــنه| |م عبــــد |لحميد |بــــر|
758|2o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحمد يح |لسيد محمد 
43o324طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسل عبــــد |له|دى فتـــ مصط عبــــيد
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــه|جر خ|لد عبــــد|لحميد أحمد |سم|عيل464683
48o387حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع مجدى م |لدين ع محمد
د|بــــ |لعريش||ء سعيد عبــــد |لعظيم |حمد|لجندى38|768
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م ح|مد ش|كر ربــــيع ش|كر||76665
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د| | سعيد محمود |لسحتـــرى267566
48|o|oتـــج|ره |ل|سكندريهك|تـــرين مجدي ج|د |لكريم منقريوس
ف فضل | ك|مل|52898 تـــج|ره بــــ سويفحمد |

|د|بــــ طنط|وف|ء |حمد مر |لنج|ر253298
ره|نور| محمد ف|روق ع مخيمر3|6894 عل|م |لق|
د|بــــ بــــ سويف|ريم عبــــده ك|مل عبــــد |للطيف ع دلع497879
زر|عه ع شمسدع|ء ص|بــــر ش|كر جل|ل5|2292
حقوق |لمنصورهمحمد ي محمد ل|ش 758725
د|بــــ |ل|سكندريه|فتـــح | عبــــد|لجو|د فتـــح | نجم536|48
يم|35434 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ محمد محمد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد نبــــيل محمود عبــــد|له|دى محمود عج||4423
نوعيتـــ |لزق|زيقخلود عل|ء |بــــو|لفتـــوح ع 789284
5|2o25|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ح|تـــم عطيه يعقوبــــ
تـــج|ره |لمنصورهسمر عبــــد |لوه|بــــ سيد |حمد عبــــد |لوه699249
7o|o6| ندستـــ |لمنصورهمصط |حمد كم|ل ع حس
2|47o2وس رهمريم طلعتـــ سعد تـــ|و تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهوف|ء فتـــح | محمد |حمد483465
62967o| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ع غريبــــ حس
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ر |لبــــ|دي9557|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طآم|ل جه|د عرف|تـــ جو
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطيوستـــينه وجيه عبــــد|لمل|ك لبــــيبــــ 885487
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورلشيم|ء ف|يد فتـــ ع م|زن ف|يد||49656
ن| محمد ع محمد عبــــدربــــه|33285 رهم عل|ج طبــــي |لق|
24656o|ش|م مصط رمض|ن |لزي معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد 
9o9967 معهد ف ص سوه|جبــــ|سم ع|دل ج|د|لكريم محمد
وف|تـــمحمد عم|د |حمد |حمد عبــــد |لمجيد 774455 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه عبــــد|لرسول سلم|ن محمد282|84
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سل|م ه| سعد |لدين شمس|328746
ن| ي| محمد |لسيد سعيد626868 علوم |لزق|زيقم
9|o883  يم محمد سبــــ|ق حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |بــــر|
5oo2o4د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد|لع| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع
495o|5|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد |لرحمن رسل|ن
يم |حمد سعد|357|85 تـــج|ره |سيوطحمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رين م|جد لويز فهيم 943|89
يم|7|757 معهد ف ص |سم|عيليهمريم عل|ء حسن |لسيد |بــــر|
62928oندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد|لو|حد محمد سيد|حمد
ندستـــ |ل|سكندريهيح حسن |حمد ع محمد479562
يم عبــــد | سيد789779 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره |بــــر|
3|7o9oيم جميل ج|د |لسيد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريموند| |بــــر|
844o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نم|زن |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحيم
8o22|4|فنون جميله عم|ره |لم |حمد ع|طف محمود |حمد

ش|م يح محمد34663 ندستـــ ع شمسيوسف 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء سعد ع محمد|887747
تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء جم|ل عبــــد|لرحمن عبــــد|لعظيم4|2454
4o8753ه نبــــيل |لسيد ع |لبــــربــــرى تـــربــــيتـــ طنط|ن
4|96o|يم محمد |لحم يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر مدحتـــ محمد محمد رف|9337||
تـــج|ره ع شمسحمد بــــه|ء |لدين عبــــد|ل فرم|وي|8329|3
5o5445زر|عه |ل|سكندريهم | ن| ن|شد فلتـــ|وؤس
|لسن |لم |محمد حموده مصط مصط ش| 246856
تـــمريض أسو|ننوره|ن نجيبــــ |م |حمد847437
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ن| سعد عبــــد |لنبــــى حس 484453
كليتـــ طبــــ أسو|ن|ء محمد محمود |حمد|833643
4o2495|يم محمد د|بــــ كفر |لشيخ|يتـــ |لسيد خليل |بــــر|
|5o857|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمل محمود محمد ح|مد
7o359o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم جم|ل عبــــد |لن| عبــــد |لعظيم محمد عبــــد
253o4oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومرحمه لط ع ضبــــيش
8|||8o|يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء سل|مه حل |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء |حمد عبــــد|لعظيم حسن ع |بــــوحسن|972|5
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|رين| |س|مه ثــــ|بــــتـــ جم|ل22989|
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ش|م فو|د |لتـــه|  53|6|| رهن|  حقوق |لق|
326828| رهيم|ن |حمد محمد محمود مر صيدله |لق|
|4656oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمود |يه|بــــ محمد فه
259o73معهد ف ص بــــنه|محمد ه| فوزى عبــــد|لمجيد
2|733oيم فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم ي| محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|حس|م |حمد رض| محمد ع |لقز|ز493989
4339o|يم |م|م صقر طبــــ |سن|ن طنط|سميتـــ |بــــر|
5o248o تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد يونس حس
37|6o4|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد خ|لد عبــــد|لر|زق حسن
8o56|7نوعيتـــ |لم |عبــــد| ع|شور عبــــد| سيد
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد عبــــد |لر| دي|443492
معهد ف ص بــــنه|حمد محمد |لسيد نو|رج||25628
|3226o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن ح|زم فه كيل
حقوق |لمنصوره|ء |لسيد ع |لسيد فرح|744||7
يم44765| ر |بــــر| رهرضوي ممدوح عبــــد |لظ| تـــج|ره |لق|
8|o|37|حقوق بــــ سويفحمد صبــــ خليفه ضوي
يم ع عبــــده فرح مو| |646652 تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر|
تـــج|ره |سيوطمصط ربــــيع محمد حسن 879546
437o24|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نن س| عبــــد |لنعيم |حمد |ل|نه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود عبــــد|لرحمن |حمد عم|ره|26744
تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|سم عص|م حسن |لسيد |حمد |لنج629826
يم حسن7||772 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن ن|ئل عبــــد |لق|در |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن ع عبــــد | ع 64369|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيم|ن حنيدق محمد منصور|755675
486o33د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ن زغلول حسن ع حسن
5|oo95علوم طنط|أحمد رمض|ن عبــــد |لع| |لتـــد|وى
يم |للبــــيدي9|3542 حقوق بــــنه|ي|سم مسعد جمعه |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفمن|ر ي حس|ن محمود8736|8
4o3o38 يم مصط محمد محمد تـــج|ره دمنهورمحمد |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد يوسف كم|ل |حمد يوسف|832288
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم متـــو عبــــد|لحميد ج|د643962
248oo5 | يم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنج|ه |بــــر|
43o6|8صيدله ع شمس|ء عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لش| |لشن
|2577oندستـــ ع شمسس|رتـــ عم|د |لدين عبــــد |لرحمن |حمد
يم |لسيد989|33 نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ عبــــد|لن| |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ه|جر محمد ع محمد239226
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى حمدى محمود حس|ن |23735
|د|بــــ بــــنه|حمد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز غنيم265227
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ رأفتـــ محمد س|لم35744|
نوعيتـــ عبــــ|سيهبــــسمله جم|ل عبــــد| عبــــد|لل|ه9436|2
26976o| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |حمد |لسيد |لملي
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ف محمد محمد شعيبــــ478226 تـــج|ره |ل|سكندريهر|ن| |
2|8oo2ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|رفعتـــ ج|د رفعتـــ ج|د سل|متـــ
ف سعد ع سعيد776633 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه |
8o785|تـــربــــيتـــ |لم |ص|بــــرين ر طلبــــ محمد
435o93|صيدله |ل|سكندريهحمد |حمد ك|مل |حمد حرفوش
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسندس |حمد عمر مدبــــو 5|8499
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط |نور |حمد محمد789675
بــــتـــ 659|89 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد تـــم|م محمود و

رهحمد ربــــيع فتـــ طه|38927 ندستـــ |لق|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ع مصط محمد ع حج|زي7|9|4|
حقوق |لمنصورهنور|لدين |س|مه |سم|عيل |سم|عيل825|4

|427o3 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسل حربــــى عويس حس
336||o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم| ع حسن محمد
رهس|ره جم|ل |حمد |لش|ذ|843|2 تـــج|ره |لق|
7596o7تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسي|سم محمد عبــــد |لكريم ع
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|ر| ي| حسن محمد |لسيد238383
تـــج|ره طنط|بــــسمه خ|لد محمد عوض675882
88o353  | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|ري| شنوده فوزى شكر
يم |لشيخ||62|4 يم |بــــر| ي |بــــر| حقوق طنط|س| ي
3355o8 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| جم|ل عبــــد|لن| |سم|عيل يح
|443o2رهع يوسف ع يوسف تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء ربــــيع حس حس 6|532
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردين| جم|ل صل|ح |لدين بــــرك|تـــ7265|5
6|oo92تـــج|ره طنط|عمر محمد فرج |بــــو ضهر

لسن ع شمس| |ده كم|ل عبــــد|لر|زق عبــــد|لجليل  43483
يم23499 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ثــــروتـــ مر محمد |بــــر|

ندستـــ ع شمسمحمد عبــــد |لنبــــى حس مختـــ|ر جميل67264|
8963o4 د|بــــ سوه|ج|سيمون س| جريس تـــوفيق
26o|54|ر محمد عبــــد|لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم | ممدوح شو د| |ل4875|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد مصط شعبــــ|ن محمد |لشن|وي99|529
يد ف|يد528996 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد |بــــو |ل
252o52ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد بــــدر محمد عون
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــآيتـــ محمد محمود ج|د رحيم499285
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد صبــــ محمد محمد |لجندى768838
7648o4 يم |لدسو تـــج|ره بــــور سعيدس|ره ط|رق |بــــر|
يم |لمغ|زى |ل|شقر263975 صيدله طنط|ند| خ|لد |بــــر|
763o79تـــج|ره بــــور سعيدمه| ي| |حمد |حمد حم|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهر|ن| |يمن |لسيد حس محمود699238
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن مدحتـــ محمد محمد جنيدى|436628
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخر| | ع|طف عبــــد| محمد عي |54|44
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ريه|م |حمد سيد |حمد عطيه|32662
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|لشيم|ء جم|ل محمود خ |555|5

علوم |ل|سكندريهحمد مصط عبــــد|لجو|د عبــــد|لغ ز2275|5
|475|oتـــج|ره ع شمسمحمد |يمن فوزي |م|م
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهل|ء ع محمد صبــــرى ع مصط |692728
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمصط عدن|ن مد خلف محمد |89548
ف |دو|رد تـــ|درس59|6|2 تـــج|ره ع شمسر| |
يم398|44 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخصبــــ ع|دل رزق |لحن |بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيه حمدى مصط م |لدين |بــــو عمر5|4398
ف625236 تـــج|ره |لزق|زيقمرو|ن محمد يوسف 
ه|428948 علوم طنط|ين|س عبــــد|لفتـــ|ح محمد خ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ي|سم ي| عيد |لبــــر4|2534
4|o894يم رزق تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مهر|ئيل لطيف |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم مجدى ح|مد عبــــد |لغ 44||75
طبــــ |لزق|زيقحس رض| حس محمود |لق| |77545
8|7786| تـــربــــيتـــ |لم |يه ن| ع عوض |
8339o4|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء جم|ل مهدي حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور محمد جم|ل |لدين محمود عزتـــ59|9|2
تـــج|ره بــــ سويفف|يز سم ج|بــــر عوض75|3|8
26333oيم عوض | حسن كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رن| |بــــر|
447|o2علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمصط حسن محروس حسن |بــــو |لسعود
2239o|رهم عيد |نور عبــــد|لخ|لق د|ر |لعلوم ج |لق|
7o|74oيم |لش يم |بــــر| ه مصط |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
يم57223| تـــج|ره ع شمسرضوه حس محمد |بــــر|
ف عبــــد|لستـــ|ر محمد كريدى زغلول765392 صيدلتـــ بــــورسعيدسيف |لرحمن |

ره|حمد سعيد محمد ع حسن|26324 د|بــــ |لق|
يم|527368 د|بــــ |ل|سكندريه|ن محمد عص|م خليل |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمه محمد  |ده عيد768949
علوم |سو|نرغده |حمد عبــــد|لرحيم محمود843274
حقوق حلو|نيوسف زغلول يوسف محمد47|8|3
ش|م مصط حس يح 783|44 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزينه 
ندستـــ حلو|نحمد سعيد محمد س|لم|776974
2699o||ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد كم|ل محمود ن |لسيد |لض
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنه | ط|رق محمود عبــــد|لغ |لشن82|425
||8o99ى جرجس ندستـــ ع شمسم|رتـــ | نه|د |لم
2|3o53حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|منه | عبــــد|لخ|لق عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر
وف|تـــ|حمد ط|رق محمد يح عمر|54323| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يدى|45236 يم و ندستـــ كفر |لشيخمحمد |حمد ع |بــــر|
فنون جميله فنون |ل|قجو |ن| وجيه وليم ش|كر 47|923
2597o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــتـــس|م عزتـــ فتـــ شعبــــ|ن
ر عبــــد|لحليم |م ن| 342496 نوعيتـــ عبــــ|سيهسعيد م|
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تـــج|ره سوه|ج حمد صل|ح عمر مصط |922255
رهمن|ر ع|دل |حمد عبــــد|لعزيز48969 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |سيوطم |نو ع|دل ص|دق مسعد  876522
88o|oo علوم ري|ضتـــ |سيوطجوي| جم|ل عز متـــي|س
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهتـــغريد ي| عبــــد |لع| محمد756246
يم|23639 ش|م عيد |بــــر| تـــج|ره ع شمسريم 
42o665حقوق طنط|فريد ه| محمد عمر محمد
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد ي| |لبــــدرى فرغ محمد765388
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهه|يدى محمد |حمد عبــــدتـــ عز|م5243|5
ر |نيس بــــولس 7|8878 طبــــ |سيوطم | م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه |لسيد محمود ز|يد|767398
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوروس|م يوسف محسن يوسف جفل|ن|49669
حقوق بــــنه|ي|سم مجدي عبــــد| محمد مصط 78|329
زر|عه مشتـــهرتـــ س| محمد محمد عبــــد|لعظيم338558
عبــــد |لع|ل محمد487685 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد يوسف بــــ
8o8o|3|صيدله بــــ سويفسم|ء |لسيد محمد ح|فظ
8445o4|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|يم|ن ن| ج|د|لكريم محمد

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومع |ء عم|د عبــــد| مطلوبــــ85499
77|6o6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرضوه محمد محمد جودتـــ

زر|عه ع شمسدير |حمد محمد |حمد77677
7o2o2oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن محمد سعيد عبــــد |لحميد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف |حمد ع ق|سم5|2259
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد | محمد |م محمدعطيه9397|4
علوم ري|ضتـــ |سيوطمن|ر عبــــد|لرحيم ع حس 888222
|647o4رهعبــــد |لمنعم جمعه رمض|ن محمد سيد ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه |بــــوبــــكر |لسيد ح|مد محمود|47596
676o73ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمه خليل محسن رزق حموده
224o68| رهندى ي| عبــــد|لق|در محمود عبــــد تـــج|ره |لق|
طبــــ ع شمسخ|لد ط|رق |حمد عمر28|334
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ح ع|طف ك|مل عبــــد||25976
يم سلط76|45| حقوق حلو|نمحمد فؤ|د |سم|عيل |بــــر|
صيدله بــــ سويفمحمد |حمد محمد عبــــد |لعليم55722

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعظيم مخلوف884|25
ره|بــــه |لش|ذ ج|د عبــــد |لعزيز42483| عل|م |لق|
|د|بــــ بــــنه|مصط محمد |حمد معبــــد 352848
تـــج|ره |لمنصورهغنوه عبــــد |لر|زق |لسيد متـــو |لز689925
8|oooo تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| ع|دل ج|بــــر ز
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد فهيم عبــــد |لو|حد بــــدر997||6
448o88تـــج|ره طنط|رن| عزتـــ محمود عبــــده
ري|ض |طف|ل |لمنصورهفري|ل ي| محمد |م 752273
نوعيتـــ بــــنه|من|ل محمود |حمد محمود |لسيد356825
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|52o68ن| محمد محمود |حمد س|لم ره|م ثــــ|ر |لق|
حقوق |لمنصورهمنه | |لسيد |حمد محمد محمد |لسق|76599
ف رجبــــ عبــــد|لحميد347846 وف|عبــــد|لرحمن | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6|4o25د|بــــ طنط|أسم|ء صل|ح رشدي عي|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمد عبــــد |لرءوف |حمد |لسيد693727
رهنور|ن حس سليم|ن محمود منصور238578 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدوس|م ع|دل |م محمد254|85
يم سيد |حمد |لد|636462 حقوق |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
693|3o|طبــــ |لمنصورهم| ط|رق رزق رزق درويش
49o623تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم سعيد مو |حمد عي
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد |سم|عيل عبــــد |لرحيم |764367
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد | عزتـــ |حمد محمد666|3|
8385o3 فنون جميله فنون |ل|قن|دين |حمد |نور |م
9oo8|5 حه وفن|دق |ل|قم | وجيه نص شنودتـــ| 
د|بــــ |ل|سكندريه|فريدتـــ عبــــد|لحكيم محمد عطيه |لرشيدى4274|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |يمن |حمد كم|ل |لدين|352749
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمروتـــ سعيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح6|3449
69ooo4د|بــــ |لمنصوره|محمود حمدى محمد محمود |لبــــدرى
|ء سعيد محمد عبــــد |لمجيد شه|وى57|497 حقوق طنط|إ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن|ن حشمتـــ عز عبــــد|لمل|ك |3|923
لسن ع شمس|عزيزه ن| |سم|عيل ف|يد7924|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره حسن حس|ن حسن825559
|458o3تـــج|ره بــــنه|يح زكري| |حمد سعيد
معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد |لر|زق س| عبــــد|لر|زق محمد 3373|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لفتـــ|ح رش|د عبــــد |لفتـــ|ح محمد رش2496|5
ره|رو|ن ي| صل|ح محمد24226| د|بــــ |لق|

تـــج|ره سوه|جكرم |يمن تـــوفيق محمد لبــــنه|6|322
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ حس| مصط محمد55|839
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقيوسف |حمد وجدى محمود عبــــد||62524
53oo64 |علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمدحتـــ عم|د رمض|ن عبــــد |لبــــ
34773oل|ل تـــربــــيتـــ ع شمسزي|د عمرو سيد 
حقوق بــــنه|يم|ن محمود محمد |لسيد||59|34
لسن ع شمس|منتـــ | محمود ك|مل عطيتـــ335488
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر |لسيد عبــــد |لعليم محمد775952
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد عص|م عبــــد | |لسعيد |لدين حبــــيبــــ622689
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ن| زكري| حسن |بــــر|486675
د|بــــ |لمنصوره|رين|ل محمد مصط |لش|وي943|68
يف عنتـــر عثــــم|ن|28|882 تـــمريض |سيوط  حمد 

علوم |لعريش|ء مصط ك|مل فرج|55469
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف|رس خلف |حمد دويبــــ62594

52773o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيه |حمد محمد عبــــده محمود
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ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | خ|لد |لسيد ع منصور عبــــد765537
ى رجبــــ |حمد محمد696949 معهد ف ص |لمنصورهرجبــــ نم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | عص|م عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لحميد72|37|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود عبــــد |له|دى |لشح|تـــ عبــــد |له27|53|
|27o9oتـــج|ره ع شمسسهيله محمد ع زمزم

رهبــــتـــه|ل حس|م حل محمد|42764 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|5o889كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م محمد عطيتـــ محمد

|736oف |لسيد عبــــد | |لسيد ندستـــ ع شمسحبــــيبــــه |
د|بــــ حلو|ن|ل |ء حسن محمد عنتـــر235665

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م |حمد سعيد ز|يد|86|58
4o54|5 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهنور| عبــــد |لسل|م |لضوي نص
|د|بــــ |لم |ن|ديه خلف فوزي عبــــد|لع|ل823894
68o7o6|تـــج|ره طنط|ريم محمد شوكتـــ عبــــد |لعليم ع شبــــ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود محمد |حمد محمود828975
26o872|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سم|ء طل|ل خط|بــــ عبــــد|لحميد
معهد ف ص |لزق|زيقلشيم|ء يوسف محمد عبــــد |لموجود|35|632
يم87|786 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|جر |حمد |لسيد |حمد |بــــر|
ف عبــــد|لنبــــي محمد خف| 89|342 ندستـــ شبــــر| بــــنه|تـــ |
ره|سهيله |سم|عيل حل |سم|عيل|2|28| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م ن ي|س |حمد825745
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمصط ع|دل عبــــد|لعظيم مس|عد966|25
6oo794 ره|رحمه عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لحميد ثــــ|ر |لق|
7o97|6 ندستـــ |لمنصورهط|رق عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد محمد
يم ج|بــــر مسعود|9||||4 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيتـــ محمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد شعبــــ|ن محمد مصط |243922
ه عبــــ|س مصط حمد||24849 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
علوم |لمنصورهس|مح عبــــده |حمد عبــــده |لصحص|7885|7
4o3964|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود محمد عبــــد |لر| |حمد ن
|64|3oرهمصط |حمد شو محمد تـــج|ره |لق|
6o755|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد مكرم محمد عثــــم|ن
5492o تـــج|ره بــــ سويفلميس عبــــد |لخ|لق جم|ل |لدين عبــــد

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسردينه |حمد عبــــد | محمد بــــيو769498
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد من محمد عبــــد|لصمد223342
43548oريدى ريدى عبــــد |لحميد  حقوق |ل|سكندريهع |ء 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره|ن صبــــرى محمد جمعه88|65
يم 765842 لسن ع شمس|ن| ط|رق محمد |ل|م|م |بــــر|
ر نبــــوى خليفه|5|7739 وف|تـــحمد م| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|692oo|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد محمود محمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــخ|لد حسن عبــــد |للطيف محمد م| 479786

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء مصط محمد |سم|عيل|5|569
|572|o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| |حمد محمد |بــــو |لعل
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علوم |لمنصورهس|ره سليم|ن عبــــده سليم|ن636934
|23266| تـــج|ره ع شمسحمد محمد حل فتـــح |
88o9|| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطس|ره طه محمد طه ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحل ع حل عي7|2579
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عمر محمد عبــــد|لحليم |لقه348666
698o97طبــــ بــــيطرى |لمنصورهشيم|ء |حمد محمد |حمد |حمد ع
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن خ|لد حميدو محمد495423
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن كم|ل حسن حس عبــــد |لعزيز48976|
5o8545صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لحميد ع عبــــد|لحميد محمد حبــــيبــــه
9|28o||تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ سم|عيل عبــــده عبــــد|لمريد |حمد
645o7||ق|وى م صل|ح محمد خليل |ل علوم |لمنصورهد

5o397| د|بــــ بــــ سويف|حمد كم|ل حس عوض |
6o3283ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |حمد |لطلي
85o83| ف عبــــد| حس معهد ف تـــمريض |سيوط تـــقوي |
4o4842تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس|م صل|ح |لدين عبــــد |لحليم |لمر عمر
26756o|يم نو|ره تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه مجدى |بــــر|

2435oزر|عه |لفيومر|ن| |حمد محمد ص|بــــر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيف |لدين س|مح سعد عبــــد |للطيف758673
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود سعد عبــــد |لصبــــور |لدفر|وى438748
44||4oيم كم|ل عبــــد|لخ|لق تـــج|ره كفر |لشيخلبــــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىرض| |سم|عيل |حمد رضو|ن639727
علوم |لم |س|ره س|مح رفعتـــ ويص|8633|2
4o8896تـــربــــيتـــ طنط|إيم|ن حم|ده عبــــد |لع| |لشمخ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن ثــــروتـــ حن |لسيد |لص|4229|2
تـــج|ره بــــنه|يه محمد |لسيد محمد ر| |687988
تـــج|ره ع شمسمصط حمدى |بــــو |لعل| متـــو|35298
ره|ء سيد سيد حسن|53437| ندستـــ |لق|
معهد ف ص |سو|نمحمد |حمد حس |حمد|86823
5o4852يم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر مختـــ|ر محمد |بــــر|
69o486صيدله |لمنصوره|ء عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف حس ع
2592o8معهد ف ص بــــنه|حن|ن مر|د عثــــم|ن حم|د
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر |يمن عبــــد|لحليم محمود637452
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمنيه محمد يوسف محمد عثــــم|ن|7982|4

ره|د | رجبــــ دسو حسن39889 ثــــ|ر |لق|
7o6922|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن |حمد |بــــو زيد |بــــو زيد
6|ooooطبــــ |لمنصورهمحمد سم عبــــد |لجليل |لرف| ص
||8o94|ف يعقوبــــ بــــرن|بــــ تـــج|ره ع شمسكل|ر| |
69o969د|بــــ |لمنصوره|د | عبــــد | رجبــــ محمد
ى عبــــد|لع| عبــــد|254273  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسمر خ
433o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر عبــــد|لمنعم مصط عكر
432o87|تـــج|ره طنط||ء خ|لد محمد تـــوفيق عبــــد ربــــه
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84o467كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمريم ثــــروتـــ عط|| عبــــد|لشهيد
يم مصط محمد ن6|7653 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد |بــــر|

453o7ره|محمد ع|شور سيد محمد عل|م |لق|
تـــج|ره |سيوطمرو|ن محفوظ عبــــد|لحميد محمود |289|9
48556oيكل حقوق |ل|سكندريهمن|ر محمد مصط محمد مصط 
|3o485رهمريم محمود عبــــد |لعزيز محمد صيدله |لق|
6o6384يم ع لبــــن تـــج|ره طنط|عمر |بــــر|
6|92|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم |م |لمتـــو |م |لسنبــــ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء |حمد |لش|ورى فوزى|783574
826o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|ري ثــــروتـــ موريس شهيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لوه|بــــ محمد سيد محمد |سم|عيل3|27|2
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|زكري| محمد محمد حم|ده مصط 766877

رهعبــــ عبــــد |لرحمن ج|د محمد37555 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o25o9تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرغده محمود فوزي محمود عبــــد |لع|ل
بــــي 6398|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر محمد |لدسو |ل
259|52| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م| بــــيو تـــوفيق بــــيو
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عطيه مصط محمد755549
4534o| زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد عص|م ص|بــــر عي
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحسن|ء محمود محمد محمود847957
42o885يم تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسميه وحيد عبــــد |لر| طه |بــــر|
ندستـــ ع شمسبــــيمن |م رشدى عبــــد |لملك25798|
يف مصط رزق9|2|24 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر ع عبــــد|لوه|بــــ لطيف |لشخيبــــي426432
9|o|53|تـــج|ره سوه|ج ندرو سم ص|بــــر بــــل|طس
|5o69||ر سيد د|بــــ حلو|ن|حمد جم|ل ط|
25o2o9كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــن|ريم|ن نص|ر عبــــد|له|دى نص|ر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مل عزتـــ سعد عشيبــــه|257427
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن مصط عثــــم|ن حسن272322
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــع|رف محمد |لرف| عيد46|62|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد منتـــ محمد |لسيد سل|مه487683
يع محمد محمود5||352 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسنور| |بــــو 
يم محمد 895697 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنه|د جم|ل |بــــر|
8||7o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمروه محمد معروف مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسش|دى محمود محمد محمود ع37337|
5|3o64 يم |لجي تـــربــــيتـــ دمنهوركرم محمد سعد |بــــر|
766o8|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | محمود |لسيد حسن حس|ن

7o5|6|د|بــــ بــــ سويف|سم|ء صل|ح محمد عبــــد |لجليل
صيدله |لمنصورهمنيه محمد |لسيد محمد |لنح|س|4|6762

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لعزيز خلف | محروص|28354
د|بــــ حلو|ن|رحمه محمد |لطنط|وى |لسيد57989|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرحمتـــ سعيد |بــــو |لمجد سليم|ن335445
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5|o524معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد س| مصط خليل |لبــــ|نوبــــي
حقوق |سيوطمحمد |لطيبــــى خ|لد تـــق|وى عبــــد|لح|883768
د|بــــ |لزق|زيق|يه نص س|لم نص ||62939
6|6o82لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عمر خ|لد |حمد |لجز|ر
34964|| يم |لقل كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ع خليل |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقع عبــــد|لحميد محمد ع |لمسدى3466|6
8o5o85د|بــــ |لم |ن|ء ه| |بــــو|لفتـــوح صديق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|مر سعيد |بــــو بــــكر ع 339668
47766oل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنتـــ | محمد عبــــد |لستـــ|ر خليفتـــ 
يتـــ|بــــ |حمد عبــــد|لغ عبــــد|لحميد8893|3 علوم ع شمسم|
يم فتـــح |ل268937 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م |بــــر|
|5|5o|رهف|طمه ع|طف مخلوف محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
85o956تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدوق سم محمد محمد
7o73|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | عل|ء عبــــد |لعظيم |لسعيد
معهد ف ص |سيوطجورج ن| حكيم |سكندر |88643

6o695ف حسن سلط|ن معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد |
|646o||حقوق حلو|نبــــ|نوبــــ سعيد يوسف تـــوفيق
3|96o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسجنتـــ مصط محمد حن سيد
|6335o|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــيم|ن |لسيد محمد ك|مل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر فؤ|د رمض|ن فؤ|د |لنش|ر7695|2
7624o3 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمدى |حمد حمدى |حمد مصط

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سيد ك|مل بــــطور دسو 28633
|684o5وف|ك|رول ه| عزتـــ رمزى وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
صيدله ع شمسن|دين سليم|ن محمد |لسيد|||7|2
46o82|طبــــ |سن|ن طنط|حمد عل|ء |لدين محمد شو |لغ|يش
77o9|4علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهين|س حسن عبــــد |لع| مصط دي

ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن عم|د |لسيد |لش|ذ 922|4
م عزيز فريد جور 685559 نوعيتـــ |لمنصورهج
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورجه|د محمد محمود محمد نبــــيه خليل496438
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنوره|ن |لسيد صبــــ |لسيد سعد788233
تـــج|ره دمنهورسل|م سم عيد سليم|ن|495594
4|2o98تـــج|ره طنط|محمد رض| محمد حس|ن
حقوق |سيوطمحمد ح|مد عبــــد|لحميد حس  3|68|9
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لقو 834259
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن محمود صل|ح طه 87|876
6o2393 تـــج|ره طنط|آيه محمد ص|بــــر |لحسي

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|وف|ء شمردن شعبــــ|ن |بــــو|لعل|58374
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو عبــــد|لمنعم |حمد محمود868222
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل |ء مصط عطيه عبــــد |لغف|ر44838|
يم محمد رش|د768687 معهد ف ص |سم|عيليهنجوى |بــــر|
زر|عه دمنهورحمد ممدوح محمد ع |لمحل|وي||333|5
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272o5|رتـــ|س|ره محمود فوزى عبــــد|لع|ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لمنصوره|نور|لدين وحيد |لسعودى |حمد |لسيد|67529
|6||o2|تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |حمد  |تـــى مصط محمد
3o55o|ره|يم|ن تـــوفيق |حمد محمد ثــــ|ر |لق|

498o56لسن ع شمس|نورتـــ محمد زين حم|دى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء خ|لد عبــــد|لنبــــى عبــــده|2|4|24
تـــج|ره |سيوطف|طمه |حمد محمد مرغ 877859
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمه عبــــد |لر| محمد ع798|3|
يم4637|2 يم صبــــرى |بــــر| رتـــمحمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
6|o244|حقوق طنط|حمد محمد عبــــد |لشكور |بــــو سل|متـــ
تـــربــــيتـــ |لم |مصط عبــــد|للطيف ع عبــــد|للطيف8248|8
4o5o22تـــج|ره دمنهوريوسف محمد مصط ع منصور
69o835طبــــ كفر |لشيخم| محمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لجو|د عسكر
5o59|5زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود رمض|ن محمد محسن
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن عبــــد| مصط حسن|525|84
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء حمد|ن عثــــم|ن عبــــد|لق|در643475
677o8oف ع عبــــد |لعليم ل|وندى تـــج|ره |لمنصورهعمر |
تـــربــــيتـــ |لم |وليد حس|م |لدين صد محمد3548|8
علوم |سو|نعن|ن عم|د عبــــد|لفتـــ|ح |بــــورو|ش846382
85493o تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء محمد حس محمد ع
345o79حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرن| بــــدوي محمد خليل
صيدلتـــ سوه|جمحمد |بــــو|لسعود عبــــد|لمعز محمد 959|92
4o83o6ز|ع |د|بــــ طنط|محمد جل|ل |لسيد حس 
تـــج|ره سوه|جحمد سيد عبــــد|لغ |لدردير|7|8347
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سم|ء |حمد مصط متـــو |لق| |695632
ش|م جعفر ح|فظ|688278 نوعيتـــ |لمنصورهمنيه 
4o6|92 يم عبــــد |له|دى مو |بــــو كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرحمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه فر|ج |حمد حس 835883
5|o|37كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحسن سيف |لن محمد حسن |لقزق
إعل|م بــــ سويفحمد محمد محمد عبــــد |لع|ل|69563
326ooرهوليد عم|د |لدين حس محمد طبــــ |لق|

89|8o7 تـــج|ره |سيوطد | عص|م عبــــد|لر| تـــوفيق
76854oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفريد |حمد فتـــ فريد |حمد س|لم
د|بــــ |لزق|زيق|أروى عم|د |لدين محمد سليم |لكفر|625575
يم لط عبــــد | عطيتـــ مهدى|625258 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىبــــر| ع.
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندير سعد |سم|عيل ص|لح8556|3
34846oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نفريدتـــ عم|د |لدين سعد عو|د
تـــج|ره طنط|محمد جم|ل عبــــد |لغف|ر فرج |2499|4
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوف|ء خط|بــــ |لسيد |حمد42755|
44o743طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنه صبــــ عبــــد|لغف|ر ع |لبــــر
يم ع284679 زر|عه ع شمسدير خ|لد |بــــر|
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5|o59o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط رأفتـــ محمد ج|د
8o3289|كليتـــ حقوق |لم |حمد ع|دل فؤ|د سيد
5|48o7يف ف فرج إسم|عيل  د|بــــ دمنهور|د| | |
27o283|يم جم|ل عبــــد|لعزيز يوسف علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنور| يوسف سيد ع9575|3
د|بــــ دمنهور|ك|رم محمد إسم|عيل محمد495434
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر |م ع ح|مد67555|
7o4|2oتـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد ع محمد حس طبــــيخ
43o978رهي|سم ربــــيع طه ف|يد د|ر |لعلوم ج |لق|
46|o52تـــج|ره طنط|مصط جم|ل عبــــد |لغ عبــــد |لرسول محمد

بــــه |لسيد35955 رهه|جر عبــــد|لن| طه و تـــج|ره |لق|
رهمحمد ع|مر فوزي ك|مل6|469 تـــج|ره |لق|

يم محمد عبــــد|لخ|لق شعبــــ3695|4 تـــج|ره طنط|سل|م |بــــر|
44o3|o|طبــــ |ل|سكندريهمل محمود عبــــد|لصمد |حمد

7237o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوميه سيد محمد ع
23|4|2| رهسل|م محمود محمد عبــــد| تـــج|ره |لق|
رهندى مصط حسن |حمد |لغلبــــو 7|577| صيدله |لق|
تـــج|ره ع شمسل|ء ع|دل عبــــد |لع|ل محمد|||75||
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه |حمد فتـــ محمد57293|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره جم|ل صل|ح رمض|ن عبــــد |للطيف65366
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | محمد محمود عبــــد |لمنعم متـــو83|425
|لسن |لم |شيم|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد رضو63534|
2277|oلسن ع شمس|د | محمد ع حس خميس

رهمحمد مصط محمد عبــــد |22848 تـــج|ره |لق|
رى827|3 رهيوسف عمرو محمود ص|لح |لجو حقوق |لق|

د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | محمد ج|بــــر محمد485634
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد محمود عبــــد |لرحمن محمود|523372
67525oيم ندستـــ |لمنصورهرمزى ج|بــــ | |لبــــ|ز |بــــر|
يد |لسيد273354 فنون جميله فنون حلو|نعو|طف رجبــــ |بــــو|ل
434o79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر محمود |حمد بــــدوى
4o4456 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ن| ج|بــــر عبــــد |للطيف متـــو

7o3|4تـــج|ره بــــ سويفمحمد وحيد محمد مر
89o|77 تـــمريض |سيوطم|ريو مدحتـــ ك|مل فهيم
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نول|ء فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمود4|93||
يم|443||4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ج|بــــر نعنوشه |بــــر|
4||o99|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |لسيد ف|روق محمد يسن
4569oتـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء مجدى محمد محمد

6||o55رهجه|د |لنبــــوى عبــــد| |لتـــتـــ صيدله |لق|
يم |حمد رطبــــ762783 ندستـــ بــــور سعيدزي|د |بــــر|
64o|o5د|بــــ |لزق|زيق|سوسن جم|ل عبــــد|لسل|م ع شلبــــى
79o693تـــج|ره بــــور سعيدجميله |حمد |لسيد محمد بــــدوى
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ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| محمد محروس غريبــــ529263
48527oم|م |لصغ ع |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نور |لهدى محمود 
83|oo6د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|فرحه محمد |حمد ج|د
د|بــــ |لمنصوره|كريم |لسيد مصط |حمد43||68
6oo345ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود محمد قطبــــ 
3|2o72د|بــــ بــــنه|مر|م |كرم عبــــد|لفتـــ|ح زي|دتـــ|
82994oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديروج | لطيف متـــي|س يس
ندستـــ طنط|محمد ع|شور محمود |لطبــــ|خ449629
6299o9حقوق |لزق|زيقمحمد مدحتـــ عبــــد |لمتـــع|ل محمد |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد ر|شد محمد||68||
نده محمد |حمد محمد محمد626594 حقوق |لزق|زيقش|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوليد عنتـــر محمد |لسيد |لجع|ر328665
6o27|2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمد ص|لح محمد سليم
بــــي عبــــد |لع2|67|7 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لسل|م |ل
5o444|حه وفن|دق |ل|سكندريهمريم كم|ل ظريف  |د جرجس| 
26o2|3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر |نور سيد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عمر
معهد ف ص ري|ضه |سو|نط|رق |حمد رضو|ن محمود868796
يم ع عبــــد|لد|يم حج3496|5 زر|عه دمنهورمصط |بــــر|
زر|عه ع شمسحمد تـــ|مر حس ز |2672|3
معهد ف ص طنط|يم|ن خ|لد سعد عوض|434572
ر |حمد7276|8 تـــج|ره بــــ سويفمحمد رض| عبــــد|لظ|
يم طلحه|7556|4 نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء عوض |حمد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود |حمد عبــــد|لمنطلبــــ محمد  22|876
تـــج|ره بــــنه|خ|لد محمد سليم|ن محمود2|3336
7o3379زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد زين |لع|بــــدين ع محمد |بــــو سنتـــ
تـــ|محمد محمود يح حسن بــــسيو 528253 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمدى عمر محمود |لمهدى |لعج8|||68
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف|طمتـــ محمد فتـــ |حمد |بــــوخديجتـــ8494|5
ه طه محمود حف |635687 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عمر ع|طف عبــــده |م |75233
4974|oتـــربــــيتـــ دمنهوريم محمد عبــــده بــــلبــــع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه سعيد |حمد حج|ج|96|28|
|5|8o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندى |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لجو|د
88o228  تـــج|ره |سيوطن |حمد محمد جوده
يم س|جد ع |بــــو سعدتـــ239|62 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــسنتـــ جم|ل محمد مصط |لسيد |لع2656|6
|7o742|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|حمد س|مح مع| محمد حسن
||9o9oندستـــ حلو|نمروه جم|ل رمض|ن عبــــدربــــه
48|6o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد ط|رق محمد فوزى عبــــد |لرحمن
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنهله عثــــم|ن حسي |لص|دق |لس||63994

73o59ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد مهلهل فرج مهلهل ن ك.تـــ. ف للبــــ
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تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىروج | جم|ل فوزي | |س835637
طبــــ |سيوطندى رفعتـــ محمد عبــــد|لش|  |87737
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه جمعه |لسيد مبــــروك ش| |498626
9o99||| تـــج|ره سوه|ج حمد محمد شو ربــــي
566o8ندستـــ بــــ سويفعمر حسن عبــــد|لجو|د |حمد

4467o||وف|تـــمحمد |لسيد غريبــــ محمد ح|فظ عبــــد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم محمدى36892 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|جده عبــــد|لنبــــى |بــــر|

6237|oر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|كريم وليد ربــــيع تـــوفيق عبــــده ل|
تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د خ|لد محمد عبــــد |لوه|بــــ24439

ر|ء مصط رجبــــ عبــــد |لكريم|628638 د|بــــ |لزق|زيق|لز
علوم ري|ضتـــ طنط|سم|ء |حمد عبــــد |لسل|م محمد|29|524
2352ooفنون جميله عم|ره ج حلو|نعبــــد|لرحمن |حمد ن محمد مر
444oo9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء خ|لد مصط |لسيد |حمد شويقه
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ه| عبــــد |لمنعم عبــــد |لسل|م 7|6299
827o|6 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديبــــه | ص|بــــر محمد مو
|د|بــــ |لم |ن عم|د مكرم شخلول|5342|8
9|o|4o حه وفن|دق |ل|قف|دى س|مح سوري|ل ز|رع| 
د|بــــ حلو|ن|محمد جم|ل حسن مدبــــو|4464|
يم ميخ|ئيل6|438| حقوق ع شمسميشيل م|يكل |بــــر|
وف|م|رتـــ | مر|د مل|ك جور 28564| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد و|ئل عم|د ح|مد محمد|25929| ل|ك|ديميتـــ |لم
يم |حمد عمر|687798 تـــج|ره |لمنصورهيه ع|دل |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|ديه عبــــد| عطيه مصط |25923
4o2633يم |حمد |لسيد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق عبــــد |لمنعم |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء حس محمد حسن عثــــم|ن683888
3546o3كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ص|بــــر محمود محمد
وف|تـــن|دين محمد لط تـــوفيق لط عبــــد |5444|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o4658زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــيوسف |لسبــــ| |لسعيد |لسيد |حمد

|6o22تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل| مصط محمد ج|د
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نقتـــ قدرى محمد سيد  |ر|497688
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لحميد محمد حمدى عبــــد|لحميد  883294
معهد ف تـــمريض |سيوط محمود محمد ع ك|مل 884738
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر عبــــد |لعليم |حمد عبــــد |لعليم38635|
434674| يم محمد عبــــد |لمو معهد ف ص طنط|يه |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيومعبــــد |لحميد حمدى عبــــد |لحميد |حمد73336
6763o5|علوم |لمنصورهريه|م |حمد عبــــد |لعزيز |حمد |لش
2663o7طبــــ بــــنه|ن|ن عبــــد|لفتـــ|ح ع|صم محروس
2398o7|حقوق حلو|نحمد محمد مصط ص|بــــر
6oo535|يم جو زر|عه طنط|حمد ن|جح |سم|عيل |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد | |لسيد |حمد عبــــد |لرحمن588|64
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخحبــــيبــــه عمرو مصط درويش|579|4
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264246| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء بــــيو |لسيد بــــيو
حقوق طنط|رض| محمد فه عبــــد |لمنعم بــــدر5473|4
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن م|لك محمد كم|ل جنيدى87|773
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء شح|تـــه صبــــ س|لم|497895
4o6||4د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم ع|دل |م |حمد |حمد
د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ سعيد بــــرك|تـــ سيد46446

د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل محمد ح|مد ع جم|ل |لدين753747
حقوق |سيوط |ء عبــــد|لع|ل ع نجدى 893336
53324oوز |حمد |حمد محمد شيبــــوبــــ زر|عه |ل|سكندريهف

تـــ سيد قر ع|قولتـــ|58922 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
يم7476| رهكريم مجدى نبــــيه |بــــر| تـــج|ره |لق|

طبــــ بــــورسعيدعبــــد | مجدى عبــــد |لجو|د |لسيد752536
64|68oتـــمريض |لزق|زيق محمد عم|د محمد ع |لسيد
يم بــــره| محمد بــــدوى||77565 نوعيتـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
ر |سم|عيل محمد|775876 يل ج |لزق|زيقل|ء م| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o9459ل يم خ|لد عبــــد |لع| شعبــــ|ن  تـــج|ره طنط|إبــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد|ن محمد حمد|ن محمد396|7
7||38oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحس|م محمد فوزى محمد محمد عيد
ف |نور محمد326786 طبــــ ع شمس |ر |
335o86كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد فتـــ حس|ن
5o6744ش|م محمد |سم|عيل نوعيتـــ |ل|سكندريه |ر 
63o454ندستـــ |لزق|زيقمحمود ط|رق عبــــد | محمد |لسيد
63o|23تـــمريض |لزق|زيق محمد س| عبــــد |ل محمود
|5o56||د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــ|نوبــــ رزق شفيق عبــــد |لشهيد
9o|828|تـــربــــيتـــ سوه|ج منيه محمد |لسيد عبــــد|لرحمن
8o|82oد|بــــ |لم |حمد عبــــد|لرحيم |حمد |بــــوسمره عبــــد|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــتـــ عد عبــــد | حسن56225
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد |س|مه محمد ع زي|ده||67775
ندستـــ |لمنصورهمصط خ|لد مصط ك|مل عبــــد |لسل675697
|5452oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد ه| سم |حمد

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن ربــــيع ربــــيع حس |44794
ه عزتـــ ع |لوكيل|279252 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم

معهد ف ص بــــ سويفكم|ل ع|دل كم|ل قر 9|2|5
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | كم|ل مصط محمد5888|3
يم7|6759 تـــربــــيتـــ |لمنصورهرودي | ن|ئل |لطنط|وى |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|زي|د زين طه طه مر|د9294|6
يم786254 يم سليم|ن |بــــر| يم عيد |بــــر| زر|عه |لزق|زيقبــــر|
ه |حمد محمد عبــــد |لرحمن |بــــو |684254 طبــــ |سن|ن |لمنصورهم
رهمحمد عيد محمد طلبــــ244454 ندستـــ |لق|
88236|| د|بــــ |سيوط|  يه محمد |حمد عبــــد|ل
34o485كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|رتـــ عبــــد| ع|بــــدين محمد
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طبــــ بــــيطرى |سيوطمنه | محمود سيد محمد84|9|8
9o643كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفي|سم ن| عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|للطيف

كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــه|ء ه| شكر | فلتـــس  899798
4284o2يم |لسيد |لشيخ طبــــ بــــنه|ف|طمه محمد |بــــر|
85o978|يم سيد تـــج|ره |سيوطحمد صل|ح |بــــر|
9o|66||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــ|نوبــــ |سحق حن| لبــــيبــــ
معهد ف ص بــــ سويفعمرو سم عبــــد|لحليم بــــكر857357
3|9o6|د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ ع|دل عبــــد|لعزيز محمد
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح سم |لدمرد|ش سعد779632
يم سيد766|3| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنبــــيله |حمد |بــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىع محمد عثــــم|ن محمود7|8336
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور |حمد عبــــد |لش| محمد عبــــد |لحميد623537
ر أحمد محمود إسم|عيل4|4238 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد ط|
يم338448 حقوق بــــنه|ف|طمتـــ سعيد محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط بــــخيتـــ ثــــ|بــــتـــ عبــــد|35|9|2
3|92o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن محمد سعيد محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىسل|م مختـــ|ر |حمد محمد|768|83
وس|55|82 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيوسف |سحق جرجس تـــ|و معهد ع| 
5|28o9طبــــ بــــيطرى دمنهورعمرو عد عبــــد|لرحمن قدرى

د|بــــ بــــ سويف|دع|ء سم عبــــد |لعظيم عبــــد |للطيف56969
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|منتـــ | عبــــد |لعزيز محمد عزتـــ عبــــد |457|63
69|oo5|د|بــــ |سيوط|سم|ء عل|ء حس محمود
4|o389ق|وى يم ع حس ع |ل تـــج|ره طنط|إبــــر|
ندستـــ قن|محمد عبــــد|لع| مصط محمد|82696
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود جم|ل حس |لزر|ق268786
يم جمعه482737 تـــج|ره |ل|سكندريه |ر ممدوح جل|ل |بــــر|
يم عبــــد |لمقصود حزيمه8|74|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردين| |بــــر|
7799o3يم محمد رهبــــه |يمن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود |حمد محمد764|84
34835oيم زر|عه مشتـــهردير عل|م عبــــد|لحميد سند |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديوسف |حمد فؤ|د |حمد سليم|ن838|75
|د|بــــ بــــنه|ه|جر |لسيد محمد |لسيد منتـــ263427
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد جميل |لحس|ن |ل|م|م حس269864
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدي حس|م عبــــد |لفتـــ|ح  يونس ق|سم4649|4
7o22|8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمن|ر مجدى ع مصط عط
42838o صيدله طنط|رن| |حمد عبــــد|لحميد سليم|ن |لف
342o57كليتـــ |أللسن ج أسو|نض مصط محمود ع |بــــوحمودتـــ
9|247o  تـــج|ره سوه|جعبــــد| عبــــ|س عبــــد|لسل|م ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد ن عبــــد |لعليم |حمد|766|68
6|7o|7د|بــــ د |ط|دين| محمد عبــــد |لحليم مصبــــ|ح
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حمد جم|ل |حمد مو ||2|759
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4352o7يم |لعمرى معهد ف تـــمريض كفر|لشيخسمر محمد إبــــر|
تـــمريض |سيوطرون|ء ع|طف محمد عبــــد|لبــــص |88529
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|من|ر |حمد عثــــم|ن دردير826589
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن من محمود |حمد |لرخ492356
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء |يمن مصط عزبــــ س|بــــق|777947
رهمحمد |حمد عي بــــدر|وى49|53| طبــــ |لق|

تـــمريض |لفيوم |ء رمض|ن حس محمد||89|7
تـــربــــيتـــ حلو|ندير عبــــد|لسل|م جمعه سليم|ن |بــــر44642

4492o5 ندستـــ طنط|زي|د حس|م |لدين حمدى عبــــد |لعزيز
|52|o8ره|مروه رفعتـــ عي خ|لد د|بــــ |لق|
777o84تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عزتـــ فرح|تـــ محمد
|4788o رهمصط طه محمود ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رنيم خ|لد بــــيو عبــــده26362|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد فوزى عبــــد|لح|فظ محمد9|2628
طبــــ ع شمسي|ر| عبــــد|لر|زق صبــــ ش| 342878
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ س|لم |حمد عبــــد |له|دي524239
368o59حقوق ع شمسم|زن عبــــ|س فه |حمد
7838o6يم عبــــد|لق|در ندستـــ بــــنه|سم|عيل عز|زى |بــــر| كليتـــ 
ور معوض265647 طبــــ بــــنه|م|يكل |ديبــــ 
78o25|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحس|م |حمد محمد حسن
78o295ندستـــ بــــلبــــيسش|م |م محمد عبــــد |لحليم ع| 
نوعيتـــ |سيوطس|ره محمود محمد عمر|ن75||85
ف |حمد سليم|74|686 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |
5|o525تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سل|متـــ عبــــد|لحميد مبــــروك
27o928|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومريم|ن ع محمد ع سعد
3||o37 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمؤمن محمود مصط حسن
486o76تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى عص|م عبــــد |لمنعم |حمد ع
ق762935 حقوق |لمنصوره|ء متـــو محمد سم حسن |ل
2453o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه محمد سيد رمض|ن
8|oo|4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء جمعه عبــــد|لحميد ع
بــــي |لقن|وى623235 تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى محمود |لقطبــــ |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دين| ع|دل ن عبــــد |لغ 44822|
حقوق بــــنه|منه | محمد فكرى بــــيو من264479

4258oره|نور عبــــد| عبــــد| ح|مد |لخو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7oo|25| د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد |حمد |لسيد عوض
يم عزبــــ ذ |ل|شقر262849 حقوق بــــنه|محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمود |حمد عبــــد |لق|در عبــــد |لحميد6|252|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــفهد |حمد طه |حمد |بــــو |لعن 262436
ل|ل|8587|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طيه عم|د |حمد 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم عبــــد |لعليم محمد عبــــد|لعظيم756686
ندستـــ |لفيومعمر صل|ح منصور |حمد|2574|
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تـــج|ره |لزق|زيقعل|ء نبــــيل عبــــد |لمنعم مصط متـــو629333
4267ooعلوم ج|معتـــ د |طي|ر| محمد حمزتـــ شح|تـــتـــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|حسن|ء عبــــده عبــــده يح |25665
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد أحمد عبــــد |لجو|د سليم|ن642469
نده محمد ذ مو 988|86 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ش|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد بــــشندى مصط عبــــد |لرحمن|438796
تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن عص|م سليم|ن عبــــده7|67||
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنعمه عوض محمد عبــــد |لحفيظ67734|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م ع شح|تـــ |حمد769634
 |حتـــ وفن|دق |لم |بــــسنتـــ فوزى لبــــيبــــ بــــش|ره  5597|9
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم|ريو حس خليل بــــس| خليل478925
4395o8 يم سليم|ن ج|بــــ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرحمه عص|م |بــــر|
يم |حمد476283 حقوق |ل|سكندريهيم ع|دل عبــــد |لع|ل إبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسيمون رأفتـــ ج|بــــر ك|مل243539
823o5oم بــــطرس تـــربــــيتـــ |لم |بــــسمه رتـــيبــــ سيد
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد ن| كم|ل محمد |89227
5|498o| زر|عه دمنهورض محمد عبــــد |ل عبــــد |لسل|م
رهنور| محمد فوزى جوده233434 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ى85|496 يف سعد مصط بــــح تـــ  حقوق |ل|سكندريهأم
4o2572|د|بــــ دمنهور|يسن |حمد ع |حمد
يم3355|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــد| سيد مو |بــــر|
ق|وى  876527 علوم |سيوطم | نشأتـــ شح|تـــه 
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء مصط مصط سلطح|256938
ندستـــ |لفيومش|م س|مح |لسيد مو حسن675293
رتـــ|رحمه صبــــرى مصط محمد سليم|ن|22763 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|2o73o |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م|زن ع|طف مصيل |لعزبــــ |لرف
د|بــــ ع شمس|جنه حس ك|مل حس 9249||
8oo|3|صيدلتـــ |لم |ي|سم عل|ء ع |سم|عيل
477o23تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى ص|لح محمد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء ج|د عيد محمد |لرخ||49639
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمد عبــــد|لغ حسن4||258
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |حمد صبــــ محمد |لشنو| 722|43
6o3762علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد ج|بــــر |لدمر|وى محمد
9224oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|ج يه عبــــد|لحميد ص|دق حسن
م|م حس |326552 تـــ |حمد  د|بــــ ع شمس|م
علوم بــــنه|محمود خ|لد محمد خليفه762|26
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |س|مه محمد |ألل 254632
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم| |ر مصط |لمحمدى مصط كشك2892|6
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عم|د مصط |لخشن254734
22oo28 تـــج|ره ع شمسنرم محمد ع حن حس
8232o6|يم |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن محمد ك|مل |بــــر|
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6o2|58قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن محمد عبــــد|لر|زق شوم|ن
رهل|ء مؤمن عبــــد|لحميد حسن|234|52 د|ر |لعلوم ج |لق|
49o375ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــك|مي | شح|تـــه عبــــد|لسل|م مج|ور سليم

562o8د|بــــ بــــ سويف|ف|طمتـــ محسن طه يسن
25o2o8تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمه| فهيم عبــــد|لسميع فهيم 
8o2|75نوعيتـــ |لم |ميل|د روم|ن |بــــسخرون روم|ن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء عطيه عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن775983
4o9777نوعيتـــ طنط|وق شعبــــ|ن |لسبــــ| يوسف عيد
ر|ء شح|تـــه حس محمد755764 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهف|طمه |لز

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفكريم كيل| شبــــوبــــ عبــــد|67954
4884o|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود سعد عبــــد |لق|در عبــــد |لونيس
9o2596حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد محمد صبــــ|ح |لدين |نور قبــــي
5|92o| علوم طنط|ل|ء |لسيد محمود عبــــد|لغف|ر |لقو
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس سعد عي حمزه7|4247
|6o225تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نكريم حس|م طه محمد
249o89|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء رزق عبــــد|لحميد عبــــد|لد|يم
7o2956وي يم محمد |ل يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمل |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد يسن يسن بــــلتـــ| ||47866
52|6o5علوم طنط|من|ر |س|مه عبــــد|لوه|بــــ حسن
7oo729 |تـــج|ره بــــنه|عمر |حمد مغربــــى ع ش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |يمن ج|بــــر عبــــد |للطيف |لغز|677645
3|6673| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء حمدى |لسيد ع ع
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ |يمن سيف خز|م||34477
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنه سم عبــــ|س محمد شبــــل66||6|
2|34ooوق محمد سعيد محمد |لسيد ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل

ره|مصط س|مح محمد |له|دى22568 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهرن| ع عبــــد|لرحمن عبــــد|لمنطلبــــ8|2368 ندستـــ |لق|
47666oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهر|ن| ع|طف ع |م غنيم
499829| تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء رض| محمد |لسيد مر
ندستـــ |سيوطمحمد |حمد طه |حمد 876698
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحس|م |يه|بــــ صبــــ سيد6689||
7o63|7| معهد ف ص |لمنصوره |ر طلعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد
|45o37رهيوسف عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح حسن تـــج|ره |لق|
ره|ف|طمه |حمد ج|د |لسيد44777| د|بــــ |لق|
88|58o تـــربــــيتـــ |سيوطن|ديه مصط فوزى |حمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ندى مؤمن |حمد عثــــم|ن38|67
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد محمود |بــــو جندى|622692
|6|o8oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن حم|ده |لسيد |حمد
9o7682 ى مريد تـــوفيق لس ي تـــج|ره سوه|جك
89o53o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطم|رك عص|م ج|د خلف
26635oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه| محمد مصط ن
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر|ن| |حمد حسن محمد ص|لح2|7774
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمع|ذ |حمد عبــــد |لسل|م |دريس627765

|934o|ندستـــ أسو|نلفريد ف|يز فهيم د|ود
2|72o9 |ف ك|مل |لق ندستـــ ع شمسحل| |

ره|حس|م حس حس حس 37728 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين مر|د محمد بــــ |لدين محمد ع6||25|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرقيه ن محمد |حمد عبــــيد6936|5
معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره ن| |لسيد عبــــد |لوه|بــــ4|6973
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |سم|عيل محمد عبــــد|لجو|د قدح528435
د|بــــ دمنهور|مروه ع حسن ع 499483
ف عبــــد|لق|در محمد|328942 د|بــــ |لزق|زيق|حمد |
9|73o7 تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لرحيم عطيه |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر |يمن محمد متـــو56|628
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــه|جر ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح أبــــو جلوه268856

تـــج|ره بــــ سويف |ر |بــــو |لخ وربــــى عبــــد |لجو|د684|5
ره|س|ره خميس مصط متـــو عبــــد |233369 ثــــ|ر |لق|
رهعصمتـــ ح|تـــم عبــــد|لكريم عبــــد|لشكور226548 تـــج|ره |لق|

نوعيتـــ |لفيوممنتـــ | سيد محمد |حمد|6645
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمتـــ منصور عبــــد|لعزيز حس 325898
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد فرج نظ محمد234863
علوم ع شمسنرم حسن متـــو حسن|3568|
64o396 |نوعيتـــ |لزق|زيقرض| حسي |لشبــــر|وى محمد ش
23394o|م |يه|بــــ رجبــــ شح|تـــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عبــــد|لنبــــى سعد فنديس576|25
7o7356يم |حمد جمعه د|بــــ |لمنصوره| |بــــر|
763o49يم محمد |لتـــ|بــــ محروس كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|طمه |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد مصط حس |حمد446344
بــــي محمود||77627 رتـــ||ء محمود |ل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
35o569تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ عص|م |حمد يوسف
68372oتـــج|ره |لمنصورهندى ع|مر محمد |لتـــ|بــــ

م|م خليل455|2 تـــربــــيتـــ ع شمسغ|ده ص|لح 
6883o5 يم مصط تـــج|ره |لمنصورهفدوى ع|طف |لمتـــو |بــــر|

67o36تـــج|ره بــــ سويفيم حسن محمد بــــهجتـــ
69845oد|بــــ |لمنصوره|خديجه مصط جميل محمد |حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| س| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود247678
43|7o2|طبــــ طنط|حمد سم |سم|عيل ص|لح
22oo|5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نفري|ل محمد |حمد ه|شم متـــو
9o7oo5 تـــربــــيتـــ سوه|جروج | ن| صد ز
طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدجه|د محمود ن سيد668|87
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد عبــــد |لفضيل محمد|64284|
ش|م فتـــ عبــــد|لجو|د||7|253 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه 
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89o859 طبــــ بــــيطرى |سيوطي|سم مر د|خ حسن
6|385o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد ع محمد عبــــد|لغف|ر |لسيد
5o92|2معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عوض عوض خليل
د|بــــ |لزق|زيق|محسن محمد محسن محمد حسن عجينه32|7|7
حقوق بــــنه|كريم صبــــرى ص|بــــر عبــــد|لحميد352257
9o5573ء عبــــد|لل|ه محمد عبــــد|لرحيم| تـــربــــيتـــ سوه|ج  
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمر محمد عط| محمد752956
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|بــــتـــ ع |لسيد مو4722|6

44o57|يم رمض|ن عيد محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومبــــر|
27ooo5لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|رفعتـــ خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح محمد أبــــوغ|نم
رى عبــــد |لر|زق عبــــد |لفتـــ|67942 د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |لجو
د|بــــ |لمنصوره|ش|ديه ن|بــــل عبــــد |لر|زق عبــــد |للطيف عجينه6597|7

رهجورج فيليبــــ ظريف عج|يبــــي23246 ندستـــ |لق|
رهبــــه حس مج|ور عبــــد|لنبــــى |لحمرى35958 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره طنط|أم محمد عبــــد |لرؤوف |حمد أبــــو شح494478
ندستـــ بــــلبــــيسعبــــد |لرحمن ي| محمود |م|م3|7|79 ع| 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن |لسيد محمد |حمد حس ||49772
9|749o  تـــج|ره |سيوطف|طمه محمد مصط عبــــد|لل|ه

8258oلسن ع شمس|ي|سم ع|صم عز |لدين قطبــــ
|54|o4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حس منصور حس
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقس|رتـــ محمد سعد عوض ثــــري|625539
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء صل|ح محمد فؤ|د عبــــد |لغف255438
ى عبــــد|لسميع |ل |ط|268782 معهد ف ص بــــنه|يم|ن ي
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد طلعتـــ حسن عطيه |لدري 446245
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عل| ع|دل فوزى عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن574|27
يم6|7|35 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد عبــــد|لمنعم عبــــد| |بــــر|
8|o446 نوعيتـــ |لم |مصط حس فتـــ حس
6o7583يم حسن عبــــد |لغف|ر ندستـــ |لمنصورهمصط |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء يوسف |حمد عبــــد|للطيف|345835
6963o6|معهد ف ص |لمنصوره|ء |حمد ح|مد |لعل|وي
22o44oتـــج|ره ع شمسزي|د ممدوح ع محمد ق|سم
45o929 وف|تـــمحمد مصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محبــــ محمد محمود|5466|2
8o6558|ر|ء مصط تـــ |ن |حمد كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدلز
علوم ج|معتـــ د |طس|ره ع ع عرف|ن5|63|6
6o78|9يم |لجمل ري|ض |طف|ل |لمنصورهند جم|ل |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لخ|لق سيد ع352696
83o973|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمروه صل|ح |لدين عبــــد|لحميد عثــــم
يم ع سكر624343 صيدله حلو|ننوره|ن محمد |بــــر|
9o24|9|تـــمريض سوه|ج  حمد شعبــــ|ن محمد عر|بــــى
تـــج|ره |لمنصورهن طه |لسعيد ع حسونه|242|69
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ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمزه جم|ل سعد خليفه246784
64o965ندستـــ |لم |مصط عبــــد |لمعبــــود حسن يوسف يعقوبــــ
يم ج|د |777543 دى محمد إبــــر| ندستـــ |لزق|زيقمحمد ز
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــي|ر| محمد عبــــد|لع| |لش|ذ266743
د||76259 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد عم|د محمد ع مج|
ن| عبــــد | |حمد |م عبــــد |لغ 675975 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حمد ح|تـــم سيد حسن |سم|عيل|265828
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمن|ل خ|لد محمد سليم|ن3|7686
زر|عه |لزق|زيقدين| رض| محمود |بــــو زيد محمود يح 96|632

844o9ر |ل|م صل|ح معوض لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|س|
6|93o2بــــ| |لغيط لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن محسن |ل
7779o2نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقف|طمه عبــــد | ه|شم حج|زى عطيه
25o255تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء وجدى محمد فرح|تـــ طلبــــه 
4o6267ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم محمد حسن محمد |لسيد

73|o3تـــربــــيتـــ |لفيومل |ء قر |حمد رمض|ن
8o5||||فنون جميله عم|ره |لم |يه حسن محمد محمود
رهندى ع|دل محمد محمود سعد|23262 تـــج|ره |لق|

64|2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدع|ء متـــو |حمد محمود
4o64o5|د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ محمد محمد حس |حمد
335o4|يم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رضوى ط|رق حل |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|بــــثــــينه مصط عرفتـــ |حمد58279
د|ر |لعلوم |لم |دى محمد |حمد محمد24889

تـــج|ره ع شمسعمر ط|رق ف|وى حس |لوكيل27|6|2
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــ|سم |لسيد عبــــد|لعزيز محمد |لسيد566|26
ند|وى99|356 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد شح|تـــه محمد شح|تـــه 
ش|م ع عبــــد|لر|زق|63465 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد 
22o236رهعبــــد|لرحمن |حمد محمد عز |لدين ع طبــــ |لق|
6o8722 |لسن ع شمس|لشيم|ء ع|طف سعد |لدين أبــــو ع
246o25|معهد ف ص بــــنه|حمد نعيم عبــــد|لحميد عم|ره
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــ ح|فظ عبــــد|لو|حد ح|فظ2|95|3
826|7o| تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه |حمد حسن خلف
78585o| تـــج|ره |لزق|زيقسل|م كم|ل محمد مصط |لش|
يم محروس جريس|5|74|9 ره  يه|بــــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص |لمنصورهيه سعيد ع محمد جنيدي|953||7
ه|259879 ر عبــــد|لصمد ط معهد ف ص بــــنه|يم|ن م|
7|o547 |زر|عه |لمنصورهرو|ء |حمد محمد حس|ن |لق
7755o3 طبــــ |لزق|زيقمحمد مصط محمد |لشح|تـــ مصط
4874o7تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لق|در درويش
8o4547د|ر |لعلوم |لم |وق محمود رمض|ن عبــــد|لسميع
877o94  علوم ري|ضتـــ |سيوطروفيده |حمد عبــــد|لحميد محمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد ع |لسيد محمد774247
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349o47يم غنيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م محمد سعيد محمد |بــــر|
|286o8 وف|تـــيوسف محسن محمد يح وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o547|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمريم فيصل |حمد |حمد |لمل|ح
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد |لسيد محمد |لعبــــ| مسعد عبــــد 762657
436862| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلشيم|ء |حمد |لحسي ع
يم يونس685757 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء رجبــــ رزق |بــــر|
5o2o8o|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد ع محمد ع عثــــم|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| |حمد مصط خل|ف|9||499
تـــج|ره بــــنه|سيف |لدين |حمد عبــــد|لبــــ| مصط 353764
498o||تـــربــــيتـــ دمنهورد | جمعتـــ محمد عبــــد |لمنعم غ|زي
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |يمن محمد فه779926
|2|93oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|ره عبــــد |لعزيز |لسيد محمود

|4oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسندى عص|م عمر |لف|روق طه
ندستـــ طنط|محمود جم|ل شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز |لفحل448559
76474oتـــج|ره بــــور سعيدندى عبــــد |لرحمن محمد |لحديدى
84o8o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكريم|ن عبــــد|لكريم ه|شم |بــــوزيد

رهيتـــ ع عبــــد |لمع حس ||824| ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|صبــــ ع|دل صبــــ محمد سل|مه679654
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد ص|لح عبــــد| |لجعيدى|78857
5o|379|ى جيد ج|د يم بــــح لس |بــــر علوم |ل|سكندريهك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل |حمد محمد ك|مل |لعزبــــى|344|3
24768oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لوه|بــــ رمض|ن عبــــد|لوه|بــــ |لقشتـــ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنجوى محمود عبــــد|لبــــر عبــــد|للطيف784523

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مريم عبــــيد عبــــد |لسل|م فرج| 52467
89o3|9|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن ندرو عبــــد|له|دى |نور |يوبــــ
|42o3|وس لس عبــــد |لن| جم|ل تـــ|و ندستـــ ع شمسك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |لسيد حل |لبــــط|وي|4752|6
رهن| ي| نبــــيل مصط مر |لش|9|54|| حقوق |لق|
4936|oحقوق طنط|مصط عبــــد | |حمد عبــــد | تـــعلبــــ
د|بــــ حلو|ن|مصط عم|د محمد محمد53999|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عيد ح|مد فرج يوسف492659
7oo9|2يم عبــــد |لرحيم وحش ري|ض |طف|ل |لمنصورهرحمه |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ و|ئل محمد عم|د|لدين |لسبــــ7968||
تـــج|ره |ل|سكندريهوليد محمد جمعه ع مصط 488268
يف675667 ن| محمد محمود  كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
يم سعيد6994|8 |د|بــــ |لم |شيم|ء عم|د |بــــر|
يم حس سل|م697492 ندستـــ |لزق|زيقمحمد س|لم |بــــر|
حقوق |سيوطرويد| حسن عبــــد|لل|ه ع 893678
3447o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م محمد لط عو|د فوده
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد رف| محمود4|7555
تـــج|ره سوه|جس|ره |حمد حم|ده ع  896569
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78o|49| تـــج|ره |لزق|زيقيمن ع محمد محمد مصط
وف|تـــم|جد عبــــد|لمنعم محمد |حمد ع 8897|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o877||زر|عه |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد حسن |لص
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رك متـــى ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لنور272336
2575o6|ه طه عبــــد|لحكيم عم|ره تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
92o246  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحسن|ء بــــدرى عبــــد|لنبــــى حس
6o5528ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننو|ل محمود محمد شح|تـــه عبــــد |لمحسن
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حسن يوسف عبــــد|لق|در9|8675
طبــــ |ل|سكندريهيم|ن خ|لد عبــــد|لجو|د محمد |لسلم435933
4o5|23| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود محمد محمود حسن
ش|م |حمد5479|| د|بــــ ع شمس|فريده محمد 
69|oo8|حقوق |لمنصورهل|ء مدحتـــ عطيه |حمد |لعشم|وى

رهم | نبــــيل ديبــــ عط| |6686| ندستـــ |لق|
ش|م عبــــد|لمنعم حمزتـــ2698|3 ثــــ|ر |لفيوم|مريم 
8|89o4د خلف مخلوف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء مج|
تـــج|ره دمنهورروج | عزتـــ |سكندر ر|غبــــ543564
د|بــــ |سيوط|نوره|ن ع|دل محمود عثــــم|ن 893283
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ر| |حمد |لسيد |لهو|رى9|7838
7682o5د حموده ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ر| | حمدى عبــــد |لستـــ|ر مج|
ره|ف|طمه |يه|بــــ عبــــد | رمض|ن44722| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
28o867|لسن |لم |يه محمد فتـــ محمد |سم|عيل|
ي مكرم ك|مل|6557| رهمن|ر ي تـــج|ره |لق|
د|بــــ د |ط||ء محمد محمد |لبــــ|ز|7826|6
|5o975|رهلشيم|ء محمد عبــــد |لحميد محمد تـــج|ره |لق|
علوم بــــنه|ندى حس ج|بــــر محمد عمر477353

552o4ف ومس|حه |لمطريتـــمحمود محمد قر مر ك.تـــ. ف رى و
6|8|o8يم محمد عوض معهد ف تـــمريض |لمنصوره لميس |بــــر|
حقوق سوه|ج حمد عبــــد|لن| سليم|ن طه|98|2|9
ش|م عبــــد|لحميد محمدعبــــد|لحميد7|33|3 تـــج|ره ع شمسعمر 
2|4o64| رهيه ن ممدوح حس صيدله |لق|

رهسل محمد حسن بــــيو |لخ |وى3|335 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |شمونعمر |حمد مصط بــــدر255578
د|بــــ |ل|سكندريه|ع عزتـــ ع حسن طيلون9|4922
ندستـــ |ل|سكندريهف|دى جرجس رزق سمع|ن444765
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |بــــو|لفتـــوح ك|مل |ل |ر567||5
853o58| لسن |لم |حمد محمد نجيبــــ |صن|
48o4o2لس صموئيل ع|زر شح|تـــه ع|زر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ك
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ل ط|رق سعد نور |لدين|769797
ر عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لغن25848| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود م|
82o88oكليتـــ حقوق |لم |مصط محسن محمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م|رين| حمدى نخنوخ ج|د |لربــــ  8|8945
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ل|ل متـــو |627996 د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن رض| سليم|ن 
2332|oره|ه|جر عم|د جمعه عبــــد|لنبــــى د|بــــ |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|  حمد عص|م |لدين محمد عزتـــ محمد884766
يتـــ ع|دل عبــــد |لمسيح فرج24893| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم
3545o5|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــل|ء ي| محمد |حمد
حقوق طنط|دير محمد شعيبــــ ع شعيبــــ5|77|4
6939o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيف محمد عبــــد |لقوى |لمك|وى
طبــــ |لزق|زيقمنتـــ عبــــد |لمجيد بــــس|م أبــــوسل|مه27|9|6
ندستـــ شبــــر| بــــنه|دير محمود ص|لح محمود بــــر 942|35
نوعيتـــ |لزق|زيقمه| |س|مه |بــــو |لفتـــوح عسكر876|77
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن عمرو عبــــد |لمنعم |حمد مر |692435
رى|32582 علوم حلو|نيم ن|صف يوسف |لجو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|ديتـــ محمد |حمد |لنوبــــى محمود488943
6863o3|تـــمريض |لمنصورتـــ حمد محسن حسن محمد حسن
ف محمد |حمد دع|دير622448 ندستـــ د |طكريم |
6|67o5تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنتـــ | محمد شعبــــ|ن أحمد |لف|ر
4457o5| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيه عم|د كليبــــ مر محمد ع
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأمنيتـــ فتـــ محمد عبــــد |لع|ل ع 443966

532oo |يم فر|ج فرج معهد ف تـــمريض بــــ سويف رح|بــــ |بــــر|
89o4o3|علوم ج|معتـــ |لسويس حمد ه|شم |حمد محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــه منتـــ سليم|ن |دريس2|547
8o995oيم حقوق |سيوطمحمد سعيد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء سيد حس س|لم|759432
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |سم|عيل محمد |سم|عيل |لبــــطل|69752
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر نه|د عبــــد|لعزيز |حمد74|3|2
4637o2| حقوق |لمنصورهحمد محمد مصط |حمد ع مر
45o7o8يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومم|ر |يمن حليم |بــــر|
علوم |لزق|زيقندى ع|طف متـــو |لسيد سعدون779886
تـــج|ره طنط|محمد س| عبــــد|لجو|د حف |227|6
رهندى عص|م محمد عبــــد |لرحيم96||5| علوم |لق|
يم محمد |لصفط|وى695822 زر|عه |لمنصورهيه محمد |بــــر|
8925oo| د|بــــ |سيوط| سم|ء عبــــد|لغ نف|دى عبــــد|لغ
يم ج|د9856|6 د|بــــ د |ط|بــــسمه محمود إبــــر|
تـــج|ره |لمنصورهم | م|جد ش|كر بــــطرس832|68
5||o65زر|عه دمنهوركريم محمد ع محمد |لقز|ز
8o3792تـــج|ره بــــ سويفمريم ه| فكري عزيز
زر|عه |ل|سكندريه|ء حسن مصط |لسيد محمد|7|4233
9||o67|د|بــــ سوه|ج| م| ع|صم سعودى عبــــد|لرحمن
89o723|لسن |لم | سم|ء شو ع عثــــم|ن|

69o6o د|بــــ |لفيوم|دى رجبــــ عبــــد | مصط
|23oooفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهس|ندى س|مح سم ك|مل

Page 738 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

وف|تـــعبــــد|له|دى محمد عبــــد|له|دى عبــــد |896|23 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
88||8o تـــمريض |سيوطد | مصط سيد |حمد
2|84o6تـــج|ره ع شمسفرح ح|زم زين عبــــد|لع|ل
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن حمد خ|لد عبــــد|لر|زق |لسيد|4||922 كليتـــ 
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقأسم|ء عبــــد |لحميد |لسيد حس 639389
فنون جميله فنون |لم |روفيده عرف|تـــ جمعه عبــــد|لعزيز855977
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسي|سم ع محمد ع7||||3
86o237تـــمريض |لم | بــــيشوي ه| ن| يوسف
4|42o3د|بــــ طنط|لبــــ مو عبــــد |لص|دق محمد جوده|

معهد ف ص بــــ سويفي|سم رمض|ن سيد محمد66852
زر|عه مشتـــهرريو|ن حمدي ف|روق |حمد9|3275
حقوق بــــ سويفمحمد كم|ل شح|تـــه عبــــد|لحميد822983
7oo576حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود |ل|حمدى |لسيد
49|o5oتـــج|ره |ل|سكندريهسل محمد حسن س|لم محمد
|5o946كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى حسن عبــــد |لنعيم حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن|ديه س| رزق رمزى|26397
49o8o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|عهد صبــــرى محمد ح|فظ |لسيد
د|بــــ حلو|ن|محمود رض| محمد سليم|ن حس|ن 8727|2
يم694852 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمود محمد محمد |بــــر|
264o98|د|بــــ طنط|يم|ن جم|ل حسن عبــــد|لرحمن|

|لسن |لم |عل|ء حسن حس |بــــو |لحمد55355
تـــ مصط فرج محمود |لد| |8965| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم

تـــج|ره ع شمسشد| |حمد محمد ص|لح سلط|ن5297||
4o2663حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر محمد ع حسن ع
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح| محمود محمد عبــــد|لرحمن |لزي 422552
علوم ج|معتـــ |لسويسحمد رض| محمود مبــــروك|698|75
يم حسن محمد عبــــده782767 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرو|ن |بــــر|
|53o42معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود حس محمد عبــــد |لمجيد
صيدله |لمنصورهسم| |حمد محمد محمد قنديل682285
ف عبــــد |لعظيم ن |بــــو|93|699 طبــــ |لمنصورهط|رق |

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|رتـــ كم|ل محمد عبــــد |للطيف83353
م محمد يوسف مسعود|8537|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ند

ره|عليتـــ حسن حسن ع 25588 د|بــــ |لق|
يم |لسيد9|9|5| رهحن محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
4385o6| |طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد |يمن |لسيد حسبــــو |لعر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمتـــ مصط سعيد حسن|34999
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود عبــــد |لعزيز عمر س|لم|484444
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد سند محمد عبــــد |لحميد محمد|637728
بــــه922||8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره رض| زكري و
33o95|تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء مصط سيد خليفه زن|تـــي
د|بــــ بــــ سويف|مصط سيد قر ذ|4|56
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245o4||د|بــــ حلو|ن|نتـــص|ر محمد ع |بــــوخزيم
يم دي|بــــ محمد ن5343|6 د|بــــ د |ط|منتـــ | |بــــر|
62743oء حس |لسيد عليوتـــ |لسيد| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|إ
صيدله طنط|د | |س|مه محمد |لسيد |لشو|ف432397
معهد ف ص |لزق|زيق|ء عل|ء محمد عبــــد|لسل|م محمد642848
تـــمريض |سيوطر| | محمد محمد عبــــد|لعزيز 878963
رهعبــــد |لرحمن ط|رق محمد محمد عبــــده624755 تـــخطيط عمر| |لق|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ع محمد ع عبــــد |لمقصود54492| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
6|o759|ه محمد |حمد مهدى ص|بــــر صيدله |لمنصورهم
49o45oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره عبــــد |له|دى عبــــد | محمد شعل
44o756صيدله |ل|سكندريه|ء |س|متـــ مو محمود سعف|ن

ره|يم|ن |يمن حن محمود  |ض|42776 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
62o384| معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء محمد ج|د عبــــده حس
ر||8596 تـــربــــيتـــ |لم |زينبــــ فكري ص|بــــر عبــــد|لظ|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ش|دي شح|تـــه وليم فرج822873 لم
يم ح|مد عطيه338439 تـــج|ره بــــنه|عل| جم|ل |بــــر|
ى497494 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طيم| محمد فتـــ ع |لم
يم محمد ريح|ن444|27 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم جم|ل |بــــر|
يم ص|لح |حمد |لسيد ع |ن|446248 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخبــــر|
زر|عه |لزق|زيقمصط عبــــده |لسيد |لسيد784674
4o86o9|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي||ء |حمد محمد ع عبــــوده
5o7439يم عبــــد |لمجيد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآيه عبــــد |لمجيد إبــــر|
5o8||oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدير سم محمد س|لم محمد
لسن ع شمس|محمد ع|دل ص|بــــر حسن3|453|
6988o4|يم محمد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد مصط |بــــر|
8o7oo9تـــج|ره بــــ سويفبــــسمه ن| عبــــد|لمعز محمد
8|o272د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |وسيم |س|مه زكري| د|ود|
43|48oف طلحه حس يوسف تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نح|تـــم |
9o5ooo د|بــــ سوه|ج|نوره|ن مصط تـــوفيق مصط
ش|م عبــــد|لفتـــ|ح محمود ع7|3497 حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن 
52o762|يم زر|عه دمنهورل|ء سعيد محفوظ محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورمنيتـــ ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد ربــــه شمسيتـــ497244
4988o8ق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دى محمد نجيبــــ ع|طف حسن |ل
2239o9تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن |حمد محمود ع
356|6oتـــج|ره بــــنه|محمود حمدى حمدى سليم|ن عبــــد|لحميد
||62o4|رهحمد محمود |حمد صديق علوم |لق|
4o93o5تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى منصور محمود محمد |بــــو عبــــيه
ف |لسيد|6|777 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ض محمد 
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طندى نبــــيل محمد |بــــو عبــــد |44|8|6
4o366oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|زن |يه|بــــ فتـــح | عبــــد|لعزيز درويش
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |لسيد خليل محمد محمد633467
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صيدله |لمنصورهشيم|ء رض| محمد عوض |لمل|624473
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|ر| عطيه ح|مد محمود |لصعيدى977|62
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد محمود ص|دق |لهج |267759
يم عبــــد |لمنعم عبــــد |25247| حقوق ع شمسف|طمه |بــــر|
رهصبــــ|ح محمود ش| محمد259326 د|ر |لعلوم ج |لق|

ى عبــــد |لرحيم |حمد362|2 ره|من|ر خ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد فرج عبــــد|لم|لك حم|د823695

ل|ل محمد عبــــد |لبــــ| 56255 علوم بــــ سويفسعديه 
يم64|834 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم معوض |بــــو|لوف| |بــــر|
782o28|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن د|ؤد عبــــد |ل د|ؤد علم
كليتـــ |أللسن سوه|ججيسيك| ثــــروتـــ |سطف|نوس خليل|924||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|صف|ء محمود حسن محمود8|359

حقوق طنط|محمد |حمد خميس يوسف |لطر|بــــ5|4|44
ندستـــ بــــور سعيدبــــ|ف |م نبــــيل سليم|ن752844
4972|o|لسن ع شمس|يتـــ محمود عبــــد |لحميد عبــــد |لقوي

35|o9|حقوق حلو|نروه محمد سيد|حمد رزق
تـــربــــيتـــ |سو|نس|ندي جميل شبــــيبــــ جور 843285
|2o46o|وف|تـــسل|م جم|ل |لسيد محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
43o|22يتـــ كم|ل جورج ك|مل تـــربــــيتـــ طنط|م
3457|oطبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر ط|رق محمد محمود |لعبــــيط
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد |لعزيز حس تـــه| 787492
8|o2o3|ثــــ|ر |لفيوم|عمرو شعبــــ|ن محمد مندي |حمد |بــــو
6|55|o|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد |حمد غريبــــ دبــــور| 
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر محمد |لسيد س|لم783684
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود رض| |لسعيد رزق636749 ع.

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|تـــغريد |حمد محمد عبــــد |له|دى83855
تـــج|ره بــــنه|سل|م ع|دل مأمون مأمون محمود|262557
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مصط |حمد سليم|ن عبــــد| ربــــيع3|7748
فنون جميله فنون حلو|نرن| محمود |حمد عبــــد |لحميد23579|
6o|24oتـــربــــيتـــ طنط|ع|دل ع محمود حسن |لبــــريدى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريم س| عبــــده محمد |لسيد45|247
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمدى محمد حمدى طه28679|
63o67oتـــج|ره سوه|ججم|ل خ|لد محمد عوض
75o43|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م |حمد محمد |حمد
|2794oتـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | |يمن خليفتـــ |بــــو زيد
ره |حمد مصط |لرعو248666 صيدله |لق|
تـــج|ره سوه|جدع|ء ط|رق نجم نجم4236|4
6o3o63زر|عه |لمنصورهم|زن نه|د مرج|ن |لص|فورى
|د|بــــ بــــنه|محمود |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ع262385

ره|طه سعيد محمد محمد45255 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص بــــ سويفم|ل |حمد ع حسن|2|23|8
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ره|مريم |حمد عص|م ص|لح222327 عل|م |لق|
ره|م| محمد محمد محمود بــــدوى|53|629 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخإيم|ن منصور عبــــد |لوه|بــــ قن|وى عثــــم6794|4
68|92oيتـــ د|بــــ |لمنصوره|د | محمد ص|دق |لسيد 

|83o5ره |ر سيد محمود محمود علوم |لق|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــدع|ء عل|ء |لدين عبــــد |لق|در ص|لح4||756
معهد ف ص بــــور سعيدمحمود ط|رق |لتـــه| عيد74|624
49o538فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحن|ن |لسيد حريف ع حم|د
5o36o7|يم عبــــد علوم |ل|سكندريهندى عل|ء فتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه محمد مصط عثــــم|ن|57973|
4o59|4 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|ء وحيد سعيد مصط حس|ن

طبــــ بــــ سويفس|رتـــ رمض|ن عبــــد | عبــــد |لع|ل54862
453o3oندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد عطيه عبــــد|لسل|م
يم |لدسو ع  6|8765 صيدلتـــ |سيوطمصط |حمد |بــــر|
433o58معهد ف ص طنط|بــــسمتـــ صبــــرى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود خ
5o8o94زر|عه |ل|سكندريهندى عل|ء عبــــد |لعزيز حس |لكردى
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حمد عبــــد|لمنعم حسن مد |848255
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى ط|رق عبــــد|لعزيز |لش|كرى3|2494
رتـــ|شيم|ء مصط فتـــ |م|م غنيم338433 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
84o455كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ل | لطيف لط فرج
فنون جميله فنون |ل|قس|ره ط|رق |حمد عبــــد|لرحيم923|84
45|o65| ندستـــ طنط|جون فوزى فرج | معوض فرج

د|ر |لعلوم |لفيوممحمد غر|م سلط|ن يوسف96439
|3335oحقوق ع شمسبــــرك|تـــ سيد زين |لع|بــــدين سيد

لع| در|س|تـــ متـــطوره بــــ|لهرم ش تـــج|رتـــ ومح|سبــــتـــ|ع ي| عبــــد |لسل|م محمد يوسف77972
تـــربــــيتـــ بــــنه|ند| ممدوح فريد سند|96||6
4|27o9| بــــي تـــربــــيتـــ طنط||ء ي| زكري| |حمد |ل
6o992|علوم |لمنصورهمل|ك عبــــد| طه خيشتـــ
تـــج|ره |لمنصورهمصط محمود محمد سعد محمد32|679

رهن|ء عبــــد|لحكيم عبــــد|لموجود |بــــر|35964 تـــج|ره |لق|
ه عبــــد |لحليم |لسيد |حمد عبــــد |77||63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ول|ء عبــــد |لص|دق محمود عبــــد |لص774874
ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد 449323
7o3939|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء رفعتـــ محمد |لمتـــو رزق
34o|58يم تـــج|ره بــــنه|زي|د محمود محمد |حمد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد|لرحمن رفعتـــ محمد عبــــد|6|3497
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن محمد مصط محمد24595|
علوم ع شمستـــ محمد عبــــد|لعزيز سيد |حمد محمد336652
يم ه|شم8|6262 وف|تـــمه|بــــ |لسيد سعيد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد |حمد عبــــد|لغ محمدين|487855
رهسم|ء |حمد طه |حمد5|7|5| ندستـــ |لق|
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كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعل| جم|ل لط محمد355547
478o67تـــمريض |إلسكندريتـــ بــــسنتـــ محمد عثــــم|ن محمد عثــــم|ن

زر|عه |لفيوممحمود ص|لح محمد حس 73365
5|o55تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمصط قر عبــــد |لحليم صميده

ره|شيم|ء محمد فتـــ عبــــد |لرحمن|5324| ثــــ|ر |لق|
476o28 تـــج|ره دمنهورعن|ن عبــــد | |بــــو |لفتـــوح عبــــد| حف
8426o4| معهد ف ص |سو|نسم|ء متـــو محمد م
طبــــ |ل|سكندريهلؤى |حمد بــــكر محمد |سم|عيل424347
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــرو|ن عبــــد | عبــــده |حمد حسن766286
9o9376ه حمدى عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لو معهد ف ص سوه|ج م

كليتـــ |أللسن ج أسو|نعمر ح|فظ رش|د مو عويد|تـــ8|45|
242|7oرهي|سم محمد فؤ|د ح|فظ تـــج|ره |لق|
8|||oo تـــج|ره بــــ سويفمحمد زي|دي |حمد حس
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد مصط ع حسن|2|6423
36o95||كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيتـــ يح حس|ن |م|م
6|2o43تـــج|ره طنط|محمد و|ئل محمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــصل
|4|o83يم ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسعمر و|ئل ف|روق |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء حسن محمد عبــــد |لحميد632248
85|oo7تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدر| | محمد شح|تـــه |حمد
9o6o|6 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود جم|ل |لسم|ن عبــــد|لحميد
ر محمد844246 فنون جميله فنون |ل|قمحمد |حمد م|
تـــمريض كفر |لشيخعم|ر محمد |سم|عيل |لبــــكلي |44224
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر محمد |حمد شبــــل محمد447389
ه محروس وحيد عبــــد |لنبــــى732|63 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن
4627o7يم يوسف خ|لد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد خ |لدين |بــــر|
445o|3ندستـــ |ل|سكندريهتـــغريد محمد شعبــــ|ن ليله
يم |بــــوع3466|4 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|عف|ف سعيد |بــــر|
يم757845 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــند| محمد جد|وى |بــــر|
5o5586تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور |لدين محمد |لصبــــ| محمد جبــــر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح ضيف245624
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدف|طمه شو ج|بــــر ح|مد647|69
6|762oد|بــــ د |ط|حس|م عص|م فوزي زر|ع
6439o5ري|ض |طف|ل |لمنصورهرش| شعبــــ|ن رمض|ن ع
6o2836|ندستـــ بــــنه|حمد محمود كم|ل عبــــد |لحميد دويد كليتـــ 
3274o|حقوق حلو|نمنتـــ | محمد ع محمد |حمد

54o46كليتـــ |أللسن بــــ سويفخلود سل|مه طه محمد بــــدوى
5o4oooتـــج|ره طنط|يوسف عص|م |حمد محمد عبــــد|لجليل
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسنو|ل |لغمرى شعبــــ|ن |لغمرى |لغمرى769856
|53o24رهمحمد سعيد عبــــد |لعزيز محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
يم ع سيد |حمد|6|3576 تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن ع |بــــر|
رم | بــــسط| |بــــ|دير 268||9 معهد ف ص سوه|جم|رين| 
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تـــج|ره كفر |لشيخآيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز ضيف |442568
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن|ن بــــهيج ز قل|دتـــ66788

تـــج|ره ع شمسمنه | |لسيد مصط ع|دل |لسيد جر3563|2
3249o7 |د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن |حمد حس عبــــد|لبــــ
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لخ|لق حسن عبــــد|لخ|لق ع453276
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء صبــــرى محمد خليل|355484

687ooندستـــ |لفيوممحمود عبــــد|لعليم مصط |حمد
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهع |ء |حمد محمد |حمد 878274
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء مجدى عبــــد|لغ محمد عبــــد |266929
863o96 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنجل|ء محمود صل|ح |لدين عبــــد|ل

2|2o4رهك رو|ش ح|مد محمد تـــج|ره |لق|
9o4645  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد| |حمد عبــــد|لع|ل خ ع| 
د|بــــ سوه|ج|محمد خ|لد عبــــد|لرز|ق محمد 898532
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــ | ي| فتـــ عطيتـــ62897|
87o576معهد ف تـــمريض |سو|نسمر عبــــد|لبــــ|سط ح|مد عبــــد|لبــــ|سط
|2872oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسعيد حسن سعيد حسن

ه عبــــد |لعليم عبــــد |لحميد محمد|59238 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م
يم بــــريش7849|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمه| |لسيد رجبــــ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|بــــتـــس|م محمد عبــــد |لحكيم رمض|ن خليل777945
تـــج|ره دمنهورس|مح |لسيد محمد حسن |لدسو 494679
7o54o9حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد حمدى عبــــد |لفتـــ|ح  محمد
52o4ooكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردين| شو عط| محمد سليم|ن مهينه
رهسم|ح حمدى |لسيد سيد |حمد234|6| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود سيد حمدى خميس352725
يم |لشيخ سليم5432|4 تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | |لسيد محمد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|سه|م حس يونس عبــــد|لمنعم 229|89
7o596|طبــــ |لسويسخلود |لشح|تـــ عبــــد |لعزيز |حمد |حمد

تـــج|ره بــــ سويفحمد |يمن فؤ|د جميل|59746
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن عيد سيد ع 546||8
تـــج|ره ع شمسسم|ء |لسيد حس عبــــد|7992|2
53o522ندستـــ |سيوطسهيله حس|م محمود محمد عبــــده |بــــوزيد

9o7|5|د|بــــ بــــ سويف|يه معوض عي محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور| عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز محمد قنديل428327
7o93|5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد | |لسيد ن|فع ن|فع
259o24د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سعيد |س|مه سعيد ه|رون
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر محمد عبــــد|لصبــــور |حمد4779|8
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهآيتـــ شمس |لدين محمد مر |حمد426586
تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| محمد حل |لسيد |لملي 3|4754
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر |س|مه محمد عبــــد |له|دى سلط3|369|
يف مصط عبــــد | حسن|8774|| وف|تـــحمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4657o3ندستـــ كفر |لشيخخليل |لسيد خليل ع |لقلم|وى
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52|5o3كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى سعد بــــشبــــي رجبــــ
تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر بــــرتـــى شبــــيبــــ صديق54659|
ل|ل|768787 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد ع محمد خ بــــك 
س|وى246|25 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد |لسيد |ل
ف محمود عبــــد|لبــــ| 5|8529 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود | معهد ع| 
د|بــــ |لمنصوره|روضه |حمد عبــــد |لمع عبــــد |لبــــديع937|68
26o79o|وبــــ |لسيد محمود نوعيتـــ |شمونسم|ء مو
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ندع|ء ربــــيع فؤ|د ي|س |999||
5|733oتـــ عبــــد |لش| عبــــد |لمقصود محمد مر تـــربــــيتـــ دمنهورن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم سعد فوزي محمد ع 9242|4
4o6964يم |لش|طبــــى |بــــر د|بــــ |ل|سكندريه|د | محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف|رس محمد محمد حنطر5266|6

رهمل خ|لد محمد مهدى|38467 حقوق |لق|
يم32539| رهمريم |ن |سحق |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|لحس رمض|ن عبــــد|لونيس محمد مسعود6564|4
ف سل|م |م 863924 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | |

445|oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور| خ|لد خ |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــه مر محمود مر |لسيد278498
6246o6طبــــ |سن|ن كفر |لشيخآيه ع عبــــد |لمنعم سيد |حمد ش|مه

نوعيتـــ |لفيوممريم مصط سيد سعيد67589
تـــج|ره بــــور سعيدلسيد ربــــيع |لسيد يونس |لدين متـــو ع 7|23|7
ره|روفيده عبــــد|لرحمن |بــــوحسيبــــتـــ محمد عبــــد |4|238 د|بــــ |لق|
|25o5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل ن| عبــــد |لمنعم عنتـــر
752o44يم عرفتـــ وف|تـــنوره|ن عل|ء |لدين |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
9|o887  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعبــــد| عل|ء فوزى عبــــد|لحليم
23|o|3|زر|عه مشتـــهرلمهند يح محمد عبــــد|لعظيم

ندستـــ ع شمسكريم عم|د|لدين محمد عبــــد |لوه|بــــ6682|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم|رين| ط|رق سعيد ك|مل سليم|ن56|772
838o59كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|رك |سعد مك|ري متـــي
|2o7|4ف نسيم | |س حقوق حلو|ننور| |
يم |حمد685648 يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |بــــر|
8o9335تـــج|ره بــــ سويفكم|ل محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ
رهحمد محمد عبــــد |لرحيم حسن|34|66| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ |يه|بــــ محمد |لحلف|وى252542
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | محمد عبــــد|لمنعم |حمد دعبــــس923|27
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود رمض|ن محمود ج|د|47522|
د|بــــ دمنهور|ل|ء حس عبــــد| |لسيد حسن|7|53|5
د|بــــ كفر |لشيخ|ع سليم|ن محمد محمد |سم|عيل443387

425o||يم سيد |سم|عيل تـــوفيق د|بــــ |لفيوم|بــــر|
76o482تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط حسن لبــــيبــــ محمود
ره| محمود |حمد عويس243445 د|بــــ |لق|
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حقوق |لمنصورهعمر ع|دل محمد عو|د |م|م793553
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر خ|لد عبــــد |لحميد محمد ع |لحديدى499757
يم |لسيد |بــــو |سم|5298|5 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم شو |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق رحمه محمد ع حسن شبــــ|نتـــ6|6326
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن محمد ف|روق ع |لنمر287539
7|oo|7يم كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس رفيق محمود عبــــد |لخ|لق |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ي| حم|ده حن |22|832
4o76|4د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ء |حمد محفوظ ع غز|ل
|36|o6|تـــج|ره ع شمسيسل |س|مه مصط سعد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسح|تـــم بــــ|سم عبــــد |لكريم محمود2|7758
338oo7تـــج|ره بــــنه|ي| خ|لد محمد عبــــد|لجليل
حقوق بــــ سويفه|دي خلف |لسيد ص|لح854739
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــخلود |لجندى |لششتـــ|وى س|لم |بــــوعوف434426
6|2oo9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|يوسف سعد محمود |لسيد عشوش|
زر|عه دمنهوره|جر أحمد محمد |لسنهوري48|8|5
5o9599 تـــج|ره دمنهورمحمد رمض|ن سعد ع
يم محمد |لسيد73|689 ندستـــ كفر |لشيخمحمد صبــــرى |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندى ثــــروتـــ محمد سليم|ن782798
63o3|9|ند|وى علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمد محمد عبــــ|س 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد ن| |لدين محمد يوسف ن|3|4467
6o3379يم عبــــد |لحميد |لجندى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم ن |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد ص|لح س|لم محمد3|22|2
|6o9o8نوعيتـــ عبــــ|سيهنوره|ن ربــــيع عبــــد |لجو|د محمد
يم عبــــد|لجو|د عبــــد|لفتـــ|967|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |بــــر|
فنون جميله فنون |لم |سم|ء محمد |حمد محمد|2444|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مجدى |حمد |لسيد |حمد274773
7o|22| طبــــ |لمنصورهمحمد قدرى محمود عبــــد |لر|زق عبــــد
معهد ف ص |سو|ندع|ء عبــــد|لسل|م محمد ع 869557
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــيد|ء |بــــو|لفتـــوح |حمد عبــــد|لرحمن |5|899
6o7377ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــنور| بــــش |حمد قمعر ك.تـــ. ف للبــــ
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمريم مصط محمد عبــــد|لجليل837549

طبــــ بــــ سويفنتـــص|ر محمد عبــــد |لقوى |بــــوجل|ل|7|572
ف فتـــ محمد سليم|ن527262 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــبــــسنتـــ |

|د|بــــ |لم |ه|جر سيد عبــــد| تـــوفيق عبــــد|4||67
8883oo  د|بــــ |سيوط|ه|له محمد |حمد فرغ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرش| عبــــد|لرحمن محمد |حمد868669

رهم|ي| عبــــد|لمجيد محمد |بــــو|لمجد44|39 تـــج|ره |لق|
رى |حمد  5528|9 طبــــ |سيوطمحمود ع ز
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر ج|بــــر عبــــد |لح|فظ نف|ده عبــــد 687277
4|4575| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد خ|لد حسن بــــكر مني
9o2|6| يم تـــج|ره سوه|جنجل|ء محمد عبــــد|لع|ل |بــــر|
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8o6758|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء حم|ده سطو |بــــوبــــكر
طبــــ طنط|ه|جر جم|ل |سم|عيل زين |لقو 32|433
539o96ف مسعد عبــــد |لجليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |
2|4388| د|بــــ حلو|ن||ء عل|ء مر|د |حمد ز
4o8545كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جزينبــــ رض| محمد يوسف |لتـــر|س
طبــــ حلو|ننور|ن ممدوح محمود محمد |لبــــهن 477677
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن حس |حمد عربــــي836278
35468oيم خليل يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | محمد |بــــر|
52642o|ى |حمد |بــــو|لعل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــ| حمدى م
5o76o6علوم بــــورسعيدفرح عم|د محمد محمد عبــــد| |لش
356o67ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ندى عصمتـــ عبــــد| |بــــو|لمجد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سم|ء فه محمد فريد |لفل|ح|763482
نوعيتـــ |لزق|زيقسندس عبــــد |لعزيز |لنشوى عبــــد |لعزيز ش632848
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد صل|ح عبــــده |لمغ|زي237|62
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم |حمد |لمهدى |حمد عي8|4393
طبــــ ع شمسه|يدى جم|ل عبــــد|لحليم محمد عبــــد932|35
ه |حمد |لسيد عطيه |لسيد|675598 تـــج|ره |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ لط محمد بــــ|  896534
7o28|9صيدله حلو|نسليم|ن س| سليم|ن عبــــد |لرحمن زي
طبــــ حلو|ن |ر محمود أحمد سيد |حمد |لخو9898|5
د|بــــ ع شمس|حمد سيد محمد سويلم|342945
تـــمريض |لم | ض جمعه شفيق عبــــد|لمنعم5823|8
4|o674 |حقوق طنط|عمرو شح|تـــه سعد |لسبــــ
وف|تـــم|ريو سعد عط| | جريس89|9|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دين| محمد |حمد عبــــد |لمجيد43463

83362o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حس حسن ع
63778oم |مجد مصط محمد سعيد معهد ف ص |لزق|زيقن
62675o|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منيه محمد فوزى حس |بــــر|
5o73o6 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــريم رض| عزتـــ ع خ
رهنوره|ن ج|بــــر ح|مد |لسيد238336 حقوق |لق|
معهد ف ص سوه|جسم|ح ع|طف بــــخيتـــ بــــش|ي 898925
4|75o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد رض| عبــــد |لو|حد |حمد عبــــد
|276|o ندستـــ حلو|نط|رق وليد سيد تـــوفيق |بــــو |لخ
4o5834|معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــ|ء سل|متـــ مصط عبــــد |لسل|م

ره|بــــثــــينه عبــــد |لرحيم محمد ه|شم |لحكيم6693| ثــــ|ر |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخ|لد ع محمد |سم|عيل95|863
|2349oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى يح محمد عبــــد |لكريم
|4o359ن| عي جريس عي د|بــــ حلو|ن|م

| صل|ح عبــــد |لعزيز محمد6|75| رهي تـــج|ره |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد عص|م حل |حمد |لحريرى|53989

فنون جميله فنون |ل|قبــــيشوي ع|دل حفيظ تـــ|درس845989
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8537o2 حتـــ وفن|دق |لم |دع|ء محمد ع مر| 
236o53 رهرضوى حس|م حسن حس تـــج|ره |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| خ|لد عبــــد |لعزيز متـــو37|25
يبــــى |حمد366|62 صيدله |لمنصورهحن|ن محمد |حمد |لو
حقوق طنط|عز |لدين |لسيد عبــــده محمد مس|م 493448
683|4oف محمد ح|مد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منه | |
حقوق سوه|جمحمد صبــــرى |حمد عبــــد|للطيف 6|9||9
ندستـــ طنط|حمد مصط ع|مر ع|مر عتـــ|بــــ|978||6

3|8o|يم عبــــد ربــــه حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم |لحس |بــــر|
نوعيتـــ |سيوطر| | صبــــ تـــق|وى عطيتـــ 878485
رهحمد |سم|عيل مصط محروس||6447| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|64o|تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر ق|صد ثــــ|بــــتـــ س|ويرس
يم حس|ن |892294 د|بــــ |سيوط| منيه ممتـــ|ز |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقسحر عزتـــ عبــــد |لمنعم محمد259|63
رهحبــــيبــــه محسن |حمد محمد44949| تـــج|ره |لق|
689o5||علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد فؤ|د ح|مد |لسيد |لتـــحفه
فنون جميله فنون |لم |س|ره بــــه|ء |لدين ع عبــــد|لغ 4|8538
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمرن| خ|لد |حمد ع |لسيد627738
| محمود سليم545|84 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن صل|ح ن
تـــج|ره |ل|سكندريهحسن جمعه حسن محمد محمود3|4846
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــس|مه محمد |حمد جم|ل |لدين|647|68
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه محمد نجيبــــ عبــــد | محمد26|683
5|76o|د|بــــ دمنهور|سهيله محمد محمود |لشم
6o5658|زر|عه |لمنصورهمنيه ي وجيه ي يوسف
4o5582حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــرفيده محمد خليل محمد عثــــم|ن| 
48|37|| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مصط ع ع
22|o98|لسن ع شمس||ء محمد محمد عنتـــبــــ عبــــد |لوه
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــخ|لد حسن |لسيد حسن محمد525976
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء عل|ء|لدين فؤ|د |حمد |لعدل|657|27
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر |سم|عيل |حمد |سم|عيل496357
755o85ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط جم|ل |حمد |دم
3389o2د|بــــ بــــنه|رغدتـــ طل|ل عبــــد|لجو|د محمد ع عيسوى|

د|بــــ بــــ سويف|ف|رس محمد يوسف عبــــد|لنبــــي مر |5768
تـــمريض |إلسكندريتـــ سم|ء |لسيد يونس جل|ل |حمد|423323
62838o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء |حمد حس |م محمد
تـــج|ره بــــنه|محمد فتـــ سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح337744
6892o2 تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرؤف |حمد
ر |بــــو ر|بــــيه9993|| قتـــص|د م حلو|ن|س|رتـــ |حمد ع م|
7o4853ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|ديه عزتـــ محمد محمد حسن
23o3o3رهعبــــد|لملك |لسيد عبــــد|لملك عبــــد|لوه حقوق |لق|
22292o |رهمحمد |حمد محمد عبــــد|لر تـــج|ره |لق|
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8o5923لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|زينبــــ محمد عرف|تـــ عبــــد|لجو|د
7o624|تـــمريض |لمنصورتـــ حن|ن |لسيد محمد |لسيد حس|ن
ى |حمد محمود محمد|6|4774 طبــــ |ل|سكندريهيم|ن ي
33oo43|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يتـــ كفيل محمد بــــديوى
437|oo|علوم كفر |لشيخيم|ن شعبــــ|ن |لكو |حمد ف|يد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود محمد عبــــد|لحميد يونس334354
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد سهل حسن مو سليم|ن|767322 معهد ع| 
2|793o| د|بــــ حلو|ن|منيه سم |حمد مصط
ن| ممدوح صد ع محمد |لعري 78|785 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
4397o9 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخندى مجدى معوض محمود حن
|لدين مصل |لغمرى |لصعيدى6|2634 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نج|ه ن

7|||oعلوم |لفيوممحمود عبــــد |لحميد محمد حسبــــ |لنبــــي
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرلج |حمد سيد عبــــد |لرحمن7642|

|52o94رهيم محمود |لسيد محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
ره|عمرو ع|دل عبــــد|لعزيز شح|تـــه عبــــد|35572 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

48o962| تـــ ص|بــــر |حمد محمد حس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
8o4363نوعيتـــ |لم |س|ره سيد ف|روق محمود
249o32د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند| محروس محمد محمد
8o|938ف ع عبــــد|لكريم نوعيتـــ |لم |محمود |
صيدله ع شمسي|ر| |لسيد محمد |لسيد خليل||7734

645|oيم ص|دق تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومشيم|ء ط|رق |بــــر|
د|بــــ |لعريش|عبــــد |لرحمن يوسف مسلم عطيه |لنج766527
8o7779تـــربــــيتـــ |لم |جه|د شعبــــ|ن ع |حمد
694o28معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود عبــــد |لعزيز عبــــده عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن خميس ع يوسف5|3275
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد محمود محمد ص|دق محمد445624
2357o4| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء حسن شعر|وى ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن رزق فتـــ |لص|وي محمد|9374|4
76244oندستـــ بــــور سعيديوسف |لحسي ع غريبــــ ع
7o5o57|طبــــ |لمنصوره|ء صل|ح |حمد فرج عبــــيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورف|رس مصط |نور محمد محمود |لعط488299

39o85رتـــ|نوره|ن عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|6o588تـــج|ره طنط|عمر ع جمعتـــ ع
8o8566تـــج|ره بــــ سويفمصط محمود عبــــد|لعظيم |حمد |ل
897o68|ه ه| رضو|ن |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
6o54o6|معهد ف ص طنط|ه|جر مصط حس |حمد |ل|سن
لس مجدى جرجس عطيه676972 تـــج|ره |لمنصورهك
يم7627|2 يم |بــــر| وف|تـــحمزه |س|مه |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد رض| محمد مصط خليفه766563
4o332o حقوق |ل|سكندريهرو|ن سعد عطيه محمد |بــــو |لعن
فنون جميله فنون |ل|قه|يدي عبــــد|لشهيد لوق| عبــــد|لشهيد826265
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تـــ|م | رض| عبــــده خليل عبــــد |لمسيح87|529 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |سيوطمن|ل عثــــم|ن محمد |حمد  878844
طبــــ |لزق|زيقتـــقوى |حمد عزتـــ محمد رزيق625368
زر|عه |لزق|زيقمحمد أس|مه محمد رسل|ن محمد642475
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشدى ن | حمد|ن سل|متـــ767546

7||o8كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمد عد صديق خليفه
355o68| تـــ محمد ع طه |لخو تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|م
يم766723 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن صل|ح ص|لح حس |بــــر|
ور244825 ره|منيه عبــــد|لعظيم محمود عبــــد|لبــــ| ع  د|بــــ |لق|

7o5o5|ف ومس|حه |لمطريتـــحمد حس عبــــد |لحفيظ صميدتـــ ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| عزتـــ يس محمود754679

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|سم مر|د |حمد سيد عبــــد|لرحمن45872
حقوق بــــنه|عم|د |لدين عص|م حسن عبــــد ||8|756
ندستـــ |لسويسجون |يمن سم يون|ن|67|75
ندستـــ |سيوطحمد سمح|ن ص|لح ل| شبــــيبــــ|346326
لسن ع شمس|ف|طمه مصط |حمد |حمد755385
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ط|رق محمود محمد5|225|
639|2oيم تـــج|ره |لزق|زيقع أحمد ع |بــــر|
تـــج|ره ع شمسنوره|ن |لسيد محمد ع 323557
ندستـــ تـــ.خ|مس عمر |حمد عبــــد |لحكيم |حمد ع|مر22867| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحس|ن ري|ض رجبــــ عبــــد|لمقصود772472 ع.
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد حسن |حمد قن|وي |حمد|||5256
692377| تـــج|ره |لمنصورهروى |حمد سعد |لسعيد عي
7o59oo|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد محمد |لبــــي ع
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسريه|م عبــــد|لرؤف محمد عبــــد|لحليم264558
يم عبــــد|38|77 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ول|ء |حمد عبــــد |لرحمن |بــــر|
|4734o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نزي|د عل|ء |لدين محمود مصط
نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء رمض|ن |لسيد ريح|ن|7897|4

رهس|ره ممدوح |لسعيد |حمد |لسعيد4434| ندستـــ |لق|
9o44|4 صيدلتـــ سوه|جعبــــ|ده حمدى عبــــد|لمع حم|دتـــ
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــلج |حمد محمد عبــــد|لكريم628326
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير عبــــد|لمجيد محمود ع |حمد332567
طبــــ |لزق|زيقمحمود |س|مه محمود جل|ل54||78
44923oف حس |لوكيل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومنور |لدين |
يم فرج|269352 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء فرج |بــــر|
يم فتـــ محمد525685 ندستـــ |ل|سكندريهعز |لدين |حمد |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهل|ء عل|ء |لدين محمد |حمد|482458
3465o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــتـــ حس سيد عبــــد|لعزيز
رتـــ| سعد مختـــ|ر عبــــد|لعزيز267268 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن محمد عبــــده ع منصور493572
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يه زكري| عبــــد|لصمد أحمد مو |633778
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود سل|مه محمد ح|مد9|374
676535| يم |لقن|جي ه ع|دل |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
ف محمد خ 228245 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |
9oo2|9 تـــمريض سوه|ج محمود |حمد محمد حس|ن
8343o2يم صيدلتـــ |سيوطمجدي صفوتـــ فتـــ |بــــر|
679o93د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد |لسيد محمد عبــــد |لكريم
ه ن| رجبــــ سيد|46454| رتـــ م تـــمريض |لق|
7oo386تـــج|ره |لمنصورهفتـــحيه محمد عبــــد |لعليم |لمتـــو
|52o82تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر ع|دل محمد حسن

حقوق |لمنصورهف|طمه محمد ع عبــــد|لجو|د9|243
9o2|75 ف محمد |حمد طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |
8328o3|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل محمد رمض|ن محمود رمض|ن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ح|تـــم محمد لط عبــــد|لمنعم643284
246347| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد صبــــ |حمد حسن |لغز|

طبــــ بــــ سويفمحمد |حمد |بــــو ح|مد ج|د |لمو 54|62
9o4262 تـــج|ره |سيوطند |لسيد عبــــد|لع|ل عبــــد|للطيف
3356o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى |حمد محمد محمود |سم|عيل
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمع|ذ صبــــرى محمد محمد حمزه63|697
82o392 معهد ف ص بــــ سويفحن|ن خ عبــــد|لنعيم شو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحفيظ محمد|634863
7o788o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م ع |حمد بــــدوى |لسيد
62o3o6ندستـــ د |طشهد ط|رق محمد ص|لح ع خليفه
رهمهند رح|بــــ |لدين عبــــد|لفتـــ|ح محمد |363|23 علوم |لق|
3599o4علوم ع شمسندى ع|دل عنتـــر عبــــد|لمطلبــــ
28|3o9|يم عبــــد|لوه|بــــ حس ح|مد ره|بــــر| د|بــــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد رمض|ن محمد ع |بــــوزيد465623 معهد ع| 
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقريه|م حسن |سم|عيل حسن8|6322
358|o6| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــو |لسعود فتـــ |بــــو
د|بــــ دمنهور|محمد سعد مبــــروك عبــــد |لبــــ| قريطم|49544
رهعمر صل|ح |لدين |حمد قنديل889||3 ندستـــ |لق|
763oo|تـــج|ره بــــور سعيدرح|بــــ ع ج|د حسن د|ود
ثــــ|ر |لفيوم|يوسف جم|ل عبــــد|لن| حدود|85767
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| مصط مصط |حمد رضو|8|5268
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نفيبــــى نبــــيل عبــــده يوسف38554|
تـــج|ره بــــ سويفتـــسنيم |حمد محمد جل|ل2684|8
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد عبــــد |لعزيز متـــو 627887
68o386 تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمرو و|ئل |لسيد محمود حسن
ه |لسيد عبــــد |ل محمد|699757 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم
ه عص|م عبــــد |لق|در عبــــد |لعزيز49224| ره|م د|بــــ |لق|
ه حمدى محمد محروس مبــــ|رك||77459 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء حسن ي حسن45657
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234o3o|رهحس|م محمد نجيبــــ رش|د عبــــد|لسل تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد س| عبــــد|لمو مدكور255973
معهد ف ص |لمنصورهمحمد فتـــ محمد محمد |لسيد |لشويل8|6988
22o862تـــج|ره ع شمسن|ديه ي| س|لم عبــــد|لفتـــ|ح س|لم
6o3o6oزر|عه |لمنصورهكريم محسن عبــــد|لحميد محمد حم|ده
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن س| ه|يص عبــــد|لرحمن|359766
ره|حمد سم |لسعيد حسون|675535 عل|م |لق|
معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد خ|لد يسن طه848748
7o6335تـــج|ره |لمنصورهه|نم عصمتـــ مصط |حمد
يم فضل99|248 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــن|دين |نس |حمد |بــــر|
طبــــ |سيوطع|صم جم|ل محمد عبــــد|لع|ل 429|92
4o4o8||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ن |لطيبــــ محمد

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد غريبــــ حس|ن حسن|7|526
ر|ء حس سعد مغ|زي845364 تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه |لز
27352o|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد حمدى عبــــ|س حسن ل|
4396o2نوعيتـــ كفر |لشيخش| |ز |يمن عبــــد| محمد محمود ج
476o76يتـــ|بــــ ع مرغ |سم|عيل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|
معهد ف ص |لزق|زيقد | محمود عبــــد| محمود عر| 82|629
|27o49رى ندستـــ |سيوطعمر وليد محمد نبــــيه |لجو
يم يوسف محمد كشك|245|6 |د|بــــ طنط|أل|ء |بــــر|

رهبــــه فتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ784|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ بــــ سويفمصط ع|دل عو|د محمد54538
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم عبــــد |لن| ع ع58354

|3248oد|بــــ ع شمس|رج|ء عزتـــ عبــــد |لعزيز |لسيد |لخو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ر عل|ء |حمد ع |حمد44734

علوم ج|معتـــ د |طحمد محمد |حمد |لعط|ر|462869
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ول|ء ذ حسبــــ | عبــــد|لحميد56|||8
75o433تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع|دل شو عوض عبــــد |لعزيز
رهلبــــ مصط |ل|م عبــــد|لل|ه8388|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود عبــــد |لع| محمد |لدمرد|ش66288|
ه ط|رق محمد كم|ل عبــــد |لق|در456223 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م
طبــــ ع شمسمحمود عبــــد |لن| محمد خليفه422662
779487| علوم |لزق|زيقيم|ن سعيد حسن تـــه|

يم|65398 ه محمد سيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم
52879oيم ندستـــ |ل|سكندريهع محمد ع |حمد |بــــر|
68o236حقوق |لمنصورهرحمه ش|دى محمود مو
ش|م عر| قدور593|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف 
ه سم لط فتـــوح خف|جه|4|43|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
زر|عه |لم |ه|جر سيد محمد سيد857879
رهحمد نجدي |حمد نجدي|3|446| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
268o98| |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد م| شح|تـــه م
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نزينبــــ محمد ز عبــــد|لم|جد848382
د|بــــ ع شمس|مريم ع|طف محمد عبــــد|لص|دق359456
معهد ف ص بــــنه|محمود رمض|ن زكري| مدكور262955
7|o897ندستـــ |لم |عبــــد | عص|م غيثــــ |لسيد |لشبــــ
4o6659 ش|م نور |لدين عرف|تـــ ع د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن 

443o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمرو|ن |نور ف|ضل دردير
علوم ع شمسيم جم|ل عبــــد|لخ|لق محمد سيد |حمد7475|2
432o58علوم طنط|ين|س وجيه عبــــد |لمنعم محمد |لجزيرى
د453858 د حقوق |ل|سكندريهنور سعد محمد فؤ|د حسن 
ندستـــ أسو|نمحمود محمد ع شلق| 843937
ف نعم|ن متـــو769769 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنو|ل |
45o767تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس محمد عبــــد|لحميد عمر
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ط|رق عبــــد| |حمد عبــــد|5||322
885o27 د|بــــ |سيوط|ر|ند| مجدى تـــوفيق سويحه
فنون جميله عم|ره |لم |نسمه ع|دل ص|بــــر خليل4|2|82
معهد ف تـــمريض طنط| ه|جر مصط محمد |بــــو|لعزم دغش434354
22|7o6ره/ري|ضتـــبــــول| عزتـــ سعد فرج زر|عه |لق|
يم محمد |لسيد |لبــــسيو 475266 زر|عه |ل|سكندريهمريم محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| ع ف|روق محمد243359
5o9353 زر|عه دمنهورسل|م محمد ج|د |لكريم محمد عبــــد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيوستـــ | عص|م سم حكيم354739
33228oد|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ ع|طف عبــــد|للطيف عبــــد|لرحمن|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد رض| خليل عبــــد |لفتـــ|ح |ل|تـــربــــي523973
تـــج|ره طنط|مريم عل|ء عبــــد |لو|حد عبــــد |لرحمن676385
7o9365يم معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود محمد مصط |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمه جمعه سيد محمود2|596
5433o8ه محمد عبــــد |لزين عبــــد | حميده طبــــ |ل|سكندريهأم
6|3o28|د|بــــ طنط|حمد محمد |لعزبــــ خميس حم|د|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد محمود م |لدين بــــسيو 4526|4
 |حه وفن|دق |لفيومع ممدوح ع بــــر34778|
777|44| نوعيتـــ |لزق|زيقيه ن| عبــــد |لستـــ|ر تـــه|
|66o48تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد عبــــد |لحميد محمد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمود ع جوده|34|53|
64o778تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |حمد محمد |حمد عبــــد |لع|ل
علوم |لمنصورهمن|ر محمود محمد عبــــد |لوه|بــــ |لمنو 6689|5
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سه|م عز عبــــد|لسل|م يسن طه498465
كليتـــ |أللسن ج أسو|ني|ر| محمود مر |بــــو ري|ن222588
8o|72|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــ|سم ي حن| عطيه
ف نبــــيل عز 42557| علوم ري|ضتـــ ع شمسس|ندر| |
حقوق |لمنصورهتـــسنيم ن| جل|ل مسعد ج|دو764778
9|85o7 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|رضوى محمد شح|تـــه سل|متـــ لم
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5o3o63|ف جمعه منصور محمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء |
6o||49د|بــــ طنط|أروى عل|ء |لدين |حمد ف|يد|
44592o| ندستـــ |ل|سكندريهحمد حمدي محمد حسن |لروي
علوم ري|ضتـــ حلو|نسل مصط عشم|وى عشم|وى236837

298o9كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدجم|ل سيد عبــــد |لموجود سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه عبــــد|لسل|م سل|مه س|لم|4|8575
يم ممدوح |حمد مصط |||445| رهبــــر| ندستـــ |لق|
9o254o طبــــ سوه|جمن|ر كم|ل |حمد محمد
تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه أحمد ص|لح عبــــد|لمقصود محمد635477
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخه|يدى ط|رق عبــــد |لسل|م محمد ط439762
42528o لسن ع شمس|رحمتـــ بــــه|ء |لدين محمد عبــــد |لحميد  أبــــو
د|بــــ |لفيوم|كر| جم|ل رزق عبــــد |لجو|د|66233|

|9o44كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى عبــــد |لن| سعد عبــــد |لرحيم
476o3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم عبــــد |لن| محمد |لسيد محيلبــــه
485o82يم عوض تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صل|ح |لدين محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن رمض|ن رمض|ن محمد |453754
7746o7|تـــج|ره |لزق|زيقيه صل|ح محمدى ح|فظ شوم|ن
د|بــــ دمنهور|محمود |لسيد محمد محمود عبــــد|لرحيم658|48
ن| عبــــد |لحليم ع |حمد غز|ل7844|| تـــج|ره ع شمسم
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|سمر عبــــد |لشكور عبــــد |لوه|بــــ عبــــد|785286

ف محمد عبــــد |لعزيز |حمد3|672 ين | علوم |لفيومش
يم266568 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره حمدى محمد |بــــر|
ن| ع|كف وليم عي ||8266 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
8o5746|معهد ف تـــمريض |لم | سم|ء فتـــ ج|د عبــــد|لسميع
تـــج|ره |سيوطمحمد زكري| محمد رشدي |حمد|82376
يم محمود ع عبــــيد362||4 |د|بــــ طنط|ندى إبــــر|
484o54يم ر محمد محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|مريم م|
75o464صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمد |ل|م |لر|وى
تـــربــــيتـــ طنط|نيف عبــــد |لموجود عبــــد |لر|زق محمد ن5|6||6
يم عطيه|633775 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن متـــو |بــــر|
263o||تـــربــــيتـــ بــــنه| |يمن |حمد بــــل|بــــل
يم447422 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسندى أحمد حس|ن محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ه| محمد شو |لمعد|وى6|3|25
حقوق |لمنصورهنبــــيل ح|مد نبــــيل محمد لبــــيبــــ قز|مل695443
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ء مو سليم|ن |حمد|844296
يم عبــــد|لو|حد|266256 |د|بــــ بــــنه|سم|ء حل |بــــر|
33o|97ق|وى ر ع محمد |ل رهنوره|ن م| عل|ج طبــــي |لق|
||65o4م د| |ل رزق ك|مل لسن ع شمس|ج

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومرو|ن خ|لد محمد عبــــد |لع||865|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد نبــــيل |حمد |لمحمدي|7|295

255|9oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسم|ء محمود عبــــد|لعزيز محمود
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يم أبــــو 525873 ندستـــ |ل|سكندريهأحمد سليم|ن أحمد سليم|ن إبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنرم مه|بــــ مصط كم|ل خليل|34927
يم مصط عبــــد348577 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|شيم|ء محمد سليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نف|طمه حمدي ع|بــــدين محمد846495
879o56 ف ك|مل ميخ|ئيل حقوق |سيوطم | |
784844| يم عبــــد |لق|در |حمد |لمر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــر|
6|73o2تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس| محمد |لسيد جمعه عشعش

7o9o6كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعل| حس ع محمد
ف عطيتـــ محمد632237 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسهيله |
|36oooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرح |حمد |م عويس
|5658o| يم عبــــد يم عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نبــــر|
26o896تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| ع|طف ص|لح |لسيد طر|د
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد س| عبــــد |للطيف عي |2587|5
4o4857د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن جم|ل |لدين حس ع حج
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ه| محمد محروس ر|شد247655
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|يدى شو عبــــد |لستـــ|ر |لسيد مصط 528|78
|2o|78تـــج|ره ع شمسس|ره مش نمر ع|زر
يم عبــــد|لع55|356 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عم|د شحتـــتـــ |بــــر|
4o84|4 تـــربــــيتـــ طنط|حسن ط|رق حسن |سم|عيل خ
639|4oتـــمريض |لزق|زيق محمد محسوبــــ محمد |لسيد ع عي
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد فوزى فوزى خليل أغ|438727
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|يدى جم|ل فتـــ |لسيد828|32
85o536تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد عبــــد|لن| محمد بــــلل
79oo75|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمود خليفه |حمد
يم محمد سليم مط|وع436469 طبــــ |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
68|o23د|بــــ |لمنصوره|محمد عمرو مدحتـــ ح|مد حر|ز
|6oo7|تـــج|ره سوه|جمحمد جم|ل دردير حف محمد

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدير عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد38|52
9o7889|طبــــ بــــيطرى سوه|ج  حمد حمد|ن حمد | عبــــد|لعزيز
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لد|يم محمد شح|44332
339o5|د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لكريم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده ش|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد محمد ع عبــــد|756863
|2959o حقوق حلو|نمحمد ن| ع|بــــدين مصط
تـــج|ره بــــنه|ف|طمه محمد حسن محمد عم|رتـــ35825|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجه|د حج|ج عبــــد |لر|زق |م 996|4
ندستـــ |لفيومسل|م عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد عبــــد |68646
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد سم محمد عبــــد|لسميع|3|8333
|ء إسم|عيل محمد |سم|عيل مبــــ||593|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى سعيد عبــــد |لحميد عبــــد |لغ مبــــ43|425
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه صبــــ عبــــد|لمحسن حمد|248825
88o272  فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن|دين خ|لد محمد ع|رف
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ف774272 وف|تـــعمر طه |سم|عيل محمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|6o42 رهسل ع|دل محمد نبــــوى |لطو تـــج|ره |لق|

783|o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رش| |س|مه محمد حسن حس ديبــــ
تـــج|ره بــــنه|حمد سعيد مصط محمد |لطو |7598|3
ر|ن27346| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن وليد |لسيد ز
ر757639 ف محمد م| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم |
|322o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفريده محمد عبــــد |لد|يم مو
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن كم|ل  فوزى حس |69696
ثــــ|ر د |ط|ندى ن| |لسيد |لكتـــبــــى6745|6

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|رى ظريف فه سعيد49464
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومكرمه |كرم |سحق  |د73642

622o|9|حقوق د |طند| وليد عبــــد |لرحمن عوض غ
بــــي 946|78 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشذى جوده حسن |ل
6872|oحقوق |لمنصورهمحمد |حمد حسن |لقصبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــزينبــــ عبــــد|لعليم محمد شح|تـــه259682
88o48o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| |ر جم|ل ع مو
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد حسن فرغ شعبــــ|ن حس|ن|765489
7o9547 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيح |لسيد عبــــده ح|فظ مصط
26o|2|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره محمود مح |لدين محمد حسن

تـــربــــيتـــ حلو|نتـــسنيم عل|ء حسن ع9||35
يم|484|7 تـــج|ره بــــ سويفحمد خ|لد عبــــد |لو|حد |بــــر|
|4o77وف|تـــم|رى جم|ل فخرى نعيم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــج|ره بــــ سويف خلف حس |م|م8952|8
يم|79|3| تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم جم|ل |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمق|ر نبــــيل نعيم ف|خوري864686
8|63o6|د|ر |لعلوم |لم |يمن حس عبــــد|لع| حسن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عزتـــ سيد |حمد59956|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ع محمد |حمد754996
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم عل|ء |لدين عبــــد|لنبــــى عبــــد|لفتـــ4|||33
26|oo2| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء مجدى عبــــد|لجليل رزق عبــــد
3|9|9oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|وف|ء محمد محمود عبــــد|لق|در

تـــج|ره ع شمسمع|ذ |يه|بــــ محمود محمد837|8
52o796|يم |دريس ي|دم طبــــ |ل|سكندريهيم|ن ز|يد |بــــر|
8o5o63تـــج|ره بــــ سويفي|ر| عل|ء حل محمد

2o822يم ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمود محمد شح|تـــ |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق |لم |س|متـــ نبــــيل فتـــ عبــــد |لرحمن|822|48
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوسف صل|ح يوسف حسن يوسف|757|3
تـــج|ره بــــور سعيدمريم محمد محمد عبــــد |لع|ل |لق| 763262
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد |لسيد حسن|5953|3
تـــج|ره بــــور سعيدبــــسنتـــ محمد محمد محمد و|23|757
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــرؤى س|مح عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف447656
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|در |سم|عيل تـــوفيق |لسيد بــــيو234556
7o52|7| تـــج|ره |لمنصورهحمد من عبــــد |لنور محمد |لسبــــ|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لكريم |حمد |لمر699899
7o9|29طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنور|ن يونس رمض|ن محمد يونس
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد| | عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لو|رثــــ بــــدر248598

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه ع|دل نعيم |حمد48863
|242o4 وف|تـــمحمد حسن محمد حسن معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
8343o9 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد عيد ط|يع |لصغ
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد سم رضو|ن |حمد|897332 ع| 
6o82o2تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر كرم محمد مر عي
وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|مريم محمد صل|ح |لدين محمد754749 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنور|ن محمد عبــــد|لعظيم محمد |بــــوحس 236578
ك.تـــ. ف صن| سوه|جسليم|ن ف|ضل سيد سليم|ن ||2|88
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد محمود فرح|تـــ ع حس 278835
7692o5طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور| ع محمد سليم|ن
معهد ف ص |لزق|زيقبــــه ر| جوده |لسيد634342
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور سيد محمد س|لم|82|32
5o664oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى سعيد عمر محمد خط|بــــ
يم سعد| |بــــو سيف487382 د|بــــ كفر |لشيخ|بــــ|نوبــــ ك|مل |بــــر|
5o9852تـــ علوم دمنهورمحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم |بــــوم
|6o|38 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد جوده ع ع
687|oo صيدله |لمنصورهبــــه جم|ل صبــــرى عبــــد |لعزيز |لمخزن
ش|م |لسيد معوض مشعل|625929 حقوق |لزق|زيقلسيد 
5o34o9 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرودين| عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف عبــــد
6||65oتـــج|ره طنط|يف |حمد محمد خليل
5o793ندستـــ بــــ سويفمحمد سيد محمد ع

كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخف|طمه حسن مو مصط مو443987
252o4بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسجيه|ن جم|ل ك|مل محمد
|752o رهندى م|جد محمد حس صيدله |لق|

رهمريم |حمد عبــــد |للطيف |حمد49333| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود ع|دل سلط|ن عبــــد |لعظيم52653

7845o2حقوق |لزق|زيقلبــــ محمد مر |لسيد |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن محمد ص|بــــر رجبــــ قسيط|344769
2525o8علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| خ|لد ح|مد |لنض|ر
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء |بــــوبــــكر محمود محمد |لور| |248344

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | محمد |لغز| محمد4595|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عمرو محمود عبــــد|لسل|م محمد عبــــد||52989
ن| ك|مل فتـــ ك|مل2568|8 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
تـــ ن| بــــرك|تـــ محمد|325566 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|م
69744oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد جم|ل يونس |حمد |لسيد حسن
معهد ف ص |سيوطدع|ء |حمد ر|تـــبــــ عبــــد|لرحيم 878696
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7o8|36|ندستـــ |لمنصورهحمد ص|لح |حمد عبــــ|ده س|لم
6o5|o7|يم سكر صيدله |لمنصوره|ء |حمد مصط |بــــر|

35732| ندستـــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لل|ه عط||
|522o|د|بــــ سوه|ج|مروه محمود عبــــد |لع|ل سطو
634o96علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد ن|دى يوسف محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطتـــه| ع|دل فرج | حسن|32997
254o4|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــط|رق ع|دل كم|ل ع |لقل|وي
4o3694| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد عزتـــ عبــــد |لشفيع حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيل |ثــــن|سيوس وديع سليم|64|34|
يم عبــــد7|2625 تـــج|ره بــــنه|بــــ|سل ع|دل ح|مد محمود |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|ل|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد مغ|ورى |لعج329445
ى59|763 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدف|طمه |حمد رجبــــ |حمد |لشع
25o4|7 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء جم|ل عبــــد |لستـــ|ر محمد |لخو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلف|روق محمد عبــــد|له|دى محمد دسو 7552|2
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسهيلتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح حموده8|3263
ف رزق ذ سعد686786 معهد ف ص |لمنصورهعمر |

وف|تـــل|ء |حمد محمود س|لم|46878 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرن| محسن ك|مل عبــــد|لمعبــــود عويس244852
53o632علوم ري|ضتـــ دمنهورر|حيل س| عز ن يوسف
ثــــ|ر |لفيوم|محمد عبــــد|لحميد سعد عبــــد|لعظيم822384
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد بــــدر|لدين عبــــد|لسميع |لسيد ع|2|453
839|o3كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد |حمد عبــــيد بــــربــــري

4o8o6ش|م محمد |بــــوسعده تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد 
يم753863 يم حس |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم| |بــــر|
يم سل|مه|249483 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسم|ء محمد |بــــر|

رهحمد حس س| عبــــد |له|دي||3872 تـــج|ره |لق|
32254o|تـــج|ره ع شمسيتـــ عبــــد|لرحمن ع س|لم
د|بــــ دمنهور|ل|ء ري|ض فوزى عبــــد|لش| محمد93|498
ه سل|مه عبــــد|لفتـــ|ح |لحسي 256573 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
9o|o38 معهد ف ص سوه|جوف|ء محمود |نور ش|كر
359o64|م |لبــــدري م كم|ل |د تـــج|ره بــــنه|د

43o98|ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|حمد ك|مل ع حسن غريبــــ
وس دعبــــيس475642  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــليدي| مدحتـــ ع|زر تـــ|و
6o267oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد محروس حسن عل|م

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مجدى ك|مل عي خله33774
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء عزتـــ |نور مصط عبــــد|لعزيز|326265
ريدى محسبــــ |حمد||49254 تـــج|ره دمنهورحمد مسعود 
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوركريستـــ | شكري جرجس عزيز ف|رس8||497
7o33o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر |ل|سل|م عص|م |لسيد |لسعيد يونس
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |حمد ص|لح محمد |ل |بــــي766444
8o9743طبــــ |لم |عبــــد|لمنعم |حمد محمد محمد
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52|3o2| تـــج|ره دمنهور|ء عبــــد|لحميد خليفه |لرمي
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــجه|د عبــــد| حل ف|يد249878

تـــمريض  بــــ سويفمجدي محمد ر|غبــــ ص|بــــر52|62
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن محمود عزتـــ محمود |لملي 347232
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدع|ء مبــــروك عبــــد|لفتـــ|ح |لقط268657
6o892oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد محمد عبــــد |لمو |لشعر|وى
624o89بــــي |لبــــ|ز تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود سم سعد |ل
يم|768489 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمد عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعمر عبــــد|لر| ك|مل |سم|عيل833398
6o8423تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م|دل جرجس بــــخيتـــ جرجس
897|o| كليتـــ |أللسن سوه|جصف|ء سعد تـــوفيق |حمد
68693oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــسمه رجبــــ |نور |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريم |لجر|ي رأفتـــ حسن ع |لسودتـــ||8||7
زر|عه فرع |لو|دي |لجديدم| ممدوح ك|مل حموده|3|3|85
4o67o5 تـــج|ره |ل|سكندريهندى عبــــد |لرحمن كم|ل عبــــد |لرحمن
|3o82|ف خليل فهيم ليس | تـــربــــيتـــ حلو|نك
54o52|د |لدين مج| ي ن فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرودين| ي
تـــربــــيتـــ ع شمسيف شكرى عبــــد |لسل|م حسن 54247|
8|755oلدين فرج| كليتـــ حقوق |لم |ر|ئد شح|تـــه ن
6||8o5رهنه|ل رض| سعد عم|ره طبــــ |سن|ن |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومس|مه رمض|ن |حمد رمض|ن|67553
ره|عتـــ|بــــ محمد فؤ|د |سم|عيل82757 د|بــــ |لق|

يم مهدى|27|75 ندستـــ |لسويسنوره|ن عربــــى |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه |ر محمود عل|م عبــــد|لع|ل539257
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف|طمتـــ سيد عبــــد|لرحمن ع |لكو6|8|35
طبــــ |لفيومع محسوبــــ محمد |حمد825348
حقوق |ل|سكندريهمحمد سعيد |لسيد |حمد596|48
|633o7زر|عه ع شمسنسمه |س|مه محمد |حمد يوسف
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حس|م محمد|لرف| حسن عبــــد|لفتـــ356439
885o32 يم يم سيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوطرضوى |بــــر|

ندستـــ حلو|نمحمد ع|دل محمد عدوى4626|
||9o84|د|بــــ ع شمس|ل|ء محمد مهدى |حمد
رهع |ء عمرو محمد ز محمد جبــــر24954 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهه|جر رض| لط ح|مد756579
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء ح|مد عبــــد|لق|در ح|مد3|2598
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد س|لم محمد س|لم فرج |227236
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نديفيد سميح ف|يز ك|مل6574||
ر475925  |حه وفن|دق |ل|سكندريهيوسف محمد شو محمد ط|
4|438oحقوق طنط|سميه فتـــ محمود |بــــو |لعزم
52875oد|بــــ دمنهور|حمد محمد عمرو محمدعبــــد|لرؤف حلبــــى
يم9358|3 رهنوره|ن محمد فوزى |بــــر| علوم |لق|
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يم محمود س|لم||23237 ره|حل|م رجبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
8o5o54نوعيتـــ |لم |بــــه يوسف سيد حسن
75873oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود فرج عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمجدى

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م |م ص|وى فرج |لش|عر|44953
2|946oتـــج|ره ع شمسسل سم عبــــد|لفتـــ|ح ع
رتـــسميتـــ عوض فرج |لدسو 98|6|3 علوم ري|ضتـــ |لق|
3594ooعلوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود عيد |حمد ح|مد
34543oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد خ|لد محمد محمد س|لم
|3ooo3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | سعد زغلول عزيز

5o98o|صيدله بــــ سويفحمد ن |حمد محمد
يم عمر4238| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعف|ف محمد سعيد |بــــر|

زر|عه ع شمسبــــتـــ سعيد عبــــد|لمقصود |لسيد336295
وف|تـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لحكيم محمد ع 834428 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
معهد ف ص |سيوط حمد حس ع رمض|ن|893376
42o93oتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنوره|ن |لسيد محمد محمد |حمد |لنج
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد ش| عبــــد|لعظيم محمد عيد269784
تـــج|ره طنط|نجل|ء |حمد عثــــم|ن ضوه434633
4927o6يم |لسيد ف|يد يم حسن |بــــر| ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|بــــر|
35o624حقوق ع شمسف|تـــن ع محمد عر|بــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرزق |سعد ج| |حمد |لصبــــروتـــ492339
7o3966|حقوق |لمنصورهنج|ه مصط |لدسو |لعو شح

رهعمر محمود |حمد محمود44296 حقوق |لق|
صيدلتـــ |لم |حمد مكرم سيد مصط |692|82
6o6946تـــج|ره طنط|زي|د |لزغبــــى نعم|ن |لسيد |حمد
7o8|7oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود ي حسن |حمد |لجمي
د|بــــ كفر |لشيخ|رحمه مصط ح|مد ح|مد |لصنف|وى7788|4
9|4oo4 تـــربــــيتـــ |سيوطمنتـــ | محمد |حمد |بــــو|لسعود

رهخ|لد |حمد محمود حمد |لبــــط|وى38336 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره خلود ف|يز مصط عبــــد |لعليم689535
بــــ سم مصط مقبــــول632|33 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد
ندستـــ |لسويسرو|ن حس|م |لدين محمد |لسعيد |له446|63
64o959تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود محمد محمد |لسيد رزق
تـــربــــيتـــ ع شمسد |نتـــ نص|ر سعد|ن حبــــ 326225
9o2468  كليتـــ |أللسن سوه|جمحمود فتـــح | عبــــد|لق|در |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحم|ده محمد جبــــر ع |لعبــــ|||45|4
7o7692طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم |حمد محمد محمود منصور
25o793يم فه جمعه ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسهيله محمد |بــــر|
|39|o|يم عبــــد |لفتـــ|ح رزق يوسف كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمن|ر |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ننور|ن ي| |حمد عبــــد |57356|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد عبــــد|لحميد مسعد شط752438
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن بــــدوي محمد حس|ن|62|26|
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تـــج|ره بــــ سويفزي|د سعيد عبــــد |لتـــو|بــــ ص|لح  |65997
علوم |لزق|زيقيه عبــــد |لفتـــ|ح ع عبــــد|لسل|م||64|78
ندستـــ |ل|سكندريهمنه | مجدي عبــــد | متـــو |لعط|44773
5|45o4زر|عه |ل|سكندريهيم محمد ح|مد محمد من|ع
م249764 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نس|ره وديع وليم سيد
9|99o6|علوم سوه|ج  لف|رس |س|مه شهيد عبــــد|لنور
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن خط|بــــ عمر عبــــد|لمجيد88|833
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد يح خليل محمد|265559
433o97طبــــ طنط|ض |لسيد محمد سع|ده
د|بــــ حلو|ن|تـــ محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحليم7|634|
2455o9رهلق|ء نبــــيل عبــــد| محمدع طبــــ |لق|
2485|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومسل سعيد ج|بــــر ص|لح
|62oo9ره|ع جم|ل محمد فرج د|بــــ |لق|
9|654o د|بــــ |سيوط|ه|جر |حمد فوزى |حمد
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد ح|فظ |بــــو|لوف|3|8|83
896o94  د|بــــ سوه|ج|رضوى بــــدر خلف | |حمد

يم ع 536|7 حقوق |لمنصورهو| ح|مد |بــــر|
8|o55|د|بــــ |لم |محمد رض| عبــــد|لجو|د محمود|
23o8|6ف |حمد حسن عبــــد|لرحمن د|بــــ حلو|ن|مصط |
ره|شه|بــــ محمد عز |لدين محمود64678| د|بــــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد مصط مصط |سم|عيل5245|6
5|6o29علوم طنط|حن|ن محمود محمد ع|طف محمود
قتـــص|د م حلو|ن|سم|ء حسن |حمد محمود سيد|244928
447o|2|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ط|رق |حمد حسن محمد
9o8|87 زر|عه سوه|جخلود ع|بــــدين ص|دق ع

ر|ء |حمد حسن مرج|وى|37|9 زر|عه |لفيومف|طمتـــ |لز
تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم مسعد مسعد بــــدر|لدين4726|6
تـــج|ره بــــور سعيدحمد جه|د أحمد محمد طعيمتـــ|624658

4622o |لدين رجبــــ عبــــد|لبــــ| د|بــــ حلو|ن|عمرو ن
6848o7تـــج|ره |لمنصوره مجدى |لسيد رمض|ن جميل
رهه|جر حن عبــــ|س عبــــد|لع|366433 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق |لزق|زيقعبــــد| سيد محمد |حمد سيد352668
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود ع رضو|ن ع رضو|ن536347
يف خميس محمد||93|| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد 
|5oo3||ف ع حسن كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر محمد ع محمد خ 694845
69o22|ر حسن |لبــــغد|دى تـــربــــيتـــ |لمنصورهحسن م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حمد نور |لدين محمد محمد|824524
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منه | محمود محمد |حمد753525
ر|ء ط|رق |لسيد |بــــو|لفتـــوح696643 زر|عه |لمنصورهز
6|3o62|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رفيدتـــ محمد محمد محمد أبــــو |لعل
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|6oo6oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو ع|دل |لسيد عبــــد |لجليل
|5o72رهحبــــيبــــتـــ م|جد عبــــد |لعظيم حسن حقوق |لق|

د|بــــ |ل|سكندريه|مرو|ن |لسيد |حمد ع678|48
4|275o كليتـــ |أللسن سوه|جد| | |س|مه |لسيد محمود عبــــد |لمع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد محمود بــــخيتـــ عبــــد|لو|رثــــ758449
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن صبــــ ف|روق خليل252993
6o|465ق|وى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|ح|زم حم|ده |حمد |ل
7|288o زر|عه |لمنصورهنور|لهدى محمد |حمد |لش|ف
43|o46 ين رأفتـــ شعبــــ|ن منو معهد ف ص طنط|ن
تـــج|ره ع شمسمحمد يوسف حس محمد38|8|3
نوعيتـــ بــــنه|د| | مصط |حمد محمد|35762
6oo736|يم س| محمد |ل|غ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||يم|ن |بــــر|
7622o4كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدزي|د محمد ع محمد ص|لح
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط مصيل عبــــد|لعليم مصيل|26239
تـــج|ره |لزق|زيقفه عبــــد |لمنعم فه محمد8|7852
4793o6تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن ط|رق |لسيد عمر
36o89oتـــربــــيتـــ بــــنه|يوسف |حمد فتـــوح محمد
تـــج|ره |لزق|زيقوليد  |ء عبــــد |لمنعم عبــــد|لحليم779333
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طرويد| عثــــم|ن عليوه |حمد عليوه7|6826
49o2o7ر د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى رض| محمد عبــــده جو
4o5856حقوق |ل|سكندريهبــــسنتـــ مجدى محمد حسن ع
8|o583|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |يه |حمد طلبــــه محمد
888|77| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء بــــدرى عبــــد|لحميد حمي
7o8o28يم عبــــد |لمنعم محمود صيدله |لمنصورهلشيم|ء محمد |بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمود رض| سعد معوض744|22
4o6472حقوق |ل|سكندريهعن|ن عبــــد |لستـــ|ر بــــخيتـــ ع |حمد
32682o|ف محمد محمود طبــــ ع شمسيتـــ |
4o9343| يم عبــــد |لموجود حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء رض| |بــــر|
7o|432 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن ن| |حمد محمد حس |لحن
5225o|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حمدى عبــــد|لسل|م |لشه
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــربــــيع عبــــد|لكريم فهيم عزيز246867
د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد|لرحمن سيد محمد |حمد464|22
د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م محمد محمد |لسيد عو|د|8679|4
8|o|42| تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد سعيد عبــــد|لعزيز ذ
د|بــــ |لزق|زيق|دى تـــوتـــو فتـــ عبــــد |لكريم ح 49|2|6
4o952|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد حس أحمد إسم|عيل حس |لنحر|
يم عبــــ|س5||642 يل ج |لزق|زيقمحمود حسن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
57o66د|بــــ بــــ سويف|م|ري جرجس بــــش|ره جرجس

حقوق حلو|نمؤمن عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن25|8|3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومشذى محمد عبــــد |لعليم عبــــد |لو|حد65557

52o3o4|معهد ف ص |ل|سكندريهل|ء مصط محمد سعد |لو|قدى
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75643oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن |لسيد عبــــد|لجو|د
7o479o|رتـــ|يه خ|لد |بــــومسلم محمود |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد | محمد |لسيد محمد |لقصبــــي53|6|7
|4o374ف عبــــد |لسميع عطيه د|بــــ ع شمس|ه|جر |
9o7|59ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد رمض|ن ج|د | محمد
ره||ء صفوتـــ محمود محمد|239497 د|بــــ |لق|
24oo57حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن مدحتـــ ي|س عبــــد|لحميد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لهو|رى267767
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| محمد |بــــوضيف عبــــد|69|237

2|44o |زر|عه ع شمسرضوى محمد |م|م كيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |لفتـــ م|جد رزق | فوزي|8827|8
9o3799 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنور ح|رس حموده محمد
معهد ف ص طنط|حن|ن طه فتـــ طه حسن7|4285
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد محمود محمد محمد مصط |526273
رهيوسف |حمد محمد |حمد يسن47888| ندستـــ |لق|
888744| تـــج|ره |سيوط  بــــ|نوبــــ مهيمن حفظ | رزق |
34o967 د|بــــ ع شمس|محمد صبــــرى |حمد |لطو حس|ن
52o655يم عبــــد|لرؤف سليم طبــــ |ل|سكندريهسميتـــ |بــــر|
62469oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد محمود عطوه عطوه درويش
6855o3زر|عه |لمنصورهندى ع |لز |لغمرى رحمه
6|359oد|بــــ |سو|ن|تـــ ع|طف ع محمد سيد |حمد
زر|عه |لمنصورهريم ي| محمد سعيد ع |لدسو 2||8|7
تـــج|ره |ل|سكندريه ع|دل ه|شم س| |لن|ظر|47878
علوم |لمنصورهحمد سل|م عبــــد |لمجيد محمد |لجندي5|6885
495o5|د|بــــ دمنهور|مع|ذ حبــــيبــــ محجوبــــ حبــــيبــــ
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهكرستـــ أم لبــــيبــــ حن|497497
رهمحمود ع|رف عبــــد |لع| ع44588| تـــج|ره |لق|

يم ع |لخطيبــــ|42777 تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن سعد |بــــر|
صيدله |لمنصورهآيه عل|ء حبــــيبــــ محرم حبــــيبــــ9939|6
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نور| محمد |لسيد ه|شم أحمد638545
8854o5 د|بــــ |سيوط|مريم مندى رمزى مفتـــ|ح
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ه| محمد عبــــده |لدولتـــ7|6842
حقوق |سيوطمصط محمد عبــــد|لوه|بــــ عيد  856|88
84o25|مش تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــي|سم عل|م محمد د

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دع|ء مجدى محمد |لعري|ن244|2
268o74| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م محمود شو ع
د|بــــ دمنهور|صف|ء سل|مه محمد |لص|يغ26|496
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م خ عبــــد|لغ |بــــورو|ش3|2538
صيدله |لمنصورهنور| ي| محمد أحمد |لهو|رى44|9|6
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفخ|لد رجبــــ محمود |بــــوسيف99||82
|53o89رتـــمنس| وليم مكرم عبــــده علوم ري|ضتـــ |لق|
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5o23o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد مجدى عبــــد |لحميد محمود حسن
85777oصيدله بــــ سويفعبــــد| رض| رشو|ن محمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد منتـــ |نور محمود 3|8794
م7358|| رهك|رين صبــــرى كرم سيد تـــج|ره |لق|
26555| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع عبــــد |لموجود ع

8o24|4طبــــ |سيوطجم|ل |يمن جم|ل محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد غ|نم فخرى رمض|ن 883979
صيدلتـــ |سيوطجه|د ه|رون زوط طه|83742
|554o2ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نريم طه عبــــد |لجو|د محمود
تـــج|ره |لزق|زيقشهنده محمد عبــــد |لحكيم محمد عبــــده|78389
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ش|كر محمد |لدسو 3|6|26
طبــــ ع شمسي|ر| خليل عبــــد|لحميد خليل3||335
رهندى حس|م نبــــيل عبــــد |لعزيز684|5| زر|عه |لق|
ى سعيد محمد عبــــد|لو|حد عوض965|77 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقي
43oo68رى تـــج|ره طنط|تـــ يح محمود |لجو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورج|نيتـــ فوزي عبــــد |لسيد يوسف ع|زر5858|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمود عبــــد |لحميد |حمد محمد|4986|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومصل|ح |لدين عيد مصط محمد72942

5o57|6يم علوم |ل|سكندريهكريم محمود فرج عبــــد |لمو |بــــر|
3o9|6رهف|طمتـــ مجدى محمد جميل علوم |لق|

حقوق طنط|مريم مختـــ|ر محمد |لسيد كس|بــــ439659
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| رمض|ن محمود طبــــ|نه268927
يم767488 حقوق بــــورسعيدف|طمه خ|لد محمود |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نوره|ن محمد |حمد مصط 825327
9o8665|تـــج|ره سوه|ج حمد محمود عبــــد|لنبــــى محمود
رهن محمد جل|ل مر323556 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم|ن محمد عزتـــ ع |لشه|وى|438257
425|oo| صيدله |ل|سكندريهمل |نس |لسيد سيف |لرف|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م|ركو |يه|بــــ ف|روق مر|د تـــ|درس272639
حقوق |ل|سكندريهي|سم حن|وى عبــــد |لمطلبــــ خليل عبــــد482678
229oo9|تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء عبــــد|لرؤف محمود محمد
28732o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه عيد صبــــيح |لنمر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نيم|ن جم|ل محمد محمد |لسيد ع76|322
نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن ع|دل شعبــــ|ن محمد2972|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ع|دل محمد محمود |للبــــودى774335
تـــج|ره دمنهورمحمد عص|م صل|ح |لدين أحمد |لش475777
4385o5تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد |لشح|تـــ عبــــد |لفضيل |حمد خليفه
7666o2|ى يم عبــــد |لعزيز |لبــــح معهد ف ص |سم|عيليهحمد |بــــر|
623o|2د|بــــ د |ط|عمر عي |حمد طر|بــــيه
7754o5 تـــج|ره |لزق|زيقمصط |لسيد محمد |لسيد مصط
4892o7|حقوق |ل|سكندريهن ع|دل محسن س|لم عبــــ|س
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63o39|ندستـــ |لزق|زيقع ع|دل محمد ع
82939o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديجه|د عبــــده محمد عط
يبــــه عوض|||488 يبــــه محمد  تـــج|ره دمنهورح|زم 
6884o4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخلود رض| عبــــد |لوه|بــــ حسن عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|رتـــ سعيد عج رف| عبــــده346526

22o95ره|مريم محمد عبــــد |لغ |حمد د|بــــ |لق|
69979oنوعيتـــ |لمنصورهرحمه س| عبــــد |لرحمن عوض
2232o9ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|مح شنوده عبــــود فصيح سعيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرن| ه| مصط |حمد358247
9|425o  علوم |سيوطمروه حمد|ن محمد حمد|ن
84o772| د|بــــ |سو|ن||ء |س|مه |م|م ع
علوم حلو|نر| عل|ء محمد ن3364|5
63oo4||صيدله |لزق|زيقسل|م منصور طه منصور |لحفن|وى

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمزتـــ محمود محمد |بــــو|لحسن54456
تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــسم|ء محمد ع مصط |755588
لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|عمر عبــــد|لنعيم حمد|ن |بــــو |لجود|32495
329o77 ف حسن |لسيد عفي معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حسن |
9o4o6o|طبــــ سوه|ج يه عطيه عبــــد|لرحمن |حمد
68o9o6حقوق |لمنصورهحسن ع حسن ع محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |مريم |يوبــــ عبــــد|لنور جيد4769|8
27o7|2|يم محمد شط تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
4o886o|يم ند نوعيتـــ طنط|ندى صبــــ محمد |بــــر|
632o97يبــــ مق|ر ري|ض |طف|ل |لمنصورهيوستـــ | و|ئل وديع و
75o839كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحن مجدى عبــــد |لش| يوسف |لسيد
علوم |لزق|زيقمنيه محمد عبــــد |لعظيم محمود |للبــــودى632692
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمرو عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| فرج624|46
2293o4ره|يوستـــ | شكرى ع|زر جرجس د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه |ه حشمتـــ مصط |حمد756247
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد عبــــد| عبــــد | بــــدوى عبــــد|433787
33984oر محمد محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ف|طمتـــ ط|
8o8243تـــج|ره |سيوطف|طمه طه ع|طف تـــوفيق
د|بــــ |سو|ن|يف رض| وليم ز5||59|
6765o8ندستـــ |لمنصورهسل محمود عبــــد |لعليم حس |حمد حسن
3358|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسجود ي| ص|لح ص|لح
6o7337يم محمد عجور نوعيتـــ طنط|حن|ن |بــــر|
223o73|وف|تـــ|س|مه جمعه ذ عبــــوده ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

4|o|5تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه س| |سم|عيل صقر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|عيل سعيد محمود سليم|ن|258759
767o52ى عيد |لقص|ص كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد |حمد خ
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمريم ممدوح محمد عبــــده |بــــوعظمتـــ58||22
42o9|3د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر يوسف سيد |حمد يوسف حج|ج

Page 765 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ه ع|دل حس بــــدوي|847733 صيدلتـــ |سيوطم
تـــج|ره طنط|حمد عيد عبــــد|له|دى عبــــد|لكريم |بــــوخريبــــه|369|4
262o48ى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لحميد عبــــد |لحميد بــــح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد ع|دل محمد فوزى غ26882|
6o225oد|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ عبــــد |لن| ح|مد |لمر|بــــع
529o63ندستـــ |ل|سكندريهعمر وجيه ممدوح محمد |بــــوزيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن جم|ل محمود كم|ل |ل 247273
يم625292 طبــــ |لزق|زيقأحمد مصط عبــــ|س |بــــر|
رتـــ|مروه  |ء |لدين فتـــ محمد64|233 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد وجيه محمد عبــــد |لحميد638956
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهندى حربــــى |لمر إسم|عيل |لهري 252|62
ى692524 نوعيتـــ |لمنصورهزينبــــ سعد عبــــد | شلبــــى |لبــــح
88496o  وف|تـــمحمد ع|دل محمد عبــــد|لمعز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمود رض| سعد حد|د95|445
علوم |ل|سكندريهند عل|ء |لدين عبــــد |لحكيم محمد ق35|4|5
تـــربــــيتـــ طنط|ند| ط|رق صل|ح حل عليوه|258|6
|57o57|ف |م عبــــد |لرؤف رهيه | حقوق |لق|
رهكريم حس عبــــد|لحميد محمود4|2|24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدله |ل|سكندريهندى حسن أحمد حسن |لس|يس422922
تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر ه| عدوي دسو 326728
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم محمد عطيتـــ عبــــد|لستـــ|ر عليوتـــ462767
62o885|تـــج|ره ج|معتـــ د |طيوسف جم|ل محمد عبــــد | دبــــ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــ عبــــد|لرحمن ح|مد محمد829858
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره محمود فهيم بــــربــــري5|8328

تـــ محمد عبــــد |لر| محمد3987| ره|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
77o|54 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |بــــو بــــكر محمود مصط
تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ ش|كر ج|د ع629|33

معهد ف ص بــــ سويفر|فتـــ سيد ع|بــــدين |حمد73689
86999o|تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء عبــــد|لمنعم سعيد محمود
ش|م رزق محمد|5|522| ه  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره عبــــد|لعظيم ع سعيد ع 52|634
د عفي 329292 نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ محمود مج|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حمد ي محمد عبــــد |لع| |4544|4
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم خ|لد منصور محمود|32568

57o|8د|بــــ بــــ سويف|سه|م ن| محمد شعبــــ|ن
يم رمض|628564 تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر|مز كرم شو عزيز 2|72|9
9oo|54| علوم ج|معتـــ |لسويس حمد محمد محمد قبــــي

3254oزر|عه مشتـــهرعبــــد | عبــــد |لن| عيد |م|م
ندستـــ بــــنه|مصط |حمد عبــــد|لفتـــ|ح مر 328934 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء عبــــد|لعزيز مسعد عبــــد|لعزيز|357725
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ر عبــــد| عبــــد|لحكيم|63|823 تـــج|ره |سيوطل|ء م|
د|بــــ سوه|ج|حس|م حمد عبــــد|لحميد |حمد 875||9
78836oتـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسه|جر زي|ده عبــــد ربــــه عبــــد|لد|يم
يم |بــــو |حمد|2948|4 تـــج|ره طنط|يم|ن جم|ل إبــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه ع سيد محمد|899748
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نرم عزتـــ من ك|مل2572|8
76oo85|ندستـــ |لسويس|س|مه |حمد عطيه محمد |لبــــن
8|o53| ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمندي ع مندي ع كليتـــ 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف محمد حسن عبــــد |لغ 37987|
تـــج|ره بــــنه|محمد ع|مر ص|بــــر ع|مر357553

2|6o2تـــربــــيتـــ حلو|نيوستـــ | ع|دل وديع ميخ|ئيل
طبــــ |ل|سكندريهيم|ن غ|زى رزق |حمد|8|7|44
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد حس جمعتـــ  |م محمد587|48
د|بــــ حلو|ن|رو|ن س|مح عبــــد|للطيف عبــــد|35|238
يم محمد |لحط|بــــ6849|6 علوم ج|معتـــ د |طمر|م إبــــر|

رهف|دى كم|ل نعيم |نطون26699 ندستـــ |لق|
35|o45كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم فرج غ|نم محمود
طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد |يمن يونس عبــــد|لغ 75|897
76oo2||تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسسم|ء فرج عبــــد |لق|در |سم|عيل

69o83|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء قر محمد عيد
4o8559|حقوق طنط||ل|ء سعيد عبــــد |لحميد نج
يم |لكل|6|2635 تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|ر| ن| منصور |بــــر|
يل ج |لزق|زيقروضه رض| رمض|ن |سم|عيل سويلم||6994 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
25o986تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد زينهم محمد |بــــو |لغ|ر
يم محمد عبــــد|لمنعم |لوكيل|255988 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
822o74| |صيدلتـــ |سيوطحمد سعيد محمد عبــــد|لبــــ

ف محمد سيد9|668 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفنوره|ن |
27oooo يم بــــسيو معهد ف ص ري|ضه بــــنه|لسيد |س|مه |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط مجدي |حمد عبــــد |له|دي45799|
6326o4نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقتـــ محمد عبــــد|لمنعم محمد بــــس|م
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفكريم و|ئل عبــــد|لجو|د |حمد636345
تـــج|ره بــــنه|مصط محمود محمد عبــــد|لمقصود|||357
كليتـــ طبــــ أسو|نجل|ل محمود |لس|يح عط|ي847487
4o9527ق|وى تـــج|ره طنط|ع محمد ع |ل
حقوق ع شمسبــــتـــ |حمد فؤ|د تـــوفيق9|3265

ره|ملك |حمد ص|لح |م 69|6| د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|ي|سم ص|لح ص|لح ص|لح |لطهر623826
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس عص|م محمد حس 358368
يم مصط عيد427546 معهد ف ص طنط|محمد محمد |بــــر|
يم4||46| لسن ع شمس|فرح عمرو |لسيد عبــــد | |بــــر|
23o|47يم رهح|زم |حمد عبــــد|لق|در |بــــر د|ر |لعلوم ج |لق|
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تـــربــــيتـــ |سو|نحن|ن جم|ل نور سعد846732
4o|266يم محمد حقوق |لمنصورهشيم|ء شكرى بــــسيو |بــــر|
|298o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرود| | ع|شور فتـــ ع|بــــدين
يم9728|8 صيدلتـــ |سيوطشيم|ء محمود عبــــد|لرحمن |بــــر|
علوم سوه|جسم| محمد محمود خليل 898429
83688o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء ك|مل |حمد عبــــد|لمطلبــــ
4o||5| د|بــــ دمنهور|عبــــد |لص|دق عبــــد |لو| محمود عبــــد
25o365معهد ف ص بــــنه|ف|طمه ع|دل حسن شح|تـــه
85|o98تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد حسن سيد حسن
يم حسن|23979  |حه وفن|دق |لفيومي|ر| محمد مصط إبــــر|
9o2432| |معهد ف ص سوه|ج يه|بــــ محمد ص|لح |لجيل
42974oتـــج|ره طنط|محمود محمد |حمد محمد ص|غه
تـــربــــيتـــ ع شمسند| عبــــد |لخ|لق طلبــــتـــ سليم|ن34262|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم ممدوح بــــكرى عبــــد|لرسول غنيم252238
يم|689898 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء مجدى |لسيد |بــــر|
476o6| تـــج|ره |ل|سكندريهين|س ح|تـــم فوزى عبــــد |لرؤوف عبــــد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه ع سلم|ن ع 35332
زر|عه طنط|عبــــد |لرحمن مو عبــــد |لبــــ| محمد سمرتـــ697||6
425o47يف |حمد محمد نعيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|يدي 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمينه مصط خميس |حمد|844654

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف |حمد محمد رمض|ن|27722
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر فتـــوح مصبــــ|ح فتـــوح |لحي6975|4
427o46لسن ع شمس|منتـــ | عبــــد|لخ|لق عبــــد|لسل|م عبــــد
4o87ooتـــربــــيتـــ طنط|صف|ء خ|لد ح|مد فهيم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويففرح مجدى صبــــرى |بــــو|لفضل|32667
84o7|5كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مرو|ن ح|مد |حمد حسن

44o|o د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسل|م عبــــد |لبــــ|سط ج|بــــر عبــــد |لحليم مصط
5o9o83معهد ف ص |ل|سكندريهعص|م ن عبــــد |لعليم ع شح|تـــه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سل ري|ن كم|ل |لدين سلط|ن483548
23o|29تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|سم محمد صل|ح حسن محمد

يم|23397 حقوق حلو|نس|مه محمد سعيد |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد شعبــــ|ن فتـــ ش|كر6323|8
ندستـــ |لزق|زيقحمد مو عبــــد | عبــــد|لع|ل|784245
فنون جميله فنون حلو|نندى عص|م |لدين طه يوسف5265|2
 |حه وفن|دق |لفيوممحمود محمد محمود عبــــد |لعزيز25849|
|4|35oتـــج|ره ع شمسكرستـــ | عو صليبــــ حبــــيبــــ
ر محمد ن| |بــــو|لعل|35|4|8 كليتـــ حقوق |لم |ط|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حسن خلف حسن عبــــد |لع|ل|484583

يم نف|دى|2423 يم |بــــر| ره |م |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمسعد ممدوح مسعد |لبــــدر| 3|59|6
يم عبــــد |لمجيد687998 علوم |لمنصورهدع|ء محمد |لسيد |بــــر|
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يم |لحر777364 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن سعيد محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ حلو|نع محمد عبــــد |لعزيز متـــو 45536|
36o48oعلوم بــــنه|مريم محمود |حمد رجبــــ شعيبــــ
45924o|يم جم|ل |لدين حسن سليم|ن تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
6o776| بــــي تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | فرج محمد عقل |ل
|5o576|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م عل|ء محمد شعبــــ|ن
يد584|22 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور|لدين محمود |حمد |بــــو|ل
7oo|85د|بــــ |لمنصوره|ندى |لسيد محمد |حمد سل|م
|د|بــــ طنط|ول|ء |حمد محمد |لعزبــــ عبــــدربــــه2869|6
|34o76|يم ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد |م|م ص|لح |بــــر| ل|
36o356نوعيتـــ بــــنه|محمد مجدى ص|بــــر محمد
تـــج|ره بــــنه|مصط |حمد مصط محمد358|3|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسعيد فرج سعيد |بــــو|لمجد832898
||8o68ف فه محمد طبــــ |سن|ن ع شمسنور|ن |
88|44o  معهد ف تـــمريض |سيوط كم|ل حس ع حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد ع حل ع |328853
77|o43 يم دسو نوعيتـــ |لزق|زيقمروه سعيد عبــــد |لعظيم إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|من|ر فتـــ محمود |لص|وى66629|
تـــمريض أسو|نعبــــد| محمد دين حسن عبــــد|لمنعم9|8456
42396oزر|عه |ل|سكندريهرو|ن مط|وع أبــــو |لعن عبــــد |لسل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سعد خ|لد سعد ميهوبــــ4848|3
226o2|رهحس ع|دل عبــــده محمود فر|ج تـــج|ره |لق|
رهمحمد فريد |لغني ق|سم2|565| زر|عه |لق|
رهبــــ|سم كم|ل ج|بــــر عبــــد |لع|74|64| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
44o227نوعيتـــ كفر |لشيخشيم|ء ع عبــــد|لر|زق عز|تـــ زليطه
ره|ء |سم|عيل عمر |سم|عيل|58684| د|ر |لعلوم ج |لق|
35844oحقوق ع شمسرو|ن ع محمد عبــــد|لمجيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهآي|تـــ عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم حسن 447326

ره|رضوى سيد محمود ج|د37549 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6343o| |د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء محمد عبــــده عبــــد| عبــــد
تـــج|ره ع شمسمحمد حس نور |لدين خليل334457
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد سم محمود محمد|4|5|83
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد سعد ربــــيع |لسيد324||8
7o6689معهد ف تـــمريض |لمنصوره صل|ح ع |لسيد عبــــد |لمو
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسول|ء ه| زكري| عبــــد|لغف|ر352467
8o2354حتـــ وفن|دق |لم |حس محمد حس عبــــد|لمجيد| 
524o3oد|بــــ |ل|سكندريه|مريم منهل نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن
4o||68د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حس|م ع عبــــد|لر|زق
تـــربــــيتـــ |لفيومندي م|جد حس ع 87234

85o46|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدعمر ع|دل محمد محمود
تـــج|ره ع شمسحمد حس عبــــد|لو|حد حس |65|244
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33o34|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مينتـــ |س|متـــ |حمد عزبــــ محمد |لخو|
8o||42|كليتـــ حقوق |لم |منه محمد ع محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم خلف ع محمد78|758
83982oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديس|ره محمد |حمد عبــــ|س
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|جه|د بــــدر عزتـــ |حمد حسن475||8
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد محمود ع |حمد |لخطيبــــ433444
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه عبــــود سعد حر|ز|7474|6
33892oيم محمد بــــدر تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ خ|لد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ م|جد محروس س|ويرس475258
5o4335تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمه |يمن محمد عبــــد |لرحمن |لمر
45|o3o|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد مصط محمد محمود رجبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم محمد محمد رجبــــ46288|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهر|ند| محمد محمد عثــــم|ن9|66|5
8o|627يم |لدسو سيد كليتـــ حقوق |لم |محمود |حمد |بــــر|
88275o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمريم جم|ل عد ق|دوس

454|5| رهحمد حس |حمد عبــــد |لع| زر|عه |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد ط|رق محمد محمود |سم|عيل|767228
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عزيز محمود مبــــروك |لطح|ن524793
معهد ف ص |سم|عيليهدين| حس حس|ن س|لم768959
رهش|م ح|مد عبــــد|لوه|بــــ ح|مد4263|2 تـــج|ره |لق|
8|423oتـــج|ره بــــ سويفمحمود عبــــد|لعزيز محمود |سم|عيل
حقوق |سيوطحمدى بــــليغ حمدى عبــــد|  887924
23o75oد|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن ع|طف عبــــد| عبــــد|لرسول
تـــج|ره |لمنصورهمحمد سم بــــكر بــــدوى عمر696862
34o673| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سم|ء رض| بــــيو محمد حس
4522|oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحسن ي| حسن عبــــد|لبــــ| |لجمل معهد ع| 
896o92 تـــربــــيتـــ سوه|جرحمه محمد سعد زغلول حمد|ن
ش|م ع حسن سعيد328447 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد 
ره|ي|سم ع |لشبــــر|وى ع|977|3 د|بــــ |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــصف|ء ع عبــــد|لعظيم |لش|ذ93|499
صيدله |ل|سكندريه|ء |حمد محمد صغ |847654
معهد ف ص طنط|أمنيه عمر سعد متـــو |غ|432672
يف|47633 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |لحس محمد محمد |ل
7o5778ندستـــ كفر |لشيخمحمود عوض ي عوض ن|فع
432|o4طبــــ طنط|ندى حس عبــــد |لمطلبــــ محمد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد مصط محمد سليم249|78
5|7o77يم |لشه|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى رض| حمدى |بــــر|
3429o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ص|لح محمد محمود ص|لح ح|مد
يم عبــــد|لجو265784 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ش|م محمد كرم |بــــر|
6o9866علوم |لمنصورهع|طف ر|غبــــ |لمحمدي نملتـــ
بــــ |يه |ل|حمدى بــــه| |لجم|ل |لمن 682957 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
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ين عبــــد|لحكيم عبــــد| سليم|ن 336664 صيدله ع شمسش
ر ح|سم حمدى ع766879 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشس| معهد ع| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد سعد |لسيد رزق262946
ف يوسف فر|ج5|4836 د|بــــ كفر |لشيخ|دير |
4o5|22يم جعفر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد أحمد محمد |بــــر|

رهرحمه عبــــود عبــــد |لمجيد عبــــد |لو|حد24355 تـــج|ره |لق|
77478o|يم ع|دل جم|ل حس عبــــد|لع علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ر|ويه جم|ل بــــرك|تـــ |حمد بــــرك|تـــ569|27
63oo|2تـــج|ره |لزق|زيقحمد س| حسن عبــــد |لفتـــ|ح عمر|ن
629o27|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لشيم|ء ع |حمد ع سعده

تـــمريض  بــــ سويفو|ئل |حمد |لبــــدري محمد378|6
رهعبــــد|لرحمن ه| عبــــد|لحميد |سم|عيل875|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدله |لمنصوره|ء محمد سعد محمد عي |685246
4o8565|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن خ|لد ع مصط وتـــيتـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمزه عبــــد|لل|ه |حمد عبــــد|لل|ه 876693
3322o8طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد| محمد عبــــد| محمد عبــــد|لمع
2222o5يم يم محمد محمد ع |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومم |بــــر|
ر محمد |لجز|ر433769 تـــج|ره طنط|محمد ط|
6|553o|ر |لحسي عبــــد |لرحيم تـــج|ره بــــور سعيدحمد م|

حقوق بــــ سويفمريم عبــــد|للطيف مصط مر4|586
4o7oo7فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر محمد حس حسن بــــك|ر
762o5| يم ش| سيد لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|من|ر ش| |بــــر|
77o477علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد | |لسيد محمد عبــــد |للطيف بــــكر
وف|تـــعمر محمد عبــــد |لمنعم ح|مد عبــــد |لمنعم مبــــ23993| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
وف|تـــ|يوسف عبــــد| محمد محمد عبــــد |لرج|27332 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ف مرشدى حسي |لكحي436345 يم | تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
|34o27تـــج|ره سوه|جمصط ك|مل |حمد |حمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد ن| محمد ع95|789
2292|oيم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ ممدوح لط |لسعدي |بــــر|
9o|538|حقوق سوه|ج له|م محمود محمد سليم|ن
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد سليم جمعه سل768759
34o328د|بــــ |لزق|زيق|وجيه ع|دل محمد س|لم
صيدله |ل|سكندريهمحمود |لسيد عبــــد|لمنعم عبــــد|لمقصود|25598
يم33|633 يل ج |لزق|زيقمحمد |حمد محمود |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع س| محمد |سم|عيل6|7524

369o| رهمريم محمد |سم|عيل محمد مصط تـــج|ره |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رئيه ج|بــــر |حمد |بــــو خلبــــتـــ256772
63|3o8 ر |لسيد حس طبــــ حلو|نمروه م|
يم قنديل|68553 حقوق |لمنصورهمل محمد رمض|ن عط| |بــــر|
طبــــ طنط|كريم مصط |لسيد محمد |لخشن3995|6
263o99 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم |م ص|بــــر عبــــد|لو|حد |حمد |لشو
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تـــج|ره بــــ سويفعل| يوسف محمد ح|مد52||82
||7o68د|بــــ ع شمس|ي|سم خ|لد عبــــد |لرحيم حسن
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهر| | سعد |لدين محمود |لسيد |بــــو 9|4253
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه مجدى محمد قمر |لدوله شلبــــى|798|27
|2826oحقوق حلو|نمنتـــ | |حمد فتـــ محمد
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىف|رس مجدى |لسيد حس 9338|| ل|ك|ديميتـــ |لم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحبــــ معتـــز محبــــ |لدين محمود فتـــ24|66|
89|o8o معهد ف ص |سيوطرويد| حمدى حسن ع
وف|تـــمحمد حمدى عبــــد |لخ|لق محمد |لسيد237|78 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o62o2| تـــج|ره |لمنصورهدى محمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد
ورى8|8|33 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود عبــــد|لرؤف محمود محمد|لج
43285oيم |لبــــمبــــى يم عبــــد| |بــــر| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسل |بــــر|
6244o2 |د|بــــ د |ط|تـــغريد ع|دل عوض عبــــده |لمو
264o44|يم غريبــــ عبــــده حسن رتـــ|ل|ء |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهس|متـــ محمد محمد ع |325249 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد محمد فه |سم|عيل|772794
ر|ء يح حسي محمد حسي 632726 صيدله حلو|نف|طمتـــ |لز
د|بــــ |لزق|زيق|أم| خ|لد نبــــيه سيف رمض|ن8|6279
تـــج|ره |سيوطمنتـــ عبــــد|لرحمن محمود محمد  876383
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|ري| صبــــري ميخ|ئيل حن|327376
|2ooo2تـــج|ره ع شمسمريم |يه|بــــ س| تـــوفيق زخ|ري
7o7242زر|عه |لمنصورهم بــــكر محمد رمض|ن
34oo94| يم غني يم عو|د |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|يتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم طلعتـــ شهدى زقم يوسف325926
يم87|628 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو ن|در لط |حمد |بــــر|
83662oر|ء |حمد |بــــو|لق|سم عل|ء |لدين معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىلز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم | خ|لد عبــــد |لمنعم |لسعيد 4||675
زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ يوسف ع محمد |لن|دى354648
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحيم|ن محمد عبــــد |لمتـــع|ل ع |لفوى8236|5

643o9 معهد ف ص بــــ سويفريم جم|ل مصط عبــــد |للطيف ع
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد ع عبــــد |لحميد ع |لعيسوى762277
447o24يم خليل |للق م عبــــد |لمجيد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهد
حقوق طنط|سل ن| محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |497776
ندستـــ |ل|سكندريهحمد حنيش محمود محمد حنيش|528545
4536o6ندستـــ بــــور سعيده| محمد عبــــد |ل محمد عثــــم|ن
يم |لعط| 97|683 ري|ض |طف|ل |لمنصوره | ن|در محسن |بــــر|
64o6|oيم يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمع|ز محمد |حمد |لتـــه| |بــــر|

حقوق بــــ سويفمحمد |يمن محمد طه83957
42|6o9 |د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حسن بــــسيو حسن ع |لق
|29o79زر|عه مشتـــهرعبــــد | محمد |م|ن | محمد
62o|43تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم محمد مو مو جبــــل

Page 772 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8935o4 يكل |حمد شح|تـــه تـــج|ره |سيوطر| | |حمد 
636o76|يم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء عبــــد| |بــــر|
|6o843رتـــي| محمد عبــــد |لمنعم ع علوم ري|ضتـــ |لق|
84973oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|عل| عص|م عبــــد| طه
354oo8|ف محمود عر|بــــى مبــــ|رك حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء |
62955o|د|بــــ |لزق|زيق|م| ع|طف عبــــيد حسن
23588oره|مروه |بــــو|لسعود سيد علوتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
265|o9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لبــــ|سط ج|د عبــــد|لمطلبــــ
5o|459 |تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد كيل| محمد عبــــد|لبــــ
75654o|ه محمد سم عطيه عبــــد |لر|زق كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشم
|272o|تـــج|ره ع شمسن|دين ي| |حمد طه
7o66o|د|بــــ |لمنصوره| |م حمدينو عوض محمد جوده
888237| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه ورد| محمد ع
وف|تـــصل|ح حم|د صل|ح |لدين ر| 37699| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
885|77| تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء عيد حس ع
84794o|كليتـــ طبــــ أسو|نمنيه |حمد حسن بــــدري
628o49ين حم|ده حمد ح|فظ ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن
9o5928 علوم سوه|جديفيد عم|د عبــــد|لمسيح عبــــد|لنور
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد عبــــد |لعزيز مر ح|مد قريطم|89|3|5
يم محمود|225664 يم محمود |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
صيدله ع شمسبــــسملتـــ |حمد ه|شم محمد4|3424
تـــربــــيتـــ |سيوطع |ء ش|كر |بــــوبــــكر ج|د |لربــــ  882553

يم عبــــد |للطيف حموده48535 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسميه |بــــر|
635o8معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد وجيه محمود ع

حقوق ع شمسل|ء محمد عبــــد| |لش|يبــــ|2463|3
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد |لرؤ ف طه ع32626

8447o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل |ء ن محمود |سم|عيل
332o24د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ديتـــ خ|لد محمد حسن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمروه شو |لسعيد محمد27346
5|253oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود حس|م أحمد عبــــد ربــــه
7o43o3تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد صديق عليوه محمد |لطور
د|بــــ |سيوط| ميمه عبــــد|لق|در سيد عبــــد|لجليل|884995
6o45|3يم  |رتـــ |د|بــــ طنط|ر| | ط|رق فتـــ |بــــر|
542o73|تـــربــــيتـــ دمنهورف شعبــــ|ن محمود محمد يوسف
ندستـــ |سيوطسيد عبــــد|لرحمن ر|غبــــ محمد 888889
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|رو|ن عبــــد |لق|در محرم عبــــد |لعزيز محمد|47822 لم
د|بــــ سوه|ج|فريد روم| فريد حبــــيبــــ 2744|9

ر ذ|8|66 علوم |لفيومم | مكرم م|
||8o77ندستـــ ع شمسجو |ن س|مح لبــــيبــــ مرقس
6899o2|يم محمد |لخز ه حمدين |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
يم عبــــد|لو|حد|353538 يم نبــــيل |بــــر| زر|عه مشتـــهربــــر|
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد فتـــ سيد |حمد825275
علوم |سو|نمحمد عبــــد|لعزيز محمد ع محجوبــــ|84498

طبــــ |لفيومحمد ع|طف محمد |حمد|65942
5o29o3تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسهيلتـــ سم معوض متـــو بــــخيتـــ
8983o7|ه صل|ح |لدين سيد مبــــ|رك طبــــ سوه|ج  م
2|7o5|تـــج|ره ع شمسمنه محمد ص|بــــر |لسيد حميده
79o534تـــج|ره بــــور سعيدحسن محمد حسن عبــــد |لسل|م محمد
تـــج|ره دمنهورسم|ء |بــــوبــــكر عبــــد|لسل|م خميس|4|4995
2428o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط |حمد محمد ه|شم
63466oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط |سم|عيل محمد |سم|عيل حسن
حقوق د |طم محمد حسن مصط بــــكرى|97|622
3422o4د|بــــ ع شمس|سع|د محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد غنيتـــ
د|بــــ |لمنصوره|خلود بــــل|ل |لزي عبــــيد693785
8o3959تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد مجدي ف|روق عبــــد|لحكيم
5o4|88يم |لحريزى علوم طنط|آل|ء محمد أحمد إبــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن ح|زم ف|روق |لحد|د254426
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود عرف|تـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح52|338
63o24|تـــمريض |لزق|زيق محمد مجدى مهدى مهدى
رهرحمتـــ و|ئل عبــــد|لنبــــى |بــــو |لفتـــوح حج327272 د|ر |لعلوم ج |لق|

8o5|oزر|عه ع شمسسه|م يح محروس |لسيد سليم
524o58فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسنتـــ عبــــد |لحميد محمد سعد كر|ويه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|رسيل ع|دل شهدى عز|35524
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لرحمن محمد عبــــد486654
يم |سم|عيل ن28828| رهعبــــد |لرحمن عزتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
حقوق بــــورسعيدمحمد ع|طف محمد جم|ل |لدين حج766333
رهسل|م خ|لد |بــــو|لمح|سن عبــــده|242532 حقوق |لق|
يم ع|43993 ه محمود ج|بــــر ح|مد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأم
رهل|ء عص|م عبــــد|لو|رثــــ محمد||593|3 علوم |لق|
بــــي 86|443 يم |ل تـــمريض كفر |لشيخريه|م محمد محمد |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد|لرحمن مجدى محمد قميحه286673
تـــج|ره |سيوطرح|بــــ ممدوح سعيد حس  |88554
6253o9صيدله |ل|سكندريهخديجه محمود رش|د رمض|ن |لص|دى
4867o9ف حل محمود قطبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو |
|6o33o|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|بــــوبــــكر عبــــد |لن| ف|يز محمود
27o58|| | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن جم|ل صبــــرى عبــــد

464o8| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم| محمد فخرى |لطو|ن
وز ع محمد ز|يد|24|26 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف
ف محمود |لسيد محمد رضو354885 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ |
يم754264 يم عبــــد |لموجود أبــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طج|بــــريل| |يه|بــــ غبــــري|ل مخ|6998|6
تـــج|ره بــــنه|ع سعيد شح|تـــ خل|ف59|265
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68|456| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــف محسن حسن |حمد |لش|ذ
62o645ندستـــ د |طبــــه محمد عوض محمد خ |لدين
ر|ء ذ عبــــد|لعزيز عبــــد|لستـــ|ر |بــــر6|4379 نوعيتـــ كفر |لشيخز
6oo8o6تـــج|ره طنط|رويد| محمود ع صقر
ن| محمد مصط |لرو23|7|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم
|6759oزر|عه ع شمسس|رتـــ |حمد ع|دل محمد
5o8o5oف محمد عبــــد |لسل|م ح|مد تـــج|ره |ل|سكندريهسمر |
9oo873|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|ج سم|ء ن| محمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيح ه| خليل سعيد|642||
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو عبــــد|لمسيح بــــدير سعيد|233978
رهن|ء محمود |حمد محمود354729 د|ر |لعلوم ج |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| محمود لم عبــــده74996
8o339||م|م حقوق بــــ سويفحمد سيد ص|بــــر 
64o646| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محسن عبــــد |لعظيم محمد ع

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىنور|ن عص|م عبــــد |لكريم |سم|عيل ص4687| ل|ك|ديميتـــ |لم
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوسف محمد جودتـــ سيد |حمد|5|2|3
تـــج|ره |لمنصورهف نبــــيل محبــــ عبــــد |لبــــ| |688374
وف|محمد |حمد محمود عبــــد|لرحمن مصط 229|34 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
88|55o د|بــــ |سيوط|سعيد سيد سعيد عبــــد|لسل|م
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد ف|روق |سم|عيل متـــو323559
4o6348| د|بــــ |سيوط|ن خ|لد مصط قطبــــ ع
8o2752تـــج|ره بــــ سويفم|رين| نش|تـــ |سحق جرجس

يم34964 ش|م محمد |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد 
45o69oيم ص|بــــر ف |بــــر| تـــج|ره طنط|ربــــى |
686o8|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــند محمد يح |حمد رمض|ن
|58o|6رتـــ|مريم مدحتـــ حمدى محمود عبــــد |لمنعم قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
49766oتـــج|ره دمنهورحن خليل محمدخليل خليل |بــــو |لسعد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد| | حسن محمد عط| عبــــد|لرحمن6492|3
موس428959 يم |سم|عيل  معهد ف ص طنط|شيم|ء |بــــر|
رهرحمه |لسيد |حمد |حمد نص|ر687|78 د|ر |لعلوم ج |لق|
4||4o2تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيوسف ن| ك|مل |حمد شلبــــى
7o2652 علوم |لمنصورهه|نيه |مجد حس عبــــد |لحميد |بــــو
تـــج|ره دمنهورمحمد ع|دل |حمد محمد سعيد4|4245
79|o|o| طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقبــــو بــــكر ع|دل حس |لمرزو
تـــمريض  بــــ سويفسه| حس عبــــ|س ك|مل58549

25333oطبــــ |سن|ن طنط|ل |ء سعيد تـــوفيق |سم|عيل
785o53يم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقخ|لد جم|ل محمد |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسعزتـــ سعيد |سم|عيل |سم|عيل359453

2o9o6|ى كم|ل حمودتـــ لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|سم|عيل ي
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|ري| نبــــيل فكري ديمتـــريوس839728
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم محمد |لسيد محمد عبــــد |637493
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357o58يم يم محمد |بــــر| زر|عه مشتـــهرنض|ل ك|مل |بــــر|
5o872|يم حسن محمد حسن |بــــو |لعزم تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
8oo293يم |لضوي كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دى |ر ممدوح |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد سيد محمد سيد|74984
يم أحمد |لم|ريه64|439 تـــج|ره كفر |لشيخي|ر| أحمد إبــــر|
5|44ooط يم  تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل مصط محمد |بــــر|
7o8764| د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |يمن سعد |لعيسوى |لسنبــــ|
وف|تـــمحمود |حمد محمود شتـــيوى|63365 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ ع شمسفيبــــى عوض | |نط|نيوس عوض |475232
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|ر| وجيه رش|د ر|شد سليم|ن475654

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسحر سيد عبــــد |لحكيم |حمد79|52
6oo6o7 تـــج|ره طنط|محمد مغ|ورى |لسيد خ
432827| |د|بــــ طنط|يم|ن محمد |لسيد |لخو
76922oمعهد ف ص |سم|عيليهعمر محمد ع عل|وى
8o4|2o| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حمد ع|طف سيد تـــو
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طأسم|ء من عبــــد |لرحمن محمد6563|6
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمرو|ن |س|مه محمود عبــــد |لفتـــ|ح بــــدر33763|
|622o3 رهعبــــد |لرحمن عل|ء فؤ|د عبــــد |لحميد حس ندستـــ |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــشيم|ء محمد عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لصبــــور489328
4o3923حقوق |ل|سكندريهكريم مصط محمد عبــــد |لغف|رع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى محمد سيد محمد حموده249723
322oo3د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ مجدى فؤ|د عي
6|o6||د|بــــ |لمنصوره|أيه حليم محمد ع |لمحجوبــــ
تـــج|ره بــــنه|س|ره محمد عبــــد|لصمد |بــــو|لفتـــوح267696
صيدله |ل|سكندريهغ|ده محمود عبــــد|لر|زق |سم|عيل 8948|5
ف عبــــد |لمقصود عبــــد |لمو778875 نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |
تـــربــــيتـــ حلو|نحسن |بــــو بــــكر بــــحبــــح لم حموده64297|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|لتـــ ع سليم|ن عبــــد||63778
7569o|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد رض| محمد |لسيد مدكور
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط ع|دل عبــــد|لسميع ح|مد423||3
8o292| ف خلف عبــــد|لغ |د|بــــ |لم |نوره|ن |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحس|م صل|ح حسن خط|بــــ633629

|44o2 رهمحمد مدحتـــ عطيه | غ|ندي مصط ذ تـــج|ره |لق|
9o6544  زر|عه سوه|جمن|ر عز |لدين مصط |بــــوزيد
رهمحمد رض| محمد حسن54|48| ندستـــ |لق|

رهن| سيمون مدحتـــ نبــــيل مجلع|735|3 تـــج|ره |لق|
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمد |سم|عيل محمود نمر752667
د|بــــ كفر |لشيخ|س|رتـــ جم|ل محمد مصط زيد|ن9483|4
6o275|ر كيو|ن د|بــــ |لمنصوره|ي| محمد م|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد مصط تـــوفيق عبــــد |لعزيز مرزوق759|45 معهد ع| 
نوعيتـــ عبــــ|سيهمنتـــ | عص|م محمد عبــــد |لع|38599|
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7oo59oيم |حمد طبــــ |لسويسدع|ء محمود |بــــر|
8o4362طبــــ |ل|سن|ن |لم |ريه|م يح محمود حسن
حقوق ع شمسمحمد |حمد |س|متـــ محمد344383
78|o87تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمع|ذ محمد عبــــد |لع|ل محمد

تـــربــــيتـــ حلو|نوق فريد شو |حمد98||2
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــعل|ء ع جمعه مر حس 423837
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنرم فوزى محمد محمود |لجندى776464
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  ل|ء محمد ع |حمد|5238|9
ش|م عبــــدربــــه عبــــد|لع|635522 ن|  طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم
يم عبــــد |لعزيز رزق686397 صيدله |لمنصورهمن جمعه |بــــر|
4|8o5o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر محمد مر محمد |ألشمو
يم|492995 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد مصط مر |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدرو|ن فوزى |سم|عيل |لسيد |لهنيدى626|75
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مح عليوه عبــــد | حسن756685
6o||36تـــج|ره طنط|ف|طمه محمد عبــــد |لعزيز ع خليل
446|4oيم عبــــد |لرسول تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر نبــــيل |بــــر|
رهرحمتـــ حسن محمد محمد |ل|شعل322357 زر|عه |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ ف|طمه |لسعيد |لمحمدى ن|صف696382
4||95o|تـــج|ره طنط|حمد محمد محمود |حمد |لشن|وي
5|8o45زر|عه دمنهورريم ع|دل كم|ل معروف حم|دى
78o625| يم عبــــد |لمجيد محمد ره|س|ره |بــــر| ثــــ|ر |لق|
علوم ري|ضتـــ دمنهورعمر رمض|ن |حمد محمد عبــــد |لد|يم479695
|3o858تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نن|در |لسيد سعد |لسيد قطرى
6899o|| ل| يف حل عبــــد |لسل|م  د|بــــ |لمنصوره|مل 
يم |بــــوج|عور||42894 علوم طنط|مل سعيد |بــــر|
79o729طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمعتـــز سعد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــده |لوزير

رهمنتـــ | |م|م عبــــد |لحليم حس|ن 45843 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن عبــــد |للطيف فتـــ سيد|49822
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم خليل مدبــــو محفوظ23986

تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدي|سم صفوتـــ محسبــــ محمد849593
صيدلتـــ |لم |ين|س محمود يوسف ع |859879
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر صبــــ ع ع بــــقوش498352
64o828| د|بــــ |لزق|زيق|حمد محسن محمد حس مصط
53o2|2علوم ري|ضتـــ دمنهوريوستـــ | س|مح بــــ|سي ع|زر
تـــج|ره دمنهورإيم|ن عبــــد |لل|ه ر|تـــبــــ عبــــد |لر|زق 6|4993
ى |حمد |سم|عيل|232766 زر|عه |لفيوميه خ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |يمن محمد محمد753296
5oo7o8د رمزى محمد |بــــوعطيه وف|تـــن| معهد ع| خدمه |جتـــم|عيه دمنهور بــــم
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه محمد ع عبــــد |لعزيز ع7899|2
63o536|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد | سعيد عبــــد | مر |لنح ع.

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومع |ء سيد ه|شم معوض رزق6|667
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يم عيد حج|زى|766638 تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمود |بــــر|
43253oعلوم طنط|ه|جر |يمن عبــــد |لغ محمود |لكو
8o8o65|يم تـــج|ره بــــ سويفن نبــــيل |سحق |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ح|زم محمد س| حسن عبــــد |لحق484837
طبــــ |ل|سكندريهمحمود جم|ل |لسيد |حمد محمد |بــــو442496

798o3رهجم|ل مصط ك|مل عبــــد |لحليم محمد حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء و|ئل |حمد محمد  قمبــــر|6764|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن |حمد ع محمد687|5|
4o26o5د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه محمد ع |حمد ع
|3828o|وف|تـــحمد محمد محمد يوسف محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o9|7o زر|عه |لم |ع عزيز |نور حس|ن
35833oد|بــــ ع شمس|نور|ن |حمد رمزى |بــــو |لعز
33445o|تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |يمن محمد محمد |لش

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم فوزي |سحق عبــــد|858|7
د|ر |لعلوم |لفيوميتـــ |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لصمد|77|56

صيدله |ل|سكندريهأم| عبــــد |لعزيز سعد رف| |ل|نص6|89|5
2|3|4o |رهي|ر| وليد محفوظ محمود |لميتـــكن تـــج|ره |لق|
7o7|67|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد محمد |نور محمود
معهد ف ص |سو|نص|لح ع|طف ص|لح خلف |848653
يم سيد||42|5| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمينه سم عبــــد |لنبــــي |بــــر|
3336o8لسن ع شمس|ح|زم عل|ء عبــــد|ل عل|ء |لدين
زر|عه |لمنصوره|ء مجدى عبــــد |لحكيم عبــــد |لوه|92|676
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن |نور عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لدسو |26638
26o96o|ه خ|لد كم|ل عمر|ن معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
يم عبــــد |لغ 86|46| ره|نوره|ن ع|دل |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o3|54طبــــ حلو|نريه|م محمود محمد قبــــي ح|زم
7o89|o|ندستـــ بــــور سعيد|م عنتـــر |لشبــــر|وى |لقل
علوم ع شمسعمر |حمد كم|ل |بــــو |لمجد27287|
يف محمود عبــــد |لسل|م |لشيخ|862|| تـــج|ره ع شمسه| | 
7o4532 يم |لدسو سليم يم |بــــر| رتـــ|رض| | |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o752|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر حسن أحمد حسن أبــــو يوسف
6227o5| حقوق د |طكريم صل|ح عبــــد |لرحيم فرغل عبــــد
حقوق د |طحس|م مصط مصط عبــــد|لكريم5589|6

رهيح عبــــد |لمنعم سيد عزبــــ|473| تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه رض| محمود سليم|ن59568|

8782o|معهد ف ص بــــ سويفيه |يه|بــــ سيد محمد
ه|2389| لسن ع شمس|فرح ي| عبــــد |للـه عبــــد |لرسول |لنق
2ooo8| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |س|متـــ صل|ح ع

زر|عه |لمنصورهنوره|ن محمود |حمد محمد يوسف5939|7
رتـــ ف|طمه سعد رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح337|4 تـــمريض |لق|

|2896oعلوم ع شمسعبــــد |لمنعم |يمن عبــــد |لمنعم ح|فظ
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علوم دمنهورند| أحمد شو شوم|ن9899|5
د|بــــ سوه|ج| سم|ء محمد عبــــد|لرحيم محمد|898847
يم حس |4|9||8 |د|بــــ |لم |م| حس |بــــر|
82o73||يم ن| فوزي محمود علوم |لم |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط مجدي محمد محمد375|83
43o645معهد ف تـــمريض طنط| دع|ء محمد |حمد |لصبــــ|غ
826oo9ل|ل خليفه سعيد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمنه | 
وف|تـــعبــــد |لرحمن عص|م محفوظ عبــــد |له|2497| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
76||6oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ي|سم محمود درويش رسول
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نزي|د عم|د |حمد درويش446877
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مل عبــــد |لن| |لسيد عبــــد |له|دى|678973
6|o97oتـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد ج|بــــر |لجندى
7547|oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهغ|ده ص|بــــر ف|رس عر|بــــى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عهد ع|دل فرح|تـــ تـــ |لدين|68938
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر جم|ل محمد محمد |لجو227754
يم محمدى محمد337238 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود |بــــر|
تـــج|ره طنط|ش|م رض| عبــــ|س عبــــد |لغ مصط ري5||482
76754o|د|بــــ |لعريش|ه|جر ع|دل محمد مصلح ج
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهه|جر عل|ء ع قطبــــ |لطح|ن8875|5
6992o8| كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء عزتـــ ك|مل |لمر
حقوق |لمنصورهي|ر| محمود محمد عبــــد |لعزيز |بــــر|58|687
848o|o معهد ف ص |سو|نوف|ء ربــــيع |حمد ع
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|جر جم|ل عبــــد|لرحمن محمد843382
ق|وى255666 طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد شعبــــ|ن |ل
ندستـــ أسو|نفرح |يمن محمد م |لدين عد338|4|
طبــــ ع شمسحبــــيبــــه محمد محمود ط|يل4787|5

تـــربــــيتـــ |لفيومنجل|ء طرف|يه منصور خميس3|694
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد | |حمد رزق محمد خميس527736
د|بــــ دمنهور|من|ر بــــ|سم |حمد محمد ع |بــــو نجيمتـــ474|52
877|o2 ر ط|نيوس ش|روبــــيم نوعيتـــ فنيه |سيوطس|ندى م|
يم عبــــد |لمجيد حويقه498532 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورلشيم|ء حمدى |بــــر|
علوم |لزق|زيقحمد ح|تـــم طـه محمد عيد|632869
68oo64معهد ف تـــمريض |لمنصوره م عبــــد |لفتـــ|ح نص ع حسن
حقوق حلو|نندى وليد ع مصط عي7268|2
يم |لعو|د|62382 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــدير ط|رق محمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم سم |م عبــــد |لرحمن|44286
262|7o يم يم صبــــرى |لديس|وى |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومبــــر|
علوم طنط|ريم تـــ|مر عبــــد |له|دى عبــــد ||78||6
7o94|7يم عبــــد |لق|در |حمد تـــج|ره |لمنصورهكريم عل|ء |بــــر|
8o243||معهد ف ص بــــ سويفعبــــد| عبــــد|لرؤوف عبــــد|ل عبــــد

كليتـــ |أللسن ج أسو|نكرستـــ نبــــيل لط عبــــد |لشهيد58333
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4o4568 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط ع عبــــد |لسميع ع |لعو
7o2o4o| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد ط|رق حس سيد |حمد عبــــد م |لع| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م ح|مد عبــــد |لحميد |بــــو زيد |حمد486577
|328o9|ه سعد محمد محمد رهم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن |حمد محمد |م|م|57225
267o27علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر عبــــد| محمد عبــــد|لوه|بــــ
34546o|ر يم جو ره|ء |حمد صبــــ |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|62o|3رهمحمد |لسيد محمد جمعه د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى ع|دل مصط ع753879
26o753صيدله حلو|ننور| |حمد درويش زنون
34|2o5ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد|لحميد وليد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل معهد |لصفوتـــ |لع| 

625o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيوستـــ | كم|ل ن| عجبــــ|ن
ندستـــ حلو|نسم|ء عبــــد |لنبــــى فه مصط |28225|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء سم عبــــد |لو|حد يوسف|9|365
زر|عه ع شمسمحمد مصط محمد عز |لعربــــ ع23723
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفرويد| حس عبــــد |لتـــو|بــــ مر25||9

888o64 زر|عه |سيوطمحمد ن| محمد عبــــد|لحميد
8o4869صيدلتـــ |لم |رن| محمد |سم|عيل محمد
8o2932|طبــــ |لفيومبــــوسيف شح|تـــه سليم|ن ص|لح
تـــج|ره ع شمسمريم |يه|بــــ محمد رجبــــ322728
تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف محمد عبــــ|س محمد عبــــده9|542|
تـــج|ره سوه|جرح|بــــ فتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح 899376
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد رش|د عبــــد |لمقصود محمد حن 452479
رهعمر محمد محمود محمد مصط حج|3|8|4| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|زي|د عكرمتـــ محمد عبــــد|لرحمن زيتـــون492253
9o2657| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ل|ء عبــــد|لر|فع محمد حس
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــلسيد ع|دل عبــــد|لمنعم طه محمد|446748
265|o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد حمدى فتـــ |ألشوح
4829ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|ره مصط |م مرزوق |حمد
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشدين| ح|تـــم عبــــد | محمود767432
ره|محمد ح|تـــم سليم|ن محمود |لبــــسيو 4|28|2 عل|م |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــس|متـــ طه حس محمدعمر|ن|342765 معهد |لصفوتـــ |لع| 
4o4442د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد محمد كم|ل يونس محمد
طبــــ |سن|ن |لمنصورهسم|ء |بــــو |ل|نو|ر عبــــد |لرحيم سليم679545
علوم كفر |لشيخسم|ء |لمعد|وى محمد سعد حس |666|44
8|92o4د|بــــ |لم |ند| ربــــيع محمد محمود|
77oo28| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مه |حمد جوده ع مصط
8o8835|تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن حس محمد
ف س| |سم|عيل|6598|2 علوم ري|ضتـــ ع شمسسل|م |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجه|د سيد محمود مو226|6|
ره| |ه طه عبــــد |لجليل طه |بــــو |لمع|4|6857 عل|م |لق|
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معهد ف ص |سو|نفتـــ رجبــــ ز |لص|دق847294
7oo947معهد ف ص |لزق|زيقمحمد صل|ح |لسيد |لر| |لح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|تـــ ط|رق |سم|عيل محمد ع489955
9oo24o تـــمريض سوه|ج ش|م عبــــد|لنعيم سعد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد محمد أحمد|625759
7o22o5ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره س| عبــــد |لق|در محمد |لنج
يف ع محمد ند|338484 تـــج|ره بــــنه|منتـــ | 

ندستـــ |لفيوميه|بــــ رمض|ن محمد علوه|72256
7||o4o|د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه محمود محمد محمود |لشن
تـــربــــيتـــ حلو|نرضوى فتـــ ن| عبــــد|لرسول228787
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد محمد محمد عل|م526926
23o|o9|رهف محمد فتـــ محمدعبــــد |لجيد حقوق |لق|
9o3549 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جول|ء عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|لعزيز
26|o|3طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر خ|طر محمد خ|طر
8o2452|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حس حمده حبــــ عبــــد
 |حه وفن|دق |لفيومندى محمد محمود محمد خميس|22363
لسن ع شمس|ريه|م عبــــد |لعزيز محمد محمد |لق| 6824|4
صيدلتـــ |سيوطمحمود |حمد جمعه سيد  5|8822
6984|oد|ر |لعلوم |لفيومعبــــد |لعزيز ذكرى محمد |حمد خليل
76o224تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن محمد جوده محمد ع |ن
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لرحمن |لسيد|444969
34o3|oحقوق |سيوطعبــــد|لعزيز ط|رق عبــــد|لعزيز ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم| محمد مصط محمد رزيق|694344
4o4554د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود حم|ده شح|تـــه حم|ده ع|
8o566|رتـــ|ف|ديه س| فوزي ن|شد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|د|بــــ طنط|حبــــيبــــه محمد محمد عبــــد |لو|حد7562|4
5o2374طبــــ |ل|سكندريهعمرو محمد ع سعد |لدين

3234oد|بــــ |لم |مصط ش|ف عبــــد |لوه|بــــ حسن|
8o5972معهد ف ص بــــ سويفمن ح|رس ك|مل مرقص
ندستـــ |سيوطحسن محمد محمود محمد عن| 633632
43|4|o|يم |لنج|ر يم محمود |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
6o6|7oيم عبــــده ر محبــــ |بــــر| تـــمريض طنط| خ|لد م|
267|o5 تـــج|ره بــــنه|ريه|م مختـــ|ر عبــــد|لحميد مصط
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود سعيد سعد مو غبــــ| 3794|5
7|o942معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــه| محمد عطوه محمد ع
4o88|9|تـــربــــيتـــ طنط|ن|ء س| أحمد عطيه |حمد رضو
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعبــــد|لمع |حمد عبــــد|لمع |بــــو|269936
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع سعيد |لسيد عبــــد|لحميد9368|2
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن مجدي ك|مل عبــــد |لح|فظ عطيه6642|6
53oo2oزر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمود خ|لد محمود سيف |لن
25o9|2|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد مدحتـــ محمد سعيد ج|دو
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2|75o|ره|ف|طمه عبــــد |لخ|لق كم|ل عبــــد |لخ ثــــ|ر |لق|
|498o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود سعد صل|ح محمود
7o3449| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقندى ع عبــــد |لوه|بــــ |لحسي ع
ي569|33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ مصط عبــــد| بــــيو بــــح
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ ص|بــــر فتـــ رمض|ن594|34

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى |حمد لقم|ن ز62259
853|2o معهد ف تـــمريض |لم | حمزه جم|ل عمر د|خ
طبــــ ع شمسمحمود رضو|ن ك|مل |لحد|د|25783
486o79يم تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |حمد محمود مسلم |بــــر|
427743| |د|بــــ طنط|حمد س| رضو|ن ع
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|فوزى ع فوزى محمد محمد |لقلي 5|4844
معهد ف تـــمريض بــــنه| س|رتـــ مجدى فه محمد خليل27|339
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|نوره|ن |سم|عيل محمود |سم|عيل ع 9||355
54o52 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفريم مصط يوسف مصط

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر |حمد محمد شتـــيوى3|4978
د|بــــ د |ط|دير فريد عبــــد|لحميد يونس253887
62o299|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرن| |يمن محمد |بــــو|لمع| |لسؤ
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى سعيد سيد ح|فظ32589|

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيمن خ|لد محمد طلبــــه|65975
رهمريم |حمد |لسيد ع يوسف725|64 عل|ج طبــــي |لق|
ر غ|يس |سحق |88966 معهد ف ص |سيوطمرثــــ| 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم ف|روق عزيز عبــــد|لرحمن66|478
9o543||طبــــ |لسويس حمد عبــــد|لمؤمن |حمد عبــــد|لمنعم
يم |لسعيد ع696562 تـــج|ره |لمنصورهع |بــــر|
رهغر|م ي| |لسيد حس 227793 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص بــــ سويفمروه خ|لد محمد |لسيد8|24|8
3|2o84طبــــ بــــنه|س|رتـــ يح ح|مد عبــــد|لمقصود
رهد | عص|م |سم|عيل محمد32823| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد|لعزيز عثــــم|ن ع |87522
إعل|م بــــ سويفر|بــــي| ع |حمد حن 2258|8
يم6485|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رتـــ | ه| صبــــ |بــــر|
لسن ع شمس|حبــــيبــــه محمد عبــــد |لغ محمد93|27|
89588o|رهرضوى بــــه|ء |لدين عبــــد|لصبــــور عبــــد تـــخطيط عمر| |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء عربــــى عمر عودتـــ|756532
62424oندستـــ د |طمحمود |لسيد أحمد بــــليطتـــ
4o5838تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء فتـــ عبــــد |لمقصود عبــــد |لمطلبــــ  غ
3444|oعلوم ع شمسخ|لد ربــــيع خ|لد عبــــد|لعزيز

ندستـــ |سيوطن|صف مط|وع |لسيد عبــــود945|4
3|44|o| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح مصط
ى7275|6 يم |لخ ف |حمد |بــــر| معهد ف ص بــــور سعيدر
تـــربــــيتـــ سوه|جمروه |حمد |بــــو|لنج| عبــــد|للطيف 2779|9
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود حس عبــــد|لفتـــ|ح حسي 337998
2472o4معهد ف ص بــــنه|عبــــد| |يمن عبــــد| مغ|ورى |بــــوغوجر
64236oتـــج|ره بــــنه|فد|ء ع|مر ع صديق
6o432|ى م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد|لرحمن محروس مصط |لبــــح
22|9o3رهن ع|دل عبــــد|لصمد محمد تـــج|ره |لق|
7o7857| حقوق |لمنصورهيم|ن سليم|ن سل محمد سل

36|3oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| محمد عبــــد|لونيس عبــــد|لمجيد ط
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ني|سم ع|دل كم|ل ع 848443
د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره محمد محمود عبــــد|لغ رمض|475934
ره|سم|ء عبــــد|لكريم محمد عبــــد|لكريم|326798 د|بــــ |لق|
7o4638ندستـــ |لزق|زيقمحمد شح|تـــه محمد محمد عبــــد |لمحسن
765o|3يم شقرف ندستـــ |لفيومعمر عبــــد |لحميد |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد| |حمد سليم |دم28|839

نوعيتـــ |لفيومل |ء كم|ل يوسف طه|7257
يم |بــــوطل|س27|853 طبــــ |لم |ط|رق محمد |بــــر|
7o72o6 تـــج|ره |لمنصورهل|ء |يمن |لحسي |لمتـــو |لحسي
حقوق ع شمسمحمد |حمد ف|روق محمد353472
يم محمد حسن|629668 ندستـــ |لزق|زيقحمد شحتـــه |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــند| نبــــيه |حمد محمد جنيدى498593
638|8o|يم عبــــد|لرحمن محمد محمد ص نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|
|3o273كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسع |ء رمض|ن ع محمد

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسض جم|ل ع حس|ن 45694
ل|ل خله خ 525265 تـــج|ره طنط|سيمون روم| 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|ء عبــــد|لق|در محمد محمد248698
7o|44o تـــربــــيتـــ |لزق|زيقتـــ عبــــد |لش| عبــــد |لكريم |لسعيد
رتـــ347789 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|كريم سعيد |م|م عو|ض |بــــوز
23569o|ره||ء |حمد شعيبــــ رجبــــ د|بــــ |لق|
52o849يم أبــــو خطوتـــ يم رجبــــ إبــــر| نده إبــــر| زر|عه طنط|ش|
د|بــــ د |ط|نور| |لسيد |لسيد |لبــــدوي7983|6
يم636978 يم محمد |بــــر| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود يسن |بــــر| ع.
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|غ|ده محمد عبــــ|س محمد مر272256
44|7o6|ه عبــــد |لمنعم يوسف زي|ده طبــــ حلو|نم
|238o3رهرو|ن |حمد محمد ع رجبــــ تـــج|ره |لق|

د|بــــ |لفيوم|د |نه سعيد ري|ض مج بــــرسوم93|67
239o58|ره|ميمه محمد عبــــد|لع|ل شح|تـــه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ى مرزوق مسعد36||4| وف|تـــجون ع|دل بــــ تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
حقوق طنط|مصط |حمد |لعزبــــ محمد |لخشن3533|6
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد محمود شفيق ي عوض |773897
ى جرجس حن| سعد492552  |حه وفن|دق |ل|سكندريهجورج بــــ
33969oندستـــ حلو|نمحمد ر| عبــــد|لحليم |م|م
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــوليد |حمد شعبــــ|ن كيل| |حمد446374
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6o2689|يم محمد |لبــــ|تـــع تـــج|ره طنط|حمد مجدى |بــــر|
يم بــــدر عبــــده|695759 ندستـــ |لمنصورهمنيه ح|مد |بــــر|
5o3969تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأحمد محمود عبــــد |لق|در محمد حسن
ده95|3|3 يم د ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــ|سم محمد محمد |بــــر|
77o753| |وقيم|ن جم|ل محمد عبــــد|لبــــ ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
رهه|جر محمد سيد عبــــد|لحليم233534 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقف عبــــد|لق|در |لسيد عبــــد|لق|در|628763
83oo92 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مريم |م فؤ|د بــــ |م
|4493oتـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نفرح ميخ|ئيل ن | ميخ|ئيل
4o4|23د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عمر |حمد عبــــد|لمقصود |حمد

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود |حمد سيد عبــــد|لنبــــى2|5|6
4o6o44د|بــــ دمنهور|فريده ز |لسبــــ| ز |لنج|ر
8o35o8نوعيتـــ |لم |يوسف حسن عبــــد|لحكيم حسن
يم ع 638424 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويستـــغريد بــــه|ء |بــــر|
يد ج|د|848|45 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد فتـــ |بــــو |ل
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدير مجدى عبــــد |لد|يم عبــــد |لر|زق 253345
ندستـــ |لم |كريم عل|ء |لدين حس فرح|تـــ852878
5|6|o2تـــج|ره دمنهورفري|ل محمد رمض|ن عبــــد|لحميد خل
6o|829تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن رأفتـــ محمد عطيه
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|نوره|ن مصط عبــــده محمد طعيمتـــ5|29|7
رهعبــــد |لرحمن ر| محمد عبــــد|لرحمن سليم777795 د|ر |لعلوم ج |لق|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحس|م قر عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد|6734
7o9355 ندستـــ |لمنصورهمحمد حمدى |حمد عثــــم|ن |لسعد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|دي م|جد |دو|ر فكتـــور29542
ره|حمد ع|طف محمود ح|مد شيحه|42488 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

|5o|24تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م ه| محمود عبــــد |لنبــــي
4o6847| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر فوزى عبــــد |لنبــــى عبــــد | عبــــد
78o494|م عل|ء عبــــد |لحق محمد |لطحل حقوق |لزق|زيقد
76o635د|ر |لعلوم |لم |ندى محمد غريبــــ محمود
ش|م ع|طف عبــــد |لوه|بــــ بــــدر89|493 د|بــــ دمنهور|حمد 
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــبــــكر ع بــــكر |حمد نص|ر|35624
4o97o6د|بــــ طنط|شيم|ء محمد |حمد محمد |لقطشتـــ|
483oooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى |حمد خ حسن ع |لجندى
ره|م عبــــد | ه|شم عبــــد |76674| د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|محمد |لسيد محمد ع خليل|76269
رهعمر مصط |حمد محمود كيل| |8||23 زر|عه |لق|
9oo3|5 حقوق سوه|جمحمد حسن محمود محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| حم|ده رمض|ن عبــــده8|6978
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سل|م فيصل بــــ| سليم|ن|767|83
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |حمد محمد عبــــد|لع|ل328976
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمد عبــــد |للطيف بــــدوى سعف696394
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2577o9حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد محمد |لنح|س
354o|3| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| جم|ل صبــــ شو
45272oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|سهيله فتـــوح عبــــد|لرحمن مصط |لبــــديوى
3575o4 تـــج|ره بــــنه|نوره|ن عبــــد|لر|زق صل|ح محمد مصط
نوعيتـــ |شمونسهيله عص|م عبــــد|لنبــــى ع259457
7757o8ى نوعيتـــ |لزق|زيقيوسف مبــــروك |حمد محمد |لخ
64o886لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن عم|د محمد محمد |لبــــ
48989oيم عسل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|من|ر ي تـــوفيق |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن جم|ل محمد محمد حسن |لقص348737
تـــمريض دمنهورسهيله حمدى محمد |لطويل9872|5
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |حمد محمود مصط عبــــد |لع655|48
77o8|oطبــــ بــــيطرى بــــنه|سهيله شبــــيبــــ سليم|ن شبــــيبــــ
9o3935 حقوق |لمنصورهحن|ن طلعتـــ محمد عبــــد|لع|ل
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لستـــ|ر عبــــد 75|689
45o523يف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيف محمد عبــــد |لرحيم |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم|ن سم عطيه عز|ز|499836
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم حج|ج محمد حس 92|222
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|ر |حمد محمد عطيه439|76
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم عل|ء |لدين ص|لح عبــــد |لجو|د سل766664
زر|عه |لمنصورهحن|ن مصط عبــــد |لمنصف |لحس||67627

رتـــ|ريه|م س|مح |حمد محمد محمود ص42874 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ع محمد ع شلبــــى8|4298
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسرو|ن عص|م عبــــد | محمد عبــــد|لغ 759797
يم زمرتـــ9|55|4 يم  |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع|صم محمد |بــــر|
29|o23| ره|نتـــص|ر ع |حمد قبــــي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم |حمد حل 52683 تـــربــــيتـــ بــــ سويفج| |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد مرج|ن عبــــ|س مرج|ن سيد |حمد356472
|35oo6يم محمود رهحس|م صل|ح |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
43775oتـــج|ره كفر |لشيخسم|ء |حمد عبــــد| عبــــد |لعزيز |لسبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطدى شعبــــ|ن عبــــ|س ع 62|887
53o548|معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــسم|ء محمد محمود |سم|عيل |لمر
88247o  نتـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل | تـــربــــيتـــ |سيوطي
42o872تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسرنيم |لسعيد محمد |لبــــ محمد
حقوق |ل|سكندريهمحمد غل|بــــ محمد غل|بــــ457327
د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن ط|رق ك|مل حس 75846|
تـــج|ره ع شمسيه محمد حسن ك|مل عبــــد |لغ |39732|
428o69د|بــــ طنط|ف|طمه كم|ل جم|ل |لدين حمود سليم|
ل|ل|35|34 د|بــــ ع شمس|حس|م محمد س|لم شح|تـــ 
48292oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــص|بــــرين حسن عبــــد |لع|ل ع
78o279ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عم|د عبــــد |ل سليم ع.
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود ع|دل حسن محمد فرج87|223
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42o687حقوق طنط|محمد ط|رق عوض رمض|ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مروه ع|دل عبــــد|لمحسن |لسق|253476

معهد ف تـــمريض حلو|نعبــــد|لكريم رش|د |حمد |م عبــــد|لكريم95667
2623o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصل|ح رض| عبــــد |لحفيظ فرج ق|سم
يم63|357 ف عزبــــ |بــــر| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمنتـــ | |
رهيوستـــ | يون|ن مسعود شح|تـــه636|2| تـــج|ره |لق|

ره|ء محمد عثــــم|ن لبــــيبــــ|8944| طبــــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م عبــــد |لعزيز حس محمد635968
4536oo |ندستـــ كفر |لشيخمحمد شن|وى محمد محمود |لبــــلتـــ
نوعيتـــ موسيقيه قن|يه عنتـــر |حمد سبــــ |836549
|3o725|ف |حمد عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م |
طبــــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد حسن99|784
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر محمد تـــوفيق مو53948|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصبــــيح خليل صبــــيح سليم|4|53|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسع|ئشه ط|رق ع |حمد حسن25245|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه طعيمه |لص|وى عبــــد|لع|98|824
حقوق ع شمسسم|ء عص|م |لدين ف|يز محمد|322985
ندستـــ ع شمسعمرو ع|دل محمد سيد678||3
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد عبــــد |للطيف عبــــد |لسل448757
7663ooن| |حمد محمد محمد |لقز|ز لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م
9oo|o2 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جزي|د محمد |لسيد محمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخإسل|م محمد محمد ع |لع|د ع|مر537|54
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــس|مه |حمد |لسيد |حمد ن| |73|767
ف محمد |لغربــــ|وى8879|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نجل|ء |حمد يوسف |حمد يوسف84|252
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم| ع محمد س|لم|ن|86|769

ره|حس|ن مصط ع بــــخيتـــ||6||2 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم محمد محمد عبــــد|لرؤف |لوكيل|34422
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهرضوى مصط عبــــد|لحليم مصط |لديبــــ6238|5
62|3o3معهد ف ص بــــور سعيدكريم محمد مسعد محمد سعد
يم عبــــده محمد|456258 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء |لسيد |بــــر|

467|3| يم رمض|ن |حمد ع رهبــــر| تـــج|ره |لق|
3o|84د|بــــ حلو|ن|ي|سم حس|م محمود سليم|ن

لسن ع شمس|مل عبــــد |لحميد مصط ظل|م|568|7|
52o992تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورسم|ء محمود عبــــد|لحميد حس |بــــوشنبــــ
8867o3 د|بــــ |سيوط|مروه |حمد سيد محمد

23o64زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن ربــــي عبــــد |له|دي عبــــد |لرحيم
25o578 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومربــــ|بــــ بــــيو متـــو |بــــوش
4|558oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لمنعم يوسف كشك
ف محمد رفعتـــ675698 ندستـــ |لفيومغ|ده |
2232o|وف|تـــيوسف محمد |لسيد |حمد عبــــد |لحميد شلش تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
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رهيه فؤ|د ممدوح محمد عبــــيد|54|7|2 حقوق |لق|
رهمحمد |حمد سيد عبــــد|لحميد4|2|23 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحبــــيبــــه عبــــده فتـــ عل|م|24988
68o|8oنوعيتـــ |لمنصورهنرم طه محمود محمد |حمد
ن| روم| جميل مسد|ري869737 علوم |سو|نم
تـــمريض |لمنصورتـــ عمرو عطيه محمد عبــــد |لحميد |لعربــــى|68635
255oo3كليتـــ |أللسن سوه|جسميه محمد |لسيد ع |لسيد
83o356تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر كم|ل |لدين |حمد |حمد
معهد ف ص |سم|عيليهسل|م حسن |لعبــــد |لعز|زى|766652
يم |حمد محمد عبــــد |لعزيز خليفه425393 حقوق |ل|سكندريه |بــــر|
ندستـــ |سيوط  حمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لرحمن|34|876
5o4623طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجم|ل|تـــ عبــــده محمد |لسيد ع
6786o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل س|مح عبــــد |لغ سيد |حمد
2528o||ق|وى  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء مختـــ|ر محمد |ل
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ح مصبــــ|ح |لدسو حس 692553
7o53o4تـــمريض |لزق|زيق عل| ح|فظ عبــــده مو |لنمر
8o2648|كليتـــ حقوق |لم |من |حمد عبــــد|لحكم محمد
تـــربــــيتـــ طنط|يوسف مجدى يوسف |لدسو 864|43
2|62o8لسن ع شمس|عمر حسن عبــــ|س |حمد
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــد | مجدى ص|بــــر محمد |لسيد769734
9o26o5  يم د|بــــ سوه|ج|عبــــ حس ع |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــر|ء ع|دل |لسيد محمود شطيه263456
يم بــــل|طه286794 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دينرم عطيه عبــــ|س خلف272693
ف عبــــد |للطيف محمود جل7493|4 د|بــــ د |ط|محمد |
د|بــــ حلو|ن|يم|ن ع|دل |لسيد عبــــد|لع|ل|6|3256
36o263تـــج|ره بــــنه|محمود رض| محمد |لبــــيو سليم|ن

رهشيم|ء |حمد حسن محمد خليفه سعيد7573| تـــج|ره |لق|
756o82تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى ح|مد |لسيد عبــــد |له|دى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |ده محمد فتـــ عبــــد |لرحيم قز|مل26|696
88o2o4 لس |ن صبــــ |نيس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطك
2|36o7 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | ممدوح عد ي|س
معهد ف تـــمريض |سيوط ه|له يوسف فتـــ محمد  |87988
معهد ف ص بــــنه|ندى رأفتـــ رمسيس حليم22|257

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمد سل|مه سيد عثــــم|ن59837
6o5287تـــج|ره طنط|ل | |لحسن محمد وردنتـــو
8943o| د|بــــ |سيوط|عمر عبــــد|لحكيم |حمد ع
5o8527|معهد ف ص |ل|سكندريهسل|م محمود محمد محمد سنيور
ى4749|5 تـــج|ره دمنهوريه عمر عبــــد | سيد |حمد |لهم
يم264478 طبــــ بــــنه|منه | محمد طه عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــزينبــــ حسن محمد مو |86867
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ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد عبــــد |لن| ع عبــــد |له|دى|699442 م |لع| 
84o937تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىض غريبــــ عبــــد|لمتـــع|ل بــــدري
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسعد جل|ل عد محمد خليفه5338|4

حقوق |سيوطيه محمد |حمد سيد||5893
تـــج|ره |سيوطمحمود محمد |حمد محمد 6||875
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن حسن صل|ح |لدين حسن||26874

رهحمد شح|تـــ |حمد عبــــد |لص|دق||3833 ندستـــ |لق|
لسن |لم |/ري|ضتـــ|حمد سعد حسن محمد|22|753
تـــج|ره سوه|جمحمد شعبــــ|ن مصط ج|بــــر 55|3|9
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لعليم عبــــد|لرحمن 348675
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد رض| |لمعتـــز محمد ع 9659|6
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل |حمد ص|دق |لشي252753
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمد فخرى حسن مو52|258
8225o3|ي كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمل ن| عبــــد|لعزيز م
زر|عه دمنهورمصط خ|لد عبــــد |لسل|م |لشوربــــ 2398|5
تـــج|ره |ل|سكندريهيوستـــ | عبــــد|لمل|ك بــــدرى ج|د489922
8o7o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |خلود عبــــد| ع محمد
|3o829تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد رض| ج|مع محمود
487o66فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور|لدين محمود سعد محمد عمر
ى3956|6 لسن ع شمس|نجله |لسيد عبــــد| |لسيد محمد |لق
|لدين24|259 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسم|زن رض| محمد مصط ع ن
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |يمن كم|ل عثــــم|ن|57|776
يم857387 تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لع|ل |حمد |بــــر|
يم حج|زى||58|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ن |بــــر|
278o29يم سعد كبــــوش  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق |بــــر|

ش|م محمد عز|لدين|72|29 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد 
6o2o42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن محمد محمد |حمد |ل|سن|وى
8o8579يم عبــــد|لحفيظ عبــــد|للطيف تـــج|ره |سيوطبــــوبــــكر |بــــر|
حقوق ع شمسي|سم |حمد مرتـــ عبــــد |لمنعم |26939|
يم |لسيد423959 د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |لسيد |بــــر|

زر|عه ع شمسسحر عبــــد |لنبــــى فؤ|د |بــــو |لسعود43549
248o75قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دير ط|رق صل|ح |لدين |لبــــقرى
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ه| محمود عبــــد|336493
8o2826د|بــــ |لم |فتـــ محمد فتـــ عبــــد|لر|زق|
266o95تـــمريض بــــنه|كرم |لسيد كم|ل |لسيد سليم|ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء |لسيد عيد شعل|ن|248483
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعمرو حسن سليم|ن محمد سليم|ن6|7624
علوم ع شمسم |ل محمد محمد ع ع322379

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد طلبــــه محمود|37686
رهعمر |يمن |حمد ن |لعيسوى8|45|2 ندستـــ |لق|
رهمحمود محمد |حمد محمد مرزوق23535 تـــج|ره |لق|
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وف|تـــرزي سف زكرى بــــش |3762| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
43|o94نوعيتـــ طنط|رح|بــــ مصط |لسيد محمد جعفر
حقوق حلو|نحمد عص|م يوسف يوسف|4797|3

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر محمد مصط |حمد|4832
معهد ف تـــمريض |لم | زينبــــ عل|ء مصط ك|مل|85323
3229o2تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ ع ري|ض محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ند ع محمد ع |64323
2o2o6رهمحمد جم|ل محمد فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

4o554||حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــن خ|لد عبــــد|لعظيم سعد|لدين| 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه عطيه عبــــد|لرحمن عبــــد |لمنعم عبــــد2|2553
4964o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل|ء خ|لد |حمد عبــــد|لعزيز غنيم |لبــــربــــرى
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد حل عبــــد|لص|دق|4|5|25
د |يمن فتـــ عبــــد|لعظيم642764 حقوق |لزق|زيقر
يم محمد |بــــو فندى696794 تـــربــــيتـــ |لمنصورهي| خ|لد لط |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنشوى محمد محمود عبــــد |لرحيم498887
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيمن رجبــــ عبــــد|لو|حد حمود|245678
7676o2| ف فوزى عبــــد | تـــربــــيتـــ |لعريشلشيم|ء |
764o8o| فتـــ ج|بــــر |لعربــــى عطيتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|م
4443o3تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرو|ن مجدى فه |م|م ح|فظ

52|o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رغده ه| سيد محمد
5||o74طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد محمود عبــــد |لونيس
4|o787ف محمد أحمد أبــــو سمره تـــربــــيتـــ طفوله طنط|حبــــيبــــه أ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ ط|رق محمود محمود عبــــد|لفتـــ|ح|348238
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |حمد محمد |حمد عطيه37229|
2655o5| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ حمد محمد نور|لدين |لسي
|د|بــــ |لم |حمد محمود زيد|ن |حمد|854579

وف|تـــزي|د بــــكر محمد بــــكر درويش32784 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء |حمد محمد طعو|ش|268629
تـــج|ره طنط|زينبــــ |حمد |حمد |لرف|73|687
62oo75تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | شعبــــ|ن عبــــد |لر|زق عبــــد |لو
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمل عمر|ن سعيد عمر|ن|38||85
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعظيم حسن53375

2864o2معهد ف ص بــــنه|مع|ذ عز فتـــ بــــدر حيدر
8787o8 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهك|تـــرين سعيد مو ن|شد
|444o4رهعبــــد |لرحمن |س|مه مصل محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |حمد عجيبــــ عبــــد|لكريم324982
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم خ|لد سعد محمد |للبــــودى29|475
تـــج|ره ع شمسك|رلوس ن|صف جرجس عبــــد |لملك2|79||
|3488oعلوم ع شمسزي|د شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز حميده
يم |لسيد بــــدر747|68 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهي| |لسيد |بــــر|
82|o57 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|دير عل|ء |سم|عيل ملي
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود ط|رق حمد|ن حس 44322|
معهد ف ص |سيوطسه|م محمد سعيد يوسف|84963
77o388|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد س|مح نجدى محمد ع.
طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|ره ثــــروتـــ |حمد حميدو عبــــد |لحميد85|675
6o4724تـــج|ره طنط|ه|يدى س|مح |لسيد |لسيد |لس|كتـــ
|لدين محمد زنون74|639 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ن
طبــــ بــــنه|نوره|ن عم|د عص|م عبــــد|لرحمن356959
894o69 كليتـــ |أللسن سوه|جل |ء حس غل|بــــ |حمد

 |حه وفن|دق |لفيومعبــــد |لرحمن محمد محمد طلعتـــ32367
77o97||نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن جم|ل مصط حم|ده
3||5|oحقوق ع شمسرن| محمد |لسيد دسو محمد
2475o2|بــــه صبــــيحه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد خ|لد |حمد و
6o9939زر|عه |لمنصورهه|جر عبــــد|لعظيم عبــــد|لعزيز |لش|عر
26892o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى |حمد محمد |بــــو|لعل
ر عثــــم|ن259562 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــفرح ط|رق |حمد ز|
3359o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه| |ر صبــــرى ف|روق مصط
كليتـــ |أللسن سوه|جه|يدى عثــــم|ن ع محمود 39|||9
نوعيتـــ |لم |نوره|ن محمد ق|سم حسن3925|8
تـــج|ره |سيوطك|تـــرين كم|ل حبــــيبــــ عبــــد|لمل|ك 885868
4o3|98يم يم محمد محمد |بــــر|  |حه وفن|دق |ل|سكندريهرودين| |بــــر|
يم |ل|م|م679738 طبــــ |سن|ن |لمنصورهم محمد لط |بــــر|
35o926د|بــــ ع شمس|محمد عبــــد|لم|جد |م محمود
23454oد|بــــ |سو|ن|مصط محمد قر عبــــد|لوه|بــــ
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمريم محمد سعد محمد |حمد445724
ش|م عبــــود عبــــد|لحميد5|||83 تـــج|ره سوه|جمريم 
تـــج|ره بــــور سعيديم|ن عبــــد |لغ محمود محمود |لجمي692433
رهمحمد عبــــد| محمد عبــــد|636697 د|ر |لعلوم ج |لق|
8o9|5|تـــربــــيتـــ |لم |ين مصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در
بــــي 266433 نوعيتـــ بــــنه| ع|دل فتـــ |ل
8|o23| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد عبــــد|لع| فرغ عبــــد|لع|
تـــج|ره |سيوط  ل|ء |حمد فؤ|د عبــــد|لوكيل|882787
26557oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع|طف كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح |لـشيـمـى
يم حربــــ488638 تـــج|ره طنط|عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدزي|د ح|مد |حمد أم محمد مر|د765649
حقوق |لمنصورهم|زن نهرو عبــــد |لجو|د |لسيد عي675524
د|بــــ |لزق|زيق|رضوى جم|ل محمد عبــــد|له|دى784728
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|جدتـــ |لسيد عبــــد| عبــــد|لنعيم2|3583
3237o6حقوق ع شمسرضوى |حمد محمدى قن|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء سيد عبــــد|لرحمن ح|فظ|6|2324
696o|7يم فودتـــ يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه |بــــر|
78o7||| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رو|ن |حمد محمد ق|سم حسبــــ
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علوم ج|معتـــ د |طنور|ن محمد جم|ل عبــــد |لرحيم بــــصل623463
89|696| معهد ف ص |سيوط حمد محمد محمود ع
7o6oo8ش|م |حمد |بــــو ص|لح عبــــده تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــند| 
ف عبــــد|لرحمن |لسيد346559 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى |
رهنوره|ن جم|ل محمد عثــــم|ن|23346 حقوق |لق|
يم عبــــد |لحميد 497868 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوري|سم عص|م |بــــر|
ن| مجدي عطيتـــ نجيبــــ776|2| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد محمد ع5|2|78
يم3562|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى جم|ل رش|د |بــــر|
33257o| معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء محمد |حمد |لخو
4|o65o|تـــج|ره طنط|وليد ن| |لسيد |لطن
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ي|سم رض| عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد25||63
27o653ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |حمد سليم|ن |حمد |لصعيدى
4|82o5حقوق طنط|يف عبــــد |لمنعم غ|زي |لدسو محمد
7||89o|حقوق |لمنصورهي|ر| محمد |سم|عيل |لمر |للبــــ
33ooo3| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|فرح |يمن عبــــد|لعليم محمود |حمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخأنس عبــــوده عبــــد |لنعيم |لبــــسطوي |45373 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم عزيز حسبــــ | عزيز355255
|285o4رهمحمد عمرو |لشح|تـــ محمد |لجندى تـــج|ره |لق|
يم |حمد حسن |لكو92|342 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحبــــيبــــتـــ |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سم|ء خ|لد حسن ف|روز|646846
رهمحمد مجدى مصط جبــــر8|453| تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نفر|نسو| |يه|بــــ يوسف د| |ل7939||

زر|عه |لفيومحمد محمود ربــــيع |حمد|84|44
4o3|5oتـــج|ره |ل|سكندريهس| سعد حميدو خميس
2|76o7 يم لط حقوق ع شمسمحمد محسن محمد |بــــر|
43745o|ر ع|دل عوض | خ|طر جح تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم|
يم342285 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|رتـــ عليوه محمد عليوه |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيد|ء ن| محمد عبــــد |لسل|م|766462
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سم|عيل محروس ممدوح محمد|356434
2|29o9| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسم|عيل محمد طلعتـــ |لش|ف
763o63|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمريم ع|طف |م محمود |بــــو |لنج

7|76o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد ن|دي رمض|ن محمد
32973oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن |يمن شو |بــــر|
9o9o27 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعبــــد|لرحمن خلف محمد |حمد
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح عوض6627|7

لسن ع شمس|محمد رض| صبــــ ع |لسيد |لخو 42277
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عل|ء |لدين سيد محمد رخ|9229|6
7o9786يم |حمد عبــــده ندستـــ |لمنصوره |حمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسيف |لدين صفوتـــ ف|روق شوكتـــ9499||
طبــــ طنط|يم|ن طلعتـــ ري|ض سعد |لصعيدى|428223
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8|283oن| جرجس يوسف عوض تـــج|ره بــــ سويفم
|58o8oره|رن| محمد معروف محمد د|بــــ |لق|
636o59يم |حمد محمد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد |بــــر|

ره|عمر |يمن محمد محمد عفي 7292| د|بــــ |لق|
63o99oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جر|ند| رمض|ن رأفتـــ عبــــد |لحميد
تـــمريض |لم | عمرو خلف عبــــد|لرحيم ن|دي46|853

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدين| عبــــد | |حمد ص|لح52828
425|o7تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخلود مجدى |لسيد محمد |لسيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود حسن عبــــد |لمطلبــــ|429836
تـــربــــيتـــ ع شمسريم |يه|بــــ عبــــد | ه|شم غنيم|6746|
د|بــــ |لمنصوره|محمد قدرى محمد |لمتـــو569|68
8o334|تـــج|ره بــــ سويففوزي صفو|ن |حمد طلعتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل بــــسيو ع |لسيد |لعز|بــــى435459
|4o|29كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| منصور شفيق سليم|ن
68265oه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنوره|ن س|مح محمد |لقن|وى م
تـــمريض سوه|ج نوره مصط محمود مسعود 944|92
866o24معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرشنوده ش|ؤول ه|رون صموئيل
ش|م |حمد كم|ل |لدين محجوبــــ خض 476728 تـــج|ره |ل|سكندريهسهيله 
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهع حسن ع حسن ط|بــــونه424923
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريمتـــ حمدى محمد مرشدى2939|3
تـــج|ره سوه|جآيه س| محمد |لحم497448
34o6o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز حشيش
639o|4|زر|عه |لزق|زيقيم|ن |لسيد عبــــد| |لسيد طر|ف

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عبــــد |لمجيد فتـــح | مك|وى|4593|
تـــج|ره بــــور سعيدريم سم عبــــده مصط حم|م427|75
82o65| حقوق |سيوطكريم محمد سيد حس

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف ع يوسف ع محمد42485
يع||4329 وف|تـــحمد ع|دل رجبــــ |بــــو  تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

4789o4| وف|تـــحمد |يه|بــــ |حمد محمد ز معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ره|خ|لد صبــــرى صل|ح |لدين عبــــد|لمقصود347525 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ل سليم|ن شلبــــى فرح |لسيد93|2|7
44937oيد غربــــيتـــ تـــج|ره طنط|محمد عل|ء |لدين |بــــو |ل
5268o| علوم ري|ضتـــ دمنهورحم|ده |يمن ف|يز عبــــد|لحميد حس

رهعبــــد |لرحمن محمد عيد محمد28387 حقوق |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|سل|م محمد |لسيد سل|متـــ|3|7874
7o26|3بــــه عطيه يوسف تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم|رين| تـــوفيق و
2|35o7| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسملك محمد ص|لح محمد فتـــح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ مد |829667
ندستـــ كفر |لشيخزي|د |يمن عبــــد | |بــــو |لفتـــوح سليم2|4523
ندستـــ |ل|سكندريهكريم محمود محمد ع529778
رهمحمود صل|ح محمود سيد منصور569|22 د|ر |لعلوم ج |لق|
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542|o4زر|عه |ل|سكندريهمحمد فتـــ سعد عبــــد|لفتـــ|ح
ه ن| عبــــد |لغف|ر محمد67364| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن

وف|تـــعبــــد|له|دى خ|لد عبــــد|له|دى عبــــد|لق32679 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4o2|49تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــصفوه صل|ح يح محمد |سم|عيل
22|43o ندستـــ تـــ.خ|مس حمد مصط محمود |حمد |بــــو |لعن معهد ع| كندي تـــكنولو | 

رهيه |حمد محمد محمود نوفل|44665 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه سم |لضبــــع |حمد محمد|7||434
34o5||تـــج|ره بــــنه|نسمتـــ سعيد متـــو عمر
معهد ف تـــمريض |لم | ف|طمه مصط محمد حس 85||82
7645o| ندستـــ بــــور سعيديوسف مر عبــــد |لعظيم محمد شمس
لسن ع شمس|من|ر ربــــيع ع عبــــد|لقوى9883|2
4o4||8جرس طه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عبــــد|لرحمن مدحتـــ ع 
6o8965معهد ف تـــمريض طنط| آل|ء محمد محمد يوسف

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسل|م محمد من عبــــد | |بــــوكرم|4693|
يم عبــــد |لخ|لق |لنج695337 ى |بــــر| طبــــ بــــورسعيد|ء ي
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوس|م بــــه|ء عطيه محمود عبــــد |لحميد697288
69698o معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لسيد رمزى مصط

معهد ف ص بــــ سويفدى شعبــــ|ن حسن محمد57485
تـــج|ره كفر |لشيخعمر محمد حس|ن حسن بــــ |43639
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــلي |حمد |حمد مختـــ|ر |لص| ||82|6
ف عبــــد|لفتـــ|ح فهيم|4|2438 رتـــ|يه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
62298oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمر ط|رق محمد |لبــــيو |حمد عيد
تـــ حمدي مصط |حمد حسن ||8|545 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|م
27o579تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوميف مصط محمد محمد زي|ن
4273o6ق|وي طبــــ |ل|سكندريهجه|د س|مح حس |حمد |ل
يم7556|2 قتـــص|د م حلو|ن|محمد حسن حسن خليل |بــــر|
ي فه |9543|8 تـــج|ره |سيوطل|ء محمد خ
يم ز محمد عبــــ|س679|24 حقوق |لمنصورهي|سم |بــــر|
صيدله |لمنصورهحمد ع محمد حس|ن عم|ره|||6969
6985o2معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد | ول|ء عبــــد | عبــــد |لعظيم
6o8397ل|ل عبــــد|لق|در |لمر ف  تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء |
23oo8||يم رهسل|م |م|م عبــــد|لرحمن |بــــر| تـــج|ره |لق|
63783oرهسلم|ن سم |لسيد يوسف |لغربــــ|وى طبــــ |لق|
تـــج|ره دمنهورمحمد نظ |حمد س|لم |بــــوزينه922|54
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم ز محمود |بــــوجبــــل862652

لس مجدى حن| رزيق3||28 لسن ع شمس|ك
358344| نوعيتـــ عبــــ|سيهل|ء س| عبــــد|لمنعم محمد ع
نده |حمد ج|بــــر |حمد عبــــد |لنعيم425959 تـــج|ره |ل|سكندريهش|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء وجيه عبــــد |لرحيم عبــــد |لمغيثــــ|682478
ه محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحمن|635299 طبــــ ع شمسم
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم ظريف عو ز  882434
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يم48|29 حقوق ع شمسمحمد جم|ل محمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسم | سم ف|نوس بــــهن|م8689||
898o3رهن|ء ع نجم |لدين ع د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|سم محمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لمع4|484|
زر|عه |لزق|زيقمحمود |حمد بــــديع محمد كيل| 28|629
85o597تـــج|ره |سيوطمرو|ن ط|رق عبــــد|لق|در |لعبــــدس|لم
ره4884|4 حقوق طنط|غ|ده بــــسيو بــــي ز
||9o38|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد حس|م |سم|عيل |سم|عيل
تـــج|ره |لمنصوره|ء سم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز |685652
6o3o36 |يم |لعن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحس حسن |بــــر|
494o|9|ور |لبــــن ى محمود  تـــج|ره دمنهورمحمد خ
78625oيف عبــــد |لغ ع معتـــوق تـــج|ره |لزق|زيقمحمود 
يم محمود بــــ|شه435452 صيدله |ل|سكندريهرو|ن |لسيد إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد مصط |لسيد ملي |لغتـــيتـــ246988
82|8o5كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد نبــــيل |سم|عيل محفوظ
تـــربــــيتـــ |لعريش|ء عبــــده محمد محمد|39|768
|د|بــــ بــــنه|سل|م رمض|ن محمود رجبــــ|333378
يم94|353 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|

3o|93|ره|ء جم|ل بــــيو محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد |لديس|5|689
83889oق|وي محمد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىصبــــرين عبــــد|لرحيم 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن سليم|ن عبــــد |لحليم س|لم|ن|79|769
تـــمريض |سيوطد| | ص|بــــر سيد عبــــد|لسميع 886825
83||5o صيدلتـــ |سيوطبــــه فه ف|ضل ع
يم سيد34464 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه محمود |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد حسن |حمد عبــــد | أبــــوكليل527698
ثــــ|ر د |ط|حسن|ء |حمد عطيه حسوبــــه7862|6
25452oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن فرج
يم487735 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف عبــــد |لفضيل عبــــ|س |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهحبــــيبــــه صبــــ س|لم حسن س|لم425358
78o|55تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لعزيز عبــــد |لن| صميده عبــــ

علوم |لفيوم|ء عبــــد |له|دي عبــــد |لبــــص عبــــد 67996
8|89o2 د|بــــ |لم |شيم|ء |حمد عبــــد|لرحيم فه|
6768o8حقوق |لمنصورهمحمد ح|تـــم شو محمد |لسيد
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |سم|عيل |حمد عبــــد |للطيف 622439
تـــج|ره |لمنصورهسل محمود عبــــد | عبــــد |له|دى |6|6957
لسن ع شمس| ط|رق عبــــد | يوسف صبــــيح|2296|
ف|5|82|5 تـــ محمود محمد ع م معهد ف ص |ل|سكندريهم
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخل|ء ع ري|ض ع عبــــد |لمجيد|694339
ندى767242 ندستـــ بــــور سعيدف|دى صفوتـــ فوزى 

رهجنتـــ محمد محمود محمد8586| تـــج|ره |لق|
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د|بــــ ع شمس|يري |يه|بــــ حل و|صف|6|549|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر عبــــيد محمد |بــــو|لحسن824576
5|59o3 تـــربــــيتـــ دمنهوروف|ء يوسف عبــــد |لرحمن يوسف ع
صيدلتـــ بــــورسعيدرضوى رض| محمد محمد بــــعيله9947|6
تـــج|ره ع شمسمحمود عبــــد |لو|حد مصط عرف|ن5849||
ف محمود عبــــده |لش|9|7538 نده | د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ش|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد وليد محمد |حمد جودتـــ|67435|
6254ooكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد جم|ل عبــــد |لغ ق|سم عمر

رهيوسف محمود |سم|عيل |حمد28448 د|ر |لعلوم ج |لق|
ره|ند جمعه ص|لح جمعتـــ24244| عل|م |لق|
9ooo8o حه وفن|دق |ل|قمحمود محمد محمود |حمد| 
62o3o4يم حزه معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدبــــه | محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد عبــــد| |لعدوى|26294
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنه|ل عبــــد |له|دى ح|مد محمد |حمد688369
|5632o د|بــــ حلو|ن|ع حس ع حس
رهسم|ء عبــــد|لحليم عبــــد|لع|ل |حمد|236268 زر|عه |لق|
|6o498وف|تـــحس|م |لدين عمرو حس محمد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
يم |لدسو عبــــد ربــــه623489 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرن| محمد |بــــر|
69o5|2 ل|ل مصط تـــج|ره بــــور سعيدس|ره سيبــــويه حسن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |لعو محمد |لعو |لجمل|695223
27o38||لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد طلعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسبــــ|
623o33يبــــ ميشيل و|صف لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|س|ره و
6o8796تـــربــــيتـــ طفوله طنط|آيه محمد عبــــد |له|دى |لعرسه
ر|ء عبــــد |لحميد محمد محمد9|4|78 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمه |لز
صيدله |لزق|زيقمصط ص|لح |حمد ص|لح مرزوق633987
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجم|ل عم|د |م |حمد شمس |لدين395|44
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عطيه حمدى عطيه مصط ع|مر6|4334
يم 927|34 يم عبــــد|لسل|م |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء |بــــر|
معهد ف ص |سيوط  |يه رجبــــ ع|مر عط|883387
8o44|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رجريتـــ ثــــروتـــ كم|ل خليل|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ض ن حسن |م|م38499
يم رمض|ن638976 صيدله |لزق|زيقندى محمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمن|ل ن|دي سم نصيف82|9|8
2|4343| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نله|م |لحسي يونس |حمد ع
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |حمد عبــــده عبــــد |لوه|بــــ |لحسي رخ72|3|7
فنون جميله فنون |ل|قف|طمه محمود |حمد عبــــد|لمع 2|8443
تـــج|ره سوه|جحمد محمد بــــكرى محمد بــــكرى|634872
85o254|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحمد ع محمد محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء جمعه حسن ع 886666
4o6|45| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنيه |لسيد مصط ع مصط
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم|زن محمد |لسيد محمد محمد عبــــد|774274
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6o99o8تـــربــــيتـــ طنط|ر| | عبــــد|لرؤف ع عطيتـــ
يم785|64 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسوز|ن ي عبــــد|لمجيد محمد |بــــر|
68oo94ندستـــ كفر |لشيخعمر محمد |لسيد ح|فظ |لسيد
جرس7963|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم حسن حسن 
زر|عه |ل|سكندريهمحمد خ|لد فتـــ عبــــد |للطيف8|4595
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــسمله |بــــوبــــكر محمد |لعزبــــ|472|2
78432o|ره|رح|بــــ عبــــد | عبــــد |لرحمن عبــــد ثــــ|ر |لق|
ى محمد سمرى||78427 رتـــ||ء خ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ى محمد عبــــد |لرؤف ع9|5239 ندستـــ |ل|سكندريهمصط ي
حقوق حلو|نم|ريو سليم|ن جرجس ميخ|ئيل4865|2

8|o77يم سعيد |سعد |سم|عيل شيحتـــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن مصط محمد |لعيسوى8298|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطر|ن| مصط محمد ح|مد 888824
رهمحمود حسن شح|تـــتـــ حسن462|2| ندستـــ |لق|
88o5o7 طبــــ بــــيطرى |سيوطع |ء جم|ل ع عبــــد|لع|ل

د|بــــ بــــ سويف|ع محمود عبــــد |لعظيم قر |5424
ف عبــــد |لعزيز |لص|وى542783 تـــج|ره دمنهورر|ن| |
786o4||ف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|منيه ح|تـــم محمد عبــــد |لحميد 

حقوق |لفيوممريم صل|ح |حمد طلبــــه9296|
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم خ|لد سيد |سم|عيل62882|
68|o76د|بــــ |لمنصوره|نور محمد ممدوح محمد |لسيد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجه|د محمود ص|بــــر |حمد58286
684o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممنيه محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد
علوم |لفيومس|رتـــ حس ع عبــــد |لبــــ|سط68|73

6o3369|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن مسعد عبــــد |لحميد جويد|
نوعيتـــ |سيوطمريتـــ ه| |بــــ|دير د| |ل  883335
ف |لدين246337 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد خميس محمود جوده 
5425|oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورض سعد ع عبــــد |لرحيم

رهسعيد عبــــد |لسل|م سعيد عبــــد |لسل|28846 حقوق |لق|
5|6o97طبــــ بــــيطرى دمنهورف|طمتـــ ثــــروتـــ عبــــد|لستـــ|ر ص|لح |بــــو قدير
صيدلتـــ |سيوطم|رين| مدحتـــ رس يوسف 3448|9
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|ء محمود فتـــ محمد عيد246848
ر|ء محمد |لسيد عبــــدربــــه|6|6384 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلز
438o||طبــــ كفر |لشيخ قطبــــ ع قطبــــ مو

معهد ف تـــمريض |لفيومر| | عبــــد |لع|ل محمد محمد25|69
ف عبــــد |لصمد |حمد فرح7|95|6 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طخ|لد |
وف|تـــمحمد |يمن حس ح|فظ محمد ق|عود774447 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد زكري| عبــــد |لبــــ|سط سند2|6424
ه س|لم عبــــد |لرحمن |سم|عيل محمد 638828 تـــج|ره |لزق|زيقن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه محمد ع |لخو268758
49o757ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــتـــ حسن نص شلق| حسن

Page 796 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

25o|82|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء شعيبــــ عبــــد|لحميد |لمنش|وى
د|ر |لعلوم |لم |عمر عبــــد|لرحمن بــــخيتـــ عبــــد|لرحمن |89824

علوم حلو|نحمد عبــــد |لبــــ|سط |حمد سل|مه|35625
86o576لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه ش|دي عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد فهيم عبــــد|لرحيم فهيم632895
6o9484|د|بــــ |لمنصوره||ء حس محمد حسن مسعيد
25896oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن| عبــــد |لمحسن محمود خف

7o|44 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| حمدي ع
4o7|4||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن محمد ع محمد بــــدر
26823oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد س| محمد رسل|ن
رتـــسم|ء عيد سل|مه محمد|3|2452 علوم ري|ضتـــ |لق|

طبــــ بــــ سويفح|زم |حمد حسن سيد56468
3574o6معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــيوسف عبــــد|لش| عبــــد|لبــــديع يوسف
42652oم|م علوم طنط|ي|سم عص|م محمد |ألم 
يم جمعتـــ |لسيد عوض527484 زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمنتـــ | |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوروف|ء س|مح صبــــ عبــــد |لسيد497559
ف محمد عبــــده حس 43|255  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر |
وف|ك|مل س| ك|مل عبــــد|لعزيز محمد|68|33 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ندستـــ |لزق|زيقمحمود عل|ء عبــــد |لح|فظ |لسيد غيثــــ775549

ره|قتـــ محمود سعيد محمود |لقل|وي|24245 د|بــــ |لق|
|3463|| ر حن سنو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد م|
يم772668 نوعيتـــ |لزق|زيقنرم حسن عبــــد |لعزيز حسن |بــــر|
26o973رهبــــسنتـــ |يه|بــــ محمد نور|لدين صيدله |لق|

5o966|علوم بــــ سويفحمد جم|ل يسن طه
يم شبــــ|نه |لعو مدين696846 د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد| |حمد |لخ ج|د |حمد8734|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيوسف نبــــيل فوزى قلي 683585
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطك|رين مجدى من حبــــيبــــ 882673
26536o ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــزي|د |يمن عيد عبــــد |لرحمن |لحن ك.تـــ. ف للبــــ
76o727ه |س|مه محمد يوسف آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ن
752|oo يم محمد رف د|بــــ ع شمس|كريم رف |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حبــــيبــــتـــ ع|شور محمد عبــــد|لعزيز8463|3
يف63785| ه |س|مه مسعد عبــــد |لمجيد  د|بــــ ع شمس|ن
د|بــــ دمنهور|عل| |حمد ج|بــــر محمود |لوش|485627
|345o5ر فه د|بــــ ع شمس|نوره|ن مصط م|
24462oرهع|طف محمود ع|طف محمد شلبــــى ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|محمود جم|ل عبــــد | |حمد عبــــد|479736
4256o8كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدأيتـــ| نور|لدين حن |لسيد
9o2532 تـــمريض سوه|ج غ|ده محمد |لسيد عبــــد|لع|ل
ف ف|يز بــــخيتـــ سمع|ن479596 ندستـــ |ل|سكندريهم|رك |
يم22|487 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن بــــ |لسيد قطبــــ |بــــر|
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علوم ري|ضتـــ بــــنه|س|مه كردى حس عبــــد |لفتـــ|ح|78288|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل عص|م |لدين بــــيو دسو |حمد3556|4
77o|49تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مصط محمد مصط |لبــــغ|ل
4|o84oتـــربــــيتـــ طنط|سل محمد بــــرك|تـــ |حمد |لش|ل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء عطيتـــ محمد |لسيد|4||637
رهلميس محمد |حمد عبــــد|لعزيز78|228 تـــج|ره |لق|

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفسم|ء |حمد قر سعيد|||584
صيدله |لزق|زيقمن|ر خ|لد محمد فتـــ محمد626445
5o9327طبــــ حلو|نش|م عرفتـــ محمد سعد
تـــج|ره ع شمسدير مصط حسن عبــــد |لغ |783||
|24o78تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح ص|دق
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو س| محمد ع27|27|
يم عوض989|62 ندستـــ د |طسل|م مجدى |بــــو|لفتـــوح |بــــر|
يم |لغريبــــ |حمد عبــــد|44247 طبــــ كفر |لشيخعبــــد| |بــــر|
4o85o3لسن |لم |محمود محمد |لسيد عبــــد|لحميد |لشيخ|
ه محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح|62948| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم رمض|ن مبــــروك5736|4 تـــج|ره كفر |لشيخوليد محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسف|دى محمد حسن محمد22|8|3
8o969|د|ر |لعلوم |لم |س|ره  |تـــي ذ عبــــد|لجو|د
تـــج|ره بــــور سعيدي|سم محمود محمود |لسيد |لعبــــ|763987
د|بــــ |لزق|زيق|بــــتـــس|م عبــــد |لعليم عبــــد |لرحيم سيد479|78
23o239يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد نبــــيل ص|بــــر سليم|ن  3659|9
تـــربــــيتـــ |لعريشيه عبــــد |لج|بــــر سيد عبــــ|س|769423
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد حمدى |حمد رمض|ن|636264
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد ح|مد محمود37237|
د|بــــ ع شمس|حمد محمد فؤ|د غريبــــ|53828|
77o466د|بــــ |لزق|زيق|ع|طف شح|تـــه محمود محمد عبــــد |له
6o6|44|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|مه عبــــد |ل محمد |لزي|دى
2558o7وف|تـــمحمود عزيز عبــــ|س |ل|جهورى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لمطر|وى |لسيد32|59|
يم حسن89286 رهي حسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــمريض بــــنه|عبــــد|لرحمن |لص|دق عبــــد|لرحمن |لص|33963
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عنتـــر عبــــد |لعزيز عبــــد | مهدى|77473

689o2| |معهد ف ص بــــ سويفحمد مصط محمد كيل
تـــج|ره دمنهورس|ره محمود عيد محمود عبــــد|لع|ل279|52
ندستـــ |لمنصورهمحمد صفوتـــ عبــــد |لغف|ر عبــــد |لصمد عمر4||692
يم8|7696 يم خليل |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
6|2o59تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــف|طمه محمد محمد |لنبــــوى |لعجيل
يم عز |لدين عبــــد |لق|در محمود763473 نوعيتـــ بــــور سعيديه |بــــر|
33o326|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــتـــه|ل جم|ل ك|مل ع غندور
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8o2|o|تـــمريض |لم | ف|دي |سحق سمع|ن د |ل
4o5|o5يم تـــج|ره طنط|ف|رس ي| عبــــد|لموجود |بــــر|
6|829o حقوق د |طسل|مه |لحسي حسن |حمد ع
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد محمد حسن ف|ضل875|35
د|ر |لعلوم |لم |م عمرو عبــــد|لرحمن حسن7973|8

رهزي|د محمد عبــــد |لعزيز |لسيد739|4 تـــج|ره |لق|
723o||نوعيتـــ |لفيوممن|ر ع|رف |حمد عبــــد

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء ع|دل |لسيد |لجز|ر|268974
6|22o9علوم طنط|ف|طمه خ محمد خ محمد
4496o4كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد س|لم محمد س|لم |لمك|وى
رهف|طمه حسن حسن ه|رون||2856 زر|عه |لق|
ندستـــ ع شمسحسن عص|م حسن محمد حج|زى573||3
|24o|7حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع بــــه|ء |لدين ع محمد حسن
يم فكرى |بــــو سعده434655 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |بــــر|
ره|جه|د عبــــد|لقوى محمد عبــــد|لقوى239296 د|بــــ |لق|
يم حسن|779933 طبــــ |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|

52o34د|بــــ بــــ سويف|وس|م ع|مر فكرى |حمد
علوم حلو|نمحمود مختـــ|ر حل محمد855846
ندستـــ |لفيومعمر و|ئل مصط محمد |ل |ط693||7
حقوق ع شمسمن|ر صديق محمد رزق9622|3
ندستـــ ع شمسعمر ن| |حمد محمد |لجندى23447|
|5o882د|بــــ بــــ سويف|دين| حسن عبــــ|س عطيه
77877oندستـــ |لزق|زيقمصط ع|طف مصط محمد
يم زكرى غبــــري|ل|524643 د|بــــ |ل|سكندريه|ندرو |نور |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفرجبــــ ربــــي رجبــــ حسن855247
897o86 تـــج|ره سوه|جر| | ع محمد فه
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن شعبــــ|ن محمد |لسيد مطر |لدرش9639|5
7oo4|7ندستـــ |لمنصورهيف ح|مد |حمد عبــــد |لحليم
ن| |يمن ف|روق شكري475249 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمود محروس |بــــو د|وود |حمد محمد764636
526o28تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن فتـــ |لتـــه| أحمد مصط جم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن عم|د حج|بــــ عبــــد |لخ|لق|62868|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيح رض| محمد عبــــد |لعزيز محمد677356
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لسل|م ع |5|4797
د427875 تـــربــــيتـــ طنط|لشيم|ء كريم عبــــد |لحليم محمد مج|
تـــج|ره بــــنه|ين|س ن| عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد|87|342
حقوق |لزق|زيقه|يدى |يمن محمد محمود |بــــو |لعل|78398
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني| محمد ن| محمد سعيد9688||
2324o5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء ع|دل عبــــد|لر| عبــــد|لرسول
23o86|يم محمد ف |م |بــــر| رهعبــــد|لرحمن | طبــــ بــــيطرى |لق|

72o56ى محمود عبــــد |لغف|ر علوم |لفيومسهيله ع
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7687o2 معهد ف ص |سم|عيليهي|سم شفيق عبــــد |لجو|د حس
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــخ|لد سعيد محمود عفي يوسف45533

يل ج |لزق|زيقد | ع|طف محمد عيسوى23|637 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع|صم حمدى محمد محمد زو|و693445
4o95o2 د|بــــ طنط|محمد بــــسيو محمد بــــسيو |لشيشي|

تـــمريض  بــــ سويفر| عبــــد |لتـــو|بــــ بــــكري |حمد22|56
6o|73|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع|دل محمد محمود سميه
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعمرو مصط سعيد عطيه83455

8||5o5لسن |لم |غ|ده عبــــد|لق|در |حمد عبــــد|له|دي|
ندستـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن مصط ر|شد عويس53575
ره|حس|م حسن ص|بــــر |بــــو |لسعود3|264 د|بــــ |لق|

آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى ع |لسيد ع |حمد46||76
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ند| محمد ج|بــــر محمد759689
8o6o38طبــــ |لم |عبــــ سعد عبــــد|لعظيم عبــــ|س
44o86|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ز|يد عبــــد|لعزيز سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن ف|ضل |حمد |لعر|بــــى فرج|684543
ى |حمد حسن|35692 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طغ|دتـــ خ
يم محمود عيد6||428 يم |بــــر| معهد ف ص طنط| |ده |بــــر|
يم326767 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ محمود ع |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|دين  |ء|لدين ف|روق محمد|4||76
حقوق |لمنصورهمحمد |يمن لط عوض محمد2||685
ه جم|ل محمد |لص|بــــر|22744| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنرم |يمن عبــــد| قطري325585
طبــــ ع شمسمحمد سعيد ض| سويلم258956
4o9298تـــج|ره طنط|منه | س| محمد محمد |لك|شف
معهد ف ص |سو|نيه عبــــده سيد مصط |838966
69o|o8|علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد |لسيد ع |لسيد خيوه
رهمحمد محمود محمد عبــــد |22|64| تـــج|ره |لق|
249o77ى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كرستـــ | ع|دل عري|ن نسيم م
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمد رك|بــــي ذ رك|بــــي848636
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  دين| شح|تـــتـــ يوسف |حمد|483|5
2|44o5حقوق حلو|ننور محمد محمد عطيه |لبــــيو
نوعيتـــ |شمونشيم|ء مجدى جم|ل |لسيد234|26
2269|4| رهحمد رض| محمد بــــيو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهمحمود عمرو محمود |لمغربــــى6524|2 تـــج|ره |لق|

ه8||33 حقوق |لمنصورهه|جر محمد ع |لسيد شع
6oo|8|تـــربــــيتـــ طنط|نغم ج|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح محمد ضبــــيع
تـــج|ره |ل|سكندريهنورين سعد محمد عبــــد|للطيف477679
ل|ل3|6387 يم  نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقمريم خ|لد |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــخلود خ|لد سعد |لدين عبــــد|لحليم753843
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد سيف |لدين مسعد عبــــده شبــــ|نه|68538 م |لع| 
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696o97تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره ر|شد عبــــد |لعزيز ع ر|شد
26o6o8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||يم|ن بــــه|ء |حمد عط
887o94 تـــج|ره |سيوطدين| كم|ل |حمد محمد
7o465|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود محمد عبــــده عطيه
ور شعبــــ|ن شو محمد223935 رتـــ ز تـــمريض |لق|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم |حمد عيد |حمد58985
ندستـــ طنط|عمرو محمد عبــــد |لغ نعم|ن شعل|ن449692
27o95o يم |لبــــل تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدى محمد عبــــد|لعظيم |بــــر|
زر|عه طنط|ط|رق بــــدوى عبــــد|لكريم عبــــد| بــــدوى2322|5
د|بــــ ع شمس|ش|م محمد متـــو |لسيد سليم|32526
767o88م محمد قن|وى معهد ف ص |سم|عيليهع|دل |ل|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديم|ن مجدى عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز756544
779o2|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمروه صل|ح حسن محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطصل|ح |يمن س| |سم|عيل633372
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه جم|ل سوبــــي محمد4937|8
35o||9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رض| محمد عبــــد|لجليل ص|لح
يم محمد |لبــــند5|4985 ه ه| محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|ن
8o2659|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه خ|لد ف|روق عبــــد|لكريم|
75|4|o يف |حمد نجيبــــ ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمؤمن محمد |ل
رهعل|ء ربــــيع س|لم ع362362 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد خ|لد محمد |حمد |بــــوسمحه|||6344
تـــج|ره ع شمسمريم ن|در سميح تـــكل|27|5||
45o274علوم ري|ضتـــ طنط|نطونيوس ن|در عبــــد |لملك د|ود بــــ|نوبــــ
8o384o|علوم |لم |ليدي| مجدي  |د حن
33o624 |طبــــ بــــنه|سم|ء ي| طتـــ عبــــد|لش
يف محمد حس عطيه6943|2 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم |حمد 

فنون جميله عم|ره |لم |مرو|ن ع|طف ج|د |لربــــ |حمد4|64|
يم|774226 تـــج|ره |لزق|زيقم محمد من |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عمرو عبــــد|للطيف عبــــد|لحليم أم 23|258

طبــــ بــــيطري |لم |محمد مبــــ|رك |لسيد محمد||867
523o2كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنتـــ | خ|لد محمد خليل

34o438يم نبــــه|ن |د|بــــ بــــنه|وس|م صل|ح رش|د |بــــر|
7546o2تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدى محمد محمد غريبــــ
ه نبــــيل محمد ن|فع رضو|ن|684474 نوعيتـــ |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |سيوطوف|ء كم|ل محمد تـــوفيق  882769
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــل|ء محمد محمد رفعتـــ محمد |لعتـــبــــ| 759||7
4o56o9يم عمر عبــــد |لحميد حجر تـــج|ره |سيوطمريم |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمود |حمد مصط حسن |ل|م|م262856
7o843o|تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء صبــــره ع ص|لح
4|o6oo| |د عط تـــج|ره طنط|محمد طلعتـــ مج|
5o7295 صيدله |ل|سكندريهرو|ن حسن محمد حسن فرج
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22337oيم |لقلموش رهح|زم محمد |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |ل|سكندريهرضوى ن |حمد مصط |لبــــن|ن525298
7|o|2|حقوق |لمنصورهبــــل|ل |لسيد |حمد عبــــد |لمقصود محمد
|5o44يم ره|بــــول| |س|متـــ ميخ|ئيل |بــــر| د|بــــ |لق|

تـــمريض  |إلسم|عيليتـــيم|ن محمد نجيبــــ |م|م|767623
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |سم|عيل محمد حسن |لجبــــرو 765564
د|بــــ |سيوط|دين| محمد ج|بــــر بــــل|ل 883536
52o645طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ن محمد ممدوح محمد نجيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ن| عطيه |لشح|تـــ6|7856

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم رمض|ن بــــكري محمد56228
6888o|تـــج|ره |لمنصوره |ء فيصل بــــدر|لدين ح|مد جمعه
5262o9تـــج|ره بــــنه|مرو|ن خ|لد ص|بــــر |لسيد حسن

ى762|3 رهمحمد محمد محمد محمد حسن |لعج تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريم |حمد كم|ل محمد |ل |ط498239
773o9|وف|تـــعبــــد | س| فه حمزه محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o7657يم سليم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه أحمد رش|د |بــــر|
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|رح|بــــ |حمد عبــــ|س محمود272237
ه و|ئل محمود محمد756578 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عزتـــ سعيد |لسيد د|ود247837
24|4o9| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد محمود و |ن حس|ن
6|94o6د شطيفه محمود حج|زى ندستـــ د |طمحمد مج|
45|oo3كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمظهر ط|رق مظهر |لخو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو رمض|ن عزوز محمد244389
معهد ف ص بــــنه|محمد محسن فؤ|د محمد تـــوفيق328445
ى |حمد عيسوى|3|4374 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد محمد خ

د|بــــ حلو|ن|سم|ء معمر محمود عبــــد |لكريم|68||2
يم |لجندى|429765 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــلسيد جم|ل |لسيد إبــــر|
4o||32 يم بــــسيو د|بــــ |ل|سكندريه|حمد حمدى بــــسيو |بــــر|

ره|منه |حمد حس ك|مل |حمد قطبــــ6483| د|بــــ |لق|
طبــــ |سن|ن طنط|ريم جم|ل محمد محمد عر|بــــى329786
242||oره|م|ري|ن |سعد عبــــد |لمخلص سليم|ن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء |بــــو|لعز محمد عبــــد|لعليم  ||8824
222o42نوعيتـــ عبــــ|سيهي|سم رفعتـــ حس محمد
5o8879 زر|عه دمنهورحمد س| |سم|عيل محمد |لبــــسيو
89o53| يم محمود |حمد معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد |بــــر|
6o928o |ف ع عبــــد |لعظيم |لكن طبــــ |سن|ن |لمنصورهلسيد أ

676o7تـــربــــيتـــ |لفيومرضوي صل|ح محمود محمد
رهعبــــد|ل |حمد محمد محمد278|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقشيم|ء مصط |بــــو طه محمد خ|طر637342
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهع محمد ع محمد خط|بــــ486692
36o6|5 حقوق بــــنه|عبــــد|لسميع محمد عبــــد|لسميع محمد
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6o9568|ج |لدين طه محمد ع|مود| علوم ري|ضتـــ طنط|حمد 
يم عبــــد|لد|يم|99|2|4 تـــج|ره طنط|حمد محمد إبــــر|
899o84 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنرم ع|دل حليم م
|2o948رهفرح ه| نجيبــــ ن|شد غبــــري|ل حقوق |لق|
35o5|7علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف ه| عبــــد|لجليل عبــــد|لق|در
ف |حمد |م|م2745|3 رهي|ر| | طبــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن و|ئل |حمد محمد5||28|
4925o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ع|دل |حمد مصط |لفيو
7o833oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهط|رق عطيه ح|مد محمد
وف|تـــمحمد عبــــد|لفتـــ|ح حمدى ق|يد ||28|9 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد عربــــى عبــــد|لحكم |لـدجـلـه|6|2656
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىول|ء محمد |حمد محمد853|86
|639o|ف رمض|ن محمود ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ش|م |
7|5oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسس|ره ن|يل محمد حسبــــ |لنبــــى |لشورى
يم حسن |حمد696935 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهح|زم |بــــر|
754|4oتـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــتـــسنيم عطيه عبــــد | عطيتـــ
ر |بــــوزيد |بــــوزيد حج|زى255566 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|
28622oرهسم|ح طه شعبــــ|ن محمد د|ود طه حقوق |لق|
6|o8|8| ى |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن عبــــد | |لسيد |لز
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |بــــوش|دى عبــــد|لمحسن عبــــد353983

حقوق |لفيومشيم|ء عمر عبــــد |لق|در ع7||87
طبــــ طنط|ل|ء خ|لد ص|لح ص|لح محمود|46|432
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|سل ع|طف تـــوفيق محمد|||755
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طيم| رض| |حمد محمود |بــــو ظريفه38552|
وف|تـــ|حمد ع محمد مغربــــي|832522 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|يدى مجدى محمد عبــــد |للطيف74|39|
لسن ع شمس|كرم | أكرم من ك|مل|6|499
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نه| شنوده |سعد مليك834948
48o923د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نورس محمد ع|شور صبــــ
وف|تـــنبــــيله |حمد |لسيد حف 8946|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ن| ميل|د يوسف ي 6894|8 تـــربــــيتـــ |لم |م
6889o6 طبــــ كفر |لشيخخ|لد مجدى عبــــد |لحميد محمد عبــــد

|4o|5ف مصبــــ|ح |لسيد رهسل | علوم |لق|
تـــج|ره بــــ سويفسل | عزتـــ فه صموئيل853433
وف|مرو|ن ط|رق |حمد ح|مد733|76 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
4o7994|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه | وليد محمد عبــــد|لمنعم عبــــد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرحمه مر عبــــد|لع|ل محمد شح|تـــه269496
حقوق د |طآل|ء |لسيد مسعد بــــدوى6455|6
د|بــــ دمنهور|ه| | ع|طف عبــــد| |سم|عيل |بــــوعوف535257
صيدله طنط|ه|جر حم|ده تـــوفيق مر|د252999
8|o|62حقوق |سيوطحسن ع نور رزق
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|39o93ره|ف|طمه سيد عبــــد |لر|زق محمود د|بــــ |لق|
علوم حلو|ند |نه س| جرجس حن|86263

498o3o|ل تـــربــــيتـــ دمنهورع |ء ع عبــــد |لحميد|لسيد|لم
د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمد عبــــد |لحميد محمد محمد448|78
يم محمود5353|3 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــتـــ محمود |بــــر|
4869|o|يم درويش محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد |بــــر|
9o84o6 تـــربــــيتـــ سوه|جمروه ثــــروتـــ |حمد فرج
4o4896ند تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد محمد بــــسطوي بــــسطوي 
د|بــــ حلو|ن|يوسف خ|لد عبــــد | شد|د3|373|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نوق ي| بــــند|ري محمد مبــــروك37388

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحسن مصط عبــــد|لحميد مصط 487559
ره|حمزه |يمن عبــــد|لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|رى |24743 عل|م |لق|
يم عبــــد | |سم|عيل697367 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــين |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد صل|ح عبــــد |لحميد محمود |ل99|436
حقوق |لزق|زيقمحمد عيد محمد عيد أحمد752768
8o7564|معهد ف ص بــــ سويفغ|ده عبــــد|لرسول عبــــد|لستـــ|ر عبــــد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنس ح|مد عبــــد |لعزيز ز|يد |لعربــــي|4|4299
ندى877|54 ندى |نور مك  تـــربــــيتـــ دمنهورجم|ل 
تـــربــــيتـــ طنط|رحمتـــ ع عفي محمد ج|د42|||4
معهد ف ص بــــ سويفعبــــد| ع عبــــد|لمنعم ع649|7

يم محمد خليفه2596|2 ف |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعل|ء|لدين |
4|4o38تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمه فوزى عبــــد|لعزيز |لمر سكر
52o938تـــمريض دمنهورأم| نص عبــــد |لكريم عبــــد|لعزيز |لخو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسع|د سعد عبــــد|لسل|م مصط |83455
83976o|ف |لدين عبــــد|له|دي عبــــد ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حس 
د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن محمد بــــدوى حس حس|ن||4766
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد منصور |حمد |لمن عمر|694237 م |لع| 

وف|تـــكريم عم|د|لدين شكرى ش| 4456| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
وف|تـــمصط محمد حل |حمد6377| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

33o826تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رند| عبــــد|لرسول عبــــد|لخ|لق |لسيد
يف |لزل|ل252639 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ ع 
6o24ooيم تـــربــــيتـــ طنط|خلود |حمد خ|لد |بــــر|
632o46 د|بــــ |لزق|زيق|ندى شه|بــــ حس|ن حس|ن
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م|لكه حسن |حمد عي273752
لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|مصط محمود حس ع محمد حج|5|4524
يم778739 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــكريم ن| حن| |بــــر|
7o252o د|بــــ |لزق|زيق|من|ر عبــــد |لعزيز |لحسي محمد |لمرغ
337427| يم ع يم رزق |بــــر| حقوق بــــنه|بــــر|
يم سليم|638896 يم ع |بــــر| رتـــ|س|ره |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9oo429 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم | مجدى من شح|تـــتـــ ع| 
حقوق طنط|محمود محمد ق|سم محمد رش|د536865
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894924| تـــج|ره سوه|ج س|مه |لسيد ح|فظ مر
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|حمد محمد |حمد عبــــد |لعزيز حموده34|765
482o88تـــج|ره |سيوطمرو|ن س|مح رجبــــ |لسيد مه محمد
ي سليم|ن88|522 معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمه بــــدري خ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجيه|ن جم|ل نور محمد833795
27779oى فؤ|د عم|ر ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ي
2|8oo6رهعمرو بــــغد|دى عبــــد|لعزيز |حمد محمد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهحمد ع فهيم عبــــد |لعزيز عبــــيه|675529
2|92o6لس ن| حسن عزبــــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
477o67|تـــ مؤنس عبــــد |لمحسن ع محمد تـــج|ره |ل|سكندريهم
43|56oعلوم طنط|ف|رس فؤ|د |م|م محمود |لنج|ر
ندستـــ بــــور سعيدمحمود حمدى |حمد سليم|ن762629
يم رمض|ن جمعتـــ شكر|49|497 ر|ء إبــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورلز
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم عبــــد |لن| سليم|ن ع|بــــد|75829
5o5283|يل ج |لزق|زيقندرو عزتـــ عز عبــــيد بــــش|ى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5o575| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهبــــكر ع بــــكر رضو|ن فق
4593|oد|بــــ |ل|سكندريه|م|زن ع|دل محمد |لعدل |لعدل
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن خ|لد محمد |لطيبــــ بــــكرى  4945|9
84767o|ي تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنيه غريبــــ منصور محمد |لم
836o52 نوعيتـــ فنيه قن|غ|ده عبــــد|لحميد حسن ع
6ooo68 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمؤمن عبــــد |لمنعم عبــــد |لجليل محمد
8|o633|ر|ن صيدلتـــ |لم ||ء سم محمد ز
7782o|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نبــــه ع|طف عبــــد|لفضيل عثــــم|ن
حقوق |لمنصورهم عرف|تـــ فتـــ محمد |لعو 43|699
2369o8 ره/ري|ضتـــرح|بــــ |حمد ف|يز |حمد |لهري إعل|م |لق|
4|5|5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل عبــــد|لحميد دي|بــــ |لجندى
تـــمريض بــــنه|ل|ء س|لم |حمد محمود رضو|ن|329225
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرغده ح|مد حسن ج|د863224
ي |لع|  |حه وفن|دق بــــم |لجديدتـــ|سل وليد |حمد محمد25892| لم
حقوق د |طبــــه حمدى ع عبــــد |لوه|بــــ |لعيسوى |62398
24592oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمود محمد ع |لحفن|وى
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيه محمود م |لدين محمد س|لم||4|478
6279o|يم |حمد حبــــيبــــ وف|تـــفرح ع|دل |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد رجبــــ لط عبــــد|لمنعم352698
236o79بــــ كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمرثــــ| نظ فوزى رزق | |لر|
228o94|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد عبــــد|لمجيد محمد خليل
75772o|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدل|ء ع|طف |لسيد  |د

يم52|35 رهي|ر| عل|ء عبــــد |لمنعم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
324ooo| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |س|مه عبــــد|لمجيد ع
769643| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد حسن بــــيو
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسل ع عبــــد |لع|ل فر|ج62878|
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2495oo|يم |لغز يم حمدى |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل |بــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيه رمض|ن عرفه |حمد|838862
ندستـــ ع شمسوق محسن عبــــد | محمود شه|بــــ 26689|
2|667oحقوق ع شمسعبــــد|لرحمن حس عبــــد|لرحمن عرفه
رهد | خ|لد ف|رس حم|د58266| تـــج|ره |لق|
5|826o تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردين| |لسعيد محمد |لسيد ع فضل
|57o36ش|م محمد محمد رمض|ن ندستـــ حلو|نمحمد 
5o6o75ق زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهح|زم |يه|بــــ |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |ل
تـــج|ره |لمنصورهوف|ء ع|بــــد رزق فرح|تـــ حس 6953|7
348o49|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م خ|لد |لطو |لسيد قمبــــر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح |لطو 268763
4o875oيل ج |لزق|زيقنوره محمود محمد |لسعيد |حمد |لجهل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ريدى|9|57| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه محمد زيد|ن 
63o292|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد س| |حمد |سم|عيل

زر|عه ع شمسه|جر محمد |حمد |حمد خليفتـــ|3737
765o44تـــج|ره بــــور سعيدرين|د |حمد فتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح
علوم حلو|ننوره|ن |يمن محمد |لنبــــوى رضو|ن32387|

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |يمن محمد عطيه59|32
تـــج|ره كفر |لشيخط|رق جم|ل محمد |لمغ|زى نور|لدين9632|4

يم595|5 د|بــــ بــــ سويف|منه | فتـــ حمدي |بــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ح محمد عبــــد|لق|در يوسف253386
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ كريم محمد جل|ل حسن689272
ر|427572 تـــج|ره طنط|ن|در محمود محمد عبــــد |لحميد ز
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه طه |حمد |حمد س|لم|733|44
|58oooره|سه ثــــروتـــ عبــــد |لسل|م |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله |لزق|زيقفرج محمد فرج محمود778622
88o84o ندستـــ |سيوطه|دى سليم|ن فرح|ن سليم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريه|ج |لدين سعيد محمد |سم|عيل |4924|4
|447o5| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديدين| |يمن عبــــد |لمنعم محمد |حمد

طبــــ بــــ سويفف|تـــن ي بــــكري |لسيد محمد848|6
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لسيد سعد عيد448759

4|o83|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نتـــبــــ|رك محمد |لسيد ع عبــــد |لع
346oo9 تـــج|ره ع شمسد | عبــــد|لحليم عبــــد|لنبــــي مصط
|25oo3رتـــ |لجديدتـــ|بــــي ريمون رمسيس حكيم ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
64|2o6|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمنيه |حمد محمد |لسيد
د|بــــ د |ط|م|زن عبــــده فه |سم|عيل5673|6
وف|تـــحمد صل|ح |حمد دغيدى|267883 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
62o968|زر|عه كفر |لشيخم| ع زيد|ن غ|زى محمد
8286o3 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس ممدوح فكري مل
782oo9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى محمد عثــــم|ن سليم|ن
ش|م |حمد |لسيد ر|جح562||6 |د|بــــ طنط|آيه 
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6o8265يم |لسيد زيد|ن ري|ض |طف|ل |لمنصورهأل|ء |بــــر|
ره|بــــه|ء |لدين و|ئل محمود ه| 99|93 د|بــــ |لق|

27o287يم |بــــو|لحسن محمد |لمغربــــى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
4o|879حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ي| |لسيد ص|بــــر حسن
7o8582|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه حمدينو محمد مقبــــل
4o8684يم محمد رو|ش كليتـــ |أللسن بــــ سويفرو|ن |بــــر|
زر|عه دمنهوركريم عل|ء دخيل |لسيد رضو|ن42|2|5
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود ن| مليم حسن حمدى334826
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلي رسل|ن محمد عبــــد|لر|زق253397
64o2o9ه |لسيد مصط ع|مر فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن
7o7767صيدلتـــ بــــورسعيدحمد |لسيد |بــــو حل|وه |لدسو حم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء رأفتـــ شعبــــ|ن |لسيد خ ||794|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن |حمد |م|م ح|فظ كس|بــــ3|6|3|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس محمد ص|بــــر |لفيو255953
رهف|تـــن فتـــ محمد |سم|عيل238477 د|ر |لعلوم ج |لق|
542o88يم ع حج تـــج|ره بــــنه|عمر ه|شم شعبــــ|ن |بــــر|
|25|o2كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــزين| خ|لد مصط محمد

علوم بــــ سويفعل|ء محمد |سم|عيل محمد33|68
تـــربــــيتـــ |سيوطع|طف ميل|د حكيم عبــــد|لمل|ك  7273|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحم|س رمزى |لسعيد عبــــد |لمقصود حريبــــ2||684
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديزينبــــ ح|مد مط|وع عر|بــــي837535
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم |حمد عبــــد|لحليم عي268359
علوم طنط|يم|ن أحمد تـــ|ج |لدين سيد|حمد |لشيخ428944
طبــــ |لسويسي|سم ع|طف حسن محمد758279
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىدع|ء حس حميد حس |4|836
حقوق |لمنصورهمحمد نشأتـــ |بــــو |لمح|سن |حمد |لليثــــى4|6773
226oo2 لف |لتـــج|رى بــــ|لمطريه|بــــيشوى نور ن|ن |بــــو|لخ
د|بــــ |سيوط|نج|ه نسيم بــــخيتـــ شح|تـــه  4544|9
تـــج|ره طنط|محمد ع|طف عبــــد |لونيس ع أبــــو |427738
2335o7ف فؤ|د عزتـــ وف|تـــدي|ن| | معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
طبــــ |لم |ف|طمه محمد محمد ك|مل2763|8
تـــج|ره سوه|جمريه|ن ثــــروتـــ فخرى زخ|رى 3|8996
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ملكه محمود ج|بــــر |لزه|ر252673
يم864279 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمر رشدي ع|شور |بــــر|
36o749يم خط ر محمد |حمد|بــــر| نوعيتـــ بــــنه|ر|ند| م|
6o7688تـــج|ره طنط|رن| محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لع| حسن
7o85|3|يم يم |بــــر| ى |بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد ي
4o4244تـــج|ره دمنهورمحمد سعيد محمد |لسيد
822o97|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ين|س عبــــد|لتـــو|بــــ ذ محفوظ|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن سعيد فتـــ محمد|66526|
539287| يم |لبــــ|بــــ ف محمد |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيه |

Page 807 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم |لسيد ص|لح692523 تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ |بــــر|
ف محمد صفوتـــ محمد |لعط|ر437662 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخأ

تـــربــــيتـــ |لفيومندى سعيد محمد محمد66795
تـــربــــيتـــ |لمنصورهفيول| صموئيل س| عبــــد |لمل|ك676374
|د|بــــ |لم |ح|زم م ض| سلم|ن822532

د|بــــ بــــ سويف|س|رتـــ محمد |لس|عدي محمد62645
76oo97وف|تـــ|كريم عل|ء |لدين محمد عمر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم محمد صهو|ن497922 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآل|ء عبــــده إبــــر|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنه | عبــــد|لمنعم عبــــد |لكريم ع|3362
رهحمد رض| محمد |حمد|24|26| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم |لن| 676439 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنعمه مجدى ع |بــــر|
طبــــ ع شمسل|ء حسن محمد ح|مد حج|ج||35|35
7o5556تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد ع|دل |لشبــــر|وى حسن ع
زر|عه كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد محمود |حمد عيد438835
26249oتـــج|ره بــــنه|زي|د محمد حيدر محمد عل|م
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنوره|ن |لسيد |حمد محمود263723
وف|تـــ|مصط عم|د |لدين محمد |لجد|وى23867| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوططه محمد حس محمد 86|876
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد |حمد محمدفخرى محمد 876763
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|ره حسن |حمد محمد |بــــو|لعل|754634
|د|بــــ طنط|د| | ن| محمدى مصل |بــــوحسن565||6
زر|عه |لمنصورهيه محمود عبــــده حشيش|37|693
لس شنوده عبــــد |لعظيم |م |3773| ندستـــ ع شمسك
354o63يم حسن تـــج|ره بــــنه|خلود محمد |بــــر|
259o57طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن سعيد |حمد عبــــد|لحميد
7644ooكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــش|م ط|رق حسن محمد حسن
689o2oبــــه ميخ|ئيل رزق تـــج|ره |لمنصورهبــــر|م بــــسط|وروس و
|55o44تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح صل|ح عبــــد |لبــــر محمد شح|تـــه

ى38855 حقوق حلو|نعبــــد| ر| حس |لم
ه |حمد |بــــو |لوف| حس |777|5| د|بــــ حلو|ن|م
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو عبــــد |له|دي مر|د عبــــد |له|دي مر524595
686o7o ف د|بــــ |لمنصوره|نور|ن ن| عبــــ|س عبــــد |لمجيد 
نوعيتـــ كفر |لشيخل|ء ص|بــــر |حمد |حمد |لجلمه|6768|4
8o6474|نوعيتـــ |لم ||ء خ|لد سيد عبــــد|لجو|د
نوعيتـــ |شمونل|ء |س|مه عبــــد|لو|رثــــ نص|ر|94|257
7o3735 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد  عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم محمود عبــــد |لغ عمر|ن|948|5
ف |م يوسف |لسيد |لحم 57|624 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
5o9598طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد ربــــيع محمد محمد |لعربــــي
53o|3|تـــج|ره دمنهورنف مسعد ز قطبــــ |لشورى
6o786||نوعيتـــ طنط|يم|ن |حمد مصط بــــره|م
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6o|2|2علوم طنط|رن| محمد حسن محمد عشوش
تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد |لع| محمد عبــــد |لع| 438542
5|2o43|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد فتـــ عطيه |لشخيبــــى

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفط|رق جم|ل سليم|ن |حمد53397
697o28 تـــج|ره طنط|ي عبــــد |لعزيز زكري| عبــــد |لعزيز عبــــد
|د|بــــ طنط|س| ر|فتـــ فكرى بــــدروس429542
يم عبــــد|لحكيم حموده256895 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم عص|م عبــــد |لعزيز |لق| 497869

3|o28ره |ده رش|د عبــــد |لرحمن عبــــد |لسميع حقوق |لق|
86848oلس كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجرجس صفوتـــ لم ك
7o386oم |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حس|م محمد محمد ع |لقطق|ط
ف محمد رش|د |لسيد62|775 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء |
ى عبــــد |لفتـــ| ح محمد39373| د|بــــ ع شمس|ندى ي
5o9|32معهد ف ص |ل|سكندريهم|رك ميل|د يوسف جرجس يوسف شنوده
89o75||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه ص|بــــر محمد ك|مل
علوم |لعريشيوسف مصط محمد فهيم |حمد |بــــوسعده359277
77ooo9|لسن ع شمس|حمد عبــــد |لحكيم ش| |لسيد ش
77885oيم يل ج |لزق|زيقصفيه س| لط |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8963o6|طبــــ |سيوط روى ن| عبــــد|لنبــــى |حمد
26o5o4 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|غ|ده |حمد رش|د |لنمر

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| عمر سيد مصط مصط 83985
5|735oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدي|سم ي| محمد بــــدر
معهد ف ص |سم|عيليهلشيم|ء سل|مه حسن سل|مه|768632
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن صبــــ عبــــد |لعظيم حسن سعودى778394
تـــج|ره ع شمسعزتـــ سيد محمد حفن|وى|654|3
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمود |حمد |حمد |لحو|و |33447
رهندى منتـــ محمد |سم|عيل|4649| زر|عه |لق|
75o4o7ش|م سيد عبــــد |لمقصود د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ح|زم 
24497oد|بــــ بــــ سويف|ر| | محمود عبــــد|لعظيم بــــدوى
83722oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعف|ف بــــدوي فه بــــدوي
9o2562 معهد ف ص سوه|جي|سم عثــــم|ن محمد عبــــد|لكريم
3|758oيم سيد خلف معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحس|م |لدين |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهتـــ ط|رق محمد عبــــد|لعزيز محمد4766|5
4o2328| |نوعيتـــ |ل|سكندريه|ء سعيد عبــــد| |حمد رف
ق|وى62||77 نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمود ق|سم حف أحمد |ل
23o926| ف محمود ع يم | رهبــــر| زر|عه |لق|
|252o|ندستـــ حلو|نعمرو ف|خر |حمد فريد ع
6|66o7د|بــــ د |ط|د| | محمد طه زعتـــر

د|بــــ ع شمس|مستـــ ع|طف حسن عبــــدتـــ24893
76|7|o معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسخ|لد حس محمد حس |لخش
رهمحمود شح|تـــ طلع|تـــ لبــــيبــــ45493| تـــج|ره |لق|
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ره|ح|مد محمد ح|مد عبــــد|لمجيد79|356 ثــــ|ر |لق|
معهد ف ص |سيوطمحمد سيد عبــــد|لمنعم عبــــد|57||85
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورن|ديه محمد مصط حس |لرو7632|5
527o68ندستـــ |ل|سكندريهمحمد يح يوسف ع|مر عمر
يف |حمد عبــــد |لجو|د يوسف497624 تـــج|ره دمنهورمريم 
7o8682تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــشيم|ء سم عوض محمد
427o|oتـــمريض |إلسكندريتـــ سل جم|ل أحمد رمض|ن |حمد

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد تـــوحيد عبــــد |لوه|بــــ |م 52735
وف|تـــمحمد عبــــد |لحكيم |حمد سعد |لبــــن||9|55 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

د|بــــ حلو|ن|سم|ء ع|دل عبــــد |لمطلبــــ يوسف|7||39|
4865o8يم محمد محمد |لسيد شلبــــى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عمرو جل|ل |نور عبــــد |لفتـــ|ح حسن ||47644
5o6594تـــج|ره |ل|سكندريهم|رتـــ | ع|طف بــــش|رتـــ مجلع

يم دعبــــس344|4 تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر حمدى |بــــر|
78|o7|علوم |لزق|زيقمحمد فتـــ محمود محمد متـــو نجم
8o7o73د|بــــ |لم |ه|جر سعد شعبــــ|ن حسن|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء محمود ع خليل 826|89
ش|م ص|بــــر حسن ع شه|3844|2 رهيوسف  ندستـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنه | محمود سل|مه شندى محمد دي787|78
ف محمد فؤ|د محمود474|64 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسه| |

4o253رهع سعيد ع عبــــد|للطيف حقوق |لق|
رهمحمد صبــــ محمد زكري|9|426 زر|عه |لق|

4322oo|صيدله |ل|سكندريهيم|ن حس محمد |لعض|ض
ف عبــــد|لج|بــــر محمود823656 معهد ف ص بــــ سويفدير |
تـــج|ره ع شمسنور عمرو فوزى ح|فظ |لمرصف|وى27675|
نوعيتـــ قن|تـــقوي |حمد |لسيد عبــــد|لق|در22||84
يم |له|دي754352 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | مصط |بــــر|
64o72|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|رس |لسيد منصور وص |لسيد
6945o8د|بــــ د |ط|نوره|ن |حمد محمد عبــــد |لفضيل |لشه
89o89o|حقوق |سيوط سم|ء عبــــد|لوه|بــــ فتـــ محروس
242oooد|بــــ ع شمس|مروه حس عبــــد|لحليم محمد بــــدوى
يم |حمد||6283 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد خ|لد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنور| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز عبــــد |لفتـــ97|5|4
32o672| لس خليل ثــــ|بــــتـــ ج|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك
255o79علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرغده عبــــد|لمر قطبــــ |لكردى
يم محمد محمد783394 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرضوى |بــــر|

444o2رهعمر شكرى محمد محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|حمد ن| |لسيد |لمر |لشتـــيوى|695986
623o||ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن مصط محمود |حمد |لعج
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحسن سم سعد |لمر|559|6
لسن ع شمس|نوره|ن رجبــــ عبــــد |لحميد محمد25752
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمل محمد ح|مد عبــــد|لجليل|755|32
7586o6تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمن|ر محمد ع محمود
يم محمد |لسيد منصور523228 ندستـــ كفر |لشيخش|م مرزوق |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|ع |ء خ|لد عبــــد|لعليم عبــــد|لرحيم  895953
43o368د|بــــ طنط|م|رين| أمجد |سكندر مرقس|
4o4877معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــف|رس |حمد عبــــد |ل محفوظ |لشن
432823| طبــــ طنط|لشيم|ء ح|تـــم حم|د غ|
|66o56رهمصط خ|لد عبــــد |لشهيد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ندستـــ بــــ سويفمحمد محمد محمد حسن56879
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع|طف محمد |لغريبــــ محمد محمد452752 معهد ع| 
صيدله حلو|نس|ميه محمد سل|مه ع782233
9oo373 معهد ف ص ري|ضه سوه|جعبــــد|لمسيح |سحق ر|بــــيل شح|تـــتـــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|مه شح|تـــه محمد رمض|ن|587|7
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــرسوم ف|رس عبــــد|لشهيد مل|ك 922376
تـــج|ره بــــور سعيدع|طف ممدوح عبــــد |لعزيز ع |لدري 2|97|6
6o2687| تـــربــــيتـــ طنط|حمد عص|م |لدين |لرف| محمد
يم3||354 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|وق بــــ|ش| محمود ح|مد |بــــر|
222|o7كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىن|ديه حمدى شح|تـــه عبــــد| محمد
|د|بــــ طنط|رن| حمدى حسن |لسبــــ| |لش|ل569||6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخنوره|ن ش|كر محمد |لص|دق |لقمح8884|4
7o|667حقوق |لمنصورهه|يدى س|مح |حمد ز يوسف
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|شيم|ء ض| محمد فو 854326
حقوق ع شمسمريم عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمود محمد26758|

ف |نور قر |54|52 تـــ | معهد ف ص بــــ سويفم
صيدله بــــ سويفخلود نج|ح ر|سخ |حمد34|857
معهد ف ص |سيوطعبــــد|لعزيز زن|تـــى محمد محمد 4|8785
حقوق طنط|من|ر |لسيد محمد |لدليل24||43
ه محمد |لسيد |لقطبــــ ن|صف2567|4 |د|بــــ طنط|ز

كليتـــ |أللسن سوه|جعهد بــــدر شعبــــ|ن |حمد52444
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن فتـــوح |حمد فتـــوح عم|ر4366|4
8o7|9|لسن |لم |نورم| محمد نور |لدين ح|فظ |لسيد|
2622o3تـــج|ره بــــنه|عمر |يمن محمد معوض |لص|فورى
893oo2 تـــج|ره |سيوطمحمد ع|صم مصط محمد
48446oيم تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس محمد إسم|عيل ح|فظ |بــــر|

4273o|رهحسن س| حسن عبــــد |للطيف |بــــو تـــج|ره |لق|
33o8o3معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لرحمن |كر| لبــــيبــــ محمدع
52|74oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمنيه سعيد عطيه عبــــد|لجو|د
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي||ء رف| يوسف |بــــوبــــكر|272646
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمع|ذ يوسف محمد س|لم254637
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسكريم بــــه|ء |لدين جل|ل محمد دغيدي767243
حقوق |سيوطمحمود |حمد حسن |مبــــ|بــــي6|8645
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تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |لدسو عبــــد|لرحمن زيتـــون428826
25o257 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ع |ء ع|دل ح|مد عيد |لقص
علوم بــــورسعيدحمد جم|ل ع عبــــد |لغ مصط |762292
ى5362|2 رهندى |حمد فوزى ع |لم ندستـــ |لق|
يم487697 د|ر |لعلوم |لفيوممحمود عمرو محمود خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم فريد ع محروس عبــــد |لرحيم422996
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سم|ء محمد |لسيد محجوبــــ|756534
يم93|628 حقوق |لزق|زيقمحمد عص|م محمد زكري| |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|وسيم ح|رس محروس روف|ئيل487725
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــع |ء |حمد عبــــد|لق|در عبــــد|لغ 259627
64|383| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ|ء |حمد محمد متـــو ك.تـــ. ف للبــــ

583o8 ر سعد |م تـــج|ره بــــ سويفرضوى م|
857|2o|ه سل|مه شوبــــك مقربــــ معهد ف ص بــــ سويفم
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ك|رم محمود حم|ده محمد حس 688838
9oo7|5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ريج حن بــــهج|تـــ ع
صيدله |ل|سكندريهعمر خ | عبــــد |لق|در عيد422347
يف ج|د عزتـــ محمد|233863 رهحمد  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o|o57|حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حسن ع عبــــد |لع

رهبــــه عبــــد| جل|ل |لسيد4|422 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء مصط ع|شور محمد||33499
7o69|8|زر|عه |لمنصورهلشيم|ء |حمد |لبــــيو محمد
معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم عبــــده عبــــد|لخ|لق |ل |ر4497|5

ره|ء م محمد ع عبــــده|44778 علوم |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر حف عبــــد |لمقصود ع6886||
يم452654 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخأنس|م حمدى مغ|زى |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد |حمد محمد|756459
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء جميل شبــــل محمدنص|ر264229
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنس يح عبــــد|لمحسن جر|دتـــ|827|25
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد334429
6|67o|ثــــ|ر د |ط|منتـــ | محسن زكري| |لسيد عيد

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ع|دل محمد ع|دل محمد846|3
6o6|84تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد حسن |لعشم|وى
76224o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط محسن مرزوق مصط سلط
2|39o2 ندستـــ ع شمسمحمد |يه|بــــ محمد عزتـــ مه
يم|438|77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد عل|ء محمد جمعه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمود مختـــ|ر |حمد محمد |بــــو|لي 897478
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحور معتـــز محمود مصط بــــدر |لدين694454
|د|بــــ طنط|من|ر رض| عبــــد|لحكيم جم|ل |لدين3777|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمنيه عبــــد|لعزيز عنتـــر تـــ |ن||8|823
263o25|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء محمود فتـــ نص|ر
6o3349 حقوق |لمنصورهه|جر |حمد محمود |ل|ط
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يم |سم|عيل ح||7778 وف|تـــمحمد |سم|عيل |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
627o2|علوم بــــ سويفيم|ن حمدى محمد |حمد

رهنور |لدين محمد نبــــيه |بــــو|لمجد67|48| ندستـــ |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروضتـــ |يمن |لبــــ|ز |لدي|س 42662|
ف عبــــده عبــــد |لغ بــــيو765785 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|غن| |
496o97يم |لديبــــ د|بــــ |ل|سكندريه|تـــسنيم ع|دل سعد |بــــر|
بــــ |عمر |حمد محمد |بــــو عطيه548|43 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
48oo47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورخ|لد أس|مه أحمد محمد سعيد
4o6582 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر عبــــد|لرحيم |بــــو |لوف| |لسيد
42oo42|نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء |لحس |لسيد |حمد محمد
تـــج|ره |لمنصورهم عوض |حمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد|69276
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |ء صل|ح |لدين عبــــد |لوه|بــــ محمود757839
4|o923تـــج|ره طنط|نور محمود |بــــو |لمك|رم محمد
7o29|4|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ معتـــز محمد عبــــد |لق|در |لسيد |لنج
4o8o29|حقوق |ل|سكندريهسم|ء محمد عبــــده محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد |لحفيظ |حمد775835
7629o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمود حمدى |لسيد محمود |يوبــــ
62|o22طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم مصط |حمد |حمد بــــدر|ن
64o695| معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــع|طف محمد |لشبــــر|وى حمد عبــــد
بــــه فه423455 ن| مرقص و علوم طنط|م
4|68o9|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخجه|د صبــــ محمود |سم|عيل رضو
8o7952 نوعيتـــ |لم |نعمه محمد حمدي ع

66o5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دي مجدي محمد ع
3|92oo| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء حمدى عبــــد|لعزيز ع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد عثــــم|ن خلف عثــــم|ن424445
2667o4 |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| حمدى عبــــد|لمنعم عر
6o6364يم صيدله طنط|عبــــد |لرحمن أحمد ع خليل |بــــر|
52337o|لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حمد محمد محمد نور |لدين
3235o2لسن ع شمس|ندى محمد عبــــد|لمنعم ر|غبــــ ع
تـــج|ره طنط|محمد فتـــ |لحس|ن |لحلو 2246|4
رهمصط عم|د|لدين رشدى شتـــله247475 صيدله |لق|
9o2o38 معهد ف تـــمريض سوه|ج بــــولس فروز ف|يز حليم
7|6oo4|علوم |لمنصورهحمد س| |لر|ف |م |لش|ل
5|o533تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ع|دل عبــــد |لجو|د |لوكيل
رى شبــــل243435 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر ممدوح ف|روق |لجو
4397o7تـــج|ره كفر |لشيخندى ح|فظ |حمد ح|فظ |حمد
7|oo38نوعيتـــ |لمنصورهه|له رمض|ن عبــــد |لق|در |حمد ع
34488oزر|عه ع شمسنهلتـــ محمد عبــــد|لمنعم مصط فرج
68326oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل رجبــــ عبــــد |لمو فرغ
حقوق سوه|جمنتـــ | جم|ل |لدين عبــــد|لصبــــور عبــــد898437
رهم | فؤ|د عبــــد |لشهيد فؤ|د8282|| طبــــ |لق|
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884o48  تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد منتـــ فرغ عبــــد|لعزيز
498o45|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مه| ع محمد صبــــرى عمرى عبــــد|لع|
م ي| سعد محمد غنيم4|6236 صيدله |ل|سكندريهأد
88o||8  ين| |كرم فخرى زخ|رى كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطف
معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء عبــــد|لعليم محمد |لبــــكرى عبــــد|339448
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــ جم|ل محمد محمد عبــــد|774896
6o9439يم |لسيد |بــــو |لن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رن| |لسيد |بــــر|
33845oتـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ ف|رس سيد|حمد نبــــه|ن |لدوبــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عبــــد| ع |لسيد||3|357
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء جمعه صل|ح عبــــد |لعزيز|62922|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمه ف|ضل طه محمد |حمد |لسيد4455|6
439o|4طبــــ طنط|ع مصط حس |لعط|ر
علوم ع شمسمريم عبــــد|لغ ع حس|ن عل|م26||35
يم فه773272 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى حمدى |بــــر|
|د|بــــ طنط|ل |ء عبــــد|لمجيد سعد شوربــــه969|43

3o754رهمن|ل مجدى ك|مل ح|مد حقوق |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور|ن |حمد سعد محمد |لحج|زى8553|5
||59o|تـــربــــيتـــ حلو|نخلود سيد |حمد سيد
ندستـــ كفر |لشيخشيم|ء مجدى ح|مد شه|بــــ |لدين محمد689797

283o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر عل|ء |لدين ف|روق |لجز|ر
ندستـــ |سيوطيل|نه نش|تـــ شكرى ونيس 5|8945
476o9o د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محمد عثــــم|ن محمد مصط
36o735| نوعيتـــ بــــنه|يتـــ محمد |لسيد خ

47o99 ره|رح|بــــ وحيد عبــــد |لتـــو|بــــ حس د|بــــ |لق|
8o|849نوعيتـــ |لم |ح|زم خ|لد محمد حسن
359oo4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سل|م عمر عبــــد|لح|فظ سليم|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشمس رمض|ن عبــــد |لحليم ص|لح7699|5
69394oد|بــــ |لمنصوره|محمود يوسف طه ع سعيد
7o4535د|بــــ |لزق|زيق|حمد حسن محمد عبــــد |لعليم عبــــد |لحفيظ
يم عبــــد |لق|در حميدتـــ|646||6 حقوق طنط|حمد |بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمصط صبــــ عبــــد|لع| |لمر254889
7o7932| يم محمد |حمد ع |لمتـــو معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد جم|ل |لدين عبــــد|لو|حد248|25
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسجم|ل محمود عطيه محمد769258
يم خليل منصور486737 يبــــ |بــــر| لس و حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهك
36|o|3| ش|م سعيد علي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م 
وف|تـــمحمود حسن محمود محمد754834 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ل|ل |حمد||4|636 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد محمد |حمد 
يف فوزى ع66723| تـــربــــيتـــ حلو|نر|ن| 
معهد ف ص |لزق|زيقنعمه عبــــد |ل عبــــد |ل بــــر62|637
543|o7تـــج|ره طنط|دين| |لحسي |حمد عبــــد |لرؤف
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85o98||يم تـــمريض |سيوطلحس محمد مهدي |بــــر|
|6o89|تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء شعبــــ|ن محمد ص|لح
5o6o24 |ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــأحمد محمد |حمد م
9o3475 يم عوض صليبــــ تـــربــــيتـــ سوه|جكرستـــ | |بــــر|
ره|عمر |حمد محمود |حمد |ل |د7497|2 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء عبــــد |لبــــ|سط ص|بــــر مهدى|4|7544
ندستـــ |لمنصورهبــــسنتـــ عص|م محمد عبــــد |لسل|م |لعدل|67896
75763oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهغ|ده صل|ح ع محمد
يم محمد |سم|عيل488258 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمؤمن |حمد |بــــر|
85o6o3| طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدحمد سم عبــــد|لمنعم مر
م|م762467 نوعيتـــ بــــور سعيدزي|د سعيد |حمد محمد 
25o3oo| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه |نور سعد مصط |لخو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر |حمد |بــــو |لمجد عبــــد|لعزيز|92||3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن عص|م عبــــد |لرحمن قر 3|479

ى252962 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |يه|بــــ ح|مد |لشقنق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــآيتـــ شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن  |لسيد2|5224
ى2|6765 يم محمود |لم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهك|مي | محمود |بــــر|
6773o3تـــج|ره |لمنصورهمحمد عل|ء ع ع منصور
829|o9ه عز فؤ|د عبــــد|لرحيم تـــج|ره سوه|جسم

2o4|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|مصط محمد مصط رمض|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوق عص|م حسن مرزوق43625
3o943|يم |حمد محمد زر|عه |لفيومسم|ء |بــــر|

2498o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممل سعيد مصط ك|مل |لجندي
6o5784ح|ن طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|ره |لسيد صديق محمد 
|3557o لسن ع شمس|ن|ديه حس مصط |م
62|96o|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طيه |لعبــــ| |سم|عيل سيف 
43o|7oصيدله طنط|ندى محمد ممتـــ|ز عبــــده
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن ر|فتـــ |حمد حس 883228
طبــــ بــــيطرى |سيوطرغده محمد عبــــ|س عبــــد|لحفيظ  4947|9
ل|ل ج|د |لكريم 889492 معهد ف ص |سيوطمحمد زكري| 
486|o6نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهجيوف|ن| |دو|ر جورج زكري| منصور
 |حه وفن|دق |ل|قحسن|ء محمود ج|د محمود848492
6878ooد|بــــ |لمنصوره|حم|يه رمض|ن |حمد |بــــوشعيشع
وف|تـــم | رفعتـــ ش|كر جرجس 7675|9 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف |حمد محمد67266| علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود |
6o4378علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمصط |لسيد عيد عبــــد|لحميد مط|وع
4o5|24د|بــــ |ل|سكندريه|حمد وحيد مصط عبــــد|لعزيز صبــــرى
6|668oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم جم|ل محمد عبــــد |لسل|م أبــــو قمر
علوم |ل|سكندريهيه محمد جوده |لسعد |425879
ش|م |سم|عيل |لص|وى محمد639582 رتـــ|ه|يدى  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
439|6oتـــج|ره كفر |لشيخن| محمد و|صف عبــــد|لحميد يوسف
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69o598 ه عوض عبــــد |لق|در عوض |حمد حقوق |لمنصورهبــــه
8925o6|تـــمريض |سيوط مل ن|دى محمود محمد

رهحمد ه| محمود عبــــد |لعزيز|56|44 تـــج|ره |لق|
22899o ره |ده سيد محمد حس|ن تـــج|ره |لق|

3937oرهم|زن محمد غريبــــ بــــدوى |لسق|رى علوم |لق|
69o87oتـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره عبــــد | محمد عبــــد |لرحمن ج
رهمحمد س|مح محمد نج|تـــى فرح|تـــ27323| حقوق |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| رض| |لسيد عط|262368

273|o| رتـــ|يه عيد ف|روق ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم |لمنصورهل|ء محسن فتـــ |لسعيد |لشندى|69|682
حقوق ع شمسم|زن محمد محمد منصور4256|3
7o9|86يم يم عبــــده |بــــر| زر|عه |لمنصورهبــــه منصور |بــــر|
84976oيم سيد تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدوس|م عص|م |بــــر|
875oo5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود متـــو قطبــــ
7o4328تـــربــــيتـــ |لزق|زيقجه|د |حمد حسن سعيد |لمشد
|د|بــــ بــــنه|ع |ء عم|د|لدين محمد ع |سم|عيل264574
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد |لسيد |حمد خليفه|44653
يم |م|م ح|مد خليل بــــدر|677837 د|بــــ د |ط|عمر |بــــر|
77|o96يم ع محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مل عبــــد |لجو|د محمود جوده|63532
يم عثــــم|ن عز |لدين846757 صيدلتـــ سوه|جحس |بــــر|
وس م 28|483 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن|ن مجدى تـــ|و
44|2o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخجم|ل |لدين محمد عبــــد|لفتـــ|ح خليل
82oo99 د|بــــ |لم |شيم|ء ع ص|وي ع|
8o9||8تـــج|ره بــــ سويفمحمد معبــــد|حمد ح|فظ
كليتـــ |أللسن سوه|جر| | حمدى عبــــد| محمد  |89986
|62o5o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف كرم بــــكر نمشه
يم|323|3 لسن ع شمس|بــــسمتـــ سعيد محمد صبــــرى |بــــر|
8|2o76تـــج|ره بــــ سويفكرم عيد محمد خليفه
ل|ل عبــــد |لمسيح غبــــري|ل36932| تـــج|ره ع شمسم | 
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|يدى ي| صل|ح مصط |لقص94|252
زر|عه فرع |لو|دي |لجديدثــــري| |يمن ع |حمد849944
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف |س|مه عطيتـــ سل|مه عطيه445646
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| محمد محمد عبــــد |لع|ل||326|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف حس|م |لدين مصط محمد يوسف487376
354|3oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ |حمد عبــــد|لسل|م محمد
7o467|يم سيد |حمد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد طلبــــه |بــــر|
نوعيتـــ قن|ريه|م محمود مهتـــدي سيد838874
42oo74تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحسن|ء مجدى محمد ع |حمد |لنشي
6o8248|صيدله |لمنصوره|ء عل|ء عبــــد |للطيف |ل |د
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ف|رس عبــــد |لر|زق عبــــد |لمطلبــــ محمد523465
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يم |سم|2832|4 |د|بــــ طنط|منه | |حمد محمد |بــــر|
7|73o|رتـــ|زينبــــ |س|مه محمد محمد جم|ز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لمنصوره|عزه س| رمض|ن عبــــد |لسل|م |لبــــهنس679437
69o33|يم يم عبــــد |لعزيز |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل |بــــر|
ر |بــــوزيد |حمد سيد |88942 حقوق |سيوطط|
حقوق |لمنصورهحمد محمد |سلم|ن عبــــد |لسل|م |لعربــــى683622

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنو|ل |م فرغ |م 43488
68o856|د|بــــ |لمنصوره|حمد ط|رق صل|ح ز |حمد
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــ|ء ع|دل عبــــد |لبــــ| عبــــد |لوه|بــــ 623734
د|بــــ |لزق|زيق|صف|ء جم|ل |لفل ح|فظ98|633
836o88معهد ف ص سوه|جعبــــد| عربــــي محمد عبــــيد
يم عو|ض فرج348853 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عل| ع|شور |بــــر|

9o5|9فنون جميله فنون |لم |سهيلتـــ ط|رق حمزتـــ محمد |لحج
75494oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|س|ره صفوتـــ رجبــــ عيد
64258o |تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور فرج عبــــد|لسميع محمد كف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديحليمه محمود مو |وك 273746
9|7o4o  إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمريم صل|ح شفيق جرجس
ندستـــ ع شمسنوره|ن ه|رون عبــــد | ه|رون68924|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء صبــــرى رزق |لبــــهو|ش|252332
77o66|د|بــــ |سيوط|ف|طمه |حمد |لسيد خليل عوض
لس رض| عطيتـــ |سكندر عبــــد |لسيد643757 علوم |لزق|زيقك
8|9o35|رهيري |س|مه وليم د |ن طبــــ |لق|

5|97oتـــمريض  بــــ سويفلو|حظ شعبــــ|ن محمد ر|تـــبــــ
ندستـــ |لفيوممحمد |حمد |لسيد ك|مل68693

49683o| يم سعد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــه |حمد سعيد |بــــر|
64o3|4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ريه|م |حمد محمد |لديد|مو |لسيد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمد نور |لدين |لذ محمد685972
|د|بــــ طنط|نوره|ن |لعربــــي خلف | |بــــو زيد |4|2||4
معهد ف ص |سو|نمه| حسبــــ | حسن ح|مد7||845
36o942 حقوق |لمنصورهبــــتـــ | ن|در فتـــ عبــــد|لغ
342o|8زر|عه مشتـــهررو|ن محمد |لسيد محمد مقلد
ر فريد شكر|9743|| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|جو | ش|
7o887|تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن محمود |سم|عيل ع
علوم |ل|سكندريهبــــسملتـــ مصط عبــــد |لغف|ر |حمد477377
وف|تـــعم|ر محمد سعيد |م محمد526955 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ف عبــــد|لع|ل ع |حمد237349 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندى |

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط محمد نعم|ن حس 59983
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل عل|ء|لدين محمد متـــو |لف 4|2664
77oo6|حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد سعيد محمود محمد

2o|5|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع مصط يوسف |بــــر|
علوم |لمنصورهيم|ن محمد محمد حس محمد|675662
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8oo487ي |حمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عمر ح|زم محمد |لع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء فيصل يوسف عبــــده||64827
م6||69| ن| ميشيل طلعتـــ سيد د|بــــ حلو|ن|م
9|o654 |تـــج|ره سوه|جمريم |يمن |نيس س
د|بــــ ع شمس|محمد مصط صل|ح |حمد |لملح| 347664
52o774تـــربــــيتـــ دمنهورأمل محمود جميل عبــــد |لمجيد |ل|مبــــ
رتـــ|من|ر رمض|ن ص|بــــر |حمد  879478 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |حمد|2255| يتـــ|بــــ محمد |بــــر| لسن ع شمس|م|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه محمد نور بــــ|ش|833986
284|o|علوم ري|ضتـــ حلو|نحس |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن ع
|5948oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرضوه سيد حسن محمود
نوعيتـــ عبــــ|سيهيتـــ عبــــد|لحكيم |حمد عبــــد|لكريم|675|34
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسهيلتـــ مدحتـــ فتـــ محمد عيد478492
6o86o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء ع عبــــد|لوه|بــــ خف|جه|
88673o تـــربــــيتـــ |سيوط |م ع زين |لع|بــــدين حسن
ند|وي3339|5 معهد ف ص |ل|سكندريهإسل|م محمد عمر 
ه صبــــ من عبــــد|لو|حد محمد محفوظ986|27 رتـــ|سم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع محمد نور |لدين |لفرم|76553

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سمر طه عبــــد |لتـــو|بــــ |لقمش|وى45682
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم عبــــد |لحميد أحمد حسن |لص|دق75|625
43954oتـــج|ره كفر |لشيخريم محمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |دريس

3|83oرتـــم|لك محمد ربــــيع عبــــد|لكريم عطيه علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهر ن| حسن شيحه25735

486o4oد|بــــ |ل|سكندريه|دير محمد خلف محمد ج|د |لكريم
ف محمد عبــــد |لصمد426877 تـــمريض |إلسكندريتـــ منه | |
9o6659  تـــج|ره سوه|جدع|ء حمدى عبــــد|لر| محمد
4|o7|o د|بــــ طنط|ه|ي| حس|م عبــــد |لسل|م ع عبــــد|
|66o76تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد دسو محمود |حمد
7o3862|ندستـــ |لزق|زيقخ|لد حمدى محمد|لسعيد عبــــد |لق
686o96علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــرن| رفعتـــ عبــــد |لمقصود |لعيسوى
كليتـــ |أللسن ج أسو|نرن| مصط عبــــد |لفتـــ|ح محمد63972|
ر |حمد ع|بــــدين265657 تـــج|ره بــــنه|محمد م|
84o8o7وس نوعيتـــ موسيقيه قن|كرستـــ ع|طف ف|رس تـــ|و
339o9oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ مجدى محمد |لبــــكرى عبــــده
766|8oطبــــ بــــورسعيدم|رى شنوده غط|س عزيز غط|س
|د|بــــ |لم |ي|سم |حمد فتـــ عبــــد|لرحيم|3|823
36||4o|تـــج|ره سوه|جحمد معوض |حمد محمد شلبــــى
تـــج|ره كفر |لشيخأسم|ء سم ح|مد عبــــد|لحميد س|لم9462|4
ندستـــ |ل|سكندريهكريم شعبــــ|ن عبــــد|له|دى عبــــد|لع| يح 444994
يم عبــــد| عبــــد|لسل|م محمد حس 479476 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــر|
علوم حلو|نم|م عبــــد|لسل|م |م|م عبــــد|لسل|م|433394
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7o5638|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|حمد محمد محمود محمد |بــــو |لوف
259|7o|نوعيتـــ |شمون|ء خ|لد عزيز عبــــد|لسل|م
رتـــد | عربــــي ن|دي |حمد9|536| علوم ري|ضتـــ |لق|
ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهمحمد يوسف محمد |حمد47864|
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد | محمد عثــــم|ن |لسيد64424|
4o425oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد م|جد |لس|عدى |لدفر|وى
بــــه858727 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ن|ديه مو جرجس و
تـــج|ره بــــنه|حسن طلعتـــ حسن عبــــد|لعزيز حسن24|356
44337o|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخصل|ح |لدين |لسيد من |حمد |بــــو

23753| رهم ي |م محمد ن ندستـــ |لق|
بــــي 35|767 يم محمد |ل يم |بــــر| د|بــــ |لعريش|حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|مؤمن |لسيد محمد |م |لدسو خليل433358
9|57oo|تـــج|ره |سيوط  نتـــص|ر ن| ه|شم عبــــد ربــــه
يم حسن |ل|ختـــي437735 زر|عه كفر |لشيخ|ء جم|ل |بــــر|
و | |كرم ف|رس حن|272783 فنون جميله فنون |لم |ف
33346oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر |لسيد عبــــد|لبــــ| |لسيد
ف ف|روق عبــــد |لرحمن عمر|48524 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم أ
6962o4تـــج|ره طنط|منيه محمد ق|سم |لعيسوى |لسبــــخ|وى
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى شعبــــ|ن |لمحمدى محمد7|3447
784o46| د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد محمد |حمد ع
8o4455صيدلتـــ |لم |ندي حس عبــــد|لمحسن محمد
د|بــــ دمنهور|حمد عطيه ص|لح عطيه |لف |3758|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جزينبــــ محمود حسن عبــــد|لرحيم 922278
4o8637| ف محمود يوسف |بــــوع ه | تـــج|ره طنط|م
24||o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد|لرحمن ع|دل محمد كم|ل
|4522o د|بــــ حلو|ن|حمد محمد رض| محمود محمد شه|بــــ
|3o||2معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسكريستـــى ممدوح حل فهيم

27o||ره|دين| عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعظيم محمود د|بــــ |لق|
8|829o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــر|م ع|طف جور يوسف
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد|لمع مس|عد سعيد|437|43
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ حبــــيبــــ |ل |نج 758227
6o475||صيدله |لمنصورهسم|ء حسن ك|مل حسن |لعبــــ|دى
5o6853يم ف محمد محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــه أ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن ط|رق محمد عبــــد |3895|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ط|رق |لسيد عبــــد|لسل|م257836
ى298|68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود محمد |حمد |لسعيد |لبــــح
ره|محمد |يه|بــــ |حمد عبــــد |4828|| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن جبــــريل ود|عتـــ | حسن ع445252
|385o3يم تـــج|ره ع شمسر| | سيد حسن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|آل|ء رشدى عبــــد|لعزيز فتـــح | ع9|69|4
علوم |لزق|زيقمروه ي| سعيد عبــــد |لمطلبــــ776428
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غ 7529|3 تـــج|ره ع شمسكريم فتـــ عبــــ|س م
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد كرم سعد خميس مرزوق528457
ره|م | |يمن ن|ن ن|روز39|64| د|بــــ |لق|
5|o763يم |لسيد ك|مل صيدله |ل|سكندريهحس سعد إبــــر|
3|9o99رتـــ|ين سعد عبــــد|لمنعم محمود قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
لسن ع شمس|عل| وجيه عيد محمد266932
6984o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطخ|لد شمس |حمد محمد
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرقيه مصط عثــــم|ن عبــــد|لنبــــى 883796
6|98o3|ر عز |لدين م |حمد م| تـــج|ره ج|معتـــ د |طد
8|268o|تـــج|ره |سيوطيه سيد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد
88572o د|بــــ |سيوط|رح|بــــ عبــــد|لمعز |حمد عبــــد|لمعز
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمهند |حمد فرج حسن خليل484472
حقوق |لمنصورهد | عل|ء |لدين |بــــو |لمح|سن بــــدوى بــــغد675894
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ك|مل محمد محمد |بــــو |سم|عيل|9|265
7o8642 يم محمد عبــــيد يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
| طلعتـــ محروس |حمد |لديبــــ498923 يل ج |لزق|زيقي كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o738o|طبــــ |سن|ن طنط|بــــه خ|لد |بــــوري| جح
6|o573تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم محمد محمد |لديبــــ

رهعبــــد |لرحمن ه| سعد ش| 5997| ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|يف س| محمد عبــــد|لنبــــى عفي 328966
7o3633|وف|تـــلسيد شبــــ|نه |لسعيد شبــــ|نه |بــــوزيد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم سعيد معوض عبــــد ربــــه48|39
زر|عه |لم |يه ربــــيع |حمد مصط |2679|8
حقوق طنط|ع ن |حمد عوض492798
رتـــ|شذى عبــــد|لخ|لق عبــــد|لرحمن در|ر93|255 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
687o84ى طبــــ حلو|نمن|ر ن| |سل|م |لع

إعل|م بــــ سويفديل سل|مه |لسيد جمعه69882
2|7o||يم ه|شم تـــج|ره ع شمسرن| مجدى |بــــر|
758o5||تـــ س|لم يم عم كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد |بــــر|
6827o4د|بــــ |لمنصوره|ل|ء ط|رق عبــــد |لغ رجبــــ |لبــــط|وى
يم |حمد عثــــم|ن847998 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمروه |بــــر|
طبــــ |سيوطنج|ه محمود حم|د حسن 885443
تـــج|ره |لمنصورهبــــسمه محمد محمد عثــــم|ن |لسم|676254
69o496|ه نعم|ن شكرى |سم|عيل طبــــ |سن|ن |لمنصورهم

معهد ف ص بــــ سويفسل|م شعبــــ|ن سعد جمعه|53267
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء عص|م |لسيد عز|زى627458
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لحميد شعبــــ|ن دردير25|436
9|o537 ر |سم|عيل محمد عبــــد|لرحيم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|
76|o7oعلوم ري|ضتـــ |سو|نمريم عم|د |لدين عيد ع |لش|ف

462o4تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لحكيم محمد
يم شح763253 علوم بــــورسعيدوق محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
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33o45قتـــص|د م حلو|ن|سل و|ئل حس |م|م حسن
د|بــــ حلو|ن|د | محمود محمد ي ق|سم45663

5|44o8|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوق حسن محمد عبــــد|لرحمن |لش
46272o د|بــــ كفر |لشيخ|عص|م |لدين عل|ء محمد عبــــد |لعزيز عبــــد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر نعيم حمدى |لسلسي9383|6
ندستـــ |ل|سكندريهمصط خ|لد سعد خ |5|5293
4o4758حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد أحمد محمد مو
63oo22|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد عبــــد | رمض|ن ع حم|ده
بــــه فه ج|بــــ |  895522 لس و د|بــــ سوه|ج|ك
68o485تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد حس |سم|عيل |حمد
|5|6o5|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد عمر عبــــد |لفتـــ|ح |لعجيل
رهم | س| رشدى رفله22685| علوم |لق|
7ooo99|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــسل|م زين زين زين زين
676o72|علوم |لمنصورهيه محمد محمد محمد ع ز|يد
3||9o9 علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمد سعيد حسن |حمد
6oo926تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند حس|ن محمود خلف
32o699رهمحمد ع محمد ع محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
43o87|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سع|د أحمد زغلول ح|فظ
9|6o57  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطنرم شعبــــ|ن محمد س|لم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد| | ثــــروتـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لح|فظ7|95|2
|6|86oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور|ن ذ خليل ذ
7568ooيم صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم |حمد محمود |بــــر|
623o|oندستـــ د |طعبــــد |لرحمن |حمد مصط |لش|ذ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد رجبــــ |لمحمدى مر|228|4
8|7|o5| د|بــــ |لم |حمد |سم|عيل |حمد ع|
|ج |لدين |حمد |لسيد236336 رهحبــــيبــــه  زر|عه |لق|

4|5|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه رجبــــ محمد |حمد
لس عبــــد|لمسيح عبــــدعزيز2994|8 تـــج|ره بــــ سويفك
6788o7تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى |لسيد |لسيد |لسيد محمد
تـــمريض بــــور سعيد نور |لهدى س| محمود ي|س محمد763342
448oo7 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــ فتـــ محمد |سم|عيل |بــــو |لخ
5o6389زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسمر |لسيد تـــ |ن عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدي|سم س| محمود محمد سليم29|763
6284o3ند|وى تـــربــــيتـــ |لزق|زيقد | محمد ع عطيه 
طبــــ بــــورسعيدشيم|ء شعبــــ|ن |بــــو مسلم عبــــد|لجو|768667
ف محمد |لسيد محمد9987|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |
حقوق |لزق|زيقوق عبــــد|لفتـــ|ح محمد رزق55|635
||5o33تـــج|ره ع شمسنينتـــ محمد عبــــد |لحميد محمد
638922| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد وليد محمد عي
6o|74|تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد عبــــد ربــــه
حقوق |لمنصورهمن|ر محمد سعد محمد |لشبــــيه5268|4
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طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء ص|دق جميل ص|دق|66|263
4|4o53ه عبــــد|لرحيم رجبــــ عبــــد|لرحيم تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن
487o36د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد |يمن ف|روق |لسيد محمود
||98o9|رهر| ه| |م غ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره طنط|محمد جل|ل محمد عبــــد |للطيف محمود994|48
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــر| | محسن عبــــد|لرحيم غريبــــ256464
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء ع سيد محمد|446||8
|26oo4 نوعيتـــ موسيقيه عبــــ|سيه |ر عص|م |لدين عبــــد |لمنعم عبــــد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه خ|لد فوزى |لجم|ل|254455
معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لحميد عبــــد|لجو|د عبــــد|لحميد عبــــد245632
لف |لتـــج|رى بــــ|لمنصوره|ط|رق محمد صبــــرى محمد |لش|ذ679929
6|2o62تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر س| |حمد |لعر|بــــى |لجمل
||587oيف محمد |لسيد ف|ضل ر  حقوق ع شمسسم|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد |سم|عيل محمد435|35
45o945| ندستـــ حلو|نحمد محمد |لسيد محمد حن

65oo6|حقوق |لفيوميه |حمد روبــــى سعد|وى
يم محمد عبــــد |لح|فظ48|233 ر |بــــر| رهعهد م| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره طنط|يوسف ه| يوسف لبــــيبــــ689|43
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن ح|مد |لسيد س|لم5|6394
حقوق بــــ سويفحسن ع|دل حسن |حمد75|7|8
422322| تـــمريض فرع مطروح س|متـــ عص|م عبــــد |لرحيم |لغني
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لعليم |حمد عبــــد |لعليم مصط 7584||
4o2497|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يتـــ مجدي محمد محمد عوض
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخس| ع|دل رمض|ن عبــــد |لسل|م محمد452898
تـــربــــيتـــ |لعريششهد محمد |حمد عبــــد|لغف|ر مصط 768322
4348o7| نوعيتـــ طنط||ء محمد محمد عبــــد | حس
2|9324| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل|م |س|مه |لسيد عبــــد|
8oo|||طبــــ |لم |س|ره تـــ|مر رمزي تـــ|مر
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن محمد محمد |لنجدى قد|ح|72|||7
2|8455| ره|يم|ن عبــــد| جيل| عبــــد| د|بــــ |لق|
64o9|oوف|تـــكريم |بــــو |لمجد محمد |لسيد محمد محرم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ه ي| شبــــل ج|بــــ ||22||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنه|د فيصل عزتـــ بــــره| ليمونه437355
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر ه| محمد عبــــد|لغ 5776|3
تـــج|ره |سيوطم | سعد رزق | ز  884749
د|بــــ دمنهور|رو|ن محمود محمد |سم|عيل |لجبــــ||876|5
7o6o84|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن صل|ح |لسعيد محمد
حقوق |سيوطي|سم محمود |بــــوبــــكر حف 883822
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرو|ن عل|ء |لدين عبــــد|لعزيز محمد ع447846
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء ط|رق سيد عبــــ|س|34425|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد |لرحمن مجدى عبــــد |لرحمن محمد26442
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ندستـــ بــــور سعيدحمد جم|ل عبــــد |لمنعم دسو |698789
25725o|ق|وى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه مجدى فتـــوح |ل
ره|سم| محمد |حمد عبــــد|لع|ل237844 د|بــــ |لق|
علوم طنط|سل|م |حمد محمد |سم|عيل|433552
علوم |لمنصورهند| |لسيد |بــــو ص|لح محمد محرم695544
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وس|م مجدى محمد عمر |لحسي 635732
523993| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيه سعيد محمد محمود |لسي

طبــــ |لفيوميتـــ جمعتـــ ح|مو عبــــد |لعليم|5|872
87826o طبــــ |سيوطحبــــيبــــه عبــــد|لر| عبــــد|لرحيم حسن
|38o62د|بــــ حلو|ن|ع |م عبــــ|س حل
82|2|o |ندستـــ |سيوطط|رق ي صديق عسقل
رتـــ|سمر عبــــد | عبــــد | عبــــده جودتـــ2847|7 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|د|بــــ طنط|من|ر محمد |م |لشن|وى4277|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأحل|م محمد عزتـــ محمد محمد482763
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |لسيد فرج ع356457
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــسمه |لدسو محمد حس عبــــد|لو||77786
69o469معهد ف ص |لمنصورهعبــــد | فوزى |حمد محمدش|دي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لوه|بــــ ع|طف عبــــد|لوه|بــــ عبــــد265575
تـــ مجدى ف|يز بــــرن|بــــ|32574| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
34592o تـــربــــيتـــ ع شمسندي محمد عبــــد|لمقصود شح|تـــ |حمد حرز

يم|59995 تـــج|ره بــــ سويف|ء ع|طف محمد |بــــر|
846o92| علوم |سو|نحمد محمد محمود مصط
طبــــ بــــنه|مريم رض| محسوبــــ |لنبــــي محمد بــــيو 329385
حقوق د |طزي|د إيه|بــــ عثــــم|ن |لمو| 8492|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد علوى عبــــد |لرحمن محمد|2874|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــعزه محمد |لعزيزى محمد حسن 29|496
ف محمود عبــــد|لمنعم359836 علوم ع شمسوق |
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد سعد محمد |لش|2477|4
3565o8|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهميمتـــ س|لم محمد س|لم جبــــل
|6227oتـــج|ره ع شمسم| |ر فوزى حن محمد
ه حسن محمود حسن697759 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم
36o696ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جم|ل محمود محمد قشيشتـــ
8o2|58صيدلتـــ |لم |محمود محمد عبــــد|لعزيز محمد

رهمرو|ن نش|تـــ حسن |حمد عز|م46965 طبــــ بــــيطرى |لق|
|42o6oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد عبــــد | |لسعيد عبــــد |لمجيد
68|o26د|بــــ |لمنصوره|محمد محمود د|ود |لدسو محمد
34o964يم ح|فظ |د|بــــ بــــنه|محمد سعيد محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسوميتـــ ع محمد محمد443|9
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــتـــ | عبــــد |لح|رس ع محروس485482

26o24ندستـــ شبــــر| بــــنه|مريم كم|ل فرح|تـــ |سحق
ف |لسيد |بــــوخليل فتـــوح|28|675 طبــــ |سن|ن |لمنصورهلسيد |
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء |يه|بــــ غني ع |||3585
|47o2ف محمد ع فرج رهمحمد | حقوق |لق|

يم|239|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــأم| أحمد شعبــــ|ن عبــــد| |بــــر|
يم محمد متـــو7798|2 رهمريم حس |بــــر| طبــــ |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر عبــــد|لرحمن |سم|عيل عبــــد|لرحمن|35626
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــغ|ده ممدوح |لفرم|وى |لسيد86|248
8|92o9معهد ف ص بــــ سويفنف ر| سعد سعد
8o687|تـــج|ره بــــ سويفنرم |لسيد رمض|ن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس |دتـــ |لسيد |حمد خميس335494
معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد  66|882
رهض ع|مر حم|ده عبــــد |لجليل2|388| طبــــ |لق|
حقوق طنط|محمد مجدى صبــــ عبــــد|لحميد غ|زى3389|6
ندستـــ |ل|سكندريهلسيد محمد غيط| ع|شور|528346
5|8|4oف |لدين يم يوسف  طبــــ |ل|سكندريهنه|ل محمد |بــــر|
422oo9|تـــج|ره |ل|سكندريهيه محمد |حمد محمد سيد
معهد ف تـــمريض |سيوط نوره ع عبــــ|س حس |89458
|3223oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رين| يون|ن لم بــــولس
32887o |حقوق بــــنه|محمد جم|ل عبــــد|لبــــ| عبــــد|لبــــ
زر|عه ع شمسعبــــد| كم|ل عبــــد|لنبــــى حسن |لفحل345323
4o34o3د|بــــ |ل|سكندريه|منه | محمد |نور |بــــو ضيف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نين|س محمود عبــــد |لح|فظ |بــــوزيد|66529|
25o484د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه | |س|مه محمد حميده
4o5847تـــربــــيتـــ |سكندريتـــإن |حمد محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |للطيف
زر|عه كفر |لشيخإيم|ن محمود عبــــ|س |لص|وي|44389
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــه وليد عي محمد3|2285

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نل |ء ذ عبــــد |لعظيم محمد89257
6254o8لسن ع شمس|مريم عثــــم|ن محمد لط عثــــم|ن
477o94كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل |حمد سعد |لدين محمد جمعه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخه|جر |لسعيد عبــــد |لرحمن عبــــد |لق|437332
9o7452  حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد| سل |حمد بــــطيخ

ف طلعتـــ سيد427|2 طبــــ ع شمسبــــسنتـــ |
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء منصور محمد عبــــد |لع|ل |لعو|498735
7o6563 طبــــ حلو|ن محمد عبــــد | مصط
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دير|ند| عبــــد|لرؤف سعد حسن833944
تـــمريض دمنهوري|سم |حمد حسن عبــــده كشك9|78|5
5o324|د|بــــ بــــ سويف|سل|م محمد معوض محمد

تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم ط|رق عبــــد|لسل|م محمد358269
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه |حمد عبــــد |للطيف عثــــم|ن|26735

حقوق |لزق|زيقحمد مصط جميل مصط |639368
68394oط|رق رمض|ن |لعو ع|مر | علوم |لمنصورهي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــإيم|ن أحمد أحمد محمود ع537284
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7o4773| معهد ف ص |لزق|زيقمنيه بــــل|ل جوده متـــو عبــــده |بــــو
يم6|9|4| يم |بــــر| ندستـــ ع شمسع |س|مه |بــــر|
8oo|43ندستـــ |لم |يوسف |م |سحق |م |لدليل
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|منيتـــ رزق عبــــد|له|دى |حمد متـــو |4|3323

ره|نوره|ن عل|ء |لدين رش|د محمد26856 د|بــــ |لق|
يم رمض|ن حسي رصد|427893 ه |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد خ|لد فوزى محمد |لشبــــ|475866
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسل|م حس |مون |لمصيل شعل|ن347768
75||8oندستـــ |لسويسعمر عم|د فتـــ محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنغم حم|دتـــ عبــــد |لق|در |لسيد منصور35|483
تـــربــــيتـــ |سو|نع |ء محمد جل|ل حبــــ 844466
2288o2يف عطيه سيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سل 
357oo5| تـــج|ره طنط|ف رض| محمود بــــيو عبــــد|
د|بــــ |ل|سكندريه|منه | محمد |م حسن طه|47875
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |حمد محمد محمد|388|8
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدريج |حمد محمد محمد ضل|م|762927
د|بــــ |لزق|زيق|دير سعيد محمد ك|مل عرف|تـــ777925
5o5457تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف محمد محمد يوسف |حمد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمن|ر مصط محمد مصط |لعن| 6|7648
طبــــ |لم |حمد بــــدري مع محمد|3842|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه مصط محمود محمد ف|يز9674|2

يم |22|36 رهمريم |سل|م عبــــد|لحكيم |بــــر| علوم |لق|
يم فرج62537 د|بــــ بــــ سويف|عمر مصط |بــــر|

52|8|oزر|عه دمنهوردين| عبــــد | محمد عبــــد |لحميد
9o9o97معهد ف تـــمريض سوه|ج  |ء حم|ده نجم |لدين خلف | ضيف
6o6355علوم |لمنصورهسيف |لدين محمد ك|مل |حمد عمر
يم ع|طف ج|د |896|44 تـــج|ره كفر |لشيخوئ|م محمد |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقريه|م محمد عبــــد |لعزيز كبــــيش783943
4o559oيف ع محمد |لسيد د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدحمد س|مر |حمد محمد |لمو |764583
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه صل|ح |لدين محمد سمك|249849

رهن|دين ط|رق عوض طه |لقصبــــى5378| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق بــــورسعيدمحمود |لسيد عبــــد |لسل|م صبــــح|76524
يم محمد عل|م4|37|6 وف|تـــمجدى حمدى |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
5o8698طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد ط|رق فكرى محمد خليل
883|oo نوعيتـــ |سيوطمريم عد فرج مو
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ محمد صل|ح |لمتـــو |لغيط| |76485
489o69د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره محمد ك|مل ر|تـــبــــ بــــخيتـــ|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد ن|فع عبــــد |لجو|د محمدع |928|75 ع.
69222o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهد | محمود محمود عبــــد |لغ |لنج
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |حمد عبــــد |لو|حد عبــــد|لجو|779392 ع.
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49294oى نقول| يوسف لس ن| بــــ حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــك
5|o336كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمصط محمد عبــــد|لمنصف دويس
8o7o|5د|بــــ |لم |د| | بــــ|دي مهدي عبــــد|لنبــــي|
5|2||o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمود عبــــد|لرحمن حج
845o49|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد مصط سيد |حمد
354o22|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيتـــ مصط رمض|ن محمد ضيف
355o46بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندى حمدي عبــــد|لعزيز درويش
ندستـــ ع شمسيوسف ح|زم ن| حس 8|383|
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | |لسيد محمد محمد متـــو عط356572
|36o72ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دى حس عبــــد |لمنعم محمد
حقوق طنط|صل|ح |لدين عبــــد |لن| |سم|عيل 3723|4
زر|عه كفر |لشيخنجل|ء ع عبــــد|لعزيز عفي 2|||44
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمحمد ط|رق محمد تـــم|م 6|7||9
686o45طبــــ |لمنصورهم|جده رمض|ن حميده محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه رجبــــ محمد عبــــد|لموجود||28625
775o55 نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ط|رق صل|ح عبــــد |لحميد ع
5o68o8نوعيتـــ |ل|سكندريهشمس ي| محمد بــــدر غريبــــ
د|بــــ حلو|ن|س|ره ص|لح عط| محمد87|272
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء |م |حمد عبــــ|س|6789|6
تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م ع|طف ربــــيع |حمد354594
|د|بــــ بــــنه|س|رتـــ رمض|ن صل|ح مصط 58|336
|4|9o2رهشه|بــــ |س|مه عبــــ|س محمد ندستـــ |لق|
ى فوزى حسن486959 م ي تـــج|ره |ل|سكندريهأد
3|o98oتـــج|ره ع شمسمونيك| |دو|ر |جويد |يوبــــ
د|بــــ ع شمس|م | |لسيد |حمد سيد363658
|د|بــــ بــــنه|وق رض| محمود لط مهدى356556
حقوق |سيوطع |حمد ع محمد 892973
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرؤى حس |م حمدي محمد فه|86|2|
حقوق حلو|نمحمد ع|دل عبــــد |لعظيم محمد |لش68885|
357o42| صيدله |لزق|زيقحمد عيد عبــــد|لمحسن ع
يم |لصبــــ5349|5 زر|عه دمنهوربــــسمتـــ شعبــــ|ن خميس |بــــر|
ندستـــ بــــنه|حس|م صبــــ عبــــد |لعزيز |بــــو ر| 529489 كليتـــ 
5o9969علوم حلو|نمصط نبــــيل |حمد ع |لشخيبــــى
4o5935ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء محمد عبــــد |لسميع |لسيد طنط
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نصف| عبــــد|لنبــــى حل عبــــد | بــــط|5882|2
يم محمد273|64 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رغده محمد |بــــر|
طبــــ بــــنه|ل|ء فتـــ عبــــد |للطيف فتـــ عم|ره427869
|595o8يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسندس محمد |حمد |بــــر|

يبــــ ك|مل57|9| ندستـــ |سيوطيوسف من و
تـــج|ره |لمنصورهعزه |لسعيد محمد |لسعيد75|699

تـــربــــيتـــ بــــ سويف |م عبــــد |لجو|د عبــــد |للطيف ص|4|597
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2379o8| ه ممدوح محمد ي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
د|بــــ ع شمس|ي|ر| محمد حسن |لطحل|وى426||3
7o9525تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحس|م |حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م عبــــد |لستـــ|ر فتـــ عبــــد |لستـــ|ر637674
26o|64| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن ح|مد محمد عبــــد |لحميد سيد
|3|23o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مه|بــــ ف|روق عبــــد |لع
4357o2تـــج|ره دمنهورعبــــد | رمض|ن بــــ |لدين سل|متـــ
|3435oتـــج|ره ع شمسم|ريه|م نبــــيل عط| ج|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع حج|ج ع محمود836367
معهد ف ص بــــنه|حمد محمود عبــــد|للطيف |لديبــــ|255835
5246o8ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ن| عبــــد |لعزيز |حمد
2|729oرهشيم|ء س|لم حسن س|لم تـــج|ره |لق|
783|o7يم علوم |لزق|زيقشيم|ء |لسيد حسن |حمد |بــــر|
84oo89|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين نبــــيل كتـــ|نه عبــــد|لسيد
حقوق |لزق|زيقحمد ط|رق عبــــ|س |حمد عبــــد |لبــــ|ري||7579
يم محمد8|3382 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لوكيل |بــــر|
4|35o2|تـــج|ره طنط||ء |حمد محمد |بــــوخشبــــه
ر جم|ل محمد |لعو محمد حسن694243 تـــج|ره |لمنصورهبــــ|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمس |حمد عبــــد|لص|دق |لصعيدى252784
887o76 حقوق |سيوطمه| حس قوشتـــى ج|د
253o94|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوملي حمد|ن مسعد عبــــد
636o65ش|م |لدين محمد ع كسبــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد محمود |لسيد بــــدر523545
68o4|3ثــــ|ر د |ط|محمود عبــــد |لستـــ|ر محمود عبــــد | محمود
8|o24|يم يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود |بــــر|
436oo|ف ي محمد رهيم|ن | طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدى |حمد |حمد |بــــو |لفرح7999|6
وف|تـــحمد محمود مو س|لم|9||758 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورجه|د خ|لد محمد ع|شور |لحنطور7569|5
32723oزر|عه ع شمسول|ء |س|متـــ |لسيد فه

3o67|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | ر|فتـــ |سم|عيل عبــــ|س
39o24كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| ن |م|م |لشح|تـــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسل|م |لسيد فه عج ||75639
علوم ري|ضتـــ دمنهورف|رس محمد ه| محمد صل|ح |لدين 528894
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقلسيد عزتـــ |لسيد محمود|776854
5o4389طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنه|ل مصط أحمد محمد عبــــد |لع|ل
32o9|3طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنبــــيل |حمد محمد عبــــد|لمجيد
6|o337ق د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء عبــــد |له|دى عبــــد |لعزيز |ل
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م عوض |لمحمدى |حمد285|45

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|ر| خ|لد محمد ح|فظ929|6
تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل ع زي|ن 883494
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يم ع حج|زى|328849 يم محمد |بــــر| حقوق بــــنه|بــــر|
|د|بــــ بــــنه|حمد عبــــد|لن| محمود |حمد|356225
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخمحمد ع يوسف |لص|وى دي|بــــ6574|4
6934o3ويدى معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى جم|ل |لدين حس 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد رمض|ن عمر |حمد868234
26987oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود ع عمر |لجز|ر
339|oo|تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |م صبــــ خليل حج|زى
82o544|علوم |لم ||ء فرغ محمد بــــرك|تـــ
يم محمود834756 د|بــــ |سو|ن|عمر رمض|ن |بــــر|
78o2|7تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد سعيد |لسيد حس ع|مر

226o2|رهحمد حمدي عبــــد | محمود حقوق |لق|
نوعيتـــ |لم |محمد درويش مصط عبــــد|7274|8
يم س|لم حسن344897 ره|ه|جر ي| |بــــر| عل|م |لق|
ر محمد محمد زي|ن265769 رتـــ|محمد م| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

رهسيف | محمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |34829 تـــج|ره |لق|
268o6بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نفيبــــى شكرى شح|تـــه جرجس

5246o4ف ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ط|رق محمود سل|متـــ حسن م
يم|633774 ف |لسيد ع |بــــر| نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقيم|ن |
785o32|نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره عبــــد |لمنعم محمد عبــــد|لسل

|65o3يم خليل يف بــــيو |بــــر| رهرو|ن  تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيه |حمد عويس عبــــد |لفتـــ|ح|7|536|
35275o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد حسن عبــــد|لغ حسن

رهسل رض| جم|ل عي33496 تـــج|ره |لق|
677|9oد|بــــ |لمنصوره|خ|لد |سم|عيل فكرى حسن سيد |حمد
حقوق ع شمسل|ء رأفتـــ بــــهجتـــ رفله|5866||

5o77|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسيد مـحـمـد سـيـد رشـو|ن
ره|س|ره ن محمد محمد |حمد254|63 ثــــ|ر |لق|
ري9668|6 |ء ح|مد ح|مد |لمتـــو |لجو لسن ع شمس/ري|ضتـــ|إ
رهيوسف سعيد يس قوص242682 صيدله |لق|
5o9734 زر|عه دمنهورحمد |لسيد محمد عبــــد |لغف|ر |لسعد
د|بــــ ع شمس|حوريه محمد ن|در عبــــد |لحميد |لحديدى32332|
د624693 يم مج| ه |بــــر| ه مي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد مي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفرح |حمد ص|لح سيد عفي 64866|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م|رتـــ | صفوتـــ ك|مل نقول|36|332
868o26يم زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ محمد حسن |بــــر|
4o9755تـــربــــيتـــ طنط|يه عبــــد|لرؤف |حمد |حمد |لنحر|وى

ر يوسف محمد|||842 تـــج|ره بــــ سويفحمد ش|
تـــمريض بــــور سعيد سمر محمد ذ محمد |حمد763759
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور مجدى حسن عطيتـــ خلف|49|52
ريدى حس 323963 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــه | مصط 
ره|ي|سم جم|ل عبــــد|ل عبــــده235996 د|بــــ |لق|
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34o668تـــج|ره بــــنه|ه|لتـــ |لسيد عبــــد|لعزيز |لسيد محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند| محمود محمد محمود|25496
6943o7|تـــج|ره طنط|مريم محمد محمد عبــــد | و
ره|ن محمد سعد |حمد|28||5| عل|م |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن رأفتـــ |م حسن 2|7592
2|97o3لسن ع شمس|نور| ه| ه|شم ع |لش|ذ
8o2347|حتـــ وفن|دق |لم |حمد محمد ص|بــــر عبــــد|لع|ل| 
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد|لسميع لو|تـــى253276
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |حمد محمد |حمد ع476978
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد رض| م عبــــده حسن |لجندى529292
د عبــــد|لغ 326297 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر|ند| جم|ل ش|مخ مج|
حقوق حلو|نحس |حمد عبــــد|لغ فرج|88|28
7527ooتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن محمد سليم|ن محمد
علوم ري|ضتـــ ع شمسش|دى محمد محمود عبــــد |لرحمن54476|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|رى ع|دل خليل حبــــيبــــ3522|4

|لسن |لم |عبــــد | محمد |حمد عبــــد |لمطلبــــ63938
7|7|o||يم |حمد سل|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد و|ئل |بــــر|
75935oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه محمد |لسيد محمد
3|2o66ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|س|رتـــ حس|م |لسيد جم|ل |لدين
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود رفيق محمد محمد جويد459999
348o27تـــج|ره ع شمسمحمد مختـــ|ر عبــــد|لحميد صو|بــــي
84o|27 |تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ل |حمد عبــــ|س رف
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه عبــــد |لرحيم محمود |لسيد|777353
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد سليم|ن عبــــد|لخ|لق سليم|ن438483
4o88o5|يم |بــــو تـــج|ره طنط|ندى سعيد عبــــد |لنبــــى |بــــر|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعبــــد |لرحمن سم محمد شتـــيله8378|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعن|ن محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لفتـــ|6|2484
9o3493|صيدلتـــ سوه|ج كرم فؤ|د رزيق بــــخيتـــ
63272oتـــج|ره |لزق|زيقوق محمد ع |لسيد عليوه
ف عبــــد |لرحيم ع |754472 حقوق |لمنصورهل|ء |
رهس|رتـــ ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرؤف2|336| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
22o238تـــج|ره ع شمسعبــــد|لعليم محمد ع|دل |حمد رش|د غز
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صفوتـــ فتـــ حسن  9865|9
46542oرتـــ/ري|ضتـــ|محمد أنور أحمد |بــــوحليمه قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7596o9|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمنيه محمود سعد ع|شور
نوعيتـــ |شمونند| محمود عبــــد|لعزيز محمد|26623
تـــج|ره سوه|جديل محمد عبــــد |لعزيز |حمد ف|روق24243|
9oo|87 صيدلتـــ |سيوطزي|د حم|ده |بــــو|لفضل بــــخيتـــ
معهد ف ص سوه|ج حمد خ|لد |حمد |لسيد|924623
439o8|يم |حمد صحص زر|عه كفر |لشيخعبــــد| محمد |بــــر|
ي عثــــم|ن|83967 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود مجدي |ل|بــــوص
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رهحمد رجبــــ ع عبــــد|لحميد|233849 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
43o66|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|طمه عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد ف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه عبــــد|لرؤف محمد حسن|863874
2843o4 ره|ن|ء خ|لد سيد حس د|بــــ |لق|
8o|689فنون جميله عم|ره |لم |صموئيل غ| غط|س شنوده
يم ع 845488 معهد ف ص |سو|ننوره مصط |بــــر|
علوم |سيوطمحمد مه عمر |حمد|85396
يم رزق |لسيد صقر|68378 معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمرو |بــــر|
49o393حقوق طنط|من|ر ع حسن خميس
وف|تـــمحمد ع عبــــد | |لحسن 25529| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد مر عبــــ|س83457
ين| جورج وديع يون|ن24467| تـــج|ره سوه|جف
77239oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــس|م رمض|ن شح|تـــه بــــيو
68927o معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد | عوض عبــــد |للطيف حسن عبــــد
||638oرهع صل|ح ع محمد حقوق |لق|
ه مصط عبــــد|لحليم درويش242268 ره|ن د|بــــ |لق|

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممصط خميس حس عبــــد |لونيس26528
تـــج|ره |سيوطحمد فوزى |لسيد عج |2|46|4
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء رمض|ن عبــــد |لع|ل عيد782235
62o||6|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد محمد محمد بــــ|ش
تـــمريض بــــنه| |ده |يمن بــــيو مصيل267269
د|بــــ |لمنصوره|لينه رزق محمد جمعه رويس693474
5o6469|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء حسن |م محمد |لجندى
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ء عل|ء|لدين |حمد |لسنديو |269235
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نح|زم ي| |حمد محمد59287|
2726o2كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نم|ريو ع|دل مسد|رى بــــطرس
يم |643943 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنور| |لسيد عبــــد |لسل|م |بــــر|
تـــج|ره ع شمسجه|د حس ص|لح محمود |حمد58874|
43|55oورى |د|بــــ طنط|عمر ح|تـــم عبــــ|دتـــ |لسيد |لج
762o68|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سم|ء وليد |لسيد عبــــد |لرحمن
7|276oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهتـــسنيم حس حس حس منيعم
625647| ه محمد محمد ع د|بــــ |لزق|زيق|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديص|بــــرين سيد محمد |لصغ مصط 832993
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممصط محمد فؤ|د مصط حم|م255598
4o5488حقوق |ل|سكندريهذكرى مدحتـــ |لسيد |بــــو ضيف عم|ر
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه محمد ع |حمد|924862
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسه|م مسعد رجبــــ عبــــد |للطيف683884
6797o|ه عبــــد |لحميد يوسف يوسف سليم علوم |لمنصورهم
24532oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|سم رجبــــ يوسف منصور
صيدله حلو|نعبــــد | مجدى عبــــ|س رضو|ن773846

7339oندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن سعد محمد محمد
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78oo39تـــج|ره |لزق|زيقعمر |سم|عيل عبــــد |لبــــ| ج|د
9o3942 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــندى ع|طف عبــــد|لعزيز جل|ل
علوم بــــنه|حمد ي| |حمد بــــدير|265622

ندستـــ |لفيوممصط صل|ح |لدين محمد |م|م67577
438o92يم |تـــهم |حمد فوده تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحسن|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم و|ئل |لسيد محمد ف|ضل7|6758
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمل حسن عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم|223557
4474o5ر |لنيل ندستـــ |ل|سكندريهرحمتـــ محمد |مبــــ|بــــى محمد ط|
6o6675م عبــــد |لن| محمد سعيد |لزرق لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|أد
475|o2د|بــــ |ل|سكندريه|سهيله مصط جم|ل عبــــد |لرحيم عتـــلم
4927o3ف |حمد حم|د حج|زى د|بــــ دمنهور|يوسف |
طبــــ ع شمسمنتـــ | محمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لتـــو25297|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعص|م |م محمد |له|9823|6
3442o4|يف سيد يس نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد 
وف|تـــحمد ج|بــــر عبــــد| عبــــد| شهده|4567|3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطرحمتـــ ع|دل محمد محمد792|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم ع بــــدوى محمد عبــــد |لرحمن62888|
44oo4oد|بــــ كفر |لشيخ|س|رتـــ محسن عبــــد |لعزيز محمد |لسمنودى

5o724طبــــ بــــ سويفيوسف محمد جبــــ| حميده
 |حتـــ وفن|دق |لم |نرم عط| محمد حس|ن |2|885
8o|3o6 علوم ري|ضتـــ |لم |من|ر ن| ص|بــــر تـــو

6o||7د تـــج|ره بــــ سويفنسمه ربــــيع عبــــد|لسل|م مج|
د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ج|د58|679
يم236942 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مسه س|مح |سم|عيل |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيه|بــــ |لسيد |لسيد |لطمي رجبــــ|||6775
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمنتـــ | صل|ح سيد حسن 65337|
8o|593نوعيتـــ |لم |ه|جر فضل ع عبــــد|لمجيد
5o547o|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد عبــــد |لمقصود محمد

تـــج|ره بــــ سويفع حس ه|شم مفتـــ|ح69582
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود جم|ل |لسيد عبــــد |لوه|بــــ مج55|||7
م|م|767227 ندستـــ بــــور سعيدحمد رش|د حس غ|زى 
64o63oتـــج|ره |لزق|زيقحمد حسن محمود محمد عبــــد |لسل|م
7o366oمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد صبــــيح |لسيد صبــــيح عبــــد |لعظيم
6o6289صيدله طنط|مصط محمد محمد عبــــد |لعليم بــــدر
823o29| خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمنيه عيد فتـــ |بــــو|لحس
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لمنعم طلعتـــ |لسعيد حسن679563
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |لسيد بــــدوى محمد5|4533
ح|ن5234|6 ندستـــ بــــور سعيدم|زن |يه|بــــ محمد سم 
تـــمريض |لمنصورتـــ لسيد |لعربــــى |لسيد شبــــ|ره|6478|6
علوم |لمنصورهخ|لد |يه|بــــ حمدى محمد |لحديدى693486

ره|نوره|ن ن| قر حميده محمد6726| د|بــــ |لق|
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تـــ ه| |حمد حسن|668|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
8o3432 ف سيد |لبــــدوي تـــو رهخ|لد | طبــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد سل|مه عبــــد|لو|رثــــ محمد عبــــد 3268|5
8o2458| |لس جورج وليم حن ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
62o876||تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عيد عط|| محمد عط
4o483oتـــج|ره |ل|سكندريهحمد ن| محمود عبــــد |للطيف محمد
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشن|ء ن |لمحمدى معروف مسعود6282|4
7o|948 تـــمريض |لزق|زيق سم|عيل محمد |سم|عيل محمد مصط
ر |حمد65233| زر|عه ع شمستـــسنيم خ|لد م|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح شعبــــ|9667|4
|49o69 صيدله حلو|ننهله عل|ء |لدين محمد ن| محروس مصط
769|5o| يم عوض طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد | محمد |بــــر|
53oo96 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورآيتـــ محمود عبــــد |له|دى  عبــــد|لحميد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم س| عزيز بــــ|ش|423576
9|o33| علوم حلو|نمحبــــ رشدى خ عوض
علوم |ل|سكندريهمنه | وليد عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن نص 522856
25o895|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد جم|ل |لسيد |حمد |لبــــص|ل
8o29|9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نرم محمد عبــــد|لجو|د حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود بــــس|م محمود محمد |لجندى7625|2
صيدله طنط|سل|م عل|ء|لدين عبــــد|لمنصف عبــــد|44|26
تـــج|ره ج|معتـــ د |طآيتـــ محمد |حمد |بــــو نو|رج8785|6
4|oo96 تـــج|ره طنط|محمد سعيد ع |لبــــ
رهحمد سعيد عيد عبــــد|لعزيز|2775|2 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره بــــنه|محمود محمد |سم|عيل رجبــــ723|7
د|بــــ ع شمس|سل ع|دل ف|روق عبــــدربــــه3325|3
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد نبــــيل حسن محمود44496|
69o|oo علوم |لمنصورهدير سعد رزق |لسيد |لدسو

نوعيتـــ |لفيومس|ره سعد حس|ن سعد69495
حقوق بــــورسعيدحسن محمد حسن محمد ه|شم ع |76283
4954o|| حقوق طنط|محمد عبــــد|لستـــ|ر عوض عبــــد|لقوى
لسن ع شمس|م|رين| ج|رد عبــــد|لمل|ك حبــــيش9762|3
|599o8ندستـــ ع شمسيمنه خ|لد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعتـــم|د |سل|م حس حس |لدبــــي648|34
رهحمد سم كم|ل جنيدى|244738 معهد ف تـــمريض |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|بــــه محمد محمد عبــــد |لموجود534|76

رهحمد محمود محمد حسن|73|46 حقوق |لق|
تـــج|ره |سيوطنبــــيله س| عزتـــ معزوز823646
694o9oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد س| |حمد |حمد نوفل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريم شحتـــه جل|ل حس|ن 632844
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حمد |س|مه محمد |لسيد|لبــــ|جوري|756885
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد صبــــ محمود حسن |لزعبــــي|34797
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ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ن| |لسيد |حمد محمد446452
|55o99ن| روم| |م يوسف حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
تـــج|ره طنط|محمد عل|ء فتـــ فتـــح | |ل |ر774||5
يم محمد عبــــد |لغف|ر |763947 نوعيتـــ بــــور سعيدبــــسمتـــ |بــــر|
5|4o59تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء عبــــد محمود |لسيد حبــــيبــــتـــ
نوعيتـــ بــــور سعيد|ء خ|لد محمد بــــكرى عبــــد|لع|ل|763659
6o3|54 د|بــــ |لمنصوره|دع|ء سميح |لسيد |لف
وف|تـــحمد |لسيد محمد ع صقر|39|4|6 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق حلو|نلؤى محمد |لشن|وى عبــــد |لحميد49283|
رهمحمد رأفتـــ محمد |بــــو|لعن |24|23 تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطع محمود س| ري|ض  876353
د|بــــ |سيوط|عص|م سعد خلف عبــــد |لغ 879534
682oo|تـــربــــيتـــ |لمنصوره محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لوه|بــــ
2665o7|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــله|م صبــــ |لسيد مصط |لنو
7654|oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد | |لمسل
9oo27o طبــــ سوه|ججورج ر شدى يوسف عبــــد|لمسيح
7o2423تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمريم محمد عبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم
6oo|73قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مروه ي| فتـــ محمد عبــــد |لح|فظ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديزينبــــ محمود |حمد محمد833332

35o|3|ى ش|م ح|مد ي يم  ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــر| ل|
تـــج|ره ع شمسمنه | جم|ل زكري| |لحريرى3523|2
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح يوسف636693
رهر| | مو عبــــد |لحكيم غ|نم35534| تـــج|ره |لق|
776o82نوعيتـــ |لزق|زيقفرحه وحيد شو س|لم
783o8o|د|بــــ |لزق|زيق|عزه ه| |لسيد محمد و
|5566oيم يم |بــــر| تـــج|ره ع شمسمريم عل|ء |لدين |بــــر|
حقوق حلو|نرحمه وليد عبــــد |لمعتـــمد عبــــد|لع|ل232952
696o43| يم ع محمد عبــــد |لمطلبــــ |بــــو زر|عه |لمنصورهبــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد حسن عبــــد |لسميع أحمد|775258
4|944oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ عبــــد |لكريم محمد محمد |لبــــق
7o|9o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد صفوتـــ عبــــد |لحميد |لعز|زى
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء حمدى عبــــد |لحميد محمد|27944|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد| محمد عبــــد| |حمد 445642

|6o58تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر محمد حسن محمود
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى مدحتـــ محمد كم|ل رمض|ن حسن 7865|4
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهغ|ده |لسيد عوض حس 758296
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ن|ردين سم لم رزق68555|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم طه سعيد ه|شم حس 32|28
علوم كفر |لشيخشيم|ء وليد شو محمد شيحه952|44
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطزينبــــ بــــخيتـــ |حمد محمود 888949
بــــي |بــــوج|زيه692753 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــسمر ح|مد |ل
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4o5o85د|بــــ كفر |لشيخ|عمرو يوسف عبــــد|لسل|م ك|مل
6863|oيم عبــــد |لعزيز محمد ع معهد ف ص |لمنصورهسل|م |بــــر|
639|o6زر|عه |لزق|زيقحسن محمد محمد محمد ج|د
489o64كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدس|رتـــ سم ع درويش حج|ج
7o|5|4 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــتـــس|م |حمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد
لس جم|ل نص|ر منصور|5|829 فنون جميله فنون |ل|قك
د حج|زي9882|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورعل| ك|مل عبــــد | مج|
482|o8يم أحمد د|بــــ كفر |لشيخ|مؤمن |لسيد إبــــر|
علوم |سو|نشيم|ء عبــــد|لرحيم يوسف عبــــد|لرحيم867332
نوعيتـــ بــــنه|يتـــ صبــــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعظيم عبــــد339388
طبــــ بــــيطرى |سيوطمروه عنتـــر |بــــو|لمك|رم طلبــــه  5726|9
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد عبــــد|لرحيم |حمد فوزى57|268
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن م|جد حسن محمد|62||4|
6o|o8يم تـــج|ره بــــ سويف عبــــد |لوه|بــــ عويس |بــــر|
229|oد|بــــ حلو|ن|يوسف ح|زم عبــــد |لبــــ|سط عو|د

طبــــ |لمنصورهف|رس |حمد محمد |حمد س|لم368|68
يم سيد453343 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد مصط سيد |بــــر|
52o623زر|عه دمنهورخلود عبــــد |لمنعم محمد محمد مبــــروك
8829o4يم ز علوم |سيوطم|رتـــ | نبــــيل |بــــر|
|275|oرهمريم عزتـــ عبــــد |لمنعم محمد خليل حقوق |لق|
ره|دع|ء مجدى محمد سعيد97|322 د|بــــ |لق|

83o45|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد رجبــــ محمد عبــــد |لجو|د
طبــــ |لفيومشهد حسن |حمد عبــــد |لفضيل72336

 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لعزيز سعيد عبــــد |لعزيز مهدى776694
27o47oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فتـــوح |لسيد محمد فرج
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعزيزتـــ ط|رق محمد عبــــد |للطيف489334
264o73يم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو |لزين د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|يدى |بــــر|
6o5||3| لسن ع شمس|قتـــ عمرو يوسف فوزى |لعري
27o92د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء عبــــد |لر|زق محمد سلط|ن

تـــربــــيتـــ سوه|جمرفتـــ عبــــد|لحميد محمد |سم|عيل 897595
تـــج|ره |سيوطمحمود مجدى ك|مل سعد  884463
52o587|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم| أس|مه أنور عبــــد |لرحيم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رن| سم |بــــو |لعل| عبــــد |لغفور42696|
75o995كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــنرف|ن| نوح مختـــ|ر محمد
4o5o8|حقوق طنط|ر| جم|ل عقل محمد عطيه

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعل|ء محمد عبــــد|لرحيم محمد77468
ندستـــ ع شمسر| | ط|رق زكري| محمد24623|
يم |سليم|ن عطيتـــ||75842 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|يه |بــــر|
4832|oحقوق |ل|سكندريهد| | ط|رق عبــــد |لبــــ|سط حميده
4787o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد عبــــد |لغ ربــــيع عبــــد |لغ |حمد
|626o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن| شكرى جم|ل محمد
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وز |حمد بــــه|ء |لدين مشحوتـــ |حمد6|34|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطف
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسآيتـــ محمد فرج عبــــد |لونيس634|52
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــف|طمه خ|لد محمد محمدين قن|وى447795
5|94o4صيدله |ل|سكندريهسن|ء عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح محمد صبــــ
52o858معهد ف ص |ل|سكندريهغ|دتـــ طلعتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عطيه
ندستـــ |ل|سكندريهم|ريتـــ مجدى ج|د سل|مه قدوس475438
34o224د|بــــ طنط|ن|ريم|ن محمد حس |لسيد محمد|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره جم|ل |حمد دي|بــــ249576
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوروس|م ع |حمد مسعود حر|ز495946
تـــ محمد فكري محمد|435826 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
يم|||7674 تـــربــــيتـــ |لعريشيه مصط عيد |بــــر|
فنون جميله فنون |لم |كرم لطيف شح|تـــه خليل|897|82
628o93د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء سل|مه حس سليم|ن
526o84|ندستـــ |ل|سكندريهعمرو عبــــد |لرسول عبــــد |لرسول |بــــر
تـــج|ره |ل|سكندريهم| مجدى عبــــد | حسن عوض479984
266|o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد ط|رق عيد س|لم
تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره ع|دل |م محمد يونس4|2432
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن عبــــد|لن| |حمد عبــــد|353445
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيوستـــ | عص|م جرجس شنودتـــ323247
6oo646تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن مجدى عبــــد | ذو |لفق

576o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|ره عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لسل
تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد|لسميع |لسيد عبــــد| عبــــد333766
64o829|يم عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه |لسيد محمد |لمهدى778367
5|59o4 زر|عه |ل|سكندريهي|سم ص|بــــر محمد |لسيد |لش|ف
7oo723رهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد محمد |لغربــــ عل|ج طبــــي |لق|
نوعيتـــ فنيه قن|نعمه عبــــد|لبــــ|سط قط سعد ||83723
68|o45 |د|بــــ د |ط|محمود جم|ل محمد |حمد ش

2o542|ر عبــــد |لفتـــ رهسل|م محمد عبــــد |لظ| تـــج|ره |لق|
يم محمد ر|شد شعوط|9|462 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآل|ء |بــــر|
36|o78|تـــج|ره بــــنه|ين|س جم|ل |لسيد س|لم سيف
6o5o27طبــــ |لمنصورهنغم ي| عبــــد |لغ بــــدوى محمد
ندستـــ |ل|سكندريهسيف |حمد عبــــد |لجليل عبــــد |لحميد528773
رهنوره|ن |يمن جل|ل |لدين محمد عفي 8|2222 تـــج|ره |لق|
6324ooف ز منصور ن| | تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرن| |يمن محمد من محمد |لسطو48467|
يم مصط سليم628228 يم كم|ل |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقبــــر|
ر247355 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد خ|لد محمد عمر جو
ش|م سعيد طلبــــه بــــسيو |629385 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|يم|ن 
و|رى479942 ندستـــ |ل|سكندريهسلون|ز جمعه سعد 
48|55oتـــج|ره |ل|سكندريهم|ريو صفوتـــ ف|روق ص|لح
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84oo9|د|بــــ |سو|ن|بــــ|سنتـــ ن حس محمود
ره|رحمتـــ خ|لد محمد |لسيد ج|د344997 عل|م |لق|
4o8558تـــج|ره طنط|ل|ء خ|لد أحمد |بــــو|لعزم |لبــــطر|وى
د|بــــ ع شمس|ف|طيم| خ|لد رمض|ن |لحسي 7444|2
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز|9|38|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسي|ر| |حمد محمد |حمد23339|
676||oزر|عه |لمنصورهش|ديه ع|طف فرج حمودتـــ
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد عثــــم|ن محمد عبــــد |لسل|م محمد عو633978
ه مدحتـــ |بــــو ع|مر عطوه ع|مر6|6897 علوم |لمنصورهن
4229o7تـــج|ره |ل|سكندريهم|ري|م نعيم ثــــ|بــــتـــ جرجس
273o26تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دييوستـــ | جبــــره ف|خوري |لعبــــد
9o97o2 بــــه د|بــــ سوه|ج|م | فخرى مكرم و
ف محمد |لمر |لطو |677927 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل|م |
867o22كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــ|سل |س|مه محمود محمد
629o47د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ محمد فتـــ عبــــده
897o48 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | رؤف ص|بــــر شنوده
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رحمه ع عبــــد | محمود783592
رتـــ محمد خ|لد يسن حمزه242652 تـــمريض |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء سعد عبــــد |لمنعم سعد |لعزبــــ436899
478oo|| تـــج|ره |ل|سكندريهعمر و|ئل رمض|ن عبــــد |لحميد عبــــد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ثــــروتـــ صل|ح |لدين |سم|عيل442|77
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لجليل ص|وي8325|8
طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــتـــ مجدى صل|ح ع شعيبــــ|34897
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ ص|بــــر حسن محمد329288
4279o6|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن |حمد محمد عبــــد | |لمهدى
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلي محرز عبــــد |لع|ل عبــــد |لحميد|بــــوسنه3||783
6o4|83|ش|م |حمد حس |بــــو|لعزم ندستـــ |لمنصورهحمد 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|دل محمود ع|دل |لعبــــد833|42
ر |لسيد|لدسو شتـــ|623728 تـــج|ره بــــور سعيدمه| م|
4o8747تـــربــــيتـــ طنط|نور| رأفتـــ محمد محمود متـــو
244o32|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنطون ممدوح نسيم عبــــد|لمل|ك
حقوق |لمنصورهسل|م محمد عبــــد |لبــــ| محمد |لشه684753
3493ooعلوم ع شمسسمر |مبــــ|بــــى عر| يوسف

يم عم|د سعيد عبــــد |لحميد|39387 علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــر|
49o79||د|بــــ |ل|سكندريه|شهد مرزوق عبــــد ربــــه |بــــو |لعل
|22o6oفنون جميله عم|ره ج حلو|ني|سم صبــــرى رجبــــ ع |بــــو |لغيط
4773|oعلوم |ل|سكندريهيوسف ع|دل محمود محمد محمود
حقوق حلو|نرو|ن ص|لح عبــــد|لع| ع 325638
266o3o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن رجبــــ رمض|ن عبــــد
69o946|ندستـــ |سيوطس|مه زين |سم|عيل يوسف
753|2o| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد خ|لد |حمد ع

Page 836 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لرحمن سيد حسن حسن 222874
|لسن |لم ||ء عبــــد |لرحمن عبــــد|لمنعم |حمد محمد489826
9o|69||ر |حمد رضو|ن حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  حمد م|
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ندي عل|ء عبــــد|لق|در ع 853624
حقوق |لزق|زيقرن| مصط محمد مصط نوح779748
75o983يم مصط حسن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل |بــــر|
6o782oد|بــــ |لمنصوره|ند عبــــد|لمعبــــود عبــــد |لعزيز م|جد
27o898|رهي|سم ي| |لسيد |حمد محمدج صيدله |لق|
تـــج|ره بــــ سويفورده رفيع |حمد ح|فظ859899
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد |يمن محمد |لخو |493386
78286oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ محمد س|لم

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد محمد |حمد محمد||5353
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد جم|ل |حمد محمود|3678|2
62|25o|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمنيتـــ جودتـــ بــــدر|ن محمد جوده
معهد ف تـــمريض بــــنه| ض |سم|عيل |لدسو |لنوي264894
238o46|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمينه محمد عبــــده محمد خل|ف
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن عمر عبــــد|لفتـــ|ح محمد823453

حقوق حلو|نمن|ر يوسف بــــيو عبــــد|لحفيظ عس|37276
334o45تـــربــــيتـــ ع شمسيثــــم رجبــــ عبــــد|لحميد سل|مه
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد |يمن عبــــد|لحكيم ع جعفر959|25
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرضوى |حمد محمد بــــدير مدكور7887|6

3747oرهيوسف ط|رق عبــــد |لوه|بــــ |لسيد تـــج|ره |لق|
ن| محسن محمد عبــــده عطيه شلبــــى48|625 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م
2|58ooعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن وجيه محسن |لسيد |بــــوزيد
حقوق |سو|نمصط مجدي عبــــد| محمد56|829
معهد ف ص بــــ سويفحمد خلف زين |لع|بــــدين محمد|3844|8
يم بــــديع عوض محمد سليم|ن|764322 تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
تـــج|ره |سيوطحس|م حس صحص|ح صديق  879785

57o85تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمه| ربــــيع عبــــد |لرحمن محمد
يم محمد سيد|855|86 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء |بــــر|
ف |لدين9655|3 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|جيه|ن بــــه|ء |لدين |حمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدخ|لد |كرم |سم|عيل |لنج|ر6354|6
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نروس|ن| بــــش|ره د|ود بــــش|ره||8485
طبــــ ع شمسيه مجدى ع |لسيد حل|وه|627287
347o36حقوق |لمنصورهيوسف حمزه عبــــد|لفتـــ|ح محمد
9o3337|تـــج|ره سوه|ج يه|بــــ محمد خلف محمد
علوم |لزق|زيقيه فتـــ عبــــد|لر| ع |لسيد |لنج627286
طبــــ |لمنصورهمحمد |حمد مصط محمد |حمد س|87|3|7
4|36o8|ف |لسيد فرج |لش تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |
ندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمنطلبــــ محمد عثــــم864|23
45o||7كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمحمد |س|مه س| |لعس|ل
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ل|ل ظريف سيد 894468 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جد| | 
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطعبــــد|لرؤوف كم|ل عبــــد|لرؤوف حسن س|47949
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن محمود محمد فتـــ |حمد838925
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن ع |لسيد محمد296|3|
يم2|8454 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نرح|بــــ بــــه|ء |لدين عبــــد|لسيد |بــــر|
9o3282 د|بــــ سوه|ج|مريم |سم|عيل ع محمد
434o87 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء عهدى |حمد محمد |لرف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حن|ن ع محمد ع643288
ندستـــ بــــور سعيدحمد حس ف|روق |حمد |لبــــجل|تـــي86|624
24o563كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|ره |يه|بــــ محمد |بــــو |لخ محمد

368o7د|بــــ حلو|ن|ندى و|ئل ع محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء س| محمد حس |38439|
78o7o2|د|بــــ |لزق|زيق|خلود مصط رمض|ن محمد عبــــد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عبــــد|لرحمن ط|رق مغ|ورى محمد خليفتـــ357336
4|o832د|بــــ طنط|س|ره محمود عبــــد |لعزيز محمد ق|عود|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجيل|ن مدحتـــ |حمد محمد |لف 447782
4|o293لسن ع شمس|مهند رض| |لسيد ع عمر|ن
|64|o9ف رجبــــ محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم |
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |كريم صبــــرى عبــــد |لبــــ| محمد62|688
5|6o55تـــربــــيتـــ دمنهورزينبــــ عبــــد |لحليم ضيف | عبــــد |لحليم
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن زغلول عوده عبــــد|لفتـــ|ح 766693
6o7367تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم سم خ سعده
ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن |حمد مصلح |حمد |بــــر|629694
د|بــــ حلو|ن|دولتـــ وجدي جمعتـــ محجوبــــ|5947|
د|بــــ |لزق|زيق|ندى رض| عبــــد |لعزيز عبــــد |لحليم783733
يم67583| يم محمد حسن |بــــر| تـــج|ره ع شمسندى |بــــر|
ف حس|م |لدين حسن ع |للق| 2|4972 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهر
علوم |سو|نمه| محمد |لسيد محمد عمر427338
85o477|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمنيه صيد عبــــد| سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | |ن عوض |قل|ديوس 897868
||77|oيم فنون جميله عم|ره ج حلو|نندى زكري| |حمد |بــــر|
ح|ن |لديبــــ|49247 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــد |لمن |لدسو 
49774o|حقوق |ل|سكندريهد | عبــــد | عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عثــــم|ن عثــــم|ن عبــــده ق|سم|56|684
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد| شح|تـــه حل محمد896||8
علوم |لمنصورهطل|ل ع|دل جمعه عبــــد |لحميد جمعه688922
يم محمد |لسيد86|6|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ |ده شعبــــ|ن |بــــر|
وس863755 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين|ردين ف|م ر|تـــبــــ تـــ|و
63o945|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن مدحتـــ محمد سعد |لدين محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزينبــــ شعبــــ|ن سيد عوض |62452
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف محمد محمد عبــــد|286428
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487o26حه وفن|دق |ل|سكندريهكريم محمد عبــــد | حميده ع| 
ف |حمد عبــــد|7772|2 تـــج|ره ع شمسنور|ن |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء محمد سعد محمد496627
يم عبــــد|لعليم259744 نوعيتـــ |شمونبــــسمه شعبــــ|ن |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندي فضيله |حمد صبــــري محمد عبــــد |26932|
62o889|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء محمد محمود ع بــــ|ش
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ ل|ء |حمد لط عبــــد|لقوى |لسم|دو 266|26
43o688تـــمريض طنط| ي|ر| عبــــد | مصط |لشن|وى
2396o6|لدين محمد مر |لبــــحر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ن
6|ooo4د ع|مر د|بــــ |لمنصوره|محمود |نور مج|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عي |حمد عي محمد عي484495
6o6o72تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر خ|لد صل|ح عبــــد |لعزيز ع
معهد ف تـــمريض ع شمسكرستـــ س| د| |ل ن|روز5332||
تـــج|ره دمنهورفه بــــسيو فه عبــــد|لع|ل |لش|عر68|494
778455| ى |حمد مصل نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء ي
4o9579يد سعد تـــج|ره طنط|مر|م صل|ح |حمد |بــــو |ل

د|بــــ بــــ سويف|جه|د حس عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز|5828
يم محمود |بــــر|772446 يم مدحتـــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
6o369||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهممدوح صبــــ ممدوح عطيه عط
49o8|7د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمود درويش محمد |حمد

رهمن|ر محمود ع|دل محمود حس|ن |527|3 صيدله |لق|
تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | ميشيل منصور جبــــر|ن66|43|
حقوق ع شمسحسن محمد حسن |حمد353278
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهقمر متـــو متـــو حسن متـــو29|698
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــس|م |حمد محمد حس |239637
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن عزيز حسن حسن|633397
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |سم|عيل فه عيد محمد|255393
تـــمريض |لمنصورتـــ ند| محمود عبــــد |لحليم سليم|ن سليم228||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدى ص|دق حس|ن محمد يوسف444667
89876o| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج منيه |لبــــدرى عبــــد|لغ فرغ
نوعيتـــ طنط|رو|ن حس عطيه |لشيخ ع|42858
ند46|777 حقوق |لزق|زيقتـــغريد عبــــد |لعزيز عبــــد |لسميع ع 
علوم |لمنصورهمحمد ي| جعفر شلبــــى |حمد679234
6o4245تـــج|ره طنط|محمد س|مح |لسيد محمود عر|بــــى

57o|6ر عبــــ|س عثــــم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسمر ط|
774o65ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسم|ي| عبــــد |لن| |لسيد عبــــد |لحميد
8o839o| د|ر |لعلوم |لم |يه جلول محمد ع
64o|42| حقوق |لزق|زيقمريم عبــــد|لبــــديع محمد رمزي شمس
|6293oرهرضوى سيد محمود محمد تـــج|ره |لق|
ش|م أبــــو|لسعود فه أبــــو|لسعود2325|6 ندستـــ |لم |محمد 
8o365oبــــه  |حتـــ وفن|دق |لم |مرثــــ| كم|ل لبــــيبــــ و
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8o97o3ي صل|ح ص|لح |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مروه خ
84|48oلمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|تـــق|دم عبــــد|لرسول محمد عبــــد|لمنعم|

2o553يم تـــربــــيتـــ حلو|نبــــل|ل ع|دل فر|ج |بــــر|
حقوق ع شمسبــــركس|م بــــهن|ن عر|بــــى بــــهن|ن5249||
يم فرج |9|7842 طبــــ بــــنه|محمد محمود |حمد |بــــر|
يم عبــــد 684362 يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|سم رض| |بــــر|
697o||صيدلتـــ بــــورسعيدمحمود |سم|عيل محمود محمد
يم من محمد عبــــد |لر|زق|9797|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر|
4o||95ى ع عبــــد|لر|زق مع|ديهم حقوق |ل|سكندريهي
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــزي|د وليد محمود عبــــد |لحكيم |لف 5||527
|32o7o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء فؤ|د رمض|ن عطوه
رهل|ء سيد عثــــم|ن محمود مصط ||6325| زر|عه |لق|
صيدلتـــ |سيوط  بــــتـــس|م رضو|ن ري|ض قن|وى|877242
6o556o د|بــــ |لمنصوره|ن|ن محمد سعد محمد مصط
تـــج|ره |ل|سكندريهين|س عمر عبــــد|لمجيد محمد|425783
62o4o3معهد ف ص بــــور سعيدريه|م صبــــرى ع عبــــد |لصمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر |بــــو |لخ فوزى ذ ند|6|6296
6|99o|د|بــــ د |ط|ي|ر| ع محمد ع
68376o|د|بــــ |لمنصوره|حمد نبــــيل عبــــد |لوه|بــــ |لسيد فوده
6769|oتـــج|ره |لمنصورهبــــل|ل ي| مر|د |لسيد |حمد
88oo8o فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن| مصط ربــــيع فؤ|د
4|oo69تـــج|ره طنط|ر| جورج |نطو|ن رزق
35o33|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مهدى محمد فودتـــ
8o93o|حتـــ وفن|دق |لم |مل|ك صمويل مل|ك متـــي| 
تـــج|ره بــــور سعيدع |لسيد ع |لسيد خليل752949
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رحمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح ص|لح عويس692229
علوم دمنهوريه حسن عبــــد|لجو|د عبــــد|لنبــــى|6588|5
62o5o5|ل|ل ه عمر مصبــــح  كليتـــ |أللسن سوه|جم

736o5صيدله بــــ سويفنور| محمد شح|تـــ محمد
439|4oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمو | |حمد مبــــروك محمد |لشه|وي
688|8oندستـــ |لمنصورهمحمود حسن محمد |سم|عيل شح|تـــه

تـــربــــيتـــ |لفيومن ثــــ|بــــتـــ سليم|ن صليبــــ|72323
26228oه حس مو لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مجدى مي
47628oتـــج|ره |ل|سكندريهوف|ء محمود ذ محمد عوض
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد عبــــده محمد |ل |ط247232
طبــــ |لم |س|ميه يوسف بــــش|ره جرجس2734|8

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــسنيم |لسيد ع جودتـــ63|35
|ء مصط درويش |لقوق|2996|2 زر|عه ع شمس|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|له محمود محمد حسن |لعصفورى2784|7
7o2o5حقوق |لفيومند شعبــــ|ن حس عبــــد|لجو|د

ف حسن محمد|593|2 وف|تـــعمرو | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
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6o4682تـــج|ره |سيوطع |ء ج|بــــر |حمد |لشيخ |لبــــدوى
498|2oيم مصط خليل د|بــــ دمنهور|وف|ء ك|مل |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |حمد سيد ح|مد38597|
886|o9 |ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ف|دى مجدى وليم لوق ل|
كليتـــ حقوق |لم |يه |نور بــــك عبــــد|لعزيز|8845|8
وف|تـــمحمد مصط عبــــد |لعزيز عبــــد |لش|448657 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

طبــــ بــــ سويفرقيتـــ مصط سل|متـــ محمود795|6
33o963|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمد كم|ل |حمد
44o552كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمن|ر ي| عرفتـــ عبــــد |لعزيز
|د|بــــ طنط|يم|ن ن| محمد |لسعد|وى|429284
|ء محمود عبــــد|لتـــو|بــــ حم|د|882333 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  
ى5473|2 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمن|ر ع |لسعيد محمد |حمد |لبــــح
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمر خليل عبــــد|لكريم خليل848294
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم عبــــد| ن|دي رزق |لحط|بــــ2|96|6
تـــج|ره طنط|ند| رض| سعيد بــــسيو  |ض|3|428

طبــــ بــــ سويفر| | ع|طف رمض|ن محمد5|533
|6o68يم عبــــد |لوه|بــــ معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسل ي| |بــــر|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنرم محمد محمد |لص|فورى252697
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|م|جد بــــه|ء|لدين |لحف |لف|ض433425
36o654|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنس بــــ|سم محمد عبــــد|لسميع ع|مر
62243oزر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسل|م |حمد عبــــد |لر|زق محروس |لمندر
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليه|ء مصط |لليثــــي محمد محمد|755584

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــين|س حمدى جم|ل محمد عيد|78888
|لسن |لم |سل|م |س|مه |حمد سعد|4947|2
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسمه حم|ده كم|ل |لدين |لقصبــــى ن682962
6797o6|يم ري|ض محمود تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن محمد |بــــر|
يم |حمد |سم|عيل234294 تـــربــــيتـــ حلو|نكريم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطشيم|ء صل|ح ه|شم محمد  4362|9
حقوق |لمنصورهغ|ده عمرو عبــــد |لسل|م |لمتـــو عبــــد 675386
ف |لسيد |لسيد|59396| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |
ه أبــــو |لوف| ع يوسف محمد699|44 حقوق طنط|أم
8o3386تـــج|ره |سيوطش|م محمود دمرد|ش محمود

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|م بــــدوى ز |م |83762 ل|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد رمض|ن شح|تـــه ع حسن|446548
يم635457 علوم |لزق|زيقشيم|ء محمد ع |بــــر|
6977o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه |حمد سعد محمد |لف|ر
جرس|55|249 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد |حمد عفي 

علوم ع شمسيوسف عبــــد |لرحمن عبــــد |لو|حد متـــو 22992
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه محمد سليم|ن |حمد|239|85
طبــــ |لمنصورهحس مجدى حس عبــــد |لعزيز شط|898|69
324o96|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيمن محمد صل|ح |لدين محمد
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود عك|شه |حمد عبــــد |لبــــ|رى|77396
675o9oندستـــ |لزق|زيقمرو|ن عم|د |لدين عبــــد |لرحمن محمد ز محمد
تـــج|ره ع شمسيمن ع|يد |سح|ق |رمنيوس|772938
453o|3ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود مع ع|بــــدين دي|بــــ معهد ع| 
تـــمريض |لمنصورتـــ س|مح عم|د ك|مل |بــــو |ربــــعه8374|6
6o9264معهد ف ص طنط|ن|در جل|ل ع |لدجله
7o932o ندستـــ |لمنصورهحمد محمد مسعد محمد |لمتـــو عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممريم فؤ|د |لسعيد غر|بــــه449988
|5|73o| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|منيه رأفتـــ مصط |لسيد |لغر|بــــ
8o2o9oكليتـــ حقوق |لم |عل|ء حس محمد حسن
يم محمود رمض|ن|637437 نوعيتـــ |لزق|زيقيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه مصط عبــــد |لغ سيد |حمد||273|4
وف|تـــيوسف خ|لد عبــــد|لر|زق محمد8|47|3 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

ره|مر|م محمد سيد طه سيف5762| د|بــــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن محمد محمود عبــــد|للطيف|7|2877
85o|5| معهد ف ص |سيوطح|زم تـــه| |حمد فه

5|73o|د|بــــ بــــ سويف|يتـــ | عبــــد |لنبــــى كم|ل محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره بــــه|ء |لدين عمر حس 8885|8
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهفن|ن ط|رق محمود مسعد|477452
|2oo|4د|بــــ ع شمس|ندى |يمن محمد صل|ح |لدين
7|3o29تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد محمود ص|لح محمود
|62o36|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد سيد زيد بــــيو محمد
9o87|o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد جم|ل محمود مهر|ن
7678o3طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه| رمزى عبــــد |لسميع محمود

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمجدى سيد عبــــد| بــــرك|تـــ47935
يم منصور ن |لعيسوى|287494 وف|تـــبــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
2363o6|تـــربــــيتـــ حلو|نيه سيد محمد محمد
4o3948دى د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عص|م عبــــد |لفتـــ|ح عنتـــر|ل
د|بــــ |سو|ن|يه |حمد |لن|دي |حمد|846272
طبــــ طنط|نردين محمد محمد د|ود زنتـــوتـــ2757|6
6o|354حقوق طنط|مصط |بــــو|لمجد كم|ل |لدين محمد
637o98 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد| محمود شو رمض|ن عبــــده

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمريم |يمن سم عزيز537|5
8o7457ندستـــ |لم |ط|رق محمد عز |لدين حسن ص|لح
69o285| تـــمريض |لمنصورتـــ كريم عبــــد |لمجيد عبــــد |لحليم عبــــد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم ع |لشح|تـــ عبــــد |لمنعم ع769682
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد |لدسو سعد |لدسو |لجنش|686286
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى محمد مصط محمد789879
3|5o53|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمجد كرم لطف | فهيم
|2462oرهي|سم محمد محمد عبــــد |لع|ل طبــــ بــــيطرى |لق|
رهمه| محمد كم|ل عوض أبــــو ريه5329|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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22388oه ط|رق محمد زينهم عبــــد |لجو|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم
632o||يم خليل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مريم مجدى |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخوق محمد عبــــد |لحميد |لشوي696368
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|رم مسعد ز جور 833478
رهم | مليون بــــش|ى جرجس3|87|| صيدله |لق|
229oo4|زر|عه ع شمسروى خ|لد رمض|ن محمد ع|مر
طبــــ |سن|ن طنط|نوره|ن رجبــــ عبــــد|لرسول دومه428329
6o8494د|بــــ طنط|نور|ن وليد رأفتـــ نعم|ن |لقليوبــــى|
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|ند| مسعد محمد عبــــد|لوه|بــــ |بــــوزيد324||4
طبــــ بــــنه|يم ط|رق سيد |حمد ع264733

|9o|3ندستـــ بــــ سويفم | نبــــيل و|صف جرجس
6343o3 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقعف|ف |لسيد |حمد مصط
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لرحيم فتـــ سيد725|83

رهمحمد مصط من حس 888|4 تـــج|ره |لق|
6o5552ه محمد عبــــد|لغف|ر ع عطيه مبــــ د|بــــ |لمنصوره|سم
يم س| محمد عبــــد|لسل|م |بــــو235257 وف|تـــبــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
8|o546تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد |حمد |سم|عيل
علوم |لمنصورهنهله وحيد عبــــد |لر|زق |حمد خ 267|69
زر|عه ع شمسمحمد ن| يس عبــــد |لغف|ر773832
36453oرتـــ |لجديدتـــ|محمد |م |حمد |لسيد مسلم ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
838|7oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــيمن مر|د لبــــيبــــ بــــطرس
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيتـــ ص|لح ع محمد ص|لح|6|4854
حقوق |لمنصورهع|طف عل|ء محمد ح|فظ|3699|
4347o4علوم طنط|ع |ء |حمد |لسيد |بــــو |لمجد عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم خ|لد عبــــد|لصمد |حمد |لج|ر|367|6
تـــج|ره ع شمسمريم حس|م محمود محمود |لملي 97|7|2
78|o53معهد ف ص |لزق|زيقمحمد ح|مد عبــــد |لعزيز ص|لح |حمد
75|7o6علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهبــــ|ولو |ميل بــــولس جرجس
ندستـــ |لمنصورهزي|د حس حسن عبــــد | حسن698799
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|ر| |حمد |لسيد عبــــد |لعظيم775959
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد حسن |حمد حس جعفور|526449
نوعيتـــ |لم |بــــول| ع|دل نمر عزبــــ3854|8
4o7553|لسن ع شمس||ء محمد محمد عبــــ|س خليل

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمؤيد عرفتـــ |حمد |لسيد29439 ل|ك|ديميتـــ |لم
6|5|9oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمنتـــ | |حمد |حمد نجيبــــ حج|ج
نوعيتـــ |شمونمريم جم|ل |حمد كم|ل عسكر3|2687
4763o5 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــل|ل مرزوق محمد مرزوق ش
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد صل|ح |لدين |لسعيد عبــــد |لنبــــى محمود452448
4|8o2oيم |لغفلول د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر عص|م محمود |بــــر|
م|74784| وف|تـــبــــ|نوبــــ |سكندر قطيط سيد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
رهمريم سم محمد |لسيد46342| تـــج|ره |لق|
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه رشدى |حمد محمد259438
|58o33لسن ع شمس|ندى خ|لد محمد عليوه
6o76|5|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء محمد سعد |لعزبــــ
م|م عبــــد|لغف|ر م|جد|25325 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنبــــيله 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محسن محمود محمد رمض|ن254|78
76o4o8ندستـــ |لسويسمصط شو |حمد عبــــد |لع|ل
ن| عم|د شح|تـــه قلدس48869| وف|تـــ|م ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |نوره|ن و|ئل سيد عبــــد |لحميد |حمد6874|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل حسن محمود |حمد حسن483632
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود سيد ع سيد خليف 227557
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عل|ء محمد |بــــو ع|ليه258388
علوم طنط|سل ط|رق عبــــد |لش| فؤ|د |بــــو عيد432429
3|2o77|يم رشيد |د|بــــ بــــنه|يتـــ رشيد |بــــر|
8o44||تـــج|ره بــــ سويفم|رل |يمن |بــــسخرون غربــــ|وي
يم جوده777923 نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقه|جر و|ئل طه إبــــر|
|2799o رهه|يدى مصط حسن مصط تـــج|ره |لق|
ر|ء |حمد حس سعد|844496 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نلز
9o2537  |معهد ف ص سوه|جمروه سعد |حمد عبــــد
4656o8يم عبــــد|لحميد |بــــر ر |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد م|
8|o7|7|فنون جميله عم|ره |لم |روي محمود حسن عبــــد|لعظيم
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |بــــو زيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد627559
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|د| | |يمن عبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لرحمن5|3296
7727o4|وف|تـــحمد |م حسن غنيم معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد سم عبــــد |لخ|لق محمد96|23|
5|8o|9ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــد | رمض|ن عبــــد |لسل|م محمد شتـــ

رهمصط جميل س|لم حس 79|43 تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد ع|طف حس محمود68695

6|4o86تـــمريض بــــنه|عبــــ محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمع
23o839|يم محمود فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد محمد |بــــر|
8|9o93زر|عه |لم |ريموند| يوسف عزيز يوسف
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ء يونس |حمد كم|ل ع |836537
83o2|3علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىك|تـــرين ممدوح ميل|د عبــــد|لمسيح
69o737|تـــج|ره |سيوطمحمد عم|د |حمد ع بــــر|ي
32892oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عمر عم|د محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لسل
5o9o93طبــــ |ل|سكندريهع نبــــيل ع |لصفتـــي
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد وليد معوض |لسيد سل|مه693585

لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|نور |لدين محمد حف ع52945
د|ر |لعلوم |لم |حمد خ|لد محمود |حمد حج|زى|36346

4|45o4|تـــج|ره كفر |لشيخحمد سعد عبــــده فتـــح | |لمك|وى
84|o5o|معهد ف ص |سو|نحمد عبــــده خ قن|وي

كليتـــ |أللسن بــــ سويفشيم|ء رمض|ن عرفه محمد8|536

Page 844 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عطيه محمد محمود635769
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء خ|لد عبــــد|لحليم |لحن |659||6
د|بــــ ع شمس|ريه|م عبــــد |لنبــــى ع|شور |لدسو  773374
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لمو محمد 372|42
6o7464 د|بــــ طنط|زي|د مجدي محمد عبــــد|لو|رثــــ |لبــــرل|
6o5|o6ء أحمد عبــــد |لعزيز ح|مد| |د|بــــ طنط|إ
تـــج|ره ع شمسيوسف سليم|ن |حمد سليم|ن4352|3
9oo4o8 ندستـــ سوه|جبــــيشوى |س|مه بــــديع فه

56o|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفغ|دتـــ جم|ل سيد عبــــد|لمنعم
56o8|تـــج|ره بــــ سويفخ|لد حمدى محمد محمد

يل ج |لزق|زيقمن|ر محمود ع|دل محمود |حمد635224 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ بــــنه|ريو|ن س| متـــو بــــدر|ن329266
رتـــ|شيم|ء طلعتـــ محمد حمد97|629 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر|ء من حل حسن خميس|357452 علوم بــــنه|لز
|62o85ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مؤمن حسن عبــــد |لتـــو|بــــ حسن

7o362ندستـــ |لفيوممحمد |لسيد عبــــد|لمقصود |لسيد
6769o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــدير سعد |حمد عبــــد |لمطلبــــ |لل| وندى
7o36o6تـــمريض |لزق|زيق ند و|ئل عبــــد |لوه|بــــ عطيه عبــــد |للطيف
ر حم|م محمد |حمد عبــــد |425586 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ م|
4o3386ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم محمد محمود بــــيو ع
9o358||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد محمود يونس |بــــوش|بــــ
48o545|تـــج|ره طنط|محمود رض| عبــــد |لعظيم مصط د
68|oo6 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد حس عبــــد |لحليم |لحسي

وف|تـــ|ف|طمتـــ خ|لد شو عبــــد |لرحمن5846| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه ص|لح محمود ص|لح272778
6o|59oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــرن| |حمد فتـــ نعيم محمود
5o779|يم علوم |سو|نريم رمض|ن |سم|عيل |بــــر|
ف محمود ع |لعبــــد4893|5 زر|عه دمنهوررويد| |
يم عبــــد|لرحمن خليل929|35 علوم ع شمسنوره|ن سعيد |بــــر|
يم|32464 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمود غنيم |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعمر س|مح |حمد محمود سليم|ن765662
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| ع عبــــد|لرؤف عمر357624
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م عد عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لمعبــــود5734|8

4244oد|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحن محمد حن محمود
25o7|يم رهتـــ زكري| محمد كم|ل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره ع شمسيه|بــــ محمد |حمد محمد حسن |لصعيدي344566
د|بــــ |ل|سكندريه|مصط |حمد |لسيد محمود |حمد446973
|د|بــــ |لم |ن|ردين من عزيز بــــ|نوبــــ536||8
تـــج|ره |سيوطمرقس ف|يز فوزى ي  |88336
9o5635 معهد ف ص سوه|جمحمد خ|لد محمد ك|مل
52o666 |كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قعف|ف ه| رأفتـــ ه

Page 845 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرحمتـــ خ|لد مو مصط 759|5
4o3375يتـــ|بــــ سل|مه محمد سل|مه حقوق |سيوطم|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج زه|ر محمد محمود |حمد|2754|9
|4o299ى لسن ع شمس|يتـــ | |حمد عبــــد |لرحيم |حمد م
|226o|رهمحمد جم|ل |حمد ص|لح تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد |حمد |لحسي محمد67397|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مل مجدى عبــــد|لخ|لق |لسيد عج|ج|47|267
ر سل342965 تـــمريض ع شمس محمد سل|متـــ محمد عبــــد|لظ|
يل ج |لزق|زيقوق ط|رق شو ص|دق|69776 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
27|72oيم |ألشوح معهد ف ص بــــنه| ط|رق |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد |س|متـــ |حمد يوسف |لخو|جتـــ|328|34
327|o4تـــج|ره ع شمسشيم|ء ط|رق محمد عبــــد|لجو|د
8o2286 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد عيد ع |م
24o329رهوق عبــــد|لحميد ف|روق محمد طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح يوسف عبــــد264873
2477oo|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد و|ئل |حمد سيد |حمد ق|بــــيل
264|3o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء |لسيد فتـــ محمد
|د|بــــ بــــنه|حمد محمد |لسيد مصط عبــــد|له|دي353249
|52o34رهروضه مصط عطيه | محمد عل|ج طبــــي |لق|
رهحمد عم|د|لدين |لشح|تـــ محروس|696|22 ندستـــ |لق|
6o8443|تـــج|ره طنط|من|ر عبــــد |لجو|د |لسيد عبــــد |لجو
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن مبــــروك |لسيد عطيتـــ|483497
رهعبــــد | شمس |لدين عبــــد |لعزيز محمود47|22| حقوق |لق|
صيدلتـــ بــــورسعيدمروه جم|ل عبــــد |لرحيم |لك|تـــبــــ22|696
حقوق |لزق|زيقروى ع|طف عبــــد |له|دي سليم |لفيش629529
8255o2تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــد|لرحمن
8||o5|| تـــج|ره بــــ سويفيم|ن محمود محمد عبــــد|
4o36o6|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحمد ع حسن ع |بــــو ط|لبــــ
د|بــــ د |ط|مصط عزتـــ |لسعيد |لقط|وى7664|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن رضو|ن عطيه |ل|دوش9|2559
يم عطيه خ|لد693945 تـــج|ره طنط|مصط محمود |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|ر| رمض|ن عبــــد|لنبــــى ع حس 482758
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد جم|ل عبــــد |لرحمن |حمد|752728
حقوق حلو|نكريم محمد قطبــــ عبــــد |لعزيز محمد9374||
3436o6محمد |سم|عيل محمود |سم|عيل | كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء حسن حسن محمد|343|78
تـــمريض |لم | مفدي |سحق ز رزق8254|8
328o76 ف فتـــ محمد ع ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نفتـــ |
64o8|4|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد ع|طف ح|مد |حمد بــــدوي
5o84o4كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسروضه محروس سعد سعد مسعود
بــــي |لدبــــ|وى467|43 صيدله |ل|سكندريهح|زم |حمد |حمد |ل
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وف|تـــمحمود محمد محمود لط عبــــ|س752683 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
78486oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس|ء عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد|لحميد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يتـــ عبــــد|لر|زق ند| عبــــد|لر|زق|338342
349o94|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيتـــ |س|متـــ محمد عبــــد|لعزيز ليمون
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم خ|لد فؤ|د محمود |لصبــــ|ن594||3

594|o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد ربــــيع رمض|ن |م
يف|882||3 رهحمد مصط محمد حسن |ل ندستـــ |لق|
224o65تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| مجدى عبــــد|لرحيم ج|د حسن
4o|923تـــج|ره طنط|يوسف مصط |سم|عيل فيصل
7o8849|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر سليم|ن سليم|ن |بــــو |لوف
ندستـــ ع شمسمحمد |يمن محمد |حمد سليم|ن2543|2

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء جوده حسن جوده|45757
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن صفوتـــ محمد مو محمود499362
تـــج|ره |ل|سكندريهندري| عم|د صد ص|دق عوض|475299
7|o748|طبــــ |لزق|زيق|حمد فكرى عمر محمد |بــــو|لنج
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر مصط عبــــد|لرحيم عبــــد|لو|حد255782
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ند فخري عبــــد|لم|لك عبــــد|لسل|م5748|8
48oo99كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم| محمد محمد مجدى محمد |لديبــــ
497o26 تـــج|ره دمنهور|يتـــ بــــسطوي عبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــود
6|42|oحقوق |لمنصورهحمد |لسيد |لسيد عبــــد |لرحمن عفصه
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــندى محمد |لسيد |ل|ل 3||686
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــآيتـــ خميس محمد عبــــد|للطيف |لشيخ  ع498899
494|o|تـــج|ره طنط|سعيد ع|طف محمد |حمد |ل|م|م
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد فوزى عبــــد |لعزيز محمد |حمد |3669|5
4878ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ع |حمد ع محمد ع
ندستـــ |لفيومرن| و|ئل محمد محمد عر|بــــى|35999
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل تـــوفيق عبــــد|لرحيم عبــــد|لجو|د3354|3
يم ع عبــــد 43827| تـــربــــيتـــ ع شمسم عبــــد |لمحسن |بــــر|
يم حم|ده683759 د|بــــ |لمنصوره|حمد نبــــيل عبــــد | |بــــر|
859o28تـــربــــيتـــ |لم |ر| | نبــــيل سيد محمد
6o286o ندستـــ |لمنصورهمؤمن عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
يم337444 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد |لسيد محمد |بــــر|
رتـــ مينه فؤ|د محمود |لصبــــ|غ|27||5| تـــمريض |لق|
76485o|تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه محمد ع محمود |لصو|ف
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيه | عبــــد |لمنعم محمود |حمد|757864
82|4o4يده طبــــ بــــيطري |لم |ف|دي فنجري لويز بــــ
4o8278تـــج|ره طنط|عمر حس|ن محمد حس|ن

47o5oتـــربــــيتـــ حلو|نمه| محمد |لسيد محمد
637o6oتـــج|ره بــــنه|يونس سعد |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |سو|نم سلم|ن ع سلم|ن4|8464
49368oد|بــــ دمنهور|أحمد أحمد سعد جمعه
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7o45|8 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحبــــيبــــه خ|لد سعد|لدين عبــــد |لرحيم نص
5o94oo زر|عه دمنهوروليد محمد عوض عبــــد |للطيف مط
د|ر |لعلوم |لم |ص|بــــرين ن| عبــــد|لبــــ|سط شح|تـــه3825|8
8883o9  د|بــــ |سيوط|ي|سم | محمد خلف |م
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره |يمن حسن عبــــد|لحميد 879234
24o36oف سعيد محمود حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرح|بــــ |
ره||ء محمد |لبــــكرى محمد عبــــد |لوه643862 عل|م |لق|
ر نجيبــــ ع ر| 4723|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورإيم|ن م|
معهد ف ص |سيوطعبــــ محمد عبــــد|لر|زق محمد 892888
83o74|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمؤمن خ|لد محمد م|جد
475763| تـــج|ره طنط|ل|م |س|متـــ محمد ع عي
6o5544|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء |لسيد حسن |لسيد سند
5222ooمعهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر حمدى ر|تـــبــــ ر|تـــبــــ نص|ر
242|8o|رهسم|ء ن| سعيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم| |يمن محمد محمود||69975

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنتـــ | عص|م وحيد عبــــد |لعظيم565|2
صيدله ع شمسندى بــــدر رجبــــ محمد|32377
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر عبــــد|لحميد سليم|ن عبــــد|لمنعم44|248
يم97|262 حقوق بــــنه|سيد ج|بــــر |لسيد مو |بــــر|
يم8|3598 علوم ع شمسريه|م خ|لد عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
6o2353د|بــــ طنط|دير عبــــد |لمنعم |لسعيد عبــــد |لحميد|
رهعمر محمد عبــــد |لمجيد وجيه2|239| ندستـــ |لق|
37o884يم |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وق لط |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمد محمد مصط 835322

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|لؤى محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن642|3
تـــج|ره بــــنه|فرح ه| محمد تـــوفيق |حمد شقور447427
يم حسبــــ |لنبــــى عبــــد|لر|زق |87792 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ |لفو عبــــد|لنعيم محمد |حمد355293
6o4994حقوق |لمنصورهن|ديه طه ع |لن|دى
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور ع مر|د حسن مر|د447354
تـــ|يوسف محمد درويش ع مصط |بــــوليله|52932 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
9o8|4| تـــج|ره سوه|جي|سم حمدى عبــــد|لرحيم عبــــد|لمجيد
ندستـــ ع شمسم|ري| مجدى موريس س|39659|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد كم|ل عبــــد |لمنعم عطيه  بــــريشه427732
تـــمريض |إلسكندريتـــ عمر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لوه|بــــ عبــــد |لحميد422676
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر مسعد فكرى محمد |لمجدى763525
88o5o8 يم يم ع |بــــر| طبــــ |سيوطل |ء |بــــر|
تـــج|ره دمنهورأيه محمد عبــــد|لحميد محمد حس|ن477596
|د|بــــ طنط|دى |لسيد محمد بــــرك|تـــ28|4|6
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد ك|مل |حمد28823|
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد جم|ل عبــــد |لرحمن سويلم عبــــد 52|527
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نيدى7585|5 لسن ع شمس|سل حس|م محمد محمد 
م|767645 تـــربــــيتـــ |لعريشيه محمود حس سليم |لبــــ
د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ خليل محمد خليل |لصعيدى8|7727
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|عيل فتـــ |سم|عيل يوسف|258826
د|بــــ ع شمس|م عيد محمود فتـــ عبــــد|لسل|م رضو8966|3
تـــج|ره ع شمسمينتـــ محمود ع محمود|354785

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خ|لد محمد ع محمد ع |7939
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن ط|رق عيد |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لق442737
|23o73صيدله ع شمسع |مجد ع عبــــده

5977|| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد مو عبــــد |لعزيز مو
ندستـــ بــــور سعيديم حس|م محمد د|ود495|75
|5|365| ره|ء حمدى عطيتـــ ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7oo7|4بــــ نوح يم |بــــو|لمو| تـــج|ره طنط|خ|لد محمد|بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهندى سم محمد |لشح|تـــ محمد |حمد 675986
|4233oرتـــ|ه|جر محمد عبــــد |لمنعم محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|36o63تـــج|ره ع شمسمونيك| مدحتـــ م | يوسف
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف صبــــرى فتـــح |لبــــ|بــــ ع عمرو265496
يم مبــــروك شعبــــ|ن256468 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه |بــــر|
6o2759| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد شوي تـــه| فرغ
ه عبــــد|لعزيز عبــــد|لر|فع مخلوف|25326 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــن
حقوق ع شمسمحمد عمرو عبــــد |لجليل عوض حمص25|25|
رهمحمد مجدى عبــــد |لسل|م ع |لقصبــــى688984 طبــــ بــــيطرى |لق|
ره|حمد محمد ف|روق حس ||5699| د|بــــ |لق|
|5o446رهمصط محمد |حمد عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيه حس مصط ف|زع ن|صف|66685|
2555|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمود صبــــ محمود
تـــج|ره بــــور سعيدعمر خ|لد محمد عبــــد|لعظيم788567
ه عبــــد|لرحمن عبــــ|س سلم|ن||87825 طبــــ بــــيطرى |سيوط م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سحر مصط عي مصط |لشيخ428247
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن |ورجنيوس شح|تـــ عبــــده|64|867

يم صبــــرى |حمد|5862 طبــــ بــــ سويفمن|ر عم|د |بــــر|
زر|عه دمنهوربــــسنتـــ محمد فندي |حمد عبــــد |لمو 5354|5

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م| محمد محمد جوده|877|5
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سل|م فتـــ محمد بــــدر|255764
رهلبــــ مجدى عطيه خز|م|54656| طبــــ بــــيطرى |لق|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ع |حمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد832877
9|o364 صيدلتـــ سوه|جن|ن عبــــد|لسيد جريس عبــــد|لسيد
وم مصط 687883 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طه|جر جم|ل محمد بــــر
62775oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسعيد بــــدرمحمد سعيد |لن|دى ر|جح
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسلط|ن عص|م |حمد سلط|ن 2|5||9
وف|تـــعمرو عثــــم|ن بــــن عف|ن ش|كر خليل|762|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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43o536|يد تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء |لسعيد عطيه |بــــو |ل
6238o8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنرم |يمن عبــــد |لجليل محمد من|ع
تـــمريض بــــنه|نور| ي| |حمد |حمد عبــــد|لمجيد332362
يم |لجربــــى |بــــو |لمع|734|62 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجم|ل عبــــد|لن| |لسعيد عبــــد|لظ|292|34
5o5466|تـــج|ره طنط|حمد فتـــ |حمد عبــــد |لغ خليفه
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء محمود شعبــــ|ن خ|لد243396

|8|o2فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيوسف |يمن عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن
زر|عه دمنهور |ده عل|ء بــــش عبــــد |لحميد5629|5
2655o2ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد رش|د |لسيد عبــــد |لحميد |للم
وف|تـــمرو|ن ط|رق ف|روق فرغ محمد545736 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
3527o4ثــــ|ر |لفيوم|محمد سيد ز |لخو
4o2982تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس س|مح حس محمد حسبــــ
49o|28 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سندس ع محمد متـــو ع
ره|وركيد |يه|بــــ |لسيد محمد عم|ره|6|36|2 ثــــ|ر |لق|
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|سل|م رجبــــ رزق محمود|4|5287
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محسن مسعود س|لم752538
3455ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى مصط ز مسعود |لملط
5o6434تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنجل|ء رزق مختـــ|ر محمد محمد خليل
6893ooبــــي عبــــد |لحميد |حمد ف |ل حقوق |لمنصورهمل |
7|o477يم |لدسو |لسيد |لسيد كسبــــه ثــــ|ر د |ط|مل |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمد عبــــد|لقوى محمد عبــــد |لحميد دي|77773
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديس|ره عم|د ج|بــــر دسو 836566
45o589ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود عبــــد |لمجيد إسم|عيل أبــــو زيد معهد ع| 
62|o|8|علوم ج|معتـــ د |طمريم |حمد محمد |لسعيد أبــــو |لعل
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد فرج محمد ص|لح حسن|7|4633
43o87o |تـــمريض طنط| س|ره محمد مصط خف

6o|63| طبــــ بــــيطرى |سيوطل|ء عص|م قر |م
ر مسعد خليل  879992 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم م|
27o975|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــل|ء صل|ح |حمد سل|مه زيد
8o2673 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ط|رق محمد سم ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر خ|لد محمد |لشي 4858|2
9ooo58 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد رش|د |لسيد ص|لح

783o4ه فتـــ لط عبــــد |لمجيد ره|ن د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|زي|د |لسيد عبــــد ربــــه محمد  حسبــــ |2629|5
4383o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخريم رمض|ن محمود عبــــد|لق|در |لقص
7|o|48د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |لسعيد محمد محمد |لبــــي محمد

4|3oo|ه |يمن رمض|ن عبــــد |لحليم رتـــ م تـــمريض |لق|
34o625ش|م عبــــد|لرحمن |بــــو |لع وف|تـــ|نور |لدين  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|شيم|ء مصط |لسيد محمد756339
|5o9o6 ين رض| سيد حسن ره|ش د|بــــ |لق|
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د|بــــ |لزق|زيق|محمد |حمد ع محمد |سم|عيل5|6382
ق|وى235||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم طه محمود |ل
427436| يم |لمن تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهمن|ر مصط ع مصط 753872
3573o4يم رضو|ن حس رضو|ن محمود تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|بــــر|

33o9oره|ي|سم محمد نبــــيل |لسيد عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ عزتـــ ص|لح حسن325835
|67874| د|ر |لعلوم |لم ||ء حس|م |لدين عبــــد | ع
4538o2علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد نبــــيل محمد |لصبــــري |لجرده
688o75يم يونس زر|عه |لمنصورهمن|ر |لمتـــو محمود |بــــر|
25994o|ف محمد |لبــــهو|ش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء |
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمد |لسيد صبــــح 8|6772
32o344|ف محمد |بــــوزيد حقوق |لمنصورهسم|ء |

بــــي |644|2 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيه محمد حسن حسن |ل
ن| |سحق فرج | |يوبــــ  47||89 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم
تـــج|ره دمنهورم حل صديق عج497826
6356o2|ى |بــــو |لمع طبــــ |لزق|زيقي|سم محمد 
|5|4o3|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء معتـــصم محمد عل|م عبــــد |لق
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره مصط |لصفتـــى محمود أبــــوريح426|27
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمد محمود محمد ع|مر جعفر3|2586
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسمر |حمد ع سكر5|||26
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمل عيد عبــــد |لعظيم طلبــــ|56923

|5|6o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــسنتـــ محمد محمد |حمد
2497o9حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنه | صل|ح |لدين صديق |لسيد
يم س784832 حقوق |لزق|زيقمحمد س|لم |حمد |لسيد |بــــر|
طبــــ طنط|سل مصط |لشه|وي محمد |لقص38|429
34o2o2|ره|م| سيد عيد دي|بــــ ثــــ|بــــتـــ عل|م |لق|
د|بــــ |لمنصوره|لسيد محمود |لسيد محمود شميس|733|69
8399o5| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ن|ء محمد خليل حس
353o2|| علوم ري|ضتـــ ع شمسيمن نعيم ش|نودى |بــــو |ليم
5o9493زر|عه |ل|سكندريهمحمود محمد |لص| عبــــد |لرحمن
4o6293| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر خ|لد عبــــد |لمنعم |حمد نبــــيه|

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد |حمد عبــــد |لرز|ق|68348
يم6|7766 ه عقل صل|ح  |لدين عقل |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ل|ء بــــسيو |حمد حسن بــــرك|تـــ|496752
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |لسيد صبــــرى |لسيد فوده|688873
5o8o||علوم |ل|سكندريهتـــ شعبــــ|ن |بــــو|لندر محمد |بــــو |لندر
لسن ع شمس|نوره|ن عص|م عوض |م 5|3356
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|رتـــ ن| مر محمد فرغ57237|
طبــــ |لسويسلصف| محمد خ|لد ع |لع|يدى|627276
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمدى محمد فتـــ ن|فع265359
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|د|بــــ بــــنه|دين| ثــــروتـــ عبــــد|لحميد |لسيد غ|264776
ندستـــ |لزق|زيقبــــيتـــر سليم|ن عزيز سليم|ن عبــــد|لملك8|6347
حقوق بــــورسعيدخ|لد مسعد حسن |لسيد من762464

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومن|ء عبــــد|لتـــو|بــــ محمد محمد87296
9245oo لس س|مح وديع ز تـــج|ره |سيوطك
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد من بــــيو محمود حمد|269834
4o67o6فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى محمد مو محمد نجم
77546oصيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن شحتـــه عبــــد |لحميد جبــــر
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمصط محمود |بــــوط|لبــــ عبــــد |لحميد عي4243|2
3|o924|يم جميل |حمد م |بــــر| ندستـــ ع شمسد
6o6o82كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمجدى مصط شو قديس
ع|ن محمد ربــــيع مصط 5|||68 تـــج|ره |لمنصورهح|زم 
879|o|  |تـــج|ره |سيوطم|ريو ر|شد سمع|ن زك
887o56|حقوق |سيوط يه حج|زى ع حسن
نوعيتـــ |لمنصورهدير خ|لد ص|دق محمد د|ود2344|7
4|o446يم محمد عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عمرو |لسيد مغ|ورى |بــــر|
68o699تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر| | محمود حسن |لحسي عرف|تـــ
34|326| يم |حمد عطوتـــ سعد متـــو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهندى محمد |س|مه |لسيد محمد |بــــو |67825
ن| نبــــيل |لبــــدرى جرس9299|| وف|تـــ|م ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |لمنصوره|رحمه محسن عبــــد |لرحمن |لسعيد697735
9|7oo4 تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد سعد محمد عبــــد|لرحمن

6o277لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م عمر محمد حليم
|4||8o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|كريستـــ | عص|م عط|| غ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر محمود خليفتـــ محمد25256|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن أحمد أحمد |لمغربــــى622269
3555|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسمتـــ محمود عبــــد|لمع ج|د
45224o ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | ع مو معهد ع| 
|22o6||حقوق ع شمسحمد مصط |حمد محمود
يم |لسيد محمد699539 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمروه |بــــر|
24|97oره|جنه محمد كم|ل |لدرديرى د|بــــ |لق|
رهرس| تـــ|درس رمزى تـــ|درس|54233| علوم |لق|
4966o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|رو|ن حسن محمد |لسيد |بــــو ف|طمه
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد سل|مه سيد |حمد |لجز|ير 426|45 معهد ع| 
يم قطبــــ فر2|93|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن |بــــو |لسعود عبــــد |لمجيد إبــــر|
رهحمد محمد محمد عبــــد|لمقصود|244675 ندستـــ |لق|
77o73o|تـــج|ره |لزق|زيقل|ء محمد مصط حسن

نوعيتـــ |لفيومبــــيتـــر لوق| بــــيبــــ|وى رزق|6493
63856oيم يوسف يم محمد إبــــر| ندستـــ |لزق|زيقإبــــر|
|37o57يم يم عبــــد | |بــــر| حقوق ع شمسمصط |بــــر|
5293o9تـــ|محمود محمد |لسيد محمود محمد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
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يدى446328 علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد |حمد حس عبــــد|لحليم 
ن762338 نوعيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن مدحتـــ محمد محمد زن
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |للطيف سعد عبــــد |للطيف |بــــر|735|4|
82955o نوعيتـــ قن|زينبــــ محمد تـــم|م سليم|ن حس
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نه|جر |حمد محمد عبــــد|لعزيز|59|84
258o38يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد |لسيد |بــــر|
6o952oد أبــــو |لوف| |لزغبــــى ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره سم مج|
4oo825 تـــج|ره |ل|سكندريه |ء محمد عبــــد|لمجيد حس
|ء |حمد قن|وى عثــــم|ن|897484 تـــج|ره سوه|ج 
|2oo85تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| حس|م |لدين ف|يز عبــــد |لحميد رحيم
ر|79|329 إعل|م بــــ سويفل|ء ع|طف محمد |لط|
354oo||كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء ي| محمد محمد ع سليم
7o635|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرحمه مختـــ|ر مختـــ|ر محمد

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه ع ك|مل مهدى|4354
د|بــــ حلو|ن|محمود |حمد عبــــد|لحليم محمد22858

د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد |لمنعم ر|شد محمد7267|4
893o5o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| سم|ء ع|طف |حمد ع
7o3o68يم ع |لزين طبــــ بــــيطرى |لمنصورهوق محمد |م |بــــر|
5o6993| د|ر |لعلوم |لفيومل|ء |حمد خ حس
تـــج|ره كفر |لشيخسل|م محمد عط|| عطيه|438576
2362o|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم |م حس عو|د فتـــح |لبــــ|بــــ
5262|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمرو|ن خ|لد مهر|ن متـــو مهر|ن
45o37oندستـــ طنط|مصط محمد عبــــد |لنعيم عبــــد |لموجود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر محمد عبــــد |لعليم محمد |حمد72||42
8352o8| لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|سم|ء جم|ل يوسف حس|
علوم ري|ضتـــ دمنهورزي|د أيمن فتـــ جبــــر أحمد525988
2697o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح فهيم عبــــد|لفتـــ|ح ضيف
رتـــمصط ع|دل عثــــم|ن محمد |لخطيبــــ226739 علوم ري|ضتـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه ر| ن|صف مغ|ورى محمد|263863
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه محمود محمود مك|وى264897
يم محمد سيف696453 ري|ض |طف|ل |لمنصورهورد |بــــر|

553o5تـــج|ره بــــ سويفف|طمتـــ ع|دل عبــــد |لعزيز محمد
7o96|8 صيدله |ل|سكندريهف|طمه عبــــد |لحميد عبــــد |لسميع عبــــد
يم محمد |حمد |لسبــــ|8378|2 ره|شهد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره سوه|ج سل|م صبــــرى محمد |حمد|92|924
6o8937طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأيمن مصط محمد عبــــده
تـــج|ره ع شمسمحمد ع عو|د ع قطبــــ397|34
تـــمريض |لم | شيم|ء حس محمد ع 9||9|8
زر|عه كفر |لشيخوق |سعد نبــــوى محمد بــــدر |لدين436724
2697o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد |حمد |لبــــدوي

معهد ف ص بــــ سويفمؤمن محمد عبــــد|لجو|د محمد9|577
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تـــربــــيتـــ |سيوطفر|ج تـــ|يه فر|ج |حمد5|3|89
4|65o9 ف حس|ن محمد مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــجم|ل محمد ن |لدين |لسيد752642
2|292o| ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد ع صل|ح ع ع أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
88557o يم د|بــــ |سيوط|ر| | ن|جح ري|ض |بــــر|

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرول| ه| |حمد فريد6559|
7o|956تـــمريض |لزق|زيق زي|د محمود محمد |لدسو سليم
6o2365|يم خليل تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء |سم|عيل |بــــر|
9o|2|6 حقوق سوه|جمحمد مهدى محمد عوض
|389ooلسن ع شمس|ميسون محمد عبــــد |لحميد رفعتـــ
د|بــــ سوه|ج|محمد عص|م محمد عبــــد|لحميد 897578
4o955o ى عـطيه عبــــد|لحميد خ تـــج|ره طنط|خ
علوم |ل|سكندريهرو|ن محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمود4|4257
9oo668 طبــــ سوه|جمن|ر ع|دل ع محمد
9o8|44 د|بــــ سوه|ج|شيم|ء خ|لد ع عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ء عيد صبــــ محمد مصط 767467
25o|98 ف عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف حس تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومسمر |
طبــــ حلو|نمروتـــ |حمد عبــــد|لموجود |حمد|35693
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط منصور عبــــ|س محمد|82723
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء صل|ح عبــــد|لعزيز عبــــد|لمطلبــــ 887382
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد ع|دل عليوه محمد|755938
تـــج|ره |سيوطبــــر|م عزتـــ صموئيل مو |876||8
7|3o32ف مصط عبــــد |لفتـــ|ح بــــدر حقوق |لمنصورهمصط |
يم جمعه479382 يم مصط |بــــر| تـــج|ره دمنهوري|سم |بــــر|
36o842تـــج|ره بــــنه|ه|جر عص|م س|لم محمد مر
إعل|م بــــ سويفجيه|ن |لس|د|تـــ |لمهدى محمد نور |966||7
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عل| حسن محمد |م 9375|8
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرضوى محمد |لحسي ن|صف محمد 684797
يم عثــــم|ن523384 ندستـــ |ل|سكندريهسل|م جم|ل |لن |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن |حمد |لسيد عبــــد|لرؤف3589|2
3|5o35معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم | صموئيل حل صموئيل

حقوق |لفيوممريم جم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لو|حد72572
ند| ع|دل |م محمد632939 نوعيتـــ |لزق|زيقش|
4o8259لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن عل|ء محمود ك|مل |لفو
ه |س|مه زيد|ن |لسيد|263252 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
ى محمد عبــــد |لرحيم محمود ع ||47829 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهك
3||o39ريدى لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد حشمتـــ شعبــــ|ن 
د|بــــ حلو|ن|عل|ء عبــــد|لبــــ|سط ع سيف9|75|3
4o3|o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحسن |حمد حسن سيد |حمد
4467o9 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد عبــــد|لحفيظ مبــــ|رك عبــــد|لحفيظ
ر عبــــد|لوه|886223 ه ك|مل عبــــد|لظ|  |حتـــ وفن|دق |لم |مش
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ه رفعتـــ محمد ز مصط 7|6976 تـــج|ره |لزق|زيقن
683o52يم ندستـــ |لمنصورهعمرو عبــــد |له|دى محمد ح|مد |بــــر|
8|o538ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيوسف |حمد عبــــد|لحميد محمد معهد ع| 
26o38|إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعديله ط|رق محمد |حمد
يم|77569 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر سعيد ع إبــــر|
رهف|طمه خ|لد ري|ض مهدى69||5| طبــــ |سن|ن |لق|

وف|تـــ|نسمه نبــــيل عبــــد|لحكيم محمود86||3 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ه عبــــد | محمد محمود حسن|8|6395 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
8|78o4|يم عبــــد|لغ عبــــد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ |بــــر|
ندستـــ ع شمسكريم صبــــرى |حمد محمد عثــــم|ن7587||
|د|بــــ طنط|ه|يدى خ|لد |لحسي عبــــد|لحميد |2867|6
79oo45ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ع محمد عبــــد |لعزيز
 |حتـــ وفن|دق |لم |شيم|ء ن محمد |م 886687
يم زين |لدين675258 ندستـــ |لمنصورهع محمد محمد |بــــر|
85|4|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدنوره|ن محمد عبــــد|لد|يم محمد
8o2498نوعيتـــ |لم |مهند مصط محمد خليل

رهمنه محمد سيد ع45847 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o749|فتـــ حس|م محمود تـــوفيق نوعيتـــ |لمنصورهم
يم |حمد |لخو7744|| تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهدع|ء صل|ح مصط |حمد333233
ف محمود عبــــد |لحليم خليل762272 علوم بــــورسعيدمحمد |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر متـــو محمد |لسيد ضيف صقر774543
|د|بــــ طنط|ه|له حسن عبــــ|س ص|لح2693|4
يم698586 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم س| مصط محمد |بــــر|
75o8o9 ف نج|ح  ز وف|تـــعمر | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|o978تـــربــــيتـــ طنط|رقيه محمد محمد |لسعيد |لششتـــ|وي
6824o5طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنوره|ن صل|ح صل|ح عبــــد |لرؤوف بــــ
83o874وف|تـــم | عم|د عد ك|مل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o3622 تـــربــــيتـــ طفوله طنط| عبــــد |لجليل محمد |بــــو جبــــ
تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد محمد |لخو429955
2473o7|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد ه|رون ع بــــتـــ|نده

6o997تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد |لمنعم |بــــوسليمه
9oo275 طبــــ سوه|جر| رض| رمزى خله
4oooo5تـــج|ره |ل|سكندريهرن| |حمد |حمد عبــــد |لعزيز |لعط|ر
ه ع عبــــد |لرحمن ع |لمحل|وى66|428 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ن

3o|95| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء ه| عبــــد |لرحمن عبــــد |
وف|تـــريم ع مصط ع47|7|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |لزق|زيقأم| جم|ل غني مصط 2|6484
5o7||3يم محمد ح|مد لسن ع شمس|ول|ء حسن |بــــر|
4|9873| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد يوسف فتـــ حسن |لبــــهن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن ع|دل محمود |حمد8|672|
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معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــند| ذ حسن زعيمه85|252
|32o66|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء خ|لد محمد عبــــد |لر|زق
843o78كليتـــ |أللسن ج أسو|ند| | عبــــد|لستـــ|ر محمود سليم
تـــج|ره بــــنه|محمد شو عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل262496
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمينه خ|لد عبــــد|لخ|لق |لزغبــــى|44|249
8o288| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حسن|ء جمعه محمد ع|
ندستـــ |سيوطمحمود عل|ء |نور فؤ|د 876782
82683oطبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىه|جر عبــــد|لصبــــور يوسف ص|دق
ره|عبــــد | |حمد فرج محمد|4559| د|بــــ |لق|
22o|87|ل|ل ف محمود |حمد  تـــج|ره بــــنه|م |
6o7653د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ عط| حسن عبــــد|لحليم
لسن ع شمس|مريم |حمد صبــــره |بــــوزيد66|233
8|75oo لسن |لم |وف|ء عبــــد|لع| بــــهج|تـــ عبــــد|لغ|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد |لسيد س|لم محمد758445

595o3تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسمه محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لصمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عبــــد| جم|ل |حمد عبــــد|لمنعم شح663||5
نوعيتـــ عبــــ|سيهل|ء محمد فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح ريه|652|34

تـــمريض |لفيوم دع|ء شعبــــ|ن محمود عبــــد |لجو|د2|654
|78o3ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|مهند و|ئل فتـــ |حمد

ه322||6 |د|بــــ طنط|ي|سم عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــو عم
|23o64تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عص|م |حمد محمد عبــــد |لمع
ف |لسيد عيد|249646 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نج محمد سعد |لفو|ل4564|
4|52o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر |حمد محمد عبــــد |لحميد |لحش|
8455o|كليتـــ طبــــ أسو|نويد| محمد عبــــد|لبــــ|ري |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |حمد |لسيد |لسيد عبــــد|لرحمن828|43
897oo4 يم حسن تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعبــــد|لحميد حس |بــــر|

36o3oره|مريم محمد محمود عبــــد|لنبــــى يوسف د|بــــ |لق|
||8|7oره|من|ر محمد محمود |لعدوى د|بــــ |لق|
4o73|7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريمتـــ محمد عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف|

7o856|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء فرج عبــــد |لو|حد ش|مخ
د|بــــ ع شمس|ريمون فكرى عزيز ج|د282|3|
838844| حقوق |سيوط|ء محمد عبــــد|لع| عبــــد|

5|3|o تـــج|ره بــــ سويفم|رى جرجس |سحق |م
4284|oه يم محمد  نوعيتـــ طنط|م بــــل|ل |بــــر|
وف|تـــمحمد فوزى محمد تـــم|م 289|92 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
44784oندستـــ بــــنه|دين| جم|ل رمض|ن محمد سليم|ن كليتـــ 
ل|8592|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمه محمود |لسيد 
823o9|يم رتـــ|صف|ء عيد مصط |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9|232o تـــج|ره |سيوطي|سم عز ع |حمد
لع| در|س|تـــ متـــطوره بــــ|لهرم ش تـــج|رتـــ ومح|سبــــتـــ|محمد |حمد محمد عبــــد|لمجيد227225
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6o|934تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق محمد خليفه |لهطيل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كرستـــينتـــ كم|ل ميل|د حبــــيبــــ52892|
695|o8يم يم شعبــــ|ن |بــــر| حقوق |لمنصورهشعبــــ|ن |بــــر|
43o252 د|بــــ طنط|بــــسنتـــ سعيد لط محمد حسن|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل ي| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لنح|582|6|
تـــج|ره دمنهوره|يدي محمد أبــــو شوشتـــ |لبــــي|ع9922|5

د|ر |لعلوم |لم |ر|ن| عمر عبــــد |لعظيم يوسف87|68
ف عبــــد |لموجود مبــــروك29786 رتـــ محمد | تـــمريض |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيتـــ محمد شفيق عبــــد|لعظيم|877|32
6o2766| |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسلسيد حمدى فؤ|د محمد |لبــــلتـــ
علوم طنط|محمد ف|رس كم|ل |لدين عي422659
9o4896 علوم ري|ضتـــ سوه|جرحمه حشمتـــ عبــــد|للطيف عبــــد|لحميد
42|o|o| يم |م|م عفي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهوركريم مر محمد خ|لد446324
رهدير عل|ء ع محمود52|28| طبــــ |لق|
حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |حمد محمود ع ص|لح765299
تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد|لمجيد ف|روق عبــــد|لمجيد328362
ره|ن جرجس ري|ض شح|تـــه|237588 د|بــــ |لق|
ر محمد846585 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نعبــــد| محمد عبــــد|لظ|
838o46حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| محمد محمد عبــــد|لع|ل
4o6236كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدفدوى محمد محمد |حمد خميس
6298|9| تـــج|ره |لزق|زيقسل|م ع|طف ج|بــــر ع
638o92ري|ض |طف|ل |لمنصورهند أحمد عبــــد |لحميد |حمد محمد ج

يم57965 لس |ديبــــ غبــــري|ل |بــــر| حقوق بــــ سويفك
44o49 يف عز |لعربــــ |م رهمحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد مصط |لسيد|496|64
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآل|ء حسن طه حسن |لبــــسيو 7374|5
432oo6تـــج|ره طنط|منه | عل|ء ع |لسيد سلطح
علوم بــــورسعيدبــــيشوى ممتـــ|ز شهدى ي 7|96|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد وليد محمد عبــــد |له|دى حسن59||68
|3747o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريمن عيد عبــــد |لرحيم عبــــد |لمنعم
 |حه وفن|دق |ل|قسل|م محسن عو|ض خليل|846577
53oo55|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد |لسيد |حمد عبــــ|س
يم |لسعد 82|4|4 يم محمد |بــــر| لسن ع شمس|ريه|م |بــــر|
|35|96| م خ|لد سيد سنو ندستـــ ع شمسد
يل ج |لزق|زيقيم|ن |يه|بــــ محمد نجيبــــ محمد|852|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|3o473رهه|له |حمد فهيم محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق |سيوطمعتـــز صفوتـــ ف|روق |حمد 879548
3334o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس فخر |لدين حس حس
6o2|85|يم |حمد |لرجبــــى علوم |لمنصوره|ء ع |بــــر|
868o87 صيدلتـــ |سيوطندي عبــــد|لرؤف محمد ع
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88o226  ره|مورين م|جد |نور فؤ|د عل|م |لق|
يم |لجبــــ|3655|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوسف خ|لد ع |بــــر|
ور526282 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــده |حمد محمد 
8o|669علوم |لم |مريم مل|ك نجيبــــ جرجس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدعبــــد| محمود |م|م عبــــد|لنبــــي|22|85
لسن ع شمس|ريه|م كرم جبــــر بــــرك|تـــ||||26
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد| محمود |لش|عر|542|25
5|o888 تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن محمد محمد فتـــح | |بــــو

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م| مصط محمود عبــــد |لو|حد|65395
د|بــــ |لمنصوره|يه محمد صديق |لمر |لبــــستـــ| ||78||7
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء محمد رفعتـــ حمزه خليفه|498748
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ل حس حسن محمود636852
5|3|9oزر|عه دمنهورحمد عبــــد |لمنعم محمد |حمد ع|شور

ر|ن6363| رهفريده فوزى محمد بــــهجتـــ ز تـــج|ره |لق|
25o2oرتـــ شيم|ء ط|رق قن|وي عبــــ|س تـــمريض |لق|

848|o2معهد ف ص |سو|نبــــخيتـــه س|لم |حمد حسن
42||o5تـــربــــيتـــ كفر |لشيخورده محمد بــــدير |لسيد عبــــد |لر|زق
8o6o|8نوعيتـــ |لم |دع|ء محمود ع محمود
489o|4|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن ج|بــــر حس حسوبــــ سليم|ن
ى|642884 علوم |لزق|زيقمل ع|طف عمر محمد محمد بــــح
774o3oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقندى رض| محمد |حمد |لسيد
24o9o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمؤمن |س|مه حس ص|لح محمود
د|بــــ |سيوط|ه|جر محمود يونس حس 885596
4|o468يد |لدري تـــج|ره طنط|محمد مصط |بــــو |ل
معهد ف ص طنط|دين| |حمد |حمد شمخ434592
43o7|2يف |لسيد سحلوبــــ تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن 
يم957|83 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم |لسيد |حمد |بــــر|
8795o|  تـــربــــيتـــ |سيوطندى ع|طف حسن |حمد
6o2o63|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|يه |حمد محمد عبــــد |لعزيز درويش
يف8|4364 طبــــ كفر |لشيخحمد عل|ء |لدين بــــسيو |لسيد |ل

24o32تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطتـــ كم|ل عبــــد |لع|ل محمد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نغم |لسيد عبــــد |لع|ل سليم|ن سل|مه756269
7|3|o7|ندستـــ بــــور سعيدمحمد ط|رق |لسيد |لسيد |لرف
يم334865 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل ص|بــــر |حمد عبــــد| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهورمصط محمد يوسف يوسف عريف525774
زر|عه كفر |لشيخش|دى محمد رفعتـــ محمد|لشوربــــ 37|444
ف خميس محمد رضو|ن|47578 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط |
48o53o د|بــــ دمنهور|محسن محمد عبــــد |لمحسن حس
83oo82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|رتـــ | رؤوف ك|مل تـــودروس
|29o2oرهمحمد عبــــد | محمد عبــــد |لسميع طبــــ بــــيطرى |لق|
784o|2يم محمد |لشن تـــج|ره |لزق|زيقسمر عبــــد |لع|ل |بــــر|

Page 858 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

249o|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم عبــــد|لمنعم حس|ن مر
493o23د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|أنس سم فتـــ محمد|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد محمد |حمد عبــــد |لرحمن عبــــ|دى452272

ن| سعيد يوسف م|مون48324 رهم عل|ج طبــــي |لق|
|4|7o6|تـــج|ره ع شمسعمرو ن|دي فكري لوق
يم |لطربــــ347638 يم |بــــر| رهعمر محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
237|3oتـــربــــيتـــ حلو|نتـــ |حمد محمود محمد
بــــي شوربــــه99|684 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |س|مه |لز |ل
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن ع|دل من |لسعيد |بــــر|445894
27o2|3يم |لجرو طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |سل|م محمد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيوسف علم |لدين محمد |حمد |لش||642|7 م |لع| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفبــــرو | |مجد نبــــيل جرجس سليم|ن9936||
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدير منتـــ ع مك|وي سلم|ن485284
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |لسيد فؤ|د حمزه|253594
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن|در محمد ن|در عنبــــ442528
يم226279 تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف سعيد صبــــ |بــــر|

|6o6oره| | محمد سعد عثــــم|ن لبــــيبــــ عل|م |لق|
6o2726علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد حس |لسيد |لمع|ز
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد بــــسيو |بــــو|لعل|255785
3|4o23رهمحمد |حمد محمد |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
76455oتـــج|ره بــــور سعيدعمر خ|لد رمض|ن محمد شنشن
522o43علوم دمنهور|ء عبــــد |لجو|د خليل عبــــد |لر|زق
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن ربــــيع محمد سعد22|622
وى684578 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ص|بــــر |ل
247o43معهد ف ص بــــنه|طه صبــــرى |لسيد |حمد أبــــوسعدتـــ
879o54 |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ي| عبــــد|لعظيم ر
78o6o6 بــــي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط |س|مه مصط |ل

د|بــــ |سو|ن|ندى |يمن محمد عبــــد |لرحيم حسن44625
ف محمود محمد حسن446785 د|بــــ |ل|سكندريه|حس |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه ممدوح |لحسي عبــــد |لعزيز شلبــــى685966
تـــج|ره بــــنه|محمد جمعه عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمحسن رمض265972
4853o|لسن ع شمس|منه | مصط من عبــــد |لمحسن خليل
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لحسي |حمد محمد عبــــد |لكريم528995
تـــربــــيتـــ |سو|نندي ص|لح سيد غ|نم844787
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لحميد س| عبــــد |لحميد ع424589
رهيل|ن| ن|صف صديق ج|د|23756 طبــــ |سن|ن |لق|
5o7663ه |حمد مصط عبــــد|لمقصود يوسف تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
يم سل|مه995||3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسولي | سم سل|مه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسحس|م |لدين جم|ل فتـــ محمد رضو789545
26654oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ محمد عبــــد |لرحمن |حمد بــــدوى
يم يعقوبــــ|896556 فنون جميله فنون |ل|ق  يلون| |س|مه |بــــر|
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4|75o5د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــده مصط حس ك|مل
تـــج|ره |ل|سكندريهزين |لدين مجدى ع |حمد مصط 475768
4o4539تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد غريبــــ شو |حمد رشو|ن
5|74o3|تـــج|ره دمنهوريه ن عبــــد |لعزيز ع جمده

معهد ف ص بــــ سويفعل|ء |بــــو |لوف| مصط حسن57573
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |لسيد |حمد |لسيد |حمد يوسف5|4242
35o225|تـــج|ره ع شمسحمد |س|مه |حمد عطيه |بــــو |لنيل

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء محمد ح|فظ محمود|62879
ندستـــ سوه|جم | جرجس بــــخيتـــ بــــس|ده  9798|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحبــــيبــــه ي| عبــــد|لمنعم |لش|عر497456

47oo|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد عمر عمر خط|بــــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء محمد محمد شبــــكه|8857|6
76432oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ي|سم | ي| محمد عبــــد |لعزيز حنوتـــ
ر صميده|856632 تـــج|ره بــــ سويفحمد طه عبــــد|لظ|
2|3o79تـــج|ره ع شمسف|طمه |حمد محمود |حمد |لصو|ف

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه عص|م محمود ص|لح عمر24937
76o6|oف عبــــده حسن خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم |
تـــج|ره سوه|جحس|م خلف يوسف حف 4|8754
5||o63معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  فرج |حمد عبــــد |للطيف محمد
5o9864علوم |ل|سكندريهمحمود جمعه ع عبــــد|لفتـــ|ح
9o56|8 تـــربــــيتـــ سوه|جزينبــــ ع عبــــد|لحميد عج
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ه|يدى ع عبــــد|لنعيم |لسيد6|7599
6oo658صيدله طنط|محمد رفعتـــ خليل |حمد ربــــيع
49o654|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء صل|ح محمد بــــدوي
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه |ر ط|رق محمود |حمد93|754
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | عبــــد |لع|ل محمود عبــــد |لع|4|459|
رهرأفتـــ |لسيد |لسعيد |لسيد66323| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2357|o|لسن ع شمس|ل|ء ص|دق سيد ص|دق
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود صبــــرى محمود ع |لبــــه|دى247842
2585o5علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود عص|م محمد محجوبــــ
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد حس|م حمد|ن عبــــد|لعزيز |بــــر766557
354|o9تـــج|ره ع شمسسهيلتـــ رمض|ن ع رمض|ن
68o85o|حقوق |لمنصورهحمد حمدى |لسيد يوسف |لجد
33o723 علوم ري|ضتـــ بــــنه|يم|ن مجدى |حمد |لدمرد|ش |بــــو|لخ
لسن ع شمس|ض سعد عبــــد |لحميد عوض صقر438|52

274o7د|بــــ ع شمس|يه | خ|لد محمد |حمد |بــــو |لق|سم
4757o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د ز محمد محمود سعد
268|7o| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد شعبــــ|ن |لسيد عبــــد|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلبــــ محمد طلعتـــ حلف|يتـــ5|5|5
7o6722ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمدى ع|طف حمدى محمود |لمتـــو م |لع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسفه فتـــ فه عبــــد |لع|ل|75557
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48o64o|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسم|ء عبــــد| محروس فرم|وى
9o9339|د|بــــ سوه|ج|نوره|ن رفعتـــ عبــــد|لص|دق عبــــد|لل
تـــمريض |إلسكندريتـــ ول|ء مر محمد محمد يوسف426439
353|ooوف|تـــمصط فتـــ كم|ل ك|مل محيسن معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
رهه|يدى ع|مر حس محمد|2|6|3 طبــــ |لق|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد ع محمد محمد حسن27|785
تـــربــــيتـــ ع شمسلبــــ محمود خليفتـــ محمود348264
8|735oد|بــــ |لم |يوسف خلف يعقوبــــ مرقص|
ندستـــ ع شمسحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لنعيم محمد24544|
د|بــــ د |ط|رو|ن |حمد حس محمد غنيم675796
يم محمد |لنوبــــى8974|| زر|عه |لفيوميوسف |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمس|ء سيد محمد حسن مزيد|96|343

يم896|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن |يمن نه|د |بــــر|
يثــــم عبــــد |لحميد محمود قنديل|47722 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|زن 
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمن|ر |حمد ع |حمد س|لم|42398
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م محمد زكري| عبــــد |لعزيز|72|756
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |حمد صبــــرى |حمد عمر693422
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدلو |ن| كرم بــــسك|لس سن|ده849836
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر ط|رق فتـــ سليمه886||6

رهمحمد محمود محمد محمد |لفرم|وى|2389 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ف عبــــد|لرحمن حل|وتـــ338677 زر|عه مشتـــهررن| |
ى محمود38633| ه محمود خ كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن
|3o239تـــج|ره ع شمسه|جر محمد عبــــده حسن

يم68698 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد عيد ك|مل |بــــر|
75o45| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمود محمد ع |لروي
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد محمود رجبــــ8886|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمرفتـــ عمر عثــــم|ن محمد محمد639337
||772oف منصور محمد تـــج|ره بــــنه|عمر |
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء ف|روق محمد ع شلبــــي  ك|مل9348|4
رهمنتـــ | |حمد حسن |حمد32552| علوم |لق|
ره|ندى ممدوح عبــــد |لمقصود محمد22323| د|بــــ |لق|
4o4236تـــج|ره |ل|سكندريهع محمد |لسيد عبــــد |لر|زق عبــــد |لع
رهعبــــد|لرحمن ربــــيع عبــــد|له|دي عبــــد|للطيف324398 عل|ج طبــــي |لق|
766|o|علوم بــــورسعيدنوره|ن |لعربــــى |لسيد ع محمد
ك.تـــ. ف صن| سوه|جه|له عبــــد|لرحمن عمر |حمد  922863
ندستـــ ع شمس|ء |حمد ع فر|ج|24874|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |ن عل|ء عبــــد| عبــــد|لحميد مبــــ|647854
8o93|o|ه |لضبــــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |د|بــــ |لم |م
34o767|د عبــــد|لتـــو|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ جم|ل محمد مج|
77o694تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى محمد حسن عبــــد|لعزيز |يوبــــ
ف عبــــد|لسل|م ش| 553||3 رهنور |لدين | صيدله |لق|

Page 861 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمود755967
6|3|o3طبــــ ع شمسعبــــ ص|بــــر م عطيه عثــــم|ن
تـــج|ره |لزق|زيقخلود محمد حل عبــــد |لفتـــ|ح892|63
22o96o رتـــ/ري|ضتـــ|من|ر شعبــــ|ن عبــــد|لخ|لق عبــــد |لحليم نص قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
69848o|ف |حمد |حمد |لعزبــــ تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |
|د|بــــ طنط|حمد محمد |لسيد أبــــو ط|فش|448749
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد نبــــيل محمود |لسعيد|642445
|487o6| د|بــــ حلو|ن|من|ر ن| ع ج|بــــر عوض
4389|oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمصط حس محمد بــــسيو |لشن|وى
ندستـــ بــــنه|حمد |م|م |لدسو |لسيد|473|33 كليتـــ 
42o726ف عبــــد|لونيس ص|لح د|بــــ كفر |لشيخ|محمود أ
معهد ف ص ري|ضه |سيوطد |نه ميل|د صغ عبــــد|لمل|ك 7263|9

رهيوسف |يه|بــــ سعيد حسن4732| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسل شعبــــ|ن عبــــد|لرشيد جمعه  882396
د|بــــ دمنهور|ع|دل محمد |لسيد عبــــد|لمجيد سليم57|494
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| رمض|ن عم|ر عبــــد|لر|زق49|3|8
775o58ره|دع|ء حمدى |حمد إم|م عبــــد |لنبــــي عل|م |لق|
6o5484|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوم|ء محمد |لسيد ع عبــــد |لسل|م
8|o8o|تـــج|ره بــــ سويفنيف نص نعيم سليم|ن
69o29|علوم |لمنصورهمحمد عبــــد |للطيف ع عبــــد |للطيف
4o4825| |كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحمد ط|رق محمد |نورمحمد |لعو
6o855o|نوعيتـــ طنط||ء ط|رق محمد |حمد حمد

د|بــــ حلو|ن|حن|ن صل|ح عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو29963
تـــج|ره ع شمسل |ء عص|م محمد قر 49462

تـــج|ره ع شمسيوسف محمود عط| محمود سليم|ن728|32
44|o9ر جمعه سيد فرج ره|م| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ف حسن |لشيخ8|544| وف|تـــش|م | معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديه رمض|ن |لسيد عبــــد |للطيف |حمد765733
7o6556علوم |لمنصورهمنه |يمن |لسيد |حمد محمد حسن

رهكريم ط|رق ح|فظ سيد28877 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|5o448علوم |لعريش/ري|ضتـــيح ع ص|دق عويس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقصل|ح |حمد صل|ح محمد شعيبــــ633956
84o82|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|له عبــــد|لعظيم نج|ر |حمد
4562|oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرغده فتـــ محمد عبــــد| |لجمل

وز محمد بــــدر عبــــد|لد|يم مو 28256 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف
|48o49حقوق حلو|نيوسف محروس محمد |حمد
د عويد9264|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |حمد |لسيد |لبــــدوى مج|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد أس|متـــ محمد عبــــده محمد شلبــــى|62759 ع.
8o5888|نوعيتـــ موسيقيه |لم |ل|ء محمد طه |حمد

صيدله بــــ سويف |ر بــــس|م سيد محمد885|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسوق محمد رجبــــ بــــ|تـــع عي95|238
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طبــــ كفر |لشيخس| محمد ص|لح محمد بــــ 436957
وف|حمد صل|ح مصط محمد|3955|3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|خلود |حمد عبــــد|لحميد طنط|وى8467|3
69372oتـــربــــيتـــ |لمنصورهسل سم مصط محمد |بــــ|ظه
طبــــ |لمنصورهدين| |يه|بــــ معوض |لسيد |حمد693793
8254o9 ر|ء تـــ|ج جل|ل مصط كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ف|طمه |لز
طبــــ بــــيطري |لم ||كرم حن| صليبــــ حن|24|6|8
2479o3ره عيد محمد جمعه |للو|تـــي معهد ف ص بــــنه|ز
42|6|oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد نجم سعد عبــــد|لعزيز نجم
85o339| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحس منتـــ عبــــد|لعزيز حسبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن صبــــرى محمد مر|د حسن62|694
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء محمد عبــــد |لجو|د |حمد |لسعد|452|5
45o995ندستـــ كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد |لسيد محمد
6o|385زر|عه طنط|حسن ع حسن ع عبــــد |لحليم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن عزتـــ سيد محمد فرج235378

ه محمد حمدى سليم|ن|36526 د|ر |لعلوم |لم |م
64o674حه وفن|دق |لمنصورتـــح|تـــم محمود |حمد محمود مر| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه خ|لد عبــــد|لنعيم محمود||82599
تـــج|ره طنط|ح|زم |يمن س| تـــوفيق |لعس|ل983||4
ش|م مبــــروك زيد|ن528865 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورخ|لد 
64287|| علوم |لزق|زيقل|ء |لسيد حسي مر
5o3|5|علوم حلو|نرويد| محمد محمد عبــــد |لرحمن رزق
رهمحمد محمد ز محمد ش| 999|2| ندستـــ |لق|
4632oيم ثــــ|ر |لفيوم|محمود محمد عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|

9o4|53|تـــج|ره سوه|ج سم|ء ممتـــ|ز ه|شم محمد
رهمحمود فرج عبــــد |لحميد عبــــد |لن| ع45468 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

حقوق |لزق|زيقمحمود محمد مه عبــــد |لجو|د775669
78oo47|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىلسيد ع |لسيد عبــــ|س ع.
43|o5|ط|رق عبــــد |لغ س|لم|ن | لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ي
8963o3|تـــربــــيتـــ سوه|ج منيه محمد |حمد يوسف
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدير محمود جل|ل عبــــ|س |سم|عيل772|27
حقوق بــــورسعيدممدوح سم محمود محمد كردوشتـــ765254
7674o5|تـــربــــيتـــ |لعريشيه عبــــد |لعزيز سليم|ن سل|مه سليم
5o2889يم علوم |ل|سكندريهس|ره خ|لد فتـــ محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطري |لم |عمرو سم يونس سعد822673
رهنوره|ن خ|لد جمعه محمد ع239473 تـــج|ره |لق|
6o75o9يم محمد حمودتـــ تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ |بــــر|
76725o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مجدى عبــــد |لحميد مصط
ره|مروه ط|رق عبــــ|س عبــــ|س|23588 د|بــــ |لق|
4o2942تـــج|ره دمنهورم|زن مجدى فرج خميس فرج
تـــ|مصط محمد |حمد محمد تـــ|ج |لدين4|5293 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
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|587o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سم|ح جمعه حمد|ن سيد
88o49o |كليتـــ |أللسن سوه|جع عبــــد|لق|در محمد |بــــو|لعل
يف محمد |لرشيدى497545 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم 
ر محمد839569 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ محمد صبــــري محمد |لط|
3543o4نوعيتـــ عبــــ|سيهدع|ء محمد عبــــد|لر| |حمد
د|بــــ ع شمس|غ|ده رش|د صديق |بــــوضيف9968|2
د محمد26482| علوم ع شمسد|رين |لسيد مج|
تـــج|ره |لمنصورهكريم نبــــيه حسن |حمد حبــــق586||7
2|7oo2| |تـــج|ره ع شمسس|ره مجدى عبــــد|لغف|ر |لعن
43765o| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد محمد فتـــوح عبــــد|لكريم خلف
يم|756595 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سم|ء |لسيد سليم|ن إبــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسه| خ|لد محمد جم|ل |لدين57335
تـــج|ره |سيوطمصط محمود حس|ن مر 3896|9
27o498|د|بــــ طنط|حمد خ|لد س|لم عبــــد |لع| حمد|
يم عوض|75|2|6 تـــ |سم|عيل |بــــر| |د|بــــ طنط|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقجم|ل خ|لد جم|ل خليل ند|4|6293
رهنوره|ن |حمد عبــــد|لرحمن |حمد9725|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق إيه|بــــ محمد محمد حس 642287
44o46|يم متـــو |لعط|ر زر|عه كفر |لشيخبــــه محمد |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل مصط  محمد مصط |لص|وي476742

5334o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد ربــــيع عبــــد |له|دى ع
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمدحتـــ عبــــد | عبــــد |لودود ع|مر|78423

7o377|تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء جميل عبــــد |لعزيز |بــــو|لمجد
ف بــــسيو |لكو محمود|437793 زر|عه كفر |لشيخمنيه |
253oo2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر محمود محمد ص|لح |لقص|ص
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء صل|ح |لدين محمد عبــــد|لرحيم|49983
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|د |  محمد جم|ل |لدين  عو|د 329699
6|95o3عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزينبــــ |لسيد محمد محمد |لغني
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدخلود محمد ح|مد محمد|84954
5|49o4تـــربــــيتـــ دمنهورزينبــــ محمد محمد |صل|ن حس|ن
د|بــــ بــــ سويف|حمد عص|م محمد عبــــد| حو|س||23389
ري|ض |طف|ل |لمنصورهزينبــــ ح|تـــم سم محمد عر| 6|6884

تـــج|ره بــــ سويفسيد سعيد طه سعيد59799
882963| علوم ري|ضتـــ |سيوط  سم|ء |حمد عبــــد|لحفيظ متـــو
ندستـــ ع شمسندرو عم|د شو سيحه|37679|
صيدله |ل|سكندريهع من مس|مح ع 27|8|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــل|ل سعد |لدين يوسف حسن سليم|676748
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــده |بــــوزيد حفن|وى محمد642568

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندى |حمد محمد بــــيو54968
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس عبــــد|لمعز محمد فر|ج836732
نوعيتـــ |لزق|زيقمروه محمود حسن محمود شح|تـــه|63749

Page 864 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |لم |دين| محمد ز مر 823238
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى نبــــيل فؤ|د عبــــد|لعزيز3485|2
تـــج|ره ع شمسحمد محمد محمود عبــــد|لع|ل محمد|774||3
صيدله |ل|سكندريهيم|ن معوض عبــــد|لمنعم شه|بــــ|248569
يم852666 ش|م |حمد |بــــر| نوعيتـــ |لم |دير 
83o887| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه عبــــد|لعزيز رسل|ن حس
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيه محمد عبــــد|لعظيم حس قنديل||5|627
رهمحمد محمود صل|ح |لدين عبــــد|لعظيم4824|2 تـــج|ره |لق|

ر محمود38795 رهمحمد ر| ط| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم |لدسو حسن336478 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقعل| ع|دل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مريم ن|صف د|ود عبــــده سليم|ن488|82
5o2696زر|عه |ل|سكندريهم محمد |لسيد ع محمد
نوعيتـــ |لمنصورهديل |حمد عبــــد |لمجيد ع عل|م699569
43|5oo صيدله طنط|ربــــيع ح|تـــم ربــــيع |لسعد
63636o طبــــ |لزق|زيقمحمد بــــدوى عبــــد|لنبــــى عيد |لف
علوم |سيوطي|سم سيد عمر|ن محمود 347|88

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع|طف عبــــد |لمع محمد5462|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |نوره|ن طلبــــه عبــــد| مر 822653
6|o238يم محمد عبــــد |لجو|د ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمصط |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|سحر عبــــد |لجو|د عبــــد | محمد65384|
7532oo|تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ |ل|سم|عيليتـــسل|م سيد |حمد سعد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم| ي| منصور فرح|ن|243298
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن ح|زم ع مصط 9|575|
يم ربــــيع عبــــد |64664 علوم |لفيومسم|ء |بــــر|

244o76ر محمد محمد |حمد خليل معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــط|
ندستـــ |لم |ندرو رفيق |دمون ص|دق|789622
رتـــ|حل| محمد حسن حسن 633537 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |من|ر جم|ل عبــــد|لرسول محمد|85979
7o7475يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر سم محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقعص|م خليل ع طلبــــه625962
لس عم|د صموئيل بــــولس37898| علوم ري|ضتـــ ع شمسك
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمر|م |لمعتـــز يوسف عبــــد|لعزيز3394|2
|497o||يم رجبــــ س|لم رويشد رهبــــر| تـــج|ره |لق|
7o5o55تـــمريض |لزق|زيق |ء خ|لد جمعتـــ|لسيد سيد |حمد من

تـــج|ره بــــ سويفسليم|ن ح|مد سليم|ن ص|لح53||6
|4748o رهيوسف مصط |لسبــــ| مصط تـــج|ره |لق|
695|o7حقوق |لمنصورهسعيد رفعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــده محمد
3352o6يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــغريد محمد عبــــد|لجو|د |بــــر|
يف مصط بــــ 7283|5 حقوق |ل|سكندريهسهيلتـــ 
تـــربــــيتـــ ع شمسنعمه |يوبــــ عيد رضو|ن53287|
63633o تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لوه|بــــ |س|مه عبــــد|لوه|بــــ حسن
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زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــيثــــم عوض عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لع|73836
69o68|صيدله حلو|ن|ء رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح سعيد

لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|سيد عبــــد |لصمد ع |لربــــ|ط775769
ندستـــ |لزق|زيقمن|ر |لسيد |لسيد |حمد |لشيخ633834
5o9866زر|عه دمنهورمحمود سعد فريد محمد
رهعبــــد| محمد عمر محمد324935 حقوق |لق|
|2o982|رهيوستـــ | عم|د لويس حن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى ر| عبــــد|لسيد محمد|28269
يم رشدي حن| فلتـــس324668 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ف|دي |بــــر|
8|86o9 يم جور تـــج|ره بــــ سويفد |نه مختـــ|ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدسم|ء عبــــ|لمنعم محمد مبــــ|رز||23|85
ندستـــ بــــ سويفرحمتـــ |حمد محمد عبــــد |لعظيم62839

7|o476|صيدله |لمنصورهم| ممدوح ع ع |لجمل
علوم |ل|سكندريهشيم|ء محمد شح|تـــه |لمدبــــو6655|5
6|65|o |يم |لتـــلبــــ نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيح محمد |لسعيد |بــــر|
826o5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــسمه |حمد |لسيد عبــــد|للطيف
رهدين| محمد محمد عيد عبــــد |لرحمن73|47| د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود محمد حس محمد |لسيد446246
7783o9يم يم ع |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقع |بــــر|
49o439يم ذ ى |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|أمنيتـــ ي
8|o|2|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد رجبــــ خليل ح|فظ معهد ع| 
9o9468 يتـــ|بــــ ممدوح عبــــد|لحميد محمد محمود علوم سوه|جم|
3527o6حقوق |لمنصورهمحمد ع|دل عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو|د
حقوق ع شمسسل|م ع عبــــد |لحليم ع |29|759
بــــتـــ |لكو6749|2 تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد مختـــ|ر و
8575o3| طبــــ |لم |سم|ء محمد زن|تـــي عبــــد|
ف سيد عبــــد|لحميد342525 علوم ع شمسعم|ر |

45o58يم ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم خ|لد محمد |بــــر|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريأحمد أيمن عبــــد|لرحمن عبــــد|لن| |||34|6 لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد محمد حسن23494

فنون جميله فنون |لم |زينبــــ |يمن محمد ع 28|875
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد يوسف |حمد شندى8472|6
339o63تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندي فتـــ |م|م عبــــد|لجليل
ق| 9||237 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نبــــسمله ه| مصط خليل |ل
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخريه|م محمد عطيتـــ عبــــد |لجو|د7436|5
5o7854|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهدير سعد محمود عبــــد |لسل|م عثــــم
طبــــ بــــيطرى دمنهورآيتـــ ن |لدين محمد |حمد محمد |بــــر9264|5
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه |حمد محمد طه424|84
8532o9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ع عبــــد|لفتـــ|ح محمد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ميه حس|ن ع حس|ن 782232
صيدلتـــ بــــورسعيده|جر |س|متـــ |حمد محمد عوض |لبــــسيو 9388|6
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7o2392د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمود عبــــد |لحميد عبــــ|س |لبــــر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد63242|
تـــمريض كفر |لشيخزينبــــ حسن محمد ع ع|9|4428
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــ|سل عبــــد|لفتـــ|ح سعد ع صديق|45254 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |سيوطسم صبــــرى فتـــ |سحق 889469
762o93يم عبــــده مر |بــــو |لعبــــ تـــج|ره بــــور سعيدحمد |بــــر|
|5oo32|تـــج|ره ع شمسحمد |لسيد |حمد |لسيد

568o4لس ثــــ|بــــتـــ شنودتـــ فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفك
يم عي عبــــده |لمشد593||7 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
476o47 د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره |س|مه محمد رف محمد ك|مل
حقوق |لمنصورهسل س| محمد محمد |لجمل685588
يم |سم|عيل 628452 د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن حس |بــــر|
278o58يم يم |يوبــــ |بــــر| نوعيتـــ |شمونسمرن| |بــــر|
877o55  تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه مصط |حمد حس|ن
طبــــ |لم |محمد حسن عبــــد|لحميد عبــــد|ل|م|م3|8239
682o7|د|بــــ |لمنصوره||ء عبــــد |لحميد شح|تـــه |حمد ع
4997o7يم محمد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأمينه عبــــد|لحكيم إبــــر|
27|8|o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومريح|نه معتـــمد ص|دق مصط |بــــو
يم صبــــ حبــــيبــــ32287 لس |بــــر| رهك تـــج|ره |لق|

8|996oر جميل فريد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|يدي ز|
يم حسن|25855 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد |بــــر|
449o5oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود جم|ل ند| عويس
تـــج|ره بــــور سعيدح|زم سعيد عبــــد |لرحمن تـــوفيق|75253
7oo47|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |حمد محمد عبــــد |لعزيز
يم |لدسو مر |528322 تـــ|حمد محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
882o7|  حقوق |سيوطمحمد تـــو عيد تـــو
د|بــــ ع شمس|دين| صفوتـــ سيد حس 46||5|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن مصط محمد جعفر |حمد677222
2624o6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد صل|ح عبــــد|لعزيز ف|يد
معهد ف ص |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لمتـــج محمد |لبــــ|||6873
5o27o3ن| ع محمود ي|س محمود تـــج|ره |ل|سكندريهم
9o|242 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــفرحه عبــــد|لبــــ|سط محمد محمود

يم22944 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |يه|بــــ صبــــرى |بــــر|
26o284تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــ شعبــــ|ن محمد عبــــد|لعظيم
نوعيتـــ موسيقيه قن|من|ر كم|ل رض| |بــــو|لحسن839499
62|o47إعل|م بــــ سويفه|له حس محمد |حمد عبــــ|ده
وف|تـــحمد ع|دل |حمد مصط ||65|23 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه و|ئل ع |سم|عيل239299
يم محمد حس 326||3 لسن ع شمس|سهيلتـــ |بــــر|
ش|م محمد غز| مك|وى44|639 طبــــ |لزق|زيقمحمد 

ر73662 د|بــــ |لفيوم|محمود سيد حل عبــــد|لظ|
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علوم ري|ضتـــ بــــنه|نرم سم عبــــد|لع| عبــــد|لعزيز266352
حقوق |لمنصورهمحمد سعد عبــــد |لعزيز رمض|ن ه| |67994
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر حس|م |حمد محمود عبــــد |لبــــ|رى5922|2
|474o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد خ|لد محمد ن|دي
42|96oتـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمود |م محمود
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمود محمود جعيصتـــ449772
يم عبــــد |لمنعم |49874 تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء سليم|ن |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يف |يه|بــــ ح|مد |حمد س|لم262587
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن عبــــد |لجليل محمد حج|ج||658|5
يم383|68 علوم |لمنصورهمحمد محمود ف|روق |بــــر|
|3|47oيم جوده رهعمر |يمن محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
6o|o49|ى محمد |حمد جمعه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م ي
يف عبــــد|لبــــ| |سم|عيل|233864 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد 
63o2|oطبــــ |لزق|زيقعبــــد | محمد عبــــد | |لسيد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور|ن ي| |لسعيد |بــــو |لعن 8835|6
7647ooكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعل| عبــــده عبــــ|س محمد |ل |ل
5o3739حقوق |ل|سكندريهمرو|ن ك|مل |حمد يونس طعيمه

5oo48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمرو زين |لع|بــــدين ك|مل محمد
م|م|2686 رهنيف سم حشمتـــ  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يف سيد |حمد فتـــح |لبــــ|بــــ52|45|
262o64كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرم | سم نجيبــــ جرجس
4o7224|حقوق |ل|سكندريهيتـــ ج|بــــر |لسيد مه عبــــد|لع|ل
د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد محمد |لسيد شلبــــى||63485
|37o6oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط سيد رزق |بــــو|لع|رف محمد
ى عبــــد|لمقصود|2|2624 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد عل|ء ي
صيدله |ل|سكندريهمن|ر خميس عبــــد|لمنعم |حمد332494
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م وحيد عبــــد |لحسيبــــ عبــــد|له|دى258586
طبــــ حلو|نم | نبــــيل وص فه 922497

ف محمد عرفه|795|2 ره||ء | ثــــ|ر |لق|
83|78oف عبــــد|لعزيز |حمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع|دل |
9oo597 ف حس |حمد علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىرحمه |
9o2687 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نجل|ء ممدوح محمد حس|ن
صيدله حلو|نمنه | |حمد محمد خليفه |لخل|||7695
5o9o7|تـــج|ره دمنهورعبــــد| |س|مه حج|زى ح|فظ عويس
49872o|ر|ء ع |سم|عيل رشيدى عنبــــر د|بــــ دمنهور|لز
د|بــــ دمنهور|رودين| محمد عج شه|بــــ عي5|4852
42o986د|بــــ |سو|ن|وق أسعد سعد عبــــد|لر|زق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــيشوي مدحتـــ نبــــيه ف|يز59|7|8
49o256يم |حمد ف|ضل د|بــــ دمنهور|رضوى عص|م |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجنتـــ محمد عبــــد |لمع مح 33|9||
5|589o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر ي| أم مصط |لغز
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رهسل |لسيد عبــــد|لمجيد محمود كس|228565 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع |لسيد محمد مصط |لبــــسطوي694887
684o67تـــربــــيتـــ |لمنصورهلؤى |لدين صبــــرى فوزى عبــــد |لوه|بــــ محمد
يم62|326 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم رض| كم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهزينبــــ جم|ل محمد محمد حسن754437
|2o896رهسل |حمد عبــــدربــــ |لنبــــى عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|

2oo35حقوق حلو|نبــــيتـــر جرجس ثــــ|بــــتـــ نظيم
6|4o39تـــ عبــــد |لغف|ر عبــــد|لغف|ر عنتـــرعثــــم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
63|67o| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمرفتـــ |يمن عبــــد |لمنعم عبــــد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ |بــــو|لمك|رم عبــــد|لع|ل |بــــو|لمك442926
6o4|46ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمعتـــز رض| ممدوح عبــــ|س سل|م ك.تـــ. ف للبــــ
2223o| رهرحمه محمد خف|جه محمد حس زر|عه |لق|
ه |حمد شو عبــــد |لستـــ|ر عم|شه5|72|6 د|بــــ د |ط|م
يم628222 يم |بــــر| ه عيد |حمد |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن
85758o زر|عه |لم |بــــه خليفه عبــــد|له|دي عبــــد|لغ
25368oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| ص|بــــر |لحكيم
د|بــــ |سو|ن|محمد تـــوفيق محمد حسن نوفل343499
د|ر |لعلوم |لم |حمد عبــــد|لحفيظ مو محمد|384|22
طبــــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لحليم خميس||22|44
يم عبــــد|لع|229586 رهندى حمدى |بــــر| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد سعيد محمود |لبــــط|34|76
تـــج|ره |لمنصورهتـــسنيم مصط |له|دى محمد محمد |698357
|5o474علوم |لعريش/ري|ضتـــح|زم |بــــو بــــكر محمد محمد
36o292 زر|عه مشتـــهرمحمد محمود ع |لخل
4289o6علوم طنط|محمد جل|ل عبــــد |لفتـــ|ح أبــــو حسن
9o3899|يم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جس|مه ن| عبــــد|لرؤف |بــــر|
452886| ندستـــ كفر |لشيخحمد |يمن |حمد ع
24722oيم محمد عبــــد|لجو|د كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد |بــــر|
بــــي 444389 يم |ل تـــمريض كفر |لشيخنوره|ن نبــــيل عيد |بــــر|
|4o|33 |تـــربــــيتـــ ع شمسمريم سيد حسن عبــــد |لر
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |مجد ك|مل حس محمد766732

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفوس|م |حمد سيد ج|د62949
بــــي |حمد |لمر |حمد7948|6 د|بــــ د |ط|من|ر |ل
4o27||يم محمد |حمد سعد  |حه وفن|دق |ل|سكندريهندى |بــــر|
يم|2|6942 معهد ف ص |لمنصورهنس |لسيد |لبــــسطوي |بــــر|
ندى عبــــد| محمد أبــــوحليمتـــ2285|5 زر|عه دمنهورعبــــد| 

6o||| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفن|ديه رجبــــ ص|بــــر قر
يم محمد ص|لح695398 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخفريد منصور |بــــر| معهد ع| 
4o953oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد أحمد طلبــــه عبــــده |لبــــربــــرى|
يم453599 ف |لدين |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخمحمد رض| محمد 

يم|9943| يم مجدي محمد |بــــر| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين |حمد عبــــد|لرحيم مو3422|2
نيدى492727 د|بــــ دمنهور|خ|لد رض| عيد عبــــد |لح|فظ 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمل ع عبــــد |له|دى ع محمود|687785
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء محمد محمد ط|يل عم|رتـــ|432753
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |م|ركو |دور عد حنس86|822
د|بــــ |لمنصوره|محمد عص|م محمد |لجميل |لسعيد697247
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىم|ري ه| عي ز |7|862
فنون جميله فنون حلو|نيف|نك| ن| حن| م| |24876|
6o4945طبــــ ع شمسمروه خ|لد |حمد حسن |ل|طروش
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعص|م عبــــد|لجو|د ف|وي |لر|وي74|832

تـــربــــيتـــ |لفيومحم|ده عوض خليفه جوده64845
5o2356زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز منصور محمد
ر محمد جنينتـــ7793|2 علوم ع شمسريه|م مر م|
433oo ندستـــ حلو|نسيد عبــــد |لوه|بــــ سيد عبــــد |لغ
رهم|زن عمرو |حمد عبــــده4859| ندستـــ |لق|

4o8284 |تـــج|ره طنط|عمرو |حمد ف|روق محمد ش
75o523ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يمن عبــــد |لر|زق محمود
صيدله |ل|سكندريهلسيد محمد |حمد محمد |لسيد|638275
ر|ء |لسيد محمد جوده ع7355|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه |لز
ه سعد عبــــدربــــه خط|بــــ|257429 طبــــ |سن|ن طنط|م
628865| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م محمد عطيتـــ عبــــد|

458o|ره|س|ره |حمد حس |حمد د|بــــ |لق|
يم حمودتـــ|454|5 تـــج|ره |ل|سكندريهوص|ل فتـــ |بــــر|
4o6o|| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــريم |سم|عيل |لسيد |سم|عيل |بــــو
رهه|شم خ|لد محمد سعد نجيبــــ256|2| علوم |لق|
يم |لسيد2|499| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد فوزى |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|محمود خليل سيد خليل564|22
تـــج|ره ع شمسعمرو خ|لد فتـــ محمد شلتـــوتـــ6275|2
899o36 علوم سوه|جد |نه وجيه عبــــد|لسيد تـــن|غو
4o8488|د|بــــ طنط|محمد سعيد محمود عبــــد |لمقصود ن|
8928o8 تـــج|ره |سيوطسن|ء |حمد |حمد عبــــد|لر|زق
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد س|مح محمود محمد سعد764424
علوم |ل|سكندريهرش| ح|مد محمد عبــــد |لمقصود زيد||485|5
|499|o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لع| شعبــــ|ن عبــــد |لو
848|8oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخ|لد |حمد عبــــد|لعزيز محمد

85o98تـــمريض  بــــ سويفبــــسمتـــ ع|دل تـــم|م جمعه
7o9949|معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن |لسيد |حمد محمد |لعدوى
3535o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود بــــهج|تـــ فرج| محمد
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد جم|ل رجبــــ تـــ |ن235448
4o329oيم حقوق |ل|سكندريهحن عوض محمد |بــــر|
9o|549|تـــمريض سوه|ج  يه ع محمد |حمد
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رتـــ|مريم محمد ح|مد محمد742|3| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|25o53 معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)لي ه| محمد حس
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعزتـــ |يمن عبــــد|لبــــ|سط |حمد |لجزيرى287987
وله246957 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق سعيد |لسيد 
62o829حقوق د |طط|رق محمد عيد عيد يوسف
8o867oطبــــ |لم |عمر ن| سعد |حمد
6o6832تـــج|ره طنط|حسن محمد |حمد |حمد |بــــو |نه
7o967|ثــــ|ر د |ط|ي|سم |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد
||68o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد قدري محمد محمد عبــــيد

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حبــــيبــــه |حمد محمد عزتـــ عبــــد |لسل|م9365|
78o774|يم |حمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد |بــــر|
طبــــ طنط|حمد سليم|ن عبــــد|لق|در |لبــــ|ز|433595
6oo9o3ره|نوره|ن س| عبــــد|لغف|ر محمد مو ثــــ|ر |لق|
84349o|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد عبــــد|لعليم محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد سم ري|ض عبــــ|س محمد|475286
حقوق حلو|نيم|ن عبــــد | حسبــــ | خليفه|58693|
784o6||د|بــــ |لزق|زيق|م |لسيد محمد |لسيد نجم
68o477حقوق |لمنصورهسعد عبــــد |لفتـــ|ح فهيم حس |لشيخ
رهبــــيتـــر جرجس سعد نظيم4||5|2 تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| مختـــ|ر سيد |حمد373894
5o32|6زر|عه |ل|سكندريه |ر رمض|ن عبــــد |لعزيز ع عطيه
رهعمرو محمد محمود عبــــد |لحميد22596| تـــج|ره |لق|
يم طه255|23 يف |بــــر| رهمحمد  طبــــ بــــيطرى |لق|

687o9|تـــ بــــكرى عبــــد | دكم تـــج|ره بــــ سويفم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ ممدوح عبــــد|لحميد د|ود5|2568
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء رض| ص|دق صميدتـــ|53473|
34|6o4كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسه|م ص|بــــر محمد محمد دي|بــــ
د|بــــ |لمنصوره|مريم فرغ |حمد نص|ر|68234
525o54علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحبــــيبــــتـــ عل|ء بــــدر عبــــد |لرز|ق
85o652تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد خ|لد محمد |حمد

74o28ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود |حمد خلف | |حمد
6o5223حقوق |لمنصورهرو|ن |س|متـــ غط|س محمد |بــــوزيد
893o79 د|بــــ |سيوط|ر| | ع|دل |لسيد خلف
7|6o8|حقوق |لمنصورهبــــسمه محمد محمد محمود |لسيد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم ع|صم فتـــ |بــــو|لخ 695374
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخند محمد |سم|عيل محمد ي|س 442669
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|لتـــ جميل عبــــد|لعظيم عبــــد|لعزيز7|3355
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــض حسن ع بــــسيو |||525
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسي|سم محمد زينهم عبــــد |لع| 63557|

57o86كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمه| س|لم جمعه عبــــد |لجيد
67|o2تـــربــــيتـــ |لفيومم عمر رش|د ع
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324||oد|بــــ |لفيوم|حس|م محمود عبــــد|لستـــ|ر محمد
6755o||م عل|ء |لدين م|زى عبــــده م|زى كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسندى عبــــد|ل فتـــح | بــــيو267665
4964o3|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء حمدى محمد عبــــ|س محمود
علوم ري|ضتـــ ع شمسن عيد محمود عيد347895
36|o35|تـــج|ره بــــنه|ل|م عبــــد| عص|م ربــــيع عبــــ|س
حقوق |لمنصورهيمن س|مح غ|زى ر|جح|693292
علوم ري|ضتـــ حلو|نه|جر |حمد ه|شم |سم|عيل32744|
ف عبــــد|لحكيم عبــــد|لرحيم مر43|258 |د|بــــ |لم |محمد |
ندستـــ د |طحمد عز أحمد مو |8644|6

يم محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لغف56744 تـــمريض  بــــ سويفبــــر|
ق|وى243||5 طبــــ |ل|سكندريهمحمد |م عبــــد |لنبــــى |م |ل
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ محمد عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لمحسن رمض344778
49o|o7|تـــ تـــ |حمد س|لم محمد |لط حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم

رهخلود محروس |لسيد بــــكرى33274 زر|عه |لق|
|34|3oد|بــــ حلو|ن|سل سيد عبــــد |لع|ل ع
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد ي| |لسيد محمود محمد|638268
د|ر |لعلوم |لم |سم|ح مفتـــ|ح رجبــــ محمد5983|8
يم مو6544|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم مو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط ن عبــــد|لتـــو|بــــ خليفه فهيم|3|8852
نوعيتـــ |لزق|زيقع محمد ع عبــــد |لجو|د|64246
898|9o|عل|ج طبــــي قن| حمد ط|رق محمد كم|ل
د|بــــ ع شمس|ن|ن ه| بــــخيتـــ لطيف67|39|
6|o727تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى محمد محمد خليفتـــ
6|o79oف سعد |لبــــرل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء |
يم |لسيد|485884 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|لحسن|ء ي| إبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسهر |س|مه ص|بــــر محمود |لشبــــل249623
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحمدي سيد جل|ل محمد338|85
ن| محمد عبــــد|لق|در بــــدري|547|8 تـــج|ره بــــ سويفم
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |رح|بــــ ي| صل|ح |لدين |م 235646
35|55oى رجبــــ لسن ع شمس|ط|رق |حمد بــــح
صيدله ع شمسن|ريم|ن محمد رزق محمد7373|2
9oo4o7 ندستـــ سوه|جبــــس|م ممدوح محمد |حمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدع|ء ح|مد حم|د محمود فوده248229

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شه|بــــ مظهر عبــــد | عم|ره34299
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد عثــــم|ن |حمد قنصوه449352
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد وحيد شعبــــ|ن كشك246854
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد |لطيبــــ محمد |لعربــــي6|4464
4|52oo|ق يم |ل يم |بــــر| ي |بــــر| تـــ ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن
6o7886يم |حمد حقوق |لمنصورهرن| |حمد |حمد |بــــر|
2552o7تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم ثــــروتـــ سعيد عبــــد|لمل|ك 
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2283o8زر|عه ع شمسم ص|بــــر بــــكر عبــــد|لسل|م
ى7297|7 ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| سم عطيه محمود عطيه بــــح

ندستـــ |لفيومحمد و|ئل سيد عبــــد |لصمد||5444
ر منصور عبــــد |لحميد منصور687579 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــنوره|ن ط|
ره|م| نعيم شفيق جورجيوس|5|585| د|بــــ |لق|
9|o243 تـــج|ره سوه|ججوى ريموند س| صليبــــ
78|o2|لسن |لم |عل|ء عبــــد |لرحمن عبــــد | يوسف|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىيوسف بــــرك|تـــ |لسيد |حمد775647 ع.
7o6843م محمود محمد ع تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــن|دين |د
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر محمد |لسيد محمد ج|د|785|34
7o7262|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــم وحيد |لسيد |لخميس عمر|ن
يم|48576 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرو|ن عرفه محمد |بــــر|
76o|94زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود عبــــد |لرحيم شح|تـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن مصط ع مصط |لسيد8673||
6282o5| ه جم|ل محمود |حمد مر نوعيتـــ |لزق|زيقم
433o||تـــربــــيتـــ طنط|كريمتـــ عبــــد|لعزيز محمد |لعريف

إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــبــــ|سل عمرو فكرى شعبــــ|ن7593|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن رزق ف|روق رزق |لسيد692342
7|o5|4|يم يوسف عسل ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه |يمن |بــــر|
يم طتـــ355385 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ حسن |بــــر|
8425o| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| ع عبــــد|لسل|م |م
يف محمود حسن |لبــــدوى438655 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر 
ندستـــ بــــنه|عبــــد| |حمد محمد |لشح|تـــ محمد عطيه4568|6 كليتـــ 
د|بــــ ع شمس|ه|جر |حمد فؤ|د |لسيد42|8||
4449o8ي ندستـــ |ل|سكندريهيمن |حمد عبــــد |لرحمن محمد |لمس
ره|رو|ن محمد جم|ل |لص|وى48656| د|بــــ |لق|
44o243يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنج|ح رأفتـــ لط عبــــد|لرحمن |بــــر|
ر مس|مح مو 858862 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |جه|د م|
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعل|ء محمد عبــــده ع|مر عطيه529394

656o3|م محمود حل |حمد طبــــ |لفيومد
92o7o4 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد خلف عبــــد|لمجيد محمد
يم خض 777956 تـــمريض |لزق|زيق شو|ق شكرى |لسيد |حمد إبــــر|
د|ر |لعلوم |لم |محمود محمد محمود عبــــد|لحكيم7669|8
22o822تـــي|سم عل|ء عبــــد|لمنعم غ|زى نوعيتـــ فنيه ج

طبــــ |لفيوممن|ر خ|لد |حمد بــــدوى66759
حقوق |لزق|زيقند| جيه|د |حمد |حمد عبــــد |لد|يم4|6388
د|ن عبــــد |لحميد عيد |لمن683837 زر|عه |لمنصورهمينه و
د|بــــ |سيوط| ل|ء محمد |ل|م ك|مل مه |885963

6|8oo معهد ف تـــمريض بــــ سويف ريه|م ربــــيع رمض|ن حس
33|o89ر|ء محمود عبــــد|لغف|ر محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ف|طمه |لز
68||99| معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م |لسيد محمد عوض ع
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يم783895 نوعيتـــ |لزق|زيقع |ء جم|ل محمود |حمد |بــــر|
43o494صيدله طنط|حن |حمد كم|ل |لنج|ر
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ريه|م فتـــ محمد ع ع638789
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|عبــــد|لبــــ| |حمد عبــــد|لبــــ| رمض|ن258485
2|69|oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره |س|مه عبــــد|للطيف عبــــد|لمجيد
8o52|7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ف|دي عم|د حن بــــبــــ|وي
ى عبــــ|س353283 ى |حمد خ ثــــ|ر |لفيوم|خ
6825o2| تـــمريض |لمنصورتـــ تـــسنيم |يمن |لمتـــو |لسيد خلف
75o974كليتـــ |أللسن سوه|جشهد محمد بــــه|ء |لدين |سعد
|7777oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمرو|ن محمد جم|ل |لدين |حمد
522o24زر|عه دمنهورند محمود محمد ج|د
ره|مريم عص|م |لدين محمد محمود222342 عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج بــــتـــس|م محمد مصط |حمد|924694
ف |حمد حسن |لطبــــيبــــ|478939 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |
يم عبــــد |766467 يم سعيد محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ |لعريشبــــر|
4|o93|يم تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن |حمد محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسف|طمه ح|زم عبــــد|لسل|م محمد33|7|2
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن بــــرك|تـــ مختـــ|ر محمد|389|83
48o5||تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |يمن مختـــ|ر |حمد ص|لح
يم ص|بــــر |سم|عيل ص9955|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخص|بــــر |بــــر|
رهدين| |م|م ع|دل محمود223889 تـــج|ره |لق|
ه |حمد محمد نجيبــــ|858748 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م
رهف|طمه خ|لد عبــــد|لرحمن |حمد47|239 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رفعتـــ قر سعد|67399
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــ |لشح|تـــ محمد فتـــ |لشح|تـــ636792
8827oo|تـــربــــيتـــ |سيوط  |ستـــ جميل ملك حن
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|وف|ء سيد محمد سيد|حمد معيط|33854
48|62oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد ع خلف محمد |سم|عيل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ |س|مه محمد عبــــد |لسل|م |بــــو 252534
4|2|o2د|بــــ طنط|محمد صبــــ كم|ل تـــم|م ع سليم|ن|

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن فوزى فتـــ عبــــد|لحميد|5575
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح|254589
5297ooندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد مصط محمد جبــــر
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس| محمد محمود عبــــد |لمجيد عوض 697753
|6932oحقوق حلو|نعبــــد | |حمد فه عبــــد |لوه|بــــ
92|o|| زر|عه سوه|جشيم|ء عبــــد|لق|در عبــــد|لع|ل فرغ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد فتـــ محمد خليل|648466
يم سل|متـــ||25|5 زر|عه دمنهورمحمد |حمد ع |بــــر|
م رمزى عبــــد |لحميد54468| وف|تـــخ|لد |د ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o4o28طبــــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل محمد عبــــد|لغ عزوز
6|35o9ى ندستـــ طنط|محمود خ|لد محمد محمد |لم
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كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسه|جر ع|بــــدين |لعبــــد سليم|ن767933
نوعيتـــ |لم |ه|جر سيد ربــــيع سعد553||8
262o89ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد| محمد كم|ل محمد
354o87د|بــــ ع شمس|رغدتـــ مجدي طه |لسيد
|3|25o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد صبــــ ص|دق |حمد
تـــ886||5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |س|متـــ |لسيد عبــــد|لحميد |لص
7o2793تـــج|ره طنط|وليد محمد محمد|لسيد عبــــد | |لفض
زر|عه |سيوط سم|ء سعد صبــــره نظ |5898|9
تـــج|ره ع شمسحمد محمود نج|ح محمود|62698|
د|بــــ د |ط|ن|دين سعد مصط محمد غربــــيتـــ33|9|6
ر |م|م عبــــد |لرحمن|3445| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|د | ط|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقند محمد |حمد عطيه648923
4|32o|د|بــــ طنط|دى محمد عطيتـــ نج| |لبــــهو|ر|
2496o2ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند محمد عبــــد|لحليم عطيه
كليتـــ حقوق |لم |حسن خ|لد حسن عبــــد|لرحيم4|8566
رهريم |يمن محمد بــــدوى237924 حقوق |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود عبــــد |لنبــــى سعد8389||
7|3o43معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد محمد |سم|عيل |لعبــــ|س
يم |لعو رزيق694227 يم ي| |بــــر| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |بــــر|
89o386|تـــج|ره |سيوط بــــ|نوبــــ فهيم حس فهيم
لسن ع شمس|مروتـــ عطيتـــ عطيتـــ بــــكرى ليلتـــ329488
88o75o| تـــربــــيتـــ |سيوط  ي|تـــ |بــــوغدير |حمد ع
تـــربــــيتـــ ع شمسحن حس|م |لدين حس عبــــد|لبــــ| 5627|3
وس محروس نجيبــــ2466|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يري |لقس تـــ|و
46o|67د|بــــ |ل|سكندريه|سلوى ع |سم|عيل ع |سم|عيل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد معروف ص|بــــر معروف مسعود487435
د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م محمد محمد عبــــد |لعزيز ج|بــــر546225

رهمحمد حس|م شعبــــ|ن عط| س|لم9897| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o|233نوعيتـــ طنط|بــــه |للـه فؤ|د عبــــد |لرحمن محمد سل
338o34لسن ع شمس|محمد سعد عبــــد|لحليم عوض |لسيد
9oo735|طبــــ بــــيطرى سوه|ج منيه فرج ع|طف عيسوى
696o37د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نعيمه عبــــد |لبــــديع |لسيد عوض عقيل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صل|ح عبــــد|لرحمن |لهلبــــ|وى246466
تـــ ف|روق محمد |لسيد|25|357 |د|بــــ بــــنه|م
ندستـــ |لم |سل صل|ح عزبــــ محمود|32724
علوم |سيوطشيم|ء |حمد عمر عبــــد|لرحمن |88724
6|32ooلسن ع شمس|محمد عنتـــر حس |لسيد |بــــو ق|سم
د|بــــ |سو|ن|محمد خ|لد بــــديع عبــــد|لفتـــ|ح |لغريبــــ|48677
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حسن محمد |حمد824593
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر ن|دى عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لرحمن259372
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ر| | |لشن|وى محمود |لشن|وى685289
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4||o23ره|وق محمد |بــــو|لمح|سن عطيه ثــــ|ر |لق|
76o8|7|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ن فليبــــ عد تـــوم
6o5982تـــج|ره طنط|محمد حم|ده محمد |حمد عطيه
7||3o3 ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لوه|بــــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر نزيه محمد ص|دق رزق95|248
|د|بــــ طنط|دين| رش|د |لسيد حس محمد4442|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|ره حل شح|تـــه |بــــسخرون 885297
كليتـــ حقوق |لم |رضوي |حمد ف|روق |حمد856278
تـــج|ره سوه|جمحمد ص|بــــر |بــــو|لحمد ح|مد |43||9
تـــمريض |لزق|زيق ع محمود طه محمد |لسيد ع|مر777748
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريه|م جم|ل ع محمد حس 35982|
طبــــ سوه|ج منيه ممدوح عبــــد|لرحيم محمد||89632
4o474|حقوق |لمنصورهمهند محمد محمد |حمد |بــــوش|دى
رهن ن|در محمود عز|لدين عبــــد|لرحمن7733|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومصف| |نور عرفه |ل|ع249326
76326o تـــج|ره بــــور سعيدمروه عيد محمد ع حس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع جم|ل ع ح|مد352893
8|8|o9علوم |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لخ|لق محمد
52968oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــ |حمد عثــــم|ن
3489|oزر|عه مشتـــهررغدتـــ س| سعد س|لم معن
رهم|رين| عم|د مل|ك ميخ|ئيل665|5| زر|عه |لق|
75o578 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن مصط عبــــد |لر|زق فرغ
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد خ|لد محمد فرج عم|ره262743
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنتـــ | نبــــيل عبــــد |لحميد محمد |لسيد489893
علوم بــــنه|دولتـــ سم عبــــد|لد|يم عبــــد|لحميد359796
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ ن| نسيم بــــش|رتـــ |سكندر|8||479
معهد ف ص |سو|نن|ء عبــــد|لمفدي عبــــد|لل|ه محمود|84454
|د|بــــ بــــنه| |م |لسيد محمد |لعج263237
 |حتـــ وفن|دق |لم |ثــــري| محمد |حمد حمدي عبــــد|لحميد6342|8
ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه |حمد محمد ص|لح694979
د|بــــ |لزق|زيق|يم |حمد محمد عطيه سل|م772574
تـــج|ره سوه|جي|س مصط |سعد محمد |ل |ط 55|895
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|رتـــ |سحق يوسف جور 64753|
لس فوزى بــــش|ى جيد||339| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ك
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه عل|ء |لدين عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |766|2|
4897|oحقوق |ل|سكندريهمن|ر ع|طف عبــــد |لعزيز محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد زينهم سيد حس |23476
833o79 ندستـــ قن|مصط حس محمد حس
62o927| طبــــ بــــورسعيدبــــ|سم حمدى عبــــد|لمنعم محمد عبــــد
علوم ري|ضتـــ بــــنه|س|رتـــ محمد زين |لع|بــــدين محمد336692
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسدين| محمد |م |م|م44|36|
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط محمد |سم|عيل مصط 524697
9oo945|زر|عه سوه|ج يم|ن جم|ل عبــــد|للطيف عثــــم|ن
زر|عه مشتـــهرمنيتـــ عبــــد|لغ محمد حل عفي |2|3556
يل ج |لزق|زيقسل ك|رم محمد ع جبــــريل774653 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o486|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرز|ق محمد س|مح محمود مو
6263ooكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرن| |يمن محمد |حمد
5||98o|طبــــ بــــيطرى دمنهورسل|م فوزى |حمد عبــــد |لعزيز
تـــمريض كفر |لشيخمحمد عبــــد|لحليم عبــــد|لرؤف حسن كريم442293
|د|بــــ طنط|ين|س ع|دل عبــــد |لسل|م محمد |سم427923
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدوق عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز شه689375
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدين| عبــــد |لسل|م |حمد عبــــد |لسل|54|685
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمنه | مدحتـــ محمود |لسعيد |لش|ف698329
ر|ء س| عبــــد|لعظيم عل3835|3 صيدله ع شمسف|طمه |لز
ه |حمد ج|د |لكريم |حمد||4892| ره|م د|بــــ |لق|
3467o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل ح|مد شعبــــ|ن ح|مد
معهد ف ص بــــنه|عص|م رض| |حمد محمد |حمد |لكرم332234
ره|د | محمود كم|ل ص|لح38493| د|بــــ |لق|
7o|222يم خ|لد خليفه تـــج|ره |لمنصورهمحمد مجدى |بــــر|
638o99| معهد ف ص |لزق|زيقحمد مدحتـــ عبــــد |لرحمن ع مصط
تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم حسن |لسيد مر  896254
زر|عه كفر |لشيخي|ر| رمزى بــــسيو عبــــد |لعزيز جمعه439785

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفتـــقوى مصط مو قطبــــ595|6
6|oo3|| يم عبــــد معهد ف تـــمريض طنط| ع |ء عبــــد |لعزيز |بــــر|
6|o486زر|عه |لمنصورهعزه رض| سعيد عبــــد|لغ عي
7||66oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــف محمد فتـــ |بــــو |لمع| منصور م |لع| 
تـــ |س|متـــ عبــــد|لرحمن عبــــد |لد|يم426692 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهن
صيدله طنط|خلود |حمد محمد عبــــد|لمنعم |لسيد252276
ندستـــ ع شمسمحمد محمود قر ش|كر7|352|
484o|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سميه حمدى عبــــد|للطيف ع
د|بــــ حلو|ن|جم|ل |م محروس غط|س45235|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|رتـــ |لسيد عبــــد|لحميد |بــــو زيد6244|5
ر|ء عبــــود عبــــد|لسميع خليفه4|2|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ف|طمه |لز
2o32o| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عبــــد |لع|ل عبــــد |لبــــر عبــــد

تـــج|ره |لمنصورهعمر عل|ء|لدين محمود عبــــد |لعزيز |48|675
تـــج|ره كفر |لشيخ|حمد رش|د عبــــد |لرحمن ع ند|436346
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرن| نشأتـــ ق|سم فرح|ن سل|مه|64333
ر محمد عبــــد|لرحمن عبــــد894998 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخ|لد عبــــد|لظ|
6o248o د|بــــ طنط|لبــــ بــــسيو محمد بــــسيو|
معهد ف ص طنط|ح|زم أحمد محمد عبــــد |884|43
زر|عه ع شمسبــــسمله جم|ل |حمد معن|وى39488|
254o34|ندستـــ بــــنه|حمد مصط عبــــد|لمنعم محمد |بــــو كليتـــ 
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6o956 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفص|بــــرين عبــــد | سل|مه حس
علوم ري|ضتـــ ع شمسدين| نبــــيل رتـــبــــى ذكرى59858|
9|4898| علوم |سيوط  ي | كم|ل ك|مل عشم |
ندستـــ ع شمسكريم سيد مختـــ|ر سيدمحمد7593|2
69o565ندستـــ |لمنصوره مصط سعيد سعيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد رمض|ن محمد |بــــو يوسف|6346|6
تـــربــــيتـــ |سو|نسهيله صبــــري |لنور عبــــد|844889
4o5749| د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره ي ز خلف
|2o5o9 رتـــ|دير |حمد محمد |ألم قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o4739|طبــــ طنط||ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــلحه
4o436oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در عبــــد|لغف|ر عبــــد
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد صبــــ |لش|ف ص|لح495678
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ ع|طف نجيبــــ رزق5294|3
2689o5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسهيله |حمد عبــــد|لحميد سليم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء |س|مه محمد سعودى57558|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء محمود محمد حس |834473
ره|نور|ن ممدوح |حمد مصط 236938 د|بــــ |لق|
|459o7حقوق حلو|نمريم |حمد صبــــح عشم|وي
756o26ى  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمود |حمد محمد ي
48297oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منتـــ | |حمد عبــــده |حمد محمد |لشعر
22o7o|ر مصط وحيد |لدين تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه | م|

رهعمر سعد مبــــروك |لديبــــ9|437 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o8654يد |حمد خليف د|بــــ |لمنصوره|من|ل |بــــو|ل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييو|ن| رفعتـــ |ندر|وس قديس7|8325
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــده ع منصور526966
4|74o5لسن |لم |محمود خ|لد فتـــ محمد |لجريدى|
3|9o9oلسن ع شمس|س|رتـــ محمد عثــــم|ن محمد
|595|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق |س|مه محمد محمد
7o6o88تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعبــــ |لسعيد ع محمد |لغتـــورى
755oo4لس عم|د عط| عويضه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
د|بــــ سوه|ج|رحمه |حمد عبــــد|لرحمن محمد |6||92
7oo844يم |بــــو زيد يم محمد|بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |بــــر|
4oo3o||يم ص|لح يونس عبــــد|لكريم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــر|
6378o8|نوعيتـــ |لزق|زيقميمه |حمد محمد محمود عليوه
7o9oooنوعيتـــ |لمنصورهم ع ح|مد ع م|زن
5o7496تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ر محمد عبــــد |لحميد |بــــو |لمجد
25|26oنوبــــى |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ع|دل عبــــد|لمنعم |ل
يم ز|يد33|529 تـــ|محمد عل|ء |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

6226oتـــج|ره بــــ سويفه|جر |حمد شعبــــ|ن محمد
ه عبــــد| ري|ض محمد|||8842 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد س| يوسف ديبــــ269978
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كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدكرم مط|وع حسن مط|وع832776
رهكريم ي| محمود |بــــو|لحديد |لبــــري 227485 ندستـــ |لق|

تـــمريض |لفيوم محمد خميس نعم|ن محمد69272
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رض| مبــــروك رمزي محمد بــــرك|تـــ633346
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء صل|ح |حمد محمد 898784
ندستـــ |لزق|زيقمحمد حمدى عبــــد|لبــــديع عبــــد|لحميد637586
د|بــــ |لمنصوره||ء و|ئل مصط ز عبــــد |لعزيز|682598
4o3|62فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور ن| عبــــد |لحميد شلبــــى
23635o رهد| | محمد |سم|عيل |ل|مبــــ|بــــى عبــــد صيدله |لق|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيه ع  |ء |لدين |بــــوسمره|8783|6
7829oo|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء محمد حسن محمد
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد مصط رفعتـــ محمود ح|ل|655||7
ره|جه|د صل|ح عبــــد|لسميع عبــــد|لرحمن342633 عل|م |لق|
27298oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه حس عبــــد|لسل|م سل|مه
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورن|ء شح|تـــتـــ ع حسن صقر57|498
7o3|97|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منيه محمد حس حسن |بــــو |لفتـــوح
يم97||64 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |بــــر|
7o67o||يم |حمد ف |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |
يم محمود مختـــ|ر |لديبــــ2|7645 ندستـــ بــــور سعيدع|دل |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو عم|د مجدى |لدين عبــــد |لوه|بــــ بــــل83|529
4|68o4|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه محمد محسن |لسيد

3o77o|رهفر|ح محمد |بــــو |لنور سكر|ن تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل جوده مصط 775697
465|o3ش|م محمود رمض|ن |حمد عي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد 

686o2د|بــــ |لفيوم|ف|تـــن حمد|ن محمد محمود
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومزوزو عبــــد| عبــــد|لرحمن |ل |د75|257
7o5422حقوق |لمنصورهمحمد محمود ص|بــــر مر|د
7o929oتـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر ع|دل |حمد |لبــــدوى محمد منصور
6263o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسمر محمد |حمد عطيه محمد
8o9752 تـــج|ره بــــ سويفمحمود عنتـــر محمود ع
علوم ج|معتـــ د |طي|سم رزق ح|مد عبــــد |لسيد عبــــد ربــــه4|4444
علوم بــــنه|مينه ع مصط ع جبــــه|264799
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىميمه عبــــد|لر| عبــــد|لصبــــور عبــــد|827554
|57o74ر|ء شح|تـــه ع عثــــم|ن رتـــ|ز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يه |لسعيد ع |حمد |لحس|ن |68594 تـــربــــيتـــ |لمنصورهخ
52|6o6تـــج|ره دمنهورمن|ر س| عبــــد |لعزيز أم |لنحر|وى

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد خ|لد خليفتـــ |بــــوبــــكر|54299
264o8o تـــج|ره بــــنه|ندى محمد فتـــ عبــــد |لحليم |لشو
وف|تـــكريم ط|رق محمد عبــــد|لفتـــ|ح328547 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
23o785تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد عيد سيد محمود
7o|32|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عزتـــ حسن ع |لعج
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46o876رهحمد فتـــ |حمد عبــــد |لسل|م سنبــــل د|ر |لعلوم ج |لق|
837o39|معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد شلبــــي محمد عبــــد
83o|2||تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل نج|ر محمود عبــــد|لعزيز
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسنتـــ نبــــيل محمد طه826499
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسمر محمد |لسيد محمد778359
يم ع|878|3 حقوق |لمنصورهه|جر عبــــد|لن| |بــــر|
487o92|د|بــــ دمنهور|حمد ع ج|د ع|مر محمد
7||48oحقوق |لمنصورهف|رس محمود عبــــد |لمجيد محمد
د|بــــ |سيوط|ف|طمه محمد عبــــد|لر|زق ع 74|879
رهحسن سيد حسن |لسيد |حمد6854|| تـــج|ره |لق|
53o543 |تـــج|ره دمنهوريم|ن مصط |سم|عيل محمد ر
5o39||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد عبــــد |له|دى |لسيد محمد عطيه
859o47ش|م تـــوفيق |حمد نوعيتـــ |لم |سل 
7o8o43بــــ |يم|ن محمد فوزى |لمتـــو |لطنط|وى لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود جم|ل محمد شلتـــوتـــ67|256
6|937oتـــمريض |لمنصورتـــ آيه معروف |لسيد |لسيد ستـــيتـــه

د|بــــ حلو|ن|مصط ه| محمد سيد34879
ر محمود سويلم349343 تـــج|ره ع شمسمحمد م|

53o9oعلوم بــــ سويفرو|ن ع رمض|ن ع محمود
ر ك|مل محمد شه|بــــ452393 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد م|
تـــج|ره |ل|سكندريهن ع|دل محمود |حمد خميس475443
7o25||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه |لسعيد ف|روق ق|سم ع سعد

6o8|9|يم ن|دي مط|وع محمد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفبــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد كم|ل عبــــد|لحميد شح|تـــ7||838
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم خ|لد عبــــد|للطيف سيد354473
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد صل|ح محمد حس|ن  876367
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمد طه محمد |حمد|33969 معهد |لج
د|ر |لعلوم |لم |يم|ن محمد فريد عبــــد|لعظيم شلق| |228|8
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط زغلول عبــــد|لعزيز مهر|ن268552
|265o2ره|دين|م ي| عبــــد |لنبــــي |صل|ن د|بــــ |لق|
6|64ooثــــ|ر د |ط|موده صل|ح |سم|عيل شوشه
266|62| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء جم|ل عبــــده مر
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن خ|لد نجيبــــ محمد |سم|7|62|6
||83o2|تـــج|ره ع شمسكريم وليد عبــــد |لعظيم |لش
يم حسن |حمد محمد صبــــ|ح|49447| علوم حلو|نبــــر|
وف|تـــس|مه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |بــــر637389 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسلوي دكتـــور عبــــد |لحميد محمود عطيتـــ542622
حقوق طنط|سم|ء جم|ل حسن محمد نوح|88|498
2|42o3 |ره|محمد محمد حسن |لن د|بــــ |لق|
يم |642337 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد صبــــرى عبــــد|لعظيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى مهدى |حمد محمد |لمهدى485756
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رهمن|ر يوسف صبــــ يوسف329824 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسندى محمود سيد ع346738
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسغ|ده |م|م |لسيد |لغز|وى242|79
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لل|ه257483
يم5|3484 يف محمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى 
صيدله |ل|سكندريهر| | |حمد حسن |حمد عبــــد |لع||42524
ر|ن||89|8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويففرحه جبــــر |حمد ز
تـــربــــيتـــ حلو|نريه|م مسعد مصط |حمد38575

د|بــــ |سيوط|ندى |يه|بــــ فتـــ حسن 879947
يم ع |لمدخوم4976|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء وليد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء مصط سيد عبــــد |لبــــ| |64582
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد ن سيد |حمد|8|2339
علوم |لمنصورهعمر ن| |بــــو |لسعود ح|فظ |لطنط242|68
يم |حمد|247|64 معهد ف ص |لزق|زيقل|ء محمد |بــــر|
6|o253د|بــــ |لمنصوره|بــــسملتـــ |حمد محمد |لغني
يم حسن322862 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م حسن |بــــر|
25937o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ل |ء محسن عبــــد|لغف|ر دسو ع
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|م عبــــد|لحميد محمد |لديبــــ6|2558
6o7|5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد عبــــد |لمع عبــــد |لصمد غنيم
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عصمتـــ محمد مصط مرزه|72|68 م |لع| 
رى444|43 طبــــ طنط|س|متـــ |لسعيد ك|مل |لسيد |لجو
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد عم|د |له|دي محمد يسن498|33
256o|6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد محمود محمد ع|مر
5o7434تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن ط|رق تـــوفيق عبــــد |لع| |لجندى
تـــج|ره دمنهورحمد محمود |حمد ع محمد||48695
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن صل|ح |لدين محمد |بــــو |لفتـــوح854|63
8|462o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |كريم محمد فه عبــــد
حقوق طنط|د | محمد عبــــد |لوه|بــــ سليم|ن ع|46352
4535o5|يم ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد |حمد |لبــــي |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهسل|م نف|د نف|د جمعه |لملي |679388
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه محمد حسن محمود|65353|
ف ك|مل فر|ج |سم|عيل774545 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــه |
886o6o ندستـــ |سيوطمحمد س|مح عمر محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين |يمن عبــــد |لحفيظ بــــرك|23859|
5o55o9طبــــ |لفيوممحمد رض| خلف محمود |لخر|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمه|بــــ رمض|ن عبــــد|لحميد محمود4974|3
ه كم|ل محمد حسن|5|548| د|بــــ ع شمس|م
836|3o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل ع ح|مد حسن
نوعيتـــ |لزق|زيقيه حمزه خ|لد محمد |حمد|||6378
7788oo|حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه محمد عليوه محمد| 
9|o864|ش|م |حمد محمد تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد 
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ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ سم|ء  عبــــد |لش|  |بــــو |لفتـــوح  غ9246|4
75|5o7تـــج|ره بــــور سعيدزي|د |لسيد ن| عبــــد |لملك ف|رس
2564o||يم بــــبــــ|وى علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم ع|دل |بــــر|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء حسن سعد ع |53427
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمتـــ أحمد محمد سعيد633723
9o8489 ى لبــــس تـــربــــيتـــ سوه|جم|رى جرجس ن

7294oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد محمد ش| مسعود
|4|728| صيدله ع شمسحمد ع|طف حسن مر

رهمره|ن محمد ع |دم |لحن 4825| تـــج|ره |لق|
6o7462|حقوق |لمنصورهم عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد جمعه
346o95|حقوق ع شمسحمد و|ئل ن |لدين حسن مظهر
|2889o ره|محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيزعبــــد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  ن عيد فرج ثــــ|بــــتـــ|4|8826
6o4966تـــج|ره طنط|منتـــ | |لسيد حسن رمض|ن |لسيد
صيدلتـــ سوه|جكل|ر| ه| طلعتـــ |ديبــــ|82658
بــــي بــــدوى685843 حقوق |لمنصورهحسن|ء عبــــد |لرحمن محمد |ل
يل ج |لزق|زيقسل |حمد محمد |م 262|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
476oo6نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهجنتـــ |حمد حسن محمد
9|o583 تـــج|ره سوه|جن|ئل |حمد خ|لد ه|شم |حمد محمد
4o||43|ف مصط |بــــورخيصه تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م |

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفل|ء |حمد |م |حمد|564|6
8||3o5ند|وي مختـــ|ر محمد كليتـــ حقوق |لم |نور| 
6o5o33تـــج|ره |لمنصورهنور| ط|رق عز |لعربــــ رمض|ن محفوظ
ف شو جندى|62548 ندستـــ |لزق|زيقبــــول| |
رتـــ/ري|ضتـــ|حمد محمد |لسيد محمد س|لم||9||78 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o7582يم تـــج|ره |لمنصورهرضوه س| |لطنط|وى |بــــر|
رتـــ|رغده |حمد حس عبــــد|لحميد786338 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه|بــــ ط|رق سيد معوض|73|64|
|د|بــــ |لم |مروه |حمد عبــــد|لودود مو 823728
324o8o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد محمد عبــــد|لرحمن محمد |لسيد
3377o2|تـــج|ره بــــنه|عبــــد| ه| عبــــد| |لش
4|5o|o|حقوق |لمنصورهعبــــد|لعظيم عطوه عبــــد|لعظيم عبــــد
د|بــــ كفر |لشيخ|بــــ|سل جم|ل |لسيد عبــــد|لو| |لسيد9937|4
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمل حس| عبــــد|لق|در حس |836288
يم28879| تـــج|ره ع شمسمحمد |س|مه عبــــد |لمنصف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى حل سعيد جم|ل267638
معهد ف ص |سم|عيليهمن|ر محمود |حمد محمد |لسيد768682
ن| ع|طف حل خليل826237 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد وحيد محمد |لقطبــــ |لجمل94|265
9o|249 تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن محمد |بــــوضيف بــــهنس|وى
ق|وى63522| تـــج|ره ع شمسغ|ده حمدى |حمد |ل
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نوعيتـــ |لم |م|رين| ن|صف زكري| مه 674|82
تـــج|ره بــــنه|طلعتـــ فتـــ |نور |حمد مو 93|636

د|بــــ |لفيوم|غ|ده عبــــد| علو| عبــــد|لتـــو|بــــ64327
طبــــ |لمنصورهي|سم |حمد عبــــد | |بــــو ش|مه 689734
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر مسعود معروف |حمد825947
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|ء عبــــد|لصبــــور |حمد عبــــد|لجليل3|8364
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |سم|عيل |لسيد جل|ل695247

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفصل|ح ي| محمد ي4|542
صيدله ع شمس | محمد |حمد محمد |لعو |345627
ف |لسيد محروس |لـقـلـيـوبـــــى265688 وف|تـــعبــــد|لرحمن | تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد عبــــد|لمو محمد |لسيد بــــدوى636555
4|3o93|تـــربــــيتـــ طنط|منيتـــ |حمد عبــــد|لموجود عجوتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ حس |حمد عثــــم|ن832755
6|9799| تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد ربــــيع بــــرك|تـــ |لبــــي
233|2oلسن ع شمس|سل |حمد عبــــد|لحميد محمد خليل

حقوق حلو|نحبــــيبــــه محمد عبــــد |لح|فظ عبــــد |25793
رهعمر عبــــد|لن| |حمد ع8795|2 تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|صل|ح عبــــد |لمنعم محمد محمد747|64
35o622يم |بــــو|لنيل تـــج|ره ع شمسعبــــ عم|د |لسيد |بــــر|
ر|ء محمد فوزى محمود5|2|22 صيدله ع شمسف|طمه |لز
5|79o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء حمدى سعد كشك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمرو|ن منتـــ عم|رتـــ حس|ن 8|4|32
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــوف|ء محمود |لسعيد حسن |لشح|تـــ699473
ندستـــ |لمنصورهمحمد مجدى يوسف عبــــد |له|دى|33||7
25o453ف مصيل |لمدبــــوح  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ |
|497o9|رتـــ|حمد محمد محمود عبــــد |لنبــــي قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
3649o8| لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــسوه|ج|بــــ|نوبــــ طريف نبــــيه لم
435|6oمعهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد عبــــد |لمع |لسيد أبــــو |لسيد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــي|ن |لسيد |لر| |لسيد عبــــد |لبــــ|4456|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد بــــه|ء  |لدين |لسيد ي|س |حمد7347|3
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــ|سل صل|ح ش|كر عبــــد|لمجيد|48|33

52|o|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفجه|د عبــــد |لعليم شعبــــ|ن عبــــد |لفضيل
ديه عبــــد|لجو|د 898399 صيدلتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لجو|د 
238|o9يف عبــــد|لمنعم |حمد سليم|ن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | 

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفند| |حمد سليم|ن مر2|523
ف محمد يونس528868 ندستـــ |ل|سكندريهزي|د |
243o39رهيوسف حس عبــــد|لبــــ| |بــــوط|لبــــ علوم |لق|
تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد | محمد |لسيد |لمحسن|67|||5
68|2|oر ع شبــــ|نه حقوق |لمنصورهبــــه|ء |لدين ع|دل ط|
4o7o64تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم وليد عبــــد |لموله عبــــد |لفتـــ|ح
|2o332|حقوق ع شمسحمد |م|م فرح|ن |م|م
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ثــــ|ر د |ط|رحمه محمد شح|تـــه |لجندى6257|6
33oo9|لسن ع شمس|سم|ء ع محمد |حمد

68o5|5|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد محمد شعبــــ|ن شيحه جبــــر
رهل|ء محمد |حمد |بــــو|لمجد|25453 تـــج|ره |لق|

|2o|32ى ك|مل سمع|ن تـــج|ره ع شمسيوستـــ | نبــــيل ن
د|بــــ |سيوط|ول|ء ر|شد فوزى محمد 883586
63436o|ندستـــ |سيوطحمد مدحتـــ بــــخيتـــ عطيه
يم سعد962|37 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمود سعيد |بــــر|

ره|حس سم حس محمد |لنج|ر23284 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |سيوط|محمود فؤ|د محمد جم|ل487348
رهعبــــد|لرحمن ط|رق محمد حس 239874 ندستـــ |لق|
طبــــ ع شمسحن شو حسن محمد |لحلو254249

ره|من|ر خ|لد سيد مدبــــو كحيل59|22 د|بــــ |لق|
7o54oo تـــج|ره |لمنصورهكريم |يمن فتـــ محمد خ
8o528|تـــج|ره بــــ سويفحس|م فرغ سيد محمد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسم|ء |لسيد د|ود حس حبــــي |89|763
8996|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم جيد تـــق|وى د|ود
6o3844د|بــــ طنط|ع محمود |لششتـــ|وى حسن حج|زى|
رهبــــدر عزتـــ |لسعيد حس|ن |لس|يس684267 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o34o2تـــربــــيتـــ طفوله طنط|جه|د شعبــــ|ن عبــــد |لحميد شعبــــ|ن دشيش
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقدين| عبــــد| محمد محمد عبــــد|لرحمن دو637333
ندستـــ طنط|محمود ي| محمود حسن |لشح|تـــ737|68

ره|لميس س| م|زن تـــوفيق27653 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|ج  منيه غريبــــ يوسف عبــــد|لمنعم|896476
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|ريم حس|م |لدين صبــــ محمد عبــــ|س8|6753
43o665| تـــمريض طنط| مريم عم|د فوزى طلبــــه عبــــد
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد سهري محمد مو |842343
9oooo3|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد ع|صم |لسيد |بــــود
تـــج|ره دمنهوريوسف مجدى محمد فؤ|د ك|مل سليم4|4768
د|بــــ |سيوط| سم|ء ي من خ ||88582
حقوق |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد | س|لم|756753
لف |لتـــج|رى بــــدمنهور|من|ر جم|ل عبــــد|لوه|بــــ يوسف499657
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن نبــــيل عبــــد| |بــــو|لمجد||63583
يم4732|| حقوق ع شمسجون مجدى سم |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |حمد حس عبــــد|لخ|لق262597
علوم |سيوطم | ف|يز صبــــ فلتـــس 899555
4o5796د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سم|ء |حمد محمد ربــــيع حج|ج
علوم طنط|آل|ء |سم|عيل عبــــد |لبــــ| |سم|عيل ج423492
8o46|5 حتـــ وفن|دق |لم |م|رين| سعد|وي  |د فه| 
تـــج|ره كفر |لشيخحمد حسن عبــــد |لرحمن عبــــد |لوه|بــــ689873
45|o3||تـــج|ره طنط|ف صبــــ |م |حمد |لجم|ل
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طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحسن محمد |لسيد |بــــو |لمع|699374
نوعيتـــ |لمنصورهنسمه مي |لسيد عبــــد |لعزيز693737
يم |8|8|5 يم عبــــد |لمقصود |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريه|ء |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهرضوى ن فتـــ ع م| 395|52
45o|57ر فؤ|د محمد |لخ |وى ندستـــ طنط|محمد م|
7o3794|بــــه عبــــد |له|دى علوم |لزق|زيقروى سم محمد و
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد جم|ل عبــــد |لمحسن كريم |لدين9989|6
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد عبــــد | متـــو عبــــد|لرحيم785369
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه ط|رق محمد عبــــد|لمنعم959|22
ل|ل|4|585| تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء و|ئل طه |حمد 
يم|68336 صيدله |لمنصورهن|ن ن| |لشح|تـــ شح|تـــه |بــــر|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |لسعيد |لشح|تـــ رف| سعيد|78383
ندستـــ |سيوطف سعيد محمود |حمد|633624
3299o3كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|وق ط|رق طتـــ ز س|لم
27o366لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |حمد ح|مد محمد حرحش
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر روفيد| ن|در |سم|عيل |لزند7|7643 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
7oo784|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ص|لح نوح محمد |لزي|تـــ
9o|2oo حقوق سوه|جسل|مه سعيد ن| عبــــد|لرؤف
ره|ن|دين عم|د |لدين مصط عبــــد |لخ|49254| د|بــــ |لق|
5|o67|علوم ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن رض|ء رمض|ن |حمد عبــــده
4o97||د|بــــ طنط|ف|طمه ع|دل سعيد ع |لطبــــ|خ|
2434o|رهعبــــ محمد فريج |حمد تـــج|ره |لق|
87884o  يم عبــــده لس عبــــده |بــــر| ندستـــ |سيوطك
34||o6تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد محمد |حمد غيط|س
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــريز| ن|جح عد منصور284685
وف|تـــمصط محمد |سم|عيل محمود223482 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
77o84|د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد حل منصور عيد
8793o8  معهد ف ص |سيوطسمر ع|طف ك|مل |حمد
43o836عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدع|ء وجيتـــ بــــكر |لبــــ سلط|ن
رهبــــر|ء ط|رق عويس عبــــد|لصمد3545|2 ندستـــ |لق|
معهد ف ص |لمنصورهم محمد ع محمد63||69
682o72| رتـــ||ء محمد مصط  كم|ل |بــــو زيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o8685 ر عبــــد|لمبــــدى |حمد حم|د تـــج|ره سوه|جط|
33o6|4تـــج|ره بــــنه|ريه|م محمد مصط |حمد
85o224وف|تـــف|دي نش|تـــ سعد فرح معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
6327ooعلوم |لزق|زيقبــــسنتـــ |يمن محمد ك|مل مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمروه عم|د سعيد محمد يوسف259567

زر|عه ع شمسم | عص|م نسيم م |36463
ف عري|ن فهيم|44959 حقوق حلو|ننطونيوس |

ش|م |لسيد |لعربــــى عبــــد |لر|زق764476 ندستـــ بــــور سعيدعمر 
5o|88oزر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمد حف عبــــد|لع|ل
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|23|6oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|نوره|ن ن| محمد ش|كر
756o35|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء رفعتـــ عبــــد |لعزيز |لسيد
و |2|4892 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يتـــ رمض|ن مصط ع |ل
يم |حمد ج|دو |حمد|2||325 رهبــــر| تـــج|ره |لق|
856o32تـــج|ره بــــ سويفبــــه ع |حمد محمد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ء مدكور عبــــ|س بــــهن محمد698567
حقوق طنط|ندى محمود عبــــده محمد328||4
ر|ء محمد ع عبــــد|لر|زق634289 نوعيتـــ |لزق|زيقز
4|o569تـــج|ره طنط|عمرو محمود س| |لجم|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر محمد محمد غنيم |لدخ|خ 87|338
يم عبــــد |لحميد|75553 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد ع |بــــر|
92|o25 د|بــــ سوه|ج|ندى محمد عبــــد|لعزيز شي
ندستـــ |لزق|زيقحسن عبــــد|لمحسن ع محمد ش| 634723
|486o2| ره||ء ع|دل محمد لط ع د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمنه | و|ئل |سم|عيل متـــو |لسعيد764263
ى ميخ|ئيل237342 ن| فيصل ن رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o|328د|بــــ |سيوط|رودينه ج|د محسن ج|د
5356o7د|بــــ د |ط|مؤمن سعيد محمد ع |سم|عيل
رهدع|ء محمود محمد محمود45||5| حقوق |لق|
5|246| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يم|ن حمدى |حمد ع

4|669oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير سعد عبــــده عبــــد |لو|حد ج|د
5|o4|6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوري|د محمد محمد |حمد عثــــم|ن
4o8337|تـــج|ره طنط|محمود حمدى عبــــد |لعزيز محمد عل

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط محمد عبــــد |لونيس سعد58238
5o68||علوم |ل|سكندريهص|بــــرين فيصل |لسعيد أحمد
33o22oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|شيم|ء ن| صبــــ |لسيد  |ض
ف سعيد ه|شم335285 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــتـــ |
رهمحمد سعيد صقر |حمد لم243939 تـــج|ره |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم |لسعيد ف|يق |حمد |بــــوشعيشع692367
5o4|43 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهس|رتـــ عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز
5|5o72معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر عبــــد |لمحسن عبــــد |لر|زق |لل
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء حس سيد حس |73498|
2|27o9ندستـــ ع شمسعمر |حمد عبــــد|لحميد محمد
889528| ى سيد متـــو خدمه |جتـــم|عيه |سيوط سم|ء خ
7o423o|يم بــــدر معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد بــــدر |حمد |بــــر|
وف|تـــحمد ع|طف زغلول محمد|4985|2 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
رهغ|ده |حمد محمود محمد ع255292 د|ر |لعلوم ج |لق|
4259o4|تـــج|ره |ل|سكندريهسل ع|دل عبــــد|لرحمن محمد عبــــد
د ع|مر|678738 د مج| ه محمد مج| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
76o649|يم |لسيد |لبــــدوي علوم ج|معتـــ |لسويس|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمه| عبــــود محمد حس 863492
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32956o يم محمد ع |لعفي طبــــ بــــنه|ندى طلعتـــ |بــــر|
ه مصط محمود ر|حيل45||22 حقوق ع شمسن
زر|عه |ل|سكندريهمحمد ع عي |نور3454|5

تـــمريض  بــــ سويفل|ء شعبــــ|ن رمض|ن عبــــد |لعزيز|873|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد| ص|لح827|23
8673o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|له عبــــد|لموجود محمد عثــــم|ن
9o9589تـــج|ره سوه|جمن|ر |بــــو|لحمد ح|مد محمود |بــــوعم
6o86o|ندستـــ |لمنصورهن|دين محمد محمود ر|شد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |سل|م متـــو |لحسي حمزه688962
7o636|ندستـــ |لمنصورهسمر عزتـــ محمد |لحنبــــ ع

6979o|تـــربــــيتـــ |لفيوميه |حمد |لسيد محمد جمعه
د|بــــ |لمنصوره|سم|عيل ربــــيع ر|شد عبــــد |للطيف|683765
لس فيليبــــ فيكتـــور ف|يز9822|| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىك ل|ك|ديميتـــ |لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــركس|م ع|طف غبــــري|ل ملك325994
679866| يم محمد عيد عبــــد | علوم |لمنصورهحمد |بــــر|
877o3||كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد  يه عم|د |حمد محمد ع |لسنبــــ
ش|م محمد حسن9||769 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد 
6o|7o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| |لسيد ص|لح |لبــــرى|
4o6923تـــج|ره دمنهورشدوى خميس محمد ج|بــــر عبــــد|لع|ل

6872oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرش| عبــــيد محمود غريبــــ
ر فه عبــــد|لرحيم853322  |حتـــ وفن|دق |لم |محمد م|
بــــي بــــدر688676 بــــ |ن| س|مح محمد |ل لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
ى شيبــــه عبــــد|لرحيم 23|897 كليتـــ |أللسن سوه|جدير خ
معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء خ|لد محمد حمدون|8574|6
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عثــــم|ن محمد |بــــو|لعيد ع 857772
يم ميخ|ئيل|23542 رهف|دى يوسف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره طنط|ه|يدى |حمد رش|د |لعري|ن عبــــد |476226
|53o84 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود حج|زي رمض|ن قر
4|o5|3تـــج|ره طنط|محمد ع|دل محمود |بــــوزيد
4666o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد رمض|ن عبــــدربــــه محمد

علوم ع شمسحمد نبــــيل محمد ع سلم|ن|239856
63||8o|ه محمد مبــــروك |لسيد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
9o547تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفوليد محمد مر|د حميدتـــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم محسن محمد مصط 57|39|
يم |لحن|وى684764 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |لبــــيو |بــــر|
رهعمر عبــــد |لحميد متـــو ك|مل|4448| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــ|س |حمد عبــــ|س|333|64

تـــ محمد جم|ل محمد|5785| تـــربــــيتـــ حلو|نم
يم 875455 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نبــــه ع دردير |بــــر|

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفحمد محمد ري|ض عبــــد |لع|ل|99|85
ر|ء ن سعيد خليل26797 تـــج|ره ع شمسف|طمه |لز

Page 887 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره حس صد ري|ض|935|8
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمرو شو محمد |لطنط|وى مصط 327859
4|5o64 |يم ع |لخر تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد مصط فوزى |حمد  9696|9

65|63| د|بــــ |لفيوم|يم|ن محمد محمود ع
طبــــ طنط|عبــــد |لرحمن ش|كر حس|ن شلبــــي689984
يم عمر عبــــد |لحميد237892 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطبــــدر عبــــد|للطيف عبــــد|لع|ل عبــــد|للطيف  883288
تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد كم|ل محمد679265

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفزينبــــ مبــــروك سليم|ن محمد||593
صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ ع ثــــ|بــــتـــ |حمد  7|9243
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن سعد رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد632827
زر|عه ع شمسريه|م محمد عبــــده ج|د| |حمد345595
4278o2|تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء |لجميل |سم|عيل  |ره
فنون جميله فنون |لم |ي|ر| عص|م عزتـــ عبــــد|لحكيم 875323
89|o52لسن |لم |جه|د عبــــد|لبــــ|رى |لحسي عبــــد|لحليم س|
5o9289تـــج|ره دمنهورمرو|ن خليف عبــــد|لحميد عبــــد|لر|زق خليف
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله ع|دل عبــــد|لستـــ|ر محمد جوده6942|2
9|o|63 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىتـــو د| |ل عز حبــــيبــــ
رهم|زن محمد محمود عبــــد |لتـــو|بــــ23484 حقوق |لق|

9o272| معهد ف تـــمريض سوه|ج بــــس|م |حمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لع|ل
علوم |ل|سكندريهيف ع|دل ع حسن |لم |وى424556
82o959ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد خليفه عبــــد|لج|بــــر
7o54|6تـــج|ره |لمنصورهمحمد س| عبــــد |لمتـــج ع سند

ره/ري|ضتـــشيم|ء محمود ع محمد34568 إعل|م |لق|
8769o2|ء حس جمعه عبــــد|لع|ل| د|بــــ |سيوط|  
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن زن|تـــه979|27
وف|تـــحمد سليم|ن حميد حسن|753376 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4|5o83 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم|ء عبــــد |لر|زق محروس سيد |حمد

29o|3رهعمرو سعيد بــــزيد حسن ع |ن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|تـــقوى عبــــد|لمنعم |بــــو|لفتـــوح بــــند|رى356889
تـــربــــيتـــ طنط|وق رض| ص|بــــر عبــــد|للطيف محرم685||6
62o58|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسل|م |حمد محمد عبــــد |لحفيظ

4|5o39ثــــ|ر د |ط|مريم |حمد محمد عص|يتـــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حم|ده فكري عبــــد|لرحمن828873
رهنور|ن |حمد متـــو مصط |لبــــردي23979| تـــج|ره |لق|
84o776|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــلشيم|ء |حمد ر|شد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيف أحمد ح|مد حسن سل|م528629
ى عو|د خط|بــــ774299 تـــج|ره ع شمسنه|ل شعبــــ|ن خ
48o949|يم رشدي |مبــــ|بــــي حقوق |لمنصوره|ء |بــــر|
34||o8طبــــ ع شمسمحمود صل|ح محمد |م س|لم
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طبــــ كفر |لشيخمحمود |حمد |لسيد عمر |لسق|436297
88o449  ندستـــ |سيوطمصط عزتـــ محمد عزيز |لدين
تـــج|ره |لزق|زيقندى أحمد عيد سليم|62782
ف| بــــ|سم فن متـــى 898975 تـــج|ره سوه|جمن
7o857oيم رهط|رق محمد محمود |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لعليم عبــــد |لغ |حمد |بــــو 695347
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ند| سعيد عبــــد |لعزيز عبــــد|لرحمن784525
679o33|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمد محمود |لسيد عرفه
يم3||756 لسن ع شمس|دع|ء |حمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدفريده ع|دل محروس يونس849733

ره|ء جم|ل محمد حس |26888 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
2353o5|م عل|ء|لدين عبــــد|لفتـــ|ح محمد رهد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد فهيم منصور فهيم عبــــد|3|3427
يف||43348 صيدله طنط|حمد وفيق عطيه 
49o958تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |دتـــ عمرو زين |لدين عبــــد|لر|زق
يم||68332 د|بــــ |لمنصوره||ء |س|مه محمد فوزى |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|يه محمد متـــو ص|لح|7|576|
لس356934 علوم بــــنه|مريم كرم لط ك
|5929oعلوم ري|ضتـــ ع شمسخ|لد عبــــد |لن| سيد |لص|وي
9||86o|ف |لدين مختـــ|ر محمود تـــج|ره سوه|ج  حمد 
5|o289طبــــ |سن|ن كفر |لشيخزي|د جم|ل كم|ل محمد |لنو|م
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عبــــد |لعزيز |بــــوس|لم عبــــد |لعزيز973|69
62o73| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد محمود عبــــد |لجو|د |لسيد
7854o|يم |لديد|مو إسم|عيل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهأسم|ء شتـــ| |لدسو |لدسو ق|سم4679|4
3|8o73حقوق |لمنصورهيوسف سيد عبــــد|لمع محمد
53o3o9|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهل|ء حمدى |لسعيد محمد جل|ل
8o94o7|ه س| عبــــد|لمعتـــمد محمد عبــــد تـــج|ره بــــ سويفم
48344oجم|ل عبــــد |لرؤف |لع|رف خليل | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي
8o88||ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود حسن محمود سيد
تـــربــــيتـــ حلو|نندى ص|بــــر |بــــوزينه محمد49399

يم حمزتـــ أحمد حمزتـــ فوده2|5||5 طبــــ طنط|إبــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدير ن فتـــ ح|مد جبــــر9723|6
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ط|رق محمد عبــــد |لحكيم |لجندى8||675
84385oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزينبــــ ن| سيد |حمد محمد
يم |سم|698727 يم |حمد |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره ورده |بــــر|
5o6363تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمه عمر حسن عبــــد |لعليم
يم محمدى محمد |لعتـــبــــ|637278 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد |بــــر|
4|5|o7ف |لحسي محمد |لرشيدى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأيتـــ أ
تـــج|ره |ل|سكندريهع قدرى عبــــد |لمع |لسيد سيد |حمد934|48
يم عبــــد|لمنعم محمد5557|3 د|بــــ حلو|ن|دى |بــــر|
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تـــج|ره دمنهورمحمود ع|دل محمود عبــــد| عط|||49429
7o4759| ره|ء عبــــده ع |سم|عيل ع عل|ج طبــــي |لق|
7o2754تـــج|ره |لمنصورهيم جم|ل مصط |لسعيد |لحم|ر
ش|م محمد |نور|32444| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم|ن 
ندستـــ ع شمسعبــــد | حن ص|دق |لسيد29445|
ره|من|ر محسن عبــــد|لعزيز دردير5|2365 د|بــــ |لق|
53o29oندستـــ |ل|سكندريهيم ع فه عبــــد |لمع |لقمح|وي
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه عبــــد |للطيف محمد بــــلتـــ| |7249|5
4|67oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن محمد عبــــد|لحميد خ|لد رزق
يم9|2335 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف|طمه ص|بــــر فضل |بــــر|
698|3oتـــربــــيتـــ |لمنصورهل |ء نبــــيل لط |حمد |لمتـــو
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمود عل|ء عبــــ|س محمود 897374
5o6824 تـــمريض |إلسكندريتـــ منتـــ | |حمد عبــــد |لسميع محمد |لمو
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد مدحتـــ ع |حمد ج|ويش|6|4363
وف|تـــ|يوسف جورج عبــــد |لمل|ك حبــــيبــــ7766|| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ندتـــ شعبــــ|ن عبــــد |لحكم ع42333 رهش| تـــج|ره |لق|

حقوق |سيوطحمد ج|بــــر حس|ن حسن|6|8795
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لرسول |حمد |بــــر||33935
تـــربــــيتـــ ع شمس |ده خ|لد عبــــد |لعزيز محمد عل|م4|629|
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد عبــــد |لنبــــي محمد ربــــيع عبــــد |63|624
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ع|طف محمد حمدى عبــــد |لسل38|246
36o386تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| محمد جل|ل عط| |لصديق
ل|ل|93|27 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| سعيد عبــــد|لعظيم |لسيد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرحمتـــ ن | حم|ده حن 6|3266
33456oتـــج|ره ع شمسشه|بــــ ي| فضيل عبــــد|لمؤمن
6|679o| تـــج|ره بــــور سعيدمنيتـــ |س|متـــ محمد محمد |ل|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر محمد فرج | محمد |حمد23|6|5
معهد ف ص |لمنصورهمحمد عبــــد | |لغريبــــ |لشح|تـــ قدوس2|6933
4|35o4|تـــج|ره طنط||ء ر|بــــح حسن غلوش
تـــج|ره دمنهورآل|ء ك|مل معروف عتـــم|ن7376|5
علوم |لمنصورهنوره|ن فتـــ محمد ج|د |لبــــدوى686829
5o3785طبــــ بــــيطرى فرع مطروحش|دى س|مح د| |ل جندى عبــــد |لسيد
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد شعبــــ|ن عبــــد |لجو|د مصط 762825
6o264oيم نجم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد جمعه |بــــر|
26735oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|صف|ء عبــــد| عبــــد|لمع يوسف عل|
438oo2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر ه| رجبــــ |لكو  عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| عبــــ|س عبــــد|لعزيز |سم|عيل |لسيد399|64
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد قطبــــ عبــــد|لخ|لق محمد|258886 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
وف|تـــسيف |لدين حسن |حمد حسن2|566| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد| محمود فتـــ محمد صبــــرتـــ63687

تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ر محمود عبــــد |للطيف معبــــد محمد489382
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يم58359| يم عبــــد |لعظيم |بــــر| رهنوره|ن |بــــر| تـــج|ره |لق|
33535oعلوم ع شمسمريم حس|ن محمود |حمد
حقوق حلو|نح|زم |حمد ح|فظ |لعزبــــ88|66|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منيه |يمن محمود دعيه|78|682
64o52oحقوق |لزق|زيقع|دل عبــــد |لعظيم |حمد عبــــد |لبــــ|رى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد عبــــد|لسل|م ز عبــــد|لسل|م خل546295
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ر |بــــو|لخ عبــــد|للطيف م 256737
6|58o8|تـــج|ره بــــور سعيدسل|م جل|ل محمد سعد |لجميل
ي7|4296 طبــــ |سن|ن طنط|محمود محمد |لسيد محمد |لخن
تـــج|ره سوه|جرضوى محمد |حمد |لسيد782666
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسع|د ممدوح عبــــد |لسل|م مسلم عوض|26|63
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن محسن محسوبــــ |حمد محمد |873||7
يم |حمد|845679 يم |حمد |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |سو|نبــــر|
رهمريم محمد محمد حسن |بــــوعيطه|2383| تـــج|ره |لق|
4o49||فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمود مدحتـــ محمد محمود بــــهلول

ر|ء محمد |حمد محجوبــــ|8643 نوعيتـــ |لفيومف|طمتـــ |لز
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد سعيد ك|مل محمد سعيد|783445
ش9653|3 نوعيتـــ عبــــ|سيهتـــ مصط محمود |حمد د|
226o99يم يم |بــــر| يم ع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع |بــــر|
حقوق |لمنصورهكريم محمد |لسيد مسعد عطعوط762687

رهيوسف شعبــــ|ن |حمد سليم|ن8267| حقوق |لق|
83|38o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء عبــــد| |بــــو|لوف| عبــــد|
ى رف|7374|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع عبــــد|لسل|م خ
48828oيم |لسيد عبــــد|لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عمرو |بــــر|
يم264374 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــه |لسيد مسعد عفي |بــــر|
رهرن| |حمد سيد عيد223859 حقوق |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |لسيد محمد |حمد عجوه|76673
|6o845|تـــربــــيتـــ ع شمسمل سل|مه جبــــر عبــــد |لغف|ر
7oo886 ف عبــــد |لخ|لق |حمد ع ندستـــ |لسويسر|شد |
ندستـــ قن|محمد |حمد عبــــد| |حمدمحمد4|8635

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نوره|ن ع|دل عويس |حمد2|525
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يري مل|ك فخرى فرنسيس|886652
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد عبــــد|لسل|م دي|بــــ|249833
ف جميل |حمد765764 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدريم |
83585oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خلود عبــــد|لستـــ|ر محمد محمد

د|بــــ بــــ سويف|مريم محمود محمد بــــدوي4|3|5
فنون جميله فنون |لم |م|رين| كم|ل ي سعيد8926|8
8|o367تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن |س|مه عبــــد|لرحمن طلعتـــ

5oo58|تـــج|ره بــــ سويفم|يكل ط|رق نور |لدين ز
7|o766 طبــــ |لمنصورهح|زم محمد طه طه ل|ش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد عبــــد|لع| شعيبــــ255697
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد نج|ح عبــــد|لمجيد محمد|683|83
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمد ع|طف عبــــد|لسل| م |بــــر76|636

وف|تـــوليد سيد حس مفتـــ|ح53585 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ر |حمد|6363 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــه محمد عبــــد |لظ|

حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمنعم عبــــ|س 72|875
دى44|763 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|د| | محمد مع| محمود 
47789oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعمر خ|لد محمد |م |لسيد
62o|2oحقوق د |طكريمه عبــــده |لشبــــر|وى محمد |لسؤ

433o8|وف|تـــمحمد |بــــو بــــكر كم|ل رف معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطد | |حمد محمد صبــــره ||4|89
6|36o2رتـــ|ين مجدى عبــــد |لق|در محمد فرج لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ريدي525347 ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد|لعليم حس|ن 
د|بــــ حلو|ن|نور|ن ي| سيد عبــــد|لرحيم8|2384
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد قنديل ع عبــــد |لعزيز محمد8|295|
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه محمد |حمد ع27559

د|بــــ دمنهور|يه ص|بــــر |حمد محمد رجبــــ|6592|5
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |سم|عيل مرزوق عبــــد |لصمد||44639

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفعهد سليم|ن |حمد |حمد58699
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد| | حس حسن عثــــم|ن32|336
ى4|7536 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ده محمود |لسيد محمود |لخ
معهد ف ص ري|ضه |سيوطرض| مكرم لبــــيبــــ نصيف |88729
35o6o7ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سندس ط|رق محمد ر|تـــبــــ
22o396 يم عبــــد|لسيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عبــــد|لحكيم |بــــر|
8o6oo6|نوعيتـــ |لم |يه عمر زيد|ن عبــــد|للطيف
44336oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحس|م بــــل|ل فتـــ |بــــو شعيشع
تـــربــــيتـــ ع شمس جم|ل عبــــد|لمقصود عبــــد|له|دى36|242
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ عبــــد|لرحمن سل|متـــ يونس مصط ||3485
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيوسف |حمد سعد عبــــد |لمنعم عبــــد |7||447
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد نبــــيل عبــــد|لحميد محمد327975
علوم ري|ضتـــ حلو|نس|ميتـــ |حمد محمد رض|42|52|
627|48| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه |يمن مصط مصط مر
تـــج|ره دمنهورمحمود عبــــد |لمنصف مغ|زى عمر493499
يم359||8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|له |سم|عيل محمد |بــــر|
45229o|يم يم ع |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخم |بــــر|
د|بــــ ع شمس|جيل|ن محمد محمود |لغزو|728|2
يم592|2| يف محمد سم |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | 
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديم|ن حس|ن بــــخيتـــ فه |849786

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيه محمد عبــــد |لع|ل مصط |66598
6o9828 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ي| |لمر ع
273o93تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديتـــ حسن يوسف حسن
|35953| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء ع|دل منصور سنو
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|5o948تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عبــــد |لغ عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
صيدلتـــ بــــورسعيدحمد يوسف محمد يوسف جوده|624424
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه محمد محمود ع شتـــ|تـــ774546
26o|oo|يم عل|م يف |حمد |بــــر| ه  ره|م ثــــ|ر |لق|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن فرج  |ده س|لم|ن|76925
4455o4ندستـــ |ل|سكندريهع|ئشتـــ رمض|ن |حمد سوي |حمد
63448oد|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لرحمن عمرو عبــــ|س حل محمود
6o352o| ه |لسيد |لسيد دو| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
|654o5رهمريم مجدى رستـــم شح|تـــتـــ حقوق |لق|

علوم حلو|نكريم مصط عبــــد |لمنعم |لسيد مر 3857|
5o5|89تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد ع حسن عبــــد |لبــــ|سط
تـــج|ره |ل|سكندريهل|رين فرج سعد فرج تـــ|درس475262
ه432287 علوم طنط|مريم محمد محمود عبــــد|لعزيز حنتـــ

ره|ء |بــــوبــــكر مبــــ|رك |سم|عيل||2462 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |ء مو |حمد محمد758295
تـــج|ره دمنهورعمر محمد ع محمد بــــس|ط|339|5
6o576 د|بــــ بــــ سويف|ن ص|بــــر فكري ع
طبــــ بــــ سويف|ء عبــــد |لعليم |بــــو |لق|سم عبــــد |62465

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد|لصبــــور عبــــد|لحليم264967
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|محمد محمد صفوتـــ محمد عوض88||22
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد مدحتـــ |لسيد |لسيد محمد عبــــد96|||3
د|بــــ دمنهور|محمود عزتـــ جبــــر |حمد حسن8|4947
9|o493|زر|عه سوه|ج حمد عبــــ|ده بــــدرى ج|د
76o2|4يم حسن |لدرديري آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ريم عمرو ع |بــــر|
4767o8تـــج|ره |ل|سكندريهمر|م محمد ط|رق جم|ل محمود
ره|معتـــصم محمد |حمد حسن2|84|3 د|بــــ |لق|
46o88زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمود محمد محمود

كليتـــ |أللسن سوه|جريم |حمد شح|تـــه محمد2292|8
23o784تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن يوسف رف| محمد
64o659|تـــمريض |لزق|زيق حمد محمود محمد |بــــوه|شم
|د|بــــ |لم |منيه ج|بــــر عمر محمد|8|8543
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف محمد عبــــد|لصمد سليم|ن|273|3
ر|ء ن| حسن سليم|95|782 كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشف|طمه |لز
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــ مر|د |حمد فؤ|د محمد |لسيد |5|7886
6oo473نوعيتـــ طنط|دى |حمد ع رزق
|3877oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طجوم|نه سدرتـــ شو سدرتـــ
كليتـــ |أللسن سوه|جندى خ|لد عمر محمد 897895
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد عبــــد|لر| محمد |حمد|832766
تـــج|ره |سيوطيف رجبــــ عبــــد|للطيف خليل 892963
تـــج|ره بــــ سويفف|طمه سيد |نور |حمد|3|9|8
7o6|o8|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء |له|دى |حمد عطيه
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3|2o48رهخ|لد محمد نزيتـــ شمس |لدين ندستـــ |لق|
768|o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيم|ن ز|يد زويد ذي|بــــ
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل|م ج|بــــر محمد قطبــــ غ|نم||5||43
ه |حمد محمد فؤ|د  محمد|ل|م 4|2|76 رهم تـــخطيط عمر| |لق|
4o2556تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوري|سم عدوى محمد محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م خ|لد فؤ|د محمد فرح|تـــ2856|2
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م|يكل |كمل من قسطينس824774
693345| طبــــ |سن|ن |لمنصورهيه عم|د عبــــد |لستـــ|ر |بــــو |لمع|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد خ|لد محمد ع عطيه356275
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم | ميل|د ش|كر شفيق93|223
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيوسف محمد رمض|ن محجوبــــ  876387
6o6964إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنور|ن |لسيد |حمد |ل |د
6o2oo4 حقوق |لمنصورهريه|م صل|ح من |سم|عيل عفي
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد | ص|بــــر درديرى محمد488933
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمتـــ |حمد عبــــد |لع|ل حسن |لصعيدى265||4
78o992تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد جم|ل محمد عطيه
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن ن| بــــيو محمد|778482
|2o|88طبــــ ع شمسم|ري| صموئيل غبــــري|ل صموئيل
9o6558 تـــج|ره سوه|ج |ده مجدى |حمد ج|د
حقوق |سيوطيم|ن عو|د محمد عو|د||237|8
834o|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينوره|ن ع|شور عبــــد|لعزيز |سم|عيل
يم محمود46434| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه جم|ل عبــــد | مصبــــح سعيد|689755
488o39د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــل|ل مجدى عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |م عبــــد|لمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح زيد2|2667
ره||ء ي| طه |حمد|236265 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ فنيه طنط|مريم مجدى سعيد حن|3488|4
ى26|3|5 طبــــ |ل|سكندريهمحمود ع|دل عبــــد |لحميد ع |لم
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |لقليوبــــى252858
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود ع|صم فرج ك|مل حمزه634564
|284|oي تـــج|ره ع شمسسلوي عبــــد | |سم|عيل بــــح
د|بــــ حلو|ن|حن|ن جم|ل |م مصط نص|ر5625|3

6569|| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد خ|لد لط ع
رهمنتـــ | حس مصط |لعربــــى |لحسي 66466| حقوق |لق|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه سيد ع |لسيد |لك|شف26799
يم عبــــد| مر |لخطيبــــ|522847 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــبــــس|م محمد |لسيد محمد782586
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنوره|ن محمود |حمد محمد|4|327
8o9338ئيل| |د|بــــ |لم |مريم ع|يد ز|خر |
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل|778927
7|3o47|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد طه |لسيد طه حمود
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لسن ع شمس|منتـــ | سعيد زكري| |سم|عيل55328|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم س|مح عبــــد | محمد ص|لح83|678
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ن محمد |حمد يوسف694824
5o2453|يم رفعتـــ |سم|عيل محمد حمزه تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــر|
49o6ooتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهن|دين ع حسن ع رحيمه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|روى عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لع|ل وف689|64
يثــــم ح|مد |لش|ذ267573 نوعيتـــ بــــنه|سهيله 
حقوق |لزق|زيقسل |حمد محمد |بــــو|لعل| بــــدوى628587
معهد ف ص بــــ سويفول|ء شكري عبــــد|لنعيم دكروري69||82
ندستـــ بــــور سعيدبــــيتـــر |ي | ن | مسعد752584
7642|o ين حمدى محمد ح|فظ  دوي كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدن
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد حمدى عبــــد |لسل|م ع |بــــو|685222
834o27ك.تـــ. ف صن| قن|دير حس| محمد عمر
6o3453د|بــــ طنط|ه|لتـــ |يمن |لسعيد محمد عثــــم|ن|

ندستـــ حلو|نيوسف محمد محمود حمدى عبــــد |لع|5992|
علوم |لزق|زيقرن| حمدى محمد عبــــد|لعظيم633593
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لع| محمد |لسعيد بــــده269748
حقوق |ل|سكندريهحس|م سعيد بــــهن |حمد سعد8|4866
تـــج|ره |سيوطندى |لمر محمد فؤ|د8563|4
تـــج|ره كفر |لشيخدين| |حمد طه عوف |لزو|وى439495
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهحن ع|طف محمد أحمد755364
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه فتـــ صل|ح حسن |لصعيدي|956||7
4o|283تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــند| بــــيو رمض|ن |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورض محمد حس محمد حس 499235
342o4o|طبــــ ع شمسسل ن|در تـــوفيق عبــــد|لرحمن خف
6oo673تـــج|ره طنط|مر|د جميل سعد ج|د بــــرك|تـــ
تـــج|ره دمنهوروق فيصل |حمد حسن شبــــ|نه3|62|4
8763oo  حقوق |سيوطجون س|مح |نور ش|كر
حقوق طنط|ه|جر سم عبــــد |لحكيم عبــــد |لن|497854

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيري سل|متـــ محروس ك|مل|27399
6963oعلوم ج|معتـــ |لسويسح|زم محمد محمد ممدوح

9o9484| علوم سوه|جمنه ممدوح محمد |لسيد عبــــد|لل|ه
769o29|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود رمض|ن نص|ر ن
تـــج|ره |سيوط  حمد جم|ل |لدين بــــيو مصط |876222
تـــج|ره سوه|جمن|ر |يمن مر عبــــد|لع|ل  896529

3o478 رهس|ره رمض|ن رزق حس تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود حسن |لسيد محمد حسن637634
26o|68|رهيه عصمتـــ عبــــد|لسل|م |لبــــدوى صيدله |لق|
452o|8|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكم|ل |لدين بــــل|ل شه|وى عبــــد|لفتـــ معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود محمد|لعربــــي عبــــد|لعظيم |سم645|82
69o4|5د|بــــ |لمنصوره|زي|د مجدى |لبــــي عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــي
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تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــم| ج|بــــر حميده |حمد|237445
تـــ وليد ع محمد|342627 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفم
45o757ف محمود ع |لخو |د|بــــ طنط|شيم|ء |
6o6||8|تـــج|ره طنط|حمد |لسيد عزتـــ ع عويضه
تـــج|ره بــــ سويفمريم نص جمعه غط|س4775|8
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم ممدوح عثــــم|ن |لليثــــى5|2623
تـــربــــيتـــ دمنهورمريم محمد عبــــد |لعزيز |لخو|جه6|4972
تـــج|ره |سيوطمحمود ن| محمود عبــــد|  887668
6|4o53ره زر|عه طنط|يتـــ س| |لسبــــ| |لسيد |لسبــــ| ز
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جوف|ء عبــــده عطيتـــ |حمد348295
7672o9طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فكرى عبــــد|لغ عطيه دعدور
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر ع|طف |م|م محمد72|324
6|87o6 |تـــ خ|لد |لطهر د|بــــ د |ط|د | خ
4|9o|8حقوق طنط|محمد |بــــو|لسعود محمد عي عبــــده
43|479| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخلسيد ع|شور |لسيد |لسيد |لتـــر
|67o97يم مصط ه|شم رتـــ |لجديدتـــ|ط|رق مصط |بــــر| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|

ره|خلود حس|م محمود عبــــد |لمعز عبــــد |37226 د|بــــ |لق|
يف محمد مسعد |لصعيدى||733|2 حقوق ع شمسن 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| ع|دل سيد عبــــد|لق|در كيل| 9532|3
899oo3 معهد ف ص سوه|جنوره|ن حمدى عبــــد|ل عبــــد|لرحيم
تـــج|ره دمنهورف|دى سيد |حمد ع محمد858|42
2676o||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن مجدى ع|مر منش|وى

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــسملتـــ رض| حس محمد25466
نوعيتـــ |لزق|زيقرفيدتـــ عوض | حس|ن |لسيد ع|78|64
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد |لسيد حج|زى25|268
تـــج|ره بــــور سعيدحمد خ|لد محمد عبــــد |لمنعم ح|مد |765273
د|بــــ كفر |لشيخ|مصط حس حس محمد ش| 9677|4
49o493فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهوق عبــــد|لمؤمن فه عبــــد |لمؤمن
6o8|3|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم عبــــد |لفتـــ|ح ه|شم محمد حبــــوه
3o968 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجه|د جم|ل مصط عبــــد |لغ

6o2||2علوم |لمنصورهخلود فرج حس محمد
633659| ندستـــ |لزق|زيق|ء حس عبــــد | سليم عي

يم57763 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم| عم|د محمد نجم |لدين |بــــر|
4|8o44د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر رض| |م عبــــده منصور
5o44oo| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي|سم عص|م محمد عبــــد |لمنعم
2|38o2|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد مجدى محمد ز حسن

كليتـــ |أللسن بــــ سويفيم|ن محمد خليفه عبــــد |لنبــــى|8|866
3585|oيثــــم عبــــد|لد|يم |لسيد تـــج|ره ع شمسنوره|ن 
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن جم|ل س|لم حسن |لسيد448242
4233o5ش|بــــى تـــج|ره طنط|من|ر طه عرفه |حمد |ل
ى ع غمرى6|||26 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر ي
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زر|عه |لمنصورهرش| عبــــد |لغ |لسعيد عثــــم|ن |لعو 685293
26875oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرحمه سم عبــــد|لعزيز |لجز|ر 
4o7272د|بــــ دمنهور|رو|ن رمض|ن |لسيد عبــــد |لرحيم |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مصط مجدي شعبــــ|ن |حمد484568
6|o662تـــربــــيتـــ طنط|تـــ س| حسن |لتـــ|يه
يم6599|3 يم سل|مه |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|لتـــ |بــــر|
45o626ندستـــ طنط|ع |ء |حمد مبــــ|رك بــــ|بــــ علوى
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه خ|لد فؤ|د عبــــد|لعظيم|8|2549
|د|بــــ طنط|فريده ه|شم |حمد محجوبــــ2595|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشر|ئد سليم محمود سليم|ن |ل |دى4|7665
يد  محمود 436723 نده |بــــو|لن |بــــو|ل تـــربــــيتـــ كفر |لشيخش|
44376oنوعيتـــ كفر |لشيخلبــــ  محمد |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |زيزي مصط فتـــ |م 5|8225
78|95o بــــي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ ع |بــــو |لخ عط| | |ل
4|ooo6حقوق طنط|محمد |س|مه محمد عبــــد|لمنعم |بــــو
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمود ذ محمود9849|4
تـــج|ره طنط|شيم|ء صل|ح ع عبــــد |لمع عدس77|3|4
||86o|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نر| | عبــــد |لكريم ع |حمد
ف عويضه عزيز524|5| ن| | خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
حقوق |سيوطمن|ر حربــــ كم|ل محمد 883567
4o|297د|بــــ دمنهور|مريم |لسيد تـــوفيق حل |لسيد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد |بــــو بــــكر عبــــد |لعزيز أبــــو بــــكر|764324
ش|م محمد ع 44938| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نندى 
ن| أسعد أحمد |لنج|ر6468|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حن|ن محمد جم|ل |حمد عبــــد |لعظيم777358
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريم محمد ع|دل محمد جميل محمد277922
43393oطبــــ |سن|ن طنط|ن|ديتـــ مصط |لسيد وص|ل |بــــو|لسعد
63285oنده ح|زم فوزى محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ش|
8o2||4لس جم|ل تـــوفيق ك|مل علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفك
6837o|تـــج|ره |لمنصورهرقيه رض| معوض عبــــد |لحميد
4|6o|oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |ر مر|د محمد عليق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرين|د| |يه|بــــ محمد صبــــرى محمود |349978

2877oريدى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف حسن |حمد 
ر كريم بــــولس 2255|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| م|
5|o84o|ي محمد عبــــد |لع| خليل تـــج|ره دمنهورحمد ي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط |بــــو بــــكر محمد حسن353373
4o43o5ف |حمد شندى عبــــد|لنبــــى تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| |
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود عبــــد|لعزيز |لنح|س529735
9o27|2|طبــــ |سيوط سل|م رفعتـــ عبــــد|لحكم محمد
تـــج|ره ع شمستـــسنيم |حمد محمود |حمد محمد3222|3
4295o9|طبــــ طنط|حمد محمد |حمد نور
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تـــمريض ع شمس عبــــد|لرحمن محمد |لص|وى محمد9|3336
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن محمود محمد ف|روق قص |لديل6753|6
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد فؤ|د |لبــــو258878
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس محمد جيو فوده8837|3
84o|3oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينرم منتـــ جويد عبــــد|لشهيد
9o4o35|تـــمريض سوه|ج  بــــتـــس|م محمد سيف |لن |حمد
63o59|ندستـــ |لزق|زيقمصط عبــــد | مصط مصط ع
لسن |لم |/ري|ضتـــ|يه محمد |لسيد محمد|27385|

2o699زر|عه ع شمسمصط محمود كم|ل |لدين ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |يه|بــــ محمد شلتـــوتـــ|8396|

تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد رجبــــ محمد |لجندى محمود475776
635o|2 حقوق |لزق|زيقمصط محمود |لسيد محمد حس
9o994| تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء عبــــد|لصبــــور |لسيد عبــــد|لموجود
ف يوسف |حمد234794 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |
يم عبــــ|س526358 يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد إبــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه | فتـــ محمد محمد حلبــــي629622
معهد ف ص |لزق|زيقدع|ء حمدى مو عطيتـــ638643
|ين|س عبــــد |لمنعم محمد محمد فوله|496237 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
776o36نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه خ|لد محمد سعيد عبــــد |لحميد
علوم ري|ضتـــ ع شمسعمرو محمد خليل |حمد |لغريبــــ6364|2
446o23تـــج|ره طنط|سيف |لدين ع |لورد| ن|صف ع
بــــي محمد عبــــد |لع|ل|7|6934 نوعيتـــ |لمنصورهحمد |ل
4574o8فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشيم|ء محمد ج|بــــر نعيم
يم عبــــد |لخ|لق46448| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيم ط|رق |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م محمد سيد4||54|
9oo5|8 بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسمر |لسيد محمد |بــــود
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمود عبــــد|لكريم عبــــد|لوه|بــــ |بــــر||33435
|7|42oى ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ريمون ه| مكرم  أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
ره|ف|طمه محمود طه مصط ||2336 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نده ممدوح محمود |سم|عيل |682626 ندستـــ |لمنصورهش|
ري524255 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرو|ن عل|ء مصط |لز
زر|عه ع شمستـــسنيم سل|متـــ عبــــد|لش| عبــــد|له|349483
3|2o5|ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمود حس محمد كليتـــ 

ف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز743|5 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحبــــيبــــه |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد كرم ع محمد|29595

5o67oo|بــــ ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرقيتـــ مصط ح|مد محمود |ل
78||6oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقح|زم |لسيد |حمد عبــــد|لع|ل تـــمر|ز
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد س| عبــــد |للطيف محمد شلبــــى677653
يم د|ود فتـــيح|767262 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد |بــــر|
86o3|3تـــج|ره |سيوطدع|ء محمد تـــوفيق سيد
4|oo74حقوق طنط|صل|ح محمد صل|ح |بــــو ز|مل
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83|||oتـــج|ره |سيوطمريم |يميل جبــــر|ئيل جورجيوس
يم فر|ج|49694 ه حس|م |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نم

87o5o4|تـــربــــيتـــ |سو|نيه |حمد محمد تـــوفيق
|ء عيد |لنوبــــي |بــــو|لعل|868293 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|
853o6oنوعيتـــ |لم |حس|م مصط حسن |بــــوبــــكر
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|م|رو جميل حكيم عزيز  895292
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عطوه محمد عطوه453797 معهد ع| 
48o36oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جزي|د محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز محمد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنور| ص|بــــر ف|روق عبــــ|س55524
5o965|يف عبــــد | عبــــد |للطيف زر|عه دمنهورعبــــد |لرحمن 
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــيه دي|بــــ عطيه | دي|بــــ|757746
وف|تـــ|محمد شعبــــ|ن صل|ح ع687|22 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد رجبــــ محمود493372
6oo886كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى ع|دل ذ |لشورى
4o7|9||لسن ع شمس||ء عليوه عبــــد |لفتـــ|ح عليوه
82632o |يل س|مح سم غن |م لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنبــــيله |حمد |لسيد محمدى259232
92322o علوم سوه|جي|سم خليفه |حمد |لسيد
5o6838علوم |ل|سكندريهندى حسن محمد صبــــرى مصيل |لسيد
يم9722|4 يم |حمد |بــــر| حقوق |لمنصورهغريبــــ محمد إبــــر|
5296o2معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــإسل|م عص|م حس عبــــد |للطيف

يم محمود64879 |لسن |لم |محمود سيد |بــــر|
رهعبــــد|لرحمن مجدي |م منصور45|32 تـــج|ره |لق|
|553oه عبــــد |لمحسن فتـــ عبــــد |لمحسن لسن ع شمس|م

223o38|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|دى حن| ك|مل حن
6346o6|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسم|عيل |حمد جوده |حمد
ندستـــ كفر |لشيخعم|ر محمد |لسعيد محمد |لروي 452337
8o6|2oثــــ|ر |لفيوم|حسن |حمد عبــــد|لج|بــــر خليل
طبــــ بــــورسعيده|يدى محمود |لسيد فه |حمد683375
رهكريم خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح سيد سعد233553 حقوق |لق|
فنون جميله فنون |ل|قم|ركو من نصيف بــــبــــ|وي843738
د|بــــ |لمنصوره|ندى مصط شح|تـــه محمد ص|لح233||7
معهد ف ص بــــ سويفيه منصور محمد منصور||487|8
تـــج|ره |لزق|زيقندى حمدى لط محمد776456

ره|ر|ن| ع|طف سعيد محمد5537| د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمد محمد غنيم |لرف| |لجمل6|323

د|بــــ |لمنصوره|نجل|ء سعد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لم 689684
6o3|3||يم مسعد عبــــد |لع|ل تـــربــــيتـــ طنط|مينه |بــــر|
479o7|علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد و|ئل عبــــد |لمنعم عبــــد |ل ح
صيدله ع شمسس شعبــــ|ن محمد عو|د862|3|
يف689428 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــول|ء رض| عبــــد |لعزيز |حمد 
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قتـــص|د م حلو|ن|مصط محمود محمد حسن 38|64|
9o28|2 معهد ف ص سوه|جعصم|ء حس محمد عبــــد|لرحيم
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ي | |رمون |م رزق|824695
33o895معهد ف تـــمريض بــــنه| نو|ل ط|رق فرج |بــــو|لسعود
صيدله ع شمسيوستـــ | ممدوح فؤ|د ميخ|ئيل س|ويرس25487|
44|4o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد|لحميد حس ع عبــــده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر عبــــد|لستـــ|ر محمود عبــــد|لمحسن276|33
ندستـــ بــــنه|مصط عبــــد|للطيف مر عبــــده سيد 328586 كليتـــ 

339o8رهدع|ء شعبــــ|ن محمد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
|ء |حمد عبــــد|لغف|ر محمد|877436 معهد ف تـــمريض |سيوط  
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد مصط محمود حس غبــــ|ره|8|4486
547555| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيمن ع عبــــد|لحليم ع
4o4o28تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم خميس عبــــد|لعزيز عثــــم|ن
طبــــ طنط|ل|ء نبــــيل مصط عبــــد|لرسول عبــــد |428354
نوعيتـــ فنيه قن|عبــــ |حمد |ل|م |حمد5|8369
د|بــــ |لمنصوره|رن| محمد ع|دل ري|ض |بــــو |لخ 684285
824o89كليتـــ حقوق |لم |دع|ء ع فه خ|لد
54|67oزر|عه طنط|حس|م |حمد شعبــــ|ن س|لم محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه |بــــو|لحمد |بــــو|لحسن عبــــيد|27287
متـــ محمد رش|د محمد س|لم|47489| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد 
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد حس محمد قنديل425368
تـــمريض أسو|نع|دل عبــــد|لعزيز عبــــد|لمتـــع|ل بــــر 847499

2o2|5رهمحمد حس ح|مد محمد حقوق |لق|
يه|3267 يم  رهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر| ندستـــ |لق|

د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|زينبــــ محمود سيد |حمد849556
426o45ند|وى نوعيتـــ |ل|سكندريهس|ره محمد شح|تـــه 

2o598رهعبــــد |لرحمن محمد |حمد عيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|o723كليتـــ |أللسن ج أسو|نحن جم|ل محمد جم|ل |لكل|وي
د|بــــ سوه|ج|سل |بــــوزيد |لفو عبــــد|  2|8965
|5796o| د|بــــ |سو|ن|سم|ء حمدى ص|لح مصط
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ محمد |لسيد |حمد س|طور322457
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــول| ه| سم عبــــده34839|
7o|58o| يل ج |لزق|زيقس|ندى عبــــد |لجو|د عبــــد | عبــــد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
||645oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن ي| شعبــــ|ن |بــــو زيد محمد
ندستـــ |لفيومعمر عبــــد |لخ|لق عبــــد |لعزيز محمود معوض523736
معهد ف ص سوه|جنوره|ن شعبــــ|ن محمد |حمد 924753
6o3385|صيدله |ل|سكندريهدين| |حمد محمد رج| |لرف
|3o272ف عبــــد |للطيف |حمد رهعل| | د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

يم عبــــد |للطيف989|2 ف |بــــر| معهد |لعبــــ|سيتـــ للعلوم |لتـــج|ريتـــ و|لح|سبــــ|تـــ |ل|ليتـــ ش(نظم معلوم|تـــ)ه|جر |
6|89|oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن صديق سعد |لغربــــ|وى 
7|o297|تـــج|ره بــــور سعيدند رض| محمد |لسبــــ| عط
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طبــــ |ل|سكندريهرج|ء محسن محمود شح|تـــه |م|م6497|5
444|8| رهحمد عبــــد |لعزيز |لسيد |لش| ندستـــ |لق|

علوم طنط|م| |س|متـــ محمد |حمد غ|زى|5968|5
63o752| حقوق |لزق|زيقمحمد عص|م |لسيد عبــــد
6|o447تـــربــــيتـــ طفوله طنط| محمود محمد |لسبــــ| رضو|ن
ندستـــ كفر |لشيخلسيد رمض|ن خميس عطيتـــ عيد|528625
ر|ء حسن ع |بــــو شعيشع452769 كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــز
ه شح|تـــ محمد ح|ممد835899 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن
5343o2ف عبــــد |لع| مر مدكور د|ر |لعلوم |لم |حمد |
يم |||7624 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن ع|دل محمد |بــــر|
4757o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | محمد حن درويش شي
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه خ|لد |بــــو|لحديد محمد|258659

4o99o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء |حمد محمد فتـــح
د|بــــ ع شمس|جنه محمود سم محمود2979|2
75o784يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر|ئد رأفتـــ |حمد |بــــر|
|565o9يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صل|ح عليوه |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعص|م مصط عبــــد| |لدسو |24749
8o326oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد سل|مه محمد سل|مه معهد ع| 
5|o688|طبــــ |ل|سكندريهندرو ثــــروتـــ |م متـــرى
تـــج|ره ج|معتـــ د |طأم عوض |حمد |لجمل5568|6
348o58ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| عص|م حسن ع رضو|ن
774|o5د|بــــ |لزق|زيق|عل| جم|ل عبــــد |لجو|د عزوز
89o792 معهد ف ص |سيوطشيم|ء عبــــده ص|دق سل|مه
ف حسن حس |536|2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن |
|595o2 |حقوق ع شمسسل محسن كم|ل عبــــد |لر
482o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد عصمتـــ |حمد محمد ع
6o27|9كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمرو س|مح جل|ل |م |ل|شقر

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويف|ء محمد ع سعيد|62669
8o7o5oيم خليفه |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عل| محمد |بــــر|
2449o9رتـــ د|يه شح|تـــ شح|تـــه شح|تـــ تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد |حمد عبــــد |لحميد محمد جمل|52934
792o72ش|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| |يه|بــــ عبــــد| متـــو د

ندستـــ حلو|نعمرو محمد صديق بــــدوى59955
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ندى مصط صل|ح |لبــــرل2||433

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد ن| محمد |لف|وي|45|87
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|غ|ده محمد عثــــم|ن عبــــد|لرحمن643476
876|o5|علوم ري|ضتـــ |سيوط  بــــ|نوبــــ بــــولس يوسف تـــق|وى
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف خ|لد عز |لدين مر53|22|
35o355د|بــــ ع شمس|سيف |لدين محمد طلعتـــ محمد |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ مجدى |حمد محمد بــــيو479985
4o9938 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|نم عبــــد|لش| عبــــد|لش| حس
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معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطعبــــد |لعزيز عقيل عبــــد |لعزيز محمد ||66|69
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد إسل|م ح|مد محمد إسم|عيل|494894
صيدله حلو|ني|سم رض| عبــــد  | |لمغ|ورى فرج776669
426o28د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء شعبــــ|ن أبــــو |لق|سم عر|بــــي  خليفه
4|872o| ف ص|بــــر ع كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمل |
42|o72|يم |سم د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه محمد |حمد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهه|جر |يمن محمد عبــــد |لسميع |ل 439742
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــش|ير ع|طف |حمد محمد9254|8
75o6o2د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منه | ن| سعيد عبــــد|لخ|لق مندور
2|727o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور|ن |يه|بــــ عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد
ع75|766 يم  صيدلتـــ بــــورسعيدوق ع|دل ص|لح |بــــر|
ف ف|روق |لدقو 258727 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد |
رهمحمود حن حسن محمد45739| حقوق |لق|
8o3759|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره حن| شفيق حن|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطبــــول| سم |ش | حنس864253
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى حمدى سيد |حمد عبــــد |لجو|د ||26644
يم|23674 رهيم ع|دل محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

3o|9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوستـــ | س|لم صد ميخ|ئيل
طبــــ بــــنه|حمد محمد ع عبــــده سل|مه||33989
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ عبــــ|س حسن عبــــد|لرحيم832929
9oo762 صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ محمد عبــــد|لرؤوف عبــــد|للطيف
79o|92تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسيوسف محمود سيد فرج
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع|دل شح|تـــه محمد|75324
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س|مح محمدس| حس 755526
تـــج|ره |لزق|زيقم|رين| رمسيس سل|مه عبــــد|لملك626846
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــزي|د |يمن سعيد صل|ح346352

يم28756 يم محمود |بــــر| رهمحمود |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد ح|مد محمد |سم|345399
طبــــ بــــيطرى سوه|جعزه ثــــروتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لل|ه 898946
9||o8| حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديبــــوثــــينه ع|صم خليفه محمد
53o455 علوم ري|ضتـــ دمنهورم فرم|وى جمعتـــ فرم|وى |بــــو حس
ندستـــ |لمنصورهسم|ء رمض|ن محمد ع |لحديدى|678323
5|3o49 |زر|عه دمنهورع |يمن ع عبــــ
د|بــــ كفر |لشيخ|دع|ء محمد بــــدر |لسيد وف|569|42
8ooo94| تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء ي| |حمد ع
3273|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــسملتـــ محمد عبــــد|لمقصود عطيه ش
64o758تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمعز عدوى عبــــد |لحميد ن
يم عبــــد 4|7748 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمصط |حمد عبــــد |لعزيز |بــــر| ع.
8855|o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط |م يوسف عبــــد|لحليم عبــــد|لرحيم

346o3رهع عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطنور| محمد عبــــد|لل|ه سليم|ن 8229|9
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7o9652ف |لمتـــو |لسيد |حمد ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| |
رهمنيه مصط ك|مل حس |5766| تـــج|ره |لق|

773o54| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد مو |حمد عبــــد|  |لسنو
ش|م |حمد محمد محمد خ 678887 صيدله |لمنصورهسهيله 
تـــربــــيتـــ حلو|نن|ردين كم|ل رمزى حبــــيبــــ5395|2
78oo56وف|تـــف|رس عبــــد | |لسيد عثــــم|ن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سم|عيل صل|ح |سم|عيل محمد||22599
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد |بــــوجبــــل|529745
يم |لسيد7|7593 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسد | مجدى |بــــر|
ش|م رض| |لدسو ع693245 د|بــــ |لمنصوره|رن| 
9||9o| تـــج|ره سوه|جع مصط فوزى محمد
|6o659د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|يز خ|لد عبــــد |لرحمن |لسيد س|لم
ندستـــ |لمنصورهحبــــيبــــه |حمد |لمر |لدسو |لبــــغد675559
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد محمود مط|وع ص|لح|2595|7
طبــــ |لمنصورهوق ح|مد محمد نعيم ح|مد |لجمي676349

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدى حس محمد ع 27|57
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم كم|ل حسن عرفه253339
8546o5 معهد ف ص بــــ سويفش|م سليم عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ
4|2257| نوعيتـــ طنط|حمد |لسيد عبــــد |لحميد فرج |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جم|ل محمد محليس|26994
تـــربــــيتـــ دمنهورعمرو عوض رمض|ن محمد سل|م22|493
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررز|ن مدحتـــ محمد ع|شور |حمد233358
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم|ن محمد عبــــد |لرحيم حسبــــ |525348
8o4229|تـــج|ره بــــ سويففيول| د|ود رمزي شكر
د|بــــ ع شمس|يوسف حمدى حل عبــــد|لعزيز |حمد334493
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقزي|د عبــــد |لفتـــ|ح زكري| عبــــد |لغ سعف696482
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل|م ح|مد عبــــد|لسميع محمد عزتـــ|339898
35|2o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد رف| محمد محمد |لصعيدى
لسن ع شمس|منيتـــ جمعه جمعه |لجندى|4669|6
يم عبــــد|لعزيز  |لبــــ |بــــوش448862 ندستـــ طنط|نجوى |بــــر|
4o3444ه سعد محمد محمد رمض|ن رهن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط محمد عبــــد|لع|ل فر|ج 897934
4334o| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخخ|لد |بــــوبــــكر محمد عبــــد|لبــــديع محمد
87957o حقوق |سيوطحن|ن عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسميع
ش|م محمد سعد عبــــد |لعزيز625523 حقوق |لزق|زيقيف 
62|o77|ه معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد محمد |لسيد محمد عج
نوعيتـــ بــــنه|ول|ء بــــه|ء|لدين رمض|ن مو266247
طبــــ |لمنصورهم|ل عص|م معن جمعه محمد|347|62
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد |حمد محمد |بــــو|لعل758955
تـــج|ره سوه|جند| عبــــد|لع| |لسيد عبــــد|لل|ه  896727
علوم ع شمسند| محمد عبــــد |لوه|بــــ سيد62937|
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ف ع |لمر |لزفتـــ|وى427693 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفع |
9o933oتـــج|ره سوه|جمريم |حمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطفيول| مجيد سميح ص|لح  882558
7o85o8صيدله |ل|سكندريهي|ر| عص|م |حمد ح|فظ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــي|سم محمد |لحسي محمد شلبــــى حس 2967|7
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد نج|ح مو علي حبــــيبــــ279493
يم632235 د|بــــ |لزق|زيق|سه| محمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم ع|دل عبــــد |لل|ه محمود عبــــد|485783
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رح|بــــ خ|لد عبــــد |لمحسن محمدى26|34|
7872o2|نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيق|ء |لسيد محمد |لسيد حندر
77o3|oطبــــ |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ محمد محمد محمود
نوعيتـــ |لمنصورهخلود ع|طف لط طه39|694
6o8556|ى علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيم|ن خ|لد حل يوسف |لع
43o896| تـــج|ره طنط|غ|دتـــ |حمد مصط |لهند|وى علم
4o3896د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد | |مجد عبــــد |لعزيز محجوبــــ مدكور
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق د | ع عبــــد |لعزيز غنيم397|64
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط ع|دل عبــــد |لحميد محمد|9|59|
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد |لسيد محمد |للبــــ 54|2|5
يم عبــــد|لر|زق محمد سل465424 ندستـــ كفر |لشيخحمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طنور طلعتـــ مسعد عوض |بــــو جمعه8479|6

ره|جرجس جورج شفيق لبــــيبــــ28294 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق طنط|ف محمود عبــــد |لمنعم مر|د س|مون873|54
334o|9حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد محمود مصط |بــــو |لعز
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندي عزتـــ ر|شد قن|وي998|82

59766| د|بــــ بــــ سويف|حمد عبــــد |له|دى عبــــد |لعظيم ع
238|4oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسروضه محمود ك|مل |حمد محمد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه محمد دسو ج|بــــ |64645
علوم بــــ سويفس|ره |حمد |بــــو |لفتـــوح محمد57829

تـــربــــيتـــ ع شمسدير زي|د عبــــد|لرحمن عبــــد|ل 835|34
رتـــ ي|سم محمد محمود محمد محمود245533 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومتـــ عبــــد| محمد |لسيد رزق92|249
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نتـــوحيده رف| ع |سم|عيل4|2435
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد شحتـــه عبــــد|لحميد محمود|345378
6|83o8يم |لجمل يم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمرو ممدوح |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |حمد سم |م|م |لسيد |لش|99|354
7o9929|ش|م عطيه عوض عطيه س|لم ري|ض |طف|ل |لمنصورهمل 
92o|76|ه معتـــمد |حمد مر|د تـــج|ره سوه|ج  م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ ع|دل عبــــد |لسل|م محمد25|23|

7|44oد|بــــ |لم |مه| حس عبــــد|لر|زق عبــــد|لمجيد|
89o|88 حقوق |سيوطمصط |سم|عيل محمد سيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن رأفتـــ عبــــد |لرؤوف محمود272564
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لس جم|ل فه كوكبــــ|2948| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسك
4o59o4يم حن| ميخ|ئيل ن| وليم |بــــر|  |حه وفن|دق |ل|سكندريهم
4785o4|لسن ع شمس|روى خميس جمعتـــ |بــــويوسف
62o|4|| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد
5257o4علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــفؤ|د محمد |حمد سيف |لدين يوسف
4o4|8oحقوق |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لجليل
496o74تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفريه|م منصور منصور محمد قشيوط
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى|ء فتـــوح عبــــ|س محمود|832355
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| ي| |حمد عو|د |لوكيل342327
|3o|93يم عبــــد |لرحمن بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|ره عبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء بــــش كم|ل عبــــد |لرؤف|499696
4o7565يم د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم |س|متـــ حل |بــــر|
8o466o|حقوق بــــ سويفل|ء ط|رق حسن ج|بــــر
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمدى |لسيد حمدى ع |لعويدى494764
بــــ| |8552|6 معهد ف ص بــــور سعيدحمد جم|ل عبــــد |لعزيز |ل
تـــج|ره بــــنه|حمد سم غنيم محمد بــــند|رى|52||33
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لغف|ر محمد محمد عبــــد|لغف|245696
4464|oعلوم ري|ضتـــ دمنهورعل|ء |حمد رجبــــ خليل عبــــد|لعزيز |لش
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|محمود |حمد شح|تـــ |لسيد فتـــح ||337239
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــتـــ صفو|ن محمد |لمر489478
8453o4| تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن ع|مر حسن ع
49o|67يم قبــــ|رى محمد |لسمي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء |بــــر|
24|8o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل فتـــ فرج |لسيد
ندستـــ |لمنصورهعبــــد | شو |لسيد يونس نع|مه695857
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء عزتـــ حل عبــــد|لش| ||442|6
637o53|طبــــ |لزق|زيقحمد طلبــــه عبــــده يوسف
طبــــ طنط|محمد ن |لدين محمد |حمد محمد |797||5
763o34يم يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سل |حمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد محمد عبــــد |لع|ل |سم|عيل73|634
33992oصيدله حلو|نقنديل شهو|ن عبــــد|لوه|بــــ |لسيد
تـــج|ره دمنهورلحسن عبــــد|لر| فرج عيد|3|4954
5o5245|يم يم |لسعيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد |بــــر|
63798oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيثــــ|ر ن|صف محمد |لسيد |سم|عيل
ندستـــ |لمنصورهمحمد س| عطيه تـــوفيق675557
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل خ|لد ح|مد حسن9|2364
22|o74 تـــج|ره ع شمسمه| مصط محمد |لسيد عفي
|4959oش|م محمد عك|شتـــ عبــــ|س د|ر |لعلوم |لفيومشمس 
ر زخ|ري فرج|85965 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفف|دي م|
8o5357د|بــــ |سيوط|نور |لدين سيد تـــوفيق عبــــد|لح|فظ
69o52| صيدلتـــ بــــورسعيدليذ| |يمن يوسف عنتـــر عبــــد |لغ
897o28 حقوق سوه|جمحمد ثــــ|بــــتـــ ص|بــــر محمد
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يم عبــــد |لح|فظ84585 د|بــــ بــــ سويف|ن|ء محمد |بــــر
273o8|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن محمد |لسيد |حمد

822o75|طبــــ |لم |حمد عم|د |حمد عبــــد|لرحيم
682oo2ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ده محمود |لسيد عطيه ع
33628oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |حمد ع حمد
8|o54o|تـــج|ره بــــ سويفحمد سهري جل|ل عبــــد|لعظيم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد وحيد محمد سكر258845
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ل حسن عز |لدين عبــــد |لمقصود32359|
كليتـــ حقوق |لم |وليد صل|ح عبــــد|له|دي عبــــد|لصمد8274|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| وق |س|مه عبــــد |لرحمن محمد  عبــــد 5845|7
يم |لرم|حه5548|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|كريم حس|م |لدين |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن 494734
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقغ|دتـــ عطيه ن عبــــد |لبــــ|ري528||6
ندستـــ قن|ط|رق |حمد |لجندي |حمد|83497

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|بــــثــــينه جم|ل فتـــ |حمد95|53
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيق|ء |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد 777838
76949oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسليم رزق عبــــد |لمو خو|جه

زر|عه ع شمسعبــــد| محمد ف|روق عبــــد |لجو|د8|346
7oo||حقوق |لفيومول|ء |حمد محمود محمد

يم |حمد 898445 حقوق سوه|جندى رفعتـــ محمد |بــــر|
48o4ooيم جبــــر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|كريم سعيد جبــــر |بــــر|
677o99|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود حمدى محمود حس|ن حس
7o3628| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد وفيق محمد فتـــ عبــــد |
84368o| ف عبــــد|لجليل عوض زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــكريم |
2575o5| ر شح|تـــه |ألس ه ط| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــم

يم7|428 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــه عص|م فتـــ |بــــر|
حقوق حلو|نعمر محمد محمد |لسيد حس 4744||
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود |لسيد |لسيد فتـــوح |لمزين6635|3
6o5792معهد ف ص طنط|لي مر|د |حمد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأسم|ء ع ف|يد ع زمزم499582
6o6392زر|عه طنط|كريم عبــــد |للطيف فؤ|د عي شكيل

5o99oطبــــ بــــيطرى بــــ سويفبــــل|ل مجدي |حمد عبــــد |لمجيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقع محمد ع عبــــد|لفتـــ|ح3|6359
7o667| | ف عبــــد |لرحمن عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهممدوح |
7o23|4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم فتـــ محمد ع يسن
رهمنيه عيد محمد سيد|34383| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9o382||يم عسم|ن معهد ف ص ري|ضه سوه|جحمد محمود |بــــر|
يم5|4335 معهد ف ص طنط|محمد محمد عبــــد |لص|دق |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمهند مجدي مختـــ|ر جودتـــ495669
تـــج|ره بــــنه|حمد ع|طف يوسف ص|لح|287639
7|oo6o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء جم|ل |لسيد عبــــد |لحميد
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حقوق |لمنصورهمحمود ع|دل حسن محمود |لقط688843
88o2|7  حتـــ وفن|دق |لم |يوسف ن| ميشيل |بــــ|دير| 
|2o|27|ر |حمد سعد |لدين رضو تـــج|ره ع شمسم |ل س|
ندستـــ |ل|سكندريهرؤي| عمرو محمد محمد كشك479344

5499oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|جر سم محمود ع|شور
6o45ooحقوق |لمنصورهبــــسمه خ|لد |حمد محمد رزيق
45297oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |حمد عبــــد|لعزيز |حمد حل|وتـــ معهد ع| 
6|465oتـــج|ره طنط|م|جد محمد مصط عطيه ن
2548o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| جم|ل محمود عوض عبــــوده
69o93oتـــمريض |لمنصورتـــ ي|سم ع|دل حسن محمد حسن

494|o| |معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــتـــس|م زكري| محمود تـــه
8|7|4o|حتـــ وفن|دق |لم |حمد وجيه عبــــد|لحكيم |بــــوعوف| 
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|منه | عل|ء |لدين محمود سيد352595
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |حمد عمر محمد محسن346722
3352o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيم|ن صفوتـــ كم|ل محمد
27o782إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىخلود خ|لد |لسيد نص|ر
76o|44|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |دريس حسن |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|كريم بــــسيو عطيتـــ ك|مل333625
يل ج |لزق|زيقزه|ر محمد مدحتـــ يوسف|323|78 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
262o57تـــج|ره بــــنه|محمد رأفتـــ محمد ط|يل

علوم بــــ سويفس|مه رجبــــ محمد رضو|ن|53956
3396ooيم تـــج|ره بــــنه|كريم صبــــرى محمد |بــــر|

طبــــ بــــ سويفمحمود محمد جبــــريل مصط 54383
د|بــــ حلو|ن|بــــل|ل نظيم عبــــد |لحميد محمد77|64|
ن| جوزيف س| نقول|5337|| تـــج|ره ع شمسم
544o8طبــــ بــــ سويفمحمد |حمد ف|روق محمد |لزن|تـــي

علوم ع شمسفيول| عزتـــ خلف بــــش|ى8584||
477o76صيدله |ل|سكندريهدع|ء سليم رمض|ن سليم حسن
45o3|6ندستـــ طنط|عبــــد| عبــــد|لحليم محمد نص|ر
27|2o8ف |لحسي |لحسي سليم معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرريم |
35o56o|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن س| حس ظريف
|2|7o3|يم يم بــــسيو |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |بــــر|
|6o566|يم حسن ش|كر حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه شح|تـــه محمود خليفه|767634
|2o77|يف رض| حسن ع رهمحمد  طبــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د |لسيد ح|مد سيد |حمد|25736
34o|42| معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد سنجر عبــــد|لع| ع

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفس|رتـــ حس حس عبــــد |لعليم9366|
ن| |حمد محمد محمد894|22 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
882o26|تـــج|ره |سيوط  حمد صبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد
64o878| يم عبــــد |لوه|بــــ محمد ندستـــ |لزق|زيقع|دل |بــــر|
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8o2536حقوق |سيوطخ|لد عبــــد|لرشيد محمد محمد
يم |لسيد عوف86|287 علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد |بــــر|

ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن عبــــد| عبــــد|لحليم |حمد69296
ر 834985 ندستـــ قن|كريم محمد عبــــد|لر| عبــــد|لظ|
يم62|764 تـــج|ره بــــور سعيدي فه محمد ع |بــــر|
د|بــــ |سيوط|  ل|ء رفعتـــ مصط عبــــد|لعزيز||9|877
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنرم محمد عبــــد| |لبــــشبــــي ||2566
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر طلعتـــ |حمد محمد29979|
نوعيتـــ |شمونيم|ن محمد شفيق ط|حون|259668
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه سم طه محمود|949|82

ي محمد محمود59439 طبــــ بــــ سويفمحمد خ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد س| زيد|ن عبــــد |لحميد عبــــد 5|6222
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | عل|ء|لدين عبــــد|لفتـــ|ح |حمد 8|4343
تـــج|ره |سيوط بــــ|نوبــــ صل|ح عط| وليم|7844|9
|52927| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد عك|شتـــ عبــــد |لمع
يم ع عل|م||69442 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه ع |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سعيده ع محمود |حمد |لن|دى676676
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|للطيف حس عبــــد|للطيف74|352

48o23معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمرو طه محمود محمد
ه عبــــد |لعزيز طه محمود|4|464 رهم حقوق |لق|

ره677438 يم ز معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود محمد |لقطبــــ |بــــر|
23899o ره|ض عربــــى بــــدوى ع |بــــو حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــمريض طنط| وق عبــــد |لجو|د |لسيد |لعميه432265
تـــج|ره |سيوطوف|ء حم|ده عبــــد|لجليل عبــــد|لرحيم  883442
36oo|3يم علوم ري|ضتـــ |سو|نمنتـــ | رض| حس |بــــر|
ندستـــ |لم |حمد ن| ع محمد |لشوربــــ ||24689
ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم مصط ك|مل عبــــد |لحميد73|27|
يد ||42988 معهد ف تـــمريض طنط| محمد ع|دل |بــــو |لمجد |بــــو |ل
ه |لسيد |حمد |حمد رزق2767|6 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن
يم |حمد542|48 حقوق طنط|كريم محمد |حمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |حمد يوسف محمود ج|د|لربــــ453355
ثــــ|ر د |ط|ل | ي| محمد فرج مو|||682
يم رسل|ن256894 لسن ع شمس|من|ر جم|ل |بــــر|
4o82||قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد |نور |بــــو |لفتـــوح محمد |لمرحو
معهد ف تـــمريض طنط| يه عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عزبــــ خليفتـــ434228
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد فه محمد  |لدغش35|479
5o527||تـــج|ره |ل|سكندريهحمد يح محمود س|لم س|لم
ره|يم|ن ع|دل |نور قطبــــ |بــــو عربــــ|238535 د|بــــ |لق|
67998o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نرم |حمد |لسعيد رمض|ن مصط

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومبــــ|نوبــــ |يمن رض| ص|بــــر|86|66
م سيف8|79|| رهيوسف |يمن ف| طبــــ |سن|ن |لق|
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35o686تـــج|ره ع شمسي|سم سم |م|م رمض|ن
معهد ف تـــمريض ع شمسه|جر رمض|ن ع ع29|25

د|بــــ |لزق|زيق|جه|د محمد صبــــح عبــــد |لحليم |لسيد883|63
تـــربــــيتـــ دمنهورنعمه أحمد محمد أحمد حربــــ7|4965
778o29صيدله |لزق|زيقنوره|ن مسلم ع حسن حم|د
|5oo|2 د|بــــ حلو|ن|محمد محمود عبــــد |لغف|ر |لسيد مصط
856o29صيدلتـــ |لم |مريم عيد محمد محمد
نوعيتـــ كفر |لشيخسه|م |حمد محمد نور |لدين مصط 3|78|4

رهنور |لدين ع|طف عبــــد|لرحمن |حمد7656| حقوق |لق|
|د|بــــ طنط|فريده محمد |حمد وص|ل865|27
|5o735رهبــــ|سم صفوتـــ عبــــد |لحفيظ محمد ندستـــ |لق|

649o4رهف|دي كرم ك|مل فهيم طبــــ بــــيطرى |لق|
يم |لدسو خشبــــه693648 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لسعيد |بــــر|
37o3|5حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنرم محمد ع |حمد حل|وتـــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو نبــــيل حس محمد محمد54|42|
64o96oندستـــ بــــلبــــيسمحمود محمد محمود عبــــد |لع|ل |لسيد غن ع| 
33o663 نوعيتـــ بــــنه|منتـــ | محمود محمد حسن
496|ooتـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | ر|شد محمد محمد |لسنبــــختـــى
9o4226|تـــج|ره سوه|ج لسيد محمد |لسيد محمد
يم محمد |لبــــن|||48|6 ندستـــ طنط||لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمريم محمد خليفه |لشيخ444475
853o8oد|بــــ |لم |شيم|ء نور|لدين فتـــ ح|فظ|
م محمود عبــــد |للطيف محسوبــــ|645|68 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|د
23o823يف حس |بــــو |لعل| حسن حقوق حلو|نيوسف 
تـــج|ره سوه|جند محروس |نور محروس |89568
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نلحس |حمد |لش|ذ سعد عبــــد|لكريم67|848
ش|م سيد محمد49892| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسيد 
تـــج|ره ع شمسع محمد عبــــد|لمقصود متـــو333986

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سل |سم|عيل ي |سم|عيل64783
تـــج|ره |لزق|زيقسل عص|م فتـــ محمد |بــــو زيد|63543
47658oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد |لمقصود عثــــم|ن حربــــ
|5|35oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنور|ن |يمن |حمد عبــــد ربــــه
34o324نوعيتـــ بــــنه|مصط |يمن مصط محمد
يد8593|5 يد عبــــد|لرؤف |بــــو|ل معهد ف ص |ل|سكندريهل|ء |بــــو|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حسن محمد حسن |حمد487786

تـــج|ره بــــ سويفمحمد مختـــ|ر ص|بــــر محمد57685
6925o6تـــج|ره |لمنصورهرضوى |مجد ع|بــــدين ح|مد عبــــد |لعزيز
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد فرج محمد عبــــد|لغ 5253|3 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
زر|عه دمنهورلي حم|دتـــ رمض|ن دم |لحنتـــو 466|52
425o74علوم |ل|سكندريهمريم محمد جل|ل محمود حمدي
64o639|طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لعظيم |بــــوخليل بــــند|رى
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6|58o4| حقوق د |طحمد محمد عبــــد |لحليم |لبــــر
9o3468 د|بــــ سوه|ج|ريه|م |لسيد |حمد محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد أيمن أم رمض|ن|99|48
ره|من|ر مصط حسن جمعتـــ38677 د|بــــ |لق|

4377o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد س| محمد عبــــد|لش| علو|ن
7o623o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن نعيم حل عوض
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقره|م عزتـــ طه عبــــد |لخ|لق ن|صف6|7769
ندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد |له|دى حرزه82|688

463o6معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعمرو |حمد سيد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد جم|ل محمد محمد8986|

ل|ل عبــــد |لمنعم عبــــد|لعزيز ه777567 نوعيتـــ |لزق|زيقوق 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنرم ح|مد شعبــــ|ن فرغ259833
تـــج|ره |لمنصورهسحر ع |سعد ع |لعق|د7|6785
رهزينبــــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد6977|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
678o67 د|بــــ |لمنصوره|كريم يوسف |بــــو زيد يوسف عبــــد |لمع
رهحس|م محمد ع عبــــد|لسل|م خيمر2279|5 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نندى |يمن محمد محمد||3274
4|64o5تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لحميد محمد يوسف
5|63o2|يم |لديبــــ تـــربــــيتـــ دمنهوريه محمد ع |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ع|دل عبــــد |لرحمن عبــــد|لستـــ|ر756482
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن ع|دل عطيتـــ |حمد سعيد7475|4
حقوق |سيوطرغده محمود عبــــد|لرحمن محمود  882379
6o8984تـــربــــيتـــ طنط|ندى عبــــد |لحميد عبــــدربــــه |لنج|ر
62887o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن ي| عطيه محمد |بــــو
64o748ره|محمد سم محمد عبــــد | محمد |لعقبــــه ثــــ|ر |لق|
49o8|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|دون| نجيبــــ |م ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لشهيد
3448o5لسن ع شمس|د | مصط عبــــد| ع محمد
6o4685تـــج|ره |لمنصورهفرح محسن |لدسو ذ ع |لدين
|2o422|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع محمد محمد خ|طر
يم ف|يد5|4565 تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم فرج شعبــــ|ن |بــــر|
222o69كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر |سم|عيل مغ|ورى ص|لح
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد| شندى مبــــ|رك شندى247528
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن حس|م تـــيس محمد54879|

ره/ري|ضتـــدير |س|مه عبــــد|لحليم محمد |حمد خليل94|36 زر|عه |لق|
صيدلتـــ |سيوطوق |حمد عبــــد|لحفيظ متـــو  8|57|9
يم |لسيد محمد عبــــد|لع|ل|||3255 ندستـــ ع شمسبــــر|
6o9755ج| يبــــ رزق  معهد ف ص طنط|مريم و
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد |لرحمن محمود فتـــ محمد28685|

8o322 ره|محمد جل|ل عبــــد|لحميد |لسيدعفي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|54o|5د|بــــ حلو|ن|يوسف حمدى محمد محمود
6242o7يم عبــــد |لق|در عبــــد ربــــه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد |لرحمن |بــــر|

Page 910 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ ع شمس|ندى ه| ع حسن55986|
7o7833يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمهند صل|ح |لسيد محمود |بــــر|
25o369يم بــــه |بــــر| طبــــ بــــنه|م|رين| |يه|بــــ ميخ|ئيل و
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسمر ي| |لسيد عبــــد |لخ|لق39452|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم |يمن عبــــد|لع| محمد 897797
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سميه |سم|عيل محمد سيد |حمد759867

 |حه وفن|دق |لفيومرو|ن ي| |لسيد سليم27327
682o2|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىندى محمد |لسيد |حمد سويد|ن
8o92o6| ندستـــ |لم |سل|م عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ عبــــد|
693o76معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد رض| عبــــد |للطيف محمد |لمهدى
صيدله |لمنصوره |لسعيد ح|مد |لسعيد698944
62o|6||معهد ف ص بــــور سعيدفوزى فوزى |لسيد عبــــد |لكريم |لسؤ
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |حمد محمد عبــــد|لر|زق حس 345854
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهبــــ| محمد بــــسيو محمد بــــسيو 424424
6o8996تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سميه |لسيد م |لدين |لقيط
8|8|oo|تـــج|ره |سيوططه محمد شح|تـــه عبــــد
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعزيز عبــــد |68652
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد فتـــ عبــــد |لوه|بــــ محمد مر |5855||
3|79|oيم د|بــــ ع شمس|محمود سيد محمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد مدحتـــ محمد محمد45793|
ندستـــ ع شمسمحمود مصط عزتـــ عبــــد|لغفور7636|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ عبــــد|لم|لك عبــــد|لل|ه محمود|86386
يم سل|متـــ345794 صيدله ع شمسعل|ء جم|ل محمد |بــــر|
4826o4د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ن| حن محمود |لسيد
9o6243 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عبــــد|للطيف بــــدوى عبــــد|للطيف
775|o6علوم ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد فتـــ |لسيد يوسف
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرن| محمد محمود س|لم776373
4|o|28|تـــربــــيتـــ طنط|يوسف محمد |حمد |بــــو |لمع
4348o8| يثــــم سعد عبــــد |لبــــ|رى شع |د|بــــ طنط||ء 
تـــج|ره |سيوطحمد حس |حمد حس |822292
22o755|ف عبــــد|لمجيد عبــــد|لخ|لق ندستـــ ع شمسيه |
453o8|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخدين| مصط محمد عشم|وى معهد ع| 
|62o73 ف مبــــ|رز ش|ذ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | |
879o38  تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره مصط محمد سيد

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كم|ل عبــــد|لرحيم كم|ل ع عبــــد|لع|47544
7o2947|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء |لسيد شفيق ح|مد عمر
6||o58د يم مج| تـــربــــيتـــ طنط|روز|ن |حمد |بــــر|
85o473|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد|ء |حمد حسن |حمد
7|3|o8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لرحمن
7o69|3د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لد|يم |لبــــ|ز عبــــد |لمنعم
26o36o|ر عبــــد| عبــــد|له|دى كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه م|
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تـــربــــيتـــ بــــنه|نه|ل ط|رق عفي عبــــد|لحميد حم|د338932
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه |لسيد عبــــد |لخ|لق |لحلو |3|4997
تـــربــــيتـــ دمنهورسل |حمد |لسيد سيد |حمد عبــــد|لسميع498546
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقف ق|سم رجبــــ محمد |لص|وى|634887
معهد ف تـــمريض |لم | حمد عبــــد|لسميع عبــــد|لعليم |بــــوسديره822853
34639oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطو|ئل ط|رق محمد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم كلثــــوم عبــــد|لعظيم حس ع |836886
9o8753ه صبــــره عبــــد|لش| عبــــد|لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــكفر |لشيخ|ول|ء سعد عبــــد |لحميد محمود |بــــو خشبــــتـــ6|52|4
62683oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل محمد عبــــد|لوه|بــــ |لسيد
6|87o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طرضوى حس محمد |بــــو رجبــــ
8o|74oيم ميخ|ئيل فنون جميله فنون |لم |م|رتـــ | |سحق |بــــر|

رتـــ|ف|طمه |حمد حج|زي |حمد58974 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
م|54335| وف|تـــوليفر |مجد رمله سيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم ع حسن عبــــده|2|6987 يل ج |لزق|زيقيم|ن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد |حمد مهر|ن ع528246
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحسنيه فوزى محمد مر9||635
د|بــــ |سيوط|ف|طمه |بــــوزيد محمد |بــــوزيد 438|89
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |س|مه محمد |حمد|84428

537o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ل |ء |س|مه رجبــــ محمد
علوم |لم |من|ر مصط محمد حس 9877|8
6334|oيل ج |لزق|زيقشيم|ء محمد فوزى حسن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لسن ع شمس|م|رين| محروس خل|ف ج|د|9676|2
معهد ف تـــمريض |سو|ن |ر محمد رمض|ن |بــــو|لمجد843864

834o4 علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد حن رجبــــ بــــيو
6|7o87ى د|بــــ د |ط|مريم محمد |حمد محمد |لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد حسن |حمد عبــــد|لحميد|4786|3
77o63oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــو |م من |م غمرى| 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نح|زم |حمد رأفتـــ |حمد حسن 26638|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم حسن ع حسن58548|
ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىي|س عص|م رمض|ن |لسيد بــــغدوده453367
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهفتـــ محمد فتـــ محمد خليفتـــ752795
يم محمد صل|ح |حمد عبــــد|لغف484734 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــر|

5859oعلوم بــــ سويفك|رول يوسف لويس صليبــــ
9|o629|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس ل|ء جم|ل محمد عبــــد|لمجيد
ر |لسيد حف |786236 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جلسيد م|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطنرم جم|ل ج|د|لربــــ متـــى  882446
6865o3يم محمد طرم رتـــ|عل|ء عبــــد |لرحمن |بــــر| لف |لصن| للصن|ع|تـــ |لمتـــطورتـــ |لنهضتـــ |ول مدينتـــ |لسل|م |لق|
42o79|د|بــــ د |ط|محمد م|جدى س|د|تـــ |لسيد |لسيد
6o943o|ه |نور |نور |لبــــيو درويش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
وف|تـــيم|ن حمدي محمد حس|ن |لنقيش|344924 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
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24o45د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|خلود |حمد |بــــو|لحسن |حمد مندور
طبــــ |لمنصورهزي|د |س|مه محمد |بــــو |لعل| عبــــد 2|6754
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيوستـــ | ممدوح عبــــده حبــــيبــــ282787
87o7o5كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد رجبــــ عبــــد|لق|در
4o|o75تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |حمد محمود |سم|عيل
|39o|9ندستـــ ع شمسم|دون| ميل|د عزيز |سحق
يم عبــــد |لكريم73338 معهد ف ص بــــ سويفعبــــد |لرحمن سويرى |بــــر|

يم عبــــد |له|دي ||78|44 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخريه|م صبــــري |بــــر|
5238o2لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|محمد عم|د محمد |لسيد |بــــو زيد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعبــــد|لمسيح سليم صد عزيز265287
تـــج|ره |سيوطد|رين محمد سيد عبــــد|لتـــو|بــــ823596
|46o68يم عثــــم|ن لسن ع شمس|بــــتـــ | ي| |بــــر|
|27o|5 تـــج|ره ع شمسزي|د ط|رق ممدوح محمد محمد حس

تـــ |بــــو بــــكر محمود ع |||488 تـــربــــيتـــ حلو|نم
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |يمن مهدى درويش تـــوفيق|3|7725
علوم |ل|سكندريهبــــه محمد |لسيد عبــــد|لمنعم محمد426258
د|بــــ ع شمس|س|ره رضو|ن سعد رضو|ن عبــــد |692|3|
ن| يوسف نخنوخ بــــولس 889792 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|متـــ ن| |حمد رمض|ن سيد|حمد|343|6
ثــــ|ر |لفيوم|س|ره ي| حسن محمد2|2364
م|م226224 تـــج|ره ع شمسمحمود حس فتـــوح 
248o2||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق ع عبــــد| مصط عبــــد|لع
6|8|3oيم حفيله  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر يوسف |بــــر|
|43|9oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|مروه محمد صل|ح عبــــد |لسل|م
5o7836ج محمد| تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ| مدحتـــ تـــوفيق 
36o97||بــــتـــ زر|عه مشتـــهرسم|ء شو يونس و
علوم |لعريش/ري|ضتـــع ع|دل ع محمد ش|كر445667
تـــج|ره ع شمسحمد محمد حسن |لطحل|وى|2|4||3
5o767o|علوم |ل|سكندريهيه مصط عبــــد|لرحمن |حمد
6355o3طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمن|ر محمود حج|ج |لسيد
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو محمد |حمد حن ||7753
ره||ء حس سيد محمود محمد|5575|3 د|بــــ |لق|
5||6o2|تـــج|ره طنط|ف عم|د مصط زنبــــ|ع
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |حمد كم|ل دي|بــــ5|||25
2|25o7تـــج|ره ع شمسسل|م رجبــــ عبــــد |لستـــ|ر |سم|عيل |لغلبــــ
4856o7حه وفن|دق |ل|سكندريه |ر مصط محمد محمد |حمد| 
نوعيتـــ طنط|ر| | رفعتـــ محمد خط|بــــ434258
9o8728 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمحمود ح|تـــم رجبــــ عبــــد|لح|فظ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سعيد ع بــــخيتـــ |لسيد525729
6oo43o ري|ض |طف|ل |لمنصورهصف|ء |حمد عبــــد|لسميع |لدسو
ندستـــ حلو|نمحمود |حمد ج|بــــر رمض|ن44455|
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84|2|o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ء ع|دل محفوظ محمد
5o927حقوق بــــ سويفمحمد سعيد عبــــد|لمنعم محمد

6874o6|تـــج|ره |لمنصورهيه محمد عبــــد |لسل|م مختـــ|ر
يل ج |لزق|زيقل|ء حسن عبــــد |لرحيم س|لم مسلم|982|78 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o6496 وس ين| مشيل نور تـــ|و كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطف
9|5o42|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط مل صل|ح حس|ن عبــــد|لع|ل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ش|ذ عبــــ|س بــــش |5742|
ف سعيد |حمد حسن8729| رهيح | تـــج|ره |لق|
ره|عبــــد |لرحمن مصط |حمد محمد |بــــر9855| د|بــــ |لق|

طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لحكيم مصط مشعل768842
5o82o2طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره محمد ح|تـــم لط رزق
ى|67557 ن| محمود عمر عبــــد |لمقصود ع صيدله |لمنصورهم
ف لويس د|ود7387|| رهكريستـــ | صيدله |لق|
5|99ooيم خليل د يم سم |بــــر| طبــــ بــــيطرى دمنهورندى |بــــر|

ره|يوسف |بــــو |لعز|يم محمد محمد8447| د|بــــ |لق|
حقوق حلو|نمه| شو تـــوفيق |حمد52647|
رهمروه مه محمود محمد82|228 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص بــــنه|يه حسن محمد |م|م|259527
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء صل|ح م صحص|ح|439889
5|68o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء |لسيد سعيد ري|ض |لنو|م
8678|o تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد| عبــــد|لن| حسن حس
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنبــــيلتـــ محمد سليم|ن |حمد عبــــد|له|دى343598
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مروه ع|دل ع محمد 897596
7o|26o| ندستـــ |لمنصورهحمد محمد قدرى عبــــد |لوه|بــــ ع
صيدله |لمنصورهعمرو صل|ح |لرف| ط|يل|8|||6
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخكريمه قطبــــ حل قطبــــ |لمل|ح|43674
يم |لدسو |لقي938||7 ه مدحتـــ |بــــر| زر|عه |لمنصورهم
5|o496يم عوض يم محمد |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
7o963|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم محمود محمد محمد مزروع
5|594oطبــــ بــــيطرى فرع مطروح|ء عبــــد|لمو ع عبــــد|لمو ع
428o64د|بــــ طنط|ف|طمه |لسيد عبــــد |للطيف |لجمل|
6o7889يم |حمد د|بــــ |لمنصوره|رن| و|ئل كم|ل |بــــر|

5o3o9تـــج|ره بــــ سويفمصط |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر حربــــى عبــــد|لفتـــ|ح محمد355447
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|يوسف رفيق محمد نصيف عبــــد |لق|در بــــن6389|2

|749oرهمريم خ|لد محمود حل تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــور سعيدحمد |يمن مرو|ن مرو|ن عيد|696762
تـــج|ره ع شمسلينه سعد سعد |لسيد |ل|م|م9972||
4o4926تـــج|ره طنط|ي| مجدى |حمد محمد ع |لحلو
|د|بــــ |لم |ربــــ|بــــ ص|بــــر ع معوض |لسيد483524
يم2|4324 تـــج|ره طنط|رو|ن خ|لد بــــكر |بــــر|
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رهعبــــد|لرحمن نبــــيل عبــــد|لجو|د حج|زى34633 ندستـــ |لق|
ن| محمد خ|لد ل|ش محمد سليم6|99|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
معهد ف ص |سم|عيليهحس محمود ص|لح رضو|ن محمد|76667
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |مجدي |لبــــرتـــ بــــطرس |سحق89|856
7o9325تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيمن عص|م لطيف عبــــد |لحليم محمد

4927oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف|طمتـــ محمد محمد مبــــروك
8583o5معهد ف ص بــــ سويفعل|ء ربــــيع عط| عبــــد|لج|بــــر
4o5844|د|بــــ دمنهور|مل ممدوح يونس |لجندى
ه فر|ج شح|تـــه محمد|458||9 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ م
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد منصور عبــــد|للطيف عبــــد|لع|ل863635
89|9o8 تـــج|ره |سيوطر| | عم|د لط د |ن
758||oمعهد ف ص |سم|عيليهمصط عبــــد | عبــــد |لحميد ع
(|د|رتـــ |عم|ل-مح|سبــــتـــ)لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم مهر|ئيل ه| حن| فه 87|9|8
تـــربــــيتـــ طنط|جيه|ن خ|لد |سعد بــــدر|43468
8o7686 طبــــ |لم |ف|طمه فرج مصط ع
قتـــص|د م حلو|ن|منيه سعد ك|مل محمد|227688
9|6o35  تـــربــــيتـــ |سيوطبــــه |حمد فوزى |بــــو|لحسن
4765o4| حقوق |ل|سكندريهمهند محمود عبــــد |لمو فرج |لسيد
64o262تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم |لشبــــر|وي عبــــد|لبــــديع حسن |لنجدى

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ر محمد عبــــد |لعزيز حسن867|6
يم|968| ره|حمد محمد عبــــد |لسميع |حمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|

علوم ج|معتـــ د |طمحمد ز عبــــده محمد |لحم|م436456
|5|o92كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــه عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
حقوق د |طمحمد محسن ف|روق |لطلخ|وى5|6463
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مرقس كم|ل ذ |سك|روس ||9229
تـــج|ره سوه|جمحمود عز محمد محمد قريطم495452
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد مختـــ|ر مختـــ|ر بــــلبــــول|5547|6
تـــج|ره ع شمسم | |كرم ف|يز فهيم72289|
صيدله |لزق|زيقدى محرز متـــو |حمد635857
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد |نور محمد |لسيد||8|759
رهحمد عبــــد|لر|زق ص|لح عبــــد|لر|زق|229872 حقوق |لق|
84o6o6كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط محمود سيد |حمد
9|o7|2 ف محمد حسن وز | فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف
35o26oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حس|م حسن كم|ل محمد حسن

يم محمد|28452 يم وليد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــر|
7o|483د|بــــ |لزق|زيق|ملكه ر|وى محمد محمود ص|لح

5|o26ف مخيمر عبــــد|لمنعم علوم بــــ سويفمحمد |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود |لسيد فوزى |لشبــــ| 694455
49o834تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهندى ن ع محمد ملتـــم
4o6|o2يم يم ع |بــــر| د|بــــ |سيوط|ه|جر |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن كرم |م عبــــد|327|24
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تـــج|ره ع شمسك|رول عزتـــ عطيه جرجس8253||
52o766 طبــــ بــــيطرى دمنهورأل|ء عبــــد|لمنعم ري|ض |لعو
|2o943|ر سيد عبــــد |لع|ل حقوق ع شمسيه |حمد م|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــفوزى محمد فوزى عطوه943|33
طبــــ حلو|نمحمد محمد ن| عبــــد |له|دى |لقمص624733
حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن سيف |ل|سل|م |حمد |4|8435
ي جبــــره|48779 د|بــــ |ل|سكندريه|ش|دى جميل مرتـــ م
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ عص|م محمد عبــــد|لعزيز ص|489627
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |حمد ورد| عبــــد|للطيف8|8296
45o4|5حقوق طنط|محمد حس ن|صف لطيف
88o8|5|ء عبــــد|لبــــ|سط حس محمد| تـــمريض |سيوط 
85o|62معهد ف ص |سيوطعبــــد|لرحمن وجيه صد صديق
339o4|ثــــ|ر |لفيوم|سم|ح طلعتـــ ج|بــــر عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد غريبــــ محمد محمد756442
6|o473تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أيه عبــــد|لحكيم عبــــد|لستـــ|ر |حمد دي
رهشيم|ء ع عبــــد |لمع محمد صبــــيحه266732 تـــخطيط عمر| |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيف شعبــــ|ن فو عبــــد |لق|در56343
6|o394 يم |حمد |لف ندستـــ كفر |لشيخمحمد |بــــر|
صيدله طنط|مجدى عبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد|لمجيد 428829
77oo|7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد مجدى محمد عبــــد|لعظيم |سم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــل|ل بــــيو زكري| جعفر6687||
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد سيد |حمد  5228|9

283o7 رهعمر عبــــد|لرحمن |مبــــ|بــــى حس|ن حقوق |لق|
حقوق طنط|منه عزتـــ محمد حم|ده |لف 4362|4
678o77تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد محمد |حمد محمد عبــــد |لنبــــى
علوم ج|معتـــ د |طيوسف كريم رمض|ن عوض |لغبــــ| 5925|6
صيدله |ل|سكندريهسليم|ن رش|د سليم|ن عبــــد|لع| 438828
د|بــــ دمنهور|ف|طمتـــ مختـــ|ر مج أبــــوسيف458|52
6422o6تـــج|ره |لزق|زيقيوسف ر| ع|طف |ش |ء
4o44o||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد محمد حسن محمد حسن
7779o7تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر نبــــيل محمد حس سعد
8|63oo ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــوسيم نج|ح حنس مو معهد ع| 
5o6976ف محروس سعد محمد رهمن|ر | د|ر |لعلوم ج |لق|
|د|بــــ طنط|ورده |حمد مسعد |بــــوعمر|426|4
6|o839|ندستـــ |لمنصورهسل|م |لمو| مر|د نو|ره
64o9|4زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــكريم مسعد ع عبــــد |لرحمن ع يوسف
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|ره |يمن محمد صديق228557
85o3|oمعهد ف ص |سيوطورده س| مصط |حمد
يم محمد ||76547 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|محمود |حمد محمد |بــــر| لم
88oo34 تـــج|ره |سيوطسيف جم|ل |يوبــــ ملك
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد رمزى محمد قنصوه ع|94|26
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785o28|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقين|س محمد صل|ح محمد بــــدر
رهمحمد شح|تـــ |م عبــــد|لمقصود43695 تـــج|ره |لق|

يم |لشح|تـــ |بــــو شبــــ|نه|695272 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه |بــــر|
6o5|82ف رمزى |لسويدى ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|د| | |
تـــج|ره |سيوطمصط |حمد |لبــــيو ج|بــــر696526
234o|7حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نح|زم فرغ عبــــد|لرحيم فرغ
علوم |لم |سل عبــــد|لحليم عبــــد|لق|در عبــــد|لحليم خ2737|8
صيدله طنط|ع |ء مصط عبــــد|لرحمن |حمد عي329375
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء ثــــروتـــ حمد | |حمد|272732
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحسن|ء حمزه محمد عبــــيد257446
88o355  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم ن|دى م | فه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طندى |لسيد محمد |بــــو عوف32|7|6
يم |حمد 892995 حقوق |سيوطمحمد رفعتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| محمود شو محمد77|346
5o27|6د|بــــ |ل|سكندريه|نه|ل بــــه|ء |لدين محمد عبــــد |لمقصود
7o575|ور |حمد محمد جبــــر ندستـــ |لمنصورهمحمد 
طبــــ |سن|ن |لمنصوره|ء محمد عويضه حسن |لسيد|63|||7
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــف|طمتـــ محمد أحمد عبــــد |لرحمن حموده482584

ش|م عبــــد |لسميع عبــــد |لحميد836|2 تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن 
طبــــ |سن|ن |لمنصورهكريم |حمد لط |لبــــدر|وى9||693
68|3o6تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|در محمد |لشبــــر|وى |حمد
5|o476طبــــ حلو|نعمر رجبــــ مصط |لقص|ص
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىجرجس عم|د عوض | د |ن2|8247
6o3264|ندستـــ |سيوطحمد |لسيد محمود نوفل
صيدله طنط|شيم|ء ع سيد|حمد عبــــد |لفتـــ|ح عجل4487|6
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يف محمود محمد دردير33|3|8
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــ|بــــ|نوبــــ عم|د يون|ثــــ|ن لوق|235253
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رين| وجيه يوسف |يوبــــ838942
4o84|oق|وى |د|بــــ طنط|محمود حس م |لدين |ل
ه ن| ع|شور يوسف |لديبــــ32286| ره|ن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورنور| |لسيد |سم|عيل |بــــو |لخ 497527

4o258زر|عه ع شمسعمر ن| سعد|وى سعيد عبــــد|لونيس
6|53o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن محمد عوض ن
628o9|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدروش|ن بــــه|ء |لدين محمود حس رجبــــ
|55o72ر موريس ر|شد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ملك م|
636o47يم عبــــد|لمنعم |بــــوع طبــــ |لزق|زيقكرم محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع |حمد محمد صل|ح |لدين46779|
88728o د|بــــ |سيوط|ي|سم خلف |حمد عم|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ع|دل فتـــ محمد 886352
ى688255 د|بــــ |لمنصوره|محمد ع|طف محمد عبــــد |لغ |لم
7oo9o9يل ج |لزق|زيقد| | صل|ح عبــــد |لبــــ| |حمد |حمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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رهحمد ر|فتـــ |حمد محمود|29796 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحن |حمد كم|ل حم|دي497659

د|بــــ بــــ سويف|دى عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم66477
877|o3  نوعيتـــ موسيقيه |سيوطك|رول فرج | قط فرج

7o464د|بــــ |لفيوم|ه|جر |س|مه محمد عبــــد|لتـــو|بــــ
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمريم محمد عبــــد|لوه|بــــ عفي 337373
63o763د محمد حقوق |لزق|زيقمحمود |حمد مج|
ه س|مح خليل عبــــد| حسن |222235 ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ طنط|يم |سم|عيل |لسيد عط| |بــــو حمر763||4
23|49o| رهحمد رض| ك|مل ز تـــج|ره |لق|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممع|ذ س|لم |حمد س|لم64949
6o8788| د|بــــ طنط|يم|ن عبــــد|لعزيز رش|د |بــــو كثــــ|
صيدله طنط|ندى ه| |حمد |لصفتـــى5|4325
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمروه خ|لد محمد |حمد عمر|ن29|678
يم محمد229459 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نش| |ز محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسوف|ء محمد بــــكرى عبــــد|لبــــ| 6|3364
82529o| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن سيد محمد ع
8|o27oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدر| مجدي عوض سوري|ل
ريدى ع  876939 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر جم|ل 
|36o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــه ح|تـــم محمد عبــــد |لعزيز
63oo49|صيدله |لزق|زيقنور محمد |حمد |نور |لديبــــ
لسن ع شمس|محمود وجيه محمود مر337776
8o524oحقوق |سيوطزي|د ع|طف محمد جم|ل
5o2926تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمه رمض|ن عبــــد| محمد عبــــد
تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| ع عبــــد |لمطلبــــ ع عبــــد|لمطلبــــ476575
حقوق بــــنه|ل|ء |لسيد ج|بــــر عبــــد|لحميد ج|بــــر|329444
83oo37نوعيتـــ قن|جه|د شعبــــ|ن حس تـــ|يه
تـــمريض بــــور سعيد حن|ن محمد عبــــد |لحميد محمد |لنش763724
تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه عل|ء |حمد محمود 898953

حقوق حلو|نعمر مصط |نيس عبــــد |لرحمن32275
562o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع|ئشتـــ شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لحليم

6888|oد|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم محمد عطوه
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــح|زم |حمد ع محمد محمود |لهر|وى35|753

رهسل|م ف|رس ع|بــــدين سعيد|46978 ندستـــ |لق|
6o9o63طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرنيم عبــــد |لنبــــى جم|ل |لدين شنبــــ
5|59o8يم شه تـــج|ره دمنهور|ء محمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
ندستـــ |لسويسحمد ر|فتـــ محمد |حمد سيد |حمد||6||75
463o4رهع سعد |لدين حد|د ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سل عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|لعط| ص|دومه249295
8434o8 تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ عل| حمدي |سم|عيل عبــــد|لمع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم عبــــد|لرسول عبــــد|لسل|م |لمزين|25645
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|د|بــــ |لم |ع ر|فتـــ جميل عبــــد|لستـــ|ر823686
77383oعلوم ع شمسمحمد صبــــرى ك|مل محمد
49o528ش|م عبــــد |لش| محمد حميده بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه 
44847oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمرو |حمد ف|روق محمد |ل|شوح
معهد ف ص بــــور سعيدمحمود ع|دل |لعربــــي |لعو مو75|624
زر|عه ع شمسسم|ء عمر رمض|ن |حمد|355485
ه ص|بــــر عبــــد |له|دى محمد|48247| لسن ع شمس|م

|63o| ندستـــ حلو|نط|رق رجبــــ عبــــد |لع|ل مد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل|م |يمن من مع|ذ|454|32
343o23تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع عبــــد|لح|فظ ع عبــــد|لح|فظ
23o597تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود حمدى محمود عبــــد|لسل|م

د|بــــ |لفيوم|حمد سيد عبــــد |لعليم محمود|7|858
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء |حمد ح|مد عبــــد |لحميد33775|
2|6o45د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوستـــ | |م صبــــ نسيم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عبــــد|لعليم محمود رخ| 229939
ره|ف|طمه سم محمد حسن38546| عل|م |لق|
|لسن |لم |يه |لرحمن |كرم ن ع |55|755
رهرودين| صديق عثــــم|ن |حمد9|3222 تـــج|ره |لق|
8o3937|فنون جميله فنون |لم ||بــــر|م غط|س نبــــيه حن
6o9o52نوعيتـــ طنط|شو مسعد صل|ح |لسيد

9o439معهد ف تـــمريض بــــ سويف سل|م |حمد قر |حمد عبــــد |للطيف
يم ج|زيه55||25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمد حمدى |بــــر|
5o26|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمد مخلوف م|جد
52o574|زر|عه دمنهورسم|ء |س|متـــ خليل محمود
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء خ|لد سعيد |بــــو ح|دش|4868|4
76oo45 لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|ف|طمه عيد محمد مر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومع محمد |حمد محمد244494
239o4o|رهل|ء جم|ل محمد |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
64o26oيم خ|بــــور يم |لسيد |بــــر| ندستـــ |لم |مريم |بــــر|
ره عم|د حسن حسن كبــــشتـــ693396 طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ ع شمسمحمد كم|ل من عبــــد |لعزيز جميل6573|2

7835oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكرستـــ | ف|يز يوسف سليم|ن
835|o7 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سه حصبــــ | |حمد |لتـــه
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومريموند| |وس|متـــ من يوسف9236|3
642|4o| تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد ع حس
43oo9| |صيدله طنط|ه|جر عبــــد |لمنعم |نور خف
تـــج|ره سوه|جريه|م محمود |بــــوضيف عبــــد|لل|ه  94|896
6|3o6o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| مصط عبــــد |لرحيم عبــــد |لوه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن محمد فؤ|د عبــــد |للطيف423382
6857o5| علوم |لمنصورهيه ي| زغلول |لرف|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رمض|ن |حمد عبــــد|لحكم634544
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477o49 طبــــ |ل|سكندريهشيم|ء س| طلحه |م
838oo7|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد محمد عبــــد|لمطلبــــ |حمد
تـــج|ره ع شمسل|ء م|جد حسن ع فوزي|9424|2
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء سليم|ن |حمد |سم|عيل|755353
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ سعد مصط |لنش|ر249593
694oo2تـــج|ره طنط|كريم محمود ف|روق محمود |لسيد

ن| يوسف عويس مر67|64 حقوق |لفيومم
9o6343  تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر كم|ل |لدين ز طه
4|6o62د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|س|ره نبــــيل محمد عبــــد |لع|ل مطر
7o8|48معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ زي|د |لسيد |لسيد |حمد |سم|عيل
22o639| لسن ع شمس|يه ع|طف |حمد محمد عبــــد |
232oo9ندستـــ ع شمسمحمد حسن فتـــح | حس |حمد
طبــــ حلو|ندى |حمد محمد |لتـــمي حمود675754
64|6o|يم |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جش|م |لسيد محمد |بــــر|
ف زرق حسن سلط|ن9836|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |
علوم ع شمسرقيه عوض عبــــد|لحليم |بــــوغر|ره9924|2
348o73ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمع|ذ عص|م |لحسي عبــــد|لعزيز |لجن
427||oء خ|لد عبــــد |لرحمن مج| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــإ
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــدين| محمود فرج |لقص|ص3|2522
تـــج|ره ع شمسمه| صف| ج| |لحسي |4267|
84oo88|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن محمد مصط محمد
6o5683|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم فكرى عبــــد|لمغ مصط |سم
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عمرو |يمن ع |لبــــدوي5227|6
6|4o84رى ج|د صو|ن معهد ف ص طنط|عبــــ ج|د |لجو
637646| د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد عبــــد|لعليم عبــــد|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رض| منور حسن ع|مر|494794
434748| |د|بــــ طنط||ء فتـــ محمد |لسيد تـــر
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد ربــــيع فرج محمد768754
9o4738 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوف|ء محمد خليفه ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فوزى ن| ع |642588

تـــج|ره بــــ سويفر| محمود حمدى عبــــد |لعظيم58736
4293o7تـــمريض طنط| ول|ء وجيه سليم|ن عيد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــدر حم|ده عبــــيد عبــــد |لحليم55894
43o429تـــج|ره طنط|ندى عص|م عبــــد |لعزيز محمد س|لم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرقيه حس محمود فرم|ن79|7|2
75o53oندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد سيد عو|د بــــدوى
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود صبــــرى محمد شعيبــــ246739
د|بــــ |سيوط| حمد فتـــ محمد س|لم|893934
63o427يم |لدسو مصيل حقوق |لزق|زيقمحمد زكري| |بــــر|
|د|بــــ طنط||يه تـــوفيق غريبــــ |لمنو د |434225
7o269o يم مصط د|بــــ |لمنصوره|ي|سم ي| طلعتـــ |بــــر|
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425o|5تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد عثــــم
علوم |لمنصورهم| |لسيد عبــــد |لوه|بــــ محمد حسن67|||7
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء عص|م |لدين عبــــدربــــه |لعيسوى934|24
د|بــــ ع شمس|م شعبــــ|ن عبــــد|لو|حد |لسيد359954
تـــج|ره |سيوطف|دى سميح محفوظ ح|فظ  875985
8o28oo| يف محمد ع م  حقوق |سيوطد

رهحمد ص|لح |لسيد طلبــــه|2|773 د|ر |لعلوم ج |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سمر عص|م |حمد سليم|ن24383|

ره|ء عمرو محمد محمود|45878 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمنيه سم ج|د|لربــــ محمد|8|8495
6o5|o2|طبــــ |لمنصورهروى محسن محمود جوده
4977o8| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م| محمد |لسيد |لزلبــــ
4522o3| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد صبــــ محمد ج|د| معهد ع| 
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لر|زق عبــــد|لعزيز ص436|43
نوعيتـــ بــــور سعيد |س|مه |حمد محمود عز|م3|7658
رهحسن عل|ء محمد |لص|دق علو|ن8889|| ندستـــ |لق|
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|ندى |يه|بــــ فوزى محمد خف| 763498
ر ص|لح |حمد47|42| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن ز|
ندستـــ حلو|نوس|م |يمن |حمد شو |حمد|373|2
بــــي |9497|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه محمد ع عبــــ|س |ل
4o6|73يم ع محمد |لسيد حقوق |ل|سكندريهحبــــيبــــه |بــــر|
23|6o3|يم |سكندر زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــبــــ|نوبــــ |سكندر |بــــر|
634698| ندستـــ بــــنه|حمد ع محمد ع كليتـــ 

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسهيلتـــ محمد طه مطر54873
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفنوره|ن ربــــيع ز|يد عبــــد|لر|زق87833

قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م| عبــــد|لفتـــ|ح رمزى |لسيد عشم|وي279659
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نه|ل محمد عبــــد |لوه|بــــ شعبــــ|ن9||783
تـــج|ره ع شمسربــــ| ط|رق محمد عبــــد|لفتـــ|ح6|72|2
تـــج|ره |لمنصورهبــــيشوى |ليه نسيم ف|نوس رزق|69866
33879oتـــربــــيتـــ بــــنه|نور|ن رض| عبــــد|لحميد محمود
6388ooتـــج|ره |لزق|زيقم|رين| مل|ك |سكندر لبــــيبــــ
بــــي |حمد مشعل367|62 صيدله |لمنصورهدع|ء |لحسي |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|تـــ عمر عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن322836
7o59o7علوم |لمنصورهس|لم عل|ء س|لم عبــــد |لسل|م عبــــده
|3934oتـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر مصط عبــــد |لع| غني
69oo47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرج|ء |لسيد عبــــد ربــــتـــ |لسيد عبــــد ربــــه
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمود |بــــو|لحسن محمد محسن834434
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ح|زم ن| ح|مد س|لم857456
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمود عبــــد ربــــه صبــــري عط|4||34|
|3|oo9رهع|دل مصط عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد |لرحمن |حمد ع ن |بــــو ج|زيتـــ492579
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6o857معهد ف ص بــــ سويفعمرو ربــــيع محمد عرفه
نوعيتـــ |لم |عمرو عم|د محمدين محمد4438|8
7o9o55معهد ف ص |لمنصورهعبــــد | محمد محمد عبــــد |لسل|م
447oo||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف محمد مبــــروك |لسيد شط
632o|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ر سل|متـــ فوزى محمود
25229oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفري|ل عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح صمول
6933ooف محمد |حمد |لش|ل طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعمرو |
49o948يم خليل محمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم |بــــر|
768o93|ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشل|ء حل |حمد |لسيد معهد ع| 
764|o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|بــــسنتـــ ع|دل |حمد عبــــد |للطيف |بــــر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لحميد ز سعد|28642
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطنور|ن عبــــد|لعزيز خلوي محمد849656
9o972|  تـــج|ره سوه|جمصط محمود ج|د محمد
يم حسن ربــــيع|4975| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | |بــــر|
يم|32742 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حمد حم|ده ع |لسيد |بــــر|

9o258o كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــف|روق |حمد سليم|ن عوض
4o4437حقوق طنط|حمزه س| |بــــوزيد بــــدر|وي
|2o|45 |ندستـــ ع شمسلبــــ |حمد وفيق محمد عر
يف434729 معهد ف ص طنط|ند ع|طف محمد عبــــد |لجو|د 
446662| ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد أحمد ع |لسهل
425o26يم بــــسيو محمود حش|د د|بــــ |ل|سكندريه|رنيم |بــــر|
علوم |لزق|زيقرن| محمد عبــــد |للطيف ع778978
معهد ف ص |سو|نيم|ن حسن محمد م |868654
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم |47784

رهمحمود سيد |بــــو |لغيط |حمد32326 تـــج|ره |لق|
4o2o27د د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ط|رق نشأتـــ ن |لدين ع مج|
لس نبــــيل فخرى فه234746 تـــج|ره ع شمسك
يده88|766 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم ن| |لسيد 
يم محمد فوده||7|367 يم عنتـــر |بــــر| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسبــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سم |لسيد محمد778544
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورزينبــــ يوسف عبــــد ربــــه أصيل6828|4
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسول|ء ع |لسيد عبــــد |لحميد |لطو 638842
7o555|ل|ل عبــــد |لفتـــ|ح فرج طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد رف 
3426ooيم سل|متـــ محمود مبــــروك كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|طمتـــ |بــــر|
9o39|2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد عبــــد|لمحسن محمد حس|ن
4382|oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيه عبــــد|لمن سليم|ن محمود |بــــوبــــكر
حقوق |لمنصورهس|مه سعد محمود |حمد ع بــــل|ل|687593
26oo86تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ ع|دل |حمد عبــــد|لجو|د
تـــمريض ع شمس د | محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن7|9|35
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد يح عبــــد |لمعبــــود عبــــد|لعزيز|2|7529
62922oنوعيتـــ |لزق|زيقندى |يمن |حمد محمد عبــــد|لكريم
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم نور سعيد نجم254348
تـــج|ره بــــ سويفمصط عبــــد |لحليم عبــــد | محمود59922

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنه | محمد |حمد |حمد |لشيخ632296
يم حسن528634 ف فؤ|د إبــــر| معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد أ

ش|م |حمد صل|ح |لدين عبــــد 47972 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود 
4842o2| يم محمد ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد |بــــر|
|6o|93| تـــمريض ع شمس ندرو س|مح سم |م
تـــج|ره طنط|نو|ل مجدى محمود حسن حسن443282

848o8تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد صل|ح |لدين ع |حمد ع
نوعيتـــ |لزق|زيقنور فوزى |لسيد محمد عطيتـــ374|77
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|ركو س|مح بــــقطر ميخ|ئيل272538
علوم سوه|ج  حمد حس|م |لدين محمود محمد|895464
33983oره|دير ع|بــــد عبــــد|لفتـــ|ح ع|يد عل|م |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف مصط سيد محمود سيد53384
4497o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد رمض|ن |حمد عبــــ|س محمود
م|م محمود حس 2||9|9 تـــمريض |سيوطس|ره 
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |حمد عبــــد |له|دى صبــــره66|767
علوم حلو|نتـــ ع محمد خليفه267435
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|جده |يمن |سم|عيل محمد66799|
435o2oتـــج|ره دمنهورحسن سعيد حسن عبــــد |لد|يم
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمبــــروك عم|د مبــــروك |لسيد89|256
فنون جميله فنون حلو|نسل يح |لسيد |حمد ذ22977|
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد عبــــد |له|دى محمد قنديل686264
تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن محسن محمد عوض محمدين765992

ه عبــــد |له|دى |لسيد ع حس |47|34 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم|رتـــ | كرم فه بــــولس498988
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير ربــــيع شعبــــ|ن |حمد نجم259988
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد ع|دل مصط محمد37933|
يم |لجمل3692|4 يم |بــــر| |د|بــــ طنط|حمد محمد |بــــر|
8775oo رتـــ|من|ر محمد محمد محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
||634|| ره|يه عمرو محمد فتـــ د|بــــ |لق|
7o372oد|بــــ |لزق|زيق|منه | رض| عبــــد |لحميد ح|مد ربــــيع

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسيد عبــــد | رمض|ن سليم|ن54463
رهميمتـــ ع محمود عتـــريس|47239 حقوق |لق|

238397| ره||ء ع|طف حسن عبــــد| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|جر رش|د محمد ع33784|

6727o|د|بــــ |لفيوم||ء معتـــز حس |لمصيل د|ود
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ن| عبــــد|لمر |لفقس|9|2524

488o7|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىله|م |حمد عبــــد |لمن |حمد
تـــربــــيتـــ طنط|حمد ع|دل ح|مد ع جبــــل|433376
يم |ل |9533|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر مفتـــ|ح |بــــر|
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64o492يم سبــــ| |حمد |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|لسبــــ| |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمه| مدحتـــ رج| عوض932||3
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود |نور مر محمد |حمد524925
5o45o2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــ أيمن محمد عبــــد|لرحمن
7o97o8ندستـــ |لمنصورهحمدى عبــــد |لحميد ح|فظ عبــــده |لسيد
4o3699تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهح|زم |حمد محمد |حمد عبــــد |لجو|د
يم محمد سليم|ن783279 تـــج|ره |لزق|زيقصبــــ|ح |بــــر|
6oo797د|بــــ طنط|رشيده محمد أحمد شعبــــ|ن|
64|87oيم معهد ف ص |لزق|زيقندى محمد محمد |لشبــــر|وى |بــــر|
45|6o4يم |بــــو يم |حمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م |بــــر|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |لسيد حمدى ع |حمد|3|6256
636o66يم تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |حمد |لبــــ|ز |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور|ن مجدى مصط |لسبــــد24|55|
358|o4يم تـــج|ره |سيوطحس خ|لد جمعه |بــــر|
زر|عه طنط|نهله سعيد |حمد مصط رح|بــــ428436
6o6oo| د|بــــ |لمنصوره|محمد عم|د |لدين محمد |لحس|ن
8375o8| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى|ء |سعد عبــــد|لرحيم ي
تـــج|ره |سيوطديفيد |ميل وليم حبــــيبــــ 884543
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمجد حمدى مدين خليل محمد||67929
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|رتـــ | م|جد سعد تـــوفيق|6|8||
785o38يم بــــدر تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|له عل|ء ع محمد |بــــر|
يم محمد عبــــد4|4797 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع |بــــر|
686o39د|بــــ |لمنصوره|شهيده |حمد محمد |م |لديس
4|2|4oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمود جم|ل محمود حس عبــــد |لفتـــ
6|76|5| تـــج|ره ج|معتـــ د |طلسيد |حمد |لسيد |لبــــرمبــــ|
يم جم|ل |لبــــ|بــــ22||45 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحس|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل سعد خليل عبــــد |لرحيم53|763
6o6|53|ورى ف فريد ع |لج زر|عه |لمنصورهنس |
22|88oره|م|رتـــ | |سح|ق عي بــــقطر جرجس د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمؤمن كم|ل |حمد |لحد|د طه طه627776
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم حس عوض |بــــو |لمع| |لش9882|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| عبــــد|لحليم فتـــ محمد635853
47798o| م عم|د عبــــد |لحميد |لحف تـــج|ره |ل|سكندريهد
حقوق بــــنه|منيتـــ محمود مه|ود ع|بــــدين|53|355
يم |حمد243266 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|سم محمد |حمد |بــــر|
ى|665|6 يم |لخ حقوق |لمنصورهس|رتـــ عبــــد | |حمد |بــــر|
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومسمر سيد كم|ل شعبــــ|ن68477
رهحبــــيبــــه عم|د |يوبــــ بــــيو ص|لح38564 طبــــ بــــيطرى |لق|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــدع|ء يوسف ص|لح |حمد647|2

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور| ه|شم سعد فوده3|53|6
27|o65 |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخروضه صبــــ ربــــيع |لدسو ش
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تـــج|ره |لمنصورهمن|ر |حمد زكري| عبــــد |لبــــ|سط|68746
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسك|تـــرين جورج ك|مل م |5246||
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد |لعليم فرج عبــــد |لعليم|47869

85oo|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــه|ء محمد محروس محمد
صيدله بــــ سويفنهله |حمد ع زيد|ن|6472

د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن و|ئل محمد محمد |بــــو زيد|7|4896
يم محمد س|لم889|77 علوم |لزق|زيقبــــه |بــــر|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم|ري| |سحق من |سحق رزق |للـه2|238|
رى|4|6795 ندستـــ |لمنصورهحمد ع ع بــــدر |لجو
ره|مصط محمد |حمد ع |بــــو  |د379|22 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصوره|حمد محمد ك|مل عوض عط|699368
8o9796طبــــ بــــيطري |لم |م|رين| سعيد سعد فوزي
وف|تـــي|ر| ممدوح محمود |لمهتـــدي253462 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
255o88يم حسن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسلسبــــيل فتـــ |بــــر|
8o9776لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د |نه سعيد رزق | حبــــيبــــ

46o39|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء جم|ل محمد سو|ح
د|بــــ |لزق|زيق| مينه محمد |لسيد محمد |حمد |لسيد638884
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحبــــيبــــتـــ ص|بــــر عبــــد|لمحسن |حمد5857|3
5o4682حه وفن|دق |ل|سكندريهد | عص|م بــــرك|تـــ عبــــد|لمجيد مج|ور| 
8o96|5| كليتـــ حقوق |لم |حمد محمد ذ ع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعزتـــ ع حسن محمد |لسيد956|44
يم جم|ل |لدين284|68 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد محمد رزق |بــــر|
88o479 حقوق |سيوطوق |لبــــدرى عبــــد|لخ|لق محمد
4ooo7oحقوق |ل|سكندريهس|ره و|ئل |حمد محمود ريح|ن
76o922|معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء حمدى محمد ع خليل
4|5o|5تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد محمد عطيه أبــــوبــــكر
48954oحه وفن|دق |ل|سكندريهه|جر |حمد عبــــده |حمد سعد| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|فيبــــى عم|د يوسف فه|629||
علوم |سو|نم|رتـــ | |لش|يبــــ روم| عبــــد|لمل|ك846396
8o2425ف رجبــــ حسن علوم |لم |يف |
نوعيتـــ |لزق|زيقكريم |لسيد مصط عيد782467
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــلشيم|ء رمض|ن عبــــد |لموجود ع ع426933
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعبــــد |لرحمن مجدى عبــــد |لرؤف محمد452|3|
8|888oد|بــــ |لم |رن| مر|د نسيم شح|تـــه|
ي4827|| ف |حمد ز ره|شه|بــــ | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
47726oعلوم طنط|زي|د و|ئل ف|ضل عوض |لبــــدر|وى
4|oo8oتـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن محمد ع مو سعيد
حقوق طنط|سهر |لسعيد محمد |حمد |لخ 498248

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه |يمن جمعه حسن|876|
6o4257ندستـــ |لمنصورهمحمد منتـــ محمود |سم|عيل عم|شتـــ
ندستـــ ع شمسيوستـــ | سعد|وى ثــــ|بــــتـــ |سعد238923
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وف|تـــج|ل| |حمد محمد سيد |حمد |لطح||862| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
وف|تـــحمد صل|ح |م |بــــوزيد|272635 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
24795o|ش|م عبــــد|للطيف |حمد طم  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دع|ء س|لم حس |حمد |لعط|ر992|34
75o573|ش|م مصط ع ع|مر تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه 
6o|43oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم رأفتـــ عبــــد|لمنعم |لخو
طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد محمود |حمد كم|ل |لدين  2489|9
طبــــ |سن|ن ع شمسس|رتـــ |بــــو |لن عبــــد|لمع محمود|35564
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لبــــص حسن سل|429|69
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سه عمرو عبــــد |لمنعم محمد46277|
د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــ أحمد سعيد ح|مد عبــــد|لرحمن524233
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|س|ره سيد عبــــد|لر|زق محمود طه227638
رهمحمود رض| محمود حس 64652| تـــج|ره |لق|
بــــه47669| ف نسيم و رتـــ يوسف | تـــمريض |لق|
4oo|2|فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهخديجه عمر محمود |ل |ط
يم ص|لح5|2489 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمروه مدحتـــ معوض |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرفيده فوزى |لسيد |لسعد 939|44
د|بــــ |سيوط| ل|م عبــــد|لحق محمود حس ||89222
4o6474د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|فرحتـــ سعيد حس ص|لح
6972o7تـــج|ره |لمنصورهع سعيد لط محمد
تـــربــــيتـــ |لعريشرقيه سليم|ن عبــــد |لعزيز سليم|ن767693
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نور| محمد |حمد محمد2578|8
855o62|قتـــص|د م حلو|ن|يم|ن حسن محمد صديق
|د|بــــ بــــنه|جو | شكري ج|بــــ | متـــى329696
يف |لسيد عبــــد |لمجيد عبــــد 765896 تـــج|ره بــــور سعيدر|م| 
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نعمتـــ سيد عبــــد|لحميد ع |لوكيل|33527
69o248يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| عبــــد |لبــــ|سط محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحور|ء خ|لد محمد حميد حم|ده767425
82|67oد|بــــ |لم |سيمون خليل حمدي خليل|
ر|ء ع|دل |سم|عيل |لتـــه683493 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه |لز
7843o3يم |لسو|ح حقوق |لزق|زيقيه عبــــد |لنبــــي |م |بــــر|
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطص|بــــرين مصط محمود سليم|ن  8|8824

تـــربــــيتـــ |لفيوميه جم|ل محمد عبــــد |لعزيز|72326
|6|24oد|بــــ ع شمس|عبــــ ص|بــــر سل|مه عبــــد |لمقصود
معهد ف تـــمريض |لفيومش|م عبــــد |لحميد عيد عبــــد |لحميد68684
2o786علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد | شعبــــ|ن قر بــــكرى

تـــج|ره بــــور سعيدندى |لسيد محمود |لسيد |ل|بــــ 763633
6o2|9||طبــــ |سن|ن |لمنصورهمنيه |لسيد عبــــد|لكريم عبــــد|لر|زق
8783o7  فنون جميله فنون |لم |سمر محمد عط| | |لسيد
ل25962| يد  طبــــ |سن|ن ع شمسه|ي| محمد |سم|عيل |بــــو |ل
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسيوسف |يه|بــــ عبــــد |لمنعم |حمد مصط 27458|
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ن| ن فوزى ن عوض426887 تـــمريض |إلسكندريتـــ م
49o855| لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|ي|ر| عبــــد|لمنعم سيف |لن |م
تـــربــــيتـــ حلو|نميمه |حمد رمض|ن سيد|238428
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حمدى عبــــد|لرحيم |بــــوديبــــ|5|8|25
4o26|4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن خ|لد محمود |بــــو زيد
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهُمحمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد |دريس  9783|9 معهد |لج
يم |حمد محمد |حمد خ 638448 نوعيتـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد835989
8|22o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن حسن ع حسن

|669oف منصور محمد عبــــد |لو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | شه|م حس حسن عسكر675786
25oo37يم محمد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن |حمد |بــــر|
رتـــ|ي|ر| |حمد عبــــد|لحميد |م|م |بــــو بــــكر8422|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسبــــه سعيد عبــــد|له|دى م| 22|643
طبــــ ع شمسمحمود أحمد يح عبــــد |لعزيز625353
75486oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ريز سم عطيه د |ن
ى697565 صيدله |لمنصورهمحمود |حمد |لسيد |حمد |لع
ندستـــ د |طل|ء عثــــم|ن محروس عبــــده||8|8|6
9ooo48 لس |لقس س|ويرس ر| جويد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد |حمد |سم|عيل |لعري|629889
22oo57يم محمد تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطعص|م |لدين محمود ع |حمد  889425
ف رف| |حمد 475||9 كليتـــ |أللسن سوه|جر| | |
8o3o56 معهد ف ص بــــ سويفمرو|ن شيبــــ| مبــــروك حس
3295|8| تـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لحفيظ |لخو حقوق بــــنه|م
د|بــــ |لزق|زيق|س| ع ع ع634464
4|oo32تـــج|ره طنط|محمد ط|رق عبــــد |لسل|م محمد رستـــم
صيدلتـــ بــــورسعيدمريم |حمد |حمد |حمد محمد و|624533
34o352تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رض| عبــــد|لمجيد حم|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء شعبــــ|ن |حمد حسن سليم|ن كيش783926
د|بــــ |سيوط|ه|جر محمود |حمد محمود 888739
ه ع عبــــد|لحفيظ |حمد|879558 تـــربــــيتـــ |سيوط م
حقوق بــــنه|من|ر |س|متـــ حس فرج335476

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء عبــــد |لن| بــــدوى محمد|53647
8285ooد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|تـــسنيم عبــــد|لن| محمد |حمد
تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ منتـــ عبــــد |لعظيم |لبــــدوى خليفتـــ|69224
2|985oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم خ|لد محمد شح|تـــه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهش|م حس |لمد حس 697275
صيدله |ل|سكندريهرو|ن عيد محمد عيد |لتـــرجم|ن|47825
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد صبــــ منصور شبـــــ|يـك265588
53o497 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقدين| عبــــد|لمنعم محمد حسن |لف
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695o49معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد | عوض ح|فظ عوض ح|فظ
6262o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود فخرى حسيبــــ |لسيد |حمد
يم |لسعيد محمد75|6|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ريه|م |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد ع خض |لبــــو|بــــ494|32
حقوق |لمنصورهيه |لسيد محمود محمد |سم|عيل|697528
425o85حه وفن|دق |ل|سكندريهندى سيد |حمد محمود سلم|ن| 
معهد ف ص بــــنه|ه|جر محمد |حمد عل|م مصط 935|27
762o|2حقوق ع شمسمريم م|زن عبــــد |له|دى محمد
|59|o6 تـــج|ره ع شمسحسن جل|ل |لدين حسن ع
9o588o|تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لسل|م محمد ش|كر
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد |لعيسوى عبــــده سيد |حمد5598|6
328o|9يم حسن علوم بــــنه|محمد حسن |بــــر|
ندستـــ حلو|نيوسف مو فخرى غط|س منقريوس8568|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسل ع عمر ع |بــــو|لسعود|49728

|656oرهزينبــــ من محمد عبــــد |لرحمن |لحو|ش طبــــ |لق|
35o5o7 ندستـــ شبــــر| بــــنه|مو محمد مو مو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد |يمن |حمد |حمد |بــــوجمل|7|2|35
42678o| ء |نور محمد |لسيد حسبــــ| د|بــــ |ل|سكندريه|أ
5|o973|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد محمد ع محمد رمض|ن
حقوق |لمنصورهسم|ء خميس مسعود حسن جبــــر|74|496

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفسم|عيل رمض|ن شح|تـــه غ|نم|762|7
ر ف|روق |حمد9696|| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن بــــ|
2|78o6|فنون جميله عم|ره |لم |س|ره عبــــد|للطيف مصط عبــــد

رهي| |حمد خليل ع خليل8|423 ندستـــ |لق|
763o5|| حقوق بــــورسعيدف|طمه |لسيد رمض|ن |لسيد |بــــو
|65o76ره|ف|طمه |حمد ع |حمد د|بــــ |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|حمد جم|ل عبــــد|لمنعم |حمد حويتـــ|279483
6o5392 يم حس علوم |لمنصورهنور|ن مصط |بــــر|
435|2o|علوم |ل|سكندريهف مصط بــــ|ش| محمد |لشحرى
ف مختـــ|ر محمد محمد ع|يش356269 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |
5|22o6معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد محمود عبــــد |لمقصود عي
3|9|o8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ سعد عبــــد|لمنعم محمود

|97ooرتـــ|حس|م عم|د من محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه| ر|فتـــ |لسيد غنيم63|329
ين خ|لد محمد |حمد687272 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد |م محمد |حمد عبــــد |لمجيد|5942|6 ل|ك|ديميتـــ |لم
ندستـــ ع شمسمحمود كرم عبــــد |لغ ع |حمد7577||
ره|رحمه محمود محمد |لحفن|وى3|6229 عل|م |لق|
6o9299تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد محمد |لشعر|وي
يم سل|442758 يم سند |بــــر| طبــــ كفر |لشيخحسن|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مصط ح|مد |حمد و| 449|54
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمه خ|لد فوزى محمد42343|
6o7oo7| |تـــج|ره |لمنصورهمل رمزى ك|مل علو
878|o3  د|بــــ |سيوط|م|رين| م|جد زكري| سعيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد | مجدى محمد |لسعيد |لد |684|68
76525oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمصط جم|ل عبــــد |لن| فتـــ فوده
ف محمود طه |لشيخ||5246 ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندي محمد محمد عبــــد |لحميد سعيد24394
رهمن|ر س|مح شو مو| 577|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

492o25د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |لسيد عبــــده محمد خري
7oo9|تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | خليل سنو رضو|ن
طبــــ بــــ سويفين ص|لح ع عبــــد |للطيف58554

د|بــــ |لمنصوره|ف رضو|ن سليم|ن رضو|ن عبــــد |لفتـــ455|68
صيدله |ل|سكندريهسل|م  |ء |لدين عبــــد|لمنعم حس محمد جبــــره824688
3377o9 |ر مر عبــــد|لش نوعيتـــ بــــنه|عمر م|
رتـــ|سلسبــــيل |س| جمعه محمد63356| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
فنون جميله فنون حلو|ن|ء |حمد محمود عبــــدربــــه|9|53|8
ندستـــ ع شمسرن| محمد ع ح|فظ8|3236
لسن ع شمس|ندى ي| ك|مل محمد بــــكر5|9||3
9|oo28| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| |ل|م خلف ن
ش|م |حمد عبــــد |لرحمن |دم765695 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد 
4||2o7تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمود محمد خلف
4o9467تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد سعيد عبــــد |لسل|م محمد نعيم
7oo945تـــج|ره |لمنصورهمحبــــ محمود |حمد متـــو |لغريبــــ
رتـــ|مريم مر|د |رنستـــ غ| 898825 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف محمد عبــــد|لع|ل 3|8779 معهد ف ص |سيوطشيم|ء |
يم258783 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لمنعم مصط |بــــر|
9oo64| تـــج|ره سوه|جك|تـــرين كم|ل ك|مل بــــدروس
|4oo74د|بــــ ع شمس|نوره|ن ع|دل دكرو ع
45o268|يم سل|مه ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسف محمد |حمد |بــــر|
يم محمود عبــــد |لحميد حمدى محمود 4|4294 تـــج|ره طنط|بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد| صل|ح عبــــد| سليم|ن تـــعيلبــــ234|44
ره|ه|جر ص|بــــر طه محمد232988 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسبــــتـــول |حمد و ع تـــوى358775
ي2|8444 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نرح|بــــ سيد ص|دق خض
6|72o2|صيدلتـــ بــــورسعيدل|ء عزتـــ ح|مد |لديك
|282o6|رهمنيه مصط سعيد محمد صيدله |لق|
ندستـــ ع شمسعمرو فوزى فتـــ عريبــــى6657|2
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ممدوح ج|بــــر عبــــد|لح|فظ55|247
6o8|23نوعيتـــ طنط|فريده عبــــد |لسل|م |لسيد |لقشل|ن
زر|عه مشتـــهرخلود ك|مل ع عبــــد |لكريم59696|
ف كم|ل |نور |بــــو|لعزم||35746 تـــج|ره بــــنه|يتـــ |
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علوم ع شمسه|جر عوض محمد فه محمد58295|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمرينه |نور ف |ر عطيه  ||8959
866oo3 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد سيد ع
4o527||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ل|م محمد ف|روق |لسعيد
د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم محمد خميس أحمد محمد854|48
69362oد|بــــ |لمنصوره|محمود محمد عطيه ح|مد
حقوق |لمنصورهمنيه مصط محمد مختـــ|ر||6|678
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لعط| عبــــد|لحميد محمد|7|8624

علوم بــــ سويفنورس ممدوح سيد عبــــد |لعظيم حس58645
وف|تـــ|س|مه جم|ل فتـــ محمد|64494| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ش|م عبــــد|لصبــــور ح|مد |لبــــن65|627 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رحمه 
حقوق |لمنصورهم|دون| جورج عد عبــــده79|683
34o86o|حقوق ع شمسحمد |لسيد محمد |حمد
رهمحمد رفيق مصط ن| |لسيد43949| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهمريم |حمد |حمد |يوبــــ696389
ندستـــ حلو|نر| | رض| محمد ح|فظ23254|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ عيد عبــــد |لعظيم ه|شم56983
تـــج|ره بــــنه|بــــتـــ ذكري| صل|ح محمد9|3292
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريم محمود محمد عبــــد ||5499|
8859|2| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن حمد ممدوح |حمد ع
775566| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد | عبــــد |لحميد غني

2o|7oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|رس حمدى عبــــد |لجليل عبــــد |لرحمن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرو|ن عثــــم|ن عبــــد|لمعز |لسعد 5648|2
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد ك|مل مهدى |لنبــــي محمد8|7842
معهد ف تـــمريض |لم | محمد جم|ل محمد حل 88|8|8
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يه |يمن محمد عبــــد|للطيف||22235
د|بــــ ع شمس|د | عص|م مصط محمد |لغندور35529|
9o9249 ر |حمد سعيد ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جيح جم|ل عبــــد|لظ| ع| 
62o9o9تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر |حمد محمد عبــــد| طه
يم 879583  |حتـــ وفن|دق |لم |ين |حمد محمد |بــــر|
4|4o94ه نبــــيل بــــدوي |لشيخ ري|ض |طف|ل |لمنصورهن

443|o|ف |حمد |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |
2626o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ط|رق |حمد محمد
45o698ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد مو
5||oo7|طبــــ |ل|سكندريهحسن عطيه محمد مصط |لبــــن

|425o|ف عمر|ن رجبــــ رض فنون تـــطبــــيقيه حلو|نريم |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه |س|مه ح|مد عبــــد |لخ|لق|38973|
||862oحقوق ع شمسمنتـــ | |لسيد عبــــد |لروؤف |لسيد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه رأفتـــ عبــــد|لمر عبــــده فرج|248349
897o94 تـــربــــيتـــ سوه|جسحر ع عبــــد|لر| ع
صيدلتـــ سوه|جدين| منتـــ محمد ك|مل|82679
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8|7o5|تـــمريض |لم | مصط صل|ح محمد فتـــح |لبــــ|بــــ
7|26o3ندستـــ )6|كتـــوبــــر|زي|د |لسعيد |لسيد ف|يد |لسيد ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
يم|756593 علوم بــــورسعيد|ء محمد محمد |بــــر|
63o395ندستـــ بــــلبــــيسعمر عص|م ع عبــــد |لعزيز ع |لهر ع| 
تـــج|ره طنط|محمد ع عبــــد |لكريم |لبــــي 493478
4599ooش|م |حمد مصط |سم|عيل صقر حقوق |ل|سكندريهحمد 
حقوق حلو|نمحمد |يه|بــــ |لنبــــوي س|لم4266|3
6o548|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهوف|ء محمد محمود حج|زى
تـــمريض كفر |لشيخحس|م محمود عبــــد |لجليل تـــوفيق438593
يم |لعو 698974 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن عرفه |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء رجبــــ محمد |حمد |لطويل||49742
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنيه |حمد حسن عيد محمد||23679
يم شعبــــ|ن ع س|لم7572|4 نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخع| | إبــــر|
ندى4|5433 تـــج|ره دمنهوربــــسمتـــ عص|م ع خليل 
بــــتـــ52|494 يم سعد و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــيتـــر سعد |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عص|م محمد |م |26567
علوم |سيوطم|رل ع|طف حبــــ عزيز 885369
يم |لبــــي 4676|5 يم |بــــر| تـــ رمض|ن |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
حقوق |لمنصورهمحمد ن|ئد حس عبــــد |لع| |حمد|68676
يم شلبــــى679832 يم محمد |بــــر| حقوق |لمنصورهع |بــــر|
4465ooعلوم ري|ضتـــ دمنهوركريم ذ ع مر سل|مه
498o85|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهيه محمود محمد |لقص|ص
5ooo39تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــآيتـــ سل|متـــ مسعود محمد 
8477o2كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشيم|ء عبــــ|س محمد نور
ندستـــ |ل|سكندريهم|ل ع عبــــد|لحفيظ ع |بــــوزيد|447888
د9|3564 علوم بــــنه|يوسف عل|م فتـــ مج|
رهه|يدى ه| صل|ح |لدين ح|مد6|9|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
776|4oتـــج|ره |لزق|زيقبــــه فتـــ عي محمود
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمن|ر محمد محمد محمود |لسبــــ437999
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |حمد عطيه محمد حسن ||63599
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه عطيتـــو |بــــو|لمجد عطيه837226
33o767تـــج|ره بــــنه|حسن ك|مل عطيتـــ محمود
5o643o يف محمد |لحسي |لف طبــــ |ل|سكندريهمنه | 
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــنرم محمد |حمد عبــــد|لفضيل255249
6o|8|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء صل|ح عبــــد |لر|زق |لحسي
تـــج|ره |لمنصورهدى ع|دل مصط عوض مصط 55|683
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن محمد عبــــد ع4255|3
6o|8o9معهد ف ص طنط|وق |لسيد متـــو |لغريبــــ
يم 894827 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــول| فكتـــور حبــــ |بــــر|
4877o5يف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط ح|مد محمد ح|مد |ل
معهد ف ص |ل|سكندريهمنتـــ | محمد لبــــيبــــ محمد |لن|ظر8955|5
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67529o ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمه|بــــ ح|زم مصط عبــــد |لغف|ر عبــــد م |لع| 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد عبــــد |لعزيز حسن758697

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لع| سيد|59764
تـــج|ره ع شمسن|ن محمد سعيد لط محمود سليم6948|2
88oo47 علوم |سيوطمحمد |حمد سيد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل محمد |حمد كم|ل222||3
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| |لسيد غريبــــ عبــــد |لمنعم|47|64
زر|عه |لفيومسمر نجدى عليش محمد68592

624|o3|معهد ف ص بــــور سعيدحمد بــــ|سم عمر عبــــد |لرؤف خميس
|53|o7د|بــــ |لفيوم|زي|د |حمد سعد  |د
8o|82||كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد عبــــد|لمنعم محمد تـــوفيق
|6o878يم د|بــــ حلو|ن|دين| بــــيو مصط محمد |بــــر|
2223o2ره|ف|طمه عبــــ|س محمد عبــــ|س مسلم د|بــــ |لق|
رهشيم|ء صل|ح مو فرح|ن237492 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رض|ء فيصل عبــــد|لمع عيد|26668
7o|423ه رض| عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
476o37يم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــ | |حمد |لسيد ح|فظ |بــــر|
88o24o  تـــج|ره |سيوطعزتـــ عص|م محمد |حمد جعيص
777|7oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنور| ف|يد عد عبــــد|لمحسن
ر|ء |يمن عبــــد |لرحمن |لوصيف|684992 صيدله طنط|لز

329o3رهيوسف ج|بــــر محمد طه ندستـــ |لق|
|9o5oطبــــ بــــ سويفي|سم محمد سعيد ع
د|بــــ بــــ سويف|يه شعبــــ|ن |حمد محمود|7|534
رتـــ حس|م سم محمد رش|د95679 تـــمريض |لق|

8o8473حقوق |سيوطبــــيشوي نبــــيل ميخ|ئيل عبــــد|لنور
6866o4 يم محمد حس ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط محمد |بــــر|
ح|ن638979 طبــــ |لزق|زيقدير مصبــــ|ح مصط محمد 
6o5o78يم محمد غ|نم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمتـــ |بــــر|
يم2987|5 زر|عه دمنهورحس|م عزوز ح|مد قطبــــ |بــــر|
485|o7|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه حس محمد عثــــم|ن
7o98o9| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء طه عبــــد |ل |بــــو |لمع|

44o43 تـــربــــيتـــ حلو|نعمر عبــــده |حمد حس
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعم|د|لدين |حمد جمعه عطيه|5|778
د|بــــ |سو|ن|محمد حس ذ حسون844755
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعمرو حمدى محمود قطبــــ |لفل|ح3393|5
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريه|م مصط عو|د عمر768968
علوم طنط|ه|يدى ع |لسيد ع |بــــورزه432869

54o39| تـــربــــيتـــ بــــ سويفين|س |يه|بــــ |حمد مصط
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ن| مسعد ع حسن675282

علوم بــــ سويفمصط رمض|ن رجبــــ محمد53562
|لسن |لم |وق محمد محمد |بــــو |لهدى عبــــد |237222
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يم424|22 رهعبــــد| |حمد عبــــ|س |بــــر| ندستـــ |لق|
يم |لعدوى676992 حقوق |لمنصورهمحمد طلعتـــ فرج |بــــر|

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومن|دين |حمد مصط محمد67689
42o846|حقوق |لمنصورهيه شعبــــ|ن عبــــد|لحميد محمد عثــــم|ن
تـــمريض |لم | بــــ|نوبــــ ن|دي صد فه |4287|8
25oo4o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن شو عبــــد|لعزيز |لملي
8o7942د محمد |حمد محمد حقوق بــــ سويفن|

د|بــــ |لفيوم|محمد مصط ربــــيع عبــــد |لكريم92|87
323|o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمتـــ عم|د |لدين عبــــد|لمحسن محمد
6o|872يم بــــربــــوش |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط عبــــد|لرحيم |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهجميله رض| محمود |حمد محمود|69883
ر كم|ل ميخ|ئيل|33583 تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| ش|
|2|o48تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه يح مصط حل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط |بــــو |لسعود |بــــو |لسعود شبــــل عبــــد||4538
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن س| عبــــد|لتـــو|بــــ ج|د|554|3
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس| غط|س قديس د |ن838452
د|بــــ |سيوط|حس|م |حمد طه عبــــد|لرحمن 886434
تـــج|ره بــــنه|محمد صل|ح |لدين فتـــ |لدسو 356352
يم |ل 98|526 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود عل|ء |ل |س |بــــر|
||9o56تـــج|ره ع شمسعمر |حمد عبــــد |ل عبــــد |لمطلبــــ
ف |حمد عبــــد|لمنعم258738 معهد ف ص بــــنه|مصط |
32o653تـــج|ره ع شمسعم|ر ي| عبــــد|لع|ل فر|ج
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عطيه محمد محمد |لطنط|وى688257
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|حكمتـــ محمد دي|بــــ |لسيد264258
2394|6| ره|حل|م ربــــيع محمد |لج|ر د|بــــ |لق|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــض عبــــد|لمنعم |بــــوزيد سل|مه256676 ك.تـــ. ف للبــــ
|6559o بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرح|بــــ خ|لد سيد أحمد ع
633o26حقوق |لزق|زيقف|يز محمد ف|يز |م حج|زى
ر |لسعيد |لجنجي432923 تـــربــــيتـــ طنط|جه|د ط|
يم |لخ |26|254 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد س| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره صل|ح محمد عبــــد ربــــه |لدسو ج692243
زر|عه ع شمسدير مرشدى سعيد فرج67676|
63oo73|طبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد عزتـــ |حمد |لز
6|95o|يم سعد يم يونس |بــــر صيدله |لمنصورهرو|ن |بــــر|
||8o45يم ره|م|ر ن|در |ميل |بــــر| د|بــــ |لق|
22o46o|يم مصط عبــــد|لوه وف|تـــمصط |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره طنط|محمد ع|دل |حمد |حمد صقر3632|6
معهد ف ص |ل|سكندريهمه| محمود محمد |لنج|ر2||4|5
تـــج|ره |سيوطول|ء عبــــد|لبــــ|سط دسو |حمد 48|885
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء |يمن يوسف بــــدر|337339

د|بــــ بــــ سويف|يه جمعه محمد عبــــد |للطيف|59496
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حقوق |سيوطن|دى ري|ض عزيز صليبــــ  884928
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء زغلول حسن عبــــد|لعزيز|8|89|3
77989oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق نسمه محمد محمد محمد
7o7234طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعزيزه محمد |لسيد محمد |بــــو |لمجد
وف|تـــرو|ن |لبــــدرى |حمد محمد نور5354|2 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

رهيوسف عبــــد|له|دي عبــــد|له|دي منتـــ|2258 تـــج|ره |لق|
رهزينبــــ محمد محمد محمود |لعق|د236676 تـــج|ره |لق|

74oo3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند| ن| شعبــــ|ن حس
7|o936ندستـــ بــــور سعيدمحمود محمد محمد رمض|ن شميس
4o4222تـــج|ره كفر |لشيخبــــل|ل حمدى ص|لح عبــــد |لرحمن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن مجدى سعيد ع322778
د|بــــ ع شمس|دير وجيه ر|شد ع6737|3
5o5|94|ش|م محمد فه |حمد |لق ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد  ك.تـــ. ف للبــــ
ريدى764948 تـــج|ره بــــور سعيدي|سم محمد |حمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط خ|لد عبــــد|لموجود عبــــد|234779
6||97oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر| | صبــــرى يونس |لشن|وى

7o4|7د|بــــ |لفيوم|نور| |حمد ص|دق |حمد
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ ط|رق عبــــد|لمطلبــــ |لقل 262|27
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|محمد خلف ممتـــ|ز عبــــد|لل|ه 582||9
|3|3o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر |س|مه ج|بــــر حمد|ن
27oo3| |ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يه|بــــ محمد ع |بــــوخف
25697|| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميري وفيق مجدى مسيحه فضل |
6|456o|ق|وى ندستـــ طنط|لسيد |لر| |لسيد ن |ل
تـــج|ره سوه|جمحمد ف|روق عز |لدين عبــــد|لرحيم  |222|9
9|38o8|يف خ|لد |حمد عثــــم|ن نوعيتـــ |سيوط  ل
يم صبــــره |لمغربــــي687558 مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــمحمود ع|طف |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد دسو عبــــد |لعزيز37223|
4o94o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقفؤ|د ي| فؤ|د محمدز|يد
698o|oى لط قنديل معهد ف تـــمريض |لمنصوره د | ي
تـــ|س|متـــ بــــه|ء |لدين طه محمد ي |حمد452954 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد ي| محمد عطيه محمد|78|628
52o656| تـــ عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم
6228o5يم مصط |لف|ر عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمصط إبــــر|
54oo8o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد ع عبــــده ع جوده
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيشوى لويس من |ندر|وس مليكه487238
757|7oمعهد ف ص |سم|عيليهمروه محمد مصط عبــــد |لعظيم
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |حمد عم|ر س|لم|643432
وف|حمد مجدى عثــــم|ن |بــــو |لحديد|226648 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
صيدله حلو|نع سيد فؤ|د تـــ |ن2|2735

رهخلود ع حسن ع 856|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6957o2 ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود فتـــ عبــــد |لحميد ع |لدسو
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775oo5 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفر|ند| عبــــد |لرحمن عبــــد |لسل|م عبــــد
7ooo83يم محمد تـــمريض |لمنصورتـــ مريم حسن ح|مد |بــــر|

تـــمريض |لفيوم ف|طمه عص|م محمد |م 65427
يم رجبــــ493767 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ه|شم |بــــر|
2|7o74 د|بــــ ع شمس|مريم عبــــد|لمنعم حسن عبــــد |لمنعم حس
د643788 يم محمد مج| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حسن محمد |بــــر|

ل|ل |بــــوخزيم49736 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد محمد 
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |حمد فؤ|د |لسيد23|323
336o33ف محمد |حمد د|بــــ ع شمس|شيم|ء |
622o86ه حسن |لحسي عبــــد|للطيف عيطه د|بــــ د |ط|م
|28|o3رهس|ره فؤ|د عط| ع تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | |لسيد معتـــمد ع غنيم94|||4
9o3|72 معهد ف ص سوه|جمريم مشيل |نور |لسلوتـــى
د عبــــد|لعظيم|864553 وف|تـــحمد عدن|ن مج| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

رهيوسف خ|لد خلف |حمد عبــــد|لع|ل42634 تـــج|ره |لق|
|6o95| ره|مروه جم|ل ص|بــــر مصط د|بــــ |لق|
4|7|o9|حقوق طنط|حمد طه عبــــد |لحميد |لمنصورى
لسن ع شمس|حبــــيبــــه ع|بــــر حسن كم|ل مصط 9533|2
7o6o|8 معهد ف ص |لمنصورهند حس|م عبــــد | محمد |لمتـــو
478o99 تـــج|ره |ل|سكندريهسل |لسيد |سم|عيل |لسيد حس

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس سيد عبــــد |لحميد |حمد7||59
47534oيف ش|م ممدوح عبــــد |لق|در |ل حقوق |ل|سكندريهعمر 
|2o488تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرحمه جم|ل عبــــد |لع|ل محمد
84oo94تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجه|د جم|ل عبــــد|لنبــــي |بــــو|لمجد
69o6|5تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد ك|مل محمد ك|مل
تـــج|ره طنط|نه|ل أحمد عبــــد|لرحمن ح|ج 494||6
524o4حقوق بــــ سويفرن| ع|دل |حمد محمد

ن| عم|د وص فرنسيس838745 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
9o9o4| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لص|دق ع
775|7oندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمه| محمود محمد محمود جبــــر ع.
7799o8طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدير شحتـــه |لسيد محمد عبــــد| خلف

32o4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ندى خ|لد خزيم عبــــد |للـه
د|بــــ حلو|ن|ه|جر حن عبــــد|لكريم حن 243562
48o4|6د|بــــ دمنهور|محمد حسن محمد مر محمد
5o59|7يم ع تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمصط محمد ع محمد |بــــر|
5o96o8طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط أحمد أحمد محمد |لطح|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|بــــل|ل |حمد عبــــد|لسل|م |حمد عبــــد484743
م محمد سيد محمد شق |4224|2 ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطربــــ|بــــ عل|ء |حمد فؤ|د محمود 2|8923
5|o672 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عص|م |لدين محمد |لجمي
يم خليل جل|ل جوده|773768 لسن ع شمس|بــــر|
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9o44o8 طبــــ |لفيومحس|م |بــــو|لفتـــوح محمد عبــــد|لنعيم
ش|م نبــــوى سليم |لسيد683665 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد 
ف ك|مل عبــــد |لخ|لق محمد5|2326 رهند| | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o5898 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه | محمد |حمد حسن خ
7656ooندستـــ بــــور سعيدنور |لدين ع|طف محمد |بــــو بــــكر زغلف
52o966يف يم عوض  كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور عل|ء |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| محمد عبــــد| محمد892|26
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود تـــ|مر حم|د محمد|52653
9o4533  يم محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد| |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط |نور عبــــد|للطيف |لزرق| 293|25
تـــج|ره ع شمسدو|ر عيد غ| متـــري|34873|
ل|ل|689874 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد |لديس 
تـــربــــيتـــ دمنهورحبــــيبــــتـــ ي|س ع عط|497266
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد زرد775243
يم عبــــد|لفتـــ|ح قنديل255784 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد |بــــر|
يم حتـــحوتـــ8|253| تـــج|ره ع شمستـــرنيم محمد مصط |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع|دل حسن |لمصيل محمد حسن784833
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل حم|ده حسن ع7998|4
88o4|7 علوم بــــورسعيدم | مجدى ميل|د عزيز
44234oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخو|ئل جبــــريل ح|مد محمود نمور
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد عبــــد|ل محمد محمود|869857
4o4984د|بــــ |سو|ن|كريم حمدى محمد |حمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رحمه محمد عبــــد|لرحمن محمد 899755
67678oيم سل حقوق |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد |ل |بــــر|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نإم|م محمد حسن |بــــو عل|م42|435
يم محمود ع643965 حقوق |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|عمر وجدي صبــــيح محمد عبــــد|لع|ل339295
88327o كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمود نبــــيل سم عبــــد|لتـــو|بــــ
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نجيوف| عص|م كميل سعيد|3782|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهكريم عبــــد |لحليم ص|بــــر محمد عزبــــ772486
35o269حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيف |لدين محمد عبــــد|لمنعم ع|مر
|4o782ره|يوسف محمود |لسيد يوسف د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دييه | محمود منصور حسن|7|8399
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمريم حسن ر|وي حس 836687
88o36||علوم ري|ضتـــ |سيوط  بــــر|م جم|ل ن |يوبــــ
تـــ|حمد حسن محمد محمد|لق| |7|5299 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
699|8oيم عوض |سم|عيل د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |بــــر|
|5878oزر|عه |لفيومعل| |ل | حمدى ح|مد
43o54o|معهد ف ص طنط|م| |حمد مصط |لحيتـــ
8|484o|تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء ي سل|مه عبــــد|لفتـــ|ح
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد ع عبــــد|لجيد عطيه634|25

Page 936 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم642483 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س|مح محمد |بــــر|
56o6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|سم جودتـــ عبــــد|لسل|م جودتـــ

طبــــ |لم |رضوي ممدوح ص|لح شعر|وي46|5|8
حقوق |لمنصورهع|صم ن |لعربــــى ن |لشيخ5348|4
542oo|د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد فتـــ عبــــد |لق|در

465o|3ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد عبــــد|لمنعم سعد|لدين درويش بــــدر
3||7o4 حه وفن|دق |لفيومنور| ن مصط عبــــد|لحميد عبــــد|لمع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوجيده حم|ده محمد رش|د بــــكر86|259
|6o767| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نش|دى زكرى رشدى رزق
ه صبــــ |حمد ع عبــــد|لح|فظ|786727 حقوق |لزق|زيقم
يم محمد |سم|عيل5|4842  |حه وفن|دق |ل|سكندريهع|دل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــول| جو صليبــــ ك|مل333389

د|بــــ بــــ سويف|س|ره |حمد عل|م |حمد4|583
يم |لكو363||4 تـــج|ره طنط|آيه عم|د |بــــر|
4o795o| تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | خميس شعبــــ|ن عبــــد|لحليم
84|o2oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نندي عص|م |لدين ك|مل نص|ر
رهن|دين ح|تـــم محمد |لمهدى5787|| ندستـــ |لق|
يم |حمد مو|2|525 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه | حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسيل ه| محمد محمد|627832
رهس|رتـــ جم|ل فكري ح|فظ محمد غ|46385| تـــج|ره |لق|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنرم وفيق فريد |لبــــكرى |لذ622397

5|o22| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفكريم ن| محمد عبــــد
8o|99o|طبــــ ع شمسحمد دسو محمد عثــــم|ن
8o9oo6| زر|عه |لم |ش|م |نور ف|يز ضيف
8|o227تـــج|ره بــــ سويفمحمد رجبــــ عبــــد|لجو|د عبــــد|لحميد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخريم محمد محمد محمد |لسنهورى25|437
5o6o35تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رك عط| عبــــده سعيد
زر|عه دمنهوردى حس|ن شح|تـــه حس 6372|5
7o3587|يتـــ|بــــ محمد عبــــد | محمد فرح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم|
75o437| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد صل|ح |لدين |لسيد ع
معهد ف ص بــــور سعيديه محمد محمد |لطنط|وى ع |لدين623879
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسر|ند| محمد حس محمد32756|
84o24|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د جم|ل محمود عبــــد|لد|يم
6|22o7تـــج|ره طنط|شيم|ء ع |لدسو طلبــــه عبــــد|لرحمن
3282o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ح|زم حسن ف|روق عبــــد|لحميد
7o9843ر|ء محمد حسبــــ |لنبــــى عبــــد |له|دى ع تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــز
79|o98تـــج|ره بــــنه|مريم محمد |حمد |لسيد |لبــــغد|دى
4o2628 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسن|ء رمض|ن محمد محمد مصط
تـــج|ره ع شمسروجيه ه| وليم يوسف سمع|ن5948||
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــسم|ء |لسيد ع |حمد عبــــد |لع|ل|9247|4
6o387|تـــج|ره طنط|محمد ك|مل محمد محمد درويش |لزعبــــل
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5o5578|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمرو|ن محمد عبــــد |لعزيز |لسيد عل
يم صبــــري محمد عثــــم|ن8|35|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إبــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|مل سليم|ن عبــــد |لش| ج|دو|7293|7
رهنغم نور|لدين ع | لشي3|2282 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد سيد حس|ن 484793
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرنيم ممدوح |حمد عمر476744
يم مر727|22 وف|تـــ|ف|رس محمد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

|86o3رهيوسف محمد نجيبــــ ص|لح طبــــ |لق|
6o9|74تـــج|ره |لمنصورهمحمود |حمد |لسيد مه|ود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرضوى شو ع عمر |لجز|ر263|27
معهد ف ص |لزق|زيقنسمه عبــــد |لستـــ|ر محمد |لسيد بــــدوى7486|7
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد جم|ل شكرى عبــــد |لعظيم|26|677
ندستـــ طنط|محمد عبــــد|لخ|لق عبــــده خل|ف3||258
6||62|| يم بــــلكي تـــج|ره بــــنه|يم|ن عزبــــ ع |بــــر|
7|o742| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد رفيق |حمد محمد مو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود عزتـــ عل|م|35|256
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه كم|ل محمد حس |447|24

54|26| ندستـــ بــــ سويفندرو ه| كم|ل ز
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدير عبــــد |لجو|د |حمد مصط 53739

صيدلتـــ بــــورسعيدرحمه محمد سعد سل|مه سعد459|75
يم رمض|ن7|6375 تـــج|ره |لزق|زيقسهيله |يمن |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرخلود محمد |حمد ح|مد339772
تـــج|ره دمنهور|حمد محمد |لسيد محمد |حمد |لبــــن5569|4
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمل عبــــد|لحميد عبــــد| زغلول|277569
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورول|ء محمد فرج | عبــــد|لر|زق498854
رهم محمد مصط |حمد |لبــــديوى452666 تـــخطيط عمر| |لق|
7o4463ن| عزتـــ لبــــيبــــ عزيز ميخ|ئيل د|بــــ |لزق|زيق|م
2|26o5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندري| ه| ف|يز ن
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم|رك كميل ر|غبــــ حنس34|272
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقي|ر| ع|دل جم|ل ع632968
76o452|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م محمد فتـــ مسلم
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمود محمد يوسف محمد |لق| 446778

رهعبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ حسن45266 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | محمود زيد|ن |حمد827578
6994o3طبــــ |لمنصورهجه|د |سم|عيل ربــــيع |سم|عيل
ره|محمد رمض|ن |حمد ع 44282| ثــــ|ر |لق|
|2o587تـــج|ره ع شمسيوسف ميل|د حل د| |ل
ه |حمد محمد غريبــــ |لش|ف7||763 نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدن
ندستـــ طنط|محمد ش|كر عبــــد |لحليم |لعجورى4829|6
يم 76|879 يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطندى |بــــر|
د223794 د عبــــد|لح|فظ مج| وف|تـــتـــسنيم مج| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
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5o|353 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع|صم |حمد عبــــد|لق|در عبــــد|لحميد حسن
|323o7ثــــ|ر |لفيوم|ي|سم ع|دل محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد |بــــو|لعط| فتـــ عبــــد|لمنعم||33358
8948o3|تـــج|ره سوه|ج حمد حسن خلف حسن
36o478تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ محمد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لحميد عبــــد
ندستـــ |لسويسمحمود ن| |لسيد محمد |لسيد764497
وف|تـــع|صم |حمد عبــــده حمد|ن273534 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
33o|66معهد ف تـــمريض بــــنه| ريه|م نبــــيل |حمد محمد |لجندى
2|8977| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعد حسن محمد ع
تـــج|ره |لزق|زيقن| غنيم عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن633437
7o75o6تـــربــــيتـــ |لمنصورهنهده طلعتـــ عرف|تـــ عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره بــــنه|حمد عم|د حسن عبــــد|لمنعم|339237
ى ع عبــــد|لع|ل265947 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد خلف محمود تـــ |ن غ|زى762623
بــــه236996 رهمريم رأفتـــ س| و حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يتـــ|بــــ مصط |يوبــــ محمد بــــلبــــع476825 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|
صيدله حلو|نمحمود محمد درويش مر76|49|

|69o2 ف عبــــد |لفتـــ|ح حسبــــ |لنبــــى فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندير |
6o9|o||رجه يم عبــــد |ل |بــــو  نوعيتـــ فنيه طنط|حمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم عص|م مر|د |حمد64953|
6|o399ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود رض| ع |لدمشيتـــى
يم عفي 5793|3 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد | محمد محمد عبــــد |7|4832
2222o3رهمنه | لبــــيبــــ حس|م لبــــيبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|3347oرهمصط عم|د ح|مد عبــــد |لرحمن نص طبــــ |لق|

ندستـــ ع شمسعبــــد| حسن حس محمد7595|
5o|3|4|زر|عه |ل|سكندريهحمد محمد ح|فظ نعم|ن |لشن|وى
ه|2559| ش|م عبــــد |لسل|م |لع رهمرو|ن محمد  تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لم |س|ره محمد طه سيد |حمد527277
د|بــــ كفر |لشيخ|ع س| مصط عبــــد | سعد5627|4
يم329897 تـــج|ره بــــنه|سل سعيد محمد |بــــر|
77|oo6تـــج|ره |لزق|زيقسل جم|ل حمدى نجيبــــ
92o29| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | فريد شو ح|فظ

67o88د|ر |لعلوم |لفيومغ|ده |حمد عبــــد|لمنعم محمد عيد
6o2|3|علوم |لمنصورهسمر |لزغبــــى عبــــد|لغ |بــــوجمره
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع محمد محمد34736

تـــج|ره طنط|حمد حس|م |حمد ش|كر عبــــد |لغف9||446
9|o92|تـــج|ره سوه|جيسن |حمد ع طلبــــ
وف|تـــ|زي|د محمد |حمد سليم|ن نوفل3|247| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
5o7|24| علوم حلو|نميمه ع|دل محمود عمر عبــــد |
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى محمد عز|م محمد عز|م327||4
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كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسه| سعد محمد عبــــد |لوه|بــــ بــــدير93|443
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسميه محمود قطبــــ |لزي|تـــ4778|4
75o569|تـــج|ره بــــور سعيدن عم|د سيد |بــــو |لسعود حسن

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ند| ربــــيع عزتـــ ك|مل72438
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمر|م لط عبــــد|لحميد محمد7|68|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس|م |لشح|تـــ محروس محمد سيد |649738
يم |لمطرى|76286 يم سليم|ن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |بــــر|
معهد ف ص |سيوطدين| عو محمد |حمد 66|886
تـــ|لسعيد محمد مصط فتـــ |بــــو بــــر يكه346|45 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره بــــ سويفجرجس |ر | سعد حن 4356|8
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمل روم| يعقوبــــ سليم|ن||32627
846o45 ف لطيف صبــــ معهد ف تـــمريض |سو|نم|ركو |
وف|تـــعبــــد| عبــــد|لحميد عبــــد| عطيه48|636 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد س| فوزى محمد|339652
ره|جكل ن| يوسف يوسف36|237 د|بــــ |لق|
224o55ره|م|دل من بــــسنتـــى جلسه ثــــ|ر |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس عمر ك|مل ع عمر247327
642o56زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمود ع|طف عبــــد|للطيف |حمد
46|o75| يم معي علوم ج|معتـــ |لسويسيم|ن كم|ل محمد |بــــر|
|4o682 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن خ|لد |حمد عبــــد |لخ|لق يوسف
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنو|ل مصط محمد بــــرك|تـــ ع267277

د4464| ندستـــ حلو|نمعتـــز محمد سيد محمد فه مج|
844o43 يم حس ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد |بــــر|
يم كم|ل سيف249588 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمروه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنرم عثــــم|ن |لسيد يوسف |لحس|ن 5|6244
ره|ء ع|طف عبــــد|لحميد عبــــد|لق|در228463 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يرى|427659 طبــــ طنط|حمد محمد حس |ل
825o83علوم |سو|نكريم حمدي ع حسن
يم حس|ن محسن324393 ف |بــــر| رهيف | طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نعم|تـــ عطيه عبــــد |له|دى عطيه  ع|مر59|694
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| كم|ل |حمد |لنش|ر246659
4o8552تـــج|ره سوه|جمن|ل س|لم |لسيد عبــــد |لنبــــى ع
زر|عه |لمنصورهشيم|ء عمر ح|مد عمر6464|7
253|3|| ه سطو عيد |لش|ذ ره|م ثــــ|ر |لق|
صيدله طنط|عبــــد| خ|لد |لسيد عبــــد |لع|ل مر ند287398
33|o3||تـــمريض بــــنه|يتـــ خ|لد عبــــد|لغ عبــــد|لجيد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ ي| محمد |حمد ع عي499992
6o8396|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء |حمد ع ند
4|5o28|د|بــــ كفر |لشيخ|يه محمد عبــــ|س ع ريح|ن
5o2362تـــربــــيتـــ |سكندريتـــع محمد عبــــد |لمنعم محمود ع
|4o285حقوق حلو|نمنتـــ | محمد مصط |حمد محمد

Page 940 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

معهد ف تـــمريض كفر|لشيخآيه محروس عبــــد |لرحمن نبــــيه محمد442576
ر حبــــيبــــ29686 لس |سحق م| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحن|ن جم|ل ع |لليثــــى8789|6
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع|دل عبــــد |لق|در فرج|77695
رسيد637796 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد محمد |لط|
يم حس|ن3933|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر| | مو مو |بــــر|
4o8823تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ثــــري| محمود سم زيد|ن
د|بــــ حلو|ن|سل |لمعتـــصم بــــ| حسن ج|بــــر محمد4755|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهدير خ|لد سعيد محمد756272
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهبــــه |بــــو|لمجد ح|مد محمود9|7547
5o8o42طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهريم |حمد |لسيد عبــــد |لع|ل
تـــج|ره |سيوطسهيله س|مح عبــــد|لكريم محمد 883866
حقوق |لمنصورهمنيه |لسعيد محمد ج|د |سم|عيل||67859
4233o|ر ع|زر زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهك|رول |يمن عوض ز|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  لشيم|ء محمد عبــــد |لمقصود خط|بــــ|7735|5
675o3|طبــــ |لمنصورهع |لسيد محمد |لمهدى
22|2o|تـــج|ره ع شمسشيم|ء |حمد محمود مر
758o96طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م حسن نور |لدين منصور
89o87o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطم|رين| نج|ح ن| سمع|ن
بــــه7857|8 يبــــ و لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مريم كم|ل و
6283o6يم محمد عبــــد|لحميد زيتـــون علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقجنه |س|مه عزتـــ عبــــ|س عبــــد |لغ 682672
ندستـــ د |طأمينه عل|ء |لدين رش|د محمد زبــــ|دى|62464
6o3||||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء عبــــد |لحميد فوزى |بــــو س|لم
|555oزر|عه مشتـــهرمريم مؤمن محمد منيبــــ

ف |دو|ر شفيق69|354 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمونيك| |
يم خليفه759|44 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخد| | عبــــد |لعليم |بــــر|

ه حمدى عبــــد |لحميد مرج|وي|55596 د|بــــ بــــ سويف|م
4o6674| د|بــــ |ل|سكندريه|عزه ن سعد فتـــح
885|8o| تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء محمود عد حس
9o736||د|بــــ سوه|ج| بــــو|لحج|ج |لسيد |حمد محمود
يم محمد |سم|عيل عي|99|32 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نصبــــ|ح |بــــر|
6|243oتـــربــــيتـــ بــــنه|ندى سم حسن |حمد مو

معهد ف ص بــــ سويفه|جر محمد محمود عبــــد |لوه|بــــ73794
8o5o|6صيدلتـــ |لم |ندي عص|م بــــيو ص|بــــر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمستـــسنيم عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لفتـــ|ح2793|3
يم |دريس4274|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد رشدي |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد |يه|بــــ محمد زين |لع|بــــدين |بــــر6596|2
معهد ف تـــمريض |سيوط محمود حم|د محمود ح|مد  7726|9
طبــــ بــــنه|لسيد محمد |لسيد عبــــد|لرحمن|357572
|2483oثــــ|ر |لفيوم|لو |ن| جورج وليم بــــ|ش| حبــــيبــــ
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ء سعيد مر |بــــو |لسعود266935  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه ه|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمه| محمود ع ع |حمد |لزي|تـــ692637
علوم ج|معتـــ |لسويسي|سم مبــــروك عبــــد | |حمد محمد425669
يم |حمد ط|يل497287 تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر |بــــر|
6o4229 |ندستـــ |لمنصورهكريم محمود محمد |لمن ش
رتـــكريم محمد عزبــــ محمد فتـــح | |لنح539|3| علوم ري|ضتـــ |لق|
33o||8تـــربــــيتـــ بــــنه||ء حمدي عبــــد|لر|زق |حمد جعفر
5294|oتـــ|محمد شو محمد مصط |لبــــرلس لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم56733| حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد محمد |بــــر|
|6538oد|بــــ حلو|ن|زينبــــ عبــــد |لمحسن عبــــد |لمجيد محمود
486o2|ن| جم|ل ن| مسعد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
33|o|4ره|وجد|ن محمد طه عبــــد|لمنعم عل|م |لق|
رهحمد ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح مصط |45759| د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |لمنصورهرو|ن |لسيد منصور يوسف مصط 2557|7
353|o4|علوم ري|ضتـــ ع شمسم | ع|دل وليم حن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس س| ق|سم حس 752927
9|922o تـــمريض |سيوطمحمود |لبــــحر|وى عبــــد|لرؤف ه|رون

حقوق بــــ سويفسل|م محمود محمد فوزى |حمد|38||6
تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء موس|ن حسن محمود844734
6o7497|صيدله |ل|سكندريهحمد محمد محمد سعده

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد حمدى سيد محمود32849
|54|2oتـــج|ره ع شمسمحمد مرزوق فريد فرج
5o44o6يم محمود محمد فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهظل|ل |بــــر|
يم|735|32 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|متـــ رمض|ن محمد |بــــر|
ف عنتـــر عبــــد|لسميع7998|3 حقوق ع شمسعبــــد| |
2666o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم محمد عبــــد|لعليم محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد |لسيد محمد عبــــد|لحليم359829
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ م|جد سيد |حمد|822||
يف كم|ل حسن عبــــيه|3||252 معهد ف ص بــــنه|لشيم|ء 
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن |ء |لدين |يه|بــــ محمد |بــــو |لوف|5|5464 كليتـــ 
48322oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر|ن| محمد |حمد |لسيد |حمد|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنيه عبــــد| حسن محمد|9||834
معهد ف ص |سم|عيليهجل|ل عل|م ع|طف محمد سليم|ن757793
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدع|ء نبــــيل عبــــد|لسل|م محمود متـــو478279
4o73ooري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق محمود جبــــريل محمد جبــــريل

65o38يم ثــــ|ر |لفيوم| |ر ذكري| عبــــد|للطيف |بــــر|
62|o49تـــج|ره ج|معتـــ د |طدى حس عبــــد |لرحمن حس حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخوف|ء رمض|ن محمد  حسن ر| 462258
6o98|8 يم محمد |لبــــسيو د|بــــ |لمنصوره|نيف جم|ل |بــــر|
يم 762948 يم |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدلشيم|ء عز |لدين |بــــر|
6287o2 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |حمد محمد مصط
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طبــــ كفر |لشيخآيه عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لسل|م شعوط|43785
6o5|87بــــه علوم |لمنصورهد | رض| محمد عبــــد |لمع و

467o9رهمصط ع مهدى حسن تـــج|ره |لق|
56o58|ر حرز علوم حلو|نن|ء محمد عبــــد|لظ|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهتـــسنيم عص|م |حمد يونس |حمد423854
وف|تـــكريم محمود عبــــد |لسل|م محمود2|7|2| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
443o56تـــج|ره كفر |لشيخع |ء محمد |سم|عيل محمد مر|د
683o35صيدله حلو|ني|سم |سم|عيل |لشح|تـــ  |م دويم
ندستـــ |لم |حمد رض| ع محمد |بــــوعتـــم|ن|449646
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نه|جر محمد محمد جبــــر335742

رهيه عم|د فؤ|د |حمد|36|46 ندستـــ |لق|
معهد ف ص بــــنه|طه رض| عبــــد|لحميد نور|لدين4|2626
2494o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــند| ع|طف |لصبــــ| عمر
2|898|| م جم|ل فتـــ ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ع |لسيد ع محمد |لبــــربــــرى4|7624
87796o  تـــربــــيتـــ |سيوطر| | بــــه|ء |لدين سيد بــــكر
تـــ |يمن تـــوفيق خليل|326428 لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|م
وف|تـــزي|د محمد ز محمد مدحتـــ843|2| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o469|حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رين| قدري صبــــ |فر|يم| 
يم |بــــر|2|6776 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر محمد سعد |لدين |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |سيوطمع|ذ ع|طف حسوبــــه حسن 879346
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|يدى محسن فتـــ محمد عفي 7527||
63962o|ل|ل ه فتـــ محمد  طبــــ |لزق|زيقم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمنه | |حمد ح|فظ |حمد37|829
تـــج|ره سوه|جندى حسن حسن محمد رمض|ن495928
يم |بــــو |لعط768693 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر فخرى محمد |بــــر|
23|8o6م حسن وف|تـــ|سيف |لدين حمدى بــــر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمرو عص|م محمد مصط |حمد |لعزبــــي675482
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمدى محمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لحليم53|54|
85o||oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|مصط محمود تـــوفيق |حمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهي|سم س|مح محمد |لش|ف ك|496385
د صد محمد|862659 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحل|م مج|
9oo736|علوم سوه|ج منيه محمود |لسيد |حمد
8949o8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم | ن| عبــــيد قلدس
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــرحمه عبــــد |لمنعم عبــــ|س محمد رضو|4|7747
كليتـــ |أللسن بــــ سويفيه س|مح سيد عبــــد|لسل|م|272826
يم333749 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد صبــــ محمد |بــــر|
ف عبــــد |لغ |سم|عيل|763592 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدل|ء |
77o525ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد حس ع
طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لكريم عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم639298
|5888oرهرن| م|جد عبــــد |لعليم |لسيد صيدله |لق|
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معهد ف تـــمريض |لمنصوره عل| عبــــد |لمنعم محمود محمود سعد72|695
232o6oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد عل|ء محمد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىنرم عبــــد|لرحيم حسن |لسيد863855
8o6264تـــج|ره |سيوطمحمد سيد عر|بــــي زن|تـــي
868o64تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|دون| |لنوبــــي ملك |لعبــــد

رهمن|ر محمد محمد |بــــ| زيد462|2 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن سعيد غز|ل عطيه|827557
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن عزتـــ |بــــو |لفتـــوح حمودتـــ|53|632
4873o6|حقوق |ل|سكندريهف|رس عبــــد|لو|حد رجبــــ محمد عبــــد
زر|عه كفر |لشيخمحمد صبــــ مسعود يوسف جبــــر422626
5o2836 |كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدجيه|ن ي| زكري| عبــــد |لش

صيدله بــــ سويفس|ره |حمد ن مبــــروك76|52
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لسل|م |سم|عيل636757
338o|3| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ح|تـــم ح|مد عبــــد|لعزيز حسن
ر839567 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء خ|لد عبــــد|لر| |لط|
يم يوسف|2239| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م | ر| |بــــر|
حقوق |لمنصورهرن| ي| سيد |حمد |لص|وى سيد||69664
حقوق ع شمسعمر ه| سعيد مدبــــو رمض|ن7467||
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــخلود |بــــو |لسعود |حمد محمد527536
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ندير مصط مد سليم846534
7o6838تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه محمد ق|سم ص|لح
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد عبــــد|لتـــو|بــــ مغربــــي حس |6|8357
طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء |لعيسوى محمود |لبــــ|ز |لسيد|6|6788
علوم ري|ضتـــ |سيوطف|دى شكرى نجيبــــ ج|د|لربــــ359364
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد فضل حسن |لدبــــ|س|767644
63o378ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن يح محمد |لسيد عليوه
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن مجدى محمد محمد |لشويل764355
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمن|ر جم|ل |لسيد |لمر حم|مه3952|6
36o494|علوم بــــنه||ء صل|ح عبــــد|لكريم ع خليل
76||o9|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه محمد فؤ|د محمد
4o|37o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن جم|ل محمد عطيه
7o|434|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه صبــــ عطيه |لسيد خليفتـــ
د|بــــ د |ط|ندى أحمد ز شولح8828|6
يم834786 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمود حس| محمد |بــــر|
6o9oo8يم |بــــوجبــــل ندستـــ طنط|ف|دى فوزى |بــــر|
يم محمد |لعج698938 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم حمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرجبــــ محمد محمد حسن ع643549
علوم طنط|محمد حمدى عبــــد |لش| حج|زى427527
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند محمود عبــــد|لعزيز أبــــو خلبــــه256739
رهجيه|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لجو|د محمود484|24 حقوق |لق|

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|سيف |لدين خ|لد فتـــ محمد ربــــيع34446 ل|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفميمه حسن محمد تـــوفيق|58924
2o524| رهحمد عمر |حمد عبــــد | زر|عه |لق|

ه |حمد صبــــ |حمد حبــــيبــــ627339 طبــــ ع شمسن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لعظيم ن| عبــــد|لعظيم |ألسود256297
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم|رجريتـــ ص|لح عطيه يوسف عطيتـــ627935
4|8o22حقوق طنط|ندى |حمد صل|ح |حمد عطيه
2497o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ل حس فتـــ |حمد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــريم مبــــ|رك محمود |حمد826534

ندستـــ حلو|نعز |لدين ممدوح صف| مصط 4749|
7o79|9معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل | محمد محمد خ عطيه
25o262تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوممروه عبــــد|لر|زق محمد ص|لح |لطبــــ
|د|بــــ |لم |حل| محمد ربــــيع |حمد عبــــد|لرحيم9326|8
ندستـــ |سيوطمحمد حسن |لسيد  |م779395
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد جم|ل |لدين ع مرزوق33|769
صيدلتـــ |سيوط  م| عبــــد|لسل|م سيد محمد|879827
يم عبــــده محمد ع626679 تـــج|ره |لزق|زيقبــــدر حس|م |لدين |بــــر|
9o634| كليتـــ |أللسن سوه|جمريم مقبــــل ميخ|ئيل عبــــيد

|46o8| رهعثــــم|ن محمد عثــــم|ن حس عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|2||3oرهندى كرم محمود منصور عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |سيوطزينبــــ صل|ح حسن محمد 89||92
رهيوسف محمود محمد محمود ر|شد9|373| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد سم فتـــ |لمتـــو ي|س ||8|69
62895oحقوق |لزق|زيقأريج و|ئل محسن عبــــد |لمعبــــود
88|2o9معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد عبــــد|لح|فظ عبــــد|لمو عثــــم|ن

6o284لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ند| عمر سيد ري|ض
تـــربــــيتـــ |لمنصورهع محمد ع ع ج| 83|3|7
49|o28يف درويش محمد خليل تـــج|ره |ل|سكندريهر|ويه 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |م|م فخر |م|م |لفرم|وي|345837
تـــج|ره |لزق|زيقسل |حمد |سم|عيل عبــــد |له|دى722|78
يم حفن|وى|3|345 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | سعيد |بــــر|
7o559|صيدله |لمنصورهوليد محمد |حمد عبــــ|س عبــــد |لعزيز
7o5372تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسيف محمد فتـــ عبــــد | عم|ره
رهسهيله |حمد عبــــد |لق|در عبــــد |لحميد44773| تـــج|ره |لق|
7693o9تـــربــــيتـــ |لعريشسحر ح|مد طلبــــ بــــريغيثــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــف|يزه ع |لمعد|وى عبــــد |لعزيز689928
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزي|د محمد عبــــد |لعزيز منتـــ5265|6

د|بــــ |لفيوم|بــــسنتـــ محمود محمد محمد6|8|7
يم محمد39|55| حقوق ع شمسه|جر فتـــ |بــــر|
4o637oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منه | صل|ح |لدين شح|تـــتـــ مهر|ن كريم
89o364 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد عبــــد|لرحمن محمد ص|دق
زر|عه ع شمسيه محمود |حمد محمد حس |238638
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ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد محمد |لسعيد عبــــد 452326
6o2456د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ
24438oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مح صل|ح قر عبــــد|لمحسن

744o3|رهحمد وجيه |لسيد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
635o2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن|در نبــــيل عز وديع
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن محمود عبــــد |للطيف |حمد مصط 8|6429
52o7o8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوف|ء سل|م بــــدوى ع محمود
لسن ع شمس|ف|تـــن ك|مل عبــــد|لعزيز محمد349425

يف محمد عبــــد|لرحمن |لغري 8728| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن 
4o2|72|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء ف|يز يونس |حمد رسل|ن

معهد ف تـــمريض بــــ سويف يم|ن |يمن |حمد محمد||89|5
يع249|22 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسعيد ص|لح سيد |بــــو
يم |حمد محمد824777 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد |بــــر|

ندستـــ |لفيومكمل تـــوبــــتـــ صفوتـــ لط |763|7
85o6o4| تـــج|ره |سيوطحمد سنو ف|روق سنو
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد | |حمد حفض | محمد849546
2559o2وف|تـــتـــوفيق عبــــد|لحميد تـــوفيق نص|ر ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم عبــــد|لعزيز865375 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لعزيز محمد |بــــر|
89o925 تـــج|ره |سيوطريم عبــــد|لل|ه عبــــد|لر| محمد
يم763968 حقوق |لمنصورهرويد| |يمن محمد |لخ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ند| |نور محمد |لسعيد ع|77655
32o449ق|وى رهم|زن عل|ء عطيه |لسيد |ل طبــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه| |ر ي| |لسيد درويش محمد|35493

تـــج|ره |سيوطعبــــد| ص|دق |لسعيد |حمد خورشيد|444|
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء شعبــــ|ن ربــــي حسن|847762
حقوق |ل|سكندريهه|جر خ|لد كم|ل عبــــد |له|دى عبــــد 439744
|د|بــــ طنط|فتـــحيتـــ يوسف يوسف |حمد محمد338459
وف|تـــجمعه محمد جمعه عبــــد|لع|226786 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |سو|نعمرو |حمد ي|س محمد حسن844975
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنوره|ن مصط |لسعيد مسلم |بــــوغربــــيه4||763
بــــي محمود جم|ل |4||762 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد ي| |ل
44oo32يم عبــــد |للطيف مو ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن يوسف |بــــر|
معهد ف ص |سيوطم |م مو سليم|ن 37|5|9
تـــربــــيتـــ |لم |نوره|ن عرف|ن محمد حس|ن 6599|8
3|555oرهه|جر محمد محمود |لسيد حقوق |لق|
84o559|حه وفن|دق |ل|قحمد زين |لع|بــــدين |حمد محمد| 
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد رض| محمود فتـــيحه526979
7636o5تـــربــــيتـــ بــــور سعيدجه|د محمد محمود |بــــو جبــــل محمود فر
طبــــ |ل|سكندريهمن|ر محمود مو عبــــد|لنبــــى9894|5
حقوق |لزق|زيقبــــتـــ ص|لح ع سليم|ن349279

حقوق بــــ سويفمحمود عمر محمد محمود57687
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تـــربــــيتـــ سوه|جرن| رفعتـــ حس مصط 897755
7o4825  ند| عبــــد |لن| محمد مهدى سيد د|بــــ |لزق|زيق|ش|
رهيم صل|ح معوض حموده254437 صيدله |لق|
6238o|يه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نجوى محمد |حمد 
وف|تـــيوسف |حمد |سم|عيل محمد علي3562|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم فر|ج فرغل|644|84 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد |بــــر|
7oo8o7ندستـــ |لمنصورهبــــيشوى عطيه رشدى عطيه سليم|ن
يم فتـــ يعقوبــــ|35927 طبــــ بــــيطرى بــــنه|م | |بــــر|
5o6|5oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح ر| شه
ف |حمد |سم|عيل838634 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رن| |
4o62|8 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسمر عبــــد |لغ طلعتـــ عبــــد |لغ
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء فوزى منصور محمد |لمو| |696732
4o7327د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مريم نسيم لم شح|تـــه
يم مقبــــل643457 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دين| |نور |بــــر|
د|بــــ ع شمس|س|ره عل|ء م عبــــد|لرحمن خليل866|22
تـــج|ره بــــنه|ع|طف عثــــم|ن عبــــد |لبــــ| ع محمد642455
4o8233لسن ع شمس|لحس محمد حسن عبــــد|لحميد عطيه
5o4527علوم طنط|سيل | مدحتـــ نعيم زخ|ري
ف محمد محمد دسو ||48994 تـــ | د|بــــ |ل|سكندريه|م
طبــــ بــــيطري |لم |حن|ن محمد حس يوسف5362|8

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء رمض|ن عبــــد |لكريم عبــــد |لحميد ش46454
9oo|o5تـــج|ره سوه|جشه|بــــ |لدين عبــــد|لبــــ|سط محمود عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد ع سنو عبــــد|لحميد|337658
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم ط|رق عبــــد|لنبــــى مصط محمد5286|5
899|4o تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره جم|ديوس ظهرى جم|ديوس
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــتـــه|ل ص|دق |حمد ص|دق عزبــــ|249628
62o554|تـــمريض |لمنصورتـــ |ء ك|رم عبــــده |لسعيد حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|منصور مصط منصور محمد |لشندى369348

4o423|يم |بــــو سنتـــ يم محمد |بــــر| رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد فوزى س|لم محمد س|لم775543
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعرفه مسعد محمد عرفه48|243
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حس|م محمد ز محمود8|8626
26|o|7 صيدله حلو|نمنه | مجدى فهيم محمد |لطو|ج
تـــج|ره |سيوط|ء |حمد محمود |بــــو|لحمد|823593
329454| نوعيتـــ بــــنه|يتـــ محمد مر |لسيد مر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو ص|لح |نور محمد8385|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ري| سعد بــــش|ره سعد8|553|
ندستـــ حلو|نمر|م حس|م |لدين حسن عبــــد |لوه||44985
5o73|2علوم |ل|سكندريهس|رتـــ ع|دل عبــــد |لنبــــى محمود محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|رن| عم|د |لدين |حمد ع |لسق|3555|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد سيد عبــــد |لع|ل |لقم|ش752975

Page 947 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره ع شمسعبــــد | محمد عبــــد |لخ|لق ع عبــــد 2|377|
475o69يم محمد عثــــم|ن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم |بــــر|
تـــج|ره |سيوطرو|ن عبــــد| حس عبــــد|  888246
6|453oل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ول|ء جم|ل فتـــ محمد |بــــو حم|د
3427o9حقوق بــــنه|محمد طه عبــــد|لمنعم عبــــد|لغف|ر
5|o445تـــج|ره دمنهورصل|ح خ|لد صل|ح محمد عبــــد ربــــه
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــسنتـــ |س|مه شح|تـــه و|صف3||273
د|بــــ حلو|ن|م| محمود |حمد عبــــد|للطيف||32597
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى محمود |لسيد محمود5|4856
77|o8| د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |حمد محمد عبــــد |لصمد عبــــد
75o972 د محمد ع تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل وليد مج|
ى|7|47|2 رهل|ء زينهم محمد |حمد |لم علوم |لق|
تـــج|ره بــــنه|سل|م ط|رق محمد عبــــد |لد|يم|775577
ف منصور بــــدير طه697257 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |
ندستـــ |لزق|زيقيوسف عبــــد |لعزيز محمد محمد775849
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد |حمد جم|ل |لدين |بــــوسليم|ن|764325
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمرو|ن مهتـــدي محمد مو 867779
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمود ر|وي حس |43|838

رهحمد خ|لد |حمد محمد|26323 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
69o65|يم ر|ء عص|م ع |حمد |بــــر| صيدله |لمنصورهز
3273o9| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن ي| |لسيد محمد |لحسي
6|736oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | |حمد عطيه |لهند|وى
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن خ|لد |حمد |سم|عيل5238|2
49749oيم فطيم حقوق |ل|سكندريهص|بــــرين |لسيد |بــــر|
7|o6o2تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ديه عم|د منصور محمد ليله
ش|م محمود ع |4829|8 معهد ف ص بــــ سويف|ء 

443o3رهمحمد محمد محمود محمد قطبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
25658oصيدله طنط|ي|سم نبــــيل بــــسيو عبــــد|لخ|لق
ره|عبــــد|لرحمن محمد عبــــ|س |لبــــند|رى |9||54 ثــــ|ر |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشهد محمد كم|ل |سم|عيل عبــــد|لعزيز 478556
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيه مجدى محمد |حمد لطف|694742
تـــج|ره ع شمسش|دى مجدى |سحق عبــــد|لمسيح5|33|3
يف |بــــو |لمك|رم شعبــــ|ن |لنج||983|5 طبــــ بــــيطرى دمنهوريتـــ 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل عم|د جل|ل عبــــد|لحليم232955
زر|عه ع شمسبــــسمه مج|ور محمد مج|ور65546|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيوسف محمد محروس حسن475823
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد حسن حسن عبــــد|لرشيد حسن234372
د|بــــ |لزق|زيق|رند| عبــــده عبــــد|لنبــــي شح|تـــه356786
27343oعل|ج طبــــي قن|غ|ده عبــــد|لر|زق |حمد عمر|ن
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |حمد رش|د |حمد328647
6o3697|د|بــــ |لمنصوره|حمد |لبــــيو عبــــد|لمطلبــــ يوسف
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معهد ف تـــمريض بــــنه| وف|ء |حمد ص|بــــر |حمد ش| 267523
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريم محمد محمود محمد خليل39745|
25274oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــتـــسنيم عبــــد|لحليم |لسيد زيد|ن
تـــج|ره بــــنه|د | عمرو محمد محمود |لص|دق627838
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد نعيم حل عبــــد |لرؤوف||69328

يم28375 رهخليفتـــ محمد خليفتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد رض| محمد قطبــــ عبــــد|66|453
ش|م عبــــد|لو|حد عبــــد|له|دى622|33 طبــــ بــــنه|ه|جر 
|د|بــــ |لم |سن|ء مختـــ|ر |سم|عيل محمد4736|8
4434o2يم محمد محمد تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء فخرى عبــــد | محمد سعد|699392
9o|323 تـــج|ره سوه|ججه|د حس |لسيد عبــــد|لص|لح
5o|325|زر|عه طنط|سل|م عيد محمد جمعه
7785o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد نج|ح  |حمد
6o6295 علوم |لمنصورهي| مصط فتـــ مصط

تـــربــــيتـــ |لفيوممصط عمر عبــــد|لستـــ|ر ص|لح6|739
6o2584ف دسو |لسيد |لخو ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نور |
ف ذ بــــدر|لدين6|2497 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م |
ف |لسيد شعبــــ|ن |لسيد686867 تـــج|ره بــــور سعيدي|سم |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدي|ن| ميل|د ص|بــــر صموئيل77682|
786o23|حقوق |لمنصوره|ء رض| محمد رش|د ونس
د|بــــ |سيوط|نرم عبــــد| رمزى ذ  7|8838
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عم|ر ي| عبــــد |لمجيد |حمد مشعل|44933
43787oتـــمريض كفر |لشيخخلود رض| عبــــد|لمع دعبــــس

26|o7رهمحمد |م |سم|عيل محمد عبــــد |لكريم علوم |لق|
يم |حمد99|426 تـــج|ره طنط|غ|دتـــ ع سيد |حمد |بــــر|

رهتـــ زكري| محمود فه5|273 د|ر |لعلوم ج |لق|
7667o9تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |يه|بــــ حس|ن عبــــد |لرحمن حس
رهعمر صل|ح حس |لنج|ر545|23 ندستـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|سل|م |نور جم|ل |لدين محمود |بــــر|484|22
ه محمد عبــــد|لمقصود يس|9|8329 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
8449o5حقوق |سو|نعبــــد| عمرو عبــــد|لرؤوف سليم|ن
343o36فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |يمن عبــــد| عبــــد|لد|يم
علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف خميس محمود ح|مد محمد7|5247
ل|ل شح|تـــه س|لم698999 نوعيتـــ |لمنصورهديل 

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمعتـــز محمد محمد تـــوفيق54282
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزي|د محفوظ حس محمود832773
896o96  يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ريم حس|م |لدين محمد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقحمد بــــه|ء |لدين أحمد محمد|627477

|54o9ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حس|م تـــه| محمد سل|متـــ أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومد | عبــــد|لغ لبــــيبــــ عبــــد |لغ |لسيد264552
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيونس |لقذ| يونس عبــــد|لغ |بــــو كليبــــ254785
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ محمد محمود غ|نم9476|4
ف حسن بــــخيتـــ محمد447642 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم أ

د|بــــ بــــ سويف|رن| جم|ل م| عبــــد |لسل|م653|5
ه|9||444 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد عل|ء |لسعيد عمر عم

4|5o7تـــربــــيتـــ ع شمسص|بــــرين حمدى رشو|ن عبــــد |لمنعم
526o79ندستـــ |لم |عمر ي| أحمد حسن أحمد
|د|بــــ طنط|ريه|م وجدى محمود س|لم948||6
يم 4|27|5 تـــج|ره دمنهورمحمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|در محمود ح|مد عبــــد|لحليم بــــرك||48737

رهسمر عبــــد |لفتـــ|ح فرج مر|د47332 ندستـــ |لق|
8|4o92تـــج|ره سوه|ججوزيف حكيم فوزي  |د
يم |حمد |لبــــن|526734 تـــج|ره دمنهورمحمد ع |بــــر|
طبــــ ع شمسمحمد خ|لد محمود ن |لدين433633
نوعيتـــ |لمنصورهم|ل عبــــد |لغ |لعدل قدرتـــ|6|6966
معهد ف ص |لمنصورهبــــر|ر عهدى |ل|ل يوسف|8|6933
وف|تـــعمر عبــــد |لعظيم |حمد عبــــد |لعظيم44|48| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم عبــــد|لعليم 884787 معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحمن سعد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــ نبــــيل ع تـــم|م58329
يم324289 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم | ر|فتـــ ص|دق |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صبــــ عبــــد|لمحسن صبــــ محمدى مسلم262363
7|2o5|يم |لحسي |حمد حيدر رهمنه |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
لسن ع شمس|ل|ء صبــــرى منصور محرم|6766|7
26o9o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــ ع محمد |لشي
|2o|34يم فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــول |يه|بــــ مك نخله |بــــر|
5o9|83يف عبــــد |لنبــــى ع حسن |لكونتـــ زر|عه دمنهورمحمد 
345252| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م ق|سم سيد عبــــد|
ش|م ع |سم|عيل|352768 |د|بــــ بــــنه|حمد 
تـــج|ره |ل|سكندريهش|دن حمدى محمد |حمد عيد25|475
46o235|يم محمد |لنعن تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |نور |بــــر|
يم47|834 صيدلتـــ |سيوطغ|ده عبــــد|لمنتـــ |سم|عيل |بــــر|
53876o|ر|ء عبــــد |لجو|د عطيه محمد علوم طنط|لز
69266oتـــج|ره طنط|ندى عبــــد | |حمد |لبــــسيو محمد زيد
9o2667 كليتـــ |أللسن سوه|جد| | محمد محمد عبــــد|لعزيز
7o4399|طبــــ |لزق|زيقمل ي| عبــــد | سليم سعيد
5o4742طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهندى حم|ده محمد ح|مد محمد
|2|22o|يم يم |بــــر| حقوق بــــنه|حمد محمد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود زين |لع|بــــدين محمود أبــــو و|فيتـــ7|4947
235o95زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |لش|ف سيد |حمد عبــــده
علوم بــــنه|رو|ن رض| عبــــد|لعزيز |لصبــــ|غ263897
ه عبــــد|لفتـــ|ح سعد سليم|ن|835835 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نم
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن |لسيد محمد |لكرزو عوض |329|42
بــــ ح|فظ|23526 بــــ محمد |بــــو|لمو| رهبــــو|لمو| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|6|o66| ندستـــ ع شمسرحمه فتـــ عبــــد |لغف|ر عبــــد
رتـــ م محمد |م ر|شد|285835 تـــمريض |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــريه|م حسن صبــــ عطيه257368
9o826| بــــتـــ زر|عه سوه|جم|رتـــ | ع|طف جبــــره و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقأل|ء |لسيد عمر حس|ن 628572
طبــــ |لزق|زيق|ل|ء |حمد ح|مد عبــــد |لجو|د |بــــو |684238
يم محمد|64724| ره|ص|لتـــ مصط |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8o77|5|د|بــــ |لم |ل|ء |بــــوغنيمه جمعه |لسيد|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد محمود ع حس 836746
ف محمود عصمتـــ طه7857|2 تـــج|ره ع شمسيم |
يم ف|يد7||239 حقوق حلو|نريم صبــــرى محمد |بــــر|
رهمحمد ع سيد عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــو زيد244629 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
234o8oى لويز ص|دق تـــج|ره |سيوطس|مح ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن سم لط عبــــد|لمجيد شح|تـــه|4442|6
لسن ع شمس|منتـــ | فرم|وى محمد خليفه8|399|
7o9973معهد ف ص |لمنصورهدين| عمر كم|ل محمد عمر

علوم حلو|نرضوه |حمد صل|ح عبــــد |لق|در64647
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل |لسيد عبــــد||55|35
ن| ر| رؤوف سليم|ن273366 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديم
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد صبــــ |حمد بــــدير |لصعيدى246983
762o97 يم عبــــد |لغف|ر حقوق |لمنصورهحمد |لحسي |بــــر|
7o|786يم محمد حسن حقوق |لمنصورهنوره|ن محمد |بــــر|
276592| ه |حمد محمد |لقل نوعيتـــ |شمونم
352o|4تـــج|ره ع شمسكم|ل ن| كم|ل حسن
488o83تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مسعد حم|د |لثــــ| حسن دي|بــــ
قتـــص|د م حلو|ن|يه محمد |لسعيد عبــــد |لر|زق محمد|63322|
84o885صيدلتـــ سوه|جثــــ|ؤبــــستـــ| ع|طف يون|ن بــــ|خوم
83482o|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد ع|طف فه |حمد
6o3579|نوعيتـــ طنط|فن|ن مصط |حمد زعبــــل
8o939oطبــــ |ل|سن|ن |لم |محمود عص|م ع محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــن|دين صفوتـــ محمد محمد سليم|ن682643
يم حسن رح427593 صيدله |ل|سكندريهحس عبــــد|لغ محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ر| عبــــد | بــــيو مو عتـــيق629838
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل |ء محمد ع محمد عن|ن695483
7|o88oيم محمد عم|ر معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحس|م حسن |بــــر|
234o43ره|حس |لسيد حسن عثــــم|ن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم حسن عوض |بــــو |لريش8844|6

وف|تـــسل|م سم ربــــيع تـــم|م||8474 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
|59o22ره|عبــــد|لرحمن عم|د سيد ع د|بــــ |لق|
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معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ع أحمد محمد |لقص|ص|26||5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء حسن |حمد دردير||38|89
ندستـــ ع شمسحمد محمد |لسيد محمد |لغر|بــــ|2836|2

زر|عه |لفيوممنه | |لطيبــــ محمد محمد6784|
76o77|ش|م فتـــ محمد ين  كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــش
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد | صبــــ عبــــد |لموجود محمد752749
45o75||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميم|ن عزتـــ محمود |بــــو زيد|ن
45288o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لوه|بــــ
يم عريف8|9||7 يم |بــــر| طبــــ |لمنصورهسم|ء بــــدوى |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|قنعمه مصط محمود محمد848427
د|بــــ سوه|ج|مريم ع|دل محمد |بــــو|لسعود |89567
طبــــ كفر |لشيخمحمد ح|مد عبــــد |لعزيز محمد |حمدين436394
4oo3o6|يم سليم|ن تـــج|ره طنط|حمد خليل |بــــر|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حسن محمد|لسعدي ص|بــــر824787
2674o6|يم عبــــد|لعظيم ف |بــــر| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه |
694o99ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد مجدى |لسيد |حمد عي م |لع| 
7oo694| تـــج|ره طنط|نبــــيه مسعد نبــــيه مصط ج|بــــ
ندستـــ ع شمسم | ن| صليبــــ ك|مل حن|||||32
3294o3تـــج|ره بــــنه|ي|سم خ|لد فتـــ |لشح|تـــ
علوم ري|ضتـــ حلو|نمريم مدحتـــ فوزى محمد7349||
3|694o|يم رهلسيد زكري| محمد |بــــر| حقوق |لق|
د|يه |م |لقيم|327249 تـــ سيد |حمد  تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــم

4957oرهمحمد عم|د رمض|ن فضل طبــــ |لق|
4o5o69ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لعظيم
ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمد فه محمد |لشيخه332||7
طبــــ كفر |لشيخنرم سم |حمد قنديل865|44
8o5766صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ ع عبــــد|لغ محمد
622o85|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| شعبــــ|ن عبــــد |لعليم محمد زن|د
حقوق ع شمسمحمود ع نجدى ع محمد26796|
239|o|ره|رضوى رمض|ن ع محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
43897o| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد سليم |حمد سليم ع

تـــربــــيتـــ بــــ سويفريه|م ي محمد محمد58532
|2858oرهرضوى |حمد خ|لد ع تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |سيوطسندس عص|م |حمد محمد 875326

66o95حقوق |لفيوممحمد ع عبــــد|لفتـــ|ح محمد
483oo7 تـــج|ره طنط|ندي نبــــيل زيد محمد حس
69947oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ |ر محمد رش|د فرح|تـــ حسن
25o2|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| محمد رمض|ن عبــــد|لخ|لق
8o87|5كليتـــ حقوق |لم |مصط محمد حسن محمد
طبــــ |سيوط  حمد رش|د |بــــو|لمجد فنجرى|26|882
ش|م عبــــد|لموجود محمد7956|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم 
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تـــج|ره ع شمسد | وليد ع غ|زى9|232|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | مؤمن محمد مو6924|5
335o46تـــج|ره ع شمسس|رتـــ محمود فتـــ |حمد
5|655oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور |م عص|م محمد |لخو|لقه
ف |لسيد عبــــد|لمنعم خليل487926 كليتـــ |أللسن سوه|جعمر |
رهيوسف حمدى حسن ع عبــــد ||686|| ندستـــ |لق|
92o739  يم ميل|د صليبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|دون| |بــــر|
4o7|o4|د|بــــ دمنهور|روضه ممدوح خليفتـــ عبــــد
|2o|73م ف حل سيد رهبــــول | طبــــ |سن|ن |لق|
يم ج|د|3775|8 زر|عه |لم |ن|در ع|دل |بــــر|
د|بــــ دمنهور|ي|سم عبــــد |لحميد محمد يونس ع7349|5
43o|58صيدله طنط|مريم زكري| ع حج|زى
4o825oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسعيد محمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح جبــــر
9o6o|3 صيدلتـــ سوه|جمحمود |بــــو|لي محمود |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|فد|ء عبــــد|لمنعم حل يوسف خ|لد5|3395
ره|من|ر حس |لنج|ر حس عوض |475|52 ثــــ|ر |لق|
نوعيتـــ بــــنه|ل|ء يوسف ز يوسف|228|33
5o3329علوم |ل|سكندريهنسمتـــ فوزى عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز
زر|عه ع شمستـــ محمد فتـــ فؤ|د335794
علوم كفر |لشيخعمر |لسيد |لسيد |لملي |لنهري52|444
صيدله ع شمسرن| خ|لد فتـــ عليوه خليل39829|
6924o7|يم يم محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمل |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد حس حسن  895534
تـــج|ره ع شمسر| | ه| |حمد طه8552||
زر|عه |لمنصورهدين| جميل محمد فه678862
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسه|جر عيد محمد ع|يد65424|
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد |لمعز محمد عبــــد |لح|فظ محمد عم492527
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م رجبــــ عصمتـــ رجبــــ محمد258972
ش|م فتـــ مصط ع|569|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|ر| 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدف|طمه |حمد محمد |لمر عطيه763447
يم محمد محمود||4|34| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء |بــــر|
ر|ء محمد س|لم محمد|44|769 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|لز

رهح|زم عبــــد |لغف|ر سعيد حسن45528 ندستـــ |لق|
ندستـــ بــــنه|يوسف |حمد دي|بــــ |لسيد عمر247576 كليتـــ 
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــشيم|ء محمد محمد عبــــد |لرحمن25|678

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه |يمن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد|46836
رهمحمد عرفتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد46236 تـــج|ره |لق|

طبــــ |لزق|زيقمحمد عم|د حمدى فه محمد39|639
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد |حمد فتـــ |لسيد773944
رهرحمه قبــــي ثــــ|بــــتـــ |حمد34463| د|ر |لعلوم ج |لق|

ندستـــ حلو|نعبــــد | محمد جل|ل |لسحي6265|
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8o7864خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف|طمه حسن ف|روق حسن
4543o|رهسل|م |سم|عيل |مبــــ|بــــى عبــــد |لتـــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

9o784| د|بــــ سوه|ج|حس|م عص|م محمد عم|ر
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدنرم جم|ل محمود سيد98||85
67o55| حقوق |لفيومسم|ء محمد ه|شم ع

6oo349|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد رمض|ن |حمد حميده |لسيد|
حقوق |سو|نحس عبــــد|لرحيم محمد محمود845859
8o9479كليتـــ حقوق |لم |ع|دل |حمد |لسيد نجيبــــ

|4o24 رهمريم عبــــد |للطيف عبــــد |لحن|ن عبــــد علوم |لق|
7o4788|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |حمد تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح
9|853o ف سليم|ن سيحه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م|ري| |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود |حمد محمد عبــــد |لمو خليل494542
حقوق ع شمسلمعتـــز بــــ| ممدوح عبــــد |لحميد |م حميده66|25|
حقوق |لمنصورهمنه محمد عثــــم|ن عبــــد |لرحيم5749||
طبــــ حلو|نط|رق |لشن|وى عبــــد |لسل|م محمد 52|436
بــــى|6598|5 يم |لذ علوم دمنهوريه مصط |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهس|ره |حمد بــــدرى حف م445733

م|م82573 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر ع فوزي عبــــد|لق|در
83oo5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ |لسيد |بــــو|لمجد |لسيد
9o9595|تـــج|ره سوه|ج  يم|ن رمض|ن محمد صبــــره
8o3375حتـــ وفن|دق |لم |مصط عبــــد|لرحيم كم|ل |لدين محمد| 
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حل| |حمد محمد |حمد |لجندي678693

53o8oف محمد سيد تـــمريض  بــــ سويفحسن|ء |
د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د صبــــرى أحمد محمد ج|دو53|4|5
6oo876|تـــربــــيتـــ طنط|م |حمد حل |لنعن
5o4426ش|م ع محمد ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد | 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمروه محمد ح|فظ سيف |لدين435484
7o5398تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|رس نبــــيل |بــــو بــــكر |لصديق حرز
زر|عه دمنهورأيه حمدي يونس |لصم|د6889|5
تـــربــــيتـــ |لم |ريه|م محمد محمد عبــــد|لرحمن|82349
7o9697|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ف محمد |حمد محمد ح|مد
تـــج|ره دمنهورر| | محمد |سم|عيل عبــــد |لفضيل 9344|5
ندستـــ ع شمسيوسف محمد فتـــوح ع54757|
92o46o تـــربــــيتـــ سوه|جنرم قديس |سكندر جرجس
45o4|4ندستـــ طنط|محمد جم|ل محمد زكري| محمد مو
م|م محمود  9325|9 |ن  تـــج|ره |سيوطعبــــ ع
ف عبــــد |لحميد محمد |لسعيد ل689482 ه | د|بــــ |لمنصوره|م
336o97يم حسن لسن ع شمس|ي|سم محمد |بــــر|
|5o472 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــول| رؤوف تـــوفيق حن
33367oتـــربــــيتـــ ع شمسفتـــ محمد عبــــد|لعزيز محمد

معهد ف تـــمريض |لفيومرجبــــ سعيد شعبــــ|ن ك|مل65294
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د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |حمد محمود محمد |لعدوي|692393
زر|عه |لفيوممحمد رمض|ن محمد |بــــوزيد75949

|63o49يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|فريده محمد عبــــد |لمر |بــــر|
4oo329يم حقوق |ل|سكندريهح|زم ن عبــــد|لبــــديع |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهنرم لط عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمنعم 682576
يم جميل8|4256 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحبــــيبــــتـــ كم|ل عنتـــر |بــــر|
48oo69حقوق |ل|سكندريهسيف صل|ح عبــــد |لحميد عبــــد |لو|حد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رن| عبــــد|لمنعم محمد محمود محمد84|348
|2o872رتـــيوسف شعر|وى ه|شم محمد ه|شم علوم ري|ضتـــ |لق|

7o642تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه عمرو خميس |حمد
يم ج|د | سليم|ن عبــــد424656 زر|عه |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
طبــــ |سيوطه|جر ط|رق سعد محمد 878297
يم 896887 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره جرجس عج|يبــــى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوق مدحتـــ |لسيد عبــــد |لرحمن ن259363
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنه | عمر حج|ج |لش|ل|678|2
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمد عبــــد|لمنعم |لطبــــل|وى248678
5o2475علوم |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد خليل ج|د
تـــربــــيتـــ |سيوط زه|ر محمود محمد شعبــــ|ن|879443
طبــــ طنط|نوره|ن س| عبــــد|لمجيد محمد ربــــيع428973
تـــج|ره بــــور سعيدحس مجدى محمد محمد |لطوبــــ 764349
83o492|تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىين|س سليم محمد محمود
صيدله |ل|سكندريهغ|ليتـــ شعبــــ|ن علم |لدين منصور426857

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدين| عزتـــ عبــــد |لحميد خ 28|22
88o292 حقوق |سيوطمحمود حس|م ح|فظ عبــــد|لرحيم
ف |حمد ع 9979|8 تـــمريض |لم | ي|سم |
248oo|يم طه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر س|لم عبــــد |للطيف |بــــر|
3|8252| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد فتـــ ذ
بــــي 243||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| سعودى مصط |ل
نوعيتـــ موسيقيه قن|نعمه عبــــود عطيه عبــــد|837555
26oo24| |تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه ي| |حمد ش 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |ر صبــــ فتـــ |لسيد632647
8o5632نوعيتـــ |لم |ش|م شعبــــ|ن سيد عبــــد|لرحيم
وف|ن|3497|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــج|ل| جفرى محمد ع 
تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ عل|ء صل|ح محمد355338
3423o6ف محمود سعيد |لصفتـــى تـــج|ره ع شمسمريم |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمن|ل درويش رف| درويش788239
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد |س|متـــ محمد محمود|342985
ف طلبــــه ع طلبــــه|58|632 د|بــــ |لزق|زيق|يه |
صيدله |لزق|زيقمريم |لعر| محمد عم|ر637492
6o38|4| يم عبــــد|لغ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد ي| |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدض س| عبــــده عبــــد|لعزيز نور |لدين624326
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4o649ره|بــــه شو سعيد |لج|ر د|بــــ |لق|
|6o67oإعل|م بــــ سويفمحمد سيد ي|قوتـــ عبــــد | محمد
يم عبــــد|لفتـــ|ح776229 نوعيتـــ |لزق|زيق |ده ف|ضل |بــــر|
رهعمر |حمد عبــــد|لعظيم  |م|768|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه ع شمسم| شعبــــ|ن فوزى محمد|4|3584
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمد عبــــد|لش| ط|يع|83337
تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل عوض عبــــد|لعظيم93|4|8
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|ر مصط عبــــد|لح|فظ ل|ش 277458
7o5724 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|جد |حمد عبــــد |لمع مصط
وف|تـــندى محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغف|ر محمود7546|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ف حل عفي 7|75| رهغدير | تـــج|ره |لق|
|44o54تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد عبــــد |لبــــ| جنيدى طلبــــه
حقوق |لزق|زيقنرم نظ رمض|ن |حمد خليفه628594
7o|7|6 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمريم محمود |لسيد عبــــد | عي
7o7765يم ري|ض |طف|ل |لمنصوره |حمد محمد |لسعيد |بــــر|
8o2697 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|ء محمد عبــــد|لرسول ع
5|95o2|علوم دمنهورندى رشدى محمد ق|سم عبــــد |لل
رهسم|ء |حمد شبــــل |لمشد|86|499 د|ر |لعلوم ج |لق|
إعل|م بــــ سويفدين| ع رمض|ن ع23456|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفصف|ء ر| عطيه مو5|3389
33o796| |تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لش| محمد عبــــد|لش
لسن ع شمس|محمد حمدى عبــــد |لخ|لق محروس7276||
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيتـــ فتـــ عبــــده |م |355853
وف|تـــحمد عمرو يح عبــــده|6238|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم |سو|ننه|د و|ئل طه عثــــم|ن|84859

|د|بــــ |لم |حمد شعبــــ|ن محمود محمد|65274
7o263oم |سكندر طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | بــــولج|ن سيد
8396o|معهد ف ص ري|ضه |سو|نحس حس|ن عبــــد| عبــــد|له|دي
88752o د|بــــ |سيوط|مروه محمد عبــــد|لمعز مصط
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمزه محمود حمزه محمود97|834
756oo6| يم شلق| يم عدوى |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
رهيه ص|بــــر فر|ج سيد|6|574| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمصط |لسيد قطبــــ |لجزيرى|24|24
صيدلتـــ |لم |محمد ع محمد ج|د6|82|8
459o48ف |حمد عبــــد|لرحمن |لسيد تـــمريض فرع مطروح حمد |
ي|7|6949 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروح|ء ع محمود ع |لح

4o236حقوق |لمنصورهمحمود محمد |بــــو|لغيط حسن بــــكر
4o9577تـــج|ره طنط|عـمر مر|د |لسيد محمد |لبــــربــــرى

تـــج|ره بــــ سويفحمد شعبــــ|ن حس حس |29|53
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد سل|مه محمد قر 4828|6
7645|oيم  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصهيبــــ سم محمد محمد |بــــر|
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3465o9 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | تـــ|مر |حمد محمد مصط
62oo53ى تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم محمود عبــــد |لرحمن |لع
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|خلود عط| ص|لح محمد ع635785
ش|م محمد محمد |لبــــيه9|6232 طبــــ |سن|ن |لمنصورهعبــــ 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسه ر|فتـــ محمد محمد ع عبــــد |لسل763734
6o63o3|تـــج|ره طنط|حمد خ|لد |لمغ|ورى |حمد عطيه
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعزه محمد عبــــد |لبــــديع عبــــد |لعزيز ||77926
طبــــ |سن|ن طنط|ف|طمه عص|م ع عوض |5|2875
د|بــــ |لزق|زيق|ن|در |لسيد محمد محمد حس 638324
د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن |م|م عبــــ|س |م|م337|32
5o49o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد نبــــيل ع محمد

242594| علوم ع شمسحمد محمد سنو عبــــد|
حقوق |لمنصورهنوره|ن |لسيد عبــــد |لرحيم |لسيد676448
|4547oرهعبــــد |لرحمن |حمد عمر محمود حقوق |لق|

نوعيتـــ |لفيومربــــ|بــــ محمد سيد عبــــد |لتـــو|بــــ72294
7o2259|علوم |لزق|زيقيه شو |حمد رشيد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل خ|لد عبــــد |لع| عبــــد |لجليل678288
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد يوسف |حمد |لعر|بــــي|696237
ي|قو2|4937 د|بــــ دمنهور|حس|م حسن س|لم محمد |ل
24974oره|بــــه |لسيد فرج |لسيد فرج ثــــ|ر |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|نرم ص|بــــر عثــــم|ن |حمد |بــــو ط|لبــــ8595|4
8338|oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــرح|بــــ محمد حسن |حمد

حقوق حلو|نس| محمود مصط محمد263|2
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن| محمد ثــــروتـــ عبــــد|لحميد6559|2
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد حس|م |بــــو|لمع| عبــــد |لخ62|689
د|بــــ ع شمس|حمد عص|م |حمد شح|تـــتـــ|333684
بــــه حسن286243 رهول|ء |حمد محمد و صيدله |لق|
|4ooo9ندستـــ ع شمسه|جر |حمد محمد |حمد محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمسه ع |نور محمد مو ||245|
52323o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيتـــ عل|ء محمد أحمد محمد ع
33|o33|يم محمد غريبــــ تـــمريض بــــنه|يم|ن |بــــر|
25682oمعهد ف ص بــــنه|عل| عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف |حمد
494o34لسن ع شمس|محمد ن| محمد حل عبــــد|لحليم مبــــ

رهيه محمد صديق عبــــد |لرحيم|28237 تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطسحر حس فخري ع 8426|8
حقوق بــــنه|منيه محمد |حمد ح|مد|759629
د|بــــ |لمنصوره|وق زينهم سند |لسيد687444
434559| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس|ء عبــــد |لستـــ|ر ع |لبــــ|بــــ

4o8o8معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود |بــــو|لمجد ع دي|بــــ
يم697825 ه وجدى عبــــد |له|دى خ|لد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهن

3|4o5يم |لعجوز يم مو |بــــر| رهس|ره |بــــر| حقوق |لق|
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4965o9تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن|ردين رض| عز |سكندر ديمتـــرى
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد محمد سبــــع مشع|ل|22||85
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــبــــ|سل محمد محمد |لل|وندي|873|6
تـــربــــيتـــ سوه|جكريم |حمد سعيد عبــــد|لم|جد  9875|9

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م| حكيم عطيه عبــــده|65394
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد |لدسو عبــــد |لرحيم|699858
79o2||د|ر |لعلوم |لم |يوسف خ|لد صديق |حمد
د|بــــ دمنهور|يتـــ سعد محمد عوض زقيلح|488923
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم ه| محمد محمد عطيه5|6285
2oo24|حقوق |لمنصورهم ربــــيع عبــــد |لتـــو|بــــ فهيم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد حم|د |حمد حم|د|233836
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر عبــــد|لرحيم |حمد ع3|22|3
6o432o علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد|لرحمن عم|دعفي عبــــد|لرحمن
حقوق ع شمسه|جر حسن مصط حسن عرفه346465
يم |لقندق 5878|6 يم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طم|زن |بــــر|
6o22|7يم عبــــد|لمجيد عم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منه | محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طم| عبــــد | عنتـــر |لسيد|32985|
2688o9يم |لجندى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــن|ء عم|د |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|بــــو|لحسن ع محمد محمد|265988
طبــــ |ل|سكندريهريه|م صفوتـــ محمد محمد |حمد رسل|478488
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمندى عبــــد |لعزيز |لسيد حسن |لجحر89|5|6
33oo28|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء ه|شم عي عبــــد|لوه|بــــ
تـــج|ره طنط|ح|زم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمطلبــــ صقر449668
433|o6ف عبــــد |لستـــ|ر |لسيد عريبــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مه| أ
صيدله ع شمسم|رتـــ | عي مو عبــــيد97|9||
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لغف|ر صل|ح |حمد629899
6o89|8تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لليثــــى |حمد شحبــــر
ندستـــ حلو|نصل|ح |حمد عبــــد |لنبــــى ع |بــــو |لخ 22624|
25o|68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرن| عل|ء|لدين |لسيد مصط عرفه
ن| خ|لد |حمد محمد49234| ره|م د|بــــ |لق|
5o782oعلوم |ل|سكندريهمريم ر|فتـــ معوض د |ن قلدس
8o75o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حن|ن س| رش|د محمد
ف |نور ع 764|78 ينور محمد | طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|
48o996يف محمد محمد عي ع تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسم|ح 
ندستـــ |لمنصورهف|رس |سم|عيل |حمد |حمد عثــــم|4|5|68
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمود جمعه محمود محمد|6465|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |حمد ص|لح مصط 73|46|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه|ء عبــــد|لغ محمد ع |لحلو| |495995
9o5286 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى جم|ل عبــــد|لع| عبــــد|لغف|ر
علوم |سيوطمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمود محمد 884729

رهه|جر جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح محمود6||33 تـــج|ره |لق|
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85o|35|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد عبــــد| طه |حمد
67922oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لسعيد عمر |لسعيد دقدوقه
علوم ع شمسمحمد ن| كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح359264
صيدله حلو|نزينبــــ صل|ح |سم|عيل عبــــد |لحميد695524
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع رمض|ن ع |لطبــــ|خ257796
رهم| عبــــد| فتـــ يوسف|232754 زر|عه |لق|
9o5835 لس سيف ك|مل بــــش|ره حقوق سوه|جك
6o93|3م يم |أل معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد | خ|لد |بــــر|
69o355تـــج|ره كفر |لشيخه|له بــــدير |حمد عبــــد |لر|زق
ف |يمن ع |لدسو |لحجر2|4388 معهد ف ص طنط|أ

28|3oوف|تـــعبــــد | س|مح عبــــد | |حمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد محمد782484
45o722يم عبــــيد تـــج|ره طنط|ي|ر| عبــــد |له|دى إبــــر|

3oo39|رهيتـــ | ص| بــــر طلبــــتـــ حسن حقوق |لق|
|225o|رهشيم|ء ممدوح |حمد |بــــو ضيف ندستـــ |لق|
4|763oر|ن تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرحمه مصط ع مصط ز
ف محمد53973| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد عزتـــ م
3567o6ح|ن يم  تـــج|ره بــــنه| |ر |حمد محمد |بــــر|
8o4995 تـــج|ره بــــ سويف |ر محسن ف|روق ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد ص|بــــر ع عبــــد|لبــــ| 4|78|3
4|5o2o د|بــــ كفر |لشيخ|أحمد ط|رق مسعود عبــــد |لمجيد سيف
4|729oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود محمد |حمد محمد |بــــوشوشتـــ
يم633795 د|بــــ |لزق|زيق|عو|طف عص|م شح|تـــه |بــــر|
77o98||نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمود محمد لط حبــــيش
|د|بــــ بــــنه|يم|ن عثــــم|ن سيد|حمد محمود|329867
43o586علوم طنط|سه|م شكرى |حمد محمد |لبــــدوي
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسر| | سيد سيد |حمد سيد |لشحري345653
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمود |م بــــند|رى |لش|62739
ن| عل|ء |لدين عبــــد |لر|زق حسن خليل769996 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|ل |حمد كم|ل |لسيد |م|م|373869

يف عبــــد |لحميد سيد مر44739 زر|عه ع شمسن|درين 
89o857 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم سيد عبــــد|لعزيز محمود
2|886oرهلؤى جم|ل محمد |لسيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نندى محمد محمد محمد8663|3
ر|ن|35656| د|بــــ ع شمس|منيه |يمن ص|لح ز
9||6o5|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  يه عرف|تـــ ص|بــــر محمد
يم مو43|5|3 زر|عه مشتـــهريح س| |بــــر|
إعل|م بــــ سويفحمد محمد صل|ح |لدين محمد|36954|
يف498589 كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريش عم|د سيف |لدين |حمد 
348o83|د|بــــ بــــنه|سل|م عم|د ن حسن|
ف مصط محمد عبــــد |لع|2553|2 تـــج|ره ع شمسخ|لد |
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7695o6حقوق بــــورسعيدرح|بــــ بــــهيج محسبــــ |حمد
رهح|زم عزتـــ سل|مه عبــــده49887| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء ع|يدى كم|ل محمد منصور|437759
صيدله ع شمسمحمد ط|رق محمد لط 3||29|
يم |حمد ر| ||8925 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يم|ن |بــــر|

53oo85|ف محمد حسن خر|بــــه تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــ|ء |
5o8o84تـــج|ره |ل|سكندريهم |ى ه| فيكتـــور معوض
44549o| ندستـــ |ل|سكندريه|ء محمود ص|دق عبــــد |

تـــربــــيتـــ |لفيومحسن|ء حس محمد حسن55|73
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر عبــــد|لعزيز يونس عبــــد|لعزيز832279
|د|بــــ طنط|محمود عبــــد | عبــــد |لصمد مصط قنصوه3766|4
52|6o|د|بــــ دمنهور|فرحتـــ خ|لد طوسون نبــــيوه
92o892 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيوسف حن| يوسف حن
د|بــــ |لزق|زيق|نسمه عبــــد |لمنعم محمد |لبــــدرى عطيه|77927

4o372|تـــ ممدوح كم|ل ع جمعه زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
معهد ف ص |لمنصورهم |حمد عوض بــــكر غن|576|69
ندستـــ حلو|ن|ء محمد ن| |حمد|63453|
8|o26oد|بــــ |لم |معتـــز رض| حس|ن |لسيد|
يم مخلوف849588 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديده|جر محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|ل|ء س|لم |لسيد |لسيد نوي |448843
679|o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد رض| لط |لمتـــو شلبــــى
8|o863لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| جورج ذ ك|مل|
82|9o2حقوق |سيوطعص|م عطفتـــ شو فوزي
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد |لرحمن أحمد عبــــد |لرحمن غريبــــ||4424
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورزي|د مجدى |لسيد |لص|وى بــــلبــــوله493995
4368o6 يم |لزعوي فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنغم محمد |بــــر|
484o3|ى تـــج|ره طنط|سل |س|مه مر محمد |ل|بــــ|ص
5o68o2تـــمريض |إلسكندريتـــ س|رتـــ عمر محمد |لمصيل محمد س
22o24oعلوم حلو|نمحمد |حمد قر طه
489o26|حقوق |ل|سكندريهيه محمد عبــــد |لرحمن محمد محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى بــــسيو محمد محمد حم|د52|485
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|بــــل|ل مختـــ|ر محمد عبــــد |5579|6
4943o8 حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن حسن عبــــد
84o775|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء كم|ل |لدين |حمد محمد
|د|بــــ بــــنه|نور ع ع سل|م264364
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مرو|ن عل|ء محمد محمود ع |لشيخ723|35
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن ي| فتـــ عبــــد|لر|زق6899|2
4|379o| تـــج|ره طنط|حمد خ|لد جم|ل |بــــو ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|خلود ط|رق محمد محمد783337
زر|عه مشتـــهرين|س مختـــ|ر عبــــد|لعظيم خف| |349482
69778oز ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه ي| ص|دق محمود محمد 
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7772o7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م حسن محمد |لطيبــــ مشهور
22o685تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر ع|دل صد عبــــد|لشكور علو|ن
34o486تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سع|د رفعتـــ محبــــ حج|بــــ
ين حسن عبــــد |لفتـــ|ح حسن قريعتـــ368|46 صيدله طنط|ن
24o9|7حقوق ع شمسمحمد |حمد محمد |حمد
معهد ف ص بــــنه|يه |لسيد عبــــد|لمقصود أبــــو زينتـــ|268783

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن |حمد محمد شعبــــ|ن5|725
ف |حمد |حمد حبــــيبــــ|433978 ه | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
22oo69تـــج|ره ع شمسند عبــــد|لحليم شح|تـــه عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد ن| حسن محمد7|8459
8o895oعلوم |لم |بــــيتـــر عزيز ف|يز عزيز
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد |حمد عبــــد|لش| |بــــوزيد 894862
682|3oيدى معبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنه| عل|ء|لدين غريبــــ |لو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رضوى |حمد ح|مد عبــــد|لق|درمحمد488938
فنون جميله فنون |ل|قتـــوم|س ميشيل لط س| 875425
رهص|بــــرين ممدوح محمد فه237234 د|ر |لعلوم ج |لق|
|2o855ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن |حمد محمود حسن
7o59o2| طبــــ بــــورسعيدس|مه عص|م عوض عوض |لدسو
487o8||يم عبــــد |لحليم يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
44o46o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخه|جر محمود فتـــ محمود عبــــد
|585o8يم خليل محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نور|ن سم |بــــر|
|54895| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــسم|ء حسن محمد |لسيد |لشوبــــ
|6o829ندستـــ |لفيوممحمود حس حن ح|فظ حسن
|د|بــــ طنط|دى محمد عبــــد|لرحمن |لسو|ح248258
ر ط|نيوس754525 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم|رين| روميل م|

ره|حمد ط|رق |بــــو |لسعود حن محمد|23876 د|بــــ |لق|
5o9428|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهل|م طل|ئع درويش ك|مل قمح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن بــــش محمد نور|لدين|45|627
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ع محمد ع محمد |لشوربــــ 449467
25o3o4|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه شو فرج عبــــد |لخ|لق |لشيخ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــندى عبــــد |لن| عبــــد |لمقصود |حمد3|6882
تـــمريض سوه|ج عبــــد| ن| |حمد حميد  922766
5|89o4معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ي|سم س| رش|د عبــــد|لرحمن سعد
تـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد حسن طعيمه329449 كليتـــ |أللسن ج أسو|نم
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد ع عبــــد|لعزيز345777
249o59د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|روز|ن بــــه|ء بــــدر ع ن|صف
تـــج|ره طنط|ش|م صبــــ عزتـــ محروس سيد |حمد 494469
6o674oف محمد |لنج|ر ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عثــــم|ن خليل |حمد||3826
83|46o|صيدلتـــ سوه|جسم|ء عبــــد|لن| عبــــد| بــــكر

تـــج|ره |سيوطحمد محمود  |تـــي ع |53|56

Page 961 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ه ع سم محمد||289|8 معهد ف ص بــــ سويفم
767o|5بــــى مسلم خليل مسلم ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشو معهد ع| 
79o|4oندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لمنعم رأفتـــ عبــــد |لمنعم |لسيد
2653o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد بــــ|سم محمد مختـــ|ر عيد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن عبــــد|لمنعم |حمد مصط |827676
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م ه|شم رمض|ن فهيم ع |2458|8
د|بــــ |سيوط|سل ع|دل فوزى حسن  888259
634o22| ر عبــــد |لحليم عوض لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|أحمد م|
5o938oطبــــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل نور |لبــــي عكر
طبــــ |لفيومعبــــد| |حمد حن محمود36|853
د|بــــ |سيوط|  حمد ن| خليفه |حمد|893768

692o2تـــمريض |لفيوم بــــتـــ| كم|ل سعد ع
5o9|84تـــج|ره دمنهورمحمد شعبــــ|ن |حمد ج|بــــر محمد بــــدوي

65o25علوم |لفيوموق رجبــــ |حمد ك|مل
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد |حمد سيد محمد |ل|ع759235

6|24o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد رجبــــ |حمد خلف
علوم |لم |منه ج|بــــر محمد خليل|98|853
ه مدحتـــ سعد |لدين |بــــوزيد|28|49| تـــج|ره ع شمسم
7o343|| د|بــــ |لزق|زيق||ء |لسيد لط حسن |لعط|
682o62نوعيتـــ |لمنصورهي|ر| محمد محمود عبــــد |لعزيز |حمد
4||3o9 كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء أحمد محمد محمد ي|س
6o6959ر|ن ي تـــربــــيتـــ طنط|رن| |لش|ف ز
7o8455تـــج|ره |لمنصورهرو|ن ربــــيع محمد |لسيد
يم عفي |لشح|تـــ|634846 د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
6|o986ندستـــ طنط|محمود محمد محمود |لحسي رزق
ه حسن عن| حسن|755358 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
54|325| ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حمد مصط حمزه فر|ج ع
علوم ع شمسريه|م قر جميل محمد238692
7793o5د|بــــ |لزق|زيق|ع|دل حس عطيه محمد
42949o |معهد ف ص طنط|محمد نبــــيل محمد |لشن|وى |لبــــلتـــ
ف ع عبــــد |لعزيز ع44573| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |

رهسل مصط |حمد فر|ج27993 زر|عه |لق|
2o8|7ندستـــ حلو|نمحمد محمد عبــــد|لعزيز |لسيد سويلم

ق|وى|35|253 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن حمدى مرزوق |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | رمض|ن ع عبــــد |لع|ل435959
ين مصط |حمد محمد حس 622252 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ش
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم عبــــد | حسن محمد757889
علوم ري|ضتـــ بــــنه|دير وليد |بــــو|لفتـــوح ع شعيبــــ266359
|6|o|6صيدله ع شمسنوره|ن فؤ|د عبــــد |لو|حد محمد حسن
طبــــ بــــ سويفيوحن| سعد مل|ك غ|59|58

يم |م|م |سم|عيل25326| ندستـــ ع شمسس|ره |حمد |بــــر|
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328o83ره/ري|ضتـــمحمد |س|متـــ محمد ع متـــو إعل|م |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ريه|م |سم|عيل |لسعيد |سم|عيل عبــــد |69552
24o496رهس|ره مسعد ع شيبــــه |لحمد علوم |لق|
حقوق |لزق|زيقنوره|ن ن| حمدي |حمد ز|يد639947
|د|بــــ |لم |ه|جر محمد |س|مه فرغل محمد9463|8
4o634o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نغم |حمد عبــــد|لسيد محمد خ|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم| عبــــده حسن |حمد|869784
ف |حمد |لسنجق 7||922 ندستـــ سوه|جيف |
|3o892د|بــــ ع شمس|حس سعد |لدين حس |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جش|م صل|ح سيد محمد54553|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود بــــهجتـــ ر| مجدوبــــ44439
د|بــــ |لمنصوره|د| | محسن محمد محمد محمد سل|58|686
د|بــــ حلو|ن|ي|سم حمدى |سم|عيل حسن58463|
5o9436كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورز محمد ز حميده
5o9624ي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد عبــــد |لن| شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز بــــح
تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن ممدوح حسن ع عبــــد |لجو|د|695|5
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسل|م ه|شم |لسعيد ه|شم|254539
69o84o|ه |لسيد عبــــد |لحميد |لسيد حقوق |لمنصورهم
62o2|oمعهد ف ص بــــور سعيدس|ره |حمد |حمد |حمد شمخ
26|o37تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم سم محمد عبــــد|لو|حد
ى|5532|6 حقوق |لمنصورهحمد محمد |حمد |لخ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطجه|د ط|رق |حمد عبــــد|لرحيم268|49
|2289o رهرودين| |س|مه ح|مد حن تـــج|ره |لق|
6967o3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لمتـــو عبــــد |لرسول محمد |لمتـــو
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه محمد عبــــد |لكريم عبــــد |لبــــ|29|23|
27o846طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره حس|م عطيه عبــــد|لفتـــ|ح عطيه
63268o نوعيتـــ |لزق|زيقورده محمد صل|ح عبــــد |لحميد مصط
5o7427تـــربــــيتـــ |سكندريتـــأروى كم|ل ع مهدى عبــــد |لجليل

559o2حقوق |سيوطيف عطيه ف|يز عطيه
يم2|35|5 يم سعد |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم | سم إبــــر|
36o9|6يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |حمد بــــدوى |بــــر|
يف لط محمد |لمو 3||692 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد  م |لع| 
69288o علوم |لمنصورهه|يدى حل مو مو |لمن
|6722o حقوق ع شمسمحمد عبــــد |لن| سعدى مرتـــ
يم |لمغربــــى سعدون97|626 ندستـــ |لزق|زيقمحمود |بــــر|
بــــي غ|نم6|23|4 |د|بــــ طنط|ش|دى حج|زى |ل
ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر |لعربــــي |بــــو |لحمد مر حس 445426
43o|24حقوق طنط|ندى محمد تـــوفيق ز |لبــــربــــرى
27o8o4|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء محمد حمدتـــه عبــــد|لق|در
حقوق ع شمسسيد وليد حس عبــــده2|626|
ندستـــ حلو|نفؤ|د |حمد فؤ|د تـــوفيق عبــــد |لوه|بــــ45559
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رهمحمد ممدوح محمد |لسعيد |حمد شح2299|3 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن عبــــده محمد عبــــده عرنوس764749
7o3273|| يم طبــــ |سن|ن ع شمسدين| |بــــو زيد عبــــد |لعزيز |بــــر|

ش|م عبــــد |لسل|م |لهو|رى79664 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم 
ر ممتـــ|ز عبــــد|لحميد432539 يل ج |لزق|زيقدير م| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7|o92|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد مجدى محمد وجدى عبــــد |للطيف م |لع| 
6o8455يم مسعود معهد ف ص طنط| |حمد |بــــر|
7o44|7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر| | عبــــد | حس عبــــد | ع نص
2543o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى حس|م رش|د بــــرك|تـــ
9|o459حقوق سوه|ج حمد ط|رق مصط محمد محمد |بــــوحسوبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد محمود محمد عبــــد|لسل|م89|626
رهيوسف محمد سيد ع |لسيد79||2| تـــج|ره |لق|
|2o|o6ف محمد محمود تـــج|ره ع شمسدير |
ى27637| ندستـــ ع شمس محمد عثــــم|ن 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيوسف محمد ع محمد334724
جرس778466 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقكريمه محمد محمود 
6|o969ين |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|محمد حم|يتـــ عبــــد|لعزيز ع
يم |لح|رتـــى3974|6 يم ي |بــــر| صيدله |لزق|زيقحمد |بــــر|
يم عثــــم||26522 يم محمد يوسف |بــــر| حقوق بــــنه|بــــر|
76o3|3|ندستـــ |لسويسحمد ط|رق عبــــد |لمنعم محمود
حقوق بــــ سويفم جم|ل حشمتـــ ميخ|ئيل|822934
44ooo9علوم ج|معتـــ د |طرحمه |حمد محمد مصط محمد خليفه

رهمحمد م |لدين |حمد عليوه5648| تـــج|ره |لق|
رهفريده محمد حس ع4|77| حقوق |لق|

ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد س|لم خ 44475|
تـــج|ره كفر |لشيخإسل|م أس|متـــ رزق محمد |لغفلول7527|4

444|oيم محمود رهمحمود حسن |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| مؤمن |لسيد عبــــد|للطيف 2723|9

رهنه|ل خ|لد عبــــد |لرحيم محمد7493| تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسس|مر مر صبــــ قنديل2459|2
26o42o| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صل|ح عبــــد|لحليم مغن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|م طلعتـــ رف| |لسيد|265934
6|79o2 تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره محمد زغلول حسن
ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعليم ع سل339358
3|8o27د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد رمض|ن |لسيد مو
6o3638|معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد صفوتـــ محمد عطوه |لمرس|وى
3|5o77 |صيدله ع شمسعبــــد|لرحمن يوسف ك|مل حس
تـــج|ره بــــور سعيدمن|ر محمد فوزى محمد كشك763488
حقوق |لمنصورهمحمد حمدينو |لسعيد زيد|ن27|697
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين محمد محمود جل|ل25688|

368o6تـــربــــيتـــ ع شمسندى ن| محمد عبــــد|لع|ل
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8272|oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن ه|شم محمد حسن
حقوق |لمنصورهر|ن| محمد محمد حسن حسن485332
طبــــ ع شمسف|طمه حل ص|لح محمد عشيش682995

|4o82رهند| ن ع |لمغربــــى ندستـــ |لق|
ي محمد قطبــــ حميدتـــ7|4776 د|بــــ |ل|سكندريه|رودينتـــ محمد ي
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسعد مسعود سعد عوض |لمزين292||5
9o9o72|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد ممدوح عبــــد|للطيف محمد
9|49o5  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطجيسيك| بــــيشوى جوزيف ر|غبــــ
يم عبــــد|لجو5|4979 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوروف|ء عم|د حمدي |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد محمد ع |حمد||6434
9o7958 يم زر|عه سوه|جمحمد محمود |بــــو|لمجد |بــــر|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|فهد صفوتـــ |حمد محمد828437
25537oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده عل|ء ع |حمد |لتـــو
|289o|رهمحمود خ|لد محمود محمد تـــج|ره |لق|
5o899oزر|عه كفر |لشيخرمض|ن صبــــ |حمد بــــلتـــ| شه|وى
8oo28|كليتـــ طبــــ أسو|نسل ط|رق محمد |حمد
642o|5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد صبــــرى |لسيد طنط|وي
522o23 |علوم |ل|سكندريهند ع|طف صبــــ محمد ش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ل جم|ل عز|لعربــــ تـــوفيق 2||897
كليتـــ طبــــ أسو|نس|ر| بــــ|سم وحيد | |س846359
84o448 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|فيبــــي سعد حليم م

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن سم صل|ح محمد |بــــو |لنج|4629|
43857o|ر حسي عقبــــه طبــــ |ل|سكندريهس|مه م|
893o53|د|بــــ |سيوط| م| صفوتـــ ف|يز |يوبــــ
|29269| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عل|ء |لدين وفيق ر|شد ع

324o8|رتـــ بــــوبــــكر |لمتـــو |لمتـــو |لجمل تـــمريض |لق|
25o357تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق حم|ده عبــــد|لغ عبــــد|لح|فظ

2o|9|رهمحمد |حمد عبــــد |لن| محمد حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|رش| حمدى صبــــ مغ|زي |لبــــدوى239727 د|بــــ |لق|

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|رتـــ جوده عبــــد |لحميد ع84434
|89o3رهيوسف حسن محمد ع |بــــوقمر تـــج|ره |لق|

4|55o8|حقوق طنط|حمد ي |لسيد محمد فضل
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشرفيق ر|فتـــ عبــــد |لنبــــى محمد خميس766876 معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسن|ن ثــــروتـــ محمد محمود528|6|
42682oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــخلود محمد سليم سليم جمعه
يم774395 صيدله |لزق|زيقمحمود محمد |حمد شح|تـــه |بــــر|
8323o6 صيدلتـــ |سيوطمحمد |سم|عيل عبــــد|للطيف ع
687o79معهد ف ص |لمنصورهل |ء حسن عبــــد | |لش|ذ
4|o722|د|بــــ طنط|مل محمد عبــــد |لعزيز |حمد |لديبــــ|
432|3oطبــــ طنط|بــــتـــ | ط|رق |حمد يوسف |لسيد

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ن ع |حمد||8797
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وف|تـــزي|د عبــــد|لستـــ|ر محمد |لرشيدي4|8362 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
علوم طنط|دير سند |حمد سيد |حمد غز|ل4527|6
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشكريم عبــــد |لو|حد |حمد محمد768435
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فريد يوسف ع753272
صيدله حلو|نمحمد حسن عوض حس|ن 7695|9
د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ رض| ع عبــــده سيد |حمد678745

د|ر |لعلوم |لفيومروضه |حمد حمد|ن صبــــره6|253
4893o4نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهسل | عزتـــ ه|بــــيل جريس
2434o5فنون تـــطبــــيقيه حلو|نف|طمه حم|د محمد عبــــد|للطيف

575o8علوم ج|معتـــ |لسويسي|سم مسلم عبــــد |لحسيبــــ عبــــد |لمطلبــــ
ره|محمود سيد محمد ص|لح45395 د|بــــ |لق|

لسن ع شمس|ن| عبــــد|لعزيز صل|ح |لدين |لسيد ج7856|2
نوعيتـــ بــــور سعيدرو|ن |حمد محمود محمد |حمد764924

وف|تـــم|زن |يمن عبــــد |لحميد |لسيد6763| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
زر|عه دمنهورأحمد زكري| سعد محمد قرو|ش977|54

58o49|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|لدمرد|ش محمد عبــــد |لو|حد محمد
5276ooعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــندي |لسيد خليل محمد خليل
23o8|| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عبــــد|لش| |حمد عبــــد|لش
|د|بــــ طنط|من|ل |حمد محمد ع محمد عبــــد |لد4|22|6
6|o4o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ممدوح يوسف |لسيد شلبــــى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ع|يده عبــــد|لرحمن عبــــد|لستـــ|ر |لحسي مصط 632856
7o9755علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود |حمد |حمد محمد فر|ج
2|922oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مح عم|د يوسف عبــــد|لسيد

3o294ر عبــــد|لص|دق عمر تـــربــــيتـــ حلو|نميسون ط|
243o27رهحس|م ح|مد حس |حمد محمد صيدله |لق|
8o5249 حقوق |لفيوممحمد حسن محمد ع
5o8|5|تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | بــــدوى صل|ح محمد بــــدوى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى عل|ء |لدين عبــــد|لعزيز خليل |لسيد476735

رهكم|ل محمود ري|ض محمود46223 تـــج|ره |لق|
يم سعد عبــــد |لرحمن |لف 3998|5 |ء إبــــر| تـــمريض دمنهورإ
تـــج|ره |لزق|زيقسل|مه تـــوكل محمد سل|مه|54|77
رهندى مصط عبــــد|لروؤف ع36|327 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o2796 د|بــــ طنط|محمد |لرف| محمد فتـــوح مصط|
تـــ|محمد خ|لد حميدو محمد529948 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقند| رأفتـــ سليم|ن |لسيد637777
يم485337 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره حس|م حس متـــو |بــــر|
تـــج|ره ع شمسندرو جميل فه يعقوبــــ|345227
صيدله ع شمسندى |كرم محفوظ ح|فظ39925|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممديحتـــ سل|مه سيد |سم|عيل6||9|3
224o42تـــج|ره سوه|جسل عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لسل|م
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد|لكريم سعد |حمد |لعبــــد|529743
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3o983رهزينبــــ  |د سعيد عبــــد |لر|زق تـــج|ره |لق|
64376oيم محمد تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد |لسيد صبــــ |بــــر|
طبــــ ع شمسس|ره وجيه |لسيد |لنج|ر257527
يم مر حس 233345 رهخديجه ح|مد |بــــر| زر|عه |لق|
9o6599 صيدلتـــ سوه|جدير عبــــد|لر| صديق مر
25o|62ندستـــ بــــنه|ن| |يه|بــــ رفعتـــ |لسيد بــــدر كليتـــ 
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نبــــه حمزه ي حسن823383
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ح |حمد ع حس 5578|5
|38o9oيم تـــج|ره ع شمسمحمد محمد محمود |بــــر|
5o85o8|علوم |ل|سكندريهحمد حمدى ع عبــــد|لمحسن زيتـــون
6o9555صيدله طنط|ه|يدى ه| رزق حس خليل
6849o9|نوعيتـــ |لمنصورهيه رمض|ن شعبــــ|ن عبــــد |لنبــــى

ندستـــ حلو|نذي|د ع|صم محمد عبــــد |لعزيز|534|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد |بــــوبــــكر مصط |حمد|686445
7oo773|ف عبــــد |لرؤف ع |لمجبــــر ندستـــ |لمنصورهحمد |
معهد ف تـــمريض سوه|ج جه|د |لحسي شح|تـــه |حمد 76|922
ره|حمد عص|م عدن|ن حس |6|625| عل|م |لق|
9o5899|طبــــ سوه|ج ندرو |مجد ميخ|ئيل عوض
علوم |سيوطخلود محمد ذ محمد 883849
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعص|م |مجد عص|م |لدين بــــره| خ 724|45
78224oتـــج|ره |لزق|زيقندى رض| سل|مه ع
رتـــ|رن| نبــــيل محمود مر9475|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

559o3تـــج|ره بــــ سويفشه|بــــ سم ن درويش
ل|ل|257433 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمينه |لن|دى فه 

يم سل|مه عبــــد |لو|حد||3768 رهحمد |بــــر| طبــــ |لق|
772o85علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن|در محمود |حمد حف محمد لبــــن
4942o|ج| رهمحمود رمض|ن محمد |لكو  د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد حسن ع حسن|832729
7666o9|يم |ل |دى معهد ف ص |سم|عيليهحمد بــــش سعيد |بــــر|
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخي|سم | ي| ك|مل |لسيد عبــــدربــــه3|69|4
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخلبــــدرى |حمد |لعزيزى محمد|453727 معهد ع| 
يم367622 تـــج|ره بــــنه|كرستـــ | سم فؤ|د |بــــر|
898oo3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوليد صل|ح |لسيد محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل ه| |حمد عبــــد |لوه|بــــ6|42|
4o3248|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء محمد محمود ز حسن

رهن|ء وجيه محمود |حمد |ل|ك 8|466 عل|ج طبــــي |لق|
رهكم|ل محمد كم|ل |سم|عيل44342| تـــج|ره |لق|
3366o2يم علوم بــــنه|وق حسن مصط |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|بــــو محمد ع فرج627792
642o73تـــج|ره |لزق|زيقمروه س| محمد محمد
36o448ر|ن نوعيتـــ بــــنه|ول|ء ذ فتـــ ذ ز
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريه|م عمر لبــــيبــــ عمر بــــدر|ن632929
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفرح|بــــ ع|دل عبــــ|س جوده55548

5o3|7oد|بــــ |ل|سكندريه|وق رشدى خميس س|لم سعيد
|654o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ر عبــــد |لكريم شعبــــ|ن محمد
78|56o|زر|عه |لزق|زيقسم|ء محمد كم|ل فريح

ره|عمر محمد |سم|عيل عبــــد |لرحمن6|426 د|بــــ |لق|
يم عبــــد|لحليم |بــــر5||353 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف و|ئل |بــــر|
24734oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر مجدى |لسيد شح|تـــه
فنون جميله فنون |ل|قمنه | سيد يوسف حميد838732
83o967|حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديع |ء عبــــد|لق|در عبــــد|لر|زق رسل
رتـــ|وق سعيد ع حس ع964|63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o6787|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد ع|دل محمد |لسيد
69o464طبــــ |لمنصورهبــــيشوى |لقس ديسقورس شح|تـــه عبــــد

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومرويد| عبــــد |لحكيم عبــــد | |بــــوسيف|929|
76465oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد||ء ن|در |حمد |لسعيد عبــــد| |لنقيبــــ
علوم ع شمسف|طمتـــ محمد مصط |لعيسوى349656
34426o|تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل عبــــده محمد س|لم
882|o6  تـــج|ره |سيوطمهر|ن مصط ك|مل محمد
رهعمر |حمد سعيد محمد سل|مه242633 طبــــ |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمد سم |لسعيد |سم|عيل عبــــد |677425
ندستـــ ع شمسرو|ن س| ع شديد ع 45|3|3
47o56رهدى عزتـــ عك|شتـــ |حمد تـــج|ره |لق|

866oo7|د|بــــ |سو|ن|حمد عبــــد|لحميد ه|شم محمد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود محمد |حمد حسن372638
|48o|9يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد طه رجبــــ محمد |بــــر|
25|6o5ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| سعيد عبــــد|لكريم |بــــو|لمجد

رهمريم شعبــــ|ن عبــــ|س عبــــد |لخ|لق8|5|4 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن جم|ل عبــــد |لن| ض| أبــــو زيد489287
779o56يم طبــــ |لزق|زيقنوره|ن |حمد محمد فه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر| روم| رشدى شح|تـــه يوسف484338
طبــــ ع شمسنعم خ|لد حس ج|د|593||
2269o5|وف|تـــحمد |س|مه |حمد جوده ره بــــم معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه |لق|
6o8849يم طبــــ بــــيطرى بــــنه|مح|سن محمد أس|مه يوسف |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنوره|ن ع ع |لعجوز97|269

تـــمريض  بــــ سويفيم|ن محمود |سعد قر |52363
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لرحمن سم عبــــد|لوه|بــــ فريد625949
4|534oحقوق طنط|سعد ه| محمود شعبــــ|ن ع
|د|بــــ طنط|سمر طه |بــــو |لعن محمود |لسمنودى434282
حقوق طنط|أسم|ء عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد ك|مل|294|4
6o7734يم قطبــــ تـــج|ره طنط|ف|طمه عص|م |لدين بــــدر |بــــر|
859o2|صيدلتـــ |لم |د| | ه| محمد عبــــد|لع|ل
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|م |حمد سيد |حمد ح|فظ636583
24o988يم عمر |بــــورو|ش محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط |بــــر|
33o369يم تـــج|ره بــــنه|ر| | حس حسن |بــــر|
6o9265تـــج|ره |لمنصورهن| خ|لد زيد|ن مصط عز|م
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مجد محمود محمد محمود عبــــد |له|دى643742
تـــربــــيتـــ طنط|مصط |حمد حن حبــــيبــــ852||6
صيدلتـــ |لم |حمد جمعه ع عبــــد|لو |854254
معهد ف ص |سيوطف|طمه ح|مد محمد مسلم |88862
علوم بــــنه|عبــــد|لرحمن محمود ن حمود863|33
64|93o| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء حس سعد محمد عبــــد|لمع
34o373د|بــــ بــــنه|مصط عبــــد|لق|در عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|
ندستـــ كفر |لشيخسميح محمد تـــوفيق عبــــد |لمجيد محمد عبــــد 5|4523
|36o42يم تـــربــــيتـــ حلو|نر| | محمود ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع|دل عبــــد |لمنعم حس 27844|
رتـــ نور |لدين حس فتـــ عبــــد |لع|ل37586| تـــمريض |لق|
علوم |ل|سكندريهرحمه طلبــــه |لسعيد سلط|ن422986
5|o278|طبــــ |ل|سكندريهم ع|دل |م |بــــو ط|لبــــ
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن مصط ع حسن محمود99|678
فنون جميله فنون |لم |حمد خ|لد محمد عبــــد|لحكيم|859373
جيوس|45|838 ي مريد  فنون جميله فنون |لم |ذ|ك بــــ

677|oحقوق |لفيومعمر ع محمد ع بــــي|ض
787o3o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه |حمد عبــــد |لحليم عزبــــ
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمه| ع|دل عبــــد|لسل|م غ|نم 885656
معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر من|ع سيد بــــكر 894344
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــصهيبــــ فتـــ |لعلي |لمر |لعلي424647
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسلسبــــيل |لحس |حمد ع69|26|
حقوق حلو|نندى محسن محمد |حمد35|327
789o39 وقمن|ر شو |حمد حسن |لسل|مو ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
يم محمد محمود446982 ندستـــ |ل|سكندريهمؤمن عل|ء |بــــر|
83678oمعهد ف ص سوه|جرويس خليل |بــــ|دير عبــــيد
36o383نوعيتـــ بــــنه|شيم|ء محمد محمد محمد حسن
4|o962عل|ء شعبــــ|ن محمد | حقوق طنط|ي
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنورس سليم|ن ع |للو|تـــى93|269
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|مه ع محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |224|44
6753o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهرحمه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز
696|o4ش|م من |لعيسوى  سنه طبــــ |لزق|زيقسل 

7o969 |د|بــــ |لفيوم|جيه|ن جل|ل ك|مل كيل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروه حسن عبــــد |لص|دق حس عيد776775
43oo45طبــــ طنط|حمد محمد |حمد |لبــــند|ري |حمد |لن
|288o9حقوق حلو|نريمون ه|رون فوزى عطيه
33937o|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء ع يوسف ع منصور فضه
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حقوق |ل|سكندريه|حمد سم |لكيل| محمد |لسق||43568
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |لغريبــــ مصط حس |لز|مك762497
|377|oوف|تـــعبــــد |لرحمن محمد حسن |حمد حسن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود عبــــ|س سيد زي|دتـــ583|89
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مهند |لسيد عبــــد |لمنعم |لسيد74|2|4
ر|ء محمد سيد |سعد معوض57798| رهف|طمتـــ |لز علوم |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره مصط عبــــد |لسميع |لدسو 685333
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مصط محمد محمد إمبــــ|بــــى637974
27o778ش|م صل|ح محمد|لبــــعـل قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|تـــ 
8o5o33طبــــ |لفيومنوره|ن ن| ع و |لدين
|د|بــــ طنط|رضوى ط|رق عبــــد|لحليم عبــــد|لق|در شح248|45

72o84لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|عزيزه ربــــيع سيد عبــــد|لو|حد
75797o|طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |نور محمد
9o9232 يم ص|بــــر |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود |بــــر|
5o898oحقوق |ل|سكندريهحسن صبــــرى حسن سليم|ن محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد فوزي |حمد محمد|5|295
تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| محمد ربــــيع ع36569

6o|oo9تـــربــــيتـــ طنط| مجدى محمود طلبــــه
رهمحمد حس|م |لدين عبــــد|لش| علو4848| تـــج|ره |لق|

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد سعد |حمد محمد  |لقط6|6|43
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن حسن محمد عبــــد|لق|در|759|52
88o229|يم علوم |سيوط  بــــ|نوبــــ بــــدر نج|ر |بــــر|
وف|تـــعمرو مو مو عبــــد |لجو|د عثــــم|445268 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4|4o54يم |حمد |لشيخ نوعيتـــ طنط|ه|له مصط |بــــر|
7583o6يم سليم|ن حسن كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــن |بــــر|
62o658د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد عوض |حمد سليم|ن

6o358تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد عبــــد |لمنعم جوده
رهندى عمر مسعود رجبــــ مو29998 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

ر بــــدرى حسن229497 رهي|سم ط| حقوق |لق|
رتـــ|نجوى ص|بــــر ثــــ|بــــتـــ ع5525|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ص|لح مر محمد عوض7387|4
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| |يمن محمود محمد |لسيد776495
صيدله حلو|نمريم محمود |عمر عمر769238
د|بــــ |لمنصوره|ندى حس عمر |لسعيد ع49|676
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حسن محمد محمد222927
4o4o54تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس مصط عوض محمد رضو|ن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسمر |حمد شبــــل ذ رزق78|254
69o896علوم |لمنصورهمنه | محمد |لسيد عبــــد |لستـــ|ر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم جم|ل ص|بــــر ع48339|
85o878كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطنوره|ن ن|دي ع |بــــوزيد
يم |لزو|وى7575|5 تـــج|ره دمنهوررح|بــــ جم|ل |بــــر|
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إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعمرو مصط فرح|تـــ محمد فرح|تـــ475855
ق|وى|3||898 تـــج|ره سوه|ج ر | ن|در حل 
8|5|9oعلوم |سيوطنرم حسن محمد دردير
7|o798 يم محمد ع يم |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نرضوى حل محمد صل|ح |لدين مصلي6|395|
تـــج|ره |سيوطط|رق ح|مد عبــــد|لعظيم عبــــد|لفتـــ|ح857736
د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د ح|فظ |لسيد ح|فظ487578

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك|رول بــــولس مجلع |ل 438|3
|4o|o9كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل عص|م |حمد ج|د سيد
9o979|  معهد ف ص ري|ضه سوه|جريه|م ن| محمود |حمد
8643o5معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن|ردين مكرم لم |سكندر
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرن| محمد فوزي محمد849949
9ooo59 تـــج|ره سوه|جمحمد صل|ح |حمد |حمد
26379oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|رين| كميل |م عبــــد|لسيد
ره|م|رين| عوض عزيز حن|323536 د|بــــ |لق|
326o46تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسل |س|مه محمد رس

رتـــ بــــسنتـــ محمود |حمد عبــــد |82885 تـــمريض |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــتـــس|م س| |سم|عيل طه|923||6
تـــج|ره |لزق|زيقحمد صبــــرى عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|63287
75245oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|محمد خ|لد ع سليم|ن
ندستـــ |لزق|زيقريه|م حس سعد عبــــد |لد|يم خ 4|3|77
4|o588حقوق طنط|محمد |لسيد ع محمود
يم |لمق |257688 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل|م مو |بــــر|

5o882كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفش|دى شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمود
8o|324د|بــــ |لم |ض ر عبــــد|لعليم محمد|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمصط معوض |حمد |لدرس528837
حقوق |لمنصورهحمد عبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد من 8||3|7
ه رمزى عبــــد|لخ|لق محمد عط|839|27 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن
7534|oوف|تـــمحمد جم|ل محمد عبــــد|لحميد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7|75o9معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد عص|م يونس |حمد يونس
||95o3 تـــج|ره ع شمسيوسف محمود صبــــ |م
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسط|رق محمد محمد عبــــد|لمنعم عبــــد||8|773
رهبــــتـــه|ل سيد حل سيد محمد|29884| حقوق |لق|
ر6858|4 تـــج|ره كفر |لشيخعل| مصط أنور ط|
8222|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |نهله فضل |ل |مس|ك
4o4487تـــج|ره دمنهورعمر عص|م |لدين محمد شح|تـــه |لمهدى
885o56 د|بــــ |سيوط|س|ره سم خليل |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء محمد ه|شم عبــــد|لحليم|356497
تـــج|ره |سيوطمحمد يس جمعه عبــــد|لج|بــــر8|8239
تـــج|ره بــــور سعيدكذتـــه مسعد خ|لد بــــرك|تـــ26|5|6
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ء ص|بــــر محمد محمد |لعري ||3869|
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43652oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمود كرم جل|ل عبــــد |لرؤف ريح|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رضوى رمض|ن ج|بــــر ز4|2676
ش|م ح|فظ ط|حون258364 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط 
تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء |حمد ع حسن |سم|عيل||24329
6862o7حقوق |لمنصورهرفعتـــ صبــــرى سعد عبــــد |لع|ل |لحجر
ندستـــ |سيوطع |ء محمد عزتـــ قطبــــ حسن  877832
49o6|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دى منصور غ|نم محمد مونس
حقوق |ل|سكندريهيف من |لص| طلبــــ ع495466
9|92o7 طبــــ |سيوطعل|ء مو محمود |حمد
تـــج|ره بــــنه|ي|سم |له|دى حسن طرخ|ن627829
يم محمد|8|525 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــنور|ن خ|لد محمد إبــــر|
7o55|9تـــج|ره |لمنصورهعمرو محمود |حمد محمود يوسف
يف |حمد |لجنيدى|6348|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد 
89o73|صيدلتـــ |سيوط ل|ء عبــــد|لجو|د محمود عبــــد|لجو|د
4o6623تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــآيتـــ |لسيد رمض|ن |لسيد
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد ح|مد س|لم محمد س|لم684372
49242oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهع|دل بــــدر|ن محمد مج عبــــد|لرحيم
زر|عه فرع |لو|دي |لجديديم|ن ص|بــــر مصط سيد|4|3|85
تـــج|ره كفر |لشيخحمد عيد ع |حمد محمد|484739
69o6o8زر|عه |لمنصورهكريم |س|مه |لسيد رجبــــ
تـــج|ره دمنهورمصط جم|ل محمد عبــــد |لقوي |حمد|49549
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمصط حم|ده ع عبــــد|لمحسن857829 معهد ع| 
8o7o72د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن خلف |بــــوزيد محمد|
8o3593ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عمر عبــــد|لعليم عبــــد|لحفيظ عبــــد|لعليم
2446o2معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود رجبــــ محمد عبــــد |لغ محمدعط
49473oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــه| ش|كر ك|مل |لنج|ر
يم9789|3 رهس|رتـــ خ|لد رجبــــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
يم |44|89 تـــربــــيتـــ |سيوطكريمه محمد ج|د |لربــــ |بــــر|
يم محمد س|لم محمد سعيد4|2|62 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند |بــــر|
643o94ف |م عط| محمد نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |
حقوق |لزق|زيقمحمود محمد |لن|دى محمد محمد782497
794oo3|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه من مبــــروك بــــيو يوسف

3o869ثــــ|ر |لفيوم|ي|سم |يه|بــــ حس محمود
8o2265ندستـــ |لم |كريم ط|رق ف|روق محمد
حقوق |لمنصورهمن|ر محمد |حمد |لل| |حمد7843|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز جمعه |لسيد3|6888

7o375ندستـــ |لفيوممصط سيد عبــــد|لوه|بــــ محمد
9o4626 تـــج|ره سوه|ججرجس مل|ك ف|يز عبــــد|لمل|ك
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننطون ط|رق بــــخيتـــ فوزى|28936|
25o432معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مروه جم|ل عبــــد|لر|زق |لجز|ر
حقوق |لزق|زيقعمر خ|لد محمد |ل|شقر333989
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يم زين |لع|بــــدين محمد|329334 طبــــ |سن|ن طنط|ل|ء |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد طه |لسيد سليم634378
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه |لدسو حسن دره622743
رهمروه |لسيد سليم|ن حسن محمد786688 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
7|o|79 يم مصط مصط د|بــــ |لمنصوره|ول|ء |لمتـــو |بــــر|
5|87o6|د|بــــ دمنهور|يم|ن |حمد محمود |بــــو د|ود
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل محمد ع حسن |لمغ| 5838|4
5o2578| يم عبــــد |لمقصود تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء محمود |بــــر|
8832o6 ر تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م مصط حم|د عبــــد|لظ|

ش|م |لسيد عبــــد |لع|ل33337 رهند|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
327o29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرضوى ع|دل حسن محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|مرثــــ| كرم صبــــرى عطيه263225
ندستـــ |لفيوممحمد رأفتـــ عبــــد|لفتـــ|ح طه خليفه4577|6
8o7559يم |حمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رح|بــــ خ|لد |بــــر|
2644o3|صيدله طنط|م| |حمد عبــــد|لخ|لق |سم|عيل
ندستـــ حلو|نيم|ن ط|رق |لسبــــ| عبــــد |لحليم جعفر678959
يل ج |لزق|زيقرحمه محمد |بــــو زيد مو |لعكل2758|4 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره طنط|محمد |حمد |لبــــهوتـــى عبــــد |لمنعم غ|686695
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدي محمود ع حس 92|836
4895o5فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسهيلتـــ |لسيد سعيد عبــــد |لجو|د |لوجيه
75o495|تـــج|ره بــــور سعيدسل|م ف|رس |م عثــــم|ن

33oo8لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|سم|ء عص|م |لدين ص|لح محمد |لليثــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر رمض|ن ضيف ص|لح |لحرفتـــ477|52
76328oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى |يمن |لسيد |لعربــــى |بــــو عي
ندستـــ كفر |لشيخع ط|رق ع فهيم بــــيو شح|تـــه453593
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديس|لم |سم|عيل خليل محمد827379
4|89ooحقوق طنط|محمد حس فتـــ حس عبــــد|له|دى
87o232|تـــربــــيتـــ |سو|نم| سيد ن عبــــد|لم|جد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر مرزوق تـــمس|ح تـــمس|ح8|233
تـــربــــيتـــ ع شمسجوزف سم يوسف حلقتـــ9727||
7o9784تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمري|ن| محمد محمود |لسيد محمود
تـــج|ره دمنهورعمرو تـــم|م عبــــد|للطيف ع محمود3262|5
د|بــــ د |ط|فرح محمود حسن |ل|مبــــ|بــــى6673|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــول| سعيد ش|كر سعيد29765|
ف محمد عبــــد| |حمد323268 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسد | |

26o42وف|تـــحس |حمد نجيبــــ |سم|عيل ره بــــم معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | مجدى عبــــد | |بــــو عيد8|568|
79|7o2| ندستـــ بــــلبــــيسحمد عبــــد |لع|ل سعد مر ع| 
طبــــ بــــيطرى |سيوطعل| فرغ مصط |حمد 7424|9
69237oش|م |لسيد |بــــو |لريش تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــي|سم 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسل محمد |حمد بــــسيو محمد447298
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356624| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يتـــ محمد عبــــد|لسميع |لسعيد عي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسميتـــ حسن |لبــــن| ع عبــــد|لد|يم537|64
معهد ف ص |سم|عيليهر|ئد صل|ح محمد عثــــم|ن768799
76o994تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رين| عد كل|م جندى
6o4989طبــــ |لمنصوره |ر تـــ|مر سم عبــــد |لر|زق
|22o52ره|ريم عبــــد |لن| صل|ح شبــــل د|بــــ |لق|

ره/ري|ضتـــند ه| محمود محمد6534| زر|عه |لق|
5o|24بــــه تـــج|ره بــــ سويفبــــيتـــر س| عبــــد | و

معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مروه |يمن ن |لسيد628265
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|بــــه عثــــم|ن دي|بــــ عبــــد|لمقصود849758
رتـــ|ف|طمتـــ رمض|ن محمود رمض|ن |م|338446 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4978o8 د|بــــ سوه|ج|مريم ش|كر محمد |لحص| حسن عبــــد
|336o2|ى شح|تـــتـــ يف بــــ تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيفرن| 
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لرحيم نور ه|شم838253
773o36| ندستـــ |لزق|زيقحمد بــــسيو |حمد بــــسيو
6oo7o7|ويدي |د|بــــ طنط|سم|ء ه|شم محمد 
9|8o46 معهد ف تـــمريض |سيوط م|رين| سم ف|م رمله
|4625o|يم فتـــ ح|فظ شعبــــ|ن رهيه |بــــر| تـــج|ره |لق|
6oo86oتـــج|ره طنط|مروه ق|سم ح|مد |م|م |بــــوفر|خ

د|ر |لعلوم |لفيومخ|لد |حمد محمد عبــــد |لسل|م54326
علوم ع شمسخ|لد رمض|ن محمد عبــــد | ع|5424|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|شيم|ء محمد فؤ|د |حمد ع72789

معهد ف ص |سيوطمحمد مصط محمد عبــــد|لحكيم8|4|85
6o6oo|صيدله بــــ سويفيم|ن شعبــــ|ن ع فهيم

وف|تـــمصط محمد صبــــرى محمد عبــــد|لفتـــ4|3|78 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3487oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود |حمد محمد عبــــد |لق|در

ف |لشح|تـــ رمض|ن|636797 علوم |لزق|زيقسل|م |
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــه|له مبــــ|رك مصط ع 4|8269
4o2o53تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|ف ع|طف عطيه عبــــيد
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد عبــــد| عبــــده337984
يم24|855 تـــج|ره بــــ سويفن|دين بــــكري شعر|وي |بــــر|
6o4246ندستـــ حلو|نمحمد سعد محمد |لزغبــــى محمد |لبــــقرى
صيدله |ل|سكندريهبــــتـــ س| مبــــروك ع |لنج|ر525|52
88o753  د|بــــ |سيوط|نور |لهدى عبــــد|لكريم حسن حس
ى عو|د57794| رهعل| رفعتـــ |حمد خ صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نري|م محمد عبــــد |لغ محمد خليل|9986||
7752o2يم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |لعربــــى |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|محمد منصور محمد منصور عثــــم|ن9|5|69
طبــــ ع شمسمصط |م صل|ح |م منصور6|||34
42o7|6د|بــــ كفر |لشيخ|يونس رزق يونس |حمد |لسيد عبــــد|لع
ق|وي ع حسن|838938 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه 
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4345o6طبــــ طنط||ء سعد عبــــد|لق|در |حمد عمر|ن
يم||6927 تـــج|ره |لمنصورهند |حمد محمد عبــــد |لشكور |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهجم|ل عبــــد|لن| معوض محمد يوسف3233|5
5o3927يم طبــــ |ل|سكندريهنبــــيل وليد محمد |لسيد |بــــر|
9o582o لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حس خ|لد حشمتـــ عبــــد|لرحيم
2562o2|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع ح|مد ع شتـــ
ه ع فوزى مصط خ |لدين|527525 علوم ري|ضتـــ دمنهورم
لسن ع شمس|س|ره عل|ء |لدين مصط محمود2||425
ش|م محمد |لسعيد محمد عبــــد498285 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن 

68o29طبــــ |لفيومر| | حمدى عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعظيم
تـــج|ره دمنهورحمد مجدي |لسيد |لجمل|493354
886o3o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|  ين|س عبــــد| |حمد عبــــد|لمجيد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد |لسيد رزق628874
معهد ف ص |سيوطمحمود محمد فتـــ ع  3725|9
5o9946طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد ح|مد ن حرحش

رهه|جر خ|لد |حمد عبــــد |لل|ه35347 تـــج|ره |لق|
27|84oندستـــ بــــنه|ه|جر ع|طف ف|رس عبــــد|لحميد كليتـــ 
34o62oي حل عبــــد|لش| |لدوبــــي لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود ي
معهد ف ص بــــ سويفص|بــــرين محمد رجبــــ حج|زي3446|8
6o2877 ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط |بــــو ري| عبــــد |لغف|ر
تـــج|ره طنط|حمد سعد |حمد محمد |سم|عيل||68688
5|4o68طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرضوى رمض|ن سعد محمد صف|ر
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د ي| محمد ع |سم|عيل4|7646

5o84||كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد |يمن ع|طف محمود
تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ محمد شح|تـــه عبــــد |لجيد62639

7o9523|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسلسيد صل|ح محمد عبــــد |لجو|د
49|ooo|د|بــــ |ل|سكندريه||ء يوسف محمد محمود يوسف
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |حمد حسن فرج|768499
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد بــــرك|تـــ محمود ج|بــــر||25789
4o7294ف سليم|ن ح|مد |لنج|ر د|بــــ دمنهور|سمر أ
تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن ثــــروتـــ ثــــ|بــــتـــ |حمد|||82|9
33o93||معهد ف تـــمريض بــــنه| ف فوزى |حمد |حمد |لسيد
يم عوض622984 لس عم|د من |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ك
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرؤى غريبــــ مغربــــى |سم|عيل755447
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنيه جم|ل محمد عبــــد |لرحمن|84|432
6|9o94تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود رأفتـــ محمد ن مو
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد | محسن ع حس |6763|
83o9o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه ع حس دي|بــــ
ره|مريم سعيد عبــــد|لمحسن بــــيو236495 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سيلف|ن| |مجد سم جرجس2786|4
يم مصط شح|تـــتـــ638644 صيدله |لزق|زيقدع|ء س|مح |بــــر|
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ق|625|2 ندستـــ ع شمسعمر عل|ء|لدين حل خليل ع |ل
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد سيد محمد عبــــد |لق|در26365

|ء |بــــوبــــكر عبــــد|لنظ عبــــد ربــــه|5585|9 تـــربــــيتـــ |سيوط  
رهدى م|جد جودتـــ يوسف26874 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

4o3236د|بــــ |سيوط|ه|جر محمد ف|يق |لسيد
د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ ع|دل |لسيد محمد خليل644996
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود ص|بــــر محمود ع 529||9
62o49|تـــج|ره بــــ سويفحمد سيد |حمد عبــــد |لحفيظ

يم مصط رمض|49|479 ندستـــ |ل|سكندريهحمد مصط |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهسل عبــــد| عبــــد|لرحيم محمد |لقلف542995
49o735|د|بــــ كفر |لشيخ||ء سعيد حسن ع بــــعيص
4|o4|8تـــج|ره طنط|زي|د ط|رق سعد |لعج

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن محمد عصمتـــ |نور محمد5422|
9o4396ى عبــــد|لمجيد محمد عل|ج طبــــي قن| س|مه محمد |لم
82o43|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |وف|ء جم|ل محمد خليفه
8|o348|صيدلتـــ |لم |خ|لد مرو|ن ع عبــــد
9oo4|7  تـــج|ره سوه|جمحمد حس|م |لدين عبــــد|لحميد |حمد
358o|9ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد ح|فظ |لشح|تـــ
معهد ف ص |سو|ني| عبــــد|لستـــ|ر محمد حف 867789
د984||7 صيدلتـــ بــــورسعيدرن| ط|رق مسعد عبــــده مج|
427o64 يم |لف تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى ص|بــــر عيد |بــــر|
ندستـــ طنط|حسن |سم|عيل فؤ|د حسن ن24|3|6
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود شه|بــــ ع ع عبــــد |للطيف|68626
5|4o7oتـــج|ره طنط|رن| |سم|عيل شح|تـــتـــ |سم|عيل  |بــــو

699o6| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد خميس محمد عبــــد |
د|بــــ كفر |لشيخ|تـــ ط|رق مصط محمد عيد86|485
45o452ندستـــ طنط|ف|دى رمض|ن شبــــل عو|ض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن جم|ل |لدين عبــــد|لر|زق عبــــد 475326
5|5o48تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم ع|دل فؤ|د تـــوفيق  ميخ|ئيل

حقوق |لفيومعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لعزيز كيل| 65279
7o9288تـــربــــيتـــ |لمنصورهطل|ل ع|دل عبــــد |له|دى |لقطبــــ
|د|بــــ طنط|رضوى مصط عبــــد |لحليم رمض|ن عجوتـــ299||4
48938oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |ر محمد ج|بــــر مصط محمد
6oo63||معهد ف تـــمريض طنط| حمد رمض|ن ز |لدين |لنج|ر
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء عبــــد|لسميع ح|مد عبــــد|لسميع |3||522
62oo|3|ندستـــ |لسويسغ|نم مصط |حمد رف
كليتـــ |أللسن سوه|جنجوى عبــــد|لر|زق يوسف سيد 897779
825o92تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمرو|ن حم|م ص|دق |بــــو|لحمد

رهمن|ر حس |نور |حمد |لشي24|36 طبــــ |لق|
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــحمدى محمد عبــــد |لعزيز عطيه|52565
وف|تـــش|م محمد حسن محمد298583 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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طبــــ حلو|نرو|ن |حمد عبــــد |لعزيز ج|بــــر97||43
|ء صبــــ شح|تـــه محمد||87862 د|بــــ |سيوط| 
49o34|ه أحمد محمود ع محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورن
ف |حمد جل|ل|822844 تـــج|ره بــــ سويفحمد |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمزتـــ ربــــيع |لسيد |لعز|وى746|64
33937|| نوعيتـــ بــــنه||ء ممدوح عبــــد|لحليم محمد ع
7oo799 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــد |لجو|د فرج عبــــد |لمع
68o833| يم مصط يم محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
|د|بــــ |لم |محمد لط محمد |حمد7293|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن |لسيد كم|ل |لبــــند|رى دحدح||75929
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد أحمد حس |لطنط|وي غنيم623626
4o8347لسن |لم |مصط ري|ض محمد ري|ض|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود حس |لبــــ|ز |سم|عيل643278
|59|o9تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نخ|لد محمد سم محمد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــه طه محمد سليم|ن |ليم| 238655
4o|984تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكم|ل ع عبــــد |لنبــــي شعبــــ|ن
7o8o95يم ع س|لم ري|ض |طف|ل |لمنصورهلي حمدى |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفشيم|ء ط|رق عبــــد|لكريم سيد|حمد357246
تـــج|ره دمنهوريف ي| محمد |ل|ل 472|54
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق ن| محمد |لسيد حسن29664|
طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدم|رتـــ | |يمن ف|روق ر|تـــبــــ849838
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل محمد |بــــوشعيشع عبــــد|452563
يم محمد |لملي 332736 إعل|م بــــ سويفمصط |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ش|م مصط رمض|ن سليمه246272
9|o72o د|بــــ سوه|ج| خلف عبــــد|لملك شح|تـــه
837o83تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ محمد نج|تـــي محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عزتـــ |حمد محمد سلومه|25568
كليتـــ طبــــ أسو|نه|جر محمد حسن ع 436|84
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | |حمد محمد |حمد2972|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه |حمد محمد |حمد عبــــد |475599
حقوق |لزق|زيقمحمد |يمن رش|د محمد رمض|ن785938
نوعيتـــ |لزق|زيقلسيد صبــــري |لسيد محمد عبــــد|له|دى|62835
وف|بــــسمه مدحتـــ محمد جم|ل |لدين بــــه|ء7|253| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
7o589oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ند رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | س|مح لط بــــكر محمد589|3|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقصبــــ|ح |س|مه |لشح|تـــ عطيتـــ بــــند|رى633329
8|4o22تـــربــــيتـــ |لم |محمد مصط رمض|ن محفوظ
ندستـــ حلو|نحمزه يح نور |لدين محمد54339|
43264oر|ء |حمد محمد خط|بــــ طبــــ طنط|ف|طمه |لز
رهسم|ء |بــــوبــــكر ضبــــع |بــــوقفتـــ|6|2388 علوم |لق|
زر|عه ع شمسمحمود محمد سعيد محمد352978
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8o|459 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سل محمد سيد عبــــد|لبــــ|
د|بــــ د |ط|س|ره محمد عبــــد |لوكيل محمد حسن 434|42
9o|638|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي لسيد محمود عبــــد|لفتـــ|ح معبــــد
68o|o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط عبــــد |لق|در رجبــــ محمد ع
23756oلسن ع شمس|دى حمدى |حمد عبــــد |لع|ل محمد
ف محمد ع  |5|879 حقوق |سيوطعهود |
يم  |م335|34 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ص|لح مصط |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم| |حمد محمد رش|د حسن ع|مر|9742|3
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــخلود عبــــد|لمن |حمد عر|بــــى273564
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد عيد حس 768544
9o39|5 حقوق سوه|جمحمد يوسف محمد محمد
ره|ف|طمه سم جل|ل يونس236468 د|بــــ |لق|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحس|م محمد |حمد |حمد ع2|7838
حقوق |لمنصورهنوره|ن حسن |لدسو محمد |لسيد763644
2|756o| ندستـــ حلو|نحمد عص|م عبــــد|لفتـــ|ح عي
2|6o72ش|م ن| محمد سليم تـــج|ره ع شمسه|يدى محمد 

36o99ره|رحمه |حمد سيد |حمد ع د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ين ممدوح عبــــد|لمع |لتـــه| عبــــد 263673
8|o4|5ر مسعد |صيل تـــج|ره بــــ سويفمحبــــ م|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمصط عوض ق|سم عوض837465
35|57o|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد ر|شد ح|مد محمد
697o65|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطلسيد رضو|ن |لسيد محمد عبــــدربــــه

23|5o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد محمود |حمد محمود
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــه | حسن ص|بــــر حسن ع496534
علوم |لزق|زيقحمد سعيد رمض|ن ع حم|ده||63342
|6o5||ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد ج|بــــر محمد
343o55ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مصط ع شديد
ثــــ|ر د |ط|سم| عل|ء محمد محمد |لهبــــ|بــــ623556
تـــج|ره بــــ سويفمصط محمود مه قطبــــ859453
85o|o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمصط محمد عبــــد|لر|زق سيد
لس فوزى صبــــ حبــــيبــــ7|3|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطك
7o5329|يم محمد حسن صبــــح تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
تـــمريض كفر |لشيخسعديه صبــــ كم|ل فوزى محمد442834
||63o6رهخلود سيد محمد |حمد تـــج|ره |لق|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دى|ء |حمد ع |حمد|6||836
حقوق |ل|سكندريهرو|ن خ|لد أحمد عبــــد | |حمد482875
475o88تـــج|ره طنط| |ر م|جد ز محمد عبــــد |لغف|ر
علوم ج|معتـــ د |طمحمد مجدى طه عبــــد |لمجيد محمد ع 982|69
صيدله حلو|ني|سم ن| |حمد عطيتـــ ق|سم|43473
5o526||طبــــ ع شمسحمد عص|م فتـــ جبــــر |حمد
|22o|7ى رهلبــــ ي| |سم|عيل ح|مد |لع تـــج|ره |لق|
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432o4oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــجنه |حمد عبــــد |لبــــ| ج|ويش
8o56|6د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن عمر|ن عبــــد|لرحمن حسن|
ى أحمد633377 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد أحمد خ
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |سم|عيل مصط ع|مر عبــــد|لق|در|2429|8

رهمحمد |س|متـــ سيد محمد ع 46|29 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|نوره|ن وف|ء محمد حموده2645|4
37o458يم ع زيد|ن د|بــــ ع شمس|ند سعد |بــــر|
6795o9معهد ف تـــمريض |لمنصوره نوره|ن ع حسن مصط حسن
42o874تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره جم|ل عوض سليم كرو
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفلفتـــ جميل محمود عبــــد|لجو|د|||2596
|64o57|حمد محمد سيد عبــــده| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
8o7|63يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه |حمد شعبــــ|ن |بــــر|

تـــمريض ع شمس رغد متـــو محمد متـــو|4829
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|رك عم|د لبــــيبــــ رزق |28874|

488|o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| مجدى |حمد بــــي
2|527oى عوض ح|مد رهنوره|ن ي تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|ل|ء مدحتـــ حمدى محمد||776|2
علوم ع شمسيه معتـــز بــــ| ك|مل عبــــيد فرج|9|576|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد زيد|ن يوسف258445
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء |لسيد عيد |لسيد قرمه|28|775
ن| سعيد حس محمد ع4||342 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
48o245تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |حمد محمد ج|بــــر |حمد
4|376o|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدس|مه عبــــده عبــــده شلبــــي

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سه جمعتـــ حس مصبــــ|ح53693
معهد ف ص بــــور سعيدخ|لد |لمحجوبــــ |لسيد عبــــد |لكريم |27|624
643o58تـــج|ره بــــنه|من|ر ي| رمض|ن محمد سعد
27o86oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــغ|ده عبــــد|لحكيم محمد تـــر
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن |سعد فرج |سعد256786
د|بــــ |سيوط|حس حسن سيد |حمد 8|8889
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــ صبــــرى عبــــد|لحميد شه|بــــ8|2632
445oo8علوم ري|ضتـــ طنط|مصط عبــــد|لمنعم عوض سليم|ن
تـــج|ره بــــنه|بــــتـــ فرج شعبــــ|ن سيد334962
د|بــــ |لمنصوره|خلود خ|لد محمد |لمو| |لبــــ|ز7|6857

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح حسن42858
ليل23|43 رهص|لح جم|ل ص|لح محمد  تـــج|ره |لق|

ف نج|ح |لشنشورى252277 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| |
835o|6|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء عبــــد|لفتـــ|ح |لص|دق محمد
يم|72|62 يم |لشح|تـــ |بــــر| صيدله |لمنصورهمريم |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن|ر محمود عبــــد|لبــــ|رى محمود6|3549
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم ح|تـــم عبــــد| بــــكر264472
د|بــــ دمنهور|شو ط|رق شو |بــــوقرن493436
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حقوق بــــنه|سعيد جم|ل |بــــو|لفتـــوح محمد327836
تـــج|ره بــــنه|محمود متـــو حس محمد بــــدر337769
ش|م ح|مد محمد عبــــد|لع|ل8274|4 حقوق طنط|كريم 
تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن يوسف |حمد |لدوم| |693883

ندستـــ شبــــر| بــــنه|مر|م ول|ء |حمد حسن 58|8|
89623o  طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره حس|م مصط عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورغزتـــ |لسيد ج|بــــر عبــــد |لمجيد497792
تـــج|ره كفر |لشيخإي|د رزق |لسيد عج|44|44
|48o|2ف ليشع عبــــد |لمسيح لس | تـــربــــيتـــ حلو|نك
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لجو|د||57|35
4o|896تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |حمد محمد ح|مد
8638o||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عل| حرز| ح|مد عبــــد
||8o|7|تـــج|ره ع شمسيه ج| محمد |لسعيد د|ود
رهنوره|ن ع محمد ع يوسف332496 عل|ج طبــــي |لق|
4o3347د|بــــ |ل|سكندريه|سل شح|تـــه مصط شح|تـــه

حقوق |لفيومل |ء سيد عثــــم|ن متـــو |7262
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد ط|رق صل|ح شح|تـــه مصط |438537
5o255o يم عبــــد| |له|رو طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهزي|د |لسيد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوليد محمد محمود حف 845944
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومشيم|ء مجدى محمد عشم|وى248468
تـــج|ره طنط|كريم محمود محمد أحمد عتـــم|ن486726
638|6oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن محمود عبــــد |لحليم محمد
تـــربــــيتـــ |سو|نسيد ص|بــــر سيد محمود845869
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم مصط |حمد عمر823338
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حمدى عبــــد|لجو|د |ل|بــــي|رى5|2458
نوعيتـــ |لم |لبــــ عبــــد|لن| عبــــد|لفتـــ|ح مه 4945|8
496o||د|بــــ |ل|سكندريه|ندى ن|در أحمد محمد صف|ر
839|6oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه ممدوح عبــــ|س |حمد
8|o56||يم محمد سعيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء |بــــر|

يم |بــــو 9|338 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس |ر عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد أحمد محمد633758

ره|ء ط|رق محمود سيد |حمد|25246 حقوق |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد |ر درويش محمد جل|ل699823
يم عبــــد| محمد متـــو637774 معهد ف ص |لزق|زيقصبــــ|ح |بــــر|
حقوق ع شمس |ر ع|مر |حمد عبــــده9|55|3
يم مصط م تـــوفيق67535 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمود |بــــر|

7o2287يم عبــــده |بــــوزيد يل ج |لزق|زيقزينبــــ |لسيد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o4856  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر ن |لدين محمد عبــــد|لرحيم
رهعمر عم|د عبــــد |لرحمن محمد|77|4| زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |لسيد عبــــد| ع متـــو234589
7o|68o| صيدله |لمنصورهيم |يمن عبــــد |لعزيز عبــــد |لغف|ر
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لرحمن طلعتـــ محمد متـــو ع492|68
6oooo|تـــج|ره طنط|يوسف مر|د محمد ع سيد |حمد
64o759علوم |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمنعم |لشبــــر|وى محمد ع
9o9329 كليتـــ |أللسن سوه|جلبــــ عبــــد|لج|بــــر صديق |حمد
4o389||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد محمود قبــــي فر
ندستـــ |لفيومجوم|ن| |يمن محمد فوزى23498|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نزينبــــ ن| حس محمد848384
تـــج|ره سوه|جحمد شح|تـــه جل|ل شح|تـــ|349689
9o9798 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|دى عط| نعيم سعيد
تـــ عبــــد|لغ فرح|تـــ محمد ديغم23|498 تـــربــــيتـــ دمنهورأم
لس د|ود فرج بــــسط| 895379 معهد ف ص ري|ضه سوه|جك
يم 922368 د|بــــ سوه|ج|ر| | عبــــد|لرحمن |لسيد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد ربــــيع |حمد محمد |لقديم|452528 معهد ع| 
87867o معهد ف تـــمريض |سيوط محمد سيد محمد محفوظ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمرو|ن ع|طف ح|مد ع محمد627985
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | رشو|ن محمد ع رشو|ن|67695
476o66تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه محمد من|ل فتـــ شفيق |لشوبــــ

97oo9معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمد ن| سيد سعيد
تـــج|ره دمنهورنف مسعد سعيد رزق |بــــوط|لبــــ542659
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقديه رمض|ن محمد عبــــدربــــه|6|628
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمر|د مصط حس |بــــو حسن||3535
تـــج|ره |لزق|زيقحسن ش|كر حسن حس ش|كر633263
5297o| تـــ|مصط عبــــد|لحليم محمد خ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ين جم|ل محمد |سم|عيل643678 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ش
د|بــــ دمنهور|يه جم|ل |لدين محمد ع زيتـــون||7|543
633o77يم عبــــد |لحليم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|يوسف رض| |حمد |لمن |34578
تـــج|ره بــــور سعيديوسف س|د|تـــ يوسف |لسعيد |لغبــــ| 8484|6
نوعيتـــ بــــنه|ع محمود محمد محمود2|3286
7o78|o|يم |لسعيد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ط|رق |حمد |بــــر|
4o2o8o| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م|جد ميل|د يعقوبــــ حن
69764oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود عزيز عبــــد |ل س|لم
77oo92يم |لسيد عطيه تـــج|ره |لزق|زيقعمرو |بــــر|

52338| تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء ص|لح حسن مر
829o4||تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد م |لدين ف|روق |حمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــرلنتـــى حس|م |لدين حسن بــــدوي7769||
|272o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| |يمن حسن |نور
ه |حمد |حمد |لسكرى|7|82|5 طبــــ |ل|سكندريهم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لن| عبــــد|لحفيظ محمد عبــــد 54||25
معهد ف ص بــــنه|محمد |لسيد محمد شه|بــــ286436
8o|383ر |د|بــــ |لم |شيم|ء ن|دي فؤ|د عبــــد|لظ|
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23o4o7د|بــــ حلو|ن|كريم محمد ك|مل |لسيد عبــــد|لرحيم
تـــج|ره طنط|محمد |حمد |لسيد مصط بــــر484292

ف ربــــيع حميده62935 تـــج|ره بــــ سويفم |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر |حمد محمد |حمد |لديربــــى676786
تـــربــــيتـــ سوه|جمنتـــ | ممدوح مختـــ|ر محمد 686||9
ر عبــــد|لمنعم ع |7|25|3 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد ط|
|4o952 ر|ء |س|مه ك|مل |م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ |لز
777o36يم يم حس |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــثــــينه |بــــر|
7o8573يم |بــــو |لفتـــوح علوم |لمنصورهمحمد صل|ح |بــــر|

2529o| ف سعد ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ل|ء |
|د|بــــ طنط|أم| فتـــ عبــــد |لعليم عبــــد |لفتـــ|ح سليمه894||6
8|2|o4 يتـــ|بــــ سيد حسن ع |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عص|م محمود |لمتـــو عوض|372|69
يف فوزى |لبــــن|257834 معهد ف ص بــــنه|محمود 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |لسعيد محمود عبــــد |لسل|م |693689
8484o6تـــربــــيتـــ |سو|نمروه جمعه محسبــــ |حمد
تـــج|ره |سيوط  يتـــ | عل|ء محمد حسن|878252
طبــــ |ل|سكندريهمحمد ه| |لسيد مسعود |لنج|ر2854|5
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى سعيد محمد عبــــد |لمجيد عسكر622925
ندستـــ طنط|أحمد صل|ح عبــــد |لر|زق سيد أحمد |448999
69536oى |لسعدى شح|تـــه مر|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل |ء خ
ف سعيد عبــــد |لعظيم |بــــر|8|6297 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |
62o863تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | محمد ع ص|بــــر
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدر| | يوسف فتـــ منصور ش| 824|52
6o5|99كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــر| | |حمد |لمتـــو |لجمل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد مجدى |حس|ن عبــــ|س شعله|58||35
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهند ط|رق محمد |لسيد |لغمر|وى6336|2
ى437449 طبــــ كفر |لشيخكم|ل فريج كم|ل |لش|ف |لزبــــ
7|o|52د|بــــ |لمنصوره|منيه |لسيد |لسيد |حمد |لدركس|وي
د|بــــ |لفيوم|محمود مر عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــوخليفه73664

تـــربــــيتـــ ع شمسحمد عبــــد|لحكم |بــــو زيحه |حمد|346249
4o|624حه وفن|دق |ل|سكندريهنور|لدين محمد سعد شح|تـــتـــ |حمد| 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحمد محمد سعيد عبــــد|لعزيز|342738
طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــه محمد سعيد محمد |لتـــلبــــ| 59|8|5
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عل|ء |لدين عم|د عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|347944
9o2|77 معهد ف ص سوه|جي|سم محمد محمود حسن
تـــج|ره ع شمسسيد فتـــ عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمع467|34
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء جمعه ج|بــــر |حمد|5|8358

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | ط|رق عبــــد |لعظيم زيد|ن|2438
يم مو 438|35 تـــج|ره ع شمسعبــــد| و|ئل |بــــر|
6o9649د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور| عبــــد|لعزيز |لحس|ن حسن |لحد|
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8o72|2علوم ري|ضتـــ |لم |ع |ء س|مح معوض |حمد
6|8856| معهد ف ص بــــور سعيد|ء محمد ح|مد |لش|
5|o65o|طبــــ حلو|نحمد ح|مد محمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ مصط عبــــد|لحليم سليم|ن536|33
تـــج|ره |سيوطمونيك| |س|مه |سح|ق ك|مل 885425
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن عزتـــ م |لدين ح|مد683967
تـــمريض |سيوطمحمد ص|بــــر بــــدر محمد 879344
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيه محمد مصط ق|سم محمد|39645|
6o9o59د|بــــ طنط|آيه |حمد محمد |لش|ف|
6o4o8oتـــربــــيتـــ طنط|عبــــد|لرحمن |حمد حس حسن |حمد
8o5|95|طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــو|لعز|ئم |س|مه محمد |بــــو|لعزم
757o32تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسمر مجدى سم |حمد محمد

46o87زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمد عبــــ|س |لسيد
تـــج|ره سوه|جمؤمن سعد فتـــ عبــــد|لغ سعد |844874
6o2982يم ثــــ|بــــتـــ تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء ط|رق |بــــر|

يم سعد|وى|72229 يم سيد |بــــر| د|بــــ |لفيوم|بــــر|
32893oمعهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممحمد عص|م عمر |حمد
6o5ooo تـــج|ره |لمنصورهندى جمعه عط| عطيتـــ |لدسو
رهجه|د محمد فريد |م|م66777| د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |سيوطم | ن| رس بــــولس 8|8878
9|54o6  ف محمد ك|مل تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد |
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود عم|د عبــــد |لرحمن حس |لصبــــ54526|
م نش|تـــ محمد |حمد|544|88 حقوق |سيوط د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنشوى و|ئل |لسيد محمد ف|ضل675827

ف سيد |حمد محمد532|2 تـــربــــيتـــ حلو|نزينبــــ |
8672o6عل|ج طبــــي قن|م|ريتـــ |كرم صوم|ئيل ك|مل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ول|ء محمود عبــــد |لمقصود عز |لرج|693262
8o364|د|بــــ |لم |شيم|ء رض| ع محمود|
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد محمد عبــــد |لع|ل|699763
علوم طنط|آل|ء نبــــيل محمد عبــــد|للطيف حميده5838|5
4o3267| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن صل|ح محمد عبــــده عبــــد |
6||oo7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع سعد بــــدير |لتـــتـــ
|5998|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد يوسف ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــتـــس|م عبــــد|لبــــ|سط |حمد محمد قنديل|24893

حقوق |لفيومعمرو محسن معوض عبــــد|لمقصود73392
يف مصط |حمد ف|يد33|254 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمصط 

تـــمريض |لفيوم حمد محمد |بــــو|لسعود عبــــد |لرحمن|65949
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقكريم ط|رق |نور حل778738

رتـــ/ري|ضتـــ|محمد ول|ء محمد صبــــ محمد8786| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود |حمد محمد |لحبــــ عبــــد |لحليم523533

|5|7o|ى عبــــد |لمقصود عبــــد |لو كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيله ي

Page 983 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لمنصورهمحمد ز محمد ز حس فرح|تـــ679327
635989| حقوق |لزق|زيقزه|ر محمد ع تـــوفيق ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لمسيح ميشيل بــــولس |سك|روس752329
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عمرو محمد عطيه ع مر|د629283 ع.
3388|oيم عبــــد|لفتـــ|ح غريبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير |بــــر|
48o434تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لعظيم مصط محمد |دم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط س|مه فرغ محمد ع |878658

6o|65|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم كلثــــوم ع حسن |سم|عيل
647|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى |لحس صل|ح مصط |حمد

5o9957طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد ي محمد محمد |لوكيل
|5|o57وز مجدي محمود رمض|ن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف
4o7|o3يم فتـــ محمد مطر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن |بــــر|
77787oف جوده حسن |لحم نوعيتـــ |لزق|زيقد| | |
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى ه| بــــش|ره جبــــر|ئيل|9265||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ديه محمد عبــــد |ل رجبــــ |لسيد2845|4
د|بــــ سوه|ج|نجل|ء عل|ء |لدين |حمد محمد  896578
تـــج|ره ع شمسكريم |س|مه ع محمد72266|
5o8926|تـــج|ره دمنهورحمد مدحتـــ فتـــ محمد |لحبــــ|ل
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل خميس يوسف ع محمد522377
53o544ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسشيم|ء |حمد عبــــد| محمد محجوبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفند ص|بــــر ز عدوي854747
فنون جميله عم|ره ج حلو|نمجد ع|دل |حمد سند محمد|8844|2
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمريم |م ف|يز ن|روز59755|
حقوق |لزق|زيقمن|ل عطيه متـــو ع638934
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|لم محمود مه بــــش فري 477429
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم عوض جمعه عثــــم|ن عبــــد |لرحمن487|77
45|o66 ندستـــ طنط|ح|تـــم مدحتـــ محمد |لشوربــــ
4|3o95|كليتـــ |أللسن ج أسو|نيتـــ حمدى |حمد غلوش
6o8|o4معهد ف تـــمريض طنط| وق مختـــ|ر صل|ح مختـــ|ر بــــدر
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــ|سم حسن عبــــد|لوه|بــــ ع مصط 347834
36o547رهف|طمتـــ محمد عبــــد| محمد عوده صيدله |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمد محمد ع|دل سليم|ن234444
629o79نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |لسيد عبــــد |لبــــ| عطوتـــ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنور| ن| عبــــد |لوكيل ق|سم بــــعيص999|52
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمل محبــــ محمد رجبــــ محمد|859|34
49o922|يم محمد |حمد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمل حس |بــــر|
يف3975|4 |د|بــــ طنط|رن| |حمد محمود |حمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرح|بــــ ك|مل خليفه خليفه435244
8|43|o|صيدله بــــ سويفحمد عل|ء محمد زين
6|997o|طبــــ |لسويسم حمدى ص|لح |لش
443|76| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه رجبــــ |حمد عبــــد|للطيف |لبــــي
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89o7|o تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم عبــــد|لكريم جل|ل |حمد
324o29رهمصط جم|ل محمود عبــــد|لمجيد حقوق |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد محمد منصور |لحن 695974
8o6349لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |كرستـــ | نبــــيل حليم فرج|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق| |ر ي| محمد |بــــو|لق|سم6|6292
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــندى ف|رس |لسيد بــــيو |لسيد263982
358o47د|يتـــ عبــــد|لعزيز زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن رش|د 
9o9369|تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء |يمن عبــــد|لغ محمد |حمد
تـــمريض |سيوطحن|ن |سعد |حمد س|لم 25|894
طبــــ بــــيطرى بــــنه|لتـــ خ|لد عمر سيد معروف|346665
د|بــــ |لمنصوره|دير ع |لسيد ع |لبــــر7|6835
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حس|م |لسيد محمد محمود محمد6|6769
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهد | محمد سليم|ن حس 758232
|254ooى |بــــتـــن|غو بــــش|ره ف بــــ ندستـــ ع شمسبــــيتـــر |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عل| محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لر|زق252372
263o24|طبــــ |سن|ن طنط||ء عبــــد|ل رض| |لسيد
تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط محمود سيف عبــــد|لن|822984
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيه محمد ف|روق |حمد ج|د|782833
تـــج|ره |لزق|زيقسهيله رمض|ن شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن627538
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع محمد منصور ع|7|22|
7ooo76معهد ف تـــمريض |لمنصوره ض |حمد عبــــد | عبــــد |لسل|م
345o4| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندي جم|ل محمد عبــــد|لرحمن |لبــــر
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد متـــو محمد متـــو |699339
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد محمد سيد|حمد638368
7o399o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرؤيه جم|ل محمد سيد |حمد لطف
زر|عه سوه|جر|جح ح|مد |بــــو|لوف| ه|شم 2268|9
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ع عثــــم|ن ج|بــــ |43|292
صيدلتـــ |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لموجود ع 53|853
5o7263د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د محمود محمد ع|بــــدين
ف |لسيد خليل64946| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرقيه |
يم |لنج|ر82|685 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نور|ن محمد سعد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسندى ص|بــــر جوده عزبــــ335943
طبــــ |ل|سكندريهشيم|ء سعيد عبــــد |لعظيم حموده دربــــ92|426
|د|بــــ طنط|عبــــد|لحليم |حمد عبــــد|لمعتـــمد محمد328863
يم |لبــــي92|493 د|بــــ دمنهور|ط|رق محسن عبــــد|لع|ل إبــــر|
3|23o6علوم بــــنه| |ر جم|ل حسن عبــــد|لع|ل ع
4237o6 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن محمد يوسف حسن
478o5||تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |سعد فتـــح | |لعبــــ
|45o29تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد خليل عبــــد |لكريم ح|مد
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــحمد س|لم رش|د عبــــ|س س|لم|9|6465
82373oد|بــــ |لم |ند| |حمد ممتـــ|ز |بــــوخطوه|
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22659oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط محمد فكرى عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم عم|د عبــــد |لتـــو|بــــ محمود53639
رهمريم سليم |حمد |حمد سليم8|88| طبــــ |لق|

تـــمريض ع شمس سم|ء |لسيد محمد |لن| |حمد منصور855|34
رهد | جميل مك|وى محمد22477| علوم |لق|
498o5o|يم فر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى محمد |حمد محمد |بــــر|
5o|4o9|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمرو|ن عبــــد|لعزيز يوسف درويش رح
62o275يم ج|بــــر عبــــد |لو|حد زر|عه د |ط/ري|ضتـــعم|ر |بــــر|

4327oزر|عه مشتـــهريوسف |حمد |حمد ح|مد دعل|بــــه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد مصط |حمد محمد ع|بــــدين|5323|4
د|بــــ ع شمس|تـــ عز |لدين محمد كم|ل محمد مو38398|
772|3oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخلود خ|لد عبــــد |لم|لك |بــــوزيد محمد
تـــمريض |لزق|زيق رفيده |يمن نبــــيل |لسيد متـــو7|5|77
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحس|م محمد |سم|عيل |لسيد642224
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومع رمض|ن ع متـــو258772
|55o79لسن ع شمس|منتـــ | ط|رق محمد عبــــد |لق|در
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|شيم|ء حم|ده حسن عليوه752|34
2|899o|ف عبــــد|لع| عبــــد|لحميد ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد | ل|
يم2|3|6| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نجه|د محمد |حمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر عبــــد |لعزيز ع محجوبــــ5|5258
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد محمد ع |لبــــردي 775295
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|عمر عز |لدين مصط |حمد محمد عبــــد66|477
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط محمد |م |لن|دي756872
6o5894 د|بــــ |سو|ن|حمد عزتـــ محمد عزتـــ عبــــد |ل |لبــــلقي
4282||| طبــــ طنط|ل|ء رمض|ن محمد جويد |بــــوع|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ني|سم ي| عبــــد |لو|حد |حمد27377|
7|||3o|طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد محسن مسعد |لعر| |لكرتـــتـــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء شعبــــ|ن حس عبــــد |لعزيز|866|5

5o8856علوم ج|معتـــ |لسويسحمد |س|متـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لمطلبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عل|ء مر محمد مر سليم|ن3232|6
9o2429|ى تـــمريض سوه|ج  حمد منصور يح خض

9|o|6حقوق بــــ سويفمروتـــ صديق ج|بــــر |حمد
5o9975تـــج|ره دمنهورمحمد وليد |حمد عبــــد |لقوى
نوعيتـــ |سيوطمحمد جم|ل |نور ن|دي 885937
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ح |دريس عبــــد|لغ عبــــ|س227728
معهد ف ص بــــور سعيدر| | سعد سعد|حمد جمعه623657
4o82o4|يم خ|لد محمد ع عرفه تـــج|ره طنط|بــــر|
|2o8o2ندستـــ ع شمسش|م يكن |بــــو بــــكر عبــــد |لفتـــ|ح
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد|لفتـــ|ح يوسف ع يوسف |لعقبــــى332785
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن|حمد محمد |حمد |لسيد عط|479686
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن| خليفه سليم|ن سليم|ن شح|تـــه766445
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693o59 د|بــــ |لمنصوره|ندى وفيق عبــــد |لسميع محمد مصط
نوعيتـــ |شمونم|يسه ع|طف |حمد عبــــد |لر|زق |لـمي266939
676|o|ق علوم ج|معتـــ د |طرو|ن و|ئل عبــــد |له|دى محمود |ل
نوعيتـــ عبــــ|سيهندى خ|لد فرج عبــــد |29875|
د|بــــ ع شمس|ندى صبــــرى عبــــد|لص|دق رضو|ن335849
رهمصط عص|م كم|ل سيد583|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص |ل|سكندريهل|ء محمد حسن |لجندي|7934|5
د|بــــ |لمنصوره|مرفتـــ |لسيد محمد |حمد عطيه28|678
7o|25|د|بــــ |لمنصوره|حمد عص|م شعبــــ|ن |لسيد محمد |بــــو عبــــ
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نخ|لد محمد شو رجبــــ||3337
4|oo84تـــج|ره طنط|عمر محمد ع |حمد س|لم|ن
326|ooحقوق ع شمسمنتـــ | خ|لد عبــــد|لعزيز |لسيد
ندستـــ |لفيوميه |يه|بــــ |سم|عيل عبــــده|6|488|
د|بــــ |لمنصوره|سم|ح عبــــد |لوه|بــــ |حمد محمد |بــــو خريبــــه685749
262o87طبــــ بــــنه|عبــــد| |حمد محمد |لجز
يم97|775 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعل|ء محمد |حمد إبــــر|
89oo53 د|بــــ |سيوط|سه عبــــد|لمعبــــود |حمد عثــــم|ن

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمنتـــ| ط|رق |حمد عي27|72
علوم دمنهورأم| عبــــد| محمد سلم|ن9226|5
تـــج|ره طنط|محمد حم|ده حس عبــــد|لحميد |لسنطيل3246|6
9o8495 د|بــــ سوه|ج|مسك محمد عبــــد|للطيف |سم|عيل

5899oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف |ده محمد |حمد ص|بــــر
9o95|6 معهد ف ص سوه|جدير نبــــيل عمر عبــــد|لحميد
صيدلتـــ |لم |م | كم|ل عزيز شنوده852978
34o729تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد عيد محمد عليوه |بــــونعمه
رهمل|ك عص|م |نور خليل|35|24 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهندى شو عبــــد |لحميد نور |لدين |لحن 863||7
رهس|ره جورج مرقس حن|236757 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسه محمد |سم|عيل |لسيد عطيتـــ78|6|4

علوم ري|ضتـــ حلو|نعمرو محمد ز فرج7738|
رهدين| مصط ك|مل محمد268|5| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |لمنصورهه|يدى محمد عبــــد |لمحسن عبــــد | حسن693865
حقوق |سيوطشنوده م|جد شهيد مق|ر  4|8757
يم442665 طبــــ كفر |لشيخدى محمود عبــــد|له|دى |بــــر|
52o777زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأمنيتـــ عبــــد |لحكم عزتـــ عبــــد|للطيف حبــــكتـــ

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفن|ء حمدى عبــــد |لعظيم عبــــد |لحفيظ7|9|6
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود نص|ر269754
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنور |لسيد محمد |م عبــــد|لجيد بــــرك48|439

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رن| عم|د محمد محمد عبــــد |لرحمن عبــــد35893
8o94o5|تـــج|ره بــــ سويفم| ر|فتـــ عبــــد|لمغ ح|فظ
صيدله طنط|أحمد رض| محمد محمود خ|طر|42966
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6o3488حقوق طنط|محمد جل|ل مظهر محمود
يم عط|  8738|9 طبــــ بــــيطرى |سيوطعمر ع |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|منه | |لسيد |حمد عبــــد |لر|زق42|769
255o3o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء عبــــد|لحكيم |حمد محمد
يم عبــــد |لمل|ك شنوده|48498 تـــج|ره سوه|جم | عم|د |بــــر|
762o26| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم|ل |نور حسن ع
وف|تـــيف مجدي سيد محمد869339 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2|4o5o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء حسن محمد مر
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نبــــه ن| طه حسن |لنفي2778|6
4o2|48د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سهيله ع مصط ع |حمد|
|3o8o5 تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن عص|م |بــــو |لفتـــوح عد
صيدله |ل|سكندريهعل| ه|شم شح|تـــتـــ خليفتـــ435988
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممروه محمد ر|تـــبــــ |حمد |لعشم|وى633|27
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عبــــد| محمد دغيدي259785
8ooo72كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعمر محمد |سم|عيل ح|فظ
4988o2|تـــربــــيتـــ دمنهورنسمه |لحسي دسو عبــــد|لغ عبــــ
6o5843|ه شعبــــ|ن حسبــــ |لنبــــى سند|حمد طبــــ |سن|ن |لمنصورهم
تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد |حمد عبــــد | نعم|ن693937

425o9| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد محمد سيد ش|ف
2543o2ى طبــــ ع شمسن|دين ط|رق محمد |لع
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر محمود عبــــد|لم|لك محمود غ|497585
صيدلتـــ |سيوطسل عص|م |لدين سيد حس  4949|9
ره|ه|جر صل|ح محمد عبــــد |لعزيز |حمد238782 عل|م |لق|
تـــج|ره طنط|عمرو فهيم عبــــد|لمنعم دغيدى|72||6
رهم|ريه|ن مجدى بــــش|ى بــــش|ى غبــــور6663|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم294|2 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم سعيد محمود |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره عبــــد|للطيف عبــــد|لمنعم عبــــد|632932
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| |حمد حسن عبــــد|لرحمن ن285|33
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد خ|لد محمد مو 756867
288oo5|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء خ|لد ع|مر ع ع|مر
8|4oo7طبــــ |لم |بــــيتـــر سم شفيق حبــــيبــــ
صيدله طنط|سم|ء مبــــروك عبــــد|لغ |بــــو حن |253545
7768ooل|ل معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رن| محمد عبــــد |لرحمن ع|مر 
4993o4تـــربــــيتـــ دمنهورأسم|ء ي |لسيد أبــــوعجيلتـــ محمد
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومش|م ن| ع |لسيد ع234568
ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | |س|متـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــ|س92|524
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــن| س|مح لط |حمد |لسعيد675497 م |لع| 

228o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد |حمد محمد عبــــد |لر|زق
يم334424 يم عبــــد| |بــــر| حقوق ع شمسعبــــد| |بــــر|
8o9272 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفصل|ح |حمد ص|لح حس
44o834يم قطبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخكريم |لسيد |بــــر|
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62|8oo|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد جم|ل محمد |لبــــربــــرى
7o|75| حقوق |لمنصورهدين| صل|ح |لدين محمد |حمد طلبــــ
49o5o5تـــربــــيتـــ |سكندريتـــول|ء رمض|ن حس عبــــد |لجو|د
طبــــ حلو|نسهيلتـــ أحمد محمد محمد |لشيخ436959
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|بــــسنتـــ جم|ل |لسيد |لعلي ص|لح248335
688oo7تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| رش|د |لسعيد ح|مد حسن
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيه سعد محمد عبــــد|لحفيظ عبــــد|لع|ل7983|5
يم عبــــد |لن| ي|قوتـــ عبــــده محمد633925 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد|لرحمن ن|جح خميس عبــــد|لح|فظ 885737
ف زغلول ر|غبــــ |حمد ر|غبــــ9|397| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ره |
ر حزين|7466|8 نوعيتـــ |لم |حمد محمد م|
تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن و|ئل |حمد محمود حسن 485598
7|o529طبــــ |لمنصورهدع|ء |لسيد شح|تـــه |لسيد محمد
ندستـــ |لزق|زيقزي|د جم|ل |لسيد محمد عبــــد |لرحمن9|7787
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر رض| عبــــد|لفتـــ|ح |لجمل57|269
||7o76|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|ندى مو نبــــيتـــ غ
تـــربــــيتـــ دمنهورم| ع بــــدر ع بــــدر|6|4963
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد دومتـــ دومتـــ دومتـــ عبــــد |لر|زق8|4|44
تـــج|ره بــــ سويفم | مجدي لويس شح|تـــه|734|8

يم6|8|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ندى ع عبــــد |لسل|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن |يمن عمر |لدمرد|ش355438
ش|م عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحيم826262 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر 
ه حسن |لسيد |لبــــدوى حسن|5|6762 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم

إعل|م بــــ سويفندى ص|لح طلبــــتـــ محمد9|3|2
4856o2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشمس |سل|م |لسعيد عبــــد |لعزيز س
تـــج|ره ع شمسمن|ر فيصل عبــــد|لحميد سيد37|349
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م سيد |حمد عبــــد|لمجيد|222745
49277o|تـــج|ره دمنهورحمد بــــسيو ع محمد عثــــم|ن
6o229oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن |نس عبــــد |لمقصود |لسيد ع|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر عبــــد|لغ |بــــو |لنور عبــــد |لغ 637|27
6|3|o9طبــــ حلو|ننور| محمد ف|روق عر| |لعتـــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد | ص|بــــر يوسف عبــــ|س يوسف54|679
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد جم|ل فتـــ طلبــــه |لمل247224
بــــ| |حمد6|8265 صيدلتـــ |سيوطد | جم|ل |لمنتـــ
تـــج|ره بــــنه|دير مصط صبــــري مصط 356967

تـــج|ره ع شمسجل|ل |لدين محمد عبــــد |لوه|بــــ عوض عل6644|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طرضوى محمود محمود محمد |لد|8|68|6
ره|ء سيد |حمد عبــــد |لحليم سيد|48795 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم عوض ح|فظ |بــــو|لوف|829583
687o77تـــمريض |لمنصورتـــ ف|يزه |لسيد عبــــد ربــــه عبــــد | حسن
يم عبــــد|لمجيد |لوكيل|268996 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــن |بــــر|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يتـــ عص|م عبــــده مه ||32657
6oo7|8|د|بــــ طنط|ل|ء عبــــد|لمنعم محمد عبــــ|س|
9o5638|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ص|له جم|ل عبــــد|لمو سلم|ن
5|62o6|ر ز عثــــم|ن ع|مر علوم دمنهور|ء م|
5o33|9زر|عه |ل|سكندريهرو|ن مصط عبــــد|لع|ل |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عزتـــ |حمد رمض|ن |لبــــربــــرى|7943|3
6|o697طبــــ |سن|ن |لمنصورهف|طمه مجدى فوزى نمله
يم848563 طبــــ |سيوطمريم حسن محمد |بــــر|
49736o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ جم|ل شعبــــ|ن متـــو متـــو
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود عبــــد|لمع محمود عبــــد|لمع فرج263|34 معهد |لصفوتـــ |لع| 
84358o| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد خ|لد محمد مر
883o89 د|بــــ |سيوط|سه| رفعتـــ فتـــ محمد
6o2743|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمعتـــز محمد محمد عبــــد |لحميد رضو
6o683|رى د|بــــ د |ط|حس|م محمد |لسيد |لجو
معهد ف تـــمريض |سيوط محمد ح|مد ك|مل عبــــد|لر|زق  879299

73o4|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحس|م محمود |لسيد محمود
يم عبــــد|لعزيز محمد638474 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد إبــــر|

3399oرهي|ر| ح|مد محمد عمر ف|يد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدند محمد مسيل عبــــد | ضيف682585
وف|تـــحمد ع|طف |سم|عيل |حمد|62568| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | محمود سعيد محمود57|27|
|24o73 تـــج|ره بــــنه|ريمون صفوتـــ بــــليغ ي
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيمنه ع ج|د |حمد784928
يم غ|زي432878 تـــمريض طنط| إيم|ن |لسيد إبــــر|
تـــمريض |لزق|زيق لفتـــ سم محمود عطيه|249|64
5|o38||كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد مبــــروك سعيد |لنج|ر
85o483|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه فتـــ محمد عمر
تـــربــــيتـــ بــــنه|ل|ء صل|ح صبــــ ع عوض|263763
تـــج|ره بــــ سويفشنوده جرجس كم|ل ك|مل4389|8
تـــربــــيتـــ دمنهورنرم فؤ|د عزيز غ| جرجس7|96|5
9o3537 تـــج|ره سوه|جكلثــــوم حمدى |نور |حمد
486966|  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمجد ن| شو بــــولس عط| |
ره|رض| صل|ح عبــــد|لق|در عبــــد|لحق267927 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ ع شمس|ي|ر| ط|رق محمد صل|ح |لدين |لعطي 69|3|2
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه خليفه محمود خليفه253794
م|م497862 حقوق طنط|ورد محمد |لسعيد 
طبــــ |سيوطيم|ن محمود ز محمود |حمد|695688
8|o3|8|طبــــ |لفيومنس محمد بــــدوي محمد
معهد ف ص سوه|ج|ء مسعود محمد عبــــده|825845
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد حس عبــــد |لجو|د625|2|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء ن| عبــــد | محمد عيسوى|4593|5
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حقوق طنط|نوره|ن محمد مو |بــــو عمر4255|6
9o5|99 حقوق |سيوطمصط جم|ل عبــــد|لحميد |حمد

3352o|علوم حلو|نسم|ء |بــــو|لنعم|ن عز|زى عك|شه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم مسعد عبــــد |لر|زق حف 2|435|
5o7423ف جل|ل |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم |
8822o7  طبــــ |سيوطمحمد فريد شو جمعه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عبــــد |لرحمن محمود حديوي|28664|
268976| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ء محمد عبــــد|لعظيم ج|بــــ |
يم فرج9394|8 نوعيتـــ |لم |م|رين| عيد |بــــر|
تـــ صبــــرى رجبــــ |بــــو |لسيد|497247 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد محمد عبــــد|لمنعم حس |42|838
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيم|ن محمد عبــــد|لعزيز محمد|332499
د|بــــ حلو|ن|م|رين| بــــديع عزيز عبــــد |لملك9424||
|296o7 د|بــــ حلو|ن|ح|زم جم|ل محمد أم حس
7535o2 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى مصط عبــــد | مصط
بــــي 37849| وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |ل ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
7o3|36 حقوق |لزق|زيقبــــتـــس|م |لتـــه| عبــــد | |لتـــه| عبــــد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيه صبــــ محمد |حمد|759638
9o6294|ء مصط |بــــو|لمجد |حمد| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| 
7o6759تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع عبــــد |لخ|لق |لشبــــر|وى
23o94oرهحمد |لسيد درويش عبــــد |لمع |حمد علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــول| ع|دل حن| أسعد بــــرسوم429975

صيدله بــــ سويفنوره|ن |حمد بــــدوى قر 54978
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقزينبــــ |حمد فتـــ |حمد عي |لنج|ر777366
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر محمد عبــــد|لسل|م محمد834883
49o563د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ريه|م محمد حسن سليم|ن|
34|6oo |كليتـــ |أللسن ج أسو|نس|رتـــ ع|دل سليم|ن مو خف
ندستـــ |لمنصورهسيف |ل|سل|م عبــــد | حل عبــــد 687685
6o5858تـــج|ره طنط|من|ر عطيتـــ عبــــد|لمنعم سعد
بــــي 7692|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى محمد أحمد خليل |ل
يم696295 نوعيتـــ |لمنصورهنبــــيل محمد محمد |سم|عيل |بــــر|
7o3684ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمصط مسعد ز |لخز| |لجندى م |لع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو صل|ح عبــــد |لر|فع يوسف753254
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــده حس|ن 98|634
|6457oيم رهمحمد عزتـــ محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد |س|مه |حمد محمد بــــدوي8987||
64o9|7لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محبــــ ممدوح حل |رميس جرجس
6973|oيم صيدله |لمنصورهرحمه محمد رض| محمد |حمد |بــــر|
4762ooتـــج|ره |ل|سكندريهمريم حس|م |لدين محمد محمد |لحلو
7o6854|ف فه |حمد حج|زى طبــــ ع شمسحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| |سعد عبــــد|لحميد |حمد|896473
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427o22علوم |ل|سكندريهشيم|ء سعد محمد ج|د |لبــــربــــرى
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن محمد بــــدير محمود |حمد675222
وف|س|مر محمد س|مح فتـــ عوض |حمد85|9|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سميه ع محمد |لص|دق839483
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورعبــــ مجدى |لص| محمد سيد|حمد3||497
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى فتـــ محمد عبــــد |لق|در59588|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود محمد فتـــ ك|مل226732
علوم |لزق|زيقه|جر ع محمود ع 9|7784
يم حسي 783952 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروه |سم|عيل س|لم |بــــر|
تـــج|ره ع شمسن محمد |لسيد محمد عبــــده9487|2

352o7يم س|لم عثــــم|ن ره|ي|ر| حسن |بــــر| د|بــــ |لق|
7ooo56معهد ف ص |لمنصورهحن|ن جل|ل |لسيد خميس محمد
437o|8|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد |لعزيز عليبــــتـــ
5|757oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ |حمد محمد عبــــد |لبــــ|رى
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنه | ع|طف س|لم |لسيد759596
حقوق بــــنه|رفعتـــ و|ئل |حمد شو |لسيد حمزتـــ785|33
84o|6o| كليتـــ طبــــ أسو|نسم|ء حسن محمد حس
33o|84ور ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر ي| محمد حسن عزبــــ 
معهد ف ص سوه|جمرثــــ| صوم|ئيل نظ ويص| 96||92
695o28| |م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد خ|لد ع ع |لسبــــ
6849o4|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء محمد عبــــد ربــــه عبــــد |لمقصود
7o2589يم عيد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره رض| |لسيد ز |بــــر|
82o239 نوعيتـــ |لم |رش| خلف محمد ع

34o62تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن رض| محمد |لص|دق حسن
رهلحس سيد أحمد |لحسي عبــــد |لقوى|5|4|6 تـــخطيط عمر| |لق|
4o8582نطش تـــربــــيتـــ طنط|سه| خ|لد مصط محمد 
ه |لفونس سل|مه سعيد|4659|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  م
يم ش| 2|3283 يم |حمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|عمر |بــــر|
5o6764زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهآل|ء أحمد نص محمد محمد
|5o684رهمرو|ن |بــــو بــــكر رف| محمود علوم |لق|
263|ooف |بــــو|لفتـــوح مو ن آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نوره|ن |
د|بــــ حلو|ن|م|ري| ع|طف فتـــ مو57682|
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر جم|ل تـــه| ع يوسف776436
2396o|لسن ع شمس|نور|ن عصمتـــ |لن|دي محمد |بــــو |لعط
46|o33 تـــج|ره طنط|عبــــد | ك|مل محمد |لعفي
88|6o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء صل|ح محمد شح|تـــتـــ
نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد عبــــد |لرحمن عبــــد|لعزيز9|7723
ندستـــ ع شمسمريم |لسيد صل|ح |لخو62995|
يم حج|ج978||3 د|بــــ ع شمس|محمود محمد |بــــر|
45o454علوم ري|ضتـــ طنط|محمد رش|د ص|بــــر |لسيد |لزي|تـــ

تـــمريض |لفيوم سل|م محمد ك|مل |حمد|6|733
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89oo59 تـــربــــيتـــ |سيوطنسمه عبــــد|لرحيم عبــــد|لش| محمد
ف فتـــ عبــــد|لع|ل 887379 تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط جم|ل عبــــد|لجيد عبــــد |لحميد غنيم23|268
تـــج|ره بــــ سويفم|رجو ج|بــــر ف|نوس صليبــــ5725|8
4o93ooستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نجل|ء محمد عبــــد |لع|ل |حمد |بــــو غز
تـــمريض |لم | وجدي جم|ل خليل نجيبــــ8273|8
9o9347 تـــربــــيتـــ سوه|جول|ء |لسيد بــــل|ل |سم|عيل
6o3o47تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |حمد محمد نور
84o78o|ه بــــه|ء |لدين |حمد محمد فنون جميله فنون |ل|قم
يم|8|493 تـــج|ره طنط|مصط محمد بــــسيو جمعه |بــــر|
9o|735|يم محمود لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| يه يوسف |بــــر|
22|o67تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــ رمض|ن عبــــد|لصمد رمض|ن
يم ش| |4599|5 علوم دمنهورسم|ء |يمن |حمد |بــــر|
9o33oo تـــج|ره سوه|جسلط|ن شعبــــ|ن محمد محمد
6|763oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لرحمن |حمد ص|لح حس|ن
يم ع ر|وى325432 هع |بــــر| نوعيتـــ ج
طبــــ طنط|حمد جم|ل سعيد محمود ز|يد|427762
ل85||5| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | محمد عبــــد |لسل|م |لسيد 

4||o7رهكريم سليم|ن محمد سليم|ن تـــج|ره |لق|
تـــمريض بــــنه|دى وحيد عبــــد|للطيف ص|لح339829
5|62o5|يف |لعربــــي حسن عبــــ|س علوم طنط||ء 
|2846oوف|تـــ|يوسف كم|ل عبــــد |لعزيز محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o3437 معهد ف ص طنط|سمر س| عبــــد |لرحمن عبــــد |لمع
يتـــ مدحتـــ عبــــ|س بــــرسوم38|44| رهم تـــج|ره |لق|
صيدله طنط|أمل حمدى محمد بــــ 9229|5

833o9|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويف|ء عبــــد |لعليم يسن عثــــم|ن
ه |حمد عبــــد |لنبــــى عطيه|59672| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لر|زق يونس محمد738|22
|2669oندستـــ ع شمسمريم |لبــــ محمد |لص|دق محمد |لص

6o25|علوم بــــ سويفغ|ده محمود عز|م معوض
63o3ooليسه ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لرحمن محمد محمد |لسيد 
348o37 طبــــ ع شمسيوسف حسن محمد عطوه حس
439o94لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|محمد عبــــد|لر|زق درغ|م عي
يم8288|2 رهمحمد محمود |حمد |بــــر| ندستـــ |لق|
448oooزر|عه |سو|ن/ري|ضتـــروميس|ء محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رض| |حمد محمد |بــــو |لحسن|34585
64o594تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عبــــد |لعزيز عيد فرج محمد
8755o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| حمد فرغ ك|مل سيد
689o69ندستـــ |لمنصورهسل|م ع|دل صل|ح محمد محمد يوسف
رهعمرو جم|ل فوزى حمزه232254 ندستـــ |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررو|ن خ|لد فكرى ع عبــــد |لمع496465
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علوم |سو|نمحمد جم|ل عبــــد|لن| ق|سم824879
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد جم|ل |حمد |لبــــربــــرى||24657
يم عمر عبــــد|لرحمن  بــــظ38|462 ر |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخط|
حقوق |لزق|زيقس|ره |م |لش|ف |بــــو |لعن مطر782675

ره|ء عص|م مسعد |حمد|45877 علوم |لق|
ره|حمد بــــربــــرى محمد عبــــد|لرحمن محمد55||35 ثــــ|ر |لق|
4o3826|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد صل|ح ع |لسيد زن|تـــى
تـــمريض |سيوطحسن محمد حس محمد 3696|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود |حمد بــــكري محمد|494|3
5o|7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيوسف فـتــــحـي لـطـفـي |حـمـد

246o85معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لرحمن س|لم
د|ر |لعلوم |لم |سحر ممدوح عبــــد|لصبــــور حسن9357|8
تـــج|ره دمنهورحمد محمد حن محمد حن |493975
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم |حمد فتـــح | حج|زى|425|3
8965oo  تـــج|ره سوه|جرو|ء |حمد فتـــ |حمد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه عزتـــ محمد |لسعيد عبــــده يونس|684263
تـــربــــيتـــ ع شمسسهيلتـــ طه محمد سليم|ن محمد326868

تـــج|ره بــــنه|حمد فرج فرج| محمد|9988|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود محمد |لصغ محمد353368
7o58|7 حقوق |لمنصورهحمد بــــرك|تـــ حسن عبــــد |لعليم |لحسي
89836o يم |بــــوزيد د|بــــ سوه|ج|ي|ر| محمد |بــــر|
89743o د|بــــ سوه|ج|محمد صفوتـــ عمر محمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدين| ي| محمد حسن محمد422887
يم |لغو|62|693 يم |بــــر| زر|عه |لمنصورهندى رشدى |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |لسيد |حمد ف|ضل||25347
4635o7زر|عه كفر |لشيخمصط جم|ل بــــدير عطيه شعيشع
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نن|ريم|ن صبــــ شبــــل محمد67286|
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم|869985
تـــ أحمد |حمد عوض6882|6 صيدلتـــ بــــورسعيدن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــلحسن عزتـــ عبــــد|لعظيم طر|د|255949
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط سيد لط رضو|ن عبــــد|لوه||34583
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء ط|رق حسن محمد عثــــم|ن|79|777
62522oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد عبــــده محمد |لمعد
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|لبــــيبــــ جميل لبــــيبــــ محمد|43|25
تـــج|ره |لزق|زيقيه جم|ل حسن فوده||63578
6o2o6oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيم|ن عبــــد|له|دى محمد |سم|عيل ز
4o3944 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد ص|لح محمد عبــــد |لمنعم عبــــد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نند |يمن |حمد عبــــد|لرحمن56|245
د|بــــ حلو|ن|ن|ديتـــ حمدى محمد |لسيد عمر326696
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعمر محسن |لن|دي زكري| جوده762853
252o67يم محمد دويد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء |يمن فرح|تـــ |بــــر|
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ه|ن |س|مه سم عبــــد|لعزيز3553|2 تـــج|ره ع شمسم
صيدله |لمنصورهل|ء ي| حسن مر|د |لش|رود|694544
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسمه فيصل فه محمد|82|86
تـــج|ره |سيوطزي|د |حمد عك|وى عبــــد|لعزيز 4975|9
88949o ر ج|بــــر يم عبــــد|لظ| تـــمريض |سيوطمحمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــزي|د عبــــد |له|دي محمود عبــــد |لفتـــ|526657
8o7666د|بــــ |لم |نجوي ع عبــــد| حميده|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|كريم محمد محمد |لش|ف356336
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر حس محمد عطيه6|56|5
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ |س|مه عبــــد |لمج محمد876|76
تـــج|ره دمنهورع|يدتـــ ج|بــــر ضيف مو |بــــوعيشتـــ6336|5
كليتـــ طبــــ أسو|نسن|ء عبــــد| |حمد |لسيد97|842
تـــج|ره بــــور سعيدبــــ|نوبــــ ميل|د شنوده رزق|764522
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمصط |حمد عيد محمد غريبــــ823||3
|6o788| رهحمد عص|م عبــــد |للطيف ع ندستـــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقند|ء ع عبــــد | ع636988

د|بــــ |لفيوم|فردوس جميل عبــــد |لتـــو|بــــ محمد325|7
8347o8|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىبــــوبــــكر |حمد يونس محمد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ع|طف س|لم د|ود|768645
527oo2 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمصط ط|رق محمد ع |حمد ج|د
22o939 يم ع مصط تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير محمد محسن |بــــر|
رهنرم عص|م عثــــم|ن مصط |لدويك254422 صيدله |لق|
يم ||52967 تـــ|محمد |حمد عبــــد |لل|ه |بــــر | لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
268o9||يم س|لم يم عبــــد| |بــــر| د|بــــ |سو|ن|بــــر|
ق|وى252655 |لسن |لم |شيم|ء محمد يونس |ل
52684oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد حمدى محمد مسعد محمد متـــو
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومشيم|ء لط عبــــد|لع| يونس278675
تـــج|ره بــــ سويفلطيف شكري لطيف ملك852767
4852o3يم ع د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه |لسيد |بــــو|لحمد |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطمه|بــــ |حمد حسونه حسن  |87643

676o6تـــربــــيتـــ |لفيومرحمه ع|دل عبــــد |لرحيم ح|فظ
يم|223469 علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد وليد |حمد |بــــر|
ره|سل سيد عبــــد|لرحمن |حمد239444 د|بــــ |لق|
4o627|ند|وي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور| |ر محمد ع|طف ع محمود 
ف محمد ع3946|2 علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد |
ف ع |حمد |لحد|د479927 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــس|رتـــ |
يم487244 د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م |لدين وجيه عبــــد|لعزيز |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ر| | حس|ن عبــــد|لع| |حمد839555
د|بــــ دمنهور| حس|م محمود محمد غ|نم489372
2|576oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فرح عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح |لشو|د نجم
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء محمد ممدوح عيد||6543|
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ره|سل محمد رج|ء حسن |لجوجرى|698|2 عل|م |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمن|ر محمد صد سليم|ن326995
8o2827د|بــــ |لم |كريم شعبــــ|ن عبــــد|لجو|د شعر|وي|
8o272oتـــمريض |لم | محمد سلط|ن |حمد عثــــم|ن
حقوق |لزق|زيقنور| عبــــد |لمنعم عرفه عبــــده797|64
نوعيتـــ |لزق|زيق ع|طف |حمد متـــو |حمد778374
يم|69|34| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه طه عبــــد |لرؤف |بــــر|
66o4o كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومع عبــــد|لتـــو|بــــ محمد ع

رهنوره|ن |حمد سليم محمد |لشي972|5| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء ع|دل ع محمود|878326
25oo72ي يف محمد |لبــــح  | فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي
6o548oندستـــ حلو|نبــــه حسن |سم|عيل |لشه|وى
|2|27oرهعبــــد |لرحمن خ|لد مصط محمد ندستـــ |لق|
يم درويش628||4 يم |بــــر| |د|بــــ طنط|رن| مندوه |بــــر|
يم |حمد محمود |لسعيد معوض675693 ندستـــ |لمنصورهبــــر|
33o898تـــمريض بــــنه|نوره|ن عبــــد| جل|ل رمض|ن
24o32||ره||ء وليد ف|روق محمود د|بــــ |لق|
62o66o|بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمود |لسيد محمود |لسيد |ل
6o|828ين |لسيد ن |لدين |لش|ذ معهد ف ص طنط|ن
2|3o6o|رهل|ء عمرو محمد رمض|ن حسونه طبــــ |لق|
236o94تـــربــــيتـــ حلو|نمنه | ع مختـــ|ر محمود

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر س| كم|ل عبــــد |لحميد44982
52|5|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنور|ن |سم|عيل محمد رش|د |لسم
ندستـــ |سيوطتـــ|درس ح|رص محروس جميل  4546|9
طبــــ |لزق|زيقيم|ن ع عبــــد |لمقصود محمد خليل|784438
|6o26| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمدى مصط |لسيد مصط
تـــربــــيتـــ |لم |يه محمد فرغل فه |8852|8
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دير سليم|ن ثــــ|بــــتـــ حس|ن 824||8
226|o|رهع |مجد محمد |لسعيد تـــج|ره |لق|
63o563ندستـــ |لزق|زيقمحمد |يمن |حمد محمد عبــــد | حميد
حقوق |ل|سكندريهمحمد خ|لد عبــــد|لمجيد |بــــو|لفتـــوح رزق475358

45o|6زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــول| تـــوفيق شكرى تـــوفيق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررش| عبــــد |لعزيز عيد محمد |سم|عيل75|497

7322o|ه ن|دى مو سليم ندستـــ |لفيومم
تـــمريض أسو|نف|طمه ع |حمد مر 3|8433
75842o|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــيم|ن بــــل|ل تـــوفيق محمود معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم محمد سل|377||5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد سيد |حمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لم | خلود رمض|ن طلعتـــ عثــــم|ن6|8532
|4252oف |حمد محمد د|بــــ ع شمس|مرفتـــ |
د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| |يمن عبــــد |لر|زق محمد |لسيد689429
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء محمد محمد |حمد دعيه|9732|6
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فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد  |ظ عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز|45424
د|بــــ دمنهور|شيم|ء محمد يونس حس 497488

معهد ف ص بــــ سويفسل|م عثــــم|ن مصط |حمد|53352
تـــج|ره بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن |حمد |م|م53263

علوم |لمنصورهعمر محمد عبــــد | عمر2|6864
صيدله |لزق|زيقمحمد عبــــد| حس محمد ع عقل636382

رهدين| ف|يز عبــــد |لعزيز عفي 36566 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|يدى ع|طف وديع بــــسخرون7325||
62o646يم عبــــده |لبــــلتـــ يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر |
222o79يثــــم حسن محمود وف|تـــمريم  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

54o85تـــج|ره بــــ سويفض جم|ل ك|مل |حمد محمود |لن
ره|ف|طمه محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ9|2|4| د|بــــ |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــرغده مدحتـــ محمد فلم عبــــد |لغ مو33857
|ن رجبــــ لط 48772 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ح|زم ع

كليتـــ |أللسن كفر |لشيخند| سعد |لدين |لعو |لعو |لشيخ497|52
|2o968يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|رودين رؤوف فكرى |بــــر|
5o3788تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | محمد محمد عبــــد |لحميد ع
69o922طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدى محمد عبــــد |لر|فع محمد
758o82تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محمد متـــو
يم حسن |لسيد783792 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمع|ذ حسن |بــــر|
رتـــشمس |لدين ممدوح |حمد لبــــيبــــ محمود8422|| علوم ري|ضتـــ |لق|
زر|عه ع شمسمصط محمود |لسيد عبــــد |لق|در59258|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ننجل|ء ح|زم محمود محمد33|843
4|93ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن رضو|ن محمد شلبــــى بــــرك|تـــ

435o4بــــتـــ يم و هه|لتـــ سعيد |بــــر| نوعيتـــ ج
|د|بــــ |لم |مروه جل|ل دي|بــــ مختـــ|ر8928|8
6|24o7د|بــــ طنط|دين| مصط حسن حسن |لليثــــى|
يم عبــــده عبــــده |بــــو زيد57|622 ندستـــ بــــور سعيدعبــــده |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن سعد |حمد ع |845642

حقوق بــــ سويفمحمود ع|دل محمد طه59849
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ||ء |س|مه محمد |لغريبــــ|67664| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
ندستـــ كفر |لشيخمحمد حسن شعبــــ|ن |حمد مصط 452372
ندستـــ بــــور سعيدديم| رم|ح فكري |لمر غ|نم3|54|6
5|746oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــعبــــ سعيد عبــــد |لفتـــ|ح بــــكرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد س| |حمد علو|ن حسن6|7864
وف|تـــم|ري| ع|طف شو |ي ||22259 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
66o7oعلوم |لفيوممحمد |يمن محمد عبــــده

6o38o9يم أبــــو عيد د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد |لمحمدي |بــــر|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمود ي| ع عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |622297
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ريم جوده محمود |حمد حسن 534635
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيددير |حمد |حمد محمد |لطر|بــــي763648
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تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسل|م نج|ح محمد عبــــد |لمنعم متـــو |73|69
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرميل |رنستـــ روف|ئيل فرج|6357||
6295o|تـــمريض |لزق|زيق عبــــد | محمد س|لم محمد س|لم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره سعد ح|مد كم|ل272766
ر محمد||83524 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه صبــــ عبــــد|لظ|
كليتـــ |أللسن بــــ سويفمهتـــ|بــــ سيد محمد عك|شتـــ محمد222373
868o23صيدلتـــ |سيوطر| | خ|لد رض| محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمود شح|تـــه |حمد|7|3592
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن| مو م|يز لوندي سعد65553|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد سم عبــــد |لسل|م |حمد4|6436
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ص|بــــر يوسف |حمد محمد|5952|3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحسن ع محمد عبــــد |لبــــ|رى752845
يم |لعيو6|22|7 يف محمد |بــــر| طبــــ |لمنصورهمحمد 
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــل|ء |لحسي |لمغ|ورى خليل|287998
4o6757تـــج|ره |ل|سكندريهد | محمد ع جمعه حسن
تـــج|ره دمنهورفريده محمد حسن محمد |لمل|ي|تـــى4427|5
4o2o9رهجم|ل عبــــد |لن| عبــــد |لسل|م عوض حميده تـــج|ره |لق|

69794oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن ي| حسن عبــــ|س عبــــد |للطيف
6o|622تـــج|ره طنط|محمد ع|صم حسن رسل|ن
6|o65||ه محمد |حمد |لحفن|وى علوم |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن|ديه |لسيد محمود كيل| 439|78
85o2|5ندستـــ |سيوطح|زم محمد طه حم|د
ف محمد ج|بــــر محمد |سم675333 ن| | تـــج|ره |لمنصورهم
صيدله ع شمسوق عص|م عبــــد|لمقصود محمد |لسبــــ 354623
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لحميد كم|ل عبــــد |لحميد سلط769559
868o75معهد ف ص |سو|نمريم |نور سف قزم|ن
ف محمد عبــــد |لمقصود|695469 تـــربــــيتـــ |لمنصورهقتـــ |
77738oد|بــــ |لزق|زيق| سعيد |حمد محمد ج|د
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن خ|لد غريبــــ محمود273634
767o85طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسط|رق س| محمد محمد درويش
776o|2يم د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمله خ|لد |حمد |بــــر
يم |حمد|9498|8 نوعيتـــ |لم |ريج |حمد |بــــر|
ندستـــ طنط|محمود |حمد حس |لخطيبــــ9|4492
6o76o6ى حس|ن محمد |ء ي تـــج|ره طنط|إ
ف محمود |حمد ع424665 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |
يم حميد يوسف||379| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |بــــر|
2o538|ف محمود محمد رهسل|م | طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دينور| ن| محمد حس 2|8345
8o8355|طبــــ |لم |يم عبــــد| عبــــد|لمنعم عبــــد
لف للفن|دق |ل|سكندريه|محمد |مرى جودتـــ |حمد ن332522
7oo533تـــج|ره |لمنصورهمه| صل|ح س|لم |لسيد
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3|o63ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ريم ع|طف محمد صبــــ محمد رجبــــ
يم محمد |حمد |بــــو|لمع|785455 ه |بــــر| علوم |لزق|زيقم

ندستـــ |لم |محمد حسن محمد بــــكرى|454|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفيصل محمد عبــــد |لمجيد محمد62726|

د|بــــ بــــ سويف|محمد كم|ل ع سيد54262
25o|29|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيثــــ|ر |س|مه غ|زى مصط |لقرش
يم بــــدر طلبــــ يوسف479847 ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |بــــر|
طبــــ |لمنصورهمحمد وليد حسن مصط عمر|67858

معهد ف ص بــــ سويفمحمد ه|شم محمد رسل|ن69278
5o567تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعل|ء |لدين محمود رمض|ن مو

وف|تـــح|زم ص|لح جمعه يسن27|223 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8372o5حه وفن|دق |ل|قزينبــــ عبــــد|لن| سعدي محمد| 
ش|م |حمد |لسيد |لدنف|883|69 لسن ع شمس|حمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم | |حمد حسن عبــــد |لمقصود ر497324

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويففتـــ جم|ل فتـــ مسلم|5755
84o469معهد ف ص |سو|نمريم خ|لد عبــــد|لعزيز |لص|دق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جصف|ء محمد عبــــد|لع|ل محمد |74||9
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منه | عل|ء لط عبــــد |لخ|لق9|7648
875o2|  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمنتـــ صل|ح محمود فر|ج
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد |لش|م عبــــد |لرؤف عل|م9|46|4
6|o|32|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|فن|ن |حمد محمود مشعل
32|2o|ندستـــ ع شمسمصط حسن |لسعيد رمض|ن
علوم حلو|نف|طمه عم|د فرح|تـــ فه229255
6o6833د|بــــ |لمنصوره|حس خ|لد حس عقل |لهو|رى
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــد|لر|زق محمود حس 834236
9o9|59 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمود ع|طف محمد حس
زر|عه ع شمسسوز|ن |حمد طه حسن 34542|
2|84o3ي ش|م محمد ح|فظ |لق رهنوره|ن  تـــج|ره |لق|

2|6o8نوعيتـــ عبــــ|سيهرحمه ص|بــــر محمد سيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك محمد محمود عبــــد |لخ|لق |لبــــح335|2|
تـــج|ره بــــ سويفعمر عبــــد|لعزيز حسن محمد858569
8|o9|5 د|بــــ |لم |مريم محمد حسن ع|
8|977oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهل |ء |س|مه جم|ل |لدين سيد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم| مصط سعيد عبــــد|لرحيم|245334
ندستـــ طنط|حمد مجدى محمد |بــــو |لعين |لشوره8|4484

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد عم|د |لدين عفي بــــدوى||956|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر| | لطيف وديع يوسف6927|8
6o8o79تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رو|ن عبــــد |لمنعم سل|مه سل|مه

5oo49يم عبــــد|لعزيز تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعمرو محمد |بــــر|
يم ع بــــديوى8672|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود رزق |بــــر|
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |ندرو ممدوح نصيف بــــش|ى|4|2|3|
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4266|oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ن رفعتـــ محمود حسن عبــــد |لرحيم
7o298oد|بــــ |لزق|زيق|عل| |حمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه عص|م محمد محمد درويش8|6284
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسديم محمد رمض|ن ع ع  |بــــى485954
26oo|o|ف ه حم|د عبــــد|لع| رجبــــ م تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
تـــ حس أحمدعبــــد |لعزيز |لملي|678|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخأم
7539ooش|م عبــــد |لفتـــ|ح محمود نوح د|بــــ |سيوط|سم|ء 
رهمحمد مجدى سيد |سم|عيل66334| تـــج|ره |لق|
ش|م عبــــد |لق|در |لسيد |لتـــو ||647|| رهيه  حقوق |لق|
26o7o4يل ج |لزق|زيقمروه |لسيد حسن |لسيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ ع شمس|محمد حمدى ز عبــــد|لعليم222929
|3726oيم ر عبــــد |لرشيد |بــــر| د|بــــ ع شمس|محمد م|
تـــج|ره دمنهورمحمد عمر غريبــــ محمد |لبــــن|495663
89o34o تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن مر عبــــد|لتـــو|بــــ حسن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم فتـــ عبــــد|لج|بــــر ز حس 249472
يم رمض|ن||||495  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد إبــــر|
8|o273تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |وليد مختـــ|ر محمد خ|طر

ندستـــ |لفيومسل|م حس محمد حس |53393
7o6952طبــــ |لسويسشمس س|لم ع عبــــد |لجيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر محمود عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد|266239

7523oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمود محمد محمود عبــــد |لعليم
68496o| يم عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكريم عبــــد |لحكيم شعبــــ|ن |بــــر|
2|89o|وف|تـــمحمد خ|لد غريبــــ أبــــو ضيف وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | محمد عبــــد|لسل|م ع خو|جه249527
626o53|يل ج |لزق|زيقحمد وليد محمد حسن سلط|ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o9747  طبــــ سوه|جمحمد ع|طف |بــــو|لحمد حس

9o|45|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس|متـــ نبــــيل شعبــــ|ن سيد
رتـــ|جو |ن| |يوبــــ جريس تـــوفيلس658|3| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله |لزق|زيقمحمد محمود مندوه طلبــــه628624
4o295|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد س| أحمد غريبــــ

467o6 ره|محمود حمدى محمد ملي د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد رض| زكري| عبــــد|لبــــ| |لنقيبــــ|3977|6
6o62o9تـــربــــيتـــ طنط|عمرو يح غ|زى عبــــد |لوه|بــــ
4o934|تـــج|ره طنط|آيه عبــــد |لمنعم عطيه شعبــــ|ن يونس

د|بــــ بــــ سويف|ول|ء محمود محمد محمد59636
ش|م مح |لدين محمد بــــيو|32966 ن|  تـــربــــيتـــ بــــنه|م
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــندى رض| محمد سعد |لشيخ2|4478
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحبــــيبــــه عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف زيد|65||26
|5o622 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لعزيز مصط
ه |حمد مصط |حمد مصط 4|7827 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد ص|لح عوض محمد ج|بــــر762696
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس محمد حس ديبــــ49595
9o9oo9|تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لرحيم حمد|ن محمود دي
7o6435|د|بــــ |لمنصوره||ء ع مخيمر ع |حمد
علوم ري|ضتـــ |لم |مصط سعد دسو سعد درويش|52584
صيدله |ل|سكندريهم |يمن رجبــــ عبــــد |لمقصود ط|يع6696|5
يم عبــــد |لسميع سعيد محمد784547 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير |بــــر|
تـــج|ره سوه|جزينبــــ ع ص|بــــر فؤ|د57236|
فنون جميله فنون |لم |مونيك| صفوتـــ ري|ض خليل6596|8
د|بــــ دمنهور|آيتـــ محمد |لسيد عبــــودتـــ عبــــد|498433
تـــمريض كفر |لشيخلسيد حس |لسيد |لح|ج محمد |لزفتـــ284|44
6o22o9علوم |لمنصورهرو|ن حس|م عبــــ|س محمد فرج بــــخيتـــ

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يم ن| محمد ش|كر64753
7o5oo2ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |س|مه ع محمد مسلم م |لع| 
د|بــــ سوه|ج|لي مل|خ سليم د|وود 988||9
ندستـــ |لمنصورهسل|م ط|رق بــــدوى |سم|عيل بــــدوى|685388
رهريم س| محمد نجيبــــ سل|م249532 صيدله |لق|
|د|بــــ بــــنه|سل|م ي| |حمد محمد |حمد|328886
تـــج|ره دمنهورنور محمد |حمد منصور ن ص|لح58|||5
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |لسيد عبــــد|لحميد عشم|وى عبــــد|269465
4o643|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دين| رأفتـــ أحمد محمد
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد عبــــد|لرحمن |لبــــو34|266
د|بــــ |لعريش|زه|ر عبــــد | |لقطبــــ فخر |لدين شلبــــي767359
يم776962 يم علو|ن |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقع|دل |بــــر|
75o9o5|ف كرم ميخ|ئيل ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــ|نوبــــ |
ره|ريتـــ| ع|طف شفيق س||26378 عل|م |لق|
د|بــــ بــــ سويف|ه|يدى محمد |حمد محمد حس|ن232654

52o67 ندستـــ |لم |ه|جر ع|طف غديري خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم عبــــد | محمد |حمد |بــــو فر|ج3255|4

55o||د|بــــ بــــ سويف|ي|سم عبــــد |لمنعم حل عبــــد |لمقصود
52o9o4علوم دمنهورنهله مو عبــــد|لغ عبــــد|لغ مو
معهد ف ص |سم|عيليهحمد ص|لح سليم لبــــ|د|768482
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــعبــــد | يوسف عبــــد |لحميد |لملو| 476483
6o57o6 يم سيد |حمد |لف ندستـــ |لمنصورهسل|م |حمد |بــــر|
8||68oتـــج|ره بــــ سويفكريم|ن عل|ء عط| غريبــــ

نوعيتـــ |لفيومكريم|ن رجبــــ ع سيد|8|65
يم محمد785284 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ريه|م منصور |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطمري|ن س| حن عبــــد|  |88243
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود عبــــد |لجليل عوض |6|674|
35o7|o كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | سم |م|م حس|ن
نطش6547|4 تـــج|ره طنط|مصط محمد مصط ع 
27oo27يم |لسيد خليل عبــــد|للطيف تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن |بــــر|
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رهس|رتـــ بــــه|ء محمد ع 92||2| عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ بــــ سويفعمرو مصط |حمد عبــــد |لجو|د83528

حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــيد768422
ه محمد عبــــد |لحفيظ |حمد ه|رون764657 حقوق |لمنصورهم
تـــج|ره |سيوطيوسف سعد خلف لبــــيبــــ8283|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد | |لعربــــي رمض|ن محمد |لعبــــ|49645
8|o22oحقوق بــــ سويفمحمد جم|ل |حمد يوسف

684o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء |حمد وفدي محمود
كليتـــ |أللسن ج أسو|ني|س حسن عبــــد|للطيف بــــدوى6984|3
علوم بــــورسعيدمحمود ع|طف حسن محمد359266
زر|عه سوه|جمن|ر |حمد يوسف |حمد 897884
22o94oش|م |حمد محمود ندستـــ تـــ.خ|مس يم  معهد ع| كندي تـــكنولو | 
25o438|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء مصط ع شوشه
|435o8يم رهفري|ل فرج خليل |بــــر| حقوق |لق|

6o4o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف |تـــ محمد بــــكرى عبــــد |لتـــو|بــــ
ور434857 علوم طنط|سن|ء رض| عبــــد |لخ|لق 
8o2487 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد محمود |حمد حس
47526oد|بــــ |ل|سكندريه|فرح حس|م |لدين محمد عبــــد |لق|در رمض
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|شيم|ء عبــــ|س |حمد نج|تـــى عبــــ|س783479
75o592تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهلور| ع|طف ج|د عبــــد |لمسيح
يم |لمحمدى شح|تـــه |بــــر84|4|4 نوعيتـــ طنط|ندى |بــــر|
ر ح|مد حسن698723 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن|دين ن|در ط|
7|o693د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|خ|لد ع محمد محمد سليم|ن كر|ويتـــ
|6o243تـــربــــيتـــ حلو|نمصط |لنج|ر مصط محمد
9o8775  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ريه|م شمس |لدين حمد|ن عبــــد|لرحيم

863o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مريم حج|ج محمد |حمد
35o334تـــج|ره بــــنه|محمود غريبــــ ع محمد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن |بــــو |لسعود عيد عبــــد |لحليم34252|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججه|د صبــــرى |حمد محمد 896878

رهحمد محمد |لتـــعلبــــ محمد|2||32 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى سوه|ج ي|تـــ محمود |حمد بــــخيتـــ|94|899
6|36ooتـــربــــيتـــ بــــنه|سميه محمد عبــــد|لر| بــــيو |لشنيتـــي
يم أبــــو |لعن 623435 ر أنيس |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر م|
رهحمد صل|ح كريم محمد سعيد|32|8|2 تـــج|ره |لق|
63242oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء مصط عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد
|538o9بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|رتـــ عنتـــر بــــدوي عبــــد |لمقصود

لسن ع شمس|ه|جر محمد ع سيد |حمد2|428
ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق عبــــد |694232
334776| تـــج|ره طنط|سمه|ن |س|متـــ ع سيد |بــــو |لن
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمد محمود حسن|52935|
تـــج|ره ع شمسحسن محروس حسن محمد سيد347598
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يم عط| ||49646 ي حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررضوي خ
8o7888ف فوزي بــــبــــ|وي |د|بــــ |لم |م|رين| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود فتـــ |لسيد سعيد699576
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشه|بــــ ط|رق عبــــد |لمنعم محمد525665
ره|محمد حس رمسيس ع |م 37236| ثــــ|ر |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلشيم|ء رض| أبــــو |لعل| محمد|498835
يم مصط 586|79 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد ر| |حمد |بــــر|
8oo484بــــه صموئيل حقوق |سيوطصموئيل ن|صف و
5|45o6زر|عه |ل|سكندريه|ء محمد عبــــد|لكريم محمد حموده

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس محمود حس محمد73|49
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيله شعبــــ|ن عبــــده غني||63||
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعمرو عص|م محمد بــــسيو ش| 438668
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نسندس عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم3|8466
|6|47oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نزي|د عبــــد |لجو|د |لدسو |للبــــ|د
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسل مصط كم|ل مصط محمد527382
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن رمض|ن |حمد محمد |بــــر|48727
7o8879تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|ء رض| حبــــيبــــ عبــــده |لسيد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يمن محمد طلبــــتـــ755995
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع|دل فتـــ |حمد||44486
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود حسن سليم محمد242738 ل|
893ooo تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ع|بــــر خلف ع
رهلشيم|ء وحيد حسن عبــــد|للطيف حسن357453 صيدله |لق|
76539oتـــربــــيتـــ بــــور سعيدزي|د |يمن عبــــد |لحميد محمد جوده
62628oحقوق |لزق|زيقبــــسنتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز
صيدلتـــ بــــورسعيدمروه عبــــده محمد |سم|عيل|734|6
7o9798يم |حمد بــــدوى محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| |بــــر|
8275o7 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء ع محمد عبــــد|لمع
ى356568 تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم عبــــد|لمنعم ك|مل خ
77o586|ف حسن محمد |بــــوس ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمصط | ع.
ره|ي|ر| سيد |حمد ع|شور حس 233224 عل|م |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد محمود |حمد حس 245767
نوعيتـــ بــــنه|من|ر عزتـــ |حمد محمد دي|بــــ357635
8||o66 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر حس|م عبــــد|لحميد |م|
5272o3يم يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم | سم يوسف إبــــر|
علوم |سيوطمن|ر محمد عبــــد|لج|بــــر محمد  882587
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رن| ع|دل عبــــد |لمنعم |حمد759575
82|o94 طبــــ |لم |محمد سيد حسن حس
معهد ف ص |سو|نم|رل ميل|د بــــ |م ميخ|ئيل847997
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|منه سم |حمد |حمد ق|مش2|7658
49o5o2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ر ممدوح بــــكر محمد بــــكر
9o8359|ه عزتـــ ف|يز |لر|وى د|بــــ سوه|ج|  م
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ندستـــ |ل|سكندريهمريم جم|ل |حمد مصبــــ|ح متـــو525246
نوعيتـــ |لمنصورهرن| نزيه |لسيد محمود حج|زى59|685
ندستـــ |لمنصوره حمد محمد |لمتـــو حس |695569
429|6oش|م عبــــد |لع| زغبــــتـــ طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخض 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر عمرو سعيد محمد مصط 249444
8942o7 طبــــ |سيوطنه|ل سيد محمد سيد
478o8oثــــ|ر د |ط|سل محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف درغ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكرستـــ | |يمن ف|يز تـــوفيق5|65||
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحسن محمود سيد |حمد |حمد |لطح|695576
85|o|9تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدنو|ل ط|رق |حمد عبــــ|س
علوم كفر |لشيخمنيتـــ عبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لرحمن|6|4427
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك ه| صبــــ ك|مل جرجس424275
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيل|نه ر|غبــــ ع|دل ر|غبــــ|4475|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدلشيم|ء عبــــد |لرحيم |سم|عيل عبــــد |92|437
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رح|بــــ  عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز||3266
نوعيتـــ |لزق|زيق |ده فتـــح | محمد عبــــد |لسميع محمد252|77
3|76o3|د|بــــ ع شمس|حمد محمد زكري| درويش
معهد ف تـــمريض |لم | ن|ء عبــــد|لعزيز بــــدوي عبــــد|لك|مل823657
ثــــ|ر |لفيوم|سن|ء ط|رق نجيبــــ ر|شد|4|429
4936o3يم مصط |لمغربــــي د|بــــ دمنهور|محمد |بــــر|
6|52o6|يم عبــــده رم|ن ندستـــ بــــور سعيدحمد |يمن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم محمد|لحسي محمد مسلم775|78
68o998تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد |م محمد |بــــو|لوف| |بــــو|لوف
ندستـــ كفر |لشيخسل خ|لد |لسيد عبــــد |لحميد مصط 676557
2|836oرهي|ر| ط|رق |لسيد مر تـــج|ره |لق|
ى ف|يد محمد |لسعدى نص4|94|5 صيدله طنط|شمس ي
صيدله بــــ سويفمحمود حسن ع عبــــد|لعليم52979

7786o|معهد ف ص |لزق|زيقحسن رمض|ن حسن عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسلوى ع|طف تـــوفيق |لحلو 7575|6
7o8o73ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره حسن محمد محمود عبــــد |لر|زق
8o365|كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |مري|م حكيم رشدي مسعد
4o2o7oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عل|ء ع|دل |حمد تـــم|م أحمد
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن شو عبــــد|لونيس مصط زينه|438287
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــل|ء حمدى محمد حمد|ن مصط |767593
|54o5|تـــج|ره ع شمسبــــيشوى يوسف حبــــيبــــ غط|س
8o33|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د وليد محمد عبــــد|لحميد
زر|عه كفر |لشيخ|ء محمود محمد عوض رزق |لمح 664|44
322o3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم فريد  |د سيد|روس
ش|م |بــــو |لمجد رمض|ن|89|76 ندستـــ |لسويسمن|ر 

حقوق بــــ سويفشيم|ء خ|لد سيد حسن427|5
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد وليد |حمد محمد محمود27|423
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|22o22حقوق ع شمسنهله محسن حس عبــــد |لعزيز نص|ر
6o7|34تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |لعتـــر|وى |لبــــ |لعتـــر|وى
4oooooى زغلول متـــى غبــــرس لسن ع شمس|تـــريف | ي
24oo56|ر ط|رق |سم|عيل محمد جو رهس| تـــج|ره |لق|
42347oزر|عه |ل|سكندريهنعمه محمد |نور سعيد ع بــــدر
2593o7ه عبــــد|للطيف عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ندستـــ ع شمسنوره|ن |يمن ع رض| محمد |لعدل|4|7|2
تـــمريض بــــنه|أبــــر|ر عطوه ك|مل عبــــد |لخ|لق بــــدره968||6
37|oo|رهحمد ع|طف محمود محمود محمد زر|عه |لق|

9|o735 طبــــ سوه|جند محمود محمد سق|وتـــ
6o5o6oتـــج|ره طنط|ه|جر خ|لد ص|بــــر محمد سعد
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد عبــــد |لعظيم خليل سليم|688839
5o9|26يم تـــج|ره دمنهوركريم محمود مصط |بــــر|
9o36o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لع|ل محسن عبــــد|لع|ل محمد
8777o7|علوم |سيوط  م| جم|ل مصط محمد
همصط حمدى محمد نص|ر4|2273 نوعيتـــ ج
85o292يم ح|مد عويضه طبــــ |سيوطح|مد |بــــر|
8o2|25طبــــ |لم |م|رك ميشيل مسعود |يوبــــ
9o3725|كليتـــ |أللسن سوه|ج بــــتـــس|م طل|ل محمد |حمد
يم36|494 يم س|لم |بــــر| يم كم|ل |بــــر تـــربــــيتـــ دمنهوربــــر|

تـــمريض |لفيوم حمد سيد ن|دى تـــم|م|73675
يم مر523845 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط سيف مر |بــــر|
ندستـــ بــــنه|محمد رض| ج|د بــــيو ج|د37|266 كليتـــ 
8|o|56كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدج|بــــر |حمد عبــــد| ج|بــــر
6o4936 |طبــــ طنط|ف|طمه محمد محمد سعد |ليم
حقوق |سيوطسه|م |م عمر عليوه8897|8
68774o| تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد حسن محمد عبــــد
ره|منه مصط محمد عبــــ|س238743 ثــــ|ر |لق|
9o325| يم ز|خر زكرى ندستـــ سوه|جتـــوم|س |بــــر|
54o574د|بــــ |ل|سكندريه|يح ن شح|تـــه |حمد |بــــو عجور
يم أحمد483494 د|بــــ |ل|سكندريه|إيم|ن |لسيد إبــــر|
د|ر |لعلوم |لم |سعد محمد يوسف عو|د27|4|8
9o4795 د|بــــ سوه|ج|ر|بــــعه محمد |حمد خليفه
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرحمه محمود يسن عبــــد |للطيف3|462|
52o4|4بــــه عبــــد|لمسيح رهم|ري جورج كركور و طبــــ |سن|ن |لق|
ش|م محمد ن| محمد |لسعيد4||2|2 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد 
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىشعبــــ|ن عبــــد |له|دى نجيبــــ سليم|ن2549|5
وف|تـــح|زم ع محمد ع محمد773925 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
وف|تـــسل|م خ|لد |حمد محمد|869368 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط رأفتـــ عطيه |لمي 245598
حقوق د |طحمد |يه|بــــ |حمد شو سليم|ن|5796|6
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7o3|4oى تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد بــــح
حقوق |لمنصورهعمر عبــــد |لعزيز محمد |بــــو |لحسن||6932
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء حسن محمد |حمد|755352
496oo3بــــه حسون تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن مصط غ|نم و
صيدلتـــ |سيوطم| محمود محمد حسن|833655
طبــــ |سيوطه|له |حمد فرغ عبــــد|لو|حد 887429
7o2|38حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ع|دل عبــــد |لحميد محجوبــــ دويد
حقوق ع شمسمنتـــ | ط|رق |م ف|روق محمد فه545|6|
رهندى حس|م |لدين محمود ع|6345| ندستـــ |لق|
يم622557  |حه وفن|دق |لمنصورتـــآيتـــ عبــــد |لنعيم محمد عطوه |بــــر|
تـــ بــــريك ف|يز ه|رون|499889 د|بــــ دمنهور|م
يم حن محمود |سم|عيل مصط 494335 |د|بــــ طنط|بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |ل|ء |بــــو|لري |بــــوغنيمه محمد|8|52|8
4o279ندستـــ ع شمسحمد سل|مه محمد عبــــد |لو|حد عريضه

وف|تـــف|دى ع|دل ش|كر تـــكل|5867|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــ محمد محمود محمد طه|38|26 رهم حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ء محمد من عبــــد |لحكيم687889
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقروى محمد ع محمد غر|بــــ|543483
2635o|تـــج|ره بــــنه|نجل|ء |س|مه عبــــد |لعزيز محمد |لز
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد ع |حمد 2492|9
تـــربــــيتـــ طنط|سهيله سم مصط ع درويش4485|6
349o63تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ه| |حمد مصط ع|مر
344|9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد| |حمد ح|مد |سم|عيل
4438ooعلوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنور محمد |لسيد بــــر|وى حموده
6|7o|6حه وفن|دق |لمنصورتـــدون| ن| محمود |لبــــغد|دى| 

7|79oعلوم ري|ضتـــ |لفيوميوسف |حمد محمد |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ |حمد محمد عبــــده |حمد482487
حقوق بــــنه|محمد ممدوح عبــــد| محمد ع|مر|||348
24869oعلوم |لعريشبــــه |حمد ك|مل درويش
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمه| محمد عبــــد|لر| شح|تـــه  884469
2483o2طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر |حمد س|لم |حمد |لنج|ر
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد عبــــد |لعزيز ع محمد|765279
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد|ء حمدي عبــــد|لو|سع حس|ن |849767
9o3|47 تـــج|ره سوه|جسمر محمد مصط |لسيد
8o7722|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |لشيم|ء عص|م |لسيد مؤمن|
263o32| ه جم|ل عبــــد|لعزيز |لرف| تـــربــــيتـــ بــــنه|م
معهد ف ص |سيوطول|ء |حمد ثــــ|بــــتـــ حسن 7427|9
د|بــــ دمنهور|حمد حل عبــــد|  ضيف | نو|ط 494298
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــتـــ| ج|بــــر ع س|لم غنيم5|5277
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل و|ئل محمد |حمد نجيبــــ676335
676o9oد|بــــ |لمنصوره|دين| محمد  رزق  سيد |حمد |لنج|ر
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رهمروتـــ |حمد ك|مل س|لم27678 د|ر |لعلوم ج |لق|
رهحبــــيبــــتـــ ي| محمود محرم عبــــد |لملك5432| ندستـــ |لق|

26oo25ره|بــــسنتـــ عبــــد|لعليم ع عبــــد|لعليم عل|م |لق|
يم شه|5|4334 يم |بــــر| ر |بــــر| طبــــ طنط|عص|م م|

ي43773 ره|دى فر|ج فتـــ محمود |لبــــح ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره دمنهورسم|ء حسن محمود عبــــد| |بــــو |لخزر5469|5
ره|حسن|ء |حمد عنتـــر |لسيد سليم|ن ش66494| د|بــــ |لق|
وف|تـــمحمد محمود محمد محمد حسن 325348 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
حقوق حلو|نمحمود محمد عبــــد|ل مهر|ن272357
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيم|ن محمود |حمد |ليم |7224|6
46o|69تـــج|ره |ل|سكندريهم محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد عنبــــر

قتـــص|د م حلو|ن|يه محمد |لص|وى محمد|78294
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفلوبــــ|تـــ ن| س| نجيبــــ حن|424789

2o982ندستـــ حلو|نع محمد ع عبــــ|س
ند497823 د|بــــ دمنهور|منه | حس|م |لدين عبــــد |لحميد 
7o|486كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنه | |حمد من محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن سيد محمد محمد |لعط|ر|35429|

|ج |لدين مفتـــ|ح عبــــد |لرحمن59263 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفف|طمه 
يم|4756 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود رض| محمود تـــو |بــــر|

تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن سعيد |لسيد محمد|878|78
9o69|5 حقوق |سيوطعزه ري|ض محمود عبــــ|س
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود مبــــروك دسو حس 243943

طبــــ بــــ سويفحس|م عمر|ن عي خليل56472
ر |بــــو دبــــ|ره6425|6 د|بــــ د |ط|صف| نبــــيل ط|
3|6o26تـــربــــيتـــ حلو|نغ|دتـــ ط|رق |لسيد محمد عليوه
تـــج|ره |سيوطم|رين| جم|ل بــــخيتـــ |بــــو|ليم  888428
حقوق |سيوط |ر محمد ق|سم محمد |حمد485857
تـــج|ره طنط|خ|لد عبــــد |لر|زق عبــــد |لبــــديع ع قنديل686685
9o4|88 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــوم|س عوض من سليم|ن
6|56o9 |تـــج|ره بــــور سعيدزي|د ع|دل عبــــد|لرحيم |لعر
854|8oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد ع طلبــــ
88o2|5  |تـــج|ره |سيوطم | عص|م فؤ|د بــــ|ش

حقوق ع شمسمن|ر ع|دل حموده حس 58|27
6o574تـــربــــيتـــ بــــ سويف |ر |حمد حسن عبــــد |لجو|د

يم|845773 ه سيد عيد |بــــر| معهد ف ص |سو|نم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| جمعه بــــيو |م|م|9|52|
يم|88|86 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمك|ريوس وديع غبــــيوس |بــــر|
6o599| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد ط|رق محمد |لحبــــ
7o49o2يم م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ  محمد محمد عبــــد |لمع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشه|بــــ ع|طف محمد زيد|ن|6276|
زر|عه ع شمسدع|ء خ|لد ع يوسف محمد239626
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لسن ع شمس/ري|ضتـــ| |يمن محمد محسوبــــ6924|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن سعيد عبــــد|لرحيم عبــــد|لغفور||268|3
يم عبــــد|لمقصود|233846 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رجبــــ |بــــر|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمود عبــــد |لمحسن مو عبــــد |لمحسن3|6279
2553o4تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم محمد فرج يوسف ع
4o4|79|حقوق |لمنصورهحمد ع |حمد محمد حسن
ف مسعد |سم|عيل|324|26 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |
6899o3|يم عبــــ|س ج|د د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |بــــر|
9o6869 حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لنعيم عبــــد|لمبــــدى عبــــد|لمنعم
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيم|ن رجبــــ محمد قطبــــ زعلوك|457543
رهمصط محمد محمد حن عبــــد |لع|ل45345| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |ل|سكندريهس|مح سعد |حمد ربــــيع مصط 436323
2544o2 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسمه خ|لد محمد |لخو
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد  |ء ك|مل عجور253732
6895o3|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدين|س |لسيد |سم|عيل |لسيد |بــــر
ندستـــ حلو|نحمد محمد |لشح|تـــ محمد|678|23
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد رمض|ن محمد رمض|ن|653|77
كليتـــ حقوق |لم |حمد محمد عبــــد|لسل|م محمد مهدي|32|7|8
449o34علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد ثــــروتـــ أحمد ع بــــليكع
|665o5رهغ|ده مصط تـــوفيق محمد مو حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسليدي| |يه|بــــ ع|دل نبــــيل |ديبــــ96|9||
ف جمعه |حمد محمد4498|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مؤمن |
33859o|تـــج|ره بــــنه|لفتـــ سم محمد نور |لدين عو|د
طبــــ |ل|سكندريهمحمد سعد حسن سعد محمود2886|5
تـــربــــيتـــ سوه|ج  ل|ء عبــــد| |لسيد سويلم|455||9
|63oo8تـــج|ره |سيوطوق |حمد ع |حمد
755o78 |علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ع|دل سعيد عن
د|بــــ دمنهور|حمد |م|م |حمد محمد |حمد|323|48
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــسمه محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لغف|ر|63535
6oo586تـــمريض طنط| محمد رمض|ن ز جبــــر
4ooo73تـــج|ره |ل|سكندريهم|رتـــ | م|جد نجيبــــ ز
633|o|رتـــ|نور| سعيد محمد مهدى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وف|تـــمحمد |حمد ي |لسيد|2254| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ ع شمسمحمد ط|رق محمد عبــــد|لحميد324692
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزه|ر رشيد |بــــودوح عبــــد|لع|ل|6|8293
4o3o29يم محمد جمعتـــ د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد عبــــده |نور |بــــر|
يم جربــــوع53|247 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد محمود ج|بــــر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد ع محمد 9425|9
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد جم|ل عبــــد | عبــــد |لحكيم||5|424

26|o4|يم ر ر غ|لبــــ |بــــر| رهعبــــد |لرحمن م| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|ديه زغلول |لبــــدوى |لسعيد بــــدوى |624336
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68o98oيم محمود د|بــــ |لمنصوره|كريم مجدى |بــــر|
4|9o2|تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ثــــروتـــ مصط عبــــد|لسل|م محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدنجوى عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد |لع|763337

صيدلتـــ |لفيومي|سم محمد طه عبــــد |لمقصود67644
29o89رهيوسف جم|ل |حمد محمدين تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

68|oo8حقوق |لمنصورهمحمد رض| |حمد لط |لسيد
فنون جميله فنون حلو|ننور|ن عبــــد |لر|زق حسي محمد362|5|
|5394oرهع ط|رق رجبــــ |سم|عيل حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهيه محمود محمد محمود|46329| صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمود |حمد حف عثــــم|ن  9797|9
229o8oرهسل سعيد عبــــد|لحليم عبــــد|لكريم صيدله |لق|
6|3o85|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سم|ء |لسيد فؤ|د محمد شلبــــي
8o56|8نوعيتـــ |لم |عبــــد| عمر عبــــد|لمطلبــــ محمد
تـــج|ره دمنهورحمد سعد محمود |لش|عر|493966
6||37oد|بــــ |لمنصوره|آيه عبــــد |لفتـــ|ح حس محرم
د|بــــ د |ط|أحمد مجدي جبــــر طم|ن9543|6
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طنرم ع|دل محمد عبــــد |لغ شعل|ن646849
رهمحمد خ|لد |حمد |سم|عيل56647| تـــج|ره |لق|
763o38ل|ل خميس نوعيتـــ بــــور سعيدسل |يمن غريبــــ 
|65|o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محمود عبــــد |لعزيز محمود
رهحبــــيبــــه خ|لد عبــــد |لع| يوسف ع 24769 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

64|o89 رتـــ|آيه |حمد محمد عبــــد |لمع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مروه محمد عبــــ|س |لحس|ن مصط 685599
35858oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سل محمد محمود عبــــد|لرشيد|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نر| | يوسف ثــــ|بــــتـــ خليل89|6|3
44o739تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم مصط عبــــدربــــه محمد |لقبــــل|وى
تـــج|ره |سيوطصموئيل غبــــري|ل رض| مج |88455
|5|o59| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكرم فرج رس فرج
437o84|علوم كفر |لشيخ|م| ع عبــــد |لجليل ع نج
يم343927 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|د| | |حمد حس |حمد |بــــر|

يم49299 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحسن مختـــ|ر ف|روق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|سم محمد ثــــ|بــــتـــ إسم|عيل|75468
|3|75oره|منتـــ | |حمد ع محمد ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفوزيتـــ سيد عيد ص|لح349429
معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء فهيم |حمد |لبــــكرى3239|7
|د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن |حمد بــــدري |حمد894||8
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء ي| |حمد عبــــد|لسل|م262||4
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــتـــه|ل خ|لد عبــــد|لح|فظ بــــدير|267385
رهمرو|ن ر| |لسيد حل8|62|| علوم |لق|
ى765442 تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد محمد ع حسن |لشع
9o5592 تـــج|ره سوه|جحسن خلف محمد محمد
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زر|عه كفر |لشيخرقيه محمد محمود أبــــوشعيشع سليم|ن443692
ر|ء |حمد جمعه ن69387 تـــربــــيتـــ |لفيومز

34845o علوم ري|ضتـــ ع شمسبــــتـــ خ|لد |لر| |م
7o2489د|بــــ |لمنصوره|رضوى |يمن |لسيد محمد |لسنط|وي
رهحمد محمد سيد نور |لدين طه|8894|| ندستـــ |لق|
4|8o47د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نوره|ن صبــــ |سم|عيل غمرى
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد شعبــــ|ن جمعه بــــدوى5|6872
يم688957 يم محمد |بــــر| طبــــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفحمد خ|لد سعد ذ |5|8552
|485oo تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم رفعتـــ حسن جم|ل |لشوربــــ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ر| ه| محمد خليل355459

64o3oوف|تـــعبــــد |لرحمن ن| يوسف يوسف معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
نوعيتـــ |لفيوميه ط|رق حسن ربــــيع|65357

تـــمريض كفر |لشيخحس|م محمد عبــــد| مصط بــــقوش462529
يم خليل352246 نوعيتـــ بــــنه|عربــــي محمد محمد |بــــر|
زر|عه |لمنصورهكريم فخرى عبــــد |لق|در عبــــد |لبــــ|سط677259
تـــج|ره ع شمسعبــــد | |س|مه محمد معروف سل|772849
يم رزق عوده678463 د|بــــ د |ط|ي|سم ف|روق |بــــر|

ش|م |لقصبــــى |لسيد |لحن 4649| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|يدى 
د|بــــ بــــ سويف|ع خ|لد عبــــد|لعزيز محمود53754

4o5599تـــج|ره |ل|سكندريهيم ط|رق عبــــد |لبــــ|عثــــ بــــرك|تـــ
د|بــــ دمنهور|ند|ء عبــــد|لحليم عبــــد|لغ ط|يل986|52
4o92o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير |لسيد عبــــد|لمطلبــــ |لسيد رصد
4345o|ر عبــــد|لحكيم |سم|عيل خط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر م|
ين محمد حس محمد ص|لح263396 رتـــ|ش قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمرو|ن مجدى عبــــد |للطيف محمود34874
88597o  |د|بــــ |سيوط|رؤى جم|ل تـــوفيق عبــــد

صيدله بــــ سويفمحمد سيد عبــــد|لحميد عبــــد|لحفيظ345|6
تـــج|ره بــــ سويفم|ير ن|صح عبــــد|لف|دي عبــــده5946|8
88o468 حقوق |سيوطمحمود |حمد ش|كر محمد
ه |لسعيد نبــــوى |بــــوغضه7989|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طن
4399o7|علوم ج|معتـــ د |طل|ء ع|طف فرج عبــــد |لو|حد |لشو
|3524|| ر عبــــد |لمعز ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد م|
2|2649| د|بــــ ع شمس|سل|م |يمن جم|ل |لدين ع
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد لط محمد |لعبــــد2|2679
42o837|ى عبــــد|لعزيز |بــــوشعيشع ه ي د|بــــ كفر |لشيخ|م
6396o6|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء حس محمود حس |ل|م|م
|7865oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد ط|رق محمود عبــــد |لسل|م
د|بــــ حلو|ن|دين| وليد محمد |لدمرد|ش4|572|

طبــــ بــــ سويفجه|د محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح768|6
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| ط|رق محمد |لسيد شعيبــــ|698986
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رهم|جدتـــ منصور محمد |لسيد355388 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ف حموده |حمد29339 ندستـــ شبــــر| بــــنه|شه|بــــ |
2638oبــــور طه عبــــد |لحميد رهمعتـــصم ش| حقوق |لق|

علوم ع شمسف|طمتـــ محمد جم|ل |لدين محمد|976|3
يم ع سل|م |لق|49892 د|بــــ دمنهور|ول|ء ج|بــــر |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لعزيز خ|لد عبــــد|لعزيز محمد59|626
25o458د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د | عبــــد|لرحمن محمد محمد
79|||8| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقس|مه محمد مسلم عوض عي
معهد ف ص |سو|نبــــو|لحسن محمد سيف |لن ع |695|84
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد عل|ء م |لسيد |بــــو|لعل|776688

كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم| |لسيد محمد حميده|85985
حقوق د |طحمد محمود محمود |لبــــدرى|8364|6
49o992د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى ط|رق |لسيد محمد عبــــد|لجو
787o38آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|د| | ي| شمس |لدين محمد
33646oد|بــــ ع شمس|سع|د جم|ل محمد محمود محمد
5|o|22|تـــمريض دمنهورلسعيد |حمد |لسعيد سليم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مل محمود نظ عم|ره|257493
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد | عصمتـــ عطيه محمد مو786645
88|o83 لس ميل|د |م متـــرى تـــربــــيتـــ |سيوطك
ثــــ|ر |لفيوم|جون ميل|د موريس ز842|3|
ف |حمد عبــــد|له|دى ه|شم5656|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــر
|4o745تـــج|ره ع شمسم | |يمن نبــــيل ص|لح
ندستـــ كفر |لشيخمحمد حمدى |حمد محمد ي|س 453322
 |حه وفن|دق |ل|ق حمد جم|ل محمد عثــــم|ن||38|92
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|جر سم رزق غ|زى حسن س|لم439747
لسن ع شمس|لشيم|ء مو |لمغ|ورى بــــن |حمد نجم63|785
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييوسف عل|ء محمد م|جد |حمد مختـــ|47654
753o|3تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمع|ذ عبــــد |لن| عبــــد |لمنعم مع|ذ
8|225o|د|بــــ |لم ||ء |حمد محمود |حمد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط عبــــد|لمنعم |بــــو|لفتـــوح عبــــد|262546
6226ooمعهد ف ص بــــور سعيدمحمد محمد رزق محمد

لسن ع شمس|بــــسمه |حمد خليل ع 54|28
تـــج|ره ع شمسح|زم ط|رق صل|ح محمود |لم|27655|
علوم |لزق|زيقس|ره ح|فظ محمد |حمد غريبــــ ع774649
85o724طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د يوسف مهدي |بــــيض
|5o|96حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد عويس محمد
443|o3|يم تـــج|ره كفر |لشيخشو|ق ه| محمد |حمد إبــــر|
23o8o9لسن ع شمس|محمد ع|دل زنقور محمد زنقور
22858o ره|وق حسن سيد حسن د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|رن| محمد  |ء|لدين مصط 36|23|
6o4652تـــج|ره |لمنصورهدع|ء |حمد ع محمد |لحفن|وى
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رهس|ندى س|مح سل|مه سليم|ن35|22| تـــج|ره |لق|
4oo5o|حقوق |لمنصورهجه|د عز عبــــده حسن
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد دسو عبــــد |لحليم633959
24|7|9| ف فه ج|د| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيري |
2oo83يم خليل رهش|دى طلعتـــ عبــــد |لغ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد|لرحمن ر|غبــــ عبــــد| ع بــــسيو 625948
ف حسن سعد|وى|59774 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م |

82532oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|فرحه جم|ل ع محمد
4o5629لسن ع شمس|تـــي| تـــوفيق محمد حسن إسم|عيل

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس| حسن محمد |لنج|ر8444|
تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد عبــــد|لجو|د |بــــوزيد 885885

رهحس محروس محمد عوض7|234 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
25o94|ى |لصبــــ|غ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن حسن ي
ندستـــ |لم |حمد تـــوفيق محمدى عوض|262956
ن| سمرى |سحق فلتـــ|ؤوس 897892 فنون جميله فنون |ل|قم
تـــربــــيتـــ |لعريشحبــــيبــــه ي| عبــــد | س|لم بــــدوى8|7674
9o6o|8علوم |سو|نمحمود عبــــد|لكريم محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد
36o7|8 د|بــــ بــــنه|محمود عبــــد| |لسيد مصط|
2577o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممؤمن عبــــد|لخ|لق سعيد عط| للـه
معهد ف تـــمريض |سيوط ديفيد |مجد قدوس قري|قص 889464
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  فرحتـــ مصط سعيد خف| 7788|5
8o2735|طبــــ |لم |يه حس|م عبــــد| مدكور
763424| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدل|ء |إلم |م محمد |إلم |م ج|بــــ |
د|بــــ |لمنصوره|محمد كم|ل محمد محمد |لسيد628565
48974oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهندي |حمد |لبــــسيو محمد
طبــــ |لزق|زيقحمد |يمن |حمد عبــــد|لجليل|633742
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط محمد عبــــد|لسل|م |لبــــو878|25
حقوق |سو|نبــــو|لق|سم كرم محمد |حمد حسن|987|84
ى2267|6 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد |لرحمن ش|كر عطيه بــــح
25253oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجه|د عبــــد|لن| عبــــد|لفتـــ|ح جمعه
|62|o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |يمن |حمد محمود
حقوق ع شمسسوز|ن جم|ل حسن |حمد355973
4o6|ooه سعيد حسن جم|ل محمد معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــن
4o4476تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع خميس خميس غريبــــ
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محسن عبــــد |لمنعم عبــــد |لجليل قن863|68
رتـــ|رضوى مجدي |حمد عبــــد |لعزيز64829| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ند499429 ندى |حمد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن صبــــرى 
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع|دل عبــــد|لرحمن عبــــد|لخ|لق||63442
6o7483|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد نبــــيل محمد صقر
رهمحمد مختـــ|ر عبــــد |لحميد تـــه| محمد س774456 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد ض| شعبــــ|ن نبــــه|ن  5522|9
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تـــربــــيتـــ سوه|جزينبــــ ع ه|شم محمد 5|8989
33o4|oتـــربــــيتـــ بــــنه|ص|بــــرين |لضعيف ك|مل محمد تـــ|ج
ندستـــ |لزق|زيقحمد حس |حمد محمد|77||78
6385o6تـــ عبــــد |لعزيز حسن سليم د|ؤد طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقأم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوليد محمد ع منصور عبــــد|643777

ش|م محمد جم|ل |لدين عز|73283 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد 
64|76oتـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد| محمد س|لم عبــــد |للطيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | صل|ح ع ر|بــــح497466
8992o| تـــج|ره سوه|جرح|بــــ محمد فتـــ |سم|عيل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عل|ء محمد عبــــد |لش| 752465
8o65o6ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سليم|ن عبــــد|لسل|م عبــــد| مسعود
يم758676 حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد عبــــ|س |بــــر|
476o65 تـــج|ره كفر |لشيخحبــــيبــــه |حمد |لسيد عبــــد|لحميد عبــــد
نوعيتـــ بــــنه|ندى و|ئل محمد عبــــد|لمقصود264598
يم|924||6 تـــربــــيتـــ بــــنه|حل|م محمد سيد محمود |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |روضه نج|ح عبــــد|لحميد سعد7679|8
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم |لسيد محمد منصور622785
27o376ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رض| محمد |لمتـــو |لشيخ

7o|83| تـــج|ره |سيوطيه ع |لسيد ع
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــصف|ء |حمد فه عبــــد |87|3|6
علوم ع شمسل|ء عبــــد|لعزيز حم|د محمد|5|2293
6|o|6oصيدله |لمنصورهرح|بــــ ص|لح ر|غبــــ |بــــو سيف
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود عشيبــــه228238
لسن ع شمس|رو|ن |يوبــــ محمد |يوبــــ محمد8|3266
رهسعد رض| عبــــد |لمسيح سعد47343| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله |لزق|زيقر| | خ|لد |لسيد ج|د |774632
رهمحمود شعبــــ|ن محمد عطيه26426| تـــج|ره |لق|
8o7294ي عبــــد|لوه|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |جمعه |حمد خ
4465o5د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ص|بــــر مه|ود حلبــــى ع
4367o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|رتـــ |حمد فؤ|د جل|ل |لديبــــ
35|35o|تـــمريض ع شمس سم|ء محمد عبــــد|لجو|د |حمد بــــش
7|o882تـــج|ره بــــور سعيدحس|م فرج ع عيد

د|بــــ بــــ سويف|حمد صل|ح رئيس عبــــد |لمحسن||5588
7oo678تـــج|ره بــــنه|محمد |يمن محمد |لسعيد دي|بــــ
682o43تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر |حمد محمود |لنج|ر
علوم |لمنصورهمحمد ط|رق عبــــد |لمؤمن عبــــد |لق|در سل442389
يم |بــــو ش| 542299 تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |حمد |بــــر|
777o9o|صيدله |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز |لسيد منصور

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــل|ل محمد جمعه رزق ج|بــــر خط|بــــ8|395
يم محمود|429|5| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه |يمن سعد |بــــر|
92o|o3 علوم سوه|جمه| رمض|ن عبــــد|لج|بــــر بــــ|ظه
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رتـــ|دير ع ع|مر محمد4|9|24 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهد | ثــــروتـــ محمد جوده عثــــم|ن327326 د|ر |لعلوم ج |لق|
3277o5حقوق ع شمسنور|ن ي| عبــــد|لمنعم سل|م ع
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء عبــــد|لعليم |م عبــــد|لعليم|5|2668
|563o2يم محمد رهيف حمدى |بــــر| تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهمحمود عبــــد |لمحسن |لسيد محمد ز|94||62
صيدله طنط|يه ك|مل عبــــد|لرحمن محمد زي|ن||265|6
|2o227تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | عل|ء |لدين ح|مد سعيد

علوم |لفيومل|ء محمود عبــــد |لعليم يونس|69364
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف فتـــ عبــــد|لودود محمد|464482
5o77|9يم د|بــــ |ل|سكندريه|نه|ل بــــس|م عبــــد ربــــه |بــــر|
5|529oعلوم دمنهوري|سم ع عبــــد |لحميد |بــــو |لعن غبــــ
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيتـــ مصط ع أحمد رشو|ن476232
4o4853تـــج|ره طنط|سعد عبــــد |لنبــــي سعد عبــــد |لنبــــي مفتـــ
445o29كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمريم رجبــــ محمد عبــــد |لمع محمد رجبــــ
776625| تـــمريض |لزق|زيق يه نبــــيل محمود محمد عبــــد |
|773|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف عثــــم|ن |لسيد محمود
|د|بــــ بــــنه|منتـــ | حسن محمد حسن355574
معهد ف تـــمريض بــــنه| ر|بــــعه ع|دل فتـــ |حمد52|264
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنعم|تـــ ح|زم عطيه عبــــد |له|دى ع|مر695547
25oo2|يم مصيل فتـــح |لبــــ كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى حس |بــــر|
7o25o6رجه د|بــــ |لزق|زيق|سهيل| محمد عبــــد |لمقصود محمد 
ر عبــــد |لعزيز2636|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيف عبــــد |للطيف ط|
5|7o22تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل |ء محمد شعبــــ|ن محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |لشح|تـــ ع حس |سم|عيل8682|4
7o7984تـــج|ره |لمنصورهحسن و|ئل حسن ع |حمد محفوظ
6o2853ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | رض| ك|مل |لسيد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوركريمتـــ سعد عبــــد|لحميد أبــــوزيد غر|بــــ4|4983
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر محمد عبــــد|لعزيز |م 99|227
6o92|7زر|عه |لمنصورهجم|ل |لدين محمد حسن |لسمنودى
|53o87لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود عبــــد |لل|ه |حمد شح|تـــه
6o48|2يم يم ع |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــجيه|ن رمض|ن |بــــر|
228oo5ره|رحمه بــــدر|لدين عبــــد| بــــخيتـــ د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نغ|ده محمد |بــــوبــــكر عبــــودع245539
نوعيتـــ |ل|سكندريهخل|ص محمود عبــــد |لرز|ق محمود |35|9|5
معهد ف تـــمريض |لفيومحل|م جمعه عبــــد |لسل|م خليل|72582

279|o6ي حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعز|م سل|مه محمد |لم
7o97oo|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــلسيد ن محمد مندور م |لع| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد حمدى |حمد طه بــــغد|دى|688763
يم5|4||3 تـــج|ره ع شمسمحمد |س|متـــ شو |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىند عبــــ|س سيد عبــــ|س826955

Page 1014 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهعبــــد |لعزيز  ن|جح  |حمد  عبــــد |لعزيز 9857| حقوق |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن جم|ل محمد عبــــد |لمجيد||888|4
|6|o2|رهي|ر| عبــــد | عبــــد |لعزيز |حمد طبــــ |لق|
9o63o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن |حمد محمود حسن

664o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومتـــ خ|لد حس يونس
63567oى أحمد يم عبــــد|لسل|م خ تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقدى إبــــر|
7o79|6يم يم حسن |بــــر| صيدلتـــ بــــورسعيدف|طمه |حمد |بــــر|

رهعبــــ ر| محمد عبــــد|لحليم49827 طبــــ بــــيطرى |لق|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــي محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لنبــــى|6|258
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسم|ء خ|لد صبــــ محمد |دريس|922|49
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنور|ن عنتـــر مصط ع خميس8758|4
8|7|o9|حقوق بــــ سويفحمد حسن ذ عبــــد|لرحمن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء محمد فتـــ ذ |لنحر|وى429265

5|4|oحقوق بــــ سويفرضوى محمد ف|ضل ع
76o43|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |س|مه محمد حسن
8o|864د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يف محمد ق|سم عبــــد|لحكيم|
ر |سحق5742|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك|تـــرين م|جد م|
نده محسن |حمد شح|تـــه غ|نم6|7636 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدش|
رهه|جر مجدى |لسيد عبــــده27876| حقوق |لق|
ين| ه| نبــــيه عوض |للتـــ سليم|ن432464 صيدله طنط|ف
22o353تـــج|ره ع شمسيوسف عص|م |حمد عبــــد|لعظيم

7o298تـــج|ره بــــ سويفح|زم محمد فرج |حمد
52667oندستـــ حلو|نعمرو محمد فتـــ فرج خليل
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــف|رس مصط محمد غ|زى حج|زى8|6228
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن مصط عبــــده عبــــد |لع|534373
25|77oف محمد سعد |لصعيدى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |
68|28oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد فكرى عوض مقبــــل
|2o29o| وف|تـــمحمود محمد حسن |لسيد عبــــد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عبــــد | محمد محمد755838
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسعيد محمد سعيد عمر9|7626
699o2| طبــــ حلو|ن|ء فتـــح |لبــــ|بــــ |حمد ص|دق |حمد شع
علوم بــــورسعيد  ل|ء محمد عبــــد|لق|در سلط|ن|8|8883
ندستـــ |ل|سكندريهكم|ل محمد كم|ل |لدين ثــــروتـــ479499
85oo63ف |بــــو|لحسن محمد تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد |
7o877||د|بــــ |لمنصوره|م| محمد ع ع |لبــــ|ز
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | ه| محمد عبــــد |لرحمن |لبــــيس7962|6
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|جر حس| رجبــــ حسن2|8385
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جه|جر رض| جم|ل |لدين عطيتـــ34|55|
6348o9ش|م |دريس عبــــد|لرحمن ندستـــ |لزق|زيقمحمد 
893o57| ه سمور |حمد فرغ تـــربــــيتـــ |سيوط م
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل سعد |حمد637785
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ر محمد عوض عبــــد ربــــه عبــــد |446495 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــبــــ|
8754o6 كليتـــ |أللسن سوه|جسندس مصط عبــــد|لعظيم طلبــــ
تـــج|ره |لزق|زيقإسل|م حمدى ك|مل سيد|حمد639735
4823ooيف |حمد عبــــد |للطيف حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن 
يم مخيمر ل|ش ||68647 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عمرو محمد عبــــد |للطيف |لسيد محمد|887||
ندستـــ |لمنصورهه|ي| ط|رق محمد عرف|تـــ سعد |لن682655
34o7|3تـــج|ره بــــنه|محمود محمد حس حسن
4|23o3تـــج|ره طنط|مصط ع|دل محمود درتـــ
ف رمض|ن محمد54555| تـــج|ره ع شمسحسن |
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن عبــــده عبــــد |لع|ل كركر8296|6
يف محروس س|ويرس7975|| ره|رين|  د|بــــ |لق|
833653| بــــ | علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|ل جم|ل |بــــو|لوف| و
32967o حقوق بــــنه|نوره|ن |يمن عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد
يم عبــــد |ل حس 42222| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |ل |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم |م محمد محمود639752
ف عبــــد|لر|زق |حمد سعد|923577 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي 
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد سم زكري| |حمد محمد445292
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر حس|م |لدين عبــــد|لرحمن عبــــد||7|8|2
476o22فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد عبــــد |لرحيم محمد |حمد
حقوق بــــورسعيدمنيه حسن |لسيد تـــم|م|764777
48o97oش|م حسن حسن مو تـــج|ره سوه|ججه|د 
يم ع |حمد  882723 د|بــــ |سيوط|خلود |بــــر|
7588o3طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف مصط ع|شور محمود
يم زيد7975|2 رهملك محمد محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
ي|م نش|تـــ |م عطيه826238 علوم |سو|نم

585o4صيدله بــــ سويفدين| جم|ل ع زيد|ن
5|o764|معهد ف ص |ل|سكندريهرمض|ن محمد فتـــ |لجم
677|o3طبــــ |سن|ن |لمنصورهمصط عوض مصط |بــــو شبــــ|نه
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرو|ن صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح ع |لعدل622|27
ش|م زكري عج|يبــــي65292| رتـــ نوره|ن  تـــمريض |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرح|بــــ |يمن |حمد محمد |لبــــسيو 498767
طبــــ |ل|سكندريه صل|ح |لدين محمد محمد |لفض|4446|5
ره|بــــسمه كرم |حمد حس 232462 د|بــــ |لق|
6o4|o2طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلؤى |حمد كم|ل |حمد ر|شد
6o2637تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |لسيد |حمد مرزوق
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم |حمد مصط |حمد77|754
ف سيد يوسف42|28| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |
وف|تـــحمد شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح |لص|وي عبــــد |82|2| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهزي|د محمد حس |لسيد حس 22|28 تـــج|ره |لق|

يم |بــــو ربــــيه426626 صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ ع|دل ع |بــــر|
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نوعيتـــ |ل|سكندريهصف|ء محمود |نور محمد يونس496745
رهمحمود |يمن مخيمر حسن44356 تـــج|ره |لق|

|6o4|3ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|كريم |حمد بــــن بــــيل| محمد
42o725ح|ن محمود عبــــد |لسند د|بــــ كفر |لشيخ|محمد شوره 
7734o7 د|بــــ ع شمس|بــــه | محمد عبــــد |لجو|د أحمد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــه | ع|دل |لسيد سيد |حمد شهبــــه626468

499o2معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف محمد يوسف عمر
|د|بــــ |لم |سم|ء محمد |سم|عيل محمد|4836|8
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمنتـــ | ع حسن |لسيد  363|88
تـــج|ره دمنهوريه | محمود عبــــد |لق|در |لدمرد|ش |49643
626o|9تـــج|ره |لزق|زيقيوسف محمد |لمحمدى |لمتـــو |لخو
يم محمد334888 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ خليل |بــــر|
63296oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن عل|ء |لدين |لسيد عبــــد |لرحيم
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|جر جمعه ك|مل سيف محمد58452|
6228o6ى ثــــ|ر د |ط|مصط جم|ل محمد بــــح
5o7695د|بــــ |ل|سكندريه|غ|ده مجدى ع حسن أبــــو ش|دى
87o7o7 علوم |سو|نعبــــد|لرحمن يوسف عبــــد|للطيف حس
تـــج|ره طنط|د |نه ميشيل عد ميخ|ئيل443678
يم شلبــــى228878 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنور| فتـــ |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن ح|مد محمود |لليثــــي3|339
6235ooلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|نوره|ن ط|رق يح يوسف ك|مل
8928o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحسن|ء جم|ل محمد |حمد
4o6984يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|فرحه |حمد حسن |بــــر|

724o5ندستـــ |لفيومعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد دكرورى
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعبــــد|لحميد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد عبــــد59|453
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ محمد و|ئل حسن |حمد639662
2|47o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عم|د|لدين محمد |حمد
د|بــــ ع شمس|نوره|ن |لسيد |بــــو ش|متـــ عبــــد|لرحمن|35878

حقوق |لفيومزي|د |س|مه |حمد حس 65747
زر|عه |لفيومعمر حس عبــــد |لحميد محمد47627|
زر|عه |لفيومرضوى محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم8626|3
د|بــــ بــــ سويف|كريمه |حمد معروف عبــــد |لرحمن||7554
ندستـــ |لزق|زيقمصط عمرو محسوبــــ عبــــد |لمقصود د686565
48o94|حقوق طنط|ي|ر| |لسيد محمود |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| |ده مسعد غريبــــ مر |لدويك548|42
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء |يمن فريد بــــقوش|268862
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ند| محمد عبــــد|لصبــــور جمعه9925|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | |سعد محمد محمد926|76
633|ooنوعيتـــ |لزق|زيقنه|د محمد محمود عبــــد|لعظيم محمود غن
ر حسن839527 كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد حس|ن ط|
تـــج|ره طنط|عمر ع سعد محمد بــــدر887||6
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2|92o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |حمد حمدى خليل ح|مد
ره| |ر |يمن عبــــد| ص|بــــرعوض329724 ثــــ|ر |لق|
62o332ه حسن حسن محمد عز|م د|بــــ د |ط|أم

صيدله بــــ سويفف|طمتـــ يح عيد فرج962|5
6o65|3|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد محمد طلعتـــ |يوبــــ
يف7|5289 ندستـــ |لسويسنور  |ء شعبــــ|ن رمض|ن |ل
7oo|63|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| محمد |لعدرو رمض|ن
معهد ف ص بــــ سويفحس|م محمود تـــوفيق |سم|عيل852924
تـــج|ره |سيوطجوده تـــوفيق عبــــد|لستـــ|ر حس 854952
7592oo| |ندستـــ |لسويسسم|عيل رمض|ن |سم|عيل ق
9o|96| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ججم|ل عبــــد|لن| محمد |لفو
7o99|3|ل|ل سليم|ن تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء مصط محمد 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|ري|ن |نور شفيق سمع|ن62286|

22o59|ه خ|لد فكرى عويس كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
ر|ء س| محمد عبــــد |لحليم||8667 نوعيتـــ |لفيوملز

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد سعيد ع حسن عبــــد|لصمد245762
6o5o89يم رفعتـــ خونده تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحن|ن عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن632449
رهمريم ع محمود عبــــد | |لسيد35673| طبــــ |لق|
877oo9  علوم |سيوطنه|ل عبــــد|لصبــــور جم|ل عبــــد|لصبــــور
6o7249ف فتـــ |لسيد منصور زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |
6o|383| تـــج|ره طنط|حسن سم حسن عبــــد
ندستـــ ع شمسم|ريز نشأتـــ ش|كر عزيز5346||
9o3845 ندستـــ سوه|جمحمد ر|فتـــ عبــــده عوض
تـــربــــيتـــ |لم |كرستـــ نبــــيل صليبــــ مو 822724
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد | مصط ح|مد عبــــد |لرحمن 686635
6|59o| تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عل|ء حس |لسعيد خض
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود محمد |حمد حج|زى347888
تـــ|عبــــد |لرحمن محمد خميس مصط |بــــو محمد528969 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ى5428|3 ره|رحمتـــ حس|م عبــــد|لفتـــ|ح خ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط م|زن محمود صبــــرى |لديبــــ625498
ندستـــ بــــنه|محمد سل|مه |سم|عيل خ |262974 كليتـــ 
ش|م محمد |لمنش|وى267263 تـــربــــيتـــ بــــنه|مروه 
ش|م محمد |لبــــسيو محمد|47723 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه حس ص|دق |حمد25255
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو سعد مر| يوسف |لحم| 496|26
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه ن| ع بــــ|ظه259969
4|9|4oد|بــــ كفر |لشيخ|ش|م عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف |لسيد منصور
8o5272|معهد ف تـــمريض |لم | حمد محمد عبــــد|لشكور عبــــد|لوه|بــــ
43228oى معهد ف تـــمريض طنط| مروه حسن حس |لمس
4oo9o|د|بــــ دمنهور|نوره|ن عبــــد |لجو|د غريبــــ عبــــيد
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علوم |سيوطرح|بــــ |حمد عبــــ|س عبــــد|لن| 6439|9
يم عبــــد|لحفيظ محمد33927 تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر |بــــر|
6o7o3|ندستـــ |لفيومحمد خميس جمعتـــ سلط|ن

||9o43تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز
ش|م عبــــد| |حمد |لسيد489|33 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد| 
52|692| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء عوض عبــــد|لرحيم عبــــد|
علوم ج|معتـــ د |طنغ|م محمد ع محمد |لعط|ر|749|52
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ع|طف غريبــــ يوسف |لربــــي54|254

7|62o صيدلتـــ |لفيومشه|بــــ |م |لسيد |م
ه422744 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد مسعد ن| |بــــوص
|648o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن |حمد |حمد حمودتـــ
|6o2o7 د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن عز |لدين |سم|عيل عبــــد
وف|تـــع |ء |حمد شو عبــــد |لمطلبــــ26697| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم عبــــد |لعزيز محمد |سم63|439 حقوق |ل|سكندريهي|ر| |بــــر|
7o74|7|تـــج|ره |لمنصورهيه محمد |حمد محمد
يم محمد ج|د |لكردي|493589 حقوق |ل|سكندريهحمد |بــــر|
7o|7|7ندستـــ |لزق|زيقمنه | ي| محمد ع |لسيد
9o8497 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لرحمن
رتـــ|شيم|ء محمود ملعبــــ |حمد823598 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|6|o|5تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنور محمد عبــــد |لع| صبــــرتـــ
تـــج|ره بــــنه|بــــول| صبــــرى مو غط|س445348
د|بــــ |لزق|زيق|تـــه| عبــــد |لحميد محمد عبــــد|لرحمن محمد783862
49o47oيم  |حه وفن|دق |ل|سكندريهص|لتـــ مر عبــــد|لحميد غريبــــ |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|ل|ء عبــــد |ل مصط عبــــد |ل ج|||4968
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد مصط |حمد |م|م7728|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
فنون جميله فنون |ل|قرح|بــــ عص|م عبــــد|لغ فنجري542|84
علوم |لزق|زيقبــــه | بــــحر|وى |لسيد محمد ع منصور434|77
يبــــ ميخ|ئيل رزق8|5248 وف|تـــم | ع|دل و معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
83|7o3د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن محمد فكري محمد
22o289ندى ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نلحسن خ|لد جم|ل |لدين |حمد بــــهجتـــ 
تـــمريض سوه|ج  سم|ء فؤ|د عثــــم|ن محمود|59|||9
|د|بــــ بــــنه||ء مصط محمد بــــند|رى|347483
75o87||يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لعظيم محمد |بــــر|
8|938oتـــج|ره |سيوطكريستـــ س|مح جم|ل ري|ض
تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمد شمس عبــــد|لش| |بــــر489628
8o|8o5د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن معروف محمد عبــــد|لعزيز|
رهندى محمد محمد سعد229429 تـــج|ره |لق|
ر عبــــ|س حن| م |38572| د|بــــ حلو|ن|م|رين| م|
5o7884د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ سل|مه محمد عبــــد |لغ محمد
6o568| |صيدله |لمنصورهف|طمه |ليم| محمد حسن |ليم
يم بــــدر9558|5 زر|عه طنط|ول|ء ص|بــــر صل|ح |لدين |بــــر|
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36343oر وف|تـــ|مصط محمد |بــــو|لغيط عبــــد|لظ| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ |ل|سكندريهه|جر خميس |لسيد ع خليل94|6|5
33946|| يم منتـــ ي منتـــ |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|يتـــ خ
د|بــــ ع شمس|حسن عيد حسن عبــــد|لمع حس 847|35
5|||8o|يم |لسيد ع عطيه كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد |بــــر|
زر|عه سوه|جمن|ر جيل| محمد محمد 897468
ره|ء مصط فر|ج |لسيد حس|ن|233245 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

428o8خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم ن| حسن محمد عبــــيد
9o4342 تـــج|ره سوه|جعل|ء عم|د صليبــــ تـــوم|كوكو
ى963|48 يم محمد |لم تـــج|ره |ل|سكندريهكريم بــــ|سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسل فتـــ فتـــ ع |لزن|تـــى7574|6
يتـــ|بــــ و|ئل حسن عبــــد|لوه|بــــ4|3449 |د|بــــ بــــنه|م|
4|37o3|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لمجيد صل|ح عبــــد|لمجيد عبــــد
صيدله |ل|سكندريهريم |سم|عيل حمد محمد حمد478284
877oo2  تـــمريض |سيوطمن|ر |حمد ش|كر عمر
6o32|4ر |لسيد فوده طبــــ |لسويسمروه ز|
ندستـــ |لمنصورهمنه | حسن عبــــده عبــــد |لحليم حسن682692
د|بــــ |لزق|زيق|خلود متـــو عثــــم|ن متـــو3|6432
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم رمض|ن ع عمر عطيه482597
حقوق |لمنصورهصف| مجدى مصط مصط عبــــد |لمقصود23|786
ي شح|تـــه|6395|8 |د|بــــ |لم |نطون شح|تـــه بــــ
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــند| ع|دل ع فرج 9988|9
9o2673 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسمر محمد سل|مه |حمد
يم تـــر246325 يم |سبــــتـــ|ن |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم جم|ل مر رف| 43|432
7o22|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمه محمد عبــــد | شح|تـــه عبــــد
834oo2|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي |ده محمد عبــــد|لمجيد بــــ|ش
حقوق بــــنه|ن|در فتـــ محمود قطقط265984
5o7834د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ| ط|رق بــــهلول محمود عبــــد |لكريم
تـــج|ره طنط|عمر |حمد |لسيد حفور326|46
ندستـــ |لزق|زيقسم سعيد مصط |لسيد بــــك|ر637892
265o|6ف فكرى |حمد معهد ف تـــمريض بــــنه| مصط |
7o9299 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمه|بــــ ه| عبــــد |لصمد |لبــــ|ز |لسيد
د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن عبــــد |لعزيز |حمد د|ود|485896
6o2369|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء سعد محمد |حمد عبــــده
428o54 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|عزه ز محمود محمود مصط
ر ز ط|نيوس  4|8884 طبــــ |سيوطك|تـــرين م|
يم عي4779|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر بــــكر |بــــر|
24964|| ه جم|ل محمد ن د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
6o|o56معهد ف ص ري|ضه طنط|خ|لد محمود عثــــم|ن |لجز|ير
4|6o78د|بــــ سوه|ج|ند|ء عل|ء |لدين مصط محمد ليمونه
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بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسج|كل بــــهجتـــ فؤ|د جريس|23783
227o4oرهمجدى محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لح|فظ حقوق |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه حس عبــــد |لحليم عبــــد|لودود||35|78
85o98o|تـــمريض |سيوطحمد محمد سبــــع محمد
تـــ ص|بــــر |لسيد عبــــد|لتـــو|بــــ|336649 ره|م ثــــ|ر |لق|

وف|تـــر|ند| ثــــروتـــ سد ذ3|253 تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
حقوق |لمنصورهيوسف |لسيد يوسف ع |لك|تـــبــــ683673
62o|32تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمود |لسيد عم|د |لمخي
زر|عه ع شمسمحمد يوسف تـــوفيق يوسف342974
صيدله |ل|سكندريهمريم محمد رضو|ن |حمد رضو|ن425256
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطنحمده محمد عبــــد|لبــــ|سط حس 879389
7o4o25|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد فرج ن |لسعيد |لشيخ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جكريم سعد ع زيد|ن398|7
يم|4269| رهرج|ء |حمد رمض|ن |بــــر| حقوق |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهيم عبــــد |لحميد محمد طلبــــتـــ767888
9o4o|6 معهد ف ص سوه|جمصط بــــخيتـــ عمر|ن محمد
46o85|يم عجور معهد ف تـــمريض طنط| ر| | |لمن |بــــر|
7o26|7يم محمد سليم|ن رهمريم ح|مد |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
زر|عه ع شمسم|رين| يوسف ز ص|لح سمع|ن323537
ش|م محمد |لسعيد |لط 54|2|7 تـــج|ره |لمنصورهمنه | 
ر ع8|97|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم خ|لد عبــــد|لظ|
وف|تـــحمد محمد عبــــد |لغ |حمد|69224| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
494249| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد سم |حمد محمد خلف |
لس عم|د جوزيف تـــوفيق28549| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نك
د|بــــ |ل|سكندريه|ع محمد مصط عبــــد |لبــــ| مصط 56|423
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله صبــــرى بــــدوى عبــــد|46|429
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لعظيم337947

رهيوسف ع|دل ش|كر |حمد|2975 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهنور خ|لد محمد |لطح|ن|3382 تـــج|ره |لق|

7o67|3تـــج|ره بــــور سعيدس|مه عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|لق صحص
تـــربــــيتـــ |لم |فرحه صل|ح ر| طلبــــه|5|2|8
6o5246صيدله طنط|س|ره |س|مه فتـــ عثــــم|ن حج|ج
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسشيم|ء محمود رضو|ن محمد|9||76
|د|بــــ طنط|مريم س| غبــــري|ل فرج2824|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن دي|بــــ فتـــ خليل494739
52o45|طبــــ |ل|سكندريهريه|م ح|مد محمد عبــــد |لمطلبــــ |لكش
68844o|ر حسن محمد |لبــــن د|بــــ |لمنصوره|بــــه م|

7o3|3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود حسن سليم|ن
|5772oزر|عه ع شمسنه|د صل|ح ج|د مهر|ن
صيدله ع شمسس|ميتـــ |حمد |لسعيد |لسعيد|33666
زر|عه طنط|مصط |حمد |لعيسوي |حمد م|ريتـــ|49|43
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رتـــ/ري|ضتـــ|ف|طمه |حمد محمد رفعتـــ ع 43|5|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعبــــد| رمض|ن دي|بــــ حس 86535

د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــ محمد محمود عبــــد |لمجيد عمر478343
رتـــ|نور| سعيد بــــكر عبــــد|لخ|لق||2649 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2523o6علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | نوح |حمد مو عمر|ن
884o35  تـــج|ره |سيوطحسن ع عبــــد|لجو|د حسن
ندستـــ |لفيومزي|د فؤ|د عبــــد |لنبــــى خطيبــــ528772
7567o5ر عبــــد |لعظيم عبــــد تـــج|ره بــــور سعيديوسف عبــــد |لظ|
428o|5علوم |لمنصورهزينبــــ محمود |لسيد عبــــد |لخ|لق غ|نم
529oo5ندستـــ |ل|سكندريهمحمد رمض|ن محمد |لخو
4o86o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم حمدي شعبــــ|ن مبــــروك |لسود
يم |لسيد محمد زنون|257964 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــر|
صيدله |ل|سكندريهحمد |لسيد وفيق عرف|تـــ محمد||7|679
6|46oo د حميده عبــــد |لغ |ل|شمو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقآيه مج|
7o4742تـــج|ره سوه|جنوره|ن س| جوده |حمد يوسف
54oo93صيدله |ل|سكندريهمحمد ك|مل ن منصور
8o8|63رهرن| وليم نصيف عزيز طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |لزق|زيق|ء حسن منصور حسن|2|6369
6785o8يم |لسيد عدوى حقوق |لمنصورهه|جر محمد |بــــر|
7o79|7 يم ر|ء فوزى ع |بــــر| علوم |لمنصورهف|طمه |لز
صيدله طنط|عبــــد |لرحمن محمد فؤ|د عبــــد |لستـــ|ر رمض427487
23o456رهمحمد |م محمود بــــش خليل حقوق |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسعد ع سعد سعد |لسق|3|6|45 معهد ع| 
32o456رهمحمد سعيد عبــــد|لوه|بــــ ع طبــــ |لق|
5|2|5oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد بــــك|ر
4765|5| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد حسن مغ|زى مو
838|53| تـــج|ره سوه|جم روؤف سليم|ن لطف |
ف فكرى عبــــد |لحميد غنيم693299 صيدله |لمنصورهعمر |
9|o567 حقوق سوه|جمحمود منصور |حمد ع
رهف|طمه عوض محمد |حمد232565 د|ر |لعلوم ج |لق|
89883o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــر|ر حل محمود محمد
883o52|نوعيتـــ |سيوط شج|ن محمد عبــــد|لحميد فرج
43|74oر |لسيد |لدمرد|ش |بــــو عطيتـــ تـــج|ره طنط|مصط ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمصط عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لشكور 6|6222
علوم ج|معتـــ د |طيه صبــــرى عبــــد|لفتـــ|ح حسن سل|مه|527|44
ف سعد |لدين |حمد يوسف3|7732 وف|تـــمحمود | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
وف|تـــ|حس|م مصط حربــــى مصط 56568| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
م|م عبــــد|لنبــــى محمد فرح|53933 د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | صبــــرى 
طبــــ |لمنصورهحمد ر|ئد عبــــد |لفتـــ|ح |لسمنودي|866|69
يم348424 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن ي| زين |لع|بــــدين |بــــر|
حقوق |لمنصورهعبــــد|لجو|د ع محمد عبــــد|لجو|د32|832
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34|39o| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ز محمود ع حسبــــ
تـــج|ره دمنهوردع|ء مجدى ر|شد عبــــد |لعزيز عم|ر9|48|5
جرس256883 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخعصم|ء محمد |لسيد 
64o645|ر محمد ح|مد زر|عه |لزق|زيقحمد م|
د|بــــ حلو|ن|مصط رمض|ن دسو |حمد7754|3

رهمن|ر محسن م|دح مصط ||4|2 تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| دع|ء خ|لد عبــــد|لمقصود سليم|ن9||339
35973o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنيتـــ محمد فه |لسيد
7o42|oطبــــ |لزق|زيقحمد خ|لد فتـــ ف|وى عبــــد |لمع
ر عل|م حس |893743 تـــج|ره |سيوط  سم|ء م|
تـــربــــيتـــ |لم |من|ر ع|طف ري|ض مه 8733|8
ندستـــ طنط|حس|م عبــــد |لمع |حمد |لشيخ ع449239
6|53o7د|بــــ د |ط|آيتـــ عزتـــ سعد |سم|عيل خلف
د58772| د|بــــ |سيوط|ه|له محمد رش|د مج|
ور|6729| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم ص|بــــر عبــــد |لمقصود محمد 

|6o34رهمريم ي| ح|مد عبــــد |لرؤوف محمد تـــج|ره |لق|
756674| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م عبــــد | محمد عبــــد|
يم|754236 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــل|ء ع|طف حسن |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ند | و|ئل طلعتـــ عبــــد |ل53333|
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه محمد حسن |م عز |لدين3|248|
يم خلف573|45 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد صل|ح عبــــد|لحميد |بــــر|
32o547|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|نوبــــ وسيم ك|مل مسعد
معهد ف ص |سيوطرحمه |حمد فرغ ص|لح 877443
9oo428 يم شح|تـــه ندستـــ سوه|جم | صفوتـــ |بــــر|
7o6o44ى بــــي |لسيد |لبــــح وف|تـــ|محمد |حمد |ل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|مه ع|دل |حمد تـــوتـــ|827436
صيدله ع شمسندى خ|لد محمد طه عوض|2635|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مجدى عبــــد|لمنعم |بــــر|479674
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دير خ|لد |حمد س|لم |لشي9|7869
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد خ|لد صل|ح |لدين متـــو4663|3
6288o7جر محمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| صل|ح محمد 
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|يه حس|م |لمغ|زى |حمد|374|69
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ن| محمد حج|زى257562

259o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطه|جر مصط رمزى مصط |لسيد
63249oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مريم محمد حسن |حمد محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر محمد |لسيد عوض خ 623978
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخع |ء ع|دل عبــــد |لرحمن |لقرض|وي6|4373
|بــــيمن حربــــي عزيز جرجس597|86 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ندستـــ |لم |رحمه ع|دل |حمد عبــــد|لمنعم273675
5o6829تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |ر |حمد محمد مصط عوض
علوم |لعريشكريم |حمد محمد صل|ح |لدين98|752
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسل |حمد عبــــد |لرحمن |حمد759332
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|س|ره سيد |بــــو |لمك|رم مر|75974
ر حم|ده حسن |لزربــــ|وى766964 كليتـــ |لتـــعليم |لصن| بــــج|معتـــ |لسويسمحمد م|
8846oo تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد كم|ل عبــــد|لمنعم رشو|ن

تـــج|ره بــــ سويفعم|د حمدى دسو |م 54349
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ريه|م رض| سعد عبــــد|لحليم249575

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نليلتـــ عبــــد |لفتـــ|ح حسن حس 7438|
2|2|o7 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد |بــــو|لفتـــوح محمد
9o2952| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج يه عطيه خليفه حس
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفد|ء |لش|م عبــــد |لرؤف عل|م4668|4
يم |حمد|988|76 تـــج|ره |سيوطم| محمد |بــــر|
6969o||تـــج|ره |لزق|زيقحمد رمض|ن محمد صبــــرى عبــــده
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد عل|ء سعيد عبــــد |لعزيز سيد |حمد523634

6o227تـــج|ره بــــ سويفس|ره |حمد فتـــ مبــــروك
84|94o علوم |سو|نع عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع
صيدله ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد ك|مل نظيم  حسن 774262

|34o2|د|بــــ حلو|ن|حمد حس |حمد |لسيد
||87o2| ى عبــــد |لرحيم عبــــد وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمود ي لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه جم|ل عبــــد| عبــــد |لق|در يوسف2647|6
نوعيتـــ |لزق|زيقوف|ء عم|د محمد عمر محمد37|643
|6o7o6| علوم ع شمسيمن قطبــــ سيد فرج |
6o28||ندستـــ |لمنصورهمحمود فتـــ |حمد حسن سل|مه
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عل|ء|لدين صبــــرى محمود 446686

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفس|مح |حمد نعم|ن |حمد52993
3|9o8|قتـــص|د م حلو|ن|ر| | خ|لد عبــــد| ح|فظ
تـــج|ره بــــ سويفعم|د ع|شور محمود محمد855966

رتـــمحمد ع|طف محمد ربــــيع934|4 علوم ري|ضتـــ |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل ح|فظ |لسيد ح|فظ أحمد477528
8|5o4oتـــج|ره بــــ سويفس|ره طه |حمد حسن
ندستـــ |لفيومم|زن عص|م شعبــــ|ن ع479727
يم محمود ك|مل||68442 د|بــــ |لمنصوره|حمد صبــــرى |بــــر|
77664o معهد ف تـــمريض |لزق|زيق س|ره سعيد يوسف حس|ن
تـــج|ره ع شمسسيد محمد سيد ع5|547|
يم64862 تـــج|ره بــــ سويفعمر ص|لح |حمد |بــــر|

82o264|تـــج|ره بــــ سويف|ء ع|طف نبــــيل عزوز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء |لسيد محمد |لمهدى |لطري |699993
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــمروه حسن محمد حسن273575
7o7987|  معهد ف ص |لمنصورهع|طف خ|لد منصور عبــــد |لع|ل
7o6296علوم |لمنصورهلميس صل|ح محمد |لعدل بــــدوى
|4|6o5خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحبــــيبــــه |حمد حن |حمد
ف فه سيد29|8|3 د|بــــ حلو|ن|محمد |
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4|3o96| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن عبــــد |لغ عبــــد |لمع عبــــد
26o799ف حسن صبــــ رتـــ|جنه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
442|6o| معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد رض| نبــــيه متـــو ع

رهرن| محمد عبــــد |لو|حد ص|دق لبــــنه|4|46 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|3692o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جل|ل حس مصط
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء حسن عط| حسن عطيه|642864
357oo4|يم محمد حقوق بــــنه|سل|م جم|ل ع |بــــر|
767o78كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحس|م |حمد |حمد خليل |حمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عوض |حمد عبــــد|لرؤوف324239
|48o2oره|محمد عبــــد |لحميد سيد زي|ن عل|م |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسعيد |لسيد محمد شوشتـــ452366

6o9o2|د|بــــ بــــ سويف|زه|ر سيد فرج محمد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهروضه محمد ك|مل |لسعيد عبــــد |لجو2486|6
252o36|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سعد محمد ف|ضل
علوم |لزق|زيقنور|ن محمد صل|ح عبــــد |لع|ل غريبــــ639483
684o92 يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمع|ذ س|مح |لسعيد ص|دق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور| سعيد صبــــره |حمد حسن48|489
|677o6وف|تـــمحمد رجبــــ عبــــد |لرؤف رجبــــ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
34o423تـــج|ره بــــنه|ع|ئشتـــ |لسيد ق|سم محمد

طبــــ بــــ سويفمل عبــــد |للطيف سيد عبــــد |للطيف|54767
ندستـــ بــــور سعيدحمد ه| |حمد محمد ص|دق||67867
تـــ عبــــد|لفتـــ|ح بــــدوى محمود|348372 تـــج|ره ع شمسم
وف|تـــمصط |س|مه ص|لح عبــــد|لبــــ|رى ص24|2|6 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
53o43إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرض| محمد |حمد عبــــد |لق|در

حقوق طنط|جن| ع فرج محمد كلبــــوش7546|4
|27o|2|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد عل|ء |لدين سيد |حمد
64|9ooد|بــــ |لزق|زيق|مصط خ|لد مصط محمد بــــ|ز
9o2|o5 تـــربــــيتـــ سوه|جد |نه ع|دل سعد ديمتـــرى بــــبــــ|وى
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود |لسيد حسن محمد|44695
6|858||  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن جم|ل محمد مو

طبــــ حلو|نس|رتـــ مؤنس |لبــــسطوي |لعر|بــــى4672|
|د|بــــ |لم |م| ممدوح حسن محمد|5629|8
تـــج|ره ع شمسي|سم | ع|دل جل|ل محمود24686|
6|239o|تـــج|ره طنط||ء مجدى |حمد محمد ع|شور
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حن|ن سم |لدمرد|ش عبــــد|له|دى شعله|42|35
4oo845حقوق طنط|مرو|ن خ | ع عبــــد |لفتـــ|ح
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع|دل منصور عبــــده|337655

3898oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود عبــــد|لرحمن محمد محمود
8o|897 فنون جميله فنون |لم |ف|رس عط| ش|كر ع

4753oره|عبــــد|لفتـــ|ح جم|ل عبــــد|لعظيم ع د|بــــ |لق|
876o86|علوم |سيوطعبــــد |لمسيح نسيم جرجس عبــــد |لمل
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8768o2|د|بــــ |سيوط| سم|ء مر ك|مل محمود
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى سعد |حمد ق|سم622924

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| رجبــــ ن| عبــــد |لحليم46497
75385oيم |لدسو محمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن محمد |بــــر|
6o5583تـــج|ره |لمنصورهسعد نبــــيل سعد حس |لعط|ر

6452oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممريم سعيد فتـــ سعيد
حقوق |لزق|زيقندى محمد عبــــد |لرحمن فتـــ 779976
معهد ف ص |لزق|زيقحن|ن أحمد عبــــد |لمع سل|متـــ43|638
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود مجدى عبــــد | ع|5688|

ندستـــ |سيوطحمد محمد عويس حسن||5539
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دع|ء مصط جم|ل  محمود |لمهدى2959|4
د|بــــ كفر |لشيخ|سل ع|طف بــــسيو يوسف محجوبــــ7999|4
326o94لجزيرتـــ |لع| شعبــــتـــ تـــج|رتـــ |لمقطم|من|ر |حمد مه عبــــد|لتـــو|بــــ
حقوق بــــنه|حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|له|دى عبــــد|لعزيز قزعه69|338
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح مر |لنج|ر|2929|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقآيه منصور محمد صبــــيح يوسف4|6385
5o8534زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهخ|لد ع حل محمد خر|بــــه
4o2537 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن|دين وحيد محمد |بــــو|لعن
ه منصور حسن |لرج| |685677 معهد ف تـــمريض |لمنصوره م
يم طه شمه|428|43 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل |بــــر|
2|46|o|رهحمد وليد |لمتـــو |حمد |لشو|ف علوم |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سل|م محمد |م حم|ده حس |766659
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد محمد عبــــد |لمنعم |لف |528855

د|بــــ بــــ سويف|ريه|م رمض|ن |حمد محمد54626
ره|م|رين| سم حبــــيبــــ جور 272|3 د|بــــ |لق|

يم رمض|ن عبــــد |لمع65969| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ع|طف |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح||33788 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد م|جد محمد |حمد223249
علوم سوه|جمحمد مصط ص|لح محمد 895457
8o3422ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــبــــ|سم جيد لويس بــــطرس ك.تـــ. ف للبــــ
63282o| حقوق |لزق|زيقلح|ن |حمد |لسيد حس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ع|طف مبــــروك |لم |وى262|25
7o7343يم محمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــف|طمه جم|ل |لسيد |بــــر|
4769o8علوم ج|معتـــ |لسويسسلوى س| |لعو غريبــــ محمد
637o62|طبــــ حلو|ن|ء ص|دق |لسيد محمد
75o868ور تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسه|م عم|ر فؤ|د |حمد 

يف جمعه ح|مد42|44 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف 
3o4o7صيدله حلو|نيوستـــ | غندور ز غندور
رهعبــــد |لرحمن حسونه جمعه عبــــد |لجو37646 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

22oo73|طبــــ |سن|ن ع شمسسم|ء محمد محمد حس عطيه
63o|o2علوم |لزق|زيقف|دى م|جد نزيه سليم|ن |سطف|نوس
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علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخي|ر| ثــــروتـــ فرج عبــــد|لكريم ج|ويش436935
4o324|حقوق |ل|سكندريه |م |حمد محمد |حمد
معهد ف ص |سو|نمروه محمد محمود محمد577|84
يم محمد جبــــر محمد58493| رهعزه |بــــر| تـــج|ره |لق|
7679o7|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشبــــسمتـــ وليد محمد عودتـــ | عبــــد |لع
2752o9تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره |حمد |لسيد محمد
ف 498259 حقوق طنط|لي |سم|عيل قدرى |سم|عيل 
ه رض| عبــــد |لفتـــ|ح |لمغ|زى|692735 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــم
يم ص|لح677294 تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|طف |لسيد |بــــر|

3236oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|جبــــريل مصط ك|مل |حمد
434o53تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منه | خ|لد |بــــو |لغيط |لشبــــكه
ف عوض فرج حبــــور|2778|5 طبــــ |ل|سكندريهس|مه |
حقوق |لزق|زيقحمد محمد نور|لدين رمزى عبــــد|لمجيد634434
8937o7|د|بــــ |سيوط| حمد ه|رون |حمد محمد
بــــي محمد حبــــل936|69 صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لمنعم |س|مه عبــــد |لمنعم |ل

777o5| رهحمد رض| ك|مل فرج | زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندى رضو|ن فوزى محمد63644

ه|ن محمد عبــــد |لجو|د محمد |بــــ|5|5425 تـــج|ره دمنهورم
تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م ف|روق ق|سم3644|2

رهصد علم صد عبــــد |لرحمن7474| تـــج|ره |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــه | مصط محمد حسن233444
وف|تـــ|ديفيد م|جد وص جريس82|29| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
349|o7طبــــ ع شمسدع|ء نجم ح|مد نجم يونس
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رو|ن عبــــد|لحميد تـــوفيق عل|م|24898
تـــج|ره كفر |لشيخد | محمد عبــــد |لخ|لق محمد ع7526|7
|492o4 ي سليم |لسلحد|ر محمد سليم م خ رهرنيم |د تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهرقيه عص|م شهو|ن محمود حس 4|6826
علوم |سو|نندي |س|مه محمد محمود847737
69228oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلي رمض|ن صل|ح |لدين |لسعيد |لبــــط
5o7|7||يم |حمد عبــــد |لرحيم |بــــر د|بــــ |ل|سكندريه|م |بــــر|
رتـــحسن |حمد فه محمود34646 علوم ري|ضتـــ |لق|

4895o4د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد عثــــم|ن عبــــدون |سم|عيل
8o599||ف فتـــ محمد تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء |
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومح|زم محمد جل|ل محمد |لرخ|||254
4|428oيم تـــربــــيتـــ طنط|نرم سم محمد |بــــر|
7o6758يم حسن معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ع |بــــر|
6o3323نوعيتـــ طنط|ف|طمه كم|ل عبــــد|لغ |لعزبــــ

يم42565 رهمحمد عبــــد|لنبــــى ع |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | |حمد ع|مر يسن9|3548
د|بــــ |سو|ن|محمود عبــــد| محمد عبــــد|682|84
تـــج|ره بــــ سويفندي وجيه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحكيم857836
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د|بــــ |ل|سكندريه|فريدي نبــــيل ز حن| سعد|||456
ف جم|ل |لسيد|35223 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصل|ح |
4o|247|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن خ|طر |لسيد |لمر |لدويك
د|بــــ |لفيوم|حمد محمد ع درويش||26|3|
تـــمريض |سيوطمحمد زكري| محمد سيد 887694
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررن| عبــــد |لوه|بــــ كم|ل |لبــــسو7|72|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود مصيل سليم|ن أم 627427
2|33o2 يم يح تـــج|ره ع شمسه|يدى مجدى محمود |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد خميس سعد عبــــد ربــــه سعدون|4|53|4
تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف عبــــد |لن| خلف محمد مسعود23573

|3o3o4معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|سم | |حمد محمد حسن
ف حس محمد|83||92 طبــــ سوه|ج يم|ن |
ندستـــ |سيوط عل|ء ع |حمد حديوى627899
2|62ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع حس|م شكرى جمعه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|ننس |حمد حسن رزق|35353|
يم د |5|47|6 حقوق |لزق|زيقند| محمد |بــــر|
ر|ن|43|254 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد زينهم عبــــد|لمقصود ز
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود |سل|م متـــو عفي 328768
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد بــــس|م محمد سليم|ن بــــحر|63|49
266ooمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط جل|ل مصط محمد

343o37يم ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حسن ص|بــــر حسن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهريم |يه|بــــ ن|صف ن|صف |لنفر|وي693362
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|ديم| ف|رس محمد عفي 6976|2
يم حسن |ل763398 ندستـــ بــــور سعيديه |لسيد |ل|م|م |بــــر|
يم777356 د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه س| محمد |بــــر|

ى سيد عبــــد|له|دى67247 ه خ ثــــ|ر |لفيوم|ن
ري يوسف7|5276 ندستـــ |ل|سكندريهندي ع|دل |حمد ز
يم373244 يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل محمود |لشبــــر|وى محمد ع763246
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|آيتـــ مصط سليم|ن |لخو 94|4|4
يم689|75 تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نم | س|مح صبــــ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسليم محمد ع سليم49734|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ديه خلف نمر ج|د |6375|8
يم محمد|52986 تـــ|محمد محمود |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
لسن ع شمس|سم|ء محسن عبــــ|س عبــــد |لحميد محمد||4|2|
6o|||3تـــج|ره طنط|عل|ء كم|ل عبــــد|لوه|بــــ شعبــــ|ن
|د|بــــ بــــنه|يوسف سعيد محمد خ |327988
رهزي|د ممدوح محمد ن|يل||645| تـــج|ره |لق|
ندستـــ حلو|نعمرو محمد كم|ل |حمد مهر|ن3|343

تـــج|ره |سيوط حمد خ|لد محمد عثــــم|ن|876632
6o|677 ندستـــ تـــ.خ|مس محمود عبــــد|لوه|بــــ |لسيد |لدلتـــو معهد ع| كندي تـــكنولو | 
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228|oد|بــــ حلو|ن|محمد |يمن عبــــد |لمنصف عبــــد |لعزيز
83o||2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديول|ء عبــــد|لن| محمد |حمد
زر|عه |لفيوممروه سعيد محمد |سم|عيل64337

معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ع محمود محمد ري|ن|68542
8498o6صيدلتـــ |سيوطدين| طلعتـــ يوسف |دم
346o28|رهم| ن| عيد عبــــده بــــريك د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه يوسف شكرى محمد |لبــــدوى|266765
|434o3ره| حمدى |لسيد عبــــد |لمقصود ثــــ|ر |لق|
4|556oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مصط |نور محمد محمد |لدرش|بــــى
|2o|47|ندستـــ |لفيومم|رين| جورج نجيبــــ حن
5o2868علوم |لمنصورهرضوى ن| عبــــد |لفضيل عبــــد |لحليم عبــــد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لغ محمد |لعفي |بــــر|832343
9|3o62  |تـــج|ره سوه|جمحمود عبــــد| جمعه عبــــد
يم يوسف محمد يوسف|839862 د|بــــ |سو|ن|بــــر|
تـــج|ره |سيوط ل|ء بــــدرى عبــــد|لع|ل حمودتـــ|893667
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م م|جد مصط |بــــو ش|دي|255765
7|725o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدير سم عبــــد |لمحسن |بــــو |لعل
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم فؤ|د فه فرج ميخ|ئيل|46545
5|o339 طبــــ بــــيطرى دمنهورمهند |حمد محمد |لحو
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد ع حس ع 899243 ع| 
33469o ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم ح|تـــم ع محمد |لش|ف
يم|44338 طبــــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن ق|سم |لدسو إبــــر|
4|o668يم غ|زى حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقتـــسنيم عبــــد |لن| عبــــد |لحميد محمد سيد|89|78
يف محمد ح|فظ|24748 معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)ن 
5o34|تـــج|ره بــــ سويفم|زن محمد زكري| عبــــد |لمحسن

5o997oعلوم دمنهورمهند قطبــــ ع قطبــــ قمح
|د|بــــ طنط|شيم|ء |حمد محمود |حمد عشم|وى574||6
43o827معهد ف ص طنط|حبــــيبــــه بــــل|ل عبــــد |لعزيز |ل |د
69|o|o|يم س|لم تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه عبــــد |لمع |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ر| سعيد محمد |بــــو |لفتـــوح982|4|
68|o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمود عص|م |لسيد عبــــد |لق|در ع
6922o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــه محمد فتـــح | محمد سعيد
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ ي| ع حسن|3|3354
|د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن ع|شور محمود محمد855962
|28o26 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد محمد خ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ مصط مخلوف عبــــد| خف| 452632
نوعيتـــ طنط|غ|ده عمر شو محمد شويل3996|4
9|8o27|تـــج|ره |سيوط ن مندور زكرى ميخ|ئيل
د|بــــ دمنهور|نورين |حمد حموده حن نعيم485277

3||o8رهمنتـــ | حسن ن| مبــــروك زر|عه |لق|
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طبــــ |ل|سكندريهمحمود من سعد |بــــو|لنج|2892|5
د|بــــ ع شمس|يم|ن صل|ح ع حس|ن |344784

يم ش|كر26835 د|بــــ |لفيوم|م مصط |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر لط سيد س|لم57492|
693o9| لسن ع شمس|محمد سم عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|د عبــــد

83o|o|رهيم|ن محمد |حمد عبــــد |لق|در صيدله |لق|
حقوق ع شمسف|طمتـــ ن|در فتـــ مصط 9257|3
8o2o24تـــمريض |لم | بــــول| م | فوزي ك|مل
تـــج|ره ع شمسلي سيد محمد مصط |926|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|متـــ عبــــد|لمنعم محمد حسن |لر|بــــط3|2||5
637o95تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد ز ز عطيتـــ إسم|عيل
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| ن |لدين محمد |لسيد758589
4o82|2|بــــ تـــج|ره طنط|حمد جم|ل فؤ|د محمد |بــــو|لد
6o24o3لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــكفر |لشيخ|دع|ء |لسعد رزق عبــــد |لنبــــى سعيد
26o694تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه |حمد محمد رمض|ن 
8o2725| يم عبــــد|لحليم حس معهد ف تـــمريض |لم | |ء |بــــر|
6o5463م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ سل عل|ء عبــــد |لبــــديع يوسف محمد

رهس|رتـــ ن| حسن سويلم6556| تـــج|ره |لق|
325o5oرهوليد بــــخيتـــ مخلوف بــــدوى تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزكري| |لسيد محمد حس محمود487395
8|oo54تـــج|ره بــــ سويفه|جر محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيمن محمود عبــــد |لرشيد عبــــد |لغ |33348|
ندستـــ طنط|عمر سليم|ن تـــوفيق حس |7|4|6
زر|عه |لزق|زيقسم|ء محمد عك|شه محمد ع|مر|774883
8343o7|رهمحمد ش|ذ حس|ن عبــــد طبــــ |لق|

|773oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ه| عطيه محمد
89||oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه| س| مل|ك شخلول

د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء ر|جح |بــــوشعيشع ر|جح مصط |8|9|4
5o7|76بــــى يوسف |للبــــ|ن عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندى |حمد و
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه عص|م عبــــد|لمنعم عبــــ|س عيد263935
75|5o5حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجون جورج شهدي حكيم جرجس| 
475o||حقوق |ل|سكندريهد| |ل جورج متـــشل منصور
ه وجيه عزيز محمود|266266 علوم بــــنه|م
|254o7ندستـــ ع شمسد| |ل ه| محبــــ فه بــــرسوم
27o497تـــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميوسف فرج شبــــل محمد شع
يم697544 يم عطيه |بــــر| إعل|م بــــ سويفمريم ي| |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمن|ر محمود عبــــد |لعزيز عطوه859|76

تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود عبــــد|لبــــ| عبــــد|لبــــ| 55577
7o8o32| صيدله |لمنصورهمنيه ي| صبــــح رجبــــ |ل|ل
8o66o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |يف ع|دل عبــــد|لستـــ|ر زين |لدين
679o9oيم خليل د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد محمد |بــــر|
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ه  |ء محمد عبــــده يس||45|75 تـــج|ره بــــور سعيدم
5|2o7oزر|عه دمنهورسل|م |م مختـــ|ر|م عويس زيد|ن
69|o69علوم |لمنصورهد | وحيد |لسيد محمد  حشيش
534o46|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد خ|لد خميس زيد|ن
33234oيم ره|شيم|ء محمود |لسيد زيد|ن |بــــر| ثــــ|ر |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــ |يمن محمد محمد |لجع|ر3538|4

ندستـــ حلو|نمحمد حسن |نور محمد43|7|
43256oطبــــ بــــنه|آيه سم |نور جعفر
68o829 يم ع مصط يم عبــــد |لحميد |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يه عل|ء |لدين عبــــ|س ع حسن|33875
تـــمريض كفر |لشيخحسن نبــــيل حسن عبــــد|لق|در |لنوس|438946
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لعظيم حسن فرغ  876424
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نف|تـــن عل|ء |حمد مك|وى57797|
فنون جميله فنون حلو|نرو|ن ممدوح عبــــدربــــه عبــــد| ص|لح324|36
8|o84oتـــج|ره |سيوطحسن |حمد ر| عبــــد|لع|ل
2559o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو محمد شعبــــ|ن عبــــده

378o4رتـــ|مل|ك نج|ح محمد عبــــد|لجيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رى محمد خليل26|783 د|بــــ |لزق|زيق|ند محمد محمد |لضو|
7o56|8معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد حمدى عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز
4o|9o|تـــج|ره |ل|سكندريهمصط ع محمد ع |بــــو ط|لبــــ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|ره محمد شح|تـــتـــ محمود79536

ف عبــــد |لفتـــ|ح منتـــ74||76 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسد | |
25o2|يم كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسع |ء خليل محمد |بــــر|

تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد محمد رمض|ن خميس5729|6
ره|مصط حم|ده شعبــــ|ن سيد37283| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نو|ل |حمد عبــــد|لخ|لق |حمد |سم|336569
صيدله طنط|ندى رزق |لسيد عفي |لحن 263979
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م س| فتـــ |بــــو |لعن |لصبــــ254829
ف مصط مو56|757 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق |
6o278o| ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |يمن ع عبــــد |لرحمن
|545o8تـــج|ره ع شمسمحمد حسن حس |لعد

45o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيه عبــــد |لن| شعبــــ|ن عبــــد |لحميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد |لصغ محمد484634
يم محمد3489|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود مبــــروك |بــــر|
62o695 معهد ف ص بــــور سعيدمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يه محمد ع حس |782343
يم عبــــد|لمع4|2|35 يم عبــــد|لمع |بــــر| وف|تـــبــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــول| صموئيل جرجس ن|شد5849|2
ندستـــ |ل|سكندريهحمد رض| حسبــــ | ع |لعسكري|529432
6o8873علوم |لمنصورهنور| حسن محسبــــ خليل
278o|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى صل|ح |لدين ع حسن
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487o9رهمحمود حم|ده عبــــد|لرءوف عبــــد|لظ حقوق |لق|
ى محمد محمد |حمدى483664 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نهله ي
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــآيتـــ سعيد فتـــ عبــــد|499989
علوم |سيوطكريمه فتـــ شعبــــ|ن خلف4944|8
رهنور |لدين سيد محمد |لسيد8365|| تـــج|ره |لق|
4oo|o6يم |حمد |لش|عر ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|رتـــ خ|لد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلط عبــــد|للطيف لط |لعويدى494948
ى عم|د حل ذ تـــ|درس25472| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نش
7o3o63ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|س|ره ع ع ع |لعج
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمجدى ع|دل حل عبــــد|لشهيد 887693
|5o|4oوف|تـــعبــــد |لرحمن عيد عبــــد | محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
643858| تـــج|ره |لزق|زيق|ء |حمد |لسيد سليم|ن عبــــد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ حمدى عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد||32357
ر|ء |حمد محمد محمد 5282|2 ره|ف|طمه |لز د|بــــ |لق|
ثــــ|ر د |ط| |ده عطيه عوض |لص|وى84|698
69o5oد حقوق |لفيومف|طمه عويس رجبــــ مج|

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحكمتـــ محمد ربــــيع عبــــد|لبــــ| 336373
43oo67تـــج|ره طنط|نور مصط عبــــد |لمنعم محمود محمد د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنيتـــ |حمد |بــــوزيد |حمد د|ود|5|4648
ر|ن3|69|5 د|بــــ دمنهور|د| | عبــــد |لمقصود |حمد ز
7o3536|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء محمد |لشح|تـــ |لمغ|ورى سلو
ندستـــ طنط|منه | معتـــز مدحتـــ ز منصور449855
نوعيتـــ |لزق|زيقوس|م محمد حسن محمد يوسف779545
4o397oتـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن ي| ف|روق |حمد
ف |حمد عبــــد|لحميد857575 تـــج|ره بــــ سويفنوره|ن |
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|جر محمود ع |حمد7266|3
د|بــــ حلو|ن|سهيله |حمد رأفتـــ |حمد ع228572
د|بــــ دمنهور|حن رمض|ن عبــــد |لحليم غ|زي حسبــــ 4795|5
4|56o5| |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخش|م عبــــد |لرؤف سيد |حمد عط
ندستـــ حلو|نم | م|جد عبــــد|لسيد سمسوم8|59|2

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــ زكري| كم|ل محمد397|3
7798o4|معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء سعيد فتـــ محمد
682|o8د|بــــ |لمنصوره|غ|ده ممدوح رزق مصط |بــــو |لعز
3||5o|حقوق ع شمسوق |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد بــــكر
2879o9 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحن|ن |حمد حسن قطبــــ |لدسو
|6oo64حقوق ع شمسمؤمن مجدى عبــــد |لكريم حس|ن محمد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس||ء شه|م |لسيد شو |لعفي |8||222
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم أيمن شيبــــ|تـــ |لحمد |لعج|ن428898
ري|ض |طف|ل |لمنصورهد| | ن| منصور سيد|حمد نعمه3596|6
6o6oooيم تـــج|ره |لمنصورهمحمد عل|ء محمد |بــــر|
7|3o|9تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عبــــده سعد |لسحر|وي
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د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم |ر نبــــيل حسن محمد|8|24
9|2o35 ف بــــخيتـــ شنوده لس | علوم سوه|جك
8o5928د|بــــ |لم |من|ر خ|لد محمد نج|تـــي دكروري|
6|9o89تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــسمله أحمد |لسيد |ل|م|م حشيش
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم| مبــــروك |لسيد محمود سعيد رمض499253
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |سو|نلسيد رجبــــ |لسيد رمض|ن|438944
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم عبــــد|لحميد محمد ف|يد8|2599
صيدله ع شمسكريم وليد محمد ع6642|2
ح|ن|995|54 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد وجيه محمد محمد 
4334o3طبــــ طنط|خ|لد طلعتـــ نجيبــــ خليفتـــ
636o5|ل|ل صيدله |لزق|زيقش| كرم ج| 
|لدين عبــــد |لش| 487488 ف ن تـــج|ره دمنهورش|م |
6|3o55|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيه جم|ل عبــــد |لرحمن محمد |لحجر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد عبــــد |لن| محمد محمد غضه2383|7
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لمنعم دسو |حمد عبــــد|2||2|4
تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن عبــــد |لرحيم حسن4276|

تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء س|لم ح|مد أحمد خط|بــــى|42|768
327o54يم كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|لتـــ ص|بــــر محمد |بــــر|
يم محمد7388|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|دين حسن |بــــر|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقآيه |لسيد عبــــد |لرحمن عم|ر637982
ر عبــــد |لودود |لحس|ن |688384 زر|عه |لمنصورهمحمد م|
483o59|يم |لسيد حقوق |ل|سكندريهمنه نبــــيل مصط |بــــر|
8822o2  تـــمريض |سيوطمحمد صفوتـــ محمد عبــــ|ده
صيدله |لمنصورهحمد |يمن سعد |لسعيد حس|ن |لس52|684
ره|رحمه حم|د محمد عبــــد|لمنعم73|236 د|بــــ |لق|

رهمه| جمعه ع عطيه78|27 تـــج|ره |لق|
يل ج |لزق|زيقسمر محمد حس |حمد778836 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o4869د|بــــ |لمنصوره|روضه محمود حسن محمود ع|شور
48347o|د|بــــ دمنهور||ء ط|رق |لسيد عبــــد |لمبــــدئ
|4o242يم علوم ري|ضتـــ حلو|نعل| محمد خليل |بــــر|

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمود ح|مد محمد عبــــد |لسل|م محمد5|||4
تـــج|ره |ل|سكندريهروين| محمد عصمتـــ محمود محمد زيد482887
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسزينه مدحتـــ محمود حس محمد |لزه|766389
5o24o3د|بــــ |ل|سكندريه|محمد سعيد سعد ي|قوتـــ سعد
حقوق بــــ سويفسم|ح جم|ل بــــكري حسن4734|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسوعد |حمد محمود محمد عبــــد |233449
ل|ل262784 ندستـــ بــــنه|عبــــد|لحميد سعد عبــــد|لحميد  كليتـــ 
|د|بــــ بــــنه|عن|ن يوسف محمد عبــــد|329646

6o975|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفيتـــ جم|ل ي جمعه
6o9893|تـــ عبــــد|لر|زق عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــغد تـــربــــيتـــ طنط|أم
يم حسن264727  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريه|م |يه|بــــ عل|م |بــــر|
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42o772|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد ح|مد محمد |ل|م|م
ى محمد عبــــد|لعظيم73749 تـــربــــيتـــ |لفيومند ع

د|ر |لعلوم |لم |ين حمدي محمود |بــــو|لحمد823597
6o9688تـــج|ره طنط|مريم أبــــو|لعل| رمض|ن د|ود زينه
حقوق |سيوطلمعتـــصم محمد |حمد محمد|928|82

رهبــــ|سل حسن محمد شكري تـــوفيق75|29 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد عمر محمد حسن37256|

6o583|يم تـــمريض  بــــ سويفبــــتـــه|ل محمد محمد |بــــر|
5o6o77تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |حمد مصط محمد عبــــد |لمقصود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س|مح محمد محمود4|7527
62o|52معهد ف ص بــــور سعيدخ|لد |بــــو |لمع| محمد حزه
42ooo6تـــج|ره طنط|محمد عص|م س| خط|بــــ
63o98|يم بــــيو ع تـــج|ره |لزق|زيقدع|ء |بــــر|
7o|o38تـــج|ره |لزق|زيقعمر محمد محمد ع عبــــد |لجو|د
د|بــــ |لمنصوره|محمد كريم محمد ع |لسيد695252
ى محمود ص|بــــر|82|9|5 تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء ع|طف ي
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن مصط صل|ح محمد حسن227533
34||o5يثــــم فتـــ مصط عطيه معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد 
763o42ف تـــ |ن عبــــد |للطيف حسن كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسم| |
5|69o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــتـــ محمد محمود بــــدوي
9|o668 د|بــــ سوه|ج| عص|م خلف عبــــد|للطيف
يم فتـــح |لبــــ|بــــ4636|4 ف إبــــر| كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشبــــسمتـــ أ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| عل|ء |لدين |لسعيد ع يوسف 8|3224
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يم محمد محمد سليم|ن87|785

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن فؤ|د عبــــد |لحميد ميهوبــــ6|682
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء ع عك|شه عبــــد |لر|زق||4343

69672oيم |لسيد حس |لجندي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيد |بــــر|
بــــي محمد درغ|م|62432 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمه محمود |ل
9o2784 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــغريد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
|د|بــــ |لم |محمود مصط ش|كر سليم|ن ع 646|82
معهد ف ص |سيوطم | مدحتـــ موريس ي  882233
رهحمد ط|رق محمد عبــــد|لع| عفي |488|2 حقوق |لق|
87898o علوم |سيوطسل مصط ز نص
828o|7 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىخلود عطيتـــو عز|لدين حس
6o8983نوعيتـــ طنط|ند| مو زيد|ن |لمحل|وى
53o459علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىرو|ن عبــــد |لق|در سعد ع مو
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حسن |حمد عبــــد|لح|فظ634533
|د|بــــ |لم |ديفيد س|لم سيحه كر|س823862

82o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن رمض|ن رزق |حمد
89334o حقوق |سيوطمؤمن |سم|عيل محمد |سم|عيل
3673o3| ر|ء |لسيد عبــــد|لمنعم تـــج|ره بــــنه|ف|طمه |لز
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4o8866 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وف|ء حسن |لسيد عبــــد |لحميد نوي
يم محمد |لوز|ن|46|27 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود |حمد يوسف ع49938

علوم |سو|ن يه محمد خلف محمدين|93|||9
يم سيد |حمد |بــــوزيد26||68 حقوق |لمنصورهسيف نوره|م |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | جم|ل محمد حس |لمك|وى67||4|
85o|44|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدف رض| فتـــ حسن
يم|63398 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود محمد فتـــ |بــــر|
|لسن |لم |محمد عل|ء عبــــد|لبــــديع ع 6652|8
كليتـــ حقوق |لم |مصط عبــــد|لبــــ|ري حل |م |82292
6o8385يم س|لم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ح ي| محفوظ |بــــر|
5o5236د|بــــ |ل|سكندريه|محمود عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف
ندستـــ |لزق|زيقعمر محمد |لسيد محمد ع 639785
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيم|ن كم|ل ع طليس|435424
3222ooج |لدين محمود| وقد | مصط  ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل

تـــج|ره |سيوطمحمود ن| |حمد تـــوفيق88|59
يم244873 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمه ك|مل حس |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم محمد عبــــد| ع|3|337
ثــــ|ر |لفيوم|ين ن|جح مر جمعه3653|8
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ |ر |يه|بــــ ص|لح عبــــد |لسل|م |لمتـــو 685334
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يرين محروص فرج | |سعد|3637|8
ف محمد يسن7|2653 تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود |
7o|284|ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد | عبــــد |لع
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع حل عبــــد|لل|ه |حمد864425
27257oيم محمد رشيدى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |بــــر|
يم عبــــد |لرحمن عبــــد |لغ عف5|7|27 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمن|ر |بــــر|
7o474|| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن حم|ده غتـــورى عوض
43o62oيم عبــــد |لسل|م عبــــد |لع تـــج|ره طنط|سم|ء |بــــر|
لع| تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|روى |م محمود |م |33586|

52o99د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــطتـــ خ|لد |حمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|سم محمد عبــــد |لرحمن |لسيد حج692369
ر|ء سعد مرزوق شح|تـــه567|24 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|طمه |لز
معهد ف ص |سيوطشنوده ن|دى وديع مسعد 72|887

3|o89رهرحمه |بــــو |لعل| ز|يد خل|ف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o||8oف د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد رض| غريبــــ محمد عمر م

3|3o6رهدى محمد عبــــد|لحميد |لسيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــمريض كفر |لشيخي|سم عبــــد|لحميد ن|صف |حمد عر977|44
علوم ج|معتـــ د |طمريم سم وليم ن |  554|89
يم حس عبــــد |لمحسن حس 475739  |حه وفن|دق |ل|سكندريهف|رس |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمود حن محمود محمد475875
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل|م ع|دل عبــــد|لنعيم طه سيد |حمد424674
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487o3|يم ج|بــــر ع عبــــد |لرحيم تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
82o243نوعيتـــ |لم |ف|طمه سم عبــــد|لعظيم |حمد
ف سيد عبــــد|لعزيز 888543 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطزينبــــ |
9o54|7 د|بــــ سوه|ج|نهله عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لكريم محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|كريم|ن ر|فتـــ سليم|ن س|لم434867
623|o4ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد |لف|ر
78o766كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــندى محمد محمد بــــغد|دى محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــند سعد محمود |سم|عيل |لجمل489764
4|543oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع|صم |يمن عبــــد |لنبــــى ع عجوتـــ
638o36تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود |لسيد مصط مصط |لديبــــ
ف عبــــد| يوسف|353835 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |
5o5423زر|عه |ل|سكندريهمحمود محمد |حمد محمد |حمد |لرمسي
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم|رين| ميل|د محبــــوبــــ ميخ|ئيل|53925
تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد رف| حسن3|8246
يم جمعتـــ757565 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| خ|لد |بــــر|
7o3oooيم فنتـــ يل ج |لزق|زيقنور| حمدى محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ طبــــ أسو|نبــــيشوي صفوتـــ مجدي ميل|د845988
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمرو محمد مصط عبــــد |لمجيد مش677843

طبــــ بــــ سويفشهد مجدى ري|ض عبــــد |لعظيم43|54
5|4o77تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ أم |حمد |بــــو |لفتـــوح غ|نم

ه|3733 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرح|بــــ خلف عبــــد |لعظيم خلف |بــــوخ
صيدله طنط|وليد مصبــــ|ح مصبــــ|ح حسن |لنكل|وى437588
ندستـــ بــــنه|حمد وليد محمد شو عبــــ|س محمد|64|2|3 كليتـــ 
علوم ع شمسحمد محمد عبــــد|لرؤف محمد|4|3592
8o|289تـــمريض |لم | ي|سم عثــــم|ن محمد عثــــم|ن
634o42معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقسعيد دسو عبــــد | دسو عبــــد |لق
83oo26|ه منصور ع |حمد حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم
8898o6|معهد ف ص |سيوط حمد جم|ل عبــــد|لحميد |سم|عيل
8o74||تـــربــــيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن حس محمد عبــــد|لصمد
636856| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عم|د |لدين عرفه ع
4|o8o3|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرحمه سعيد محمد مصط |لسبــــ
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مجدي محمد |لف |52878
تـــج|ره بــــنه|محمد |س|متـــ عو|د فه9|3429

|5o55وف|تـــعمر محمد محمدين محمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
زر|عه |ل|سكندريهمحمد عل|ء ع حسن422692
ره|مصط مسعود سعودى مسعود324469 ثــــ|ر |لق|

547o4تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر خ|لد محمد سيد
رهريه|م عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد حسن35278 طبــــ |سن|ن |لق|

6o7565|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد طلبــــه |لح|دى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحمزه محمد جم|ل |لدين |حمد|86297
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــه |حمد سعد محمد شح|تـــه |لشيخ485424
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9o7626 تـــج|ره سوه|جر| مك|فح عبــــد|لرحمن |حمد
839|o7علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمريم بــــش|ره |لنوبــــي بــــش|ره
4o|638|يم |حمد د|بــــ دمنهور|حمد محمد محمود |بــــر|
6o938oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد سيف |لرحمن مصط |بــــو |سم
3|97o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | محمد ع محمد محمد عدوى
7o57|3 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــع مصط ع |حمد مصط
4||938| تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد فتـــ |لقل
يم ح|مدعبــــد 937|62 ن| ك|رم محمود |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــم
5o3o66|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد سيد |حمد
24o34oرهن|دين |حمد رجبــــ سيد تـــج|ره |لق|
5o78|oد|بــــ |ل|سكندريه|فرحه حس عبــــد |لعزيز محمد
5|945o ر|ء كريم مصط يوسف طبــــ طنط|ف|طمه |لز
ندستـــ |لم |ر| نبــــيل حكيم بــــش|رتـــ عبــــد|لمل|ك479924
تـــج|ره طنط|س صل|ح |ل|نص|رى محمد |بــــو غز425388
758o68تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |حمد |حمد عبــــد |لجليل
75|9o8م|م |حمد علوم ري|ضتـــ |سو|نسيف عبــــد |لق|در 
تـــج|ره |لمنصورهمحمد كم|ل محمد عبــــد |لجليل|69966
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعم|ر حم|دتـــ |نور محمد452967

669o2ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي| |ر شعبــــ|ن رمض|ن عيد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |حمد ع خط|بــــ عمر26|526

ره|زينبــــ حس تـــوفيق |حمد737|2 د|بــــ |لق|
معهد ف ص سوه|جعبــــد|لستـــ|ر محمد عمر محمود|83429
6o955|ين |يمن شلبــــى |ليم| فوده تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن
7o7389|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء رض| عوض محمد بــــليغ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد| ع |حمد محمد شح|تـــه642544

رهيه |يمن صديق |سم|عيل|38375 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |لغ محمد ري676945
35o29o| ف مختـــ|ر عوض تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |
حقوق |لزق|زيقمن|ر شحتـــه عبــــد |لع|ل ع785426
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمن|ر محمود |لسيد عصم|ن 896933

ره|مريم محمد عبــــد| محمد33924 د|بــــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دى حمدى محمد ش| 257346
84433o ندستـــ أسو|نمحمد عبــــد|لرحيم فه بــــر
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسيد عبــــد |لوه|بــــ معوض784852
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف خ|لد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد|258475
حقوق |لزق|زيقس|مه سم محمود عبــــد |لص|دق خليل774732
ف محمد عبــــد| |لبــــند|رى499324 حقوق طنط|بــــسنتـــ |
8o74o2صيدلتـــ |لم |يف جرجس خلف بــــبــــ|وي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمنه | ع|دل محمد من بــــعيله|752|6
4353o4|معهد ف ص طنط|غ|ده حسن ك|مل ح|مد عبــــد |لجو
رهجيد| حس|م |لدين محمد عصمتـــ محمد س5665|| تـــج|ره |لق|
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يم محمد رمض|ن |لسيد زغلول427646 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد |بــــر|
84o495يف عبــــد|لع| عبــــد|لسل علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىن|دين 
7o4442 د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |حمد محمد |لبــــهنس |بــــو |لعن
ندستـــ |سيوطيم|ن حس عبــــد|لمنعم عبــــدتـــ|525277
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحس|م حمدين عبــــد |لصمد ع ع غ452959
يم |حمد فودتـــ248686  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر محمد |بــــر|
487|o5حه وفن|دق |ل|سكندريهبــــل|ل محمد عبــــد |لرؤوف سلط|ن حسن| 
4|o932 تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن أم عبــــد |لجو|د سعد خليل عبــــد
يم محفوظ|78|777 طبــــ ع شمسسم|ء بــــ|شه |بــــر|
78o|64يم حقوق |لزق|زيقمحمد |لسيد |حمد إبــــر|
77o|27د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد حسن محمد عطيه ع عي
685o75|حقوق |لمنصورهسل|م حسن عي |حمد تـــ|ج |لدين
35|6o4تـــج|ره ع شمسشيم|ء محمد محمد عيد
تـــربــــيتـــ سوه|جمصط وحيد |حمد مصط 447||9
ره|حس|م محمود عبــــد |لخ|لق مصط 36978| د|بــــ |لق|
ندستـــ حلو|نيوسف |حمد |لسيد عبــــد |لحميد |لطنبــــ3|42|2
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مل حسن عبــــد|لحميد محمد |سم|عيل345725
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرحمتـــ حس|م عو|د حبــــيبــــ342234
ره|مريم شكرى فيكتـــور |رسل6527|| ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم حس صبــــرى حسن549|33
6o553oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره|ن رض| |حمد شو ع |لمتـــو
ى|463387 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن أحمد محمد |لم
765496| ندستـــ بــــور سعيدحمد ع|دل عبــــد | عفي |لخو
89552o  لس مل|ك ح|رص ج|بــــر تـــربــــيتـــ سوه|جك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومل|ء سعيد محمد عتـــربــــى غ|نم|844|27
428o|3نوعيتـــ طنط|زينبــــ |لسيد عبــــد |لسل|م |لشنشورى
22o268|رهمحمد ع|طف محمد محمد |لقمبــــش طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سعيد عبــــد|للطيف محمد35|63
44o569|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه كرم |حمد ج|د
|53o45| رهحمد |م فتـــ |م ندستـــ |لق|
معهد ف ص بــــنه|نور| غريبــــ معوض ن253258
7|7o92 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد مجدى محمد زغلول عبــــد |لر|زق عبــــد
يم عبــــد |له|دى699383 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد منتـــ |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|ي|سم جم|ل عبــــد |لق|در محمد57535|
8o8735|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد حمدي تـــو عبــــد|لرحمن معهد ع| 
9o52o2| تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــر|ر |حمد عبــــد|لع|ل ع
846o4oلس بــــولس روف|ئيل قري|قوس كليتـــ طبــــ أسو|نك
يم حس 846239 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نوق مصط |بــــر|
4o2963حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيح محمد س| |حمد محمود| 
9o|o53 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن|ديه كم|ل عزيز صبــــ
تـــج|ره |سيوطبــــ|نوبــــ |يمن مكرم ملك|33926|
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زر|عه كفر |لشيخيوسف حسن |لرض| |حمد محمد |لزنط|43892
نوعيتـــ |شمونسع|د مصط |لسيد مصط ش| 267339
تـــج|ره ع شمسل|ء عبــــد|لوه|بــــ فتـــ طلبــــتـــ|8797|3
526o||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ط|رق وليد سعد |لضوى حسن
6|o283معهد ف تـــمريض طنط| ع |لشح|تـــ ع |لديبــــ
ه|ن مبــــروك محمد عنتـــر |بــــوعمر428534 علوم طنط|م

42oo|يم ع يتـــ ه| |بــــر| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسخ
رهش|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لحفيظ |حمد46255 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ندستـــ ع شمسندى |مجد سيد مصط يوسف7326|2
6o4o67|علوم بــــورسعيدحسن |حمد |حمد حسن |لش
صيدله ع شمسمحمد |حمد سعيد بــــند|رى54673|
تـــج|ره طنط|يم|ن ع حموده محمد سليم|ن|4289|4
ه ه|شم |حمد ع |8|8257 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
4|998o تـــج|ره كفر |لشيخكريم يح محمد |لمرغ
6o5|36ف جل|ل |لدين |حمد |لبــــسطوي نوعيتـــ طنط|يم|ن |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــسل|م محمد |س|مه شح|تـــه سل|مه2|62|6
8oo265 حقوق |سو|ني|سم خ|لد سعد |لدين م
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |سم|عيل محمد |سم|عيل|2|5|64
82o553فنون جميله فنون حلو|ندين| |نور عبــــد|له|دي عبــــد|لرحمن
35|84o حقوق ع شمسيوسف س| عبــــود حس من
7oo543 نوعيتـــ |لمنصورهبــــه صل|ح محمود مصط
25o265 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ل ع ج|بــــر محمد |لنيد
25o724يم ع حمزه حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعم|ر ي| |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنوره|ن ع|طف عبــــد|لحميد محمود |254367
رهيوسف بــــدرى زكرى ذ||3252 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم حسن |لسمنودي767954 د|بــــ |لعريش|بــــسمتـــ محمد |بــــر|

رهمحمد حمدى محمد محمود2||6| تـــج|ره |لق|
6o8893قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي|سم محمود |حمد سل|م
وف|تـــعبــــد| محمود عبــــد|للطيف حس|ن 664|32 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ |سن|ن |لمنصورهم|ريف يوسف جورج يوسف فرج33|698
رهبــــسمله محمد عطيه محمد |لج |وى5467|2 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدس|ره محمد عبــــد| محمد47||85

5o|69 صيدله بــــ سويفيوسف عم|د |لدين عبــــد |لسميع عبــــد
|57o|2ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن محمود ع سيد ل|
ره|حبــــيبــــتـــ سعيد عبــــد|لعليم محمود326589 د|بــــ |لق|
حقوق بــــنه|ه|جر |لسيد محمود متـــو ش| 263428
694o25 علوم |لمنصورهمحمد محمد عبــــد |لحكيم |لشوربــــ
يم محمد بــــدر رخ|773779 لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|محمد |بــــر|

يم38877 رهمحمود ي| |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
4o45|7د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حمدى عبــــد |لع| عبــــد |لمجيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل|ء سعد عبــــد |لخ|لق حموده4645|6
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9|o5|7  تـــج|ره سوه|جصبــــرى  |ء |لدين صبــــرى عبــــد|لحميد
|534o5يم يوسف يوسف معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــه |بــــر|
5o665|يم شعبــــ يم محمد |بــــر| زر|عه طنط|نورس |بــــر|
92228o علوم |لم |عل| |يمن رش|د |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن صل|ح طه منصور25773|
تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن سليم|ن |لشن|وي خليفتـــ5|2||4
68|46o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومي|د محمد غريبــــ عبــــد |لع|ل ع
معهد ف تـــمريض |سيوط   بــــتـــه|ل ح|تـــم عد عبــــد|لح|فظ|8792|9
44oo8oيم شعبــــ|ن |لنمر د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء صبــــ |بــــر|
7oo757| طبــــ ع شمسمصط |حمد |لشح|تـــ |حمد متـــو
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهوليد ن| عبــــد|لمطلبــــ ح|مد قريطم59|3|5
طبــــ حلو|نخلود خ|لد عنتـــر عوض432228
تـــربــــيتـــ سوه|جسل زينهم حس|ن |حمد 39|898
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدخ|لد حسن محمود عبــــده   ش|دوفه26|762
يم |حمد محمد عبــــد |لع| حج5||677 تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخح|زم |حمد عبــــد |لحليم محمد شعيشع|44352
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ حمدى محمد |حمد بــــدوى45|343
تـــج|ره ع شمسمهند محمد س|لم |لصوه5|259|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن| محمد محمود حمزه سليم|ن44894
7|9o7|نوعيتـــ |لفيوم|ء ن| مفتـــ|ح فرج

76o235|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |م |حمد
يم852883 علوم ري|ضتـــ |لم |محمد |يمن محمد |لع|رف |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعبــــد| س| |سم|عيل خليفه ح 345262
||53o5د|بــــ ع شمس|كرستـــ عم|د عري|ن حبــــيبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ |حمد |لسيد مرزوق232523
نوعيتـــ |لم |ر|فتـــ من بــــبــــ|وي يوسف9||4|8
تـــج|ره ع شمسسل سعيد محمد رمض|ن9459|2
طبــــ ع شمسيه عبــــد |لعزيز حسي عبــــد|لجو|د||88|78
9|o2|5 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفك|رين شه|بــــ عد ز
د|بــــ |سو|ن|ه|جر محمد |لطيبــــ محمد |لطيبــــ |بــــوزيد628224
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء صل|ح |نور محمد|773579
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |حمد زكري| حسن مخلوف9767|3

ثــــ|ر |لفيوم|نور| فرج ن سيد53293
772o57ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمؤمن منصور ع محمد ع ع.
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم عبــــد |لنبــــى بــــسيو عبــــد|لعزيز439656

يع |ل|م ع |43526 رهيتـــ |بــــو  علوم |لق|
8|823o |طبــــ بــــيطري |لم |محمود |سم|عيل حسن عبــــد|لر
يم7362|2 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|دين ممدوح عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم |حمد عبــــد | عبــــد |لعزيز محمد82|678
تـــمريض طنط| محمد مخيمر تـــوفيق شبــــل638|43
يم ق|سم مصط 687522 د|بــــ |لمنصوره|يه|بــــ ق|سم |بــــر|
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8422o3 معهد ف ص |سو|نشيم|ء محمد لط ع
6|o63|د|بــــ د |ط|ن|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح |لصعيدى
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهلسيد فضل | |لسيد محمد |لمهدى874|54
د|بــــ |ل|سكندريه|فتـــ |لص| فتـــ شح|تـــه عبــــد |لمجيد|5|487
76573o| يم عبــــد تـــج|ره بــــور سعيديه | مجدى |لسيد |بــــر|
ف |حمد محمود زعيه|55||34 رهحمد | ندستـــ |لق|
439o66تـــج|ره دمنهورمصط عص|م محمد بــــدوي
د|ر |لعلوم |لم |ه|جر محمد ع|يش عبــــد|له|دي|32743

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر عص|م عبــــد |له|دى شندى4753|
|4o263حقوق |لمنصورهحبــــيبــــتـــ |حمد |لسيد محمد
يم239535 رهرن| ج|بــــر عبــــد|لغ |بــــر| تـــج|ره |لق|
2668o3تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوس|م حسن محمد عبــــد |لج|بــــر مغيثــــ 
يم248474 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن| مصط ح|مد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ |سو|نف|طمتـــ محمود حن حسن46644
3243o5 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوسف محمد |لسيد ع

|39o5ى ندستـــ ع شمسعل|ء حسن بــــدوي |لنص
7||78o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عوض |لشح|تـــ عوض |بــــو خط|بــــ
247|o4ف مصط بــــصلتـــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|صف| زين |لدين فتـــ بــــند|رى22264|
784o3||تـــج|ره |لزق|زيق|حمد عبــــد |لسل|م |لسيد سليم ند
3585o3يبــــ ك|مل لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ك|تـــرين ك|مل و
248o3o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء وجدى فتـــ عبــــد|لغف|ر

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيه ثــــروتـــ محمد حسن|577|6
يف فريد فتـــ حن|5385|| ندستـــ ع شمسم|رك 
يم مو مصط |442554 تـــج|ره كفر |لشيخمل محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م محمود ع |بــــو |لخ |263|4
4|4o9oد|بــــ |سيوط|نج|ه محمد |حمد |م حج|زى
تـــج|ره بــــور سعيدد | خليل سليم|ن مو سليم|ن2333|7
49o7|4|د|بــــ |ل|سكندريه|نورين حمدى ج|د |لربــــ |بــــو |لعل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه كم|ل حس |بــــو|لعن |26322
معهد ف تـــمريض |لمنصوره دع|ء |لسيد حسن حسن |لنج|ر962|62
26646oيم حل عبــــده |ل|كتـــع تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهه|جر سعد محمد |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لفتـــوح|68683
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورن|دين مصط عبــــد |لرحمن مصط فرج87|683
ندستـــ حلو|نعمر ح|تـــم |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح9527||
ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد ع |62439|
4o26|8حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزينبــــ |حمد محمد |ل|م |حمد
رهن عم|د حمدى محمد|9428|2 تـــج|ره |لق|
8o4o56يم تـــربــــيتـــ |لم |ط|رق طلعتـــ محمد |بــــر|
|37|o5|يم حسن م محمود |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد
طبــــ حلو|ند | |حمد |لغريبــــ محمد |لبــــسيو 2552|7
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8o2743يم تـــمريض |لم | خلود ي| عبــــد|لغ |بــــر|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ريه|م |حمد يوسف |لسعيد |لفض|689786
33|2o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صل|ح مصط عبــــد|لوه|بــــ
يف|857||6 حقوق |لمنصورهحمد يح زكري| عبــــد |لحليم 
ش|م |حمد رش|د محمود|4632|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد 

5o798 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود حس محمد حس
82562o| تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىسم|ء عبــــده |حمد حس|ن
ه|ن و|ئل محمد بــــدر |لدين325874 حقوق |لمنصورهم
|6o9o6|د|ر |لعلوم |لم |نرم سيد |بــــو زيد |بــــو |لعل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديحمد سيد|ى |دم | |وين|273729
ش|م محمد حسن ع986|4| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|زي|د 

6|59o|ى |م|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه ي| خ
ره|ء |لسعيد |حمد |حمد |لص|نع|2|6958 طبــــ بــــيطرى |لق|
899o79 زر|عه سوه|جمونيك| سم رشدى سعيد
8o|o25|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه منتـــ محمد جم|ل ح|فظ|
687o56يم د|بــــ |لمنصوره|خلود ح|مد مصط |لمن  |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهرقيه محمد |بــــوزيد ع 835573
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد محمد |لبــــر|وى8544|6
د|بــــ |لزق|زيق|م|ل محمود فوزى شمس |لدين حسن||25|64
6||3o7| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ر| أحمد محمد ج|بــــ

يم2|42| رهحبــــيبــــتـــ حس |م |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ن تـــ|مر |حمد محمود عبــــد| حبــــيش774833
تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء محمد مجدى محمد شعتـــ|44|768
254o59ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو ع|طف فتـــ مر |ل|بــــشي
د|بــــ ع شمس|س|ره |حمد سيف |لدين محمد رضو|345|2
5o544|علوم طنط|مؤمن عص|م ر|غبــــ محمد جنيدى
ندستـــ |ل|سكندريهسن|بــــل عل|ء |لدين حس محمد حل447345
نوعيتـــ بــــور سعيدنوره|ن محمد عبــــده عبــــد |لمطلبــــ |لع2||763
حقوق د |طمحمد صبــــ ز |لف|ر6452|6
4352o|تـــج|ره كفر |لشيخس|ره خ|لد محمد فتـــح |لبــــ|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ع عبــــد |لمع |لسنهوري|77|43
|326o9ره|يل|نه جورج ف|يز تـــوفيق د|بــــ |لق|
8o|5o5طبــــ |سيوطنوره|ن فر|ج |حمد سيد
معهد ف ص بــــنه|محمد حسن |م |لطح|ن3|2564
ندستـــ حلو|نبــــيتـــر ن|دى رفعتـــ مسعد|4|626
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد محمد |حمد عوض ش| 33|265
24o46|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرضوى |س|مه عبــــد|لحفيظ محمد فرج
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط فرج عبــــد|لحميد سليم|ن |لغمر|24656
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومروبــــرتـــ |يمن وحيد عد2722|3
675246| ندستـــ كفر |لشيخلسيد ط|رق يوسف |لهل|
يم |لسيد بــــدر693944 د|بــــ |لمنصوره|مصط محمد |بــــر|
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426o7ر فتـــح | |يوبــــ رهحس|م |س|مه جو تـــج|ره |لق|
ش|م محمود حسن نعيم27376| تـــج|ره ع شمسن|دين 

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نجل|ء |بــــو|لح|رثــــ محمد عبــــ|س66458
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومس|ره محمد عطيه خليفه248926
338o83تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لمؤمن |حمد عبــــد|لمؤمن
ر|ن68|447 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|يوسف صل|ح س|لم ز
632oo|د د |حمد مج| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مرفتـــ مج|
78o765 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|خلود ج|بــــر ذ |لسيد |لعجو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسحر عبــــده منصور ح|مد833966
ندستـــ |ل|سكندريه |ر خ|لد حسن ع مطر|ش|52784
49o598يم ف محمد حس |بــــر| يه|ن | حقوق |لزق|زيقم
يم694985 طبــــ |لمنصورهفري|ل سليم|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جمروه |بــــو|لق|سم محمد محمد  896528
8628o|معهد ف ص سوه|جدي عنتـــر عبــــد|لر|زق |لسم|ن
28o556|رهل|ء وليد حس |بــــو|لمجد حقوق |لق|
حقوق حلو|نف|طمه ك|مل |حمد ع223995
2|4|o3 يم عبــــد ر |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد م|
ه مجدى ه|شم ح|مد|759634 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقندى محمد حسن ع |سم|عيل779784
ف |حمد صبــــره عبــــد |لجو|689959 تـــج|ره |لمنصورهحمد |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد |نه  |د يوسف حريج32|826
27792o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمينه شو عبــــد|لعليم |لسيد

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفد| | |يمن حس عبــــد |لحليم84323
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد محمد ع |لد ||239|5
صيدله طنط|مصط عص|م مصط ك|مل |للبــــودى429742
26o555ي| |حمد عر|بــــى | تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي
وف|تـــطه س| طه |حمد |لجمل9|27|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
نوعيتـــ |ل|سكندريهه|جر عم|د محمد يوسف |لطبــــ|خ66|6|5
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لهو|رى فتـــ عز |لدين477224

ف يعقوبــــ قلتـــه25589 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|دون| |
ندستـــ كفر |لشيخيوسف محمد كم|ل حسن ع523928
يم|524624 تـــج|ره طنط|حمد |لسيد جمعه |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــيشوي روم| ظريف حن|76|848
9oo329 تـــج|ره سوه|جمرو|ن عل|ء حس|ن محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهثــــروتـــ محمد عبــــد |لوه|بــــ |دم رشو|ن|24|49
89|4o8 تـــج|ره |سيوطخلود |س|مه ن|يل عبــــد|لبــــديع
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحسن صبــــره س|لم صبــــره 8939|9 معهد ع| 
حقوق طنط|سعد محمد سعد محمد |لمحل|وي9953|4
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد ج|بــــر عبــــد|لع| عبــــد | محمد525863
53o644|بــــه يم و زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــم| زكري| ز |بــــر|
3|o936وف|تـــ|محمود مجدى ز عطيتـــ ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

Page 1043 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهف|طمه عبــــد |لنبــــي عبــــد |لمقصود عبــــد 557|4 علوم |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــميل|د سم مه سليم|ن865|25
تـــربــــيتـــ طنط|محمد عبــــد | عبــــد |لحليم زلط|42965
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود حمدى عوده محمود487344
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عوض 637962
وف|تـــعبــــد |لرحمن عبــــد | حس عبــــد | حس 773883 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

5oo54د|بــــ بــــ سويف|كريم خ|لد عبــــد |لمنعم |حمد
رى546258 تـــج|ره دمنهورمحمد محمود عبــــد |لمنعم محمود |لجو
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسنور |لهدى فطيم عبــــد|لع|ل عبــــد|لصمد348448
تـــج|ره |لزق|زيقس|ره يوسف سيد |حمد أنور سيد |حمد6|6378
تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد رجبــــ |حمد78|8|8
34o273معهد ف تـــمريض بــــنه| سهيلتـــ محمد محمود محمود مصط غنيم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سم محمد حس ||924|
يم759687 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس| محمد |لسيد |بــــر|
9o95|2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|جر محمد |بــــو|لعل| خليفه
حقوق |لزق|زيقحمد فكرى محمود محمد زين |لع|بــــدين634867
676o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|يدى محمد ف|روق رزق عودتـــ
فنون جميله فنون حلو|ننسمه محمد فرج عبــــد|لوه|بــــ  878443
77472oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطف|طمه |لسعيد عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ
846o42لس فؤ|د عطيه بــــطرس معهد ف ص |سو|نك
75752oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د | جعفر فه محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طفضيله ف|ضل |لمهدى ص|لح |لبــــي623929
7o5953طبــــ بــــورسعيديم|ن عوض |لسيد عبــــد |لمقصود |بــــو
69678oرهمحمد عص|م محمد |حمد |لسعيد تـــخطيط عمر| |لق|
|48o22تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد متـــو قطبــــ متـــو

64oo8|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومسل|م جم|ل طريطق |حمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نور| خ|لد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمع غنيم776779
يم685327 تـــج|ره |لمنصورهم سم |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
يم ريح|476448 يم |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|مرو|ن نبــــيل |بــــر|
نوعيتـــ موسيقيه قن|م |لسيد عبــــد| |لسيد32||84
رهمحمد عبــــد |لمنعم محمد محمد4|444| عل|ج طبــــي |لق|
|د|بــــ طنط|ش|م رش|د |لسمنودي عبــــد |لحميد 995||4
8o4846كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــد | |يه|بــــ |حمد نج| دكروري
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| ن|بــــل محمود محمد شديد||69|62
52o99o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء عبــــد |لستـــ|ر ف|يز مهدى
يم منصور9563|2 تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نسوسن محمد صل|ح |بــــر|
يم محمد|352995 يم سيد |بــــر| ندستـــ تـــ.خ|مس بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
33o7o9 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|س|رتـــ خ|لد محمد ي|س
3486|oل|ل تـــج|ره ع شمسعمر ر|فتـــ محمد 
8o|575 نوعيتـــ |لم |رغده ك|مل صد ع
د|بــــ حلو|ن|جه|د عص|م ص|بــــر نز 67566|
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6|o74 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل| ع|دل عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لغ
72o49 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|ره مصط سيد مصط

7622ooيم يم عبــــده |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدخ|لد |حمد |بــــر|
27o978|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء محمد تـــوفيق عم|ره عطيه
3|94o6ثــــ|ر |لفيوم|ه|جر سعيد ف|روق ج|د |لربــــ محمد
22o28|ندستـــ ع شمسحمد |س|مه محمد |لجربــــى محمد |لص
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن |حمد حل محمد352659
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ه|جر محمد حبــــيبــــ حس 238352
6oo967|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن سعيد محمد شلبــــى
تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد محمد فرج محمد حسن 492336
ر93|322 ش|م عبــــد|للطيف ز| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |تـــ 
69o47|تـــج|ره |لمنصورهف|رس رض| |حمد محمد فرغليتـــ

6o3|7| ندستـــ بــــ سويفسم|ء جنيدى محمد قر
6o|659يم عبــــد|لفتـــ|ح |لسج يم إبــــر| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــن إبــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ص|لح |س|مه ص|لح حسن822875
د|بــــ |سيوط|حسن|ء حموده عبــــد |لعزيز |حمد758342
7o567|ندستـــ |لمنصورهخ|لد س| حس خ|لد
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنه | محمود محمد عبــــد |لص|دق423682

64o74وف|تـــعبــــد |لرحمن محمود |لسيد ع خميس معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
6|38o6 صيدله ع شمسيم|ن عبــــد| |حمد عبــــد|له|دى بــــ|بــــ
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن رمض|ن محمد خليل عثــــم|ن477337
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيح محمد محمد عثــــم|ن محمد93||22
774o4|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عبــــد |لرحمن عوض عبــــد |لعظيم
تـــج|ره طنط|ع|صم |ورخ|ن عبــــد |لحميد ع |لبــــطو763|69
4o8659 يم يم عبــــد |لحميد |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|جه|د |بــــر|
778|7o|رتـــ|لشيم|ء ه| بــــرك|تـــ |لص|دق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34o37|يم مصط تـــعلبــــ تـــربــــيتـــ بــــنه|مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم| عبــــد|لستـــ|ر خليل سف |836887
24975o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء ممدوح كم|ل محمود شعيبــــ
4o93o|ي يم |لنص د|ر |لعلوم |لفيومندي حسن محمد |بــــر|
6|o3o3طبــــ |لمنصورهمحمد خ|لد عطيه ع
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــتـــسنيم حس|م خميس ح|فظ ع 69|524
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينتـــ ط|رق سعيد محمد عي |47772
زر|عه كفر |لشيخلسيد |سم|عيل غنيم غنيم منصور|393|44
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم| |حمد بــــدوي |م |838957
د|بــــ د |ط|وق |حمد صبــــ نص2|6796
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحس محمد |حمد حسن836857
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد محمد بــــهن528783

يم سليم42856 ره|حسن|ء صل|ح يونس |بــــر| عل|م |لق|
حقوق ع شمسيوسف |س|مه عنتـــر عبــــد |لحميد9489||
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدند| محمود محمد ع|مر 525|92
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بــــي 77|453 ندستـــ كفر |لشيخيوسف عبــــد|لمنعم عبــــد| |ل
ه|59|428 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|ن صل|ح |حمد |حمد ج
تـــربــــيتـــ |سيوطرحمه محمد |حمد محمد  |3|884
يع |بــــو266265 ه خ|لد عبــــد |لق|در |بــــو  |د|بــــ بــــنه|م
6|236oد|بــــ طنط|رحمه عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمد عمرو|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رن| ي| حسن طه54835|
847o56خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسل |لسيد حسن |حمد

حقوق |لفيوممنه | سم عيد محمود72347
ف رفعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح يوسف3697|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رفعتـــ |
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يوسف |س|متـــ حل |لقدو 62|2|3
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــيم ح|مد خف|جه |لسيد كشك687584
يم755652 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــدع|ء |حمد شو |بــــر|

رهف|طمتـــ صل|ح ح|مد مصط 32||3 زر|عه |لق|
4o8877تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|زينبــــ عبــــد |له|دى سليم|ن |لديبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسعديه محمد ف|يق محمد 884222
487864| م محمد جل|ل محمد |لمر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهد
|35o25ندستـــ ع شمسعل|ء عم|د |لدين محمود محمد
627o65| د|بــــ |لزق|زيق|حمد عبــــده مصط حس |لخرو
23o296يم عبــــد|لق|در لسن ع شمس|عبــــد| ص|بــــر |بــــر|

6o223 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رو|ن حمدى محمد طه
6o3|86 صيدله |لمنصورهس|ره محمد فرج |لدري
639o83| صيدله |ل|سكندريهحمد سعيد محمد |لسيد مصط
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخنرم عبــــد|لد|يم عبــــد|لستـــ|ر يوسف عبــــد 7955|4
تـــربــــيتـــ |سيوطدير عبــــد|لحكيم غريبــــ محمد 8||892
6o24o7يم سند عبــــد |لق|در ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمه|بــــ |حمد حمد|ن |لسعيد |لقصبــــى374|4|
||7o|6 |ندستـــ ع شمسمحمد |حمد سيد |حمد |لغبــــ
ف محمد عبــــد|لحفيظ|82|229 علوم حلو|نسم|ء |
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــد|لغف|ر حس عبــــد|لغف|32|448
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمد محمد |حمد سل|مه|675|77
د|بــــ |لزق|زيق|ع محمد ع حس|ن شح|تـــه ه|شم||3326
239649| رهيم|ن عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لمع زر|عه |لق|
785o45ف |لسيد طنط|وى تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
تـــج|ره |لمنصورهي|سم عمر |لسيد |لسيد نعيم675235
92o882 علوم |سيوطمصط حس|ن محمد حس
35o625| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ جم|ل شح|تـــ عبــــد|لغف|ر
34o|o7|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ع محمد ع عبــــد|لر|زق
رهمنيه |حمد عبــــد |للطيف محمد |لبــــرمبــــ693232 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم بــــندق||623|3 ره||ء |حمد محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء عبــــد |لفتـــ|ح عيد عبــــد |لفتـــ|ح485345
5|42o6|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء محمد فتـــح | |لطويل
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كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء عل|ء فؤ|د قن|وي|||8448
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير عبــــد|لرحيم |حمد ع238368
تـــج|ره |سيوطرن| مدحتـــ ميخ|ئيل عبــــد|لمل|ك5384|8
|4229oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــه سيد نشأتـــ |لدسو كم|ل
64o69oمعهد ف ص |لزق|زيقسوي محمد سوي محمد بــــدوى |لج
صيدله حلو|نروى عل|ء|لدين |حمد علو|ن|626783
79o359تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس |نور محمد محمود

د|ر |لعلوم |لفيومدع|ء محمد فتـــ محمود72|65
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد سم ع رمض|ن|484929
صيدله |لزق|زيقول|ء عوض ع محمد محمد643956
4o54o7ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم ع|دل جرجس عبــــيد شح|تـــه

صيدله بــــ سويفوق ن| كم|ل محمد|2|9|
8o|937كليتـــ حقوق |لم |محمود |حمد محمد ربــــيع |حمد
 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|حمد |م |م قندبــــوله|4538|4
علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد|لمؤمن |حمد عبــــد|لمؤمن |لمغربــــى629|25

معهد ف ص بــــ سويفلتـــ عبــــد |لكريم جل|ل يسن|86734
صيدله |لمنصوره|ء محمد محمد |لبــــص|ل|338||6
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح  |267755
صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود عطيه ع ن|صف83|424

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م محمد ه|شم |حمد|||296
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورند| رض| مخلوف عبــــد|لد|يم مخلوف498385
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن مصط ق|سم سل|مه272323

24o|||تـــ |نور من سيد د|ر |لعلوم |لم |م
صيدله طنط|يم|ن محمد جمعه محمد رجبــــ|2553|6
87942o|حقوق |سيوط يم|ن ك|مل محمد |حمد
ه|ك|رول مجدى سند عط||9642|| لع| در|س|تـــ نوعيتـــ  |حه و فن|دق ج
26ooo5|كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفلشيم|ء محمد ع|شور عبــــد|للطيف
5o47|5تـــمريض |إلسكندريتـــ دين| محسن ع |لسيد حميدو
تـــمريض أسو|نكرستـــ | جرجس عبــــد|لمل|ك بــــش|ره|84742

حقوق حلو|نيوسف ه| شلبــــى ع شلبــــى35535
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد عثــــم|ن |بــــو|لعل| عبــــد|لعزيز|47627
علوم |سيوطن|ريم|ن خلف لبــــيبــــ حن 896935

3836o|يم حسن حسن ره||ء |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|ري ونس تـــ|درس شنوده848559

573|oتـــربــــيتـــ بــــ سويفزينبــــ عبــــود عبــــد |لبــــ|سط عبــــود
65o97طبــــ بــــيطري |لم |عمرو محمد عبــــد|لمعبــــود محمد

ف عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد8||464 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــح|زم |
صيدله حلو|ندير محمد عوض | مو 24523

يم463|5| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرحمه محمد رمض|ن |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد محمد خليفتـــ349355
تـــربــــيتـــ |سو|نس|ندي نور |لدين يس سليم|ن843889

Page 1047 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7o4888يم د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ ع|طف محمود عطيه |بــــر|
م |لسيد جمعه حميده|69257 تـــج|ره بــــ سويفد

تـــج|ره |سيوط يه سيد محمد سيد|798|89
8o8o99| تـــمريض |لم | يه ن| محمد حس
425o|3تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| محمود مصط كم|ل حمزه |لرو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد حس محمد عبــــد |لو|رثــــ|722|2|
يم رخ||228|7 نوعيتـــ |لمنصورهبــــه ر|جح خليل |بــــر|
52857oمعهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن مصط شعبــــ|ن محمد ص
5o55o|يم خليل بــــدر خليل علوم ع شمسمحمد |بــــر|
ندستـــ حلو|نمنيتـــ محمد مصط فؤ|د|325834
يم ش|كر |حمد536|84 معهد ف ص |سو|ندع|ء |بــــر|
9|53o3 صيدلتـــ |سيوطسميه ع|طف سيد عبــــد|لح|فظ
75543o|معهد ف ص |سم|عيليهل|ء شعبــــ|ن منصور |حمد
ندى محبــــوبــــ5||324 حقوق ع شمسحمدى معتـــمد حمدى 
78969oمعهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد غريبــــ محمد أحمد
ره|يتـــ محمد بــــيو محمد محمود|346589 ثــــ|ر |لق|
9|376o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|  حمد ه| محمد محمد ف|ضل
7782o5تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدين| ن جوده عبــــد |لق|در
يم صقر276|34 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ن|در محمد |لسيد |بــــر|
77937oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد ر|غبــــ قمح|وى

|7o66رهمريم محمود سعيد محمود تـــج|ره |لق|
6243o3رهآل|ء |لسيد ن عبــــد |لق|در |لقز|ز طبــــ بــــيطرى |لق|
4o2226يم محمود رشو|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رغده |حمد |بــــر|
وف|تـــعمرو فتـــ عبــــد|لسل|م محمد حج|زى245972 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
د|بــــ كفر |لشيخ| ممدوح بــــدير محمد عوض |443782
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ه| |له|دى محمد محمد شح|634438
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد محمد عبــــد | دحرج2963|6
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد |لسيد محمد عبــــد |لرحمن طم|ن|45345
69572oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق جم|ل عبــــد |لر|زق محمد جنديه
36o355ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جم|ل سعيد |م|م بــــدر
م عص|م محمدي ع حموده449282 ندستـــ طنط|أد
7o7oo8 ندستـــ |لمنصورهعبــــد |للطيف م|لك محرم مصط
359o29|حقوق ع شمسن|دى مردخ|ن عبــــد|لمل|ك عبــــد
3|893o|صيدله ع شمسيم|ن سم ن |لدين محمد
699o58 صيدله |لمنصورهرن| |لحف رمض|ن |لحف خض
9o4769|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يري ع|دل رفله عبــــد|لملك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء |لوردي| |لسنو ع عشيبــــه82|498
|5o86o| د|بــــ حلو|ن|منيه محسن ع حس
84476oيم يم حس |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمود |بــــر|

459oo| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه سعد رجبــــ ع|شور تـــر
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء ع|دل عبــــد |لرحمن محمد||7795

Page 1048 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

853|o4| طبــــ |لم |س|مه محمد طه عبــــد|لبــــ| ع
2589ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف صفوتـــ محمود زيد
62o856| تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م سعد ع أحمد عي
9o|4o6 يم جرجس عبــــد|لمسيح ندستـــ سوه|ججرجس |بــــر|
754o94كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمنه | محمد مصط محمود
4374|o|طبــــ كفر |لشيخحمد محمد |حمد محمد شمس |لدين
تـــمريض سوه|ج حبــــيبــــه عص|م عبــــد|لن| |حمد896772
تـــج|ره |سيوطم | م|يز شهدى سدر|ك 884628
صيدله |لزق|زيقمحمد ربــــيع عبــــد |لح|رس عيد5|6342
75835oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|زينبــــ عمر عبــــد |لغ محمد
49323o يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن خميس إسم|عيل |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء ج|بــــر عبــــد|لعزيز عز |لدين|832253
طبــــ |سيوطنور| ض| محمد فه  47|884
539o82كليتـــ |أللسن كفر |لشيخعبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |لمجيد محمد

693|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء عبــــد |لحكيم شو عبــــد |للطيف
حقوق حلو|نحمد محمد |حمد عبــــد |لق|در|258|3|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخبــــه جل|ل عبــــد|لمقصود أبــــوزيد|ن|24974
زر|عه |لفيومبــــل|ل مفتـــ|ح عبــــد|لتـــو|بــــ جمعه234825
علوم |ل|سكندريه |ر حسن فه ج|د حسن65|425
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سيف شح|تـــ عبــــد|لق|در |حمد8|3443
68oo66صيدله |لمنصورهند| جمعه مصط محمود
8|689oنوعيتـــ |لم |من|ر خ|لد محمد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن ع|دل صبــــ طلبــــه رضو629697
ق|وي232994 ن| ن| حل ع|زر   |حه وفن|دق |لفيومم

تـــ ن| عبــــد |لق|در |حمد9|48| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهرحمه سم عبــــد |لر|زق حسن753846
5|9o45معهد ف ص |ل|سكندريهد| | عزتـــ محمد ك|مل عبــــد|لجو|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دع|ء مصط محمد ج|د ع|275|4
ندستـــ |لزق|زيقحمد خ|لد |لسيد محمود سليم|ن|634687
7o57o| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد | صل|ح |لدين حل مصط
ندستـــ |لم |محمود عبــــد| مصط |لنح|س ك|76|||8
د|بــــ |سو|ن|وق فه ع حسن قطرى497883
د|بــــ |لزق|زيق|آل|ء حس|م |سم|عيل مك|وى636776
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد محمد ربــــيع زوره3|8|43
تـــج|ره |سيوطمحمد ن| |بــــوضيف حس|ن 924558
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورفرحه ع|طف |حمد محمود ع 6667|5
6|33o9|طبــــ |سن|ن طنط|م |حمد |م ح|فظ |لديبــــ
نوعيتـــ طنط| محمد مصط عبــــد |للطيف434323
24875o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء ي| |م |لخربــــ|وى
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عمرو حس |لسيد |لحش|ش|348658
75o55|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسيف |لدين |حمد |بــــو |لحسن سعد
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8863o|ل|ل يم عبــــد|  د|بــــ |سيوط|  بــــو |لحسن |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقع |ء عبــــد|لرحيم ع عر| |لشوي 647728
5o37|8طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمد عبــــدربــــه درويش
35oo22حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر حس س|لم سيد
699367| معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد |حمد ز ع

تـــربــــيتـــ بــــ سويفند| بــــرك|تـــ عويس محمد479|5
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــسمتـــ |بــــو |لخ ك|مل ع592|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنور عص|م |نور عبــــد |لعزيز|22676
3283oوف|تـــف|رس عبــــد |لن| فه غريبــــ ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

رهحمد محمد مو محمد|6567|| تـــج|ره |لق|
يم خليل مر7|4789 ف |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر |
4|99o2 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمصط |لسيد سم مصط متـــو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حن|ن محمد |لسيد |لعشم|وى248593
لسن ع شمس|عف|ف |حمد سليم |حمد حس 485296
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ |ر حس عبــــد|لمحسن |لسيد عيد447854
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رضوى |لبــــند|رى عبــــد |لبــــ|رى |لطن|4336|6
49423oحقوق طنط|عم|د سعيد شح|تـــتـــ عبــــد |لسل|م
د|ر |لعلوم |لم |سم|ء رجبــــ محمد عز|تـــ|82|854
7oo785|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد ع|دل |حمد مصط |بــــوغز|له
4o8768حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم حمدى محمد ع |لشوبــــرى
34685oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــصف|ء عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لمنعم ص|دق
762o89|يبــــ بــــبــــ|وي جريس حقوق بــــورسعيدبــــ|نوبــــ ن|در و

د|بــــ ع شمس|ود|د زكري| محمد عبــــد |لمقصود25897
5o6797تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريم بــــومدين خ|لد عبــــد |للطيف عبــــ|س
تـــج|ره |لزق|زيقف|تـــن محمد عيد |حمد776648

رهعبــــد|لرحمن ممدوح |حمد حسن 48779 ندستـــ |لق|
764o47|حقوق |لمنصورهدين| حسن عبــــد |لفتـــ|ح محمد |سم
5373o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م |لسيد سعيد محمود يوسف|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عم|د|لدين |بــــو|لوف| عبــــد|للطيف728|83
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن ع|شور عبــــد|لغف|ر عثــــم|ن6|3365
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسف|طمه فرج عبــــد|لمغ ح|فظ |لرف258|45
تـــج|ره بــــ سويفم|ريو ع|طف حبــــيبــــ ن|شد86|4|8
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآل|ء محمود عبــــد |لعزيز محمد |لعن|444252
8o2795|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد صل|ح |لدين حس محمد
رهمنه | نبــــيل |نس |لوجود محمد |لسيد5456|2 تـــج|ره |لق|
75|o63يم ف محمد محمد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر |
3|4o|2د|بــــ |سيوط|جم|ل جم|ل عبــــد|لن| عزتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد محمود عبــــده نخ|ل||46576
ر|ء عو|د عو|د محمود 336559 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمه |لز
7o38||طبــــ |لزق|زيقحن|ن ممدوح ص|لح سعد |لشه|بــــى
4o3o35تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمود ع|شور ع ن|صف
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ش|م فؤ|د محمد محمد|24488| تـــج|ره ع شمسل|ء 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمريم |ميل مكرم لبــــيبــــ بــــش|ره6872|4
4392o4|ه س|لم سليم|ن د|ود تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء |لسعيد |لعن| |لليثــــى |لعن|955|62
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ربــــيع عمر محمد8669|4
3425o5د|بــــ بــــنه|محمد ع ف|روق ع |حمد|
825o43تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| و| بــــكري سعيد
48543oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــرحمتـــ محروس محمد عبــــد |لرحيم ع
33229oتـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر |حمد محمد محمد |لسيد مقلد
|339o3 حه وفن|دق |لفيومص|بــــر مجدى مسعد نص| 
22o|oo علوم ع شمسمن|ر عبــــد|لحكيم |لسيد حس
687|o6طبــــ |لمنصورهول|ء |حمد حسن |لسيد |لسيد

تـــربــــيتـــ |لفيومسميه حس محمد عبــــ|س838|7
63o57o ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لع| عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|نم |س|متـــ محمد سيد345562

رهعبــــد| محمود محمد عبــــد| |لصعيدى|3567 تـــج|ره |لق|
7o3o92|يم محمد ج كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنه | عبــــد | |بــــر|
زر|عه |لفيوممونيك| |يمن نعيم يعقوبــــ9294||
4o2653تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمنتـــ | محمد عزتـــ |حمد محمد
صيدله طنط|ند| ن |لبــــجم مر |لفر|ش428267
||8o78ندستـــ ع شمسجو |ن| نبــــيل شو عوض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود محمد سيد |حمد65482

د|بــــ |لمنصوره|منه | مجدى محمد  |لسعيد مصط 697787
ره||ء يح حسن خط|بــــ|58534| د|بــــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|ن|دين عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لوه|بــــ محمد م7953|4
4o4976د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ع مصط فه محمد |لشعر|وى
معهد ف ص بــــ سويفمن|ر سعيد شتـــيوي ع 5456|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر شحتـــه |م محمد متـــو |75648
6|892o|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طنس محمد محمد بــــدوى رزق
8275o8تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديص|بــــرين خ |تـــ عبــــد|لسميع |حمد

يم52642 حقوق بــــ سويفمؤتـــمن ع محمد |بــــر|
45o|o3لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|لؤي |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل نص
معهد ف ص بــــنه|نف خميس محمد فرج |لغر|بــــ247932
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعمر محمد محمد |لعيسوي رمض|ن3|4463
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود |حمد حسن ق|سم247562
يم447978 د|بــــ |ل|سكندريه| مصط عبــــد |لحليم |بــــر|
ف |حمد محمد325856 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرضوى |
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لر|زق محمد محمد عبــــد|لر|زق عبــــد453277

د|بــــ بــــ سويف|يم محمد عبــــده طه52557
د|بــــ سوه|ج|روفيد| محمود |حمد محمود  |89678
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء سعد |لدين لبــــيبــــ محمود|834474
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5|492o|معهد ف ص |ل|سكندريهس|ره محمد أحمد عبــــد |لو|حد عبــــ
6o6o35ور تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|ن|در |حمد ص|بــــر |حمد 
639o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود أحمد محمود أحمد ج|د
طبــــ بــــيطرى |سيوطحس|م جم|ل حمدون صديق 7964|9
27|9o4طبــــ |سن|ن طنط|رو|ن |لص|دق محمد محمد ربــــيع
يم محمد265786 يم محمد عبــــد|لع| |بــــر| |د|بــــ بــــنه|بــــر|
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمه|بــــ محمد عبــــد |لحليم |حمد يونس566|76
رهحمد محمود عبــــد| محمد|226767 ندستـــ |لق|

7o326| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م صل|ح محمود ع
52o338طبــــ |ل|سكندريهعصم|ء محمد عبــــد|لق|در بــــريك

ف حسن |حمد46854 وز | رهف طبــــ |لق|
26|5o8|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفلسيد ع|دل أبــــو |لمك|رم |لجمل
تـــج|ره |سيوط حمد محمود |م |حمد|883463
تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط يوسف عفي 858599
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مينه محمد سعيد |حمد خليل|786875
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| |لحسن محمد |حمد826982

د|بــــ ع شمس|من|ر مجدى محمد فه947|2
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخشيم|ء ي| |لمهدى |حمد |لبــــسيو |69464
ندستـــ |لمنصورهشيم|ء نجيبــــ نجيبــــ عبــــد |لحليم2472|7

ق|وى|33523 رهيم|ن |حمد فؤ|د محمد |ل تـــج|ره |لق|
|لدين طلعتـــ محمد6993|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه|ن ن
8o5666نوعيتـــ |لم | |حمد فتـــوح محمود

2482o ف |حمد |م ره|غ|دتـــ | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
42oo63|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيه و|ئل محمد عبــــد |لعزيز

ى يوسف73|53 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــيشوى وليم بــــ
د|بــــ |سو|ن|ر|ن| يوسف محمود |حمد838437
22o343إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد |حمد ه| حسن |حمد حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |سو|نسحر ع|مر جمعه قن|وي847597

رهمريم محمد عبــــد |لمجيد |لجن|ي 32|92 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ري|ضتـــ |لفيوميوسف محمد جميل محمد76635

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ل|ء محمود محمد محمد |لهو|رى|497938
علوم بــــورسعيدمريم ص|لح س|لم حمد64693

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | |مجد محمد محمد26467|
|4o77|تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عم|د |لدين بــــيو عبــــد |لمجيد
7687o|تـــمريض  |إلسم|عيليتـــول|ء مو عوده سليم|ن

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمود حس شعبــــ|ن طلبــــ68996
62oo48علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد عد حسن |لجعيدى
3|||7oرهمحمد جم|ل شي ع طبــــ بــــيطرى |لق|
64|86oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وق س| رمض|ن |لسيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقكريم كم|ل رجبــــ عطيتـــ درويش779356
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن رض| تـــوفيق محمد مصط 933|77
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23|4o8ش|م مصط مصيل رهيوسف  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
85o35|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمؤمن محمود حس| عتـــربــــ

ندستـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد |لعزيز63|55
32o42o|علوم ع شمسبــــ|نوبــــ بــــدر شو ه|رون
64o75oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد صبــــرى |حمد ع|مر رمض|ن
|2787oيم عبــــد |لحميد محمد بــــدر رهبــــسنتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
7|oo53تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوف|ء محمد عبــــد |لر|زق ع يوسف
كليتـــ |أللسن ج أسو|نجل|ل |لدين ع جل|ل د |245758
ش|م محمود |حمد322479 طبــــ |سن|ن ع شمس 
|5o732|م محمد |لح محمود رهد ندستـــ |لق|
6|o8o3معهد ف ص طنط|مريم شو فتـــ |لوكيل
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ع|دل محمد محمد|سم|عيل2466|7
6o52o6تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رضوى |سل|م |لسيد |لكو
6o736|علوم طنط|ف|طمه محمد |لسيد |لزنون
تـــج|ره |لزق|زيقيتـــ عل|ء محمد صد سويد|3|6385
تـــمريض |سيوطع حم|ده محمد حسن 886463
52o77o|ويدى ر|ء خ|لد محمد ح|فظ  ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|لز
د|بــــ حلو|ن|معتـــز مجدي محمد |حمد مصط 47958|
7o9277 تـــج|ره |لمنصورهلحس محمد |لجر|ي ك|مل محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نسيه |حمد حمدى ح|فظ476997
ف ك|مل |حمد |لق| 94|895 ندستـــ سوه|جمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحن|ن محسبــــ خ |لش| 835945

ره|ء محمد |م|م حزين|8|494 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن سعيد عبــــد|لعزيز |سم|عيل ز|يد||4982
89|5o9| طبــــ |سيوط يم|ن محمود زغلول ع
تـــمريض كفر |لشيخبــــ|سل رأفتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح فص93|442
زر|عه ع شمسحمد محمد عطيه عبــــد|لسل|م|793624
ندستـــ |سيوطحمد عبــــد|لجو|د |لسيد حسبــــ|87|2|8
45o623ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومس|ره |س|مه رجبــــ يونس
علوم |سيوطبــــسمه حمدى |نور |حمد  877725
تـــربــــيتـــ |سو|نه|جر مسعد بــــدر محمد |لمك|وي|84843
6o6259د|بــــ طنط|محمد مسعد مسعد |لعصفورى|
338o95|تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|للطيف عبــــد|لمغ |لسيد
||885oوف|تـــد| | كرم زكري| محمد محمود وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف بــــ|سم عبــــد |لخ|لق عبــــد |لسميع ع9836||
5396o|د|بــــ |ل|سكندريه|مصط جودتـــ محمد جودتـــ
ره||ء |لسيد عرفه محمد |لقمح|وى|775864 عل|م |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومخلود محمود |حمد |حمد72292
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء |لسيد |حمد |بــــو س|لم|67293|
33972oتـــج|ره بــــنه|سمر صبــــ محمد عبــــد|لر|زق
صيدله |لمنصورهمريم محمد محمد |بــــو شو|ربــــ87|5|6
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44o264| تـــج|ره كفر |لشيخمنيه جل|ل عي مر
حقوق بــــ سويفيوسف عل|ء يوسف محمد85229

8533o4نوعيتـــ |لم |محمود عبــــد| مر عبــــد|لع|ل
تـــج|ره |سيوطعرفه |لسيد عرفه منصور 878762
|د|بــــ طنط|عبــــد| ي عبــــد| ضوه256374
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|يدى عبــــد|لحميد |سم|عيل محمد ع642276
4962o5 |تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورع |ء حس|ن محمد مو
تـــج|ره بــــ سويفغ|يس حن| فه  |د824237
639o32|تـــج|ره طنط|حمد جم|ل |حمد محمود س|لم
2533o9|ه كرم ن|صف محمد |لمقدم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
45o478|يم حل مستـــقيم جمعه شكر ندستـــ طنط|بــــر|
ره||42792 رهيم|ن ن| عزتـــ ز ز د|ر |لعلوم ج |لق|
|2877o|تـــج|ره ع شمسحمد ن| عبــــد |لنبــــى عبــــد |لحميد
|3843oيم حقوق ع شمسه|جر محمد فؤ|د مصط |بــــر|
يم |لمشد42||43 يم محمود |بــــر| طبــــ طنط|بــــه |بــــر|
44o32 ره|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد |لسيد مر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلبــــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز رند286569
883o|4 حقوق |سيوطمحمد رجبــــ حسن محمد
47733o| تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف عمرو مصط |لسيد مصط
يم |حمد حسن |حمد عويضه789384 تـــج|ره |لزق|زيقحس |بــــر|
92o9o8|وف| بــــ|نوبــــ جم|ل تـــوفيق حمور وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
23o743| د|بــــ |لفيوم|سل|م نبــــيل ع محمد مصط
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد عمر ع عقل شعل|ن|332436

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهيله عصمتـــ |حمد حس 6482|
تـــمريض كفر |لشيخس|ره محمد حسن عبــــد |لع|435247
22|o75تـــج|ره ع شمس عزتـــ حل فضل
852o2|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد| ر| د|خ عثــــم|ن معهد ع| 
حقوق |ل|سكندريهصبــــرى |لسيد محمود |لسيد|لصبــــ|غ493228

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفند| |حمد عبــــد |لستـــ|ر مندى55247
حقوق بــــ سويفسحر محمود ع محمد57325

629|o9| تـــج|ره |لزق|زيقيمن محمد فتـــ عبــــد|
7o622o| زر|عه |لمنصورهل|ء سم |حمد محمد حس|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن من محمد |ل |ط|249837
7o9636تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمد محمد |حمد حسن
رهزي|د |س|مه سعد |لدين محمد جمعه54243| طبــــ |لق|
68823oد|بــــ |لمنصوره|ح|زم فرج |لدسو حل عبــــد |لمع

لسن ع شمس|ندى رض| محمد عبــــد |لغ 7|482
م فؤ|د حسن حس |لعيسوى|766647 معهد ف ص |سم|عيليهد
4o6337 |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |يمن محمد محمد |لق
ور547|43 تـــج|ره طنط|عمر |حمد طه 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمود |حمد |لمنتـــ |حمد حس 754|83
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طبــــ ع شمسرقيتـــ محمد عبــــد|لعزيز محمود خ 348744
طبــــ بــــيطري |لم |ن|در قن|وي خلف عبــــد|لسميع857798
تـــربــــيتـــ حلو|نفرح |حمد رضو|ن محمد8955|3
6o4859رتـــ|رو|ن فتـــ حسن عبــــد|لعزيز محمد شعبــــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنهله فخرى عبــــد|لحميد |لسعد 268688
4o5782|ه |حمد عبــــدربــــه حسن |لدكرورى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهم
26o297 د|بــــ بــــ سويف|ه|جر |حمد ح|فظ دسو

يم |لحديدى4699| رهعمر تـــ|مر ع|طف |بــــر| تـــج|ره |لق|
34|9o8يم محمد ||له تـــمريض ع شمس ي|سم |له|دى |بــــر|
|49o72صيدله حلو|نه|جر |مجد |حمد محمود |بــــوشنبــــ
د|بــــ دمنهور|حل|م بــــدوى محروس محمد سليم|ن|84|499
9o24o7 يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدى زكري| |بــــر|
49o5|8|د|بــــ |ل|سكندريه|م| ع|شور محمد سعد |بــــوقوطه
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنه | م|جد عبــــ|س مصط 689662
يم |لسيد |لخ 974|48 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهإيم|ن محمد سميح مصط 4243|5
ف محمد نو|ر|7228|5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |

تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه عيد ك|مل |حمد2|6|2
7|3o74صيدله |لمنصورهعمر عم|د |لسيد ر| ع
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمس بــــكر عبــــد |لحميد |حمد258|79
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء نبــــيل محمد محمود عقبــــه2||543
يم634668 تـــج|ره |لزق|زيقعمر محمد محمدين |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حن|ن |حمد |لسيد محمد |ل|م|م693782
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــيوسف ع |لدين ذ |دم867824
8o799|قتـــص|د م حلو|ن|ي|سم ع عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمجيد
238o26|د|بــــ حلو|ن|ل|ء نبــــيل محمد |حمد

487o2يم ره|محمد عل|ء محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م رفعتـــ مصط غن|يم359|23 ره|مصط  د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهم|ل محمود |سم|عيل عبــــد | سليم96|489
يم محمد حميدو2|4826 حقوق |ل|سكندريهمن|ر محمد |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدحمد حمدى عبــــد |لمنعم رزق ح|مد|624499
5o4548يم عبــــد |لفتـــ|ح حس ع تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر |بــــر|
وقمن|ر حسن عبــــد|لعزيز محمد2|3586 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
معهد ف تـــمريض طنط| ر| | |سم|عيل |يوبــــ محمد حس|ن 427978
27oo88 ر محمد يوسف |لشي تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد م|

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسي|ر| عم|د عبــــد | محمد|9|25
ن| محمود محمود |لنج|ر9972|6 ثــــ|ر د |ط|م
ي776734 ف ع مصط خ ندستـــ |لزق|زيقع |
4|o292تـــج|ره طنط|مصط محمود نبــــيل |لشيخ
7624o5ندستـــ بــــور سعيدزي|د |يمن محمد مر عسل
ر |ل|م|م عبــــد |لمطلبــــ485786 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر م|
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5o8674|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن خميس حسن ع |بــــوه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نه|د فتـــح | محمود محمد نعنوش428433

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحسن حن فه عبــــد |3||49
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيل|نه حشمتـــ ن| مسعد  76|878
4|4o48تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|فوزيه وليد محمد محمد بــــرك|تـــ
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننور|ن عص|م |حمد محمد شح|تـــه236577
صيدله |لزق|زيقمحمد عبــــد |لع|ل محمد ن| حس 63|779
علوم بــــورسعيدمحمد ع محمد حسن بــــدرتـــ762746
تـــمريض |سيوطصبــــرى مدكور صبــــرى حس  63|882
9o|222 تـــج|ره سوه|جيوسف زكري| نظ فريز
3|24o4ندستـــ تـــ.خ|مس م|زن جم|ل محمد عفي قطبــــ معهد ع| كندي تـــكنولو | 
77o558تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عزتـــ شح|تـــه محمد عبــــيد
يم صبــــ|ح66645| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندين| محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد خ|لد |حمد عبــــد |لق|در عن| |475283

6943oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ي|سم عم|د |حمد ح|فظ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديخ|لد عصمتـــ محمود ع 828272
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود رض| عبــــد|لمغ مصل ن| 765|25
23o223يم يم ص|لح |بــــر| رهص|لح |بــــر| تـــج|ره |لق|

6673oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفف|طمتـــ وليد ع محمد
9oo58| تـــج|ره |سيوطخلود حسن محمد عبــــد|لص|دق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرحمه محمد عطيه عبــــد|للطيف6|2368
439874| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء محمد محمود عط| |

يم حس محمد|44662 تـــ |بــــر| رهم صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهر|ئيل |نطون يون|ن معوض32564|

طبــــ بــــ سويفوس|م محمد سيد |سم|عيل55872
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهآل|ء محمد سعد |بــــو طويله4745|4
تـــج|ره |لمنصورهريم سعد مسعد حسن عبــــد ربــــه987||7
لسن ع شمس| |ده ع|دل |مبــــ|بــــى خ 82575

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد مدحتـــ فتـــ |حمد24|53|
48684oف محمود ع محمد ع |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور|ن ط|رق محمد عبــــده عوض |2|6858
وس عبــــد|لنور  896838 معهد ف ص ري|ضه سوه|جم|دون| جرجس تـــ|و
9o24|8|تـــمريض سوه|ج  حمد رمض|ن |حمد محمد
64o682صيدله |لزق|زيقزي|د |حمد محمد مدحتـــ لط ك|مل سليم

رهك|تـــرين عم|د عد حن|37267 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|o52|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد رمض|ن كم|ل عبــــدربــــه |بــــوزيد
6oo635| ل|ل فرح|تـــ محمود ع تـــج|ره طنط|حمد 

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نخلود سيد سعودى حسن45783
يم عبــــد |لعزيز83347 صيدله بــــ سويفبــــسمتـــ عبــــد |لعزيز |بــــر|

63o|26حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صبــــ محمد شعبــــ|ن| 
معهد ف ص بــــ سويفسل|م محمد عويس سيد|5|733
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3328o3ر ع عل|م د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نه|ل |لسيد ط|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن رض| محمد مصط 369323

2oo46رهحس|م |حمد حل محمود حقوق |لق|
رهحمد ن| من|ع عبــــد |لتـــو|بــــ|49942| زر|عه |لق|
ندستـــ ع شمسنور عبــــد|لن| فتـــح |لبــــ|بــــ محمد527||3
د|بــــ |سو|ن|ن|دين محمود محمد مختـــ|ر843368
يم ش| 429689 طبــــ طنط|محمود محمد ع |بــــر|

373|o|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز |لعز
6o5696يم |حمد محمد|لنج|ر طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن |بــــر|
علوم |لمنصورهعمر |يمن سعد محمد |لتـــه| |68444
5o6o37|تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد |سم|عيل عبــــد|لمحسن |سم
4484|o|ندستـــ طنط|حمد بــــريك ج|بــــ | خميس بــــريك
طبــــ بــــيطري |لم |سل|م محمد صل|ح عبــــد|لج|بــــر|822865
2|85o3ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد |حمد محمد سويلم
43o764|د|بــــ طنط||ء ح|زم محمد |بــــو زيد|
26o249تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومع|ئشه ع|طف مشحوتـــ عبــــد|لصمد
6o78o6تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر عبــــد|لق|در محمد |لعدوى
77|73oد|بــــ |لزق|زيق|وف|ء وفيق فتـــوح عطيه
7o83o8|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن صل|ح |حمد شعبــــ|ن |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنه | فوزى أحمد عمر |لعرنو447468
يم عبــــد|لسميع عبــــد|لسميع |بــــر624654 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــر|
622938| ف محمود محمد ع ندستـــ بــــور سعيدحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ ع عبــــد |لغ شهو|ن4233|4
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء عص|م عبــــد|لخ|لق محمد سعد|266373
|2828oيم ع جمعتـــ يم عبــــد |لنبــــى |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــر|
7o2888 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لرف| عبــــد |لعليم |لرف| عبــــد
3573o|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــندى |لسيد محمد محمد معهد |لصفوتـــ |لع| 
4o2|53 د|بــــ كفر |لشيخ|منتـــ | محروس |سم|عيل عبــــد |لغ
علوم بــــنه|متـــو حمزه متـــو حمزه262738
5o2829تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسمه لط محمد |حمد عشيبــــه
9232o| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنتـــ | خ|لد |حمد محمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|ره عبــــد |لرحمن ذ عبــــيد776386
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديس|لم|ن عي عبــــد|لرحمن س|عد||2737
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــ ن| عبــــد |لفتـــ|ح ع سليم633794
4oo57o تـــج|ره طنط|نه|ل محمد عبــــد |لرحمن مصط
|3623o حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسكريم متـــو نص متـــو
6|894oندستـــ د |طمهند سم سعد شبــــكه
242oo2ره|ند |بــــوزيد عبــــد|لنبــــى خليفه د|بــــ |لق|
353o|||علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد محمد مر عبــــد|لسل|م
ري|ض |طف|ل |لمنصورهأسم|ء محمد معوض |لمزين8|43|6
697|o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد | يوسف رمض|ن يوسف
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ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل جم|ل |لسيد ج|بــــر485532
3|7o|8| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م شو عد مصط
9|872o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ ندرو نبــــيل محروس سليم|ن
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف|طمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لظ89|7||
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد حسن محمد |لسعيد فه376|68
85395o|تـــج|ره بــــ سويفيوسف |ميل يوسف حن
68|4o|علوم |لمنصورهيوسف محمد ح|مد عبــــد |له|دى محمد
ندستـــ حلو|نعمر ي| عبــــد |لمع عبــــد |لرسول6392||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يوسف محمد ع محمد |حمد|47588
|534o8رهند |سعد محمد ع|مر تـــج|ره |لق|
7o777|| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد محمد فوزى ع |ل|ل
4352oo| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره |حمد ع عبــــد |لسل|م عبــــد
9o|2o6 د|بــــ سوه|ج|عبــــد|للطيف حسن عبــــد|لرؤف حسن
447o7|يم فرج ندستـــ |ل|سكندريهم|زن حس |حمد |بــــر|
63o369يم صقر د |بــــر| يم مج| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |بــــر|
يم845232 تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه فكري عمر |بــــر|
23976o|ره|بــــر|ر محمود |حمد قطبــــ د|بــــ |لق|
يم238552 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسل سعيد عوض | |بــــر|
69|oo4|حقوق |لمنصوره|ء |حمد |لشندى عبــــد |لسل|م
نوعيتـــ |سيوطعزه عبــــد|لم|لك عبــــد|لحليم ثــــ|بــــتـــ 45|9|9
6|7o85د|بــــ د |ط|مريم ط|رق حس |لزيدى
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــند| عو محمود ص|لح حسن683362
معهد ف ص |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لغف|ر ع684446
9o5|8o لف للفن|دق قن|حس|م صبــــرى سيد |حمد|
5o6748زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهندى نبــــيل عبــــد |لرحمن ع دحدوح
36o552ح|ن معهد ف تـــمريض بــــنه| من|ل ي| نعيم عبــــد|لغ 
يم بــــسيو |3||62 وف|تـــمحمد خ|لد عبــــد|لرؤوف |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
24o3o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نثــــري| |س|مه |لحسي عك|شتـــ ط|حون
تـــج|ره طنط|محمد مجدى عبــــد |لغ |لف|ر733|43

تـــربــــيتـــ |لفيوميم محمد يوسف عبــــد|لحليم عبــــد|لع67262
د|بــــ |سيوط|شيم|ء ك|مل خلف حم|د 889543
9o3637|تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء |حمد محمد |سم|عيل
4o636|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسندس |س|متـــ ع|دل محمد عبــــد |لر
9|222o حقوق سوه|جمحمد ع محمد مصط
5|3o28تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لرحمن ع |لغ
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ع|دل رجبــــ |حمد بــــدوى424565
27|o43 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود حم|ده عطيه خ خ

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ع |ء عبــــد |لن| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 52854
يم |لبــــسطوي484465 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود حمدى حسن |بــــر|
87o|35زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــص|بــــر محمد ص|بــــر محمد
معهد ف ص |لمنصورهنعمه صبــــرى بــــدر مو 699829
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22|4o6| رهحمد محمد صبــــ ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|ر |لعلوم |لم ||ء |لسيد محمد ج|د|لحق|3|6427
6225|oلمعهد |لع| للدر|س|تـــ |ل |حيتـــ بــــد |ط|زكري| ي طه محمود عي
7o4o44ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسعيد محمد |لسعيد شه|بــــ
يم محمد سعيد|826774 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء |بــــر|
92o825|حقوق سوه|ج حمد حمدى بــــدوى محمد

علوم ع شمسمنيتـــ مدحتـــ عي عوض||42|2
34|92o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء عص|م |لجميل عبــــد|لخ فرم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يوسف |س|متـــ |لسيد عيد |لسيد فر|484476
لسن ع شمس|حمد عص|م محمد عبــــد |لع| محمد772386
6oo643د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن |كرم دي|بــــ شعبــــ|ن|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــوق مجدى عبــــد |لوه|بــــ محمد753599
773583| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سم|ء عبــــد | حن |حمد ع

|689o|ه |يه|بــــ سليم|ن عبــــد |لتـــو|بــــ رهم تـــج|ره |لق|
75o848 |ش|م عبــــد |لعزيز محمد كيل طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس عمرو كم|ل يعقوبــــ7754||
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|زم خ|لد محمد حف 93|834
حقوق بــــنه|سم|عيل محمد |سم|عيل |حمد عمر356238

|84o9د|بــــ ع شمس|منتـــ| |نتـــص|ر محمد منصور
نوعيتـــ |لم |مصط محمود حس محمود6967|8
تـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ سعيد محمد محمد منصور883|34
5o53o7تـــ تـــمريض |إلسكندريتـــ خ|لد محمد حم|دى عيد مي
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود محمد |لسيد |لبــــدوى طه2|6374
77o6|8|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن حسن ع |حمد بــــلطه
643o7|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق| حم|دتـــ محمد |حمد
52o282| ندى محمد خ  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــندى إيه|بــــ 

وف|تـــمحمد كم|ل ف|روق حسن8|433 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىنورمله |حمد محمد سيد89|836
7o56|2ندستـــ |لمنصورهحمد تـــوفيق محمود محمد |حمد |لعدل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرن| خميس |حمد خلف |7|4395
||9|6oصيدله ع شمسف|دى م|جد محفوظ فه
6943ooم د|بــــ |لمنصوره|ض |حمد محمود |بــــو |لعن |ل|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ي| محمد حس محمد487484
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| محمد فر|ج|85|25
صيدله |لزق|زيقمل |نور عبــــد|لعليم عبــــد|لفتـــ|ح|339457
7o|223تـــج|ره |لمنصورهمحمد مجدى حل |لعو طر|د
8o9727حقوق |سيوطول|ء محمود محمود محمد
52728oندستـــ |ل|سكندريهسهيله محمد عبــــد|لعزيز مصط محمود
68o3o2|زر|عه |لمنصورهيه | ثــــروتـــ رش|د |لسيد شلبــــى
4o3939يم حسن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس ف|يز |بــــر|

د|بــــ |لفيوم| |ء |لسيد عبــــد |لستـــ|ر |لسيد68392
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862|4oكليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط |ء سليم|ن |سم|عيل محمد
بــــه2|65|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نرم عزيز  |د و
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنديم محمد عبــــد |لغ سيد |حمد|42436

رهخلود س|مح عمر عبــــد |لحليم محمود44674 صيدله |لق|
علوم |لمنصورهف|طمه بــــيو من سعيد8|4373
2|83ooرهحبــــيبــــه ع يوسف سيد |حمد ف|يد تـــج|ره |لق|
يم حسن دحروج754762 يم |بــــر| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرضوى |حمد |بــــر|
883o3o |د|بــــ |سيوط|محمود محمد محمد شلق
262o63ف مكرم سليم|ن تـــج|ره بــــنه|مكرم |
رتـــ|خلود عبــــد|لقوى رجبــــ عبــــد|لقوى عبــــدربــــه247894 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهسهيله منصور عويس |حمد483262
9o8442| صيدلتـــ سوه|ج يم|ن محمد عبــــد|لعظيم ع
78o64o ش|م عبــــد |لفتـــ|ح حس عبــــد يل ج |لزق|زيقف|طمه  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
42o252 د|بــــ كفر |لشيخ|دين| |حمد عبــــد ربــــه مصط
675o58طبــــ |لزق|زيقنسمه خ|لد شلبــــى محمد |حمد
طبــــ بــــورسعيدمحمود ر| |لدسو محمد حبــــيبــــ56|||7
|3o85|حقوق حلو|نمصط عبــــد |لمع س|لم عبــــد |لمع

د|بــــ حلو|ن|غ|دتـــ ي| عبــــد |لمجيد عد |لخربــــوط48|28
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــريم ن| عبــــد|لحميد |لغربــــ|وى5|2676
32|o|5|يم عبــــد|لفتـــ رهحمد محمد |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمتـــ ع|دل |حمد شح|تـــتـــ74|||4
تـــج|ره |لزق|زيقح|زم |كرم عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد633868
9o445o ى فهيم سعد صيدلتـــ |سيوطم | ي

لس محروس صبــــ |م 85845 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
ندستـــ |سيوطعبــــد| قر محمد شعبــــ|ن68986
ف محمد جودتـــ6|592 ندستـــ بــــ سويفمحمد |

9o42o3 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ص|بــــر |حمد ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو حمدى عبــــد|لعزيز حسن |حمد476433
7||o29ه زر|عه |لمنصورهيم|ن عزيز عبــــد |لجو|د عبــــد |لمقصود شق
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عثــــم|ن يوسف محمد|232743
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود مسعد عبــــد |ل |لسنهر|وى429789
تـــج|ره |لمنصورهسيف |لدين محمد محمود محمد حل 52|679
 |حه وفن|دق |لفيومزي|د ط|رق رفعتـــ عبــــد|لرحمن6||4|2
يد |لخطيبــــ5||433 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نه|ل عزتـــ محمد |بــــو |ل
ى|6|522 تـــج|ره دمنهوررقيه حسن عبــــد|لمطلبــــ محمد |لم
69|79oحقوق |لمنصورهكريم وحيد محمد فكرى عبــــد |لسل|م
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |سو|نف|رس بــــيو عبــــد |لسميع بــــيو ع533|48
يم |حمد|755437 علوم بــــورسعيديه حس |بــــر|
زر|عه مشتـــهرعبــــد|لرحمن ر|فتـــ نجدى |حمد342956
معهد ف ص |سيوط يف| شح|تـــ نظيم شح|تـــه|888594
يم محمد عبــــد|لمنعم|3|||3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |بــــر|
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ف عثــــم|ن ع |827698 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يه |
49o|o| وف|تـــ|سل|م |حمد عبــــد |لعظيم عبــــد | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

تـــج|ره بــــنه|محمد سم عبــــد |للطيف |حمد775667
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط يم|ن حسن محمد محمد|877524
8o|444د|بــــ |لم |عبــــ مندي محمود عبــــد|لوه|بــــ|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى شح|تـــ محمد محمد46873
طبــــ |لفيومنوره|ن ع |حمد عبــــد|لرحيم9945|8
يم |حمد رشو|ن3|4296 حقوق طنط|محمود |حمد |بــــر|
63|3o4طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقم|رين| ه| س| عفتـــ قزم|ن حل

تـــج|ره بــــ سويفمصط رمض|ن سيد عبــــد |لمجيد55365
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ي|سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح منصور354479
قتـــ ف|يز عبــــيد |لسعدى||98|5 تـــمريض دمنهورأ
تـــج|ره ع شمسيم ح|تـــم |لعزبــــ مر متـــو 25347|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد |حمد |لدمرد| 8|6382
|59o84|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد سليم|ن |لسيد
حقوق طنط|ند|ء صبــــري عبــــد |لفتـــ|ح محمد درويش9444|4
ى |حمد يوسف993|25 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود خ
83o332|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن |حمد |بــــو|لمجد عبــــد|لحليم
||483o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء حس ع |حمد محمود
4o74|9فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهأمنيتـــ ع|دل عبــــد |لفضيل عبــــد |لمجيد شعبــــ
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد ن|صف عبــــد |لحليم يوسف5||7|7
تـــج|ره سوه|جيم عبــــد|لصمد عبــــد|لع|ل سليم|ن 896448
يم ص762593 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لجو|د |بــــر|
64oo48تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحن|ن |حمد محمد ز حسن عبــــد|لمجيد
49oo97يم حسن يم حسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء |بــــر|
9o4o72 بــــه ى صديق و حقوق سوه|جحن|ن ن
7o9264 |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهيوسف محمد |لسيد |حمد ش

29o84ري |م|م محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسنور |لدين جو
27|3o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم |ر سعيد ج|بــــر طلخ|ن سعيد
رهمحمد |نس عبــــد |لسميع محمد يوسف صقر625446 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|ج م| محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لعظيم|895725
7653o4يم |م بــــدر نوعيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريه|ن عبــــد |له|دى ك|مل عبــــد |له|675952
3399o8يم مو يم |بــــر| معهد ف ص بــــنه|ري|ض شعبــــ|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نلحس طه محمد|لسيد رزق|846756
776o|7تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحل| |حمد سعد |حمد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــس|م ن| رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح|75|23
ف |حمد ع|مر |88876 تـــمريض |سيوطحسن |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ريه|م |لسيد عبــــد |لعزيز مسعود |بــــوبــــكر495967
263o6oيم يم |بــــو سيف |بــــر| علوم بــــنه|مروه |بــــر|
ف ومس|حه قن|ه|يدي محمود مهر|ن |لسيد844634 ك.تـــ. ف رى و
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4ooo62ى أرم|نيوس طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــريسكل| نبــــيل 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديس|ره عمر عبــــد|لعزيز محمد826282
|253o9 |ج د|بــــ ع شمس|ي|سم ع محمد |ل
5|o87oوى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد شعبــــ|ن حسن |ل
حقوق ع شمسم عل|ء |لدين |لسيد |م|م |لعط|ر24732|
76o886ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس| |ر |حمد ج|د |حمد

|8o75 يم |لدسو تـــج|ره ع شمسن|در |حمد |بــــر|
7o5|58ى يم يوسف |لع تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوف|ء يوسف |بــــر|
8762o7 حقوق |سيوطعمر محمد عبــــد|لرحيم سليم
4o5536فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرضوى صل|ح |حمد محمود فليفل
تـــ|يح شعبــــ|ن |لسيد |لسعد|وي546758 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم758533 يم عبــــد |لشهيد |بــــر| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم |بــــر|
|5984o| رهمنيه حس محمد حس تـــج|ره |لق|
7788o||ه |سم|عيل محمد |لسيد نوعيتـــ |لزق|زيقم
|د|بــــ بــــنه|منتـــ | محمود محمد محمود334922

د|بــــ بــــ سويف|وق محمد منصور ع73|48
يم |حمد767794 تـــربــــيتـــ |لعريشمنه | محمد |بــــر|
ش|م ج|بــــر ع |حمد424438 زر|عه |ل|سكندريهكريم 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط |ده محسن محمد حميده34496|
صيدله |ل|سكندريه|ء محمد عبــــد|لحليم |حمد سعد||43685

37o24|د|بــــ حلو|ن|س|متـــ ك|رم عبــــد |لع|ل محمد
4o6|2|تـــج|ره سوه|جيم محمد ج|بــــر شعبــــ|ن محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|منتـــ | عثــــم|ن حن عثــــم|ن46865|
ر |نور عبــــد |له|دى28428| ندستـــ ع شمسه|يدى س|
6o5476تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|مه| رض| |حمد ج|د
صيدله طنط|أحمد رض| رزق |لسيد |لرخ3295|6
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد عطيه ح|مد عطيه628622
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ف محمد عبــــد|لمقصود |لشح|تـــ|8|3563
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط |ر مسعد مسعد |لعو|د|797|6
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم محمد رجبــــ ع|شور جمعه|53456

82o27تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ|مر خ|لد تـــ|مر قطبــــ
2|432o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن وجيه سم عبــــ|س

898o4ق|وى رهيه مصط متـــو |سم|عيل |ل زر|عه |لق|
يم حسن عبــــد|لق|در حسن7549|4  |حه وفن|دق |ل|سكندريهرحمه إبــــر|
ره/ري|ضتـــمحمود مجدى عبــــد |لمغ رمض|ن |لغربــــ|67936 إعل|م |لق|
وف|تـــمحمد عبــــد|لر|زق محمود دردير48|863 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
صيدله طنط|محمود صل|ح عبــــد|لمطلبــــ عي433776
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طن| عم|د عز|لدين |لحس|ن |لدقله|8|7|6
922o53 معهد ف ص سوه|جم | صفوتـــ سعيد فكرى
ويدى29|4|2 رهمصط محمود نظ  تـــج|ره |لق|
|د|بــــ بــــنه|سيد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد352784
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33o73oى قطبــــ زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــرن| |حمد حسن خ
8|22o6نوعيتـــ |لم |حمدي محمود ع عبــــد|لعزيز
8o797oحتـــ وفن|دق |لم |ه|جر |حمد شلق| محمد| 
2|6o|| |تـــج|ره ع شمسرن| حس|م |لدين محمد |حمد و
يم |لشي475784 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمهند |لسيد محمد محمد |بــــر|
338|o|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمر سم حميدتـــ |م|م
|39o78حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر|ن| محمد محمد بــــيو
طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمود رفعتـــ حمدى |حمد |92455
صيدله |ل|سكندريهف|روق محمد ف|روق عبــــد |لمقصود قريطم424327
لسن ع شمس|نوره|ن سم فؤ|د |لسيد28426|
6o62o8لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|عمرو محمد |لصعيدي |لجم|ل
278o6|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد عبــــد|لحليم حو|ش| 
رهمريم مجدى محمود محمد32994| ندستـــ |لق|
فنون جميله فنون |لم | |ر حس سم نجيبــــ853683
ه ص|بــــر |حمد عبــــد|لعزيز|848444 فنون جميله فنون |ل|قم
8388o7 وف|رحمه |لحسي عبــــد|لسميع حس وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
زر|عه |لزق|زيقند رض| محمد عبــــد| محمد292|77
يم837384 د|بــــ |سو|ن|سيمون فوزي ز |بــــر|
يم625546 يم جوده |بــــر| علوم |لزق|زيقم|ي| |بــــر|
6o6|28|تـــج|ره |لمنصورهحمد مجدى |لبــــي رسل|ن |لعربــــى
يم مو636995 تـــج|ره |لزق|زيقأحمد مو إبــــر|
يم |حمد غ||68|62 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد حمد|ن |بــــر|
7844o7|طبــــ |لزق|زيقري ميل|د حبــــيبــــ ونيس
تـــج|ره بــــور سعيدحمد بــــ |لدين عبــــد |لع|ل مصط |584|75
نوعيتـــ |لم |حن|ن زغلول سعد عرف|ن859785
يدي429276 يد سليم|ن خط|بــــ و طبــــ طنط||ء |بــــو |ل
6o44o4| تـــج|ره طنط|حمد و|ئل كم|ل عبــــد |لمنعم مو
|54o83تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر عبــــد | ح|مد محمد

يم |لسيد|86945 زر|عه |لفيومميمه دسو |بــــر|
يم |حمد عوض23927 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نرح|بــــ ع|دل |بــــر|

77o7o|د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن مصط عبــــد |لوه|بــــ محمد عطوه
ن| ه| عبــــد |لحليم حسن |لمحل765955 نوعيتـــ بــــور سعيدم
899|o| ندستـــ سوه|جس|ندى س|مح يوسف بــــسط|وى
||5o|6تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسل محسن محمد |حمد
حقوق طنط|حمد عبــــد|لعزيز محمد ج|د| كشك|49533
5o45||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | رض| سعد محمد شح|تـــه |لشيخ
تـــج|ره سوه|جرن |يمن عبــــد |لحميد عفي 57228|
علوم حلو|نيه |حمد عيد ص|لح|58256|
رهرضوى ه| زينهم رضو|ن فرج|443|2 زر|عه |لق|
ره|عمر علم |لدين س|لم لملوم سليم|ن23463 د|بــــ |لق|
59o35|ه ربــــيع محمد محمد معهد ف تـــمريض بــــ سويف م
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د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد عبــــد |لق|در حس 53|487
تـــج|ره ع شمسح|زم |م|م يوسف |ل|م|م7452||
25o|8oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم محمد مصيل حسن ع

722|oتـــمريض |لفيوم ي|سم فرج جمعه معوض
طبــــ ع شمسسم|ء عل|ء |لدين عبــــد|لمؤمن عبــــد||77|35
2|462o|يف ق|سم ع سعد ندستـــ حلو|نسم|عيل 
|59o74|يم |لسيد يم |حمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
4432o|زر|عه كفر |لشيخف|طمه عثــــم|ن وجيه محمد دبــــور
52o|95كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقآيتـــ ع|دل بــــهجتـــ عسكر
852o55ندستـــ تـــ.خ|مس بــــ |م مدحتـــ جرجس |سطف|نوس معهد ع| كندي تـــكنولو | 

رهحمد عيد عبــــد |لغ محمد|48436 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره ع شمسيوسف ط|رق محمد محمد376|3|
بــــي 675332 يم تـــوفيق محمد |ل حقوق |لمنصوره |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد زين علو|ن|596|77
ه |حمد عم|رتـــ عبــــد|لوه|بــــ عم|ره397|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
9o|4o8 ندستـــ سوه|جشح|تـــه محمد شح|تـــه سيد

طبــــ |لفيومسم|ء منصور رجبــــ ق|سم|66556
ندستـــ |ل|سكندريهمنيتـــ |لسيد محمد |حمد د|ود|447889
64o6|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيوسف عبــــد| مصط |لسيد |ل|بــــز
9oo2|4 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد ع ج|بــــر ع
6o269o|ي معهد ف ص طنط|حمد محمد سعيد |لسعيد |لم
يم سليم|ن475346 ندستـــ |ل|سكندريهكريم س|مح صبــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحبــــ ع|صم وليم نخله عط|||3755|
تـــج|ره دمنهورر| | إيه|بــــ سليم|ن محمد س|لم4839|5
يم45388| رهع عص|م محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لحليم لط حم|م2327|3
6o636|علوم ج|معتـــ د |طط|رق محمد مصط شوم|ن
7o6o5oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رجبــــ |لسيد ن |حمد
266o52| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد و| ع و|
64o238تـــربــــيتـــ |لزق|زيقول|ء محمد محمود ع
طبــــ طنط|خلود من |حمد رض|387||6
77o9|7ف محمد عبــــد|لعزيز نوعيتـــ |لزق|زيقرن| |
5|4o87زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهوق ي| محمد عبــــد|للطيف
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|شه|بــــ طلعتـــ |حمد حسن5|3|64
7o66||ف محمد |لعجرودى طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسهيله |
2|5o79ندستـــ ع شمسبــــ|سم محمد سيد عبــــد |لحميد ع

|523oرهمحمود جم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لح|فظ تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لم |عيون خ|لد فتـــ محمد8434|8
4o959||د|بــــ طنط|يم|ن إسم|عيل عبــــد |لنبــــى |لعربــــى|
يم479463 يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
|392o2|د|بــــ ع شمس|يم|ن محمد مصط مخلوف |لغن|م
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معهد ف ص |لمنصورهف|طمه |حمد طه محمد |لمتـــو4|6823
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخول|ء رجبــــ شعبــــ|ن ق|يد6723|4
|2|78o| رهمنيه ع|طف م |لدين حس ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د | عبــــد |لحكيم محمد |حمد حسن896|63
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنورين مصط ك|مل |لبــــن|37|257
7o5954ر |بــــو ع عبــــد |لمجيد معهد ف ص |لمنصورهيم|ن محمود ط|
2267o6رهك|مل |حمد ك|مل |حمد ندستـــ |لق|
84879o تـــمريض أسو|نزينبــــ محمد حلبــــي حف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرو|ن |لسيد ج|بــــر مصط 489497

29o98يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف ي| سيد |بــــر|
7594|oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سم| خ|لد محمد قن|وى حسن
رهعمرو رض| سيد |حمد عبــــد|لوه|بــــ |لخو7589|3 صيدله |لق|
5o4559تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيوستـــ | سمع|ن لح بــــش|ى
63oo95علوم |لزق|زيقعمر سعيد فتـــح | محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد شح|تـــه محمود|48274
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد | ع محمد سيد34948|

|462o|رهمعتـــز عبــــد |لغ يوسف محمد ع ع ندستـــ |لق|
34oo62يل ج |لزق|زيقمروتـــ رمض|ن محمد |حمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم |لدخمي498792 يم |بــــر حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــملك مصط |بــــر|
7oo42|تـــج|ره بــــور سعيدع ح|فظ ع ح|فظ
85o|74صيدلتـــ |سيوطف|دي مكرم نعيم ضيف
4265o8يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى نبــــيل فتـــ |لسيد |بــــر|
8o4o|oتـــج|ره بــــ سويفيوسف |يمن |حمد محمد
6895o4بــــي حسن عبــــد |لع يم |ل د|بــــ |لمنصوره|يه |بــــر|
5o22|7علوم |ل|سكندريهمحمود مصط محمود محمد ح|فظ
د|بــــ د |ط||ء شو |سم|عيل حسن|6949|6
علوم ج|معتـــ د |طرح|بــــ فتـــح | عطيتـــ أبــــو |لوف| سل|5|6|62
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمنه | س| محمد يح |حمد س|676576
5o965oتـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن حس عبــــد |لع| ع عيد
ين سيد محمد سيد3|2|75 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش
55o25تـــربــــيتـــ بــــ سويفم | مختـــ|ر طه مر|د

6252o8يم محمد |ل|نور يم محمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقبــــر|
79|o2| كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد | محمد محمد |لبــــدرى محمد
ف عبــــد |لمحسن ع|مر|2582| حقوق حلو|نم|جده |
ندستـــ |ل|سكندريهع |لحسي ع  |لسيد |ل |د445853

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد صبــــ عبــــد|لد|يم محمد878|4
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسف|طمتـــ سعيد مهدى ري|ض764|34

3o574د|ر |لعلوم |لم |جه|د محمد رجبــــ سيد
26724oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ مه محمد عبــــد|لمعبــــود در|ز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عهود علم |لدين |لسيد فرغ|3854|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل|ء محمود عبــــد|لفتـــ|ح ع |826348
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نور|ن ح|زم محمد ج|بــــ |632863
ره|ء رجبــــ عبــــد |له|دى محمد|9|6|3 صيدله |لق|

25347o|ود د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن مصط عبــــد| 
8o424||يم حن تـــربــــيتـــ |لم |مريم ي | |بــــر|
|3|oo6بــــتـــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى |ل س|ويرس و
426ooo د|بــــ |ل|سكندريه|منيه مصط |حمد مصط فه عبــــد
معهد ف ص |سم|عيليهز ي| ز |حمد |بــــوط|لبــــ755984
||925oيم يم |سحق |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجو |ن| |بــــر|
33o|29 ف زر|عه مشتـــهرل|ء محمد متـــو عبــــد|لمقصود 
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد ع|طف منصور سل|متـــ 555|88
4954o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد فكرى مسعد طنط|وى
23o626رهمرو|ن عبــــد|لع| |لسيد عبــــد|لحميد حقوق |لق|
يم سلط|ن437622 يم عبــــد |لغ |بــــر| علوم كفر |لشيخبــــر|
34924o معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |نور مصط |نور مصط
27o733| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــف ه| محروس |لفر|ر
نوعيتـــ طنط|مريم محمد |لسيد تـــوفيق3234|4
ندستـــ |سيوط حمد عبــــد|لكريم فرغ ع |6|8752
يم مصط |لع|د542947 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــسنتـــ |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ط|رق محمود عبــــد | حسن45773|
علوم |لزق|زيقي|سم |يمن عبــــد | |حمد636949
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ حمدى فتـــ محمد |لسيد8|6822
|49o27فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لستـــ|ر
6o4494|د|بــــ |لمنصوره|يه ف|روق ف|روق |لبــــيو عطيه
43o885طبــــ ع شمسشيم|ء أحمد أم ق|سم
|د|بــــ |لم |كريم سيد عبــــد|لبــــ| عثــــم|ن|756|8
23944o رهريم حس ع حس تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمسه طه محمد طه |سم|عيل|3559|
يم|7528|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عل|ء |لسيد |بــــر|
679o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحس|م |لسيد عبــــد | مبــــروك
طبــــ حلو|نمحمد |حمد محمد عبــــد | قطبــــ|42975
8225o4|ه |حمد ع عبــــد|لغف|ر |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
4o3|52ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسجود من |لسيد محمد شح|تـــه
ف عبــــد|لق|در |لعزبــــ شعبــــ|ن6|5|27 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمينه |
75443oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود محمود محمد عطيه
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود ع|طف عطيه |لمو| 698646
تـــربــــيتـــ دمنهورمريم محمد |حمد محمد محمود95|7|5
267o33ف |لسيد فهيم عبــــد |لنبــــى ره| | ثــــ|ر |لق|
342o|7معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررو|ن صبــــرى عبــــد|لمنعم محمد حم|دتـــ
269|7oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م يوسف عبــــد|لحميد فرس
44o998تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخوق عم|د طلحتـــ حسن
63729oحقوق |لزق|زيقعبــــد |للطيف وحيد ع عبــــد |لبــــ|سط متـــو
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تـــج|ره ع شمسمحمود جل|ل سيد عفي زين285326
2|2|ooل|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف |حمد قدرى عبــــد|لحميد 
د|بــــ ع شمس|نوره|ن صل|ح |لدين عبــــد |لرحمن خ8|283|
ندستـــ |ل|سكندريهف عل|ء |لدين عوف حبــــكه|528758
85o83oتـــج|ره |سيوطبــــسنتـــ |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح ح|فظ
نوعيتـــ طنط|ف|يزه محمد خ|لد حمد محمود ع|3487|4
حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع شقر33|356
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدنوره|ن محمد عبــــد|لصبــــور |حمد849584
حقوق طنط|من|ر ع|مر ح|مد محمد حو|ش498692
تـــج|ره ع شمسمحمد عز |لدين |سم|عيل |حمد45792|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد حسن حسن بــــرغوتـــ6367|6
453ooرهمحمد |لسيد محمد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لمنتـــ عطوتـــ||62758
4o2426حقوق |سيوطمريم |لسيد محمود |لسيد
228o67 ن| بــــ |م فؤ|د بــــ |م رهم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء صل|ح عبــــد |لمنعم ع |لغن|498647
88o|33  ندستـــ |سيوطديفيد بــــه|ء صبــــ جريس
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسعيد ع عبــــد |لفتـــ|ح عطيه689248
5o9989تـــربــــيتـــ دمنهورعمر محمد صل|ح عوض يوسف
8o4|22|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |حمد ه|رون عبــــد|لفتـــ|ح ه|شم|
34oo26معهد ف تـــمريض بــــنه| خلود مصط ربــــيع مصط ع
7o8393| تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد |لسيد محمد |لمتـــو
يم بــــيص|ر2776|6 زر|عه طنط|بــــتـــ | ه| طه |بــــر|
64o858 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىجم|ل عبــــد |لعظيم |حمد طلعتـــ عبــــد ع.
4o2o66د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لعظيم مصط شح
7|o967تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ربــــيع مستـــج محمد |لدغيدي
تـــج|ره |ل|سكندريهعص|م عبــــد|لعزيز سعد ج|د|476324
52|3o5|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء عل|ء بــــح|تـــ شعيبــــ |لدفر|وي
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره |لسيد محمد مو صقر248853
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد |لرحمن محمد حسن فرج427|76
ندستـــ |لفيومنور|ن عل|ء تـــوفيق س|لم غنيم682698
86o|83نوعيتـــ |لم |ربــــ|بــــ و|ئل محمد |حمد
ف نور |لدين محمد762|76 وقدين| | ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
يم رزق337965 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|مصط |حمد محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد حفن|وى عبــــد|لمنعم |سم|عيل|34632

يم45779 ره|جه|د حسن محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
6884oo|علوم |لمنصورهيه محمد عطيه |لسيد عبــــد |لعزيز
تـــج|ره |لزق|زيقم | جورج لط عزيز634577
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمريم ع|دل خض |حمد محمد55323|
8849o5 وف|تـــمدحتـــ ع|دل ف|يز سف وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف|ن عوض |م س|لم محمد4|4985 تـــج|ره طنط|ن
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رى مندى  2|8833 تـــج|ره |سيوطم | مو ز
4o2624ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل |لسيد عبــــد |لمو عبــــد |لموجود
63oo29رى يل ج |لزق|زيقحمد محمد زكري| فريد حس|ن |لجو كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره ع شمسمورين س|مح سم نسيم7338||
4||o37|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــه مصط محمد |لفض

علوم بــــورسعيدشيم|ء ع|شور خميس عبــــ|س4|672
طبــــ |لمنصورهمريم ط|رق |لسيد محمد |لجميل675354
بــــي |لعر| 692328 د|بــــ |لمنصوره|ندى س|لم حس |ل
تـــج|ره طنط|منه | محمد |م|م محمد |ل|م|م يوسف75|685
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد جم|ل محمد رضو|ن 897994
رهكريم مصط |حمد ق|سم28859| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ ع شمس|نور| محمد ع حسن يح 87|354
4o8436ق يم ع محمد |ل |د|بــــ طنط|عبــــد|لنبــــى |بــــر|
687983| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد |حمد محمد |لش|ف
ر فؤ|د ملك|668|| تـــج|ره ع شمسم|ر|ن م|
تـــربــــيتـــ |سو|نعل| محمود حس ع273428
زر|عه |ل|سكندريهل|ء سم|حه عبــــد |لرحمن عبــــد |لر|زق425532
يم |حمد بــــدوى|39||7 د|بــــ |لمنصوره|منيه محمود |لسعيد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حس عم|د |لدين حس تـــوفيق حس 629833
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمد سليم|ن حموده355223
49387oنوبــــى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويففهد ي| |حمد |لبــــش محمد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ع|طف يونس مر59|256
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسشيم|ء |حمد عبــــد | عثــــم|ن632247
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد|لعظيم سم محمود ك|مل |لشوره449744
ش|م طه محمد فر|ج|9298|2 رهحمد  تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود |لسيد محمود |لسيد عبــــد|لفتـــ|45399 معهد ع| 
يف425639 زر|عه |ل|سكندريهندى |حمد محمد طه 

5955oف ج|بــــر ع د|بــــ بــــ سويف|ه|جر |
يم342684 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسن|ديتـــ محمد |سم|عيل محمد |بــــر|
||92o4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن|ردين ط|رق صبــــرى نسيم بــــقطر
د|بــــ بــــ سويف|دع|ء شعبــــ|ن عبــــد |لص|لح حميده58293
|7o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى ع عبــــد |لمنعم محمد

9o4855 علوم سوه|جمن|ر مصط محمد عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــه حمدي |لسيد ع|مر23|9|5
265o22| وف|تـــحمد |يمن محمد صبــــ معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

4496oرهجمعتـــ عبــــد |لمجيد سل|متـــ عبــــد |لعظيم تـــج|ره |لق|
2|2o54حه وفن|دق |لفيومتـــرنيم عص|م |لدين مصط محمود سيد| 
76|o77تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمنه | صل|ح محمد |سم|عيل
2|8o37يم د|بــــ حلو|ن|نور|ن |حمد كم|ل |بــــر|
4o9589|ه جل|ل محمد |لبــــرى حقوق طنط|م
42|o67ين ع عمر محمد عمر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ش
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم محمد كم|ل قطبــــ9342|
2|24o5|حه وفن|دق |لفيومس|مه كم|ل عبــــد|لحميد |لقرش| 
د|بــــ |لمنصوره|دير |سم|عيل محمد حس |سم|عيل683588
|5|5o7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| يون|ن شح|تـــه رزق شح|تـــه
تـــج|ره كفر |لشيخسيمون س| سيف رسن عبــــد |لمل|ك442854

4382oعلوم حلو|ننوره|ن شعبــــ|ن شعبــــ|ن حسن
يم مك|وى|9|39 يم يح |بــــر| زر|عه مشتـــهريم|ن |بــــر|

حقوق |ل|سكندريهكريم و|ئل محمود محمد حمزه965|48
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه ع محمد ع |لمل|ح268676

طبــــ |لفيومحس|م عبــــد |لحميد حسن عبــــد |لعزيز68654
|4oo36حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــه حس|ن ص|لح حس|ن |لدويك
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود جم|ل محمود |حمد ع755533
5o423oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمروه جميل منصور سعيد
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد عبــــد | محمد |ل|ل 2||38|
رهه|جر ح|مد مصط سيد33654| حقوق |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ند| رمض|ن شعبــــ|ن محمد جوده773755
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |بــــو زيد عز|م |بــــو زيد|636956
حقوق |لزق|زيقي|سم |حمد عبــــد|لسل|م محمد |سم642277
صيدله طنط|ل|ء حل عطيه حسن |ندحه||42835
يم بــــدر5469|4 يم |بــــر| يم عطيه |بــــر| حقوق طنط|بــــر|
ف يوسف |لسيد عوض8|6364 تـــج|ره |لزق|زيقيوسف |
يم حسن |لمن 693367 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس| |بــــر|
272o56يم عجل|ن نوعيتـــ |شمونوق محمد |لسيد |بــــر|
7679o5|ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيه عي |سم|عيل عي |لبــــر|وى معهد ع| 
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخرغد عبــــد|لسل|م ع  437893
34o226كليتـــ |أللسن بــــ سويفنوره|ن |حمد صل|ح عبــــد|لمغ عبــــد
48o96o| تـــ |لسيد عبــــد| ع تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود ثــــروتـــ محمود محمد834247

6o344تـــج|ره بــــ سويفحمدى سل|مه محمود عبــــد |لمقصود
لس مر|د  |د |بــــ|دير 898689 معهد ف ص سوه|جك
يم محمد87|842 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ |بــــودوح |بــــر|
ر محمد |له|دي |لك|شف777759 طبــــ |لزق|زيقمحمد م|
فنون جميله فنون حلو|نمريم محمد يس حسن35932|
يم||264|6 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم|ن ن| محمد |بــــر|
5o8|33ف |لسيد عبــــد |ل سيد |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهرحمتـــ |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــيشوى ص|دق يون|ن فرج2486|3

رهحس محمد عبــــد |لمنعم ع29398 ندستـــ |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى عبــــد|لنبــــى |حمد محمد338994
م خ|لد |حمد قر|م|ن|7892|| د|بــــ ع شمس|د
4|o352|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد عبــــد |له|دي زين عجيبــــه
43o523ي |د|بــــ طنط|ه|جر سعد محمد رجبــــ |لمس
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34o6o7ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم محسن حس عبــــد|لفتـــ|ح
ره|حمد مجدى فه محمدمنصور|232362 د|بــــ |لق|
وف|تـــ|حمد حس فكرى محمدع فكرى |م فكرى6562|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

رهنعمتـــ | شلبــــي محمد شلبــــي مرج|ن3432| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |لمنصورهس|ره عم|د بــــدير عبــــد |لر|زق عطيه7|6763
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيق|حمد ع|صم محمد سل|متـــ |بــــو|لنج635959
ندستـــ حلو|نحمد سعيد محمد سعد مصط |257|2|
يم عبــــد|لغ |لشبــــ448764 يم محمد |بــــر| ندستـــ |سيوطبــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ عط| صبــــ عط|| |لسعد 6926|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء سيف |لن ج|بــــر ع |لق| 276584
6o47|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر محمد سعد ص|لح م
5|o225معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد يونس عبــــد |لوه|بــــ حم|د
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــتـــس|م سعيد عبــــد|لحميد شتـــله|498856
د|بــــ د |ط|ف محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز قشطه2453|4
529o89تـــ|محمد مصط محمد فتـــ رحومه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم كشك497982 يم ع |بــــر| حقوق |لمنصورهسمه|ن |بــــر|
|د|بــــ طنط|سم|ء عرفه حمزه بــــسيو عوض|429279
43oo96لسن ع شمس|جوم|ن| جوزيف جر|نتـــ ميخ|ئيل
|د|بــــ طنط|حمد ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح رضو|ن|429483
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لع|ل محمد |لعط|ر93|785
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ط|رق محمد عبــــد |لرحمن |لشيخ924|23
34|78o فنون جميله فنون حلو|نمريم عبــــد|لفتـــ|ح |لكردي عبــــد|لفتـــ|ح
4o7oo2 د|بــــ |ل|سكندريه|ندى عمرو محمد مر|د |لبــــر
448o|8يم ج|بــــر محمد |لسيد كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخ |ر إبــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عبــــد | محمد مسعد غربــــيتـــ429556
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــل|ل سيد عيد |لسيد عبــــد |لمقصود463|22
علوم |ل|سكندريهمه| شعبــــ|ن |حمد أبــــو حبــــ 6699|5

يم محمد ص|بــــر|26733 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه |بــــر|
6o2335يم محمد حسن |د|بــــ طنط|دع|ء |بــــر|
د|بــــ |سيوط|نجل|ء فتـــ عبــــد|لبــــ| حسن |862|9
ود684||6 د ر تـــ|ج |لدين عبــــد |لقوى  |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ م|
ف محمد سعيد32267| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن|دين |
4|o954د|بــــ طنط|ول|ء محمد محمد |بــــو |لعز |لنج|ر|
6883o8| حقوق |لمنصورهم|رونتـــ مجدى بــــسخرون م
ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|سم جمعه عبــــده |لصبــــرى2|5285
6|33o4صيدله حلو|نأس|مه خ|لد عبــــد|لحميد سعد |لعزبــــ
علوم ع شمسندى شعبــــ|ن عبــــد | عبــــد |لع|ل||237|
9o6|2د|بــــ بــــ سويف|سلوى سيد |حمد سيد
وف|تـــمصط طه |حمد طه63446 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

422o3oيم غ|زى ع تـــج|ره |ل|سكندريهرحمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد ن|دى بــــهنس|وى حسن62578
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683|9oتـــج|ره |لمنصورهنوره|ن محمد ع |حمد عبــــد |لرحمن
3235ooكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رين| ممدوح نسيم حن| شح|تـــتـــ
44o|64طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنوره|ن خ|لد جمعه |لسيد زغد|ن
25o982حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود س| ص|بــــر |لسخ|وى| 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــه|يدى محمد حل |لسيد |لمر 86|685
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندي فرح|تـــ محمد خ|طر عبــــد |لق|در9237|4
معهد ف تـــمريض ع شمسمحمد عبــــد |لوه|بــــ مصط حسن ع87|35|

5|o4|تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد |لنبــــى محمد حسن
42o42|يم عبــــد |لحكيم |لسعودى فرج نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن فتـــ محمد عبــــد |لرحمن خط|بــــ39695|
يع59626| ر |بــــو  ش|م عبــــد |لظ| د|بــــ ع شمس|ن|ء 
يم ع حسن |لنوي6|||43 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمتـــ |بــــر|
|لدين272658 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسنتـــ عل|ء محمد ن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طدير محمد ع ع بــــ|زيد622757
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنج|ه عل|ء محمود محمد شليق2|4623
64oo77نوعيتـــ |لزق|زيقرن| مصط رفعتـــ عبــــد | سليم|ن
6357o9تـــج|ره بــــنه|شيم|ء محمد محمود |لسيد سيد |حمد
6284ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخلود جم|ل ن صديق منصور
رهزي|د محمد فتـــوح حو|س8|33|6 صيدله |لق|
رهر| | عبــــد |لخ|لق |بــــو |لعل| عبــــد |63955| حقوق |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن مع رمض|ن يونس|252363
م شو نج|ح عبــــد |لمحسن|46|527 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
تـــج|ره بــــنه|ع عبــــد|لعزيز عبــــده عبــــد|لعزيز مكيه337985

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم محمد ف|روق محمد|633|3
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقش|م طه عبــــد|لسميع عبــــد|لحميد72968

7o3434|ر|ن ر|ن معوض محمد ز تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن ز
نوعيتـــ |لزق|زيقنجوى عبــــد|لعزيز فتـــوح حس|ن ||6323
|6|o36رهرن| |سم|عيل عبــــد |لعزيز |سم|عيل تـــج|ره |لق|
علوم |لعريشعم|ر ي| صل|ح شعيبــــ246428
ندستـــ طنط|جل|ل ن| محمد عبــــد|لسل|م |لف 448523
44385o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخشيم|ء عبــــد|للطيف |لمعد|وى عبــــد
|349oo|تـــج|ره ع شمسمصط |نور مصط |بــــو |لعل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع|دل عبــــد |للـه مو||68|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد مصط بــــدوي|2|3534
5o756||علوم |ل|سكندريهيه محمد ع|دل رجبــــ جمعه
7o358oيم س|لم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــ ع|دل صبــــح |بــــر|

رتـــ|يم|ن ه|شم زيد|ن محمد|49377 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
543o88صيدله طنط|آل|ء عص|م عبــــد |لفتـــ|ح سيد |حمد ودن
36o755ره|زينبــــ مجدى حل عبــــد|للطيف ثــــ|ر |لق|
5o628|زر|عه كفر |لشيخند |لسيد حس عبــــد |لفضيل
|د|بــــ طنط|حس|م محمد |لشح|تـــ عو|د82|332
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7o|474حقوق |لمنصورهف|طمه عبــــد |لكريم حسن عبــــد |للطيف قرط
تـــج|ره كفر |لشيخل|ء محمد |م |حمد يسن|688|44
د|بــــ كفر |لشيخ|حسن|ء رزق حسن عبــــد|لق|در443892
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عمرو |لسيد يوسف|346472

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومنور| |حمد ص|لح محمد86224
262o97م|م سليم|ن رهمحمد دي|بــــ  طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطل|ء حسي عبــــد |لفتـــ|ح محمد|643287
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــغ|ده عبــــد|له|دى ع |لشح|تـــ27||26
ف فوزى |م|م|49368 تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |
صيدله ع شمسمحمد مصط عبــــد |لنبــــى عبــــد |لحميد8454|
رهسل|م |بــــو|لعز|يم شتـــيوى عبــــد |لغ 77775 تـــج|ره |لق|

زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد خ|لد عبــــد |لرحيم عبــــ|س|699853
8o5656نوعيتـــ |لم |شيم|ء مس|مح طلبــــه عبــــد|لحكم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه محمد نظ يس |839685
78o376تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدن|ء ربــــيع |لسيد زيد|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم سم|حه |لسيد محمد غنيم|67878
يم محمود4|4842 د|بــــ |ل|سكندريه|ط|رق ع|دل حس |بــــر|
69||o||د|بــــ |لمنصوره|سل|م محمد عبــــده جوده
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيه ع|بــــدين محمد عبــــد |لص|دق|7|724

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد عبــــد|لحميد ف|يد||25626
763|2oيم نوعيتـــ بــــور سعيده|له ص|بــــر محمد |لعر|بــــى |بــــر|
67662oره وليد محمود |بــــو |لسعود تـــربــــيتـــ |لمنصورهز
|5|67o تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمريم مجدى |لشح|تـــ حسن
حقوق |ل|سكندريهل|ء |حمد صل|ح |لدين محمد عبــــد|499797
ف |لدين ع499653 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمتـــ سعيد 
5o9926طبــــ |ل|سكندريهع|صم حس |حمد محمد جبــــريل
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عمرو س|لم عمرو محمد|76922
رهيه سم |لسيد ص|لح|79|776 عل|ج طبــــي |لق|
8o335oتـــج|ره بــــ سويفم|ريو مجدي فرح بــــولس
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد حسن فر|ج محمود حم|د3758|5
رهنور|لدين محمد ف|روق ع222968 تـــج|ره |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره محمود محمد ص|لح||2535
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه بــــدري فتـــ محمود سيد|53723|
وف|تـــ|محمد متـــو عبــــد|له|دى متـــو |لشلق5|3692 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر |مجد عثــــم|ن |بــــو |لنج|43||4|
طبــــ بــــيطرى |سيوطندى محمد |حمد ع  3977|9
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس يه |حمد يوسف |حمد|6|9|92
24253o|يع |لدين |بــــو تـــج|ره طنط|حمد محمود ن
رهبــــ|سنتـــ ه| نجيبــــ |حمد ق|سم8369|2 حقوق |لق|
د|بــــ د |ط|مروه عم|د فتـــ عبــــد |لرحمن فرح7938|6
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن خليل يوسف عنتـــر جن|ح6898|4

Page 1072 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

34o258 طبــــ حلو|ند | سعيد محمد محمود |لطو
77|29| حقوق |لفيومحمد سم ج|د ن

طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقدير عبــــد|لرحمن فرج |بــــو عفي 329954
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطه|يدى عبــــد|لحكيم ع|مر محمد 892357

4453o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء عبــــد |لرحيم عبــــ|س ق|سم
9o842o ن| يعقوبــــ شنوده صليبــــ حقوق |سيوطم
ف محمد |لنقر| 529768 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد أ
نوعيتـــ |لم |سمر خلف محمد خلف|85276
تـــج|ره ع شمسنوره|ن خ|لد عبــــد |لسل|م مصط 39595|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر مدحتـــ |حمد فه6372||
9o|74| علوم سوه|جشيم|ء مصط |حمد محمد
9o8447|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عبــــد|لكريم ع محمد
حقوق سوه|جح|زم |يمن ف|روق عبــــد|للطيف 425|92
4|6o79د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ندى محمد عبــــده ع|شور |لمل|ح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يوسف محمد يوسف عبــــد |لوه|بــــ |لسمبــــرى63||45
تـــج|ره طنط|عص|م صبــــرى ع|طف |بــــوج|زيه479||4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهروضه ع|طف عبــــد |لع|ل سليم|ن755238
3|2o36طبــــ بــــنه|زي|د محمد |لطو محمد

225o2حقوق حلو|نر|ئد |يه|بــــ محمود محمد
يم محفوظ|995|42 علوم |ل|سكندريهنتـــص|ر محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه جم|ل |حمد |لبــــهنس|وى |لسيد698374
يم شبــــ 677252 د|بــــ |لمنصوره|عمرو مجدى |لسيد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در محمد846866
75o643يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم مجدى محمود |بــــر|
6o|o7oندستـــ طنط|عمرو محمد محمد |حمد شلتـــوتـــ
رتـــ|يل|ن| صفوتـــ لح عبــــيد56|326 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص |سو|نم | كرم د|ود عوض868764
ى|76625 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|لؤه |لعربــــى محمد حس |ل
ندستـــ |لمنصورهمحمد سعد |لظريف سعيد33|697
4o469|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |لسيد محمد |حمد عبــــد|لرحمن
رهمحمد خ|لد حسن عبــــد|لرحيم536|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o8|3o|ر مرزوق عبــــد|لو|حد مط تـــربــــيتـــ طنط|مريم س|
علوم بــــورسعيدحمد عم|د سل|مه سليم|ن د|ود|3322|5

ش|م صل|ح |لدين محمد |بــــر5342| ندستـــ حلو|نزي|د 
ى محمد عبــــد |لبــــ| 29994| د|بــــ ع شمس|ه|يدى ي
معهد ف ص |سم|عيليهوجدى وديع نسيم سليم|ن|76843
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لنبــــى محمد محمد ع64|779
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء رجبــــ ع دكروري|2443|8

64o35علوم ري|ضتـــ |لم |ع ن| محمد ع
بــــي فه |لسيد |لحطيبــــى692997 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسيد |ل
2|75o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف | عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|ل
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يم |لكو2577|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يمن عبــــد|لنبــــى |بــــر|
64o45تـــج|ره بــــ سويفمحمد روبــــى |لسيد |بــــو زيد

معهد ف ص |سو|نمنيه عرف|تـــ |حمد محمد|842389
ندستـــ |لم |بــــ|نوبــــ ق|صد عطيه ق|صد|8289|8
4o8543| يد |بــــو د|بــــ دمنهور|د | مصط |حمد |بــــو |ل
32o|o5ندستـــ ع شمسعل|ء خ|لد لط عبــــد|لق|در
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأميمتـــ محمد |لسيدع محمد443839
4|3o|6تـــربــــيتـــ طنط|مه| محمد ك|مل يسن فتـــح
يم قطبــــ حسن484742 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل |بــــر|
432o98ن| مختـــ|ر ري|ض فوده يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمنه محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لعزيز9683|2
|444ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د سيد ع |حمد
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىكرم عبــــد|لرحيم محمد ري|ن63|827
تـــج|ره طنط|ه|جر |حمد محمود |حمد ع|26|49
76964o|معهد ف ص |سم|عيليهحمد عم|د عبــــده عط| عبــــده
|د|بــــ بــــنه|ه|جر رش|د محمد |حمد قرتـــ||3426
محمد عبــــد|لسل|م |حمد833943 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدين| منتـــ
تـــج|ره |سيوطنوره|ن |س|مه محمد غز| 825965
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء رجبــــ مصط حسن |لسنديو |543639
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ع |بــــو |لفتـــوح ع فوده646448
7oo647تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز محمدفرج
3385ooيم |لبــــي تـــج|ره بــــنه|ندى |س|متـــ ع |بــــر|
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|فريد خ|لد |حمد مو خليل442259
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ل|ء محمد ع محمد|835926
6|oo96ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــكريم وديع عبــــد |لفتـــ|ح |لشبــــر|وي ك.تـــ. ف للبــــ
5o52o5تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد رجبــــ محمد يوسف
يم حم|م434525 يم |بــــر| علوم |لمنصورهس|ره |بــــر|
|2885oر فخرى لبــــيبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|دى م|
تـــج|ره ع شمسي|سم ط|رق عبــــد |لرحيم عبــــد |26|8||
4|o552 د|بــــ طنط|سيف |لدين |يمن صل|ح |لدين عبــــد|
رهع |ء |س|مه محمود ع4328|2 حقوق |لق|
2642o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مينه خ|لد عبــــد|لحميد رزق
تـــربــــيتـــ بــــنه|لؤلؤ |س|مه |حمد ع سعيد332562
35o682د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وس|م محمد عبــــد|لعزيز حسن

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|رجبــــ جمعه محجوبــــ عبــــده63296
496oo6د|بــــ |سيوط|س|ميه س| محمد |لسيد أبــــوبــــكر
بــــتـــ333565 حقوق ع شمسيوسف محمد سيد و
ف منصور977|34 طبــــ بــــيطرى بــــنه|جنتـــ حس|م |لدين |لسيد|لعربــــى 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسميه معوض عبــــد |لع|ل عبــــد |لغ |5487
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره مصط |حمد محمد درويش39796|
27||8oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|نم |لعزبــــ عو|د ع
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258o|7د|بــــ كفر |لشيخ|ر|تـــبــــ محمد ر|تـــبــــ |لشن|وى
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء رمض|ن جوده |لبــــدوى|3769|6

حقوق بــــ سويفمحمد عبــــد | قر حس 3|599
د|بــــ |ل|سكندريه|يه ع|دل عبــــد |لو|حد عبــــد |لرحمن |425692
ندستـــ |ل|سكندريهفرحتـــ ع|دل محمد تـــوفيق كرشه527836
62o2|3تـــج|ره ج|معتـــ د |طسهر فتـــ جمعه |لسيد  |م
ى نصيف|9|8782 معهد ف ص ري|ضه |سيوط  غ|بــــى كم|ل بــــ
|269o8ندستـــ ع شمسمحمود مر|د يوسف |حمد
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمود محمد غمرى عبــــد |648922
6|o94||تـــج|ره طنط|حمد فتـــ عبــــد | عبــــد | شعيبــــ
3|78o7حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد عبــــد|له|دى
44587oيم يم |حمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهسيف |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم حسن ع محمد عمر498295
27o795|ره|من|ل م|جد محمد ش|كر |لبــــن عل|م |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجرجس مل|ك ميخ|ئيل سعد847857
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد سم ز محمد حسن |487454
8757o3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود محمد سيد محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ي| محمد مد 39765|
68357oتـــج|ره |لمنصورهزينبــــ وليد ع محمد رزق
|2o589معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــيشوى حبــــيبــــ بــــطرس حبــــيبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ميه |حمد يح |م مصط 5293||
88o246  يم جرجس لس |س|مه |بــــر| د|بــــ |سيوط|ك
495o53تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيوسف عص|م عبــــد |لمعبــــود |لبــــرل
د|بــــ |لزق|زيق|حمد مصط عبــــد |لسل|م مصط |44|642
نده خ|لد عبــــد|لكريم محمد829948 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديش|

5o577تـــج|ره |سيوطمحمد حمدى سيد محمد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د |حمد ع حيدر يكن9|4||3
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف منيه ع|دل |حمد محمد||3|877
6826o4د|بــــ |لمنصوره|جنتـــ|ن سم سيد ص|بــــون
9o2283 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيف عبــــد|لن| محمود قبــــي
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لجو|د محمود محمد |لو|254757
علوم ري|ضتـــ حلو|نزي|د جم|ل |لدين مسعد سليم23552|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه محمد سل|مه نص محمد||42335
7o2583 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن م|جد مصط |لسيد حسن
|49o32طبــــ حلو|ني|سم ي| صل|ح عبــــد |لتـــو|بــــ
249o57|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|ل خميس عبــــد|لعزيز ع حج|زى
6o|7|oري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن |لمر محمد |لسقيم
48o72oد|بــــ دمنهور|مريم محمد |حمد محمد غ|نم
تـــج|ره بــــنه|م سعد عبــــد|لمنعم |بــــو ليلتـــ338762

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفس|متـــ جمعتـــ محمد محمد|2||9|
9o7|3o تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره |لسيد |حمد |م
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لس ممدوح ميخ|ئيل ي365866 ندستـــ ع شمسك
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــه|يدي |حمد محمد محمد828485
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسع|د ف|يز |حمد |لسيد رمض|ن5|2522

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|منه محمد صل|ح عبــــد |لعظيم55244
6o853|يم |لبــــقرى طبــــ |سن|ن |لمنصورهند |حمد |بــــر|
يم محمد|لسيد |لف 847||7 تـــج|ره |لمنصورهمن|ر |بــــر|
يم عزتـــ ر| 32|479 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد وليد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد ف|ضل ص|بــــر عبــــد|لحميد|772|33
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى محمد |حمد حسن متـــو754536
7o|555 |معهد ف ص |لزق|زيقحن|ن عبــــد |لرحمن جوده ش

تـــ محمود سيد |م |53439 معهد ف ص بــــ سويفم
رهع |ء |لسيد ع ع |لسق|7864|5 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن عبــــد|لغف|ر سيد عبــــد|لغف|ر|24|252
45388oعلوم ري|ضتـــ كفر |لشيخد | محمد |حمد عبــــد |له|دى
ف ج|بــــر محمد عتـــلم|344782 تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن |
يم فرج322464 رهمروتـــ عص|م محمود |بــــر| زر|عه |لق|
طبــــ |لمنصورهحمدى  حسن حمدى حسن |لغندور696947
8o6383تـــربــــيتـــ |لم |ريه|م ك|مل من ك|مل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم محمد مهر|ن محمد355463

39o3oره|رحمه جمعه عبــــد |لخ|لق عبــــد |لع|ل د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد عل|ء |لدين عبــــد|لعليم يح |878||3
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخأسم|ء حن ع ع رضو|ن499374
رهمن|ر حسن ع|شور حسن77|233 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|423o5حقوق حلو|نشيم|ء سويلم عبــــد |لحميد |لسيد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندي س| شعبــــ|ن مر 495976
يم محمد |لسمدو |444722 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
8oo226|صيدلتـــ |سيوطبــــ|نوبــــ صفوتـــ جرجس ك|مل
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد فؤ|د يوسف محمد447998
يم عي249986  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم محمد ع|دل |بــــر|
د|بــــ ع شمس|نوره|ن محمد دنقل دنقل|وى9|||6|
7869o3ل|ل ل|ل |م  كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشف|طمه |حمد 
52o627تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود نبــــيل عيد طه
828o72تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رين| بــــش|ي صديق ص|دق

ف نسيم عبــــد |للطيف س|23564 حقوق |لمنصورهيوسف |
رهمنيتـــ سعد محمد سعد |بــــو |لسعد|44456 حقوق |لق|

68o283ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود محمد رمض|ن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل حس سعد حسن |لبــــل|23|764
7oo8|3لسن |لم |/ري|ضتـــ|زي|د و|ئل |لسعيد محمد متـــو |لديبــــ
8|962oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د| | فتـــ كم|ل ك|مل|
52oo3|| لسن ع شمس|يه محمد محمود عبــــد |لغ |لر|

تـــمريض  بــــ سويفنج|تـــ ص|بــــر عبــــد |لرحمن |حمد887|6
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859oo6|ه ن| |حمد محمد زر|عه |لم |م
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهحبــــيبــــه عبــــد |لغ محمود عبــــد |لغ |482493
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| رأفتـــ عبــــد|للطيف حس 253639
طبــــ حلو|نحمد مدحتـــ سيد مر |848259
2445o3يم شلبــــى يم رش|د |بــــر| يم رش|د |بــــر| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــربــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدريم ح|تـــم ف|روق |لشن|وى572|75
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنيف عم|د فرج حبــــيبــــ346567
رتـــ|سم|ء محمد محمد عبــــد |لحميد |لجندى772584 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مجدي محمد ع6|5235
68o936حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد عبــــد |لوه
2|23o9|بــــه عبــــد|لعليم علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد ع|دل و
نوعيتـــ |لم |شيم|ء بــــهجتـــ متـــو ح|مد6583|8
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|رين| |ميل شو شنوده 892586

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدير محمود سيد محمد686|6
5|44o3صيدله |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |لحميد ن عبــــدربــــه لبــــزتـــ
5oo7o9|ى حسن |لص|نع ح|ن ي د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدف|طمه محمد عبــــد |لعزيز عنبــــر7|7636
تـــج|ره |لمنصورهندى جم|ل |حمد فه عبــــدتـــ676427
54o454 ش|م |لسيد محمود |لنوي كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــسهيله 
22o8|2فنون جميله فنون حلو|نصف| ع محمد سعودى

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عمرو |سم|عيل |سم|عيل شح|تـــه4|565
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|خ|لد محمد |حمد مر9|4384
785o|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــه جل|ل سليم|ن محمد
9o5566  |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيوسف |لسيد يوسف عبــــد
4|o56|ح|ن لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن فتـــ محمد 
42o74o حقوق |لمنصورهكريم غ|نم عبــــد|لقوى محمد مصط
2|9oo4ندستـــ |لم |بــــ|سم عص|م حل حسن
د|بــــ ع شمس|حمد بــــكرى |لصغ محمد |م |4783|3
8o|o26|د|بــــ |لم |يه ن| محمود عطيه|
ف وحيد ضبــــش|59|25 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|وحيد |
يم و|زن |لزغبــــى367|45 ندستـــ |ل|سكندريهس| |بــــر|
هرن| عم|د عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد63529| نوعيتـــ ج
ريدى 889426 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعل|ء ع|طف ط|يع 
7o6|53ندستـــ |سيوطمحمد |لسعيد |ل|م|م |حمد
32288oيم تـــربــــيتـــ ع شمسين ك|مل محمود |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|ندى ن حسن |لسيد 898998
د|بــــ ع شمس|ندى ص|بــــر عط| محمد349623
حقوق حلو|نمروه جم|ل سعيد جل||24355
بــــي حسن686395 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط فؤ|د عبــــد |لحميد |ل
4255o8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــول|ء سعد محمد عبــــد| محمد
ى ح|مد مصيل422957 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــ ي
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76o457تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسح|زم رشدى طه |حمد
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن زكري| لط مصط عبــــد |8|25|
تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء |سح|ق ع محمود|846878
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط محمود سليم|ن محمد ل|ش 328368
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وف|ء |لسيد عبــــد|لرحمن فرج356848
7o876o|ثــــ|ر د |ط|سم|ء محمد سم جمعه يوسف
صيدلتـــ |لم |لطيفه |بــــو|لشل|بــــي شوبــــك سليم|ن5835|8
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لحميد مختـــ|ر عبــــد |لحميد |بــــر772477
4o596||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه محمود |حمد ع بــــخيتـــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحس|م محمد محمد ز |لنعس|ن5|52|6
5o7o|3| |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه محمد ص|بــــر محمد بــــلتـــ
49o665|د|بــــ |ل|سكندريه|يه محمد ص|لح |حمد بــــيدق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع خ|لد فكرى |لسيد356333
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ندين| محمد |لسيد رجبــــ635674
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر محمد محمد |م|م عبــــد |لجو|232648
6|8|o6تـــج|ره ج|معتـــ د |طفريده محمد ع|شور |لدقن|وى
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد مصط |لسيد |م يوسف446628
3585o9ندستـــ ع شمسندى يوسف |حمد محمود
87oo2oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننوره|ن حس ع|رف محمد
نوعيتـــ |لزق|زيق|م|ل |حمد محمد شتـــ|637476
ف ومس|حه |لمطريتـــسل|م محمد |لسيد |م |سم|عيل|695573 ك.تـــ. ف رى و
7o554oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لمتـــو عبــــد |لع|ل بــــدوى
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنور| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لش| |لسيد خ 434336

يم|9265| تـــج|ره بــــ سويفيمن غريبــــ ص|دق |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حل ط|رق حل طر|بــــيه8649|6

33o83تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند |حمد محمد ح|مد محمد
8|o438تـــج|ره بــــ سويفمحمود |س|مه ك|مل ق|سم

رهعبــــد|لرحمن محمد رمض|ن عوض4|375 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم ع شمسندى عل|ء عبــــد |لمنعم |حمد8|246|
5o5o6كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن محمد |حمد

ندستـــ بــــور سعيدكريم ر|فتـــ محمد فؤ|د محمد مو764624
يم حسن ع6|9||3 تـــج|ره ع شمسن حمدى |بــــر|
23385o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد رجبــــ مو ه|رون|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقكر|م مصط محمد عبــــد | |لبــــسطوي 773285
4o5456 يم محمد حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ندى محمد إبــــر|
7o|28oرى محمد محمد |لهند|وى ندستـــ بــــلبــــيسع|دل |لجو ع| 
تـــربــــيتـــ |لم |زينبــــ سيد ع محمد5257|8
69259oصيدله حلو|نقمر |لسيد سيد ع رمض|ن
معهد ف ص |لزق|زيقدع|ء حسن |حمد سعيد643669
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف رجبــــ محمد محمد مصط 4|4472
7o84|4تـــج|ره |لمنصورهمحمد صل|ح |لسيد عبــــ|س
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يم|755735 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمنيه |حمد عبــــد |لجو|د |بــــر|
5o6623د|بــــ |ل|سكندريه| |لسيد حموده |حمد
د|بــــ ع شمس|محمد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ |لسيد |لقص237|34

835o6صيدله بــــ سويفخ|لد عبــــد |لتـــو|بــــ سيد |حمد
6o4552تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه |لسيد حسن حسن |لصعيدى

5632|| د|بــــ بــــ سويف|سل|م شعبــــ|ن محمد مو
628o|7 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود صبــــرى |لسيد مح حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومحور ن| محمد محمود |ل |ر269479

يم43465 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر| | ي| عبــــد | |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه ع عبــــد |لعزيز |لغمرى32973

6824o3يم حسن علوم |لمنصورهنوره|ن حسن |حمد |بــــر|
رهعل| ح|كم حسن عبــــد |لو|حد83|48 د|ر |لعلوم ج |لق|

84oo45|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد سم محمد عر|بــــي ل|
طبــــ بــــيطرى |سيوطي|سم عبــــد|لعزيز عبــــد|لح|فظ ص57|877
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط محمود محمد مصط 328592
تـــج|ره |ل|سكندريهندي سعيد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لسميع98|425
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ن| عبــــد| طلبــــتـــ قطبــــ633682
|لسن |لم |حمد مصط حس |لسيد||9|||8
8|o|57 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفجرجس عبــــد| غط|س قلي
22o824صيدله ع شمس|ء |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لمتـــج
زر|عه طنط|م| سل|مه د|ود زلط|434563
تـــج|ره |ل|سكندريهسل وليد محمود سيد |حمد قن|وى478254
79|44o| زر|عه |لزق|زيقعمر ع عبــــد |لعزيز |لسيد عوض
8546o3 علوم |لم |مصط رض| عمر مصط
334o6|| د|بــــ ع شمس|حمد س| محمد ع
839o8oم|ر نش|تـــ نعيم تـــ|درس| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ندستـــ |لم |س|مه رض| عد عبــــ|س|7|8587
6o36o4ر|ن تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ ع|دل رمض|ن محمد ز
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــإيم|ن ي| |حمد |لسبــــ| عبــــد |لكريم437835
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه مهدى |م محمد277367
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ محمد محمود حسن صبــــيح342|35
كليتـــ حقوق |لم ||ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لحكيم سليم|7759|8
ر|ء جم|ل |حمد |لسيد633455 صيدله |لزق|زيقز
|2|o84|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد ن |لدين |حمد عبــــد |لل|ه
42|8o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححمد محمد محمد |لشوربــــ |لش|ذ
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |لسيد |حمد |حمد |بــــو|لفرح||7886
7o4o52|زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد فوزى عبــــد |لموجود |حمد |بــــو

تـــمريض |لفيوم بــــه تـــوبــــتـــ تـــوفيق محمد2|856
4976o6 م ط|رق ك|مل |لخويس حقوق طنط|ن
صيدله |ل|سكندريهه|جر عبــــد | عبــــد |لعليم مندى ع422779
ش|م خميس محمود محمد476222 د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن 
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|6|oo4 يم ع|شور |لدسو د|بــــ ع شمس|مريم |بــــر|
8o4682نوعيتـــ موسيقيه |لم |دين| ع|طف حسن محمد
تـــج|ره ع شمسغ|ده عمرو ع |حمد حسن|6284|
يم  893966 تـــمريض |سيوط |ء |لدين |حمد بــــخيتـــ |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|سم|ء محمد رزق محمد فر|ج|339376
يم سعد سعد |522|82 ندستـــ |لم |ديفيد |بــــر|

علوم |لعريشحسن|ء ع عبــــد |لمعبــــود محمد|5726
68oo93 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر |لسيد حسن محمد |لسيد |لسعد
62o7o4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأمل ع عبــــد |للطيف سليم|ن
85o44oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي خ|لد سليم سيد
6oo872صيدله طنط|من|ر محمد عبــــد|له|دى |لسيد |لشه
682o95د|بــــ |لمنصوره|ريم محمد مصط |لسعيد رشد|ن
ره|مريم عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد223847 د|بــــ |لق|
رهحمد ن مختـــ|ر محمد خليفه|73||34 تـــخطيط عمر| |لق|
يم محمد يوسف5|7738 لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|يوسف محمد |بــــر|
7749o2طبــــ |لزق|زيقزينبــــ حسن فتـــ |لسيد شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد شعبــــ|ن |حمد سيد مبــــروك244344
8o|96o تـــج|ره |سيوطمهند محسن عبــــد| مر
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن ص|بــــر مشحوتـــ عبــــد |62668|
425oo2تـــج|ره |ل|سكندريهمروه محمد ف|روق محمد عرف|تـــ
د|بــــ |سو|ن|ندى رجبــــ عبــــد |له|دى |م عبــــد |لو|488962
83o|6||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوستـــ | عم|د تـــوفيق عبــــد|لمل|ك
6|3582| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |م محمد ع|
|647|oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود رض| محمود ع
تـــج|ره سوه|جسم|ء محمد |لسلط|ن عبــــد|لحميد|758333
9o96|8 حقوق |سيوطمحمود حسن ع |م
69o362| ندستـــ |لمنصورهحمد ع محمد ع
ندستـــ بــــنه|محمد وليد محمد ري|ض332796 كليتـــ 
52oo5|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررحمتـــ ط|رق |حمد عبــــد |لمحسن |لش
وف|تـــمصط رمض|ن فرج قويه  6369|9 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
3392ooطبــــ بــــنه|شمس جم|ل عبــــد|لر|زق |لسيد سليم
634o9oوف|تـــمحمد مجدى محمد |لسيد عبــــد |لكريم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3544o6كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم سم جل|ل |لسيد
حقوق |لمنصورهعبــــده طلعتـــ سعد عبــــد |لمقصود صحصح688239

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف سيد د|ود سيد4|229
رهعبــــد|لرحمن ي| سيد |م 7835|3 معهد ف تـــمريض |لق|
زر|عه دمنهورتـــ ج|بــــر محمد ع منتـــ4765|5
8o3948|كليتـــ حقوق |لم |حمد ي رجبــــ ك|مل
63o637|يم ع |بــــر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
7o5|36ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقدى رض| عبــــد | محمد |لنمر
5|o446علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخط|رق عبــــد |للطيف ع رسل|ن
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42553o| |تـــربــــيتـــ |سكندريتـــص|له س| ع عطيه |لفخر
حقوق ع شمسن محسن محمد محمد منصور|39874|

69o78|تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء ع|دل محمد عبــــد |لمعتـــمد
8o84o8د|ر |لعلوم |لم |عف|ف |حمد مصط |حمد
ديوه2|4842 ويده رجبــــ سعد  د|بــــ دمنهور|رجبــــ 
4|5o97|تـــ رف| عيد رف| بــــ|ظه كليتـــ |أللسن بــــ سويفم
تـــج|ره بــــنه|نرم |يمن |حمد مظلوم حسن محمد626729
764o82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى |حمد عبــــد |لعزيز |حمد لهيطه
7o9o8o تـــربــــيتـــ |لمنصورهريف|ء مسعود ع |لعو
263|o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم ن س|لم محمد
زر|عه |لزق|زيقمحمد حسن محمد شلتـــوتـــ772432
8o895| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــيتـــر ن|در ن| ز
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد جل|ل فؤ|د محمد|783383
صيدله |ل|سكندريهمريم محمد غز| |حمد غز|427329
علوم ري|ضتـــ ع شمسل|ء عل|ء |لدين عبــــد |لرحمن ص|لح3|253|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ | ممدوح عبــــد|لل|ه مدكور  678||9
فنون جميله فنون |لم |محمود بــــه|ء |لدين محمود |م 64|853
8oo443د محروس |حمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ر| | مج|
453o2oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ع|دل بــــهج|تـــ عبــــد |لحميد غ معهد ع| 
7597ooلسن ع شمس|ي|سم |لسيد محمود عبــــده
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمريم نبــــيل ف|رس فيلبــــس 885584
25353oيم علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومدى مهدى محمد محمد |بــــر|
يم مصط 686689 يم |لسيد |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد | |بــــر|
8o89||تـــج|ره |سيوطمصط |حمد |لسيد عبــــد|لجو|د
438o73تـــج|ره كفر |لشيخأروى بــــسيو فريد قطبــــ سعد|لدين
8|26o7|علوم |لم |بــــتـــس|م محمود محمد حسن
وقمنتـــ | حس |حمد محمود326893 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء عبــــد |لن| عبــــد |لفتـــ|ح مصط 642879
8o||o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|له سيد |حمد محرم محمد|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمروه عثــــم|ن حسن مغ|زي|84756
6295o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقكريم |لسيد محمد عبــــد|لحميد فرج
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد مجدى محمد حمزه حج|زى|443333
452o54ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود ع|دل رزق ع دردر معهد ع| 
رهس|ره جم|ل محمد عويس222427 صيدله |لق|
4||o24يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل| خ|لد عبــــد | 
5o43|oزر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد فتـــ محمد شح|تـــه
يم محمد عمر||26677 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه محمد |بــــر|
4|4o66|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن فؤ|د عبــــد |لبــــ|سط محمد إسم

صيدله بــــ سويفكريم |حمد محمد عبــــد|لسل|م9|557
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم |لسيد ف|روق حسن482947
358o|7يم محمد وف|تـــمحمد حسن |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

Page 1081 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |لسيد حسن |حمد863683
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسل عبــــد|لحليم شو سويد|ن9|2486
9o4oo2 بــــى معهد ف ص سوه|جمحمد ع |حمد |لذ
33|oo7 نوعيتـــ بــــنه| محسن مر|د حسي
88734o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود طلعتـــ عبــــد|لسميع سيد

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعل| حس|ن حس |بــــو |لفضل643|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنه| ن|دى سعد محمد 998||9
7o6||6يم محمود طبــــ بــــيطرى |لمنصورهخلود سعد |بــــر|
9o|569 طبــــ |سيوطسم|ح |دم |حمد |حمد
تـــربــــيتـــ حلو|نزينبــــ |حمد رفعتـــ محمود8943|3
239|2oحقوق حلو|نس|ره سيد جمعه محمد سل|مه
علوم |سيوطنوره|ن كم|ل ه|شم فرغ  877793
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلي |لعربــــى محمد سيد أحمد قيطو759886
9oo499 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــيم ع محمد |م
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد حسن نبــــيه |بــــو سعد|429495
33334o|ر يم حمدى محمد عبــــد|لظ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|
صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن مصط عبــــده محمد846625
85o432| تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدل|ء عبــــد|لل|ه حمزه حس
632783| تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع|طف حسن متـــو

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد رش|د محمود2|8|4
68o|93 يم عبــــد |لغ يم |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهس|مه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد متـــو حسن|385|4|
زر|عه كفر |لشيخم صبــــرى سعيد عبــــد|لسل|م عي|52235
234o98 رهسيف |لدين خ|لد صبــــرى ج|بــــ | ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

642|oنوعيتـــ فنيه |لفيومرن| |لسيد محمود مس|عد
68o549|د|بــــ |لمنصوره|لسيد رفعتـــ ك|مل |لسيد |لسعيد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسل|م |لسيد فضل |لسيد |لهميس|486576
|6oo78حقوق ع شمسمحمد ع|طف |حمد عبــــد |لرحمن

تـــج|ره بــــ سويفمحمد رمض|ن محمد سيف59395
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن زين |لع|بــــدين يوسف |لجنيدى|749|6
267oo4رتـــ|رقيه ع |سم|عيل غنيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |سيوطيف حمدى عبــــد|لع|ل سيد 887322
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ندي طن|س تـــ|درس نعم|ن|749|8
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر عم|د|لدين سيد حسن76||23
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لر|زق |حمد |حمد |لسيد776839
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سل محمد عبــــد |لمقصود محمد |لسيد شنبــــ776582
يم |نور حسن |لجم|ل|498|79 وف|تـــسل|م |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
يم |بــــوخد6369|5 يم  |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن فر|ج |لسيد |حمد حس |35634|
4|544oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخكريم رض| ربــــيع |حمد ج|دو
يم طه |لعو|م|7745|| ندستـــ ع شمسحمد رض| |بــــر|
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3259o6بــــه كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرحمتـــ |حمد مصط محمد و
ندستـــ حلو|نمحمد سليم|ن محمد س|لم272625
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د | نبــــيل محمود |لسبــــ|593|33
حقوق طنط|حم|ده حسن رش|د فرح|تـــ عي494384
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمد شكرى فه عقيله|62553|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| صبــــيح عبــــد|لحميد مو صبــــيح734|35
يم5872|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد مصط |بــــر|
27o576ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــل|ل رفعتـــ عبــــد|لستـــ|ر محمد ع
د|بــــ حلو|ن|م | |م عبــــد |لحميد |م |2794|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرحمه سيد حسن مو |83972
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح رك|بــــي|97|835
معهد ف ص |سم|عيليهمصط عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد 766787

طبــــ |لفيومف|طمه عيد |م روبــــى72339
|63o||تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمه| |حمد بــــش |حمد
33|53o| يل ج |لزق|زيقرح|بــــ عم|د عبــــد|لعزيز محمد ج|بــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمريم |لنوبــــي ق|سم محمود838487
رهش|ف نبــــيل ش|ف شح|تـــتـــ44296| تـــج|ره |لق|
627o|2ه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسفرح خ|لد محمد صبــــ عم

427o7رهعبــــد |لعزيز ع|طف عبــــد |لعزيز محروس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــنه|مجدى مدحتـــ عبــــد |لعزيز |لسيد686|79
علوم |لم |سهيله عص|م |لدين ع رفعتـــ742|82
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرحيق سعد |لسيد محمد |لسيد7|6849
وف|تـــمريم خ|لد عبــــد|لق|در عبــــد|لع|3773|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

علوم بــــ سويفبــــ|سل عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد 84626
7o8452معهد ف ص |لمنصورهرقيه عبــــد | شعبــــ|ن محمد
تـــج|ره ع شمسمنتـــ خ|لد منصور محمد699||3
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدير م|مون |حمد ضمر| عبــــ|دي829768
كليتـــ |أللسن سوه|جمريم محمد حسن محمد755769
6228o2معهد ف ص بــــور سعيدمحمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
637o45يم ع ع|مر تـــج|ره |لزق|زيقعبــــ ع|مر |بــــر|
علوم ع شمسح|زم محمد |م|م |لسيد542|32
حقوق طنط||ء خ|لد |لمغ|زى |حمد |لمغ|زى|7586|4

رهمحمد زكري| عبــــد |لرشيد يوسف48695 تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |لم |نيف سم ثــــ|بــــتـــ حكيم68|822
تـــربــــيتـــ |لمنصورهكوثــــر محمد |لسيد عبــــد |لع|ل697776
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو فرج شح|تـــه عبــــد |لحميد ص|لح494689
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن محمد عبــــد |لعظيم محمد جمعه639767
4o8346|تـــج|ره طنط|مصط |حمد محمود مصط |لشبــــ
|ء خل|ف عبــــد|لمع نعم|ن|2687|9 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنع|م سم ع ع|رف||78487
معهد ف ص |سو|نحمد محمد مصط محمد|845978
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تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرحمتـــ |حمد |لتـــ|بــــ محمد سعد6625|6
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ريه|م محمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ84456

4|o772|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يتـــ مصط شعبــــ|ن طلبــــتـــ |لبــــ|جورى
52679oندستـــ |ل|سكندريهحمد ممدوح عبــــد|لرؤف منصور حشيش
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن فرج عبــــد | |بــــو|لوف|687275
7o8369نوعيتـــ |لمنصورهس| محرم محمود عبــــد |لمنعم
يم عثــــم|ن36|2|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد وليد محمد |بــــر|
35o8o5كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمريم جورج لط فلتـــس
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمود محمد773853
ق|وى|254844 رهحمد طلعتـــ شعبــــ|ن ع |ل تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسهيله محمد عبــــ|س ع محمد شح|تـــه58|425
د|بــــ |سو|ن||ء شعبــــ|ن مصط عبــــد|لنبــــى|236947
د|بــــ |سيوط|محمود محمد محمد حسن  879476
يم سليم|ن355435 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| صبــــ |بــــر|
6|4o95 علوم بــــورسعيدمريم محمد |لسيد عبــــد| |لملي
علوم ري|ضتـــ طنط|حس|م مصط رزق مهدى دي|بــــ448623

ى مؤمن|5329 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفن|دين يسن ع
طبــــ |ل|سكندريهحمد جم|ل |سم|عيل عيسوى درويش256|44
8o8945د|بــــ |لم |بــــول| سم رمزي مل ميخ|ئيل|
782o74|يف طه أحمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد 
42o3|4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حسن|ء عبــــد|لعليم محمد صبــــره |لبــــسطوي
يم |لزرق|483352 د|بــــ كفر |لشيخ|ه|يدي |يمن ص|لح |بــــر|
|28|o4يف محمود رسل|ن رهسل  تـــج|ره |لق|
8o4563 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم | محمد |بــــو|لحس ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود مجدى سيد عبــــد|لتـــو|بــــ45499
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدف|طمه |حمد عمر محمد48||85
7637o|ش|م محمود محمد |لبــــرل د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور|ن 
5o6357تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرح|بــــ شح|تـــه ح|فظ محمد جوده
9o4692|د|بــــ سوه|ج| يه عبــــد|لن| ح|مد عبــــد|لرحيم
237oooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر ع|طف عبــــد|لعزيز ع

574o5| شيمه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد طبــــ حلو|نمروه |بــــو 
4o376oتـــج|ره |ل|سكندريهج| عمر فتـــوح فتـــوح |لبــــكرى سليم
89777o  | ى كم|ل ج|د كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|ري|ن ي
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىجورج لط د |ن م 255|83
د|بــــ |لمنصوره|حس|م |لدين تـــ|مر عبــــد |لع| عبــــد 468|68
حقوق د |طحمد محمد رزق |لحم|دى ع|مر|622426
248267| يم محمد متـــو تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم| سعيد |بــــر|
|6|49oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | |يمن حسن ع
علوم |لعريش/ري|ضتـــرقيه حس|م |لدين |حمد محمدعثــــم|ن||7679
حقوق ع شمسسم| سيد عبــــد |لستـــ|ر |لسيد |لدغيدى539|6|
34o567طبــــ بــــنه|حس محمد حس محمد
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لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــ|نوبــــ ه| عبــــد|لمل|ك ص|لح|422||3
تـــربــــيتـــ |لم |م|رين| من كريم فرج |9395|8

رهرنيم ع|طف ج|بــــر طه8568| تـــج|ره |لق|
7|2o4علوم |لفيومع |ء محمد |سم|عيل خطيبــــ
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد |حمد صديق||3|53

44o98o|يم محمد عبــــد |لع تـــج|ره كفر |لشيخدين| |بــــر|
5o9232  تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ممدوح حسن عبــــد |لع| أبــــو

ندستـــ حلو|نمحمد حس يونس محمد59965
معهد ف ص |ل|سكندريهف|رس سعد سعد |لخو2666|5
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــيم|ن عبــــد|لغفور |حمد |حمد |لعبــــد|448857
638o2|يم تـــج|ره طنط|أحمد صل|ح صديق إبــــر|
76o5|4ندستـــ |لفيومعبــــد | عربــــى عبــــد |لر|زق منصور
يم |حمد رزق756||4 حقوق طنط|مه| صبــــري |بــــر|
49o|4|د|بــــ دمنهور|مريم ع|دل محمد ع |لسيد
حقوق |لمنصورهسوز|ن حس عبــــد |لعزيز عبــــده |لحس698462
48o8o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منيه مجدى شح|تـــه محمد شح|تـــه
ف عبــــد | محمد|624669 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسل|م |
رهكريم محمد حس|م عفي 24532| طبــــ بــــيطرى |لق|
5|363oطبــــ |ل|سكندريهمصط عبــــد| مؤمن عبــــد|لق|در
27224oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|رحمه محسن ح|مد محسن

ره|يم|ن ط|رق ش|مخ سيد|47625 د|بــــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن عص|م حل ع محفوظ|32492
2474o7|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمود عبــــد |لو|حد عبــــد|لو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نيف عبــــد|لنعيم |حمد محمد عل|م2|9|22
4322o9|د|بــــ طنط|يه أحمد |لسيد |لمر|كبــــى|
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن عص|م |حمد محمد |لمحل9|64|4
طبــــ |لم |بــــر|م رض| فرج ميخ|ئيل|858298
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــه نبــــيل محمد محمد حس|ن66694|
342896| تـــج|ره ع شمسحمد محمد حسن ز
32234o|تـــج|ره ع شمسسم|ء |لسيد عيد |حمد محمد
8|273o|تـــمريض |لم | س|ره ع حسن عبــــد
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهيه|بــــ مصط ك|مل عبــــد |لحميد |لف 8|4645
معهد ف ص بــــنه|سل محمد محمودع عبــــيد697|27
ندستـــ |لم |عيد جرجس صبــــ عبــــد|لسيد244356
7o||74| طبــــ |لسويسحمد سيد شفيق مصط ج|بــــ |
علوم ع شمسدع|ء شعبــــ|ن محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد6|3548
علوم حلو|نكرستـــ كرم خليفه عشم5429|8
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|محمد ع ثــــ|بــــتـــ بــــيو884|42
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد قنديل مبــــروك |لمل|ح494952
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل|م محمد |لسيد محمود|264995
4o2344|نوعيتـــ |ل|سكندريهي|تـــ ع|دل ر|فتـــ محمد يوسف
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تـــج|ره |سيوطجورج ع|طف ز نع|م 3562|9
4359|o صيدله |ل|سكندريهأسم|ء فتـــ عبــــد |لعزيز محمد متـــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |يمن منصور محمد عبــــد |لع|ل|637377
ره|ء |يوبــــ محمد |حمد||528|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسل حج|ج محمد حج|ج248737
3|6o9|زر|عه ع شمسندى عل|ء فه |لسيد ع|مر
68o6|| د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن عبــــد | محجوبــــ عبــــد | محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز عم|رتـــ7936|4
352o76د|بــــ بــــنه|مريم عبــــد| دسو محمود|
28788o|طبــــ |سن|ن طنط|ند| حل سليم شو
يف محمد عبــــد |للطيف85|26| تـــج|ره ع شمسيم 
6327o2طبــــ |لزق|زيقحن |حمد محمد بــــركه
ور498288 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|لتـــ مصط محمد عبــــد|لرحمن 
4|87o3|د|بــــ كفر |لشيخ||ء |س|متـــ عبــــد|لر|زق |بــــو|لعبــــ

رهيوسف |يه|بــــ ز |حمد ز23565 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
68667o صيدله |لمنصورهمحمد س|مح عبــــد |لعزيز |حمد حس
9o8842|د|بــــ سوه|ج| يه رجبــــ مر|د محمد
82497oيم حسن فنون جميله فنون |ل|قمحمد خل|ف |بــــر|
24o|49رهمحمود محمد حس|م |لدين محمود محمد ندستـــ |لق|

598|oلسن |لم |عبــــد |لرحمن سيد ف|روق حسن|
63863|| د|بــــ |لزق|زيق|ثــــ|ر عبــــد| |سم|عيل عبــــد|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|ريو مجدى من فرج25422|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر حمدى ع ح|فظ سل|م754729
4o6294 تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر عبــــد |لمنعم محمود حسن عبــــد
|64o4o| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|نوبــــ ع|دل صبــــ|ح ج|بــــ |
7oo433| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن ح|تـــم محمد عبــــد |لحليم ع
تـــج|ره |لمنصورهمحمد حس طلعتـــ ص|دق679479
44642oندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد صديق محمد صديق
7|3oo6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدكريم محمد عبــــده شلبــــى مرزوق
تـــمريض |سيوطمري|نه ميل|د فرج فريج  882579
682o56حقوق |لمنصورهمسه محمد |لسعيد منصور ع |لشيخ
33o564|يم رهيتـــ |حمد دسو |حمد |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ دمنهور|ه|جر عمر|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد489823
6|66o4ره|تـــ محمد كم|ل عبــــد |لسل|م عيش عل|م |لق|
6467o7علوم ج|معتـــ د |طرحمه وفيق محمد مندور

تـــمريض |لفيوم يه سيد محمد معوض|68763
9o8||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمه| |لبــــدرى شيبــــه |لحمد ع
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــد | أحمد عبــــد |766725
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد محمد عبــــد ربــــه773259
6|o245|م |حمد حس |بــــويوسف تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|د

86|o2| زر|عه |لفيوملبــــ سم حن| ز
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لحميد محمد |بــــو ن|ر|342|25
343o52ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد عو|د محمد عو|د
25|5o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عبــــد| محمد عبــــد|لستـــ|ر فليفل
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنوره|ن |وس|مه عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد 5|4368
|5o46o|يم محمود ندستـــ حلو|نحمد عبــــد |لوكيل |بــــر|
32o522تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن جل|ل عبــــد|لرحمن حسن
|3o876|يم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مصط محمد |بــــر|
83o655كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــيشوي ه| ف|روق حكيم
إعل|م بــــ سويفه|جر محمد عبــــد|لمنعم محمود822572
5|946oد|بــــ طنط|مروه سعد محمد حموده|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــع حمدى ع سليم |لزن|رى2|2698
|323o8 لسن ع شمس|ي|سم محمود عبــــد |لفتـــ|ح دسو
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمريم ص|لح محمد |لصبــــ| خليفه256|62
تـــج|ره طنط|محمد مصط |حمد منصور696284
طبــــ |لم |حمد عزتـــ عبــــد|لسل|م يوسف|859586
2533|o|ه محمود عبــــد|لمعز |ل|م|م تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد |حمد خلف ع679579
7o8|39|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد سيد |حمد |حمد س|لم م |لع| 
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد حس|م |لدين حسونتـــ شح|تـــتـــ|87|358
7o58o7 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمصط |بــــو |لحسن عبــــد |لرسول |بــــو م |لع| 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|كرستـــ حن| حن حن|5|89|8
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم رأفتـــ رش|د ع شعل|ن89|267
5o6298|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ء رض| مو |لشبــــر|خيتـــى
5o7o27يم ى عبــــد |لرسول حس |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء ي
244o7o| يم محمد حس لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد مجدى |بــــر|
|3987o|يم عبــــد |لعزيز فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء يح |بــــر|
442|62| معهد ف ص طنط|حمد ط|رق سعيد طه غ|
77938o| يم ع ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىسل|م محمد |بــــر| ع.
6967|o|ه صل|ح |سم|عيل محمد جمعه تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم
يم محمود2|5237 علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن خ|لد |بــــر|
ره|ر|ند| يح |نور يون|ن س|ويرس|296|4 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|له سعيد عثــــم|ن |حمد868|76
4774o4علوم |ل|سكندريهع|ئشتـــ محمد محمد |بــــو |لن |بــــو عيد
688o76معهد ف تـــمريض |لمنصوره من|ر خ|لد |حمد عبــــد |لنبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد ح|مد عبــــد|لسل|م ص|دق بــــيو338258
3|8o56خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد سيد محمد
ش|م محمد عبــــد |لحليم |لسيد|23829 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن 
6o4646يم ن|فع كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىتـــسنيم وف| ص|لح |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف عبــــد |لرحمن يوسف حسن82645
ه ص|بــــر عبــــد|له|دى |حمد 877432 حقوق |سيوطن
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسيد سم |لسيد |حمد324896
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حقوق طنط|أحمد حس|م |حمد عبــــد |لسميع رشو6584|4
رهش|دى عم|د عد ذ 5|288| حقوق |لق|
يم مصط جمعه2|4|68 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــر|
زر|عه ع شمسندرو |لبــــ سم ر|غبــــ عطيه|5972||
62o|5|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمدى حمدى |حمد محمد عبــــد |لو|حد 
33||8o|وف|تـــحمد رض| عبــــد|لسل|م محمد رمض وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9|2o65 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحسن|ء ثــــروتـــ محمد |حمد

رهس|ره ع|دل عبــــد |لمقصود عبــــد |لو|483|3 علوم |لق|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ممدوح محمد |سم|عيل699557
طبــــ حلو|نيتـــ | |حمد فر|ج سليم|ن|424985
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مختـــ|ر عبــــد|لحليم فوده287235
4|74|oد|بــــ كفر |لشيخ|محمود فكرى م|زن محمد متـــو
67395| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومي|تـــ محمد عبــــد | ع
ى|376|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|مه سعيد يونس م

46o8o4|صيدله طنط|يه|بــــ |س|متـــ حس |لص|وي |لنص
763o67ف عبــــد |لعزيز |ل |س محمد كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | |
45o64|نوعيتـــ طنط|ندى |حمد منصور |لبــــخو
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سهيله ن |حمد سل|مه826555

بــــ24773 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحن خ|لد محمد بــــدر |بــــو |لد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندى عزتـــ محمد محمد |لمر334|5
د|بــــ |لفيوم|محمد حس|م |لسيد عبــــد|لجيد73349

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نول|ء وليد ج|بــــر رمض|ن محمد479937
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم|زن |كر| محمد عطيتـــ759234
تـــج|ره بــــ سويفمحمد رجبــــ |حمد محمد7475|8
تـــربــــيتـــ |لعريشسيل فتـــ |حمد ع|شور محمد|767588

3o329تـــربــــيتـــ حلو|نم| سليم|ن عبــــد |لحميد سلم|ن عوده
89442o ود محمود خدمه |جتـــم|عيه |سيوطشيم|ء |حمد فر
54o349|علوم طنط|ل|ء محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لو|حد
|235o6ف ي|قوتـــ |حمد ندستـــ ع شمسندى |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد جم|ل شبــــل محمد شبــــكه498|26
رهيه جم|ل |حمد عبــــد |لسل|م|7|548| حقوق |لق|
454o5حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيح مجدى محمد حل

249o3|رتـــ|ند| فرج قطبــــ |سم|عيل سعيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
865|ooتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديول|ء |بــــو|لق|سم عبــــد|لبــــ| محمود

9532o |حقوق |لمنصورهمنيه عبــــد |لسل|م عليوه عبــــد |لك
رهمصط مجدى عبــــد|لتـــو|بــــ عثــــم|ن46376 ندستـــ |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى |لص|دق عبــــد |لع|ل محمد زغلول787225
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم جم|ل |حمد عط| |622744

63o36فتـــ فوزي عبــــد |لحميد عبــــد|لعظيم كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
3|73o3|د|ر |لعلوم |لفيومحمد سعيد ح|مد |لسيد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدشيم|ء حس محمد سيد93||85
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ره|عبــــد|لرحمن |س|متـــ سيد جمعتـــ|32478 د|بــــ |لق|
775o57|د|بــــ |لزق|زيق|يه عتـــريس حسن عتـــريس
432o63صيدله حلو|نآيه مصط |لسيد ري|ض |لحفن|وي

842o8|صيدله حلو|نحمد حمدى عبــــد |لحميد مفتـــ|ح
6o3729|يم |لشه|وي طه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
2263|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن ط|رق محمد محمد ر|شد
يم ريح477265 يم |بــــر| علوم |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|

247o2 ف عبــــد |لحكيم |م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|منتـــ | |
ر ح|فظ |لعبــــد843547 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود م|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رجبــــ محمود عبــــد|لسل|م عي9|24|5
63o2|7|رتـــ|عمر |يه|بــــ عبــــد |لمنعم يوسف |لبــــن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
فنون جميله فنون |ل|قليند| ن|جح رؤف مل6|2727
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم نسيم محمد |حمد محمد حموده263||7
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء ي| صبــــ ع |لسيد عقيده772296
5o6372عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرنيم |حمد |حمد |لسيد عوض
4|8o65تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر حس|م |لدين محمد عيد

3o83|ره|مريم |حمد محمدع |سم|عيل د|بــــ |لق|
يم|67558 يم عبــــ|س |بــــر| صيدله |لمنصورهحمد مصط |بــــر|
26744oتـــربــــيتـــ بــــنه|خلود ط|رق ع محمد عوض
معهد ف تـــمريض |سيوط سحر محمد طه دي|بــــ 893227

وف|تـــمحمد خ|لد سيد عبــــد |لقوى55968 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
846o58تـــمريض أسو|نمحمد عبــــد|لغف|ر محمود خليل
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لحميد محمود در|ج2958|6
52533oد|بــــ |ل|سكندريه|ند| يح محمد محمود عطيه
5o6773|صيدله |ل|سكندريهيم|ن س| تـــوفيق محمود سل|متـــ

4||7oيم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد حس عبــــد|لنبــــى |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدم| عطيه محمد |حمد|لحسي |348|62
3389o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سع|د |لدسو فوزى مصط |لزي|تـــ
يم ج|د |لربــــ محمد مرزوق65425| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دى |بــــر|
رهمصط عيد |م دسو 242743 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o5|39|يم |حمد د|ود علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن ع|دل |بــــر|
89|9|o تـــمريض |سيوطرح|بــــ ع ص|بــــر ع
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــن عبــــد | محمود بــــلتـــ| مهينه|543253
|3o846د|بــــ |لم |محمود مدحتـــ فؤ|د عبــــد ربــــه|
64o8o4يم محمد |سم|عيل حسي |سم علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
7o4227|يم خ|لد محمد |سم|عيل تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقبــــر|
8869o3 ر|ء ثــــ|بــــتـــ محمد قطبــــ علوم |سيوطف|طمه |لز
تـــمريض |لم | حس|م بــــدر ك|مل بــــدر822659

6835o| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لبــــ
رتـــ |لجديدتـــ|محمد ع|دل |بــــوزيد حبــــه256334 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــج|ره سوه|ج حمد حسونه عبــــد|لرحمن حس |899456
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د|بــــ |سيوط| يم|ن |حمد عبــــد|لع| ج|د بــــخيتـــ|893477
39o|5خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخلود كم|ل |لشي عبــــد |لحميد

26|69oر فرج |حمد |لليثــــى رهصل|ح م| طبــــ |سن|ن |لق|
43o335تـــج|ره طنط|سن| عبــــد |لمجيد يوسف  |د
ف محمد عبــــد|لرحمن |لق| 498548 |د|بــــ طنط|سهيله أ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن عبــــد |لحكيم عبــــد |لرؤف محمد 689498
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمد |حمد محمد |ل|م عبــــد|843534
ف عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل623944 طبــــ طنط|منه | |
علوم |لمنصورهع |لسعيد بــــهر|م |سم|عيل |لسيد688939
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نبــــيله حج|زى |حمد محمد حج|زى36|489

رهحمد محمد و|ئل |حمد حسن|8836| ندستـــ |لق|
|6|28oفنون جميله عم|ره ج حلو|نتـــغريد حس محمود محمد
77|3|oلعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|تـــ |لسيد عبــــد |لعزيز محمد
ر775726 طبــــ بــــنه|محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع عبــــد|لظ|
كليتـــ |أللسن سوه|ج  منيه وليد |حمد محمد|896762
حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرؤف محمد عبــــ|س |لسبــــعي 649292
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محبــــ ع شلبــــى ص|لح452395

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد حمدي خليفه محمد84726
77ooo8|تـــج|ره بــــنه|حمد سليم|ن محمد س|لم حمد
بــــي 443679 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد | رض| |لمهدي |ل
يم ن| ع محمد غريبــــ|775796 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
ر |لسيد رمض|ن256578 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|ر| م|
معهد ف ص بــــور سعيدط|رق منتـــ محمد زيد|ن |لبــــ|ز75||62
رتـــ|مريم عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح محمد33696 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

د|بــــ |سيوط|حمد رض| محمود فه |333923
24479oرهش|م عبــــد|لمحسن عبــــد| حسن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
772|6oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروه ن| شح|تـــه محمد |بــــر|
يبــــ477729 حقوق |ل|سكندريهشهد ع|دل أنور عوض أبــــو 
679348| ندستـــ |لمنصوره وليد مصط ح|مد عبــــد |

ف فتـــ عبــــد |لمقصود7||47 رهغ|ده | صيدله |لق|
صيدله بــــ سويفحسن|ء حم|دتـــ عبــــد |لجيد محمد62478

7o557|علوم |لمنصورهمحمد و|ئل محمد محمود حج|زى
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د ط|رق عبــــد |لحميد محمد |لسيد478676
63649oيم عبــــد|للطيف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحسن رمض|ن |بــــر|

3o8|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل خ|لد ع س|لم
ر عبــــد| عبــــد|لمحسن9|2663 رهه|جر م| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــده |حمد عبــــده ف|رس794|25
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ي| عبــــد|لرحمن |لسيد حج|25398
تـــج|ره طنط|ي|ر| وجدى ك|مل محمود رمض|ن2928|4
يم مصط 622546 يم |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طمحمود محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد محمد مصط عبــــد |لمجيد58896|
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طبــــ |ل|سكندريهندى محمود زكري| |لجزيري7634|5
64o49o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف محمد عبــــد |لحميد م |لدين عبــــد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه أحمد ح|مد |ل|غ|6268|6
|649|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| ع|طف شعبــــ|ن محمود
265o73علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد صبــــ محمد عبــــد|لق|در
23o828|يم محمود زين يم يح |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
د|ر |لعلوم |لم |حم|ده كم|ل |حمد ك|مل 882994
9o3526 تـــربــــيتـــ سوه|جد| | ن| |حمد حسن

46oo8 |تـــربــــيتـــ حلو|نن حمدى محمود عبــــد|لبــــ
رهشيم|ء عم|د سعيد تـــو |4352| صيدله |لق|
ف نجدى عبــــد|لفضيل8863|2 وف|تـــمجدى | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o3o96طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق محمد ع محمد |لديبــــ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |صف|ء عيد |حمد قطبــــ928||8
45o583ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد جمعه فؤ|د حم|ده

3527o |ى حس محمد خف رهحن|ن ي زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنع|م |حمد شح|تـــه |حمد ع |353|64
|667o4ره|مريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |ين |حمد صبــــ محمد924||8

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومس|رتـــ محمود محمد محمد6|726
معهد ف ص |سم|عيليهحس منصور حس عبــــد |لعزيز769649
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى عبــــد| حس سعد752|26
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس مصط ح|مد محمود سيد39582|

رهرضوى عبــــد |لحميد |حمد ع||97| حقوق |لق|
4o63|||د|بــــ دمنهور||ء |حمد محمد قطبــــ عطيه
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |لسيد يح زكري|479734
779o53نوعيتـــ |لزق|زيقن عبــــد |لحكيم عبــــد |لعظيم محمد رضو
ندستـــ شبــــر| بــــنه|وليد مر عبــــد|لرحمن ع333784
|63o93د|بــــ ع شمس|ع|ئشه مجدى حس محمد
ندستـــ د |طمنه خ|لد وجيه |حمد |لسلنتـــى7|54|6
685o58| ندستـــ |لمنصورهيم وجد|ن خ|لد فرج
ف |حمد |سم|عيل838628 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرحمه |
ندستـــ |لم |م | ه| من جرس476|7|
52oo9o |علوم دمنهورعبــــ ع|دل ع ش
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء حم|دتـــ نبــــيه محمود |لمر 623422
حقوق ع شمسريم ع حسن ع24598|
حقوق بــــنه|يوسف عل|ء محمد مصط |بــــو|لعم994|35
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د منصور محمد غ|نم783677
8o4|27|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |م رزق صد ص|لح
||7o4|يم عبــــد |لحميد عبــــد |لخ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
ر عبــــد|لخ|لق54946 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم |لسيد ط|

تـــج|ره طنط|رضوى وليد محمد رزين645495
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ندستـــ طنط|عبــــد |لمنعم ع عبــــد |لبــــديع عبــــدربــــه449688
يف عبــــد|لع|ل محمد |حمدنص997|52 علوم طنط|نه|د 

يم محمود53|8| رهس|رتـــ س| |بــــر| علوم |لق|
43o8o7|ش|م عزتـــ محمد سعد علوم طنط|يتـــ 
8o9|79|تـــج|ره بــــ سويفزه|ر عد فؤ|د عبــــد|لجو|د
7o9723ندستـــ |لمنصورهع عز عبــــد |لحميد محمد

تـــربــــيتـــ |لفيوم |ر محسن م |لدين محمد64535
77382o| زر|عه |لزق|زيقس|مه منصور عبــــد |لحليم حس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسند| سعيد ع يوسف |سم|عيل42597|
|محمود حسن محمود حسن |لقهو 4966|4 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
68o26|يم طبــــ |لمنصورهنور| جمعه فكرى رجبــــ |بــــر|
ف777939 د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |حمد حسن محمد |لسيد م
 |حتـــ وفن|دق |لم |شعبــــ|ن محمد عبــــد|لحميد فرج  884282
435|5oمعهد ف تـــمريض كفر|لشيخعمر محمود |حمد عبــــد | |لحريري
32|3oo|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سل|م |س|مه مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن ع|دل فرج محمد قنديل5252|2
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأيه محمد عبــــد |لقوى |بــــو بــــ|ش|4659|4
 |حتـــ وفن|دق |لم |نوره|ن عص|م رمزي حن 2|92|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س| صبــــ |حمد عبــــد|لعزيز زي|ن3935|6
33o789تـــمريض بــــنه|محمد ع محمد ع

رهمحمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن26624 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد عبــــد | بــــقوش6456|4
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنه | خ|لد حسن ع|بــــدين863962

4|o76زر|عه ع شمسي|سم رض| |بــــو|لحديد محمود
|239o3 رهمحمد محمود |حمد ع ي|س حقوق |لق|
يم |لسعيد |لبــــلتـــ|6|6759 حقوق |لمنصورهرو|ن محمد |بــــر|
89o|34 تـــج|ره |سيوطس|مح سم سليم رمله
ل|ل|793|4| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رجبــــ شح|تـــه مصط 
7693o3|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  |ء محمد ن حم|د
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمل عص|م عبــــد| عبــــد|لرؤف|9497|2

7o384|تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء سعيد بــــكرى محمد
رهمصط يوسف عبــــد |لغف|ر مصط 47398 تـــج|ره |لق|

6o7262د|بــــ طنط|ول|ء س| عبــــ|س |بــــو حسن|
رهحس|م |س|مه فريد محمود2428|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
|4274oرهحبــــيبــــتـــ م|جد |حمد محمد فرج طبــــ بــــيطرى |لق|
ر57|762 تـــج|ره بــــور سعيدكريم محمد فوزى |بــــو |لط|
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد845366
وف|تـــ |س|مه حسن ص|بــــر جمعه264759 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
يم عبــــد|لفتـــ|ح نع|متـــ9|4347 تـــربــــيتـــ طنط|نعمتـــ |بــــر|
8|3oo8 تـــج|ره |سيوطمحمد حس محمد |م
5248o5علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمرو|ن عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف
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6449oد|بــــ |لفيوم|بــــسنتـــ محمد عبــــد | محمد
رهه|جر محمد وجيه عزبــــ|23948 حقوق |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حمد خ|لد عبــــد|للطيف ن| |257895
6|3o74ه يم ع خم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن خ|لد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى محمد عبــــده |سم|عيل259979
|39623| يم |لدسو |م عبــــد | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيه |بــــر|

رهرو|ن |حمد نجم |لدين |حمد42234 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|عم|ر عزبــــ ج|بــــر عزبــــ8|3463
يم عوض |لعيسوى|53|686 ه ن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه محمود حس|ن بــــدوى|68766
تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن محمد ن|جح محمد|59695

ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نكريم شوكتـــ محمد محمد7|8566 كليتـــ 
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعبــــد |لرحمن محمد |حمد حسن |75265 معهد ع| 
ره/ري|ضتـــمصط سيد حسن |حمد365867 زر|عه |لق|

د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء محمود سيد عبــــد |لعظيم57|63
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|غيد|ء فضل محمود حسن479226
49oo75د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن عم|د |لفل|ح فتـــ
8||89oتـــج|ره |سيوطروم| مجدي عبــــد|لمسيح ن|شد
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم حيدر عبــــد |لمجيد عبــــد |لفتـــ445389
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه ع|دل |حمد محمد |88997
حقوق بــــ سويفع ص|لح خليفه محمد|6|4|8
497343| تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن حن منصور مو
بــــه843299 تـــربــــيتـــ |سو|نعن|ن عم|د من و
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد سعيد تـــه|5|297|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|جم|ل عبــــد |لن| ن كريم ن7|49|4
يد غ|زى|33||4 ه محمد ص|دق |بــــو|ل |د|بــــ طنط|ن
طبــــ |سيوطس|مح وديع حن| فرج 887537
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرن| ن| عبــــد |لع|ل كس|بــــ7634|4
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم عبــــد|لحميد محمد فتـــ|62632
433oo7د|بــــ طنط|ع|ئشتـــ فتـــ محمود مصط |بــــوعكيلتـــ|
7o9444|د|بــــ د |ط|يم|ن ص|بــــر |لسيد ص|بــــر حسن
8796o2 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ل ع|طف عبــــد|لفضيل |حمد
طبــــ |لمنصورهعزتـــ عص|م عزتـــ تـــوفيق مصط 679656
22795o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء ط|رق شفيق عبــــد|لحليم معن
ندستـــ |سيوطمحمد صل|ح |لدين محمد محمود22694|
8o5667لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نجل|ء مصط محفوظ عبــــد|لمغيثــــ|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود ع عبــــد |لمنعم سيد |حمد448662
824o9o د|بــــ |لم |زينبــــ حس شعبــــ|ن حس|
تـــ حسن عبــــد |لعظيم عبــــد |لسل|م|497926 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
يم |لمز|622786 علوم ج|معتـــ د |طكريم سعد |لسعيد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|جر محمد |لسيد محمد شعل|ن|253|6
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6o|367نوعيتـــ طنط|عبــــ عبــــد |لعزيز حسن |لمزين
69475oد|بــــ |لمنصوره|سميه وجيه عوض |لقن|وى عوض
78o84| د|بــــ |لزق|زيق|ع محمد حسن عفي
رهمحمد فريد طلعتـــ عبــــد|لمنعم345967 د|ر |لعلوم ج |لق|
23|53oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد| ع|طف ح|مد محمد مبــــروك
علوم ج|معتـــ د |طحن رفيق عبــــد |لو|رثــــ عبــــد |لق|در |444284
24oo82رهعرفه |حمد عبــــد|للطيف ع محمد حقوق |لق|
تـــج|ره بــــ سويفم|زن خلف | خلف ع 857777
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريو|ن عص|م جيو محمد بــــد|ر3536|4
تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــه عمرو محمد نور |لدين22234|
4982|9| تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن محمد ع عبــــد|لغ |لخو
25|o79ش|م فه ر|غبــــ ضبــــش طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر 
63o575ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد |لمنعم |لسيد ه|شم
776o58د|بــــ |سيوط|سه |حمد محمود ك|مل
357oo7 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ح|زم محمد عبــــد|لمجيد ع ل|ش
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع |ء حسن علو|ن ز|رع25|786
تـــج|ره كفر |لشيخمريم رض| بــــسطوي عبــــد|لع| |8372|4
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د |سم|عيل |بــــو |لمجد |سم|عيل||7576
44o9|7|ر |حمد |لخرص|وى صيدله |ل|سكندريهحمد م|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن |حمد محمد محمد|2467|8
22o|8o|ف عبــــد|لسل|م |حمد تـــج|ره ع شمسحمد |
رهحمد ع|طف عيد |حمد|494|23 ندستـــ |لق|
2533o5|نوعيتـــ |شمون|سم|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم جح

546o||د|بــــ بــــ سويف|يه خليل عيد سليم|ن
طبــــ بــــورسعيدفوزيه ط|رق محمد سل|مه مبــــروك|2|696
تـــمريض دمنهورمحمد خ|لد حسن |حمد سيف248||5
تـــج|ره ع شمسمحمد عمرو ف|روق محروس زع 6|269|
ندستـــ حلو|ن|حمد بــــه|ء |حمدعبــــد |له|دى |لبــــن|624743
6885oo|د|بــــ |لمنصوره|يه |لسيد ك|مل ج|د ع|مر بــــكر
32o8|3تـــج|ره ع شمسم|ركو م|جد جرجس بــــ|خوم
طبــــ بــــورسعيديوس|بــــ سليم|ن ص|دق سليم|ن ط|نيوس527|75
8oo|69فنون جميله فنون |ل|قبــــسمله محمد سيد |حمد محمود
8452o6يم محمد عثــــم|ن لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رضوي |بــــر|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمن|ر فوزي تـــوفيق محمد447884
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء محمد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لغ محمد9||343
ر عبــــد|لعظيم عبــــد|لق|در حن 348575 د|بــــ ع شمس|دع|ء م|
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد محمد |بــــو|لحسن |387|9
رهل|ء |حمد حل |حمد محمد|236643 علوم |لق|

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طديل |س|متـــ س| عبــــد |لغ حبــــيبــــ6334|
4o7472تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرين|د محمد |م أبــــو بــــكر |حمد
طبــــ ع شمسدين| محمود س| عبــــد|لصبــــور |لبــــل 249222
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حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد جم|ل تـــ |ن محمد||57|83
2|52o8رهر| | عبــــد|لسل|م عثــــم|ن |سم|عيل تـــج|ره |لق|
لس جورج ثــــروتـــ  |د6|46|2 رهك تـــج|ره |لق|
4398|oتـــ و|ئل محمد عبــــد |لغف|ر مط|وع كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد جم|ل منصور محمد755848
|5o823رهه|دى محمد شح|تـــه محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
352o|2تـــج|ره ع شمسعمر |حمده|رون محمد مغربــــى
62o77oحقوق |لمنصورهبــــه | فتـــوح جمعه محمد جمعه
زر|عه |ل|سكندريهمنه ه|رون شح|تـــه ع أحمد|||4|5
9o4874  صيدلتـــ سوه|جه|جر عل|ء |لدين رشدى مه
2554o2 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه صبــــ حسن طه مرج|ن |لسود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورجيه|ن مجدى عبــــد|لرحمن |حمد سلط|478|5
صيدله طنط|دير س| ع غريبــــ ع332826
طبــــ بــــيطرى |سيوط  منه ممدوح محمد عبــــد|لمعز|882498
5o932oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | وديع وليم عي تـــ|درس
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن محمد محمود محمد مهر|ن5|4835
علوم |لمنصورهسه| |لبــــدوى عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد 692554
ند|وى253247 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ر |س|مه عطيه 
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــسنتـــ عبــــد | حموده عبــــد |لفتـــ|ح ع689522
د|بــــ |لزق|زيق|ند| عر|بــــى شعبــــ|ن ع عطيه776892
4393|oطبــــ كفر |لشيخه|جر مصط عبــــد|لرسول درويش غنيم
75422oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم|ن محمود |حمد محمود |بــــو|لخيط
6||2o6ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود محمد رمض|ن مو ك.تـــ. ف للبــــ
9|2o|8 تـــج|ره |سيوطبــــول| جيد سيف فرج
88o267  د|بــــ |سيوط|مريم شو غ| ج|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن خ|لد محمد|لسيد بــــدوى|753||
تـــج|ره بــــنه|يوسف خ|لد عصفور عبــــد |لحميد9764||
د|بــــ كفر |لشيخ|خلود مو محمد مو عبــــد ||858|4
رهحمد محمد حليم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح|235293 ندستـــ |لق|
يم ع 66267| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نكريم محمد |بــــر|
34755oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد عبــــد|لن| فؤ|د ح|مد |لمنط
ر مر |حمد29|839  |حه وفن|دق |ل|قعبــــد| م|
4o6|o5تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|يدى |حمد حل سيد |حمد |لبــــربــــرى
معهد ف ص |سيوط ن محمد ص|لح محمود|5|8872
علوم كفر |لشيخأيه محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لجيد محمد439964

5oo94حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف ج|بــــر سل|مه سيد
ه محمد شعر|وى فر|ج|48495 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم

82o493تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سمر محمد عبــــد|لعزيز |حمد
5o287تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد |لرحمن مسعد تـــو محمود

تـــج|ره ع شمسحمد شعبــــ|ن |سم|عيل شعبــــ|ن|772894
678o9||يم صديق تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء ع|دل محمد |بــــر|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسكريم|ن حسن ربــــيع ح|فظ355873
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد رمض|ن خلف شح|تـــه265|68
يف مسعد423234 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر فتـــ 
49o|48د|بــــ |سيوط| |ر |لسيد ج|د ريح|ن سعيد

7o456يم يم |لسيد |بــــر| رهمريم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسيوسف عبــــد| محمد عبــــد|لمنعم عم247849
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسل فكيه فؤ|د بــــسيو عبــــد |لحليم439577

رهريه|م ع|طف سعيد سنو |لقز|ز38489 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o7o52طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمن|ر |لش|ف محمد شتـــيوى

طبــــ |لفيوممصط مرو|ن عبــــد|لعزيز محمد73372
8228o3تـــج|ره بــــ سويففؤ|د وليد فؤ|د عبــــد|لحميد
كليتـــ |أللسن سوه|ج  ي |س|مه يعقوبــــ سعيد|896557
ثــــ|ر د |ط|رن| محمد محمود يوسف ع سليم8583|4
تـــج|ره ع شمسكريم ه| ع |لدين يوسف772857

54o4||كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه فتـــ عبــــد |للطيف |بــــو|لحمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء محمد شعبــــ|ن محمد أحمد|658|6
4|o362 تـــج|ره طنط|رض| محمد |لسيد خ
9o6368 تـــربــــيتـــ سوه|جغ|ده نبــــيل عبــــد|لرحيم |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر سم |لسيد قطبــــ |لرج|ل476327
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره صفوتـــ فتـــ حن|454|82
يم عبــــد|لجو|د حسن|565|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــلشيم|ء |بــــر|
236792| ندستـــ حلو|نمنيه محمود |سم|عيل ع
تـــج|ره ع شمسسل سيد محمد سيد223532
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ محمد عبــــد|لو|حد محمد|335987
يم |لدسو محمد97|628 حقوق |لزق|زيقمحمود فكرى |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهيوسف طه محمد |حمد طه459525
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء رجبــــ |م|م علوم|9|8|5|
44oo45تـــج|ره طنط|س|ره محمد رش|د عبــــ|س |لسيد
إعل|م بــــ سويفس|ره ن |لدين حسن محمدع ع|82|2|6
تـــج|ره |لزق|زيقف|رس عص|م عطيه مصط 753|64
|289o3رهمرو|ن عبــــد |لن| محمد دي|بــــ تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطرن| عبــــد |له|دى مصط محمد 877538
758o5o|يم |لسيد |لسيد عبــــد |لكريم تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــر|
8o|697تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط س|مح رشدي خلف
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىعل|ء محمد طلعتـــ عبــــد| ع 832337
|729oo رهعمر س|مر رويهبــــ تـــج|ره |لق|
ف عبــــد|لمنعم ع  877974 فنون جميله فنون |لم |من|ر |
|3o9o3ف فتـــ صديق تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحن|ن محمد محمود سعد248397
7o5572كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد ي| فؤ|د |حمد حج|زى
675oo2د|بــــ |لمنصوره|دين| |س|مه طه سيد بــــهنس
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زر|عه ع شمسيوسف زكري| جرجس جندى37593|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــزينبــــ م|جد سعد عطيه |5995|3
826o76ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم طلعتـــ ع عبــــد|لرحيم
43o8o4|ر محمد |لرف| محمد طبــــ |سن|ن طنط|يتـــ م|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه طه عبــــد|لفتـــ|ح منصور266897
ري|ض |طف|ل |لمنصورهد|نيه جم|ل فه عط| |895|63

5235o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ل|ء ن| شكرى ع
4848o6تـــج|ره دمنهوركريم ع|طف رجبــــ |سم|عيل
68336oن| محمد محمد بــــهجتـــ يوسف طبــــ |سن|ن |لمنصورهم

وف|تـــعبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لعزيز ص|6|294 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o85|2معهد ف ص طنط|ه|جر محمد محمود |بــــو ع
تـــمريض دمنهورسل حس محمد عبــــد |لنبــــي6973|5
|5373oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرند| سعيد عبــــد |لش| عبــــد |لصبــــور
يمروه حس عقي محمد35556| أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد صل|ح محمد محمد|347764 معهد |لصفوتـــ |لع| 
5265o8علوم ري|ضتـــ طنط|محبــــ مجدى شو قزم|ن من

د|ر |لعلوم |لم |سم|ء محمد عبــــد |لمنعم بــــرك|تـــ|4|569
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد محمود محمد ع سليم|ن758895
5o3743يبــــه د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سم عبــــد |لجو|د ع |بــــو 
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسهيلتـــ محمود ج|د ح|مد423|52
6o7824تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وف|ء |حمد ح|فظ ع كركه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر| | ذكرى فخرى ص|لح336449
4o8923كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسهيله رش|د عي محمد |بــــوزيد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخن| جم|ل |لسعيد حسبــــ |لنبــــى682583
ى بــــكر عبــــد |لع|ل بــــخيتـــ486729 تـــج|ره كفر |لشيخكريم ي
ره|52227 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل ملي محمد ملي ز
62o5|4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسمر |لسيد محمد عبــــد |لحليم ربــــعه
7o455oيد ع |لشن|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد فريد |بــــو|ل

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه صل|ح |حمد سيد |حمد|58472
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |يه|بــــ ذ |لسيد ل|وندى889||6
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرل|ء رفعتـــ |حمد حس |24738

487o78 يم |لسيد |لج يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــر|
8|o969تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه محمود ع عبــــد|لع|ل
865o2|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود مصط |حمد ق|سم
4o5354د|بــــ |ل|سكندريه|منه | |حمد مرزوق محمد جمعه
ش|م محمود محمد44324| رهمحمود  تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|سلوى عد محمد محمود326644
2633o5|علوم ري|ضتـــ بــــنه|ستـــ |نطون بــــرسوم |نطون
63|o||ديه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد |لسيد حس 
8o7957نوعيتـــ |لم |نورم| محمد نور |لدين |حمد
4o7567تـــ أم فرج عبــــد |لع| عبــــد |لجليل عمر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|أم
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يم محمد97|639 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلسيد منتـــ |لسيد عبــــد |لو|حد رمض687724
تـــج|ره |لمنصورهفي عبــــوده |لسيد شبــــ|نتـــ697775
862o|3 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ريم عبــــيد عبــــد|لفتـــ|ح حس
76o|59تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسض ح|فظ محمد عوض
بــــي 89|683 د|بــــ |لمنصوره|نسمه حس فتـــ عبــــد |لصمد |ل
3288|o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط صبــــرى متـــو حسي
48o95||تـــج|ره طنط||ء |يمن محمد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخد | حس |لعو عبــــد ربــــه9395|4
تـــج|ره ع شمسمحمد عد محمد عبــــد|لعزيز353487
4o3733| |تـــج|ره |ل|سكندريهم | جورج تـــوفيق يوسف عط
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى ندرو ميشيل يعقوبــــ جندى|894986
د|بــــ |سو|ن|ف|يزه |حمد |حمد عط|9423|4
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه |لسيد عبــــد|لعظيم عوض |غ252257
4o2|56تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد ص|بــــر |لسيد محمود

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومس|مه سعيد ع عبــــد |لعزيز|9327|
9243o8  معهد ف ص سوه|جمحمد عبــــده ح|مد عبــــد|لحميد
حقوق |لمنصورهي|سم محمد كم|ل |لبــــل| صقر897||7
رهعبــــد |لرحمن و|ئل ن|جح ع43838| تـــج|ره |لق|
ر محمود محمد عبــــد |لع|ل695775 تـــج|ره |لمنصورهمحمد ط|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |حمد عطيه محمد مر |بــــو|لعل35634
8o5454لس لط |نج عزيز نوعيتـــ |لم |ك
د|بــــ ع شمس|مريم ج|د بــــسط|وى ج|د منصور38858|
9o9665 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود ي|س منصور |حمد ع| 
34oo68معهد ف تـــمريض بــــنه| مه| محمد محمد عو|د محمد
يم |لبــــ|ز47823| رهف|رس محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5|o8|4طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود ع حسن حمد|ن
8783o5|ه محمود محمد |حمد ندستـــ |سيوط م

6|o39|ف محمود عبــــد |لعليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يه |
52|89oتـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء شعبــــ|ن سعيد صميدتـــ
د|بــــ كفر |لشيخ|م |حمد محمد |لسيد |لج|ر488957
4|o223حقوق طنط|خ|لد |حمد محمد |حمد حموده

ره|مريم محمد فكرى عثــــم|ن765|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطري |لم |حمد سم محمود محمد|8|8235
ره|عمر |يه|بــــ ع |حمد ع قن|وى|2379| د|بــــ |لق|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |حمد كن| 453795
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعم|ر ي| عبــــد |لحميد محمد عبــــد |774944

3o9o4ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|س|ره بــــيو |بــــو |لفتـــوح حسن
26o4|6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| رجبــــ سيد |حمد صقر
تـــ عز |لدين ك|مل حسن ج|ويش|436868 تـــج|ره كفر |لشيخم
4o|284د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد شو محمد
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لس سل|مه مسعد سل|مه572|43 علوم طنط|ك
تـــج|ره بــــور سعيدحمد س| محمود غ|زى شلبــــي|675465
ندي769964 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسدين| عص|م محمد سيد |حمد 
6272o3 ه محمود عبــــد|لرحمن عبــــد|لد|يم خ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن
ى|||542 ر م زر|عه دمنهورمدحتـــ محمد ط|
ف فتـــ عبــــد |لحميد4|266 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | |

7|6oo|حقوق |لمنصورهمحمد حس |لسيد حس محمد رويدى
تـــج|ره بــــور سعيده|جر ن| أبــــو بــــكر |حمد |لعشم|وى6884|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندى |يمن طه حمدى محمد عل|م32722|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفضل عبــــد| فضل |حمد36269
7o9767| م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ن|در محمد عبــــد |لعزيز عبــــد
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء عيد سعيد عبــــد|له|دى997|33
رهحمد نجيبــــ |حمد |لسيد شح|تـــه|774364 عل|ج طبــــي |لق|
42|69oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــثــــري| فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن ج|د
7o|854طبــــ |لزق|زيقمحمود صبــــرى معتـــمد مهدى |لجندى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير عبــــد |للطيف محمود عبــــد |للطيف699839
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود محمد |بــــو |لمع| زيد||25486
يم |لدسو |حمد شنبــــ279677 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيه |حمد |بــــر|
4o2364ه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ جم|ل عبــــد |لو|حد محمود |لص
8o378|تـــربــــيتـــ |لم |م|رين| ع|دل موريس صموئيل
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|ء عطيتـــو محمد|لصغ عبــــد|لمنطلبــــ93|836
ن| ميل|د ميخ|ئيل حن 72|36| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
يم||5776| رهيه مجدى محمد |سم|عيل |بــــر| زر|عه |لق|
ندستـــ كفر |لشيخعمر |حمد حل عبــــد |لعزيز م| 856|45

ره|د | محمد حسن عبــــد |لسل|م27837 د|بــــ |لق|
جرس|54226 د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء محمد |حمد |بــــو |لمك|رم 

صيدله حلو|نبــــه سعد عبــــد| عبــــد|له|دى8||53
7o73|6 |د|بــــ |لم |حن |حمد حمدى |حمد |لعر|
7o7527د|بــــ |لمنصوره|دير محمد |لسيد محمد |حمد
9o278|| |معهد ف ص سوه|ج يه فوزى |بــــوضيف كيل
تـــج|ره ع شمسملك ح|زم محمد ضيف389||3
يم عبــــد|49|4|3 يم عبــــد|لع| |بــــر| د|بــــ ع شمس|بــــر|
6888o9د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | محمد |لمتـــو عبــــد |لحليم متـــو
د |م محمد755966 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مج|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم |حمد محمود عبــــد|لرحمن342252
ن| مجدى حس محمد6|3|75  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
يم |لمحل|وى34266| تـــج|ره ع شمسندى سعيد |بــــر|
|6733oتـــربــــيتـــ حلو|ني|سم سعيد محفوظ ح|فظ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنجيه عرفه عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل57|323
تـــج|ره |سيوطحسن محمد عط| | |حمد879736
62|o3oيم زيد|ن لسن ع شمس|ن|دين س|مح ع |بــــر|

Page 1099 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7o2843معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ |حمد بــــه|ء |لدين عبــــد | عبــــد |ل ند
يم |حمد |لمزي765382 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد منصور |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم | د|ود عزيز سليم|ن784694
42o378|رى تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء محمد محمد يوسف ز
776o4oيل ج |لزق|زيقرن| جوده محمود محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
637|o5ثــــ|ر |لفيوم|محمد ع|دل عبــــد|لمع متـــو
7o7879|طبــــ |لزق|زيقحمد مصط محمد مصط كر|ويه
9|o885  د|بــــ سوه|ج|عبــــد| رش|د ج|د|لكريم محمد
يم|496947 تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء عبــــد|لحميد محمود |بــــر|
ف |لدسو |لسيد شقر|ن2989|3 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود | معهد |لصفوتـــ |لع| 
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لوه|بــــ منيبــــ عبــــد |لوه|بــــ8485|6
يم يوسف شلبــــى|63266 نوعيتـــ |لزق|زيقن مدحتـــ |بــــر|
43729o| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلشيم|ء |لسعيد حسن عرفه ع
826o78تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم عم|د رزي نجيبــــ

9o436لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــبــــ سويف|عبــــد | حسن |حمد عبــــد |لحفيظ
4o2368ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحن محمد رزق محمد حرز

وف|تـــكريم سعيد عبــــد|لعزيز مصط سل|مه35756 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ره|عمر خ|لد عبــــد | محمد|42945 عل|م |لق|
4492o9وف|تـــعمر محمد عبــــد |لعزيز ز تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|3oo53يثــــم محمد خليل تـــربــــيتـــ ع شمسندى 
رى697829 تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير نبــــيل محمد |حمد |لجو
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |يمن ع ع منصور|677459
يم |لسيد |بــــو زيد699886 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |بــــر|
6o|636|طبــــ طنط|ل|ء عثــــم|ن عبــــد |لمعز رسل|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| عبــــد|لمنعم جل|ل طه 65|886
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيري نبــــيل |ديبــــ |سكندر|482475
يم سليم79|678 يم فتـــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع|ئشه |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سيف محمود محمود عبــــد |لمع684436
تـــج|ره ع شمسحس |س|مه صديق عبــــد|لغف|ر94|2|2
تـــج|ره ع شمسزي|د عمرو محروس عفي |6724|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن سيد عبــــد |لحميد |حمد|62263|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومنجل|ء ع |حمد محمد|33|7
762|o4 تـــج|ره بــــور سعيدحمد ع|دل ثــــ|بــــتـــ ك|مل عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| ع|طف |لسيد جمعه |لسيد489979
وف|تـــح|زم مصط ر| عبــــد |لمج28386| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
537o|7ف حسن محمد منصور تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحسن |
|د|بــــ طنط|محمود محمد محمود عفي س|لم337773
9o|343 تـــج|ره سوه|جريه|م عصمتـــ نص بــــطرس
لس س|مح سمع|ن |بــــو|ليم حبــــ 764986 صيدلتـــ بــــورسعيدك
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفيوسف |يمن يوسف عبــــد|للطيف258465
4976|oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر |لسعيد محمد |لقز|ز
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6o|742د|بــــ طنط|محمد |لسيد عبــــد |لحليم |بــــوط|لبــــ|
4oo568لسن ع شمس|نه|د ح|زم زين |لع|بــــدين |لسيد
ى7398|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند|ء عبــــد |لحليم ح|فظ |لخ
6o5433تـــج|ره |لمنصورهي|سم ه| حسن مصط |ل|رنؤ
حقوق |لمنصورهحمد محمد محمد ز |لوي |677924
تـــج|ره طنط|محمد  |زى حسن مصبــــ|ح464699
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــي|سم ع|دل شبــــل |لف 257543
يم خليل|496|35 لسن ع شمس|سم|ء محمد مصط |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |يمن |بــــوبــــكر |حمد عبــــد|لع|ل42836
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم |حمد محروس |حمد سليم423572
4|3o92|تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء ع عبــــد|لغف|ر |لقو|س
27o977|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــل|ء مجدى محمد مصط سليم|ن
تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق عبــــد|لوه|بــــ محمد مو342922
86o|57رتـــ|رقيه عبــــد|لن| عبــــد|لش| عبــــد|للطيف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4|678o|تـــج|ره طنط|منيه |حمد محمد شح|تـــه
692o|9|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد حسن حسن محمد شه|وي

7o889يم ع د|بــــ بــــ سويف|رحمه عبــــد |لسل|م |بــــر|
9o5293 م|م محمود كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جه|له صل|ح 
8o8469| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيسم جرجس رشدي |م
يم||32456 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد محمد خليفه |بــــر|
|4oo97تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه خ|لد سعد محمد |لسيد
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود وليد محمود ج|بــــر|52576
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد رف| م عبــــد|لع|ل5246|3
د|بــــ كفر |لشيخ|ل |ء ع محمد ع شح|تـــه|45342
44o255 |طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوف|ء حس حس |لزمر
|6o682يم ع ره|مرو|ن زين |لدين |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء مؤمن محمود محمد عبــــد |لع|ل245459
26o33| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره محمد عمر|ن محمد |لحن
علوم |لمنصورهل|ء نبــــيل |لسيد |لسيد عجوه|923||7
4o4o59د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد جمعه |حمد ج|د
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |س|مه ع قنديل429589
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمريم مصط محمود محمد |حمد476634
7o9885نوعيتـــ |لمنصورهبــــه محمد |حمد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|حمد ي| |حمد محمد|7|287|
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|ء أحمد |لسيد أحمد محمد رضو|ن486597
9|9o||  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| ع|طف عبــــد|لعظيم ع
رهي|سم جم|ل |حمد |لسيد حربــــى7|2366 تـــج|ره |لق|
42767o صيدله |ل|سكندريهمحمد سم صبــــ محمد خ
48o5o9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رضو|ن محمد حسن فه حسن

د|بــــ |لفيوم|سم|ء سعد يوسف حميدتـــ|46||7
يم47298 ره|سمر عبــــد |لمع شي |بــــر| د|بــــ |لق|
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |س|مه محمد معوض محمد|6|3332
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صبــــ |حمد جم|ل  |د|248388
92o|9o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود عمر محمد محمد
ى |م|م56293| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجم|ل |م|م م
يم|848|77 تـــج|ره |لزق|زيقمل ط|رق محمد |سم|عيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند|ء عم|د عطيه عشم|وى عيسوى99|267
75264||  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــيمن |حمد عربــــى |حمد ع
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل عبــــد |لعظيم سعيد محمد776394
علوم طنط|ن|ء محمد عبــــد |لع| بــــدوى حلقه34|4|5
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد ع |لشح|تـــ ع سيد |حمد|684423
7o6742ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمرو ع|دل |لسيد محمد
|2634oلسن ع شمس|بــــسنتـــ |حمد عبــــده خليل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــخلود عص|م صل|ح عبــــد|لحميد عبــــيد267442
رهعبــــد|لرحمن ع|دل صبــــ حسن4679|2 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيوسف خ|لد محمد نبــــوى |لمر شعبــــ686279
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|م| ع|دل محمد سفينه|235|85
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلبــــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ح|مد8|8657
6o9993|يم م حسن سيد|حمد حسن |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــد
52o773طبــــ بــــيطرى دمنهورأمل |لهل| حل |لصعيدى
يم شنوده|76579 تـــج|ره بــــور سعيدم|دون| وليد فوزى |بــــر|
يم عبــــد |لع|ل حسن3|7856 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|ي|ر| ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |سم254|45

29|o8رهع عبــــد |لرحيم ع فر|ج |لسيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
33479o|تـــج|ره ع شمسمنيتـــ مجدى صبــــرى خليل
يم|636256 يم بــــدر |بــــر| ره|حمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|

|98||| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد مجدى محمد محمد ج|بــــ |
|37o53حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود عمرو ع مصط |لبــــطل
77946o د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن عيد |له|دى |م

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد بــــل|ل عبــــد | محمد|44238
825o|4وف|تـــمحمد خ|لد قدري |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف محمد زينهم محمد محمود43|44
تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه محمد محمد ج|د |  878488
يم عبــــد |لر|زق سعد حميده84|7|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمزتـــ |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخن |لمر عطيه ع |لسيد442959
68o74oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|طمه حسن ع ع |حمد عمر
ندستـــ |سيوطوق سعيد سيد عبــــد |لحفيظ49389|
77oo32|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م ن |حمد محمد |سم|عيل
وف|تـــمحمود |سم|عيل محمد عبــــد |لعزيز64576| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

|59o5ق تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور عمرو |لسيد عثــــم|ن |لسعيد |ل
2495o5كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ف|طمه عص|م محمد شبــــل |لشم|رقه
76974oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى ر| مسلم ر|شد
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تـــج|ره ع شمسمحمد ه|شم جوده عليوه37943|
35o488 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد فيصل محمد بــــيو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|ر| |حمد محمد عبــــد |لغ عطوه|69374
24o|36| |تـــج|ره ع شمسحمد س|مح محمد عبــــد|لبــــ
52oo45تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردين| ج|بــــر |حمد  |د
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع مصط ع عبــــد |لمقصود سليم257986
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|أمنيتـــ جميل عبــــد |لع|ل محمد627438
44o|83تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــه جم|ل |حمد متـــو
قن|688629  |حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــل|ل محمد يوسف |حمد ز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عل|ء عبــــد|لخ|لق حمد | عبــــد|لخ|369|88
تـــج|ره دمنهورصهيبــــ ع|دل |لسبــــ| عبــــد |لمقصود476482
77|6|oعلوم |لزق|زيقص|بــــرين سعيد محمد بــــخيتـــ أحمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهجرم مجدى عبــــد |لستـــ|ر عبــــد|لنور758495
تـــمريض |لزق|زيق نور| حس|م ح|مد |لسيد محمد774929
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــدين| محمد محمد عبــــد|293||6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدميسون عبــــد|لن| |حمد محمد|84974
2oo62ش|م |حمد نور |لدين محمد رهخ|لد  تـــج|ره |لق|

5o85o6|صيدله |ل|سكندريهحمد |حمد سعيد |لص|وى خميس
علوم |لفيومس|ره كم|ل محمود عبــــد |للطيف68475

ندستـــ بــــنه|عمر محمد يوسف عبــــد|لسميع خليل262278 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|روق محمد ف|روق ري|ض |لسيد3|2623
تـــج|ره سوه|جد| | |حمد محمد |حمد |89739
9o5344|حقوق سوه|ج يمن ممدوح |حمد محمد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعل| شح|تـــ عبــــد|لحميد محمد حس محسن244867
نوبــــى |لمنش|وى بــــربــــر8694|5 تـــج|ره دمنهوريتـــ |لن|دورى |ل
ره/ري|ضتـــجم|ل عبــــد|لن| سيد ع ر| 242699 زر|عه |لق|
8o773||د|بــــ |لم |م| عبــــد| محمد عبــــد|للطيف|

6735oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لحميد مصط رمض|ن عبــــد |لحميد ص
|5o698رهبــــ|سم |حمد بــــكر |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6oo|58 د|بــــ |سو|ن|ريم ر|يدر محمد عزتـــ سليم|ن
6893o8|بــــ ه محمد |سم|عيل |بــــو|لمو| د|بــــ |لمنصوره|م
رهزي|د محمد صل|ح |حمد عي ع|مر984|2| تـــج|ره |لق|
يم دسو دي|بــــ محمد نو495654 تـــج|ره دمنهورعل|ء |بــــر|
43|2o|طبــــ بــــنه|ريم ع|صم محمد نحله
حقوق |لمنصورهط|رق رش|د |سم|عيل مصط 787457
45|42oندستـــ |ل|سكندريهعمر محمد محمد أحمد أبــــو طبــــيخ
9|2o38 يم لس ميخ|ئيل بــــش|ره |بــــر| صيدلتـــ سوه|جك
332o7|تـــمريض بــــنه|بــــسمتـــ حم|د عبــــد|لعزيز حم|د
حقوق طنط| محسن سعيد س|لم |لسيد7678|4
7o||34لس رض| فوزى جندى عبــــد |لمسيح تـــج|ره طنط|ك
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهد| |ل عم|د شو ري|ض56|6|2
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245|o7 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه صل|ح محمود قر
تـــج|ره دمنهورن صبــــ زغلول ز حبــــيش|67|476
معهد ف ص ري|ضه |سيوطش|م محمد حمدى يوسف  883456
46|5o8علوم طنط|شيم|ء س| فرج |لش|ذ
8o7447ف ومس|حه |لمطريتـــجمعه عيد عبــــد|لغف|ر عبــــد|للطيف ك.تـــ. ف رى و
زر|عه كفر |لشيخمن|ر طلعتـــ ج|بــــر محمد مرشدى |لكحي437325
|4o4|7رهدين| ع|طف ن| غ| جرجس طبــــ |لق|
44oo62يم تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسه|م زين عبــــد|لحليم |بــــر|
يم رف697396 يم محمد |بــــر| يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
63o4||تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد ع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل|ء جوده |لسيد ع عبــــد |لد|يم|638676
79|o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعد عفي صقر
43o|38د|بــــ طنط|رغده |يه|بــــ حس شح|تـــه|
يم حسي |778778 ف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء |
8o7o46ف شعبــــ|ن محمد د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء |
حقوق |سيوطر| | محمد |س|مه عبــــد|لبــــديع |حمد 878229
يم محمد محمد محمد |لبــــ|ز|788449 د|ر |لعلوم |لم |بــــر|
يم ك|مل محمد|639398 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منيه |بــــر|
237oo9ف حسن فه سيد ره| | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ بــــنه|د | عبــــد| محمود محمد||3397
467o3رهمحمد محروس غريبــــ عبــــد |للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3o596رهرن| |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ حسن |حمد تـــج|ره |لق|

7o2|96| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدع|ء حسن محمد عبــــد
88|28o حقوق |سيوطمن|ر ممدوح عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز
| محمود فوزى حسن محمد422946 طبــــ |ل|سكندريهي
رهيوسف ن |حمد ن عوض56725| تـــج|ره |لق|
كليتـــ طبــــ أسو|ننع|م محمد حس عبــــد|لرحمن|825242
طبــــ |لزق|زيقع|يده ن| |لسيد |حمد ع694642

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حبــــيبــــه رمض|ن محمد فتـــح |744|5
ثــــ|ر د |ط|محمد ح|مد ح|مد |بــــو|لحمد5268|6
يم حس حج|زي|65224| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه|جر ص|لح فتـــ عبــــد |لح|قظ|24235

زر|عه ع شمسحمد محمد محمود حن حسن|52|44
يم |لسيد|52699 ندستـــ حلو|نمحمد وحيد عبــــد|لمنعم |بــــر|
يم273482 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نع سعد |م |بــــر|
|ء رزق سمح|ن حسن |924386 ندستـــ سوه|ج 
يم774532 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ندى |حمد عبــــد |لنبــــى محمد |بــــر|

77o9|يم محمد عبــــد |لجيد طبــــ بــــيطرى بــــ سويفف|طمتـــ |بــــر|
4o8722يم سل|م |د|بــــ طنط|م شعبــــ|ن غ|نم |بــــر|
ف494925 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد محمد 

352o|رهنور| محمد |م|م مدبــــو تـــج|ره |لق|
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يم شو محمد |لدمرد|ش634775 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |بــــر|
8o9284لس نص جورج ك|مل تـــج|ره بــــ سويفك
7o5324 ندستـــ |لزق|زيقه|جر ط|رق |لحسن ع حسن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعمر محمد ع محمد757923
8354o9 |تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدير عربــــي سعد عبــــد|لر

رهسلوى محمد محمود |لتـــر89455 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
758o|9لس روم| نعيم خليفه كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفك

د|بــــ حلو|ن|ل|ء مبــــ|رك |حمد محمد|3|7|2
ه عبــــد |لرحمن |لسيد |حمد|753479 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
ى عبــــد |لسميع699253 تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء محمد عبــــده بــــح
د|بــــ |سيوط|تـــغريد دي|بــــ سعد عبــــد|لحميد 882655
|672o3لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|خلود مجدى زين |لع|بــــدين عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|رينه عم|د ع|دل |نور8927|8
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــعل| ع|طف عطيه حس |لمزين6|44|5
وف|تـــمحمد خ|لد |حمد حم|د45|526 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

رهمن|ر ع|دل عربــــي حج|ج حسن37392 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نريموند| ر|وى صليبــــ جرس326439
6|6oo3|ندستـــ د |طنس محمود عبــــده محمود |لجمل
249647| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد محمد |لرف|
77945oد|بــــ |لزق|زيق|من|ر سليم|ن |حمد سليم|ن حميد
6759o7د|بــــ |لمنصوره|رحمه مصط خلف حسن عوض
||54o7ين| عو عزيز شح|تـــه سليم|ن تـــج|ره ع شمسف
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم| محمد محمد |حمد |لنحر|وى94|429

2|3o|ره|من|ر عيد محمد خليل د|بــــ |لق|
طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عبــــد | |لسعيد حسونه84|684
6o7|97 |علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومر| محمد محمدى ن
7655o2| ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد عبــــد |لرحمن محمد مو
3|36o5|يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد عم|د |لسيد حسن لم
9oo897 د|بــــ سوه|ج|سم|ح |لقذ| عبــــد|لحميد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود حمدى محمود عبــــد |لع|ل عبــــد 92|526
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه محمد نبــــيل |لسيد |حمد59|485
47933oف سعيد إسم|عيل سيد |بــــو ندستـــ |ل|سكندريهإيم|ن أ
|6o945تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نض عيد محمد عيد |لسيد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد فر|ج سعيد عبــــد |لسل|م مدكور39364
6|3o92| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يه |يه|بــــ |لسيد |لعفي

6o6|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرض| ربــــيع حس بــــيو
معهد ف ص |لمنصورهيوسف مأمون يوسف خليل696299
تـــج|ره طنط|حمد ع حسن ع عبــــد |لمع |928||4
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيتـــ كم|ل محمد ج|بــــر عبــــد|للطيف ج|6|4366
78325oنوعيتـــ |لزق|زيقفتـــحيه |حمد محمد محمد
478o5oتـــج|ره |ل|سكندريهم|زن |حمد ع |لسيد محمد
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رهيم|ن محمد طلعتـــ حسن|58774| تـــج|ره |لق|
6479o5ف يح عبــــد |لرؤف معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |
علوم طنط|ندى فتـــ |لمحمدى ج|د433937
6o57o2يم |بــــو|لغيط ح ف |بــــر| يم | ندستـــ طنط|بــــر|
تـــج|ره طنط|مصط ع|دل عبــــد |لرسول ز شعبــــ|495266
رهيم|ن طلعتـــ ج|د |سم|عيل|232446 د|ر |لعلوم ج |لق|
7oo796معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد ي| عبــــد |لو|حد محمود|لبــــحر
4972o3ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــر|ر عص|م |لدين عبــــد |لح|فظ حم
5427o5|ق|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورل|ء خميس محمد |ل
28o254تـــج|ره ع شمسيح مسعد محمود |لسيد محمود
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير ي| محمد فكرى شندى56|683
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحل عبــــد|لستـــ|ر محمد حل عي 255557
6o638|يم رد|د د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | ممدوح |بــــر|

29o86رهيعقوبــــ نبــــيل يعقوبــــ ي حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمل محمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح خل|ف7738|5
4|39ooيم محمود محجوبــــ يم محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
69o|38ف محمد |لجميل تـــج|ره طنط|محمد |
علوم |لم |يه سيد محمد سيد|9248|8

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف عبــــد 37223
32|5o2د|بــــ ع شمس|مصط مجدى محمد عبــــد|لعظيم
22o958| وف|تـــوق مدحتـــ محمد عبــــد |لحليم سيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
وف|تـــع محمد دسو ع رجبــــ792659 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
823o57لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |خلود نج|ح حس|ن محمد|
4365o6 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد حمدى عبــــد|لعليم ك|مل نوي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس| |لسيد محمد محمد ع بــــد|ره633|64
876o79  تـــربــــيتـــ |سيوطروم| ع|طف فه سويحه
رتـــ|م|رين| عم|د |رنستـــ ش|كر8922|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر محمد عبــــد |لسل|م32693| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نرن| م|
|5o243|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف و|ئل محمد |حمد قطبــــ
ى|76227 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد محمد |حمد |لم
3459o9علوم ع شمسكريمتـــ محمد رض| عويس
5|oo66ند|وي محمد عبــــد |لعزيز ف  معهد ف ص |ل|سكندريهحس|م |
طبــــ |سن|ن طنط|يم |ميه محمد |لسيد سويلم248324
4|229oد|بــــ طنط|عبــــد|لرحيم عبــــد |لرؤف عبــــد|لرحيم شيحه|
تـــج|ره ع شمسل|ء بــــه|ء |لدين محمد عبــــد|لفتـــ|ح|8864|3
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــوق ن| |حمد محمد عل|م66698|
ر|245336 ر|ن محمد عبــــد|لظ| ه ز رهم علوم |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدل|ء ص|لح شحتـــه ز|رع محمد|767595
3|7o73صيدله ع شمسنور محمد عبــــ|س |م|م

ف عبــــد |لرحمن محمود يوسف37247 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره |
9o25o9 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىخلود حسن شكرى رزق
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زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمحمد م |لدين ع حسن خ 446956
م حس محمد خليل|45855| رهد تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد|لمحسن ع |حمد9|9|26
حقوق |لفيوممحمد منصور عبــــد | جمعه76336

6o|592|تـــج|ره طنط|حمد |لسعيد عبــــد |لعزيز حج|زي
ف محمد قطبــــ بــــسيو |6559|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنيه |

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويف|ء مصط محمد |حمد||5343
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنه |حمد عوض | محمد6868|2
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د سم محمد ع عم|ر526|26
6o6767علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لغ حسن |لجدى
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسم|ء خليل يوسف يوسف |لش|676339
7o393|| يم عبــــد  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمد مصط محمود |بــــر|
رتـــزي|د |حمد |لسيد |لغريبــــ37|5|2 علوم ري|ضتـــ |لق|
و 434239 معهد ف ص طنط|بــــسمه عنتـــر |سم|عيل |حمد |ل
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طأسم|ء أس|متـــ محمد عبــــد |لرحيم |لبــــيو623836

ر عبــــد|لغ 47358 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمجدى رفعتـــ عبــــد|لظ|
7o942|علوم حلو|ن|ء مصط |لسيد عبــــد |لجو|د

حقوق |لزق|زيقمحمود ربــــيع عبــــد |لحميد خليل عطيه642625
يم |لجمل629687 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريصل|ح |يه|بــــ صل|ح |بــــر| لم
697o78 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحس مصط حس ع مصط
تـــج|ره ع شمسسم|ء وليد محمد عبــــد|لمقصود|344647
معهد ف ص |سيوطن|ديه عبــــد|لر| محمد عبــــد|لج|بــــر 6584|9
ثــــ|ر د |ط|رح|بــــ |لسيد خ محمد |بــــو |لعل|3|6878
د|بــــ دمنهور|سم|عيل |لسيد ع |سم|عيل |لبــــص998|54
زر|عه ع شمس|منيتـــ ع|دل |حمد حس |لسق|3|3545
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| مسعد محمد عون4|6953

ندستـــ |لفيوممحمد خ|لد محمد ع عبــــد |لعزيز6|46|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد معتـــمد خليل عبــــد|لعزيز636232
|56oo| |رهه|يدى جم|ل |حمد محمدين |لري حقوق |لق|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر وق عبــــد|لرحمن سيد قطبــــ346763 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
د|بــــ |لمنصوره|من|ر حس عبــــد |لع| ح|فظ عبــــد 77|695
حقوق |لمنصورهوف|ء سعد سويلم سويلم4262|4
52|4o4تـــمريض دمنهورريه|م عبــــد|لع|ل ص|لح |لدبــــس
34836o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء درويش محمد درويش
44o376بــــ |دى ح|مد محمد ح|مد لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسمه عص|م حل ن266857
885o83 حقوق |سيوطف|طمه محمد سعد مكرم

بــــه|9348| صيدلتـــ |لفيومنطونيل| ع|طف لط و
د|بــــ |سيوط|يوستـــ | نعيم لم قدوس جنيدى485822
د |بــــو|لمجد خري 834764 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمؤمن مج|
4o9oo9| لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لو|رثــــ 
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|د|بــــ طنط||ء محمد عبــــد|لملك عبــــد|للطيف |2448|6
42764o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |حمد مصط خليل |لمنش
رهش|م حمدى |لسيد محمد ع37588| صيدله |لق|
رهعبــــد|لرحمن عمر |لف|روق قر محمد82|8|2 تـــج|ره |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|ندى م|جد ونيس يوسف46|352

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء منصور عبــــد |لو|حد حمودتـــ|958|4
ندستـــ |لفيوممصط محمود عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد|6758

35||7oتـــج|ره بــــنه|محمد رفعتـــ محمود عبــــد|لنعيم
4o495o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد سعيد |حمد طبــــ|نه
علوم |سو|ننجل|ء محمد عط| | محمد836474
34o77o تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهر| | عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لع|ل عفي
6879o||معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عبــــد |لعزيز فرح|تـــ سيد |حمد
ره|من|ر عزتـــ |نور حسن53378| د|بــــ |لق|

د|بــــ |لفيوم|عبــــد| ع|بــــد عبــــد| محمد67352
9o|483 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جبــــش ر| ش|كر |حمد
254|o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م |لسيد عبــــد|لع| |لفيش|وى
|484o|يم ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر محمد |بــــر|
||55oo|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرحمد فوزى عقي محمد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــلؤى |م|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو|د|24765
7o8o45معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه عبــــد |لرحمن عثــــم|ن عبــــد |لرحمن ع
4384ooنوعيتـــ كفر |لشيخأبــــو بــــكر لملوم ع محمد |لعرنج
بــــه845448 معهد ف ص |سو|نكرم | عم|د نص 
4o6o55| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مريم سعد محمد عبــــد |لش| سعد
843o6o| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه حس |حمد حس

6o572كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمروه خ|لد عيد محمد
635o|7||حقوق |لمنصورهمهند ع |حمد ع عط
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمد حس سيد عبــــد |لفتـــ|ح|44423|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إيم|ن ن| عبــــد|لعزيز عبــــد|765|52
228727| ف ف|روق عبــــد| رتـــ|يم|ن | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o6o49معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد خ|لد ع ع |ل |د
5o3225 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدندى عمرو عبــــد |لرحمن عبــــد |لغ
787373| | حقوق |لزق|زيقسل|م محمود حس|ن ع ن
تـــج|ره بــــنه|م جم|ل |م عطيتـــ|357699

2|73oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ |حمد رجبــــ عبــــد |لق|در
527o63 بــــي وف|تـــمحمد |حمد |بــــو خليل |ل معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم متـــو ع627638 حقوق |لزق|زيقمحمد إبــــر|
7o|69o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن ن|فع مهدى ص|بــــر |لد |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرين|د حس|م عبــــد |لفتـــ|ح |لجل|د622935
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج | حس|م |لدين محفوظ محمود محمد مو9595|2
89|o8| تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م محمود ك|مل ع
ف عبــــد |لحميد |حمد|786|| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |
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ر محمد |لعربــــي |حمد حم|دتـــ9|3279 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــع م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ه|جر محمد حسن |لسيد حسن489757
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه |بــــوزيد ع عبــــد|له|دى|899746
يم ع773|26 تـــج|ره بــــنه|مه|بــــ سعيد عبــــ|س إبــــر|
4o856||تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منيه ف|روق ع |بــــوديغم
ره|جرجس عم|د مو غط|س74|29| د|بــــ |لق|
759o79لس جرجس شنوده سوري|ل علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهك
ى8|35|6 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ه|دى عبــــد|لمجيد محمد يوسف |لبــــح
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحس|م محمد ك|مل محمد خلف424752
8o2o3|طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــيج|د محمد حس|م |لدين صل|ح ق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمجدى محمد محمد شط|5676|6
2|4o73ى رهزينه عمرو محمود محمد |لخ طبــــ بــــيطرى |لق|
6o4746علوم |لمنصوره|ء ك|مل عبــــد |له|دى ك|مل عبــــد
د مصبــــ|ح627767 صيدله |لزق|زيقيح خ|لد لط مج|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومف|طمه محمد رش|د ك|مل69752
تـــربــــيتـــ حلو|نرن| عص|م سل|مه جمعه6|2237
يم محمد ع 838447 حقوق |سو|نزينبــــ |بــــر|
684o35يم عبــــد |لمنعم د|بــــ |لمنصوره|دى عطيه |بــــر|
ل|986|69 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد محمود عبــــد |لمع |حمد 
4|869|| ى حل عبــــد|لع|ل مر تـــج|ره كفر |لشيخحمد خ
4o599|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدين| محمد حس محمد ص|دق
4435o2يم عبــــد| مصط محمد معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورلسعيد عبــــد|لسل|م |لسعيد عبــــد|لسل282|44
677|o2| يم يم عك|شه |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمصط |بــــر|
|32|6o|تـــج|ره ع شمسرودين| |حمد فه رف
6o|794|معهد ف ص طنط|يه محمد ع |لقطورى
يم عبــــد|لعزيز محمد357239 تـــمريض بــــنه|سهر |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخسم|ء عز ع|طف عثــــم|ن|97|438
6o|3o2|ندستـــ طنط||ء محمد عبــــده طلبــــه |لدحروج
52o8o8 طبــــ بــــيطرى دمنهورحن|ن عوض سعيد عبــــد |لرحمن |لدخمي
معهد ف تـــمريض بــــنه| س|ره |سم|عيل حمزه |سم|عيل |لبــــكرى8||263
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم |يه|بــــ مر محمد ص|لح93|6||
9o3658 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جسل محمود |حمد محمد
د|بــــ ع شمس|ن وجدى محمد عطيه|8|2|6|
تـــج|ره ع شمسي|سم سعيد سعد |لدين م38729|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع محمد ع ع جمعه حس 6|97|4
زر|عه د |ط/ري|ضتـــمحمود محمد محمود ج|بــــ |64|6|6
|452o9|ف |لسيد خليل رهحمد | تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد زي|ن عبــــد |لح|فظ |بــــر|6386|2
تـــربــــيتـــ بــــنه|ند| فؤ|د محمد بــــديوى687||6
ق|وى4758|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر حس عط| | |ل
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معهد ف ص بــــ سويفعبــــد| عبــــ|س |بــــوزيد عبــــ|س7|8593
نوعيتـــ |لم |مريم منصور عزيز عجبــــ|ن4|94|8
7o333| لس ه| فوزى حن رزق تـــربــــيتـــ |لفيومك

تـــج|ره بــــور سعيدمحمد مدحتـــ محمد ع |لزن|تـــى765426
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسهيله شعبــــ|ن |م|م |لش|ف |لغز|764868
|د|بــــ طنط|محمود ي| محمد بــــسيو 355828
تـــج|ره |سيوطسم|ء سيد ك|مل |م |9526|8
35435oكليتـــ |أللسن بــــ سويفسميحتـــ جم|ل قطبــــ خليل عي
يم ص|دق حكيم 889458 طبــــ |سيوطبــــيشوى |بــــر|
85577oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|لنعيم
تـــم766858 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشبــــل|ل جل|ل عد عبــــد |لق|در |ل| معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه نبــــيل محمود محمد عثــــم|ن675794
7743ooيم ف سعد |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن |
85o567حقوق |سيوطحس|م مجدي سيف محمد
5o4o2oد|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن أحمد محمد أحمد ع
68753oندستـــ |لمنصورهط|رق |يمن ك|مل محمد محفوظ
ر |لسيد يوسف |للبــــ ||76824 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل م|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|ر| ع|دل عبــــد |لحميد عبــــد |لتـــو||52|5
2487o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|وس|م سم عبــــد|لسل|م |لش|يبــــ
67537o|ندستـــ |لمنصورهعمر محمد طه محمد |لرف
862o8|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرس|ره عم|د رفعتـــ عبــــ|س
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنور| فضل |لسيد فضل |بــــوبــــكر438243

ى |لديبــــ65495 تـــربــــيتـــ |لفيومق|سيمه محمد ع
45352o د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لق|در حم|ده عبــــد |لق|در عبــــد
768o96ندستـــ بــــور سعيدسم| محمد |لسيد |حمد بــــيص|ر
|48o85يم يم حل |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |بــــر|

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهحمد م|جدي ح|فظ ص|لح|26638
8o7ooo|ه عبــــد|لعزيز رجبــــ |بــــو|لليل |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
3263|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|ندر| جميل مستـــر |ندر|وس

|685oوف|تـــع |حمد فتـــ محمد شح|تـــه ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ره|سم|ح |سم|عيل حسن نور|لدين4|2372 د|بــــ |لق|

699o9| د|بــــ |لفيوم|حمد محمود شيبــــتـــ|لحمد مر
4|o44o د|بــــ طنط|عم|د ي| حس متـــو|
|65o54ش|م |حمد محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير 
48|76oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر محمد |لسيد عبــــد|لع|ل محمد

6oo37كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحن|ن منصور |سم|عيل ك|مل
4468o4|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد محمد محمدين ع محمدين
8|o33| زر|عه |لم |بــــيشوي عزتـــ  |د ذ
4|34o||نوعيتـــ فنيه طنط||ء خ حسن ع نجيمه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|عبــــ |يمن |لسعيد عبــــد |للطيف765784
34o9|5تـــج|ره سوه|جسعيد بــــل|ل سعيد شبــــل محمد
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تـــج|ره ج|معتـــ د |طرنيم ع فتـــ عبــــده عبــــد |لمجيد|682|6
د|بــــ ع شمس|منيتـــ عمر محمد عبــــد|لحميد|325742
7o22|9 يم |م د|بــــ |لزق|زيق|منه | محمد |م |بــــر|
5334o4حه وفن|دق |ل|سكندريهبــــيشوى من حل |سخرون| 
766o98يم ج|د محمد تـــج|ره بــــور سعيدندى ممدوح |بــــر|

32o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمد |لسعيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |لشح|تـــ محمد |حمد785893
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد ع|طف محمد |لش|ف 778642
لس ن|دي عوض | سمع|ن73|494 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورك
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد رج|ء عبــــد|لغفور |لسدودى487328
43o976طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم جم|ل |لسيد |لبــــدوى

ف ج|بــــر عبــــد |له|دي دعبــــس22938 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد| |
23|9o5رهع فرغ سليم |حمد ندستـــ |لق|
رهمحمد |لسيد عبــــد |لع|ل |لسيد787829 د|ر |لعلوم ج |لق|
6oo587لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد رو عبــــد | يونس
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لسل|م سعد |حمد عل|م528453
م خ|لد ن| سعيد|3|3324 معهد ف تـــمريض بــــنه| د
تـــج|ره سوه|جدير |لسيد بــــخيتـــ محمود 6|8973
تـــج|ره |لزق|زيقلوئيس عم|د وس ن|شد752252
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد عبــــد |لحميد محمد||69723
49o267تـــج|ره |ل|سكندريهرضوى مصط عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم|ن عبــــد|لمنصف عبــــد|لسل|م حسن 5|4394
ندستـــ |سيوطجم|ل |لدين |لحس محمد عوض6|376|
754o37كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جي|سم عبــــد |لحليم |حمد عبــــد|لحليم
8o9627تـــج|ره |سيوطحسن |حمد محمد حسن
صيدله |لمنصورهمريم ن| عبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن|68335
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد فضل فهيم |لغزنوى9253|6

د|بــــ |لفيوم|مروه محسن جمعه مصط عبــــد |لع|67627
27o4|7ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمه|بــــ عزتـــ يونس محمود يونس
54o487يم عطيه م تـــج|ره |ل|سكندريهند| |حمد |بــــر|
5o484|علوم |ل|سكندريهسم|ء |حمد محمد عبــــد |لجو|د |حمد
837o89يم |بــــو|لعط| تـــف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ جم|ل |بــــر|
ره|ه|جر |لسيد عبــــدربــــه محمد مصط 238776 د|بــــ |لق|
يم محمد |لبــــي |لبــــي حسن|48|442 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|

4o343فنون جميله فنون حلو|نع |ء عبــــد|لن| جمعه محمد
489559| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحس|ن عبــــد|لق|در مو ع مو
7o4558زر|عه |لزق|زيقحمد محمد |لسيد عبــــد |لعزيز حس|ن ودنه
4o8688 |تـــربــــيتـــ طنط|س|ره ثــــروتـــ محمد مصط |لق
62o626لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد محمد فه جبــــر حسن

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد فتـــ معروف عثــــم|ن935|4
طبــــ |لفيومخلود جم|ل عبــــد |لرحمن ع|مر87936
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5|o754|طبــــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لحليم كشك
4o4o47ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|عمر عم|د|لدين حميدتـــ عطيتـــ شعبــــ|ن
7|o943وف|تـــي| عرف|تـــ محمد محمد ع عي ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|لسيد محمود |لسيد  خليفتـــ|332529

رهكريم سعيد يعقوبــــ سعيد6296| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |سيوطمحمد و|ئل |لسيد |لششتـــ|وي |لسيد2|5|85
علوم ع شمسسل|م جم|ل |لسيد عبــــد|لمجيد|4379|3
يم |لقسط|وى429685 معهد ف ص طنط|محمد محمد |بــــر|
6863|7| تـــربــــيتـــ |لمنصورهلبــــيو |لسيد |لسعيد خليل |لبــــيو
ندستـــ |ل|سكندريهبــــه | |حمد |حمد سعد بــــسيو ||4754
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوملي سيد ص|بــــر بــــيو267358

علوم |لفيومس|رتـــ |حمد مسعود عبــــد |لو|حد|8663
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ جم|ل |لدين عبــــد |لحميد محمد عيطه75|34|
9o|246 د|بــــ سوه|ج|ن|ردين فوزى فتـــ متـــرى
85o935 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدو|ئل محمد عبــــد|لفتـــ|ح حس
تـــج|ره |لمنصورهصل|ح |لعسقل| |لدسو |لعسقل693588
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط |لسيد محمد ن مو66427|

62o2|تـــ طه عبــــد|لمجيد رتـــ|ف|طمه خ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o7784تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى محمد عبــــد|لسميع حسن عبــــد|لمو
تـــربــــيتـــ بــــنه|حس |حمد ج|د عبــــد|2|3346
يم236665 رهخلود ص| |نور |بــــر| تـــج|ره |لق|
طبــــ |ل|سكندريهأس|متـــ محمد ح|فظ محمد |لعزيزى396||5

|7o48د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|رض| ط|رق محمد سعيد
تـــج|ره |لزق|زيقحمد شكرى |حمد محمد شه|بــــ|26||79
6|443oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم| ص|لح محمد عطيه |لمر حسن
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدتـــغريد سعد ع سعد |لقوي6892|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر |حمد عبــــد|لحميد حج|زى |بــــر592|26
د|بــــ |لمنصوره|يم |كر| |لخمي محمد جمعه682462
82336oلسن |لم |ن|ردين فؤ|د زكري| فؤ|د|

53o|4كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود حمدى قر |حمد
تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد عبــــد |لقوى شعتـــ78|494
7o4o56ندستـــ |لمنصورهمحمود |حمد |حمد محمد |لشيخ
لس وديع ن |سكندر|85|75 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسك
يم عبــــد|لكريم عثــــم|ن42574 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط |بــــر|

7o5957| يم محمد |لدسو د|بــــ |لمنصوره|يه فؤ|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء جم|ل بــــسيو أحمد|759272
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |حمد |نور |لبــــ|رودى|785838
5oo872|حقوق طنط||ء محمد عبــــد| حميده عبــــد

2o86o| ندستـــ |سيوطحمد حمدى مبــــروك عبــــد |لسيد ج|بــــ
طبــــ بــــيطرى |سيوطمصط يسن مر يسن52|58

رهندى محمود |حمد سيد|5959| د|ر |لعلوم ج |لق|
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258o85|ندستـــ بــــنه|حمد |س|مه حسن ع|شور كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ محمود عبــــد|لرؤوف محروص محمد273552
9|o262بــــه كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيوأن| |لبــــرتـــ س| و
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مريم طلعتـــ عبــــد |لرحمن محمدعلو|ن777224
6244o9تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه محمد ص|بــــر محمد عقيد
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م مصط |حمد رش|د مصط |526466
5o5924يم د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف عل|ء |لسيد محمد |بــــر|
9oo9o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر |لسيد محمد |بــــوضيف
تـــربــــيتـــ دمنهورين رمض|ن عبــــد| يوسف قطط499787
حقوق |ل|سكندريهنسمه محمود شعبــــ|ن مر 495977
تـــج|ره ع شمس|ء حسن محمد سيد||294|3
36o358وف|تـــمحمد منصور حمد منصور |لرخ معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

د|بــــ |لفيوم|دع|ء محمد عبــــد |لوكيل عبــــد |لكريم822|7
2|7o65كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــسنتـــ سم خليل ع
حقوق حلو|ند | ي| سعد |لدين |حمد|24352
7|o6|2طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى ع|طف ع عقل عقل |لش|ل
ى424344 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعمر عل|ء |لدين ع|دل ع
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|رس عثــــم|ن عبــــد |لمنعم مصط ||3528|
7o3289يم عبــــيد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسل |يمن |لغريبــــ |بــــر|
7|o||2|تـــج|ره بــــور سعيدحمد |س|مه سعد عيد عيد
|د|بــــ بــــنه|ح|زم محمد |بــــو |لحديد بــــدر333398
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نور| فرج مبــــروك ص|لح854936
6|9o75|تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنيه ع|طف |لمتـــو |لف|ر
|لدين7272|6 صيدلتـــ بــــورسعيدرن| مصط |لسعيد ن
د|بــــ ع شمس|محمد مصط س|لم محمد حسونه4933|3
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |م|ريو مدحتـــ خليل بــــولس|82242
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|دى مسعد عبــــد|لمنعم |سم|عيل223396
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد محمد عبــــد|لحليم عبــــد |لخ|لق |624|54
ندستـــ د |طمجدى ه| حس عبــــد |لوه|بــــ |لمد |62245
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنيتـــ |حمد ع محمد|326779
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود وليد حسن عم|ر24|752 ع.
32o574|تـــج|ره ع شمسحمد محمد جهل|ن محمد
ف محمد عبــــد |لع| |بــــر9|6984 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د |سعد محمد محمود ع693643
8o4376كليتـــ حقوق |لم |سمر |حمد عبــــد|لمحسن محمد
7o5472| طبــــ طنط|حمد محمد عيد عبــــد |لعزيز خ
6433o5| تـــج|ره |لزق|زيقيه وص عبــــد|لفتـــ|ح دسو
43o366تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل |ء عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط مجدى مصط عبــــد |لنبــــى29536|
تـــربــــيتـــ |لم |س|ره شعبــــ|ن محمد عبــــد|لرز|ق823492
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر محمد عبــــد |لحميد جمعه سعد75|5|4
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| ن| ك|مل سعد عبــــد|لمو496388 د|بــــ د |ط|ي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــ|ء م |لدين |حمد فؤ|د م |لدين479278
يم |لمغ|ورى نجم477||7 تـــج|ره |لمنصورهعمرو قدرى |بــــر|
62295|| ندستـــ بــــور سعيدس|مه ربــــيع محمود محمد مو
رهتـــرف | يعقوبــــ شكري بــــ|سيليوس838426 تـــج|ره |لق|
6oo447تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م صبــــرى محمود محمد خليل
كليتـــ |أللسن ج أسو|نرو|ن |يمن محمود |حمد عربــــى48293|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد محمد |لسيد57|59|
ف |حمد سيد64883| رهمنتـــ | | حقوق |لق|
يم493338 د|بــــ د |ط|محمود ربــــيع محمود محمد |بــــر|
7o7o98|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه عرف|ن |حمد عرف|ن
رهل|ء عيد حسن جلبــــي|228475 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

29o35تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يمن عبــــد|لعزيز محمد
26o887تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدع|ء ظريف عبــــد|لعليم طه
4|93o4| نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء عطيه ع  عمر|لف
9|75o7  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمروه زين |لع|بــــدين تـــوفيق مر
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسخ|لد عم|د محمود مصل محمد |لهلو772475
4|287o يم حف تـــج|ره طنط|بــــه |لسيد عبــــد |لمنعم |بــــر|
23o67|ش|م ظريف تـــوفيق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم | 
|47o7|ره|ه|يدى محمود محمد محمود عل|م |لق|
يم دشيش9678|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمصط محمد يوسف |بــــر|

ره|بــــسنتـــ |حمد ص|بــــر ع ع 24436 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|ر| حسن حس حمد|ن4|7585
تـــج|ره طنط|وق |س|مه محمد عبــــدربــــه ع683382
ر278352 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد سعيد |حمد جو
68oo37|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه مصط |حمد محمود ع|مر
تـــربــــيتـــ دمنهورنجل|ء محمد مصط |لجوي7633|5

يم دسو سيد دسو ||4786 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
6385oمعهد ف تـــمريض |لفيومطه ج|بــــر عبــــد |لمنعم محمد محمود
67oo6وز عبــــد |لعزيز محمد |لروبــــي |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومف

528|o4|تـــ|حمد حسن ك|مل عبــــد |لغ شقيدف لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره بــــنه|محمد عمرو محمد |لسيد777286

يم عبــــد ||935| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه رمض|ن محمد |بــــر|
علوم بــــنه|جوزيف سعد عطيتـــ بــــش|ره||3346
رهتـــسنيم عل|ء عبــــد|لع|ل فرغ7333|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن محمد عبــــ|س محمد |بــــوشمه|2878|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم |يه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ |لخشن||4433|
تـــج|ره |لزق|زيقدين| رمض|ن رجبــــ عزبــــ |لزغبــــى776577
يم|963|34 زر|عه مشتـــهريم|ن ع|دل كم|ل محمد |بــــر|
8|o|63تـــج|ره بــــ سويفحسن محسن حسن محمد
تـــج|ره كفر |لشيخعمر |حمد بــــسيو |حمد حس 67|436
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7o3935  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط جم|ل مصط |لطنط|وى مصط
رهنور |حمد مؤمن |حمد |لسيد955|24 حقوق |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه متـــو مصط |لسيد عبــــد |لوه|بــــ768352
434o54| تـــج|ره طنط|منتـــ | صل|ح محمود عبــــد |لفتـــ|ح
حقوق |لزق|زيقرو|ن |لسيد |حمد |لشهيدى حسن عبــــد 638663
تـــج|ره |سيوطمحمد صبــــرى فرغ س|لم  876366
إعل|م بــــ سويفسم|ء س| عزيز |لدين بــــند|رى|69|266
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنه | محمد فر|ج عبــــد|لنبــــى ق|يد5|67|4
ف محمد محمد  بــــغد|دي96||75 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |
د حسن جمعه |بــــوطبــــيخ435497 زر|عه كفر |لشيخن|
علوم |سيوطزينبــــ محمد ع|دل |م|م خلف5398|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى منصور ع عبــــد |لمقصود692334
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه مصط محمود عبــــد |لسل|م محمد443285
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم عبــــد|لعظيم محمد ك|مل ج|د|253539
يم |لسعد 266245 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير مؤمن |بــــر|
وز مصط محمود محمد ح|مد322459 ره|ف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o2378تـــج|ره |ل|سكندريهرحمتـــ جم|ل محمود محمد محمد

علوم بــــ سويفس|رتـــ |نور حسن ع 68787
353o37إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــط|رق يح |بــــو |لن محمد
89o36o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد صديق ص|دق صديق
معهد ف ص بــــ سويفر| | فوزي ف|روق فوزي23|854
4|9|5oحقوق طنط|حس|م |حمد عبــــد| عبــــد|لحميد مط
429o2oعلوم طنط||ء عبــــد |لرؤف طه محمد عبــــد|لبــــر
يد |لهو|رى55|255 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طدير عبــــد|لرحمن |بــــو|ل
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرويد| محمد سعيد ع |لسيد2|2|64
83925oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسن|ء مو عربــــي |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء جويفل محمود |سم|عيل شح|تـــه639974

8o875رهسل ف|روق عبــــد |لر|زق عثــــم|ن رشو د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |سيوطكريم عمر محمد عبــــد|لستـــ|ر823689
274o4|ره|زينبــــ محمود |نور ح|مد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|منيه خلف محمد عبــــد |لرحيم خلف|4227|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |حمد |سم|عيل |حمد56846|
تـــج|ره ع شمسدين| ط|رق ع ج|بــــر محمد6793|2
7o6|3oصيدله حلو|نمروه رض| |حمد عبــــد |لغف|ر

رهمريم محمد |بــــو |لحسن ع52|24 د|ر |لعلوم ج |لق|
|2363o يم مصط رهيف محمود |حمد |بــــر| حقوق |لق|
بــــه حس شح248944 يم جم|ل و ه |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
77o796 رتـــ|سع|د محمد |لكو |حمد بــــك لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9|oo68 معهد ف ص سوه|جشيم|ء حس رجبــــ عبــــد|لحميد
8o7987نوعيتـــ |لم |ي|سم |بــــوزيد عبــــد|لحميد ح|فظ

6o|7o| تـــمريض  بــــ سويفم| محمد ع |لبــــيو

Page 1115 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7849o||ف عبــــد |لعزيز حج|زى تـــج|ره |لزق|زيقل|ء |
9oo884 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحبــــيبــــه |حمد عبــــد|للطيف |حمد

تـــج|ره بــــ سويفصموئيل نبــــيل عبــــد | مو 57927
6o8364كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرو|ن من |لمر محمد |لمر
تـــمريض |لزق|زيق نرم |حمد محمد جل|ل632657
4o299oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |لسيد سعد سعد رضو|ن

26o8|رهكريم محمد عنتـــر ش|كر محمد تـــج|ره |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدد | عبــــد |لق|در عيد محمد765894
ندى|67|432 يد |حمد |بــــو طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء |بــــو|ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد عبــــد |لكريم حسن|54453|
8o794oن| محمد حشمتـــ محمد حقوق |سيوطم
8|8o64تـــج|ره بــــ سويفح|تـــم طلعتـــ محمد ري|ض
857o75| ر عبــــد|لحكيم |م يم م| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
7o|589 ه مدحتـــ رض| عبــــد |لق|در عبــــد زر|عه |لمنصورهسم

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد ي| ربــــيع يوسف|85247
33|32o|علوم بــــنه|يتـــ محمود محمد سعيد |لش|عر
6o5884|تـــج|ره طنط|حمد |حمد |حمد |حمد |ل |د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء عبــــده لط محمد فر|ج||239|7

رهحسن عمر |حمد عبــــد |2|346 تـــج|ره |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد فتـــ |لسيد فتـــ634556
4847o5 يم محمود محمد محمود حسن حقوق |ل|سكندريهعبــــد| |بــــر|
يم 489234 حقوق |ل|سكندريهبــــسنتـــ حمدى غريبــــ محمود |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد عبــــد |لعزيز مصط 7|7532
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء س| ع |لسيد ع||9|27
حقوق طنط|حمد عبــــده محمد محمد درويش|8963|4
68229oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسن|ء نشأتـــ ع حسن
رهعم|ر |حمد محمد |حمدع63497| طبــــ |لق|
7o379|طبــــ |لزق|زيقمحمد ص|بــــر صديق |لسيد حجر
42962oيم محمد عبــــيدو علوم طنط|مصط محمد |بــــر|
يم8952|2 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد س|مح فرح|تـــ |بــــر|
7687o7 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيه عبــــد |لمع شعبــــ|ن عبــــد |لمع

|49o||رتـــ/ري|ضتـــ|مل محمد محمد عبــــد |لر|زق قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم ج|معتـــ د |ط|ء |حمد كريم |لدين ع |لصفص687356
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد ع عبــــد|لرحمن ف|يز854562 معهد ع| 
429oo9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ند محمود عبــــد |لمجيد حسن |لجن
|557ooيم عبــــد |لحكيم جمعه |بــــوزيد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه |بــــر|
26o877|يم عبــــد|لمنعم بــــدوى كليتـــ |أللسن ج أسو|نمل |بــــر|
رهه|دى تـــ|مر ف|روق محمود جمعه244737 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
 |حتـــ وفن|دق |لم |ر| عم|د كرم شح|تـــه888||8
يم|359||9 يم ثــــ|بــــتـــ |حمد |بــــر| د|بــــ سوه|ج| بــــر|
53o||7يم معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــلي محمد محمود |بــــر|
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صيدله طنط|س|ندى محمد طه بــــغ|غو432257
6o2o|2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل مسعد ع محمد ج|د
يم|76756 | محسن ك|مل |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشي
7725o3بــــه ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود جمعه |حمد مصط و ع.
36o237|تـــج|ره بــــنه|حمد ن| حمزتـــ شديد |لبــــدوى

تـــج|ره بــــ سويفن|دى |حمد محمد |حمد58797
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفصل|ح حس صل|ح |لدين محمد84257

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكم|ل ي كم|ل عبــــد |لغف|ر5|6|6|
32o432رهبــــمو| فض عد حليم طبــــ |لق|
6858o6|تـــمريض |لمنصورتـــ ندى ي| محمد عبــــد |للطيف بــــرك
79o79o|تـــربــــيتـــ |لعريشيم|ن جم|ل سليم محمد
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد خ|لد محمد حس|ن827449
ديتـــ4|4289 |د|بــــ طنط|محمود محمد بــــسيو 
765oo9 تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ن| عبــــد |لرحمن |حمد

|935oطبــــ |لفيومرؤى وليد سيد |حمد
529|6o ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد عبــــد |لمجيد محمود عبــــد
يم |حمد |لبــــري3|7743 ر صل|ح |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|
يم334882 ش|م صل|ح |لدين |بــــر| ين  كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسش
تـــج|ره سوه|جس|ندى ع|طف شو ف|رس 64|923
|648|o|رهيه |حمد فتـــ ز |لجز|ر تـــج|ره |لق|
يم محمد |لسيد |بــــوزيد|767226 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
339o93نوعيتـــ بــــنه|ندى ع|طف محمد عبــــد|لسميع حسن
325o42حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط محمود ع|شور حس|ن
علوم ري|ضتـــ طنط|عمر ع حسن ع خ 9|4456
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد | ح|فظ ح|فظ |بــــوعيش6448|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ح|مد عويس عبــــد|لمقصود|236946
6o|o79ق|وى ندستـــ طنط|محمد |لسعيد عبــــد |لمنعم |ل
32o667تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم |حمد محمد ص|لح
ر يوسف منصور|776286 تـــج|ره |لزق|زيقل|ء م|
6899o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن حل مو مو
حقوق |ل|سكندريهسم|ء س| محمود عبــــد |لحميد|482782
2457o||ف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد فتـــ |لسيد 
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورغ|دتـــ رمض|ن عبــــد |لعليم حسن  ربــــيع|43796
879o46  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ديه طه |سم|عيل سيد|
د|بــــ |سو|ن|شيم|ء عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز |342242
833o53تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمن|ر محروس غط|س  |بــــيم
843o77يف فؤ|د بــــحر كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخلود 

يم23|8| ره|بــــسنتـــ |حمد عبــــد |لعزيز |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهيف جم|ل مقبــــول عرف|تـــ مقبــــول3|6948

6424oكليتـــ |أللسن بــــ سويفمنه | محمد عمر |حمد سعد
6o5655 يم عج طبــــ بــــيطرى |لمنصورهآم|ل سم |لسعيد |بــــر|
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9o2236|حقوق سوه|ج حمد |لسيد عبــــد|لعزيز محمود
85o56|تـــ عطيه عبــــد |لعليم عبــــد |لحكيم صيدله بــــ سويفم

ه خ|لد |حمد محمد ع |845639 معهد ف تـــمريض |سو|نم
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمريم فرج شعبــــ|ن بــــيو|43233
876o2o  د|بــــ |سيوط|عم|ر ع|دل حس حسن
7o5495معهد ف تـــمريض |لمنصوره رشدى محمود رشدى محمود |لسحتـــ
يم محمد |لسيد|643429 رهحمد حس |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
6337o8ى حقوق |لزق|زيقيم|ن عبــــد|لعظيم مأمون سليم بــــح
زر|عه |لمنصورهمن|ر صبــــرى |حمد محمد محمد رمض||6789
|89oo|رهحمد محمود عطيتـــ عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|

وف|تـــمحمد |حمد حسن محمد44526| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط جمعه محمود ع |لج|ر37282|
49o296كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــصف| خ|لد بــــن |لوليد رمض|ن محمد سليم

رتـــ حس|م مختـــ|ر محمد سيف|2923 تـــمريض |لق|
63oo56طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقجورج شفيق ذ ص|لح
ى|776624 طبــــ بــــنه|يه محمود عبــــد |لخ|لق خليل |لز
فنون جميله فنون حلو|ني محمد من ح|مد يسن|943||
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقتـــسنيم محمد عبــــد |لعظيم محمد632922
68o965يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عمرو سم عبــــد |لمنعم ع |بــــر|
ه |حمد فوزى محمود |لبــــلبــــل|267693 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
ن| س| سم |حمد محمد482638 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
8o2||7لس سليم|ن مل|ك بــــولس تـــمريض |لم | ك
498o43 تـــج|ره دمنهورمنتـــ | حل محمد عبــــد|لمنعم ضيف
يبــــ عبــــده عسي |729|5| رهمل محسن و ندستـــ |لق|
6o|366تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن |لكفر
36||o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء عبــــده محمود عبــــده محمود
ندستـــ ع شمسعمر |حمد حس محمد89|25|
6o2698|يم عبــــد |لمنعم |لنج|ر تـــربــــيتـــ طنط|نس |بــــر|
ره|يه محمد عبــــد|لر|زق محمد حس |232945 د|بــــ |لق|

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمود مجدى محمد عبــــد |لعزيز67478
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدول|ء مصط عبــــده ر|شد حسن44769

تـــربــــيتـــ حلو|نزينبــــ ع|دل |حمد محمد عم|ره42699|
2874o5تـــج|ره بــــنه|كريم عص|م |لجيو حسن محمد
7o3oo5يم |لبــــهيدى د|بــــ |لمنصوره|ه|جر عبــــد | محمد |بــــر|
628o27يم يم |بــــر| يل ج |لزق|زيقآيه ح|زم |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
68442o|معهد ف ص |لمنصورهحمد ربــــيع عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم عوض عبــــد |لعزيز ح|مد|75577

يم عبــــد |لفتـــ|ح58692 ندستـــ بــــ سويفدع|ء خليل |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهر|م سم محمد |حمد |لبــــلي477457
حقوق ع شمسندى محمد عبــــد|لعليم |لسيد3777|2
8o6794لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|من|ر منتـــ سيد محمد
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8|265o|طبــــ |لم |منيه ش|ف سيد |حمد
طبــــ سوه|جحسن|ء |حمد عبــــد|لرحمن محمد 3|8994

3|3o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــي|سم مصط عبــــد|للطيف مصط
4o6372د|بــــ |ل|سكندريه|ندى وجدى مصط عمر محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | حس عبــــد | سليم|ن2|7688
786|2o| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء محمد علو|ن مسلم عبــــد
688oo2 |د|بــــ |لمنصوره|ر| | محمود عطيه تـــوفيق |لسبــــ
259o46| يم مر يم مصط |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــبــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن عم|د عبــــد|لجليل |بــــوبــــكر355589
889|3o د|بــــ |سيوط|محمود كم|ل عبــــد|لع| محمد

5o593| حقوق بــــ سويفمحمود رمض|ن ح|مد بــــخ|طره عبــــد
479o97يم عم|ره ر |حمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهند م|
36||ooتـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهدى جم|ل محمد صل|ح
يم ع44568 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضوى ح|مد |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن عبــــد |لن| |حمد مهر|ن|48254
يم |حمد نو|ر|5|6279 حقوق |لزق|زيق|ء |حمد |بــــر|
ى مختـــ|ر |لف|ر498823 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ميه ي
75o953ندستـــ |ل|سم|عيليتـــزي|د حم|د وص محمد
تـــج|ره ع شمسبــــتـــ سعد|وى ج|د |لربــــ محمد3|95|3
8o7844ه غ|لبــــ سنو عبــــد|لسيد تـــربــــيتـــ |لم |شه
يم |لخليل عبــــد |لفتـــ|ح  فرج693|78 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن| |بــــر|
ي5|3||6 ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى |لسعيد فتـــوح |لز
ش|م عبــــد|لحميد حموده|852|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرؤيه 
رهم|جده |حمد رجبــــ عبــــد| |حمد44925 ندستـــ |لق|

حقوق |سو|نندي عبــــد|لحميد محمد محمد حس|ن 35||84
يم حسن 45676 قتـــص|د م حلو|ن|زينبــــ رمض|ن دسو |بــــر|

حقوق بــــنه|سل|م سعيد محمد |لـجعـبـــــرى|265562
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن محفوظ ن| ر|شد4795|8
27|o58تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرقيه شعبــــ|ن ع ع |لجم|ل 
6o88||بــــ |دين| |لسيد |لسيد دربــــ|له لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
69376o|ه |مجد عوض عبــــد |لرحيم تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
ندستـــ طنط|عمر عص|م |لدين عبــــد |لمجيد محمد 3|5295
7o8587يم غ|زى معهد ف ص |لمنصورهد| | |لسيد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود محمد |لكل|وى |لسيد35355|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم محمد عوض يوسف عط| |4|56|5
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء ع|طف عبــــد |لمنعم ع عبــــد |77742
69||35| زر|عه |لمنصورهحمد مصط محمد عبــــد |
تـــمريض دمنهورلص|وى عمر |لص|وى محمد رف| 3255|5

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|دع|ء عل|ء محمد عزوز47|48
ر|ء محمد |حمد |حمد 899586 تـــربــــيتـــ سوه|جز
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه جم|ل عبــــد |لوه|بــــ عيد |لبــــهوتـــى623758
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843o46|تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء |حمد سعيد محمد
83444oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط |حمد محمد |حمد
|6272oيم عبــــد | |حمد وف|تـــ|عبــــد | |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o467oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ندى عصمتـــ عد عبــــده |لف|ر
رهمصط مجدى محمد عبــــد|لوه|بــــ222537 ندستـــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي مغربــــي فهيم جم|ل |لدين9|8389
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه كم|ل محمود يوسف39|248
ندستـــ سوه|جعبــــد|لعزيز محمد |لسيد عبــــد|لل|ه 895233
تـــربــــيتـــ حلو|نيه لط |حمد عبــــد |لق|در|66643|
345o78 حقوق بــــنه|رحمتـــ محمد حس ع
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمريم |دم حس |لح|ج273764
6o5o45يم حس كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــنوره|ن ع|دل صل|ح |لدين |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمر|م حس مسعود عي 823637
43579oتـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد محمد حس |لمل|حتـــ
645o23طبــــ بــــيطرى فرع مطروحرز|ن عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء مصط محمد غ|نم|2|6223
7655o3|ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد محمد |لسيد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لرحيم محمود عبــــد|لش| |6|8245
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن ع يوسف |لقص|ص272449
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه||ء ي| عبــــد| عو|د|355949
طبــــ حلو|نم | |يه|بــــ صموئيل و|صف66342|
35o865|ندستـــ |سيوطسم|ء |حمد عرفتـــ محمد
3|5o65تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروف|ئيل م | عطيه يؤ|نس
4973o2كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنور|ن حسن محمد حسن عبــــد |للطيف
78o26oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد | منصور محمود محمد
6o742oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد زينهم |لسيد شلوه
7o6738ندستـــ |لفيومعم|ر خ|لد سليم|ن محمود
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حسن |لبــــن| سليم|ن |لعربــــى|8|2478
92o285|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج  يه |حمد محمود عبــــد|لرحمن ع| 
طبــــ ع شمسبــــر|ر محمد سليم|ن محمد رح|بــــ|428335
87772o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه جم|ل تـــه| عبــــد|لح|فظ
268|o9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م رض| ع فنجوح

72|ooمعهد ف تـــمريض |لفيومفرحه ع|طف مصط |حمد
8o5492علوم |لم |س|ره |س|مه محمد عبــــد|لج|بــــر
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد محمد |لسيد طلبــــه|752637
تـــربــــيتـــ سوه|جمروه محمد عبــــد|لل|ه حم|ده 896898

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ريم |حمد محمد محمود |حمد23932
يم |لسيد ض| 448||5 د|بــــ دمنهور|فتـــ ض| |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدحس|م حسن محسن حسن عط| |لغندور35|||7
وقحس|م محمد محمد مصط 29626 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل

|35oo| ندستـــ ع شمسبــــس|م |حمد عبــــد |لرحمن حس
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د|بــــ |لمنصوره|يوسف محمد حسن |لسيد ع676853
|576o7|ه مجيبــــ محمد سيد رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لسن |لم |/ري|ضتـــ|زينبــــ ح|زم عبــــد |لش| ع 27765|
7||6o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |لش|ف |لتـــمي |لمر عبــــد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل |حمد |سم|عيل |سم|عيل محمد755287
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندى ه| |حمد عليوه67|335
ف مصط محمد عبــــد|لنبــــى69|478 صيدله |ل|سكندريهي|تـــ |
6o2|5oمعهد ف ص طنط|مه| محمد مسلم ع شعبــــ|ن
6|796oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | عبــــده عبــــد |لحميد رزق
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عزتـــ محمد |له|دى عز|زى|55|783
يم بــــدر|695689 نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن مسعد |لسم| |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمع|ذ مصط دسو محمد |لسيد سليم764992
7o7282علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعل| بــــدر |لدين جمعه محمد |حمد
6346o|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقأحمد محمد منصور محمد منصور |لنح
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمه سيد عويس عبــــد |لتـــو|بــــ|5323|
معهد ف ص طنط|ه|جر رض| حموده |لسيد رزق434347
5|949o| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نجل|ء كرم عبــــد |لحميد عبــــد|لق|در
|36o39لسن |لم |حبــــيبــــتـــ محمود سيد ع|
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء فتـــوح ع |لسيد|5|6275

67|4oتـــربــــيتـــ |لفيومند خ|لد سنو عبــــد|لفتـــ|ح
6863o7|يم |لعو علوم |لمنصورهحمد يح عبــــد |لغ |بــــر|
84o688علوم |سو|نعمرو عم|د |لدين محمد فؤ|د محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحبــــيبــــه ط|رق محمد ع69|7|2
25852o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |حمد كم|ل منصور |لطو
ندستـــ بــــلبــــيسمحمد محمد سليم|ن محمد سليم|ن625496 ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل محمد |لعيسوى |لعزبــــ ز|يد|53|27
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدى محمد |حمد عبــــد|لرحيم  883438
لسن ع شمس|مصط محمد |لسيد |حمد عبــــد |لعزيز343|22
4528o6معهد ف ص ري|ضه طنط|عبــــد|للطيف |س|مه عبــــد|للطيف سعد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود ن|دى |حمد ز767346

ين رمض|ن |سم|عيل مر 8||24 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ش
د|بــــ |لزق|زيق|دين| محمد |حمد محمد دسو 784878
68o738تـــمريض |لمنصورتـــ غ|ده ع|دل عبــــد |لرحيم فرج
764o99|ه عمرو |حمد ن رضو|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|م
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد يوسف مصط يوسف عبــــد |له765343
|53o47|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد شعبــــ|ن فتـــ عبــــد |لعزيز
يم  عبــــد||77525 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف صل|ح محمد |بــــر|
رهحمد |س|مه |حمد لط محمد لط |23544| تـــج|ره |لق|
|42o63ندستـــ ع شمسمحمد ع محمد ع |لش|ف
4|o849ر محمد |لخطيبــــ ين م| تـــج|ره طنط|ش

رهف|رس جم|ل |حمد عبــــد |لمعز36268 تـــج|ره |لق|
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36o995 |رهلي محمد فوزي ن طبــــ |سن|ن |لق|
5o997|معهد ف ص |ل|سكندريهمؤمن رمض|ن محمد محمود تـــ|ج |لدين
685oo6|معهد ف ص |لمنصورهخديجه |حمد عبــــد |لحميد |لنح
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه عل|ء |لضوي عبــــد|لتـــو|بــــ838896

رهمحمد رمض|ن سيد عبــــد |لخ|لق46698 تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديشيم|ء حس| |حمد زيد|ن3||835
ف يوسف عز عزيز784352 د|بــــ |لزق|زيق|مريم |
64|547| وف|تـــحمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد ع معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
35o535| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء جم|ل يوسف ع
476o98تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ربــــ| خ|لد رجبــــ عبــــد |للطيف
7o5537تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسعيد |لمر |لسعيد

صيدله بــــ سويف|ء سيد محمد قر |53643
48833oد|بــــ |ل|سكندريه|يوسف محمد |لسيد |حمد عبــــد|لنبــــى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ| محمد |لسيد |حمد حسن28|789
يم نوفل678986 تـــج|ره |لمنصورهسحر محمد فتـــ |حمد |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــل|ل محمود رزق زين زين356242
355o|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|دين| نبــــيل محمود عمر
ين| |رتـــ شنوده |رتـــ 295|83 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف
||88o7 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|يدى |حمد ع مصط
422o87لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ع|ئشتـــ رمض|ن عمر |دم
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لحميد |لنمر|2|4973
يم|884657 د|بــــ |سيوط| سل|م بــــدر صبــــ |بــــر|
|3343oيم |لسيد محمد ره|ش|م |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم |سيوطدع|ء عبــــد|لح|فظ ج|د |لكريم عبــــد||87745

تـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ |حمد عيد محمد48287
52o4o2 علوم حلو|نرضوى عبــــد |لمطلبــــ كم|ل عبــــد|لمطلبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطند مصط محمد حف 888742
علوم ري|ضتـــ حلو|نمريم عربــــى حس |لسيد35727|
42|4o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نهله |حمد حسن محمد فرج

6o484معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد| عثــــم|ن رجبــــ عثــــم|ن
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر محمد محمد طه759228
8o|7o9يم حقوق بــــ سويفميخ|ئيل عم|د مديح |بــــر|
يم عرف624635 معهد ف ص بــــور سعيده|جر سعد سعد |لدين |بــــر|
845oooزر|عه |سو|ن/ري|ضتـــحس|م محمد سليم|ن عبــــد|لم|جد
42o|99تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم ممدوح محمد |حمد |لعشم|وى
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|رحمتـــ حمدى محمد رش|د |لبــــن|7|35|3 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
د|بــــ |سيوط|بــــه خليفه نور |لدين عميش  |3|893
تـــمريض بــــنه|مينه |لسعيد مصل محمود |لصعيدى3644|6
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمن|ل معروف ص|دق عبــــد|لمنعم  |754|9
9o92oo تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــيف خ|لد ع |بــــوزيد حسن
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء سيد محمد |حمد 883989
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3588o تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندع|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لحسيبــــ عبــــد
49925o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ع|دل محمد حسن عوده
رهف|رس وليد س| ص|دق45442| صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقغ|ده ه|شم محمود أبــــوه|شم ش| 774522
علوم |لم |خلود محمد مهدي محمد6|96|8
تـــج|ره ع شمسع |ء مدحتـــ حمدي عبــــد |لرحمن26499|
يم29482| لس حن| ثــــ|بــــتـــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لم |ك
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــسنتـــ كم|ل |حمد محمد محمد54822|
52|oo8| |تـــج|ره دمنهوريه كرم مر عبــــد| |لشبــــ

6o834حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لبــــ| سيد عبــــد |لر|زق
|4429o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد شو |لسيد بــــدر
صيدلتـــ |لم |مور| مدحتـــ لط معوض722||8
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور| ع عفي |حمد ع عفي 638824

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سيل | سم جرجس روف|ئيل4|252
42o||6تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء دويد|ر عبــــد |لعزيز محمد دويد
2292o3|زر|عه ع شمسيه ع|طف مصبــــ|ح بــــدر
معهد ف ص |سم|عيليهه|جر عنتـــر عبــــد |لح|فظ عبــــد|لمع 769923

علوم حلو|نمنيه سعيد |سم|عيل ع|بــــد|46829
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهيه عص|م محمد محمد|489949
775o8oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمن|ر مجدى محمد ع محمود
د|بــــ |لزق|زيق|ف|تـــن حس محمود محمد عطيه3|7762
6o826o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء محمد عبــــد| حل|وه

تـــ صبــــري حن عبــــد |لحميد||66|4 رهم حقوق |لق|
ه ع|دل حس متـــو محمد8|6332 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن
498o53ثــــ|ر |لفيوم|نسمتـــ أحمد بــــسيو |لسبــــ| |حمدين
4498o8تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمود مجدى نج|ح نوح
24|8o9رهسلوى سعيد زغلول محمود |لق|طر حقوق |لق|
لسن ع شمس|ل|ء محمد عبــــ|دى حسن|3|2357
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حسن محمد عويس364|83
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  س|ره |حمد عبــــد|لمجيد محمود|86|52
|4ooo8ه |حمد عبــــد |له|دى محمد د|بــــ ع شمس|ن
تـــج|ره |لزق|زيقحمد حم|ده حس |لسيد حس |637788
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمجدى عل|ء محمد ع معروف339948 معهد |لصفوتـــ |لع| 
273o|2ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ع |ء سيد ص|دق |لسيد
5o7437|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه |ل|م نوبــــى محمد |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقمنيه |لسعيد محمد عبــــد|لرحمن|635288
233o4oم محمد مه|ود ع|بــــدين رهن حقوق |لق|
تـــج|ره سوه|جرحمه عبــــد|لن| فتـــ |حمد 2542|9
يبــــ مليكتـــ معوض489875 تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| مليكتـــ و
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يوسف حم|ده ح|مد ن|صف265495
8o|o65د|بــــ |لم |شهره جم|ل محمد سيد|
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ش|م صبــــ محمد355875 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ جم|ل ثــــ|بــــتـــ قلدس|7|3248

6844o|ره|ء حس |حمد عبــــد |لمطلبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
|57o39ره|مصط عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل د|بــــ |لق|
7o675|ندستـــ كفر |لشيخمحمد حس |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح

ثــــ|ر |لفيوم|د| | محمود س|لم محمد59248
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمرو محمد محمد |سم|عيل225|78 ع.
د|بــــ كفر |لشيخ|صل|ح سعد محمد مبــــروك8939|4
6|oo48د|بــــ طنط|ول|ء صبــــرى |لزغبــــى محمد عبــــيد|
ه عبــــد| جل|ل طه|3|855 ثــــ|ر |لفيوم|ن
يع محمد325587 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر محمد |بــــو
228o53تـــربــــيتـــ حلو|نمريم محمد عبــــد|لرحمن حسن
627o98تـــج|ره |لزق|زيقكم|ل سعيد |لسيد كم|ل |دريس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|جر خ|لد محمود حس عبــــد|لكريم485583
49347o حقوق |سيوطمحمد خميس يوسف |لحو
ره|ن|ديه ي| ممدوح محمد22248| عل|م |لق|
6o79o|د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ كم|ل محمد محمد سويف
7o|383 |حقوق |لزق|زيقمحمد ع محمد ع |لقبــــ
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن |بــــر||||8|3
49299oتـــج|ره سوه|جيوسف محمود ع|شور محمود مر
497o|3| د|بــــ دمنهور||ء ع|مر خميس محمد مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد ع محمد ق|سم862677
85o938| تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدمل مبــــروك |حمد حن
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهآل|ء رمض|ن محمد يونس69||52
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء فتـــ عثــــم|ن |لحسي قط|يه5857|7
84o88o|لدين محمد رمض|ن| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه ن
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن |سم|عيل عطيه |لسيد عويس|635689
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمهند محمد شلبــــى عبــــد |لوه|بــــ8364||
يم |لبــــ|49|||7 طبــــ |لمنصورهع مصط ع محمد |بــــر|
يم759673 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم رض| محمود |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود ع|مر خ|طر عبــــد|له|دى4554|3
|لدين محمد272775 علوم حلو|نعل| |حمد ن
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |يه مصط محمد |سم|عيل|8|93|8
ندستـــ ع شمسمعتـــز مح |حمد فتـــح | رمض|ن27623|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |س|متـــ بــــند|رى عبــــد |لع7|89|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء ربــــيع ع بــــكر|363|26
يم محمد643323 تـــج|ره |لزق|زيقحس|م محمد محمد |بــــر|
وف|تـــعمر جم|ل محمد رزق4635|3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ حلو|ني| عبــــد |لستـــ|ر رش|د عبــــد |لعزيز8|4389

د|بــــ بــــ سويف|سم|ء حل سيد |سم|عيل|55987
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مروه مصط ع ج|د737|3|

Page 1124 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم ري|ضتـــ بــــنه|يوسف جمعه عبــــد|لسل|م مغربــــى247579
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس|ء محمد صل|ح عبــــد|لرحيم بــــهن عبــــد 436567
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسنعمه محمد سعد عبــــد | عبــــ|س242357
475o|5حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد متـــو ص|لح| 
526o44| ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | جم|ل ك|مل حسن عبــــد

ره|ء ع|دل عبــــد |لح|فظ عثــــم|ن حمزه52|28 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره ع شمس|ء س|مح جل|ل شكري ص|لح|42255|
علوم ري|ضتـــ |لم |م|رتـــن رض| جبــــره ص|دق855354

معهد ف تـــمريض بــــ سويف |ء عبــــد |لعظيم عبــــد |لتـــو|بــــ حج|ج62464
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمصط حسن عبــــد |لوه|بــــ حس دندش756988
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| محمد عبــــد |لرؤف ع محمد35|635
ندستـــ أسو|نمحمد عبــــد|لسل|م رجبــــ محمد838392
33o945 تـــمريض بــــنه|محمد جوده طه حس
4o8487د|بــــ طنط|محمد |لسيد محمد |لشن|وى|
ف عبــــد |لغ عبــــد |لفضيل|45232| ره|يمن | د|بــــ |لق|
|265o|يم |حمد فؤ|د ندستـــ تـــ.خ|مس ديل |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
32o427|رهحمد عص|م |لدين محمد رضو|ن طبــــ بــــيطرى |لق|
6|68o6|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيتـــ محمد طه محمد زعتـــر
4o9o3oد|بــــ طنط|محمود حمدى عبــــد|لعظيم زي|ن|

5o892حقوق بــــ سويفعبــــد |لرحمن خ|لد ع محمد ز
5o667|د|بــــ |ل|سكندريه|ول|ء قبــــي محمد عبــــد |لع|ل فرغ
علوم ع شمس|يم|ن عل|ء |لدين عبــــد|لحميد |بــــو 336585
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|دى جم|ل فهيم خض 268357
|5o|58وف|تـــبــــس|م محمد |لسيد محمد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
27|4o7يم |لسيد |لجنش طبــــ ع شمسيه |سم|عيل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود صل|ح س|لم حمد سليم|ن|78625
6oo8|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره |لطيبــــ شعبــــ|ن |لسيد دعدوشتـــ
تـــمريض دمنهورمحمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لفتـــ|ح ع يوسف239|54
يم محمد|36|38| رهحمد مصط |بــــر| تـــج|ره |لق|
22o4|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ط|رق زكري| سعيد
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشسم|ء عبــــد | حمد|ن سليم|ن |لش767365

ره|ندى عبــــد|لن| عبــــده فرج283|4 د|بــــ |لق|
2465ooف يم  حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عبــــد|لمنعم |بــــر|
ف |لص| ز |لجز|ر|9835|5 طبــــ |ل|سكندريهيم|ن |
معهد ف ص بــــور سعيدخ|لد ود محمد زغلول5832|6

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|س|ره ع بــــ|ش| ع محمد34|64
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى محمد يوسف |لخفيف85|269
تـــمريض كفر |لشيخإيم|ن أحمد محمود ه|شم مو489|44
7o6655تـــج|ره |لمنصورهعل|ء محمد محمود محمد متـــو
6|o7ooمعهد ف ص طنط|مروه حم|ده محمد |لدجله
وف|تـــحمد |لسعيد عبــــد |لمع محمد||69944 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
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ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد رجبــــ خميس مبــــروك446365
علوم ع شمسعم|ر ي| محمد محمود46|334
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سل|م ي| محمود عبــــد |لحميد محمد677935
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|دل محمد محمد صقر525|25
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|د | طه |حمد طه ي|س 689543
نوعيتـــ |لم |محمد رجبــــ محمد عبــــد|لجليل3999|8
9o5434|ف ثــــ|بــــتـــ مليكه تـــج|ره سوه|ج يه|بــــ |
حقوق بــــنه|محمد محمود |لشح|تـــ |سم|عيل3|8|33
|5o32oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |حمد محمد زغلول

|6|o4 رهمحمود ح|مد محمد محمد سليم|ن |لسعد حقوق |لق|
69oo98تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر حم|ده سعد ع
حقوق |ل|سكندريهمر عبــــد |لق|در عيد و|زن493856
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــوق فتـــ محمد مو266578
يف475||7 حقوق |لمنصورهع محمد |لش|ف محمد محمد |ل
د|بــــ ع شمس|دى قطبــــ عمر ص|لح27968
|357oد|بــــ |سيوط|عز ع فؤ|د محمد

حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد عبــــد |ل عبــــد |لق|در7376|4
حقوق ع شمسم |حمد |لسيد |سم|عيل64|354

674o6|حه وفن|دق |لفيومحمد محمد مجدى |حمد| 
477o83 علوم |ل|سكندريهمنتـــ | عمرو عبــــد|لرحمن عبــــد|لجليل
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن محمد سليم|ن |حمد سليم|ن329564
883oo7 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطكم|ل محمد كم|ل عبــــد|لحكيم
89756o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد عبــــد|لنبــــى ج|د |حمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد نش|تـــ محمد عبــــ|س||82896
8o8||oيم عبــــده تـــمريض |لم | جو |ن حن| |بــــر|
8o7647|كليتـــ حقوق |لم |حمد رض| عبــــد| بــــدوي
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |حمد |سم|عيل |لبــــطل54|336

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عم|د عبــــد |لمسيح مو رزق54488
3|6o6|رهحمد محمد |حمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه |حمد |لبــــدوي نمر ج|بــــ |25334

د|بــــ |سيوط|ع ع|طف ع |حمد 9|8937
تـــج|ره ع شمسمحمود سعيد |م سيد ز|يد342735
835o||ندستـــ قن|يوسف عيد محمد محمد
يم28|487 د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | ج|بــــر محمود محمد |بــــر|
لس عم|د منصور عوض |333626 طبــــ |سن|ن ع شمسك
7555o8د|بــــ |سيوط|جم|ل ر|شد جم|ل حسن
2|7589| وف|تـــحمد |س|مه ع محمد |لمتـــو تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدبــــ|سل محمد |لسيد زنف |لعش5|7655
27o5|2 لسن ع شمس|كريم سعيد يوسف |لحس|ن
حقوق بــــنه|مروه مصط عبــــد|لسل|م |لع|نو264729
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد مدحتـــ ص|لح قطبــــ789399
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نوعيتـــ موسيقيه |لم |ليدي| ميل|د زر حن|9385|8
49||o4د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن مجدى عبــــد |لوه|بــــ محمد خميس
244o54 ره|محمد جم|ل بــــيو حسن د|بــــ |لق|
7o|287ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن مصط مر |لسيد مر
د|بــــ |ل|سكندريه|منه | |حمد محمد فؤ|د بــــدر485562
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسليدي| س|مح عط|| كرومر|3567|
وف|تـــمحمد خ|لد ممدوح محمد حسن2568|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود س| عبــــد|لبــــ|سط محمد233767
يم ع سليم|343633 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نهلتـــ محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمنيه رمض|ن جبــــل |حمد|273332
85o448|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد سعيد عمر محروس
ره|ء عمرو محمد عمرو سيد|3|488| ندستـــ |لق|
8o5264| يم عم|د|لدين يوسف حس|ن علوم |لم |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |حمد محمد حس ||68369
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصعبــــ سم محمد |بــــومسلم8|2468
علوم بــــورسعيديوسف مفرح تـــوفيق يعقوبــــ3||5|2
22|o78حقوق ع شمسنور|ن عبــــد|لن| ع بــــخيتـــ
77o932ندستـــ |لزق|زيقندى ممدوح محمد مصط س|لم

يم|6963 ى |بــــر| زر|عه |لفيومحس|م |حمد ع
يم حسن322966 حقوق ع شمسدير محمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورل|ء |لحسي ع خليفه |لس|يس||9|498
7839o7يم شلغم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى |حمد محمد محمد |بــــر|
4493o5يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|زي|د محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
24o|48رهمحمد ممدوح حل عبــــد |لرحمن |لنمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o2334  كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمود عبــــد|لبــــ|سط سعد |لدين محمد
يم عزبــــ مسلم433497 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع|دل |لرف| |بــــر|
حقوق حلو|نبــــسمه بــــ|سم |لشح|تـــ عبــــد |لسيد42824|
يم |لعزبــــ85|6|3 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسجه|د محمد |بــــر|
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممن|ل |يمن ش|روبــــيم ز|خر64697

تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|بــــسنتـــ محمد |لسيد محمد |لسيد2735|4
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف شح|7|4879

739o|ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعدن|ن منصور سيد محمد
6|4o36تـــربــــيتـــ طنط|منيه خ|لد محمد مصط |حمد |لجندى
كليتـــ طبــــ أسو|ننطون حشمتـــ غط|س مح|ربــــ|55|838
26959|| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن من عبــــد|لمنعم ن|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|در3233|4
ندستـــ بــــنه|عبــــ محمد فوده محمد بــــيو332872 كليتـــ 
يف فرج علم |لدين624677 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن 
7o6379| ه |لسيد عبــــد |لحكم صديق ع د|بــــ |لمنصوره|م
4o5o|| |تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود عص|م فؤ|د محمد ش
526oo3| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهسيف |لدين |حمد كم|ل ح|مد |بــــو
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6479o4تـــج|ره |لزق|زيقكرم | |لسيد س| عبــــد |لعليم ص
معهد ف ص |سو|نوف|ء |يمن عبــــد|لمع ع 842646
ي محمد834773 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد خ|لد خ

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر سعد سعد ع47258
طبــــ ع شمسسل محمد |لسيد سليم |لنج|ر779864

63o8||تـــج|ره بــــ سويفيوبــــ عيد محمد عبــــد |لونيس
4o|66|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لسميع |حمد عبــــد |لسميع |حمد
ف ع|شور محمد محمد445458 ر|ء | تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــز
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء عبــــده عبــــد |لجو|د محمد درويش2586|4
432o22علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه مصط |حمد عبــــد |لرحيم |لجند
يم9293|2 يم محمد |بــــر| يم و|ئل |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
627o|3|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م|رين| جورج |لفونس حن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد محمود س|لم ع265252
طبــــ |لمنصورهسم|ء محسن عمر عبــــد |لحميد|697875
22||2o|رهيه عل|ء رمض|ن حمدى علوم |لق|
3|9o33|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |حمد شعبــــ|ن محمد
|65o|8ى محمد عبــــد |لق|در كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن خ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسند| سيد عفي |لسيد محمد2|3226
|3o2o5ى حشمتـــ فريد قديس تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــم
|24|5oيم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| خ|لد سعيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه |لسيد حس ع |32||44
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد جمعه عبــــد|لمنصف |لديبــــ||25587
حقوق سوه|ج لحس ع ص|لح محمد|9658|9
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد |حمد عبــــد |583|64
452o55ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود عل|ء حس سليم|ن مو معهد ع| 
تـــج|ره طنط|طل|ل نبــــيل طل|ل فتـــوح سعد3799|4
2599o2صيدله طنط|سه|م كرم عبــــد|لفتـــ|ح مبــــروك
479o74يم تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ع سعد |بــــر|
|55o|5تـــج|ره بــــنه|وق عبــــد |لغ سيد ع
77882oحقوق |لزق|زيقد | محمد |لسيد متـــو محمد
6|3o82رهم | ن| محفوظ ميخ|ئيل جرجس طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره ع شمسم|ريز موريس م|رس متـــي|س9|425|
255o25|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء مجدى محمد |لعبــــد 
|د|بــــ طنط|نورس صل|ح مصط عبــــد |لوه|بــــ3486|4
ش|م رج| |سم|عيل|687367 طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء 
لسن ع شمس|ندى ع|دل محمد |حمد يسن48376|
تـــج|ره طنط|ف|طمه محمد |لسيد ع محمد عوض 676629
3339o9لسن ع شمس|يوسف محمد يوسف مهدي
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمود كرم جل|ل بــــغد|دى273274
8|2|o||كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويففرحه ع|يد ي حن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لمنعم مجدى عبــــد|لمنعم |لبــــر274353
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صيدله ع شمسيتـــ حسونتـــ فتـــ محمد|355499
يه|م مجدي ميخ|ئيل غط|س6686|8 تـــج|ره بــــ سويفم
يم عيد265244 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
48o9|6يم محمد صقر ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر |
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممريم رجبــــ مبــــروك متـــو|26766
4|6o54|يم م تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| عوض عبــــد |لخ|لق |بــــر|
6o2o26| د|بــــ بــــ سويف|م حس|م محمد عبــــد |له|دى سيد
5o7o37م محمد سليم |سم|عيل زر|عه |ل|سكندريهرضوى |د
52592o|يم شو |ل|سود م ح|مد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
|د|بــــ |لم |دع|ء جم|ل عبــــد|لحميد سليم|ن|85875
يم |لسيد|||7747 ندستـــ |لزق|زيقيه عم|د |بــــر|
63o29حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|طمه ثــــ|بــــتـــ فتـــ محمد

د|بــــ سوه|ج|دين| ط|يل |حمد س|لم محمد336549
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه |لسعيد ع |لزي |لهجر623756
9o4728 تـــربــــيتـــ سوه|جندى صبــــرى |بــــو|لعل| |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد |حمد مصط 9|4798

4476oرهه|جر عص|م |لدين عبــــد |لمحسن محمد تـــج|ره |لق|
8392o4معهد ف ص |سو|نزينبــــ فتـــح | حس خليل
7|o639تـــج|ره بــــور سعيده|يدى عز |حمد مسعد عبــــده |لش
23o5|9د|بــــ حلو|ن|محمد ع|دل |حمد بــــدر |لدين ص|دق
فتـــ جم|ل سيد محمد5863|8 نوعيتـــ |لم |م
752o|6يم |لسيد |حمد عم|رتـــ تـــج|ره ع شمسرن| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسعمرو خ|لد ج|بــــر مختـــ|ر62595|
||9o79 تـــج|ره ع شمسه|يدى محمد |س|مه عبــــد |لعظيم عبــــد
د|بــــ ع شمس|يح |حمد ع |حمد عبــــد |لع|ل |بــــو دومه27283|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه | ع|طف محمد عوض7|2483
8|o6ooين ح|مد ي عبــــد|لمجيد نوعيتـــ |لم |ش
تـــربــــيتـــ |لمنصورهزبــــيده محمد |لسيد محمد عبــــد |لع|944|68
8342o4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع|شور عبــــد|لرحيم مهر|ن محمد
7o3237لسن ع شمس|وليد صل|ح فهيم |بــــوجبــــل
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقنور|ن وليد محمد فتـــ أحمد ق|سم777943
ف محمد عبــــد|لع|ل |89758 تـــج|ره سوه|جمصط |
معهد ف ص |سم|عيليهفرحه محمد محمود محمد |لمن35|756
628864| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسل|م |حمد جل|ل محمدعبــــد|
علوم طنط|يم|ن س|لم محمد ع عبــــيد|8|4378
رتـــ|نجوي ع عتـــربــــي |حمد3584|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء شكرى ح|مد عم|ر46|253
معهد ف ص |سم|عيليهحمد عبــــد | سيد |حمد |لديبــــ|768484

ره|س|ره |حمد ه|شم حسن8423| د|بــــ |لق|
لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|ي|سم حس محمد حس |لوحي 7975|4
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ي|سم سعيد شح|تـــتـــ محمد سعد75|422
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يم |لعتـــبــــ| 643722 يم حس إبــــر| تـــج|ره بــــنه|إبــــر|
ش|م عفي |حمد رزق|8|246 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومط|رق 
يم عبــــد |لوه|بــــ|633945 زر|عه |لزق|زيقلسيد محمد |بــــر|
فنون جميله عم|ره |لم | محمود شعبــــ|ن محمود63466|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخصف|ء جم|ل حسن محمد رمض|ن496|44
يم24899| يم |لسيد |بــــر| يف |بــــر| تـــج|ره ع شمسزي|د 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد مصط حسن عبــــد|لعزيز|4|6|89
5o25oندستـــ حلو|نعم|ر محمد |حمد محمد

77o245تـــج|ره |لزق|زيقحس|م سعيد عبــــد |لفتـــ|ح متـــو |لسيد
تـــج|ره بــــنه|مصط محمود س| محمدى357563
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس عص|م عبــــد|لبــــ|عثــــ |لجز|ر788797
8o|92o يف محمد |م تـــج|ره بــــ سويفمحمد 

يم |حمد4||46 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسم|ح عزتـــ |بــــر|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىنورم | |يمن سعيد جور 923872
42oo26تـــج|ره طنط|مرو|ن محمد |لسيد محمد حسن ج|د
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود وليد عبــــد |لرحيم سل|مه |حمد55277|
ثــــ|ر د |ط|محمود رض| فر|ج يوسف عبــــد |لفتـــ||67683
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لمنعم ري|ض محمد حم|د|482|6
4324o|يم بــــيتـــه تـــج|ره طنط|دين| |حمد عطيه |بــــر|
|292|oلس فكرى فوكيه غط|س معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرك
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود ع|طف |سم|عيل محمد |لغريبــــ438753
2|457oره| عبــــد|لح|فظ عبــــد|لو|حد محفوظ ثــــ|ر |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|ء بــــل|ل |حمد ص|دق|359728
84o94oنوعيتـــ قن|غ|ده عبــــد|لق|در محمد رك|بــــي
بــــه جل|ل637495 نوعيتـــ |لزق|زيقه|له عص|م |لدين و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد عل|ء |لدين عبــــد |لمنعم ي|س 3|347|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن خ|لد لبــــيبــــ حسن|354278
763o37يم ع عبــــده تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه د|ود عبــــد |لجو|د ع د|ود|6798|4
4|o382د|بــــ طنط|محمد مسعود |لحسي محمد |لنج|ر|
9oo6|| صيدلتـــ |سيوطس|ره ع عبــــد|لرءوف ع
5|426oيكل تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسعيده سعيد فتـــوح غبــــ| 
ر |لرشيدى675927 ر محمد م| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسحر م|
تـــج|ره |سيوطمن|ر محمد محمود محمد 878648
يم||459|2 ندستـــ ع شمسروى مدحتـــ ف|روق |بــــر|
7|o958ف حقوق |لمنصورهمحمد |حمد محمود عبــــد |لغف|ر 
348|8oيم بــــربــــرى ره|دين| محمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ندستـــ سوه|ج حمد حس شح|تـــه عثــــم|ن|922296
3|344o ندستـــ ع شمسس|رتـــ مني فه مني
علوم طنط|سم|ح |حمد |لشح|تـــ |لص|وى423665
5388o5علوم طنط|رو|ن ن حل |لسيد عطيه
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6o|9|2طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد عبــــد |لمنعم أحمد معجوز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوموليد ن عبــــد |لمقصود عيد درويش247574
759o68وف|تـــعبــــد |لرحمن خ|لد كل محمود معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهه|جر محمد عبــــ|س عبــــد |لجليل |لف 5655|5
9o9|82 معهد ف ص سوه|جيح نبــــيل ع خلف عبــــد|لغ |لنقيبــــ
ندستـــ طنط|عمر عم|د |لدين محمد |م ض|449336
33o996يم آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|د | رض| حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طزي|د ن|جح ص|بــــر محمد عبــــد |لفتـــ|624383
6o27o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|خ|لد ن| ش|كر مسلم
447o95علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود |حمد شعبــــ|ن |حمد |حمد
معهد ف ص |سيوطدع|ء جم|ل محمد شح|تـــ  877734
|36o|4تـــج|ره |سيوطمنتـــ | ر| عبــــد |لستـــ|ر ع
68o849تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد حس|م عبــــد |لسميع محمود محمد

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء عويس عويس قطبــــ|33244
9o2942|يم د|بــــ سوه|ج| بــــتـــس|م محمود |لسيد |بــــر|
6224o9كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدير محمد |لسيد فرج جعفر 
تـــج|ره |سيوطه|جر ع|طف ع |لسيد حيدر7878|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه ه| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح قن|وى476693
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد مصط |بــــوبــــكر عبــــد |لعليم حس529689
9o2o72 تـــج|ره سوه|جمصط ك|مل غيط| محمد
777o32|ف حسن |حمد ه | طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم
علوم ري|ضتـــ بــــنه|كريم س|مح |لسيد عبــــد|لن|492|33
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم فوزى س|لم سليم|ن ع643857

39o|2د|بــــ |لفيوم|حن|ن حسن محمد زي|ده
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ص|بــــرين سيد عطيتـــو عبــــد|لم|لك839253
ندستـــ كفر |لشيخكريم |س|مه |م عبــــد |لحليم |ل|م7||697
25955oف مرو|ن س|بــــق صيدله طنط|سل |
245o75ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن |حمد عبــــد|لق|در |حمد كليتـــ 
7|2o6|يم |لبــــد|يه بــــدوى كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمه| محمود |بــــر|
22|o88رهسوسن محمود عبــــد|لسميع محمد ع عل|ج طبــــي |لق|

535o8تـــج|ره بــــ سويفس| سم س| ري|ض
87oo25 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيم بــــرك|تـــ ص|دق ع

6|6|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفربــــ|بــــ محفوظ محمد |حمد
69o275|زر|عه |لمنصورهحمد رفعتـــ محمد |بــــوزيد
5o3o|||فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل|م وليد محمد شبــــل |حمد
68799o|د|بــــ |لمنصوره|يه مصط مصط محمد نور |لدين
|35o96|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد محمد ربــــيع |لسيد
|4o662بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نثــــ|بــــتـــ ص|بــــر ثــــ|بــــتـــ مملوك
و يوسف622737 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسه|م مكرم |سبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء حسن عبــــد |لعزيز عبــــد |لمع عم684986
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود مو محمد عبــــده يوسف68|8|7

Page 1131 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3485o|حقوق ع شمسشيم|ء مسعد عبــــدربــــ |لنبــــى |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر|ند| عبــــ|س عبــــد|لسل|م |حمد  4466|9
يم |لنجدى3||3|7 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود فتـــ محمود |بــــر|
4779o5|صيدله |ل|سكندريهمحمد |س|متـــ محمد |لعبــــ
624o62د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عم|د ص|لح |لسعيد عبــــده |لسعيد
8o5|63يم |حمد |حمد كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |ي|ر| |بــــر|
445o33بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسل محمد ر|تـــبــــ محمد |لسيد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن سم|عيل  محمد  |سم|عيل  |لسيد|4694|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | تـــ|مر محمد سم محمد |حمد39||2|
تـــج|ره دمنهورزي|د |يه|بــــ صديق ع عبــــد |لوه|بــــ2|4784
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ع|دل ع|طف |حمد سليم|ن|493|23
4o3382 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم ع محمود حسن |لحف
4o9773|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء وجيه محمد خليل غز|له
نوعيتـــ بــــنه|مريم عبــــد|لرحمن عبــــد|لرشيد عبــــد|لرحمن357634
يم سليم ه|شم|887348 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوط م
وف|تـــعبــــد | ن| |بــــو |لن حف |5|753 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
264|o7يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سه| عبــــد|لستـــ|ر معوض |بــــر|
62o7|8معهد ف ص بــــور سعيدس|رتـــ محمد محمد مصط غربــــيتـــ
76o977تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسل ن محمد سيد
7636o|| تـــج|ره بــــور سعيديه محمد شح|تـــه ع ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن صل|ح |حمد ح|فظ|2664|8
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|سل|م |حمد محمد |لكبــــ| |633622
يم زي838|78 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى عبــــد |لمتـــع|ل محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرنيم ط|رق محمدين عثــــم|ن مر|د368|75

تـــمريض |لفيوم بــــسنتـــ خ|لد سيد محمد64275
77o|59نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لمنعم ز |حمد
يم354424 حقوق بــــنه|ندى |حمد محمد محمد |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد منصور محمد |حمد258553
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مكسيموس |س|متـــ س| فؤ|د352988
معهد ف ص |لمنصورهحمد ي| محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد 63|684
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنتـــص|ر ي| محمد |لش|ل|6796|6
علوم ع شمسسل محمد |حمد محمد||3263
يم ص|لح مصط |35459| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمل |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد صل|ح ق|سم64975|

نوعيتـــ |لفيومبــــسمه صل|ح عبــــد |لحميد عبــــد |لبــــ| 2|684
9|o855|د|بــــ سوه|ج| حمد ع|طف |لسيد عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ بــــنه|م عبــــد|لعزيز سعيد عبــــد |لغ |لتـــش263962
فنون جميله فنون |ل|قه|جر محمد فتـــ عمر959|86
258|2o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد رض| خليل محمد
6o4982يم |حمد |بــــو عبــــده طبــــ |سن|ن كفر |لشيخموده |حمد |بــــر|
923575| زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي سل|م |يمن خيبــــر ز
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تـــج|ره بــــنه|مريم تـــ|مر عبــــد|لمنعم عبــــد|لرؤف سل274|33
ه يح |لسيد متـــو كسك 783723 تـــج|ره |لزق|زيقنه
5o2827  د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمتـــ صل|ح عبــــد |لسل|م محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنريم|ن سيد محمد عتـــريس266|6|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عبــــد |لن| محمد |لغربــــ|وى774453 ع.
م|م فهيم |لعقبــــ54|258 |د|بــــ طنط|محمد 
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد رض| فتـــ عبــــد |لو|حد يح 246834
32o933تـــج|ره ع شمسخ|لد محمد عبــــد|لموجود عثــــم|ن
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد |يمن محمد |سم|عيل غن|يم||3435
يم محمد |بــــو |لق|سم|888|2 وف|تـــحمد وليد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9|3o|| معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد |لسيد محمد عيد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|رك عزيز حل عزيز863589
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحس|م نبــــيه |لسيد |لحس|ن |44336
53873o|تـــج|ره دمنهورعبــــد| ص|دق محسن ص|دق |بــــر
زر|عه |لمنصورهجه|د عص|م |لدين حسن حن س|لم676268
يم78|772 ى |بــــر| ف خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |

4o443 رهه|جر حمدى عط|| حس د|ر |لعلوم ج |لق|
يم|783583 تـــمريض |لزق|زيق يم|ن عبــــده محمد |بــــر|
2|5|7oد|بــــ حلو|ن|رو|ن صل|ح |لدين يوسف محمود
2|9o|9بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجوزيف م|يكل نص ن|شد
رهمصط محمد فتـــ جل|ل عطيه34455 تـــج|ره |لق|

ره|سل محمد سيد محمد|5343| د|بــــ |لق|
يم |لحسي عطوتـــ|32968 حقوق بــــنه|ه|يدي محمد |بــــر|
7o8|42|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــكرم منعم رجبــــ رمض|ن محمد
35|5o8يم عبــــد|لش| سيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|فوزيتـــ |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى حمزه |بــــو|لعز حمزه259976
ل|وى623234 ف طه |لم صيدله |لمنصورهندى |
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد نبــــيل جمعه تـــمر49|338 ع.
حقوق د |طسحر شو محمد مو  |7|6234
6o|22o ك يم |ل علوم طنط|شيم|ء سعيد |سم|عيل |بــــر|
698o82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسه|م مجدى |لسيد عبــــد |لحميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنه|ل رض| رمض|ن |لش|ف حموده4|6848
2696ooطبــــ |سن|ن كفر |لشيخر|ند| محمد محمد ي
نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء |لسعيد محمد عبــــد|لحميد  |ض3|6373
632||9| علوم ج|معتـــ |لسويسسم|ء محمد ربــــيع محمد ع
ه صل|ح ع |لحو |544384  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
طبــــ حلو|ن بــــتـــس|م محمد طه عبــــد|للطيف|897835
رهسيف |لدين محسن مختـــ|ر حسن8||4|2 حقوق |لق|
د|بــــ دمنهور|لحسن جم|ل عبــــد | |حمد |لشه|وى494996
49|o73يف ف محمد محمد  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمريم أ
6754o6|طبــــ |لمنصورهحمد محمد ح|مد بــــرك|تـــ
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35|o8|ش|م عمر عبــــد |لد|يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحل|م 
6o3286تـــج|ره طنط|محمد |س|مه محمد ع |بــــو حمره
ف محمد عبــــد|لبــــديع|858985 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ل|ء |
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|ريو عم|د مشيل قل|ده عبــــد |لمل|||5257
259938| رتـــ||ء سعيد عبــــد |للطيف بــــر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

72o9oتـــربــــيتـــ |لفيومغ|ده رجبــــ |حمد |حمد
معهد ف تـــمريض بــــ سويف كريم ن|دى فخرى زكري|83474

ف عزتـــ ذ226823 لس | رهك ندستـــ |لق|
447o|3يم يم يوسف |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد محمد |بــــر|
8o298oصيدله بــــ سويفصل|ح منتـــ صل|ح عبــــد|لرسول
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججرجس نش|تـــ فوزى صموئيل |92294
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمنه | شو ع ع عد527588
تـــج|ره دمنهورع حسن ع غر|بــــ|49373
يم |حمد66582| رهندى محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
49|o72|تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |حمد غز| جمعه غز
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد محمد محمد عو|د|لسيد|339584
49o273د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــده

|5o75ش|م عبــــد |لوه|بــــ محمد رهفرح  تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|منيه عبــــد |لعظيم عبــــد |لق|در محمد|782224

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لق|در72698
52o928ء أحمد محمود أبــــو |لفتـــوح| تـــج|ره دمنهورإ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء عم|د ع محمد|9464|4
|د|بــــ طنط|حن|ن قدرى عبــــد |لع|ل ع |لم|ل2469|6
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن محمد يوسف محمد|792928

صيدله بــــ سويفسم|ء شعبــــ|ن حزين سيد|4|584
3556o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء حس محمد عبــــد|لفتـــ|ح
45o994ندستـــ طنط|محمد |حمد شبــــل س|لم|ن
27o285| |يم طه |لجرو يم طه |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
44|o39 |ش|م مدح محمد |لجبــــ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنوره|ن 
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء مصط ك|مل عبــــد|لع|ل|884982
يم697789 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم |حمد |م|ن |بــــر|

كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــشه|بــــ ن| محمد رش|د سلط|ن63779
معهد ف ص بــــنه|محمد محمود معوض محمود يونس286446
|358|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرحمه حمد نور |لدين محمد ع
يم محمد |لسيد8|593| ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد |بــــر| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
6|2o5|يم سيد|حمد عبــــد|لعليم بــــسه د|بــــ دمنهور|د | إبــــر|
695o58 ندستـــ |لمنصورهك|مل عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لرحمن
|د|بــــ طنط|زينبــــ |حمد أحمد عبــــد |لحميد |لج ||4|2|6
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لحفيظ سيد ص|لح 888893
32978o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رضوى محمد حس| مر ع
9o28o|  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريه|م محمد ع عبــــد
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3o55||رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|يم|ن ح|مد |حمد ح|مد لق|
34|o22|تـــمريض ع شمس حمد طلعتـــ عبــــد|لمنعم بــــيو عوض

ق|وي محمد47354 رهعمرو عبــــد|لن|  تـــج|ره |لق|
4494o8يم شلبــــى ندستـــ طنط|ي ف|روق مصط |بــــر|
يم |لرشيدى643926 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|طمه |حمد |لسيد |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطي|س عبــــد|لر| ثــــ|بــــتـــ محمد 879349
ه ع|دل فتـــ سليم|ن||556| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن
2357o6رهسم|ء عيد فؤ|د عبــــد|لق|در |سم|عيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يوسف ممدوح محمد حس حس سيد |4|692
بــــه|774824 يم و د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء محمد سليم|ن |بــــر|
ر337|2| ره| وليد محمد محمود عبــــد |لظ| د|بــــ |لق|
6o5638نوعيتـــ طنط|ه|جر محمد نبــــيه عبــــد|لعليم |حمد
حقوق طنط|شيم|ء بــــدر حبــــ محمود مصبــــ|ح497942
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد جم|ل حس مصط 357945
257242| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء مجدى عبــــد|لمجيد |للم
ف خميس ع محمد526364 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |
5o7327تـــج|ره طنط|وق محمد فتـــ عطيه بــــريك
رهرح|بــــ |يمن سعيد محمد |لمغ|زى59|775 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسندس ط|رق عبــــد|لع|ل عبــــد|لمجيد|3|233
9o7o9| د|بــــ سوه|ج|مريم ع|طف ع |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر مصط غريبــــ محمد غريبــــ484358

2847o|رهسل|م محمد ج|د |لربــــ سيد تـــج|ره |لق|
495o4ره|عبــــد |لحميد رمض|ن عبــــد |لحميد محمد عل|م |لق|

معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط ع|طف |لسيد |لغتـــيتـــ7||247
طبــــ كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لرحمن محمد |لخش438555
8o3655د|بــــ |لم |من|ر |سم|عيل ح|مد عبــــد|لق|در|
تـــج|ره بــــنه|عمرو حج|زى محمد |لعز|زى مو| |44824
يم279324 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|نم كرم سعيد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردير ن| عبــــد |لق|در محمود |لقي 532|52
82oo||ندستـــ |لم |ن|ديه ري|ض بــــ|دروس بــــش|ي
تـــج|ره بــــنه|نورس محمود جوده محمد |لبــــش|وى24|776
7||o3|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حن|ن |لرف| محمد |لمتـــو فوده
75o|5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود جم|ل سيد عبــــد|لر|زق

يم عبــــد |لرحمن425|62 معهد ف ص بــــور سعيدنوره|ن محمد |بــــر|
43552oصيدله |ل|سكندريهبــــه محمد عبــــد |لعزيز شوش|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سم| |يمن |حمد محمد شل|ل222597
3|879oلسن ع شمس|يم  |ء محمد صديق
يم767749 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|شيم|ء سم عيد جمعه |بــــر|
وس|788|89 تـــج|ره |سيوط ن حن| يوسف تـــ|و

7859oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــر| | خ|لد حسن سليم|ن
22648| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حمد ه| ش|كر ع
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تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محروس عبــــد |له|دي محمد عبــــد629356
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرض| ن ري|ض |لجندى7|6942
22243oف |سم|عيل عبــــد|لحميد رهسه| | تـــج|ره |لق|
زر|عه |لزق|زيقمحمد |حمد محمد مو عط| |762|77

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل ع |لديبــــ46693
6969o6|تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لبــــ|سط منصور عطيه
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نرم صبــــ فتـــ سيد |حمد248437
|37o2| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عمر محمد حس ش
9o2oo| تـــج|ره سوه|جبــــسمه |حمد محمد |حمد
تـــج|ره ع شمسحمد نبــــيل سعد عبــــد |لحميد |حمد|37389|
862oo2د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نه|ل مصط ك|مل محمد

طبــــ بــــ سويفحمد مصط بــــدوي عبــــد |لتـــو|بــــ|2|543
|662o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد محمد
8298o9علوم ري|ضتـــ |سو|نيوحن| |كرم سعد متـــوشلح
92o734 كليتـــ |أللسن سوه|جرقيه عبــــد|ل|ل|ه محمد محمد
8o2||2ي |سكندر ف بــــ لس | تـــج|ره بــــ سويفك
7o8847علوم |لمنصورهمريم محمود |لبــــ|ز |لعدوى |لبــــ|ز
تـــج|ره ع شمسل|ء ع|طف محمد |لص|دق|368287
تـــج|ره بــــور سعيدمصط عزبــــ عبــــد |له|دي عزبــــ6|59|6
رهعزه عبــــد|لغ سيد حسن227736 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |سيوطنعمه سعد حس محمد 4|78|9
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ سيد جم|ل |لسيد7|3554
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىي|سم ع ص|بــــر محمد  896256

58o79رهط|رق ع |حمد محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسحر مصط محمد محمد شوشه248289
ى عبــــد|لعزيز586|22 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوليد محمد خ
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىزي|د عم|د محمد |لسيد|84|2| ل|ك|ديميتـــ |لم
علوم |سيوطمحمد حس عبــــد|لعظيم عبــــد|لح|فظ 875639
5|24o4|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | محمود فتـــح | أغ

35oo6 رهمحمد مجدى فرج حس ندستـــ |لق|
33769o خدمه |جتـــم|عيه حلو|نصبــــ محمد عطيه |حمد ي|س

6o|3|ف فتـــ بــــكرى إعل|م بــــ سويفبــــه |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف |ل|سل|م ع ف|روق سيد|ل|||37

ي حس محمود324254 د|بــــ حلو|ن|محمد ي
يم شح|تـــتـــ|7337|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |سم|عيل قنديل |بــــو |لعزم363688
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحسن محمد ع|دل مصبــــ|ح محمد525973
42o348تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل |ء حس|م محمد |لشح|تـــ عبــــد|لر
24338oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|ره محمد س|لم محمد |لسيد
|57oo6علوم ري|ضتـــ |لفيومسيد |يمن سيد محمد
7o3o58رتـــ|رو|ن |لسعيد ف|روق |لسيد لبــــن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهفرحه حسن حسن محمد بــــدر3965|5
تـــج|ره ع شمسم | طلعتـــ ر|شد منصور5587||
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىع حس|ن حس |م 839338
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط محمد عم|ره بــــدر257989
|4796o|رهحمد سيد حل |حمد تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرويد| ربــــيع ص|لح سلومه|8344
تـــج|ره |سيوطكريم |حمد محسن حس |م 868225
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمدى ن| |لسيد عبــــد|لجليل مندور797|45 معهد ع| 
7o6644ف بــــهجتـــ محمد ص|لح حقوق |لمنصورهخ|لد |
255o4||تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنيه جمعه عبــــ|س محمود من|ع 
8|94o5|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم جم|ل نصيف ويص
78o738|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نه| طلبــــه عبــــد |لر|زق بــــل
8o4989 د|بــــ |لم | محمد ط|رق فو|
8o9584د|بــــ |لم |غ|ده |حمد محمد عبــــد|لمجيد|

رهسم| وليد زينهم |م |لصي 44584 حقوق |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نفتـــ مصط فتـــ ج|د|845896
5o|696|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيه عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لحميد
حقوق |سيوطرح|بــــ محمد عبــــد|لرحمن محمد823488
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ ع|بــــدين عبــــد|لمقصود مزروع266565
د|بــــ ع شمس|دى مصط عبــــد|للطيف |لقبــــ| ||3225

علوم حلو|نيه ن| رجبــــ محمد|547|4
رتـــ|محمد محفوظ محمد |لبــــيو زين4|2653 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ى محمد جم|ل |حمد226863 رهمرو|ن ي تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه حس محمد |حمد|84|758
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد محمود محمد حسن842282
25o52o|طبــــ |سن|ن طنط|سم|ء نبــــوى محمد |لجحش
تـــج|ره |سيوطمحمود سيد محمد محمد|لطيبــــ 884737
علوم |سيوط ل|ء ع ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لحفيظ|886767
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخند طلعتـــ فريد عبــــد|لعزيز |لدقدو 94|6|4
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ غ|نم محمد و|94|355
878|5o  تـــج|ره |سيوطم|ري| عم|د لبــــيبــــ فلتـــس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نور|لدين محمد عبــــد|لنور محمد عبــــد||47637
2|2|3o رهمرو|ن حس|م |لسيد حس|ن طبــــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|سل ع|دل عبــــد|لر| عبــــد|لرسول232534
||93o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ح|زم رؤوف فتـــح |لدين عبــــد |لرحمن
62o732يم معهد ف ص بــــور سعيده|جر محمد محمود ع|مر إبــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد محمود حس محمد |لشقر|493488
ندى426864 يد  د|بــــ |ل|سكندريه|ك|رول م|جد |بــــو |ل
حقوق حلو|نغزل مصط سيد حسن2953|2
علوم ع شمسنور|ن |حمد محمد |حمد6452||
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد عبــــده ع ع |لجم|ل|99|||5
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92o435  ندستـــ سوه|جمحمود عبــــد|لحميد حسن محمد
6o6452تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد محمد |لوحش

رهعبــــد| مختـــ|ر محمد محمد48673 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهم ط|رق رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح||4226 حقوق |لق|

53o569ه ر|فتـــ عبــــد|لحميد جمعه بــــخيتـــ زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــسم
485o99|لسن ع شمس||ء جم|ل حسن ع حسن
م|م793|78 تـــج|ره |لزق|زيق عبــــد |لرحمن حسن |م|م 
8872o8|معهد ف ص |سيوط |م| عزتـــ معزوز بــــسط
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ه|جر محمد فؤ|د يوسف |لف 765978
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد خ|لد حس |حمد745|32
بــــي 3|6936 د|بــــ د |ط|محمد فكرى |لشح|تـــ |ل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس حمد محمد محمود مط|وع||45|92
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ريه|م محمد عبــــد|لفضيل يوسف264559

ره|سم|ء صبــــري خلف محمود|8|244 د|بــــ |لق|
4o7428| رهيتـــ محمد حل محمد ع د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

رهحمد ه| عط| محمد|32644 ندستـــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم سعيد فتـــ محمود39|258
49o226|ر |لسبــــ| حمزه د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن محمد م|
637o77 |معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيق ن|فع |لسيد |لسبــــ
4|53|o|حقوق طنط|حمد |يه|بــــ محمد محمد محليس
يم محمود |لجز|648|2 يم محمد |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
6|o55|م د|بــــ |لمنصوره|جيل|ن ع|دل محمود |ل|
7o952o| بــــ| علوم |لمنصورهسل|م فريد صل|ح عرفه |ل
ندستـــ كفر |لشيخحمد سم محمد ع عبــــد|لد|يم||45358
4o4756| يم جبــــي د|بــــ دمنهور|نس جم|ل زي|ده |بــــر|
45oo|2تـــج|ره طنط|يم محمود عطيتـــ |لسيد |بــــو سنه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقند|ء |لسيد مصط متـــو عبــــيس637358
638o84حقوق |لزق|زيقم| جم|ل محمود عبــــد|لمجيد ع سل
طبــــ حلو|نول|ء عيد |سم|عيل يونس434654
نوعيتـــ |لزق|زيقفريده عم|د |لدين ع محمد حمدون987|63
7o|6ooمعهد ف ص |لزق|زيقصبــــحيه يوسف |لمغ|ورى يوسف محمد نور
بــــ2||348 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود حس|ن محمد ع |بــــو|لد
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعبــــد |لرحمن رض| س|د|تـــ حسن قويطه445|62
ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء عيد محمد محمود خليل|8|5277

رتـــ|يدى سم فوزى ذ33988 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
827o46 |تـــج|ره سوه|جعبــــد|لغ زكري| محمد عبــــد|لغ
يم|35528 يم |حمد |بــــر| حقوق طنط|ه|جر |بــــر|
44263oتـــمريض كفر |لشيخفوزيه و|ئل |لسيد عطيه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لن| ص|بــــر محمود273549
692o|2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |بــــوبــــكر حسن عبــــد |لوه|بــــ
يم حسن حسن ح|فظ|67699| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
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تـــمريض كفر |لشيخدير محمد |سم|عيل عط| |لش| 5|||44
6o5954د|بــــ طنط|عم|ر محمد عبــــد |لش| |لحبــــ|ك|
4o4o38تـــربــــيتـــ |سكندريتـــع|دل عمرو |لسيد مو |لسيد
497oo5 يم حس حقوق |ل|سكندريهي|سم عبــــد|لع| عبــــيد |بــــر|
6o84|7طبــــ بــــنه|فدوى محمد فؤ|د عبــــد | ط|حون
7o|2|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حسن عبــــد |له|دى |لسيد |لسيد
53o487تـــ|سهر رض| فوزى ع عبــــد|لرحيم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
373o4oحقوق |سيوطحسن |حمد سيد|حمد جر|مون
623o5|د|بــــ د |ط|عمر مجدى محمد |لسيد قلموش
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوروف|ء |لسيد محمد |لسيد س|لم9|2|52
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف|طمه سم ع|يش عبــــد|لعظيم67|245
حقوق بــــنه|نور|ن عبــــد|لمنعم رش|د عفي حميد332859
6o8o4|د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه ي| ن عوض
تـــج|ره ع شمسنوره|ن عربــــي حس عفي 7|63||
5||2o7| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد محمود |حمد محمد |بــــوحس
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|ر| س| سعيد ع757587
6256o2 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقكريم حس سيد مصط حس
د|بــــ دمنهور|محمود |س|متـــ ح|مد بــــدر493768
22o724فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن |حمد محمد |لش|ف
يم856464 طبــــ |لم |ريمون ع|طف سليم|ن |بــــر|
7o5444|يم عوض |بــــر يم محمود |بــــر| طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــر|

2o865|وف|تـــحمد سم حس |لسيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|6o96oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد رشدى محمد
357o57زر|عه مشتـــهرمه|بــــ حسن س|لم محمد
35oo33|يم محمد نوعيتـــ عبــــ|سيهيم|ن محمود |بــــر|
ف محمد |لجن|ي 269758 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |
7o8469تـــج|ره |لمنصورهسل س|مح |لسيد محمد محفوظ
وف|تـــحمد مسعد ف|روق عبــــد |لحميد |لقل524638 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

5|o72 حقوق بــــ سويفزي|د جم|ل سيد مر
27|3o3| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمنه | ن| عبــــد |لعظيم مصط

455o2|ندستـــ ع شمسبــــ|نوبــــ ع|طف عبــــد |لجيد جرجس
6994oo| بــــي د|بــــ |لمنصوره|يم|ن نعم|ن عبــــد |لحميد |ل
7|73o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهعل| مجدى |لسيد |لسيد د|ود
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن عبــــد|لنبــــى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز499837
ى523444 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | فتـــ محمد |لز

5423o يم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد | |بــــر|
6o8574 ندستـــ |لمنصورهدى حس عبــــد |لسل|م محمد حس
ندستـــ بــــور سعيدمؤمن |لسعيد محمد عبــــد |لرحمن765559
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد |يمن صل|ح |لدين |حمد خليل284965
ندستـــ حلو|ننوره|ن سم عبــــد|لع|ل سيد |حمد223788
48o473فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم | فوزى حن| بــــولس ميخ|ئيل
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ف متـــو |لنش|ر|7|2526 رتـــ|يه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم|62286 تـــ محمد رمض|ن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م

6349o7يم حقوق |لزق|زيقزي|د عبــــد |لعظيم ربــــيع |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر محمد يوسف عبــــد|لفتـــ|ح59|354
5o2883علوم |ل|سكندريهرودين| محمد سعيد محمود سليم|ن
786|7oبــــى |لم|ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نرم خ|لد مصط و
|3729oد|بــــ ع شمس|مصط مدحتـــ عبــــد |لبــــ|رى مرزوق مر
6398oo| د|بــــ |لزق|زيق||ء محمد ف|روق |حمد مصط
يم |لسيد سليم|8786|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء حمدين |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم محمد عثــــم|ن محمد52223
639o94معهد ف ص |لزق|زيقأحمد محمد صل|ح |لدين ع محمود
د عبــــد|لغف|ر عبــــد|لغف|ر حسن 7||885 تـــج|ره |سيوطن|
8o2429حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن محمد ف|روق محمد| 
يم ع 478964 يم |حمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمنيه صل|ح عبــــد|لرسول بــــل|ل|248559
4o3|67تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين بــــ| بــــهجتـــ محمد |لفح|م
ش|م شو |لصي |3259| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نندى 
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسف|طمه |حمد عبــــد |لل|ه |حمد عبــــد 759586

44o|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|ن ن| حس|ن رمض|ن
يم سيد7425| رهعبــــد | |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

49|o44يم ش|م حس |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهزين| 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط محمد مصط |لغر|بــــ528466
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمر|د عبــــد| مر|د |لف 5637|2
تـــج|ره ع شمسس|مر حسن عبــــ|س خليل24433|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء عبــــد| رجبــــ عبــــ|س|259997
نوعيتـــ |لم |رن| ف|يز محمود حس|ن 5383|8

6959oكليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشكريم عبــــد |لتـــو|بــــ |لص|يم مرزوق
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد س|مح محمد شو محمد حج|زى|792||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سلوى محمد |حمد محمد357674
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنرم عص|م |لدين حمدى |لعج7|6982
5|239oرهمحمد فوزى ح|مد |لعويدى طبــــ |سن|ن |لق|
ره|حمد بــــه|ء |حمد ع |47959| د|بــــ |لق|
|3498o|رتـــحمد |مجد |حمد |لسيد عطيفه علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنه | أحمد أحمد عبــــد|لسل|م ع|شور8522|5
معهد ف ص |سيوطمحمد جم|ل محمود محمد 4|92|9
5o3|55تـــج|ره دمنهورريه|م مدحتـــ محمد عبــــد |لمع محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن ع عبــــد|لمنعم |لجز|ر3525|4
تـــج|ره بــــ سويفر| | زخ|ري وجيد حن ||8589
طبــــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل عبــــد|لق|در |حمد ع ع3445|5
7o3868ندستـــ |لم |عبــــد | ح|تـــم |حمد عبــــد |لكريم |لشورى
3445ooتـــ زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــشه|بــــ |لدين محمد |لسيد حسي ج
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683|o6يم ع   |لنج|ر د|بــــ |لمنصوره|رضوى |لسيد |بــــر|
يم|634866 حقوق |لزق|زيقحمد فتـــ شح|تـــه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعزه فرح حبــــي فرح 889785
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرش|د حم|د محمد رش|د بــــدر494675
9o4377 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود ي| محمود محمد
رهديفيد لط |نيس حكيم مرقص|496|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء رف| يوسف |بــــوبــــكر|27277
62oo|9معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ثــــروتـــ |لسعيد عبــــد |لوه|بــــ طريه
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن |ل|م |حمد محمد|86453
7693ooنوعيتـــ بــــور سعيدصف|ء صبــــرى طلبــــ بــــر|غيثــــ
4962o3 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ح |بــــو |لعن ك|مل |بــــو |لعن
حقوق طنط|عمر محمود محمود ن| 493669
82|o32|نوعيتـــ |لم ||ء |يمن مشهور يس
صيدله |لزق|زيقيتـــ محمد تـــوفيق عبــــد |لمجيد|638887
لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ ط|رق تـــوفيق محسن329768
698o25د|بــــ |لمنصوره|رحمه |لسيد |حمد فتـــ |لسيد بــــدوي
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن عبــــد |لفتـــ|ح منصور |لمغربــــى|693||4
9|o38o ى شنوده عل|ج طبــــي قن|م | نبــــيل ن
ندستـــ |ل|سكندريهحسن محمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |524746
ر |لبــــ|ز عي 682882 ر محمد م| تـــمريض |لمنصورتـــ م|

تـــربــــيتـــ حلو|نوليد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو|د |لفو26543
48o932د|بــــ دمنهور|ه|يدى |حمد متـــو |لف|ض ع
628|o5يم علوم |لزق|زيقه|يدى محمد عبــــد|لرؤف |بــــر|
696o62صيدله |لمنصورهمصط قمر محمد عبــــد |له|دى خليل
34||o4ن|ء محمود |حمد عبــــيد زر|عه مشتـــهرمحمد 
ر بــــدر محمد عبــــد |لل|7|5377 د|بــــ دمنهور|محمد |لط|
ندستـــ |سيوطمرو|ن عل|ء مصط خلف |بــــو |لق|478826
4o5986فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهد | |لسيد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لمجيد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهف|طمه أحمد محمود رضو|ن425574
يم محمود  بــــرك|تـــ498898 تـــ محمد إبــــر| د|بــــ دمنهور|أم
8o2622 زر|عه |لم |ض| محروص ع |م
علوم ج|معتـــ |لسويسمبــــروك محمد محمد خليل46|2|5
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رو|ن محمد |سم|عيل |حمد |لخيو9||429
9|99o8|معهد ف ص سوه|ج  ندرو |كر|م كم|ل ج|د
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد خ|لد بــــيو محمد |لسح|ر775284
يم |لسو6234|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهربــــ|بــــ رمض|ن محمود |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|د| | محمد ه|شم ع 895659
|645o8رهرش|د عمرو رش|د محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمؤمن محمود |لسيد متـــو ج|د|6|7|48
رهعبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لموجود |84|637 د|ر |لعلوم ج |لق|
|6|2o6 ره|ندى عبــــد |لخ|لق محمود عبــــد |لغ د|بــــ |لق|
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خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسهيله |حمد عبــــد |لكريم ع حسن |6|7|
6237o||د عطيه رزق نجم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد مج|
يم غنيم497355 تـــربــــيتـــ دمنهورد | محمد |بــــر|
يم س|لم262647 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد |بــــر|
4o|29|| يم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسم|ء |لحسي |بــــر|
64386o|زر|عه |لزق|زيق|ء |لسيد ص|لح |لسيد ص|لح
4|882oحقوق طنط|ي|سم سعد |لشو|د رجبــــ

36o74|رهيم|ن محمد صبــــرى |نور شح|تـــ علوم |لق|
رهعمر |يمن عبــــد|لمتـــع|ل عبــــد|لحليم29427 ندستـــ |لق|

كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىن محمد |لص|بــــر محمد رك|بــــي846436
6347|2| ندستـــ |لزق|زيقلسيد عزتـــ |لسيد محمد و|
638748| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء خلف محمود ع فرغ
صيدلتـــ |سيوطم | ع|دل ع|زر سوس 875349
89|783| حقوق |سيوط م| مختـــ|ر عبــــد|لمجيد مو
تـــج|ره |لزق|زيقعل| عزتـــ |لسيد |سم|عيل بــــكرش782779
26o794| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|سيمون عبــــده فتـــ فرج |
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ل ط|رق |لسيد مشعل2|2642
49oo78ه وف| حس ك|مل |حمد د|ر |لعلوم |لفيومن
6o35|6| حقوق طنط||ء |حمد رزق عرف|تـــ مو
د|بــــ |لزق|زيق|م|ري|ن صبــــ ميخ|ئيل |لشح|تـــ369|77
د|بــــ دمنهور|مر|م ط|رق محمد محمد غز|ل497668
ره|مريم |حمد سيد شعبــــ|ن4437|2 د|بــــ |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــي| محفوظ |لش|ف |لعزبــــ عيد269887
يم مدين773736 تـــج|ره ع شمسي|ر| |يمن شبــــل |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ي|سم عبــــد |لسل|م س|لم عبــــد|لحميد943|78
6282o9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه محمد عبــــد|لمع عبــــد|لحميد
8528o8تـــمريض |لم | ح|تـــم محمد خليل محمد
تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ ع|دل فكري  |د|25|358
2623o3لسن ع شمس|بــــ|سم س| ذ ع|مر ذ
37o353تـــج|ره ع شمسوفيق حل بــــدير غبــــري|ل
ندستـــ |لمنصورهبــــل|ل |يمن فتـــ عبــــد |لحميد |لسيد463|68
|6o|69طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن صبــــ محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | |بــــو|لمجد عبــــد|لع|ل عبــــد|لل|228353
ف عبــــد|لرحمن |حمد خلف ||34587 رهبــــتـــ | د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |ل|سكندريهمحمد ي| محمد محمد شعل|ن247|54
9o9525 معهد ف ص سوه|جي|سم |يمن حس متـــو
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عمرو ح|زم |حمد |حمد مو|62298
د|ر |لعلوم |لم |محمد عبــــد|ل |حمد عبــــد|لعزيز 884598
تـــج|ره سوه|جه|يدى محمد ك|مل محمد8|76||
زر|عه |سيوط حمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحميد شعيبــــ888559
53o549|ى تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز |لم
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ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعز|لدين |يمن عز|لدين عبــــد|لكريم ر529576
5||86oصيدله |ل|سكندريهيوسف ص|لح محمد أحمد شح|تـــه
628249| علوم |لزق|زيقروى خليل |حمد محمد عي
6o9|56|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهف من مصط ه|شم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء ن| ف|روق محمد|24729
زر|عه ع شمسندى |حمد عبــــد|لعليم متـــو عم|ره236223
77|o5oلسن ع شمس|من|ر عبــــد | رش|د عبــــد |لعظيم
يم689594 علوم |لمنصورهسم| محمد رض| |حمد طه |بــــر|
4ooo|8د|بــــ |ل|سكندريه|ندى |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لروؤف
633o97يل ج |لزق|زيق |ر شح|تـــه عبــــد|لمعز شح|تـــه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7|25o8يم يوسف تـــج|ره |لمنصورهيه مجدى |لشبــــر|وى |بــــر|
8o933oد|بــــ |لم |شيم|ء س|لم |م |لسيد|
تـــربــــيتـــ دمنهورند حج|ج محمد كشك497936
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| محمد محمد رجبــــ محمد يوسف|33||77
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم نبــــيل عبــــد |لع|ل محمد2|6753

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره جم|ل سعيد محمد44829
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود عم|د محمود حسن |لحم|م 448663
ره|مريم |سعد بــــش|ى ط|نيوس323225 د|بــــ |لق|
896o26 تـــربــــيتـــ سوه|جعل| عبــــد|لسميع عبــــد|لغ ه|شم
يم845942 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نش|م حس حسن |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهع خميس ع محمود ع رجبــــ484953
4o7525يم حسن متـــو محمد د|بــــ |ل|سكندريه|ندى إبــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع |م ع 59|348
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه معروف جيو معروف|97|259
2457o5حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع محمد ع |حمد مس|عد
7o9|24|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــي|سم شعبــــ|ن رمض|ن عبــــد |لفتـــ م |لع| 
ر|ء عم|د لط عبــــد |لخ684667 تـــج|ره |لمنصورهف|طمه |لز
3|827oندستـــ شبــــر| بــــنه|صبــــرى محمد عز |لدين صبــــرى
ندستـــ |لم |محمود |حمد محمد ح|فظ شكر92|256
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل|م سل|مه بــــكرى سعد |لدين|6|2646
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن| |م حسن إسم|عيل782956

9o5|5يم طه ع تـــربــــيتـــ بــــ سويفدى شعبــــ|ن |بــــر|
248o22معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ندى عبــــد|لوه|بــــ محمد |لنبــــوي دي|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ |لسيد مر محمد درويش||33834
6278o5د|بــــ |لزق|زيق|سهر ي| مهدى عبــــد|لمحسن مهدى
تـــج|ره كفر |لشيخكريم |لسعيد عزتـــ محمد |بــــوعطيه9976|4
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ره عم|د صبــــ بــــولس289|83
75738o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهحمد سم فوزى أبــــو زيد
344|6oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم حس عبــــد|لر|زق عبــــد|لحليم سنجر
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسف|ديه ع|طف عي عبــــد |للطيف محمد698935
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | عبــــد |لعزيز عطيه عطيه |بــــر629859
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|6o526لس يوسف جورج يوسف علوم ري|ضتـــ ع شمسك
|7o62|حقوق ع شمسس|ندر| كم|ل ف|يق فهيم
26648o|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|نور| عم|د عبــــد|لستـــ|ر عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لبــــ|سط |بــــر4428|3
رهمنتـــ محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لش| |7|3295 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره بــــ سويفف|طمه ع حسن عبــــد|لوه|بــــ858856
635oo2تـــج|ره بــــنه|محمود كم|ل عبــــد|لمنعم حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهيله ي| محمد سيد محمد حسن66789|

رهن حس|م |لدين ج|د |لربــــ |حمد|8|4|3 تـــج|ره |لق|
تـــمريض |سيوطفدوى |حمد عبــــد|لرؤف محمدين 79|894
زر|عه |ل|سكندريهرض| |حمد حس محمد عمر538775

طبــــ |لفيومدى خ|لد بــــق |م 66835
د|بــــ ع شمس|يم|ن سيد عبــــد|لخ|لق حسن|335552
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر ي| سيد نص|ري825778
7o|9||| د|بــــ |لزق|زيق|حمد ع ع منصور |لسطو
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــي|سم رض| محمد محمد س|لم263529
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| ضيف | عطيه صليبــــ  899387
ندستـــ ع شمسيه محمد عبــــد |لحليم |بــــو |لمجد|32649|

ندستـــ ع شمسم| |حمد ثــــ|بــــتـــ حمد|ن|25635
|229ooلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مريم مجدى سل|مه و|صف |بــــ|نوبــــ
27o749ف |لدين ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد مبــــ|رك عمر 
8o8|64علوم حلو|نرو|ن شعبــــ|ن ظريف حسن
د|بــــ كفر |لشيخ|مح|سن عبــــد |لمجيد ري|ض محمد ||82|44
88oo45 صيدلتـــ |سيوطم|ريو ن|ثــــ|ن كرم دوس
7oo99|| طبــــ |لزق|زيقمن|ل م|جد محمود عبــــد |لمطلبــــ 
5o286oزر|عه |ل|سكندريهرحمه ط|رق محمد دوح |حمد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف ع|دل ح|مد |بــــو |لمجد7289||
|33o4|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم محسن محمد |حمد
84494oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمصط عبــــد|لحميد مر سيد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــند| معروف عيد منصور768997
82345oتـــج|ره بــــ سويفرجبــــ ن|دي حمدي سيد

9o7|8حقوق بــــ سويفحسن|ء عبــــد |له|دى ص|وى عبــــد |له
ندستـــ |لزق|زيقحمد ع|دل حسن س|لم|634694
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمه| يح ع فضل |لمو 849962
48|37o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد مصط ع عل|م مرزوق
8833o6  تـــج|ره |سيوطمحمود محسن صديق عبــــد|لحكيم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمروه مصط |لسيد |لنجدي عس|كر|64922
5o|769|تـــ محمد |حمد محمد |حمد حم|د طبــــ |ل|سكندريهم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لمهدى أحمد مهدى أبــــو شنبــــ494777
75|39oتـــج|ره بــــور سعيدمرو|ن خ|لد |لسيد عبــــده دي|بــــ
884989| حقوق |سيوط مل ع|دل رض| ذ
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ه ج|د |لكريم حس حسن|878938 معهد ف ص |سيوط م
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره خليل ربــــيع محمود خليل755377
ق|وى64|4|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|فرحه |حمد ج|بــــرعزبــــ |ل
489o32| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجيل|ن حسن نعمه | دسو نعمه
د|بــــ حلو|ن|ل|ء ن| محمد طه|57938|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن قنديل |لسيد قنديل636322
ش|م سعيد أحمد سل|م36|448 علوم ري|ضتـــ دمنهورمه| 
يم |لحديدى643526 د|بــــ |لزق|زيق|ن|صف فؤ|د ن|صف |بــــر|
تـــج|ره طنط|ف|طمه س|لم |لسيد يوسف6423|5
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نوره|ن |حمد محمود عبــــد |لرحمن755775
6o2785علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عي يوسف |لجميل
4323o9معهد ف ص طنط|ندى ي| حسن عر|قيبــــ

د|بــــ |لفيوم|محمد عبــــد|لرحمن |حمد محمد68356
ره|ء سعيد |حمد عبــــد |لق|در|24564 ندستـــ |لق|

يم سلط266428 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمروه محمود عبــــد|للطيف |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرضوى عم|د محمد عسكر5|7769
فنون جميله فنون |لم |م|رسيل عبــــد|لمسيح فرج مكسيموس4954|8
538ooتـــربــــيتـــ بــــ سويفنجوى محمد حس |حمد

78o7|7يم فه |لسيد كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|وق فه |بــــر|
5oo|73د|بــــ دمنهور|محمد مسعد شعبــــ|ن جبــــريل
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد جم|ل عبــــد |له|دى |حمد694235
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم محمد ع |سم|عيل يوسف232686
23|o2oرهبــــ|سل |حمد |حمد رض| |لعبــــس|وى تـــج|ره |لق|
تـــمريض |سيوط  حمد غندور مر|د محمد|879479
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه صبــــ عبــــد |لسل|م محمد |767772

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محسن |لسيد حيدر29755
طبــــ |لفيوممحمد |لسيد عبــــد|لغ شن|وي69267

طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــتـــس|م عبــــد |لرحمن عبــــد |لغف|ر |437727
43o297| ف محمد |لسعيد ع عبــــد |د|بــــ طنط|رو|ن أ
يم رشدى عبــــد|ل محمد مبــــ|رك442443 تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
ف ز فه |نيس فرج479842 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم | |

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعهود خ|لد جم|ل محمد45|54
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عم|ر محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لفتـــ|ح كريم332543 ل|
7oo588|معهد ف ص |لمنصورهيه |يمن جم|ل |حمد
د|بــــ |لمنصوره|عل| محمد عبــــد |لرحمن محمد |لنجدى698845
8926o4 معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر ن|دى |حمد محمد
2668o5تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم ع|دل محمد ك|مل |لسيد مغيثــــ
ف حس |حمد773979 نوعيتـــ |لزق|زيقر| | |
64o566تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد ص|لح محمد |لحوتـــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق وجيه رزق محمد غيثــــ34|686
35292o| طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد عبــــد|لر|زق |لسيد ن
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|4o|42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جند| ع|دل ع |لسيد|لسيد
6||o72 صيدله |لمنصورهمه| |لعدوى عبــــد |لص|دق |لبــــ
9o7o88 د|بــــ سوه|ج|ف|طمه ع ع عليو|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |مريم عل|ء فريد عبــــد|لرحيم858865
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــيشوي ممدوح عبــــد|لمل|ك حن 858676 معهد ع| 
طبــــ طنط|محمود |حمد لط |لنج|ر433642
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد حس محمد |لسيد طعيمه|95|77
8o234o| |ف سيد تـــه كليتـــ حقوق |لم |حمد |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدى محمد سعد سيف |لن92|64
76|o99آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس||ء محمد عبــــد |للطيف |بــــو |لفتـــوح

|9o89تـــربــــيتـــ بــــ سويفمنه | حمدى عبــــد |لوه|بــــ |حمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء عزتـــ محمد محمد |م|م|774822
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسد| | يوسف |لسيد محمود ند|5|69|5
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء |يمن فوزى |لدجوى|252799
|لسن |لم |يه س|لم محمد |لشبــــي |776999
وف|تـــعبــــد|لرحمن س|مح عثــــم|ن محمد844|23 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
342|ooفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر محمد فتـــ حف زيد|ن
23366o|م يح رمض|ن |حمد |سم|عيل رهد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
||724oد|بــــ حلو|ن|ه|جر محمد |لسيد محمود
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقف|يقه محمود بــــيو شيحه776935
695|4o عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد حس عبــــد |لر|زق محمد خلف

رتـــ من|ر كم|ل |م|م ع|بــــدين48943 تـــمريض |لق|
754o96تـــج|ره بــــور سعيدندى محمد عبــــده محمد حم|د
|7o687د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد |لرحمن ع|طف صبــــ شح|تـــه
7o62|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |لسيد محمد |لسيد بــــل|ل
تـــربــــيتـــ |سيوطسه شلبــــى زي|ن محمد 887683
عل|ج طبــــي قن|بــــول| ه| مرزوق جبــــر|ئيل272593

رهيوسف محمود عبــــد |لحميد محمد45|44 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o7334ى |لقطبــــ رم|ح معهد ف تـــمريض طنط| بــــسمه خ
ندستـــ بــــنه|مصط حس|م |لدين محمد ع328773 كليتـــ 
بــــه |لشبــــي 499883 تـــج|ره |سيوطعبــــ محمد ملي و
ندستـــ ع شمسخ|لد ي| |لسيد ع|مر27|48|
258o27|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنس |حمد عبــــد|لحفيظ أبــــو ط|لبــــ
48332oد|بــــ كفر |لشيخ| |ر و|ئل حسن |حمد
يم788767 تـــربــــيتـــ |لعريشمريم سعد |لدين ع |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن حس|م |لدين عبــــد|لمغ |لخو2|22|2
|د|بــــ |لم |ند محمد |حمد ع 2|48|8
63|2o9تـــج|ره |لزق|زيقتـــ معتـــز |سم|عيل ع عطيه |لقلش

ره|حمد خ|لد فتـــ |حمد محمد|4279| د|بــــ |لق|
4954ooحقوق طنط|محمد صل|ح |لسيد حميدتـــ مق|وي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو محمد صل|ح |لح|جرى779925

Page 1146 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|26o3|لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|محمد ح|تـــم محمد ص|لح |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننرف|ن| ن| نصيف مسعود22969|

طبــــ بــــ سويفمنه | محمود عبــــد |لعظيم محمد|5962
|238o5حقوق حلو|نس|ره يس متـــو عبــــده متـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد مجدى عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن4487|2
4o55o2د|بــــ |ل|سكندريه|سل مصط محمد |لسيد ري|ن

يم محمد ع حسن محمد|6|68| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــر|
69|o47| د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ط|رق صبــــ عبــــد |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود أحمد مغ|وري |حمد مر 87|4|6
4487o3زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد قنديل ع|مر سيف |لن
ي87|775 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــس|م فوزى جوده عزبــــ |لز
8o5486 ف فتـــ يح نوعيتـــ |لم |خلود |
7852|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع جم|ل عبــــد |لوه|بــــ ع
4|3o66تـــربــــيتـــ طنط|عبــــ ع|دل محمد ن|صف
2|393oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|يكل عم|د مل|ك تـــ|درس
9o5o95|ر|ء محمود ك|مل |حمد تـــربــــيتـــ سوه|ج لز
ندستـــ طنط||ء ي| نبــــيه عبــــد|لرحمن نجم|265|45
يم7|4868 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود خميس محمد |بــــر|
42457oيم محمد منصور د|بــــ |ل|سكندريه|وليد محمود |بــــر|
247|o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد ملي |حمد أبــــوسعيدتـــ
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد| محمد شعبــــ|ن |سم|عيل |لمل59|436
8o5484يم |لد|خ محمود طبــــ |لم |خلود |بــــر|
حقوق حلو|نحمد محمود |حمد محمد|33292|
7636oo|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديه محمد |حمد جلبــــى
77726oد|بــــ |لزق|زيق|مصط محمود عبــــد |لحميد محمد ص
تـــج|ره |ل|سكندريهمل محمد سعد محمود|65|483
7o35o4رى |بــــوم ري|ض |طف|ل |لمنصورهفتـــحيه شعبــــ|ن رجبــــ |لجو
طبــــ |ل|سكندريهزي|د |حمد محمد عبــــد |لع|ل رشو|ن424338
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |نور سيد محمد7|2858
ء ع يح |لحن|وي|82628 فنون جميله فنون |ل|قرؤي ه|
82o53oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد خ|لد حل محمد

|8o95رهط|رق محمد عبــــد | |لغريبــــ ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |حمد نبــــيل خ فرج3|267|
6|372oندستـــ طنط|محمد سعيد عبــــد |لبــــ| محمد بــــيه

زر|عه |لفيومي|سم محمود |حمد جمعتـــ87557
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ش|م محمد م| عبــــد|لجليل63393
ره|ف|طمه محمود محمد محمد|لش|يبــــ36968 د|بــــ |لق|

78299oيم محمد صقر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حسن |لسيد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدعف|ف |حمد محمد ع |لر|ز 933|62
627o85نوعيتـــ |لزق|زيقر| خ|لد ص|بــــر محمد سمور

علوم حلو|نحمد مصط عبــــد |لحميد حميده|64894
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ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد |لشح|تـــ محمود عفي 774967
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسعد |لدين ع|دل عبــــد |لحميد ع رضو25|694
|67|9o| علوم ع شمسمروه عبــــد |لحميد شعيبــــ عبــــد
6o8934 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر محمد محمد |لطو
|48o86د|بــــ حلو|ن|مؤمن |يمن بــــيو محمد ه|جر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط سعيد شو |لحبــــيبــــى265546
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنغ|م |لبــــسيو يوسف ع |لطنط|وى443622

5o96oتـــج|ره بــــ سويفحس|م محمد ذ محمد
2o584زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لغف|ر يوسف

تـــج|ره |لمنصورهيه صديق صديق |لسيد |لنج|ر|685857
248537| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء حسن محمد عون |
ره|مهند مصط حس مصط 56887| د|بــــ |لق|
علوم بــــنه|يتـــ |يه|بــــ عبــــد|لق|در |لسيد|637553
5o2726 |صيدله |ل|سكندريهه|جر |يمن |لسيد سليم|ن |لق
239o93 تـــربــــيتـــ حلو|نر| | محسن حبــــ محمد عبــــد |لغ
9oo493 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــه|جر مصط ك|مل حسن
82o28oطبــــ |لم |ه|جر مصط محمد منصور
|ج6|6877 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد عبــــد |لجليل مصط 

معهد ف تـــمريض |لفيوممصط |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ طه86895
778o89 تـــج|ره |لزق|زيقن| ع|طف ن| |لطو
حقوق بــــنه|مل|ك من عزيز |سعد|32866
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق شو |لسيد عل|م694296
7o4285ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود عزتـــ محمد عبــــد |لق|در ن

لس عط| | يعقوبــــ|5732 معهد ف ص بــــ سويفس|ره ك
35829o|نوعيتـــ عبــــ|سيهرحمتـــ ط|رق محمد تـــه
يم سيد232857 يم ن| |بــــر| ره|نوره|ن |بــــر| د|بــــ |لق|
6oo598جرس معهد ف ص طنط|محمد طلعتـــ عبــــد |لغ محمد 
نوعيتـــ |شمونل|ء مدحتـــ عبــــد|لخ|لق عبــــد|لق|در خليل263353
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد| محمد||735|3
نوعيتـــ |لم |ين|س عمر محمد عمر|7945|8
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن بــــ|نوبــــ فريج فرج سعيد||88476 كليتـــ 
تـــمريض |سيوطس|ره ص|بــــر عبــــد|لحكيم نص 878975
تـــج|ره بــــ سويفمحمود عل|ء فوزي عبــــد|لع|ل5953|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن خ|لد ف|روق س|لم24979|
ندستـــ |لمنصورهمحمود فتـــ محمد |لسيد عميش8|7||7
يم عبــــد|لرحيم مصط 89|448 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمنه | محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنور|ن مصط عبــــد|للطيف ع |بــــوخزيمه498564
9o48|9 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء حس|ن محمود حس
69o49o| علوم |لمنصورهلشيم|ء محمد |بــــو |لمع| |لبــــش

تـــ رض| رمض|ن حس |37|26 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد مجدى مختـــ|ر فهيم|75925
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3553o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم ط|رق مرزوق عبــــد|لمقصود
لسن ع شمس|ه|يدى ح|مد عبــــد|لع|ل |حمد6332|6
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مرح خ|لد ع ع 753867
رهيوسف ع|دل عبــــد|لمحسن عبــــد|لحليم7639|2 ندستـــ |لق|
7o|984 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط |لسيد مصط محمود |حمد
2433o9|ه |سم|عيل محمد حس |حمد رهم علوم |لق|
36o567زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيم|ن حسن |حمد عبــــد|لغف|ر غر|بــــ
يم273369 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديند| محمد محمد |بــــر|
6o8843|تـــج|ره |لمنصورهف|طمه عبــــد|لوه|بــــ |حمد شيخ |لد
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |حمد رأفتـــ عبــــد |لمنعم22|697
ندستـــ |ل|سكندريهي محمد نبــــيل حس بــــرك|تـــ447434
8o3887نوعيتـــ |لم |دع|ء عبــــد|لنبــــي |حمد حسن
ه |حمد محمد عبــــده ع سليم4368|2 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــن
259o8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م عبــــد|لرسول رش|د |لنج|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع |ء ع|دل |حمد شح|تـــه439628
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يه محمد عبــــد | عبــــد |لجيد|59439|
9o537| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود رجبــــ |لسيد محمود
25o8|6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمود ع عبــــد|لمجيد حم|ده
9|89o||ء محمد فؤ|د محمد| تـــج|ره |سيوط 
ندستـــ بــــنه|يم مجدى محمد عفي 266363 كليتـــ 
ندستـــ سوه|جس|لم |لبــــدرى جبــــريل محمد 2326|9
9|o753 وف|تـــ|حس|م ع عبــــد|لرحيم ع ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم محمدى عبــــد |لعزيز محمد8||6|7
6|629oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند فكرى سيد |حمد |لعشم|وى
يبــــ يون|ن695||8 تـــج|ره بــــ سويفم|رين| غط|س و
8o2683|ف عبــــد|لصمد محمد |د|بــــ |لم ||ء |
رهحمد جيوش عبــــد|لسميع محمد محمد|234896 طبــــ بــــيطرى |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسهيله عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لجو|6369||
8|72o5كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفطه عز |لدين طه محمد
د|257852 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمع|ذ عبــــد|لمقصود عبــــد|لفتـــ|ح و
6o663|ش|م |بــــو |لمجد عبــــد |لق|در معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد 
4|o296تـــربــــيتـــ طنط|مؤمن خلف |حمد ح|مد |حمد
69225o د|بــــ د |ط|سل سعد محمد يوسف ع
تـــج|ره |سيوط حمد نص|ر محمد عبــــد|لرحمن||89238
د|بــــ دمنهور|محمد خ|لد محمد محمد حسن7|4957
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|طه محمد عبــــد| محمد سويلم2|3282
حقوق ع شمسعمر محمد عبــــد|لمنعم |حمد333464
5o7567رهحبــــيبــــه سعيد محمود رجبــــ محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
7o23|7د|بــــ |لزق|زيق|مريم محمد جوده سل|مه |لجعبــــرى
228|oo|ه |حمد ه|شم عبــــد|لجليل كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
78o478طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقبــــه وجيه عبــــد |لحميد |حمد
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ف ف|يز عرنوس|2983| تـــج|ره ع شمسمهر|ئيل |
6222o6 ف عبــــد |لغ مسلم |لحن تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهتـــغريد محمد عبــــد |لحميد ص|دق695285
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحسن |حمد محمد فتـــ5|539|
تـــج|ره طنط|محمد فتـــ مصط فرعون9|4298
يم حسن |م ||78962 ندستـــ |لم |سل|م |بــــر|
83o49||معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمد عبــــد|لخ|لق |حمد
|2434oعلوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لو|حد محمود نص
يم||5|57| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه محمد صل|ح |لدين |بــــر|
حقوق ع شمسحمد |س|مه حس |حمد|5558||

د|بــــ بــــ سويف|سل|م حسن محمد حسن|34||6
تـــج|ره ع شمسمريم |حمد حس عبــــد |لع|ل |لملي 67655|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ط|رق سيد محروس24|25|
5o9888حقوق |ل|سكندريهمهند محمد ع ح|فظ عم|ره
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|رو|ن عبــــد| طه |لشو|د |ل|م|م85|443
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــروعتـــ عزتـــ عبــــد |لرحيم عبــــد |لفتـــ|ح425622
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرضوى ثــــروتـــ فؤ|د ربــــيع256872
|223o5رهع طه حن محمود حقوق |لق|
ره|غ|ده طلعتـــ فتـــ بــــدر53499| عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد ز محمد ز محمد |لحن|وى326|76
ي344696 ر محمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــح د|بــــ ع شمس|مروتـــ م|

5826o| ف محمد حمدى و| د|بــــ بــــ سويف|م| |
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد ح|تـــم عبــــد|لق|در |حمد 886348
26o3|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن|ء ه| فتـــ رشدى
رهم | صموئيل عبــــد|لمل|ك |سعد774|26 صيدله |لق|

57||oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن خ|لد طه |سم|عيل
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد حس|م ف|روق محمود223|85
لسن ع شمس|س|ندي سليم|ن د|ود بــــخيتـــ75|32|
يم مصط محمود66|642 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن |بــــر|
5o268|علوم |ل|سكندريهمريم خ|لد محمد بــــسيو بــــليح
9o5664 د تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد عمر مج|

3|2o2رهندى ي| |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|4o39|د|بــــ حلو|ن|ن|دين مقبــــل جم|ل ز د|ود
حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد تـــوفيق |حمد حس|ن 627779
26o|39رتـــ|ن زكري| عبــــد| خل|ف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسس|ندى حس|م |حمد صبــــرى ف|ضل 6979|2
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع |ء ن|صف جم|ل |لدين عبــــد |له|629425
48o733تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورن|ديه ن|در ع محمد |لمهدى
8o5233|د|بــــ |لم |سل|م محمد |حمد محمد|
وري843953 د |حمد عبــــد|لمطلبــــ |حمد |لج علوم ري|ضتـــ |سو|نن|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء طه مصط محمد|57759
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3o5||تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر حسن عبــــد |لسل|م حسن
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|مريم ربــــيع محمد بــــند|رى محمد639729
43o37oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مروتـــ ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد خط
|5o564| يم محمد فتـــح | مر تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
82o86oمعهد ف ص بــــ سويفمحمد محسن رمض|ن محمد
92o7o2 ف حمد|ن خليل تـــج|ره سوه|جكريم |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعل| خ|لد محمد |لطويل432886
تـــج|ره طنط|لسيد عبــــد|لعزيز |لسيد |لربــــوتـــ|449795
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد رجبــــ محمود حسن غندور634542
صيدله ع شمسمصط جم|ل محمد |حمد |لمح 348647
892o86|ه صبــــ |حمد عتـــم|ن د|بــــ |سيوط|م
68625oحقوق |لمنصورهمحمد عم|د عبــــد |لرحمن محمد عي
6o24o2زر|عه |لمنصورهخلود فوزي رزق |بــــو ريتـــ
7746oo|ش|م ز|يد محمد ز|يد كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيم|ن 
كليتـــ |لطبــــ بــــقن||حمد عبــــد|لحميد محمد |لبــــن|834273
4895|oيم يعقوبــــ |يوبــــ تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رسيل يعقوبــــ |بــــر|

رتـــ|كريم|ن حمدى عبــــد|لعليم رضو|ن86|35 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
337432| حقوق ع شمسحمد عل|ء ع |ل|تـــربــــى ع
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه مجدى عبــــد|لحميد ذ ف|يد|34|249
826o77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم عبــــد|لجليل نوفل محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|نس فرج ع |بــــو |لعل| كحيل|337899
د|بــــ ع شمس|رح|بــــ |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف |9923|2
يم|4|8697 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ل|ء |حمد عطيتـــو |بــــر|
2737o4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندى عل|ء|لدين محمد ش|ذ
يم مجدي عبــــد |لمحسن عبــــد |لرحمن درويش746|6| تـــج|ره ع شمسبــــر|
48283oيم تـــج|ره |ل|سكندريهتـــ محمد |لسيد محمد |بــــر|
4o32o7د|بــــ |ل|سكندريه|صفيه خميس خميس سليم|ن حميده
7697o5وف|تـــمحمد ط|رق محمد سيد |حمد سعد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|جر فوزى يوسف محمد354455
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لعظيم عبــــد|لحليم342923
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد أم|ن أحمد محمد ع |لديبــــ5|25|5
|6|42oزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــصل|ح ص|بــــر مصط حسن
6o88|2 معهد ف تـــمريض طنط| ر| | جم|ل عوض |بــــو|لخ
يم|83843 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد | عبــــد|لستـــ|ر ع |بــــر|
ف فتـــوح |لبــــشبــــي 486||6 صيدله |لمنصورهندى |
تـــج|ره ع شمسم|رك ه| لط عزيز9776||
معهد ف ص |سم|عيليهمنيه مصط حس محمد|45|769
ندستـــ طنط|مصط فتـــوح ع فتـــوح غر|بــــه449724
د|بــــ |لمنصوره|زي|د |حمد ع |لسيد688794
784o53| تـــج|ره |لزق|زيقسل|م جم|ل عبــــد |لرحمن عبــــد|لغ
ر82||27 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|يدى حس مسعود عبــــد |لمقصود جو
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طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم |م محمد غنيم عبــــد |لمو |لف 9||428
3569o5رتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رو|ن مشهور سيد |حمد غني ز
معهد ف ص سوه|جدين| ن| عبــــد|لعزيز |حمد 86||92

رهمه|بــــ ن| |حمد عبــــد|لجو|د رضو||3289 ندستـــ |لق|
5o95o3طبــــ ع شمسمصط عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لسعود محمد
33o67oف فتـــ محمود طبــــ بــــنه|ند|ء |
6o88o3 |د|بــــ طنط|تـــغريد بــــش عبــــد|لحميد |لقطع|
ثــــ|ر |لفيوم|دير ن سيد شعبــــ|ن44942|
|5|o96ى بــــطرس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيل|نه س| بــــ
9o23|3  تـــج|ره سوه|جمحمد رشدى عبــــد| |بــــوضيف
تـــج|ره سوه|جيه ع حسن محمود|833785
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد سم صل|ح |لدين يونس|9|2474
77o343 يم |لسيد محمود ن علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمصط |بــــر|
حقوق |سيوط يم|ن سيد عمر محمد|879353
682o2oيم ح|مد عرفه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى فتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ريم عمرو محرز عبــــد |لسل|م  عبــــد |لمنعم675634
2|2o9oحقوق ع شمسش|م |حمد ن|قد عويس
تـــج|ره دمنهورمحمد خميس |لسيد محمد حج|زى486772
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد س| ع عبــــد |لحميد حربــــيه269869
25|4o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــو|لغيط محمد س|لم|ن
ره|مر|م محمد حس|ن |حمد48588| د|بــــ |لق|

هي|ر| رض| مختـــ|ر محمد342|2 نوعيتـــ ج
رهبــــو بــــكر محمود محمد |حمد|49828| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7683o7|تـــربــــيتـــ |لعريشروى ص|بــــر حس عز|زى |لسيد

423o3ندستـــ حلو|نعم|ر ع|شور |لسيد ع|شور عدس
42456oد|بــــ |ل|سكندريه|عمر حسن طه حسن عبــــد |لص|دق
وى2|67|5 صيدله |ل|سكندريهندى عم|د ذ مصط |ل
699o88| م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ لسيد صل|ح |لسيد حس
يم محمد عبــــد |423238 تـــج|ره بــــنه|كريم صل|ح |بــــر|
4|o86oإعل|م بــــ سويفف|طمه س|مح عبــــد |لستـــ|ر أحمد |لعط
ى حمزه عط| ||82|69 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد قدرى خ
تـــج|ره |سيوطندى يح زكري| |م علوه688328
يل ج |لزق|زيقمنيه خ|لد عبــــد |لعظيم عبــــد |لعزيز|68|776 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
77o765|ر طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد |حمد عبــــد|لعزيز جو
8ooo58كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفرحمه |نور محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدع|ء محمد سل|مه محمد ضوه349445
ندستـــ |سيوطمحمود خليفه حسن محمد 7626|9
حقوق ع شمسمحمد خليفتـــ |حمد |لسيد7729|3
8oo|34ندستـــ |لم |جورج م|جد ف|روق عج|يبــــي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ عمر عبــــد| |حمد |م|م|344657
769o79د|بــــ |لعريش|نوره|ن ع حس سليم|ن
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لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|م| جرجس ن|ثــــ|ن رزق|325832
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمه فوزى تـــر ع|5325|
48oo83ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عص|م عبــــد |لحميد |لغر|بــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخثــــ|ر شعبــــ|ن ص|لح ص|لح بــــكرج|6947|4
4o7o22د|بــــ كفر |لشيخ|رحمه ذ ذ |حمد
8425o9|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن||ء عز |بــــو|لحج|ج محمود
76o4|2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوس|بــــ سم مرقص خليل
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحسن |حمد ر|فتـــ محمدى |لجبــــ|س344495
صيدله ع شمسرضوى ي| سلط|ن درويش229|6|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد ن| سيد ع 924|3
د|بــــ دمنهور||حمد |س|متـــ حسن |لسق|493878
6o3257تـــج|ره |لمنصورهي|ر| عبــــد | محمد |لنف|ض
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن طلعتـــ محمد فرج78|499
|58o52|ره||ء محمد عبــــد |لعظيم كم|ل ثــــ|ر |لق|
د |بــــوعطيوى|785|5 يم مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه محمد |بــــر|
4||92o|د|بــــ طنط|حمد س| |حمد محمود|
7o8o9|يم حج|زى خ ر|ء |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ ف|طمه |لز
52o84|علوم طنط|س|رتـــ عمرو عبــــد|لعظيم ع |حمد |بــــويمن
ه ع |لسيد مبــــ|رك|757858 طبــــ |لسويسم
ف رجبــــ سعد|854855 صيدلتـــ |لم |حمد |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نريم|ن محمد محمود |لسيد783688
69o294يم يم |بــــر| ف |لسيد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدسم|ء |
8|o955|تـــج|ره |سيوط|ء رمض|ن محمد عبــــد|لل|ه
8|48o8 نوعيتـــ |لم |دير عي عز|يم ع
معهد ف تـــمريض |لمنصوره فرح|تـــ غ| عبــــد |لعزيز محمد محمد696969
يم محمد|78283 ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسم|ء عل|ء عبــــد |للطيف |بــــر|
82557oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر ج|د |حمد ج|د
رى2883|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدين| ط|رق محمد محمد |لجو
64o295د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد أحمد غ|زي أحمد محمد سليم
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | جم|ل محمد محمد |لخو5584|4
يف |م |حمد66699| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسين 

رهعمر ح|تـــم حسن س|لم8||8| حقوق |لق|
7o2o37ندستـــ |لزق|زيقمحمد سم |حمد محمود عزبــــ
4|6o83|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــه سليم|ن محمد محمد سح
4o|876|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد من ك|مل محمد مر ن

ف ص|لح محمد ف|ضل|856| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد |لسعيد محمد ح|مد حشيش|695848
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل |يمن نبــــيه محمد9|29|3
4o4438يم  |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمزه محمد |حمد ع |بــــر|
36o886| م محمد صفوتـــ عبــــد|لحميد |حمد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د
تـــمريض  حلو|نكريم رأفتـــ ك|مل |لجندى ميخ|ئيل68874|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمهر|ئيل |ل رشدى معوض|9|43|
9o|979 حقوق سوه|جمحمد محمد رزق بــــخيتـــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| حمدى ش|مخ محمد |سم|عيل252258
يم محمد مصط محمد حمودتـــ|393|75 حقوق بــــورسعيدبــــر|
24o842تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــصفوتـــ رزق عبــــد|لعزيز |حمد
بــــه مجد624442 ى و طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ول|ء ي
4434o4طبــــ كفر |لشيخمحمد |لسيد |حمد ح|مد سل|م
25o657قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نجل|ء محمد سليم|ن محمد
معهد ف ص |سيوط منيه مصط عبــــد|لحفيظ سيد|886786
4233o6 يم حس فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنتـــ | خ|لد غيثــــ |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|دون| مجدي نجيبــــ عوض64437
543o85|ى زر|عه طنط|سم|ء محمود ن| ص|يم م
|4452oد علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمود محمد مج|
77o859ن| ح|مد |لسيد محمد بــــكرى صيدله |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه محمد عبــــد|لعزيز جعفر266485
|6o285|يم محمد سعيد حسن ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــر|
62oo33ندستـــ بــــور سعيدمعتـــز صبــــرى |لسيد نوفل
تـــج|ره |ل|سكندريهم| عيد سليم|ن سليم|ن|483444
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م| عد حس حسن||6|825
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن حس محمود رف|479486
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره ص|بــــر محمد مصط |75762
يم مصط |بــــر|3|4455 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسه|جر حس |بــــر|
7o2254تـــج|ره بــــنه|ين|س محمد محمود عبــــد |لخ|لق |لسيد
45|8o4يم محمود  عدس تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد| محمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورح|زم نبــــيل مبــــروك خلف |879|54
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن ك|مل أحمد محمد كونه495938
6259|3| تـــج|ره |لزق|زيقحمد سم |حمد ع
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر عط| | عبــــد |لكريم سل|مه|76868
8848o9 ندستـــ تـــ.خ|مس م | جميل صل|ح صموئيل معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره |لمنصورهيه |حمد كم|ل محمد شلبــــى|685544
د|بــــ |ل|سكندريه|مصط |حمد رش|د محمد ن حج|687|48
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د محمد سعد عبــــد |لمقصود ند| خليف7|5367
46o8|5تـــج|ره طنط|محمد فتـــح | محمد محمد رجبــــ
8o3598|ف عبــــد|لعزيز ك|مل |د|بــــ |لم ||ء |
||9|o3|م محمد |لسيد عبــــد |لجو|د تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
يم 674|64 يم عبــــد |لمنعم |بــــر| طبــــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد|لمحسن محمد عبــــد|لمحسن أبــــوقورتـــ6626|4
829o48حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع|صم محمد ع نور |لدين
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسذكرى ع|طف محمد محمد صميده7||756

|9o|2كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود خ|لد سيد مرزوق
ف عبــــد|لحليم صديق 44|883 زر|عه |سيوطعم|د |
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يم97|6|| يف |حمد |بــــر| ره|محمد  د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسعبــــ عم|د محمد |حمد23|354
48oo3رهحسن محمد حسن محمد تـــج|ره |لق|

|د|بــــ بــــنه|ل|ء محمود محمد رضو|ن غن|يم|282|35
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |زينبــــ ع رجبــــ محمد857533
يم|825837 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــتـــس|م رزق سعد |بــــر|
323o|6يف رشيدى مر كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل 
6424ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم مك|وى محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدع حسن محمد حس|ن 754995
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى عبــــده |لعج |لسيد ع|مر763635
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورسعيد ع|دل عبــــد |لعزيز |لص| عبــــد 546282

5548o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن سعيد محمد سيد
4|oo63د|بــــ طنط|سل|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عطيه|
5|796o|تـــج|ره طنط|يتـــ ع محمد |بــــوجديده
حقوق طنط|سم|ء |لسيد عرفه ع حس |2|87|4
|52o48د |لجمل رهف|طمه ع|دل عبــــد |لعزيز مج| تـــج|ره |لق|
6869o5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد ص|دق عبــــد | ص|دق عبــــد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء عبــــد|لكريم ص|بــــر ع عطيه |229|27

5||ooندستـــ بــــ سويفح|زم حس|م |لدين ع عبــــ|س
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ن| ز عبــــد|لغ |254686
|73o64رهعبــــد | ط|رق جميل خط|بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم حمدى عبــــد |لر|زق حج|زى|622595 تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر|
25673o|ه مهن| محمد عوده  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
5o3976يم رح|مه تـــج|ره طنط|عمر صل|ح |بــــر|
7832o2كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمد |يمن حسن |لسيد
بــــي عبــــد|لحكيم |حمد|487845 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد 
|35oo2علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــيشوى كريم حليم سعد
69oo|2|يم طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء محمود محمد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــله|م عبــــد |لحميد حس ع |لحلو| 5|39|5
يم جوده عبــــد |لعزيز 32539 زر|عه ع شمسعبــــد | |بــــر|

9o|739 تـــربــــيتـــ سوه|جسمر جل|ل |حمد عبــــد|لل|ه
75o9o4تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|زن صفوتـــ عبــــد |لمقصود |حمد مهد
معهد ف ص |سو|نش|ذ محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن847497
357o93 |تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن رض| متـــو ش
يم محمد رضو|ن2|8228 |د|بــــ |لم |محمد |بــــر|
علوم |سو|نسل ممدوح يوسف بــــدري838664
2382o2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمد محمد فرج |لديبــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقنجل|ء عص|م ع |حمد مك|وى29|636
4o4479د|بــــ دمنهور|ع سعيد محمد سيد عثــــم|ن
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسزينه مدحتـــ محمود مصط حسن |لعجم5355|2
وف|تـــم|يكل عص|م مرقص رفله475356 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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443o7رهمعتـــز مصط ك|مل |حمد تـــج|ره |لق|
6oo555زر|عه طنط|س|مح |س|مه حسن حسن عوض
75383o ه |س|مه منصور عبــــد |لحليم سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
ه محمد ممدوح محمد عمر |لعجوز496796 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن
تـــج|ره |لمنصورهلصبــــ| فر|ج عبــــد |لفتـــ|ح |لصبــــ|687725
49||ooين عبــــد | جم|ل |لدين خليل رجبــــ د|بــــ دمنهور|ن
44o45oعلوم كفر |لشيخجه|د |حمد عبــــد|له|دى |لسيد ج|نبــــ
7789o5|رتـــ||ء مجدى |له|دى إسم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o949|تـــج|ره طنط|عبــــده فرج عبــــد |لغفور رجبــــ
ر عبــــد|لمحسن عبــــد|3694|2 ندستـــ تـــ.خ|مس محمد م| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
533o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|لوج | س| عطيه |لسيد |حمد
تـــج|ره سوه|جس|ره جم|ل |حمد سليم868547
8o9|49تـــج|ره بــــ سويفزينبــــ رش|د درويش |سم|عيل
442|o4|معهد ف ص طنط|حمد |نور |لس|د|تـــ عبــــد |لحميد
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسندى |حمد محمد |حمد كريتـــه9|4383
7692o8| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيه وحيد س|لم ع
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن حس |م |لنجدى765|4|
يم ري|ض42345| فنون جميله فنون حلو|نمريم محمد |بــــر|
92o933  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد صفو|ن صل|ح |لدين محمود ع| 
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد |حمد |لسيد سعيد488388
3||448| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |لسيد ع|يد مر
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم خ|لد محمد |حمد28229|
د|بــــ ع شمس|سونه رأفتـــ |نور حسن محمد238475

ر محمد5|374 د|بــــ حلو|ن|محمد ع|دل عبــــد|لظ|
8oo|96كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد حس رض| |بــــوستـــه
|56o42نوعيتـــ عبــــ|سيهنرم صبــــرى مصط |سم|عيل
ف |حمد عبــــد|لق|در|83423 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |
ي عبــــد|لرحيم|324|8 علوم |لم |مصط عو خ
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخف|طمتـــ ر|شد محمد |لسيد محمد453444
5o|685 د|بــــ |ل|سكندريه|منيتـــ سعيد عبــــد |لستـــ|ر محمد مصط
تـــج|ره ع شمسنور محمد ه| |حمد مندور6859|2
4|5o32| ر سل|مه خ حقوق |ل|سكندريهرن| م|
يد حش|د352|27 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومرن| وسيم |بــــو|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|ري| ن|ن عز قلي |83668
4|oo47تـــربــــيتـــ طنط|حمد |لسيد محمود عبــــد |لمع سعيد
يم محمد حس 358692 ندستـــ ع شمسنشوى |بــــر|
6oo6|4د|بــــ طنط|محمود |لسعيد من ز بــــ |لدين|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد مسعد محمد |لسيد حج|زى72|762

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمرو عبــــد |لسل|م عبــــد |لو|حد عبــــد 29249
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سم طحيمر |حمد|77538
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لع| محمد |لسيد526523
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|5822oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمن|ر محمود |حمد محمود
5o47ooيم ص|لح عبــــد|لمجيد م ي| |بــــر| علوم |لعريشن
|محمد |حمد عط| | |حمد825257 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق

|7o62رهسندس |حمد |سحق محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|ن|دين و|ئل حسن عبــــد |لرحمن35569| عل|م |لق|
6327o7ف عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد ف كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرو|ن أ
يدى|776973 ندستـــ |لزق|زيقحمد حس |لسيد |ل
9o|3|6|معهد ف ص سوه|ج يم|ن ع محمود جل|ل
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد خ|لد بــــهجتـــ فه |بــــو عمه749|45 معهد ع| 
معهد ف ص |ل|سكندريهصف|ء عيد محمد عبــــد| مدكور897|52
ره|منيه شكرى رمض|ن محمد |غ|236284 علوم |لق|
4|725oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |لشح|تـــ س|لم س|لم محمد
682|o6|يم مصط |بــــر حقوق |لمنصورهشيم|ء منصور |بــــر|
7o2962يم |لتـــعلبــــ يم |لسعيد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |بــــر|
|3|8|6| ره|ء ذ محمد ذ تـــج|ره |لق|
ند|وى شوم774336 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد تـــه| 

737o6معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد محمد ص|بــــر عبــــد|لرحيم
6o7595|حقوق |لمنصوره|ء |لسعيد فريد |لطويل
2229o|حقوق حلو|نعمرو |بــــوبــــكر عبــــد|لعظيم |لسيد سليم
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفتـــحيه عبــــد|لعزيز ز |لشيخ ع|مر248643
6885o5|د|بــــ |لمنصوره|سع|د محمد |لز عبــــد |لمنعم |لسبــــ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهر| | |حمد سعيد محمد |لحبــــ 425857
645o6o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد |لششتـــ|وى |لمرغ
صيدله |لمنصورهمحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لع|ل عبــــد |لعزيز685223
يم |حمد689688 طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى |حمد عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
6o32o7تـــمريض طنط| ف|طمه بــــدر|ن محمد سليمه

وف|تـــمحمود سيد |بــــو زيد خميس73833 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم محمد |لش|5|6|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنور |لهدى محمود |بــــر|
52oo2||تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمد فوزى محمد ح|فظ 
ى48767| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل جم|ل محمد |حمد |لم

5o925تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ر|فتـــ محمد |حمد فرغ
يف|692|6 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ سل محمد طلعتـــ |ل
ره||ء |يمن |لش|ف |م ||||329 عل|م |لق|
5o6494يم عبــــد |لمع صيدله |ل|سكندريهيتـــ |يه|بــــ محمد |بــــر|
يم عبــــده ع697988 نوعيتـــ |لمنصورهحن محمد |بــــر|
4484|9| ندستـــ طنط|حمد محمد |حمد جبــــر ج|د |
64o948يم ندستـــ |لزق|زيقمحمد من محمد متـــو |بــــر|
علوم ع شمسعمر ن سيد مدبــــو6|3244
تـــج|ره طنط|محمد عطيه محمد |حمد |بــــو|لعن ||42763
يم|639625 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |لسيد فتـــ ع إبــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــتـــ فخري ع مر حس 476657
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علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ محمد فؤ|د غنيم حج|زى|35665
44|7o7| ه عزتـــ محمود |لش|ف علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم
69574oتـــمريض |لمنصورتـــ نرم |لسيد محمد عبــــد |لحميد |لبــــلتـــ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن سيد عبــــد|لع|ل سيد238339
ف ع بــــدور356845 يل ج |لزق|زيقدير | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ طنط|محمود عبــــد| فرج محمد زقزوق494627

يم32899 وف|تـــيح زكري| ع محمد |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ور||89347 تـــربــــيتـــ |سيوط منيه |بــــوضيف عبــــ|س محمد 

2|7o|علوم ري|ضتـــ |سو|ني محمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد محمد
3479o8|حقوق بــــنه|حمد سم |لسيد عبــــد|لمطلبــــ
328|o9ندستـــ بــــنه|مصط محمد ع|مر محمد سيد |حمد كليتـــ 
24944oه مصط |م سعودى محمد كليتـــ |أللسن ج أسو|نن
7o82|o|معهد ف ص |لمنصورهحمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |لمجيد
|د|بــــ طنط|أروى |لسيد رمض|ن كس|بــــ432654
رهند| عبــــد| سعد عبــــد |لبــــ| |لجمل266846 عل|ج طبــــي |لق|
يم غندر764755 تـــج|ره بــــور سعيدبــــه | محمد |لدسو |بــــر|
|2324oتـــج|ره ع شمسد | ح|تـــم محمد عبــــد |لق|در
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمر|م محمد ج|بــــر ز محمد |لخطيبــــ423863
ف ح|مد |لسيد48|678 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|جر |
|6o863معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن لنظم |لمعلوم|تـــ |ل|د|ريتـــ نوره|ن عل|م محمود محمد
نوعيتـــ بــــنه|ه|جر محمد محمدى محمد357647
8oo248 عل|ج طبــــي قن|نور كم|ل |بــــو|لمجد ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود صل|ح عبــــد|لحليم يونس محمد8|3322
|ء شعبــــ|ن سعد رمض|ن جوي5937|5 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأ
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد|لرحمن محمود فوزي ح|فظ ر|شد424599
6o7246تـــج|ره طنط|محمد ط|رق يوسف يوسف |لمن
9o2958  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | ص|بــــر زكرى عبــــد
62o85|حقوق د |طحمد حمزه عبــــد |لع| حمزه ع جمل
تـــج|ره |لمنصورهيه|بــــ عبــــد |لحميد محمد ع مر|د||69588
76847o|يم عبــــد |لرحمن حسن فرج معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  بــــر|
4||o47نوعيتـــ طنط|د | محمد عبــــد |لسميع فوده
|6|6o9يم مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد |بــــر|
يم ج|د53864| حقوق ع شمسمحمد ي |بــــر|
8o56|2لسن |لم |ر| محمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لعزيز|
6o4529| ند| حمدى محمود محمد عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ش|
8o8|66تـــربــــيتـــ |لم |ريه|م رجبــــ حج|زي ح|فظ
88o526|د|بــــ |سيوط|  مل ممدوح ع |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود نبــــيل محمد صبــــح صبــــح بــــصل23|685
رتـــ مصط |سحق محمد |سم|عيل483248 حقوق |ل|سكندريهز

568o9معهد ف ص بــــ سويفمؤمن جم|ل س|لم محمد
رهحمد رجبــــ |حمد عبــــد|لو|حد|339883 عل|ج طبــــي |لق|
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449o68تـــج|ره طنط|ف|رس حسن محمد حسن |لسنو
نوعيتـــ |لمنصورهفوزيه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعزيز عبــــد |683463
63o567ندستـــ |لزق|زيقمحمد سعد |لدين س|لم |لشيخ
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحسن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد 58|765
43536oتـــج|ره كفر |لشيخس|رتـــ عبــــده محمد فتـــوح حسن شه|وى
8o7|92ه فه محمد عبــــد|لعظيم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نوره|ن حسن ح|مد عبــــد|لغف|ر354445
حقوق |لمنصورهه|جر محمود عبــــد|لعزيز محمد335282
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ |م|م عنتـــر |م|م|5|26|3
4825o9د|بــــ |ل|سكندريه|د | جوزيف رمزى |رم|نيوس
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|عيل عبــــد|لنبــــي محمد ع |6|8396
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء محمود زغلول عبــــد |للطيف|9|46|5
عل|ج طبــــي قن|ندى محمود |حمد عم|ر 894487
68o29| بــــي علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــويد| نشأتـــ عبــــد |للطيف عطوه |ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |حمد |لسيد |لعزيزى5256|2
263o89|ف محمد ص|لح تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء |
طبــــ ع شمسول|ء فتـــ يوسف محمد |لمهدى73|323
|ج|433598 صيدله طنط|حمد طه |بــــو|لعز 
4o8355تـــج|ره |سيوطيوسف محمد محمد |حمد ن |لدين
ندستـــ شبــــر| بــــنه||ء سعيد عبــــد|لنبــــي |حمد |لسيد |345936
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد 4622|2

رهسيف ن| |بــــو |لعل| ع23427 حقوق |لق|
لس حليم عطيه |لجندي 9|5||9 علوم سوه|جك
ره|ء محمود سليم محمد عبــــد|لق|در85|499 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررحمه |حمد فتـــ |لصو| 6622|5
69oo3o| معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن رض| محمد |لمر
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن مصط يونس مصط |686895
44244oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمصط محمد محمود خليل ع بــــدوى

85||8| قتـــص|د م حلو|ن|سم|ء نش|تـــ خميس ع
2583o7|نوعيتـــ |شمونحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز |لجندى
د|بــــ سوه|ج|ول|ء محسن |حمد خليل 43|896
479o53كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر محمد محمود بــــدر ع|مر
يم رجبــــ عيد |حمد|757377 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــر|
وف|تـــعمر ممدوح فرح|تـــ ع 29465| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق حلو|نندى سيد محمد عبــــد|لمجيد34|327
زر|عه |لم |ش|م شعبــــ|ن |حمد عبــــد|لحليم3256|8
34|o68ل|ل محمد عوض تـــج|ره ع شمسعبــــد| و|ئل 
|د|بــــ طنط|غ|ده فتـــ حس |لسيد خليفه4445|4
44o2|5يم عبــــد| مخيمر كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد| | مصط إبــــر|
نوعيتـــ بــــنه||ء سيف ف|روق |م|م عل|م|339369
يم6|4756 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد محمود |لسيد |بــــر|
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52664| لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|بــــ|نوبــــ صفوتـــ |سحق ز
علوم ج|معتـــ |لسويسف|طمه |يمن عبــــد|لمنصف |لزتـــحرى263934

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط عبــــد |لصمد محمد635|4
|4oo26ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم محسن يوسف حسن حمزه
4|4o|8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن وحيد محمد |لحد|د
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس|ء يوسف عط| يوسف |لشيخ|8|7687
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومتـــ س| عبــــد| |لجم|ل65|254

د|بــــ حلو|ن|ف|طمتـــ محمد سعد|لدين رزق عبــــد|لر436|3
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ عل|ء |لدين سعيد سبــــيكه248336
تـــمريض طنط| سه|م عبــــد|لرحمن حس عبــــد|لر|زق434528
|36o88ره|س|رتـــ |حمد محمد محمود د|بــــ |لق|

7895|| زر|عه ع شمسيتـــ ن|صف |لنمر خليفتـــ ع
حقوق |سيوطندى ممدوح عبــــد|لمجيد عبــــد|للطيف 6|8838
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء محمد ع مو زيد|ن||2||52
د|بــــ سوه|ج|عمر محمد محمد معوض65784

755o47|يم |حمد حس محمد معهد ف ص |سم|عيليهبــــر|
د|بــــ حلو|ن|يه حسن صبــــ حج|زى|34432|
48537oنوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهندى محمد عبــــد |لر|زق حسن
6oo85oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده صل|ح محمد حسونه
68|o77د|بــــ |لمنصوره|ش|م |لسيد شعبــــ|ن عي
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود عبــــد|لحميد ط |لبــــر246755
ندستـــ طنط|عمرو محمود محمد محمد عبــــد|لمجيد 448539
يم حسن766443 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد معوض كم|ل إبــــر|
د|بــــ |سيوط|ند| ن| خلف عبــــد|لغ 894429
2|25o9| |حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|روفيم س| سليم|ن عط
|28o24تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد |حمد عبــــد |لمنعم محمد عز
حقوق |لزق|زيقخ|لد محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لمجيد625935
ندستـــ |ل|سكندريهف|طمه سعد محمد خميس ع رجبــــ527754

7o387|ه |حمد عبــــد |لبــــ|رى محمد د|بــــ |لفيوم|م
84o465تـــج|ره |سيوطمريم |لقس |ندر|وس |دم حز |ل
نوعيتـــ |لمنصورهدير صبــــ طه محمود كشك698258
تـــج|ره ع شمسمحمود جمعتـــ عيد عبــــد|لحليم|2|358
4974o4يم |لخو|لقتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|ره ع|دل إبــــر|
|لسن |لم |منيه ط|رق محمد ع |ل|مبــــ|بــــى|236285
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمود حس محمود محمد 922339
ره|ل|ء ه| عبــــد |لحليم محمود شيحه|499833 عل|م |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسعيد محمد |لسعيد سلومه إسم|عيل سلومه92|7|4
834o78د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|دع|ء ع عبــــد|لعليم محمد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــوف|ء حسن محمود |لسيد سيد |حمد2|7792
444oo5يم |لسيد |لرف| |لسيد طبــــ كفر |لشيخي|ر| إبــــر|
د|ر |لعلوم |لفيومصل|ح |لدين سم صل|ح |لدين ع44298|
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76o93||آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مل ع متـــو منصور
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم| جم|ل عبــــد|لقوى محمد|6|2287
7o2973د|بــــ |لمنصوره|رويد| |حمد عبــــد |لعزيز محمد |لصعيدى

نوعيتـــ |لفيومريم |حمد يوسف ع ||726
ن| محمد عم|د |لدين عبــــد |لحليم4|232| تـــج|ره ع شمسم
يف سليم|ن صنيدق493384  |حه وفن|دق |ل|سكندريهيوسف 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم | عد وديع حن| 964|89
|6o857حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفريده عبــــد |لعزيز عبــــ|س عبــــد |لعزيز
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد حم|ده محمد |لقط|ن8|2583
تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد كم|ل محمد|644678
7685o2ر عبــــد |لفتـــ|ح محمد س|لم معهد ف ص |سم|عيليهبــــ|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد ي| فتـــ حسن|758823
7o6295يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهل |ء محمد محمد محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر ع محمد |لسيد469|49
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدع|ء خ|لد |لسيد مصط |لغتـــ93|478
5|5o74ن| تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر فرج شيخون مهدى ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنجوى ن| |لسيد غ|زى688558
358o69يم محمد ى |بــــر| وف|تـــمحمد ي معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
63|38oه سعيد فتـــ عبــــد |لحفيظ صيدله |لزق|زيقن
9oo4o9 معهد ف ص ري|ضه سوه|جتـــوم|س ممدوح فكرى لم
4o3o74د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ك|مل ع|دل ك|مل عبــــد |لحليم|
|628o5| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه|بــــ |يه|بــــ محمد سيد مصط
|5o635تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهند محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينشوي غل|بــــ عبــــد|لد|يم عبــــد|958|86
7o2|23تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد |لمحسن محمد |بــــو |لفتـــوح شعبــــ
5|24o5يم عبــــد|لع| خ|طر زر|عه دمنهورع ثــــروتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيم محمد عبــــد|لحليم عبــــد|لفتـــ|ح|77||8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطع عثــــم|ن زغلول محمد 889427
46322o|ر |لشو|د ع رضو|ن نوعيتـــ كفر |لشيخحمد م|
774o75طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر محمد بــــرك|تـــ |ل|شوح
54|o53يم ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ر|فتـــ سم سعد عبــــد|لغ |بــــر|
|3oo76تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرين| عم|د لم صليبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|دين محمد نص ش|كر|بــــوسح |82957

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندى سعيد عويس محمد4|553
يم محمود رزق495356 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |لسيد |بــــر|
675o66|ندستـــ |لمنصورهحمد ع|دل فتـــ |لص|وى سعده
5o2563| زر|عه |ل|سكندريهعبــــد | عبــــد |لرحيم |حمد |بــــوزيد
7742o6| تـــج|ره ع شمس|ء سعيد عبــــد |لعزيز |حمد مو
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه| | أحمد شعبــــ|ن |لسيد476276
وف|تـــزي|د ي| طه محمد عبــــد|لرحمن262468 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن محمد |لشح|تـــ ع|مر|249832
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ر محمد |م |347765 علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد م|
7878o9يف يم شح|تـــتـــ محمد |حمد |ل تـــج|ره سوه|جبــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد مصط حس مك|وي754377
4o9735كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدى رش|د عبــــد |لرحمن جبــــ|رتـــ
4o2659د|بــــ دمنهور| محمد محمود عمر
23o647حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط ع|دل |حمد |لسيد محمود سل
حقوق بــــورسعيدن|دين |حمد محمد فهيم ع764729
85o452|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد فتـــ مو |بــــور|يه
23o627|حقوق حلو|نمرو|ن عمرو ع ع عبــــد |لع
|64o6o|رهحمد مصط محمد محمد حقوق |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نبــــويه |بــــوزيد محمود عفر4|2776
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــرحمه |حمد عبــــد |لجو|د شيحه5662|7
يم بــــهلول449238 معهد ف ص ري|ضه طنط|ح|زم سم |بــــر|
ش|م محمدشو فه ن269775 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر 
6o74|8ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــو |لمجد شعبــــ|ن |لنح|س
22868oف محمد |حمد د|بــــ حلو|ن|دوى |
نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــده محمد مصط مصط |لزيبــــق5435|4
768o67عبــــد |لمقصود تـــربــــيتـــ |لعريشمنه | زكري| محمد |ل|م

ندستـــ ع شمسرقيه حمدى زو|م عبــــد ||3545
6|664o|تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن عبــــد |لسل|م محمد محمد شتـــ
489o25| تـــج|ره دمنهوريه فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |حمد مو|

رهنهله |حمد عبــــد|لحليم محمود47485 عل|ج طبــــي |لق|
78o93oى مصط عبــــد|لستـــ|ر سليم تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ي
5278o3كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمونيك| ف|يز مل|ك نور عبــــد |لمل|ك
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد مدحتـــ كم|ل ز |لخو 623||7
2653o7تـــج|ره بــــنه|محمد زكري| صبــــرى قديره
3342o2علوم ري|ضتـــ ع شمسز عص|م ز عبــــد|لر|زق محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  وس|م |لحسي محمد |لفيو 72|8|5
8oo2o6 ند| محمد محمود ج|د |لمو تـــربــــيتـــ |سو|نش|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء محمود مغ|زى |حمد|64||22
فنون جميله فنون |ل|قرؤي حسن |حمد فه سليم|ن869422
43|4ooتـــج|ره طنط|أبــــ|نوبــــ أيمن عد يون|ن رزق
تـــج|ره بــــنه|يتـــ بــــدوى فريد عبــــد|لصمد|345889
5o9|37يم قطبــــ محمد |لشنشورى تـــج|ره دمنهورمحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه|بــــ محمد |حمد |لج|بــــرى||835||
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد |يه|بــــ |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح|48865
د|ر |لعلوم |لفيوممحمد مجدى محمد |لرف|2962|6
يم فوزى محمد8587|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |ء محمد |بــــر|
4o||3oيم عبــــد |لحميد عبــــد |لغف|ر ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــإبــــر|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن |حمد عفتـــ عز |لدين طلبــــه76848

4o38o5تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف ممدوح محمد من محمود |لزلبــــ
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د|بــــ |ل|سكندريه|جليله سعيد محمد ج|د حس 423884
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر |حمد |سم|عيل حسن محمد429|78
5|o235علوم دمنهورمحمود مصط محمد |لشيخ
6236o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعف|ف |حمدعبــــد |لرحمن عبــــد|لرحمن غنيم
ن| محمود شحتـــه خليل67488| وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|م لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
5o9383|طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد عص|م محمود رمض|ن |لغربــــ
67879oحقوق |لمنصورهمه| |لسيد فه |حمد |لجمل
42o276 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن وليد عبــــد |لحليم مصط
ر عنتـــر |حمد7|6899 د|ر |لعلوم |لم |سه|م ط|
2|434oف وديع زكرى لسن ع شمس|س|ندر| |
يم محمود محمد |للبــــ|ن6662|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|حمد |لسيد |حمد عفي سليم|ن|328252
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند رمض|ن محمد |بــــو|لمجد87|835
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م كم|ل محمد بــــلح256896
يم محمد34||84 ر |بــــر| قتـــص|د م حلو|ن|ند| م|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدزي|د جم|ل منصور غ|لبــــ محمد|76267
9|77o3 معهد ف ص |سيوطسحر كم|ل محمد سلم|ن
64o357ف جوده محمود ه | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن
533o75تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوليد |حمد عبــــد |لرحمن محمود ق|سم
رهمحمد جل|ل س|لم حسن بــــروش3|2445 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط|محمود |حمد عبــــد|لمنعم |حمد  838|88
287o32 معهد ف ص بــــنه|فوزيه ع|طف عبــــد|لمقصود |لطو
4o|935| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد سعد ص|بــــر محمد مصط
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشعمر |حمد عبــــد |لرحمن ن|فع يعقوبــــ766533

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجيه|ن محمد ع محمد59247
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمريم |حمد محمد شبــــ|نه276962
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | خ|لد ع|شور ع 755569
68o986تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|زن مدحتـــ محمد |حمد ع
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يتـــ | عزتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد|356767
4o3o59| يم |حمد نعمتـــ تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل محمد |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|ن محمد رضو|ن |لغر|بــــ|3472|
|5473oلس عد فوزى جرجس تـــج|ره ع شمسك
طبــــ |لزق|زيقرضوى جم|ل محمود محمد228|63
69892oتـــمريض |لمنصورتـــ حسن|ء صل|ح محمد |لسيد
26o495نوعيتـــ |شمونس|ره جم|ل عبــــد|لعزيز حس|ن
63862o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهعل| محمود حس|ن عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ندى ص|دق عط| ص|دق5|654|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجنتـــ مجدي محمد حس |لتـــو |36985
9o9o3| تـــج|ره سوه|جكم|ل و|ئل كم|ل عبــــد|لحميد حسن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|جر جم|ل محمد عيد5658|2
رهوق عمرو خليل محمد لبــــيبــــ6883|| تـــج|ره |لق|
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معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|تـــن عص|م عبــــد|لستـــ|ر ج|د9|2592
ندستـــ |سيوطمؤمن ك|مل تـــوفيق تـــوفيق محمود |لنقيبــــ6|7626
345o59|د|بــــ ع شمس|يتـــ رجبــــ عيد محمد |لغم|زى
يم ع عوض|63682 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدشيم|ء |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــه | |حمد رمض|ن عبــــد|لقوي عبــــد37296
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط سعيد شبــــل |حمد247846
حقوق |ل|سكندريهمن|ر أس|متـــ سعيد |م شح|تـــه496654

رهنور عص|م محمد حسن محمود6|49| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o5|o3صيدله |لمنصورهسحر |لحس محمد |حمد سمرى
53o|o6تـــ|د | عبــــد|لمنعم محمد محمد قطيط لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
7o|56|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسد | ه| ن محمد سيد |حمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نشه|بــــ |لدين شعبــــ|ن عبــــد |لسميع أحمد نعم479758
894o|7 معهد ف ص |سيوطمحمود |حمد منصور محمد

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |حمد معوض سيد48243
| عبــــد|لحكيم محمد ذ |لنبــــتـــيتـــى344727 تـــج|ره ع شمسي
6o4722د|بــــ |لمنصوره|ه|جر ه| ف|روق ص|لح محمد يونس
8|66o3نوعيتـــ |لم |ول|ء عم|د |حمد |م|م
64o874لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|شه|بــــ |حمد عبــــد |لرحمن حسن |لحد
5o2898زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسم|ح سعد نجيبــــ ش|روليم
49o|56 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|ن حسن عبــــد |للطيف حسن |بــــو
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد مو محمود |م مو698667
48583oتـــ ع أحمد ع محمد بــــخيتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|أم
8o739oصيدلتـــ |لم |جمعه حج|ج محمد عبــــد|لجو|د
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نسل|م محمود عبــــد| محمد|843495
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|مهند جم|ل عبــــد|لو|رثــــ عبــــد|لعزيز4695|2
6o5272يم |م |لثــــلثــــ لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ع |ء عبــــد|لحميد |بــــر|
9o8o49| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| يم|ن عط|ى |لسيد ع
2444o6|رهسل|م ع|طف ص|دق سعد|وى طبــــ |لق|
92|oo6 ر عبــــد|لرحيم عبــــيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسل م|
8o3823ف محمد عبــــد|لموجود صيدله بــــ سويفند |
حقوق |ل|سكندريهندى |حمد محمد ع عبــــد |لرسول447824
تـــربــــيتـــ بــــنه|زينبــــ |بــــو|لن |م حس|ن عم|ره346426
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد ع|دل حسن |لبــــشك|ر|784|43
|د|بــــ بــــنه|د | ع عبــــد|لحليم محمد335325
6942o5طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد صبــــ عبــــد |لح|كم سل|مه |لعجوز
489o59د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن تـــ|مر محمود |حمد ع
|38454| ه مصط |نور ع ره|م د|بــــ |لق|
237o38| ره|ء عوض دسو دسو حقوق |لق|
329o|oتـــج|ره بــــنه|محمود عيد مرو|ن غديرى
|ء كم|ل سيد محمد|46|899 تـــربــــيتـــ سوه|ج 
د|بــــ |لزق|زيق|مرفتـــ حس عبــــد | محمد محمد6|6263
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7o78o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوس|م كم|ل محمد عبــــد |لبــــ|رى عبــــد
ندستـــ |لفيوممحمد عطيه |م|م عبــــد |لقوي67574

 لع| لل |حه و|لفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــسيل | رؤوف |بــــو |لخ بــــش|ى منصور|48534
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجون طلعتـــ سم نصيف28794|
26o556|ف محفوظ |بــــوسنه نوعيتـــ |شمون|ء |

285o||نوعيتـــ عبــــ|سيهعبــــد|لرحمن شكري محمد محمد سل
ن| تـــ|مر نبــــيل فؤ|د25438 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم

حقوق بــــورسعيدس|ره محمد حسن ع يوسف3|7638
6|o56حقوق |سيوطه|جر محمد محمد |حمد

6o|557تـــج|ره طنط|لبــــ عبــــد|لعزيز عبــــد |للطيف نبــــيه
3349o8يم |سم|عيل د|بــــ بــــ سويف|مريم محمد |بــــر|
43o793|تـــربــــيتـــ طنط|منيه |س|مه عبــــد|لخ|لق |حمد خل
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىنرم عبــــد|لمغيثــــ |حمد تـــم|م37||83
7o426د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ول|ء محمد عبــــد|لو|حد عبــــد|لع|ل

تـــج|ره ع شمسيوستـــ | رأفتـــ يون|ن |ندر|وس حن|27678|
ندستـــ حلو|ني|س طه ي|س طه45629|
وف|تـــمحمد رض| مختـــ|ر ه|شم84||32 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|o583كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد ممدوح عبــــد|لرحمن |يوبــــ
يم28458| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف عص|م |حمد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط يه |حمد محمود عبــــد|لق|در|898764

635o3معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد حسن |بــــوخليل عبــــد |لحميد
9o64oo|تـــج|ره |سيوط منيه محسن محمد محمود
يم8|345| ره|ي|سم خ|لد عوض |بــــر| د|بــــ |لق|
د|بــــ |لفيوم|شعبــــ|ن ع عبــــد|لحليم حس 7984|3
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن عبــــد|لمحسن رش|د |حمد829344
6|87o4| يم خ | د|بــــ د |ط||ء جم|ل |بــــر|
47854oحقوق |ل|سكندريهرحمتـــ |حمد سعيد عدوى
تـــمريض أسو|نيم ع|دل رزق | محمد847448
8o29o2نوعيتـــ موسيقيه |لم |ف|طمه خلف عبــــد|لعزيز محمود

ره|مصط خ|لد محمد |حمد|4627 د|بــــ |لق|
2o29o رهمحمود عبــــد|لرحمن محمود |لف حقوق |لق|

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|روفيدتـــ حس طلبــــه |بــــو|لعن عبــــد|لمطلبــــ422958
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحسن ي| حسن خ|لد|69682
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن|جح محمود محمد عم|ره4|2478
يم محمد ع |بــــوكيله324||5 معهد ف ص |ل|سكندريهرجبــــ |بــــر|
يم عوض687689 د|بــــ |لمنصوره|عمرو محمد عوض |بــــر|
25ooo6لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ| نبــــوى محمد نبــــوى |لشع|ر
يم عبــــد|للطيف عبــــد|لرحيم يونس5625|5 تـــربــــيتـــ دمنهور |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|س|مه محمد محمود شعبــــ|ن عبــــله|84|679
ش|م محمد |حمد||32683 تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن 
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــتـــ | ممدوح |حمد بــــيو محمد477367
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تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن محمد784662
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع محمد عبــــد|لفتـــ|ح775682
442736| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن سعد |لسيد محمد جويد ع
ندستـــ |لزق|زيقحمد سليم|ن |حمد ثــــ|بــــتـــ سليم|ن||63469
نوعيتـــ |لم |ه|جر عبــــد|لودود عبــــد| سليم|ن282|82
4o8948ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لعظيم حم|ده عبــــد|لعظيم |لجز
ش|م ع محمود28388| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء محمد محمد سعيد ع زويل|496977
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نيوسف منصور ز مه 848243
يم سليم757364 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود كم|ل |بــــر|
25726oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسوق |حمد عبــــد|لغف|ر |لكو
5o93o4علوم بــــورسعيدمصط رجبــــ عطيه شح|تـــه
4o2325يه فتـــوح محمد |بــــو |لفتـــوح محمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل |ء سعدى حس س|لم|75825
يم485963 |د|بــــ |لم |سميحتـــ خ|لد محمد مر |بــــر|
9o4499| تـــج|ره سوه|ج  بــــ|نوبــــ طلعتـــ وليم عبــــد|
62o6|9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ف|رس ك|رم عبــــد |لخ|لق عبــــد |لعظيم عطيه
2345o2خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمود ي| عبــــ|س عبــــد|لعظيم
تـــج|ره ع شمسحمد مصط عبــــد |لوه|بــــ يونس|27242|
5294o4 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد عبــــد |لبــــ|رى خ
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــه|يدى حس|م نورغنيم عبــــد|لمقصود449972
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد |لسيد عل|م|262554
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرو|ن محمد |حمد محمد924|63
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | محمد عبــــد |لجو|د ن97|||4
|32666| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء كم|ل حس |لدبــــي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسروبــــ ن| جرجس ز3756|3
بــــه764679 تـــج|ره بــــور سعيدرضوى ع|دل ربــــيع |لسيد و
يم طم|ن698449 تـــج|ره |لمنصورهحن محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم | سعيد عبــــد|لمل|ك ري|ض4979|3
7o86|||ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لسميع محمد عبــــد |لوه
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه ن سيد حسن825766
2|428oرهبــــيتـــر ميشيل عز  |د ندستـــ |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير عيد عبــــد|لمعبــــود عوض |74|39
6|7o78 د|بــــ د |ط|مر|م حس|م محمود |لمن
7o894oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد سم |لمك|وى ع محمد م |لع| 
يم عبــــد |لعزيز حسن غبــــيش437452 تـــمريض كفر |لشيخمحمد |بــــر|
896o|6 ق|وى حس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرحمه حس 
|675o4|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنه | محمد محمد |لبــــن
2|5o76 رهمحمود محمد مر محمد حسن تـــج|ره |لق|
33639o|ندستـــ شبــــر| بــــنه||ء يسن |م|م عبــــد|لحليم
ور46|475 د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ عمرو سعيد 
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حقوق طنط|عمر سعيد |بــــو|لحمد عبــــد|لرحيم487929
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن مصط مصط |لعمرو435839
|385o8ف عبــــد |لنبــــى بــــدر تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى |
92o2o2  علوم سوه|جس|ندى مجدى وليم سل|مون
تـــج|ره |لزق|زيقدع|ء محمد محمد |لسيد639747

 |حه وفن|دق |لفيومحمد سعد محمود |م |48644
|77o3لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|زن عم|د |لدين عبــــد |لمتـــع|ل |لسيد

23672oيم ره|نور| محمد فرج |بــــر| ثــــ|ر |لق|
رهمنه | صبــــرى محمد سيد|3225| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمود محمد ع ج|د|353252
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــو |لعين |بــــو |لعين بــــرك|تـــ|546223

رهسيمون |سح|ق شكري عزيز29978 تـــج|ره |لق|
9o23|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد رف| بــــريدى محمد
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفسه محمد عبــــد| |له|دى628846
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء عبــــد |لن| رجبــــ حس عبــــد|499344

|د|بــــ |لم |يم خ|لد محمد ن25372
رهعبــــد|لرحمن |لسيد بــــسيو عيد492594 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم محمد خليل725|79 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد مصط محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ز جبــــر |حمد حسن254522
وف|تـــمؤمن محمد كم|ل مط|وع |لد |64|2|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

د|بــــ بــــ سويف|حسن|ء ربــــيع حسن شعبــــ|ن52|63
6|o5o4| معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد |لسيد مبــــروك |لصبــــ| عي
تـــج|ره دمنهورنوره|ن جم|ل محمد عبــــد|لش| ع496675
4o3|78| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه حسن محمد حسن
36o678 يم |سم|عيل خ وف|حمد زكري| |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
625|9oيم جم|ل |لدين ع محمد ر إبــــر| ن| |لسيد م| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىم ع.
888o|6 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطر|مز عم|د ر|غبــــ قلد
ندستـــ |لمنصورهزي|د جم|ل شلبــــى |لمتـــو |لصبــــ|غ688452

يم|2732 رهر| | |يمن محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــد| | عص|م عبــــد |لرؤوف عبــــد |لعظيم 794||7
تـــج|ره بــــنه|نس عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمو فهيم|352875
ي حمد رشيد حسن338925 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر خ
4o|354لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عن|ن أنور محمد خليل عبــــد |لع|ل
علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد |حمد رش|د عمر 9857|9
صيدله طنط|سحر سيد |حمد |لسيد سيد |حمد ن|264824
|638|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمه|بــــ محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح
|5o93|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر جم|ل عبــــد |لمطلع |لسيد
ف خليل |حمد7453|3 تـــج|ره ع شمسمحمود |
338o89تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط مسعد جمعتـــ عبــــد|لخ|لق
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمد مح |لدسو |248544
4o3348د|بــــ |سو|ن|سل فرج محمد |حمد رجبــــ

Page 1167 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|6o645تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن محمد محمد سليم|ن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| |سم|عيل فرج |لسيد محمد|263564
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه محمد حسن |لغمر|وى34|65|
يم ع2|2459 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ن| |بــــر|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجورج سم بــــديع نخله44265|
7o29|5يم عنيبــــه يم يوسف عبــــد | |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــبــــر|
يم عبــــد |لق|در عبــــد |لغف484382 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد |بــــر|
ف محمد |لل |279262 |د|بــــ طنط|يه |
نوعيتـــ |لزق|زيقر| | محمد عبــــد |لغ |لسيد عطيه639866
754o85معهد ف ص |سم|عيليهمروه محمد عبــــد |لونيس غ|نم
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع ع سعيد |بــــو فرد427498
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مر|م ط|رق حج|زى |دريس8|2662
ر مصط ملي 9|4|79 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسل |لط|
|5o473وف|تـــجم|ل |حمد عبــــد |لرحيم محمد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
علوم ري|ضتـــ |لم |ي|سم جم|ل محمد عبــــد|لمعيد857588
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد صبــــ عوض عبــــد|لمقصود|2752|3
تـــج|ره |سيوطحس|م عيد محمد كليبــــ857242
يم طنط|وى|786823 تـــج|ره |لزق|زيقحمد شحتـــه |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــطيبــــه عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعظيم بــــيو42883
يم 893364 يم بــــدرى |بــــر| حقوق |سيوطمن|ر |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد خميس سليم|ن |لمزين373|45
علوم بــــورسعيدمروه |لسيد محمد |لشيشي 253399
42o35|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| من|ر رض| محمد أحمد متـــو
692o37| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيمن |يمن محمد زغلول |لمر
8o4|74|تـــربــــيتـــ |لم |م| جمعه محمد محمود
|د|بــــ طنط||ء |حمد ع |ن محمد|367556
يم ح|مد378|85 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدر| | محمد |بــــر|
علوم |لمنصورهعزه |حمد عبــــد | عبــــد |لمطلبــــ687449
علوم ري|ضتـــ |لم |حمد مصط حس ع |72|822
3363o9|د|بــــ ع شمس||ء عل|ء فه |حمد
ى695952 ندستـــ |لمنصورهع |لسيد ع محمد |لدم
84972o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسه| سيد جل|ل ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد3||48|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم حبــــيبــــ عبــــد |لحميد مصط 46|757
6o2488|تـــربــــيتـــ طنط|حمد زكري| زكري| ع سلطح
يم687848 تـــج|ره |لمنصورهفري|ل جمعه |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقأل|ء عبــــد |ل محمد عبــــد |ل628636
رهم|ر |مجد يوسف بــــش|ى6662|| حقوق |لق|
88o|9o|ندستـــ |سيوط بــــر|م وجدى غبــــري|ل شح|تـــتـــ
د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح جمعه653|33
رهن|ديه فتـــ حيدر محمد5475|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
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7o9893يم |لسيد محمد |لوصيف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |بــــر|
33o836د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى ن عبــــد|لر|زق ن
ندستـــ طنط|محمد محمد ح|مد عبــــد |للطيف ر|شد2238|6
د  886599 حقوق |سيوطحسن عبــــد| محمد |حمد |لش|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد حس|ن |حمد|27296
43oo37علوم طنط|محمد ي| عزتـــ محمود |بــــو عمو
علوم |سيوطحمد ن| كم|ل محمد|242||8
5o7584تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررو|ن خ|لد ع حسن سليم|ن
25o948د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|فتـــ خليل كم|ل |لخ |وى|

5725oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسمه مصط جوده ع
7|o677معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ه|جر |لمتـــو |لمتـــو س|لم
|279o2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسل|م عل|ء |لدين عبــــد |لسل|م عبــــد
4o3o83د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد ص|بــــر حسن عليوه |لمسل|وي
5oo97|د|بــــ دمنهور|رش| سم |حمد |لبــــذره
8|4o72|يم ح|مد تـــج|ره بــــ سويفم ربــــي |بــــر|
ل|ل |حمد |سم|عيل|876397 تـــج|ره |سيوط  حمد 
7o3|63| د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد حل عبــــد
5|67o6| تـــج|ره دمنهورند| س| محمد عبــــد
طبــــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لجليل |لبــــسيو خض 44|||7
|د|بــــ طنط|مصط ع|شور ص|لح محمد98|344
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مل ر|فتـــ عبــــد|لموجود ع |86||85
ف ك|مل عبــــد|لحميد822888 صيدلتـــ |لم |عمرو |
4o53o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم جم|ل س|لم حسن |بــــوشوشه
256o|4| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد فريد |حمد |لع|د
25o792تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم | س| عبــــد|لرحيم |لخليفه
52o9|7كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|يدى ربــــيع بــــسيو مهدى خ|لد

ف سعيد مر52283 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفس|رتـــ |
6|998o|بــــ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|له محمد فتـــ حس|ن |ل
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |للطيف |حمد784687
479o37|يم نوفل م مدحتـــ فتـــ |بــــر| تـــج|ره طنط|د
ثــــ|ر د |ط|شيم|ء محمد عبــــد |للطيف |لحسي 693377
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ميمه محمد |لسيد عبــــد |لعزيز|637227
نوعيتـــ |لمنصورهم|رين| ع|طف ص|لح قزم|ن ص|لح689386
7oo748علوم |لزق|زيقمحمد محمود محمد صفوتـــ |لولي
|2o957يتـــى حس|م سعد حن| سعد تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود |حمد عبــــد|لع| |لجم|ل256353
علوم سوه|جدع|ء فيصل فتـــ محمد 2537|9
|3|98oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمن|ر ع|طف عبــــد |للطيف حسن ع

يم فرج |لبــــط|وي||2464 د|بــــ حلو|ن|منيه حس |بــــر|
علوم بــــ سويفشيم|ء محمد حس رمض|ن84335

525|4oفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهآيه ممدوح محمد مصط |لجدوي
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3538o5 تـــج|ره بــــنه|محمد متـــو عطيه |لش|ف
4|588oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|منه س|مح سعد محمد شمحوط
699|ooندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رجبــــ محمد |لمصل سل|م
6o7957لسن ع شمس|ندى خ|لد مصط |لشيوى

36o|o ر|ء مسعد سعد حن رهز صيدله |لق|
رهنه| مسعد محمد |لبــــستـــ|وى773993 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ه|ن عص|م مجدى حو|ش263229 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|ره سيد خليفه حس 43389
رهنسمه حم|ده فتـــ مطر6|2367 طبــــ |لق|
682|49| د|بــــ |لمنصوره||ء محمد عبــــد |لمنعم ع
5o28oف |بــــو |لمك|رم حمودتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفيف |

782o36معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقتـــغريد محمد مصط |حمد
777o|9تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر عربــــى محمود مصط ع
يم أبــــو حسن7889|4 تـــج|ره كفر |لشيخي|سم عبــــده |بــــر|
8328o|| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء ن| عبــــد|لفتـــ|ح حس
885o57 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره عرفه |حمد ع
ندستـــ بــــنه|يوسف |سل|م يوسف عثــــم|ن328782 كليتـــ 
9o9449  زر|عه سوه|جشيم|ء ع عبــــد| طلبــــ ع
تـــج|ره ع شمسسميه محمود فرج سليم324|4|
ف حمدى محمود محمد|29492 ره|حمد | د|بــــ |لق|

9o8|92 علوم |سو|ندول| جميل محروس عزيز
77835oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ ط|رق فتـــ فضل محمد
5o67|8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء ح|مد سليم|ن عبــــد |لرؤف
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخغ|دتـــ |يمن فؤ|د |لزمر| 428525
343o95|د|بــــ ع شمس|يتـــ محمد |لطو |بــــو |لعزم
489835| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيري لطيف قري|قوس حن| |

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيوممريم يوسف محمد حو|س75648
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ه|جر نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح رف|774544
|65o27 تـــربــــيتـــ حلو|نسميه حس محمد حس
7o5o9|يم محمد |لطط يم |بــــر| علوم |لمنصورهخلود |بــــر|
69o478| يم فتـــح حقوق |لمنصورهمحمد فتـــح | |بــــر|
5|o|7oند|وي حقوق طنط|عمر حم|ده عبــــد |لرحمن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد مسعد فرج مرج|ن429886
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد حسن ح|مد حسن845826
ره|محمد |لسيد سل|مه محمود سل|مه625972 ثــــ|ر |لق|
4937o7 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آنس سعيد عبــــد |لرحمن ش
ندستـــ حلو|نيوسف مصط كم|ل محمد|2935|
صيدله |لزق|زيقأمل مدحتـــ ع مسيل |لمرشدى637477
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسه| ي| محمد محمد243|75
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| محمد صل|ح |لدين قرط|م528788
427o75تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنعمتـــ محمود |بــــو شعيشع محمود ع
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طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء سعيد محمد رجبــــ||784|5
49o334د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نشوى ن| مهلل محمد محجوبــــ
6o5438تـــج|ره طنط|يم محسن عبــــد| حسن |لمسل
علوم |سيوطمريم ف |ر د| |ل بــــقطر 885652
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |حمد محمود |حمد825566
2572o4طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء شعبــــ|ن عبــــد |لحميد رمض|ن بــــردع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وفيق وجيه يوسف |ل|عرج256388

ند| صبــــيح محمد مرج|ن52425 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ش|
68o447ندستـــ |لمنصورهمحمد طه |حمد طه محمد
ره|ل|ء ن |م|م عبــــد |لمحسن|65987| د|بــــ |لق|
9o8565|يم |حمد تـــربــــيتـــ سوه|ج نتـــص|ر ع|صم |بــــر|
5294o|يم محمد ز|يد تـــ|محمد |حمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
22|55oتـــربــــيتـــ حلو|نمحمد فرح|تـــ لط محمود
يم44972| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمرو|ن |حمد محمد |بــــر|
897o3o تـــج|ره سوه|جمحمد جعفر ج|د سيد

|93o6كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفزي|د عص|م نبــــيه سكر|ن
6755o2علوم |لمنصورهعمر عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح
علوم طنط|آل|ء ع|دل سعد سل|مه2544|6
كليتـــ |أللسن سوه|جي|سم حسن محمود حسن خل|ف|5|248
وس2953|3 تـــمريض ع شمس سوسن| كر حفيظ تـــ|و
يم |لعج |867|69 علوم |لمنصورهحمد رزق عبــــد | |بــــر|
894o57|ء فتـــ فؤ|د حسن| نوعيتـــ |سيوط 
ره| ط|رق كم|ل محمد222328 د|بــــ |لق|

يم92|68 ى |بــــر| نوعيتـــ |لفيومرح|بــــ محمد عش
5|7o85|علوم دمنهورندى محمد ع محمد |لبــــن
9o|2|3 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد بــــكر ع محمد
84o47oيم طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمريم سعدي عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد |لمتـــو محمد |لمتـــو عبــــد |لبــــ698|69
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ محمود سيف دسو 57324|
9|o787 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود خ|لد محمود محمد ع| 
9||54o|تـــربــــيتـــ سوه|ج زه|ر عبــــد|لن| م|زن محمد
طبــــ |ل|سكندريهمهند |يه|بــــ مبــــروك عبــــد|لرحمن أبــــومقربــــ2743|5
24|3o6|إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــسل|م محمد كرم حسن
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء محمد عبــــد |لحليم نور |لدين|485879
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر عبــــد|لحكيم محمد |حمد356598
6|o375معهد ف ص طنط|ه|جر مصط |لسيد |سم|عيل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد سعيد محمود محمد66|487
نوعيتـــ |سيوطمروه شد|د ز شديد |9|886
حقوق د |طن عبــــد|لحليم رض| عبــــده مو |ل 6|96|6
5o886o|ف |لسيد عبــــد|لمنعم محمد تـــج|ره دمنهورحمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد صل|ح |لدين محمد |لشيخ ع257885

Page 1171 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4375o6 طبــــ كفر |لشيخحمد محروس عبــــد |لعظيم محمود |بــــو
62988oف محمد حسن ع تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |
7o2283د|بــــ |لزق|زيق|ريم زغلول |حمد محمد |حمد |لنج|ر
لسن ع شمس|جوي سيله مق|ر متـــري44696|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو ط|رق محمد محمد حس 825||3
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن 827|69
د|بــــ ع شمس|عل|ء |لدين ع|دل عبــــد|لمحسن سليم353455
64o877| تـــج|ره |لزق|زيقصل|ح ط|رق صل|ح |لدين |لسيد
84o887نوعيتـــ قن|جيه|د |لسيد عبــــ|س محمد
8897|o طبــــ |سيوطي|ر| جم|ل مخيمر عمر
24o386علوم ري|ضتـــ ع شمسيم محمد حسن حسن محمد
||655o تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمونيك| روم| عز حن
رهبــــسملتـــ مدحتـــ محمد مصط عجوه7|488| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد | عل|ء حس س|لم497354
6|7|6oتـــج|ره ج|معتـــ د |طنوره|ن ح|فظ عبــــد |لسل|م محمد زر
رهمنتـــ | ن|در حسن |حمد35947| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
85o356د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمد |يمن شعيبــــ محمد
ن| |بــــوط|لبــــ محمود ص|لح849849 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم
3487|oد|بــــ بــــنه|من|ر زكري| ح|مد ع |لبــــدوى|
|652o8زر|عه مشتـــهرنوره|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
45o2o4| يم |لعمرو يم مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|بــــر|
76284oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد |لسيد محمد
27o945تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم ذكري| عبــــد | محمود |سم|عيل
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سمر ع محمود ع 8567|8

حقوق |لفيومممتـــ|زه مجدى شعبــــ|ن درويش73746
32|o52وف|تـــعبــــد|لرحمن سيد زو|م حسن ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
رهن|ريم|ن |يمن درويش محمد58384| تـــج|ره |لق|
د|بــــ حلو|ن|حمد ح|مد عبــــد|لسل|م ح|مد||22997
معهد ف ص |سم|عيليهوف|ء حسن حس |لسيد مع|ز محمد99|757
8oo|53د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نجل|ء محمد |حمد مبــــ|رك
6o72|6ندستـــ |لمنصورهمحمد رض| |لسيد فرح|نه
علوم |ل|سكندريهف|رس ص|لح محمد منصور422456
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء حل محمود |لسيد |لعزبــــ|698648
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسع|د محمد حسن |بــــو|لسعود|26757

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن مجدى |حمد حسن|28|48
6846o3|ش|م محمد محمد ع عن|ن معهد ف ص |لمنصوره|ء 
23|oo6|زر|عه مشتـــهرسل|م محمود ع محمد
رهيم|ن محمد |حمد |لسيد|9529|2 طبــــ |لق|
كليتـــ طبــــ أسو|نس|ره |لقس يوحن| فؤ|د سن|ده286|83
9|6o8|  معهد ف تـــمريض |سيوط ويد| |حمد محمد تـــوفيق
7o83o7| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــ|ء س|مح محمد |حمد لط م |لع| 
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|د|بــــ |لم |رض| محمد شح|تـــه حسن25|3|8
6o623|علوم طنط|محمد جم|ل عبــــد |لحميد |لسيد ع
2|29o4 طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد|لرحمن ط|رق |بــــو|لفتـــوح محمد
245o5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطشيم|ء ط|رق عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد
696677| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــلمتـــو رض| |لمتـــو |لبــــيو
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــحمد مدحتـــ |حمد سعد |حمد عبــــد |493276
نوعيتـــ |شمونبــــسمه بــــكرى عبــــد|لمنعم حبــــيبــــ266388
4|369oتـــربــــيتـــ طنط|حمد رمض|ن مصط سيد|حمد رضو
طبــــ ع شمسعبــــد |لمسيح مدحتـــ ميخ|ئيل عج58|9||
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيثــــم ج|بــــر ع خربــــيش276772
علوم ع شمسبــــسمتـــ تـــ|مر زكري| خليل محمد|2|3|3
8o566oد|بــــ |لم |غ|ده محمود محمد محمود|
|4826oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسملتـــ شعبــــ|ن ع عبــــد |للطيف محمد
تـــج|ره |لزق|زيقسهيل س| عمر يوسف عمر|63783
علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن |مجد محمد عبــــد |لحميد شوم688929
ف محمد مصط |لبــــقس|وى762684 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|عمرو |
حقوق حلو|نرقيه محمد خليل حسن66458|
يم ع |حمد إسم|عيل|66||78 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهبــــر|
2429o3يم ع تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عيد |بــــر|
7oo682د|بــــ |لزق|زيق|محمد صل|ح عبــــد |لوه|بــــ محمد |لطويل
يم سيد 6|6346 تـــمريض |لزق|زيق عبــــد|لرحمن |لسيد غريبــــ |بــــر|
8o|525د|بــــ |لم |وق ط|رق تـــو محمد|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |س|مه عبــــد|لحميد غر|بــــ|256259
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد سعد |لسيد ع جعفر267|68
43938o|يم عربــــ|ن تـــج|ره كفر |لشيخمل و|ئل أحمد |بــــر|
6373o7|علوم |لزق|زيقسم|ء |حمد سعد |لسيد رجبــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفند خميس عبــــد |لحميد محمد687|6
6o5274ف |حمد عبــــد |لغ |لخو نوعيتـــ طنط|ف|طمه |
68o297د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | عبــــ|س عبــــد |لجيد سيد |حمد
8o|795معهد ف تـــمريض |لم | من|ر ه| قطبــــ عبــــد|لحميد
8|4o56|حقوق بــــ سويفحمد محمد نجيبــــ زغلول |حمد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حن محمد ح|مد محمد692478
49o99o يم |لف يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنوسيله محمود |بــــر|
7o6754معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد سم محمد |سم|عيل

ف خد|م عبــــد |لقوى|2386 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود |
44o7|9يم ع تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخريه|م ع |بــــر|
حقوق طنط|من|ر ممدوح محمد محمد خلف7845|4
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن جم|ل محمد محمد ن|صف|6733|4
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لسل|م عبــــد 484542
رهيوسف ص|بــــر |سم|عيل محمد324753 ندستـــ |لق|
7o9588يم فرح|تـــ فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــيس|ن خ|لد |بــــر|
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علوم دمنهورمصط م|جد مصط |لبــــشبــــي |47843
6|o45|حقوق |لمنصورهوف|ء |لشح|تـــ ق|سم ع جميعه
6947o4د|بــــ |لمنصوره|نور| |حمد محمد عبــــد |لرحيم |حمد عبــــده سليم
م عل|ء |لدين نبــــيل مر |حمد|365||3 رهد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره دمنهورلسيد محمد |لسيد تـــعلبــــ|493985
6o8544علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحي|سم محمد عبــــد |لخ|لق ر|شد
8oo|o4صيدلتـــ |لم |ر|ن| ر| رفيق بــــطرس
تـــ ع محمد 924977 تـــج|ره سوه|جمحمد محمد خ
824o45 ر فخري صبــــ ندستـــ |لم |م|جده م|
4o9|59د|بــــ |سو|ن|س|ره س| عبــــد |لق|در شعيبــــ |لعربــــى
|78oo9رهسل مصط محمود |يوبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
23o43oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |حمد |لبــــدرى عبــــد|لص|دق
32o462 يم سيد فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمود ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
429o33| تـــمريض طنط| ل|ء صبــــرى محمد خ
طبــــ |لزق|زيقع |ء محمد عبــــد |لش| |لسيد294|63
77924o| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه حس ع |لسيد |م
42668oطبــــ بــــيطرى فرع مطروحندى تـــ|مر عبــــد |لمنعم حسن قن|وى
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن سم |لسيد حس |لشيخ353296
8644o4تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عنتـــر محمد |حمد
طبــــ |سن|ن طنط|محمد |لسيد محمود محمد عم|ره269973
تـــمريض |سيوط حمد عبــــد|لنعيم ع حربــــي|893929
يف محمد عبــــده عبــــد |لعزيز435299 د|بــــ |ل|سكندريه|صف| 
د|بــــ ع شمس|نور| خ|لد رش|د |حمد ع64955|

تـــربــــيتـــ |لفيومسندس مصط ك|مل عبــــد |لمجيد69832
د|بــــ بــــ سويف|ر| | جم|ل عزيز فرج63545

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم|ن محمد سعيد محمد بــــيو عزبــــ||4843|
ره|يم|ن خ|لد عنتـــر عبــــده |حمد|39234 د|بــــ |لق|

معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد فهيم محمد865545
||664oيم |م عبــــد |لوه|بــــ حقوق ع شمسمحمود |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهن| ع|دل عبــــد | عبــــد |لو|حد سل477395
تـــج|ره ع شمسل|ء صفوتـــ مصط محمد|8|73|2

ندستـــ ع شمسمحمد عبــــد | عبــــد |لعزيز محمد5|433
693oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد رجبــــ طلبــــه |حمد عبــــده
85o569ر |بــــوع|شور مصط محمود نوعيتـــ موسيقيه |سيوطس|
7539o2|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء حمدى مح |لدين محمد سعد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم محمود محمد محمد2|532
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ممدوح عبــــد|لحليم محمد عبــــد|2|3393
يم |م |حمد حسن683348 علوم |لمنصورهف|طيمه عمرو |بــــر|
3|7o39| تـــ |حمد ع |لسيدع حقوق ع شمسم
877o44  زر|عه |سيوطس|ره |حمد صل|ح |لدين جل|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعل|ء شعبــــ|ن حسن محمد27|35|
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد يح محمد بــــدوى534|25
68o337تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ي| مصط |لنح|س |لسيد
85o26|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد صل|ح |حمد تـــوفيق
53o389يم رزق بــــرك|تـــ معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعزيزه |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|بــــسمه مصط محمد عبــــد|لمعتـــمد3565|8
5o7|26|يم علوم ج|معتـــ |لسويسن محمد |لسيد |بــــر|
695o42 ندستـــ كفر |لشيخط|رق عبــــد | محمد حس
معهد ف تـــمريض |سو|نندرو |سعد ف|خوري منصور|62|847
76384oحقوق |لمنصورهمحمود ن| سعد عبــــد |لسل|م

طبــــ |لفيومول|ء مجدى معوض عبــــد|لحليم مر 64744
تـــج|ره ع شمسمرو|ن محمد عبــــد |لرحمن محمد24428|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــسنتـــ محمد مختـــ|ر محمد شلبــــى مرزوق754426
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد مصط حن 26847|

57o36د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء مصط صل|ح حسن
4|79o2| |حقوق طنط|ل|ء عبــــد|ل عبــــد|لعزيز |لشنو
8|5o74| تـــمريض |لم | يه سيد |حمد ع
د|بــــ ع شمس|يوسف محمود عبــــد |لعزيز ع47479|

465o8رهبــــه جم|ل رجبــــ محمود د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد محمود غريبــــ |لسيد|346|5
2|558o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ط|رق |لسيد رقعه
بــــه ميخ|ئيل3273|6 علوم طنط|أيوبــــ عزيز أيوبــــ و
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ل |ء يوسف عز|لعربــــ |حمد حسن249348
طبــــ بــــورسعيدمريم خ|لد |بــــو |لعل| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد86|766

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنه | جم|ل طه ع |6|64
4o5|68تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطش|م عبــــد|لر|زق جبــــريل ح|مد إبــــر

384o5| رهشيم|ء حسن عبــــد |لفتـــ|ح خ د|ر |لعلوم ج |لق|
|64|5|| ف عبــــد | |حمد عبــــد | رهحمد | تـــج|ره |لق|
6477o5يم عسكر علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حس عبــــد |لحميد |بــــر|
4o8898تـــربــــيتـــ طنط|آيه منجود |حمد عبــــد|لحفيظ عل|م
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود صبــــ حس محمد|78|35
زر|عه |لزق|زيقجه|د محسن محمود |لم|ل657|78

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه عطيه عبــــد |لتـــو|بــــ جوده67978
|د|بــــ بــــنه|ن ع|طف فه ع عشم|وي329497
ه |بــــو|لفضل محمد محمود|832365 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم

7o|96تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم عل|ء محمد عبــــد|لر|زق
32|o74لسن ع شمس/ري|ضتـــ|كريم جم|ل عبــــد|لرحمن محمد
7692o|معهد ف ص |سم|عيليهص|بــــرين ص|لح س|لم سليم|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد و|ئل محمد سل|مه |حمد424288
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |حمد محمد صل|ح |لدين234775
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورشيم|ء ع حسن ع |لصبــــ|غ892|52
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر ع|طف محمود |لخو257278
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يم |لعشم25437| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيوسف خ|لد صل|ح |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لم
923|5o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جخلود محمد |لطيبــــ محمد
فنون جميله فنون |ل|قس|ره محمد عبــــ|س محمد محمود272287
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد |لسيد رش|د بــــيو شلبــــى236|34
687o65تـــربــــيتـــ |لمنصورهسع|د بــــره|م |نور محمد |ل|ل|وى
يم||5794| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه مدحتـــ محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن عبــــد|لسل|م |سم|عيل عبــــد|لسل273398
يم |لدسو |لسيد محمد47|442 يم محمد |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|

5983oف كم|ل عبــــد |لرسول حقوق |سيوطمحمد |
493o6oيم ر أحمد شح|تـــتـــ إبــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحم|ده ز|
نوعيتـــ |لزق|زيقنرم رشدى بــــيو |لسيد772345
865o95تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعزه جم|ل |م |حمد
64o576د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد |لصبــــور عبــــد |لق|در ع
7788o5| نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن كم|ل خليفه مصط
642o59وف|تـــرج|ء |حمد |بــــودريس |لص|وي ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم944|83 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل |ء رمض|ن محمد |بــــر|
4o|5o6حقوق |لمنصورهدين| خ|لد كيل| عطيه بــــرجل

67o85د|بــــ |لفيوم|شيم|ء فتـــ فتـــ ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|رس عل|ء |بــــو|لفتـــوح |حمد سل|6358|2
طبــــ ع شمسسل محمد عبــــد|لعزيز محمد س|لم|34567
542o76تـــربــــيتـــ دمنهوربــــس|م عبــــد |لحميد |لسنو ح|مد

د|بــــ بــــ سويف|ل|ء ن| يوسف |حمد||5476
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء محمد ع محمد|26446|
2|5o2|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوسف وليد حس سليم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مخيمر حسن |حمد مخيمر487339
822o|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زينبــــ حن محمود محمد
د|بــــ ع شمس|حمد ه| |يه|بــــ يوسف|24643|
يم338749 زر|عه مشتـــهرمن|ر حس حسن |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |نور| |حمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لمنعم2299|8
صيدلتـــ سوه|جمريم |حمد حسن لط ع 898436
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء سيد رش|د محمد6496|3
43oo|4|طبــــ |سن|ن طنط|حمد محمد عبــــد|لعزيز محمد |لمحل
32o582د|بــــ ع شمس|حمد ن| شعبــــ|ن عبــــد|لجو|د مرزوق
ق|وى |حمد|35832 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |حمد 
نوعيتـــ |لم |غ|ده ي |حمد عمر||8588
4288o2|يم |لبــــهوتـــى يم خ|لد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
7o3|37|ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــتـــس|م محمد فتـــ محمد ج|بــــر
85727oتـــمريض |لم | طه محمد طه تـــوفيق
6987o5تـــمريض |لمنصورتـــ محمود |لسيد ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح رمض
حقوق |سيوطمصط حمدى حل عبــــد|لحفيظ 875532
علوم |سو|نس|ره |حمد محمد عبــــد|لق|در848524
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6|332oطبــــ بــــيطرى بــــنه|طه عبــــد| |لسيد عبــــد|لو|حد د|ود
7o2257| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه |يمن عبــــد | عبــــد |لحميد عبــــد
27o453لدين| ندستـــ طنط|ري|ض ف|يق ري|ض |حمد ن
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه خ|لد سل|مه عبــــده |لسل|447444
49o247حه وفن|دق |ل|سكندريهدين| |لسيد محمد عثــــم|ن| 
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد رض| حمدى محمد|777768
85o996|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدلشيم|ء فوزي محمد |حمد
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــكم|ل |لدين |م|م |بــــوخزيم عمر|ن58|523
7o2538يم |لمحل يم محمد |بــــر| لسن ع شمس|ه|يدى |بــــر|
يكل||5|249 ف كم|ل |لدين  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |
د|بــــ |سيوط| حمد محمود محمد محمد|99|889
يم فرج625586 طبــــ |لزق|زيقي|ر| كم|ل |بــــر|
6956o3علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــند جم|ل مصط محمد |بــــو |لحسن
4843o3د|بــــ دمنهور|محمد فرج حسن محمد فرج
ين| منتـــ محمد عبــــد |لمنعم  خليل7|4962 حقوق |ل|سكندريهن
رتـــ/ري|ضتـــ|جورج حن| شلبــــى منصور7|376| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم حسن محمود877958 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دع|ء |بــــر|
89956|| معهد ف ص سوه|ج ستـــ حرز ذ مج
نوعيتـــ |لزق|زيقر| | فهيم شفيق عز635787
تـــربــــيتـــ ع شمسنور| |حمد محمد عبــــد|لنبــــى355434
4o4388يم |لش|عر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد تـــوفيق محمد |بــــر|

يف سعيد حسن43377 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر|ن| 
ف عبــــد |لفتـــ|ح متـــو59227| د|بــــ ع شمس|سيف |لدين |
62ooo7م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد |لرحمن |لسيد |ل|سمر |لمر
8o|469لسن |لم |ه|جر |سم|عيل فو خليل|
6|o646ء محمد محمد سويد|ن| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخإ

رهند| محمود عبــــد|لخ|لق |حمد95823 د|ر |لعلوم ج |لق|
|3o296| |علوم ع شمسين|س ف|روق عبــــده ع |لطن
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عزتـــ محمد رزق38|2|8
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد خ|لد ح|فظ سيد |حمد66332|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنس |مجد عمر بــــكر|7777|3
7o5oo6يم |بــــو ط|لبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد رمزى محمد |بــــر|
346o|8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر بــــدوى عبــــد|لنبــــى عو|د |حمد
نوعيتـــ |شمونبــــه جم|ل عبــــ|س فؤ|د |لعبــــد267378
8o973||صيدله بــــ سويفحمد رشدي ن| عبــــد|لنور
رهعمرو ح|مد محمد |لح|ج|2|226 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق يوسف رشو|ن|3824
4o9347د|بــــ دمنهور|د | |سم|عيل |حمد |سم|عيل مشعل

5oo78تـــج|ره بــــ سويفمحمود جم|ل قر محمد
معهد ف ص ري|ضه |سيوطغ|ده عبــــد|لحميد محمد |حمد 7678|9
زر|عه كفر |لشيخرو|ن |حمد عبــــد |لوه|بــــ مسعود439524
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63|7o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند| محمد |لشح|تـــ محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمه| سعيد |لدسو س|لم بــــلح263495

تـــربــــيتـــ بــــ سويفل|ء محمد محمود |حمد|52754
حقوق |لفيوممحمد منصور |لسيد عبــــد |لرحمن249|7

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسروج | ف|يز فؤ|د سعيد |بــــ|دير685|7|
 |حتـــ وفن|دق |لم |عزيز سعيد عز|تـــ شح|تـــه8475|8
يبــــى|768247 علوم |لعريشيم|ن محمد حسي محمد |ل
5o585||حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد محمد |حمد س|لم محمد| 
يم6|246| طبــــ ع شمسن|دين وحيد عبــــد |لرحمن |بــــر|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمصط محمود فوزي محمود فه |لميتـــكن627785
4978o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلبــــ عزوز عبــــد |لنبــــى خليفه
4|o579تـــربــــيتـــ طنط|م|زن مصط فتـــ سعيد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن ص|بــــر محمد سفينه262|85
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد محمود محمد يوسف|8|2|85
498oo8تـــربــــيتـــ دمنهورجيه|ن محمد مبــــروك عبــــد |لعزيز عويد
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء فتـــ طه ح|مد 885977
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد فتـــ ع |حمد|777|77
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد حسن |حمد |حمد 924575 ل|
تـــج|ره ع شمسنور|ن مو سم مو |لغربــــ|وى6843|3
9|o8||  ندستـــ سوه|جمن|ر عم|د |لدين عبــــد|لرحيم محمد
352755| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد ع|دل محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرودين| ع|دل محمد عبــــد|لسل|م محمد489||3
يم |بــــو شنبــــ42|253 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء خ|لد |بــــر|
42o877ف |لدين تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره محمد ع تـــوفيق 
طبــــ |ل|سكندريهندى حسن عبــــد |لوه|بــــ |لفح|ر478527
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | منتـــ وط جبــــريل755476
443|72| زر|عه كفر |لشيخيتـــ محمد عبــــد | |لمتـــو

رهزي|د جم|ل عبــــد |لن| عطيه|773| طبــــ |سن|ن |لق|
شهش247283 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر ي| مصط عبــــد|لغ 
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد نجيبــــ جوده محمدحمود|8||356
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن شعبــــ|ن عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف حج9|7665
معهد ف تـــمريض طنط| محمد ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح غنيم838|43

4o662|يم يم |حمد فتـــ |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
حقوق |ل|سكندريهرنيم ي| محمد شلبــــى482527
نوعيتـــ فنيه طنط|وق |م |لمتـــو |حمد |لعكل44|434
84o|36لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دير عبــــد|لر| سيد حسن
ره||ء عبــــد|لموجود عبــــد|لع|ل عبــــد|لمجيد2|2293 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |سيوط|س|ره خل|ف عبــــد|لوه|بــــ ص|لح 885722
نوعيتـــ |لمنصوره|ء عوض |لسيد |لمر ذكرى|49|692
2354o|وى وف|تـــع عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز ع |ل معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
د|بــــ د |ط|زه|ر |سم|عيل محمد نعم|ن عبــــد |لمجيد شتـــيه623732
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حقوق |لمنصورهع|مر ع|دل محمد ج|د|2272
يم عبــــد |لمقصود|64488 تـــربــــيتـــ |لفيوميه ع|صم |بــــر|

5o54||يم يم جمعتـــ |بــــر| ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد م|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود ر|شد |لسيد ر|شد663|77
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لرحمن سعد شتـــله2334|5
تـــج|ره طنط|محمد حس زين |لع|بــــدين |حمد محمد494424
حقوق حلو|نمحمد ح|تـــم محمد رمض|ن668|4|
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لعزيز محمد ثــــ|بــــتـــ ر|شد 886334
6||o2oنوعيتـــ فنيه طنط|ه|له مختـــ|ر عبــــد |للطيف |لحد|د
3o9o8رهسل طلعتـــ ح|مد سليم|ن علوم |لق|

م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد| مصط عبــــد| |لبــــري449745
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشبــــه |سم|عيل عبــــد | |سم|عيل عبــــد 767935
د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م مصط محمود عبــــد |لرحمن |لحموي9|4776
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|نور|ن مصط محمد عبــــد |لق|در769772
82o685تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد علم |لدين محمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حس محمد |حمد |بــــو|لعل|8|8333
4o87|9تـــج|ره طنط|منه | صبــــرى محمد عبــــد |لجو|د |لكو
5o7655|صيدله |ل|سكندريه|ء صبــــ ه|شم محمد خليف
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد ح|مد ح|مد سليم|ن569|54
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخي|سم |ل|م|م عبــــد |لرحمن محمد رخ442997
23o393رهفتـــ محمد فتـــ |حمد محمد حقوق |لق|
4o645|نطش د|بــــ دمنهور|س|رتـــ محمد م |لدين |لغريبــــ 

علوم |لفيومجه|د عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لع| عبــــد 987|7
ف7||264 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م ع|دل عبــــد|لسميع محمد 
22233oيم رتـــ|نوره|ن محمد تـــوفيق |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مروتـــ كرم حسن |حمد |بــــوجبــــل|34729
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو عص|م |لدين محمد محمد |لري 8267|4

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع حسن محمد ع55358
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |لسيد نور |لدين محمد|344358
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقي|سم عم|د |لدين |لسيد |حمد |لن|35697

علوم حلو|نمن|ر محمد ف|روق تـــوفيق48945
2o2o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جم|ل محمود فتـــ عبــــد |لفتـــ

77o826تـــج|ره |لزق|زيقفرح عمر |حمد مختـــ|ر محمد حرش
تـــربــــيتـــ بــــنه|فؤ|د ط|رق سويلم محمود شعل|ن|33242

حقوق بــــ سويفسم|ء حس جمعه حس ||5776
طبــــ بــــيطرى دمنهورند |سم|عيل محمد س|لم رف||6||52
حقوق ع شمسيوسف محمد جم|ل |لدين محمد نعمه 5|373|
68o747|يم ع |لسيد عبــــد |لع طبــــ |لزق|زيقلطيفه |بــــر|
ه محمد سعد محمد|8|652| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
ر مصيل |حمد عبــــد |لع|ل627265 علوم |لزق|زيق|ء م|
ف ض| حس|ن |85796 علوم |لم |س|ره |
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يم محمد سيد لط 6825|2 تـــج|ره ع شمسدين| |بــــر|
د|بــــ |سيوط|محمد فرج| |حمد محمد 38|886
2|283o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يمن جم|ل محمد عبــــد|لفتـــ|ح
رهحن|ن ع |م سليم|ن223833 علوم |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م |يمن سعد |لسيد |حمد|324862
2|2o53يم محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عل|ء|لدين محمود |بــــر|
8|o93oندستـــ |لم |محمد جم|ل ع محمد
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد| ع عبــــد| ع عبــــد|632883
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن عبــــد|لح|فظ ج|د|لربــــ ك|مل|839277
3377o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عمر رض| محمد عبــــد|لنبــــى |سم|عيل

كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج|ء عبــــد |لمنعم قر عبــــد |لعليم|72368
تـــج|ره |ل|سكندريهمه| محمد عطيه عبــــد|لغف|ر425973
24788oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممينه ط|رق جمعه عبــــد|لحميد |لجمل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ن| عبــــد |لرحمن عبــــد786586

رهد| | سيد |حمد محمد45656 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمحمد خ|لد |لسيد عبــــد |لسل|م محمد429599
487775| تـــج|ره |سيوطحمد خ|لد |لربــــي حس فرغ
تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد |سم|عيل مو ||378|3
يم بــــل|ل|38|4|4 |د|بــــ طنط|شج|ن سعيد فتـــوح |بــــر|
ندستـــ |لفيومش|م محمد حسن محمود72278

ع424973 طبــــ |ل|سكندريهمحمود أحمد ص|بــــر |حمد |لل| 
5o9o26معهد ف ص |ل|سكندريهط|رق ن| خليفتـــ حسيبــــ
يم ع عبــــد|لسل|م|442553 تـــج|ره كفر |لشيخمل خ|لد |بــــر|

يم عبــــد |لوه|بــــ|63254 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد ربــــيع |بــــر|
علوم |لفيومي|سم عزتـــ ع حسن66855

876o|o  ر تـــج|ره |سيوطم|ريو |يه|بــــ صفوتـــ ز|
3345o5يم جعفر تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|للطيف |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفدين| عبــــد| حس عبــــد|6||859
3275o3يبــــ ره|ج|نيتـــ جم|ل جرجس و د|بــــ |لق|
علوم طنط|بــــول| سميح |يوبــــ حن| شح|تـــه459|43
27|o92تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر عم|د عبــــد |لخ|لق |لسيد |حمد مو
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء عبــــد|له|دى عثــــم|ن عم|ر|3|2597
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد كم|ل عبــــد|لد|يم حسن642569
78oo6oندستـــ |لزق|زيقوليد عبــــد |لمحسن محمد عبــــد|لفتـــ|ح
763o48كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع |ء صل|ح |لسيد |سم|عيل نوفل
327o37كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسصفيتـــ محمد ص|بــــر محمد
يم محمد862498 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديط|رق محمد |بــــر|
2|4o|6 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرغده رج|ء سعيد مصط
صيدله |لزق|زيقحمد |سم|عيل محمد |سم|عيل نويره783773
9oo743|تـــج|ره سوه|ج يم|ن محمد عبــــد|لحميد محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|م|رين| عم|د جرجس سليم|ن صليبــــ527575
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كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن |بــــو |لفضل عبــــد |54562|
6o|2o2|معهد ف ص طنط|يم|ن شعبــــ|ن ص|بــــر شعبــــ|ن جبــــر
546|ooتـــ |حمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سلوى ر|ئد خ
وف|تـــيوسف عص|م عبــــد |لمنصف عبــــد |لح762442 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهعبــــد | محمود لبــــيبــــ عبــــد |لجو|د مر|2267| تـــج|ره |لق|
7o3556|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه محمد |لسيد عط| عطيه
زر|عه مشتـــهرحمد حمدى ش|ف محمد|||2266
ى طه |حمد ع699334 نوعيتـــ |لمنصورهوق ي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جكريم محمد عبــــد |لل|ه عبــــد |لرحيم 895255
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحيم فتـــ عبــــد|لرحيم جبــــر حس 886|26
د|بــــ |لمنصوره|نغ|م حس|م عطيه عبــــد |لكريم||69444
يم|439||8 ثــــ|ر |لفيوم|روي |حمد عثــــم|ن |بــــر|
علوم حلو|نس|ره |بــــو بــــكر حس |حمد58599|
نوعيتـــ |لمنصورهند| عبــــد |لرسول محمد |لذ687862
د|بــــ |سو|ن|من|ر عربــــي |بــــوزيد محمود843787
4o8452لسن ع شمس|مصط رض| حسن |بــــوكحله
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م عبــــد |لغ |بــــو |لمجد |سم|عيل |562|5
حقوق طنط|محمد |حمد كم|ل عبــــد |لمقصود |لص 4|7||5
تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد ممدوح |حمد محمد رضو|ن488359
247o67ف كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمود س| طه |لسيد 
يف حسن |لجز|ر254356 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومزينبــــ 
428o3|ه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح |لمهدى تـــج|ره طنط|سم

6o762تـــج|ره بــــ سويفصل|ح رجبــــ محمد مر
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|حس|م |لدين |حمد |لسعيد شلبــــي762724
يم755987 معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد | سعيد محمود |بــــر|
4o59|5د|بــــ |ل|سكندريه|ول|ء محمد ع عبــــد|لع|ل
تـــج|ره دمنهورتـــ مجدى فرغ تـــوفيق4767|5
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |لسيد عبــــد |لرحمن|82|775
4o556oيم حسن يف مغ|وري |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|وق 
وتـــ محمد عبــــد|لرحيم|23|249 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ل|ء ع 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم رفعتـــ عبــــد|لغف|ر محمود |لجع|65|265
24o92oف ع عبــــد|لمع حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |

59o|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن|ء سيد حسن ميهوبــــ
تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ عرفتـــ نجم عودتـــ73|332
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء محمد عبــــدتـــ عبــــدتـــ||6535|
432354| تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء منصور خ رف|
8o2|96تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف محمد فخري محمد جم|ل بــــدر
6|4o57|عبــــد|لغف صيدله |لزق|زيقبــــسمتـــ جم|ل عبــــد |لن|
|65o49ره|نوره|ن سل|مه شعبــــ|ن سل|متـــ د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق||ء محمود رزق ع عبــــد|لرحيم|784275
9|9oo5 معهد ف تـــمريض |سيوط عزه |حمد ه|شم مه
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د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد عص|م عبــــد |لع| |لنو|وى769626
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عمر سعيد جوده محمد |لنعم| 483823
ى355|45 يم عبــــد |لسل|م بــــسيو |لبــــح تـــ|بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
855o33د|بــــ |لم |عل| عبــــد|لستـــ|ر سليم|ن عبــــد|للطيف|
64o254| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــدين| محمد |سم|عيل عبــــد |لحميد
معهد ف ص بــــور سعيدعل| ع محمد |بــــو |لعز7323|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء محمد محمود محمد عبــــد||8|458
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمريم محمد عبــــد| لبــــيبــــ|2|255
67889o|معهد ف ص |لمنصورهوق محمود عبــــد |لرؤوف |لمهدى ر
ره|ف|طمه مصط فر|ج سيد58524| عل|م |لق|

د|بــــ بــــ سويف|يه عفتـــ |حمد عبــــد |لعظيم|59697
496o39د|بــــ دمنهور|آيه |لصغ محمد محمود مح|رم

رهم|ل محمد حسن رزق||3923 علوم |لق|
ر سيد يونس62482 ر|ء م| تـــمريض  بــــ سويفز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | مصط حمد|ن محمد2|629

علوم ج|معتـــ د |ط |دتـــ صل|ح عبــــد |لغف|ر مصط خف|62323
صيدله |لمنصورهف|دى |لحس رزق |لحس|ن |لغندور47|624
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء |لسيد محمد |حمد |لجزيرى65|252
معهد ف ص ري|ضه |سو|نعبــــد| عبــــده |حمد |سم|عيل34|846
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنور| |يه|بــــ محمد شكرى محمد خ 4254|6
63o779تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود محمد |لسيد |لسيد مصط عبــــيه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرو|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لنبــــي حن مخلوف98|479
د|بــــ بــــ سويف|ع |حمد عبــــد|لحميد عط|ي|349532

494o4د|بــــ ع شمس|ه|جر محمود عبــــد|لوه|بــــ محمد
8797o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط محمود عبــــد|لحميد حس
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم|ل جم|ل محمد عم|ر|774582
ف |حمد |لمسل4287|4 تـــربــــيتـــ طنط|ول|ء |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحس|م نبــــيل محمد بــــدوى ع|مر523|26

م جم|ل طه محمد|72927 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرد
تـــمريض فرع مطروح محمد منصور عم|ره ع889|42
8o3647نوعيتـــ موسيقيه |لم |م|رتـــ | مجدي سمع|ن سمسوم
76649oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد محمود مصط عثــــم|ن |لعز|زى
4753o2| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــيتـــر محبــــ مرقص رزق
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد |لسيد محمود منصور5243|3
8772o3  كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطرن| خ|لد ج|د |لكريم سيد
ف عبــــد |لمقصود عبــــد |لر|675734 طبــــ |لمنصورهخ|لد |
25o76oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخمريم ي| عبــــد|لع| بــــدوى نور |لدين
طبــــ ع شمسوس|م عم|د أحمد عثــــم|ن بــــهلول629652
426||8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء محمد محمود محمد ع
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد عثــــم|ن سيد ظريف73|66|

رهمنيه محمد |لسيد نعيم|559|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

Page 1182 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ندى ع|دل |لسيد |حمد356984
426o5|يم ج|بــــر |حمد |لهو|رى د|بــــ |ل|سكندريه|سميه |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدع |حمد فه ع|رف منصور762677
8o4645 صيدلتـــ |سيوطنعيمه ع|دل  |د قلي
|5|o79حقوق حلو|ننرم عبــــده فتـــ عبــــده غبــــري|ل
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نسم|ء |س|مه |حمد ع 832392
8o7397صيدلتـــ |لم |حس محمد عبــــد|لصمد محمد
م||99|8 ن| صفوتـــ مو سيد كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد عص|م |حمد محمد|47383

63o|44تـــج|ره |لزق|زيقمحمود سم |لسيد محمد ع عم|ره
6|o298 تـــمريض طنط| مصط |لسيد |لبــــيو |لدري
9o6889 د|بــــ سوه|ج|حس|م خليفه عبــــد|لودود عبــــد|للطيف
تـــج|ره كفر |لشيخحمد ط|رق |لسيد محمد شعيشع مندور6|96|4
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء نشأتـــ |لدسو |حمد |لدسو |6|6838
69oo42تـــمريض |لمنصورتـــ خلود م |لدين محمد م |لدين
يم محمد س|لم ن286529 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| |بــــوبــــكر |بــــر|
6|9o7|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهآم|ل طه طه عبــــد |لر|زق حوزه
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن محمد ج|د |لسيد ج|د387|49
62o648|يف عبــــده مط|وع حقوق طنط|حمد 
5o6259تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه | رمض|ن مختـــ|ر سليم|ن محمد

رهعبــــد|لرحمن س| حسن ج|د47347 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم زي|دتـــ|7|4244 تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محمد |بــــر|
9o5462| طبــــ بــــيطرى سوه|ج م| محمد عبــــد|لرحمن ع
7||5o9تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد محمود |لسيد ع محمد ع
9|72o8|تـــربــــيتـــ |سيوط ثــــن|سيوس ع|طف مر|د ع|زر
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمل سعد ع محمود|263358

صيدلتـــ |لفيومف|طمه عبــــد |لعليم عبــــد |لحميد عبــــد 68798
892o25|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يم|ن خ|لد قر محمد
|5999oتـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحفيظ محمد عن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|يكل ط|رق نبــــيل صبــــ عشم |22872|

ر محمد عبــــد |للطيف56827 د|بــــ بــــ سويف|محمد م|
6o4526|يم |لحد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس| رض| محروس |بــــر|
4|5o46ء يوسف عبــــد|لعزيز يوسف| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخإ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|آل|ء ط|رق عبــــ|س |حمد محمود476543
علوم ري|ضتـــ طنط|خ|لد محمد حموده ع |بــــوعبــــده3439|6
7o|389تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود عص|م جوده |لمر سويد|ن
32|o88وف|تـــم|يكل ع|دل عزيز قديس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
85o995|طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدل|ء |حمد محمد ص|بــــر
25o||3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ندى جرجس روف|ئيل غبــــري|ل
6o95o3معهد ف ص طنط|آيه رض| محمد |لدمرد|ش شكر
85738oتـــمريض |لم | محمد حسن عبــــد|لمنعم محمد
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علوم كفر |لشيخمحمد وفيق بــــدر|ن محمد بــــدر|ن438737
3|6o22علوم ع شمسض منصور محمد منصور
8|89o3د|بــــ |لم |شيم|ء عل|ء عرف|تـــ حسن|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنور| ك|مل حس ع معن55|242
ندستـــ |لمنصورهح|زم حمدى ح|مد مط|وع675249
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دير محمود عبــــد|لحميد |حمد5747|8
يم عبــــد|لع|ل|246|64 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم|ء متـــو |بــــر|
6457o7ى ف |يوبــــ عبــــد|لحكيم |لعم صيدله طنط|نوره|ن |
م|م9|33|3 علوم ري|ضتـــ بــــنه|يوسف عمر فه 
9|o688|صيدلتـــ سوه|ج يه و|ئل عبــــد|لحليم عبــــد|لق|در
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمدون حمد|ن محمد ه|رون 923583
7o3727|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسعيد فوزى |لمر جريشتـــ
5o73|7تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل رض| ع |حمد ن|صف

وف|تـــعم|ر ط|رق مصط متـــو54489 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره طنط|م|يكل |سعد عوض |سعد عوض528426
ي محمد أحمد7|49|5 ي خ معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  س|رتـــ ي
4oo||4يم |حمد بــــدوى كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــنور محمد |بــــر|
24|o83رهحس|م رجبــــ مصط محمد مو حقوق |لق|
5o8869|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد خ|لد |حمد عبــــد|لرحيم |حمد
6o8822تـــ طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرو|ن م|جد عبــــد |لرؤف أبــــو خ
رتـــ|نور|ن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحليم عبــــد||78475 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ن محمد عبــــد|لرحمن عبــــد |لرحمن غريبــــ436774
تـــمريض طنط| مريم |لسعيد |لسعيد عبــــد |للطيف|46||6
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل | مصط كم|ل عبــــد|للطيف 898335
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|إسل|م محمد |لسيد محمد |لسيد شعبــــ624425
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسزي|د ن| |لسيد ع786958
تـــج|ره طنط|محمود عبــــد |لحليم عبــــد |لسل|م ق|495263
7o8253صيدلتـــ بــــورسعيدعف|ف |لسيد |حمد محمد ع

8o925| ندستـــ حلو|ننور مجدي |نور ع
88oo33 طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدديفيد نش|تـــ بــــرتـــى عبــــده
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ريز ه| فؤ|د عيد249977
معهد ف ص |ل|سكندريهبــــه عم|د عبــــد |لمطلبــــ حسونتـــ9923|5
ندستـــ |ل|سكندريهبــــول| |م |ديبــــ |نيس ج|د |479864
47657o لسن ع شمس|ص|بــــرين |لسيد محمود |سم|عيل مصط
7o8377ف |لسيد عبــــد |لحميد د|بــــ د |ط| |ده |
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد حسن |لسيد |بــــوه|شم |حمد|635958
|4o2|6ين سيف |لن |لسعيد بــــدر|ن علوم ع شمسش
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه|بــــ محمد فوزي محمد |لمنو |39|529

ندستـــ بــــ سويفعل|ء حس محمد محمد74|55
7o2|24تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عطيه محمود رمض|ن
تـــمريض سوه|ج  ندرو |بــــو|ليم |سكندر |سحق|68||92
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط حسن محمد |حمد65844
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع عبــــد |لمنعم |لخربــــتـــ|وى494928

تـــج|ره بــــ سويفمروتـــ قر سل|متـــ محمود54665
68o256تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر عبــــد |لق|در محمود طلبــــتـــ
8o7924 |حقوق بــــ سويفمنه | ن| عبــــد| فض
تـــج|ره سوه|جحمد عص|م محمد عزبــــ محمد||75865
يم523|5| يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|ن |ر مصبــــ|ح |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق |لم |م|دون| ر| فوزي  |د5434|8

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد|لرحمن |يمن عبــــد|لتـــو|بــــ ص|بــــر45267
فنون جميله فنون حلو|نيوستـــ | جورج طلعتـــ فه27623

يم ع سليم6749|4 نوعيتـــ كفر |لشيخأثــــ|ر عبــــد |للطيف |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مريم عد حليم |سكندر29958|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحس عص|م |لدين فتـــوح عدوى|43899
5o27o4يم يتـــ ن| نجيبــــ مرقص |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم

يم فتـــ عبــــده48224 رهنوره |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ خ|لد عبــــد |للطيف محمود58484|
3587o|وف|س|رتـــ عل|ء |لدين ع |سم|عيل وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ن| ر|فتـــ محمد ع عبــــد |لخ|لق73|525 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــم
تـــج|ره ع شمسسيد خ|لد سيد غنيم349328
7o8584| حقوق |لمنصورهيه محمد عبــــد |لمحسن محمد |لبــــي
7|o549 زر|عه |لمنصورهريه|م رفعتـــ محمد محمد |لوصيف عبــــد
طبــــ |لمنصورهيم|ن رأفتـــ محمد عثــــم|ن عوض|622646
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نيف |حمد مصط |لمور 499875
تـــج|ره بــــنه|مريم عل|ء |لدين محمود محمد355665
يم محمد |لقهو |253|2 تـــج|ره ع شمسح|زم حس|م |بــــر|
رهمحمد |حمد عبــــد| طه47936 حقوق |لق|

4o6648تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| محمد مصط رزق س|لم
322o58خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنتـــ | و|ئل |لسعيد محمد محمد
8644o8وس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم | ثــــروتـــ زكري| تـــ|و
معهد ف ص سوه|جلحس محمد عبــــد|لمطلبــــ |لصغ |865389

6495oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممعوض ز|يد معوض ص|لح
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |حمد محمد |سم|عيل|768642
ح|ن337775 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود مسعد فرم|وى 
د|بــــ د |ط|محمد عبــــد |لعزيز محمد |لس|يح8328|6
33o882|علوم بــــنه|س|رتـــ ص|بــــر جرجس غ
4|2o68تـــج|ره طنط|كريم خ|لد خليل عبــــد|لعزيز فه ثــــروتـــ
نوعيتـــ |شمونندى |له|دى |لسيد عط| |266232
صيدله حلو|نمرفتـــ محمد عبــــد|لحميد محمد محمود247997
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود عبــــد |لملك محمود |لريدي764422

د|بــــ بــــ سويف|مرفتـــ |حمد سيد |حمد|5834
د|بــــ |ل|سكندريه|ك|رول عم|د وليم مكرم حم|يه475233
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|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دين| محسن طلعتـــ خلف854374
232o57| رهمحمد عص|م عبــــد|لحميد ج|د ندستـــ |لق|
|5o859|تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه |حمد |حمد |لسيد
ف محمد عبــــد|لرحمن355696 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |
233o45|ره||ء خلف | حس خليفه د|بــــ |لق|

علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــه عزيز |لدين خلف محمد6729|
77759o| ر|ء ع|دل |لسيد أحمد متـــو معهد ف تـــمريض |لزق|زيق لز
طبــــ |لسويسيوسف محمد مصط محمد 9|8984
24o2o|د|بــــ ع شمس|يم|ن عص|م محمد محمود

طبــــ |لم ||ء محمود محمد عبــــد|لحكيم|7||5|8
رتـــ|شيم|ء محمد |لسعيد محمد أحمد||7749 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمر |حمد عبــــد|لمر سل|مه955|25
7o7|72|تـــج|ره |لمنصوره|ء ع لبــــيبــــ لبــــيبــــ |لص|بــــر

355o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن نبــــيل سيد فرج
د|بــــ كفر |لشيخ|يه|بــــ تـــوفيق محمود تـــوفيق محمد||48837
6|34|oكليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــأحمد |لسيد |لسيد محمد قنصوه
6454o9|زر|عه |لمنصورهحمد فتـــ |بــــوزيد مقلد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء مصط |حمد محمود|8|||5|
835|3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |بــــو|لحسن ص|لح ص|دق
زر|عه |لم |محمد محمد |حمد ع |449|8
تـــج|ره |سيوطمنه | ن عبــــد |لعزيز شميس497557
يم7|3|46 تـــج|ره طنط|مهند صل|ح |لدين فتـــح | |بــــر|
7o8258ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| حسن بــــرك|تـــ عبــــد |لمتـــكبــــر

يم|28363 رهسل|م ج|بــــر ص|بــــر |بــــر| حقوق |لق|
6o8982علوم بــــورسعيدم محمد فرج جميل
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لرحمن ه| عبــــد |لرحمن ع699876
|د|بــــ طنط|ف|طمتـــ عبــــد |لرحيم |بــــو |لفتـــوح |بــــو 6|3||4
صيدلتـــ |لم |سيل | ن| سعيد يوسف852673
5|83o9يم عبــــد | جعبــــوبــــ طبــــ |ل|سكندريهمنه | |بــــر|
4o7498ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|غدير  مصط منصور مصط سل|مه

29o39ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد حس|م محمد نجم |لدين |حمد حسن
|6o8o7 وف|تـــ|عبــــد | ي| حسن دسو ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ى772942 علوم ع شمسسيف |لدين س|مح سليم|ن نظ |لح
يم عي غ|نم696335 طبــــ |لمنصورهثــــري| |بــــر|
324834| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ر|فتـــ |حمد ج|د |
تـــج|ره ع شمسد| | عم|د حمدى عي|3923|
5o9996تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ر| عبــــده رفيق ج|مع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد رمض|ن محمد محمد شحطيط|387||4
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد333423
7|2o54يم معوض زر|عه |لمنصورهمنه | عل|ء بــــره|م |بــــر|
6|33o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م محمد محمود محمد
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55o53 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفصف|ء محمود عبــــود دسو
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمن|ر محمد عبــــ|س شح|تـــ826598
4|4o69| نوعيتـــ فنيه طنط|بــــسمه |حمد طه |حمد د
رهيه ط|رق محمد عبــــد |لمقصود|28262| صيدله |لق|
69577o تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحس|م |لعو |لعو عبــــد |لمجيد
7o328o فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه ع عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغف|ر
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |يه|بــــ صل|ح ح|مد سليم764487

علوم بــــ سويفمحمد ع|دل ر| مو63358
8|o588نوعيتـــ |لم |خلود |حمد شح|تـــه محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|كريم محمد ج|بــــر محمد|34957
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنعمتـــ بــــدر عبــــد |لحكيم عبــــد |لن| مصط 7323|5
ين محمد محمود سيد48724| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن
يف زين |لع|بــــدين محمد مخلوف24|22| ره|ندى  د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرن| محمد عبــــد |لمقصود محمد233|63
8793o3  معهد ف ص |سيوطمحمود محمد مرى عبــــد|لرحيم
8o7845يم ي ه| ن|روز |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفش
626o|7يل ج |لزق|زيقي| |لعربــــى صل|ح |لدين |أليوبــــى ح كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
نوعيتـــ بــــنه|دى ر| عبــــد|لمطلبــــ عوض |329584

|8o||ف |سم|عيل عبــــد |لعزيز تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |
|478oرهفريده حس|م |لدين سيد عبــــد|للطيف تـــج|ره |لق|

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمجد فتـــ |لسيد حس محمد|782448
تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن محمد محمود |حمد ع485479
يم ع |لط 6328|5 ين خ|لد |بــــر| تـــج|ره دمنهورش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد نبــــيل ع محمد |لقصبــــى3|6869
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد جم|ل |حمد|7|347|
ندستـــ بــــور سعيدمحمد خ|لد خ|لد |حمد س|لم765575
254|o4| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد عبــــ|س محمد |لسيد عبــــد|
7o|7||ور يم  يم |لمر |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــف|طمه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحن|ن ممدوح محمد مصط |بــــو |لعن 45||62
يم قنديل27768 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |يمن |بــــر|

48o384د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عل|ء |لدين محمد نور |لدين لطيف ع
لس ع|دل مو حكيم2|546| تـــج|ره ع شمسك
د|بــــ |لمنصوره| عوض ه|شم جل|ل682368
5|84o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن جمعتـــ حل محمود تـــر|بــــيس
8438o6معهد ف ص |سو|نع مصط ثــــ|بــــتـــ محمد
ندستـــ |سيوطحس|م |لدين مدحتـــ محمد حم|د99||25
وز محمد |م|م محمد حسن483569 د|بــــ د |ط|ف
247o28|ش|م |لسيد |بــــوسعدتـــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
6o|936عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع |ء عبــــد |لصمد عبــــد |لرحمن |لش
32958oد|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح يوسف|
رهم|ري| م|جد فريد ن|شد6|66|| تـــج|ره |لق|
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26|o23علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عل|ء|لدين سيد دي|بــــ
68o9|7|تـــج|ره |لمنصورهزي|د ط|رق محمد عطيه |حمد ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محسن سعد عبــــد |لح|فظ|644|2|
ش|م |بــــو|لحسن |حمد محمد مر 7723|2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد| 
249|o6|يم طبــــ |سن|ن طنط|سم|ء ظريف عبــــد|لبــــ|سط |بــــر|

6858oمعهد ف تـــمريض |لفيومتـــغريد مجدى عبــــد |لونيس عبــــد |للطيف
ر عبــــد |لسل|م ختـــ|ل ج|يل784243 ندستـــ سوه|جحمد م|
6o2|74معهد ف ص طنط|بــــه مجدى محمد |ليم| |لس|كتـــ
69969oيم عبــــد |لفتـــ|ح محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهر| | |بــــر|
ره|س|رتـــ حن محمود |حمد327522 د|بــــ |لق|
845o67تـــربــــيتـــ |سو|نه|جر |لسيد خليل كريم
ندستـــ قن|حسن حم|ده حسن ع 864449
د|بــــ |لزق|زيق|عمر مجدى محمود كس|بــــ633996

حقوق حلو|نعل|ء سيد صل|ح ع عبــــد|لع|ل47533
ش|م |لسيد منصور محمد متـــو37|689 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمرو 
يم خليفه|245843 يم عبــــد| |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــر|
نيدى عبــــد |لرحمن عبــــد |لجو435468 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسن|ء 
تـــج|ره بــــنه|مرو|ن يونس محمد يونس2583|2
266|6o|ى ف محمد محمود |لح رتـــ||ء | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ن| محمد أبــــو|لوف| محمد87|273 حقوق حلو|نم

رهسل محمد حل خ |2549 تـــج|ره |لق|
5o6798تـــج|ره طنط|ريه|م محمد |بــــو |لحمد محمد |حمد

2527oرتـــ|فرح |حمد مختـــ|ر حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34o972حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد فؤ|د عتـــريس محمود |بــــوزيد
د|بــــ حلو|ن|عزه جم|ل |لدين ز عبــــده|3|34|
حقوق |لمنصورهسحر محسن |لسعيد محمد عبــــد |لع|676675
8|o2||لس صبــــ نبــــيه عبــــد|لمل|ك تـــج|ره بــــ سويفك
52o2o3معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  د | عبــــد|لرحمن محمود ج|ويش
يم |لبــــلك47879| يف مصط |بــــر| ره|مصط  د|بــــ |لق|
43694o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآل|ء حسن |حمد |لش|ذ
د صبــــرى صد شنوده 2569|9 تـــج|ره سوه|جن|
4876o2د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن محمد محمد فؤ|د عبــــد|لجو
يم ع معوض9428|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرمض|ن |حمد |بــــر|
رى2457|6 ه ع|دل أحمد عبــــد|لعزيز |لجو تـــج|ره طنط|أم
يم فوزى محمد64|424 صيدله |ل|سكندريهعمر أيمن |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طي|سم ح|مد ح|مد ع |لتـــم|624636
يم حسن439549 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره تـــحس عبــــد |لد|يم |بــــر|
5o5|oo|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد |حمد عبــــد|لحميد محمد سعد
يم|262623 يم ف|ضل |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
63o3o9|ندستـــ |لزق|زيقحمد عيد محمد عيد
685o83د|بــــ |لمنصوره|حمدى |لسيد محمود |لسيد يوسف
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كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء متـــو عبــــد |لفتـــ|ح |لحسي عطيه8792|4
بــــ|9373|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طدين| محمد محمد طه |ل
8o6728تـــج|ره بــــ سويفح|تـــم رجبــــ ع محمد
6oo46|لسن ع شمس|نور|ن س| محمد |حمد
45o9o5ندستـــ طنط||حمد عص|م |بــــو|لق|سم محمود |لبــــن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |حمد محمد عفي 52|3|2
33o6|5صيدله |لزق|زيقزينبــــ |حمد رض| عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز عم
6o9785ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| رض| عبــــد |لفتـــ|ح |لنج|ر
6984o6تـــج|ره |لمنصورهحسن محمد مصط فرح|تـــ محمد
62oo87نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد وحيد نعم|ن عبــــد |لو|حد

35o78ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ني|س عمرو سم |لسيد
د|بــــ دمنهور|محمد سعد مر |لشن|وى9|4938
447o67ندستـــ |ل|سكندريهكريم ن| بــــي|ض ص|لح عبــــد |لعليم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم ع|دل رجبــــ محمد39689|
7o2|37تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد محمود عبــــد |لخ|لق |لسيد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ء محمد |له|دى محمد محمد بــــندق269437
692o54يف ر عبــــد |لعزيز  زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــزي|د شكرى م|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــه ص|بــــر |سم|عيل حف 72|758
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه رشدي عبــــد|لع| خليل835889
كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لج|بــــر ع عبــــد|لج|بــــر عبــــد|822625
36o935تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء سعيد عبــــ|س |حمد
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عزتـــ فوزي عي متـــو 356982

رهعمرو مدحتـــ محمد |حمد7739| ندستـــ |لق|
63425o|يم د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء لط |لسيد |حمد |بــــر|
لسن ع شمس|منتـــ | |حمد حسن ع7365||
6837o5نوعيتـــ |لمنصورهسل |لسيد عبــــد |ل |لسيد كشك

رهندى ص|بــــر |نور محمود25356 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدله|م سيد محمد غبــــوش|849896
27o264طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |لسيد مختـــ|ر |لسيد شبــــ|نه

حقوق بــــ سويفيه محمد ف|روق محمود|9|528
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمينه محمود |لسيد |لسيد |بــــوحمده|||372
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممروه رجبــــ محمد عبــــد ربــــه||682

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــو|لمجد محمد عبــــد|لعليم عبــــد|لق|543948
7oo3o3|ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد |لسعيد يوسف

|87o2حمد عبــــد |لعزيز ع |لسيد| | إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــي
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |عمرو محمد ف|روق محمد823837
نوعيتـــ فنيه قن|ندي |مبــــ|بــــي |لكبــــ |حمد محمد|95|83
ش|م عبــــد |لمجيد عبــــد| شلبــــي773696 د|بــــ |لزق|زيق|منيه 
علوم ع شمسمحمد سيف محمد سيف824|4|
334o3|د|بــــ ع شمس|مصط |حمد عرفه بــــيو |لزغبــــي
774o6oمتـــ د|بــــ ع شمس|سوسن محمد |حمد ع |ل
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8477o7كليتـــ طبــــ أسو|نعل| عبــــد|لوه|بــــ حسن عبــــد|لوه|بــــ عتـــريس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد عبــــد|لعظيم عبــــ|س|3|66

يم مصط 676542 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ تـــسنيم جم|ل سعد |بــــر|
تـــج|ره طنط|دع|ء ع عمر ع عمر سليم|ن676276
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدع|ء نبــــيل سعد |لجم|ل|25425

524o9بــــه حبــــيبــــ تـــربــــيتـــ بــــ سويفريموند| نص و
25o4|o|ه حبــــ |بــــو|لمجد ق|بــــيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
يم عبــــد |لحليم|66474| د|بــــ حلو|ن|ل|ء صل|ح |بــــر|
5o5359يم حسن يم مر إبــــر| علوم ج|معتـــ د |طكريم إبــــر|
63o2o8علوم |لزق|زيقعبــــد | حمدى |حمد محمد
6756o3يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم |حمد محمد شح|تـــه |بــــر|
43942|| يم |لسيد محمد مو تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه |بــــر|

8945oرهحن حس عبــــد |لرحمن ع عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسشمس محمد حسن ع55576|
6o3575|معهد ف ص طنط||ء عوض |لبــــسيو عوض |لسيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|بــــيول| |كرم |سعد |نطون477467
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمل ع|صم جودتـــ عبــــد|لمبــــدىء|334786
643656| طبــــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد | |لسيد عبــــد |
2599o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــ عنتـــر محمد درويش
طبــــ |ل|سكندريهتـــسنيم محبــــ |م|م محمد |م|م443654
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقج|نو جورج عي ه|بــــيل38766|
5|o276|طبــــ |ل|سكندريهحمد ممدوح  |د عبــــد | طلبــــ
4o95o5حقوق طنط|محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|م |لش
يم محمد95|345 ف |بــــر| د|بــــ ع شمس|نسمتـــ |

236o3يم محمد |بــــو زيد رهم|زن |بــــر| حقوق |لق|
يم ||83|75 تـــج|ره ع شمسعبــــد |لملك حمدى صبــــ |بــــر|
73o23علوم |لفيوممحمود حس محمد طه

ندستـــ |سيوط |ده عبــــد |لغ محمد ع 773564
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن محمد عبــــد|لمجيد عطيه عر|637822
صيدله طنط||ء |م ق|بــــل ح|سن تـــمر|ز|777|27
6o8426ري|ض |طف|ل |لمنصورهم|رين| ه| مكرم لط متـــرى
9o5|77|حقوق |سو|ن سم|عيل نبــــيل محمد محمد
تـــج|ره |لزق|زيقرودينه ممدوح بــــك بــــهجتـــ مصط 639656
ندستـــ |لم |بــــيتـــر ميل|د بــــك لبــــيبــــ9229||
تـــج|ره بــــور سعيدحمد رشيد عوض محمد حطيبــــه|764995
تـــربــــيتـــ طنط| |دتـــ خ|لد أحمد |لخو||47|6
32975o|طبــــ بــــنه|لشيم|ء صل|ح محمد حسن س|لم
7o959|طبــــ |لمنصورهخلود سعد |لدين عبــــد |لغ عبــــد |لخ
ندستـــ بــــنه|محمد رض| محمد |لحسي |حمد |حمد22|775 كليتـــ 
697o93ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن رجبــــ محمد عزبــــ
69oo92ى نوعيتـــ |لمنصورهند| حس محمد |لسيد |لنج
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5269o8|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ع سعد |لسيد
7o37oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود حس |حمد جوده
تـــربــــيتـــ بــــ سويفحس|م محمد مندى |حمد25|62

23|33oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد |لسيد محمد
4848|oيم |لسيد تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد |بــــر|
33o924|معهد ف ص بــــنه|حمد |يمن فتـــ سل|متـــ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير رمض|ن عبــــد |لر|زق عبــــد|4|9|6
6|97|5| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمنيه محمود محمد عوض ع
3557o8ندستـــ شبــــر| بــــنه|حبــــيبــــتـــ |كرم عبــــد|لمجيد محمد
ندستـــ |سيوطمحمد |لسيد عبــــد| |لمتـــو محمد453384
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى عبــــد| عبــــد|لغ ع|2|326
9|o|99 لس |نور شو جرجس تـــج|ره سوه|جك
25ooo8ن| ج|ك لويس جبــــر|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
442|85| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخلسيد |بــــوغن|م يونس يونس ع
د|بــــ حلو|ن|ي|سم |حمد عبــــد|لرحمن |م 9738|3
7o4|92حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد حمدى |لسيد ع |سم|عيل| 
تـــج|ره كفر |لشيخعمرو محمود ف|روق محمود حم|د437546
يم محمد سيد درويش|857436 ندستـــ |لم |بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عبــــد| محمد عبــــد|لغف|ر محمد ع 937|84
69o44oتـــربــــيتـــ |لمنصورهغ|ده |لسيد |لشح|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح جبــــر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيح محروس محمد مهدى سعد شلبــــى774978
زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمود لط |حمد عبــــد|لبــــ|سط478382
ل|ل8|4428 تـــمريض كفر |لشيخزينبــــ |لسيد حسن 
|4o258وف|تـــم عم|د |حمد محمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
9|6o26  علوم |سيوطجيه|ن |نور محمد عبــــد|لجليل
63|54o| د|بــــ |لزق|زيق|ي|تـــ |لسيد |لشح|تـــ عبــــد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيه عبــــد |لغ دي|بــــ محمد |لعط|ر|6822|5
حقوق |لمنصورهس|ره محمد ع |لسيد سل|مه676624
ش|م سم|ح |لسيد عبــــد |لحليم679537 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهكريم 
4o3383تـــج|ره كفر |لشيخمريم فكرى عبــــد |لمنعم مك|وى
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح متـــو عثــــم247732
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعزيز معوض عزيز معوض29673|
ف عبــــد|لل|ه عبــــد|لبــــ|سط897848 ه | طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى م

346o2رهعبــــد|لعزيز محمود محمد محمود تـــج|ره |لق|
ش|م بــــليغ عويس34728 وف|تـــشيم|ء  معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

425o6oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهريم ك|مل بــــربــــري سليم|ن |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقكريم رأفتـــ حسن عبــــد|637598
27||o9ى تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــشيم|ء مصط عبــــد|لستـــ|ر |لح
8o4753كليتـــ حقوق |لم |ند محمود محمد تـــوفيق
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد |لحسي |لدري 5724|6
7|o272تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمد |لسيد ع عز|م

Page 1191 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5o7329 صيدله |ل|سكندريهشيم|ء مصط محمد محمود مصط
رتـــ|سع|د محمد محمد |لشبــــر|وى حسي ||5|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8853|o تـــربــــيتـــ |سيوطسمر محمد علو|ن |حمد
رهحمد ط|رق سعد |حمد عزوز|242587 طبــــ بــــيطرى |لق|
ف فرغ سيد 889988 صيدلتـــ |سيوط |
مش|639636 علوم |لزق|زيقيه محمد ح|فظ |لسيد محمد د
355o84 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرحمتـــ عفي محمود |بــــو |لق|سم عفي
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد شحتـــه محمد محمود639267
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد سل|مه عبــــد |لغف|ر |حمد سل35|784
حقوق بــــ سويفن| محمد خليل سعيد2|9||8
د عبــــد |لفتـــ|ح كم|ل |لدين |لوصيف حسن2872|7 ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|
تـــج|ره بــــ سويفديفيد ي| سوري|ل حن 8||4|8
زر|عه مشتـــهرنوره|ن عل|ء رض| محمد3|3434
تـــج|ره بــــنه|ندى س|لم عثــــم|ن س|لم محمد |لشملول779269
437|o4|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم|ن محمد محمد ع ليحتـــ
8oo285تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء محمد حس عبــــد|لل|ه
5o|359زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لعزيز ري|ض عوض |رحومه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م رض| عبــــد|لش| مو حسن249398
88o34o  تـــج|ره |سيوطجورج جم|ل عز فلسط
د|بــــ ع شمس|م|دون| س| غبــــروش |لعبــــد ميخ|ئيل2|3625
جرس3759|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد كم|ل عبــــد|لغف|ر مسعد 
ندستـــ ع شمسمحمد جم|ل محمد |سم|عيل25933|
4|555o |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخكريم محمد محمد |للق
68224oعلوم ج|معتـــ د |طرحمه و|ئل محمد عبــــد |لحميد
2324o7| ره|ء مجدى |سم|عيل حسن د|ر |لعلوم ج |لق|
يف |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ رزق265379 تـــج|ره بــــنه|محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسيه خط|بــــ ع عبــــد |لحليم|759637
يم96|675 يم ع|شور خليل |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهكوثــــر |بــــر|
فنون جميله فنون |لم |م|دل ع|دل حبــــيبــــ عيد5652|8
8o|54||د|بــــ |لم |حمد |بــــو|لليل طلعتـــ نجيبــــ|
8o339علوم ري|ضتـــ ع شمسحس|م ممدوح سيد حسن
5o884ش|م حسن عويس تـــج|ره |سيوطش|دى 

8525||| كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف|ء جمعه |حمد عبــــد|
يم855489 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسصف|ء عزتـــ حسن |بــــر|
تـــج|ره طنط|ش|م |لعزبــــ عطيه |لعزبــــ |لدبــــدوبــــ4266|6

5o885ر ه|شم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيف م|
44754oيم محمود ع|مر علوم ري|ضتـــ دمنهورأمنيه محمد |بــــر|
طبــــ بــــورسعيدبــــسنتـــ عبــــده ع محمد خليل|96||7
يم3|2875 |د|بــــ بــــنه|ه|جر |لسبــــ| عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
رهمنه |سم|عيل ف|روق |سم|عيل|443|24 تـــج|ره |لق|
9o6658  |تـــج|ره سوه|جبــــسمه محمود فه عبــــد

Page 1192 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3|4|o3رهمحمد حمدى |م عبــــد|لق|در حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |حمد محمد محمد |لمر686522
4o5|93د|بــــ دمنهور|خ|لد ع|دل محمد غريبــــ
رتـــ||ء محمد |حمد محمد|34|67| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o3|68يم محمد يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر محمد ج|بــــر ند||69622
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين ه| محمد |حمد يونس5|4253
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود فريد محمد س|لم526526
رتـــ|من|ر مصط محمد درويش||459| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
49o435قتـــص|د م حلو|ن|يم |لسيد |حمد ح|مد ع
7o6788|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد |بــــو بــــكر |لسيد
4|259oيد بــــيو |د|بــــ طنط|ف|طمه عبــــد | بــــيو |بــــو |ل
6o4799حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــسمه ع|دل فؤ|د ح|مد |بــــو عمو| 
25o5o4|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|ن |سعد زين |لع|بــــدين |لطنط

689o7|صيدلتـــ |لفيومحمد ي| محمد محمود
75|o2oتـــج|ره بــــور سعيدمريم مدحتـــ يون|ن حزين
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخ|لد محمد |ل|م|م ع عبــــد |لفتـــ|ح677529
تـــج|ره بــــنه|غ|دتـــ تـــ|مر عبــــد|لعظيم محمد2287|3
685o9| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رمزى حمدى حسن |لمهدى نص
تـــج|ره |لمنصورهي|سم عبــــد |لوه|بــــ |لسيد عبــــد |لوه|68789
يم|62599 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد عم|د عبــــد|لعزيز محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــ جل|ل عبــــد|لمحسن محمد رجبــــ28|322
|566o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|مه خ|لد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد
229o58 زر|عه ع شمسربــــ|بــــ محمد |حمد مصط
يم |لوكيل38592| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمن|ر خ|لد حسن |بــــر|
تـــج|ره طنط|ل|ء |حمد |حمد محمد |لسيد|699578
رهريم ي| محمد سعيد عبــــد|لنبــــى222358 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2534o|يف مصط |لقرش علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر 
نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن رزق رزق بــــدوى رزق|695682
6|o592د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن محمد محمد |لحلو
6|o98oزر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمود فه |لسبــــ| |بــــوشهده
4ooo37نده عمرو محمود فهيم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــش|
لسن ع شمس|خلود محمد منصور |لسيد محمد698879
92o923 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمرو|ن حس |لبــــدرى تـــوسن

رهمحمود |س|متـــ محمود ح|مد45577 تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطمحمد يونس محمد يونس 883775
طبــــ |سن|ن |لمنصورهلينه وليد قمر عمر محمد32|698
ل|ل|624586 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلشيم|ء صبــــري عص|م 
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد مجدى ف|روق طه|924538
قتـــص|د م حلو|ن|محمد ف|روق |لمغ|وري مصط |493|3
رهرن| مجدي عبــــده مط|وع467|5| حقوق |لق|
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حسن حسن محمد فوله479466
يم|779296 يم محمد ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|
معهد ف ص |سيوطمحمد ع سيد عبــــد|لل|ه 887695
ندستـــ كفر |لشيخحمد ربــــيع محمد |حمد حسن|679755
تـــربــــيتـــ ع شمسجورج سوس نصيف ميخ|ئيل324379
253o73 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومرن| |يه|بــــ محمد |لشوربــــ
كليتـــ |أللسن ج أسو|ننس محمد حس محمد |سم|عيل|||6473
4883o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عيد حسن حس عيد
ره|نعمه زينهم عبــــد|لفتـــ|ح ج|د |لربــــ223542 د|بــــ |لق|

ف محمد محمود5972| رهعبــــد |لرحمن | تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر| | ر|فتـــ صفوتـــ حن|9643|8
يف مصط |لشن|وى3|4496 ندستـــ طنط|مصط 
د|بــــ |سيوط|ه|له حمدى سيد |حمد 887797
4o3|37حقوق |سيوطمصط |حمد ع |حمد يونس
د|بــــ ع شمس|ريم محمد سيد محمود حسن354326
يم ري|ض |بــــو |لنج|682265 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|ره |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|دين| |س|مه محمد صبــــرى محمد43|32|
معهد ف ص بــــور سعيدد | محمود عبــــده أحمد |لحديدى|2|622
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل |حمد محمد محمد محسن7959|2
يم سيد منصور|346784 تـــ سيد |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|م
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسل|م |لسيد محمود محمد س|لم|262723
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد فرج | |حمد ع |82935
6999o4يم محمد محمود ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد محمود |بــــر| م |لع| 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن كم|ل |لدين |حمد صقر|25334
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىف|طمه |حمد محمد |لشوربــــ 772665 ع.
4o5|9||يم جعفر د|بــــ |سو|ن|لحس محمد حسن |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهحمد حسن حسن |لحس|ن ||44454
يم |بــــوزيد255583 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمجدى زكري| |بــــر|
8423o7خدمه |جتـــم|عيه |سو|ندول| عبــــيد عبــــد|لنور ميخ|ئيل
772o3o| ندستـــ |لزق|زيقحمد مو محمد سعيد مو
34o|96حقوق بــــنه|رول| عبــــد|لعظيم رجبــــ شعبــــ|ن
|55o23 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسشيم|ء ن| عبــــد |لحكيم |حمد حس
يم|3|6|68 يم |لسيد محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
9o92|6 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــكريم |حمد حس|ن |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهس|ره ي| محمد صبــــ ع مبــــروك527446
ش|م مصط عبــــد |لسل|م2|358| د|بــــ ع شمس|رغدتـــ 
حقوق |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر |لسيد يوسف فرفور493852
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لعزيز خ|طر3|3279
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد محمد عبــــد|لعزيز|779335
|475oo ره|عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن عبــــد |لحميد حس د|بــــ |لق|
7oo937تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لحميد محمود يونس حسن
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59o|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفول|ء سيد ج|بــــر ق|يد
4|6953| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ين|س ي| بــــسيو خلف |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|كريم عمر عبــــد |لسميع ع629872
معهد ف ص |سيوطبــــه حمدى ثــــ|بــــتـــ محمد 876837
تـــ محمد |لحسي محمد لط |لغبــــ|329674 لسن ع شمس|ن

466o3رهول|ء سيد رش|د عبــــد |لمحسن حقوق |لق|
5o3843طبــــ |ل|سكندريهمحمد مجدي رجبــــ |لسيد عبــــد |لع|ل
4o865o|يم عبــــد|لرؤف ف|يد تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه ر|فتـــ |بــــر|
ندستـــ |سيوطعمر محمد |حمد محمد |لنمر94|25|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ن عز |لدين ن |حمد46766

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود محمد يونس رزق يوسف673|48
|د|بــــ بــــنه|م مفرح محمد عبــــد|لعظيم |لبــــدوي338493
تـــج|ره كفر |لشيخزي|د من محمد حسن بــــ|436374
879|9o معهد ف تـــمريض |سيوط رح|بــــ |حمد حس|ن عبــــد|لر|زق
6433o6يم ع ش|م تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن| محمد ع |بــــر|
88o|97 رتـــ |لجديدتـــ|ديفيد مدحتـــ عز سوري|ل ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|

|9462| يم ع زر|عه |لفيوم|ء جم|ل |بــــر|
899o|oد|بــــ سوه|ج|ه|جر سليم|ن ع سليم|ن
ل|ل محمد غنيم354434 نوعيتـــ عبــــ|سيهنو|ل |يمن |لسيد 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط مبــــروك محمد |بــــوسل|م256255
ر عبــــد | فريد |لعو |7|6989 تـــمريض |لمنصورتـــ يه م|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىد| | منصور عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در825888
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|متـــ محمد محمد |لشح|تـــ |لش|624666
48o634| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء جم|ل |حمد ع |لسنو
4o423oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورصل|ح |لدين |لحسن محمد عبــــد|لعزيز ع
23o966|رهحمد ع بــــدر رمض|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
46449oوف|تـــيح محمد عل|ء |حمد يوسف معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
636959| ندستـــ بــــنه|حمد محمد ع|طف فتـــ كليتـــ 
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي|سم |سم|عيل |سم|عيل محمد شع 429232
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمتـــ صل|ح رزق محمد |لوكيل888|34
8993o9 زر|عه سوه|جمصط سيد ي|س مر
9oo|28 ف رشدى حلقه تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جم | |
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يوسف حس|م محمد |لعبــــودى|62846
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير عم|د مصط |حمد محمود39388|
حقوق |لمنصورهمن|ر عل|ء |لدين محفوظ ح|مد عبــــد 678448
يم سليم|ن675238 ندستـــ أسو|نحمد ط|رق |ل|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشوس|م ي حمد|ن ف|رس4|7694
يم عبــــد|لحميد عم|8|4857 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دير ج|بــــر |بــــر|
يم496797 م |حمد |حمد محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن
ش|م |حمد عبــــد |لكريم|58847| رهحمد  تـــج|ره |لق|
2699o8ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر سعيد محمود محمد حم|د
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تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديد |نه روم| فوزى جرجس272998
8o9344لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نسمه ع|يد صموئيل |سحق
رهرحمه ر|ئد حل |لسيد55498| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمود ع|فيه277787
5o5932 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل|م عبــــد|لمنعم ري|ض |لطنط|وى
يم2|7829 يم حسن إبــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ حسن |بــــر|
ي عبــــد|لمقصود8|4989 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر محمد ع
|334o|د|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لق|در محمود غل
يم |لحديدى623478 حقوق د |طمريم ع|دل |بــــر|
32965oتـــج|ره بــــنه|لميس |لسيد محمدى عفي خط|بــــ
ر محمد عبــــد |لمقصود689889 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد ز|
طبــــ |سيوطمحمد صل|ح عبــــد|لبــــديع مصط 84|887
482o6oيم محمود محمد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود |بــــر|
ره|مصط جم|ل |حمد محمد |لسيد662|43 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد |بــــو|لمجد يم |حمد863435
3576o3|ندستـــ سوه|جمحمود |لسيد يس |لتـــه
معهد ف ص طنط|أمل فتـــ |لمحمدي مر عل|ء |لدين432757
رتـــ|ل|ء محمود |سم|عيل عبــــد |لرحمن|69|56| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
92o354 ل|ل ع معهد ف ص سوه|جبــــسمله محمود 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|نوبــــ سعيد رزق سل|مه|29353|
زر|عه |لم |د| | حس عبــــد| محمد3898|8
د|بــــ |لزق|زيق|ندى سم|ره عبــــد | محمد639574
ف محمد |لسيد77|354 د | كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسن|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عم|د محمد عبــــد|لبــــ| 258864
صيدلتـــ |لم |ندي محمد محروس عبــــد|لر|زق742||8
487o82يم شح|تـــه |بــــر تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد |سم|عيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنور حسن |نور عبــــد|لغ |8258|3
2|28o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عل|ء مر محمد
49ooo2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل نبــــيل عبــــد ربــــه محمد |لجيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريم محروس عر|بــــى مط|وع434597
3427o5تـــج|ره بــــنه|محمد رض| محمد شح|تـــ
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد س|مح سليم|ن جمعه منصور562|34
86o458ندستـــ |لم |عبــــد| عنتـــر |حمد عبــــد|لحفيظ
4o3455تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه عبــــد |له|دى عنتـــر عثــــم جعيدى

رهحبــــيبــــه رض| ع|شور مر48282 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممروه ربــــيع |لسيد |حمد468|7

782o8o|حقوق |لزق|زيقحمد مصط ع شح|تـــه
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــده |لسيد عبــــد|لحفيظ فر|ج286749
4oo343يم |حمد محمد د|بــــ |ل|سكندريه|عل|ء |بــــر|
3|564oتـــربــــيتـــ حلو|ند | ع|دل |لص|دق عبــــد|لحميد
7oo645يم |لمر تـــج|ره |لمنصورهحمد ع|طف |حمد |بــــر|
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35269oف محمد عبــــ|س تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |
25o958يم محمد س|لم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد |بــــر|

44o7||تـــج|ره سوه|جحمد عص|م شعبــــ|ن عبــــد |لمحسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط ل|ء نص|ر ع حسن|892289
7o8669|ه عوض محمد عبــــد |لغ |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
د|بــــ دمنهور|محمد |حمد |سم|عيل محمد |لعط|ر5476|4
يم شعبــــ|ن8362|8 ل|ل |بــــر| ندستـــ |لم |محمود 
4o69|5يم ص|لح |سم|عيل د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطشنوده ع|طف بــــطرس قطرى 875548
رهيوسف |يمن محمد ع محمد |لشي|39|23 علوم |لق|
يم حس 699542 صيدله |لمنصورهمريم ع|دل |بــــر|
معهد ف ص |سيوط يم|ن شح|تـــه فرغ محمد|888595
تـــج|ره كفر |لشيخجم|ل خ|لد محمد ر|شد ع6589|4
نيدي عبــــد|لمو249|26 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر خ|لد 
ندستـــ |سيوطعبــــد|لمل|ك ج|بــــر عبــــد|لملك جيد 886557
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن س|لم عطيه |ألصفر|9|269
32o6|3حقوق ع شمسخ|لد محمود محمد حسن

9o55|علوم بــــ سويفعمر كم|ل محمد جنيدى
43o|7|ى تـــج|ره طنط|ن |لسيد حسن |لع
رهم|زن معتـــز حسن تـــوفيق حسن93|8|2 تـــج|ره |لق|
|57|7o|حقوق حلو|نيه محمد شعبــــ|ن |حمد ق|سم
49o77 رهعبــــد | |حمد |لبــــدوي عربــــي ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

62o379|ى تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء جم|ل حسن ع
32494oتـــج|ره ع شمسع محمد |حمد ع شح|تـــ

ره|نور محمد جم|ل |لدين محمد محمد |4478| د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لمنعم ع|طف عبــــد |لمنعم ح|مد697338
رتـــ|سل |س|مه مصط عثــــم|ن7|2432 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
48o57| تـــج|ره طنط|محمد |حمد عبــــد |لنبــــى معوض عوض
نوعيتـــ |لزق|زيقصفيه محمد عبــــد |للطيف عبــــد|لرحمن |77794
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد مصط |حمد محمد ع62742|
68o68||ف |لدين تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد جمعه |لعدل 
3|66|2| تـــج|ره ع شمس|ء عبــــد|لعزيز محمود مو
777o22نوعيتـــ |لزق|زيقوس|م معتـــز س|لم عبــــد |لق|در
يم حسن |لسيد عبــــده فرج|2287|7 تـــج|ره |لمنصورهبــــر|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم |حمد عم|ر حمودتـــ|2793
رهم| جم|ل فرج محمد|245333 طبــــ |لق|
4|o|94|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||حمد بــــل|ل محمد سل|مه ند|
5o7|63علوم |ل|سكندريهمريم عيد |لسيد عيد |لسيد
|4983o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حمدى |حمد نطر |حمد
صيدله |لزق|زيقخ|لد محمد عبــــده عبــــد |لحميد حس||||629
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رحمه محمود عبــــد|لعظيم طلبــــ486||8
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77596oيم غني د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |حمد |بــــر|
4656o4يم س|لم بــــدوى يم |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخخ|لد |بــــر| معهد ع| 
يم |2877|5 يم صبــــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد| |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|وق |حمد جل|ل |ل|بــــشي254277

58o89علوم بــــ سويفعبــــد |لرحمن ه| ع محمد
7o3|||طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|جر محمد عوض | محمد |سم|عيل
د|بــــ حلو|ن|حسن عد مدكور عبــــد |29628

يف محمد |لغريبــــ |لشن|وى374|25 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد 
تـــربــــيتـــ ع شمسعزيزتـــ حسن |حمد عبــــد |59|45

256o67ق|وى معهد ف ص بــــنه|محمد ربــــيع عبــــده |ل
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن |حمد سعد ع  مرزوق444385

تـــمريض  بــــ سويفمه| قر طه محمد2|553
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو وليد ع |لدين ع عبــــد |للطيف484359
768o87 تـــربــــيتـــ |لعريشبــــه محمود عبــــد |لمجيد ل|ش

52o45تـــج|ره |سيوطندى |حمد عبــــد |لنعيم عبــــد |لعزيز
حقوق ع شمسم | ن|در مكرم ثــــ|بــــتـــ37299|
د|62395 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط محمد رمض|ن محمد |لمو متـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسمر |لسيد |لسيد |بــــو |لنورمحمد823||7
42|o37ين عبــــده ر|شد محمد كليتـــ |أللسن كفر |لشيخش
9oo3|9 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد عبــــد|لن| |لسيد عربــــى
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحس محمد ك|مل سيد523678
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمدى خ|لد محمد ع |لسيد642539
ندستـــ د |طم|لك خ|لد ح|مد ح|مد محيلبــــ624767
7o2977 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سهيله محمد محمد سعد ش
76oo55| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد |لسيد عبــــد |لمعبــــود حس
رهف|طمه عز |لدين عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد38549| تـــج|ره |لق|
يع محمود|3255| زر|عه ع شمسمن|ر يح |بــــو
8|oo|3|حقوق |لمنصورهحل|م رمض|ن جمعه عبــــد|لق|در
||7o84إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ندى ن| صليبــــ دوس
رهسم|ء |لسيد محمود |حمد|237573 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o354||علوم حلو|نل|ء جوده محمد حسن ع |بــــوزيد
ندستـــ ع شمسحمد سعيد ممدوح حس ||2684|
يم عبــــد|لحميد5448|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسل ن| |بــــر|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نندى خ|لد عبــــد |لجو|د عبــــد |لسل|م53387|
ندستـــ |لمنصورهي|ر| محمد حس|ن رمض|ن |لط|رو|68266
697oo7 معهد ف ص |لمنصورهمحمد مط|وع ع عبــــد |لع|ل مصط
7|o79oتـــج|ره كفر |لشيخعمر عبــــد |لعزيز محمود عثــــم|ن عبــــيدو
8o8732|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد |يمن حمدي محمد
9|8996| تـــمريض |سيوط سم|ء ع |حمد مج

3o459|يم ه قدرى عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|م
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط |س|مه ع ع775843
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22o37oوف|تـــ|ع|طف رفيق مرقس جرجس ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
2|86o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن |لسيد عبــــد|لبــــديع عبــــيد
يم حسن |لجندى248297 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــغ|ده حس |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمعتـــز محمد حسن س|لم حسن479732
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن خ|لد حسن تـــوفيق|42849|
|ء محمد ع ثــــ|بــــتـــ|877846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
ش|م |حمد ع عبــــد |لنبــــى425396 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنور 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنجدى عبــــد|لرحمن عبــــيد نجدى57562
ف ع ع خليفه626725 نوعيتـــ |لزق|زيقن|ديه |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد عل|ء |لدين محمد جبــــريل محمد 453224
7772o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م ه|شم حسن جمعه
معهد ف ص بــــنه|ل|ء خ|لد محمد ش|دى|253488
8254o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع |ء عبــــد|لحكيم حسن عويضه
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيق|ء عزيز |لدين |نور عبــــد |لمطلبــــ ع 777586

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دير مجدى محمود محمد فرج33732
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد سم |حمد مصط ||6|4|3
6oo76||يم |لهو|رى |د|بــــ طنط|يه نسيم م |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورندى عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد 56|5|5
يم صبــــ عبــــد |لحكيم |4392|6 معهد ف تـــمريض بــــنه| كريم |بــــر|
278o|2نوعيتـــ |شمونر| | رف| عبــــد|لمهيمن يوسف
7o3839 |تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن عص|م محمد ع |لمسلم
6349o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقزي|د |حمد كم|ل |لس|يح
تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء جم|ل عبــــد |لغف|ر عبــــد|لرحمن 9|24|6
صيدله حلو|نمصط محمود محمد محمد |لحس|ن 254635
7o23o2تـــمريض |لزق|زيق عليه عل|ء|لدين |له|دى ع
6oo833يكل يم قطبــــ  طبــــ ع شمسسو | س|مح |بــــر|
يم |لصبــــ72|9|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء رفيق عبــــد  | |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمود جم|ل |بــــوفر|ج |بــــوص|لح ع688842
68254o طبــــ كفر |لشيخفرح ي| |حمد محمد |لطو
62792oنوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لشح|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح طلبــــه عطيتـــ
3542o|ف من عبــــد|لعزيز كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |
علوم ع شمسخلود مصط عبــــد|لسل|م خميس325754
6oo694|د|بــــ طنط|سم|ء رمض|ن عبــــد |لغ عبــــد |لسل|
349o68د|بــــ ع شمس|دير شحتـــتـــ حف عطيه ح|فظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقصبــــرى أس|متـــ صبــــرى محمد سليم|62932
8o|837| نوعيتـــ |لم |سل|م ص|بــــر عبــــد|لغ ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد |حمد محمد|44|346

687o8|تـــج|ره بــــ سويفم| سلط|ن عبــــد |لع|ل عبــــد |لستـــ
صيدله طنط|دى محمد سعد مخلوف |لغن|م44||43
علوم |لمنصورهتـــسنيم فتـــ جل|ل عبــــد |لعزيز حسن 72|675
معهد ف ص |سيوطم|دون| عص|م سعيد مه 4|59|9

Page 1199 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

 |حه وفن|دق |لمنصورتـــي|سم حسن عبــــد | |لبــــي692368
6o245يم صيدله بــــ سويفض جم|ل ق|يد |بــــر|
2867oرهمحمد زكري| عبــــد |لنبــــي جمعه صيدله |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخ|لد مجدى سيد ص|لح49878

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــسنتـــ |لسيد عبــــد |لحميد مبــــ|رك غ|زي489623
5||o|9يم سعيد مو معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سعيد |نور |بــــر|
ندستـــ بــــ سويفحمد محمد فتـــ محمود|59937

257o47 يم عثــــم|ن |لغلبــــو د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ ربــــيع |بــــر|
ور833837 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|ري| لط |بــــو|لليف 
رهمصط |حمد شكرى |حمد52974| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر مصط مر |حمد7485|
8328o7علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــسمه محمود بــــدوي محمود
7o8653تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد عطو|ن |لتـــ|بــــ ع ج|دو
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد ز محمد26383|
62288oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | عمر |لسيد |لسيد بــــدوى
757o73يم |لسيد محمد |لسيد عمر علوم بــــورسعيدسم|ء |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نحسن|ء و|سط |سم|عيل ع48835
وف|تـــمحمود محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح4696|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
63oo88صيدله |لزق|زيقعبــــد | عمر بــــكر حبــــ|كه
تـــج|ره سوه|جحمد عص|م |حمد عر|بــــي|6|4875
تـــج|ره ع شمسمهر|ئيل ج|بــــر فتـــ بــــش|ره322296
8588o3طبــــ |ل|سن|ن |لم |سمر محمد |حمد خليل
82786o|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|بــــيشوي |نور ر|غبــــ حن
332|o8علوم بــــنه|سهيلتـــ |حمد محمود محمد |له|دى
5o3828زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعمر |لسيد ع رسل|ن |لطر|وى
طبــــ طنط|عمر محمود شو |لبــــسيو |24|68
444o57تـــمريض كفر |لشيخي|سم |لعفي مخلوف |لعفي عم

تـــربــــيتـــ حلو|نندى عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل عبــــد 36666
627o9||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد| مؤمن عبــــد| زين عبــــد|لفتـــ
82o466يم د|ر |لعلوم |لم |مصط |حمد حم|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء صل|ح مهدى غ|لبــــ مهدى|224|27
5o82o9تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|دون| سم صد سعد جريس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط  حمد محمد عبــــد|لحميد حسن|957|88
يم دسو 626499 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمنه | سم محمد ك|مل |بــــر|

5o423تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد| خ|لد محمد صل|ح |لدين
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ط|رق |سم|عيل حسن|22964
تـــج|ره ع شمسسل محمد فتـــ حم|د2|69|2
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | محمد عبــــد |لحميد محمد حسن36|425
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمصط محمد معوض محمود834443
م ص|بــــر محمد سليم|ن |حمد|525922 ندستـــ |لفيومد
4o4659حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لنعيم خ|لد حزين |حمد ع
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد فتـــ محمد عزتـــ عبــــد |26544
ره |ده عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لجو35|33 تـــج|ره |لق|

43648o| ر|ن محمد ع يم ز تـــج|ره دمنهورحمد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد خ|لد خليل |حمد276|2|

ف عبــــد |للطيف سل|متـــ|2|53| تـــ | وف|تـــ|م ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
9o|445 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد |حمد محمد |حمد
478o27ف محمد حمزه عبــــد |لعزيز طبــــ |ل|سكندريهيوسف |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسمه سعيد |حمد زيد|ن253499
يم خله|4225|2 رهنطون خله |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لحميد نمر4|6|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سعيد مجدي سعيد محمد عبــــد|لجليل357889
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعمرو ط|رق عبــــد |لع| محروس حج433669 ك.تـــ. ف للبــــ
وف|تـــ|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعظيم عبــــد 26588| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
7|o689تـــج|ره بــــور سعيديه|بــــ محمد عبــــده عبــــده محمد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نس|ره محمود |حمد عثــــم|ن844357
طبــــ |لسويسسه|م محمد |لسيد عبــــد |لخ|لق |بــــر|696365
7675ooيم كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمرفتـــ عبــــد |لكريم سعيد محمود |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمحمود جم|ل شو عبــــده636426

526o8ندستـــ بــــ سويفحن|ن |يمن حس عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |يمن فتـــ |حمد |ل |يدى|646663
43oo36طبــــ ع شمسمحمد فوزي سيف |لن |بــــو سعيده
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهن|ردين حس مرزوق غ| جودتـــ77|478
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمستـــ ع محمد سيد أحمد76|34|
62o4o4 |لسن ع شمس|ريه|م محمد عبــــد |لرز|ق |لطهر
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه عبــــد | محمد عثــــم|ن|699773
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد عوض |سم|عيل ج|د عتـــم|ن|529362
34|67o|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيتـــ |حمد مصط محمود منصور
رهد|بــــ |لسيد |حمد محمد |م|م|8298|2 تـــج|ره |لق|
5o8945علوم طنط|سل|م شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم |لسيد |لنمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نخلود محمد ق|سم محمد844659

حقوق |لفيوم|ء عويس تـــوفيق محمد|73732
|54o47|د|بــــ حلو|ن|يه|بــــ سعيد محمد |لطيبــــ
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|م مجدى أحمد محمد |لرم646688
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمود محمد حسن كبــــ 756864
صيدلتـــ |لم |بــــوبــــكر عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در محمد|429|8
علوم ع شمس |سم|عيل محمود |سم|عيل عمر|34245
ندستـــ |لفيومسل|م ط|رق |حمد متـــو ع|مر|446853
7o976|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود محمد محمود |لمتـــو |لعدل
7824oo|تـــمريض |لزق|زيق منيه محمد عبــــد | مهدى
تـــ498268 حقوق طنط|مه| رفيق عبــــد|لكريم عبــــد|لغ عم

5oo59 تـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــو |لخ |حمد |م
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمصط مر|د مصط |حمد|84672
78o|6oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد شعبــــ|ن ع
صيدلتـــ بــــورسعيدسمحه محمد فتـــ محمد غ|زى|67634
9o9328 وز محمد عنتـــر حمدون تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف
ل|ل286556 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء خ|لد محمد محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورع|صم عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد|363||5

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| جم|ل محمد خميس683|5
ندستـــ |لم |محمود رمض|ن محمد محمد59478
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرحه |بــــو|لخ محمود حج|ج42893

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر محمد عبــــد|لحليم حسن832238
رهمحمد مصط محمد حسن66|28| علوم |لق|
8o|936تـــج|ره بــــ سويفمحمد ي| عبــــد|لعظيم محمد
6|2o6|تـــربــــيتـــ طنط|ندى سل|مه |لسيد محمد |لجمل
642o|oه |لسيد محمد ه|شم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن

4o393لسن ع شمس|مروتـــ محمود محمد مصبــــ|ح
تـــج|ره |لزق|زيقعمر عبــــد |لسل|م محمود |حمد عطيه633966
|489|oحه وفن|دق |لفيومه|جر صل|ح رجبــــ سيد شعبــــ|ن| 
7o5|24معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر محمود محمد محمد سعد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ|ء |حمد محمد عطيه سل|مه|453863
ه عل|ء عبــــد|لمجيد عبــــد|لحليم||683|5 علوم دمنهورم
23|9ooرهع حسن |لسيد عبــــد|لل|ه تـــج|ره |لق|
ف عبــــد |لنبــــي سعد عرفه سعد |لصعيدي453726 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخأ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىربــــي |حمد فتـــ عل|ء |لدين838624
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد ه| رأفتـــ سيد |حمد |لح|رتـــى|526463
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|قمر محمود محمد محمود4|89|8
4|oo38|تـــج|ره طنط|ه| محمد |لدسو عبــــد |لمجيد ج
|6o864تـــج|ره ع شمسدى غريبــــ عبــــد |لجليل عبــــد |للطيف
6o3o77صيدله |لمنصورهمحمد خ|لد فرح|تـــ بــــرك|تـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدع|ء ثــــروتـــ محمد أبــــوه|شم469|64
78o57||ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد صبــــ محمد

يم45792 رهرحمه ر|فتـــ سيد |بــــر| حقوق |لق|
4o|8|5د|بــــ |ل|سكندريه|ع سيد ع محمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد رزق محمد عبــــد|لحميد778292
44o999تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء حمد عبــــد|لحميد محمد حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد لط عبــــده|638495

يم|||529 د|بــــ بــــ سويف|سل|م محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء سعد |لسيد |لمر عبــــد |لق|در62|443
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن يوسف مرتـــ يوسف629857
ف محمد سل|مه242837 زر|عه |لفيوممحمد |
329o89معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد سعد محمد ع عبــــد|لق|در
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد شعبــــ|ن رسل|ن |لسم |7|2477
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و 429593 يم |ل تـــج|ره طنط|محمد |لسيد |بــــر|
6o4372ندستـــ |لمنصورهمحمود رمض|ن غ|زى |لصعيدى
7|62o4|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمؤمن محمود ح|مد محمود |حمد حم
يم رجبــــ28|||5 يم |بــــر| علوم طنط|محمود |حمد |بــــر|
||9oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | فتـــ شح|تـــه دوي ص|لح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |حمد حس جمعه|9|2858

حقوق بــــ سويفطه محمود طه ع |5668
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــ|م| حمدى ع ند|259868
43o54|| تـــمريض طنط| م| محمد |لسيد |لفض|

تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد حميده محمد|6347
688o3 تـــمريض |لفيوم مريم حس ع حس

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمد مصط |حمد حس 843749
بــــه صمور عط| |485469 ن| ر|فتـــ و تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
يم453325 يم ح|مد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رض| |بــــر|
يم |حمد|59||63 د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد |بــــر|
62974oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء صبــــ |لسيد |حمد عبــــد|له|دى
9o3664 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جص|بــــرين عبــــده ف|يز ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء أحمد عبــــد |لرؤف عبــــد |49|635

يم7|749 رهمحمود رجبــــ عبــــد|لمحسن |بــــر| تـــج|ره |لق|
62577oنوعيتـــ |لزق|زيقسيد مسعد سيد |م|م محمد

معهد ف ص بــــ سويفه|جر جمعتـــ ع محمد54987
صيدله |لزق|زيقل|ء محمد |حمد حسن بــــدوى|27||77
د|بــــ ع شمس|محمود عبــــد|للطيف سيد عبــــد|للطيف7|3444
68o59|| د|بــــ |لمنصوره|سمر محمد يونس عبــــد |له|دى عبــــد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|ره محمد ع|مر عبــــد |له|دى ع|مر434694
35462o تـــج|ره بــــنه|وق سيد محمد حسن قر
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نتـــسنيم ع ص|لح ع63372|

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمريم محمد متـــو عبــــد|لسميع655|2
ي محمد عبــــد|لرحيم |بــــوطو523264 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــه|جر خ

5544o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مينتـــ |حمد محمد محمود
يف2822|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقآل|ء ع حسن 
تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمد |حمد فوزى محمد|||6373
يم عيد852739 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
9o2663|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه طلعتـــ عبــــد|لحفيظ |لسيد
8o659|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد محمد د|خ محمد معهد ع| 
26o68oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء ط|رق محمد ع منصور
6o3559علوم |لمنصورهف|رس رجبــــ عبــــد|لعليم فرج

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعمر محمد حن محمد6|38|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحن|ن عبــــد| ن محمد499784
4||9o5|يم حسن |لسيد ع|يد تـــربــــيتـــ طنط|بــــر|
4||o35يم |بــــو|لعل| عبــــد|لق |د|بــــ طنط|نوره|ن |بــــر|
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774o4oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|يوستـــ | نبــــيل سعدى س|ويرس
7o7592د|بــــ |لمنصوره| |م |بــــو |لعبــــ|س |لسعيد
83o579تـــج|ره سوه|جمصط عبــــ|س ذ |حمد
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسندى محمد كم|ل |حمد9|87|3
9||o6o|ء ع |لسيد عبــــد|لمجيد| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |بــــش|ر ع|دل ع محمد2944|8
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|عمر بــــه|ء |لدين محمد حسن|45234
ف محمود ذ252746 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ر| | |
|2ooo4تـــج|ره ع شمسمريم ع|دل لويس عبــــد |لمل|ك
معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر محمد مصط رمض|ن |لقف|ص9478|5
ندستـــ كفر |لشيخمحمد مصط عبــــد|لحميد |لسيد مو453385
4o837||تـــج|ره طنط|ع|طف صل|ح شح|تـــه حسن |ندحو
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرضوي ي |حمد محمد825892
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رين|د محمد |لسيد |سم|عيل |سم|عيل764686
7o2|94ري|ض |طف|ل |لمنصورهد| | بــــدوى |لسيد عطيه |لسيد
8|o|6|يم حقوق بــــ سويفحس|م خ|لد |حمد |بــــر|
صيدلتـــ سوه|جمن|ر جم|ل حم|ده |لبــــصي 7||896
78o45oد|بــــ |لزق|زيق|منه | محمد محمد محمد حزين
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدير صل|ح صل|ح |لدين حزه67|8|6
تـــ83|476 تـــج|ره |ل|سكندريهرودينتـــ أحمد عبــــد |لستـــ|ر حنتـــ
يم728|64 تـــج|ره |لزق|زيقند| عبــــد |له|دي |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسدى كم|ل سيد محمد8853|3
8|4oo|نوعيتـــ |لم |مرو|ن ع|مر من|ع خليل
79o733|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد |لرحمن |حمد د|ود دسو خط ك.تـــ. ف للبــــ
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفميمه سليم|ن عبــــده عبــــد|لنبــــى|266267
8o562oف فتـــ عبــــد|لعزيز نوعيتـــ |لم |كريم |
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء ط|رق محمد حس |58243|
5oo68حقوق بــــ سويفمحمد ط|رق ف|روق |بــــوزيد

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع |ء محمد عبــــد|لنبــــى |لشن|وى8777|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |حمد حس محمد |لحن|وى223363
تـــج|ره كفر |لشيخرض| محمد ح|مد مصط |سم|عيل9946|4
علوم ع شمسندى |م عبــــد|لعزيز |م محمد|325|3
د|بــــ حلو|ن|شيم|ء |بــــو |لحمد عبــــد |لمو |سم|65387|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نخ|لد عبــــد|لبــــص عبــــد|لش| ع|بــــدين843967
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم شعبــــ|ن محمد منصور262943
يم3|6329 زر|عه |لزق|زيقل|ء بــــديع عبــــد |لرؤف رمض|ن |بــــر|
طبــــ بــــورسعيدمنه | خ|لد |بــــو |لعل| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|9|766
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد معتـــز |حمد رفعتـــ|65876

لسن ع شمس|د | ه| ع عبــــد ربــــه343|43
تـــربــــيتـــ ع شمسيوستـــ | ثــــ|بــــتـــ عزيز جندى7|2289

تـــمريض  بــــ سويفمصط |بــــو|لخ ج|بــــر عبــــود53272
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تـــج|ره كفر |لشيخمحمود ع|رف محمود عبــــد |لعظيم ع|688844
6965o7ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرحمه محمد |بــــ| |لحسن |بــــو عجور م |لع| 
77443o|ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن جم|ل محمد عبــــد |لجو
طبــــ بــــورسعيدنوره|ن رجبــــ |لسعيد ع مصط |76424

6|86oكليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمروتـــ محمد |لدين|رى عبــــد | محمد
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمد فريد محمد |لسيد سليم|439333
5o7|72 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم خ|لد تـــه| حف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف عل|ء |لدين عبــــده حس |لطرف534388
4o3357د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|وق ط|رق |حمد محمد عمر
|5648oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد | سليم|ن طه سليم|ن
7o4623ف محمد ع حسن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد |لعزيز |

علوم |لفيوموق ن| ع عبــــد |4||87
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيوسف ع|طف عبــــد|لعظيم عبــــد|له|دى478723

22o27ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء محمد |حمد محمد
84585o|يم تـــربــــيتـــ |سو|نس|مه ص|بــــر ذ |بــــر|
78oo|2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد ع محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوموق محمود |لسيد عبــــد |له|دى3||87
رهحمد محمد محمد |حمد|22957 علوم |لق|

حقوق |ل|سكندريهدين| طلعتـــ محمد ع |لحفن|وى6|66|5
هسل عمرو عبــــد |لحميد |بــــوط|لبــــ6656|| نوعيتـــ ج
تـــربــــيتـــ بــــنه|مروه حم|د عبــــد |لسل|م حم|د خليل957||6
4|oo87د|بــــ طنط|فتـــ عص|م فتـــ شمردل|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نلفريد يوسف |لفريد فريد بــــرك|تـــ|5374||
||528o|تـــج|ره ع شمسمنيه محمد |حمد ع|مر
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطف|تـــن ن| |حمد جل|ل  8|8772
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | جم|ل رزق ر| 453759

هفرح زكري| |لسيد محمد289|2 نوعيتـــ ج
كليتـــ |أللسن بــــ سويفرجبــــ محمد ع حسن|6863

695o45ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن خ|لد |لسيد محمد |لبــــدر
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حس|م صبــــرى |سم|عيل محمود |بــــو حمر448989
تـــج|ره ع شمسمحمد ح|تـــم شفيق رضو|ن منصور54383|

56o94يف عويس سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله ط|رق عبــــد |لمنصف رمض|ن|2773|
ندستـــ ع شمسحس|م ع|دل |لسيد محمد بــــسيو 3686|2
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طكريم |مجد ح|مد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح3||623
5965o|د|بــــ بــــ سويف|سل|م سيد عبــــد | طه

237o97رتـــ|يم|ن محمد قبــــي حس عبــــد|لع|ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |سيوطح|زم حسن |حمد حسن  4954|9
علوم ج|معتـــ |لسويسح|زم محمود محمد محمود323333
5o236oتـــج|ره |ل|سكندريهع فوزى ع حس|ن يوسف بــــ|غوتـــ
36o889يم ى عط| عفي |بــــر| تـــج|ره بــــنه|محمد ي
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|4556o|ره/ري|ضتـــحمد جم|ل نور محمد زر|عه |لق|
حقوق طنط|ي|سم مصط مصط سميتـــ37|3|4
35|o4oد|بــــ ع شمس|لي محمد عبــــد|لموجود ع
7o5|22 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|من|ر محمد |حمد عبــــد |لرحمن عطيه
7o95o4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم عز محمود |لدم
6372o6| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع|دل |حمد |بــــو|لعن عبــــد
8o96|2|تـــج|ره بــــ سويفحمد ع عبــــد|لمنعم ع حسن
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدن| س| محمود عبــــد|لجو|د ع|بــــدين|76584
يم526||8  |حتـــ وفن|دق |لم |منه ي| عبــــد| |بــــر|
52oo|2|علوم طنط|يم|ن بــــس|م صبــــ طعيمه
ندستـــ حلو|ندين| م|جد مر عبــــد |لمجيد577|2|
تـــج|ره طنط|نه|ل |لسيد |لغريبــــ |لسيد سل|مه2586|7
يم عبــــد |له|دى عي463257 زر|عه كفر |لشيخعبــــ |بــــر|
|238o7ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|سل محسن عبــــد |لرحمن محمد |لسيد
68o397طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد رمض|ن جمعه |لعدل ع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد |لغريبــــ عرف|تـــ عرف|تـــ|||96|4
8o|822|حقوق |سيوطحمد عبــــد|لنعيم مكرم عبــــد|لكريم
د|بــــ |لزق|زيق|دير سم |حمد عبــــد|لسل|م626472
زر|عه سوه|جحسن محمد فرغ عزوز 899545

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء جم|ل محمد خليل|23994
7|o8|||د|بــــ |لمنصوره|محمد ج|بــــر عبــــد |لمجيد عوض |بــــر
4225o7طبــــ |ل|سكندريهرو|ن سل|م |حمد |ل|م سل|م
لس عصمتـــ زكري| بــــش|ره824579 فنون جميله فنون |ل|قك

73o97 د|بــــ |لفيوم|سيمون د|ود سل|متـــ عد
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|يوسف |س|متـــ عبــــد |لعزيز محمد عثــــم72|8|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى جم|ل حسن عبــــد |لص|دق776594
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه خليفه عبــــد|لمع نعم|ن|2696|9
تـــج|ره طنط|ع |يمن ع |بــــو عز429448
45o555وف|تـــعمر |حمد |لسيد |لهرميل معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
643o39معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ل |ء محمد شح|تـــه ع
م |حمد |حمد عتـــم|ن|5554|6 ثــــ|ر د |ط|د

5o953تـــربــــيتـــ بــــ سويفش|م شعبــــ|ن سيد فرج
6o2792| ندستـــ |لمنصورهمحسن |لسيد محمود |لسيد عبــــد
تـــج|ره طنط|نطو ه| ن| عبــــد |لسيد|975||4
|454o2 يم مصط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عبــــ|س |بــــر|
تـــج|ره |سيوطفريد فر|ر عبــــد|لمعبــــود يوسف 897544
زر|عه |سيوط حمد حربــــى محمد سيد|7798|9
629|37| صيدله |لزق|زيق|ء حم|ده أحمد عوض |
255o7|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــخلود عبــــد| محمد ج|د خليل 
يم779527 يم حسن إبــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقند| |بــــر|
6935ooمعهد ف ص |لمنصورهيوسف حم|ده محمد عبــــد |لشكور غزى
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6o|793نوعيتـــ طنط|أيه أيمن حمزه منصور
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |يه|بــــ ك|مل حس محمد762226
275o27يدى حقوق ع شمسيثــــم |لسيد عبــــد|لسميع |لو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ن| عبــــد|لكريم محمد |حمد|258473
232o46كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد ع|دل عبــــد|لسل|م مشحوتـــ حسن

385o8يتـــ|بــــ سيد محمد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|
ره|سم|ح نف|د سعد عبــــ|س243872 د|بــــ |لق|
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــرو|ن حمدى محمد عبــــد | |سم|عيل527468
4|o779تـــربــــيتـــ طنط|بــــسنتـــ ممدوح عبــــد |لمنعم ح|فظ حنوتـــ

75o74رهنعمه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لتـــو|بــــ عقبــــ|وى د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
9o648o يم سيد سعد تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء |بــــر|
4|5o62يم |بــــوغز|لتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نرم حسن |بــــر|
رهي|سم فطيم مصط عبــــد|لوه|بــــ244945 صيدله |لق|
ندستـــ ع شمسيه محمد حس|ن |بــــو |لحمد عطيه|39963|
يم ع عبــــد|لصمد478932 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخلود محمد |دريس عطيتـــ69729
د|بــــ دمنهور|سل|م مجدي زكري| حسن ح|مد|484389
6297o9|نوعيتـــ |لزق|زيقعمرو ط|رق ي|س عبــــد|لع|ل سل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدير |حمد عبــــد |لمنعم محمد عيد|43552
694o89| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رض| ع ع عبــــد
ندستـــ حلو|نمحمد محمود عبــــد|لجليل |حمد667|22
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد رجبــــ عبــــد|لغ محمد|7864|3
83o|o8|تـــج|ره سوه|جن سيد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لوف
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد فؤ|د عبــــد|لعظيم محمد س|لم|487457
767o74|ى |حمد عيد معهد ف ص |سم|عيليهحمد ي
يم بــــسيو 444678 تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لونيس محمد |بــــر|
4o7o35يم محمد يف |بــــر| يم  ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسهيله |بــــر|
تـــج|ره |سيوطص|بــــر حم|ده ه|رون ص|دق 883262
892oo6  تـــج|ره |سيوطف|طمه ع محمد محمد
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمود خ|لد محمد محمود768765
معهد ف ص |سيوطريه|م مه|بــــ لطيف تـــوم|  |747|9
6o457oى محمد |سم|عيل حم|يه |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | ي
429798| تـــج|ره طنط|حمد فرح|تـــ محمد بــــ|بــــ |
32|7|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود محمد سعيد محمد صبــــ عبــــد
835o9|نوعيتـــ قن|زينبــــ محمد خ سيد ح|مد
33o575 تـــج|ره بــــنه|ين|س مو سيد |حمد مو |لخو
33599|| حقوق ع شمسيم|ن سعيد محمد |لش|ف
|392o9يم مرشد ره|بــــسمه عل|م |بــــر| د|بــــ |لق|
44o||4تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر |حمد محمد عبــــد |لجو|د فضل
7623ooثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|زي|د محمد محمد |لشح|تـــ عبــــد |لبــــديع شلبــــي
8853o6 |علوم حلو|نس|ندر| مجدى حل حن
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77669oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــل|ل عبــــد | ع محمد بــــل|ل
64o8|7| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل عبــــد ع.
62o979كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمد ص|بــــر |بــــو |لخ محمود

7o292معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومول|ء محمد كم|ل ع
262o6o|تـــج|ره بــــنه|محمد يوسف سليم|ن |لتـــه
7o|||9تـــورى حقوق |لمنصورهط|رق كم|ل |لسيد ر|غبــــ |لد
ن| يوسف مسيحه فرج354934 تـــج|ره ع شمسم
6o527oق|وى يم يح |لسيد |ل طبــــ |لمنصورهع |ء |بــــر|
82492o وف|تـــبــــول| رمسيس ر بــــش معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
7o9839تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن محمد |حمد عطيه محمد
د|بــــ |لزق|زيق|محمود محمد محمود مو محمد327887
ى |حمد |بــــو |لعل|527332 تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ حمدى م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود ع محمود صديق محمد488563
429o65| طبــــ طنط|يم|ن ع |حمد |حمد خ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوموق ج|بــــر محمد عبــــ|س86238
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|محمد ع|طف محمد عبــــد|لمجيد|35229
6o253| تـــج|ره |لمنصورهمحمد ربــــيع محمد |لدسو ع
63oo97علوم |لزق|زيقعمر عم|د |لدين محمد عطوه
زر|عه مشتـــهريم|ن محمد |لسيد رجبــــ|335648
د|بــــ دمنهور|يه محمد عثــــم|ن قطبــــ زعيتـــر|6846|5
يم نبــــيل عبــــد |لجيد مو محمود29257| ندستـــ ع شمسبــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ح |حمد عبــــد|لغ محمود |بــــو|لعيله9756|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور| حمدي |لسيد حسن7|3274
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر |حمد وحيد محمد حل محمد تـــوفيق7425|2
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن خ|لد عبــــد |لمنعم سيد32|23|
رهيوسف مجدى ح|مد حسن229947 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |لم |صف|ء ع|دل فو عبــــد|لكريم23|9|8
علوم ري|ضتـــ |لفيوممن|ر محمود عويس عبــــد|72376

7|686oطبــــ بــــورسعيدمحمود لط محمود منصور سعف|ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|حسن|ء ن| |بــــو|لحسن مصط 69727

77o973|يم د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ع|مر خليل |بــــر|
5o7587يم منصور يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهروفيده |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ع|ئشه غريبــــ فضل حس 759873

6|o53د|بــــ بــــ سويف|مروتـــ ع محمد |سم|عيل
يم صل|ح محمد صبــــرى|882972 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط بــــر|
9|259o|كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــ حمد عد ع|بــــدين محمد
ى حليم ص|دق رزق  882932 فنون جميله فنون |لم |م
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء عطوه |لص|وى عطوه785256
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمهند و|ئل كم|ل غ|زى255737
ندستـــ |لم |عمر خ|لد رش|د عبــــدربــــه542|23
24539o|يم تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن طه |حمد طه |بــــر|
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ف ع |لن|ظ252684 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم |
255oooق|وى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رحمه محمود |حمد |ل

8|oo5كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقغريبــــ |س|مه فتـــ غريبــــ
يم6788|5 معهد ف ص |ل|سكندريه|ء ن صديق |لشن|وى |بــــر|
42o37|نوعيتـــ كفر |لشيخويد| |لمر |لمر محمد |لمر
8532o7|معهد ف تـــمريض |لم | ين|س عص|م خلف حس|ن

45o46|رهحمد عص|م عبــــد |لحليم محمد ندستـــ |لق|
52o864معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمتـــ رمض|ن عبــــد|لونيس نع|متـــ

رهمصط عص|م |حمد محمد |لص|وى3923| ندستـــ |لق|
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــيوسف |س|مه فؤ|د محمد |لسيد523577

د|بــــ |لفيوم|شيم|ء روبــــى |حمد حس 65492
تـــج|ره بــــ سويفمنيه جم|ل |لدين زيد|ن عبــــد |لحفيظ99|57
ثــــ|ر |لفيوم||ء خلف عبــــد |لعليم عبــــد |لصمد||6823

753o|6تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م |لسيد عبــــد |لحميد |لسيد
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد عزتـــ محمد مو475389
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ر محمد |حمد عبــــد|لجو|د639233
7o6599علوم |لمنصورهدير |بــــو |لسعود عبــــد |لعزيز محمد سل
76857oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند محمد حس سل|متـــ
4o7546ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــورد حسن محمد عبــــد |لمقصود
234o44تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس ع|مر |حمد فرح|ن

ف عبــــد | محمد27664 ره|ي|سم | د|بــــ |لق|
يم776657 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نور| ع|دل |لسيد |بــــر|
2|2|8oوف|تـــيوسف محمد شعبــــ|ن محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم مو| 7688|4 ر |بــــر| حقوق طنط|ندى |يه|بــــ م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منتـــ | محمود مصط محمود||7||3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعزيزه عبــــد|لرحيم مبــــ|رك محمد832233
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد صل|ح عبــــد |له|دى عبــــد|لعزيز784633
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء س| |حمد عثــــم|ن|4||345
7583o|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم سل|مه س|لم سليم|ن
يم759725 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| مصط محمد محمد |بــــر|
بــــم محمد|63444| ى |بــــر| ه خ معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم
ش|م رمزى ع شهبــــه482666 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر 
تـــج|ره سوه|جعم|ر ي| ص|بــــر عثــــم|ن844274

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر محمد عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل38676
8o7||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــه خ|لد سيد عبــــد |لعزيز

ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن فرج شو عبــــد |لستـــ|ر ورده688577
ى444386 ف ز قطبــــ |ل زر|عه كفر |لشيخنوره|ن أ
|27|o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرو|ن عطيه |لسيد عطيه عبــــد |لع|ل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس| محمد عبــــد|لخ|لق أحمد رشتـــه777664
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء عيد عبــــد |لق|در محمد عبــــد|لر|52787
49o73oيم محمد |لسيد جودتـــ د|بــــ |ل|سكندريه|ع |ء ط|رق |بــــر|
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24629o|يم و|ئل سم ك|مل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
معهد ف تـــمريض |لفيومروحيه عبــــد |لحكيم ص|لح عبــــد |لمو 68587

نوعيتـــ |لمنصورهبــــه محسن حسن |بــــو |لنج|679984
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن مجدى س|لم حس 257698
4|4o64|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن |لعربــــي محمد محمود سليم|ن

6o97|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفدى سيد محمود محمد
8586o2تـــمريض |لم | محمود |حمد محمد عبــــد|لبــــ|ري
246o75تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــده |حمد س|لم
4|98o7تـــج|ره كفر |لشيخأحمد أبــــوبــــكر محمد ع كلش
يم |حمد محرم بــــلح622356 علوم ج|معتـــ د |طرو|ن |بــــر|
4o62o2يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقحفصه |حمد مر مرو|ن سل|مه36|775

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجه|د محمد رجبــــ بــــكر58285
2293o6|تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء |يمن صبــــرى عبــــد|للطيف

د|بــــ ع شمس|محمد عنتـــر فؤ|د مر|د45389
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسحر ط|رق محمد تـــوفيق757879
43o348د|بــــ طنط|عزتـــ ط|رق محمود نوير|

تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر محمد رجبــــ محمد64547
8788oتـــربــــيتـــ |لفيومح|زم سيد عبــــد | سيد
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيه |حمد |حمد |حمد|58463

زر|عه |لمنصورهدين| عل|ء محمد |حمد محمد شلبــــى5925|7
تـــربــــيتـــ |سيوطندى عبــــد|لن| مصط محمد 584|88
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشهد صبــــ مصط رجبــــ7454|5
تـــمريض |سيوطع ممدوح ع فر|ج 43|883

تـــمريض  بــــ سويفزي|د حمدى محمد ع|5296
6o526معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن سيد |حمد

42|3o9|تـــج|ره كفر |لشيخ|ء |لسيد ع |حمد سليم
|2532oكليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــجم|نه س|مح فوزى محمد عبــــد |لعزيز
طبــــ ع شمسبــــه | جم|ل |لشح|تـــ محمد |لعس7||774
9o473o تـــربــــيتـــ سوه|جنرم محمود ح|مد سيد
علوم بــــورسعيديه خ|لد رمض|ن فرج|252529
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن مصط عز|لدين مصط |699688
278oo6|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء لبــــيبــــ صل|ح لبــــيبــــ ع|فيه
5|6o3|ش|م سليم|ن محمد فؤ|د تـــربــــيتـــ دمنهورحن 
علوم |لزق|زيقزينبــــ حسن |سم|عيل محمد633788
8252|o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |حمد شمروخ عبــــد
لسن ع شمس|رو|ن مجدى محمد فؤ|د|84|6|
يف محمود |حمد|249|3| نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد 
تـــمريض |لم | دير محمد سعد محمد3672|8
62o667|تـــج|ره ج|معتـــ د |طيتـــ وجيه عثــــم|ن عبــــد |لجليل
629o96|صيدله |لزق|زيقحمد رش|د محمد رش|د
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5|o|64د|بــــ دمنهور|عبــــد|لرحمن محمد خليل خميس
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء عبــــد |لحكيم عبــــد |لر| محمد67669|
يم جمعتـــ|757856 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسم|ء حس |بــــر|
رتـــ عبــــد | ع |حمد عبــــد |لموجود54663| تـــمريض |لق|
639|8o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|حمد |يفتـــ عبــــد|لسميع |م|م
تـــج|ره ع شمسحس محمد محمد حف 334739
83339o كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس|م عبــــد|لرحيم محمد حس
8|25o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ريه|م بــــكر ربــــيع بــــكر|
9o|2|9 حقوق |سيوطمصط عبــــد|لع|ل محمد حموده
معهد ف ص |ل|سكندريهدع|ء ن|صف ش|كر |حمد8|69|5
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نح|زم سيد ح|زم عبــــد|لسل|م843965
22o24|تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد لط |لسيد جمعه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد جم|ل شبــــل فرس268376
638o35حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود أحمد محمود أحمد |لسيد
7o7496تـــمريض |لمنصورتـــ ندى رض| محمد محمود |حمد فول
|6|2o5تـــج|ره ع شمسمن|ر عبــــد |لسل|م |حمد منصور
355o33تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمريم محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح
م|م|67|823 طبــــ |ل|سن|ن |لم |لشيم|ء |حمد محمد 
|د|بــــ طنط||ء محمد ح|فظ س|لم |لشيخ|85|434
4o|975تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر محمد ع ه|شم |لعطوى
26o722رهمنه | حس عبــــد|لجيد مط|وع طبــــ |لق|
ره|دين| |نور فرج |لسيد327329 د|بــــ |لق|
785o9oيل ج |لزق|زيقعبــــد |لعظيم حسن عبــــد |لق|در محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7oo927يم |حمد محمد بــــدر|ن لسن ع شمس|نسمه |بــــر|
ف محمد طه57986| لسن ع شمس|دع|ء |
حقوق |لزق|زيقخ|لد عبــــد|لن| ف|روق ع642599
838o2| فنون جميله فنون |ل|قبــــيمن ف|خر حليم مو
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|جر س|لم |لسيد مهدى8|3356
تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ء محمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لش767583
علوم |ل|سكندريهرن| عل|ء حس|ن |حمد خليل|9|425
8985||| تـــج|ره سوه|ج ستـــيفن يعقوبــــ مسعد مج
تـــج|ره |ل|سكندريهتـــق| | محمد حسن ع مرج|ن477597
5|o5|6معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد حمدى فرج شعبــــ|ن
89346o|معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء |حمد |م محمد
6o5753|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يم|ن رض| فوزى عبــــد |لعزيز
معهد ف ص |سم|عيليهل|ء |يوبــــ محمد |يوبــــ|768934
32o642|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن منصور ح|مد |حمد عبــــد
تـــج|ره دمنهوريف عمرو فتـــ محمد عيد492733
7|o98o د|بــــ |لمنصوره|ع|يده عل|ء ع عبــــد |لرحمن مو
2|996o|تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء فرج ري|ض مصبــــ|ح
24o297ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|رضوى |يه|بــــ بــــديع سيد
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4o7582يم كشك |لدين |حمد |بــــر| حقوق |سيوطمن|ر ن
رهمحمد حيدر ص|دق ص|دق|2294 تـــج|ره |لق|

نوعيتـــ طنط|لي زين |لع|بــــدين محمد |لحن 74||43
7763|8| يل ج |لزق|زيقيم|ن فه |حمد فه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9|o|67  | طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىديفيد بــــس|ده فؤ|د ج|بــــ
26923oمعهد ف ص بــــنه|يم جم|ل سليم|ن حشيش
692o68ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لحميد رض| عبــــد |لحميد حسن عمر
ق|وي448847 معهد ف ص ري|ضه طنط|ي|ر| |حمد محمد نبــــيه |ل
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حسن |لسيد حسن ع حسن696946
طبــــ ع شمسمحمود |حمد محمد سليم|ن36|348
44422o |زر|عه كفر |لشيخمحمود مبــــروك عبــــد ربــــه |لق
63o|82|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد فكرى قنديل محمد
علوم |لمنصورهند| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق|در |حمد |676423
تـــج|ره طنط|محمود |حمد |لسيد محمد |لسي 38|2|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ربــــيع |لدسو |لبــــر234384
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| زين |لع|بــــدين محمد |لسيد748||4
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر عز سيد محروس 887372
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سعيد خليل ري|ض636548
||66o5ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حبــــيبــــه خ|لد حس عبــــد |لجو|د
طبــــ بــــورسعيدم|ري| عبــــد |لمل|ك |م رزق عبــــد |754348
د|بــــ |لمنصوره|حن عم|د |لسعيد عبــــد |لع| 697987
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه محمد محمد حس |68|866
تـــج|ره سوه|جمحمد ن| عبــــد|لعزيز ع سنجر337755

56|o3د|بــــ بــــ سويف|محمود محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد محمد ع محمد |لبــــستـــ|وي|45296
62o3o5كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسدى محمد محمد ك|مل حزه
7o7274| د|بــــ |لمنصوره|محمد سعد محمد عبــــد |لسل|م عبــــد

357o9|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد عبــــد |لمنعم مدبــــو عشم|وى
784677| زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد فتـــ |حمد سبــــ|
6o2695تـــج|ره طنط|سل|م نور |لدين |حمد خليل |لبــــدر|وي
ندستـــ ع شمسزينبــــ و|ئل عبــــد |لموجود محمد عبــــد |24279|

تـــج|ره بــــ سويفيه محمود ع حسن|67599
8o8692 زر|عه |لم |محمد صل|ح عبــــد|لغ ع
4|o6o8ف |لدين |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |لسيد محمد سعيد 
د|بــــ |لزق|زيق|مينتـــ |حمد محمد عطيه|632695
7o5553تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد زي|ده محمد محمد عل|م

6o895ندستـــ بــــ سويفمحمود رحيم خليفه رحيم
حقوق |لمنصورهرقيه محمد مصط |لحد|د682725
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى حمدى |لسيد عبــــد |لسل|م عبــــده97||4|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|زي|د |حمد محمد |لطن|449798
وف|تـــف|تـــن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لظ|88|7|| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
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76552oعلوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحسن سل|مه حسن س|لم سل|متـــ
6o9833  تـــج|ره طنط|أم|ل عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ
يم|488992 د|بــــ دمنهور|سم|ء محمود عزتـــ محمد |بــــر|
9o9774  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمه| صبــــرى يوسف حسن
5o757|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخلود |حمد عبــــد |لحميد محمد حزين
25556oد|بــــ بــــ سويف|زين |لدين محمد زين |لدين زين |لدين
49688oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأمنيه نبــــيل ن| شه|وي |لديبــــ
5o94o3بــــ |حمد |لسيد جمعتـــ عبــــد |لمقصود محمد لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ء محمد فؤ|د عبــــد|لن|5883|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سميتـــ ع|دل |حمد محمد6|3552
|229|oف عبــــد |لسميع محمد يوسف فنون جميله فنون حلو|نل| |
|54o24|د|بــــ حلو|ن|حمد ذكري| م |لدين |لسيد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره جم|ل سعيد عبــــد |لمنعم محمد|63|64
يم |لزحل27|476 تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين محمد محمود |بــــر|
7o8838د طبــــ |لمنصورهمريم |حمد محمد |لحديدى مج|
6|o277|يم يونس محمد ف ومس|حه |لمطريتـــنس |بــــر| ك.تـــ. ف رى و
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء محمد محمد جوده محمود |لذول637742

|6o93 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع ع |بــــو بــــكر عبــــد |لغ
لسن ع شمس||ء محمد محمود عبــــد |لرحمن|39692|

يم مصط عبــــد |لسميع|34599 ره|حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
رهي|سم حس|م مصط رجبــــ2|2396 تـــج|ره |لق|
رهزي|د محمد |م |لسيد47786| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
76o599تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسع |ء ع|دل محمود خليل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه |لسيد حس |لسيد عبــــد|لحميد626762

تـــج|ره بــــ سويفمحمد ص|بــــر عويس قمص|ن96||6
تـــج|ره ع شمسندى حمزه محمد حمزه||35|2
5662oندستـــ بــــ سويفمحمود رجبــــ محمد حسن
حقوق |لفيومنوره|ن حس رجبــــ |لش|يبــــ86545

6|o226ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود عبــــد |لرؤف محمد ج|بــــر|لشن ك.تـــ. ف للبــــ
حقوق ع شمسشهد عم|د محمد خليفه محمد6785|2
|23|4o |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ |يمن عبــــد |لرحمن |لكف
نوعيتـــ بــــنه|ه|جر محمد محمد |لعمرى |لسيد338522
7o3835علوم |لمنصورهندى محمد منصور ن |لهو|رى

يم4|839 حقوق حلو|نعمرو جم|ل محمود |بــــر|
ش|م |حمد غز|ل||49379 حقوق طنط|حمد 
89o878  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعل| ر|شد عبــــد|للطيف محمد
تـــج|ره بــــنه|مروه و|ئل سعيد |بــــو|لعل| بــــيو|62732
5o938|تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |عم|د روبــــيل محروص شح|تـــه 756|89
ل|ل حل  |د 5|8839 لس  ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
7o8395|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمود |لسيد محمد
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63o7|6كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقكريم |حمد محمد عبــــد |لرحمن
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىآل|ء ه| محمد فتـــ سليم623637
تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم مسعود يوسف محمد سل|م434374
صيدله بــــ سويفمحمد ع زغلول طلبــــ|322|8
68o|92|يم طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد محمد رمض|ن |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن سعد |بــــو |لمك|رم سعد عطيه|444442
524o79ء محمد عبــــد |لعزيز محمد |بــــو|لفضل| ندستـــ |لفيومإ
264o|6 طبــــ بــــنه|ي|سم |س|مه عبــــد|لبــــ|رى ع عبــــد
8989o5 ف فتـــ شح|تـــه معهد ف ص سوه|جرغد|ء |
7o|3|7 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عبــــد |لحميد شعبــــ|ن |بــــو |لفتـــوح عبــــد م |لع| 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنسمه ع|دل محمود عثــــم|ن4|575|
2658o5كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ط|رق فهيم |لسيد

6o293تـــمريض  بــــ سويفنور| رمض|ن حس محمد
وف|تـــدير عل|ء |لدين |حمد عبــــد|لعظيم|32646 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر محمد عبــــد |لفتـــ|ح |للبــــ|ن7952|6
499o75ه قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره سعيد عبــــد |لنبــــي عم
شوري222435 تـــج|ره ع شمس فؤ|د |حمد حسن |لد

د|بــــ |لفيوم|محمد |م فكرى عبــــد |لوه|بــــ243|7
354|o6كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء عل|ء محمد عبــــد|لمع  |ل
رهندى مأمون عبــــد|لمنعم زيد|ن239685 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمه| بــــدر محمد عبــــد|لكريم 882628
ش|م عبــــد |لخ|لق |لسيد485478 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور|ن 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندي يوسف عبــــد |لعزيز |لسيد |لحفن|48276
7o9783 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ لبــــ محمد عبــــد |لحليم محمد متـــو
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء حس|م |لدين عطيه سليم|ن عبــــد 4967|5
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد محمود رمض|ن محمود ق|سم|285846
7o7623| بــــي عبــــد |لرحمن محمد طبــــ |لمنصورهمحمد |ل
77o3o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمد |دريس
36o9|oد|بــــ بــــنه|خ|لد صبــــ مصط عبــــد|لحميد|
2|6oo9 ره|دع|ء محمود حسن |لشوربــــ د|بــــ |لق|
7o7466|ر|ء ي| ع |لكحل معهد ف ص |لمنصورهف|طمه |لز

279o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|س|رتـــ عبــــد |لن| صبــــري صديق
5||2o4طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد عبــــد |لحميد |بــــوركبــــتـــ
يم محمد عطيه952|76 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |بــــر|
3486o2نوعيتـــ بــــنه|عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد ع |بــــونعمتـــ
769|37| تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشم كلثــــوم رض| سيد بــــيو
7||o|5|صيدله |لمنصوره|ء |لبــــ|ز محمد مستـــج فوده
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسص|بــــرين ف|يز عبــــد |لمنعم عوض|4488|
246|o3|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد س| محمد عبــــد|لق|در
774o76د|بــــ ع شمس|ه|يدى محمد فوزى عبــــد |للطيف محمد
4779o3يم طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعمرو مصط حسن حسن |بــــر|
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|يه|بــــ نبــــيل ص|لح |لحن |245963
8o2455ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن صل|ح مخلوف محمد
26|6o2حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |س|مه عبــــد|لرحمن محمد |لسكرى| 
7o6o6oتـــج|ره بــــور سعيدمحمود |حمد عبــــد |لعليم عبــــد |لمقصود
رهمحمد نور|لدين عد |حمد57|283 تـــج|ره |لق|
ف |لدين426685 صيدله |ل|سكندريهنور|ن محمد عبــــد |لخ|لق 
44487oندستـــ |لم |ع |س|مه ع خليل
علوم بــــورسعيدمن|ر محمد تـــوفيق حسن |ل|بــــي|ري764236

علوم |لفيوممنتـــ | طه حسن محمد حس 66767
64oo5oطبــــ بــــنه|حن حم|ده عطيه عبــــد|لرحمن ع
معهد ف ص بــــنه|ود|د |حمد محمد عي256758
8|4|o|يم ك|مل ل|ل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحذيفه 
853o39|يم حن معهد ف تـــمريض |لم | كرستـــينه ع|دل |بــــر|
34793o تـــج|ره بــــنه|سم محمد سم |حمد مصط
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|ر| مصط ع زغلول277627
4o54||تـــج|ره دمنهورم |م رمض|ن زيد|ن عبــــد |لمجيد ع
تـــربــــيتـــ |سو|نحمد ه| مصط حسن||84826
يم |لح|رس4|55|4 ل|ل |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخحم|دتـــ 
5o9682معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود ط|رق سعد عبــــد|للطيف |لجندى
وف|تـــمصط رجبــــ عبــــد|لو|حد |دريس258885 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
حقوق |لزق|زيقحمد ع محمد سيد |حمد|637666
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريم |م عبــــد |له|دى |م 53|754
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ربــــيع رجبــــ عوض جبــــل686789
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد خ|لد خلف فه محمد|2|2269
485|o5|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيم|ن حسن محمود محمد
923o|3  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحبــــ صموئيل ج|د | |سكندر ع| 
25o566طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــ حسن |لسيد |حمدى
82|o|5ر ك|مل حقوق |سيوطنور حم|ده م|
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن ع سيد ع ن عبــــد |لش|9922||
4233o ف سعيد ج|د |لسعد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرض| |

75o624تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشهد س|مح محروس عبــــد | رجبــــ
لسن ع شمس|سم|عيل محمد |حمد محمد|47973|
36|o5oندستـــ شبــــر| بــــنه|لسيد عل|ء |لدين |لسيد حسن |لشيخ
6|76o6|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد أحمد |حمد نعيمتـــ
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن محمود ع |حمد437|35
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومندى محمود |لسيد عبــــد |لرحمن عريض692333
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحن |يه|بــــ صل|ح محمد شو عز |لدين676272
يم|489|8 تـــج|ره بــــ سويفرح|بــــ عبــــد| ع |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمد عبــــد |لسل|م محمود776233
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر ع|دل حمدى |حمد58393|
ق459987 يم |ل يم محمود |حمد |بــــر| زر|عه طنط|بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده ع شكري حسن838465
9o4988  | يم ج|د ى |بــــر| د|بــــ سوه|ج|مريم ن
ف محمد ع93|264 علوم بــــنه|ه|له |
64o7|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |لسيد ع مصط |حمد قصله
6o8444و|ش معهد ف تـــمريض طنط| من|ر محمد ع|دل عبــــد |لتـــو|بــــ 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد |لحس رمض|ن839659
ين ع محمد |حمد3463|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|له 
|3333o|ر رس حن ميخ|ئيل حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــ|نوبــــ م|

تـــج|ره |سيوطف|دى ع|طف  |د عبــــد |لسيد56799
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد جم|ل |سم|عيل عبــــد |لسل|م766938 معهد ع| 
446|24| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ه| محمود محمود |لم|ل
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدزي|د محمد |حمد مسعد عطوتـــ765294
286|4oحقوق حلو|نن|در رشدى عبــــد|لحميد مر محمد
يم جبــــر يونس عط|2535|7 صيدله |لمنصورهمحمد |بــــر|
صيدله |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد|لعزيز محمد عطيه626827
تـــربــــيتـــ بــــنه|رضوى محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|249|33
يم عبــــد|لحميد|883649 ه ع|دل |بــــر| طبــــ |سيوط م
طبــــ بــــيطرى بــــنه|تـــريز عص|م سم ن|روز335654
4o599oى تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد | ممدوح |حمد محمد |لع

ى67526 ف |لسيد خط صيدله بــــ سويفمحمد |
5o4556د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محمد محمد محمد |لسقي
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ل مصط محمود |حمد  59|2|9
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرول| مجدى عبــــد|لر|زق |لبــــدر|وى |442598
3346o4|يم محمد مصط |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــر|
85o454|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد محمد محمود عبــــد|لحليم
ره|كرم | وجدى ف|روق فوزى249757 ثــــ|ر |لق|
4o3|56د|بــــ |ل|سكندريه| ص|لح محمد وف| محمد
|369ooألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|حس مجدى حس |لسيد |لنحيف
2|9432| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه |حمد محمد محمد بــــي
|د|بــــ طنط|محمود |حمد محمود عبــــد|لرحمن سليم433449
2|2o63د|بــــ حلو|ن| |ر |نيس محمود ف|ضل طه
83o922تـــج|ره سوه|جه|جر ربــــيع محمد سل|مه
26676oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لشيم|ء مصط محمود مصط حموده
35|oo||د|بــــ ع شمس|ي|تـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح ح|فظ سعد
8o7o2oقتـــص|د م حلو|ن|ر| | عثــــم|ن جم|ل عثــــم|ن
25oo95د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مروه مصط رمض|ن حسن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحن محمد ح|فظ عبــــد |لوه|بــــ25794
يم عوض حسن |لم|6|53|6 ندستـــ د |طإبــــر|
7762o2تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد بــــدوى عبــــد|لمعبــــود
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لع|ل جودتـــ4525|3
5o54o8تـــج|ره دمنهورمحمد فيصل |حمد ع محمد
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يف صبــــ تـــوفيق6992|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسيمون 
2532o3|ه مصط فوزى |لعيسوى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م

|5o85رهن|دين |حمد نبــــيه |لمحمدى طبــــ |سن|ن |لق|
4436o8| ه |لسعد ي |لسعد ع معهد ف ص طنط|م
9|o|3o زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمحمود ص|لح عبــــد|لرؤف حمدون
89573o| ه ع|طف عبــــد|للطيف قبــــي صيدلتـــ سوه|ج م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه مجدى سعد حسن |ل |ط|238632
يم عبــــد |لرحمن ع 775923 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقوق |بــــر|
322|9oيم لع| للغ|تـــ بــــم جديده|حبــــيبــــتـــ مدحتـــ عثــــم|ن |بــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد رضو|ن محمد عبــــد |لحفيظ غنيم494284
نوعيتـــ موسيقيه |لم |قتـــ محمد سعد |سم|عيل|9278|8
تـــج|ره بــــنه|مصط محمد ح|فظ ع434|26

|9o37طبــــ بــــ سويفلبــــ ه| جمعتـــ مهر|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد عبــــد |لجو|د |لشح|تـــ عبــــد |753|7
7o|438لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــسمه عطيه محمد عطيه عبــــد |لر|زق
معهد ف ص سوه|جكرستـــ بــــديع ج|د | سدره  924249
طبــــ طنط|س|ره عبــــد|لسل|م محمد ع |لجن428297
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء محمود محمد بــــدوي|846938
د|بــــ |سيوط|ي| محمد عبــــد|لمنعم محمد  3||882
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر |ل|سل|م محمد سعد |لدين |حمد22552|
تـــ محسن محمود |لسيد محمود ح|9|4792 تـــج|ره |ل|سكندريهأم
6o93|8تـــج|ره طنط|مؤمن و|ئل محمد صل|ح |لدين طعيمه
علوم بــــنه|زي|د |حمد شعبــــ|ن حم|د زيد265633
253469| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نتـــص|ر جم|ل صل|ح فتـــح |
68638oيم محمد |لمو تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لحليم |بــــر|

طبــــ بــــ سويفدير صبــــري يس عبــــد |لعزيز84547
4o5594 تـــج|ره |ل|سكندريهفريده محمد مصط عمر مصط
تـــج|ره بــــور سعيدم محمد |م |م |لتـــلبــــ| |5|92|6

يف  |د عج|يبــــى357|5 م |  تـــج|ره بــــ سويفك
85|o7||طبــــ |سيوطم| محمد |حمد بــــشندي
لس |كمل  |د شح|تـــه365844 رهك صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم مدحتـــ مختـــ|ر يوسف محمد|554|2
تـــمريض بــــور سعيد ندى رمض|ن سويلم سليم|ن مرس|ل3|7643
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد سم م |لدين محمد |لقلي465565
تـــربــــيتـــ طنط|نور| عبــــد|لر|زق عبــــد|لر|زق شمس |434723
45o934ش|م محمود عبــــد|لحكيم ربــــيع تـــج|ره طنط|محمود 
ش|م حل عبــــد|لق|در987|35 د|بــــ ع شمس|مرو|ن 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| عيد يوسف حس |لسيد92|246
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــسم|ء محمد عبــــد | حسن|5|7568
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدس|ره حس|م محمد محمد |لدمك763327
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمو محمد عمر محمد738|42
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تـــج|ره بــــ سويففريد جمعه فريد محمد63329
687o48|ج عبــــد |لمجيد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه جم|ل 
تـــج|ره ع شمسنور|ن رض| محمد عبــــد |للطيف8593||
45o464 د|بــــ طنط|مصط عبــــد |لفتـــ|ح أحمد مو|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجه|د جم|ل عبــــد |لنبــــي محمد847|2
5393o3ر ع ي| عوض تـــج|ره |ل|سكندريهنهلتـــ م|
شوري33|29| يم سيد |لد رهمهند ممدوح |بــــر| صيدله |لق|
76687oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشخ|لد كم|ل سليم|ن مسلم |لطويل معهد ع| 
6356o8نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م محمد |حمد سل|مه محمد عطيه
ف عطيه |حمد3|7565 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد |لرحمن |
8875o8 تـــربــــيتـــ |سيوطد| | محمد فنجرى محمد
لسن ع شمس|كريم محمد س|لم عمر334437
7o5987| ر محمود محمود د|بــــ |لمنصوره|ع|ئشه ي| ط|
9|454o  تـــج|ره |سيوطم|رتـــ | ثــــ|بــــتـــ لم قري|قص
علوم حلو|نل|ء بــــه|ء |لدين عبــــد|لعظيم محمود|322525

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه عبــــد |لعزيز عمر عل|م|2395
علوم حلو|ندع|ء جم|ل محمد |حمد46457|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|ر| ف|روق ع محمد35592|
4|8oo2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخغ|دتـــ |لسيد لملوم |لمغ|ورى
5o4o34طبــــ |ل|سكندريهمرو|ن سعيد محمد عبــــد|لمطلبــــ ن|ميش
صيدله |لزق|زيق محمد محمد |بــــو زيد محمد ش| 357262
|537o5|رهيه فرج بــــدرى محمد تـــج|ره |لق|

رهرن| مجدى رشدى محمد8574| تـــج|ره |لق|
ره|س|ره محمد متـــو محمد خ |لدين9449|6 عل|م |لق|

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد | جم|ل محمود حسن خميس6|||5 ل|
يم74|72 علوم حلو|ننوره|ن حج|ج عبــــد|لو|حد |بــــر|

9o6244 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عل|ء محمد محمود
يف766953 ندستـــ بــــور سعيدمحمد صفوتـــ جمعه خليل |ل
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع|طف |لسيد تـــوفيق |بــــو|لعن 638372
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد ع|دل مبــــروك محمد خ 495472
7o4362د|بــــ |لزق|زيق|ندى |حمد |م عو|د عو|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد جل|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لو|حد محمد8642|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهيه سم عبــــد |لرحمن محمد |لجز|يرى489225
ندستـــ |لزق|زيقمحمد سم محمد طلبــــه637587
7|o459|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء ع|دل |لقطبــــ |لعدوى كر|ويتـــ
7874o4يم عطيه محمد حقوق |لزق|زيقندى |بــــر|
35o695|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منيتـــ |حمد فؤ|د |بــــر|
طبــــ ع شمسي|ر| جم|ل |سم|عيل عدوى عيد439783
ه خ|لد بــــهج|تـــ |لفز|رى8|79|2 ثــــ|ر |لفيوم|ن
8oo638 تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد حس |م
85o553تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي نجيبــــ |حمد عبــــ|س
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زر|عه مشتـــهركريم ه| ع محمد ش|بــــوبــــ369346
ل|ل|38734| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء محمد حسن محمد 
8366oo د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نه|ل حم|ده محمود حيم
طبــــ |ل|سكندريهنور| جل|ل سعد محمد |ألخرس4293|5
6o6|32تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهأحمد محمد عبــــد |لر|زق مهدى |بــــو زيد
6774o8 تـــج|ره |لمنصورهعمر ي| محمد س| س|لم ع
27o546|يم تـــمر يم فتـــ |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|
يم322633 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوستـــ | جرجس مكرم لبــــيبــــ |بــــر|
9o487| يم ه عمرو محمد |بــــر| صيدلتـــ سوه|جن
|ء محمد عبــــد |لسل|م حج|زى352||4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|إ
776o33يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رحمه |حمد مهدى |بــــر|

صيدلتـــ |لفيومحمد محمد |حمد عبــــد |لعزيز ج|بــــ |72985
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــندى كم|ل عبــــد|لستـــ|ر شعبــــ|ن مهدى96|627
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن عبــــد |لمنعم محمود |لص|وى773278
وف|تـــمحمد ص|لح رض| ص|لح325257 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
827o69 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد محمد حف
نوعيتـــ بــــور سعيدكريم |لسيد عط| عبــــد|لرحيم762728
9o4|96 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لعظيم ع|دل عبــــد|لعظيم محمد
33oo7|ف  عبــــد|لمنعم  |حمد سمر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|صبــــ|ح  |
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء رش|د قنديل محمد|35627|
رهد | حس|م |لدين مصط |حمد54772| د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دع|ء عيد محمد عبــــد|لرحمن499445
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر محمد عبــــد |لمنعم |حمد |لسيد 695553
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يم|ن مصط |لسيد محمد|336682
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ردين ه| ف|روق من 44936|
5o432oف |لسيد خميس جمعه ع تـــج|ره |ل|سكندريهس| |
845o2oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعل|ء عبــــد|لمنعم ع محمود
يم |لسيد حسن عبــــد|لوه|بــــ369776 طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ |بــــر|
7534o4ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |س|مه ح|مد ح|مد
|42o|8علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |بــــو زيد
تـــج|ره كفر |لشيخس|رتـــ يح سعد زغلول حسن مصط 426543
حقوق بــــورسعيدمحمد ع|دل نظ محمود طه766746

رهعل|ء حمدى عبــــد |لسل|م محمد39559 تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمود رجبــــ عبــــد |لرؤف رجبــــ عل|م529447

2643oش|م مرزق مسعود رهشمس  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
32o446رهف|رس ري|ض عبــــد|لسل|م عبــــد|لجليل عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد صل|ح أحمد محمود زع |2|5297
رهمحمد |لسيد خلف محمد حس|ن764437 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط ل|ء ع|طف مبــــ|رك محمد|886766
صيدله |ل|سكندريهسيف |لدين ح|زم عبــــد |لسل|م |حمد محمد8|4773
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لرحيم مر763452
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ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــه|يدى محمد سليم|ن حمزه |لعو 695422 م |لع| 
2357o||تـــج|ره سوه|ج|ء ه| |لسعيد محمد
6348o4ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مدحتـــ فتـــ محمد عوض
42o373تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوف|ء محمد ع محمد م |لدين
92o3|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود |لسنو عبــــد|لعليم رشو|ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمروه ربــــيع نج|ح |حمد||532
42884oل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد|لرحمن سليم أحمد منقوله
6865o2د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | جمعه عبــــد |لنبــــى |حمد جعيبــــه
رهرو|ن ممدوح |حمد محمد|5723| حقوق |لق|
79o978|معهد ف ص |سم|عيليهمحمد صل|ح يوسف سيد |حمد شد
ف |نور |م 825227  |حه وفن|دق |ل|قمحمد |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنجوي صبــــره عمر محمود55|833
6o749oمعهد ف ص طنط|محمد شمس |سم|عيل حمودتـــ
824o66 حقوق بــــ سويفمحمد |حمد محمد ع
48o5o3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــ|سم عد أنور سمع|ن
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|يوسف محمد ف|روق زيد|ن2522|2
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لحميد محمود عبــــد|لد|يم |لط||84427
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط ح|مد عبــــد|لص|دق ح|مد سيد3872|6

652o||د|بــــ |لفيوم|م| ج|بــــر عويس جنيدى
تـــربــــيتـــ |لم ||ء بــــدر عبــــد|لص|لح |سم|عيل|6454|8
8o3|56 زر|عه |لم |رفيده ك|مل عبــــد|لغ حس|ن

تـــمريض  بــــ سويفمصط محمد |سم|عيل |حمد92|59
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر خ|لد عبــــد |لمعز محمد7299||
يم محمد |لنج|496692 تـــج|ره دمنهوروف|ء |لص| |بــــر|
698o45تـــج|ره |لزق|زيقريم |حمد |لسيد محمد عمر
لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|منتـــ | محمد بــــدوى محمد |حمد4||58|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم |حمد عبــــده محمد غ|نم|48864
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعص|م ي| محمد طربــــ|ى منصور679829
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد دسو محمد رش|د |بــــو |لعزم|798|26
يم6894|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلورند| ر| سعيد |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينو|ر خ|لد عبــــد|لجيد س|لم|833462
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدص|لح محمد |حمد ر| |حمد33|762

د|ن33565 تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء ممدوح محمد و
872o9| يم |م كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء سعد |بــــر|
رهعل| عيد عثــــم|ن عبــــد|لق|در ح|مد42936 علوم |لق|

22o992تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد فتـــح محمد عبــــد|لوه|بــــ
|3o2ooتـــج|ره ع شمسم|رجريتـــ ص|بــــر حن| ص|بــــر
رتـــ|بــــه عبــــد |لنبــــى خليل سليم|ن خليل |772656 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o255oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ند خميس محمد ع
يف493544 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نز|ر محمد شعبــــ|ن |ل
83476oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جكرم جم|ل ج|بــــر |حمد
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6o656تـــمريض  بــــ سويفه|جر شعبــــ|ن عبــــد|لر|زق عويس
329|o2ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود محمد جم|ل عبــــد|لر|زق مبــــ|رك

رهجوى |يمن بــــطرس عطيه5533| تـــج|ره |لق|
وف|تـــمحمد ع|دل محمد |حمد |لسيد بــــدير954|26 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

6o757| تـــج|ره بــــ سويفسل|م عبــــد |لرحمن ع مر
حقوق ع شمسندى تـــ|مر فكرى محمد3534|3
يم325337 رهمحسن ن| محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
26637o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء |يمن عبــــد |لحكيم محمد عثــــم
علوم ج|معتـــ د |طخ|لد محمد |لسعيد |ل|سمر622283
ه279323 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر محمود عبــــد| ص
4o87|5| تـــج|ره طنط|مريم صبــــرى سعيد رشو|ن عوض

رهمديحه خ|لد محمد عبــــد|لنبــــي459|2 زر|عه |لق|
84634oصيدلتـــ |سيوطدع|ء ع|رف ج|د |حمد
428o25| يم رمض|ن عبــــد ف |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل |
5o4464تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهآيتـــ | محمد ر|غبــــ محمد|لحلف|وى
د|بــــ |سو|ن|محمد عم|د سعدي م 6||838
3|o8|3ندستـــ أسو|نمحمد |حمد محمد بــــدر فه
84o928كليتـــ |لطبــــ بــــقن|شمس س|لم محمود |لسيد
5|227oزر|عه دمنهورحمد شعبــــ|ن مبــــروك عبــــد|للطيف جزر
8o6547كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن تـــ |ن ري|ن تـــوفيق
نوعيتـــ موسيقيه طنط|م|رين| رزق ميخ|ئيل رزق جرجس976|43
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــ|ء فتـــ ع محمود||75955
ره|مريم و|ئل ف|روق ح|مد |لغن|م23896| عل|م |لق|
يف عبــــد|لق|در حسن325873 حقوق حلو|ن 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر ع محمد محمد825332
|34o|9حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط حسن محمد سيد أحمد
علوم |لزق|زيقمل منصور حل |لسيد|643498
تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء مصط عبــــد|لفتـــ|ح أبــــويوسف6997|5
43933oندى يم أبــــو طبــــ كفر |لشيخ|ء سعيد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد صل|ح تـــوفيق محمد62692|
يم|8|26| علوم ع شمسن|ن خ|لد حل |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهنور وليد ع ع فرج |79|525
894|oo|يتـــ حل محمد طبــــ |سيوط م| 
6o394oر |لسيد |لكفر|وى ش|م م| تـــج|ره |لمنصورهمحمود 
4|43o6تـــربــــيتـــ طنط|ند محمد ع |حمد |لهند|وى
رتـــ|مريم |مجد محمد عز|لدين حشيش25477| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
مل||8|686 تـــج|ره |لمنصورهحمد صبــــرى |لسيد ع 
كليتـــ حقوق |لم |من|ر ن|جح عبــــد|لحميد محمد6592|8
5oo727نيدى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحبــــيبــــه محمود عبــــد| مصط 
269o22|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه سليم|ن |بــــو|لفتـــح |لبــــريدى
762o46ش|م |حمد عبــــد |لوه|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسدير 
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|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منه | فوزي عطيه عبــــد|لع|ل6593|8
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م ن| عبــــد|لفتـــ|ح محمد|2|2257
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |كرستـــ يوسف محروس مو 2538|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخن|در محمد ع حس|ن |لبــــن|6548|4
7oo|o7معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لشح|تـــ |لسيد |لمندوه ري|ض
يم342636 زر|عه ع شمسدع|ء سعيد |حمد |بــــر|
7o5296 ف علوم |لمنصورهريه|م عبــــد |لحميد عبــــد | |حمد 
92o366 طبــــ بــــيطرى سوه|جع |تـــ ع|دل عبــــد|لعزيز رزق
35o732|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسل|ء مجدى عبــــد|لنبــــى عر|بــــى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دع|ء |حمد محمد سعيد كيل| 483|77
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود فؤ|د قدرى صقر232|3|
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن مصط عبــــد||3|899
62|286| يم محمد ع يم |لسيد |بــــر| معهد ف ص بــــور سعيدبــــر|
92o867 تـــمريض سوه|ج محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل ع
معهد ف تـــمريض طنط| رمض|ن مسعود رمض|ن |حمد بــــسيو 429848
طبــــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد رف| طليس437555
256o8oف غ| سليم|ن ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ |م |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد |حمد عبــــد |لغ محمد |لرف|532|68
ه محمد عبــــد |لجو|د |لبــــل|كو428364 معهد ف ص طنط|م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شح|تـــه |حمد ع مصط |324838
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه عل|ء عبــــد|لحليم عمر|ن8|2593
ندستـــ |لمنصورهمحمد رض| |حمد عبــــد |لغ 29|697
78o752يم محمد ع |ن رتـــ|ن| محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o|3|9| ي حسن ع |د|بــــ |لم |يه ي
77o85|طبــــ |لزق|زيقم |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ سعد
45o5|8يم |لبــــشك|ر |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حسن |لسعيد إبــــر|

|938o| علوم |لفيومندرو ه| ن|دى ز
يم|254989 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه محفوظ مصط |بــــر|
ره|رو|ن مصط عبــــد|لحميد مصط 232926 د|بــــ |لق|
5|8o4oزر|عه دمنهوررو|ء ه|رون محمد محمد ه|رون
ف |لسيد مغ|ورى49528| علوم حلو|نفرح |
يم حسن|864|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ محمد |حمد |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|لسيد عبــــد|لص|دق عبــــد|لسل|م عبــــد6|3325
حقوق |سيوطش|م خ|لد ص|لح خليفه  3|8763
علوم ري|ضتـــ طنط||ج |لدين سليم|ن أحمد سليم|ن إبــــر3443|6
معهد ف ص بــــ سويفورد| ف|يز منصور فرج8|76|8
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم|ن عيد شعبــــ|ن محمد|439944
5o389oلسن ع شمس|عمر محمد عبــــد |لوه|بــــ دسو أبــــو س
|27o82|ر ر محمد ك|مل جو طبــــ ع شمسيه م|
427o4oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم ميل|د لط سليم|ن د|ود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريج ي| محمد عبــــد|لرحمن|353995
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|462o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــتـــ |حمد حفن|وى تـــوفيق
وف|تـــسيف |لدين حسن خليفه |حمد836332 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
رهربــــيع |حمد ربــــيع |حمد|4798| حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لفتـــوح محمود346523
3242o7 حقوق |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد|لعزيز حس
طبــــ سوه|جمحمد عبــــد|لشكور ك|مل محمد 2748|9
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد شعبــــ|ن فهيم342545
692o87 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد | فرج عوض عبــــد |لرحيم علم
|2o656تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|دى كريم ثــــ|بــــتـــ بــــ |م عبــــيد

ف محمد عتـــريس|4583 رهمروه | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق طنط|محمد ط|رق محمد |لمتـــو |لن|دى476||4
يم |لسيد جبــــه262853 تـــج|ره بــــنه|محمد ح|تـــم |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود فهيم عثــــم|ن26877|
375o38|د|بــــ حلو|ن|حمد محمد |حمد |م|م خليف
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطد| | عبــــده عبــــد|لح|فظ سيد 885622
يم |حمد|688684 ثــــ|ر د |ط|يم|ن محمود |لسيد |بــــر|
42o|24|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |ء مصط عبــــد |لحكيم عبــــد |لر
5o324oصيدله |ل|سكندريهه|جر صبــــ |لسيد |حمد |حمد
426o93تـــمريض |إلسكندريتـــ ندى |حمد |لعزبــــ |لدسو شعبــــ|ن

429o8ره|من|ر محمد حسن درويش د|بــــ |لق|
45||2o|م محمد |بــــو |لن |لشن|وى معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ د
9o2369 تـــربــــيتـــ سوه|جرحمه كم|ل مر |حمد
|4|56oخدمه |جتـــم|عيه |لفيومم|رتـــ | فريد |سحق شح|تـــه
تـــج|ره طنط|ن عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمعبــــود حج|زى425355
6922o2د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه سم ع |لسعيد
4o3762حه وفن|دق |ل|سكندريهزي|د مرو|ن مصط محمد رفعتـــ| 
زر|عه |لم |محمد ط|رق محمد نور |لدين2269|8
تـــج|ره ع شمسم|رك جرجس |سعد شفيق333627
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |حمد محمد ج|بــــر ي|قوتـــ479253
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|ره س| |سحق بــــسنتـــى  888254
د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| غريبــــ محمد غريبــــ847|78
25646oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومد|ن| يوسف محمد بــــكر
|مكرم محمود محمد |بــــوضيف 894263 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق

يم تـــوفيق7697| ندستـــ )6|كتـــوبــــر|منه | |يه|بــــ |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
4298ooتـــربــــيتـــ طنط|حس|م محمود شبــــل محمد |لص|وى
63845o| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد رض| محمد |لبــــكرى بــــل|
87777o  كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمن|ر بــــكر ج|د |لكريم عبــــد|لح|فظ
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد طلعتـــ عبــــد|لع|ل782597
6o4563يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منتـــ | |حمد ز |بــــر|
|5569oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسع|د ح|تـــم حمزه محمد
ف محمد فكرى عبــــد|لغف8|7779 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نوره|ن |
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يم جوده|5855 علوم بــــ سويفسوز|ن طه |بــــر|
77o7|6|طبــــ ع شمس|ء يح حس |لزعبــــل|وى

83o85| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمود محمد خميس فرج
6o3632|معهد ف ص طنط|وس|م لط محمد عبــــد |لعزيز |لقو
34292oتـــج|ره ع شمسمحمد رض| |حمد جمعه عم|ر

8688oطبــــ |لفيومبــــل|ل محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لرحمن
طبــــ بــــنه|دى ص|بــــر |بــــو |لرج|ل محمد776665
62o5|9حقوق د |طف|طمه س|مح طه |لسعيد حسن
علوم ري|ضتـــ ع شمسيرين ر|فتـــ سعيد صليبــــ||33637
بــــي عبــــد |2587|4 ش|م |حمد |ل  |حه وفن|دق |لمنصورتـــشيم|ء 
يم محمد |لغول72|5|6 تـــج|ره بــــور سعيدرضوى |بــــر|
تـــج|ره ع شمسنوره|ن |سم|عيل محمود عبــــد ||3872|
34o|46|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد رمض|ن |حمد
64o466|ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد ع|دل محمد |ل|بــــ|ص
زر|عه دمنهورسيف |لدين خ|لد عبــــد|لستـــ|ر |لسيد عبــــد3257|5
238o33لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|منيه جم|ل ص|دق عبــــد |لمجيد حسن
ند|وى|74|7|4 حقوق طنط|م رشدي |لسيد |حمد 
نوعيتـــ |لزق|زيقخلود |لسيد |حمد حس|ن 783555
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دين| مسعود محمد فرج مسعود489968
89|49o  علوم |سيوطعمرو كم|ل عبــــد| محمد
ندستـــ |ل|سكندريهعز |لدين |لسيد محمد |لسيد سليم|ن479873
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء مصط مصط عبــــد |لوه|بــــ |لمر|68424
لسن ع شمس| صبــــري سيد محمد زعف|ن38894|
تـــج|ره بــــور سعيدد | عمر محمد مصط ج|د765895

رهمختـــ|ر ي عبــــد|لعظيم ذ26522 حقوق |لق|
|4938oرهمريم سم سليم|ن |م|م علوم |لق|

|85o8يم لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن مجدى مختـــ|ر |بــــر|
وف|تـــمع|ذ بــــ|سم محمد ز|يد3794|3 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلحس |يمن رمض|ن |حمد|34823
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعمرو |حمد محمد ع 54493

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|م ع|دل جرجس ميخ|ئيل||53|32
علوم طنط|ع محمد ع |حمد ع 424865
8o|38|حقوق |سيوطسميه جم|ل محمد محمد
278o36يع نوعيتـــ |شمونف|طمه محمد ع |بــــو
|42|o8| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م |حمد محمد |لدسو
رهي|سم مجدى محمد محمود |حمد68743| تـــج|ره |لق|
64o865وف|تـــخ|لد عبــــد | عبــــد |لحميد سليم|ن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

د|بــــ بــــ سويف|نج|ح حج|ج محفوظ محمد3|8|5
53o63|تـــ عل|ء|لدين محمد |لبــــغد|دى  |حه وفن|دق |ل|سكندريهأم
|4oo44ور سيد عبــــد |لر|زق |لسيد ع حقوق ع شمسز

4643o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو بــــكر |لعز
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ي محمد |حمد|842295 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنه خ
|د|بــــ طنط|يم|ن عبــــد|ل محمود قشطه|49|4|4
ره|محمد فخرى فهيم محمد |لسكرى||565| د|بــــ |لق|
77|oo2ثــــ|ر |لفيوم|س|ره |لسيد |م عطوه زيتـــون
زر|عه مشتـــهرنوره|ن رأفتـــ حس محمد مو|3|267
إعل|م بــــ سويفم|رين| كم|ل يوسف حن|2783|8
|2o354رهيوسف محمد |م ن|صف صيدله |لق|
272o97طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|سم عبــــد|لعزيز عزتـــ عبــــد|لعزيز ش
تـــج|ره بــــنه|حمد خ|لد |حمد مصط |بــــوعربــــ|2295|3
تـــربــــيتـــ بــــنه|حس|م |لدين عبــــد|لجو|د محمد مو352556
رتـــ|ندى عبــــد|لحميد محمد ح|مد|32569 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسس|متـــ خ|لد عيد رمض|ن|225|32
77|82oرتـــ|مروه |يمن عبــــد |لرحمن |لسيد عمر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه محمد عبــــد |لعزيز محمد|482823
7|oo85حقوق |لمنصورهسم|ء حسن حمدى عبــــد |لعزيز |لحم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء حموده عبــــد |لفتـــ|ح عرفه دليور498739
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن عبــــد|لعظيم محمد مطر58|253
يم628799 د|بــــ |لزق|زيق|سه| محمد حسن |بــــر|
92o4|| حقوق سوه|جتـــيؤدور| مل|ك شو تـــ|مر
يم 4929|4 يم محمد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لحميد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى محمود حمزه محمود|35993
339767| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ين|س محمد ع فتـــ
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندى |حمد فتـــ عبــــد |لغ 39939|
78o363ه جم|ل شعبــــ|ن مو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ن
تـــج|ره طنط|حمد |لسيد |حمد عيد||75|43
رهمصط نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لوحش|8|28| ندستـــ |لق|
معهد ف ص طنط|نجل|ء عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف عبــــد443788
وف|تـــ|عبــــد |لرحمن جمعه محمود |حمد29293| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد محمد |حمد محمود|836852
|د|بــــ طنط|س|ميتـــ عبــــد |لحميد ع |م ع|مر55|||4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |سم|عيل رش|د محمود مو7492|4
88o943|معهد ف ص |سيوط سل|م عبــــد|لع| عبــــد|لل|ه عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهل|ء محمد م |لدين حسن|753552
8o4922فنون جميله فنون حلو|نسوسن |لحسي عبــــد|لعليم |حمد
تـــج|ره بــــور سعيدسل |حمد محمود حسن |لمحل|وى765769
89|98o تـــمريض |سيوطه|جر |يمن |حمد محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل|م |حمد محمد محمود|272399
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ع محمد ع ز خض 6|7|26
ين| سعيد ص|لح سعيد38|9|8 فنون جميله فنون |لم |ف
7o23o4ى |حمد يوسف |لشعر كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدف|طمه محمد بــــ
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــخ|لد |حمد مشعل |حمد شح|تـــه3|6887
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286o83|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م سعيد |حمد |سم|عيل
33o883زر|عه مشتـــهرسم|ح عل|ء فتـــ ع
يم |لدسو |لسيد محمد65|632 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــسنتـــ جم|ل |بــــر|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفع |ء سعيد تـــوحيد |حمد52546
26743o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه ه| عبــــد|لمجيد محمد 
رهنوره|ن عبــــد |لمنعم محمود بــــشندى48524| تـــج|ره |لق|

رهمصط |سم|عيل حمد قطبــــ|2||4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه ع شمسمنيه حسن طه ك|مل حميده|237584
875|9o  طبــــ |سيوطمحمد عص|م |لدين غ|نم |حمد
27o|32| |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ز ز |لشنو
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نور محمد |لسيد مو طلحتـــ5438|5
2458ooع د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| محمد |لسيد |ل
د|بــــ دمنهور|ندي عبــــد |للطيف ح|فظ عر|بــــي495934
|3o242|ره|منيه محمد عبــــ|س محمد ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمسعمر محمد عبــــد|لو|حد |لليثــــى |لنقيبــــ|889|2
لس ع|يد فه مق|ر27864| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ك
3439o2 حقوق بــــنه|محمد محمود بــــ محمد عفي حسبــــ

569o4|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسم|ء رمض|ن عمر محمد
|2o989رهي|س جم|ل |لدين محمد |لسيد حقوق |لق|

يم7336| رهمحمد |م نور|لدين |م |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم |لنح696|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ |يمن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه |حمد جوده محمد|755362
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع |ء فتـــ |لسيد ملي |لكرم| 263682
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد مصط فرغ محمد  884826
|3572oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|ره محمد فتـــ عثــــم|ن

625ooتـــمريض  بــــ سويفي|سم صفوتـــ سيد مهدى
ندستـــ |ل|سكندريهسعيد ر|شد ر|شد شحبــــر526935
رتـــ|ندى محمد حس محمود5235|2 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه ع شمسر| | محمود حس عليوتـــ345593
||6|oo|تـــج|ره ع شمسليله س| محمد كم|ل |لسيد |لبــــغد
رهبــــسنتـــ مجدى ع |حمد53323| صيدله |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء عبــــد|لن| سيد عبــــد|لتـــو|بــــ229248
692o3o|ندستـــ |لزق|زيقحمد نبــــيل نعم|ن |لسعيد حل|وه
ندستـــ |سيوطمحمد صل|ح فرغ عبــــد|لرحمن 875699
4397o2تـــج|ره كفر |لشيخندى |حمد س |لدين محمد ص|دق
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد ن| حموده |حمد  رزق|529787
طبــــ |لسويسيه شوكتـــ |لسيد محمد خلف|767635
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد وليد مهدى محمود عقيل|777475

زر|عه |لفيومس|ميه |سم|عيل رمض|ن |سم|عيل679|3
|2o||8ى ه| عري|ن |م عبــــد |لملك رهش طبــــ بــــيطرى |لق|
8388o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه بــــدوي جمعه يوسف
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يكل رجبــــ |لسيد عبــــد|لرحمن329565 تـــ  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن
علوم ع شمسخلود ط|رق محمد عبــــد|لع|ل5968|3
6335o||د|بــــ |لزق|زيق|يتـــ سعيد عبــــد|لحميد |حمد
علوم |سو|نيه محمد ن عبــــد|لمنعم صغ |832855
لهول|762932 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج||ء عبــــده مختـــ|ر |لسيد 
88||5o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|ر| |حمد ج|د |لكريم جودتـــ
بــــه8936|8 فنون جميله فنون |لم |مريم عص|م |حمد |لدرديري و
8o2|64علوم |لم |مصط حس رش|د محمد
|6o||6ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حسن خ|لد حسن بــــسط|وى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميم|ن محمد محمدى عليوه|757667
7684o9معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد محمد رمض|ن
|644oo|ندستـــ حلو|نحمد شعبــــ|ن سيد محمد
6o2o87ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــه طلعتـــ مسعد عبــــد|لعزيز غديه

6oo|||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمنه |حمد محمد عبــــد |لسل|م
77979oنوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد جل|ل محمود محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعل| عنتـــر بــــدري محمد323279
حقوق |ل|سكندريهف|طمتـــ |لديبــــ عبــــد|لع| حسن483688
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن حمدى عبــــده |لخطيبــــ72|8|3
8o5|32فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|ري|ن مكرم وليم  |د
54|45oتـــج|ره دمنهورمصط ع دي|بــــ محمد ع
ه ي| فتـــ عبــــد |لحميد عثــــم|ن683372 صيدله |لمنصورهن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرو|ن |حمد سعيد محمد سيد حميده527549
رهه|جر محمد |لسيد عبــــد |لرحمن59795| علوم |لق|
2347o2حقوق حلو|نصل|ح |لدين دسو |لمحمدى يوسف
ور محمد عوض|47|622 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد جم|ل محمد 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|سم محسن حس عبــــد |لوه|بــــ66499
226o96تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لمؤمن زين |لدين محمد فكرى حسن
لول9395|5 ى عبــــد |لرحمن محمد سعد  علوم دمنهورسحر خ
26o232ر محمد تـــوفيق ع عبــــد ربــــه تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير م|
رهدير عزتـــ حس ح|مد عبــــد |لع|ل3||57| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6982o4يم شبــــ|نه |حمد شوشه زر|عه |لمنصورهندى |بــــر|

ش|م فتـــ عبــــد|لمنعم|48|5 تـــج|ره بــــ سويفند| 
443334| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محروس أحمد محروس مو
776||oيم د|بــــ |لزق|زيق|ند| ط|رق |يوبــــ |بــــر|
7o9o5د|بــــ |لفيوم|صبــــ|ح محمود ع حميده

8o7o56د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه جم|ل سعيد عبــــد|لجو|د|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد شعبــــ|ن |لمر |للبــــيدى|427679
ندستـــ أسو|نجورج نبــــيل بــــولس شه|تـــ63|846
علوم ع شمسنور| محمود ع مصط 336286
7oo42o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |للطيف |سم|عيل عبــــد |للطيف

د|ر |لعلوم |لفيومبــــتـــ| كم|ل |لسيد ع876|7
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ندستـــ |لزق|زيقيمن مصط نبــــوى محمد|5|6347
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعص|م س|لم عبــــد |لخ|لق محمود محمد45477|
رهس|ره محمد عبــــد |لح|رس جلق5|93|| حقوق |لق|
ف عط| ع ||8342 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد |
49748oنوعيتـــ |ل|سكندريهسل ع|دل قطبــــ |بــــو |سم|عيل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| جم|ل |لسيد محمد356255
85||o9|معهد ف ص |سيوطحمد سعد حن محمد
7|3o45|صيدله |ل|سكندريهسل|م محمد حسن مصط حسن
25292oويد تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسهر س|مح سعيد 
بــــي 684456 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود |يمن محمد يوسف |ل ك.تـــ. ف للبــــ
رهبــــتـــ | عبــــد |لعظيم عبــــد |لع|ل عبــــد 33697| زر|عه |لق|
طبــــ |ل|سكندريه وحيد عبــــد|لعزيز حبــــيبــــ9897|5
6o2888|د|بــــ |لمنصوره|حمد ع|طف رمض|ن حوطر

يم حسن|8932| رهحمد عم|د |حمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لرحمن محمود64366|
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | ع رشدى لبــــيبــــ335486
تـــج|ره ع شمسرودين| مو سيد مو سند42439|
لسن ع شمس|ن|ديه مصط محمد حس 943|75
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر عبــــد | محمد |لسيد638938
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخي|سم |يمن حل محمد د|ود7888|4
يم يونس|47542 ش|م عبــــده |لسيد |بــــر| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمنتـــ | 
252o95يم محمد مقلد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى شكرى |بــــر|
69599o|حقوق |لمنصورهيمن محمد محمد |لمر عيد
رهعل|ء |لسيد عبــــد|لعظيم حس |لحش529578 تـــخطيط عمر| |لق|
45o97oل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد ص|لح محمد فتـــ نحل
6o5785 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره عص|م فرج محمد مصط
9||oo9 ك.تـــ. ف صن| سوه|جكريم |نور عبــــ|س |حمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ط|رق محمد عبــــد|لحميد6|24|2
تـــمريض فرع مطروح تـــيس فرج محمد عبــــد|لر|زق422498
طبــــ |ل|سكندريهمرو|ن |يه|بــــ مك|يد فه424289
7o7259|ر حسن تـــحلبــــ ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد م| م |لع| 
6|274o|تـــج|ره طنط|منتـــ | مصط محمد محمد |لفض
8|5679| س عقيله عبــــد| |د|بــــ |لم |منه لد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرو|ن رفعتـــ |مبــــ|بــــى |مبــــ|بــــى محمد759877
5297|o معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــأحمد رجبــــ ف|روق أم

رهم|ريز ع|طف حبــــيبــــ مرقص75|5| تـــج|ره |لق|
6982|o د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد |حمد محمد |لحبــــ
يم |لجز|ر|9|54|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد نبــــيل رزق |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سم منصورعبــــد|لمتـــج |لفقس253962
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن عطي مسلم جعفر|83233
7o8|2|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــنوره|ن |لسيد عيد |حمد محمدين
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بــــ|825|26 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمود رفعتـــ و
طبــــ ع شمسمصط محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لصمد3|6364
تـــربــــيتـــ سوه|جخلود مرتـــ ع محفوظ 676||9
236o86|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم محمد سيف |لدين عبــــد
7o2369معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ف|طمه منتـــ محمد عبــــد |لرحيم بــــرغوتـــ
75o757 ندستـــ بــــور سعيدمحمود حس|م |لدين عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
9o6867 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد محمد محمود
م حسن ف|رس عفي |4|2475 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد

4262oرهمحمد عزتـــ عيد عبــــد |لع|ل تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لم |ممدوح جمعه عبــــد| مو 857888
529|8o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنس |سم|عيل محمود محمدمصط

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود فريد كم|ل |لدين درويش39487
6794|oد|بــــ |لمنصوره||ء |لدسو |لسيد ح|مد |حمد شوشه
ى696683 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعمرو من عبــــد |لحليم |لبــــح
23o6o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|ح |لمرشدى
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نتـــ جم|ل عي بــــخيتـــ|4242|
يم محمود محمد339685 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود مر ج|بــــر مر636239
9|3o|3 ندستـــ سوه|جوليد طرز|ن ك|مل |حمد
43oo47| |طبــــ طنط|نس ع ع |بــــو ط|لبــــ |لكيل
5o96o|د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد |لنبــــي سعد محمود أبــــوغ|زي
69o436 بــــي نوعيتـــ |لمنصورهد | محمد عطيه محمد |ل
45o527تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عبــــد| خ|لد محمد |لضوي
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمد محمد ع |لجدى|767994

يبــــ فرح|تـــ66363 ندستـــ |لفيومش|دى عم|د و
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهن عمرو يوسف |حمد حسن|479988
444o38تـــمريض كفر |لشيخوق يس مختـــ|ر عبــــد|لمجيد عوض
5o7422تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| عبــــد|لغ |حمد سيد |حمد
يم |حمد حو|ش4724|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |بــــر|
68789o| يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| محمد |لسيد |حمد |بــــر|
حقوق |سيوطحسن|ء ع|دل ص|لح عطيه2375|8
2529o7 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل ع|دل عبــــد|لعظيم |لبــــردي
4832o7د|بــــ |ل|سكندريه|خلود محمد صبــــ غر|بــــ
طبــــ |ل|سكندريهع ط|رق ع طم|ن9|4226
827o45 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن خ|لد محمود مصط
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مدحتـــ محمود محمد عبــــد|لبــــ| |لمزين77||35
تـــج|ره بــــنه|كريم محمد |لسيد |حمد356455
||9|52| رهكرم خ|لد رجبــــ بــــيو صيدله |لق|
رهسم|ء محمد ع|شور منصور|27979 د|ر |لعلوم ج |لق|

5o9435ف عبــــد | ع فرفور كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورجم|ل |
يم3926|2 يم |بــــر| رهعمر |يه|بــــ |بــــر| طبــــ |لق|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ريه|م |يمن عبــــد|لمنعم ع |حمد عبــــد8584|4
معهد ف ص |سو|نزينبــــ صل|ح عبــــد| محمود252|84
تـــمريض ع شمس سهيلتـــ محمد محمود |سم|عيل358445
||995oعلوم ع شمس |ر مختـــ|ر ع محمد ع
7o2256طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه | |س|مه |لشح|تـــ |لمحمدى |لقص
5o433|يم تـــج|ره |ل|سكندريهوق رجبــــ محمد حسن |بــــر|

حقوق |لمنصورهه|دى سم ص|بــــر عبــــد |لحفيظ9443|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد |يمن ع مو دره424258
ندستـــ |لزق|زيقحمد زكري| خ مصط مصط |633228
يم |لسيد |حمد |لمتـــو442342 تـــج|ره كفر |لشيخوليد |بــــر|

|45o7رهمحمد حس|ن عبــــد|لص|لح |حمد حسن حقوق |لق|
52|99oتـــج|ره دمنهورندى رمض|ن |لف|ض |حمد
9o9o36 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد حسن |لسيد حس
4o|o5o|تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد |لجو|د عوض خليفه
8|o|99تـــج|ره بــــ سويفع عيد دكروري محمد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|يدى محمد ع|طف محمد عص|م محمد ح675548

32o32د|بــــ ع شمس|حن وليد س| عبــــد |لمطلبــــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود عطوه عبــــد|لفتـــ|ح عطوه247367
ر عبــــد |لج|بــــر وزيري|65767| حقوق حلو|نيه عبــــد |لظ|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنتـــ | |حمد سيد حطبــــه25454|
تـــج|ره |لمنصوره|حمد |لسيد عبــــد |لحميد |لسيد |بــــو 695895
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد مجدى عبــــد|لنبــــى ص|دق |بــــو 486796
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن س| جم|ل |لدين ع سيد |حمد8546|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوف|ء أيمن عبــــد |لمحسن كرشتـــ4|52|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود متـــو صل|ح |لسيد586|68
رهي|سم |س|مه قطبــــ بــــ|ظه34||2| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخيوسف مصط ك|مل سعد زلط4977|4
6|7o52 ر محمد ح|مد |لمو د|بــــ د |ط|سم|

ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لستـــ|ر عبــــد73726
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد شو تـــوفيق |بــــو|لسعود246227

22o36يم خليل خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر محمود |بــــر|
رهبــــهيه |حمد |حمد محمود عبــــد |لغ 229444 د|ر |لعلوم ج |لق|
5o3285يف محمد عثــــم|ن حسن زر|عه |ل|سكندريهمن|ر 
يل ج |لزق|زيقكريم محمد مختـــ|ر |لسيد632796 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

5o2|5ندستـــ حلو|نط|رق عل|ء ج|بــــر عبــــد |لقوى
ف محمد عفي |32647| رهمنيه | تـــج|ره |لق|

معهد ف ص بــــ سويفنعمه محمد سيد محمود55867
772|o4|حقوق |لزق|زيقم| س|لم محمد س|لم محمد
ره/ري|ضتـــه|يدى و|ئل محمد دويد|ر49385| إعل|م |لق|
7759o6نوعيتـــ |لزق|زيقزينبــــ |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود
64o32| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل رض| عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لسل|م
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78|79oعلوم |لزق|زيقمنه ري|ض محمد |لسيد
7o86|9ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسحر |حمد س|لم |حمد |لعزبــــ م |لع| 
يم242792 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد حل محمد |بــــر|
شهش247296 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط سعيد مصط 
6858o4زر|عه |لمنصورهند| ع عبــــد |لغفور ع |بــــو|لحمد
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عم|ر |سم|عيل|649765
254o53|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نع محمد ع محمد |لبــــن كليتـــ 
يم سعيد |لصوف| |8975|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورم| |بــــر|
صيدله |لزق|زيقعبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف حس عبــــد|369324
ندستـــ بــــنه|محمد |لن|دى |لسيد |لن|دى357598 كليتـــ 
يم محمد ح|مد سل|م48596| ره|ه|جر |بــــر| د|بــــ |لق|

تـــمريض  بــــ سويفعمرو رجبــــ عطيه طه69|59
ندستـــ |ل|سكندريهع محمد ع حسن مسعود |لبــــطي ||4462
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|له محمود فر|ج عبــــده فر|ج9784|5
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جع |ء نعم|ن محمد عبــــد |لع| حس 693383
268o83تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عص|م محمد |لشيخ
يم |بــــو |لمع679385 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|مه حج|ج محمد |بــــر|

24o37ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــه سيد محمد عبــــد |لنبــــي
|48o|7لسن ع شمس|محمد رفعتـــ ز ص|لح

3o5o|رهمنتـــ | محمد نبــــيه سكر|ن تـــج|ره |لق|
يم |لمسل|53879 تـــ محمد عبــــد | |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن
يم سل|39|69 صيدله |لمنصورهوق ع |لسيد |حمد |بــــر|
8476o8| تـــربــــيتـــ |سو|نحمد رجبــــ |نور حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | صل|ح عبــــد|لفضيل يوسف8533|3
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح مشعل|37|268
رهمصط وليد محمد ع محمد234545 حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد محمود محمد |لغن|م347567
35o834 يم ز يف |بــــر| د|بــــ ع شمس|نوره|ن 
|3o|62| ره|ء |حمد عبــــد |لسل|م ع تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|إيثــــ|ر أحمد بــــخيتـــ أحمد93|625
يم ح|مد |لبــــيو67||43 |د|بــــ طنط|دع|ء |بــــر|
يف محمود عثــــم|ن28842| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عمر 
4o7o46د|بــــ |ل|سكندريه| |ر و|ئل محمد ع عبــــد |لجو|د
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رضوى عم|د محمود |لنقيش252635

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد ع|شور محمد شعبــــ|ن69699
|3|3o2د|بــــ |لفيوم|ع محمد فوزى بــــكرى
7o3646ف عبــــد | ن ع لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد | |
|266o4ش|م |لبــــ|ز محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم 
يم  883455 معهد ف ص ري|ضه |سيوطميل|د عبــــد|لمل|ك شكرى |بــــر|
8o|764معهد ف ص بــــ سويفم|يكل ع|طف سعد سمع|ن
2|5o97|ش|م |لسيد |حمد رهحمد  تـــج|ره |لق|
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ف محمد محمد حس 832|23 رهعبــــد|لرحمن | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
5|o288علوم بــــورسعيدزي|د |يه|بــــ مصط طوسون حسن
7o28o5|معهد ف تـــمريض |لمنصوره |حمد محمد محمود محمود |غ
5|7o96د|بــــ دمنهور|نسمه ص|لح عبــــد |لجو|د محمد |لري
يم محمد بــــدوى9|6833 علوم |لمنصورهيم |س|مه ع |بــــر|
8||34o| تـــج|ره |سيوطعمر حس عمر خلف
معهد ف ص |سيوطه| محسن يوسف سدره 7222|9
ف عبــــده محمود |لملي |762964 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديه |
5o8o36ه تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن ع شعبــــ|ن ع |لع
6o6o6|م عبــــد |لرؤف محمد محمود |لجندي  |حه وفن|دق |لمنصورتـــأد
9o7863 ف سعد |حمد حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعل|ء عبــــد| محمد محمود649387
زر|عه مشتـــهررو|ء |حمد |لسيد |لسيد شح|تـــتـــ343262
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــبــــه جم|ل ك|مل |حمد755343
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــم سليم|ن محمد سليم|ن768994
5o3o82صيدله |ل|سكندريهأل|ء جم|ل عوض |لمهدى |لمهدى

طبــــ بــــ سويفحمد ص|لح عبــــد |لمجيد سل|مه|63262
تـــج|ره ع شمسندى |بــــو |لمك|رم عبــــد |لرحمن محمود 95||4|
حقوق |ل|سكندريهيف ع|دل |حمد |دريس493362
د|بــــ |ل|سكندريه|فرحتـــ |لسيد حسن محمدين485349
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|ره محمد رش|د بــــسيو |بــــو عيده432625
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد جم|ل عبــــد|لحميد عبــــد |لوه|232263
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره عبــــد | جبــــريل عبــــد | حميده496474
7o4|67علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد من ص|لح خ خ |لن|دى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر ي| شفيق حسن |35446
ر يوسف رش|د يوسف ع2373|2 ندستـــ |لم |بــــ|
8o2646كليتـــ حقوق |لم |ي|سم ي|س ع عطيه
6438o2|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد |م محمود منصور

د|بــــ ع شمس|ي|سم محمود ع |لسعيد |بــــو ر| 3435|
علوم ع شمس م|زن محمد سيد محمد عبــــ|س||642|2
843585| ف عبــــد|لجليل عوض | لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سل|م |

رهم حسن محمود |لسيد24|47 علوم |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن محسن محمود عبــــد|لسل|م354592
25552oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ح ن|صف فتـــح ن|صف بــــدر
48o7|6د|بــــ كفر |لشيخ|مريم حويج عبــــد|لجو|د حمد ص|لح

|لسن |لم |حمد سليم|ن فكرى محمد|92|54
ل|ل عبــــد |ل |3284 وف|تـــمحمد |حمد  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد|لنبــــي عبــــد|لمحسن يوسف يح 338273
ود|6|3|33 د كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديتـــ بــــيو حسن بــــيو 
ف محمد |لش|ذ 42273 رهمحمد | تـــج|ره |لق|

كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــحمد جميل لبــــيبــــ رمض|ن||27827
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6oo69يم تـــج|ره بــــ سويفسحر حمدى محروس |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم عمرو |حمد عمر8827|

9o||6||ء |حمد ع عبــــد|لمجيد| تـــمريض سوه|ج  
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ط|رق |لسيد |حمد ص|لح|629787

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د| | سعد ع سيد|5829
82|o33|تـــج|ره |سيوط|ء مصط محمد |حمد
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحس|م |لدين كم|ل محمود سليم|ن |528225
يم محمد |دم|84992 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمن|ر |بــــر|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ط|رق |لنج|ر محمد ع|بــــدين66||84
72o88معهد ف تـــمريض |لفيومغ|دتـــ رجبــــ قر رمض|ن

د|بــــ سوه|ج| يم|ن ع|صم ر|شد محمد|899275
||757oتـــج|ره ع شمسمحمد |حمد ص|لح مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م |حمد سل|م خض |47882

ندستـــ بــــنه|زينبــــ ع|طف عبــــد|لعزيز ق|س عبــــد89|263 كليتـــ 
6o|73oمعهد ف ص طنط|سعيد رض| |لسعيد |بــــو فرو
6o9485 ء عبــــد |لعظيم محمد |لسيد عبــــد| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|إ
ه عبــــد |لرحمن سليم|ن عبــــد |لرحمن5|7573 معهد ف ص |سم|عيليهن
63oo68 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقزي|د محمد عبــــد |للطيف حس
لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|ي| محمود فه عبــــد |لغ |بــــو |لنور722||7
23o4|5|لس ه| ر| غ| بــــسط رهك حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ن| |حمد محمود شمس |لدين عبــــد482636 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
265o33|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد قنصوه

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــسنتـــ مدحتـــ ع حسن725|2
5o4|28علوم |ل|سكندريهدين| ط|رق عزتـــ إسم|عيل
5|o|25طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأم حمد سعد حسن عو|د|تـــ
67749o|ش|م مصط جمعه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد 
6o9o9oيم حمدين نور |لدين معهد ف ص طنط|دين| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ حلو|نشد| |يمن متـــو عل|م9422|3
76o9|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسي|سم عم|د جم|ل |لدين ع
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــنرم تـــوفيق رمض|ن تـــوفيق يوسف2|28|6
يم عبــــد|لموجود495722 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود عبــــد|لموجود |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنور حسن زكري| ج|د||4774
وس |رم|نيوس|5|8558 طبــــ |ل|سن|ن |لم |فر|يم حن| تـــ|و
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقيه رمض|ن محمد |لسيد|636|78
5o6|27|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد خليفتـــ محمد بــــكر
7||o65|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحم|ده محمد يوسف |لبــــسيو  |بــــر
طبــــ ع شمسمحمود جم|ل عبــــد|لعزيز شتـــيوى255859
د|بــــ حلو|ن|م ه| محمد عبــــد|لغف|ر3482|2
54|o99|د|بــــ دمنهور|لسيد جل|ل عبــــد|لحميد محمد |لص
|37o27تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمؤمن ع|صم |حمد نظ محمد
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لغ محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لر687323
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4o3|32| حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |ل |حمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|شيم|ء |بــــوزيد بــــرك|تـــ حبــــيبــــ259398
يم محمد عبــــد|لح|323783 رهسهيلتـــ |كرم |بــــر| ندستـــ |لق|

د|بــــ |لفيوم|عمر محمد |بــــوزيد صبــــره69945
يم محمد شح|تـــه423993 علوم طنط|ندى |لسيد |بــــر|
229|o|يم رهغ|ده حسن حل |بــــر| صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم|رين| ثــــروتـــ عزتـــ عط| |485542
لسن ع شمس|محمد |سم|عيل علو|ن |سم|عيل352827
5|682oطبــــ بــــيطرى دمنهورمنيه ج|بــــر محمد رمض|ن محمد |للطش

53|ooتـــربــــيتـــ بــــ سويفوق محمد سيد عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهعصم|ء فتـــح | محمد محمد كويلتـــ4268|5
ف محمد عبــــد|لحميد|324537 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |
5o4265|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء |لسيد حسن عبــــد |لنبــــى حسن
6o9|53|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد منصور |بــــو س|لم

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد مسعد محمد |لسيدعبــــده عم|ر72|37
44|4o3ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد|لرحمن |لسيد |لسيد محمد يوسف
معهد ف ص بــــ سويفر|حيل صل|ح حسن محمد823543
4252ooه خميس غ|نم حس سل|مه تـــج|ره كفر |لشيخن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعظيم عبــــد |لوه269829

ف ومس|حه |سيوطجمعه سيد محمد سيد55749 ك.تـــ. ف رى و
6378o5نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقأروى محمد جم|ل عبــــد|لجليل
د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى |بــــو |لنور عبــــد|لحميد محمود محمد632524

3o6|9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله عل|ء محمد طه مبــــروك
يم |بــــودوح|525853 يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــر|
رتـــ|نه|ل |حمد محمد ي|قوتـــ99|635 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن سبــــيتـــ|ن عبــــد |لع|ل سبــــيتـــ|ن82|65|
صيدله حلو|نسهيلتـــ ي| عبــــد|لخ|لق |لشبــــر|وي342426
6o|734تـــمريض طنط| عبــــد | محمد عبــــد |لحليم |بــــو فرو
ره|له|م |يه|بــــ منصور مصط ج|د |لمو2452|6 ثــــ|ر |لق|
44o224ل|ل محمد عبــــد |لرحمن زردق طبــــ |لسويسريم 
يم27|58| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى مجدى محمد |بــــر|

|686o|ف |حمد محمد د|بــــ حلو|ن|ل|ء |
4789ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف عمرو |لسيد محمد يوسف |لنج
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلسيد عبــــد |لموجود |لرف| |لسيد بــــدره443344
7o45o7يم ص|لح تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقنه| سم |بــــر|
9o7o94 |ل|ل ج تـــربــــيتـــ سوه|جه|له صل|ح 
6||o29|تـــربــــيتـــ طنط|ف محمد محمد |لطح|ن
زر|عه كفر |لشيخأم| ممدوح عبــــد |لغ |لش|م |لق444434
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد يح عنتـــر سند|3853|4
69o|53ندستـــ |لمنصورهن| ص|بــــر ص|بــــر محمد جحوش

677o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| محمود |لسيد |حمد |لسيد
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6o4698تـــج|ره طنط|منيه مصط س| |لليثــــى
ر محمد سليم|ن مر|د345482 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريم م|
9o2627| حقوق سوه|ج حمد ع خلف |م
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــسيمتـــ ع ع |لعج منصور495||3
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد|لغ محمد|25845

رهحن بــــدر |حمد محمد623|3 صيدله |لق|
6|2|o2|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|متـــ محمد عبــــد|لعزيز غط|س
صيدلتـــ |سيوطي| |بــــو|لفتـــوح ج|د |لكريم مصط 496|89
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|زن وليد شو محمود و| 99|493
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود |حمد عبــــد|لعليم زيد|ن254839
تـــربــــيتـــ |سيوط  سم|ء عبــــد|لع|ل سعد حسن|4228|9

4699oندستـــ ع شمسعمر خ|لد سعيد محمود
ندستـــ د |طمحمد صبــــ محبــــ |حمد |لبــــلي||6245
5o65o3| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــس|بــــيح س| محمد عبــــد |لو|حد
427o8|وز سم محمد |لسيد عبــــد|لرحمن صيدله |ل|سكندريهن
رهجرجس ف|يز ذك| ط|نيوس324378 زر|عه |لق|
8o5893نوعيتـــ |لم |حسن|ء بــــكر محمد رمض|ن
684o49د|بــــ |لمنصوره|حمد فوزى عبــــد |لمنعم |سم|عيل نعم
يم محمد مبــــروك ع633267 تـــج|ره بــــنه|محمود |بــــر|

رهس|ره محمد طه محروس6958| تـــج|ره |لق|
7o8|25تـــمريض |لمنصورتـــ بــــه محمد |لسعيد محمد |لسيد
6oo725|علوم |لمنصورهم| صبــــ محمد عبــــد|لع|ل
695o3|| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد عبــــد |لن| عبــــد |ل محمد
6|||7oيم محمد ديغم صيدلتـــ |سيوطع|دل |بــــر|
8o4955صيدله حلو|نمروه سعد شعبــــ|ن محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمود |لسيد محمود22927
نوعيتـــ بــــور سعيدرو|ن محمود محمد جم|ل |لدين محمود765757
رهيوسف محمد صل|ح سيد995|35 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
69|93oتـــج|ره |لمنصورهعبــــد | عزتـــ عبــــد | خليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنه | رزق عبــــد|لع|ل محمد6|8264

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسن ع|صم |حمد |لحمزى|35449
5|o478 تـــربــــيتـــ دمنهورعمر محمد عبــــد |لحميد |لشوربــــ
ره|عبــــ حسن محمد |لسيد محرم263676 ثــــ|ر |لق|
884|2o| |يم ك|مل عبــــد|لبــــ علوم |سيوط  ل|ء |بــــر|
2|85o|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|ر ي| ك|مل سعيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمقصود |لحس|ن محمد حس443528
ره|فريده |يمن |م عبــــد |لعظيم ش|ش6894|2 عل|م |لق|
5o62o7يم مفتـــ|ح |لبــــردي صيدله |ل|سكندريه|ء صبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء |ل|م محمد مو 923852

تـــمريض |لفيوم |ء و|ئل ع |حمد عبــــ|س|54|67
3oo49حقوق حلو|نتـــ بــــدري عبــــد |لكريم ع عبــــده
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|326o2محمد مدبــــو شي فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر ي|
تـــج|ره |سيوط يه ع|طف |حمد رضو|ن|897628
معهد ف تـــمريض سوه|ج سليم|ن ر|فتـــ سليم|ن محمد 3|5||9
4o3354د|بــــ |ل|سكندريه|سهيله س| رمض|ن حس محمد عبــــده
4986o2ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|غ|ده |حمد س| محمد سليم|ن سلط
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجه|د ن| |لسيد |بــــو|لسعود |ل|مبــــ46|426
طبــــ |لمنصورهخ|لد معن |لرف| |لعر|بــــى حسن|4|||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع ط|رق ع ه|رون49759|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيم فتـــح | |حمد حس 527362
ى248665 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م محمد عبــــد |لرحيم مصط |لح
ره|معتـــز محمد نبــــيل محمدشعر|وى|758|2 د|بــــ |لق|
4o3669تـــج|ره |ل|سكندريهكريم خ|لد ع ز |لهو|رى
يم|683692 نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن |يمن حس|ن |بــــر|
9o|722 تـــربــــيتـــ سوه|جدير ط|رق خليفه محمد
ندستـــ كفر |لشيخريه|م عص|م محمود |لسيد ق|سم694424
48o243|تـــج|ره |ل|سكندريهجورج |لحبــــيبــــ عبــــد | حبــــيبــــ عبــــد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيد|ء رأفتـــ |لسعيد |لسيد فليه||76293
تـــج|ره |سيوطسمر محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لن| 3|8874
754|o3صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم بــــدر فرح|ن جرجس
627o||تـــج|ره |لزق|زيقفرح خ|لد |لسيد محمد عبــــد|لوه|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوق ط|رق فتـــ زينهم عبــــد |لحليم592|27
6o|325تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وحيدتـــ |لسيد سيد |حمد بــــلتـــ| مزروع
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــبــــه قدرى محمد محمد |لبــــدوى689824
|ء أيمن  |د بــــرغش499695 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
زر|عه |لفيوممحمد وض|ح عتـــريس عبــــد|226473

تـــربــــيتـــ حلو|نمصط محمد سيد عبــــد |لسل|م26534
336o66تـــج|ره ع شمسندى ز| مكرم |لصديق
د رض| محمد يوسف |حمد علو||69385 زر|عه |لمنصورهن|

ندستـــ بــــ سويفبــــسمتـــ مجدى |حمد محمود54|54
صيدله |ل|سكندريهمحمد زيد|ن عبــــد |لمنعم |حمد |بــــوع437558
ن| محسن جبــــر|ن |سعد |لج|و 7934|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه|يدى محمود جمعه ع س|لم8645||
د|بــــ |لمنصوره|نو|ل |لسعيد محمد |لحسي محمد6|6978
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد محمد صبــــ محمد|4|2625
|لسن |لم |سم|ء منصور ع عبــــد |لوه|بــــ يونس|6763|4

كليتـــ |أللسن ج أسو|نمن|ر عص|م عزتـــ مصط ع|شور4796|
علوم |لمنصورهه|جر جمعه |لقصبــــى محمود سيد||6824
|د|بــــ طنط|منتـــ | مصط محمود محمد محمود2626|4
|65o2oرتـــ س|رتـــ سل|مه محمد حمدى تـــمريض |لق|
4o8786تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه محمد |لمر| محروس سعيد
يم محمد مصط |5|8949 تـــج|ره سوه|ج حمد |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسمروتـــ محمود محمد محمد727||3
صيدله |لمنصورهمحمد عز|لدين محمد عبــــد |لح|فظ688977

رهعبــــد | خ|لد محمود بــــسيو 36|43 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن محمد824944 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعزه محمود جوده ع سيد |حمد778365
6949o3يم  |ل تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|دل يوسف |بــــر|
35o494ف عبــــد|لبــــر عبــــد|لتـــو|بــــ تـــج|ره بــــنه|محمود |
|5|o|4|حقوق حلو|ن|ء محمد عبــــد |لق|در محمد
وف|تـــم | |يمن خليل منصور6597|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4375o4|تـــج|ره طنط|حمد عبــــد|لحق محمد  |لسيد |لفرنو
5o5848| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد صل|ح |لدين |لدمرد|ش عبــــد
7o5835|حقوق |لمنصورهم|جد س|مح مرقص رزق حن
ندستـــ |لم |س|مح |يه|بــــ ن عبــــد |لحليم |لمر 479453
علوم كفر |لشيخمحمد ج|بــــر محمد عبــــد |لمنعم |لدغيدي438692
49786oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورويد| إيه|بــــ محمد ص|لح حميدتـــ
5236o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف س| سليم|ن د|وود رزق

6939oتـــمريض |لفيوم زينبــــ ه|شم عمر محمد
9o4768|علوم سوه|ج يري خ|لد حليم ك|مل
7|3o85 يم يم |بــــر| صيدلتـــ بــــورسعيدمحمود |لمغ|ورى |بــــر|
3|622oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننه|ل خ سيد |سم|عيل محمد
263o68طبــــ بــــنه| ممدوح عبــــد|لسل|م عبــــد|لتـــو|بــــ
ي ع عبــــد|لمختـــ|ر|259|85 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد ي
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ح|مد محمد محمود |بــــو||52666
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه شو ع بــــخيتـــ|759944
يبــــ يون|ن3425|8 تـــج|ره بــــ سويفيوسف خلف و
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه محمد شعبــــ|ن محمد|53774|

3o686ره|ند| عبــــد |لع|ل ذ محمد عل|م |لق|
76o737|ندستـــ |لسويس|ء عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ع|مر
85o624تـــج|ره |سيوطجه|د عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|لكريم
ور287776 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد عبــــد|لن| عبــــد|للطيف 
يم صليبــــ487783 حقوق |ل|سكندريهبــــيشوى مكرم عزيز |بــــر|
49oo68بــــ|تـــى فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور |يمن طه عي |ل
|د|بــــ بــــنه|سهيله سم ف|روق |لسيد263669
7752o4د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد |لسيد عبــــد |لعظيم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |لسيد عبــــد|لق|در بــــل|س مو4|2378

3925o رهمنتـــ خ|لد طه عبــــد |لر|زق حس|ن زر|عه |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمود ع|دل ص|بــــر محمد |حمد5|5232
6o|928ورى تـــربــــيتـــ طنط|خلود خ|لد يوسف |لج
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمؤمن محمد محمود ك|مل|6422|
775o63رهف|طمه حسن يوسف حسن |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ دمنهوربــــيتـــر جرجس ع|دل جرجس قل|ده5||445
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6o99|| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سه|م فهيم عبــــد|لمقصود |لخو
|63o53نوعيتـــ عبــــ|سيهمن|ر محمد ع محمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمرو محمد يوسف سيد |حمد زويل446499
يم عبــــ|س9|6295  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمد |لسيد |بــــر|
42o987د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عزيزه أحمد لط رزق
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريم محمد محمد |حمد228933
5o2488تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | ممدوح سل|متـــ فهيم سل|متـــ
م|م |حمد485399 د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |حمد عبــــد |لمنعم 

539|o|حقوق بــــ سويفحمد جم|ل حسن جوده
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |بــــر|م متـــي يون|ن متـــي|6237|8
د|بــــ دمنهور|مصط رش|د حسن حس سليم492689
7658ooتـــج|ره بــــور سعيدمريم صل|ح عبــــد |لرحيم محمد
وف|تـــعمر ع |لسيد ركه5226|6 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره سوه|جمصط ع محمد ع ع|مر484469
6o8o8|ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|رو|ن محمد مصط |لمر عوض

تـــمريض  بــــ سويفعبــــد |لرؤف |حمد |سم|عيل عبــــد |لق|6|59
722o3د|بــــ |لفيوم|ي|سم حسن |سم|عيل ع

3222o8و|رى رزيق تـــج|ره |سيوطرحمتـــ محمد عبــــد|لس|تـــر 
|د|بــــ |لم |ف|طمه وجيه مو سيد محفوظ|4289

5333o|تـــج|ره |ل|سكندريهعمر خ|لد سليم|ن عطيتـــ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر حسن لط |حمد6|3|63
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخن منصور ن جم|ل |لدين بــــهن 429|44
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسم|ء عبــــد |لفضيل عبــــد |لخ|لق عبــــد ||4372
36o846|يم محمد ف محمد |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء |
43758oل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمود محمد محمود |لصبــــ|غ
حقوق ع شمسبــــسنتـــ ع|دل عبــــد |لعظيم ع |لدين63336|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد خ|لد بــــيو عبــــد |لسل|م39339
ى478886 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|كريم حس|م |حمد |لمس

5852oتـــربــــيتـــ بــــ سويفرحمه ص|بــــر معوض فر|ج
53o489ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نند| |يمن |حمد طه غ|نم

تـــربــــيتـــ |لفيومنوره شعبــــ|ن محمود عبــــد|للطيف ص67274
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد |لق|در عبــــد |ل|ع |لسيد صو53|2|6
2|2o68زر|عه ع شمسند محمد ع محمد
يم3|4994 تـــربــــيتـــ دمنهورند سعيد جل|ل بــــسيو |بــــر|
257|ooكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمروه محمد |لحسي عبــــ|ده
6|444o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن جم|ل محمد شعبــــ|ن كشك
يد رمض|ن |لسعد 695788 د|بــــ |لمنصوره|ر|ند| رمض|ن |بــــو |ل
ندستـــ طنط|زينبــــ صبــــرى |بــــو|لمك|رم ع |بــــو|لعل448882

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعص|م ه|شم مصط عبــــد |لتـــو|بــــ32259
رهريم رمزي رشدي ص|لح24592 ندستـــ |لق|

7933o5حقوق |لزق|زيقد | |سم|عيل |لشحتـــى |لسيد
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حقوق طنط|ي|سم فرج رجبــــ محمد محمد499956
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد نور|لدين عبــــد |لحميد محمد|55|64
453o6تـــج|ره ع شمسمحمد ص|لح |حمد محمود

6o3o65يم محمد |لنش|ر عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |بــــر|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــكرم مجدى فتـــح | |سم|عيل |لمر768498
تـــمريض |سيوطمحمد شو دسو معوض 894558
تـــج|ره سوه|جم|رين| عو بــــش|ى عزيز 924745
تـــج|ره سوه|ج سل|م عبــــد|لن| عبــــد|لجو|د كريم894824
894o6||ر |حمد محمود كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يم|ن م|

رهمحمد عبــــد|لحميد نبــــيل عبــــد|لحميد شبــــل44353 تـــج|ره |لق|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفندى عبــــد|لستـــ|ر محمد قطبــــ |بــــوح|مد9297|
34o92|ف |لسيد صقر رهيه | تـــج|ره |لق|
87o87تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|جر ع عبــــد|له|دى محمد

كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل ع|طف |حمد |حمد عبــــد |لغ |76577
7o67o4|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد جم|ل سعد عوض م |لع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ر| | |حمد صل|ح عبــــد|لمقصود9|3464
تـــربــــيتـــ |سو|نزينبــــ محمد عبــــد|له|دي |حمد3|8452
زر|عه مشتـــهرسم|ء |س|مه |بــــو زيد متـــو سعيد|929|34
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور إيه|بــــ شو إسم|عيل |لكن| 7|4762
حقوق حلو|ن |ر محمد طه عبــــد |لمجيد ع |لحمي 235932
علوم |لزق|زيقف|طمتـــ أنور |لسيد ص|لح قنديل32|625
25o2o7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنه | محمد محمد |لغريبــــ
يم بــــ|ش462275 د|بــــ كفر |لشيخ||سم|ء سعد فتـــح | |بــــر|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننور|ن |حمد |لمر ع س|لم||649|
رتـــحمد |لسيد عبــــد |لنبــــي عبــــد |لونيس |42296 علوم ري|ضتـــ |لق|

ش|م روف|ئيل يوسف|774|| ره|فيلوبــــ|تـــ  ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف ط|رق جم|ل عبــــد |لحميد6|72||
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لمنعم محمد محمد|784563
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوليد سعد سعد محمد265|22
27|o75 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد عبــــد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير |حمد |لسيد محمود769924
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ر| محمد عبــــد |لحميد|753342
تـــج|ره طنط|د | محمد |لسبــــ| ر|شد392||6
صيدله ع شمسمنيه فتـــ |لسيد عبــــد |لعزيز|63287|
836o79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسعيد |حمد سعيد |حمد
صيدله |ل|سكندريهل|ء بــــيو بــــيو محمد |لش|يبــــ||43282
ى لبــــيبــــ رشيد|488||3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيري ن
62o245د|بــــ د |ط|ي|سم محمد نعيم حسن مو
2737o3علوم |سو|ن عل|ء|لدين بــــرك|تـــ مبــــ|رك
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنيه فوزى عبــــد |لبــــ|سط يونس|||4854
حقوق طنط|مرو|ن سعيد |لسيد قنديل657|43
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يثــــم مجدي عبــــد|لعزيز449845 رتـــ/ري|ضتـــ|ن|دين  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o4|78|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد |لسيد فه ع |لسيد
د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لل|ه محمد 82|898

رتـــ|يه حسن ع حسن حم|د|42849 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34|52oف ص|بــــر عبــــد|لسل|م خف يم | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد كم|ل |لدين حس محمد |لسج92|687
ف ص|لح لط ع قطبــــ344668 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|تـــغريد |
349o49كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق |دتـــ محمود عبــــد|لمطلبــــ ن س|لم
حقوق ع شمسل|ء مجدى عطيه | |حمد|322799
69578oيم مر تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء عبــــد |لمقصود مر |بــــر|
يم فؤ|د4|2722 ين مسعد |بــــر| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ن
5|o647|تـــج|ره دمنهورم | |يمن كم|ل عوض حن
4o5793يم رزق فرج عبــــد |للطيف د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |بــــر
26o73oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــن|ديه مصط |لسيد منصور
4o6695|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مونيك| عزيز صموئيل عزيز حن
حقوق |سيوطمحمد ع|دل عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن  825|88

يم |حمد8||44 ش|م |بــــر| رهمحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6766o4 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لو|حد
24|428| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء عص|م محمد ف|يز |
24937o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منه | |يمن محمد عبــــد|لحميد ند
9|9|o4|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط سم|ء ممتـــ|ز مختـــ|ر |حمد
5|7|9oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوركريمتـــ فؤ|د محمود عريف
|34o|4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود فر|ج عبــــد |لحميد محمود
يم عبــــدربــــه334695 وف|تـــمحمد |لسيد |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسم | بــــطرس صموئيل  |د773964
8|o689|طبــــ |لم |غ|ده عبــــد|لجو|د محمد لملوم عبــــد
صيدله ع شمسعمرو محمد عبــــد|لحميد |لنج|ر8778|2
6oo778طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود محمد ممدوح عبــــد|لحميد سعيد
ل|ل|47597 ش|م رمزى  د|بــــ |ل|سكندريه|ريم 
ر|ء عبــــد|لسل|م نور|ل|سل|م |حمد حسن6|2676 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم عل|ء صل|ح محمد86|52|
طبــــ حلو|نكريم محمد |حمد جل|ل محمد تـــوفيق 69|424
علوم بــــنه|سم|ء حس منصورعبــــد|لرحمن عثــــم|263445
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعد حس|ن حسن 636863
ف عطيه مصيل نور |لدين248355 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|زينبــــ |
43626oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد عبــــد |لمنصف محمود محمد أبــــوزور
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| دير |لسيد |لكو |حمد |لق| 7884|4
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود يوسف |حمد ه|شم |89866
معهد ف ص بــــور سعيدحمد محمد |حمد عبــــد |له|دى سمرتـــ|3||624
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد حس ع حسن|7467|3

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد رض| رجبــــ |حمد|63453
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87o8ooتـــمريض أسو|نندي |بــــوزيد |حمد |بــــوزيد
د|بــــ دمنهور|د| | رمزى عطيه محمد عبــــد|لحميد جل496597
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكرستـــ | زكري| |لتـــعلبــــ |رميس 83|923
68o687تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسمه محمد عطيه |لسيد سل|مه
يم عبــــد|لكريم سيد86|348 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م محمود محمد ص|دق  عطيه697555
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود ط|رق عبــــد|لحكيم ذ محمد73|248
وف|تـــش|م جم|ل سعد |لسيد زغلول3735|6 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
حقوق بــــنه|عبــــد|لمنعم حمدى فريد صبــــيحه55|265
257o|6ش|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــد| | س| ك|مل 
69o772د|بــــ |لمنصوره|ند| عوض |لشح|تـــ عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشول|ء خليل حم|د خليل يونس768336
8o5252تـــج|ره بــــ سويفمحمد م |لدين محمد حسن
يد يوسف526278 د|بــــ |ل|سكندريه|حسن يوسف |بــــو|ل

ندستـــ ع شمسمحمد سليم|ن محمد سليم|ن34|5|
ندستـــ طنط|صبــــ ش|كر صبــــ عي5|48|6
ره|عهود محمد ف|روق محمد223657 د|بــــ |لق|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم سلم|ن محمد محمود758282
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومثــــ|ر |لسيد محمد محمد جلهوم|248368
علوم |لمنصورهم|زن عص|م محمد ح|مد |لبــــي|ر73|5|7
35723o تـــربــــيتـــ بــــنه|رن| عبــــد| عبــــد|لمجيد مصط
5o572oيم محمد مصط محمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |بــــر|
358o|oوف|تـــعبــــد| شكرى ز |لسيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
68o627|طبــــ |لمنصوره|ء ي| |حمد محمد سيد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمدى عبــــد| يونس عبــــد|285822
2728ooصيدله حلو|نمن|ر مجدى ع س|لم |حمد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمصط ه|شم محمود عبــــد|لص|دق483|26
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | فوزى محمد محمود237634
7787|o|ندستـــ |لزق|زيقلسيد ي| ن |لسيد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه محمود ع |لبــــسيو |676249
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد س| عط| ع عبــــد|لع|ل|2|3495
7o8479يم محمد كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــعبــــ ن| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد حس محمد سيد  4549|9
62o576 طبــــ |لزق|زيقسل حسن محمد خض
4769o7علوم |ل|سكندريهريموند| رشدى لويز نجيبــــ
47968oد|بــــ |ل|سكندريه|ه|دى محمد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لسل
7689o6تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر م| سل|م سليم
24oo3| رهحمد |حمد عبــــد|لمقصود |حمد مصط حقوق |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد س| محمد محمد |لح|دى346284
269o32|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمد عزبــــ شتـــ
836o75|طبــــ حلو|نسل|م فنجري سعدي ح|مد
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تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن |لسعيد عبــــد|لسل|م بــــدوى||475|4
8o725oد|ر |لعلوم |لم |خلود حمدي محمد مبــــروك
7o47|3|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه محمد حسن محمود محمد
9o6o87 وف|تـــبــــيتـــر رشيد فخرى ميخ|ئيل معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
48|3o5يم |لسيد عبــــد |لسميع حس محمد تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط محمد محمود |لسيد7|7|32
8|383oد|بــــ |لم |مريم |بــــو|لعز|يم محمد عبــــد|لرحيم|
تـــ |لش|ف يس محمد منصور|94|437 تـــج|ره كفر |لشيخم
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محسن محمود عبــــد |لحميد مو476497
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعد حبــــيبــــ غر|بــــه4|2578

د|بــــ |لفيوم|عبــــ من|ع يوسف محمد من|ع39432
6o8|59|ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| عم|د |لدين محمد لط |لسج
4o7448يف ع محمد ره|جه|د  عل|م |لق|
6o7366معهد ف ص طنط|مريم أس|مه زكري| أبــــوكحلتـــ
|2234o تـــربــــيتـــ ع شمسمصط وليد محمد مصط

5|4o6 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفر|ند| |سل|م محمد قر
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرو|ن سعيد ش| |حمد ش| 39|524
48|oo4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ض |حمد عبــــد|لمجيد |سم|عيل سل
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــرحمه عطيه محمد عوض276|62
ره|سل و|ئل |حمد زكري| عبــــد |لرحمن46223| عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــلي محمود عبــــد |لمنعم محمود423627
د|بــــ دمنهور|أمل رش|د ع محمد رش|د دي|بــــ|54277
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر سيد حس عبــــد |لمعز52848|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|جر عم|د حمدي حسوبــــ829984
يم636889 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ف|طمه محمد حل |بــــر|

|782oد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجه|د ط|رق عبــــ|س حل |لش|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر محمود ع ع|رف833564
8o|472| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء حج|ج عبــــد|لغ عبــــد|
رهحبــــيبــــه مجدى محمد حمدى محمد48932| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسسمه|ن ع|طف محمد منصور|342658
يم عي5|6434 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عل|ء |سم|عيل |بــــر|
تـــج|ره دمنهورلسيد محمد |لسيد ع |لسيد |لجندي|334|5
رهسل محمد عبــــده عبــــد |لغف|ر25732 د|ر |لعلوم ج |لق|

3382|4| د|بــــ بــــ سويف|ف حمدى محمد محمود منتـــ
267|9oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم محمد جم|ل |لدين نبــــيه
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نه|له حمدي عبــــد|لر|زق |لسيد847787
4o3673|تـــج|ره طنط|حمد محمد محمود عبــــد|لغ خليل
8o55o3 ف |حمد ع صيدلتـــ |لم |من|ر |
622554| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــيم|ن ح|مد أمجد |لسيد |لديس
6o525o طبــــ |لمنصورهس|ره مجدى عبــــد|لنبــــى عبــــد|لو|حد
675o98 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد ممتـــ|ز محمد شو محمد خف
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|طمتـــ |سل|م شفيق عبــــد|لر|زق |268|33
رهن محمد ح|زم محمود محمد27942| تـــج|ره |لق|
4796oo ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عص|م محمد عبــــده مر
يم مر482299 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د ي| فرج |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نريج |لحسي محمد حس محمد|9725|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم سعيد مصط خليل325672
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــه حسن محمد عيد759386
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ حسن محمد |حمد326632
4329o2حه وفن|دق |لمنصورتـــه|له محمود بــــسيو |لبــــرل| 
68624oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |يمن محمد عبــــد | |لعل|وى

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| سعيد عبــــد|لح|فظ رزق45276
نوعيتـــ |لفيومسم|ء عثــــم|ن كم|ل |لدين عبــــد |لبــــ| 55595

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|آي|تـــ محمد عبــــد|لق|در شلبــــى2459|6
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد محمد |لص|دق حس |64223
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم |حمد حس|ن حس|ن |بــــو254976
4o5893حقوق |ل|سكندريهمريم خ|لد منصور عبــــد |لعزيز
8o|854تـــج|ره |سيوطخ|لد جم|ل فتـــ محمود
69o8|3علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد صبــــرى شكرى |حمد س|لم
89o7|5|ء |حمد عبــــد|لمحسن محمد| معهد ف ص |سيوط 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد محمد عو|د درويش|756387
838o69تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لن| حس| |سم|عيل
89|o37|تـــربــــيتـــ |سيوط وجي بــــقطر عطيه بــــقطر
9o8799 د|بــــ سوه|ج|ه|يدى ثــــروتـــ حمد|ن محمود
نوعيتـــ |ل|سكندريهح|زم ع|دل ع ج|د بــــكر69||54
تـــربــــيتـــ سوه|جم | موريس |رميس قديس 2684|9
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسند صل|ح عجيبــــ محمد |حمد346572
|53|o||يم |لضوي |بــــو |لوف ره|حمد |بــــر| حقوق |لق|
8826o2  تـــربــــيتـــ |سيوطه|يدى محمد |حمد سيد
8o5998| طبــــ |لم |لشيم|ء ه| جعفر مه

رهحمد محمد سيد |حمد غنيم|42423 حقوق |لق|
698794| تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود ع |حمد ع
ل|وي496938 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى صل|ح فتـــ محمود |لم
7737oo|يم فوده د|بــــ ع شمس|يم|ن |يمن محمد |بــــر|
9|2o88 تـــربــــيتـــ سوه|جك|رول ن|دى حليم |سحق
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمؤمن فتـــ ع حس محمد96|445
755o43|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد حسن سيد مهدى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن جل|ل محمد جل|ل687484
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطلط ف|خر لط |لسيد677996
طبــــ |لمنصورهمحمد كف|ح |حمد محمد م|ريه685|62
|د|بــــ طنط|سم|ء شعبــــ|ن ع جوده محمد|693|33
تـــمريض أسو|نعمرو ع|مر |حمد محمد67|847
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63o98oريدى تـــربــــيتـــ |لزق|زيقد| | محمد |لسيد عل|م 
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد محمود حسن حيدر535644
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لسيد ج|بــــر |لسيد محمد رف|4|5292
ندستـــ |لمنصورهحس س| حسن حسن رزق677387
9o4969 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|شيم|ء عبــــد|للطيف |حمد |لسيد
322||oتـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ن| عبــــد|لمع محمد
د|بــــ |لمنصوره|ندى رض| |حمد |بــــو |لكم|ل694856
6o4889علوم |لمنصورهس|ندر| |م جرجس حليم عبــــد|لمسيح

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن |لسيد عبــــد |لبــــص عبــــد |لمع35266
رى|4|225 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه فه عبــــد |لو|سع |لط|
ف فوزي صل|ح58747 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لرحمن |

فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ مؤمن حسن طلعتـــ محمد476582
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر ن عبــــيد| محمد3|8397
6o6|2||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد خ|لد |لسيد |بــــو |لنج|ه عمر
نوعيتـــ |شمونم كرم |لشن|وى |لعتـــر|255839
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| عل|ء محمود عبــــده|25877
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد ع|طف |حمد |لسيد9|6382
25o288|معهد ف ص بــــنه||ء نزيه ع فرح|تـــ |بــــوبــــكر
ري|ض |طف|ل |لمنصورهك|م | سم فهيم رزق رزق637253
35o872|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريم|ن محمد سيد محمود
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع |ء عل|ء عبــــد |لسل|م ع|رف 432639
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــيوسف عل|ء|لدين محمد محمود226877

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نغ|دتـــ تـــوفيق عبــــد |لفضيل |حمد89624
7|o895ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن محمد طه ع كر|ويه
علوم ج|معتـــ |لسويسزي|د |مجد ش|كر محمد ص|دق29|424

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفدع|ء حسن سيد |بــــو ط|لبــــ58496
35||2oرهقمر ك|رم رجبــــ |بــــو |لن عل|ج طبــــي |لق|
ور عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد84538 صيدله بــــ سويفم|وى 

5o2523 علوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن عبــــد |لكريم شح|تـــ ص|بــــر
4o2587نوعيتـــ |ل|سكندريهجه|د ع عبــــد|لسيد |بــــوزيد
ر422752 تـــج|ره |ل|سكندريهم | |ل نصيف ز|

معهد ف ص بــــ سويفف|طمتـــ عيد محمد عويس59328
8o3634كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |سل |لش|ف ع حسن
ره|منيتـــ ن| محمد عليوه غنيم شلبــــي|22|345 ثــــ|ر |لق|
علوم ج|معتـــ د |طنور |لدين فتـــ حمدى مصط ضيف337|62
64336o|نوعيتـــ |لزق|زيقش| |ز بــــدر|ن صل|ح عم|ر بــــدر
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمع|ذ محمود محمد |حمد47524|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهم محمد خ|لد ع عبــــده675356
7o|o37تـــج|ره |لمنصورهعمر محمد محمد |لسيد |لعزبــــ
69o539ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــه حسن عبــــد |لسل|م عودتـــ
علوم |لزق|زيقخلود ط|رق |لسيد مو|63345
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يم عبــــد |92|696 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجه|د كم|ل |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد  |ء |لدين عبــــد|لعزيز جمعه|45|493
82294oندستـــ |لم |كريم ربــــيع مر حس|ن
صيدله |لزق|زيقيوسف ط|رق عزتـــ عبــــد |للطيف625257
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ع|صم إسم|عيل محمود إسم|عيل |لش852|62
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمرقس مكرم تـــ|مر مح|ربــــ|889||
629o26|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء محمود عطيه عبــــد |لوه|بــــ |لزق
86o352ر|ن ق|عود |حمد معهد ف ص بــــ سويفنجوي ز
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|للطيف |حمد عبــــده محمود6|6|49
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد محمود ج|بــــر ح|مد|22682|
32o55||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |حمد ربــــيع |لسيد |حمد
35o49|ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد منصور عبــــد|لنبــــي رزق
تـــمريض بــــنه|محمد جم|ل محمد |بــــو |لسعود5|3324
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|رس محمد محمدى ع6|7688
ى محمد فج |لنور|264952 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه |يمن ي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|د | صل|ح عبــــد |لمجيد محمد عبــــد 4|4832
طبــــ |لزق|زيقمصط ج|بــــر |لسيد محمد سليم638488
25|6o7ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد محمود حسن سل|م ل|
بــــ629638 علوم |لزق|زيقنوره|ن عم|د عبــــد |لمقصود فه عفي د
5|o426علوم |ل|سكندريهحس|م حسن |بــــو خطوتـــ ع |بــــوخطوتـــ
رهمحمد |يمن |سم|عيل عبــــد |لجليل8|293| ندستـــ |لق|
4oo5|3ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|رح|بــــ رمض|ن محمد عم|رتـــ
ى|8272|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طسل|م ن |لتـــ|بــــ |لجم
354o|5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م| عص|م |حمد محمد |لحيتـــ
837o33|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد محمد عبــــد|لل|ه محمد

تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن فوزى محمد|9446|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن محمد حس سيف خليفه423892
8|262o|صيدلتـــ |لم ||ء محمد سيد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد ص|بــــر رمض|ن ص|بــــر عويس|68356
63|o55 يم |لطو ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنتـــ | |حمد |حمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود علم |لدين ع محمد832376
9o26|9|د|بــــ سوه|ج| حمد |يمن عبــــد|لحليم محمد
4o3|83تـــج|ره سوه|جحبــــيبــــه محمد عبــــد |لمعبــــود محمود |لسم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد حس|م صل|ح ح|فظ نوير25|254
4o5358تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدى جل|ل محمد محمد جويد
معهد ف تـــمريض |سيوط  يه محمود محمد تـــوفيق|7||894
رهحمد عمرو عبــــد|لق|در محمد نشأتـــ|4|2836 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسهيله |س|مه |سم|عيل |حمد |ل |2|425

|73o4ندستـــ |سيوطح|زم مهتـــدى خط|بــــ عبــــد |لح|فظ
 |حتـــ وفن|دق |لم |رن| رفيق محمود محمد |لنكل|وى485656
|3o283د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منتـــ | محمد عبــــ|س محمد
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يم بــــيو425283 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|لج |يه|بــــ محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن رمض|ن عل|م4|685

تـــج|ره |ل|سكندريهرن| ط|رق م |لدين |حمد عل|م|44729
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس محمد صل|ح عبــــد ||للطيف796|34
64o|77تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| محسن |لسيد محمد
52o54oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنجوى ع شح|تـــه محمد 
36o726|نوعيتـــ بــــنه|قتـــ |م|م |حمد |م|م عدس
257o|9ى معهد ف ص بــــنه|د | |لسيد |لسيد |لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزي|د ع عبــــد|لعزيز أبــــو عمتـــ258587
6395o8|د|بــــ |لمنصوره||ء محمد شح|تـــه غمرى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدن|ن عبــــد| ز|رع جرجس849743

487ooتـــج|ره |سيوطمحمد ط|يع عبــــد|للطيف ط|يع
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حن|ن نبــــيل كم|ل مزيون823228
4|56o6 دى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورش|م مؤمن محمد رمض|ن |ل
د|بــــ |لزق|زيق|لق|ء ع|دل ف|روق محمود632262
896o|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ ن| فتـــ عبــــد|لع|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رن| عبــــد |لحكيم فتـــوح محمد642763
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيتـــ محمد فتـــ تـــوفيق حم|دى|8|4889
45o|52ورى ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد ع محمد ع |لج كليتـــ 
تـــ سيد|حمد سعد سيد |حمد329732 لسن ع شمس|ن
حقوق ع شمسمحمود مصط جم|ل حسن7649||
35|2|oطبــــ ع شمسمحمود سيد محمد ص|لح سليم|ن
معهد ف ص سوه|ج سل|م محمود مو |بــــوزيد|929|92
6772o|يم تـــج|ره |لمنصورهسعيد وليد |لسعيد |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخس|مه خ|لد بــــكر أنيس نص|ر|443342
علوم |لزق|زيقسم|ء ه| سم |لسيد|4|7789
علوم |لم |محمد |حمد رمض|ن محمد855262
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ مهدى عبــــد|لعظيم ي|س 9|2533
429o4|تـــج|ره طنط|منيه وس|م محمود يوسف |لحفن|وى
699|o7 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود جمعه عرفه رجبــــ خض م |لع| 
6792o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعمرو عص|م |لعربــــى عبــــد |للطيف عويس
|28o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|ف رأفتـــ حن| ز

2o5|8|علوم حلو|نحمد ص|بــــر عبــــد |لمنعم |لسيد
|93o4|ف فوزى عبــــد |للطيف تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد |

ى679954 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء جوده محمد محمود |لسيد |لبــــح
8979o3 طبــــ سوه|جول|ء محمود ع محمد
تـــج|ره ع شمسيم |حمد محمود محمود322976
تـــج|ره ع شمسم |لعربــــي عنتـــر حس محمد|42|||3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد |حمد ص|لح |لسيد779582
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | صبــــ محمد |حمد54|323
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|من|ر |حمد حن مدكور354396
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يم عبــــد |لرسول55248| د|بــــ ع شمس|ه|جر حس|م |بــــر|
ندستـــ بــــلبــــيسن| محمد عبــــد |لخ|لق محمد كيل| 487|63 ع| 
حقوق |لزق|زيقس| خ|لد من |سم|عيل حسن634463
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطنور محمد |حمد |لعر|بــــى ر|شد453365
529o44ف محمد ع عم|رتـــ كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخي| |
4|393o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه حس|م محمد فتـــ |بــــوشوشتـــ
ق|وى323755 رهوق ثــــروتـــ |لعدوى |ل تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لزق|زيق أم| عبــــد| عطوتـــ عبــــ|س9|6275
36o598|يم حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|حمد محمد شعبــــ|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطبــــيشوى كميل سم حن|وى 628|89
9o22|2  يم عمر|ن |حمد حقوق |سيوطه|له |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهطه محمد |لبــــش |حمد ح|مد688234
ثــــ|ر د |ط|محمود مصط قر عبــــد|لق|در عوض492679

ف حسن عبــــد|لرحمن45565 رهمحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ دمنهور|منه | و|ئل محمد وجدى شح|تـــه482627
د|بــــ حلو|ن|كريستـــ جورج فريد مج34229|
حقوق ع شمسيوستـــ | وجيه عطيتـــ | ر|غبــــ579|4|
يم ص|دق 888572 معهد ف ص |سيوطف|دى غ|يس |بــــر|
25584oيم س|لم تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحم|ده صل|ح س|لم إبــــر|
8o42o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ريه|م |حمد سيد |حمد
||96|oيف جل|ل حسن تـــج|ره ع شمسجل|ل |لدين 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رحمه محمود ص|لح عبــــد |لعزيز44847|
5|o|39ره|خ|لد سعيد محمد |لخويس ثــــ|ر |لق|

928o|| رهحمد ر|شد سيد حس طبــــ |لق|
ى5334| علوم ع شمسمحمد ن|در محمود |لج

حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمدى محمد ح|مد حف صميده7|4846
تـــج|ره بــــ سويفف|طمه محمد محمد طلبــــه8|644

يم جم|ل |لدين محمود محمد ع|3778| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــر|
7o65|2تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ محمد محمد سليم|ن |لعدل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح عطيه ص75|779
35o542| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء محمد عبــــد|لحميد ع
8o|o74ي عبــــد|لوه|بــــ |د|بــــ |لم |ف|طمه |س|مه خ
حقوق طنط|لسيد ع|دل محمد فه |لبــــر |494378
|3o825ره|محمد |حمد عبــــد |له|دى عبــــد |لغف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
635o72يل ج |لزق|زيقسم|ء محمد |لشح|تـــ محمد سيد |حمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8|5o34|تـــج|ره بــــ سويفمنه محمد عثــــم|ن ف|رس
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد صل|ح |لدين ع محمد  8727|9 معهد ع| 
حقوق |ل|سكندريهم|جدتـــ محمد عبــــد|لمنعم رزق محمد9|5358
27o42o|يم عبــــد يم ه| |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|ه| |بــــر|
82o8o2طبــــ بــــيطري |لم |عبــــد| طلعتـــ مفضل محرم
|2o9o2ره|ه|جر خ|لد ص|بــــر عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|
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789o72حقوق |لزق|زيقزي|د عبــــد |لبــــص عربــــ |حمد
معهد ف تـــمريض طنط| محمد |لسيد محمد |لسيد |بــــو|لخ 433763
د|بــــ |سيوط|محمد عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد سيف  5478|9
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــتـــس|م عد |لص|دق حس|ن|838544
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود جم|ل ق|بــــيل محمود4|7532
|3|o42ره ف حسن حس ز تـــج|ره ع شمسمحمد |
تـــج|ره سوه|جيه عبــــد|لفتـــ|ح محمود عل|م||485|6
764o45تـــج|ره بــــور سعيدد | سم |لسيد |لعربــــي قوره
5o34o8كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن عمرو محمد |لسيد
8|4o36|يم يوسف زغلول يوسف |د|بــــ |لم |بــــر|

حقوق بــــ سويفطه سعيد عبــــد |لبــــ|سط طه36|53
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى حس|م محمد حل |لسيد |بــــر||44294
52o93o| |معهد ف ص |ل|سكندريه|ء رجبــــ ح|مد  مهدي بــــلتـــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محسوبــــ |حمد |بــــو|لحسن|86752
33222o تـــمريض بــــنه|ن|در عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح
6o8o39تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمله ممدوح |لفرغ ع |لزي|تـــ
9o2456 صيدلتـــ |سيوطمحمد حس |حمد محمد
|3o986طبــــ حلو|نعبــــد |لرحمن جم|ل مه عبــــد |لع|ل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د| | |لسيد عبــــد|لرحمن نص|ر256867
د|بــــ سوه|ج|بــــيشوى نبــــيل شكرى شح|تـــه 894828
ه مسعد محمد شح|تـــ|85|242 علوم حلو|نم

6o56|د|ر |لعلوم |لفيوموق طه شكري طه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نهله عبــــد|لغ محمد شلتـــوتـــ498278

تـــربــــيتـــ |لفيومخلود خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود 85445
4745o| تـــ رض| محمد ع ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم423674 يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمروه محمد |بــــر|
ق|وى نظ ر|وى358683 رتـــ|ر| |  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود ط|رق |لسيد عبــــد |لل|449386
9|ooo| معهد ف ص سوه|جمحمد عبــــد|لحميد حسن عبــــد|لحليم
5o|853د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى ن| ج|بــــر حسن ع
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لع|ل عبــــد| عبــــد|لع258947
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|رتـــ سعيد ك|مل مهدى|78|32
|5|86oتـــربــــيتـــ حلو|نسل محمد سليم|ن محمد ع
لسن ع شمس|يم|ن ع سل|متـــ |بــــوزيد|325567
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم مصط ع عبــــد|لفتـــ|ح|62934
4o7524يد يد |لدسو |بــــو|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخندى  |بــــو|ل
رتـــ|ي|تـــ عبــــد |لحميد حسن جمعه |لط|رو 39|777 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
26|24oمعهد ف ص بــــنه|ف|طمه منصور عبــــد|لحميد محمد
4o63o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ديل عبــــد|لمنعم ع حسن

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|جه|د عنتـــر محمد محمد حس 44467
48693oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود سم عبــــ|دى عرفتـــ خطيبــــ
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|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ندى صل|ح صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد 345498
69o443تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكرستـــ | جم|ل ثــــ|بــــتـــ ميخ|ئيل
حقوق |لزق|زيقحس |يمن |بــــو |لفتـــوح ع 643747
ندستـــ بــــنه|مصط محمد |لسيد |لسيد956|33 كليتـــ 
762oo9د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه كس|بــــ محمود ميهوبــــ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه |لشح|تـــ |سم|عيل سليم|ن 698578
4o78o5ن محمد |لبــــري| د|بــــ |ل|سكندريه|مصط ع

565ooتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز محمد
7oo896 تـــج|ره |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن عبــــد
856|3oتـــج|ره |سيوطع |ء عل|ء صل|ح عبــــد|لعزيز
6|o929علوم |لمنصورهمحمود محمد مصط |لبــــدر|وى
6|9o|3تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ صل|ح ج|د شلبــــى بــــشتـــو
69596oندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |لسبــــ| عبــــد |لحليم محمد
695o9||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيه رفعتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد |لر|زق
علوم |لم |بــــيشوي |يمن رمزي قلي 4352|8
تـــربــــيتـــ حلو|نلط و|ئل لط ع 83|8|3
ره|ح|زم ر| محمد متـــو49763 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ل| محمد62|26 ن| |س|مه محمد  ره|م د|بــــ |لق|

2|2o97تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع عمرو |م يس |لرجي
يم||||262 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد صل|ح |حمد |بــــر|
د رمض|ن سليم|ن مو 768996 طبــــ |لسويسن|
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود محمد عبــــ|دى |حمد27652|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىرحمه محمد عبــــد|لمنعم محمد832598
7o5964تـــج|ره |لمنصورهدين| س| |لسعيد |لسيد عوض
يم ز محمد263778 ره|رقيه زكري| |بــــر| عل|م |لق|
يم |لبــــ|جوري2|7778 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |يمن عطيه |بــــر|
|287o6|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمندوه طه مندوه طه محمد |لبــــن
ى بــــطرس عطيتـــ5256|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رين| بــــ
حقوق |سيوطريم خ|لد ح|مد محمد 424|89
ى ميل|د|234933 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندرو |م ي
684o97ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء س| عبــــد |لفتـــ|ح |حمد شعيبــــ
63769oيم معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد خ|لد محمد محمد |بــــر|
476o84|ش|م محمد عبــــد |لحميد |بــــر كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسندى 
تـــج|ره |لزق|زيقلبــــ نبــــيل رجبــــ محمد محمد سند55|772
432o3|يف محمد عبــــد |لر|زق تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|رو|ن 
ف كم|ل |حمد فرج634524 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |
يم927|63 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ريم |لسيد ي |بــــر|
|2o2o3ندستـــ ع شمسس|ندر| ن| وليم حبــــيبــــ
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن خ|لد سيد |حمد5|3249
تـــج|ره |لزق|زيقعمر |ي حمدى محمد35|778
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م ح|مد محمد ح|مد |لسيد|523653
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334|2o|زر|عه ع شمسحمد مطر عبــــد|لمع محمد
24o23|رهيه سعيد عبــــد |لع| عبــــد |لقوى حقوق |لق|

|2|o36رهجوم|نه سم محمد عبــــد |لرحمن عويمر حقوق |لق|
7o6o25| د|بــــ |لمنصوره|يه فؤ|د عبــــد |لمع |بــــو بــــكرع
89|o42|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه زين فتـــ |حمد
تـــج|ره بــــور سعيديم |حمد محمد حسن |لعج24|2|7
تـــج|ره بــــ سويفيوسف رض| يوسف يعقوبــــ855888

يم حس 4|3|2 د|بــــ ع شمس|ند| نبــــيل |بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|منه |س|مه ن صديق|84483
د|بــــ |لزق|زيق|نف محمد عبــــد |لحميد منصور784535
32o8o7يد ف |لسيد |بــــو |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم |
حقوق سوه|جمنتـــ | عبــــد|لحكيم ع|مر حم|د 898346
نوعيتـــ |شمونمحمد مصط عثــــم|ن عمر|ن257947
طبــــ سوه|ججو |ن عم|د مجدى بــــطرس 899575

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمريم |يمن ح|مد محمود ع67296
حقوق سوه|جع|دل |حمد |بــــو|لوف| محمود 924999
علوم |سو|نلحس جم|ل |حمد محمد|848269
يم |حمد رمض|ن محمد7|6263 تـــج|ره |لزق|زيقمروه |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسزي|د حسن محمد |لنبــــوى يوسف مفتـــ24727|
6754o9صيدله |لمنصورهخ|لد سليم|ن عبــــد |لر|زق |لشبــــر|وي
ندستـــ بــــور سعيدعل| س|لم سليم|ن محمد سليم|ن9|6954
علوم |لم |تـــوم|س رض| حن| مج 7|8553

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم |حمد خ|لد صل|ح |لدين رفعتـــ4692|
تـــج|ره بــــور سعيديه ه|شم رمض|ن |لديبــــ|6598|6
علوم |لعريشيه صبــــح عطيه عليوه|636924
و4567|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد|لحميد حمدتـــه عبــــد|لحميد محمد 
|586o3رهسوسن محمد حسن محمد زر|عه |لق|
6o|o65|ندستـــ طنط|عل|ء |لدين حس|ن عطيه |لبــــن
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنور|لدين محمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لرحمن محمود488329
34o878 تـــج|ره ع شمسيوسف سيد محمد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديروضه عبــــد|لوه|بــــ محمد مر |82758
ندستـــ حلو|نسهيله |يمن عبــــد|لرحمن يوسف |لخرج236842
يم |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح|4|258 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمصط زيد|ن نبــــيه ش|ذ  849|88
2456o9|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد شو |حمد حبــــيبــــ
يم688433 يف |حمد |لسعيد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعص|م جم|ل عبــــد|لعظيم ي|س 254552
2236o6رهلي محمد عبــــد|لعزيز |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ دمنهور|س|ره |حمد مصط |حمد |بــــو بــــكر|744|5
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حس أحمد |لسيد زيتـــون53|528
د|بــــ ع شمس|ن|دين |كرم يونس |لسيد ع4|386|
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|2o62oوف|تـــروبــــرتـــ رأفتـــ ر|شد رمزى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمنيتـــ مختـــ|ر بــــدوى محمود|348453
رهم|رل ش|رل فهيم ر|سم|994|| طبــــ |لق|
رهيم يسن ه|شم سعد243634 زر|عه |لق|
رهعبــــد|لرحمن ط|رق ع ع شمس |لدين8274|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
47668oد|بــــ دمنهور| |ر |يمن محمد محمد ع

حقوق بــــ سويفيح |حمد فتـــ مبــــروك59865
ور4925|4 تـــج|ره كفر |لشيخيف محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم 
4o82|4|ى حقوق طنط|حمد سم ح|فظ محمد |لعش
8o6o72 |طبــــ |ل|سن|ن |لم |دير ربــــيع |حمد عبــــد|لك
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط نج|ح عبــــد|لح|فظ |لصغ |82528

رهحس فه عبــــد |لع|ل حسن مبــــ|رك|484| عل|ج طبــــي |لق|
4o8oo6| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعصم|ء |سم|عيل خليل |سم|عيل
49548oيم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــإيه|بــــ فرح|تـــ عثــــم|ن محمد أبــــو إبــــر|
9o|975 تـــربــــيتـــ سوه|جف|رس محمد |لسيد |حمد
ش|م عبــــد |لر|زق عوض بــــحبــــح7||684 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم خ|لد عبــــد|لستـــ|ر |لمر محمد8532|2
تـــج|ره |لزق|زيقسل |حمد محمد |حمد92|629
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح مصط ع|مر|2|253

ندستـــ |سيوطنوره|ن محمد ع عبــــد |لحليم|54|5
6|o288تـــج|ره |لمنصورهمحمد رأفتـــ فتـــ |بــــوشلبــــى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م صل|ح يوسف عبــــد |لقوى |لدربــــل8|2654
7o53o6رهمروه حل محمود|لسيد ف|رس صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |خلود |لحسن ن| حميد823626
طبــــ |سن|ن ع شمسي|ر| محمد ع |حمد فرغ26963|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى |حمد عبــــد| فريد626775
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد محمد محمد عبــــد|لغ |333365
28649oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريم |حمد عبــــد |لعزيز محمد ر|شد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع محمد ع شح|تـــه ع طنط|وى526954
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد جم|ل محمود عيد|224439
4o553||ه محمود محمد سليم|ن |لرف تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
4484o5|يم مصط محمود عيد ندستـــ طنط|بــــر|
46o538| يم متـــو حس محمد |للبــــ بــــ |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
8o889oتـــج|ره بــــ سويفم|رك صفوتـــ حن بــــطرس
6o63|o|نوعيتـــ طنط|حمد عيد عبــــد |لرحمن |لصعيدى
43522oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــند| حوده محمود |بــــو خ|طر
7o9399 يم حس يم يوسف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |بــــر|

44o72|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد عمر محمد عبــــد ربــــه
36|o34|معهد ف ص بــــنه|سل|م محروس |بــــو|لعن |لسيد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمرو|ن |يمن محمد عبــــد|لحميد بــــسيو 476334
33|225| تـــج|ره بــــنه|ل|ء |حمد مغ|ورى يوسف ز
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تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد|لر|زق سليم عبــــد|لر|زق636226
847o86|تـــربــــيتـــ |سو|نغ|بــــي فه منصور خليل
طبــــ |سن|ن طنط|نس محمد |لسيد متـــو عطيه|262726
طبــــ كفر |لشيخحمد عبــــد |لفتـــ|ح معروف ع حس|ن6|4364
حقوق ع شمسمحمد صبــــري سل|متـــ حسن345953

معهد ف ص بــــ سويفسم|ء حس ميهوبــــ |حمد|68748
طبــــ |لسويستـــ نج|ح  |لسعيد عبــــد|لحميد2|7698

73o54وف|تـــم|ريو يون|ن فرح|تـــ ف|م ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
36o38|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ |ده محمد عبــــد|لرحمن محمود شتـــ

7o72o9تـــج|ره |لمنصورهم| |لتـــمي عبــــد |لع|ل |سم|عيل سليم
يم عبــــد|لحكيم |بــــر|854|86 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم |بــــر|
2|4o67تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم ص ع |لنبــــى عطيه حسن
82458oف محمد عبــــ|س د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مؤمن |
85o9o5م ف محمد سيد زر|عه فرع |لو|دي |لجديدرح|بــــ |
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ صل|ح عبــــد |لحميد |حمد عبــــد525287
6o492oعلوم |لمنصورهعبــــ |لسيد رمض|ن |لسيد د|ود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط زغلول حل محمد823879
5o5358صيدله |ل|سكندريهفتـــ سعيد |دم حسن
حقوق |ل|سكندريهحمد حم|د عبــــد|لنعيم |حمد محمد|487386
8o|527تـــج|ره بــــ سويفمن|ر محمود ع فرج
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسي|سم محمد عبــــد|لكريم شبــــل عمر348586
رهنجوى عبــــد | حسن عبــــد |لح|فظ526|5| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد سم |لسيد حسن|892929
6o8259|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ء |ه|بــــ يوسف |لمشد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن محمد صبــــ |لقلي428539
حقوق |لمنصورهمحمد ع |لسيد |لع|رف828972
رهمحمد رجبــــ عو|د |حمد244393 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|يدى |حمد عبــــد|لعليم عبــــد|لحميد 899888
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد ط|رق عبــــد |لحليم حسن |لمحل|76458

ره|د|ن| ن| جل|ل عبــــ|س25798 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سلو|ن جل|ل ف|رس سبــــع252346
ه |لقذ| كم|ل بــــدوي|829|5| تـــربــــيتـــ ع شمسم
ندستـــ بــــنه|حمد |يه|بــــ مصط |حمد حم|د|246827 كليتـــ 
8o6352يم نعيم مرزوق تـــربــــيتـــ |لم |مريم |بــــر|
رهيوسف خ|لد عبــــد|لحفيظ شتـــ|تـــ393|23 تـــج|ره |لق|
2|5o95رهيوسف ثــــروتـــ سم عري|ن ندستـــ |لق|
7oo352طبــــ حلو|نمحمد عو مصط ع مو
تـــج|ره بــــ سويفم | ظريف |ديبــــ ذ 852847
7583o7 ه ه| شح|تـــتـــ حف تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن
7o5325معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ه|جر ه| يوسف سعد ز|رع
يد |لقطبــــ46|638 رتـــ|دع|ء عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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تـــج|ره بــــ سويفمحمد ي| ج|بــــر |بــــو |لق|سم59846
2|989oتـــج|ره ع شمسي|سم محسن خليفه محمد
|د|بــــ طنط|مصط |حمد صديق بــــدوى مغربــــى|367|4
8|46o2فنون جميله عم|ره |لم |صموئيل جرجس عبــــد| مق|ر

7o355ى محمد |بــــوزيد شعبــــ|ن ندستـــ |لفيومع خ
|يم|ن نور|لدين حس ش|ذ |826686 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
4o922||يم محمود ر|فتـــ تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيثــــ|ر عص|م |بــــر|
حقوق د |طم |لسيد |حمد |لسيد جم|ل |لدين|5362|6
حقوق طنط|زي|د رجبــــ ع|طف حسن محسبــــ492566
256o37تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مر طه شه|بــــ
9o8o46|د|بــــ سوه|ج| يم|ن |حمد محمد محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | محبــــ عشم  |د 889935
ندستـــ |سيوطم | ف|يز ك|مل نجيبــــ  5443|9
تـــج|ره |ل|سكندريهخلود صبــــ حل عبــــد|لحميد |لمشد475995
6o9o34د|بــــ طنط|يوسف أنس محمد |لنج|ر|
صيدله ع شمسم|رين| جورج وجيه شو 4||69|
ره|عل| رجبــــ عزوز عبــــد|لحليم8688| ثــــ|ر |لق|

62o692معهد ف ص بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |يه|بــــ سعد |لحسي |لشن
8836o5|د|بــــ |سيوط| حمد ن|جح عبــــد|لنعيم محمود

4268oندستـــ حلو|نعمرو طه عبــــد |لحليم عبــــد |لمجيد
يم عبــــد |لوه|بــــ عو67|9|6 يم إبــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدين| إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد عبــــد| حسن ع227248
4o589oين| عم|د عطيه شنوده  |حه وفن|دق |ل|سكندريهف
صيدله |ل|سكندريهنوره|ن جمعتـــ رجبــــ منصور علو| 5682|5
تـــج|ره بــــ سويفم|ركو عز فرج جيد95|3|8
د|ن|244|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه صبــــرى محمد |حمد و
رهسيف |لدين مجدى جمعه حسن 8447|| حقوق |لق|
85293oصيدله حلو|نمصط محمد ف|روق |سم|عيل
7o98|4|د|بــــ |لمنصوره|عتـــم|د |لسعيد فرج فرج ع |حمد

د|بــــ |لفيوم|وق حمدى عبــــد |لعظيم |حمد66999
صيدله طنط|حمد عص|م محمد |لسعيد |لمهدى |684559
يم |حمد ع |26563| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء |بــــر|

6o76|| ف صو حسبــــ تـــج|ره بــــ سويفيف |
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ ي| عبــــد|لرسول محمد |لش|عر797||3
ره|مه| عص|م ر| عويس2||245 ثــــ|ر |لق|
6|o287ور د|بــــ |لمنصوره|محمد جم|ل عبــــد|لبــــ| 
يم9259|| ندستـــ ع شمسجو من حبــــيبــــ |بــــر|
6878o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد| | عبــــد | |لمغ|ورى |لديس
922o37 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــوم|س خلف ف|رس س
يم حس|ن 766582 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمود سم عبــــ|س |بــــر|
626|6oد|بــــ |لزق|زيق|عبــــد| |لسيد عبــــد|لمعز سعد
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تـــج|ره بــــ سويفرن| محمد ن| ك|مل52575
4o6862ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن محمد |حمد محمود |بــــو زيد

764o6د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء حم|ده محمد محمود
7o7246ف عبــــد |لسل|م محمد عطيه تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى |
6o7782تـــج|ره |لمنصورهندى مجدى |حمد محمد |لمن
علوم ري|ضتـــ |سو|نخ|لد محمد |بــــو|لعل| ع6322|2
43o7o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود |يمن محمد رمض|ن مو
77o5ooندستـــ |لزق|زيقعمر محمد حس مر ز|مل
تـــربــــيتـــ |لعريشي|سم يوسف محمد |بــــو كتـــيفتـــ769449
يم |لبــــسيو |لبــــسيو |685377 تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
9o9846|علوم |سيوط يه صبــــرى محمد خلف
ندستـــ بــــور سعيدف|طمه مهر|ن ح|مد محمود|75832
75o922صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ه|شم مصط محمد

5767oتـــج|ره بــــ سويفحسن صبــــ حسن عبــــد |لسل|م
يم عبــــ266924 نده جم|ل مدبــــو |بــــر| نوعيتـــ |شمونش|
88o93|  يم تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر ع ج|د | |بــــر|
ره|سهيله |حمد عبــــده محمد|22243 د|بــــ |لق|
7o463oندستـــ |لفيوممحفوظ ع|دل محفوظ عي ع
د|بــــ |لمنصوره|رول| محمد جم|ل محمود د|ود678599
علوم |سيوط  سم|ء صل|ح ع شح|تـــه|9||884
24o484رهندى ي| محمد مر رضو|ن حقوق |لق|
|3522o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود ع |حمد مر

رهن|ء ممدوح حس ف|نوس36986 تـــج|ره |لق|
4868o6د|بــــ |ل|سكندريه|محمد نبــــيل محمد عبــــد|لرحيم عم|ر
259o7oطبــــ حلو|نمحمد عيد محمد يوسف
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد  |ء عبــــد|لمنعم عصفور|2893|5
حقوق ع شمسنور|ن محمد حمدى عبــــد|لمجيد393||3
حقوق |لمنصورهع ص|لح ع محمود عرف|تـــ677238
رهند| ط|رق محمد |لسيد بــــيو عمر|ن96|233 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |لم |م |بــــو|لعل| محمد ش|دي5733|8
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىن حمدي عبــــد|لل|ه ص|دق893|86
852o|4علوم |لم |لؤي كم|ل فنجري محمد
8962|9| صيدلتـــ سوه|ج  يه ص|بــــر حس|ن عبــــد|لمج
نوعيتـــ |لمنصورهحس|م ي|س عبــــد |لموجود عبــــد | مبــــروك693982
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعبــــد |لرحمن وليد ف|روق حمزه |لسعيد765449
ه محمد مجدى محمود محمد ج|د3|4793 وف|تـــن معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
35o442|علوم |لعريش/ري|ضتـــف محمود |حمد محمود
44|5||| طبــــ كفر |لشيخ|ء ع عبــــد|لعزيز عبــــد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمه عبــــد | لط عبــــد |لرحمن55696|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــه محمد حسن رجبــــ54828|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن  حمد جم|ل ع سيد|883286
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84o733علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىي |سم|عيل |حمد |بــــو|لحج|ج
77o355طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمهند |يمن عبــــد |لوه|بــــ |لسيد
د|بــــ حلو|ن|يم|ن حس سم|ح |لدين حس |229439
يم حمزه عوض3|6946 علوم |لمنصورهرن| |حمد |بــــر|
9|346o طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد محسن محمد محمود
9224|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء |حمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحيم
4o3||7يم عبــــد |لمقصود محمد سل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمو إبــــر|
64o333 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه محمد محمد |لديد|مو
ر عو|د343297 طبــــ حلو|نمن|ر |حمد فهيم عبــــد|لظ|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرن| حمدي حس جل|ل9|669
6o7429علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــوليد محمد عبــــد|لفتـــ|ح حميده

624o8حقوق |سيوطعمرو سم كم|ل محمود
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء |حمد عبــــد |لحميد شعيبــــ||75389
ندستـــ |لزق|زيقيف وجدى سعد حسن عيسوى634735
يم حسن 669|89 حقوق |سيوطمحمد نور |بــــر|
وف|تـــحمد مجدى محمد حس|ن |8|8|26 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
5o384معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمود محمد عزوز سيد

تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم مصيل عبــــد| |حمد|982|3
علوم كفر |لشيخه|جر عبــــد |لفتـــ|ح ج|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح439752
86o5ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم محمد |حمد محمد بــــهنس|وي
ه |لسيد مأمون محمد |حمد|687786 نوعيتـــ |لمنصورهم
4o3395تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر مصط محمود محمد عبــــد |لرحمن

8o469ره|محمد حس |لسيد ص|لح |لصعيدى د|بــــ |لق|
48745oد|بــــ د |ط|يوسف محمد تـــوفيق |لسيد محمد
تـــج|ره ع شمسخديجه محمد عبــــد|لمنعم محمد9396|2
رهم | |يمن طلعتـــ رزق222965 تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــور سعيدكريم ع ع|مر |لسيد7|7578
|د|بــــ طنط|محمد منصور عبــــد |لعظيم جمعه عجيل4228|6
تـــج|ره ع شمسعم|ر ي| عبــــد|لغ محمد|488|3
6936o5حقوق |لمنصورهمحمد |حمد محمد |حمد سليم|ن
وف|تـــ|تـــسنيم |بــــو|لنج| عبــــد|لو|رثــــ ج|بــــ |287886 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ طنط|محمد رفعتـــ |دريس |دريس88|||6
5|96|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنتـــ | محمد قطبــــ محمد محمد ف|يد
3338o3|ف عبــــد|لموجود جوده د|بــــ |سيوط|حمد |
2|9|o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح سعيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طد | فكرى محمد |لنو|ح624554
438o8|نوعيتـــ كفر |لشيخلشيم|ء ع محمد سليم|ن |لقص|ص
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ف|طمه |حمد ك|مل رزق |لبــــحر|وى65|498
23o82oره|مصط عبــــد|لرحمن محمد |لسيد د|بــــ |لق|

656o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمهند حس عبــــد |لق|در عبــــد |لسميع ع
تـــ محمد |لج|بــــرى |لبــــحر|وى|957||3 د|بــــ ع شمس|م
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | ن| محمد حسن زين |لدين6494|3
يم |لدسو حسن |سم|775557 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد |بــــر|
علوم حلو|نسهيله ه| سم عبــــد |لرءوف محمد 24743|
82487o تـــج|ره |سيوطع |حمد ع|شور متـــو
تـــج|ره دمنهورمحمد محمود محمد عبــــد ربــــه493239
د|بــــ |سيوط|محمد فؤ|د ج|بــــر محمد س|لم487674
27|393| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| |لدسو رمض|ن عبــــد|لمع
8784o8  |كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفر|ن| |حمد عبــــد|ل|م|م |بــــو|لعل

|6o87يم سيد |حمد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد حسن |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |سم|ء صل|ح حل حس |852779
ى432295 صيدله طنط|منه | |لسعيد عبــــد |لرحيم |لبــــح
4|o964تـــربــــيتـــ طنط|يم |حمد محمود |لخطيبــــ
6|o737| يم طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر |حمد |لبــــسطوي |بــــر|
63o3o4| |يم ش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لنبــــى |بــــر|
24o939 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ص|بــــر بــــيو حس عفي
تـــ |حمد عبــــد|لحميد عو|د عوض|345843 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسم
497o48|تـــ ن| فرج |حمد سعد كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم
82o|26|ي فو محمد معهد ف ص بــــ سويفحمد ي
طل425276 علوم |ل|سكندريهسل عبــــد |لسل|م ع محمد 
6o88o||صيدله طنط|بــــسمه مصط |لسيد أبــــو |لنج
تـــج|ره |سيوطل|ء |س|مه شح|تـــه |سم|عيل|65436|
5o5298تـــربــــيتـــ |سكندريتـــح|زم عبــــد |لرحمن م |لدين عبــــد |لرحمن
وف|تـــم شندى محمد |لش|ل|79|9|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o275o معهد ف ص سوه|جمحمد ن| ج|بــــر مر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم ر|ئد |لدسو عبــــد|لنبــــى|8|336
3o734|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محمود عبــــد |لرحيم غ|لبــــ

ندستـــ |لمنصورهمحمود مر|د عبــــد |لفتـــ|ح حسن677439
5o2555 |يم ش يم محمود |بــــر| صيدله |ل|سكندريهنور |بــــر|
7o4377تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير ط|رق فتـــ عبــــد |لمطلبــــ |حمد
5|953oيم عبــــد | ن|موس ه |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن
69o722د|بــــ |لمنصوره|جم|ل عبــــد |لن| رجبــــ |لقطبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمد |لسيد |لبــــكرى|356774
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج يم|ن ن| عبــــد |لرحيم محمد|897588

43o84كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسف|طمه شعبــــ|ن محمد عبــــد |لحميد
|2oo29تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه كرم سيد محمد |حمد
معهد ف ص |ل|سكندريهسن|ء ربــــيع عبــــد|لع| محمد |لطح875|52
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمود محمد سليم|ن عبــــد|لعظيم عي 634388 كليتـــ 
يم332495 لسن ع شمس|من|ر مسعد محمود |بــــر|
4o|769كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحس|م |لدين عبــــد|لر|زق مر محمد ه
4534ooي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد ح|مد |حمد |بــــو|لمجد ك.تـــ. ف للبــــ
9o9994 يم حس عثــــم|ن د|ر |لعلوم |لم |محمد |بــــر|
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|د|بــــ بــــنه|من|ر فريد حسن |لسيد حسن277|33
258o|3ل يم  ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن عبــــد| كم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدزينبــــ ش|ذ ع ش|ذ 45||85
يم343273 تـــج|ره ع شمسس|رتـــ ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
ندستـــ |لفيوممحمود جم|ل عبــــد|لمنعم |ل |د6||258
5987o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد حس فتـــ |حمد

ندستـــ طنط|أحمد محمود عبــــد| محمود |لمن3427|6
يم س|لم855923 نوعيتـــ |لم |ف|طمه ف|يز |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ سيد عويس محمد243657
82oo92نوعيتـــ |لم |زينبــــ ع|دل عبــــد| عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد | |يمن |لحسي عبــــد|لغف|ر497573
89o7|4|ء |حمد شبــــل سيد| طبــــ |سيوط 
يم ص|روفيم رزيق 9|72|9 تـــج|ره |سيوطم | |بــــر|
9o42o8 تـــج|ره سوه|جمحمود محمد محمود |حمد

44o63|حقوق |لمنصورهحمد جنيدى جنيدى محمد
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمصط محمود سيد نبــــوى67355

3|49o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد بــــل|ل محمد |حمد
7528|o|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد عبــــده كم|ل |لدين عبــــد |لسل

رهبــــيشوى عم|د لم ري|ض6|47| طبــــ بــــيطرى |لق|
6o6o58 |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهأحمد نزيه صل|ح |لدين عبــــد |لع
4o5|49|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهكريم |حمد محمد |حمد محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىل |ء عي ق|سم مصط 863779
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء محمد عبــــد|لبــــ|سط عم|ر 885479
يم |بــــو |48786 حقوق |ل|سكندريهحمد يح |حمد يح |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء حمدى محمد دومه259684
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد سيد |بــــو |لق|سم348455
يم |لدسو |لبــــدوى3826|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء ع|دل |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | فتـــ عبــــد| محمد837577
طبــــ |ل|سكندريهمحمود رفعتـــ محمد |لمعد|وى |لسيد6|4423
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود رجبــــ |لسيد مصط |لبــــن|263879
9|22o6 د|بــــ سوه|ج|حسن |حمد محمد عبــــد|للطيف
4o735|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن|ردين يوسف مكس حبــــ بــــش|ى
تـــج|ره |سيوطمحمد خ|لد |سم|عيل رضو|ن859422
642o6|د|بــــ |لزق|زيق|بــــتـــ زين |لع|بــــدين أحمد مصط خليل
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه ه| صل|ح محمد محمود|64963|

ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد عل|ء مس|مح جمعتـــ|758|7
9oo766 د|بــــ سوه|ج|رفيده ع|دل محمد |حمد
ندستـــ حلو|نمرو|ن ه| محمد سعيد |لسيد3949|2
6|o8o2ه معهد ف ص طنط|مريم |يمن محمد |بــــو عم
رهسيف |لدين طه محمود |بــــوزيد4||42| حقوق |لق|
ستـــ صفوتـــ مكرم حبــــيبــــ859788 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ك
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7o|528علوم |لزق|زيقل|ء حمدى رزق عبــــد |لر|زق |لعج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــجه|د ه| شحده فوزى شح|ده|35264
63389oد|بــــ |لزق|زيق|عمرو رض| عر| عطيه |حمد ج|ويش
7oo986يم محمد د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه عبــــد |لحفيظ |لر| |بــــر|
رهمحمد يح زين |لع|بــــدين يوسف محمد9|2398 عل|ج طبــــي |لق|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيوسف طه فريد محمد53388
ندستـــ تـــ.خ|مس مصط عل|ء عبــــده محمد23444| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
825o99علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمدي جم|ل مسعود ش|فع
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره |لسيد عبــــد |لمنعم |حمد54|777
34453oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد جمعه عليوه جمعه عوض
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ح سعيد خليل |لسيد73|627
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مدحتـــ روم| حن| ج|د|لسيد 887856 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
يم |لسنبــــ325|77 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــم سعيد عبــــد |للطيف |بــــر|
53oo27يم سل|مه ندستـــ |سيوطحسن |حمد حسن |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــه|جر س| حسن رمض|ن ط|حون933|27
تـــج|ره |لزق|زيقع |ء عم|د ع حس عبــــد |632725
صيدله حلو|نسم|ء حس |حمد سليم|867984

رهسع|د محمد سليم|ن ع|5|45 علوم |لق|
9o|487 معهد ف ص سوه|جحس|م محمد |حمد |حمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  من|ر مبــــروك محمود محمد حمد6687|5
6o|23|ه محمود محمد محمود |لن |وى معهد ف ص طنط|ن
7o6544علوم ج|معتـــ د |طمريم |لسيد |حمد |لسيد مندور
8o4924فنون جميله فنون |لم |شذي |حمد جم|ل محمد

737|oمعهد ف ص بــــ سويفمحمود عم|د عبــــد|لعظيم عيد
5|o422تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|تـــم |ل|م عمر طوسون
8||o6|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ين محمد فه محمد|
ندستـــ حلو|نسل|م |حمد عبــــد|لمنعم كتـــيحه|258869
758o89|معهد ف ص |سم|عيليهحمد سم مو س|لم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــثــــينه رض| عبــــد|لحميد |لبــــي 346|27
636o84|معهد ف ص |لزق|زيقمنيه |حمد محمود |حمد

تـــج|ره بــــ سويفليدي| مجدى ثــــ|بــــتـــ | |س358|5
يم |لدسو |بــــر232292 رهيوسف مصط |بــــر| ندستـــ |لق|
86979o تـــربــــيتـــ |سو|ننور| عبــــد|للطيف حس ع
42955o|ل| مهر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عبــــد |لرحمن خ|لد |حمد 
8o488oطبــــ بــــ سويفريم فخري محمد |بــــو|لحسن
تـــج|ره كفر |لشيخنور جل|ل فتـــ حس |لسعد 465758
5||53o|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد حس محمود عبــــد |لعزيزعوض
32o|4|ف من محمد |لص|وى تـــج|ره ع شمس |ر |

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحس|م سم ي |سح|ق23|62
ش|م سعد ش|كر 53|923 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ 
تـــربــــيتـــ ع شمسمصط محمد عبــــد |لع| |لسيد9|676|
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ر محمد عبــــد|لمنعم|63655 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد ع|طف ط|
ره|ء محمد محمود عبــــد |لغف|ر|6889|| زر|عه |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمنعم متـــو 2328|3

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ ع حسن عبــــد |لعليم73|25
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط صبــــ ع|طف عبــــد|لر|زق482|26
4o3945ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد صبــــ محمد |حمد عبــــد |لكريم
64o87|يد فر|ج معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقش|دى محمد محمد |بــــو |ل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جم|ل |لسيد محمد265889
نوعيتـــ بــــور سعيدروش|ن يوسف محمد يوسف |لبــــل|766384
9232o7 يم صيدلتـــ سوه|ج |ر |س|مه محمد |لحسن |بــــر|
يم|48443 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمود |س|مه من خليل |بــــر|
489oo4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منيه |لسيد ع محمد |لخو|ص
42o|32 ف عبــــد|لحليم حسن |ل تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخفريده |
34o563|طبــــ بــــنه|حمد محمود |حمد محمد عبــــد|لحليم
د|بــــ |لزق|زيق|خلود خ|لد محمد |لسعيد979|33
صيدله |ل|سكندريهي|سم قدرى |لسعيد د|ود432327
4o2532 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور مجدي |حمد محمد حسن
نوعيتـــ |لزق|زيقنور| عبــــد |لن| حف محمود غني772652
353|48| ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|متـــ شعبــــ|ن |سم|عيل ع
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهل| |يمن محمد حسن49|425

نوعيتـــ |لفيومس| يس سيد يس9|734
5|7o2|تـــمريض دمنهورل |ء عبــــد |لبــــ|سط محمد |لحليوى
يم |بــــوجل73|543 تـــج|ره دمنهوريم|ن |حمد محروس |بــــر|
تـــمريض |سيوطبــــ|سل سيد محمد جمعتـــ 8335|9
7545o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسل محمد |حمد محمد يوسف
838o43 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعبــــد| صبــــري عبــــد|لصبــــور مو
تـــج|ره دمنهورم|زن محمد محمود حن محمود9|4844
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |حمد محمد |حمد س|لم4323|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومول|ء محمد عبــــد|لعزيز |لبــــسو8|2574
24|8o6يم محمد محمد |لبــــهوتـــى تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسل |بــــر|
صيدله حلو|نه|جر ع|طف محمد عبــــد|لمجيد متـــو 356687
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمنتـــ | ح|فظ |م محمد يونس747||3
4o296|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمصط محمد مصط مشمش

374o|حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لع|ل سل|متـــ
نوعيتـــ |لزق|زيقخديجه عبــــد |لبــــ|سط محمد عبــــد|لسل772529
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|ره ع|دل سعد|وي ق|سم9|8498
2625o| تـــج|ره بــــنه|محمد محمد عبــــد|لرؤف سيد |حمد |لف
6oo|96|ندستـــ حلو|نمحمد |يه|بــــ محمد مصط |لبــــره
يم |بــــوزيد عبــــد |لسل|م|496425 تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن |بــــر|
علوم بــــنه| |دتـــ محمد |حمد عفي غ|نم332598
7|o425تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| |لحس سعيد محمد نور
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تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم سليم|ن عبــــد |لمسيح سليم|ن مسيحه2825|4
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط سل|مه ر| سعيد444|4

معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ندى ع محمد |لجم|ل||67|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسم|ح |حمد عبــــد |ل |حمدعثــــم|ن757752
6o|779قتـــ ممدوح نبــــيه شنيشن تـــربــــيتـــ طنط|أ
د|بــــ |لمنصوره|م|ل رض| جوده محمود عبــــد |لرحمن33|699

ندستـــ |سيوطم|جد عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ شلبــــى854|3
تـــج|ره سوه|ج سم|ء |حمد |لسيد |حمد|3|9|92
43o532طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسل ممدوح محمد عبــــد |لق|در محمود فرج
|2o222 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــيتـــر جرجس ع|دل |م
69|o45ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |لديس |لمغربــــى محمد ديس
ره|رحمه عم|د مصط نديم8469|2 د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|يل|نتـــ |دو|ر شفيق تـــوفيق22|6|3
نوعيتـــ كفر |لشيخحن|ن محمد رمض|ن |لبــــح|س435948

7o|76| خدمه |جتـــم|عيه |لفيومبــــتـــس|م عبــــد |لبــــ|سط |بــــوبــــكر ع
تـــج|ره |سيوطم|رك ه| سعد صبــــرى ر|غبــــ493738
268|o4|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه جم|ل محمد سل|مه
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن ص|بــــر مصط عبــــد |لحميد 622398
4|797oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخورده حس عبــــد |لح|فظ مو سعيده
ره|خلود خ|لد محمود |حمد48564| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطف|طمه سيد عبــــد|لكريم ع |88598
حقوق بــــورسعيدبــــسنتـــ محمود حس عبــــد |لرحيم محمود6|7632
|6o9|oد|بــــ ع شمس|نوره|ن مصط عبــــد |لنبــــى محمود
ى سفق264786 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|يدى فتـــ فتـــ |لق
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى عبــــد|لرحمن حن عبــــد|لرحمن988|22
ش|م ظريف عبــــد|لحميد|2332|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد 
ز|ع|9|3295 طبــــ بــــنه|نه|ر سليم|ن ع عبــــد|للطيف 
تـــج|ره سوه|ج س|مه عثــــم|ن محمد عثــــم|ن|897929
42898oعلوم طنط|أسم|ء و|ئل ف|روق |لرشيدي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجورج حليم حكيم بــــطرس487554
48o394تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد|لع
26o|o||ف محمد |لسيد نوعيتـــ |شمونيم|ن |
8o5682|طبــــ |سيوطس|مه رجبــــ ع عبــــد|لعليم
8o|462 لسن |لم |ف|طمه مصط عبــــد|لسل|م ع|

رهمروه محمد |حمد عبــــد|لعزيز5426| تـــج|ره |لق|
526o37ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد فوزى |لسيد |لخو
يم46496| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نر|ن| |حمد محمود |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ع ع|دل محمد ع عبــــد|625963
تـــج|ره |سيوطربــــيع صل|ح |مبــــ|بــــى عبــــد|لعليم  884243

كليتـــ |أللسن بــــ سويف|ء رمض|ن ش|كر سعد|وى|55986
|592oo ره|ش|م عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى عبــــد د|بــــ |لق|

Page 1260 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

63o963يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــسنتـــ محمد ك|مل محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|شيم|ء عل|ء ح|مد ع حفن|وى974|63
4o5383|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم ط|رق |لش|ف مصط |لش
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى رمض|ن صبــــ |حمد روتـــ|ن43|489
قتـــص|د م حلو|ن|ريم و|ئل عبــــد |لمع |حمد63339|
7oo|2oيم معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ دين| عل|ء عبــــد |لخ|لق |بــــر|
يم محمد محمد ع خليل765734 تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه محمد |بــــر|
5o|586زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــه عبــــد |لبــــ|سط عل|م |حمد

494o9يم تـــج|ره ع شمسي|سم جمعه عبــــد |لمعبــــود |بــــر|
ر محمود |بــــوسنتـــ6372|6 حقوق |لمنصورهمحمد م|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد خ|لد محمد ر|  ش| 437458
85o948تـــج|ره |سيوطحن|ن محمد محمود سيد

تـــربــــيتـــ بــــ سويف |دتـــ جمعتـــ |بــــو ي|س سيد54956
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سلو|ن ع|دل عبــــد |لمنصف عبــــد |لح27|764
3597o|ر ك|مل محمد د|بــــ ع شمس|ي|سم ط|
752o|7 |معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرن| عمرو عبــــد |لرحمن ش
ف ش|كر خط|بــــ|26848 صيدله حلو|نمحمد |

|9o43صيدله بــــ سويفندى ح|تـــم يوسف عبــــد|لوه|بــــ
|2658o طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلي كم|ل |لدين محمد حس
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد محمد عبــــد | |حمد|756678

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمبــــروكه شعبــــ|ن محمد محمد|8458
6|o985ندستـــ طنط|محمود محمد عبــــد |لع|ل |لعري|ن
5|782o| علوم دمنهوري|سم حس|م |لسيد محمود عبــــد

معهد ف ص بــــ سويفمحمود خميس متـــو محمد87899
حقوق |لزق|زيقبــــكر |حمد صل|ح |لدين محمد عبــــد |629827
62o642علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طدين| ر|تـــبــــ ق|سم سبــــع |لعيش
6o8o47د|بــــ |لمنصوره|تـــ ع محمد نسيم عي
5|6o36 |تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردع|ء مو |حمد مو |لفخر
8||5o6يم حقوق بــــ سويفف|طمه جم|ل فوزي |بــــر|
6oo522|علوم طنط|حمد حمد|ن محمد حج|زى
78424o|وف|تـــ|حمد شحتـــه عبــــد |لكريم جوده ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يف حسن س|لم خميس9|4768 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد عبــــد|له|دي سيد |حمد ش| |328949
5o7454زر|عه |ل|سكندريهرحمتـــ شو محمد |لطبــــ|خ
87638o  تـــج|ره |سيوطمصط حسن مر ق|سم

رهسل|م عيد عبــــد |لغ عبــــد |لع|ل|46725 علوم |لق|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمر محمد عبــــد |لجليل عبــــد |لحميد ص|67526
|282o3ه |حمد شعبــــ|ن ص|لح تـــربــــيتـــ حلو|نن
د|بــــ |لزق|زيق|ع|يده محمد حسن حفيظ عسكر642779
2874|oندستـــ بــــنه|محمد محمود |سم|عيل |مبــــ|بــــى كليتـــ 
طبــــ حلو|نمحمد عل|ء|لدين عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوبــــكر5|2735
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علوم طنط|تـــسنيم أحمد عبــــد|لم|لك عبــــد|لحميد787|52
76o92o|يم زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء سيد عبــــد |لكريم |بــــر|
68o343|تـــمريض |لمنصورتـــ حمد ج|د ع ج|د

65o3oحقوق |لفيومف|طمه ربــــيع محمود |حمد
33576o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عبــــد|لن| محمد طه
|د|بــــ |لم |مريم سعد حل شح|تـــه8933|8
68269oر ندستـــ |لمنصورهمنه | |حمد محمد ط|
ر عبــــد|للطيف624|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف |حمد عبــــد|لظ|
7o9|87|يم عبــــده |بــــر زر|عه |لمنصورهي|سم حل |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه | |حمد محمد عبــــد |لسل|م مفتـــ236592
معهد ف تـــمريض |سو|نحمد عبــــد|للطيف |لسيد محمد|847267
6o279o| ندستـــ طنط|عمرو عم|د |لسيد عبــــد |لرحمن عقبــــ

ره|دى عل|ء|لدين سيد سيد48885 ثــــ|ر |لق|
بــــتـــ5277|3 رهيوسف زكري| |رس|نيوس و تـــج|ره |لق|

رهدع|ء محمد رجبــــ ز محمد ص|لح42328 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهأحمد نبــــيل عبــــد |لعزيز فه عمر عبــــد525629
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمرو صبــــ|ح عوض ع699884
تـــمريض |لمنصورتـــ ع |ء محمد عبــــده عبــــد |لرسول694977
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم |حمد عبــــد|لوه|بــــ ص|لح محفوظ67|269
4598o6ش|م فوزى ح|مد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد|لرحمن 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد سعيد |بــــو|لوف| علم |لدين4||479
7o4887علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح خليل
627o39ندستـــ |لزق|زيقمنه رأفتـــ |لسيد |حمد |لسيد عسكر
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمتـــ حمزه عبــــد|لمنعم مصط سعد752|35
علوم |لمنصورهيم|ن ممدوح ع محمد|699224
52o9o8علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن و|ئل أحمد محمد أبــــو|لسعود
4395o4 يم عبــــد |لسل|م عبــــد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرحمه أحمد |بــــر|
682|o2 تـــج|ره |لمنصورهسه| ن|در محمد |حمد |بــــو حس
436o3|يم معوض |بــــو|لعز طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|جر محمد |بــــر|
ف حسن |حمد852674 فنون جميله فنون |لم |وق |
33739o|يم عبــــد|لعليم عيد تـــ |بــــر| د|ر |لعلوم |لم |م
علوم طنط|يم|ن |حمد |لح|رس أبــــو |لعن |للبــــ||43593
يم |بــــر686925 حقوق |لمنصورهيم|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|نوره|ن ع|دل حسن رمض|ن499955
علوم ع شمسندى مجدي عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح |لوكيل93|345
زر|عه طنط|مه| |لبــــدرى ه|شم |لبــــدرى |لبــــل|ط3|4284
7o7o52تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــشه|بــــ |لدين |يمن حسن محمد ع ه
42o5o3تـــج|ره كفر |لشيخه|له فؤ|د عبــــد|لوه|بــــ حس |لرحي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ح|زم حج|زى محمد ع حج|زي642596

8339o|ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر يتـــ |لوّض |ح |حمد طه أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
علوم |لعريشم | مج عبــــد|لمل|ك مج 4545|8
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|38|o|بــــه كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندرو عم|د يح و
9o6952 تـــربــــيتـــ سوه|جحس|م حمدى بــــ |ن محمد

65o69تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومكريم |حمد محمود عبــــد|لحميد
تـــج|ره ع شمس ن| محمد رمض|ن42349|
يم شلش484499 يم محمد |بــــر|  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
|23o69يف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم خ|لد عبــــد |لحفيظ محمود |ل
7||9o5|ء |حمد حسن |حمد ند| صيدله |لمنصوره|
8|oo26|يم ك|مل تـــربــــيتـــ |لم |ميمه خلف |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقس| عل|ء ف|روق |لسيد |حمد |بــــر576|64
يم|3||334 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد حسن رمزى |بــــر|
حقوق طنط|محمد |حمد |نور زين |لع|بــــدين495574
4845o5 |تـــج|ره |ل|سكندريهمر|د محمد مر|د خليل ش
علوم |لزق|زيقسل مصط عطيه خليل|63223
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى حمدى مو محمد |لعيه266626
26633o|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء حسن محمد س|لم
446o63حه وفن|دق |ل|سكندريهنور |لدين |حمد محمد حل |حمد| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ن| عبــــد |لسميع |لسيد شه|28742|
يم|498669 حقوق طنط|يه فتـــ سليم|ن سليم|ن |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد رض| سعيد سعيد ع676987
|د|بــــ طنط|نوره|ن ع|دل عرفه مصط |لصو|ف686||4
طبــــ |ل|سكندريهشيم|ء محمود |لسيد محمود |لعق|رى8|65|5
|5|98o|ره|ء رمض|ن مصط كم|ل د|ر |لعلوم ج |لق|
رهيم|ن |حمد محمد |حمد |لفرم|وي|329338 صيدله |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد عبــــد|لحفيظ محمد حسن227383
تـــربــــيتـــ طنط|م| محمد شبــــل عبــــد|لرسول شلبــــى|427884
وف|تـــمصط عص|م مصط محمد |لعيسوى32|232 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم محمد |لضبــــع5247|5 صيدله |ل|سكندريهبــــتـــ ي| |بــــر|

5o6|3|صيدله بــــ سويفحمد حسن عبــــد |لحميد مغيبــــ
4|298oد|بــــ طنط|سهيله مدحتـــ محمد عبــــد |لعزيزعبــــد |لش|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــع ي| عل|م |بــــو|لغيط ع59||23
63o573علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد عل|ء عبــــد |لر|زق |حمد
7o5o87طبــــ |لمنصورهبــــسمله ن| |لمغ|ورى محمد حسن

4|48oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف شعبــــ|ن رمض|ن عبــــد|لرؤف
287674| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم| جميل بــــيو مر
697692| ر|ن بــــدر|ن |لمر ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن حمدى ز
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسمر س| فكرى حج|زى634294
62oo73|حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لغف|ر عز عبــــد |لغف|ر مج| 
3||8o3|طبــــ |سن|ن ع شمسم|رين| ع|دل ميخ|ئيل غ
4o2943يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |حمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نور| |حمد محمد عطيه |لسيد |حمد637722
4o6o|9يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل |لسيد |بــــر|
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7o9|72|صيدله |لمنصورهيم|ن شح|تـــه |لسيد محمد سليم|ن
4|667oد|بــــ كفر |لشيخ|ريه|م محمد سعد ع معزيه

تـــمريض  حلو|ندع|ء ع|مر قر ع|مر77|33
معهد ف ص |سو|نيه جم|ل نجم |لدين ص|دق|843249
63o|74| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |س|مه |حمد رمض|ن ع
رهعبــــد| محمد كرم |لجندى3663|2 حقوق |لق|
8937o8 ري تـــج|ره |سيوطحمدى مصط حمدى |لز
6o4638| لسن ع شمس|يه جم|ل مو عوض |لعس|
774o3|تـــج|ره ع شمسنور| |حمد فتـــ ز|مل
8497o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدخلود محمد عيد سيد
5|2o92معهد ف ص |ل|سكندريهرمض|ن محمد ع د|ود

تـــج|ره ع شمسيف حمدى ع|شور |لح|كم|4525
6395o3ه محمد جم|ل |لدين محمد حل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن
4o3423تـــج|ره |ل|سكندريه |ر مصط أحمد |لسيد أحمد
يم9425|| ن| |نور فؤ|د عبــــد |لر|زق |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
7o88|7يم محمد ع ع معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ميه |بــــر|
ف محمد |حمد سعيد78|2|3 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن |
يم محمد منصور688847 حقوق |لمنصورهمحمود محمد |بــــر|

ف |لسيد محمد|683|4 رهحمد | حقوق |لق|
تـــمريض كفر |لشيخعمر حس بــــ |لدين رمض|ن محمد435656

تـــمريض  بــــ سويفع|صم ع حس محمد دسو 56487
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه فر|ج |حمد حس ||8389
حقوق |سيوط حس ع|بــــدين سيد  877224
22o336وف|تـــسيف محمود سيف |لن عمر|ن |لجمل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ندستـــ حلو|نمحمد ف|يز حس |حمد63438
4|22o5كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمجدى مح محمدى حس ع|يد
686o3|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل محمد رمض|ن عبــــد |لع|ل
حقوق |لمنصورهعمر مدحتـــ محمد رفعتـــ صديق |لشن|وي678662
رهمريم حسن محمد محمد عبــــد|5822|3 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طجم|ل |لسيد |لسيد ع |لش|ف624426
ره|منتـــ | محمد محمد عبــــده |حمد322773 عل|م |لق|

5935oتـــمريض  بــــ سويفدير عبــــد|لمنعم ع عبــــد|لقوي
7o273|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | خ|لد محمد |سم|عيل حسن
6o679|ندستـــ |لمنصورهمحمود ع عبــــد |لخ|لق حج|بــــ
4|66o5|لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |صل|ح |لدين عزتـــ ع |لسيد |لبــــن
طبــــ حلو|نمريم مختـــ|ر مصط بــــسيو 626444
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در 922644
علوم ع شمسفيبــــى س|مح لويس |م 4|325|
حقوق ع شمسس|ره ن| عثــــم|ن رمض|ن9|72|2
|د|بــــ طنط|منيه محمد محمد كشك|248943
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخكريم ه| |لسيد |لسيد |لبــــربــــري438678
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تـــج|ره دمنهوري|سم خ|لد عبــــ|س |حمد محمود63|485
رهعمر |حمد فه |حمد يوسف|475| ندستـــ |لق|

تـــ حسن متـــو حسن643267 تـــج|ره |لزق|زيقن
د|بــــ |لزق|زيق|ن|ء ذكري| محمد محمد ع سليم|639585
صيدله |ل|سكندريهمريم ن| محمد |لسيد |لدي|س969|62
|25o||ندستـــ ع شمسمحمد |حمد عبــــد |لمع سيد
شيمه37684| قتـــص|د م حلو|ن|ح|زم مجدى عبــــد |لعظيم |بــــو
طبــــ |لمنصورهصل|ح |لدين ع |حمد عبــــد |لبــــ|سط696253
7oo|o3ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لكريم |حمد عبــــد |لكريم مر|د م |لع| 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدل|ء ي| ن محمد عوض|763594
49oo96|ق|وي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حل|م محمد مر |حمد |ل

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء محمد حن ع|بــــدين|83339
يم|37462| ف لط |بــــر| علوم ع شمسندرو |
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود حمد|ن مسعود ع |لف 465524 معهد ع| 
يم |لس|يح77|26| رهرو|ن ممدوح |حمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد حربــــى عبــــد| عبــــد|لعزيز |لسبــــ438695
د|بــــ |لمنصوره|رقيه محمد محمد محمد |بــــو |ل|سع|679532
693|7oتـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر محمد عبــــد |لعزيز عبــــد | زقزوق
43o525تـــج|ره طنط|ول|ء حم|د |لسيد محمود حم|د

546o5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه محمود دسو |م
|4ooo|يف محمد |حمد ندستـــ ع شمسمنتـــ | 
نوعيتـــ فنيه طنط|آيه محمد صبــــ ن عبــــد |لفتـــ|ح |لجبــــ2543|4
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط كم|ل درويش محمد769384
د|بــــ د |ط|حس|م محمد محمد |لسيد |بــــومنديل5423|4
7o3369ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو محسوبــــ حسن محسوبــــ |لمك|وى
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيل|نتـــ |سح|ق يوسف حن||34675
2567o3|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنرم س| |ل|حمدى سلكه
تـــ حس|م |لسيد محمد خليفه|336|52 علوم |سو|نم
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|د | كم|ل فؤ|د |لسيد حج|بــــ4|6255
رهمحمد مصط محمد عبــــ|س82|223 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد زكري| عبــــد |لحليم مصبــــ|ح |لسيد762498
ندستـــ بــــنه|محمد رفعتـــ عك|شه عبــــد |لجليل |حمد265462 كليتـــ 
272oo|يم لبــــيبــــ عبــــد|لمقصود رضو تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر |بــــر|
حقوق بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|37|356
تـــج|ره بــــور سعيدي|د ن |حمد |سم|عيل بــــلبــــول|764345
2659o9معهد ف تـــمريض بــــنه| حس|م حمدى عبــــد|لغ حو|ء
4o643oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| |لبــــدري محمد ع |لسيد عر|بــــي
9oo449 حه وفن|دق |ل|قعبــــد|لرحمن محمد خلف عبــــد|لو|رثــــ| 
35|o75|زر|عه ع شمسسم|ء سليم|ن عبــــد|لحميد سليم|ن
ف فوزى عبــــد |لمقصود94|775 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |
يد يوسف676424 ف ع |بــــو|ل تـــج|ره |لمنصورهندى |
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د|بــــ د |ط|خلود ع|دل حس مو6|85|6
4334o2طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخخ|لد سعد ع سليم يوسف
69644oنوعيتـــ |لمنصورهبــــه |لسيد حسن سعد
ندستـــ ع شمسحمد جم|ل |لدين |لسيد ش| |9389||
4o|355ر رش|د محمد أحمد حقوق |لمنصورهمريم ط|
9o|oo| يبــــ |ندر|وس معهد ف ص سوه|جم|دون| روم| و
64o39o|نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد ع |حمد سليم|ن
623o3oندستـــ د |طي|ر| ه| محمد فكرى |حمد |لشبــــر
|223o2رهفرح |يمن مصط |حمد تـــج|ره |لق|
53o286يم |لسيد عم|ره كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمنتـــ | إبــــر|
89936o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود |حمد محمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ سيد فؤ|د ش|ذ 897248
432o94| ف |حمد |لحبــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | |حمد عبــــد |لعزيز |حمد عثــــم478835
9o5|93 د|بــــ سوه|ج|محمد |لسيد محمد |حمد
4o2453يد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى ع|دل عبــــد |لق|در أبــــو |ل
48538oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــه حسن عطيه مو |لزي|تـــ
ه ن| مغربــــي صبــــره832837 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىن
زر|عه كفر |لشيخدع|ء حسن شعيبــــ حسن شعيبــــ443675
7|o542معهد ف تـــمريض |لمنصوره رن| سم |لدسو |لوصيف |لحلو

499o7ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن ص|بــــر |حمد سليم|ن
رهنور|ن سيد عبــــد|لعظيم مر239395 تـــج|ره |لق|
6o5872زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمود |لدسو عبــــد |لغ محمد منصور
|3889oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمه| |حمد ممدوح عطيتـــ
82349o د|بــــ |لم |رن| |يمن شح|تـــه فه|
صيدله |ل|سكندريهل|ء محمد محمود |لكرد|وى|477453
265oo2تـــربــــيتـــ بــــنه|عم|ر عم|د |لسيد |حمد عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ دمنهورن|دين ع عبــــد |لجو|د ع مر542669
87o844| تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن حسن |حمد عطيتـــ |
زر|عه |لفيومش|دى ع محمد طه47679|
وس2792|8 ي تـــ|و طبــــ |لم |مري|ن مل|ك بــــ
6o25o4حقوق طنط|عبــــد |لرحمن س| |لسعيد حسن |لحلو
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد |لحميد |حمد776968
34796oف محمود |لسيد |حمد تـــج|ره بــــنه|محمد |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد سيد محمد حسن 662|89
يثــــم ص|بــــر صديق3|2672 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم 
5|2o8o|معهد ف ص |ل|سكندريهم صل|ح شح|تـــه علو| محمد

تـــج|ره بــــ سويفمرن| عزيز سعد فهيم||537
تـــج|ره بــــنه|محمود ع|طف محمود عبــــد |لمحسن محمود478825
د 888523 تـــج|ره |سيوطمحمود سليم|ن |حمد مج|
تـــج|ره |سيوطمحمود |س|مه عبــــد|لحفيظ عبــــ|س8229|8
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يم عبــــد|لع|ل94|263 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفي|ر| صبــــ |بــــر|
6o8726|كليتـــ |أللسن ج أسو|نيم|ن بــــل|ل |لسيد |بــــوع|مر
ه عبــــد |لرؤف |حمد |حمد |لمنش694277 حقوق |لمنصورهم
69286o| ثــــ|ر د |ط|وق ع محمد حسن عبــــد
|547o8تـــج|ره ع شمسجورج بــــس| عبــــد |لنور جرجس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس|م يوسف عبــــد |للطيف764629
5|32o7زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأحمد محمد محمد فوزى أبــــو جبــــل
85|26o|تـــمريض |سيوطم عبــــد| مبــــ|رز محمد
4o8838رتـــ|روفيده |حمد عبــــد |لسل|م محمد مس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم ف6569|5 ه |حمد عبــــد|للطيف |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهم
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق  |دتـــ خ|لد محمد محمد عوض |634322
6o6|7|| تـــمريض طنط| ر| محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد
حقوق طنط|عبــــد| خ|لد عبــــد| عبــــد |لخ|لق محمد8696|4
83o428 نوعيتـــ قن|د| | بــــخيتـــ محمد حس
صيدله |ل|سكندريهع |ء ن عيد غريبــــ426367
علوم حلو|ني|سم محمد يسن عبــــد|لبــــ|سط245367

ر عيسوى |بــــو |لفتـــح25867 حقوق حلو|ن بــــ|
5o4537زر|عه طنط|مريم ع|دل محمد |لسيد خليفه
6o4|43طبــــ ع شمسمصط مو |بــــوشعيشع |لعشم|وى
رهعبــــد |لكريم محمد عبــــد |لكريم محمد|2652| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن رأفتـــ مختـــ|ر محمود99|64|
تـــج|ره ع شمسحمد طه عبــــد |لفتـــ|ح محمود|33288|
لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| ه|نم عزتـــ محمد محمود636947
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود كم|ل عبــــد |لج|بــــر |حمد755576
د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م |حمد ي|قوتـــ ي|قوتـــ مصط |6|5269
تـــج|ره |ل|سكندريهرن| رمض|ن ج|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح |لحد435774

3o7||كليتـــ |أللسن سوه|جبــــتـــ | ن| سل|متـــ |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م محمد |م محمد |لقهو |679567
6o9849د|بــــ د |ط|نهلتـــ حمدي عبــــد |لمنعم |لحس|بــــ
76o948 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|تـــ محمد عبــــد | حس
5|o779زر|عه دمنهورمحمد دسو سعد عبــــد |لرؤف
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد|لرحمن عيد محمد |حمد7|3337
تـــج|ره كفر |لشيخآل|ء محمود حس محمد أبــــو |لحسن75|485
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد فتـــ محمد حس|ن 634776

رهزينبــــ عل|ء |حمد محمد38656 طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهرو|ن س| عبــــد |لحميد حس قن|وي5765|5
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــلميس محمود |نيس مهدى753975
ثــــ|ر |لفيوم|م سعيد فضل |لص|وى97||26

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوميوسف رجبــــ |حمد عبــــد |لمهدى96|87
حقوق حلو|نمحمد خ|لد جم|ل صديق ربــــيع36289

3|2o9oصيدله طنط|شيم|ء |حمد |لسيد يوسف
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يم |حمد محمود3|389| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن |بــــر|
رهوليد عبــــ|س عيد عبــــ|س45343 تـــج|ره |لق|

7o8837تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم |حمد عبــــد  |لعليم عبــــد |لحميد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدير |حمد رمض|ن |م 8|533

|2o446تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |لدين |حمد محمد مصط صبــــح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د| | |حمد ك|مل عبــــد|لد|يم266394
7o4659|يم تـــج|ره طنط|حمد س| عبــــد | فرج |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــم| محمود ع |حمد جريده|433876
6o2|89|معهد ف تـــمريض طنط| مل |لسيد عبــــد|لكريم عبــــد|لر|زق
يم 895865 علوم سوه|جنوره|ن محمود ح|مد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهعمر ن معروف مصط محمد695|68
رتـــ|نور| ع|طف |لسيد مر |بــــو|لخ 254424 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد محمد رأفتـــ |لسيد675273
773866| يم ع لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|حمد ع |بــــر|
4337o9 ج محمد عبــــد|لحميد من|ص| صيدله طنط|محمد 
6o9o32تـــج|ره طنط|محمد مصط عبــــد |لعليم |بــــو حجر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيتـــ محمد ع|مرع يوسف|26|499
|48238| حقوق حلو|نل|ء |س|مه |حمد |حمد ز

|543oرهن|دين |يه|بــــ ح|فظ عبــــده تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمس|م| مجدى عبــــدتـــ |لسق||34882
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء شد|د محمود عبــــد|لحليم4742|8
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ز ز محمد حسن كردوشتـــ2|7623
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنوره|ن ع|دل ثــــ|بــــتـــ |بــــوزيد757848
|3|2o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي| عمر ع سيد
|2859oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|ر| |مجد |حمد س|لم
تـــج|ره كفر |لشيخش|دى عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 9||442
7o227oيم |حمد |لدسو جويله تـــج|ره |لزق|زيقحن|ن محمد |بــــر|
7|64o9تـــمريض |لمنصورتـــ بــــدر|لدين محمد محمد محمد |لزير
6o3898 تـــج|ره طنط|يوسف |س|مه محمد |حمد |لبــــسيو
رهف|طمه محمد شح|تـــ محمد5283|2 علوم |لق|
64o464حقوق |لزق|زيقحمد صل|ح |لدين عبــــد |لرحمن س|لم
43322oلمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|سل |س|مه |حمد عمر
7oo|62|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم| شح|تـــه |لسيد عبــــد |لص|دق
يم ط|يل||32924 رهيم|ن محمود |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
معهد ف ص طنط|خ|لد محمود عبــــد|لبــــ|سط ع|مر |لجز433493
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد ع محمد سليم|ن752543
|3o882تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|مه |حمد مصط كم|ل عبــــد |لرؤوف
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىع مصط محمد سيد|82475
علوم ج|معتـــ د |طيتـــ صل|ح |لدين عبــــد |لص|دق حسن سليم4|4366
267o35يم |حمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|ديه عبــــد|لحفيظ |بــــر|
34o933د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد|لعزيز رض| عبــــده |حمد غ|نم
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64o875وف|تـــشه|بــــ |لسيد |حمد ع محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــمريض |سيوطمحمد مصط محمود ق|سم 8836|9
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد عص|م |لسيد مصط ن|فع|82|45
6877o6ر |لحن |لجم ف عبــــد |لظ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |
235o39تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |س|مه محمود مصط حكم
|386o2حقوق حلو|نمنتـــ | محمد سعيد محمدى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنه|ل عل|ء محمد |لسيد عبــــد |لجليل238||7
75o863 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــ محمد محمود محمد حسن
76886oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمرو|ن عص|م |لدين محمد |سم|عيل
علوم بــــنه|عمر حج|زى ص|دق عمر حج|زى627774

7o9|6تـــربــــيتـــ |لفيوممه| سعد عبــــد| عبــــد|لمجيد
23o294رهعبــــد| سعيد رجبــــ محمد بــــيو حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد س|مح شعبــــ|ن محمد عبــــد |له|دى629666
يثــــم سم محمود عبــــد|475769 تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين 
زر|عه ع شمسدين| مصط حس عليوه سيد |حمد55685|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه ربــــيع عبــــ|س حسن|84285
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسغ|ده رجبــــ صد ح|فظ776539
|25o59|د|بــــ ع شمس|ريج |حمد عبــــ|س ع محمد
753o25|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |يمن عبــــد |لسل|م محمد
83545oيم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد| عطيه سعيد |بــــر|
ره|سمر شح|تـــ عبــــد|لفتـــ|ح ج|بــــر228977 د|بــــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن ع حل ع بــــط|ح|72|45
علوم ع شمسمحمد محمد محمد حسن |لشعيبــــي66|62|
6|7o2|تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمه محمد سعد بــــلبــــول
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميوسف محمد عبــــد|لحليم محمد |لبــــ|طش246285
44247oيف عثــــم|ن معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعبــــد|لرحمن ه| |ل
7|oo|2 د|بــــ |لمنصوره|مريم ممدوح محمد عبــــد |لحميد حسن
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد محمد طه محمد|633424
62oo22 بــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد لط لط |ل
تـــج|ره |لزق|زيقعمر م|جد محمد وديع بــــكرى944|77
6958o2 طبــــ |لمنصورهحمد |لبــــحر|وى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن
4o48o5كليتـــ |أللسن ج أسو|نيح عص|م عبــــد|لرؤوف |لسيد
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمود سيد محمد سليم|ن 9652|9
يم عبــــد |له|دي عل58629| حقوق ع شمسيتـــ | حمدى |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لمنصف رشدى |حمد عبــــد |لو|436375
7o|45o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| حمدى عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء سم يوسف ش| 784338
437oo8تـــج|ره كفر |لشيخنبــــيلتـــ فتـــ |بــــو|لنج|تـــ محمد |سم|عيل
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|  حمد محمود |حمد |م |5493|9
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |لسيد عبــــد|لوه|بــــ حسن جميل346735
تـــج|ره |لمنصورهض ع|دل عبــــد |لسل|م عصفور||6853

Page 1269 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|ره |يمن حمدى محمد78|8|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد صل|ح محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح2|3288
|د|بــــ بــــنه||ء حمدى ح|فظ |حمد |سم|عيل|342255

ر||8|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود مجدي خميس عبــــد|لظ|
853o75تـــربــــيتـــ |لم |ر| | محمد محمد ن| محمد
9o762| تـــج|ره سوه|جحسن خليف عبــــد|لرحمن |حمد

6|oo4تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع عبــــد |لمجيد محمد
9o6337يم كليتـــ |أللسن سوه|جم|رين| زكري| ز |بــــر|
68936oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره |لسعيد بــــهر|م محمد تـــور
يم خط|بــــ|267535 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نل|ء ص|بــــر |بــــر|
|3||o2|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندرو صفوتـــ عبــــده فرج
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد | |سم|عيل عبــــد |لر|زق4|8|2|
د|بــــ |لمنصوره|حمد رزق عبــــد |لغ |لسيد |ل|ل ||69357
7793o9يم عبــــد |لمنعم عطيتـــ تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل|ء |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرح|بــــ حمد|ن ع حسن2|6|6
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دين| جم|ل محمد غ|6|3464
439||oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخبــــسنتـــ ط|رق |حمد عمرو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقط|رق |حمد |لسيد محمد |لسيد638353
وف|تـــمحمد |لسيد عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل75874| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

2|4o|يم محمد رتـــ|شيم|ء وليد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|455o6يف كم|ل طه لسن ع شمس|محمد 
يم جودتـــ2835|7 صيدله |لمنصورهريم |لسيد زكري| |بــــر|
76|o96تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسند ع|طف |حمد محمد
يبــــ عطيه  6|8955 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جفيلوبــــ|تـــ مدحتـــ و
ر|ن محمود رسل|ن344842 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل |ء ز
بــــه حبــــيبــــ426654 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رين| بــــخيتـــ و
346oo8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد| | سعيد محمد عو|د سلطوح
طبــــ |سن|ن طنط|محمد ه| ف|روق |لط|يفه|64|43
تـــج|ره |لمنصورهرحمه |س|مه |حمد عبــــد |لغ 699496
7o738| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوف|ء جم|ل عبــــد |لعزيز محمد نم
2|83o|رهرن| |لعربــــى محمد عمر تـــج|ره |لق|
يم  |ض789372 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود حبــــيبــــ عمر |بــــر|
|5322o| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنيه سيد محمد قبــــي
242o65كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسر| | محمود سعد محمد |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن عم|د سعيد عبــــد|لودود335275
رهندى رض| |لسيد مصط 44|242 تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد ع|طف حس عبــــد |لسل|م |بــــو زيد975||5
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخندى |س|مه عبــــد|لوه|بــــ |لسم|لي 443792
تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ محمد محمود تـــوفيق342364
ر سل|مه حميدو4|7688 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل|ء م|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد عبــــد |لجو|د محمود784258
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7o8295تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |لسيد |لحسي |لسيد
7o9987زر|عه |لمنصورهسل فريد محمد عبــــد |لمجيد
9o|688 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد صبــــرى محمد عبــــد|لحليم

|د|بــــ |لم |محمد منصور مصط عبــــد |لتـــو|بــــ69599
|55o68حقوق ع شمسمريم ع|دل عمر|ن سنو
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل جم|ل |حمد محمد عز |لدين676327
تـــج|ره ع شمسعمر حس عبــــد|لجو|د حس 2244|3
4||oo4 تـــ محمد محمد |لبــــشبــــي تـــربــــيتـــ طنط|أم
د|بــــ حلو|ن|ن|ديه سيد عبــــد|لح|فظ محمد محمد245278
2|737oد|بــــ ع شمس|منه | خ|لد محمد عبــــد |للطيف |حمد
4o6449حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس| ع |حمد محمد |حمد| 
43o4o5تـــج|ره طنط|مه| محمد عبــــ|س شعيبــــ
62526o|ندستـــ |لزق|زيقحمد عص|م خليل حسن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد عبــــد |لوه|بــــ83458
683o62 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود جبــــر عبــــد |لرحمن |لدسو م |لع| 
يم|33967 ندستـــ |لم |صل|ح |حمد عبــــده |بــــر|
يم |حمد حسن|2|2477 يم محمد |بــــر| ندستـــ بــــنه|بــــر| كليتـــ 
4o7o59تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| محمد حن محمود سود|ن
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عيد محمد ع مصط |52998
9o7777  ك.تـــ. ف صن| سوه|جزين |لدين سعد محمد |حمد
علوم |لمنصورهندى  |ء |لدين محمد |بــــو |لعط|7|6964
د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم رض| بــــدير |لششتـــ|وى478832
طبــــ ع شمسزينبــــ و|ئل عبــــد |لعظيم محمد|892||
4o536oتـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| محمد ر| حسن محمد
يم789528 وف|تـــمنه | صبــــرى عبــــد | |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسنتـــ محمد عبــــد|لعزيز درويش286553
وف|تـــمحمود ح|مد محمود ح|مد حسن43956| تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
255o64تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــسمه صبــــ مسعود |لعربــــى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدف|طمه كم|ل فؤ|د حس 849732
ر |لسلنتـــى8999|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طدع|ء أس|متـــ عبــــد |لرحمن ط|
49o425 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|يدي عبــــد |لحسيبــــ عي مر

5o4|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لرحمن مصط كم|ل حس|ن
6|8o8oحه وفن|دق |لمنصورتـــس|ره رأفتـــ رزق قزمل| 
د|بــــ دمنهور|سم|ء صبــــرى محمد عبــــد |لغ |لف||547|5
635o2معهد ف تـــمريض بــــ سويف كريم ن| |سعد سيد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحل|م |سل|م محمد عبــــد |لغف|ر|777639
رهعبــــد |لرحمن نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد749|4 تـــج|ره |لق|

وف|تـــ حمد محمد حمدى |حمد|4629|9 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــصفيتـــ جم|ل ثــــ|بــــتـــ |لسم|ن ع459584
5|87o8د|بــــ دمنهور|يم|ن رمض|ن صبــــرى رمض|ن عبــــد|لق
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيثــــم صل|ح محمود عبــــد |47464|
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كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد محمود محمد شكرى محمود686385
ف مر عبــــد|لعزيز|762|33 تـــج|ره بــــنه|حمد |
85o6o5|تـــمريض |سيوطحمد ع|مر عبــــد| ع|مر
تـــمريض |لزق|زيق ندى عبــــد |لمعبــــود محمد |لبــــغد|دى8|7824
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مأمون |حمد مأمون|229874
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حس|م |بــــو|لحسن ش|ذ محمود|27322
633o27يم تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد محمد |بــــر|
ف مرزوق محمود353325 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |

علوم |لفيومندى عص|م عبــــد |لنبــــى عيد65255
|د|بــــ طنط|سعيد |حمد سعيد |لسيد262586
4853o4 د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر محمد غ|زي حس

حقوق بــــ سويفمحمد مصط فوزى عي|2|54
254675| يم عبــــد| مو ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
ف |لحسي محمد|52924| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمرو|ن عص|م محمد محمد682|48

رهفهد فخري حس محمد ع 28795 ندستـــ |لق|
77976oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سهر |حمد عبــــد | محمد سعد
علوم |لزق|زيق|ء محمد سعد محمد عبــــد |لفتـــ|ح|||||77
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء ع|طف محمد |لزر|ق|256624
د|بــــ |لعريش|محمد بــــه|ء عمر ص|لح محمد766553

866o3| نوعيتـــ |لفيوم|ء عص|م |لسيد ع
632o59ر محمد نجيبــــ محمد خليفتـــ د|بــــ |لزق|زيق|نور| ط|
ر|ن776|64 ش|م حسن عبــــد |لع|ل ز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|آيه 
4926o8يل ج |لزق|زيقعمر حمدى محمد حس طر|د كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o96o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|م ه| ف|يز فه
2|4o28صيدله حلو|نسل محمد عبــــد|لمنعم ع
وف|تـــمحمد ع|دل عبــــد|لخ|لق |لسيد حج|342554 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

د|بــــ |لفيوم|ف|طمه محمود حسبــــ | حسن|7342
7773|oف عبــــد |لمنعم أبــــو |لفتـــوح معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |
263oo4قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سهيله عم|د |حمد لبــــيبــــ

تـــمريض  بــــ سويفمصط جبــــر محمد عبــــد|لمقصود|6242
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن|ء حسونه ص|لح حسونه|8625||
يم عبــــد |لمنعم محمد حسن67238| حقوق ع شمسحسن |بــــر|
34588o| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء طلعتـــ عبــــد|لغف|ر حس بــــك
طبــــ ع شمسي|ر| عم|د محمد شعبــــ|ن5|89|3
6o377|وف|تـــمحمد محمود محمد سنبــــل ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسم|ء محمد ك|مل محمد|273329

علوم حلو|نحمد عبــــد |لنبــــى |حمد سعيد|8|696
64o769يم ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد محمود محمد إبــــر|
د|بــــ ع شمس|ف|طمه محمد |لسيد |حمد متـــو3|555|
تـــج|ره ع شمسعمر وليد محمد عبــــد |25356|
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7686o5| تـــربــــيتـــ |لعريشسه| س| محمود عبــــد
نوعيتـــ بــــنه|يم|ن |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ|332322
يم ربــــيع ج|د498789 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــ محمد |بــــر|
2477|oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهدى رجبــــ محمد رمض|ن ع
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م محمد|34979
تـــربــــيتـــ |سو|ننور| |حمد محمود مصط 846497
تـــربــــيتـــ بــــنه|تـــ محمود |لسيد محمود حسن329462

تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسمه |حمد ع |حمد بــــسيو 25467
كليتـــ |أللسن بــــ سويفغ|ده رجبــــ عبــــد |لحفيظ عبــــد |لمجيد|7287

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|جو |ن| |دو|رد لوك|س شكري غبــــري5387|2
27o423ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيح |حمد ع سيد|حمد قنديل
تـــمريض ع شمس رقيتـــ من محمد شد|د67353|
6o4995يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ندى |حمد صبــــ محمد حج|زى لم
صيدله |ل|سكندريهندى ع|دل عبــــد |لحميد عبــــ|س شيحتـــ678645
حقوق ع شمسندى سلط|ن فوزى جبــــر34267|
ى يوسف7944|| ندستـــ ع شمسم|رك ي| ي
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد رض| عبــــد|لمنعم قطبــــ س|لم448992
26779oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد |حمد سعد |سم|عيل
89o9o2|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط ميمه ك|مل حس عبــــد|لع|ل
ندستـــ بــــور سعيدحمد س|مح |حمد حس كريم|765492
6o3685|تـــج|ره طنط|ل|تـــربــــي |حمد |ل|تـــربــــي محمد
ره| |ر ح|تـــم حسن محمود24257| عل|م |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد حسن ص|لح حسن جبــــل|257|44
4o664|د|بــــ |ل|سكندريه|دين| تـــ|مر مصط كم|ل |لدين خ|طر

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود |لمعتـــز بــــ| محمود عبــــد|لخ|889|4
ش|م محمد محمد |لبــــر46358 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد| 
يم عرفه محمد عبــــد |لصمد|39|4 رهف|يد |بــــر| تـــج|ره |لق|

ه يوسف عثــــم|ن يوسف|395|76 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
يم زغلول|428987 صيدله طنط|يم|ن صبــــرى |حمد |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقي|سم |م عبــــد |لو|حد عبــــد|لر|2|7848
447o88 ر |حمد |لسيد |ل|م ندستـــ كفر |لشيخمحمد م|
|د|بــــ طنط|خ|لد مصط مختـــ|ر شهو|ن3735|4
894|4o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | ن| خميس |حمد
معهد ف ص ري|ضه طنط|عبــــد |لعزيز مصط ز |لشيخ9|4495
ندستـــ أسو|نرو|ء ظ|فر حمزه عبــــد|لموجود843425
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمرو مدحتـــ محمود ص|دق44483|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور|ن سم |بــــو|لليل حسن ||2|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|س|مه محمد محمد محمود|34728|
علوم ري|ضتـــ طنط|ل|ء س| |لمغ|ورى |لسبــــ| ص|449973
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى مصط شديد |م|م شديد774289
|لسن |لم |ع|صم محمد ع محمد399||8
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8o3979يم عبــــد|لرحمن نوعيتـــ |لم |عمرو محمود |بــــر|
ف عبــــد |لمنعم محمد596|3| د|بــــ ع شمس|نوره|ن |
د|بــــ حلو|ن|منيه مصط مط|وع حسن|38468

يم |حمد شكر|247952 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمل حسن محمود ع |846879
معهد ف ص بــــنه|لشيم|ء |حمد محمد ع مو ص|لح27|249
9o9o74علوم |سو|ن س|مه ممدوح |بــــو|لعل| خليفه محمود
ر عبــــد|لرحمن ربــــيع4558|6 ف ن| عبــــد|لظ| ندستـــ |سيوطأ
تـــج|ره بــــ سويف|ء ع|دل محمد |حمد|3|95|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر نشأتـــ ع |حمد ضيف7592|2
ف فه يوسف|34|63 ن| | معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م
899o42 تـــج|ره سوه|جرو|ن ر|فتـــ مصط |لسيد
وف|تـــمصط محمود محمد |سم|عيل825443 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
75o944يم محمد يم |بــــر| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|يكل مسيحه ونيس عبــــد |لشهيد52643
تـــج|ره طنط|فتـــحيه |لسيد محمود محمد |لصبــــ|غ|38|42
ري54744| وف|تـــمصط |حمد محمد محمد |لجو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم ج|معتـــ د |طيوسف محمد |لسيد |سم|عيل |لنمر438783
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس عم|ره عبــــد |لنبــــى ع |لديبــــ|||42|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس |لسيد حس|ن |لسيد |بــــوسق|يه348764

37o43 ره|عبــــد | محمد مصط محمد مصط د|بــــ |لق|
4o249o|يم كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىل|ء جم|ل شعبــــ|ن |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد سعيد عبــــد |لرحمن عبــــد 446978

رهوق خ|لد محمد سيد مهدى|4595 طبــــ |لق|
36o446د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وس|م فتـــ بــــيو حسن حم|ده
|د|بــــ طنط|آيه محمود مصط |لدق|ق429287
8376o2لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ه|له ح|مد فكري خليل|
علوم سوه|جحن|ن ن سل|مه سليم 2764|9
6256o7طبــــ |لزق|زيقمحمد سميح فتـــ |حمد محمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن خ|لد |لمغ|وري حس |479|6
6o95o2|د|بــــ |لمنصوره|يه خ|لد حس محمد بــــرك|تـــ
896|o| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــسل ي| عبــــد|لعليم محمود
علوم طنط|عمرو محمد عمرو عبــــد|لمطلبــــ عنبــــ696||5
77o854يم ع|مر طبــــ |لزق|زيق |يمن محمد |بــــر|
|53o63يم |بــــو ط|لبــــ ره/ري|ضتـــخ|لد سيد |بــــر| زر|عه |لق|
ل|ل |لديس682972 ري|ض |طف|ل |لمنصورهرحمه عمر |لديس 
476|2oد|بــــ |ل|سكندريه|م س| ع محمد بــــرك|تـــ
يف عبــــد|لحميد عليوه|7|422 علوم |ل|سكندريهوف|ء 
د|بــــ حلو|ن|تـــ حمدى محمد ع46|222
بــــه فه غبــــري|ل489883 د|بــــ |ل|سكندريه|مريم و
6o6o92 ف عبــــد |لحميد |لحن تـــج|ره طنط|محمد 
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تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ سم|ء حج|ج محمود محمد|899846
زر|عه طنط|مريم رفعتـــ محمد شمله||4343
44o776يم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخشيم|ء مر محمود يونس |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف جم|ل عبــــد|لن| مصط محمد3698|2
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه سيد ج|د |حمد5||829
6|o69|تـــربــــيتـــ طنط|وق أحمد محمد دودتـــ
85|o57تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدشيم|ء محمد ص|لح سيد

رتـــ|نوره|ن جم|ل |حمد محمود826|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|د|بــــ طنط|ل|ء سم محمد عرفتـــ|78|432
255o98تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق ن عي محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع ح|مد ع محمد ح|مد694888
يم |لدسو ج|د|264428 تـــمريض بــــنه|يه محمود |بــــر|
حقوق ع شمسسل|م |حمد محمد |لسيد|37998|
2699o9ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكرلس مجدى عوض غ| عبــــد |لملك
د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |لعزيز متـــو عبــــد |لعزيز|677923
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن عبــــد|ل فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد34||37
د|بــــ |لمنصوره|عل| نج|ح رزق محمد |لعري|ن48|693
تـــربــــيتـــ |لعريشمل|ك جبــــريل ع ص|لح |لح|رون767787
4o6|47|ه ع|دل محمد حسن عبــــد ربــــه تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
5o9o6o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد | محمد |لدسو عبــــد |لعزيز
75o63o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء حسن |حمد محمد عبــــد |لستـــ|ر
78o733يم محمد يم محمد |بــــر| علوم |لزق|زيقندى |بــــر|
د|بــــ |لفيوم|سل|م |لسيد محمد |حمد فر|ج|4725||
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمد حس محمود|8|8632
ندستـــ |لمنصورهمحمود |س|مه محمود محمودع|مر675376
7||o|4|طبــــ |لزق|زيقحل|م عل|ء |لسيد محمد قريع
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه|بــــ سعد |حمد عبــــد|لجو|د|265627
|3|o95|يم |حمد ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مصط |بــــر|
4o8226|ره|حمد ن محمد عبــــد|لحميد محمود عل|م |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمود صبــــرى محمود محمد عبــــد|لنبــــي55|258
49o235يم عبــــد |للطيف محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ ك|مل |بــــر|
2|259o|رتـــ |لجديدتـــ|بــــ|نوبــــ طلعتـــ ص|دق رزق ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|

ف حسن |حمد57462 معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطنوره|ن |
د|بــــ ع شمس|مريم عل|ء حل |حمد326677

8722o |يم علو تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ عص|م |بــــر|
76o57oيم ى محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويستـــ ي
رهمحمد متـــو عزتـــ متـــو 45733| حقوق |لق|
244o93تـــج|ره ع شمسمصط |حمد مصط غريبــــ
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ن ي|فس نجيبــــ مكسيموس|358|82
|ء محمد أحمد سليم|ن |لك|شف428548 زر|عه طنط|إ
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ش|دى عوض جمعه عوض رمض|ن696955
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2|o3oرهمحمد |يمن محمد رش|د ندستـــ |لق|
ندستـــ ع شمسعمر محمد تـــوفيق |لسعيد |لكردى6463|2

642o|يف محمد عبــــد|لسل|م د|ر |لعلوم |لفيومي|سم 
53o6o6وف|تـــعل| عل|ء عبــــد |لرحمن محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
زر|عه دمنهورحمد رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل2586|5
|294o8ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــيشوى ثــــروتـــ صبــــرى بــــرسوم ل|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه محمد ع |حمد825568
495o2|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد حمدى محمد عبــــد |لع|ل
يم |حمد |لشوربــــ 768|24 د|بــــ ع شمس|د | |حمد |بــــر|

رهمروتـــ محمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح9|339 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
24748oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد بــــهجتـــ عبــــد|لسل|م زن|تـــى
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سيف محمد عص|م |بــــوبــــكر عثــــم|ن634466
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ديل جم|ل محمود |حمد قويدر8|7686
يم23965| ش|م |بــــر| رهبــــتـــ | عم|د  ندستـــ |لق|
يم فتـــ محمود83|527 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد محمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف محمد ع|طف حسن |لسعد |7682|3
4893o2ف محمود محمد عثــــم|ن حقوق |لمنصورهس|ره |
6o9787ج| نوعيتـــ طنط|ي|ر| محمد محمد 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|زينبــــ جم|ل محمد مصط درويش5|2499
د|بــــ ع شمس|دى حس |بــــو غدير ع335287
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن ص|بــــر رحومه سعد حسن527552
76627oيم ع عبــــد |لعزيز ع كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد |بــــر|
|د|بــــ طنط|س|ره سليم|ن كم|ل ج|بــــ |7||4|4
622|5o|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهحمد يوسف يوسف ع حسن معهد |لج
رهسه محمد |حمد حس |حمد درويش229356 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر عبــــد|لرحمن عبــــد|لعظيم محمد329677
845o87 تـــمريض أسو|نزينبــــ حمدي عبــــد|لنعيم ع
علوم |لزق|زيقبــــ|سل |حمد عبــــد |لمجيد |لسيد |لغربــــ675628
ندستـــ حلو|نيوسف |يمن محمد ع حسن7548|2
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد |سم|عيل محمود |حمد|849985
7o3776لسن ع شمس|وس|م س| |بــــو زيد محمد يوسف

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود حسن سعد عبــــد | عبــــد|لجو22943
786o|9|يم زين |لدين حقوق |لمنصوره|ء |حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد صقر |لسيد محمد حمص484298
6||o65قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع|يده محمد رمزى عبــــد |لمتـــع|ل
ثــــ|ر د |ط|يه سعد محمد |ل|سمر|6985|6

تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهحمد عص|م محمد حف عك|شه|4|455 معهد |لج
7o67oo|يم |لعدل |لسيد زن|تـــى ندستـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
يم87||36 يم عبــــد|لعظيم |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد جم|ل عبــــد |لمجيد عيد عبــــد |لسل494423
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مصط محمود عفي سليم|ن عثــــم|ن776744
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5o4|73صيدله |ل|سكندريهندى عبــــد |لحليم أحمد عبــــد |لحليم فو
83o8|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخ|لد عبــــد |لن| ج|بــــر عبــــد |لعظيم

78|626| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن محمد حسن ع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م حسن حس|ن حس|ن |886|69
ف محسن ع338|75 ن| | تـــج|ره بــــور سعيدم
86o2|| تـــج|ره |سيوطمحمد ع محمد |م
684o2o|بــــ د|بــــ |لمنصوره|ح|مد عبــــد |لحميد ح|مد |ل
تـــج|ره |لزق|زيقن |حمد بــــليغ طلبــــه عبــــد|لفتـــ|ح|63683
معهد ف تـــمريض |سيوط ع ع|دل |حمد ع 892847
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|دع|ء ع محمد نظيم محمد5|7593
3oo63يم بــــقوش ره|دين| سعيد مصط |بــــر| د|بــــ |لق|

6|235oتـــربــــيتـــ طنط|منه | نبــــيل ع ح|فظ عثــــم|ن
4879|o|تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حس محمود محمد ص
6o7285د|بــــ طنط|محمد |لسيد محمد |لقف|ش|

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حس|م جم|ل عفي عفي 5||8|
86769o|معهد ف ص |سو|ن|ء بــــغد|دي محمد بــــغد|دي

يم محمود45382 رهمحمد |س|مه |بــــر| تـــج|ره |لق|
ف  |د حبــــيبــــ39493| علوم ع شمسبــــسنتـــ |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيري وجدى مر|د مسعود|248757

58ooo حقوق |سيوطمصط ع مصط ع
يم سعد422|54 علوم طنط|معتـــز عمرو |بــــر|
43o276تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | س|مح كم|ل بــــيو
44925o| يم و|ئل ع ع حس ندستـــ طنط|بــــر|
ور633484 ف ص|لح محمد  علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم |
معهد ف ص طنط|لسيد عبــــد|لحميد |لسيد ش| |433554
تـــربــــيتـــ |لعريشمنه | عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در فر|767793

يم طه|66583 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوميم|ن محمود |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد ن| محمود ع عبــــده452397 معهد ع| 
2628o3ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــقمر زين |لع|بــــدين عط| قمر |لدوله
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|رك عم|د لبــــيبــــ مرقص838236
|2964o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حسن فوزى حسن
يم عبــــد|لحميد9565|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرن| |يه|بــــ |بــــر|
طبــــ |لسويسمحمد عبــــد |لرحمن ديبــــ عبــــد |لرحمن |7|6254
78|o75طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد نبــــيل محمد حسن محمد
|37o|3تـــج|ره ع شمسع محمد ع محمد
ندستـــ ع شمسيوسف محمد محمد محمود فرح|تـــ25937|
7o2797|يم محمد عوض عبــــد |لنبــــى |بــــر حقوق |لزق|زيقبــــر|

3o562|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يه عبــــد |لموجود جمعه محمد
2236o5ره|لي كم|ل حس ثــــ|بــــتـــ د|بــــ |لق|
7o42o2د|بــــ |لمنصوره|محمود عليوه محمود ح|مد سل|مه
4828o9|د|بــــ دمنهور|يتـــ ن|جح قر عبــــ|س

Page 1277 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفؤ|د شفيق فؤ|د عبــــد|لعزيز بــــرك|تـــ6627|4
ندستـــ قن|حمد |سم|عيل حسن مر |864765
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|رئ|ل |بــــو|لمك|رم عبــــد|لجليل عبــــد|247|84
89456o|ء ع يوسف |حمد| معهد ف ص |سيوط 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر جم|ل عبــــد|لعزيز |حمدعمر628775
يم ج|د|لمو حسن946|84 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمود |بــــر|
ره|رين|د حسن محمد حسن287|2| د|بــــ |لق|
|39o75 نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهج|سم محمد ف|يز عبــــد |لمنعم محمد بــــدر
2387o9|رتـــ وق |لمعتـــزبــــ| رزق |بــــو|لعل تـــمريض |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ط|رق محمود عبــــد |لقوى 72|423
427o87تـــمريض |إلسكندريتـــ بــــه |بــــو |لمع| عبــــد |لر|زق حسن
|5o||2لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لق|در
4o5457د|بــــ دمنهور|يوستـــ | ريمون ميخ|ئيل جور تـــ|درس
7o2788د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد فتـــ جمعه سليم محجوبــــ
8o|89|د|بــــ |لم |عمر مختـــ|ر حسن عبــــد|لسل|م|
تـــج|ره طنط|ر| منتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لقز|2|4945
ندستـــ قن|حمد ع|طف |حمد عبــــد|لسميع|864549
7|o29|تـــج|ره بــــور سعيدبــــه |لمتـــو محمد عبــــد |لموجود محمد

|56o2رهعبــــد | |حمد حسن عبــــد |لعزيز ندستـــ |لق|
89487o |تـــج|ره سوه|جمحمد حربــــى محمد |بــــو|لعل
ره|سيف سم |حمد مو |حمد225747 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4484o8يم عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد مو ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد |بــــر|
7o5337| تـــج|ره |لمنصورهحمد س| سعد عي
نوعيتـــ طنط|محمد عوض | |لششتـــ|وي شقيم4653|6

رهحمد مرو|ن يونس محمد|46666 تـــج|ره |لق|
يم3563|3 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل ع|دل يوسف |بــــر|
9o8657|تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد جم|ل منصور عبــــد|لمجيد
78o38|د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم عبــــد |لعزيز لط بــــند|رى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |لسيد رمض|ن |لمتـــو عك|شه76|686
4532o6| يم يم |بــــر| يم عبــــوده |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| شح|تـــه طه محمود |لبــــدوى3967|6
2285o7تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــجه|د عم|د زغلول محمود
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه حل جمعه عمردرويش||49887
تـــج|ره سوه|جيم|ن ربــــيع شكري محمود|857897
33o8|5|يم يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| محمد سيد محمد مصط 326529
36oo47|يم عبــــد|لق|در غريبــــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد |بــــر|
7o|297ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعمر بــــيو |لسعيد محمد |ل |ط م |لع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ مصط عبــــد|لحكيم عبــــد|لطيف 9674|3
|546o4رهعمر مختـــ|ر محمد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ثــــ|ر د |ط||يه |بــــو|لمع| |لسيد رخ|8584|6
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|د|بــــ طنط|محمد ج|بــــر محروس س|لم|ن429929
|6o88 ره|يوسف محمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــد ثــــ|ر |لق|

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لل|ه محمد |حمد|4|862
47o52تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى ع عبــــد|لحليم عمر

م||23695 د|بــــ |سيوط|مل نعيم شنوده سيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسورده عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمنعم محمد238377
ف ف|روق |حمد6|383| كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــيوسف |
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد كم|ل حم|ده فوده437465
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يمن صل|ح محمود بــــيو بــــدر|849|26
834o74|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد عطيتـــو |لسم|ن
4o66o6ر ف ج|د جو د|بــــ |ل|سكندريه|يوستـــ | |

54o63كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمريم مجدى محمد محمد
ف صل|ح |لدين حبــــيبــــ|47|249 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن |
8424o8طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىزمزم خليل ج|د |سم|عيل
24277oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|مه ن| عيد س|لم
62|8|oيم أبــــو زيد يم إبــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود فه إبــــر|
69o|64تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــربــــ|بــــ مصط |حمد |بــــو|لعن ع
حقوق طنط|ندى |لسعيد فتـــ |بــــو قمر3496|4
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ ع|دل صبــــ |بــــسخرون853729
476o4|د|بــــ كفر |لشيخ|صبــــ|ح ميل|د فه رزق شح|تـــه
899o28|ء محمد عبــــد|لل|ه |حمد| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف 
2258o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو يح شو فريد
يم |حمد |لكو78927| لسن ع شمس|سندس ممدوح |بــــر|
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|يوسف رض| عبــــد | |حمدحج|زى839|75
حقوق |سو|نص|بــــر نعيم |رم|نيوس عبــــده845872
9|463o علوم ري|ضتـــ |سيوطعل|ء جميل محمد عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط مشهور |حمد |حمد244735
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن حمدي عطيه عبــــد|لجليل عبــــده|665|4
77o||9تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد لط محمد عبــــد |له|دى
يم |حمد ع|بــــدين25656 يثــــم |بــــر| ندستـــ حلو|نزينبــــ 

36o863| حقوق بــــنه|حمد حسن |لحسي خليل |لخو
357oo8حقوق بــــنه|خ|لد مصط مصل مصط بــــدوى

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمريم عم|د |لدين سعد عبــــد |لحميد3|562
8376|o وف|تـــمه| عبــــد|ل محمد |م ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
7o97o3| بــــي وف|تـــ|يمن محمد تـــوفيق |ل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

علوم |لفيومس|مه مصط عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد|6994
تـــمريض |سيوطمحمود عبــــد|لبــــ|سط رشدى عطو|ن 733|89
صيدله |ل|سكندريهربــــ|بــــ مجدى ك|مل محمد س|لم |بــــو عي428377
77o774يل ج |لزق|زيقحسن|ء محمد رض| محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ه رض| غ|زى محمد يوسف|6|6924 طبــــ |لمنصورهم
2627|7| طبــــ بــــنه|حمد فر|ج عبــــد|لتـــو|بــــ فر|ج متـــو
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه رجبــــ حشمتـــ بــــخو| حسن|485738
6422o5تـــج|ره |لزق|زيقي| محمد |حمد ع سل|مه
25o|65|ه عبــــد|لحليم ع عبــــد|لحليم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
34|658| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منيتـــ |لسيد عيد عي
ى فرح|تـــ جعفر|7|2873 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ي
85o349حقوق |سيوطكريم ع|طف عيد مبــــ|رك
علوم |لعريش/ري|ضتـــيمن |لسيد محمد حسن|629256
د|ر |لعلوم |لفيومزينبــــ ي| رجبــــ |لجندى623525
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حمدي محمود عبــــد |لعزيز عم524658
5o|492ند|وى تـــمريض |إلسكندريتـــ حس|م حربــــى ع شعبــــ|ن ع 
حقوق ع شمسع|طف محمود ع|طف محمود2524|3

5696o د|بــــ بــــ سويف|حن|ن عل|ء |لدين عبــــد |لحميد عبــــد
|48|5oره|كريم محسن كم|ل |لدين |حمد د|بــــ |لق|
ه سل|مه مسعد سل|مه محمد سل624262 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم
48o4o6د|بــــ دمنهور|محمد |حمد دي|بــــ سل|مه حموده
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخسم |حمد سم |حمد زن|تـــتـــ453266

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مريم محمد حم|د محمد |حمد64567
34|69oل|ل تـــج|ره بــــنه|يم|ن محمد عبــــد|لمطلبــــ محمد 
26o546يم ر محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر م|
63o322|م |حمد محمد محمود علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقد
يم حسن|69|778 د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد سعيد |بــــر|
4282o3|د|بــــ طنط||ء ع محمد عبــــد|لعزيز خ|طر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ن نبــــيه عبــــد|لخ|لق |حمد368294
زر|عه مشتـــهرم|جد عبــــد|لحكيم م|جد مؤمن خ|طر357338
348o75ر محمد محمد عبــــد|لمؤمن محفوظ أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ يوسف م|
48993oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهل|ء رمض|ن |لزن|تـــى |بــــو |لعزم |لروبــــى
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ط|رق مصط مصط محمد |لمتـــو695393

رتـــ|من|ر ص|لح |حمد محمود29987 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعل| م|جد |لسيد ع س|لم|ن8|7747
علوم ري|ضتـــ حلو|نحس|م ع |بــــو|لغيط عبــــد|لمنعم774|23
معهد ف ص |لزق|زيقمنيه ثــــروتـــ محمود عطيه|778929
ى5766|6  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند حس|م عبــــد |لوه|بــــ |لم
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ف|طمه |حمد مصط عبــــد|لرحمن9485|8

يف شو حن|6|45| ر  رهش| صيدله |لق|
يم حج628992 تـــج|ره |لزق|زيقيه|بــــ عل|ء محمد محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|ول|ء فوزى |حمد |لص| 422935
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء قر ري|ض بــــشندى|758284
9o38|2 علوم سوه|جزينبــــ مجدى يوسف |حمد
765oo3ندستـــ بــــور سعيدزي|د سم محمد ع |لف|ر
رهد | حسن محمد ع محمد|23249 تـــج|ره |لق|
42|o|8رون نوعيتـــ كفر |لشيخخلود محمد |لز| خميس 
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يم779723 نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد محمد عبــــد |لغ |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|جوم|نه بــــل|ل رض| مؤمن67|5|6
4|3o3||تـــج|ره طنط|ل|ء محمد حسن فرج
رهحمد عبــــد |لغف|ر |بــــو |لعط| ع ج|6|49| حقوق |لق|
ش|م عبــــد |لفتـــ|ح فرج22467| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر 
6o8|2oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|يزه أحمد عبــــد|لرؤف ق|طه

33o89|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ني|سم شعبــــ|ن رمض|ن عط
773238| ه كم|ل مسعود سعيد عوض | د|بــــ |لزق|زيق|م
6o||57|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء صل|ح عبــــد|لنبــــى |لنورى|
8342|o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن فكري |لضوي حس
8o4446ن| |س|مه يون|ن عطيه علوم |لم |م
475|2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطر|جيه |حمد سم محمد |لنح|س
8o8494 تـــج|ره بــــ سويف |ء مخلوف محمد ع
صيدله |ل|سكندريهشهد محمد سعد محمد عبــــد |لد|يم22|425
682|o| ه س|مح عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در د|بــــ |لمنصوره|سم
د|بــــ |لمنصوره|ف|تـــن محمد |لعدل محمد |لعدل مشمش685442

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ي| شعبــــ|ن رف| 29247
7oo676تـــج|ره |لمنصورهم|رك مجدى مكرم ري|ض عطيه
4767o7حقوق |ل|سكندريهك|مي | ع |لسيد ع فؤ|د
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |حمد يوسف حسن344526
|6o856حقوق ع شمسصف|ء صل|ح عبــــد |لسل|م محمد
5|o|72علوم ج|معتـــ د |طعمرو عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لجو|د
5|4o28زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهآيتـــ حسن فرح|ن ع |بــــو حلو

تـــربــــيتـــ |لفيومف|طمه سيد محمد مر78|65
2545o|ع| إد|ريتـــ  ش إد|رتـــ أعم|ل تـــجمع خ|مسمحمد عص|م عبــــد|لمع رمض|ن س
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديح|تـــم صل|ح عبــــد|للطيف ع 3|8326
فنون جميله فنون |لم |سيمون ع|دل عد لبــــيبــــ|635|8
76|o|||بــــتـــ تـــكل ف و ن| | تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم
54|9o9علوم |ل|سكندريهمحمد شو ح|فظ عبــــد|لمجيد خليفه
د|بــــ ع شمس| |ر حس|م |لدين فؤ|د محمد24677|
|5oo67ره|خ|لد محمود محمد عبــــد |لق|در د|بــــ |لق|
5o5357صيدله |ل|سكندريهف|رس محمد |حمد عبــــد |لسل|م
62866oصيدله |لزق|زيقلؤ| ح|مد ح|مد نسيم
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىس|ره صبــــ |حمد ع 896449
تـــج|ره بــــ سويفعمر خلف فرج محمد2985|8

4o764رى معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد |حمد محمود |لجو
ن| مختـــ|ر محروس  |د39588| علوم ع شمسم
|2o37|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن|ن |م |ل عج|يبــــى

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |لسيد ك|مل |لسيد مو| 223|3
34o524|يم ع محمدعبــــد|لحكم ند| ع كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|من|ر يح عبــــد |لمنعم |م 63|39|
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تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن يونس عبــــد|لوه|بــــ |لسيد|567|27
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد خ|لد صل|ح |لدين طه محمود|286464
علوم بــــنه|محمد |يمن محمد مسل343448
صيدله |لزق|زيقحمد مصط محمد |سم|عيل|944|79
نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء سليم|ن حسن سليم|ن665|78
معهد ف تـــمريض |لم | محمد طلعتـــ فه خلف857385

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم ع|دل نجيبــــ |حمد66864
6o2843|يم |لبــــن تـــج|ره |لمنصورهخ|لد ط|رق |بــــر|
علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد |يمن نجيبــــ محمد عبــــد|لر|زق356396
9o5288 معهد ف ص سوه|جنور |لهدى محسن محمود بــــهجتـــ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنج|ه ممدوح عبــــد |لخ|لق عبــــد |لص||77453

يع|37565 يف فتـــ |بــــو  ره|لشيم|ء  د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد فه محمد636539
قتـــص|د م حلو|ن|من|ر طلعتـــ فتـــ جمعتـــ محمد32793|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر مجدى |لعربــــى |لعو|د7993|6
638o27|يم أحمد |لزي تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ع إبــــر|
27oo7o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محمد س|لم مصط يح
7o475||د|بــــ |لزق|زيق||ء |يمن زكري| ع محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد ي| محمد محمد |حمد بــــدوى|52|5|6
حقوق |لمنصورهمحمد |يه|بــــ عبــــد |لعزيز محمد7644|6
3257o2 تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر حس سيد ي|س

ريدى53|24 ريدى ص|دق  ره|مريم  ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |سيوط|شه|بــــ جودتـــ محمد حسن 5|8757
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد عبــــد |لبــــ|سط |لسيد بــــل4|6245
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر عم|د محمد محمد |لشعر|وي338482
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد سم عفي |ل|كرتـــ|264988
9|3o69 يم ه|شم |حمد تـــج|ره سوه|جه|شم |بــــر|
4o849|د|بــــ طنط|يوسف ع|طف مرزوق عبــــد |لغفور  |لق|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لسل|م بــــهز|د محمد بــــدير|4|453
رهيوسف رفعتـــ يوسف محمد يوسف44275 ندستـــ |لق|

وف|تـــمحمد |حمد محمد محمد |له|بــــط28499| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
|37o4oتـــج|ره ع شمسمحمد سم صبــــرى محمد
تـــج|ره |سيوطرضوى س| نعم|ن عثــــم|ن 885756
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منيه |حمد عتـــريس |حمد|7|2254
75o9|9طبــــ |لسويسلورين جورج مسعود بــــش|ى
2|863oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى ع|دل بــــولس مك|ريوس
4|5oo6 تـــج|ره |ل|سكندريهحسن |لسيد حس |لعمرو
يم محمد مدكور3246|5 يم عبــــد |لعظيم إبــــر| علوم طنط|إبــــر|
5|o93o يم ص|دق حس يم حسن |بــــر| زر|عه كفر |لشيخبــــر|
7572o5|تـــج|ره بــــور سعيدلشيم|ء سليم|ن محروس محمد
42oo58د|بــــ د |ط|منيه عبــــد |ل حسن عبــــد |ل |لمرشدى
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756792| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن حسي |لسيد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|خلود شعبــــ|ن سيد |حمد |حمد259442
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ط|رق عبــــد |لمقصود عبــــد |لوه72|774
رهعبــــد | خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح منصور|69|2| تـــج|ره |لق|
7666o5معهد ف ص |سم|عيليهحمد |لص|دق عبــــد |لصبــــور عبــــد |لحميد

رهزينبــــ محمد سيد محمود33294 زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد خ|لد رفعتـــ |لغندور424262
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|شيم|ء طلعتـــ محمد محمد4|2|64
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد سيد سم |لسيد |لنش|ر765223
92o977|حقوق سوه|ج سم|ء ع|دل رو عبــــد|لل|ه
علوم بــــورسعيدجيه|ن عبــــده عبــــد |لرحمن |لسيد763723
4435o4| صيدله |ل|سكندريهحمد عص|م |حمد بــــدر |لدسو
429|o6طبــــ حلو|ندين| عبــــد |لفتـــ|ح تـــوفيق س|لم |لق
5o5646 زر|عه |ل|سكندريهمحمد خميس حسن ع |بــــو|لخ
يم عبــــد |له|دى س||68595 حقوق |لمنصوره|ء رزق |بــــر|
36|o6|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد ح| |ل|سل|م محمد |حمد
8o2675يم محمد حسن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه شعبــــ|ن |حمد ع |ن826833
لس أس|مه فوزى فهيم625492 ندستـــ |لزق|زيقك
يم775944 نوعيتـــ |لزق|زيق |ده |حمد محمد |لسعيد |بــــر|
نوبــــى494274 د|بــــ دمنهور|عبــــد| ف|يز |حمد عبــــد |لرحمن |ل
7o2o47| ندستـــ |لمنصورهمحمود سيد |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمتـــ سيد محمد |سم|عيل342848
تـــج|ره سوه|جعمرو عبــــد|لعزيز خلف | عبــــد|لحليم  9759|9
78|o85علوم |لزق|زيقمحمود طلعتـــ ع محمد ن|فع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد ك|مل يوسف عبــــد| حبــــيبــــ|4|2349

رهحمد رمض|ن ش|كر |حمد|29586 تـــج|ره |لق|
طبــــ |ل|سكندريهدين| محمد خ|لد محمود مر425275
436o39ه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخورده محمد سعد |لدين محمد حنتـــ

تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد عبــــد |لعظيم ه|شم56832
7o2935ى حقوق |لزق|زيقمحمد مجدى عبــــد | سل|مه بــــح
7853|oر محمد |سم|عيل |لسيد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــ|
2|7o83 |تـــج|ره ع شمسيم سم محمد ش
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسمه عبــــد|لعظيم حسن |حمد|24|84
88|oo||صيدلتـــ |سيوط يم|ن محمد |حمد محمد فرج
حقوق |ل|سكندريهسيف |لدين س|مح ص|بــــر ري|ض495645

|9o48كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفي|سم |حمد يح |حمد
|2|o53تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نفريده عمرو ع محمد عبــــد |لع|ل
د|بــــ |لمنصوره|صف|ء خ|لد حسن عبــــد |لرحمن عبــــده695649
35o343|يم |بــــو تـــربــــيتـــ بــــنه|مصط محمود محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخم|زن جم|ل |لدين |لسيد محمود شبــــ|7|4599
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3267o3خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى سل|مه ن |حمد
6358o4يم يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن |بــــر|
يم مصط سنبــــل655|64 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوستـــ | محسن رمسيس صبــــرى5923||
753o42|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد مختـــ|ر رجبــــ
ل|ل |لر 245795 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد عبــــد|لستـــ|ر 
49546oيم شفيق عم|رتـــ حقوق طنط|ه| محمود |بــــر|
يم |لسيد سليم779846 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|د| | |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومدير خ|لد محمد |لسيد355296
696o88تـــج|ره طنط|دع|ء ع |حمد ع بــــندق
36o788د|بــــ بــــنه|نور|ن س|مح محمد ع رمض|ن مظلوم|
9o864o ندستـــ سوه|جمحمد محمود عبــــد|لحميد |سم|عيل
د|بــــ كفر |لشيخ|ن|ديه محمود محمد |حمد |لطويل6889|4
يم بــــخيتـــ24723| ف |بــــر| وف|تـــمصط | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ف عبــــد |لحميد ع زرد429686 تـــج|ره طنط|محمود |
227o87| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود محمد مختـــ|ر ج|د
نوعيتـــ |لزق|زيقسل محمد محمد فؤ|د محمد فريد265|63
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|كل|ر| مجدى ف|يز عزيز ميخ|ئيل شنوده763764

صيدله حلو|نمحمد جميل عبــــد|لفضيل رمض|ن57724
25642oتـــ سعد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم | |مجد خ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء سيد محمود محمد عبــــ|س|6442|3
تـــج|ره ع شمسم|رين| ن|در |لبــــ ف|نوس85|5||
256o98ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد مدحتـــ يونس شلبــــى
26o9o4تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق رجبــــ عبــــد|لمع جعفر 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند| محمد عبــــد |لمو عي83|5|4
34o988حقوق |لزق|زيقمصط محمد |لسيد حس |لصفتـــى
يم محمد |لسعيد يوسف|694272 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| |بــــر|
5o4365يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | محمد ع |لسيد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمنتـــ | محمود كم|ل |حمد5264|
معهد ف ص |سو|نف|طمه محمد سيد|حمد حس|ن 572|84
3|5o78علوم حلو|نعبــــد| حس محمود نعم|ن
758o|6ندستـــ بــــور سعيدكريم سليم محمد عبــــد |لع|ل
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيوسف محمد صبــــرى محمد مصط 64|675
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرضوى سعد |لسيد |لد|ودى |لف|ر7||764
ندستـــ سوه|ج يه جم|ل ح|مد |لسم|ن|775||9
|46o9oزر|عه ع شمسم رمض|ن عبــــد | محمد
د|بــــ |لزق|زيق|وف|ء حسن ضيف ع626746
رهه|جر جم|ل |حمد عبــــد |لمحسن سيد243466 زر|عه |لق|
يم محمد عبــــد|لمحسن |494263 حقوق طنط|حسن |بــــر|
69525oتـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|دل محمد عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسل محمد سل|مه |حمد |لعن| 423899
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علوم |لمنصورهيه خ|لد ك|مل |لشه|وي|682959
4o8699 يم عبــــد|لرحمن كليتـــ |أللسن كفر |لشيخص|بــــرين يوسف |بــــر|
ف عبــــد|لو|حد |لسعد 258975 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| |
6256o8طبــــ |لزق|زيقمحمود محمد |لسيد ك|مل
88o358  ر صيدلتـــ |سيوطندى ه| سند م|
زر|عه |سيوطرضوى طلعتـــ عبــــد|لعزيز مر |87527
8o8379 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مريم عزتـــ روف|ئيل ذ
44o523علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخف|دى ن|در نزيتـــ رزق | مو

2886oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | سعد حفن|وى حسن |حمد
|4o|58تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |لسيد عبــــد |له|دى عبــــد |لحليم
ر ك|مل عبــــد|لمسيح928|52 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|دون| م|
257o25د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د | مصط س|لم خليل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنج|تـــ ر| ك|مل عمر|ن435498
م|م826664 ر|ء مصط |حمد  تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |لز
تـــج|ره |سيوطمصط |حمد محمد |حمد  875822
497o23تـــ شو فتـــ أبــــو س|لم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأم

5o245| م حس عبــــد |للطيف حس كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفد
ثــــ|ر |لفيوم|ندي عل|ء |حمد حسن|284|8
3|o826فنون جميله فنون حلو|نن|دين محمد محمد عبــــد|لخ|لق عويس
يم  8|8968 ن| ع|طف سليم|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم
62o8|2 |معهد ف ص بــــور سعيدد | جم|ل عبــــده محمد |لكف
25772oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممصط |س|مه س|لم |لمحروق
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحسن عبــــد| ميخ|ئيل |لعبــــد  |92495 ع| 
343o29ندستـــ |لفيومفيصل شديد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|م شديد
تـــربــــيتـــ دمنهورسمر محمد سعيد زغلوله4|4972
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمصط محمد سيد محمد839534
6o298oد|بــــ |لمنصوره|س|ره |س|مه عمر سعد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق يح محمد ع|جه|43486
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير عثــــم|ن محمود عثــــم|ن |ل |ط4|77|4

معهد ف ص بــــ سويفيه حس عبــــد |لح|فظ محمد|94|53
34o2||حقوق بــــنه|ر| | محمد عثــــم|ن محمد دي|بــــ
يف268538 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومكريم محمد كم|ل |ل
5o6268تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندي محمد عبــــد| بــــ|ز

5|8|oتـــربــــيتـــ بــــ سويف ط|رق خليفتـــ جودتـــ
تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء ع|رف خلف عبــــد|لرحمن 75|923
تـــج|ره ع شمس |ده عبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف ع|36|6|
علوم |لعريششهد حمدى عمر مصط |لبــــردويل767746
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد متـــو فتـــ |لسيد756444
رهسحر عزيز ع عبــــد|لعزيز635427 عل|ج طبــــي |لق|
86o|93زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعبــــد|لبــــديع شعبــــ|ن عبــــد|لبــــديع فرغل
حقوق بــــنه|زينبــــ محمد تـــوفيق بــــدوى يوسف342594
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629|o7تـــج|ره بــــنه|م |حمد |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد|ل
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــطه رزق طه عبــــد|للطيف|44629
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ف|دي مجدي مكرم لبــــيبــــ3|8539
|6o94|د|بــــ ع شمس|سيلف|ن| ميل|د ري|ض بــــرسوم
4625o6 يم |حمد بــــسيو ف |بــــر| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد |
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس|م عبــــد |للطيف ع عبــــد |للطيف45766|
7o|922ف محمود |لص|وى حقوق |لزق|زيقمحمد |
5o5766يد |حمدرمض|ن تـــج|ره |ل|سكندريهع عبــــ|س |بــــو|ل
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء |بــــو |لع|ص |لدسو |لبــــدر|وى |76834
8o6|28نوعيتـــ |لم |ف|دي مو |يوبــــ عبــــد|لمل|ك
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمنه | ن| عثــــم|ن عبــــد |للطيف||6388
ندستـــ كفر |لشيخس|متـــ رش|د محمود عيد خليفتـــ|452955
4|2o54ريدى |لسن |لم |عمر خ|لد ع محمود 
5o6774|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن محمد عبــــ|س |لسيد |بــــوقوره
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |نور حل محمد|257686

6739oتـــربــــيتـــ |لفيومنور| محمد سيد |حمد شعبــــ|ن
4|77o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخه|يدى محمد محمد ك|مل |لح|يس
يم |لعشم2633|4 تـــربــــيتـــ طنط|مه| محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
9o4392| زر|عه سوه|ج  حمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|
4||2o| د|بــــ طنط| ح|تـــم فوزى محمد |لف|
8o6947ك.تـــ. ف صن| شبــــر|محمد |لسيد شعبــــ|ن محمد

رهعثــــم|ن عبــــد |لبــــ|سط عثــــم|ن محمد |3|426 تـــج|ره |لق|
75987oحقوق |لمنصورهوق ع|دل فرج غريبــــ
رهحمد مصط عبــــد|لمحسن خريص|364488 طبــــ |سن|ن |لق|
يم عزبــــ795|77 علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد رش|د محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|مريم ع|طف عبــــد |لمجيد عبــــد |لبــــ| 24385|
نوعيتـــ كفر |لشيخم|ل محمد |لسيد |حمد بــــدر|7|5|44
زر|عه ع شمسيه |حمد عبــــد |لكريم ع مهدى|38549

ير426954 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدأيه |حمد محمد ربــــيع |ل
د|بــــ بــــ سويف|ن|دين صبــــ أنور محمد خط|بــــ485262
يم|5295|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء محمد مصط |بــــر|
49o352يم |حمد ف|ضل د|بــــ سوه|ج|رؤى عص|م |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخزي|د محمد مر ع |حمد |لجمل5|6889

6o393كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفص|بــــرين عبــــده رمض|ن ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | |سم|عيل رأفتـــ عبــــد |لحميد633882
833|59| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عبــــد| محمد عبــــد|
نوعيتـــ |شمونسم|ء سعيد |لسيد محمود سيف |لن264532
يم فؤ|د محمد |لش|ف |767283 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمصط عبــــود عبــــد |لشكور محمد6596||
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه |مجد محمد عبــــد |لسميع ضبــــش|25268
تـــمريض ع شمس نوره|ن محمد عبــــد|لمنطلبــــ شح|تـــه2|3269
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3228|7| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ سعيد شعبــــ|ن سعيد ع
لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش نظم تـــجمع خ|مس|ن|ردين رمزى عط| | كرومر|3557|
9o84|7 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ل غريبــــ عبــــد|لستـــ|ر محمود
8o8937|ش|م زغلول محمد صيدلتـــ |لم |حمد 
|د|بــــ طنط|نجل|ء فتـــ عبــــد |للطيف |لبــــن|428969
ره|سم|ء ع|مر محمد عثــــم|ن|48788| د|بــــ |لق|
6oo925يم شح|تـــه علوم طنط|متـــ محمد |بــــر|
ر623237 معهد ف ص بــــور سعيدن عبــــد | |حمد محمد ط|
49o3o3يم عويضه تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| سم |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــدين| |نور محمد شح|تـــتـــ |لعزبــــ264924
طبــــ |سيوطمحمود محمد |م محمد ص|لح 893442
يم|638888 زر|عه |لزق|زيقيه محمد عبــــد|لحميد حسن |بــــر|
8336o9تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لق|در محمد محمد |سم|عيل
حقوق |لزق|زيقحمد حسن محمود حسن محمد|782843
ف حفن|وي عبــــد|لر|زق788225 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهلبــــ |
3352o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن وليد محمد عرفه محمود|
ندستـــ حلو|نمصط مجدى محمد كم|ل |لسيد عبــــد 34|232
6|7o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طريم |حمد حسن |لم|ل
8|48o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دي |حمد تـــوفيق |حمد|
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء عبــــد |لسل|م فتـــ |لبــــش |بــــر687229
|353o3يم |حمد وف|تـــط|رق |يه|بــــ سيد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
وف|تـــعبــــد |لرحمن خ|لد |حمد محمد|77393 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
كليتـــ طبــــ أسو|ني|سم |حمد محمد مصط 6|8458
طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |حمد حسن |لش||77867
|4|76oتـــربــــيتـــ ع شمسزي|د محمد حسن حسن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد |لر|زق |حمد ع |حمد |لرف||2|487
علوم طنط|ه|يدى بــــل|ل فوزى عبــــد|لعزيز عوض25|7|5
يم |لهند|42796 تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه |سل|م محمد |بــــر|

6479oتـــج|ره بــــ سويفدير |حمد عبــــد|لعزيز محمد
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |مصط عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم|85588

علوم حلو|نمنيه عبــــد |لق|در شعبــــ|ن عبــــد |لق|در|4826
898o85|تـــج|ره سوه|ج ي|تـــ محمد يونس عبــــد|للطيف
7|57|8| ل| ه |حمد يونس |لسيد  طبــــ |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |لعريشنوره|ن يوسف |سم|عيل حس 767844
يم رجبــــ عبــــده محمد|757337 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهحل|م |بــــر|
7575o5|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه لط |لسيد عبــــد|لر|زق
يم6898|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومه|جر عبــــد| حس |بــــر|
68876o|تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد فتـــ ح|مد جمعه
تـــج|ره بــــنه|حس خ|لد فرم|وى عزبــــ23|262
26o28|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومريه|م عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم فرغ حسن عط| ||5927
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ثــــ|ر |لفيوم|عمرو عم|د ك|مل محمد444873
رتـــ|ندى |حمد ن|دى نعم|ن5|482 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

434662| معهد ف ص طنط||ء ي| ربــــيع محمد |لعد
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــمحمد خ|لد عبــــد |لسل|م محمد |لسطو52|447
9o6692|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحيم محمد
75762oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره |حمد محمود مهدى
|5672|| ر محمد |لش|ف رهحمد م| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل سطو محمد ن| 263787
تـــمريض |سيوطعبــــد|لعزيز محمود |حمد محمد عط| 878895
444|8o يم |لدسو |لعج معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد محمد |بــــر|
طبــــ |لسويسحمد مر |لسيد عليوتـــ|755978
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ي|سم خ|لد خليفتـــ بــــ|ش| بــــخيتـــ496539
طبــــ بــــيطرى سوه|جول|ء رف| محمد سليم|ن 4|8964
44858o|ج| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد مدحتـــ محمد 
5o7596تـــج|ره |ل|سكندريهسمر صل|ح محمد |لح|فظ محمد |لتـــه
حقوق ع شمسدين| محمد جم|ل محمد حسن محمد 35438|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ض صبــــ محمود عفي 65|264
44o338ه شعبــــ|ن |سم|عيل ع |حمد طبــــ كفر |لشيخن
9o6229 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمر خلف |لسيد سعد
ين مجدى عبــــد|لرحيم |سم|عيل256673 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــش
|2o969ف بــــ| سليم|ن رهس|ره | ندستـــ |لق|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد |لبــــدوى محمد |بــــوزيد ع442267
يم صقر752336 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
6|2o3oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن عبــــد | سعد محمد |لشبــــكه
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط عبــــد |لسل|م محمد2|5238
|2366oوف|تـــعبــــد | يح فكرى عبــــ|س ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |سيوطمحمد سعد ه|شم محمد 883497
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رجبــــ محمد |لسق|66|2|5
رهمحمد ع نعيم محمد ثــــ|بــــتـــ27845| حقوق |لق|
8679o|ر |بــــوخرص عمر محمد كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م|

84o73|صيدله حلو|نمنيه صل|ح محمد شمردل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجه|د ع|دل مسعود |لسيد أبــــو شن|ف54936|

8o|66|رهف|طمه ع عبــــد |لحميد رف علوم |لق|
258o29تـــج|ره |سيوطسعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لر|زق |لصعيدى
رهبــــسنتـــ |حمد محمد |لمهدى عبــــد|لق|323736 طبــــ بــــيطرى |لق|

653o7معهد ف ص بــــ سويفعل|ء|لدين |حمد شعبــــ|ن |حمد
84426o|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حمد عبــــد| |حمد سيد

معهد ف تـــمريض |لفيومدير عمر ن| عمر64792
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشيم|ء |حمد عبــــد|لر ع 847827
36o86||يم ي| محمد يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــر|
6943o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه |حمد محمد عيد مخلوف
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35o357تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد متـــو |سم|عيل
5o45oo| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــسمتـــ |حمد محمد |حمد ج|د
7o2|83د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد |لشح|تـــ محمد ع بــــدوى
4o8833ري|ض |طف|ل |لمنصورهوس|م محمد عبــــد | |لعشم|وى
يم ج|بــــ | |لكو|283|6 ندستـــ طنط|بــــسنتـــ محمد |بــــر|
|32o|4تـــج|ره بــــنه|شيم|ء محمد سعد عبــــد |لق|در
لسن ع شمس|ي|ر| محمود كم|ل عود|تـــ3566|3
68o78|تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن حسن عبــــد |لسل|م حسن |لشن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه نشأتـــ عبــــد| |حمد ن249699
234|o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسيف مأمون |سم|عيل محمد
رهمحمد ط|رق نعم|ن |لديبــــ76|2|5 عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ ع شمسنجل|ء مصط فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح349473
7693o|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمه| |حمد ع حم|د
ر رف|4|6945 يم ز| تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير ي| |بــــر|
م زكري| حسن 9|44|2 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرؤف محمود عبــــد |لرؤف |لسيد28957|
طبــــ |ل|سكندريهين|س سليم|ن سليم|ن عوض|7752|5
267o66تـــج|ره بــــنه|زينبــــ عبــــد|لمنعم |لسيد مو

43o22|ره|ل|ء ممدوح عبــــد | |لشح|تـــ د|بــــ |لق|
ى538|62  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم صفوتـــ محمد يونس |لنو|

رهدى م حس ص|وى64389 طبــــ بــــيطرى |لق|
35342o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يمن رض| محمد |سم|عيل
د|بــــ ع شمس|غ|ده رأفتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز3|7|3|
6345o3تـــج|ره بــــنه|عمر محمد عثــــم|ن بــــهن
|لسن |لم |حمد شح|تـــه سلم|ن سليم|857744
ندستـــ |سيوطعمرو يوسف يوسف ع مندور35|3|6
69494o|زر|عه |لمنصورهيه ع محمد عبــــد |له|دى
معهد ف ص |ل|سكندريهــدى محمد حسن محمد س|لم5252|5
44|736| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه عم|د سليم|ن ع
27o84|معهد ف ص بــــنه|ر| | ط|رق عبــــد|لعزيز عبــــد|لع|ل
يم25|322 يم عبــــد|لرحمن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــ |بــــر|
8|88o5|نوعيتـــ |لم |رز|ق حسن فتـــ عبــــد|لعظيم
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد سليم|ن مسلم فر|ج مو766742
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــو |لسعود |بــــو |لفرح ن عبــــده9|7696
27o99o ف ه |حمد | لكل|وى |حمد س|لم  تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم
حقوق |لمنصورهحس|م عز |لدين عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لموجود  884539
8o|433لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نور| ن|جح ع غنوم
7o859oري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمود فه محمد
د|بــــ ع شمس|منتـــ | |س|مه عبــــد |لرحيم |حمد422|2|
يم|349556 د|بــــ ع شمس|حمد ع محمود |بــــر|

55|5o|د عبــــد |للطيف معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفيه|بــــ محمد مج|
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|53o34رهمعتـــز وحيد عبــــد |لد|يم ري|ض معهد ف تـــمريض |لق|
7oooo8د|بــــ |لمنصوره|نعمه صل|ح س|لم نور |لدين
تـــربــــيتـــ |سيوطم|دل خليفه معوض بــــرتـــل| |83|89
43356oي |لسيد |لملي فرج معهد ف ص طنط|عبــــد|لعزيز خ
62945o|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقه|جر عبــــد| عبــــد|لع|ل حسن سل
زر|عه سوه|جزينبــــ محمد ع محمد 2766|9
3|468o لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد م محمود |حمد |لش|ذ
ندستـــ حلو|ندير محمود طه عبــــد |لجو|د يوسف5354||
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفر| | ح|مد عبــــد|لمو ح|مد |لف 428376
43o8|o| د|بــــ طنط|يم|ن خ|لد ح|فظ بــــسيو|
د|بــــ |لزق|زيق|حن|ن محمد محمد عطيه حج|زى626684
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمصط |حمد محمد محمد 532||9

ره/ري|ضتـــم|زن محمد يح ز شعيبــــ7599| إعل|م |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء خ|لد عطيه |حمد|439884

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعل|ء محمد |حمد محمد84233
د|بــــ كفر |لشيخ|م|زن ط|رق محمد محمد8|4844

5776o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء حسن عصوه محمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــل|ل محمد عبــــد |لن|فع عبــــد||22323

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر ع|مر عبــــد |ل ع|مر4|385
426o94تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى |لسيد عبــــد |للطيف عبــــد | حس
|29o55ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــيشوى م|جد مه شكرى
تـــمريض |لزق|زيق يونس جميل يونس عبــــده فج |لنور774779
يم يونس7467|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف|طمه خميس |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس |حمد فتـــ |لشه|246294
6o223oصيدله |لمنصورهه|جر ع|صم ع |لسعيد |لرم|دى
7o78|2رى ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد ع|شور رمض|ن |لجو م |لع| 
3397o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د |لسيد عبــــد|لمجيد |لسيد
|453o5 رهمحمد خ|لد محمد |م تـــج|ره |لق|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومف|رس عص|م حميده محمود من66273
3389o7 د|بــــ |لزق|زيق|سعديتـــ |لسيد حسن عبــــد|لوه|بــــ خ
6o4387ف محمد |لسيد محمد ندستـــ |لمنصورهمه|بــــ |
حقوق |لمنصورهنغم |يمن محمد |لسيد |لحن|وى98|678
د|بــــ حلو|ن|ندى محمد عبــــد|لعزيز حن |سم|عيل3969|2
رتـــ/ري|ضتـــ|م|زن محمد منصور رمض|ن حبــــيبــــ64|752 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ بــــنه|مصط عبــــد|لنبــــى طه عبــــد|لنبــــى |لسيد9|6348 كليتـــ 

56|o8د|بــــ بــــ سويف|نبــــيل محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمحسن
معهد ف ص |لمنصورهحمد جل|ل جل|ل ه|رون|696227
يم|56977| يم صبــــ محمود |بــــر| وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
42795o|يم |لحم نوعيتـــ فنيه طنط|بــــسنتـــ حيدر محمود |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|جميلتـــ محمود حمزتـــ سليم332975

 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|سل|م بــــدر |لدين |حمد عبــــد |لغف|ر28467
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــسنيم ط|رق |بــــو|لوف| محمد232375
36o5|3| يم |بــــو|لن طبــــ بــــنه|يتـــ حسن خ |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسميحه خ|لد عبــــد |لمنعم محمود |لدق769546
|د|بــــ |لم |مكه مصط فرغ ع |52||8
|599o4ندستـــ ع شمسند عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز ف
د|بــــ |لزق|زيق|ء حس|ن ع حس|ن كرسوع|784987
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطتـــسنيم يح ص|لح عبــــد|لعزيز 4|8868
نوعيتـــ عبــــ|سيهيم|ن محمد |حمد عبــــد|لرحمن|343967
4633o7تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد|لحميد عص|م عبــــد|لحميد محمد رزق
وف|تـــ|ع|صم فتـــ |بــــو |لفتـــوح  |ره777794 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

596o6|يم بــــ|ش ثــــ|ر |لفيوم|شيم|ء محمد |بــــر|
7o3645معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز سعيد فرج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|لم ش|كر س|لم محمد س|لم484897
ندستـــ |سيوطحمد درويش ن |لدين درويش خ|تـــ452257

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمر محمد |بــــو |لق|سم محمد4||23 ل|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سم|ء رض| عبــــد |لنبــــى سليم|ن|58|776
ن| |س|مه محمد مليك عي|62677 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
6o|8|2طبــــ |سن|ن طنط|شيم|ء ص|لح ع عطيه
4976o4تـــربــــيتـــ دمنهورندى عص|م رشيد يونس عبــــد |لحميد
77o|77د|بــــ |لزق|زيق|معتـــز ج|بــــر عبــــد |لل|ه |لحد|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطد | |يه|بــــ فوزي محمد |لسبــــ 9394|4
78|2o| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــ|سم |لسيد عبــــد |لسل|م مصط
رهمحمد صل|ح |لدين محمدى محمد24|629 عل|ج طبــــي |لق|
35736o تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهحمد عبــــد|لغ عبــــد|لر|زق عبــــد|لغ معهد |لج
يم محمد |لقل|247969 معهد ف ص بــــنه||يم|ن سعد إبــــر|
ف ف|روق محمود345229 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |
33o23o| ره|سم|ء محمد عبــــد|لحكيم عبــــد| ثــــ|ر |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرن| مسعد محمود سيد |حمد235|63
89o676 د|بــــ |سيوط|ر| | مسعود محمد |حمد
حقوق |لمنصورهف|طمه جم|ل |لسيد عبــــد |لسل|م|2|698
34496oرهد | جم|ل ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدلتـــ |لم |بــــه|ء مريس سم منصور858528
43o492طبــــ حلو|نتـــسنيم محمد ذ محمد عر|قيبــــ

35|ooندستـــ ع شمسيوسف خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |لص|وى
|42o||ندستـــ حلو|نع محمد ع محمد شلبــــى
49oo35ف محمد سعد حسن د|بــــ دمنهور|من|ر |
صيدله ع شمسزينبــــ فؤ|د محمد غ|نم336596
33o9oo تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن مصط محمد مصط
لسن ع شمس|سم|ء |س|متـــ حسن ح|فظ|356748
262o7||د|بــــ بــــنه|حمد بــــرك|تـــ محمد ه|شم|
678oo4د|بــــ |لمنصوره|محمد |س|مه محمد محمد عبــــده محمد
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رهف|طمه رشدى محمد حس 6|392 علوم |لق|
6|o392 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عبــــد|له|دى |لدسو عبــــد|له|دى |لقلي
حقوق بــــ سويف |ء خ|لد ممدوح |حمد2359|8
8o592| |نوعيتـــ |لم |ول|ء ع|شور |سم|عيل جبــــ
صيدله طنط|حمد |بــــو |لن |حمد ع|مر |لجمل|8|5||5
ف تـــوفيق مصط عبــــد |له|763624 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمن|ر |
|5297oره|محمد يح سيد جنيدي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|5372o|ره||ء حمدى جبــــر محمد ثــــ|ر |لق|
4o4752د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يوسف محمود محمد عبــــد|لر|زق |بــــر
6o6269تـــمريض طنط| محمود |لسيد بــــدير |لبــــسطوي |بــــو ي
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــتـــس|م ع محمد بــــدوي|847924
|د|بــــ بــــنه|ه|يدى عص|م عبــــد|لجو|د عبــــد|لق|357443
2|6o|8تـــج|ره ع شمسس |حمد محمود |لسي
ندستـــ قن|محمد |حمد حس|ن |حمد827474
تـــمريض |لم | خلود محمد ع محمد854545
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء جمعه |م جمعه خليل626942
2552o9 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمريم سعيد فرج حس|ن

2oo59تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد |حمد |م |لسيد
حقوق |لمنصورهسم|ء |حمد ع |حمد|444237
ف عطيه |لمر3586|3 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر جنتـــ | أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء ه|شم نص|ر |بــــوبــــكر|846454

رهسلسبــــيل سلط|ن عثــــم|ن محمد24472 تـــج|ره |لق|
يم حس|ن65595| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسل |حمد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمونيك| عم|د مرزوق عط|32996|
7627|oتـــج|ره بــــور سعيدمحمود منعم عبــــده عبــــده حج|زى
7675o| تـــربــــيتـــ |لعريشمروه محسن مصط صقر مصط
حقوق حلو|نف|طمه محمود ع عمر52|39|
5|82o8|معهد ف ص |ل|سكندريهمل عطيتـــ محمود رجبــــ ونس

4|84o|رهحمد عبــــد |لنبــــى ص|بــــر عبــــد |لحليم تـــج|ره |لق|
238o32|يم |لقن|وى رهمنيه |س|مه |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه |لزق|زيقي|سم عربــــى صل|ح |لدين ز 773688
ندستـــ ع شمسمحمود جم|ل محمد فوزي عبــــد|لص|2675|2
6o3|48تـــربــــيتـــ طفوله طنط|حن|ن مسعد عنتـــر فؤ|د
|66o55 يم رهمرو|ن دل|ور محمود |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o333oد|ر |لعلوم |لم |عبــــد| جم|ل محروس ج|د
78o9o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمود محمد ع سليم|ن
3|5|o8 ف حسن حس تـــج|ره ع شمسمحمد |
267|3oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عبــــد|لرحمن صل|ح عبــــد|لرحمن
27o982طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم| عبــــد|لرؤوف عبــــد |لستـــ|ر|حمد س
|د|بــــ طنط|منه | مجدى |لسيد محمد خليل377||4
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن ه| محمد محمد782378
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82588oعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــسمه حسن عبــــد|لوه|بــــ حسن
9oo427 يبــــ بــــش|ى ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم | جرجس و ع| 
88o747 حقوق |سيوطبــــج|د مصط محمد خل|وى
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد عل|ء عبــــد|لتـــو|بــــ فوده258958
89895o ر|ء ع فر|ج |حمد زر|عه سوه|جف|طمه |لز
336o58كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ محمد محمود حسن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف محمد فتـــ ع حمودتـــ254583
نوعيتـــ فنيه قن|يم|ن ع|طف محمد حمزه||82888
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر سعيد محمد |حمد59555|
|435oo نده عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للـه عبــــد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسش|
حقوق |لزق|زيقمصط محمود محمد محمد سبــــع782996
ش|م مصط حسن28|236 رهي|سم  تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد حسن محمد |سم|عيل ع58|779
5o82|9|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء |لسيد |حمد عطيتـــ محمد
يم سعد|247426 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م رض| |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحسن محمد حسن |لنقيبــــ|68823
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم |حمد |حمد |بــــو ج|نبــــ279327
يم676355 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهض محمود فتـــ |بــــر|
يم2|74|2 يم |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ن ط|رق |بــــر|
ندستـــ |سيوطعمر ح|مد محمد ع 39|875
4o863||حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|ل ع|دل محمود |بــــو|لعن معوض

5|6o3كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنعمه جم|ل |حمد محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــه ممدوح شح|تـــتـــ عبــــد |54829|
7o778|يم ج|د عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لمنصورهمحمود |حمد |بــــر|
يم رمض|ن |لسعيد||67665 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طل|ء |بــــر|
5o2265طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهشه|بــــ |لدين ك|مل |حمد محمد عثــــم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريه|م محمود عط| محمود |لدسو 6825|4
يم مر625344 طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد| ع|دل عبــــد| |بــــر|

7|4o5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لغ
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|خ|لد ع عبــــد |لمع |لسيد757945
ى |حمد|486|3 ف خ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عمر حس محمد عوض غ|زى484647
9o2347|ء جم|ل |لدين محمد |حمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  
35366o|ش|م عبــــد|لمنعم حسن فرج علوم |لعريشحمد 
8o83o9ي عزيز طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم |ي ع|دل ن
8o9|64يم عبــــد|للطيف يم عبــــد| |بــــر| صيدلتـــ |لم |بــــر|
5|78o7زر|عه كفر |لشيخنوره|ن |نور محمود |لسيد محمد سليم
د|بــــ |لفيوم|محمود محمد ع عمر|ن226235
64|3o7|ندستـــ بــــنه|حمد محمود |بــــو|لوف| حسن كليتـــ 
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد مجدى محمد شفيق ملي عمر753|26
5o2772 تـــج|ره دمنهورمريم مخلوف فه حن
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3|85oندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر جم|ل عثــــم|ن طلبــــتـــ عثــــم|ن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لك|864|6
4789o2| يم محمود محمد بــــش ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
يف |لجدى434593 معهد ف ص طنط|رش| محمود 
د|بــــ |سيوط|حن|ن ع|دل محمد حس 894538
8754oo  تـــربــــيتـــ سوه|جحس|م |لدين عبــــد|لحميد |حمد محمد
6o3823تـــج|ره طنط|حس|م عل|ء محمد |حمد نوفل
يم عبــــده|||522| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء محمد |بــــر|
63o564|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |يمن محمد س|لم |ل|سكندر
د|بــــ |ل|سكندريه|عزتـــ عبــــد |لعزيز سعد ج|د |476627
ق|وى248893 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |س|مه محمد |ل
د|بــــ |سيوط|  حمد عص|م |لدين محمد محمد||657|9
د|بــــ |لمنصوره|وق |يمن يوسف |لمتـــو |لسلك|وى678888
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريم محمد مصط محمد49|65|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| مصط |لهم عبــــد |لمحسن||339
7o|966د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |حمد جوده |حمد سل|مه
322o22د|بــــ حلو|ن|مروتـــ ع|دل ربــــيع محمد محمود

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود مختـــ|ر ع ص|بــــر978|6
ه |يمن |لسيد عبــــد |لمنعم زرد|263844 معهد ف ص بــــنه|م
د|بــــ كفر |لشيخ|م|جده شكرى عبــــد|لع| عبــــده مرزوق439273

يم ع محمود ح|فظ|26|85 تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
7o2456 تـــج|ره |لزق|زيقندى حمدى ح|مد ح|مد محمد |لحن
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــرسوم عم|د فتـــ حبــــيبــــ8|8558

22236| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ن|ء ن محمد متـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره |يمن عبــــد|لفتـــ|ح |لجندى37|248
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع ع|دل حسن ع |سم|عيل265525

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى ه| محمد زين |لع|بــــدين23984
علوم |ل|سكندريهمنتـــ | مسعد حل أحمد مصط حجر968|52
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|جر |حمد |بــــوع|بــــد غيط  8539|9
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمنه | عم|د محمد حسن767928 معهد ع| 
5o9379يم يم مر |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رجبــــ |بــــر|

رهمصط محمد عبــــد |لق|در محمد9922| حقوق |لق|
|د|بــــ طنط|ه|جر مرزوق |لسيد غريبــــ |لحلو| 434353
ندى497388 د|بــــ دمنهور|ندى حموده محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف محمود ع عبــــد |لجليل|48444
لس صبــــ سليم شكرى757232 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
رتـــ|تـــحيه س|لم محمد ضيف9962|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ سيد عبــــد|لفتـــ|ح تـــو 326222
47587oتـــج|ره دمنهورمحمود عمرو محمد عبــــد |لنبــــي مسعد محمد
9o48|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسه|م شعبــــ|ن رش|د مصط
6425o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد فرج محمد
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد |يه|بــــ |لسيد |حمد سليم253939
9oo982 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نسيمون ن|جح ك|مل ملك
تـــج|ره بــــنه|محمد |يه|بــــ محمد |لسيد فرج|32823
||7862| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ي| محمد عبــــد |لمطلبــــ ع
ر شح|تـــه سعد249387 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ م|

تـــمريض  بــــ سويفع ن|دى حسن ع52968
ره|م|يكل شنوده حل مكسموس96|23 د|بــــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمن|ر مصلح محمد ع مو759897
4o68o7د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه حسن مصط كم|ل عبــــد |لحليم
69o9o5تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| محمد لبــــيبــــ ص|لح
يم ن643||6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد عطيتـــ رجبــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|دى نبــــيل عطيه جرجس ميخ|ئيل28852|
د|بــــ كفر |لشيخ|دى ح|رس فؤ|د نوي 4675|4
ره|مريم من متـــى وسي22954| د|بــــ |لق|
يم محمد |حمد مر27|527 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــنور |لدين |بــــر|
|5|49oيم ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|وق محمود محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لمجيد محمد دعميش494768
77|o26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقصفيه محمد محمد محمد |لزي|تـــ
رهعبــــد|لرحمن حس|ن قنديل حس|ن 339674 تـــخطيط عمر| |لق|
ر |ل|حمدى ع |لمتـــو675234 علوم ج|معتـــ د |طمنه | م|
ه محمد تـــوفيق محمد732|2| حقوق حلو|نبــــه
62o688طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــده |لرف| عبــــد |لجو|د |ل
4o935| |حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــ |نور حسن عبــــد |لش
8o4|7||ف طلبــــ نجيبــــ تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء |
نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ح مدحتـــ عبــــد |لعليم عبــــد |لمنعم 7937|4
89|79o|د|بــــ |سيوط| ن ص|دق فخرى بــــبــــ|وى
يم عبــــد ربــــه خليفتـــ675737 طبــــ |سن|ن |لمنصورهكريم محمد |بــــر|
3|887oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د عمر قر سيد
تـــج|ره |لزق|زيقزي|د خ|لد محمود محمد فه633952
48|9o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عل|ء عبــــد |لق|در محمد معوض
79o48oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمود عبــــد |لحليم |لسيد |م|م
علوم حلو|نمحمد |بــــوبــــكر ح|مد محمد عيد2676|5
3|253oيوسف سيد محمد |لسيد| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
يم ع|67575 ره|مريم محمد |بــــو |لسعود |بــــر| عل|م |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد |حمد سليم64|26|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء حمدى أنور محمود439883

3926oق|وى كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفورده ق|سم عبــــد|لفتـــ|ح |ل
طبــــ |ل|سكندريهسل محمود شح|تـــه تـــر8276|5
7o|495 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى محمد محمد شح|تـــه عطيه |لبــــسيو
يم محمد |حمد425995 تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم محمد |بــــر|
489o76تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل عيد محمود عبــــد |لنبــــى
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د|بــــ |لزق|زيق|نور| عرف|تـــ محمد سليم|ن |حمد627335
معهد ف ص |سم|عيليهمصط ع|دل محمد |لسيد756975

يم عبــــد |لعزيز25799 رهدع|ء ن| |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
422o|o|تـــمريض فرع مطروح يه محمد |لسيد شوم|ن
78o3o3|نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسم|ء |لسيد عبــــد |لعزيز محمد
768o26| تـــربــــيتـــ |لعريشيه مصط جرير عبــــ|س حس
27|399| ه جم|ل مصط غنيم |لبــــي  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
ره|صفيه محمد رض| محمود |م|م73896| د|بــــ |لق|
77oo33|د|بــــ |لزق|زيق|يه|بــــ محمد محمد محمود |لزي|تـــ
9o|o36 طبــــ بــــيطرى سوه|جن|ء |حمد محمد ع
8|o958|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م| شعبــــ|ن رجبــــ فؤ|د
32o793 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد|لوه|بــــ حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىبــــوبــــكر ح|مد |بــــوبــــكر |لشه خليل مصط 835439
حقوق |لمنصورهندى ص|بــــر ج|بــــر |لمتـــو |لطنط|وى688324
836o7oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ورده |حمد محمد |حمد

73o|7طبــــ |لفيوممحمد محمود قطبــــ عيسوى
علوم ج|معتـــ د |ط|ء |حمد |لحسي |لحسي |لنح|624582
4o548|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورحسن|ء |حمد حسن طه
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقحبــــيبــــه عز |لدين عل|م محمد عل|م234|43
4o|4|6|يم |لجمل حقوق |لمنصورهحمد محمد محمود |بــــر|
83|9o8|ه سيد محمود بــــره|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
49o28|ف محمد محمود عبــــد |له|دى ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــزينبــــ |

6232oمعهد ف ص بــــ سويفس|ره رجبــــ ن| محمد
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر ع طه محمد63597

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عبــــد|لرحمن عبــــد|لن| |حمد محمد 895324
8o2359تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| ع |حمد قنديل
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لشعر257649
8|8o6oيم جرجس تـــربــــيتـــ |لم |جورج وجيه |بــــر|
يم ك|مل لبــــيبــــ عط|265868 |د|بــــ بــــنه||بــــر|
تـــج|ره طنط|دين| عم|د ن يوسف793||4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند محمد |لسيد عبــــد|لحميد سليم|ن776783
9|23o7 تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه رجبــــ |حمد محمود
9oo54oء عبــــد|لحفيظ عبــــد|لنعيم |حمد| صيدلتـــ سوه|ج 
7o68o7 |تـــج|ره |لمنصورهمحمود عل|ء |لسيد |لزعفر
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد| |حمد مبــــروك|||2588
23|o92معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسيف |لدين ط|رق حسن محمد بــــر

456o|ف حسن سعيد ندستـــ حلو|نحسن |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لمهيمن ع عبــــد |لمهيمن رجبــــ5545|4
تـــج|ره |لمنصورهي|سم |سل|م حس محمد عبــــد |لغ 675573
25o97o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ع|طف سعيد |لري
8o6|2|د|بــــ |لم |زي|د حسن فتـــوح حسن|

Page 1296 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم |لسيد قط|طو|||4923 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرحمه رض| عبــــد|لعظيم مصط 228969
|2o765ف عزتـــ سعد خليل تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نديفيد |
ى |لفو عبــــد|لع|ل 896396 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفندى ي
7|oo96حقوق |لمنصورهفي محمد |لحديدى محمد |لحديدى

تـــربــــيتـــ بــــ سويفلشيم|ء خ|لد فتـــ صديق|53275
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمصط منصور ع يونس ع28435

6oo756 معهد ف تـــمريض طنط| يه شعبــــ|ن |لش|ف محمد |لدر|جي
تـــج|ره دمنهورمحمد |يمن محمد متـــو محمود484556
5|26o||طبــــ حلو|نحمد ف|يز |حمد عل|م خليفتـــ
3|563oيم ص|لح د|بــــ حلو|ن|خلود مصط محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر محمد فريد عرفه حمور33346
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح حم57|688
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |حمد |لسيد |بــــو |لعل|782593
د|بــــ |لمنصوره|م| محسن محمد |م |779962
8||7o2 علوم |لم |مروه ع|طف عبــــد|لفضيل ع
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهديفيد بــــس|م صبــــ د|ود سليم|ن35|477
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد ع محمد ع |لح|رو 262283
62669o|حقوق |لزق|زيقر| | |لعربــــى سيد |حمد |له|دى ع
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نع |ء خليل عبــــد| خليل826287
89o495| ندستـــ |سيوط حمد محمد ك|مل حس
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسع |ء ع عبــــد| |حمد |لوكيل46|233

رهعمر س| سيد |حمد ع4537| ندستـــ |لق|
ف من ن|شد  3|63|9 |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |م | |
88o369  كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطم | م|جد من عزيز

25o74رهحبــــيبــــه خ|لد فؤ|د خليل تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجم|ل محمد محمود عبــــد |لغف|ر عبــــد 2485|7
تـــربــــيتـــ سوه|جمصط عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم 897832
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود عبــــد |لعزيز |لسيد |حمد524636
د|بــــ |ل|سكندريه|أحمد |س|متـــ محمد محمد |سم|عيل492248
8432o7كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نه|جر عبــــد|لر|زق محمد محمود
معهد ف ص |لزق|زيقمنيه |لسعيد محمد |حمد حس |6|6373
9o6499 معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطل |ء حس |لسيد حس
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|ء من |لدسو سكر|422973
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمل فتـــ محمود عبــــد |لرحمن|6|594|
6o|735لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــ|س شكر
حقوق ع شمسمريم كم|ل محمد عزتـــ محمد حسن9679|2
ف عبــــد|لرحمن سليم|ن|893745 ه | د|بــــ |سيوط|  م
88272o|د|بــــ |سيوط|  يه  شو حمزه
32o586|يم م ع|كف عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| |د|بــــ |لم |د

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيوسف حل جل|ل |حمد53563
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يم |حمد سليم|ن|3|7574 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
د26694 رهمه|بــــ عبــــد |لسل|م محمد عبــــد | و ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

699369| طبــــ حلو|نسل|م محمد سم محمد متـــو
تـــربــــيتـــ |سيوطويد| نبــــيل ن|صف عبــــد|لحكيم 882633
88o7|5 طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن سيد حسن ع
ندستـــ |لم |محمود صبــــري محمود شلق| |85543
صيدله طنط|محمد أحمد ع ع عفي 3|4275
8o35o7د|بــــ |لم |يوس|بــــ |يه|بــــ مكرم |ديبــــ|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|غ|دتـــ رجبــــ عبــــد|للطيف ع |حمد38|339
53o4o9تـــج|ره دمنهورنور محمود رفعتـــ يوسف
تـــج|ره سوه|جنوره محمد عبــــد|لع ع |89977
ف |لحسي رش|د محمد679893 فتـــ | عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم
حقوق |لزق|زيقحسنه عل|ء سعد سليم|ن783863
5|o76oتـــج|ره دمنهوربــــه|ء أيمن محمد عبــــد |لر|زق نوي
6|3o5|| ف متـــو شعبــــ|ن متـــو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|له|م |
847o38|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نحمد عوض ع محمد
62o698يم حسن  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمود ي| محمود محمود |بــــر|
|ء رجبــــ فتـــح | محمد|7|8857 د|بــــ |سيوط|  
لسن ع شمس|ع |ء محمد محمد شعبــــ|ن4||3|4
ره/ري|ضتـــ |حمد محمد عبــــد|لحفيظ355733 إعل|م |لق|
679o96ى |لف|جو تـــج|ره |لمنصورهمحمد |يمن |لسعيد |لم
89o3|8|د|بــــ |سيوط| لبــــدرى محمد |لبــــدرى |حمد
يم|692458 زر|عه |لمنصورهيه محمد عوض محمد |بــــر|
قتـــص|د م حلو|ن|م طلعتـــ محمود |لحسي عبــــد|لخ|لق325682
|234o5| لسن ع شمس|حمد ع محمود حس|ن
تـــمريض |إلسكندريتـــ مصط مر |حمد مر422697

رهرغدتـــ جه|د دسو ح|مد26262 تـــج|ره |لق|
رهيوسف محمد عبــــد |لمنعم |لسعيد972|2| حقوق |لق|
4o8225 رى حقوق طنط|حمد محمود محمد ري|ض |لجو
88o5|7 ر عبــــد|لعزير د|بــــ |سيوط|بــــه ي| م|
848oo7تـــمريض أسو|نبــــه جبــــريل حس |حمد
8||9ooحتـــ وفن|دق |لم |كرلس لط غ| قي| 
6|o4|6د|بــــ |سو|ن|سل|م محمد |لعيسوى عبــــد |لعزيز |لحبــــيبــــى
6933oد|بــــ |لفيوم|زينبــــ صل|ح محمد خليفتـــ

رهعمر |لمختـــ|ر محمد |حمد مر47|53| علوم |لق|
4o7238نوعيتـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لرسول عبــــد |لمجيد
2553ooيم ع عوض زغلول تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن |بــــر|
ندستـــ سوه|جذي|د عص|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع452238
صيدله |لمنصورهكريم |حمد عبــــد |لر|زق |لسيد م| 684959
|639|oرهر|غده فؤ|د محمود محمد رمض|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o3922علوم طنط|مرو|ن محمد |م|م فه ع|رف
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تـــج|ره كفر |لشيخبــــه ج|بــــر محمد ج|بــــرعبــــد |للطيف ج3|59|4
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهف|طمتـــ مصط محمود مصط ع|44785
5|o493 |ر غبــــري|ل غ د|بــــ دمنهور|م|رك م|
د|بــــ حلو|ن|م|ري| عبــــد |لمسيح شكرى مر33628|

242o6ش|م حسن طه تـــربــــيتـــ حلو|ننور|ن 
صيدله ع شمسمصط عبــــد |لحميد عبــــد |لبــــ|سط |773858
تـــج|ره طنط|كريم زغلول بــــغد|دي أحمد محمود7489|4
87654o  ف عد نجيبــــ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشنوده |
54352oتـــج|ره دمنهورع |ء شو عبــــد|لحميد قطلتـــ

3356oد|ن رهتـــقوى ممدوح محمد و علوم |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د محمد عبــــد |لعزيز سل|مه49|37|
9o9334 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محسن عد محمد |لمشنبــــ
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم صل|ح رمض|ن |حمد67475|
ره|بــــسنتـــ نور سعد محمد ع 4783|| د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لفيومعبــــد|لرحمن غ|نم عبــــد|لغ عبــــد|لع|87885

8oo6|7يم عوض | |حمد  |حه وفن|دق |ل|قمحمد |بــــر|
7o72|5|ثــــ|ر د |ط|يم|ن محمد محمد |حمد شتـــيه
|235|o يم يم |بــــو|لفتـــوح |بــــر| علوم ري|ضتـــ حلو|ن |ر |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم|ن |لسيد عبــــد|لعليم |لمك|وى|4658|4
7oo25o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه محمد عبــــد |للطيف محمد
ح|ن 5785|9 ر محمد  |لسن |لم |محمد ز|
ندستـــ ع شمسعمر ط|رق ح|مد محمود ص|لح6696|2
يم |حمد مصط نور|677365 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
يم7||494 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف ميل|د يوسف سعد |بــــر|
636o23رتـــ|نوره|ن سليم ع زين |لع|بــــدين سليم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه حمدى عبــــد |لمنعم ج|بــــر ند|254398
6o|879|يم عبــــد |لد|يم تـــج|ره طنط|ل|ء | فؤ|د |بــــر|

|9o22صيدله حلو|نجه|د ع|دل محمود عبــــد |للطيف
365o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمهند صل|ح |لدين حس |حمد

ف عبــــد |لموجود عبــــد |لمقصود ع334|49 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسم|ء |
|6o|44تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد نبــــيل عيد ع|بــــد
37236oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد |لسيد سليم
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | عبــــده محمد عبــــده758536

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجه|د عويس عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمو72836
77o|68تـــج|ره |لزق|زيقمرو|ن |حمد فؤ|د |حمد رزق
تـــج|ره |ل|سكندريهط|رق جم|ل رمض|ن محمد سليم|ن424764
685o38يم |لكرد|وى طبــــ طنط|بــــه محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|تـــ |حمد محمد |بــــو|لعل||28662
د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى محمد |حمد حس |حمد4||485
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشس|ره حمدى ح|مد حمدى محمد767458
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر |س|مه رمض|ن عبــــد |لبــــ| عوض23|255
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 |حه وفن|دق |لمنصورتـــم |يمن ميشيل عطيه||45|43
868o|7معهد ف ص |سو|نجه|د خ|لد محمد |حمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط خ|لد مصط محمود ع |ن452586 معهد ع| 
3|255oزر|عه ع شمسمحمد |يمن محمد |لسيد
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء صبــــرى |لسيد محمود55|634
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــجرجس عم|د يون|ن ميخ|ئيل2242|8 معهد ع| 

69o87|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممل فتـــ محمد قطبــــ
ندستـــ أسو|نجون ن| مسعد |سعد322|83
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سليم|ن مبــــ|رك ع|مر629893
ى عبــــد |لرحمن ع |بــــو زيد4594|5 تـــربــــيتـــ دمنهور|ء ي

65|o2تـــمريض |لفيوم محمد حمدى محمد عيد
|44|o5|يم |حمد |لس رهخلود محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جفهد محمد |حمد حسن 8|26|9 ع| 
84o84||تـــج|ره |سيوط|ل|ء ع|رف عز|لدين |بــــو|لوف
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــتـــه|ل ع|طف عوض |حمد|287735
يبــــ843686 ندستـــ أسو|نم|رك |يمن فوزي و
رهسيتـــ رأفتـــ ف|روق عبــــد |لتـــو|بــــ|53533| علوم |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم |مجد عبــــد|لمجيد |لشبــــي 2|2489

|44|oحقوق حلو|نسهيله محمد |حمد رف| محمود |لجندي
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمن|ر سم شح|تـــه محمد تـــ|ج |لدين|428|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |لسيد محمود محمد سليم|ن237967
علوم بــــنه|سم|ء مسعد طلعتـــ محمد سليم|339452
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــن|ريم|ن نبــــيل جيد عي معوض523263
884o89  |نوعيتـــ موسيقيه |سيوطن|ردين غ|يس مس|ك حن
3|o94||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف نبــــيل محمد حسن

رهزينبــــ |حمد محمد |لسيد4489| تـــج|ره |لق|
يم عيد773994 حقوق ع شمسه|جر محمد |لسيد |بــــر|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|مرفتـــ حمدى ع |لشه|وى7945|4
طبــــ كفر |لشيخيه عبــــد |لحميد عبــــد |لرحيم عبــــد |لحميد734|44
يم837326 ندستـــ قن|عبــــد|لرحمن محمود |حمد |بــــر|
249o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر |يه|بــــ خ | |لجندى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدير خ|لد عبــــد |له|دى ح|مد787268
د|بــــ |سيوط| م| |س|مه كم|ل عثــــم|ن|879929
حقوق |لمنصورهلو محمد عبــــد |لفتـــ|ح مصط 6||5|7
3o839تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جملك محمد محمد بــــكرى

828o69حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديلبــــ ع|طف عبــــد|لعظيم فؤ|د
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر |يمن عبــــد |لد|يم عبــــد |لق|در|62746
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء جم|ل فتـــ محمد |لحد|د626|27
طبــــ بــــورسعيدنوره|ن صل|ح عبــــد |لغف|ر |لسيد عبــــد ||6897
63oo4ى ف|يز عبــــد |لعظيم عر|بــــى تـــج|ره |سيوطي

علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخلشيم|ء |يمن عبــــد | عبــــد |لعزيز|25||44
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معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد يوسف |حمد زغلول يوسف |لدبــــي77||34
52994oمعهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن صبــــرى ك|مل محمود |لنج
تـــج|ره |ل|سكندريهمري|م نبــــيل نجيبــــ خلتـــ جندى485596

ره |ر خ|لد ع محمد محمد محبــــوبــــ6899| علوم |لق|
76479o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رن| محمد عوض ع محمد حس
حقوق |لمنصورهي| |لدسو ز |لعج2|6779
ف محمد محمود رجبــــ34|526 وف|تـــمحمد | معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنه | محمد سعيد |لسيد3|2497
صيدله طنط|من|ر محمود عبــــدربــــه |ألسود22|267
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دي|ن| محمود |حمد شتـــيوى5|6937

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفول|ء جم|ل ع عبــــد|55|47
22|32oد عبــــد |لعزيز د رهمحمد نبــــيل محمود  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى س| جم|ل عبــــد|لوه|بــــ49|255
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطند محمود ع بــــكر 893634
692o44معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حسن وليد حسن محمد |لزنبــــوخ
يم ع8|7|23 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|مه ع عبــــد|لعظيم |بــــر|
89567o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمري|ن ع|دل فخرى مسعد

6o|25يم عبــــد|لحميد سعيد تـــج|ره بــــ سويفه|جر |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|يه عبــــد | عبــــد | عطيتـــ|79|778
499o2|ند|وى |لص| |لعربــــى ف  كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسهيله أ
يم ع 625272 ندستـــ |لزق|زيقعمر ه| |بــــر|
3|2|33| م ط|رق عبــــد|لمؤمن متـــو لسن ع شمس/ري|ضتـــ|د
6||o35 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــد|لح|فظ
342o8oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمديحتـــ سل|متـــ محمد|له|دي سل|م
رهتـــ ع شح|تـــه محمود232465 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|د|بــــ بــــنه|د | ي| محمود سليم335666
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه|بــــ محمد مشحوتـــ محمد |لشتـــله|||2589
7||o9o تـــج|ره |لمنصورهحسن محمد |لسعيد ع عمر شع
44866oوف|تـــمحمود ج|بــــر سعد زغلول محمد سعف معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد |لسيد |لوحيد |لسيد |حمد635456
تـــج|ره ع شمسشيم|ء محمد |م محمد35997|
|7oo|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريه|م محسن محمود ح|فظ |لسيد
8444|oفنون جميله فنون |ل|قدين| مصط محمد |لبــــسط|وي
يم685795 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمه| حمدى |لمهدى |بــــر|
لسن ع شمس|وق عبــــد|لحميد عبــــد|لسميع در|ز334879
6297o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو |س|مه عبــــد |لمنعم محمد س|لم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محسن يوسف كيو|ن5723|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طد | عبــــده ع محمود |لز 2|66|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد بــــسيو عبــــد |لحميد بــــسيو |523877
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطر|ن| خ|لد ع |حمد قمر |لدولتـــ 877479
84o99|م ميل|د حل ف|خوري معهد ف ص |سو|نن
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459o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمحمد عبــــد | |لسيد ع محمد
ه|ن ي محمد |لسيد44744| رهم تـــج|ره |لق|
تـــج|ره دمنهورزي|د عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|475542
9o9o|||حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد عيد شعبــــ|ن محمود
تـــمريض بــــور سعيد ي| |يمن عبــــد |لعظيم محمد ع762288
7o69o4|طبــــ بــــورسعيدبــــر|ر عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم

6o754| د|بــــ بــــ سويف|حمد مصط محمود بــــيو
د|بــــ |ل|سكندريه|م |ل عل|ء |لدين محمود |لسيد |لعزبــــ32|475
طبــــ |سن|ن ع شمسمروتـــ ر|فتـــ عبــــد|لحفيظ |لسيد52|352
62o454لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد محمود تـــوكل |لدسو ص|بــــر
يم|637537 معهد ف ص |لزق|زيق|ء |لسيد دسو |بــــر|
يم محمد بــــدر383||7 ف محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعمر |
44o265|ه رمض|ن محمد |حمد بــــ |م لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
7o382oمعهد ف ص |لزق|زيقس|ميه ه| محمد عطيه |لشح|تـــ
ثــــ|ر د |ط| |ر س| حسن عبــــده |ل|دوش7374|6
يم مختـــ|ر |لحن 694893 طبــــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصوره رض| محمد مصط 779453
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمحمد سعد | عثــــم|ن تـــوفيق846995
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرودين| ع|دل ع |حمد7423|2
8o8629يم طبــــ بــــيطري |لم |حمد بــــكر محمد |بــــر|
يم 678263 ري|ض |طف|ل بــــورسعيد|ء عبــــد |لن| |لدسو |بــــر|
ف نج| عبــــد |لقوى |لحد||85|69 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهيوسف |
علوم ع شمسيح عل|ء|لدين سعد زغلول محمود غ2254|2
حقوق |لزق|زيقوف|ء طه عي عزبــــ43|776

كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطرفقتـــ نصيف جميل نصيف52573
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدع|ء يح |حمد يونس37||6|
يم |حمد شلبــــى3386|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |بــــر|
692o97ف |حمد عبــــد |لمجيد شح|تـــه ندستـــ |لمنصورهعمرو |
تـــج|ره بــــنه|بــــش|ر دويد|ر ع دويد|ر569|26
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمرو فتـــ |بــــو|لمجد عبــــد|لق|در 2475|9
وف|تـــيوسف ع يوسف ع يوسف94|232 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

3o59|رهرحمه محمد سلط|ن عبــــ|س حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيم|ن سعيد مصيل محمد|846882
242|75| زر|عه مشتـــهر|ء درويش |حمد فه
ر شفيق  ||39|9 نوعيتـــ فنيه |سيوطم|ري| صبــــرى ز|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدير محمد عبــــد|لعزيز |لف 268733
يم صو|ن|442458 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد مصط محمد |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهمريم حس|م |لدين شعبــــ|ن محمود477532
يم |لمر حدو8439|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهط|رق |لسعيد |بــــر|
89368o يم تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره ذكري| ع |بــــر|
يم سعيد854568 تـــج|ره |سيوطريتـــ| صموئيل |بــــر|
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9||56o ف عبــــد|لمعز ه|شم صيدلتـــ سوه|جد| | |
6339o9تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |يه|بــــ محمد |لش|طر
6o6453| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمود محمد محمود |حمد عبــــد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط منصور سيد غريبــــ9||28
صيدله |لمنصورهمريم عزتـــ محمد سل|مه ربــــيع698939
ندستـــ د |طع|صم محمد رفعتـــ |لعر| 624753
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرنيم ط|رق عبــــد |لحميد معوض عر|بــــى764792
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جه|شم محمد ه|شم عبــــد|لل|ه 897726
ى|43375 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخصبــــرى رجبــــ |سم|عيل |لح
327o83د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|د |نتـــ مجدى صبــــ شح|تـــتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء ح|فظ عبــــد |لو|حد ح|فظ|689466
يم حسن |لسل|مو 66|686 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جندى حمدى |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رحمه مه بــــدر مه 227632
علوم ج|معتـــ د |طط|رق عم|د محمد محمد كم|ل56|5|6
ف عبــــد |لجو|د طه36282 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |

يم منصور|3||25 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف صل|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن منصور محمد |لنح|س483246
9|o736 تـــج|ره سوه|جي|سم |حمد ض| عبــــ|س
ندستـــ |لسويسمريم مصط تـــوفيق عبــــد|لد|يم عسكر524274
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسول|ء مر|د عبــــد |لرحيم عليوه7||57|
7o527|ف |لدين علوم |لمنصورهروى مصط ك|مل محمد 
ندستـــ بــــنه|من|ر مرو|ن كم|ل عبــــد|لمؤمن|3||36 كليتـــ 
د|بــــ دمنهور|ن من شح|تـــتـــ محمود |لعبــــد|5988|5
رتـــ|نور|ن محمد بــــيو حسن235956 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
77o652نوعيتـــ |لزق|زيقسلوى فتـــ |حمد محمد بــــخيتـــ
7oo9|oد|بــــ |لمنصوره|د| | محمد عبــــد | محمد عبــــد |لع
تـــج|ره طنط|س|ميتـــ  محمد  |لشح|تـــ محمد  عبــــد |9276|4
8o3627د|بــــ |لم |رن| دسو محمد عثــــم|ن|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود عبــــد | |حمد محمد ش|ور758453
د|بــــ |ل|سكندريه|عمرو محمد عبــــده محمد ملي 75|488
4o9783|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم |حمد عبــــد|لعظيم غ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر رمض|ن ح|مد ح|مد عي5966|4
8|5o98تـــمريض |لم | ل | مدحتـــ ممدوح يوسف
طبــــ بــــنه|محمود سم عبــــد|لرحمن محمود357582
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن عمرو حسن بــــهجتـــ ل|ش 24594|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد| | دند|روى |بــــو |لنج| ه|شم7|496|
طبــــ ع شمسحمد محمد مدحتـــ ع |لص|وى|669|26
ر منجود|239493 رهبــــر|ر طلعتـــ م| طبــــ |سن|ن |لق|
ه |حمد |حمد حم|د||87752 تـــج|ره |سيوط م
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشس| جل|ل مصط طه768899

2oo|8|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م مصط عرفتـــ |بــــو|لسعود
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ش|م ع فه ح|مد |لحد|د9645|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع 
2358oى محمد عبــــد |لمنعم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف ي

يم5399|8 تـــج|ره بــــ سويفزينبــــ محمود حمدي |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن ممدوح |لسيد عبــــد |لحميد2|4355
د|بــــ دمنهور||ء عص|م مصط |لسيد عبــــده|496396
5o8423طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|ره خ|لد حسن محمد محمد
رهحمد مجدى محمد عبــــد |لرحيم |لزرق|4882|2 حقوق |لق|
7833o|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد محمد |حمد ع
يم ن|يل248772 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى |حمد |بــــر|

ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد سل|مه عبــــد|لقوى شعبــــ|ن73395
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد |يمن محمد عرنسه|7|55|6
تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن محمد عبــــد |لمنعم محمد محمود6|5248
رهمحمود سم عبــــد|لحكيم حسن227263 حقوق |لق|
يم755264 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه زكري| سعد |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد عوض |لسيد |حمد محمد قني 443328
|36o22ف حس |حمد د|بــــ حلو|ن|نور|ن |
وف|تـــيم ص|بــــر عبــــد|لحليم عبــــد|لكريم5369|2 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|زم جم|ل س|لم مو |لنج|ر55786|
يم شو حسن|5556| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريم |بــــر|
| ع49636 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــر| | ص|دق ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنوره|ن طلعتـــ محمد عبــــد|لمنعم257344
247o46|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعبــــد|له|دى مجدى عبــــد|له|دى عبــــد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مهند حس عبــــد|لحميد سيد |حمد235238
ل|ل ري|ض حويتـــ545|27 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| |حمد 
قتـــص|د م حلو|ن|ندى |حمد معوض بــــخيتـــ9|2326
ف سيد |حمد عبــــد|لرحمن259797 صيدله طنط|دير |
رهمحمد وحيد محمد ع أحمد47955| تـــج|ره |لق|

وف|تـــنيف مصط حبــــيبــــ عبــــد |لمو42243 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سهيله |حمد ن| عبــــد|لنعيم972|82
حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لحكيم55|3|7
يم |لدسو عبــــد|لعزيز|433366 زر|عه طنط|حمد |بــــر|
44353oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد| عبــــد| عطيه
84oo54 علوم ري|ضتـــ |سو|نكريم |بــــو|لحسن ثــــ|بــــتـــ مصط
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورورده خ|لد سعد ط|يل76|498
54623o| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد س| عبــــد|لبــــ|سط محمد ع
3423ooنوعيتـــ عبــــ|سيهف|طمتـــ محمود تـــوفيق مر
|5|3o7تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه محمد عبــــد |لمنعم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر| | مجدى سليم|ن |حمد5|7|34
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــلي حمدى زكري| ع|شور7579|6
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمود جمعتـــ جل|ل |بــــو |لعن |لديس622583
ف |حمد محمد|752|77 زر|عه |لزق|زيقحمد |
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معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمصط عبــــده مسلم عبــــد|لمبــــدي828798
8o4993طبــــ بــــيطرى |سيوط |ر سيد محمد|نور عبــــد|لر|زق

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن كم|ل عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|249|5
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى ي| نصيح ص|لح927|78
263o88|م|م ند ه ع|طف عبــــد|لحليم  ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــن
7o595o|صيدله |لمنصورهيم|ن |لكحل|وى عوض عبــــد |لبــــ|رى
6|34o7 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لوه|بــــ |بــــو|لفتـــوح

رهحمد محمد سعد |لسيد|77239 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم |حمد432244 معهد ف ص طنط|رو|ن |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه مجدى عليوه عليوه جمعه25|263
6ooo27 طبــــ |لمنصورهتـــ محمود محمد |لدسو
254o67ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س|لم عبــــد |لستـــ|ر س|لم نوير
6o39|7تـــج|ره |لمنصورهع خ|لد ع |حمد دي|بــــ

6o23oحقوق بــــ سويفسحر شو عبــــد |لرحمن محمد
ش|م عبــــد | عبــــود48453| ره|د| |  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر |حمد|955||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن |حمد ط|
ى محمود محمود ز|يد|476|4 نوعيتـــ كفر |لشيخد| | خ
7o2336تـــج|ره طنط|ندى ي| عبــــد |لفتـــ|ح ز
زر|عه كفر |لشيخسم|ء محمد مصط |لسيد عثــــم|ن حنوره444243
244oo3حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمود عبــــد|لحكيم عويس
|3494oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحس صل|ح حس |لسيد
33658o| د|بــــ ع شمس|ن كرم ج|د جور
35|284| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمل ط|رق ع محمد حسن ن
5o5|37|د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن عص|م عبــــ|س رجبــــ سل
529o75تـــ|محمد عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح مرشدى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمه| مر رجبــــ مر 527||8
يم |لسج| 432388 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه س|مح |بــــر|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد عبــــد|لبــــ| سليم|ن عبــــد|لبــــ| ||76|8
|4o698لس س| ص|لح |لعبــــد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك
يم عبــــد |لرؤف |لسيد643628 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقأروي |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لرؤف ع محمد|623|78
437o45كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرضوى صل|ح محمد محمد |لشيخ
رهرفيق ع|طف شو شح|تـــه جرجس5|49|2 صيدله |لق|
26365oبــــه رهبــــدور جم|ل كم|ل محمود و طبــــ |سن|ن |لق|
لس |يمن ص|بــــر ثــــ|بــــتـــ52299| رهك حقوق |لق|
7o4738 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنرم عبــــد |لعزيز محمد |حمد |لقر
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن محمد سعد |لسعد 248246
439o33يم متـــو طبــــ كفر |لشيخمحمد حمدى عبــــد|لحميد |بــــر|
5|649oتـــج|ره دمنهورآيه محمد |لسيد بــــدر بــــركه
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نش|دى محمد فه يونس محمود6|65|2
4o4876 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو عم|د |لدين متـــو مر
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348o|7يم |لعكل رهع عزتـــ حسن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
2674o||ر|ء حم|ده محمد عبــــد|لسل|م كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لز

يف ش|كر عبــــد |لسل|م28894 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمرو|ن 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد سعد محمود محمد |لبــــربــــ|259|3|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ط|رق ع عبــــد|لحميد4|374
تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم سعيد بــــيبــــ|وي محمد55323
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |يمن |لسيد فريد4274|

 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم محمد عزوز فهيم253525
علوم طنط|آيه ك|مل رمض|ن حميده وه|بــــ6228|5
يم628373 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمد محمود وجدى |بــــر|
4o4995د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد سعيد |م فكرى
صيدله طنط|مصط ه| مصط عمريتـــ265332
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهديل محمد عبــــد |للطيف محمد سيد 34|7|5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمرو |حمد |لسيد |حمد رخ||67784
حقوق ع شمسه|يدى سم حس حسن ز|رع7249|2
7794o9|نوعيتـــ فنيه |لزق|زيق|ء |حمد عمر|ن |حمد
25o756|ه خ|لد محمد |لطنبــــد|وى تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
88o|37 حتـــ وفن|دق |لم |بــــ|سم حمدى تـــ بــــعزق| 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ه| |لسيد عبــــد |لح|فظ |لسيد524799
4o5o39د|بــــ |ل|سكندريه|بــــل|ل س|مح فه ع
762o25|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |لسيد عبــــد |لو|حد محمد
4o72|3تـــ سم محمود حج|زى حسن د|بــــ |ل|سكندريه|أم
8o5o92يم بــــكر يف |بــــر| طبــــ |سيوطحبــــيبــــه 
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد|له|دي صبــــرى أحمد |لسيد يوسف438842
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد سيد عبــــد|لحميد مخلوف|364|48

ره/ري|ضتـــمه| محمد |نور |حمد7529| إعل|م |لق|
5o|9||كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفحمد قنديل فتـــ عبــــد |لحميد

تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمل بــــس|دتـــ معوض بــــس|دتـــ|426937
4|o232تـــج|ره طنط|يف خ|لد |لسيد محمد ط|يع
م يح |لسيد مصط |5856|| وف|تـــد معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

ف ن محمد|724|5 تـــ | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
ح|ن2984|3 علوم بــــنه|عمرو رض| فريد |لص|دق 
339o83يم |م|م نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ كم|ل |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم حمدى محمد ع |لمهدى35483|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدنوره|ن متـــو |لمتـــو محمد|||763
تـــج|ره بــــنه|من|ر |س|متـــ فوزى مصط 335477
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم محمد ممدوح محمود635||3
زر|عه طنط|لحسي |حمد |لحسي محمد|433747
يم عبــــد|لرحمن |لسيد2652|2 ندستـــ ع شمسعمر |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقك|مي | |لسيد عبــــد |لمنعم |لسيد عم782687
7669o7تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|ر نبــــيل عم|ر سل|مه محمود
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25o6o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسندس |م|م عبــــد|لع| رمض|ن
د|بــــ ع شمس|عل| جم|ل |لدين ع |لسعيد354637
266o|7|ندستـــ بــــنه|حمد ه| محمد كم|ل بــــيو عمر كليتـــ 
|596o2يم يم محمد |بــــر| د|بــــ ع شمس|نور|ن |بــــر|

29o7|ره|محمود عبــــد |له|دى محمد عبــــد |له|دى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
| محمود |لسيد |لسيد نجم3969|6 |د|بــــ طنط|ي
يم محمد حس 782266 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |بــــر|
689o77|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهندرو |م عبــــد |لمسيح نسيم رزق
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نع محمد عبــــد | محمد عطوه639258
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مه| عيد محمود عز|تـــ2265|8
يم525299 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرو|ن محمد حمزتـــ محمود |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | عص|م محمد عبــــد |لحميد69|27
ش|م محمد عبــــد|لنعيم||54|8 علوم |لم |سل 
يم |لسيد ح|فظ بــــخيتـــ489723 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن خ|لد حس رفعتـــ محمد عبــــده44567|
معهد ف ص بــــ سويفزمزم فوزي عبــــد|لم|لك محمد42||82
م حمدى محمد |حمد عثــــم|ن959||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أد
طبــــ سوه|جميشيل عم|د عز تـــكل|  9749|9
4858o2ش|م محمد ع محمد د|بــــ |ل|سكندريه|ندى 
علوم |ل|سكندريهتـــ يونس عبــــده |لسعيد يونس ع426964
|ء خ|لد كم|ل عبــــد |لحليم عبــــد| 9842|6 ري|ض |طف|ل |لمنصورهإ
487o62تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |لسيد ص|بــــر |لسيد |حمد
698|o7حقوق |لمنصورهض عوض رش|د عوض
د|بــــ |لمنصوره| يه محمد ص|لح محمد |حمد|687799
63o3|3|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد مج نص|ر
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن مصط |م |حمد محمد754727
62989oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد رض| محمد رمض|ن محمد
ش|م فتـــح | فر|ج 877574 د|بــــ |سيوط|وئ|م 
يم عبــــد |لمجيد ع عبــــده765827 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى عص|م |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مجدى محمد |حمد|28775
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد أحمد عبــــ|س مر422622
حقوق |لمنصورهمحمود حس |بــــو |لعن |بــــو |لعن زيد693453
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف مصط محمد تـــوفيق مصط محمد|52398
8|55o2 نوعيتـــ |لم |ي|سم عزتـــ شلق| ع
2669o6يم حس|ن تـــربــــيتـــ بــــنه|دين| ح|تـــم |بــــر|
36o4|6|يم غ تـــج|ره بــــنه|دع|ء عبــــد|لعظيم يوسف |بــــر|
يم حس|ن 5||822 كليتـــ حقوق |لم |ر| | محمود |بــــر|
249o82|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــتـــه|ل محمد ح|تـــم مصط عل|م
يم حسن45|326 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــتـــ محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طم سم محمد محمد عسي29|9|6
طبــــ |سيوطنورين |حمد حمزه محمد849863
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7o9o4شيمه متـــو د|ر |لعلوم |لفيومص|بــــرين خليفه |بــــو
تـــج|ره ع شمسحمد مغ|وري |حمد |سم|عيل |لق| 87|352
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند| محمد ع |حمد ط|يل7|4983
43o528| طبــــ حلو|نيتـــ جم|ل محمود محمد عي
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ش| |لسيد ش| 64442|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــده |يمن عبــــده يوسف |م|م عيله345985
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد مصط |لسيد||5|25
6344o4| ف |حمد محمد مصط كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد |
47874o| ندستـــ |ل|سكندريهروى مر ص|بــــر جبــــر ع
يد محمد  حشيش433562 طبــــ بــــيطرى بــــنه|عمرو محمد |بــــو|ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحسن مصط عبــــد|لمحسن بــــرك|تـــ533|26
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحس حمدى حس ش| |25777

تـــمريض  بــــ سويفحمد محمد طه سليم|ن|257|6
26|98o د|بــــ بــــنه|محمود |حمد لبــــيبــــ |حمد |لدسو|
243o69|رهحمد خ|لد |حمد عبــــد|لمقصود تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء عديل حل تـــوفيق|82928
52o848ند| وليد ممدوح كم|ل جميل تـــج|ره دمنهورش|

42o57تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمروتـــ |حمد فه محمد
كليتـــ حقوق |لم |محمود سل|مه مخيمر عبــــد|لمجيد857739
4o6o9oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورندى مصط محمد |حمد مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد حس عبــــد|لمحسن حس محسن49|356
9oo7|| يم طبــــ |سيوطيوستـــ | ع|طف رشدى |بــــر|
839oo3ر|ء خ|لد ع محمد عثــــم تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنجل|ء لط زيد|ن عبــــده499792
42293oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر محمد ز نوفل
287o|2|ح|ن طبــــ بــــنه|سم|عيل |حمد |سم|عيل 
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن ن| عبــــ|س محمد |حمد478834

يم64989 د|بــــ |لفيوم|ي|سم عرف|تـــ عيد |بــــر|
يم|27342 يم محمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |بــــر|
5o7o99يم ن| حربــــى فوزى |بــــر| نوعيتـــ |ل|سكندريهم
44325o|يم عطيه نبــــيه لسن ع شمس|لسيد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد |يمن كم|ل عم|شه993|62
77365oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ه|يدى سم نجيبــــ محمد محمد
ه رجبــــ |لسعيد محمد خط|بــــ|2456|6 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|م
|د|بــــ طنط|شوقيتـــ خ|لد |لغمري محمد شليل786||6
4|6o99ف عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخل|ء |

5o|84 ف لويس |م تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريو |
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد حس|م محمد |لشعر|وى332769 معهد |لصفوتـــ |لع| 
4o5562|ى ز محمد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يتـــن ي
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد صل|ح عبــــد |لرحمن محمد|778686
طبــــ كفر |لشيخمحمد |حمد محمد عبــــد| |لسيد|43848
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3433o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر نج|ح |م |لسيد
ف ج|د عبــــد |لبــــ|رى مر689547 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدين| |
42|oo||يم يم |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|م| محمد فؤ|د |بــــر|
4o725| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدين| محمد رفعتـــ عبــــد |له|دي |لرم
34o4o3|حقوق بــــنه|يم|ن سم رمض|ن س|لم
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمن|ر محمد مسعد |لخليفه7953|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |يه|بــــ عبــــد |لرحمن محمد|68|76
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء حسن مع|ز حسن2522|8
يم |لبــــهن449699 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد |حمد محمود |بــــر|
6956o6د|بــــ |لمنصوره|رن| ذ |لبــــند|رى محمد |بــــو |لمجد بــــنه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدى نزيه محمد عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه238525
5o8oo2|ف عزتـــ عبــــد |لسل|م رجبــــ فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيه أ

د|بــــ |لفيوم|رح|بــــ ع سعيد ع827|7
26oo6|بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عبــــد |لقتـــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمل محمد ع|دل سعد سعيد|543493
تـــج|ره بــــنه|زي|د محمود ع|صم محمود4272|

يم محرم24542| تـــج|ره ع شمسمحمد |يه|بــــ |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمود عص|م رشدى محمد عبــــد |لق23534

ندستـــ حلو|نسل|م س|مح عبــــد|للطيف عبــــد|له|دى724|23
|6oo|3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمود ج|بــــر |سم|عيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرن| بــــه|ء |لدين عبــــد |لرؤوف عبــــد |لفتـــ3|237|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــبــــسمه وحيد ح|مد قطق|ط267329

649|oزر|عه |لفيوممحمد ع حل تـــوفيق
5|5o3|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورل |ء محمد ك|مل ع ع|مر
34o||7يم حقوق بــــنه|خ|لد محمد رش|د محمد |بــــر|
8|3o77|كليتـــ حقوق |لم |حمد عص|م محمد |حمد

وف|تـــع ربــــيع محروس محمد467|4 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره طنط|م|رك ن|در جرجس ع|زر497|2|
ى|69592 صيدله |لزق|زيقمحمد |لمتـــو حل |لمتـــو |لبــــحق
8o823|طبــــ |ل|سن|ن |لم |غ|ده |بــــوصبــــ|ح سيد محمد
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لرحيم مبــــروك عبــــد|لرحيم حديوى 899729
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء ي| حل |حمد|568|3
ين| م|جد سم نجيبــــ249||3 تـــج|ره بــــنه|ف
ر عبــــد |لفتـــ|ح قط|ريتـــ6672|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طفرح ط|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| ع محمد عبــــد|لرحمن |لديوى||62454
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعل|ء حس|ن ح|فظ شح|تـــه349376
8o5427د|بــــ |لم |من|ر |حمد محمد عبــــد|لعزيز|
ف|تـــ حمد سعد مو2799|5 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعم|د ع|طف محمد حسن خليل346365
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن عبــــد|لكريم عبــــد|لمنعم محمد ع498437
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعي |يه|بــــ |سم|عيل محمد64538|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله  |ء |لدين محمد سيد صقر3499|2
رهمن|ر ط|رق |حمد مصط 88|42 معهد ف تـــمريض |لق|

رهتـــو ه| سم نجيبــــ733|4| طبــــ بــــيطرى |لق|
ل|ل عبــــد |لبــــديع عبــــد 686934 د|بــــ |لمنصوره|ريه|م عص|م 
رهصف|ء ي| ع |بــــو|لعن 693379 طبــــ بــــيطرى |لق|
ري4|8|34 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن ح|مد محمود حن |ل|ز
ف ثــــ|بــــتـــ سليم764758 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيددير |
48o257|تـــج|ره طنط|ي|ر| ه| محمد محمد محمود ص
32458oف عبــــد|لنعيم عبــــد|لرحمن تـــج|ره ع شمسسل|م |
تـــج|ره طنط|محمد رض| |لصبــــرى مصط |لقط|رى433345
يم سعد |بــــو |لفتـــوح زغلول233|42 تـــج|ره كفر |لشيخسعد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ع عبــــد|لد|يم|453|84
6|o984 |ندستـــ حلو|نمحمود محمد عبــــد |لسل|م |لبــــلتـــ
رهه|جر |حمد حسن |حمد8359|2 زر|عه |لق|
4364o2طبــــ كفر |لشيخش|م |حمد |حمد جبــــر
5|7o92 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنرم حس سم حس ز
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ وليد سيد عبــــد|لمغيثــــ5|3483
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| ع|طف ز سويلم|26372
ره|يم|ن سعيد محمد محمد|4|533| د|بــــ |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقم عبــــد |لسل|م عبــــد|لونيس عبــــد|لع783956
253o68ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــدين| رمض|ن ج|بــــر ضبــــش
4o2o63يم |لبــــيو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع|دل محمد |يوبــــ |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد جم|ل محمد قبــــي 845|92
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |بــــر|523933
معهد ف تـــمريض |سو|نسم|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد نوبــــي848533
8o2466ندستـــ |لم |يوسف عل|ء فتـــ |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــ| محمد حسن حسن عج 379||7
92o||4|فنون جميله فنون |ل|ق  فن|ن محمد |حمد عبــــد|لرحيم
76435oتـــج|ره بــــور سعيدزي|د ح|مد حسن ح|مد سليم|ن
848o|9بــــي |حمد محمود معهد ف تـــمريض |سو|ننه| و
845o47 مصط سل|مه محمد ع| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
36o258حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حمد|ن عبــــد|لغف|ر عبــــد|لوه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنرم حسن |لسيد |لف |26942
2734o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد يوسف |حمد
8o6|67معهد ف تـــمريض |لم | مؤمن ع|مر محمد خلف
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرحمه عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در عبــــد|لغ 68||26
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمد مصط ك|مل836794
7oo3|3ندستـــ |لفيومكريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
6o9|84حقوق طنط|حس|م مجدي محمد حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن |حمد حمد محمد فرج5|65|2
7oo55o|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ|حمد محمود مصط عط
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يد |بــــو ط479477 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|ل
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــج|بــــر محمد ي فرج84722
رهمحمود عم|د عليش حسن47368 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

62o945رهعمر |س|مه عبــــد|لغ عبــــد|لغ |لسبــــ طبــــ |لق|
|483o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ محسن عبــــد |لفتـــ|ح محمد
4782o9تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم عبــــد |لعزيز عبــــد|لمنعم محمد محمد
25o987تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمود محمد ف|روق |م|م
|3859oد|بــــ ع شمس|من|ر |يه|بــــ عبــــد |لمنعم |لج|ر
68o||| لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لحليم عبــــد
5o6762|تـــج|ره |ل|سكندريه|ء |نور محمد محمد مدكور

رهبــــوبــــكر عبــــد |لرحمن |بــــوبــــكر محمود |42635 علوم |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد رض| ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لع|ل محمود|6|2428
يف محمد ع |لص|يغ|5635|7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف محمود |م محمود |لعيسوي28|6||
43673oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعزه محمد ك|مل محمد |بــــو بــــريكه
|لسن |لم |مصط |بــــو|لعز |حمد محمد823592
د|بــــ حلو|ن|ندى و|ئل مصط محمد6297||
7|o244 يم حسن محمد |لدبــــ طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدع|ء |بــــر|
752|7oرهجنه س| ع |حمد عل|ج طبــــي |لق|

تـــج|ره بــــ سويفيوليوس ميل|د فؤ|د  |د57739
45o7o|تـــج|ره طنط|سم| |لسيد مر| |حمد |لهيتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طف|طمتـــ محمود عبــــد|له|دى |لشملول3|6468
|6o4o2وف|تـــعل|ء عم|د |لدين محمود محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o6379تـــمريض |إلسكندريتـــ ريموند| س| يعقوبــــ عزيز
5o473oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عزتـــ مسعد |لسيد |لسيد |ل |وي
5o3354تـــج|ره |سيوطد | |لشح|تـــ |لص|دق |حمد
معهد ف ص |لمنصوره|ء محمود |لسعيد سيد |حمد |لعمر||6966
ل|ل محمد32277 رهعمر ن|  د|ر |لعلوم ج |لق|

|6534oيم ندستـــ حلو|ننوره|ن حج|ج فتـــ |بــــر|
د478967 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن حس عبــــد |لرحمن حس و
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرن| عبــــد|لرحمن عبــــد|لرشيد |لسيد863928
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء عطيه درويش عبــــد |لمنعم زغلول682923
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسل عبــــد |لفتـــ|ح فتـــح | محمد ع|954|49
6|4o52|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه رض| |حمد |لسيد |لص|وى
ره|يه مجدى كم|ل فخرى|833|5| عل|م |لق|
ي33|439 علوم كفر |لشيخسل مصط عبــــد|لق|در |لهم
ره|سم|ء محمد |م |حمد سيد|6|3383 ثــــ|ر |لق|
تـــ |نور طه سعد عبــــد|لعزيز|498425 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم
83|o||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي| |ر |حمد |بــــو|لمجد حسن
تـــربــــيتـــ ع شمسين|س |حمد سيد محمد|358234
77322oندستـــ ع شمسمصط محمد ك|مل محمد عبــــد|لجيد
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9o9432 معهد ف ص سوه|جريه|م ن| محمد محمد ع
6|2o94ن| محمد رش|د |لدسو |لهبــــي|ن تـــربــــيتـــ طنط|م
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف رمض|ن محمد عبــــد |لرسول29699|
8|38|o| |د|بــــ |لم |يه محمد عثــــم|ن ض|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|جيه|ن محمد محمد عبــــد|لغ |لق| 263576
77428oندستـــ ع شمسعمرو س| رجبــــ |سم|عيل حج|زي
يم رمض|ن عبــــد|لر|زق|228277 علوم ع شمسيه |بــــر|
زر|عه مشتـــهرد| | رأفتـــ قزم|ن جرجس44872|
4o6o89د|بــــ كفر |لشيخ|ندى ع محمد ع خليفه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ط|رق كم|ل سليم|ن |لحريرى462|76
رهمنتـــ | |يمن |حمد مر |لنج|ر63278| طبــــ بــــيطرى |لق|
يبــــه526724 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعم|ر ي| عبــــد|لق|در |لسيد |بــــو
7o8o85يم عبــــد |لسل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهض محمد محمد |بــــر|
ن| فه ص|بــــر فه |حمد525255 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم عل|ء |لدين حيدر زيد|ن عبــــده ج3|6447
884o75  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسه|م ي| |م عبــــد|لحميد
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء ط|رق محمد عيد|643246
علوم |ل|سكندريهندى |لسيد محمد فرح|تـــ |لعدوى4457|5
4|o728تـــج|ره طنط|يم|ن عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود |بــــر

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء ع|دل فتـــ عبــــد |لمحسن|94788
22o|3ثــــ|ر |لفيوم|د|رين مجدى صبــــرى |لسيد

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء جمعه ثــــبــــتـــ|ن محمد جمعه|628632
7oo4o4 ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم | صبــــ صبــــ |لدد|مو
222o|3|ره غز|ل ك|مل محمد محمد حس تـــج|ره |سيوطز
63o695 حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن سعيد جم|ل |لدين عبــــد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــله|م كم|ل عبــــد|لمنعم حنطور|269355
|2422o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|بــــسنتـــ مدحتـــ |م عبــــد |لغ

7o546معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرصف| محمد |حمد عبــــد |لحميد
857o94|تـــج|ره |سيوطسل|م محمد فتـــ عبــــد|للطيف
4282o|| تـــج|ره طنط||ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لنبــــى محمود
تـــج|ره ع شمسحسن جل|ل حسن حس 523|3|
حقوق حلو|نحسنيه ممدوح |حمد ح|فظ66453|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|سعيد ي| سعيد كوتـــه528229
د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمتـــ محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح482926

3255oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعمر عبــــد|لحكيم عبــــد|لل|ه محمد
879247| معهد ف ص |سيوط سم|ء سعد محمد ع
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء رض| محمد محمود5636|8
رهمصط |حمد مصط محمود|3468| تـــج|ره |لق|
رهمصط منصور حس منظور242844 تـــج|ره |لق|
يم عبــــد|5|2587 لسن ع شمس|ع|صم محمود |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|جم|رين| مختـــ|ر ثــــ|بــــتـــ مرقص |89777
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تـــج|ره بــــنه|ه|جر عبــــد| محمد |بــــو |لعن عبــــد 266642
علوم حلو|نبــــدور محمود سيد مر|د4|548

يم ع |لبــــن||76678 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد |بــــر|
23633o كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمستـــ و|ئل سعيد عبــــد|لغ
علوم |ل|سكندريهآل|ء حسن عبــــد |لمحسن |لبــــدوي4334|5
6275o5|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد مصط عبــــد|لع|ل عبــــد
82|o72|رتـــ|مديحه شو محمد عبــــد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

577o5لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|رمض|ن ربــــيع فتـــ محمد
8o43|||تـــمريض |لم | ميمه حسن ص|دق صبــــح
طبــــ |لم |ح|زم ع|شور فؤ|د محمد3||3|8
صيدله طنط|حمد ر|ئد سعد بــــ|ش| غديرى|337796
يم فرج سعد |بــــوري|684869 ندستـــ |لمنصوره|بــــر|
طبــــ |لم |كرستـــ | |سحق فرج شح|تـــه466|82
صيدله |لمنصورهندى |م |لسعيد |بــــو زيد رئيسه|6|693
تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء |حمد عبــــد |لعزيز |حمد689847
4|o434لسن ع شمس|عبــــد | |حمد صبــــ فرح|تـــ

يم حسن4245| رهه|جر حسن محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
64o|99 د|بــــ |لزق|زيق|ن ثــــروتـــ صل|ح محمد مصط
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرو|ن طنط|وي محجوبــــ عبــــد |لوه|بــــ محجوبــــ4877|5
88373o معهد ف ص ري|ضه |سيوطر| | بــــدر  |د عزيز
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخفرح|تـــ فرح|تـــ محمد محمد مطر|44455

د|بــــ |لفيوم||ء خ|لد عبــــد |لكريم عبــــد |لحميد|69485
علوم ع شمسحمد مرو|ن سيد |حمد محمد |لمل|ح86||35
7o5522 ف مصط مصط عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|رس محمد |

تـــج|ره بــــ سويفي|سم محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد693|6
4799o4د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه |عر|بــــى |عر|بــــى |حمد محمد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسميه ع عبــــد|لعزيز |سم|عيل 895766
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء |حمد محمد عطوتـــ|398|5|
ن| ع|صم |حمد عبــــد|لد|يم2467|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
899o22 تـــمريض سوه|ج ي|ر| حس محمود حس
حقوق |ل|سكندريهكرم ع|طف محمد |لهند|وى|493423
معهد ف ص |لمنصورهنور |لدين مصط نور |لدين محمد نور 698899
ره||ء سعيد |حمد |لدسو |7|647| د|بــــ |لق|
8883o5  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء عبــــد|لع|ل سيد عبــــد|لع|ل
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| محرز محمود عبــــد |لمقصود379|78
22o9|8 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه مجدى |حمد محمد مصط
يم رض| ح|مد منصور|448576 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــر|
83|55oحقوق |سيوطمحمد رش|د محمد زين |لع|بــــدين
88726o يم تـــربــــيتـــ |سيوطمريم عبــــ|س شح|تـــه |بــــر|
6o7o2|علوم |لمنصورهأيه منصور |لشح|تـــ محمد |لطنط|وى
5o8878|ف كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد رمض|ن محمد مصط 

Page 1313 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم ع شمسي|سم محمود ع |حمد6866|3
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريش|حمد ي حن محمد أبــــو |لعل|767324 معهد ع| 
36o585يم عبــــد|لنبــــى عبــــد|لعزيز محمد مسلم تـــج|ره بــــنه|بــــر|
ش|م عبــــد|لوه|بــــ خوج 843436 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمن|ر 

34|6oرهسل ع|دل سيد |حمد ندستـــ |لق|
حقوق |لمنصورهمحمود محمد |حمد جبــــر سليم|6||68
|34o92تـــج|ره ع شمسعمرو |حمد عبــــد |لقدوس محمد ع
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم محمد سيد علو| 758365
6985o7تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لحليم منصور حسن خليل
525o76ى عبــــد |لمجيد |لنج علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ مجدى |ألبــــ|ص
|627|oيم ش|م شح|تـــه مصط |بــــر| وف|تـــوليد  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهمحمود عبــــد |لسل|م |حمد منصور28743| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |يه|بــــ عزتـــ عبــــد |له|دى محمد|688762
تـــج|ره ع شمسيم ممدوح عبــــد |للطيف محمد575|2|
626o57طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|مه عص|م صل|ح |لدين |حمد محمد
نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء خ|لد محمد يوسف حسن عبــــد 699652

رهم جل|ل فريد محمود25622 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
46oo65زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن ح|مد محمد |بــــوزيد |لبــــلكي
8o78o6لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دين| محمود سيد |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد سم |لسيد خورشيد|54645
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــسيو محمد محمد عقل دي|بــــ629769
ندستـــ |لفيومرضوى غريبــــ رمض|ن غريبــــ مو 527376
رتـــعمر |س|مه طه محمد مر63745| علوم ري|ضتـــ |لق|
69o965ندستـــ |لمنصورهمحمود عل|ء زغلول |حمد عبــــد |لرحمن
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــروج محمد عبــــد|لحفيظ محمد |بــــوه778|64
|4o|74تـــربــــيتـــ حلو|ني|ر| ط|رق محمد عبــــده
498o2oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|رتـــ |لسيد ن |لفيو
4346o7تـــربــــيتـــ طنط|عزتـــ محمد ع عبــــد|لع|ل
3224|o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــه| عبــــد|لرحيم عط| |لكريم عبــــد
8399o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء عبــــد|لن| نوبــــي عبــــد|لع|ل
ومه93|329 يم بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن ع|طف |لسيد |بــــر|
يم حس |45936| رهمل محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهحسن محمود حسن عبــــد |لمجيد27856| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد عبــــد|لرحمن رض| محمد|6|3338
822o|3|د|بــــ |لم |سم|ء محمود جل|ل حسن|
د|بــــ كفر |لشيخ|نرم محمد |سم|عيل |سم|عيل عبــــد 442953
85328oتـــربــــيتـــ |لم |دير محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن
88386o تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ محمد عبــــد|لتـــو|بــــ خل|ف
ثــــ|ر |لفيوم|ه|جر |حمد |لسيد |لق| 82||26
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فتـــ مصط |لعس|ل|53|25
ره|ه|يدى ه| مصلح حس 23469| د|بــــ |لق|
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يم طلعتـــ |حمد ص|لح|9|293 ندستـــ ع شمسبــــر|
د|ر |لعلوم |لم |عبــــ طه دسو خليل|24542
5o|552|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء ي| |لح|مدى عبــــد|للطيف
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن عثــــم|ن محمد محمد سليم|ن غنيم624|78
صيدله ع شمسكريم مر محمود درويش62556|

د|بــــ |لفيوم|حمد سعد |لدين |حمد يوسف|65288
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد حس|م محمد |سم|عيل |ل|سود63|689 م |لع| 
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــش|م محمد محمود عبــــد|للطيف 459|92
يف حس |لسيد685982 حقوق |لمنصورهه|جر محمد 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ديه ع يوسف محمد فر|ج77|438
ره|ه|جر ي فؤ|د بــــدر|لدين228895 ثــــ|ر |لق|
8o7|4oتـــج|ره بــــ سويفزينبــــ |حمد مسعود |حمد
9o|837 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسه محمد حل محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه عيد ك|مل عبــــد|لمحسن42|||8
7o5239 ش|م مصط عبــــد |لر|زق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط 
22247oتـــج|ره ع شمسمحمود خ|لد كم|ل عفي عبــــد ربــــه
8o7467ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد جم|ل محمود محمد
ثــــ|ر د |ط|كرستـــ | رمزى فه منصور ج|د |79|766
43|o67|يم يوسف |د|بــــ طنط|م|ل محمد |حمد |بــــر|
355o86د|بــــ ع شمس|ريه|م عبــــد|لبــــ|سط عبــــد |لنبــــى س|لم
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسلسبــــيل محمد ك|مل س|لم6|2432
يم||5348| ه مجدي حسونتـــ |بــــر| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم

رهدين| س| محمد عبــــ|س246|2 تـــج|ره |لق|
|6o429يم |بــــو زيد ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صل|ح |بــــر|
حقوق ع شمسمينه ي| يوسف ل|ش |27425|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء |حمد قر |م |4|647|
معهد ف ص |ل|سكندريهحمدى طه محمد عبــــد|لوه|بــــ3362|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|دون| ممدوح فه بــــسخرون5|553|
تـــربــــيتـــ حلو|نرقيتـــ ري|ض |سم|عيل ري|ض65455|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|يدى ممدوح من محمد6995|2
يم خليل ص|لح287326 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر |بــــر|
6|3o99صيدله طنط|س|ره طلعتـــ ح|مد مصط عبــــد|لرحيم
6oo72||صيدله طنط|ل|ء محمد مصط يوسف جن|نتـــ
9|752o  د|بــــ |سيوط|نج|ه |حمد سيد مصط
5o7889علوم طنط|رو|ن |لعربــــي |حمد بــــدوي حم|ده
77|9o2زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــند عبــــد|لحميد ع عبــــد |لحميد ع عطيتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حسن حن سيد |لنو|وى6|7836
ف محمد يوسف477958 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن أ
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمصط محمد دردير |سم|عيل864586
24442oرهميل|د ن|دى فريد عبــــد|لشهيد علوم |لق|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حل|م محمد ن|جح محمد يوسف|335396
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يم626753 نوعيتـــ |لزق|زيقرغده سعد زغلول |بــــر|
فنون جميله فنون |ل|قتـــسنيم مدحتـــ عم|ر محمد 898275

ه صل|ح عبــــد |لوه|بــــ فرج|9|854 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيمن |م صبــــرى سل|م|679646
2535o9ر|ء عص|م عبــــد|لر| محمد تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــز
حقوق ع شمسريم محمد حسن ع7852|2
4o|68|ف محمد رمض|ن عبــــد |لمتـــع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد |
4247ooزر|عه |ل|سكندريهحسن حمدى عبــــد|لحليم عبــــد|لحميد حسن
78|3o7 |وف|تـــمحمود عبــــد |لعزيز |لسيد محمد مع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

226o9|رهحمد سعيد ك|مل محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6oooo2|د طلبــــه تـــج|ره طنط|ن |حمد ع مج|
4o6273فتـــ نبــــيل أحمد محمد عبــــد |لرحمن د|بــــ دمنهور|م

58o66يم محمد تـــمريض  بــــ سويفحمدي |حمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نوره|ن خ|لد |لسيد |م|م حس|ن356958
يم55526| حقوق حلو|ني|ر| |حمد محمد |بــــر|
7o|6|9 |علوم |لزق|زيقمريم مجدى |نور |لنوس
وقنوره|ن |لسيد |لسيد محمود مزروع344|75 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد| | محمد تـــوفيق |حمد7|8638
ن| جميل عد سعد9245|| د|بــــ حلو|ن|م

5o24|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفش|م خ|لد زكري| عيد
يم266488 يم عبــــد|لحليم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوم|ء |بــــر|
6o4|22تـــج|ره طنط|محمد صبــــ محمد مبــــروك
تـــج|ره طنط|محمود عمرو محمود عبــــد|لعزيز سيد|3287|6
يم ن488669 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |يه|بــــ محمد ع|دل |بــــر|
د|بــــ د |ط|عبــــد|لرحمن خ|لد ع |لد ||563|6
687o3|يم د|بــــ |لمنصوره|مل |حمد عبــــد |لر|زق |حمد |بــــر|
رهف|طمه |حمد سعد |حمد حميده|28543 حقوق |لق|
يم|78246 د|ر |لعلوم |لم |عمر خ|لد سويلم عبــــد|لق|در |بــــر|
علوم |لمنصوره محمود محمد |لنبــــوى محمود82|698
68485oتـــج|ره بــــور سعيدرش| |لسيد حل تـــوفيق عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى ط|رق حسن محمد|5872|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |لدري عبــــد |للطيف حسبــــ | محمد678247
د|بــــ ع شمس|نرم عمر ك|مل محمد سعد |322942
6o324|معهد ف تـــمريض طنط| نور|ن محمد ن|فع جوده
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نه|يدى ك|مل خليل محمد 897654
8o7954يم يونس عبــــد|لوه|بــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن |بــــر|
6828o6يم حقوق |لمنصورهحمد تـــ|مر محمود عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء |حمد حسن محمود|833749
4|o546يم رمض يم عبــــد |لو|حد |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|حس |بــــر|
42264oزر|عه |ل|سكندريهحمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |دريس محمد
5|o|59علوم طنط|عبــــد |لرحمن ه| عبــــد |لجو|د ص|بــــر

Page 1316 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4|26o6ره|مريم بــــطرس عبــــد |لشهيد جرجس ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | |لسيد فرج |لسيد عبــــد |لو|حد423986
تـــربــــيتـــ ع شمسرند| س| سمع|ن بــــ|سي 55|32|
6||o86|يم محمد ظيفر عبــــد|لح|فظ ندستـــ |لمنصورهبــــر|
تـــمريض |لم | حس فرج رج| محمد857758
278oo7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء عزتـــ عبــــد|لعزيز |لبــــكل
ره|سم| عص|م |سم|عيل |حمد9||44| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيم|ن |حمد عبــــد |لرحيم حف |لدقله772595
7697|o وف|تـــمحمود رف محمد |حمد |لف معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
م محمد فرج محمد|44557| رهد تـــج|ره |لق|
698o58نوعيتـــ |لمنصورهس|ره مجدى حمدى محمد |حمد
8|o734|تـــربــــيتـــ |لم |حمد خ|لد عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز
ف449567 ندستـــ طنط|يوسف |س|مه يوسف |حمد 
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر س| غ|زي عبــــد|لع| |876|4
77|o84 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر |لسيد متـــو ع مصط
5o982| طبــــ |لسويسف|رس ع|طف محمد علو| ل|م
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء ن عبــــد |لحميد بــــكر|9974|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عل|ء رمض|ن محمد29686|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل|ء |لسيد حس |لن|دى||63352
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلط |حمد محمد لط 752433
معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد فتـــ |لرف| |حمد |لعر| |7|4486
تـــربــــيتـــ |سيوطس| وجيه عط| | فرج  879526
238o73ف حس محمد د|ر |لعلوم |لم |تـــ |
23|58o|رهمحمود حس عبــــد|لجيد عبــــد ندستـــ |لق|

ره|دى ع حسن ع |سم|عيل494|3 د|بــــ |لق|
7o9o66يم عوض علوم |لمنصورهي| حس |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــم|جد ع محمد سعد |لدري |45338

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومجه|د ن| |لحس سنو73637
53|7oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف وليد جمعه سيد سيد

حقوق بــــنه|سم|ء ح|تـــم عبــــد|لعزيز |حمد فتـــيح||34222
8o4337صيدلتـــ |لم |دين| عم|د رمض|ن محمد
22o984|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد و|ئل صبــــيح محمد يونس
2524o3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر ر|بــــح صل|ح |بــــوعزيز
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف محمد |حمد مر ند|6475|2
5o2|82تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد ج|بــــر حسن محمد ج|د
تـــج|ره سوه|جبــــس|م |حمد حس حس|ن8542|2
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد نشأتـــ |حمد س|لم||6995
7o6924|طبــــ |لمنصورهيم|ن سعد محمد غندور
882o94د|بــــ |سيوط|محمود محمد عبــــد|لحميد |حمد عز|م
8o43o6|كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |منه |حمد رف| محمد
تـــمريض |لم | عبــــد| ع|شور محمد محمود857346
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ش|م محمد عبــــد |لخ|لق |لتـــم624694 حقوق |لمنصورهمحمد 
تـــج|ره بــــنه|جنتـــ محمدفتـــ تـــه| محمد قوره338374
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|بــــتـــه|ل محمود عبــــد|لج|بــــر طه|2438|8
زر|عه |سيوطشيم|ء محمد صد ع|مر 894573
حقوق ع شمسسيد عص|م سيد محمود2||59|
يم شح783896 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف|طمه محمد حسن محمد |بــــر|
7o2348 علوم ج|معتـــ |لسويسبــــه | محمد لط محمد محمد حس
82o485 د|بــــ |لم |دع|ء حسن يوسف مصط|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمتـــ عل|ء عثــــم|ن حج|زى|66||6
علوم |سيوطعبــــد| محمد عبــــد|لبــــديع عبــــد|لمجيد  77|882
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نل|ء |م|م رمض|ن عزبــــ|846299
يم غ|نم حسن محمد2|24|7 ره |ر |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ ع شمسعبــــد|لعزيز محمد سعد عزيز255673
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد متـــو فؤ|د محمد |لقن|وى|676882
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |حمد عز |لدين |حمد نور|لدين247526

|9|5oندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد عبــــد |لبــــ|سط حل |حمد ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
|2o895رهس|ره عمرو حس حسن ز|يد تـــج|ره |لق|
26745o معهد ف ص بــــنه|زينبــــ محمد عبــــد|لرحمن |لمنو
يم77983| طبــــ |سن|ن ع شمسمنتـــ | سم ع زين |لدين |بــــر|
يم782359 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقشيم|ء عطوه عبــــد |للطيف |بــــر|
26|o4o ره|ي|سم محمد ز |لف عل|م |لق|
85322o بــــ مر محمد مر طبــــ |لم |د
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد حسن محمد مر7646|6
يم عبــــد|للطيف|636285 تـــج|ره بــــنه|حمد فتـــ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخ|لد ري|ض محمود مصط عمرو784|23
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عل|ء م |لدين محمد محمود424447
د عبــــد|لع| محمد عبــــيد826827 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|
7783o3| معهد ف ص |لزق|زيقحمد مصط طه تـــه|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود رض| محمد |حمد |بــــو زيد622997
يم|63928 يم محمد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهجه|د جم|ل |بــــر|
68o888|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلسيد محمد كم|ل عبــــد | رجبــــ
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنتـــ | |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لمنعم عوض58888|
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لبــــ|عثــــ محمد عبــــد |لبــــ|عثــــ عبــــده عطيه6444|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ع|دل محمود س| عثــــم|ن||48722
6o53|4تـــمريض طنط| من|ر عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمنعم |لقط
8o286o|ر|ء ع حسن عيسوي د|ر |لعلوم |لم |لز
د|بــــ كفر |لشيخ|سع|د محمد زين |لع|بــــدين |لسيد مهن|36|42
تـــج|ره ع شمسدع|ء سل|م محمد |حمد حسن9995|2
تـــج|ره ع شمسملكه س| |ي | زكرى39337|
5o53o3حه وفن|دق |ل|سكندريهحس|م محمد محمد |نور محمود مسعود| 
معهد ف ص ري|ضه طنط|منصور مختـــ|ر منصور محمد فضل|45336
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3272o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ ممدوح ع عبــــد|لمجيد
رهمنه | مصط حسن مصط 229277 زر|عه |لق|
49424o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ط|رق محمد محمد عبــــد |لسل
وف|تـــ|محمود عربــــى محمود حسن332246 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورخلود خ|لد محمد شح|تـــتـــ عوض496864
صيدله |ل|سكندريهل|ء جم|ل عبــــ|س |حمد محمود||77628
ره|حمد وليد |لسبــــع|وى ع محمد بــــ|ش3|75|2 حقوق |لق|
يم8525|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيوسف |لدسو ع محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسع محمد ع عفي 54359|
علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن مجدى قطبــــ |حمد عبــــد |446297
نوعيتـــ |لزق|زيقعصمتـــ |لسيد ع محمد775928
ى 924556 حقوق سوه|جفيصل محمد بــــحر |لح
يم بــــصله7||3|4 يم |بــــر| ره|في |بــــر| عل|م |لق|
6o7o26|د|بــــ |لمنصوره|خلود خ|لد |لسعيد |حمد |لهل
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم محمد عبــــد |لمنعم ع جمعه447435
ره|سميه |حمد |نور |حمد|23584 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|يكل ط|رق شكر | روف|ئيل بــــطرس556|48

يم |حمد محمد49449 رتـــ زينبــــ |بــــر| تـــمريض |لق|
35|22o|وف|تـــحمد سيد |حمد عبــــد|لعزيز |بــــوعمر ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
|د|بــــ |لم |دين| عم|د نج|ح س| 7795|8
رهعمرو |يه|بــــ محمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح239838 حقوق |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقجميله محمد س|لم سل|مه ع66||77
ى رمزى |سكندر 885762 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مديحه ي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف ي| |حمد عم|ره246288
ندستـــ |لسويسح|زم عبــــد |لسميع محمد عبــــد |لفتـــ|ح حل762645
6947o3يم بــــريك ثــــ|ر د |ط|ن محمد عبــــد |لسميع |بــــر|
ف محمد محمد3289|8 زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن |
8o|876 د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لجيد ع|
يم |لسعيد محمد|767594 معهد ف ص |سم|عيليهل|ء س|رى |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو |ي | بــــطرس سعيد|25367|
نوعيتـــ |لم |ط|رق خليل |سم|عيل خليل|85828
622|o9كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لسعيد سعد معروف نو|رتـــ 
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح ع بـــــتــــنـده|77|249
يم محمود ج|د254856 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن |بــــر|
8o73o6يم |لدسو محمود حقوق |سيوطرمض|ن |بــــر|
35o745|زر|عه ع شمسيتـــ محمد حسن عبــــد|لغ حسن
434|o5|صيدله طنط|ل|ء رض| محمد عبــــد|لعزيز د|ود
256o83حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لعليم خ|لد عبــــد|لعليم شلبــــى
يل ج |لزق|زيقشيم|ء خ|لد ع عبــــد|57|635 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
زر|عه |لمنصورهم مجدى عبــــد |لحميد |لمتـــو عيد عرفه683283
|د|بــــ طنط|حمد جم|ل |حمد عبــــد|لعظيم |لنقيبــــ89|3|6

Page 1319 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ى|72775 ه عبــــد |لرؤف عبــــد | ع د|بــــ |لفيوم|م
فنون جميله فنون |لم |عن|ن |كر|م مصط |م 9376|8
246|3oنوعيتـــ |شمونحمد حس محمد عبــــد |لفتـــ|ح ول|ش
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ك|مل سعيد |لسيد785374

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|مل عص|م |لدين سيد فرج|35857
26o548لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــه عبــــد|لمنعم صبــــيح عبــــد|لعزيز
|د|بــــ طنط|يه صبــــ محمود |لجمل|8|43|4
علوم طنط|محمد |حمد محمد عبــــد|ل427729
يم6|759| يتـــ|بــــ سعيد محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسم|
8|82o3زر|عه |لم |محمد شعبــــ|ن يونس محمد
لس ه| سم فه حن||34774 تـــج|ره ع شمسك
د|بــــ كفر |لشيخ|يتـــ ع|دل حسن ع |حمد|482474
8o5256حقوق |سيوطمصط طلعتـــ مصط مشهور

ندستـــ ع شمسعمر محمد خليفتـــ جودتـــ46992
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد مدحتـــ مصط مصط |لتـــم| |62469

2o9|4|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــيه|بــــ |حمد جم|ل ف|يد
4o6|39|تـــج|ره دمنهورم| |سم|عيل محمود فرج محمد
|4oo85حقوق ع شمسسم|ء محمد عبــــد |لعليم ع |سم|عيل
6|6o2|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|خ|لد رأفتـــ ع عرنسه
تـــج|ره |ل|سكندريهفرحه |حمد ج|بــــر ع حسن|42637
طبــــ |لزق|زيقحسن ح|فظ حسن عبــــد|لع|ل محمد643745
يم عبــــد|لمنعم مصط 355425 د|بــــ ع شمس|ندى |بــــر|
33669oندستـــ شبــــر| بــــنه|ريه|م ص|لح ك|مل عطيه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم صل|ح محمد |لسيد يونس752925
يم بــــخيتـــ|957|28 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم سم |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمصط محمد سعيد ع حمودتـــ7|7748

تـــج|ره ع شمسجوزيف عزيز مرزوق نظيم26||2
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد لط محمد عمر424942
32824o نوعيتـــ بــــنه|محمود  |م  |م بــــند|رى مصط
تـــج|ره ع شمسحمد |يه|بــــ ع|شور عطيتـــ|324826
9o3|o9|طبــــ |سيوط يم|ن |س|مه |حمد عبــــ|س
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر |لسيد نظ يوسف832237
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم| شعبــــ|ن عبــــدربــــه محمد|4|8495
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إين|س محمد بــــدر شح|تـــه عتـــم|ن428569
يم4|2643 ثــــ|ر |لفيوم|جه|د |حمد عبــــد|لر|زق |بــــر|
6897ooعلوم |لمنصورهندى ن بــــدير ع محمد |لمتـــو
7oo35o|طبــــ |لمنصورهع|صم ع|بــــد رمض|ن عط
7o5|8|صيدله |لمنصورهمصط عو حسن عبــــد |لمجيد مغيبــــ
وف|تـــن|دين محمد |حمد |لسيد|2577| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء محمد عبــــد |لعزيز شه|وي|8635|5
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد صل|ح |لدين ح|مد4|8223
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9|4o9|تـــربــــيتـــ |لفيومريج محمد محمد حسن |لليثــــى
43525oطبــــ |ل|سكندريهسمر يوسف ك|مل |لنج|ر
ندستـــ |لفيومعمر ع |لسيد ع523737
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع |ء ع|دل ح|مد بــــيو 488||9
زر|عه طنط|زي|د س| |لسيد |سم|عيل ع|يد429477
9o3o27 معهد ف تـــمريض سوه|ج جرجس ه| رمزى ذكرى
يم |3|7624 ى حس |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ي
26o965| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــين|س مصط محمد |لخو
366o65تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ر|فتـــ ري|ض عطيتـــ
ى7|3236 د|بــــ ع شمس|دين| مصط |حمد |لم

تـــج|ره بــــ سويفجيل|ن ط|رق سليم|ن ع58489
يم عبــــد |لحميد685575 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريم |حمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عزتـــ محمد مصط 5|6|25
وف|تـــمحمد ع|دل يوسف خليل7|3582 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
64o3||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رويد| محمود |لسيد محمد محمود
ق|وى22998| ره|ي|سم مصط محمد  د|بــــ |لق|
6952o6علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد ع سم ع |بــــوزيد
4o|77|| تـــج|ره كفر |لشيخحس|م مصط محمود مصط عبــــد
يم يوسف44|23| ف |بــــر| طبــــ ع شمسبــــسنتـــ |
|6o4o4ش|م فتـــ محمد ره/ري|ضتـــع  زر|عه |لق|
|77oo4لس ممدوح عط| خليل حقوق حلو|نك
9o8474 صيدلتـــ سوه|جض |حمد محمود |حمد
تـــمريض كفر |لشيخند| مصط عبــــد |لوكيل درويش حبــــ |444655

يبــــه|87788 يبــــه |حمد  معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد 
طبــــ |ل|سكندريهكل|ر| س|مح سم ن| بــــش|ى475234
ندستـــ |ل|سكندريهسم|عيل مح |لدين محمد محمد |لنج|52933
يم ص|لح مك|وى755233 معهد ف ص |سم|عيليهد | كرم |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|مريم محمد |لسعيد عثــــم|ن ريح|ن8999||
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسم|ح ع س|لم ع54|769

يم47226 ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد|لحليم محمود |بــــر|
يم|82|9|4 يم محمد |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنيه |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ء |نور |سم|عيل بــــرك|تـــ|53432

276773| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حس |حمد |لبــــر
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسمر خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |لق| 256473
2669o4تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد| | مسعد محمد ع
يم |دم767857 تـــربــــيتـــ |لعريشه|جر ن| ك|مل |بــــر|
رهحمد حس|م |حمد |حمد سيد|45455| طبــــ |لق|
يم شبــــ|ره8|65|| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسل|ر| ي| |لسيد |بــــر|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نور|ن نبــــوى |حمد خض 89|252
7o6o62معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود حسن عبــــد |لغف|ر |حمد
تـــج|ره |سيوطخلود حسن خ|لد |حمد849667
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6o9o39|نوعيتـــ طنط||ء س| |حمد صقر
يم حمدى |لصو|ف397||4 حقوق |لمنصورهمحمود |بــــر|
|26o2|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|س|ر| |يه|بــــ محمد عبــــد |لق|در |لخط

يع|872|5 تـــمريض  بــــ سويفل|ء سيد |حمد |بــــو
88529o ى محمد طبــــ |سيوطروفيده ممدوح ع
67763oمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــم|زن سعد |لدين محمود محمد حم|د
يم |بــــو|لنبــــق|32|268 يم محمد |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
بــــه فرج22897| بــــه و تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|تـــرين يوسف و
معهد ف ص |سيوطمحمد سيد بــــدوى مصط  876495
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|يدى |حمد |م |بــــو رح|بــــ33656|
4435o6 |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد| محمد ج|بــــر محمد |لد
6o4489|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن خ|لد حسن ز حسن
3|6o49ره|م|رين|  قلي عزيز ثــــ|ر |لق|
ه24586| تـــج|ره ع شمسرن| ن| |لسيد ع |حمد عم
تـــربــــيتـــ ع شمسرويد| |حمد |لسيد |لعربــــى27378|
7|23o8 ر|ء |لسيد |بــــو|لنور |بــــو زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــف|طمه |لز
ح|ن|9|489| ره|منيه سيد عبــــد |  د|بــــ |لق|
3593o7ى عزيز شفيق لس خ ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد |حمد عبــــد | |لسيد4|292|
|2|o46يم حج|بــــ رهه|يدى كم|ل |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
6oo654طبــــ |سن|ن طنط|محمد بــــل|ل مصط يوسف عبــــد |لحميد
حقوق |لمنصورهس|ره |لحس محمد محمد شه|بــــ75|678
تـــربــــيتـــ |سيوطسل | م|جد ظريف ذك| |88895
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر مجدى عبــــد |لحميد سليم|ن56327|
6899|oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء جمعه ف|روق |لسيد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  زي|د حس زويد حس عوده766679
|د|بــــ طنط|خ|لد ع عبــــد|لعزيز |لعشم|وى2227|4
8o8632طبــــ بــــيطري |لم |ر| بــــيشوي ع|دل يون|ن
694|5o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء ي| |سم|عيل شعبــــ|ن حج
|58|2oن| مصط سعد|لدين محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورآيتـــ محمد عبــــد|لسل|م محرم رسل|ن5999|5
237o73| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه عبــــد| عبــــد|لج|بــــر عبــــد|
9|o693 كليتـــ |أللسن سوه|جحبــــيبــــه و|ئل فو |حمد
يبــــه489774 |ء حسن جمعه ع  نوعيتـــ |ل|سكندريهإ
34o65oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره|ن مجدي |حمد سعد |لدين
|287o|رهمحمد مدحتـــ سعد محمد تـــج|ره |لق|
|5o|72لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمر |يمن |سم|عيل محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجنتـــ عم|د حمدى فه||262|
لس مجدى يوحن| صليبــــ غط|س|47535 ندستـــ |لفيومك

ندستـــ حلو|نمحمد |حمد رمض|ن |حمد ع856|3
3295ooد|بــــ بــــنه|ه|جر عبــــد|لع| |لسيد |لعربــــى |حمد|
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زر|عه مشتـــهرمحمد عبــــد|لن| محمد |م 334583
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن ربــــيع عبــــد|لعظيم عبــــد|لع|ل مظ255358
5o9|56رهمحمد أيمن محمد |لشن|وى صديق د|ر |لعلوم ج |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|  م|ل |حمد |بــــوضيف حم|ده|899923
ندستـــ |ل|سكندريهن|دين حسن عبــــ|س ح|مد مصط 25|525
يم |حمد|67879 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمه| شعبــــ|ن |لسيد |بــــر|
2458o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومكريم |يمن فكرى منجد س|بــــق
ف شح|تـــ |لسيد|34439 حقوق ع شمسمحمود |
3278o|| يم سليم|ن عبــــد|لجليل مر حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منيتـــ س| |سم|عيل محمد |سم|عيل|48983
ى حسن مط|وع  2659|9 تـــج|ره سوه|جعبــــد| |لع
64o834|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمد |لسيد محمد محمد
2379o3|ره|ء وحيد محمود محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لنور عبــــد |لبــــديع محمد|66|629
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفتـــغريد حسن عبــــد|لستـــ|ر عمر843844
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر نجيبــــ |لسيد محمد |حمد |لقط689229
|6o658د|بــــ حلو|ن|ف|رس محمود محمد محمود

69|o7تـــربــــيتـــ |لفيومبــــسمه |حمد منصور عبــــد |للطيف
5o3248د|بــــ |ل|سكندريه|دير محمود محمد |سم|عيل ع
|4433o|ش|م محمد عبــــد |لرحيم م  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند

4o5|8رهنعمه رض| حن ري|ض معهد ف تـــمريض |لق|
د|بــــ |سيوط|  م| محمد حمزه عبــــد|لمعز|877589
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر رجبــــ يح عبــــد |لمعز36328|
تـــج|ره |سيوطس|ره محمد عبــــ|دي ط|يع837584
علوم |لم |فيول| بــــطرس ولسن فه 7|8588

د|بــــ بــــ سويف||يه نبــــيل يونس محمود عط|59499
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخكريم أس|م عط| | |بــــوعطيه||4376
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورسعد سم|ره سعد |حمد نص|ر528677
8335o8 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مؤمن حس |حمد ع

6o573 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| خ|لد طتـــ حس
|د|بــــ طنط|د |نه ن| شو جرجس بــــطرس2752|4
349o5oنوعيتـــ عبــــ|سيه |ر نجدى سيد عبــــده
526o35علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد|لعزيز مر حم
يم زين |لدين|34575 ندستـــ شبــــر| بــــنه|مريم |س|متـــ محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه رجبــــ طلعتـــ عبــــد |لقوى||58|6
435o42علوم |ل|سكندريهكريم عزتـــ صديق حم|دتـــ
8o4o97طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|مر ع عبــــد|للطيف
ندستـــ |ل|سكندريهعل|ء محمد فتـــ ك|مل ف|يد523448
ره|سل خ|لد مصط |حمد232532 د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسكريم محمد عبــــد |لمعز عبــــد |لوه|بــــ8427||
52975oمعهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد| محمد فتـــح | محمد  |لكفر
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يم ن|صف مر|جع عبــــد|لجو|د|495633 حقوق |ل|سكندريهبــــر|
|د|بــــ |لم |محمد جم|ل حس مخلوف92|4|8

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر محمد محمود محمد9||7|
6|63oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء صل|ح محمد ع

طبــــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد |لجز||2|436
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نند عيد يونس يسن333275
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ع|دل عرفه |لسيد |لهند|76247
5|48o9 علوم طنط|د| | شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لصمد

2o934رهخ|لد محمد |حمد حسن |لغلبــــ|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء جل|ل معوض عنبــــ|252592
علوم ع شمسمحمود محمد رجبــــ عبــــد|لحليم عبــــد|لسل342528
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمسعود |حمد مسعود فرج488248
899|o8  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطرحمه صل|ح محمد |حمد
ف محمد رضو|ن4638|2 رهمحمد | تـــج|ره |لق|

تـــج|ره بــــ سويفرضوى |يمن محمد ص|لح72855
فنون جميله فنون حلو|نمحمد خ|لد ع ح|فظ حنوره2||2|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشبــــه ي| جل|ل |لسيد محمد768225
8|4o82تـــج|ره بــــ سويفبــــه|ء |حمد مك|دي عبــــد|لنعيم
ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد محمد |بــــوعمر|5542||
2oo86حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيف عثــــم|ن متـــو عثــــم|ن

527o2|تـــج|ره دمنهورج|بــــ | مجدي ج|بــــ | يوسف
تـــ |حمد محمد |لمزيودي|49785 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن
25555o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمود عوض
9|o46| تـــج|ره سوه|جزي|د عم|د محمد عبــــد|لرحمن
ر485547 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرفتـــ مهدى محمد عطيه ز|
2635o4يم مر مو طبــــ بــــنه|نور|ن |حمد |بــــر|

ره|محمد حسن سليم|ن حسن32568 ثــــ|ر |لق|
|5o579|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيمن رجبــــ فه محمد
9o7997 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جحس|م مر|د محمد |حمد ع| 
4|o2|9يم يف جل|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|جل|ل 
5o96o6كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود غريبــــ نصيبــــ عبــــد |لرؤف عقيله
5o3232فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنسمتـــ |لسيد ع عبــــد |ل ع
4o3686ى تـــج|ره |ل|سكندريهمهند سيف |لدين محمد فوزى |لجنتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مصط محمد محمود عبــــد|لعزيز262|32
ندستـــ |ل|سكندريهوليد جم|ل شعبــــ|ن س|لم ن|يل|47965
898o2||ء ن| |م محمود| تـــج|ره سوه|ج 
|د|بــــ طنط|ي|سم ع عبــــد|لر|زق جعفر279||4
ره|نوره|ن خ|لد محمود عشم|وي5427|2 د|بــــ |لق|
ف ومس|حه |سيوطمن|ر محمد ع عبــــد|للطيف4972|8 ك.تـــ. ف رى و
262o93|تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد لبــــيبــــ |لرف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدل|ء خ|لد محمود |بــــو |لفتـــوح|762943
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يم ع ع |بــــوشوك|662|34 تـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسم
د|بــــ حلو|ن|م|رين| قلتـــه صد قلتـــه46426|
طبــــ بــــيطرى سوه|جم محمد |حمد محمد 896387

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|لم عيد مط|وع بــــدوى55569
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح ع عوض8547|3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد عيد زريق مصط 766927

ل|ل||3336 ره|سم|ء ي| خلف  د|بــــ |لق|
ره|ء عوض عبــــد|لعظيم محمد|4542|2 تـــج|ره |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ر نج|ح |لسيد محمد حس|م |لدين267265
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريتـــ كرم عبــــد |لرحمن حسن سعد|9832|5
يم697434 علوم |لمنصورهعمرو خ|لد محمد محمد |بــــر|
ين مديح فريد بــــقوش23|269 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش
4o|867|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ع شعبــــ|ن |بــــو |لوف| |لسم
تـــج|ره طنط|محمد ع|دل فتـــ جمعه696274
ر مخيمر عبــــد|لرحمن محمد 957|92 معهد ف تـــمريض سوه|ج عبــــد|لظ|
يم أحمد |لطوتـــن 8826|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|دين أحمد |بــــر|
34o|o3حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــو بــــكر |سل|م محمد غريبــــ عمرى دعبــــس
|د|بــــ |لم |من|ر محسن نبــــيل عبــــد|لمجيد7864|8
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد خ|لد |م ص|لح شه|بــــ |لدين|4|3478
تـــج|ره ع شمسم|جد صل|ح عنتـــر رمض|ن75|9|2
23424oحقوق حلو|نعمر جم|ل عبــــد|لع|ل عبــــ|س
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سمر محفوظ متـــو سيد |حمد عوض267343
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشم | حن| ج|د | ك|مل2564|8

تـــج|ره بــــ سويفمحمود ف|يز لم حميده62544
حقوق حلو|نس|متـــ كرم ح|مد نوح|298|32
2|8o9oرهمحمود |س|مه محمود محمد ع تـــج|ره |لق|
76o8|8|يم محمد محمد آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يم|ن |بــــر|
يم عوض بــــسيو |لفيو499338 د|ر |لعلوم |لفيومس|رتـــ |بــــر|
يكل777883 ى عبــــد | غني  نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقرو|ن خ
يم سم محمود محمود679759 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسم |بــــر|
4o5362| تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء عبــــد | محمد عبــــد
6o32|6كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمروه مصط مو عبــــد |لوه|بــــ
معهد ف ص |لمنصوره|ء طلعتـــ محمد حسن جوده|46|695
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد مسعود ن| محمد مرزوق495445
طبــــ |ل|سن|ن |لم |ع عبــــد|لرحيم محمد |سم|عيل6423|8
8587o9صيدلتـــ |لم |م|ري ع|دل لبــــيبــــ ج |ن
8787o3 ين بــــدوى خلف حسن علوم |سيوطش
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود حسن ع سعد ر|شد|52668
4o4567د|بــــ كفر |لشيخ|مصط عل|ء مصط |لسيد ن|يل
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد ي| |لسيد |لششتـــ|وي |لمتـــو624423
68o767يم |لعدل |لمر معهد ف تـــمريض |لمنصوره ند| |لعدل |بــــر|
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عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد عم|د |لدين ك|مل |لبــــستـــ|وى|436422
2732ooف نظ سل|مه تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجورج |
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |م محمد م|مون524988
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|دل |حمد نور4274|2
267|o9رهسل ن |حمد مو صيدله |لق|
42oo48تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء ط|رق عيد |بــــو |لفتـــوح عبــــد|لق
42952oم كم|ل عبــــد |لبــــ|سط محمود سنبــــل تـــج|ره طنط|د

57o43| د|بــــ بــــ سويف|عبــــ جم|ل عويس عبــــد
7664|o يم عبــــد يم |بــــر| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ  |ء |لدين |بــــر|
|497|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|مه خ|لد مهدى مر
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لع|ل محمد مد 862786
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهرضوى عوض |حمد سليم|ن755372
5o2|96لدين عبــــد |لسميع| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد عبــــد |لسميع ن
حقوق |لزق|زيقدي|ن| ع|طف محمود |لسيد627795
487o98د|بــــ |ل|سكندريه|س|مه محمود عبــــد |لر| عبــــد |لموجود
نوعيتـــ |ل|سكندريهمحمد ن عبــــد|لر|زق ج|بــــ | كريم855|54
4o593oء حس عبــــد|للطيف |حمد| د|بــــ دمنهور|إ
حقوق طنط|محمد م|جد محمد عبــــدربــــه8655|4
437o54تـــمريض كفر |لشيخمن|ر نبــــيل عبــــد | محمد |لزي|تـــه
زر|عه |لزق|زيقمحمود |حمد قطبــــ ع مصط 784222
ره|رن| مجدى تـــوفيق عبــــد |لمطلبــــ بــــرك|تـــ39892| ثــــ|ر |لق|
69o483|تـــمريض |لمنصورتـــ محمود عبــــد |لفتـــ|ح جم|ل محمود ع
9o|75| تـــج|ره سوه|ج |م |بــــورح|بــــ |حمد |بــــورح|بــــ
868o35تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــزينبــــ |حمد محمد |حمد
تـــج|ره بــــنه|سل|م محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعظيم عبــــد88|262
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد ع |لسيد526534
36oo5|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد عبــــد|لمحسن محمد ع
يم عبــــد |لفتـــ|ح ج6793|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيم|ن محمد |بــــر|
23666oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه عم|د|لدين عبــــد|لعزيز عزبــــ

3597oرهي|سم عم|د |لدين حمدى عبــــد|لحميد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o9529يم بــــلتـــ| عبـــــيد ف محسن إبــــر| تـــربــــيتـــ طنط|محسن أ
وف|تـــمصط |س|مه محمد مهدى67454| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد حمدي محمد ربــــيع333879
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ط|رق محمد حف 824794
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  زينبــــ عبــــد |لمنعم |حمد خل|ف7|7677

رهحمد ن|دي سعد ن|دي||4694 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |أللسن سوه|جوليد صل|ح عبــــد|لع|ل |حمد 895358
49o572رهسميه محمد ع محمد |لعدوى د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص |سو|نم سيد |حمد يسن عبــــد|لل| 8|8392
|585o6ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى محمد ع محمد |سم|عيل
يم رمض|ن |حمد244782 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |بــــر|
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لسن ع شمس|قتـــ عزتـــ جم|ل صديق|42332|
ه|ن عوض محمد علو|ن98|429 |د|بــــ طنط|م
طبــــ طنط|يم|ن محروس فتـــ عيد|439947
ر محمدعبــــد |لمجيد محمد غنيم433785 بــــ |حمد م| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |حمد محمد |لبــــهو| |267387
4326o6ف ك|مل جم|ل |لدين تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن |
5o5447علوم |سو|نش|م |حمد محمد |حمد د|ود
تـــج|ره |لمنصورهم|دون| خميس من|ويل معوض2||682
ندستـــ حلو|نعمر عبــــد |لرؤوف عبــــد | مو7|274|
6o2o33تـــج|ره |لمنصورهنغم ط|رق طلعتـــ محمد قنديل

يع حسن|7|239 ش|م |بــــو  رتـــ|يتـــ  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهرؤى ع|دل |حمد |سم|عيل6|5||3 صيدله |لق|
6o2o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم عم|د محمد محمد يوسف|
765o34ندستـــ بــــور سعيديوسف |حمد |لسيد محمد |حمد
تـــج|ره بــــ سويفمريم محفوظ فكري سليم|ن487|82
7|o588وز محمد محمد يونس ع معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف

43o46 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل محمد سيد عبــــد | |لف
3387|| د|بــــ ع شمس||ء عيد سيد ع

4o3367تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــف|طمه مصط ع |لبــــدرى عبــــد |لع
رهمحمد |يمن محمود حسن8774| حقوق |لق|

يم محمد|235255 يم |حمد |بــــر| ره/ري|ضتـــبــــر| زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند| مسعد سعد |لحدي 497299
8878o5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|رين| جرجس شفيق |سكندس
6o5o7|معهد ف تـــمريض طنط| بــــتـــ | |حمد |حمد علو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دي عمر|ن |لصغ عبــــد|لعزيز محمد3836|8
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد ج|بــــر سعدى محمود ع |لطنط774282 ع.
777o89|تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــ عبــــد| حسن عز|م

رهيوسف ر| مسعد محمد6359| ندستـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|يه |حمد |بــــوبــــكر حسن|65899|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن محمد مطر محمد788756
حقوق |ل|سكندريهبــــدر حسن حسن |بــــو |لحسن محمد487392

ره|ه|جر كرم حسن حسن3|2|2 د|بــــ |لق|
27o442علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل محمد |لسيد ف|يد
345o9oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ سم حس عبــــد|لكريم
ندستـــ طنط|سم|عيل عبــــد |لص|دق |سم|عيل مر حس |98||6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف شعبــــ|ن محمود عبــــ|س زيد|ن5536|4
ف عطيه عبــــد|لسل|م634523 تـــج|ره بــــنه|محمد |
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ن |ق عبــــد |لعزيز عبــــد |لستـــ|ر مصط عوينه84|439
يم  7544|9 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطي|سم محمود حسن |بــــر|
زر|عه |لمنصورهمحمود حس |لمحمدى عبــــد |لعزيز سليم687949
348|o4كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد ع|طف ز محمد س|لم
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|392o||خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن محمد |حمد محمود محمد
|2o554تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس صديق محمود
775|34| د|ر |لعلوم |لفيوميه محمد عنتـــر مو مو

تـــربــــيتـــ |لفيوممنه حسن عبــــد |لفتـــ|ح محمد|429|7
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل ع|طف بــــه|ء عبــــد|5674|3
9|o4|2 حقوق سوه|جحس|م كم|ل |لسيد |بــــو|لمجد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء رض| |حمد م| عبــــد|لرؤف|8645|5
حقوق |سيوطشيم|ء عبــــد|لرحيم |لسيد علو|ن محمد496299
78345oتـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد محمد عز |لدين محمد خليل
|د|بــــ طنط|حبــــيبــــه ص|بــــر عبــــد |لمنعم متـــو خل|255|4
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرحمه فخرى عبــــد |للطيف ص|لح سليم682239
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نسمه ي| محمدشو عبــــد|لجو|د يح 998|27
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|ر| شعبــــ|ن |حمد محمد |سم|عيل رزق9563|5
صيدلتـــ بــــورسعيدعفتـــ محمد ع ع |لني7||9|6
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |س|متـــ حسن سل|متـــ8|4787
5o548oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــوم|س غبــــري|ل يوسف غبــــري|ل

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد |حمد عثــــم|ن|48734
9o8647  تـــج|ره سوه|جوليد محمد ع محمود
8o5o|oفنون جميله فنون |لم |ن|ريم|ن خ|لد ك|مل سيد
6o7o28د|بــــ |لمنصوره|د| | محمد مصط |لش|ف
8297o8كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ربــــ|بــــ حمدي عبــــد|لحميد ج|د
8o2369تـــج|ره بــــ سويفمؤمن محمد عبــــد|للطيف |لسيد

د|بــــ حلو|ن|ك|سبــــ ع|دل عبــــد|لموجود صبــــره|4622
4o|845تـــج|ره دمنهورمحمد جم|ل عبــــد|لعزيز |لسيد |حمد
866o22تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجورج جرجس نصيف زقيم

رهه|جر ز|رع شكرى محمود76|22 عل|ج طبــــي |لق|
رهبــــثــــينتـــ سم بــــيو بــــخيتـــ4976| حقوق |لق|

صيدله |لزق|زيقع |ء علو|ن عبــــد |لق|در |حمد65|775
2|7o64|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يسل |حمد فتـــ |حمد
|58o58|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يه حسن حس محمد
يم  |حمد قمورتـــ366||5 يم |حمد |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهبــــر|
طبــــ |لفيوممحمد عبــــد|لكريم حن ع 898639
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء شكرى عبــــد |لحميد |حمد سلط747||7
|د|بــــ بــــنه|حمد بــــكر ع عبــــد| محمد|328375
|63o4|ش|م صل|ح خليل د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسع|د 
تـــج|ره بــــنه|سل حسن محمد درويش57944|
رى286666 معهد ف ص بــــنه|ش|م محمد عبــــد|لعزيز |لجو
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنه | |حمد ع حل محمد98|7|2
4o383|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عطيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عطيتـــ عوين|تـــ
6o4575يم |لمسعد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| نجيبــــ |بــــر|
83o3o7|حقوق |لمنصورهحمد محمد سليم|ن محمد
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ى768294 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسه|ميس خ|لد مر محمد |ل|بــــ|ص
48o|2رهعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لرحمن |لسيد عل|ج طبــــي |لق|

جرس677282 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد ح|مد |بــــو زيد 
طبــــ ع شمسعمر |حمد سعيد عبــــد|لحليم3664|2
يم89|7|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طيم ي| محمود عيد |بــــر|
354oo4|تـــج|ره ع شمسسم|ء رمض|ن حسن ح|مد مدكور
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  موده ن| حسن محمد769973
ره|عل|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لنورج776|69 عل|م |لق|
64o72oصيدله |لزق|زيقعمرو مو محمد مو
76747oند| مصط فه عبــــد |لوه|بــــ تـــربــــيتـــ |لعريشش|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمرو محمد |حمد محمد حسن3|224|
|34o25د|بــــ ع شمس|مصط ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن
5o425|تـــمريض |إلسكندريتـــ ه|جر ج|بــــر |حمد عبــــد |لمنعم
يم محمد مصط س|لم|57544| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ء |بــــر|
6o5986 تـــج|ره طنط|محمد رأفتـــ محمد سليم|ن |لمغ
جرس3722|6 ندستـــ طنط|محمد كم|ل محمد محمد ع 
يم |لسم||884|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء مسعد |بــــر|

ف عبــــ|س عبــــد|لجو|837|5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|دى محمد |
83oo99نوعيتـــ قن|من|ر محمود |بــــو|لوف| م |لدين
64o555د|بــــ |لزق|زيق|محمد |حمد فتـــ |حمد س|لم عديله
6875o9|يم |حمد سمره ف |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد |
|د|بــــ طنط|يتـــ بــــش عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح|434828
7|3o46ثــــ|ر د |ط|لسيد سليم|ن |لسيد |حمد |لنبــــل|وى
8o7o45ش|م عبــــد|لكريم |حمد حقوق |سيوطشهد 
ى98|453 ندستـــ |لم |محمد فتـــ |حمد محمد |لع

4o|46 حقوق حلو|نمسه خ|لد محمد مسعد |حمد محمد
لسن ع شمس|يم|ن عرفه معوض ع حموده|39484|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه |لسيد عبــــد|لحميد محمد ضيف|638689
6254o6|ش|م سم رشدي ص|لح صيدله |لزق|زيقل|ء 
6856|oحقوق |لمنصورهمنه محمد صل|ح |لدين سعد |لدين ع
6273o6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزينبــــ صل|ح ع |لسيد جبــــر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــيشوى كرم فرح حبــــيبــــ|27|3|
تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق محمد |حمد خليل8|374|
45o||8|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |س|مه محمد |حمد|لرف
9o5292 علوم |سيوطه|له |لسيد |بــــو|ليم |حمد

رهدين| ط|رق فتـــ حس 25477 تـــج|ره |لق|
د يوسف كم|ل |لدين حسن |لص|275|6 |د|بــــ طنط|ن|
|2oo92 ر جميل |سكندر وص تـــج|ره ع شمسلور| م|
323o88| طبــــ ع شمس|ء رجبــــ عبــــد|لعزيز |ل|م
|6o252 زر|عه ع شمسيسطس فليبــــ نبــــيه لم
ه |س|مه |لسيد حسن رزق ع|مر|622228 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
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علوم كفر |لشيخه|جر عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن ع عس439753
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورأل|ء فرج عبــــد|لرسول محمد |لضوى498897
632o35تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمه |ر |لسيد ز محمد عبــــ|س

7o||3|تـــربــــيتـــ |لفيومحمد و| ع مج|ور
8572o7حقوق |سيوطر| | حم|ده محمد |حمد
صيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد | عبــــد |لجو3446|5

ف محمد محمد|53524 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد |
حقوق طنط|محمود |يه|بــــ محمود ع يوسف438895
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم |لسعيد حس محمد خليل678445
د|بــــ دمنهور|عمرو محمد عبــــد |لحفيظ محمد محمد 66|494
7o8777| ه محمد صل|ح محمد ع كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم
معهد ف ص |سيوطمحمود عيد عبــــ|س عبــــد|  735|89
4o9737ق|وي تـــربــــيتـــ طنط|دير محمد |نور محمد |ل
826o63لدين محمد محمود بــــخيتـــ| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء ن
علوم |لم |ين|س |س|مه عبــــد|لحكيم عبــــد|لوه9578|8
تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن حس|م عبــــد |لعليم مصط |69349
33546oحقوق |لمنصورهض |حمد شعبــــ|ن يوسف
|6||6o|يم محمد تـــه حقوق حلو|نمروه |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحيم لحسه9244|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن س|مح عبــــد|لعزيز محمد4222|3

تـــربــــيتـــ |لفيومريم عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لكريم محمود64657
4|74o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود ع محمد حس ع
رهحمد خ|لد بــــخيتـــ محمد|484|23 ندستـــ |لق|
6o8o37رهآيه محمد محمود |لعبــــد صيدله |لق|
ندستـــ |سيوطم عبــــد|له|دي يونس عبــــد|لص|دق|444979
ل|ل|635992 ل|ل عطيه  د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |سم|عيل 
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر |لسيد ك|مل بــــسيو 424245
علوم بــــنه|عمر و|ئل محمد عبــــد|لعزيز محمود328432

تـــج|ره بــــ سويفيه جم|ل عبــــد | حبــــيبــــ|57237
وف|تـــنور |لهدى مجدى عزتـــ محمد عبــــد |لفتـــ28589| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4|964oتـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لمحسن |نور عبــــد|لمحسن محمود يونس
356o45حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|منتـــ | حسن ز عبــــد|لر|زق
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|در  6|8956
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر ن| حسن غريبــــ ع485788
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىم|يكل |يمن مر|د فوزى جرجس9285|| ل|ك|ديميتـــ |لم
قن|688737 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل |ء |س|مه |لسيد بــــدير ز

رتـــ|ريه|م جم|ل محمد محمد ع |2825 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم |ل|سكندريهسميتـــ محمد عمر محمد مسلم742|42
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء ن|دى ري|ض |حمد|883645
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه |حمد مو عبــــد|للطيف|755788
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشم| محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |ل|تـــربــــى278686

Page 1330 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8o259|د|بــــ |لم |مصط |سم|عيل م| عبــــد|لحكيم|
ي |سم|عيل|2|464 ه خ|لد  حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسهيله جبــــريل ع محمد838668
487o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر خ|لد مسعد |لسيد حم|ده

تـــربــــيتـــ حلو|نس|متـــ محمد ع مرد|ش|28362
336|7oتـــربــــيتـــ ع شمسقمر سعد جرجس سعيد
4962o7يم |بــــوعربــــ ى |حمد |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم خ
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد| |حمد محمود عبــــد |لد|يم حسن438839
9|3o67 تـــج|ره سوه|جم | عبــــده قلي شفيق
329oooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد ع محمد ع سيد |حمد
تـــج|ره بــــنه|س|ره ط|رق محمد كم|ل عبــــد |لعظيم9|4|63
88o9|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطل |ء سعد عبــــد|لق|در ع سيد
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حن |لسيد محمد صبــــ |لسيد496442
ف فرج محمد |لديبــــ349628 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمن|ر محمود سليم|ن سليم|ن محمد527583
7o6692|يم حل شح|تـــه شح طبــــ |لمنصورهعبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخكرم محمد شفيق محمد مغ|زى |لبــــي68|7|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعو|طف حس محمود عبــــد | خ 4997|5
وف|تـــحمد خ|لد سليم|ن سويلم|88|358 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
9o55|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم جم|ل |ل جرجس
6oo||||تـــج|ره طنط|حمد محمود |لسيد عطيه
يف جه|د |لدين عبــــد| |لحج344494 ندستـــ |لم |جه|د 
تـــج|ره |لزق|زيقن|ديه سم عبــــد |لمنعم حسن فخر345|63
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود |حمد حسن |بــــو جمعه8346|6
علوم ري|ضتـــ دمنهورأحمد محمد |لمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|52862
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد فوزى محمد ع زيد|ن245763

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ن ع|طف حل بــــش|ى|737|6
5o6997تـــج|ره |ل|سكندريهمنيتـــ |بــــو |لخ محمد |بــــو |لخ |لقنجه
877o56  تـــج|ره |سيوطفيبــــى رج| فوزى فهيم
4974o2تـــربــــيتـــ دمنهوري|ر| حمدي محمد فؤ|د حموده
تـــج|ره |لزق|زيقبــــه شحتـــه |م محمد778883
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |س|مه مصط كم|ل |لص|وى636766
|2o974يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسلسبــــيل ح|تـــم ف|روق |بــــر|
يم |لبــــسيو 685342 ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| س| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىخ|لد حسن ج|بــــر |دريس عبــــد |لل|ه446239
44o3o9علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخآل|ء عمر عبــــد|لرحيم بــــسيو يوسف
48o435د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد|لرحيم |لسيد بــــدوى
879|o6|معهد ف ص |سيوط  بــــ|نوبــــ فكرى ظريف حبــــيبــــ
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمونيك| ع|طف |رم|نيوس جرجس6672||
معهد ف تـــمريض طنط| ندى محمد حسن |حمد |لجز|ر428428
فنون جميله فنون حلو|نوف|ء مصط ع ف|ضل349455
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كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشروميس|ء خ|لد عبــــد |لرحيم |لبــــ5|7699
|2o296|ره|مل ممدوح |م عليوتـــ د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|نس ع ع|شور محمد عبــــيد|8|3324
علوم ج|معتـــ |لسويسنه|ل وحيد عبــــد |لخ|لق |سم|عيل|76869

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحبــــيبــــتـــ ن| سيد عبــــ|س35369
658o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد جم|ل محمود عبــــدربــــه

|272o4ره|نور|ن محمد محمد |حمد عل|م |لق|
وف|تـــحمد سم محمود |لسيد |بــــو|لسعود|337879 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |سم|عيل حف حسن عثــــم8897||
ر س|لم |843|9 تـــج|ره |سيوطه|جر محمد عبــــد|لظ|
حقوق |سيوطحمد طنط|وي ع بــــهلول|2924|8
5o6358د|بــــ |ل|سكندريه|رح|بــــ محمد ع |بــــو |لق|سم
معهد ف ص |سيوطحسن|ء ع حسن محمد  883392
442|o|يم صبــــرى محمد |حمد سيد |حمد كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــر|

|47o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمد محمد ع |لنجدى
لسن ع شمس|رن| مدحتـــ ح|مد |بــــو|لمجد334848
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفين محمد محمد |حمد 889955
24762oيم تـــر د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد فوز|ن عبــــد|لسعيد |بــــر|
49677oد|بــــ دمنهور|رغده |حمد عبــــد|لرحيم |لسيد بــــخيتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد متـــو فوزى متـــو حسن488226
9o2297  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جفؤ|د |لسيد حمد | |حمد
25o965د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد س| محمد عي

ف عبــــد|لغ قر 53979 طبــــ بــــ سويفمحمد |
قتـــ محمد مصط |حمد|898755 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي 

تـــمريض  بــــ سويفوف|ء |حمد محمد محمد58678
6o5769|طبــــ طنط||ء عبــــد |لفتـــ|ح يوسف |سم|عيل
د|بــــ بــــ سويف|يه |يمن فتـــ محمد |بــــو|لفتـــوح|675772

|8oo4يم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغف تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء شعبــــ|ن مبــــروك عبــــد|لع| |5|499
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|كريم |لسيد منصور |لسيد منصور356264
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــخ|لد سعيد مرزوق بــــكري88|844
6o48|o|ش تـــج|ره |لمنصورهتـــ عل|ء |لدين مسعد حسن |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن محمد عوض خليل|4847|
48359| يم سعيد فرج | حسبــــ | تـــربــــيتـــ حلو|نبــــر|

4|98o2يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخي مو فتـــوح إبــــر|
6o5529ندستـــ |لمنصورهنور| |حمد محمد |بــــو |لن
| |ده محمد |لسيد عبــــد|لق|در842258 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
4||6o2د|بــــ طنط||ء س| محمد بــــليغ |لسيد عبــــد|لح|
د|بــــ حلو|ن|ه|لتـــ شعبــــ|ن عويس محمد6856|3
4383|oتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخصبــــ|ح عزتـــ محمد عبــــد|لعليم نوح
2387ooد|بــــ حلو|ن|سل حمدى |بــــو |لحلق|ن عبــــد|لمجيد
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3|2oo6صيدله ع شمسس|رتـــ روم| لح زخ|رى
|928oطبــــ |لفيوممحمد خ|لد محمد ربــــيع سيف |لن

255oo4حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه صفوتـــ محمد سعيد| 
تـــمريض |لفيوم بــــه روبــــى طه عبــــد|لمطلبــــ64385

قن|688642 لسن ع شمس|بــــروج محمد يوسف |حمد ز
7|225oر |لسيد مسعد كردوشه ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود ط|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسيف محمد رشدى محمد|25363
||7o64حقوق ع شمسمريم خ|لد عبــــد | يونس
4o5o93|د|ي حقوق |لمنصورهمصط محمد مر محمد 
علوم ع شمسكريستـــ | مجدى شفيق نخلتـــ945|5|
284o5o رهعبــــد|لرحمن حس محمد عثــــم|ن |لري ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم |لد| 9645|5 تـــج|ره دمنهوررو|ن سم |بــــر|
6o7827د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|ر| |بــــو|لعط| عبــــد|لل|ه |بــــو |لعط

كليتـــ |أللسن بــــ سويفندى مصط محمد محمود عبــــد|لوه|76|64
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمصط عبــــد | عو|د حم|د768594
5|3|94| علوم دمنهورحمد عطيه محمود أبــــوبــــكر ع
حقوق بــــنه|حمد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لرؤف ع |بــــر|332887
2682o5|ل|ل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شبــــل عبــــد|لرحمن 
7oo24oحقوق |لمنصورهيم|ن س| عبــــد |لع| |لسيد عي
تـــج|ره طنط|حمد لط طه عبــــد|لسل|م |لمغربــــى||49435
9o7839|حقوق |لمنصوره سل|م محمود |لسيد |حمد
تـــج|ره |لمنصورهط|رق |حمد عبــــد |لجليل محمودع347|69
42|o83د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ند |لمتـــو |حمد |لمتـــو |لشي
معهد ف ص |لزق|زيقدولتـــ محمد محمد طه طه642964

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه |يمن محمد رجبــــ|25778
47o42رهشيم|ء مختـــ|ر |لسعيد ع د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

يم غنيم777549 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمصط ع|طف ز إبــــر|
8|67o6نوعيتـــ |لم |ربــــيع |حمد ربــــيع سيد
ش|م |لسيد محمد عبــــد|لمقصود 629363 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن| 
د|بــــ |لمنصوره|ر| | مط|وع محمد مط|وع|68869
777o76تـــج|ره |لزق|زيقشحتـــه محمد |حمد محمد |حمد
لع| تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|كرستـــ صبــــرى صديق ملك65462|
معهد ف تـــمريض بــــنه| يتـــ عبــــد|لحفيظ عبــــد|لعليم محمد||32952
7547oo|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمنيه سيد حم|يه |حمد 
|2692o رهيوسف جم|ل |لدين محمد محمد حبــــ حقوق |لق|
علوم بــــنه|ندى |لسيد محمد |م عبــــد|لفتـــ|ح264274
ندستـــ حلو|نعبــــده |لسيد |لسيد عبــــده حسن679763
32o|37|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم عمرو سعيد |حمد محمد
4o39o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع مبــــروك محمد مبــــروك رمض|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن|ء نعيم فتـــوح |سم|عيل بــــخيتـــ498597
526o|8ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لسيد محمد محمود عثــــم
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زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــش|م رض| |حمد ص|دق |بــــو |لعط622476
5oo823تـــربــــيتـــ دمنهورحسن|ء عبــــد|لجو|د محمود حج|ج
تـــج|ره بــــنه|منه | |س|مه محمد ز626969
69o663معهد ف ص |لمنصورهمن|ر محمود محمود س|لم
5o5438حه وفن|دق |ل|سكندريهمه|بــــ نشأتـــ |لص|وى محمد |بــــو |لعز| 
34329oرهف|طمتـــ فتـــ ع عوض |بــــو ج|زيه عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدى محمد مسلم ش|كر74|758
36o6ooد|بــــ بــــنه|بــــس|م ع|دل جمعتـــ عبــــد|لرسول مطر|
4495o9تـــج|ره طنط|زي|د حس|م |لدين ربــــيع ر|غبــــ
طبــــ طنط|محمد |لحس ع عبــــده429925
تـــج|ره |لزق|زيقمصط ع ع|بــــدين ع ن|63457
معهد ف تـــمريض بــــنه| حسن|ء زكري| عبــــد|لستـــ|ر محمد263652
ره| عبــــد |لحميد ك|مل عبــــد |لحميد29975| د|بــــ |لق|
رهتـــ ج|بــــر فهيم عبــــد|لرحمن362483 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم جمعتـــ|9837|5 تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن س| |بــــر|
7|o622يم ص|لح يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|نهله |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حسن شعبــــ|ن محمد ع 224897
8o2489 د|بــــ |لم |محمد منصور حليم |لصغ|
تـــربــــيتـــ ع شمسنحمدو عبــــد| |لسيد عبــــد|لحق حل||3428
7|7o89علوم |لمنصورهعمر محمد حس|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|ر|ن| ممدوح عز |لدين |حمد42658|
42|o69حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ن|دى محمد |بــــو |لق|سم
35|6o2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء ع|طف عصمتـــ خ|لد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمس|ء مصط محمد عبــــدربــــه|773534

226o5| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد رمض|ن محمود ع
رهيتـــ |يه|بــــ عبــــد|لمنعم محمد||32682 زر|عه |لق|
ف عبــــد|لن| د| |ل83|228 رهمريم | تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقف|يزه محمد شمس |لدين حسي محمد 639686
د|بــــ د |ط|محمود نظ عليوتـــ ع عبــــد|لفتـــ|ح غر9553|6
36o257ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد حم|ده محمد محمد |بــــو|لنيل
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــه | محمود ع محمد محمود|26428
44896o| علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد محمود |لسيد |لسعد

يم|2|53 تـــج|ره بــــ سويفف|طمه |حمد محمد |بــــر|
9o5o57 د|بــــ سوه|ج|سل عيد |لهم عبــــد|لع|ل
67859o|يم حسن |لسيد د|بــــ |لمنصوره|ل|ء حسن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد معتـــز محمد ع عمر|ن6546|2
يم حموده497486 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|شيم|ء سعد |بــــر|
6995o6د|بــــ د |ط|دير وليد س|لم س|لم
وف|تـــمحمود |يمن محمود حسن فرج فضل 2879|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــآل|ء محمود محمد عبــــد | غ|نم447954
وف|تـــمصط رجبــــ عبــــد |لسل|م محمد44545| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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يم حس |865793 د|بــــ |سو|ن|حمد ع |بــــر|
7||94o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمينه محمد |بــــو زيد حبــــيبــــ درغ|م
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء محمود محمد محمد ح|مد|754852
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمع|ذ فكرى عيد عبــــد|344257
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمود صل|ح |لدين عبــــد|لحميد محمد254766
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد عبــــد |لغ ع 3|266|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ ي| محمد عبــــد|لحميد بــــك 7282|5

ره|عبــــد|لمنعم عمرو عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد 35672 د|بــــ |لق|
يم |لسيد|682594 يم ع |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء |بــــر|
7o7493 ى |بــــو بــــكر مقبــــل |لعدرو تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ديه خ
ندستـــ |ل|سكندريهوليد محمد عبــــد|لجليل ص|لح |لشيشي 446375
تـــربــــيتـــ دمنهوريتـــ سعد عبــــد |لفتـــ|ح ف|يد|6866|5
6|||6o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم عبــــد |لعزيز |لرف| |لشيخه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن سعد حسن عبــــد|لحميد محمد776693
|2o762| ي |م كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنطو مجدي ع
776o||رتـــ|بــــريم|دون| م|جد رزق |سكندر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

7o32||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رمض|ن حسن محمد بــــرك|تـــ
27829| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنيه فرغ فريج عبــــد |

يم حن|245866 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــول| ع|دل |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |ل|ء محمد طه محمد محمد|833|63
9o2o54 |لس بــــولس قل|ديوس |بــــوحن طبــــ حلو|نك
8o825|ي يوسف ف بــــ نوعيتـــ موسيقيه |لم |فيبــــي |
تـــمريض فرع مطروح سم|ء حل فتـــ محمد|978|42
6o4o4|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م| مصط فتـــ عبــــد |لمحسن

ره||ء خ|لد فتـــ |حمد محمد|9522|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممصط محمد سعد ج|د|لربــــ86568

ندستـــ كفر |لشيخحمد حسن عبــــد |لحميد ع|مر|452887
يم عبــــد|ل249457 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دى عص|م ح|مد |بــــر|
تـــج|ره طنط|زيد محمد ز|يد مصل3556|6
462ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــطه ع عبــــد |لخ|لق |حمد

تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد محمود ص|لح محمد24|476
6|57oo| تـــج|ره بــــور سعيدمحمد س| محمد عوض
62o635يم حليمه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقأم| ع|دل يوسف |بــــر|
6o637oر ح|مد سليم |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|عبــــد |لرحمن م|
د|ر |لعلوم |لفيوممحمد فتـــ محمد عبــــد|لر|زق337276

74o26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد ر| طه عبــــد|للطيف
9|66o9  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم | جرجس س|لم عزبــــ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدل |ء محمود دسو محمد6495|8
679|9o معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــس|م ع|دل |لسيد |لدسو |لحبــــ
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطيوسف ع|دل فهيم يوسف 875262
6772|oطبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن بــــهجتـــ بــــهجتـــ حس سليم
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23|o67رهحس محمد حس ع زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء شعيبــــ ذ معوض8|595

7722ooتـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر ع جوده محمد سبــــع
338o94|ك.تـــ. ف صن| بــــنه|حمد سم عبــــد|لكريم عبــــد|لفتـــ|ح
75364|| علوم ج|معتـــ |لسويس|ء ن| سليم ع
437o66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم |لسيد محمد |حمد فضل
27o582 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ع جم|ل محمد عبــــد |لسل|م مصط
|22o25رهبــــسنتـــ حس|م سعيد عز |لدين تـــج|ره |لق|
3|57o3تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ ح|فظ |حمد ح|فظ
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز نبــــيل عبــــد |لعزيز بــــسيو طه528632
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد سم |لسيد رف| عل|م339867
6o986o|تـــج|ره طنط|حمد |لسيد و|صل و|صل
88o|4| حقوق |سيوطمحمد ح|مد حس محمد ن
رهحمد س|مح ع حن |45456| تـــج|ره |لق|
6338o| ر عبــــد |لمنعم محمد طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنه | عبــــد |لمنعم ط|
نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء ع|دل ج|مع حمد|344637
د|بــــ |لمنصوره|نبــــيله سم ع ع عوض693733
طبــــ طنط|ه|جر عبــــد| عبــــد|لق|در دغم|ن3838|6
8933o3  معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد| شح|تـــه ر|شد عزيز|لدين
|2947oندستـــ شبــــر| بــــنه|فؤ|د |حمد فؤ|د محمد
9oo467 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــد |نه ن|دى محروس قري|قص
32o5o|ندستـــ ع شمسم | وحيد |سحق فرج غط|س
حقوق حلو|نسل|م خ|لد عد بــــند|ري |بــــو زيد||894|2
إعل|م بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد معوض زيد|ن68659

4|6|o9|تـــج|ره كفر |لشيخيه رمض|ن محمود محمد ر|جح
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر |نيس سيد |حمد محمد |بــــوش332||4
4o9338د|بــــ طنط|نور| محمد عبــــد |لقوى سليم|
طبــــ بــــورسعيدمنتـــ | محمد |لسيد أبــــو جمعتـــ6858|6
علوم |لمنصورهع ن| حل |حمد |سم|عيل|67987
49794oتـــربــــيتـــ دمنهورخلود خميس عطيه محمد عبــــد |لو|حد
ندستـــ أسو|نف|طمه عبــــد|لر|زق صبــــري محمد|84462
7o49|2|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء |حمد حس |لعيسوى
4|784oيم ش|م عبــــد|لع|ل |بــــر| حقوق |لمنصورهمريم 
ف فكرى عبــــد |لشهيد|5768| رهم|دل | علوم |لق|
8||9o6تـــج|ره بــــ سويفمحمد جل|ل محمد جل|ل
جيوس848594 كليتـــ طبــــ أسو|نه|يدي |يمن صبــــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ن حس محمد|3|7|4
47977o|ندستـــ |لم |حمد محمد عبــــد |لمنعم |بــــو كرم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |حمد يوسف |لعدل غر|بــــ2429|7
يم824569 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد| محمود شفيق |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ثــــيؤدور| عط| |م عوض445|82

Page 1336 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ سعيد ح|مد |حمد53667|
3473o6حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|س|رتـــ مصلح محمد سل|مه
ره|رضوى سيد محمود |حمد2|299| د|بــــ |لق|
2484|oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق عبــــد|لنبــــى حس شح|تـــه صومع
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|آل|ء محمد حسن عثــــم|ن|49743

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حمدى قر محمد73875
تـــربــــيتـــ |سو|نعل| محمد عبــــد|لحفيظ ص|لح7|8447
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قفرحه |حمد عفي محمد عفي 8355|2
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــع|دل سعيد محمد عبــــد|لمقصود |بــــوعربــــ546533
226o48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسيد مختـــ|ر رفعتـــ |حمد عبــــد |لق|در
234o9oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم ممدوح قطبــــ |لسيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ح|تـــم جل|ل جوده|44252
36o438يم دي|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نعمتـــ سل|مه |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمسرن| |يمن فه محمد |لرم|ح|2528|
تـــج|ره دمنهورمحمد محمد |حمد محمد روميه493486
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمه|بــــ محمد محمد ج|د854566

يف محمود حس عمر|ن|||82 رهمحمود  صيدله |لق|
4955o7يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر صبــــ كم|ل ه|شم |بــــر|

46o23طبــــ ع شمسدى محمد حسن عقل
89o473 ى فوزى سيف تـــمريض |سيوطم | خ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود محمد |لغ| عبــــد |لغ 4|9|62
4|37o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد رمض|ن مصط سيد|حمد رضو
753o58ف يوسف ص|دق تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعمر |
333o5oحقوق طنط|محمد |يمن محمد يونس
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد عبــــيد حسن827793
يم محمد عبــــد|لبــــ|رى248275 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لع|ل782488
8|o453تـــج|ره بــــ سويفمفدي عزيز عبــــد|لسيد ع|زر
2695o9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سمر عص|م محمد عبــــد|لوه|بــــ
وف|مهند محمد عبــــد |لعظيم |لسيد|3837| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
صيدله |لزق|زيقف|طمه صبــــ عبــــد |لحميد |حمد5|7723
2|3o42|يم محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن ه| |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن عص|م عبــــد|لع|ل ع5657|3
68443o|يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره نس عل|ء |لدسو |بــــر|
يم |لسيد53|679 د|بــــ |سيوط|ط|رق ه| |بــــر|
76282o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمد |حمد ج|د |لكريم أحمد
تـــج|ره |لزق|زيقكريم حم|ده شو عطيتـــ غ|نم774327

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن|ديتـــ ص|بــــر محمد |بــــو |لحديد48325
4o7o55|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــتـــه|ل ع|طف حسن محمد سويلم
رتـــ|دين| س| |لسيدعبــــد |لجو|د حميدتـــ|68||6 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد رمض|ن محمود |حمد|349554 معهد |لصفوتـــ |لع| 
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5o482علوم حلو|نن| عم|د|لدين محمد عبــــد |لعظيم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لعزيز محمد مبــــروك|24559
69696o معهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لرحمن ع عبــــد | عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |يمن ع |بــــو |سم|عيل|345|45
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م عل|ء عبــــد|لسل|م محمود|33384

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منيه ه|شم ك|مل |حمد|64483
6o7598|د|بــــ |لمنصوره||ء عل|ء |حمد محمد |لشه|وى
ندستـــ |ل|سكندريهيه محسن محمد قن|وى|479896
6oo735| ه محمود |حمد |لسيد حس صيدله |ل|سكندريهم
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمه| ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمد طلعتـــ248|77
68|o32حقوق |لمنصورهمحمد مهند عبــــد |لمجيد |حمد

رهمحمد وليد جل|ل حس |بــــو زيد5326| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4439o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــر|م |يمن سم شكرى

تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنهلتـــ |لسعيد |حمد |حمد764892
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ص|بــــر عبــــد|للطيف محمد بــــرغوثــــ95|338
4o4739د|بــــ |ل|سكندريه|مصط مسعود معوض عوض

د|بــــ بــــ سويف|محمد ع|دل محمد عبــــد |لسل|م57727
774762| تـــج|ره |لزق|زيقحمد ص|بــــر تـــوفيق محمد مو
5oo729لف |لتـــج|رى بــــدمنهور|دع|ء طه عبــــد|لمجيد فرج
77949o| معهد ف ص |لزق|زيقيه كم|ل |سم|عيل عي
9|o32o طبــــ سوه|جزي|د خ|لد خلف مهر|ن
صيدله |لمنصورهمينه |سم|عيل محمد |سم|عيل ل|وندى687384
نوعيتـــ |لم |يوسف محمد فضل ع 7352|8
ره|كريستـــ يوسف بــــطرس قلدس24|5|| عل|م |لق|
832o2|تـــج|ره |سيوطس|ره سعد محمود محمد

|6o39وتـــ جم|ل جم|ل |لدين يوسف محمود رهز صيدله |لق|
67584oتـــربــــيتـــ |لمنصورهدير محمد  |ء|لدين محمد محمد رمض
7o5876| يم |بــــو |لعز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه صل|ح |بــــر|
4834o3|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|رتـــ ع|دل ف|روق حسن عبــــد|لح
766o48يم |لسيد مر |لخو تـــربــــيتـــ بــــور سعيدريم |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدع|ء عزتـــ |لسيد ع273622
4o75|5تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ل محمد |سم|عيل ك|مل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لرحمن عط| |لحسي |لعر262882
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمن|ر ه| محمد |لشح|تـــ634|77

|53o9ر|ء |حمد ع محمد رهف|طمتـــ |لز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمد ثــــ|بــــتـــ شوري99|825
بــــي حم676294 ف محمد |ل تـــج|ره |لمنصورهرن| محمد |
5o9|67تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد خ|لد فتـــح | |لسيد عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء محمود مصط محمد|755725
|444o3رهصل|ح محمد |بــــوط|لبــــ ج|د طبــــ بــــيطرى |لق|
يم عبــــد|لع|ل262997 د|بــــ د |ط|بــــسمه |لسيد |بــــر|
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ره|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |حمد|2653| ثــــ|ر |لق|
8|486o|طبــــ بــــيطري |لم |نسيمون بــــبــــ|وي عبــــد|لملك د| |ل
476|o3يم محمود ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرنيم عبــــد |لرحيم محمود |بــــر|
حقوق حلو|نرحمه ك|مل فتـــ محمد |لنس|ج65373|
يم عبــــد|لجليل |حمد|48553 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل |حمد |بــــر|
5|5485| معهد ف ص |ل|سكندريهم|ل سيد |حمد ن محروس ن
34348oى فتـــ محمد تـــربــــيتـــ ع شمسنيف خ
يم محمود محمد |حمد634489 حقوق |لزق|زيقعبــــد| |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود محمد |سم|عيل محمود ع|مر|43747
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صبــــ فوزى عبــــد|لسل|م633379
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم ن مصط شح|تـــه |لمك|وي845||7
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــشيم|ء ر|فتـــ عبــــد|لجيد ح|مد حسن527753
حقوق |لزق|زيقرؤى عل|ء |لدين محمد حل678|78
يف عبــــد |لعليم ج|د|52553| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء 
68o896حقوق |لمنصورهتـــ |لدين رض| محمد محمد |بــــوعطيه
ر صبــــ سيد |للبــــ|ن344327 ر م| معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــم|
682oooيم |لجمل لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر| محمد |لسعدى |بــــر|
45o3|oتـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن مدحتـــ عبــــد|لرحمن مر ز
يم |لعبــــيدى|942||7 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهن محمد فتـــ |بــــر|
9o7|7|  حقوق |سيوطمتـــ مصط محمد ف|يز
48o844د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رح|بــــ |م فرغ ص|دق
يم بــــسيو 6843|5 صيدله |ل|سكندريهآيه عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره طنط|س|رتـــ عمر فتـــوح مصط |لجمل2798|3
تـــمريض بــــنه|بــــتـــ عبــــد| عبــــد|لعظيم ج|د339828
ليل4|35|5 ف عوض  عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي| أ
8234o7علوم ري|ضتـــ |لم |شيم|ء محمد مصط محمد تـــوفيق
6o3483ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود شعبــــ|ن محمد يونس
8o|45oحقوق |سيوطنوره مجدي محمد عبــــد|لنعيم
يم445892 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حس محمد |بــــر|
|235o2ندستـــ ع شمسفري|ل |س|مه عبــــد |لسميع فرج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود صبــــرى محمد مختـــ|ر شح|تـــه2796|2
د|بــــ حلو|ن|مريم ط|رق محمد عبــــد |لرحيم76|26|
ف شبــــل محمد ع 23976| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|ن| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رضوى |لسيد |لمحمدى |لسيد |لبــــهوتـــى2682|6
حقوق بــــنه|دين| محمد |نور محمد عبــــد|لمع|33839
8o28|4تـــج|ره بــــ سويفص|لح سيف |دريس حمد
8o476|فنون جميله فنون |لم |روي |حمد مجدي |حمد ع |لبــــن|ن

67397| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يه|بــــ ف|روق ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطع|دل رمض|ن عبــــد|لصبــــور |حمد  4736|9
33o9o|تـــربــــيتـــ بــــنه|دى خ|لد محمد ع
يم غنيم328437 يم |لسيد حل |بــــر| صيدله |لزق|زيقمحمد |بــــر|
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د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف ن شح|تـــه |حمد |بــــو عجور545936
حقوق طنط|مصط محمد فتـــ |حمد ج|د486848
424|9oصيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد مر عبــــد | |حمد

رهمحمود و|ئل سيد محمود محمد خليفتـــ5336| تـــج|ره |لق|
792o79زر|عه |لزق|زيقوف|ء |يمن ع حسن بــــهنس|وي
يم رجبــــ |ل|رنبــــ|79|694 يم محمد |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
77429o|طبــــ ع شمس|ء |س|مه س|لم مهدى شح|تـــه
88425o  تـــج|ره |سيوطمحمد سيد ع سيد

5o289تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | ص|بــــر س|لم عبــــد |لفتـــ|ح
8o4253ر فتـــ |نور حقوق |سيوطن|ديه م|
|لسن |لم |محمد ي| محمد ح|فظ رزق6|66|4
7o462تـــربــــيتـــ |لفيومنوره|ن محمد عبــــد|لرحمن ك|مل

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء عوض محمد نص 268653
يم عن|47787 زر|عه |ل|سكندريهمحمد خليل عبــــد |لمنعم |بــــر|
45o677تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|نوره|ن حسن فتـــ عبــــ|س محمد
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطريم محمود عبــــد|لكريم عبــــد|لمو  888374
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محسن فه |لفخر| |43|26
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمود محمد عثــــم|ن عبــــد|لمجيد352727
52o78|يم تـــ زكري| أحمد إبــــر| زر|عه طنط|أم
4427o8طبــــ كفر |لشيخم| عبــــد |لق|در عبــــد |لمقصود محمد عطيه
حقوق بــــورسعيد|ء جم|ل محمد حسن|768923
يم |لمس 429674 علوم طنط|عمرو سل|متـــ |بــــر|
رهي|س معوض ج|بــــر نجدى29548| تـــج|ره |لق|
69o886ف نوعيتـــ |لمنصورهعبــــ عيد عبــــد |لع|ل م
رهبــــه مجدى دسو |بــــو|لعل|229492 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o3848تـــج|ره طنط|عمر عبــــد |ل عمر عبــــيد
يم58|328 ندستـــ بــــنه|عمر محسن من |بــــر| كليتـــ 

5489oتـــربــــيتـــ بــــ سويفص|بــــرين معوض |حمد محمد
45o225|ندستـــ طنط|حمد سم محمد جم|ل |لدين زغو
علوم ج|معتـــ د |طيم|ن محمد محمد  عبــــده يونس||224|7
89oo46|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط مل ج|د محمد محمد
3357o7يم |حمد علوم ع شمسمن|ر جم|ل |بــــر|
69o535|ين محمد عبــــد |لرحيم مو نص صيدله |لمنصورهن
تـــج|ره ع شمسبــــر|ر |كرم محمد ه|شم||2856|
ل|ل أحـمـد عـ|مـر|265557  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد محمد 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد | محمد عبــــد |||295|
79o8o6تـــربــــيتـــ |لعريشسه| سيد سيد أحمد عبــــد |لجو|د
43o946تـــ شعبــــ|ن |لسيد جمعتـــ حسن |د|بــــ طنط|ن

3o474د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رو|ن |يه|بــــ حسن ع
2465o9يم دسو |لسيد |حمد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|دى |بــــر|
حقوق |سيوطمحمد صل|ح عبــــده محمد عبــــد |لنبــــي487967
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طبــــ حلو|نبــــ|تـــ صفوتـــ رفعتـــ |لسيد مصط |95||6
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــم|رى مرقص صبــــ رفله5|4562
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد عبــــد |لرءوف عبــــد |لعزيز عبــــد|لرءوف سلم452533
2497o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر جم|ل عبــــد|لع| |بــــو سليم|ن
7|o72oتـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد ع عبــــد |لحليم عبــــد ربــــه
ي مبــــروك عبــــد |لرحمن28834| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن ي
ندستـــ ع شمسحسن ع|دل حسن حسونه3465|3
4|o59oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد |يمن محمد عبــــد |لق|در
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس| حس|م |لدين منصور محمود73|32|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم|ن خليل محمد نص |329866
6938o4يم فز|ع علوم |لمنصورهس|ره جل|ل محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــربــــ|بــــ خ|لد محمد |بــــو|لعل| أبــــو ط|لبــــ426828
زر|عه ع شمسر| | محمد خ مسعود237536
6o3955|معهد ف ص طنط|حمد س| محمد عبــــد|لمع |لصبــــ
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طقتـــ محمد صبــــرى عبــــد |لحميد محمد 645|62
ري|ض |طف|ل |لمنصوره محمد |لسيد حسن |لسيد8|6387
يم محمد5|2728 صيدلتـــ |سيوطه|يدى محمد |بــــر|

ره|مينتـــ ع|طف بــــحور شميله|47288 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر ط|رق محمد محمد39936|
معهد ف ص |سو|نمحمود محمد خليل محمود848755
يم|857|63 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن وليد ف|روق ص|دق |بــــر|
52o255|د|بــــ دمنهور||ء |يمن ر|شد شلش
9o997| طبــــ سوه|ججوزيف ن شح|تـــه يوسف

د|بــــ ع شمس|منيه محمد عبــــد |لكريم |حمد|46545
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنه|ل فه ز ز محمد39678|
ش|م حمزتـــ |لس|يح484796 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن 
ر حس |26489| ف م| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفروي |
784|o3تـــج|ره |لزق|زيقمحمد شكرى س|لم حسن
44356oزر|عه كفر |لشيخ|ء رمض|ن فوزى عبــــد|لمجيد محمد
63562o|صيدله |لزق|زيقيم|ن عل|ء لط عبــــد |لعظيم
882o59  د|بــــ |سيوط|ع محمد عبــــد|لسميع محمد
وف|تـــحمد سيد ر| مصط |54442| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o97oo تـــج|ره بــــ سويفف|طمه عبــــد| محمد م| عبــــد|لغ
824o3oتـــج|ره بــــ سويفمرس| ع|دل ك|مل متـــي
تـــج|ره سوه|جمحمد ص|بــــر |حمد فرغل 2|8977
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخ|لد حس ف|يد |حمد محمد |لبــــلق684567
حقوق |سيوط حمد سيد مصط حس |6995|9
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن حسن فرح|تـــ مصط |622555
44|o|7ل|ل علوم كفر |لشيخمروتـــ رش|د عبــــد |لر|زق 
يم |لعن|994|79 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمود |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمه| محمد محمد حسن طه65|4|5
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رهمنيه جميل عبــــد|لسعيد محمد حسن|824|22 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص سوه|جمحمود محمد عبــــد|لرحيم محمد 85|897
69o3|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحن|ن عبــــد |لل|ه عبــــد |لرحمن عبــــد
يم|629772 يم سعدون |حمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
|23|o3|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــحمد عز |حمد عبــــد |لوه|بــــ
826o44| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسم|ء عطيه محمود ع
782|ooتـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد رش|د محمد

صيدله بــــ سويفصفيه عبــــد |لنبــــى سيد رمض|ن53472
تـــمريض سوه|ج دع|ء عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لق|در 5|2||9
نوعيتـــ |لزق|زيقرو|ء ص|بــــر |حمد محمد392|78
8o29|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مروه بــــدر زكري| |حمد
يم طلبــــه ل|ش 3|667| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|فرحه جيف|ر| |بــــر|
تـــج|ره |سيوطم | مجدى رزق نخله  3757|9
6||47oطبــــ |سن|ن |لمنصورهم محمد رمض|ن ديغم
ق|وي5|4292 طبــــ ع شمسن |حمد فتـــ قطبــــ |ل
887o77 ن| |يمن لبــــيبــــ حبــــيبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم
ي عبــــد |لعزيز5284|5 علوم طنط|ي|سم شعبــــ|ن م
|388ooفنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل ثــــروتـــ |بــــو |لعبــــ|س عثــــم|ن
496o|7 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|لتـــ مك|وي عطيتـــ ع |لزعي
ف |لسيد |حمد |لطنط|وى25|685 د|بــــ |لمنصوره||ء |
8o2792|تـــج|ره بــــ سويفبــــوبــــكر |حمد محمد عبــــد|لمعبــــود
تـــج|ره |لمنصورهتـــغريد وفيق ع يسن  697976
7744o4صيدله |لزق|زيقيوسف ص|بــــر |حمد محمد حج|ج
ندستـــ ع شمسبــــسنتـــ |لسيد |لبــــدوى ش|ف23253|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم|ن خ|لد ص|بــــر حم|د||25282
|553o3 ى ص|بــــر حسن تـــربــــيتـــ حلو|نوق طلعتـــ خ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع|طف |حمد عبــــد |لوه|بــــ دره|279466
معهد ف ص |سو|نعبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد محفوظ محمد72||84
بــــي عبــــد |لسل|م23974| لسن ع شمس|ندى |يه|بــــ |ل
5o9635| طبــــ |ل|سكندريهسل|م س|لم شعبــــ|ن عبــــد |
89o95o تـــربــــيتـــ |سيوطق|ييل مختـــ|ر غ| عر|بــــي
6o8995| ه ع |لسيد فضل صيدله |لمنصورهسم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفريم |سل|م محمد قر 3|4|5
يم محمد99|794 علوم |لزق|زيقشيم|ء محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر محمد نبــــيل |بــــو |لنج|ه شيح|436443
معهد ف ص بــــنه|يم|ن عص|م |لص|وى محمد |لص|وى796|27
23776o ره|ي|سم ممدوح محمود حس|ن د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سمر لط عبــــد|لغف|ر |لسيد329273
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لو|حد مجدى |لسيد محمد عبــــد||4876
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن |بــــو|لحديد شح|تـــ رف|35||26
رتـــ||ء ع محمد محمد |لفيش|وى|254384 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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9|o522  طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| محمد ثــــ|بــــتـــ محمد ع
222|o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر محمد حسن محمد
يم |لمل|ح9|4562 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم محمد مسعد |بــــر|

يم|46|57 د|بــــ بــــ سويف|زه|ر حسن عبــــد |لمطلبــــ |بــــر|
ش95|628 حقوق |لزق|زيقمحمد عل|ء |لدين محمد ص|لح د
تـــج|ره |لزق|زيق|ء ن| رجبــــ رمض|ن |حمد|3|||77
77o82oيم محمود عوف تـــج|ره |لزق|زيقغ|ده ع |بــــر|
47763o |تـــج|ره |ل|سكندريهفرحتـــ ح|زم محمد محمد |لق
42o4|4 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن|ديه مصط محمد ع مصط
ندستـــ قن|مؤمن حمدتـــه مهدي عم|ره837499
د|بــــ |سيوط|م|دون| ع|طف سعد تـــوفيق 878998
|479o6رى رهخ|لد ع مصط جو حقوق |لق|
يم6||224 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمريم سيد محمد |بــــر|
696o47طبــــ |لزق|زيقسل|م مجدى محمد عبــــد |لحكيم |لمتـــو
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمصعبــــ عبــــد|ل محمد |حمد ع442397
9o|6o5 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنو|ل محمد |حمد سند
رتـــ |لجديدتـــ|بــــول| جرجس |لبــــ نسيم94|5|3 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــمريض  حلو|نعمر |حمد محمد عبــــد|ل223426
7o4589زر|عه |لزق|زيقمحمد يح صبــــ طلبــــه سعد
وف|تـــ|محمد ص|بــــر محمد بــــيو |ل|شعل245772 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
36|o22تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم بــــش بــــيو غريبــــ |م|م
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعل|ء |لدين سيد عبــــد|لعزيز |حمد  876543 ل|ك|ديميتـــ |لم
6o5345معهد ف ص طنط| |ر محمد |لسيد س|لم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم جم|ل |حمد ثــــ|بــــتـــ|75254
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج حمد محمود تـــم|م عبــــد|لوه|بــــ|7793|9
ه |يمن عبــــد |لرحيم ي25648| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسسم
يم|635229 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |سم|عيل |حمد |بــــر|
75|7o2علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف ح|زم يوسف مصط عبــــدربــــه
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ حسن سيد محمد ه|شم6577|3
7o4|27لسن ع شمس|نرم محمد عطيه عطيه |لن|دى

ره|د | صل|ح م|جد محمد6|352 ثــــ|ر |لق|
5|672oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنرم محمد محمود عبــــد |لع|ل
26o293ف عبــــد| محمد تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنرم |
ش|م محمود |لسيد |لخليفه9|6299 يل ج |لزق|زيقمحمد  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o8256طبــــ بــــيطرى بــــنه| محمد عبــــ|س عبــــده ع
239o53|ه |م محمد محمود ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ندستـــ ع شمسعم|د عل|ء |لدين |بــــو سيف |لسيد6226|
|د|بــــ طنط|سعيد |يه|بــــ |لعبــــد |لهلبــــى2267|4
ثــــ|ر د |ط|سل ع|دل فتـــ عبــــ|س ج|بــــر685748
علوم ع شمسبــــ|نوبــــ |لفونس فوزى يوسف|373594
9o973|  رى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| سعد ح|فظ |لز
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لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|نبــــيله محمد محمود عزبــــ||29|4
5oo|3حقوق بــــ سويفحسن عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعزيز محمد

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمود سعيد محمد عبــــد |62|42|
يد عطيه8627|5 يم |بــــو |ل معهد ف ص |ل|سكندريه|ء |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره جل|ل محمود |حمد 924237
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عل|ء |لدين حس|ن شعبــــ|ن فودتـــ695625 م |لع| 
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمود حس عمر|ن محمد 893579
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رتـــ | ممدوح موريس بــــش|ره ص|758252
8224o6|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــوبــــكر صديق خ صديق معهد ع| 
طبــــ |سيوطوق محمد عبــــد|لمنعم ع 882668
ف عبــــد |لرز|ق محمود يوسف9997|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدسل|م |
263o3o| ر|ء ي| |لسيد |لملي صيدله طنط|لز
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|مدحتـــ مو خ|لد عبــــد|لرحمن29|842
طبــــ |لسويسش|كر صل|ح عثــــم|ن ع92|699
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|حمد غني |لسيد غني محمد|6|3278
6||o73ى ري|ض |لجندى معهد ف ص طنط|مه| ي
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد جم|ل ص|لح |لدسو 334323
5435|o زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدع|ء عبــــد |لم|لك عبــــد |له|دي ضيف
د|بــــ |سيوط|م |لفو عبــــد|لع|ل محمد  5|75|9
9|92o3 تـــمريض |سيوطيف مرزوق ج|د|لكريم بــــخيتـــ
69ooo9صيدله |لمنصوره|ء |لقصبــــى حس عبــــد |لو|حد حمد
4o48o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوليد كم|ل عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد صقر
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنسمه |لشح|تـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|69|77
68576o صيدله |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لعظيم عبــــد
33o653يم نجيبــــ نوعيتـــ بــــنه|مريم |يمن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عد |لسيد ع424446
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سمر رزق |لسيد رزق |لفخر| 248234
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد ن |لدين محمد حسن بــــدوى73|762
يم |حمد محمد5795|8 نوعيتـــ |لم |ر| | |بــــر|
49982o|يم ح تـــربــــيتـــ دمنهورزينبــــ محمد خميس محمد |بــــر|
|6447o| يم محمد مصط علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسلولوه سعيد |بــــو|لحسن جويد7974|2
4356o5| يم نو|ر بــــهن يم محمد |بــــر| صيدله |ل|سكندريهبــــر|
9o9699 د|بــــ سوه|ج|محمود عل|ء فخرى فو|ز
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع مصط ع ع يونس|46593 معهد ع| 
تـــج|ره بــــ سويفيوسف عم|د محمدر|فتـــ محمد|735|8
5o294oزر|عه |ل|سكندريهمن|ر ثــــروتـــ عبــــد |لمنعم |حمد |لسيد

رهي محمد محمد حس 42482 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقرح|بــــ محمد |حمد محمد محمد حس|635388
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشرودين| محمد ع عبــــد| |لبــــيك3|7679 معهد ع| 
يم368585 تـــمريض ع شمس محمد مصط محمد |لبــــي |بــــر|
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|29o94لس عم|د فوزى ميخ|ئيل طبــــ ع شمسك
ف فوزى معوض38844| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري|ن |
يم775488 يم |حمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد |بــــر|
7622|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد |لبــــدرى محمود |حمد بــــدر
د|بــــ ع شمس|مريم ع|دل |م|م مو35897|
لجزيرتـــ |لع| شعبــــتـــ تـــج|رتـــ |لمقطم|سل محمد |م س|لم س|لم46275|
89o365 |د|بــــ |سيوط|محمد عرف|تـــ محمد عبــــد|لن
تـــج|ره |سيوطمحمد |س|مه مرو|ن |حمد  876588
642o63|حقوق |لمنصورهحمد مر|د |لسيد محمد|حمد
معهد ف ص سوه|جسم|ء عي حكيم عبــــيد|835753
ش|م محمد عبــــدتـــ عبــــد 476494 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود |حمد 
8|o355طبــــ بــــيطري |لم |زي|د محمد محمد سليم|ن
7oo86|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد ع محمد عطيه منصور
ندستـــ حلو|نع حسن ع حسن ع445656
بــــه |لبــــي| 646563 بــــه محمد و تـــمريض |لمنصورتـــ محمد و
علوم ع شمستـــريزتـــ ن ز رزق |335789
4o7537د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نوره|ن خميس محمد عل|م
63399oش|م عبــــد | عبــــد |لع|ل تـــج|ره |لزق|زيقمصط 
4382ooطبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء محمد عبــــد|لبــــ| عبــــد | محمد
|4o|98|زر|عه مشتـــهرنوره|ن محمود |حمد ع |لسق
د|بــــ |سيوط|محمد مدحتـــ حس|ن محمد 876793
49o266تـــج|ره |ل|سكندريهرضوى كم|ل مصط ص|لح
255o44|ه مسعد رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح قن|وى علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ش|م حس ك|مل26948| تـــج|ره ع شمسريم 
9|o545 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد |يه|بــــ سعد محمد |ل |ط
448oo2فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسمر يح عبــــد |لسل|م عبــــد ربــــه
7o4|44طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقند| محمد عطيه عطيه |لن|دى

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــزكري| لؤى زكري| مختـــ|ر6844|
43o483|علوم طنط||ء شكرى |نور شكرى تـــوكل
ندستـــ د |طنرم محمد لط محمد|823|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج زه|ر سيد محمود |حمد|2753|9
|4o8o3حقوق ع شمسمحمود نبــــيل محمود |حمد حيدر
د|بــــ |سو|ن|عبــــد|لرحمن ي| عبــــد|لسل|م عبــــد|845878
88oo58 |تـــج|ره |سيوطيوسف ر|ئد رض| غ
339oooتـــمريض بــــنه|ه|جر محمد يوسف ع بــــدوى
44oo42يم طه ريح|ن فرج زر|عه كفر |لشيخس|ره |بــــر|
89922o كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمريم مصط محمد يونس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم ع عبــــد|لحكم محمد7799|2
حقوق ع شمسمحمد ي عبــــد|لسل|م عبــــد|لبــــ|سط352843
4|o523|رتـــ|حمد |يمن |حمد عطيتـــ |حمد خليل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ل|ل347974 ر |حمد ج|بــــر  تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ط|
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ق4||539 يم |ل علوم |ل|سكندريهيوسف جم|ل محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور محمد لملوم تـــوفيق محمد |لف 8|3392
|د|بــــ طنط|شيم|ء حس |لسيد عبــــد | عبــــد |لمع 2793|4
9o7467|تـــج|ره سوه|جعبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لق|در |لديبــــ سليم
4o|2|3تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ع|دل محمد خليفه
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمد محمود عبــــد|لرحيم سيد628|86
|477o6ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس|م عمر ف|روق قطبــــ

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومد| | رفعتـــ عوض عبــــد |69732
62o9o3تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنــــــ|ر ي| رمض|ن عرف|تـــ عم|شتـــ
2392o|د|بــــ ع شمس|ندى جم|ل ع فه محمد
|5o6|4|يم س|مح محمد سليم رهبــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
48565o|د|بــــ دمنهور|منيتـــ سعد |لسيد فر|ج
يف|695|2 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرضوى محمد |لسيد محمد |ل
84o87o|معهد ف ص |سو|نيه عبــــد|لن| محمود حسن
78|o7oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد عيد ع فرح|ن
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق د| | سعيد |لسيد |م 7|2|63
8324o9لص م | عم|د ك|مل ك كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ك

65o83معهد ف تـــمريض |لفيومحمد سيد |حمد عبــــد |لكريم سيد|حمد
777|ooتـــج|ره |لزق|زيقمحمد صبــــ محمد محمد
9|o689 رتـــ|بــــسمه جم|ل فؤ|د محمد |بــــوكريشتـــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف محمد محمد9|39|8 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر |
|د|بــــ بــــنه|من|ر |لسيد محمد محمد دويد|ر|32972
25738oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــ صبــــ |حمد عزيز

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد بــــدر سيد محمد|2|454
وف|تـــع |يه|بــــ سيد ز54299| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
8|47o5|تـــج|ره بــــ سويفنتـــص|ر مصط ع محمد
62ooooلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ح|زم عبــــد |لصمد نبــــيه |لدسو |سم
7o4664حقوق |لزق|زيقعبــــد |لحليم |لسيد عبــــد |لحليم |لشح
د|بــــ |سيوط|نورس محمد عبــــده حسن محمد4|2|49
تـــج|ره |سيوطمصط ك|مل عيد خلف67485

صيدله |لزق|زيقرن| خ|لد ع عبــــد |لر|زق ع627796
يم|353553 يم |م|م |بــــر| د|بــــ ع شمس|م|م |بــــر|
رهرمض|ن رجبــــ محمد سيد632|4| تـــج|ره |لق|
283o66ى |لسيد محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف خ
||693o|ق|وى حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد رض| محمد محمد |ل
تـــج|ره بــــ سويفمنه | محمد |بــــوبــــكر حسن57433

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهصبــــرين متـــو محمد عبــــد |لق|در699254
4o87o5د|بــــ طنط|ف|طمه جم|ل عبــــد |لسل|م عبــــد |لغف|
حقوق |سيوطمحمد ن| |حمد محمد |87886
ه خ|لد محمد ص|لح سليم|ن748|2| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن
ندستـــ |ل|سكندريهخميس |لسيد خميس |لسكر|ن528364
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عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|حمد محمد |لغريبــــ بــــ|ش|74|442
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|ره ع سعيد محمد سل|م3625|2

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفميمه مجدى صقر ح|فظ|69433
9o233| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود |لسيد |حمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرحمه حسن محمد ع|75575
5|o2o7تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد سعيد محمد عبــــد |لمع |لفحل
ندستـــ ع شمسل|ء بــــل|ل |حمد محمد|358792
8o4934صيدله |ل|سكندريهع |ء عزتـــ تـــوفيق حسن
32|8o8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | ثــــروتـــ |حمد سيد
4|94o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوردين| عص|م ع|دل |لسعيد
84489oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نرح|بــــ عزتـــ محمد محمد

5|3o6ر|ء |حمد صل|ح |لدين عبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه |لز
ف محمود كم|ل |لدين758242 معهد ف ص |سم|عيليهسم|ح |
843o53| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمنيه حسن حسبــــ | ع
223o5oرهمحمد عبــــد|لمهدى ع|رف درويش تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |حمد محروس |لسبــــ| حسن4299|6
67573oحقوق |لمنصورهي|سم |حمد محمد |لسيد سم|حتـــ
||637oش|م فوزى عبــــد |لحميد د|بــــ ع شمس|شدو 
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيم|ن مصط كم|ل محمود|66584

يم |لدسو محمد6523|5 طبــــ |ل|سكندريهف|طمه ج|بــــر إبــــر|
|25o64ف عبــــد |لغفور عبــــد |لسميع محمد تـــج|ره ع شمسر
علوم |لمنصورهمحمود محسن محمود محمود |لقدو|63||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  يه محمد حمدى محمد|887724
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه ي|س عبــــد|لغ عبــــد |لحليم رضو263572
تـــج|ره دمنهورحمد مصط محمد كريم|492323
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد عطيه محمد|6|6427
4o8579تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ريو|ن كم|ل محمد |بــــو ودن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه محمد عبــــد|لرحمن يونس|256987
494o46حقوق |ل|سكندريهي| |حمد محمد س|رى

تـــج|ره بــــ سويفحمد حس خميس عبــــد |لق|در|57867
5o2872زر|عه |ل|سكندريهرو|ن |يمن ف|روق عبــــد|لسل|م
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ف|رس مصط ع|شور|9|3|25
تـــج|ره ع شمسمروه جم|ل ع محمود مبــــروك9969|2
6o336| حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن عبــــد |لفتـــ|ح |م عبــــد |لرحمن| 
82o69|د|بــــ |لم |محمود يح |حمد لط عبــــد|له|دي|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عمر رض| محمد شفيق9|7524
5|2o86 علوم طنط|ح|زم صبــــرى ع |لحو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه عبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف حسن227694
ور35||23 طبــــ حلو|نعبــــد| عربــــى ع |حمد 
تـــربــــيتـــ طنط|مريم محمد عبــــد |لعزيز محمد238||4
49|o99تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندي حسن يس محمود سليم
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6252o9|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد مسل |لسيد
رهرح|بــــ عص|م عبــــد |لمنعم محمود24268 حقوق |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود محمد محمود فرج38255|
ى684357 صيدله |لمنصورهند سعد سعد محمد |لز
طبــــ كفر |لشيخمع|ذ |حمد كم|ل محمد عبــــده رخ|7|5|62
2|7o54رهحن |لسيد |حمد مختـــ|ر سيد |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
7o2326يم عي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم محمود محمد |حمد |بــــر|
تـــمريض |سيوطه|يدي عزتـــ لط |سم|عيل849869
45248oع| إد|رتـــ وتـــكنولو | ش علوم ح|سبــــ كفر |لشيخمحمد ط|رق صل|ح محمد حمودتـــ
4o6459يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سه|م |حمد عمر |لدسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه حمدى |لسيد حسن|697949
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى ه| وليم عبــــد |لمسيح7332||
تـــج|ره بــــ سويفجيد مرزوق جيد بــــرسوم856942
|38o34|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد صل|ح رزق محمد
طبــــ طنط|زي|د فوزي محيسن شعيبــــ429769
4o62|3د|بــــ |ل|سكندريه|سل سعيد عطيه محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد يوسف عبــــد |لعزيز |حمد|688778
يف بــــرك|تـــ763634 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى حسن |لدمرد|ش 
63oo65 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخليل خليل محمد عبــــد |لسل|م |لطو
48|o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندي عل|ء |لدين ع |حمد |بــــوغربــــيه
فنون جميله عم|ره ج حلو|نن |لسيد ع عبــــد |لغ |لنج|ر73|7|2
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد حمدى سعيد مصط ص|لح996||5
259383| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء محمد محمود عمر |لش|

3593oره|منه |حمد سليم|ن ع سليم|ن د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندي ط|رق |حمد محمد43485

معهد ف تـــمريض بــــنه| م ح|مد ق|سم |حمد |بــــو جبــــل2573|6
م765886 يم  يم |سم|عيل |بــــر| نوعيتـــ بــــور سعيدحن|ن |بــــر|
وف|تـــسهيل حس|م محمد ن|دي323377 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
639o58تـــج|ره |لزق|زيقكريم عرف|تـــ ع |حمد سعيد
علوم ع شمسسم|ء ن| عو|د دندر|وى|34528|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|لرحيم257638
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسي|سم محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد3|3367
ين عبــــد |لجو|د محمد |لفيو|4|7|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن
4o2244تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره سم حسن زيد|ن
75o957ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد محمد فتـــ
ف صبــــ محمد339743 ثــــ|ر |لفيوم|ي|سم |
د|بــــ |لمنصوره|حمد تـــوكل |لسيد محمد حسن|59|2|7
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ج|بــــر |حمد ج|بــــر حسن373583
634268| نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ع سعيد ع
6o8372تـــج|ره بــــنه|س|ره شو عبــــد |لفتـــ|ح |لعنتـــرى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه رض| مبــــروك ج|د |لعزبــــ|967|27
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|رضوى ج|بــــر ه|  |م4466|4
تـــمريض  بــــ سويفدع|ء طه محمد حسن|5972

6952|oعلوم ري|ضتـــ بــــورسعيدريم محمد |م محمد عبــــد |لع|ل
82258o |ندستـــ |لم |محمد عبــــد|لع| محمد عبــــد|لع

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم ه|شم خ|لد طه عبــــد |لتـــو|بــــ مصط 9|569
7o9593 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد| | ح|مد عبــــد |لحميد |بــــو |لعن
|2449o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمستـــ محمد عمر|ن حس
رهمريم م محمود خليل رمض|ن5225|2 تـــج|ره |لق|
2497o|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قم|رين| س| عوض | |سكندر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جغ|ده محمود ج|بــــر محمد 897767
||59o3ى يم |لخ إعل|م بــــ سويفرو|ن ربــــيع عبــــد |لمجيد |بــــر|
تـــج|ره طنط|مجد ح|مد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرءوف|93|5|7
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ| |يمن ج|بــــر سيد|4232|
3599oo يم حس|ن د|بــــ ع شمس|نبــــيلتـــ عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد ع|صم فتـــ م 828292

56o69كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفنوره|ن محمود حس ح|مد
د|بــــ |سيوط|رح|بــــ ي| محمد ع|دل  882376
639|6oيم ندستـــ |لزق|زيقعبــــد| |حمد محمد محمد |بــــر|
حقوق |سيوط سم|ء حمدى محمد |حمد|47|899
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه مصط سيد ع59876|
علوم ج|معتـــ د |طه|جر |لمتـــو |لسعيد طر|بــــيه8634|6
85666oيم سيد محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد ع|طف |لسيد دويد|ر|887|25
7784o3ى محمد عبــــد|لفتـــ|ح علوم |لزق|زيقس|ره ي
معهد ف ص |لمنصورهمه| محمد |حمد |حمد |لعدل2|6845
32o565|خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحمد عبــــد|لبــــ|سط لط محمد
9|8|o| وس ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــيتـــر ن|ن |قل|ديوس تـــ|و
5ooo55د|بــــ دمنهور|ول|ء مجدى بــــيو عطيه جعفر
329o38|ى تـــمريض بــــنه|حمد محمود مغ|ورى حسن بــــح
ه |حمد ح|مد حسن |848473 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
|2o449ره|يوسف مجدى صل|ح |لدين |سم|عيل د|بــــ |لق|
27o758|رتـــ||ء |حمد ع |حمد |لذكر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o794o يم محمد حس|ن ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــر|
|34o|8س|وى حقوق حلو|نمرو|ن ممدوح فتـــ |ل
9oo67| صيدلتـــ سوه|جمن|ر محمد |لسيد محمد
تـــج|ره |لمنصورهيف |حمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح27||68
|57|24| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ذ |حمد ع
498o2وف|تـــمحمد نزيه غريبــــ حسن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

يم عبــــ|س |لسيد479353 تـــج|ره |ل|سكندريهش|دن أحمد إبــــر|
67|o8حه وفن|دق |لفيومنوره|ن ع|دل محمد محمود |بــــويوسف| 

يم عبــــد|لسل|م445637 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د غريبــــ |بــــر|
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تـــ عبــــد|لعظيم محمد |حمد محمد|867|32 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
تـــمريض كفر |لشيخعن|ن |لسعيد عبــــد |لع| عبــــد |لعزيز حربــــ|44433
يم9965|3 يم |بــــر| ره|حسن محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
44|o34 طبــــ حلو|ننه|ل نسيم |حمد يوسف |لف
|د|بــــ طنط|د | فتـــ محمد فتـــح |8|4285
8|7o45 نوعيتـــ |لم |محمد سيد محمد حس
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــ جميل شعبــــ|ن |حمد |لخو339967
25oo83|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ يل|ري| بــــ|سم ميخ|ئيل رزق
49o299تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعل| رض| فهيم محمد |حمد
4o4o34د|بــــ |ل|سكندريه|رمض|ن محمد محمود مصط |لنج|ر
5|62o7|ء محمد |حمد محمد |لبــــن| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيوسف منتـــ يوسف |بــــو|لحسن834365
435|o5صيدله |ل|سكندريهع محمد محمد |حمد |لغول
معهد ف تـــمريض |لم | ص|بــــرين جبــــر عبــــد|لحكم عبــــد|لعزيز862|82
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط ربــــي مصط عبــــد|لر|زق|399|8
علوم طنط|يم محمود محمد محمد |لسيد ح|تـــم462944
تـــج|ره بــــنه|م محمد ه| جوده عبــــد|لق|در|332726
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسخلود |حمد عبــــد |لعزيز |حمد327|6|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيوسف حس عبــــد|لموجود محمد|32335
6o4687ف يوسف |حمد |لحد|د د|بــــ |لمنصوره|ك|رين |
6|94o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |يمن |حمد محمد مو
|5987oتـــج|ره ع شمسسل سيد محمد يوسف
د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ محمد محمد عبــــد|لرحيم783339

5283oصيدله بــــ سويفربــــ|بــــ مصط |حمد محمد
يم عبــــد |لستـــ|ر57988| ف |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرحمه |
34o643حقوق بــــنه|مريم عل|ء |لدين عفي ع سعد
حقوق ع شمسكريم سيد محمود سم|ن374|32

تـــمريض |لفيوم عل| سعيد |حمد محمد64684
7o32o5د|بــــ |لمنصوره|روضه محمد س|لم عبــــد |لسل|م قنديل
يم ع |حمد شعل|246345 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سم |بــــر|
تـــج|ره طنط|يم|ن رض| محمد عبــــد |لبــــ|سط محمد صديق496576
رهسل محمد عبــــده محمد  |ض52|49| طبــــ |لق|
4|659o تـــج|ره كفر |لشيخحس|م محمد عبــــد |ل |لسيد حسن
6992o6| معهد ف تـــمريض |لمنصوره |سم|ء |حمد محمد |حمد د
85|o|4 معهد ف ص |سيوطمر|م محمد محمود عبــــد|لغ
تـــربــــيتـــ ع شمسع |حمد ع |حمد عويس|6266|
ر|ء محمد ع عبــــد|لوه|بــــ855788 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ز
84|o7|معهد ف ص |سو|ندين| عبــــد| عبــــد|لد|يم محمد
يم7|43|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود ر|فتـــ محمد |بــــر|
ند|وى|776878 ه |لن|دى |لسيد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
معهد ف ص |ل|سكندريهند سل|متـــ مغ|زى عبــــد |لحميد فضيله|582|5
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7o8644تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد عبــــد |لسل|م
42o5|4تـــج|ره كفر |لشيخكم|ل |حمد |حمد |ل|م|م زن|تـــه
9o2o5o يم تـــمريض سوه|ج عمر |لسيد محمد |بــــر|
|567o8ندستـــ ع شمسمحمد ع ح|فظ حس |لغن|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عف|ف حمدى سعد شه|بــــ عم|ره496959
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد محمود محمد شل|طه|683757
رهعبــــد |لرحمن محمد محمد |حمد سليم68|22| طبــــ |لق|
27o92o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمود |لسيد عو|د |لعيسوى
حقوق |لزق|زيقلشيم|ء عبــــد |لحميد صفوتـــ |لص|دى639395
4o65|3يم |لسيد حقوق |ل|سكندريهه|جر مسعود |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ن|ء ف|روق محمود محمد 469|89
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود عطيتـــ | محمد خليل829495
يد عبــــ|س|324833 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد خ | |بــــو |ل

6269o|ه ربــــيع سيد عوض سليم|ن كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم
ره|ريه|م محمد غريبــــ |لسيد322225 ثــــ|ر |لق|
2399|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع ع|دل ع محمد مر
رتـــ|ندى عبــــدربــــه عبــــد|لسميع عبــــدربــــه259235 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف ع 755797 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خلود محمد ع 

827ooيم زر|عه |لفيومم نج|ح |م|م |بــــر|
878o39  تـــربــــيتـــ |سيوطندى كم|ل محمد مسعود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه |يمن محمد محروس|989|5|
د|بــــ |لمنصوره| عبــــد |لغ عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد نجم692639
حقوق |لزق|زيقسل|م عبــــد|لفتـــ|ح محمد جم|ل|345285

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء رمض|ن |حمد عبــــد |لمجيد|4885
ندستـــ حلو|نمعتـــز م|جد محمود حس|ن||86|

طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس محمد س|لم768832
8472o4يم لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|منه | |حمد محمد |بــــر|

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن عم|د|لدين قر عبــــد|لعليم57|56
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يه |لسيد بــــسيو بــــسيو محمد|8239|5
9o639||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ل|ء عبــــد|له|دى محمد مسعود
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نر|ئد شنوده عج|يبــــى ز359348
5o2o99تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيشوي |ميل لط حبــــيبــــ عبــــد|لنور
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء جم|ل عبــــد|لعظيم |بــــوسليمه|268952
7o23|2ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم سم |لسيد سل|مه |حمد
642|3o|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد ربــــيع محمد عبــــد|لحميد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد خ|لد عبــــد |لحميد محمد62|32
ره|رؤى محمد يوسف حمدى33393 د|بــــ |لق|

تـــج|ره طنط|حمد |لسيد ع |حمد |لعم|وى|448952
22o23تـــربــــيتـــ حلو|نوق خ|لد فتـــ عبــــد |لكريم

6o3925لس |سعد سعيد عبــــد|لمسيح كليتـــ |أللسن ج أسو|نك
ف |لشح|تـــ عبــــد |لجليل628595 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نور| |
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6o|973ر|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء وجدى |لششتـــ|وى محمد ز
4o|5o3|د|بــــ دمنهور|سم|ء حمدي عبــــده |لسيد لولح
7|6226| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه عبــــد | عبــــد |للطيف منصور ع
وف|تـــمحمود |حمد محمد شهدى مر4588|6 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط محمود فرج عبــــد|لكريم 4||886
وف|تـــمصط محمود |سم|عيل عبــــد|لرحمن37747 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

ره|حمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لمنعم |سم|عيل47965| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدع|ء ممدوح عبــــد|لحميد |سم|عيل354567
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | أحمد نظ حس |42688

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيوسف |كرم ميخ|ئيل جرجس4553|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دين| محمود شعبــــ|ن |حمد824|7

ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م مصط |حمد محمد سل|متـــ|42|77
85o272تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمل عبــــد|لمنعم عبــــد|لرؤوف عبــــد|لمنعم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر مجدى حل صقر|24754
|27426| حقوق حلو|نيتـــ | |حمد شو ذ
يم عبــــد|لحميد7623|8 تـــمريض |لم | رضوه مصط |بــــر|

385o4ره|ف|طمتـــ ع حسن محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8o9632 كليتـــ حقوق |لم |حس ع ق|سم ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه حسن خلف زيد |877|9
689o3o|ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد فتـــ |لسيد |حمد حسن

رهحمد |حمد عبــــ|س عبــــ|س حم|د|23373 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4467o7 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لر|زق محمد حسن محمد
9o46o3 تـــربــــيتـــ سوه|جمرو|ن ح|مد مبــــ|رك ع
نوعيتـــ |لزق|زيقمل عبــــد | فتـــ ك|مل||78274
يم عبــــده |لق| 8896|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورول|ء عل|ء |بــــر|
يبــــه||7533 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف حس|م ن |لدين مصط 
582o8علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد | مجدى محمد صديق
83o37|تـــج|ره بــــ سويفحمد و|ئل صل|ح يسن

453|9oندستـــ كفر |لشيخع |لهند|وى محمود مصبــــ|ح
8o376oتـــربــــيتـــ |لم |س|ره عص|م محمد عبــــد|لحكيم
4293o4 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسند| ممدوح ن| ممدوح |لكو
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــديه عبــــد| |لسيد |لخو252783
4o2o52|حقوق |ل|سكندريهسل|م محمد مبــــروك |لص|وى

رهحمد |بــــو |لحسن عبــــد |لحميد عبــــد |83|8| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومع |ء عزتـــ محمد زغلول269677
د|بــــ |لزق|زيق|سعيد عبــــد| محمد عبــــد|628769
35o297يم عبــــد|لرحمن تـــج|ره طنط|عمرو |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقع|دل |يه|بــــ محمدمبــــروك |لسيد|88|75
|2o34|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|دل حس محمد
طبــــ ع شمسسل صل|ح محروس |لسيد46452|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|سعيد فريد محمد ح|فظ38||4|
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49|o9|رهيمن عبــــد | سيد |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورشمس مصط ن عبــــد |لعزيز |لقص6652|5
يم حم492767 ف |سم|عيل |بــــر| تـــج|ره دمنهورش|م |
9o3386 ر عبــــد|لنبــــى محمد د|بــــ سوه|ج|رن| ط|
3||92oرهمريم |حمد محمد ع حميده تـــج|ره |لق|

34|o5ره|ف|طمه نبــــيل ج|بــــر |ل|ل محمد د|بــــ |لق|
|44o|5يع عبــــد |لمجيد ره|رحمه ط|رق |بــــو  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|4o472ندستـــ ع شمسس|ندر| مدحتـــ لم ثــــ|بــــتـــ ميخ|ئيل

ى ربــــيع مسلم|45428 تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ي
رهمصط عبــــد|لع| صل|ح |حمد333544 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمصط خ|لد مك|رم |حمد |88474
يم |92|||5 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد صل|ح عبــــد |لم|لك  |بــــر|
|3o8|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفؤ|د فرج | فؤ|د مر
9o|956|خدمه |جتـــم|عيه |سيوط بــــو بــــكر محمد عنتـــر محمد

5o379ندستـــ بــــ سويفمحمد سيد حسن خ|لد
3|428oتـــج|ره ع شمسمحمد شعبــــ|ن محمود محمد
2443oo|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م محمود محمد |لن|دى
8939o8  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد| سيد خلف |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد رجبــــ محمد محمدعبــــد|لع|ل|342482
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عمرو و|ئل من محمد محمد476375
6o9858|يم عبــــد|لفتـــ|ح جمعه نوعيتـــ طنط|حمد إبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد صبــــرى عل|م زيد|ن عقل247754
33o966ندستـــ بــــنه|ف|يد منصور ف|يد منصور كس|بــــ كليتـــ 
3|o952|ش|م عبــــد|لرحمن ع|مر وف|تـــحمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
62456oتـــج|ره ج|معتـــ د |طسل عبــــد |لعزيز محمد |لمندوه شتـــيه
5o6o7|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمه|بــــ ه| حسن محمد أبــــو |لن
|538o8بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسزينبــــ عيد |لسيد محمد
يم |م 845943 تـــج|ره سوه|جش|م عبــــ|س |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد محمد سيد عبــــ|س ع37263|
649||o|يم ره|ء محمد متـــو محمد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
838o44د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد| محمد بــــدوي |حمد
9o48o| تـــربــــيتـــ سوه|جرفيد| حس ع |بــــوزيد |لن|ظر

د|بــــ |لفيوم|ه|جر عيد سليم|ن محمد حسن68825
4|o893تـــربــــيتـــ طنط|م نبــــيل عبــــد |لر|زق عبــــد |لفتـــ|ح بــــر
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |لسيد محمود |لسيد رميح479829
يم7|532| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيوسف ن| محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى محمد عبــــد|لرحمن ش|دى276763
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|له ع عيد |لخمي |لزير9356|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنيه عبــــد |لرحمن ح|مد |لسيدعفي |497336
77|o56 د|بــــ |لزق|زيق|منه عل|ء كم|ل عبــــد |لحميد حس
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود محمد دسو محمد372|83
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تـــ عبــــد|لعليم محمود محمد عبــــد|لعليم435925 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ |سيوط |ر عبــــد|لحكيم ع|مر محمد  879994
3|8|o3تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د ي| عبــــد|لغ |حمد
ره/ري|ضتـــسل|م ن|دى عبــــد |لكريم ص|لح|49589 زر|عه |لق|

ل|ل|6982|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد ع |بــــو
22o|o6د|بــــ ع شمس|دير رجبــــ حس محمد
42o22oتـــج|ره دمنهور |دتـــ محمد يوسف |لسعيد
رتـــ|نور | |حمد محمد صل|ح |حمد32278| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|26o42وف|تـــعمرو صل|ح طلعتـــ حس محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــموده سعيد عبــــد|لحميد |بــــو غز|لتـــ6|2544
6o||83تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد فتـــ سعد عبــــد|لرحمن كدش
86o568 |زر|عه |لم |دع|ء ع ر|وي علو
د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |حمد |حمد حسن عبــــد |لفتـــ2852|7
4388o8|يم سعيد علوم طنط|حمد محمود طه |بــــر|
633o8|حقوق |لزق|زيقمحمود و|ئل متـــو محمد
6765o6 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |رو|ن عبــــد |لغ |حمد عبــــد |للطيف
6|7o96تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | |لسيد محمد |لسيد منصور
يم |لخو 489487 تـــج|ره |ل|سكندريهد | سعيد يح |بــــر|
رهيتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لجندي|342342 عل|ج طبــــي |لق|
5|45o9ر عبــــد|لد|يم ش|ور ر م| علوم |ل|سكندريهأمنيتـــ م|
8o8889|لس عيد عطيه عط لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ك
76o2o6ندستـــ |لسويسمحمد خ|لد محمدين محمد
د|بــــ حلو|ن|مريم خ|لد عمر محمود235883
يم شح|تـــتـــ 3|52|9 علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد سيد |بــــر|
رهنور|ن جم|ل |لدين |ل|فغ| رزق محمد27893| زر|عه |لق|
6329ooزر|عه |لزق|زيقي| محمد محمد حسن عبــــ|س
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر خ|لد بــــكرى سليم|ن2|3533
7o2o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر محمود محمد ج|د

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــبــــ|رك حسن ص|بــــر |حمد924|22
|د|بــــ بــــنه|محمد عبــــد|لحميد |لمصيل |بــــو|لمع4|6|26
4389o9ر عبــــد|لحميد |لعتـــربــــى صيدله |ل|سكندريهمصط ح|مد جو
4524ooيم ح|مد محمد عي تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |بــــر|
823|o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |فرحه ع سعيد عبــــد|لمحسن|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهس|ره قر معوض ع573|5
حقوق د |طروى بــــل|ل |حمد جويده|8|6227
رهمريم مقبــــول ف|يد مقبــــول66739| حقوق |لق|
8o|368|ر سيد |حمد |د|بــــ |لم |لشيم|ء م|
4o3o85 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لنبــــي طه متـــو |لشوربــــ
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|منه | رمض|ن محمد ح|فظ محمد7|4756
د|بــــ دمنهور|عل|ء عم|د مهدى عبــــد |لموجود |لمزين8|29|5
478o32| لسن ع شمس|حمد س| منصور أبــــو |لن مر
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ه ؤ|ئل |حمد ر|غبــــ |حمد|64553 تـــج|ره طنط|م
8|37ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مروه سعيد منش|وي عبــــد|لرحمن
92|5o5|صيدلتـــ سوه|ج يم|ن |حمد رف| حسبــــ |لنبــــى
7oo4o3رتـــ|مسه |حمد محمود |لطنط|وى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
475o|8يف محمد س| حج|زى تـــج|ره |ل|سكندريهش|دى 
68||3oحقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن رض| فتـــ عيد |لسيد
5o683oعلوم طنط| |ر |لسيد خميس |لسيد
|ج345727 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيم|ن |يمن |لسيد |لسيد |حمد 
يم |سم|عيل487292 حقوق |ل|سكندريهعم|د خ|لد كم|ل |بــــر|
355|43| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عتـــم|د بــــدر عبــــد|لعزيز مو
7o74|4تـــج|ره بــــنه|يه صل|ح ص|بــــر سليم|ن عبــــد |لرحمن
يم جندى522254 علوم دمنهوريتـــ محمد |لسيد محمد |بــــر|
ره|حمد |يه|بــــ رمزى |حمد|47482| د|بــــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخيوسف |لسيد |حمد |بــــو|لقيود عبــــد |689224
فنون جميله فنون حلو|نه|جر حسن جم|ل يوسف8|89||
4o693oيم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر محمد فؤ|د محمد |بــــر|
69978oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجه|د |حمد ح|مد عطيه

ف محمد عل|م7676| تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|ننوره|ن |
تـــربــــيتـــ طنط|روى درويش يوسف |حمد زع |428449
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| |حمد ع حسن |لريس9|29|7
9o2388تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــعل| مصط عبــــد|لرؤوف ع
259|o||زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــس|مه |لسيد عبــــد|لرحمن حج|ج
يف فوزى محمد66792| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|ن |يمن حسن ز236574
6o797oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــه فوزى رجبــــ سليم|ن د|ود
6758o4ف |بــــو|لمع| عبــــده |لمو ين | تـــج|ره |لمنصورهش
7o8|3|تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم |لسيد ع ع محمد عسكر
22o66o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن محمود عبــــد|لوه|بــــ |حمد
رهند محمود عبــــد|لع|ل محمد بــــخيتـــ|23775 زر|عه |لق|
224o99 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن| محمد ن| |حمد س| محمد عبــــد
8687o4ف |لنوبــــي قن|وي ندستـــ أسو|نزي|د |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ رفعتـــ عبــــد|لقوى محمد يونس سكر366372
7oo695تـــج|ره |لزق|زيقنور |لدين |يمن متـــو |حمد دي|بــــ
|د|بــــ |لم |م | مجدي فه عزيز8265|8
7637|6| علوم بــــورسعيديم|ن محمد |حمد |لدسو متـــو
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |حمد سيد محمود|33|222
معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن عبــــد |لحميد عبــــد |ل عبــــد ربــــه شملولتـــ7|52|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن سعد فرج ع فرج |لبــــيو |25477
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زينبــــ عمر عبــــد|لحميد ن|فع823264
حقوق ع شمسمصط محمد |له|دى |بــــو |لفتـــوح يوسف عبــــد2882|2
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن حسن محمد عبــــد|للطيف753849
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6387o4كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــس|ره جميل عبــــده يون|ن
يم فرح|تـــ7|677| علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعمرو فرح|تـــ |بــــر|
وف|تـــعمر محمد عزتـــ بــــ|2939|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |ل|سكندريه||يتـــن حسن محمد ع |لبــــن|8|4354
د|بــــ دمنهور|ل|ء رض| شعبــــ|ن مصط |لنج|ر|497428

رهرضوى |حمد جل|ل |حمد35272 حقوق |لق|
48774o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف ن بــــهجتـــ ن حس

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ ك|رم حسن محمد49722
يم عبــــد |لمجيد عبــــد|لرحمن أحمد765485 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد |بــــر|
يم  سيد |حمد 437658 يم ط|رق |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخبــــر|

27o33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرن| محمد عبــــد |ل محمدين
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن حسن رمض|ن حسن758683
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمصط حس|م محمود مصلح محمود766785
حقوق طنط|حمد ن| جمعه أحمد |لعط|ر|63|7|4
|2oo52لسن ع شمس|مونيك| |يمن جورج لويس
25944oنوعيتـــ |شمونحسن|ء عبــــد| عمر أبــــو |لعزم مر|د
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسهيله ع عبــــد|لسل|م ع|مر257459

3|72oره|مريم |لمعتـــزبــــ| محمد محمد د|بــــ |لق|
معهد ف ص سوه|ج حمد |لسيد شمندى مزيد|895429
يم محمد عبــــد |لستـــ|ر28242| يل ج |لزق|زيقمحمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ق|وي خليل |حمد|829526 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه سيد حسن محمد|6976|8
إعل|م بــــ سويفلحس |حمد محمد عبــــد|لرحمن|927|82
ندستـــ طنط|يوسف عبــــد |للطيف محمد عبــــد |لع|ل 2|4494
8|oo44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |في |ن جرجس  |د جرجس
53o334نده نبــــيل عبــــد |لحليم تـــر|بــــيس تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورش|
ف فريد ذ 4758|8 تـــج|ره بــــ سويفك|رين |
84o865|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييه |س|مه محمد حسن
2494oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن|دين ن| جم|ل |لدين لط

63|46| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م| معوض فتـــ عبــــد |
643352| د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد |لسيد متـــو متـــو

رهيتـــ ي| دردير دردير|27984 طبــــ بــــيطرى |لق|
75437oحقوق بــــورسعيددع|ء عل|ء رمض|ن |لسيد |لسيد
يم |لسيد |لع|يدي638364 ندستـــ |لزق|زيقمحمد إبــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمد عم|د محمود محمد محمود9|6424
6|o442تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر |س|متـــ عبــــد | يوسف |لبــــي

د|بــــ ع شمس| |ر صل|ح |لدين محمد عبــــد |لعزيز5583|
336|2o| تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عبــــد|لوه|بــــ منصور ن
نوعيتـــ بــــور سعيدمصط |سم|عيل ر| |سم|عيل رمض765354
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |بــــو|لمع|رف ج|د محمد832694
4o6254حقوق طنط|مريم محمد محروس سعد عبــــد |لخ|لق
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 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمرو|ن محمد |حمد زويل476534
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن بــــل|ل رمض|ن تـــعيلبــــ|249822
تـــربــــيتـــ طنط|سهيله |لسيد ص|لح |لسيد |لزي|تـــ432852
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|شيم|ء |يمن صل|ح ص|لح صقر348257
6|o243|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد حسن فرح|تـــ محمود حسن
ندستـــ |سيوطمحمد ح|تـــم |لسيد محمود رزق2||692
259o83علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي| حسن عبــــد|لمر |سم|عيل
68o266|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد رجبــــ لبــــيبــــ |بــــوغنيم م |لع| 
6|o623ى نوعيتـــ طنط|مريم جم|ل |لر| |لع
تـــج|ره دمنهوريه حسن عبــــده مو حسن |لق|لع|9636|5
6398o7|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ي| يوسف محمد منصور

6827oن| خليل جرجس سمع|ن علوم |لفيومم
25o62oمعهد ف ص بــــنه|ف|طمه مصط محمد |لجحش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد مجدى محمد حس |بــــوشمه|2|32|6
2659ooحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــند| ع|دل ند| ك|مل
د|بــــ ع شمس|مريم محمد فوزى يوسف7||224
7754o|ر |لعربــــى غريبــــ حقوق |لزق|زيقمحمود غريبــــ محمد |لط|
7o|935| تـــمريض |لزق|زيق حمد ح|مد عبــــد |لحميد محمد مو
ى محمد خليل||784|2 فنون جميله عم|ره ج حلو|نمينه |حمد ي
رهدى حس عبــــد| عبــــد |لرشيد48884 تـــج|ره |لق|

92o566 طبــــ سوه|جمصط محمد |حمد ع
ف خلف محمد 3||896 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمروه |
تـــج|ره |سيوطع|صم صل|ح عبــــد| مصط  894392
3366o9م|م رتـــ|مروتـــ عمرو عبــــد|لعزيز محمد  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

42o97يم فرح|تـــ رهه|لتـــ |كرم |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق |لفيوممريم س|مح ص|دق سوري|ل2|94|

4797o7ندستـــ |ل|سكندريهمعتـــز محمد عبــــد |لعزيز |لسيد |سم|عيل
د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د ع |لسيد ع مر545248
5|43o3| يد طبــــ |ل|سكندريهدير عبــــد |لن| محمد |بــــو|ل
7854|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقخلود محمد عبــــد |لعظيم محمد
ق|وى677964 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|طلعتـــ |لسيد محمود محمد |ل
|272o5ره|ه| | محمد عثــــم|ن شح|تـــه عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن رمض|ن فتـــ يوسف قمح|9269|5
تـــربــــيتـــ |سيوطرحمه كيل| عبــــد|لمنعم ذ882726
ف جميل فهيم|334277 د|بــــ ع شمس|سل|م |
7o|9o2 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عطيه مصط متـــو كبــــ م |لع| 
6o5933 يم محمد  |حه وفن|دق |لفيومسيف |لدين |لدسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمر جل|ل |لمر سيد|حمد طعيمتـــ|423|6
6o975o| تـــج|ره |لمنصورهف|طمه سعيد |لسبــــ| عبــــد
24754o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر حمدى |حمد ند

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ند| ن| مهدى فهيم6|468

Page 1357 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

34||5oيم مو سويلم يم عم|د |لدين |بــــر| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــر|
6o|3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|له عويس ح|مد شح|تـــه

رهمحمد ممدوح محمد مصط رف||64|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لسن ع شمس|ندي مصط محمد حل |لبــــر|وى425254
يم س|لم فرج639545 ري|ض |طف|ل |لمنصورهر| | سعيد |بــــر|
ش|م محمد فؤ|د طبــــل7446|6 حقوق د |طن| 
756o77تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمنه | سيد |حمد ع

ندستـــ ع شمسمحمد ع|دل عبــــد | |لمسدى|598|
9o2392 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمروه عمر|ن عبــــد|لعزيز محمد
62o|53تـــج|ره ج|معتـــ د |طسليم|ن لؤى سليم|ن عوض
ثــــ|ر |لفيوم|عمر صبــــ سليم|ن شع 433826
335o62صيدله ع شمسوق يوسف محمد ع
ندستـــ بــــور سعيدكريم |حمد ج|بــــر عبــــد |لغ |بــــو |لق6|7645
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعمرو حس زغلول مرو|ن فرح|تـــ697486 م |لع| 
5|87|oد|بــــ دمنهور|يم|ن صبــــ ممدوح عبــــد|لعزيز عبــــدربــــه
6o6o8كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفتـــسنيم محمد محمد فهيم

حقوق |ل|سكندريهمصط ع|دل مصبــــ|ح |حمد حم|دتـــ493258
|62o87|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد سيد سيد ند
م محمد صبــــ محمد ع |لطبــــ|خ264993 معهد ف تـــمريض بــــنه| د
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حمد محمد عبــــد|لح|فظ مسعود|344483
92o538  علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىريم ح|مد ع|مر محمود
7o63||صيدلتـــ بــــورسعيدمه| صل|ح عبــــد |لخ|لق فتـــح |لبــــ|بــــ
54o98ندستـــ بــــ سويفسهيله محمد |حمد عبــــد |لنبــــى

تـــج|ره |لمنصورهر| | حمزه حسن محمد عبــــد |لحليم|69429
2565oف صل|ح |لدين عبــــد |لمجيد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | |

ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــتـــ|مر محمود يونس عبــــد|لنبــــي66|856 ك.تـــ. ف للبــــ
يم محمود96|846 د|بــــ |سو|ن|يح |حمد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــآيتـــ بــــيو محمد عبــــد |لعزيز أبــــو عوف6||||4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|للطيف عبــــد|لمنعم797|4

44oo8|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء عبــــد |لعزيز خليفه عبــــد |لعزيز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيد محمد سيد ك|مل49735|

ره|عبــــ محمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوزي37345 د|بــــ |لق|
7o5258|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه دويد|ر سيد |حمد دويد|ر بــــدره
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|محمد ن |م |حمد264|35
تـــج|ره |سيوطعل|ء |حمد عبــــد|لمريد دسو 58|866
ه ع|دل ف|يز مصط |8|8299 كليتـــ طبــــ أسو|نم
765o8|تـــج|ره بــــور سعيدفرح وليد محمود فرغ
6oo544 معهد ف ص طنط|بــــكر محمد بــــكر |لشو|د
|3|85oه لسن ع شمس|رضوه |حمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح خ
3o267يم محمد عبــــدربــــه ره|زينبــــ سم |بــــر| د|بــــ |لق|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|رو|ن حسن |حمد د|ود بــــخيتـــ|27224
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يم مصط |5|6|68 يم عم|د |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد صل|ح ع ي|قوتـــ حسن4|4838
2549o4|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء |لسيد |حمد مشعل
ره|يه صل|ح عبــــد |لموجود محمد|38466| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |لم |ش|م صل|ح سيد ع 7347|8
68|o93تـــربــــيتـــ |لمنصورهيوسف يسن يوسف يسن حسن
48499oتـــج|ره سوه|جح|زم |حمد عبــــد |لستـــ|ر ك|مل

معهد ف ص بــــ سويفنور| محمود سيد مر|د55868
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوق ط|رق عبــــد |لق|در |لسيد |حمد شوشتـــ5|4426

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفدير خلف عبــــد |لحميد عبــــد |لجو|د952|6
د|بــــ بــــ سويف|يوسف صبــــرى عبــــد|لعزيز محمدى|||227
صيدله حلو|نحمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد خط|بــــ|433379
زر|عه |سيوطدع|ء محمد حس عبــــد|  887779
4|o754|تـــج|ره طنط|ل|ء عبــــد |لسل|م محسن |لبــــرم|وى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم محمد |327|33
تـــج|ره ع شمسعم|د ع|طف عوض يوسف72|24|
|43o9||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نجيل سليم نظ سليم
5||54|| يف كم|ل ع  بــــهن معهد ف ص |ل|سكندريهحمد 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء |بــــوبــــكر |سم|عيل حف |833524
76o468يم ميخ|ئيل تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|يكل مل|ك |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|مصط م|جد محمود |لسيد |لخطيبــــ63||68
بــــي محمد697725 تـــج|ره |لمنصورهخلود محسن |ل

رهحمد خ|لد |حمد فتـــ ص|لح|46938 علوم |لق|
ى|7|3499 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يتـــ ي| محمد ع بــــح
5oo|3||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد عبــــد|لجو|د |بــــو زينه
782o86رتـــ|حس|م ح|مد عبــــد | حسن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
صيدلتـــ |لم |محمود محمد محمود محمد855475
766|6oطبــــ بــــورسعيدس|ره سليم ح|مد بــــدر|ن
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسل|م عبــــد | محمد عبــــد |لجو|د ||28|69 م |لع| 
7oo668 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ضيف
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ن ط|رق فتـــ عبــــد |لعزيز||7884
ف محمد حسن عيد7692|2 ندستـــ حلو|نكريم |
4o26|3ف بــــكر حسن ع عبــــد |لموجود تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــرو|ن |
844o59تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد مو محمد محجوبــــ
78o|3oتـــمريض |لزق|زيق ي|سم محمد ي محمد |لعبــــ
يص فه عبــــد|لد|يم636477 ندستـــ |لزق|زيقسل|م فتـــ 
6429o8|تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن رمض|ن عبــــد| |لسيد |لسيد
33o636تـــج|ره بــــنه|ض فتـــ عي عبــــده
يم |لحو494373 يم ك|مل |بــــر| كليتـــ |أللسن ج أسو|نسل|م |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمنه | مصط عبــــد|لحليم محمد عبــــد629624
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|زن جم|ل زيد|ن مر3822|2
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط عبــــد |لنبــــي سنو عبــــد |35356|
435o96|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ع|دل |حمد فخر|لدين
268oo8لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|مجدى |لزي عبــــد|لعزيز |لوكيل

67|o5خدمه |جتـــم|عيه |لفيومند| عبــــد|لتـــو|بــــ محمود محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م ن| عبــــد |لحميد محمد|52944|
م |نور عبــــد|لحفيظ شنيشن|255946 معهد ف ص بــــنه|د

طبــــ بــــ سويفس|ره سليم|ن شعبــــ|ن محمد5|524
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن جم|ل خلف خليفه836|23
يف قريطم|546529 تـــ|حمد ه| محمود |ل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|4o3|2 تـــج|ره ع شمسخلود ممدوح عبــــد |لحميد دسو
7o4o62| ه |يمن محمد |لسعدو ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م
تـــج|ره |لمنصورهش|م ه| |لسيد عبــــد |لعزيز693946
ندستـــ |لزق|زيقندى عطيه مصط ز محمد58|636
338oo6د |لسيد حقوق بــــنه|ش|م مهدى مج|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقل ممدوح محمد سعد |لدين452|63
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنرم جم|ل محمد محمد غنيم92|5|4

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم قر محمود محمود7|829
ه ع|دل محمد عط||28|77 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدن
تـــربــــيتـــ |سو|نر|ن| خ|لد عبــــد|لرسول محمود847686
يم |لسيد محمد47826| وف|تـــكريم مجدى |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد حس|م |لدين |حمد |حمد عبــــد |52393
ر عبــــد |لمو |لسعيد محمود دي69|||7 علوم |لمنصورهمل م|
48o964|يم  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ ع|طف عبــــد|لرحمن |بــــر|
|35o97|حقوق ع شمسحمد محمد محمود محمد
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|عف|ف عبــــد|لحكم محمود محمد2|8284
7o8255معهد ف ص |لمنصورهم ط|رق |حمد محمد ع

|76o4| ش|م محمد |لجيو عبــــد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيوسف 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء ع|دل |لسيد عبــــد |لعزيز63768|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد سيد روي محمد75|59
5|o||6|ى تـــربــــيتـــ دمنهورس|مه محمد فؤ|د |لشبــــش
|2|5ooد|بــــ |لفيوم|محمد |لحس بــــره|م عبــــد |للطيف
ره|سندس محمد محمد عبــــد|للطيف99|3|2 عل|م |لق|
3|3|o9د|بــــ ع شمس|بــــلقيس س| حسن محمد خليل
يم محمد |حمد|768582 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن8|2578
83486oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسليم|ن عبــــد| ج|د|لربــــ حسن
طبــــ |سن|ن ع شمسن|ديتـــ فوزى سويلم محمد نفوتـــ367583
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف شعبــــ|ن سعد بــــيو258467
|35o73|خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحمد محمد شعبــــ|ن محمود
رهمحمد |يه|بــــ سعد حسن99||2| زر|عه |لق|
ره|منتـــ | |حمد |لسعيد |لسعيد حس|22957| د|بــــ |لق|

Page 1360 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7776o2علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء سعيد عبــــد |لبــــ|سط جودتـــ غنيم
8|o|29|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــ|نوبــــ شه|بــــ رمزي يوسف
6239oتـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم رش|د عبــــد |للطيف ه|شم
يم929|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ عبــــد |لحميد محمود |بــــر|

معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط جمعه عيد نص| ر257954
تـــج|ره |سيوطحسن عز |حمد عم|ر  |473|9
7777o5ى عبــــد|لمقصود تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد خ
884o46  لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد سعيد محمد سليم|ن
68o|36تـــربــــيتـــ |لمنصورهح|تـــم |لشعر|وى جمعه |حمد محمد

يم غزل6824| ره|سيف |ل|سل|م |س|متـــ |بــــر| د|بــــ |لق|
|2o797ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|ريو ن|در عد تـــ|درس
5|6o4|د|بــــ دمنهور|د | م |لدين خميس فرج قويدر
6o85|3تـــمريض طنط| ه|جر محمد مصط ممتـــ|ز محمد نديم
7649o5يم شهبــــو علوم بــــورسعيدزينه |لسيد |لد|ودى |بــــر|
6|396oد|بــــ طنط|ندي |بــــوبــــكر |حمد محمد عمرو|
82oo94تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زينبــــ وجيه محمد محمد
4|247oد|بــــ طنط|ع|صم |لسيد محمد محمد |لعبــــد|
تـــج|ره سوه|جبــــسنتـــ محمد شعبــــ|ن عبــــد|لقوى محمد757834
68568o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيثــــ|ر |لسيد نبــــيه |لسيد عرف|تـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد صل|ح |لدين محمد جل|ل59|679
يم556|68 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد صبــــرى عبــــد |لحليم |بــــر|

6o554تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحن|ن شديد يوسف محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع|دل ه| عبــــد|لح|فظ عبــــد|لمعبــــود43|265
8o232|بــــه كليتـــ حقوق |لم |جون جورج نز و
7oo345|صيدلتـــ بــــورسعيدحمد محمود محمد عبــــد |له|دى
6oo945|تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء محمد عبــــد |لحميد |لصفتـــى
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوركريم محمد محمد مجدى |لديبــــ478456
75722o|كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد |لسيد فرج حسن
45o498بــــى ندستـــ طنط|محمود عبــــ|س محمد |لذ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمروه عم|د عل|م تـــوفيق273358
يم6836|8 يم جرجس |بــــر| لس |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطك
45|6o8| تـــج|ره كفر |لشيخف فتـــح | محمد |لسم|دو
كيس جرجس634772 لس ط|رق  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ك

72o85معهد ف ص بــــ سويفعل| جم|ل سليم|ن عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ع|طف شو محمود|326823
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ع|دل ج|بــــر دسو محمد445297

233o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد |لرحمن ط|رق سيد عثــــم|ن
49282oيم بــــرك حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود ن عبــــد|لعظيم |بــــر|
26o426علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء ن| محمد حسن سليم|ن
63o235رى علوم |لزق|زيقمحمد س|مح محمد جو
8|3oo6د|بــــ |لم |محمد |حمد زكري| محمود|
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27o54|ره|س|ره عبــــد |لن| محمد عبــــد |لر د|بــــ |لق|
يم ع63325| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سمر ط|رق |بــــر|
84o798 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره بــــه|ء |لدين ع رف
تـــج|ره ع شمسم| مجدي محمود ح|مد765|2|
يم |م|م |حمد264573 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ع |ء رض| |بــــر|
36o723|نوعيتـــ بــــنه||ء صل|ح |حمد عبــــد|لونيس
د|ر |لعلوم |لم |ر|ن| مجدى حسن عبــــد|للطيف228252
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |يمن محمد ثــــروتـــ |لشيخ462729
حقوق ع شمسحمد عز |لدين عبــــد |لرحيم عبــــد |لعزيز54554|

رهم|ري| محبــــ ميخ|ئيل يوسف|489| طبــــ |سن|ن |لق|
يم |لسبــــ| محمد58|443 علوم ج|معتـــ د |طي|ر| عبــــد|ل إبــــر|
يم سليم|ن624275 يم ن |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر |بــــر|
|4o24|يم خليل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|ره محمود |بــــر|
ندستـــ بــــنه|مصط كرم عبــــد|لح|رس محمد عمر|25767 كليتـــ 
62o896تـــج|ره ج|معتـــ د |طرضوى صبــــرى |حمد جلبــــى ع
علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء مجدي محمدي فه |لسيد||688|3
69o228د|بــــ |لمنصوره|محمد عط|| |بــــو |لسعود عبــــ|س
تـــج|ره طنط|يوسف |يمن ع بــــدير ريشه429473
9|35o7  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد| عبــــد|لرحمن محمد ثــــ|بــــتـــ
4o4952|د|بــــ دمنهور|حمد محمد كم|ل زكري| حس|ن
4o6985د|بــــ دمنهور|ل | سعيد عبــــد |لغ |لدخمي
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد |م ع |م مهدى|627363
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن محمود طتـــ محمد|5|325
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم عمرو مصط عبــــد |لفتـــ|ح5|7559
338o87نوعيتـــ بــــنه|محمود ن| ص|بــــر محمد
يم محمد سليم|ن5|||79 د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر سعد |بــــر|
675|o7 |حقوق |لمنصورهمريم |يمن محمود محمد مو
عل|ج طبــــي قن|ندي جم|ل حسن بــــغد|دي842443
67795oحقوق |لمنصورهحسن ع |حمد ع عبــــد |لسل|م
ر |لحسي محمود عي5||257 معهد ف ص بــــنه|مه| ط|
6oo943لسن |لم |سم|ء عل|ء |لدين عبــــد |لحميد حبــــسه|
5|o424ف |لدين صيدله |ل|سكندريهح|زم س|مح ج|بــــر 

|429oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر |لسيد |لسيد عطيتـــ
يم مصط عبــــد |لحميد ع|رف|67|679 د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء محمد ج|بــــر |لعزبــــ|26894
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء حسن عبــــده حسن محمد عبــــد |5468|5

24o47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخلود ط|رق صل|ح محمد عبــــد |لحليم
يم مجدى |لسيد عبــــد|لرحمن س526894 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم نور |لدين ذ حس|ن 58688
776|o2د|بــــ |لزق|زيق| عربــــى محمد سعيد عبــــد |لحميد
يم ط|حون249597 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نرم عص|م محمد |بــــر|
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كليتـــ |أللسن بــــ سويفلبــــ|سل عل|ء|لدين سعودى عبــــد |للطيف مصبــــ56324
رهي|سم محمد ع عبــــد |لغ |دريس243482 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمه ع|دل سعد محمد |بــــو ن| 9888|5
4|5o5| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورآيه سم شعبــــ|ن خف
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه |حمد ع مرزوق فرج|259388
ش|م عبــــد |لغف|ر س|لم ج|768874 ندستـــ بــــور سعيدف 
7|o474|زر|عه |لمنصورهم|ل رفعتـــ |لمتـــو محمد |لنح|س
6228o3علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمود مدحتـــ مصط |بــــو شوشه
447o68لس فرج عري|ن |ستـــم|لك تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــك
26898oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لمجيد |بــــوحجر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهول|ء سعد عطيه سعد425524
8o38|2ي عبــــد|لمجيد فوزي |بــــو|لحمد زر|عه |لم |نور|ن ي
يم |حمد |لسعيد |حمد عطيه254949 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد مصط |لغز|268344
6775o4|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طف نسيم محمود |سم|عيل نسيم
رتـــمحمد |س|مه ع م| 365678 علوم ري|ضتـــ |لق|
356o6o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمل |لسيد محمد حسن
يم328226 حقوق بــــنه|م|يكل سم جرجس |سحق |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|مريم خ|لد عبــــد|لحليم |سم|عيل8||9|3
لسن ع شمس|ي|سم عبــــد |لحميد ر|شد عبــــده57537|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |دتـــ مجدى عبــــ|س |لمر335496
لسن ع شمس|حمد فرج |بــــو زيد محمود عبــــد |لعزيز86|694
ه ع|دل محمد |حمد252997 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ن
د|بــــ ع شمس|يم|ن عل|ء سيد حسن عوض|964|34
89oo29| تـــربــــيتـــ |سيوط سم|عيل كم|ل محمد ع
8927|o  تـــج|ره |سيوطسل ثــــروتـــ محمد عبــــد|لرحمن
5o43ooعلوم |ل|سكندريهرضوى عو فؤ|د |حمد
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ريمون ج|بــــ | ر|بــــح ج|بــــ ||82|75
4o9328 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــأمل عبــــد|لحميد سل|مه |لصي
9o7o22 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جكم|ل عبــــد|لع| عطيه نجدى ع| 
8|o865حقوق |لفيوممنه | س|مح محمد عيد |لمطلبــــ
تـــج|ره بــــ سويفد |نه |يمن عج|يبــــي متـــريوس2||822
ي829999 ندستـــ قن|محمد عبــــد|لن| ع م
6|o659زر|عه |لمنصورهتـــسنيم لط كم|ل |لزي|تـــ
ر|ء عبــــد|لحميد فتـــوح محمود 2566|6 صيدله طنط|ف|طمه |لز
8552o2 تـــج|ره |سيوطمر|م عبــــد| سيد ع
88466o|طبــــ |سيوط مجد يوسف حليم |بــــ|دير
نوعيتـــ |شموني|سم سعيد حسن |حمد |بــــوحسن254459
6o5|44|علوم |لمنصورهيم|ن محمود جل|ل أم |ل|شقر
46373o|زر|عه كفر |لشيخيم|ن مصط صبــــ حس |لتـــ|عبــــ
4o3324 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن محمد محمد عثــــم|ن |لطو

Page 1363 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهحل|م محمد |حمد محمد|6|89|3 علوم |لق|
يم78|45| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مصط |لسيد |لعربــــى |بــــر|
69835o| يم عبــــد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ي|سم محسن عزتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيددع|ء فوزى |لسيد |لعربــــى محمد |لبــــحر763725
82o7|4تـــج|ره بــــ سويفط|رق ن| |سم|عيل محمد
يم526976 يم |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ر|فتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد ع محمد سلم|ن|488282
3263o8صيدله ع شمسس|رتـــ سليم محمد حسن

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد | محمد عد عبــــ|س36|29
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|ره محمد محمد ع محمد9|394|
35729o|يم تـــمريض بــــنه|منيتـــ عبــــد|لعزيز ع |بــــر|
حقوق د |طمحمد متـــو عيد طه8335|6
صيدله |ل|سكندريهمنيه |حمد عطيه عبــــد |لمطلبــــ مبــــ|رك||549|5
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى سعيد كم|ل ص|لح236227
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء شعبــــ|ن سيد حسن عبــــد|لمجيد349587
9o5597 تـــج|ره سوه|جع|دل محمود عبــــد|لنعيم |حمد
9o5253 طبــــ سوه|جمصط ع محمد |حمد
5o6772|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن |يمن عبــــد |لع|ل عزيز عبــــد|لع
ف |لسيد عل|متـــ|768578 معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد |
87922o|م|م ه حسن تـــه|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م
8775o2  |ن| عل|ء |لدين محمد علو خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم
ش|م سيد محمود سليم|ن479643 ندستـــ |ل|سكندريهيوسف 
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد عبــــد |لحميد فتـــ محمد حسن |27||7
3285oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد حمدى محمد قطبــــ

تـــربــــيتـــ دمنهوروق رمض|ن فتـــ سيد |حمد يوسف498684
7oo594تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |لسيد |سم|عيل محمد
4o378o| م مر|د محمد محمود ن تـــج|ره طنط|د
25o897|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد حمدى عبــــد|لرءوف شعل|ن
68o|78 د|بــــ |لمنصوره| محمد |لبــــسطوي مصط
يكل886649 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م| عبــــد|لفتـــ|ح حس محمد 
رهين سعيد ز محمد9|2297 حقوق |لق|
يم محمد |لطو محمود625797 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لرحمن محمود |لسيد محمد ع |78496
ندستـــ بــــور سعيدمحمد مجدى محمود محمد عبــــد |لوه2|6245
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن سيد مختـــ|ر محمد|835236
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخأسم|ء أحمد محمد أحمد غنيم7739|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمد مصط كم|ل محمد|3|6969
752o8| |ف محمود حسن مبــــ صيدله ع شمسريم |
رهف|طمه ع|دل عز |لدين مر|4868| طبــــ |سن|ن |لق|
63|o83يم عبــــد |لعزيز |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نهيل |حمد |بــــر|
يف عبــــد |لحميد نبــــيتـــ محمد527365 ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء 
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يم |لسيد |حمد|7|6838 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |لسيد |بــــر|
5|46o7|معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء ص|بــــر محمدعبــــد |لعزيز

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد| حم|دتـــ |حمد محفوظ66||6
69o459|يم |حمد ط|حون طبــــ |لمنصورهحمد ك|مل |بــــر|
|37o8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف محمد سيد عيد س|لم

يم يوسف محمد |بــــو |لخ 36837 تـــربــــيتـــ ع شمسزه|ر |بــــر|
تـــج|ره طنط|رن| محمد حسن حسن |لف|ر9364|5
طبــــ سوه|جنرم محفوظ فه ش|كر 3|9227
42|2o7|تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد |لع|ل |حمد |حمد عرنوس
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد أحمد منصور عبــــد |للطيف شلبــــي293|54
طبــــ |ل|سكندريهحمد عبــــد|لنبــــى محمد عوض بــــرك|تـــ|2346|5
د|بــــ |سيوط|ش|م |سم|عيل عبــــد|لتـــو|بــــ |سم|عيل 884869
2464o3علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخط|رق محمد |لسيد |حمد |لص|وى
7|o3|5كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفخ|لد محمد محمود |حمد |لعط|ر
ف عبــــد|لمحسن محمود حس 236933 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ندى |
|597o7زر|عه ع شمسرح|بــــ محمد عمر محمد

ره|سهيله سيد سعد عبــــد |لل|ه27674 د|بــــ |لق|
33968oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح س| عبــــد|لفتـــ|ح محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسوليفر |يمن |ميل |نطون||658||
22o453ندستـــ ع شمسسيف | |حمد محمد |لش|ف

ره |ده محمد سليم |م 49737 طبــــ |لق|
رهسل|م رجبــــ جمعه سيد||7|244 تـــج|ره |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس |بــــو  |د |لسيد |لقط|ن355672
حقوق طنط|نه|ل عبــــد |لر|زق عبــــد |لوه|بــــ مو9448|4
يم سليم|ن523568 علوم ري|ضتـــ طنط|م | ثــــروتـــ |بــــر|
رهسم|ء عوض عبــــد| |لقليوبــــى|252523 صيدله |لق|
448o32د|بــــ |ل|سكندريه|سل |حمد رمض|ن رضو|ن مغ|زى
69o||2| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد صل|ح ف|روق ع |لمو
832o5علوم بــــ سويفجه|د |حمد سيد محمد عبــــد ربــــتـــ

7o7|93|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لمنعم |لذ محمود
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر محمد محمد عبــــده محمد |لرمي435795
رهف|طمه عص|م سعد |لدين ن59739| تـــج|ره |لق|
يم ح|مد محمد ح|مد|633666  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
25o984ر بــــدير محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمود م|
|د|بــــ |لم |محمد |له|دي محمود محمد يوسف346|82
د|بــــ |لمنصوره||ء محمد عبــــد |لق|در |لمغ|زى ه|68827
علوم سوه|ج حمد عبــــد|لحليم محمود عبــــد|لر| |||898
9o93|2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره |حمد |حمد |حمد |بــــوزيد
6o7644تـــربــــيتـــ طنط|آيه |حمد فريد عبــــد |لكريم بــــره|م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لرؤف مصبــــ|52874
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمروتـــ محمود سعد محمود425737
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92o849 صيدلتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن عرف|تـــ |لسيد ص|دق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآل|ء عبــــد|لحميد |لسيد |حمد عبــــد|443869
76o244تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسيف |لدين فرج محمود محمدي
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمصط حمدي |حمد |بــــو |لمع| 5|4538 ك.تـــ. ف للبــــ
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حمد ي عبــــد|لحميد |لسيد|75||34
689o93ندستـــ كفر |لشيخخ|لد محمد جوده مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد حسن حسن رمض|ن487324
ه محمد فتـــ عبــــد |لسل|م |حمد426457 تـــج|ره |ل|سكندريهأم
6o996|يم محمود |لشيخ ع د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|
|288o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس |سم|عيل مصط |حمد
حقوق |لزق|زيقوق سم محمد حسن965|63
245o|4رهسميه عبــــد|لعليم سليم مبــــروك |بــــو |لهدى طبــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر رض| ي|س عبــــد |لعظيم688|77
83oo|5|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ء |حمد محمد جل|ل
6o6298|ف سليم|ن |لشه|بــــى معهد ف ص طنط|حمد |
925o79 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ريمون |سعد سعد سعيد ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| |ر |يه|بــــ فؤ|د عبــــد |لحميد728|3
ل|ل |بــــو|لعل|339444 |ء ري|ض ع  كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن صل|ح عبــــد |لسل|م رزق محمد499363
صيدله طنط|ف|طمه محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد  صديق434446
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهل|ء غ|زي يوسف عط| غ|زي|36|452

علوم بــــ سويفنوره|ن محمد حمد| محمد59629
828|o6حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييثــــربــــ تـــ |ن |م|م حميد
|53o8|يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |يه|بــــ محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــه محمد |حمد |بــــو ع|مر872|27
9|o637 ر خلف تـــج|ره سوه|ججه|د نبــــيل ط|
54o|36ش|م محمد حسن خط|بــــ زر|عه |ل|سكندريهمحمد 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــ عبــــد|لعزيز سعيد |لمك|وى269532
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء مصط فتـــ عسكر|696788
|لدين محمد ي|س محمد238686 رهرو|ن ن تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحبــــيبــــه محمد عطيه محمد غنيم638425
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |عمر في |حمد محمد855425
رهكم|ل خ|لد كم|ل شفيق بــــدوى5|9|26 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد حس|م محمد مهدي|324342
صيدلتـــ |سيوطمه| نه|د محمد سل|مه|27297

64o|||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوم|لبــــ عم|د سم حن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر محمد محمد صل|ح |لدين محمد629338
تـــربــــيتـــ |سيوطم|ريتـــ |قل|ديوس قي فرج 892585
ف محمد رمض|ن محمد|276|4 نوعيتـــ طنط|رو|ن |
5o7939يم م تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم ن| فؤ|د |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــتـــوفيق عص|م تـــوفيق نور |بــــو|لعن 693583
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رهحمد س|مح عبــــد |لصبــــور منصور|7472| ندستـــ |لق|
د|ر |لعلوم |لفيومس|رتـــ سيد حس|ن محمد|5463

4o6463حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــوق ثــــ|بــــتـــ سعد مهر|ن عبــــد |لل|ه
6|o485زر|عه |لمنصورهض ص|لح |بــــو |لمح|سن |حمد جبــــر
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسوز|ن سم |لسيد |سم|عيل582|77
صيدله |ل|سكندريهعمر حس محمد عطيه  شعيشع677242
يم محمد|22863 تـــربــــيتـــ ع شمسمنه |يمن |بــــر|
ره|يه محمد عبــــد |لرحمن عويس|834|5| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه وليد سيد ع |لدين |حمد|284646
62826o|صيدله |لزق|زيقدع|ء |حمد محمد عبــــد|لح|فظ عبــــد
7o5639|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد محمود محمد س|لم

7o445كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرفيده محمد |حمد |بــــو |لحسبــــ
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمد رمض|ن سعيد ح|فظ43993|
493|6oتـــج|ره |سيوطصفوتـــ حمزه ح|مد محمد عبــــ|س
6o|o45|ي يوسف |لسيد |لش|عر |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد ي
رهمورين |يمن شكرى تـــوفيق4579|2 علوم |لق|
7o4o59ى عبــــد |لسل|م مصط محمد زي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقي
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد نبــــوى ع عوض |778364
34o285تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م محمد حس |لبــــ|ز
ه65299| يم ع ف محمود |بــــر| علوم حلو|ني|سم |
5o2296|رهحمد ع |حمد محمد |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|

يم9|498 رهند |نور كم|ل |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
224o45د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |سمر سم |م|م محمود

معهد ف ص بــــ سويف|ء ن| |بــــوجليل عبــــد |لعليم|67997
ره|ن|ريم|ن ي| عبــــد |لجو|د سيد |حمد8|99|| د|بــــ |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح زكري|495577
27353oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |جورج عز فوزى شنوده
د|بــــ حلو|ن|محمد خ|لد محمد عبــــد |لحليم|4998|
8o76|2يم محمد |م|م تـــج|ره بــــ سويفبــــثــــينه |بــــر|
52o844طبــــ ع شمسس|ره طه عبــــد |لحليم |حمد يونس
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدع|ء |حمد حسن محمد 878953
36o556تـــربــــيتـــ بــــنه|نف ممدوح |حمد محمد |لبــــكش
6o765|د|بــــ |لمنصوره|آيه محمد خ|لد عبــــد|  |م
6o8342زر|عه |لمنصورهد | حسن عبــــد |لغف|ر عبــــد |لحميد
8676o2|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م| عبــــد|لستـــ|ر |حمد |لطيبــــ عل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن تـــ رفعتـــ ثــــ|بــــتـــ|773625
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريه|م عم|د حس خلف |327338

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد مستـــور صل|ح |لدين طه|56757
يف |لسيد عبــــد|لتـــو|بــــ|7|9|33 تـــج|ره بــــنه|حمد 
9|o784  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد ن |لدين |سم|عيل محمد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد | محمود ص|لح محمود ص|لح79|482
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89|39|| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| منيه |حمد عبــــد|ل|م|م ع
5|9937| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورحل|م عم|د مر ج|بــــر |لشبــــ|
526ooندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر بــــتـــ | محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 

ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء منصور عبــــد|لع|ل |سم|عيل||42295
تـــج|ره |ل|سكندريهيه أحمد محمدمحمود كونه|495874

6762oف محمود نوعيتـــ |لفيومسهيله |حمد |
6o4979 |تـــج|ره |لمنصورهم سم عبــــد |لمنعم محمد جم

معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد شعبــــ|ن محمد ع مر56532
6o9769زر|عه |لمنصورهندى |حمد بــــدير درويش
تـــج|ره طنط|محمد حسن حس ص|لح||6|43
4o6398| ه ه| ر|فتـــ ز حقوق |ل|سكندريهم

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|مه محمود عبــــد |لق|در محمد رزق54|4|
2688o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه خ|لد ع |لخو
33797oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــش|م حج|زي |بــــو|لفضل حج|زي
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|رتـــ عص|م شكري محمد345897
9|4o22|معهد ف ص |سيوط  ين|س محمد عبــــد|لحكيم سيد
لسن ع شمس|يوستـــ | يون|ن حن| |تـــليدم773343
753|3o|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــس|مه ح|مد محمد |له|دى معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم عبــــد|للطيف  د434743 نوعيتـــ طنط|نجوى عبــــد|للطيف |بــــر|

يم حج7|356 رهيوسف مجدى عبــــد|لحليم |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم734|64 ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|نم |لسيد محمد طه |بــــر|
85o58| كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد |حمد سيد سنو
|د|بــــ |لم |سل |لسيد |لسعيد |سم|عيل ن676626
حقوق طنط|محمد رمض|ن محمد مهر|ن536755
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نلبــــ ي| |لحسي عبــــد|6386|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|ر| عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن 6472|9
يم5962|4 د|بــــ دمنهور|مروه نبــــيل محمد |حمد |بــــر|
68o9o5 د|بــــ |لمنصوره|حسن |لسيد |بــــو |لحسن |لمتـــو |بــــو
6|569o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمحمد |يمن |لسيد |لمو
52o24|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم عبــــد |لد|يم مبــــ|رك عبــــد |لد|يم
5o2|ooيم زر|عه |ل|سكندريهتـــوفيق س| تـــوفيق فرج |بــــر|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ح|زم مصط عبــــده محمد696679
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم| طعيمه محمد طعيمه|633586
45o494ندستـــ طنط|محمد ع محمد غلوش
وف|محمود س| محمد فتـــح |626|2| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
8888|o| معهد ف ص |سيوط يه رفعتـــ شو ع
3388o3علوم بــــنه|ه|جر محمود محمد مختـــ|ر عبــــد|لمع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد عبــــد |لرحمن محمد44348|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عل| |لسيد محمد عبــــد |لرحمن محمد482923
د|بــــ ع شمس|ل|ء محمد فتـــ حسن||33478
4o49o4| د|بــــ دمنهور|محمود |حمد محمد بــــسيو  صل|ح

Page 1368 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ري|ن عطيه بــــسط| رزق |36384|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| عثــــم|ن عبــــد |لل|ه عبــــد |لع|ل75899|
35|o36كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ سم |لسيد |حمد حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء رمض|ن |حمد ز |حمد232383
8o6528نوعيتـــ |لم |خلود |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد مصط سيد |حمد349243
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيه مصط ع عبــــد|لر|زق|832473
4o|234 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنتـــ | حس|م |لدين |سم|عيل |دريس
تـــمريض |سيوطدع|ء محمد محمد ع |لشعر|وي432|85
62254o| طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد محمد |حمد مصط
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سعيد عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر|348989
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآيه محمد محمد |بــــو زل|ط4634|4
نوعيتـــ كفر |لشيخإيم|ن عبــــد|لحميد ذ عبــــد |لحميد |لش6922|4
35|7o8علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمد مو مو محمد

72o59معهد ف تـــمريض |لفيوموق جم|ل ص|بــــر رجبــــ
34o268ر محمد |لقطبــــ |سم|عيل صيدله |لزق|زيقس|رتـــ م|
6o7353يم ص طبــــ |سن|ن كفر |لشيخوق عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز |بــــر|
25265o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسه |حمد فهيم |لفتـــي
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد زقزوق269967
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس عبــــد |لوه|بــــ حس مصط 766737
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدسل|م محمد ف|روق حسن |سم|عيل762763
447o97ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد محمود |حمد جوده
44778oيم |لعشم ف ع ع |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــسمه |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم ط|رق من عبــــد |لوه|بــــ |بــــو |لنج695655
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــقتـــ مصط |سم|عيل ي|قوتـــ|56|483
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|ره |ل|م  |د م ||6868
جتـــ428852 تـــج|ره طنط|أحمد سعد عبــــد |لعزيز م
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديورده محمد سعد محمود833865
7564o6حقوق |لزق|زيقسهيل |سم|عيل |لسيد شعيبــــ

6652oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ري| ع|طف ميل|د جرجس عبــــده
يم سعد 446486 وف|تـــحمد فتـــ عبــــد |لمع |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــمريض |سيوطم | مكرم عزيز غبــــري|ل 9229|9
8372o9تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسميه محمد ع محمود
صيدله |لزق|زيق|ء تـــوفيق عبــــد|لغ محمد |لسيد|64|649
تـــج|ره |لمنصورهرو|ن محمد فؤ|د |لخريبــــى675747
632582| زر|عه |لزق|زيقن ط|رق محمد جل|ل ع
354oo3|حقوق ع شمسسم|ء جم|ل عبــــد|لنبــــي كبــــتـــى
حقوق ع شمسبــــسنتـــ محسن سليم|ن سمع|ن||392|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد فرج فرج جعفر|93|622
4452|7| علوم ري|ضتـــ طنط|حمد مصط عل|م ع عبــــد |لمو
|د|بــــ بــــنه|بــــتـــه|ل رض| عبــــد|لبــــص |حمد|329992
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|64o87تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نص|بــــر حم|ده سعيد محمد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل|م ع|دل عنتـــر |لسيد |لش|ل|4|6863
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|فد|ء جم|ل عبــــد|له|دى عبــــد|للطيف عبــــد|24847
علوم |ل|سكندريهمريم ي |حمد محمد جبــــر6|4752

رهفريدتـــ |حمد محمد |حمد عثــــم|ن4568| تـــج|ره |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدع|ء سيد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |للطيف263|5

نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقوق عص|م حمدى سيد|حمد محمد شنيه4|6273
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|سل عمرو محمد م |لدين595|3
يم35585 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حسن |حمد |م|م |بــــر|

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم مصط رمض|ن منط|وى7|28|3
48o538 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد شعبــــ|ن جمعتـــ |م

تـــربــــيتـــ |لفيومعمر محمد عمر عبــــد|لعزيز68376
علوم |سيوطعبــــد|لر|زق ع|دل عبــــد|لر|زق ج|د ||734|9
576ooل|ل حن| ن|شد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | 

حقوق د |طس|رتـــ ع|دل مسعد فتـــوح7785|6
طبــــ |سيوطسندس |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح ص|لح849822
علوم سوه|جتـــوم|س ف|يز لم يوسف 898678
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود سم عبــــد|لعليم بــــيو ع985|26
6oo76o|د|بــــ طنط|يه مصط محمد مصط عبــــده|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط |حمد قدرى عليوتـــ8|7866
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن|ء محمد |لسيد حس |75785
44566o| يم محمد ع محمد عبــــد|لغ ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــر|
م |لسيد356783 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رحمتـــ ن| |د

يم|78|5 د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء ط|رق محمد |بــــر|
يم حسن ع 8949|4 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهي|ر| محمود |لبــــرنس |سم|عيل |بــــر2|5242
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخدين| |حمد محمد سعيد عل|م252864
بــــي |لزير|7|356 تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد |يه|بــــ عبــــد|لخ|لق |ل
ره/ري|ضتـــيم|ن سم محمد عبــــد|لحميد||23354 إعل|م |لق|

علوم حلو|ند| | ع|دل عبــــد |لمنعم |حمد7|489
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفوق حس محمد |حمد939|5

د|بــــ كفر |لشيخ|مصط |لسيد جم|ل |لسيد غزل|ن4|75|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وسن مصط عبــــد |لع|ل خليفه637463
6o7884لسن |لم |رغده ع محمد شو منصور|
طبــــ |لزق|زيقمريم محمد حس محمد774|78
9o3969| ف ومس|حه |سيوط حمد محمود |م حس|ن ك.تـــ. ف رى و
ره|مريم و|ئل محمد مو7292|2 د|بــــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد سعيد حسن مصط |بــــومنديل|824|45 معهد ع| 
46|8o4 |يم ن د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره ع |لسيد ع|5855|
يم 2|4246 تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد |لبــــند|رى محمد شو |بــــر|
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ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رجبــــ محمد مدبــــو258499
9oo||2 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديكريم خ|لد عبــــد|لرؤف محمود
4356o7|ف محسن محمد |لقبــــيه طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد |
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسه| عم|د |لدين محمود |لص|وى يسن452622 معهد ع| 
ر|ن|788|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه عطيه عطيه |حمد ز
ره|د | ه| نبــــيل ص|دق9444|2 عل|م |لق|
طبــــ |لم |صف|ء عبــــد|لستـــ|ر د | |حمد823636

طبــــ بــــ سويفنور| محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|897|6
يم |87678 ندستـــ |سيوطمحمد ع|دل عبــــد|لرحيم |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهصل|ح |لسيد عبــــد | |لسيد زيد|ن|69577
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |لسيد طنط|وى عبــــد |لو|حد|54|633
يم دبــــور432772 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر|ن| |لسيد محمد |بــــر|
7o2337معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نعم|تـــ صل|ح عبــــد |لعليم |لسيد فوده
7o79o9تـــمريض |لمنصورتـــ خلود |لسيد |لسيد |لشح|تـــ
63o9|||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء محمد عبــــد |لحميد محمد
7o8872ه محمد محمد ك|مل عبــــد |لسل|م ريه تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــن
7o3o64ل علوم |لزق|زيقس| |حمد حسن محمد سيد |ل|
9|2o86 تـــربــــيتـــ سوه|جصبــــرين ع|دل |لنح|س يوسف
2278ooه |حمد |لسعيد |لعدوي |لسنجيدى رهن د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسم|ء مجدى محمد |لجرو| |9|2567
9o8|27  د|بــــ سوه|ج|نوره|ن ن |لدين محمد |لبــــربــــرى |حمد
تـــج|ره كفر |لشيخحمد ح|مد سعد ح|مد|689872
رتـــ|بــــتـــه|ل حس|م ع عبــــد|لعزيز|538|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقحمد ن| متـــو محمد|627484
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى وليد متـــو |لسعيد699694
د|بــــ |لزق|زيق|نور| |حمد عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن778247

يم محمد66425 تـــج|ره بــــ سويفس وجيه |بــــر|
4o7644د|بــــ دمنهور| جم|ل فريز محمد ع
446|o2ندستـــ |ل|سكندريهع محمد محمود ممدوح عبــــد |لحميد يوسف
طبــــ بــــيطرى |سيوطد| | جم|ل عبــــد|لعزيز مز|رع 32|894
د|بــــ دمنهور|إين|س محمود ح|مد محمدزيتـــون495887
889oo7|تـــج|ره |سيوط حمد محمود حس محمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهح|مد محمود محمود محمد ح|مد5472|4
2|75o|تـــج|ره ع شمسيف مجدى حسن ك|مل ع |ل|بــــي
8|958o|فنون جميله فنون |لم |ين|س سم سعد عبــــد|لنور
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطيوسف عبــــد|لمل|ك حن| ميخ|ئيل 885774
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ع|دل |حمدي خليل|446732
2568o6|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيه خ|لد بــــيو نص|ر
6o6o8oيف محمد ز سوسو |د|بــــ طنط|كريم 
2|9|99| ف عبــــد|لمنعم مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |
م محمود |سم|عيل عبــــد|لجيد|344|8 معهد ف ص بــــ سويفزين|
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لحميد حمدى عبــــد|لحميد سعده6|2587
حقوق |سيوطي|ر| محمد محمد حمودتـــ496227
تـــربــــيتـــ |سيوطم|ري| عم|د زر ج|د|لربــــ  888277
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد محمد ع عل|م|268|44
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد نبــــيل محمد |لنج|ر337756
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ض ط|رق يوسف |لفر|ر 863|27
يم محمد845644 معهد ف ص |سو|نجه|د محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه مسعد |لسيد |حمد شح|تـــه|256632
34266o|علوم ع شمسيتـــ سم |حمد عوض
637o75ثــــ|ر |لفيوم|عف|ف نبــــيل حسن متـــو
542o47تـــج|ره دمنهورمحمود جم|ل شعبــــ|ن عبــــد|لسل|م
533o76|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد محمود شح|تـــتـــ
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسعيد وليد |لتـــه| محمد مر49|436
23|4o2يم محمد معتـــوق فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيوسف محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمود |لسيد محمود |بــــوجلمبــــو|496|4
يم يوسف محجوبــــ762247 يم محمد |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــر|
47855oحقوق |ل|سكندريهتـــسنيم يح عبــــد|لحميد زيد|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم شعبــــ|ن عيد حسن59542|
ندستـــ تـــ.خ|مس حمد ي| حن عبــــد|لع|ل|3575|3 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
494828| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ع ح|مد |للم
رتـــ|بــــسنتـــ ي| |بــــو|لمجد محمد |لبــــن|694286 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
352o43تـــج|ره ع شمسمحمد مصط سيد عمر|ن
682o67د|بــــ |لمنصوره|ي|سم وليد كم|ل |لمر ع
رهنور |لدين مجدى محمد |حمد رض|4|542| طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسيل | ن|جح |م بــــش|ى 898928
6o7729لسن ع شمس|ف|تـــن ه| |لسيد عزيز
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد779265
ريدى|9||4|9 ه خميس فرغ  د|بــــ |سيوط|  م
5o995تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحسن محسن حس محمد

علوم |لزق|زيقسهيله |لسيد عبــــد | |لسيد قطبــــ638793
يم774523 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|غ|ده ي| محمد |لسيد |بــــر|
343oo8|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م محمود |حمد محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهنه|د محمد قيس عبــــد |لق|درمحمود عمر|47833

رهحمد عنتـــر عبــــد |لوه|بــــ دول|تـــى|64|29 حقوق |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمه جم|ل عبــــد |لحميد سيد خط|بــــ55559|
تـــج|ره ع شمسيوسف وليد عنتـــر محمد448|32
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |لسيد محمد سلوتـــ|6977|6
د|بــــ ع شمس|لشيم|ء سعيد حسن محمد|322529
د|بــــ |سيوط|مروه ف|يد ص|لح بــــك 243795
5o968oطبــــ ع شمسمحمود ح|مد محمد بــــطيقتـــ
|6o|36رتـــ|محمد |حمد مصط |دريس قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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يم عو|د |لغن|م|348824 تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ عزتـــ |بــــر|
صيدله طنط|بــــتـــ | خ|لد عبــــده س|لم عيد|32995
طبــــ |سن|ن |لمنصورهآم|ل حسن حسن أبــــو |سم|عيل8862|6
يم |لجمل5623|2 يم ه| مهدي | بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
45|55oتـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمصط عبــــد |لرحمن ضيف | |لحل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رسميه صبــــ عبــــد|لح|فظ محمد269334
33o333|نوعيتـــ بــــنه|سم|ء وجيه |سم|عيل س|لم|ن

تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء عد عبــــد |لغ عبــــد |لحليم|64254
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحبــــيبــــه مصط نص|ر |لسيد بــــدر|24859
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |له|دى عبــــد |لحق عطيه 6|5288
علوم ج|معتـــ د |ط|ء سعد ص|لح طه|697847
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيف محمد حس محمد حسن|3|488
تـــج|ره ع شمسمنتـــ محمد ع حس 354684
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر|ئد ع محمد رش|د محمد يونس648954
698o57يم محمود شومه طبــــ |لمنصورهس|ره علوى |بــــر|
8o6|45نوعيتـــ |لم |دير جل|ل عبــــد|لر| |لسم|ن
ه حسن محمد محمد|6666|8 |د|بــــ |لم |م
يم محمد عبــــد |ل|م|م|755347 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهرو| |بــــر|
8oo262علوم |سو|ننوره ن| عبــــد|لع| |يوبــــ
حقوق طنط|بــــيشوى ع|دل عبــــد|لملك ج|د جوده488287
يم فتـــ ع 823865 تـــج|ره بــــ سويفس|مح |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فتـــ |لسيد سليم|ن حس|ن244|78
9o9977 تـــمريض سوه|ج شنوده سمع|ن عطيه حبــــ
تـــمريض |لزق|زيق حمد ص|لح محمد |سم|عيل محمد|9|7825
يم9754|4 تـــج|ره طنط|يوسف محمد |لسيد |بــــر|
ى مه  887655 د|بــــ |سيوط|م|دون| جميل 
7o4845صيدله |لزق|زيقمنه | رشدى فوزى عليوه محمد
د|بــــ حلو|ن|محمد رش|د شعبــــ|ن |بــــو|لعل|227234
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء ع|دل |لسيد مصط |633523
85|5o9ندستـــ |سيوططه |لسيد مسعد |لسيد سل|مه
82836oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديد | م |لدين محمد |سم|عيل
495o83 تـــج|ره سوه|جعبــــد |لرحمن |لسعيد |حمد سميح محمد
|592o4 ر حسن تـــج|ره ع شمسيوسف عم|د عبــــد |لظ|
علوم بــــنه|نوره|ن ن| حس سيد |حمد مسلم342466
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|رحمه و|ئل ف|روق عبــــ|س مصط 935|75
د جم|ل عبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم سل3|4992 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|
22o738علوم ع شمسد | س|مح ع |م |حمد
ره/ري|ضتـــمنه عص|م |لدين ع|يد عبــــد |لحليم|824|| إعل|م |لق|
د|بــــ دمنهور|يم|ن محمد |لسيد محمد|حمد عبــــد||49658
3386ooتـــ عبــــد|لكريم ع محمد سيد|حمد طبــــ بــــيطرى بــــنه|م
طبــــ |سن|ن ع شمس|ء |لسعيد صديق مو معوض|853|34
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يد|54|3 رهه|جر خ|لد ع محمد |بــــو|ل علوم |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسبــــول| |يه|بــــ بــــطرس مسيحه334283
7|26o7ندستـــ |لمنصورهعمرو جم|ل |حمد محمد ع حج|زي

63o85 تـــج|ره بــــ سويفسعد محمد |حمد مصط
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمد ن| |بــــو زيد||35287
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــ|ء عم|د |لج|بــــرى سيد |حمد|267592
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وس|م محمد عبــــد|لمر محمد253297
يم محمد عل|م227973 ره|بــــسمه صل|ح |بــــر| د|بــــ |لق|
لسن ع شمس|حمد محمد |م عبــــد|لق|در |حمد|3||356
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن ط|رق محمد ز خ 475637
م |حمد |سم|عيل |حمد ربــــيع|65||75 ندستـــ تـــ.خ|مس د معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لعزيز حن |لسيد|29288
| س|لم طلبــــه ع|مر5|722 معهد ف تـــمريض |لفيومي

34824oلسن ع شمس|بــــسملتـــ حس فتـــ سويلم
يم258523 د|بــــ د |ط|بــــيتـــر سعيد حليم |بــــر|
حقوق |لزق|زيقنرم محمد يوسف بــــكرى |حمد83|772
89785o|ه |لسيد عبــــد|لحميد محمد صيدلتـــ |سيوط م

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعل|ء سعيد عبــــد |لرحمن معد|وى9863|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن جل|ل محمد |حمد عبــــد |لرحمن5777|4
5|o429ف حسن كردي معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حسن أ
27o353يف علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمرو فؤ|د مصط حس|ن 
6o38|5|تـــج|ره طنط|حمد ي |حمد عبــــد|لرحيم
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم|لك تـــ|ج |لدين |حمد عبــــد |لغف|ر424328
يكل462265 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخثــــ|ر عبــــد|لع|ل عبــــد|لحميد سيد|حمد 
63o232طبــــ |لزق|زيقمحمد ح|تـــم عبــــد |لعزيز سليم|ن

42o|3رهر| | كم|ل سند محمد تـــج|ره |لق|
32488oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحس|م |حمد عبــــد|لعليم |لبــــهن

| جم|ل محمد عبــــده حسن24926 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|م | وديع بــــبــــ|وي ري|ض54549

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|سم محمود فتـــ |لمطر|وي849|34
496o|3تـــربــــيتـــ دمنهورنعمه سعد محمود محمد |لعط|ر
452285| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخف مجدى |م ع معهد ع| 
6ooo8oتـــج|ره طنط|خلود س| عبــــد |لسل|م |لعدوى
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود |سم|عيل |بــــو قصيبــــه|435688
48|3o|| يم مر يم |بــــوبــــكر |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمد |لسيد |لسعيد عبــــد|لفتـــ|785448
26755o|ج|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء محمود دي|بــــ عوض 

زر|عه مشتـــهرمحمد جم|ل جل|ل |بــــو|لسعود|56|8
34o345معهد ف تـــمريض بــــنه| عمرو محمد |بــــو |لعط| عبــــد|لرحمن سمري
242o53ره|خلود ع|طف عبــــد|لجيد شعبــــ|ن د|بــــ |لق|
5|o243طبــــ |ل|سكندريهمنصور عبــــد |لع| منصور سعد
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كليتـــ |أللسن كفر |لشيخآيتـــ محمد محمود ق|سم عبــــد|لحليم483493
تـــج|ره ع شمسمحمد عم|د |حمد عبــــد|لحميد349342
3357o6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |حمد عبــــد|لعزيز مرزوق

84|7oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لع| بــــخيتـــ ع
ر|ء محمد محمد عبــــد|لع877635 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه |لز
بــــه خليل57325| ن| ميشيل غط|س و ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم48|485 تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد سم س|لم سليم|ن|76888
تـــج|ره دمنهوركريم صبــــري عبــــد|لعزيز محمد نص 492622
يم |ل|ودن773947 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |يمن محمد |بــــر|
8|788oي تـــربــــيتـــ |لم |ندي محمد |سم|عيل قش
ندستـــ أسو|نع|دل حس|ن ج|بــــر بــــغد|دي6|8368
رتـــ|لطيفه محمد ع حس 947|5| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o472o يم تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر م|لك محمد |بــــر|
42|o22|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| عم|د حمدي عبــــد |له|دي حج
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمغفره محمد عبــــد |لر|زق محمد5|233|
يم329639 يم محمد |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|يفتـــ خ|لد |بــــر
|44oo2ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف محمد سيد ح|مد لكلوك

66o37 د|بــــ |لفيوم|عل|ء |يوبــــ رمض|ن محمد مو
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعي عبــــد|لعليم |حمد مو 833353
4o6976حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل محمود عرفه عبــــد |لوه|بــــ محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــ|نوبــــ |لنوبــــي عطيه جرجس|868698

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفرو|ن عص|م محمد |لحسي شح|تـــه62747
27ooo||علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومم سل|مه |لسيد ع |لششتـــ|وى
||976oحقوق ع شمسمحمد ح|زم محمد ع|طف عبــــد |لعظيم
تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن محمد محمد ع |54598

يم |لدسو حسن محمد عبــــد 765484 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ثــــروتـــ حسن سليم756489
85o838زر|عه فرع |لو|دي |لجديدرغده |س|مه مو بــــشندي
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء جم|ل محمد محمد|826926
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن سم |لسيد عبــــد|لمجيد63|446

895o4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــريه|م فيصل ع |بــــو |لخ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسي|سم جم|ل سيد عم|رتـــ342688
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن عبــــد |لحميد عليوه مصط 25|756
وه ع|طف ع عبــــد|لعزيز65|822 تـــربــــيتـــ |لم |ز
2357o3|رهسم|ء |سم|عيل |حمد دويد|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
84|73oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس|م عبــــد|للطيف عد عبــــد|لنعيم
26o869|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء بــــه|ء عبــــد|لعليم ع| مر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر خ|لد محمد |بــــو ع258773
696o82|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه خ|لد نور محمود حج|زي
وف|ف|دي فوزي فؤ|د متـــري843679 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
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رهم|ري|ن رض| عزيز حن|67|25 علوم |لق|
5o9787زر|عه كفر |لشيخرش|د حمدى رش|د محمد |لحمر|وي
48o8|3د|بــــ دمنهور|يم|ن عبــــد|لق|درعبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|يوسف محمد حل عوض |لجعبــــرى763927
52o782 |يم عبــــد |لبــــ| بــــلتـــ تـــ سم إبــــر| تـــج|ره طنط|أم
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعهد ط|رق ج|بــــر محمد بــــسيو |44797
|54o56حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|زم مدحتـــ محمود |لعجرودى
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م ع|طف مسيل د|ود||993|4
زر|عه كفر |لشيخأميمه رفيق عبــــد |لستـــ|ر محمد ع|شور437295
حقوق |لمنصورهمحمد عل|ء|لدين متـــو عبــــد|لعزيز789468
5o6||7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعز |لدين كم|ل شح|تـــه نبــــوي ق|سم
رتـــ/ري|ضتـــ|محمد حسن محمد عبــــد |لد|يم|2839| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ ج|بــــر فه ك|مل565|5
د|بــــ |سو|ن|محمود ح|زم بــــسيو محمودمهن|494447
825o|8ندستـــ ع شمسمحمود |حمد عبــــد|لخ|لق رشيدي
تـــج|ره بــــور سعيدحمد عص|م ن مو |لمن|وى|765275
طبــــ |لزق|زيقمروه حمدى |لسيد |بــــو |لخ 776426
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لمحسن |لسيد عبــــد|لمحسن عبــــد324649
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيه رضو|ن محمد رضو|ن |سم|عيل263766
35o626نوعيتـــ عبــــ|سيهف|طمتـــ عبــــد|لنبــــي عطيه حسن ش|كر
34336o لسن ع شمس|حس|ن شو عبــــد|لمنعم حس
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيق|ء عبــــ|س |حمد عبــــ|س |لجد|643632
|4o332|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|رتـــ | |م عري|ن بــــطرس حن
34223oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسخلود محمد ع حسن |لديبــــ
يثــــم |حمد عيد شلبــــى475648 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنغم 
|66oo3|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ص|بــــر |سم|عيل |بــــر|
7oo276طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدين| عبــــد |لعظيم رجبــــ محمد |لن|دى
3||4o4تـــج|ره ع شمسه| | حس|م محمد جم|ل محمد ع

د|ر |لعلوم |لفيومخلود محمد عبــــد | عبــــد |للطيف|6973
772o|4تـــج|ره |لزق|زيقمصط حس علو|ن يونس ع
426o72 زر|عه |ل|سكندريهمروه خ|لد حسن محمد ع
34|o87طبــــ ع شمسمحمد |حمد محمود محمد محمد
7o77|8علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحم|ده محمد محمد عبــــد |لحميد جمعه

تـــج|ره بــــ سويفمن|ر مجدى شعبــــ|ن رمض|ن59|64
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ش|م محمد ك|مل عبــــد|لمجيد عفي 2277|3
753o94علوم ري|ضتـــ |سو|نعمرو سعد لط سعد |لدين
6o|69|يد عبــــد ربــــه تـــج|ره طنط|محمد |حمد |بــــو|ل
43o479تـــج|ره طنط|يم |لسيد عبــــد |لجو|د |لخطيبــــ
يم محمد |لشوره427569 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمعتـــصم |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيه |لتـــ|بــــ عثــــم|ن فرح||785|6
2568oo|صيدله |ل|سكندريهن|سيمون مل|ك صبــــ روف|ئيل
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83o367تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوف|ء |بــــوع |لصغ تـــوفيق
د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد476593
ين |يمن |بــــو|لمجد حسن عبــــد|لصمد273374 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دين
8o7496تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود |سم|عيل عبــــد|لفريض
صيدله ع شمسنور|ن ممدوح نبــــيل عبــــد|لعزيز3253|3
272o|6|ف ع ع مطر معهد ف ص بــــنه|سل|م |
23o5|8لسن ع شمس|محمد طه سل|مه محمد مو
9||29o ن| |فر|يم ويص| ن|شد تـــج|ره سوه|جم
7o2468|تـــج|ره |لمنصورهفن|ن مجدى عبــــد |لعظيم سل|م
6|97o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسعد عوض طلبــــه محمد عمر عيطه
7|5395| تـــج|ره بــــور سعيدحمد رفعتـــ |لسيد محمد |لعمري
طبــــ ع شمسخ|لد محمد محمود محمد |حمد6|6879
89o|83 صيدلتـــ |سيوطمحمود عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لعليم مه
239o|8د|بــــ ع شمس|ديه كم|ل طه عي
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه | ع|دل ذ عبــــد | |بــــو |لعم694682
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده سعيد تـــوفيق محمد عل|م67|252
24|o84رهحس محمد حس عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
حقوق حلو|نر|ن| سعيد شح|تـــتـــ شح|تـــتـــ|7|63|
رهعبــــد|لرحمن ن محمد ج|بــــ | ن633637 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ي| فكرى محمد322953
785|o6يم تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | عل|وى محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صبــــرى فتـــ ع |بــــو ذكرى س|693|22
49o639تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرويد| رجبــــ دي|بــــ أحمد عبــــد |لرحيم
تـــج|ره |سيوطعمر خ|لد صل|ح |لدين محمد26254|
75o576تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرو|ن عبــــد | غريبــــ محمد د|ود
223o2||ف عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در م | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
329o|6 |حقوق بــــنه|مصط عبــــد|لن| ف|روق عبــــد
ندستـــ ع شمسمحمود حسن ع حس 37945|
يم يوسف7||498 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر عبــــ|س |لسيد |بــــر|
يم|477977 علوم |ل|سكندريهحمد محمد ح|مد عطوه |بــــر|
ق338897 يم |ل تـــج|ره بــــنه|دع|ء س|لم|ن محمد |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسد | ه| عبــــد|لرحيم محمد8873|3
8o9656تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود محمد ذ |حمد
ر حسن محمد38|59| ره|عمر ط| د|بــــ |لق|
ندستـــ حلو|نشو و|ئل شو طلحه8|5|23
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررو|ن مسعد عبــــد |لحليم محمد عبــــدربــــه4885|5
34|22oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح مصط |لح|يس
6|o53|| |كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|ء |سم|عيل |سم|عيل |لع
يم|328844 |د|بــــ بــــنه|حمد محمد عبــــده |بــــر|
7o738oد|بــــ |لمنصوره|وس|م |لسيد عط| |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره ح|زم محمد نور حسن ض|24742|
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لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رح|بــــ سعيد حسن عبــــد|لع|ل67||26
68o366 صيدله |لمنصورهيمن محمد عبــــد |لسميع فرج حس|ن

2oo72يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د محمد |بــــو زيد |بــــر|
تـــمريض |لفيوم محمد |حمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لرؤف86323

صيدلتـــ |سيوطنوره|ن محمد |حمد ر|تـــبــــ 877462
69o66o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمروه محمد طه عبــــد |لش
||96o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد جم|ل حسن |حمد
4|72o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن خ|لد بــــسيو سعد |بــــر
يم محمد جمعتـــ|2664|4 نوعيتـــ طنط|يم|ن إبــــر|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمن|ر سيد ح|مد |لبــــدر عزتـــ9|3|5
6337oo|يم محمد |لمرصف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء خ|لد |بــــر|
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود محمد |حمد محمد ع|مر8462|| ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــج|ره ع شمسندى |حمد مصط عبــــد|لجو|د233529
5o9869معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود ع|دل عبــــد |لحميد عل|م |بــــوزيد
482o22د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد عبــــ|س محمد |لسيد |حمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمد عوض | عطيه محمد262448
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شهد رمض|ن عبــــد|لعظيم عبــــد|لغ 925||8
8o9548تـــج|ره بــــ سويفبــــس|م صبــــري حمدي محمد
يم6538|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود مسعد محمد خليل |بــــر|
ن| مصط مصط مصط  |لشن433929 طبــــ طنط|م
9oo64o معهد ف ص سوه|جفرحه محمود حسن عبــــد|لمغيثــــ
24|66oتـــربــــيتـــ حلو|نه|جر بــــدر|لدين محمود |م|م
6|445o|تـــمريض بــــنه|آيه ف|يز محمد |لصبــــرى و
8874o6 تـــج|ره |سيوطحن|ن حمدى عبــــد|لمعز ص|لح
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د وجدى |لسيد رأفتـــ مصط |سم634729
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمنه رمض|ن |حمد حس ||84688
23697oرهدين| محمد |حمد عبــــد|لحفيظ حقوق |لق|
ن| رمزي لويس ي 4977|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقتـــغريد محمد محمد جمعه632834
4|59|o |يم محمد م تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|يدى مسعد |بــــر|
حقوق حلو|نمن|ر محمد |لسيد |حمد محمد8|2236
يم مرزوق عبــــ|س|6487| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروه |بــــر|
رهمحمد عرف|تـــ سيد يوسف ع عبــــد|38288 علوم |لق|

تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم مصبــــ|ح |لدسو حس 692297
7o4o28 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد محمد محمد عبــــد |لمطلبــــ محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ريه|م محمود ع |لش|بــــورى252889
6|o445تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م ممدوح محمود رمض|ن |لجز|ر
علوم |سيوطسل جم|ل عبــــد|له|دى فر|ج  877747
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عل|ء خ|لد بــــيو عبــــد|222766

صيدله بــــ سويفتـــسنيم عرفه عبــــد |لوه|بــــ محمد57253
رهحمد ح|فظ ع ح|فظ|8254| تـــج|ره |لق|
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6o3867| تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لحليم
يم عبــــد |لق|در عبــــد 424|69 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لق|در |بــــر| م |لع| 
49723oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر عم|د |حمد |لق|لع
52|2ooتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورغ|دتـــ عبــــد |لسل|م صل|ح |لمزين
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم | |يمن نور|لدين عبــــد|لمنعم|23743
6o|232|تـــمريض طنط| ه|جر مصط محمدق|سم |لسق
كليتـــ طبــــ أسو|نمك|ريوس |ي | ميشيل حبــــيبــــ5|8483
264723| يل ج |لزق|زيقيه مختـــ|ر شفيق عبــــد |لجو|د مو كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد صل|ح عبــــد|لع| مسلم مبــــروك328564 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحن|ن رض| محمد سمك248592
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى سم محمد محمد |م|م482644

39|o8ره|يم|ن ري|ض محمد عبــــد |لعزيز |لحبــــيبــــى د|بــــ |لق|
ف ح|مد |م|م4289| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |

7oo|o|ندستـــ |لمنصورهخ|لد عثــــم|ن |بــــو |لمع| منصور
د|بــــ ع شمس|سل ع|دل محمد حس صقر97|6|3
طبــــ بــــيطرى دمنهوريم|ن محمود طلبــــه عبــــد |لحميد|4732|5
89oo7| علوم |سيوطر| ميخ|ئيل لط عطيتـــ
يم |لقط428373 تـــربــــيتـــ طنط|تـــغريد محمد عبــــد|لغ |بــــر|
5|o3|9صيدله |ل|سكندريهمحمد حس|م |لدين حسن بــــطيشه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل| سيد حس ع755383
ي|4668|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيه |يمن |لسيد عبــــدربــــه |لمس
8oo42oخدمه |جتـــم|عيه |سو|نتـــوم|س |لبــــرتـــ نبــــيل نجيبــــ
تـــج|ره ع شمسه|له محمد |حمد |لعن| |4254|
8366o7تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــه حموده ح|مد يسن
وف|تـــحمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز|4|7739 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7oo65|يم عبــــده تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد | |بــــر|
5o7o56تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسه محمد عبــــد | ع
ره|ء محمد مصط مخلوف |لغن|م|39475| طبــــ |لق|
رهسميه ي| |حمد ع32345| صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى محمد عبــــد |لمقصود سيد |حمد29838|
6oo54تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | محمد محمود محمد

رهغ|ده رمض|ن ع محمد3|356| تـــج|ره |لق|
ش|م محمد عل|م محمد|26|252 معهد ف ص بــــنه|يم|ن 
يبــــ6|393| تـــج|ره ع شمسم|ري|ن من ك|مل و
طبــــ ع شمسعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |حمد |429447

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفرو|ن |س|مه محمد شو |لسيد52834
يم متـــو236|68 يم ح|مد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|عمر |بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمد فتـــ ك|مل عبــــده |لسيد697493
5o5655علوم |لمنصورهمحمود محروس شح|تـــتـــ عبــــد|لحميد حمد

4o738|رتـــ عبــــد|لفتـــ|ح يح عبــــد|لمهيمن شوم تـــمريض |لق|
يم حو|س2693|6 رهريم جم|ل يونس |بــــر| صيدله |لق|
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4964o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آل|ء محمد بــــش ع
يم حسن542653 ين حسن |لسيد |بــــر| د|بــــ دمنهور|ش

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمد سيد محمد22739
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ندى منصور عطي عبــــد |لق|در92|7||
ف سعيد محمد6573|8 تـــربــــيتـــ |لم |رقيه |
49o5o3د|بــــ |ل|سكندريه|نورين محمد أحمد عطيتـــ حسن
63o437ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز محمد
2873o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| عل|ء نجيبــــ محمد
طبــــ |لسويسسل|م ط|رق عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه752528
د|بــــ |لمنصوره|س|مر مجدى محمود محمد عثــــم|ن|67672
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدوه عطيه سل|مه مصط 322328
9|o874 حقوق سوه|جحم|د قدرى حم|د عبــــد|لرحمن

تـــ محمد سيد |حمد52286 تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم
4o2438تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | ع|دل محمود محمد عبــــد |لحليم
وش|99|62 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر |كرم محمد |لمغ|زى 
|3o276تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري| س|مح فوزى عز
تـــج|ره |لمنصورهلسيد نبــــيل |لسيد س|لم خليل|699657
وف|تـــحس ي| حس متـــو262779 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o3495|معهد ف تـــمريض سوه|ج  يوبــــ عبــــد|لمسيح تـــ|مر بــــخيتـــ
487|o7د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م |لدين ن| |بــــو |لحج|ج |لديك ع
9|2oo5 تـــج|ره سوه|جول|ء محمود محمد محمود
ره|مهر|ئيل ع|دل رزق | ص|لح32639| د|بــــ |لق|
4o8456ن |لقص|ص| |د|بــــ طنط|أحمد أس|مه حس ع

رهخ|لد محمد عبــــد |لنعيم عبــــد |لرحمن|2342 حقوق |لق|
يم أحمد|93|78 نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن عبــــد | |بــــر|
42o294د|بــــ كفر |لشيخ|أسم|ء مجدى عبــــد|لرؤف سليم|ن شلوف
6||5ooق|وى ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن طه محمود |ل
7o443تـــربــــيتـــ |لفيومر| | متـــ |حمد محمد

حقوق |لزق|زيقمصط يوسف عبــــد |لفتـــ|ح حس 58||78
|د|بــــ |لم |حبــــيبــــه |بــــو|لخ فتـــ عبــــد|لبــــ| 956|82
ى محمود |حمد |لسيد سليم874|79 رتـــ|ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|لتـــ حسن محمد |لفر|ن |لسيد343949
22|48o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محسن يوسف محمد ن بــــلوزتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | رفعتـــ من سعيد 894952
6|o585تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى أحمد ع حم|د
34|o29| تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد ع محمد محمد حسن خ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأل|ء محمد حسن عطيه عيد439356
5o5oooحقوق |ل|سكندريهم|رين| وليد مكرم ذ
483|2oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | محمد ج|بــــر متـــو
5o4438 طبــــ |لسويسوق فوزى محمد مصط
5o325| يم حس علوم |ل|سكندريهي|ر| |لسيد محمد |بــــر|
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78484o|يم محمد علوم |لزق|زيقحمد حسي |بــــر|
ندستـــ |سيوطعبــــد|لحميد محمد |لمختـــ|ر عبــــد|لحميدفه 824938

5359o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء فتـــ عبــــد |لوه|بــــ محمد
رهعمر عبــــد |للطيف شو |لسيد56423| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــج|ره بــــ سويفف|طمه محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح69846
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن|ديه |لسيد عبــــد|لمحسن |بــــوط|لبــــ792||4
حقوق بــــنه|منتـــ | محمد |لسيد عبــــد|لمجيد357698
25938oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم ع|دل معوض محمد منصور 
معهد ف ص |سيوط حمد ممتـــ|ز محمد تـــم|م|892834
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــردينه ع|دل عبــــد|لعزيز لولح269497
طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر حمدى مصط |لسيد263336
تـــربــــيتـــ |لم |د | محمد جمعه عم|ر3567|8
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|غ|ده عبــــد|لمنعم ز محمد ع255293
34o|67 |تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد |حمد عن
7625|oحقوق بــــورسعيدمحمود محمود ك|مل محمود عليوه
حقوق |لزق|زيقعمر جم|ل فتـــ عمر |ل|ع|67|64
43726o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ده محمد عبــــد|لو|حد عبــــد|للطيف

7|3o7خدمه |جتـــم|عيه |لفيومجه|د محمد محمد حسن
ش|م عبــــد|لمغ |حمد5||342 صيدله ع شمسن|ريم|ن 
يم32868| د|بــــ حلو|ن|نوره|ن |حمد مصط |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهمحمد بــــه|ء |لدين عبــــد |لو|حد سل|2329|5
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد وحيد محمد عبــــد|له|دي9|3582
8o3|97 تـــج|ره بــــ سويفمري|نه ثــــ|بــــتـــ صموئيل جور
زر|عه سوه|جعبــــ خ|لد ع محمد 897877
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رن| |حمد مر ك|مل249237
8o7o23كليتـــ حقوق |لم |رحمه ع|طف ي|س |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن صبــــرى ع ص|لح|75|776
ندستـــ كفر |لشيخحمد كرم ر| جلهوم|9|4537
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرضوى عز |حمد حسن رجبــــ84|2|7

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر جم|ل عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ حمد|4|43
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمنتـــ | محمود مصط محمود |لزي|438236
د|بــــ د |ط|يم|ن صبــــرى عوض فيصل |لعربــــى|3|4982
69|23oتـــج|ره طنط|عوض |حمد |بــــو|لمع| س|لم
 |حه وفن|دق |لفيومنور|ن |حمد محمود |لشن|وى23474|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد جم|ل |حمد محمد صفن|698482
9o2675 تـــربــــيتـــ سوه|جعف|ف |لسيد محمد حسن
5o9o95معهد ف ص |ل|سكندريهعم|د رجبــــ |لسيد عبــــد|لعظيم ع حميده
527o54رهزيد عص|م |حمد محمود |لحد|د ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
25535oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء |سم|عيل عبــــد|لعزيز عبــــد|لو|حد
6o7945د|بــــ |لمنصوره| |ده |لسيد عبــــد |لمعبــــود |حمد عثــــم
حقوق بــــ سويفف|طمه مصط شح|تـــه طه7969|8

Page 1381 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم|6972|8 |د|بــــ |لم |سم|ء ي| رش|د |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم محمد سيد ح|مد34243|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|د | جم|ل |لدين محمد حسن329774
4o7|63تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزينبــــ ممدوح عبــــد |لمجيد |بــــو زيد عبــــد
رتـــ|دين| فرح محمد |مبــــ|بــــي3336|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشمس محمود شمس جمعه|25629
8|o|95تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| محمد ط|رق محمود ع غف
|2442oتـــج|ره ع شمسش|دى يوسف ثــــ|بــــتـــ قلدس
علوم |لمنصورهمن|ر محمد عبــــد | عطيه ن24|676
صيدله |ل|سكندريهمحمود جميل عبــــ|س محمد |لسيد |لسو|69852
228o76رهنور| محمد محمود محمد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|ء |نور شفيق |بــــوضيف|897439 د|بــــ سوه|ج| 
62o57|معهد ف ص بــــور سعيدر| | محمد نجيبــــ |لسعيد زغلول
36o622حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد |حمد منصور عبــــد|له|دى
475o89|ر جم|ل |لدين محمد ك تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهم |س م|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد| محمد محسن عيد طه|47533
ر سعيد عبــــد|لبــــ|سط849587 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديده|جر م|
ف ص|بــــر عيد|22292 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد وليد |حمد سم بــــن|وي||23355
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــس|مه محمد ذ محفوظ|3|2683
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد جم|ل حسن عبــــد|لك|مل29||85
ي ف|يز فريز فريج5739|8 نوعيتـــ |لم |م
4o449oتـــج|ره سوه|جعمرو |لسيد عطيتـــ ع عبــــد|لنبــــى
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخس|ره عط| | عبــــد |لبــــ|رى عبــــد|لنبــــى 6|4443
845|2o|تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء صل|ح محمد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|له سبــــ عبــــد|لح|فظ حس 863763
يم محمد جزر269946 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممصط |بــــر|
ندستـــ ع شمسع|دل محمد مدحتـــ ع|دل |حمد ج|د 623|6|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |ل|م فيصل عبــــد|لق|در سليم494|33
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــزي|د محمد |سم|عيل قمورتـــ528965
49o|27تـــج|ره طنط|سندس |لسيد رمض|ن |سم|عيل حسن

67|o6نوعيتـــ |لفيومند| محمود عبــــد|لعزيز محمود محمد
8|233o ندستـــ |لم |كريم ر| |حمد عبــــد|لغ
7|3o39|معهد ف ص |لمنصورهحمد |لسيد محمد فتـــ |لن|غيتـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروم| بــــطرس بــــخيتـــ بــــطرس52294|
ع9|4258 يم دسو |حمد  يل ج |لزق|زيقعن|ن |حمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

صيدله حلو|ن|ء ع|طف محمد مسعود|67994
6775o7|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــلسيد حسن |لسيد محمد قطش
ندستـــ |سيوط حمد محمد سل|مه خل|ف|876273
7o564|| تـــج|ره بــــور سعيدحمد ن| محمد محمد |لمتـــو

رهك|مل خ|لد ك|مل ص|لح23474 تـــج|ره |لق|
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63o|29يم عطيه نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لع|ل |بــــر|
وف|مصط عزيز جمعتـــ عبــــد|6|2|33 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم جمعه علومه636348 يم |بــــر| حقوق |لزق|زيقمحمد |بــــر|
يم معوض7|6797 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهرقيه |بــــر|
4o|385 تـــج|ره |ل|سكندريهعل| محمد فوزى عفي
يم عوض محمد ص|بــــر|6259|7 زر|عه |لمنصورهبــــر|
52o865 تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمتـــ محمد عبــــد|لرحيم ري|ض عبــــد
689o86ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحسن محمد حسن سيد محمد |لجمل
7572o2ش|م |لديد|مو ع |لنجدى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسول|ء 
43|o77 معهد ف ص طنط|يه |حمد عبــــد|لمجيد عبــــد |ل شمس

رهحس خ|لد فرج شح|تـــتـــ45375 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمود محمد ع ع|بــــد |حمد783233
76o225حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل ي| رمض|ن عبــــد |لعزيز |لسيد| 
9o|645 تـــج|ره سوه|جس|مر س|مح زكرى مسعود
6|943oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ن|در محمد محمد ع س
د|بــــ |سيوط|س|ندى سعيد لط عبــــد |28|8||
766o3oر |حمد ن قنديل تـــج|ره بــــور سعيدرحمه م|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومم|رك مدحتـــ عز  |د67673
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء |حمد عبــــد |لصمد خورشيد497784
6|638o|د|بــــ د |ط|منيه فكرى عطيه |لنعس|ن
حقوق ع شمسنوره|ن مجدى صل|ح |لدين عبــــد|لرحمن منصور32|342
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يف| سم ز| سعيد|354|49
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخيوسف رض| صل|ح |لدين محمود |لطن||4494 معهد ع| 
|د|بــــ طنط|لسيد زكري| |لسيد|بــــوزيد جنيدى|494477
33|o66رتـــ|م |لسيد محمد س|لم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رتـــ|ندى |لسيد |حمد |لدمرد|ش عسكوره638722 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2727o9يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرو|ن |يمن |حمد |بــــر|
ره245864 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم حل عبــــد|لمجيد |بــــو ز
يم تـــوفيق5|7753 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حمدى |بــــر|
يم عبــــد|لعزيز34|488 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهط|رق |حمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نوره|ن ممدوح عبــــد|لمنعم محمد رشدى626878
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد حسن محمد|772829

معهد ف ص بــــ سويفسميتـــ رجبــــ سعد ع84884
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــيوسف |حمد مختـــ|ر محمد 46|875
طبــــ بــــيطرى دمنهورف|طمتـــ مجدى فتـــ محمود522325
يم ع سل|متـــ7|6756 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــع |بــــر| م |لع| 
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــأسو|ن|محمد خ|لد حمزه خ|لد843689
42246oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمحمد عزتـــ سميح |حمد
4o7793حقوق |ل|سكندريهعمرو محمد ديبــــ |حمد بــــل|ل
رهي|سم حمدى |حمد شح|تـــه شكشك346576 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسه|م يوسف حمدي فه ص|دق |بــــوسح 863483
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ره |حمد ص|لح حس 75|24 حقوق |لق|
498o4| د|بــــ حلو|ن|سم|ء خميس سيف |لن

|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عمر محمود عبــــد |للطيف عز |لدين72|4|6
8o5694علوم |لم |ر| محمود رشدي محمد

5632o|حقوق بــــ سويفسل|م سعد حسن محمد
د|بــــ د |ط|آل|ء ع ع خميس إسم|عيل73|485
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه حمدى |لسيد |لدمرد|ش||69935
896|5o|كليتـــ |أللسن سوه|ج ل|ء |لسيد حس |لسيد
ه سم قطبــــ حس |5|7766 طبــــ |لزق|زيقم
78o596يم مصط محمد مو ندستـــ بــــنه|محمد عبــــد |لرؤف |بــــر| كليتـــ 
5263|oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيوسف مجدى محمد ع حسن
696o74| تـــربــــيتـــ |لمنصورهلشيم|ء محمد |لص|وى |حمد و|
تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ رض| محمد |حمد |بــــو |لسعود752269

57o52تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه محمود ع محمد
323o|9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق مجدي عبــــد|لحسيبــــ مختـــ|ر
يم دومه26||26 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|غ|ده سعيد |بــــر|
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد |س|مه محمد محمود |لبــــحر|وى7|4788
34o926|تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن عص|م سم مصط ع
5o5255تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ط|رق مصط محمود محمد عوض
يم|5487|5 علوم دمنهورم| محمد عوض فرج |بــــر|
682o87حقوق |لمنصورهحبــــيبــــه محمد عمر خط|بــــ |لطنط|وى
|3oo56تـــج|ره ع شمسنوره|ن سعيد |حمد محمود
ر ع سليم776257 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيم م|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |ل|م|م ع عبــــد 677562
تـــ عم|د عمر |لسيد7|6384 نوعيتـــ |لزق|زيقأم
7o3256معهد ف تـــمريض |لزق|زيق منيه ي| عبــــد |لعزيز محمد |بــــوخشبــــه
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمن|ر محمود خميس مؤمن فضل |527298

د|بــــ حلو|ن|ن مصط محمد عو|د|8384|
6o24|7معهد ف ص طنط|زينبــــ محمد بــــسيو عبــــد|لبــــ|رى
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |بــــو|لن محمد عبــــد|لعزيز |بــــوعمر766|37
د|بــــ |لمنصوره|منيه و|ئل محمد |لخمي جبــــر|876|68

ره|فرح محمد صل|ح |لدين محمد5546| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع عبــــد|لرحمن محمد مرو|د638223
45oo|7ش|م طه |لخش|بــــ تـــج|ره طنط|يم 
9o4o62  |علوم سوه|جبــــ|سنتـــ شح|تـــه |حمد عبــــد
522oo4ى معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نوره|ن محمد ن ع |لع
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمود عبــــد|لسل|م فكرى سعيد233769
علوم ع شمسبــــشوى ع|طف عزيز جرجس353667
علوم |لمنصورهمحمد |يه|بــــ |سم|عيل |لسيد |بــــو |لسعود55|675
3|6o9oيم فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى حسن عمر|ن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود مجدى ع |بــــو زيد449245
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ر محمود عزبــــ |لبــــش|ر348438 علوم ع شمسي|سم ط|
تـــج|ره بــــ سويفيوستـــ | بــــد|ر حل جرجس2889|8
6996o5|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء عبــــد |لعظيم عوض عبــــد |لمنعم
5|o759| تـــربــــيتـــ دمنهوريه|بــــ حمد|ن |حمد نعمه |
27||oo كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــوق سعيد عبــــد|لعزيز ع |لدسو
35|5ooد|بــــ ع شمس|س|رتـــ محمد |بــــو |لفتـــوح ع |سم|عيل

وف|تـــسيد محمد سعد عبــــد |لمطلوبــــ62429 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف |لشح|تـــ عط| سليم|ن|45344 د|بــــ كفر |لشيخ|دع|ء |
صيدلتـــ |سيوطمرو|ن ع|دل محمد حس 884739
زر|عه |لزق|زيقدع|ء |يمن جودتـــ عبــــد |لمحسن ع ل632352
8oo636 تـــج|ره بــــ سويفمحمد مجدي |سحق حس
64o654| زر|عه |لزق|زيقحمد محمد محمود مر
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمود عمر |لسل|مو 33|9|4
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع|دل فؤ|د بــــشتـــه|277444

يع49245 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|يزتـــ يح محمد |بــــو 
يم ر|جح448976 يم يوسف |بــــر| ندستـــ طنط|محمد |بــــر|
لس عبــــد|لمع عد شنودتـــ يوسف277266 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــك

7o328تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد وجيه |حمد |لغندور
تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محمد ف|روق |لبــــدرى|97|423
4|o||2حقوق طنط|محمود محمد محمود فتـــ غر|بــــه
54o7|حقوق بــــ سويفنه|ل ن|جح فتـــ حميده

6|539o| يم ج|بــــر مختـــ|ر أبــــو ج|د | ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد سم محمد ز |لكل|ف7|4932
ور|575|4 يم  د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد محمود |م 55844

بــــه356725 تـــ محمد |سم|عيل و ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|من
8655o8كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم|دون| صل|ح عوض عبــــد|لسيد

تـــ عربــــى |لسعيد عبــــد |لرحمن|6484| رهم حقوق |لق|
|23o94يم شليبــــى ندستـــ ع شمسعمر عبــــد |لمنعم |بــــر|
63o874حقوق |لزق|زيقطه محمد |لسيد محمد |حمد |لبــــدوى
ثــــ|ر د |ط|ن|نيس عيد عوض خميس36|5|6
زر|عه ع شمسعمر محمد حس حسن |لش|عر69|3|3
7856o9 حقوق |لمنصورهمصط محفوظ مصط ع مصط
4o47o5د|بــــ |سيوط|محمد عبــــد|لعزيز |م|م محمد |م|م

بــــه عبــــد |لحكيم22|6| رهسل |حمد و تـــج|ره |لق|
6o|o|5طبــــ حلو|ننورل صبــــ محمد |حمد
893o2o خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمود ع|دل محمدين محمد
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد |لمتـــو |لمتـــو عوض جرون|623698
ق|وي خليل|56|867 كليتـــ |لطبــــ بــــقن||ء سعد 
رهرضوى |حمد بــــخيتـــ محمد23457| د|ر |لعلوم ج |لق|
892864| معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء عبــــ|س محمد ذ
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تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد |لمنعم محمد محمود بــــكر||6|48
7o4546| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | محمد |لصديق |بــــوه|شم
6o|687ف |د|بــــ طنط|حمزه محمد محمد 
4294o2| صيدله طنط|حمد محمد |حمد عبــــد |ل
|42o99تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد | محمد ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمع|ذ فوزى محمود |لجزيرى287236
ندستـــ بــــنه|عبــــد| |حمد عبــــد| مشح|ل268529 كليتـــ 
434o92طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم |يمن مصط شيحتـــ
48339oد|بــــ |ل|سكندريه|د |نتـــ عم|د منصور |سطف|نوس
|766o6تـــربــــيتـــ ع شمسض ط|رق عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لحليم
تـــمريض |إلسكندريتـــ حبــــيبــــه سعيد محمد عل|م6|4268

5o529|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ص|بــــر عبــــد |لسميع كريم
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عم|ر سعيد عبــــد|لحميد محمد478449
يم عرفتـــ سعودى محمد سعودى|49826 د|بــــ دمنهور|مروتـــ |بــــر|
5o6688|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن |نور |لسيد عبــــد |لق|در |لطح
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء عبــــد |لن| حسن |لدر|ك|792|6
752o92ن| |يه|بــــ عبــــد |لعظيم محمد تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم
يم محمود عبــــد|لرحيم838497 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمه| |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عبــــده محمد فخر |لدين|359|45 معهد ع| 
6o5o55يم محمد ه ع طه ع |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن
882|23| طبــــ |سيوط  حمد حس عبــــد|لرحمن شلق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطلي عوض ج|بــــر عبــــد|لجو|د 894479
48546o حقوق |ل|سكندريهمريم فؤ|د |سم|عيل فرغ |لتـــو
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ين سعد منصور |بــــو|لفتـــوح692754
ي محمود95|485 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد | |لسيد خ
33o5|4د|بــــ بــــنه|غ|دتـــ محمد |م |حمد صميده|
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نيتـــن رأفتـــ عوض | تـــوفيق|62|43|
324o||رهعبــــد| محمد محمد عبــــد|لنبــــى حقوق |لق|
44o66o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد صبــــرى محمد بــــهيج |لر|وى
ى |حمد ع س|لم49|477 زر|عه طنط|عبــــد |لرحمن ي
756o|9ندستـــ |لفيومعزتـــ |حمد سيد أحمد

285o9رهكرم |حمد عبــــده رمض|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء |حمد عبــــده محمد4|8469
نوعيتـــ |لمنصورهدير رض| طلبــــه عبــــده مصط |68995
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره يح ن حس 6||233
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسل|م محمد فتـــح | لبــــيبــــ |لخ|بــــيتـــ|6|4623 ك.تـــ. ف للبــــ
32352oيم |لسيد منصور معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحبــــيبــــتـــ |بــــر|
534527| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء ع|طف ص|دق عبــــيد |
تـــج|ره |لمنصورهس| |س| شحتـــو محمد683342
9224||| زر|عه سوه|ج  سم|ء |حمد عز |لدين حس ع
85o|22|حقوق |سيوطيوسف محمود محمد عبــــد
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د|بــــ دمنهور|عل| صل|ح منصور مشعل4|4974
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسع|د محمد حمدى عويس245348
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهخلود خ|لد محمد ع عبــــد|لو|رثــــ35|499
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|ن| منصور ن| عبــــد |لعزيز39245|
7o539|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر محمد عبــــد |لبــــ|سط |لسيد
33|o62طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمريم صبــــ طه نبــــيه
5|oo9||تـــج|ره دمنهورحمد حس|م ع فطيم
49o|44يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|منه | مر مر مر |بــــر|
تـــج|ره طنط|لشيم|ء سل|مه محمد قر |4665|6
23|24oرهمحمد رأفتـــ حد|د جمعه علوم |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يم|ن س| عبــــد |له|دى محمد|34384|
6|o5|9ش|م محمد عبــــد |للطيف عيــد تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|أمنـيـه 
معهد ف ص بــــ سويف محمد شعبــــ|ن ع73594

تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد خميس محمد عبــــد |لعزيز ق|سم492748
49o323 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور |ده ج|بــــر |حمد محمد حس|ن
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره مصط محمد ك|مل3822|8
حقوق طنط|مرو|ن ع|دل صفوتـــ محمد حم|د486832
|54o28|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد عل|ء ع عيد|
د|بــــ ع شمس|ن|دين و|ئل منصور |حمد3284|2
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه |بــــو|لمجد ص|لح محمد|84544
64o892| ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد لط |حمد عبــــد
|667o2رتـــ/ري|ضتـــ|مروه جم|ل |بــــو |لمع| عبــــد |لعزيز قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم ع |لبــــطل||7838 وف|تـــحس|م فتـــوح |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم عبــــد |لحميد |لجل683942 علوم |لمنصورهلينه |مجد |بــــر|
|73o43 ندستـــ ع شمسمصط محمد ع محمد عبــــ|س |لمري
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعمرو عطيه ح|مد |حمد محمدين|67725
6o8738 د|بــــ طنط|ر| | جل|ل |لسعيد |لبــــشبــــي|

3oo38|حقوق حلو|نن ف|دى عزتـــ سيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه ي| عبــــد|لغفور رجبــــ257445
76o326تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــيشوى رض| فرج ش|روبــــيم فرج

ندستـــ |لفيومغ|ده حسن ذ ج|د72374
5o43|9زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهس|ره محمد |حمد محمد
63|oo4يم ص|دق د|بــــ |لزق|زيق|ريه|م ص|دق |بــــر|
4o95o3د|بــــ طنط|محمد حمدى محمد إسم|عيل حنجل|
علوم دمنهورتـــيس رجبــــ |حمد مصط ش| 5746|5
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخدين| سعيد عبــــد |لسل|م سعيد محمد35||44
نوعيتـــ |لمنصورهمحمود شو مصط حس|ن 7|6869
4|8oo6تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمن|ر محمد محمد محمد عبــــد |لو|حد
687o36|تـــربــــيتـــ |لمنصورهن خ|لد |لسيد ع |لص|بــــر
9||o97 د|بــــ سوه|ج|س|ره فتـــ |لسيد مهدى
تـــج|ره دمنهورمحمود ك|رم عبــــد|لجو|د ع494293
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ف |بــــو |لسعد يو|قيم48352 ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|س|ندى |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن شعبــــ|ن محمد حسن |سم|عيل|359|35
ندستـــ ع شمسم | س|مح ضيف | ثــــ|بــــتـــ عطيتـــ376||3
زر|عه مشتـــهريوستـــ | ن|دى شح|تـــه عبــــد|359947
ف حل عبــــد |لجو|د|57959| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء |
يم سعد محمد||58|5 د|بــــ دمنهور|نوره|ن أحمد إبــــر|
89o889|د|بــــ |سيوط| سم|ء رمض|ن سيد |حمد
وف|تـــريه|م عبــــد |لعزيز مصط محمد مبــــ|48944| تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
4482o2ف محمد عبــــد|ل منصور كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــه|جر |
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م حس|ن حسن فرج638285
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |ط|ء مي رمض|ن عبــــد |لحميد فرح|973|6
678o8|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد محمد عبــــد |لعزيز محمد خليل
83|o7|فنون جميله فنون |ل|قروز ه| فتـــ تـــمري
7o4353ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|مؤمنه شحتـــه عطيه محمد |لعمرى
6o5|76| علوم |لمنصورهحن محسن عبــــد |لسل|م |لسم|ن
4933o||تـــج|ره دمنهورنور محمد |س|متـــ |نور دغش
تـــج|ره ع شمسرغدتـــ محمد بــــكر محمد47|336
4o33ooتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدين| |حمد محمد |حمد مصبــــ|ح
63o539 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعص|م |لدين |حمد |لسيد |حمد عبــــد
معهد ف ص طنط|حمدى بــــليغ حمدى عبــــد |لق|در عبــــد 7||442
يف فؤ|د حسن حسن42|65| ره|ر| |  د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد سعد محمد مرتـــ سعد عبــــد|للطيف|8|265
4|2o99ق يم |لدسو |ل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد رمض|ن |بــــر|
حقوق ع شمسمصط |لسيد عبــــد|لعظيم |حمد حمد576|22
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل| ع|طف |لشح|تـــ عبــــد | |لعدل6658|7
42o|34تـــج|ره كفر |لشيخل |ن حمدى عبــــ|س |بــــوزيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط عطيه |حمد حسن825442
4o9o35د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |لسيد ع ع زي|ده|
76742oد|بــــ |لعريش|حن |سم|عيل ع عبــــد |لرحمن
|65o35 علوم ع شمسمن|ر |سم|عيل محمد دسو
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمروه محمد عبــــد|لر| ط|يع48|835
ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد |لرحمن ع|دل محمود عبــــد |لمجيد سليم37853| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــربــــيتـــ |سيوط  يه ممدوح عبــــد|لموجود محمود|879968
49o6o3د|بــــ |سو|ن|ندى |لسيد ع سعد |لدين
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|ميه محمد |لسيد عزتـــ عطيه9759|5
7796o7|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد سعيد محمد |لخطيبــــ
359oo2|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد محمد |حمد جمعتـــ
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيوسف |حمد محمد عبــــد |لرحمن حج|25224| ل|ك|ديميتـــ |لم
ف |حمد محمد |لص|وى47349| تـــج|ره ع شمسشه|بــــ |
7866ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد طل|ل عبــــد | محمد
823o92تـــربــــيتـــ |لم |صف|ء محمد حس عبــــد|لق|در
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89o569|حقوق |سيوط س|مه محمد شح|تـــه عبــــد|لحليم
9|888o| حقوق |سيوط ين|س |حمد عبــــد|لحفيظ ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديتـــيس ف|رس سليم|ن حر| |83448
6oo|5|ق |د|بــــ طنط|منيه خ|لد عبــــد |لن|صف حس |ل
لس سعيد غبــــري|ل سوري|ل359372 وف|تـــك وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يدى439277 يم ع |لو ف يوسف |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخمن|ر |
9o2943|ء عبــــد|لع|ل |لطيبــــ عبــــد|لرحمن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
ره|محمد رض| محمد |حمد عبــــد |لستـــ|ر49783| د|بــــ |لق|
ف مهدى جمعه6|3476 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن |
|2o6o6يم تـــ|درس تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف ن ف|روق |بــــر|
يف محمد عبــــد|لرحمن34|326 د|بــــ ع شمس|نوره|ن 
3492o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|تـــم محمد |م|م ع
84|oo3معهد ف ص |سو|نن|ء سعد عبــــد|لمجيد |بــــو|لحسن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد ر|فتـــ محمد عبــــد|لعزيز||33392
856o4|| |تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |له|م ر| محمود ر

67o52| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء ج|بــــر عبــــد |لحميد ع
ف أبــــوزيد فتـــح | غ|نم468|44 علوم كفر |لشيخمحمد أ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سيد جمعه عبــــده336|22
تـــج|ره |لمنصورهخديجه عص|م حسن حسن |لشيخ||6849
تـــمريض |سيوطه|جر سيد |حمد عبــــد|لعزيز 55|877
د|بــــ كفر |لشيخ|نرم محمد محمود |لحط|بــــ9447|4
255o33|ى ى |لسيد |لم طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |لسيد |لم
تـــمريض |لمنصورتـــ محمود مجدى محمد |لسعيد ح|مد كسبــــه684594
تـــج|ره |سيوطرن| رفعتـــ حسن محمد|84988
68o6|9تـــربــــيتـــ |لمنصورهورده جم|ل محمود محمد |حمد
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حس|م و|ئل طلعتـــ محمود حسبــــ |لنبــــى984||6
زر|عه ع شمسع عبــــد|لوه|بــــ شعر|وي محمود شعر53||23
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نتـــسنيم محمد مبــــروك عبــــد|لفر|ج مبــــروك|95||3
8o3594ندستـــ |لم |محمد جم|ل محمد |سم|عيل
ره|ن| سيمون جوده رأفتـــ جرس|8|229| د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسرو|ن محمد عبــــ|س محمد55372|
9o|83| د|بــــ سوه|ج|جه|د عز ع محمد
د|بــــ |سيوط|ص|بــــرين مجدى س| عزيز 274|88
د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء محمد سيد |حمد ع طه628486
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف عوض بــــكرى عوض حمود262894

7|6oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننطون وجيد كميل  |د
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ ع محمد سل|م7|2669

طبــــ حلو|نبــــ|نوبــــ س| ش|كر رزق|56429
تـــج|ره طنط|محمود عبــــد |لحكيم محمد |لمتـــيم37|||6
62o7o||تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء |لدي|س ذ |لشن|وي
75o76oندستـــ |ل|سم|عيليتـــيوسف محمد حل حل خميس
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|لسن |لم | ي|تـــ محمد |حمد عبــــد|لمعز|882287
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسهيله |لسيد محمد |حمد|75754
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحسن |لش|ذ عيضه حف 834333
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسمه ح|مد محمد عبــــد|لمو267563
معهد ف ص بــــور سعيدس|ره شفيق محمد عبــــد |لرحيم بــــلح622362
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسين ن| غريبــــ |م|م|32288
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جغ|ده سنو رفعتـــ سنو  |89666
د|بــــ حلو|ن|مصط محمد حس حسن45743|
2287o2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محمد جم|ل |لدين محمد حن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمحمد يوسف رض| |لديبــــ8345|6
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم صل|ح |لحسي عبــــد |لرحمن حزيفه69|752
223o29رهسيف |لدين محمد حس ثــــ|بــــتـــ تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد محمد حس|ن |حمد |بــــو |5|||7
تـــمريض |لم | مروه |سم|عيل خميس عبــــد|لع|ل45|822

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد | ع ع عبــــد |لجليل9|529
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد سعد حس مصط 453536
248oo6طبــــ |سن|ن طنط|نج|ه غريبــــ محمد عبــــد|لبــــ|رى
ف عبــــد |لمجيد محروس9|4767 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|جنه أ
8o|923كليتـــ حقوق |لم |محمد صل|ح سعد ن|دي

يم45|24 د|بــــ |سيوط|مريم سيد سيد سيد |بــــر|
8856oo د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|ر| مر|د مرزوق عبــــد|لق|در
يم بــــدوى|32876 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد |بــــر|
9|66o6  يم |بــــو|لعيون خليفه نوعيتـــ موسيقيه |سيوطمروه |بــــر|
ره|رن| مدحتـــ محمد رف| محمد تـــ |773453 ثــــ|ر |لق|
ل|ل |بــــوزيد|357|8 تـــج|ره بــــ سويفس|ره رجبــــ 
6oo89لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه مدحتـــ كم|ل ح|فظ

|5897o|رهسم|ء عبــــد |لرحمن ص|دق |حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عص|م محمد محمد634555
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء صبــــري جمعتـــ محمد |لروي |2|4889
ف حس فتـــ ع دي|بــــ489748 تـــج|ره |ل|سكندريهنور| |
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمر ن محمد |لصغ 465|76
يم |حمد فرج فرج|686865 تـــج|ره طنط|يم|ن |بــــر|
ندستـــ |لسويسحمد محمد ف|روق محمد|669|75
49472oتـــج|ره دمنهورمختـــ|ر أحمد ع د|ود
5o89||| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد محمد سعد حسن |بــــوع|
36o65oيم بــــدر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد عبــــد| |بــــر|
4764o9 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |سل|م عبــــد |لفتـــ|ح يوسف ع
26o439 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند| نبــــيل ع |لسيد مصط
85o755|ه خ|لد محمد غريبــــ تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم

2933oر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|تـــوم|س صموئيل ثــــ|بــــتـــ ميخ|ئيل ل|
6o|783نوعيتـــ طنط|أم| محمد عبــــد|لعزيز |لسنص|ر
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ر عبــــد|لغ |6|3477 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد سعيد عبــــد|لظ|
43oo44 تـــج|ره طنط|يوسف |يمن عبــــد|لحميد |ل|بــــشي
علوم ري|ضتـــ |سيوطندى س| محمود ح|فظ55745|
معهد ف تـــمريض |سيوط ص|بــــرين محمود محمد سطو  882884
يف سعد محمد سعيد6|6282 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد يح |بــــوزيد ع ||82746
ندستـــ |سيوطحسن عبــــد|لرحيم ع مرزوق 893572
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سم|عيل سل|مه |سم|عيل محمد|349229
899o49 صيدلتـــ |سيوطس| عزتـــ ش|كر فلتـــس
45|3o8ندستـــ |ل|سكندريهأس|مه أيمن كم|ل طليس
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــتـــغريد معتـــصم محمد عل|م عبــــد |لق||44|5|
3|23o2تـــج|ره بــــنه|فن|ن محمد عبــــد|لغف|ر محمد |ل|جول
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد حمدى مسلم3|3|25
طبــــ بــــنه|نور عبــــد|لعزيز |نور عبــــد|لعزيز |بــــوزيد433485
6|63o|علوم ج|معتـــ د |طآيتـــ |حمد حسن |بــــو |ربــــعتـــ
ف ز ك|مل43398 رهعل| | تـــج|ره |لق|

6875o6 يم عبــــد |لعزيز مصط يم |يه|بــــ |بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفرح|بــــ خ|لد بــــدر عبــــد|لرحمن9647|8
7o|384|تـــج|ره |لمنصورهمحمد فتـــ طلعتـــ محمد |لسيد |لمد

43o77|بــــى يم |لذ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيم|ن محسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|طمه ع|دل عبــــد|لع|ل |حمد 896895
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه ي| |حمد شو محمد ص|229399
يم ع425525 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محمد |حمد |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم ||ء محمد سل|مه محسبــــ|4685|8
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى سعيد |لسيد عبــــ|س مسعود483436
6o79|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ض |حمد |سم|عيل |لوكيل
د|بــــ سوه|ج|بــــسمه رجبــــ |حمد عبــــد|لع|ل 464||9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشح|تـــم سعيد سل عوده769324
5o4493|يم تـــ ع|دل عيد محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهم
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخه|يدى محمد |لعو ع شح|تـــه9|6943
تـــمريض كفر |لشيخمحمد بــــسيو محمد |لسيد وحد87|436
صيدله حلو|ند | ن|دي محمود محمد632|35
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد عبــــد |لكريم حسن|756668
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد عبــــده مصط محمد |لشه|وى|438547

تـــربــــيتـــ |لفيومن ثــــ|بــــتـــ لبــــيبــــ |ديبــــ|952|7
5oo897تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء محمود ح|مد بــــدر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطسيد محمد محمد سيد 8865|9
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى محسن ذ أم عثــــم|ن499284

ندستـــ بــــ سويفيح محمد حن محمود53999
6o3533تـــج|ره طنط|ع |ء عزتـــ محمد |لعط| خليل
صيدله |ل|سكندريهصبــــ|ح |لسيد سعد | زغيبــــ95||52
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وف|تـــعمر عبــــد |لش| محمد حس س|لم783664 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
4o728o |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ريه|م ط|رق جبــــ| محمد جبــــ
ى||4932| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد محمد محمود محمد عس
|5o968| خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء ي| محمود ع
75o5|8ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمر محمد عبــــد |له|دى محمد

42o|oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر|ن| مصط عبــــد |لمنعم محمد
64o6o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود محمد محمد محمد س|لم شوح
د|بــــ |سيوط|ع |ء نشهد عد |بــــوجبــــل855386
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه حسن يسن |لحن 697772
م ه| محمد أحمد مو486958 د|بــــ |ل|سكندريه|أد
ه فتـــ |حمد عبــــد |لحليم |لعبــــي7|6979 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم

رهس|ندي عص|م |لدين |حمد ع 4869| تـــج|ره |لق|
ف ف|روق درويش39757| لسن ع شمس|عن|ن |
تـــج|ره بــــ سويفع بــــهنس|وي عثــــم|ن ع 23|8|8

2o2|6 رهمحمد حمدي |حمد ع حقوق |لق|
ف صل|ح محمد57354 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|شيم|ء |

6oo329 |يم |لفض ف |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |
4oo8|||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسم|عيل ص|بــــر محمد |سم|عيل
6386o7د|بــــ |لزق|زيق|منه | عبــــد |لنبــــى |حمد |لسيد محمد

ره|خلود خ|لد صل|ح مسعود26752 د|بــــ |لق|
طبــــ |ل|سكندريهطه محمد ز|يد |لسعيد ع3698|5
صيدلتـــ |سيوطمنيه |يمن محمود تـــوفيق||98|83
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |سم|عيل طلعتـــ محمد852|6|
6|8oooيثــــم عمر زغلول تـــج|ره ج|معتـــ د |طدير 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهلشيم|ء محمد منصور خليل||75573
25o846 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سهر |لسيد محمد |لسيد |لغبــــ|
د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م فتـــ جمعه |لسيد سليم|ن|488284
|د|بــــ بــــنه|عمر محمود ع|يد حس بــــريك795|33

ره|ندى محمود فتـــ محمود33342 د|بــــ |لق|
6oo8o3جرس صيدله طنط|رنيم عبــــد|لحميد شلبــــى سعد 
معهد ف ص |سيوط مجد ع ثــــ|بــــتـــ محمد|893948

د|بــــ حلو|ن|رو|ن خ|لد نص|ر محمد عبــــد |لو|حد35895
856o84علوم ري|ضتـــ |لم |بــــه خلف خليفه عبــــد|لحميد
تـــج|ره |لزق|زيقريم زينهم جوده مه 53|777
75o5ooوف|تـــجرجس نبــــيل عطيه بــــسنتـــي ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
759787| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيه كم|ل سيد |حمد محمد |لبــــق
6o6935ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حس|م ي| |حمد عي ل|
ه عبــــد |لعزيز عبــــد | عبــــد |لحليم772239 نوعيتـــ |لزق|زيقم
2656o3 تـــج|ره بــــنه|مصط محمد سعيد حس|ن
||5o8o|ه ف|ضل محمد ه|مل رهم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرن| حمدى محمد حمدى |لوكيل426469
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|صف|ء خ|لد حس ع 73552
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر عبــــد |لعزيز محمد |ل |ط772763

3o||6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| يوسف حليم يعقوبــــ
يم848236 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نش|م ش|كر عبــــد|لكريم |بــــر|
حقوق بــــنه|يم|ن مجدى د|وود حسن|329597
|627o6ندستـــ ع شمسمحمد عل|ء جميل عبــــد |لعزيز
286o94بــــه بــــه حسن و ف و تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |
د|بــــ حلو|ن|سل مجدى حسن محمد3|58||
زر|عه طنط|ند عبــــد |لرحيم محمد بــــدوى|43465
6o4747|د|بــــ |لمنصوره||ء محمد |لسعيد |لشيخ
76o835آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|خلود محمد |م لبــــيبــــ طه
239o2| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ي|سم |س|مه محمد كم|ل ح|فظ عبــــد
يكل4734|6 معهد ف تـــمريض بــــنه| ربــــيع عط| | |لسيد أحمد 
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنشوى سل|مه فرج |لسيد769922
255o26|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء محمد عبــــد|لعليم سيد |حمد
7773o9ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد|لحليم م ع| 
 |حتـــ وفن|دق |لم |م|دون| يعقوبــــ فريج ج|د |  882568
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحس صل|ح عبــــد|لع| محمد246952

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد شعبــــ|ن عطيه محمد39399
6348o|تـــمريض  بــــ سويفحمد سيد مصط |حمد

9o6|59  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحس|م |حمد عبــــد| محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه حسن محمد |بــــو|لحسن  879856
88o8|9 د|بــــ |سيوط|دع|ء حسن س|لم حسن
تـــج|ره بــــ سويف محمود محمد حس 2827|8
يف24797| د|بــــ ع شمس|ي|ر| عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه | ع|دل محمد كم|ل محمد62|7|
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد نبــــيل |حمد محمد|48767
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|وق غريبــــ ش|ف ج|دو5|248

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــيوسف محمد عبــــد |لحليم محمد54688|
تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لعظيم |9|428
42o|8|حقوق |لمنصورهبــــه ف|روق محمد حس سيد |حمد بــــغدوده
6o3893تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور ه| عنتـــر عبــــد|لجليل مر
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمهر|ئيل ع|دل س| سل|مه6664||
تـــج|ره سوه|جعمر خ|لد |حمد محمد 2666|9
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |ر عم|د |م عبــــد |لجو|د39|8||
رهريه|م جم|ل كم|ل محمود243689 صيدله |لق|
6428o6ر محمد |لسيد |سم|عيل د|بــــ |لزق|زيق|ن|دين م|

رهحمد خ|لد محمد حسن||5987 طبــــ بــــيطرى |لق|
34o||4|د|بــــ بــــنه|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد|
ه |لسيد ع عبــــد |لمعبــــود757|3| حقوق حلو|نمن
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد ح|مد محمود357926

Page 1393 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

677o44د|بــــ |لمنصوره|يوسف محمد ك|مل عبــــد |لمجيد
6o5376طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى محمود محمد مختـــ|ر يونس
حقوق طنط|ع|دل صبــــرى زكري| عبــــد |لمنعم جمعه5346|4
تـــج|ره ع شمسلسيد عبــــد| |لسيد |حمد |لسيد عبــــد2226|2
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمجد خ|لد رمض|ن محمد مرج|ن|686889
25|o88تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل عبــــد| |لخو
26863o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء |س|مه صل|ح دربــــ|له
6o4673تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق عبــــ|س |بــــو |لمع| ع عمرو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء |لسيد |حمد من 699782
حقوق حلو|نيوسف خ|لد |حمد |سم|عيل2692|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود |حمد بــــخيتـــ عبــــد|لرحيم 7|8997
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود فتـــ عبــــد |لسل|م |سم|عيل  فرج6536|4

يف صل|ح حمدي24836 رهمريم  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يتـــ|مصط ن|دى مصط عبــــد |لمقصود3879| لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م

777o82تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد خليفتـــ غنيم
6o2797ندستـــ |لمنصورهمحمد حسن عبــــد |لرحيم عبــــد |لعزيز
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد |بــــو |لفضل |حمد محمد|77284
يم433|78 تـــج|ره |لزق|زيقم |حمد محمد |حمد |بــــر|

|9o92 صيدله بــــ سويفنرم ط|رق محمد |م
تـــج|ره طنط|د | محمد عبــــد| |لسيد حس 27|434
4o4757تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م |لدين حس سيد عثــــم|ن عمر
يم شعبــــ|ن محمد526939 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء حم|ده صل|ح | لدين مصط 825823
475o65يم بــــولس فرح|تـــ تـــج|ره |ل|سكندريهم |ى بــــولس |بــــر|
|4574oرهمحمود س| محمود بــــدر |لدين د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o826||تـــج|ره طنط|سم|ء محمد محمد شعيبــــه
يم حسن||52427 تـــ مخلص |م |بــــر| زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــم
يم52|24| ر |بــــر| وف|تـــسل سم عبــــد |لظ| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
43|8oo|يم ج|دو تـــج|ره طنط|م مجدي |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| عبــــد| عبــــد|لو|حد عبــــد|لبــــ|  |88399
صيدله ع شمسرحمه محمد ف|روق |سم|عيل39828|
4785o6طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ س| عوض بــــطيشتـــ
|6oo35 تـــج|ره ع شمسش|دى محروس |ر | |نج

526o4|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويف|ل|ء شعبــــ|ن محمد |بــــو|لعل
صيدلتـــ سوه|جغ|ده خ|لد ه|شم |م |89833
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسل عل|ء |لدين عبــــد|لسل|م عم|ره محمد5387|5
6o9528تـــمريض طنط| ف|طمتـــ عبــــده منصور عبــــد|للطيف ق
83322oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ر رسل|ن محمد |حمد

28oo3معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|سم |لسيد ع |بــــوسويه
6o2253|ندستـــ |لمنصورهند| يح حسن |لششتـــ|وى |لد
2|42o7رهمحمود محمد ع|طف محمد |بــــو ط|لبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
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5|98o|طبــــ ع شمسأسم|ء |لص| عبــــد | |لص| عم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق مدحتـــ محمد فؤ|د حسي جبــــر344689
7o22|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|من|ر |لحن حسن محمد سليم
6o2448طبــــ |لسويسندى محمد عبــــد |لعزيز س|لم عبــــد |لق
4|o424يم |لقطبــــ عز|م |د|بــــ طنط|ط|رق |بــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عبــــد|للطيف سليم|ن |لجرو| 268393
|3338oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعص|م عل|ء زكري| مو
رهمحمد |حمد بــــكر ع36|7|| زر|عه |لق|
288|o7| يم عل|ء |لسيد ي|س ندستـــ |سيوطبــــر|
ندستـــ حلو|نعمرو |حمد صل|ح |لدين |لسيد حن |555||
نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر سعد عبــــد |لموجود محمد عبــــد||77272
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوموق ن| شح|تـــه عبــــد|لرحمن صومع3|2484
5o9|34يم |سم|عيل عبــــد |لع|ل كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد |بــــر|
نوعيتـــ فنيه |سيوطمه| محمد |بــــوضيف محمد  877223
2235o3وف|تـــيوسف مدحتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم عبــــد |لنبــــى حمد||8|23 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيف تـــ|مر |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|ر| | سعيد عبــــد|لفتـــ|ح سويد268658
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رح|بــــ محمد ربــــيع عبــــد |لحميد ط|ش4335|6
معهد ف ص بــــور سعيده|يدى محمد |لسيد |لدبــــو7434|6
حقوق ع شمسعبــــد| حس عبــــد|للطيف حس 3||358
498o47كليتـــ |أللسن ج أسو|ننجل|ء خميس عبــــد |لحميد بــــهن
4o||o5 حقوق |ل|سكندريهكريم سعد مبــــروك محمد |حمد بــــسيو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسيل عبــــد |لمنصف حس محمد|27389
رهمحمود حس|م ع|طف محمد7776| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

يم زرمبــــتـــ764366 يم |بــــر| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |بــــر|
ى سليم634773 وف|تـــمؤمن |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح خ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

36935| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء سيد |م|م مدبــــو
7||7o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد رجبــــ ع |لسودتـــ
نوعيتـــ |لمنصورهدع|ء |لسيد رض| رجبــــ محمد697584
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ف|رس محمد عبــــد|لحفيظ محمد ع 9|3283
صيدله |لزق|زيقحمد جوده ع عطيه|8|6287
د|بــــ |سيوط|  حمد محمد عبــــد|لمنعم محمد|2|8849

م|م عبــــد| ع47564 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصص ع|دل 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه |حمد |لسيد حج|زي54939|
ندستـــ |سيوطد | |يه|بــــ عبــــد |لع|ل ع |حمد4|7538
4929o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحس محمد عبــــد|لعزيز |لديبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود محمد |سم|عيل عبــــد|785974
يف279322 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنيف س|مح ع|دل |ل
ندستـــ ع شمسمصط محمد مصط حسن|647|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رضوه محمد |حمد محمد97|34|
454o23ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد |لجليل محمد |لدكرورى معهد ع| 
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ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد ع|دل محمد ع|مر568|25 كليتـــ 
|5885oرهك|مل محمد ك|مل عبــــد |لعظيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ي بــــدروس|9|8299 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نن|سيمون فرنسيس |نجل
475o24ف محمد ذ عبــــد |لع|ل تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |
3493o8تـــربــــيتـــ ع شمسن|ديتـــ ع|طف عبــــد|لمجيد |حمد
9o5423 د|بــــ سوه|ج|ه|له جم|ل |حمد ع
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد سعيد عبــــد |لرحمن أحمد عبــــد |8|5258
3||o26صيدله ع شمسعمر ع|دل عبــــد|لسل|م ع
8o33||نوعيتـــ |لم |ذي|د تـــوفيق تـــوفيق ه|رون
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ع|دل عم|د |لدين رمض|ن قر 49796
225o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسش|دي محمد حس ع

وف|تـــمحمد محسن عبــــد |لع|ل |لسيد773956 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخبــــل|ل |س|متـــ عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد4||445
ش|م محمد تـــوفيق حسن275253 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعبــــ 
تـــ عمر |حمد |بــــو شلبــــي|496235 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
تـــج|ره طنط|سل محمد عبــــد |لعزيز |حمد يوسف52|432
4326oo| صيدله طنط|رن| ف|روق |لنقر| عبــــد |لق|در
4|97o6د|بــــ كفر |لشيخ|ع|دل |لمغ|زي |لسيد |لمغ|زي
بــــ |محمد محمود محمد عل|م7|2564 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
75o724|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيه ع|بــــدين ع |لعيسوى

6o4|oطبــــ بــــيطرى بــــ سويفربــــ|بــــ لطيف سعيد عبــــد |للطيف
7o539o د|بــــ |لمنصوره|عمر فريد شو محمد حس|ن
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن حسن 637289
يم يسن845634 معهد ف تـــمريض |سو|نوليد عبــــد|لرؤوف |بــــر|
4345ooعلوم ج|معتـــ د |طنوره|ن يوسف فرج |لجم|ل
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدع|ء ممدوح ص|دق سليم|ن956|3|
88o9o5 رتـــ|ر| | محمد مصط محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
27o625تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومزي|د خ|لد عل|م ع فرح|تـــ
7o3394معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مصط طه |حمد |سم|عيل ك|مل
ندستـــ د |طمحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد ن8|||62

رهمحمد صبــــ عبــــد|لعزيز محمد||463 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف|دى نسيم سند  |د53578
586o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مروه حمدى شح|تـــه محمد

52583oندستـــ |ل|سكندريهحس|م |حمد محمد محمود محمد
6|32o4 د|بــــ طنط|مصط محمد مصط محمد عبــــد|لغ|
|589o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر |حمد عبــــد |لرحمن |حمد محمد قنديل
8o2473كليتـــ حقوق |لم |حس|م |بــــوزيد سعد|وي محمد

5o967|حقوق بــــ سويفحمد حمدى سيد حسن
6o6||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط عل|ء |لدين محمد |لبــــند|رى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ريه|م محمد عبــــد |لحميد محمد757284
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد حس حن |8|574|
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تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم |حمد عبــــد|لسميع |لسيد249383
483|64| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمل سل|متـــ رمض|ن عبــــد |
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نيه عبــــد|لر|زق تـــ ع |5|9|83
يم محمد755934 يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|محمد صل|ح ف|روق فه  895527

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسكرم محمد حسن محمد|839|3
89454o تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء ح|مد |حمد عبــــد|لموجود
85o578يم |حمد بــــخيتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد |بــــر|
رهف|طمه يح عبــــد |لنبــــي مبــــ|رك|4485| حقوق |لق|
علوم طنط|رو|ن ع|دل سعد مصط رجبــــ5|4324
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| جورج عطيتـــ بــــخيتـــ|736||
3|54ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمتـــ خ|لد محمد عبــــد|لع|ل

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م|رى مشمش ج|د د|وس67863
35o457زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمد محمود محمد |لحلف
صيدله حلو|ندع|ء درويش محمد درويش ن|فع694947
92o359 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىريم حربــــى ج|د محمود
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر عبــــد|لشكور محمد عبــــد|لشكور8|2636

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه جم|ل ربــــيع محمد|59578
83o62||تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد صل|ح |بــــو|لمجد مسعود
7o2647صيدلتـــ |سيوطنوره|ن عل|ء |لدين متـــو محمد |لجز
نوعيتـــ عبــــ|سيهتـــ شو |بــــوه|شم |لسيد|34552

يم عبــــد |لحميد غدير28227 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد |بــــر|
34|5o6|علوم ري|ضتـــ |سو|نعبــــد| كم|ل طه عبــــد|لرحمن |لنج
علوم |لم |منيه حسن |بــــو|لسعود عبــــد|لمتـــو |9558|8
698o|2يم بــــهن صيدلتـــ بــــورسعيددين| طلعتـــ حمدى |بــــر|
887o9||حقوق |سيوط يه حسن محمد حسن ج|د |لحق

22o73رهر|ويه محمود ع رضو|ن طبــــ |سن|ن |لق|
2|7o32د|بــــ ع شمس|ي|سم وجدى كم|ل سيف بــــرسوم
حقوق طنط|حمد |لسيد فتـــ عبــــد|لعزيز زغلول|6468|4
يم خليل|34349 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسف|طمتـــ رمزى ع |بــــر|
ره|يف مجدى سعد حسن47985| د|بــــ |لق|
|3989oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رضوى سم |حمد محمد حبــــلص

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نند| محمد رسل|ن محمد رسل|ن92|36
6o32|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه مو محمد شبــــند
5o962o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد شعبــــ|ن سنو ع ذين
تـــ صل|ح فرج مصط ||35|64 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
634o39يم تـــج|ره |لزق|زيقحس|م محمد عبــــ|س حسن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم محمد |لسيد |لمل|ي|تـــى38|496
لس |ميل لطيف ك|مل773849 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقك
6|4o45|يم محمد فوده لسن ع شمس|يم|ن رجبــــ |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |مروه ن| محمد ع 857985
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يم محمد |حمد484378 يم محمد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط م|دون| عم|د منقريوس يوسف 876833
6oo784ي يم |لح تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند | ص|بــــر شح|تـــتـــ |لسيد محمد74|26
ه شو نجيبــــ محمود |لسيد|687787 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم

4|8o|رهمحمد عل|ء عبــــد |له|دى ح|فظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6oo972|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم|ن ن| عزتـــ سعيد
تـــج|ره بــــ سويفوليد شعبــــ|ن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لنعيم2||||8
|448o9|ره||ء محمود حل ج|يل ري|ن ثــــ|ر |لق|
626o23تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف مصط يوسف مصط حسن
تـــج|ره بــــنه|ر| | حس|م |لدين محمد عيسوى332838
35o799يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|لبــــ حمدى عطيتـــ محمود لم
6o|697|يم عبــــد |لسل|م فرج تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل|م |بــــر|
تـــج|ره طنط|عمر محمد عبــــد |لق|در ع يوسف494486
د|بــــ دمنهور| |لسيد محمد عوض |لمغربــــى7483|5

ش|م |حمد عبــــد |للطيف52588 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم 
63|o99حقوق |لمنصورهنوره|ن محمد ع مدين
|3|8o6رتـــ دين| محمد مصط عرفه تـــمريض |لق|
يم|76258 تـــج|ره بــــور سعيدط|رق عبــــ|س من عبــــ|س |بــــر|
ه |حمد خ|لد محمد|856434 تـــربــــيتـــ |لم |م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن مط|وع |بــــو |لمجد مط|27|479
طبــــ |سيوطسيل محمد ص|بــــر سيد|9534|8
638o95| يم عوض | طبــــ بــــنه|حمد كم|ل |بــــر|
62445o| صيدله طنط|مل ط|رق عبــــده مو مصط

رهسهيله ع كم|ل ش|كر33765 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
436365| يم محمد عي ى |بــــر| يم ي علوم كفر |لشيخبــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد | أحمد أحمد مصط 443377
ين مي ص|لح فرج |47|8|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طن
84o9|3|لدين عبــــد| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفزينبــــ محمد ن
46|7|oزر|عه طنط|حمد محمد |لمحمدي مصط حل|وه
يم|27298 ر |بــــر| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديخلود حس محمد |لط|
2|8o34 نده |سم|عيل حسن |سم|عيل خدمه |جتـــم|عيه |لفيومش|
263o33|ه ربــــيع محمد حسن تـــمريض بــــنه|م
د|بــــ |ل|سكندريه|م|زن |حمد ح|مد ع عبــــد|لرحمن |لزقم476972
882o87  حقوق |سيوطمحمود زكري| محمد سليم|ن
6o8992صيدله |ل|سكندريهآل|ء خ|لد سليم|ن سل|م
4449oo|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحمد محمد |لسيد ع محمد يوسف
42|6oo|حقوق طنط|حمد جم|ل محمد جمعه  |بــــى

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |يمن سل|مه |سم|عيل|43365
8o8392| حقوق |سيوطيه رض| عبــــد|لحميد عبــــد|
معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء عد محمد عد 52|857
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد | محمود محمد |لش|عر6||9|4
2593o4| طبــــ |سن|ن طنط|منيه ع عبــــد|لع| ع
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمتـــ ص|بــــر عبــــد |لج|بــــر عي432937
يم ع خلف|42478 علوم طنط|عمر |حمد |بــــر|
يم223924 ره|سم|ح رض| محمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
272o98|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم بــــ|سم |لجيو محمد مر |ل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء حمدى |حمد ع سلوم287587
د|بــــ |لمنصوره|من|ر محمد عبــــ|س نبــــيه ع689658
42o227يم خليل د|بــــ كفر |لشيخ||ء مصبــــ|ح عبــــد|لنبــــى |بــــر|
7o3798|يم خليل محمد حط|طه تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ح|مد عبــــد |لمنعم مر |794|48
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم نور |لدين عبــــد |لمعبــــود عبــــد 539665

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسل مصط مصط حس 64453
2359o8رتـــ|منه | حس|م |لدين حس |لبــــسطوي قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق |لمنصورهيم|ن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح مصط |764659
7735o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند |حمد سعيد مصط
تـــج|ره |لمنصورهل|ء جم|ل محمود محمود |حمد|2233|7
7|o988ى خ|طر زر|عه |لمنصورهحمد |بــــو |لعز عبــــد | |لع
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطريه|م جميل بــــولس جرجوسه  478|88
627oo4نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه عبــــد|لقوى حسن عبــــد|لقوى
756o69تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء محمد عبــــد |لحميد محمد
2|547oر |نطون رهم|رتـــ | مجدى م| تـــج|ره |لق|
9||o76|د|بــــ سوه|ج| يه |حمد محمود طلبــــ
طبــــ |لزق|زيقصف|ء ن |حمد محمود س|لم626837
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء جه|د |حمد محمد|689448
82o387|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه حسن عبــــد|لعزيز ص|لح|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم بــــيو محمد بــــيو 54947
بــــي جمعه|683749 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد ع|دل فتـــ |ل
27o837 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــخلود محمد نبــــيل |لسبــــ| |حمدل|ش
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء مجدي |لسيد عبــــد |لع| عل|7589|4

ر ذ محمد|35267 ره|يه ط| عل|م |لق|
2543o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى |حمد مصط عمر|ن
84|6o8|وف|تـــحمد محمد رزق محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ ع شمس| |ر عص|م ع محمد ع 773267
2242|oف عبــــد|لمقصود شح|تـــه د|بــــ حلو|ن|رضوى |
وف|تـــمحمد |حمد |حمد محمد مصط 345422 معهد ع| عبــــور إد|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ونظم بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــم

يم67527 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد |م معوض |بــــر|
تـــج|ره دمنهورم|زن محمود ج|بــــر أحمد |لسخ|وى3|5258
8o9328|د|بــــ |لم |س|ميه مصط ح|فظ عبــــد|
6354o7يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقريه|م ف|روق سند |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء عبــــد|لمنعم |حمد غ|نم  |لجرشه57|4|4
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عم|د محمد يوسف عبــــد|لحميد |لعبــــد8|2682
45||o4علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد جم|ل عبــــد|لص|دق |بــــو  |نه
د|ر |لعلوم |لم |محمد |يه|بــــ محمد |له|دى عبــــد|لحفيظ|63496
632oo8يل ج |لزق|زيقمريم ع|دل فكرى عبــــد |لعزيز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|563o9حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن ع|دل |سم|عيل عبــــده بــــدر

ندستـــ حلو|نمحمد |حمد صبــــرى عبــــد |لغف|ر عسكر99|23
4o||4o|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد يح زكري| عبــــد|لحكيم
92o925 ندستـــ |سيوطم | عو شح|تـــه يوسف
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد |لسيد محمد |لسيد |لخ |وي343544
446o26ندستـــ |ل|سكندريهف|دي س|مح جرجس بــــطرس
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه| مجدى ربــــيع ع |سم|عيل766|27
يم ع ه|شم |حمد|48557 حقوق |لمنصورهندى |بــــر|
8o7958تـــج|ره بــــ سويفنوره |حمد |نور محمد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ع سل|م ع 5|7688

48o27| رهفرح شو فرح عوض حقوق |لق|
69oo82زر|عه |لمنصورهمروه |لسيد محمد ج|بــــ | يوسف
تـــج|ره بــــنه|زي|د |يه|بــــ |لسيد خ خ 356245
62o555|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء محمد عوض مصط نعم|ن
499|o6 |تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنه|ل ح|مد ص|دق ش
يم عبــــد| حس 2327|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عل|ء عي عبــــد |48|752
|683ooتـــربــــيتـــ ع شمسبــــيشوى مدحتـــ حبــــ شح|تـــتـــ
8o|993|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد ع|دل حسن سيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||لشيم|ء خ|لد |لسيد دبــــ|248752
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم عبــــد|لن| فرج حس 642278
معهد ف ص طنط|محمد ي| |حمد عي 4744|6
د|بــــ دمنهور|محمد عمرو محمد محمود عبــــده488224
23232oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد|لرحمن |حمد مصط |حمد
6|854oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طندى محمد محمد |لمغربــــي فوده
5|984o|معهد ف ص |ل|سكندريهيه ع|دل محمد |حمد عم|رتـــ
يم محمد غنيم محمد عط| ||75369 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهندى |بــــر|
علوم كفر |لشيخدع|ء محرم عبــــد|لحليم عبــــد |لحميد |438299

وله42464 رهكريم محمد محمد ع |بــــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o768 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد جم|ل حم|د عبــــد|لع

طبــــ |سيوطيوسف وجيه ع|زر يون|ن  8|54|9
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن محمد عقل تـــوفيق قنديل|687397
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــسمه |س|مه صبــــره محمد صبــــره3|6766
45|2o2 يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود |لمر عبــــد |لسيد |لمر عبــــد ل|ك|ديميتـــ |لم
85o99|طبــــ |سيوطمحمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد محمدين

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريستـــ | طلعتـــ نص رزيق عوض79487
ره|محمود |حمد محمد جبــــر غ|نم7749|3 ثــــ|ر |لق|
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|د|بــــ طنط|ن|ء محمد س|لم |لطنوبــــى79|428
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وى |ء حسن سليم|ن حسن638568 ع.
يم333|63 معهد ف ص |لزق|زيقمه| جم|ل محمد |بــــر|
6|8o85تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسع|د رض| ح|مد |لعيسوى

845o6يم طبــــ بــــ سويفمحمد فرج ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
6827o2تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــ|ء |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز
64|46o د|بــــ |لزق|زيق|آل|ء محمود أحمد |لعو
345oo6زر|عه مشتـــهرس|رتـــ محمد عطيتـــ متـــو طلبــــه
68436oمعهد ف ص |لمنصورهي|ر| محمد ص|لح ج|د عبــــد |لجليل
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنرم|ن |بــــو |لحمول ع |بــــو |لحمول متـــو685978
3443o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مح |لدين ص|لح عثــــم|ن
6oo442د|بــــ طنط|من|ل خ|لد محمد عبــــد|لفتـــ|ح فودتـــ|
4o|689تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد |لع|ل فرج ح|فظ عبــــد |لع

62o38تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ميتـــ حمدى سعيد سليم|ن
ى367252 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد محمود مغ|ورى حسن بــــح
5246o9ش|م عبــــد |لش| عبــــد |للطيف وف|تـــمحمد  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
علوم |سيوطمريم مجدى صبــــ ن|شد  896697
يل ج |لزق|زيقسم|ء مختـــ|ر محمد بــــيو عجوه|774482 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ر عبــــد |لرسول حبــــيبــــ498723 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نم| محمد ط|
يم سلط|5||34 يم محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
ندستـــ قن|محمد |بــــو|لن محمود ع 824963
486o58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى |س|متـــ محمد ج|بــــر محمد
5o|3|2| زر|عه طنط|حمد فتـــ محمود محمد ع متـــو
7o99oزر|عه |لفيومرح|بــــ خ|لد عبــــد |لسل|م |حمد

ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد محمد محمد عبــــد|لغ |822|25 ك.تـــ. ف للبــــ
م|م  784||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن ج|د |لسيد 
883|9o|طبــــ بــــيطرى |سيوط يه صبــــره |بــــو|لفتـــوح صبــــره
78o88oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد ع محمد ع
6o2578تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد جل|ل عبــــد |لسل|م |حمد |لسيد

2|o32 وف|تـــمحمد تـــ|مر محمد مصط ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
د|بــــ |سيوط|حسن شلق| عبــــد|لل|ه شلق| 882993
8o448o صيدلتـــ |لم |بــــه محمد |حمد |م

ه رضو|ن لبــــيبــــ محمود36674 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن
رهسيده محمد قر ع محمد92|4| تـــج|ره |لق|

تـــمريض كفر |لشيخنه|ل محمد محمد |لسيد سل|م437266
627o4|ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| محمد ك|مل خليل

علوم بــــورسعيدم|ر ص| |ديبــــ حن|66739
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن فرح|ن رمض|ن درويش عبــــد|لو495884
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمروه طل|ل محمد|حمد ف|يد254288
7|o888ندستـــ |سيوطخ|لد ع|بــــد مسعد حسن حسن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ن|ء ح|مد محمد رجبــــ عيطتـــ86|622

Page 1401 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشصف|ء عبــــد |لمنعم محمد ص|لح سليم2|7682
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم | ه| سعيد |ديبــــ حن|836|4|
359o26ر عبــــد|لحليم ع |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مصط م|
بــــ 2558|7 تـــمريض |لمنصورتـــ رو|ن صبــــرى عثــــم|ن عبــــد |لمع |ل
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سعيد محمد |م س|لم بــــدوي356327
43432oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منه | محسن محمد كم|ل مر |لسود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه رجبــــ |حمد عبــــد|لمجيد||26422
ه6797|5 ي معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد 
طبــــ |سيوط حمد محمد |حمد محمد|8|8866
ندستـــ بــــنه|محمد متـــو عزتـــ متـــو |بــــو حطبــــ262928 كليتـــ 
92o23o  فنون جميله فنون |ل|قم | |يمن |نيس جبــــره
|438o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|فر|يم يوسف غط|س خله
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|للطيف محمد عون|27675
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخط|رق دسو عبــــد| ع مرو|ن877|45 معهد ع| 
4o4533د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لعزيز يوسف رضو|ن محمد
د|ر |لعلوم |لم |سهيلتـــ محمد فؤ|د محمد |بــــو |لحسن5|4564

2284oيم |حمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ف|يز |بــــر|
822oooتـــربــــيتـــ |لم |نوسه صموئيل يوسف عبــــد|لمل|ك
8o224| ندستـــ |لم |ر|ئد ع ز ع
حقوق |لزق|زيقع رجبــــ |حمد صبــــح358832
22o224حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد قن|وى محمد قن|وى

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم جوده عبــــد |لمعز فرم|وى بــــدر36987
||5o85ل| |حمد تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسهيله ع|دل 
تـــربــــيتـــ دمنهوررودين| وليد محمد ك|مل محمد9749|5
339o97نوعيتـــ بــــنه|ي|سم |لسمح عبــــد| |لسمح
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء عبــــد|لرحمن ص|بــــر حموده|633699
4o944o |ف عبــــد |لجو|د فؤ|د |لحم نوعيتـــ طنط|أ
8868o3|معهد ف تـــمريض |سيوط  يه خلف عبــــد|لل|ه |حمد
22o|45ندستـــ ع شمسمصط |حمد عل|م عطيه ع
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد |حمد |لشيخ|286629
|2|o|3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن محمد سيد محمد |لسيد
ره|عيد سيد عيد عبــــد|لفتـــ|ح|4529 د|بــــ |لق|

63o3o3|ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد | |حمد محمد د|ؤد
يد ع ع عبــــد |لعزيز69944| حقوق حلو|نيف |بــــو |ل

تـــربــــيتـــ |لفيومنوره|ن جبــــي محمد س|لم96|69
|44|o4كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه محمود حسن محمد
تـــج|ره سوه|جمحمد سم ف|روق |حمد 8|8754
7|2o96تـــج|ره |لمنصورهنور| عبــــده عرف|تـــ تـــوفيق |لبــــدري

4|6o5رهع |لدين عبــــ|س بــــيو عبــــد |لعزيز عل|ج طبــــي |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسض محمد نجيبــــ محمد عثــــم|ن3547|2
6o|866 تـــج|ره طنط|محمد ع خلف |لخل
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9o7844 تـــج|ره سوه|جحسن فتـــ عبــــد|لش| |حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يف |حمد محمد كشك247399

تـــمريض  حلو|نمحمد مجدى شعبــــ|ن ك|مل محمود32466
7|||o2|د|بــــ |لمنصوره|ي|تـــ ع خليل |لسيد |لسيد
8o7653 حقوق بــــ سويفمعتـــز ع|طف فضل ع
تـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ محمد رؤف شح|تـــه |حمد322855
6|99o6د|بــــ د |ط|يم |لسيد عبــــد |لسل|م خ |لدين
طبــــ |لمنصورهمروه محمود |حمد طلعتـــ محمود من|68255
رهدين| |حمد محمد |لسيد |لشه|وى|75946 عل|ج طبــــي |لق|
يم329629 |د|بــــ بــــنه|س|رتـــ ص|بــــر زكري| |بــــر|
6928oo |م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ش إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ  خلود |سم|عيل محمد محمد |لمو

5o33|معهد ف تـــمريض بــــ سويف خ|لد عم|د عك|شتـــ |سم|عيل
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مروتـــ عبــــد |لستـــ|ر |حمد عبــــد |للطيف974|5

تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد فرح|تـــ محمود938|37
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|محمد |يمن |حمد رزق رميح469|76
يم نعيم حكيم فه5296|| د|بــــ سوه|ج|سلف|ن| |بــــر|
24927o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرس|ره خ|لد مصط ش|كر |لمطبــــع

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سهيله محمد عبــــد |لمنعم محمود8|7|3
يم محمد |بــــو عجيله87|428 تـــج|ره طنط|ي|ر| محمد |بــــر|
263o|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــه|جر عزتـــ س|لم خ|طر
ندستـــ طنط|ع |س|مه ع |لسيد |بــــو عوف449525

57|9o| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء ع محمد ع
3535o5تـــج|ره ع شمسمحمود رمض|ن عيد جمعه
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط عبــــد|لر|زق سعيد محمود ع 832347
يم626769 تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر عل|ء عبــــده رفعتـــ |بــــر|

رهض ممدوح عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــده|8|48 تـــج|ره |لق|
يم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود 777782 ندستـــ بــــلبــــيسسل|م |بــــر| ع| 
638o|oيم ع |ألخرس علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقزي|د محمد أحمد |بــــر|
تـــمريض ع شمس ندى حمدى |حمد متـــو خليل9|3459
يم824|86 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزينبــــ جم|ل |حمد |بــــر|
6o|o4oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحيم شعبــــ|ن خليفتـــ
85o3|7|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد حسن |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره ع|طف عبــــد |لغ عطيه |لمر2867|7
ف فتـــوح |حمد354869 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرشيم|ء |
843o42|حقوق |سو|ن|ء عص|م |حمد عبــــده
8o6|69تـــج|ره |سيوطمحمد جمعه عبــــد|لنعيم محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن |حمد يوسف حسن||83728
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |يه|بــــ محمد ع قرقورتـــ487757
ندستـــ |ل|سكندريهكريم |حمد محمد عبــــد |لكريم34|445
9|9o45 معهد ف تـــمريض |سيوط سم|ح رفعتـــ |حمد يوسف
639oooطبــــ |لسويسخ|لد محمد محمد عبــــد |لنبــــى
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يم خليل349266 |د|بــــ بــــنه|منتـــ | ن| فتـــ |بــــر|
ندستـــ |لفيومحمد ك|مل صبــــ عبــــد|لوه|بــــ مش|546462
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |يمن س|لم عبــــد|لع|ل354292
6oo|6|| تـــربــــيتـــ طنط|حس|م بــــه|ء|لدين |لجنيدى تـــوفيق
ن| عبــــد |لعزيز محسن عبــــد |لعزيز34359| رهم صيدله |لق|
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ك|مل محمد عبــــد|لرحمن محمود244564
27o98o|طبــــ |سن|ن طنط|لشيم|ء مو| جمعه عطويه
2473o8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صبــــرى محمد بــــرك|تـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ر|ن| سل|مه عبــــد |لمجيد عوض39||6|
حقوق بــــ سويفمحمود جم|ل ع محمد52652

|67o98يم يم عطيتـــ |بــــر| وف|عبــــد |لرحمن |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ ع شمس|حمد محمد حس عبــــد|لعزيز ضوه|347586
333|7oش|م مصط طه تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن 
62o634 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء ع ع كثــــ
48ooo6يم خليل |لن|ضورى تـــج|ره |ل|سكندريهنور رض| |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخحس|م |حمد عبــــد |لص|دق محمود سل9|4388
9o62|8 طبــــ سوه|جحسن |سعد عبــــد|لمنعم محمد
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــطه محمد محمد عبــــد|لق|در853925 معهد ع| 
يم عبــــد |لعزيز محمد |لجمل6837|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|رض| عبــــد| سليم|ن عبــــد|329258
4298o8تـــج|ره طنط|محمد |لعيسوى |حمد محمد
7o6396يم خريبــــه يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهريم ح|تـــم |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخندى ن| محمد محمد |لجن|ي 689699
68663o|تـــج|ره |لمنصورهصل|ح ع|طف صل|ح |لدين |لدمرد
وف|تـــحمد نج|تـــى |حمد كلبــــوش|23652| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
22|7oo|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد نور|لدين كم|ل |حمد
82|92oلسن |لم |محمود عبــــد|لن| محسن محمد|
42848oطبــــ طنط|د| | عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــده |لهتـــ
حقوق |لمنصورهمحمود |لسيد رزق |حمد|لقز|ز9|5||7
معهد ف ص بــــ سويفدين| ن| عطيتـــ عبــــد |لغ 24|69

يم |سم|عيل |حمد حسن|224747 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
4o2647حقوق |ل|سكندريهمروه زكري| |حمد محمد
889o83 د|بــــ |سيوط|محمد محمود خليفه ح|مد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|شيم|ء جم|ل ه|شم |حمد64455
22298|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد جم|ل ح|مد ع
يم حسن7|7|78 رهس|ره حسن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
علوم كفر |لشيخسم|ء عزيز عبــــد |لحليم حسن شلبــــى437937
ر |حمد يونس|444863 ندستـــ |ل|سكندريهحمد م|
|د|بــــ طنط|محمود |حمد حمدي |حمد عبــــد|لعزيز433448
76o74||معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسل|ء |حمد عبــــد |لحليم عبــــد|لق|در
2|72o6لدين |لضوى| ندستـــ تـــ.خ|مس ند| حس ن معهد ع| كندي تـــكنولو | 
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لعزيز محمد محمد سعد452382
7oo698|يم |لمتـــو محمد عيد علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن ع |لسيد ع783327
ى9|7833 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|رس محمد |حمد م
رهشفيق ن|در شفيق ميشيل59|37| تـــج|ره |لق|
طبــــ |سيوطمحمد ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل ||8789
84436o| علوم |سو|نحمد ن| مصط حس
يم خض 624444 طبــــ حلو|نه| عوض ز |بــــر|
857|7oصيدله بــــ سويفمريم س|ويرس شح|تـــه ك|مل
42845o|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخريج ع محمد فتـــ عبــــد |لسل|م
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمريم مل|كه لويز ملك 879333
تـــج|ره بــــنه|مصط ح|فظ عبــــد|لموجود عبــــد|لعزيز5|3535
6935|oه طبــــ ع شمسر| | نور محمد محمد ح
4o6385د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سم|ء عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن عك
4977oo| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء |حمد محروس |ل|سكندر
4538ooتـــج|ره كفر |لشيخمحمد كرم ح|فظ ع حطيبــــه
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمروه تـــوفيق ف|روق منصور264899

رهمحمود |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح محمد22|44 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر|ن| عص|م عبــــد|لمنعم |لقفش278979
9oo9oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جغ|ده حس عبــــد|لع|ل حس
يم |بــــو|لي محمدحس 659|86 ندستـــ قن|عبــــد|لرحمن |بــــر|
253o37|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يم|ن محمد حسن عنبــــ
76o3ooصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود بــــخيتـــ محمد
25o|2|ف |حمد نور|لدين علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| |
طبــــ بــــيطرى دمنهورخ|لد مدحتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم عبــــ3363|5
يم محمد حسن |لهو|رى5992|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دين| |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسستـــيفن ع|دل حشمتـــ حبــــيبــــ|8|9||
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء مصط خليل محمد5699|3
7|2o82ى د|بــــ |لمنصوره|ندى |لحسي |لشح|تـــ |لحسي |لعج
6o2723يم يم فرج |بــــر| لس فرج |بــــر| تـــج|ره طنط|ك
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد رجبــــ محمد |لحلف|وى |لق| |49434

د|بــــ |لفيوم|شيم|ء محمد عبــــد |لرحمن يوسف64322
5o|4|6تـــمريض |إلسكندريتـــ مؤمن عبــــد|لحميد سيد محمود
6o6o37يم حج|زى |د|بــــ طنط|ن|در ع |لسيد |بــــر|

4o927|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه ع|طف ك|مل عبــــد |لحميد
7o4967صيدله |لمنصورهمحمود محمد |لسيد عبــــد |لغ ع
4o399|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف ك|مل |لر| ط|يع
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء محمد عبــــد محمد ص|لح|767585
6o6322|م سليم|ن |حمد شه|بــــ علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخد
5o7457تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن حس ع أحمد خليفتـــ
7o8792طبــــ |سن|ن كفر |لشيختـــسنيم |لسيد محمد ع سل|مه

Page 1405 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد272386
9o9787  معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد عبــــد|لرحمن محمدين ح|رس
6o6778ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود ح|فظ عبــــيد
879777| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه  حمد سم عبــــد|لحكيم فه
33o485|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ حمدى سعيد رضو|ن حج|زى
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ح|مد سعد د|ود|37||25
7o4o65  يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهندى صديق عبــــد |لرحيم |بــــر|
رتـــ676545  |حه وفن|دق |لمنصورتـــد | عبــــد |لعظيم ح|مد ز ز

ى عص|م ف|يز عزيز76|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــش
85o486تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد| | |لمنش|وي محمود عوض
43464o |كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــنرم رمض|ن محمد محمد ش

6oo|6|ه ممدوح محمد عويس كليتـــ |أللسن بــــ سويفم
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد بــــكر |حمد |لمح|ريق347954
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع |ء مجدى رمض|ن |حمد77|259
69o572 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهذ رض| ذ حس|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عزتـــ حسن سليمه|3|2685
ر وجيه يوسف784858 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م | م|
49o|72|د|بــــ دمنهور|سم|ء فتـــ محمد دردير محمد

رهنور|لدين |حمد مصط حس عبــــد|لجو28439 حقوق |لق|
685|3o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء ع حسن |حمد دويبــــ
89o3|o|تـــج|ره سوه|ج حمد عم|د ع|مر حسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف محمود محمد عبــــد |للطيف25638|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي|ء جم|ل عبــــدربــــه محمود|827538

87o62ندستـــ |لفيومعمرو عبــــد|لن| عبــــد|للطيف محمد
ندستـــ أسو|ني|ر| محمد ع|مر محمد عبــــد |لرحيم447742
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررحمه جل|ل سعد فتـــح | |ل|شمو 8263|5
حقوق بــــورسعيدد | حف محمد حس |75823
ه عبــــد|لرحمن عبــــد |لحميد |لمزين6975|6 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــم
9247o9ى |حمد |لش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج لشيم|ء |حمد محمد خ

59o59علوم بــــورسعيدريه|م جم|ل تـــوفيق حسن
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوط  حمد ع|دل |حمد فؤ|د ري|ض|33|876
تـــمريض |لزق|زيق حن|ن متـــو |لسيد حس 634283
9|o69| ى حقوق سوه|جحبــــيبــــه ص|لح سليم خض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل|ء سيد |حمد عبــــد|لجو|د53753

75567o تـــمريض  |إلسم|عيليتـــي|سم عبــــد |لجو|د عبــــد |لرحمن عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|كرم |س|مه عبــــد|لمنعم محمد |لمسل634447
حقوق |سيوطغ|ده محمد ع ذ 879596
علوم ج|معتـــ د |طحمد ط|رق فرح|تـــ عرف|تـــ|679636
623|o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عم|ر |حمد ع |بــــو |لفتـــوح |لنج|ر
43o82|تـــربــــيتـــ طنط|تـــ محمد |بــــوزيد قمر |لدولتـــ عثــــم|ن
8|638oحتـــ وفن|دق |لم |ي|سم عبــــد|لن| محمد|م عبــــد| 
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9o8o27|ء معروف محمود |حمد| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي 
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد |يمن عبــــد|لفتـــ|ح ز |حمد634638
6354ooمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررول| |لسيد حسي |لسيد حسن

رهمريم |حمد مر|د محمد25847 تـــج|ره |لق|
رهمريم محمد عبــــد|لستـــ|ر ع238738 زر|عه |لق|
5o337oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــسوزى بــــخيتـــ عبــــد| صهيون
86o269رهمه|بــــ عبــــد|ل|ول عز طه طبــــ |لق|
|ء |حمد حمدى عبــــد|لعليم|882326 د|بــــ |سيوط|  

د|بــــ |لفيوم|محمد |حمد سليم|ن عبــــد  |لسل|م63897
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء ع|طف ع|شور محمد عبــــد|لرحيم245282
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيد عم|د |لسيد محمد حسن|685392
9o3|34 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن جم|ل |لسيد عبــــ|س
4844o7 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمد |نور محمد |لعيو
|4o78| |رهمحمد و|ئل ع كيل طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد |يمن س|لم ح|مد |بــــو عتـــله766935 معهد ع| 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء مجدى |بــــو ه|شم متـــو سيد |783674
24|39oرهمحمد عبــــد|لنبــــى عويس خلف ندستـــ |لق|
62o566معهد ف ص بــــور سعيدآيه عزيز حسن |لح|دق
|2oo2o|ه |حمد محمد صقر طبــــ |سن|ن ع شمسم

5578oنوعيتـــ |لفيومحسن|ء |حمد محمد جويده
33o94||معهد ف تـــمريض بــــنه| عمر محمد عبــــد|لمنعم عط
نده عم|د |لدين عبــــد |لعليم حس 53738| د|بــــ ع شمس|ش|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمروتـــ مخلوف مصط ز62783
4o3||9حقوق |ل|سكندريهنور |لدين ع محمد ز محمد
83o|23 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دع|ء ف|يز تـــوفيق عي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــ|ده شعبــــ|ن عبــــد|لحليم|268627

يم ش|كر حن|57764 تـــج|ره بــــ سويف|ن|سيمون |بــــر|
49564o|تـــج|ره دمنهورحمد ن| |حمد فؤ|د ك|مل
ندستـــ |لم |ف |لدسو ع |حمد زبــــ|دى||63587
6o87o|ل|ل حقوق طنط|ندى محمد ح|مد محمد 
32|o37رهزي|د محمود صديق محمود تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|بــــسمه عبــــد | بــــدر عبــــد | بــــدر449868
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى ع|طف كم|ل |لسيد محمد626364
||99|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمريم |يه|بــــ بــــهجتـــ |حمد
8o9586 |حقوق |سيوطمريم ممدوح نجيبــــ غ
32o434رهجون ميل|د يوسف عبــــد|لمسيح طبــــ |لق|
رتـــ|ن|دين |س|مه عبــــد |لحفيظ ع زيتـــون26969| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينوبــــي خ|لد صديق |لعزبــــ839898
9o|244  | |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مريم عط| | عبــــد|لمعز عط
رى |لسيد442847 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسمر رض| جودى |لجو
2|8o94وف|تـــ|حمد ع|دل محمد عثــــم|ن عبــــد |لرحيم ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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45o529د|بــــ طنط|عبــــد| محمد رجبــــ |لبــــط|وى|
5o7298 يم إسم|عيل يف محمد إبــــر| علوم |ل|سكندريهرو|ن 
4o|379تـــج|ره |ل|سكندريهدي صبــــ محمد د|ود
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد سويلم رشيد سويلم|6|9|33
تـــمريض بــــنه||ء صبــــرى ع |لسيد ع عبــــد|لوه332672
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم ميل|د فوزى |سكندر235894
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيتـــ مصط فتـــح | ع عبــــد |لنبــــى8722|4
معهد ف ص |لمنصورهي|سم |حمد ه|شم رفعتـــ محمد فودتـــ79|676
4393o3 زر|عه كفر |لشيخنوره|ن عبــــد |لد|يم عبــــد|لستـــ|ر يوسف عبــــد
848o67تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ني|سم جمعه ع عر|بــــي
تـــج|ره ع شمسحمد محمد |لسيد حش|د|2733|2

رهندى عمرو عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد|لفتـــ454|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لزق|زيقحمد عص|م جوده محمود|775266
د|بــــ |سيوط|محمد يح علم |لدين عبــــد|لعظيم  39|886
259o88| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ربــــيع عبــــد|لغف|ر مو
رهعبــــد | محمود عبــــد |لمحسن عبــــد |45263| د|ر |لعلوم ج |لق|
487o|6تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد ع|شور حس |حمد
زر|عه |ل|سكندريهسعيد محمد عبــــد |لمنعم ق|سم جمعه|45993
تـــج|ره |ل|سكندريهمر|م شح|تـــه حسن شح|تـــه بــــيو475264
رهزينبــــ |يمن محمد محمد27485| تـــج|ره |لق|
8o3645تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه ي| ع عبــــد|لر|زق
يم محمود دسو |||8|48 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمود |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد ربــــيع |بــــو زيد محمد |لسيد2|3322

يم سم مبــــروك مصط |36466 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــر|
838o6|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |حمد عربــــي يونس

ره|ر| | محمود عبــــد |لرحمن حسن33394 د|بــــ |لق|
ى عبــــد |لمنعم محمد|779485 ه ي تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
27oo92ور حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد من |لسيد محمود 

تـــج|ره بــــ سويفسل|م ع|دل ع عبــــد |لجو|د|393|7
يم|25783 يم |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه مجدى |بــــر|

4979o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوروق سعد عبــــد |لمقصود عبــــد |لمطلبــــ رف
25o224 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لر|زق
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــشيم|ء محمد حس |لحف |حمد685882
رهنرم |لسيد محمد محمد محمد حل|وتـــ|63726 د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ ع شمس|دى جم|ل عبــــد |لن| |حمد35883|
ف |لدين25236| حقوق ع شمسد| | محمد |حمد 
يم327883 ف محمود محمد|بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود |
7o5984رى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء |سعد عوض محمد ز

حقوق |سيوطمصط |حمد مصط مصط 55579
طبــــ بــــ سويفميثــــ|ق محمد عرفتـــ ح|مد53486

3|864oزر|عه ع شمسوق ط|رق سيد |حمد

Page 1408 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |سل|م محمد مو6725|2
5228o4تـــربــــيتـــ دمنهورمريم عل|ء |حمد  |م
52|o64تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورول|ء عبــــد|لحكيم رمض|ن محمد |لع
246o64|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد محروس عشم|وي
طبــــ بــــنه|طه ربــــيع |حمد |لدرديرى عإلم265638
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|ني|سم محمد سليم|ن حسن847343
ى263923 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|وق فصيح محمد مصط بــــح
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء جم|ل محمد عبــــد |لمنعم|642877
علوم ج|معتـــ |لسويسنه|ل محمود كم|ل محمود خلف|53|76
تـــج|ره ع شمسسل|م جم|ل عبــــد|لكريم طه|369755
6o9889تـــج|ره |لمنصورهأمل عبــــد|لعزيز منصور |لشيوي
45o473معهد ف ص ري|ضه طنط|ص|بــــر |لعربــــى محمد ص|بــــر |لعزيرى
ق|وى439772 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخدير |س|مه سم |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سيمون رأفتـــ فريد معوض35944|
7o59|8 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد مصبــــ|ح كم|ل محمد مصط
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ن| ع|دل سل|مه عبــــد|لحميد6|3362
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــه|ء محمد مصط مصط 8|2625
يم سليم|ن38|497 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر عمر صل|ح |بــــر|

ر رش|د يونس|4558 ندستـــ ع شمسمحمود ط|
7o2673ندستـــ |لزق|زيقوق ع|طف محمد حس محمد |لعزبــــ
2698o4|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد عص|م |لسيد محمود ج|دو زي
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود سليم|ن |لخشن254744
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه |لسيد |لشح|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح757564
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمود عبــــد|لحفيظ مسلم|349373
تـــج|ره كفر |لشيخمصط صبــــري مصط عبــــد|لسل|م452245
معهد ف ص طنط| |لحسي عبــــد |لعزيزمحمد |لعكش434452
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه محمد |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح|773293
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس محمد س|لم ص|لح9|7558
حقوق |لزق|زيقند| جم|ل |لدين |لسيد عبــــد |627937
ه عبــــد|لجبــــ|ر عبــــد|لحسيبــــ محمد895652 تـــربــــيتـــ سوه|ج م
ندستـــ |لفيوممريم محمود |حمد عبــــده مصط 766254
622955| ل| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمجد |يه|بــــ |لسيد 
ره|وف|ء محمد مصط محمد ع|23879 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىن|ديه عبــــد|لمريد عمر|ن بــــغد|دي835362
446269| ى |لسيد محمد ع علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ي
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ي|سم محمد خليل عثــــم|ن7|8354
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره معوض مصط ف|ضل |لد 437922
5o96|2يم عبــــد |لرحمن حس يم خميس |بــــر| زر|عه كفر |لشيخبــــر|

87o68لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|مصط محمد |حمد جمعه
634|9oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق ح|مد |لسيد عطيتـــ ح|مد
7544o9يم وف|تـــ|ء |لسيد |لرف| |م |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
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ش|م عبــــد |لمنعم عبــــد |لر|زق حج625297 ره|نور  عل|م |لق|
طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ |د|رتـــ |عم|ل ومح|سبــــتـــ |لمع|دىنرجس ح|كم حن| شح|تـــه29987|
6o|o58ر ع مندور غلوش ندستـــ طنط|زكري| م|
تـــربــــيتـــ |سيوطمه| عبــــد|لرحمن محمد حس  59|9|9

54o5|تـــج|ره بــــ سويفريم |م محمد حسن |لك|شف
8389ooد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ك|تـــرين |ي | منصور تـــوم|س
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــدير محمد |لمتـــو |لمتـــو عبــــد|لرحيم545883
يم جبــــر|ئيل|6|359 |د|بــــ |لم |مو س| |بــــر|
232o22ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد خ|لد عبــــد|لمجيد صبــــرى شفيق
75o6|5د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن| |لحسي منصور |لسيد |حمد عوض
7o6784| حقوق |لمنصورهحمد شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم ع
6oo67oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود |لسيد محمود |لسيد |لدبــــور
26o949|طبــــ ع شمسسم|ء مصط محمد ع محمد
طبــــ بــــنه|بــــ|سل |س|مه عبــــد|لرحمن بــــيو بــــسيو 265995
824o36لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــه سليم|ن صبــــ سليم|ن|
26964oمعهد ف ص بــــنه|ند| صبــــ عبــــد|للطيف غنيم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سيف محمد رمض|ن محمد754726
|67o34تـــج|ره ع شمسجم|ل ع|دل محمود |لشن|وى
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن محمد سعد |حمد بــــ|رومتـــ|8235|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد حس محمد |حمد836864
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعد حس محمود634547

3o222حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محفوظ عبــــد |له|دى بــــكر بــــرك
5o6247تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمتـــ محمد ع|طف محمد مصبــــ|ح
رهن|ريم|ن ي| عبــــد|لحميد ع237348 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى مصط |حمد عبــــد|لجليل337||3
يف يوسف |لحسي 369697 زر|عه مشتـــهره|جر 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل مجدى سعيد نجم حس|م |لدين77|254
|44o68حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نتـــ حس|م محمد |سم|عيل
2523|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى فتـــ محمود ع ليله
ف4|3427 د|بــــ ع شمس|محمد فيصل محمد عبــــد|لعزيز 
تـــج|ره |لزق|زيقوف|ء |حمد نج|ح عطيه سليم|ن699632
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف حس ف|روق أحمد متـــو444932
رهسيف |لدين عمر حس محمد6|266| علوم |لق|
|د|بــــ طنط|لشف|ء |لسعيد محمد |لسيد نص|ر|4265|4
تـــج|ره بــــنه|كريم خ|لد جم|ل ز ر|تـــبــــ3|9|26
26o|o7| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه عمر حسن |حمد |لسعد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مرو|ن محمد |حمد محمد |لسيد683|48
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء محمد سعد شفيق شقر|ن356559
88oo75 طبــــ بــــيطرى |سيوطم|رتـــ | محبــــ سمع|ن درتـــه

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومف|طمتـــ محمد عبــــد |لحفيظ سعيد87229
247|o3لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|م|يكل م | ميخ|ئيل سليم|ن
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تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نتـــسنيم محمد ف|روق محمد78375|
ريدى ع423422 زر|عه |ل|سكندريهلطيفه مرو|ن 
7o|86|| تـــمريض |لزق|زيق م| رض| شعبــــ|ن عطيه ع
22o349وف|تـــمه|بــــ محمود عبــــد|لمقصود عبــــد |لحليم فو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد محمد |حمد محمد72232
تـــربــــيتـــ دمنهورنور| عبــــد |لمقصود عبــــد |لسل|م ع|6544|5
ع| در|س|تـــ نوعيتـــ بــــم |لجديده نظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــسل|م عص|م محمد عثــــم|ن|9|77||
د|بــــ |سيوط| روى عبــــد|لسل|م عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|884967
884oo5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه عبــــد|لجو|د عطيه عبــــد|لعليم
ثــــ|ر |لفيوم|مروه |يمن عبــــد |لحميد محمد حنضل263942
علوم |ل|سكندريهشيم|ء محمود عبــــد|لق|در |حمد حسن |42376
معهد ف ص |سيوطعبــــد|لرحمن محمد |يه|بــــ |حمد ح|دى  876477
3383o4|تـــج|ره بــــنه||ء ع مو ع |حمد نوح
8o9|39| تـــج|ره سوه|جيم|ن محمد |لسيد فه
267o3|تـــربــــيتـــ بــــنه|مه| رفيق سيد محمد سيد |حمد
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |حمد عبــــد |لمجيد |حمد|68496
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريم|ز عص|م  |لدين محمد قنديل47|329
وف|تـــبــــو |لق|سم |حمد فه محمد|8244|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء |لسعيد محمد |لفح|م427|52
6|o28oيم محمد كسبــــر تـــج|ره طنط|سل|متـــ |بــــر|
يم |لسيد شح|تـــه686476 د|بــــ |لمنصوره|ج|بــــر محمد |بــــر|
45|o32|ندستـــ طنط|لسيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لبــــر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف عبــــد |لع| محمد عبــــد|لع|775586
معهد ف ص سوه|جس|ره |حمد عبــــد|لج|بــــر |لسيد  896638
صيدله |لزق|زيقع|صم |يمن |سم|عيل عبــــده8|7522
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــجوزيف وحيد عبــــد | تـــ|درس|4|782
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود |لسيد محمد ع|مر |لقش|وى|98|26
||5o62ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمريم |حمد محمد محمد
89o867 حقوق |سيوطوق |س|مه محمد |حمد
7oo924 ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى جل|ل ع حس
77o|32حقوق |لزق|زيقمحمد سعيد عبــــد |لحميد حج|بــــ
52o555زر|عه دمنهورين|س جمعتـــ زغلول جمعتـــ عبــــد|لكريم
7o9748م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد عزيز عبــــد |لو|حد عبــــد |لجو|د
يم |حمد محمد  68|876 حقوق |سيوطشه|بــــ |لدين |بــــر|
7oo9|9ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه عوض | |حمد مصط |لبــــل|ط
ر|68855 لسن ع شمس|س|ره ق|سم رجبــــ |لط|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــغ|ده رجبــــ |لسيد |بــــو|حمد||2879
5|4o79طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل أحمد ج|بــــر |م خميس
5o3o6oزر|عه |ل|سكندريهف|بــــي|ن صفوتـــ نعوم مسعد بــــولس
علوم |ل|سكندريهحمد |لسعيد عبــــد |لسل|م |حمد |ل 56|539
8786o3 لسن |لم |سيد محمد |حمد ف|لح|

Page 1411 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

حقوق طنط|م|زن مجدى |حمد عبــــد |لسل|م |حمد |72|43
4o3376حقوق طنط|مديحه محمد ع |حمد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــسنتـــ س|مح عبــــد | مصل 74|34|
علوم طنط|ل|ء |حمد شعبــــ|ن رضو|ن شعبــــ|ن|77|432

5o|62تـــمريض  بــــ سويفمصعبــــ عبــــد |لع| عبــــد |لغ سيد
|39o29يم يم سليم |بــــر| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مروه |بــــر|
2289o3يم رهدير |حمد |يوبــــ |بــــر| حقوق |لق|
ه محمد حسن محمود|3||8|9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط م
|6o8o| ندستـــ ع شمسط|رق سليم|ن عك|شه |م
تـــج|ره طنط|حمد شو ح|فظ |حمد ع|مر|433735
يبــــه||2578 معهد ف ص بــــنه|محمد جميل كم|ل 
4o494oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيوسف منتـــ ذ محمود جنيدى
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |يه|بــــ |حمد عبــــد|للطيف محمد9||479
438o53ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|بــــه | فتـــ قطبــــ قطبــــ  غ|نم
26926oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسميه |حمد محمد |لخفيف

يم286|4 رهنوره|ن محمد ع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره دمنهورمرو|ن حل محمد رش|د فرج475898
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــر|ند| حسن ع حس 767685
33o|7|تـــ عمر محمد ع عطيتـــ ثــــ|ر |لفيوم|سم
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد مو عبــــد |لسل|م ش| 5979|6
4o3877د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|زي|د وليد محمد صبــــ محمد
علوم |لعريش/ري|ضتـــمؤمن عي عبــــد |لعزيز عبــــد |لجليل محمد446642
7oo9|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق شو عبــــد |لعزيز |لعزبــــ نص|ر

7o863|يم ص|بــــر تـــج|ره بــــ سويفيم|ن خليل |بــــر|
75o788تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ح|زم محمود صل|ح |لدين محمد حسن
642o98يم نوعيتـــ |لزق|زيقول|ء |لسيد |سم|عيل |بــــر|
2|92o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد جم|ل محمد ع |لده|ن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء جم|ل عيسوى عبــــد |لحسيبــــ|59568
88o73| معهد ف ص |سيوطمن|ر خ|لد خلف ه|شم عبــــد|لع|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسيد |حمد عبــــد |لعزيز محمود49277|
يف523923 ندستـــ |ل|سكندريهش|م ع|طف محمد |حمد |ل
|6373o| وف|تـــس|مه محمود محمد مدبــــو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ حلو|نيوسف معوض شو|دي حن|47898|
4o|6o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخج| محمد محمد دحروج شعبــــ|ن
ه جم|ل سعيد ع|شور259455 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم
لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|كريم حس|م |لدين محمد عبــــد |لجيد6737||
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــبــــسمه محمود عبــــد|لعليم خليل256993
52o8|6يم |ل|شلم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد | |يمن فؤ|د |بــــر|
ندستـــ ع شمسمهند سيد |حمد محمد حس سيد55||4|
طبــــ طنط|ه|جر عص|م عبــــد |لرؤف |بــــو مو433945
825o||وف|تـــ|ع محمود مصط عبــــد|لرحيم ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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يم جعفر682552 د|بــــ |لمنصوره|مروه محمود عبــــ|س |بــــر|
84328o| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نريموند| رزق | ج|د|لربــــ رزق
7839o6ش|م سليم|ن سيد |حمد محمد سع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ند| 
898754| |ء عطيه |بــــورح|بــــ ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
8o4895فنون جميله فنون |لم |س|ره وجدي عبــــد|لحميد عبــــد|له|دي
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لعزيز مصط عبــــد |لعزيز |حمد دي675647

584o3|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء عرفه عبــــد |لسميع دي|بــــ
9|26o3ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جيف رأفتـــ |لضبــــع محمد ع| 
يم عطيتـــ|696475 ندستـــ |لمنصورهسل|م |حمد |بــــر|
7529|o| كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد محمد ك|مل ع
4|922oحقوق طنط|بــــره|نتـــ |حمد |حمد ع نوح
تـــمريض كفر |لشيخ|ء سل|مه يوسف ع يوسف|23|438
52o299| تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء سعيد ع عي 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدلميس |لق|بــــو محمد ع شح|تـــه32|764
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد بــــكر عبــــد |لمو بــــكر حم|ده|269||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديول|ء يوسف |لصغ محمود2||834

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكريم محمد ري|ض مقبــــول|6965
|58842| رهحمد صبــــرى |سم|عيل محمد ع صيدله |لق|
876|oo تـــمريض |سيوطمحمد نش|تـــ |حمد محمد
265o74نوعيتـــ بــــنه|محمد ط|رق حل عبــــد|لسل|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حمد سم |حمد فؤ|د ع عبــــد |لرحمن 5|6493
رهمحمد |حمد سعيد ح|فظ |حمد33442| طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه محمد عبــــد|لصمد طعيمه|8||252
9o7854 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحكيم ك|ظم |حمد س|لم|ن
8o|388نوعيتـــ |لم |بــــه فؤ|د ص|دق محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل رأفتـــ محمد |حمد4324|2

رهر|ن| سم محمد ع6493| تـــج|ره |لق|
498o72ق|وي تـــج|ره دمنهورند نبــــيل |لسنو مو |ل

33o29هرحمه مجدى عبــــد |لرحيم حسن نوعيتـــ ج
كليتـــ حقوق |لم |س|لمه خلف محمد عبــــد|لغ 6577|8
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن عبــــد |لمنعم ع محمد حمود||43483
حقوق |لمنصورهحمد مصط |حمد حبــــيبــــ عيد|822|68
حقوق طنط|ل|ء عبــــد|لحميد محمد محمد عبــــد|لحميد498357

426o6تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه|ء سيد فوزى سيد محمد
علوم دمنهورنرم محمد عبــــد |له|دي جويدتـــ |لسجي 45|6|5
لسن ع شمس|سل عل|ء |لدين عبــــد |لتـــو|بــــ محمد خليل767733
82o344طبــــ |لفيومطه محمود يح جل|ل
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــم محمد ذ |بــــو عبــــيتـــ2|67|6
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمنعم س|لم عبــــد |لمقصود774337
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه محمد جل|ل عبــــد|249563
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |حمد |حمد |لبــــربــــرى762354
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5o33o8|نوعيتـــ |ل|سكندريه|ء محمد محمود محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء بــــهلول محمود بــــسط|وي847982
لسن ع شمس|منتـــ | فتـــ عبــــد|لعليم عبــــد|لق|در8835|3
ى محمد عبــــد|لر|زق8|2533 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــريه|م ي
92456o عل|ج طبــــي قن|مصط حمدى |حمد عبــــد|لع|ل
5295o4 ندستـــ |سيوطعبــــد | |لسبــــع فريج ع بــــهن

رهبــــل|ل |حمد محمود محمد82649 طبــــ |لق|
م محمد حسبــــ |لنبــــي عبــــد|لعزيز|838324 |د لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق

صيدله بــــ سويفل |ء ع رمض|ن ش|كر66737
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن محمود محمد زيد|75669
3|5o||معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد كم|ل سيد|حمد محمد عوض
6o7745د|بــــ |لمنصوره|مروه ي| |لمغ|ورى |لسيد
ى محمد مهر|ن479827 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ي
رهمحمد ع|دل عبــــد|لعليم عبــــد|لرحيم8|49|3 حقوق |لق|
9o36|3 يم حس|ن تـــج|ره سوه|جمحمد حس|ن |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مهند مجدى سعيد عبــــد |لمجيد |لضبــــع3|4645
حقوق |سيوطحمد حسن |حمد ح|مد|4|2|85
62||o|ل|ل ندستـــ د |طكريم |س|مه رأفتـــ ق|سم 
88oo22  لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد عل|ء |لدين محمد لط سيد
43|o|4لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|حن|ن طلعتـــ عبــــد |لغف|ر عربــــ|
43283o|معهد ف ص طنط|تـــغريد شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز |بــــو |سم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمن|ر صل|ح محروس عبــــد|لوه|بــــ849572
د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء محمد محمد طلبــــه  882736
تـــ|مصط |حمد عبــــد|لحميد محمد |لح529698 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرح|بــــ رمض|ن عويس س|لم|4892
6889oo طبــــ |لمنصورهحس عبــــد |للطيف |لحس عبــــد |للطيف
ر حمدى عبــــد|لعظيم |لجمل|4|265 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|
طبــــ سوه|ج ل|ء ع غريبــــ محمد|897325
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم عبــــد |لحميد محروس عبــــد |632969
ف محمد عبــــد |94|29| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | |
تـــربــــيتـــ |لعريشيه منصور محمد ع |2|7674
نوعيتـــ بــــنه|مو عبــــد|لع|ل مو |بــــو سليم|ن93|4|6
33o34إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرحمه عم|د نبــــيل محمد محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | محمد فه محمد27354

رهشيم|ء ن| فريد |لسيد48956| د|ر |لعلوم ج |لق|
35o254|حقوق ع شمسسل|م سيد رمض|ن عوض جل|ل
طبــــ |لسويسمن|ر محمود سيد |حمد عرج|وي|84|44
925o9o  د|بــــ سوه|ج|ر|ند| |لضبــــع محمود محمد
ه بــــسيو سعد عبــــيد|252727 معهد ف ص بــــنه|م

يم طلبــــ|63479 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد سعيد |بــــر|
ن| مسعد محمود مو يونس447363 ندستـــ |ل|سكندريهم
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يم|768|8 |د|بــــ |لم |شيم|ء شعبــــ|ن خليفه |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيمن رض| صل|ح عبــــد|لمجيد||25758
3o52oرتـــ|ي|سم جوده |حمد شعبــــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

شيمتـــ543535 حقوق |ل|سكندريهول|ء ع مسعود طلبــــ |بــــو 
يم عيطه|557||6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء محمد |نور |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمحمود عمر محمود |سم|عيل 932||9
774o32يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نور|ن حسن ح|فظ محمد |بــــر|
26o647ثــــ|ر |لفيوم|رحمه جم|ل |حمد قن|وى
تـــج|ره ع شمسمروه مدحتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف63327|
3382o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|م | سعيد سليم|ن عبــــد|لسيد حن
ى محمد حج|ج65|8|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــه ي
768o86 حقوق بــــورسعيدبــــه عبــــد |لرحمن طلعتـــ |حمد |حمد عبــــد
75o672تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن نص|ر سليم|ن نص|ر
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطحس|م رجبــــ محمد ج|د |لربــــ 922999
تـــج|ره |لمنصورهريه|م محبــــ |حمد عطيه عيد حسن682264
طبــــ |سيوطريه|م ر|فتـــ ف|خر كر|س 885292
6o6347يم |لدمشيتـــى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمدى محمود نعم|ن |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره |لسعيد |حمد عطيه عبــــد |763326

م نور |لدين كم|ل سعيد|8|657 تـــربــــيتـــ |لفيومد
75o659علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك|رين ع|دل |لبــــ خليل

حقوق حلو|نف|طمه محمد |حمد عبــــده عبــــد|لرحيم8|358
6467o8ى عبــــد |لغ عر|بــــى  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسع|د خ
49o878 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرودينه مصط نور|لدين مصط

35o8|علوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف محمد خليل |لمظلوم
7o85o4يم عبــــد |لغف|ر تـــمريض |لمنصورتـــ دير |لسيد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود رمض|ن محمود عبــــد|لرحمن |266|35
68423o| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء رض| محمد ح|مد |لطن
68773o |تـــربــــيتـــ |لمنصورهحسن ف|يز حسن رضو|ن |لعر
34o695ي علوم ري|ضتـــ بــــنه|م|ريه|ن |لسيد حس محمود |لبــــح
4o2292|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | ع|طف نظ حرز
6oo434 ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|تـــن جم|ل بــــسيو عبــــد|لمجيد ع
7792o3نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر رجبــــ عبــــده |لقم|ش

62o3oتـــربــــيتـــ بــــ سويفوف|ء فرج مع|رك فرج
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد |لمرشدى |لسيد محمد مو436378
ك.تـــ. ف صن| قن|يف محمد سعدي |حمد838338
يف نبــــوى محمد |لسيد25533| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف 
52o45o علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| عبــــد|لحكيم عط|| مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود س| محمد محمد رزق67694|
7576o6|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن ن| فوزى مجلع
8585o3|حقوق بــــ سويفحمد رض| حسن محمود

إعل|م بــــ سويفي|سم |حمد محمود محمد62829
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حقوق |سو|نوف|ء |بــــو|لحمد خ ح|مد837393
د|بــــ دمنهور|محمد س| محمد مفيد |حمد بــــنو|ن229|54
64o522| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لحميد ع |لسيد |لسيد عبــــد

845o9طبــــ حلو|نمحمود |حمد رج| عبــــد |لد|يم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــر|م نبــــيل محبــــ مج |4|526

625|8oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقدين| ع|طف س|لم محمد
يم243663 د|بــــ حلو|ن|غ|ده سيد عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|

|9o|8|طبــــ بــــ سويفل|ء كم|ل |حمد محمد
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمن|ر مرو|ن عطيه مرو|ن محمد255265
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخندى ع|طف محمد عبــــد |لمجيد |بــــو سعيد54|5|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيو|ن|ه صبــــ فوزى ملك سوي|5562|
يم حموده443476 تـــج|ره طنط|محمد مصط ع |بــــر|
نوعيتـــ طنط|بــــه محمود |حمد محمد  |لسق||42783
6|o2ooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنه| |حمد محمد طيبــــه

يم محمد25883 لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |ه|جر |س|متـــ |بــــر|
ندستـــ ع شمسس|مه س| عبــــد |لحميد حسن ط|يل8977||
تـــمريض بــــنه|يم|ن ع |بــــو |لعل| ع حسو|338967
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسع|دل مجدى ك|مل قل|دتـــ55||75
يم حسن 489573 تـــج|ره |ل|سكندريهنه|ل رأفتـــ صبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمصط عبــــد|لستـــ|ر |لسيد مصبــــ|ح|27677
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخسم|ح محمد |م علو|ن |لمسلم| 435467
يم ن |لكرش444287 زر|عه كفر |لشيخحن ن |بــــر|
27o3|8|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سل|م محمد محمد رش|د سيد |حمد
تـــج|ره طنط|ع |حمد عبــــد| عبــــد|لحميد مسلم3|23|6
9o2|67 زر|عه سوه|جنوره|ن |حمد محمد محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيه رأفتـــ فؤ|د محمود |سم|عيل|48623|
د|بــــ حلو|ن|رحمه حس عيد جبــــر||2224
6339o2د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع|طف شعر|وي محمد
ف فؤ|د |حمد |لقندي658|68 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــخ|لد | م |لع| 
علوم ري|ضتـــ بــــنه|يوسف قدرى محفوظ |حمد ع|مر6||328
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممروه محمد عبــــد|للطيف سليم|ن259468
7oo482|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد رمض|ن |لشبــــر|وى |لسيد
ف محمد زقزوق5288|6 طبــــ |لمنصورهيوسف أ

6327o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد لبــــيبــــ ص|لح
4|oo56|د|بــــ طنط|حمد عص|م |لدين محمد |لبــــربــــري|
طبــــ سوه|جمحمود ع محمود |حمد 5|8982
5o82|4يم صليبــــ ون| كميل غ| إبــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآل|ء محمد محمد حس |لش||63269
|د|بــــ بــــنه|ل|ء عمرو |م عبــــد|لرحمن|354244
4352|oطبــــ |ل|سكندريهشيم|ء محمد محمد محمد حسونتـــ
6|o726طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى محمد عم|رتـــ |لدجلتـــ

Page 1416 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسمتـــ ن|در سعيد ر|غبــــ لبــــدتـــ497898
يم|642862 نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء جل|ل محمد محمود |بــــر|

57|o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفندى محمد حسن سيد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لو|حد متـــو عجور|45352 معهد ع| 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نلشيم|ء محمود |لقطبــــ محمد رمض|ن769722
ي627979 يتـــ|محمد |حمد |لسيد محمد |حمد بــــح لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء رجبــــ محمد |بــــوط|لبــــ شفيق|6948|4
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن ن| محمد ع |حمد685889
ندستـــ ع شمسمصط شعر|وي عبــــد |لمعبــــود شعر|29532|
7o3972ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن محمد |لسيد ع سليم|ن |منه
حقوق ع شمسمحمد عبــــد|لوه|بــــ حل حسن|46||3
يم48456 زر|عه ع شمسعل|ء ع|طف فضيل |بــــر|

علوم حلو|ن|ء شعبــــ|ن |حمد عبــــدربــــه|222298
يثــــم حس حسن عثــــم|ن879|63 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جتـــغريد 
||745oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لمنعم حتـــحوتـــ
7o46|||ندستـــ |لزق|زيقسل|م رض| عبــــد | حسن محمد
وف|تـــكريستـــ | عبــــده ك|مل خليل773555 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رحمه عبــــده محمد مصط سعد642762

32o|6رهمريم محسن محمد ص|لح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
75o53|وف|تـــمحمد شه محمد مر عبــــد |لرحمن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه محسن |لسيد |لجمل432645
22o469| وف|تـــشه|بــــ ه| عص|م |لدين ع عبــــد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
||53o3و | ف|يق فؤ|د فوزى حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف
قتـــ س| عبــــد |لرحيم محمد |لمشد7|69|4 د|بــــ كفر |لشيخ|أ
حقوق |لمنصورهعبــــد | ع|دل ف|روق |لسيد جنينتـــ492589
رهيم |حمد محمد ممدوح ع|مر53|7|2 تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|أمنيه عبــــد |لكريم فرج |لزعي |45|45
تـــج|ره |سيوطحس |حمد ح|مد |حمد محمود55799|
رهمحمود فجري حشمتـــ محمد64253| تـــج|ره |لق|
48oo84تـــ|محمد عمرو محمد |لقم|رى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
وف|تـــم| |ر محمود عبــــد|لرحمن محمود3429|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
494o|7 تـــج|ره دمنهورمحمد بــــه|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد
3479|o|حقوق ع شمسحمد ش|كر محمد محمد |لصو|ف
429944| يد |حمد مر تـــج|ره طنط|حمد محمد |بــــو |ل
حقوق |لزق|زيقمريم |حمد صفوتـــ |لسعيد785424
ف محمد عبــــد |لحليم3|4762 تـــج|ره |سيوطندى |

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|سم منصور مختـــ|ر محمد43|57
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسل|م |لسيد رمض|ن |لسيد عبــــد|لوه525635
6o6994|نوعيتـــ طنط||ء مجدي |م|م |لعري|ن
رتـــ|كريمتـــ ش|كر خ |حمد233||3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4333|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد تـــر عبــــد|لسل|م حج|زي
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6o|o5|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــبــــ|سل |لسيد زيد|ن |بــــوصفيه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء |حمد ص|بــــر خليفه|277343
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود حسن قنديل يوسف55862|
ه رض| فتـــح | محمد حس|ن 695358 طبــــ |سن|ن |لمنصورهسم
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمد غ|نم عبــــد|لجليل محمد945|84
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمحمد عص|م عبــــد|لستـــ|ر محمد847458
4573o7يف أحمد |لمرشدى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود 
6229|oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء |حمد مصط رجبــــ
تـــج|ره |لزق|زيقحمد سم عبــــد |لغف|ر ع محمد|633934
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد مصط سعيد محمد62678|
وف|يوسف عبــــد|لسل|م فتـــ محمد325262 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
5|o357معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أحمد |لسيد بــــدر |لسقع|ن
7824o5|يم عبــــده |لسيد زر|عه |لزق|زيقيه |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحمد ثــــروتـــ دريس محمد|838279
5oo742تـــج|ره دمنهورعل| حس|ن عبــــد|لنبــــى سليم|ن عبــــوده
6o8823لف للفن|دق |ل|سكندريه|رو|ن محمد ن| عبــــد|لفتـــ|ح مطر
يتـــ|بــــ عبــــده محمد عبــــد |لجليل |بــــو ع|43537 تـــج|ره |ل|سكندريهم|
ى بــــره|م دنقل 2792|9 علوم |سيوطورده ن
226o47د|ر |لعلوم |لفيومسيد محمود سيد عبــــد|لحميد
7o9993 د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|زق فرج مصط
|2oo3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| خ|لد سيف |لن محمد
44946| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فتـــح | |بــــو |لعن مو

تـــربــــيتـــ بــــنه|زينبــــ محمد عبــــد|لحليم عبــــد| شح|357473
42oo5o| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء |يمن عبــــد |لعزيز محمد عي

ندستـــ |لم |سم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|52226
يم|42|236 رهمنيه عبــــد|لن| |درريس |بــــر| زر|عه |لق|
|4564oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحميد حسن محمد |لنبــــوى عبــــده
7o|468 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــشمس |ل|سل|م ن| |حمد كم|ل سيد
ر عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لغف|264|75 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن م|
يم |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لمقصود453568 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهس|مه |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد ي| |لسيد ع ش| |265796
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحس |حمد حس |لعبــــد |بــــو |قرع766866 معهد ع| 
8|6oo2|د|ر |لعلوم |لم |مريم خليفه محمد عبــــد
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن عص|م محروس |لسيد مقلد2473|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | محمد فتـــ محمد حسن5638|2
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |يمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح353796
475o2oتـــج|ره |ل|سكندريهشه|بــــ |لدين محمد محمد رمزى ع حزين
6o4|58|ف محمد |نور حشيش ندستـــ |لمنصورهحمد |
9o52oo تـــربــــيتـــ سوه|جمفدى نبــــيل من ي
ف |حمد سليم|ن583|26 تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |
63952|| نوعيتـــ |لزق|زيقنس|م وص محمد ع
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود و|ئل محمد محمود59|759
5|66o2تـــج|ره دمنهوربــــسنتـــ عبــــد |لحميد محمد رح|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ |حمد عبــــ|س حل357649
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم مجدي محمد ه|شم642399
6o34o7م ممدوح عبــــد | محمد شح|تـــه نوعيتـــ طنط|ن
5o993|تـــج|ره دمنهورعبــــد | |حمد محسن عوض مقلد
49o66o| حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــيتـــن م|جد محمد عبــــد |لمجيد نص| 
|283o4ندستـــ ع شمسر| محمد |حمد محمد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف مصط سيد |حمد |بــــوزيد96777
3|3792| طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ح|فظ عبــــد|لحميد مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حس طر|ف خليفه |بــــو |لق|سم4|4297
9o44|o تـــج|ره |سيوطحسن محمد عبــــد|لرحيم محمد
طبــــ |لفيومه|جر خ|لد |بــــوضيف عبــــد|لع|ل 892626

36223| تـــج|ره بــــنه|سل|م محمد سيد ع
7o232يم د|بــــ |لفيوم|بــــسنتـــ |س|متـــ |حمد |بــــر|

26|56o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود ك|مل محمود س|لم
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|م | س|مح خليل معوض775846
نوعيتـــ |لم |نوره|ن رض| حسن محمد7887|8
تـــج|ره دمنهورحمد ه| محمد شح|تـــه |سم|عيل|6|4927
علوم |ل|سكندريهسل |حمد بــــسيو بــــسيو |لحو 83|426
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز 439559
9o63|||د|ر |لعلوم |لم | يه محمود محمد بــــدوى
5o9o55تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد | |حمد حسن ع |ل |ر
3|4|ooح|ن تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل خميس طلبــــه 
ف حس محمد339723 نوعيتـــ بــــنه|عزتـــ |
6286o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم ف|يز محمد أحمد رمض|ن
26o779طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| حس عثــــم|ن محمد
4|2o7|حقوق طنط|كريم عم|د |لدين محمد محمود جليجل
878925| |ء |س|مه كم|ل ع تـــج|ره |سيوط 
26oo3| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــر| | عبــــد|لمقصود بــــهجتـــ مصط
حقوق |سيوطه|شم عبــــده ه|شم فرغ 878679
25o6|oيم ج|د |حمد حفيض طبــــ |سن|ن طنط|شيم|ء |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد مجدى محمد خ|لد محمد منصور765688
ندستـــ أسو|نيوسف خ|لد |حمد محمد838378
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م عبــــد|لسل|م عبــــد|لمطلبــــ مصيل مر247778
|د|بــــ |لم |كريم ع محمد ع 6953|8
9o222o  زر|عه سوه|ججه|د عبــــد|لر| محمد عبــــد|لرحيم

رهسل|م عزتـــ عبــــد |لحكيم مهدي|9778| تـــج|ره |لق|
777o|3نوعيتـــ |لزق|زيقندى |س|مه |لسيد تـــوفيق
تـــج|ره بــــور سعيدل|ء |س|مه |لسيد |لسيد |حمد|449|75
787|o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رغده محمد وجيتـــ |لسيد
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حقوق ع شمسنور |لدين |يمن ص|لح مصط 26867|
تـــربــــيتـــ |سو|نرح|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح سعيد |حمد846349
42o4o8تـــج|ره كفر |لشيخفتـــحيه خ|لد جمعه عبــــدربــــه عليوه
83639o|ي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه يوسف عمر|ن |لط

رهكريم عبــــد |لق|در عطيه |بــــو شن|ف2||28 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل محمد ع محمد  876879
6o2862يم حميده يم |حمد |بــــر| ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
يم محمد حسن483396 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرضوى إبــــر|
|3o938تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمود د|ود بــــدور
نوعيتـــ عبــــ|سيهنوره|ن محمد زكري| محمد322323
6|32||| تـــج|ره طنط|حمد ع |لسيد |حمد مصط مو
5o4o93زر|عه |ل|سكندريهعمر ط|رق محمد تـــوفيق
د|بــــ |لمنصوره|م| محمد محمد فرح|تـــ|694343

يم حن 27867 |د|بــــ |لم | |م خ|لد |بــــر|
6|o7|3يم محمد نور |لدين شح|تـــتـــ تـــربــــيتـــ طفوله طنط| |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفم|جد ميل|د شفيق فهيم6642|8
53o4|5تـــ|نور|ن عم|د |لدين ع |لعسكرى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ره|ء |لسيد محمد |لسيد|29886| حقوق |لق|
2|2o6|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدكنوز محمد حسن ع حسن
تـــج|ره |سيوطمحمد محمود مرزوق ح|فظ23|864
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر ي| |لسيد محمد|3229|
تـــج|ره طنط|حمد محمود عبــــد|لمع قطبــــ حس 493978
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسدى تـــوفيق محمد |بــــو|لمع|239777

د|بــــ |لفيوم|دع|ء بــــدوى عبــــد |لسل|م محمود67738
7o468ر شعبــــ|ن |حمد معهد ف ص بــــ سويفدير م|

تـــج|ره سوه|جحمد رش|د عبــــد|لمبــــدى رضو|ن|233852
تـــج|ره طنط|كريم محمد عبــــد |لعظيم مصط عبــــد 494535
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد جم|ل مر|د محمد ص|بــــر234367
تـــج|ره طنط|محمود فؤ|د فؤ|د محمد |لقري 332394

ل|ل محمد |م |8|7|4 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف 
تـــج|ره |لزق|زيقحمد س| عم|ره حس|ن |636268
ي حم|د848823 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد |حمد خ
5o9594تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد أحمد محمد بــــدوي حجر
448o6|يم ندستـــ |ل|سكندريهه|جر حس ه|شم محمد |بــــر|
7o3683ندستـــ |لمنصورهمصط محمود فتـــ عبــــ|س عل| م
7o2539د|بــــ |لزق|زيق|د|ن| |حمد محمد مصط حموده
4o4|o2تـــج|ره |ل|سكندريهرمض|ن محمد |م محمد
42|39o يم سيد  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمن|ر عبــــد |لغ عبــــد |لجليل |بــــر|
3683o7|علوم ري|ضتـــ ع شمسل|ء س| فهيم عبــــد|لسل|م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد يح محمد عبــــد |لمنعم|64344|
4|95o|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخند عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لغ |لف|ر
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يم6938| ف محمد |بــــر| رتـــع | علوم ري|ضتـــ |لق|
69o876طبــــ بــــيطرى بــــنه|سومه وحيد محمد ش|كر عز |لعربــــ
حقوق |لزق|زيقحمد محمد سليم|ن محمد سليم|ن|757936
ه محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعزيز67479| رهن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
33642o| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمود عبــــد|لبــــ| ع
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيمن مدحتـــ ك|مل عبــــد |لحميد|47948|
تـــج|ره بــــور سعيدمريم |سم|عيل |لسيد |سم|عيل |لنج7||676
||6|o|ره|مريم عل|ء |لدين ع|دل ع خليل عل|م |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|كريم |حمد خليل ع337289
5o436|تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | ع|دل |حمد تـــوفيق حسن
45o754يف عبــــد|لعزيز رمض|ن |د|بــــ طنط|ريه|م 
ر رف| حميده|234672 ره|سل|م م| د|بــــ |لق|
7787o6|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد نبــــيل ع |حمد
4o5659د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رن| س| سم حس عبــــد |لحميد ع
ن|دي849727 يم  تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدشيم|ء س|مح |بــــر|
ر287965 يم محمد عبــــد|لصمد جو معهد ف ص ري|ضه بــــنه|س|مه |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعمر جميل محمد حسن333988
229o54 تـــربــــيتـــ حلو|ندين| مرقص |سح|ق بــــش
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل ط|رق ج|بــــر حس|ن 256876
4|26o5تـــربــــيتـــ طنط|مريم |يمن سعد طنط|وى محمد

حقوق |لفيومن نور|لدين |حمد حس |64227
|د|بــــ طنط|محمد عل|ء عبــــد |لخ|لق رسل|ن2|22|4
8|o694لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|لبــــ عيد محمد سيف
2|32o3 د|بــــ |سيوط|ه|يدى محمد صل|ح محمد مصط
7749o7طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسحر سعيد محمد محمد |لسيد ربــــيع
68|o37نوعيتـــ |لمنصورهمحمد و|ئل مسعد |لش|عر
7|o349تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود نزيه |لسيد محمد زيد
45397o|وف|تـــحمد و|ئل أنور|لسيد |لبــــدوى ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
3||8o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروتـــ |حمد يوسف محمد
89o662| تـــربــــيتـــ |سيوط منيه |لسيد ثــــ|بــــتـــ مر
88||36| د|بــــ |سيوط| يه حمدى بــــخيتـــ ع
د|بــــ |سيوط|وق محمد |حمد محمد6||755
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د شكرى محمد سيد |حمد754725
5|o466يم أحمد علوم دمنهورعبــــد|لرحمن محمد إبــــر|
رهن عبــــد|له|دى عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد8|2367 طبــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد عبــــدربــــه رمض|ن5968||
23935oد|بــــ حلو|ن|فرح ط|رق محمد |حمد سعيد
حقوق |سو|نحمد ربــــيع حل محمد|989|84
766o9|علوم بــــورسعيدن|دين ي| محمد مسعد عز|م
رهن |حمد عبــــد |لرحمن حسن|97|5| علوم |لق|
75428oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند| مجدى محمد ع
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فنون جميله فنون حلو|نسه| عل|ء|لدين حس محمود57|826
|25o22حقوق ع شمسس|رتـــ ط|رق ميخ|ئيل فرج
49o329تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــند| |لبــــسطوي أحمد |بــــو حبــــيبــــ
|545|oوف|تـــمحمد خ|لد ح|مد محمد |مبــــ|بــــى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد ش|كر ف|روق ح|مد863||3
وس|528|8 |د|بــــ |لم |م|دون| يوسف كم|ل تـــ|و
42o965ر|ء محمد يوسف محمد شح د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه |لز
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره شعبــــ|ن |حمد مر|د756297
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد خ|لد عبــــد |لعزيز يوسف49|759
42|3o4ويدى يم  د|بــــ كفر |لشيخ|يوسف ص|لح عبــــد | |بــــر|
ل|ل خ | سليم|463252 معهد ف ص طنط|سم|ء محمود 
يم عوض شلبــــى عفق|679267 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جسهيله ع|دل ع |حمد  896789
ليل|369682 فنون جميله فنون حلو|نيتـــ وجيه نور |لدين 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند | س| فتـــ |حمد35436|
8o4475زر|عه |لم |ه|جر بــــه|ء محمد خليل
|53o27كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد عبــــد |لخ|لق |لمهدى محمد
23|483| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد ح|زم |حمدرض| عج
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسنتـــ محمد |لبــــند|رى |ل|قرع256862
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخه|يدى س| وليم يوسف3|4448
|39o56كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــه|يدى شعبــــ|ن مصط محمد
78o89oيم |لطحل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمود |حمد محمد |بــــر|
2|7o3oندستـــ حلو|نن| عمرو نور |لدين محمد يوسف
847o44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمود صل|ح |حمد محمد
نوعيتـــ |شمونمحمد عص|م ه|رون محمد ص|بــــر |278834
27o635زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ع|دل محمد سليم محمد |لسبــــ
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيتـــ محمد فرج س|لم|678|34
د|بــــ |لزق|زيق|خلود عص|م فتـــ محمود|7||77
9o6o28 طبــــ سوه|جمصط مدحتـــ محمود عبــــ|س

4|4o2ف عبــــد |لنبــــى طه تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمدحتـــ |
6oo888تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى عبــــد|لمقصود رش|د محرم
معهد ف ص بــــ سويفلي محمد عبــــد|لمنعم محمد823322
ور5|75|4 نوعيتـــ كفر |لشيخمصط عبــــد |لحميد مصط 
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عل|ء |لدين نو|ر ع ج|د نو|629989
حقوق |سيوط يه |لص|دق عبــــد|لغف|ر مصط |6|8893
54|oo4يم |لحلو تـــج|ره |ل|سكندريهس|متـــ خميس حس |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود حسن محمود حسن س|لم634562
36o646ف |حمد محمود ع ره|عمر | عل|م |لق|
7|o552تـــج|ره بــــور سعيدزينبــــ سم محفوظ محمد |لسيد
69o|29ى معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمرو ع محمد ع |لدم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد محمد محمد خليل|46665
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يم  ف|يد|436558 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء أنور زكري| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود رجبــــ |لسيد |م 8|2577
ف |لدين8983|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخبــــس|م عص|م من عمر|ن 
8o6o48معهد ف ص بــــ سويفمروه رمض|ن |حمد مرزوق
4o6o|2فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريم بــــدر عبــــد |لحميد |لج|ر
6882o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخلود |حمد محمد |حمد |لجمل
ندستـــ |ل|سكندريه|حمد نبــــيل فؤ|د حسن |بــــو |لنج|475292
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد سعد مبــــروك حميد|543453
|5o62oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد وليد عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد
3234ooي عبــــد|لمقصود محمد وف|تـــمحمد ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o8742|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى محمد فؤ|د |حمد |لغز
ش|م محمد عبــــد |لمع479856 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف 
27|o35ل|ل ف |لسعيد  طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |
45o273|ف عبــــد | محمد ندستـــ |لفيومنس محمد |
ي |سكندر97|3|8 تـــج|ره بــــ سويفم|يكل سيد بــــ
7o464|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد كم|ل محمد |سم|عيل
ه |لتـــ|بــــ |لتـــ|بــــ ع |بــــو |لحسن 763773 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد م |لدين سل|مه محمد  5549|9
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء |يمن محمود ضبــــيش|252722
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد ح|تـــم محمد محمد|لسيد637734
8|o982طبــــ بــــيطري |لم |محمود ع محمد عبــــد|لوه|بــــ
ندستـــ طنط||ء |س|مه عبــــد |لحميد |لبــــ|ز|682666
433o32زر|عه طنط|ه|جر ه| |حمد عل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م ع نور |لدين سليم|2753|3
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق |ر |حمد ف|روق محمد مصط 263796
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــح|تـــم محمود محمود عبــــد|لحميد |بــــو 258943
243o65لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود ي| |سم|عيل طتـــ س|لم

علوم ع شمسن|ردين م|جد ف|رس مخ|ئيل7722|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمن|ر سيد ف|ئق |لسيد ج|د |لربــــ754277
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدح|زم محمد مصط محمد شلبــــى765645
2|8o22رهبــــش|ر سيد |حمد |حمد نور |لدين حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن|ن م عبــــد |لسميع نو|ر4|7698
35o5o4 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرو|ن محمد ع عبــــد|لغ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو |لسيد محمود |لـسيـد عـمـ|ر265577
رهمريم محمد محمود |حمد||7||8 طبــــ بــــيطرى |لق|
33o4o6تـــج|ره بــــنه|شيم|ء ح|تـــم عبــــد|لغ |لصم
8334ooتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لر| |بــــوزيد
83869o ين| |ميل جميل بــــش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف
تـــج|ره طنط|بــــه محمد فه محمد |لج|ويش|437|6
22o923حقوق ع شمسرو|ن |يمن سليم|ن محمد |لك|شف
نوعيتـــ |ل|سكندريهرو|ن فه سليم محمد سيد |حمد496342
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9o478كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفف|طمتـــ مجدى محمود محمد زن|تـــى
9|o35| عل|ج طبــــي قن|ر| | صل|ح محمد حس|ن
686o37تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق شعبــــ|ن محمد شو عبــــد |لحميد
6|73o4يم يوسف ف |بــــر| صيدلتـــ بــــورسعيدسل |
4oo557 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمنه | |س|متـــ جم|ل |لدين مصط
يم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر779492 د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ محمد |بــــر|
7827o9ري|ض |طف|ل |لمنصورهنرم محمد عبــــد |لمنعم عبــــد|لمجيد
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــفتـــ وحيد عبــــد |لفتـــ|ح أبــــو غنيمتـــ623|45
69o546|يم |لدكروري يم رأفتـــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــبــــر|
وف|تـــمحمد سعد |لدين عبــــد |لعزيز |نور |سم24669| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــمريض دمنهورأحمد سليم|ن أحمد أحمد52||54
ه عم|د منصور حس عطيتـــ||4||77 د|بــــ |لزق|زيق|م
يم محمد مصط |لرخ|277297 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه |بــــر|
4o8574 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | عم|د سليم|ن عيد ش
9o246o يم عبــــد|لرحمن معهد ف ص سوه|جمحمد ف|روق |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف ف|روق ي مصط |لمشد9|39|6
ر|ء |حمد محمود خليفه|836882 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىلز
حقوق ع شمسمصط عبــــد|لنبــــى حس محمد337248
تـــ|434379 |د|بــــ طنط|ين|س عط| عبــــد |له|دى |بــــوخ
687o|4تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط حس |لسيد عبــــد |لصمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم ع|دل محمد حس عبــــد|لجليل|38|27
يم |لسعيد سل|مه حسن772485 وف|تـــف|رس |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
 |حتـــ وفن|دق |لم |  يري شهيد عي ن|شد|875232
48o2o3د|بــــ كفر |لشيخ|رن| جم|ل محمد مصط |بــــوحطبــــ
علوم بــــنه|حمد شو محمود محمد حمود|6|2627
تـــمريض |سيوطبــــسمه زعبــــوبــــى ع سيد  7462|9
ى |بــــو |لعط|262862 طبــــ بــــنه||حمد رش|د |لخ
6o8832علوم |لمنصورهشيم|ء صل|ح د|ود محمد
ندستـــ |لزق|زيقي|سم محمد محمد سل سليم|ن9|7765
ندستـــ ع شمسسيف |لدين |حمد محمدى محمود ع989|4|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه سعيد مصط سليم|ن |لقط292|27
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط |لسيد محمد |لسيد عبــــد |لمو84|762
28577oوف|تـــلوك|س كو معوض عبــــد|لمسيح ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن 453278
رهمنتـــ | محمد عط| |م سل|م2||56| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
796o3تـــربــــيتـــ حلو|ندين| حمزه محمد زعزوع

848|o3 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجه|د تـــر حس| ع
7789ooى |لسيد محمد محمد أبــــوط تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن ي
62o|63معهد ف ص بــــور سعيدمحمد سليم|ن سليم|ن |لدسو غمس
8|63o||ي  |حتـــ وفن|دق |لم |بــــ|نوبــــ |س|مه رؤوف بــــ
رتـــ|يم|ن عبــــد |لستـــ|ر ع محمد|627445 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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معهد ف ص |لزق|زيقف|طمتـــ |حمد حس|ن عبــــد|639776
رهسل |يه|بــــ عبــــد |لعليم عبــــد |لغف|ر46|8| تـــج|ره |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق كم|ل ربــــيع بــــر| 5||354
يف76759 د|بــــ بــــ سويف|ه| | مصط مهدى |حمد حسن |ل
ندستـــ |لفيومشيم|ء عبــــد |لعزيز |حمد حس 55656
ثــــ|ر |لفيوم|مصط سعيد عبــــد |ل محمد47973

رهمن|ر محمد عبــــد|لع|ل ن |لش|عر79|239 حقوق |لق|
|5o5|2كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد |حمد فوزى سيد
83o8|2|ل|ل محمد طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد ي| 
د|بــــ |لزق|زيق|محمد سيد عبــــد|لعظيم متـــو 333882
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عزتـــ ع عبــــد|لرشيد ع |8|822
ر محمود محمد فرح|تـــ25553| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى م|
6o3695|ى ري|ض محمد يم ي د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
7oo699|علوم ج|معتـــ د |طحمد حمدى محمد |حمد جبــــر

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء ع معوض حسن|57|65
69864oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد حسن محمد حسن س|لم م |لع| 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طدى محمد محمد حمدى يونس مش| 6|6855
د|بــــ ع شمس|ندى ه| مصط بــــسيو 67|26|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مهند |حمد محمد كم|ل عبــــد|له|دى247379
9oo663 صيدله حلو|نمريم نشأتـــ  |د ز|يد
7|oo93حقوق |لمنصورهسحر محمود محمد سليم|ن سليم|ن
علوم كفر |لشيخشيم|ء محمد |حمد ع شلبــــى437247
تـــج|ره كفر |لشيخط|رق عبــــد |له|دى عبــــد |للطيف عبــــد 688466
تـــج|ره طنط|حمد محمد عطيه ز|يد غ|نم|222|44
ر عبــــد |ل محمد حمودتـــ244|68 رهعمرو م| طبــــ بــــيطرى |لق|
5o5827|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد عمر محمد جمعه حسن |لسم
8|7oo2 رتـــ|كريمه حس محمد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7|o483|ه |يمن محمد عمر |لسيد بــــيه صيدله |ل|سكندريهم
تـــ عطيتـــ حسن محمد بــــل|ل|3924|5 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد محمد خليفه |حمد|53896|
يم |ل |دى|76787 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدن|ء محمد رضو|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريم س| رجبــــ عبــــد|لجليل شعبــــ|ن426998
64o963ندستـــ |لزق|زيقم |لسيد م |لدين |سم|عيل |بــــر
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمصط محمود محمد عبــــد|لمنعم848233
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود متـــو ف|روق متـــو 67|783
34|o25تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عبــــد|لمحسن خطيبــــ محمد |لغيط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور |لدين |يمن محمد |بــــو زيد64|22|
36o5|4|تـــج|ره بــــنه|يتـــ صل|ح نج|ح بــــيو سليم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سه|م سل|مه عطيه سل|مه |لن|دي692256
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن محمود متـــو محمد |لق| 6|4238
699o78|يم |لمك|وى رجبــــ |لمك|وى ك معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــر|
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إعل|م بــــ سويفعمر محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد ع 424785
ندستـــ بــــلبــــيسمحمود فوزى حسي محمد784856 ع| 
يم |حمد349338 تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد |بــــر|
249o39| |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |حمد كم|ل محمد عط
حقوق بــــنه|سيف |لدين عمرو ع عبــــد|لق|در |لخرج27|352
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لغف|ر محمد عبــــد |لغف696566
ش|م عبــــد |لغف|ر |لهو|رى675236 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفي|سم 
4o667|يم محمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــض مصط محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعم|ر وليد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد8378|3
تـــمريض سوه|ج س|ره عبــــد|لرسول محمد |حمد 895762
6o9529يم بــــدوي ق|سم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمتـــ محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن ي| |بــــو |لمع| عوض مشك764799
ه سم بــــدوي محمود|825868 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
يم بــــريك693952 تـــج|ره |لمنصورهحمد |لعربــــى عبــــد |لسميع |بــــر|

يم83842 علوم حلو|نمحمد ج|بــــر |سم|عيل |بــــر|
6|564oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لرحمن يح عبــــد |لحليم |لبــــر
5o5|2|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــه|ء مجدى محمد حسن |لش|بــــورى
785o95|طبــــ حلو|نحمد ر|فتـــ عبــــد |لسل|م ع محمد
|2oo|2ر |لسيد ره|ن|دين ع|طف م| عل|م |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د |لسيد رمض|ن عمر زغ|رى525986
علوم ع شمسمن|ر مدحتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد355572
7o9936|ه عبــــده محمد حسن فرج د|بــــ |لمنصوره|م
4|32o7|ويدى يم محمد  نوعيتـــ فنيه طنط|ريج ي| |بــــر|
ش|م عبــــد |لكريم |حمد بــــدوى685247 صيدله |لمنصوره|ء 
د|بــــ ع شمس|يل|ن| جرجس زكرى عج|يبــــى33658|
4382o3|علوم كفر |لشيخمنيه صبــــري عبــــد|لفتـــ|ح زرزوره
يم6|7635 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرحمه |لسيد حس محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|بــــل|ل ممدوح س|لم محمود س|لم699486
تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء ن |حمد |لكيل| |622724
يم|453972 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيمن محمد |بــــوبــــكر عرفه |بــــر|
يف عبــــد|لق|در عيد7424|2 رتـــ|زينه  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7||43o|تـــج|ره |لمنصورهحمد محسن ح|فظ مسعد حج|ج
يم ق|سم6|6968 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهح|زم محمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدنوره|ن محمود محمود محمد |لكتـــ|تـــ 766267
7588ooتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيوسف حم|ده كم|ل |لدين ص|دق
ندستـــ حلو|نحمد |يمن سم عبــــده محمد||2838|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ حسن |حمد محمود عبــــد |66724|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسبــــه | ع محمد ع |لفتـــ| 479|27

بــــي ص|لح39437 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى ه| سعيد 
7o8966| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسل|م |لسيد محمد محمد ع
|محمد |حمد محمد عبــــ|س867967 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
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وف|تـــيوسف محمد عبــــد|لفضيل محمد49622 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ف مو |حمد مو 24493| د|بــــ ع شمس|منتـــ | |
35oo9يم ى |بــــر| وف|تـــمحمود نور |لدين ي ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

طبــــ طنط|م|رك يوسف بــــطرس فه بــــ|سي 582|43
ر محمد عبــــد|لبــــ|سط|843584 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد م|
صيدلتـــ بــــورسعيدس|ره عل|ء محمد |حمد |لزعره997||7
د|بــــ ع شمس|ريم ي| فؤ|د محمد222357
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخف|طيم| سعد سعيد سعد |لقم|ح|43578
فنون جميله فنون حلو|ند | محمد عبــــد| بــــش|رى272897

يم|79|68 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن |حمد محمد |بــــر|
759|o9آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمود محمد عبــــد |لعزيز محمد
لسن ع شمس|ندى ن|در |لمر ع |بــــو |لعزم4279|4
7o578oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود محمد |حمد |لعدل |حمد |لعدل
6792o7طبــــ |لسويسع |حمد لط ع
43967oتـــج|ره كفر |لشيخمنه | إيه|بــــ سعد زغلول

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ حسن محمد محمد|5529
78|2|oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|خ|لد محمد جوده محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطمنه فكرى عبــــد|لم|لك حس|ن 9|8854
يم طه2|7669 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعمرو |س|مه طه |بــــر| لم
35||54| يم عبــــد|لمع يم |حمد |بــــر تـــج|ره بــــنه|بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد سليم|ن محمد سليم|ن عبــــد|لرحمن774948
45o||3 يم عثــــم|ن بــــسيو تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
7o4375كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــه عبــــد |لعزيز دي|بــــ |حمد دي|بــــ
32o63oتـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد رش|د |حمد

يم محمد|8247 وف|تـــس|ره ص|لح |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
4o8628د|بــــ طنط|ل|ء عبــــد|لحفيظ حل عبــــد|لبــــ| |لضبــــع|

5o627|يم ص|لح تـــج|ره بــــ سويفحمد محمود ك|مل |بــــر|
ر ي|س 623283 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد عل|ء ط|
7o84o4 |تـــمريض |لمنصورتـــ عل|ء محمد عثــــم|ن عبــــد |لش
ل|ل |بــــونج|ح|353838 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد بــــل|ل محمد 
52o32o|معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن ح|فظ محمود عثــــم|ن جبــــريل
يم ح|مد ه||5|425 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ|ء سيف |لن |بــــر|
رهروج | ص|بــــر شبــــل |حمد |لدقن67277| حقوق |لق|
837o58| تـــج|ره سوه|جس|مه حمد|ن |حمد حس
85o4oo| معهد ف تـــمريض |سيوط عمرو محمد صيد ن
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيم |يمن شبــــل دي|بــــ249479
3|243o|د|بــــ ع شمس|مريم ف|يز |لسيد حسن ن
تـــج|ره |ل|سكندريه|ء سيد محمد رفعتـــ سيد ع |489775
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد فتـــ حس عبــــد |لخ|لق|538|45
77o52oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحبــــ عم|د نجيبــــ تـــ|درس
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيه محمد |نور أحمد محمد|42388
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ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء محسن |حمد مهر|ن||954|8
ى فتـــح | |لطور48|268 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــح | ي
ف ن ح|فظ65324| رهسم| | تـــج|ره |لق|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأروى صبــــرى |لسيد |بــــوشنبــــ8623|5
8|7o73زر|عه |لم |شيم|ء عم|د محمد رش|د
8o|592وس |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نيف جرجس شفيق تـــ|و
صيدله |لزق|زيقعبــــد |لوه|بــــ ع|دل محمد عسكر|77574
تـــج|ره طنط|مهند طه عبــــد |لمقصود ع|مر433782
7|5o6|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهروى تـــوفيق محمد عبــــد |
5o2392تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد |س| سعيد |حمد عبــــد |لغف
تـــج|ره ع شمسعم|د عثــــم|ن محمد عثــــم|ن عط|472|32
3373o3|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيرين حس غ| سعد
777o7oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد محمد شحتـــه عبــــد |لرحمن ه|شم
تـــج|ره طنط|مهند |حمد محمد حس يونس|357|6
7o||72|يم ع|طف محمد ع طبــــل طبــــ |لمنصورهبــــر|
84993oتـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدبــــه عز |لعربــــ محمد عبــــد|لرحيم
|5o3o2يد أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد جم|ل عبــــد |لمجيد |بــــو |ل
26692oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء حمدى |م سليم|ن
|2o335تـــج|ره بــــنه|جوزيف |م |سكندر فه
6369o9معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مصط محمود |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح
434o||معهد ف ص طنط|حن|ن سليم|ن محمد |لجندى
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــ|س |بــــو|لن عبــــد |لمطلبــــ 763|26
6o56o3|تـــج|ره طنط|آل|ء سم |لشح|تـــ مختـــ|رع ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر خ|لد محمود محمد|2|8|3
رهنور| حس|م محمود لط |م 46437| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جشيم|ء ع محمد مصط س|لم|ن7|7745
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمدى عم|د حمدى محمد226679
نوعيتـــ بــــور سعيدروف|ن مصط |لسيد جمعه حسن||7659
د|بــــ ع شمس|ندى فريد ح|مد غريبــــ عيد7|6|34
طبــــ بــــ سويفحمد صفوتـــ ثــــروتـــ عبــــد |لفتـــ|ح|83928

يم عبــــد| تـــعلبــــ|33877 زر|عه مشتـــهرن|ديتـــ ع|طف |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء |بــــو |لخ عبــــد |لعظيم محمود53795

يم |لقيم2335|6 يم |بــــر| تـــج|ره طنط|أحمد صبــــرى |بــــر|
رهمحمد |يمن محمد عبــــد |لحميد27976| ندستـــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهمحمود ن| محمود |م |48735

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|سم عبــــد | |حمد من 48244
247|6oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود صل|ح عبــــده |لصعيدى
6o397||ق|وى معهد ف ص طنط|نس محمد عبــــد|لع| |ل
52o48|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم ص|دق عبــــد|لصمد مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ محمود عبــــد|لرحمن محمود326327
6o2|43|ر محمد |بــــو |لمع تـــج|ره |لمنصورهمريم م|
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه عبــــد |لعزيز حسن عبــــد |لعزيز حسن43|485
782|o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ربــــيع فؤ|د |حمد
6993o2ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد عبــــد |للطيف |حمد
75342oندستـــ بــــور سعيدمحمود شو محمد ي

علوم حلو|نمصط ع|مر محمد محمود ر|شد26|66
لس يعقوبــــ عبــــد|لشهيد عبــــد|  9||2|9 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جك ع| 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد محمد |حمد دبــــور|25|||6
45o572|ندستـــ طنط|حمد ر| |لسيد محمد |لمل|ح
|د|بــــ |لم |دولتـــ |سم|عيل ع |حمد853998
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيه ن عبــــد |لرحيم محمد|77|622
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود ممدوح سيد |حمد |لش 546429

د|بــــ بــــ سويف|رغده محمد عبــــد |لحليم جوده72295
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن|ن عبــــد | عبــــد |لعظيم محمد |426969

ف رمض|ن مصط |||352 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــر|ء |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م محمود جمعتـــ محمد|47885

526o|9 يم |ل ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن أيمن سعد |بــــر|
فنون جميله عم|ره |لم |ح|زم عل|ء عبــــد |لبــــ|رى |لضوى479866
ين نبــــيل محروس عطيه222579 حقوق |لمنصورهن
طبــــ بــــيطري |لم |محمد مصط محمد عبــــد|ل |6|854
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور فكرى فكرى حسن |لسكرى8357|6
حقوق |ل|سكندريهعمرو محمد |حمد رستـــم492483
يم مبــــ|رك6|7746 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــسمه فتـــ محمد |بــــر|
24o987رهمرو|ن س| محمد محمد تـــج|ره |لق|
علوم |سيوطمونيك| م|جد ف|يز سعيد 875295
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|ند ع عبــــد|لر|زق ع قنديل8|2523
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء ن| محمود عبــــد |لح|فظ مو763762
يم سعد سليم|ن عوض|263369 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه |بــــر|
رتـــ|فوزيه |حمد عبــــد|لرحمن |حمد73|228 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
447oo9|ندستـــ |ل|سكندريهحمد رزق محمد رزق فضل |لنبــــى
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم |حمد حسن محمد حسن مو236492
د|بــــ ع شمس|دى |حمد ربــــيع حس|ن 47||22
د|بــــ بــــ سويف|ه|لتـــ عمر عبــــد |لحفيظ محمد57478
رهحمدي مسعد عطيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح26584 تـــج|ره |لق|

م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد محمد محمد ع ع|مر|||6757
|2o935لسن ع شمس|م|رين| ع|دل ك|مل فرج
|5oo4||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شعبــــ|ن عيد سيد
9o346| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط محمود |حمد عبــــد|لعزيز
263o64|د|بــــ بــــنه|من|ر عص|م عبــــد|لد|يم |لرف|
علوم |لزق|زيقمن|ر رض| |لسيد ع عبــــد ربــــه783954
هند محمد ع عبــــده سليم|ن|2|236 نوعيتـــ ج
صيدله |لزق|زيقلشيم|ء عم|د محمد عبــــد |لتـــو|بــــ|776293
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطف|طمه محمد عيد |سم|عيل  5639|9
طبــــ |لزق|زيقسل|م أس|مه محمد أحمد فر|ج|625438
ف زيد|ن خل|ف زيد|ن2|4844 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو |
علوم ري|ضتـــ دمنهورع|دل حل |لسيد ز خورشيد529385
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهشيم|ء |لسيد |حمد |سم|عيل|75538
طبــــ بــــنه|يم|ن محمود محمود عبــــد|لمنعم|||||36
3|73|oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لعزيز محمد
9o94o3 معهد ف ص سوه|ججه|د محمد |بــــو|لمجد |حمد محمود
9o9337 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى خ|لد عبــــد|لع|ل عبــــد|لموجود
62o944|يم غن طبــــ |سن|ن |لمنصورهعل|ء حس يونس |بــــر|
6o87o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نبــــيله |حمد سعد عبــــد|لو|حد مط|وع

44o59|يم عبــــ|س محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |بــــر|
ه رمض|ن عبــــد |لمعوض يوسف683929 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ن
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |لسوي عبــــد|لعزيز |حمد864432
طبــــ حلو|ني|سم محمد محمود |لمتـــو |سم|84|676
88267o زر|عه |سيوطشيم|ء محمد عبــــد|لسميع محمد
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود ع عثــــم|ن ع  3789|9
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|دي نش|تـــ ك|مل مرج|ن3|4867
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|منه |لمعتـــزبــــ| محمود |حمد|23828

يم محمد|48273 رهيه كردى |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5464o3|ندستـــ |ل|سكندريهحمد ربــــيع |لمر |لسيد خط|بــــ
علوم ري|ضتـــ ع شمسمروتـــ بــــدوى محمد |لغن|م|34846
ري|ض |طف|ل |لمنصورهعزه |س|مه ع عبــــد|لع|ل742|78
ره |حمد محمد حس 859682 تـــربــــيتـــ |لم |ز
تـــمريض بــــنه|حمد وجيه فرج حسن |لجن|ي |356377
رتـــ ي|سم محمد نج|تـــى عبــــد |لغف|ر خليل244923 تـــمريض |لق|
34247oعلوم بــــنه|دير عبــــد|لحليم |لسيد عبــــد|لحليم
36o334ر زكري| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد س| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيوسف شعبــــ|ن محمد |لل| حموده66|542
77o6o4وف|تـــمحمد سعيد عط| سليم|ن رحمه ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه كفر |لشيخحمد محمد عبــــد|لمجيد محمد|267|44
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد محمد م|مون سيد|75448|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|ره خميس فتـــ محمد جمعه662|52
6754o7| صيدله |لمنصورهي|د محمد نشأتـــ |حمد مظلوم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد نبــــيل خلف محمد حس 643|48
يم عبــــد|لمنعم |لسيد235845 هوق |بــــر| نوعيتـــ ج
ندستـــ |سيوطحمد طلعتـــ حمزه محمد||33|85
6|oo3oبــــ يم محمد عمر ذ طبــــ بــــيطرى بــــنه|ع|يده |بــــر|
4o4886 |تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد جم|ل عبــــد |لعليم محمد ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء |لسيد محمد |لسيد|776754
34827oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر ص|لح |حمد عبــــد|لحميد
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6o53o7د|بــــ |لمنصوره|مريم محمد ع عبــــد|لرحمن زلط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحن|ن حف شفيق سلم|ن 7228|9
حقوق طنط|محمد طلعتـــ رمض|ن ع |لسمل|وى2392|4
ه سعيد سيد حسن|879288 تـــربــــيتـــ |سيوط  م
د|ر |لعلوم |لم |محمد معتـــز محمد |سم|عيل344|3|
معهد ف ص |سيوطعبــــد|له|دى محمد ع س|لم|ن 66|893
42|o88|يم جم|ل |لدين |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرحمه جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عثــــم423659
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد كم|ل |ل|حمدى دبــــور|255546
7o68|||يم |حمد حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقسم|ء ع|دل محمد ند| ش| |768|64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لبــــيبــــتـــ محمد مصط سميتـــ8||3|4
6283o2معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقعبــــد|لرحمن ع|طف محمد عبــــد| صديق
|5o258رهزكري| ن| |حمد عبــــد |لحليم تـــج|ره |لق|
رتـــ/ري|ضتـــ|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لمنعم شح|تـــتـــ572|2| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5o38|2|علوم طنط|حمد خميس عبــــد |لستـــ|ر محمد رحيم
9o5o58 حقوق سوه|جسه|م ممدوح مصط فتـــ |سم|عيل
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىكريم حم|ده عبــــد|لحميد محمد825349
6o4433تـــج|ره طنط|ن|در محمد لط منصور |لزنف
يم محمود495896 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخديجتـــ |لسيد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع|دل جم|ل عبــــد |لق|در|بــــو |7389|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حس محمد |حمد محمد854245
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم محمد عبــــد |لحميد محمد |لسعيد|67523

ه صل|ح محمد |حمد سيد987|2 نوعيتـــ عبــــ|سيهن
ف شه|بــــ |لدين محمود35|32 ره|زي|د | د|بــــ |لق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عل|ء |بــــو|لحسن عثــــم|ن|8789|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنبــــيله محمد حس محمد مو2|6898
ندستـــ طنط|مريم خ|لد ر|غبــــ ي|س نور |لدين449926
علوم ج|معتـــ د |طع فتـــح | فتـــح | أحمد |لقطه38|624
ف عبــــد|لسميع صقر267334 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره |

2o7o4زر|عه ع شمسنبــــيل ي| نبــــيل |لش|عر
ف مر محمد58867| د|بــــ ع شمس| |ده |
258|7oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م مصط شلبــــى محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ |حمد عطيتـــ عطيتـــ354376
8o|2o9نوعيتـــ |لم |ف|طمه محمود |بــــوبــــكر محمد
علوم |سو|نمنيه س|يح عبــــد|لسند رك|بــــي|848472
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ط|رق محمد حسيبــــ7|2578
د|بــــ دمنهور|نه|ل محمد عبــــد |للطيف |لروي |672|5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد| ع|دل ع شح|تـــتـــ43||64
4268o3|زر|عه |ل|سكندريهيري سعيد سعد سعيد
69o5o3|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه شعبــــ|ن فتـــ محمد
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تـــج|ره ع شمسحسن|ء حس|م |لدين محمد محمد2636|3
حقوق بــــورسعيد|ء مختـــ|ر عرنوس محمود رضو|ن جميل764649
6|94o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد ن| عبــــد| |لعزبــــ ستـــيتـــه
64o326 د|بــــ |لزق|زيق|سمر محمد |حمد عوض ع
9o98o3|ف عبــــد|لحميد صبــــره تـــج|ره سوه|ج يه |

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفه|جر عبــــد | حس |حمد54992
رتـــ|بــــتـــ | |حمد |م |حمد58822| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o7868 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن حسن محمد |حمد |ل|م
9o67o9 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسحر ممدوح محمود رضو|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــ عثــــم|ن محمود غ|نم435984
8459o4 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ج|بــــر نوبــــي مصط
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنتـــ | خ|لد عثــــم|ن سعيد39577|

73o|4معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد عبــــد |لمجيد ز|يد عبــــد |لمجيد
342|o|زر|عه مشتـــهرمن|ر محمد قش|وى يوسف شلبــــى
يم محمد أغ|93|5|6 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جموند| |بــــر|
2489o8رتـــ|دين| عل|م سعيد صقر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4375o2يف عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف ط طبــــ كفر |لشيخأحمد 
2422|oبــــه عطيه محروس عبــــد|لنعيم ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|د
443964| علوم ج|معتـــ د |طمل محمد صل|ح |لمصيل

9oo5|| د|بــــ |سيوط|رحمتـــ خ|لد محمد حسن عبــــد
293o3|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحمد ط|رق مسعد محمد

|3o832ريدى عبــــد |لع|ل تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد 
|6|o5يم رهمصط محمود ر|فع محمد |بــــر| ندستـــ |لق|

حقوق |سيوطعص|م |لدين حمد|ن تـــوفيق ربــــي|ن  |89297
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن ع|طف فتـــ محمد ع48394|
7o77|9ور معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــخ|لد |نور محمد محمود 
6o6367كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عبــــد |لرحمن ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد نزيه |حمد بــــهن مصط |7|3||5
ه بــــكر سيد ع |85895 طبــــ |ل|سن|ن |لم |ن
69o82oصيدله |لمنصورهيوسف محمد |لقصبــــى ري|ض
8|6oo6يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نرم ج|بــــر وديع |بــــر|

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمختـــ|ر عص|م مختـــ|ر  |د57996
27o955تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم ع سعد |حمد |لشهد|وى
حقوق |لمنصورهر| | نعيم عبــــد |لغف|ر محمد9|6827
6832o8|ه صل|ح محمد |حمد |لسيد تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
783o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى جل|ل |حمد مصط محمد
925o73 معهد ف ص سوه|جول|ء ع|بــــد محمد |حمد
77oo48تـــج|ره بــــنه|س|لم مصط س|لم محمد |لم|ل
78|o43تـــمريض |لزق|زيق محمد |حمد |سم|عيل محمد
6o3586| يم متـــو معهد ف ص طنط|يم|ن عص|م |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه محمد |حمد عبــــد|لل|ه92|89
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علوم ري|ضتـــ دمنهورفوزى محمد فوزى عبــــد|لق|در529728
859|o9معهد ف ص بــــ سويفه|جر عل|ء سيد ح|فظ
847o42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نخ|لد ص|بــــر |بــــو|لفتـــوح ح|مد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|شو زي|د محمد ع|دل حسن كس|بــــ99||34
د|بــــ د |ط|وس|م رشدى مصط حج|زى8547|6
8o6366معهد ف ص بــــ سويفمو ع|دل عي |سكندر
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط ن مجدى حبــــيبــــ ميخ|ئيل|878942
د|بــــ |لمنصوره|حمد ح|مد |لسيد |لطنط|وى ش| 695458
ندستـــ ع شمسد| | مدحتـــ عبــــد |لمنعم محمد27225|

448o6تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د يوسف جم|ل |لدين محمد خليل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسخ|لد عبــــد |لعظيم محمد عبــــده |بــــر|39|||7
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد خ|لد |لذ |لمن |لدنف686697
بــــه درويش453876 د|بــــ كفر |لشيخ|آيه مصط حسن و
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لق|در شح|تـــه عبــــد |لق||75267
حقوق |سيوطحسن |حمد حسن محمد 82|876
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|جد ممدوح بــــرتـــى و|صف  7|45|9
|454o7د|بــــ حلو|ن|محمد ه|شم ج|بــــر حسن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد ح|مد محمد سلط|ن334326
4o7343حقوق |ل|سكندريهمنه | مصط شمس |لدين عبــــد |لحسيبــــ عبــــد
78o|59نوعيتـــ |لزق|زيقمؤمن |سم|عيل عبــــد |لحليم محمد
يم|882|86 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحل|م عبــــد|لستـــ|ر يونس |بــــر|

63478| ف ومس|حه |لمطريتـــحمد بــــدوى ع ج|بــــ | ك.تـــ. ف رى و
بــــه محمد7348|8 تـــج|ره بــــ سويفي|س محمد |لف|روق و
بــــ695463 يم محمد |بــــو|لد ثــــ|ر د |ط|كريم حسن |بــــر|
6372o3|تـــج|ره طنط|محمود |لسيد محمد مر بــــدر |لسو
يف حس محمد65|24| حقوق ع شمسحس |ل
ندستـــ ع شمسمريم ه| وديع ميخ|ئيل|2489|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ| عزتـــ بــــدوى يونس256898
7o5464|طبــــ |لمنصورهحمد ع عبــــد |لمنعم ع |حمد
899o82 علوم |سيوطن|ردين ع|رف عثــــم|ن محمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق مختـــ|ر عبــــد |للطيف محمد57|777
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه رفعتـــ س| محمد شلبــــى5|68|2
نوعيتـــ عبــــ|سيهس|رتـــ |حمد محمد مصط 855|5|
يم بــــسيط29828| حقوق ع شمسمريم |يه|بــــ |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه نبــــيل |لسيد محمد دره3|7||4
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــده محمد عبــــد|له|دى772978
5|7o87علوم دمنهورندى محمد محمد حسن |لخو
تـــربــــيتـــ |سيوطعثــــم|ن مصط عثــــم|ن عبــــد|لنبــــى |88376
رهشيم|ء عط| | عون عبــــد|لسل|م|89|52 د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|زق عبــــد 774955
|2o7|7|ر محمد ص علوم ع شمسسل |حمد عبــــد |لظ|
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معهد ف ص |ل|سكندريهحسن محروس |سم|عيل محمد |لطويل6|4||5
حقوق حلو|نيوسف وليد |م|م محمد234629
طبــــ |لم |مصط عص|م مصط فه 858633
رهم|ري|ن ريمون رمسيس ر|غبــــ33794| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نريه|م محمود محمد سليم|ن46273|
69o372 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لحكيم عبــــد |لن| عبــــد |لحكيم عبــــد
ف |حمد |لمهدي947|24 ره|مريم | د|بــــ |لق|
صيدله |لزق|زيقين س| درويش سليم|ن9|7769
4499|7| يم ع ندستـــ |سيوطروى |يه|بــــ |بــــر|
حقوق بــــورسعيدعل| عبــــده عبــــده حس|ن764933
|2o4o8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريم رفعتـــ |لسيد عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ |لم |ك|رول مل|ك جرجس لم 6493|8
777o37نوعيتـــ |لزق|زيقدين| |حمد سيد ع

|8o58علوم حلو|نف|طمتـــ صبــــرى ف|خر ف|رس
|5|52oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |حمد حسبــــ | محمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ع |حمد ع |لرف| حو|له484952
62549o لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|عمر ح|مد محمد محمود مسل
ره|حبــــيبــــتـــ شعبــــ|ن مهن|وى ز6487|3 ثــــ|ر |لق|
6o9238ر مصط ر|غبــــ سويد|ن زر|عه طنط|م|
تـــج|ره |ل|سكندريهزينبــــ حمدى عبــــده |حمد ع|48544
يم محمد محفوظ|32463 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن حس |بــــر|
9|o|9o|صيدلتـــ سوه|ج بــــ|نوبــــ ع|دل كم|ل بــــهن|ن
يبــــتـــ756647 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنوره|ن |لسيد عمر محمد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي| محمد بــــسيو 528589

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء مصط محمد محمد|59292
يم محمود عط| ||76232 ف |بــــر| يم | لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــر|
92o888 تـــربــــيتـــ سوه|جم | ه| ح|فظ شنوده
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حن|ن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعليم معوض596|35
ندستـــ طنط|مصط ص|بــــر حس سيد |حمد درويش449396

357oo ره|معتـــصم محمد بــــكر زين|تـــ عبــــد|لد|يم عل|م |لق|
|5o542ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود رض| بــــرك|تـــ |حمد
8|6o58|د|بــــ |لم |سحق ن|دي شفيق د| |ل|
حقوق د |طعمرو حس حل ع مو623622
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه مصط |حمد محمد46456|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف خ|لد محمد يونس عبــــد|4|77|2
يتـــ|بــــ خ|لد |حمد ق|سم 22|877 صيدله |ل|سكندريهم|
صيدلتـــ |سيوطمريم |دور بــــش|ره عبــــد|لسيد845462
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد سم فتـــ عبــــد | حسن|766822
ى|292|62 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد |لهجر ع |لج
رتـــ|منيه ربــــيع سعد ربــــيع محمد مدين|786|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود |يه|بــــ محمد رفعتـــ محمد |لبــــ 478997
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مرن| سم ف|يق عبــــده66483|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود صل|ح |حمد خلف |254738
7833o7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ي| محمد حس
68378oتـــج|ره |لمنصورهعمر |بــــو |لفضل عبــــد |لمجيد حسن فر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن عبــــد |لجليل محمد عي|67998
|5o438رهعمرو مو رمض|ن |سم|عيل ندستـــ |لق|
|2o653ثــــ|ر |لفيوم|عمر ع|دل محمد فرغ
معهد ف ص سوه|جم|ري جرجس حن حنس863739
758oo4|يم ندستـــ |سيوطحمد مصط |حمد |بــــر|

تـــمريض |لفيوم جه|د صل|ح عبــــد |لمنعم محمد73983
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن حسن عبــــد|للطيف ع56354

تـــربــــيتـــ |سيوطعل| |حمد خليفه عمر 886898
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد |حمد محمد محمود|34938
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم عم|د |لدين سعيد ع39783|
8824o8كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطشذ| جم|ل رشدى محمد
6o4864كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرو|ن مسعد محمد يوسف |لشيخ
8o6|33نوعيتـــ |لم |محمد ع مو محمود

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر |سعد طلبــــه عبــــد|لحليم طلبــــه39455
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لغ |سم65639

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لغ ع|دل عبــــد|لغ دي|بــــ245579
8o8||3تـــج|ره بــــ سويفجو رض| جرجس بــــبــــ|وي
92o38| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم ع عبــــد|لق|در محمد
9o2492|تـــج|ره سوه|ج ميمه |يمن محمد محمد
8o4364صيدله بــــ سويفس|ره عص|م |لدين تـــوفيق حفيظ
8|6o47حتـــ وفن|دق |لم |ندي عل|ء ف|روق |حمد| 
ندستـــ |لسويسح|زم جم|ل عبــــد|لعزيز |لسيد يوسف629683
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــد| | غريبــــ عبــــد |لرؤف غريبــــ698688
6|o5|7ندستـــ طنط|مصط فر|ج |بــــو |لفضل ج|د |لحق مرج
تـــج|ره |سيوطس|ره |حمد شو تـــوفيق 6443|9
4223o4حقوق |ل|سكندريهن|ء عبــــد |لفتـــ|ح ق|سم رسل|ن
8|568o|د|بــــ |لم |منيه محمود محمد عطيه|
8|o9|3وي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مروه محمود ع |لك
22|36o|ش|م حسن حس حسن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد 
48o3o3يم ص|لح محمد عطيه عبــــد |لق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|
تـــج|ره دمنهوررؤى حمدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــده محمد|52785
تـــج|ره طنط|محمد و|ئل عبــــد|لحكيم كيله3863|4
6|o524ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهدى ع|دل عبــــده غ|زى حج|زى
ندستـــ حلو|نحمد رمض|ن عبــــ|س ك|مل عبــــد |لل|7|243|

رهف|طمتـــ كم|ل حل كم|ل923|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد عزتـــ محمد |سم|عيل كيل| |4|445
|5|o73رهندى |حمد رمض|ن عبــــده تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسخلود سيد عبــــد |لع| رضو|ن59695|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم عص|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|للطيف336563
7o472o|يل ج |لزق|زيقريه|م محمد عبــــد |لرحمن محمد |بــــر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ 499||3
لس |م ثــــ|بــــتـــ |م 2725|3 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
ف عم|د |لدين محمد|632437 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ن |
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر خ|لد عز |لدين عبــــد |لح|فظ عبــــد 484357
رهم|رين| ع|طف حكيم ثــــ|بــــتـــ|739|| تـــج|ره |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدبــــتـــه|ل فه محمد فريد |لفل|ح|763463
9oo7o6 تـــج|ره سوه|جي|ر| محمود محمد محمد
632||o|يم محمد عبــــد |لعزيز طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |بــــر|
425|o8زر|عه |ل|سكندريهردينه عبــــد |لمنعم محمد محمد محمود ج
معهد ف ص |سيوطبــــسمه ن|جح فرج بــــسطوروس 9|8856
6o3587|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن محمد ع عبــــد|لجو|د يوسف

ل|ل |حمد|49875 رتـــ حمد ن|  تـــمريض |لق|
6o5o73تـــج|ره طنط|بــــه كم|ل شح|تـــه محمد |لسمس|ر
رهم محمد محمد جعفر772759 عل|ج طبــــي |لق|
36o799زر|عه مشتـــهرحل|م صبــــرى عبــــد|لعزيز |حمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدل|ء |يمن خض مسلم|849936
لسن ع شمس||ء حس حسن محمد||3986|
6|893oزر|عه د |ط/ري|ضتـــمؤمن عص|م ص|لح |لمندى
9|73o3 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــيتـــر نبــــيل |نيس لوق
تـــج|ره |سيوطمحمد محروس مرزوق ص|لح 356|89
ندستـــ |سيوطمحمود |لدسو ج|بــــر محمد  53|876
يم682272 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ندر| محبــــ تـــوفيق |بــــر|
يم شعبــــ|ن|566||5 تـــربــــيتـــ دمنهورحمد محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طل|ء محمود محمد عبــــد|لرحمن محمد س48|448
773|o3وف|تـــعمر محمد فتـــ عبــــد|لحميد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ بــــنه|ريه|م ر|شد |لص|دق ع معوض338684
ريدى|877469 د|بــــ |سيوط| سم|ء خميس فرغ 
يم ع|544|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد |حمد |بــــر|
يم375|63 يل ج |لزق|زيقنوره|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رهر|مز تـــوفيق حس كم|ل28953| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر عبــــد|لبــــ|سط سعيد عل|م|25254
4o6886كليتـــ |أللسن ج أسو|نرن| بــــدر |لسيد |حمد محمد
63oo33يم حج كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد ن| محمد فوزى محمد |بــــر|
4954o2حقوق طنط|محمد ع محمد س|لم

53o72|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم| محمود سعيد |بــــر|
7||o84| تـــج|ره |لمنصورهحمد ع|دل |لسعيد محمد ع
4897o| ف |نور حن ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم |
ف محفوظ |لمهدى|55|54| م | ره|د ثــــ|ر |لق|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمنه | حسن محمود محمد759682
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود محمود |لخفيف268554
83|o62تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدين| وص |لفرد |ستـــ|ورو

لسن ع شمس|نرم محمد سيد محمود|4586
يم محمود عبــــد ربــــه449523 ندستـــ طنط|عل|ء |بــــر|
6o998||تـــج|ره طنط|يه محمد محمد |لشح|تـــ عبــــد |لرحيم
علوم بــــنه|حمد عبــــد|لعزيز منصور حش|د|357567
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد ي| رجبــــ |حمد بــــره|م9|6985
2|9o|5| د|بــــ ع شمس|حمد محمد |حمد فه
42o28oتـــج|ره كفر |لشيخه|جر رمض|ن محمد |سم|عيل
ح|ن زيد|ن|428936 ح|ن  طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء 
ره |دتـــ خ|لد محمد صديق26|327 د|ر |لعلوم ج |لق|
763o58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمرفتـــ |لسيد |بــــو |لوف| حس د|ود
صيدله طنط|ن محمد ك|مل |حمد شلبــــى6||432
5o4259طبــــ ع شمسدى ن|در أحمد محمد
ندستـــ |سيوطرض| |حمد عبــــد |لعزيز |لسيد779382
ره|جه|د محمود عمر محمود||88|3 ثــــ|ر |لق|
يم |لخو 4532|8 طبــــ |ل|سن|ن |لم |مصط م |لدين سيد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــيمن مجدى |سم|عيل ح|مد خط|بــــ||32852 معهد |لصفوتـــ |لع| 
نوعيتـــ |ل|سكندريهرن| رجبــــ محمود ع حسن485758
6o8225معهد ف ص طنط|ي|سم |حمد يوسف عبــــد |لعزيز سلط
د|بــــ دمنهور|محمد |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لع| 522479
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عيد جمعه محمد||27259
6773o5تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد عبــــد |لمنعم ع عجور
3289|o تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سل|م |حمد عبــــد| عبــــد|لرحمن يوسف
ف يوسف جرجس227868 رهه|يدى | حقوق |لق|
ق694326 يم |ل زر|عه |لمنصورهبــــتـــس|م محمد حس |بــــر|
52o248معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ول|ء جم|ل |حمد |لعشم|وى

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفلشيم|ء محمود عبــــد |لكريم مصط |377|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى ي| محمد |حمد32867|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسعيد |لسيد |حمد642477
25o7o3ف عبــــد|لنبــــى |بــــو حطبــــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع |ء |
ندستـــ ع شمسط|رق محمد عبــــد |لعظيم عطيتـــ25523|
د|بــــ دمنهور|حمد صبــــ بــــش محمد عبــــد |لحميد|492884
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ص|لح خميس |بــــو نعيجه محمد446977
يس محمد |لحن 4222|8 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد ي| 
5o6355 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر| | |لسعيد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد
353o96فنون جميله عم|ره ج حلو|نمصط |حمد ك|مل غنيم رضو|ن
6|68o3|علوم ج|معتـــ د |طآيتـــ رأفتـــ رمض|ن أبــــو |لنج
7||9o6|رتـــ||ء |حمد عبــــد |لعزيز محمدزرزور لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسف مدحتـــ كم|ل |بــــو |لفتـــوح شح|تـــتـــ734|23
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لسن ع شمس| |ر معتـــز محمد |بــــو بــــكر7|384|
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو محمد محمود |لسيد ع477859
6o6672|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد ع |لجندى
6o26|3طبــــ بــــنه|ع|طف عبــــد |لرحمن عبــــد |لجليل |حمد عبــــده
معهد ف ص |لمنصورهمل محمد |بــــو بــــكر ع رمض|ن|2434|7
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه ع|دل عبــــد|لسميع |لشيخ|252525
|453o2يم تـــج|ره بــــنه|محمد حسن دي|بــــ درديرى |بــــر|
496|4oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريه|ن مجدى محمد |لسيد |لقليوبــــى
يم ع محمد سعد43|635 ري|ض |طف|ل |لمنصورهرن| محمد |بــــر|
لف |لتـــج|رى بــــ|لزق|زيق|مروتـــ |حمد عبــــد |لعزيز حسن |لعج 648385
محمود338375 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |جه|د محمود فرج ن
882o75  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد رض| |حمد ز
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن صل|ح محمد درويش|757275
4o7o57كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحن|ن محمد مصط عبــــد |لغ رجبــــ

رهعبــــد|لرحمن عل|ء محمد شعر|وى محمد4446| صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|نم ع |سم|عيل ع |سم|عيل698477
معهد ف ص |سيوطن|ء حس عبــــد|لر| حس  882952
ف بــــك فه 483593 ن| | ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
حقوق |لزق|زيقمروه محمد عبــــد |لرحمن محمد756256
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد حمدى عبــــد|لق|در عبــــد|لح|فظ58|879
رهدع|ء |حمد محمود محمد حس 728|7| تـــج|ره |لق|
23945oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفوق صبــــ محمد محمد
يم |لسيد|5|3288 تـــج|ره بــــنه|حمد منصور |بــــر|
262o|7علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود خ|لد محمد |بــــو|لعزم
تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحيم عط|293|4
طبــــ |ل|سكندريهيوسف مصط حسن |لسيد ع 78|424
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد |لسيد |لشيخ353367

|394oوف|تـــسيف |لدين محمد عبــــد |لرحمن ع|بــــدين ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
267o88|رتـــ|بــــتـــه|ل ح|تـــم ح|مد قنديل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|2533oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسل تـــ|مر |حمد  | ع
ندستـــ |لزق|زيقبــــه عص|م |لسيد |سم|عيل |لخو682658
ندستـــ |لمنصورهحمد |لمهدى صل|ح ر|شد|675463
ندستـــ |لمنصورهحمد مدحتـــ عبــــده سل|مه سل|مه محمد675674
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عم|د محمد ز محمد688837
7o|35|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف محمد |لسيد |سم|عيل
88o23o|طبــــ |لسويس  بــــ|نوبــــ تـــ|مر ليشع تـــ|س
6o6336طبــــ طنط|بــــولس أيمن س| فلتـــس
ين| |لقس جرجس سليم عبــــد |82|5|| تـــج|ره ع شمسف
د|بــــ |لزق|زيق|مريم صل|ح حسن سليم|ن  حج|زى774862
معهد ف ص |سم|عيليهبــــ|سم رضو|ن ع رضو|ن758463

662oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد ط|رق محمد عبــــ|س
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5o9759| تـــربــــيتـــ دمنهورحمد محمد جل|ل عي
تـــربــــيتـــ بــــنه|دير يوسف مو |لسيد مو4|8||6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لجو|د كيل| |7387|8
75o973تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفشذى ع محمد |حمد
75o827تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسه| محمد صبــــيح محمد خش|نه
27o62o| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد جمعه محمد |لسيد حس
9o|282  تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد ن |لدين خلف محمود
68628o|حقوق |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لبــــر
8|9o6|علوم |لم |جوزف عم|د ع|طف مرقص
ندستـــ ع شمسحمد خ|لد |حمد تـــه| |27||32
3|8o79تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمد ه|شم يوسف
4o254oد|بــــ |ل|سكندريه|نسمه |حمد حس ع حسن
8223o||و|ش ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نطونيوس س|مح سليم|ن 
46o537|علوم طنط|حمد عل|ء محمد شبــــل زيد|ن
626|25| ندستـــ |لزق|زيقحمد محمود صل|ح محمد ع
تـــج|ره بــــنه|غيد|ء محمد محمد |بــــو|لمع| محمد رزق|36744
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسنيه صل|ح فهيم |لسعد|وى8|2568
يم محمد2|7646 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحسن محمد رفعتـــ |بــــر|
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحميد ص|لح |حمد ص|لح3|3497
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لكريم |لسيد عبــــد |776747
يم688648 بــــي محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره عمر |ل

3o644وز جم|ل خليل عبــــد |لرحمن رهف تـــج|ره |لق|
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــعمر |لسيد ع محمد |لف|ر453982
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه خ|لد حسن |حمد48937|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |للطيف |حمد |بــــو |9|5352

ه عبــــد |لحكيم بــــند|رى |لق| |46522 تـــج|ره سوه|جم
53o|7oندستـــ |ل|سكندريهين|س عبــــد| محمد ع|مر |لس|يس
92o|99  معهد ف ص سوه|جس|ره ند ش|كر سويحه
36|o83يم مو |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|د | ط|رق عبــــد|لغ |بــــر|
طبــــ ع شمسف|طمتـــ سيد محمد |م|م ر|جح348556
يم نجوم675742 يم |لمتـــو |بــــر| طبــــ |لمنصورهمصط |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|م|ل محرم محمد سيف |لدين|693753
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمريم |لسيد عبــــد | |حمد |لعشم|وى765796
78o392|يم عبــــد |لرحمن نوعيتـــ |لزق|زيقسيل صل|ح |بــــر|
يم432437 |د|بــــ طنط|سوسن| نج|ح فرج عبــــد |لسيد |بــــر|
ف عم|ر محمد5|9|23 ندستـــ حلو|نعمر |
زر|عه مشتـــهرمحمد ق|سم محمد دسو 345333
تـــج|ره |سيوطزغلول تـــه| زغلول محمد28|3|8
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن مصط رض| رزق مصط عوض692|34
834o8|لف للخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ بــــقن|دين| عبــــ|س محمد ح|مد|
ف ص|دق |حمد|889768 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط ن |
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رهندى |حمد رمض|ن عبــــد|لمجيد238755 تـــج|ره |لق|
247o|3| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد حمدى عبــــد|لمنعم مو
2524o7تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم |ر فوزى ز صبــــره
نوعيتـــ |لمنصورهعبــــ عبــــد |لش| عبــــد |للطيف حسن عطوه969|68
44o56|يم محمد |بــــوط|لبــــ د|بــــ كفر |لشيخ|قتـــ محمد |بــــر|
4o29|3 يم محمد حسن حس تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي|سم كم|ل عبــــد|لعظيم سيد |حمد|25225
صيدله |لزق|زيقع ممدوح محمد محمود |ل|سيو625224

5o566 يم ع يف |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعص|م 
6o4743|معهد ف تـــمريض طنط| |ء خ|لد محمد طلبــــه غبــــ|ش
89o4o8|معهد ف ص |سيوط غ|بــــيوس نش|تـــ عد ن|ن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |لعيسوى عثــــم|ن|255636

رهن|دين |حمد رض| |سم|عيل4967| صيدله |لق|
6763o8حقوق |لمنصورهس|ره |حمد فؤ|د ع
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد |حمد عبــــد|لع|ل|246362
9o8289 علوم سوه|جمن|ر عبــــد|لرسول محمود عطيتـــ
4|92o9تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء ع|يد ع|يد |لسيد|لسيد ص|لح
صيدله |ل|سكندريهيه محمد جمعه عبــــد|لجو|د محجوبــــ|435763
يم جم|ل |لدين محمد عثــــم|ن|752866 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
4965o6كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمونيك| مدحتـــ من جرجس منصور
يم636433 يم |بــــو|لحج|ج |بــــر| وف|تـــحمد |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
|347o9|رهحمد طلعتـــ |م|م |حمد تـــج|ره |لق|
تـــمريض ع شمس نهلتـــ عبــــد|لرؤف عزبــــ عبــــد|لحليم342375
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن خ|لد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح326249
نوعيتـــ |لم |ك|تـــرين ن|دي نجيبــــ حن|9755|8
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد حس|م |لدين |لسيد حس|ن |677464
5o9673كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد صبــــرى محمد |لسعيد محمد رمض
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه كم|ل محمد |بــــو|لحسن839493
45o39oر رمزى تـــوفيق ع|مر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نوليد م|
85oo22 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ر| عيد جل|ل ع
4|85o3|تـــج|ره كفر |لشيخحمد صل|ح فه محمد عبــــد|لمجيد
ف ومس|حه |سيوط حمد ع|مر محمد ع |892832 ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ |ل|سكندريه|مل محمد يح |لبــــري |447873
ه محمد عزتـــ |حمد |بــــو|لنج|42683| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|م
758o95| |طبــــ |لسويسم ف|يز عبــــد |لرحمن ر
تـــربــــيتـــ |لعريشندى كم|ل محمد |بــــو |لمع|767822
د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م |لدين |حمد مصط رجبــــ |حمد446523
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود خ|لد محمد كردي445678
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيم|ن سيد ص|لح محمد حس |425|5|
5o9664معهد ف ص |ل|سكندريهعيد شعبــــ|ن عيد تـــر عيد
يتـــ|بــــ محمد عبــــده |بــــو|لق|سم826585 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|
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علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد عبــــد |لفتـــ|ح سعد |لسيد||52363
ر53|429 يم ض| ثــــ|ر |لفيوم|شهد |نور |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنوره|ن ن| عبــــد|لحميد محمد 897789
يم ع 9945|4 د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد عزتـــ |حمد |بــــر|

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــوليد صل|ح عبــــد| ع44448
5o5648| تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد عبــــد|لسيد |حمد عبــــد|لحميد
||5o25تـــج|ره ع شمسمريم يوسف عبــــد |لملك يوسف
ه عل|م حسن جل|ل|326|88 معهد ف ص |سيوط م
تـــج|ره كفر |لشيخسل حم|د عبــــد |للطيف ع يوسف حم442838

حقوق بــــ سويفحمد ي| عبــــد |لحكم محمد|24|9|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء |بــــو|لمع|رف محمود |لص|دق م 44|842
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخي|من عطيتـــ حميدتـــ طه محمد سك 453579 معهد ع| 
|د|بــــ طنط|ندى محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در ||285|4
35|o|7لسن ع شمس|زينبــــ حسن ف|روق جودتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكرستـــ | سم سمع|ن حكيم836673
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريو|ء ع خلف ع 923957
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديخلود صل|ح محمد ع 827566
ه خ|لد |لحسي عبــــد|لمقصود||77588 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
897o|4 تـــج|ره سوه|جعمر محمد عبــــد|لكريم |حمد
علوم ري|ضتـــ ع شمسجه|د عل|ء عثــــم|ن طه327598

48o22رهعمر عز|م كم|ل س|لم طبــــ |سن|ن |لق|
يم637468 زر|عه |لزق|زيقعمر رض| عليوه سند |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنه|ل مصط عبــــد |لعزيز زي|دتـــ686|75
علوم طنط|محمد عبــــد |لغ عبــــد |لغ سيد|حمد مر|43746
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيتـــ وحيد عبــــد | عبــــد | محمد499273
4|99o9ى يم محمود |لبــــح يم مجدي |بــــر| حقوق طنط|بــــر|
د|بــــ حلو|ن|دين| محمد عويس |لقر 846|5|
5o7578زر|عه كفر |لشيخرحمه |حمد محمد |سعد محمد سعيد
62oo89تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمصط عبــــد|لسل|م عبــــد| |لجمل
7o7336رى محمد ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل عبــــد |لن| |حمد |لجو
يم66|697 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــنور خ|لد محمد عثــــم|ن |بــــر|
6o5o95تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم محسن |سم|عيل محمد لقوشه
تـــمريض |سيوط  سل|م ج|بــــر محمد زن|تـــى|4384|9
685o82د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حس|م نعيم محمد |لص|وى |لمر
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــحسن محمود حسن محمد334738
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحس عبــــد |لمع عبــــد |لمع حج695948 م |لع| 

22o2oيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سل |يه|بــــ سيد |بــــو |ل
يم |لس|يح|44592 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد صبــــ محمد |بــــر|

5|4o3تـــربــــيتـــ بــــ سويفد | سل|متـــ جل|ل محمد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطف|طمه صل|ح عبــــد|لمعتـــمد |حمد  4|56|9
7|o946 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف عبــــد |لكريم عبــــد |لكريم |حمد بــــك
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يم فضل|685386 ندستـــ |لمنصورهحمد محمد صبــــرى |بــــر|
88753o|طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد مصط |حمد محمد
6o3o38| زر|عه |لمنصورهخ|لد محمد |لشح|تـــ عبــــد
علوم ري|ضتـــ حلو|نيم|ن خ|لد عبــــد |لرؤف ح|مد|53444|
طبــــ ع شمسن|ديه ع عبــــد|لعليم عيد755||6
4|o977|يم |لش تـــربــــيتـــ طنط|دين| |لحسي |حمد |بــــر|
رتـــكرستـــ جورج غبــــري|ل بــــرسوم237854 علوم ري|ضتـــ |لق|
52o697تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره|ن أحمد |لسيد رمض|ن غزيه 
|66487| ه سم ح|مد ع خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
8o3595ندستـــ |لم |يوسف |سل|م |نور عبــــد|لعزيز
78o74oيم زر|عه |لزق|زيقنور| عبــــد | محمد |بــــر|
زر|عه فرع |لو|دي |لجديددع|ء محسن محمد عوض عثــــم|ن|43|85
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره ي قطبــــ شه|بــــ497665
848o6oتـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه كردم |دم بــــسط|وي
يم277285 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيح حمزه عبــــد| |بــــر|

حقوق |لفيومسعيد حسن محمد حن 962|6
يم شلبــــى774992 رتـــ|م مجدى عبــــد |لر|زق |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
||92o3ن| مجدى سعد عطيتـــ عوض فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم
475o77يم عبــــد |لرءوف تـــج|ره دمنهورس|رتـــ محمد |بــــر|
يم8257|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|دل |حمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جيم|ن |حمد حسن |حمد|229|84
6oo849يم عبــــد |لق|در يوسف عمر طبــــ |سن|ن طنط|غ|ده |بــــر|
9o9436 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره |حمد ه|شم |حمد
449o52|ندستـــ طنط|محمود محمد عبــــد |لبــــ|سط |لد
643o77رتـــ|ندي غريبــــ بــــره|م جمعتـــ |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|36958| حقوق ع شمسحمد محمد محمود |حمد ع
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يه|بــــ محمود |بــــو دغيدي528879
36o97o| يم |لخو طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء ح|مد |بــــر|
5o6oo2يم علوم |ل|سكندريهمحمد ط|رق عي محمد |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل عبــــد | ع ع سمرى|76883
322oo9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسفرح وليد |لمتـــو |لشح|تـــ محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد |بــــو حصوه|276774
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده محمد رمض|ن حس 632482
6o7oo4تـــج|ره طنط|أم| عبــــد |لنبــــى أبــــو |لحديد محمد
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد محمود محمد سلط|ن|656|6
82o||9يم ق|سم |د|بــــ |لم |نوره|ن محمد |بــــر|
5o6866|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأسم|ء عبــــد |لمحسن محمد عبــــد |لر
رهحسن|ء |لسيد مصط حس 356894 عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ بــــيطرى |سيوطبــــيشوى جرجس ص|بــــر بــــولس 886425
|549o3| يم فه عفي لسن ع شمس|منيه |بــــر|
يم|888236 رتـــ|  يه كم|ل سعد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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7|o844| د|بــــ |لمنصوره|محمود فكرى عبــــد |لمتـــو ج|بــــ
8872oo|ء حس خليل محمد| طبــــ |سيوط 
يم فه مهر|ن526696 ف |بــــر| يم | علوم ري|ضتـــ |سيوطبــــر|
3|82o8|يم طبــــ ع شمسحمد ج|بــــر عبــــد| |بــــر|
9o6377|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج ريج ن| ع |حمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ جم|ل عبــــد|لحميد طه شعتـــ254993
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|حمد |لسيد عبــــده أحمد |لسيد |لبــــن395|75
تـــج|ره ع شمستـــ تـــ|مر ف|روق حس 8933|3

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسيد مصط سيد محمود8||83
د|بــــ |لزق|زيق|ريه|م سعيد عبــــد|لحميد |لسيد626695

29o|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمرو ه| ص|بــــر فتـــوح |حمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مروه محسن عبــــد | عبــــد |لل|ه754526
|لسن |لم |يه عبــــد|له|دي محمد ع |8848|8
يم ح|فظ345263 تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لمنعم عبــــد| |بــــر|
2342o8رهعز|لدين خ|لد محمد عو|د حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمود عبــــد |لحليم عبــــد |لكريم635546
صيدله |لمنصورهحمد محمد |حمد عوض شعبــــ|ن|699563
يف|578|34 ثــــ|ر |لفيوم||ء سيد سند سيد |ل

ره|من|ر ممدوح ه|شم |بــــو |لسعود يوسف|4584 د|بــــ |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه نبــــيل ف|روق |لسيد|4|2363

نوعيتـــ |لفيومنوره|ن عم|د ربــــيع عبــــد|لمو72356
ي فؤ|د ع 438856 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخكريم ي
4|o||3تـــج|ره طنط|محمود ن| |حمد زين |لع|بــــدين
4|o864ي |د|بــــ طنط|كوثــــر عبــــدتـــ |لسيد |لح
34o27|زر|عه مشتـــهرسهيلتـــ كم|ل عبــــد|لش| عو|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| طه عبــــد|لفتـــ|ح شن|وى324934
ريدى765836 م زكري| حسن عبــــد |لوه|بــــ  تـــج|ره بــــور سعيدن
صيدله حلو|نعمر محمود عمر محمود عبــــد |لعليم226436
33733oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسول|ء محمود محمد |حمد
3|579oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيؤن| ك|مل وديع ك|مل
694|o3معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد محمود عوض | عبــــد |للطيف
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهفريده |لسيد محمد محمد |بــــوسليم4426|5
|2o228تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | وليد |حمد ك|مل مو
تـــج|ره ع شمسنسمه ط|رق ع حسن محمد36393|
2667o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر مجدى طلبــــه |حمد |لمعد|وى
8586o|زر|عه |لم |محمود |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحفيظ
69oo25|ه محمد |م محمد |بــــو|لنج علوم |لمنصوره|م
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــص|لح محمد ص|لح |بــــو حس 245572
حقوق |لمنصورهف|طمه سليم|ن ج|بــــر سليم|ن |لبــــل2854|7
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمد محمود محمد كد|رتـــ96|424
|2568o بــــي طبــــ |سن|ن ع شمسس|رتـــ محمد مصط عبــــد |له|دى |ل
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علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمع|ذ فوزي محمد عبــــد |لتـــو|بــــ3|5245
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف ج|بــــر عبــــد |لسل|م عبــــد |لمع 865|3
ندستـــ حلو|نمحمد محمد عبــــد|لبــــ| حس ديهوم46|7|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ محمود جم|ل |لدين محمد534|33
7oo933يم عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز رمض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|

47o8||ف عبــــده محمد معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه |
يف محمد |حمد منصور535254 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ميه 
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء محمد سيد عبــــد|لح|فظ 879465
معهد ف ص |سم|عيليهحمد شعبــــ|ن يوسف فرج|5|7574
ره|عبــــد|لرحمن جم|ل حس عبــــد|لفتـــ|ح 4948|2 عل|م |لق|
257oo4علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ محمد عبــــد|لغف|ر |لتـــر|س
بــــ |مل محمد عبــــد|لغ ش| |432824 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
يم محمد أحمد قرنه493678 تـــج|ره دمنهورإبــــر|
تـــج|ره دمنهوريوسف سعد نظ سعيد ميخ|ئيل484478
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى |س|مه محمد |لبــــكرى محمد |لشملول3|7875
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|رن| |حمد سعد جمعه|63276
8o23|3تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |يوسف ع عثــــم|ن د|ود
يم سليم764569 يف مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمصط 
45o234| |ندستـــ طنط|حمد ع|دل |حمد حسن |لكف
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء ع|دل ع عم|ره|248223
6298o9|تـــج|ره |لزق|زيقحمد مختـــ|ر محمد |لجندى
5|o782يم ص|لح معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عبــــ|دتـــ حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر عص|م عبــــد |لص|دق دسو ||54353
طبــــ بــــيطرى دمنهورل|ء جمعتـــ أحمد محمد مصط ||23|52
وف|تـــبــــيتـــر ف|يز فه |سكندروس773924 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رتـــ ط|لبــــ|تـــمريم خ|لد |بــــ|دير |رم|نيوس35753| سكرتـــ|ريه بــــكليتـــ رمسيس بــــ|لق|
7o9549 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد | |كرم صل|ح |لدين |حمد عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو عم|د |لدين ف|روق عبــــد|لغف|625227
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ع|طف جم|ل عبــــد |لعزيز محمد مر693543
49o678د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره |نور رمض|ن شعبــــ|ن |سم|عيل
4827oo حتـــ وفن|دق |لم |يم|ن عبــــد |لن| محمود سليم|ن حس| 
ش|م محمد مسعد حمزه252659 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نع|يده 
تـــربــــيتـــ سوه|جفرحه محمد عبــــد|لحكيم محمود 2253|9
43o7o8طبــــ |سن|ن طنط|دين| سم عبــــد|لحليم |لشنبــــ|بــــى
4o6534|د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء محمود |لبــــدوى بــــدوى شميس
2329o5ف |حمد |حمد محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|ره |
تـــج|ره طنط|عبــــد| سم ن عفي ن339862
3222o4يم عبــــد|لمل|ك ره|ر| | يوسف |بــــر| د|بــــ |لق|

7o4o6د|بــــ |سيوط|شيم|ء عيد عبــــد |لحليم صقر
88893o تـــج|ره |سيوطمحمد ه|شم عبــــد|لرحيم محمد
5o643|يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمه| صبــــرى محمد فرج |بــــر|
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تـــج|ره طنط|مؤمن محمود محمد محمود ع|مر523979
89o32||د|بــــ |سيوط| يوبــــ شنوده شكر |يوبــــ
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نم|دل رسيم فوزي |سحق829562
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطك|تـــرين وجيه  |د مرزوق 888624
448o4oيم ندستـــ |ل|سكندريهمريم عمرو لط خليل |بــــر|
2385o9بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى ع|دل محمد فه
3|o9|6 يم محمد عفي د|بــــ ع شمس|مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه محمود محمد محمود839726
يم محمد|963|27 ر بــــ |بــــر| ه م| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ ع شمس|دع|ء عبــــد|لعزيز حس شديد79|348
52o293|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء عبــــد |لحليم شو ر|شد
425o44 تـــج|ره |ل|سكندريهندى ط|رق |حمد |لسيد ع
ندستـــ |لمنصورهم وليد بــــكر طه قوره|664||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــ|س سعد عبــــ|س357937
يم عبــــد |لرحيم |بــــر437533 تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحيم |بــــر|
4|6oooثــــ|ر د |ط|عبــــ أحمد محمد عوف
تـــج|ره ج|معتـــ د |طموره سليم|ن |بــــو سليم|ن |بــــو سليم623854
4o29|6حقوق |لمنصورهمرو|ن عبــــد |لمنعم رش|د |حمد |سم

29o24لس ع|طف وليم معوض رهك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
74o84ن| س| جميل حكيم د|بــــ |لفيوم|م

6o6o25نوعيتـــ فنيه طنط|مسعد |لسعيد مسعد |لبــــ|زعوض
46oo88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن ط|رق أحمد نور|لدين بــــخيتـــ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــص|بــــرين سعيد م |لشيخ257465
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندي يح عبــــد |لعزيز |حمد شمه|49784
877|o6حقوق |سيوطي|سم بــــه|ء |لدين حل عبــــد|لوه
تـــج|ره بــــور سعيديم |يمن محمود عبــــ|س عبــــد |لرحمن488|75
حقوق |لزق|زيقخلود ثــــروتـــ |سم|عيل مقبــــل |سم|عيل783865
علوم |لمنصورهندى ممدوح محمد ي محمد |لجز|ر56|676
تـــج|ره ع شمسمصط ك|مل طه ك|مل8|626|
|65o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسشيم|ء عبــــد |لحليم محمد محمد
4|o6|8يم غنيم |د|بــــ طنط|مصط و|ئل عبــــد|لسل|م |بــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|وف|ء |حمد محمود |سم|عيل785269
صيدله طنط|عبــــد|لوه|بــــ محمد محمد |لدسو رزق538|43
2|62o9تـــج|ره ع شمسكريم ع|دل عزتـــ ح|مد

علوم |لفيومندى محمد فرج عبــــد|لمجيد66798
ندستـــ ع شمسد|يه ه| فكرى عبــــد |لعزيز8623||

رهعبــــد | محمود محمد عبــــد |لو|حد|75|4 تـــج|ره |لق|
33o|5|زر|عه مشتـــهرد | عبــــد|لمطلبــــ محمدى عبــــد|لص|دق

|93o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو |يمن |سم|عيل عبــــد|لنبــــى
رهبــــسمه |لسيد عبــــد|لمقصود ع|بــــدين267432 عل|ج طبــــي |لق|
7o93|o| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد رض| محمد |لعو
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لمنعم ع محمد دعبــــس|49259
839o34صيدلتـــ |لم |م | مدحتـــ بــــش ش|كر
|لسن |لم |س| عبــــد|لن| نور |لدين زين  879852
6337o3|يم ص|لح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مل محمد محمد |بــــر|
8|3oo5 د|بــــ |لم |محمد |حمد رمض|ن عبــــد|لغ|
علوم |سو|نيوسف محمد |حمد عبــــد|للطيف|6|844
|294|oرهبــــيشوى ط|رق ع|زر نخله ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7oo663ش|م طلعتـــ عبــــد |لبــــديع متـــو د|بــــ |لمنصوره|شمس 
د|بــــ |ل|سكندريه|سل |يمن ص|لح عبــــد |لسل|م477556
45|8o3وف|تـــعبــــد| |لسعيد عبــــد|لعليم محمود رشو معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4o4927د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف |حمد مصط |حمد رمض|ن
ر|5|455| علوم ري|ضتـــ |لم |حمد سيد رجبــــ |بــــو |لط|
44|4oo حقوق طنط|عبــــد |لوه|بــــ خ|لد عبــــد |لوه|بــــ |حمد شمس
78o949| صيدله |لزق|زيقحمد سعيد سعد ع بــــيو

زر|عه |لفيومحمد مجدى عبــــد |لحميد حسن ج|بــــ |44366
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|يم|ن خ|لد ح|مد محمد أبــــو |لنج|233338
879||o|معهد ف ص |سيوط  |رس|نيوس عم|د ظريف ويص
85733oمعهد ف ص بــــ سويفحليم مكرم حليم خليل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حس|م |س|متـــ محمود عبــــد|لغف|ر97|334
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد محمود عبــــد |لرحمن محمد صبــــ||75568
7o5o24ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى سنبــــل
33|o53كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|رتـــ عبــــد|لمقصود غل|بــــ عبــــد|لمجيد
536732| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه|بــــ محمد سعد عوض ضيف |
ش|ن|9|8|| ندستـــ ع شمسم|رين| |يه|بــــ يوسف د
|5o748 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمؤمن ط|رق رمض|ن ع
5o7|o5د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد حل مختـــ|ر |سم|عيل
7723o5تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء خ|لد محمد عبــــد |لجو|د محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لعظيم محمد |بــــو|لخ 773468

|7o27رهمحمود مجدى عبــــد |لعليم شعل|ن تـــج|ره |لق|
دى حسن سعد|357823 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسم|ء |س|مه ز

حقوق ع شمسشيم|ء محمود حمزه ص|بــــر|3677
حقوق ع شمسمحمد عزوز سيد محمود عبــــد|لرحمن325489

3|oo2رهف|طمتـــ سعيد سيد عو|د تـــج|ره |لق|
|398o9د|بــــ ع شمس| |ر تـــ|مر سم محمود حسن خط|بــــ
52|o48يم يم عبــــد | |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهمريم حسن |بــــر|
4o6339تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى |لسيد محمد |حمد
45o535 ف ومس|حه |لمطريتـــفوزي ع|دل |لسيد |لف|ر ك.تـــ. ف رى و

|62o9يسم ع|مر ع كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــرضوى 
نوعيتـــ طنط|ض عبــــد |لر|زق محمد |لسعد 432272
ين ط|رق ح|مد محمد محمود329372 علوم بــــنه|ش
لس |ش |ء س| ن|روز4455|8 تـــج|ره بــــ سويفك
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وف|تـــعبــــد |لرحمن عد فهيم محمد |لسو7|627| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
64o|68 يم سيد تـــج|ره |لزق|زيق |ر عبــــد|لمع عبــــد|لحميد |بــــر|

7o|88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعزه محمد عبــــد| عبــــد|لقوى
زر|عه طنط|سم|ء محمود عبــــد |لعزيز محمد عمرو427856
ندستـــ كفر |لشيخبــــ|نوبــــ ميل|د |سعد يوسف |سعد|529569
معهد ف ص |سم|عيليهمصط محمد مصط محمد8|7525
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |س|مه |حمد محمد مو42||75
68969oطبــــ |سن|ن |لمنصورهندى |سم|عيل ح|مد محمود سل|مه
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ ه| فؤ|د ك|مل47|758
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوملحس عبــــد|لحميد سليم|ن ع خو|254696
طبــــ بــــورسعيدمنه | محمد فوزى |لبــــلتـــ| 694996
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د|يه رض| محمد عرفه قطبــــ485667
علوم |ل|سكندريهسل محمد محمود ع محمد423664
ندستـــ |لمنصورهكريم مجدى |لسيد عبــــد |لعزيز محمد686597
د|بــــ حلو|ن|ل|ء محمد |بــــوغنيمه حسن|23683|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|  |لشن|وى عبــــد |لحليم |لشن|وى ع327|69
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخندى حس عبــــ|س عبــــده442648
24|o97بــــي محمد |لسيد د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن |ل
35459oصيدله ع شمسرضوى محمد فتـــ محمود

|6o25كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدي|ر| عبــــد |لرحمن ري|ض محمود مرزوق
ف عبــــد|لمع عبــــد|لل|887397 علوم بــــورسعيدمصط |
ي محمد محمود|2||866 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن خ
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد مسعود شعبــــ|ن محمد |لبــــق|86|45
|25o78د|بــــ ع شمس|ن|تـــ| ع|دل حبــــيبــــ جرجس
5423o6تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه |لسيد سليم|ن متـــو عيد
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخ|ء |لسيد رمض|ن ع |حمد |لعط7584|4
تـــج|ره |لمنصورهه|يدى كم|ل ويص| عبــــد |لشهيد5|6783
69o335يم |بــــو زيد |لسيد طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسن|ء |بــــر|
صيدله حلو|نجه|د |يمن عبــــد |لعزيز بــــكرى محمد4457|6
يم غريبــــ ن756573 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهنرم |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  س|مه |حمد محمد |حمد|895554
6o3745تـــج|ره طنط|رض| عبــــد|لعظيم معوض يوسف
4|762oيد د|بــــ كفر |لشيخ|خلود خ|لد محمود أبــــو |ل
92o723  صيدلتـــ سوه|جمحمود حس|م |لدين محمود محمد

6o273|تـــج|ره بــــ سويفمن|ر ن|دى |م |بــــو|لعل
7o739||علوم |لمنصوره|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد طلعتـــ ح|مد ر| 267768
تـــج|ره بــــور سعيديوسف |لحس محمود أحمد قل|بــــتـــ774759
|3939oتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــي|ر| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح مبــــ|رك
67982o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيمن |حمد محمد |لسيد |لزن|تـــى
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوستـــ | |يوبــــ فرنسيس بــــش 273458
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كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطف|رس جرجس |لضبــــع فرويز272489
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسسمر ورد| عبــــد |لتـــو|بــــ ع53465

|258o4 ندستـــ ع شمسعمر محمد محمد |حمد |لملي
|3256oيم ر سليم|ن |بــــر| يتـــ م| رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
432o38طبــــ طنط|تـــه| خ|لد محمد نبــــيه حس غ|زى
زر|عه سوه|جي|سم خ|لد حل محمد 923225
يم ع636524 ندستـــ |لزق|زيقمؤمن حسن محمد |بــــر|
يم محمد547|23 ندستـــ ع شمسعمر محمد |بــــر|

وف|تـــحمد صديق محمد |حمد|46338 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم محروس383|45 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد رض| |سم|عيل |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط جم|ل محمود مصط 29736
|6348oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعل|ء عص|م سعيد محمود
9o949| زر|عه سوه|جند| ي| محمد ك|مل |حمد
625|o5وقمروج محمد ح|مد س|لم |لنجي ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
36o762د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء نجيبــــ |حمد سليم|ن
|د|بــــ طنط|يوسف صل|ح محمد فريد ع زلط89|2|4
8o984oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عل|ء حمدي فكري

رهريم مصط ند| مختـــ|ر يوسف7638| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى مسعد شعبــــ|ن |حمد |لسيد339973
5o5|47 |عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر أحمد محمد مختـــ|ر |لزعفر
يف|593|45 ندستـــ كفر |لشيخحمد ع |م ع |ل
8o5665حتـــ وفن|دق |لم |م جم|ل دبــــي من|زع| 
يم ح|مد عبــــد |لع| ج686844 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهح|مد |بــــر|
34oo64معهد ف تـــمريض بــــنه| من|ر عرفه حس|ن عفي محمد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء رجبــــ رمض|ن محمد|53428
7393oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم سيد سنو عثــــم|ن
34|32| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيه مصط محمد قطبــــ ع

|5438oكليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد |يمن ع محمد
6o2385زر|عه |لمنصورهيم|ن |لدسو محمد |لششتـــ|وى مقربــــ
تـــج|ره ع شمسعبــــد| |حمد محمد رج|ء |حمد فؤ|2232|2
|549o9|ه خ|لد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |د|بــــ |لم |م
زر|عه |لزق|زيقع صل|ح ع محمد784973
تـــج|ره طنط|ن| مصط |لسيد محمد|لسيد2926|4
ف فتـــ 846745 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعل| محمد |
بــــ737||4 يم |بــــو|لد يم |بــــر| نوعيتـــ فنيه طنط|بــــسمه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد منصور |سم|عيل محمد |حمد783435

تـــ حل شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم|62685 تـــمريض  بــــ سويفم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر مجدى ك|مل ن8837|6
75|68oيم محمد كليتـــ |أللسن ج أسو|نلي محمد |بــــر|

ره|عمر عل|م |لسعدى محمد28872 د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسسعد ع|دل سعد ع حج|زى54473|
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23838oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|ر| |يمن ممدوح |حمد
3|575oيم بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|ريم|ن حس ن |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم عبــــد |لستـــ|ر ن ع عبــــد |لنبــــي757248
د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد |حمد محمد حم|د539684
2|38o9| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو |حمد خليل محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم صبــــيح يح صبــــيح775962

6|oo9تـــج|ره بــــ سويفن |حمد عبــــد |لعزيز محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|ع |ء فتـــوح محمد متـــو ص|لح|43963

يم محمد8524| رتـــ ه|له محمد |حمد |بــــر| تـــمريض |لق|
25949o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه شكرى رجبــــ بــــدر|ن 
6o9567|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد بــــل|ل ممدوح محمد عم|ره
8o6733تـــج|ره |سيوطخ|لد عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمصط عبــــد| عي |حمد  888525
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد ع |حمد|87|4|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورع|ئشه ع عبــــد |لغ ر|ميه5878|5
بــــتـــ سليم|ن8|82|| يم و تـــج|ره ع شمسندى |بــــر|
42789o|يف تـــربــــيتـــ طنط|منيه |حمد |سم|عيل محمد |ل
لسن ع شمس|سل محمد تـــوفيق محمد334867
6o|6|4| معهد ف ص طنط|نس عص|م بــــدوي ح|مد مصط
6794o2تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد عثــــم|ن محمد |لحسي خليل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ف|رس عبــــد |لحليم |بــــو زيد محمد778734

685o7| م سيد عطيتـــ ع د|بــــ |لفيوم|د
255|7oف ر|ء محمد عبــــد|لحميد |حمد  صيدله |ل|سكندريهلز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|لمقصود يوسف قنديل |لبــــيو 255359
تـــج|ره سوه|جل|ء |نور عبــــد|لعزيز محمد |لجندى|6|87|4
ف جورج |م 5975|| رهبــــيشوى | تـــج|ره |لق|
يم |لجمل|5524|| يم تـــوفيق |بــــر| رهبــــر| حقوق |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد محمد |حمد مرزوق325339
||536o|لع| تـــسويق شعبــــتـــ مح|سبــــتـــ تـــجمع أول|حمد خ|لد |حمد |لشن|وى
9o63|9 د|بــــ سوه|ج|رن| محمد عبــــد|لجو|د بــــدوى
يم9|6337 د|بــــ |لزق|زيق|وق محمد عبــــد|لرحيم |بــــر|

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمود س| ع ع96496
7o548||تـــج|ره |لمنصورهسل|م محمد |لسيد |لسيد
4o5o4|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهج| |حمد حسن |حمد عبــــد |لمقصود
|3o843قتـــص|د م حلو|ن|محمد يح محمد |حمد
رتـــ|ن سعيد محمد |حمد|642897 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم|7537|8 ي خلف |بــــر| يم م تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
35543oد|بــــ ع شمس|ندى مصط عبــــد|لفتـــ|ح شعبــــ|ن
|343o6يم |لسيد ف |بــــر| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م |
8o272|صيدلتـــ |لم |محمد عبــــد|لد|يم محمد عبــــد|لد|يم
9o3786 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمروه عبــــد|لستـــ|ر خلف خليفه
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر محمد ع عمر358833
7o9|39| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن ح|مد محمد ح|مد ع
48oo68يم تـــ|يوسف محمد محمد خميس |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
757o67د|ر |لعلوم |لفيومي|ر| |نور فتـــ عمر

586o9طبــــ بــــ سويفمروه ن| صل|ح حفن|وى
8|o363يم |لدسو محمد علوم |لم |ط|رق |حمد |بــــر|
68o4|2طبــــ |لمنصورهمحمود شعبــــ|ن محمود شعبــــ|ن محمود
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــل|ل |لسيد محمد |لسيد755982
ه جم|ل صل|ح محمد كم|ل763393 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدن
ه ح|تـــم محمد ع د |5667|2 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||م
|52o36ف محبــــ |لدين محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |
يل ج |لزق|زيقآيه عص|م محمد |لسيد |حمد626398 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o822||د|بــــ طنط|حمد محمد محمود عدس|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــع |ء محمود ع مصط |بــــوسيف254283
زر|عه طنط|ف|طمه حس محمد محمد عبــــد|لفتـــ|272|6
رهمونيك| عبــــد | لم |بــــو|ليم 66822| صيدله |لق|
82356o|ندستـــ |لم ||ء سم حسن محمد
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ وحيد حسن محمد8632|3
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعمر |يمن محمد عبــــد |لحميد|لحجرى5|56|2
طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمد عبــــد |لرحيم ع2525|5
33o66oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر مرزوق محمد |لسيد ع

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــتـــس|بــــيح طلعتـــ محمد محمود |لبــــهو| 77|36
7o4|84تـــج|ره طنط|حس|م |حمد محمد محمد |لمر شنديه
438oo6طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمنه | محمد كم|ل |بــــو|لغيط
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنه | سعد عبــــده سعد معوض766257
62o485تـــج|ره ج|معتـــ د |طع|طف محمد ع|طف عبــــد |لمع يوسف ربــــعه
5o4748زر|عه |ل|سكندريهوعد محمد عبــــد|لرحيم محمد |لقط
678|oo| تـــج|ره |لمنصورهيم|ن خ|لد عبــــد |لعزيز ع عفي
تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | |سح|ق رزق ك|مل2777|8
|57|o3ن| ممدوح فؤ|د عبــــد |لمهيمن تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــم
ندستـــ ع شمسد|فيد ميشيل شفيق |سكندس 876267
|6o49o|م عم|د رمض|ن سليم|ن وف|تـــد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|ر |لعلوم |لفيوملسيد صبــــ |لسيد حسن||49523
4o7627ل|ل د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــ عمرو عمر |حمد 

5433oطبــــ بــــ سويفزي|د رجبــــ رمض|ن محمد
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــش|ديه |لسنو |لسيد |لسنو |لسيد554|44 ك.تـــ. ف للبــــ

صيدله حلو|نزينبــــ عمر عبــــد |لتـــو|بــــ عز|لدين9246|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهآيه فرج عبــــد|لفتـــ|ح |لمسلم| 4358|5
6368o|يم محمد معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |يه|بــــ |بــــر|
تـــمريض |سيوطعز|م حسن عز |حمد 878897
8o24o7|يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع ف|روق |بــــر|
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د|بــــ د |ط|وق عبــــد|لحميد مسعود نص|ر99|257
888o78 تـــج|ره |سيوطمصط سيد ج|بــــر محمود
8773o2|م|م |حمد تـــج|ره |سيوط  ل|ء محمد 
6o545o|ه ندستـــ |لمنصورهن عبــــد | بــــدير |بــــو ص
معهد ف ص ري|ضه |سيوطه|يدى زكري| حن| مق|ر 39|7|9
845o53|ه محمد ج|د سليم|ن تـــربــــيتـــ |سو|نم

حقوق بــــ سويفمحمد مختـــ|ر ك|مل عبــــد |لوه|بــــ9|567
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــسنتـــ مسعد محمد |بــــوزيد4875|6
ر|ء مجدى محمد |لعر| 5662|3 رتـــ|ز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ صل|ح عيسوي عبــــد |للطيف|2987|
44876oندستـــ |سيوطمحمد فوزى عبــــد|لجليل  |د
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمهند محمد مصط محمود|638||
6o|78o|نوعيتـــ طنط|ل|ء حس مسعد عبــــد |لوه|بــــ
62592|| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|مه |حمد محمد ح|مد مو
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم| صبــــ محمود عبــــد |لرحمن شح|259387
49oo69تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنور وليد محمد أحمد سليم|ن
تـــج|ره |سيوطمصط حس محمد حسن859439
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمريم محمد ف|روق ع 753763

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى محمد سل|مه محمد25895
487o22د|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس |حمد ع رضو|ن محمد
لسن ع شمس|كريم ه| رف| محمود452|22
يم4|6235 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طبــــسمله ع |لشح|تـــ |بــــر|

6274oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ سعد كم|ل |لليثــــي عبــــد |لرحمن
8328o2|صيدلتـــ |سيوطلشيم|ء عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز ه|شم
طبــــ |لزق|زيقندى رأفتـــ شح|تـــه عبــــد|لوه|بــــ637655
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحسن محمد حسن عبــــد|لرحمن|||324
رهحمد محمد ع محمد|95659 حقوق |لق|

62564oيم |لسيد محمود عبــــد|لرحمن لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|عمر |بــــر|
838|o7حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديطه عبــــد|لفتـــ|ح محمد خ محمد

5o55|تـــج|ره بــــ سويفر|ئد مجدي كم|ل فهيم
87756o د|بــــ |سيوط| سم جم|ل محمد
77o|33يف عبــــد |لوه|بــــ محمد حقوق |لمنصورهمحمد 
33o38oبــــي |سم|عيل ره|رو|ن |سم|عيل |ل ثــــ|ر |لق|
يم ري|ن764259 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمن|ر |لغريبــــ فهيم |بــــر|
رهيه جم|ل محمود محمد صقر||95||7 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ع شمسم|رتـــ | جرجس تـــوفيق ي59527|
828o93د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نشوي نميش محمد |حمد
8o|568|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ين|س ع عبــــد|لف|در عثــــم|ن|
47995oيم |لجمل ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل عل|ء رش|د |بــــر|
75598o|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |لسيد محمد عبــــده
د|بــــ سوه|ج|رش| عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن |حمد 2245|9
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علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعف|ف محمد عبــــد|للطيف |ألقرع7|2535
48o647|د|بــــ دمنهور|يتـــ |حمد عبــــد| محمد د|ود
85o345كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدعز|لدين |حمد عز|لدين محمد

علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد ع|دل ف|روق |حمد |لبــــ|شتـــ35|82
263649| ى مر عي |د|بــــ بــــنه|يه ي
49oo89ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــند حمدى حسن ع |حمد جمي
|58o|oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|فرح حسن ش|كر فريد
يم عبــــد 698777 معهد ف تـــمريض |لمنصوره حسن|ء حس|م |لسيد |بــــر|
4|3o83|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن حسن محمد |لشن|وى
ش|م حمزتـــ دسو 322735 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهندى 
|54232| رتـــ حمد مدحتـــ |حمد ع مو تـــمريض |لق|
د|بــــ ع شمس|غدير محمد سعد |لدين عبــــد |لرؤف |9547|2
52936o| معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد ع|دل أنورعبــــد|لرؤف |لحن|
بــــه بــــرسوم|652|| رهم|ري| وجدى و تـــج|ره |لق|
5982oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل|ء محمد ش|كر |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد حم|دى عبــــد |لق|در ع |لسيد8924|4
82|o95تـــمريض |لم | محمد صفوتـــ تـــوفيق |حمد
رهمحمد صبــــح محمد صبــــح56655| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه عبــــد|للطيف |لسيد ج|د259349
2498|o| ه |يمن عبــــد|لنبــــى حسن د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|تـــقوى محمد مصط ع773592
نوعيتـــ |لمنصورهنور| ي دسو |سم|عيل699629
4o9oo3|تـــج|ره طنط|حمد جم|ل ع عبــــد|لقوى عون
7553o2تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم م|جد عبــــد | أحمد
يم|694332 تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |لسيد |لبــــسطوي |بــــر|
9oo447 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد شعبــــ|ن |لبــــدرى محمد
4288o3علوم طنط|حمد خ|لد ع|طف محمد جم|ل |لدين
معهد ف ص طنط|منيه ع|دل حسن عبــــد|لسل|م نوفل|428466
يم |بــــر|4|6295 تـــمريض |لزق|زيق محمد سعيد عبــــد | |بــــر|
22o36oحقوق ع شمسعبــــد| |حمد |له|دى محمد ح|فظ
48o965|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن |حمد ع|مر |بــــوزيد
6o333oيم |لتـــي تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد |له|دى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن عبــــد |لعزيز صبــــرى محمود|93|682
تـــج|ره دمنهورمحمد عو |لدسو محمدعبــــد|لرحمن488396
24o29oر محمد |لمصبــــ|ح عبــــد|لر ره|مريم ط| د|بــــ |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفح|زم صل|ح عبــــد|لحكيم محمد4587|8
2376o2|تـــربــــيتـــ حلو|نيه |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم

تـــج|ره بــــ سويفرضوى طلعتـــ عبــــد |لعظيم محمد66648
776oo5|نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيه |سم|عيل عبــــد |لوه|بــــ حسن
يم||46424 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد رض| ع |بــــر|
ندستـــ حلو|نرو|ن و|ئل أحمد عبــــد |لحميد447293
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2373oo |رتـــ|مريم م|جد محمد |حمد ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7758o||علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |يه|بــــ صل|ح محمد
834o83د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ر| | ن| عبــــد|لسل|م محمد
تـــج|ره سوه|جي| عرفه مصط محمد 2686|9
تـــج|ره طنط|إسل|م ع|دل عبــــد |لحميد مر م| |42887

9o|65يم عبــــد |لو|حد رهعمرو جم|ل |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
49|o56يم حسن تـــج|ره |ل|سكندريهشهد فتـــ |سم|عيل |بــــر|
ه عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحيم حس 896479 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  م
643o78تـــج|ره |لزق|زيقندى لط |م محمد

يم دسو 32788 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يف |حمد حسن |بــــر| ل|
6|o47لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء صل|ح عبــــد | محمد
643|o|علوم |لفيومريم ي| عبــــد |لفتـــ|ح رف

|3o265قتـــص|د م حلو|ن|سندس جم|ل سيد |حمد شديد
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |س|متـــ عبــــد|لع| محمود62|349
ر|ء شعبــــ|ن |لسيد حس |776||8 ندستـــ |لم |لز

تـــج|ره بــــ سويفنور| مدحتـــ ع محمد32|52
4|935o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسل|م مصط |نور عبــــ|س
ف ف|يز عبــــد|لمنعم ضح|268463 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|
ش|م شح|تـــه |حمد|26722| تـــج|ره ع شمسحمد 

معهد ف تـــمريض بــــ سويف يم|ن عصمتـــ ع عبــــ|س|57232
نوعيتـــ |لزق|زيقد | مصط |حمد محمد |لشح|تـــ49|777
|لسن |لم |لي ص|دق ع ص|دق در|ز4|86|2
5o4824يم تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى |لسيد |حمد عبــــد |لق|در |بــــر|
طبــــ سوه|جفري|ل محمود ع عليو 897643
يم |لدسو |لطيبــــ775|64 يل ج |لزق|زيقآيه |لطيبــــ |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
32949oنوعيتـــ بــــنه|من|ر محمد محمد |بــــو|لعزم محمد
حقوق |سيوطبــــيمو| عص|م عزتـــ نجيبــــ  875969
24o||8رهيس ح|زم عبــــد|لعظيم |لريدى زر|عه |لق|
حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لكريم محمد محمد حس |48423
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد محمود |لسيد محمود شمس |لدين688985
6o|486 د|بــــ طنط|محمود محمد |لسيد بــــسيو خ|
852o26لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|م|ري| يعقوبــــ متـــوشلح بــــطرس
طبــــ حلو|ننوره|ن بــــدوى رشدى بــــدوى9|47|2
نوعيتـــ كفر |لشيخغ|ده عبــــد|لفتـــ|ح ج|بــــ | محجوبــــ442627
نوعيتـــ |شمونيه ع|دل محمد |لطو |256644
تـــمريض بــــنه|نعم|تـــ عم|د حمدى |حمد يوسف24||36
69o3|9يبــــه يم زيد|ن |حمد ع  تـــمريض |لمنصورتـــ خلود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسخ|لد شعبــــ|ن |حمد محمد عمر82||22
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|ن|ء محمد ع|صم لملوم|27978

تـــج|ره ع شمسم|ري| |سح|ق مو عط||3|363|
ر|25594| ر عبــــد |لعزيز محمد ط| تـــج|ره ع شمسحمد ط|
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66o62تـــمريض |لفيوم مجدى جم|ل ف|روق عمر
4339o3 |معهد ف تـــمريض طنط| سميتـــ ع فتـــ ع |لعن
تـــج|ره ع شمسم|ريه|ن محمود مر|د محمد54856|
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|عمر ف|روق عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لجعودى457||3
وف|تـــ|كريم محمد |لش|ذ محمد639355 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عل|ء |حمد مح قر 3|476
يم |حمد محمد542383 زر|عه دمنهورمروه حمدى |بــــر|
4395o7د|بــــ كفر |لشيخ|رحمه ع|طف |لسيد بــــ|زيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حبــــيبــــه خ|لد مصط شعر|وى ضبــــش|26639
نوعيتـــ بــــنه|تـــ محمد عبــــد|لعليم محمد ز 339395
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد صل|ح محمود عبــــد|لع|ل 35|895
2638|oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي|ر| رأفتـــ عبــــد |إلله زنتـــوتـــ
36o85| ف محمد |سم|عيل حسن تـــج|ره بــــنه||ء |
7o2474|ف محمد |م خ|طر تـــج|ره |لمنصورهيه |
64|6o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جوليد تـــوفيق عبــــد |لعزيز |حمد |لحكيم
ى429274 ر محمد خليل |لح طبــــ طنط|يم م|
ر|ء خليل ثــــروتـــ خليل حسن643359 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ز

رهس|ندى ن|صف رزق عبــــد |لملك|2447 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عمر فوزي عيد6696||
894o64 ن محمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسمر فتـــ ع
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لخ|لق محمود 529386
تـــج|ره |ل|سكندريهحمدى رمض|ن محمود عبــــد |لنبــــى|||487
د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــتـــ صل|ح |لسيد محمود489243
د|بــــ دمنهور| |حمد محمد محمد ق|عود47|496
تـــربــــيتـــ |سيوط سعد محمد حس 886963
9o2292  تـــج|ره سوه|جعل|ء |لدين بــــرك|تـــ محمد ع
9o2964 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جزينبــــ |حمد محمد |حمد

4534oرهنور | حس عبــــد|لسل|م ع حقوق |لق|
694o77تـــج|ره |لمنصورهفوزى |لسيد محمد عبــــد |لمجيد عوض
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــريم |سم|عيل سعيد |سم|عيل478783

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |حمد سيد محمد ج|د23437
يم |حمد سليم4459|4 يف |بــــر| |د|بــــ طنط|غ|ده 
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد محمد ح|فظ عبــــد |لنبــــى8|6984
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآل|ء مجدى يس |بــــوع|مر ند|629545
8o2o66طبــــ |لم |ع|صم محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــكيف |س|مه فه بــــولس6277|8 معهد ع| 
ي9|87|8 طبــــ |ل|سن|ن |لم |مريم خ زكري| بــــ
3366ooد|بــــ بــــنه|سم|ح حمد | |حمد رشو|ن|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|أحمد محمد ص|لح مفتـــ|ح2299|6
9o6565  | |ن| بــــه|ء فوزى عط طبــــ حلو|نم
د|بــــ ع شمس|مريم س| عبــــد| روف|ئيل327385
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ثــــ|ر |لفيوم|س|ره |يمن عبــــد|لكريم عبــــد |لسميع حنضل248787
ندستـــ ع شمسمحمود حس |حمد حسن4|699|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدمحمود |س|مه عبــــد |لنعيم حسن عبــــد 762375
78o463ش|م فوزى محمد ع نوعيتـــ |لزق|زيقندى 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخلود محمد |حمد فتـــح |3968|
43477oبــــ |رغده عبــــد|له|دى محمد عبــــد|له|دى عم لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عص|م مصط علو|ن||78583
4o2674د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|يدي |حمد |لسيد |حمد خليل

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رش| حسن عبــــد |لحكم عبــــد |لبــــ| ||3589
ي ع |بــــو |447262 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع |لخ
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد رض| محمد ح|مد337232
8o8o24|د|بــــ |لم |ل|ء عبــــد|لفتـــ|ح مبــــروك |حمد|
7o7o|3|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يه ع|دل |حمد |مبــــ|بــــى
بــــه338977 معهد ف تـــمريض بــــنه| سحر ر| سليم|ن متـــو محمد و

نوعيتـــ |لفيومنه| حسن عبــــد|لعظيم رمض|ن68433
ى 875274 صيدلتـــ |سيوطس|ره |يمن |ر | 
طبــــ |سن|ن طنط|ض نج|ح عي |لسعد 263929

548oo|طبــــ بــــ سويفيم|ن ع عبــــد |لغف|ر شح|تـــه
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عبــــد|لعظيم عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد رف49|627
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| عوض مؤمن495768
6348o5يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد مصبــــ|ح محمد |حمد لم
766o89ن| ق|سم |لس|د|تـــ حسن |لشو تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم
تـــج|ره |سيوط  حمد سلط|ن |حمد ه|شم|8|7|88
|6|3o3د|بــــ ع شمس|منتـــ | ط|رق حم|د محمود
تـــج|ره |ل|سكندريهن ي| فؤ|د محمود حم|د|6|4853

69o28تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومدين| سعد نعم|ن حج|زى
4|98|5| كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشحمد محمد رزق |لسيد |لعج
27|4o4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن مصط عبــــد|لحميد يعقوبــــ فرج
د مصط جمعه محمد سليم488|69 د|بــــ |لمنصوره|ن|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء |حمد شكرى ن|يل|252797
226o64تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد محمد |لمتـــو ع

د|بــــ حلو|ن|عبــــد |ل|حد محمد عبــــد |ل|حد عبــــد 23626
رهمحمد عمرو سيد عبــــد|لبــــر39344 حقوق |لق|

9oo665  | |علوم |سيوطمريم وليم نجيبــــ عط
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ع عبــــد |لجيد ع خف| 437464
رهنور |لدين و|ئل عبــــد |لعزيز عبــــد |لمقصود3|68|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
33o396يم مو |لمجدوبــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سل نج|ح |بــــر|
84|o7o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحسن|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لصبــــور ع
82o|o7لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عزيزه ق|صد حسن محمد
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحتـــسنيم خ|لد ربــــيع عبــــد|لمفيد 882654
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد |بــــوزيد محمد |بــــوزيد  899247
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25|43o| |ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم صبــــ محمد عط
9o4|7o  ه حسن عبــــد|لق|در عبــــد|لع|ل د|بــــ سوه|ج|ن

38o67|ليل عبــــد |لموجود ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد جم|ل 
|52o77لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن ع عبــــده ص|لح
6o8324 يم محمد |لبــــسيو طبــــ طنط|تـــسنيم |بــــر|
48749o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف ط|رق مصط حس ع
85o976 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديددي شعر|وي محمد حن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد عو|د سيد حسن غريبــــ346726
بــــي |لمتـــو رضو|624355 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|يوسف محمد |ل
تـــج|ره سوه|ج|ء فريد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو|لكم|ل جعيبــــه675859
9o9286|ء خلف ثــــ|بــــتـــ خلف |حمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
894o|6 معهد ف ص |سيوطمحمد مي عبــــد|لحق |حمد
7|2o48طبــــ بــــورسعيدمن|ر |حمد لط جبــــر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهله|م و|ئل |لسيد |لبــــ|ز|8|||69
طبــــ |لفيومحمد فتـــ تـــوفيق عمر|8456|8
بــــي محمد سند339552 تـــمريض بــــنه|بــــتـــ عبــــد|لن| 
نتـــو 38|684 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى |لسيد عوض |لبــــر
52o79||يم |لصبــــ|غ طبــــ |ل|سكندريهيتـــ |حمد |بــــر|
767o8oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمزه |حمد |لسيد |حمد عي
42342oتـــج|ره |ل|سكندريهفرحه وليد حسن محمود عبــــد |لع|ل
ف |سحق بــــ |م 477829 لس | زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهك
تـــج|ره |لزق|زيقع عل|ء |لسيد |حمد |لعز|وى582|64
علوم ج|معتـــ د |طع |ء ي| محمد عبــــد | حس ||4234
3253o2ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نع|شور عبــــد|لرحمن ع|شور عبــــد|لرحمن كليتـــ 
42|o39تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء شعبــــ|ن طه |لسعيد |حمد
نوعيتـــ |لمنصورهعمرو |لشح|تـــ رمض|ن ع |لعج686899
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــشيم|ء |حمد حس ع5|426|
76o926|يم م |حمد علوم ج|معتـــ |لسويسقتـــ محمود |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|عف|ف حسن محمود مر  9|8965
9o|387 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|يدى جرجس د|ود لوق
يم||8|23| تـــج|ره ع شمسحمد وجدى |حمد |بــــر|
5|2o73زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــإسل|م محمد تـــوفيق |لخطيبــــ
تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل ع عبــــد|لغ 7565|8
معهد ف ص سوه|ج حمد خليفه عبــــد|لج|بــــر خليفه||243|9
وف|تـــكريم |حمد |م عبــــد |لرحيم753398 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
||836oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط ط|رق |حمد حسيبــــ محمد
76349oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمنه | |لسيد |حمد |لسيد |لعصفوري
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطحن|ن ع حسن عبــــد ربــــه 879387
ره|تـــسبــــيح |سم|عيل طه عزبــــ222335 د|بــــ |لق|
4|o|96|د|بــــ طنط|حمد حمدى أحمد |حمد |لقط|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد محمد محمد عمر|256226
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عزتـــ ع|مر محمد حسن |لجندى38249
|473o||ره|حمد عم|د |لدين |حمد عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهه|جر ع|طف خليل |لسيد خليل84|525
يم عبــــد 696665 يم رمض|ن |بــــر| طبــــ بــــورسعيده|له |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ليلتـــ382|34

ره|يتـــ محمد عبــــد |لوكيل عبــــد |لعظيم|27833 د|بــــ |لق|
82|4oتـــربــــيتـــ حلو|ندل|ل محمد عبــــد |لمحسن فرج

|55o36كليتـــ |أللسن ج أسو|نغ|ده ع|دل عبــــد |لعليم قنصوتـــ
يم4|2484 يم عبــــد|لو|حد |بــــر| طبــــ بــــنه|شيم|ء |بــــر|
|544o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط صل|ح عزبــــ محمد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل |حمد حسن ص|دق |لم |وى687442

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ص|بــــرين خ|لد صل|ح عبــــد |لمجيد ع64456
تـــج|ره ع شمسح|زم خ|لد عبــــد |لمنعم محمد37489|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن ع عبــــد|لسل|م |لديبــــ|54|249
صيدله |ل|سكندريهه|جر خ|لد |حمد عمر |حمد426693
78o728تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم عبــــد | حسن |لص|دق حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند ع|بــــدين محمد |حمد|5329|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء فؤ|د عبــــد|لحميد عبــــد |لمنعم يوسف4|2646
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى حم|دتـــ |حمد عبــــد|لغ |لسيد|35695
تـــج|ره كفر |لشيخعزيزه محمد تـــوفيق حسن375|42
معهد ف ص |ل|سكندريهيوسف شعبــــ|ن شح|تـــه حس سليم|ن3275|5
2|5|o6رهمرو|ن ع|دل بــــيو كس|بــــ تـــج|ره |لق|
5o7977| طبــــ ع شمسندى محمود حسن ع د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسيف |لدين محمد زكري| عبــــد |لع|ل487398
6o2676 يم عبــــد يم عبــــد |لمنعم |بــــر| صيدله |لمنصورهه|دى |بــــر|
77326oيم فرغ قن|وى لسن ع شمس|طروبــــ ح|مد |بــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىفهد عبــــد|لرحيم مصط عبــــد|لرحيم|56|86
ش|ن محمد753794 ندستـــ بــــور سعيدرو|ن صل|ح |لدين د

تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن جمعه مصط |59759
تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن محمد ع عثــــم|ن|894276
ره|م|رين| ع|دل سليم عبــــده|22559 د|بــــ |لق|

|7o84رهمه| محمد |لسيد محمد تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورند| محمد رجبــــ محمد حسن9496|5
7583o3زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ل شح|تـــه محمد نمر
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|يدى عص|م محمد حسن |4|483
8o8876تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــد| محمد حم|د ص|لح
27oo|9علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومع |لسيد ع |حمد |ل |ل
7o4528تـــج|ره طنط|من|ر رض| ص|بــــر |لشح|تـــ |لسيد
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحسن مصط |حمد |سم|عيل359344
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ن ع سعد ع محمد م| 425556
8842o9|تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء صل|ح قطبــــ شعيبــــ
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8366o2د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|له |حمد |دم عبــــد|لحليم
بــــي |لخو9375|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرن| عبــــد |لعزيز محمود |ل
63687oيم عبــــد |لمطلبــــ تـــج|ره |لزق|زيقمصط سعد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمصط خل|ف ع عبــــد|لكريم 895349
|58o4oره|دير مصط محمد |حمد د|بــــ |لق|
حقوق |سيوطنوره|ن عبــــد|لحفيظ عثــــم|ن عبــــد|لحفيظ  6|47|9
2435o6|ه صل|ح سيد |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|م
822o|2|لسن |لم |سم|ء عص|م فريد |حمد|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندع|ء س| |بــــو |لفتـــح ع25476
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد جم|ل س|لم سليم|ن محمد|449495

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء عل|ء |لدين سيد |حمد|23996
يم مصط محمد عيسوي|342984 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
9|279o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|جر عبــــد|لع| محمد |لعبــــد
د|بــــ سوه|ج|محمد ج|بــــر محمد ع 894868
ر ص|بــــر مهر|ن|496579 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن م|
2|3o27تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسل محسن |حمد |سم|عيل |لخ|دم
2373o2يم محمد د|بــــ |سو|ن|مريم محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن مصط محفوظ |لسيد |لبــــيو694573
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوستـــ | رفعتـــ ج|بــــر ز 38955|
حقوق |لمنصورهحمد يوسف تـــوفيق مصط ||67749

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومسمر |حمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ69998
77|22oيم |لكردى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ف|طمه حسن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ندى ع|دل منصور درم|ن غ|لبــــ784585
يم عبــــد|لمحسن محمد فرج265388 علوم بــــنه|يوسف |بــــر|
تـــج|ره ع شمسع|ئشتـــ |بــــو بــــكر محمد  |م363536
طبــــ حلو|نع عل|ء ع |بــــو |سم|عيل478448
ف عطيه |حمد محمد جويده9|6866 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسل|م |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج مصط محمد مو25747
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقزي|د |يمن محمود حمدى محمد233|64
6|76|o|د|بــــ د |ط|حمد ن |حمد |بــــو شح|تـــه
تـــج|ره ع شمستـــغريد س|لم مو عبــــد |لحميد32752|
7oo7|| تـــج|ره |لزق|زيقحس|م |لدين ول|ء شمس |لدين سيد
8o89|9تـــج|ره بــــ سويفيوسف س| وليم فوزي
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــ|سم عبــــد |لكريم |حمد محمد758665
4o9368د|بــــ طنط|رح|بــــ محمد محمد محمد |حمد عموش|
تـــربــــيتـــ طنط|سيل غبــــري|ل ع|طف غبــــري|ل يون|95|43
6o4327يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عل|ء محمد مصط |لسيد إبــــر|

ش|م محمد سكر|ن محمد7|525 تـــ  تـــج|ره بــــ سويفن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|سم سم شح|تـــه محمد273456
8oo33oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــد|لمنعم حسن |حمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجو |ن عم|د وديع تـــوفيق833929
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88o|o8  تـــج|ره |سيوطم | حن| حليم ز
يم عيد|||772 يم |بــــر| ه عبــــد |لحميد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
يم425662 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|يدى جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
254o89 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومنور محمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لمحسن
4|||o7 تـــربــــيتـــ طنط|فن|ن محمود عبــــد |لعزيز |لسيد |لخو
يم 469||7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد |لرحمن عبــــده |لد|ودى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــه محمد ع|مر محمد496222
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد ع |لسيدأحمد|642378
|6745oوف|تـــ|محمد ط|رق محمد عي ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

طبــــ |لفيوميه بــــل|ل ه|شم سيد|58468
6|o448حقوق |لمنصوره |ده مأمون سعد |لدين |حمد
87o7o8 ي نظ تـــربــــيتـــ |سو|نم|يكل روم| بــــ
483|75| يم محمد مو نوعيتـــ |ل|سكندريهنغ|م |يمن |بــــر|
د |لطنط|وى7959|4 د مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنور| مج|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمهند محمد |لسيد محمد |لخو765356
تـــج|ره |سيوطريم صل|ح حس|ن عبــــد|لعزيز  877328
طبــــ حلو|ن م|ل عبــــد|لتـــو|بــــ حس |حمد|5659|9
25|27oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عيد عبــــد|لمنعم رزق

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه صل|ح محمود |حمد|7|||9
7o9o|6تـــج|ره |لمنصورهعم|د بــــس|م حس |حمد محمد
يم ف|ضل |لسيد|485736 ف |بــــر| حقوق |ل|سكندريهيه |

7o4|3نوعيتـــ |لفيومند| ممدوح فتـــ |حمد سعد
يم ع|طف حس محمود|438789 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخبــــر|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر بــــش ك|مل مصط 48527|

462o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عثــــم
معهد ف تـــمريض طنط| منيه وليد ر مض|ن محمد ر|شد|434665
ه عبــــد |لحميد سعد عبــــد|لحميد6|7679 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشسم معهد ع| 
كليتـــ |أللسن ج أسو|ند| | خ|لد |حمد ص|دق |لمر|كبــــى8623|2
36o7o7ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود مدحتـــ محمد |حمد سليم|ن
34256oتـــج|ره ع شمسمحمود عمرو محمود محمد
679o39د|بــــ |لمنصوره|سل|م شفيع عبــــد |لر|زق عبــــد |لمطلبــــ ج
رهعمر ربــــيع مرزوق فر|ج4|223| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
49o882حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|رتـــه محمد ح|مد عبــــد|لحميد محمود
|66|2o |ندستـــ حلو|نعبــــد |لعزيز كرم عبــــد |لعزيز ش

46o|oرهن عم|د |لدين عزتـــ محمد عبــــد |لمطلبــــ طبــــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | حس|م عبــــد | عبــــد |لمنعم8|2|78
4|6o57تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر| | ع فتـــ ع |إلنه
تـــج|ره بــــور سعيدسيد |لسيد غريبــــ محمد صبــــح374|75
زر|عه |ل|سكندريهحمد جم|ل ص|بــــر عبــــد|لمقصود|422684
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوليد مصط عبــــد |لفتـــ|ح محمد7|7752
4o7754حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه مصط محمد مصط يوسف
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32986o| |يم |لغبــــ تـــج|ره بــــنه|ل|ء ع|دل |حمد |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه محمود يعقوبــــ |لوكيل||26899
|د|بــــ طنط|ع|دل خ|لد عبــــد|لمطلبــــ عقل ر| 433325
8oo26|ي كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمنه | عبــــد| ه|شم خ
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه سيد محمد عبــــد|لمحسن239559
تـــج|ره |لزق|زيقمريم محمد |لص|دق عسكر632734
88o|5| طبــــ بــــيطرى |سيوطبــــيشوى وحيد رض| عزيز ن|روز
ندستـــ |لم |حمد عص|م سعد |حمد|823834
علوم ع شمسس|ندر| فوزى نعيم عبــــده38795|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود محمد |لص|دق ع محمود37|847
8o884o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد |لسيد محمد

45o69وف|تـــمصط ع|دل ج|بــــر ح|مد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
د|بــــ |لمنصوره|طه عبــــد |لحق ح|مد جل|ل|45|69
687o38|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن بــــره|م |لسيد |لبــــيو محمد
|6775oف ع مرشدي لسن ع شمس|مريم |
طبــــ حلو|نر| | عبــــد|لعزيز عبــــد|لخ|لق |لمغربــــى|26949
|2|32oه محمد سيد يوسف فرج فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن
7384oتـــربــــيتـــ |لفيومع|ئشه عبــــد |لن| ع ر|غبــــ
يم ف|يز قوسه67664 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدخلود |حمد ع |لسيد372|78
تـــج|ره سوه|جد|نه محمد حسن |لشن|وى حسبــــ |9|9|68
ى|43349 طبــــ طنط|خ|لد |بــــوزيد زكري| |لع
822o34فنون جميله فنون |لم |د| |ل د|وود خليل د|وود
ندستـــ طنط|لشيم|ء يوسف طلبــــ |لسيد |حمد دي|4596|6
7793o3ف عبــــد |لرحمن سليم|ن ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حس|م |
يم|8448|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيتـــ عربــــى سيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخك|رم محمود عبــــد |لرؤف ع متـــو427|69
ه عص|م عبــــد |لر|زق محمود689946 تـــج|ره |لمنصورهن
5o4754زر|عه |ل|سكندريهثــــري| خ|لد محمد عبــــد|لوه|بــــ عطيه
44267oيم حس|ن حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوف|ء صبــــري |بــــر|
ر فتـــوح رمض|ن معوض758526 معهد ف ص |سم|عيليهدين| م|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــند| صديق مصط |لنح|س|25238
تـــج|ره دمنهورنوره|ن |نور عبــــد|لرحمن ع499765
|59|3oش|م حسن عزبــــ تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن 
4o5592 تـــج|ره |ل|سكندريهفريده عمرو |حمد ع حسن
صيدله |ل|سكندريهض |لسيد حسن عبــــد|لجليل |لشبــــر538|27
يم|328268 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد مهدى عبــــد|لمطلبــــ |بــــر|
4|29o8تـــربــــيتـــ طنط|ن|دين عص|م |لدين عزتـــ محمود  |لمبــــيض
ندستـــ |لسويسرضوى ن| محمد |لسيد759573
4o7492تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء محمد حربــــ محمد محمد

7|7o7علوم |لفيوممحمد محمود جودتـــ عبــــد|لر|زق
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8oo39oتـــج|ره سوه|جمحمد فوزي عبــــ|س محمد
4|832|| حقوق طنط||ء عبــــ|س عبــــد|لحميد متـــو
يف||952|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسروى عل|ء |لدين |حمد |ل
4o5oo2تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عل|ء فتـــ ص|دق
63o937| ه ي| كم|ل ع كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم
|6oo26يم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حس|م |حمد ف|يز |بــــر|
33|o84تـــمريض بــــنه|يم ع|دل |لسيد محمود
26498oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود خ|لد |لسيد محمد سل|مه
ندستـــ ع شمسلمصط محمد صبــــرى محمد |م |لسم3|23|2
879o3o تـــمريض |سيوطي|سم عبــــد|لمنعم ع محمود
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |لسيد حسن عبــــد|لر|زق|262625
5|374oزر|عه كفر |لشيخمصط ع|دل سعد محمد ليلو
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنور |لدين مجدى محمود ذ حسيبــــ477923
|632o2ر|ء محمد سيد ع سليم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمتـــ |لز
يم|77332 لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|من|ر ط|رق ف|روق |بــــر|
78|o33تـــج|ره |لزق|زيقكريم محمد |نيس محمد س|لم
رهيوسف |حمد عبــــد |لمجيد عبــــد |للطيف54|25| تـــج|ره |لق|
حقوق بــــورسعيدمحمد حس|م |لدين عبــــد |لعظيم مصط 756694
82o244تـــج|ره بــــ سويفم|دل حن| ن|شد عوض
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد |بــــو |لمع| |لسيد |لوصيف764327
68|o|7تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|مر عبــــد |لفتـــ|ح |لشح|تـــ
7o8663| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء خ|لد محمد سليم|ن |لرف|
6|99o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد جم|ل حسن |لصعبــــ
838o28 حقوق |سيوطروجيه |يه|بــــ شهدي عي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدع|ء ع|دل محمود بــــدوى|25995

رهمنه | محمد زكري| |حمد|3529 تـــج|ره |لق|
765o96تـــج|ره بــــور سعيدنور|ن محمد عبــــ|س حسن |لمحل|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزي|د عطيتـــ مهدي عبــــد |لبــــ| 67|637
43|o57|لسن ع شمس||ء سم |حمد محمد |لصو|ف
وف|تـــمصط |يمن |حمد س|لم339697 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
69o2|5|يم عبــــد |لمقصود تـــج|ره |لمنصورهحمد ي| |بــــر|
854o|8تـــمريض |لم | سكينه محمد محمود قطبــــ
تـــج|ره طنط|حمد مصط منصور محمد منصور |لشندى339853
4889o6ء محمود حسن عبــــد |له|دي |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ٍ◌إ
ر محمد سيد334969 تـــج|ره ع شمسدير م|
2|52o7 يم حسن لسن ع شمس|د| | وليد حسن |بــــر|
|2o698حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشهد محمد مصط ج|ويش
رتـــ يه سعد |حمد عبــــيد|243327 تـــمريض |لق|
تـــج|ره طنط|محمد رأفتـــ محمد عبــــد|لسل|م سيد |حمد|44355
49264oحقوق |ل|سكندريهمحمد بــــسيو عبــــد |لع| بــــسيو فرح

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|دع|ء نبــــيل عويس حسن58295
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|مه| صل|ح ع جل|ل9428|3
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقشه|بــــ وجيه محمد شديد773929
755o26|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــده |لسيد
|29o66كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نشنوده عص|م شح|تـــه فكرى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندين مدحتـــ محمود ن| 268924
6|o476د|بــــ |لمنصوره|دع|ء محمد عبــــد|لغف|رمحمد حس|ن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد فتـــ عبــــد |لعزيز محمد بــــدوي|89863
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|زن شو عبــــد |لسميع |م|م |لمهدي74|527
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمرو|ن تـــوفيق مسعد محمد |لحن 675299
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم عبــــد |لوه|بــــ عوض |بــــو يوسف8|4352
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهح|زم |حمد حس عبــــد|لرحمن حج|زي477984
تـــربــــيتـــ |سيوطرضوى خ|لد سيد |حمد  7|8776
د|بــــ حلو|ن|ندى ح|مد ف|روق ح|مد عبــــد|للطيف799||3

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جمعه حل عبــــد |لرحمن786|8
ه عبــــد|لعزيز ن عبــــد |لعزيز سلط279643 د|بــــ كفر |لشيخ|م

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممصط عمر عبــــد|لحليم عبــــد|لخ|لق67434
67o96 د|بــــ |لفيوم|من|ر |يمن عيد حس

تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ محمد بــــدرى محمد عز34|354
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|ري| |س|متـــ حشمتـــ جبــــره|||483
تـــج|ره ع شمسمحمد ه| كم|ل عط| حسن28288|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ل|ء محمد عبــــد|لسل|م محمود أبــــوعيش4|32|4
رى|49237 حقوق |ل|سكندريهمحمد حسن حسن |لجو
89o54o معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد محمود عثــــم|ن محمد
8832oo معهد ف ص |سيوطرح|بــــ رزق |حمد عمر
|5oo59علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــس|م |حمد ديبــــ سنو
4o98|6د|بــــ |سو|ن|سمر عبــــد |لع|ل عبــــد |له|دى عبــــد |لع
طبــــ سوه|جمنه ع عز |لدين |حمد سعد |لدين  895853

م محمد فضل سعد|28466 رهد تـــج|ره |لق|
2|86oيم حقوق حلو|ندع|ء ع ع |بــــر|

رهمريم ع عبــــد |لرؤوف ع42526| طبــــ |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطرح|بــــ محمود ص|بــــر |حمد 886673
علوم بــــنه|د| | طلعتـــ |لسيد |لجيل| 2|69|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |حمد جم|ل |لدين م |لدين ||75|2
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ن محمد |حمد ه|لوكتـــ732|68
32698oف محمد محمود بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس |تـــ |
7o684oنوعيتـــ |لمنصورهم|جده ع مقبــــل عوض
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | سم طه |لع|يدى طه|67989
صيدلتـــ |سيوطمحمود محروس صديق محمد  882222
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط نبــــيل |لسيد ن| 427|33
د|بــــ ع شمس|سم|عيل سعيد |سم|عيل |مبــــ|بــــى|333949
|436|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ط|رق محمد |لسعيد |لسيد زويل
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7o9482 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نرم ح|فظ |لسيد |لسيد |لحن
9|4o4o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطتـــسنيم جم|ل عط| |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه محمود ح|مد محمود835324
يم |لدسو عبــــد |972||7 ر |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهدع|ء ط|
د|بــــ |سيوط|ك|تـــرين كم|ل فه سل|مه|526|2
7o3973د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر صل|ح محمد قنديل شه|بــــ
تـــج|ره بــــنه|صبــــرى عبــــد |لفتـــ|ح صبــــرى متـــو |لسو637396
42o8ooتـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | رجبــــ |لدمرد|ش |لمر
حقوق بــــورسعيدمحمود س|لم عبــــده محمدعبــــد |لنبــــى765589
ندستـــ |ل|سكندريهعمر أحمد عبــــد |لعظيم نعينع326|45
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــنوره|ن |حمد سعيد |حمد سلوم|26476
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى مصط |لسيد |حمد سل|م5465|2
تـــج|ره سوه|جمحمد مبــــروك محمد عبــــد|لجو|د5|2697
حقوق بــــنه|محمد عبــــد|لخ|لق سعد عنبــــر339263
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد حسن محمد حسن |لديبــــ765328
5o59o8طبــــ حلو|نمحمد خ|لد صبــــ مغ|زى محمد

رهنوره|ن |سم|عيل ن|صف بــــيو4495| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم|63483 ندستـــ |سيوطبــــيتـــر ع|دل ميل|د بــــطرس |بــــر|

ره||ء ع|دل |لسيد ف|يد سويد||2824 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7847o2|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمنيه سم عبــــد |لمحسن محمد
42o2||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ محمد عبــــد|لمحسن عبــــد |لخ|لق فرج
د|بــــ د |ط|ص|ف |ز |لسيد |لسيد |لقطبــــ|69448
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد ح|مد عبــــد|لرحمن|258222
64o964وف|تـــمصط ع|دل سليم محمد محمد معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره |لمنصورهي|سم |لمتـــو |حمد محمد تـــوفيق رزيق682587
تـــج|ره كفر |لشيخحمد شكرى عبــــد | عبــــد |لمنعم بــــدر6|53|4
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنه | عم|د |لدين شعبــــ|ن عبــــد|لحميد خليف|49666
8o8|92تـــربــــيتـــ |لم |سمر ع |لبــــدري عبــــد|لوه|بــــ
تـــج|ره سوه|جسه محمود درويش عمر 896889
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد سعد خلف | محمد837477
تـــج|ره |سيوطفتـــح | ص|وى |حمد محمود  887739
22387oد|بــــ |سيوط|ندى عم|د عبــــد|لع|ل ع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد محمد عبــــد |لمو محمد س|لم|492454
6o2|84يم سيد |حمد غ ثــــ|ر د |ط||ء |لمحمدى |بــــر|
د|بــــ دمنهور|شيم|ء حبــــيبــــ سعد حبــــيبــــ دره|بــــ499647
6o5848ي رض| ح|مد |حمد تـــج|ره |لمنصورهبــــ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن سيد محمد ع حسن235962
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر حل من حل243553
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|سم|ء وفيق ع عبــــد|لع|ل|643968
ر447454 م|م  ز| د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم ع|دل عبــــ|س 
د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لحميد |لسعيد |حمد شمس6|8|69
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم ع حسي ع |لسو|ح782364
5295|oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومع عوض ع |بــــوش|دى
قتـــص|د م حلو|ن|رحمه |يه|بــــ مصط مصط 64827|
682o89ف يوسف غ| ص|لح تـــربــــيتـــ |لمنصورهدوين| |
يم عري 439634 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخغ|ده بــــدير عري |بــــر|
زر|عه |سيوطروج | سعيد ك|مل منصور 4|9|89
جر عبــــد |لل|ه |حمد65258| ره|شيم|ء ز د|بــــ |لق|
782o|6يم |سم|عيل جد|ده تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه |حمد |بــــر|
طبــــ ع شمسه|جر عطيه |لسعيد |حمد  |ل3|6824
9o64o6|معهد ف ص سوه|ج يرين روم| شح|تـــه سعيد
نوعيتـــ |لم |محمد |بــــو|لعل| |سم|عيل ع|رف852927
تـــج|ره |ل|سكندريهس|ندر| ع|طف صبــــ يعقوبــــ مسعود476253
نوعيتـــ بــــنه|وق ن| يوسف سل|مه عيش339964
تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف عل|ء|لدين عبــــد|لعظيم محمد مر|2|235
43o89علوم ري|ضتـــ حلو|نرحمه مو صل|ح محمد خط|بــــ
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر صل|ح مصط |حمد64733

49o96oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن |ر مو ن | عبــــد | عج|يبــــى
|4o45oن| عم|د مك مؤنس رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
85oo59يم |بــــورح|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد |بــــورح|بــــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد خ|لد حس ع عبــــد |لكريم446335
ره|عبــــد |لرحمن عص|م محمد ربــــيع ع56536| ثــــ|ر |لق|
6o8o53نوعيتـــ طنط|خلود |حمد عبــــد |لق|در حس كشك
يم |لف 449677 ندستـــ طنط|صل|ح حموده محمد |بــــر|
35354o|زر|عه ع شمسحمد |م |لسيد حسن
تـــج|ره بــــنه|يم|ن محمود ط|يع عبــــد |لجليل|629|78
معهد ف ص بــــ سويفطه ع دسو خليل28|853
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد| محمد|244763
نوعيتـــ |شمونبــــه محمد ع عطيه253886
33o668د |يمن محمد عبــــد|لمجيد تـــربــــيتـــ بــــنه|ن|
63oo3||صيدله |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح بــــند|رى
78227oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط عبــــد |لمحسن |حمد |حمد
68896oزر|عه |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لمجيد ع محمد شح
|299o6ره|حبــــيبــــه رجبــــ |بــــو زيد مبــــروك د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
882oo||ف ه|شم عبــــد|لمجيد تـــمريض |سيوط حمد |
7o93|9تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لوه|بــــ متـــو حج|زى
255o|3يم محمد عبــــد|لر|زق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر |بــــر|

علوم حلو|نمحمد |حمد كم|ل محمد |حمد67525
224|8oفنون جميله فنون حلو|نندى مجدى سعيد عبــــد|لحميد
5o448oى يم محمد ع |لم تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر مجدى |بــــر|
بــــي عربــــ|62473 بــــي |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد  |ء |ل
5||98|| طبــــ بــــيطرى دمنهورم محمود عبــــد |لمجيد |لح|ج ع
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يم756347 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ن|ريم|ن محمد سليم|ن |بــــر|
حقوق |لمنصورهن|دين |حمد محمد كم|ل |حمد23|682
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ريم|ن حمدى محمد ع35832|
88o425 تـــج|ره |سيوطسيل ع|دل صبــــ شند
رى تـــوفيق73||5| زر|عه ع شمسف|طمه محمد ز
ف محمد |لسيد758345 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرؤى |
42o9o8ى خليل يوسف تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم|رتـــينه ن
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرروي مصط محمد |لسيد عليوتـــ|3|9|34

رهحمد عبــــد |لجليل محمود |لسيد|2|455 ندستـــ |لق|
686o64تـــج|ره |لمنصورهنرم يح فتـــ |لدمرد|ش محمد شتـــ
ف عثــــم|ن |لملي |5559|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينجو|ن |حمد عبــــد|لعظيم شمروخ |حمد|86354
26o9|9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |ر ش|كر حس طر|د
يم محمد محمد مطر66|772 ف |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|من|ر |
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنه|ل محمد |حمد عبــــد |لحميد خ 638822
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر سعيد حسن غنيم37|497
6o7|6|معهد ف ص طنط|ش|دى |لسيد رجبــــ عبــــد |لعظيم
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرو|ن ن |لسيد أحمد عوض525234
756o79حقوق |لزق|زيقم حمدى حسن |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ريف م|جد وليم فه754524

د|بــــ |لفيوم|ع |ء عبــــد |لق|در ف|روق عبــــد |لق4955|
ن| محمد سعيد حموده5685|2 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م
69597oندستـــ |لمنصورهمحمود جميل ز رمض|ن ف|يد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن عبــــد|لعزيز محمود ح|مد|2|8334
5|466|| علوم طنط|منيتـــ |حمد رجبــــ سعد ع
ثــــ|ر |لفيوم|يتـــ عزتـــ عطيه |لسيد عفي مدكور|332649
7o9823| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديم|ن |لس|د|تـــ لط محمد مو

5o543تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م |حمد شح|تـــه سليم|ن
ف سليم|ن ي 856374 صيدلتـــ |لم |جون |
8o7898تـــج|ره |سيوطمريم خ|لد فتـــ محمد
يد ع |لنكل|وي|85|432 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منيه ربــــيع |بــــو |ل
3456o9تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد|لن| عبــــد|لو|حد |لسيد سليم

يم46573 رهغ|دتـــ رجبــــ |سم|عيل |بــــر| علوم |لق|
|53o66 رهصل|ح |لسعيد |لسيد |لدسو ندستـــ |لق|
24797o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن فتـــ صديق عثــــم|ن شكر
|4o442طبــــ حلو|نمن|ر عمرو ن |م|م
تـــمريض دمنهور |دتـــ محمد شعبــــ|ن ز|يد22|8|5
23o769رهح|زم |م|م حسن عثــــم|ن محمود تـــج|ره |لق|

رهحمد ط|يع عبــــد |لنبــــى غ|لبــــ|65|46 حقوق |لق|
علوم بــــنه|منه | ط|رق عبــــد|لستـــ|ر |لجرف267487
36o233| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد ع|دل ج|د محمد ج|د عي
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ش|م عبــــد |لكريم ربــــيع478438 طبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء ي| محمد |بــــو ي|س محمد فرح |82||7
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر محمد تـــوفيق |حمد53625

نوعيتـــ ج|معتـــ د |طدير مجدى ح|مد ع7594|6
|26o52د|بــــ حلو|ن|فرح وليد نبــــيل عبــــد |لحميد
|د|بــــ |لم | ن محمد محمد درويش483588
697o59|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد نبــــيل محمد محمود م |لع| 
34|5o2زر|عه ع شمس/ري|ضتـــح|زم محمد سل|م س|لم سل|م
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد رأفتـــ ح|مد عبــــد|لعزيز939|26
48oo54تـــ|فيلوبــــ|تـــ م|جد يون|ن يوسف لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

6|2ooحقوق بــــ سويفمحمد محمود حف محمد
6|2o92تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء محمد مصط |لدندي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمه محمد محروس قر |لسليم ع 876|22
856o45تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |رضوي محمد ع يتـــيم
|46o|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جزينبــــ محمد عبــــده ذ
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم كم|ل لبــــيبــــ عبــــد|لمل|ك754452
علوم دمنهوررو|ن |لسيد حموده |بــــوزيد4868|5

7o376|تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء جم|ل محمد بــــرك|تـــ
|277ooرهن سعيد ع محمد عطيه تـــج|ره |لق|
76343o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديه محمد محمود |لر|وي
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديك|رول صل|ح |ديبــــ بــــطرس826579
8275o9يم د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عهد حمد| |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | ع|دل فتـــ عبــــد |لرؤف758437
ح|ن حسن رجبــــ|337877 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد 
فنون جميله فنون حلو|ند| | |حمد حسن محمد حسن773364
8o75|3يم مهدي يم |بــــر| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سن|ء |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد عمرو محمد |حمد |لمغربــــي|764445

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط خ|لد |حمد جمعه28433
92|o99 تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن محمود |بــــو|لي سيد
|ج257234 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند عبــــد|لفتـــ|ح محمد 
||9o24| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء مجدي ج|بــــ | عشم |
طبــــ |سن|ن ع شمستـــ |لسيد حف عبــــد|لفتـــ|ح354553
897|o9 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| مجدى |م قديس

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد عص|م عرفه محمد|22628
نوعيتـــ بــــنه|حس|م |حمد رش|د عبــــد|له|دى بــــدير369367
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر حس محمد حج|زى365|27
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد جم|ل محمد |حمد |حمد مسلم85|332
يم محروس عبــــد |لغ نص279657 معهد ف ص بــــنه|من|ر |بــــر|
يف أحمد خميس محمود476569 نده  د|بــــ |ل|سكندريه|ش|
يم إسم|3686|4 يم مجدي |حمد |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
8o||95|يم طه عبــــد علوم |لم |شيم|ء |بــــر|
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يد |حمد عويضه529638 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــسل|م صبــــ |بــــو |ل
232o96رهمحمود سعيد لبــــيبــــ حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
62843o كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|نم حسن محمد محمود |لشوي
تـــج|ره دمنهورس|رتـــ حس|م |لدين ز حسن محمد 479347
زر|عه ع شمسمحمود عبــــد |لنبــــى قطبــــ خليفتـــ|3485|
7698o3|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن صل|ح محمود محسوبــــ محمود
8oo278 تـــربــــيتـــ |سو|نس|ره محمد يونس حل
تـــج|ره بــــور سعيدعمر حسن عبــــد |لحليم |لعيسوى764549
|2o82oرهمنتـــ | محمود |م محمود تـــج|ره |لق|
6|9o4oيم |لدسو |لقن تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمه| ممدوح إبــــر|
ش|م محروس عبــــد |لمنعم44284| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد 
د|بــــ |سيوط|م | سم كم|ل ك|مل56888|
|4622oحقوق |لمنصورهس|رتـــ عبــــد |لعزيز محمود ك|مل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــمريم ع|دل |للمبــــى حبــــيبــــ272684
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط محمد |يه|بــــ |حمد|84435
8|8oo|| علوم |لم |حمد ع|دل عصمتـــ حس
يم ك|مل |لسعد|وى499479 حقوق |ل|سكندريهعل| ك|مل |بــــر|
5o5443صيدله |ل|سكندريهم | |ميل ميل|د سيد|روس ميخ|ئيل
8o8477تـــج|ره بــــ سويفح|زم عل|ء مختـــ|ر محمد
علوم طنط|سيف حس عبــــد |لحليم فرج478458
89|92o معهد ف ص |سيوطس|ره خليفه حس حس|ن
يم ش| |796|2| تـــج|ره بــــنه|حمد ك|مل |م |بــــر|
77668oيم محمد كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــندى ي| |بــــر|

ره|ريم خ|لد حسن ع34726 د|بــــ |لق|
8||2o7ي جل|ل |حمد |د|بــــ |لم |كريم 
يف محمود بــــسيو 544533 د|بــــ دمنهور|آيه 
5|668o| |تـــربــــيتـــ دمنهورمريم مجدى لويز عط
رهمحمد جل|ل محمد عم|د |لدين6972|| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــمريض أسو|ندين| عبــــد| حسن |حمد848498
26853oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| سعيد عبــــد|لمع عبــــد|لد|يم
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد محمد بــــ|بــــرس7|7685
رتـــ|حن|ن |حمد عبــــد ||لغف|ر ص|بــــر |685453 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
697o25تـــج|ره |لمنصورهم | س| نصيف خليل سليم|ن
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد سليم|ن غ|نم757797
لسن ع شمس|مريم عزيز عبــــد| دوس359628
رهيوسف محمد |م محمد حس|ن|2729| تـــج|ره |لق|
6|7o62|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طشيم|ء محمد ح|مد |لم
8866o6 د|بــــ |سيوط|م|جد رمزى عطيه صغ
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ جم|ل ع سود|ن336457
تـــج|ره ع شمسنور| محمد ع سمعه2|3365
4o6654تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن ع|دل محمود |م محمد
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تـــمريض دمنهورسوز|ن شكرى عبــــد|لمجيد عبــــد|لعزيز |828|5
5|o876ل|ل حم|د غز|وى زر|عه |ل|سكندريهمحمد 
34o59|ي ي عد بــــح ندستـــ شبــــر| بــــنه|ح|زم بــــح
ندستـــ شبــــر| بــــنه|دول| وجدى عد بــــش|ى335924
ثــــ|ر |لفيوم|محمد ح|فظ عبــــد |لجيد ح|فظ محمد3|6358
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد محمود محمود |حمد752444
4o85o6د|بــــ طنط|وليد فتـــ عبــــد |لسل|م محمد |لعمري|

ره|م منصور |م سليم|22674 د|بــــ |لق|
|336o6يم حقوق حلو|نرغد ط|رق |بــــو |لفضل |بــــر|
6382o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لرحمن |يمن عبــــد|لرحمن شح|تـــه
23678o| |ره|ء ط|رق محمد عبــــد|لبــــ حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء عبــــد|لر|زق عبــــد|لسل|م |حمد ه633698
|5789oف صبــــرى عبــــد |لجو|د تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |
ى788845 يد عبــــد |لبــــديع |لع د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|فوزى |بــــو |ل
69|8o8حقوق |لمنصورهمحمد ر| صديق يوسف |لبــــقرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محمود عبــــد |لعظيم|4|35|
6o9764يم مصط |لجندى تـــج|ره |لمنصورهنجوى |بــــر|
ر ح|مد |لجندى675586 طبــــ |سن|ن |لمنصورهعبــــد |لرحمن ح|مد ط|
5232o3زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحس|م محمد محمود دي|بــــ
8846o6 تـــج|ره |سيوطمحمد ن| يح محمود

ره|شيم|ء حس|ن عبــــد |لمقصود حس|334|4 د|بــــ |لق|
|586o8كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|ريه ع|دل عز |لدين فرج
ره|حمد |لسعيد |لر| |لشن|وى|4282|6 ثــــ|ر |لق|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |يم|ن عبــــد|لرؤوف |بــــوغر|ره |بــــوقفه|85364
عل|ج طبــــي قن|مه| سيد محمد درويش838738
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م محمد عبــــد |لمع |لطح|ن7|4655

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ر| | جم|ل مبــــروك عويس55825
يم634644 يم ع |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق محمد صل|ح |بــــر|
45o2|8|يم |بــــوعوف ندستـــ طنط|حمد حمدى |بــــر|
يم رزق|695234 تـــج|ره |لمنصورهحمد و|ئل |بــــر|
857o7||صيدلتـــ |لم |بــــر|م مرقس |نور حبــــيبــــ
7o2565|طبــــ |سن|ن ع شمسيم|ن مؤمن محمد رأفتـــ م|مون
تـــج|ره ع شمسحمد محمد ي محمد|333937
يم |حمد|3|8686 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سم|ء سليم |بــــر|
6|655oتـــج|ره ج|معتـــ د |طآيه رض| بــــش محمد |لكرد|وي
يم|6288| ل|ل |بــــر| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه خ|لد 
يم|898766 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى يه طلعتـــ محمد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه نتـــ ع محمد|822644
448o34ندستـــ بــــنه|سل |لسيد ص|لح |لسيد ص|لح كليتـــ 

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم فتـــ محمد عبــــد |لحليم6552|
د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد |حمد رجبــــ|2|563
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يم359239 يف محمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمرو 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رمض|ن جمعه مصلح محمد59|346

ف ف|روق محمد حن 47577 د|بــــ حلو|ن|شه|بــــ |
88|45o| ر|ء عبــــد|لن| حسن ع معهد ف ص |سيوط  لز
34276o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عص|م |حمد محمود |لجندى
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى محمود عبــــد |لحميد شح|تـــه |لمر|4|9|6
2|38oد|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــتـــ محمود محمد عثــــم|ن

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقسل|م محمد عبــــد|لرؤف |حمد ع |642384
يم عل|ء |لدين |حمد |حمد حسن764596 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــر|
7oo786 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد عص|م فؤ|د عبــــده سيد |حمد خ
2|37o7| ندستـــ |لفيومي|د |س|مه عبــــد| مصيل
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسيف |لدين |حمد سيف |لدين |حمد755849
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | محروس |لسيد |يوبــــ|8|253
حقوق ع شمسف وليد فؤ|د محمد|62497|
429o67يم |لصلح|وى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد |م |بــــر|
4o6458 ن محمد عبــــد| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سندس نجم |لدين ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط أيمن ص|لح ن| مو528666
78o276ندستـــ |سيوطمحمد خليل |لسيد خليل
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء عبــــد |لفتـــ|ح س|لم سعيد|4|7848
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نندى |حمد ربــــيع |حمد326425
4o6|38 د|بــــ د |ط|م| عبــــده شعبــــ|ن أحمد محمد |لمل
44|2o3|صيدله |ل|سكندريهسل|م مفيد محمد بــــهيج |سم|عيل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد شح|تـــه عبــــد|لحميد ص|لح ديده247686
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمن|ل عبــــد |لعزيز عمر |لسنديو يوسف8753|4
م محمد سم سليم|ن478948 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورأد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ جل|ل جبــــر منصور334852
حقوق ع شمسحمد حسن محمد محمد |حمد بــــدوى|2629|2
ندستـــ ع شمسيوسف س| فه |لسيد2765|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط حس مصط |لجمل265779
8o59o6تـــربــــيتـــ |لم |ع |ء رض| عبــــد|لحميد س|لم

338o|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرو|ن م|جد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
ن| فرح بــــض|بــــ| فرح829976 علوم |سو|نم
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س| عبــــد|لمجيد عتـــلم256|25
ل| 597|44 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرح|بــــ محمد |لسعيد عبــــده 
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|عمرو عص|م |لدين فيصل |بــــو |لمع|39|759
829o82تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد ع |حمد
د|بــــ ع شمس|محمد حس |م حسن63|59|
حقوق بــــورسعيدي|سم ه| |حمد حل حس عبــــد 764767
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|يه عبــــد|لع|ل محمود ص|لح|422496
يم6|3527 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ن| محمد |لسيد |بــــر|
يم فه فرج |لصده693482 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــه |بــــر|
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رهدين| عبــــد | |حمد محمود46629 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفيه ممدوح ع عبــــد |لعظيم|74|63

5o9487تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد عيد |سم|عيل يوسف محمد
صيدله ع شمسدي|ن| رض| س| يعقوبــــ326294
9o7625 ى عبــــد|لرحيم ى محمد مظهر خ عل|ج طبــــي قن|خ
رهل|ء عبــــد |لصبــــور |حمد حسن||2368| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف حمد|ن |لسيد حسن قويطه338|62
5o897oيم عبــــد |لجو|د شلبــــى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم محمد |بــــر|

ندستـــ حلو|نمع|ز بــــكري عويس بــــكري34456
تـــ محمد عبــــد | عي |643378 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
زر|عه مشتـــهريتـــ محمد رمض|ن قطبــــ||33623

34o75رهند| مصط محمد ع |لسيد حقوق |لق|
4o2965يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخيوسف ط|رق |بــــر|
23o477ره|محمد خ|لد عبــــد|لق|در |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد محمد محمد |لخو 449782
بــــ يوسف|3557|8 تـــج|ره بــــ سويفمنيه |حمد |بــــو|لد
84238o|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|سم|ء عبــــده حس|ن عبــــد|لمنعم|
9o7492 م|ركوس عم|د كم|ل ميخ|ئيل| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز |ليم| مر|384|4
حقوق ع شمسر| | عبــــد|لر|زق محمود عط| |358388
25o992تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط حسن مسعد |لطهوي
|5o345 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |يمن ونيس |لحسي
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس وليد محمد رزق4|3544
76583oيم كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمد متـــو |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|صف|ء ط|رق ح|مد |لسيد55|357
رهعمر |حمد عبــــد|لمنعم ع3897|2 تـــخطيط عمر| |لق|
5o42|2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرن| يوسف حس ع يوسف
267773| معهد ف ص بــــنه|حمد جم|ل |حمد |لبــــرل
طبــــ ع شمسمصط صبــــ عبــــد|لحميد محجوبــــ66|358
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد|لحفيظ |بــــوغنيمه عبــــد|لغ |بــــوغنيمه2327|8 كليتـــ 
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيوسف ص|دق محفوظ عطيه عر|بــــى68|696
9o2353|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج لشيم|ء كم|ل |حمد |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ رجبــــ سيد محمد فرغ227974
4|47o4تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر عبــــده عبــــد|لسميع أبــــوص|لح
69854oه عبــــد |لستـــ|ر جمعه رضو|ن |لعر علوم |لمنصورهم
ى محمود |لم435488 تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | ي
يم |حمد 7|8865 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمصط عيد |بــــر|
6o3oo8د|بــــ |لمنصوره|نور|ن محمد بــــكر |لسكرى
يم |دريس287936 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمريم عص|م |لدين رج| عبــــد |لرؤف 984|68
8|9o84فنون جميله فنون |لم |رش| عص|م |حمد س|لم
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علوم حلو|نف|طمه محمد حل محمد75537|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد بــــدوى محمود عبــــد|لص|دق|24|9|2
359|o6تـــج|ره بــــنه|عثــــم|ن |بــــو بــــكر عثــــم|ن عبــــد|لجو|د
476o79 يم |لملي د|بــــ |ل|سكندريه|مروه عبــــ|س محمد |بــــر|
777o74|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد شحتـــه حج|بــــ عبــــد |له|دي حج
3|2o||حقوق ع شمسمنتـــ | ط|رق صل|ح |لدين ع محمد ند
5o7|94| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه مجدى |حمد محمد خض
2|34o4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|دين عص|م حمدى |حمد |لمغربــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنيه ع|دل |حمد محمد|2|8384
ين |نور شحده حس 768666 معهد ف ص |سم|عيليهش
تـــج|ره بــــنه|ل|ء |حمد عبــــد|لع| محمد حسن|6|3566
4o69o2|يم شعبــــ|ن |لسيد لسن ع شمس|ي|تـــ عم|ر |بــــر|

يم53998 ندستـــ بــــ سويفمصط حس|م |لدين محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء محمد |حمد |سم|عيل|63|6|3
رهمريم س| عبــــد|لنور عبــــد|لمؤمن9475|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

3537oره|حبــــيبــــه عيد |حمد خليفه د|بــــ |لق|
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد ع |حمد ع |بــــوزيد|529744
64o559تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لتـــه| محمد غريبــــ
ره|فرح ع|طف |حمد محمد4|83|2 عل|م |لق|
معهد ف ص |سيوطي|سم ع|طف ع محمد 6553|9

ره|حمد عص|م عبــــد |لعليم |حمد عبــــد |35486 عل|م |لق|
2828o7رهدير جم|ل رشدى رجبــــ |سم|عيل حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |للطيف ح|مد عبــــد |للطيف محمد 693673
9o|378 معهد ف ص سوه|جنرم ند مريد سمع|ن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد محمود |لسعيد |لعو سليم693926
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى |حمد محمود محمد758543

بــــتـــ29679 ف ف|روق و د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|روق |
2772o||ى محمد عبــــد |لحميد ند نوعيتـــ فنيه |شمون|سم|ء ي
868o46معهد ف ص |سو|نسلوي |لسعدي محمد |لسعدي
معهد ف ص بــــنه|خ|لد |بــــو|لفتـــوح صبــــرى |لعبــــد262952
5|22ooق|وى معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد فتـــ عبــــد | محمد |ل
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسيمون ذ يوسف |سعد437947

علوم ري|ضتـــ بــــ سويف|ء عيد حسبــــ |لنبــــى محمد|52224
825o5|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |حمد حل |سم|عيل
تـــمريض بــــنه|ن|ء صبــــرى ع |حمد فضلول329323
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريموند| خليل ثــــ|بــــتـــ خليل8752|3
693o87يم |حمد فرج د|بــــ |لمنصوره|س| ن |بــــر|

5673oتـــج|ره بــــ سويفمصط ربــــيع مصط عبــــد|لوه|بــــ
64|o24تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر ع عبــــد|لحليم محمد
ف |لبــــ|ز محمد |بــــو |لمجد422|69 ندستـــ |سيوطس|مه |
4436o9|ه حم|ده عبــــد|لموجود محمود زر|عه كفر |لشيخم
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حقوق |لمنصورهحمد |لفض| |حمد |بــــو |لفضل |لفض676867
|4435oد|بــــ حلو|ن|يوسف |حمد عبــــد |لحميد محمود
د|بــــ |لزق|زيق|دى محمد محمد |لسيد|53|78
تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء عبــــد|لمنعم عمر|ن |سم|عيل|8||357
4o|6o4يف ص|بــــر محمود مسعود م  تـــج|ره كفر |لشيخأد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطجه|د بــــهجتـــ مغ|زى عبــــد|لرحمن 889922
7o85ooتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــه|جر |نور محمد زيد
د|بــــ |ل|سكندريه|ميشيل عبــــد|لمسيح لويس عي526234
6|8oo3تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــول|ء محمد |لسيد |لعدوى |بــــو|لعط
4833o8ش|م نزيتـــ نبــــيه محمد تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | 
8759o8 معهد ف ص |سيوطح|زم خ|لد سيد حس
يم2|7564 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد | صل|ح محمد |بــــر|
|6483oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرقيتـــ جم|ل |حمد |حمد فو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخندى طلعتـــ محمد مح |لدين عبــــد|له44|422
ى|259728 يم |لم ش|م |بــــر|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن 
ه رمض|ن ع حسن|4|548| د|بــــ حلو|ن|م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــ|س |لسيد عبــــ|س |لبــــغد|دى253927
تـــج|ره سوه|جس|مح جم|ل عبــــد|لن| ثــــ|بــــتـــ لبــــيبــــ 922947

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمود ع محمود ع |لبــــل7882|
ي ش|كر عشم22685 ره|جرجس خ د|بــــ |لق|
بــــه|59485 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء نور |لدين ج|بــــر و

تـــج|ره |سيوطجوزيف عص|م فرح عزيز  876299
|42o75ندستـــ ع شمسمرو|ن مجدى حس عبــــد |لمحسن خليل
يم755827 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن محمد عبــــد |لرحيم |بــــر|
7o7425تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهتـــسنيم جم|ل عبــــد | حج|زى

رهمرو|ن ي| مصط ز محمد6766| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء سليم عبــــده ع 829555
د|بــــ ع شمس|من|ر ط|رق حس عبــــ|س2599|3
23|6|o|يم قطبــــ يم حسن |بــــر| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
يم |لبــــط|وى277988 نوعيتـــ |شمونمؤمنه فتـــ |بــــر|
28o536 تـــج|ره ع شمسعمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لحبــــ
8473|o علوم |سو|نمحمود جم|ل |لدين محمد ع

علوم ري|ضتـــ حلو|نسعيد |يمن سعيد حس 36475
علوم ج|معتـــ د |طآيه عز عبــــد |لعظيم ع أحمد أبــــو يمن3|5433
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد حمدى |حمد |حمد |لن|غيتـــ|2978|7
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــأسو|ن|تـــيس ج|بــــر محمد ع 32|847
رهرقيه ط|رق حسن محمد غريبــــ243365 طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم دمنهورين|س مجدى فتـــ سليم|ن|6587|5
49o657|حه وفن|دق |ل|سكندريهل|ء حمدي فه نبــــوي محمد| 
رهمحمد سعيد عبــــد|لعظيم جبــــر244394 تـــج|ره |لق|
علوم |سو|نروج | رزق تـــفيد صليبــــ863929
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76o847وقرو|ن مؤمن محمد محمد عبــــد |لرحيم ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ حمدي |لعبــــد|حمد836998
88o297 طبــــ |سيوطبــــيشوى عم|د حكيم سعيد
9o5262 ه تـــربــــيتـــ سوه|جبــــخيتـــه محمد شح|تـــه عم
32952o|يم يم سعد |بــــر| تـــمريض بــــنه|يتـــ |بــــر|
8o6|22د|بــــ |لم |زي|د عبــــوده بــــيو محمد|
ره/ري|ضتـــف|طمتـــ ع حس ع م53|335 إعل|م |لق|
8|o54||تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد |لسيد محمد طلبــــه345293
6o6o42تـــج|ره |لمنصورهش|م عص|م ع عبــــد |لق|درعي
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه |حمد حسن حسن غ|نم|7|93|4
3oo97 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق رمض|ن محمد مصط

معهد ف ص بــــ سويفين|س عمر خليفه نعم|ن||3|824
254o55ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر مختـــ|ر ع |سم|عيل |لتـــيه
4o3993|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــ|نوبــــ |م ك|مل سوري|ل شنودتـــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ط|رق محمد |لص|وى287993
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء |حمد ع |ل|مبــــ|بــــى|253544
27oo49|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|بــــد عبــــد|لسميع محمد ع|مر
52359o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد مصط |حمد |حمد حج|ج
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مصط يوسف عبــــد|لعزيز |ل|سود345687
33239oحقوق بــــنه|ع |لسيد |حمد محمد ع
حقوق حلو|نسيف حس|م |لدين جميل مصط 5|2723
ف |حمد بــــخيتـــ|758995 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |
69785|| معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء عزتـــ عبــــد |ل محمود ع
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىريه|م |حمد |لصغ حس محمد45|826
787o33|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه محمد عبــــد |لرؤف عطيه
4o8353حه وفن|دق |لمنصورتـــي|س ه| محمد عبــــد|لعزيز يس| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر عبــــد|لحميد عطيه أبــــوشنيشن|4|257
25|o4o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حمد سم محمد نبــــ|يل
32944o لسن ع شمس|حل|م ع|دل عبــــد|لمحسن سليم|ن مصط
|3422o كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعزه ص|لح عبــــد |لحميد حسن

7o2|||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء رجبــــ محمد سل|مه
نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد |لسيد محمد |لدرس||77225

5o346معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمود |حمد عبــــد |لمجيد |حمد
يم ضيف754359 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم عص|م محمد |بــــر|

 |حه وفن|دق |لفيومحمد عزتـــ ربــــيع حسن |لخطيبــــ|95553
ره|سيف |لدين ح|مد عبــــد | ح|مد45246| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ خ|لد عنتـــر معوض|5392|3
تـــمريض |لم | خلود ن محمد محمود5368|8
49567oحتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|شم فوزى ه|شم |لصعيدى| 
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه |حمد محمد |حمد|899852
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49o753يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|جه|د |لسيد محمد بــــيو |بــــر|
|453o8حقوق حلو|نمحمد رأفتـــ عبــــد |لر| محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىيوحن| جرجس ثــــ|بــــتـــ مل 277|83
922o8o كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نكرستـــ ن|در حس بــــغد|دى
تـــج|ره ع شمسحمد عص|م |لحسي |حمد درويش|49|27|
يم بــــسيو |بــــو ط|5|5|4 نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخسل محمد |بــــر|
77o25|| ف محمد عبــــد |لعزيز عبــــد نوعيتـــ |لزق|زيقز|يد |
ف |سم|عيل ع عثــــم|ن492945 حقوق |ل|سكندريهمحمد |
32o645 يم |حمد خ ره|عبــــد| |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم سل|متـــ عبــــد|لغ ج329535 تـــمريض بــــنه|خديجتـــ |بــــر|
693o7o علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيه|بــــ م|جدى عبــــد |لرؤف عبــــد |لحميد

235o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد محمد |حمد
686|o7م|م |لبــــهنس|وى رتـــ|مريم |لبــــ  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o82o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد سعد مصط |لحم|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره م محمود |لدسو عبــــد |لحميد |لدسو 693843
|5643oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|زن ع حس محمد حسن
د|بــــ ع شمس|فرين| م|جد مفيد يعقوبــــ8|298|
ه محمود سعيد محمد حسن|6958|2 رهم تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد حربــــى رف| |بــــو|لحسن752862
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد|لعزيز حمدى محمد |لخو268333 ك.تـــ. ف للبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمل محمود ع  |ض|336427
497o8oتـــربــــيتـــ دمنهورزينبــــ حمزه يسن محمود حسن
تـــج|ره طنط|حس|م محمد |سم|عيل |حمد حسون4|4||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط حمدين محمد ع عبــــد |له|دى695778
92o293 معهد ف ص سوه|جف|طمه مصط محمد بــــكرى
يم ع|دل |لسيد |حمد||27473 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــر|
ف عبــــد|لن| محمد|82265 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمروه |
علوم |لمنصورهندى حمدى محمد حو|م489||6
6823o3ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء ط|رق محمد مر
حقوق |لزق|زيقآ |مجد محمد فتـــ عبــــد| عوف96|638
د|بــــ ع شمس|ل|ر| مرقس غ| |بــــسخرون38832|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسل |م كم|ل محمد ع545544
رهحسن عم|د حسن عبــــد|لفتـــ|ح324885 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل |حمد محمد يوسف|836975
يم |لسيد423962 علوم ج|معتـــ د |طريح|ن |لسيد |بــــر|
48|oo6حقوق طنط|ع |ء محمود حسن حبــــ |حمد
3||8o9 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــسنتـــ |حمد فؤ|د حس
769679| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــفر|يم حشمتـــ فؤ|د ج|بــــ |
2|7o29 تـــج|ره ع شمسنسمه خ|لد محمد س| عبــــد |لرؤف
لسن ع شمس|م|زن مدحتـــ طه عبــــد |له|دى زغروتـــ686235
8|39o5 |معهد ف تـــمريض |لم | س|ره خ|لد س|لم ض
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يف محمود مسعود محمد334938 تـــج|ره ع شمسندى 
تـــربــــيتـــ ع شمسعمر |لذكرى عمر محمد29724|
68o346| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد سم ثــــروتـــ عبــــد |لر|زق |لمتـــو
8|729oتـــج|ره بــــ سويفمحمد ع ص|بــــر خلف

6334oصيدله بــــ سويفمحمد |حمد تـــه| محمد
|عمر بــــدري |لليثــــي مصط 37|867 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
6|oo23طبــــ طنط|دع|ء محمد متـــو |بــــو |لفضل |لجمل
د|بــــ |لزق|زيق|ريم محمد ح|مد |لكفر|وى626694
7|o737يم ع|شور ف ف|روق |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهن|دين خ|لد |حمد حس عظ|م46|676
49o282يم محمد د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره |حمد عبــــد |لرحمن |بــــر|

57|ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنجل|ء تـــوفيق عبــــد |لق|در عبــــيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسندس وس|م رمض|ن |حمد |لسبــــ248993
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه محمد محمد بــــدوى حس|ن5|6||4
77459oطبــــ |لزق|زيقمنيه غ|لبــــ محمد |لسيد مصط حسن
علوم ع شمسرو|ن نف|دى عز |لدين محمود ع323743
طبــــ ع شمسمحمود خ|لد حسن حميدتـــ |لصفتـــى429687
9|74o9  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط حس فرغ محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمود عبــــد|لع|ل246449

57o7oحقوق بــــ سويفمديحه محمد |حمد عوض
|د|بــــ |لم |محمد رمض|ن محمد عطيه7476|8
نوعيتـــ |شمونسميه ع عبــــدربــــ |لرسول ط|حون259763

لس سم عبــــد |لمل|ك جريس23323 حقوق حلو|نك
حقوق ع شمسمريم خ|لد محمد شح|تـــه5|3583
5|6o27تـــمريض دمنهورحن|ن |م|م محمد يونس د|غر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم عزتـــ عبــــد |لق|در |حمد275847
4|64o7نوعيتـــ كفر |لشيخسل|م محمد عبــــد|لودود مو محمود

وز فتـــ عبــــد| محمد73562 تـــج|ره بــــ سويفف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ول|ء جميل محمد |لص|دق356698
يم |حمد ع متـــو54|643 تـــج|ره |لزق|زيقيم إبــــر|
475oo||يم حسن |سم يم |لسيد |بــــر|  |حه وفن|دق |لفيومبــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد عم|د نور محمد محمد|327942
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرربــــ| |حمد حن مصط سعد975|24
5o2|o2 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجورج عم|د عد نظ
لسن ع شمس|محمد خميس عبــــد|لمنعم فريك493375
48o784د|بــــ دمنهور||ء عبــــد|لق|در عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق
4995o5حقوق طنط|آيتـــ نبــــيل شح|تـــتـــ عمرو
2637o4يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم جم|ل سعيد طه |بــــر|
9o7|65|ندستـــ سوه|ج يه عبــــد|لو|حد كم|ل |لسيد
يم خ|طر عوض36||78 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجم|ل ه| محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح36974|
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علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محمد |حمد عوض |لجندى8468|6
2597o9|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحس|ن عم|د ع فؤ|د عبــــد|لرحمن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه محمد زيد|ن قر 55243
د|بــــ |لزق|زيق|محمود محمد |سم|عيل محمد |سم|782563
حقوق ع شمسعمرو |حمد سعد |حمد عبــــد |لمطلبــــ88|37|
يكل عبــــد |لمنعم محمود698256 صيدله |لمنصورهدى 
4|789oر ع |حمد |لدغيدى تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخي|سم م|
6o269|| يم |لس|مو صيدله |لمنصورهحمد محمد ع |بــــر|
49669oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ند |لسيد عبــــد |لعظيم نص|ر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــس|م |لسيد رشيدى يوسف|39468|
89426o د|بــــ |سيوط|مصط |حمد محمود ع
|3o955تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ي| |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح
ندستـــ طنط|محمد عبــــد|لق|در عبــــد |لحكيم عبــــد |4583|6
64o435تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمن|ر محمد |حمد فوزى محمد عبــــد|لفتـــ
ه محمد |لسيد عبــــد |لق|در67328| نوعيتـــ عبــــ|سيهن
34|o6|تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ع|رف عبــــ|س |حمد محمود
85o5|o|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد ن| محمد عوض
3282o5د|بــــ بــــنه|حس عبــــد|لمع عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمع|
 |حه وفن|دق |لفيومنور|ن عم|د شعبــــ|ن عبــــد |لجو|د24479|
يم752445 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره شعبــــ|ن |بــــو|لعن فرج255238
علوم |لزق|زيقريمون سم يوسف عوض عبــــد|لملك775454
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل|ء محمد حسن ع |4|8|86
9o3|64 معهد ف ص سوه|جم|رين| صفوتـــ خ ص|دق
4|366oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عمر محمد |لمر |لمر |بــــوزيد
|7oo85ندستـــ أسو|نسل عبــــد | محمد عبــــد |لسميع
68o2o3تـــج|ره |لزق|زيقعم|ر ي| لبــــيبــــ |حمد
8|o3o7|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح شعبــــ|ن
رهندى |حمد |نور |حمد8|3237 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمصط ع|دل ع محمد بــــدر|ن|34|22
25o767زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |س|مه |حمد |لسيد عطيه
357352| ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد حس|م عبــــد|لمنعم ج|د ع

47oo6ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود حسن عبــــد |لرحيم |لعقبــــي
رهمحمد رأفتـــ محمد محمود28885| تـــج|ره |لق|
785|o9يم حسن س|لم طبــــ حلو|نمحمد |بــــر|
زر|عه |لمنصورهحسن|ء جم|ل |لدين محمد محمد بــــدوى694595
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى |يمن |م مر 896394
|د|بــــ بــــنه|صف|ء عبــــد|لحليم رزق عبــــد|لحليم755|34
4|o79oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|حبــــيبــــه مصط محمد صبــــرى سعود
حقوق |لمنصورهعثــــم|ن ي| عثــــم|ن رضو|ن4893|2
رهحمد سم فتـــوح محمد|28986| طبــــ |لق|
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صيدله حلو|نح|زم محمد لط محمد47596|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ع|ئشه محمود عبــــد|لحفيظ جبــــريل257379
حقوق |لمنصورهمنيه عز |لسيد محمود |سم|عيل|678337

صيدله بــــ سويفف|طمتـــ عيد عبــــد |لرسول سليم|ن53479
4o727oف ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن |س|مه محمد سم ذ 
ف محمد |بــــو|لعل|349497 زر|عه ع شمسي|سم |

نوعيتـــ عبــــ|سيهشيم|ء ح|زم عبــــد |للطيف س|لم|ن25326
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى نور|لدين محمد عطيه عطيه238325
رهمريم عبــــد| سعيد ش|232823 طبــــ |سن|ن |لق|
ره|سل عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد322442 ثــــ|ر |لق|
63968oطبــــ |لزق|زيقغ|ده عبــــد |لرحمن ع حسن
2543|oدى محمود محمود ع|شور كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــندى ز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود ع فهيم عبــــد|لرحمن غ|634999

رهمحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد|لعزيز |لسيد 32577 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7554o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهنوره|ن ي| حسن مصط
تـــج|ره سوه|جريم |بــــو|لعز حشمتـــ عبــــد|لمجيد  896635
زر|عه |سيوطحن|ن |حمد ه|شم شح|تـــه  925427
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرنيم محمد محمد عبــــد|لجو|د |لمنش|2|439
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ع |لص|دق عليوه|855|63
معهد ف ص |سيوطبــــيتـــر بــــدرى غ| لوندى 889457
حقوق طنط|محمد و|ئل |حمد |سم|عيل |حمد3294|4
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمع|ذ ط|رق محمد فرج عم|ره262833

6o252طبــــ بــــ سويفف|طمه رمض|ن سيد |حمد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــن حمدى حس |لسيد |لد ||27983

يم عبــــد|للطيف23|47 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمن|ر محمد |بــــر|
4|9o45حقوق |لمنصورهمحمود رض| شح|تـــه نجم نجم
272o62 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه سعيد عبــــد|لر|زق حسن حس
يم ع محمد486696 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |حمد |بــــر|
6|o|94ري|ض |طف|ل |لمنصورهموده |حمد محمود مشعل
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد | محمود نبــــوى عبــــد |لفتـــ|ح |774323
7o37|4ى تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمصط محمود عبــــد |لمنعم |م |لز
حقوق بــــنه|محمود محمد ج|بــــر محمد |بــــو|لعل||33777
حقوق حلو|ني|سم محمود رمض|ن محمود67483|
رهف|طمتـــ عو|د جودتـــ محمود335467 د|ر |لعلوم ج |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء محمد فؤ|د |لشع|ر||25252
3oo74|رهرو|ن ط|رق عبــــد |للطيف عبــــد |لوه د|ر |لعلوم ج |لق|

46oo82بــــ | مو فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|رين| ظريف و
حقوق بــــورسعيدمروه |حمد محمد |لسيد |لبــــسطوي7|7682
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نتـــسنيم محمود |حمد يح |لسيد58258|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|روضه رض| عرف|ن مسعد زبــــ|دى624643
طبــــ |ل|سكندريهعمر عيد فكرى |لعبــــد كس|ر424868

Page 1477 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدسندس حس مخلوف عبــــد|849823
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جشيم|ء عبــــد|لحميد عثــــم|ن محمد  877943
792o48ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ محمد ع غ|نم
8o|977|ف عد ش|كر طبــــ |لم |بــــر|م |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهيم|ن سعيد |حمد محمد|755737

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء محمد ش|ور محمد حن |44659
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رن| عبــــد |لمحسن محمد عبــــد |لمنعم خليل277|5

تـــ محمد عبــــد |لجليل عمر عبــــد|لجليل كبــــك478469 تـــج|ره |ل|سكندريهأم
57o55رتـــ|فرحه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

يم |لسبــــ| عبــــد |694556 صيدله |لمنصورهمنيه محمد |بــــر|
يم ع639693 نوعيتـــ |لزق|زيقمروه محمد |لسيد |بــــر|
رهش|م وليد يونس عبــــد |للطيف45352| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
25743o|ه صبــــ محمد غنيم تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم
25oo57معهد ف ص بــــنه|ه|جر ي| حمدى يوسف
894o67 د|بــــ |سيوط|ع |ء عبــــدين عبــــد|لعليم عثــــم|ن
62oo2o معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد جم|ل محمود |لزي
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد نبــــيل محمد محمود |لعيو766974
266o96طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لسل|م رزق
تـــج|ره طنط|عبــــد |لجو|د محمد |حمد عبــــد |لجو|3558|6
6o625oتـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لمنعم |حمد خليل
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد نج|ح |لضمر| |حمد|323332
7584o2تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسه|م محمد س|لم محمد

3565o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شو عبــــد |لنبــــى حسن
وف|تـــعمر |حمد عبــــد|لعزيز محمد244443 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|2864oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف مصط |حمد سيد
6|o362زر|عه |لمنصوره |ر محمد عبــــد|لحميد مو
8o7757|تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن رمض|ن ع محمد
ف يوسف |لمحمدى |حمد ع ص625225 رتـــ|عمر | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | سيد محمد سيد |88597
449o3oد|بــــ طنط|ف|رس تـــ|مر أنص|رى ع نعيم|
رتـــ||ء |حمد محمد شمس |لدين|96|9|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر و|ئل محمد عبــــد|لفتـــ|ح638438
ري562|62 رى عبــــد|لع| |لجو تـــج|ره بــــور سعيدرحيم |حمد |لجو
6|o23|ه محمد جبــــر تـــعلبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن
يم عبــــد |لبــــ|سط |لسيد695589 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ مصط |بــــر|

6o39|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء بــــكرى |حمد بــــكرى
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمد خ|لد |حمد ع52648

ه نبــــيل مصط محمد نو|رتـــ694973 تـــج|ره |لمنصورهسم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمود سليم|ن سليم محمد334349
27o726ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد |بــــو|لمع| محمد حس |لبــــلتـــ
طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ح|مد ج|بــــر محمد شلبــــى32|624
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67944o يم محمد |لمتـــو عيد د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |بــــر|
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ خ|لد ع محمد259||3
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد جم|ل عبــــد |لع| أحمد438445
9o6773 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود ع|دل خ|طر فر|ج

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسم|ء مجدى |لسيد م |ر سلط|ن|57|67
يم2859|7 د|بــــ |لمنصوره|مروه محمد |لسيد |لسيد |بــــر|
ند|وى428642 ند|وى محمد |لسيد  زر|عه طنط|من|ل 

يم44|8| رهنور| محمد ي| محمد زكري| |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م عبــــد|لتـــو|بــــ من فخري|823856
8o9458ر نسيم ص|دق تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | م|
يم حس حميده4563|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء جم|ل محمد |بــــر|
ر عبــــد|لعزيز عبــــد|لو|حد|32586 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|وق م|
وف|تـــحمد |لسيد حسن ع محمود||47894 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ش|م حس |لسيد دن|348782 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسوس|م محمد
ه عبــــده مغربــــي عبــــ|س||78826 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
تـــج|ره |لزق|زيق|ء ع|مر طه |بــــو|لنور |لسيد|66|778
ف ظريف ح|فظ عبــــد |له|دي|64279 تـــج|ره |لزق|زيقمريم |
6o|695حقوق |لمنصورهمصط |حمد مصط سعيد
|387o3 تـــربــــيتـــ ع شمسرن| سعيد عبــــد |لفتـــ|ح ح|فظ خ
يف326729 تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر وليد محمد 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ جميل عبــــد |لسيد يعقوبــــ429|5
ى3||25| تـــج|ره بــــنه|ح|زم |حمد حس |حمد محمد 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد شعبــــ|ن حل سليم|ن 54|3|9
يم |لسيد |حمد |حمد عبــــد |لحميد رزق697623 ندستـــ |لمنصورهبــــر|
6|64o5| يم محمد |بــــو مصط يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــر|

د|بــــ حلو|ن|شهد |م |حمد مندور5758|
يف |م |حمد |لوزير|783|77 تـــج|ره بــــنه|م 
صيدلتـــ |سيوطك|رول س| ز| صليبــــ 6549|9
636o2|يف ع|دل عطيه ع د|بــــ |لزق|زيق|نرم 
7o|||6تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد رمض|ن ح|مد |م ع عفر
بــــي |68672 حقوق |لمنصورهمحمد |حمد ممدوح محمد |ل
856o22|نوعيتـــ |لم |مينه ن| عزتـــ |بــــوغنيمه
يم||8|2| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــج|ره طنط|ه|جر |حمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|8|3385
3||o2|يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر عم|د عبــــد |لرحمن |بــــر|
ديه ع محمد|536|92 معهد ف ص سوه|ج يم|ن 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ن| |لحسي فه49||24
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطعزيزه |حمد كم|ل محمد  888272
75o493|م صل|ح |لدين محمود رشو|ن ندستـــ بــــور سعيدد
42383oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل ع محمد عبــــد|لفتـــ|ح
|5o4|4رهمحمد يونس محمد يونس زر|عه |لق|
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2|98o8|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــريج محمد |لرف| محمد
25|o22| حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لجيد |لم| 

8o8|o| وف|تـــحمد رجبــــ عبــــد |للطيف ع معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف|طمتـــ مجدي عبــــد |لع|ل عبــــد |لجو||4834
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|تـــغريد مجدى سعد محمد مو692798
تـــج|ره طنط|دين| شعبــــ|ن محمد عيد9337|5
5|784oزر|عه كفر |لشيخسم|ء عط| |حمد مصط |بــــوغر|ره

223o6رهنرم حسن ثــــ|بــــتـــ تـــوفيق تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدن|در مسعد |حمد محمد حسن|76457

رهنور| عبــــد |لبــــ|سط محمود عبــــد |لعزيز979|2 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
25o493تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر عزتـــ عبــــد|لعزيز عثــــم|ن
78o5|7معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد |حمد ه|شم محمد حسونه
525o75ى عبــــد |لمجيد ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمن|ر مجدى |ألبــــ|ص
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن سم حل محمد |لشيخ334949
233o55|يع رهمنيه عم|د ع |بــــو تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|ر| | عل|ء عبــــد|لغف|ر حج|زى779||6
معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد حم|ده محمد حس |888747
7o7o59يم ى |لش|ف محمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهف|دى ي
علوم طنط|أحمد صبــــ مصط |لنج|ر85|3|5
7o|437|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه مدحتـــ محمد شعبــــ|ن |حمد
حقوق |لمنصورهحمد خ|لد محمد محمد|353237
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| ع|رف عبــــد|ل |حمد347937
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع حل حبــــيبــــ6|7|25
52663oرهصل|ح |لدين محمد شعبــــ|ن ص|لح شعبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
5|34o9لس ميل|د عد حن| د|ود |لسعد إعل|م بــــ سويفك

رهدين| ع|دل فر|ج ع47434 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن مجدى فتـــوح عبــــد|لمغ بــــدوى4|3463
د|بــــ دمنهور|سمر محمد محمد سيد |حمد عبــــدربــــه498246
83oo42يم حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدع|ء محمد محمود |بــــر|
حقوق سوه|جدع|ء |س|مه عبــــد|لش| |حمد |224|9
4o|627|يم يم ص|لح |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |بــــر|
تـــمريض دمنهورد| | ع عبــــد|لمجيد ع غل|بــــ9745|5

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن ع|دل ج|بــــر |لسيد|426|2
بــــ عم|ر54992| تـــج|ره ع شمسريه|م محمود |بــــو د
معهد ف تـــمريض بــــنه| ف|طمه عبــــد|لتـــو|بــــ حسن |لش|68|264
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد جم|ل محمد |سم|عيل يوسف343839

8|25o|رهيه |حمد محمد رمض|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o7728د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|غ|دتـــ خ|لد محمد غريبــــ ق|سم|
85o|26|يم حسن محمد معهد ف ص |سيوطحمد |بــــر|
يم بــــسي695956 ندستـــ |سيوطمحسن عز محمد |بــــر|
وف|تـــحمد |يه|بــــ ف|رس |حمد|626|23 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
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9|o677تـــج|ره سوه|جنوره|ن مصط كم|ل |لدين عبــــد|لبــــ
ندستـــ |لفيوممحمود محمد محمد أحمد حس |لمقدم774464
44|89oعلوم كفر |لشيخن|ء كم|ل محمد سعيد
تـــج|ره كفر |لشيخحمد شعبــــ|ن رض| محمد عثــــم|ن|9765|4
ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| |بــــو |لمع| |بــــو |لعن |بــــو |لمع698948

523o6لسن |لم | |يه|بــــ محمد |حمد|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن عص|م حل |لسيد54777|
7o3598تـــج|ره |لزق|زيقندى محمد ن محمد |لبــــسيو ن

رهحمد ربــــيع محمد زعف|ن|42625 تـــج|ره |لق|
ره|حبــــيبــــه مجدى عبــــد |لسل|م شعر|وى57983| عل|م |لق|
تـــمريض دمنهور|ء محمد ص|لح ع |لروبــــى|58|9|5
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|س|ره سيد حسن حسن محمد |لبــــرلس24||76
معهد ف ص بــــور سعيدحن|ن ع عبــــد |لق|در |لديبــــ8872|6
62|3o|تـــمريض |لمنصورتـــ عمر محمد حسن |لشبــــر|وى
تـــج|ره |لمنصورهمحمد حمدى رمض|ن عبــــده696858
6oo|78ق|وى طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسغفر|ن كرم |لسيد |ل
رهمحمود |حمد محمد محمود555|3| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد ن مهلل عبــــد|لكريم حس 524965
7o3o66بــــ طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسم|ء صبــــرى عبــــد |لقوى |بــــو |لذ
8828o9|تـــربــــيتـــ |سيوط  ن حمدى |دم فهيم
علوم طنط| رأفتـــ عبــــد |لرحمن |م|م عبــــد |لرحمن645556
7o2485د|بــــ |لمنصوره|د | |حمد |لسيد محمد |لشن|وى
4886o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف حج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد فوزى عبــــد |لحميد  عشبــــه493536
4o5342|حه وفن|دق |ل|سكندريهيه رض| محمود عبــــد|لحليم محمد| 
ه خ|لد عبــــد|لحفيظ حمص|256633 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــم
ف فرج سليم|ن أبــــوزيد9|5257 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد أ
4o67|oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنوردين محمد ف|روق |حمد |سم|عيل
4932o8حقوق |ل|سكندريهن جل|ل ن ع تـــف|حتـــ
26668o علوم بــــنه|د| | ح|مد ع|مر |لف
ندستـــ |ل|سكندريه|ء |حمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |527853
6|5|oo|تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م محمود مختـــ|ر بــــلبــــول
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومحن|ن رمض|ن جمعه عبــــد |72372

63458oف محمود |لسيد محمد |لنمر تـــج|ره |لزق|زيقوليد |
8|o|7oتـــج|ره |سيوطديفيد من عبــــد|لمل|ك ش|كر
526o27ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن عل|ء عبــــد|لستـــ|ر |لص
4535o9|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد معوض محمد عثــــم|ن محمد معهد ع| 
77oo58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقطه عبــــد |لحميد |حمد محمد
824o7|نوعيتـــ |لم |محمد فتـــ عبــــد| عبــــد|لصبــــور
تـــج|ره كفر |لشيخورده حل محمد |لسيد |بــــوعبــــده437277
كليتـــ طبــــ أسو|نحليمه محمد حس |حمد93|845
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تـــربــــيتـــ |لفيومم عويس رجبــــ حسن|6525
494o92|تـــج|ره دمنهورحمد ع|طف محمد محمد |لقلف|ط

د|بــــ بــــ سويف|ي|سم |حمد حس |حمد9|547
يم ع محمد ع بــــلح882|52 معهد ف ص |ل|سكندريهشذى |بــــر|
2435oo|رتـــ|سم|ء خ|لد عمر محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

يم عبــــد|لمو محمد تـــليمه35932 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مه| |بــــر|
7o2569|يم عيد طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه |م محمد ز |بــــر|
267o73|يم يم ع |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل|م |بــــر|
68o792حقوق |لمنصورهدى حمدى خميس |لسيد رمض|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره أحمد عبــــد |لغ محمد عطيه525236
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيده|يدى محمد محسن ع |بــــو |لعز764753
8o54|8 م خل|ف عبــــد|لمنعم بــــيو |د|بــــ |لم |زين|

3235oرهيوسف |حمد دردير حس عوض حقوق |لق|
42o674بــــتـــ لس مجدى عد و حقوق طنط|ك
يم |بــــو زيد عيد |لنمر4|3377 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ف|دي |بــــر|
حقوق |سو|ن محمد عطيه |لشح|تـــ8|8486
صيدله ع شمسمحمد خ|لد محمد محمد33|348
32o533تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لق|در
زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد س|لم فتـــيحه |بــــوكليله97|478
25||ooعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عص|م لط بــــيص|ر
5o3|82علوم حلو|نغر|م محمد دسو |بــــو |لمجد محمد
حقوق |لزق|زيقسعيد محمد محمد |حمد|6|642
||7o83لسن ع شمس|روج | مجدى ن|ثــــ|ن ولسن
2332o3د|بــــ ع شمس|نسمه سيد |م مر محمد
|د|بــــ طنط|عمرو عبــــد |للطيف عبــــد |لوكيل درويش29||45
5|o23|تـــج|ره دمنهورمحمود ع حسن عبــــد |لحميد |لوكيل
فنون جميله عم|ره |لم |حمد عبــــد|لعزيز شو عبــــد|لل|ه|859845
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد عم|د |لسيد ند|253964
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حمد محمد عبــــد|لق|در |حمد عز|م|9|5|26
8o9473|حقوق |لفيومربــــيع خميس ن|دي |بــــو|لعل
3||75oش|م سيد عبــــد|لنعيم د|بــــ ع شمس|سيف |لدين 
689|oo معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ش|دى نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحكيم
5|64o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن محمد شح|تـــ محمد عيد

طبــــ بــــ سويفوق |سم|عيل ع محمد52849
7o4o93تـــج|ره |لزق|زيقم|جده فرج سعد |لسيد عبــــد |لع|ل
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند محمد محمد |لر|وى8|2|5|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| |حمد عمر محمد|58398|
6o52|4|لسن ع شمس|رن| عل|ء |حمد |لهل

رهمريم سيد عبــــد |لوه|بــــ سيد33479 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن عبــــد |لن| عوض عبــــد |لعزيز687879
6o6966تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر محمد ج|بــــر عقيل سلط|ن
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7846o9|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد مصط ص|لح
34o35 م محمد محمد حس علوم حلو|نن
23o27رهعبــــد|لرحمن محمد شعبــــ|ن |حمد طبــــ |لق|

تـــمريض كفر |لشيخ|ء صبــــ عبــــد |لسل|م ع زعيمه657|44
تـــج|ره طنط|سل خ|لد |لسيد حج|زي945|43
يم طلبــــه متـــو فضل|89|697 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه|بــــ |بــــر|
6497o2|يم نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء ع|دل محمد |بــــر|
8|86o8طبــــ |لم |د| | مصط قر |حمد
27|o7oيم محمد |لشيخ ر|ء |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ز

يم محمد|6433 علوم بــــورسعيدف|طمتـــ نبــــيل |م |بــــر|
89||9o  د|بــــ |سيوط|ر| | ع|رف عبــــد|له|دى عبــــد|لحليم
جرس694466 نوعيتـــ |لمنصورهرحمه ن محمود محمد 
رهعبــــد| محمود ف|روق محمود ق|يد2268|3 عل|ج طبــــي |لق|
نوعيتـــ موسيقيه قن|محمود عبــــد|لفتـــ|ح تـــه| عبــــد|لرحمن|8|837
6o343تـــربــــيتـــ بــــ سويفحس محمد حس ري|ض
د|بــــ بــــ سويف|سل|متـــ موريس محروس ز56675

|2oo78ندستـــ ع شمسن|دين وف|ء خليل خليل
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طح|زم محمد جل|ل محمد ص|لح5583|6
تـــج|ره سوه|ج يه ع|دل ع|بــــدين |حمد|2525|9
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحس|م رمض|ن محمود عبــــد|لق|در |2|4377
ندستـــ |سيوط  مجد لطيف ف|يز ع|زر|959|88
ره|ه|جر محمد عبــــد| عثــــم|ن238353 د|بــــ |لق|
84o935كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشيم|ء عبــــد|للطيف |بــــوزيد حسن
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد بــــه|ء |لدين محمد محمد84|8|8
7o67o7ندستـــ كفر |لشيخحمد زكري| م |لدين |بــــو |لعن |حمد
|54o68يم محمد د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن حمدى |بــــر|

447o7 يم عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه ن| |بــــر|
4o742o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنيتـــ يح |بــــو |لفتـــوح مهدى ع|مر
4o4459 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | حس سعد حس
6o7992|تـــج|ره طنط||ء محمد حل فضل
76956oف سيد محمد خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعمرو |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ل|ء زين محمد عبــــد |للطيف زيتـــون||48993

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروتـــ محمد فؤ|د محمد53622
8|4oo9يم بــــرسوم ميخ|ئيل طبــــ |لم |جوف| |بــــر|
6||29oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود محمد حل |بــــو عبــــده
6o6|33| تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد |لعزيز |لف
|4o|97زر|عه مشتـــهرمنتـــ | نبــــيل محمد نور |لدين
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر نج|تـــى محمد حم|د974|5|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد |لرحمن طلحه |لسيد |حمد سعد438628
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن ع|دل محمد |لشح|تـــ حويتـــ|8|5|27
885o86 د|بــــ |سيوط|ف|طمه ن كم|ل سيد
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يم حكيم4|8324 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|رتـــ | صبــــري |بــــر|
علوم حلو|نمروه محمد محمد ربــــيع حن 64692

يم756976 معهد ف ص |سم|عيليهمصط محمد محمد محمد إبــــر|
489o66 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|س|ره حس|م عبــــد | عبــــد |لر|زق
لسن ع شمس|محمد |حمد قر |حمد عبــــد|لجليل|24472
يم محمد|349458 تـــمريض ع شمس |ء محمد |بــــر|
77764o رتـــ|ل|ء فتـــ عبــــد |لبــــ|سط تـــه| حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــ|مر |حمد |له| |سم|عيل|75586
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوجدى نبــــيل |بــــو|لخ ه|بــــيل 47|8|9
رهحمد مصط كم|ل |لدين رمض|ن|47588| زر|عه |لق|
د|بــــ |سيوط|خ|لد محمود عبــــد|لرحيم |حمد |88892
ن| م|جد |سعد حبــــيبــــ3|386| حقوق حلو|نم

يم3|7|5 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء |سم|عيل عبــــد |لحليم |بــــر|
4|o7|9د|بــــ طنط|رن| سليم|ن |لسيد سليم|ن محمد شلبــــي|
|666o8ره|ندى ع|طف |لسيد عبــــد |لمقصود د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــنه|محمد ز محمد ز69|328 كليتـــ 
يم مغ|زى623795 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمريم محمد |سم|عيل |بــــر|
يم24|773 وف|تـــمحمد رمض|ن ع |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
75568o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد |حمد صبــــ|ح
صيدلتـــ |لم |عبــــد| محمد رمض|ن محمد857347
89oo62 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء عبــــد|لرحمن محمد تـــوفيق
علوم ري|ضتـــ بــــنه|وس|م ط|رق عبــــد|لمحسن عبــــد |للطيف محمد266742
د|بــــ دمنهور|تـــ محمد محمد بــــ |لدين |لمك|وى497454
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد بــــش |حمد محمد سويد246455
رهدين| ي| محمد |حمد ع239657 علوم |لق|
89|793| تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن ع محمد ع
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طوليد |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لم|لك |بــــو |لفتـــوح453859
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد شح|تـــه |لسعيد محمود689996

6o535|د|بــــ بــــ سويف||ء محمد سليم|ن محمد
رهمريم محمد عبــــد |لمو ع82427 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

6|9o55تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم عزتـــ سعد طه غريبــــ
48987oين وحيد لبــــيبــــ محمد محمود |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش
قتـــص|د م حلو|ن|بــــسمه |يمن محمد |حمد53226|
يم |بــــو زيد9|44|5 طبــــ |لفيومع |ء مخيمر |بــــر|
ن| |لفنص تـــوم|س مسد|ري25||83 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز خف|67899
9|28|o تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لحميد حمدى ق|يد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل سيد محمد حسن359572
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم |س|متـــ عبــــد|لغف|ر محمود عبــــد338549
4528o4يم خليل ندستـــ كفر |لشيخخ|لد نظيم |لسيد |بــــر|
|عبــــد| شو خميس عبــــد|لق|در827269 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
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ندستـــ ع شمسرند| محمد عبــــد |لبــــ| محمود27226|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلبــــ |حمد مختـــ|ر ع |ن252934
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر عص|م مصط ع محمد|26395

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف||ء |حمد لبــــيبــــ تـــم|م|43|52
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط صل|ح |حمد ع خليل95|325
4|963oحقوق طنط|سهيل عبــــده |لسيد عبــــده قليبــــ
يبــــ444479 حقوق |ل|سكندريهم بــــرك|تـــ محمد محمد و
422o9oري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحعل| محمود |حمد محمود شح|تـــه
77o947|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء ع|دل خليل |لسيد |لبــــنه|وي

وف|تـــمحمد فتـــ عبــــد|لمجيد |لسيد عي38978 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ه|جر مصط |سم|عيل محمد858845
علوم |سيوطدي|ن| نظ رشدى رزق |  888352
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عوض زينهم عط| متـــو888||6
|2o2|7| حقوق حلو|نحمد حسن حسن ع

رهكريم ع كم|ل ع محمد4455| ندستـــ |لق|
56o44|تـــج|ره بــــ سويفيتـــ | ع ي محمد

33|65oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد |حمد مغ|ورى محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمصط محسن عبــــد |لفتـــ|ح محمد متـــو9798|4
8o4956 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مروه عل|ء محمد دسو
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر سيد ه|شم شوم|ن228675
ندستـــ |سيوطم|زن محمد حل |لسيد عبــــد |لع|ل772487
24o5|oبــــه رهم|رين| ع|طف ص|دق و صيدله |لق|

6|o79| حقوق بــــ سويفمريم نعيم فريد رزق
8348o4 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط ه|شم محمود عبــــد|لمع
كليتـــ طبــــ أسو|نريم مجدي محمد عبــــد|843279
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د محمود |سم|عيل ع |لسيد262425
7o|885تـــمريض |لزق|زيق لق|ء شكرى |لسعيد محمد يونس
|6o9o7د|بــــ ع شمس|نرم ي| |حمد رشدي منصور
زر|عه طنط|محمود سليم|ن عبــــد|لغ عبــــيد4746|6
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد |سل|م محمد رش|د عطيه جوده433565

4o657يم |لبــــط|ط د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طحمد محمد ع عبــــده عبــــد |لر|زق||3|||7
معهد ف ص بــــنه|سل رض| |لسيد ح|مد قنديل3|2639
4|o8o7 |تـــربــــيتـــ طنط|رضوى محمد ع حسن |لش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمد بــــس|م |لنعي عبــــد|لرحمن789633
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عبــــد|لرحمن |لسيد |لصغ |639839
4o57||| د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء بــــهن |لسيد بــــهن
وف|ميند صبــــري بــــطرس عبــــد |لملك42566| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور |م سعد محمد ع |لبــــي 8344|5

نوعيتـــ |لفيومنهله جم|ل عبــــد|لع| محمد72|72
786o47| ه محمود ع عبــــد |لرحمن محمد نوعيتـــ |لزق|زيقم
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ك|مل5454|| حقوق ع شمسسل مصط ك|مل سم
|35o23لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد |لرحمن محمد سعد |لسيد
4|o8||لسن ع شمس|رن| محمد كم|ل ش|كر عل|م
تـــج|ره طنط|بــــتـــ ع عبــــد|لع|ل ع |6976
رهمحمود حس حس غ|لبــــ8664| تـــج|ره |لق|

624o37حقوق د |طس|متـــ محمد عبــــد |لغ محمد عبــــده
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ح |لسعيد |حمد محمد سعودي|69846

56o39تـــربــــيتـــ بــــ سويفند خ|لد سعد ع
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود صبــــرى حن محمود438488
تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن محمود حسن حس |35||88
4o6476|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|فرونيك| حن| كريم سعد
6232o6حقوق د |طبــــسمله ط|رق عبــــد|لعليم |لسيد |لمل
4o4595 د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لمقصود حس عبــــد |لمقصود محمد حس
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد حس محمود عبــــد |لعزيز49778|
|3984oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نوق محمد تـــوفيق محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل محمد عبــــد| عبــــد |لحميد  |لصي 6836|4
|52o53كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفلي مصط فه مر
يم |لدسو ع محمد 342298 تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ |بــــر|
487495| لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|بــــ|نوبــــ فه فوزى سعد |
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسض عبــــد |لغف|ر عقيل س|لم|ن769277
48o324|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمد ع |لسيد محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط شبــــل عثــــم|ن شلبــــى4|2558
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مينه عبــــد|لمحسن محمد عبــــد | |للهلوبــــى2|2488
حقوق |لزق|زيقل|ء ربــــيع محمد علو|ن|787335
36o|94| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم محمد عبــــد|لحميد عوض
يم حمد||648|5 لسن ع شمس|م| |مل سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رضوى محمود |حمد عبــــد|لق|در335449
نوعيتـــ |شمونيوسف عوض عبــــد|لفتـــ|ح محمد |ل253956
معهد ف ص بــــنه|يم|ن مصط |لسيد مصط |259524

رهمحمد جم|ل صبــــري يوسف29448 ندستـــ |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعمرو محمد |لسيد محمد شعبــــ|ن|4||68
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|دي رؤوف لط د|ود8|3533
4o6929تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر ط|رق |لضوى ع عبــــد|لرحمن
يم ي حسن  29|884 تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ |بــــر|
493o5oتـــج|ره دمنهورمؤمن عبــــد| |لسيد محمد درويش
78oo7||كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيه عبــــده |سم|عيل عبــــد |لعزيز
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د محمد عوض رزق||56|6
695|ooد|بــــ |لمنصوره|سل|م ع|طف محمود |لمتـــو |لكو
نوعيتـــ كفر |لشيخيمن خ|لد قطبــــ عبــــد |لحميد |لهطيل|7463|4
6o2273يم محمد |لز ف |بــــر| حقوق |لمنصورهسم|ح |
ندستـــ |لزق|زيق|ج |لدين ع|طف محمد عبــــد |لو|62|752
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|55o6oد|بــــ ع شمس|مروه عص|م حسن محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نر| | عبــــد | محمد محمود24569

يم مصبــــ|ح536|79 علوم بــــورسعيددين| |حمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقعيد ط|رق عيد ع |لعز|زى3|6477
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م|رتـــ | ه| ن| سند||393|
ى|262865 تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |لسيد |حمد |لمو|ج
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحسن جم|ل حسن محمد23423|
9o849| ر سليم|ن |لسيد تـــربــــيتـــ سوه|جمروه م|

7376|| يم ع معهد ف تـــمريض |لفيوميم|ن عم|د |بــــر|
م|م  |87797 تـــربــــيتـــ |سيوطل |ء محمود عبــــد|لل|ه 
يف عبــــ|س مغربــــى348948 ين  علوم ع شمسش
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــنورس |لسيد |لسيد ع |لس|يح59|7|6
يم عيد|635994 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم|ل ح|فظ شفيق |بــــر|
يم|||3338 د|بــــ |لزق|زيق|حمد سل|متـــ منصور |بــــر|
|53o76لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمر محمد |لسيد محمد
78o|22د|بــــ |لزق|زيق| |ر محمد شح|تـــتـــ حسن
256oo4معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود عص|م محمود |لزن|تـــى
وف|تـــخ|لد و|ئل محمد محمد265|2| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

|7o65ره|م|رين| فؤ|د فه ط|نيوس د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسيتـــ عص|م عبــــد|لعظيم |لسيد|32|335
د|ن|249773 ثــــ|ر |لفيوم|ثــــ|ر رض| حسن و
7689o8تـــربــــيتـــ |لعريشمنه | عطيه عبــــد |لمنعم عطيتـــ
5o3o47|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس |ر |حمد عبــــد| |لسيد عبــــد |لق
7o4o2o يم |لشح|تـــ محمد |حمد |ل|ل معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهأحمد س| فؤ|د عبــــد |لكريم96|527
|6o25o تـــج|ره ع شمسش|م ن مو حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمتـــ رمض|ن خ|لد قن|وي محمد|48927
وف|تـــعبــــد | سيد عبــــد |لمجيد |حمد6585|| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى |حمد يوسف محمد58289|
43o5|oعلوم طنط|مريم |حمد |لمحمدى |لني
|65o97ندستـــ |لفيومك|مي | |حمد زين |لع|بــــدين ع

3o|2|تـــج|ره بــــنه|م|رين| مل|ك عبــــد|لسيد زكرى
تـــج|ره ع شمسع |ء مسعد حس متـــو5475|3
4|82o7ف محمد عبــــد|لعظيم محمد س تـــج|ره طنط|محمد |
7687o3معهد ف ص |سم|عيليهي|سم فتـــ  |ده عوده
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ محروس لوق| محروس54|5||
معهد ف تـــمريض |سيوط م | محسن فؤ|د |سحق |88653
يف عبــــد |لعظيم عبــــد |لش|696|2| رهمحمد  صيدله |لق|
حقوق |لمنصورهه|جر عص|م ع |سم|عيل عبــــ|ده698243
تـــج|ره طنط|ه|جر أبــــو |لفتـــوح عبــــد|لع| س|لم جمعتـــ8||433
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عمر عل|ء |لسيد رش|د |حمد944|48
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|من|ر محمد عبــــد | عبــــد|لمطلبــــ337323
9o97o9  | زر|عه سوه|جرمض|ن معروف محمود حم|يه
ر|675597 ف |حمد محمود ز| طبــــ |سن|ن |لمنصوره|ء |
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمد ثــــ|بــــتـــ محمد||82833
يم محمد عبــــد ربــــه53522| خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|ر| |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ع|دل محمود غبــــ|ره449543
طبــــ بــــنه|ه|جر محمود فتـــ محمدى263728
|52|o6ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|ندى ثــــروتـــ سعد ف|نوس
ره|ك|رول |يه|بــــ رش|د جورج7384|| د|بــــ |لق|
يم محمد عبــــد|ل452963 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
5o5282|تـــج|ره |ل|سكندريهندرو ط|رق طلعتـــ عج|يبــــى مليك
زر|عه كفر |لشيخسم|ح محمد عبــــد |لجو|د عمر عس|كر463256
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط حمد عبــــد|للطيف محمد عبــــد|لبــــ| |883896
طبــــ حلو|نحمد صفوتـــ محمد طه|7577|3
52o6|4|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمد |لسيد محمد مو
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حسن عبــــد |لمقصود حسن شكر||97||5
77|o98|د|بــــ |لزق|زيق|بــــتـــس|م |حمد عو محمد رحمتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهش|دى |سعد حسن |لفرسكورى8|4655

د|ر |لعلوم |لم |سل|م رمض|ن حسن حس |28826
ر ملك حن|48772| يف م| لسن ع شمس|م|دون| 
حقوق طنط||ء جل|ل جم|ل محمد مط |83|498

معهد ف تـــمريض |لفيوم |ده مجدى شعبــــ|ن محمد73595
85|o3||كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد ع ز| |حمد
طبــــ طنط|يح ي| محمد |لبــــري696298
498|9o| حقوق |ل|سكندريهل|ء |س|متـــ |لسيد عبــــد|لمع
9o2338 تـــربــــيتـــ سوه|جمصط محمود |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل |لسيد يوسف محمد حسن8||678
ى حس محمود357545 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهحس ي
ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |لوه|بــــ |لدق|44899
76|3o8|معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسف|طمه محمود حس عبــــد
428o34ف محمد ع |لحمر|وى طبــــ بــــيطرى بــــنه|سه |
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرو|ن رشدى عبــــد |لمطلبــــ محمد صبــــيحه266685
22377|| علوم ري|ضتـــ حلو|ن|ء مو |حمد مر
ن| م|جد |لف|ر جبــــرتـــ 556|92 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ل|ء |لسيد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لنبــــى|32|264
تـــج|ره بــــنه|سل|م |س|مه رفيق |حمد خليل|339286

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمنتـــ | محمد سعد محمد سعد36976
43|88o|تـــج|ره طنط|حمد محمد حس |ألشول
767o46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشعبــــد | |حمد |لسيد ع محمد

حقوق |لفيومطه حس جمعه حس 625|7
4|473oحقوق |ل|سكندريهف|طمتـــ بــــدوى بــــدوى حسن عرفتـــ
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ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ندى س|مح محمد |لسيد |لبــــيط|692249
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل محمود حس مد |44546
5||3o7يم عبــــد| طعيمه يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهوربــــر|
يم عبــــد|لمبــــدي |حمد48|826 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره |بــــر|
6o|o83دى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد سعيد فؤ|د 
9o3|48 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|سهيله ي| |لبــــدرى محمد لم

86824| نوعيتـــ |لفيومص|له قطبــــ |لسيد ع
|5o|69يم رهع عزتـــ ك|مل |بــــر| ندستـــ |لق|
رهسهيله ط|رق عبــــد|لعليم محمد بــــحرى236692 علوم |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|مصط محمد |لسيد |لسيد عبــــد |98|487
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء |لسيد ص|بــــر |لسيد |يوبــــ633328
تـــربــــيتـــ سوه|جنرم كرم شفيق ج|د 895679
كليتـــ طبــــ أسو|نع|ئشه ع عبــــد|لشكور خليل846648
طبــــ طنط|ل|ء حس|م عبــــد| فريد |لشه|وى|585||6
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل محمد |حمد محمد متـــو338423
وس حفظ |327377 حقوق حلو|نم|رين| جميل تـــ|و
7773ooيم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن محمد سعيد ع |بــــر|
527o|4د|بــــ |ل|سكندريه|أحمد ع|طف فتـــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن محمد |لسيد سليم|ن |لخو |7|4982
حقوق طنط|منه | مجدى عبــــد| ع عسكر4384|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سيد سلط|ن سيد بــــيو عي345965
32o779رهسيف |لدين س|مح ع |لسيد تـــج|ره |لق|
62oo|7تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد |لسيد عو|ض
ر محمد|5|48| ر |حمد م| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل ف|يز سعيد حموده|664|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رين |يه|بــــ بــــدر فهيم9997||
9oo27| طبــــ سوه|جح|زم رش|د ع ص|لح
35688o|صيدله |لزق|زيقيتـــ ي| عبــــد|لص|نع فرح|تـــ
6|92ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحمد ص|بــــر عبــــد |لعظيم محمد |لمتـــو
6o233oه سم محمد ع تـــربــــيتـــ طنط|أم
86o3o2تـــج|ره بــــ سويففر|نز مك|رم عبــــد|لمنعم |بــــو|لسعود
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نند فتـــ ري|ض جبــــي 44943|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد |لسيد حسن262684
426o63|تـــمريض |إلسكندريتـــ ف|طمه عمرو ربــــيع كم|ل عط
43|o6o|صيدله طنط||ء محمود حسن محمود |لمشد
تـــج|ره دمنهورأحمد ف|يز عبــــد|لق|در عشم|وى493887
يم |لبــــند|رى|6255| يف |بــــر| رهمحمود  زر|عه |لق|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ر| عبــــد |لمحسن عبــــد |لق|در عبــــد |69539
8o27o7تـــربــــيتـــ |لم |بــــس|م وجيه سل|مه سليم|ن
25525oوف|تـــنور طه ع |بــــوط|لبــــ معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر محمد |لشح|تـــ محمود8|7795
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تـــج|ره بــــ سويفزي|د ن| عبــــد|لموجود |حمد23|4|8
2364o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــزينبــــ ه| بــــدوى حسن
رهعبــــد |لرحمن محمود محروس عمر عثــــم43937| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o5|52|ى تـــربــــيتـــ طنط|يه محمد عبــــد |لعزيز |لم
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط ط|رق عبــــد|لعزيز سليم|ن |لغبــــ39|2|3
علوم ري|ضتـــ حلو|ن|ء عبــــد | عرفتـــ عبــــد |لحميد|53439|
23o933|يم محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد علوم ع شمسبــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدع |لدين س|مح ع مسعد عليوه|36|75
تـــج|ره |ل|سكندريه|ج محمد حسن ع حسن424235
رهمهند ع محمد حس عبــــد |لحكيم7575|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق  |ده فتـــوح محمد |لسيد785483
وف|تـــعمر حل عمر |مجد863842 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |حمد |سم|عيل عمر829262
ر سل842522 معهد ف ص |سو|نف|طمه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لظ|
68o4|9|يم حسن د|ود يم |حمد |بــــر| ندستـــ |سيوطبــــر|
بــــى43|498 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورندى |حمد |حمد |حمد |لد
ف محمد سيدمحمد|245388 تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|جر محمد يوسف عبــــد | ي 9455|4
75546oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوق محمد سيد يوسف
84o8ooتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء شيبــــه |لحمد سليم|ن محمد حسن
يم سليم|ن||52|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طأم محمد |بــــر|
9|o|55|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى ي | كر  |د ن|شد
633o79كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود علوى لط |م|م

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروتـــ محمود ع محمود52297
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء عو ف|روق محجوبــــ|699748
3294o8|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمل محمد ق|سم شهو|ن

تـــمريض |لفيوم جه|د ن| عبــــد |له|دى محمد4|652
59772| م محمد رمض|ن ع د|بــــ بــــ سويف|د

 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوستـــ | نبــــيه |بــــو |ليم جوده7|7552
ر|ن صل|ح عموصه252463 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخريه|م ز
4289o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد أبــــو |لفتـــوح رفعتـــ علم |لدين
88358o د|بــــ |سيوط|مسه مفتـــى محمد سعد
68o85|| تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد خ|لد مه عبــــد |لبــــديع مه
ف محمود |لغس|ل8|4322 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــتـــ |
7o6686تـــربــــيتـــ |لمنصورهخ|لد |لمتـــو محمد |لمتـــو ع|مر
يم زيد442343 تـــمريض كفر |لشيخوليد |حمد عبــــد|لعزيز محمد |بــــر|
33oo48يم يم عبــــد|لعظيم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|تـــ |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء رمض|ن عبــــد |لرحمن عبــــد|لرحمن774477
27o22oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس شو عبــــد|لحميد سويلم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق حمدى عبــــد|لمنعم |بــــو|لعن 573|25
د|بــــ |لزق|زيق|ن|ء ع|دل مصط |حمد مصط 638738
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ره|جنه عمر عبــــد |لحميد محمد عبــــده زلط752242 ثــــ|ر |لق|
صيدلتـــ |لفيومندى جم|ل محمد |حمد87233

حقوق طنط|طه ن ع سيف قطبــــ494528
يم29487| ندستـــ ع شمسمؤمن محمد محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء ح|مد محمد حسي |259858
ين حسن محمد ص|بــــر63|5|8 تـــج|ره بــــ سويفش
89o72||ء علم |لدين |حمد عبــــد|لل|ه| ره   طبــــ بــــيطرى |لق|
425o2oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكريستـــ س|مح رمزى حن| خليل
63|o78د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى عل|ء فكرى محمد
تـــج|ره |لمنصورهمريم ح|تـــم محمد عبــــد |لحليم |حمد693253
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد حس|م حن حس|ن مرج|ن447242
229oo3 خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميم محمد فوزى فهيم |حمد نجم |لدين
تـــج|ره طنط|مريم فيصل عثــــم|ن ع عثــــم|ن434874
تـــج|ره ع شمسمنيه صفوتـــ |حمد ع حسن||3563|
تـــج|ره |سيوط  ل|م محمد |س|مه محمود|3876|9
زر|عه ع شمسشيم|ء |لهم |م|م |لهم2|2387
6369|4| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء |لسبــــ| شعبــــ|ن |لسبــــ|
4o6498ن| |س|مه ز محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م

ر نسيم ف|يز5724| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ر|مز م|
|3938oح|ن د|بــــ ع شمس|نور|ن محمد |حمد محمود 
5|6o42 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورر| | رجبــــ عبــــ|س سعد شبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم رجبــــ عبــــد|لمو بــــرك|تـــ||2524
علوم |سيوطمن|ل س| محمد محمود 4625|9
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومندى |حمد عبــــد|لفتـــ|ح خ |6584|3
8o38|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر ي| |سم|عيل محمد
2|6o29 |د|بــــ ع شمس|مريم محمد حسن عبــــد|لش
7662o|ن| |يمن |لسيد غريبــــ |لني تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم
|6o|92| تـــج|ره ع شمسمجد |ل ن|ثــــ|ن جور
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء مجدى فتـــ |لسيد |لمك|وى|776566
تـــربــــيتـــ بــــنه|وق |كرم ع ص|دق سعد259|33
|478o|وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد محمد |لسعيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
نوعيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |حمد ع687739
|د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ ح|مد |حمد محمد96|348
معهد ف ص طنط|سم|ء س| عبــــد|لجو|د محمد|443574
4o56|2د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــن حس|م |لدين خليل عبــــد |لسيد محمد
ف252282 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدريه|م كرم عبــــ|س 
بــــي 675937 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــع |ء ط|رق ع محمد |ل
64o225تـــج|ره |لزق|زيقدير ع |حمد محمد ع كوكه

3|28oره عبــــد|لر|زق |حمد حسن حقوق |لق|
ندستـــ |لمنصورهمل |لسعيد حس ح|مد محمد|699463
بــــي |حمد سليم|ن سعده862||7 يف |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى 
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وف|تـــمحمد عل|ء عبــــد |لر|زق غريبــــ|77563 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم33263 رهيه |حمد حس|م |لدين محمد |بــــر| زر|عه |لق|
رهندى ص|بــــر زغلول منصور مهدى3|394 حقوق |لق|

ل63523| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم محمد ع|صم محمد |لج|
78|57|| معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقل|ء فتـــ ن عبــــد |
7o6465|تـــربــــيتـــ |لمنصورهن |حمد ع|شور عبــــد |لرحمن
يم|48436 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد |لسيد محمد |بــــر|
بــــي3335|4 تـــج|ره طنط|محمد |حمد عبــــد|لعزيز |لذ
637o74يم نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسمر |لسيد محمد |بــــر|
حقوق حلو|نسم|ء عربــــى محمد |لسيد|962|24
34oo47علوم بــــنه|شيم|ء سعد |بــــو |لمك|رم بــــيو دحروج

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|مر محمد |لسيد مصط |لشعبــــى42534
835o34|ر|ء عبــــد|لرحمن محمد يسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديلز
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر عبــــد | محمد ع من|ع|68388
52834oتـــ|سل|م سعيد عبــــد |لمجيد محمد يوسف لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

ره|عل| ع|دل |حمد عبــــد|لرحمن محمد42757 د|بــــ |لق|
25394o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد بــــه|ء|لدين ج|بــــر |حمد |لجم
نوعيتـــ |لزق|زيقندى صل|ح محمد تـــوفيق مر2|7779
يم |حمد 2|4538 ندستـــ كفر |لشيخمصط |بــــو |لوف| |بــــر|
269o7oق|وى علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه سعيد محمد |ل
33|oo4حقوق |لمنصورهف|طمتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف
8ooo86طبــــ |لم |محمد ك|رم عبــــد|للطيف |حمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديس|ره صفوتـــ عبــــد|لحميد |لتـــ|يه7|8338
9o|7o5 د|بــــ سوه|ج|حس|م سه|م |حمد محمد
تـــربــــيتـــ دمنهورأحمد عبــــد|لنبــــى ع عبــــد| حسن495222
5|9638| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن رش|د |لسيد |لسيد |لهمي
694o72 لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|عبــــد |لرحمن محمد محمد مو| عبــــد
5o6|77| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمرو|ن أحمد محمد فرج عبــــد
7o4278| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد س|لم خليل عوض
2|56o8|يم س|لم يم كم|ل إبــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط مصط عبــــد|لوه|بــــ علو|ن عبــــد|لوه57|883

ره|ندى جم|ل عبــــد |لمنعم عبــــد |لغ 63|39 د|بــــ |لق|
يم|2847|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد محمد عبــــد|لر|زق |بــــر|
7o8928ندستـــ |لمنصورهع|دل ي| محمد محمد |لمتـــو مونس
5|3o35 معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لكريم عبــــد

58o24|يم عر|بــــى تـــج|ره |سيوطحمد حس |بــــر|
حقوق طنط|محمد جم|ل |لسيد عر|قيبــــ2498|4
9o36|| يم ع تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد ع مصط ع 778758
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن| محمد عبــــد |لكريم ح|مد5379|6
85o6|8| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|م ع |حمد ع
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تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدول| روبــــيل غ| ميخ|ئيل33|826
وز خ|لد ع عي7|63|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طف
طبــــ |ل|سكندريهمهند ربــــيع مصط |حمد قوي2744|5
تـــج|ره ع شمسم|دون| مسعود رزق عبــــد|لسيد348559
ي249988 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم نبــــيل |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لد
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل محمد |حمد ع772977

ره|حبــــيبــــه ي| فوزى محمد5534| د|بــــ |لق|
6o4876تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينه حس|م محمد |لعق|د
69o859 بــــي يم يوسف |ل طبــــ بــــيطرى |لمنصورهخلود محمد |بــــر|
|د|بــــ |لم |شمس محمد محمد سيف7|78|8
5|3|5oح|ن د|بــــ دمنهور|مع|ذ يح سعد محمد عبــــده 
يم ع محمد منصور|686|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسم|ء |بــــر|
4o679oيم سيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسم|ء محمد سعد محمد |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسميه ع |بــــوبــــكر ع 868362
كليتـــ طبــــ أسو|نعل| |حمد ح|مد حسن 88|843
9|oo|3 تـــمريض سوه|ج محمود حسن محمود رزق
ندستـــ ع شمسف|دى جورج وديع سليم|ن|2947|
247o3o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|مه محمد محمد |بــــو|لسعود
7o5733علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |لسعيد فوزى |لسعيد
يم|54455| وف|حمد منصور بــــيو |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o3972| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيمن محمد محمد حف حس
8534o7|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |روي محمد ز حسونه|
|د|بــــ |لم |زه|ر عبــــد|لجو|د مبــــروك جمعه|857674
ره/ري|ضتـــيثــــم |حمد محمد شتـــيتـــ س|لم628|79 إعل|م |لق|
|7oo4oد|ر |لعلوم |لفيومكوثــــر محمود حمدى محمود |بــــو |لعل
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيوسف محمد مصط محمد عبــــده98|445
5o9782تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحسن محمود نعيم يوسف
بــــي 689445 صيدله |لمنصوره|ء |حمد عبــــد |له|دى محمد |ل
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء بــــسيو جل|ل رجبــــ محمد عم|498649

734o2|لسن |لم |بــــتـــس|م جمعتـــ ص|بــــر |بــــو |لحسن|
498oo7 تـــربــــيتـــ دمنهورتـــغريد |حمد ع محمد بــــسيو
499oo9رهآل|ء عص|م محمود صقر د|ر |لعلوم ج |لق|
لسن ع شمس|بــــه عبــــد |لعزيز رزق محمود خف|جتـــ496535
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمود عمر|7596||
8|6o49حقوق بــــ سويفحمد عبــــد|لن|دي محمد عبــــد|لسل|م
تـــج|ره |لمنصورهسل عبــــد |لستـــ|ر محمد |لمندوه محمد3||683
424o7تـــج|ره سوه|جع مصط مدحتـــ عبــــد|لم|لك
6278oتـــج|ره بــــ سويفم|رى س| عبــــد | عبــــد |لمل|ك

يع339676 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن مجدى |لسيد |بــــو 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م | من عد مسعود54|432
7o44o3ه مجدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعظيم صيدله |لزق|زيقم
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ين محمد |يمن شفيق حسن |لشيخ627844 كليتـــ |أللسن ج أسو|نش
269o|o|معهد ف ص بــــنه|يم|ن محمد عبــــ|س سليم
899o57 تـــربــــيتـــ سوه|جم|دون| بــــولس نعيم معوض
4o884oد|بــــ طنط|ندى محمود ح|مد محمد |لج |وى|
يم ص|لح86|493 د|بــــ بــــ سويف|حمد عص|م صل|ح |بــــر|

ن| مختـــ|ر محمد عبــــد|73597 طبــــ |لفيومم
23|3o3ش|م حسن مصط مو رهمحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حم|ده |لسعيد ح|مد |لجن|ي 434|76
د|بــــ د |ط|ع حموده عبــــد|لوه|بــــ |لف 458||4
9o2682 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر |سم|عيل قري ع
7o2|76|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م|ل بــــدير محمد ع حم|مه
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ش|م محمد شو |لطيبــــ 923929 ل|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | ع|طف سعد بــــكري829276
ج9967|4 ش|م حيدر س تـــج|ره كفر |لشيخع 

5|7|oيف محمد عبــــد |لخ|لق ظريف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|روتـــ 
8|35o5د|بــــ |لم |عبــــد| محمد |حمد عويس|
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم س|مح تـــوفيق بــــش|ى4763||
8o4754لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ول|ء خ|لد فؤ|د عل|م
ندستـــ ع شمسمحمد جم|ل |لدسو ع |لمل|ح||27|2
تـــج|ره بــــور سعيدمريم حس محمد |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لوف623793
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر ه| |حمد عبــــد|لعزيز محمد943|23

| عبــــد |لمحسن |لسيد عبــــد |لمحسن8238| علوم حلو|ني
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمعتـــز سليم|ن محمد حبــــيبــــ|28776
صيدله طنط|محمد |حمد عبــــد|لعزيز |لسيد |م|م332752
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــأسم|ء حسن عبــــد|لحميد |لعبــــد498896
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــو بــــكر يونس عبــــد |له|دى در|ج|7|2||6
8o|594رتـــ|ه|جر محمد صل|ح محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ بــــور سعيدبــــتـــ حسن |لجميل |بــــو ضلع6942|6
686o67يم يل ج |لزق|زيقنور عز|م عبــــد |لجيد زيد|ن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
638o98|معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمود محمد |لشح|تـــ
7o429|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ وليم جورج وليم جرجس |لجمل
846o75 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مصط |حمد محمد مصط
68564oحقوق |لمنصورهي|سم محمد صبــــ تـــوفيق
د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء عص|م عبــــد |لمو |حمد |بــــو شنبــــ7824|4
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود |يوبــــ محمود |يوبــــ478643
رهنور |حمد محمود خميس84|5|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3448o9كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدين| محمد ع مر محمد
يف493645 ر جم|ل |ل حقوق طنط|محمد م|
رهعبــــد| محمد محمد طلعتـــ|825|2 طبــــ |لق|

رهمحمد جم|ل ع |حمد2|228 تـــج|ره |لق|
رهعبــــد| رأفتـــ زيد|ن عبــــد|242626 زر|عه |لق|
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يم |حمد حسن|24553 علوم حلو|نول|ء محمد |بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمد ف|ضل عبــــد|لر|زق محمد||5|85
53o329| ندستـــ |ل|سكندريهسل محمد يوسف |حمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنوره|ن خ|لد متـــو يوسف284493
د|بــــ دمنهور|دين| سعد شعبــــ|ن سعد م| 4829|5
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز بــــسيو مني5555|4

2|4o4لسن |لم |عبــــ محمد سعد سل|مه |لحوتـــى|
معهد ف ص |لزق|زيقيه عبــــده محروس عبــــد |لصمد||6|632
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم |ل مدحتـــ عبــــد|لرحيم محمد|83243
483o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ محمد سليم|ن عبــــد |لمقصود محمد|
4759o5تـــج|ره |ل|سكندريهحس يوسف حس عبــــد |لسل|م |بــــوط
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع|دل مصط ع حربــــ 883483
صيدله طنط|حمد رأفتـــ يوسف حج|ج|265263
3574o3معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط محمد يوسف |لسيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د فه حمدى محمد|سم|عيل خط25|495
تـــج|ره ع شمسمحمد سم محمد محمود|7|45|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مح|سن محمود س|لم |لبــــربــــرى266596
46|32oعلوم طنط|يوحن| |لبــــ ف|روق صليبــــ
35o22o|يم حسن يم |حمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد و|ئل ر|تـــبــــ لط 766978

6|42oف ومس|حه |لمطريتـــعبــــد| محمد |حمد عبــــد|لمنعم ك.تـــ. ف رى و
معهد ف ص |سو|نسم|ء كم|ل |لدين محمد قن|وي|867422
8o|357حقوق |سيوطم|جد ع|دل سعد|وي |سعد
9o9323يم محمود عثــــم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع |ء عبــــد|لبــــ|سط |بــــر|
774o97|تـــج|ره ع شمسرح|بــــ رض| عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |بــــر
4257o3ر ج|د ف|نوس زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهد |نتـــ وجدي ز|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود ي| حسن حـ|فـظ |بـــــو شـ|دى8|2657
8o||o2حتـــ وفن|دق |لم |نوره|ن |سم|عيل م| |سم|عيل| 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورل | عص|م عبــــد|لجو|د  |د478549
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |ء عبــــد |لحميد ز محمد |لبــــري3|8|44
ف حسن ج|بــــر|445686 علوم ري|ضتـــ طنط|حمد |
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد ممدوح عبــــد|لعظيم  |ط  ||8822
ندستـــ |لمنصورهممدوح عز ح|مد ح|مد687563
د|بــــ حلو|ن|ن صبــــ تـــوفيق فهيم|999|3|
86337oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نشيم|ء عتـــعوتـــ حس حسن
838o37تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لرحيم بــــخيتـــ
ندستـــ |لفيومس|ره خ|لد سعد |حمد9|6826
47525o|علوم ج|معتـــ د |طن|دين خ|لد عبــــد |لحليم بــــكر |لغري
62o286معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد ع شح|تـــه ع بــــدر |لدين
علوم |ل|سكندريهمحمد م |لدين |حمد محمد عليوى533428
طبــــ بــــيطرى سوه|ج ل|ء حسن محمد مصط |2|9224
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر عبــــد|لمنعم عبــــد| |لصعيدى278244
4o8o49حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعل| ه| محمد طه خليل| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوق محمد عبــــد|لحميد |بــــو|لعل|245222
69o476تـــج|ره |لمنصورهمحمد عطيه عبــــد |لع| محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|دين ن| ك|مل معروف34|5|6
7|o582|د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |لسيد |حمد |حمد مو خ
479o3o|يم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحمد عبــــد |لسل|م |حمد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمريم |يمن ع ع |بــــو ن|زل676568
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء رض| |حمد عثــــم|ن|3|6328
ف دسو محمد ع 222359 رهس|ره | حقوق |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه ع عبــــد| عبــــد|لل|ه5994|8

تـــج|ره بــــ سويفرح|بــــ جم|ل حمدى |حمد57774
|39|o7د|بــــ ع شمس|ه|جر حسن محمد حسن سليم|ن
628o58علوم |لزق|زيقصل|ح وليد محمد عبــــد|لفتـــ|ح
8|6942| كليتـــ حقوق |لم |حمد عص|م محمد |حمد ن

7|82o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدع|ء شعبــــ|ن محمد مصط
7o3326|معهد ف ص |لزق|زيقبــــه خ|لد عبــــد |لحميد منصور |بــــوع
5o8|24تـــج|ره |ل|سكندريهفرحتـــ |لص| قبــــي مر

د|بــــ |لفيوم|فؤ|د و| فؤ|د عبــــد|لغ 69448
84oo92 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسنتـــ خ|لد |بــــو|لحسن مد
483o2|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن ع|دل عبــــد |لرحمن محمد
6o2769كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــجورج |لقمص يوسف ن|شد س|ويرس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |يمن محمد سليم سيد |حمد328335
ى |حمد محمد2886|4 تـــج|ره طنط|يم ي
د|بــــ دمنهور|عبــــ |لسيد جمعتـــ جمعتـــ |لعري 6337|5
8o|634|علوم |لم |يثــــم رشدي |حمد عبــــد

تـــمريض  بــــ سويفع |ء محمد محمود محمد87|52
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس جم|ل ذ رضو|ن5|2545
علوم ع شمسش|دي عم|د محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|324392
23525o|وف|تـــبــــ|ك س| متـــرى بــــحبــــوح ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم |س|متـــ محمد عبــــد |لحميد|82582
8o6596|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــوبــــكر سعيد محمد |لسيد محمود|
صيدله طنط|لسيد وحيد |لسيد عبــــد |لر|زق |لعيسوى262724
يم مر774449 ندستـــ |لفيوممحمد حسي مر |بــــر|
حقوق د |طرن| ط|رق عبــــد |لسل|م عبــــد |للطيف623343
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــل|ل جم|ل عبــــد|لح|فظ حسن |لشنو74625|
ر محمود  |د255892 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــكريم م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمتـــ |حمد مصط نجم|669|4
44|9o9نوبــــى |لجم|ل |ء عص|م |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم |حمد محمود محمد753546
يم ري|ن3332|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسض محمود |بــــر|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى ط|رق |لسيد ك|مل33936
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ز محمد ز شلضم529293
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحن |يمن محمد محمود322845
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ني|ر| تـــوفيق ع تـــوفيق847729
ى ك|مل بــــرغش46|7|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهي|سم خ

رهحمد حس عبــــد |لعظيم محمد|2|288 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2546o5ند|وي طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن ع رش|د ع 
438o37تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن رأفتـــ بــــسيو عبــــد|لق|در محرم
علوم طنط|منه | مصط عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |43249
27o266يم بــــه عطيتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمصط محمد و
7o3857ندستـــ بــــلبــــيسبــــس|م |حمد مرتـــ حس |لهو|ري ع| 
صيدله |لزق|زيقسل|م حم|ده ن يونس|775233
يم ف|روق حف |لزلبــــ| 773|34 نوعيتـــ عبــــ|سيهلميس |بــــر|
رهحبــــيبــــه |حمد مش|ء | |حمد223523 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
34o948 |يم بــــيو |لطن حقوق ع شمسكريم |حمد |بــــر|
معهد ف ص |سو|نندرو ع|دل مكرم مجلع|869227
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم خ|لد محمد محمود عبــــد |لرحمن42456|
صيدله حلو|نند| صل|ح |لمصل عبــــد |لع|ل|4|28|
|49|9oوف|تـــزي|د ي| سيد عبــــد |لق|در معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن دي|بــــ مصبــــ|ح محمد مصط 2859|4

يم عبــــد |للطيف42473 ر محمد |بــــر| رهمحمد م| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم كم|ل |لدين رفعتـــ محسوبــــ |3|6986
8392o2| تـــج|ره سوه|جر| | حمدي ط|يع ود|عه
حقوق ع شمسع شبــــيبــــ ج|د |لربــــ شبــــيبــــ466|28
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |حمد محمود |حمد273488
حقوق ع شمسمريم فوزي عبــــد|لل|ه حسن9264|3
د|بــــ |لزق|زيق|د | خ|لد |لسعيد محمد حج|زى||7854
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | |لعربــــى طه محمد نجم3|7647
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود عمرو محمود |لسيد ع675285
7|o22||طبــــ |لمنصورهل|ء رشدى محمد محمد |لشح|تـــ
طبــــ |سيوطمحمد صل|ح |لدين سيد عط|  89|875
6|74oo|ف حسن شط  |حه وفن|دق |لمنصورتـــندى |
6o2275|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سه|م محمد فرج |لبــــي فرج |لسود
زر|عه سوه|جمحمد |يمن حس محمد 74|897
7oo762صيدله |لزق|زيقمصط محمود حمدى عبــــد |لخ|لق حس ج
تـــج|ره |سيوطعزه جم|ل عبــــد|لو|حد عبــــد|لبــــ| 887243
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء بــــدرى محمد عبــــد|لل|ه |89442
رهمصط محمد كم|ل محمد45343| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6232o5يم درويش تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمله |لسيد معوض |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجه|د فرح|تـــ محمد عبــــد|لنعيم5356|8
5|242o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن| عم|د شعبــــ|ن |لسق
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيه سل|مه |حمد |لسيد |لدجوى|267558
تـــج|ره |لزق|زيقمل |حمد م|زن |حمد سليم|ن|5|7798
33oo94 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى سيد محمد بــــر
| بــــل|274|5 طبــــ |ل|سكندريهمصط منصور عبــــد|لمقصود ن
48o8|6|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن مصط فتـــ ع جمعه
267|ooى عبــــد|لعزيز عم|ر كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رحمه | ي
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــخلود عبــــد |لعظيم محمود حم|د حس 527538
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطحس|م رجبــــ جعفر عمر 883238
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم عص|م عفي ع|مر264447
صيدلتـــ سوه|جمصط عبــــد|لو|حد محمد مر|د 9|8982
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | |حمد عبــــد|لحميد فوده75|252

رهمه| محمد فريد |حمد |لسيد33729 تـــج|ره |لق|
ي|846596 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نروي محمد حمد|ن خ
يم حس 5|2229  |حه وفن|دق |لفيومم|زن ه| |بــــر|
43628oتـــ طبــــ كفر |لشيخكريم معتـــمد فتـــح | ع |بــــوخ

4443oوف|تـــعبــــد| تـــوفيق عبــــد|للطيف محمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
صيدله |لزق|زيقمحمد ممدوح سليم|ن س|لم642498
62o438لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|س|مح نص ع بــــ|زيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر عم|د محمود طه محمد ع 782789

88o44ندستـــ |لم |محمد |حمد محمد |لسيد
8o9o96تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| بــــدر |لدين محمد محمد
5ooo|2تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــندى حمدى عبــــد|لرؤف محمدرحيم 

7o4o5نوعيتـــ |لفيوموق مصط |حمد |حمد
د|بــــ |لفيوم|س|مر |س|متـــ |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد 9837|

8o7894تـــج|ره بــــ سويفمروه ربــــيع حمدي جلوي
تـــ سيد عبــــد|لع| عبــــد|لمنعم|327293 رهم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
48o346د|بــــ |ل|سكندريه|ح|مد خ|لد ح|مد |سم|عيل
9|o3|2|طبــــ سوه|ج رس| نش|تـــ فخرى عبــــده
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ سل|م سعد عوض عبــــد |لر|زق |بــــو ||62243
ندستـــ |لمنصورهحمد جم|ل |لدسو |حمد |لدسو |64|687
887o67 ق|وى عبــــد|لسميع ف  حقوق |سيوطصف|ء |
676o5||د|بــــ |لمنصوره||ء محمود طلعتـــ محمد |لسيد
يم  876892 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطنج|ه محمد عد |بــــر|
يم |لدسو ص|6392| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حبــــيبــــتـــ رمض|ن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لحميد |لسيد عي||7743

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد |حمد عبــــد |لستـــ|ر|7335
8538o2فنون جميله فنون |لم |دين| كم|ل ك|مل متـــي
22o855 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمريم |يه|بــــ فه عبــــد|لغ
حقوق |ل|سكندريه سعيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد مدكور257|49

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد عبــــد|لحليم سيد محمود73934
6|9oo7تـــج|ره ج|معتـــ د |طرن عمر عبــــد |لرحيم عبــــده |ل |ن
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علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد |لسيد قطبــــ غنيم سيد |حمد528696
24o6|oرهح|زم فتـــ تـــ |ن رضو|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
243o54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعمر سم شح|تـــه محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|ريج شعبــــ|ن محمد |لسود| سعيد|476577
يم |لسي323799 يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمريم |بــــر|
|3|2o8|رهحمد ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح محروس تـــج|ره |لق|
ندستـــ |سيوط  |بــــ|نوبــــ كم|ل ملك حن|4875|9
رهمريم |حمد عبــــد |لمنعم عبــــ|س66579| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر مو |74987
يف مصط |حمد 898398 زر|عه سوه|جمحمد |ل
36o266تـــج|ره بــــنه|مصط دي|بــــ محمد محمود
||62o7صيدله ع شمسجورج كم|ل رمزى عبــــد |لملك
4|95o3د|بــــ د |ط|وف|ء عبــــد | عبــــد | سليم محمد
5o|4|4| يم ج|بــــ تـــمريض |إلسكندريتـــ مصط محمد |بــــر|
|4o3o5| ره|يه عـلـى عبــــد |لعزيز محمد خ د|بــــ |لق|

رهع |ء عص|م |لدين حس حسن676|3 تـــج|ره |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدى محمد |م عبــــد |لوه|بــــ2|4269
92395o|علوم ج|معتـــ |لسويس حمد كم|ل محمد محمود
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخم معتـــز |حمد يوسف452667
معهد ف ص بــــنه|س| عبــــد|لنبــــى س|لم سعد|وى43||26
تـــربــــيتـــ بــــ سويف عم|د |لدين يسن محمد52485

623o|3 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|فيصل محمد عبــــد |لعليم |لعر
54o|79يم يم محمد |حمد |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
27o|28|معهد ف ص بــــنه|حمد |لعلي محمد حل|وه
9o69o9 د|بــــ سوه|ج|خلود محمد |حمد عبــــد|لحميد
68555oتـــربــــيتـــ |لمنصورهيه عبــــد |لعزيز لط |لحسي |لهو|رى

رهوق ط|رق عبــــد |له|دى عتـــريس43553 زر|عه |لق|
3455o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ل|ء ربــــيع محمد |بــــوزيد
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسرحمه مطلق حربــــى س|لم769898
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل|م طه عبــــده |لزن|تـــى|3337|5
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد عي محمد عبــــد|لرحمن346224
تـــج|ره |سيوطنرم نشأتـــ |لفونس تـــ|درس  4||878
تـــج|ره |لمنصورهرض| |س|مه |لسيد ع |لدحليش694882
52738oعلوم ري|ضتـــ دمنهورريم عبــــد |لكريم عبــــد |لغ أبــــو زيد
معهد ف تـــمريض |لم | محمود ع|دل عبــــد|لص|لح حسن854697

574o2حقوق بــــ سويفم| حسن شلق| حسن
75|5o9تـــج|ره بــــور سعيدعمر |لسيد محمد محمد ع بــــكر
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــأمل محمد عبــــ|س عوض سليمه934||6
7o5837تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد |حمد محمد طلعتـــ |بــــو |لفتـــوح خليل
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم محمد عبــــد|لمقصود |لبــــهن264345
|22o93تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمرو|ن ح|تـــم عبــــد |لعزيز |ل|شقر
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يم يوسف غ9455|5 طبــــ |سن|ن طنط|ل |ء س| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريم مسلم سليم س|لم758237
معهد ف ص |لزق|زيقدير عبــــد |لغ محمد عبــــد|لغ مصط 776492
36o444| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|دى ص|بــــر |سم|عيل عبــــد|لرحمن
|6489oيم د|بــــ ع شمس|منتـــ | ي| صل|ح |بــــر|
83|97o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء شهدي تـــ |ن مهر|ن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــه محمود عبــــد|لحليم خل|وي25|837
427o|8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق عبــــد|لحفيظ ن ح|فظ ع
يم423629 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|جر محمد محمود |حمد |بــــر|
يم حس غ|نم محمد حم|د|2626|2 لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش إد|رتـــ  تـــجمع خ|مس|بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمصط |حمد محمد شعل|ن258639
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه عبــــد| |لسيد |حمد867337
333938| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد محمود سليم ع
527o83تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صل|ح |لدين محمد عبــــد|لسل
صيدله |ل|سكندريهم| محمد متـــو محمد|7||522
84677o|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن||ء سيد فتـــح | سيد
4o5o43د|بــــ |ل|سكندريه|حسن محمد حسن ر| |حمد
24|93oرهي|سم وليد كم|ل محمود د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم95|332 يم عبــــد|لجيد |بــــر| يم |بــــر| طبــــ بــــنه|بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد جوده سليم |لسح|ر775249

444o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر محمد عبــــد|لعزيز صديق
|6oo4حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــ|ك |م حس رمزى حس ع|مر

تـــربــــيتـــ ع شمسم | ع|دل بــــس| دوس68389|
يم56829| تـــج|ره سوه|جعمر عم|د حس عبــــده |بــــر|
84|6o9|حمد محمد طه سيد|حمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
9oo772 طبــــ سوه|جس|ره خلف فوزى ر|غبــــ
25o232|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ل|ء ع محمد محمد ع |لقربــــه
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفثــــن|ء محمود ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح |لشبــــر|266|6
42||o7|يم ر|وى لبــــيبــــ |حمد |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــر|
84975oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|نوره|ن |لعج |حمد قريش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء عبــــد|لعزيز محمد ن |لدين|835672
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسمر محمود عطيه عبــــد|لخ|لق627535
77o948|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد |لع| |لسيد عبــــد |لع
رهحمد محمد سعد |م |لجم|ل|23756| طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|روضه محمد صل|ح م|مون444795
33|8o|تـــج|ره بــــنه|كريم |حمد محمد سعد
طبــــ |لمنصورهحمد محمد رض| عفي محمد |لنج|ر|5|677
رهف|طمه مجدى سعيد درويش837|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله |لمنصورهر| | جمعه |لشح|تـــ  |لسعيد |لديوي688549

رتـــ|مه| عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لجو|د شعبــــ35933 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
838o83حه وفن|دق |ل|قمحمود محمد |حمد عبــــد|لرحيم| 
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إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء عطيه |بــــو|لحسن محمد7|8259
6782o7ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء حس|م |لدين ممدوح مصط مر
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد ثــــروتـــ |حمد |بــــو ه|شم |حمد|633845
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه| عبــــد|لعزيز |لسيد |بــــون| |33549
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد رش|د عطيه رش|د |لش|ذ8||2|6
ره |ر محمود محمد محمود ع3||8|| ندستـــ |لق|
8837o7 د|بــــ |سيوط|بــــه ك|مل محمد عبــــد|لحفيظ
7|o226رى ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|م| خ|لد محمود عوض عوض |لجو
778o92|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد محمود مصط |حمد
9o5|9o  كليتـــ |أللسن سوه|جعبــــد| ن| عبــــد| عبــــيد
3234o|ندستـــ ع شمسمحمد عل|ء |لدين محمد طه محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد محمود محمد سعد|233323
تـــربــــيتـــ |لعريشنوره شحده محمد حم|د769445
6356o9|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء |بــــومسلم ع حن س|لم
حقوق |ل|سكندريهرحمتـــ كم|ل |حمد كردى538228
نوعيتـــ كفر |لشيخن|در |لسيد |لسعيد عبــــد |لصمد مخلوف5459|4
3522o8لع| للغ|تـــ بــــم جديده|بــــيشوى صفوتـــ عزيز جرجس
رهنعمه |حمد عبــــد |لرحمن عصم|ن53759| د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ بــــنه|مريم |وس|متـــ فتـــ يوسف339729
تـــج|ره طنط|خ|لد |حمد محمد جم|ل |لدين4289|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفرح محمد ع محمد س|لم476739

6o985يم يم ك|مل |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن |بــــر|
5o7o73علوم |ل|سكندريهكرستـــ | سعيد لم سليم|ن سل|مه
83992oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديد | شو فهد |حمد
2|7o93 ره|ه|يدى |حمد |نور مصط عل|م |لق|
5o2672يم بــــريقع ش|م أحمد إبــــر| طبــــ حلو|نم|ر|م 

ندستـــ بــــ سويفف معوض عبــــد |لعزيز حسن|54446
طبــــ حلو|نحمد عبــــد | |لسيد عبــــد| ع |||7796
ره|ء طلعتـــ عمرو معروف خط|بــــ|228337 علوم |لق|
6|o656تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه و|ئل محمد شح|تـــتـــ
تـــج|ره |لمنصورهوف|ء محمد ع عبــــد |لبــــ|رى صل|ح684692
62|85oو|ن زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــح|زم |لح|ج أحمد أنيس |لر
ندستـــ تـــ.خ|مس عمر ي| متـــو عبــــد|لو|حد متـــو6567|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
صيدله |ل|سكندريهعمرو محمود فوزى محمد سعد442253
ره|رن| حسن سيد رزق|3454| د|بــــ |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط بــــر|م ك|مل فرويز ك|مل|887687
يم عيد|76532 ف محمد |بــــر| حقوق بــــورسعيدمحمد |
694537| طبــــ ع شمسسم|ء |حمد |لسيد |حمد عي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مرفتـــ حس عبــــد|لعظيم محمد عفي 264469
صيدله طنط|عزه محمود محمد |حمد زقزوق248296

ي|9|267 لسن ع شمس|ل|ء ز ز |لع
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ه |حمد حس ف|رس|825547 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
7657o2ندستـــ |سيوطمرو|ن |حمد غنيم |حمد سليم|ن
حقوق |ل|سكندريهع|يدتـــ م|جد بــــكر ع حسن498377
6|6o79ندستـــ |سيوطعم|ر ي| سعد محمد |لجم|ل
ش|م عبــــد|لعزيز محمد |لقص|245736 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد | عرفتـــ محمد مبــــ|رك |بــــو |لعين 2352|5
776o63ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|وق |يمن صل|ح عبــــد|لغف|ر

348|9| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد عيد فوزى ع
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س|مح محمد |لشبــــ245994
7oo526طبــــ |سن|ن |لمنصورهمرفتـــ حم|د محمد حم|د
|5564oد|بــــ ع شمس|ندى منصور حبــــيبــــ عبــــد |لحميد
رهمحمد عص|م ي|س محمود47269| حقوق |لق|
42|95oيف سعد كريم لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|س|ره 
7o5924 معهد ف تـــمريض |لمنصوره مصط محمد عبــــده محمد |لحسي
6o48|6يم |ل|ع يم |بــــر| تـــج|ره طنط|حن|ن سم |بــــر|
877696| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  سم|ء محمد صل|ح |لدين ع
نوعيتـــ |لم |كريم عفي |حمد |دم7246|8
84o958تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلؤ| خ|لد عبــــد|لسل|م محمد
9o7435 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرضو|ن |حمد محمد محمد

تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد عبــــد |لع|ل محمد85254
لس مجدي سعيد ك|مل4623|8 |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |ك
8|8o8| نوعيتـــ |لم |زي|د |حمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لغ
4277o4علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد عل|ء محمد |بــــوط|لبــــ
يم حسن779494 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقجه|د يوسف |بــــر|
8o34|||صيدلتـــ |لم |حمد كم|ل |سم|عيل محمد
يتـــ|بــــ ن|در ع محمود خلف24674| رهم| عل|ج طبــــي |لق|
33oo5o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د  سعيد  جم|ل  محمد سل|مه
طبــــ بــــنه|سم|ء جم|ل محمود عبــــد|لستـــ|ر|2|3566
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|زي|د |حمد محمد عبــــد|لكريم بــــهلول445822
وف|تـــمحمد |حمد عبــــد | |لسيد84|62| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|ء رأفتـــ طلبــــه عفي 258447

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى محمد محمد عبــــد |لسل|م42958
695o75وف|تـــمحمد ع محمد |سم|عيل جبــــل معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لرحمن رجبــــ ن|دى حسبــــ ||3294
نوعيتـــ |شمون|ء |حمد محمد عبــــد|لعزيز|277973
5|774oتـــج|ره طنط|أمنيتـــ محمد عبــــيد أبــــوزيد
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 436289
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد حس |سم|عيل227238
27o|25|ق|وى طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |س|مه محمد |ل
طبــــ |ل|سن|ن |لم |دي عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحفيظ خلف8787|8
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسل محمود عبــــد|لكريم محمود4|6||3
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ندستـــ |لم |حمد سم عبــــد|لغ عبــــد|لجليل ه|رون529357
25o554| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه س| حسن مصيل
ندستـــ د |طمحمد محمود من عطيه شلبــــى9|||62
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمنيتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح|335637
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدند صل|ح ن| حف 864634

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء ع|دل سعد |لدين ح|فظ|6||48
تـــربــــيتـــ دمنهورندى عبــــد| ع |لسيد عبــــد |لمع58|5|5
نوعيتـــ |لم |تـــغريد خميس ع عبــــد|لحفيظ857947
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد حس عبــــد |لمنعم محمد|34625|
علوم |سيوطم|رين| مجدى |ر | عبــــد|لملك 875288
تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | |حمد محسن محمود خليل482728

5o468تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد |حمد محمد حسن
5|o677يف حم|ده عتـــم|ن صيدله |ل|سكندريهمحمد 
79|o23د مر تـــج|ره |لزق|زيقمؤمن محمد مر مج|
معهد ف ص |لزق|زيقيه |حمد حسن حفيظ عسكر|642924
43o727علوم طنط|شيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح |لنج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم| |حمد عبــــد|لبــــ|سط محمد|436|24
ره|جه|د صل|ح مختـــ|ر رف|232468 د|بــــ |لق|
889o8| تـــج|ره |سيوطمحمد رمض|ن محمد محمد
ندستـــ ع شمسن|ردين صبــــ دري|س حبــــيبــــ93|43|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسل|م |حمد نج|ر سيد |سم|عيل|752734
853o38 |معهد ف تـــمريض |لم | فيبــــي جرجس حكيم غ
43574oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخنور| محمد |لشح|تـــ خليل |م|ن |لدين
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن| ط|رق سعد عبــــد|لحميد |لسيد724|34
يم محمد485425 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــخلود حمدى محمد |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مصط شهر رمض|ن |حمد|82482
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد محمد |لسيد صبــــيح |لمحل|وى5|5|34
45295o|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد عبــــد|لسل|م غنيم معهد ع| 
د|بــــ دمنهور|خلود حس|م |لدين عبــــد |لجو|د عبــــد 4|74|5
حقوق حلو|نبــــسنتـــ محمد |حمد عبــــد |لحميد د|ود859|2|
4o9936 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور |حمد عبــــد|لخ|لق ر|
|42o|oيم |لده|ن ندستـــ ع شمسع عبــــد | |حمد |بــــر|
854o74|زر|عه |لم |قتـــ عمرو محمد عبــــد|لعزيز
848|5o|د|بــــ |سو|ن|بــــو|لحسن ط|رق فتـــ سليم|ن
8o683|تـــج|ره بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن عثــــم|ن |بــــوزيد
7o|365يم تـــج|ره طنط|شو |حمد شو محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمن|ر ثــــروتـــ عبــــد |للطيف عبــــد |له|دى متـــو36|683
692o4||ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|زم |س|مه عبــــد |لمنعم ر|غبــــ |بــــر
ه772692 صيدله |لزق|زيقطه عبــــد |لحميد حس خ
75533|| ه ع محمود زيد|ن عبــــد | علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم
د|بــــ |لزق|زيق|ندى سليم|ن عبــــد |لسميع ع عثــــم|ن773726
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تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد حسن سعد حسن عم|رتـــ|327|75
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى محمد ع ع |لسيد39|684
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد رأفتـــ دبــــ|بــــ|252587
7oo567تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــي|سم |لسيد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخوس|م عبــــد|لع|ل ع محمد |لبــــو955|45
يم بــــدوى622865 يم |بــــر| صيدله |لمنصورهغ|ده ع|بــــد |بــــر|
يم477226 حقوق |ل|سكندريهمحمد ع|دل عبــــد |ل ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف |حمد محمد فتـــح | |لسيد محمد328454
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل سم ح|مد |حمد س|لم|ن5664|2
7725|o|يم مو د|ود نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمسعل| محمد و|ئل محمدمحمد ع زيد327534
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعبــــد|لرحمن محمد مسعد عبــــد|لحميد378|24
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عو|طف محمود |لشح|تـــ |لبــــدوى686942
|3o9o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن كرم محمد عبــــد |لق|در
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد سم |حمد ع 7739|9
8o58o5معهد ف تـــمريض |لم | منه | |حمد حس محمد
فنون جميله فنون |لم |مريم محمد رمض|ن عبــــد|لجو|د5455|8
تـــج|ره ع شمسعمرو محمد طه عبــــد|لعظيم6466|2
|لسن |لم |د| | ي| محمد فه|7|236
معهد ف ص |سيوطف|دى ع|صم فهيم عط| 33|8|9
تـــربــــيتـــ |لفيومدير حس|م |لدين محمد تـــوفيق65263

75o789تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود مصط سيد |حمد |لعقبــــ|وى
تـــج|ره طنط|محمد محمد |بــــو |لفتـــوح فرج جمعه4654|6
يم س338756 يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|منتـــ | |بــــر|
وف|يمن عبــــد|لع|ل |بــــو|لمجد محمد حس |23|35 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــ|يم|ن عبــــد |لجليل سعد عبــــد |لجليل رخ354||7
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــدع|ء عبــــد|لن| عبــــد|لمن يوسف253375
69647o|ى |بــــو غز|لتـــ معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عم|د ي
وف|تـــيوسف عبــــد |لبــــ|سط يوسف جوده773967 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9|674o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود حس عبــــد|لحليم حس
يم637238 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رن| بــــ|سم عبــــد |لعليم سليم |بــــر|
8o7429تـــمريض |لم | محمد ن|جح ضيف | عبــــد|لسل|م
4o8625|يم حسن يوسف |لسيد حقوق طنط|ل|ء |بــــر|
|4|9o8تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |سم|عيل فتـــ عبــــد |لرحمن
6o7925تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه محمد عبــــد |لسل|م |حمد
||6o88| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفريده مصط ف|دى عبــــد |لرحيم
4369o2تـــمريض كفر |لشيخصف|ء محمد |لدسو سعد ودن
8o5644د|بــــ |لم |جه|د سيد |حمد محمد|

|87o7|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه رمض|ن عبــــد | رمض|ن
63o9|8|يل ج |لزق|زيقسم|ء |م يس محمد |ألمتـــى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
36||o4|ل|ل ع ع منصور علوم بــــنه||ء 
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تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء |نور محمد ع |848767
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم |نور صل|ح |لدين عبــــد|لوه|بــــ58|335
8392o6كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىس|ره عم|ر حس يوسف
تـــج|ره |لزق|زيقندى محمود محمد محمد دسو سلط||5|625
8o225|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد|لرحمن سعيد محمد تـــوفيق |حمد
بــــه |358768 بــــه | محمود و تـــج|ره ع شمسس|رتـــ و
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــه جميل محمد عطيتـــ|63322
|د|بــــ بــــنه|رحمتـــ محمد |حمد محمد529|35
7oo368|رتـــ|يم|ن رمض|ن حسن |سم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ه محمود محمد عبــــده عرنوس7272|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ن
7847o6|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن ن| |حمد عطيتـــ
7oo734| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقفتـــ رش|د فتـــ عبــــد |لحميد سعد
ى محمد نور |لدين4|27|3 ر محمد ي تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد م|
تـــج|ره بــــور سعيدف|رس حسن محمود عبــــد|لحميد محمود788568
7|o657 علوم ج|معتـــ د |طيم شعبــــ|ن منصور |لدسو
449o76|ندستـــ كفر |لشيخوق حمدى عبــــد |لحميد |حمد|لمر
ف فريد ك|بــــوه|252798 طبــــ |سن|ن طنط||ء |
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسهيله محمد |م صديق2|8259
ر حل فوزى|5574| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|رتـــ | م|
9o3763  معهد ف ص سوه|جزينبــــ سعد |لدين |حمد محمد

رهمحمد نبــــيل حل عبــــد|لسل|م34867 حقوق |لق|
3|27o4|يم وف|تـــن عمرو |م |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم فرج243254 قتـــص|د م حلو|ن|ه|جر رمزى عطوه |بــــر|
د|بــــ ع شمس|مهنده مصط |بــــو غ| محمد||97|3
رهيه محمود محمد |حمد |بــــو عمر|39788| زر|عه |لق|
438o42نوعيتـــ كفر |لشيخه|جر رأفتـــ محمد عتـــم|ن
9|o465 حقوق سوه|جعمر خ|لد محمد بــــه|ء عبــــد|لعزيز
يم49789| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد عزبــــ |بــــر|
692o55 ندستـــ |لمنصورهزي|د عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لعزيز
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديم|ن سم محمد عبــــد |لفتـــ|ح|8|549|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد عليوه عمر عليوه|858638 معهد ع| 
5|62ooتـــربــــيتـــ دمنهوري|سم | جم|ل عوض ق|سم
78o6o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد محمد ع حس|ن محمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |بــــو |لنج| ح|رص|753345
787o5oيل ج |لزق|زيقرن| عم|د محمد |له|دى مرج|ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ره|يوسف صبــــ حن| متـــى4462|3 د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــ|سل بــــكرى محمد |حمد 872||9
2688o7معهد ف ص بــــنه|ه|جر صل|ح |لدين محمد |لش|ف
25|2o5يم حس |ل|قرع رتـــ/ري|ضتـــ|حس |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
52o262 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــآيتـــ رمض|ن محمد |لم|ل 
88|722| تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد ص|بــــر محمد مو
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علوم ج|معتـــ د |طمنه محمد |لمتـــو محمود بــــرك|تـــ685496
|864oرهعج ف|رس مهر|ن |حمد تـــج|ره |لق|

|6o553 يم بــــيو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمرو|ن ع|دل |بــــر|
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسرحمه محمد يح |م حسن75|7|2
د|بــــ |ل|سكندريه|عل|ء |لسيد س|لم محمد شميس492254
7o36o5صيدله |لزق|زيقند عمرو محمود |لسيد عزيز

|ج |42834 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | ع عبــــد|لعظيم ع 
26o9|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| |ده ع عبــــد|لسل|م محمد
تـــج|ره بــــنه|رو|ن متـــو لط متـــو 339774
علوم ري|ضتـــ دمنهورمصط وليد مصط حن محمود |لمن445682

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر ع|دل صديق ك|مل37457
|6o855قتـــص|د م حلو|ن|وق رفعتـــ محمد |حمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  خط|بــــ |لسيد محمد محمد محمود خط623||5
يم52499 كليتـــ |أللسن بــــ سويفندى ع حس |بــــر|

ندستـــ |سيوطعمر |حمد عثــــم|ن ع  5544|9
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل حسن محمد محمد759655
337o6o|ف محمود |سم|عيل كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنيتـــ |
435o94|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |للي عبــــد |لفتـــ|ح صقر

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمود محمود عبــــد 3|463
64o757 | تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد | محمد محمد عبــــد
898o9| د|بــــ سوه|ج|خلود عبــــد|لرحيم |حمد محمد
تـــج|ره بــــ سويفكريم ربــــيع |حمد محمد|8|3|8
نوعيتـــ عبــــ|سيهف|طمه حس|م محمد كم|ل عبــــد |لحميد|5485|
729o2 تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم |م محمد حس

62o334ه عوض ص|لح عز|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طأم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفول|ء عبــــد|لخ|لق عبــــد|لبــــ|سط |سم39||64
ى54738| تـــج|ره ع شمسمحمد ع محمد عي |لق
26o|49تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه |سم|عيل سعيد ع 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفطيمه محمد عبــــد|لحميد |حمد د|ود249342
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد طلعتـــ بــــدر عبــــد |لصبــــور|4385|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل محمد محمد محمود ج|دو763484
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه |حمد عبــــد |لعزيز |حمد |لحلو| 685693
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــد| | حس|م |حمد |حمد |لكرش248462
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمؤمن عبــــد|لمنعم ز ع |بــــوح|مد|34523
7o3o85لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم نبــــيل عمر ص|لح عن|ره
637o99تـــج|ره طنط|عبــــد|لمعبــــود محمد رض| عبــــد|لمعبــــود عن
يم ن عبــــد |لجليل |لسيد|785336 زر|عه |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن يوسف محمد |حمد67686|
69o849|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه عل|ء |لحم|دى |لسيد
تـــج|ره |لمنصورهح|زم كرم عبــــد |لعليم عبــــد |لوه|بــــ سليم688575
تـــج|ره ع شمسندى |يمن شح|تـــه محمد ع9485|2
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7o|262|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد مسعد |لسعيد |لسيد |لسكرى
نوعيتـــ |لزق|زيقرش| محمد محمد عبــــد|لعظيم643474
ندستـــ بــــور سعيدس|مه ذكرى محمد زي|ده |لسيد|622674
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء يح عبــــد |لخ|لق ع |لسيد ش689456
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمدى |لسيد ج|بــــر |لسيد523223
|2o88|ره|حن |نور ع|دل حس فر|ج د|بــــ |لق|
2834o2| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء محمد يس محمد ع
لس |ميل |ديبــــ م |  9778|9 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جك ع| 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |حمد |لسيد ونيس |لسيد|7738|4
و | |دولف |نور عط||95|9|| رهف طبــــ |لق|
592o8ليل فرح|تـــ ندستـــ بــــ سويفحمدى جمعه 

9o|852|طبــــ سوه|ج حمد ع|دل محمود محمد
ش|م س|مح محمد333556 حقوق طنط|ي 
8822o|  علوم |سيوطمحمد خ|لد حس عقل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عم|د بــــكرى |لسيد778566
25672oتـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه فتـــ محمد يونس
د|بــــ |لمنصوره||ء صل|ح محمد ش| |332||6
ه |يمن سعد رزق عبــــد |لغ |683835 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
77633o|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيه عص|م محمد يوسف دي|بــــ
|ء مصط |حمد عبــــد|لع|ل|898838 معهد ف ص سوه|ج 
إعل|م بــــ سويفم|رين| جورج وليم ص|لح7362||
5oo57 د|بــــ بــــ سويف|م|زن محمود محمد صل|ح |لدين يوسف
2o777رهشه|بــــ حمزه عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ندستـــ |لق|

طبــــ طنط|سم|ء ن محروس ن زع |428459
6396|o|معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء يوسف |لسيد عطيه محمد

يم عبــــد|لحميد56528 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد سعيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهجه|د |لسيد محمد |لسيد426965
6o48|9تـــج|ره طنط|د| | |حمد فؤ|د عبــــد |لرحمن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صبــــ عبــــد|لو|رثــــ |لنج|ر255974
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |تـــرنيم فرح|ن لبــــيبــــ ك|مل3894|8
طبــــ |لزق|زيقيم|ن مصط عبــــد | عبــــد |لحميد شح698544
معهد ف تـــمريض |سيوط محمد |حمد محمد عبــــد|  893992
8oo44oنوعيتـــ موسيقيه |لم |جيل|ن عل|ء |لدين ن |لدين محمد

55o74حقوق بــــ سويفحسن حس محمود |حمد
ف رش|د سيف|2235| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|يدى |
6o7o|4معهد ف ص طنط|آيه أس|مه |لسيد محمد |لرخ|وى
تـــمريض |لمنصورتـــ سل|م عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لستـــ|ر عبــــد 68|677
ش|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحيم عبــــد88|898 حقوق سوه|جمحمد 
يف767799 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشم |يمن حل حمد|ن |ل
7o8843حقوق |لمنصورهمريم ع محمد ع|رف |لسيد
د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن ع عرفه ع يونس7872|4
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طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنور| زكري| |حمد عشم|وى269543
6329o8|علوم |لزق|زيقسم|ء |حمد عبــــد|لستـــ|ر سل|م
8|o25|يم شح|تـــه حقوق بــــ سويفمصط شح|تـــه |بــــر|
6|55o3|يم رضو|ن يم مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طبــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ممدوح س|لم |حمد|83736
27o964علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ممدوح محمد عبــــد|لرحيم محمد
8|359o|يم  |د صليبــــ بــــولس طبــــ |لم |بــــر|

رهف|طمتـــ عبــــد|لوه|بــــ محمد جمعتـــ9|279 حقوق |لق|
علوم |لزق|زيقندى شعبــــ|ن محمد يوسف طه627964
5o8429 علوم |ل|سكندريهمن|ر |يمن محمود مصط حسن
7o2|9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|جه|د و|ئل مو محمد تـــوفيق |لجد
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد حمدى |حمد محمد عوض|478|43
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرن| عبــــد |لمقصود خ سند |حمد ص685572
تـــج|ره دمنهورمنه |للـه  |ء مر سليم|ن |بــــوري|498796
699o59يم سليم صيدله |لمنصورهرن| رجبــــ لط |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |بــــورو|ش فيصل عك|شتـــ46926
تـــج|ره |سيوطحمد |يمن |حمد محمد عبــــد |لحميد|63477

7o52o3ر لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد رض| شعبــــ|ن |لسيد جو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ر محمد عو|د محمد شديد49|343
ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــقيه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح |لشوبــــ|68933
يم|482|85 يم نزيه |بــــر| زر|عه فرع |لو|دي |لجديدحمد |بــــر|
صيدله |لمنصورهف|طمه محمد يوسف محمد حشيش693833
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد محمود45|753
4o48o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف عص|م |حمد سيد |حمد
يم حس ع رضو|ن|223647 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــريج |بــــر|

رهحمد جم|ل سعيد محمد|46274 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن ن| متـــو محمد |لسيد426564

45o26|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــد| منصور |حمد ري
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لغف|ر ر|غبــــ عبــــد |لغف|ر عبــــد 679468
|625o3|يم |لسيد يم حسن |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
ف محمد قطبــــ حسن232262 رهمحمد | تـــج|ره |لق|
لس |دو|رد |ل|م غ| مرقس838226 كليتـــ طبــــ أسو|نك
حقوق |لمنصورهحس|م ح|زم |حمد عبــــد |لص|دق |لسيد7|6769
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخول|ء |حمد عبــــد|لمقصود |حمد ع طلبــــه8|83|4
26o5|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــفتـــحيه شعبــــ|ن محمد فتـــح |لبــــ|بــــ
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه محمد عبــــده جوده |حمد|753727
498o33ش|م عبــــد |لمنعم عبــــده سعيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمتـــ 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء |حمد محمد محمد بــــدوى639648
27|32o تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه مصط |لسيد مصط |لقل
4o487oتـــج|ره |ل|سكندريهعمر سعيد عبــــد |لستـــ|ر سيد |حمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق|در ج|بــــ |528939
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6|22o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء بــــكري يسن بــــكري |لكويس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نزينبــــ |حمد صبــــري عبــــد|لسيد8|8453
4o8564يد |لقديم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيم|ن حس عبــــد|لع|ل |بــــو|ل
يم بــــرك|تـــ|425687 تـــ محمد |حمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى فرع مطروحم
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد| حس ح|مد س|لم3|2427 ل|
5||o45|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عبــــد| محروس بــــدوى محمد |لجم
ه مصط ص|بــــر مصط شه|بــــ|774595 صيدله |لزق|زيقم
9|52o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد عل|ء محمد محمد
522o95|طبــــ بــــيطرى دمنهور|ء حمدي محمد ح|مد محمد
6o9|22|ه عبــــد |لعزيز رجبــــ خ|طر تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحليم فوزى عبــــد |لحليم ش484874
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء عبــــد|لحليم عطيه محمد أبــــو سعده||4984
5o429|تـــج|ره |ل|سكندريهدين| ط|رق ع جوده رمض|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد متـــو محفوظ267947
معهد ف ص |سيوطمحمد عبــــيد |حمد ج|د 876753

يبــــه عبــــد|لفتـــ|ح|8727 تـــمريض |لفيوم محمد ع 
معهد ف ص |لمنصورهربــــ|بــــ صل|ح |حمد |حمد |لسعد 687423
77386o طبــــ ع شمسيوسف محمد |لسيد حف
يم338682 ف |م|م |بــــر| |د|بــــ بــــنه|ريح|نتـــ |
وف|تـــمحمد بــــهجتـــ محمد محمد عبــــد|لر|زق8|37|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

4o99|رهشيم|ء |حمد محمود مر تـــج|ره |لق|
8o8o85| صيدلتـــ |لم |يه رمض|ن محمد مه
753o88ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد عبــــد |لع|ل ع علو|ن
7o||77| صيدله حلو|نحمد عي حس|ن عي حس|ن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|ره س| حسن عرفه|25332
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد ن محمد عبــــد |لحليم |لنج|ر829|69
حقوق ع شمسن عبــــد |لموجود سليم عبــــد |لمجيد سليم97|39|
يف دسو |لعبــــد دسو 766583 د|بــــ |لعريش|محمود 
4763o||تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ نبــــيل بــــش|ى حن بــــش|ى
8o8o48| طبــــ |لم |منيه حمدي شح|تـــه ذ
7|25o6|د|بــــ د |ط|يه |يمن |لسيد |لسيد |لسيد|لعطوى
24579oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حس|م حسن محمد عبــــد|لحليم
433oo3بــــى علوم طنط|سلوى محمد عبــــد|لرحمن |لذ
27o53o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ص|بــــر محمد رمض|ن حنجورتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره |نس|ن حن محمد252568
ى بــــهجتـــ|755674 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيم|ن حس 
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد عبــــد |لحميد فودتـــ|68756
|229o9رهه|يدى وحيد محمد جميل |حمد |سم حقوق |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد عبــــد|لكريم عبــــد |لحميد مصط ضيف245568
5|6oo4|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن كم|ل عبــــد |لغ محمد|لطويل
3|22|o د|بــــ ع شمس|ريه|م صل|ح عبــــد|لكريم عبــــد|لغ
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7o|35oندستـــ أسو|نيوسف محسوبــــ محمد ع عريضه
|3978oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وعد محمد |لسيد |بــــو زيد
||5o99تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|دون| مجدى جرجس تـــ|درس
ف متـــو عبــــد |لع|ل||64222 نوعيتـــ |لزق|زيقنس |
وف|تـــ|نور ن| نور محمد7669|| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o5497تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء عبــــد |للطيف |لسيد محمد |سم
4o88o2 يم عبــــد |لعزيز عبــــد|لنبــــى |د|بــــ طنط| |ده |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لغ صبــــ |بــــو |لعزم529683
تـــج|ره سوه|ججم|ل عبــــد|لن| محمد حسن 2657|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|دون| ن|جح خله مو237262
|6o5o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف |لدين محمد مرغ ضوي
يم266946 ف عبــــد|لغ محمد |بــــر|  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــم |
|629o2|ف فه |سم|عيل رهيه | زر|عه |لق|
يم||232|9 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى لبــــطل روم| ف|رس |بــــر|
يف ز حس |955|| د|بــــ ع شمس|سل 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه محمود محمد حسن66578|
327o59|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ء عبــــد|لعزيز |م عبــــ|س
69oo73يم حسن زكري| محمود يونس طبــــ |سن|ن |لمنصورهصف|ء |بــــر|
839|o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه صبــــري عبــــد|للطيف محمد
23728oتـــربــــيتـــ ع شمسمديحه ك|مل |بــــوزيد سيد

5o294 تـــج|ره بــــ سويفعمر خ|لد حسن مصط
ر|ء فتـــ بــــكرى |حمد|6|7794 نوعيتـــ |لزق|زيقلز
2498o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلشيم|ء |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد خط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر ن| عبــــد|لمنصف دبــــ||24889
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد ع مصط ع عز|م|356227
يم يوسف229488 |د|بــــ |لم |ه|جر |يمن |بــــر|
7o8229| ري|ض |طف|ل |لمنصورهمينه محمد ح|مد |حمد حس
49o49|يم ف|روق |حمد |حمد د|بــــ دمنهور|سل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء عبــــد |له|دى ع|مر عبــــد|لع|ل|775868
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|للطيف ع|رف عبــــد|للطيف حسن عبــــد853||3

علوم |لفيومزي|د حسن صل|ح |لدين عبــــد |لبــــ| 9|93|
رهس|ره سعيد |لسيد خليل39528| صيدله |لق|
||644oرهم|رتـــ من حبــــيبــــ مو حقوق |لق|
رهف|طمتـــ محسن |حمد |حمد37557 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد عص|م محمد محجوبــــ محمد محجوبــــ783748
رهبــــر|م موريس رشدى جرس|28754| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم|6293| علوم حلو|نرو|ن حمدى بــــيو |بــــر|
2|34o7ره|ي|ر| ي| محمد محمد محمد عل|م |لق|
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحند| ط|رق |حمد شعبــــ|ن422555
4763o7فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهع عص|م سعد عبــــد |لمعبــــود
رهم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لو|حد |حمد5739|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
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3|2422| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء ع حمدى فه
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |لسيد محمد |لبــــيو محمد677643
7o5595|ره|حمد جم|ل محمد |لسيد |لبــــجل|تـــى عل|م |لق|

إعل|م بــــ سويفوق محمد |لخطيبــــ عزوز خليفتـــ72|85
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|لبــــتـــول و|ئل تـــوفيق سليمه|249636
ر |لسيد ح|فظ768859 معهد ف ص |سم|عيليهمحمود م|
768o85 يم عبــــد |لعزيز |لدسو كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشه|نم |بــــر|

377o3رهك|مل فتـــ سعد |حمد علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل عبــــد |لعظيم عبــــد |لحكيم محمد حس697535
9|oo5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحسن|ء |لسيد ع صبــــرتـــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ط|رق محمد |لطو محمد|64|4|3
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــف|دى مكرم كم|ل ر|غبــــ شنوده479546
25o363 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|غ|ده ع|شور محمود |لسيد |لنيد
26o|53|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسم|ء س| طه ع|نوس

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــعف|ف ع|طف عبــــد|لمنصف محمد45696
تـــج|ره دمنهورمدثــــر محمد رجبــــ عبــــد| عي494||5
43o732تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر |لسيد عبــــد|لعزيز |لصفط|وى
8o8582|تـــج|ره بــــ سويفحمد حس محمد عبــــد|لعظيم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر طه أم طه بــــغيده622385

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نص|بــــرين رجبــــ محمد سعد64979
معهد ف ص بــــنه|حمد محمد |حمد |لشوربــــ |256399
75o95o| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد محمد محمود ع
إعل|م بــــ سويفخلود خليفه |لزن|تـــى |لج|بــــرى |لش|263877
2464o9يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |يمن سعيد ع |بــــر|
صيدله طنط|م محمود محمد|لسيد فرج |لعري|ن693395
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسد | |لسيد رشيد محمد398|76
د|بــــ |لمنصوره|محمد ه| |لغز| محمد مو688636
وف|تـــ|ع فر|ج فرج |بــــوضهر8|6454 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ش|م حسن ع محمد344289 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حسن 
معهد ف ص سوه|جمن|ر خ|لد ع عبــــد|لموجود 895852

ى جورج ك|مل8488| ره|م|رين| ي د|بــــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم عبــــد 37|48|
224|ooلسن ع شمس|رو|ن خ|لد محمود |لبــــديوى |سم|عيل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز محمد  |د |سم|عيل258275
835|o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسمر محمود |حمد عبــــ|دي
7585o7|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنسمه مجدى مسعود |لرف
3293o4يل ج |لزق|زيقندى فكرى عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لرحمن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
878o27  تـــمريض |سيوطف|طمه محمود بــــدوى ع |لدين
89927o  |تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد عبــــد| |حمد عبــــد
76|5o3|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروى ط|رق فر|ج محمود
بــــه بــــدوى677866 حقوق |لمنصورهمحمد بــــدوى محمد و
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د|بــــ |ل|سكندريه|شه|بــــ محرم غريبــــ عبــــد |لمقصود |حمد7||487
4o388oد|بــــ |سو|ن|سهيل سم محمد عبــــد | فو|ز
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيوسف |لسيد محمد عبــــد |لمنعم بــــكري852|69
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر محمد رشدى عثــــم|ن 88|889
5o7599د|بــــ |ل|سكندريه|شذ| محمد محمد عم|رتـــ
8|676oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ريه|م ك|مل خ|لد ك|مل
7o6845د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نرم |حمد عبــــد |لحميد عيد |لسيد
5o3899تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك ميشيل تـــوفيق منصور عوض
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نشيم|ء مو| عبــــد| مصط 7|8332
يم |لعس|س78|695 معهد ف تـــمريض |لمنصوره من|ر محمد محمد |بــــر|
7o3762ش|م محمد صبــــ |حمد خليل تـــج|ره |لمنصورهم| 

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسل|م فتـــ ع تـــوفيق|58878
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمرو|ن |يمن عبــــد | |لحسي |بــــو|688|62
5o45|6| تـــمريض |إلسكندريتـــ زينبــــ |حمد محمود ع حسبــــ
4o8499ى تـــج|ره طنط|شه|بــــ محمود محمد |حمد |لخبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نه|يدي جرجس كم|ل نجيبــــ2|8694
ف |لسيد شعبــــ|ن|34||63 تـــمريض |لزق|زيق |ء |
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيه مصط ك|مل فه |حمد  |499274
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمر محمد صل|ح |لدين محمد شح|تـــه859873

صيدله بــــ سويفس|رتـــ ع|دل |سحق سليم|ن4|573
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سيد محمد |لسيد6|3369
4|778oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دع|ء محمد عقل غ|زى
49|o|5يم تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه صل|ح عبــــد|لمنعم |بــــر|
|55o|3لسن ع شمس|سيلف|ن| محسن عبــــد |لبــــ|سط بــــسط
ي شكر | جور 29883| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يوستـــ | ي
3348o7|د|بــــ بــــنه|يم|ن سم |حمد محمد|

د|بــــ بــــ سويف|كريم محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد47543
معهد ف ص |ل|سكندريهر| | مصط عبــــد|لحميد ري|ض |لبــــلتـــ9678|5
ره|لي خ|لد محمد عبــــ|س محمد7988|| د|بــــ |لق|
2|6o6|زر|عه ع شمسي|ر| مصط محمود عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ |لفيومتـــسنيم مدبــــو حس محمد85989

|د|بــــ |لم |محمد |حمد عبــــد|لصبــــور |حمد|743|8
7o2323طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنه | و|ئل ح|مد محمود محمد

366o|نده |م|م محمود سلط|ن د|ر |لعلوم |لفيومش|
ندستـــ |سيوطعبــــد |لعليم سم ر|غبــــ محمد88|447
7o4|2||ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء حمدى بــــدوى |لسيد |حمد
85oo64تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد |لسيد فؤ|د سيد
ش|م عبــــده عبــــد| ونيس75||36 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ند| 
487466| ل|  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــيه|بــــ |حمد محمد |حمد 
76568o |ندستـــ |لسويسمحمد |يه|بــــ |حمد فؤ|د |لق
273o2|تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديندى مصط عبــــد|لرحمن |لجم|ل
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تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حسن بــــخيتـــ |حمد محمدين|486944
تـــمريض بــــنه|يه ع |لسيد فهيم|267427
ف عم|د |لدين |لحمل|وى332786 حقوق بــــنه|عص|م |
88o5o5 تـــج|ره |سيوطيوسف |س|مه عبــــد|لغ نور
بــــتـــ9397|3 د|بــــ ع شمس|ندى |حمد لط و
ى سم و|صف عزيز9967|| ندستـــ ع شمسش
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسلول| ي| |لسيد |حمد محمد عبــــد|322582
8|325oتـــج|ره بــــ سويفم | صبــــ |دو|ر ك|مل
|ن|6327| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد فه ع
77522|| يم مو |حمد مو طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــر|
حقوق بــــنه|حمد محمد |لشح|تـــ ع حسن|9|3278
249o79 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| |حمد محمود مصط
4|5o|8يم سعيد محمد |حمد قلق|س تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخإبــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|ننه|د حسن يوسف خليفه846749
7oo483| علوم |لمنصوره|ء ثــــروتـــ عبــــد |لشكور |لمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه محمد عطيه محمد2956|4

رهحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد طلبــــه |لسجي 35485 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o96o2يم محمد |لسيد زر|عه |لمنصورهرن| حسن |بــــر|

5728o طبــــ بــــ سويفدين| محمد ذ مصط
2479oره|رضوى |يمن |حمد ع د|بــــ |لق|

2299o8 ره|عبــــد| محمد يوسف ع ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6|46o8 ش|م محمد ح|مد |لملي ندستـــ |لزق|زيقف|تـــن 
8o|685|ندستـــ |لم |ف |حمد عمر محمد
تـــج|ره |سيوطحسن عبــــد|لح|فظ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|885792
صيدلتـــ |سيوطح|زم محمد سيد محمد 875877
ر ح|فظ صليبــــ 6537|9 د|بــــ |سيوط|د |نه م|
25o23oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء مصط محمد سعيد مصط عجرمتـــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــتـــس|م خلف خليفه ف|ضل|378|83
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |يه|بــــ ف|روق عبــــده4656|2
|236o5رهمن|ر حمدى محمود ع علوم |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم|ء محمد مسعد محمد |لف|ر|444242
رهه|جر شعبــــ|ن غنيم عبــــد|لفتـــ|ح6|3293 صيدله |لق|
حقوق |لمنصورهعمر خ|لد |حمد حس حسن 24766|
علوم دمنهورنور|ن ع|دل بــــيو |بــــو طور6727|5
76o5|3علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد |لرحمن محمد سعد |حمد
حقوق بــــنه|ه|يدى سعيد عبــــد|لمنعم محمد78|357
433||o تـــمريض طنط| ند| ن صد ن حس
ش|م محمد حل سيد|8375|2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيه محمد 

29o3|رهمحمد |حمد محمد |حمد |لسم|ن تـــج|ره |لق|
4872o7|يم يم ف|روق |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| عبــــد|لمل|ك ذ ش|روبــــيم46|887
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صيدلتـــ بــــورسعيدمنه | محمد مسعد مسعد محمد مبــــروك93|766
45o5|2|م مصط محروس د|ود ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخد معهد ع| 
|6o|22ف محمد س|لم |لديبــــ تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسشه|بــــ |
رتـــيه |حمد سليم|ن |حمد محمد|37383 علوم ري|ضتـــ |لق|

حقوق |سيوطمحمد ص|لح ف|روق تـــو 92|884
76|9o7ندستـــ |لسويسعمر ه| |حمد ع
524o42تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــنوره|ن |لسيد منصور |لسيد
498o7|يم عبــــ|دتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير محمد |بــــر|
|2|o|9|ندستـــ ع شمسحمد ع|دل فضل سيد رزق
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|د| | ع|طف عبــــد|لعظيم رمض|ن نجم249569 ل|
ه ع|دل |لسيد عبــــد| |حمد|638685 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم
4o6746تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــه خميس عطيتـــ عبــــد|لموجود حسن
د|بــــ ع شمس|حن|ن |حمد عبــــد|للطيف محمد9828|3
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن حس ع عبــــد |لرحمن ع |779277
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|ري| جرجس صد رزق6785||
4o|745|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد محمود قبــــ|رى
76823oتـــربــــيتـــ |لعريشي|سم س|لم سليم|ن ص|لح سليم
9oo932|ء |حمد مصط محمد| تـــج|ره سوه|ج 
معهد ف ص |سم|عيليهريم محمود سعد عطيه69|788
7|o|49|يم محمود ع سل|متـــ تـــج|ره |لمنصورهل|ء |بــــر|
7oo3|oندستـــ |لسويسحمدى محمد محمود عوض
نوعيتـــ كفر |لشيخر|بــــعه |لسيد مو محمد8733|4
27|o53 ي د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| متـــو لط متـــو محمد |ل|
7|5o43تـــمريض |لمنصورتـــ نوره|ن محمد عزتـــ |لبــــ|ز محمد
يد25479| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | محمود محمد |بــــو |ل
6o7732نوعيتـــ طنط|ف|طمه ع|شور عيد محمد عليوه
24966oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|جه|د ذكري| محمود عبــــد |لعزيز منصور
6o7543 |تـــربــــيتـــ طنط|من|ر حم|ده منصور ه
23o|84تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد عوف متـــو عوف
34o93oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد حس حس |لدبــــيس
د|بــــ |لمنصوره|خلود محمد ر|غبــــ |حمد محمود675779
تـــج|ره ع شمسحل|م |مجد حسي محمد |لطويل|2357|3
د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمد محمد قنديل28|637
رهمريم محمد زين |لع|بــــدين محمد عبــــد 8337|2 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر |بــــو |لعل| محمود ص|لح|75295

تـــمريض  بــــ سويفمحمود محمد |حمد |حمد83967
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسم|ء عبــــد|لشكور كم|ل محمد229352
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمه |س|مه عبــــد|لعليم محمود259628
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم|ن سعود |حمد خليل|89|327
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــيشوى سعد ش|كر سعد479585
7o7762تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود عي عبــــده عي س|لم
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6o7966تـــربــــيتـــ طنط|نور|ن عبــــد|لمع محمد ع محمد
2463o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط خ|لد محمد كم|ل |لدمرد|ش
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو عل|ء عوض ج|بــــ | عبــــد |لمجيد523743
زر|عه دمنهورمحمد من|ع محمود فتـــ من|ع3269|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسه| سيد عبــــد|للطيف دي|بــــ322365
ر|ن7|4976 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشهد عص|م عبــــد|لستـــ|ر ز
تـــج|ره بــــنه|حمد بــــهجتـــ محمد شفيق يوسف|337648
حقوق |سيوطحمد عبــــد|لحميد محمد |حمد|747|83

48|4o يم مصط تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نتـــه| س| |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم |لسيد عبــــد|لعزيز |لسيد شح|تـــتـــ248848
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره |لن|دي سيد محمد|83948
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر ع|بــــد محمد ف|ضل حسن |لجم684864
عل|ج طبــــي قن|عبــــ عص|م |سم|عيل محمد849633
رهه|جر سعيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد53465| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى محمد عبــــد|لعزيز محمد يونس|54468
6||9o6د|ر |لعلوم |لفيومعن|ن عل|ء حم|ده |ل|م|م
6|797oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |ده محمد تـــوفيق |لغضبــــ|ن

تـــمريض |لفيوم |ء تـــوبــــه حمدى محمود|66536
53o523معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمريم محمد مبــــروك بــــكر غ|زى

4o257رهعمر محمود محمد ع|شور عبــــد|لمجيد زر|عه |لق|
7o5334|ى |لسيد تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسعيد خ
4o66o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف||ء مصط محمد |حمد رشو|ن
5242o7يم |حمد ع حسن ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــتـــ | |بــــر|
يم |لحط692592 زر|عه |لمنصورهلبــــ عبــــد |لعزيز لط |بــــر|
27o468ثــــ|ر د |ط|عبــــد|لرحمن |لسيد محمد |لسبــــ| خط
68885oتـــج|ره |لمنصورهمل|ك مرزوق يعقوبــــ بــــسط| مو
238o62|ء خ|لد تـــوفيق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يه ه|
معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن ن| عبــــد |لفتـــ|ح جبــــر|767625
893o36 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم | عوض بــــدير جرجس
ف 264||3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ محمد ص|لح عبــــد|لحميد 
322o89ى يم |لق حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى محمود |بــــر|
ش|م |لسيد |لبــــدوى |حمد63|752 وف|تـــعمر  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ف صل|ح تـــوفيق234856 رهمحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o24o4|صيدلتـــ |لم |حمد سيد فتـــ غ|نم
622oo7| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد سعد سعد حسن عط
زر|عه د |ط/ري|ضتـــخ|لد |لسيد مختـــ|ر فرح|تـــ8924|6
ه صل|ح محمد عفي |36|264 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف عبــــد |لوه|بــــ ع24437| ندستـــ ع شمسع |
6439o2علوم |لزق|زيقر|ويه حسن عبــــد | ر|شد حسن
تـــج|ره |لمنصورهل|ء حمدى محمد عبــــد |لونيس|686797
9o75o7 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد صبــــرى محمد حف
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6|6o3|ندستـــ د |طزي|د ح|مد محمد رجبــــ عثــــم|ن
77o722|رهسم|ء مصط |حمد |لبــــطريق عل|ج طبــــي |لق|
36|oo4|ف سعيد عبــــد|لنبــــى حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد |
6o78o3نوعيتـــ طنط|ه|جر |لسيد محمد |لسيد مسعد
نوعيتـــ |لمنصورهين |نيس شفيق منجود عطو|ن698465
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد محمود محمد عبــــد |لع| نص43|445
تـــربــــيتـــ طنط|حبــــيبــــه محمد |لسيد عبــــده |لص|وى2742|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه محمد صل|ح |لدين عبــــد |لح|فظ محمد 25489|

476|o| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسل|م عبــــد |لع| فؤ|د |م
يم ع45|422 تـــمريض فرع مطروح ندى محمد |بــــر|

5242oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء محمد عبــــد |للطيف عويس
678o2|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمود |لسيد حس مصط |حمد
3426o8يم يم محمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى |بــــر|

69o25خدمه |جتـــم|عيه |لفيومدع|ء رمض|ن حس ز|يد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعمر |يه|بــــ |حمد محمد محمد سليم|ن488363
354oo5|د|بــــ ع شمس|سم|ء زغلول كم|ل عبــــد|لعظيم
8443|oتـــمريض أسو|نشهد مصط عبــــد|لفتـــ|ح عبــــ|س
تـــج|ره |سيوطم | محروص ف روف|ئيل  6|94|9
زر|عه |لزق|زيقسم|عيل جم|ل |لسيد |سم|عيل|775234
ه ر| محمود |حمد||89876 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ م
7o9353معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |يمن ص|دق محمد عوض
تـــج|ره ع شمسسمر مصط |لسعيد رزق237487
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمبــــروك صبــــرى مبــــروك شعبــــ|ن|28778
معهد ف ص |سو|نلشيم|ء عبــــد|لكريم سيد عدوي|848469
338o97|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سل|م محمود حس تـــوفيق
طبــــ طنط||ء |لسيد عبــــد |لحميد تـــوفيق خليفه|4|9|5
طبــــ بــــ سويفعمر محمود عمر عبــــد |لرحيم59899

ره|منيه مدحتـــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح حموده236793 د|بــــ |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد رمض|ن عبــــده عبــــد|لبــــ| 7|8539
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ججرجس نسيم |سكندر س|7263||
449oo4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|أحمد ن محمد ن |لنحر|وى|
6o9629|حقوق |لمنصورهم| محمود |لمتـــو خليل |لجم|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن ع صبــــرى سلط|ن|8234|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد| حسن صبــــ عبــــد|لرحمن9778|4
68oo|9طبــــ حلو|نمحمود جل|ل محمد ع محمد
تـــج|ره سوه|جندى |حمد ع محمد355426
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر صل|ح |لدين |سعد |حمد محمدين|34475
ر نج|ح أحمد عي |لبــــد|442339 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنج|ح م|
ين حس عبــــد|لعليم عبــــد|لعزيز9887|2 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن
49o758| حقوق طنط|حبــــيبــــتـــ حس عوض ج|بــــ
27o794د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|لبــــ ع|دل عبــــد|لرحمن |لسيد|لقط

Page 1516 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهمحمد |حمد سعد محمود حس 32292 تـــج|ره |لق|
639|o5معهد ف ص |لزق|زيقح|زم مصط محمد ع
تـــج|ره بــــنه|ع|طف ي| ع|طف شوكتـــ محمود شح328296

2o266ره|محمد مصط محمد |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن |بــــو |لفتـــوح محمد |لدسو |لبــــسيو 6822|6
رهمريم عبــــد |لغف|ر فتـــ عبــــد |لغف|65269| طبــــ |لق|
9|6o5| تـــربــــيتـــ |سيوطصفيه عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن
527o34حقوق |ل|سكندريهمحمد ن| |لسيد محروس عمر
677o26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمصط محمد حسن |بــــو |لحمد محمد
7o2548|تـــج|ره بــــنه||ء حس عبــــد |لكريم حس نص
معهد ف ص |سو|نلشيم|ء مصط |حمد محمد|845772
طبــــ |ل|سكندريهأحمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لفتـــ|ح |لعر|94|||5
علوم حلو|نن صل|ح فتـــ سيد|53544|
تـــمريض بــــنه|مع| |حمد محمود محمد عمر263695

ره|مريم ممدوح محمد عبــــد |لفتـــ|ح35442 د|بــــ |لق|
يم محمد |سم|عيل |بــــر|48546| حقوق حلو|نرحمه |بــــر|
835o4o|حقوق |سو|نمل |بــــو|لق|سم عبــــد|لحميد عبــــد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم فوزى محمود |حمد||598|
يم محمد رعبــــ697996 معهد ف ص |لمنصورهد| | حسن |بــــر|
92o286 د|بــــ سوه|ج|تـــغريد قن|وى عبــــده محمد
|424o2تـــج|ره ع شمسنور| ي| محمد |حمد
د|بــــ ع شمس|مروه يعقوبــــ مل|ك عبــــد |لمسيح42845|
يم62|9|3 تـــ حسن عبــــد|لعزيز |بــــر| د|بــــ ع شمس|ن
يم ج|د342829 تـــج|ره بــــنه|ر|ن| سيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسي حشمتـــ رزق | ي334763
6266o7د|بــــ |لزق|زيق|مروه محمد سيد|حمد محمد
355o8oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|ر|ن| حسن ذ عو|د
9o58|3 تـــج|ره سوه|جبــــول| حشمتـــ صبــــرى فلتـــس
4422o7|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرض| |حمد |لسيد ع محمد غ
ين محمد رض| جل|ل محمد سلط777894 د|بــــ |لزق|زيق|ش
7o2oo4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ي| |لسيد محمد سليم|ن سعد
357|32| يم |لش|ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمد |بــــر|
5|6|o|علوم طنط|فرح|نتـــ محمد |لسيد صقر |لش|بــــورى
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنرم فكري محمد بــــكري832835
ثــــ|ر |لفيوم|ع |ء شح|تـــ تـــوفيق يوسف94||26
ر عبــــد|263888 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ر| | عبــــد|لمنعم عبــــد|لظ|
تـــج|ره |لزق|زيقوف|ء عبــــد |لق|در محمد رش|د محمد مو|63234
42945oطبــــ طنط|عمر جم|ل حسن |بــــو قوره
ف محمد ع سعيد2|44|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نوليد |يمن محمد حف 2484|2
تـــج|ره |سيوطحمد ج|د|لكريم فتـــ حسن|||7|88
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م عبــــد|لحكيم عبــــد|لعليم |حمد527|28
||7o3o|علوم ري|ضتـــ حلو|نلسيد و|ئل |لسيد |بــــو |لفتـــوح
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عم|د جيد ري|ض جيد|34599
5o255| علوم |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن أحمد عبــــد|لمنعم يوسف
ندستـــ |لمنصورهمهيتـــ|بــــ محمد سعد |لبــــيو ع|بــــدين683533
2289o6تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوعد ه| رجبــــ عبــــد|لسميع
صيدله |لزق|زيقمنتـــ | |حمد محمود عبــــد|لسل|م |329825
9|o267 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جكريم مهيبــــ ج|بــــر عزيز ع| 
622o3||ه محسن سعد محمد |دريس د|بــــ د |ط|م
طبــــ طنط|حس|م |لدين حس محمد ع |لشوربــــ 5|6||5
3o739 ره|حبــــيبــــه |حمد حن دسو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

52378oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد رمض|ن |نور |حمد |حمد
وف|تـــمحمد حس عبــــد|لفتـــ|ح تـــه| |ل|شقر48|5|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
679o8|حقوق |لمنصورهفريد شفيق فريد شفيق |حمد
طبــــ |لمنصورهف|طمه محمد محمد محمود |لحد|د25|698
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن ف|يز عبــــد|لرحمن عم|ره47|265
تـــج|ره بــــور سعيدمحسن فتـــ فتـــ شميس3|83|6
82o46oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد |حمد بــــر|يه ري|ض
8o|987|د|بــــ |لم |حمد حسن رمض|ن محمد|
7|o733|يف |حمد |حمد |لجز|ر يم  معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــر|
تـــج|ره ع شمسن|دين |بــــو بــــكر |حمد حم|ده25458|
تـــج|ره |ل|سكندريهندي نسيم نعم|تـــ م|لك4534|5
77o2o9|علوم |لزق|زيقحمد صل|ح محمد ع حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد حس مصط ص|لح4|2458
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد محمد |حمد عبــــد|لرحمن||35623
يم633597 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه |لسيد محمد |بــــر|
يم57429| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|جيه|ن حمدى طه عبــــد |لخ|لق |بــــر|
5o6oo8علوم ج|معتـــ د |طمحمود |لسيد عر|بــــى |حمد |سم|عيل

64o25ندستـــ |لفيومزي|د مصط عبــــد |لرحيم سيد
يم عثــــم498562 تـــربــــيتـــ دمنهورنهله عبــــد |للطيف |لسيد |بــــر|
لسن ع شمس|منتـــ | مصط عبــــد |لفتـــ|ح حسونه9949||
ره|رضوى |حمد جل|ل عبــــدربــــه235799 ثــــ|ر |لق|
يم |لجنيدى|7697|6 يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر|
لسن ع شمس|س|رتـــ محمد حس بــــيو معوض348248
يم |حمد عز |لدين42|6|| علوم ع شمسلي |يمن |بــــر|
علوم |سيوطيوستـــ | بــــ|سم ذكرى يوسف  7535|9
6o49|7كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسشيم|ء محمد سعد عبــــد |لمجيد |لعربــــى
تـــج|ره |سيوطم عبــــد|لعزيز |م عبــــد|لعزيز|2354|8
|4o|52رهنوره|ن ع|دل صل|ح ع|شور د|ر |لعلوم ج |لق|
6|o638 د|بــــ |لمنصوره|دير شه|بــــ ربــــيع |لشبــــي
يم صل|ح|9283|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|نس ربــــيع |حمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمصط رمض|ن |لسيد عبــــد|لل|ه 897582
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد2|7756
893o66 تـــج|ره |سيوطحسن|ء جم|ل فتـــ |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو عص|م عبــــد|لموجود |حمد6487|2
7o5332ف عبــــد |لحميد محمد |لمر تـــج|ره |لمنصورهحمد |
ى499746 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورغ|دتـــ صبــــرى س|لم ع ع
92o924 ندستـــ سوه|جمصط جم|ل محمود |حمد
9|o8o8 حقوق سوه|جمصط محمد |لسيد حسن
354|2oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء عيد عثــــم|ن |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|تـــ محمود حس|ن محمد|69786
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن |حمد محمد غز| عز|لدين|779424
تـــ |لدمرد|ش نفي محمد |لدمرد|ش339563 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|م
3327o|معهد ف تـــمريض بــــنه| نور| س| |لسيد سيد |حمد محمد
صيدله حلو|ن|ء عبــــد |لعظيم عبــــد |لحليم طه حج773346
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |ل|م|م محمد |لدقن||2697
م |م |لسعيد ش| |28772| رهد تـــج|ره |لق|
7895o4تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس محمد حس محمد
تـــج|ره بــــ سويفريه|م حس عبــــد|لمقصود ر|بــــي|888|8
5o6577صيدله |ل|سكندريهشيم|ء محمد سعد عطوتـــ شح|تـــتـــ
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــلمصط محمد ع ص|بــــر عبــــد |لعزيز777298
ف ع يوسف |لزو|وى7294|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمود م
23|43|| رهسل|م خ|لد محمد فتـــ تـــج|ره |لق|
رهفتـــحيه |حمد حس فر|ج82743 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

8oo475|د|بــــ |لم |حمد ف|روق محمد حسن|
|48o94علوم ع شمسمه|بــــ محمد |مبــــ|بــــى محمود
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم تـــوفيق مهدى |حمد |لسيد8|7543
6|o|28|تـــربــــيتـــ طنط||ء |لسعيد جبــــر عطيه تـــعلبــــ
6oo595يم زيد|ن ف معهد ف ص طنط|محمد شكرى |لسيد |بــــر|
7o944|ه ي| محمد حسن محمد |لهو|رى د|بــــ |لمنصوره|م

علوم |لفيومد| | ه| محمد عبــــد |66627
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لحليم عم|د عبــــد|لحليم ع265242
7|o578معهد ف تـــمريض |لمنصوره عزه ه| عزيز محمود |لع|نوس
89|o73 معهد ف تـــمريض |سيوط ر|ند| مجدى ك|مل محروس
4o935o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رح|بــــ عبــــد |لخ|لق |م عبــــد |لو|حد|
9o4859 د|بــــ سوه|ج|مه| |ون و|صف مرج|ن
د|بــــ دمنهور|مصط محمد مختـــ|ر مو محمد غر492763
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن محمد عبــــد|لعزيز |حمد ن|5755|2
فنون جميله عم|ره |لم |محمد |حمد فوزي |حمد852936
83o82|حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن محمد ثــــروتـــ ش|كر
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد|لحميد محمد عوض محمد قنديل349222
ره|حس|م خ|لد عبــــد |لجو|د ش| 28797| د|بــــ |لق|
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8936o4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد |حمد ع ج|د
54|7o5يم |حمد |لقنجتـــ صيدله طنط|محمد ع |بــــر|
تـــج|ره ع شمسفريدتـــ ع|دل جل|ل محمود عوض323576
ين| رفعتـــ رش|د و|صف8|7|3| رتـــ|ف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه بــــسيو محمود |لكل|ف6862|4
78226oتـــج|ره |لزق|زيقكريم سم سليم|ن س|لم
نوبــــى8778|5 يم |ل طبــــ بــــيطرى دمنهورسفر زكري| محمود |بــــر|
432||o|د|بــــ طنط|ندى محمود محمد رض| |بــــو |لنج|
49o737|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء سعيد |حمد سليم|ن |حمد
ى |حمد سيد4|482| د|بــــ حلو|ن| ي
3572o|| طبــــ بــــنه||ء رض| عبــــد|لعزيز بــــيو
معهد ف ص |سيوطمريم عجبــــ|ن ر|غبــــ ش|كر  877653

257|o|يم |حمد رهسم|ء |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o8838| يف عبــــد|لغ حقوق بــــ سويفحمد ع|شور 
22|8o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى حسن رمض|ن مصط
78o474ه محمد عبــــد |لحليم محمد معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقن
د|بــــ سوه|ج|نه|د مختـــ|ر |حمد عبــــد|لرحيم 9||897

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود سيد شعبــــ|ن عبــــد|لجيد9|7|7
زر|عه كفر |لشيخرو|ن ع|طف شفيق عبــــد|لع| عمر443924
تـــج|ره دمنهورنسمه ص|لح حسن محمد6|4965
يم منصور 899796 معهد ف ص سوه|جبــــرك|تـــ مختـــ|ر |بــــر|
636o|6رتـــ|م عبــــد|لحميد س|لم محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

رهس|ندر| عزتـــ بــــبــــ|وى يعقوبــــ22245 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| محمود فوزى سلط|ن58876|
7766o7|د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |حمد عبــــد |لغ سعد سعيد
ر|ن48|254 يم ز معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد خ|لد مشحوتـــ |بــــر|
علوم ج|معتـــ |لسويسم|رين| ن| لط جرجس |88693
6o244oتـــربــــيتـــ طنط|م|جده رض| فوزى عبــــد |لوه|بــــ
5o929|| ى فهيم عبــــد ر بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمرو|ن ط|
فنون جميله فنون |لم |نرم ع|طف شح|تـــه م| 76|857
تـــربــــيتـــ |لعريشربــــى عبــــد | محمد رف|768654
تـــج|ره طنط|وسيم وجيه وليم ن|شد482224
7o3968 |يم ر د|بــــ |لزق|زيق|ندى |نور |لبــــر |بــــر|
4|o2|7 ر عبــــد|لغ تـــج|ره طنط|تـــ|ج |لدين ط|رق |لط|
449o8oيم |لصعيدى |د|بــــ طنط|لي ع|دل |بــــر|
رهحمد حمدى محمود |لسيد|56764| تـــج|ره |لق|
|4744oتـــربــــيتـــ حلو|نمحمود ي| محمود شح|تـــه
حقوق ع شمسندى |يمن محمد محمد358322
6757o8|صيدله |لمنصورهيه سم محمد شح|تـــه |لسيد
47572oحقوق |ل|سكندريهيوسف س| محمد يونس بــــخيتـــ

469o8رهكريم عبــــد|لعزيز بــــدوي محمد تـــج|ره |لق|
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علوم حلو|نه|جر محمد تـــوحيد عبــــد|لجو|د78|22
وف|تـــحس|م عمرو مصط محمد غ|نم9633|6 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد وليد عل|م |حمد خليفه|453236
تـــج|ره كفر |لشيخلسعيد ع |لسعيد |لسيد ع د|ود|5329|4
4oo9|| |تـــج|ره |ل|سكندريهصف|ء جم|ل محمد محمد |بــــو |لنج
6oo|43ندستـــ |لمنصورهندى محمد عمر قز|مل
8o3768علوم |لم |سيل | نبــــيل فريد فلتـــس
6o8298|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن حس|م محمد سل|م

495o6رهعبــــود حس|ن عبــــد|للطيف عبــــد|لرحمن تـــج|ره |لق|
علوم |لفيوممروه |لسيد ع عبــــد|لتـــو|بــــ|6849

ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل |يه|بــــ جم|ل عبــــد |لستـــ|ر س|678228
256|85| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور رض| سيف |لكو
تـــربــــيتـــ |لم |مك|ريوس جرجس نعيم مرزوق6968|8

ره|ه|جر خ|لد محمد محمد25885 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |ن| مجدى محمد عد|روس248967
ين| جرجس |سعد |سحق6352|| رهف علوم |لق|
828o5تـــربــــيتـــ حلو|نر| | س| مغ|ورى عبــــد |لمحسن

حقوق بــــ سويفمن|ر حس محمد زين|786|8
ره|صبــــ|ح ع|دل ص|دق مصط محروس6|359 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

22|8o4يم يم سيد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم |بــــر|
يد|267397 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسمه|ن |حمد قر |بــــو|ل
ر حسن خليفه844966 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد|لرحمن م|
6o7625ه ربــــيع محمد |لعيسوى  |حه وفن|دق |لمنصورتـــأم
634||oوف|تـــمهند |حمد عبــــد | عطيه معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
3532o5تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|للطيف خليفتـــ عبــــد|للطيف
تـــج|ره |لزق|زيق|لشيم|ء حمد|ن دي|بــــ فضل |بــــو|لعل773539
4772o|م |لسيد عثــــم|ن |لسيد عبــــد |لرحيم طبــــ |ل|سكندريهد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدع|ء منصور نص|ر عبــــيد |758497
23436oيم عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره سوه|جمحمد |م|ن |بــــر|
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ عص|م عبــــد|ل عطيه355635
تـــربــــيتـــ سوه|جع |ء |بــــو|لي |حمد سيد |4|899
حقوق |سيوطسمر زكري| ع عبــــد|لسيد7|8237

يم ص|دق72389 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومم | م|جد |بــــر|
426o5oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسم|ح محمد محمد سيد |حمد
بــــيله|49657 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم فرج 
24684o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لسيد محمود |لسيد ع |لدعبــــس
ندستـــ ع شمسيف ع|طف عوض سعد|ن563||3
877699| تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء جم|ل عبــــد|لعزيز فرغ
62|2o7تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه |لسعيد |سم|عيل محمود |لبــــن
زر|عه طنط|د| | مفرح خليفه |لم |وي432986
7o5942|يم صيدله |لمنصورهمل ن|در محمود محمد |بــــر|
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تـــج|ره |سيوطح|زم مسعد ع |لسيد352643
د|بــــ |سيوط|م|رسيل ش|دى زكري| ري|ض 234|89

57o92ن| ع|دل يح فرج رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o293|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلبــــ ص|بــــر حسن عبــــد |لرؤف ف|يد
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحي|سم صل|ح حسن ج|بــــر 64|887
ندستـــ طنط|محمود ن| إسم|عيل |ألحول448949
يبــــ33696| علوم ع شمسه|يدى كم|ل م|كن و
د|بــــ |لزق|زيق| |ر |لسيد محمد |لسيد فرج637256

يم محمد6347| رهمصط محمود |بــــر| طبــــ |لق|
3443o9|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد محمد |حمد عبــــد|لحق
2|9o98| تـــج|ره ع شمسحمد قر فرغ ع
حقوق سوه|ج يه|بــــ رمض|ن عك|شه عبــــ|س|7|9245
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سم محمد مو عوض | حموده774332
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن سيد منصور ن897|25
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سه مصط سعد |لشن|وي|26||4
9o8o54| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  يه قرق|ر نور |لدين حس
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهتـــسنيم |حمد ص|لح ع |لبــــقرى39|754
25o758حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره عم|د |لسيد عبــــد|لحميد |لبــــغد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمهره عبــــد |لسل|م عبــــد |لحكم |بــــو |5887||
|لسن |لم |كريم محمد |لمنتـــ |حمد |سم|عيل852832
ش|م محمود محمد265864 وف|تـــمحمود  معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره |ل|سكندريهريه|م ع محمد عرفتـــ عطيتـــ482892
6o26||يف محمود عبــــد |لعظيم حسن تـــج|ره طنط|سيف |لدين 
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأسم|ء مجدي زيد|ن أبــــو زيد عبــــد |لعزيز ع5837|5
معهد ف ص بــــور سعيدمنيتـــ |يمن ع|بــــد عوض عطيتـــ||62338

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد بــــهلول محمد حس |2|587
882o5o  د|بــــ |سيوط|خ|لد عيد عبــــد|لق|در حمد|ن
626o36|يم كرم |حمد عبــــد|لعزيز علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
338o92ق|وى ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــوبــــكر محمد ص|دق محمد |ل معهد |لصفوتـــ |لع| 
طبــــ بــــنه|رقيتـــ محمد جل|ل نعمه |4|||36
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رض| مدحتـــ غنيم عطيه329259
45o|56يم خليل ر |بــــر| د|ر |لعلوم |لفيوممحمد م|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد ع|دل عبــــد|لحليم |لسنبــــ|وى|245853
49588oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن بــــدر عبــــد |لسل|م فتـــح | |لمدخوم
حقوق |لزق|زيقي|سم |حمد عبــــد|له|دى محمد عي648236
24o|3|يم يم محمد |بــــر| وف|تـــمحمد جم|ل |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
3222o9د|بــــ ع شمس|رحمتـــ محمود |حمد عبــــد|لخ|لق
حقوق طنط|مريم مجدى عطيه محمد |لش|عر3834|6

رهعدن|ن و|ئل |لمحمدي عبــــد|لعزيز |4452| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|د|بــــ طنط|حبــــيبــــه |س|مه عبــــد|لمنعم عبــــد|لفضيل محمد3|6||4
4o4398 تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد|لعزيز ع عبــــد|لعزيز حس
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232o45 رهمحمد ع|دل عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد |لخ|لق ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم عبــــد|6655|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد و|ئل |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطحسن رجبــــ |حمد محمد 924637
تـــج|ره سوه|جمحمد تـــيس كم|ل محمد 875558
42o38o تـــ صبــــ عبــــد|لمعبــــود |حمد مصط د|بــــ كفر |لشيخ|م
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد| | درويش مصط زين |لدين252859
7o3487تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــي|س مصط ع مو خ|طر

ندستـــ ع شمسفرح حس|م |لدين حسن محمد25664
86357o نوعيتـــ قن|ه|له ثــــروتـــ يوسف ع
43o85oتـــربــــيتـــ طنط|رن| جم|ل |لمتـــو ليلتـــ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد صبــــ محمد629979
6862o|تـــج|ره |لمنصورهحس|م عصمتـــ |لمتـــو محمود حسن
78o334يل ج |لزق|زيقس|لمه مسعد عطيه عطيتـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ ع شمس|فرح محمد ك|مل مصط ||3583
|2|6o5| تـــربــــيتـــ ع شمسنعم|ن مصط محمد |حمد مصط
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومريه|م سعد نج| سعد64972

26o2o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــصف| عبــــدربــــه عبــــد|لنبــــى مطر
63969o نوعيتـــ |لزق|زيقمروه جم|ل |حمد منصور حس|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم ع محمد ع |لسيد4|99|3
48|8o3|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|زق
لس م|جد فؤ|د عبــــد|لمل|ك  875797 معهد ف ص |سيوطك

ره|يم|ن |لسيد عبــــد |لسميع محمد|229|2 د|بــــ |لق|
8|87o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مرن| رض| يون|ن حن
7654o2يم حسن |لمتـــو رمض تـــج|ره بــــور سعيدعل|ء خ|لد |بــــر|
يم |بــــوسمره32|676 طبــــ بــــورسعيدمنه | محمد محمد |بــــر|
33|o4oره|تـــ عم|د  |لدين طه عبــــد|لمنعم عل|م |لق|

ره|ه|جر عبــــد|لرحمن صل|ح |لدين محمد حس 78|28 د|بــــ |لق|
لسن ع شمس|دى ع|دل محمد عبــــد|لمع كنف|647|42
5|7o97طبــــ |ل|سكندريهنسمه ف|ضل سعيد عبــــده
تـــج|ره سوه|جمحمد مجدى عبــــد |لمجيد حسبــــو484429

رهعبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز حم|ده محمد جمعه43227 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3o756ره جم|ل عبــــد |لسل|م عبــــد |لع|ل تـــج|ره |لق|

|55o|2رهسهيله محمد سعد فرغ تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه |يمن محمد حس بــــيو 535876
يف محمد سيد ع|مر788|6| ندستـــ ع شمسعمر 
4|965oيف |لسيد محمد أنيس حشيش تـــج|ره كفر |لشيخعمر 
62o765 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه |حمد |حمد عيد |حمد |لشوربــــ
ق|وي485232 تـــج|ره طنط|ع |ء |لسيد محمد حم|ده |ل
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم عص|م عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود266249
4428o5كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرن| محسن بــــدوي حسن |حمد بــــدوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ محمد |حمد عبــــد|له|دي35|826
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7o2588تـــج|ره |لزق|زيقس|ره جم|ل ع عطيه |لعس|ل
معهد ف ص طنط|شيم|ء سعيد أحمد عبــــد |لغ ج|د |428393
3482o8تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى ن| مو عبــــد|لوه|بــــ
نوعيتـــ بــــنه|جل|ل ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح |ل|ك 369366
685|o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |حمد |حمد محمد |لعدل |لجده
تـــج|ره |ل|سكندريهيمن عص|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لر|زق|4||527
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء عص|م |لدين عبــــد|لفتـــ|ح عفي شعل263835
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد| محمد عبــــد| |لصبــــ|غ|34864
85o5|9|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء رزق خلف |حمد
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقرغدتـــ |لسيد |حمد حسن6|9|63
معهد ف ص |لزق|زيقه|نم سعيد |لسيد ع|مر643268
75423oه محمد يوسف |حمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن
معهد ف ص |ل|سكندريهبــــتـــس|م حمروش شوكتـــ د|ود حمروش|34|9|5
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|تـــ محمد جل|ل |لشنشورى|267|4
67648o يم علوم ج|معتـــ د |طي|سم |س|مه |لمحمدى |بــــر|
49o|88د|بــــ دمنهور|تـــ محمود محمد ع محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمسه عبــــد |لحميد محمود حسن بــــكر756587
تـــج|ره بــــ سويفدين| كم|ل عزتـــ كم|ل797||8
8oo485تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرحمن عربــــي سعد قن|وي
5o5594 د|بــــ |ل|سكندريه|جم|ل |لدين محمد جم|ل محمد محمود
تـــج|ره بــــنه|عزه عل|ء |لدين محمد محمد فه86|625
تـــ منصور عبــــد |لق|در عبــــد | محمد5723|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم
ر فه محمد ع |لزغبــــى36|9|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طند| م|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ج|بــــر سليم عبــــد | |حمد779646
ندستـــ |ل|سكندريهج|نو عبــــده و|سي عبــــده جرجس523999
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء |حمد زيد ن| |256947
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| |ده شعبــــ|ن ع عبــــد |لمجيد66468|
25293oصيدله حلو|نف|طمه جم|ل مصط |لق|رح

رهيتـــ فرم|وى محمد عبــــد |لرحمن|||353 طبــــ |سن|ن |لق|
يم ح|مد ع محمد679824 ثــــ|ر د |ط|خ|لد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مروه رض| ق|سم |لعزبــــ |لدكرورى687457
7o8657 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود عبــــد |لعزيز |سم|عيل |سم|عيل
87862o|تـــج|ره |سيوط بــــتـــس|م جم|ل ثــــ|بــــتـــ |حمد

تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم ط|رق |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ72363
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمه حسن شح|تـــه عوض8876|6
3548o8علوم ع شمسجه|د رض| صبــــ عبــــده
|6767o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء |سم|عيل محمد حميدتـــ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه عبــــود محمد عبــــد|لرحيم|828987
يم عبــــد |لحميد خلف محمد6|4284 تـــج|ره طنط| |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىسل|م عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد||86224
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديخلود مصط سيد مصط 922|83
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5o3986تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد حسن مصط حسن مر
طبــــ بــــنه|محمد حس|م |م بــــيو محمد|32867
|369o|تـــج|ره ع شمسحس محمد محمود ع بــــدوى
775|6oبــــ|ش تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ خ|لد ح|مد 
نوعيتـــ طنط|دير عم|د مصط |لدم|4286|4
يم عبــــد|لستـــ|ر9|6352 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحسن|ء |يمن |بــــر|
8o5652 نوعيتـــ |لم |سمر |حمد بــــدوي |م
يم مسلم||32658 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء |لسيد محمد منصورمحمد ط|حون48|772
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم| عبــــد|لجو|د سعيد ص|لح|236|85
قتـــص|د م حلو|ن|عبــــ سم محمد |لسيد دي|بــــ756|34
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد |لحكيم خ|لد عبــــد |لحكيم كم|ل62|37|
د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ بــــ|سم فرح|تـــ مصط سيد |حمد632836
ندستـــ |سيوطحمد حسن عبــــد|لنبــــى مه |94|7|9
رهحمد عبــــد | عبــــد |لص|دق عبــــد |44282 تـــج|ره |لق|

782396| طبــــ |لزق|زيقلشيم|ء نبــــيل |حمد ع
يم836263 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديندي رشدي ع|بــــدين |بــــر|
62o727تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنتـــ | محمد سل|متـــ عبــــده |لزميتـــي
248o92|ه خ|لد |حمد محمد |بــــو سليم|ن طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ |له| محمد كم|ل24253|
5|o|35زر|عه دمنهورحس|م حسن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوس|لم
355o77علوم ري|ضتـــ ع شمسخلود فتـــ عبــــده محمود

2238o ره/ري|ضتـــس|ره سعيد محمود |حمد من زر|عه |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسآل|ء |لسيد حسن محمد |لشو|د 638497
وف|تـــ|سل|م عطيه سعد عطيتـــ |بــــوزيد||368|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ندستـــ بــــور سعيدندى مجدى |لسيد محمد ف|يد766422
4o383oتـــج|ره دمنهورحمد عص|م |لدين يونس محمد يونس
88o8|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد مصط سليم فرح|ن
9|o42o حقوق |سيوطيف سعد خلف عبــــد|لوه|بــــ
7548o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد محمود محمد

تـــج|ره بــــ سويفيوسف فتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد62979
7o9996معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرشيم|ء محمد محمد ع حم|د
تـــربــــيتـــ |سيوطمصط |حمد فرغ رضو|ن ع  3|54|9
8o834oتـــج|ره |سيوطه|جر فضل بــــش|ري محمد
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد ر|فتـــ عبــــد |لمنعم محمد |سم|عيل445834
د|بــــ دمنهور|ن|ديتـــ بــــديوى عبــــد| بــــديوى عبــــد|لخ498494
35oo9oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر ع|دل مختـــ|ر حس محمد
7653o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدعمر ط|رق مصط كم|ل |لنش|ر
يم759459 يم سعيد |بــــر| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحن |بــــر|
78473oنوعيتـــ |لزق|زيقرون|ء |حمد منصور بــــند|رى
4|7588| ل|ل |حمد ع د|بــــ كفر |لشيخ||ء ع|بــــد 
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طبــــ بــــيطرى بــــ سويفد | خ|لد محمد |سل|م66632
زر|عه كفر |لشيخش|م متـــو بــــلتـــ| جمعتـــ438462
6o3875تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود رمض|ن منصور
حقوق |لمنصورهعمرو غ|نم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل |94|694
علوم ع شمسمريم عبــــد|لحميد حسن سند |لزربــــ|وي345683
د|ر |لعلوم |لم |نور| مصط عبــــد|لرحمن محمد7885|8
78o639تـــربــــيتـــ |لزق|زيقغ|ده ي| عبــــد | محمد خليل
ندستـــ د |طن|دين محمود مسعد محمود ش| 8224|6
يم سليم94|777 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء عم|د عبــــد |لحفيظ |بــــر|
9236|o تـــج|ره سوه|جمك|ريوس صبــــ عزيز فخرى
48459o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد صل|ح |لسيد محمد
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيد وليد |لسيد محمد |لحط|بــــ|49|75
تـــج|ره |ل|سكندريهسل محمد عبــــد|لق|در عبــــد |لنبــــى|48256
9o25|4 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| ع|بــــدين محمد يوسف
6o6o55|تـــج|ره |لمنصورهأحمد محمد |لسيد |لسيد |لسق
رتـــ| |ء نجم مك|وي محمد549|35 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهف|طمه |م|م عبــــد|لفتـــ|ح كشك287344 صيدله |لق|
تـــ ع ه|شم محمد عبــــد|لسل|م|348483 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
7o9o83تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعزه رمض|ن جمعه عيد غنيم
34o7o6|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرحمد محمد سعيد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
معهد ف ص |سو|نعبــــد|لرحيم محمد حس دسو 74||84
تـــربــــيتـــ |لعريشرؤى عل|ء محمود دي|بــــ ع767684
صيدله |ل|سكندريهكرستـــ من فوزى غ|6526|5
تـــربــــيتـــ بــــنه|ريه|م محمد عيد محمد988|33
23o2|6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|دى عزتـــ لبــــن عوض جرجس
زر|عه كفر |لشيخحمدى عبــــد |لمو كم|ل عبــــد |لصمد 444|44

علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد س|لم زغلول محفوظ محمد|38||2
د|بــــ دمنهور|حمديتـــ سعيد محمد حسن |ل|خرس96|496
|248o4ن| |حمد فؤ|د |حمد |م س|لم حقوق ع شمسم
يم|8||38| تـــج|ره ع شمسحمد |يمن |لسيد غني |بــــر|

رتـــحمد عبــــد |لجيد تـــوفيق عبــــد |لعزيز||893| علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمر|م مجدى ص|بــــر بــــيو44|343

رهحس خ|لد حس عبــــد |لغ 42525 تـــج|ره |لق|
يم محمد |حمد ع 9|6386 ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ل|ء عبــــد|لعظيم عبــــد|لعظيم |حمد |329226
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمه| مدحتـــ سعد عبــــد|لبــــ|رى439285
ره|ل |ء حسن |حمد عبــــد|لحميد239569 د|بــــ |لق|
م|م558|48 يم ج|بــــر حسن  د|بــــ دمنهور|محمد |بــــر|

863|6| معهد ف تـــمريض |لفيومحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد عبــــد|لسميع بــــريقع|255637
6o7o95ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود أكرم محروس |ل|سع|د معهد ع| 
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يم حس |756667 يم محمود |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نإيم|ن عبــــد |لستـــ|ر حسن محمد حم|د436625

ره|نوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح محسن ع25362 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ه فتـــ ح|فظ محمود|5682|8 نوعيتـــ |لم |م

|8oo2|ر محمد ع محمد رهي|د م| تـــج|ره |لق|
254|2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــكرم مسعد عبــــد|لحميد |لبــــ|بــــ
6|o647| بــــ ||ء محمد يح |بــــوحس لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
ف262||7 صيدله |لمنصورهي|سم محمد عبــــ|س محمد م
د|بــــ حلو|ن|ه|جر |سم|عيل عبــــد|لجو|د غ|نم2|8|22
334o59|يم علوم بــــنه|حمد خ|لد عبــــد|لع|ل |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد س|مح |حمد |لسيد عبــــد 372|75
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد عبــــد |للطيف |لسيد |حمد |لفرس57|445
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نور| رض| مرشد ج|د3|3398
64o762د|بــــ |لزق|زيق|محمد عم|د محمد عبــــد | |لسخي
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ع |لبــــدر|وى ع سل|مه443427
يم عيد ص|لح|762583 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|س|ره ع|دل |حمد بــــش 42799|
6o2569ر ع |حمد |لنح|س د|بــــ د |ط|ع م|
4|9|o7د|بــــ د |ط|لسعيد محمد |لسعيد |لسيد |لصعيدى
تـــربــــيتـــ |سيوط يه محمد ع محمد|883265

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد |لرحمن |حمد كم|ل عبــــد |لعزيز|6756
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ه|يدى |حمد فتـــ حسن بــــلبــــل345|75
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــرو|ن رمض|ن فتـــ عبــــده سليم|ن7|4473

معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمد |حمد سعد |حمد8647|
تـــج|ره |لزق|زيقوجدى مهدى حسن محمد رمض|ن|77672
44759o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسم|ء ط|رق حن محمود مر
5|7o45تـــج|ره دمنهورمنتـــ محمد بــــدير فتـــوح
تـــربــــيتـــ ع شمسحس|م حسن عبــــد |لكريم سليم47|38|
تـــربــــيتـــ |لعريششموع ن| عوض د|ود |بــــو|قرع64|768

رهو|ئل |يمن محمد |لشح|تـــ||4|4 تـــج|ره |لق|
89|8|o حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدين| عبــــد|لن| ع|يد جل|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رضوى خ|لد محمد نبــــيه شعبــــ|ن2759|4
78349o|ر|ء |لسيد |حمد عزيز تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلز
6o4224|ندستـــ كفر |لشيخعمر محمد عبــــد|لمنعم ص|دق |لنفر

44o95يم رهر|فتـــ حمدى صل|ح محمد |بــــر| حقوق |لق|
لسن ع شمس|رو|ن |لطنط|وى محمد |لكو2762|4

7o43|| ه صل|ح جمعه حس تـــربــــيتـــ |لفيومم
3||8|oيم محمد حسن عليوه ره|رو|ن عبــــد|لحميد |بــــر| د|بــــ |لق|
6279o8| نوعيتـــ |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد |لسيد عبــــد |لغ
كليتـــ حقوق |لم |محمد عيد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لغف|ر855268
يف254969 يف حسن حسن  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر 
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقكريم س| عبــــد|لحميد محمد خليل627377
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه محجوبــــ محمد ع |67|825
وف|تـــحمد محمد |بــــو |لحمد بــــدر|753344 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5||o67يم محفوظ يم |لسيد |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
88377o يف خليل محمد د|بــــ |سيوط|محمد 
يم محمد قنديل4|5|5| ره|منتـــ | سيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|وئ|م محمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |256|75
يم خليل|6|328 ندستـــ بــــنه|عمر مصط عص|م |لدين |بــــر| كليتـــ 
4|232oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | صبــــ حسن أبــــو غنيم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىول|ء حسن محمود |مبــــ|رك825796
وف|تـــبــــه | شه|بــــ س| ربــــيع758324 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
32984oيم |لسيد |د|بــــ بــــنه|ندى محمد |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ح|تـــم |لسيد ع عبــــد |لرحمن2528|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــسمه سعيد شعبــــ|ن |حمد43|222
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق أس|متـــ عبــــد |لجو|د سعد إبــــر|5847|4
5o587o|صيدله |ل|سكندريهحمد حمدى عبــــد|لعليم خ|لد
49836o|تـــج|ره دمنهورم| وجيه |م |لديبــــ
255|o3كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفصف|ء محمد ع|صم جمعه عبــــد |لرحمن
تـــج|ره ع شمسحمد وليد كم|ل محمد جعفر|4929|2
تـــج|ره طنط|حمد محمد |لعزبــــ |ل|حوق|693||6
34o2o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| مل  |لسيد  |لسيد  عبــــد|لمقصود بــــدير
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــ|تـــريك ع|طف كر ز|خر2242|3 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد ربــــيع ح|مد نص 429642

تـــج|ره ع شمسيوسف محمد فرج | محمد832|4
نوعيتـــ |لزق|زيق|يم|ن زكري| محمد زكري|777969
4o72o3|تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء بــــل|ل محمد عيد مهن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|يدي |بــــو|لق|سم محمد |حمد826297

وف|تـــسل|م رمض|ن ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح|37725 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
59o8oتـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه مبــــروك حسن مبــــروك

8o5522علوم |لم |ي|سم خ |حمد محمد
عل|ج طبــــي قن|عبــــد|لرحمن ع عبــــد| |حمد825345

6o537| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء صل|ح |حمد ع
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه محمد سعد |لسيد |لسيد عون477423
وف|تـــم | |م ك|مل د|ؤد784857 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنجله مسعد مسعد مسعد محمد مو| |653|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعل|م محمد محمود بــــخيتـــ 889748
78o5o3حقوق |لمنصورهمحمد محمود حسن محمود حسن
زر|عه |لزق|زيقمنيه خ|لد عزتـــ ص|لح |بــــو |لعز|772232
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|محمد ع ع مشعل58|268 لم
لسن ع شمس|عل|ء ع|دل محمود عبــــد |لجليل|49535
62o395|معهد ف ص بــــور سعيدج | عل|ء ح|فظ |لش
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طبــــ |لزق|زيقمحمد منصور محمد حمد|ن97|642
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|ن ع|طف فوزى روبــــيل ميخ|ئيل278486
8o8764| ندستـــ |لم |خ|لد و |لدين فيصل كليبــــ ضيف
477924| يم حسن ع يم حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ح فوزى عبــــد |لبــــر حم|د|58|77
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسمر حمدى ج|د |لمو سليم|ن محمد456255
تـــربــــيتـــ |لعريشسم| يوسف حسن يوسف أحمد62|768
تـــج|ره سوه|ج يم|ن ع |بــــو|لمجد ح|مد|672||9
رتـــ|مرفتـــ صل|ح عط| | م 877944 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسم ع|مر سيد عبــــد |لغ 5242||
34o593|يم عبــــد|للطيف عبــــد|لبــــ كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفخ|لد |بــــر|
حقوق ع شمسمحمود مصط محمد شو 9|444|
يم فؤ|د9756|| يم نبــــيل |بــــر| حقوق ع شمسعمر |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمر جم|ل رشدى |لمر شمس|574|7
رتـــ يتـــ ع|طف |م|م عبــــد|لمقصود|87|326 تـــمريض |لق|
52o967يبــــتـــ ه|ن صل|ح محمد  علوم دمنهورم
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم حن| ف|نوس حن|7855|8
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد خ|لد بــــدر فتـــح | |بــــو  |ر424353
8o269oلسن |لم |رضوي محمد محمد عطيه|
بــــي |2|||77 تـــج|ره |لزق|زيق|ء محمد محمد محمد |ل
يم عمر74|689 ندستـــ كفر |لشيخمحمد صل|ح عبــــد |لصبــــور |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد شو عبــــد|لحميد عرفه976|25
885o35 نوعيتـــ |سيوطرغده ع|كف ع |حمد

5|6|5| د|بــــ بــــ سويف|زه|ر |حمد عبــــد |لعظيم ع
|د|بــــ طنط|لشيم|ء عبــــد|لن| يوسف |حمد |بــــو448786
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر حم|دتـــ محمد عبــــد|للطيف345868
يم |لستـــي 643723 د|بــــ |لزق|زيق|حمد بــــ|سم منصور |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنج|ح منصور محمد خ 643|25
7o2737ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| محمد |حمد محمود عمر|ن
ره|سل|م محمد رمض|ن محمد قنديل|597|22 د|بــــ |لق|
883o23 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمحمود |حمد |لمهدى صفوتـــ حسن
24764o|يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد كرم محمد |لسيد عسكر لم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى محمود |لسيد |لسيد محمد485576
7529o5|ر |حمد عبــــد|لجو|د تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد م|
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن عبــــد|له|دى بــــريك عبــــد| |لسم364|52
52o327 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــجه|د نج|ح محمد م
643o83يم عبــــد|لرحمن محمد ين |بــــر| زر|عه |لزق|زيقن
د|بــــ حلو|ن|نوره|ن عمرو مسعد محمود6495||
ور356727 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــ ممدوح محمد محمد 
42o6o4|يم حقوق طنط|حمد |لسيد جمعه محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسرحمه |حمد محمد |لسيد|3544|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره عطيه |لسبــــ| محمد |لحج|ر|57|27
5838oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|سم سيد محمد سيد
لسن ع شمس|ش|م ط|رق كم|ل محمد49333

يم حس نور|68275 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمه| محمد مدحتـــ |بــــر|
5||5o3طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيوسف ع يوسف محمد |بــــو|لكل
3o6o4ثــــ|ر |لفيوم|زينبــــ |حمد سعد |حمد

قتـــص|د م حلو|ن|س|ندى موريس لبــــيبــــ جندى22892|
5o4435طبــــ |ل|سكندريهسل | نبــــيل شكر| تـــوم|س
زر|عه ع شمسنور|ن حمدى ز حسن236232
علوم |ل|سكندريهدين| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد423658
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ند| حسن يوسف محمود فرج98|698
د|بــــ كفر |لشيخ|مروه ع حسن بــــسيو عبــــد|لكريم437988
6o49|8 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهض مصط |حمد |حمد حس
7o5643|ش|م محمد محمد جبــــر كيو|ن معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد 
يم محمود |حمد نص2|7747 ندستـــ |لزق|زيقتـــقوى |لسيد |بــــر|
ره|رن| عبــــد|لرؤف محروس |ل|م|م جبــــه264822 ثــــ|ر |لق|
33|3o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء طلعتـــ محروس عبــــد|لغف|ر محمد
رتـــ|وق أحمد جوده عبــــد|لحميد سله|بــــه|63294 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o4352صيدلتـــ |لم |رن| مصط |حمد محمد
5o4449طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهندى محمد عبــــد |لموجود عبــــد |لرؤف سليم
36|o67 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمود مختـــ|ر محمد |م
ن| فرج | عطيه تـــدروس533||8  |حتـــ وفن|دق |لم |م
يم عبــــد 453|75 يم عبــــد |لموجود |بــــر| ثــــ|ر د |ط|يه |بــــر|
825o|7رهمحمد عبــــد| سعيد |حمد تـــخطيط عمر| |لق|
رتـــ روضه وليد حس عو|د6333|| تـــمريض |لق|
7|3o48معهد ف تـــمريض |لمنصوره نس |لتـــمي |لسيد محمد |سم|عيل بــــرك

5oo8|| حقوق بــــ سويفمحمود محمد زن|تـــتـــ عبــــد
6|o4ooرهمحمود محمد |حمد نظيف تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدين| بــــه|ء |لدين محمود ع|مر343627
759o35| ى محمد  | علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد خ
34766oحقوق ع شمسمحمد مجدى محروس سيد جمعه
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمود |بــــوحبــــيل محمود سليم|ن|52353
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |حمد |حمد |لنج|ر437572
84983oتـــج|ره |سيوطعبــــ عبــــد|لمحسن سيد |حمد
8o|793طبــــ |لم |م|رل مكرم ونيس ن|شد
يم |لقطوري|2449|3 تـــج|ره ع شمسحمد ح|مد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقه|يدى |س|مه محمد طه مهدى7|7782
يم سل|76486 ي |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن نبــــيل محمد ي
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىكريم س| عبــــد|لمنعم أبــــو عيش664|25

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه ح|مد حسن ي|س |24638
حقوق |سيوط حمد حس محمود محمد|63|876
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تـــربــــيتـــ |سيوطتـــسبــــيح سعد |لدين مصط محمد  3|8773
رهعبــــد | خميس سعد خليل حم|د42647 طبــــ |سن|ن |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجون م|جد لطيف فه54582|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|وق محمد ع|طف يوسف |لغبــــ|تـــى3939|6
|6556o| ر|ء محمد صل|ح عبــــد صيدله حلو|نف|طمتـــ |لز
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل محروس شعبــــ|ن قطبــــ28||76
د|ر |لعلوم |لفيومسم|ء محمد محمود عبــــد|لحليم|358273
يم7676|4 يم |لشو|د |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم |بــــر|
معهد ف ص بــــنه||ء عبــــد|لحميد |دريس حسن |دريس386|27
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن جم|ل محمد بــــدوي|87|357
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسندس س| ح|مد |لفيش|وى254274
4o7456د|بــــ دمنهور|د | |س|متـــ عبــــد |لعزيز محمد أحمدين
7o552oعلوم |لمنصورهعمرو يح عبــــده |لسيد |حمد محمود
7|223oرى علوم |لمنصورهسم|ء محسن |لقطبــــ محمد |لجو
رهفرح |س|مه عبــــد |لكريم محمد|572|| ندستـــ |لق|
63825o|طبــــ |لزق|زيقحمد بــــش مصط حسن محمد
5|2o59|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود محمود محمد ع حمزتـــ
يم محمد عبــــد |لو|حد |ل3958|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه |بــــر|
ق|وي محمد|24||85 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدلحسن |حمد 
35o4|8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |بــــو |لمع| سيد عبــــد|لع|ل
حقوق ع شمسنور |لسيد عبــــد |لسل|م |لسيد59936|
3|247oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دير خ|لد |حمد سيف |لن|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|سل محمد عبــــد|لحميد |لغمرى2746|3
حقوق سوه|جحس|م طه شح|تـــه محمد 7||898
2|7oo3د|بــــ ع شمس|سل عم|د |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
ره|ي|سم سليم دي|بــــ محمود243572 د|بــــ |لق|
ر |لسيد حس 898534 تـــج|ره سوه|جمحمد م|
ش|م |لسيد عطيه632846 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره 
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|ر| محمد |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح|33552
|4o2o|تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ط|رق عبــــد |لل|ه مو محمد
437o9oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمنيه حم|ده محمد محمد عبــــد|لرحمن

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمدى محمد محمد ملي 49344
6o|88|| نوعيتـــ فنيه طنط|آل|ء محمد محمد عبــــد

رهعمر و|ئل محمود عبــــد |لحميد|573| تـــج|ره |لق|
ى262972 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لسنو د|ود |لشط
جرس433858 زر|عه طنط|يح زكري| حس |لعزبــــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحبــــيبــــه رمض|ن محمد مبــــروك |بــــوش|496329

رهع نبــــيل محمود ع 762|4 حقوق |لق|
ه75|684 ش|م عبــــد |لخ|لق |لشح|تـــ ع تـــقص طبــــ |لمنصورهخ|لد 
|35o63يم ف صبــــ |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف |
ه |حمد بــــدرى محمد|788796 علوم |لعريشم
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4477|o علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــر| | |سل|م |حمد رف| حف
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر عبــــد |لفتـــ|ح قطبــــ مصط خ|طر278995
تـــج|ره دمنهور|ء عطيتـــ |لسيد عبــــد |لوكيل|499625
|273o4وف|تـــلؤى محمد خليل محمد خليل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمروتـــ محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |62782
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن أيمن محمد فرغ غريبــــ|425452
يم|449756 ندستـــ طنط|حمد محمد |لنبــــوى سعد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء |لسعيد عبــــده ح|مد قنديل|627|3|
زر|عه سوه|جزينبــــ رش|د محمد فضل 2548|9
763o2oيم تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن خليل خليل خليل |بــــر|
د|بــــ |سيوط|مصط صبــــره عبــــد|لصبــــور ع 42|886
6o3894 يم ز عبــــد|لر|زق |لبــــسيو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ش|م |بــــر|
6o6876د|بــــ |سو|ن|محمود محمد كم|ل شكرى
8o5622ل|ل |حمد تـــربــــيتـــ |لم |محمد عبــــد|لجيد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|د ع |حمد ع محمد|2862|2

5o859|د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد كم|ل محمد عبــــد |لع|ل
د|بــــ دمنهور|فرحه محمد حسن عيد بــــطيشه497495
8o|3|4|يف محمد |حمد نوعيتـــ |لم |ل|ء |ل
853o28تـــمريض |لم | محمد بــــكر عبــــد|لنظ عبــــد|لح|فظ
رتـــ|م عزتـــ عفي عبــــد|لق|در627466 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ره|كريمه ع محمود جم|ل |لدين33472 د|بــــ |لق|
62o674تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعن|ن جم|ل محمد مصط مصط غربــــيتـــ
7o688|ح|ن طبــــ حلو|نعمرو شعبــــ|ن ح|مد 
|465o8رهمن|ل عبــــد |لمجيد تـــوفيق عبــــد |لمجيد ندستـــ |لق|
35|o63د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وس|م نبــــيل محمود عبــــد|لحليم
علوم ري|ضتـــ بــــنه|سل|م |نور محمد عبــــد|لوه|بــــ|479|33
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم محمد |لسيد |لغزل| 6|2583
4o8945ف حل عك|ز تـــج|ره طنط|حل |
7o8463معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره رمض|ن متـــو ع
قتـــص|د م حلو|ن|منيتـــ |لسيد يح عبــــد|لمجيد ل|ش |5284|3
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء محمد |لسيد |بــــوبــــكر|253546

78o75ى لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ع عص|م ع محمد ع |لح
25|2o2 |تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن |حمد حسن |لفتـــي
لسن ع شمس|س|رتـــ |حمد محمد ع64845|
حقوق |ل|سكندريهمريم محمد عبــــد | ع |لجز|ر9285|4
7o497o|يم محمود محمد محمد سنبــــل م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــبــــر|

رهرن| محمد عبــــد |لر|زق |دم89||2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه |سيوطحن|ن ع|دل حس |حمد 28|894

تـــج|ره بــــ سويفم جم|ل محمد س|لم52483
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود محمد عزتـــ عبــــد|لحميد22562

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعزه نبــــيل عبــــد ربــــه ع27||2|
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ى سليم|ن|6356 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمن|ر محمد |نور م
7573ooتـــج|ره |سيوطدير محمد |لص|دق  |دتـــ
تـــج|ره |سيوطرمض|ن ن| عبــــد|لمنعم عبــــد|لن| 883756
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | خ|لد فتـــ تـــوفيق|3888|
ه حسن حمزه عبــــد |لمجيد |لمن683928 صيدله |لمنصورهن
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد محمود مصط عبــــد|لفتـــ|ح |ل337953
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو ج|بــــرذ محمود |لعربــــى445669
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عي |ل مر حسن43855|
يم |بــــو عج|جه دبــــور427882 زر|عه طنط|م| عبــــد|لرؤف |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|حمد عم|د رمض|ن حسن|49986
5o2|66د|بــــ |ل|سكندريه|م|رك نبــــيل ذ عبــــيد يعقوبــــ
89|o7| تـــربــــيتـــ |سيوطدي|ن| كريم حل ن|شد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نزينبــــ |لحس عبــــد|لسميع |لسيد7|8485
كليتـــ حقوق |لم |ر| | شعبــــ|ن عبــــد|لبــــ| حس 6984|8
طبــــ |سن|ن طنط|زي|د ع محمود محمد صقر433585
حقوق |سو|ننعيمه عبــــد|لص|بــــر |سم|عيل ع ربــــيع|85|84
6o29|5يم محمد |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ط|رق سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء حمدى عبــــد|لحفيظ ع|مر  7464|9
د|بــــ حلو|ن|م|رى |ل ونيس رزق33626|
لس رأفتـــ بــــطرس مق|ر4|2274 لسن ع شمس|ك
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رغدتـــ محمود محمد مرزوق336552
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومنوره|ن ع|رف عبــــد|لقه|ر ع|رف228948
تـــج|ره |لمنصوره |ر |حمد محمد وجيه |لسعيد عبــــد ||69584
88o775 د|بــــ |سيوط|محمد رمض|ن سيد رويشد
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ|منيه عبــــد|لسل|م عبــــد|لعظيم عبــــد|498535
68o667|صيدله |لمنصورهين|س ع|دل |حمد |حمد جبــــر

36o8o|رهيه عنتـــر ع |حمد ع عبــــد |لع|ل تـــج|ره |لق|
476o67لسن ع شمس|رضوى حس محمد عز|لدين ك|مل
6|96o2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسإيم|ن فوزي عبــــد|لعليم ن|دي ع عجم

|92o7 ين محمد حسن محمد بــــيو طبــــ بــــ سويفش
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد | سعيد فوزى محمود34|59|
|49o63تـــربــــيتـــ ع شمسم ع|دل ع محمد

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجه|د |حمد ص|لح ع33877
3oo4o|رهين|س خ محمد جبــــر حقوق |لق|

زر|عه ع شمسمحمد سيد عبــــد|لرحمن |بــــوص|يمه843|37
لسن |لم |/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن ط|رق محمد |لفر|ن حسن 8|349|
26o499د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء رمض|ن محمد |بــــوط|لبــــ
32o95|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود حس |حمد محمود
6o9|55|م |حمد |حمد سل|مه د|بــــ |لمنصوره|د
ندستـــ ع شمسع بــــسط|وى محمود جبــــر24438|
م رض| رمض|ن |لرشيدي|493387  |حه وفن|دق |ل|سكندريهد
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ف عبــــد |للطيف ع47346| د|بــــ ع شمس|سيف |لدين |
ى ص|لح حس 766875 ى محمد خ علوم |لعريش/ري|ضتـــخ
43o9|9|تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | ح|زم محمد عبــــد |لغ |لش
يم عبــــد |لعظيم |لعيسوى|69472 تـــمريض |لمنصورتـــ ن|ء خ|لد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|مريم |يمن عطيه عبــــد|لعزيز عطيه475942
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد ص|بــــر عبــــد |لخ|لق عبــــد |لجو768|48
6o7oo8|ه عبــــد|لرؤف سعد ن|صف د|بــــ |لمنصوره|م
87734o  كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــصف|ء فرغ عبــــ|س ع
827o5oصيدلتـــ |سيوطع رجبــــ |حمد محمد
88o749| د|بــــ |سيوط|  ل|ء سيد |حمد مو
8o7848حقوق بــــ سويفشيم|ء سيد محمد عبــــد|لق|در
يم39799| رتـــ|سهيله |حمد سعيد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o9oo5كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــأحمد ع عط| أبــــو محمد

علوم |لفيومسم|ء محسن محمد عبــــد |لفتـــ|ح|68447
9|o|52|صيدله حلو|ن ندرو |يمن ج|د عطيتـــ
تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد عبــــد | عبــــد |لخ|لق ع229|42
63959oد|بــــ |لزق|زيق|ي|سم ع عمر ع محمد
رهسل|م محمد سنج|بــــ خ|لد|324372 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدندرو جرجس عبــــد |لمسيح عبــــيد عبــــد |762462
ندستـــ بــــور سعيدمحمود |م مس|عد عبــــد|لرحمن6|7577
تـــج|ره طنط|كريم صل|ح |لدسو عبــــد |له|دي429575
23|5|oعلوم ري|ضتـــ ع شمسخ|لد محمد |بــــوزيد نص محمد
ره|ريه|م فتـــ |لسيد مصط محمد2|2358 د|بــــ |لق|
78o272ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لعزيز غريبــــ

5o886تـــج|ره بــــ سويفيف محمد ع سيد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد مرتـــ ج|د |لسنبــــ| |5548|6
69o725د|بــــ |لمنصوره|خ|لد عبــــد |لن| محمد خليل
5o9242طبــــ |ل|سكندريهمحمد ي| فوزى ك|مل مر
ش|م عبــــد |لمطلبــــ عبــــد|لمع433|77 نوعيتـــ |لزق|زيقم 
9oo|oo تـــج|ره سوه|جزكري| |حمدى ج|بــــر محمد
يم ح|مد|37|7|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد |س|متـــ |بــــر|
معهد ف ص |سيوط لشيم|ء |حمد حسن عبــــد|لرحمن|4436|9
يم محمد عبــــد|لق|در |بــــو بــــكر47|2|5 طبــــ |سن|ن ع شمسمحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد ج|بــــر عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحفيظ59|226
تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء ه|شم عبــــد|لفتـــ|ح دي|بــــ عطيه|26353
يم عبــــد |لسل|م عوض 685989 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ء جمعه |بــــر|
لع| لإلد|رتـــ و|لح|سبــــ شعبــــتـــ علوم تـــج|ريتـــ بــــرأس |لبــــر|صفوه ن عبــــد |للطيف تـــوفيق عبــــده 7|6229
تـــربــــيتـــ حلو|نوق حسن |م|م حسن275|5|
75o64oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رن محمد ف|روق عبــــد |لفتـــ|ح
8983o9|تـــج|ره سوه|ج يه طلعتـــ ص|بــــر محمد
د|بــــ |سو|ن|رحمه عبــــد|لجو|د محمود جل|ل867746
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رهمر|م عبــــد|للطيف |حمد شو |لق| 638|28 زر|عه |لق|
|29o58تـــربــــيتـــ حلو|نج| |حمد عبــــد |لعزيز قطبــــ
4942oo د|بــــ دمنهور|محمود رمض|ن عبــــد |لسل|م مختـــ|ر
2|587o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم|ريو حن| شح|تـــه حن
432o8o|طبــــ بــــنه|يم|ن |س|مه فتـــ ع عبــــد|لجو|د
ره|حمد ع|دل حسن دسو كحل|887|4| ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد من زغلول صبــــرى مغنم6|3435
622o34 د|بــــ د |ط|سم|ء |لسيد محمود محمد |لشو|د

ف ح|مد عبــــد |للطيف25729 قتـــص|د م حلو|ن|س|ره |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحبــــيبــــتـــ |حمد فه فرج29854|
تـــمريض أسو|نحمد س|مح |حمد عبــــد|لرحيم||84825
يم خليل438829 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد غريبــــ |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن يوسف محمد حز|زه يوسف||63532
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|ء ع عثــــم|ن |سم|عيل نعم|ن684356
7o8374نوعيتـــ |لمنصورهمريم محمد |لسيد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميمن ج|بــــر |م محمد ج|بــــر |م ع|529589
|د|بــــ بــــنه|محمد نعم|ن حسن عبــــد||26282
2386o9|ره|ل|ء محسن مصط محمد |لجندى ثــــ|ر |لق|

معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــع سيد ع سليم|ن حسن929|4
ل|ل2695|6 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ريم محمد فوزى عبــــد |لفتـــ|ح 
6|6958| ف محمد |لفيو تـــج|ره ج|معتـــ د |طفن|ن |
23oo26|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فخرى محمد عبــــد|لر|زق

|45o|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرع |يه|بــــ عفي عبــــد|لسل|م كس|بــــ
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|دير ن|ئل ن| ص|لح7|2243
معهد ف ص طنط|محمد ع|دل عبــــد | سعد |لعبــــد4|4298
4o2596 حقوق |ل|سكندريهد | خ|لد ج|بــــر عبــــد |لد|يم سوي
يم فه8554|2 صيدلتـــ |سيوطكيفن حس|م |بــــر|
حقوق طنط|بــــ|سم محمد |حمد محمد |لعبــــ|557|4
يم |لفقس2678|4 |د|بــــ طنط|سل خ|لد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حن محمد حفن|وى عبــــد|لغ 329248
2|742o|ف |حمد عبــــد تـــج|ره ع شمسندى |
بــــه2|2276 رهجو |ن| صد ص|دق و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوق عبــــد|لعظيم متـــو منتـــ |بــــو |572|27
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مهر|ن |بــــو ضيف مهر|ن|75898
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لخ|لق محمد عبــــد|لمحسن ع265243
نوعيتـــ بــــنه||ء عم|د محمد خم|ر|349248
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم عص|م |لدين ح|فظ صديق 52|643
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |لسيد |لسعيد |لسيد |حمد|6|6279
6323o2ء صد ص|دق كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمونيك| ه|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد رش|د حس |حمد|2432|9
784oo|زر|عه |لزق|زيقمحمد صبــــرى محمد |لمهدى عو|جتـــ
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 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طن|ء سل|مه محمد ر|شد |لدسو 622668
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم ك|مل جندى |سعد ||8838
ندستـــ |ل|سكندريهأحمد عبــــد |لرحمن يس مر عبــــد |لع446437
رهبــــيتـــر ع|دل يون|ن |سحق37479| صيدله |لق|

ف مصط سيد7488| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىفرح |
تـــج|ره بــــنه||ء جم|ل ك|مل عبــــد|لقوى|267545
يم |لبــــهنس|وى95|28| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننه محمد محمد |بــــر|
45o4o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميوسف محمد محمد مصط |لسيد
92o4o2تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد رمض|ن حمدون ين|دى |حمد عبــــد

معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء جوده رمض|ن حس |4|9|7
ندستـــ |لفيومعبــــد|لصمد ممدوح عبــــد|لصمد ح|فظ68547

9o4557 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جوليد عثــــم|ن ح|فظ محمد
426o64 علوم |ل|سكندريهف|طمه محمد عبــــد |لخ|لق عفي عبــــد
علوم ج|معتـــ |لسويسسم|ء سيد بــــكرى محمود|755423
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيح |حمد |نور جبــــر3|249|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسحر رجبــــ رمزى عبــــد |لرؤف قويس497476
تـــج|ره ع شمسمحمد |يه|بــــ عبــــد|لرز|ق غ|زى|7|358
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر |س|مه |حمد حس|ن |لخو254293
779o5|ين روق محمود سليم|ن طبــــ بــــنه|ن
ر فضل ع ع عبــــد |لسيد528373 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومزي|د م|
تـــج|ره طنط| سعيد محسن عبــــد |لحميد|3|6|5
836oo5|يم محمد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
علوم كفر |لشيخر|ئد مصط |حمد متـــو |بــــو بــــكر225||5
6o6733تـــج|ره طنط|محمد |حمد ح|فظ ع كركه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأسم|ء جم|ل شح|تـــه محمد |سم|عيل479|44
يم |لبــــند|رى286424 وف|تـــمهند |يمن |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم ح|مد حم|ده834765 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |بــــر|
يم شحتـــو685365 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخورده يح طه |بــــر|
يم853658 يم محمد |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل |بــــر|
9|o55| علوم سوه|جمحمد رش|د |لسيد محمود
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــز|يد محمد ز|يد |حمد258859
2582o8طبــــ بــــنه|يوسف |لسيد عنتـــر محمود
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدوق |حمد ص|لح عبــــد |لمجيد |لجمل29|2|6
ره|نوره|ن محمود فتـــ محمد |ل|م 283496 د|بــــ |لق|
6|o483|زر|عه |لمنصورهض ح|مد عمر عمر عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عز|م عز |لرج|ل |لعزبــــ|64625|

3o95||رهمنيه محمود عبــــد |لبــــ|رى محمد طبــــ |سن|ن |لق|
معهد ف ص |سو|نشيم|ء عبــــده سيد|حمد محمد267|84
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|ر| محمد معروف محمد65427|
ى386|33 ندستـــ بــــنه|شمس محمد محمود محمد بــــح كليتـــ 
35936oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعم|د مجدي بــــش|ي عطيه
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89|26o| تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء سيد محمود ع
حقوق حلو|نيه رفعتـــ رمض|ن محمد|42779
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ندى |يمن مختـــ|ر جودتـــ53898

تـــمريض ع شمس حمد عم|د محمد عبــــد|للطيف|324355
75872oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد رمض|ن مر محمد
6989o2| طبــــ ع شمس|ء حس عطيه حس
ر عبــــد |لغ حسن32964| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه م|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه رض| شح|تـــه ع |||734
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود عل|ء |لدين حس محمد عليوه766778
|2482oرتـــ|س|ندى س|مح لطيف نصيف قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن سعد محمد |سم|عيل5768|2
4o||39|د|بــــ |سيوط|حمد كس|بــــ |حمد مرزوق
7||o57معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|سم |حمد درويش درويش |لجربــــ
3|8oo8كريم جمعه عبــــد|لجو|د جمعه| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
6o3952|طبــــ بــــنه|حمد |س|مه محمود متـــو يونس
35o5|4 ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف سعد محمد بــــيو
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم ي| محمد مجدى |م 65492|
رهسم|ء |س|متـــ عبــــد|لق|در ص|بــــر محمد329792 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ريه|ن م|جد رمزى قلي 34233|
يم |لغن|2|47|5 معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن س|مح محمود |بــــر|
8o|956تـــج|ره بــــ سويفمع|ذ حسن ع عليوه
7o2335معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ندى مجدى محمد |بــــو |لفتـــوح شعبــــ|ن
5|o|56علوم دمنهورعبــــد |لرحمن محمد فتـــ |لف|ر
658o6كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد حسن مه محمود

تـــج|ره ع شمسحمد خ|لد محمد رجبــــ|333678
4378o8ه ع|دل فرج ع فرج تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نأم
5o9834تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ثــــروتـــ عبــــد|لستـــ|ر ص|لح |بــــوقدير
425o25| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهل|ء حمدى محمد عمر|ن مو
رهمحمود مو ج|د مو59268| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقجيه|ن وجيه محمد عبــــد |لمع85|783
|6o962د|بــــ ع شمس|ه|جر ع محمد نور
يم محمد ص|لح سليم|ن475649 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىن |بــــر|
ى247889 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسنتـــ سعيد محمد عبــــده |لم
3|5o92تـــربــــيتـــ ع شمسعوض متـــى عوض جرس
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمنيه محمود عبــــد |لحميد محمد |لسيد697643
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |جه|د محمد مصط ع 2485|8
43o824تـــربــــيتـــ طنط|حبــــيبــــتـــ خ|لد عبــــد |لجو|د |لسيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط |م عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد 4|4538

د|ر |لعلوم |لفيوميم|ن ف|يد فر|ج عبــــد |لق|در||32|9
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر ذكري| محمود |بــــو عشوبــــ9|2686
53928o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل خ|لد أحمد حسن |لشلق
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62o268تـــج|ره ج|معتـــ د |طع|صم من |لمتـــو |لف|ر
رتـــ|نص|ف ط|رق مندور متـــو فوده|964|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o|458ل|ل يل ج |لزق|زيقرو|ن ه| محمد |حمد  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4|o5o4لوله |د|بــــ طنط|عبــــد |لمنعم |حمد محمد 
88582o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء مهر|ن عبــــد|لستـــ|ر مهر|ن
د|بــــ بــــ سويف|ه|جر مجدى محمد |لقصبــــى زيد|68373
6oo8|4تـــج|ره طنط|زينبــــ محمود |لقبــــ|رى خليل حسن

تـــج|ره ع شمسحمد ي| |حمد |حمد|6536|
ق|وى28296| رهمحمد حس|م محمد  ندستـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مجدى سيد |حمد673|75
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى محمد رفعتـــ محمد عر| س|لم774694
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسم|عيل |حمد |سم|عيل |حمد|46|7|8
8o7778لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |تـــسنيم |حمد ف|يز |حمد|
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| عبــــد|لن| عبــــد|لحميد محمد 878635
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمود سليم|ن ق|سم أبــــو شن254656
8|3o54|تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ جورج محروس  |د
68oo34|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه |حمد |لسيد محمد |لعدل
|5|23o|تـــربــــيتـــ حلو|نيه سيد م|جد ر|وى
89o323 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطجل|ل عبــــد|لمعز ع خ |وي
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمصط |حمد محمد عبــــد |لعزيز5|59|6
يف|683439 حقوق |لمنصورهسم|ء ع ع محمد |ل
ش|م محمود عدوى |حمد9|||2| رهمحفوظه  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ بــــ سويف|رو|ن |لسيد وحيد عر 5|6899
2552o| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرفردوس عبــــد|لق|در |حمد |لمنو
يم |لبــــسو493953 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سيف حسن إبــــر|
5|24oo| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد زكري| |حمد أحمد |لج|ر

تـــج|ره بــــ سويفمعتـــز عص|م ح|مد |حمد59858
5o755|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفنس |حمد مسعود |سم|عيل
د|بــــ ع شمس|م| |ر |حمد حل فرغل6|76|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى محمد فتـــ محمد |لمو| 782722
4o9824د|بــــ طنط|ملك |حمد ن| سليم ر|مون|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رحمه محمود عبــــد |لرحمن محمد محمد779853
ه |لسيد محمد سم |759536 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم
تـــج|ره سوه|ج م| مصط |لسيد سليم|ن|899783
6o||99| ه محمد تـــوفيق عبــــد|لحميد |لن نوعيتـــ طنط|م
9o5258|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن شو جبــــره صليبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطمري|ن| حس فخرى |سكندر 954|89

رهعمرو محمد محمد |حمد|587| طبــــ |سن|ن |لق|
328|o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد نش|تـــ عبــــد|لمنعم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسنور| |حمد حس|ن عبــــد|لرحمن |له3|7865
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م جم|ل خلف سليم|ن226962

Page 1538 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

622o33تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرح|بــــ فوزى رزق | محمد ج|د |لعدل
طبــــ طنط|تـــ محمد عبــــد |لر|زق غ|نم434838
بــــي 3|2548 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد كم|ل حسن محمد حس |ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوي ن|در محمد |لغريبــــ |لسيد8|584|
4||9o7|يم محمد فوزى محمد نوفل |د|بــــ طنط|بــــر|

رهخلود ن| سعيد ع 885|3 صيدله |لق|
ر|ء منصور |لسيد عبــــد|249968 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |لز
7oo|o6معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لسيد ح|مد عبــــد |لعزيز مو

65o|oحه وفن|دق |لفيومحبــــيبــــه نور |حمد حميده| 
4|399o  |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء عبــــد | ري|ض |بــــو |لمع
ر|ء عبــــد |لعزيز مصط محمد مصط نعيمه423942 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلز
6o3278ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن حس تـــوفيق غن|م
5o2742|ى محمود محمد |حمد تـــج|ره دمنهورمنيتـــ ي
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|جيه|ن محمود ج|بــــر |حمد |لسبــــع89|485

رهوف|ء مصط ك|مل محمد محمد س482|2 طبــــ |لق|
6o6296يم |سم|عيل عبــــد |لرسول بــــدره تـــج|ره طنط|بــــر|
صيدله |لمنصورهرو|ء عر|بــــى ع عبــــد |لمقصود |بــــو |678598
|3933oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم كم|ل ك|مل فه سعيد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمريم ي|س عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد محمد764882
8oo|45 تـــج|ره بــــ سويفس|ندر| |يه|بــــ نبــــيل ذ
6|7o6oل|ل د|بــــ د |ط|شيم|ء |لسيد |حمد 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــ جم|ل محمد |لحلو| 75|255
7o37o|ندستـــ بــــنه|ن|ديه ط|رق محمد محمد شبــــ|نتـــ كليتـــ 
755o|5د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جيه|ن جورج ل|رنس |سكندر
|5o798يم زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــصل|ح |حمد صل|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسهيله حسن عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|9|5|76
757o6oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|جر |لسيد شح|تـــ محمود |لجمل
وف|تـــسل|م مصط غ|نم عبــــد |لعزيز|54332| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
44674oند|وى يم  يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ طنط|حمد عيد |بــــر|
83o275 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|شيم|ء |لسيد محمد حس
4oo8|4 يم عبــــد|لبــــ|ري كر|م حقوق طنط|ربــــيع |بــــر|
4|68o2|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه محمد ربــــيع عبــــد |لسل|م رجبــــ
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــروق |حمد جل|ل محمود32349|
حقوق |سيوطبــــه|ء |لدين ربــــيع |حمد |سم|عيل336||8
4|5|3oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخد | عبــــد |لمنعم محمد |لغن|م
حقوق |لمنصورهويد| وليد فتـــ ع صبــــره|69783
د|بــــ |لزق|زيق|عل| عص|م |حمد عبــــد |لق|در يوسف3|6263
|د|بــــ بــــنه|ف|روق م|جد نعيم لبــــيبــــ24||33
ندستـــ |ل|سكندريهإيم|ن محمد صل|ح |لدين عبــــد |للطيف محمد447463
علوم بــــورسعيدمحمد ن|در محمد كم|ل |لنج|ر762278
89652o  حقوق سوه|جف|طمه |م|ن عبــــد|لحميد محمد
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تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم| |سم|عيل عبــــد |لمطلبــــ |سم|عيل753476
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن |سم|عيل محمد بــــسيو رجبــــ6939|4
7o87|5تـــج|ره |سيوطي|سم عوض عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز
25583o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد ص|لح |حمد |لديبــــ
ن| |بــــو |لسعد نصيف حن|773485 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم
26623oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند| سعيد محمود |لبــــيو
2|8|o8رهمحمد سم محمد عبــــد |لسل|م محمود تـــج|ره |لق|
يم ع حس|ن |74|846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد |بــــر|

554o2تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لحميد محمد
7o4378يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دير ه| محمد |بــــر|
4o37|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد رمض|ن محمد رمض|ن عبــــد |لح
لسن ع شمس|محمد ع|دل عي مصط ||3536
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنسمه رمض|ن |لسيد مصط و|كد|87|64
44oo3| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |م |حمد |م

ره|فردوس عزتـــ رمض|ن محمد233397 د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|ن|دين س|مح صل|ح |لدين متـــو9|555|

ندستـــ حلو|نمحمد صل|ح |حمد ع جبــــر8935|
يم متـــو637269 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند عي عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره ع شمسع محمد ع سيد |حمد864|75
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنيه |لسعيد عبــــد |لمنعم |حمد محمد 437794
رهجنه | فتـــ ع مصط 236657 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود خ|لد |لشبــــر|وى عبــــد |لع|ل782327
طبــــ حلو|نيم عبــــد| محمد محمد |لسيد |لخشن626894
|29o46|رهل|م وجيه قي ش|كر تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر |حمد عبــــد |لحفيظ حسن|5747
27oo75ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|كم|ل محمد مصط كم|ل عويضه
يم|58|787 تـــج|ره |لزق|زيقسل|م سعيد محمود طلبــــه |بــــر|
44|34o|يم محمد وف عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد شعبــــ|ن |بــــر|
4845o9|يم |حمد يم |س|متـــ |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
|د|بــــ |لم |سم|ء حمدي محمد ك|مل|5674|8
يل ج |لزق|زيقول|ء |لسيد |لسيد حسن |لعق|د632342 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o8796 |د|بــــ |لمنصوره|خلود ع عبــــد |لصمد |بــــو |لمع
تـــج|ره بــــنه|سل محمد س|لم مصط 344622
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم صل|ح |سم|عيل محمد|487|22
7o|639صيدله |لزق|زيقندى عص|م محمد محمود خلف
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | و|ئل سعيد |حمد بــــدر|48926
يم حمزه محمد6|6779 يم |حمد |بــــر| د|بــــ د |ط|بــــر|
4o38o8ف محمد محرم محمد فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعمر |لسيد أ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط رجبــــ محمود مصط 64883
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جع محمد عبــــد|لتـــو|بــــ ع3|2443
89o679 رتـــ|رح|بــــ طلعتـــ عيد صديق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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26o|36 ر |لسكر تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند| سعد م|
6263o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رويده مصط محمود حسن |لسيد
352|o3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررضوى |س|متـــ |حمد خ|لد
تـــج|ره كفر |لشيخمعتـــز حل محمد سليم|ن ع غنيم442333
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن نعيم كم|ل |حمد س|لم||4562
يم محمد|4|6958 علوم |لمنصوره|ء ي| محمد |بــــر|
5o4o64تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخزي|د حس |حمد محمد حسن
تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه منصف محمود محمد ع صبــــرى2|6267
6o|382|زر|عه طنط|حسن حس عبــــد |لمعبــــود |لنعن
كليتـــ حقوق |لم |محمد  |ر محمود حسن7|32|8
688883| طبــــ |لمنصورهحمد منتـــ |لدسو عبــــ|س |لزلو
4|72o9ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد |لرحمن محمد معوض عبــــد |لرحيم مبــــروك
33446oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سليم|ن مغيض ع |ن
يم عبــــد |لمنعم محمد |بــــو كحله654|44 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء |بــــر|
7o4965طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمود عبــــد |لحفيظ |لسعيد |حمد ف
35o925تـــج|ره ع شمسمحمد شن|وى محمد |بــــو |لفضل
تـــربــــيتـــ بــــنه|مروه عو|د مصل شبــــل |لجم|ل3||264
9o4598 تـــج|ره سوه|جمحمد |لسيد ع |لسيد
4o9464تـــج|ره طنط|أحمد خليفتـــ مصط درويش
3|8o5|حقوق ع شمسمحمود خليفه محمود |حمد
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عرفه محمد|52677

طبــــ |لفيوممحمد |حمد لو عبــــد|لتـــو|بــــ7|8594
رهف|طمه محمد محمد محمود |لعق|د236694 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|د|بــــ طنط|خلود ه|شم محمد مصط خ 4376|4
يم حسن مر |832787 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديلحسن |بــــر|
452o2o| ندستـــ كفر |لشيخمحمد |حمد محمد عوض |لشن|وى
د|بــــ دمنهور|عمر خ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لري| 493733
علوم طنط|عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم سعد نعمتـــ 438636
حقوق |لمنصورهرقيه محمود عبــــد |لكريم محمود5|6878
5o74|3ش|م فتـــ |لهلبــــ علوم طنط|نوره|ن 
معهد ف ص طنط|سم|ح محمد محجوبــــ محمد محجوبــــ428993
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد معتـــز فوزى |لسعيد|43|765
صيدله |ل|سكندريهمحمد فوزى حميده ص|لح885|42
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدزي|د عبــــده ح|مد عر|بــــي حسن29|762
78o352نوعيتـــ |لزق|زيق |ر عدن|ن ص|بــــر محمد
542o94طبــــ |ل|سكندريهلؤي |حمد عبــــد|لل|ه محمد مط|وع
6o7225ى ندستـــ |لمنصورهمحمود عبــــد |لعزيز |حمد |ألم
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م مجدى ع شبــــيبــــ متـــو|23733
68|67oمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــشو محمد شو |لسيد |لمتـــو

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عمر |حمد صل|ح |لدين حس 46686
تـــج|ره بــــنه|عمر عبــــد |لص|دق حسن عبــــد|لص|دق99|775
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ش|م عبــــد |لرحمن خف| |544|| تـــج|ره ع شمسفرح 
7|o8|5|  زر|عه |لمنصورهمحمد س|مح محمد مو |حمد
ق|وي7333|5 تـــج|ره دمنهوره|جر خ|لد عبــــد|لعظيم |ل
د|بــــ |لمنصوره|لشيم|ء صل|ح محمد |حمد حسن|7255|7
||72o3ف لط ج|د |لربــــ تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نف|دى |
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط منصور حسن عبــــد |للطيف محمد45|424
حقوق |لزق|زيقل|ء محمد |حمد محمد|779699
معهد ف ص |سم|عيليهند| رض| عبــــد |لحكيم محمد768689
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل |لسيد محمد عبــــد| رف||32979
3542o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر شح|تـــ عبــــد|للطيف محمد

562o2 تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء ه|شم محمد قر
4756o2يم حمزه كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــريم|ن محمد س|لم |بــــر|
88o484 |حقوق |سيوطمن|ر محمود محمد رفعتـــ |بــــو|لمع
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|دى زكري| عبــــد|لفتـــ|ح أبــــوع255738
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحن |حمد عبــــد |لمنعم |حمد ر|شد496592
يم4||847 علوم |سو|نسيده عوض | محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرضوى محمد وليد محمد عبــــد |للطيف حس 764856
54245oل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ||ء محمد عبــــد|لمجيد |سم|عيل |بــــو غديه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد |لسيد عبــــد|لحميد محمد484827
4|2o7oرى يم محمد |لجو |د|بــــ طنط|كريم سعيد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم |حمد |حمد فتـــ خلف|||||7

5o6o32علوم |لعريشعم|د|لدين |لص| عبــــد|لرحمن |لص
3|929oرتـــ|ه|جر س| محمد محمد عي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
287oo7 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لحفيظ محمد محمد |لف
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ محمد ع غريبــــ |لعيس|وى4|3456
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمتـــ ممدوح ك|مل عبــــد|لعزيز قطبــــ6685|3
224|9o|ره|ء محمد |حمد مع|ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

رهيم رمض|ن عيد عثــــم|ن9372| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حسن عبــــد|لبــــديع شمس |لدين99||64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــ|سنتـــ مسعد |لسيد |لنح|س2669|4
25o574 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــد| | ن| ص|بــــر |لبــــسيو
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء |حمد محمد مر |45|833
يم محمد ع325789 علوم ع شمسمريم |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عبــــد|لرحمن ع|دل تـــوفيق محمد محمد247333
رهعبــــد|لرحمن سليم|ن محمد عبــــد|له|دى364|22 ندستـــ |لق|
|5o764ندستـــ حلو|نه| عبــــد |لن| عبــــد |لموجود |حمد
رهد |نه تـــ|مر عطيه تـــ|مر7842|| علوم |لق|
ف عثــــم|ن |لمغربــــي2396|5 زر|عه طنط|محمود 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــرى |لسيد ج|د246463
ور|249635 ف |بــــو|لفتـــوح  د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء |
6o2o8oد|بــــ |لمنصوره| عص|م |لسيد محمد حبــــيبــــ
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط جم|ل |لسيد |حمد محمد638388
78o7o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر| | رجبــــ محمد عر|بــــى شتـــيه
44765oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــحبــــيبــــه |حمد محمد ع رجبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنرم ع|طف عبــــد |لمنعم محمد حسبــــ |69566
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ول|ء صبــــ|ح عبــــد|لمنعم حسن خلف9559|5
35o262حقوق ع شمسحس ك|مل حس ك|مل عبــــد|لرحمن
63225oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ع |ء |س|مه محمد محمد حسن

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد |لرحمن خ|لد سميح محمد  رف|63883
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسين حس|م |لدين محمد محمد |م|344834
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد طلعتـــ محمد عبــــ|س حف 545852
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م| ع|دل منصور محمود|2|8257
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحسم|ء محمد عبــــد |لحميد غ|زي|783544
348oooيف سيد بــــكر |لمح|ريق حقوق بــــنه|يوسف 
45o443تـــج|ره طنط|سعد رض| سعد |لعيسوي
2|662oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود ع|دل كم|ل |سم|عيل
48|o2oيم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ|للتـــ و| ل|بــــد حمد |بــــر|
6|oo74تـــج|ره |لمنصورهع|طف محمد محمد |لشبــــر|وى

د|بــــ بــــ سويف|عمر عص|م حس تـــله||565
8o6834زر|عه |لم |محمود عبــــد|لمنعم ع عبــــد|لجو|د
763oo8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رض| محمود محمد محمود سليم
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن شح|تـــه تـــوفيق |سم|عيل775236
رهدير |نور عيد عبــــد|لحليم237885 ندستـــ |لق|

تـــمريض |لفيوم سم|ء |حمد شعبــــ|ن عيد|69359
علوم ري|ضتـــ حلو|نرح|بــــ فه|د |حمد محمد49487

23o779تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نشه|بــــ طل|ل عبــــد|لع| حمد |لسيد
|ء خ|لد عبــــد|لر| ج|د |لكريم879744 حقوق |سيوط  
طبــــ |لمنصورهحمد عبــــد | سعد محمد |لعصفورى28|||7
طبــــ |لزق|زيقحس|م حسن فؤ|د حس 776842
25oo28ق|وى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى محمد شو |ل
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم محمد حسن محمد 888645
رتـــ يم|ن ي| |حمد محمدين|244829 تـــمريض |لق|

2o959رهعبــــد |لرحمن سعيد حس محمد ندستـــ |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمريم |س|مه |نور عبــــد |له|دى|2|34

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |س|مه محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن329397
6o7|4ندستـــ |لفيوممحمد عيد سعيد محمد

يم49722| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحس|م خ|لد حسن ع |بــــر|
د|بــــ د |ط|ن|دين محمد محمد فوده|862|6
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد شلبــــى |لدرسه|6495|6
6o8o8oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرو|ن عمر محمد عبــــده زعيتـــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عمرو |حمد عبــــد|لمنعم|46|482
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن محمد عبــــد |لحميد محمود حف 232|75
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9o354o معهد ف ص سوه|جم|رين| حشمتـــ بــــخيتـــ شح|تـــتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد حس كم|ل حس حشيش337729
49o695يف نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهلؤه خ|لد ع أبــــو 
82|o|8|تـــج|ره بــــ سويفحمد حربــــي محمد عبــــد|لرحمن
ر محمود محمد ع س|لم62296| رهسل م| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|ره |لشح|تـــ عبــــد |لحميد |حمد شكر97|6|4
|3oo83يم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند| حسن ح|مد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|قعل|ء نجدي محمود محمد828866
د محمد تـــمس|ح |حمد848658 معهد ف تـــمريض |سو|نمج|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مؤمن ص|دق عبــــد |لسل|م ص|دق عبــــد |48686
759o44|رتـــ |لجديدتـــ|حمد محمد عبــــد |للطيف محمد ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمؤمن مر |بــــو|لعل| مر247789
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد محمود رف| محمود523833
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| |ر مبــــ|رك شح|تـــه مبــــ|رك8|3583

3o9|8تـــربــــيتـــ حلو|نفرحتـــ ر|ئد عطيتـــ عبــــد |لستـــ|ر
3|3|7oعلوم ع شمسكريم ع|دل محمود |لسيد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخلود رمض|ن ع |حمد|2526
ف محمد |حمد|33|632 تـــمريض |لزق|زيق لشيم|ء |
رتـــ|دين| طه محمد طه4|6432 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يف عل|م عبــــد|لرحمن377|52 طبــــ بــــيطرى دمنهورجه|د ن 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى مصط سيد حس 57342|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحن|ن عبــــد |لسل|م |حمد |بــــو عيطه9389|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدل|ء كم|ل |لضي عبــــد |لغ |حمد|762946
|6o874 تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد |لسيد حس
يم عبــــيد6392|6 ر|ء محمد |بــــر| د|بــــ د |ط|ف|طمه |لز

لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|عمرو سعيد مغ|وري |لليثــــي2|343
7|o562ق|وى |لدغيدى تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل محمد محمود |ل
638o82د|بــــ |لزق|زيق|أسم|ء ي| عبــــد |لحميد محمد حسن
8o|727د|ر |لعلوم |لم |ه|دي رض| ك|مل |حمد
683oo8د|بــــ |لمنصوره|منه | حمد|ن عبــــد |ل شه|بــــ |لدين
ف عبــــد|له|دى ع عويس236555 لسن ع شمس|ندى |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط محمد |حمد خليل433|26
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد ط|رق عبــــد|لمعتـــمد محمد |ل|526982
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم|زن حس|م |حمد عبــــد |لفتـــ|ح نص48||68
طبــــ بــــنه|ر| | ي| شعبــــ|ن |لسيد سكر332839
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى رأفتـــ عبــــد |لسل|م عبــــد |للطيف28264|
267o34يم خل|ف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ عبــــد|لنبــــى |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر |حمد ع عبــــد |لد|يم446|44
6|53o9تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن حسن درويش عي
|5|o98لسن ع شمس|ي|سم رش|د |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهيه ثــــروتـــ محمد عبــــد |لمقصود|42|758
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68oo4oر م|جد |لسيد مو معهد ف ص |لمنصورهد| | ط|
يم |حمد متـــو محمد34|643 صيدله |لزق|زيقوس|م |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيتـــ |بــــو|لفتـــوح حسن محمود سلم|ن|346667
|643o8رهعمر محمد بــــدر |حمد زر|عه |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخعمر من فؤ|د محمد |لحش|ش|642|4
84|9o8تـــج|ره سوه|جمحمد يم محمد ج|د |لكريم
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخيوسف ع|دل عبــــد |لمنعم محمد |بــــو كرم3|4787
7o3o24|معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقسم|ء محمد محمد ح|فظ
785|o2يم فر تـــج|ره |لزق|زيقحسن |حمد عبــــد |لحميد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن و|ئل سيد حن |6656|
25o883|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن وجيه عبــــد|لرحمن غ
يم سل|مه628356 د|بــــ |لزق|زيق|ح|زم صبــــح عبــــد | |بــــر|
7|o478|زر|عه |لمنصورهمل ط|رق فتـــ |لسيد عوض
49444oد|بــــ طنط|محمد عل|ء عبــــد|للطيف عبــــد|لرحمن علو|
9|7755| زر|عه |سيوط يه تـــ |ن |حمد ع
8|49o6يم تـــمريض |لم | سحر محمد عبــــد|لفضيل |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء |بــــو بــــكر |حمد محمد |حمد|475629

رهف|دى فك غريبــــ عج|يبــــى36368 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
529o9|يم رمض ف عبــــد|لحميد |بــــر| تـــ|نديم | لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء |سم|عيل عبــــد |لبــــديع |سم|عيل549|6
رهمروه محمد محمد عبــــد |لع|ل خليل44727| تـــج|ره |لق|
يم حسن246875 علوم ج|معتـــ د |طمحمد حمدى محمد |بــــر|
ى حسن محمد محمد445665 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ي

يم8742| ره |حمد عبــــ|دى |بــــر| تـــج|ره |لق|
8|3o35تـــج|ره بــــ سويفمحمود مصط محمد |دريس

يم32773 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|تـــوفيق محمد تـــوفيق |بــــر| ل|
يم حسن629522 طبــــ ع شمسمحمود محمد |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|يتـــ حسن غنيم حسن غنيم فروه|338963
|625o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د طه محمد طه
8446o2طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندي محمد عمر|ن محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حس |حمد ص|دق محمود|552|26
|5o847|د|ر |لعلوم |لم |ل|ء |حمد |حمد محمد |لهو|رى
77o3||طبــــ ع شمسمحمد حس|م |لدين عبــــد |لحميد |لص
طبــــ ع شمسأحمد ع|طف دي|بــــ عبــــد|لعزيز عبــــد |86|3|5
8237o5|حقوق |سيوطلبــــ|ن عبــــد|لجو|د محمد ري|ض
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |عبــــ جلوي |نور عبــــد|لرحمن98|856
صيدلتـــ |سيوطمحمد جم|ل عبــــد|لحكيم |حمد838245
4|o428| تـــربــــيتـــ طنط|عبــــ|س |لسيد ع|رف محمد عبــــد
2|66o2تـــج|ره ع شمسشه|بــــ |لدين عص|م محمد شبــــل محمد عم
4||9o3 |يم |سم|عيل ص|لح مر ج نوعيتـــ طنط|بــــر|
ف |لدين عبــــد|لغف|ر||3456 د|بــــ ع شمس|منتـــ | ع 
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9|oo99 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــندى ع |لسيد ع
تـــج|ره |لمنصورهعمرو محمد عطيه عبــــد |لق|در676966
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ثــــروتـــ عبــــد |لعزيز |حمد محمد |744|45
ف محمد |بــــو |لعزم |لقل 923|26 تـــج|ره بــــنه|محمد |
69|94o د|بــــ |لمنصوره|عص|م |حمد عبــــد |لش| تـــو
85729o ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد|لرحمن رمض|ن |سم|عيل ع معهد ع| 
2593o9|يم عبــــد|لعظيم عبــــد|له حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |بــــر|
626|o|زر|عه |لزق|زيقمحمود عبــــد|لعزيز محمود |حمد محسن
يم |حمد |لكل|وى|52522 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــإيم|ن |لعربــــى إبــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نم|دل منصور عبــــيد عط| |846254
32594oره|نوره|ن |حمد ف|روق عبــــد|لرحيم ثــــ|ر |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى محمود محمد د|ود9|2543
د|بــــ حلو|ن|سل عبــــد|لنبــــى محمود عبــــد|لغ |5|228
د|776526 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم|ل محمود محمد مج|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن محمد بــــخ437532
علوم |لمنصورهمريم ي| ع محمد ص|لح675443
2589o4|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صبــــ حس|ن عبــــد|لمقصود
|د|بــــ |لم |أل|ء مجدى عبــــده عبــــد | سليم|ن74|485

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|رتـــ عزتـــ رجبــــ عبــــد |للطيف258|3
تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء |حمد محمد أحمد |لبــــربــــرى|777552
27ooo8يم |لجندي معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سعيد ع|دل سعيد |بــــر|
د|بــــ د |ط|محمد |سعد |حمد |لسج|ن5685|6
9o42o4 تـــج|ره سوه|جمحمد صل|ح محمد مر
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن رمض|ن محمد عبــــد |لحميد جنيدي9375|4
338o33 |يم تـــه حقوق بــــنه|محمد |كرم |بــــر|
4o96|3يم كم|ل سلط|ن حقوق طنط|من|ر |بــــر|
تـــج|ره طنط|ن|ديتـــ شعبــــ|ن عبــــد |لجليل محمد |حمد489387
معهد ف ص ري|ضه بــــنه||ء جم|ل عبــــد |لق|در حسن |لشعر7|2635
4o8o55|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لستـــ
225943| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد خ|لد ز ع
رهنجل|ء محمد |حمد محمد |لدع5823|| صيدله |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل مجدى ص|دق محمد |بــــو |لغيط|84|48
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء عبــــد|لستـــ|ر حج|ج يوسف|249783
ه مدحتـــ عبــــد |لمتـــع|ل محمد |حمد632436 حقوق |لزق|زيقم
ونيك| س|مح فوزى جريس خليل485398 د|بــــ |ل|سكندريه|ف
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود حسي رمض|ن مصط 782268
ف مهدى حسن44686| رهمهدى | ندستـــ |لق|
ر محمد||44|8 معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن محمد م|
|32o4||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ن |م رمزى ن|شد
87885o يم محمد خدمه |جتـــم|عيه |سيوطخ|لد |حمد |بــــر|
423oo|زر|عه |ل|سكندريهه|جر |سم|عيل حسن فوده
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8o7o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع |ء فتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ
833o|8عل|ج طبــــي قن|كرم صبــــري حس |بــــوبــــكر
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ|ء |حمد محمد |بــــوطور|9|72|5 ك.تـــ. ف للبــــ
324o68|لسن ع شمس|حمد عص|م حس محمود
تـــج|ره ع شمسي|سم حس|م |لدين عبــــد |لحميد خليل8568||
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ع|رف مر محمد عبــــد |لع|ل|523222
8|4289| يم ع جد| ن طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــر|
يم عطو6342|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ء محمود |حمد سعد |بــــر|
يم697773 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه س|مح |حمد محمد |بــــر|
4o9|49 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقتـــ رمض|ن محمود جويد عبــــد|لغ
رهمحمد |حمد ز سعيد324|3| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o63|||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد محمد |حمد عبــــد | غنيم

ى |حمد23|27 رهف|طمه ممدوح ي تـــج|ره |لق|
ف محمد |لديس محمد|5||68 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
كليتـــ |أللسن سوه|جه|جر |س|متـــ محمود بــــسيو بــــديوى|523|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسم|ء محمد محمد رحيم ع|شور|9979|2

|4286| رهحمد محمد عبــــد |لرحمن مدبــــو طبــــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|تـــ كيل| سليم محمد مختـــ|ر356636
يم |لملقبــــ جهل|ن بــــدري محمد834535 صيدلتـــ |سيوطيه |بــــر|
ري782629 يم |لسيد س|لم |لجو رتـــ|م| محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
777o73ل|ل كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحس|م سعيد ص|بــــر شح|تـــه 
8o75oo تـــج|ره بــــ سويفيثــــم ع غري| ع
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسعد عبــــد| سعد |لصعيدى5||256
62o479|حقوق د |طحمد مسعد محمود |لجد|وى
يف833|37 يم |ل تـــج|ره ع شمسبــــتـــ محمد مصط |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطش|م |س|م |لدين |نور محمد882234
ره|حمد عم|د حن عبــــده|5|347| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد|لن| فرغ ص|لح222939
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس عثــــم|ن سليم عثــــم|ن7|3485
25|52oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |لسيد محمد عبــــد|لنبــــى |بــــو |لسعود
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لملك شمس |لدين محمد عطيه خريم453764
53o336|علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىين عل|ء |لدين ص|لح محمد ص
تـــج|ره ع شمسحسن مجدى حسن محمد37|37|
ى 5895|9 زر|عه |سيوطم | وجيه موسلي م
ش|م محمود حمدي منصور477735 تـــج|ره |ل|سكندريهفرح 
6o6646علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمسعد مسعد |لششتـــ|وى أحمد |لششتـــ
يم عبــــد |226437 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمرو رض| |لقن|وى |بــــر|
266o53ج|م تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن ح|مد مصط 
يم عبــــد |لمجيد698987 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه محمد صل|ح |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه محمود |لسيد عبــــد|لحميد محمد9|4234
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحسن|ء عبــــد|لكريم فخر|لدين محمد829539
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طبــــ بــــ سويفل|ء ج|بــــر محمود عبــــد |لبــــ|رى|52349
4o9528ثــــ|ر د |ط|م|زن شعبــــ|ن خميس |لسيد
صيدله |لزق|زيقخلود ن|در ي|س ع779498
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر كم|ل محمد حسبــــ |9235|4
علوم |سيوط  يه عص|م |لدين رجبــــ حس |877388

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر عيد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |للطيف28|52
حقوق |لفيومعبــــد|لمو حسن عبــــد|لمو بــــدوى68636

3|3|o7د|بــــ ع شمس|رضوى بــــرك|تـــ ري|ض محمدى
يم758283 يم جبــــر|ئيل |بــــر| صيدله |ل|سكندريهيوستـــ | |بــــر|
326822| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ جم|ل يوسف محمد |لحي
6oo939|ل|ل معهد ف ص طنط|بــــر|ر حمدى عبــــد |لفتـــ|ح 
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد سعد حس محمد446299
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسمله |يه|بــــ مبــــروك زه|نه252624
26oo5oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفف|طمه حم|ده |لسيد ع
تـــج|ره طنط|سيف |لدين محمد محمد |نور قطبــــ|48427

56737| يبــــ فه تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــ|نوبــــ ع|طف و
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحكمتـــ ظريف محمد ر| |26937

3723oد|بــــ حلو|ن|دع|ء محمد |لسيد عبــــد |لبــــ|سط
علوم ع شمسم|ريسك| |سحق يوسف ك|مل359866
8444o4يم فنون جميله فنون |ل|قبــــسمه جم|ل سلط|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد محمود محمد محمود334472
27783oج| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد ر محمد 
269o8oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرمنده مجدى فرج |يوبــــ
نوعيتـــ |شمونمحمد ه|شم ص|دق |لف 246244
8o5338تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |بــــيشوي جرجس سمع|ن مكرم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعم|د عبــــد|لمنعم ك|مل شح|تـــ834754
68|o96|د|بــــ |لمنصوره|حمد رجبــــ محمد ر|غبــــ  محمد
تـــج|ره بــــنه| |ء |لدين محمد |حمد محمد ع8|3284
ف |نور حمدى |لكو5344|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ط|رق |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسيد حس |حمد|بــــو |لص|لح 5|7756
يف|529358 يف عبــــد|لعظيم |ل ندستـــ |ل|سكندريهحمد 
6oo|25 علوم |لمنصورهنور|ن محمد |لسيد يس
6o9|||ندستـــ طنط|ن محمد عنتـــر |لمك|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى ط|رق حسن عبــــد |لنبــــى7976|6

رهيه طلعتـــ محمد بــــيو كف| |33676 تـــج|ره |لق|
يم  ||27|4 يم |لدسو |بــــر| |د|بــــ طنط|سم|ء |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطسم|ء صل|ح حسن مو |823775
35o45|علوم ري|ضتـــ ع شمسسيف نعيم محمد نعيم
78o736نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمد فرج |حمد ع
8268o8 معهد ف ص سوه|جغ|ده حس |حمد ع
علوم |سو|نرو|ن جعفر ص|لح محمود|||837
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325|8oره|محمد ع|دل عبــــد|لحليم |لسيد ثــــ|ر |لق|
32o723تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد رفعتـــ |حمد
3258o5يم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنسمتـــ خليل فه |بــــر|
32977o طبــــ |سن|ن ع شمسخلود عم|د |لدين فريد حسن خ
42oo37 يبــــ يم |لر نوعيتـــ كفر |لشيخيوسف مجدى |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد ح|مد صل|ح عبــــد |لحميد حموده|44727
5|7o33طبــــ بــــيطرى دمنهورمريم محمد كم|ل |حمد د|ود
يم محمد عبــــد|لصبــــور823883 نوعيتـــ |لم |زينبــــ |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه ممدوح ع خل|ف|65842|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|بــــه فؤ|د سعيد محمد843388
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم| |ر محمد |حمد عبــــد|لق|در2955|2
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــتـــه|ل عص|م عبــــد|لستـــ|ر عبــــدربــــه|337558
2596o7| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء محمد |لسيد محمد ع
49266oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مصط ز ع بــــكر عيد|

علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف |يمن عطيه ك|مل228|8
رهند عبــــد |لمجيد وف|ء عبــــد |لمجيد42848| د|ر |لعلوم ج |لق|

ش|م فرج ع|مر3|83| رهل|  طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جزي|د |س|مه نص حسن |347|9
||782oيم |حمد محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعبــــد |لرحمن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ف|يز محمد عبــــد |لرحمن639379
26o236حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوس|م محمود عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل عم
6o|23oى علوم طنط|نوره|ن عبــــد|لنبــــى رجبــــ بــــسيو |لح
طبــــ |لزق|زيقس|ره سعيد عبــــد|لخ|لق يوسف مصط 9|6256

حقوق حلو|نمحمد ممدوح خليفه ح|مد23526
|د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن عي محمد عي |82368
صيدله ع شمس |دتـــ حسن سيد حس|ن |32677
6o292o|د|بــــ |سو|ن|حمد محمد حسن |لغر
يم محمد حسن699258 طبــــ |سن|ن |لمنصورهف|طمه رض| |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق عثــــم|ن محمد مر ع مر782883
يم عبــــد|لد|يم8|8545 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|لمه س|لم |بــــر|
ف ق|سم محمد|28|2| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمصط | ل|ك|ديميتـــ |لم
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ص|له محمد محمد عبــــد|لبــــ|سط|823532
|لسن |لم |غ|ده رجبــــ |لسيد |سم|عيل758358
8o67|3يم محمود |حمد |د|بــــ |لم |ول|ء |بــــر|
|4o422رهس|ره محمد فتـــوح عبــــد |لنبــــى عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد صل|ح |لدين محمد فوده344223
ر تـــوفيق من|ع 5|4||9 حقوق |لمنصورهع م|
5o45|8م تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ شنودتـــ عوض سيد
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــموده عبــــد|لعظيم محمد محمد  877276
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حس|م |لسعيد |لسيد |لسعيد ع635949
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسع|د عمر محمد نور |لدين839928
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6377o|تـــمريض |لزق|زيق أل|ء فؤ|د عطيتـــ ع محمد
4oo|o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |حمد شو محمد عزيز

علوم بــــ سويفع |ء صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد844|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ف|طمه ع محمد محمود778853
475o44| |كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديوحن| |ميل يوسف ميخ|ئيل عط
يم ع محمد سل|مه783975 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسن|ء |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|سم|ح |حمد عبــــد| محمد ر| 227948

5o796زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمد ن| |حمد حسن
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|محمود عبــــد |لفتـــ|ح سيد محمود||454|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد خ|لد عبــــد |لمنعم أبــــو |لخ 624439
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنور|ن سعيد عمر |لف|روق د|ود447984
يم منصور|37|35 تـــمريض ع شمس حن|ن محمد حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد سعيد محمد عوده257553
يم |لدسو |494728 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط رمض|ن |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طريه|م ط|رق فتـــ محمد غيض|ن462789
يف فؤ|د محمد جمعه25668| يم |ل حقوق ع شمسحبــــيبــــتـــ |بــــر|
4o5653|حه وفن|دق |ل|سكندريهس|ره |س|مه |حمد عبــــد | |بــــر| 
8|4o5o| تـــج|ره بــــ سويفحمد فرح|تـــ |حمد ع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مس رش|د محمود سليم|ن |لقرمو43|263
تـــربــــيتـــ بــــنه|ند| سعيد محمود |لسيد خ 329667

وف|تـــعبــــد |لرحمن |سم|عيل رش|د مصط |499| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنجل|ء |م بــــخيتـــ محمد899769
32o982لس ه| رس بــــقطر وف|تـــك وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ حلو|نصفيه محمد عبــــده محمد |لش|م 696748
يم |لنمر|||342 تـــربــــيتـــ بــــنه| |دتـــ ص|بــــر |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نيرس وليد عبــــ|س حل |24753

272o24|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |حمد عبــــد |لعظيم ع خليل
يم عبــــد |لرسول55338| تـــج|ره ع شمسند| محمد |بــــر|
8o|677يم علوم |لم |ه|يدي وليم سم |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لرحمن عبــــد |564|68
كليتـــ |أللسن ج أسو|نف|رس ع |حمد محمود 254|88
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــف|روق حم|ده ف|روق |سم|عيل شبــــكه695954
8o462oمعهد ف ص بــــ سويفم|رين| م | عزيز طوسه
25o672تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر |لسيد سيد |حمد وتـــوتـــ
785849| نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م عبــــده محمد عبــــده ع
3|5|o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد بــــه|ء سيد محمد
رهحبــــيبــــه صل|ح محمود |حمد232472 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
47844oعلوم دمنهورمحمد |س|متـــ حسن عبــــد|لحميد |لحن
699633| ندستـــ |لمنصورهحمد |سل|م |بــــو زيد متـــو
5o7795ش|م رش|د قطبــــ |لعس|ل طبــــ |ل|سكندريهس|ره 

د|ر |لعلوم |لم |مصط محمود عبــــد | جمعه|5|58
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس|ء خ|لد ك|مل محمد مصط |354743
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م فوزى محمد |لديبــــ256266
9o5873|تـــج|ره سوه|ج حمد حسن |حمد محمد
ى عبــــد|لحميد ز 42|883 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لق|در ي
22o452تـــج|ره ع شمسسيف |لدين |سل|م |حمد ع|فيه
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيمن مرزوق لبــــيبــــ مرزوق|75|822 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ حلو|ننو|ل و|ئل محمد فتـــوح محمد5|3267
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــ حس|م ص|لح حسن8744|3
ف محمد ع خ |33||52 علوم حلو|نيم|ن |
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لحكيم خلف | عبــــد|لرج555|83
4992o4تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحنينه يح ليشع غط|س غبــــري|ل 

ي|6799 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومبــــتـــس|م عبــــد |لر|زق عبــــد | م
7o975| تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فريد عبــــد |لمجيد عبــــد |لكريم عبــــد

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمينه ع|دل عبــــد |لرؤف |حمد|33256
68o766ه|ن |حمد |لسيد |حمد ح|مد |لمسل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
زر|عه ع شمسد| | فريد عبــــ|س |سم|عيل336589
تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه خل|ف عبــــد|لحكم |حمد4|57|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمد صبــــره ج|د|لربــــ 668|89
343o65يم نص|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمرو|ن محمد متـــو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| عنتـــر محمد محمود |لبــــر697836
تـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ محمد |مجد رش|د ج|د محمد332846
يم فه شح|تـــه782723 د|بــــ |لزق|زيق|دى فريد |بــــر|
حقوق طنط|محمود محمد مو كم|ل مو58|495
6759o8د|بــــ |لمنصوره|رضوى محمد نبــــيه نشأتـــ نبــــيه رمض|ن
89|52o معهد ف ص |سيوطدين| زيد|ن سيد جمعه
5o5967حه وفن|دق |ل|سكندريهزي|د شمس |ل|سل|م يح حسن |لخو| 
6848o2  يم |لدسو ر|ء ن|در |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |لز
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعليه حسن |لسيد محمد دو 479976
9o65|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| ع|طف صبــــ شكرى
5232o6ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود محمد |لزعبــــل|وى
ف محمد |لغول476838 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنتـــ | |
|لسن |لم |حمد عبــــد |لر|فع عبــــد |لعزيز حس محمد476465
تـــ محمد عطيتـــ عبــــد |لحميد |لجعفرى627443 رتـــ|أم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6|322oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس|م ع سند |لسيد |ل|قرع
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد عل|ء محمد محفوظ449242 ك.تـــ. ف للبــــ
ف عبــــد|لمنعم |حمد3637|3 د|بــــ ع شمس|مريم |
يم عوض433678 معهد ف ص طنط|مصط س|مح |بــــر|
6o2|78صيدله طنط|ند ج|بــــر |م حسن |لنقي
ندستـــ كفر |لشيخبــــ|سل محمد نجيبــــ يوسف452234
ل|ل عبــــد |لحليم693487 ف محمد  معهد ف تـــمريض |لمنصوره رض| |
حقوق |ل|سكندريهمريم محمد محمد |لنبــــوى محمد حس 488954
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ف محمد محمد ه|رون|49323 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|رس |
ه ن| محمد عج756778 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن
754o56| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه | محمد ع ص|لح ن|
رهم | ع|صم تـــوفيق عبــــد|لملك8||286 تـــج|ره |لق|
تـــمريض أسو|نمصط خ|لد فرح طه53|844

علوم حلو|نميمه ع جل|ل ن|صف|73478
4o6|3|| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل|ء بــــدر محمد عي
4463o6علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد | ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح محمود محمد
442|o3|يم ف عبــــد |لمحسن |بــــر| معهد ف ص طنط|حمد |
|2273oرهمحمد عل|ء |لدين حسن عبــــد |للطيف تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقكريمه ثــــروتـــ ع |لص|دق|78779

صيدله بــــ سويفشيم|ء عم|ر محمد محمد59325
رهيم|ن عزتـــ عو|د بــــدوى|42574| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــعل| فه عبــــد|لرحمن مغربــــى 898785
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود جمعه حم|ده محمد273236
328o85 ف |لسيد مو تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد |
34o678|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحل| محمود صل|ح |لدين عبــــد|لفتـــ

|48o|| رهنه|ل مجدي |حمد عبــــد طبــــ |لق|
6|o76|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن محمد عبــــد|لحميد محمود ح|ويل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمنه | ص|لح محمد عبــــد |لرؤف754322
يم  من كس437553 طبــــ ع شمسمحمد |لشن|وي |بــــر|
425o72زر|عه |ل|سكندريهمريم عزيز كم|ل عزيز رزق
7o8o5oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــبــــسمه |لعدل محمد تـــوفيق
44o|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخورده محمد حن |حمد محمد
يم ||247|4 حقوق طنط|عبــــد |لرحمن |حمد محمد |بــــر|
يبــــتـــ |لسيد||43467 معهد ف ص طنط|يم|ن صبــــ محمد 
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد يوسف محمد |بــــورزق347623

2896oرهحسن عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لرحمن حقوق |لق|
ف522223 يم  علوم بــــنه|دير |سم|عيل سيد |بــــر|
247o4oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن سعيد حسن |لبــــعل|وي
معهد ف ص بــــنه|محمود محمد عبــــد|لعليم |لشي 257657
|ء مصط ع سيد|879657 تـــربــــيتـــ |سيوط 
نوعيتـــ كفر |لشيخريه|م شعبــــ|ن حسن د|ود6669|4
يم|353255 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد وحيد محمود |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــيم|ن ر| عبــــد|لع|ل عبــــد|لحليم||22939

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن|ء جم|ل بــــدوى عبــــد|لمنعم82787
9o2539 صيدلتـــ سوه|جمن|ر عبــــد|لعليم عبــــد|لع|ل محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع |ء |سم|عيل |لسيد فتـــ |لسيد عبــــده4|6796
9o4||8 د|بــــ سوه|ج|دير فرج |حمد منصور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرش| جم|ل حس عل|م  5572|9
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د |نه كرم | ج|د |لربــــ بــــ|سليوس754433
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3266o8ق|وى يم |ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ر| | شو |بــــر|
د|بــــ ع شمس|رحمه معتـــز محمد |حمد حج|بــــ9|5|6|
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد| |حمد |حمد عبــــد|لر|زق شلبــــي8|5356
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط لشيم|ء لط ر|شد عمر|ن|898758

تـــربــــيتـــ حلو|نم عبــــد|لنبــــى |حمد محمد43576
يم  |بــــوشعيشع خليل8592|4 يم عبــــد|لمنعم |بــــر| حقوق طنط| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طندى يح عبــــد |لسميع ع7977|6
معهد ف ص بــــ سويفمريم عط| |سطف|نوس حبــــيبــــ69|9|8
لسن ع شمس|رج|ء بــــكر عبــــد|لعزيز ع9227|3

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد معوض محمد |حمد عثــــم|ن42||5
4o6697ش|م حسن ع عبــــده |بــــو ري|ن د|بــــ |ل|سكندريه| 
يم343449 تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد حمدي محمد |بــــر|
4o5298د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن محمد ع ع حسن
|594o8|ء مصط محمد |بــــو|لعل| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|
4o2o49| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد مصط خميس مصط

6o366|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد عبــــد |لنبــــى محمد عبــــد |لنبــــى
يم ن| عبــــد|لمجيد |لبــــطش|84|258 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود سعيد عبــــد |لر|زق عبــــد |لبــــ|رى64246|
85335oتـــج|ره بــــ سويفف|دي س|مح لط جيد
7574o2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|طف ك|مل خليل
49o254تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرحمه |حمد حسن ع يونس
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد حف 6|6489
7o3554|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمد ج|بــــ | مهدى سليم
88o958 تـــج|ره |سيوطعم|د ر|فتـــ مرشد مسعد
ندستـــ |ل|سكندريهكريم ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد لط 3|4796
352o4|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد صل|ح عدل|ن عبــــد|للطيف معهد |لصفوتـــ |لع| 
7742oo |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقجيل|ن عبــــد | |بــــو زيد جيل
ش|م محمد حج|زى265946 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
حقوق بــــنه|بــــه ح|مد عبــــد|لرحمن حسن كسبــــر333274
زر|عه |لمنصورهمنه | |يمن رش|د |حمد عبــــد |لمجيد682565
نوعيتـــ |لمنصورهيه عطيه |بــــو زيد محمد|697578
834o77حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدع|ء عبــــد|لن| عبــــيد عبــــد|لسل|م
89o96o  تـــربــــيتـــ |سيوطم|يسه منور شكر | | |س
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل رض| حس محمد شلش322237
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ه| محمد محمد سعد سبــــيع8|6299
84o299| يم |حمد حس كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــتـــس|م |بــــر|
علوم |لمنصورهعبــــ محمد حسن |حمد699537
|25|o3ندستـــ |سيوطس|رتـــ |لسيد |لبــــدوى عبــــد |لمنعم |حمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|تـــه| |لسيد ع دي|بــــ4|4|27
كليتـــ |أللسن ج أسو|نخ|لد |حمد كرم |حمد |حمد42|26|
5o339معهد ف تـــمريض بــــ سويف عك|شتـــ عريض عك|شتـــ |سم|عيل
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7oo342تـــربــــيتـــ |لمنصورهنسمه ذك|ء محمد عبــــده
7575o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهيه عبــــد |لحميد محمود عبــــد |لحميد
6|587o |تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعي شعبــــ|ن محمد |لطو
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن حس حسن |حمد825326
772|7oل|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر محسن محمد سويلم 
246oo5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد خ|لد |حمد نجم
85o5o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحمد حميد مصط مه|ود
3342o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد|لفتـــ|ح رض| عبــــد|لفتـــ|ح يوسف
د|بــــ كفر |لشيخ|صديق |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد 5427|4
63o9|4| تـــج|ره بــــنه||ء مصط فتـــ مصط
صيدله بــــ سويفرش|د سيد رش|د عثــــم|ن|2|853
علوم بــــ سويفسوز|ن مختـــ|ر طه تـــم|م دي|بــــ52424

77o748|يل ج |لزق|زيقنغ|م و|ئل محمد |حمد محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء بــــديع محمد محمد ص |2|3295
2684o5تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد مصط ع |لخو
||83o7|ندستـــ حلو|نيوسف |س|مه س| لوق
77||o3| طبــــ |لزق|زيق|ء حل شح|تـــتـــ حل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــسنتـــ صل|ح فتـــوح إسم|عيل عزبــــ777977
839o5oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديدير عبــــد|لح|رس محمد |لروبــــي
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط فتـــ عبــــد |لبــــر شعبــــ|ن494726
69oo35د|بــــ |لمنصوره|يم|ن مصبــــ|ح |حمد |حمد سيد |حمد
تـــج|ره طنط|قتـــ عبــــد|للطيف محمود حسن شمندى475958
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره صبــــ عبــــد |لحميد عرفتـــ |بــــر|773447
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقريه|م عبــــد |لرحمن حسن محمد785283
زر|عه طنط|مصط محمد |حمد |لشن|وى9|4337
حقوق حلو|نمحمد عص|م م| محمد|6628|
684o55|م حم|ده عبــــد |لرز|ق محمد حقوق |لمنصورهد
8682o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزي|د |حمد محمد |لصغ
6|o9o5| تـــمريض طنط| حسن حسن حسن حسن عبــــد
7|oo52علوم |لمنصورهويد| طه |لسيد |بــــو |لمجد عم|ره
|3|87oر يوسف محمد رهف|طمه |لط| صيدله |لق|
رتـــ حمد ع|دل عقل عبــــد|لعزيز|283942 تـــمريض |لق|
ه عبــــد|لسل|م محمد مو ||84736 معهد ف ص |سو|نم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ر ع|دل مصط |سم|عيل |لع|يدي6|3485
9o45o8| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد عبــــد|لستـــ|ر محمد حسن
477|5oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعمر حس ف|روق حس محمد
يم سليم374|68 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد جم|ل عبــــد |لسميع |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سل ن| عبــــد |لع|ل محمدشح|تـــه66883
7o|444ف عبــــد |لرحمن |لبــــ  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن|ء محمد |
48|2|oتـــج|ره |ل|سكندريهم عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ محمد
يم2|4879 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن محسن حمدى |بــــر|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود سيد محمد عبــــد |لع|ل|4432|
45o922يم رجبــــ يم |م |بــــر| ندستـــ طنط|كريم |بــــر|
675|2o|طبــــ بــــورسعيدحمد عوض ج|د عوض |لحديدى
ه محمد ص|بــــر |بــــو|لقمص|ن مو|67539 طبــــ بــــورسعيدم
75o5o3ندستـــ |ل|سم|عيليتـــخ|لد ع|دل عبــــد |لحميد محمود
7|o|26تـــج|ره |لمنصورهحمدى محمد |لبــــسيو حسن
معهد ف ص بــــور سعيدي|ر| محمد |لمتـــو |لخليفه|649|6
6o9597ندستـــ طنط|محمد أيمن |لسعيد عبــــد |لسل|م محمد

7oo98د تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد محمد محمد مج|
3566o4| يم محمد |بــــو زيد ع |د|بــــ طنط|يتـــ |بــــر|
زر|عه ع شمسصف|ء جم|ل محمود محمد عبــــد|لحفيظ|92|35
68o76تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر ص|لح س|لم يونس

|3886oيم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم خلف عيد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــدور رس ح|مد رجبــــ754296
6o35|4د|بــــ طنط|ي|س عمرو محمد نسيم سعد ع |لجمل|
يم عبــــد|لسل|م رجبــــ|83|327 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ء |بــــر|
7o|323معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد فتـــ |لسيد محمد |لشيخ
ره|سم|ء بــــس|م طه طه بــــصل|2398| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهحس ع حس |لمتـــو |لقصبــــى688232
علوم ري|ضتـــ طنط|بــــسنتـــ مصط |حمد محمد عبــــد |لجيد525346
22ooo2|لسن ع شمس|س|ره محمد ح|زم عبــــد |لعزيز بــــ|ش
يم8383|3 وف|عمرو |س|متـــ عبــــد|لمنعم |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
علوم |سيوطدين| حس حس|ن |لسيد 922275
يم |لعشم|وى687447 زر|عه |لمنصورهض رزق |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ع|طف |حمد |حمد حسن|638769
7o72|6يم محمد |حمد ند تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|يم|ن محمود |بــــر|
6|o63oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م |س ن| محمد |لبــــربــــرى
ه محمد مسعد محمد |بــــو|لنج|2239|7 ري|ض |طف|ل |لمنصوره|م
48523oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|شيم|ء محمد |حمد |لسيد محمد
ر عيد سيد|349323 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد م|
4872|8| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد صل|ح عبــــد|لحميد بــــيو
35|8o5معهد ف تـــمريض ع شمسي|سم محمد |بــــو |لفضل سيد حمزه
د|بــــ سوه|ج|س|ره |لسعيد عبــــد | شلبــــ|يه4696|6
علوم حلو|نل|ء |حمد ع حس ||27222

ندستـــ حلو|ني|سم مصط محمود |حمد5|56|
5o26o5د|بــــ |ل|سكندريه|بــــرلنتـــى فخرى درويش محمد
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــش|دى محمد طلبــــه عيد ص|لح رخ|4|6757

ره/ري|ضتـــس|رتـــ ع ع عبــــد |لمطلبــــ5836| زر|عه |لق|
5o6727يتـــ|بــــ ح|زم محمد ح|مد محمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|
246365| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد محمد فرج |لقل
رهر| | يونس فتـــ يونس35638| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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6|973o|يم خ|لد محمود نعن|ع نوعيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء إبــــر|
بــــه يوسف حج|زى يوسف695355 معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطر| | و
معهد ف ص |سيوطي فر|ج بــــخيتـــ محمد  |874|9
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد حمدى فوزى سويلم76|265
يم||4|682 طبــــ |سن|ن |لمنصورهريج محمود متـــو محمد |بــــر|
53o|32ندستـــ |ل|سكندريهنوره|ن ع|طف بــــ| محمد |لمعد|وى
و | رشدى عبــــد |لمل|ك سعد962|2| رهف تـــج|ره |لق|
789o6oتـــج|ره بــــنه|محمد رجبــــ عبــــد |لوه|بــــ رجبــــ
83oo73حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه محمد محمود عبــــد|لرحيم
تـــج|ره |سيوط  يه مؤمن حسن عيد||2|879
يم |بــــو |489449 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| مصط محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرنيم عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع |لصي426334
7o34|4تـــج|ره بــــنه|من|ر |لسيد حسن |سم|عيل |لمك|وى
لف |لتـــج|رى بــــ|لمطريه|حمد نبــــيل حسن ح|فظ|37|38|
8o23o9ندستـــ |لم |ي| محمد عيون محمد

علوم |لفيومزي|د ك|رم محمد ع 73329
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد قر كم|ل |م 84969

32|9o3يم |سم|عيل لسن ع شمس|حن|ن |لسيد |بــــر|
7642o9كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمد ع محمد سعد
44o848ى صيدله |ل|سكندريهمحمد كرم قطبــــ ع |لمس
329|3|| يم ع |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن صبــــرى |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمه عبــــد|لغفور حسن عبــــد|لجو|2|576
وف|تـــمحمود سيد ع |حمد756525 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|محمد وليد |لسيد عبــــد|لغف|ر عقيله|33263
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد ك|رم حل عبــــد|لعليم عبــــد|لمجيد495529
صيدلتـــ |سيوطم|ري| محفوظ محفوظ غ|  4928|9
3|8792| حقوق |لمنصوره|ء حسن سعد عبــــد|
257o85تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعل| محمد مصط قرموط
معهد ف ص |لمنصورهريه|م شعبــــ|ن |لسيد |حمد |لسيد685742
رهحبــــيبــــتـــ مصط |حمد محمد عبــــد|9658|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | محمد مصط ع 348273
علوم بــــورسعيدسهيلتـــ |لسيد مصط |لسيد عمر543623
تـــج|ره ع شمسد|رين وليد محمد فتـــ ع|5|5||
43|2o4طبــــ ع شمسس|ره وليد محمد رجبــــ سليم|ن
رهعمر خ|لد مصط ز ز محمد69||23 عل|ج طبــــي |لق|
حقوق ع شمسمحمود حمدى عبــــد|لمنعم عبــــده6533|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود عبــــد |لمنعم محمود |لسيد |لطنط679529
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمس |ر |س|مه |م عبــــد|لسل|م متـــو249366
4o5974تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه |سم|عيل |بــــو |لعل| قطبــــ |بــــو عيده
7oo687 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد |لحميد |لسيد |ل
9o72o5|د|بــــ سوه|ج| م| |حمد محمود محمد
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5o42||تـــج|ره |ل|سكندريهرح|بــــ |حمد شو بــــ|زيد
373o55ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عزبــــ و|صف محمد
78o482د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد عبــــد | عبــــد |لسل|م رضو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسع|د |حمد فريد محمد753955
علوم حلو|ن محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لديبــــ322477
تـــج|ره بــــ سويفحمد حل غل|بــــ عبــــد|لم|لك|823436
3593o3يم يم عزتـــ |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعزتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|يدى محمد محمود عطيه267646
بــــي عربــــ3|6886 د|بــــ د |ط|دع|ء محمود محمد |ل
د|بــــ |سيوط|د| | |سم|عيل عبــــد|لحميد مهر|ن 886663
تـــج|ره |لزق|زيقع حمدى |لسيد |لسيد حس 8|6756
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عل|ء طه مسعود775637
ندستـــ بــــنه|يف محمد جل|ل |حمد قطبــــ634734 كليتـــ 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نرم صفوتـــ فلتـــس |م |83224
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل|م محمد عبــــد|لرؤوف محمد||482|3
9o85o| علوم سوه|جم عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن
رهندى |حمد محمد فر|ج64782| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سو|نبــــه سعدي |م محمد36|848
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد سميح مو بــــدر|35|25|
ف |حمد بــــسيو |لطنجه437948 تـــج|ره بــــنه|وق |
843|o8ر كليتـــ |أللسن ج أسو|نف|طمه سم عفي عبــــد|لظ|
5o9648معهد ف ص |ل|سكندريهصبــــرى عبــــد |لعزيز عبــــد |لعليم  خليف
4362o8صيدله |ل|سكندريهمحمد عم|د |لدين مصط عبــــد |لعزيز مرزوق

4o43|رهحسن سعيد |لسيد عبــــد |لحميد ندستـــ |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لبــــ|سط |حمد محمد|258396
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد رفعتـــ |لعو |لبــــسطوي سليم7|6988
علوم |لزق|زيقمرفتـــ حسي محمود |سم|عيل765|78
ندستـــ |لم |حس|م محمد تـــو |حمد852737
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم فتـــ ع د|مه249473
6o3777ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد عزتـــ خليل

رهعل|ء ج|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح عط| ع39367 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفش|م ص|بــــر حسن |لضبــــع54285

8|3|o4ر مكرم فرج |د|بــــ |لم |بــــيشوي م|
8o|52o|يم عط ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ني|سم ن| |بــــر| كليتـــ 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء زغلول عبــــد|لسميع سعد ربــــيع348499
5|43o6د|بــــ |ل|سكندريه| |م عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح |لعريف
د|بــــ |لمنصوره|يه محمود محمد عبــــد |لغ |699947
9o||8o يم محمد ندستـــ سوه|جع|دل حس |بــــر|
يم حس حم|د264336 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |بــــر|
42|o98نوعيتـــ كفر |لشيخع |ء عبــــد|لعزيز محمد أبــــو |لفتـــوح قنديل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه سيد ج|د |لكريم |يوبــــ 885389
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|5o2o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر محمد محمد شبــــل
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن سل|م محمد عبــــد |لجيد ع سعد|766497
3297o3ش|م عبــــد|لرحمن محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رؤى 
يم |لدسو محمد م429666 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد ممدوح |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنسمه سيد محمد مو43|44|
يف6575|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورآيتـــ شوكتـــ رفعتـــ |ل
يم عبــــد |لسل4|6846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم|ل محمد ع|طف |بــــر|

رهمحمد ط|رق مصط محمد عبــــد|لفتـــ|6345| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لزق|زيقسل|م محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لمقصود 776727
494o|2يم |حمد عبــــده خ|طر حقوق طنط|كريم |بــــر|
45627oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|دين محمود تـــ|ج عبــــد |لمجيد
83|989| حقوق |سو|نن محمد |لسمكوري عبــــد|
معهد ف ص بــــنه|تـــسنيم مجدى محمود صقر256996
ش|م فوزى عبــــد |لرحمن55377| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسفرح 
45337oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف مجدى عبــــد |لستـــ|ر |لحسي ش
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم خ|لد محمد فرج |359699
82o736 |معهد ف ص بــــ سويفحمد رمض|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لش
69o728تـــج|ره |لمنصورهط|رق سليم|ن معروف سليم|ن
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهكريم |بــــو|لعز |حمد رزق|5|675
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد |م|م محمد44347|
7o62o|كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــه حمدى |لسعيد محمد علم |لدين
تـــ رجبــــ قطبــــ جمعه سعيد حميده7|89|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأم
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لونيس ي |لنج|ر576|45
43244oد|بــــ طنط|وق مصط مصط كم|ل محمود|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد عص|م عبــــد|لنبــــى عبــــد|لحليم|358999
359o35| يم |يه|بــــ عبــــد|لمنعم عبــــد| تـــج|ره ع شمسبــــر|
ر أحمد جمعه أحمد8|4266 تـــج|ره طنط|رودين| ط|
6|297oتـــج|ره طنط|محمود سم فريد شعبــــ|ن |لبــــربــــرى

معهد ف ص بــــ سويفمحمود محمد سيد محمد||737
78o|38| ى طلبــــه محمد حس تـــج|ره |لزق|زيقحمد خ
تـــج|ره |ل|سكندريهسل خ|لد |لسيد أحمد كم|ل447344

37o28 رهسل|م عبــــده عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد تـــج|ره |لق|
78o7|4يم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|ره محمد محمد محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ع|طف فه خميس3|5463
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه محمد عبــــد|لمع |لسم| |277576
4|8o25تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى بــــسيو خليل عطيه |لديبــــ
يم سعيد497582 د|بــــ دمنهور|مريم عو|ض |بــــر|
44o83|طبــــ كفر |لشيخعمر محمد محمد محمد
637o38| |يم |لسبــــ نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لسيد |بــــر|
36o934 تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء س| |لسيد عبــــد|لغ
62o528 ه |حمد محمد حسن خض تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــن
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5o5874|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد |لسيد محمد حس عمرو
54|o8|علوم طنط|محمود جم|ل عبــــد|لسل|م رضو|ن ش
47o57د|ر |لعلوم |لم |دير عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم عبــــد|لرحمن

539o83علوم طنط|عبــــد |لمنعم رض| عبــــد |لمنعم جبــــر
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعمرو محمد رمض|ن م |ر|66|7

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرضوى عبــــد |لفتـــ|ح سيد مبــــ|رك |سم||75996
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد | محمد حسن699335
د|بــــ ع شمس|دير عبــــد|لر|زق عبــــد|لمقصود عبــــد|9|6||3
4|38|oتـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لق|در ع|مر
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد سم محمد حج|ج بــــدوى325||7
تـــج|ره طنط|محمد س| محمد ع|صم3563|6
تـــج|ره طنط|عبــــد |لمنعم مسعد |لمغ|وري |لشق |325|4
536o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفتـــغريد عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|م زكري
وف|تـــحسن عم|د |لدين عبــــد |لعليم عبــــد |لغف6843| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

ره|ع|ئشتـــ عبــــد|لحميد فتـــ عبــــد|لحميد6264|3 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد مهدي حسن محمد ح|مد64|479
يم ن7922|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | محمود |لسيد |بــــر|
77|84oيم صيدله |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لرحمن أحمد |بــــر|
9o||93| تـــربــــيتـــ سوه|ج سل|م |حمد |بــــوضيف ع

كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــه ع|طف محمد |لسيد عرفه|2398
ه ن| عبــــد|لعزيز عبــــد|لغف|ر|9299|8 كليتـــ حقوق |لم |م
26o833ن| ه| معوض فرج تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم | س|مه محمد محمود خليفه|886237
863365| كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ن مسعد سمع|ن عط||
696o64| تـــمريض |لمنصورتـــ بــــتـــه|ل شعبــــ|ن عبــــد |لحفيظ حس
26425o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء كم|ل يوسف محمد يوسف
49o369د|بــــ |ل|سكندريه|عل| |حمد حسن محمد حسن
|2783oره/ري|ضتـــفرح ط|رق |لسيد |حمد سل|مه إعل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسه|جر محمود صل|ح |لدين محمود حسن|22895
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخشيم|ء ع|طف محمد |لبــــشبــــي |685|4
24767o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يمن سعد عبــــد|لمو عبــــده
يم س|لم9|7686 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسديل محمد |حمد |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخند |حمد عبــــد|لمجيد |حمد443822
يم  ن3|55|5 ف عبــــد |لغ |لسيد |بــــر| تـــج|ره دمنهوريه |
حقوق |لزق|زيقفوزى محمد فوزى متـــو فرم|وى786244
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء ع|صم حس عبــــد|لعزيز|443578
|5o592تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|رس سم عبــــد |للطيف جمعه محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــض|بــــ| عوض سلو|نس عبــــيد جريس828966
266o5o|د|بــــ |لم |حمد عم|ره عبــــد|لبــــ|رى عم|ره|

رهمحمد جودتـــ محمد عبــــد |لجو|د22544 حقوق |لق|
ندستـــ |لمنصورهكريم ن| مصط شح|تـــه |سم|عيل||6854
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7o4584لسن ع شمس|محمد فخرى زكري| عبــــد |لفتـــ|ح
حقوق بــــنه|محمد |يمن محمد لط |حمد347963
4225o6د|بــــ |ل|سكندريه|رغدتـــ |حمد محمد ع
ره|سل حمدى سليم|ن عبــــد|لع|ل229237 عل|م |لق|
4327o6تـــربــــيتـــ طنط|ن|دين رجبــــ محمد عبــــد | بــــحيبــــح
ندستـــ حلو|نعص|م |لدين ح|مد |لسيد |لحم|م2466|2
زر|عه طنط|مريم عص|م |لسيد |لسود| 432284
د|بــــ |لمنصوره|ريه|م شعبــــ|ن زيد|ن محمد عبــــد |لمنعم 685579
ره|م فتـــ عبــــد |لنبــــى محمد45964| د|بــــ |لق|
|5|oo3يم ر |بــــر| ف ط| تـــج|ره ع شمسنوره|ن |
د|بــــ دمنهور|يه |لسيد ن |لخطيبــــ|499922
د|بــــ د |ط|نوره|ن حل مصط محمد سليم|ن|62293
5|7|o8|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|نوره|ن سل|متـــ محمد عبــــد | |لقز
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لعزيز حس عبــــد |لعزيز |لصبــــ|345366
طبــــ |ل|سكندريهعمرو ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لغزو443397
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخي|سم بــــش محمد عبــــد|لرحمن صقر5666|2
543o|8تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء سعيد عبــــد |لمحسن محمد حمود

3523oرهمروتـــ رمض|ن عبــــد |للطيف ح|فظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدله بــــ سويفمريم ن| عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف|6476

يم |لمنو |5||45 ندستـــ بــــنه|محمود |حمد |بــــر| كليتـــ 
كليتـــ |أللسن ج أسو|نأيه خ|لد سيدأحمد للو4756|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|يز محمد عبــــد |لحميد محمود3738|4

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم فوزي محمد ن|2685
حقوق |ل|سكندريهمنه | ممدوح عبــــد |لمنعم حبــــ|له48|537
يم7|7722 يم |بــــر| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمد صل|ح |بــــر|
676o4||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى محمد محمود |لسعيد |لش

تـــج|ره بــــ سويفم | جرجس معوض سليم|ن65856
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــمنيتـــ ح|تـــم محمود مح جبــــتـــ|9|3575
67863o| تـــج|ره |لمنصورهسل محمد عبــــد |لحميد محمد سيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |حمد محمود ج|بــــ |256289
8|478oد|بــــ |لم |من|ر مح سيد محمد|
معهد ف ص |سم|عيليهسحر س|مر حسن شعبــــ|ن |لحد|د|76836
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد بــــه|ء |لدمرد|ش |لسيد بــــدر755866
رهحمد ن| نبــــيل |سم|عيل محمد|239936 حقوق |لق|
42o|9|د|بــــ كفر |لشيخ|وف|ء |لشح|تـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لر|زق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد فتـــ عطيه |لرف|688342
ش|م مغ|ورى |لعط|ر5|2558 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط 
صيدله ع شمسعبــــد|لعزيز ص|لح حس بــــيو |لسعد 347734
د|بــــ كفر |لشيخ|تـــوفيق محمد تـــوفيق |لخيش|65|42
معهد ف ص |ل|سكندريهن|دين سعيد تـــوفيق |حمد |لحبــــ|ل8536|5
287329| ه سل|مه |بــــو |لقمص|ن ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
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يكل263925 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرشف|ء مع|ذ محمد محمود 
8o|343تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رين| ن|دي شفيق شح|تـــه
7o3435د|بــــ |لمنصوره|يه مجدى |لبــــ |سم|عيل |حمد |لمك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد بــــخيتـــ حميد بــــخيتـــ73|765

|59o2ره|ن|دين جم|ل محمد محمد د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسيوسف ي| سيد |حمد22||2

تـــج|ره بــــنه|محمد عزبــــ |لسيد فتـــ633433
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسلوي عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لمو 833969
4637ooيم رمض|ن خليفه يم أحمد إبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخإبــــر|

 |حه وفن|دق |لفيوميه ع|دل محمود جمعه حمد|85735
يم3|3577 طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط يه ن| عبــــد|لسيد عبــــد|لع|ل|885825
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فتـــ |لسيد محمد|75649
7o|457| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رن| و|ئل محمد عبــــد |لجليل محمد
687|4oندستـــ |لمنصورهل |ء مجدى عبــــد |لصمد عبــــد ربــــه حسن
7o3496يم |لرف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحن|ن س| صل|ح |بــــر|
476o53د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن نبــــيل لط عبــــد |لمع خ|طر
22o8oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء حس سيد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر مجدى عزيز عمر مو5556|7
26o636تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد| | جم|ل عبــــد|لمجيد عجل|ن
ره|ء عرفه محمد حسن ص|لح|7|4|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|o7|3ل|ل تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه حمدي فتـــح ع |بــــو 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد عبــــد|لق|در محمد جبــــريل 3||495
5|4|o| |معهد ف ص |ل|سكندريهمروه محمد ع  فه |لحلو
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــملك محمد ع رزق حسن 7|5333
8o83o3علوم |سيوط عزتـــ محمود محمد
69o458| |طبــــ |لمنصورهحمد ش| عبــــد |لق|در ش
تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم أحمد ع |حمد أبــــوأحمد48|497

69o44تـــربــــيتـــ |لفيومعل| ك|مل محمد محمد
77346oطبــــ |سن|ن ع شمسس|ره رض| محمد محروس بــــكرى عم
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن محمد |حمد محمد شتـــيه|6|4982
7o7|86تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعبــــ حسن خ|لد حسن |لعزبــــى
8o4686ش|م محمد حسن |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رحمه 
ندستـــ |ل|سكندريهنور |لدين |حمد حن حم|ده مبــــروك523855
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد أس|مه كم|ل أحمد ش| 625526
6o5356صيدله |لمنصورهن|ديه محمد أحمد حمدى جوده
7o||93موح رى  يم |لجو تـــج|ره بــــنه|يف ط|رق يونس |بــــر|
46426oيم |لسيد متـــو تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمعتـــزبــــ| |بــــر|
5o|686|يم جندي تـــ |يمن |بــــر| صيدله |ل|سكندريهم
7|28|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|يه محمود محمد حل شط
877|2o د|بــــ |سيوط|س|ره ي| ج|د |لكريم |حمد
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49o756تـــج|ره كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ |حمد كم|ل سيد |حمد
ف عبــــد|لسل|م عبــــد|لحميد7|3223 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن |
ر |حمد237237 ر عبــــد|لظ| ره|ع |ء م| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند محمد محمد حميدتـــ674||6
معهد ف ص |لزق|زيقمنيه محمد عبــــد|لعزيز محمد|642892
8269o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره محمد |حمد محمد
حقوق |سيوط  حمد محمد جم|ل |لدين |حمد|2|8922
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــلسيد سعد متـــو محمد |لسيد|453728

معهد ف ص بــــ سويفنج|ح سيد عبــــد |لعظيم عبــــد |لغف|ر73999
وف|تـــمحمود صل|ح عبــــد |لق|در ع |لنج4|4453 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــ محمد عبــــد|له|دى |لسيد ع حسن4598|6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|م
حقوق ع شمسمع|ذ محمد عبــــد |لرسول رزق3|7738
86o677زر|عه |لم |شيم|ء ع محمد |حمد
نوعيتـــ بــــنه|شمس ج|د فه ج|دعبــــد|لق|در356557
6|4o|3طبــــ حلو|نمحمود ع|طف ع|طف |لجندى
طبــــ ع شمسس|مه عبــــد|لمحسن محمود عبــــد|لغ 422445
رهرو|ن محمد صل|ح |لدين ع |لديبــــ238833 صيدله |لق|
7829o6|يم كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لودود |بــــر|
ل|ل |لبــــدوى يوسف منصور6498|7 لنيل |لع| للعلوم |لتـــج|ريتـــ شعبــــتـــ مح|سبــــتـــ منصورتـــ|س|لم 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم محمد عبــــد |لمتـــع|ل عبــــد |لحكم||87|6
طبــــ بــــيطرى دمنهورمصط ربــــيع عبــــد|لل|ه  محمد ن|موس838||5
زر|عه |ل|سكندريهخ|لد |حمد عبــــد |لرحمن |حمد محمد6|4232
عل|ج طبــــي قن|ه|جر ممدوح ثــــ|بــــتـــ بــــدوى 67|896
ر عفتـــ فه عبــــد |لص|دق786257 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقم|

لسن |لم |/ري|ضتـــ|حمد حمدي عيد سل|مه |لشيخ|9|377
7567o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود غ|نم محمد أحمد
6o9867تـــربــــيتـــ طنط|ع محمد ع |لشيوي
5|65o3ى قرط|م يم خ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخريم |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقزينبــــ ع |لسيد محمد ج|د635933
5o48o4حه وفن|دق |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد |لسعيد مصط مصط عمر| 
775o9o|د|بــــ |سيوط|ف ممدوح عبــــد |لحكيم محمود حج

536|oتـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء عبــــد |لوه|بــــ فتـــ عبــــد |لوه|بــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه |حمد محمود محمد|59679|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهريم محمد فريد |لسعيد شع |4|2|7
7o75|3يم يم محمد |بــــر| ه |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهن
8o976o|يم رهسم|ء نش|تـــ خليل |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
8454o3كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ندع|ء |حمد محمد |حمد

د|بــــ |لفيوم| رمض|ن سعيد محمد يوسف64353
5|o|||| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد محمد محمود |لبــــولي
زر|عه مشتـــهر|ء حسن ع حسن|338567
حقوق طنط|عمرو محمود عو رمض|ن |لحجري438435
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطزي|د |يمن ح|مد رمزى67|27|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممصط مر سعيد حس|م |لدين253952
يم محمد صل|223733 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنه | |لسيد |بــــر|
2|8oo8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر |حمد محمد |حمد سليم
53o5o2ندستـــ |سيوطبــــسنتـــ فرح|تـــ محمد عبــــد|لرحمن حس عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــكريم محمود محمد |حمد زبــــ|دي444952
9o|266 معهد ف ص سوه|جرزق مكرم رزق حبــــيبــــ
4o3446تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر |حمد محمد |حمد محمود عي
43o248علوم طنط|بــــسمه سعيد عبــــد |لر|زق محمد عر|بــــى
م63|5|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــ صبــــرى |حمد |ل|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد حس جمعه عبــــد |لغ 63237

53o|92ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمروه حمدى عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد م
82987o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ول|ء محمد عبــــد|لر|زق ع

تـــربــــيتـــ |لفيومبــــتـــ محسن محمد ع24|73
8|o965د|ر |لعلوم |لم |جه|د خ|لد عبــــد|لعليم عبــــد|لجيد
|588o8رهي|سم عص|م جمعه محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
77oo67حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن فه مصط |لمرجل| 
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |حمد محمد |لطو عبــــد|لعزيز332423
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | محمود |م محمد264746
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريم |نور محمد عثــــم|ن خليفه||24|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد |لسيد محمد |حمد |لديس|وى287425
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد |يمن محمود محمد|756848
62752oصيدله |لزق|زيقأمل سع|ده أحمد عطيه
|ء عبــــد|للطيف |لسيد عبــــد|لمجيد896588 تـــربــــيتـــ سوه|ج  
6o6o8| |د|بــــ |لمنصوره|كم|ل مصط كم|ل ع |لعر
4o967| نوعيتـــ طنط|يه عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد خ
9o875o|د|بــــ سوه|ج| م|ل جم|ل عبــــد|لحليم |حمد
3233o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|رتـــ ن| محمد سيد طلبــــه
رتـــ س|رتـــ مصط وحيد مصط حسن 322362 تـــمريض |لق|
7|2o8oف محمد |لش|ف غز|لتـــ صيدله |لمنصورهندى |
893o88 تـــج|ره |سيوطس|ميه حل محمد شح|تـــه
62o487 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |له|دى عمرو عبــــد |له|دى مصط

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسمر عبــــد |لع| مصط محمد39839
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ع|دل محمد ص|لح محمد عبــــد767246
7oo586|صيدله |لمنصورهيم|ن محمد عطيه محمد
9o7642 يم محمود محمد علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن |بــــر|
9o6589 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نه|جر ممدوح عبــــد|لرحمن متـــو
معهد ف تـــمريض |سيوط جه|د |حمد محمود محمود  879837

8743oد|بــــ |لفيوم|محمد شعبــــ|ن سيد عبــــد|لنبــــى
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم ||ء ع|دل عبــــد|لمعز عبــــد|لعليم|6335|8
6|o694معهد ف ص طنط|ض محمد ع |بــــوس|لم
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ش|م سعودى حسن سلمه4|565| رهمحمد  تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه يح زكري| |لسيد زين |لدين|768947
68o467|ف |لمر |لمر محمد تـــج|ره |لمنصورهسل|م |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد صل|ح |حمد محمد||75638
4o7o62 نده عص|م عبــــد|للطيف محمد كليتـــ |أللسن كفر |لشيخش|
رهمن|ر رمض|ن محمد |بــــوعي||3549 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهلحسن سيم|ء شح|تـــتـــ مر محمد|445963
64388o|يم رهن صل|ح |بــــدير ع |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ كفر |لشيخحمد ي| قمر |لدولتـــ فر|ج عبــــد |لرحمن8|5259
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين عبــــد |لن| فتـــ محمود24474|
حقوق طنط|شيم|ء صل|ح |لدين محمد غنيم تـــعلبــــ497785
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمروه |لحسي عبــــد |لق|در |حمد |لدمنهوري8823|5
رهح|زم خ|لد محمد صديق محمد234678 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

73o73|تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء محمد رشيد عبــــد |لبــــ|رى
5|o885حقوق |ل|سكندريهيوسف مبــــروك يوسف عبــــد |لعزيز صوله
529o25تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمود ع|دل عبــــد |لرؤف مسعود
حقوق طنط|ع|دل أحمد ع|دل |لبــــط|ط493599
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سل |حمد مصط |لصبــــ|رى2677|4
6o|885|د|بــــ طنط|منيه ع عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــل|ط|
266o56حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن نور|لدين |بــــو|لمع| نو
تـــج|ره |لمنصورهنور|ن |يه|بــــ |لسعيد محمد692676
8o2893نوعيتـــ |لم |زينبــــ رمض|ن فؤ|د محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س| خليل عودتـــ محمد |بــــو شقره768467
4o2566د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|آل|ء محمد عج محمد عثــــم|ن
يم محمد67|59| تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ع|دل |بــــر|
رهحبــــيبــــه محمد فخرى عمر |حمد235773 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطرحمه |حمد شعبــــ|ن محمد  879846
يم فرج698498 معهد ف تـــمريض |لمنصوره يف محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمديحه ع|دل |لسيد ح|فظ|68546
د|بــــ |ل|سكندريه|منه | عص|م عبــــ|س مبــــروك |لحن|8|4756
تـــج|ره ع شمسنور | حل فريد |حمد33428|
صيدله حلو|نمؤمن |حمد ه|شم منجود|24644
يم محمد ص|لح778626 طبــــ حلو|نمحمد |بــــر|

296o9|م رمض|ن ص|بــــر عوض كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|يدى عبــــد |لسل|م |حمد حف 35456|
ندستـــ |ل|سكندريهم|زن |حمد |بــــو |لحسن |حمد حس|2|4798
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر محمد محمد حسن أبــــو |لمع|546|62
6|o327 |يم |لحم معهد ف تـــمريض طنط| ريم حمدى |بــــر|
ى موريس حن|6325|9 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط  |بــــ|نوبــــ خ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء |حمد |حمد خليل |لديبــــ|3|3488
علوم ري|ضتـــ سوه|جحمدى |حمد يوسف عبــــد|لسميع 3||2|9
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2|45oره|وق محمد عبــــد |لحميد |لسيد د|بــــ |لق|
د|بــــ |لفيوم|محمود |حمد |حمد محمد2|867

ش|م عبــــد |لسيد محمد96|44| تـــج|ره ع شمسدير 
686o57د|بــــ |لمنصوره| محمد عبــــد |لحليم ح|مد عيد
54534oبــــه ف خميس محمود و زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــنوره|ن |

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |حمد ع|مر |حمد ع|مر34223
4||23o د|بــــ طنط|ول|ء محمد |لدسو محمد |لزي|
||48o6حقوق حلو|نفتـــ |س|مه فتـــ عبــــد |لحميد
طبــــ |ل|سكندريهمحمود بــــدر ز |لج|يح9|22|5
يم محمد |حمد دي|بــــ|775556 ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
68o65||صيدله |لمنصورهمنيه ع|دل سعد |بــــو |لعل| |لن|دى
6o2536حقوق طنط|محمد فرح|تـــ |لسيد رجبــــ |لخطيبــــ
6oo59o رهمحمد س| محمد |لسيد خ صيدله |لق|
4o|o99| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد منصور أحمد أحمد|لبــــسطوي
769o74كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشمرفتـــ سلم|ن سويلم س|لم
44o829صيدله |ل|سكندريهعمر خ|لد عبــــد |لعليم محمد
4ooo36ه ه| حس أحمد د|بــــ |ل|سكندريه|سم
45|8o8يم  بــــدر ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد سم سعد |بــــر| معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسل سعد خليل محمود جمعه32|439
تـــمريض ع شمس محمد ن| محمد ر|شد343438
ى عبــــد|لخ|لق سيد|349693 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد ي
7|7o67| زر|عه |لمنصورهيه |يه|بــــ ص|لح مصط
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد محسن |لسيد عبــــد|لمجيد |لشن2959|5
8|5oo5نوعيتـــ |لم |ن|ء نز ض| عقيله
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نور| دي|بــــ فتـــ مشعل48||26
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد|لر|زق محمد |ل 269975
678o25 بــــي حقوق |لمنصورهمحمود ع|طف عطيه |ل
328|o6يم بــــيو عبــــد|لق|در تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|مصط |بــــر|
64oo73ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رن| عم|د حسي محمدع
|د|بــــ بــــنه|ر| | |حمد فؤ|د |لسيد266557
علوم |لم |حمد ع محمد عبــــد|لجو|د|822855
63639oمعهد ف ص |لزق|زيقمحمد متـــو عبــــد|لسيد متـــو عطيه
35o|7oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــسمه رض| |م|م عبــــد|لفتـــ|ح |م|م
صيدله |لمنصورهدع|ء محمد أحمد شتـــ||859|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سم فتـــ عبــــد |لرحمن فرج774949
5|7|7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحبــــيبــــتـــ عبــــد|لرؤف حسن |لعمورى
756oo|طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود ف|روق ع سعد

37|7oعلوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد كرم ص|بــــر عطيه طعيمه
75o456طبــــ بــــورسعيدعمر حسن محمود حس محمود
32o474| ندستـــ ع شمسحمد عم|د عبــــد| |حمد عبــــد|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعن|ن صفوتـــ عبــــد |لغ ع 9|9|2

Page 1565 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

لس ن|دى موريس روم|ن  3|98|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
848oo9 تـــربــــيتـــ |سو|نوف|ء حس عبــــ|دي حس
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن |حمد عبــــد |لرحيم محمد||75543
237o63|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ل|ء ه| سعيد محمود محمد

تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء فتـــ محمود محمد65374
تـــمريض ع شمس يثــــم |حمد محمد |حمد ل|ش 7|3529
42746oطبــــ طنط|خ|لد عبــــد | ن محمد طلبــــه
يم عطيه|77643 علوم |لزق|زيقمريم عل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نن|در وجدى فوزى عطيتـــ327638
يم رضو8463|| وف|تـــمصط جم|ل |لدين مصط |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8|o445علوم |لم |محمود مختـــ|ر حسن عبــــد|لحميد

3o687رهندى |مجد |لسيد |لجمل تـــج|ره |لق|
يم262294 يم حسن |بــــر| يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
لس ه| مرقص ك|مل2379|3 علوم ع شمسك
6o838|زر|عه طنط|سكينه |يمن محمد ع |سم|عيل
8o2|38فنون جميله فنون |لم |محمد |سم|عيل سيد محمد

66o26علوم |لفيومعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لرحمن محمد
25378| تـــج|ره ع شمسيه حسن تـــوفيق مو

6oo94| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء مدحتـــ محمد بــــدر |لدين |لعدو
22o963د|بــــ ع شمس|مريم |حمد سعيد محمد
تـــج|ره بــــور سعيدفن|ن |يمن جل|ل محمد |لسندوبــــى||76465
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|ء محمد لبــــيبــــ عبــــد|لحميد258829
6o5663تـــج|ره طنط|آيتـــ محمود زكري| |لش|ف |لمعد|وى
ندستـــ |لم |مه|بــــ محمود عبــــد|لسل|م عبــــد|لمجيد زيتـــون|62832
9o2|23 يم يم حسن |بــــر| ين |بــــر| تـــمريض سوه|ج ش
ري22|689 ندستـــ |لمنصورهع محمد محمود |حمد |لجو

تـــربــــيتـــ بــــ سويفند ممدوح فتـــ |حمد|5935
يم776535 ندستـــ |لزق|زيقس|ره محمد فرج |بــــر|
زر|عه طنط|صبــــ خ|لد صبــــ |لدم|2|4336
د|بــــ |سيوط|مجدى كم|ل ف|روق |بــــو|ليم 656|89
82|2o9|معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفس|مه خل|ف سم مختـــ|ر

رهمحمد |يه|بــــ ع حمزتـــ83|47 تـــج|ره |لق|
43o834 ره|د| | محمد عبــــد |لمنعم محمد حسن ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد محمود ك|مل محمد |ل|زرق766578
776o73ره|عل| عص|م |لسيد بــــر عل|م |لق|
ى |لجمل29473| ندستـــ |سيوطف|دى طلعتـــ ن
رهسل حسن محمد حس 58633| ندستـــ |لق|
معهد ف ص |سيوطمروه ع محمد ع  882578
تـــربــــيتـــ دمنهورحس|م حسن ر|غبــــ عبــــيد492555
7o3758 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقشيم|ء عبــــده |بــــو |لسعود محمد |لبــــسيو
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــروى محمد عبــــد | فرح|تـــ|755672
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يم |لشح|تـــ335387 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسوز|ن |لسيد |بــــر|
52o2o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | حم|ده محمد صقر
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م ن| س|لم محمد|8|6|25
6276|oتـــج|ره بــــنه|ه|يدى حمدى ع |لسيد عليوتـــ
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمروه محمد |لسيد سلط|ن7342|6
تـــج|ره ج|معتـــ د |طدين| محمد عبــــد |لعزيز |لسعيد676279
75o797تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود س| |حمد حسن ع|مر
يد||78|2 يم محمد بــــ رهه|يدى محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

رهجنه |س|مه ي سل|م82|6| ندستـــ |لق|
زر|عه مشتـــهرحمد عبــــد |لخ|لق مختـــ|ر ع |||592|
رهه|جر ط|رق ع محمد34276| د|ر |لعلوم ج |لق|
يد  434432 يد عبــــد|لوه|بــــ |بــــو |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره أبــــو|ل
3385o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نعم|تـــ عبــــد|لعظيم ع عفي عمر|ن
5o6749| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندي عم|د محمد عبــــد |لحميد ج|د
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيتـــن نبــــيل طنيوس مرقس|835233
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل |لسيد س|لم سعد|77658
7o8465تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره محمد محمد عبــــد |لر|زق
6o8o76تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| ممدوح |لمطر|وى |لسيد عثــــم|ن
45o3o5| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لحليم حسبــــ
|4868o علوم حلو|نف|طمه حسن محمد حسن
تـــج|ره ع شمسمنه | عل|ء|لدين |بــــوضيف ثــــ|بــــتـــ3226|2
36o26oف |سم|عيل محمد محمد ونيس |د|بــــ بــــنه|محمود |
ى عليوه |لطن| 478|34 تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل خ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعرفتـــ ع ج|بــــر ع333453
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود عبــــد|لبــــ|سط |دم عثــــم|ن|83425
ره|وق خ|لد محمد محمد سيد|24339 ثــــ|ر |لق|
266oo5صيدله طنط|محمود خميس عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــكرى قنديل
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء سيد سل|مه ز سيد893|35
رى695942 ندستـــ |لمنصورهلسيد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لحفيظ |لجو
ى6548|2 ش|م سعيد |لبــــح ندستـــ حلو|نمصط 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكرم مبــــ|رك عبــــد|لل|ه حس 832626
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمل محمد يوسف محمد||3|249
5762oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفنهله ر| درويش س|لم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|بــــسمه محمد محمود عبــــد |لجو|د979|7

5o6669زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهن|ء فتـــ محمد أحمد زغلول
283o2رهعبــــد |لرحمن حس|م محمد عبــــد |لمنعم حقوق |لق|

4o7o|o تـــج|ره |ل|سكندريهيم ع|طف |سم|عيل محمد ع
577o4 معهد ف تـــمريض بــــ سويف رجبــــ حج|زى رمض|ن مصط

894o3| تـــج|ره |سيوطم | كتـــش ج|بــــر سعد
ندستـــ طنط|محمد محمود عبــــد |لعزيز محمود خليفتـــ449439
432o64صيدله طنط|بــــسمله مجدى سعد |لسيد عرفه
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لسن ع شمس|ل|ء ي| عمرى شح|تـــتـــ||33832
44o|37علوم كفر |لشيخ |ر عل|ء |لدين محمد ع أبــــوجريده
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عمر عبــــد|لمنعم أم محمد عمر|ن682||5
46o733طبــــ طنط|ه|يدى |ل|م بــــكر ع|طف بــــكر |لمنش
ندستـــ |لسويسمحمود ليثــــى محمد محمدع 752834
رهد | |يمن صبــــرى محمد فرج48888| د|ر |لعلوم ج |لق|
882||7| معهد ف ص |سيوط  بــــ|نوبــــ ن فكرى ن
حقوق |ل|سكندريهم سم |م فرج شح|تـــتـــ482978
ره|سل محمود محمد محمد |حمد48667| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسلشيم|ء |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح ل|ش |9623|2
697oo8| ش|م عبــــد |للطيف طه عبــــد معهد ف ص |لمنصورهمحمد 
6|34o5|يم محسن يوسف |لهبــــي|ن م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــر|
ف محمد |لسيد|369722 |د|بــــ بــــنه|سم|ء |
د|بــــ |ل|سكندريه|رغدتـــ |لسيد |حمد |لسيد رمض|ن476246
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد468||4
ش|م عبــــد |لمنعم محمد42438| د|بــــ ع شمس|رو|ن 
4|3o49تـــج|ره طنط|ند| حس |لكو |حمد عسكر
ندستـــ |سيوطعبــــد| مجدى سل|مه ع639354
|5o598يم |حمد حقوق بــــنه|محمد |حمد |بــــر|
6|ooo8بــــ تـــج|ره طنط|وليد محمد عبــــد |لش| محمد د
23o92o|رهبــــ|نوبــــ حس مرقص لوز طبــــ |سن|ن |لق|
8o68|7|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنس جم|ل ع |حمد
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه محمود طلبــــه ع|مر 6448|9

48o89يم سليم ف |بــــر| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|عمر |
6o899o|تـــمريض طنط| بــــر|ر |لسيد عبــــد |لجو|د |لديبــــ
7o2oo|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد عبــــد |لحميد |بــــوسيف محمد م |لع| 
8|oo59لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ول|ء رضو|ن يوسف مسعود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسر|فتـــ عل|ء |لدين سيد دسو 344497
|5o783|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد فهيم سليم|ن
4|o525| تـــربــــيتـــ طنط|حمد تـــوفيق حف قطبــــ حف
7o|7|5ور تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمروه عبــــد |لق|در |حمد عبــــد |لق|در 
يم ع258549 م|م |بــــر| ره|عبــــد|  عل|م |لق|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومزي|د محمد رمض|ن حميده محمد67725
2733|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد| عبــــد|لق|در |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقخلود تـــوفيق ع ع مسلم628833
ي محمد محمد ع |487528 حقوق طنط|حمد ي

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسع |ء رمض|ن حسن ع22297
يم|647323 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد سم محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره من|ر ف|يق |حمد عبــــد | رضو|ن|69554
تـــج|ره طنط|ي|ر| يح عبــــد|لفتـــ|ح |لسبــــ| يوسف3||3|6
ره|روى |يه|بــــ محمد |لشح|تـــ||32679 د|بــــ |لق|
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طبــــ بــــيطرى سوه|جسل محمد فتـــ محمد 898325
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|ره محمد حس رج| عبــــد |لبــــ| |23349
|2o74oه |يه|بــــ عبــــد |لش| عبــــد |لسميع كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
ق|وى محمد |حمد273494 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط 
يم6476|8 زر|عه |لم |دين| ع|دل محمد شو |بــــر|
تـــج|ره طنط|حس|م محمد |حمد عبــــد |لر|زق سيد 494482
628|o6 يم |لدسو مصط تـــمريض |لزق|زيق بــــه محمود |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ ص|بــــر حس|ن عبــــد|لحميد 269|33
45o42|ندستـــ طنط|محمد محمود |لسيد ع غ|زي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر سعيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد|6626|
تـــربــــيتـــ دمنهوروق محمد محمد سليم|ن محمد صقر|49635
9o3|35 حقوق سوه|جرو|ن محمود فكرى محمد
22o297ندستـــ ع شمسع |حمد حسن محمود ح|فظ
6o8959معهد ف ص طنط|محمود رض| محمد جريش
|245o|رهسل محمد فؤ|د ح|مد رجبــــ تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسو|ئل سليم|ن يوسف ع منصور36|9|2
7o6994بــــي عوض محمد ف |ل د|بــــ |لمنصوره|ي|سم 

725|oتـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد |لن| شعبــــ|ن عبــــد |لكريم
|د|بــــ طنط|له|م |لسيد محمد |لسيد دويد|ر|432355
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|ره م محمد عبــــد |لمجيد |لسيد527832
8o96|8| تـــج|ره بــــ سويفحمد ي ر| |م
784o|oيم سل|متـــ نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ حسن |بــــر|
26o464|نوعيتـــ |شمونسم|ء حسن عبــــد|لرحمن رضو|ن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى حمدى حسن جمعه حج|بــــ496853
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهع |ء |لسيد |م حسن |لسبــــ9|65|5
4|384oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سيف س|مر فرج |لرمي

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفدى ف|يز عد عبــــد|لمهدى69527
يم ع قطبــــ|764429 علوم بــــورسعيدحمد محسن |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنرم محمد عبــــد|لعزيز محمد عفي 238327
5|8o98 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  من|ر بــــكر بــــكر حسن مني
حقوق |سيوطشيم|ء محمد محمود عبــــد|لحليم 879588

تـــمريض  بــــ سويفيم|ن صل|ح |بــــو |لعل| محمود||5548
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمؤمن ع|طف عبــــد |لر|زق محمد عبــــده7|6865
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين عص|م  |د عز |864285
|5o8o7وف|تـــ|محمد |حمد |لسيد بــــديع ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
لسن ع شمس|م |حمد |لسيد |لسيد5|2362

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عل| ع|دل مدبــــو ح|مد36774
7o25|4د|بــــ |لمنصوره|م|رتـــ | ه| عطيه عبــــده نو|ر
476o26تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن محمود بــــش حس عبــــد|لجليل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره |حمد عبــــد | س|لم |لسيد629594
ى شنوده ميل|د|676723 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــ|نوبــــ ي
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65o2oمعهد ف ص بــــ سويفس|ره حمدى حيدره فهيم
75o326 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم| ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن |بــــو
معهد ف ص |سم|عيليه|ء حمدى ح|مد محمد |لوصي |767992
تـــربــــيتـــ ع شمسوق صبــــرى رمض|ن شبــــ|نه|32735
زر|عه ع شمسد| | ن| عبــــد|لكريم حسن خليل|23278
48865oن غ|زى| يم ع يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه| |د محمود فودتـــ سعد344325
76588oنوعيتـــ بــــور سعيدبــــسنتـــ ه| عبــــد |لحليم حسن |لمحل
23|o78فنون تـــطبــــيقيه حلو|نر| فريد سعد زغلول حبــــيش
7o|627ن| | محمد طه ن|صف د|بــــ |لزق|زيق|م
م عبــــد |لسل|م عبــــد |لح|كم ع||67555 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ د
د|بــــ ع شمس|فرح عبــــد | محمد محمد قنديل29936|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه رض| جس|ر عبــــد|لعزيز جس|ر|247852
رهلي عم|د |لدين سل|مه بــــيو753|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |ل|سكندريه|م |س|متـــ يوسف عبــــده نص|ر477662
ر|ن264778 ق|وى ز تـــربــــيتـــ بــــنه|ع |ء جم|ل فتـــ |ل
8o6773تـــربــــيتـــ |لم |ر| | |حمد عز |حمد
8o|786فنون جميله فنون حلو|نر| | ع|طف س| د| |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|وجيه |حمد عيد عيد349245
يم فتـــ ك|مل |لجبــــ|وى |لتـــليس444676 تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدر| حل عبــــد|لمل|ك زخ|ري حن|863455
483o99ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل ع |لسيد محمود
د|بــــ |لمنصوره|عم|ر جم|ل عبــــد |لمع مو محمد|68622
ره|منيه محمد ن عبــــد |لحفيظ||2427| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد ع محمد|337435
439|o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخل|ء عبــــد|لقوي إسم|عيل مرشدي
يم سيد |حمد زكري|3|3283 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عمر |بــــر|

|99o9رهمحمود |حمد محمد رجبــــ حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء محمد مصط |بــــو|لمجد|882796
32782o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد جمعتـــ محمد جمعه
3234o2ندستـــ ع شمسمحمد محمود سعيد عبــــد|لع|ل
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود ي| محمود حسن عيد||6339
6o9o4|رتـــ|سم|ء س| سيد رمض|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

معهد ف ص |سو|نرمض|ن |حمد محمد نوبــــي|48|84
45o349ندستـــ طنط|عمرو |حمد بــــكر محمد بــــكر
2535o3| معهد ف ص بــــنه|د | عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لرحمن فتـــح
تـــج|ره بــــنه|عمرو جم|ل عو|د |حمد328642
79o|5| |معهد ف ص |سم|عيليهس|ره ف|يز |سليم ل
تـــج|ره |سيوطيفل ه| جدعون |نج |822697
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء ن|جح عبــــد|لحميد |بــــو|لمجد|862663
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد |لسيد محمد حمد مسلم272338
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يم |لسيد خليل765647 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدزي|د |
5o4295ى عبــــ|س عبــــد |لعليم تـــج|ره |ل|سكندريهرحمه |ل|بــــ|ص
4o|87oيم محمود تـــج|ره سوه|جمحمد عيد عبــــد |لحميد |بــــر|
9o4oo|  معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد عبــــد| محمد عبــــد|لرحمن
تـــ محمدع|دل عبــــد|لحميد سيد |حمد رمض|33255 حقوق بــــنه|م
وف|تـــحمد ع محمد ع |لبــــدوى|42|527 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
5o92o7طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد ع |لسيد |لقعيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لعظيم جودتـــ383|32
حقوق |لمنصورهورده |يمن سعيد محمد شتـــيوى763654
2|963o|لسن ع شمس|يم|ن ط|رق |حمد شح|تـــه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضوى |حمد مد رمض|ن عثــــم|ن|93|32
ى495396 د|بــــ دمنهور|سليم|ن ن | سليم|ن و|عرم

3o246| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سم|ء محمد ري|ض قر
34|27oندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط فتـــ يوسف محمد عيد
624o22يم عبــــ يم |بــــر| ف إبــــر| يم أ تـــج|ره ج|معتـــ د |طإبــــر|

د|بــــ بــــ سويف|حبــــيبــــه عزتـــ عبــــد | طه5755|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مصط ك|مل محمد|27367|

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد عرفه محمد |لبــــسيو محمد||73|
6966o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد رمض|ن عبــــد |لحق عي
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ مسعد فرح|تـــ عبــــد|لسل|م322427
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمد |حمد غني عبــــد |لرحمن247696
رهمصط |حمد حسن عويس782|4| تـــج|ره |لق|
6o|639 |ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــإيم|ن تـــوفيق حسن تـــوفيق |لسود ك.تـــ. ف للبــــ
وف|تـــعبــــد |لرحمن ربــــيع عبــــد |لر|زق عوض 453753 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ |لفيوم|مصط محمود محمد حسن275962
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء مصبــــ|ح حسن عبــــد |لخ|لق|782392
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمود محمد رشيد مهدى|26262
ر|ء محمد عبــــد|لغ محمد  877758 تـــج|ره |سيوطف|طمه |لز
ف |لسيد حسن262323 |د|بــــ طنط|محمود |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود |حمد محمد عبــــد|لر|زق شتـــله342928
48o873يم محمود تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء |لسيد |م |بــــر|

حقوق |لفيوملمعتـــصم بــــ| محمد جمعه محمد|69443
7o2|4oد|بــــ |لمنصوره|نبــــيل رض| طه |حمد محمد |لرشيدى
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد خ|لد عبــــد|للطيف محمد|488349
27o32o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|لسيد محمد |لسيد محمد فودتـــ
7o8662يم عيد |بــــو |لوف| |لنج د|بــــ |سو|ن||ء |بــــر|
ر |سحق467||3 لس مجدى م| علوم ع شمسك

حقوق بــــ سويفع|دل عبــــد | |حمد محمد4|529
|5|8o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم ر|فع يوسف عبــــد |لرحمن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن س| عبــــد|لعزيز عو|د349398
فنون جميله فنون |لم |محمد محمود |لسيد |حمد 44|879
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رى98|356 زر|عه مشتـــهرمحمد سم |بــــوزيد عطيه |لجو
4o86o8يم |لدكرورى حقوق طنط||ء |حمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
4|o48| ره|مصط عبــــد |لعزيز عبــــد |لمنعم عبــــد ثــــ|ر |لق|
د|بــــ حلو|ن|محمود محمد بــــكري |حمد|4|8|3
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ننوره|ن مدثــــر دوح محمد|84338
7o8472زر|عه |لمنصورهسلوى بــــ|سم عيد محمد
4||25o| تـــ مصط عفي بــــسيو قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
معهد ف ص |سو|نمحمود |حمد محمود |حمد83|839
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزي|د محمود |حمد مصط 824549
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــش|ير عبــــد|لع|ل |لش|ذ محمد836249
رهمحمد تـــ|مر محمد ح|مد|2897| د|ر |لعلوم ج |لق|
8954o8  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحس|م |لدين ن|جح ك|مل ش|كر
تـــج|ره طنط|مه| جم|ل صبــــرى |حمد |لسعيد |لملي 578|69
4o3774تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لن| |حمد عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــ|سل حس|م مصط عبــــد|لسل|م ف346262
4|85o2يم ن |لسيد محمد |حمد |لبــــحر د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
77o|39د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد عبــــد |لعظيم مسعد عبــــد|لعظيم
يم حرحش|527695 ندستـــ |سيوطمنيه محمد سليم إبــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نوئ|م زكري| ج|مع |بــــوزيد848438
رتـــ|ريتـــ| يوسف زكري| ن|ن  896782 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهع خ|لد يوسف حس|ن سيد |حمد|69743
|د|بــــ بــــنه|حمد يوسف يوسف |لدويك|278825
تـــج|ره بــــور سعيدحس محمد حس محمد رمض|ن764463
7o8o97ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه عيد عبــــد |لغ محمد ع |لسيد

وف|تـــ|حمد رض| ربــــيع |حمد|97||4 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
823o25|حقوق |سيوطم| عزتـــ عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز
 |حه وفن|دق |ل|قسم|ء بــــرك|تـــ بــــدري بــــرك|تـــ|833759
52o455كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورين صبــــرى محمد عبــــد |لغ طبــــليتـــ

2o98oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع حسن عبــــده حسن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد سيد محمد سيد826874

ف وجيه فه|3268 رهعمرو | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره سوه|جعص|م |لغول فهيم خليفتـــ 924929
7oo378معهد ف تـــمريض |لمنصوره حسن|ء |لسيد ص|بــــر محمد فرج

6653o|يم عبــــد |لرحمن معهد ف ص بــــ سويفبــــتـــه|ل ع |بــــر|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنهلتـــ ع|دل محمد نج|478538

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند |نتـــ س| رو |مبــــ|رك64295
5897oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عصم|ء ع|دل عبــــد |لحميد طه

768|5o|تـــربــــيتـــ |لعريشيه شعبــــ|ن |حمد حسن |حمد
|7228oرتـــ/ري|ضتـــ|محمود خ|لد محمود محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم |حمد|677787 حقوق |لمنصورهمجد ن|در |بــــر|
|لسن |لم |د| | مصط يوسف ع265|5|
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ر عبــــد |لحميد |لس|يس|4753|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يم|ن م|
صيدله ع شمسدع|ء محمد محمود عبــــد |لحميد |لسلخ774286
48o895تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمروتـــ محمد ج|بــــر فر|ج عبــــد |لع|ل
صيدله |لزق|زيقغيد|ء |لسيد |حمد محمد |حمد637865
يم|756464 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد ع|طف مصط حسن |بــــر|
عل|ج طبــــي قن|رن| محمد عبــــد|للطيف |حمد |لر|وى 55|923
9|||o8  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء خ|لد عبــــد|لن| عبــــد
532o2رهوق |حمد قر محمد طبــــ بــــيطرى |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــ|نوبــــ فؤ|د مكنوتـــه سعيد|226368
رهيوسف بــــ|سم محمود محمد234795 حقوق |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد |لشح|تـــ عبــــد |لرحمن|39|642
788o68|معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء |حمد محمد حسن شح|نتـــ
765o27ندستـــ بــــور سعيدمحمود |س|مه محمود عبــــ|س |لعز|زى
ره|دين| صل|ح ع عبــــد |لفتـــ|ح92|34| عل|م |لق|
9|4o72|ء مشهور عبــــد ربــــه |بــــو|لعل| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  |
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|سم رجبــــ محمد محمد6|3542
د|بــــ |سو|ن|س|ره سيد حس محمدضوي848385
صيدله |لمنصورهلشيم|ء ع عبــــد |للطيف محمد ش| 688389
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ريه|م جم|ل محمد |حمد |لسيد235649
يم محمود محمود73|528 ندستـــ |ل|سكندريهنجيبــــ إبــــر|
4o7445تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــغريد محمد محمد مر |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن سيد محمد سيد|878536
|5o|o2| |ندستـــ ع شمسمحمد ص|بــــر محمد ص|بــــرعط
542oo4علوم دمنهورذ ن ذ محمود

معهد ف ص بــــ سويفنوره|ن |حمد محمد طلعتـــ محمد|5746
7756o8لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |حمد |سم|عيل |لسيد
يم أبــــو|766425 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|حمد محمد |لبــــدر|وى إبــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ن| معوض حس س|لم|254864
899|5o|ف مو محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج مل |
ر|ء نور |لدين سعد |حمد|7||345 تـــربــــيتـــ ع شمسلز
63946o|معهد ف ص |لزق|زيقيه محمد ع محمد
ندستـــ |ل|سكندريهملك ن| عمر محمد رح 447883
ندستـــ |لمنصورهسيف |لدين زينهم معوض يوسف عبــــد 675252
|6773oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|طمه مصط خميس |لجم|ل
6339o4ق حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن زكري| عثــــم|ن |ل

رتـــ|دع|ء عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لمجيد |حمد 35879 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|6o333|رهحمد |لسيد |لدمرد|ش عبــــد |لح|فظ ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|يم|ن خ|لد محمد جل|ل|355334
7oo427 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مصط |حمد |حمد |لدسو
6258o2ش|م |حمدفؤ|د |حمد |لعط حقوق |لزق|زيقمرو|ن 
8599|oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | ثــــروتـــ كرم يوسف معهد ع| 
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رهعمرو محمود عبــــد|لعزيز |لسيد45289 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9oo685 تـــج|ره سوه|جنه|ل كريم |حمد فر|ج

رهحمد عثــــم|ن عبــــده جوده|7|454 تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مصط محمد |لسيد6384||
24o33ف فتـــ ح|مد ره|جه|د | د|بــــ |لق|

معهد ف ص طنط|حمدى |حمد عبــــد |لعظيم |حمد عبــــده437427
7o|o27ندستـــ |سيوطم عبــــد |لعظيم |بــــو |لمجد |لسيد |بــــر
تـــج|ره بــــنه|مصط |حمد محمد حسن حس 4|35|3
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ف|رس محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|756485
4656o2|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمود |حمد محمد |لجندى معهد ع| 
طبــــ |لزق|زيقيح محمود حمزه محمود777763
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع ن|شد غ| محمد629969

2345o|تـــج|ره سوه|جعبــــد |لوه|بــــ مدحتـــ محمد عبــــد |لوه
نوعيتـــ بــــنه|تـــ ي| |م|م محمد عل|م339397
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جول|ء حمدى |حمد ز|يد  63|2|9
78|o42يم ع جنه يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
6o87o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره |س|مه |لسيد يوسف |لمشط
ف ومس|حه |سيوطنجل|ء مختـــ|ر عبــــد|لعليم مصط 8|85|9 ك.تـــ. ف رى و
3|947oلسن ع شمس|رحمتـــ خ|لد |حمد |سم|عيل
د|بــــ |سيوط|خلود |يمن ع بــــدوى888239
69688|| يم محمد عط| | علوم |لمنصورهحمد |بــــر|
7o2896ندستـــ |لمنصورهمحمد لؤى محمد نور|لدين ح|مد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مؤمن بــــسيو حمدى عبــــده عبــــد |لبــــ||47842
صيدله |لزق|زيقسهيله جم|ل تـــوفيق محمود639674
8|7|o6|تـــج|ره بــــ سويفحمد بــــه|ء |لدين مر|د محمد
وف|تـــم|زن محمد |حمد عبــــد | |حمد479752 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
8o7oo7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه شعبــــ|ن رمض|ن محمد
5o2282يم يم مصط عبــــد |لر|زق |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهبــــر|
د|بــــ دمنهور|ندى |حمد محمد حسن |لنق|ض8848|5
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسهيله ج|بــــر عبــــد | |حمد2|7824
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين مدحتـــ محمد ع فوده47|9||
268|4o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلسيد رض| |لسيد مبــــ|رك
لس زكري| فهيم عبــــد|لمل|ك79||84 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديك
8286o9حقوق |سو|ني| محمد عبــــد|لبــــديع محمد
|22o83يم |م ز|يد ره|فريده ط|رق |بــــر| د|بــــ |لق|
6|5|5o|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد ممدوح |لسيد عل|م
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرع مو محمد مو4666|2
علوم حلو|نمهند ن| عو|د عبــــد|8|2735
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء ز ز خلف|268|4
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نكريمه |حمد محمود منصور845728
68o45|ندستـــ |لمنصورهمحمود |حمد جمعه حسن محمد

Page 1574 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يل ج |لزق|زيقنس |حمد ح|مد محمود|89|699 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o2572حقوق |لمنصورهكريم |حمد رجبــــ حس محمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــشيم|ء |لمغ|ورى عبــــد|لحميد |لرم|ح536|27
رهمن|ر ع|دل عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن 23846| تـــج|ره |لق|

ف مصط محمد|3399 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومبــــسنتـــ |
لسن ع شمس|روضتـــ محمد محمود حسن9786|3

9o945|حقوق بــــ سويفسل|م خ|لد ص|لح عبــــد |لعزيز
76o259 حقوق |لزق|زيقف|رس محمد سعيد ع
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد ع|دل |بــــو |لوف| محمد55|759
نوعيتـــ |لمنصورهلسيد مصط محمد محمد |لغربــــ|وي677939
5|79o2|يم ع يم محمد |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــتـــس|م |بــــر|
لسن ع شمس|شيم|ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لصمد محمد355377
ر|ء جم|ل محمد كم|ل درويش صميده6844|6 طبــــ |لمنصورهف|طمتـــ |لز
25o3o7|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن حس سعد غنيم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره ربــــيع أحمد |لبــــغد|دى48|5|4
4o|9|9تـــج|ره دمنهوريوسف حسن ع عوض حل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ه|جر محمد مصط مهلل24326

تـــج|ره |لزق|زيقر| | |م|م ص|لح محمد  عيد|روس 783876
يم|826|5| د|بــــ |سو|ن|مل ع|دل |بــــو |لسعود |بــــر|
2|876oبــــي بــــدوى |لجز|ر حقوق ع شمسم|زن مدحتـــ |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح ع 9477|3
8o|||3|د|ر |لعلوم |لم |ي|سم محمد سيد عط
تـــ محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد|327489 رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهتـــ محسن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح676265
لسن ع شمس|س|رتـــ مصط سيف |لن محمود358552
86o62o| ي صد حس|ن |د|بــــ |لم |يم|ن خ
يم سعيد6486|4 ف عبــــد|لمنصف |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخح|تـــم |
49o696د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مرفتـــ حمدى ع عبــــد|لمجيد|
تـــج|ره سوه|جد| | محمد ثــــ|بــــتـــ محمد  796||9
4o2|54| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنه | |س|مه محمود حسن عبــــد
2373o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد عم|د محمد يونس ع طلعتـــ
49o54oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخلود خميس |لسيد عبــــد |للطيف
9oooo2| د|بــــ سوه|ج| حمد صل|ح محمد ع
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نه|ل حن محمد محمود96||36
35|344| تـــج|ره ع شمس|ء محمد رف| |حمد عبــــد|
ف عمر عبــــد|لق|در267476 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |
694|85| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد فتـــ |لمتـــو |لسعيد |لمتـــو
يم3|2823 ره|ف|دى سم عبــــيد |بــــوسنتـــ |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط عبــــد| محمد محمد ضيف |322|34
6o6738ف حل يوسف نص|ر تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
77347oيم يم ز |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقغ|ده |بــــر|
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ف يس محمد و| 26334| رهنوره|ن | علوم |لق|
5||o|5كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورخ|لد مسعد حمد محمود حمد
يم بــــصبــــوص||4||6 رهريم وجيه |بــــر| صيدله |لق|
د|بــــ سوه|ج|دع|ء فتـــ فؤ|د حس 896283

6o959تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع |ء محمود حسن |حمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه مجدى يوسف |ل|سكندر| |4359|5
88oo44 طبــــ بــــيطرى |سيوطم|رك |يه|بــــ ف فرح
4363o||يكل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد عم|د |لدين |حمد |حمد 
تـــربــــيتـــ حلو|نشم|يل |يمن حسن محمود34|239
ى434459 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر جم|ل ك|مل |لح
2|9o77د|بــــ حلو|ن|محمد عل|ء|لدين حن محمد
8247o2تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديبــــيشوي طلعتـــ سعد يوسف
تـــج|ره ع شمسمريم محسن بــــديع جرجس77453|
6oo856 طبــــ طنط|كريمه محمود |بــــوزيد محمود |لكر|بــــي
يم محمد عوض678278 صيدله حلو|ند | عبــــد |لن| |بــــر|
486o48د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم |حمد محمد محمد |حمد |لخطيبــــ
4|4o35|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يه عل|ء شو يونس |حمد رجبــــ
تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ سعد ميخ|ئيل سعد|2876|3
246|4o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد عبــــد|لعزيز |حمد |لشيخ ع|مر
689o4||ندستـــ بــــور سعيدحمد ط|رق |لسيد |لسعيد حج|زى
يبــــ جرجس683||8 تـــج|ره |سيوطليدي| وليم و
62946oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم محمد رشدى محمد عطيه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طعبــــ مجدى |حمد عبــــد|لعزيز |لسعد623784
762o|6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|جر عبــــد |لن| |حمد |حمد
5o5222تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيوسف ع محمد |لسيد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء شو بــــرك|تـــ صبــــح|4624|4
نوعيتـــ فنيه قن|مريم من نصيف لوندي833337
34o477تـــج|ره بــــنه|د | جم|ل |لدين محمد محمود
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنيه طه سيد |حمد|424|85
88oo3| تـــج|ره |سيوطجورج |س|مه |لفونس فهيم
تـــمريض كفر |لشيخس|ره |لسعيد |حمد محمد خ 439249
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد نشأتـــ حسن ص|لح752999
8842oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود ي|س محمد ي|س
7o6529تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهض مصبــــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد
معهد ف ص بــــنه|محمد نبــــيل عبــــد|لمجيد محمد254629
رهمروه مهدى ع محمد|23649 زر|عه |لق|
7o4oooيم محمد ص|لح د|بــــ |لمنصوره|سل حسن |بــــر|
64o847معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقسل|م |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد | خليل
5||8o4ي معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد يح محمد محمد |لح
يم643532 قتـــص|د م حلو|ن|ن|ء ف|روق عطيه عبــــدربــــه |بــــر|
5o435|صيدله |ل|سكندريهمريم إيه|بــــ نبــــيل فه جرجس
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رهرن| و|ئل عبــــد |لقوى عم|رتـــ48654| تـــج|ره |لق|
رهمنيه ه| ع |بــــو |لفتـــوح|32773| د|ر |لعلوم ج |لق|
د|ر |لعلوم |لم |بــــه ط|رق محمد فرغ284342
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرغده محمد عبــــده س|لم|8|778
8854o9 يف عبــــد|لرحيم جل|ل تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر 

ثــــ|ر |لفيوم|كريمتـــ ك|مل عبــــد|لتـــو|بــــ ك|مل69|69
6967o||د|بــــ |لمنصوره|حمد صل|ح عبــــد |لر|زق حمزتـــ
د |حمد شعبــــ|ن حسن سليم|ن|||2398 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نلز|
249o88|معهد ف ص بــــنه||ء رأفتـــ |حمد غنيم
256o38يم |لخو د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف |حمد |بــــر|
35o||5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسعيد حسن عبــــد| سيد |حمد
صيدلتـــ بــــورسعيددين| رزق محمد محمد |لسيد689549
حقوق |سيوط  ل|ء سيد حسن عبــــد|لح|فظ|5688|9
يم خليل4234|2 ف صبــــ |بــــر| رهكريم | حقوق |لق|
رهعبــــد| محمد |سم|عيل سليم|ن5|46|2 تـــج|ره |لق|
6o5984حقوق |لمنصورهمحمد خ|لد شلبــــى ع شلبــــى

تـــمريض |لفيوم روى جم|ل عثــــم|ن سعيد|886|7
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ريه|م صفوتـــ حن محمود8883|8
48|9o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن سعيد فتـــ خليل سيف
82o293تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمود بــــكر عبــــد|لحكيم عبــــد|لعظيم
7oo857معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لبــــ|سط سليم
معهد ف ص ري|ضه |سو|نمدثــــر عبــــد|لع| |لسيد |حمد|84422
228o||رهرو|ن ط|رق عبــــد|لرحيم محمد سيد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|ر |لعلوم |لم |ن| ص|بــــر ن| عبــــد|لمجيد353377
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقصفيه فه عبــــد |لمنعم ع 2|7776
5o8677د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن ع|طف محمد عبــــد|لنبــــى رجبــــ
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن يوسف ج|بــــر |لسيد ع634486
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخدير ع عبــــد |لوه|بــــ ع بــــقرتـــ444669
تـــربــــيتـــ |لعريشي|سم محمد فو|ز بــــر|وي767559
33485oره|ريه|م عم|د محمد محمود عل|م |لق|

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننبــــيل مصط محمد عبــــد |لعزيز29744
تـــى مطر|42856 صيدله |ل|سكندريهآيه عمرو رفعتـــ |لن
د|بــــ دمنهور|رح|بــــ من تـــوفيق حس |لك|شف496335

2o546| رهنس خ|لد سل|متـــ عبــــد |لمع علوم |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرض| | صل|ح سليم|ن مرزوق6|3543
تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| ه| عبــــد | محمد |لسعيد476733
4o3|5|تـــج|ره كفر |لشيخس|ره ن ع محمد |حمد
وف|تـــحمد شكرى عبــــد |لرؤف |حمد||6|773 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
6o3246تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن محمد |لسيد شلبــــى
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد حسن عبــــده|629244
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |حمد قر عبــــد|لمحسن244388
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يم عبــــد |له|دى697985 معهد ف تـــمريض |لمنصوره حن|ن ه| |بــــر|
|4349oد|بــــ حلو|ن|سل مجدى محمد محمد
48|o3o|د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد عثــــم|ن عبــــد |لرحيم عبــــد
6o||3oندستـــ طنط|مصعبــــ محمد حس مرج|ن
9o5o73 علوم سوه|جمن|ر عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| ح|مد حمزه صقر|276976
5o384oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد جم|ل محمد |بــــو |لخ عبــــد |لمجيد
ره|سم|ح م|جد حس|ن |حمد|25955 ثــــ|ر |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ف|ديتـــ |حمد محمد سيف |لن326665
4829o9يم زغلول يم إبــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|وق محمود إبــــر|
8843o4  |تـــربــــيتـــ |سيوطميل|د ن|ن كم|ل عبــــد

5o66o |ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد |لرحمن محمد سيد عبــــد |لبــــ
9o2496|معهد ف ص سوه|ج يم|ن محمود عبــــد|لعليم |حمد
62o443 |تـــج|ره ج|معتـــ د |طم|لك محمد |لسيد |لطهر
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمرو مدحتـــ |لسيد |لعري|ن26743|
6872o5 تـــج|ره |لمنصورهح|زم |حمد |حمد ع مصط
6o7959| تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمد محمد ع نعمتـــ
|د|بــــ بــــنه|لؤى ن| عبــــد|لمجيد عبــــد|لحليم7|3377
د|بــــ |سيوط|وق مصط |حمد مصط |ألرن|ؤ6849|4
8o7273|تـــج|ره بــــ سويفحمد ع|دل ع حسن
83o232تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم فتـــ عبــــد|لمل|ك غ|بــــيوس
فنون جميله فنون |لم |يوستـــينه قل|ده عد قل|ده|899|8
ر |لسيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم حطبــــه5|3382 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لسيد ط|
79ooo7تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد عبــــده حسن حسن
2229ooيم رهعمر ه| ع|طف طه |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم68|699 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد ط|رق |لسيد |بــــر|
معهد ف ص |سو|نند| ضي حس ج|دو847722
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندي طلحتـــ تـــميم |حمد499243
ثــــ|ر د |ط|رح|بــــ ع محمد ع |لرف|7974|7
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد مختـــ|ر |فندى7997||
6o234oتـــج|ره |لمنصورهريه|م |حمد محمد |لوكيل
لسن ع شمس|يم|ن |حمد عبــــدربــــه |حمد|262996
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود س|لم مصط س|لم66338|
علوم ج|معتـــ د |طآيه محمد محمدربــــيع |لحريرى623645
83o723علوم ج|معتـــ د |طف|دي ع|دل شهدي شنوده
حقوق ع شمسيم|ن |لسيد محمد محمد|7|549|
34|935| ف ع محمد ع علوم ع شمسل|ء |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن بــــل|ل |بــــو ن| فرح|تـــ|698747
ى محمد |سم|عيل فتـــي|ن 446629 كليتـــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد فتـــ محمد ص|لح محمد|47|482
تـــربــــيتـــ |سيوط|ء ي عبــــد|للطيف محمود|885749
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26o536نوعيتـــ |شموننهله سعيد ف|روق محمد
53o|79زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــسل ممدوح محمد ق|سم سليم|ن

معهد ف تـــمريض بــــ سويف فضيله ع حمد|ن ح|فظ57384
4o8855تـــربــــيتـــ طنط|رحمه رمض|ن ع محمود |لعبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حسن خلف ص|بــــر محمد ع 857457
يم محمد عي محمد خليل439626 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع |ء |بــــر|
483o|4يم |بــــو |لحسن كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنعمه رمض|ن محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجو وليد محمد محمد بــــسيو 4|263|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مش نبــــوى محمد262695

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفيه جمعه محمود محمد|73762
د |لش5|3443 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحس|م |لدين جم|ل محمد مج|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| محمد جوده محمد|62|36
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ع|طف محمد |لسيد7|4|33
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندع|ء محمد ذ عبــــد |لغف|ر34449|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد|لجو|د محمد ع ع 899439 ع| 
د|بــــ |سيوط|  مل س| خلف |حمد|888228
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسم|ح رض| عوض | عبــــد |لع| حسن6|6973
ف عطيه محمد زقزوق5767|2 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــر
82||o5طبــــ بــــيطري |لم |مك|ريوس ن|در شكري مختـــ|ر
4996o9تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمتـــ رزق يوسف رزق محمد مرزوق
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء |لسيد محمد |لطو |حمد|359752
تـــج|ره بــــنه|مصط |حمد عزتـــ مصط |حمد629|26
4o89o2يم عبــــد |لحميد كسبــــر |د|بــــ طنط|سمر |بــــر|
8325o9تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|له |يمن |حمد ص|لح
83o639|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينطونيوس فضل | ك|مل بــــش|ره
بــــتـــ 92|895 معهد ف ص ري|ضه سوه|جم|يكل مجدى وليم و
ى7798|5 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمه| حسن محمد بــــح
وف|تـــ عطو|ن |لمر د|ود53|52| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
448o25ندستـــ |ل|سكندريهجه|د |حمد فرح|تـــ |ل|سود
7752o5تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ربــــيع محمد ص|بــــر |بــــو عط|ي
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى |يه|بــــ عبــــد |لكريم محمد426244
5o7|87علوم |ل|سكندريهول|ء خ|لد يوسف محمد عثــــم|ن
طبــــ |لمنصورهمصط صل|ح |لدين |لسيد جمعه |685236

ف محمد فوزى5795| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ي| |
4|o365تـــج|ره طنط|شو محمد شو |لجز|ر
86ooo8صيدلتـــ |لم |محمد قدري |حمد عبــــد|لحميد
9o3836  تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد| رمض|ن محمد |بــــوضيف
2239o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن وليد ليثــــى محمد عثــــم|ن
68o725ف حس|ن |حمد عبــــد |للـه طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمروه عبــــد |لع| عبــــد |لحق محمد735|3|
46o857كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــرضوى محمد جعفر ح|فظ عبــــد|لبــــر
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نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر نبــــيل |حمد |لسيد778863
د|بــــ سوه|ج| حمد حمد|ن محمد |حمد|896972
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد وليد ع ع حسن عبــــد |2489|7

علوم بــــ سويفمحمد نور|لدين محمد ع|قوله53969
6o9642د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق رض| |ليم| شلبــــى فوده
يم محمود |حمد477253 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحسن |لح|ج |بــــر|
رهعمر محمد حس شعبــــ|ن|2946| ندستـــ |لق|

|9o63|علوم حلو|نحمد محمد س|لم محمد |لوتـــ|ر
ف |حمد صنعه35|334 د|بــــ ع شمس|يف |
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعمر محمد محمود عبــــد |لد|يم364|68

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــض محمود يوسف فندى38663
6o4856ر|ن محمد |ل|ختـــي|ر تـــج|ره |لمنصورهرو|ن ح|تـــم ز
صيدله ع شمسعمر |حمد صل|ح |لدين |حمد |بــــو|772956
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط محمد مر مر شمس |لدين||6949
ندستـــ |لفيوممصط |لسعيد عبــــد | |لعزبــــ |بــــوحمده25|2|6
ى عبــــده محمد5|3|5| د|بــــ حلو|ن|ي|سم ي
753|o7 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن جميل صموئيل سيف
ه محمد عبــــد | مط|وع حسن|754364 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم
692o5oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــري|ض يح ري|ض ص|لح محمد م |لع| 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصهيبــــ مصط عبــــد |لرحيم عبــــود6|5336
6|o|57تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | ع|دل عبــــد |لوه|بــــ ربــــيع
ه عص|م منصور علو|ن|779983 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|طف |حمد عبــــد |لسل|م محمد696995
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن شعبــــ|ن جمعه |لسيد|62867|
يم محمد ع |لمتـــو جمعه|49|442 تـــمريض كفر |لشيخبــــر|
ل|ل682695 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسندى مؤنس |لسيد محمد 
تـــربــــيتـــ حلو|نه|يدى ط|رق عشم|وى خليل975|5|
يف محمود |لمو| رمض|5349|| وف|تـــمنتـــ |  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o9689تـــربــــيتـــ طنط|رح|بــــ محمد نجيبــــ محمد |سم|عيل بــــخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء |س|مه فوزى فرج|69|255
|2o893| رهندى عص|م محمد عبــــد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نع |م |حمد |بــــوزيد28725|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|ج |ر محمود عبــــد|لر| عبــــد|لمغيثــــ 494||9
يم عطيه |لسيد |لقل|787224 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|يدى |بــــر|
رتـــ س|ره يوسف محمد عبــــد |لحميد52238| تـــمريض |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمعتـــز |حمد محمد |حمد سعيد3|5455
758o42تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لع|ل ع
ندستـــ بــــنه|حسن |حمد ح|فظ حسن357592 كليتـــ 
43656oره||ء رض| عبــــد |لسل|م محمد |لشه عل|م |لق|
يم443225 يف محمد |بــــر| ه |لسعيد |ل تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخم

د|بــــ |لفيوم|سل|م ع|دل محمد جوده|23|32
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9|o786 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمود |لسيد ه|شم |لرشدى
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |حمد عثــــم|ن |لعزبــــ7345|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود حم|ده ع فر|ج 886363
3|35o2ف يح بــــديع محمود ندستـــ ع شمسزينتـــ |
|574o8|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــن فرج قبــــي |لمهدى
2258o8رهكريم رض| شبــــل |لبــــرم|وى حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهل |يمن |حمد |حمد شتـــيوي479247
254o28|يف عبــــد| صقر ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد 
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد|9|3477
زر|عه طنط|عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد 3792|6

|9|o8يم يعقوبــــ |سكندر تـــج|ره بــــ سويفيو|ن| |بــــر|
4o3|4oقتـــ عم|د |لدين ص|لح تـــوفيق محمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأ
764|7o|علوم بــــورسعيدل|ء عبــــده عبــــد |لغ محمد سعيد
تـــج|ره |سيوطمحمد |يه|بــــ عبــــد|لرحمن |لخرز| 349727
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيوسف محمد محمد محمد رمض|ن فصل679247

صيدله حلو|نمصط محمد ف|روق عبــــد |لعزيز34622
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|عمر مديح ح|مد حشيش|62|45
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم| س| |لص|دق محمد|585|78
89o9|6 تـــربــــيتـــ |سيوطد | بــــسيط ن ميخ|ئيل
د|بــــ |لمنصوره|محمد |لمتـــو محمد |لمتـــو684963
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــصل|ح جم|ل عبــــد |لستـــ|ر عطيه دي245682
6o4353|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد عبــــد|لح|فظ عبــــد|لحميد عبــــد
ى محمد عبــــد |لمع ||لحلو|47755 علوم |ل|سكندريهحبــــيبــــه ي
طبــــ |لزق|زيقع|دل ز نجيبــــ عبــــد |للطيف |سكندر8|6252
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد ه| سيد عبــــد|لغ |852857 معهد ع| 
زر|عه طنط|محمد عص|م ع |بــــو |لعن عبــــد|لد773||5
4959o6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ء خ|لد محمد محمدشعوير
علوم ع شمسي|تـــ نج|ح |بــــو |لفتـــوح محمد سل|مه346666
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يمن ثــــروتـــ |لسيد محمد|643588
ف|ن| |لسيد |لسعيد بــــسيو 7554|4 حقوق طنط|ن
|38324| وف|تـــحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لغد|م وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |خ|لد محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |473|68
32o899زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل |بــــو |لعين حسن
92o262  ن| |سعد خلف و|صف د|بــــ سوه|ج|م
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشف|يزه ع محمد ع عوده767925 معهد ع| 
د|بــــ دمنهور|ند عص|م عبــــد |لحميد حسن |لج|بــــرى5452|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم | محمد مجدى محمد محمد شط3|||22
8o7557| تـــمريض |لم | يه شعبــــ|ن جح| ع

ف ومس|حه |لمطريتـــحمد بــــدر|وى محمد بــــدر|وى|55944 ك.تـــ. ف رى و
صيدله |لزق|زيقعبــــد|لمنعم خ|لد عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد 628238
9o2738  معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد زيد|ن عثــــم|ن خلف | زيد|ن
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9oo5|6 ى عرندس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|س|ره فض ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم|رين| جورج عبــــده جور يون|ن266692
4o994|حقوق طنط|ي|سم محمد جبــــر |لجبــــ|ري
8o73|3تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد مصط محمد

ف رمض|ن |حمد عبــــد |لموجود42284 رهحمد | تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|محمد ع|دل |بــــوعتـــ|بــــ شبــــ|نه7344|7
7o6652حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد رمض|ن |لبــــد ر|وى
معهد ف ص |ل|سكندريهد | عبــــد|لعزيز مصط عبــــد|لفتـــ|ح  جعفر8445|5
44o|26ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|م طلحه عوض محمد |لحد|د
9|6o75  تـــربــــيتـــ |سيوطرحمه م|جد ع محمد

حقوق |سيوطس|ره سعيد سيد طه284|5
حقوق بــــنه|نوره|ن |يمن عبــــد|لق|در محمد م|35782
7o49||تـــج|ره بــــنه|ويد| محمد عبــــد |لر|زق مو ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لمقصود عبــــد|لرحمن ع محمد 646|33
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسشيم|ء ن| عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد||4457
صيدله |لزق|زيقس|ندى محمد عبــــد|لرؤوف محمد329896

يم72694 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود ع ربــــيع |بــــر|
حقوق |لزق|زيقسم|ح وجدى رمض|ن فتـــوح332466
7oo98oنده |لسيد مرزوق محمد مرزوق رهش| طبــــ |سن|ن |لق|
ثــــ|ر |لفيوم|سلوى ع زغلول ع حسن63|3|7
|4935oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه محمد شلبــــى محمود
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء ع|دل جوده ج|د|776265
6oo9|7 معهد ف ص طنط|بــــه عبــــد|لسل|م محمد حسن |لدسو

579o7| تـــج|ره بــــ سويفكرم حمدى ف|يزى مصط
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود ح|مد |حمد محمود49855|

|88o6ئيل| رهم | وجيه صموئيل | تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهسلسبــــيل محمود محمد محمد بــــخيتـــ475972
45o298لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|زي|د محمد رجبــــ ع|يد
9o|72|م تـــربــــيتـــ سوه|جنه| عبــــد|لرؤف عبــــد|لرحيم ف|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عبــــد|لعزيز أحمد محمد غنيم438433
علوم بــــنه||ء ي| محمود عبــــد|لق|در|264393
صيدله طنط|ندى ح|مد عبــــد|لرحمن |لشويخ|43488
تـــج|ره سوه|جمن|ر |نور محمود عبــــد |لحفيظ |89598
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد رفعتـــ |حمد |لكل|ف265852
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لرؤف ع758695
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طدين| عزتـــ عبــــد |لر|زق سعيد7484|6
2653o2طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد جم|ل ح|مد يوسف
د ج|بــــ |778763 ندستـــ |لزق|زيقمحمود |لسيد مج|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر خميس منصور حميده||522
6o|o47|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|سل|م |يمن صبــــ |لنج|ر
6o2|52|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| |ر |س|مه |حمد محمد ند
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يم6||44| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره ممدوح |حمد |بــــر|
رتـــ|سم|ء |حمد ف|روق عيسوى|635774 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |حمد484968 تـــج|ره طنط|محمد نبــــيل |حمد |بــــر|

ندستـــ حلو|نمحمد خ|لد |حمد عبــــده جبــــر5882|
رهسيف |لدين ه| عبــــد |لعظيم |لسيد4888|2 حقوق |لق|
يم زعربــــ767732 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل |لمعز |بــــر|
5|o386معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد رجبــــ عبــــد|لجو|د |سم|عيل
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه ح|تـــم فوزى محمد |بــــو |لن 623787
حقوق |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لحليم |حمد  875723
26o9o|يم عبــــد|لحكيم نوعيتـــ |شمونس|ره ع |بــــر|
2|84ooرهم |ن محمد فتـــوح سليم|ن |لنج|ر تـــج|ره |لق|
6o3o75طبــــ طنط|محمد حسن حسن |لنش|ر

733o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |للطيف صبــــ عبــــد |للطيف
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن نبــــيل بــــل|ل محمد |لبــــس| 927|62
9o2794 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | |لسيد بــــكر صديق
8o84|2ف نعيم جيد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محبــــه |
6o2798تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد زغلول ح|مد ك|مل عوض
معهد ف ص |سو|نمحمود محمد عبــــد|لرحمن محمود867778
يم768659 معهد ف ص |سم|عيليهريه|م رشدى عبــــد ربــــه |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|مصط عبــــد |لفتـــ|ح مصط سعف|429792
6|4|o| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمن|ر مط|وع |لسبــــ| |لصي
784654| معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد|لع|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ ع|دل محمود عبــــد|لش| |2|3576
82oo|2تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |نور|ن ح|مد محمود عبــــد|لكريم
522oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن شبــــل |لسيد شبــــل رضو|ن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق سعد محمد |لسيد د|ود|26367
878o69 تـــج|ره |سيوطكرستـــ | مر فهيم ف|م
يم275|3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جورج كم|ل نقول| |بــــر|
826oo2د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء محمد منصور رمض|ن

|643oرهتـــ |يمن عزتـــ عبــــد |لعزيز محمود عل|ج طبــــي |لق|
يم69|832 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمدي |حمد محمد |بــــر|

67|4|| حقوق |لفيوم|ء |حمد كس|بــــ فتـــ
693oo6 بــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد فتـــ مصط محمد |ل
8o6|5o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م د|ود عد |سحق
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسميه جم|ل عبــــد |للطيف |حمد39424|
يم خليل ص|لح خليل244988 تـــربــــيتـــ حلو|نمه| |بــــر|
4|5o85|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء محمد ص|لح |بــــوز|مل
36oooرتـــ جه|د محمد سيد عبــــد |لمقصود محمد تـــمريض |لق|

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــه |حمد عطيه ع|شور826457
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نندى جم|ل محمد يونس مخيمر498557
ندستـــ |لم |م|رين| ر|فتـــ |سحق سل|مه877|82
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439o5oي يم رجبــــ |لسيد |لبــــح طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد| عص|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق7|2659
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقندى ن| لط عبــــد |لجو|د |لسيد||28|6
6|7o84يم |لنجدى د|بــــ د |ط|مريم ش|كر |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمرو|ن ممدوح ك|مل محمد 7385|9
27o386معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد مجدى محمد مصيل |حمد
4o56|4تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه فؤ|د منصور حسن خ|طر
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم خ|لد بــــدوى محمد323762
26o4o3 ف ع محمد أبــــو حس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ل |
6o7348يم حج|زى يم |بــــر| تـــمريض طنط| س| |بــــر|
ل|ل |لسيد شبــــ||69459 معهد ف ص |لمنصورهبــــسمه محمد محمد 
92o23|  د|بــــ سوه|ج|م | من شفيق متـــى
9|o542 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد ه|شم |حمد
يم|63372 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشمس محمد عبــــد|لرحيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء عطيه عبــــد| عطيه محمد|635259
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهغ|ده |حمد |لسيد منصور ع 755763
تـــج|ره |سيوطيوسف وليد |حمد محمد 8||875
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن|ديه عبــــده محمود ع|شور7489|5
8o2399د|بــــ |لم |ش|م ف|رس جل|ل خليفه|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد | سم |لمغ|ورى محمد عبــــد 34|695
628o95علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه سعد ح|مد عبــــد |لعظيم
228o3|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعزتـــ نبــــيل سعيد ص|لح |حمد
8o|385ر|ء سعيد عل|ء |لدين ك نوعيتـــ |لم |ف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعم|ر ي| بــــحبــــح عبــــد |ل بــــحبــــح684878

5467oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|من|ر |حمد ك|مل عبــــد |لعزبــــز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــه |يه|بــــ محمد صبــــرى53277|
تـــ |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح|64897 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقأم
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط |حمد عبــــد|لسل|م محمد834935
|4o375كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر فه مصط محمد
3287o9|يم وف|حمد ع س|لم |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر عص|م |لدين |لملي عبــــد |لرحمن||8|4|
يف ج|بــــر مو |حمد765454 علوم بــــورسعيدعمر 
وف|تـــع |يه|بــــ ع رمض|ن سيد784|6| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لع| |لخو744|25
349oo2|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |لسيد سل|متـــ عدوى

رتـــ محمد كم|ل حس عبــــد|لمطلبــــ49572 تـــمريض |لق|
ف محمد |حمد629858 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | |

|8o6oزر|عه ع شمسي|ر| |حمد |لبــــدري |حمد
ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لن| عبــــد |لنبــــى محمد حم675467
7o6485 د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه محمد طلبــــه حسن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسصل|ح سعيد صل|ح محمود قمره625942
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68o7o9معهد ف ص |لمنصورهزينبــــ فر|ج نبــــيه عبــــد |لمقصود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ط|رق محمود جمعه49866

تـــج|ره سوه|جم | نبــــيل عج|يبــــى عبــــد|  899656
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر جعفر |حمد حسن 54||92
83oo62تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء |مبــــ|بــــي محمود |مبــــ|بــــي
487|8oيم د|بــــ |ل|سكندريه|محمد فتـــ محمد ع |بــــر|
يم محمد حس شعل|ن|345726 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمينتـــ |بــــر|
248o97تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره عزتـــ عبــــد|له|دى |م محمد 
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن مصط محمود محمود جل783|6|
7o9o88|ي| طبــــ |لزق|زيقم|ري| محمود محمد تـــوكل 
يم عبــــد|لمجيد زغيبــــ8|3389 |د|بــــ بــــنه|عبــــ وليد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد رش|د رمض|ن رزق حج|زى72689
78794o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم |ل ولع|ن جرس
9o3594 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحم|ده ع محمد ع
طبــــ حلو|نرضوتـــ رضو|ن فوزى رضو|ن358438
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود 649|63

7o37|ندستـــ |لفيوممحمود خ|لد محمد محمد ص|لح
425o95تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيمنه م|جد محمد ح|فظ حسن
679o22يم |بــــر يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد سليم|ن |بــــر|
6o3295ندستـــ |لمنصورهمحمد صبــــ محمود |حمد |لنج|ر
7o9|o4م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ع |لمتـــو ع محمد |لبــــربــــرى
694o64بــــتـــ تـــج|ره |لمنصورهخ|لد نج|تـــى عبــــد |لق|در و
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــنوره|ن محمد ك|مل محمد حسن 344||3
ثــــ|ر د |ط|أحمد محمود عبــــد|لرءوف عمر|ن4|4338
62|2o5حه وفن|دق |لمنصورتـــسمر جم|ل محمد مصط عبــــد|لخ|لق| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر مو مو ع|مر28846|

66o77 |تـــمريض |لفيوم محمد خ|لد عبــــد|لق|در عبــــد|لبــــ
525o95|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يم|ن عبــــود فلفل حسن عبــــود
8949oo حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط محمد بــــكرى عبــــد|لع|ل
ره| |م محمد كم|ل |م|م23954| د|بــــ |لق|
معهد ف ص بــــنه|يه ع|دل يوسف |لششتـــ|وى|266989
تـــج|ره بــــ سويفه|جر |حمد عبــــد|لنعيم سيد3586|8
|66o6oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف محمد صل|ح زيد|ن ع

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد عم|د |لدين حسن ز محمد|65944
علوم ع شمسسندس محمود محمد عبــــد | غيتـــه24399|
حقوق |لمنصورهمنه | عص|م محمود محمد755888
ندستـــ بــــنه|مروه خ|لد سعد ز|يد9|2633 كليتـــ 
32o822حقوق حلو|نمحمد سيد عبــــد|لعزيز سيد
|2o494| ش|م عبــــد |لغ محمد عبــــد تـــج|ره ع شمسسل 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نح|زم خ|لد |سم|عيل عبــــد |لع|ل898|4|
52|3|o|يم عقيله ى |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء ي
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زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــرمض|ن محمد رمض|ن محمد صبــــره446573
يم محمد||47|22 يم عم|د |بــــر| حقوق حلو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جنسمه مصط |حمد عبــــد|لصمد 32|||9
5258oف فتـــ تـــوفيق كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفوق |

6o4366ندستـــ ع شمسمحمد نبــــيل مسعد |حمد |بــــو قمر
7862o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|ر| صل|ح |لدين محمد محمد |لنبــــر
تـــج|ره |لزق|زيق محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لمقصود سليم778864

642o9تـــج|ره بــــ سويفجه|د محمد نور|لدين سيد
وف|تـــج|ن جرجس يعقوبــــ |سحق54449 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقي|سم حس|م |لدين |حمد محمد |639293
36o74oنوعيتـــ بــــنه|بــــسنتـــ جميل |نور محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرح|بــــ مجدي عبــــد |لفتـــ|ح |حمد64748|
27o465علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومن|در |لسيد |لعزبــــ |لسبــــ| حسن
922o7o معهد ف ص سوه|جد |نه فه ف|يق قلدس
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمزه يوسف عبــــد|لصبــــور عبــــد|لرحمن843966

حقوق |لفيومس|ره عمر محمد |حمد سويد|ن5|676
رهيم|ن ع|طف صل|ح |حمد حسن|229566 د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د |بــــو|لحج|ج سعدي يوسف37|836
تـــج|ره دمنهور وفيق محمد عبــــد |لرسول |لوكيل498797
3|258oندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو ع|طف عبــــد|لرحمن عبــــد|لحسيبــــ
63o243طبــــ |لزق|زيقمحمد ن| |لسيد |حمد محمد |لهر
نوعيتـــ طنط|ف|طمه مصط حس حسن شلتـــوتـــ2592|4
وف|تـــعبــــد|لرحمن حل سليم محمد مغنم343559 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
علوم ري|ضتـــ حلو|نف|دى ميل|د نظ خله54729|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء محمد ج|بــــر |حمد عفي 4|4577
|3o2o|لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|م|ري| ع|طف عد م|ركو
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد|لصمد |حمد |بــــو |حمد|256626
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمريم عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز عبــــد96|525
د|بــــ ع شمس|ه|جر محمد |حمد محمود334958
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسلند| نبــــيل نعيم شكرى9772|2
2632o6يم تـــربــــيتـــ بــــنه|جه|د مدحتـــ صل|ح |بــــر|
7o3o|9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء |حمد سليم|ن جبــــر زي|دتـــ
6|62o|ندستـــ |لمنصورهحمدى فريد حمدى |لهلف
فنون جميله فنون حلو|نمريم وليد محمد |سم|عيل ع23594|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قوسم|ء محمد |لسيد |لبــــدوى ج|بــــر2893|7
|4284oيم قشطتـــ تـــربــــيتـــ حلو|نعل| ع|دل |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد |لل|ه سعدى عبــــد |7277||
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه مل ع|طف عطيه عبــــد|لمل|ك|94|885
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن رش|د عبــــد|لر|زق بــــصيص|257435
ف ومس|حه |لمطريتـــلسيد عطوه |لسيد فليفل|544|25 ك.تـــ. ف رى و
64o749يف محمد مصط محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد 
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5o|755ء جم|ل |لدين |حمد محمد سليم| زر|عه |ل|سكندريهإ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهكريم محمود رجبــــ محمد |حمد27|477
63o95o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه |س|مه عبــــد | متـــو
4o9296| ى عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروه ع عبــــد |لسل|م ع
يم4|556| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
6842o7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد سم محمد ن|فد بــــحبــــح
68o4||حقوق |لمنصورهمحمود رض| لط |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حسن|ء صل|ح |حمد عبــــد|لرحمن823538
ر|ن محمدعبــــد|لفتـــ|ح |لسنهورى5639|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ز
354o58حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحن|ن رفعتـــ |حمد عبــــ|س
زر|عه دمنهورسم|ء فتـــ محمد فتـــح |للـه  |لحو 9968|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه|بــــ نبــــيل عز وديع|634894
4o3329ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن ممدوح عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم محمود

3o9ooرهروف|ن ه| محمد عم|ره طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ني|سم |ل|نص|ري ع |حمد863837
ندستـــ أسو|نعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لصبــــور بــــر 8|8439
|2o8o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم | مجدى من ميخ|ئيل
ره|رن| سعيد عبــــد|لعزيز شح|تـــه858|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
44ooo5طبــــ طنط|رج|ء |س|متـــ رجبــــ سعيدعبــــد|لكريم
لسن |لم |/ري|ضتـــ|يوسف ي| عطيه محمد325364
6|98o7ف عبــــده يح رش|د تـــج|ره ج|معتـــ د |طأ
طبــــ |سن|ن طنط|عبــــد|لرحمن مجدى طوسون |لعم|وى7|7||6
64o537تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر وص محمد سليم|ن وق|د
يم محمد475383 ندستـــ |ل|سكندريهيح محمد مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | ممدوح يوسف عبــــد|لح|فظ 9|4|89
8o3327نوعيتـــ موسيقيه |لم |عبــــد|لرحمن مؤمن |نور عبــــد|لمجيد
د|بــــ ع شمس|ه|جر رشو|ن عبــــد |لكريم رشو|ن39858|
تـــج|ره ع شمسحمد سعيد عبــــد|لمؤمن عبــــد|لبــــ|ري|342693
يم محمد محمد نص 342|3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|س|رتـــ وجيه عبــــد|لسل|م |لبــــدرى346762
ي ز|خر8995|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوس|بــــ من خ
7525o8تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو حسن عبــــدون عوض

ره|يه |لسيد عبــــد |لفضيل عبــــد |لكريم|26738 د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــنه|محمد رمض|ن عبــــد|لرشيد رمض|ن328927 كليتـــ 

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه ربــــيع سعد حس |66396
85oo47تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدعمرو محمد |حمد عمر

ف محمد محمود4225| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن |
لسن ع شمس|مريم |حمد شلبــــي ز 59537|
يف|59||35 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد محمد بــــدر محمد 
يم |لبــــ|ز |لسحيتـــى476723 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|فرح ع|طف |بــــر|

|593o|يم يوسف |يوبــــ يوسف فر|ج رهبــــر| طبــــ |لق|
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يم |لجزيرى3783|4 يم عبــــد |لق|در |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
م|م 7|8862  |حتـــ وفن|دق |لم |فرحه |بــــوزيد ع 
تـــج|ره دمنهورمحمد نبــــيل عبــــ|س |لسيد495359
ره|رحمه محمد مصط |حمد788|24 د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عز عبــــد |لمنعم ي|س |699365
2728o5ن| روف|ئيل مل|ك يوسف صيدلتـــ |سيوطم
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنيه |لنجي سعيد ص|لح |بــــوعيطه|435755
ندستـــ |ل|سكندريهحمد جم|ل عبــــد |لعزيز سيد |حمد |بــــو عجيله524572
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م |حمد محمد عبــــد|لستـــ|ر775448
257o33لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رقيه |لسيد |لسيد دي|بــــ
7527o9حقوق بــــنه|عبــــد | محمد |بــــو |لفتـــوح سيد
تـــربــــيتـــ |لعريشرن| ط|رق صبــــ مصط ط |لبــــر768897
وف|تـــمحمد |حمد عبــــد|لرحمن |حمد|657|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o267o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | محمود عبــــد|لعليم |بــــوخليل
24o3|4رهنسمه محمد |لبــــ|سل حج|زى |سم|عيل صيدله |لق|

زر|عه |لفيومف ي| عبــــد |لحليم طلبــــ|7|679
2564o8 |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمود فه |بــــون
8|o784|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن صل|ح محمد عبــــد|لجو|د|
692o48علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــخ|لد ع|مر |لسعيد |حمد عليوه
|5o637تـــج|ره ع شمسيوسف عبــــد |لخ|لق |حمد عبــــد |لخ|لق
ر محمد ف|روق |لسيد مسعود625255 طبــــ |لزق|زيقم
زر|عه |لزق|زيقسحر مسلم عبــــد |لع|ل س|لم785474
يم محمد عبــــده ع|مر |حمد|4563|3 وف|تـــبــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
75o3o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرو|ن ع عبــــد | تـــم|م
|3o996تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف حس|م ف|روق عبــــد |لحميد
|2967oرهعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لرحمن عثــــم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

574|oتـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه محمد محمود محمد
459|ooتـــج|ره |ل|سكندريهي|سم كم|ل عمر م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن محمد نظيم معوض سيد |حمد|776574
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعمر |يه|بــــ |لسيد محمود ع |45933
2|9o55|تـــج|ره ع شمسسل|م رجبــــ رفعتـــ محمد
4|8o35| يم عي ه |لسيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م
4o855o|وز فوزى محمد عبــــد|لغ |لشبــــ تـــج|ره طنط|ف
854o99ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد|لرحمن ي| ن|دي حسن ك.تـــ. ف للبــــ
27o936لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|عل| عص|م تـــوفيق سل|مه ع
7|2o46تـــج|ره بــــور سعيدمريم عم|د صديق سليم|ن د|ود
682o84تـــربــــيتـــ |لمنصورهج |نه مكرم مرزوق فهد مبــــ|رك
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرودين| رجبــــ محمد ز |لسيد426539
2692o5|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محمود شح|تـــه |لغز
522o68صيدله |ل|سكندريهسم|ح رمزى محمد محمد
تـــمريض |لمنصورتـــ لشيم|ء عبــــد |لن| عزبــــ عبــــد | شلبــــى697897
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حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحس|م محمد خليفه محمد6|8333
9o3676 د|بــــ سوه|ج|وف|ء ك|مل محمد |حمد
345o66كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ خ|لد محمد سعيد |م |لعري|ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|له رض| نف|دى ص|دق55463
د|بــــ ع شمس|م | مشيل شو ميخ|ئيل6727|2
|4|78oتـــربــــيتـــ حلو|نمحمود عمرو عبــــد |لصمد طول|ن
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء ي|قوتـــ عبــــد |لع| عبــــد |لغ ع637376
2737ooكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل محمود حسن ح|مد
يم |حمد مندور266|42 تـــج|ره طنط|محمد رزق |بــــر|
حقوق |لمنصورهكريم محمود محمود زقزوق|764|6
4842o8|تـــج|ره كفر |لشيخسل|م شو يوسف محمد
معهد ف ص |لمنصورهندى محمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لمحسن689698
36o3o3 ف جميل محمد حسن صيدله |لزق|زيقزي|د |
25585o كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد خ|لد |لسعد محمد |لسعد
ي|762659 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد حسن سعد رجبــــ |لع
9o|o56  علوم سوه|جي|سم عص|م عبــــد| عبــــد|لع|ل
4o445oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد رف| محمد
694o93|ندستـــ |لمنصورهمحمد صل|ح |لدين محمد جبــــر |لس
ندستـــ |ل|سكندريهكريس رض| كم|ل يوسف سليم|ن475345
763o3|يف تـــربــــيتـــ بــــور سعيدس|ره ع |لسيد محمد |ل
7o3784|يم محمد صقر ش|م |بــــر| صيدله |لزق|زيقمجد 
5o66o4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم عبــــد |لر|زق |حمد محمد
يم ض|47672 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل عل|ء |لدين حسن |بــــر|
يم سليم|3744|4 يم |حمد |بــــر| |د|بــــ طنط|حمد |بــــر|
6278o8ف محمد محمود ش|ش د|بــــ |لزق|زيق|فرح |
6o|7|9|ف نوعيتـــ طنط|حمد مصط ر|غبــــ 
|د|بــــ طنط|منيه صل|ح صبــــ محمد حموده|668|46
5o4468صيدله |ل|سكندريهدع|ء مصط ح|مد ضوى محمد
علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء محمود عبــــد|لرسول عبــــد|لجليل236784
778o79د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد محمد طه
4272o7تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــشيم|ء حم|مه محمد عبــــد |لسل|م يوسف
7o||o9د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد بــــدوي
ندستـــ |لفيومبــــتـــ | ي| محمد محمود |لريس356733
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |يمن محمد تـــوفيق242893
يم أحمد فرج مبــــ|رك|7436|4 تـــج|ره طنط|بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد مو رش|د|752372
صيدلتـــ سوه|جصف|ء محمد خلف عبــــد|لل|ه 253||9
تـــج|ره ع شمسل|ء |س|مه حسن شح|تـــتـــ|65|63|
8392|oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء بــــدوي زك ح|مد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | ع|دل محمود محمد9574||
22963o|يم فؤ|د عبــــد|لعزيز ر|ء |بــــر| ره|لز د|بــــ |لق|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد رش|د |لسيد |م|م|484928
زر|عه |لم |م|جد |حمد مظهر محمد984||8
معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــه رفيق وص ح|مد699438
وف|تـــمحمد خ|لد ز|يد سليم|ن |لسيد5|7549 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|2|7o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء ج|بــــر محمد حسن غ|
3||9|o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعبــــد|لرحمن محمد ش|كر محمد مط
ندستـــ ع شمسكريم محمد حن محمود بــــدوى|32467
يم عبــــد|لسل|م سيد |حمد كس|65||25 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|س|رتـــ رض| فتـــ محروس بــــ|ص489298
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سهيله صل|ح |لدين |لسيد محمد482565
يم |لتـــلو| |34885 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|صف|ء عم|د سيد |بــــر|
43o667عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر عبــــد |للطيف عبــــد |لسل|م يونس
6|2o96زر|عه طنط|ه|جر عمر |لسيد عبــــد| حم|د
4o4887تـــج|ره دمنهورمحمد حسن محمد حميدو محمدين
4o9493يم حس ملوه تـــج|ره طنط|عل|ء حس إبــــر|
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمود محمد |لشح|تـــ67|37|
|2o426تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر| |حمد محمد سيد محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسع|د محمد عطيتـــ |حمد |لزو|وى8469|5
تـــج|ره |لمنصورهمحمد جم|ل عبــــد |لعزيز محمد عمر|6|689
يم779442 نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقسمحه حسن |حمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عبــــد| محمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد357547
4|45o8|تـــج|ره طنط|حمد محمد ع عبــــد|لسل|م بــــدوى
||6o4oيم ندستـــ ع شمسيوسف |يمن محمد ع |بــــر|
22o||3وف|تـــمريم فيصل ك|مل ع |سم|عيل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
699o74 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|يدى عبــــد |لستـــ|ر ه|شم |لسيد عبــــد
يم|83|453 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخلسيد |لحسي |لسيد عمر |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |سل|م عبــــوده مبــــروك |حمد|384|85
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع 357276
5o7|23|يم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنيه ص|بــــر محمد |حمد |بــــر|
323oo4يم سيد محمد زيد|ن رتـــ|رحمتـــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
354o79 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| جم|ل ع ز
ندستـــ ع شمسمع محمد كم|ل عمر|ن محمد |لجندي62222|
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد بــــدر عبــــد|لوه|بــــ محمد 32|887
8662o9كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مصط عبــــد|لش| |حمد محمد
44257o|يف يوسف |حمد ز|يد تـــمريض كفر |لشيخيم|ن 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد نوح مصط طم|ن488346

84778| صيدله بــــ سويفحمد سيد عبــــد |لمنعم ع
حقوق ع شمسحمد عزتـــ مسعود |حمد مسعود|385|22
679o86د |ل |د تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهكريم مجدى مج|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسي|سم خ|لد محمد عبــــد|لحميد ربــــيع3323|2

ندستـــ |لم |ع مصط ع عبــــد |لحميد26643
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تـــج|ره ع شمسس|ندر| لبــــيبــــ سل|مه لبــــيبــــ9724||
تـــربــــيتـــ طنط|رحمه محمد |حمد خليل حس 432596
3327o6|طبــــ بــــنه|ي|ر| وليد |لسيد عبــــد|لمحسن عبــــد

7o99|معهد ف تـــمريض |لفيومرحمه ممدوح محمد عبــــد |له|دى
6354oتـــج|ره بــــ سويفخلود حسن ج|بــــر حسن

ى|7323|4 يم |حمد محمد حس |لم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــر|
2|6|6oندستـــ |لفيومروبــــ ه| ف|يز فهيم

ى محمد||363 حقوق حلو|نمحمد ن| ع
كليتـــ |أللسن سوه|جنسمتـــ فرج عبــــد| مو 498729
6o4439 حقوق |لمنصورهعبــــد | حمدى عبــــد | عبــــد |لرؤف عبــــد
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لرحمن ي| عبــــد|لمنعم |لسيد محمد328426
ره محمد |س|مه ز ش| 235928 تـــج|ره |لق|
2583|o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عمرو محمد |لزمز ط|حون
8o4643ين مل|ك عبــــد| مخ|ئيل طبــــ بــــيطري |لم |ن
5|7o94فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنسمتـــ خ|لد |حمد ز |لق|صد
92o376 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم جم|ل  |د حكيم
4o9476كليتـــ |أللسن بــــ سويفحسن عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد حسن

4322o|رهحمد وحيد منصور منصور تـــج|ره |لق|
زر|عه ع شمسحمد ع|دل |حمد مغربــــى|44364

|37|4oتـــج|ره ع شمسخ|لد عبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لرحمن
857o82|صيدلتـــ |لم |حمد سل|مه شوبــــك مقربــــ
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|جر محمود سيد ص|لح279|37
ى873|27 يم محمد |لمر محمد بــــح تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير |بــــر|
88oo7| ين| صموئيل فتـــ سلط|ن صيدله |ل|سكندريهف
844o3oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نعبــــد| محمود محمد سليم|ن
يم سيد |حمد356979 ندستـــ بــــنه|دين| حسن |بــــر| كليتـــ 
25o279د|بــــ |سيوط|مديحه حس|م محمد عبــــد|لبــــ|رى
89o453 طبــــ |سيوطمحمد سيد |حمد |بــــوليلتـــ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــنوره|ن جم|ل عبــــد | |لسيد |لغر2|6885
6o3265|ندستـــ أسو|نحمد جم|ل حسن محرز
رهر| | فنجرى يو|قيم ميخ|ئيل |88366 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدف|رس ي| عبــــد |لع| |سم|عيل||7577
6o9689ر|ن تـــربــــيتـــ طنط|مريم حمدي مصط مصط ز
42|6o2| |ف عبــــد|لستـــ|ر |لق د|بــــ كفر |لشيخ|س|متـــ |
8|983oفنون جميله فنون |لم |س|ره خ|لد |حمد عبــــد|لرحيم
846o99كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطزي|د حس محمود |حمد
88o339|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  م نزيه وليم جندى
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسم|ء يوسف فتـــ مصيل رضو|ن|5||249
5|7o42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنتـــ | سعيد محمد محمد كسفريتـــ
7o27|6حقوق |لمنصورهسل |حمد |لسيد محمد |لشن|وى
نوعيتـــ كفر |لشيخوف|ء سعد عبــــد |لجو|د |لحبــــ435268
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759o7|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسعبــــد | عبــــد |لر|زق سعد محمد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد|لسميع عبــــد|لغف|4|278

33|57oف |لسيد مشهور تـــج|ره بــــنه|ي|سم |
475o86كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنتـــ | ه| عي عبــــد |لحميد
8o5|o6| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مل ع|دل عبــــد|لحميد ع
324o82|حقوق ع شمسحمد محمد عيد محمد
د|بــــ حلو|ن|سل محمد محمود فريد79|32|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ع|صم |حمد محمود 898635
علوم |لزق|زيقمحمد مصط عبــــد| سعيد634649
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق سلط|ن سيد عبــــد |للطيف حس 2493|6
نوعيتـــ |ل|سكندريهندى صل|ح بــــسط|وى عبــــد |لمجيد رضو485369
6oo679| |علوم طنط||ء |لسيد كم|ل |لسيد |ليم
3482o4ن| شعبــــ|ن جر |بــــو |لسعود لسن ع شمس|م
4ooo29يم د|بــــ كفر |لشيخ|بــــسمله ي| محمود |بــــر|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسس|رتـــ محمد عبــــد |لرحمن مسلم زيد|527593
تـــربــــيتـــ |سيوطم | س|مح مرزق ص|دق 887493
وف|محمد ن درويش |لفيش|وي347885 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
3462o3د|بــــ بــــنه|محمد فريد مصط عوض|
د|بــــ ع شمس|مريم مجدى جرس ميخ|ئيل4||7||
تـــمريض |لم | حمد شعبــــ|ن عبــــد|لمؤمن ك|مل|239||8
9o93o8 ى رضو|ن محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرضوه خ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س| |سم|عيل ع خ 265463
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمود حسن محمود مصط بــــر344237
522|o9|تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء مس|عد مر مس|عد
4473o3تـــج|ره دمنهورم |م عثــــم|ن يونس |حمد عثــــم|ن
معهد ف ص |لمنصورهبــــتـــه|ل |لسيد عبــــد | |بــــو زيد|699735
|34|8o |ش|م جل|ل عبــــد |لبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه 
ره|نرم محمود محمد |لف 498275 ثــــ|ر |لق|
6873o5|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لبــــديع |حمد عبــــد |لبــــديع
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد يوسف غ|زي2|6434
525o47ندستـــ |ل|سكندريهل|ء خميس |لسيد |لبــــدوى عبــــد |لحميد
6|7o47تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره مرزوق لط سعد
ى488995 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــلشيم|ء خ|لد محمد عبــــد|لعزيز |لم
34|6o9ف فؤ|د عليوه مصبــــ|ح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ |
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|و|ئل |حمد دي|بــــ سعيد835539
75967oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه سعيد عبــــد | سعيد

|74o5ش|م محمد محمد ره|رضوى  د|بــــ |لق|
علوم طنط|دين| عل|ء ص|دق |لبــــيط|ر432589
64o535تـــج|ره |لزق|زيقعمر ع|طف عبــــد |لق|در محمد ر|شد
نوعيتـــ |لزق|زيقنور| |لسيد عبــــد|لرحمن |سم|عيل عبــــد643994
27o884ي تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــه|جر جم|ل مأمون |لم
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد ن| مبــــروك طلبــــه||4|32
يم يونس يونس ع لزو9|4422 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع|دل |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم |حمد |لسيد |لسيد ع9||2|7
34|75oل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|وق نبــــيل عبــــد|لخ|لق رضو|ن
54oo|5يم يم محمد رك|بــــى |بــــر| علوم |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
36o96o حقوق بــــنه|عل| رض| صبــــ حس
443o47تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره |حمد عبــــد |لمحسن عبــــد|لفتـــ
رهج محمد ع حسن عبــــد|لو|حد7748|2 تـــج|ره |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود |حمد |لص|دق محمد25|842
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد|لو|حد |حمد |حمد متـــو ع94|637
23o895معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عزتـــ ع |لسيد عبــــد |لق|در
87536o تـــج|ره |سيوطند روميل صد|ق بــــش|ره
ه278|42 حقوق طنط|محمد عمر محمد عمر عم
د|بــــ ع شمس|دى |حمد عبــــد|لق|در |سم|عيل346638

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء خ|لد |لسيد محمد|7|365
ف س|لم رش|د357596 يتـــ|محمد | لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ع بــــيو مصط 334234
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلشيم|ء عص|م عبــــد|لمع ج|د|5|2357
معهد ف ص سوه|جمن|ر يوسف ع حس 829454
حقوق حلو|نعبــــد |لق|در عبــــد |لحفيظ عبــــد |لق|در محمد غيط83|24|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد جم|ل منش|وي عبــــد|لحميد جبــــريل438864
7o7338|حقوق |لمنصورهسه مجدى مصبــــ|ح محمد عبــــد |لبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم محمد |حمد عبــــد| عي|||765
237o25ق|وى محمد د|ر |لعلوم |لم |ه|يدى خ|لد محمد 
335|8oتـــج|ره ع شمسي|سم سعد فتـــح | ع
ف محمد عيد|269363 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد م| مون زويد حسن صقر343562
23|oo5لدين سعد|وى |بــــو بــــكر| رهسل|م محمد ن طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|أمينتـــ مر ج|د مر4685|4

2543oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمن|ل ع|دل حس س|لم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم حسن جوده |لسيد769925
|د|بــــ |لم |ر| | شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح يم| 7527|8
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط رض| عبــــد |لحميد خليل |لعري 59257|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد كرم محمد محمد ج|د||24764
8|o896|د|بــــ |لم |منيه عزتـــ و| سعيد|
6228o4 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمرو|ن ط|رق محمد محمد محمود مصط
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه عبــــد|لمنعم ع عبــــد|لق|در228596
7oo6o2د|بــــ |لمنصوره|نور| صل|ح يوسف بــــدوى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|خلود محمد عبــــد|لغف|ر محمد |لعكل266393
5372o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدتـــسنيم رجبــــ محمود محمود غنيم |لمل
طبــــ حلو|نمحمد ع|دل |حمد مسعود453|83
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نوعيتـــ موسيقيه طنط|خلود |س|مه حمدى محمد حمدى عبــــد 2745|4
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عم|ر محمد |لسيد محمد ص|لح855|62
صيدله |لمنصورهد | ح|مد ص|دق عرف|تـــ |لشح|تـــ623888
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|مه عبــــد |لق|در ع حس |664|64
يم مك بــــقطر |87676 ندستـــ |سيوطم|ريو |بــــر|
4286o5نوعيتـــ طنط| خ|لد ش| شح|تـــه ح|مد
475|o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| من|ر عبــــد | بــــن مسعود بــــن ع |لسنيدي
صيدله |ل|سكندريهكريم سعيد محمد حسن عبــــد |لبــــ|رى424969
36o64o|ف |لسيد محمد عبــــد تـــج|ره بــــنه|مصط |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نول|ء محمد ص|بــــر ق|سم844544
ندستـــ طنط|محمد |لسيد |لسيد |ل |ر449354
35o6o2يم يم سيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سم|ء |بــــر|
7o5o95| |علوم |لمنصورهرؤى يوسف محمود يوسف عط
بــــ38|693 معهد ف ص |لمنصورهر| | صبــــرى ع محمد د
253o52|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء محمد عبــــد|لعظيم |لقص|ص

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن مدحتـــ ع |حمد35344
43725oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نف|طمتـــ رض| رمض|ن محمد سيد|حمد
طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ |د|رتـــ |عم|ل ومح|سبــــتـــ |لمع|دىس| و|ئل رمض|ن محمد46879|
رتـــ|عمرو |س|مه محمود عبــــد|لرشيد6738|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8469o8ر|ء رجبــــ محمود بــــليله تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه |لز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم ض| محمد عبــــد |لحليم63535|

|6|7oرهن| عم|د عبــــد |لرحمن عبــــد|لع|ل حقوق |لق|
497|ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررحمتـــ |حمد دسو |حمد  |د

رهمحمد ع|دل نجم محمد6|374 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطند ع|دل سعودي عبــــد|لمجيد688|82
78o243| ندستـــ |لزق|زيقس|مه |م محمد |م
|6o|58|حقوق ع شمسيوسف محمد عبــــد | |لن
4557o6|تـــج|ره دمنهوريمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد حسن
نوعيتـــ |لم |نسمه عيد حن| ز 9933|8
75o4o2|م محمد سعد يوسف حقوق بــــورسعيدد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سع|د محمد عبــــد|للطيف ع |بــــو|لعيش498343
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|ري|ن خلف ف|يق ك|مل2542|8
682o66| يف |حمد محمد |حمد د|بــــ |لمنصوره|ي|سم 
264|o8ن|ز |يمن |لسيد |حمد |حمد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|
ف |حمد محمد9724|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنو|ل |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم ك|مل محمد |حمد |لمغربــــى منتـــ763737
5o297oزر|عه |ل|سكندريهندى محمد محمود سليم|ن
43995oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخإيم|ن م محمد |لح|ج
42o922تـــج|ره طنط|نجوى سم عبــــد|لوه|بــــ عطيه
يم633459 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقفد|ء شعبــــ|ن عبــــد|لحميد إبــــر|
2|5o66|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نر| م|جد ر| زكري
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53o3o| د|بــــ بــــ سويف|منيتـــ محسن محمد عبــــد |
82|66oل|ل تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |د| | سعودي |حمد 
3||877| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رجبــــ محمد محمد عبــــد|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ي|سم عبــــد|لمحسن حسن عبــــد|لر49489

6|o927ف طبــــ |لمنصورهمحمود رجبــــ عبــــد |لق|در محمود 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد محمد عبــــد|لرحمن|466|26
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقدع|ء شح|تـــه عبــــد |لمنطلبــــ حسن||6326
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد عبــــد |لحليم |لزغبــــي محمد|49|||6
22o9o4 رهه|جر سعد محمد |لسيد |لدسو حقوق |لق|
8384o3|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء سيد رش|د عبــــد|لرحيم
4o97o4نوعيتـــ طنط|شيم|ء حمدى رضو|ن عبــــد |لمجيد عنبــــر
رهع |لدين عبــــد|لحميد ع زن|تـــي222887 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىول|ء عبــــده ف|رس مو 9|8655
25|7o7زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|للطيف محمود

تـــربــــيتـــ حلو|نمريم حس فتـــ عبــــد||3582
24355oرهم|رين| ع|دل حليم فريد حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|لحفيظ فتـــح | |لقبــــ| ||26946
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طندى جه|د |لسيد محمد متـــ|ريك624279
ره|حمد عل|ء |لدين حمدي محمد|49873| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

علوم ري|ضتـــ |لم |مصط |حمد حس عبــــد|73936
يم7782|3 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسح|زم نش|تـــ محمد |بــــر|
9|o|94 صيدلتـــ سوه|جديفيد مدحتـــ بــــش|ى جميل
لسن ع شمس|نور|ن محمد نور |لدين محمد|2596|
4o455|يم عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمود |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
|2753o|ندستـــ ع شمسحمد ع |حمد |لسيد

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن رض| حمدى س|لم||4982
يبــــتـــ | |حمد عبــــد |لوه|بــــ حميدتـــ529439 ف ومس|حه |لمطريتـــحمد  ك.تـــ. ف رى و
864o2|حقوق |سيوطجرجس ج|بــــ | لح |سحق
7|o327ندستـــ |سيوطمحمد |لحس |لعو |لعدل غنيم
معهد ف تـــمريض |سيوط   حمد نور |لدين ص|دق تـــم|م|22|892
4|o7o7ن| مدحتـــ |حمد محمد حسن |د|بــــ طنط|م
6o||97|نوعيتـــ طنط|م| |لسيد أحمد بــــطيحه
27o96o|صيدله طنط||ء رجبــــ يوسف محمد رجبــــ
حقوق ع شمسمحمد صد ص|لح عقيله62367|
3|2o3o|طبــــ |سن|ن طنط|حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لق|در شيح
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد |لسيد محمد ع عم|شه688823
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهأحمد عل|ء مبــــروك ر|غبــــ |لدفر|وى95|3|5
7533o7|يم يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|حمد عبــــد |لحكيم فه |بــــر| لم
76499o |طبــــ بــــورسعيدمحمد |س|مه يح حسن |لحلو

28|o2|ره|حمد صل|ح |لدين ج|بــــر |لسيد ثــــ|ر |لق|
رهحمد عص|م يعقوبــــ |حمد|44329| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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رهحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |حمد|2||274 تـــج|ره |لق|
5||76oصيدله طنط|محمد صل|ح محمد ع أبــــو خزيمتـــ
يم عبــــد|لمجيد مصط |358276 تـــ |بــــر| تـــج|ره سوه|جم
يم |يوبــــ|76647 ف عبــــد |لحميد |بــــر| د|بــــ |لعريش|حمد |
نوعيتـــ كفر |لشيخند| محروس متـــو فتـــوح ج|مع6892|4
36o742ويس يم ع محمد  نوعيتـــ بــــنه|ج |بــــر|
6o9695د|بــــ |لمنصوره|ي|سم محمود |لسيد فضل

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرغده حسن ع حسن|5729
يم5898|6 رهمحمد سم |حمد ع |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
7||3o9يم حسن ندستـــ |لمنصورهعم|ر من |لش|ف |بــــر|
7o8748 رهوس|م عبــــد |لعليم شعبــــ|ن |لسيد عبــــد د|ر |لعلوم ج |لق|
رهش|دى وحيد جوده |لص|دق58|37| حقوق |لق|
5o9698زر|عه دمنهورن|در |لسيد فتـــ |لسيد عبــــد|لوه|بــــ
يم عطيه د|ود39|682 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم حمدى |بــــر|
يم عبــــد |لرحمن بــــدر267695 نوعيتـــ |شمونحن|ن جم|ل |بــــر|
4383o8طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهشيم|ء |لسيد ر|غبــــ خليفه
24oo63رهمحمد فريد |بــــوزيد حس| محمود حقوق |لق|
5o2588|رعبــــد|للطيف يف |حمد م| تـــ  تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
487o54يم |لتـــط|وى تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود خ|لد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقوليد صل|ح عبــــد|لمقصود محمد265549
رهيوسف ونس مرقس جندي6232|| علوم |لق|
حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|ل 63|879
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــو |لفتـــوح محمد |بــــو |لفتـــوح|68923
رهعبــــد |لرحمن |س|مه عي |لسيد55|45| حقوق |لق|
36o623يم |د|بــــ بــــنه|محمد خ|لد خلف |بــــر|
525|o7يم محمود تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره محمود حمدى إبــــر|
|4823o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء سم |حمد عبــــد |لحليم
د|بــــ |لزق|زيق|ط|رق حسن محمد سعد|لدين عبــــد|لر628236
حقوق |لزق|زيقريم |حمد |لسيد شن|ف782354
رهوق دسو محمد دسو 8|447| تـــج|ره |لق|
5o9726|يم بــــدر مسعود يعقوبــــ حميده تـــج|ره دمنهوربــــر|
33|45oد|بــــ بــــنه|كريم مصط |م|م ع |لدين|
354o|7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمل ن| عبــــ|س عبــــد|لفتـــ|ح

6|o34|تـــ حسن عبــــد |لمجيد |بــــو سيف كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفم
ندستـــ ع شمسي|سم ع|طف |حمد ع جعر|بــــتـــ26834|
252o|||ف محمد عز|م تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ط|رق |حمد عبــــد|لحليم|63455
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخزينبــــ ه| عبــــد|للطيف عبــــد|لع|ل443872
تـــج|ره كفر |لشيخرمض|ن |لحم|دى |لبــــلق| |لحم|35|444
لسن ع شمس|مريم ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد |235672
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسيد حسن |لسيد عبــــد|لكريم653|32
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8635o7|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|مه رفعتـــ |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء عبــــد | |بــــو |لفرج أبــــو |لعل| |426599
|2o899رهل | س|مح ع شح|تـــه تـــج|ره |لق|
76856o معهد ف ص |سم|عيليهمحمود حمدى محمود محمد بــــك

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد رفعتـــ ف|روق عبــــد|لق|در|6|66
|د|بــــ طنط|ر|ن| ع|دل محمود حسن مهدى256773
75444o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم| عبــــد |لن| محمد حس نف
|ئيل  |د 9|||89 تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى كم|ل |
5o7|69تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | عل|ء خميس |لسيد |حمد
4|o447 تـــربــــيتـــ طنط|عيد عبــــ|س عيد عبــــ|س عفي
يم عبــــد|لقوى  |248999 ى |بــــر| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء 
6o53||تـــج|ره |لمنصورهمريه|ن عم|د محمد عبــــد |لق|در عويس
248ooحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|رتـــ رض| محمد عبــــد |لعظيم

وز |حمد بــــخيتـــ عبــــد|لو|حد443|85 معهد ف ص |سيوطف
ره|م|ر ر| عزتـــ لبــــيبــــ7989|| د|بــــ |لق|
62o859 يم شعبــــ|ن محمد عبــــد د|بــــ د |ط|شعبــــ|ن |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمصط محمد |حمد عبــــد|لعزيز57737
48ooo2يم سليم|ن تـــج|ره دمنهورحن عص|م محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|نرم سم رشدى حسيبــــتـــ7||4|6
يم |لش|3||685 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد جم|ل |لشح|تـــ |بــــر|
52|6o9طبــــ |ل|سكندريهمن|ر مهن| محمد عثــــم|ن بــــخيتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود جل|ل عبــــد|لمجيد عيد529923
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |حمد عبــــد|لخ|لق636529
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقزي|د عل|ء |لدين فرج فر|ج  895228
325oooيم لع| للغ|تـــ بــــم جديده|محمد صبــــري مر |بــــر|
5o48|8 يم رسل|ن عبــــد لسن ع شمس|منتـــ | محمد |بــــر|
حقوق |لفيومشيم|ء محمد يوسف محمد|782|8
2|386oتـــج|ره ع شمسم|ركو روجيه ص|دق منقريوس
تـــج|ره طنط|وليد طلبــــه عبــــد| ج|بــــ |488267
|469o|ره|ن| محمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لع|ل عل|م |لق|
ف مسعد ح|فظ عي3395|6 |د|بــــ طنط|محمود أ
معهد ف ص |لزق|زيقند محمد محمد ع شلبــــى293|64
طبــــ طنط|آل|ء محمد حسن |لش|3|92|5
وف|تـــحمد محمد محمد يوسف|629245 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ز342927 ش|م محمد محمد |لطو  تـــج|ره ع شمسمحمد 

صيدلتـــ |لفيوممن|ر |م|م مطلوبــــ رجبــــ64695
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد ي| محمد |لشوربــــ |43364
|2o324يف ف|يز محمود ره|ي|سم  د|بــــ |لق|

رهمحمود محمد عبــــد|لحكيم خ|لد68967 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره دمنهورمن|ر عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح غ|زى|96|52
44o|27|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم عبــــد |لعزيز محمود محمد |لدفر
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمعتـــز مصط عبــــد|لغ رمض|ن67486
ى محمد |لدسو ز خليل عر|بــــى28|624 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طخ

889|o|يم زر|عه |لفيوميم|ن ي| محمد فرج |بــــر|
|2oo37تـــج|ره ع شمسع |ء خ|لد قمر |لدوله سليم|ن

6o333|تـــج|ره بــــ سويفحمد سعيد جمعه سيد
|د|بــــ بــــنه|محمود |حمد عبــــد|لعظيم محمد ص|553|35
ق|وي|985|5 يم خليل |ل كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردين| عوض |بــــر|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|د| | ع فخري ف|ضل867366 ل|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم مختـــ|ر |حمد حسن52548
د|بــــ |سيوط|دع|ء طلعتـــ عبــــد|لحميد |سم|عيل |لش343762
7o53o|معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء |لمر تـــوفيق مصط |سم|عيل
69|o46يم |حمد |بــــر معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء |لمنش|وى |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن جم|ل |سم|عيل |حمد ||6772
علوم بــــورسعيدكريم مختـــ|ر ربــــيع ز62|325
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمنه محمد محمد |لسعيد عبــــد |لكريم|252|7
يم86|449 ندستـــ طنط|كريم أحمد |لسيد محمد |لسيد |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|يم|ن كرم فؤ|د |لطبــــ|خ|256977
يم698678 نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه ع|طف فتـــ |لسيد |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لعزيز |حمد خ|لد عبــــد|لق|در |9|3443
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن ج|بــــر عبــــد|لد|يم ع535588

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م ع|طف رجبــــ |لسيد|234|7
42|26oلف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه|مجدى رض| |حمد |بــــو |لمع| عبــــد ربــــه
6o34o6|د|بــــ |لمنصوره|ع |ء ع|دل مو |حمد عبــــد|لسل
7776o3تـــربــــيتـــ |لزق|زيقر|ن| ط|رق فتـــ طه عبــــد |لعزيز
84o9|8 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ندرين زكري| مريد ز
يم زعتـــر8334|6 د|بــــ د |ط|محمد فكرى |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سعد أحمد مط|وع|433594

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|م محمود |حمد محمد|78578
رهمنه عم|د عبــــد |لمؤمن محمد |بــــو |لن4876| تـــج|ره |لق|

6394o6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــ ع|طف محمد محمد
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د محمد |لسعيد ع |لشخطور65|765
32739oهمن|ر عبــــد|لر|زق عبــــد|لخ|لق حج|زى نوعيتـــ ج
75284o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد |كرم |حمد ح|فظ
45||o||وف|تـــحمد محمود |حمد |لعط|ر معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
757o25 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهرن| خ|لد ز|رع محمد |لمع
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد محمد |لسيد حسن|75726
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييوسف ط|رق ف|روق محمد754887
7|o|3oتـــج|ره |لمنصورهع |حمد عبــــد |ل ع |ل|م|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|ل محمد نجيبــــ ع|بــــد|8|8375
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسل|م محمد محمد ص|لح عبــــد |له|دى5599|7
يل ج |لزق|زيقزينبــــ سليم|ن فؤ|د أحمد929|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيف محمود محمد مصط |لسيد2637|5
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|مريم خليفه محمود سطو 379|85
تـــج|ره ع شمسي| محمد غريبــــ عبــــ|س7567|3

ى |حمد|39445 تـــ سم سعد خ رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد ك|مل محمد |حمد |بــــو |لنور545267
طبــــ سوه|ج ميمه |حمد محمد عبــــد|لمجيد|897225
ره|دى ن |سم|عيل ص|لح66842| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوط يه|بــــ ع|طف عبــــده حن |243|88
6948o||يم حج|بــــ يم |لسيد |بــــر| لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع|مر مدحتـــ عمر عثــــم|ن23432
8o8979علوم |لعريشكر|س |مجد كر|س فهيم
يم عطيه زلط|7|22|4 |د|بــــ طنط|حمد |بــــر|
يم محمد |لجيو |ل|ودن|777|43 تـــمريض طنط| بــــر|
تـــج|ره بــــنه|تـــ |لسيد عبــــد|لرحمن |لسيد س|لم9|7|33
رهد| | ممدوح محرم محمد غنيم66622| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o49|7 ف سيد محمد شو كليتـــ حقوق |لم |سهر |
يم عبــــد |له686827 زر|عه |لمنصورهنور|ن ش|كر |حمد |بــــر|
76|o33تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسي|سم ي| ن| |حمد
8863o7|تـــربــــيتـــ |سيوط حمد رمض|ن سليم رمض|ن
يم ح|مد |لسنبــــ| 624259 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء عزيز |بــــر|
ن| نش|تـــ رزق سليم|ن838748 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نم|زن محمود ن| عبــــد|لق|در |حمد 234325

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفه|جر شعبــــ|ن عبــــد|لمعتـــمد |بــــو|لق|62498
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــ رفعتـــ ع محمد335792
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ  حمد ع|طف محمد |حمد|3638|9
9|o595| صيدلتـــ سوه|ج حمد محمد محمود ع
78oo44تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد شح|تـــه محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د محمد ز منش|وى عبــــد|لمع247646
ندستـــ ع شمسنور محمود عبــــد |لعزيز مولد989|3|
رهعبــــد| مجدى عبــــد|لسل|م |حمد232249 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |بــــو|لمجد|68479 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دع|ء |حمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمر|م عص|م ج|بــــر صميده حسن9483|
438o83|ه مكرم محروس |بــــو |لنج|ه سعد طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم
9|25|o| ء |حمد ش|كر |م| علوم سوه|ج 
323o67ش|م مهدى نور علوم ع شمسريم 
تـــمريض |لمنصورتـــ |ء محمد ن |لسيد روميه|697859
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ر|ئد محمد محفوظ267977
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمود حس|ن |لجز|ر247253
تـــربــــيتـــ طنط|يه |حمد فتـــ |لبــــهو|ر|434675

7275oعلوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد ح|مد محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف ممدوح حسن عط| |لشو 8368||
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لسن ع شمس|رش| رفعتـــ محمد |حمد768655
يم62642 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|رن| فريد عبــــد |لحفيظ |بــــر|

يم محمد عبــــد|لكريم273375 تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــنوره|ن |بــــر|
زر|عه طنط|رو|ن |حمد عبــــد |لعزيز ع|مر مو428384

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومشيم|ء جم|ل محمد جوده75|73
تـــج|ره طنط|ع |ء |حمد محمد سيد |حمد مو4492|6
|5o63oرهمحمد ع|دل عبــــد |لعزيز محمود تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهس|ره ن| محمد لط عثــــم|ن |ل|68334
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لوه|بــــ نور |لدين بــــ|ش| |حمد  |547|9
6425o2|علوم |لزق|زيقمحمود |يمن محمد |بــــو|لمع
75|64oكليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشحن محمد ع|يش ع|مر عبــــد|لرحمن
طبــــ |لزق|زيقند محمد |ل|م طلبــــه |م 626474

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفر| ع|دل خميس مصط 48||6
طبــــ سوه|جس|ره تـــيموثــــ|وس غليون مسعد 82|922
9|286o حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينوح بــــطيخ منش|وى |لر|وي

|52o6رتـــ|محمد |يه|بــــ عبــــد | سليم|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6|43|oد|بــــ طنط|محمود محمد محمد نجيبــــ نص|ر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــصفوه مجدى عبــــد|لحميد عبــــد|263788
زر|عه |ل|سكندريهر|ن| محمد ع محمد محمد|42555
ف مصط عبــــد|لفتـــ|ح|346492 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يتـــ |
259o6o |حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| عمر عبــــد|لغف|ر ش
6o462oعص|م ح|مد |سم|عيل محمد | |د|بــــ طنط|ي
يم ك|مل3654|8 تـــمريض |لم | شمس ممدوح |بــــر|
وف|تـــزي|د |حمد حسن |لغز|8|7787 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
68o637|معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء محمد |لسيد محمد |لديبــــ
6998o7 د|بــــ |لمنصوره|ع |ء محمد محمد ع |ل|ل
2396o8و|رى |حمد عبــــدربــــه تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه 
طبــــ بــــيطرى |سيوطمصط محمد عبــــد|لنعيم عبــــد|لحليم 8|8865
7o9795حقوق |لمنصورهدع|ء عبــــد |لسميع محمد |لمر
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه محمود |سم|عيل عبــــد|لمنعم|25956

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد |حمد |سحق عبــــد|لمر 69476
تـــج|ره بــــنه|محمد مصط محمد عبــــد|لعظيم344232
تـــج|ره ع شمسد | محمد جم|ل |لدين بــــهجتـــ |لبــــ|بــــ 25995|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد رمض|ن |حمد حموده4|4796
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــسنتـــ فتـــ محمد سليم|ن |لخش|بــــ485742
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سع|د |حمد محمد مصط ش| 338697
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حل خ|لد حل |حمد |م 686625

434o5رهمريم |حمد ثــــ|بــــتـــ خط|بــــ تـــج|ره |لق|
ر7329|5 نوعيتـــ |ل|سكندريهنوره|ن منصور |حمد |بــــو ض|
|2743oحقوق ع شمسفريده |يه|بــــ س| حسن |حمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ه| محمد |بــــو |لعزم9|323
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23o|45خدمه |جتـــم|عيه |لفيومجون نج|ح لم مو
48559o| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريج ن| مسعد |بــــو|لحسن مو
حقوق |لمنصورهمحمد حس مس|عد بــــحر عبــــد |لجليل487957
32328oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف|طمتـــ محمد ع |حمد
4oo2o8ف فتـــ عبــــد|لسل|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحفتـــ أ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد بــــدوى محمد |لسيد|72||78
6|o972ندستـــ |لمنصورهمحمد ص|لح فتـــ |لح|رتـــى
بــــه|2529|2 يم و حقوق ع شمسحمد مجدى |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن|دين نبــــيل مصط محمد عل|م792|35
57oo7يم عزتـــ حسن رتـــ|س|ره |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف ي| فوزى |لسيد457|2| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
رهبــــه محمود مهدى عبــــده2||57| حقوق |لق|
6o434|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|مؤمن |لسعيد ع|دل مصط |لنبــــر|وى
رتـــ|نجل|ء |حمد |لجيو |حمد|35442 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
85o4o2يم محمد |حمد معهد ف ص |سيوطمحمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|مه |حمد يح محمد جمعه|4385|6

6o3|6|يع كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويف|ء عز سليم|ن |بــــو
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لعزيز محمد|4635

صيدلتـــ بــــورسعيدحمد |لسعيد طه مو يوسف|678555
24o5o4 ل|ل عبــــد|لمنعم عبــــد |لوه|بــــ ره|زينبــــ  د|بــــ |لق|

رهمحمود طه عبــــد |لصبــــور طه عي8835| تـــج|ره |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمل نبــــيل محمد حسن|273394
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورن|در خ|لد عبــــد|لموجود عبــــد|لرحيم486875
د|بــــ ع شمس|محمد محمد ح|تـــم محمد |لشط|نو |34788
4o4724يم يف |لسيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمرو|ن 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ع محمد ع عبــــد |لجو|د935|48
ندستـــ أسو|نمحمد |حمد محمد محمد864756
26837oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد صبــــره دسو |حمد
5o8853|يم عيد يم مصط |بــــر| طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد |بــــر|
علوم |لعريشن عل|ء |لدين |لعبــــد |لبــــر|وى خط767832
رهيح |حمد ي | محمود383|23 صيدله |لق|
يم ز236839 ف |بــــر| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ سم|ح |
22696o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م |حمد عبــــد|لمقصود |حمد حس
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسنتـــ عبــــد |لحكيم سعد ع |بــــوشوشه5353|5
68629o| زر|عه |لمنصورهحمد رأفتـــ شح|تـــه |سم|عيل ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سم|ء رض| محمد محمود|65||42
تـــ77|435 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء عبــــد |لرؤف عبــــد |للطيف عم
معهد ف ص |لزق|زيقس|ميه محمد عبــــد| عبــــد|لحليم635426
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سيف |لدين محسن فؤ|د |حمد47347|

24o|7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن محمود |حمد محمد
64o9o8 يم |لسيد محمد حس وف|تـــعمرو |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

Page 1601 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|ندى رض| عبــــد|لعزيز در|ج25275
تـــج|ره طنط|محمد ج|بــــر عبــــد |لمنعم |لصو3999|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف عبــــد |لكريم ح|مد محمود22392|
8o5282علوم |لم |حمدي محمد عثــــم|ن عقل
623oo5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|ندرو ع|طف عبــــد | حن
6oo543طبــــ بــــنه|بــــسيو مشمش بــــسيو ربــــيع
علوم بــــورسعيدم|رفن لبــــيبــــ ثــــ|بــــتـــ لبــــيبــــ|47788
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود رش|د |لبــــص258899
ر255457 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه عبــــد|لع| قدرى عي ز
35393oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جل|ل |حمد محمد
ره|ك|ريم|ن عم|د ع مصط |حمد مو|72|3| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |يه|بــــ |حمد |لصغ 828|4|
ى عبــــد|لجيد636353 صيدله حلو|نمحمد |لسيد خ
ه |حمد عبــــد|لحفيظ |لسيد|98|924 تـــج|ره سوه|ج م
4|oo6||م كم|ل مختـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح |حمد حقوق طنط|د
9o4|93 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييف محمد فتـــوح محمود
639o98|نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م محمد سعيد |لسيد |حمد
92o|97  تـــج|ره سوه|جرو|ن محمد بــــه|ء |لدين محمود |حمد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرن| |لسيد عبــــ|س عبــــد |لرحمن رخ||4|766
8o7696|فنون جميله فنون |لم ||ء |حمد رمض|ن |حمد
حقوق |لمنصورهمحمود عبــــد |لمنعم ف|يز حسن |بــــو بــــريكتـــ5468|4

2o337 د|بــــ حلو|ن|ه|دي محمد ف|روق قر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| رمض|ن حد|د درويش74|52|
33494oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى ع|طف ج|بــــر عبــــ|س
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نرم يوسف مو |سعد مو765967
26359oند| محمد مصط محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومش|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع محمد ع خليل|5|6259
د|بــــ |ل|سكندريه|سل رؤوف عبــــد |لسل|م محمود |لكلزه23|485
يم سيد |حمد رمض622795 طبــــ بــــورسعيدمحمد عط| |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |م |حمد فؤ|د حسن|446737
6|o595د|بــــ طنط|دير |لسيد |لسيد |لديك|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمه عيد |لسيد ص|لح معتـــوق55635|
حقوق |سيوطمحمود |ل|م محمود محمد 7|8786
|66|o8رهمحمد رأفتـــ محمد صل|ح ع |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
رهسم|ء س|لم |حمد |حمد |لج |وي||3896| تـــخطيط عمر| |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسل|م عل|ء ع عبــــد |لق|در |بــــو عشم4556|6
77963oتـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن |حمد محمود محمد |بــــر
824|o7معهد ف ص بــــ سويفحسن صفوتـــ عبــــد|لصبــــور |حمد
24488oرهمروه بــــدوى عبــــد| بــــدوى |حمد صيدله |لق|
|48o36يم |حمد عمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط |سم|عيل |بــــر|

يم محمد عطوه||454 يم ر|بــــح |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
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رهملك محمد كم|ل |سم|عيل8545| حقوق |لق|
88486o  تـــج|ره |سيوطعبــــد| محمد عبــــد|لمنعم محمد
8342ooكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د محمد عبــــد|لر| |بــــوزيد
ف محمود عثــــم|ن|3867|9 علوم |سيوط حمد |
حقوق ع شمسنغم ط|رق |لسيد ع حسن339|2|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ع |ء |حمد محمد |حمد |لمل9|4827
763o8|نوعيتـــ فنيه بــــورسعيد |ر محمد عبــــد |لخ|لق مسعد |لنبــــل
|2o46||يم رهسل|م حمدى محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمع|ذ محمود |حمد محمد |لسطيحه672|43
253o6o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن مجدى عبــــد|لحليم حجو
35o9o||زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــنور ك|مل بــــسيو عبــــد|لع
2522o6|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نسم|ء س|لم ح|مد عبــــد|لعزيز كليتـــ 
756oo3علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود خ|لد |لسيد عبــــد |لحليم
87845oيم |لجل صيدلتـــ |سيوطي|سم مدحتـــ |حمد |بــــر|
ف عبــــد |لرؤف |حمد ضيف695243 تـــج|ره طنط|عل|ء |
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لش| |لسيد752462
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمتـــ لط عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لمو 56|443
8|6o|5طبــــ |لم |محمد جم|ل فتـــ عبــــد|لرحيم
رهمحمد جم|ل ع ح|فظ46227 تـــج|ره |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر سم عبــــد|لعزيز جعفر6663|3
رهندى ص|لح جمعه ك|مل|23285 علوم |لق|
48|4o8|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|جم|ل س| ك|مل رف| |لح
7823o6| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكرم ر|فتـــ خليل حس
628o42تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر ط|رق محمد |حمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمود محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لقوى2|2582
تـــج|ره كفر |لشيخآل|ء مسعد عبــــد |لعزيز محمد و| 439358
5o3774|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد |لسيد ج|بــــر يونس
7o|333|ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد محمود عبــــد |لغ |سم
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد |م محمد ه|شم39763|
78o647نوعيتـــ |لزق|زيقند| محمود فرج محمد |سم|عيل |لف
د|بــــ ع شمس|شيم|ء |حمد ص|بــــر |حمد43388|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|له صل|ح عبــــد|لمحسن محروس254333
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيح محمد صد يوسف25433|
يم |لطنبــــد|وى246249 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود رض| |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء خ|لد عبــــد |لحكيم |حمد|57539|
262|o3يم |لشي رهمحمود ن| |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
8o35o3طبــــ |ل|سن|ن |لم |م | ميل|د مل|ك عبــــد|لمل|ك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع |ء |حمد ف|روق فه337|4|
43o36|صيدله طنط|فرح محمد سليم|ن جس|ر
626oo2د|بــــ |لزق|زيق|محمود خ|لد عبــــد|لعزيز حسبــــو
صيدلتـــ |لم |محمد |حمد رض| محمد859295
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء |م|م سيد |م|م289964
68o487حقوق |لمنصورهمحمد رمض|ن عبــــد | عبــــد |لمع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــتـــسنيم ع محمود ج|د |لمو ن489477
5236o2د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |حمد بــــغد|دى حسن مو
تـــج|ره دمنهورمريم خ|لد سعد |لسيد محمدين482595
7o46oo|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد رمزى عبــــد | خليفه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نفيول| نص نصيف ملك عطيه527653
77o65o د|بــــ |لزق|زيق|س|ندى حسن عبــــد |للطيف عبــــد|لعزيز

5|o63تـــمريض  بــــ سويفيوسف |حمد محمد حيدر
|د|بــــ طنط|ه|جر ختـــ|م عبــــد|لرحيم محمد شلبــــي433944
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن ع|طف محمد ه|دى عبــــد|لنعيم322949
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نكريم مصط عبــــد |لروؤف محمد37893|
92o855 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمرو عبــــد|لحكم |نور رحمه
475o2||تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد |نيس حس عبــــد
24466oد|بــــ حلو|ن|محمود ع|طف ج|د|لمو تـــوفيق
د|بــــ |لفيوم|ع|طف محمد عبــــد |لبــــ|سط محمد292|3|
صيدله طنط|بــــسنتـــ جمعه فرج |لعربــــى427948
5o8655طبــــ |ل|سكندريهبــــل|ل محمد حسن شح|تـــه
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسلوى س|مح صل|ح سليم|ن محمد329634
6o|994تـــج|ره طنط|حن|ن ع|دل سعد عيد غنيم
6368ooيم طبــــ |لزق|زيقعبــــد| محمد |حمد |بــــر|
|54o72تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عص|م عد
35o|2oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود مجدى محمود |م |بــــوسنجر
تـــج|ره بــــنه|نوح محمد عبــــد|لعزيز |حمد337789
يم سليم7|228| ندستـــ حلو|نيوسف محمد سليم|ن |بــــر|
ل| |بــــو|لعز773||9 ندستـــ سوه|ج سم|ء عبــــد|لبــــ|سط 
|د|بــــ |لم |مريم حسن حل محمد2263|8
278o|5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر محمد قطبــــ محمد
يم حس 9535|| ندستـــ حلو|نيوسف حس |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدلسيد حسن بــــدير عبــــد |لعزيز|686473
يم 7973|4 يم |سم|عيل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|ر| |بــــر|

9|o28|يم تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| |س|متـــ ع |بــــر|
ش|م عبــــد |لفتـــ|ح عز |لدين م 947|6| د|بــــ ع شمس|من|ر 
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسميه محمود محمد |لهند|وى |لعر|بــــى38|687
7579o3| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسم|ء محمد عبــــد |لعظيم م
حقوق |سو|نمحمد ع|دل عبــــد|لرحيم |بــــو|لمجد757|84
يم ن|شد839||8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د |نه بــــطرس |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد محمود محمد |لنج683774
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد| محمد محمد محمد عبــــد|لسل2|77|3
طبــــ |ل|سكندريهفرحه محمد |م|م نور|لدين7657|5

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |لسيد محمد عثــــم|ن33976
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266o||| رهحمد رمزى محمد محمد |لتـــه| تـــخطيط عمر| |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور| رأفتـــ عبــــد|لرحمن سعد |256449
يه|ن ول|ء حسن |لحديدى675448 علوم |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى سعيد فتـــ عبــــد |لعظيم423595
يم334953 تـــ ع|دل محمد حسن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديم|ن مجدي |حمد حسن|89||85
| |حمد محمد عبــــد |لحليم2|7734 لسن ع شمس|ي
5o|678صيدله |ل|سكندريهي|ر| مختـــ|ر سعد |لسيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف محمد |لسيد |حمد حسن 523867

زر|عه |لفيومبــــه محمد فوزى محمدعبــــده78732
يم حسن جمعه|72585 تـــمريض |لفيوم سم|ء |بــــر|

52525o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر حس|م عبــــد |لونيس محمد |لو
يم مصط ع2|7572  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحن|ن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف ي| معروف درويش2523|2

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد خ|لد محمد |حمد|65692
ى64|683 يم |لخبــــ د|بــــ |لمنصوره|ص|له |يه|بــــ |حمد |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء شعبــــ|ن كم|ل جمعه|499985
4o426|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نور |لدين |حمد محمد عبــــ|س |لجندى
2585oo|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد س| محمد عبــــد
علوم حلو|نعمرو شعبــــ|ن عبــــد | رف|47557|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروه محمد |سم|عيل عبــــد|لبــــ|رى |سم59|772

رهمحمد |حمد |لسيد |حمد29445 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعزه ن| دسو عبــــده |لسق|7863|5
|5o58o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م مصط حسن حسن
8|o255تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد |لهل| ع محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |ر ع عبــــ|س عيسوى حبــــيبــــتـــ4||4|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد عبــــده سعد عبــــدتـــ محمود |لق| 495297
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ر ع|طف صبــــ مفتـــ|ح||3229
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  خلود محمد أحمد محمد422882
رهحسن محمد عبــــد |لعليم محمد33489| ندستـــ |لق|
4o9267 تـــج|ره طنط|ن عبــــد |للطيف |لشح|تـــ عبــــد |للطيف
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد | حمدى محمد قدره435285
5o4|27تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | ك|مل عبــــد |لص|دق قن|وي
ى2772|7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره محمد عبــــده حس بــــح
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمود رزق محمد غ|زي |لشن|وى529548 ك.تـــ. ف رى و
فنون جميله عم|ره ج حلو|نجم|ل محمد |يه|بــــ جم|ل |لدين محمد3|258|
|لسن |لم |ل|ء ج|بــــر محمد ع خليل|39726|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــره|جر فضل |م|م |حمد232646
4|28o7قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|فبــــرو | ر|فتـــ وديع ك|مل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر مجدى |لسعيد |لفط|يري692869
3|8o26تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد رض| عبــــد|له|دى |لسيد محمد
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خدمه |جتـــم|عيه |سيوطص|بــــرين ج|د حس|ن |حمد 885832
24|5o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد | ع|طف فكرى |حمد
64o899ندستـــ بــــنه|عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لعزيز ع كليتـــ 
نوعيتـــ قن|رح|بــــ |بــــو|لحج|ج عبــــد|لجليل حس|838439
8294o7 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنهله ع قدري |حمد ع

737o2طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سيد محمود ج|د
68o972حه وفن|دق |لمنصورتـــفوده محمد محسن محمود |لسعيد| 

6oo59د|بــــ بــــ سويف|رش| |حمد عبــــد |لمنعم |حمد
تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد فؤ|د مصط عيد5982|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رك ميشيل حل رزق |5|372|
حقوق |لزق|زيقمحمد ع|طف عبــــد|للطيف ه|شم639268
68o448معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــده
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خ|لد محمد محمود حس صقر755948
5o|74oحقوق |ل|سكندريهنورتـــ محمد عبــــد| يس
علوم بــــنه|دير بــــسيو سعيد عيسوى|4|263
|53223| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عبــــد |لحميد محمد ع
4o97o9تـــربــــيتـــ طنط|ع |ء سعد محمد بــــسطوي بــــكر
طبــــ |لفيوميل|نه عط|| ج|بــــر س|ويرس857235
حقوق ع شمسمحمود محمد ج|بــــر محمد29529|
يم عطيتـــ|2||34 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمصط محمد محفوظ |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد عزتـــ محمد عبــــد |لع|ل643|26
7o7699يم ح|مد عطيه زلم معهد ف تـــمريض |لمنصوره دى |بــــر|
ء حسن محمد فه6589|2 ره|عمر ه| د|بــــ |لق|
6o8o4oصيدله |لمنصورهبــــسمه |لسعيد ع |لديس
يم 636346 يم عبــــد|لغف|ر |بــــر| طبــــ |لزق|زيقلؤى |بــــر|

9|o77علوم بــــورسعيدعبــــد |لتـــو|بــــ سيد عبــــد |لتـــو|بــــ رضو|ن
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد محمود |حمد |حمد 899444
6o|439|رتـــ |لجديدتـــ|حمد محمد |حمد سعد ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
8o6475| د|بــــ |لم |منيه عبــــد|لرحمن فتـــ ع|
تـــج|ره |سيوطع |ء ص|بــــر ج|د | محمد  885866

2o273ش|م محمد عبــــد |لعظيم |ليم رهمحمد  د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|له |حمد محمود عبــــد |لغ 33655|

ره|منه | حسن رضو|ن محمد رضو|ن46487 د|بــــ |لق|
رهيم|ن ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن|39423 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعبــــد |لرحمن حس|م محمد حسن عربــــ 459|48
5o8794|حقوق |ل|سكندريهحمد صل|ح محمد أبــــويونس

حقوق حلو|نمصط خ|لد شعبــــ|ن مو26378
5o274يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس محمود ج|بــــر |بــــر|

75|95oلتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|يم|ن جم|ل عبــــد |لعظيم عبــــد |لعزيز
|3o8|oيم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عمر ع|دل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسميه محمد عبــــد |لمنعم |لهندى8889|6
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48946o|د|بــــ دمنهور||ء محمد محمد |لبــــند|ري عزبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رى بــــولس خليل عبــــد|  7|8992
5o2325تـــج|ره |ل|سكندريهحس محمد حس محمد |لمحل|وى
علوم كفر |لشيخمحمد |حمد محمد متـــو نوح467|44
تـــ|42|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد ح|رس عبــــد |للطيف عم معهد ع| 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط محمد محمد |لسيد |لد |762285
ن| جميل صموئيل عطيتـــ |829975 تـــج|ره سوه|جم

ه حسن دسو |حمد حسن|5|373 تـــربــــيتـــ ع شمسم
تـــربــــيتـــ بــــ سويفندى عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لجليل عبــــد |لحكيم669|6

2|4o79رهدين| |حمد محمد محمود ندستـــ |لق|
6|7o22 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمه محمد محمد |بــــو |لعن
تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن |حمد ع صل|ح|686289

د|بــــ حلو|ن|زينبــــ علو|ن |حمد محمد |بــــوحمده37246
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م حسن |سم|عيل حسن|536|25
صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن سم عبــــد |لرحمن |لجن38|675
صيدله طنط|مجد رض| |حمد |حمد ع بــــشعه|429639
تـــربــــيتـــ حلو|نعمر ي| سيد حسن حسن 82|42|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء قدرى فؤ|د درويش354565
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود كم|ل مصط خليفه|83298
9o|o86  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|حبــــيبــــه ع|دل حس سعد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمود حس عبــــد|لفتـــ|ح جمعه73288
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي| سعيد متـــو محمد |لحكيم247249
7822ooتـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| محمد ح|مد عبــــد|لع|ل
76985oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند| ط|رق عبــــد |لحميد |بــــوخلبــــه
طبــــ حلو|ن|ء |لسعيد فوزى عبــــد |لع|ل محمد|69877
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|من|ر عبــــد|لل|ه فتـــ عبــــد|لمع 4|8389
9|457o تـــمريض |سيوطمحمد |س|مه حسن محمود

تـــربــــيتـــ |لفيومند |حمد محمد |لسيد23|67
4|992o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد محمد |حمد فرم|وى ع
يم |لص|وى3|88|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم حسن |بــــر|
68337oيم مر|د تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن محمد محمد |بــــر|
وى286745 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــج|د عبــــد|لمجيد ج|د |ل
78o593|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ربــــيع ع |حمد مو ند

5o222كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد | شلبــــى عطيه عبــــد |لتـــو|بــــ
8o53|6 د|بــــ |لم |نش|تـــ |دور فؤ|د ي|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد زكري| عبــــد|لخ|لق |لحلو 4|4955
77o2|5| تـــج|ره بــــنه|حمد عوض محمد عوض عي
233927| رهحمد مصط عنتـــر مصط |لخو تـــج|ره |لق|
42679oثــــ|ر |لفيوم|أسم|ء محمد حسن أبــــو |لعن خليل
43o9o9|طبــــ حلو|نمروه سعيد محمد ع عبــــد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه مجدى |حمد |لعس|س|624543
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود ط|رق محمد جمعه353966
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو |لسيد محمد |حمد |لسيد697485
ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ده محمد |لسيد محمد ج|د639568
د|بــــ دمنهور|سمر سعد |لسيد محمود عبــــد |لحميد6982|5
63376o|ره|محمد ع|دل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لنج ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد مدحتـــ خ|لد |لشيخ عبــــد|للطيف638484
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ي|ر| عبــــد|لمع ع عبــــد|لمع236773 ل|
5o684|صيدله |ل|سكندريهندى محمد نص شلق| حسن
75o8o2يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس ع|طف خلف | عبــــد| |بــــر|
ندستـــ ع شمسزي|د عمرو حس يوسف3|3246
76584o يم |بــــو ص د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|دى ي| |بــــر|
5o7|64علوم |ل|سكندريهمريم محمد عبــــد |لرحمن مسلم زيد|ن
89o589 تـــج|ره سوه|جمحمد سيد ع محمد
637o5oري|ض |طف|ل |لمنصورهنبــــيلتـــ محمد |حمد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|فوزى جم|ل |لسيد محمد |لسيد قتـــه4|3326
9o2586 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود رش|د محمد محمد ع| 
رهك|رول نشأتـــ طلعتـــ جرجس237678 علوم |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح  |بــــو 697298
ى محمد شبــــل465|2| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ي
43||56| د عبــــد| د مج| تـــربــــيتـــ طنط|مل ط|رق مج|
773o|7طبــــ ع شمسمحمد حس|ن فوزى محمد حس|ن
69o738نوعيتـــ |لمنصورهمحمد ف|يد ع |لغزن|وى
45|88oك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىمحمد |سم|عيل عبــــد |لنبــــى |سم|عيل محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى محمد ك|مل عبــــد |34334|
|د|بــــ طنط| |ده حميدو محمد ند|433928
يم سل|مه محمد حسن مر528489 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط |بــــر|
د|بــــ ع شمس|محمد |حمد ص|لح حسن334445
تـــج|ره طنط|حمد ه| بــــ محمد|5|3563
4o|o89تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمؤمن محمد |لسيد عبــــ|دى محمد
ى437333 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|له رجبــــ محمد محمد |لم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|ره ع محمود عبــــ|دي835476
|4o4|5يف د| |ل جيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نج|نو 
د|بــــ |سيوط|مرتـــ | ن|دى عزيز حن| 887255
8o|873 كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن ص|بــــر ري|ض ع
تـــج|ره سوه|ج  يه ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لنعيم |حمد|896558
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد محمد محمد |ل|تـــربــــى||4|765
9o5244 طبــــ سوه|جخ|لد حربــــى صديق حسن
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سع|د |بــــور|شد ص|بــــر محمود |بــــو|256|69
حقوق |سيوطحسن ي| عبــــد|لك| عبــــد|لحفيظ 878758
6253o2|حقوق |لزق|زيقسيف |لن غس|ن محمود محمد و
معهد ف ص |ل|سكندريهك|ريم|ن حس خميس زيد|ن طيلون542264
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ عل|ء رمض|ن محمد رمض|ن342649
يم |لفخر248222 يم ج|د |بــــر| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء |بــــر|

5o68|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد |حمد ع ه|رون
يم |حمد عبــــد |لمجيد973|48 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |بــــر|
6o|642معهد ف تـــمريض طنط| جه|د عبــــد|لحليم طه عبــــد |لحليم رسل
علوم كفر |لشيخه|يدى عبــــد|لحليم محمد محمود سلط||4438
علوم |لمنصوره|ء عم|د حمدين |لشح|تـــ سعده|3|6958
64788oى جرجس تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــيتـــر شنوده ن
|44o94|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن رمض|ن |حمد عبــــد |لنبــــى
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــسم|ء |لسيد عبــــد |لبــــديع محمد |حمد عس35|752
حقوق |لمنصورهف|طمه رض| ص|بــــر محمد ستـــيتـــه683572
تـــج|ره |سيوطمريم مجدى حلبــــى ز 886943
2585o8وف|تـــ|ش|م محمد |سم|عيل |لشهبــــه ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
لسن ع شمس|غدير حس|م |لدين محمد ي|س 28557|
43o274| ف |لسيد |حمد عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | |
9o4267|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد صل|ح |لع|رف محمد ع| 
68|2o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م ن| عبــــد |لفتـــ|ح |لشح|تـــ
ندستـــ |لزق|زيقحمد مجدى عبــــد |لمقصود مهدي|4||775
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م| محمد عبــــد |لسميع محمود بــــغه|847|77
زر|عه ع شمسبــــثــــينه مصط سعد وخري |سم|عيل6343||
689o|9حه وفن|دق |لمنصورتـــش|م حمدى عبــــد |لمهيمن عبــــد |لعظيم غ| 
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخه|جر عبــــد |لمطلبــــ طه |لبــــند|رى |لسيد|97|44
طبــــ |ل|سكندريهبــــتـــ ح|مد ح|مد عبــــيد أبــــو |لنج|ه5245|5
ق|وى588|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد حم|ده |لسيد عطيه |ل

6o8|6ندستـــ بــــ سويفدين| سعد ع|شور عبــــد |لحكيم
حقوق |سيوطمحمد حسن |حمد عبــــد|لنعيم 887482
معهد ف ص |ل|سكندريهم| محمود |لسيد محمود|9729|5
|427o5د|بــــ ع شمس|سمر حس محمد عبــــد |لبــــ|ري
348o8|| حقوق ع شمسس|متـــ عم|د عبــــد|لسل|م ع
|2o764 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نجون نبــــيل نسيم |م
5o7657|ف خميس عبــــد |لع|ل د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء |
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إيم|ن سعد محمد ح|مد دبــــي|ن78||52
68352| تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد ص|لح ع
رهنوره|ن ي| سعيد م محمد78|45 تـــج|ره |لق|

257o27تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| عبــــد| عبــــد|لعزيز مط|وع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم |حمد ش|كر |حمد264677
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسمه محمد عبــــد|لمقصود |لتـــلو| 268935
ن| |يمن عبــــد |لحميد |حمد755397 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
تـــج|ره |سيوطبــــس|م |حمد يسن حسن 894987
علوم |لزق|زيقح|زم محمد رمض|ن عبــــد|لمنعم |لعري 638283
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ف|رس حس |لبــــن|وى||25583
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4o558oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدفرح مجدى عبــــد |لعزيز س|لم
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|تـــ عيد حل |لسيد |لق| 432382
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسهيله |كمل عبــــد |لسل|م عرفه م7|7774
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد مصط كم|ل محمد ج|9|6|2
5o7753| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم| عل|ء |لدين خميس عليوتـــ ع
تـــج|ره |سيوطمحمد ممدوح عمر محمد 359|89
62o27| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد ص|لح محمد
25|65o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد صبــــ محمد بــــكرى محمد حس
ى عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد |85|2|6 د|بــــ |سيوط|مريم خ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورزينبــــ عز|ز ضيف عز|ز ع ضنيه6324|5
تـــج|ره ع شمسمصط حمدى عبــــد|للطيف عي7753|3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه |يمن |لفرح|تـــى |حمد غز|لتـــ|685263
يل ج |لزق|زيقس|متـــ محمد عبــــد|لق|در جوي |494369 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o3445ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم محمود ك|مل محمود غ|زى
علوم |لم |لميس حسن عبــــد|للطيف محمد|977|8
د|بــــ دمنهور|شيم|ء عبــــد |لص|دق رجبــــ عبــــد |للطيف س24|496
6o3599 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر| | ن| |لمعد|وي |لدوم
88365o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط ن بــــ|دى صل|ح عل|م
طبــــ حلو|نسل ح|مد تـــوفيق عبــــده قورتـــ675748
يم عرفه فرج منصور266243 نوعيتـــ |شمونبــــه |بــــر|
تـــج|ره طنط|ي|سم محمد فتـــ محمد جميل432546
ف9649|| لع| للغ|تـــ بــــم جديده|سندس مختـــ|ر منط|وي 
4o87o3حقوق |لمنصورهغ|ده محمد محمد ز زيد|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رمض|ن محمد بــــيو سل|م|33|246
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن مصط محمود عي885|26 كليتـــ 
84|o8|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــ مدحتـــ عبــــ|س محمد
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حس|م |لدين مصط مصط ع عمر698623
يم ع سلم|ن|9|6956 يم ع |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|

يم9|585 طبــــ بــــيطرى |سيوطرحمه حس سيد |بــــر|
6|44o9 يم عبــــد|لرحمن محمد عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |بــــر|
5o7388ن| محمد محمود ع |حمد تـــمريض |إلسكندريتـــ م
43o859يم عيد يم |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهريح|نه محمد |بــــر|
ش|م |حمد حمدى|2322| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن 
67o39كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــرضوى صل|ح ع|بــــدين |لسيد محمد
د|بــــ بــــ سويف|نفيسه فتـــ محمد مر59545

7oo47oيم محمد عبــــد |لسل|م تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |بــــر|
6|o962معهد ف ص ري|ضه طنط|فتـــ بــــسيو عبــــد |للطيف |لنجو
6|85o8|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| عبــــد |للطيف حسن |لقط|ن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عم|ر محمد |م ذ245|35
63774oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود سعد رفعتـــ عبــــد|لنبــــي
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى محمود ف|روق محمد عر| 3759|2
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6244ooتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإيم|ن محمد حسن يوسف حسن جودتـــ
43246oمعهد ف ص طنط|ف|طمه ي| شعبــــ|ن |بــــوزيد
6o4253ندستـــ |لمنصورهمحمد مجدى عبــــد| محمد |لمغربــــى
تـــج|ره بــــ سويفيوس|بــــ ع|دل جم|ل حبــــيبــــ853368
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد|لرحمن محمد |م|م |بــــو |لمجد|33442
9|o62o طبــــ سوه|جمصط حس |حمد حس
ه عمرو محمد حربــــى|44987| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5|936oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررش| صبــــ عبــــد|لو|حد سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوف|ء حمد|ن عطيوه حميده632865
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد فضل عثــــم|ن عبــــد |لغف|ر3|64|7
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط معوض حمدى سليم|ن758568
تـــج|ره |سيوطحمد جم|ل فتـــ حسن|573|87
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن ي| عبــــد |لمنعم فريد حسن489986
ى س|مح عزيز عوض مرقس236445 رهش صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمود عبــــد|لحميد سيد بــــغد|دي845927
وف|تـــنور |لدين لؤى |بــــو |لعن عبــــد |لستـــ|25632| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|2o287كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد صل|ح |لدين ص|لح محمد سنبــــل
7o6962يم |لسيد |لشه|وى تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم س| |بــــر|
تـــج|ره طنط|بــــل|ل محمد |حمد تـــوفيق كشك7|32|6
9o526| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــبــــتـــول مشو|دى ص|بــــر عويضه
22|o77ف |لدين عبــــد |لر|زق عبــــد حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ريم|ن 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن محمد تـــميم منصور تـــميم482543
يم درويش محمد خض 763444 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسم|ر |بــــر|
4o4o26يم عطيه كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــيتـــر عم|د خليل |بــــر|
لسن ع شمس|رز|ن عل|ء|لدين ع |حمد6838|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنيف |حمد محمد خليل63|9|3
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسملتـــ حس|م محمود يوسف42633|
علوم بــــنه|يوسف محمد صبــــ مو477324
4486o||تـــج|ره طنط|حمد منتـــ |حمد محمد كركور
تـــربــــيتـــ بــــنه|د | |حمد ج|بــــر |لقطبــــ سيد |حمد342279
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد |حمد محمود||2||92
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوستـــ | |س|مه ظريف سدره  883945
28o866|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن ع|طف مدبــــو محمد عمر
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ع|شور ع ع|شور634222
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ثــــروتـــ محمد |لديبــــ45298|
258o22حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع عبــــد|لستـــ|ر ع
يم سليم|ن سويلم699944 حقوق |لمنصورهخ|لد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|م|رين| مك|رى محروس فهيم 883874
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر ن| محمد محيسن247342
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيوسف ط|رق محمد عبــــده ع424463
636o93|علوم |لمنصورهيم|ن محمود سيد|حمد ص|لح
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نوعيتـــ |شمونريم شو عبــــد|لحليم أبــــو ر| 256595
رهصهيبــــ مدحتـــ محمد جودتـــ |لملط7492|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
||6o||ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نديفيد ريمون |لبــــ ميخ|ئيل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط ص|بــــر عبــــد |لرحمن |لسيد |2976|6
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد محمد |لسيد بــــند|رى عزبــــ|37|373
4532o4يم محمد |لمن ف |بــــر| يم | ندستـــ كفر |لشيخبــــر|

حقوق حلو|نمحمد عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لعليم2|484
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عيد |حمد عبــــد |لحق|9|7848
476o33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنه | حس|م |لدين جميل محمد منصور
688|o8طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|جر |لسيد عبــــد |للطيف  |د
89449o معهد ف ص |سيوطه|جر عمر فرغل عمر
ندستـــ بــــنه|صل|ح عص|م عبــــد|لق|در |بــــو|لمع|868|26 كليتـــ 

رهروز مجدى ع| يد روف|ئيل33534 صيدله |لق|
237oo4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنه | زكري| ص|بــــر سيد
78o34oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه|ن س| ن| ف|يز
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف جل|ل عبــــد|لعزيز |لورورى257563
|4722o|ل|وى يم محمد |دريس  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
7o9o36|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم| مصط |حمد جبــــر |لسيد
34o954د|بــــ |لزق|زيق|محمد |حمد عبــــد|لعزيز |حمد حموده

رتـــ|س|ره محمد حل ش| |3376 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخعمرو عرف|تـــ عبــــد |لحميد عبــــد|لعزيز س9883|4
رهمحمد خ|لد عبــــد|لو|رثــــ نبــــوى285292 د|ر |لعلوم ج |لق|
76o625ف عبــــد | محمد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس |ر |
طبــــ كفر |لشيخمحمود جم|ل محمود محمد |لدنف|67732
33oo63نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ محمد عبــــد| فر|ج
ندستـــ طنط|حمد عبــــد|لعزيز شبــــ|نه عبــــد |لعزيز شبــــ2294|6
حقوق ع شمسيوسف محمد س|لم عبــــد|لعزيز7643|2
7o8955ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمود |حمد محمود |لبــــي
تـــ |حمد فه |حمد عطيه|327248 نوعيتـــ عبــــ|سيهم
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء محمد زغلول |لشح|تـــ|||594|
8o6|37|تـــربــــيتـــ |لم |ن ه| فه بــــرسوم
764653| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|منيه محمود عبــــده طتـــ |لعبــــ|
6o9929تـــربــــيتـــ طنط|نرم محمود محمد |لغلبــــ|ن
تـــج|ره ع شمسنوره|ن محمد فه عبــــد |لمنعم28|9||
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |لسيد محمد |لبــــدرى34664|
677o|9حقوق |لمنصورهمحمود محمد محمد شعبــــ|ن
حقوق طنط|محمد مصط |حمد ف|ضل شح|تـــه29|2|4
79||77| تـــج|ره |لزق|زيقمل محمود فه ع متـــو
ف عبــــد | عبــــد |لمع |44||69 زر|عه |لمنصورهم| |
8388o3|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه  |ء |لدين محمد عبــــد|لع|ل
ندستـــ |لسويسه|جر سعد عبــــ|س محمد545|76
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64o526| حقوق |لزق|زيقعبــــد |لكريم محمد منصور مر عبــــد
|347|o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد طلعتـــ |م|م حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن عل|ء عبــــد|لنبــــى |مبــــ|بــــى عشم8|3476
د|بــــ ع شمس|ف|طمه ط|رق عبــــد | ع48|39|

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|م| رجبــــ حس محمد||6||3 ل|
63o434ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد ع|طف فرج سليم ع معهد ع| 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه |حمد سل|متـــ محمد53623
757o2o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسدع|ء محمود يوسف مو
يم عبــــد |لق|در بــــريك|48777 يم محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
7oo872 يم علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود مسعد محمد محمود |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمود رشو|ن سعيد عبــــده رشو|ن99|494
675|o8حقوق |لمنصورهمنه | محمد محمد رفعتـــ محمد
4|98o6|يم عك|شتـــ أحمد عيد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد إبــــر|
4o9448تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد محمود يوسف عبــــد |لمجيد |بــــوليمون
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر ع|طف عبــــد|لو|حد |لش|ف32||26
52524oتـــهوتـــ تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء حمدى |لسيد ع|مر محمد 

55oo4تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ء سل|مه محمد سل|مه
689o8|ر رض| يوسف يوسف |لجز|ر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــ|
يم373|63 يم عبــــد |لعزيز |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر حمد محمد عبــــد|لل|ه عمر||42|92
علوم |لم |بــــ|ك جم|ل |سعد جرجس|7367|8
2o3o6رهمرو|ن خ|لد محمد حسن عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفسل|م |يمن رمض|ن سلومه|53266

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف |لسبــــع|وى يوسف محمد |حمد328939
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نعمه ج|بــــر عبــــد |للطيف حسن 756268
رتـــ|بــــسمه مصط محمد محمود عبــــد |لبــــ|4327|6 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

ره|دير ع|دل محمد عبــــد |لص|دق786|2 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | س759942
تـــربــــيتـــ |لعريشنوره|ن خ|لد ع محمد |حمد767838
وف|تـــمحمود |لسيد عبــــد | ع775837 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
42565oتـــمريض |إلسكندريتـــ نوره|ن مصط |حمد محمد |سم|عيل
2222o4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنه | ن| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرؤف
تـــج|ره ع شمسمنه | مجدى عبــــد|لخ|لق |م حموده4|2359
4934|2| د|بــــ دمنهور|حمد محمد |حمد |لبــــسو
5|4596| د|بــــ دمنهور|سم|ء |حمد ع|طف |حمد ع
925o67 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــ|س ص|بــــر |بــــو|لعبــــ|س عبــــد|لمجيد
6o6oo7يم محمد ر|جح د|بــــ د |ط|محمد مسعد |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عبــــد|لع|ل محمد حج|زى267983
يم95|353 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سعيد |بــــو |لعل| |بــــر|
يم|243496 ه|ء سعيد سعد |بــــر| نوعيتـــ ج
35o223| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد |س|متـــ |حمد |لسيد مصط
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تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك جم|ل لط ف|يق جرجس484552
5o2482تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد عم|د فؤ|د محمود رزق

356o8حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد محمود عبــــ|س
معهد ف ص |لمنصورهبــــه بــــه|ء فتـــ محمد محمد|69825
رتـــ|مروه عفي |حمد محمد|82|6| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررضوى محمد صل|ح محمد |لزي|تـــ5555|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنوره|ن ع|طف ع نبــــيه محمد8|6894
6|9768| ل| معهد ف ص بــــور سعيد|ء محمد |لمر |حمد 
4||o58د|بــــ د |ط|مريم ط|رق |حمد محمد عي
حقوق سوه|جصل|ح يوسف |لضبــــع |حمد 2929|9

55o79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرؤوف يوسف
85|32oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ح بــــشندي سفينه عبــــد|لكريم
4o27|7يم ف |بــــر| حقوق |ل|سكندريهويد| |حمد 
يم66593| رهريه|م محمود عبــــد |لر|زق |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
2533o3|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء عم|د ع |لمظ|
|48o|3تـــج|ره |سيوطمحسن سليم|ن ز سليم|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسم|ء فتـــح | عبــــد|لسل|م فتـــح | سليم98|438
|22o63ش|م |م ن|ئل |م كحيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدي|سم حس |حمد عبــــد|للطيف233452
حقوق |لمنصورهتـــ |حمد ف|روق |لسيد9|6977
49o544د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د | مجدى مصط |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعم|د |نور |لسيد محمد ع |ن9|5299
233|o7ره|رن| وليد فؤ|د محمد د|بــــ |لق|
يكل|7||79 علوم |لزق|زيقكريم ن| عد 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم محمد مصط عبــــد|للطيف بــــدر637276
8335o3تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىسعد |بــــوبــــكر دردير |بــــوبــــكر
84o|o4كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|ره ن حبــــ| محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ  سم|ء لط |بــــو|لمجد نور |لدين|9|8957
8|8|o7صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن سيد محمد عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم عم|د رفعتـــ |لسيد |لفخر| 98|522
ندستـــ أسو|نزي|د |حمد عبــــد|لسميع محمد عطيه838335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمنيه محمد ع |حمد|757272
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نريه|م عثــــم|ن محمد محمد844888
حقوق ع شمس |ر عبــــد| محمد سل|مه مصط |387|3
329o76علوم ري|ضتـــ |سو|نحس|م |حمد |لش|ف عبــــد| |لش
يف |لسيد محمد |لطن|475567 د|بــــ |سو|ن|شه|بــــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم نبــــيل ع|طف محمد754554
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعد عبــــد|لسميع عبــــد|247226
تـــج|ره ع شمسيه و|ئل سم محمد عبــــد|لغ |3443|2
6o7866نوعيتـــ موسيقيه طنط|آيه |لششتـــ|وى |لششتـــ|وى |لعج
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |سونه كرم يوسف عبــــوده7583|8
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6|388oتـــج|ره طنط|عبــــد |لعزيز |نور عبــــد |لعزيز |حمد سليم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دير عنتـــر فتـــح | ع |898|8
لس عم|د ك|مل بــــس|ده  87|882 صيدلتـــ |سيوطك
6o7538د|بــــ طنط|سل |حمد سليم|ن |لجم|ل|

4o827صور رهمصط صبــــرى ف|روق  صيدله |لق|
رهسهيله |حمد سعد عبــــد |لموجود44834 تـــج|ره |لق|

9|6o68  معهد ف ص |سيوطيثــــم يوسف شعبــــ|ن سليم
9o3|23 طبــــ سوه|جحن محمود فوزى |م
33|7o7 د|بــــ |لم |من|ر دسو لط دسو|
4|52o4ف |حمد عبــــد |لمع عطوه تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخه|جر |
243o4|رتـــحمد عبــــد|لغف|ر فتـــ عبــــد|لغف|ر علوم ري|ضتـــ |لق|
36o733|لسن |لم |يتـــ |حمد لط سيد |حمد |لسكرى|
تـــربــــيتـــ ع شمسعمرو محمد حل |لبــــكرى2535|2
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | و|ئل فرج عبــــد|لعزيز8658|3

رهن عص|م حمدي |لسيد7682| تـــج|ره |لق|
827o42يم ف عبــــ|س |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىيف |
89o893|لسن |لم |  ل|ء حس|م عبــــد| ص|لح|

صيدلتـــ |لفيومسم|ء جم|ل ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح|64584
حقوق ع شمسحمد عصمتـــ حن محمود|24638|

5835oتـــج|ره بــــ سويفمن|ر خ|لد محمد سيد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |67722
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــتـــول |حمد سعيد عليوه769729
رتـــ|نه|ل عص|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح564|2| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه |س|مه ح|زم |لحس|ن |لشهيدى35|694
4|8o43تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمروه |حمد |لسيد ع|مر |لخو
ندستـــ بــــور سعيدمحمد فتـــ عبــــد |لمحسن عبــــد |لحميد23|623
5|||3oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود |حمد صل|ح ع عبــــ|ده
7|o|74| تـــربــــيتـــ |لمنصورهدى محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل
427o45تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | صل|ح محمد عبــــ|س
27o857 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء جم|ل |سم|عيل ل|ش
د|بــــ حلو|ن|مريم |حمد فرغ |حمد228985

رهمنه | مصط عبــــد |لنبــــي سعد|9|42 طبــــ |لق|
حقوق بــــورسعيدر| عمرو محمد سعيد حسن شح|تـــه46|767
85o424| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحمد زروق حسن حس
6|9o|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طش| |ز عصمتـــ محمد فه عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه محمد صل|ح |لسعيد عطيتـــ|752378

رهحمد عبــــد |لرحيم ن| ع عثــــم|ن|28926 تـــج|ره |لق|
|5o33oخدمه |جتـــم|عيه |لفيوممصط |يمن عبــــد |لحميد عثــــم|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد | شعبــــ|ن |حمد خليفتـــ عبــــد|لد525834
طبــــ حلو|نس|ره فؤ|د محمد |حمد شبــــ|نه443978

وف|تـــميل|د صموئيل ي |رم|نيوس85245 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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ش|م حمدى عبــــد|لفتـــ|ح2||349 طبــــ بــــيطرى بــــنه|دين| 
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأسم|ء محبــــ حس محمود رزق482|44
تـــربــــيتـــ دمنهورخلود أكر|م محمود محمود |لهو|ري498327
5|7o74 تـــربــــيتـــ دمنهورندى جم|ل تـــوفيق محمد حس|ن
د|بــــ |لزق|زيق|شمس |لدين ع|طف محمد |حمد |بــــوزيد634469
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد محمد شح|تـــتـــ عبــــده عبــــد |لرحمن|5|482
52oo92تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورعف|ف عبــــد |لمجيد سعيد عبــــد |لمجيد ذكرى
ف رزق محمد غ|نم622877 طبــــ |لمنصورهمن|ر |
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سعيد خميس محمد رجبــــ جبــــريل493997
طبــــ ع شمسرن| عبــــد |لحميد حس ك|مل98||6|
496oo2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أيتـــ محمود شلبــــى محمد حبــــيبــــتـــ
69oo78ري|ض |طف|ل |لمنصورهفوزيه |لسيد محمد |حمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــ قر ع حسن832268
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــلشيم|ء أنور محمد عم|ر|8|98|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد حسن حمزه824589
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدنوره|ن |نور عبــــد |لوكيل سليم|ن |لجن68||62
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره خ|لد |حمد ع طرطور98||77
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيوسف محمد محمد |لخو|26234
8o3758طبــــ |ل|سن|ن |لم |زينبــــ محمد خلف محمد
62o45|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عل|ء عبــــد |لجو|د عرنسه
894o25 تـــمريض |سيوطمصط |لبــــحر|وى عبــــد|لرؤف ه|رون

د|بــــ حلو|ن|يثــــربــــ عل|ء جم|ل بــــدر35256
4788o8 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محسن يح محمد |لمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر سيد محمد فه 765|82
2|8o64رهمحمد |س|مه محمد محمود عبــــد |لفتـــ حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|مه حم|ده عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــدتـــ686885
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنرم حسن ك|مل محمد   |لتـــ79|5|5
784o26|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حس محمد |م محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد سل|مه ص|لح|349226
ف مصط |يوبــــ7855|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورخلود |
6424o6تـــج|ره |لزق|زيقمحمد تـــ|مر ثــــروتـــ محمد محمد
يم698447 تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسنتـــ |يمن عزتـــ عبــــد |لمع |بــــر|
د|بــــ د |ط|ل|ء عبــــد |لرحمن فريد فريد ن|صف|623742
92|26o|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى لف|روق عمر تـــوفيق |حمد
6o52o3|تـــج|ره |لمنصورهر| | ع|طف عبــــد |لغ محمد |لش
حقوق حلو|نل|ء عبــــد|لمنطلبــــ محمد حسن|65|322
4oo466ف م|زن محمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــمن|ر |
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد|لع| ص|بــــر عبــــد|لع| |بــــر2|2|34 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــمريض |لزق|زيق بــــه محمود |لسيد محمود فرج643948
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمستـــ يوسف عمر فؤ|د |حمد344799
ره|مريم ي| ج|بــــر محمد255458 عل|م |لق|
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقه|يدى عبــــد | عبــــد |لمنعم |م|م عبــــد ربــــه7|7765
52347| تـــربــــيتـــ بــــ سويفشج|ن عمر محمد رف|

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س|لم سعد ع |757934
رهكريم عبــــد| عبــــد|لعظيم عبــــد|لحليم63|2|6 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
2o2o9يم محمد ر |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد جو

رى233698 رهعبــــد|لرحمن صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح |لز حقوق |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه مجدى |حمد فتـــ ش| |37|627
49o4||د|بــــ |ل|سكندريه|ندى يح |حمد محمد عبــــد ربــــه
ن|269832 طبــــ ع شمس|حمد محمد عبــــد|لكريم متـــو 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم سم محمد |لمن 623357
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمود سيد حس عبــــد|لل|ه325399

رتـــسعيد |حمد محمود |حمد29865 علوم ري|ضتـــ |لق|
5|8o24تـــمريض دمنهوردين| محمود محمد عبــــد |لمنعم جر|دتـــ
6o4826يم محمد د|بــــ |لمنصوره|د | |حمد ربــــيع |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |يه|بــــ مبــــروك محمد شح|تـــه|6|92|4
627787| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــروى ط|رق سعيد مصيل

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|ره رجبــــ رزق محمود68259
49o93o|تـــج|ره |ل|سكندريهيه سم يوسف متـــو محمد
68oo57تـــربــــيتـــ |لمنصورهلي عثــــم|ن صبــــح ي|س عثــــم|ن
رتـــ|يوستـــ | صموئيل حل حن| جرجس9925|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
887o98 إعل|م بــــ سويفرغده محمد |حمد محمد

5||2oندستـــ حلو|نع طه عبــــد|لحفيظ ع
ندستـــ |ل|سكندريهصفوه جوده أحمد جوده |لعزبــــ447347
8o787oد|بــــ |لم |ف|طمه محمد محمد |حمد|

33|o5تـــربــــيتـــ حلو|نوق محمد ص|لح محمد
ش|م |حمد حل|وتـــ|475293 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد 
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــتـــ عل|ء |لدين محمد سليم|ن5622|3
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء عبــــد|لر|زق مصط |لبــــدوي|256949
4o3897 د|بــــ د |ط|عبــــد | عثــــم|ن تـــه| عثــــم|ن ع
وف|تـــعمرو ح|تـــم حس محمد96|49| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه كفر |لشيخآل|ء فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن ج|د |44458
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى سيد كم|ل عطيه عط|683526
طبــــ ع شمسرن| |لسيد عبــــد|لحكيم محمود |لخو336592
49o2oo|يم ج تـــج|ره |ل|سكندريهر| | |حمد |لدندر|وى |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد رزق رزق رجبــــ |لس|يح9|6932
م رض| عبــــد |له|دى يوسف||52592 علوم ري|ضتـــ دمنهورد
علوم |لعريشحن جم|ل عبــــد |لع|ل محمد769237
طبــــ |ل|سكندريهمن|ر طلحتـــ |بــــوبــــكر ص|لح حميدتـــ478526

رهح|زم سيد عبــــد | محمد|384| تـــج|ره |لق|
8o395|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م ع|طف عزيز ي|
حقوق د |ط |م حموده جل|ل طه |حمد حموده3|95|6
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حقوق حلو|نمن|ر شعر|وى جمعه عبــــد|لبــــ|رى232587
تـــج|ره دمنهورفتـــ حس فتـــ مهدى9|4867
ف محمد  محمد يوسف تـــقتـــ624428 معهد ف ص بــــور سعيدزي|د |
48o987د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |لسيد رمض|ن |حمد
|22|o9رهعمر غريبــــ عبــــد | لحميد ه|شم تـــج|ره |لق|
7o3o5oل يم  يم ح|مد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــم| |بــــر|
يم355264 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمه| رمض|ن |حمد |بــــر|
428o6oنوعيتـــ طنط|ف|تـــن فوزى عبــــد |لعزيز عيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ عل|ء عبــــد |للطيف عبــــد |لفتـــ|ح بــــريك3|4993
ف فتـــ حج|زى|675427 تـــج|ره |لمنصورهمنيه |
766o24تـــج|ره بــــور سعيدر|ن| نبــــيل محمد محمد مسلم
9o8oo2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن مرتـــ عبــــد|لموجود |بــــر
8o354|ندستـــ |لم |بــــول| |سحق نجيبــــ جندي
رتـــ|كريم ر| رفعتـــ يوسف غ| 28542| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8o|529د|ر |لعلوم |لم |بــــه |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح عثــــم|ن
67524o|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد |لبــــسطوي محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ه|دى حس محمد رفعتـــ حس 7|35|6
4325ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم | ممدوح جوزيف حن|  مسيحه
معهد ف ص بــــنه|ف|طمه عزتـــ مو حو|ش89|248
68o66o| د|بــــ |لمنصوره|ن عبــــد |لنبــــى |بــــو سليم|ن عبــــده

ندستـــ حلو|نمحمود عثــــم|ن عبــــد|لمن عثــــم|ن79|37
63o96oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــبــــسنتـــ محسن محمد |م |لقم|ش
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسل|م عبــــد|لر|زق حو|ش ر|شد|262635
د|بــــ د |ط|كريم بــــش عبــــد|لكريم |حمد |لسق||49383

5o9|8ف محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |
لسن ع شمس|س|رتـــ حس|م سعيد جمعتـــ59493|
494o35د|بــــ دمنهور|محمود |حمد ع حس رمض|ن
8o7878ي |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ك|رن ميل|د شو بــــ
69o339معهد ف تـــمريض |لمنصوره صبــــ|ح جم|ل محمد محمد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمدي محمد حمدي عبــــد |لجو|د عبــــد |2642
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد و|ئل ف|روق عبــــد |لحميد رزق||68645
898|oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعليه مصط عبــــ|س مغربــــي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|يدى محمود محمد عبــــد |لق|در476686
نوعيتـــ |ل|سكندريهمروتـــ سعد عبــــد |لصمد |حمد خورشيد497372
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن |يمن محمود حج|زى محمد35|446

ش|م يوسف حسن|6677 علوم |لفيوممنتـــ | 
4o7|o7ف |حمد عمر رمض|ن د|بــــ دمنهور|سل |
معهد ف ص |سو|نف|طمه رف| حسن ح|مد845227

43|o5|ر جمعتـــ |حمد م م| رهد حقوق |لق|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|محمد عبــــد|ل |بــــو|لحديد حس 258978
رهفرح مجدى صل|ح عبــــد |لعزيز|5828| علوم |لق|
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9o||94|ف جم|ل شح|تـــه حج|زي تـــج|ره سوه|ج 
5o2873علوم |ل|سكندريهرو|ن حسن محمد محمود
765o54نوعيتـــ بــــور سعيدندى ع|طف |بــــو |لمع| جل|ل
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد عبــــد |لمر عبــــد |لمنصف عبــــد 5|||45
|ء محمد |بــــو|لفضل |بــــو|لنج|834527 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|
4o3833لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|حمد عل|ء |لدين ع |لسيد رمض|ن
نوعيتـــ بــــور سعيدندى رش|د محمد س|د|تـــ محمد رش||76596

تـــربــــيتـــ |لفيوممروى يوسف عبــــد |لبــــص محمد93|98
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سل ع|طف عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح992|33
رهه|يدى محمد محمد سل|متـــ785436 د|ر |لعلوم ج |لق|
4o3775د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مح عبــــد |لق|در عبــــد |لنبــــى
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم جورج عزيز عط| |485242
طبــــ بــــيطرى |سيوطم|رين| موريس حن| بــــقطر 946|89

يم خلف |45945 ره|س|ره عيد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |نور سعيد مصط |248496
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخرش|د مدحتـــ رش|د محمد |حمد5|4535
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد ع|دل ك|مل محمد|252|3|
يم محمود عبــــد |لسل||9||7 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء شفيق |بــــر|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|يم|ن عبــــد|لع| |حمد ع |833663
266o49|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد شفيق محمد
843|4oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|ن عبــــد|للطيف عبــــد|لوه|بــــ محمد
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|لمنعم353469
يم محمد محمد |لعربــــي|753372 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــر|

بــــي |حمد7|58| ر |ل لسن ع شمس|س|رتـــ سم ط|
7o7634| ره||ء ربــــيع |لسيد |لسيد |لبــــي عل|م |لق|
يم|774292 علوم ع شمسيه رض| مصط ع |بــــر|
922o46 معهد ف ص سوه|جمحمد |حمد عبــــد|لحكم محمد
835o69تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدين| ر|شد عبــــد|لل| حسن
4o75|2فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمن|ر فؤ|د كم|ل |حمد محمد

يم68338 د خلف ع |بــــر| صيدلتـــ |لفيومن|
68|85oد|بــــ |لمنصوره|ن| |س|مه عبــــد | عبــــد |لع|ل
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم س| ج|د عبــــد |لمل|ك3||489
ندستـــ ع شمسسم|عيل محمود |سم|عيل محمود|45638|
6o3566تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد عثــــم|ن محمد |لحليق
6o5232لسن ع شمس|رو|ن مصط عبــــد|لعزيز محمد بــــيبــــرس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |لسيد رجبــــ محمد |لضوى254342
يم|2||262 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع|دل عبــــد|لرحيم |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد عبــــد|لحميد محمود827886
36o28oتـــمريض بــــنه|صل|ح محمد محمد محمد |لطنط|وى
23|oo||د|ن رهسل|م سعد حسن عليوتـــو علوم |لق|

6o|o9كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف عبــــد|لنبــــى بــــهلول سليم|ن
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7675o7تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشملك حس|م محمود محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمدي ربــــيع قر معوض27723

معهد ف ص |سيوطرح|بــــ محمود محمد عيد 889936
د|بــــ |لفيوم||ء محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد|4|697

67925oيم  صقر يم صقر |بــــر| طبــــ |لزق|زيقسل|م |بــــر|
رهرضوى عص|م |نور عبــــد |لو|حد3957| د|ر |لعلوم ج |لق|

لف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه|ف|دي نبــــيل ر|تـــبــــ | |س955|48
ره|زينبــــ ن| ي بــــدوى عبــــد |له|دى66648| د|بــــ |لق|
27o697|معهد ف ص بــــنه|لحس محمد عبــــد|لحميد |حمد
6378o6يم عليوه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء محمد |حمد محمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفي|سم دي|بــــ سيد تـــميم 892362
24|o63|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد صل|ح عطيه محمد يوسف

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمرو|ن بــــره|م محمود شفيق |حمد7339|
888|9o د|بــــ |سيوط|ن حس فتـــ محمود
53ooooتـــ|م|جد رمض|ن فرج عثــــم|ن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

يم|728|6 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|منيتـــ عويس محروس |بــــر|
228o82تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر عم|د|لدين سيد |حمد
642oo3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسهيله محمد |لسيد عبــــد|لحفيظ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد |حمد ع فر|ج66|247
ى عبــــد| جوده4|54|3 د|بــــ ع شمس|حن|ن خ
ندستـــ |سيوطخ|لد محمد محمود مرزوق 875685
7o88o7يم |لمتـــو تـــج|ره |لمنصورهروميثــــ|ء |بــــوبــــكر |بــــر|
23o8ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد عبــــد | عبــــد |لرحمن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم ط|يل رجبــــ عبــــد |لسل|م |لعربــــى245745
طبــــ بــــنه|محمد عيد عبــــد|لغف|ر يسن |سم|عيل459|33
8o5794ي |سكندر طبــــ |لم |كرستـــ | ه|رون بــــ
49o237د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــه عبــــد |لرحمن محمد محمود |لخطيبــــ
د|بــــ |ل|سكندريه|ض مط|وع عبــــد|لش| خليفه27|496
فنون جميله فنون حلو|نس|ره |حمد محمد يوسف38|67|
د|بــــ ع شمس|شيم|ء حس حمدى عبــــد |لمنعم55227|
47539oحقوق |ل|سكندريهيوسف نبــــيل يوسف عبــــد |لسل|م |لعك
ف محمد محمد بــــرك|تـــ435|75 ن| | تـــج|ره بــــور سعيدم
يم حسبــــ |446689 ندستـــ |ل|سكندريهع نبــــيه محمد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخش|م حسن طه |لسيد ع|مر436343
642o77تـــج|ره |لزق|زيقي|ر| وليد |حمد خليفه محمد

3o753تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر محمد ي محمود عبــــد |لر|زق
6o2222يم صل|ح |لدين يوسف طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد سليم عبــــد |لمنعم عي زرقتـــ|38|782
278o2|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ي|سم ع|دل شو محمد
676o7o|علوم |لمنصوره|يه عص|م عبــــد |له|دى |بــــو |لنج
4o6|76فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه خ|لد ع عشم|وى
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يم سليم|ن|49766 د|بــــ دمنهور|د| | ش|كر أحمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد سعد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لكريم634788
رهمن|ر عص|م |حمد محمد672|5| طبــــ |سن|ن |لق|
علوم |سو|نريم خ|لد تـــم|م |حمد 897256
9o7268 تـــج|ره سوه|جكريمه محروص محمد محمود
22426oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسهيله وليد سيد محمد |حمد

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن محمد عبــــد |لق|در |بــــو|لهدي5788|
7o|66o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر |لسيد عبــــد |لمجيد عبــــد |لوه
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن صل|ح صل|ح فتـــ776472
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد متـــو عبــــد | محمد|7||778
6o2626زر|عه |لمنصورهف|دى |يمن |ديبــــ قسطندى يعقوبــــ
22o329|ندستـــ ع شمسحمد مجدى فه محمد |حمد
معهد ف تـــمريض طنط| مروتـــ عبــــد |لكريم عبــــد |لعزيز طيبــــ9|4339
4|6o48|حقوق طنط|يه فه |حمد |حمد فضل
|7753o|يم حموده وف|تـــيه زكري| |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
4o4432د|بــــ دمنهور|حس|ن عم|د حسن مسعود
م439688 ن| |يمن جل|ل عزيز سيد يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــمريض كفر |لشيخصبــــرى محمد محمد بــــسيو 399|44

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحمد رمض|ن عبــــد |لرحمن محمد|55384
636925| صيدله |لزق|زيقيه فوزى محمد ن
85o4o6 يم ع عل|ج طبــــي قن|محمد ع |بــــر|
49o844ين محمد ج|بــــر ع سيد |حمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن
884o83  د|بــــ |سيوط|مروه محسن سعد عبــــد|لم|لك
ندستـــ |لم |ي| عمر حس محمد855785
يم عل|ء محمد عبــــد |لرؤف محمد 688866 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|جر |حمد يح |حمد عبــــد |لعزيز685468
يم |م|م38993| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرضوى محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد بــــه|ء |لدين مختـــ|ر ع ر|جح|475758
7o9295|معهد ف ص |لمنصورهمحمد س| ك|مل محمد |لسيد |ل
رهسيف محمد |لحسي عبــــد|لسل|م57|8|2 تـــج|ره |لق|
25o572تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود محمد عبــــد|لمحسن بــــدوى
4284o4زر|عه طنط|مريم |حمد محمد |حمد  |ره
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومدى ه| ع|دل شتـــيه|26674
|2o947كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ندى ن| من عبــــد |لسيد
د|بــــ سوه|ج|محمود نور حسن عمر 899488
4o6||oحقوق |ل|سكندريهن|ء محمد قنديل محمد بــــخيتـــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند| عبــــد|للطيف عبــــد|لونيس خليل259782
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ سعد رمض|ن بــــسيو |5994|5
4o2|58 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنورس |بــــو |لي عبــــد |لح|فظ حسن عبــــد
846o24تـــج|ره |سيوطعبــــد| |س|مه حج| حسن
24659o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد ح|فظ حمزه
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صيدله |ل|سكندريهه|جر فوزى عبــــد |لرحمن محمد |لعزبــــى426694
6o5624 ى عبــــد | حس خ تـــربــــيتـــ طنط|عبــــ خ

رتـــج| محسن |بــــو |لسعود حن 44|4| علوم ري|ضتـــ |لق|
علوم |لمنصورهمنيه عليوه عبــــده |لششتـــ|وى|698282
5o|6|oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل |حمد فتـــح | عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفكريم ه| كرم فهيم|462|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن معوض63475

4|o384تـــج|ره طنط|محمد ي |حمد |لجبــــ|ن
8o6792تـــربــــيتـــ |لم |مروه جبــــريل عبــــد|لجيد محمد
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عمرو عبــــد|لرؤف متـــو فر|ج8|8382
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد |يمن محمد يس |836845
263o52ر محمد بــــل|بــــل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس| ط|
84434oندستـــ أسو|نزينبــــ محمد |لسيد |حمد
د|بــــ بــــ سويف|محمد ح|مد محمد |لسعيد ح|مد695439
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد|له|دى |حمد سيد حسن232329
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م تـــ|ج |لدين محمود رضو|ن863674
44|88oتـــمريض كفر |لشيخنوره|ن محمد ع محمد عبــــده

4o472معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــثــــروتـــ محمدي ج|د ج|د
9o7638 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جط|رق عبــــد|لستـــ|ر |حمد عبــــد|للطيف
ف فتـــ عبــــد|لجو|د224257 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نر|ن| |
75725oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لمحسن منصور عبــــد |لرحمن
52894o|بــــى تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد عل|ء محمد |لذ
9||o25 ف ومس|حه |لمطريتـــمصط محمود سليم |حمد ك.تـــ. ف رى و
8632o2|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد

تـــربــــيتـــ حلو|ننع|م محمد ع عبــــد |لخ|لق|48497
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | مدحتـــ |ل ز653||3
837o78|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلبــــتـــول ح|مد |بــــو|لمجد ح|مد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ر| | طلعتـــ محمد رشدى بــــيو|25962
يم خ|لد محمد |لسق||69|43 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس|بــــر|
يم |حمد شوشتـــ|435|44 علوم كفر |لشيخحمد سعد إبــــر
88o242  ى عبــــد|له|دى |حمد تـــج|ره |سيوطعمر ي

يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد رجبــــ صل|ح طه|74|58 لم
|ء جم|ل عبــــد |لمنعم محمد|897923 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
8|434o|علوم |لم |نس حس|م عبــــد|لحكم محمد
7769o6ه عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد محمد مر نوعيتـــ |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم محمد عبــــد|لغ |حمد|26736
8763o9  تـــج|ره |سيوطم|ريو ميل|د حبــــيبــــ قلتـــه
رهمحمود محمد |حمد محمد عويس|24473 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــه حس |حمد عبــــيد869743
35653oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |د | ن| |لسيد محمد عطيتـــ|

تـــمريض  بــــ سويفعي صبــــ محروس تـــ|درس54353
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6oooo6 د|بــــ |لمنصوره|سل جم|ل عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمع
حقوق |ل|سكندريهف|طمتـــ حمدى فتـــ عبــــد|لحميد |لخو636|42
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود ع محمد يوسف |لمغ|زي |لجعبــــ9794|4
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لمنعم بــــه|ء عبــــد|لمنعم حس 265444 كليتـــ 
م محمد طه عبــــد |لعليم حسن|424844 طبــــ |ل|سكندريهد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر محمد حسن حس |لص|دى9|86||
6o6|8o علوم ج|معتـــ د |طصل|ح محمد صل|ح |لمن
يم |لتـــر2876|4 يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| |بــــر|
ش|م وجيه حسن |لجعيدى9835|6 ثــــ|ر د |ط|محمد 

رهدع|ء محمد عبــــد |لعظيم محمد|2789 د|ر |لعلوم ج |لق|
4o53o9د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |بــــوزيد عبــــد |لكريم |بــــو زيد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد ر|فتـــ محمد شتـــ|تـــ525725
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه خ|لد سعيد محمد عبــــد |لر|زق||48956
ى رزق | عز232968 رهم|ري|ن| بــــ تـــج|ره |لق|
2585|oندستـــ بــــنه|يوسف مسعد محمد ع|مر كليتـــ 
7o|494حقوق |لمنصورهندى خ|لد فوزى ج|بــــر سعد
تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه محمد سل|م |حمد272257
د|بــــ |لزق|زيق|كريم عم|د عبــــد |للطيف محمد محمد777687
92oo65  د|بــــ سوه|ج|نشوى صبــــرى محمود طنط|وى
ى765756 تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن محمد محمد عبــــد |لرحمن |لم

يم ع|مر|8|289 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رمض|ن |بــــر|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمصط محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لل|ه 875492
7o54o3حقوق |لمنصورهكريم محمد |لسيد محمود
تـــج|ره ع شمسمحمد س| محمد |لحسي 3||5|3
وف|تـــكريم مبــــروك محمد عي629268 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسمه سيد حس عبــــ|س6396||
ر مختـــ|ر عبــــد |لفتـــ|ح32499| د|بــــ ع شمس|سل م|
772o95|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ|ء محمد س|لم |لسيد عر|م
4o7332 تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر ع|دل |حمد محمود خ
634o8| ندستـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد حسن محمد خ
68|73oرهمحمد ن| |لسيد خليل س|لم تـــخطيط عمر| |لق|

تـــ نبــــيل |حمد ز26289 حقوق حلو|نن
يم رشيدي753979 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه مر |بــــر|
يم |لمغ|زى |لبــــر||4429 تـــج|ره طنط|من|ر |بــــر|
34o|99| ثــــ|ر |لفيوم|سم|ء محمد |لسيد محمود مو

6o|92|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه جوده شعبــــ|ن محمود
ف ذ |لص|وى عقل|345222 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |
5|8o32طبــــ |ل|سكندريهرحمتـــ محمود أبــــو |لفتـــوح فرج ع
يم قزم|ن 686|89 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطوليد مو |بــــر|
78o|o5| علوم |لزق|زيقيم|ن يوسف حسن مو
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننفيسه قدرى عبــــد| نور|لدين2|2392
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن |لسيد حسن محمد768738
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط ط|رق شح|تـــه محمد شح|تـــه 484566
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشحمد محمد |سم|عيل عفي |لشعر|وى766632
ف محمد عبــــد |لحميد عمر||76335 ندستـــ بــــور سعيد|ء |
43o||7رتـــ|كريستـــ ف|دى يون|ن صليبــــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o5834تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدكريم مختـــ|ر عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|وق جم|ل عبــــد|لحميد محمد4||354
ف محمود عبــــد|لكريم بــــش 35689 رهمحمود | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لمنصورهمحمد جم|ل عبــــد |لرحمن محفوظ88559

معهد ف ص |سو|نفتـــ محمد فتـــ محمد839522
8o6839|حتـــ وفن|دق |لم ||ء رجبــــ |حمد |حمد| 
4o6o24د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سمر عص|م رجبــــ عيسوى حسن
تـــمريض كفر |لشيخمحمد ع محمد يوسف |لجلمه437564

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء بــــل|ل محمود عبــــد |لبــــ|سط|33786
69o|3| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمرو محمود عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ج|بــــ
497o95تـــربــــيتـــ دمنهورد | س| عك|شتـــ محمد طه
4o9667| د|بــــ طنط|يم|ن عبــــد|لسميع ص|لح |ل|ل|
ه عبــــد |لسل|م عطيه |لسعيد||68738 د|بــــ |لمنصوره|م
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف محمد عي محمد عبــــد |لمو 2||227
5o|636زر|عه |ل|سكندريهمن|ر حم|ده |لشح|تـــ ف|ضل |حمد
رهمصط |لدسو عبــــد |لو|حد |حمد6565|| تـــج|ره |لق|
52o932 | ء عبــــد |للطيف حسن ضيف| د|بــــ دمنهور|أ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطع قضبــــ محمد ع 6|2|88
||6468| د|بــــ حلو|ن|ن ه| |نيس فه
يل ج |لزق|زيقه|جر ي| محمد محمد |لسيد289|77 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حن محمد قدري عط|5756|
7o5o76 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن صل|ح عبــــد |لرحمن |حمد طلبــــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريوسف |س|متـــ محمد |لفيش|وى493538
44786oندستـــ |ل|سكندريهن|دين محسن فتـــ |لسيد ف|يد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم ع عبــــد |لبــــ|سط ع5|4756
يف |حمد محمد غنيم332568 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ي|سم 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق محمد حسن |لقط249949
337o3|تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد كم|ل محمد
5|47o4| معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ مهدي محمد محمد ل|ش
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ع ذ محمد|83434
84626oيم |حمد تـــربــــيتـــ |سو|ننعمه عبــــده |بــــر|
4o495||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد محمد ع ي|قوتـــ
68oo95ندستـــ |لمنصورهعمر محمد |لمتـــو |لسيد
|32o77|رهل|ء |حمد |لسيد نبــــوي حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |لزق|زيقشيم|ء أحمد حسن |لش|ف25|637
33o974|يم عبــــد|لعزيز ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء  مصط |بــــر|
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يم يوسف |لقلي |259666 نوعيتـــ |شمونيم|ن |بــــر|
222o63ره|ف|طمه عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز محمد د|بــــ |لق|
5o2348تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن سلط|ن ع |لسيد حسن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه محمد |حمد مصط |3|8639
499o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ند خ|لد محمد عبــــد|لنبــــى فريج
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وجد محمد |بــــو|لفضل محمود826434
5o8863تـــج|ره دمنهورحمد جم|ل عبــــد|لق|در |لدمرد|ش قشطه
لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|يوسف رجبــــ حس محمد|7|359
يم محمود2|6869 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد نبــــيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشف سعيد سل س|لم|768456
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ند| محمد |بــــو|لوف| |حمد828759

|4o85ره|نوره|ن حمدى عطيتـــ محمد د|بــــ |لق|
48948oلسن ع شمس|جه|د جم|ل |لسيد أحمد عبــــد |لعزيز محمد
ف فتـــ |لش|ل|256627 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء |
63o295|ندستـــ |لزق|زيقحمد سم عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد
68o836يم |لدسو |حمد ورده يم نبــــيل |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
لس فوزى سيف مجلع  895256 تـــربــــيتـــ سوه|جك
838o52حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديفؤ|د صبــــري فؤ|د محمد
معهد ف ص بــــور سعيديم|ن رمض|ن محمد |لبــــيو |لسعد|358|62
53362o ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ ي| حسن محمد |لبــــرن
7544o6علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسرضوى مصط عبــــد |لرحمن محمود
2367o5لسن ع شمس|منه | مجدى سيد ع عبــــد |لق|در
9|o372 كليتـــ |أللسن سوه|جبــــر|ء محمد محمد |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقصفيه محمد حس عبــــد |لجليل حس 782777
7|52o|| تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد عم|د محمد عبــــد |للطيف عبــــد
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|أسم|ء عم|ر رش|د |لسيد633443
356o43ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم محمود |لسيد محمود عسكر
4|o355|د|بــــ طنط|حمد عنتـــر عطيه |ل |ر|
8452o4 تـــربــــيتـــ |سو|نرحمه عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحفيظ ي|س
ف عبــــد|لوه|بــــ حسن357694 طبــــ ع شمسدير |
689o57|يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد | ع |بــــر|

علوم |لفيومندى |حمد محمد عبــــد|لحفيظ72353
72|2oكليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممريم ص|لح قر محمد

23294o|ه س|مح محروس ح|مد رضو|ن ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رتـــ|ندى عمرو حسن محمود7765| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

|256oo وف|زي|د |لمعتـــز بــــ| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
8o567oتـــربــــيتـــ |لم |دير محمد عبــــد|لحميد عبــــده
طبــــ كفر |لشيخمهند ي| ع ع ع|صم442336
3553o7|ره|ء ع|دل صقر محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عميد محمد |حمد677878
حقوق طنط|سم محمد محمد عبــــد|لعزيز29|488
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9o2||3 صيدلتـــ سوه|جريموند| حشمتـــ ف|يز جرجس
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد تـــ|مر |بــــو ذكرى |لسيد |لسيد|34435
تـــمريض بــــور سعيد |حمد |يه|بــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح شط|765369
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن أحمد دسو محمود حل|وتـــ476977
8|o858إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــو ع|دل سيد محمد
8|o|72حقوق |سيوطروم|ريو س|مح ج|بــــ | بــــدروس
يع|34873 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|طمتـــ وليد ع |بــــو 
5o4636تـــ س| ذ مر تـــمريض |إلسكندريتـــ شه
7o5669معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |خ|لد |س|مه فه حسن ح|مد
ر|ء مصط عبــــد| ج|د |لكريم|847664 تـــربــــيتـــ |سو|نلز
معهد ف ص |سيوطلبــــ جم|ل عبــــد|لحفيظ سيد 889656
رتـــ حمد ع|دل ف|روق |حمد|426|23 تـــمريض |لق|
7526o7تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |نور عبــــد |لحميد محمد
ندستـــ |لم |محمد خ|لد عبــــد |لوه|بــــ حسن779397
يم367588 علوم بــــنه|ن|ء صل|ح |لسيد |بــــر|
222o74|ره|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لقوى مهدى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

4959o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نل|م عمر محمد عمر
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد |لمجيد حس عبــــد |لمجيد زيد523794
ره|غ|ده |لسيد فتـــ |لسيد غ|زى229364 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىس|ره عيد |حمد محمد889|86
يم |لس|د|تـــ |لمد|ح حس 349|75 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه |بــــر|
487o32يم محمد محمود |دريس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
ى عبــــد|لستـــ|ر ن عبــــد |85|239 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منه | ي
8o5323ندستـــ |لم |س|مه عبــــد|لرحمن عليوه عبــــد|لرحمن
2575|o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه عم|د عبــــد|لفتـــ|ح عل|م
رهخ|لد محمد ف|روق عبــــد |لجو|د34858| طبــــ بــــيطرى |لق|
5o7262تـــج|ره |ل|سكندريهتـــ رفعتـــ ع حس رضو|ن
د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| محمد محمد سيد|حمد خليفه628283
حقوق بــــنه|من|ر عص|م عبــــد|لبــــ| عبــــد|لعزيز|33848
8777o3|طبــــ بــــيطرى |سيوط  ل|ء ربــــيع ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لصبــــور

29o83تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننبــــيل عمر حسن خميس
طبــــ |لزق|زيق|ء عزتـــ عقل م |لدين عقل|774998
2|82ooتـــج|ره ع شمسم|ريو مر|د حل قديس سعد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييه ع|طف |حمد مرو|ن||82636
يم عـبـــــد |لـمجـيـد عجـوه265679 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ه| |بــــر|

ره فوزى |م |م 48323 طبــــ |لق|
2242o|رهبــــسمه ه| محمد عبــــد|لعظيم طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ د |ط|ع|مر إيه|بــــ |لبــــهنس|وي عبــــده ع|مر9548|6

5o748| علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد يس حمد | ز
ي |لسيد2|46|3 وف|تـــط|رق |حمد خ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدي خ|لد محمد مبــــ|رك477685
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ر|ن| ط|رق محمود |حمد755374
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرو|ن محمد عبــــد |لكريم |ل |ر6644|6
تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد ص|دق محمد6|475|
تـــمريض  بــــ سويف|ء عل|ء |حمد ر|فتـــ|54748

5|o747|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد حسن |حمد عبــــده كوبــــج
4|oo48| د|بــــ طنط|حمد حسن |حمد محمد |لعفي|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|محمد مصط ح|مد مصط |لط269943
8o4974فنون جميله فنون |لم |من|ر ن |سم|عيل محمد
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد | مسلم عيد سليم|ن768525
8o6898تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد عيد عبــــد|لحكيم عثــــم|ن
52o|48تـــج|ره دمنهورنعمتـــ مدحتـــ تـــوفيق ع حمد
9o5445 طبــــ سوه|جمحمد |حمد عبــــد|لجليل محمد

5o792كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد |حمد فرغ عبــــد |لرحيم
255o4o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمل يس محمد كم|ل
52|84oطبــــ |ل|سكندريهرن| |يمن محروس محمد محجوبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطل|ء بــــدوى محمد ع |778495
4|787oف |حمد |سم|عيل سيد |حمد د|بــــ كفر |لشيخ|نوره |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ط|رق عبــــد |لجو|د محمد|2352|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|وق ممدوح أحمد أبــــوزيد ع483553
|6|o68رهس|ره عص|م عبــــد |لعليم عبــــد | حسن تـــج|ره |لق|
7586o5 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل| مجدى عثــــم|ن |لمر
ندستـــ |سيوطم|زن |حمد محمد كم|ل خليل |لحلو 764482

544o7يم |حمد مجلوبــــ كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد |بــــر|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مصط محمود |حمد |بــــو|لوف|638|83
34|56oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |لسيد ع جميل محمد عيد عوض
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نزي|د ع|طف عبــــد |لعظيم عطيتـــ مر9525||
ريدى7588|5 تـــج|ره دمنهورمريم ع محمد 
د|بــــ |سيوط|وق حمدى ز عبــــد|لفتـــ|ح  9|57|9
|د|بــــ |لم |مريم |م حل |يوبــــ7853|8
زر|عه كفر |لشيخمن|ر |لسعيد ج|بــــر شبــــ|نتـــ|43966
246o47طبــــ |سن|ن طنط|محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد قوشتـــ
4o||9oتـــج|ره |ل|سكندريهن| |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح محمد
6o5|48|حقوق |لمنصورهيتـــ | رض| ع تـــوفيق |ل|بــــس
طبــــ كفر |لشيخس|ره أحمد سعد محمد شلبــــي439545
7867o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نوره|ن رجبــــ متـــو محمد
7532|oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد |لسيد ع |حمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند |حمد سعيد عبــــد |لحميد22369
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |رضوي |حمد مصط ص|بــــر3749|8
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدع|ء ج|بــــر محمد طعيمتـــ256592

تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم وحيد سيد عبــــد|لحميد72366
4o5293 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسيف |لدين |حمد عبــــد |لعليم |حمد
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رهحس|م |لدين محمود |حمد |لدرديرى|2837 تـــج|ره |لق|
يم خميس|64|248 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن كم|ل محمد |بــــر|
636o58علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن محمد عبــــد |لسميع عبــــد |لق|دربــــكر

ندستـــ |لفيومعمرو حج|زى عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز52728
246|2oيم حسن ع عبــــد |لعزيز |لخو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــر|
887o46|ء |حمد سيد |حمد| حقوق |سيوط 
نوعيتـــ |لزق|زيقرن| محمد عبــــده محمد مصط بــــرى862|77
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيتـــ ع فرج عبــــد|لق|در ز|يد|489472
26|79o|يم قن|وى بــــرك|تـــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
63o323|م |س|مه عبــــد |لحميد رشيد وف|تـــد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ند|وى6855|2 ندستـــ ع شمسرو|ن محمد سيد |حمد 
4o9585|تـــربــــيتـــ طنط|مل ف|روق ح|مد قشقوش
ره|رضوى |س|مه محمد متـــو52458| د|بــــ |لق|
5|o297تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محسن س|لم |لحنطور
7o23|5يم حسن تـــج|ره |لزق|زيقمريم مجدى مح |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرو|ن حس كم|ل |لسيد ق|سم497765
رهيوسف محمد نظ محمد45|64| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
بــــي 523899 يف محمد ج|بــــ | |ل ندستـــ حلو|نعمر 
4756o3د|بــــ دمنهور|ريه|م يسن محمد يسن ع سل|مه
249o6|يم ح|مد عيد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه ح|مد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيتـــ | |سل|م يوسف عبــــد|لسميع|3475|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسخلود مصط سليم|ن محمد597|34
4o8687د|بــــ طنط|رودين| مصط |لسيد ع طل|يع|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسعد محمد سعد محمد |لش|ذ 92|694
6oo422تـــربــــيتـــ طنط|س ط|رق طلعتـــ ع |لبــــدوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى محمد نبــــيه مر سليم692665
حقوق بــــ سويفحن|ن ق|سم محمد عبــــد|لرسول2486|8
6387o6ح|ن د|بــــ |لمنصوره|سل ن حسن |لسيد 
23o258| رهعبــــد|لرحمن عفتـــ عبــــد|لفتـــ|ح حسن حقوق |لق|
3542o9|رهه|جر محمد مصط |لص|وى عبــــد د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ش|دى عز عشم | ف|نوس  3|8757
د|بــــ |سيوط|د | |حمد ع |حمد 892878
تـــج|ره ع شمسمنه | خ|لد يوسف محمد محمود967|75
7o7925تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــند| منصور |لبــــيو عبــــد |لقوى |لبــــيو
ره|يوحن| زرزور متـــرى مرقص227569 د|بــــ |لق|
علوم كفر |لشيخف|طمه |لسيد ع |لسيد439639
8oo2|oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننرم يح محمود فؤ|د محمد

3849oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|زينبــــ رزق عبــــد |لسل|م مو
د|بــــ |لمنصوره|حمد حس |حمد فؤ|د عبــــد |لو|حد 684556
|د|بــــ |لم |منتـــ | ع|صم سعيد محمد46898|
د|بــــ |لزق|زيق|عمر بــــدر |حمد محمد |بــــو |لحديد629864
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د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد |لستـــ|ر سعد عبــــ|س منصور784565
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن حسن عو|د محمد خليل353889

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومدي|ن| م|جد وديع صليبــــ66633
نوعيتـــ |لفيوممريم عم|د عبــــد |لو|حد محمد ز 64566

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|زي|د محمد |لسيد رقيتـــ2466|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|فريد ط|رق فريد |لديبــــ |لسيد ع 692792
882o76  تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد سعيد عثــــم|ن |حمد
42924o|د|بــــ طنط||ء محمد شعبــــ|ن دنش|
رهمحمد ع|شور محمد عبــــد |لغ 56658| ندستـــ |لق|
254|o5|رهحمد محمد ح|مد نوفل صيدله |لق|

حقوق حلو|نمر|م ه| |لسيد |لشموتـــي3429|
فنون جميله فنون حلو|نس|ره محمد ف|روق |حمد حس |لدخ23899|
8o|25|ي معوض ن| نج|ح بــــ معهد ف ص بــــ سويفم
26o358| |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن ح|مد |م|م ر
ف محمد عبــــده699379 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|نور|ن سعيد محمود |لحلو239|45
علوم بــــنه|م مجدي جودتـــ محمد ع356945
يم |لدسو ع زع 329423 ندستـــ بــــنه|ف|طمتـــ مسعد |بــــر| كليتـــ 
رهفرح قدرى خليفه |حمد|23587 تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ص|بــــرين نج|ح منش|وي عبــــد|لموجود9|8526
5o2235تـــج|ره |ل|سكندريهم | وجدى ر|وى فرح
36o6o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م حسن ز محمد |لسيد |لبــــن
4ooo83علوم |ل|سكندريهحبــــيبــــه أحمد فوزى أحمد عبــــد |لوه|بــــ
ين شكري شح|تـــه ج|د|3|8227 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ش
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ق|سم محمد محمود عبــــد |لع|279|24

4842o رهمحمود ع محروس ع حقوق |لق|
4|28ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عزيزه رض| محمد |لعلي
يف544|52 علوم دمنهوريم صبــــ عوض ع |ل
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــس|لم  |د مسلم عيد سلم|ن757795
5o5869|ره|حمد حسن حسن ع محمد سل|مه ثــــ|ر |لق|
4o7324|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم ح|فظ فه حن
84336oعلوم |سو|ن جم|ل عبــــد|لمجيد وجدي |بــــوبــــكر
7o6232|ر عبــــده طبــــ |لزق|زيقيه |يه|بــــ م|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | جم|ل مصط رضو|ن354677
4o7624| حقوق |لمنصورهسل مجدى عبــــد |لمنعم محمد |بــــو
تـــج|ره طنط|عبــــد | محمود منصور ر|شد |بــــو |لمجد677234
434o76يم سيد |حمد ف|يد تـــمريض طنط| ه|جر |بــــر|
34o9|2 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحس مجدى محمود عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو
684o98| د|بــــ د |ط||ء سليم|ن عبــــد |لسميع سليم|ن

56o85تـــربــــيتـــ بــــ سويفشعبــــ|ن سم سيد محمد
22o662تـــج|ره ع شمسس|ره سيد |حمد ليثــــى
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تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه رجبــــ ع جمعه|57766
7o|354 يم يم |بــــر| حقوق |لزق|زيقحمد س|مح |حمد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| ن مصيح مسعد4955|8
يم فهيم جمعه|267325 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه سعيد |بــــر|
يم محمد حسن|326543 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء |بــــر|
2587o5|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|عيل عم|د |سم|عيل |حمد
676|o6|حه وفن|دق |لمنصورتـــس|ره محمد محمود |حمد عبــــد |لفتـــ| 
6865o4علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــع محمود ع |لسيد

علوم حلو|ندين| |س|مه محمد ص|دق57277
5o82|5|يم محمد عثــــم تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين عز |لدين إبــــر|
4o7|54|د|بــــ دمنهور|دين| عبــــد |لسل|م |حمد عبــــد |لسل
49|o47ى تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره ممدوح محمد سليم|ن بــــ|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه سعيد وص|ل قوره|789|26
8384o2|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء يوسف محمود يوسف
يم عبــــد|لحليم سويلم745|48 يم خميس |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــر|
28o9o3ن| محمد ع |لشن|وى تـــج|ره ع شمسم
تـــج|ره دمنهورحمد عثــــم|ن محمد |لسيد س|لم|488279
8233o8طبــــ بــــيطري |لم |ف|طمه ع عبــــد|لنعيم ر|شد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهيتـــ|بــــ عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|323768
87544o تـــج|ره سوه|جسميه محمد محمود محمد شح|تـــتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد مدحتـــ كم|ل حسن محمد74|59|
36o739ش|م منصور مفلح د|ود عزبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ين|س 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى رمض|ن سعد أبــــو |لمك|رم صقر495974

تـــج|ره بــــ سويفع|ئشتـــ ن| حسن |حمد54894
254o5|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| مجدى رمض|ن ع |لطهو|وى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيف محمد رجبــــ محمد697472
تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م سعيد |لسيد محمد محمود488373
تـــمريض |لم | سم|ء رفعتـــ درويش ق|سم|4833|8
ندستـــ |لم |حمد زين |لع|بــــدين عبــــد | عقده||52885
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ممدوح محمد عبــــد|لمنصف |لسيد629729
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر |حمد محمد بــــيو حميده266637
4|ooo4د|بــــ طنط|مجدى زغلول مختـــ|ر ف|رس و|صف|
6244o5تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طروضتـــ رش|د محمود عبــــده فرح|تـــ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نف|طمه فتـــ يسن مر 846528
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد محمود |سم|عيل227385
|6o3o|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نشه|بــــ |لدين طه |حمد محمد
ندستـــ |سيوطيوس|بــــ م|جد صليبــــ عوض479846
صيدله حلو|نبــــه محمود عبــــد |لحميد |لسيد عويضه772764
3|2o62| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيتـــ |سل|م عبــــد|لمعز |م
يم |لبــــ|تـــع|694549 د|بــــ |لمنصوره|م|ل جم|ل محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر محمد سيد سليم|ن |م |لحكيم3999|2
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تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليه |ده محمد |لسيد سعد756774
4o8654كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه محمد عبــــد|لحليم عبــــد| |بــــوبــــركه
ر مبــــروك |لسيد صل|ح259|42 تـــج|ره كفر |لشيخمبــــروك ط|
ش|م عبــــد |لسل|م محمد غل|693439 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد 

رهه|يدى س|مح محمد شمس |لدين479|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسه|يدى حليم صبــــ حليم5322||
4o82|6|تـــربــــيتـــ طنط|حمد صبــــرى محمد عبــــد ربــــه فر|ج
ى ع مصط 238464 |د|بــــ |لم |سل محمد خ

ى نصيف عوض66732 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفك|تـــرين |يمن بــــ
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد | ز|رع محمد عبــــد |لعظيم|5448

صيدله طنط|روى حمدى حس ج|د مسلم|79||43
5o2234زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم | خليل  |د خليل عوض
342o76زر|عه ع شمسفرحتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |نور رزق
69753oح|ن ع تـــج|ره |لمنصورهثــــري| |حمد حس 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد مع| عرف|تـــ محمد خميس علم4|5||7
يم مطر|268864 ره|ء مصط |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
|478o3رهعبــــد | محمد لبــــيبــــ |حمد تـــج|ره |لق|
7o8925يم زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــص|لح رم|ح محمد |بــــر|
يم ع س648735 ش|م محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقيوسف 
رهمصط بــــرك|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح بــــرك|تـــ456|2| ندستـــ |لق|
يم محمد سعيد6|27|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف عص|م |بــــر|
نوعيتـــ طنط|زينبــــ ف|يز |لبــــيو |لشن|وى |لمط|636||4
35o533|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|ء فتـــ عبــــد|لمحسن حسن
د|بــــ د |ط|س|مح عبــــده |لسيد |لط|ي 6358|6
د|بــــ دمنهور|زي|د |حمد مر|د ع عبــــد |لغف|ر492562
6o9969د |لعجوز د|بــــ |لمنصوره|مصط أيمن مج|
معهد ف ص |لزق|زيقعصمتـــ عبــــد |ل عبــــد|ل بــــر متـــو38|637
9o2284 يم حقوق سوه|جص| |لسيد عبــــد|ل |بــــر|

58265| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مل ع تـــم|م ع
7o793|يم صديق سليم يم عبــــد |لحميد |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء سم عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز697848
ف ف|نوس معوض8558|2 لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|يوسف |
تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن مهدى عبــــد |للطيف محمد عثــــم|498578
رهصف| ع|دل يوسف عط| |657|5| صيدله |لق|
2|2o52| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه عرفه بــــيو محمد بــــيو
تـــج|ره طنط|ممدوح محمود |لشح|تـــ محمد ش| 3622|4

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن سعيد محروس فهيم57572
9||||o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء عد رجبــــ عبــــد|لحليم
49o628د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــسمه عمر |سم|عيل محمود مسعود
تـــج|ره |سيوطم|يكل صموئيل سعد |سطف|نوس7564|8
78395oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقل |ء بــــكرى عبــــد |لق|در |لسيد زيد
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معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقي|سم |لسيد حسن محمد942|78
يم عس|كر35277 رهريم خ|لد ع |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|

معهد ف ص |لمنصورهل|ء ع|دل |بــــو سبــــع |حمد|2|6992
354|o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسمر محمد حس عبــــد|لحليم فرج
8387o3علوم |سو|نم|رين| |لقس مرقس صموئيل عبــــد|لسيد
8o8o66|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيثــــ|ر |لفو عبــــد|لحميد عبــــد|لحكيم
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححسن|ء حسن ع عبــــد|لو|حد حربــــى74|263
8||o28|يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد |بــــر|
ه ع|دل طه ج|د مصط |776879 نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقم
6o9362| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسعيد محمد ج|بــــ
84o|29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينرم عبــــد|لرحيم |حمد محمد
معهد ف ص طنط|وليد |لقطبــــ مغ|ورى |لحل|ج898|43
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ|ء صبــــرى سعد ص|لح||26739
697o94لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن عبــــد |لبــــديع رجبــــ عثــــم|ن
6o52ooطبــــ طنط|ر| | |حمد حسن فرج
8o9695رتـــ|شيم|ء ن| محمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o8244 تـــج|ره بــــنه|س|ره محمد |بــــو |لمع| |لدسو
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مرفتـــ بــــبــــ|وي لط و|قيم4764|8
يم زين عرق|تـــى266999 صيدله طنط|حسن|ء حمدى |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|منيه فوزى محمد عبــــد |لسميع||3546|
علوم حلو|نسهيلتـــ |حمد ح|مد |حمد جمعه322573
تـــمريض |سيوطمن|ر |حمد عبــــد|لرؤف محمدين |9|894
يم|454|24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن خليل |سم|عيل خليل |بــــر|
4o4|59حقوق |ل|سكندريهمحمود خ|لد ك|مل حو|ش
معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد رمض|ن |حمد حميد 898627
ف محمود محمد شح|تـــه|77863 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
نوعيتـــ |لزق|زيقر| | حسن عبــــد |لحميد حسن779966
7o4299يم فوده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعيد محمد عيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد حمدى محمد أحمد عبــــد |لو|حد639376
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدس|ره جم|ل محمد شهده764253
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|جد من نعيم نظ |94|84
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم خ|لد فتـــ |حمد29829|
63o656| تـــج|ره |لزق|زيقلسيد |لشح|تـــ |لسيد بــــيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــ|نوبــــ يعقوبــــ وص نعم|ن||92292
تـــج|ره ع شمسيح حس|م |لدين يح مصط 75|42|
|29o88طبــــ حلو|نعي عمرو عبــــد |لسل|م |لفو|ل

حقوق حلو|نكر|م مجدى فؤ|د ص|دق|5|322
9o6987 وز |حمد عبــــد|لح|فظ |حمد علوم سوه|جف
يم حسن |م|م أحمد2|7748 تـــج|ره بــــنه|مصط |بــــر|
4o6|5|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن مصط عبــــد |لحكيم عمر |لشيخ
زر|عه كفر |لشيخجه|د كم|ل عبــــد| سمك3|4382
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26285oحقوق بــــنه|محمد |يمن ع ع بــــدوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ط|رق محمد |لميمو |لح269842
|5652oرهمصط محمد ص|لح |حمد محمد تـــج|ره |لق|
5||89o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد سعيد ع مو |لجز|ر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء مجدى ج|د ش| |8|636|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرض| صل|ح رجبــــ رسل|ن58946

د|بــــ ع شمس|نر |ن تـــ|مر سيد محمد عبــــد|لجو|د7879|2
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ|ء رمض|ن عبــــد |لسل|م |بــــو مصط 433865 ك.تـــ. ف للبــــ
4|656o نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخبــــه|ء |لدين سعد رزق سعد مو
ندستـــ ع شمسمحمد |سم|عيل عبــــد |لمجيد |لخو|جتـــ7949||
49596o| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ميمه مو عبــــ|س طه |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسلو|ن سعيد عبــــد|لمنعم محمود بــــيص254358
8o36o6| ه ع طلعتـــ ع |د|بــــ |لم |م

844o5تـــربــــيتـــ بــــ سويفعمرو خلف مخلوف محمد
7o4739يم تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنسمه جوده محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود محسن عوض محمد2448|3
ندستـــ |ل|سكندريهط|رق ي| سعودى عبــــد|لمجيد444753
25o5o7| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء |يمن ع محمود |لشوي
25496oن| محمد حسن حم|د عبــــد |لبــــ|رى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
6|o479يم سعود زر|عه |لمنصورهر| | ي | |بــــر|
6o4933تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه عطيه نص|ر محمود عبــــيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى حسن محمد ع محمد غبــــن638723

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوردتـــ نبــــيل عبــــود عبــــد |لح|فظ|4858
6o2749معهد ف ص طنط|يثــــم عزتـــ محمد مو
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| عبــــد |لرحمن عرفه عبــــد |لرحمن عوف692223
82799o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سم|ء محمد عر|بــــي عبــــد|لو|رثــــ

6o|36د|بــــ بــــ سويف|ول|ء رمض|ن حمدى ص|بــــر
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمرو محمد فتـــ عبــــد |لحفيظ خليفه438669

يم|35|85 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد |لسيد زغلول |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهنوره|ن عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم755633
|55o|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشمس عبــــد |لمنعم محمد محمد مو
ر |لصبــــ|غ994|26 ر سعيد ز| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط ز|
8o|o33يم تـــربــــيتـــ |لم |حن|ن ن| عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمجدى محمد محمد |لهل| محمد |بــــو9654|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد حس محمد|755697
|58o9oر جم|ل |لدين عبــــد |لحليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|ره بــــ|
زر|عه مشتـــهروليد محمد حمدى عبــــد|لوه|بــــ359276
272oo8تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه محمد لط س|لم|ن مصط س
د|بــــ ع شمس|م|ريو م|جد شكرى عبــــد |لسيد33752|
4o8964تـــج|ره طنط|حمد |لشه|وى |لسيد محمد |لص|وى
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رفعتـــ ع محمد ع634543
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علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ مصط ح|مد |لحد|د252967
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسل |ء محمد عبــــد|لرحمن سل|مه |لش|64|35
6782o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر حس |حمد جوده

|9o|6|صيدله بــــ سويف|ء عبــــد |لن| فتـــ |لجلوى
د|بــــ ع شمس||ء ي تـــوفيق |سم|عيل|9977|2
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه شعبــــ|ن كم|ل عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن||6895
|455o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عل|ء عبــــد |لحميد ص|بــــر
يم ع236||4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم عم|د |لدين |بــــر|
ندستـــ |لم |محمد محمود عبــــد|لعزيز محمد|بــــو زيد|938|2
معهد ف ص طنط|ن|ء محمد رجبــــ ع سليم|ن78|428
7o2644 يم |لعلي تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن |بــــو سيف محمد |بــــر|
3|652oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل سيد عبــــد|لمنعم حس |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــ|نوبــــ كرم ك|مل صليبــــ|257857
4432o6ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ عبــــد |لق|در عبــــد |لرحمن عبــــد |لق
نوعيتـــ |لزق|زيقتـــ عل|ء عبــــد |لق|در محمد عبــــد|لق777979
3|44o6|زر|عه ع شمسحمد |يمن |حمد محمود
حقوق بــــ سويفس|ره عربــــي |حمد عبــــد|لودود9353|8

|66o2ندستـــ أسو|نعمر محمد محمد |حمد |بــــو عيد
ه محمد |لسيد حبــــيبــــ|259875  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمل ع مسعد ع عطيتـــ495985
ندى3|5439 تـــج|ره دمنهورحمد رض| مسعود عبــــد|لمقصود 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طدى يح كم|ل عبــــده |لغبــــ| 79|7|6
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود سم محمد يوسف265977

زر|عه |لفيوممحمد |س|متـــ محمد عبــــد |لر 34953
49383oق|وي حقوق طنط|عمرو محمد سعيد |ل

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط محمود |حمد رشدي29458
4o7o8||د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن عص|م محمد محمد

علوم |لفيومه|جر |يمن عوض |حمد  معوض67248
د|بــــ |لمنصوره|يه |لع|مرى |لع|مرى |لسيد|694838
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه محمد سليم|ن عطيه768275
89598o د|بــــ سوه|ج|مروج عص|م يوسف عبــــد |لل|ه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدى جم|ل محمد غنيم |لسبــــ|373|27
5o3o88| صيدله |ل|سكندريهمنيه حسن عبــــد|لرحمن |لدرم
7||7o7|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــده فهيم عبــــده جمعه شط
4o3879د|بــــ |ل|سكندريه|سم خ|لد |لسيد س|لم عوض بــــخيتـــ
63ooo7|ره|حمد |يه|بــــ |لسيد مسعود |لسيد ثــــ|ر |لق|
رهحمد مصط |حمد عبــــد |لغ |66383| ندستـــ |لق|
52||o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن|ن حمدى أحمد محمد حمورى
|د|بــــ طنط|حمد فوزى حسن حربــــى||373|4

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | مصط محمد مصط 8|||5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سم|ء محمود محمد محمود رمض|ن|3574|6
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ق|وى  78|2|9 تـــج|ره سوه|جمحمود عد عبــــد|له|دى 
حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لخ|لق محمود محمد |لشنه56|675
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيه |حمد يوسف |حمد|836233

7o|27تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد سعيد عبــــد |لكريم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد شح|تـــه عبــــد|لق|در محمد829492
8o6o|3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حبــــيبــــه |حمد محمد |حمد|

3o3|2علوم ع شمسه|جر عبــــد|لنبــــى محمد منصور محمد
6o2525د|بــــ |لمنصوره|محسن عبــــد |لرحمن عبــــد |لمؤمن غ|نم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد | محمد ع ع  غ|752876
33o45oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نور| ع|دل مصط محمد|

48o63معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن|در جم|ل ف|روق محمد
|6o355| ندستـــ ع شمسحمد مدحتـــ حسن ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه محمد ري|ن عبــــد |لمو عي8739|2
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يوسف سم عبــــد |لسميع محمد |بــــو محمود764298
حقوق حلو|نحس كم|ل |لدين |حمد حس 234|32
324768| حقوق ع شمسحمد ع|دل عفي بــــيو
9o3673 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنور| |لسيد حسن |لسيد
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز 685775
4oo474تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحه|جر مني عبــــد |لعزيز |بــــو بــــكر
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكريم |حمد رش|د ح|مد محمد ع||3528
236o4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |حمد جل|ل |لدين |م مصط

يم9|94|3 د|بــــ ع شمس|زينبــــ سيد قبــــي |بــــر|
زر|عه |لمنصورهيم|ن ذ |لسعيد عبــــد |لرؤف مصط |68739
42o26oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــزينبــــ عبــــوده عبــــد|لو|حد محمود حس
64|5o|تـــج|ره |لزق|زيقحسي نور |لدين صديق فه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد جمعه محمد محمد عوض |546538
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ رمض|ن رزق رجبــــ خليل|696|4
4||2o6تـــربــــيتـــ طنط|ندى شو محمد شعل|ن |لن|دى
4o|95||د|ر |لعلوم |لم |لسيد محمد مصط ك|مل
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء منصور عبــــد|ل عبــــد|لق|در|4|2357
يم |لديبــــ684445 يم |لسعيد |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوستـــ | فخري حل نصيف354223
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه ع مصط عبــــد|لغ عبــــد|لس485732
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|إيم|ن رف| سعد حسن |لبــــل496883

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|مه خ|لد ف|روق محمد مصط |9|236
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمجيد حس عبــــد|لمجيد عبــــده3||268
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مدحتـــ سليم|ن عزيز4|2557
89o966 د|بــــ |سيوط|مريم فوزى طلعتـــ فهيم
تـــمريض |سيوط  حمد عل|ء |لدين |حمد ع |حمد|893383
4|3o38تـــربــــيتـــ طنط|حبــــيبــــه صبــــ |لبــــكرى محمد |ألودن
فنون جميله فنون |ل|قبــــه عبــــد| محمد |بــــو|لن848447
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معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــمن|ر عبــــد|لعزيز محمد وص عبــــد|لعزيز486368
7o2864ندستـــ |لمنصورهبــــ|سم |حمد محمد عبــــد | عبــــد | سمرى
8o8247تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه نور محمد |حمد
9oo3o4 تـــج|ره سوه|جم|رك |ميل من تـــد|وس
237o4o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج||ء محمد س| ص|بــــر |لسيد
رهيوسف عبــــد | مدبــــو محمود33434| حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم| حسن فوزى محمد|5|534
و267979 معهد ف ص بــــنه|محمد عص|م عبــــد|لعزيز ز
يم |لسيد ش| 625595 يم |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|آيتـــ |بــــر|
|د|بــــ طنط|يوسف خ|لد محمد ك|مل عبــــد |لق|در ل86|2|4
وف|تـــمحمد سل|مه عبــــد |لوه|بــــ عي778753 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدشيم|ء خ|لد مصط ص|لح حم|م|76493
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم محمد سيد |حمد محمد|63894
29o||5ره|عمرو محمود سعد محمد د|بــــ |لق|
7o796|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهروف|ن |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لحليم
ندستـــ ع شمسشه|بــــ محمود رمض|ن حسن6|8|23
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــه | محمد ف|روق |لسيد |لديبــــ449969
78448oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرون|ء روبــــ محمد محمود أحمد
258o75صيدله |ل|سكندريهمحمود ع محمود عبــــد|لحميد
3||o|4يم محمد خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد مسعد |بــــر|
4o45o2د|بــــ كفر |لشيخ|كريم محمود عبــــد |لمجيد محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   |لسيد محمود |لسيد |بــــوطبــــل8835|5
يم |بــــو|لخ 445628 علوم ري|ضتـــ بــــنه|مرو|ن محمد مرشدى |بــــر|
د|بــــ دمنهور|فلوبــــ|تـــ يون|ن لبــــيبــــ عبــــد ربــــه ميخ|ئيل|48446
329589| حقوق بــــنه||ء كم|ل محمد مو |لبــــجر
تـــج|ره بــــنه|سيف |لدين محمد عبــــد |للطيف محمد53922|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد عوض | عبــــد |لسميع عوض |629798
|4849oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعل| مصط |سم|عيل عبــــد |لمحسن
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |زينبــــ محمود فتـــ ز877399
779o75تـــج|ره |لزق|زيقي|سم محمد عيد محمد علو|ن
صيدلتـــ |سيوطخ|لد ع|طف |حمد عبــــد|لع|ل3|4|85
63832o|  طبــــ |لزق|زيقمحمود ع |لسيد شح|تـــه محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود |حمد ح|فظ |ألجهورى528828
6o6229طبــــ |لمنصورهمحمد بــــ|سم عبــــد |لع|ل جبــــر
شيمه|499988 ه |نور عبــــدربــــه محمد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
2|88o8ن| تـــج|ره ع شمسمحمود ع|طف |حمد ع
يم عيد||42744 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد مصط |بــــر|
33852oيم نوعيتـــ بــــنه|ه|جر عجيبــــ ع|دل عبــــده |بــــر|
27344oزر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر صل|ح محمد |حمد
6232o2|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ|يم|ن ي| |حمد فريد شط
32o6o9د|بــــ ع شمس|حمدى حس |حمد ع
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طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنور|ن حس|م |حمد محمود |لهند|وى6726|5
رهيم|ن محمد عبــــد |لفضيل |بــــو زيد|48267 عل|ج طبــــي |لق|

تـــمريض |سيوطحس|م رمض|ن |حمد محمد 892836
د|بــــ |سو|ن|عبــــد| |لسيد |حمد عبــــد|لع| محمد486679
بــــي 475725 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحسن خ|لد حسن محمد حسن |ل
8533o3ندستـــ |لم |محمود عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لبــــديع

2o33oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمعتـــز عبــــد | محمود عبــــد |لسل|م
تـــج|ره بــــ سويفسم|ء فريد شعبــــ|ن ع |7|52|8
تـــمريض بــــور سعيد دير |لسيد محمد محمد فرج763346
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد حس |لسيد حس |||785
26o929تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر خ|لد لبــــيبــــ ع|فيه
حقوق |سيوط حمد ممدوح محمد عبــــد|لق|در|884854
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ع|طف محمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح342367
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلي محمد س|مح تـــوفيق693836

يم محمد||4||6 تـــج|ره بــــ سويفم رمض|ن |بــــر|
9o|6|4 تـــمريض سوه|ج ي|سم محمد ع عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنج|ه محمد كم|ل |لدسو 9|6839
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لع|ل77||82
د|بــــ د |ط|دين| |لبــــكرى |لمغ|ورى عز |لدين6386|6
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع محمد ع قبــــض|يه5225|4
طبــــ ع شمسنوره|ن عبــــد |لرحمن محمد محمد |بــــوه779278
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|مه خ|لد محمد سل|متـــ7|7692
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف |حمد عبــــد|لوه|بــــ محمد |لشي|33767
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء ع|طف عبــــد |لحميد ع منصور9|7|64
5o38o8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيوسف |حمد عبــــد |لل|ه ع عبــــد |لع
د|بــــ د |ط|يتـــ ممدوح محمود جمل|6247|6
5|o824طبــــ |لفيومعل|ء ع|مر ع |لقصبــــى
تـــج|ره سوه|جعص|م حمدي خليفه بــــكري845888
77o||2 ف |حمد كم|ل محمد حف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |
8855o4 علوم ري|ضتـــ |سيوطمروه محمد عبــــد|لرشيد نعم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حن|ن عمر عبــــد |لسل|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد8579|4
5|32o||ح|ن كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد محمد ح|مد محمد 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رضو|ن مدحتـــ محمد محمد يوسف748|69

رهسم|ء محروس محمد محروس|29|42 تـــج|ره |لق|
رى48||32 تـــج|ره ع شمسسيف كم|ل |حمد |لز
ف محفوظ سليم|ن53|2|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |
يم س|مح عبــــد|لمجيد محمد |حمد8||353 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
9o9|97 ف محمود |لسيد تـــج|ره سوه|جحس |
68o872| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود جمعه بــــدير |لسيد عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |كمل حسن عبــــد |لحميد27388|
8o9o23|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيمن |حمد شلق| محمد معهد ع| 
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|ر| سعد غنيم |حمد غنيم436936
2393o بــــي بــــي |حمد  رتـــ|رضوى  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره دمنهورمن|ى سم |لحسي ختـــعن476837
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع |يمن يونس ع يونس|26985
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م| طه ف|يز محمد|6462|8

573o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفزينبــــ ربــــيع ع |بــــو |لعل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| أل|ء |لسيد |لسيد ع ق|بــــيل8324|4
يم منصور752689 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمع|ذ عبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــ|معتـــز |حمد محمد محمود |لهند|وي546326 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عل|ء عص|م محمد مرو|د638293
32292oحقوق حلو|نمنتـــ عيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد مسعود
2|622oندستـــ ع شمسمحمد سعيد محمد |حمد سلط|ن
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سل|م عيد |م مو |839389
245oo8تـــربــــيتـــ حلو|نبــــثــــينه مختـــ|ر محمود عيد
883|8o|ر|ء صل|ح عمر عثــــم|ن طبــــ بــــيطرى |سيوط لز
تـــج|ره |ل|سكندريهك|رن |كرم |ميل فه477633
6o54o5ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر محمد محمد حو|ش بــــديوى
8|o399 لس مجدي حبــــيبــــ حن طبــــ بــــ سويفك
6o7275|ف |لدين يم  عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد مفيد |بــــر|
459o3o|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد د|خ حيدرتـــ عطيوه
نوعيتـــ |سيوطمحمود |حمد عبــــد|لرج|ل عوف 6785|9
6o4|7|| يم ع بــــسيو علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمد |بــــر|
رهي|سم محمد عبــــد|لع|ل محمد كس688|46 صيدله |لق|
5|8o53تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس| حمدى محمد |حمد |لش|عر
4o345oش|م رضو|ن محمد رضو|ن إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|جر 
تـــربــــيتـــ |سيوط  سم|ء صفوتـــ ج|بــــر عطيه|877585
49772o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريتـــ نبــــيل محمد شعبــــ|ن ملوك
نوعيتـــ بــــنه|لشيم|ء |لسيد ع |حمد|345629
علوم حلو|نزينبــــ خ|لد محمد عبــــد |لرحمن عطيه|5778|
6977oo|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن ي| تـــوفيق عر|بــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جلنوبــــي سليم|ن |لنوبــــي |حمد|832895
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد | حس|م عبــــد | عبــــد |لمجيد عبــــد 446899

تـــمريض  بــــ سويفر| | فكرى عبــــد |لن| محمد53457
يم عبــــد |لح|فظ22592 يم |س|مه |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|

88o8|8 معهد ف ص |سيوطدع|ء ح|مد سليم ح|مد
4|o739يم عبــــد|لق|در رمض|ن محمد تـــج|ره طنط||ء |بــــر|
252|8o |رتـــ| مصط محمود ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
263oo5يم طلبــــه  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه ع|دل |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمصط سم مهدى ع782269
25|8o3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ع|طف عبــــد|لعزيز |بــــو يح
2646o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر يونس مط|وع يونس
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ندستـــ |لفيومعمر محمد جمعه عبــــد |لبــــ| 86295
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمريم |حمد حمدى |حمد محمد682554
طبــــ بــــنه|نس محمد محمد سل|مه|258439
24o923| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |لشبــــر|وى عبــــد|لر|زق حسن
يم بــــدر2529|7 تـــج|ره بــــور سعيدف محمد |لغريبــــ |لغريبــــ |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد ح|مد محمد فه محمد غ|نم6543|6

رهم|زن مبــــتـــسم محمد من طه |للم||78| ندستـــ |لق|
9o2629|ى بــــكر حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد فتـــ خض
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | خ|لد محروس |حمد272833
32o654تـــج|ره ع شمسعمر |حمد عط| عبــــد|لق|در
34499o|ر حسن محمد |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــس|م م|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــدى ه| محمد فؤ|د يونس |لدسو 434727
يم سيد ع226883 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن سل|مه |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمتـــ س| سليم|ن محمود|33484
77997o يم محمد حبــــ تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء |بــــر|
53o244زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــندى عبــــد |لمؤنس عبــــد |لعزيز حس|ن

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن عثــــم|ن محمد محمد33627
طبــــ |سيوطسميحه محمد ف|روق فرغ 4|8874

رهبــــ|سم عبــــد |لنبــــى عوض | محمود9823| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o9835|ه ع|شور مهدي دغيدى تـــج|ره طنط|م
76o823|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيه عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لجليل حسن
479o|5ندستـــ |ل|سكندريهي|س رض| ع فه |حمد فه
بــــه 484876 يم و تـــج|ره طنط|محمود محمد محمود |بــــر|
4356o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد حس يوسف حس |بــــو عتـــم|ن

وف|تـــعبــــد| محمد عبــــد| |لعري|ن8465| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
بــــه|9|22| يتـــ|جوزيف مدحتـــ شح|تـــه و لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
يم563|5 د|بــــ بــــ سويف|بــــسمه عزتـــ قر |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد ي| |حمد عبــــد |لحليم52948|
7o4884|تـــج|ره بــــنه|ل|ء و|ئل فكرى عبــــد |لصمد محمد
628|o3يم مغ|ورى محمد |لشن|ف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره|ن محمد |لسيد عبــــد|لمع34||64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرويد| شعبــــ|ن ح|مد مر243869
علوم |سيوطع |ء يوسف محمد عبــــد|لعزيز  882888
4o9637 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــه|جر |لسعيد عبــــد |لمجيد مصط
8o756|يم محمد تـــج|ره بــــ سويفسهيله ربــــيع |بــــر|
635285| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه |س|مه عبــــد |لو|حد ع
24o938ره|محمد شو سيد |بــــورو|ش د|بــــ |لق|
43o882|ر محمد |حمد |لبــــن تـــج|ره طنط|سه م|
ف محمد |لعزبــــ247449 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| |
5o93o|طبــــ بــــيطرى دمنهورمصط خضور عبــــيد ن سيد |حمد
7793o7يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لمطلبــــ |بــــر|
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46|7ooتـــربــــيتـــ طنط|نرم |لسعد|وى ع |بــــوعمر
5o27|5د|بــــ |ل|سكندريه|نسمتـــ أحمد سعد حسن ص|لح
44o|67يم تـــج|ره طنط|نوره|ن فهيم فؤ|د عبــــد|لر|زق |بــــر|
صيدله طنط|س|رتـــ |كرم |لسيد عو|د338688
رهمروه مجدى مصط درويش32537| طبــــ |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيمن محمد محمد|لسيد رضو|ن|245863
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |سم|عيل |لسيد |لمرشدى8|2697
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد عبــــد|لش| ق|بــــل268385

2o2o|رهمحمد |لسيد شعبــــ|ن ف|ضل حقوق |لق|
شوح|5985|5 تـــ محمود محمد محمد  طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهم
626oo8كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمود محمد عبــــده |لسيد سليم
حقوق |سيوطندى محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لغف|ر  882762
4o3729|تـــج|ره كفر |لشيخمصط محمود محمد مصط |لجل
ره|منتـــ | جم|ل |لسيد حس |لشن|وى39343| د|بــــ |لق|

3o742يم سيد ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره |
|د|بــــ بــــنه|حسن ط|رق حسن محمد26|368
تـــربــــيتـــ بــــنه|نس|م عبــــد|لرؤف مأمون سليم|ن|39|264
ف رش|د مط|وع8|59|| حقوق ع شمسنهله |
ف صل|ح محمد حسن63883| رهصل|ح | حقوق |لق|
يم ف|ضل||86239 علوم |سو|نيم|ن سعد |بــــر|
9o4835 صيدلتـــ |سيوطم|رتـــ | |ل|م ز ور
32o94oيم لس وديع صبــــ |بــــر| تـــج|ره ع شمسك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه عبــــد |لرحمن عبــــد |لحكم بــــدوى|786336
صيدله |ل|سكندريهيم محمد محمود محمد عبــــد|لد|يم|24948
639o6oتـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد عبــــد|لمنعم
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد محمود |حمد قويدر|768479

د|بــــ بــــ سويف|من|ر مجدي محمد سيد64524
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد |حمد عبــــ|س خلف|764575
2584o3|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|لسيد صفوتـــ |لسيد |لسق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسميشيل ه| جميل صبــــ54746|
2657o6وف|تـــمحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لمع عل|م وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2485o3قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رحمه ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح |لجندى
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عص|م عبــــد |لبــــ|سط جبــــر784937
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد رمض|ن حيط|وى |حمد487659

33|9oر ش| |وغلو رهس|ره خ|لد ط| علوم |لق|
نوعيتـــ بــــنه|يم|ن |لسيد س|لم |لسيد س|لم|324|33
4358o8تـــج|ره دمنهورنور|ن |حمد ن حسن |لكو
6949o|طبــــ حلو|نمحمد شح|تـــه ن شح|تـــه خلف
رهيه محمد سم خميس عبــــد |لبــــ| |49228| تـــج|ره |لق|
85423oر ف|رس عزيز ن| م| نوعيتـــ |لم |م
||865oف جوده ع سيف تـــج|ره ع شمسريم |
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782||8| يم غ| ن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمجد |بــــر|
يم26599 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمود محمد حس |بــــر|

قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــيج|د |حمد نجيبــــ عل|م246553
ر | |س52457 علوم بــــ سويفم|رين| مدحتـــ م|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط مدحتـــ |حمد حسن غ|زى677443
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد |يمن محمد ربــــيع |ل|معو|76655

3368oوف|تـــفرحه ط|رق |لسيد |لن|دى معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــربــــيتـــ ع شمسسع|د محسن عبــــد|لحميد |لبــــيو 238984
يم محمد خربــــوش534638 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهفرحتـــ رجبــــ |بــــر|
رهسل ي| |حمد رفعتـــ محمد درويش23875| حقوق |لق|
6o9789د|بــــ |لمنصوره|ي|سم يوسف ع ع شو|ده
7o288oيم جمعه تـــج|ره بــــنه|عمر عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نرح|بــــ ي| يح محمود |لعو 35535|
5o264oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرودين| |حمد عبــــد |لعزيز حسن |لسيد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعل|ء |لسيد |حمد |لسيد |حمد|54|43
63o328ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسل|م ع|دل محمد عبــــد |لعزيز عبــــ|س
طبــــ سوه|ج م| فتـــ محمود |لسيد|73|922
 |حه وفن|دق |ل|قعصم|ء |حمد سعيد |حمد844465

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيوموق عم|د |نور محمد64235
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|صف| شعبــــ|ن |لسيد محمود535|6

44o763علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن عبــــد|لقوى مصط محمد عبــــده
6977o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيه |سم|عيل ح|مد |لسيد
رتـــسل سيد حن قنديل239735 علوم ري|ضتـــ |لق|
6o5592|تـــج|ره |لمنصورهمحمد سم عبــــد|لستـــ|ر رشو|ن عبــــد
26o565نوعيتـــ |شمونرودين| حمدى عبــــد|لحميد منصور
ندستـــ |لزق|زيقعمر |حمد محسن حسن|62527
يم |بــــوزيد675259 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمر ح|تـــم ع |بــــر| ل|
27o282يم |يمن مه |لبــــيو عبــــد| عي وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

647ooمعهد ف ص بــــ سويفم محمد عويس محمد
يم |678526 يم |بــــر| يثــــم |بــــر| لسن ع شمس|بــــه |  
7776o6ى علوم |لزق|زيقرن| عل|ء سعيد خ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد س| عزتـــ عبــــد|لعزيز634787
صيدله |ل|سكندريهند| ع|دل محمد حسن |لخو4|83|5
تـــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد|342845 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم

حقوق حلو|نمريم زين |لع|بــــدين محمد |بــــو|لفضل36789
64o76oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد عبــــد |له|دى محمد سليم|ن سليم

د|بــــ حلو|ن|نغم محمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح|852|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء خليفه عبــــد|لرحمن |لزغبــــى269336
8|5o6o |د|ر |لعلوم |لم |ع |ء شعبــــ|ن عبــــد| مش
د|بــــ دمنهور|حمد صل|ح |لدين عبــــد |لصمد مو6|4948
8848o4 ندستـــ |سيوطمحمد ن| ي محمد
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|يدى |لسعيد محمود مسعد محمد||4233
3442o9|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|متـــ محمد عمر ع محمد
طبــــ حلو|ند|يتـــ محمد عبــــد|لعظيم محيسن عبــــيه2368|3
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|ر| ع محمد |لف 442994
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعمرو محمد سعد محمد ع4|5284
897o69|حقوق سوه|ج نو|ر عمر عبــــد|لموجود محمود
طبــــ |سن|ن |لمنصورهح|تـــم يح عبــــد |لق|در عتـــم|ن6|58|6
842o86نوعيتـــ قن|نسمه ربــــيع فه |لسيد
تـــج|ره بــــنه|م|رين| ن|ير من ذ348955

د|بــــ |لفيوم|محمد محمود سيد عمر ضيف65485
|4o|34ر د|بــــ بــــ سويف|مريم عص|م رفعتـــ عبــــد |لظ|
2|5o98وف|تـــبــــول| روم| جبــــره عي تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|26o83حقوق ع شمسه|يدى ح|زم عبــــد |له|دى |سم|عيل

تـــج|ره بــــ سويفن|ديتـــ فتـــ عبــــد |لحميد تـــم|م62255
846o65يم كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد يوسف محمد |بــــر|
يم حس|ن محمد ط|يع|839842 وف|تـــبــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره بــــور سعيدم| محمد محمود محمد حل ح|مد474|75
تـــج|ره |لزق|زيقسم|عيل مصبــــ|ح |سم|عيل |لسيد|778594
تـــربــــيتـــ |سيوطيوستـــ | |مجد عز ر|غبــــ 69||89
رهندى وجيه عبــــد|لمحسن عبــــد|لوه|بــــ6|3674 عل|ج طبــــي |لق|
ر رمض|ن |بــــو |لروس265493 ندستـــ بــــنه|ممدوح ط| كليتـــ 
48554oحتـــ وفن|دق |لم |كريستـــ | ه| عزتـــ عط| | خليفه| 
64|38oعلوم |لزق|زيقمحمود محمد |حمد |م|م
لسن ع شمس|دع|ء محمد |نور س|لم526|33
|5ooo3ج |لدين| رتـــ خ|لد ي| سيف |لدين  تـــمريض |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف من|ر ممدوح محمد تـــم|م|99|5
حقوق بــــنه|سم|ح ن|در محمد |م 743|34
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد خ|لد |لسيد |لسل|طي 765329
2624o2| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حمد سعيد عبــــد| حسن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن أحمد مح |لدين |لمر623344
853|3oطبــــ |سيوطع|صم عمر عبــــد|لمحسن محمد
5|7o27| تـــج|ره طنط|مروتـــ طه رجبــــ عبــــد |لمجيد عبــــد
ف عيد يوسف684||8 تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | |
زر|عه |لفيوم|ء نور|لدين محمد حسن|64427

8398o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر محسن سعدي عل|م
وف|تـــحمد ي| |حمد عمر|9354|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o4236| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد مجدى حسن |سم|عيل مصط
7o5285|يل ج |لزق|زيقيه رض| |حمدعبــــد |لغ غيثــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يف262852 تـــج|ره بــــنه|محمد جمعه محمد عبــــد |لعزيز 
حقوق |لمنصورهدير بــــغد|دى عبــــد |لحميد بــــغد|دي6|7736
7oo|45|يم د|بــــ |لمنصوره|حمد صل|ح |لدين محمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديزينبــــ سيد محمود |حمد273342
8o3955 يم مو |د|بــــ |لم |حس|م حسن |بــــر|
يم |لسو|ح759485 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل |لسو|ح |بــــر|
وف|ر|ن| عبــــد |لغ حسن ن|885|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقروج | نبــــيل لويز خليل955|78
7oo4|6علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسم |لسيد بــــكر محمد |لسيد
26|93oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يه|بــــ محمد عبــــد|لمع
4o8364 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمدى |حمد محمد ع|دل عبــــد|لحميد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نجوى ع|طف سم ع66459
4|5o55د|بــــ كفر |لشيخ|س|رتـــ ممدوح عبــــد |لرحمن فخر |لدين
تـــج|ره سوه|جشيم|ء عبــــد|لج|بــــر محمد محمد 899382
يف محمد34859| رهيف محمد  طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم |لم |ف|طمه محمد عبــــد|لرحمن محمد |26||9
رهعل|ء محمد ح|مد عبــــد|لق|در49559 تـــج|ره |لق|

25|o29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمود |حمد شو رد|د
36o5o8|طبــــ بــــنه|م| مسعد عبــــد|لنبــــي حسن عبــــد|له
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسل|م محمد وجيه عبــــده رضو|ن||5|622
يف |لفونس حن|477745 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم 
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد | ع سليم|ن ع |75285
5|68o||ف كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ء محمد فتـــ 
تـــج|ره دمنهورم حموده |حمد مدكور|748|5
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمر جم|ل مر عبــــد|لحليم محمد442324
324o77|ره|حمد كم|ل محمود |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن حس عبــــد|لر|زق |لسيد52|439
د|بــــ حلو|ن|بــــسمه فوزى |لسيد محمد قن|وى52224|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى جل|ل عبــــد |لعليم محمد محمد53|485
تـــج|ره ع شمسمحمود مصل محمد |لحسي |بــــو ستـــيتـــ342976
9o6984ين سيف |لن محمد عبــــد|لحميد تـــج|ره |سيوطش
53o524| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | أس|مه محمد ع|دل عبــــ|س

5o897تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد نبــــيل محمد رش|د
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |لسيد محمد |حمد|354789

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرفقتـــ صبــــرى عبــــد | جرجس62746
ندستـــ ع شمسندى عل|ء عبــــد|لعزيز محمد نحل|6||22
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمه محمود |حمد محمود |ل |58||6|
د|بــــ |سيوط| فوزى محمد حريزى|8|5|4
د|بــــ |لمنصوره|ندى حل |لشن|وى محمود |لجن|ي 684335
4o53|6تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود عبــــد |لرحمن محمد

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء ممدوح مرزق سليم|ن262|8
صيدله |ل|سكندريهمهند شعبــــ|ن يوسف حسن محمد477329
26o577| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــبــــتـــس|م |يمن عنتـــر |لحوي
27o953تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |م محمد ط|رق ز نص|ر |لكو
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يم عبــــد|لحميد |بــــو سيف  |27|52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورلشيم|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسميه عبــــد |لعزيز شح|تـــتـــ أم 758243
3|7|o8| تـــج|ره سوه|جحمد ع عبــــد|لرحمن ع
|2248oصيدله حلو|نش|دن محمد عبــــد |لكريم محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل |ن مجدى عبــــد |لمل|ك بــــرسوم42|354
6o76oتـــج|ره بــــ سويفخ|لد محمد فوزي محمد

7|o8|2 يم د|بــــ |لمنصوره|محمد جم|ل عبــــده |لحكيم |بــــر|
778o98تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |له|دى محمد
766o|7 ك كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيددين| |حمد |لسيد محمد |ل
684375| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسل|م ح|تـــم |لسيد يوسف ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه|بــــ شو ش|كر قلتـــتـــ|34634|

82|o|يم رهمحمد |يه|بــــ سعيد محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد عبــــد |لرحمن |لص| محمد766926
4|45o2| ف مصط |لعبــــ| تـــج|ره كفر |لشيخحمد |
|6oo3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نديفيد لبــــ|ن نص ج|د
44o368يم تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل |ء |حمد محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم|رين| بــــ|سي عوض | بــــ|سي447398
6o496o|نوعيتـــ طنط|مريم محمود عبــــد|لحميد محمد شتـــ
42828o|ر محمود ر محمود ط| زر|عه طنط|سم|ء ط|
7774o5ي|قو ثــــ|ر |لفيوم|بــــسمه ي| فتـــ محمد |ل
7o9852د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومغ|ده ه| طه محمود ع
ندستـــ ع شمسندى رأفتـــ عبــــد |لق|در |حمد32723|
رهمحمود |حمد جمعتـــ محمد مر |4743| تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |لم |يري ن| سمع|ن يعقوبــــ||3|5|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد بــــه|ء |لدين |لسيد محمد عبــــ|س422729
76424oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى محمد عبــــده محمد عبــــد |لسل|م
ل|ل438989 تـــج|ره كفر |لشيخحس|م فوزى عبــــدربــــه مصط 
5o8882| معهد ف ص |ل|سكندريهحمد سعد عبــــد |لمجيد |م|م مصط
تـــج|ره |سيوطمن|ر سيد محمد يوسف359634
5o9|85د|بــــ دمنهور|محمد ص|بــــر |لسيد حسن ش|دى
تـــمريض كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد|لعزيز عبــــدربــــه عز|437765
علوم طنط|يف سعيد عبــــد|لر|زق |لدسو |حمد424375
يم زغلول |سم|عيل3393|2 وز |حمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسف
تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم |لسيد |بــــو|لحسن عبــــد|لع|896829
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود ه| نور|لدين |لدكر258557
2582o9م عطيه معهد ف ص بــــنه|بــــيشوى عطيه سيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ عبــــد |لن| |حمد مر 65453|

تـــربــــيتـــ |لفيومر|ن| رمض|ن عبــــد | ع94|67
يم423556 يم لط |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهشيم|ء خليل إبــــر|
ش|م محمد سليم|ن |لوكيل|7|4927 حقوق طنط|حمد 
4o7426| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيتـــ ع|دل م |لدين محمد ع
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43|4o4|يم حج|زي |نور حج|زي سعد طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|أحمد ع مصط عبــــد|525888
يم ع|مر|26467 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه عزتـــ |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد عبــــد|له|دي ع محمود||82697
679o44|حقوق |لمنصورهم فكرى ف|روق ص|لح زغروتـــ
رتـــ|محمد محمد سيد |حمد |سم|عيل9597|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ ع شمس|رضوى صل|ح |حمد محمد سليم|ن934|32
75372o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء محمود سيد غريبــــ
د37|635 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقر|ن| رجبــــ محمود مج|
||65o7معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسريه|م |مجد كم|ل |لدين محمود
4o4o76|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد بــــس|م |حمد محمد |حمد
طبــــ بــــنه|حمد عبــــد|لمقصود عوده عبــــد|لمقصود339279
معهد ف ص سوه|ج نطونيوس جوزيف ح|فظ شنوده|898587
تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن ثــــروتـــ عك|شه عبــــد ربــــه627967
ف عزيز خليل24465| تـــج|ره ع شمسس|ندر| |

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه عبــــد |لصمد عبــــد |لرحمن عبــــد 288|2
67598o د|بــــ |لمنصوره|نجوى س| |لسيد |حمد |لطو
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم عبــــد|لسل|م محمد |ل|ع268849
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه محمد متـــو محمد د|ود2726|6
علوم كفر |لشيخن|ديه صبــــ ك|مل أم ||6|52
تـــج|ره سوه|جبــــه محمود عبــــد |لوه|بــــ |لديبــــ7|8|62
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد مجدي محمد |بــــوريه2339|5
7o329oد|بــــ |لزق|زيق|سمر صل|ح رزق |لمتـــو |بــــوزر|ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروه مجدى عبــــد| مو267484
||9o73صيدله ع شمسريم ع|دل |لبــــ|ز محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرنيم ع|دل مصط صقر5646|2
ش|م |حمد حسن عو|د639562 حقوق |لزق|زيقمروه 

ن| محمد |حمد محمد عبــــد |له|دى5362| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ش|م تـــوفيق |لجمل246392 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزي|د 

589o5تـــج|ره بــــ سويفيوسف شعبــــ|ن محمود عبــــد |لعليم
رهمه|بــــ محمد محمد عيد قيش|وي2934|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o|735يف تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء عبــــد |لحميد حمدى ح|مد محمد 
635o6||حقوق |لزق|زيق|ء |لسعيد فتـــ محمد |لبــــربــــرى

48oo||ل|ل عبــــد |لح|فظ عبــــد |لسل طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد 
887o99 ف حليم ج|د تـــربــــيتـــ |سيوطسم|ح |
علوم ع شمسنجوى عل|ء محمد حسن زغلول49|345
88o848| د|بــــ |سيوط| بــــ|نوبــــ ع|طف سدر|ك جور
8485oo تـــربــــيتـــ |سو|نر|م| |يمن عبــــد|لمنعم |م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدي|سم |لسيد عيد محمود مو|76585
6929o|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لجو|د فكرى عبــــد |لجو|د فهيم ل|
ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ر طه |لسيد طه حس 86|698

Page 1645 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

84237o|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|روي |حمد ر|جح |حمد
طبــــ بــــيطرى دمنهورس|ره مصط ع محمود |بــــويوسف9755|5
6957o5رهر| | |حمد محمد يوسف بــــلم طبــــ بــــيطرى |لق|
|د|بــــ طنط|ربــــ|بــــ ن| عبــــد |للطيف محمد |حمد 9348|5
6874o3| |علوم |لمنصورهيه ط|رق محمود عبــــد |لبــــ
علوم |لزق|زيقحسن|ء خ|لد حسن |حمد |لعري|ن632923

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس محسن حس دكروري67558
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرو|ن عل|ء |لدين محمد دي|بــــ |لغره7|7888
يكل|247497 يم محمد حسن  ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
7ooo3o|طبــــ |لزق|زيقروى مصط |لمر عبــــده

7|6o||طبــــ |لفيوميمن ن| رجبــــ محمد
6856o2د|بــــ |لمنصوره|مريم |لسيد طه مهدى غن|م
لس ميشيل وديع مقروفه  9922|9 معهد ف ص سوه|جك
ري منصور|7927|8 تـــربــــيتـــ |لم |م| منصور |ز
تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء سيد محمد |لرف|54953|
ه عبــــد|لحليم رضو|ن دسو |3|8478 معهد ف ص |سو|نم

د|بــــ بــــ سويف|خلود محمد |بــــو |لمجد محمد|5254
حقوق |سيوط سم|ء سيد رمض|ن عبــــد|لفضيل|72|883
8o59o| تـــربــــيتـــ |لم |سل |حمد محمود ع

2o849|يم محمد |بــــو |لوف| |لخطيبــــ رهبــــر| ندستـــ |لق|
يم693653 تـــج|ره |لمنصورهمحمد شو محمد |حمد د
لس صليبــــ بــــسطوروس سعد278862 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك

علوم بــــ سويفف|رس حج|ج محمد ج|بــــ |62|83
|5o227|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عص|م |بــــو|لمجد عز|لعربــــ
تـــ|محمد ن| محمود عبــــد|لحفيظ رحيم528254 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

ندستـــ ع شمسيح حس يح حسن32|23
8o75|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره شعبــــ|ن عبــــد|لستـــ|ر محمد|
24o357|رهيه |سم|عيل رمض|ن عيد د|ر |لعلوم ج |لق|

2683oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|منتـــ | خلف محمد محمد
رهسل حس|م |لدين جوده محمود محمد28272| تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد خ|لد مرزوق فهيم مصط |لجرد686244
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م مجدى مسعود |لجم|ل29|268
نده نبــــيل حسن فؤ|د 895692 د|بــــ سوه|ج|ش|
6o3963| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد سليم|ن محمد عج
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمود |حمد عمر|833529
2456o8يم |لفرم|وى عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد شعبــــ|ن |حمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد عبــــد|لعزيز ج|د|265265
8o9622 د|بــــ |لم |جم|ل محمد محمود محمد ع|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل سعد مصط عبــــد|لوه|بــــ322238
طبــــ طنط|إسل|م عبــــد |لحميد مصط محمد سعيد596||5
رتـــ عيد عبــــد |لنبــــي عيد فرغ48458 تـــمريض |لق|
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22oo25د|بــــ ع شمس|من|ر نبــــيل |ل|ل محمد حندوسه
علوم |لمنصورهريم ي| محمد فؤ|د |حمد ك|مل|68226
رهيه|ن خ|لد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لقوى|32632 تـــج|ره |لق|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقصف|ء محمود مصط محمود جعفر786345
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــو محمود عبــــد|لمن |سم|عيل|26387
679o36|حقوق |لمنصورهحمد ن| عبــــد | |حمد فيصل
ن| صبــــرى |بــــو|لخ سليم ع غيثــــ249393 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم
35|o95علوم ع شمسدين| سعيد صبــــ محمد حسن
تـــج|ره |سيوطمصط بــــدر|ن ص|بــــر عبــــد|لستـــ|ر  883363
89992o|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن منيه ج|بــــر صديق خلف كليتـــ 
ف حبــــ سعد366|25 صيدله طنط|محمد |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوق محمد محمد مصط حمزه5849|4
علوم |لزق|زيقآيتـــ ع عبــــد | ع |حمد ليله638886
ق|وي||44949 يم غ|زي |ل |د|بــــ طنط|حمد |بــــر|
5o2o94|علوم |ل|سكندريهندرو مر|د من ميل|د عبــــد|لشهيد
زر|عه دمنهوررحمتـــ محمد حس حس |لش|7|63|5
7o6392د|بــــ |لمنصوره|دع|ء محمد عبــــد |لعظيم |لمر

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومحمد محمود رمض|ن قطبــــ|68366
4|oo28تـــج|ره طنط|عمر مصط عبــــد | مصط سل|مه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه حس حسن ط|يل256459
ى442237 صيدله |ل|سكندريهع |حمد س| محمود |لع
ش|م حس مصط |لجندى7274|2 تـــج|ره ع شمسه|يدى 
ندستـــ |ل|سكندريهريه|م عبــــد |لحكيم بــــكر محمد بــــكر 527555
6oooo3تـــج|ره طنط|ندى تـــ|مر عبــــد|لبــــ|رى مصط ه|شم
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|تـــسنيم |حمد |نور عبــــد|لبــــ|سط849533
صيدله |ل|سكندريهفتـــ عم|د فتـــ غ|زي3399|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد س|مح عبــــد |لسل|م سليم|ن محمد9|4242
7o9298تـــمريض |لمنصورتـــ محمد ممدوح عبــــد |ل ح|مد محمد حسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسل|م حس |حمد محمد محمود||3|753
8466oيم عبــــد|لحفيظ منصور كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمه| |بــــر|

25874oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمصط عبــــد|لن| |حمد بــــغد|د
262o3|رتـــ |لجديدتـــ|حمد محمود عبــــد|لحميد عبــــد|لر|زق حربــــى ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
يم |بــــو|لخ 964|44 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخن|دين |لسيد |بــــر|
|359o|لسن ع شمس|منتـــ | خ|لد محمد عبــــد |لجو|د
يبــــ لم وديع||89|82 تـــربــــيتـــ |لم |بــــ|نوبــــ و
معهد ف ص |ل|سكندريهس|رتـــ |ألم |لسعيد محمد |لعبــــد8465|5
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لن| حس عبــــد|68|336
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه محمد |لديبــــ مه 489274
9o24o9 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ |م فتـــ محمد سل|متـــ
معهد ف ص طنط|لفتـــ ي| مصط نعيم|55||43
75|o|5تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لحميد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |للطيف
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يم363|75 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد محمد عبــــد |لعزيز إبــــر|
5o3894تـــمريض |إلسكندريتـــ عمرو محمد |سعد عبــــده سعيد
64o479|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد محمد عبــــد |لحميد محمد

معهد ف تـــمريض |لفيومسه|م محمد عبــــد |لحليم حسن54|69
7o7379تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــه|يدى فتـــ عبــــ|س عبــــد | عم|رتـــ
علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لقوى|324564
69o899بــــي ع طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ محمد عبــــد | |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم عبــــد |لر|زق عبــــد |لق|در |لسعيد جودتـــ692669
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد ط|رق محمد |بــــو قرع|69652

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمود محمد |لسيد محمد |لسل|خ|3577
ش|م عثــــم|ن عبــــ|س642245 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد 
6223o6| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء فتـــ عبــــد |لح|فظ حس
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد عبــــد |لسل|م |لسيد872|75
حقوق حلو|نسم|ح |نور سليم ح|مد223593
طبــــ بــــيطري |لم |م|رين| ع|دل جرجس مج 692||8
د|بــــ |سيوط|محمد نتـــ عبــــد|لق|در |بــــو|لعل|  832|88
45|o53ر محمد |بــــر كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمصط |حمد عبــــد|لظ|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنسمه جمعه |حمد عي||2282
|6o349|د|بــــ ع شمس|حمد كم|ل عبــــد |لستـــ|ر فرج
264o69تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومندى |يه|بــــ عبــــد|لحميد مصط عل|م
5o4776تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآل|ء محمود بــــديع ع محمد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى |ر محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد22||83
6oo6|oتـــج|ره طنط|محمد نجم مسعود نجم نجم
رهحبــــيبــــه محمد محمد عبــــد|223524 تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطمرو|ن |لسيد فتـــ مصط |بــــو كيله272359
حقوق ع شمسف|طمه محمد محمود محمد63239|
4o3o8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |لسيد ك|مل |حمد |لسبــــع
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسليم|ن ط|رق سليم|ن مصط سليم92||35
4o4582د|بــــ دمنهور|يوسف أحمد محمد |لسيد عبــــد |لصمد
5o739oن| وليد مصط عبــــد|لسل|م ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
8o53o3تـــمريض |لم | محمد زين حل عبــــد|لحكيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عمر محمود عبــــد|لرحمن عثــــم|ن |حمد6|3283
تـــج|ره بــــنه|محمد |يمن |لسيد |لهند|وى929|26
ر عبــــد |لمنعم |لخل|ي8327|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ط|
د|بــــ |ل|سكندريه|كريم أحمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحيم486722
5|434oيم |بــــومس يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمنه |بــــر|
||7o9|ه خ|لد |حمد |حمد رهن طبــــ بــــيطرى |لق|
لسن ع شمس|ريه|م محسن عبــــد |لعظيم بــــيو |بــــر3|385|
ندستـــ طنط|محمد خ|لد نجيبــــ محمد |لسيد بــــرك|تـــ|7|688
67527oندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمود محمد شعبــــ|ن
77o398| ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لنبــــى محمد مصط
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود |حمد محمود ف|رس923|25
779o62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير شحتـــه |حمد غمري
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|رتـــ | وجيه عز حكيم6|8324
|548|6| ف عبــــد |لرحمن ع تـــج|ره |سيوطيم|ن |
924|o2 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيف تـــم|م يوسف عبــــد|لرحمن
45|44o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمينه مصط محمد د|ود
6o6388تـــج|ره طنط|عمر ي| محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم

29o73يم رهمحمود يح فكرى محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع ع|طف |لعشم|وى عبــــ|ده خ |3|7|7
تـــج|ره سوه|جسل|م عبــــد|لحميد حسن محمود|862996

2599oتـــ |حمد ع |حمد رهن علوم |لق|
9o624o زر|عه سوه|جمحمد خ|لد ر| يوسف
6o99oo||معهد ف ص طنط|آيتـــ أحمد محمد عط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق محسن عبــــد |لش| محمد757543
ره|سل ف|روق ع محمود233377 د|بــــ |لق|
4o5922د|بــــ |ل|سكندريه|د| | ع|دل محمد محمد ع
لسن ع شمس|رضوى محمد جم|ل ع679|3|
6o2||5معهد ف ص طنط|د | رض| محمود ع |لطبــــ|خ
وف|تـــمحمود |س|مه عو ز 9|8468 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|عل| جم|ل محمد محمد نور|لمهدى4|3467
ى حز |ل353523 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمكسيموس سعد بــــ

يم منش|وى47282 ر |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نند| م|
8o6o|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــرنسه نبــــيل  |د يوسف
239o62|رهيم|ن مجدى محمد سليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |لشن432927 |د|بــــ طنط|رقيه محمود |لشن|وى |بــــر|
4o2277د|بــــ دمنهور|فرحه شعبــــ|ن |حمد ع خف|جه
يم سليم|449445 يم محمد |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخحمد |بــــر|
5|368o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنور جم|ل |نور ش|ور
439392| تـــ محمد |لسيد محمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره حس|م محمود محمد |حمد627928
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىميخ|ئيل كريم سعد حل 834945
زر|عه |لفيومحن |حمد محمود عبــــد|لتـــو|بــــ|23854
رهيم|ن |حمد محمد ح|مد|326576 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ندستـــ ع شمسنوره|ن حس سيد حس 7465|2
||793o وف|تـــجيوف| ع|طف مجدى من ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o598|نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لبــــص حسن
9oo9o2 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جقمر |حمد فتـــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ شعبــــ|ن عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لحليم|349462
68887oيم يم محمد محمد |لشح|تـــ |بــــر| صيدله |لمنصورهبــــر|
8|4o7o|د|بــــ |لم |لم |وي محمد عيد |سم|عيل|
وف|تـــحمد حمدى مأمون محمد ع دسو |7|5236 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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6|5|o8ثــــ|ر د |ط|محمد |حمد صل|ح عبــــد |لق|در
8o8285تـــج|ره بــــ سويفمريم محمد عبــــد|لحكيم ص|دق
8364ooنوعيتـــ فنيه قن|عبــــ محمد ع محمد
ق|وى632687 تـــج|ره |لزق|زيقأروتـــ محمد مجدى |حمد |ل
طبــــ بــــيطرى بــــنه|تـــ فريد عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــشل|وي|2|434
تـــج|ره |لمنصورهحس|م تـــ|مر محمد محمد |بــــو |لنيل||2|68
77o362| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقوليد و|ئل عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد

4833o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم ه| تـــو|بــــ غ
83o875رهم | لطيف محروس جرجس ندستـــ |لق|
6887o2علوم بــــورسعيد |ر |يه|بــــ |لطنط|وى |حمد |لطنط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــ|سم محمد سعيد عبــــد|لرحمن638948
تـــج|ره بــــ سويفمعتـــز صبــــح لطيف صبــــح3246|8
7o8776|ه عنتـــر عوض شد|د تـــمريض |لمنصورتـــ م
52579oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــوليد س| صل|ح نجيبــــ عبــــد |لع|ل
9o72o4| |ء |حمد محمد ع حقوق |سيوط 
د|بــــ |سيوط|ن|ديه مصط عبــــد|لسل|م عبــــد|لج|883572

3o344كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدخلود محمد عثــــم|ن محمد
بــــ |محمد سم |لمصل مقلد433767 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م س|لم عبــــد|لغ حبــــيبــــ|267839
يم شندى عطوه329789 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سحر صبــــرى |بــــر|
ل|ل ض|فر444486 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن طه 
يم عبــــد|لفتـــ|ح غنيم حج|856|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ |بــــر|
869o64ر|ء صل|ح محمد سيد كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه |لز
يم|34924 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد جم|ل عبــــد|لعظيم |بــــر|
ين عوض شكر | عوض  923369 تـــربــــيتـــ سوه|جش
تـــربــــيتـــ حلو|نفتـــ محمد فتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ شهيبــــ28964|
6|o8|6يل ج |لزق|زيقندى محمد |لبــــيو مسعود كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رهر|ندتـــ وليد محمد فه48644| تـــج|ره |لق|
4o262o د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره مجدى رجبــــ |بــــو |لخ
تـــمريض طنط| عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن فوده فرعون72|||6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهعمر ن| محمود ص|بــــر محمد752957
لس ع|طف رفعتـــ صمويل357856 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ك
ه |لسيد ع |حمد منصور|596|78 تـــج|ره بــــنه|م
335|o3يم محمود ح|مد تـــربــــيتـــ بــــنه|نهلتـــ |بــــر|

رهبــــسمه سعيد عبــــد ربــــه |لسيد26978 تـــج|ره |لق|
7o25o5 د|بــــ |لمنصوره|سلوى مصط |لسيد مصط |لسعيد عبــــد

|7o87رهسمر نبــــيل محمد سعيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدلتـــ |سيوطمريم |لمعتـــز مصط حف 896438
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد ص|لح فكرى عبــــد|لمجيد  5432|9
44|6ooمعهد ف تـــمريض كفر|لشيخس| عيد |حمد |حمد |لبــــسو
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن رسل|ن |حمد محمد53|9|3
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|4863oرهبــــسمه محمد عبــــد |لص|لح |حمد طبــــ |لق|
2643o7|ه |لسيد عبــــد|لغ متـــو خل|ف تـــج|ره بــــنه|م
22882oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء حمدى سيد عبــــد|لسميع
7o2675ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقغ|ده مسعد |حمد ق|سم |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء ع عبــــد |لعزيز عبــــد ربــــه|756998
صيدله |ل|سكندريهمحمود محمد رجبــــ |حمد 876255

ف ومس|حه |سيوطحمد جم|ل حس محمد|56436 ك.تـــ. ف رى و
4|o6|4تـــج|ره طنط|محمود مصط محمد عبــــد|لعظيم |حمد
773o28| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــ|نوبــــ |سعد عزبــــ عي
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |س|مه حس حس |لغيط| |394|75
776o47يم بــــكر حبــــ|كتـــ كليتـــ |أللسن سوه|جس|ره |لسيد |بــــر|
8586|oتـــج|ره بــــ سويفمصط ك|مل فؤ|د محمد
6oo696|صيدله طنط|سم|ء ص|بــــر بــــسيو طعيمه
|52o46رهف|طمه جم|ل |نور محمد طبــــ |سن|ن |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مختـــ|ر محمد فرم|وى246479
حقوق ع شمسك|رول وجيه تـــوفيق رزق24826|
68o497يم محمد سليم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود طلعتـــ |بــــر|

نوعيتـــ |لفيومسلسبــــيل شه|بــــ مختـــ|ر عبــــد |لع|ل|6798
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن ج|بــــر محمد محمد عبــــد |لرحمن مطر|47569
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيف محمد جل|ل محمد 894838
24o779|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد ع عبــــ|س عبــــد|لوه|بــــ
تـــمريض |لم | ول|ء ع محمد |حمد9233|8
يم |بــــو |لمجد95|6|6 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيوسف محمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منيتـــ نجم |لدين سعيد محمد|339756
449o48يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد ي| يوسف إسم|عيل حنوره ل|ك|ديميتـــ |لم
يم بــــديوى|855||6 تـــج|ره طنط|حمد حل |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|ر| | مصط سعيد ع ع|مر257364
ه عز|م يوسف |لمهدى675527 ندستـــ |لمنصورهن

66o|6طبــــ |لفيومعبــــد|لرحمن ع|طف محمد |حمد
497o97تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردين| محمد فؤ|د |حمد مبــــ|رك
تـــربــــيتـــ |لم |دي غل|بــــ عبــــد|لغ دردير852633
ندستـــ |لم |يوسف محمد عبــــده محمود جل|بــــ22635|
يم نعيم جرس|84646 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــتـــول |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقرو|ن جم|ل صديق |حمد |دريس772283
ى سعيد محمود|345937 رهسم|ء خ تـــخطيط عمر| |لق|
|5o996د|بــــ حلو|ن|مريم عص|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن
معهد ف ص ري|ضه |سو|نعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن جمعه حسن9|8439

5|68oد د|بــــ بــــ سويف|مريم محمد ع مج|
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد ه| رمض|ن |لسيد محمد634382
35565oف فؤ|د عبــــد|لر|زق ندتـــ | ره|ش| ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشمس محمد عبــــد|لمنعم عو|د355375
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يم عبــــد|لعظيم محمد|263323 د|بــــ دمنهور|يم|ن |بــــر|
33|o99تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد عبــــد|لخ|لق سل|متـــ عبــــد|لخ|لق عم
76oo42ريدى محمد ر|ء ج|بــــر  لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|ف|طمه |لز
|3868oصيدله ع شمسن|دين مجدى |حمد مهدي
53oo24| بــــي ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد |ل

يم5543| رهسهيله |حمد ع |بــــر| صيدله |لق|
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشيم|ن خ|لد محمد ر|شد||76762
رهعمر زكري| |حمد بــــش 62822| ندستـــ |لق|
تـــمريض دمنهورم |حمد مصط درويش شكر8525|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء ع |حمد |لنمر|5578|3
تـــمريض بــــنه|بــــه رفيق محمود ع|بــــدين4|2675
نديتـــ|248563 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|تـــ ن محمد 
ف عج|يبــــي فه |822867 معهد ف ص بــــ سويفم |
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمود نج|ح فتـــوح غ|نم دي|بــــ768|25 لم
تـــج|ره دمنهورمصط عمر|ن ص|لح عبــــد |لح|فظ رمض||4877
6|2oo4م |بــــو |لحسن عبــــد |لغ عطيه معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود أد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد| ح|مد زن|تـــي محمد865537

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومسل|م عم|د محمد عبــــد |لغ |72932
88o89زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــجمعه شعبــــ|ن عبــــد |لغ حسن

ره|منتـــ | ع|دل سيد عبــــد |5|578| د|بــــ |لق|
486|o| تـــ محمود ع محمد مصط تـــج|ره |ل|سكندريهن
2584o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل|م خ|لد بــــدر |لن|قه
77o549 ندستـــ |لزق|زيقمحمد سل|مه عبــــد |لمنعم |لسل|وى عبــــد
6349o6تـــج|ره |لزق|زيقزي|د ط|رق حس محمد ع
23o429رهمحمد |بــــو|لمجد |حمد |بــــو|لمجد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ي64|357 تـــربــــيتـــ بــــنه|منتـــ | س| |حمد خ
34o355صيدله طنط|محمد شعبــــ|ن |حمد محمد قربــــوص
||9|o4ف محمد محمد سل|مه وف|تـــزي|د | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
 |حه وفن|دق |لفيومخلود سيد |نور عوض ع89|67

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــول|ء عبــــد|لن| ع |بــــو|لخ 2|4988
تـــج|ره بــــ سويفوق محمود حس|ن بــــدوي824|6

تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهتـــسنيم صبــــرى سليم|ن عثــــم|ن755742
9o672| د|بــــ سوه|ج|ف|تـــن عبــــد|للطيف ع عبــــد|للطيف
8|269oعلوم |لم |جه|د ف|روق |نور عبــــد|لحكيم
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيس محمد رضو|ن محمد |لنش|ر7||446
7|o|92تـــج|ره بــــور سعيدط|رق حم|ده عبــــده |لسيد ع|مر

معهد ف ص بــــ سويفريه|م رمض|ن محمد |حمد |لخطيبــــ73|52
676o26تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| ع|طف |لمو ص|دق
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد | محمود |لشح|تـــ |حمد |لجز433754
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسعليتـــ عم|د |لدين حسن سيد||||35
73o52ندستـــ |لفيومكريم محمد عبــــد|لرشيد |حمد
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439o46|يم درويش عبــــد |لح تـــمريض كفر |لشيخمحمد ع |بــــر|
77566o د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن محمد |لسيد |لعو
23o5|7ره|محمد ط|رق محمد ع |حمد د|بــــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود عم|د |لدين عبــــد|لسل|م |سم864583 معهد ع| 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده محمد حس|ن ع|مر6677|8
68645oق|وى ندستـــ |لمنصورهحمد مصط محمد |حمد |ل

طبــــ بــــيطرى |سيوطدين| مختـــ|ر ه|شم محمد54842
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسم| عص|م |لسعيد عبــــد |لمهدى56|763
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمصط محمد مصط |لخفيف268437

معهد ف ص بــــ سويفنشوى خ|لد |بــــوزيد محمد|7|72
6o9738يم عبــــد |لفتـــ|ح أبــــو |لعط زر|عه |لمنصورهسع|د إبــــر|
تـــ محمد سعيد عبــــد |لمجيد زعلوك|4|82|5 تـــمريض دمنهورم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد طلعتـــ محمد عبــــد |لجو|د حس 96|694
تـــج|ره ع شمسم|رى س| فوريز ح|فظ24853|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ي| |بــــو |لفتـــوح ري|ض5|72|
رهكل|ر| بــــرك|تـــ ميل|د جبــــره7875|2 تـــج|ره |لق|
يد جل||45246 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد| |حمد محمد |بــــو |ل معهد ع| 
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|طمه مصط سيد زيد|ن759884
2|8|o6يم عبــــد|لعزيز تـــج|ره ع شمسع محمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عم|ر عم|د فوزي حسن عبــــد |لحليم4586|
22|77oر فه عبــــد|لمطلبــــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | ز|
4442o7علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخكريم |بــــو |لسعود سيد |حمد شوشه
طبــــ ع شمس|ء محمد محمود خ |9799|5
4965|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|ن تـــ|مر عوض بــــ|نوبــــ رزق
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|له عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لحمز|وى777449
68o87||د|بــــ د |ط|حمد محمد محمود حس محمود
68o696 يم |لمرزو حقوق |لمنصورهدين| عل|ء محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمتـــ خ|لد عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لعزيز |لسيد499334
7o7|8oد|بــــ |لمنصوره|س|ميه |لسيد عويضه عبــــده |لسيد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن86282
يم بــــغد|د|429825 يم حس |بــــر| طبــــ ع شمسبــــر|
764o28| حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء ط|رق عبــــده أحمد |لحلو| 
4|3o37تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــ|سنتـــ محمد سعيد عل|م
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد |بــــوزيد |بــــو|لق|سم صل|ح|849984

|75o2صيدله حلو|نخلود جل|ل فتـــ محمد
حقوق |سيوطرحمه جمعه ز|يد عو|د767436

د|بــــ |لفيوم|موده محمد صل|ح |لدين سيد63|64
رهحمد صل|ح سعد محمد|5|226 حقوق |لق|

6o2767|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|يمن |لسعيد |لسيد سل|م
7|3oo7تـــج|ره طنط|مؤمن محمود |حمد |لرف| رجبــــ
يم محمود مصط 37564| رهمرو|ن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
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4o456oريدى |لسيد |لح|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن ع|دل 
|4o275حقوق حلو|ننبــــيله خ|لد حسن محمد
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحسن محمد فضل | حسن||7565 لم
6o||7||د|بــــ طنط|حمد ط|رق يوسف ع |يوبــــ|
45335oمعهد ف ص ري|ضه طنط|محمود عبــــد | |لسيد ع |لبــــيو
4|2o43 يم بــــيو محمد بــــيو تـــج|ره طنط|عبــــد| |بــــر|
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حمد ص|بــــر محمد جل|ل|87|759

629o9تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء حم|د ك|مل |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــتـــ | عبــــد|لجيد مصط عبــــد|27|322
ف مصط |سم|عيل324332 رهمصط | زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشس|ره حسن محمود عيد عوده9||768
33|3ooيم |لسيد |لجندى طبــــ |سن|ن ع شمسبــــتـــه|ل ع|طف |بــــر|
28o27oرهبــــسمه محمد ج|بــــر محمد ج|بــــر صيدله |لق|
35o79oزر|عه ع شمسف|تـــن |حمد سعد ع
27273o| طبــــ بــــيطرى |سيوط|ء جمعه حمدى |لسحي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ |س|مه |حمد محمد35985|
ه ط|رق عبــــد |لعزيز |لدسو سليم5|6238 تـــج|ره ج|معتـــ د |طن

2496oرهمنتـــ | حس عبــــد |لحليم محمد خليل حقوق |لق|
84o6|o كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيوسف عبــــد|لرحيم رمض|ن حس|ن
|5o8|8رهمحمود محمد محمود |حمد ندستـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطكريم ع|دل عد عبــــد|لجو|د7563|8

7o7|7| تـــج|ره بــــ سويفسل|م تـــ|مر يوسف ع
تـــج|ره ع شمسحمد عص|م |لدين حسن زينهم|5|3495
493o29حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد محمد محمود سعد |حمد ع|مر
5o2885| يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريتـــ|ج محمد |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لغف|ر خليل|756672

675o4علوم |لفيومطه محمود شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح
د|بــــ ع شمس|بــــه|ء محمد رجبــــ محمد عبــــد|لرحمن359295

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد رمض|ن |حمد دسو 54253
طبــــ حلو|نجه|د محمود |م|م |مبــــ|بــــى3|459

42o293| نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء عبــــد| محمد عبــــد|
ف محمد |حمد جبــــر2|7654 صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد |
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنه|ل زي|ن محمود زي|ن حج|ج|43824
5o946| زر|عه طنط|عمرو ع |بــــو |لمجد ع |لبــــسيو
688o67زر|عه |لمنصورهم|يسه محمود محمد عي بــــدوى
5o2857تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر|ن| |لسيد ف|روق عبــــد|لسل|م
ره|ن محمد محمود عطيه4|2282 عل|م |لق|
23936oف نظيم عبــــد|لخ|لق ره|مروه | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o7588|تـــج|ره سوه|ج حمد حج|زى |حمد حس|بــــ
د|بــــ د |ط|ول|ء |يمن عبــــد |لـله |لمتـــو743|62
8|o75oر|ء |بــــوغنيمه محمد محمد |د|بــــ |لم |ز
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82o6o|| حقوق بــــ سويفحمد محمد |حمد رشدي حس|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | بــــسيو محمد ح|مد ص|لح بــــديوى475732

يم عبــــد |لحليم غريبــــ82|46 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نح|زم |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء ع|طف عبــــد|لسل|م ر|غبــــ92|266
وف|تـــمصط ه| سم محمد753368 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8|597oد|بــــ |لم |بــــسمه كم|ل ك|مل حسن|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدى |يمن محمد جودتـــ عبــــد|لحق57|623
7|o96|| يم يم |لمتـــو |لمتـــو |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــر|
6o7362علوم |لمنصورهفوزيه صل|ح |لسيد |لفيش|وي
3|6o89يم رهندى جودتـــ عبــــد|لعظيم |بــــر| زر|عه |لق|
يم نخله3|4799 يبــــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــجرم صفوتـــ و
89o2o8 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحن|ن عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لو|حد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ول|ء حج|زى عيد ح|فظ9|522
3659o|وف|تـــش|م ممدوح |حمد عبــــد|لع|ل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
23|8o4يع ف كم|ل |بــــو د|بــــ ع شمس|سيف |لدين |
|6637oرهم | كم|ل فه ك|مل ندستـــ |لق|
|347o8|رهحمد  |ء |لدين فه حسن تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد محمد عبــــد ربــــه|397|33
7592o8ندستـــ |لسويسع|دل عز |لدين ج|بــــر محمد
ندستـــ قن|مصط عنتـــر محمد |حمد827483
64o825|يم عم|ره لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد عل|ء محمد |بــــر|

ه فتـــ حسن ص|لح|886|5 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
6968o||يم ي| محمد ري|ض محمد تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
7o9624ى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمروه محمد محمود |لع
89|39o| د|بــــ |سيوط| مل عبــــد|لبــــ|سط فوزى ع
ور95|222 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر |حمد عبــــد| 

د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه محمد عمر مغ|زى ع|2469
يم رمض|ن |سم|عيل |لعط 53|642 تـــج|ره |لزق|زيقح|زم |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيم |حمد فتـــ |حمد893|2|
4|o263تـــج|ره طنط|محمد |حمد |حمد عبــــد|لعظيم بــــيو
478|o5د|بــــ |ل|سكندريه|م عز |حمد عبــــد|لبــــ|سط د|ود
تـــج|ره طنط|محمد حس ع عبــــد|لرحمن442387
حقوق |لمنصورهجم|ل رض| |لسيد عبــــد |لغ |9|697
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــسمتـــ محمد حن محمود325995
2|62o2يم محمد محمد عي تـــج|ره بــــنه|يوسف ه| |بــــر|
ف أحمد عبــــد|ل من|ع4693|5 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخأيتـــ أ
43oo8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروه ع حسن ن

ندستـــ طنط|منه | |حمد |حمد |لمو| 449854
ندستـــ ع شمسعبــــد |لعزيز صل|ح لملوم عبــــد |لحفيظ855|4|
77579oد|ن فتـــ عبــــد |لعزيز وف|تـــمحمود و ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد| محمد |لعزبــــ سليمه|26834
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يم |حمد28657 رهعبــــد |لرحمن |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر محروس56|52| ندستـــ حلو|نه|يدى عص|م عبــــد |لظ|
23o877يم زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكرم حربــــى خليل |بــــر|
6o3976|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحس|م حسن ربــــيع حسن عبــــد
7||2ooصيدله |لمنصورهس|ره مدحتـــ محمد شح|تـــه منصور
| حس ع حس مصبــــ|ح42946 رهي زر|عه |لق|

صيدله ع شمسعبــــد|لرحمن عم|د جودتـــ محمود353568
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|ره عبــــد|لنبــــي عطيتـــ عبــــد|لفتـــ|ح|63542
89568o حقوق |سيوطنوره|ن |يمن رمض|ن محمد
تـــج|ره دمنهورد| | عطيتـــ عبــــد | ع 5754|5
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد رفعتـــ محمود حس|ن شلبــــي779589

6o849|صيدله بــــ سويفسل|م سم حميده محمد
|2||o8رهمصط تـــ|مر |لمهدى محمد ندستـــ |لق|
825o|3ندستـــ قن|محمد بــــرك|تـــ سيد كس|بــــ

يم محمد67||7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نور| سل|مه |بــــر|
8o6434يم نوعيتـــ موسيقيه |لم |تـــرنيم |س|مه عزيز |بــــر|
يم حن| جرجس شلبــــى|43696 علوم كفر |لشيخص|بــــرين |بــــر|
28o2o|يم عبــــد |لط|لبــــ ى |بــــر| رهين|س ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم |سم|عيل2562|7 تـــمريض |لمنصورتـــ سل عوض ع |بــــر|
صيدله |لمنصورهزي|د م|جد محمد |حمد حلوه675583
52|28oزر|عه دمنهوروق حسن جم|د حسن |حمد
يم|6|7666 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفديفيد بــــطرس ثــــ|بــــتـــ ص|دق853934
7849o4|تـــج|ره |لزق|زيقنع|م |لسيد عم|ر محمد
د|بــــ ع شمس|ر|غبــــ ع|دل سم عبــــد|لق|در334664
2524o9نوعيتـــ |شمونند عبــــد|ل عبــــد|لحميد |لحفن|وى
68o855تـــج|ره |لمنصورهحمد ط|رق |لسيد محمد عبــــد |لعليم جوده
يم |لعدوى|77|6| ندستـــ ع شمسحمد محمد محمدى |بــــر|
68o239طبــــ بــــيطرى |لمنصورهريه|م خ|لد شعبــــ|ن رجبــــ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه عمر |لسيد شفيق عبــــد |لفتـــ|439643
6|4o32|تـــمريض بــــنه|م| محمود عبــــد |له|دى عوض
|244o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ر محمد فتـــ يوسف
6ooo42ندستـــ |لفيومكم|ل |حمد كم|ل سليم|ن |لمدبــــو
33o|87|معهد ف تـــمريض بــــنه|  عربــــى |حمد |لرف
صيدله |ل|سكندريهد| | |لسيد عبــــد |لق|در رشدى477424
حقوق بــــنه|محمد صل|ح محمد حسن327872
2566o5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم س| عط| |بــــوعبــــيتـــ
تـــج|ره طنط|سعد أحمد سعد عبــــد |لجو|د437635
ندستـــ |لفيوممحمود |حمد |حمد محمد سعيد764494
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد ر|شد||24652
878o47  تـــج|ره |سيوطنوره|ن ع حسن سيد
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكم|ل |حمد محمد يوسف494692
تـــج|ره بــــ سويفدير ن| رجبــــ عبــــد|لحميد856294
64752oه حسن |حمد سليم شلبــــى علوم بــــنه|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعل|ء |سم|عيل فرغ دسو |88766

49o58|تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ن|ء محمد عبــــد | |حمد
ف عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو زي|ده444644 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم |
تـــمريض |لمنصورتـــ ندى |لسيد عبــــد |لع| عبــــد |له|دى محمد687477
د|بــــ |لمنصوره|يه محمد ع شفيق غ|نم|685552
8o69o7| تـــج|ره بــــ سويفحمد مخلوف |حمد مج
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد جل|ل ح|مد منصور254563
|3oo88|ه خ|لد محمود |حمد د|بــــ حلو|ن|م
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| محمد نزيه |لسيد9|6|62
5o7724|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن مسعد |سم|عيل محمد |سم
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــوليم و|ئل وليم حبــــيبــــ478863
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد صل|ح شح|تـــه محمد|525899
6o2o34د|بــــ |لمنصوره|ن |يمن ع|دل محمد مصط |لبــــقرى
|6o938حقوق حلو|نسل |حمد فتـــ محمد
6983o9|ندستـــ |لزق|زيقيه عبــــد |للطيف محمود |بــــو |لمع
6o4|28لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ع مصط مصط |لغر
يم عبــــده بــــرك|تـــ|46449| ه |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
8o8o2|| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيققتـــ ع حسبــــ | ذ
5|o348طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف وليم صبــــ ز
|5o|6oف خلف عليوه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرحمن فتـــ محمود محمد8547|8

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى |حمد محمود محمد7||73
ف عبــــد |لحكيم محمد خليل529337 ندستـــ |ل|سكندريهف|رس |
يم523957 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهح|زم ن|در عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعو|طف ع|طف حن| حن| عوض342296

تـــمريض |لفيوم ح|تـــم عوض ك|مل عوض9448|
يم غ|59|499  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه ن| محروس |بــــر|
3|737oرهعبــــد|لرحمن ي| محمد كم|ل د|ر |لعلوم ج |لق|
يم محمد عل29|764 نوعيتـــ بــــور سعيدسه| محمد رش|د |بــــر|
يم32588| يم ع |بــــر| زر|عه مشتـــهرندى س|مح |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ ع عبــــد|لر|زق سليم|ن28|237
4o4827|لسن |لم |حمد ع عبــــد |لحميد ع سلط|ن|
6o6274د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود عطيه
حقوق |سيوطمحمد منتـــ |حمد محمد 888929
يم |حمد686369 تـــج|ره طنط|محمد حسن ر|شد |بــــر|
يم ع686753 حقوق |لمنصورهكريم |حمد |لسيد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|لدسو عل|ء |لسيد |لدسو رضو|ن8|2624
462o25فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمروتـــ صل|ح |لسيد محمود بــــتـــوتـــ
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67o63|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه قر محمد جمعه
تـــج|ره |سيوطرن| ع|طف عبــــد|لحميد سوي 886856
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق |م |لسيد محمد محمد636894
زر|عه دمنهورسميتـــ سعيد  محمد حسن |لحد|د4945|5
ر فوزى عبــــد|لش| |لشن|وى3|4283 تـــج|ره طنط|بــــه م|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح محمد|2346
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسهيله |حمد |سم|عيل ع 783245
8o6654|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء خ|لد محمد فه حسن|
52oo94معهد ف ص |ل|سكندريهع |ء عثــــم|ن |م خط|بــــ
32278oحقوق ع شمسمس خ|لد محمد طلعتـــ
تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| عطيه خليل يوسف348857
نوعيتـــ عبــــ|سيهمحمد محمود حسن |سم|عيل25789|
تـــمريض بــــنه|نوره|ن |نور |لسيد |لص|دق5|3398
8o89o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد مصط ص|دق محمد
طبــــ بــــنه|حمد زكري| ح|مد عبــــد|لسميع |حمد جبــــه357324
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورط|رق |لسيد عبــــد|لحميد غض|بــــى  495276
يم محمد |لعجوز349552 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد |بــــر|
92|o|3 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــ عل|ء ثــــروتـــ نظ
9o3723 طبــــ حلو|نعمرو |يمن |حمد محمد
يم624449 ر|ء |لسيد |لحسي محمد |بــــر| صيدله |لمنصورهلز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور| سيد محمد سيد35835|

37o|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد طلعتـــ عبــــد |لحكم حس
85|o3o|تـــج|ره |سيوطحمد رشو|ن خليفه سعد|وي
75o667يف طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمود حج|زى |حمد 
تـــج|ره طنط|زي|د ي| زكري| رضو|ن حج|ج|48484
8989o6 صيدلتـــ سوه|جرن| |لسيد محمد |لسيد
ل|ل|||4|5| ل|ل غمري  تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلشيم|ء عل|ء 
36|o9|يم نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ |لسيد جوده |لسيد |بــــر|
69o224تـــج|ره |لمنصورهع محمود محمد |لطنط|وى
85939oعلوم |لم |جورج مجدي سليم|ن عزبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم | عيد عجيبــــ يوسف57|232
6o7978د|بــــ |لمنصوره|يوستـــ | |دو|ر ميخ|ئيل سليم|ن
|4558oرهحس مصط حس عو|د ندستـــ |لق|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد عمر سليم|ن حسن درغ|م766755
69335oيكل صيدله |لزق|زيقخلود عوض |بــــو |لمح|سن عبــــد |لر|زق 
علوم |لم |روف | مرقص حن| حن 5387|8
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه ح|مد عبــــد |لعظيم عطيه عبــــد7|6378
يم عزيز حكيم 893452 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم | |بــــر|
24849o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه محمد عبــــد|لق|در |حمد
4o7347تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ر عيد ع |حمد

حقوق |لفيوموق جم|ل فتـــ محمد843|7
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2644|4| يم محمد |لح|ج مو تـــمريض بــــنه|يم|ن |بــــر|
4|o653|يم ع|دل ح|مد صقر |د|بــــ طنط|بــــر|
2445o4|رهحمد خ|لد |بــــوخزيم محمد محمود حقوق |لق|
79o799كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسدع|ء ن| محمد عبــــد |لغف|ر
9||4o2حقوق |سيوطسم س|مح موريس مرج|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير محمد محمود عبــــد|لحميد326737
نوعيتـــ |شمونمحمد نجم عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لغ 278836
9oo893 تـــج|ره سوه|جريه|م رمض|ن قبــــي محمد
62o|26د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مه| |لشوربــــ ص|لح رزق |للبــــ|ن
يم عبــــد 9|6834 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|سم عبــــد |لن| |بــــر|
رهمحمد حسن محمد |بــــو|لسعود|6|59| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لمنصوره|يوسف وليم يوسف ج|د يوسف|67736
23o237يم محمود عبــــد|لحكيم عط حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن |بــــر|
صيدله |ل|سكندريه محمد محمد عن|بــــ476||6
ره|محمد مدحتـــ ع غنيم|468|3 د|بــــ |لق|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمرو يح ع فرج28689|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن محمد سيد عبــــد |لق|در6|568|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمد |حمد مصط 48974|
5|9|2oتـــج|ره دمنهوره|له عبــــد |لن| عبــــد|لع| جبــــريل
434o56كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمه| محمد سعيد محمد |لح|مو
4ooo35ره|سم|ء |س|مه محمد محمد سليم|ن عل|م |لق|
ندستـــ |لفيوممحمد حس|م |لدين محمد ثــــروتـــ26549|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد ع زين |لع|بــــدين |حمد836345
معهد ف ص |سم|عيليه |ده |بــــنيه محمد سل|مه768685
6|43o4 تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |ل|له عبــــد |ل|له |لسعد
45269oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد|لفتـــ|ح ع عثــــم|ن عبــــد|لع معهد ع| 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دير| صفوتـــ |سطف|نوس جرجس 898554
ف ع|دل عزيز5547|| ندستـــ ع شمسش|دى |
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|عيل محمد |سم|عيل محمد|752639

تـــج|ره ع شمسمحمد جم|ل |حمد عبــــد |29488
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عمرو صل|ح محمد|9986|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد |نه س| |نج |سحق5248|8
493o68د|بــــ دمنهور|محمد عم|د شد|د محمد عيد
تـــج|ره |سيوطجم|ل عبــــد|لن| محمود |لمهدي869228
9o93o6 د|بــــ سوه|ج|دين| حم|ده عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز
ره278||6 نوعيتـــ طنط||ء عبــــد |لن| |لدسو |بــــو ز
ر|ء |حمد فؤ|د |لحس|ن |434562 معهد ف ص طنط|لز
6o5o8o  كليتـــ |أللسن كفر |لشيخند عبــــد |لجو|د ع عبــــد |لجو|د
8o93|4|تـــربــــيتـــ |لم |يه حسن ج|بــــر محمد
ندستـــ |سيوطم|زن محمود محمد صد محمود شفيق 697||7
يم |حمد ح|مد |لمغربــــى762743 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
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يم |حمد محمد عبــــد |لكريم بــــش 9|6793 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــكريم |بــــر|
يم فتـــ محمود حسن47443| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |بــــر|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسبــــس|م سعد محمد عبــــد|لق|در ع|مر636593
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد حسن عبــــد |لعزيز ح|يس964|69
9|296o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جوليد عبــــد|لل|ه ع|بــــدين ع
8o2457ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |كريم محسن عبــــد|لسل|م ص|دق
892o3| ق|وى ع عبــــد|لع|ل تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــ 
43o4|9علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخن|ديه سليم|ن فوزي سليم|ن عطيه
78232oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عص|م محمد يوسف
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يه ع|دل محمد ع |833923
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند س| محمد محمد وف|6|42|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء ي| عبــــد|لعزيز عمر|ن|8427|3
6o3889د|بــــ |لمنصوره|مصط محمود محمود يوسف عبــــد|لغف
63762oعلوم |لزق|زيقأحمد محمد صل|ح حسن

حقوق حلو|نمحمد يح سيد |سم|عيل3|265
يم356334 تـــج|ره بــــنه|عمر محمد |حمد عزبــــ |بــــر|
475o6oحقوق |ل|سكندريهض عل|ء |لدين محمد ج|د |حمد

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نع عل|ء محمد محمد22762
رهمنيه سعيد عبــــ|س |حمد ن شح|تـــه|236283 عل|ج طبــــي |لق|

4789o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــيتـــر جور لبــــيبــــ جور
ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ر عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن مر|63872
4o8743تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمد محمود |لمر عم|ره
ر5|54|5 د|بــــ دمنهور|مريم محمد ح|فظ ح|فظ |حمد ط|
34o7o7ف فتـــ عبــــد|لبــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد |
2|5o65|فنون جميله فنون حلو|نر|ئف م|جد ر| زكري
4o5273|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لسيد مبــــروك |لسيد مبــــروك شعوط
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| محمد عبــــد|لع|ل محمد |حمد488379
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف |حمد محمد سم سل|مه247578
ف عبــــد |للطيف ع44958| رهبــــ|سم | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
23397|| رهف عص|م ص|بــــر ع تـــج|ره |لق|
26549o تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممصط فوزى مختـــ|ر ي|س
839|8oعلوم |سو|نعبــــد| عي حج| حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء مسعد عبــــد|لسل|م حمد249535
ف محمد |حمد محمود 884725 تـــج|ره |سيوطمحمد |
د|بــــ ع شمس| ممدوح محمد محمد شوم|ن3526|2
336oo5د|بــــ بــــنه|د | محمد حسن مرزوق|
|5|78|| حقوق حلو|نيه ع خميس شي
6o2474ندستـــ كفر |لشيخدى محمد حس بــــدوى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مريم محمد |لص|وى |لكرتـــه256497
ر26949| تـــج|ره ع شمسسل ط|رق حمدى عبــــد |لفتـــ|ح جو
لسن ع شمس|سل محمد |حمد |حمد26849|
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44o68|ش|م محمد ن|جح |لمغ|زى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود 
4o8729 |د|بــــ طنط|ن|ديه محمد رمض|ن |لقبــــ|
86o3|8ف ومس|حه |سيوطرح|بــــ رمض|ن عبــــد|لحكيم ص|لح ك.تـــ. ف رى و
ندستـــ سوه|جمحمد محمود عبــــد|له|دى |لسيد 895486
حقوق طنط|رض| حس عبــــد|لسل|م عبــــد|لسل|4237|4
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه محمد شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز محمد|473|24
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم مجدى محمد محمد ش| 252945
6o7854|يم عبــــد |لكريم |لطح|وى تـــج|ره |لمنصورهمل إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد عزتـــ |بــــو|لمع| عبــــد |له|دى شوم688836
ندستـــ كفر |لشيخمحمود |حمد عوض بــــسيو 452877
بــــه شح|تـــه منصور|683|3 ن| و صيدله ع شمسم
8o8265ف حبــــيبــــ فرنسيس تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | |
824o94يم يم مسعود |بــــر| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رتـــ | |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|خ|لد محمود صل|ح محمود |بــــو |لخ 688793
8o4379معهد |لم | |لع| للغ|تـــسهيله محسن ع خليل
تـــج|ره طنط|حل| مصط محرز |لسيد حمده2662|6
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن مصط سعيد عبــــد |لحميد 26|465
7|oo56تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| محمد |سم|عيل ع سيد |حمد

د|بــــ |لفيوم|من|ر جم|ل محمود غ|نم25|72
ثــــ|ر |لفيوم|ي|سم عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لحليم ع 73967

425o94 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم عبــــد | عبــــد |لمحسن عبــــد
تـــج|ره بــــنه|يوسف |يمن محمد حسن|68|2|
5o5884تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجوزيف شو رمزى صبــــ
رهمحمود |سم|عيل ز ع|بــــدون443443 د|ر |لعلوم ج |لق|
68o84o|ف |حمد |لشيخ تـــج|ره |لمنصورهحمد |
ى محمود حل عصفور766268 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيددى ه| ي
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد صديق حس |حمد |76|89
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|ر| ح|تـــم عبــــد|لحليم |لبــــ|ز635592
تـــج|ره بــــنه|بــــ|سم ح|تـــم محمد فوزى محمد لط 3|3284
ندستـــ |لمنصورهمحمد بــــدوى ص|لح بــــدوى543|68
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــورد ز|يد حسن ع|يش768723
ش|م |حمد يوسف ق|مش4|6|75 تـــج|ره بــــور سعيدم|ي| 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عص|م ع حس|ن 28|44
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقه| محمود ع محمود779667
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق |حمد محمد |حمد مصط ||2|75
ى|8275|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدلسيد محمد عبــــده سليم|ن |لخ
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طي|سم سمع|ن محمد محمود |ل|ل 623993
صيدله طنط|دين| |لسيد |حمد عبــــد|لمنعم2675|6
2536o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد كرم ج|بــــ | عبــــد|لخ|لق|
676o46|يم عثــــم|ن تـــج|ره |لمنصوره|ء |لسيد محمد |بــــر|
|36oo2ش|م |سحق ن|ن و |  ره|ف د|بــــ |لق|
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6o9o74علوم |لمنصورهم| عبــــد |له|دى |لمتـــو |لشن|وى
6o4345ف عبــــد|ل ق|دوس زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |
يم محمد بــــليله|26|42 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |حمد |بــــر|
|لسن |لم |د| | |م لوندي سعيد8|96|8
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|شم |حمد ه|شم |حمد|27324
4o4529يف ج|بــــر |حمد يعقوبــــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد 
رهمحمود |س|مه فوزى عبــــد|لفتـــ|ح875||3 طبــــ بــــيطرى |لق|
6|25o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروه صبــــ |بــــوزيد حس
8o7927تـــج|ره بــــ سويفمه| حس جمعه صديق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن |لسيد ك|مل عبــــد|للطيف شوره486653
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه ربــــيع سعد |لسيد طبــــ|له26299|
وف|تـــنوره|ن ع|دل |حمد فؤ|د عبــــد |لستـــ26368| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمهند سليم|ن عطيه فرج عوف26|56|
تـــج|ره |لزق|زيقمنه عمر بــــخيتـــ محمد|633527
7748ooندستـــ |لزق|زيقعمر رض| |لسيد محمد عبــــد|لكريم ربــــيع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخم|جد ممدوح محمود محمد فرح|تـــ4989|4
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد ع|بــــدين868|83
تـــج|ره كفر |لشيخندي م|جدي عبــــد |لق|در حسن بــــدر462664
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنجل|ء فتـــ سعد عط|35|255
4oo48o تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء مجدى محمد |حمد عبــــد| شو
763o36نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدسل |س|مه |لسيد |بــــو |لعط| شلبــــى
ندستـــ |ل|سكندريهخلود ط|رق |لسيد محمود مصط 527537

ف فرج فرج79372 وف|تـــيف | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسوق عمرو ح|مد حس 59373|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهط|رق |حمد |لسيد |بــــو زيد98|697
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء رض| خميس ف|يز عم|ره6|2554
وف|تـــمحمود محمد عبــــد |لجليل محمد775638 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
||6673| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن محمد سم حسن ع
حقوق بــــنه|م|ري| ري|ض ميخ|ئيل ري|ض2799|3
46352o|رى علوم ج|معتـــ د |طل|ء عم|د |لبــــدر|وى |لجو
5|634oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعزيزه ص|بــــر عوض رسل|ن ع
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| |لسعودى محمد |حمد ع|شور32|635
ى9296|6 تـــج|ره بــــور سعيدسم محمد سم |لم
42o654 د|ر |لعلوم |لفيومعص|م عل|ء كم|ل |لدين مصط
6o2755| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد |لسيد |لسيد عبــــد |لجو|د ع
تـــج|ره |سيوطديفيد |يه|بــــ جرجس بــــش|ي824724
يم677725 ندستـــ |سيوطيح محمد |لبــــ|ز ع |بــــر|
32454oندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد جمبــــل|ط محمد |له|دى محمود
يم حن| 886969 ن| ن| |بــــر| معهد ف ص |سيوطم
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عز |لدين |حمد محمد5|453|
|56997| رتـــسل|م محمد عبــــد |لع|ل فرغ علوم ري|ضتـــ |لق|
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ندستـــ |لمنصورهمنه |  عل|ء حسن محمد |بــــو |لعن 678699
ف سعد|وى ع68564 | | تـــج|ره بــــ سويفي

لسن ع شمس|نوره|ن ط|رق |بــــو|لعبــــ|س |حمد355279
78o779تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد حس|ن عبــــد |لفتـــ|ح حس|ن حسن

592o5|إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــيه|بــــ حسن ع حميد
9oo336 طبــــ سوه|جمصط محمد محمود عبــــد|لعزيز
6o888oيم صل|ح تـــج|ره طنط|ه|له عيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لع|ل محمد782434
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط ربــــيع محمود |بــــو حزيم|33354
تـــج|ره ع شمسنور|ن |حمد |سم|عيل |لسيد فرح|ن24843|
ندستـــ كفر |لشيخع |نور شعبــــ|ن ع و|صل9|4487
27o775| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه ن| فتـــ |لخو
د|بــــ |لمنصوره|عمر محمد محمد عبــــد |لخ|لق سيد |حمد948|69
6o7849ى ري|ض |طف|ل |لمنصورهآل|ء عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ |لم

يم ع46|26 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرس|رتـــ رفعتـــ |بــــر|
6|85|o|يم قليله رأس |لبــــر |لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ نظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــمنيه ح|زم |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفيوسف س|مح قلي فرج ||427|8
معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد |لرحمن محمد محمد حميدتـــ56787

ندستـــ |ل|سكندريهروش|ن |حمد شو شمه447496
82oo69نوعيتـــ |لم |معتـــز سيد محمد عبــــد|لم|لك

ندستـــ |لفيومحمد محمد محمد ك|مل|72528
36o848|ف سليم محمد تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن محمد عبــــد|لبــــ|سط غنيم258976
26o57oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر حس حسن محمود 
45o657|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد |لرحمن ص|بــــر عرفه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــخ|لد محمد محمود ع |لش|ف352222
4ooo72فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهع |ء يوسف |حمد |لمنو محمد
46|o69| تـــج|ره طنط|يه |حمد ن| |نور |حمد ن
4486o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد | |لسيد |لقطبــــ ع خليفه
ف449634 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|مصط محمود |لسعيد 
رهلحسن محمود عبــــد |لحسيبــــ |حمد عبــــد 37677| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4849o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد محمد مسعود

ف عبــــد| عبــــد|لنبــــى2|242 وز | رهن تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد ع|دل حسن ع |لجندي|7|7628

5647oطبــــ بــــيطرى بــــ سويفحس|م |لدين محمد سيد يوسف
7o8249تـــج|ره |لمنصورهسلوى ثــــروتـــ يوسف |حمد محمد
تـــج|ره ع شمسرحمه جم|ل زينهم ع |لكبــــ 235797
|3|239| حقوق بــــنه|بــــ|نوبــــ |س|مه ك|مل ذ
4|o667 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|تـــميم سم محمد حل حن
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد خ|لد عيد محمد |لقم|رى766562
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق شه|بــــ |حمد محمد شهدى3|4622
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يم5249|2 رهحبــــيبــــه سعد محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|7o39|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشه|بــــ حس|ن حسن عبــــد |للطيف
نوعيتـــ |ل|سكندريهأمنيه سعد محمد سعد يسن9995|5
7|283oنوعيتـــ |لمنصورهرنيم مجدى عبــــده |حمد عرفتـــ

ه |حمد محمد |حمد عوض|499|3 رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
63o258كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمهند عمرو مصط شكرى محمد خربــــوش
ف ع |حمد|7|||22 علوم ع شمسيه |
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىع |ء سيد محمود حسن69|836
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دى عز|م  |د عيد ع|يد92|245

647o9تـــربــــيتـــ |لفيومندى |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لعظيم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء |لش|ف |سم|عيل |حمد|9|6335
ندستـــ ع شمسيوسف عبــــد| مصط ع حسن324754
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود محمد ع |حمد |بــــو |لعن 767|26
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــكريم وليد شعبــــ|ن عبــــد |لح|فظ77|694
6o2528 تـــربــــيتـــ طنط|محمد |لششتـــ|وى محمد |لششتـــ|وى
267|2oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممرن| سعيد غبــــري|ل رزق
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــريم |حمد شعبــــ|ن عبــــد|لحليم755336 معهد |لصفوتـــ |لع| 
45o667ش|م |حمد حسن |د|بــــ طنط| 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد |لدسو مصط زلط||4|||6
ش|م محمد منصور|56|249 معهد ف ص بــــنه|يم|ن 
8o|952|د|ر |لعلوم |لم |مصط ع|مر محمد عبــــد
صيدله طنط|جورج يوسف رزق | يوسف429533
ر محمد دي|بــــ|883|68 ه و|ئل ط| د|بــــ |لمنصوره|م
68o293|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد محسن ع يوسف
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م عل|ء ع محمد |لسيد حسونه636489
2|57o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم محمد فتـــ |لدرغ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمرو جم|ل محمود |حمد44625|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد مصط |سم|عيل |لسيد536997
7o8|54ندستـــ |لمنصورهعبــــد | مقبــــل عبــــد | مقبــــل |لمر
4||338| تـــربــــيتـــ طنط||ء محمد ثــــ|بــــتـــ |لسمو
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد عبــــد| |حمد |بــــو|لخ 87|499
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|آ ل|ء جم|ل |حمد محمد حسن عمر633274
6o36|6تـــربــــيتـــ طنط|مروه ع|دل ك|مل |حمد
9oo||9 ف محمد عبــــد|لوه|بــــ حقوق سوه|جمحمد |
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء صبــــ أسم|عيل قطبــــ634299
8788o8|ش|م عبــــد|للطيف محمد نوعيتـــ |سيوط يم|ن 
رهش|دى |حمد محمد حس عبــــد |لسميع56497| تـــج|ره |لق|
6o8o7|علوم |لمنصورهرحمه حسن محمد حسن شبــــكه
68o6ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مروه نبــــيل عبــــد |لعليم محمد |لسيد|
يم محمد تـــوفيق |سم|عيل شه688822 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
يم||7|637 ندستـــ بــــلبــــيسم| محمد |لسيد محمد |بــــر| ع| 
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ندستـــ ع شمسسهيله ه| مصط عبــــد |لحميد63|36|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء جل|ل صل|ح |لدين ع |حمد33662|
ل|ل مصط |9|4|6 وف|مصط وجيه  وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ويدي692834 ه |لسيد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لرحمن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
9o|322 صيدله |ل|سكندريهجه|د |حمد محمود عبــــد|لم|لك
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمه| وليد عبــــد |لعزيز فرج675444
ندستـــ بــــور سعيدمحمود يوسف محمد |لسوي65|6|6
رهص|لح ن| حس عبــــد |لحليم49838| تـــج|ره |لق|
يم عبــــد|لرحمن بــــكرى6796|4 قتـــص|د م حلو|ن|آيه |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|سمر تـــوكل عبــــد |لمحسن |حمد حس 364|42
يم|27286  |حه وفن|دق |ل|قه|جر مبــــروك عبــــد|لع|ل |بــــر|
ر|924|3 تـــربــــيتـــ ع شمسسحر ع|دل |بــــو |لغيط عبــــد|لظ|
4o3885 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد محمود عبــــد |لحميد
698o29ر ح|مد علوم |لمنصورهرحمه عبــــد |للطيف ط|
|لسن |لم |سل محمد محمد حسن|62554
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفرويس مل|ك حن| ك|مل27|3|8
يم محمد عجوه679855 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م سم |حمد |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عبــــد | محمد |لسيد سليم|ن762474
ره|سميه عويس قر سليم|ن245349 د|بــــ |لق|
4o7566د|بــــ |لم |أروى حمدي أحمد |لحريرى|

7oo53علوم |لفيومند| جم|ل |حمد |لسيد
تـــج|ره |ل|سكندريهوق كم|ل محمود خ|طر ع485846
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عبــــد | ح|تـــم يوسف |بــــو|لعزم ع938|77
8752o2 طبــــ |سيوطحبــــيبــــه محمد محمود عثــــم|ن
علوم ري|ضتـــ سوه|جن| |حمد |حمد حس 899449
ز|ع332367 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير |حمد محمد محمود عطيه 
328o95ندستـــ بــــنه|محمد عربــــى محمد عبــــد|لخ|لق كليتـــ 
ل|ل |سم|عيل445265 ف ن  ندستـــ |ل|سكندريهعمر |
د|بــــ ع شمس||ء محمود محمد |حمد|39|355
43o6o7يم صقر يم ج|د |بــــر| صيدله حلو|نندى إبــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س|ره محمد سعد للدين محمد49643
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد حمدى |حمد|3|54|
تـــج|ره طنط|يم|ن ح|مد |حمد سل|مه |لمد|ح||444|6
ه رأفتـــ محمد طه|252728 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء مجدى حم|م عبــــد |لمجيد|34426|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــريم عبــــد |لستـــ|ر محمود ع |لف 639|44
تـــربــــيتـــ بــــنه|م| جل|ل يوسف سعيد|369283

|93o|حقوق |لفيومش|دي محمد عبــــد |لوه|بــــ |سم|عيل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي سم|ء رفعتـــ عبــــد|لسل|م |لسيد|924535
ره|غ|ده محمد محمود عبــــد|لع|227739 د|بــــ |لق|
3267o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندى حل ع فريج |لسعدى|
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف |لرف|249653
4o3o73رهعمرو ع|دل |لسيد جمعتـــ |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
76o269ف محمود يوسف تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |
تـــربــــيتـــ دمنهورثــــن|ء ه|شم نوره|شم نور|لدين498224
4oo36|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمحمد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد |لش|عر
ندستـــ |لزق|زيقحمد سم |لسيد محمد|635865
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | |لسيد محمد |لسيد من|ع269375
يم عبــــد|لوه832|63 حقوق |لزق|زيقل|ء عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
7649o2ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرحمه ع|دل يوسف يوسف صبــــي
|د|بــــ |لم |لي مصط بــــ |لدين |حمد خشبــــه6588|8
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعمرو نبــــيل رمض|ن كيو|ن9|62|6
لسن ع شمس|فرح عم|د |لدين محمد عبــــ|س قصعتـــ||3299
3|888oره|زينبــــ محمد فوزي محمد د|بــــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|ر| | سعيد ج|بــــر بــــدير96|435
6|3984| تـــج|ره طنط|حمد محمد ق|سم |لسبــــ|
ن| رمض|ن محمد محمد  877665 فنون جميله فنون |لم |م
يم محمد ج|د |لق|ربــــ453778 تـــج|ره دمنهورمحمد |بــــر|
75o756ندستـــ |لسويسمحمد منصور وط جبــــريل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ء عبــــد |لمنعم |حمد |لسيد |لصبــــ542838
||5|6oونيك| ن|در كريم يوسف جوده حقوق ع شمسف
4o6772ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن محمد عطيه محمد كريم
84oo6oمحمد مصط محمد محمود| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحيم محمود 6|8977
|6636oعلوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد سيد تـــوفيق محمود
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عبــــد |لنبــــى |لشح|تـــ عبــــد|لمع بــــدر776786
د|بــــ |لزق|زيق|ف جم|ل فتـــ بــــ محمد|633675
تـــربــــيتـــ حلو|نم|زن |يمن |حمد ص|بــــر |حمد59994|
زر|عه |لمنصورهمحمد |لجر|ي محمد محمد |لسيد2536|7
حقوق طنط|يح كرم يح محمد طم|ن492398
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد سيد فرغ سيد|897695

348o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود محمد ع عبــــد |لسل|م
طبــــ |ل|سكندريهمحمد نبــــيه أحمد يوسف بــــش 64|435
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمر |حمد سعيد |حمد سعيد642548
4o834|لسن |لم |محمود فتـــ محمود حسن |لبــــرل|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عم|د محمد عبــــد |لحميد |لف 39488
6o35o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد رض| |لبــــي |لشن|وى
4323|oد تـــج|ره طنط|نسمه حسن ع |لش|
87753o ف مسعد ع كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطد | |
ق|338|48 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد طلعتـــ محمود حسن محمود زق

رهن محمد ع مندوه||3776 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م محمد ع محمد3256|3 تـــج|ره بــــنه|ي|ر| 
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تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه مو محمود سليم56|48
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |لسيد ع محمد782267
837o96تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــه ص|بــــر محمد جمعه
|4|86oيم ح|مد وف|تـــعمرو محمد |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4494o2ندستـــ طنط|مؤمن مجدي محمد ع  رسل|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| محمود محمد عبــــد |لسل|م525|77
نوعيتـــ |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد محمد عبــــد|لحميد|628695
يم339783 علوم بــــنه|سل محسن حس |بــــر|
وف|تـــحمد جميل مصط أبــــو|لفتـــوح|636443 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد477847 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد
ندستـــ |لمنصورهلسيد |حمد |لسيد عبــــد |لعظيم|686842

وف|تـــس|مه محمد عبــــد |لحليم |دم|83849 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لسيده عبــــد|لحميد عبــــد|لسميع خميس263354
78438o ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نورس طلعتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد| م
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهرودين| |حمد محمد خميس شعبــــ|ن75|486
تـــج|ره ع شمسمصط عبــــد |لن| ج|بــــ | سعيد4737||
رهكريم محمد عبــــد |لع| |حمد عبــــد|39334 حقوق |لق|

زر|عه |ل|سكندريهي|سم رض| عبــــد|لحميد محمد |بــــر426444
28283| رهحمد صبــــ شعبــــ|ن صبــــ تـــج|ره |لق|

8ooo35علوم ج|معتـــ د |طميل | مخلص صموئيل حكيم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرح|بــــ مصط حس عم|ر ع48285|
د|بــــ |لمنصوره|نهله كم|ل عيد عبــــده |لمحل|وي684344
تـــج|ره طنط||ء محمد |لسيد محمد ز|يد|2447|6
6|85o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طسم|ء |لسيد سعد رودس
تـــج|ره |ل|سكندريهنه|د محمد |لسيد سليم تـــر4467|5

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء محمد |حمد عبــــد |لق|در|48796
224o62رهمريم محمد عبــــد|لمع |حمد حقوق |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ج|بــــر محمد محمد |لشملول|465568
27|9o|يم ك|مل ربــــيعه معهد ف ص بــــنه|دين| عط| |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفرح ع |لسيد ع757888
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |حمد محمد عبــــد |لغ عيد688672
د|بــــ ع شمس|مروتـــ م|جد مبــــروك |لبــــديوى سعد335592
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء محمود محمد س| |لمس|رع|256954
يم849862 تـــج|ره |سيوطنوره|ن محمد عطيه | |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمريم مصط محمد عبــــد|لحميد شلبــــى335839
ر|ء محمود محسن عبــــد 63764| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ |لز
9o3||8 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــتـــسنيم مجدى |لسيد |بــــوعمرتـــ
45o562د|بــــ طنط|محمد مهدى رمض|ن خميس|
د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء أحمد رمض|ن جمعتـــ محمود|489926

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن محمد |م عبــــد |لجو|د55528
2|27o8يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىس|مح |يمن حسن |لبــــدرى |حمد ل|ك|ديميتـــ |لم
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تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمن|ر محمود بــــدوي حسن 5|8484
د|بــــ ع شمس|يوسف محمود عزر|ئيل عبــــد |لعزيز|2892|
48247o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|تـــ خ|لد محسن ع |م|م
2367o8ره عفي رحيم غنيم طبــــ |لق|
وف|تـــيمن محمد رض| عبــــد|لسل|م عبــــد|لحميد627369 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمد عبــــد|لعزيز سعيد|3367|6
تـــج|ره دمنهورحمد شعبــــ|ن حسن نعيم|83|3|5
يم عبــــد|لمطلبــــ58|348 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد عبــــد|لمنصف |بــــر|
6o2775ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسعيد ي| |لسعيد |لدسو سعيد معهد ع| 
ره/ري|ضتـــحمد بــــدوى محمد |حمد عفي |339333 إعل|م |لق|
تـــج|ره دمنهورش|م ع عبــــد|له|دى ع2538|5
2673o7|ر|ء |حمد وحيد درويش  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلز
 |حه وفن|دق |لفيومط|رق |يمن مختـــ|ر مختـــ|ر447|2|
بــــ ع جل|ل|846872 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء د
د|بــــ ع شمس|مريم ع حس ع 35559|
وف|تـــ|عبــــد | خ|لد عطيه فرج76349| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
رهس|مه عمرو عبــــد |لعليم |لعبــــ|دى حسن26262| تـــج|ره |لق|
|2|9o|رتـــ|ي|سم | ط|رق صل|ح عبــــد |لعظيم قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهم|رين| ح|تـــم رفعتـــ ك|مل||582| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد ع |حمد |لغن|م347877
8o2542حقوق |سيوطعص|م |س|مه |حمد عبــــد|لحميد
|28o67لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|جم|ل ع محمد ع
يم778375 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن|ديه عم|د عبــــد |لحميد |بــــر|
حقوق بــــنه|يوسف فتـــ عطيتـــ محمد332426
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمختـــ|ر ع مختـــ|ر عيد3495|5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود سعد محمود شلق| 822825
6o7347ش|م رزق |بــــو|لحسن ره|ريه|م  ثــــ|ر |لق|

5294oد|بــــ بــــ سويف|مصط |حمد مصط محمد
ق|وى سل|مه 7|28|9 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىوسيم صفوتـــ 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط محمد |حمد محمد مصط شولح622883
يم693832 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه عم|د |لسعيد |بــــر|
نوعيتـــ فنيه |شمونحن|ن ن|صف م |لشيتـــى259747
علوم ع شمسف|طمه معتـــز بــــ| |حمد حسن|5974|
ندستـــ بــــنه|عمر وليد محمد محمد |لسيد |لم|مو 446457 كليتـــ 
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد |لسيد |لسعيد حسن|67692
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر حمدى يوسف عبــــد| عليوتـــ345878
4o3858د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــدر خ|لد عبــــد| سعيد
|4o279|حقوق حلو|نيه عبــــد | حس ع خط|بــــ
82o825يع يم ص|لح  لس |بــــر| طبــــ |لم |ك
علوم ري|ضتـــ |سيوطروضه |حمد سعد محمد2|7596
ه محمد |بــــو ه|شم عبــــد |للطيف ع25232| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|م
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35443oحقوق بــــنه|ندى ن| ص|لح محمود ص|لح
8|o337ي شح|تـــه رزق طبــــ بــــيطري |لم |جرجس بــــ
دي7792|5 طبــــ |ل|سكندريهمن|ر حس|م |لسعيد |ل
علوم |لعريششيم|ء خ|لد عم|ر سبــــ| |لحف 767748
449o24ندستـــ كفر |لشيخعمر أس|متـــ عطيه قطبــــ
27o562| يم بــــدوى ع يم حمدى |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
5o7o6|زر|عه |ل|سكندريهشيم|ء زغلول محمود محمد يوسف
7o5626ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عل|ء عبــــد |لمجيد |لسيد |لمتـــو
4o6589يف ن| محمد ع ع  د|بــــ |ل|سكندريه|م
69|oo9د|بــــ |لمنصوره|لشيم|ء مصط فهيم |لسيد محمد حشيش
8389o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىكرستـــ مح|ربــــ سم عزيز
ق|وي محمد محمد857|86 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف|طمه عبــــد|لن| 
3447o9تـــج|ره ع شمسم ممدوح حس عبــــد|لرحيم خليل
علوم |سيوطمن|ر ع|دل محمد |حمد 889985
|268o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |س|مه حسن محمد
9o|6|7 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعل|ء |حمد |حمد ع ع| 
تـــ رزق|768|33 حقوق بــــنه|حمد ص|بــــر خ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىصفيه عبــــد|لحميد عبــــ|س محمد833553
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ف|طمه |لسيد مصط جربــــيده253286
معهد ف ص |سيوطنور |لهدى زكري| سيد محمد 887269

علوم بــــ سويفمعتـــصم سعودي عبــــد |لق|در محمد56839
يف ع فوزى |حمد ع |44732 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــن|دين 
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن رجبــــ فؤ|د عبــــد|لمجيد ش| 499726
4o5896ش|م مصط ع |لقرش تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ي|سم محمد محمد |حمد عبــــد|لرحيم779547
يم محمد عوض |لدسو 72|685 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورف|طمه |بــــر|
64o47oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لن| محمود |حمد |لسيد
6o267|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط مفيد س|لم سليم|ن ضيف
علوم |لزق|زيقندى محمد خط|بــــى عبــــد |لحميد356|63
6o283o|ى ندستـــ |لم |حمد خ|لد عبــــد |لرحمن حسن بــــح
|محمد دي|بــــ ك|مل |حمد858592 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
7|o|98 زر|عه |لمنصورهمجدى |يمن محمود عيد |حمد ع
3324ooتـــج|ره بــــنه|حمد مجدى عبــــد|لمجيد محمد |لع|مود
تـــج|ره طنط|يوسف سم يوسف ثــــ|بــــتـــ495672
7o5565تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد ن| مر |حمد مر

428|oيم ع |لخطيبــــ حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور| |حمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطعويس |حمد عويس عوض2|559

يم صد شبــــل|668|62 طبــــ |لمنصورهف |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس |ده سعد محمد |حمد753996
|د|بــــ طنط|س|ره |سم|عيل |حمد عبــــد|لر|زق سيد9596|5
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــوليد صل|ح |لدين عبــــد|لمجيد |بــــو|لوف2333|9
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعل| خ|لد محمد يوسف عبــــد|442869
رهكرستـــ | مجدى وديع عبــــد|58|239 حقوق |لق|
256oooمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود |حمد محمد نجم
6o6o|2 حقوق طنط|محمد ن| عبــــد |لمحسن سليم|ن عبــــد
628693| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيه رشدى عبــــد|لمنعم عبــــد|

6|o32|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء محمد فتـــ محمد
رهنور|ن |لسيد محمد حيدره |لسيد |لف 23696| حقوق |لق|
35o753تـــربــــيتـــ ع شمسحسن|ء محمد |لسيد محمد
تـــ عبــــد |له|دى أحمد ح|فظ مرزوق444437 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخأم
ش|م قطبــــ عبــــد |لح|فظ475645 تـــج|ره |ل|سكندريه |ر 
يم754446 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|دون| سعيد جوده |بــــر|
7o994o يم ه محمد عبــــد | محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د محمد عبــــد|لمنعم محمد834482
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه محمد محروس |بــــوعيش|268597
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد |لص|دق|446839
45o442علوم ري|ضتـــ طنط|رمض|ن ط|رق رمض|ن محمد |لنج|ر
رهجه|د محمود محمد ه|شم345469 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
9o2234| ف محمود عبــــد| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|  حمد |
يف محمود سليم|ن8782|| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط 
495o43يم د|بــــ دمنهور|محمد ي| محمد |بــــر|
6||28oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أسم|ء نبــــيل محمد عي
|4o|47كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى محمد |م محمد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــدين| عوده |لسيد |حمد ع غنيم|77636
د|بــــ |لمنصوره|مريم صبــــرى محمود عبــــد |لفتـــ|ح عوف676|69
9o3|63 تـــج|ره سوه|جم|ري|ن |ل عبــــد|لمسيح |سكندر
يم97|258 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد |لسيد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن سعيد س|لم محمد|78589
87o697|تـــج|ره |سيوطحمد عل|ء محمود سيد
د|بــــ |سيوط| حمد فتـــ عط| عبــــد|لحميد|326|89

ره|وعد حسن سعد رمض|ن|2497 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمد حسن محمد حسن64|39|
52o57|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد عبــــد |لعظيم ج|بــــر محمد 
4o5|4|تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| محمد محمود ع محمود
35o62|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــ ع عبــــد| محمد
يم |بــــو|لخ عيد695598 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسل |لسعيد |بــــر|
6oo|45تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطأبــــرآم محبــــ ف|يق عزيز |سعد

|7o|7|يف سيد ك|مل رهحمد  ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء محمد عبــــد|لعزيز عوض||25674
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|زم |لسيد عبــــد|لع| ع 28|832
علوم ري|ضتـــ |سو|نم|يكل جورج عبــــد |لمل|ك نجيبــــ خله8||526

56o|6 د|بــــ بــــ سويف|ع |ء سيد عبــــد| حس
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسلوى  |ء |لدين محمد طلعتـــ صقر6893|2
|3o84o |كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد مصط عبــــد |لعزيز عبــــد |لبــــ
8o98ooتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر حم|ده حسن |حمد
يم تـــوفيق حس 464|5| د|بــــ حلو|ن|رضوى تـــوفيق |بــــر|
36223o|ش|م |حمد حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد 
69o256يدى عبــــد |لق|در د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مروه |بــــوغزى |لو
8358o2|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سل|م |بــــو|لمع| فرغ محمود

2oo|4|رهسل|م عم|د حمدي عبــــد |لكريم تـــج|ره |لق|
6o572|ر ي|قوتـــ فتـــ ي|قوتـــ غنيم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|م|
يم محمد كيل38|27| تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمد |بــــر|
ندستـــ |لم |ح|زم عم|د حمدي عبــــد|لع|ل855282
معهد ف تـــمريض |سيوط ه|جر بــــدر عبــــد| عبــــد|لحفيظ  5736|9
حقوق ع شمسي|سم حس|م ك|مل جمعه25896|
ر|ء يوسف ع |حمد|884986 تـــج|ره |سيوط لز
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  محمد عبــــد |لمجيد محمد  حج|زي|634|7
يم عبــــد|لق|در |لدسو 2592|6 ف |بــــر| صيدله طنط|ه|له |
4954o4حقوق طنط|محمود محمد مقبــــول فتـــح | عبــــد|للطيف

6o832حقوق بــــ سويفعز محمد عز عبــــد|لحليم
معهد ف ص بــــ سويفكرستـــ مرزوق يون|ن غبــــور679||8
د|بــــ د |ط|سم|ء طه محمد حسن|693697
|5|64oره|س|ره محمد عبــــده محمد عبــــد |لرحمن د|بــــ |لق|
تـــج|ره سوه|جمحمد صل|ح محمد سيد 3|8977
نوعيتـــ فنيه قن|مريم صل|ح ز لبــــس عج|يبــــي829565

22o22 رهسه| حس مط|وع حس حقوق |لق|
6||23| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد |مبــــ|رك عبــــد |لن|

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىريه|م عبــــد|لمنعم |ل|م ج|د|لمو 3|8338
7622o9| تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن كم|ل محمد فريد خليل
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود محمد محمود محمد مر 465756 معهد ع| 
76o682تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرو|ن صل|ح |لسيد |حمد
33o989| نوعيتـــ بــــنه|يم|ن فؤ|د محمد غني
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عمر عبــــد|لحميد محمود267798
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|س|ميه س|لم مو حسن757286
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مونيك| فوزى رمزى س| غبــــري|ل754323

يم |حمد شعبــــ|ن9||64 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومدع|ء كم|ل |بــــر|
يم57299| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم مجدى رشيدى |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخي|سم مر|د يوسف |سم|عيل |لنج92|438
بــــه|||6223 معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء مصط فتـــ |حمد و
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء سم |حمد د|ود277354
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــد| وحيد |لسيد محمد ص|لح8947|2
|ن|272896 |منيه عبــــ|س محمد ع لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود سيد حس رسل|ن26|864
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766|27| تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه محمد |حمد محمود |بــــو رف|
5o7|2كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمصط بــــدر حس محمود

7784o7د|بــــ |لزق|زيق|ين محمود عبــــد |لحميد |حمد
475|o|رهحمد ن|دي |حمد |سم|عيل حقوق |لق|
6o6o9ر يف حس عبــــد |لظ| كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفتـــ 

يم |حمد حسن|9|684 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر مدحتـــ |بــــر|
4o8295يم محفوظ يم حسن |بــــر| |د|بــــ طنط|محمد إبــــر|
6o44o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رض| عبــــده محمد ح|مد |بــــوحشيش|
|3oo59كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى ف|يز فرح|تـــ مو
8834o|  تـــربــــيتـــ |سيوطرحمه |لسيد محمود محمد
يم نبــــيل منصور محمد|859595 حقوق بــــ سويفبــــر|
6389o9د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |لسيد محمد سند
6o|356|ق|وى |د|بــــ طنط||ء ح|فظ عزتـــ |ل
898o68 م|م م|م  ى  تـــج|ره سوه|جمحمد خ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــه|ء |لدين |حمد |لسيد |لسعيد3348|5
7673ooطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | عبــــد |لسل|م عبــــده محمد
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|يم حسن محمد حسن سليم574|76
يم متـــو635984 تـــج|ره بــــنه|محمود ح|مد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | خ|لد ربــــيع محمد68658
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد | ص|لح عبــــد |لمطلبــــ قطبــــ مطر62767|
8o3|57تـــج|ره بــــ سويفرول| ثــــ|بــــتـــ شو|ط عبــــد|لكريم
ى سم بــــولس46|273 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجورج ي
تـــج|ره ع شمسرضوى ه| رش|د ع42374|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ع|دل محمد فتـــح |لبــــ|بــــ752877
7|2o65ن| |حمد عبــــد |لق|در محمد |لنمل طبــــ بــــورسعيدم
ندستـــ طنط|محمد محمد نجيبــــ إسم|عيل عطيه3723|6
69o987|زر|عه كفر |لشيخسم|ء ع |حمد |ل|م|م

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|له محمد محمد محمود6|628
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع خلعه687926

59o3|| يم ي|س علوم بــــ سويفم| عيد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|وليد خ|لد عبــــدربــــتـــ عوض495565

|4|53| ندستـــ شبــــر| بــــنه|رس| بــــطرس بــــش|ى رزق |
ي محمد836745 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لحميد خ
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفرو | وجيه ل|ح ز|خر عبــــد |لمل2|4853
85o34oنوعيتـــ موسيقيه |سيوطزي|د محمد بــــش رشيدي
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخين|س محمد عزبــــ عبــــد |له|دى|7225|6
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم ح|مد محمود ح|مد محمد334|35
688o9|زر|عه |لمنصورهنجوى عبــــد |لغ رزق عبــــد |لغ محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|وق محمد مسعد عبــــ|س |لمهر369|42
معهد ف ص بــــنه|دير محمد مصط سلط|ن268695
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم عبــــد|لعزيز229|52
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علوم حلو|نض |سم|عيل فريد ن|صف257378
7o647||علوم ج|معتـــ د |طيم|ن عم|د فوده محمد فوده
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآل|ء بــــل|ل حس |لسيد بــــل|ل482789
ندستـــ قن|محمد ع|دل |حمد ج|د864589
ى775757 ى محمد |له|دى خ علوم |لزق|زيقه|دى خ
4o9586|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمنيتـــ بــــسيو محمد ص|لح
49o83oتـــج|ره طنط|ندى فيصل عبــــ|س عبــــد|لرحيم جبــــريل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنرم محمد عج محمد53758|
8o4344تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رحمه |يه|بــــ محمد فه درويش
892o48 تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر سم |حمد محمود
ره|مرقس ع|طف سم عي5|79|| ثــــ|ر |لق|
7o3936يم محمد عطيه  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|مصط ن| |بــــر|

2o362 رهيوسف ع حس ع تـــج|ره |لق|
د|بــــ د |ط|محمد عمر|ن فوزى عطيه سعد5646|4
42o8o|تـــج|ره طنط|عبــــد|لن| فوزى حسن حمد محمود
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حس|م ذ شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده4|8|45
9|o8o|| علوم ري|ضتـــ سوه|ج حمد مصط |حمد مصط
689235| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد جم|ل عبــــد |لغف|ر محمد ع
ندستـــ |سيوطمحمد محسن مخيمر محمد |لدرس|89|75
طبــــ بــــنه| |ر ع عفي |لنج|ر8|2666
6|o|o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ |ل|شقر
ه كم|ل عيد عبــــد|لرحمن|3|8856 معهد ف ص |سيوط م
4854o6|يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء |لسيد مو خليل |بــــر|
زر|عه |سيوطمصط تـــو |حمد عبــــد|لمو 887769

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد محمد سعد عبــــد |لحليم|65953
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخ|لد ف|روق عبــــد|لق|در حل|63446
8769o5د|بــــ |سيوط|  لشيم|ء محمد عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف

وف|تـــكم|ل محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعزيز84835 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ر|958||4 تـــج|ره طنط|حمد ي| بــــيو |لمط|
84o929كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشيم|ء |حمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد
طبــــ بــــنه|أحمد محمد |لسيد بــــدر3627|6
7o|o34 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعبــــد |للطيف عطيه عبــــد |للطيف عطيه عبــــد
526o59يم عبــــد |لر|زق عبــــد |له|دى ندستـــ |ل|سكندريهعمر |بــــر|
ش|م مصط حس 7326|| تـــج|ره بــــنه|ه|يدى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لبــــص |حمد حس|ن 642242
تـــج|ره بــــ سويفس|ندي مجدي لبــــيبــــ معوض653||8
782oo2وز |حمد |حمد ع شح|تـــه يل ج |لزق|زيقف كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لعظيم محمد69|55
7|o|95يم مو يم ع حسن |بــــر| طبــــ |لسويسع |بــــر|
7o9|56م|ن ص|لح |لشح|تـــ |ل|م|م تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد د
ندستـــ ع شمسبــــ|ف |يه|بــــ وليم وديع9228||
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6o7||||د|بــــ |سيوط||ء جمعه |لسيد |ل|شقر
49o645د|بــــ |ل|سكندريه|لي صل|ح حسن محمد

د|بــــ بــــ سويف|يه بــــكرى قر |م |58274
6o67||كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نعبــــد | محمد فؤ|د حسن |ل|ع
8oo3ooكليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمحمد |حمد عطيه محمد
7737o3|طبــــ ع شمسيم|ن عل|ء محمد عبــــد |لسل|م
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمه| مجدى |بــــو |لمع| دعموم3|67|6
427o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــه ع|دل محمود حسن
معهد ف ص |سو|نحس محمد |لدسو محمد63||84
رهعمر |حمد محمد عبــــد |لصمد6968|| طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمه|بــــ |حمد |لسيد ع |بــــو|لسعود479693
2299|oش|م عبــــد| محمد رهعبــــد|  د|ر |لعلوم ج |لق|
6o|895يم |لجندى |د|بــــ طنط|بــــه | محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء زغلول محمد عبــــد |لفتـــ|ح||6844
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو ط|رق نعم|ن مصط 234737
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن جعفر |لدسو ملي |بــــو|لعزم342|27

43o|8|تـــربــــيتـــ حلو|نحل|م محمد عبــــده محمد جنيدى
6o7o96تـــج|ره طنط|محمود محمد محمد عبــــد |لق|در
6873o6بــــ |حمد عبــــد |له|دى |حمد محمد |لديس لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
8|5o35|ر علوم |لم |مينه جم|ل محمد ض|
رهمحمد ع|طف مر عوض |45444| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عبــــد|لحكيم ج|بــــر عبــــد|لحكيم|22672
6oo964|يم طبــــ طنط|مينه محمود زكري| |بــــر|
772o29|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد محمود محمد |لسيد سليم|ن غ ع.
علوم حلو|نتـــسنيم محمد مصط محمد273648
تـــربــــيتـــ |سو|نم| حم|ده عبــــد|لر |حمد|847464
لسن ع شمس||ء |لسيد فرج محمود |ل|عرج|338295
8o86|6علوم |لم |بــــيتـــر سم حن| بــــش|ي
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسم|عيل ج|بــــ | معتـــمد ع |857733
رتـــ|يم|ن محمد ع عبــــد|لح|فظ|434477 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حسن محمد حسن مر |لد|بــــى|322|6
|4o289|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند |س|مه عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لجو
معهد ف ص |سيوطمروه سليم|ن حسن س|لم|ن 892592
8|6o9oيم يوسف حقوق بــــ سويفمحمد مخلوف |بــــر|
6|88o4تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــسل محمد منصور |بــــوع
2573o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره جم|ل نبــــوى بــــشتـــه
رهسيف مصط رش|د |حمد |لسكرى5598|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع درغ|م ع حمد452899
ثــــ|ر د |ط|د| | سل|متـــ فؤ|د ن|879|6
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |حمد فؤ|د محمد |لتـــ|بــــ مرزوق57|5|6

يبــــتـــ عبــــد | ع6|672 تـــمريض |لفيوم شيم|ء محمد 
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7||77o ه محسن طه |بــــو |لمع| |لتـــوتـــن تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
يم محمد عبــــد|لغف|ر8759|8 تـــمريض |لم | ندي |بــــر|
836o99معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمحمد جعفر |حمد محمد
يم عسل|6|625 تـــج|ره |لزق|زيقرن| محمد محمد جودتـــ إبــــر|
8886o4|تـــربــــيتـــ |سيوط يه ع|طف عبــــد|لرحيم |حمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ محمد عطيتـــو حس|ن 832949

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومجه|د ع محمود عبــــد |لبــــ| 52|73
حقوق |لزق|زيقمحمد فتـــ |لسيد عبــــد |لرحمن782263
تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــتـــ |حمد فتـــ |حمد عبــــد|لو|حد|47658
7|6o97 بــــي بــــي محمد |ل ندستـــ كفر |لشيخسعد محمد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ن| محروس محمد||4|227
يم عبــــد|لحميد |حمد784|33 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حس |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | فتـــ فؤ|د ع|5|52|
|2594oيم محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن محمد |بــــر|
ه|9272|6 ر |لحسن  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ع|طف ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد ع|دل محمد |لسيد حج|ج769|48
ف عبــــد|لونيس |لسيد277752 وف|تـــمؤنس | تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ه عص|م |لسيد عبــــد |لوه|بــــ مصط 6|6762 تـــمريض |لمنصورتـــ م
4o98|4 د|بــــ |لم |س|ره عم|د |لسيد خ|
ثــــ|ر |لفيوم|حمد ط|رق طلعتـــ |لسيد محمد|328376
يم سليم|ن محمد769265 تـــربــــيتـــ |لعريشزينبــــ |بــــر|
9o2225| يم مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج|ء محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم محمود حس|ن محمد محمد777933
223o87د|بــــ حلو|ن|مصط سم حس محمد
36o587|تـــج|ره بــــنه|حمد رجبــــ ع حج|زى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |م | مدحتـــ بــــرسوم حن|838374
43o574د|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | عبــــد |للطيف محمد و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيتـــ سعد عبــــد |لع| مو عسول|499632
علوم ري|ضتـــ |لفيوممصط عص|م مصط حن محمد63749|
رهسم|ء |حمد ج|د زريعه|27|264 عل|ج طبــــي |لق|
7o4o53تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد محمود |لدسو عطيه |لنجدى
يم|443579 علوم كفر |لشيخسم|ء عبــــد| ع ح|مد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط حس|م |لدين مصط محمد37953|
9o|3|4|يم عبــــد|لحق تـــمريض سوه|ج  يم|ن |لسيد |بــــر|
4o2598 حقوق |ل|سكندريهد | طه محمد عبــــد |لرحمن بــــسيو
6|48o9|ح|ن ندستـــ طنط|س|متـــ محمد عبــــد |لحميد 
33|4o4تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن محمود |لسيد محمد
يم محمد |لخو677257 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكريم رشدى |بــــر|
|3|6o2| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء خ|لد محمد ج|د|
8o23|5|ندستـــ |لم |رس| ج|ن فوزي جريس
ف محمد محمد ل|ش |4437|6 تـــج|ره طنط|يم|ن |
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5|o343تـــج|ره دمنهوره|شم عبــــد|لسميع عبــــد |لم|جد محمد نور
75o836| يم عوض |لصي د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء محمد |بــــر|
227957| ه محمد عبــــد|له|دى محمود ع رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
63963o|ش|م |حمد محمد رضو|ن د|بــــ |لزق|زيق|ين|س 
د|بــــ دمنهور|دير محمد فوزى سم|ط6747|5
د|بــــ |سو|ن|جرجس صل|ح رزق صمور845856
68|o8|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي| وليد عبــــد |لملك محمد ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم فتـــ صد جرس886|3|
ف |لف|تـــح محمد سل|مه|523257 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيم|ن |
|53|2oرهمحمد حن محمود عبــــد |لمقصود تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــخلود و|ئل عبــــد|لصبــــور |سم|عيل252857
642oo4يم عبــــد|لبــــ| ع|مر د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|شيم|ء |بــــر|
9o|3|2|تـــربــــيتـــ سوه|ج ن ن| منصور تـــوفيق
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــتـــه|ل سعيد عبــــد | محمود|48247

4|49o2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد جم|ل محمد |لسمدو
6o3838تـــج|ره |لمنصورهعبــــد| فه محمد زي|ده ر|شد
5|2o55|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد فتـــ عبــــد |لغ سعد
6oo429ر |حمد |لبــــر رتـــ|شيم|ء م| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد شعبــــ|ن ف|يز محمد|4979|
42o622|حقوق طنط|ف ع |حمد محمد ح|مد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه محمد عبــــد | محمد|323|6|
54o54كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسل محمد |حمد فه محمد بــــل|ل

علوم ع شمسرحمتـــ فرج حمد | ف|ضل|32685
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود لط محمد عبــــد |للطيف محمد|42462

رهمريم ع محمد |لسيد ع225|3 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سيوطف|طمه عبــــد|لع|ل عنتـــر عطيه 339|88
د محمد ش|دي|6538| ثــــ|ر |لفيوم|س|ره |حمد مج|
يم|687627 نوعيتـــ |لمنصورهيه رمض|ن ج|د |لمر |بــــر|

ف ومس|حه |لمطريتـــش|م ط|رق |حمد محمد55737 ك.تـــ. ف رى و
|6653o|تـــربــــيتـــ ع شمسيه حمدى محمد ع|مر جوده
|579o9| يف محمد محمد ع رتـــيه  علوم ري|ضتـــ |لق|
26459oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى بــــسيو شح|تـــه محمد يوسف
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ل|م حمد|ن |بــــو|لمجد |حمد|866254
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ي|سم سليم سليم|ن حس|ن|75578
صيدلتـــ |سيوطشنوده ميخ|ئيل كم|ل جيد 889473
د|بــــ حلو|ن|يوسف |حمد ف|روق محمود9682||
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نوف|ء حس ص|لح |لص|دق3|8354
637o9|ل|ل تـــج|ره بــــنه|ي|سم فتـــ سعد 
يم |حمد|2586|9 يم |حمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج بــــر| ع| 
ى|263852 ر سعيد ع بــــح تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن م|
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد حسن عيد |بــــوحمده766925
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3|63o9| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سم|ء يح عبــــد|لعليم عد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|دين محمد ع |حمد حس|ن 5523|3
تـــمريض |لزق|زيق ه|جر |لص|دق ع |لص|دق محمد637723
ى |لسيد حسن سليم|ن765744 نوعيتـــ بــــور سعيدر|ن| ي
تـــج|ره ع شمسمحمد ع عبــــد|لفتـــ|ح ع5|3579
5o3249تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن| محمد مبــــروك قطبــــ |لسخ|وى
ل|ل عطيه853437 |د|بــــ |لم |ين فو 
بــــه4|2823 لس فيليبــــ موريس و معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه عبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف ع محمد686944
تـــمريض ع شمس منيتـــ محمد صل|ح |لدين محمد||35976
6285o7د|بــــ |لزق|زيق|ندى عطيه محمود عطيه عيد|روس
8784o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدين| محمد كم|ل محمد قن|وى
4o||2oيم نوعيتـــ |ل|سكندريهف|رس عبــــد |لنبــــى محمد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|من|ر |حمد ع عثــــم|ن  4279|9
يف محمد خليفه2|4772 تـــج|ره طنط|عمر 
9o64o3|ه محمد |م|م عبــــد|لنعيم صيدلتـــ |سيوط م
922484| م قدرى عبــــد|للطيف ع د|بــــ سوه|ج| د
ندستـــ ع شمسحمد مجدى مصط حس عبــــد |لفتـــ|4|66|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر محمد رفعتـــ عبــــد |لجيد خميس جبــــر772568
|5o262 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د ط|رق سعيد حس
3396o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حسن ن| نص|ر ع
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل|ء عزتـــ عبــــد |لعظيم محمد|57545|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمود محمد محمود |بــــو |لعن 465525 لم
87945o| |ل تـــربــــيتـــ |سيوط يه حمد|ن محمد 
طبــــ طنط|سم|ء |حمد رمض|ن شلبــــى|432958
7oo89oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحسن رض| عبــــد |لحميد محمد |لبــــرى
68o53o|وف|تـــ|محمد كريم عطيه خ|لد |بــــو |لمع ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7oo56oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود سعد ك|مل خليل
25|5o4ى حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسليم|ن عبــــد|لرحمن حسن |لم
35|o22 |كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ح حس عطيه عطيه ش
6oo42oحقوق طنط|سل ع|طف |حمد ك|شف
68988oيم د|بــــ |سيوط|ش|دى عبــــد |لفتـــ|ح |سل|م |بــــر|
يم ع||5248 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|مصط |س|متـــ |بــــر|
77o345تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمصط حس منصور مصط ع
|347|4| تـــج|ره سوه|جحمد ع عز |لدين ع
معهد ف ص بــــ سويفيوستـــينه ر|فتـــ ف|روق منصور856295
5o592|بــــه محمد مصط حميده طبــــ ع شمسوليد و
|5o577|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم م|جد بــــ |لدين س|لم
7o88o|ل تـــج|ره |لمنصورهدين| |لسيد محمود |لمتـــو |لسيد |ل
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرح|بــــ عبــــد|لمع عبــــد| تـــوفيق2|8499
زر|عه دمنهورعيد مرزوق محمد فرج محمد3568|5
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد صل|ح عبــــد|لفضيل شك ||83544
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد نص|ر حمدى ص|لح ح|مد|766642
ل|ل عبــــد|لمن سل|مه8|42|4 حقوق طنط|ي|سم 
35975o|يم عبــــد|لموجود |بــــوزيد زر|عه مشتـــهر|ء |بــــر|
وف|رو|ن مجدى محمد |لش|ذ مغربــــى763572 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رحمتـــ عم|د|لدين ع عبــــد|لمقصود جبــــر73|497
8|473o|تـــربــــيتـــ |لم |س|ره |حمد قطبــــ عبــــد
يم |لضوي 59|622 يم |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدع |سعد |بــــر|
ره|يم|ن خ|لد فوزى درويش|6752|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
49o967|تـــج|ره |ل|سكندريهدير عبــــد |لعظيم حسن |لسيد |لنج
76o7o4آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|طمه يوسف |حمد عم|رى
4|o97o|كليتـــ |أللسن بــــ سويفسيل عبــــد |لجو|د ع |لن|دى
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرو|ن وليد مسعد ع حم|يل6|6229
4oo886د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رويد| عمر حمد عي|
7759o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|زينبــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود
845o83كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نر| | حسن محمد حسن
7o8954علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد و|ئل عبــــد |لمتـــج |حمد |لسيد
ر |بــــوزيد عيد ع |88397 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطط|
49o555تـــج|ره كفر |لشيخرو|ن |يمن ف|روق محمد و|صل
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديل|ء مصط محمود حسن|6|8295

7|32oثــــ|ر |لفيوم|ص|بــــرين عبــــ|س عبــــد | سنه|بــــى
898o5||حقوق سوه|ج سل|م حمدى محمود عبــــد|لعظيم
تـــج|ره طنط|بــــ|نوبــــ |م | |س |م ||52472
6847o9ندستـــ |سيوطمحمد ع|مر محمد |لشن|وى
9o2o44  ى تـــمريض سوه|ج شه|بــــ |لدين محمود عبــــد|لرؤف خض
ه |يمن حمزه |لسيد محمد|692835 صيدلتـــ بــــورسعيدم
4oo37oحتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــمحمود محمد محمود سيد |حمد| 
7o4332تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرض| عم|د ع محمد ع
يم عبــــده|44353 زر|عه كفر |لشيخمصط مو |حمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د عص|م محمد حل عبــــد|لمطلبــــ ن|47579
2674o7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه حمدى محمد |حمد
يم |لسيد ثــــ|233292 ه محمد محمد |بــــر| رهم حقوق |لق|
يم خط|بــــ639566 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |يمن محمد |بــــر|
7677o|طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن ر|فتـــ مطر حس محمد

تـــج|ره |سيوط|ء خ|لد عبــــد |لنبــــي محمد|27297
3279o4|بــــتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد فو |حمد و
نوعيتـــ |لمنصورهل|ء محمد |حمد ج|د عبــــد |لخ|لق|687782
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريم سعيد عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن|5|478
8o|o9|نوعيتـــ موسيقيه |لم |من|ر عبــــد|لمنعم محمد زين |لع|بــــدين عبــــد
وف|تـــعمر عم|د سيد عبــــد |لعزيز44524| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يف|644635 معهد ف ص طنط|يم|ن صبــــري |حمد |ليم| |ل
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3|2o4|رهمحمد وحيد عبــــد|لد|يم عبــــد|لجليل عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم سعيد رزق |لسيد |لج |وى785925

ف محمد حسن|8455 د|بــــ بــــ سويف|محمد |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد مصط عبــــد |لرؤف مصط 642573
8|9o27|زر|عه |لم |ن |دو|ر حكيم شفيق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر خ|لد عبــــد |لعزيز جمعه28|26|
77|47oف منيبــــ عبــــد |لحميد زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |
9o7447 يم حس لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــسوه|ج|ط|رق مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهجه|د محمد مغ|ورى عبــــ|س خ 3|6955
8|oo2o|د|بــــ |لم |سم|ء عرفه |نور عبــــد|لعظيم|
ر |حمد محمد7746|8 |د|بــــ |لم |ول|ء ط|
9|o253تـــج|ره سوه|جكرم | رأفتـــ |م د |ن
8793o|  تـــمريض |سيوطمحمد محمود حس محمد
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نه|ل كم|ل عبــــد|لر| محمد272267
8o3o7||تـــج|ره |سيوط|ء |سم|عيل حسن |سم|عيل
علوم ري|ضتـــ سوه|ج يمن عنتـــر ع محمد|922779
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح ثــــ|بــــتـــ|243497
7o|oo3يم جمعه ع | محمد |بــــر| صيدله |لمنصورهي
4254o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمريم محمد عبــــد |لعزيز محمد ص|لح
|5823oره|نوره|ن |نور محمد محمود د|بــــ |لق|
ه محمود |حمد حس|ن|837279 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
حقوق سوه|جع رضو|ن م|زن |حمد 2|26|9

رهمحمد سيد |حمد ع |2282 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4oo4o2تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن بــــدوى عبــــد|لعظيم ع
2477o5كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعبــــد| ن| |لسيد رجبــــ |لوكيل
تـــمريض دمنهورسهيله كم|ل عبــــد |لسل|م شعيبــــ543324

زر|عه |لفيومش|م ن| جمعه جوده87785
ندستـــ ع شمسفيلوبــــ|تـــ عم|د سم حبــــيبــــ رمله8426||
82o749|تـــج|ره بــــ سويفمجد عم|د حن| ف|رس
يم6|4474 وف|تـــن|دين و|ئل مختـــ|ر محمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ف محمود حس |لخش429753 تـــج|ره طنط|عبــــد | |
يم عبــــد|لمقصود عبــــد|لرحمن526356 ر |بــــر| زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــم|
بــــه323|22 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرو|ن مؤمن نور|لدين و
892o32 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطفد|ء عبــــد|لرحمن جميل عبــــد|لرحيم
7843o9ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|دع|ء عبــــد |للطيف عبــــد |لرحمن محمد
8o5997|تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء مدحتـــ ع محمد
49o67|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء فرج مصط ه|شم حسن
624o27| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد |لسيد ذ |لسيد |لبــــيو
7o4266ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــصل|ح |لدين مح صل|ح |سم|عيل طلبــــه م |لع| 
ى682748 د|بــــ |لمنصوره|من|ر مجدى عبــــد |لفتـــ|ح |لز
صيدلتـــ |سيوطفرحه محمود محمد محمود  877638
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د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|بــــوبــــكر |حمد حس عمر|849982
د|بــــ |سيوط|رقيه رض| محمد مصط 272839

د|بــــ بــــ سويف|حمد عبــــد |لن| ه|شم سيد|53825
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع|صم عم|د محمد سعد76987|
ف |لمتـــو لبــــيبــــ |بــــو |لعل|623959 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند| |
لسن ع شمس|ملوك صبــــ صد غط|س59552|
33ooo|ندستـــ بــــنه|رو|ن |حمد عبــــد|لمعبــــود محمدى ص كليتـــ 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــسنيم عبــــد|لو|حد عيد شه|بــــ |لدين276939
ندستـــ |سيوطوليد محمود ع ع ش| 746|68
9o9542 معهد ف ص سوه|جند| |حمد خلف عبــــد|لموجود
48o979تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدين| ه| محمد |حمد محمد
معهد ف ص بــــنه|حمد محمد عبــــ|س |بــــو قورتـــ|245858
8o2|62زر|عه |لم |مرو|ن ع فه عبــــد
847|3o|ر ح|مد عبــــد تـــج|ره |سيوطوف|ء عبــــد|لظ|
92o7o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج روى |حمد محمد عبــــد|لعزيز
طبــــ |لسويسمحمد |يمن |لسيد صل|ح |لدين37||78
84o648|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحسن سيد حسن |بــــو|لوف
6o9o92تـــمريض طنط| م|ريه مجدى محمد |لشعر|وى
6o8o26|معهد ف ص طنط|يم|ن رجبــــ مصط ز|يد
4|oo6o| |د|بــــ طنط|حمد مصط |لسيد محمد متـــو
64o9|3يم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|كريم ط|رق محمد شح|تـــه |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنه | محمود ف|روق محمد826227
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــيري جرجس ز عبــــد|لسيد|6465|8
ه فرج محمد حميده|52774| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
82347|| تـــج|ره بــــ سويفله|م عبــــد| مغربــــي عبــــد|

445o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندى سم قطبــــ عبــــد |لع
د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف خميس |حمد عبــــد |لمنعم|48432
يم698349 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــي|سم |حمد |سم|عيل ع |بــــر|

تـــمريض |لفيوم محمود خ|لد رمض|ن حس|ن6|4|7
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد جم|ل ف|روق حميده محمد ر||294|5
|42o55 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ع|دل عبــــد |لرحمن عبــــد |لغ
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم|رين| جم|ل متـــى عبــــد|لمل|ك  |88568
رهرحمه كم|ل |حمد سعد35468| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره جه|د |لسيد عبــــد | محمد سلط|ن695698
6o9o47معهد ف ص طنط|محمد عبــــد |لن| سعد مر|د
69346oه س| مصط عبــــد |لرحمن |لجن تـــج|ره |لمنصورهم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه محمد بــــدوى قر |6|552
48o745 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــتـــ جم|ل محمود ذ
49397|| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عزتـــ عبــــد|لعزيزع |لش|ذ
يم ع|مر|7|4366 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيتـــ محمد فهيم محمد |بــــر|
يم|5227| ل|ل عبــــد |لن| |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم 
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد ري|ض محمد|25299
صيدله |ل|سكندريهرن| عم|د محمد |م خط|بــــ425333
9oo584 يم محمد معهد ف ص سوه|جدع|ء محمد |بــــر|
يم ص|بــــر ع|مر|898759 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج منيه |بــــر|
ه|926|6 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيوسف وجدى |لسيد |لسيد ك
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء حس |حمد حس ||5|483
علوم ري|ضتـــ |لفيومح|زم محمد ك|مل مو68546

د|بــــ |لمنصوره|ط|رق محمد ع ص|لح ع487|68
يم سيد سليم|ن ع مخيمر|87664 حقوق |لفيومبــــر|

6o254|د|بــــ طنط|محمد مصط سعد محمد م |لدين|
4978|oش|م سعيد م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم 
76786oتـــربــــيتـــ |لعريشبــــه سعيد فتـــ محمد
يم عبــــد|لر|زق محمد سعيد444879 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــع|دل |بــــر|
6oo499د|بــــ طنط|ريم س| غنيم جبــــر |لنوي|
6o8587| تـــج|ره طنط|س|ندر| ن|در وص عبــــده رزق

47|o2رهرحمه ممدوح محمد عثــــم|ن علوم |لق|
طبــــ |لفيومسم|ء ن|دى زيد|ن رمض|ن|73466

تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ي| |لمتـــو عل|م679335
697o95ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |له|دى كم|ل فه
يم648|2| رهرضوى عص|م عبــــد ربــــه |بــــر| تـــج|ره |لق|
ف جمعه |حمد |حمد29967 د|ر |لعلوم |لفيومرؤى |

6o|727يد شبــــل شح|تـــه صيدله طنط|حس|م أبــــو|ل
76o2o8علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد |لرحمن محمود محمد ك|مل
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د | محمد عوض ع753735
يم مبــــروك|487385 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |يه|بــــ |حمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومزينبــــ ط|رق حس ع66424
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد بــــدر ج|د بــــدر ج|د34863

86oo2|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط محمود حل محمود
|54oo7حقوق ع شمسنور |لدين حمدى |حمد محمد
89362o|تـــج|ره |سيوط يه جم|ل عطي سيد
887o64 د|بــــ |سيوط|ريموند| كم|ل صموئيل يوسف
4o3466تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــي|سم رجبــــ محمود سلم|ن محمود
5o6|38|يم رمض|ن محمد تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد جم|ل |بــــر|
علوم بــــنه|نوره|ن س|لم محمد طه س|لم266849
7||79oتـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود |لعربــــى يوسف |لسيد عبــــده |لحد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمريم جمعه محمد |حمد845368
|5o8o8علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد |حمد فتـــ |حمد عبــــد |لبــــ|رى
7o3944ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه مصط |حمد مصط |بــــو |لنيل

رهشيم|ء عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــوبــــكر |سم|عيل64677 طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ حلو|ن|وق محمد جمعه رف| 49388

5|6o49علوم دمنهوررن| حمدى عبــــد |لسميع عبــــد |لعزيز
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6o25o2حقوق |لمنصورهصل|ح يح صل|ح محمد |لغر|بــــ
يم محمد كر|تـــ496276 د|بــــ دمنهور|مروه محمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|أسم|ء عبــــد |لرحمن محمد حس|ن5975|4
4o5|3|تـــج|ره كفر |لشيخجل|ل |حمد محمد جل|ل |لدين عبــــد
ر عبــــد|لسيد جور 4|58|3 د|بــــ ع شمس|ريتـــ| م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحسن عبــــد |لمنعم حسن محمد26338

33o3|5تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن ع|طف زكري| سليم|ن غنيم
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد| محمد محمد |سم|عيل محمود مهر5356|4
د|بــــ حلو|ن|سم|ح مفتـــ|ح شعبــــ|ن خليفه482|5|

ف عبــــد |للطيف|396| د|بــــ ع شمس|مريم محمد |
علوم ج|معتـــ د |طيوسف |لسيد صل|ح |لسيد ح|مد |لق9487|6
37o4|3تـــمريض ع شمس ن|در سيد |حمد عبــــ|س |حمد خليل
معهد ف تـــمريض طنط| محمد ج|بــــر عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمعبــــود429874
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء محمد عبــــد|لمطلبــــ عبــــد |لرحمن 259367
346o89ر محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومه|جر محمود م|
رهزينبــــ |حمد فرغ سيد عطيه777886 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o7||4 ري|ض |طف|ل |لمنصورهعبــــ عص|م حسن بــــش
لسن ع شمس|منتـــ | حس عبــــد |لمنعم حس 64||6|
معهد ف ص بــــنه|مه| محمود شكرى |لسيد |لزفز|ف6|2489
4||o96تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دى محمد محمد |لنج|ر
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قيم|ن يوسف |حمد |بــــوزيد|3||253
26|o34ش|م محمد |لقط|ن زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى 
صيدله |لمنصورهس|رتـــ صبــــري عبــــد |لسل|م عجور|42||6
6|476oس يم |لمتـــو |لد| تـــج|ره طنط|ثــــري| |بــــر|

535o9تـــربــــيتـــ بــــ سويفع|صم ي زكري| محمد
يم محمد مغيبــــ498454 د|بــــ د |ط|د | |بــــر|
صيدله حلو|نم|رين| مخلص مكرم ص|لح53|9|8
|5o427|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد سعيد عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن |يمن محمد سيد |حمد|53596
حقوق |سيوطنجل|ء جم|ل كس|بــــ عرف|تـــ7874|8
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنور|لدين محمود حمدى |حمد محمد744|68
ى عبــــد |لحميد شح|تـــه56254| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جزي|د خ
ه جمعه826|23 رهعبــــد|لرحمن |حمد |بــــو عم تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن طه عطيه نعيم|348699

292o7|يم محمد |بــــو|لوف| غ|نم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدين| مرو|ن محمد |لص|دق محمود836298

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومس|ره |حمد رزق ع87335
علوم |لزق|زيققتـــ عمر حسن عبــــد |لعزيز|776278
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حس|م سعيد محمد بــــدر |لجلد|ن88||34
9oo498 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|ر| يح عبــــ|س |لسيد
يم|636858 يم محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|لسيد |بــــر|
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم | شنوده ميخ|ئيل شفيق826233
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|غ|ده ن| ع |لبــــربــــرى268757
477o8oيم |سم|عيل تـــج|ره طنط|رن| روشن |بــــر|
345|5oتـــج|ره بــــنه|ند| |س|متـــ سعيد عبــــد|لرحمن
ر|ء |حمد عبــــد|لعزيز |حمد 878972 معهد ف تـــمريض |سيوط ز
ن| مجدى عبــــد |لمحسن محمد عطيه478762 ندستـــ |ل|سكندريهم
9o2769|زر|عه سوه|ج ل|ء ك|مل عبــــد|لنعيم ه|شم
2233o5حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن ع|طف عبــــد|لع|ل |حمد
علوم ع شمسبــــه عبــــد|لرحيم عوض ف|رس223742
69o267تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ره |حمد طلعتـــ |حمد
54|5o5زر|عه دمنهورحم|ده محمد صل|ح عبــــ|س
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء عم|د |لمحمدى |لكردى862|27
ش|م محمد |لغني |لسيد ص|778377 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند| 
3274|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى |حمد محمد |حمد عمر
7753|oنوعيتـــ |لزق|زيقعمرو عبــــد |لع|ل ذ عبــــد|لسل|م
68o628عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء |حمد محمد |لعدل |لعدل |لغندور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديصف|ء محمود سعدي يونس6|8423
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ن| فتـــ جمعه265596
ل|ل|259389 ل|ل عبــــد |لكريم  علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صل|ح 
258o45ح|ن طبــــ بــــنه|س| محمد عبــــد|له|دى 
68724o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه محمد ع |لسنو
7oo2|6يم عبــــده معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد رض| |بــــر|

54o7oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىندى ي| محمد عويس
علوم حلو|نمصط مجدى عبــــد|لمع |لنج|ر445|4

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنطون يوسف جميل يوسف جرجس|745|54
9o2645 تـــج|ره سوه|جمحفوظ محمد محفوظ |حمد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر |نور صل|ح كم|ل |بــــو|لن254329
|299o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه حسن |حمد حسن
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسروى |حمد رفعتـــ محمد|768888
|5487oيم |لسيد ع أحمد حقوق ع شمسندى |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |حمد |حمد |لسنتـــري497533
علوم ري|ضتـــ ع شمسس|ندر| م|جد موريس |ر |42585|
ه |حمد عبــــد |لحليم بــــسيو عم|ر3925|6 تـــربــــيتـــ طنط|م

7o324|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفس|مه |بــــوبــــكر محمد عبــــد |لو|حد
معهد ف ص |سم|عيليهنور| رض| |لبــــلتـــ| محمد ش|ربــــ769858
5o|598| د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى ع|مر |بــــو ضيف عبــــد
رهف|رس مصط محمد سعيد|2573| تـــج|ره |لق|
436o38 |تـــمريض كفر |لشيخند محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لتـــلبــــ
ر ع ند|642257 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو م|
6o628oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود مصط ج|بــــر |لش|ل
4o|8|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد |لص|دق يوسف سليم
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ده سيد محمد عبــــد |لع|ل شعبــــ|ن896|3|
|5|4oo|د|بــــ حلو|ن||ء محمد عبــــد |لعزيز |حمد
5o752oر عبــــد |لع|ل محمد د|بــــ |ل|سكندريه|أسم|ء عبــــد |لظ|
6o4458تـــج|ره |لمنصورهكريم محمد |لسيد محمد ص|دق
ف عبــــد | منصور خ |438499 طبــــ |ل|سكندريهحمد |
رهكريم خ|لد فؤ|د ع9|5|32 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء أحمد |لسيد أحمد|485647

نوعيتـــ عبــــ|سيهس|ره عبــــد |لر|زق عبــــد |لقدوس |يوبــــ268|4
ن| ن|جح رشدى ك|مل 48|889 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم
8oo|o8يم |حمد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن ع|دل |بــــر|
بــــ |محمد حسن عبــــد|لو|رثــــ حسن ج|بــــ |268378 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــسعد |س|مه سعد |لدين |حمد حسن 698625
د|بــــ |لمنصوره|يه محمد صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح مح|ر|688399
35oo54|حقوق بــــنه|سم|ء سعيد محمد غنيم
ر|ن85|529 يم ز علوم ري|ضتـــ طنط|محمد سعد درويش إبــــر|
48584oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن عبــــد |لسل|م محمد ع|
35o795فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمتـــ مجدى حسن سليم|ن بــــيو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر عبــــد|لرحمن عبــــده متـــو مصط |32466
حقوق طنط|آيه سعيد صل|ح عيد ع خليفه498665
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن ح|مد حس |حمد |لمحل|وى227829
632o26د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منه | سم فؤ|د عبــــد |لعظيم
86o634بــــ ك|مل محمود حقوق |سيوطمحمود |بــــو|لد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمريم حسن بــــكرى |م ||586
768|o3|تـــربــــيتـــ |لعريشفن|ن |حمد محمد |حمد |لك|شف
88o2o| ندستـــ )6|كتـــوبــــر|عمر |لبــــ|سل |حمد عمر محمود ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
4o6927ى عبــــد|لمنعم سليم د|بــــ دمنهور|ف|طمه محمد م
علوم ع شمسنوره|ن محمود عبــــد |للطيف حل خليل38722|
نوبــــي |لعطوي453842 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ممدوح |ل
833oooحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمن|ل ثــــروتـــ معوض ص|دق
3295|5| طبــــ ع شمسل|ء محمود عبــــد|لرسول متـــو

7|8o8| د|ر |لعلوم |لفيوميه |حمد فؤ|د |لع|د مصط
ه  |ء |لدين |حمد مصط 838768 عل|ج طبــــي قن|ن
8o484o |لسن |لم |حن|ن منصور محمد عبــــد|لبــــ|

5o856|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ سيد
78696oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسيف ي| حس عبــــد|لرحمن
87956o|تـــربــــيتـــ |سيوط ن ع|طف عبــــد|لحكيم محمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء صبــــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد338579
|77o35تـــربــــيتـــ ع شمسحسن محمود فؤ|د عبــــد |لملك
|3|6o9نوعيتـــ عبــــ|سيهمنتـــ | خ|لد عبــــد |لق|در |حمد
78|5o3بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندع|ء ص|لح ك|مل |لص|وى
نوعيتـــ بــــنه|حمد مصط عفي يوسف|9|2627
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2357o7لسن ع شمس|سم|ء محمد عبــــد |لمتـــع|ل عبــــد|لرحيم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنعمه محمد عبــــد |لسل|م |حمد67323|
يم |لجرف4624|2 يم |حمد |بــــر| رهحمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

23|o2 ندستـــ حلو|نعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |م
د|بــــ |لزق|زيق|خلود خ|لد محمد مصط محمد |لق|779842
يم كس|بــــ8636|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسمر ع |بــــر|
6o7|o4يف حمدى إسم|عيل |بــــو زيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطض 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه |حمد س| عبــــد |لفتـــ|ح72|7|
رهمرو|ن رمزي محمد عريف|26|2| ندستـــ |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــيشوى شفيق ش|كر ري|ض بــــسطه529372
يم|446436 ندستـــ |ل|سكندريهحمد جمعه يوسف |بــــر|
35o46oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد| |م حس |حمد ص|لح
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم مدحتـــ |لسيد حسن757876
6|9oo3|حقوق |لمنصورهرحمه محسن لط شط
يم |لطو |447|34 يم سم |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
9|o245 تـــج|ره سوه|جريبــــيك| ر|ئف |ديبــــ عطيتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمتـــ عفي محمد عفي 2588|4
ل|وى6635|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرف|ء محمود محمد رض| |ل

54789| تـــمريض  بــــ سويفيتـــ ن محمد ن
ر عبــــد|لمنعم|7865|2 ه بــــه|ء|لدين م| ندستـــ حلو|نم
24o948تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد|لفتـــ|ح مو محمد
تـــربــــيتـــ دمنهورحن|ن رمض|ن خميس سعد|49644
حقوق سوه|جع كرم رضو|ن عبــــد|  263|92
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمن|ر جم|ل |لجرو كليبــــ286|5|
ى |حمد عمر عبــــد|5|4838 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جخ|لد |حمد ي

د|بــــ |لفيوم|غ|ده مصط محمد سعد64435
يم محمد عم|شه699656 يم فريد |بــــر| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نبــــر|
ر|ن محمد775749 طبــــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد محمد ز
77o|98|طبــــ |لزق|زيقحمد |يه|بــــ عليوتـــ محمد قورتـــ
34o323تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود محمد محمود عبــــد|لجو|د خليل
4o83||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس محمد حس |بــــوحبــــيبــــ
معهد ف ص |سم|عيليهحمد عبــــد |لعزيز رمض|ن حمد|ن سل766622
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ه| محمد عوض785333
تـــج|ره ع شمسسعيد عم|د سعيد مه 9622||
ر |حمد |لسعيد75|332 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|شيم|ء م|
د|بــــ |سيوط|رحمه سلم|ن ص|لح سلم|ن  893749
ره|محمد ع|دل محمود محمد49793| د|بــــ |لق|
7o|o93|يم سعد عمر ع |ن غيثــــ تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
يم |حمد |لطر|534924 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|م |س|مه |بــــر|
6o4763|طبــــ طنط|مل شعبــــ|ن مصط |لتـــه| محرم
د|بــــ حلو|ن|من|ر رمض|ن ملي محمد229548
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رتـــ|حل|م محمد سعيد نص|ر|254349 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ ع شمس|فهد عز|لدين محمود عز |لدين محمد22|2|2
9o6993 علوم سوه|جنفيسه |حمد محمد رش|د |لسيد
5o36o8 ف |لدس|وى محمد مصط تـــج|ره |ل|سكندريهسل |
4o82|o|ف محمد |لسيد بــــدر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |

|4o38رهرو|ن |حمد شو محمد علوم |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن |لسيد محمد يوسف محمد|4|4892
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|ر| فخرى ف|روق محمد عبــــد|922|22
46|o82 |تـــج|ره طنط|شيم|ء محمد تـــوفيق فوزي |لرف
ره|حمد حس|م حربــــي ع|مر|64334| د|بــــ |لق|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن لط محمد عبــــد|لحميد775463
3237o5تـــج|ره ع شمسد | محمد |بــــوبــــكر |لصديق محمود
ندستـــ |ل|سكندريهن|ردين نبــــيل وليم تـــوفيق جرجس||5276
825o|oوف|تـــعبــــد| محمود محمد محمود معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
طبــــ ع شمسمريم |نيس شكرى معوض9765|3

6695oن| ن|دى ميخ|ئيل حن| مسيحه تـــج|ره بــــ سويفم
يم كشك||42793 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيه رض| |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
25|6o4|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح منصور
ف محمود ق|سم 875587 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |
يم محمد234485 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود فرج |بــــر|
حقوق بــــنه|مصط محمود |حمد عبــــدربــــه327987
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه محمد فؤ|د عبــــد |لفتـــ|ح حسن6|75||
884oo7 تـــربــــيتـــ |سيوطمروه غ|نم فخرى رمض|ن
2|36o9 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين عص|م |لدين محمد |م |لخو
لس |دو|رد لط جبــــره 889856 معهد ف ص |سيوطك
273o|7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمري|ن| لط وص ش|كر
د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء |له|دى شعبــــ|ن ع643844
يف493687 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورأحمد كم|ل أحمد ع 
635oo6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد ع |حمد
ف عبــــ|دى ع527264 د|بــــ |ل|سكندريه|حن |
حقوق طنط|ن|در عمرو حسن عبــــد |لسل|م بــــدر2|73|4
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|رتـــ عمرو |حمد قدرى27826|
رهه|جر ربــــيع |حمد محمد9|2375 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|ي|ر| |يمن مصط |بــــو|لخ 434369
6o7725د|بــــ |لمنصوره|ض عطيه محمد عطيه غ|نم
27o9o6ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل عزتـــ عبــــد| عمر
يم محمد ع عيسوي427226 صيدله |ل|سكندريهعبــــد | |بــــر|
7577o3كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمر محسن كريم عبــــد|لرحمن
|2o|69ه محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمطلبــــ حقوق ع شمسن
3|92o8| تـــ عم|د عبــــد|لع|ل عبــــد|لغ رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لمنصورهم |لعدل |لعو ن|صف6|6844
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765oo2ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د حسن |حمد حسن جوده
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل |ء ع|دل عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحيم|75225
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــدين| ط|رق عبــــد |لجليل |لحسي 685876
5o66|7 تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | أحمد عبــــد |لعزيز محمد سيف
5o4322تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل أحمد محمود عبــــد |لرحمن عوض
زر|عه |ل|سكندريهندى حس|م |لدين حس |حمد|42346
|د|بــــ طنط|ش|ديه حس|م محمد مصط س|لم3774|6
52o26oيم |بــــو سليم زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمل محمد سيد|حمد |بــــر|
9o87o2 د|بــــ سوه|ج|كريم عزتـــ |لو| |بــــوزيد
6|925oطبــــ |لمنصورهمحمد س| محمد رجبــــ |لد|ودى
42o6o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد عبــــد|له|دى محمد |حمد غ|زى
ندستـــ |لم |وق عبــــد| عبــــد|لخ|لق نص|ر ص338849
863o22تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسيمون نبــــيل شكري ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مصط |لحسي محمد جم|ل |لدين2|43|6
4|2|o6تـــربــــيتـــ طنط|محمد عبــــد|لحميد بــــسيو بــــرك|تـــ
وف|تـــع|طف س|مح ع|طف |حمد فوده62|4|6 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
26o687| يل ج |لزق|زيقعف|ف منصور عبــــد|لسل|م حسبــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o7o5oبــــى عبــــد |لمع د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى محمد و

تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد |لرحمن حم|ده عبــــد |لحليم |م 84|66
8o5648 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رش| عبــــد|لمهيمن عمر عبــــد|لغ|
ره/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ عبــــد|لر| عبــــد|لمنعم حسن|32642 زر|عه |لق|
6|565oحه وفن|دق |لمنصورتـــعمر |س|متـــ ع |لغبــــ|رى| 
علوم ري|ضتـــ دمنهوريوسف مصط يوسف عبــــد |لحميد تـــوتـــو78|528
يم عبــــد|لمنعم |بــــو حج252537 ه |بــــر| معهد ف ص بــــنه|سم
يم م448557 ندستـــ طنط|محمود |حمد محمد |لسيد |بــــر|
4o74o5|ء ص|بــــر محمد |سم|عيل شعل| تـــج|ره |ل|سكندريهأ
345o92تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م|ري| م|جد فريد ري|ض
يف257544 فتـــ مجدى ع  ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسعيد ع سعيد ع66324|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|زم |حمد عبــــد|لعظيم |لنش|ر97||25
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىثــــن|ء ج|د |لربــــ محمد ج|د |لربــــ836392
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ بــــطرس ن|شد غط|س9929||
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نجو ع|دل وسي حن|597||3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع|دل |لسيد محمد654|76
يم |بــــو|لخ 77|248 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| |حمد |بــــر|
9o5826 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن محمد محمد |م
2434o8زر|عه ع شمسف|طمه محمد |حمد محمد |لخشن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــتـــ | ي| عبــــد |لمطلبــــ ع تـــليمه489435
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد محمود فرغ جمعه 6589|9
8o6423معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفم|رين| ه| ف|نوس عبــــد|لمل|ك
|6|32oتـــج|ره ع شمسندى وليد فؤ|د عبــــد |لعزيز
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9|489o  ن| حربــــى عبــــد|لشهيد رزق ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوزيد269628
8385o4 فنون جميله فنون |ل|قن|ردين عم|د خليل |نج
857o27|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لع|ل
يم|6||32 ندستـــ ع شمسع عم|د |لدين صبــــ |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهم|رتـــ | ميل|د ري|ض  |بــــ نسيم477346
7|7732| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد من محمود مو
698353| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء عبــــد |لعظيم حس ع
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدير ج|بــــر مهلل محمود464684
43||63| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه مصط ف|روق |لشيخ ع
255o82 طبــــ |سن|ن طنط|رو|ن سعيد محروس محمد نص

د|بــــ |لفيوم|محمود محمد عبــــد|لرحمن |لسيد65839
ندستـــ |لسويسعمر ن محمد |لسيد464|76
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنور|ن عص|م |لدين عبــــد |لعظيم محمد|3558|
82o6|4كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجرجس بــــطرس ج |تـــ يوسف
ش|م عبــــد |لحميد عيد775547 ندستـــ |لزق|زيقمحمد 
ف شبــــل |سم|عيل |بــــو |لسعود823|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر |
حقوق حلو|نط|رق ع|دل محمد محمد حس 9233|2
33o583يم عبــــد ر عبــــد|لمتـــج |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|جه|د م|
يم طه266458 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وف|ء عل|ء|لدين فتـــ |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد عبــــد |لسميع |حمد|69896
رهعبــــد| ممدوح س|لم محمد |بــــو فتـــيح45||23 علوم |لق|
2|7o34رى تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــسمله ه| فكرى |لجو
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن محمد |بــــو|لعبــــ|س تـــوفيق833432
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم حمدي بــــكري محمود ع482677
7|o739| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |لسيد محمد محمد عط| |
64328oء محمد طه |لسيد| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــإ

يف||8|3 تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن يح فتـــو ع |ل
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى عبــــد|لحكيم محمد زي|دتـــ نوي 489395
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |لسيد محمد |لسيد|2|7537
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر مصط محمد |لسيد محمد |لش752426
7|298o|تـــج|ره |لمنصورهحمد لط محمد خليل خليل
لس ف|يز شح|تـــه م| |8|4|8 تـــج|ره بــــ سويفك
يم س|لم|ن75|769 ندستـــ بــــور سعيدمحمود جم|ل |بــــر|
69o78oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن ع|دل |لشح|تـــ محمد

|9o3|كليتـــ |أللسن بــــ سويفوق ع|دل حسن عبــــد |لعظيم
|674o6| يم عبــــد |للطيف لسن ع شمس|محمد سعيد |بــــر|
4|o7o6حقوق طنط|مريم خ|لد |حمد ي|قوتـــ
معهد ف ص |سيوط  يري جم|ل فوزى نجيبــــ|883384
7||948| تـــج|ره بــــور سعيديم|ن محمد عزتـــ مختـــ|ر |لسحي
ندستـــ |ل|سكندريهجودى ممدوح خميس ع عبــــد |447495

Page 1688 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ره|نوره|ن رشو|ن محمد رشو|ن983|2 د|بــــ |لق|
5242o2ندستـــ |ل|سكندريه |ر ممدوح خميس محروس
4|8o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخإيم|ن خ|لد ع محمد شليل

55o48تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفس|ره ع|شور جمعه عبــــد |لنبــــى
يف محمد عبــــد|لرحمن طبــــل345694 زر|عه مشتـــهرمنتـــ | 
م|م جليله9789|2 ى ي محمد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدير |لم
836o76| لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ج|د |لكريم سعيد ج|د |لكريم عيتـــ
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لمنعم محسبــــ |لديبــــ255927

زر|عه ع شمسند| محمد معبــــد عبــــد|لرحمن3|245
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد رجبــــ محمد |لشوربــــ 277465
3566o9| علوم بــــنه||ء محمد |لسيد |لطو
تـــج|ره ع شمسمصط حس عبــــد|لوه|بــــ حس 344239
6o2245ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومشيم|ء فريد محمد صل|ح |لدين

د|بــــ حلو|ن|يه ع|دل نبــــيه محمد|42|45
تـــج|ره بــــ سويفسهيلتـــ وجيه ري|ض سعيد54874

78o|47|يل ج |لزق|زيقسل|م محمد |حمد سليم|ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حسن ع محمد بــــ|طه345427
4854o7|د|بــــ |ل|سكندريه||ء حج|زى محمود محمد يعقوبــــ
تـــج|ره سوه|جحمد حس عبــــد|لرحمن حس عبــــد |229976
63839oندستـــ |لزق|زيقمصط محمد عبــــد|لع|ل شح|تـــه محمد
5o6579صيدله |ل|سكندريهشيم|ء محمود محمود ع حسن |لصبــــ
33oo42| ري متـــبــــو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ عص|م |لدين |لجو
تـــربــــيتـــ سوه|جنرم |لعبــــد سليم جيد 996||9
775o84ر حس عبــــد |لحميد |حمد نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم م|
42o336ف ع عبــــده ع تـــج|ره كفر |لشيخوق |
2453o2ره|عزيزه |حمد عبــــد|لرسول عبــــد|لوه|بــــ د|بــــ |لق|
4o9759| تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن محمد يوسف مو عبــــد
يف محمد ح|فظ |حمد447299 ندستـــ |ل|سكندريهفرح 
354o25|تـــ سيد محمد شلبــــي حقوق ع شمسم
رهمصط محمود ح|مد محمود |لفل|ل784|45 تـــخطيط عمر| |لق|
يم 8|9239 يم حبــــ| |بــــر| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيوسف |بــــر|
يم محمود عوض527359 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــدير مصط |بــــر|
يم محمد784665 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|
بــــه |لمسلوتـــ|25655 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصبــــ|ح محمود و
5o7728ر محمد سعد محمد علوم |ل|سكندريهه|جر م|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن عزتـــ ص|لح عبــــد |للطيف محمد928|22
44o7|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| عبــــد|لع| محمود |بــــو|لعن
|2746oتـــج|ره ع شمسسم|عيل وليد ع|دل حمدى |سم|عيل
نوعيتـــ بــــور سعيدم | خ|لد عبــــد |لع|ل محمود764725
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عل|ء بــــدوى شلبــــى محمد|247662
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ عمرو محمود ع حس 263873
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد| محمد |حمد |لمك|وى279469
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ قطبــــ جم|ل |لدين قطبــــ9|3348
ندستـــ |لم |كرستـــ | ممدوح ص|دق مج 853768
طبــــ ع شمسيه|بــــ عبــــد |لمنعم |حمد شه|بــــ |لدين|4386|6
ف حس عر|بــــى734|4| تـــربــــيتـــ ع شمسحس |
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعص|م محمد مختـــ|ر |لسيد دوه|24666
7o89o8| ندستـــ |لمنصورهلسيد وجدى |لسيد محمد ع

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد ف|ضل مصط |م 5|567
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد ط|رق |لسيد محمد شلبــــي692788
52862o لسن |لم |/ري|ضتـــ|أحمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لمنعم حسن
يم95||62 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طآم|ل |حمد محمود عوض | |بــــر|
|2693oف عبــــد |لمجيد شلش تـــج|ره بــــنه|ملك |
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد ط|رق عبــــد|لمطلبــــ عبــــ|س|843488
496o52حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر ع|دل عبــــد |لحميد محمد غ|نم

ره|ند |يمن ربــــيع عبــــد |لعزيز45868 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود |لمتـــو حسن ش| 2|6|69 م |لع| 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد بــــش |حمد عبــــد|لوه|بــــ|23|353
حقوق |لمنصورهعل|ء محمد محمد |لسيد رزق474||7
تـــج|ره |لمنصورهيوسف س| |لسيد حموده853|69
4o534|ف محمد مسعد مؤمن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|إيم|ن محمد أ
|3977oن| |س|مه عيد عوف تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
يم |لشحرى457||6 معهد ف ص طنط|م|يستـــ مصط |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نوره|ن محمد محمد عبــــد |لحميد ع|8336|5
|2369oلسن |لم |س|ره مجدى عبــــد |لفتـــ|ح محمد|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسع |ء ع محمد ع |لسيد|63225
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفلشيم|ء محمد ع |حمد س|لم|ن محيسن626525
طبــــ طنط|رن| عم|د عبــــد |لعزيز  |بــــ4|6935
نوعيتـــ |شمونسم|ء عبــــد|لمقصود |حمد خ |269558
تـــج|ره بــــنه|محمد |مجد |م فه84||2|
حقوق |لزق|زيقمحمد حم|ده عبــــد |لعزيز عتـــريس|77724
ندستـــ بــــور سعيدمحمد مجدى ع بــــدر|ن ع762626
6|657oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهه|جر محمد |لسيد |بــــو |لعن سل|مه
774o2oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه ف|يق محمد سعيد

ندى |سم|عيل5928| ف محمد  رهمحمد | تـــج|ره |لق|
4o|9|oتـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن محمود |حمد |لسيد غ|زى
ره|منه محمود ميس عبــــد |لرحيم86||5| د|بــــ |لق|
7596o3|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــه سم |حمد عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|دل محمود عمر عبــــد|لرحمن757827
82|o93طبــــ |لم |محمد سمه|ن |حمد سيد
رهتـــسنيم يح شح|تـــتـــ ع |لديبــــ57|28| ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسرن| |س|مه |حمد محمد |حمد54977|
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ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء محمد |لنبــــوى يوسف|4|6966
9o3624 تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد عبــــد|لع|ل عقيل

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|يدي محسن قر عبــــد|لمجيد5|736
68332o|تـــج|ره |لمنصورهيم|ن جم|ل محمد خط|بــــ |لعدوى
يم محمود محمد عبــــد ||62266 معهد ف ص بــــور سعيدنعمه |بــــر|
ندستـــ بــــنه|مرو|ن محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لوه|بــــ فرج328772 كليتـــ 

ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لحميد غ|نم72532
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمود محمد |لسيد ع43|342
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد ري|ض فضل مو |لبــــن|635|75 معهد ع| 
8oo473|د|بــــ |لم |حمد عبــــد|لرز|ق محمد عبــــد|لجو|د|
5o53|9لس مو علوم بــــورسعيدش|دى شكرى |نطون ك

رهيتـــ ع|دل عبــــد |لرحيم شح|تـــه|27879 د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه |لفيوم محمد محمود |حمد52457|
ر698627 ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لعزيز محمود عوض | ع حسن جو
475o98ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رودين| ط|رق حس حسن س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنوره|ن نبــــيل |حمد عبــــد|لو|حد5544|3
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ عبــــد|للطيف مصط |حمد |ل 344764
26326o|تـــربــــيتـــ بــــنه|يه فؤ|د جوده |بــــو |لنور
69o765تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء مجدى |بــــو|لعن يوسف عوض
تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى محمد عبــــد |لسل|م محمد9|282|
د|بــــ |لزق|زيق|حس|م حسن ص|بــــر عبــــد| غريبــــ6|6293
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد رجبــــ ح|مد عرفه|832765
35oo62|يم |بــــو|لعل يم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم|ن |بــــر|
7538o7|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليه|ء محسن يونس عبــــد |لحفيظ
حقوق بــــ سويفعبــــد| محمد |بــــو|لنج| |حمد54|4|8
معهد ف ص |سو|نحس صل|ح صديق |حمد9|8476
|389|oزر|عه ع شمسن يح ع |حمد محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|س|رتـــ محمد رجبــــ عط| و| 648956
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــل|ل مدحتـــ محمد ع|مر سليم247827
35o8o4طبــــ بــــيطرى بــــنه|مروتـــ مسعد محمد محمد
ن| مكرم عطيه قد|س38899| زر|عه ع شمسم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد محمود |لسيد |لطنط|وى227386
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سم|عيل محمد سعيد ج|د|756954
63o|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمنعم عثــــم|ن |لص|دق عثــــم
يم عطيه|722|44 حقوق طنط|يم|ن نج|ح محمد |بــــر|
82|3oo|كليتـــ حقوق |لم |ل|ء محمود ع محمود
82758oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ فتـــ ن| محمد
|67|8o|تـــج|ره ع شمسبــــتـــه|ل عوض جمعه عوض |حمد
صيدله |لزق|زيقرو|ن محمد |لسيد |لسيد |لشح|تـــ684286
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روضه محمد ه| |حمد |لسيد غر|بــــه358||4
787o6oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقصبــــ|ح حسن منصور حسن
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تـــج|ره ع شمسم|زن حس|م |لدين محمد |حمد محمود 6365|2
3439|4| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ ع|دل عبــــد|لعزيز محمد ع
تـــج|ره طنط|سم|ء ع مصط عبــــد |لع| ع 675|44
تـــج|ره طنط|مصط سعيد صبــــ|ح محمد |حمد حن 494458
898o3o|ندستـــ سوه|ج بــــ|نوبــــ عد عزيز حكيم
معهد ف ص بــــنه|سم|ح ن| حج|بــــ عبــــد |لحميد حج279656
صيدله |لمنصورهعبــــد |لمجيد ع عبــــد |لمجيد عبــــد |لكريم694886
معهد ف ص |لمنصورهمحمد حمدى |حمد |حمد عمرو|68522
2558o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد عبــــد|لعظيم |لجن|دى
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــول|ء محمد |حمد عبــــد|لمجيد59|255
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن صل|ح عبــــد|لر|زق |حمد محمد423379
يم عبــــد| حسن795||6 تـــمريض بــــنه|ف|طمه |بــــر|
459o63|تـــج|ره دمنهورع ر|فتـــ ع عبــــد|لعزيز ع |لبــــحر
تـــمريض |سيوط بــــتـــس|م شعبــــ|ن ري|ن حس|ن |53|885

2o968|كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن وحيد ع حس|ن رضو
89|o32|ه محسن ر| حنس علوم |سيوط م
يم |لشيخ529965 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخإسم|عيل عبــــد |للطيف إبــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف و|ئل يوسف عبــــد|لل|245932
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه عل|ء عبــــد |لمر عبــــد |لعظيم55555|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد شعبــــ|ن أحمد |لطويل528833

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدى صل|ح فتـــ ع |68|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم سيد جبــــ| خليل4||859
9o25|2 يم حج|زى |حمد حقوق سوه|جد | |بــــر|
رتـــ|يه ن| محمد حمد|ن|48259| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
42o476يم |لمغ|ورى حدوه د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر ع |بــــر|
68o374معهد ف ص |لمنصورهص|لح صبــــرى محمد محمد عبــــده

ه محمد عبــــد |لرحمن محمد|56933 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفم
693o69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م مدحتـــ محمد عبــــد |للطيف |لعو بــــسيو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود د|خ عبــــد|لنظ مو 823696
ره|محمد مدحتـــ ه|شم ع4|7|4| د|بــــ |لق|
349o99علوم ع شمسبــــسمتـــ حسن |لسيد محمد
428o93صيدله طنط|من|ر |كرم محمد ن |لدين محمد |لسيد
43oo56|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|كريم محمد محمد |لسعيد |لدم
ف فهيم عبــــد|لفتـــ|ح5|2394 رهس|ره | د|ر |لعلوم ج |لق|
8o26o9 فنون جميله فنون |لم |مريم حسن محمد حس
8o72|4 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |دي محمد عبــــد|لتـــو|بــــ ع|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيه محمود سيد مصط |لعدوى|55679|
تـــج|ره كفر |لشيخروين| محمد محمد عبــــده عل|م435289
يل ج |لزق|زيقي|ر| محمد جم|ل مصط نو|ر626747 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8|4o4o|د|بــــ |لم |حمد بــــ رس معبــــد|
رهحمد محمود محمد محمود|56598| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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علوم بــــنه|محمد مصط محمد محمد |لديبــــ328697
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد رأفتـــ ص|لح محمد475365
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــسمه |يمن محمد محمد جوده632833
49o346كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جون|د| ه| عوض عبــــد |لعزيز عوض
497oo3كليتـــ |أللسن كفر |لشيخول|ء ن|صف جمعتـــ عبــــد|لق|در غندور
معهد ف تـــمريض |سو|نعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن محمد مغ|زي847292
تـــربــــيتـــ دمنهوردير ر|فتـــ حل مصط نص|ر5253|5
ندستـــ |لمنصورهمحمد مجدى عز |لرج|ل محمد |حمد83|689
27o88oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند| ع|دل ع نو|ر

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمر خ|لد زكري| سنو8467| ل|
فنون جميله فنون حلو|نرن| ممدوح |حمد سعد99|355
تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد شعبــــ|ن س|لم7574|8
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمر بــــس|م |حمد |حمد |لشيخ693544
2372ooحقوق |سيوطزينبــــ محمد |م محمود
7o844||يم |حمد محمد ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه رمض|ن |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء حس |بــــوخليل عبــــد |لحميد63564
4o85|5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م ي| يوسف حج|ج

علوم |لفيوم |ر |بــــوبــــكر محمد فه عبــــد|لمقصود9357|
238o5||كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن خلف عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد
يم|638562 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد عبــــد|لعزيز سليم إبــــر|
4989o3|تـــربــــيتـــ دمنهوريتـــ نش|تـــ عبــــد |لمطلبــــ |حمد ز|يد
857o9o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد ن| عبــــد|لر|زق محمد
ش|م حسن كسيبــــه|5553|6 تـــج|ره بــــور سعيدحمد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمل س|مح ن |لدين |ل|م|م|9532|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن سليم|ن عبــــد | سليم|943|76
434o72ه رأفتـــ محمد عبــــد |لجو|د ن زر|عه طنط|ن
تـــربــــيتـــ |سو|نحمد عبــــد|لسل|م رك|بــــي |حمد|98|846
|385o4يم محمد حسن لسن ع شمس|رحمه |بــــر|
يم عبــــد|لسميع حن |حمد محمد|22986 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
حقوق بــــنه|يم عبــــد| عبــــد|لحميد صقر شعلتـــ352469
36o992| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسع|د طلعتـــ حربــــ محمد كم|ل |لدين

9333o|ره|ء ع|طف سعد عبــــد |لد|ئم تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل مصط عبــــد|لحميد |لمي256877
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ي| محمد محمد |لسق|5453|4
يم مه 857272 معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|

5o889حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد حسن صميده
ندستـــ |ل|سكندريهي|سم ممدوح محمد محمد عمر|ن28|524
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل|م سيد محمد |لبــــرتـــو |65|832
بــــه |لحس|ن |لعس|5|6232 رهسميه رض| و طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح مخلوف |لف |68568

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد ص|لح عبــــد 23595
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ندى محمد766538 يف نعم|ن  د|بــــ |لعريش|عمرو 
26o336د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
34o4o||كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيتـــ ه| صل|ح |لدين عبــــد|لغف|ر
82678o| مي ه سيد ع  كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم
م|م|758824 ف محمد محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسس|مه |
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء |سم|عيل محمد |حمد شوق|437752
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|من|ر |لسيد |حمد بــــدوى622765
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء سعد ح|فظ محمد عبــــد|لعزيز|236786
529oooتـــ|محمد |يه|بــــ رش|د عجوه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــمريض |إلسكندريتـــ س|ره رمض|ن حس عطيه425562
ف محمد عثــــم|ن|||5236 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |
||755oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن ي| محمد محمود عثــــم
ندستـــ طنط|حمد أحمد بــــه|ء |لدين أحمد أحمد |ألرن93|449
ى|||624 معهد ف ص بــــور سعيدحمد عبــــد |له|دى محمد محمد بــــح
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــ |ر |حمد عبــــد |لعظيم محمد منصور447979
5o2989زر|عه |ل|سكندريهبــــتـــ | شعبــــ|ن محمد عبــــد |لمجيد محمد
75o923صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد |حمد محمد شلبــــى
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن حمد سم سليم|ن عثــــم|ن|768726
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخجه|د بــــسيو عبــــد |لعزيز عبــــد |لرؤف سلم439228
يم فوزى كر|تـــ7325|6 ثــــ|ر د |ط|ع |ء |بــــر|

|5o4|| رهس|متـــ حمدى يوسف ع تـــج|ره |لق|
5o385o تـــمريض |إلسكندريتـــ مهند حسن عبــــ|س ح|مد مصط
49893o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|آيتـــ عبــــد | عبــــد |لسل|م |لجبــــ
ى8222|6 ن| محمد محمد بــــح علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طم
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف خميس مسعد سيد |حمد9||447
تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء ع|طف محمد |حمد يوسف||63784
9oo|36|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد |لسيد |حمد محمد
638|o|| تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمد مو ز مو
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ندى عبــــد |لوه|بــــ سم عبــــد |لوه|بــــ فريد626458

53oo9ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ شح|تـــه حسن
67974oد كم|ل |حمد عبــــد |لحميد محمد معهد ف ص |لمنصورهن|
ى ك|مل775348 ى محمد خ تـــج|ره |لزق|زيقخ

375o9رهمصط محمد مصط عبــــد|لو|حد صيدله |لق|
م|م223892 تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره |حمد محروس محمد 
2384o7ش|م محمد عبــــد|لرحمن رهس|ره  حقوق |لق|
6oo36|تـــج|ره طنط|محمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد حسن
26|4|oى |لسيد محمود د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه|ء ي
2|9|3oوف|تـــ|عص|م عبــــد|لسل|م |نور ق|سم عبــــد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
2726ooتـــربــــيتـــ |سو|نكريم محمد عبــــد| عبــــدربــــه

ره| |ر محمد ربــــيع عبــــد|لعظيم|2598 د|بــــ |لق|
8o4|37تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد ع|شور محمد
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |يه|بــــ سم معوض|222352
8775o5  تـــج|ره |سيوطند| مصط خلف محمد
لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ كفر |لشيخ|محمد عد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لمع| 438486
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طثــــ|ر محمد رمض|ن |حمد |بــــو|لعن |339|62

د|بــــ حلو|ن|سل|م سعيد شعبــــ|ن محمود خليفه|2|475
يثــــم عزيز فخري|54|75 تـــج|ره بــــور سعيدعزيز 
د|بــــ د |ط|ه|يدى ع|دل عبــــد |لحكم |حمد699358
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسجه|د عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در متـــو 773749
علوم ج|معتـــ د |ط|ء حس فريد محمد |للق| |436983

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود محمد شعبــــ|ن |لسيد56724
تـــج|ره |سيوطر| بــــدر ج|بــــر عبــــد|لق|در823864
2482o7ه عبــــد|لعزيز عبــــد |لموجود |لسيد عم معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطن
يم محمد |لنح|س|624656 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحمد أ
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعبــــد| محمد رجبــــ عثــــم|ن  897424
4765o6د|بــــ دمنهور|ن|در محمد ه|شم رضو|ن نمرتـــ
يف محمد عبــــد|لمقصود |لش62|437 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى 
ين محمد مبــــ|رك سعيد ع57|763 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدش
زر|عه |لم |وق |م ص|بــــر عبــــد|لغ 4|49|8
طبــــ |سن|ن طنط|ه|جر |سم|عيل عبــــد|لرحمن |لبــــن|9|4292
7|o872|ف يم  م مجدى محمود |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــد

ندى |حمد حس 4|595 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدع|ء 
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|ف|دى  |ء محمد شعبــــ|ن247542
وف|تـــع محمد |لسيد محمد |لهو|رى|5449| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشن|دين خ|لد محروس محمود عبــــد |للطيف9484|2
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطحمد حسن |حمد ع |825339
4787o3وف|تـــمحمد عبــــد |لحميد يسن |بــــو شبــــ|نه معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4|752oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخيوسف مجدى حسن محمد |لنج|ر
علوم طنط|منتـــ | ي| محمد أحمد  م|42667
359983| ندستـــ شبــــر| بــــنه|يم|ن |يمن ج|د فه
علوم طنط|تـــرتـــيل جم|ل عبــــد |لع| خ |432574

رهسم|ء سم|ره محمد معوض|42767 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم|||33|8 تـــج|ره بــــ سويفحمد حم|ده محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهندي عمرو محمود محمد عبــــد |لرحيم س7596|5
تـــربــــيتـــ حلو|ند | محمد نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح232493
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رح|بــــ سعيد مندوه فرج |لمق 46|3|4
25|o|7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس| سعيد محمد |لخ |وى
حقوق |لمنصورهيم |حمد عبــــد |لمحسن محمد خ 675849
79o3|9|ه سعيد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد صيدله |ل|سكندريهم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طإسل|م |لسيد حل عبــــده |لشيخ9592|6
68738o|ه |يمن ه|رون عبــــد |لق|در د|بــــ |لمنصوره|م
ف عبــــد|لنبــــى محمد |لبــــن|627246 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــه |حمد محمود حسن3|8276
7o|o83تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ سعد محمد حسن ع س|لم
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد |لرحمن |حمد يوسف |لمغ 438622
76437oنوعيتـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد مصط |حمد محمد
|5|o24| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن مجدي ونيس ي
3533o7تـــربــــيتـــ بــــنه|عل|ء |لدين خ|لد محمد |لسيد
8|84ooتـــج|ره بــــ سويفمصط محمد محمود حسن
483|o8د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ ي عبــــد |لمنعم |لسيد |لشن
تـــربــــيتـــ ع شمس محمد ص|لح محمد235929
62|o56معهد ف ص بــــور سعيدي|سم عبــــده محمد عبــــد |لوه|بــــ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ه|لتـــ فؤ|د عبــــد|لع| عبــــد|لتـــو|بــــ |338937
ويدي|||4537 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد رجبــــ عبــــد|لر|زق رجبــــ 
يم755376 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريه|م عل|ء ع |بــــر|
ره|ي|ر| ط|رق عبــــد |لع| عبــــد |لحفيظ عبــــد 666|2| د|بــــ |لق|
علوم ع شمسن|ردين |يه|بــــ عبــــد |لمسيح عبــــد |لسيد|4275|
9o2799 معهد ف ص سوه|جرض| حسن |لجمل ع
5|273oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود محمد عبــــد|لرحمن ح|فظ عبــــد

د|بــــ بــــ سويف|فوزيتـــ ثــــروتـــ محمود محمد653|6
يم محمد قطبــــ |بــــو سمرتـــ756|6| تـــج|ره ع شمسعمر |بــــر|
33o8ooندستـــ |سيوطلسيد جم|ل |لسيد عبــــد|لحميد ط|يع
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمن|ر ع حس ع 845597
رهفرحه محمود |بــــو |لفضل |بــــو |لمجد8843|| علوم |لق|
علوم ج|معتـــ د |طمصط عبــــد | محمد عبــــد| عدوى772444
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف بــــ|سم مصط عفي |3|4|2
8828o2|معهد ف ص |سيوطمل |م |لمؤمن صديق محمود
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــي|ر| حسن محمد حل6947|7 م |لع| 
6o3756لسن ع شمس/ري|ضتـــ|فتـــ |حمد ح|مد سنبــــل
يم337694 يم |بــــر| حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن |لسعيد |بــــر|
4538o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود س| عبــــد|لو|حد عبــــد|لو|حد حم
|329o3معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود جمعه قطبــــ قطبــــ
4|5o42د|بــــ |سو|ن|نرم محمد ع محمد شقط|يه
|لسن |لم |عم|د ج|بــــر عزتـــ عيد339||8
75o8o4|وف|تـــخ|لد مصط محمد حسن |حمد نص ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
355746| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيم|ن عبــــد| حس ع
7oo598 معهد ف ص |لمنصورهمنه | م|زن كم|ل مصط
د|بــــ ع شمس|م مصط مصط |حمد|54333|
ندستـــ |لمنصورهص|بــــر رمض|ن ص|بــــر حم|مه688576
وف|تـــش|م |حمد |لسيد محمد78938| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ن| عم|د فهيم فرج | جرجس66948 د|بــــ |لفيوم|م
87o682|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نم رمض|ن محمد عبــــد|لعظيم
علوم |لمنصورهصف| سعيد محمد حسن632629
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل|م محمود |حمد محمود مندور|679687
7o3494ش|م مصط ح|مد |حمد |لس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن 
يم|57748| ره|ء محسن |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|رض| |لشن|وى عبــــد |لرحمن |لنج|ر342||4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمد ك|مل محمد كشك2994|7
289o32د|بــــ ع شمس|منه محمود محمد حسن ع

5|23oرتـــ||ء ن| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفضيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o386oل|ل |سم|عيل علوم ري|ضتـــ |لم |ند| طه 
8o5o69لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم محمد سيد محمد|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــأل|ء عزيز عبــــد | محمد تـــر542278

تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|ن |ر |حمد ع محروس24924
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم عم|د ممدوح محمود9882|2

رهمحمد عيد ك|مل ثــــ|بــــتـــ6|433 ندستـــ |لق|
2|5o37يم ندستـــ حلو|نمحمود حس محمود |بــــر|
|6|8o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمعتـــصم مر|د ك|مل |حمد
224oo4لسن ع شمس|نوره|ن ع |لمحمدى غ|نم
4998o5تـــربــــيتـــ دمنهوررحمتـــ سعيد طلبــــتـــ محمد سليم|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مختـــ|ر |سم|عيل ع محمد|283342
255|o7ر|ء عمرو حل حسن تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نف|طمه |لز
697o7oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ح|زم |لسيد محمود |لديبــــ
4|69o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخول|ء حمدى ع محمد حج|زى

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد مصط ربــــيع عبــــد |لتـــو|بــــ7||44
8o3||5|كليتـــ حقوق |لم |مينه |بــــوبــــكر محمود محمد
يم محمد |لسيد |لكو 448975 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |بــــر| ل|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ه| عبــــ|س عبــــده عبــــد |لرحمن 5974|
صيدلتـــ سوه|جنو|ل رجبــــ ع محمد 899225
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ خ|لد عبــــد |لغ عبــــد |لسل|م32|||4
6786o3 بــــي تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء ع عبــــد |لتـــو|بــــ عطيه |ل
يم خليل بــــيو327924 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|رس محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخي|سم محمود محمد |لوحي 439795

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه عبــــد | ك|مل ع58979
معهد ف ص |لزق|زيقف|طمه |س|مه محمد عبــــد |لسميع776923
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد محمد حسن223327
|ء مصط شعبــــ|ن عثــــم|ن||3||88 د|بــــ |سيوط| 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء حسن عبــــد |لرحمن محمود||75436
يم|63724 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|س|ره ح|مد ع محمود |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد قطبــــ عبــــد|لوه|بــــ633898
6o6692علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرض| محمد عبــــد |لفتـــ|ح حموده
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسوف|ء محمود |لسيد محمود حج|بــــ342325
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرضوى محمود محمد فؤ|د يوسف ط|5|||2|
4|o476د|بــــ طنط|محمود محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف|

Page 1697 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

43o|36صيدله طنط|تـــسنيم محمد بــــهجتـــ يوسف |لبــــر|د
يم محمود7225|| ر |بــــر| ندستـــ ع شمسمحمد م|
9o3224|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه |حمد فؤ|د |بــــوه|شم
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــعف|ف محمد رجبــــ محمد حبــــلص488948

د|بــــ |لفيوم|محمود مصط عبــــد |لرحمن عبــــد |لبــــ8||66
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط  حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لغ عبــــد|لح||87632
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد رض| تـــوفيق محمد49782|
|5347oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|سم زكري| عز|لدين عبــــد |لمجيد
2785o9|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن رمض|ن |حمد س|لم خليفه 
32o468يم |حمد محمود يم عص|م |بــــر| ندستـــ ع شمسبــــر|
يم عبــــد 684257 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهين|س سعيد |بــــر|
23o|62رهحس|م عرف|تـــ |حمد فرج حسن د|ر |لعلوم ج |لق|
629|o5|معهد ف ص |لزق|زيقسل|م محمد بــــش سليم فهيم
3395o9 تـــمريض بــــنه|عف|ف |يمن عبــــد|لجليل خ|لد محمد ع
844o67د|بــــ |سو|ن|مصط محمد حس محمد
6o3396د|بــــ |لمنصوره|ح|مد |يمن ح|مد محمود |سم| عيل
8o6367معهد ف ص بــــ سويفميشيل مسعود وديع سعد
84o|8||تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه حميد |حمد محمد
6o3399حقوق |لمنصورهمحمد مصط حسن |لبــــسطوي |لش

ف سيد رف|59963 وف|تـــمحمد | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
8o58o9زر|عه |لم |نجل|ء ي د|خ محمد
267o87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنوره|ن ط|رق ك|مل ع محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عمر |حمد |بــــو |لمع| |لزي 7635|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر عبــــد|لمقصود عبــــد|لحميد عبــــدربــــه|33235
76225o كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد مجدى حس|ن محمد حس|ن
69o467يم علوم |لمنصورهش|رل |سعد شفيق |بــــر|
87982o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|  سم|ء عبــــد|لبــــديع ع تـــم|م
49637oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورند| جم|ل عبــــد| عبــــد|لر|زق منصور
4o46|oى فوزى حسن |ل|شوح د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ي
د|بــــ ع شمس|يوسف مدحتـــ |رنستـــ فوزي77|359
688o79علوم |لمنصورهمن|ل ح|تـــم صل|ح عبــــوده |بــــو |لعز
يف |حمد محمد|8|244| رهحمد  تـــج|ره |لق|
6||3|oتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر فوزى ح|مد عم
8o6789د|بــــ |لم |ل |ء رض| محمد محمود|
23447oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود |سم|عيل كم|ل |لدين سيد
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |يش|ن ع |لمهدى بــــدوى475325
8o6254تـــج|ره |سيوطعبــــد|لسل|م |نور عبــــد|لسل|م مهدي
ر|ن7296|6 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفريم عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن ز
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ سعيد حسن محمد |لجم|ل4288|5
طبــــ حلو|نل | ط|رق محمد سليم7552|5
ف |لدين694628 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره نشأتـــ فضل محمود 
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طبــــ بــــ سويفي|سم |حمد محمود عثــــم|ن2885|8
26|o27رتـــ|نعمه عم|د جمعه محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
85o2|2|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سل|م محمد مغربــــي محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن ع|طف عبــــد|لموجود محمد5|3598

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمود ط|رق سيد عبــــد|لعظيم26|83
4379o7كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخريم محمد ع عبــــدربــــه |لغربــــ|وى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــ ع|دل ش|متـــ |ستـــم|لك  7266|9
يم |لسيد |حمد488238 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود حس|م |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|زينبــــ شح|تـــه ح|مد شح|تـــه57|637
تـــربــــيتـــ طنط|عل|ء ع|طف |لمر عمر2234|4
|335o6علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود حن محمود حن محمود
6o8733د|بــــ د |ط|خلود حربــــى رمض|ن بــــندق
يم حسن حج|ج235||5 تـــج|ره دمنهورعمرو محمد |بــــر|
44o77o يم |حمد |لحو كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخزينبــــ |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|طر |لرف| خ|طر328233
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن ع|دل عبــــد | محمد عبــــد|لرحمن85|779
44|5o6ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ي|سم ع|بــــدين عيد عبــــد |لوه|بــــ
|67|o8|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسمتـــ محمود زيد|ن محمود
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء صبــــرى مرتـــ |لدمرد|ش|628634

43|8oتـــج|ره بــــنه|مصط رمض|ن محمد سيد |حمد
6893|9| نوعيتـــ |لمنصورهيه صبــــ عبــــد | |لبــــي
62o936يبــــه معهد ف ص بــــور سعيدسم نور |لسعيد |لعو 
ف بــــولس لط 6576|3 لسن ع شمس|مونيك| |
حقوق |لزق|زيقم صفوتـــ عبــــد|لو|حد حسن|632789
د|بــــ ع شمس|سم| محمد مصط |لمر355368
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنوره|ن |يمن عبــــد| ع355736
8|49o4معهد ف ص بــــ سويفس| |حمد ك|مل فرج| محمد
8444o5 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــسنتـــ ع|مر ص|دق صبــــ|ح |لخ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | سعيد عبــــد | محمد عبــــد |424239
34o424تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ محمود عبــــد|لحكم عبــــد|لحق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديسم|ح ع |بــــوزيد ج|بــــر829554
267oo|يم شلبــــى طبــــ بــــنه|ر| | |س|مه |بــــر|
68o3|2|ف |لدين تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد |حمد حسن 
علوم |ل|سكندريهسعيد عبــــد|لرحمن يوسف |لشيخ|43565
8|o373علوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لعزيز حس ع حسن
ه جمعه حسن |لسيد |لسحل|522299 طبــــ |ل|سكندريهم

حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن فضل رمزى فضل عبــــد |لرحمن42455
8437o|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمصط محمد |حمد عبــــد|لح|فظ
| ي| ع محمد حسن477539 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ني
776o49كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جس|ندى محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع م
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ عبــــد|له|دى محمد عبــــد|لوه|بــــ||32585
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3|67o2يف محمد عيد تـــربــــيتـــ ع شمسسل 
يم عبــــد |لغ |لقرنش|وى7|4784 طبــــ |لسويسمحمد |بــــر|
|2o236حقوق ع شمسمحمود يح عبــــد |لرحمن محمد ع

5o|73|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد سيد عزتـــ عبــــد |لحكيم
8625o8تـــج|ره سوه|جمحمد سل|م |لدسو سل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وعد عبــــده محمد ع عي82|7|6
طبــــ بــــنه|رسميه رض| |حمد خليفه252278

636o7حقوق بــــ سويفجل|ل نجيبــــ جل|ل سليم|ن
8o8545 حقوق بــــ سويفمحمد عبــــد|لحفيظ |لسيد ع
ى3444|2 تـــج|ره ع شمسبــــسمله صل|ح مو عليوه |لهم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منيتـــ عبــــد |لرحيم سيد |حمد |ل|نور|9993|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم | كم|ل ف|يق فهيم||289|
|لسن |لم |ندى ممدوح محمد ه|شم 888548
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيثــــم محمد |حمد |لملي رزق43|493

2|oo9ندستـــ حلو|نكريم |لدين حس|م محمد عبــــ|س
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد عبــــد |لحليم محمد حسن|49283

|6695oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف و|ئل ص|لح |حمد |حمد
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىع عبــــد|لرحمن قن|وي عط|6|8336
48944oحقوق |ل|سكندريهويد| محفوظ فتـــ زيد|ن محفوظ
87844o  زر|عه |سيوطندى ط|رق محمد |بــــو|لمجد
د|بــــ |ل|سكندريه|وق أحمد عبــــد |لمنعم محمد جم|ل 476257
328o96يم محمد |لنش|ر ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفس|رتـــ سعيد عبــــده جرجس3|524
ش|م مأمون محرم|74|268 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم حس ع |حمد862776
689956| يم |بــــو |لعل| محمد عطيه ع معهد ف ص |لمنصورهبــــر|
ى|7985|5 تـــربــــيتـــ دمنهوريه عيد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لع
ره|رضوى مجدى عبــــد |لمطلبــــ فرح|تـــ46272| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|لتـــ حس جودتـــ ع 357648
معهد ف ص |لمنصورهفن|ن |لبــــ|ز |لبــــ|ز ع |لمحمودى|2232|7
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم عزتـــ شعبــــ|ن |لور| 249749
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدندي محمد |حمد عبــــد|لمو 849652
8o7438تـــج|ره بــــ سويفي زين صل|ح محمد
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد سيد عبــــد |لوه|بــــ عي |سم|عيل755552
|28o25ى عبــــد |لحميد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع عص|م ي
7o45|2|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ع|دل متـــو متـــو عيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ ع|دل محمود محمد38477|
يم سل628528 يم سليم |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد| |بــــر|
3|756o |رهمصط سم محمود عبــــد|لبــــ حقوق |لق|
8o3o64تـــج|ره بــــ سويفم | جيد نجيبــــ جيد

5o85o حقوق بــــ سويفحمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لغف|ر محمد
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5|37o2علوم ج|معتـــ د |طعبــــد| سم |م|م محمد خليف
35o877 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدع|ء ع رزق ع

تـــربــــيتـــ حلو|نفرحه حسن يوسف حسن عوض35|24
م ن| حس محمد|34727| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــد

معهد ف ص بــــ سويفد| | ع|طف كم|ل عبــــد |لتـــو|بــــ53452
د|بــــ |لمنصوره|سم| س|مح معوض عطوه عوض |952|68
يم شكرى |م 3282|3 ش|م |بــــر| تـــج|ره ع شمسمحمد 

6769oد|بــــ |لفيوم|ند| ه| عبــــد|لعظيم عد
76o7|5تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس خميس |لسيد ح|مد
76o598آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ع|ئشه |حمد فرج محمد
7o9o|8تـــج|ره |لمنصورهف|رس محمد |حمد عبــــد |لجو|د

ره|ندى عي محمد عي4642| ثــــ|ر |لق|
رتـــ|ر| | شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لحليم محمد556|5| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

2||8oرهحبــــيبــــتـــ محمد محمود محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه ع شمسيه نور|لدين بــــدرى محرم|98|242
ر محمود محمد |بــــر|858|23 رهعبــــد|لرحمن م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|مه مصط عبــــد|لع|ل أبــــوز|يد|269928
|42o52كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد ط|رق شمبــــ عبــــد |لق|در
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىش|م حمدي عبــــد |لمقصود ع |لخو625324
يم سم ع شح|تـــتـــ|693878 تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــر|
ندستـــ تـــ.خ|مس حمد و|ئل جم|ل تـــعلبــــ|32|2|3 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
4|622oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر بــــش محمد ع |لنمر
د|بــــ |لزق|زيق|رقيه مشهور حسن مصط |لسيد87||77
847o66|معهد ف ص |سو|نلحسن عبــــد|لحميد محمد عثــــم|ن

ين |س|متـــ ع |م 4366| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــش
تـــج|ره ع شمسبــــر|م محبــــ ص|دق و|صف|5992||
45o229ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ط|رق |لحفن|وى |لسيد |لعيسوى
معهد ف ص طنط|حمد خ|لد |حمد بــــيو كريم |لدين|429497
6o6673|ندستـــ |سيوطحمد محمود |حمد |لتـــط|وى
4479o9زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــرن محمود مصط ك|مل عبــــد|لع|ل

يم |لش|ذ7|324 رهحمد ط|رق محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم |لبــــغد4|2658 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لمنعم ع |بــــر|
2|548oرهمريم محمد عبــــد|لرحمن فتـــوح |لجندى طبــــ |سن|ن |لق|
يم شحتـــو685243 علوم |لمنصوره|ء جم|ل عبــــد |لن| طه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رن| ع|دل محمد ح|فظ سويد|26482
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محمد عبــــده محمد مرزوق339269
435||oى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فهيم مسعود |لبــــح

تـــربــــيتـــ |لفيومم|رين| س|  |د غ| 46|64
2392oo د|بــــ حلو|ن|نج|ه |حمد عبــــد| حس
9|2oo9|ف |حمد عبــــد|لموجود محمود تـــربــــيتـــ سوه|ج 
9o2o73 يم محمد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد |بــــر|
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رهعبــــد |لحق عم|ر رزق ح|فظ29533 د|ر |لعلوم ج |لق|
84|ooo معهد ف ص |سو|نبــــه منصور |حمد |لحف
طبــــ ع شمسمحمد عزتـــ محمد د|ود842|43
رهتـــسنيم رفعتـــ عبــــد|لعزيز ر|فع|6|236 حقوق |لق|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نجوزيف ه| مو يعقوبــــ6278||
ف عبــــد |له|دى حم|752537 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |له|دى |
ندستـــ بــــور سعيدمحمد فتـــ ذ سليم خن|766962
ن| محمد حس س|لم9499|3 د|بــــ ع شمس|م
343o5oر عط| عبــــد|لق وف|محمد عط| عبــــد|لظ| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
3|6|76| ره|يتـــ محسن ع رضو|ن ع د|بــــ |لق|
285o2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |لسيد عبــــد| |حمد ع

رهيوسف من ع سليم234623 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــ|كم|ل محمد كم|ل بــــطيشه528987 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|2o37o رهزينه عبــــد |لحكم |لشبــــر|وى |لسيد حس حقوق |لق|
|د|بــــ |لم |خلود جم|ل عبــــد|لمجيد محمد823485
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــريم ع محمد |لسيد 82|3|9
4o||94حقوق |ل|سكندريهو|ئل مختـــ|ر محمد عبــــد|لع|ل رزق

8o|59ه |حمد عبــــد |لل|ه |حمد عبــــد |لق خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند| ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح مصط 92|254
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم طلعتـــ منصور محمد عويس|3|4|6
ندستـــ بــــ سويفمحمد ع شعبــــ|ن حس 63437

342396| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| ج|د محمد رض| ج|د ع
رهمحمود |س|متـــ محمد عبــــد |لج|بــــر596|3 طبــــ |لق|

9o265o حقوق سوه|جمحمود رش|د محمد |لسيد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | نبــــيل حسن صبــــره64889|

ره|ه|جر سيد عبــــد|لحميد يوسف9|368 د|بــــ |لق|
8889o5 ندستـــ |سيوطنو|ر محمد عبــــد|لق|در محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه يوسف محمد يوسف7|2277
86o889|د|بــــ |لم ||ء رجبــــ عبــــد|لعزيز  بــــحر|
8o8843|كليتـــ حقوق |لم |حمد محمود تـــوفيق |حمد

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لرحمن ن محمد ن5683|
85|o92|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحمد فه سيد زو|م
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |بــــوط|لبــــ فرح|تـــ |سم|عيل رضو437549
764o33|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنيه محمد يوسف حسن نعيم
444|o3ف زر|عه كفر |لشيخبــــو |لسعود طلعتـــ |بــــو |لسعود محمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ج|بــــر ع ج|بــــر فتـــح | محمد484532
26973oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد محمد |لسعيد عبــــد|لعزيز

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطوليد محمد فتـــح | محمود|3742
لسن ع شمس|دير محمد عبــــد|لعزيز |حمد327574
687|6o صيدله طنط|ع عم|د ع |لدسو
7o778oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد من |لسعيد محمد |حمد عم|ره
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ش|م محمد عبــــد|لنعيم5369|8 علوم |لم |د| | 
تـــج|ره بــــنه|نطون منصور لبــــيبــــ منصور|333834
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دينور| محمد نجيبــــ محمد825787
تـــ |يه|بــــ زكري| سيد|حمد|9|5|44 تـــج|ره كفر |لشيخم
83o|36د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وف|ء سعد |بــــوبــــكر |بــــو|لحسن
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد | ي| كم|ل |حمد ح|فظ423847
ى ز عبــــد |لملك|888669 علوم ج|معتـــ |لسويس بــــ|نوبــــ ي
4o5oo|د|بــــ د |ط|محمد عز ع مر

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ريم|ن عبــــد |لمنعم محمد محمود6242|
359o66|ى |لسيد عبــــد|لرحمن م ي تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|د
علوم طنط|رن| عبــــد|لمنعم |بــــو|لعن |لرف|4472|6
84|34oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه علو| |حمد حسن
يم محسن مبــــروك|769396 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشبــــر|ر |بــــر|
5|6595| علوم دمنهوريه محمد سعد محمد |لبــــي
تـــج|ره |لزق|زيقندى عبــــد|لعزيز فريد عبــــد|لعزيز635542
يثــــم محمد عبــــد|للطيف247377  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمصط 
7o7779علوم |لمنصورهمحمد عبــــد | رجبــــ ع سل|متـــ
يم مصط 699567 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|له خ|لد |بــــر|
8o4oo8لس فنون جميله فنون |لم |م | مكرم روف|ئيل ك
معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد خ|لد نوبــــي محمدين843934
89o7o8 حقوق |سيوطه|يدى ص|بــــر يوسف |حمد
4o6255تـــج|ره |ل|سكندريهمريم وليد محمود عبــــ|س |لعتـــى
6o75o3بــــ |عمرو |حمد محمد |بــــو |لعزم |لجم|ل لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
7579o6 وف|تـــتـــ محمد ج|د حس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ محمد فرج عبــــد |لر|زق س|لم|7243|5
يم محمد |لعبــــد522|62 معهد ف ص بــــور سعيدأسم|ء محمد إبــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيل|نه حكيم غط|س جرجس27|73
879o9o تـــمريض |سيوطند| |حمد محمد محمد
رتـــ|منه | عوض يونس عبــــد |لجو|د |263957 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

رهحمد ح|تـــم ف|روق عبــــد |لبــــ| |34984 ندستـــ |لق|
35o437|ف سعيد عبــــد|لعزيز معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــسل|م |
433o26 ره|نور| مجدى عبــــد|لغ |لحلو عل|م |لق|
يم حسن ذ632396 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمن|ر |بــــر|
ش|م فتـــوح عبــــد|له|دى محمد 442392 حقوق |ل|سكندريهمحمد 
8395o|د مختـــ|ر محمد |لطيبــــ نوعيتـــ قن|ن|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــف|طمه محمد محمد ز|يد676368
يم ز682486 صيدلتـــ بــــورسعيديل|ف  |ء محمد محمد |بــــر|

7o748د|بــــ |لفيوم|يوسف ط|رق محمود عوض
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم|رين| ف|يز ويص| شح|تـــه24492

يكل344233 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ممدوح مر محمد 
92o744 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسيمون طلعتـــ سعيد |نور
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64o798تـــج|ره |لزق|زيقيوسف محمد |حمد محمود محمد
52o3o3|تـــج|ره دمنهورل|ء ع|طف عبــــد|للطيف سليم

يم65425 صيدله بــــ سويفع |ء جم|ل |لسيد |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|د|يه ع |حمد ع دي|بــــ262229
5|86o4 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  آيه محمد |بــــو |لمجد سليم |ليم
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء محمد س| جمعه محمد||67|77
25483oى يم حميده |لمس  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــ|سم محمد |بــــر|
7oo53oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمد محمود فرج
897o92 ر |دم عبــــد|لمسيح د|بــــ سوه|ج|س|ره م|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد ع|طف يوسف محمد شح|تـــه636552 ع.
ندستـــ تـــ.خ|مس دير حس|م |لدين حسن عبــــ|س236889 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
434o88 |كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسي|ر| محمود عبــــد |لعزيز |لكف
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورسم|ح فرج محمد محمد فرج496823
طبــــ ع شمسحمد سعيد محمد محمود سيد درويش|82||35
3425o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد زغلول محمد صبــــيح
768o54معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ض |حمد فتـــ محمد
43|7o|| ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدحمد سعيد محمد |لسيد |لسطو
6o8|99ه معهد ف تـــمريض طنط| ه|جر |سل|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح حرح

تـــج|ره بــــ سويفحمد فو معوض عبــــد |لعظيم|56647
82o834تـــربــــيتـــ |لم |م|يكل ع|طف بــــرن|بــــ| ك|مل
9o74o2|حقوق |لمنصوره لسيد عبــــده |حمد محمد
|28235| ف محمد بــــيو تـــج|ره ع شمسحمد |
88o934 تـــج|ره |سيوطدى صل|ح محمد |بــــوزيد
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد حمدى عبــــد |لرحيم عم|شتـــ645426
48oo94 |ندستـــ |ل|سكندريهسل وليد محمد |لزلبــــ
د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره |لسعيد عبــــد |لجليل غ|زى جلو355|42
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعمر |حمد |لسيد محمد شعبــــ|ن436276
7o9558|يم محمود |لعدل تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء محمد |بــــر|
جرس427642 ى  زر|عه طنط|مصط محمد عبــــد|لمع |لع
|5|o|7|ى نوعيتـــ عبــــ|سيهل|ء خ|لد جمعتـــ محمد |لنج
يم عبــــد |لمع حسن689595 تـــج|ره بــــور سعيدسم|ء |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|جر ف|روق محمود |لسيد6|649|
ين||4787 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن ربــــيع بــــدير محمود ع
6o64o8ف محمد عر|يس معهد ف ص طنط|محمد أ
8555o5تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط محمد محمد حسن
48o8o8| ه محمد عبــــدين حم|د ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود عص|م |حمد محمد س|لم765347
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| نبــــيل عبــــد|لرحيم |بــــو|لفتـــوح635597
483o82تـــج|ره طنط|حن|ن سيد صل|ح |لدين محمد ع
7o83|5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــول|ء ط|رق |حمد عمر س|لم
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد ع|دل سليم س|لم|ن768592
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لس عم|د مكرم عبــــده358|76 معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسك
7o9278|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلعج عبــــده |لعج عبــــده |لسيد
|3o77o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد س| مصط كم|ل
معهد ف ص بــــور سعيد|ء سعد سعد محمد رمض|ن|9767|6
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منيه رمض|ن عبــــد|لحميد جوده|5||252
علوم بــــ سويفوق ط|رق كم|ل ع52432

4|99oo تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود عبــــد |لمحسن |لدسو |لغني
يم |بــــر332287 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نور| عبــــد|لن| ك|مل |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد رحومه فل|ح محمد|444728
82399oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |زينبــــ فوزي ف|روق عبــــد|لق|در|
4232o3|علوم |ل|سكندريهر | س| حبــــيبــــ يوسف
8oo233كليتـــ طبــــ أسو|نعبــــد| محمد |بــــو|لحسن محمود
9o6329 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء حس محمد |حمد
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمود |لسيد محمد مبــــروك9893|4
رهد | محمد ممدوح محمود |لسح|ر9397|2 تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــنه|سم|ح محمود |حمد طه2|2875 كليتـــ 
وف|تـــمحمود جميل كم|ل حسن5563|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
88o5oo طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد رضو|ن عبــــد|لعزيز حس
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد|لرحمن بــــكر عمر عثــــم|ن 886333
ى رمض|ن محمد473|64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل ي

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى عص|م محمد حسن محمود4|49|
233|o4| خدمه |جتـــم|عيه |لفيومرفيده جم|ل ع |لدين جل|ل ع
معهد ف ص |لمنصورهيه محمد |سم|عيل |حمد|سم|عيل|3|6987
د|بــــ |لمنصوره|نرم سعد |لسيد محمد محمد |لش|ف683293
تـــج|ره بــــور سعيدنور|ن س|مر |لحديدى محمد |بــــو |لعط|76597
د|بــــ |لزق|زيق|خلود محمد حسن سل|مه حسن639859
يم |م مو|فق|892952 د|بــــ |سيوط| يه|بــــ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|سيده ط|رق محمد |سم|عيل778363
43o52|ف |لسيد ع عبــــد |لتـــو|بــــ تـــج|ره طنط|نوره|ن أ
826o55تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دير| | محمود |حمد |لص|دق
27o752ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود مصط عبــــد|لحميد محمد صقر
42o977 يم أبــــو |لعن |ء كم|ل إبــــر| حقوق طنط|إ

43|7oف |م|م سيد دقم|ق رهمحمود | تـــج|ره |لق|
وف|تـــز|د صل|ح |لدين محمد |م 335|4| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o|63||طبــــ طنط|سم|ء سعد مختـــ|ر جزر عم|ر
زر|عه ع شمسي|ر| ك|مل محمد صبــــ|ح مو57|342
يم طه48539| ره|ي|سم |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم قمر27|622 علوم ج|معتـــ د |طشيم|ء نبــــيه محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لكريم محمد حسن |حمد824947
4484o|يم مبــــروك |ل|قرع يم سعيد |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمد ط|رق عطيه فرج ع ش| 645739
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد سم أنيس عبــــد |لمطلبــــ|649768
صيدلتـــ |سيوطس|ره ع حسن ج|بــــر853655

5o326ئيل| تـــج|ره بــــ سويفبــــ|سم جرجس تـــوفيق |
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح غريبــــ258579
5o|4|3تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط عبــــود محمد جوده
35o388يم يم ح|تـــم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهين|س |س|متـــ |حمد |له|دى حج|زى|42653
تـــج|ره ع شمسلي حسن محمد محمود55465|
6789|oحقوق |لمنصورهمن|ر ش|كر ص|بــــر محمد ط|جن
وف|تـــمنتـــ | سعيد محمد حميده46|9|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| محمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح2979|8
ر|ء عبــــد |لمقصود مسعد عبــــد |لمقصود2547|7 زر|عه |لمنصورهلز
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن ع عبــــد|لرسول |لغربــــ|وى|257437
يم|356234 علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد ن| شحتـــتـــ عثــــم|ن |بــــر|
||65o||لسن ع شمس|يم|ن عم|د عد محفوظ
ره|مصط فؤ|د عويس محمد4828|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م |لسيد عبــــد|لحميد62|2|2 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسكريم 
ن| |حمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمنعم عطيه626333 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
449o67ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمو يوسف خليفتـــ
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نتـــ خ|لد جمعتـــ حس يوسف26775|
53o6|5ره/ري|ضتـــسوز|ن |س|مه محمد ح|فظ إعل|م |لق|
نوعيتـــ |لم |ه|جر خ|لد عبــــد|لجو|د س|لم853697
|4o337تـــج|ره ع شمسم|ري| ن| نجيبــــ شفيق

ن| |حمد جمعه عبــــد|لمنعم73434 د|بــــ |لفيوم|م
تـــربــــيتـــ |لم |يه عبــــد|لرحمن شح|تـــه خليل|7782|8
34268oيم سل|متـــ عبــــد|لسميع محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نشيم|ء |بــــر|
ر عوض فؤ|د عوض رمض|ن696845 تـــج|ره |لمنصورهم|
62o|28تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |ده |لسيد طه عبــــده |لغريبــــ

تـــ قر رمض|ن محمد|83533 طبــــ |لفيومم
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نكريم مختـــ|ر فتـــ |لسيد|84368
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد |حمد ج|بــــر عبــــد|لرحيم 876659
24o472| ه فتـــ |حمد ع نوعيتـــ عبــــ|سيهم
4|5o26|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء مصبــــ|ح |حمد حسن |لزي|تـــ
3338o7|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد محمد س|لم
246o48معهد ف ص بــــنه|محمد ع أبــــو |لمك|رم |لبــــربــــرى
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |يمن عبــــد|لعظيم حسبــــ |838|42
77226oعلوم |لزق|زيقحسن|ء حسن محمد بــــكرى
78o998علوم |لزق|زيقسم فتـــ محمد محمد خم|ش
ره|سليم|ن ع|طف سليم|ن زين |لدين225744 ثــــ|ر |لق|
62o6o8| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهأحمد مجدى تـــوفيق عبــــد |لرؤف سيد
طبــــ ع شمسيم|ن محمد |حمد عبــــد|لع|ل|7|6353
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6|o732تـــربــــيتـــ طنط|نرم ن محمد |لطنط|وى
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| فتـــ سعيد مصط خورشيد683424
يم |لدسو |لش765783 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدشيم|ء محمد |بــــر|
7|7o2o|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد محمود محمد |لشعر|وى
52o269|يم ع عبــــد|لقوى شكر كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد ط|رق فتـــ محمد بــــدر|ن|482|6|

معهد ف ص بــــ سويفحمد مصط عبــــد |لمو محمد|265|6
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيمن سيد ع عبــــ|س|352639
د|بــــ كفر |لشيخ|له|م ع محمد عبــــد|لغ |8|6|42
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط ص|بــــر فرج ط|يع353969
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم عبــــد|لوه|بــــ محمد حسن مرو|ن|36992
طبــــ طنط|عبــــد | رمض|ن صبــــ محمد غل|بــــ654||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم عبــــد|لحميد شعبــــ|ن فرغ344347
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد حس |حمد |لبــــربــــ |6344|6
يف محمد مصط |لف 8282|3 ندستـــ أسو|نعمرو 
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ع عبــــد |للطيف بــــرد|ن4958|4
ره/ري|ضتـــغيد|ء عمرو ف|يز محمد |م|م3||27| إعل|م |لق|
68|o7oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مه|بــــ عبــــ|س محمد عبــــ|س شعبــــ|ن

رهحمد حسن |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ|46883 تـــج|ره |لق|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر عفي فرج حسن |بــــو |لسعود755|5|
ر |لسيد محمود |لسيد|35344 تـــج|ره ع شمسط|
حقوق |لزق|زيق|ء رض| |حمد |لسيد|758585
4o6|46| حقوق |ل|سكندريهمنيه نبــــيل محمد عي |م
ف ع حسن|235742 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يه |
طبــــ |لمنصورهه|يدى |لسعيد عبــــد |لحميد |لم|ل696436
|5o836|لسن ع شمس||ء جم|ل عبــــده |لسيد
يم|96||63 يل ج |لزق|زيقيه حسن سعد|وى |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم خصو|ن8629|6 صيدله |لمنصورهنور| لط |بــــر|
معهد ف ص |سيوطدين| عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد|لع|ل 893674
يم عبــــد |لسميع763483 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل خليل |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رج|ء عبــــد|لبــــ|سط |حمد شلبــــى253379
63o693|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن |يه|بــــ عطيه عبــــد |لجو
ر عوض | حن|  888955 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم|رى ز|
رهدى وجيه عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن6|||63 د|ر |لعلوم ج |لق|
8358o6علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعم|د عبــــد|لش| |حمد محمد
6o3432ري|ض |طف|ل |لمنصورهروضه يوسف من يوسف شندى
62389oثــــ|ر د |ط|د | محمد |لسق| رش|د عم|شه
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|روق جم|ل يوسف محمد 898374

زر|عه |لفيومبــــه |يمن محمد |لسيد384|7
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم ص|بــــر صموئيل سليم|ن853265
د|بــــ سوه|ج|ل |ء عبــــد|لرحمن فر|ج عبــــد|  898789
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428o9|صيدله طنط|مريم محمود يوسف |سم|عيل عم|ر
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|رتـــ | م | ك|مل شنوده425265
علوم ع شمسم|رتـــ | س| لم جيد335828
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسشيم|ء خميس سعد محمد مو4969|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود ع|دل محمد عبــــد|لسند7572|8
32o548|ى تـــق|وى صليبــــ تـــج|ره ع شمسبــــر|م ي
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر عبــــد|لعزيز سعيد بــــسه259777
|2o2o4ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسميه وليد جمعه جمجوم
قتـــص|د م حلو|ن|رح|بــــ سيد غريبــــ سيد محمد |لجز|ر48284|
42o668د|بــــ كفر |لشيخ|فوزى محمد رمزى |حمد محمد
63444o|ى |حمد محمد د|بــــ |لزق|زيق|حمد ي
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــنبــــيل خ|لد نبــــيل محمد عيد475375
تـــج|ره بــــنه| ع محمد محمود يوسف368|33
صيدله حلو|نيوسف حس|م |لدين |حمد خليل  |228|9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسجنه |س|مه حسن عبــــد |لع|ل92|8|6
9o8||9  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ند| |سعد عبــــد|لحميد سعد |لدين
496|8oى ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمل شح|تـــتـــ عبــــد|لمنعم محمد|لبــــح
23|94oرهعمر ن|در محمد محمد تـــج|ره |لق|
879|4o حقوق |سيوطمصط ع محمود حسن
|62o56لسن ع شمس|حسن عبــــد |لمنعم حسن ص|لح

ف حس جودتـــ |سم|عيل|67856 ه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م
88o|96 ندستـــ |سيوطحس|م محمد زيد|ن عبــــد|لل|ه
785o49| معهد ف ص |لزق|زيقحمد رض| عبــــد |لر|زق ع
ه طلعتـــ سعيد أبــــو |لسعود4299|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ن
2689ooد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل محمد محمود خليفه
6o6348طبــــ |سن|ن |لمنصورهخ|لد حس محمد مك|وي
26426oيم عبــــد|لر|زق تـــمريض بــــنه|دع|ء |لسيد |بــــر|
85o82||كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطيم|ن ع|طف محمد |حمد
معهد ف تـــمريض طنط| ي|سم ع|دل |حمد |لمر عم|ره434373

رهمحمد ممدوح محمد حسن |لسيد23855 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5|6o7oتـــ سعيد |حمد رجبــــ محمد صيدله |ل|سكندريهسم
يم محمد جنينه695254 تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصط |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود خ|لد محمد سيد32325
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم فوزى نص سليم|ن 98||88
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر مصط دسو محمد752425
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  لسيد عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|لطيبــــ|67|2|9
9o7529 تـــج|ره سوه|جمحمود خ|لد محمود حسن
5269|o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد محمد |م حس
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لص|دق |778287
34o9o6| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|د ي| سعيد من حس
بــــ |حمد مختـــ|ر عبــــد|لمقصود عبــــد|لع|ل 824|25 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
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ندستـــ |ل|سكندريهمصط أحمد كم|ل أحمد مصبــــ|ح475367
48o928تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر صبــــ سعد |لنح|س
787o94|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م| مل|ك عزيز |بــــر|
رهمحمود خ|لد |لسيد |لشو 539|26 تـــخطيط عمر| |لق|
ف كم|ل فرج||393|8 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــنجليوس | معهد ع| 
8o|26o| نوعيتـــ |لم |نرم ه| حبــــيبــــ حسبــــ
تـــج|ره بــــور سعيدل|ء عوض |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح عرنسه|953|6
فنون جميله فنون |ل|قس|ندر| نبــــيل ميشيل فخري42|867
75o47o غ د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مرو|ن معتـــز محمد محمد |لم
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد محمود محمد عبــــد|لرحمن6|3427
رهمصط محمود محمد عبــــد|لحميد242675 تـــج|ره |لق|

ف جبــــريل عبــــد|لستـــ|ر73375 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفوليد |
تـــمريض |لفيوم ريه|م ممدوح |حمد خميس73539
ر |سعد833|4 تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف ميل|د م|

ف عبــــد|لح|فظ عبــــد|لوه|بــــ255229 ه | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومم
448o38| ندستـــ |ل|سكندريهغ|دتـــ س| عطيه |حمد خلف
تـــربــــيتـــ |لم |حمد فتـــ عبــــد|لحكيم ري|ض|854578
6o364o|ندستـــ |لمنصورهحمد عيد |لمحمدى |بــــو حو|لتـــ
ش|م محمد رض| |لطن|2|79|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طسهيله 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه عص|م |لدين |حمد خليفه|889|89
6467o3معهد ف ص بــــور سعيدمحمد عبــــد | محمد عبــــد | ه|شم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأسم|ء عبــــد |لن| عبــــد |لحليم حج|84|9|5
|25|o5ندستـــ ع شمسم|دون| ميل|د ري|ض | |س
معهد ف تـــمريض |سيوط من|ل ممدوح ع حسن  4|75|9
8|o7|4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم ع|طف عبــــد|لعظيم محمد|
843o6||يم محمود كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه حمدي |بــــر|
رهج|ينس ع|دل س| عزيز77|34| تـــج|ره |لق|
||7966| يم ز رهل|ء عمرو |بــــر| تـــج|ره |لق|
32o264 حقوق ع شمسمحمد حسن ص|لح حن
7o2585م صيدله |لزق|زيقريه|م محسن فوزى مصط ج|بــــ | 
تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن محمد محمد شو |لنمر|وى447366
ف عبــــد|لمنعم عر| |87|33 تـــمريض بــــنه|عبــــد|لمنعم |
85o999|ه محمد محمد صل|ح |لدين معهد ف ص |سيوطم
5o8o33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن ط|رق كم|ل |لدين حسن ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحس|م حسن محمد حسن  |ر622958
69oo58معهد ف ص |لمنصورهس|ره منصور عبــــد |لق|در عبــــد |لحميد
زر|عه ع شمسعبــــ فو|ز عبــــد|لوه|بــــ |بــــو |لوف|8952|3

ره|رقيتـــ محمود سيد |حمد43383 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء نور عبــــد ربــــتـــ عبــــد |لرحمن محمد767996
نوعيتـــ كفر |لشيخسعيد محمد سعيد ع |لشنتـــورى|498|4
68o493تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد محمود |لسيد محمود
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|29oo2تـــربــــيتـــ ع شمسسيد وجيه |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح
صيدله طنط|ي|سم محمود |سم|عيل |حمد |لسق9669|5
359o|3يم |بــــو|لحسن حقوق طنط|عبــــد|لرحمن شكرى |بــــر|
ش|ن345555 لسن ع شمس|ندى |م فتـــ |حمد |لد
9o6o76|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن حمد فتـــ |حمد |لسم|ن كليتـــ 
3||4ooفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل معتـــز عبــــد|لعزيز محمد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فتـــ سعد |لدين حسن ع |لبــــ784672
767o|3ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشش|م |يمن رش|د |لديبــــ معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسس|ره ح|تـــم مغ|ورى يوسف35|39|
36o273زر|عه مشتـــهرحمد عم|د محمد سليم|ن خليل |لبــــكش
|49o82بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسلي |حمد كرم محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد جم|ل مبــــروك مبــــروك سعيد|||53|4
حقوق |سو|نبــــه |حمد فرج محمد49|843
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن ع|دل عبــــد |لكريم |لتـــ|بــــ |لكي52|7|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع محمدع ع أبــــوجنديه4594|4
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |لدسو |حمد |لعمرو448758
ى|3889| تـــربــــيتـــ ع شمسمه| نبــــيل مسعود فلتـــس غبــــ
88287o  علوم |سيوطس|ندى عل|ء نبــــيل فه
6o4o||عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود صل|ح محمود شح|تـــه سعيد
5o49o5حقوق |ل|سكندريهدين| عزتـــ ص|لح عبــــد | |حمد
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود مصط محمود يح حج|زى847|68
يم49856| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد مشحوتـــ |بــــر|

حقوق |لمنصورهدع|ء نور |لدين محمد شح|تـــه62634
428o29تـــج|ره طنط|سمر محمود محمد عطو|ن عجل|ن
9|o77o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد |حمد كم|ل محمد
45o336ندستـــ |لفيومعمر ط|رق رشدي محمد
44o856كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود محمد |لشح|تـــ |حمد
9|o7o7 ف |سعد محمد تـــج|ره سوه|جشهد |
د|بــــ ع شمس|ي|سم خ|لد زكري| محمد سعيد55355|
33883o ندستـــ شبــــر| بــــنه|ض خ|لد |حمد عرف|تـــ متـــو
8|756oتـــج|ره بــــ سويفف|دي عم|د من لبــــيبــــ
757o7oيم صبــــ ع |لسيد عقيده د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــر|ر |بــــر|
يم نص|ر694982 تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه حسن نص|ر |بــــر|
|662o6حقوق حلو|نمحمود محمد عبــــد |لحكم عبــــد |لصمد
697o53|يم عطيه سعد ندستـــ |لفيومحمد مجدى |بــــر|
صيدلتـــ سوه|جبــــول| ميخ|ئيل سعيد رزق |92369
682o|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى س|مح حس|ن متـــو |بــــوديبــــ
|د|بــــ |لم |عمرو مصط محمود ع 932|82

فنون جميله عم|ره ج حلو|نندرو س|مر مجدى صموئيل|43|5|
7553|oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــنوره|ن |حمد جمعه محمد
343o|2علوم ري|ضتـــ بــــنه|حس عبــــد|لرحمن عو|د محمد
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48o838د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|د | |لسيد |بــــو|لن محمود
82o282|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حمد ص|وي عبــــد|لم|لك ص|وي

7|88oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومول|ء ممدوح |حمد محمد
424|7| د|بــــ ع شمس|حمد شعبــــ|ن عبــــد |لحميد ع

يم محمد86|252 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى س| |بــــر|
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد|لق|در محمد ع دي|بــــ|484776
يم شعبــــ|ن459827 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|لتـــ صبــــرى حسن |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمد ق|بــــيل طه ع|4|633
766o52يم |لبــــي|ع تـــربــــيتـــ بــــور سعيدس|ره يح محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسي|س |حمد فؤ|د محمد72|334
7|o534يم حموده كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيددين| محمد محمد |بــــر|
9o|744 وس مرغس تـــج|ره سوه|جم|رين|  |د تـــ|و
5o994oطبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد |حمد |حمد مصط قمح
|639o5د|ن يف فكرى و وف|تـــمحمد  تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8682|o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د نوبــــي محمد |بــــو|لوف
يم|589||6 ه عيد |لسيد فتـــوح |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|م
زر|عه مشتـــهرمحمود عبــــد|لمنعم عبــــد|لموجود بــــيو337858
7o6443|معهد ف ص |لمنصورهسم|ء محمود محمد |حمد ع صبــــح
تـــج|ره كفر |لشيخرو|ن ع|دل محمد عز|لدين |حمد482879

|87o6|ندستـــ حلو|نحمد رجبــــ سعد رجبــــ
ك.تـــ. ف صن| بــــ |لعبــــد شم|ل س |ءعمر عبــــد |لفتـــ|ح ع س|لم|7|769
7o8824زر|عه |لمنصورهشيم|ء محمد ع عبــــد |للطيف

36o44ين جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمود ع لسن ع شمس|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعف|ف صل|ح سميح |لفخر| 432856

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد محمد |حمد |لطويل35559
ره|بــــسنتـــ رمض|ن سيد عبــــد |لحميد |لسيد8947| ثــــ|ر |لق|

ره|د| | مصط عبــــد |لفتـــ|ح مصط |77787 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |سيوط|محمود عم|د صبــــ ر|تـــبــــ 879244
6766o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنيه |حمد نبــــيل محمود

رهص|بــــر ط|رق محمد محمد|2898 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــمريض |لمنصورتـــ منيه محمد |حمد بــــخيتـــ محمد زيد|ن|678833
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر شيخ |لعربــــ |لسيد محمد44737|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه عبــــد|لمنعم |حمد سيد|بــــورح|بــــ|863466
تـــج|ره بــــنه|ن محمد |حمد شعبــــ|ن محمد332625
8247o6يم علوم |سو|نبــــيمن فكتـــور يعقوبــــ |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد رجبــــ عبــــد|لغ فليفل||49447
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحيم بــــكرى42|324
يع حس س|لم354883 تـــربــــيتـــ ع شمسف|تـــن |بــــو 

6834oثــــ|ر |لفيوم|نعمه |لسيد |حمد عبــــد|لبــــ|سط
ره|حمد شعبــــ|ن عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل|229867 عل|م |لق|
32743oيم عثــــم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|ه|جر عثــــم|ن |بــــر|
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ر|س محمد8453|8 رتـــ|ن|ء خلف |  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف زخ|رى ميخ|ئيل|2563 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيل|نه |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه مصط عزتـــ محمود65|26|
علوم |لعريش/ري|ضتـــخ|لد سعد| |حمد طنط|وى349559
3|78o8د|بــــ |لفيوم|محمد |لجيل| محمد سلط|ن
ر|ء محمد محمد صل|ح 4423|5 زر|عه طنط|ف|طمه |لز
8438o4معهد ف ص |سو|نزي|د محمد عبــــده محمد
طبــــ |لزق|زيقمروه عفي عبــــد |لرحمن عفي |لسيد||7768
|د|بــــ طنط|نعمه رش|د محمد |حمد |لسيد48|428
لسن ع شمس|م|زن جم|ل |لدين مسعد سليم9|235|
تـــج|ره ع شمسل | |حمد محمد لبــــيبــــ غريبــــ24792|
6|7o25د|بــــ د |ط|رن| ثــــروتـــ |لسيد عيطه
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى عبــــد|لع| يوسف |لش|يبــــ266627
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء |لسيد محمد يونس|338296
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |كريم |لسيد |حمد ع حبــــيبــــ529338

676|o|تـــج|ره بــــ سويفرو|ن |حمد عبــــد |لجو|د ج|د
4|||o5تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء عبــــد |لمجيد عبــــد |لمنعم ع غريبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد سعيد فخري ص|لح |لديبــــ|5|432
87o74إعل|م بــــ سويفتـــسنيم ع عبــــد | |حمد

ف |لسيد |حمد|626796 معهد ف ص |لزق|زيقن |
|2o269ندستـــ ع شمسرض| محسن رض| جبــــريل
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد رمض|ن مصط عبــــد |لغف|رغنيم3|6|54
رتـــش|دى |حمد عبــــد |لر| زي|ن59295| علوم ري|ضتـــ |لق|

37o93رهيوسف شو محمد عبــــد|لغف|ر حقوق |لق|
256o2|بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن فؤ|د |م فؤ|د

يم236956 ه عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد |بــــر| د|بــــ ع شمس|م
ف عبــــد|لفتـــ|ح عطيه عوض|2|3449 د|بــــ ع شمس|ل|ء |
تـــج|ره بــــنه|ند| عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|لجو264485
4965o2يم محمد سعد عبــــد |لجو|د كليتـــ |أللسن سوه|جمنتـــ |بــــر|
28796oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مصط محمد مر |لسيد مر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف عبــــد|لبــــ|سط |دم |حمد|88|834
7589o9 يم ع لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|مصط محمد |بــــر|
ر8|4375 رى فتـــ محمود ض| طبــــ كفر |لشيخحس|م |لجو
ف |ديبــــ نص ميخ|ئيل حن9293|| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم|رينيتـــ |
4o3639د|بــــ دمنهور|عمر ج|بــــر مصط ج|بــــر مخيمر
5o4266علوم |ل|سكندريهسم|ء مصط عبــــد |لق|در م محجوبــــ
8o|995| صيدله بــــ سويفحمد عفتـــ |حمد ذ
766o76|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمن|ر حسن |لش|ف محمد ند

8|o9|د|بــــ ع شمس|ح|مد جم|ل ح|مد ش|كر حمزتـــ
يم ر|وي846529 تـــربــــيتـــ |سو|نمريم محمد |بــــر|
22o|7||ندستـــ حلو|نسل|م ط|رق محمد طنط|وى
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75o89|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد نور محمد |م ص|لح
4o882|رتـــ سم|ء فرج عبــــد |لسميع دي|بــــ تـــمريض |لق|

حقوق |لزق|زيقندى |لسيد ك|مل سيد أحمد غني زقزوق2|7869
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنوره|ن محمد فرج ظريف5|4|76
486o6o ش|م محمد محمد |بــــو |لعن د|بــــ |ل|سكندريه|نرم 
تـــج|ره طنط|كم|ل محمد كم|ل مختـــ|ر عرف|تـــ4|4944
رهحسن محمد ع محمد ع265276 عل|ج طبــــي |لق|
767o82 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحزي|د محمد |حمد عبــــد |لسل|م عوض
345o65حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــسنتـــ عبــــد|لكريم محمد عو|د ح|مد
35697oعلوم بــــنه|ي|سم صبــــح مختـــ|ر ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|مريم مدحتـــ ن محمد عثــــم|ن37|764
د|بــــ |سيوط|من|ر عبــــد| عبــــد|لح|فظ ص|لح  893365
6o653o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهلسيد مصط |لسيد جميل
رهي|ر| عر|بــــى معوض عر|بــــى8335|2 صيدله |لق|
2oo85 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيف طه حسن مر

6253o7يم نوعيتـــ |لزق|زيقآل|ء عبــــد|لعظيم عبــــد|لسل|م |بــــر|
يم278497 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــه عيد مصيل |بــــر|
يم حجر46|4|4 ه حمدى عبــــد|لسميع |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم
68937oه فكرى شح|تـــه |لبــــبــــ|وى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم
5o28o8|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنيه |حمد ج|بــــر سيد |حمد محمد
ه عم|د عبــــد |لرحمن |حمد489|64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن
6955o4علوم |لمنصورهيم|ن |س|مه عطيه عبــــد |لوه|بــــ جندى
|5o53oيم |حمد لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد عم|د |بــــر|

بــــ|42425 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ن| سيد دسو |بــــو|لد
ندستـــ ع شمسسم|عيل |حمد |سم|عيل حسن|56567|
يم ع |لعزقتـــ|436552 علوم كفر |لشيخبــــتـــس|م عبــــ|س |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيري شنوده سيف رسن عبــــد |لمل|ك|68949
معهد ف ص |سيوطمن|ر محمد خليفه محمد 893543
2|28o3تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمود عل|ء عبــــ|س عبــــد|لوه|بــــ
|476ooيم حسن محمد علوم ج|معتـــ د |طحسن |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخح|مد |حمد ح|مد طه ع |لزي|تـــ622776
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــول| سلط|ن سم زخ|رى346348
2783|oتـــج|ره بــــنه|عمر خ|لد لط ع ر|شد

معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء |لسيد ص|بــــر رجبــــ7|875
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ن|ديتـــ مصط عثــــم|ن سليم|ن335264
62596o تـــج|ره |سيوطعبــــد| محمد عبــــد| محمد |ل|م
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |ر خ|لد محمد محمود |بــــو |لخ 4|6787
7oo8|2يم |لوكيل ندستـــ |لمنصورهزي|د صل|ح محمد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيه محمد مسعود |لسيد محمد||86828 معهد ع| 
9o2o46 طبــــ سوه|جط|رق عبــــد|لمنعم |حمد |بــــوزيد
7o4283|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد فتـــ محمد عبــــد |لحميد سليم م |لع| 
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|2963oرهمحمد عبــــد |لعظيم حسن حسن د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن عمرو لبــــيبــــ فؤ|د لبــــيبــــ محمد لبــــيبــــ|649|2
9o3o8o|م |بــــوش|مه |ء |لسيد |ل|د معهد ف ص سوه|ج 

يم45685 ف ص|بــــر |بــــر| حقوق |لمنصورهسه |
68525o| ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء رجبــــ شعبــــ|ن |لسيد |لف
9|o988|ندستـــ |سيوط حمد ص|بــــر محمد ف|ضل
تـــمريض |لزق|زيق ل|ء محمود |لسبــــ| |لعدوى|574|78
ره|مع|ذ محسن |لسيد |لعيسوي26799| عل|م |لق|
752o5oيم بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسبــــه محمد ربــــيع محمد |بــــر|
4o4|3o تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعمر عبــــد|لفتـــ|ح | |س سليم|ن |لسيد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ر| | مصط عبــــد|لرحمن محمد628733
4o4696|تـــج|ره طنط|محمد جميل محمد عبــــد|لسل|م عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد رض| |لسعيد |حمد|622422
رتـــ|حبــــيبــــتـــ محمود يوسف ع محمد322844 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يتـــ معزوز يعقوبــــ قرق|ر |88999 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم |مجد محمد فه رش|د عم|ره248423

وف|تـــمحمد عبــــد|لع|ل محمد محمد55973 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
75o752تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع محمود ع محمد محمود
35655oتـــربــــيتـــ بــــنه|سميتـــ |لسيد سيد |حمد محمد بــــدر
8o3825تـــربــــيتـــ |لم |ي|سم |حمد سيد |حمد

4o846رهمحمود صل|ح |حمد محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء رمض|ن سيد |حمد |حمد محمد7|2592
69796o|تـــج|ره |لمنصورهيه كم|ل |حمد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م|زن سيد حس ه|شم333479
6o3863م|م سليم تـــربــــيتـــ طنط|محمد صل|ح 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعمرو إيه|بــــ محمود  محمود |لقصبــــي2|6469
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط مجدى |حمد محمد |بــــو|لمجد|44233
42897oعلوم طنط|نجل|ء قطبــــ محمد قطبــــ عي
نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء محمد |لسيد بــــدر|348685

7o26|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مريم شح|تـــ ميل|د ه|رون
7o5546| يم ج|بــــ طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد خ|لد |بــــر|
طبــــ حلو|نل|ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد ||7798
6o9924تـــربــــيتـــ طنط|م عبــــد|لمع عبــــد|لمع نعم|ن
معهد ف ص |ل|سكندريهآيتـــ فه |لسيد فه عبــــد |لمجيد غر8923|5
8o2768ندستـــ |لم |حس فتـــ حس محمد
ف عبــــد |لمنعم محمد عبــــد 45535| علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد |لمنعم |
24o789| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|حمد مو مو محمد مو
|4|9ooتـــج|ره ع شمسسيف |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن
428o26ج| |د|بــــ طنط|سل ع حسن منصور 
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمتـــ |حمد مصط محمد|33648
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررح|بــــ نبــــيل حسن عبــــد |499528
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4o5722 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحبــــيبــــه |لسيد عبــــد |لموجود حسن عبــــد
82o233| ف ع |د|بــــ |لم |يه محمد |
77948o| يم مصط نوعيتـــ |لزق|زيقم| |لسيد محمد |بــــر|
8o5796نوعيتـــ |لم |ل |ن نج|ح صد شفيق
346o|oل|ل تـــربــــيتـــ ع شمسر|ند| سيد خض ز 
7672|oكليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد فوزى خليل مو سليم|ن
23o875رتـــ|عمرو مدحتـــ عبــــد|لق|در فريد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
897|o5 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جف|تـــن |حمد عي |حمد
رهمحمود محمد ق|سم عبــــد|لغ 234868 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم خ|لد |لسيد محمد |لمتـــو822|27
ر|ء حمدى تـــوفيق حمزه |لسيد|334|4| وف|تـــلز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م ع|دل محمد عزيز|256939
ر سيد|حمد |حمد محليس|42|27 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن م|
5o9797زر|عه كفر |لشيخع|صم محمد محمود ع قنديل
يم |لطن|477364 د|بــــ |ل|سكندريه|من|ل محمد |بــــر|

ره|عبــــد|لرحمن محمد محمود طه عبــــد|لوه46899 د|بــــ |لق|
356o35حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | خ|لد سعيد بــــرك|تـــ
6338|o| د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر عبــــد | |لسيد عبــــد
|357o7ندستـــ شبــــر| بــــنه|نور| طنط|وى |حمد طنط|وى
تـــج|ره |لزق|زيقحمد جميل فرج |يوبــــ|629777
يم ص|لح2232|3 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــندى عل|ء |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| محمد عبــــد |لوه|بــــ ع عي6|6|77
7694o8يم |مبــــ|رك جمعه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريششيم|ء |بــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد حسن ع غر|بــــ493748
ره| |ر يح ع |لج|بــــى27355| د|بــــ |لق|
طبــــ ع شمسف|طمتـــ محمد |لسيد عبــــد|لعزيز3235|3
طبــــ ع شمسحن|ن ح|تـــم مسعد |لفتـــي| 748|44
د|بــــ |ل|سكندريه|يح محمد فتـــ ريح|ن |بــــوعوف476962
4824o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر محمد حس ع حسن
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومع|يده حس عبــــد|لص|لح ص|لح منصور228823
4o75ooيم |لقص |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمتـــ محمد |لسيد |بــــر|
676o62|ف فوزى ج|د ه | تـــج|ره طنط|م
ثــــ|ر |لفيوم|ف|طمتـــ محمود محمد محمد عمر|655|3
2|329oفنون جميله فنون حلو|نع| | |حمد م|جد حم|ده
ى منصور|645722 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء محمد |لح
يم |لسيد عثــــم|ن |سم|عيل527559 ندستـــ |ل|سكندريهسل |بــــر|
وقيوسف عيد عبــــد |لملك بــــخيتـــ||7574 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
حقوق |سيوطسيف |لدين بــــدوى رجبــــ سيد  4|8755
5|o566معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد وجيه محمد |سم|عيل عوض
25|o24طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| رمض|ن كم|ل |لنط|ط
2|7o84رتـــ|جنه جم|ل محمد |لمهدى محمد نجم قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــج| |يه|بــــ عي بــــسيو 446446
88o||7  | |ى كريم من عط معهد ف ص |سيوطش
تـــ |لمحمدى فتـــ |لسنبــــوك|43|4|4 |د|بــــ |لم |م
3|6|2o رهه|جر ي| |لبــــيو عفي طبــــ |سن|ن |لق|
تـــ خ|لد حس |لسيد5|3428 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن

6966o ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد ع عبــــ|س ع ك.تـــ. ف للبــــ
35|o78|تـــج|ره ع شمسم| ط|رق عي |نس حموده
43664oتـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــ |بــــو |لمجد مصط محمد ق|سم
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن مسعد سليم |لسيد|35345
45o354|ندستـــ طنط|ف|دى سم نبــــيل حن
426o25يم |سم|عيل زر|عه كفر |لشيخحن محرم فؤ|د |بــــر|
وف|تـــحمد وليد |حمد عبــــد|لسل|م|783447 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى محمد خل|ف مخلوف49256|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخجه|د |لسيد |لسيد عبــــد |لتـــو|بــــ |لف |44452

رهمحمود ش|ف محمد عويس|4262 طبــــ |لق|
448o5||علوم ري|ضتـــ طنط|مهر|ئيل ع|طف جورج ميخ|ئيل |بــــر
تـــ خ|لد |حمد محمد |لسق|338|52 معهد ف ص |ل|سكندريه|م
يم |حمد |لزو|وى432248 تـــمريض طنط| ريم |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطزي|د فرح بــــدري ع 848285
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن |ر مجدى ربــــيع محمد563|2|
37o75د|بــــ ع شمس|محمد وحيد محمد عبــــد|لحميد |بــــو|لفضل

تـــج|ره دمنهورندى عل|ء|لدين ع ج|د447885
علوم |لفيوم|ء محمد حسن محمد|73456

6o5936حقوق |لمنصورهط|رق |يه|بــــ فرح|تـــ فرح|تـــ عبــــد |لرسول
4o8589|تـــربــــيتـــ طنط|غ|ده سعيد ع |لسق
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عل|ء عبــــد|لحفيظ محمود ع|مر22|258
د|بــــ كفر |لشيخ|آل|ء ي| لط |حمد ع بــــدوى439363
ف ج|د صديق 876284 تـــج|ره |سيوطمحمد |

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |حمد محمد ع محمد|27882
د|بــــ |لفيوم|يم عمرو صل|ح |لدين مصط 66865

9|4759| تـــمريض |سيوط  سم|ء |حمد محمد مو
زر|عه |لمنصورهعبــــد | محمود ع فرغ ع679472
ف ك|مل عبــــد|لحميد |لسعد|47954 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد| |
62289oحقوق د |طندى محمد فريد |حمد سلم|ن
8798o5  صيدلتـــ |سيوطش|م محمد تـــوفيق محمد
5|o234تـــج|ره دمنهورمحمود محمد ع |بــــو ليله
64o243ف ع عبــــد|لرحمن نمر صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم |
6|o455ى يم ع |لع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود ج|بــــر خليفه شتـــ|تـــ8656|4
تـــج|ره ع شمسستـــيفن جورج حكيم عطيه3374|3
8o|99||كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفحمد ربــــيع ثــــ|بــــتـــ سليم|ن
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ه محسن عبــــد |لمنعم محمود|789444 حقوق |لزق|زيقم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد حمدي ف|ضل ز رخ|8||623
758o24ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد زين |لع|بــــدين محمد زين |لع|بــــدين
783|8o| رتـــ||ء مهدى سيد |حمد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
626o38|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |ل|م|م |لبــــ|ز |ل|م|م
د|بــــ ع شمس|يفرو | | |س سعد بــــش|رتـــ|32672|
4o4885 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لنوبــــي |لبــــدري محمود حس
تـــج|ره دمنهورش|م متـــو سعد |حمد محمد476539
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن ن| محمد سليم|ن342546
7553o6ن| ي| محمد ع تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم
84o98|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نند| يوسف |لنوبــــي يوسف
8o634oتـــربــــيتـــ |لم |سم|ء مصط عبــــد|لرحيم عبــــد|للطيف
|29o|5لس وجيتـــ صليبــــ عطيتـــ علوم |لعريشك
|د|بــــ |لم |تـــ|مر مجدي عيد شكري884||8
3293o7تـــربــــيتـــ بــــنه|نه|ل تـــوفيق |لسيد محمد
تـــج|ره ع شمسريم عم|د عبــــد |له|دى عبــــد |لجو|د4||36|
8o2763تـــمريض |لم | يم |حمد عبــــد|لعزيز شح|تـــه
4o8936|تـــج|ره طنط|عل|ء |لمر عبــــد |لفضيل مر ع

معهد ف ص بــــ سويفحمد عم|د عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |له|دى|565|7
5o9o2|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشكرى محمد محمد سنبــــل

ى32795 ندستـــ ع شمسط|رق يح ف|روق شمس |لدين |لبــــح
|248o5رهندى خ|لد مصل |لعرنوس تـــج|ره |لق|
2489o||رتـــ|منيه |حمد ع حسن |لسيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o57o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء عبــــد |للطيف فريد عبــــد |للطيف|
4o773|د|بــــ |سيوط|صيفن|ز رض| محمد سليم|ن
طبــــ بــــنه|بــــسنتـــ عص|م كريم |لشلق| 253368

لسن ع شمس|له|م مسلم ع سل|متـــ |حمد|43438
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |ء جم|ل بــــدر محمد عي252373
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه سل|متـــ عبــــد |لنبــــى مصط عطيه|4744|5

رهعبــــد |لرحمن معتـــصم عبــــد |لحليم فهيم45446 طبــــ بــــيطرى |لق|
9o9646|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمد عبــــد|لرحمن محمد
علوم |لزق|زيقمحمد عم|د مختـــ|ر عبــــد|لعظيم |حمد775499
د|بــــ ع شمس|خلود مصط |حمد مصط |3|336
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيوسف محمد مصط عبــــد|لرحمن مصط 844228 معهد ع| 
883526| د|بــــ |سيوط|  يه سعد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|

د|بــــ |لفيوم|ف|طمه شعبــــ|ن |يوبــــ محمد456|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممن|ر |حمد صل|ح |حمد64523

4oo75|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــمن|ر |حمد عبــــد |لحميد محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دير وحيد فتـــ سعيد|48|2
7o89|و|ري لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه محمود عبــــد |لغ 

علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد فوزى حس حس |لرشيدى2296|7
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77oo|5|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد لط عبــــد |لد|يم |لسيد محمود
758o77تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود محمد سليم|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر محمد |حمد محمد |لمنو 573|5|
علوم |سو|نيوسف محمود يوسف فتـــح |867483
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | نبــــيل ف|روق محمود |بــــو خ762263
لسن ع شمس|سم|ء صل|ح ع محمد||32|2|
767o27|ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيونس ي| يونس سليم|ن ع عرف معهد ع| 
7o3o6|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رول| تـــ|مر فوزى محمد |لدليل
حقوق طنط|زينبــــ محمد حسن عبــــد | جوده6827|4
ندستـــ |لم |يف محمد عزتـــ منصور82|||3
322o83تـــج|ره ع شمسندى |حمد عبــــد|لعليم محمود
53o3o8| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ء وجيه محمود بــــهجتـــ غ|
حقوق طنط|محمد مجدى محمد ح|فظ|49449
ر محمد ع حج|ج467||4 تـــج|ره طنط|محسن م|
ى عشم سليم|ن  888444 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمريم بــــ
تـــ |لسيد |حمد منيعم حمزه482467 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأم
د|بــــ |سيوط|د| | |بــــوشن|بــــ زن|تـــى عبــــد|  886662
ري92||84 معهد ف ص |سو|نمحمود ه|شم عبــــد|لعظيم |ز
4|||o6|تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء مصط سعد |لسيد حم|م
6o92o|تـــمريض  بــــ سويفسم|ء سيد مصط محمد

ش|م سيد مدبــــو58475| تـــربــــيتـــ حلو|ند | 
د|بــــ |ل|سكندريه|س|مه مدحتـــ عمر ع عمر|487779
طبــــ كفر |لشيخعبــــد | محمد ع |لسيد ش| 437537
7686o9تـــربــــيتـــ |لعريشع |ء يوسف خليل عمر
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد جم|ل محمد عبــــد|لرحمن محمد636543
77287oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد عص|م عبــــد | حم|د حسن
تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م رأفتـــ |م جرجس38788|
43oo62ح صيدله طنط|مع|ذ عبــــد |لحليم |لسبــــ| عبــــد |لحليم 
د محمدين|898829 نوعيتـــ قن| بــــتـــه|ل حمدى مج|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر محمد عبــــد|لعزيز |حمد56||26
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|سم مهر|ن غ|لبــــ سليم|ن56|833
239o|4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|جر ع سيد |حمد عبــــد
تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد |لسيد س|لم سليم|ن|638998
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف محمود عبــــد |لحميد |حمد حبــــ|بــــه968||4
8||32oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد|لرحمن |حمد سعيد خليل
|د|بــــ بــــنه|محمد عص|م عبــــد|لعظيم عبــــد|لفتـــ|ح334466
ه |حمد محمد محمد سل|متـــ66|676 ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
لسن ع شمس|شيم|ء محمد شح|تـــه عبــــد |لحفيظ حم227733
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد |لرحمن |حمد |حمد |لن| 693227
ندستـــ |سيوطف|طمتـــ محمد مط|وع |حمد355723
ي4559|2 ه رض| |حمد قطبــــ |لع كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د |نور |لسيد عبــــد|لمطلبــــ عليوتـــ329349
|99o6د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |حمد عبــــد |لحميد محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد| | عم|د فتـــ عبــــد |لمجيد32473|
تـــج|ره ع شمسمريم سم عبــــد |لحميد عبــــد |لموجود||399|
صيدله ع شمسكريستـــ ميل|د ر|غبــــ سليم|ن946||3
642o86|ر نوعيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء ثــــروتـــ أحمد إدريس |لط|
49oo|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه ن حميد محمود عبــــيد|
44636oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمرو|ن عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لرؤوف
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|طمتـــ رمض|ن محمد عبــــد ربــــه يوسف 2|5425
5|9o48و|ش زر|عه دمنهورد | |حمد محمد عبــــد|لرحمن 
69o|86|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهله|م فر|ج فوزى ع |لسيد

53oo7تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد طه عبــــد |لعليم عبــــد |لجو|د
368o8رهنسمه صفوتـــ محمد مبــــروك حقوق |لق|

8249o4|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سيد محمود |حمد
629o48 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|خلود خ|لد محمد فر|ج |لتـــلبــــ
رتـــ|م طلعتـــ مسعد نص|ر |لعو 264348 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
68o3ooل|ل حقوق |لمنصورهعزه محفوظ جل|ل 
ر عبــــد|لعزيز98|857 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم كس|بــــ ز|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيددير عوض |لسيد محمد |لجمل|76365
84667oعلوم ري|ضتـــ |سو|نوئ|م رمض|ن عبــــد|لد|يم |حمد
ندستـــ د |طندى |حمد |لشح|تـــ ص|دق|79|62
|د|بــــ طنط|عبــــد | مصط عبــــد |لفتـــ|ح ف|يد2|6446
ره|محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد53957| د|بــــ |لق|
8|o96o|ه محمد عبــــد|لعليم عبــــد|لجيد تـــج|ره |سيوطم
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عص|م |لدين |حمد حس |لصبــــ452383
يم|94|624 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد فريد رزق |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمريم عم|د فوزى مو سعد2|56|5

3o6||ره|سل فوزي مصط |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o4595يم |لجندى يم محمد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهن |بــــر|
676o52| يم ف عبــــد |لحميد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |
684o99|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |لسيد عطيه عوض بــــدوى
7o3498تـــج|ره |لزق|زيقرن| محمود عبــــد |لسل|م |لسعيد |لع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|لي ه| ع سكر|ن س|لم774526
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعبــــد| |لسيد |لسيد |لسيد بــــرك|تـــ623276
436o23 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور| |لسيد |لسيد |لسيد |لقهو
د|بــــ حلو|ن|ح|فظ صل|ح ح|فظ |سم|عيل47976|
7|||4oد |حمد ع|شور رهخ|لد محمد محمد مج| د|ر |لعلوم ج |لق|
6782o2د|بــــ |لمنصوره|ه|جر محمد عبــــد |للطيف |حمد |لسيد
3|7o48حقوق ع شمسس|ندى و|ئل وليم بــــولس
7o|oooتـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى محمود |لسعيد حسن س|لم سليم
5oo93|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم ع|دل حم|دتـــ عبــــد|لعزيز|
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهم ه|شم محمد محمد ع حس |693458
89o628 وف|تـــخ|لد فر|ج |حمد عبــــد|لغ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7o99o4| طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء صبــــرى محمد |لسيد |لسعد
627o5||يم س|لم ف رش|د |بــــر| حقوق |لزق|زيقيه |
ف ج|بــــر عبــــد|لحميد فريج35|6|5 ن| | طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهم
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمنيه |لسيد محمد جم|ل |لدين علو|ن4667|5
زر|عه طنط|يه يوسف عبــــد |لرحمن |لسيد |لص|وى427945
9o6467 صيدلتـــ سوه|جس|ندر| مقبــــل نبــــيه خلتـــ
9o5oo7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج مل ع|دل |لسيد حميد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | ي| |لسيد |حمد يوسف سيد 788|78
25234oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود جم|ل حس عم|ر
|2976oوف|تـــف|دى |نور ري|ض بــــش|ي معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
77oo98 د|بــــ |لزق|زيق|ف|رس محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |له|دى
33998oزر|عه مشتـــهرء|ل|ء حل ع محمود ع جبــــر
علوم ج|معتـــ |لسويسحسن عبــــد|لمنعم محمد |لبــــربــــرى59||33

73|5o|تـــربــــيتـــ |لفيوميه مختـــ|ر محمد محمد
ف محمد ش|كر|3|55| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر |
تـــمريض ع شمس رقيتـــ حمدي ع سويلم343254

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم خليل عبــــد|لبــــ|سط خليل ص|لح35678
9o||36|تـــربــــيتـــ سوه|ج  يم|ن خلف | |حمد محمود
4o4|2oحقوق |ل|سكندريهعبــــد| عص|م عوض |حمد
7o9||7ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرغده جم|ل |لمتـــو |لعدل م |لع| 
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط عبــــد|لبــــ| |لنج|ر ع 393|84
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــ|سل عل|ء |حمد جعفر محمد775659
77o869علوم |لزق|زيقندى محمد سعد فرح|تـــ
يم تـــوفيق 3|6872 تـــج|ره طنط|محمد جم|ل |بــــر|
33|52o|يل ج |لزق|زيقيم|ن ر|ئد محمد ع سل|متـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
354o85د|بــــ ع شمس|رحمتـــ ع|صم |لسيد عفي |لشيخ
علوم ج|معتـــ د |طمحمود ربــــيع فتـــ محمد عبــــد |لقوي437575
تـــج|ره دمنهورحمد ربــــيع عبــــد | أحمد عطيه|973||5
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه | محروس محمد |نور عبــــد|لحميد478363
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |س|مه |حمد محمود ع 29||79
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل |سم|عيل محمود نص |2342|5
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء ع|طف |م مصط ع|مر|83|39|
255o|4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر |حمد عبــــد|للطيف طه

لسن ع شمس|د| | محمود ع محمود38483
628o7o|نوعيتـــ |لزق|زيقله|م |لسيد ح|مد |لسيد |لجهل|ن
76|o53علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسسع|د حس محمود |لشن|وى
يم |بــــو|لحسن855779 تـــج|ره بــــ سويفخ|لد محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد محمدعثــــم|ن |لسيد محمد784955
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عمرو |لسيد فؤ|د |لسيد 6|26|9
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642o24|د|بــــ |لزق|زيق||ء |لسيد عبــــد |لمقصود قن|وى
253|63| ف عبــــد|لغف|ر |لش|ف رهم| | صيدله |لق|
وف|تـــصف|ء محمد عبــــد |لو|حد ع26|774 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه |لم |ر| | محمد عبــــد|للطيف |حمد3645|8

رهسه|م ح|تـــم محمد محمود |لديبــــ633|2 صيدله |لق|
تـــج|ره ع شمسسل|م صل|ح عبــــد|لمنعم سعد|26|9|2
2|96o8ره|ن|ديه مصط عبــــد|لمقصود بــــيو د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|من|ر عبــــد| |حمد |لتـــه| 45|345
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء |حمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لحليم مسلم774569
ين ط|رق صبــــرى محمد|2349| رهن تـــج|ره |لق|
356o49حقوق ع شمسندى محمد ديبــــ س|لم

يم||6884 يم جمعتـــ |بــــر| د|بــــ بــــ سويف|حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحس|م |لدين سيد سم |بــــو |لمجد5||545
علوم |ل|سكندريهمحمد |لسيد زين |لع|بــــدين ص|بــــر غز423829
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو عبــــد |لبــــ|سط محمد عبــــد |لبــــ|سط عثــــم952|48
يم|342659 تـــ محمد عطيتـــ |بــــر| د|بــــ ع شمس|م
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لحم|9|6855
ى محمد|5|452| رهحمد ح|تـــم خ تـــج|ره |لق|
يف3995|4 يم  |د|بــــ طنط|ع |ء محمد إبــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|عمر محمد عبــــد|لعظيم |لعط|ر92|453
لسن ع شمس|س|رتـــ مصط مرزوق محمد حس 2774|4
د|بــــ حلو|ن|محمد ع|طف خليفتـــ عبــــد |لح|فظ68|59|
علوم |لفيوم |حمد عبــــد|لمنعم محمود72349

يم عثــــم|ن43|269 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخف|طمه محمد |بــــر|
7o|4|5|لسن ع شمس|سم|ء محمد نبــــيه عبــــد |لصمد
تـــج|ره |سيوطه|جر محمد عبــــد|لحكيم سليم|ن849929
6o4o83ي كم|ل محمد |لجندي طبــــ |لمنصورهعبــــد|لرحمن ي
64|8o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|جر جمعه ع |حمد
وف|تـــمحمد عص|م ع يونس88||32 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــسمله ع محمود عبــــد|لر|زق758493
5|399oتـــ عبــــد |لرؤف محمدغ|نم علوم |ل|سكندريهه|جر مي
4642o5لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد خ|لد محمد عبــــد|لعليم
ندستـــ حلو|نبــــيشوى ميل|د مكرم عطيه272472
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|بــــ|نوبــــ م | جرجس م ||24|3|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد جودتـــ مو سلطح|45332
يم8436|6 تـــج|ره بــــور سعيد |ء سعد محمود عيد |بــــر|
8o338oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىميشيل عم|د معوض ص|لح
4oo323|تـــج|ره |ل|سكندريهميل جون نبــــيل |ندر|وس
68o398د بــــ |محمد س|مح محمد محمد مج| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

رهسم|ء رض| |سم|عيل عبــــد |لقوى|8|365 حقوق |لق|
42847o|علوم طنط|يم|ن محمد فوزى ر|غبــــ عميش
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4o675oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــه حمدى س|يح ع محمد
نوعيتـــ |سيوطرضوى ذي|ده فريد قطبــــ 894543
26836oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم ع|طف عبــــد|للطيف |لمزين
774o53تـــج|ره |لزق|زيقحن|ن رض| عبــــد | مسلم
45o544لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد ع|طف ع قلقيله
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر نبــــيل محمود عبــــد |لجليل عبــــد 684734
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لشح|تـــ فتـــ |لغول528776
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ي| ع طه|4|3534

ندستـــ بــــ سويفمحمود ربــــيع |حمد عبــــد |لن|53788
268o84 يم عبــــد|لغ معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد عطيه |بــــر|
6o6736معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد أحمد من عبــــد |لحميد
226o69تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |لسيد فؤ|د عبــــد|لرحمن

معهد ف ص بــــ سويفجه|د محمود فتـــ سعد53448
تـــج|ره |لمنصورهنو|ل |لسيد |حمد محمد |لزرق|وى268|69
7|25ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيثــــم محمد محمد محمود مو
4|696oتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخر| | عم|د فوزى |لشح|تـــ مو
332o||تـــربــــيتـــ بــــنه|مه| م|مون جودتـــ مو
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط محمد حس عبــــد|لسميع344462
6376o3نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقل|ء حس|م محمد |له|دي عبــــد|لحليم
تـــربــــيتـــ |لعريشروى ممدوح حسن محمد|767357
ى زينهم سيد |حمد859|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرو|ن ي
7o|4|o| ندستـــ |لمنصورهمصط س| |لسيد |لسبــــ| |بــــو
وف|تـــمحمد ك|رم عل|م حسن|24424 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ش|م عبــــد|لحميد سعودى |لقصبــــ 4769|2 رهيه  تـــج|ره |لق|
4||3o2د|بــــ طنط|ريه|م جل|ل محمد محمد |لشمحوط|
7o7626علوم |لمنصورهمحمد صل|ح |لسيد محمد ف|ضل

رهحمد عط|| عبــــد |لرحمن سيد|48369 تـــج|ره |لق|
يم عبــــد|لرحمن 885865 علوم |سيوطعبــــ سيد |بــــر|
54779oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورط|رق قطبــــ محمد عثــــم|ن رسول
ف |لدين|365|35 علوم بــــنه|يم|ن |حمد حمدى ع 

49|7o| رهحمد عنتـــر حس قر ندستـــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيق|ء حسن نجيبــــ رجبــــ |لبــــهنس|وى|8|6944
2562o7حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صفوتـــ |حمد |لنج|ر
75o3|5|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــشهد رءوف |لسعيد محمد محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|زي|د ط|رق |حمد محمود كسبــــه9295|6

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر |حمد محمد رفعتـــ |حمد محمد34846
يم|37|677 تـــج|ره |لمنصورهحمد ع|دل عبــــد |لرحيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــ|سل ممدوح رحمه | |حمد خليل8236|4
34293o د|بــــ ع شمس|محمود ع|طف |لسيد محمد حم
لسن ع شمس|سم|ء سيد محمد |لعشم|وى |بــــو|لعبــــ327479
يم345648 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفخلود خ|لد محمود محمد |بــــر|
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يم|84|266 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه خ|لد زغلول محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطبــــكر عبــــد|لفتـــ|ح ه|شم بــــكر 9365|9
ى عبــــد |لفتـــ|ح|5434|| م محمد ي رتـــ/ري|ضتـــ|له |د قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
45o983ندستـــ كفر |لشيخه|دى محمود عبــــد|لغ طلبــــه يوسف
8o66o4حقوق بــــ سويفعمر صل|ح عمر عبــــد|لمنعم
8o5476|معهد ف ص بــــ سويفم|ل عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لحكم
ى محمد محمد ن|538|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد خ
766o3|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرحمه محمد ف|روق محمد حسن
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح خلعه|68775
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنشوى محمد صد |لحد|د  5|8959
|5|8o5 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومن عل|ء |لدين |حمد وص
|5535oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير محمد محمدى محمد
د|بــــ ع شمس|شيم|ء مصط سليم|ن محمد |لسي|4|233
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــو بــــكر |لسيد |لدرديرى عبــــد | سليم484735

585o2ر صل|ح |حمد ثــــ|ر |لفيوم|دين| |حمد م|
يع فوده|244353 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفسل|م |حمد يس |بــــو 
52o427ه محمد محمد عبــــد|لرسول |لديبــــ معهد ف ص |ل|سكندريهن
يكل|2369|5 طبــــ |ل|سكندريهحمد ع|دل عبــــد|لحفيظ 
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| مصط |نور محمود  882842
يم |بــــو|لعيون سيد852986 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد| |بــــر| معهد ع| 
رهس|ره |سم|عيل جميل عبــــد |لع|ل |856|3| طبــــ بــــيطرى |لق|
يم محمد278829 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ح|تـــم محمد مختـــ|ر |بــــر|
ندستـــ |سيوطمصط زكري| م |لدين محمد رزق686564
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيشوى ذك| سعد عبــــد |لمل|ك33353|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد مبــــروك |لصعيدى36|279
43oo48حقوق طنط|ح|زم |حمد محمود حج|ج
ر843743 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد خ|لد عبــــد|لعزيز ط|
|328o8|ره|ل|ء فتـــ |حمد محمود ثــــ|ر |لق|
675o39 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود ر| عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد عبــــد
834oooكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم ع محمد عبــــد|لسل|م
يم ر|جح|646|62 ه |حمد منصور |بــــر| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طم
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |حمد محمد |حمد836222
علوم دمنهورد | ع|طف محمد عبــــد |لموجود7542|5
د|بــــ |لمنصوره|يوسف م|جد ع بــــهجتـــ مصط |75|68
7839o|يكل د|بــــ |لزق|زيق| عبــــد |لحكيم محمد عبــــد|لكريم 
يم مو3357|6 رهن| مجدى بــــسيو |بــــر| صيدله |لق|
د|بــــ دمنهور|حمد محمد مصط |لحدي |7|4934
يم سليم|ن طلع|تـــ37||26 ش|م |بــــر| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ممدوح عبــــد |لبــــ|رى محمد23767|
يم|845698 يم محمود ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــر|
24857o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن وجيه عبــــد|لسل|م |لمحروق

Page 1723 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره سوه|جمريم ه| عز بــــسيط 898792
4|o456حقوق طنط|محمد خط|بــــ يوسف محمد |لبــــر|د
9o|352 تـــج|ره سوه|جصبــــ|ح مصط |م عوض
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حسن عبــــد|لكريم سويلم244322
4oo38o يم عبــــد |لغ تـــج|ره دمنهوروليد سعيد |بــــر|

رهمحمود |يمن عبــــد|لمجيد سليم|ن48464 حقوق |لق|
يم488324 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود حس|م |لدين |لسيد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|رش| محمد مسلم عبــــد |لسميع|5699
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنف فوزى عبــــد|لسيد كم|ل معوض254965
7o|774| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | |حمد عطيه |لشح|تـــ محمد
33o277د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق س|مح محمد محمد
4o885|نوعيتـــ طنط|دع|ء |لسيد حمزه عبــــد |لر|زق صبــــ|ح
8oo547د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط فوزي غريبــــ حسن
ندستـــ بــــور سعيدمل|ك س| نصيف خليل سليم|ن65|697
حقوق حلو|نحس محمود ج|بــــر يوسف|27244
7665o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيمن محمد سليم|ن محمود سليم|ن
وف|تـــط|رق محمد سيد محمد|2797| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
348oo8|تـــج|ره ع شمسسل|م محمد مهدي |م|م  |د
ندستـــ |لسويسمحمود ج|د |لمو عبــــد |لغ سيد ج764496
6oo894طبــــ ع شمسنسمتـــ نبــــيل قنديل |لع|يدى
ندستـــ حلو|نه|جر محمد محمد |حمد57899|
44o2o7| طبــــ كفر |لشيخيه |لسيد عبــــد |لو|حد عبــــد |
6|272oتـــج|ره طنط|ف|طمه |ل|شعرى |لسيد |حمد |لزغبــــى
7o5|26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن|ديه مصط |لبــــسيو محمد متـــو نجم
6782o3حقوق |لمنصورهند محمود محمد |حمد رجبــــ
69797oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه |حمد |لظريف ع شعبــــ|ن |لقطرى
88o396 تـــج|ره |سيوطجوزيف |س|مه خله ك|مل
ه عد |حمد محمد|227598 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
تـــج|ره دمنهوريتـــ محمد صل|ح |لدين عبــــد |لبــــ|سط |687|5
6228o8صيدلتـــ بــــورسعيدنور |لدين شعبــــ|ن كم|ل ك|مل
ن| عبــــد |لن| محمد فرح|تـــ |لبــــغد763494 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم
4|o49o|حقوق طنط|حمد جم|ل سعد |حمد |ل|شقر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد عبــــد|لعليم محمد |لسمنودى246233

334o9|ندستـــ حلو|نروي محمود زكري| مختـــ|ر محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهأحمد مهن| عيد عبــــد|لجليل حميده453723
63o92o| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء |س|مه حسن |حمد |لرف|
24|4|9| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن|ء مجدى محمد عبــــ|س |لش|ذ
يم35948| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مه| محمود |لسيد |بــــر|
ه نزيه ع|بــــدين عبــــد |لغف|ر543284  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن

د|ر |لعلوم |لفيومعمر عبــــد |لعزيز محمد |لسيد26462
صيدله |لمنصورهمحمود |حمد خط|بــــ عبــــد |لحليم زه|696288
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268o85وف|تـــ|محمد فتـــ |حمد عبــــد|لح|فظ ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
5||79oحقوق طنط|محمد محمود حسن رش|د عي
ف عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن|7422|2 طبــــ ع شمسيه |
ف 246|35 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عم|ر محمد ف|روق ح|مد مو 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل حسن |حمد |حمد مر||4258
44655oد|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع|طف محمود عبــــد|لحميد |بــــو ركبــــه
3|34o8ي يم |لم وف|تـــسيف |لدين عمرو |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|ء سم جبــــر عبــــد |لبــــر خليل6768|6

53o58تـــربــــيتـــ بــــ سويفنهله محمود محمد |لتـــه| عبــــ|س
فنون جميله عم|ره ج حلو|ني|سم مجدى محمود ص|لح8624||
|37|8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر عم|د |لدين ع عبــــدربــــه
29o29تـــج|ره |سيوطم|زن ممدوح م |لدين سيد |حمد

تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر |لسعيد محمد وحيد |لسعيد |لسيد خلف692688
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد محمود محمد سليم|44876
|59|4oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر محمد |حمد حسن
245|o9لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مديحه يونس ع يونس
43o575|معهد ف تـــمريض طنط| د | محمد سعد |لفض
475o27تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد |لسيد محمد عطيتـــ
766o72تـــربــــيتـــ بــــور سعيدلي يح زكري| محمود |لشبــــ
ر محمد ن 879453 زر|عه |سيوطر| | ط|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل| شو |بــــو|لخ ع خ|طر249956

686|oحقوق |لفيوممروه محمود ع عبــــد|لوه|بــــ
حقوق د |ط|حمد حس حس |لبــــن|8253|6
حقوق بــــنه|س|رتـــ ص|بــــر محمد سيد|حمد335233
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسجده ط|رق |حمدعبــــد|لحميد سليمه249284
لسن ع شمس|د | محمد سعيد محمد عبــــد|لعزيز267248
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عط| حس محمد826877
8||o65د|بــــ |لم |ف|طمه مصط |سم|عيل |حمد|
صيدلتـــ |سيوطيم|ن سعد |حمد عبــــد|لحليم|||2533
2669o| نوعيتـــ |شمونحبــــيبــــه ي| |حمد عفتـــ محمد عفي
83o7|9تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر ن| عبــــد|لستـــ|ر |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد محمود عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعظيم59843
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد حسن محمد زي|ن|2|7632
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعزه صبــــ محمود عبــــد |لعزيز عوض|23|45
8987|o  | |ف تـــ|مر عط صيدلتـــ |سيوطو|ئل |
ثــــ|ر د |ط|د | س| يوسف س|لم675893
تـــربــــيتـــ طنط|ريو|ن كم|ل ح|فظ كم|ل  قطبــــ |بــــر||277|4
يم حس|ن |حمد475643 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |له|دى فرج |7|24|
تـــج|ره ع شمسيم|ن فتـــ عبــــد|لمنعم سيف|325989
42o|5o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لل|ه محمد

Page 1725 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود عطيه مو |لعط|ر635986
تـــج|ره بــــنه|سيد رمض|ن فتـــ ح|فظ349523
255o89لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سلف|ن| س|مح عبــــد|لملك حن| بــــش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف محمد حسن حسن |لسيد عبــــد 676854
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد مجدى محمد عبــــد|لنبــــى |لقص7433|4
83o682|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزي|د حج|ج محمد عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن عل|ء محمد عبــــد |لسل|م||3||6|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطع وليد محمد سيد 875843

7385o صيدله حلو|نريه|م مصط ف|يد مصط
7o|648ش|م |حمد |سم|عيل عجينه حقوق |لزق|زيقنور|ن 
د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر ح|زم محمد محمد ح|مد426222
45358oيم بــــدوى ع يم عبــــد|لحميد |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
623o64|طبــــ |لمنصورهحمد |لبــــدوى محمد |لبــــدوى
ندستـــ ع شمسخ|لد عبــــد |لرحمن محمد محمد57|26|
تـــمريض |لمنصورتـــ |ء |حمد عبــــد |لحليم |لصعيدى|3|64|6
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سو|نمن|ر عبــــد|لرحيم محمد محمود847339
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدولتـــ رفعتـــ كرومل فخري863399
76o954بــــتـــ علوم ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه ط|رق مصط و

حقوق |لفيومر| | |يمن ربــــيع خ|لد95|67
497o58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسمر محمد عبــــد |لونيس عم|رتـــ
766o64يم |حمد رمض|ن ش|م |بــــر| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قشدى 
8|684oد|بــــ |لم |محمد |حمد محمد |حمد|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير صبــــري عبــــد |لحميد حمد|ن998|2
487o37د|بــــ دمنهور|محمد |يه|بــــ حل محمد عبــــد |لمجيد
7o48|3 رهرفيده عبــــد |لع| عبــــد |لمجيد عبــــد صيدله |لق|
87967o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطتـــغريد محمود عبــــد|للطيف يوسف

2|5|oعلوم ع شمسحبــــيبــــتـــ عبــــده محمد محمود
8o||89ف يوسف محمد نوعيتـــ |لم |سميه |
35|o77|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سم|ء محمود كم|ل فرج |لنج|ر
24834oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|جر محمد عبــــده بــــكر
يم |لحلو|222272 ره|مل محمد خليل |بــــر| د|بــــ |لق|
24594oعلوم بــــورسعيدمحمد ع محمد |بــــوسكينه
علوم |لم |يوسف جم|ل محمد حس خليل 3|9236
يم |لدسو عبــــد |435|79 ه يح |بــــر| زر|عه |لزق|زيقسم
45245oندستـــ |لفيومسعد خ|لد سعد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره دمنهورتـــسنيم حسن |لسيد محمد ك|مل4762|5
6859o2تـــج|ره |لمنصورهم| جم|ل عبــــد |لفضيل عبــــد |لمقصود
علوم |سيوطيوستـــ | وص  |د جرجس 885486
معهد |لم | |لع| للغ|تـــ حمد ع|طف صل|ح محمد|876224

ف |لدين عبــــد | عيد||4993 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنيتـــ 
يم7|4479 ندستـــ |سيوطرو|ن محمد عبــــد |لرؤوف |بــــر|
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7|o849تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهش|م محمد محمد محمد عبــــد |لع|ل
42589oد|بــــ |ل|سكندريه|حن محمود ع |حمد

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسم|ء محمد محمد عبــــد |لمجيد|7|697
8472o7يتـــ محروس عبــــد|لنور ميخ|ئيل طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىم
5o4358ف محمد محمد يوسف |لبــــر طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمن|ر |
رهه|جر |حمد ح|مد ع237392 د|ر |لعلوم ج |لق|
8578o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ح|تـــم ممدوح عبــــد|لغ عبــــد|لجيد
ف ف|روق نجيبــــ ويص||983|| وف|م | | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
22o4o7تـــج|ره ع شمسحمزه حس عبــــد|لغ ص|لح |لجعفرى
وز معوض|42947 علوم طنط|م | |يه|بــــ ن
|5o992حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ميتـــ |حمد عبــــد |لرحمن محمد
يم |حمد عبــــد|للطيف ع |824638 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــر|
رهمحمد وليد محمد عبــــد |لوه|بــــ23752| حقوق |لق|
2523o5علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | ج|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح |لفيش|وى
4o2777يم سليم يم شعبــــ|ن |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منتـــ | |بــــر|
يم صدقه|9275|5 معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن ع |بــــر|
247o5oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر س| عبــــد|لعزيز تـــعلبــــ
7o3896|ندستـــ |لمنصورهسم|ء ص|بــــر محمد ن محجوبــــ
5o4663تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى عبــــد| محمود بــــرك|تـــ
4797o5زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــكريم خ|لد |لسيد |حمد قنديل
63oo5o|طبــــ ع شمسيمن خورشيد محمد مر|د رزق
رهيه حسن خليل محمد خليل|57758| زر|عه |لق|
5o56|2يم محمد |لعدوى يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيتـــ محمد محمد شلبــــي|3|4398
علوم |لمنصورهدى عبــــد |لحميد سعيد |بــــو شح|تـــه696444
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيه شعبــــ|ن سعد عطيه حبــــيبــــ499495
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــ|ء محمود |حمد حمد|ن|768627
|22o9oرهكريم خ|لد حس ح|فظ حقوق |لق|
5o63o4|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدلشيم|ء محمد |نور |دم ع محمد

5o855|د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد رمض|ن عبــــد |لعظيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل | ف|روق حس |لدسو |لخمي 692594
9o3977 تـــمريض سوه|ج خ|لد عبــــد|لستـــ|ر محمد محمد
224o6|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم محمد حسن عبــــد |لحميد عبــــد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حس|م عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد 476463

687o5|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سم|ء مصط معوض عبــــد |لكريم
77o64|د|بــــ |لزق|زيق|رون|ء عل|ء محمد فتـــ مسلم
|645o7رهخ|لد محمد خليفه |حمد خليفه ندستـــ |لق|
345o|2كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى محمد مسلم |حمد سليم|ن
8|o2ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر حسن جميل حسن
علوم بــــنه|شيم|ء عبــــد|لسل|م عبــــد|لر| جوده 357479
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حسن عبــــد |لخ|لق حسن64|689
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834o|oنوعيتـــ قن|نسمه خ|لد محمد |لعربــــي محسن
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد وجيه محمد محمود|69734
4|o999|تـــربــــيتـــ طنط|منيه مصط |لسيد محمد  |ثــــ
د|بــــ ع شمس|منتـــ | حمدى محمد محمد27222|

ثــــ|ر |لفيوم|سل|م سلم|ن جم|ل |حمد|57538
|ن حس محسن ط|حون|9954|5 معهد ف ص |ل|سكندريه|ء ع
85o37o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمود |س|مه ع خض
رهبــــر|ك | |ي | شفيق حبــــيبــــ33787| تـــج|ره |لق|

9o|5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحس محمد محمد سيد
طبــــ بــــنه|حسن صبــــرى حموده |لحسي عبــــيد429534
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى ي| محمود محمد759377
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يوسف جم|ل عبــــد |للطيف يعقوبــــ47279|
7o6666تـــج|ره |لمنصورهمحمد س|مح عبــــد |لشهيد عبــــد |لفضيل محمد

تـــج|ره سوه|جمنه | خ|لد سيد سيد35232
77528o|ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | رمض|ن عبــــد | عبــــد |له
64|29oد|بــــ |لزق|زيق|بــــه عبــــد| عبــــد|لرحمن ع
نوعيتـــ |لزق|زيقعل| عبــــد |لكريم |حمد |حمد2|7849
7o57o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعل|ء جه|د |حمد بــــرك|تـــ |لعدوى
627o88يم |لغربــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|طف عثــــم|ن |لشح|تـــ |بــــر|
|6o|59 بــــي تـــج|ره سوه|جيوسف محمد محمد طلبــــه |ل
تـــج|ره سوه|جندى محمد محمود محمد  896729
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعمرو |س|متـــ محمد عبــــد |لرحمن سلم478455
493o2|د|بــــ |سيوط|حمد محمد عبــــد |لحليم فرج عبــــد |لكريم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد |حمد مرتـــ رضو|ن||78745
35o755زر|عه مشتـــهرخلود ع سيد محمد
6o3683ندستـــ |سيوطعمر حس |لسعودى |لقو|س
نوعيتـــ موسيقيه قن||ء ح|مد سيد مغيثــــ|833752
36|o84حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر| | عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمحسن عبــــد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خليل سعيد خليل |لسيد |لهي328525
448o36يم سيد |حمد محمد ش|م |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهسم| 
352o2|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط عبــــد|لق|در |لش|ف عبــــد|لحميد
7o4959صيدله |لمنصورهع |حمد ع |لغريبــــ سليم
ن| ن|صف بــــك حكيم32582| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
فنون جميله فنون |ل|قنورس محمد حسن |لبــــدري848428
8294o3كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نسم|ح مهر|ن سعيد |حمد

زر|عه مشتـــهرجه|د محمد |سم|عبــــل عبــــد |لبــــ|رى27985
483o92د|بــــ د |ط|رو|ن محمد |حمد خليل
د|بــــ |لمنصوره|زي|د |حمد عبــــده عبــــد |لعزيز |لزغبــــى2988|7
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قسم|ء محمود محمد عبــــد|لح|فظ||83924

حقوق حلو|نرس|نيوس كرم عز جرجس||2836
47929oيم محمود مطر مبــــروك فنون جميله عم|ره |لم | |ر |بــــر|
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط  نو|ر محمد |حمد محمد|4464|9
75o786 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو جم|ل محمد مه
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  |ر |لشح|تـــ حسن محمد699428
69o497|يم محمد د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |س|مه |بــــر|
م9874|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء ن|جح محمد |ألد
8|o897|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن محمود |حمد محمود
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوف|ء حس حس |بــــو |لحسن مصط 643954
8o3854معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفف|طمه طه عبــــد|لوه|بــــ قن|وي
تـــربــــيتـــ دمنهورند| ه| محمد |م عبــــد|لمجيد499485
||473o|يم ه|شم يم سعيد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم مصط ممدوح ع 323328
4o6769تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرو|ن |حمد كم|ل عبــــد|لق|در محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء محمد |لسيد محمد سليم|ن769732
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر حس عمر |لحم|م424326
نوعيتـــ |شمونحن|ن فرح|تـــ عبــــد|لمطلبــــ عربــــ249884
يم |لجندي|764837 علوم بــــورسعيدل|ء محمد حس |بــــر|
|443o4كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعمر عبــــد |لن| محمد محمود

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنيل شعبــــ|ن |لسيد شعبــــ|ن2|628
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م خ|لد |لص|وى محمد|772898
8o2o8o|تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد محمود عبــــد|لسل

ندستـــ |لفيومحمد |سم|عيل |حمد محمد|68972
27||9o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ند محمود عبــــد|لعظيم |بــــو|لعل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم عص|م عبــــد|لخ|لق |لسيد عوض344976
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديس|ره عفي |بــــو|لحج|ج خليل273649
2|635oوف|تـــمحمد ح|زم عبــــد|لعزيز سليم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o3652كليتـــ حقوق |لم |مريم حبــــ |حمد بــــدوي
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حمدين |سم|عيل سيد |حمد سل769637
5|o937| ف صل|ح |حمد مصط ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ حمد |
6933o2معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|رس صل|ح محمد ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومسم|ء |حمد مصط |حمد |لسيد|25|248
نوعيتـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد| منتـــ فرج|5||356
حقوق |لمنصورهبــــ|سم و|ئل عبــــد|لعزيز |لعبــــ|495232
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسح|زم محمد سليم|ن عبــــد |لرحمن4733||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمود |حمد عثــــم|ن|54|686

رهمحمد ع|دل عبــــد |لجو|د عبــــد |لنعيم 6|284 تـــج|ره |لق|
رهيوسف ي| عبــــد|لرؤف فرج|25|24 علوم |لق|
6o5726 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ع|طف محمد عي ع
78o|94| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م مصط رجبــــ مصط
25226o|يم زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء مختـــ|ر محمد |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حس|م عثــــم|ن عبــــد |لرحمن |حمد6|7523
77o954|يل ج |لزق|زيقمل محمد محمد حسن |حمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن حمد ع|صم جل|ل |حمد|899458
ره مدحتـــ |م ك|مل87|233 تـــج|ره |لق|

وف|تـــمصط رمض|ن سيد عبــــد|لجو|د55774 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نشيم|ء عبــــد|لن| محمد |لسيد236988
علوم |ل|سكندريهمؤمن مجدى |حمد عبــــد |لرز|ق عبــــد 423276
8o9|77تـــج|ره |سيوطمنصور |يمن عزيز محمود
ندستـــ ع شمسحمد ع|طف |حمد طلعتـــ مصط |29263|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط محمد |لسعيد |لسوليه226493
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |يمن ري|ض |لشه|||2678
تـــج|ره ع شمسفرح |حمد عبــــد|له|دى |حمد سل|م3392|2
345|3o تـــربــــيتـــ ع شمسخلود |حمد محمود حس
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء نظ عبــــد |لرحمن محمد ضبــــ|499342
4o6667ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسميتـــ |لسيد حسن رزق عبــــد |لجليل
4o27o4تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد عط| عوض
224o95|ره|حن|ن ع|دل محمد محمد عبــــد د|بــــ |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررو|ن عمر |لسعيد |لدجوى42|5|4
|2o274ندستـــ تـــ.خ|مس عمر مؤمن محمد عبــــد |لسل|م معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ دمنهور|مصط محمد ح|مد عبــــد |لحميد عبــــد 492823
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريبــــه محمد كم|ل محمد |لص|دق محمد حسن896|64 لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقك|مل سعيد ك|مل ج|بــــر776832
8o5o77طبــــ |لم |د| | |حمد سعد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حبــــيبــــه ه| |سم|عيل محمد36|65|
رهنور ط|رق مصط محمد عوف237373 حقوق |لق|
759o25| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود صل|ح محمد ضيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر شو عبــــد|لستـــ|ر عي248657
ف محمد رشدى329389 حقوق بــــنه|منتـــ | |
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلن| |سم|عيل سل|مه حسن||7686
85oo57يم خلوي محمد كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد |بــــر|
5|96o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ع |ء عبــــد | بــــخ|طره محمد محمد  سيد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء حل عبــــد|لمحسن عمر|266499
24||2oرهكريم زينهم محمود |حمد ربــــيع تـــج|ره |لق|
يم7685|| د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه يح فتـــ |بــــر|
4382o4ه جنيدى عبــــد|لستـــ|ر محمد جنيدى عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم
26o554حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم محمد |لسيد محمد
375o7|ى |لحكيم وقوليد نش|تـــ ي ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |حمد محمد بــــدوى||7783
9oo876|ى خل|ف تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن |حمد |لع
4|46o3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمد |ل
5o5|5oش|م |حمد ع محمود صيدله |ل|سكندريهعمر 
ره|ندى محمد غ|نم عبــــد|لفتـــ|ح884|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد | عبــــد |لستـــ|ر|568|79

Page 1730 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهدير ي| حس|ن عبــــده33224 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير عبــــد |لحسيبــــ حس|ن محمود محمد772359
642o9|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر حسن محمد محمد حسن
تـــربــــيتـــ ع شمسدين| وحيد محمد |لعو 4|3465
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندى |م محمد ي محمد |بــــو|لخ 28273|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه عبــــد|للطيف مبــــروك سل|م|252273
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد رجبــــ عبــــد |لو|حد عبــــد |لغ 752549
ى عبــــد |لرحيم |ل|تـــربــــى 693492 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد |لرحمن ي
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعم|ر |س|مه فوزى |حمد عبــــيد622783
7o8726 صيدله |لمنصورهخ|لد ط|رىء عبــــد |لرحمن عبــــد |لغ
64o235يم صيدله |ل|سكندريهوس|م |لسيد حسن |حمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقف حس فه سليم|627976
||75o9تـــج|ره ع شمسه|جر |حمد |حمد محمد |لكو
446o87يم نبــــه|ن ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |يمن محمد |بــــر|
4|92o8تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ء |لسعيد عبــــد|لرحمن محمود
8o4757|د|بــــ |لم |منيه جم|ل عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لعزيز|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطيف محمد مصط ثــــ|بــــتـــ 355|88
52855o|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد محمد حسن محمد رمض|ن
||94o7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد حسن مزيد
يم |لخطيبــــ|24284| ف سيد |بــــر|  |حه وفن|دق |لفيومحمد |
ندستـــ قن|مصط فوزي عبــــده حسن834442
8o5|84|حتـــ وفن|دق |لم |ندرو ع|دل بــــبــــ|وي فوزي| 
7||35o|يم محمد شو مقبــــل ر|ء |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــلز
85784oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدبــــيتـــر مدحتـــ سعد عبــــد|لمل|ك
7782o7تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق ط|رق ع محمد
9|o7o6 ند| |حمد حس مهر|ن  |حه وفن|دق |ل|قش|
تـــج|ره ع شمسحسن ط|رق محمد محمد |لفو37493|
7oo45oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحن|ن |سم|عيل صبــــ شعبــــ|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد|لرحمن |حمد |لسيد محمد عبــــد|6496|4
د|بــــ ع شمس|سل حس ك|مل عبــــد |لحميد327344
3446o6 |د|بــــ ع شمس||ء ذكري| ص|لح عبــــد| |لبــــر
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن ي| ع |لشن|وي|46|685
تـــربــــيتـــ |لمنصورهفكرى ع محمد محمد |لكن| |للبــــ|584||7

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن مصط |م حسن شه|بــــ |لدين322|2
5|6|2o|علوم بــــنه|من|ر ك|مل عبــــد |لسل|م محرم رسل
5o347تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط |حمد ك|مل |حمد

89|oo8| |ء سيد عبــــد|لسميع مر صيدلتـــ |سيوط 
2|4|7oف عبــــد|لق|در عبــــد|لحميد وف|تـــزي|د | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نو|ر صبــــ محمود صبــــ حمد|ن|432972
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهشيم|ء رجبــــ كم|ل |حمد عبــــد|لحميد8|94|5
ي5796|5 يم بــــح معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  من|ر خ|لد شح|تـــتـــ خليفه |بــــر|
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5o5732يم د|بــــ |ل|سكندريه|محمود صبــــري محمد دي|بــــ |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهدير حسن ع |حمد35|58|
|23||oش|م فكرى فتـــ كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسهيله 
2|883o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد نبــــيل محمد عبــــد
755273| معهد ف ص |سم|عيليهمل محمد محمود عبــــد |
223o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عبــــد|لبــــص ع محمد |لسيد
8o6579د|بــــ |لم |نه|ل ي وحيد |حمد|
6428o5| يم خلف رتـــ| |ر |لسيد مصط |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
49775oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرحمه |لسيد محمد مسعود
62o2o9ى طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقزينبــــ ع|دل محمود محمد |لخض
معهد ف ص بــــ سويفرح|بــــ رمض|ن عوض محمد|862|8
5oo89حقوق بــــ سويفم | عم|د نبــــيه منصور

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سعد |لدين محمد ح|مد272345
د|بــــ |سيوط|س|ره سل|مه ن|دى عبــــد|للطيف 882292
322o4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمن|ر محمود |م مصط حسن
6o|293يم محمد قنديل يم |بــــر| تـــج|ره طنط|ويد| |بــــر|
63o544تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر عبــــد | ح|مد حسن
8|o327 تـــج|ره بــــ سويفبــــول| سم جرجس ذ
رهدير محمد محمد محمد سيد52672| حقوق |لق|
وف|تـــمحمد وليد عطيه محمد يوسف |لعجرودي548|75 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
923oo5 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لحميد |حمد

تـــمريض  بــــ سويفمحمد فتـــ ج|ر محمد354|6
4o4564|ف عبــــد |لحليم حسن ك تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |ح|زم عص|م |لدين محمود |بــــو|لليل852934
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |لشح|تـــ عوض عبــــده حسن693874
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ |حمد مصط |م 395||3
|594o2يم عبــــد |لرحمن كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
877848| ف محمد عبــــد| د|بــــ |سيوط|  ل|ء |
2|672oندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط عم|د|لدين عص|م |حمد عطيه
45o567| يم |سم|عيل |لسيد |سم|عيل ندستـــ طنط|بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقع حم|ده ع|شور |بــــو|لمع| محمد634498
8o|66oطبــــ |لم |شيم|ء صل|ح رمض|ن محمد
ر|وى763524 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمريم |حمد |حمد |حمد |لد

ى عبــــد |لمنعم65333 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد |س|متـــ ي
تـــربــــيتـــ طنط|منه مبــــ|رك |حمد مصط 432492
كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشحمد شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن|636756

يم33476 م |لحسي |بــــر| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مريم |د
62oo3o| معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمصط حس |حمد عبــــد

879o8|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود عبــــد |لعزيز نبــــيوتـــ
45|o4oعلوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد|لرحمن ع|دل |لسيد عبــــ|ده
معهد ف ص |ل|سكندريهإن عبــــد |لمحسن |سم|عيل محمد ع5989|5
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522o66حقوق طنط|ريه|م سم عبــــد|لمنعم محمد |لوصيف
ندستـــ أسو|نمحمود مصط |لسيد محمد محمد |لنو|45335
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعمر محمد عص|م |لدين صل|ح |لشيخ عمر529269
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغف|ر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد634488
د|بــــ |لمنصوره|ندى حس محمد |لسيد سليم|ن692657
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد |حمد حل |لسعيد762773
يم672||5 طبــــ طنط|عل|ء محمد |حمد محمد |بــــر
يف تـــوفيق عبــــد|لر|زق5356|2 رهسهيله  تـــج|ره |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد عي عبــــد|لمحسن جعبــــوبــــ262979
يتـــ|بــــ عبــــد|لح|فظ عزتـــ عبــــد|لح|فظ 885383 طبــــ |سيوطم|
6o3o84يم ج|د نوعيتـــ طنط|محمد محمد |بــــر|
يم228244 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|منه | ع|طف حس |بــــر|
339|o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء رش|د عو|د |م|م
زر|عه |لم |محمد نبــــيل محمد ع 8224|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ د |طإسل|م جم|ل إسم|عيل رزق رزق |لزي623567
475593| تـــج|ره دمنهورن محمد شعبــــ|ن محمود |لبــــي
تـــربــــيتـــ |سيوطعل| محمد عبــــد|لبــــديع دكرورى 883799
وف|تـــسل|م محمد سعيد عبــــد|ل خط|بــــ|772469 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
883o7o  حقوق |سيوطتـــغريد |حمد محمد ع |لدين
د|بــــ |لزق|زيق|خلود خ|لد عبــــد |لغ حسن|77835
وف|تـــيوسف |س|مه عبــــد |لسل|م ع 855|2| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم محمد خليفه عبــــ|س689432
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|شيم|ء صل|ح سليم محمد756338
لع| للعلوم |لتـــج|ريتـــ و|لح|سبــــ شعبــــتـــ نظم بــــ|لعريش|رضوى محروس عبــــد |لح|فظ عبــــد |لموجود768439
8o28|3 تـــج|ره بــــ سويفشه|بــــ ن| عبــــد|لرؤف فتـــ
طبــــ |سيوطمحمد خليفه فتـــ محمد 892438
ره|محمد فؤ|د محمد ع |لبــــدوى7|2622 عل|م |لق|
ره|نوره|ن مجدى ع محمد335276 ثــــ|ر |لق|
433|o9| يد د|ر |لعلوم |لم |نجوي ض| سيد|حمد |بــــو |ل
83268o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد محمود محمد محمود
رهمه| فهيم محمد فهيم |لسيد235922 حقوق |لق|
يم96|9|2 يم |بــــر| رهنور|لدين صل|ح |بــــر| تـــج|ره |لق|
27o486|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد محمد |حمد عبــــد |لد|يم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعف|ف حس عبــــد |ل محفوظ |لشن647727
جيوس38826| يم  ف |بــــر| ين| | كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف
9||o29 كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــن|در |لسيد عبــــد|لع|ل |لسيد
تـــمريض |لزق|زيق يف محمد رأفتـــ عوض35|637
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــسنتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لزي 9338|6
4359o|ف عطيه سيد |حمد |لعربــــى طبــــ |ل|سكندريه|ء أ
9|o3o5 د|بــــ سوه|ج|دين| |سعد |لسيد عبــــد|للطيف
8o7|29كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدين| عيد مندر|وي محمد
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يد محمد324994 تـــج|ره ع شمسمحمد ربــــيع |بــــو |ل
|5o|66يم |حمد ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحيم حسن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسم|رف | عم|د فوزى ك|مل992|75

363o6رهمحمد ف|ضل صبــــرى محمد حقوق |لق|
5|86o||لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|يم|ن عبــــد |لغ رش|د فرح|تـــ دخيل
رهد | مسعد مبــــروك مصط 236359 طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق |لمنصورهف|طمه |يمن عبــــد|لعزيز |حمد يوسف حس 639897
يم حس |63|776 صيدله |ل|سكندريهل|ء ع حس ع |بــــر|

رهس|ره محمد محمود عبــــده33495 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم348599 تـــج|ره بــــنه|سم|عيل بــــيو عبــــد|لرحمن |بــــر|
7o5o4| بــــي ه عل|ء عبــــد |لعزيز ع |ل د|بــــ |لمنصوره|م
3|25ooرتـــ| محمد عبــــد|لرحمن محمد |بــــوعيطتـــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ش|م محمود محمد |بــــوعلوه448685 |د|بــــ طنط|ن|در 
4975o5تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنه | صبــــ عبــــد |لرحمن |لسيد
|لدين ع ج|د484877 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود ن|در ن
د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد ح|مد محمد حسن|626273
7o74o6 طبــــ |لسويسن حمدى ح|مد عبــــد |لعزيز |لبــــهن
78oo24د|بــــ |لزق|زيق|كريم |س|مه جم|ل |حمد
6o8794ى تـــربــــيتـــ طنط|آيه عبــــد| عبــــد |لجو|د |ل|م
ره|نوره|ن قدرى محمد سيد57365| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
32653oيتـــ ن| نعيم عبــــد|لمل|ك ره|م ثــــ|ر |لق|
||55o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعد رم| عد ص|دق
4o|258رهس|رتـــ عبــــد|لرحمن فؤ|د خ|لد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىفره|د صل|ح ع |حمد92|828
2387o3رهسل محمود عبــــد|لكريم جل|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|o3|oتـــج|ره طنط|محمد حسن ع محمد |لحلبــــى
35o456تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن عيد عبــــده محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ريه|م سعد |لذكر فهيم8882|8
طبــــ |سن|ن ع شمسنور| يوسف محمود سليم|ن منصور25|342
ه42|684 تـــج|ره |لمنصورهه|جر |حمد ع |لسيد تـــقص
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــ خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|2|7762
رتـــ محمد |حمد حسن رف|39673| علوم ري|ضتـــ |لق|
6o5442ن| عبــــد |لبــــ|سط محمد عبــــد |لع|ل محمد كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم
رهندى رأفتـــ ع محمد44745| تـــج|ره |لق|
878o5o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|له رش|د صل|ح |لدين بــــخيتـــ
تـــ عمرمحمد |حمد محمد|483487 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم
ثــــ|ر د |ط|ند محمد رزق بــــخيتـــ|677|6
تـــج|ره سوه|جمصط محمود ع |حمد 895462
ر|ء |يمن فهيم |حمد|4|4399 زر|عه كفر |لشيخلز
يم محمد |لمن8||772 د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن و|ئل |حمد |بــــر|
5262ooفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمود محمد محمد عبــــد | شعبــــ|ن
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4|4oo4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر س| عبــــد |لمنعم |لبــــسيو
يم |82|495 د|بــــ دمنهور|محمد ج|بــــر عبــــد|لمحسن |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عل| عبــــد|لل|ه محمد عبــــد|68|836
25o6o6معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسميحه محمد سعيد ع|مر

64o43ندستـــ |لفيوممحمد جم|ل محمد حزين  |م
36o4o||ى نوعيتـــ بــــنه|ل|ء |لسيد محمد عبــــد| بــــح
بــــه5|6225 حقوق د |طن|در |لسيد ح|مد |حمد و
تـــربــــيتـــ |سيوط منيه رجبــــ حسن سيد|886784
رهيوسف ع|دل دسو محمد محمود23526| حقوق |لق|
6o5o24|يم |لجبــــ علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنغم ع|دل |لسيد |بــــر|
د8443|2 ره|سل محمد |حمد محمد مج| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه عربــــى عبــــد |لمنعم سليم|ن755388
يم مج235989 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــويد| |حمد |بــــر|

ر جعفر57557 حقوق بــــ سويفمحمود ع عبــــد |لظ|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد رفعتـــ كم|ل عبــــد |لع|ل غ|زى|43887

رهر|ن| محمد ز عويس26764 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
768o5|معهد ف ص |سم|عيليهشيم|ء سعيد سل|مه حمد|ن
|ء سيد ع عبــــد|للطيف|883785 تـــربــــيتـــ |سيوط 
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمر غ|ندي حمدي |حمد8337|8 معهد ع| 
438o26صيدله طنط|ندى م|جد مصط |ل|بــــشي
ندستـــ ع شمسعمر ي| جم|ل محمود عبــــد |لغف|8762||

|584oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ندير فؤ|د عبــــد |لعزيز محمد
معهد ف ص سوه|جمريم عم|د جرجس عطيه |278|9
|3o|29 ره|مريم جميل خلف مه د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطعمر عم|د عمر ع 888927
34o24oتـــج|ره بــــنه|ي|سم عل|ء |لدين يوسف |حمد
6|o2o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نه| |حمد مو |بــــوعي
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود ح|زم |حمد محمود |بــــو |لعزم5|4296

زر|عه مشتـــهرمنه عبــــد |لحكيم |لسيد محمود6||25
7o4258 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحس|ن سليم ع سليم حس|ن
638o42 يم محمد عبــــد|لكريم بــــسيو نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقأريج إبــــر|
49762o |ف |ل|نص|رى |لطن فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهفرحه |
|6o927كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود عص|م عبــــد |لجو|د سعيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن |لسيد |لسيد5|4387

ندستـــ ع شمسحمد محمد حسن محمد حس |9|57|
حقوق بــــنه|من|ر بــــيو محمد بــــيو346545
2|255o|تـــج|ره بــــنه|ح|زم حسن سيد |حمد رف
ندستـــ |لفيومزي|د عص|م عبــــد |لجليل |لدسو حج298||7
|2o437تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد عبــــد | |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه |لسعيد عبــــد|لمنصف سليم |لعزبــــ635287
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |بــــو |ل|نو|ر عبــــد |لمطلبــــ |بــــو |5|682
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كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورريم عبــــد |لحميد عبــــد|لعزيز قمورتـــ6957|5
877|o4 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمريم رشيد ملك نوس

يم79|83 ندستـــ |سيوطمصط |حمد عبــــد|لعظيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود رجبــــ تـــوفيق |حمد|86584
92o876 طبــــ سوه|جمحمود حمدى محمد محمد
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــيوسف عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد شعبــــ||44488
يم |لجندى|799|42 لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|حمد عم|د |حمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره خ|لد زكري| محمد مصط 4|5|76
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــل|ل فوزى عبــــد |لمحسن محمود سل35556
537o7|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|لبــــ عبــــد |لسل|م عبــــد |لستـــ|ر فرج

696o32يم |لشهيدى تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ن نبــــيل |حمد |بــــر|
7o7945ى ندستـــ |لمنصورهمحمد محمد زكري| غ|زى |لجو|
6o646o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط جم|ل محمد خ |لبــــن
رهم| سيد فر|ج محمد ش| |327288 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى عبــــد |لغ حسن |لسيد عبــــد |لحميد687868
|6764o| رهمصط سيد حس محمد ج|د ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهض |لسيد |بــــوشبــــ|نه |حمد686938
6o583o صيدله |لمنصورهحس سعد حس |حمد حس
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|جد عصمتـــ عبــــد| |لشيخ|225|2
68o276ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد | سعد حسن رمض|ن

رهمصط ك|مل مر ج|د |34878 تـــج|ره |لق|
48o7o6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|تـــن محمد ص|لح عبــــدعمر
497o93حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــدع|ء عبــــد |لسل|م عبــــد |لم|لك عوض| 
27|o|9|ر |حمد |حمد طبــــ بــــنه|يه خ|لد عبــــد|لظ|
د|بــــ |لزق|زيق|كريم ع|طف عبــــد|لسل|م عثــــم|ن||6345
5o866o د|بــــ |ل|سكندريه|حمدى ممدوح |لسيد حس |لدخ|خ
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعل| سم محمد |حمد758247
8o92o2يم علوم |سيوطندي محمود |حمد |بــــر|
88o|28  علوم حلو|نموره جم|ل ن|در فهيم
52o999 تـــ ع رش|د |بــــوحس تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأم
9o5943 ر |بــــوزيد عبــــد|لموجود فو|ز حقوق سوه|جط|
4o22|5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد | جم|ل محمد عز |لعربــــ عوض
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نور وس|م |لدين محمد محمود8|528|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|ر عزتـــ عبــــد|لجليل عبــــد|لمقصود387|4
ف سل|مه محمد352689 تـــج|ره سوه|جمحمد |
7858o7| يم سعد |لسيد ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |بــــر|
يم خليل مو42|456 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه| ع |بــــر|
6o96|4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومتـــيس مصط |بــــوخليل سعد س|لم
2559o||يم ش|رود تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومس|مه رمض|ن |بــــر|
246o63|يم ن|يل وف|تـــحمد محمد ع|طف |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــج|ره دمنهورمحمد وليد محمد محمد مو3733|5
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود ن| رمض|ن ع  7825|9
د|بــــ دمنهور|بــــل|ل عمرى |لسيد معوض معوض|49476
|لدين عبــــد| عبــــد|  896267 علوم |سو|نخلود ن
83o347د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ص|بــــرين عبــــد|له|دي محمد بــــكري
256o44|ى علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رض| عبــــد|لجو|د |لم
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد نزيه عبــــد|لجيد |لطنط|وى||83|26
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد | عبــــد |لحكم حسن|764525
ى محمد |لليثــــى حمود|48|26 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود خ
ره|نوره|ن |حمد محمد عبــــد|235958 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد خ|لد عبــــد |لرؤف ع |لمج |675644 م |لع| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|تـــ عبــــد|لمع عبــــد |لحليم عبــــد|لمع عيسوى248454
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع|صم حس|م |لدين محمود |حمد23424|
63oo28| علوم |لزق|زيقحمد محمد جم|ل محمد ج|بــــ |
7o|329 يم عبــــد |لعظيم ندستـــ |لزق|زيقمحمود |سل|م |بــــر|
يم منتـــ442849 يم |لشح|تـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسهيله |بــــر|

63oo9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء عبــــد |لبــــ|سط سيد عوض
3486o8لسن ع شمس|ع ممدوح محمد ع عطيتـــ
زر|عه |لم |حمد حسن |لمغربــــي محفوظ مدين|859372
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي| |لسيد بــــيو  عبــــد |لكريم محمد262347
7oo|28نوعيتـــ |لمنصورهر| | جم|ل عبــــد | ع
حقوق |لمنصورهحس عم|د|لدين ف|روق عبــــد|لعظيم 3222|6
43|o34 زر|عه طنط|مريم |سم|عيل رمزى |سم|عيل محمد حس
د|بــــ ع شمس|محمد سيد عطيه |حمد37|359
|6o3|5يم معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمد |نور دسو |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن ح|مد حسن كريم عبــــد|475752
76o846تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرو|ن سعيد حن محمد
6993o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد عوض محمد محمود |حمد
5o53|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخزي|د يوسف محمود يوسف عوض
886o66 معهد ف ص ري|ضه |سيوطو|ئل |حمد فرغ ع
د|بــــ ع شمس|بــــتـــ جميل غبــــري|ل ميخ|ئيل د|ود348752
5|o99||معهد ف ص |ل|سكندريهسل|م سل|متـــ رزق محمد ف|يد
ف فؤ|د طه|46252| |لسن |لم |يه |
23o28oى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن مصط محمود سيد |لم
328o3oتـــج|ره بــــنه|مصط وليد مصط |لدريدى
7o7792| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |لسيد |لمتـــو |حمد |لمتـــو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن |حمد رمض|ن |حمد عبــــد|لرحمن894|24
5o9737|تـــربــــيتـــ دمنهورحمد حس|م محمد محمد |لدرس
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عز |لدين مصط شح|تـــه29232|
تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن عبــــد| محمود عبــــد |لنعيم476973
69o669طبــــ |لزق|زيقنه|ل عوض محمد|لشح|تـــ عبــــد |لسل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |د |نه حن| يون|ن جرجس447|82
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يم محمد دويس|226|5 يم رمض|ن |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
علوم طنط|لسيد جم|ل |لسيد |لسيد د|ود|429667
ل|ل|493952 ش|م |سم|عيل  د|بــــ دمنهور|حمد 

يم34222 رهمحمود محمد عبــــد |لرحمن |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم|342676 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيم|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
حقوق طنط|رو|ن ن| |لمر غ|نم367||4
6544oتـــمريض |لفيوم ند| ن| شعبــــ|ن عبــــد|لتـــو|بــــ

6792o2زر|عه |لمنصورهعبــــد |لرحمن عم|د |لدين حل |لسيد
9o9373|د|بــــ سوه|ج| منيه محمد سعد محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهس|ره محمد |حمد محمد متـــو|492|5
نوعيتـــ بــــنه|حمد ع|طف خ|طر عرفتـــ|357539
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|طف صل|ح عبــــد |لغ سل|537492
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ حس حس ع |لكيل| 358576
24636o|بــــ|ش تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محسن سيد |حمد 
45o522ندستـــ |لم |خ|لد محمد |لرف| |لسويدى
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحن ف|يز محمد |حمد987|34
26o|25لسن ع شمس|شيم|ء حس|م محمود عوض
يم |حمد|778683 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد حمدى |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدحمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لع| |لبــــش 688879
طبــــ |لسويسرحمه محمد |حمد حس |لطوبــــ 676287
6|296oتـــج|ره طنط|محمد ع محمد |لسعيد نعمتـــ
4|o|86|يم |حمد شبــــل ميد|ن |د|بــــ طنط|بــــر|
|6o8o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لرحمن بــــدوى |لش|ذ حسن
رهرضوى سعيد عبــــد|لفتـــ|ح سنو236377 زر|عه |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه |م |لسيد |م سل|متـــ84|785
7oo86|خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميمن محمد عبــــد |له|دى محمد

2679o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لعزيز ص|لح عبــــد|لعزيز عطيه
يم |لمز|76|693 ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد محمد |بــــر|
يم7867|2 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ند| | س| منصور |بــــر|
6|o3o4|تـــربــــيتـــ طنط||ء محمد محمد حبــــيش
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم |س|مه فرج |سعد 6454|9
5|9|o9د|بــــ طنط|ندى عز فؤ|د شنيشن|

534|6| كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيم|ن بــــكر قر عبــــد |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد |س|متـــ محمدعبــــد |لحميد نوير994||5
ى |حمد حس 675929 ف خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل |
4|3o85تـــج|ره طنط|سمر مصط ح|مد |سم|عيل
32oo49تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن م|جد |لشح|تـــ محمد
83o336حقوق |سو|نتـــغريد محمد |لصغ عبــــد|لكريم حسن
د|بــــ د |ط|يه | |حمد |لسيد |بــــوعم|شه|6982|6
7o6866طبــــ |لمنصورهحمد محسن عبــــد |لو|جد |حمد |ل|م
ندستـــ كفر |لشيخح|زم طه سعيد فرج حس|م |لدين3|3|45
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92465o معهد ف ص سوه|جمحمد رمض|ن |لسيد عبــــد|لحليم
69o568بــــي عبــــد |لحميد ج ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسي|سم محمد |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ع |حمد ع324637
2|3o2||كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــسل صبــــرى عبــــد|لع| محمد |بــــر
ن| |حمد خ|لد |حمد |لزن|تـــى3|7885 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم
بــــي 765572 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد جم|ل محمد |حمد |ل
4o8846|ه نبــــيل حمد محمد |لطودى تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم
بــــي محمد |لسيد|253|24 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد |ل
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|جوزيف شنوده فكري حبــــيبــــ838428

6o68|| ك.تـــ. ف صن| |لمطريهحمد جل|ل عبــــد | ذ
يم689245 يم محمد فكرى |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقنس محمد عبــــد | حسن||55|77
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جه|د عبــــد|له|دى عبــــد|لق|در عبــــد|لق3772|6
2479oo |يم |لغيد طبــــ |سن|ن طنط|رح|بــــ يح محمد |بــــر|
3|4|o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود ع |بــــو زيد
يم محمد |لصبــــ|غ4|4339 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمه |بــــر|
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ سوه|ج بــــو زيد سيد سل|مه |بــــوزيد|886235
76||2oرتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|رقيه عبــــد |لن| محمد م|دح لق|
6782o9|ه |لمحمدى حس |لبــــشل|وى د|بــــ |لمنصوره|م
8o9295حقوق |لفيوممحمد ن|دي مر|د عبــــد|للطيف
نوعيتـــ |لمنصورهمروه ع|طف محمد |بــــو دسو 54|693
د|بــــ ع شمس|نو|ل ممدوح عبــــد | |لسيد63433|
879662| ه جمعه مصط عبــــد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  م
5o76o5زر|عه |ل|سكندريهف|طمتـــ رأفتـــ سيد محمد ع
ندستـــ |لم |ي ربــــيع عبــــد |لمحسن محمد عبــــد |لغ 686577
432o85ى يم محمود |بــــو |لخ |لخ تـــمريض طنط| |ء |بــــر|
ر عبــــد|لصبــــور عبــــد|لرحيم893353 حقوق |سيوط سم|ء م|
علوم ري|ضتـــ دمنهورسم|ء |يمن محمد ع سليم|ن حج|زي527723
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء عبــــد|لعظيم ع عبــــد |لعظيم جوي255466
تـــج|ره |ل|سكندريه بــــه|ء |لدين صبــــ ص|لح267|49
ندستـــ ع شمسدين| جل|ل |لسيد |لسيد |لبــــيه322667
89546o تـــج|ره سوه|جمحمود نبــــيل |حمد |لسيد
وز ح|مد محمد محمود42273| تـــج|ره ع شمسف
2|65o4 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نصل|ح حس|م |لدين صل|ح عبــــد |لعليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد رجبــــ عبــــد |لحميد محمود |لمزين249||5
85|43oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدع|ء عرف|ن عبــــد|لم|لك عبــــد|لح|فظ
تـــربــــيتـــ |لعريشرحمه سمهود حمد|ن أحمد |لعيسوى767689
ش|م سيد محمد بــــدوي|254484 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد 
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد | عبــــد |لعزيز|675242
9o68|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم |لسيد |حمد ع|رف
883o99 د|بــــ |سيوط|مروه سيد عبــــد|لحكيم محمد
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رى خليفتـــ 893624 حقوق |سيوطد | كم|ل ز
763o78 ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم وليد محمد سليم مسعد حس
8o569|زر|عه |لم |حس عم|د م عبــــد|لمجيد
تـــج|ره بــــنه|سم|عيل عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد خليفه428837

رهمحمد مدحتـــ |حمد ع عبــــد|28542 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
763o45تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسهيله |حمد فه محمد |لطيبــــ
62o7|oيم تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود و|ئل تـــوفيق |لسيد |بــــر|
9|o92o حقوق سوه|جه|رون ي| محمد |حمد

م عمرو عبــــد |لمنعم حسن سليم|5|8|3 ره|د ثــــ|ر |لق|
9o7453  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| عبــــد|لق|در |حمد نور|لدين
ري837344 ندستـــ قن|مصط عبــــود سعيد ز
يم 664|89 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ع|مر عبــــد|لعظيم |بــــر|
679|79| صيدله |لمنصورهحمد محمود عبــــد |له|دى |لمر

68|49| ندستـــ |لفيومسل|م |حمد جمعه ع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ه|شم محمد |حمد826878
معهد ف تـــمريض |سيوط  مل حس حسن سيد|878936
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر عل|م حس|ن عل|م عبــــد |لق|در474|76
يتـــ|بــــ محمد عبــــد|لعظيم محمد زيد327543 |لسن |لم |م|
ندستـــ |لفيومسل عمرو محمد طه محمد أحمد479998
|4937oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نملك محمد يوسف مصبــــ|ح
5|o|5|تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن حسن ع عبــــد|لرحمن غ
8oo|68| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم| حس رف| حس
ره|رحمه |حمد محمد |لعو عيد568|5| د|بــــ |لق|
موخ مه |788|4| صيدله ع شمسبــــ|نوبــــ مي 
6435|oرتـــ|سم|ح محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7776o|صيدله |لزق|زيقتـــ |له|دى محمد خ|لد عطيتـــ مقلد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد صل|ح |لدين محمد عبــــد|775627
طبــــ بــــيطرى سوه|جنرم صل|ح حج|زى |حمد 527|92
علوم |لعريشحمد ثــــ|بــــتـــ |لضمر| محمدين عليو|424699
يم56|8|| طبــــ ع شمسفرح محمود |حمد |بــــر|
496o38يم عبــــد |لو|حد درويش بــــصله تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأيه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سيوطح|زم خ|لد محمد محمود 9|8752

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ي|ر| محمد عبــــد |لمجيد سيد7895|
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطفرح |حمد عبــــد| |حمد849834
9oo798 علوم سوه|جمريم |لسيد محمود عمر
|373o8د|بــــ حلو|ن|يسن عل|ء محمد عبــــد |لحفيظ
نوعيتـــ كفر |لشيخن|ريم|ن مجدى صبــــرى محمد فرج439697
حقوق |لمنصوره|حمد محمد سم عبــــد |لستـــ|ر رخ|38|765
ش|م فوزى عمر خط|بــــ|2|3488 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحل|م 
|345|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــه ع|طف فتـــ عبــــد |لعزيز
3449o6زر|عه مشتـــهرول|ء رمض|ن محمد مر محمد
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8|o23oتـــج|ره |سيوطمحمد رفعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل
686o33يم يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسلوى ع|دل محمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفطل|ل حسن جوده طه57932
معهد ف ص |ل|سكندريهه|لتـــ عبــــد|للطيف معوض محمد |لش9666|5
د|بــــ دمنهور|س| محمد يوسف مرس|ل7775|5

تـــج|ره ع شمسعبــــد | عرفتـــ ع عبــــد |لتـــو|بــــ985|8
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م ي| عبــــد|لسل|م ع عفي 337893
5||7o6معهد ف ص |ل|سكندريهكريم نشأتـــ مصط |م مط|وع
تـــج|ره سوه|جكريم محمد |حمد س|لم 895449
4|888o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه مجدى صبــــ محمد ج|د |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمل رفعتـــ ص|بــــر محمد محمدعبــــد |6|6333
44o7||لسن |لم |حسن|ء يوسف محمد عبــــد|لعزيز|
699o33| |ف رمض|ن ق|بــــيل ر ه | معهد ف ص |لمنصورهم
6o23||حقوق |لمنصورهمريم محمد رمض|ن عبــــد|لحليم ر|شد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديدير |ن |بــــو|لعبــــ|س عطيه832439
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه محمد |لشح|تـــ عطو|ن بــــدوى|694839
رهنسمه طه محمد محمد236767 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ريم|ن |س|مه مصط عبــــد |لرحمن39363|
تـــج|ره |سيوطفهد بــــه|ء |لدين محمد |سم|عيل66|49|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ سيد محمد محمود ح|مد348844
يل ج |لزق|زيقسم|ح ف|يز محمد سعد4|6294 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد| محمد829378
ف عبــــد|لعليم ع عبــــد|لرحمن234352 فنون جميله فنون حلو|نمحمد |

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ع |لعد عبــــد |لحليم محمد||323
5o7967| د|بــــ |ل|سكندريه|كريمه عبــــد | |حمد عبــــد
2442o6معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد حمد|ن محمد مرزوق
ه |س|مه عبــــد |له|دى عبــــد |لحميد28|55| د|بــــ حلو|ن|ن
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــخ|لد محسن |حمد سل|مه |لسيد7735|7 ك.تـــ. ف للبــــ
8648o2علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد خ|لد |حمد عز |لدين عمر
47695oعلوم طنط|ف|دى ف|يز فتـــ فوزى ملك
وف|تـــمنتـــ | مجدى محمد |م|م63552| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ل|ل نجيبــــ ذ 3447|9 علوم |لعريشم | 
ر ع 8529|9 معهد ف ص ري|ضه |سيوطفرحه طلعتـــ عبــــد|لظ|
8o4oo7حتـــ وفن|دق |لم |مه|بــــ خلف محمد شح|تـــه| 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء |لطيبــــ سيد عر|بــــي|838557
ندستـــ بــــنه|حمد و|ئل |حمد عبــــد|لحميد |حمد|4|3285 كليتـــ 
د|بــــ |لزق|زيق|م كلثــــوم سعيد سعد حس ||77599
ندستـــ |سيوطمحمد شكرى محمد عز ثــــ|بــــتـــ  876595

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريم صبــــري عبــــد |لوكيل عبــــد |لر|زق37784
8766o8  |تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لعظيم حسن عبــــد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه ممدوح محمود محمد753685
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34647oد|بــــ بــــنه|ن|ء مصط محمد |حمد|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد حسن محمد رشو|ن ج|د |لكريم529976
ي|م س|مح س| بــــولس6553|| وف|تـــم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o2624يم ر|جح طبــــ بــــيطرى |لمنصورهع محمود ع |بــــر|
8|o558ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــخ|لد سعيد حمدي عبــــد|لوه|بــــ معهد ع| 
ر|ء محمد |حمد مصط 869|5| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمتـــ |لز
يم بــــدر86|||7 يم |لر|ف |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهدي|ن| |بــــر|
ر|4695|8 حقوق بــــ سويفل|ء عمرو محمد عبــــد|لظ|
ف 3272|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم جم|ل |لدين عبــــد|لرحيم |حمد 
78474oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ل محمد حسن عبــــد|لرحمن متـــو
حقوق |لزق|زيقعبــــد | |لسيد عبــــد| عبــــد |لرحمن 777674
88o7|4 معهد ف ص |سيوطعبــــد|لرحمن حس ز حس

علوم بــــ سويفه|جر مصط عويس محمد52554
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــ عبــــده |لطبــــ|خ557|25
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــف عبــــد|لرؤوف ط|رق عبــــد|لحميد8|8587 معهد ع| 
4|5o|6تـــج|ره |ل|سكندريهمصط حمدى مصط محمد عبــــد|لحميد
5o87|3صيدله |ل|سكندريهمنصور س| منصور |لفش
حقوق طنط|محمد ع زغلول ع495586
27|5o5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر محمد ع عبــــد|لع| حج|زى
3325o|علوم ري|ضتـــ بــــنه|نوره|ن ع|طف صبــــ عبــــد|لعظيم
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقصل|ح |حمد صل|ح |لدين حيدرتـــ2269|4
4o7o6|ره|سل ط|رق محمد |بــــوعمره ح|مد عل|م |لق|
9o7948 علوم حلو|نمحمد |حمد محمود يوسف
77o587علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط |يمن محمد |سم|عيل جبــــريل
35397oعلوم ري|ضتـــ ع شمسمصط عطيتـــ عبــــد|لعليم محمد
84oo2| معهد ف ص |سو|نمن|ر خ|لد |حمد مرتـــ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ ط|رق عبــــد |لحميد رحوم66775|
23534oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس|م صل|ح عبــــد|لعظيم شعر|وى

5o679طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد |حمد ح|فظ محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمرو عبــــد |لمعبــــود محمد صديق|892|4
8o8525ر |نور تـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــو|لعل| م|
د|بــــ دمنهور||ء محمد ع |لجحرود|5|4994
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ح|زم سل|مه |لسيد سل|مه شعل|ن332542
9oo458|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ل|ء |حمد |حمد |حمد
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمريم محمد عبــــد| عبــــ|دى حس 447727
|2o7ooم فنون جميله فنون حلو|نم|رين| مجدي عبــــد |لمسيح سيد
ر |بــــو|لوف| عبــــد|لر839296 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع عبــــد|لظ|
4986ooحقوق طنط|دع|ء عبــــد|للطيف سعيد يوسف حسن خليف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | ربــــيع سعيد |لطبــــ|خ257256
246o39معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمرو ع |لشح|تـــ |لسي
تـــج|ره سوه|جيوسف محمد حمد|ن محمد |286|9

Page 1742 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3|954oقتـــص|د م حلو|ن|وق عبــــد|لمجيد عبــــد|لسل|م |لسيد
صيدله ع شمسحمد خ|لد |لدسو |لسيد|37383|
ندستـــ |سيوطمر|م خ|لد عيد حس 222453
5o6873| يل ج |لزق|زيقمنيه ح|مد محمد |لش| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6854o9تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــكريم عبــــد |لستـــ|ر عبــــد | ع فضل
ندستـــ |ل|سكندريهيح مجدى عبــــد |لع|ل عطيتـــ |سم|عيل8|4458
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخلود  |زى خ|لد محمد |بــــو |لفرج85|||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندى ح|زم محمد |حمد52493

ش|م محمد محمد |لسيد محجوبــــ535|75 م  ندستـــ بــــور سعيدد
لع| ح|سبــــ|تـــ و نظم تـــجمع أول|مل ع|دل سيد محمد عبــــد|لحليم||646|3
ر محمد عبــــد|لصمد47569 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|و|ئل م|

4||67oحقوق طنط|ندى |حمد محمد |حمد سليم|ن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د عبــــد|لنبــــى محمد عقل248395

ره ط|رق محمد زي|ده56|39 د|ر |لعلوم ج |لق|
|5o723 رهمهند رض| خليل |لدسو تـــج|ره |لق|
|735o6وف|تـــمريم |حمد ف|روق محمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم منصورعم|ره432656 يم |بــــر| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ|ء |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ

2o375|يم خميس محمد |حمد رهبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لمنصورهلسيد حسن ع |لنمر|696929
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مرو|ن محمد يح جل|ل 8|8846
7842o2تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل فتـــ سويلم
77|o5|د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد محمد مسعود ن
77o456ر عبــــد | فر|ج وف|تـــرشدى عبــــد |لظ| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ ع شمسنسمتـــ |يمن محمد طه |حمد7|3226
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ر| ح|مد رمزى زيد|ن257386
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرو|ن |حمد عبــــد|لحميد محمد درغ|56|258
8o885|تـــج|ره بــــ سويفبــــول| صموئيل سم بــــرنس
5o9329زر|عه دمنهوري |حمد فرج متـــو عبــــد |له|دى
476|o4حقوق |ل|سكندريهرو|ن |حمد عبــــد|لسل|م فوزي |حمد
يم4356|3 تـــج|ره ع شمسيوسف مصط صل|ح |بــــر|
9o5oo6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء وليد س|لم حمص
5o4385تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى نور |لدين محمد ه|شم

632o6علوم ري|ضتـــ بــــ سويفر| | محمد مخلوف محمود
7287oعلوم |لفيومعل| محمد حس|ن |حمد

ى |بــــو |لرج685887 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــندى |مجد عبــــ|س |لمس
6833o|و رزق تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن محمد طر
22946oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوق سعيد |حمد ع
36o54o|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقوق محمد نجيبــــ منصور ح|فظ عبــــد
حقوق ع شمسسل محمد |لسيد |لعربــــى محمد5676|3
4o4|o7تـــج|ره |ل|سكندريهيف ع|طف |لسيد عطيتـــ |لسيد
4o9584|د|بــــ طنط|م| عبــــده فتـــ عبــــد|لحليم |بــــوط|
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4522o4|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد ع سيد |حمد |لجمل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جل |ء عل|ء عبــــد|لمتـــج عبــــد|لع|ل 698|92
تـــمريض كفر |لشيخمريم |حمد منصور ع |لبــــقرى442898
23325o|ف ع حسن ع|بــــدين كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء |
تـــج|ره |سيوطيه عبــــد|ل|ول فتـــ ز |822643
ر|ن|247963 ى محمد ع ز صيدله طنط|ل|ء ي

رهنور|ن حمدى عرفه محمد فرج6237| تـــج|ره |لق|
لس مجدى فوزى فلتـــس752432 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
يم محمد حسن |89296 تـــج|ره |سيوطزي|د |بــــر|
علوم |سيوطمحمود محمد محمد محمد||45|8
9o2677 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــفرحه درويش ع درويش
8842o7|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو|د عيد| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط 
9o4o|5 معهد ف ص سوه|جمحمود ممدوح محمد ج|د

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمروه عبــــد |لرحمن طه |م 95|52
يم ك|رم محمود محمد سيد |حمد|8|638 نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|
رهسل محمد عبــــد | طه |لطويل||483| تـــج|ره |لق|
27793o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومتـــسنيم محمد عبــــد|لر|زق مصط
489o34تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن حف عبــــد |لو|حد عبــــد |لرحيم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء ع|طف عيسوى |بــــو ع|يد|497242
2|7o89ف محمد محمود |سم|عيل إعل|م بــــ سويفمنه | |
ف عبــــد |لخ|لق ح|مد |بــــر|643794 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
تـــج|ره ع شمستـــسنيم حمدي عبــــد| عبــــد|لش| |345847
بــــي |بــــر765739 يم |ل حقوق بــــورسعيدتـــغريد صل|ح |بــــر|
د|بــــ دمنهور|مصط ع محمد عبــــد |لعظيم695|48
يم675362 يم |بــــر| يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ض محمد دسو |لسيد776587
35o434|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد و|ئل يوسف عبــــد|لعزيز
|د|بــــ بــــنه|بــــسملتـــ |حمد ع عطو|ن9|3359
يم ع محمود |لمس 449466 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عل|ء |بــــر|
ف عبــــد|لعزيز |حمد زين |لدين338938 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير |
6o2894تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ي| محمد عليوه |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود عزتـــ |حمد |بــــو |لعل|7552|3
425o62| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره حسن |لج|لس |حمد عبــــد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |لعربــــى محمد صقر||24857
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديفرحه |لسيد محمد |حمد87|863
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف خميس خميس زي|ن مصط |486||
7o7o53حقوق |لمنصورهعبــــد | |حمد عبــــد | |حمد |حمد
|6662oإعل|م بــــ سويفحبــــيبــــتـــ ممدوح ع عبــــد |لوه|بــــ |لجندى
88o878|ء |بــــوط|لبــــ محمد سيد محمد| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط 
7||97oيم د|بــــ |لمنصوره|خلود ح|تـــم محمد عيد|روس |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهندى |لسيد محمد سبــــيع محرم675985
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ندستـــ |لم |بــــيتـــر |كمل |ميل تـــوفيق754|23
د|بــــ |ل|سكندريه||ء صبــــرى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق|در عي488983
6o53o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم محمد عبــــد | رزق ع

5|oo9علوم بــــ سويفعبــــد | |س|مه محمد محمود
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحسن محمد حسن |حمد  بــــخ|تـــ99|762
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسميحه جم|ل رمض|ن عبــــد|لغ 9488|4
يم ع38787| يم محمد |بــــر| رهريم |بــــر| صيدله |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع حمدى ع |حمد مخلوف254852
345o74ره|ر| | رفعتـــ ذكرى يوسف عل|م |لق|
5|28o7زر|عه دمنهورعمر عبــــد|له|دى محمود عي ع
6o8838طبــــ |سن|ن |لمنصورهغ|ده |لسيد |لغربــــ|وى |لسعيد
52o862ر|ء محمود محمد حمودتـــ طبــــ بــــيطرى دمنهورف|طمتـــ |لز

يم45495 زر|عه |لفيومعبــــد|لرحمن ي| محمد |بــــر|
7o5747|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد خ|لد ص|لح رزق |لرف م |لع| 
83ooooندستـــ أسو|نمر|د نز مر|د حبــــيبــــ
844o3|خدمه |جتـــم|عيه |سو|نعبــــد|له|دي ر|فتـــ محمد حسن
925o|2 زر|عه سوه|جف|تـــن فريد |بــــو|لوف| بــــدوى
8497o6تـــج|ره |سيوطد | س|لم سليم محمد
35o545|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م| محمد سعيد حسن
2|7o73 رتـــ|مر|م وليد حس حس قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
43297o|تـــربــــيتـــ طنط|منيه عبــــد |للطيف محمود عكر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى رجبــــ عبــــ|س زغيبــــ268769
43o884زر|عه طنط|وق محمد ع |لعط|ر

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــه محمد ج|بــــر محمود497|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ |حمد حس محمد ط|حون732|33

3o836ر |ديبــــ خلتـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم م|
ره|يه قنديل ط|يل قنديل|254988 عل|م |لق|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفربــــيع فرج نعيم عويس2|835
7o79o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد نبــــيه ع |لعشم|وى
ندستـــ شبــــر| بــــنه|زكري| بــــدر محمد سعيد339667

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عنتـــر فرج |سم|عيل|2|679
5o4244صيدله |ل|سكندريهنرم ع محمود محمود ن |لدين
25428oطبــــ ع شمسعصم|ء خ|لد محمد |لحريري
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــش محمد عبــــد |لعزيز |لدري |لصبــــي653|68
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد ع |لطح|ن|6349|6
68oo99 ندستـــ |لزق|زيقمحمد ص|لح |لص|وى |لدسو
نوعيتـــ بــــنه|دين| محمد مصط عبــــد|لرحمن357625
88o983|ء سيد ن|دى حسن| د|بــــ |سيوط| 
يم مو |84443 تـــربــــيتـــ |سو|ندي |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رح|بــــ صبــــرى عبــــد|لحليم |لشنف|427982
|3oo9|| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيفون جوزيف ز|خر عط| |

Page 1745 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

صيدله |لزق|زيقه|جر |لسيد عبــــد|لعزيز محمد حسن|35727
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|يدى |سم|عيل عبــــد|لنبــــى |سم|عيل 496533
46oo72علوم ج|معتـــ |لسويسه|يدى محمد حمزه محمد عبــــد|لع|ل
يم |لزفتـــ444323 طبــــ بــــيطرى فرع مطروحسمر محمد عبــــد |للطيف |بــــر|
34265oد|بــــ ع شمس|من|ر خ|لد محمد |حمد سنجر
9|9o55 تـــج|ره |سيوطف|طمه حس ي حس
 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمود محمد محمد س|لم292|42
د|بــــ |لزق|زيق|صف|ء جم|ل عبــــد |لعظيم خليل44|775
ف عبــــد |لمنعم رجبــــ محمد45593| رهعبــــد |لمنعم | ندستـــ |لق|
8|8829| ف شح|تـــه عبــــد| تـــربــــيتـــ |لم |مل |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع زكري| محمود غ|2|24|2
684o59 تـــج|ره |لمنصورهحمدى محمود عبــــد |لمع |حمد عطيه
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيوسف |حمد ص|لح محمد رمض|ن |723||7
4o9354حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر صبــــري ك|مل عرف|ن |لعط|ر
8o27o4|وس تـــربــــيتـــ |لم |ر | عيد  |د تـــ|و
|د|بــــ |لم | عي محمود عي 4784|8
معهد ف ص |سو|نمن|ر ج|بــــر ع عبــــد|لق|در842637
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد |يمن قدري محمد|697|84
تـــج|ره بــــنه|جم|ل سعيد حسن عبــــد|لحميد333396
رهيه |حمد محروس |ل|م|م جبــــه|263857 صيدله |لق|
7o5842تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود |لسعيد |لمو| |لف|ر
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسنور |كرم محمد لبــــيبــــ838759
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد يوسف سليم|ن محمد منصور|3||85
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحس|م عبــــد|لرحيم ج|بــــ | عبــــد|لرحيم8|2446
يم |لدسو |لسيد سليم2344|6 ف |بــــر| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جآيه أ
4|37|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد صل|ح |لسيد |لمرشدى عبــــد|لجو|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د |يه|بــــ كم|ل محمد223293
4o2|77|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورل|ء محمد سل|مه ص|لح |لعزبــــي
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقزي|د |س|مه محمد عبــــد |لرحمن |لبــــيه4|6254
ن| مجدى فوزى ند754458 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد عبــــد|لعزيز محمد بــــدوى347264
د|بــــ |سيوط|خلود خ|لد محمد عبــــد|لق|در  883393
ف محروس حربــــ6649|5 معهد ف ص |ل|سكندريهوق |
ر28263| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوي خ|لد محمد عبــــد |لظ|

68|9oد|بــــ |لفيوم|ف|طمه حمدى حميده |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسل|ء مجدى |له|دى |لسيد|4|594|
9oo465  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديد| | ح|تـــم جم|ل |لدين ع
ر رزق سويلم2|5|62 صيدله |لمنصورهكريم م|

تـــج|ره بــــ سويف|ء |حمد عبــــد |لمنعم سنه|بــــى|47|57
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل عم|د|لدين ص|لح حسن عبــــد |8442|2
4o9479| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرزي|د عبــــد |لرؤف عبــــد |لرؤف محمد
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2494o3علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| |حمد محمد أبــــوزينه
|42o|2ندستـــ ع شمسعم|د |م |نور رزق جرجس
525o49ه محمد شعبــــ|ن مصط أحمد ندستـــ |ل|سكندريهأم

يم||2845 يم محمد عم|د |لدين |بــــر| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
طبــــ |لفيومك|رول جم|ل سعد يعقوبــــ66733

48767oيد عبــــد|لل تـــج|ره دمنهورمحمد عم|د |لدين |بــــو|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق ر |لسيد محمد699932
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عبــــد |لحكيم نور |لدين محمد ز26735|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم شعبــــ|ن محمد محمد |للبــــ| 495948
نوعيتـــ بــــنه|دير جم|ل صبــــ |لسيد ع|مر293|33
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد رجبــــ محمد عبــــد|لمجيد|63454
ه |لمك ح|مد حف ||5869| د|بــــ حلو|ن|م
م عمرو |حمد دعبــــيس|478425 تـــج|ره دمنهورد
وف|تـــحمد محمد عبــــد|لحميد حسن|38|353 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ندستـــ |لم |ريم |حمد محمد عبــــد |لر|زق96|625
8887o6| تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن |حمد عبــــد|لع|ل عنتـــبــــ
884o77  د|بــــ |سيوط|شهد|ن يح عثــــم|ن عبــــد|لعزيز
تـــمريض |سيوطمحمود عبــــد|لمجيد عبــــد|لص|بــــر عبــــد64||88
34|o62طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح رزق حبــــيبــــ

تـــج|ره بــــ سويفحمد نبــــيل مصط محمود|86595
وف|تـــعبــــد |لرحمن منصور محمد علو|ن يوسف777535 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عن|ن كريم فتـــ شح|تـــتـــ758|34

طبــــ |لفيومس|رتـــ شعبــــ|ن س|لم عطيتـــ73776
||647o|حه وفن|دق |لفيوميري محبــــ عبــــد |لسيد يوسف| 
تـــج|ره دمنهورش|م رض| كم|ل محمد |حمد8|4843
يم |نور غريبــــ غ|زى|22|||4 |د|بــــ طنط|يم|ن |بــــر|

رهمحمود ع|دل عبــــد | |حمد24|4| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
687|5o د|بــــ |لمنصوره|دين| ط|رق عبــــد |لجو|د |لحس|ن
ش|م سليم|ن عبــــد |لق|در |لغر499868 حقوق طنط|ندي 
رهزينبــــ محمود مصط ع57563| زر|عه |لق|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد عبــــد|لفتـــ|ح رش|د عبــــد|لفتـــ|ح ع343983
6|4o68 يم يم عبــــد |لمحسن إبــــر| ر|ء إبــــر| طبــــ ع شمسز
42oo3|يم عبــــد|لجو|د |لسعيد د|بــــ كفر |لشيخ|مؤمن |حمد |بــــر|
78|486| ه و|ئل حل ع د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل ك|رم خليل عبــــد|للطيف325576
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|ر| حس عبــــد|لعظيم محمد |لفرخ|28463
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رحمه عم|د عبــــد |لحميد محمد899|78
233o44|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |س|مه محمد |حمد

628|oف |لدين عبــــد |لح|فظ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن ه| 
ف عبــــد|لو|حد عطيه محمد|485676 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمل |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لعظيم ع سعيد ع ش|82|627
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8|39|oمعهد ف تـــمريض |لم | ص|بــــرين ع محمد محمد
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمريم عبــــد |لنبــــى حم|د |حمد|75469
77|o7|د|بــــ |لزق|زيق|نرم |يمن |حمد محمد
علوم ع شمسم|رين| ع|دل مر|د غ|9946||
675||oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى خ|لد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح

يم55|45 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدشيم|ء |س|مه عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
633935| معهد ف ص |لزق|زيقحمد  |ج محمود ع
رهندى محمود |حمد محمد64787| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم محمد حن 37699 تـــربــــيتـــ حلو|نعثــــم|ن |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل شو سليم|ن محمد سليم|ن264664
يم سيد 445267 تـــج|ره طنط|عمرو محمد |سم|عيل |بــــر|
7o3749|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدع|ء ص|بــــر عبــــد |لمنعم متـــو |لهو
43|35oد|بــــ طنط|سمر حمدى محمد |لدسو مرج|ن|
27o594يم ي|س صقر ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ي|س |بــــر|
|3232o|د|بــــ ع شمس|م| من نسيم جرس
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومكريم |لسيد ك|مل ر| 245585
6923o2د|بــــ |لمنصوره|منه |لسيد مصط |لبــــكرى
2|6oo4| ف ج|بــــر سيد مر رهل|ء | حقوق |لق|
د|بــــ ع شمس|سل سيد جل|ل حسن43|63|
ره|منه | محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود|77348 ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر عيد ع ع|23835
6|o|56تـــمريض طنط| دين| مو فضل |لشيخ ع
54652oلح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عبــــد| نجيبــــ |سم|عيل |لنج|ر
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ي| خ محمد |حمد |لزه|ر762297
63o535ى محمد ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | سعيد خ
تـــج|ره بــــنه|محمد عمرو عبــــد |لرحمن |سم|عيل927|75
4843o7حقوق |ل|سكندريهمحمد نبــــيل محمد ع
د|بــــ ع شمس|خ|لد عيد فتـــ عبــــد|لع|ل |لشن|وي848|35
7|o79|ف ومس|حه |لمطريتـــعمر مجدى محمد حسن ق|سم ك.تـــ. ف رى و
يم سعد635795 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمرن| مصط |بــــر|
4275o8تـــهوتـــ يم  يم حمدى |بــــر| زر|عه طنط|محمد |بــــر|
تـــمريض |لم | ل|ء |حمد محمد محمد حسن||263|8
علوم ع شمسيتـــ عوده س|لم عبــــد|لفتـــ|ح|6768|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخفتـــ |حمد فتـــ عنتـــر |حمد |لعن| 8534|4
|3|7o7ثــــ|ر |لفيوم|وق صبــــ ع حسبــــ |لنبــــى
54o23حقوق |لمنصورهدير محمد ز بــــيو

529o64لس رأفتـــ مرزق عشم علوم ري|ضتـــ طنط|ك
زر|عه مشتـــهرسه| ق|سم |حمد عبــــد|لبــــ|رى928||3
و6|6297 ندستـــ |لزق|زيقم|زن سم محمد عبــــد|لحميد شبــــ
ف محمد ن4526|3 وف|تـــ|عبــــد|لرحمن | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
36979oزر|عه ع شمسمحمد |حمد |نور محمود
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2472o5معهد ف ص بــــنه|عبــــد| مبــــروك فؤ|د |لسيد |لحويوى
272o28|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لعزيز محمد |لسعيد عبــــد
89o733| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م| محمد |حمد عبــــد|لن|
|د|بــــ بــــنه|محمود عم|د ح|مد |لسيد شلبــــى357558
وف|تـــحمد ثــــروتـــ حسن ص|لح||23986 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
32o|33لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ندى |حمد سم |لسيد
لس صل|ح |سعد مفيد 884886 تـــج|ره |سيوطك
62276o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدسم|ء قنديل محمد |لمتـــو قنديل
6oo326نوعيتـــ طنط|عبــــد | صبــــ عبــــد |لشفوق ع
6o2|46تـــربــــيتـــ طنط|منه | خ|لد حس عبــــ|س محمد
حقوق |سيوطندى عم|د |حمد محفوظ  876894
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مصط عبــــد|لسميع |لسيد مو344977
6o954|طبــــ |لمنصورهم محمود شعبــــ|ن |لمر إسم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــكريم ي| ج|بــــر محمد حسن234744
9o2457 صيدلتـــ سوه|جمحمد حم|ده عبــــد|للطيف ع
|4o247| يف عبــــد |لعظيم محمد ع علوم ري|ضتـــ حلو|نمنيه 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد ح|مد عبــــد|لرؤف ح|مد جنيدي446768
يم7|447| تـــربــــيتـــ حلو|نسهيله يوسف بــــدر |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع مح ز يوسف|2776|2
يم عبــــد|لش| |8|259 ى |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|كريمه خ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمد متـــو مصط 7|2225
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن مدحتـــ عبــــد |لحليم محمد بــــكر497393
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نغ|دتـــ جم|ل صبــــ جم|ل323532
تـــ |لسيد ح|مد عطيه و| |7|4964 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى سم مصط محمود96|336
83o322|ن| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء عبــــد|لودود ه|شم ع
|55o49يم محمود ص|لح د|بــــ ع شمس|لطيفه |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهم|يكل موريس مرقص خليل جرجس|68882
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعمر |حمد محمد |لمغ|زي33386|
ف ع عبــــد|لحميد635599 صيدله |ل|سكندريهي|سم |
7o9832د |بــــو |لنصيف |لمتـــو حسن نوعيتـــ فنيه |لمنصورهيه مج|
صيدلتـــ |سيوطحمد ربــــيع عبــــد|لغف|ر |لنج|ر|429976
643|8oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ ديجول عبــــد|لرحمن حسن
8766o9  ندستـــ |سيوطمحمود عثــــم|ن محمد ع
معهد ف ص |سو|نمن|ر عبــــد|لفتـــ|ح محمد حسن 292|84

5787o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد خ|لد عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ|ح
يثــــم ع |لمو|وى|449742 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل|ء محمد |بــــو|لمجد عبــــد|لع|ل||86593
2|48o2|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد س|مح محمد سعيد عوض
معهد ف تـــمريض طنط| يم|ن عرفه عبــــد|لحميد محمد شليق|5||434
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومين|س حمدى محمد صل|ح |لدين محمد 325|27
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66o34طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد| محمد |م ع
د|بــــ ع شمس|ي|ر| وليد عبــــد|للطيف محمدعبــــد|لر6|3482
775|o3|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلسيد ممدوح |لسيد أحمد شملول
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ع|دل عطيتـــ يوسف محمد489394
5|67ooمعهد ف ص |ل|سكندريهمو | |حمد عبــــد | رجبــــ

ف عبــــد|لحميد |حمد |بــــر|35582 رهمحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم ي| سم |لرز|ز6329|2
رهدير مجدي عبــــد|لعليم يوسف355594 د|ر |لعلوم ج |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن سعيد تـــ|ج |لدين محمد|4454|
تـــ وحيد سل|مه مو نو|ر|339384 نوعيتـــ بــــنه|م
84o767يم حس|ن |مصط حسن |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
4o4|34تـــج|ره دمنهورف|روق عبــــد|لرز|ق فتـــ عمر
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمرو عبــــد |لحميد بــــرك|تـــ |بــــو زيد7232|4
يم محمد |سم|عيل626225 يم وليد |بــــر| حقوق |لزق|زيقبــــر|
8o4256نوعيتـــ |لم |نجل|ء طه |حمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نشه|بــــ |لدين عص|م محمد ز277|22
76o993تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رين| |يمن فه عزيز سمع|ن
حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن ع |سم|عيل محمد عثــــم9469||
رهعبــــد |لوه|بــــ جم|ل محمد سعد|2455| تـــج|ره |لق|
343|5oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ل |حمد محمد |لشح|تـــ عودتـــ
معهد ف ص |ل|سكندريهريه|م ص|لح محمود حج|زى5766|5
د|بــــ |لزق|زيق|ند| ن| رجبــــ محمد صبــــ|ح778869
84o8|6يم ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحندي |حمد سيد |بــــر|
2|93oo|ندستـــ ع شمسسل|م |م|م عبــــد|لسل|م شح|تـــه
تـــج|ره |ل|سكندريهفي |ن روم| عطيتـــ رزق عويضتـــ527424
338o9oتـــج|ره بــــنه|م | نبــــيل عطيتـــ لبــــيبــــ
|5o848|يم تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ء |حمد ح|مد |حمد |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق حمد حس محمد محمود عبــــد|لق|در628438
35573oد|بــــ ع شمس|م|رين| ه| سليم|ن عبــــده
ن| عل|ء |لدين محمود عبــــد |لعزيز عي485799 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
د|بــــ |لزق|زيق|نرم محمد خليل سليم|ن427|77
5o86o6علوم |ل|سكندريهمحمد أحمد محمد أم ق|سم
فنون جميله عم|ره |لم |مروه مجدى محمد يوسف |لشه|وى4|75|6
34o48o| تـــربــــيتـــ بــــنه|رضوى سعيد عطيه عبــــد|للطيف ج|د
42||o|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى |ده محمد نص|ر محمد دبــــيس
623o44يم |ل |د تـــج|ره ج|معتـــ د |طآمن |حمد |لسيد |بــــر|
4o|25oقتـــص|د م حلو|ن|خديجتـــ رمض|ن عبــــد|لمنعم |حمد ع
6o4644تـــربــــيتـــ طنط|بــــسنتـــ محمود مصط عبــــد | طم|ن
27o527|بــــ |حمد رض| محمد محمود غ|نم لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
حقوق |لمنصورهمحمد |نور |نور شط| حتـــ|تـــتـــ494||7
758o|8لس روم| ف|يز س|م ندستـــ |ل|سم|عيليتـــك
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تـــج|ره بــــ سويفند| ربــــيع عبــــد|لغ حس 59624
ندستـــ |ل|سكندريهنس |س|متـــ محمد |لعبــــد|525943
علوم سوه|جمحمود عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد 895459
8o58|9 تـــربــــيتـــ |لم |ه|جر رفعتـــ ي |م
يم |لسيد عبــــد| |حمد5222|2 رهمريم |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم684484 د|بــــ |لمنصوره|ثــــن|ء محمود |لسيد |لعو |بــــر|
ش|م جل|ل عطيه|3|2562 طبــــ |سن|ن طنط|سل|م 
ف |لدين ح|تـــم7533|5 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم ح|تـــم |حمد 
82oo87د|ر |لعلوم |لم |حن|ن ق|بــــيل ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لعزيز

55o97|طبــــ بــــ سويفحمد ي| عويس محمد
ره|سل صبــــرى س|لم حس 3973| د|بــــ |لق|

898|7o  |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد صبــــرى رجبــــ عبــــد
معهد ف تـــمريض |سيوط ندى رمض|ن محمد محمد 886975
7|o829تـــج|ره بــــور سعيدمحمد كم|ل محمود ص|لح شح|تـــه
8o438|تـــج|ره بــــ سويفسوسنه ن|دي سم سعد
7o559oعلوم |لمنصورهوليد صل|ح |لدين |لسيد محمد عجور
نوعيتـــ |سيوطشيم|ء ص|بــــر محمد حسن 825|89
249o55ف سعد سعد مر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوميم |
تـــج|ره طنط|ع صل|ح محمد |لحد|د|42889
وف|تـــعمرو عم|د|لدين حل مر8858|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
34|84oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسول|ء ط|رق |حمد محمد عربــــ
رهي|سم جم|ل ك|مل ري|ض223668 حقوق |لق|
علوم |لزق|زيقيه جم|ل عبــــد | عبــــد |لعزيز|94||63
54|7o7يم أبــــو|لمجد طبــــ طنط|محمد مجدى عبــــد| |بــــر|
49o|26د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|رتـــ خ|لد عبــــد |لعزيز حسن مو
495|4oحقوق طنط|عمرو محمد |لسيد حسن حسونه
تـــج|ره |لمنصورهمريم |حمد حسن محمد |لمطرى622764
تـــج|ره طنط|آيه ذ رفعتـــ نجم2398|6
6o39||حقوق |لمنصورهحس|م جم|ل |لدين ز عبــــد|لجو|د سعيد

ف سعد مر |6752 طبــــ |لفيومعمرو |
77o6o6ف محمد عبــــد|للطيف |لصبــــروتـــ كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء |
صيدله |ل|سكندريهمحمد محسن كم|ل مختـــ|رعرف|تـــ789||5
9||95o|حقوق سوه|ج سمه|ن دي|بــــ ذ كليبــــ

رهحسن|ء بــــدر |حمد محمد998|4 حقوق |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مل ع|طف عبــــد |لعزيز |بــــو |لنج|66|63|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد ع|دل جم|ل |لدين مصط |ل32|442
صيدله ع شمسزي|د منتـــ محمد عبــــد|لحميد |لسيد2533|2
26o956| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه عبــــد| ذ |لدقو
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد ممدوح عبــــد|له|دى رزق |لمهدى9895|4

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم|ريز ع|دل جرجس عبــــده7725|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــيتـــر عزتـــ ز|خر مح|ربــــ6275||
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75839o|معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن محمد سجيع حم|د
ر عبــــد|لحميد محمد س|لم|4|266 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ط|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد |حمد سعد فرج29||5
ش|م يوسف عبــــد |لصمد6|6335 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيوسف 
طبــــ |ل|سكندريهلبــــ محمد سعد ع |لجدى4|4352
ور||9|||5 معهد ف ص |ل|سكندريهحمد صبــــرى رمض|ن  سعد 
زر|عه طنط|محمد وليد خ|طر محمد خ|طر884||5
628o84تـــج|ره |لزق|زيقبــــسنتـــ عبــــد|لعزيز |لسيد ع رشيد
د|بــــ |لمنصوره|عل| عبــــد |لمعز ع ع عبــــد |لع|ل9|6896

78|o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد |س|مه محمد زي|ن سعيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء محمود محمود كم|ل|236948
ر ط|نيوس متـــى|3574|9 د|بــــ |سيوط|  ندرو م|
تـــج|ره سوه|جحمد عبــــد|لمبــــدى |حمد عبــــد |لمبــــدي 272296
|46247| ف حسن عبــــد | ره|سم|ء | د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|ن محمد عمرو محمد |لشوربــــ |2458|6
52oo29يم جبــــريل د|بــــ دمنهور|آيه فهيم |بــــر|
322o29 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم رمض|ن ك|مل حس
5o7678صيدله |ل|سكندريهد | |لسيد مد |لسيد
6492o7|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء عبــــد|للطيف عبــــد|لحميد عبــــد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ندى عل|ء|لدين صل|ح |لدين عبــــد|لوه||2389
62533o |يف كم|ل أحمد ش ره|عهد  عل|م |لق|
62o425معهد ف ص بــــور سعيدند|ء ح|مد عبــــد|لجو|د أبــــو|لجود
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود محمد حسن مصل262694
تـــج|ره سوه|جمصط محمود |م محمود  924955
لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|ندى رأفتـــ يوسف عبــــد |لكريم22249|
6o98o9|تـــج|ره طنط|ريم محمد عبــــد | عبــــد |له|دى |ل
8o7|83 نوعيتـــ |لم |نج|ه ر رشيد ع
8o79o4|تـــج|ره بــــ سويفمريم كم|ل وديع نقول
354o93حقوق |لمنصورهريه|م عيد |م محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء مصبــــ|ح |حمد محمد |بــــوشعيشع443985
7|o456|زر|عه |لمنصورهسم|ء حمدى محمد مصط ر|شد
ر محمد92|5|3 ندستـــ ع شمسبــــ|سم سعيد ز|
علوم |لم |شيم|ء رضو|ن محمد مر 9724|8
حقوق |لزق|زيقحم|ده |لسيد حسن |سم|عيل |ل|م 783752
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهديفيد |يه|بــــ حبــــيبــــ مه |بــــو |لخ 683556
7o4467صيدله |لزق|زيقنوره|ن حمدى عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ
يم عطيه634632 طبــــ ع شمسم|جد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهندى ع|دل |حمد ص|بــــر عي436795
4o6488تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | |حمد حسن ر|سم |حمد
5o6239علوم |ل|سكندريهزينبــــ ع ح|مد محجوبــــ حسن
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد شو محمد سيد شورتـــ578|35
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ندستـــ |ل|سكندريهحمد |س|متـــ محمد |لش|ف |46|479
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط عم|د محمد حسن غ|نم345238
9o3285  حقوق سوه|جشمس محمود عبــــد|لستـــ|ر حسن
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفجه|د |لتـــه| عثــــم|ن محمد عثــــم|ن356892

6|o|2معهد ف ص بــــ سويفمحمد ع|طف محمود عبــــد |لحليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومع |ء سيد فرج | ع 5|667

تـــج|ره دمنهور |حمد عبــــد |لسل|م ضيف | قنبــــر498698
7o6438معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء نج|ح |لسيد |لعدرو سيد |حمد
وف|تـــعل|ء |لدين عبــــد | مصط محمد محمد سيد 8|6242 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلينه خ|لد محمد عبــــد |لرحمن حموده|24935
84|52o|ه عيد محمد سعد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر ممدوح محمد ع59558|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد عبــــد|لن| ذ حسبــــ ||64476
|485o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم عبــــد |لغف|ر محمد |بــــو زيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسفرحه ه| |حمد محمد6|7535
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| |س|مه حل محمد|269556
838o35يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييف محمود محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد محمود ممدوح333748
769|ooإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنه | عص|م |حمد محمد
حقوق |ل|سكندريهروى محمد ح|فظ محروس محمود|488973
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد |حمد محمد مر ع6|7||5
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود فتـــ سعيد فهيم258689

757o5|تـــج|ره بــــ سويفحمد فتـــ محمد محمد
صيدلتـــ |سيوطمحمود محمد ي| محمد|22|83
759943| علوم ج|معتـــ |لسويسيه |س|مه محمد عبــــد|
علوم ع شمس م|جد صبــــ |سكندر32569|

 |حه وفن|دق |لفيوم|ء |لحس |لسيد سعد|69768
معهد ف ص |سو|نبــــسمه |حمد عبــــ|س |لسيد239|84
498o79|لسن ع شمس|له|م محمد شو قطبــــ دويد|ر
878|o|  |ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحم|رين| حل عبــــد| حن
844oo2|تـــربــــيتـــ |سو|نس|مه عبــــد|لسل|م حس| ز|رع
ف فرغ حس 889626 كليتـــ |أللسن سوه|جزينبــــ |
نوعيتـــ |لمنصورهرحمه عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم |بــــو |692228
8o2528ندستـــ |لم |كريم صف|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمود
3|3|3oزر|عه ع شمسلي حمدى كم|ل |لدين محمد محمود
ندستـــ |لمنصورهعمرو |لسيد محمد |لسيد |لبــــسطوي|67548
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد عبــــد | حسن سل|م37934| معهد ع| كندي تـــكنولو | 

57o95تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|ديه |بــــوزيد محمد صقر
68o927حقوق |لمنصورهص|لح تـــوفيق معوض عبــــد |لغف|ر
34469oيم حقوق ع شمسشيم|ء محمد صبــــ |بــــر|

تـــ عبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد |لعليم|6247 معهد ف ص بــــ سويفم
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634o7وف|تـــج| تـــم|م ص|دق تـــم|م معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
يم تـــوفيق7935|2 تـــج|ره ع شمسن|دين |حمد |بــــر|
33oo39| د|ر |لعلوم |لم |يتـــ ص|بــــر سليم مو
2478o2|ر ح|مد ح|مد سيد |حمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد م|
علوم حلو|نسل|م ع محمد عبــــ|س|64288|
يم عطيه499349 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل |ء ج|بــــر رميح |بــــر|
3282|oلسن ع شمس|ط|رق سعيد حل عبــــد|لسميع
ره محمد سعيد |حمد73|825 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف س| عطيه خليل|98|349
83|o45عل|ج طبــــي قن|بــــسمله محمد |حمد محمد محمود
5o|o25د|بــــ دمنهور|فرحه مهدى محمد عبــــد|لحفيظ
يف محمد جل|ل مهدى|625349 صيدله |لزق|زيقحمد 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نديم وليد وجيه محمود غنيم446479
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمن|ر |س|مه محمود ع محمود8||525
حقوق ع شمسعبــــد | مصط ز |حمد34773|
رهكريم منتـــ عبــــد|لمو |لديبــــ265293 طبــــ |سن|ن |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم| |لسيد محمد |لسيد||77996
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | |لحسن محمد عبــــد| محمود||5286
8o2853تـــج|ره بــــ سويفي| عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در محمد
يم جبــــر|ن حبــــ 754347 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ليدي| عزيز |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|وليد عبــــد|لق|در محمود محمد 2227|9
7oo|5oعلوم |لمنصورهتـــه| محمد |لعدرو رمض|ن
2576o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ربــــيع رأفتـــ حمدى عبــــد|لعليم
كليتـــ طبــــ أسو|نمن|ر |س|مه فتـــ ح|مد838798
44o|2o| زر|عه كفر |لشيخمن|ر محمود مصط فتـــح
5|8243| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيه محمد حس محمد مو
8o5|39ندستـــ |لم |من|ر ك|مل حس عبــــد|لر|زق
يم عبــــد |لع| أحمد525855 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــأحمد |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد| عطيه|246364
د|بــــ ع شمس|من|ر مصط محمد عبــــد|لمجيد|34827
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفبــــرو | ف|دى حبــــيبــــ يوسف789566
يم وف| 437769 يم محمد |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآل|ء |بــــر|
2466o5|ه ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه |يمن |لسيد |حمد عم
تـــربــــيتـــ طنط|س|ره رجبــــ محمد جمعه محمد شلبــــى53|||4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم نبــــيل بــــض|بــــ| س| أرميس||2377
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم محمد تـــوفيق عبــــد |لرؤف |لبــــن|73|65|
7o686o|يم تـــمريض |لمنصورتـــ حمد سعد |حمد |بــــر|
لسن ع شمس|نور|ن ع|طف محمد صبــــ يوسف65|323
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمجدي ط|رق |لسيد |لسيد |لبــــدوى624297
778o88تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد جوده |لسيد
3475o4يم نده |حمد عبــــد|له|دى |بــــر| نوعيتـــ عبــــ|سيهش|
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5o5|84طبــــ |ل|سكندريهمحمد طه محمد محمد بــــسطوي
2|6o94ندستـــ حلو|نكريم عمرو محمد محمد متـــو
35|8|o|علوم ري|ضتـــ بــــنه|ين|س فتـــ محمود مو ج|دو
36|o93تـــربــــيتـــ بــــنه| |ر مجدى حس |حمد
د|ر |لعلوم |لم |روي سليم|ن عبــــ|س خلف|8|2||8
33o26|حقوق بــــنه|رحمتـــ محمود سليم|ن مر
ندستـــ قن|محمد عبــــد|له|دي ع حسن864458
6282o4|د|بــــ |لزق|زيق|لحسن|ء عص|م |لسيد محمد |لسيد
4o4423يم عبــــد|لنبــــى ر |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|تـــ|مر س| م|
8oo385حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحكيم عبــــ|س
36o782د|بــــ |لزق|زيق|من|ر مصط محمود مصط عمر
84o638رهبــــيشوي مشيل شو لبــــيبــــ طبــــ |لق|
4||35oيم |حمد تـــربــــيتـــ طنط|نو|ل مو |بــــو |لعن |بــــر|
82o737| طبــــ بــــيطرى |سيوطحمد ع عبــــد|لحليم عبــــد|لغ
|2oo4|تـــج|ره ع شمسك|رين م | ن منصور

|78|oوف|تـــمؤمن خ|لد حس |حمد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ندستـــ |لمنصورهمحمد ع محمد تـــوفيق فرج568|68
علوم بــــنه|سم|ح محمد محمود عبــــد|لعزيزمر367577

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسمر لط |حمد محمد54636
9||98o  | بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعزه حس مر و
صيدله |لزق|زيقيم|ن ح|مد محمد عبــــد|لنبــــى|6|3572
6o554|ر|ن كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــي|ر| مجدى |حمد عبــــ|س ز
رهحمد عص|م عزتـــ مختـــ|ر|226643 ندستـــ |لق|
8|3oo3تـــج|ره بــــ سويفمحسن  محمد محمد
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود عبــــد|لرؤف ص|لح محمود 3|8892
تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م محمد ح|مد مصط |8|5269
687726| تـــج|ره |لمنصوره نور صل|ح |لشح|تـــ |حمد ع
48o98|يم يم محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرحمتـــ |بــــر|

فنون جميله فنون حلو|نبــــسمه محمد رمض|ن محمد95|39
6o6678|تـــج|ره طنط|سل|م |لدسو محمد ليله

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لعزيز محمود طلبــــه ع|6958
62o488ى يم |لج تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــده ع |م سل|م |بــــر|
ف رجبــــ رجبــــ336385 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|نوره|ن |

98o85|تـــج|ره بــــ سويفحمد تـــوبــــتـــ بــــريك |بــــو خزيم
49o4o6| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى |حمد محمد بــــسيو فرج
ف طه عبــــد |لر|زق37||68 تـــج|ره |لمنصورهعمر |
ندستـــ |ل|سكندريهعمر |حمد حن محمود ع479544
25|84oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| ن|دى حسن عبــــد|لمجيد شح
حقوق |ل|سكندريهمحمد ن| محمد سيد |حمد4|4878
8o7o|6تـــج|ره سوه|جدع|ء جم|ل شعبــــ|ن |حمد
يم ف|ضل بــــكر267564  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــتـــيس |بــــر|
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|34oo|يم تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ ن| سم |بــــر|
د|بــــ سوه|ج| سل|م |يمن عبــــد|لرحيم عبــــد|لحليم|897562
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو أحمد يوسف ع أحمد529336
لس ف|يق ز غبــــري|ل37899| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نك
4|66o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخزي|د محمد عبــــد|لش| محمد سل|متـــ
زر|عه دمنهورمحمد جم|ل محمد محمود عبــــد|لمقصود8|25|5
35o59oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن محمد شفيق |لسيد |بــــوط|لبــــ

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د سيد ع عبــــد |لغ 65748
لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|حن محمد محمود ع ع698922
ندى23786| رهشنوده |دو|ر صليبــــ  ندستـــ |لق|
ى  |د مجلع29542| رهم | خ ندستـــ |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمود شح|تـــه س|لم عيسوى258734
طبــــ بــــيطرى |سيوطس|ميه فتـــ ك|مل ملك 886873
62556oيم عطيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |حمد محمد |بــــر|
6|6o53ش|م عبــــد |لغ خليل محمد ندستـــ د |طشه|بــــ 
ندستـــ |لم |يه|ن مدحتـــ عبــــد|لسل|م ع 853477
|5o264تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسيد محمد |لسيد محمد شبــــ|ره
6o52|3تـــربــــيتـــ طنط|رن| رض| عبــــد |لحميد |سم|عيل رزق
رهنور| حس|م |لدين ص|لح مختـــ|ر57724| تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د محمد حس محمد |لم |وى753658
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع|يده ع|طف بــــش|ى حن بــــش|ى8||478
|7ooo3حقوق ع شمسس|ره محمد عبــــد |لرسول مصيل
ندستـــ بــــلبــــيسم محمد محمدى |لسيد زويله777468 ع| 
6o8967|د|بــــ طنط|آيه ع معوض |بــــو |لعط|
36o37||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ جم|ل حسن سليم|ن حل|وتـــ
8o5679|معهد ف ص بــــ سويفحمد محمد ربــــيع عبــــد|لعليم
7o56ooتـــج|ره بــــور سعيدمرو|ن خ|لد عمر عبــــد |لرحيم
|5736oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن رجبــــ محمود محمد
52742oف جبــــر عثــــم|ن كريم ه | وف|تـــسم معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم س| دي|بــــ عبــــد| دي|بــــ7974|4
د|بــــ د |ط|فرحتـــ عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لمو 483567
تـــج|ره |سيوط حمد فهيم فه فهيم|885786
6o3964|تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد|لمنعم عيد |بــــوحطبــــ
45|65oق|وى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط مجدى مصط |ل

4856oفتـــ محمد ري|ض |م|م ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8o6o4oحتـــ وفن|دق |لم |ع |ء عثــــم|ن محمود غريبــــ| 
ندستـــ بــــور سعيدسل محمد محمد سليم|ن764926
6|862oف ن| طلعتـــ طه  تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
9o9o54 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمصط عرفه حمد|ن عبــــد|لل|ه
8o2233ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــيشوي فريد سم |يوبــــ معهد ع| 
2|3o3|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم محمد ك|مل سعد |سم|عيل |لطلح
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يم محمد|47866 يف |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد 
3|598oد|بــــ ع شمس|ر| | ص|بــــر عبــــد|لرسول عبــــد|لع|ل
269o4oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومتـــ محمد محمد |بــــوحجر
لس س|مر سعيد ري|ض ميخ|ئيل8967|| تـــج|ره ع شمسك
معهد ف ص ري|ضه |سيوطخليفه محمد خليفه علم |لدين  893574

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن شعبــــ|ن |لس|عدي ع |62628
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دى محمود عبــــد | سيد |حمد25|783
263o78|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمل خ|لد جم|ل |لدين محمد
|د|بــــ طنط|كريمه منصور عبــــد |لق|در مبــــروك |بــــوخطوه428595
|622o5وف|تـــعبــــد |لرحمن ن| |نور سيد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

طبــــ بــــ سويفمحمود نش|تـــ ي|س عبــــد|لعزيز89|59
تـــج|ره |لمنصورهرن| عبــــد |لسل|م عبــــد |للطيف عط|692928
|4o893 حقوق ع شمسندى جم|ل عبــــد |لجيد حسي
49o574يم |حمد يوسف د|بــــ |ل|سكندريه|سوز|ن عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
83724o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد سعد ع |لدين عبــــد|لرحمن
25o955لس شمس جورج يوسف تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــك
69oo76طبــــ طنط|عل| محمد يونس يونس
ر|ء عز|لعربــــ بــــدر|لدين خليفه|863549 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلز
يم محمد نص 272677 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــ |بــــر|
يم |لدسو مو عليوه625376 ف |بــــر| يم | حقوق |لزق|زيقبــــر|
4343o6طبــــ ع شمسمروه ن| محمد محمد غ|نم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى عم|د |لسيد |حمد |ل |د774534
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|ره سم عبــــد |لمجيد |حمد |بــــر||42354

صيدله حلو|ند |نه |مجد ميل|د حن 5|669
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومس|ره س|مح عبــــد |لعزيز محمود66993

877o57  طبــــ |سيوطفيول| رأفتـــ شفيق تـــ|درس
34957oندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم |حمد عز|تـــ |حمد
زر|عه كفر |لشيخسمر |حمد خميس ز|يد ع4|4367
85o674طبــــ |سيوطمصط يم| محمد ك|مل

صيدله بــــ سويفسل و|ئل مختـــ|ر محمد63638
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء سعيد محمد عبــــد|لمجيد عمر|ن255387
يم53956| نوعيتـــ عبــــ|سيهمحمد |حمد ربــــيع |بــــر|
6o549o|د|بــــ |لمنصوره||يه مجدى ر|غبــــ |بــــو |لوف| مول|ن
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل محمد |بــــوسمره5|5265
|6476o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء عبــــد |لن| فؤ|د ع |سم

رهك|رم محمود يوسف |حمد22789 تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ مريم محمد محمد عوض699263
678o2o ف فرج حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمنيه محمد يوسف |لبــــكر|وى497435
|382o|لسن ع شمس|مصط حس مصط |لسيد عوض
758o6|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيف مسعد مسعد ص|لح
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د|بــــ |سيوط|سمر محمد عبــــ|س حل فهيم عبــــد|لنبــــي|34497
|د|بــــ |لم |ه|جر عبــــد|لعزيز عفي عبــــد|لعزيز322326
حقوق ع شمسعمرو خ|لد عتـــريس عبــــد |لعزيز7447||
9o38|4|علوم ري|ضتـــ سوه|ج حمد |لسيد محمد عبــــد|للطيف
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد خ|لد مصط محمود |لعزبــــ442276
حقوق ع شمسيوسف محمد |سم|عيل خليفه ح 345284
نوعيتـــ كفر |لشيخصف|ء عم|د مصط محمد لبــــده9|4426
ر|ء حمدي بــــخيتـــ |لسيد|829669 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلز
4|4o43 |تـــج|ره طنط|س|ره حمدى سند |لمو| |لمو
يم626763 د|بــــ |سيوط|مروه محسن سيد |حمد |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزيزه فتـــ |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لرحمن عبــــده5|||27
طبــــ سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لعزيز محمد 2464|9
حقوق |لمنصورهيم|ن محمد عبــــد|لحميد |حمد|358859
ف |لسيد |حمد ع4|9|23 ره|عمر | د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |من|ر ن| عبــــده جمعه9425|8
3465|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | عم|د حس حس ج|دو

7o883يم خدمه |جتـــم|عيه |لفيومذكرى محمد رمض|ن |بــــر|
|د|بــــ |لم |نوره|ن مصط ري|ض عبــــد|لنعيم82|||8
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــص|بــــرين فتـــ محمد محمد |بــــو |لحسن84|248
6|336oبــــه ميخ|ئيل رهبــــ|نوبــــ مسيحه ميخ|ئيل و ندستـــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء محمود |لسطو شديد|253466
5297o4يم |بــــوعي ندستـــ |ل|سكندريهيوسف حس محمد |بــــر|
6oo64oيم |د|بــــ طنط|طه |لسيد حسن إبــــر|
8867o7 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم محمود خميس سيد
79o|55تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم عبــــد |لغ س|لم محمد
رهرغده |م ه|شم محمد نج|||2393 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص |لزق|زيقل|ء ع|دل مصط |حمد|637546
يل ج |لزق|زيقتـــسنيم صبــــ عبــــد |للطيف عبــــد |697975 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
24o464رهمنه | خ|لد ص|بــــر |لحمز|وى تـــج|ره |لق|

2566oره|شيم|ء |حمد سيد عبــــ|س د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد حسن629967
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد | عل|ء |لدين ذ محمد مصط حنوره48|444
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج |ر |سل|م مصط صبــــرى29978|
85o|64يم مصط عبــــدربــــه تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدعبــــد| |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشسل|م سل|مه محمد ج|بــــ | |لحديدي767326 معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سحر عبــــد |لفضيل عبــــد |لنبــــى ع|شور435|42
5|2o3||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد رجبــــ محمد |لسق
ندستـــ ع شمسمنه | ن| محمد محمود ح|فظ7325|2
|549o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منيه محمد حم|ده عبــــد |لوه|بــــ
7o9268|صيدله |لمنصورهحمد جم|ل ج|د |بــــو عوف يوسف
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيه | وس|م محمود عبــــد|لرحيم|266863
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6o67o5علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد |لرحمن محمد تـــوفيق |لخو
4|65|oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |لسيد عبــــد|لمنعم ز|يد
2783o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن فتـــ فتـــوح محمد
7o437|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |حمد مصط عبــــد |لوه|بــــ
د|بــــ كفر |لشيخ|آيه محمد محمد متـــو |لمظ|462279
8o8479يم محمد حقوق بــــ سويفحس|م جم|ل |بــــر|
رهمن|ر |حمد سيد محمد عبــــد |لع|ل889|3| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد نشأتـــ عبــــد |لرحيم |لدمرد|ش |لمرس693892

رهعمر محمد طلبــــ عبــــد |لعزيز |لطح|وى22273 حقوق |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقوس|م صبــــرى صل|ح من 779465
628o4oيم حسن يم جوده |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|من|ر |بــــر|

ر محمد م |ر438|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممروه م|
629o34| د|بــــ |لزق|زيق|نس|م نجدى محمد ع
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن |لسعيد |لسعيد |حمد |لجبــــه622853
تـــج|ره دمنهورسل|م محمد رجبــــ سعد |لف |494257
تـــج|ره |لزق|زيقنور|ن محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد فوده632662
4o3242يم محمد |سم|عيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم حمدى |بــــر|
428o22علوم ج|معتـــ |لسويسس|ره محمد عوض |لعربــــى
يم عبــــد | ع|75773 ر|ء |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ف|طمه |لز
زر|عه دمنهوريتـــ سعد عبــــد |لعزيز |حمد سعيد|5995|5
8|5o3o|تـــج|ره بــــ سويفم|ل رمض|ن |حمد |حمد
6873o||يف محمد عبــــد |لمجيد د|بــــ |لمنصوره|حمد 
ندستـــ بــــنه|محمد |لشح|تـــ عبــــد |لستـــ|ر محمود ع35||45 كليتـــ 
9o253| علوم |لم |عل| صل|ح |لسيد عبــــد|لع|ل
5o8585تـــج|ره طنط|محمود |حمد |لسيد محمد ق|سم

46o22رهدى محفوظ حس محفوظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o79o7| علوم |لمنصورهيه مصط رزق محمد ع
266o57يم محمد رضو|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــآل|ء عبــــد|لش| مسعود عبــــد|لمع طه3|4974
|4o949| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع |بــــو
6o2733| صيدله طنط|محمد عبــــد |لمع |بــــو |لمجد عبــــد
5o8o24تـــج|ره |ل|سكندريهرقيتـــ محمد سم |لسيد |لحبــــ |لسعد

تـــج|ره بــــ سويفحمد سيد |حمد عبــــ|س|65696
8o98o8تـــج|ره بــــ سويفنوره محمد عزيز محمد
77o238|طبــــ بــــنه|يه|بــــ |حمد بــــيو |حمد
4|6o6|ش|م محمد عبــــد |لعزيز عزقول تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريه|م 
م |حمد حسن ع |لشويخ|6434|2 رهد ندستـــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ| |دتـــ |لسيد س|م |لسيد محمد عي442642
8o5|3|د|بــــ |لم |م|ري|ن رض| جرجس |لقس بــــش|ره|
6979o|يم |حمد يم |بــــر| طبــــ |لمنصورهم| محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|دع|ء عص|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز447565
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ى عبــــد| محمد568||3 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمرو|ن ي
ن| بــــدر يوسف بــــرسوم95|9|8 |د|بــــ |لم |م
قيتـــرحمه عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحمن ع782352 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه بــــكفر صقر 
ش|م محمد |بــــو زيد|2|||3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|زي|د 
تـــج|ره |ل|سكندريهلن| إيه|بــــ وليم حكيم بــــدير97|476
8o4735فنون جميله فنون |لم | عم|د ع محمود
89o928  د|بــــ |سيوط|زينبــــ نور |لدين عبــــد|لرحمن |حمد
2454ooخدمه |جتـــم|عيه حلو|نحن|ن محمد |حمد ع خليل
7o439|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء |حمد عبــــد | محمد عطيه د|ود
438|o6د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر محمد سعد محمد حل|وه
ل|ل632652 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|ديه سم |سم|عيل |حمد 
28o652تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم | محسن صد د|ود

46|9oى |سكندر حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــديفيد نبــــيل بــــ
تـــمريض كفر |لشيخوق محمد |لز| محمد عبــــد|لع|ل443726
362o25|يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل|م عيد |بــــر|

6277oصيدله بــــ سويفعزتـــ |حمد عبــــد |لمعز عبــــد |لتـــو|بــــ
إعل|م بــــ سويففبــــرو | فخرى صديق ملك 885354
63352oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء محمود |لسيد عبــــد |لمجيد شلبــــى

|55o9يم سيد ره|س|ره وليد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهخلود مصط فتـــ مصط |لمحجوبــــ622344
د|بــــ حلو|ن|مريم صبــــرى زينهم عك|شه4372|2

5|38o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفمنيتـــ خ|لد صل|ح عبــــد |لعظيم
حقوق |لمنصورهيوسف مصط جم|ل |لدين عبــــد |لعزيز723|4|
علوم |لمنصورهنوره|ن محمد سعد |لسيد ف|يد462584
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|بــــ|مون ه| فوزى يوسف |لصيح245796
نوعيتـــ بــــنه|محمد |حمد فرج ن |حمد328989
ر ح|فظ حسن 243|85 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحن|ن م|
6o7474تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نس|ره محمد عبــــد |لعظيم ف|رس
43829o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه صبــــرى عبــــد|لجليل |لغندور
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لص|دق محمد ز|يد452|26
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن مصط محمد ودن|268644
82395oف مختـــ|ر عمر تـــج|ره |سيوطعمر |
ش|م |لسيد محمود يوسف8333|2 ره  تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |سيوطريح|بــــ محمد |حمد |لسيد 899862
يم ري|ض |لصديق675593 علوم |لمنصورهمحمد حس|م |بــــر|
|443o5|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو محسن محمد |لصبــــ
رهسم|ء ف|رس حو|ش محمد |لسيد|229655 تـــج|ره |لق|
785o|9نوعيتـــ |لزق|زيقوف|ء |حمد عبــــد |لرحمن محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء عبــــد |لستـــ|ر منصور عبــــده||78339
7o3|27تـــج|ره بــــنه|شذ| |يه|بــــ عبــــد | عبــــد | ف|رس
د|بــــ د |ط|يه عبــــد |لمنعم مصط |بــــو سليم|ن|2|79|4
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د|بــــ ع شمس|مريم محمد |حمد فر|ج|3933|
45|o44يم محمد محمد عبــــده معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد |بــــر|
9248o7 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود عرف|تـــ محمود محمد
|58oo3رتـــ|وق عبــــد |لمنعم سيد محمود قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|3o776|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد حمدى محمد
تـــج|ره كفر |لشيخكريم محمد محمد أحمد |لنوبــــى5549|4
7826o5معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد يوسف عبــــد |لغف|ر |حمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن مسعود س|لم |حمد س|لم|42643
د|بــــ حلو|ن|مصط حسن عبــــد |لوه|بــــ خلف |47956|
5443o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمروتـــ مؤمن محمد |لص|دق |لمقدم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد رمض|ن عربــــى محمود رضو|ن56345|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد رجبــــ |لسيد |بــــو|لمجد82|226
حقوق |سيوط  م|م عم|د حس محمد|5496|9

د|بــــ حلو|ن|حمد سعيد رجبــــ حسن |لسيد|46885
تـــج|ره |لزق|زيقمنصور |لسيد منصور محمود منصور634574

644o3علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيم ع محمود محمد|لريس
حقوق بــــ سويفمحمد فو محمد عبــــد|لج|بــــر|729|8
يم مصط |بــــوبــــكر834785 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود |بــــر|
6|o2||معهد ف تـــمريض طنط| وف|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ دل|ل
687o59طبــــ بــــيطرى |لمنصورهر| | ع|طف |حمد منصور |حمد
642o43زر|عه |لزق|زيقم صل|ح خ|لد منصور مهدي
|6o5|o|علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد تـــ|ج |لدين |سم
8o2|o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كريم |حمد ف|روق |حمد
كليتـــ |أللسن ج أسو|نكريم ع عطيتـــ يوسف عطيتـــ3|4939
تـــربــــيتـــ ع شمسيم |حمد ش|ف عوض29882|
624oo9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهزينبــــ محمد عبــــد |لمنعم بــــدير عبــــد |لع
تـــج|ره |لزق|زيقخ |يمن خ عطيه94||64
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسم|ء محمد سل مصط |4|7844
4|o984تـــج|ره طنط|س|ره عصمتـــ عبــــد |لمجيد قطبــــ
897||o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم محمود |حمد سل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر حمدى محمد عبــــد|لحميد |لبــــهلول432729
ندستـــ حلو|نمحمد محمود شعبــــ|ن محمود242865
ه عبــــد |لجو|د محمد|68384 تـــج|ره |لمنصورهيم|ن حمدى ند
تـــربــــيتـــ |سيوطعم|د سيد زكري| ع 23|889
|3o238|د|بــــ ع شمس|نوره|ن ط|رق محمدمحمد |حمد عر
تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن عبــــد|لع| محمد أحمد3377|5
8825o3|تـــج|ره |سيوط  ي|تـــ حسن محمد حسن
ره|حمد محمد |حمد حس محمد بــــدر|52|8|2 د|بــــ |لق|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ |ده محمد ح|مد يوسف698968
يم |حمد ريح|ن محمد762345 علوم ري|ضتـــ سوه|جعمر |بــــر|
وف|تـــعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لونيس محمد773882 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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طبــــ |لزق|زيقبــــسمه صبــــرى محمد |لسم| |حمد694357
يم |حمد ع عم423592 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين محمود |بــــر|
ن| جم|ل عبــــد|لحفيظ حسن 898796 د|بــــ سوه|ج|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــه|ء محمود ع عبــــد |لعزيز |لنج|ر536687
رهريه|م رض| |لمهدى |لسيد مو237642 صيدله |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود حسن |لسيد عبــــد|لق|در526767
4|49o4تـــج|ره كفر |لشيخحمد خ|لد عبــــد |لحليم محمود مرس|ل
رهعزه مصط |لسيد قنديل يوسف|56|24 حقوق |لق|
حقوق طنط|م|دون| ع|دل ع|زر جيش عوض443763
89o98o د|بــــ |سيوط|نه|ل |حمد عثــــم|ن ثــــ|بــــتـــ
يم |لسيد محمود محمد954|68 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ح |بــــر|
د|يه|259859 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء عبــــد|لرحمن عثــــم|ن 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد ع|دل محمد عبــــد |لد|يم24989|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى مصط حس|ن عبــــد |لفتـــ|ح675995
د|بــــ |لمنصوره|مريم ط|رق |لنبــــوى محمد34|683
|483o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل لط محمد عثــــم|ن

ره|حمد مصط |حمد |حمد   |بــــو|لمك6|287 د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|محمد س| حبــــ عط|34799|
ندستـــ طنط|محمود محمد عبــــد |لغف|ر |لعمرو448665
يع محمد متـــو 355445 تـــج|ره ع شمسه|جر |بــــو
329|o5علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيوسف |لسيد عبــــد|لعزيز |لشح|تـــ حج
75o59|يم تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهفضيله جم|ل ه|شم |بــــر|
48o846ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرقيتـــ كم|ل محمد سليم|ن |لطح|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود جل|ل عبــــد|لعزيز مصط عبــــد|95|322
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|سعيد |حمد سعيد مسعد798|23 ل|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى ن| عبــــد|لكريم ع355273

رهعبــــد | |لسيد حس يس84|8| ندستـــ |لق|
6o639|تـــمريض طنط| عمرو محمد عبــــد |للطيف محمد
23o24oرهعبــــد|لرحمن |سل|م فتـــ محمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدجه|د كم|ل |حمد منصور8|3|85
63|o26|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| وق تـــ|مر عبــــد |للطيف عبــــد |لسل
لس ثــــروتـــ ن| س|ن |رم|نيوس 899474 تـــج|ره سوه|جك
|555|oحقوق ع شمسع |ء |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل
|3o424ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمرو|ن |يمن شو |لسيد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمسه مجدى |حمد |لجنيدى9|54|6
تـــربــــيتـــ |لمنصورهكريمه |لسيد مصبــــ|ح |لسيد جبــــر 687849
48o649|د|بــــ دمنهور|يتـــ رجبــــ |لسيد |حمد |يوبــــ
5248o8ندستـــ |لفيوممرو|ن محمود ع محمد مر
9o7688 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد جبــــريل |حمد

9o|67حقوق حلو|نعمرو محمود |حمد محمد
رهمن|ر محمد محروس متـــو239773 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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224o22|ره|بــــسنتـــ محمد ف|روق |حمد |بــــو|لعل د|بــــ |لق|
2586|oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد خ|لد محمد عمر|ن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفندى ربــــيع عمر حس|ن 58357
69522|| يم |حمد |لشح|تـــ |لسيد ع حقوق |لمنصورهبــــر|
4o6262تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | جم|ل محمد محمد |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر ي نبــــيل دسو |4643|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمنتـــ | |حمد محمد مر |4246|
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن ض| محمد عبــــد|لعزيز|329|8
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد نجيبــــ عبــــد |لمحسن خليفه|55393

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد فيصل |لسيد عبــــد |لعزيز37258|
4o8633|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مل محمد |سم|عيل عبــــيد
5|27o9يم |لل| بــــريك زر|عه دمنهورمحمد ف|يز |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|ن |م |حمد محمد |لبــــ|جوري845566

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن خميس عبــــد |لنبــــى محمود|53797
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |حمد |لسيد |حمد عثــــم|ن95|766
6o5o67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر مسعد سل|مه عبــــد |لع|ل ج|د
تـــربــــيتـــ دمنهورسن|ء عبــــده محمد عبــــد |لعليم ن|498328
د|بــــ |لزق|زيق|سلوى محسن |حمد حسن |حمد639883
||63o5 ره|حبــــيبــــتـــ مصط ن حس د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم|رتـــ | رش|د رشدى بــــس|974|3|
4o|788 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهطه رجبــــ |حمد طه بــــسيو
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد ش|ذ مد 273536
2685o| |حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر ج|د كم|ل |لدين |لغبــــ

75oo4يم رهمحمد عربــــي صل|ح |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
52o747كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورزه|ر مبــــروك عبــــد|لبــــ|رى مصط عبــــد
68o993تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لمنعم محمد
يم |حمد سيد |حمد637972 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |حمد |بــــر|
رهف|يزه عبــــد |لستـــ|ر محمد |لقمع452||6 صيدله |لق|
8o8844|تـــج|ره بــــ سويفحمد ن| حرز | |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|ره ن|دى عبــــد|لحليم عبــــد|لمطلبــــ 922|89
9o9o|3| ى ع تـــج|ره سوه|جحمد محمود خض
7o34|5ري|ض |طف|ل |لمنصورهنجل|ء جل|ل معوض محمد ليلتـــ
7o4268تـــج|ره بــــنه|عبــــد | |حمد عبــــد | |حمد محرم

رتـــ حمد ف|رس بــــرك|تـــ حم|د|82773 تـــمريض |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد عبــــد|لمقصود26|259

46o|6رهنوره|ن ط|رق سعد مو صيدله |لق|
7o3877ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد خ|لد عبــــد |للطيف ك|مل |لديبــــ م |لع| 
47888oندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ص|لح |بــــو |لمع| ج
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عص|م مصط محمود222959
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينور سعد عمر حس 829222

يم|48762 ره|حمد حن رمض|ن |بــــر| د|بــــ |لق|
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخه|جر حس خليل |لسيد حبــــيبــــ55|452
تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م محمد عبــــد|لح|فظ يوسف  888375
6984o||لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|حمد ص|بــــر محمود ص|بــــر فضتـــ
42ooo5 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد|للطيف ع عبــــد|لغ
||9o66تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |حمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو |لسيد مختـــ|ر |حمد |لحن 5|7624
5o53o|علوم |ل|سكندريهحس|م |لدين ط|رق جم|ل |حمد بــــكو
تـــج|ره ع شمسسل |حمد ف|روق عبــــد|9457|2

تـــربــــيتـــ |لفيومم حسن محمد عويس66494
34o6o4 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عمري |يمن محمد |لعمري محمد مصط
7o4366تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــندى محمد ص|لح عطيه سليم|ن
9o8o88 د|بــــ سوه|ج|ع |ء شعبــــ|ن عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحيم
تـــج|ره |لزق|زيقكريم محمد |لسيد محمد محمد625352
د|بــــ دمنهور|محمد |س|مه عبــــد|لبــــ|رى |لصعيدى2|2458

رهمصط |حمد محمد سيد حسن32|44 حقوق |لق|
يم زيد|795||3 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ |يه|بــــ سعد |لدين |بــــر|
وف|تـــحمد عبــــد|لحميد عطيه ع شندى|637882 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف تـــمريض |سيوط شيم|ء محمد |حمد ع |87855

53o89طبــــ بــــيطرى بــــ سويفرغده محمد |حمد قطبــــ
تـــربــــيتـــ |لفيومر| | جم|ل محمد عبــــد |لخ|لق85423

تـــ|محمد س|لم عبــــد|لحميد س|لم بــــدر528686 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــف|ديه رض| عوض سليم|ن687574
يم892|33 تـــمريض بــــنه|محمد كرم ن |بــــر|
64o82oندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد | طنط|وى عبــــد |لرحمن طنط
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن س|مح سعيد ع محمد934|77
يم|67|629 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن فتـــ عبــــد |لمنعم |بــــر|
83oo22|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم| |لسيد عبــــد|لع| محمود
45o4o5لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــ ك|مل متـــو خليل رمض|ن
33667oصيدله ع شمسمن|ر محمد محمود عبــــد|لعزيز حم|د
9|6o66  كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمنتـــ صل|ح سنو سيد
3324o5تـــج|ره بــــنه|محمد كم|ل فؤ|د |حمد حج|ج
يم صقر|533|69  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمنيه |حمد |حمد |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء عرفتـــ عطيتـــ ص|لح|46397
62|o9oند|وى ندستـــ د |طس| محمد |حمد محمود 
ريدى|889445 طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد طلعتـــ فرغ 
تـــ|49746 د|بــــ سوه|ج|دع|ء ه| محمود |لع
د|بــــ |لمنصوره|دير ح|مد |لسيد |لطنط|وى685934
7667|oيف تـــربــــيتـــ |لعريشعمر ح|زم محمد محمود |ل

ثــــ|ر |لفيوم|منيه عم|د محمود محمد|53655
صيدله |لزق|زيقفرح |كر| محمد |لمهدى محمد نجم|63548
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمر|م جم|ل عبــــد|لسميع عبــــد|لحليم |87823
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صيدلتـــ |لفيومسميه |لسيد عبــــد |لكريم رزق9|676
2686oه ن| سعد محمد ره|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

323o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشيم|ء عبــــد|للطيف سيد محمد
48|372| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد ممدوح مصط |حمد ع
8o2682 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمعتـــز بــــش د|ود ع
3|9o25 تـــج|ره ع شمسمنتـــ | بــــدوي سليم|ن عبــــد|لمع
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس محمد حس محمود28678|
885o|2 د|بــــ |سيوط|حبــــيبــــه وجيه عبــــد|لستـــ|ر |حمد
7o6542تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمرفتـــ |حمد ش| |حمد رزق
783426| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م رض| محمد فتـــ مو
5|o2|9طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمد حسن محمد |لبــــخشو|ن
كليتـــ |أللسن ج أسو|نم|ري|ن محسن مر|د فخرى975|43
تـــج|ره طنط|ندى عطيه سعيد محمد سليم|ن ع|شور428426
يم |حمد ||632|2 ندستـــ ع شمسحمد حس|م |لدين |بــــر|

رهمحمود |حمد ع محمد938|4 تـــج|ره |لق|
رهس|ندر| عي بــــخيتـــ عي2|252 ندستـــ |لق|

ه خ|لد زكري| محمد|6|8257 فنون جميله فنون |ل|قم
5o3422تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيه |حمد محمود كريم رحيمه
علوم بــــورسعيدمن|ر محسن محمود عبــــد|لمطلبــــ 882679
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| عبــــد|لحميد عبــــد| عوض8544|3
نوعيتـــ موسيقيه |لم |م| جم|ل مكرم تـــوم|9387|8
4|497oيم |لبــــيبــــى تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد محمود |بــــر|
8762o2 حقوق |سيوطمحمود محمد حس |لبــــدرى
يم عبــــد|لمجيد 627352 تـــمريض |لزق|زيق ند محمد فتـــ |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م|رين| عطيه وليم ن |  443|89
5o7228| |فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسم|ء محمد فوزى |لسيد |لربــــ

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد عبــــد |لعزيز حس عم|ر|73677
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر عبــــد|لحكم محمد |حمد خ|لد35954

75o833ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ن| ه| محمد نبــــيل قطبــــ
389o6رهمعتـــصم محمود عبــــد |لفتـــ|ح يونس تـــج|ره |لق|
ره|سل |س|متـــ |حمد عبــــد |لوه|بــــ8949| د|بــــ |لق|

يم346524 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسريه|م كم|ل محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود عبــــد| عبــــد|لعليم6654|8
6269o8|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |حمد رجبــــ ص|لح عثــــم|ن

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفربــــ|بــــ محمود سيد محمد|5925
27oo33رى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محروس |لجو
|445o5رهمصط محمود |حمد محمود ندستـــ |لق|
2|543o|ه عبــــد |لرحمن فؤ|د محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم
ه محمد محمد د|ود|846543 تـــربــــيتـــ |سو|نم
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد غريبــــ |حمد رسل|ن |لسيد|638457
ف حمد|ن عبــــد|لرحمن|895492 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج  حمد |
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يم |لش56622| علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد | ممدوح |حمد |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد عبــــد |لمو ع37596|
35o27|حقوق ع شمسسيف عبــــد|لق|در مر محمود
33832o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء مسعد فرج حسن
ر محمد|882496 علوم |سيوط  م| محمود ز|
يم محمد |لسيد معوض482967 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |د | محمد محمود محمد|76743
تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه مجدي |بــــو|لليل |سم|عيل856232
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نر| | محمد عبــــد|لمجيد تـــوفيق4|2368
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمريم محمود يوسف محمود825322
ف ش|كر |حمد||79|2 رهرو|ن | تـــج|ره |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دين| |لسيد محمد |لسيد عسكر778356
26o|52|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء |حمد محمد ك|مل سم|حه
4|oo26حقوق طنط|عمر |حمد ن محمد ن
حقوق بــــورسعيدمحمود مسعد مرزوق حسن768424
8|o6o4بــــه حقوق بــــ سويفف|طمه رض| محمد و
4|2o6o ر مر |د|بــــ طنط|عمرو ع سعيد عبــــد |لظ|

تـــمريض  بــــ سويفن|ء محمود ع عبــــد |لوه|بــــ62823
358o48يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعبــــد|لرحمن محمد محمود عبــــد|لحميد ل|ك|ديميتـــ |لم
ن|دي محمد849752 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|نوره|ن وجدي 
|2o58||تـــج|ره ع شمسندرو م|جد ثــــ|بــــتـــ يوسف
يم |لحم| 478553 ش|م ج|بــــر |بــــر| حقوق |ل|سكندريهسم|ء 

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم جميل عزيز ج|د6||72
طبــــ بــــيطرى دمنهوررنيم جم|ل عوض عبــــد |لجو|د ع4866|5
تـــج|ره بــــنه|م|جدتـــ مصط مط|وع محمد43|354

يم عبــــد |لفتـــ|ح سيد28592 لسن ع شمس|م|زن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لفيومحمد سيد عبــــد |لجو|د ع عبــــد |لجو63662

يم حسي محمد ز|يد238|62 تـــج|ره بــــور سعيده|جر |بــــر|
ف عبــــد|لق|در |بــــو رحيل|94|25 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
269o35معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسمه عزتـــ رمض|ن |لسيد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرو|ن تـــ|مر ع لط محمدين527378
9o3o69 تـــج|ره سوه|جمع|ذ جم|ل |لسيد محمدين
تـــج|ره |لزق|زيقأحمد محمد دسو محمد س|لم636994
فنون جميله فنون |لم |سندس ف|روق حس مسعود|85366

ى |حمد عويس|23|65 ندستـــ |لفيومحمد ع
75o738ر رمض|ن |حمد كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لرحمن م|
7o9534عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكريم محمد عطيه محمد عطيتـــ
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطه|جر محمد حس سيد ||8876
8ooo8|ف حس عبــــد|لحميد كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد |
نوعيتـــ |لزق|زيقه|له حمدى سيد |حمد مصط 626882
82|o23|تـــج|ره |سيوطخ|لد |حمد رفعتـــ عط
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293ooرهش|م رفيق بــــدير ح|مد طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| خ|لد |حمد ج|د سيد32652|
5o577|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم حسن |حمد حسن سعيد
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود جم|ل |بــــو|لمجد سعيد|23523
|45oo5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه ر| محمد عبــــد |لعزيز
697o47|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد شعبــــ|ن محمد |سم|عيل محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمود رض| محمد |لدسو 246487
علوم طنط|يم محمد |م صبــــ حس|ن فرج432748
7654o6 | ف |لسيد |لبــــدوي عبــــد تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم|زن |
833o42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديش|ديه عبــــد|لرحيم ع |لعبــــد
ندستـــ قن|محمد جعفر محمد مو |83499
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود محمد رز حسن62|48|
6o4432حقوق طنط|مصط محمد ك|مل رمض|ن ص|لح
8848o3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد سيد محمود عبــــد|لل|ه
تـــج|ره ع شمسص|لح ي| ص|لح ص|لح333964

7o82| ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره يح فرح|تـــ فتـــ |لص|وى254267
ه عبــــد |لع|ل |سم|عيل |لسيد|2|486| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
475|8oيم عوف صيدله |ل|سكندريهع عم|د |لدين ع |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دي|ء محمد مصط |حمد|46|34|
43o778|صيدله طنط|سم|ء رض| أحمد ع |لنج|ر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |س|مه محمد أبــــو خلبــــتـــ256378

47o47يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفل |ء سيد تـــوفيق |بــــر|
88o322  حقوق |سيوطمريم عبــــد|لحفيظ محمد عبــــد|لحفيظ

حقوق بــــ سويفيه ك|مل شعبــــ|ن جوده|55999
2464o2عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخط|رق رمض|ن ع سيد |حمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ن|دين حم|ده سويلم محمد236932
69o495|ه حس محمد |بــــوزيد طبــــ |لمنصورهم
6o8748 |قتـــص|د م حلو|ن|من|ر شح|تـــه محبــــ |لبــــلتـــ

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |يه|بــــ |سم|عيل محمود ع |لطويل23328
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ن محمد محمود ري|ض|383|5

د|بــــ كفر |لشيخ|ع |ء جم|ل محمد أحمد عبــــد |لعزيز377|42
756||o| معهد ف ص |سم|عيليهيه عل|ء محمد عبــــد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سنيه عبــــد |لعزيز مصط رمض|ن |لنج428298
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء مصط حسن حم|دتـــ|767995

637o|ل|ل خليل تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد سيد فتـــ 
حقوق |لزق|زيقند| عبــــد|لحميد |لسيد خليل محمد ربــــيع5|6376
يم محمد9837|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد عبــــد |لمنعم |بــــر|
ف عبــــد |لحكم محمد ج|د|48|687 حقوق |لمنصورهيه |
طبــــ |ل|سكندريهمن|ر مجدي عبــــد |لحليم محمد منصور477654

رهيوسف س|مح محمد |بــــو |لنج|79332 تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورتـــغريد عبــــد |لسميع ع عبــــد |لمنعم قلقيلتـــ|776|5
يم|784648 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد شح|تـــتـــ عبــــد |لكريم |بــــر|
يم تـــومه25|692 د|بــــ |لمنصوره|محمود |حمد |لدسو |بــــر|
5o259|| ه سعيد محمد |لسيد |لعوي طبــــ |ل|سكندريهم
4|o568تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عمر محمد |لسيد محمود شح|تـــتـــ
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء عرفه عبــــد|للطيف نص |269565
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | سعيد محمد تـــ|ج |لدين |لش233|44
49o225تـــج|ره دمنهورإيم|ن عبــــد |لعزيز عوض مو عي
34|7|oنوعيتـــ عبــــ|سيهد | محمد فتـــ عبــــده قنديل
7o78o9|يم محمد |لسعيد |لعبــــ معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |بــــر|
5o6496|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيم|ن |حمد سل|متـــ |حمد محمد
62o222 |كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمروه |حمد ص|دق |لبــــستـــ 
ف محمود حج|زى س|لم||299|4 تـــربــــيتـــ طنط||ء |
ه ي| عبــــد |لمنعم عبــــد | ق|3|4255 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
6787o2 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يم ط|رق |سم|عيل |لسعيد ع
ف عبــــد |لمنعم حسي حج|62952 طبــــ |لزق|زيقمحمود |
| |لسيد عبــــد |لمو |لسيد صبــــره785||4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ي
838o3oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د سيد محمد سيد |حمد
تـــج|ره طنط|م|م محمد عبــــد |لق|در |م |لزعي 492458
ندستـــ بــــنه|عمر ع|دل |لسيد عبــــد|لغف|ر56|328 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد محمد |سم|عيل |بــــو سليم|ن|46|246
4o2523تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم |لص|وى عبــــد |لمنعم حمدى شد
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنج|ه |س|مه ج|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح مخلوف263528
|2o|23ر سلو|نس علوم حلو|نم|ري|ن جورج م|
43943o|علوم كفر |لشيخيه جم|ل طه |لزي|تـــ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حس |يمن حس محمود34939|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ربــــيع عبــــ|س ع أحمد778637

ف ومس|حه |لمطريتـــمحمود مبــــروك بــــدوى |حمد63442 ك.تـــ. ف رى و
22o634ندستـــ ع شمسسل محمد حسن ع |لش|ف
تـــج|ره ع شمسحس كريم حس محمد فه29|235
|563o6حقوق |لمنصورهع|دل مدحتـــ عثــــم|ن عبــــد |لنبــــى
68o884|د|بــــ |لمنصوره|سل|م و|ئل محمد رمض|ن |لسيد
ندستـــ |لفيوممحمود |لسيد حسن رزق عويضه687555
تـــربــــيتـــ ع شمس |ده عز |لسيد |سم|عيل65282|
معهد ف ص |لزق|زيقل|ء صل|ح |لدين محمد حس |62|785
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهسل | عشم عد |بــــو |ليم 539242
ندستـــ حلو|نعمر حس محمد حس 6|77|2
9o9452 ى فوزى |حمد كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نع|ئشه ي
9o229o بــــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعبــــد|لمؤمن جم|ل محمد |بــــود
23289oرتـــ|ند عبــــد|لق|در عبــــد|لستـــ|ر ه|شم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34395oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|لتـــ فكرى محمد |بــــر|

Page 1768 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهنور|لدين ن| عبــــده محمد عبــــد |لق623292
82372oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شيم|ء ن|دي مصط حسن|
35963oتـــج|ره بــــنه|مريم مدحتـــ نش|تـــ شح|تـــتـــ

|857oرهخلود حمدى عبــــد | عبــــد |لص|دق حقوق |لق|
597o7ي عتـــريس تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروتـــ محمود بــــ

6247o2تـــج|ره بــــور سعيدمحمود عوض ص|دق صحص|ح
رهس|ره محمود حسن حس عطيه7443| صيدله |لق|
|7oo|ل|ل حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو محمود محمد 

ف صل|ح عويس44|7|2 تـــج|ره ع شمسي|سم |
ندستـــ |لمنصورهع |لدين ن| عبــــد |لنعيم محمد |58|688

رهندي محمد عبــــد |لفتـــ|ح منصور94|24 حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه جم|ل س|لم |لش|ل796||6
49o687د|بــــ |ل|سكندريه|صف|ء محمد عبــــد |لكريم خط|بــــ |سم
7o3228صيدله |لمنصورهعمر محمد رشدى شلبــــ|يه
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد محمد عبــــد |لعزيز||5457|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طجيه|ن زين محمد محمد لحسه8994|6
23627o| رهسم|ء فوزى حس ع حس تـــج|ره |لق|
7729o7 يم شلبــــى |لق|وق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو |بــــر|
ن| |حمد حسن يوسف عبــــد |لسل||46|63 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىم ع.
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــم|زن مسعد محمد محمد ق|بــــيل342548
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحس|م |لسيد عبــــد |لر|زق ع|بــــد5586|6
د|ر |لعلوم |لفيومند| محمد عر| محمد|58||6
ره|ريم سعيد عبــــد|لمحسن بــــيو||2358 د|بــــ |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد عص|م محمد محمد دعبــــس|23|424
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم خ|لد عبــــد |لحليم محمود عبــــد |483638
تـــج|ره بــــنه|لسيد عبــــد|لبــــ|سط |لسيد ع محجوبــــ265625
92|6oo معهد ف ص سوه|جيوستـــ | |ديبــــ رفله تـــوفيلس
يم643385 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحبــــه عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |بــــر|
68444oد|بــــ |لمنصوره|عبــــد | محمود محمد فرج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ح ع|دل ز محمد |بــــوزيد266782
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه |حمد محمد حن |33|45|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ محمد حس محمد |حمد39247|
9|o|8o صيدلتـــ سوه|جم|رك ميخ|ئيل رشدى ميخ|ئيل
77o233|يم يم |بــــر| زر|عه |لزق|زيقلسيد |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعهد |لسيد ن حج|زى محمد422787
5|o298طبــــ حلو|نعبــــد | محمد عبــــد |لمنصف عبــــد |للطيف محمد
ف |حمد عبــــد|لل|ه829863 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديندي |
زر|عه |لزق|زيقأن ع|طف عبــــد | |لسيد |لني639623

رتـــ نرم محمد سعيد عبــــد|لق|در49252 تـــمريض |لق|
9||39o د|بــــ سوه|ج|بــــخيتـــ ع|دل ص|بــــر عطيه
|379o7ور نخله كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|يكل ظريف ز 
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تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| ممدوح قطبــــ محمد88|264
تـــج|ره كفر |لشيخف|طمه محمد |حمد |لسم|ن عبــــد |8|4234
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عبــــد|لر| عبــــد| منصور خليفه484738
ه ن| محمد عبــــد|للطيف|346|2 د|بــــ ع شمس|ن
يم عبــــد |لرحيم675666 تـــج|ره |لمنصوره ط|رق |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنه | محمد بــــعرور رسل|ن237325
صيدلتـــ |لم |عبــــ عي محمد ن|فع8666|8
5o5842يم |حمد متـــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف |بــــر|

262o3رهتـــ عبــــد |لحميد محمد عطيتـــ تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لفيومحمد محمد رمض|ن محمد|65952

524|o4 يم مصط زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــسل محمد خليل إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزينبــــ محمد محمود محمد|9||2

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم شنوده ن|جح عبــــد|لج|بــــر|32366
6o8383صيدله طنط|سل ه| محمد ر|غبــــ عبــــد|لمجيد
52348oحه وفن|دق |لمنصورتـــمتـــو سعيد متـــو محمد حسن| 
رهحمد جم|ل عبــــد|لمجيد محمد عبــــد |للطيف244335 علوم |لق|
معهد ف ص سوه|جمحمد بــــخيتـــ |حمد محمد 899827
يم6484|3 رهبــــسنتـــ سيد زكري| |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
4o96o6 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمتـــ |حمد عبــــد |لغ حس|ن عبــــد
6o933oيم |لجعفرى يم عبــــد |لكربــــم |بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــر|
82685oتـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىع |حمد عبــــده ج|د
ره|ر| | محمد شو |لقطبــــ |لعبــــد2962|4 ثــــ|ر |لق|
9o6734 د|بــــ سوه|ج|مه| مؤمن عبــــد|لق|در محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد عبــــد |لو|حد محمد79|66|
|د|بــــ بــــنه|رو|ن رض| ف|روق عبــــد|لحميد سيد329886
م|ن|883986 د|بــــ |سيوط| ميمه عبــــد|لرحمن |بــــو|لن و

د|بــــ |لفيوم|سل|م عبــــد |لسل|م خليفه عبــــد |لسل72672
7o6365معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــنوره|ن محمد يوسف عبــــد |لعزيز
9o8385|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي يم|ن حس |لسيد حسن
د|بــــ د |ط|عوض نبــــيل عوض بــــسيو 7|4926
صيدله |لزق|زيقيه عليوه عبــــد | طه خشبــــتـــ|777973
4o6|64يم |لشمندى د|بــــ دمنهور|بــــسمه سعيد |بــــر|
5293o6ندستـــ |ل|سكندريهمحمود حس |لسيد |لحل|ج
ندستـــ بــــور سعيدحمد حس ف|روق عبــــ|س |لسعد |2|6795
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن عي محمد عبــــد|لحفيظ43|3|8
7726o9علوم |لزق|زيقخلود عص|م عبــــد |لعزيز عطيه
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|كريمه سعيد عبــــد |لكريم عبــــد |لعزيز426865
علوم |ل|سكندريهأسم|ء س| مسعود ف|يد8|4358
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمود طلعتـــ عبــــد|لق|در محمود835629
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيوسف محمد محمود عطيه|||62|
4|973oج |لدين| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد حس ح|فظ ص|دق 
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يف حس|ن عبــــد |لفتـــ|ح54783| د|بــــ ع شمس|وق 
د|بــــ |سو|ن|مريم شنوده سم بــــ|سي 23|843
حقوق بــــورسعيدحمد محمد عبــــده مو شندي|764339
|55o76كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر محمد ح|مد |حمد دويد|ر
ه ع|طف غنيم ع غنيم|777557 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
يكل437529 صيدله |ل|سكندريهط|رق محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز 
|59|o3ش|م صبــــ |لغريبــــ تـــج|ره |سيوطجم|ل 
|763o6ره|حمد ش|كر |حمد |لرف| عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|

د|بــــ حلو|ن|نشوى جم|ل |لدين عبــــد|لغ عبــــد|لمجيد455|3
88o9|o ر|ء مصط حس|ن صغ تـــربــــيتـــ |سيوطز
35o532|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء عم|د محمد محمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رنيم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعليم |لشحرى38|524
8o8o98|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه ن|جح رجبــــ جمعه
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نزينبــــ فتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لر|زق سعيد623|27
45o375|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــممدوح محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن حج
حقوق |ل|سكندريهحسن|ء خ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح خ 4|4859
زر|عه دمنهورحس|م |لدين محمد فوزى محمد ع حسن3256|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسريم ر|فتـــ |حمد عي759964
ر سمع|ن853675 فنون جميله فنون |لم |مرتـــ | بــــه|ء م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل محمد حسن حس |لسيد476567

يم خليل4|546 تـــربــــيتـــ بــــ سويفد| | محمد |بــــر|
8|42|oتـــج|ره بــــ سويفمحمد ع فتـــ محمود
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|نور| سعد ع عبــــد |لع|ل حطبــــ792|62
62o325|حقوق |لمنصورهخ|لد عبــــد| أبــــو|لفتـــوح |لش
348o56ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن ع|دل محمد |حمد قطيط
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحسن ط|رق حسن محمد نور |لمهدى37397|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل|م |حمد حسن |لسيد |لسبــــع|47|765
4o8863| يم محمد عبــــد |لعزيز |د|بــــ طنط|ه|يدي |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد عبــــد|لوه| بــــ |لسيد سويد9|2629
829o89|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء |نور |لسيد محمد
معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحمن ط|رق فتـــ |لسيد حج|272479
88o|26  |تـــج|ره |سيوطمريم عم|د يعقوبــــ غ
||63o8يم ره|رحمه حمدى م |بــــر| د|بــــ |لق|
ه حس ع محمد845352 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نن
49o|69|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء ع|دل حبــــ محمد ح|فظ
26o27o| ه عبــــد|لحميد رجبــــ عبــــد|لع|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | محمد ج|بــــر ص|بــــر محمد8|4226
33o458يم يوسف ف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|يدى |
ندستـــ بــــلبــــيسمحمود عبــــ|س عبــــد | عبــــ|س طه7|7732 ع| 
حقوق طنط|ندرو مكرم |ديبــــ قلي |974||4
رهنور |لدين ف|يد فرج| محمد فرج| 47667| تـــج|ره |لق|
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيم|ن مو ص|لح عطيتـــ|5|4896
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمنه فتـــ |لتـــ|بــــ يوسف |لنحر|وى77|9|6
معهد ف ص |ل|سكندريهدى فرج عطيتـــ فهيم جبــــريل528|52
4355o2يم ع |لعتـــربــــي علوم |لمنصورهندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد ع|طف فضل | ي|س |4575|3
62|3o2تـــج|ره بــــور سعيدف|رس رزق صبــــرى محمدع|مر
3258o3ر متـــو محمد محمد فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طندى م|
معهد ف ص بــــنه|موده جم|ل رمض|ن |ل|حول34||26
82598o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه عبــــد|لعليم عمر محمد
يم259293 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء ع|طف محمد لبــــيبــــ إبــــر|
يم حس 896362 معهد ف ص سوه|جشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
4oo22oيم رزق د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر ع|طف شفيق |بــــر|
4o7496| تـــج|ره |ل|سكندريهغ|دتـــ شعبــــ|ن ح|مد فتـــح

كليتـــ |أللسن بــــ سويفعمر عبــــد| ق|سم |حمد محجوبــــ56365
||6|4oيف |حمد حمدي |لكرد د|بــــ ع شمس|جميلتـــ محمد 
7o|3|2علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد خ|لد مصط |حمد محمد
ى328298 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن جم|ل محمد محمد |لم

ف يوسف رجبــــ حس |6385 معهد ف تـــمريض |لفيومعبــــد|لرحمن |
8o3638ي |س|مه |سحق يعقوبــــ  |حتـــ وفن|دق |لم |ش
ق|49354 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم محمد |ل
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد مصط عبــــد|لمنعم خليفه|85||25 ل|ك|ديميتـــ |لم

يم ع4287| صيدله حلو|نح|زم سعيد |بــــر|
5|5o64نوعيتـــ |ل|سكندريهمن|ر |لسبــــ| حس |لسبــــ| حسن
يم ع|دل خليل نص|ر|3||753 ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|شيم|ء سم ز عبــــد|لحليم343282
يم ع ق|سم|6|2456 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد محمد |بــــر|

63o|3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيتـــ ثــــ|بــــتـــ عبــــ|س |سم|عيل
يم2764|2 رتـــ |لجديدتـــ|محمد س| محمد |بــــر| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نمصط رفعتـــ روبــــى حس 69|44
4o73o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ع|ئشه محمد حمزه عثــــم|ن مط|وع
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمصط محمد فه حس يوسف|43846
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن|ن ر|فع فرج عبــــد |لحميد483448
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد فؤ|د يوسف محمد756898
||843oيم عمر جنيدى زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمود محمد عبــــد |لمجيد |بــــر|
45o725|ندستـــ |سيوط|ء صل|ح |لدين محمد رزق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرقيه فوزي حس| عبــــد|لرحيم835475
7|64o4|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح فوده
259o69رهمحمد عيد محمد عبــــد|لوه|بــــ د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدله |لمنصورهنوره|ن محمد جم|ل |لدين عبــــد |له|699833
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل |ء |حمد محمد |لحف 432648
76749oتـــربــــيتـــ |لعريشفرحه ع|دل عيد يوسف قويدر
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89628o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز عبــــد|لل
346o26د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم نبــــيل |حمد سيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ل |ء مصط |حمد رزق774525
نوعيتـــ |لزق|زيقنور| جم|ل حموده محمد |لسيد777578
429o54|علوم طنط|يم|ن ر|شد قطبــــ ر|شد |لحش|ش
يم س|لم|75633 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهدع|ء سليم|ن |بــــر|
6o5596تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط |لسعيد عبــــد|لغ |حمد مو
تـــج|ره |سيوط سم|ء ن عبــــد|لمحسن عبــــد|لمجيد885488
ندستـــ قن|ف |لدين عبــــد|لرحيم بــــدر ج|د827468
يل ج |لزق|زيقسمر عص|م ر|جح غ|لبــــ عبــــد |لحميد633326 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

3729oرهه|جر جم|ل عبــــد |لق|در |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن فكرى محمد حسن |لد|4296|5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مهند محمد مصط محمد |لتـــر|س429625
8oo|57تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط محمد عمر عبــــد|للطيف
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد ط|رق يوسف ع|مر عمر524693
9o9322تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــعل| مصط عبــــد|لرحيم محمود عبــــد
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمد عبــــد|لسميع ع |لسيد 9|22|9
6o24o9علوم |لمنصورهرغده ط|رق فتـــ محمد
رهرضوى |حمد |لرف| عبــــد |لوه|بــــ عبــــد 2|7|5| تـــخطيط عمر| |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دير محمد محمود |مبــــن68829

طبــــ ع شمسنور | كريم عبــــد |لجليل كريم425763
68474oين محمد عبــــد |لحميد حج|ج ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
تـــمريض بــــنه||ء جم|ل |لديس|وى |حمد |لعبــــد263442

رهوق سيد صل|ح |لدين سيد5||46 حقوق |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عمر محمد |بــــو|لحسن|824678
33oo|6د|بــــ بــــنه|نسمتـــ رشدى محمد عبــــد|لع| بــــدر|
تـــج|ره ع شمسحمد حس|م |لدين عطيه عثــــم|ن|358738
779o9oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرو|ن محمد مصط محمد
5|5o38علوم دمنهورمرفتـــ عبــــد |لحميد |حمد محمد |لبــــهن
435|7o|علوم |ل|سكندريهنتـــص|ر جم|ل عبــــد |لمجيد |لقن
يم848|33 معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــ|سل محمد طتـــ |بــــر|
8|o663تـــمريض |لم | حسن|ء ن|جح خليفه عبــــد|لحميد

5o|95|ندستـــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لحليم |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعبــــد|لوه|بــــ محمد فتـــ عبــــد|لوه|بــــ أبــــو ريه256347
تـــج|ره |لمنصورهسن|ء مجيبــــ |لعو ع عوض694479
4o665|تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |حمد ف|روق |حمد
898|o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رتـــ | مجدى سعد جرجس
8|26o8نوعيتـــ |لم |رو| عبــــد|لن| عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ مصط ع|بــــدين عبــــ|س826537
8969o| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم  |د زكرى جبــــر|ئيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي زكري| عوف عوف24|685
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تـــج|ره كفر |لشيخلسيد محمد |لسيد يوسف |لسيد |لرف9875|4
7o33|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح عوض | عوض
تـــج|ره سوه|ج حمد ح|مد حسن ح|مد|899687
ندستـــ ع شمسحمد عبــــد |لنبــــي سيد بــــكر|62438|
6o4o46تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد مجدى مصط |لدسو |بــــو شوشه
لسن ع شمس|سل صل|ح محمود محمد يوسف62253|
معهد ف ص |سو|نل|ء |يوبــــ عم|ر محمد|4|2|84
4o6735| ف عبــــده محمد مو ه | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م

ره|يح محمد خ|لد مصط محمد محمد8273| عل|م |لق|
9o3233  صيدلتـــ |سيوطدير فتـــح | |لسيد |حمد
علوم حلو|نسم|ء ع عبــــد |لملك محمد|53293|

طبــــ حلو|ن|ء محمود عبــــد |لرحمن |م |9|494
لسن ع شمس|نس خ|لد رضو|ن صديق|353267
ج6857|| وف|تـــ|عمر محمد عبــــد |لعزيز مصط |ل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| |حمد مصط حبــــيبــــ269373
482o86ى محمود محمد |بــــو بــــكر تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ي

47o3oرهرحمتـــ عز|م عبــــد |لرحمن محمد تـــج|ره |لق|
624o95تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط حس|م |لسيد عبــــد |لجليل عم
2|57o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــل|ء |مجد محمد فتـــ شه|بــــ |لدين
694|8o| يم محمد محمد خ حس د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
26|o82لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن جميل محمد |لدرس
يم |حمد خ|لد5||268 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |بــــر|
7o6266معهد ف تـــمريض |لمنصوره ريه|م رض| |حمد عبــــده |حمد
26o6o4|ه فرح|تـــ ج|بــــر كشك نوعيتـــ |شمونم
3|62o9ندستـــ ع شمسمروتـــ شكرى |لسيد محمد
ندستـــ بــــنه|س|ره كم|ل ع مغ|ورى6|2633 كليتـــ 
783o22تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حس|م ع محمد محمد
7o4586تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود |م عبــــد |لمحسن عطوتـــ
7o3685 يم سليم|ن تـــج|ره |لزق|زيقمصل ن زكري| |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|س|ره محمد رف| محمد|6355
6322oكليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهحس|م ن|دى حسن عبــــد |لرحمن

تـــج|ره |سيوطندى عبــــد| محمد حسن  |89988
35395oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عص|م حمدي عبــــد|لغف|ر
68o47|| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدلسيد م سيد |لسيد |لنوس
63823oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ عطيه

يم عبــــد|ل سعد شعبــــ|ن67235 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومندى |بــــر|
8955|o  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جسيف |لدين مدحتـــ مصط محمد
87o892حه وفن|دق |ل|قمصط صل|ح عوض حسن| 
6o59|7|تـــج|ره |لمنصورهس|مه محمد حسن |لشه|وى
4|oo54|تـــج|ره طنط|حمد ط|رق فرج عبــــد|لوه|بــــ
36oo35ندستـــ شبــــر| بــــنه|ويد| محمود محمد عبــــد|لكريم
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لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد ع|دل محمد ع 4635|8
|د|بــــ طنط|دير |سم|عيل شح|تـــه |بــــوقحف3527|4
يم سليم|ن عط|433923 معهد ف ص طنط|من|ر |بــــر|
ر|ء محمد محمود |م|م |3|485 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ف|طمه |لز
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود محمد شح|تـــه |حمد |يوبــــ سليم|52674
8585o||تـــج|ره بــــ سويفحمد جم|ل عبــــد|لستـــ|ر سليم|ن
8o7782ر رمض|ن عبــــد|لرحمن محمد كليتـــ حقوق |لم |جو|
د|بــــ ع شمس|ع |ء حسن حس حسن322257
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه |لش|ف عبــــد|لر| |بــــو|868679

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء |حمد عيد محمد|72767
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|م|رين| س|مح ثــــ|بــــتـــ |سكندر2|3684

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدين| سعيد |حمد حسن2|448
تـــج|ره ج|معتـــ د |طند| طه |حمد |لسيد مط|وع7396|6
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| جمعه نور |لدين صديق7|8435
شهش9643|4 يم ع ع  تـــج|ره كفر |لشيخع |بــــر|
يم مصط |حمد محمد|642382 م |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقد

2678oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سع|د ع عبــــد |لفتـــ|ح ع
تـــج|ره ع شمسيري |ميل مريد  |بــــ |4|3235
85|3o8| تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد|ء مو سنو مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ محمود فوزى محرم رسول465955
83oo79 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكرستـــ | س| يوحن| مل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|تـــ ط|رق ف|روق محمد655|3|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | عوض سعد أحمد سعد489|62
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرود| | ع محمد ع عبــــد| عم|774647
يم حربــــ|49857 تـــربــــيتـــ دمنهوريم سم عبــــد|لع| |بــــر|
صيدله طنط|يم|ن عبــــد| محمد س|لم|ن|256748
7o8|32تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق |لعربــــى |بــــوبــــكر |بــــو|لسعود
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ نبــــيل |حمد محمد354848
6o3438طبــــ |لمنصورهشيم|ء عص|م |لبــــسطوي عيد |لبــــسطوي
حقوق |لمنصورهنعن|نه رجبــــ محمود حسن687479
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورصف|ء مختـــ|ر عبــــد |لفضيل عبــــد |لسل543376
345o93نوعيتـــ عبــــ|سيهم|ري|ن م|جد ك|مل مسعد
69349o|ف عوض |بــــو |لمع تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهض سليم|ن عبــــد|لر|زق حسن سليم|47773
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |حمد عبــــد |لحميد محمود|793|3|
6378o2تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد مصط |لسيد بــــك|ر
معهد ف ص ري|ضه |سيوطعمر |بــــو|لنج| محمد عبــــد|لم|لك  5543|9
272o73|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه | |لسيد عبــــد|لق|در عزبــــ عبــــد
|65o87| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيه ع|دل عبــــد |لعزيز ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد صبــــرى ك|مل ع ع |لنقيبــــ5|6295
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديه|جر عبــــد| مبــــ|رك عويضه محمد6|2722
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6o|7|6|تـــج|ره طنط|حمد محمد حمزه شنيشن
42o499يف محمد شح|تـــه عبــــد|لمحسن ه  د|بــــ |سيوط|ن
يم عفي 2532|2 ف |بــــر| طبــــ ع شمسخ|لد |
8o3378كليتـــ حقوق |لم |مه|بــــ |س|مه محمد عبــــد|لصمد
5o2866زر|عه |ل|سكندريهرضوى رجبــــ محمود حس مسعود
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر |حمد |لسعيد |م محمد|78669
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــسمتـــ جم|ل ج|بــــر |لسيد24|373
4|79o8تـــج|ره كفر |لشيخإيم|ن جل|ل |لسيد |حمد جل|ل أبــــو طبــــل
د|بــــ ع شمس|د | محمد |حمد محمد22|228
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرحمه خلف |بــــوط|لبــــ خليفتـــ59|522

72|o2د|بــــ |لفيوم|لبــــ محمد عويس |بــــوبــــكر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ ن محمد دي|بــــ25837

422828| د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ سعد |لسعيد عبــــد |
يم صل|ح عبــــد |لحليم|54739 تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء |بــــر|
42oo5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء عبــــد |لن| محمد |ل|م

يم52385| حقوق حلو|ننوره|ن طه عيد |حمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمصط محمود عبــــد | |لدم|8432||
7o5647|ندستـــ |سيوطسل|م سيد خليل نوح
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن |لسيد عبــــد| ع عبــــد|لعزيز269458
ندستـــ د |طمحمود محمد |حمد مصط يونس454|62
يم فليتـــ8|56|4 حقوق طنط|ح|زم |حمد |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــل|ء عبــــد|لحكم عبــــد|لوه|بــــ محمد |868653
|2228oكليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــريم |يه|بــــ صل|ح محمد
3|2o57ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ش|م طه صبــــ عبــــد|لحميد
42o489|تـــج|ره كفر |لشيخندى جل|ل |لسيد عبــــد|لمنعم |لهند
9o7454  تـــج|ره سوه|جعبــــد| عبــــده عبــــد|لع|ل فرغل
52||o5|تـــمريض دمنهورمروه مر عبــــد|له|دى عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|ره محمد ر| محمد57323

48|o78تـــج|ره دمنهوريوسف عيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد عي
25o44||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــقتـــ محمد عبــــد|لع| |بــــويوسف
يم634794 ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد|لمنعم |حمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|ندير رفعتـــ |حمد محمد844482

ره||ء ع|دل محمود |لسيد|26896 د|بــــ |لق|
ر عبــــد | محمد63629 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره م|

6o2765ف رفعتـــ |لسيد |بــــو عثــــم|ن ندستـــ |لم |سل|م |
2522ooطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم حسن عبــــد|لحميد حسن ع
معهد ف ص |لزق|زيقل|ء  |د |لسيد محمد|638498
ل|ل347268 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود حسن محمود مصط 
زر|عه كفر |لشيخمحمود ع|دل محمود شه|بــــ |لدين362|44
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندر| ن نصيف حسيبــــ272387
||726o|يم يم رض| محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|
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|629|oألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|غ|ده جم|ل محمد عبــــد |للطيف
ف عبــــد|لمحسن عطيه42|36 رهنوره|ن | صيدله |لق|
رهس|رتـــ جم|ل ع|مر عبــــد |32|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ر|ء محمد |حمد محمد|9|2|84 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|لز
ندستـــ بــــنه|محمد |سم|عيل سم محمد محمد ع4|4533 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |لعريشرو|ن مجدى |لسيد مر 788898
4539ooف ق|سم عبــــد |لونيس ق تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخي|سم |
علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد| و|ئل |حمد محروس235396
يم عبــــد |لع||49526 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لبــــ| إبــــر|
32859oمعهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط محمد مصط |بــــو سليم حسن
نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره ه| محمد محمد زغلول7|4443
82962oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد| ك|مل محمد |سم|عيل
تـــج|ره طنط|عبــــد | محمود |حمد محمود فرج2256|6
4288o5|معهد ف ص طنط||حمد عطيه عيد ند
86786o| |نطونيوس مح|ربــــ رفله بــــس| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
علوم ع شمسلي سعيد |م عبــــد|لحميد نص|ر342859

ثــــ|ر |لفيوم|زينبــــ محمد سيد محمد عثــــم|ن4348|
2648oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |سم|عيل عبــــد |لتـــو|بــــ عويس

5oo|87د|بــــ دمنهور|جمعه عيد كم|ل |حمد عبــــد|لرحيم
حقوق |لفيومرش| حس|ن |لسيد حس|ن436|7

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ه| |حمد ك|مل عبــــد|لجو|د|24739
899o78 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمونيك| جوزيف عبــــد|لمسيح جور

ي ج|فل64859 يم م تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعل|ء |بــــر|
63234oصيدله |لزق|زيقوس|م عبــــد |لعظيم كم|ل |لص|دق من
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه طلعتـــ عبــــد|لغف|ر حسن |حمد|26354

ره|نوره|ن سليم|ن مصط سليم|ن25278 د|بــــ |لق|
حقوق حلو|نرحمتـــ محمود سيد عبــــد|لسل|م322856
يم عبــــد|لمقصود||2662 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |لسيد |بــــر|
وف|تـــحمد |يمن سيد محمود||83495 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمد شبــــل |بــــو شنبــــ27||25
حقوق |ل|سكندريهمحمود |لسعيد شو عبــــد |لمجيد |لص5||494
يم و|صف293|83 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سيل | رج| |بــــر|
وف|تـــمحمد |حمد محمد عطيه323395 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |سيوطمحمد ي| عبــــد|لق|در محمد|86923
معهد ف تـــمريض سوه|ج ي|سم ع|طف محمد |حمد محمد |89642
||8o98بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم| عم|د تـــ|درس قزم|ن
3467o6 لسن ع شمس|سهيلتـــ رمض|ن |حمد حس
8|||9o|كليتـــ حقوق |لم |حمد ع ص|لح |حمد
375o48معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسيف |لدين ح|تـــم سيد عبــــد|لحكيم
8o2262|ندستـــ |لم |كريم حس|م |لدين |سم|عيل عط
يم223||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم نبــــيل |لحف |لحف |بــــر|
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تـــج|ره |سيوطنور|ن محمد ممدوح عبــــد| |م 9939|8
ثــــ|ر |لفيوم|رحمه رمض|ن حمزه ي|قوتـــ|6497
6o275يم طبــــ بــــ سويفم جمعه سيد |بــــر|

|2283oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ع رض| عبــــد |لش| |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف فتـــ ص|لح عبــــد |لحميد ص|677736
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنوره|ن حمدى مصط عرفه249433
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيف صبــــرى محمد يوسف697424 ك.تـــ. ف للبــــ
ر عزوز سيد|34755 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد م|

رهمعتـــز |حمد محمود |لجم 46322 تـــج|ره |لق|
6o524| زر|عه |لمنصورهريم أحمد محمد |لعو
69o929تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم سم |لسيد محمد
تـــج|ره ع شمسجه|د محمد عبــــد|لصمد محمد||3352
تـــج|ره طنط|مريم محمد حسن محمد حسن449894
7o2872ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد زي م |لع| 
3|6|o8تـــ عد عبــــد|لحميد |حمد رهن تـــج|ره |لق|
|4927o لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ي|تـــ | ه| |حمد رأفتـــ سيد حسن عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد | شعبــــ|ن ص|بــــر مصط 34947|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |ء محمد عبــــد|لمجيد رمض|ن493|26
855|o2تـــج|ره بــــ سويفف|طمه سعيد عبــــد|لعظيم خميس
تـــج|ره ع شمسمحمد ح|زم عيد محمد58|26|
23|3|oتـــربــــيتـــ حلو|نمحمد يح محمد محمد
4463o2 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز بــــسيو
7|o972|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى|ء ع|دل مختـــ|ر مسعد |لقز|ز
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخنور|ن محمد |حمد ج|بــــ |447942
يم محمد عبــــد |للطيف|772799 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنو|ر |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخه|يدي ع|طف |لسيد خ |وي882|44

تـــج|ره سوه|جحمد حمدى عبــــد | عبــــد |لتـــو|بــــ|9949|
634|o6علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود محمد كم|ل عبــــد |للطيف |سم
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م عبــــد| محمد ع |لسويدى|444866
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن مدحتـــ كم|ل محمد  875754
24279oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد جمعه شح|تـــه عبــــد|لمنعم
وف|تـــلحس سيد |حمد |حمد ع |6|8249 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

426|oره|عبــــد | سم رمض|ن عي د|بــــ |لق|
25|oo5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف كريم عبــــد|لرؤف شوش|ن

226|7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد  |ء زينهم |حمد ع
527o67ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ط|رق وجدى عبــــ|س
246oo3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد خط|بــــ
تـــربــــيتـــ |لعريشن|دين عبــــد |لرحمن محمد عبــــد|لرحمن 767522
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمصط محمد عبــــد|لعزيز محمود بــــرك247247
233o2oزر|عه ع شمسسل محمد عبــــد| محمد متـــو
ق3|3379 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لحميد |حمد محمد عو|د |ل
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معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد كم|ل محمد |لسيد سليم|39|636
42o899 د|بــــ |سيوط|ف|طمه طل|ل مصط |لسيد مصط
معهد ف تـــمريض سوه|ج  سل|م |حمد عبــــد|لطيف محمد|928|92
د|بــــ |لزق|زيق|أمنيه رض| ثــــ|بــــتـــ محمد628582
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنور| ع|صم محمد ع 898799
5o9|72علوم ج|معتـــ د |طمحمد رمض|ن ع |حمد سليم|ن
طبــــ |لمنصوره|ء عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لحميد ع|68945
رهيوسف |حمد حمدى عطيه72322| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6oo6|7 معهد ف ص طنط|محمود سم |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لر|زق
5|433o|د محمد محمد حم|ده ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء مج|
تـــج|ره بــــ سويفم| ن|صح سعيد ي 5722|8
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لن| محمد زعزوع|684782
7oo993لسن ع شمس| عط| فرح|تـــ محمد |لنج|ر
7o6|33 معهد ف تـــمريض |لمنصوره م مجدى محمد |لحنبــــ ع
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد حمدى |لسيد |لعدوى|245846

يع|2356 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف |حمد محمد |بــــو 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|ره عل|ء |لدين عبــــد |لبــــديع يوسف447426
6794o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد ع|دل محمد صقر |لصبــــ|غ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطفرحتـــ |حمد محمد |حمد عبــــد |لحليم536|49
علوم ري|ضتـــ دمنهورذكرى ممدوح محمد حسن ل|ش 478768
885|oo تـــج|ره |سيوطمروه جم|ل ري|ن محمد
ندستـــ ع شمسمحمد عم|د |لحسي |مبــــ|بــــى68737|

وف|تـــحمد سيد حس مرزوق|9||63 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد سعد محمد عبــــد|لغ ضبــــش342||5
تـــربــــيتـــ دمنهوردير مه محمود ع محمود |بــــو حوشه542542
64673o تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمجدي عوض أمجد |لسيد |لدي|س
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع|ليه فتـــ عبــــد|لقوى ميهوبــــ6|5374
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمرو|ن ح|مد ع مسعد طه |لمرحو764567
ى عبــــد|لحميد|92|785 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد حم|د محمد خ

حقوق حلو|نمريم حمدى سيد محمد443|3
9|6o9|  |علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لع
6|656oيتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد محمود محمد |لعوف لم
6o2o9|معهد ف تـــمريض طنط| بــــتـــس|م زين |لع|بــــدين ع ع جعيطر
6o|345حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعص|م رض| |لسيد |حمد أبــــو عمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيققتـــ س|مح عبــــد |لبــــ|سط عبــــد|لموجود5|7789
249|58| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يه |حمد محمد |بــــو|لحسن ع
6385o8 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقإيم|ن أحمد إسم|عيل حس
6o25||يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع محمد |حمد سيد |حمد |بــــر|
5||5o4طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيوسف نبــــيل |لسعيد عطيه محمد رجبــــ
يم حسن628523 يم حسن |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء عل|ء ق|سم ج|د|لربــــ||85888
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لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|م| محمد عك|شه حسن|844299
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى خ|لد محمود مر775947

6|o|4|ندستـــ حلو|نحمد بــــه|ء فتـــ مدكور
6787o3|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو ||ء ط|رق محمد |حمد بــــرك|تـــ

ر محمد صبــــرى|53247 تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء مصط م|
يم حف خط|بــــ279467 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر حف |بــــر|
346o68صيدله حلو|نندى بــــدر |لدين كم|ل سيد بــــدر |لدين
معهد ف تـــمريض |لم | حسن |حمد حسن فر|ج35|6|8
83o934| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|تـــ حم|م عبــــد|لشكور ع
338565| ره|ء بــــدر حس عبــــد| عل|ج طبــــي |لق|
52o362تـــ عبــــد|لحميد محمود سليم|ن  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه ع|دل |حمد محمد|635329
5o976||علوم حلو|نحمد محمد سعد حسن رسل|ن
زر|عه دمنهورفرحه محمد فه |لبــــنو| 6668|5
82oo7oد|بــــ |لم |يثــــم رفعتـــ سليم|ن عبــــد|لجو|د|
رتـــ|خلود محمد عبــــد|لعليم |حمد سيد244966 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
م حسن حس حس رمض|78257 علوم بــــورسعيدف|رس |د
د|بــــ كفر |لشيخ|يه عبــــد |لع| |حمد |لصوري|439958
حقوق ع شمسبــــه جم|ل عبــــد |لرؤوف |له|دى منصور773337
75539oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم رض| محمد |حمد
479o32|تـــج|ره طنط|حمد عل|ء |لدين محمد محمد |لحلو
كليتـــ طبــــ أسو|نحمد عبــــد|لغف|ر بــــسط|وي فر|ج|847266

8662o|صيدله بــــ سويفيه مصط رمض|ن عبــــد |لجليل
يم|922454 تـــج|ره سوه|ج حمد ن| محمد |بــــر|
يم سل|مه |لشح|تـــ سل|687957 تـــج|ره طنط|سم|ء |بــــر|
44o92|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |حمد رش|د |حمد شعيبــــ
ل| عفي شديد264526 ندستـــ بــــنه|دى محمد  كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنرم محمد |حمد حسن 757646
صيدله |لزق|زيقل|ء ممدوح عبــــد|لحميد عبــــد|لفضيل||6||63
6|o922قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |لسيد |لسيد مصط أبــــو |لجمل
د|بــــ دمنهور||ء عبــــد|لع|ل محمد |بــــو|لفضل|9953|5
ى درويش محمد|773837 د|بــــ ع شمس|حمد خ
يم|267229 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم|ن |حمد محمد محمد |بــــر|
حقوق حلو|نط|رق عبــــد |لحفيظ طه محمود49739|
42o868يف متـــو جمعه سليم تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرحمه 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود |بــــو |لعزم ح|مد |بــــو |لعزم |لمنو 6|4497
78o5o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمود حمدى عبــــد |لرحيم عبــــد|لمجيد
632o7|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ه|جر محمد |حمد صبــــرى
معهد ف ص |لزق|زيق|ء يوسف |لسيد عبــــد|لمقصود||63849
7o9||oبــــي |لسيد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود محمد محمود |ل
ر |لسعيد ص|دق47469 رهدين| م| زر|عه |لق|
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تـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء محمد حسن عبــــد |لش| 35|57
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم محمد كم|ل مر 755926

ره|سيد محمود |حمد محمد ع42446 د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن عبــــد|لوه|بــــ حسن |حمد486375
نوعيتـــ |لزق|زيقمهند وسيم رمزى عبــــد|لرحمن عبــــ|س642298
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد |لسيد ح|مد محمد دربــــ|له742|45
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد |لش| محمد عبــــد |لش|427538
256|5oر |حمد مرق طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع م|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|له|م كم|ل مصط |لبــــن|256855

|8o|oيف جودتـــ عبــــد|لرحمن رهعمر  تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء ربــــيع عز |بــــو|لعن |259993
|2o|75ف من مرقص صيدله ع شمسجيسيك| |
بــــي متـــو عرفه777287 زر|عه |لزق|زيقمحمد متـــو |ل
يم33578| رتـــ|لي مسعد عبــــد |لمحسن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
نوعيتـــ بــــنه|محمد |سم|عيل يوسف محمد مصط 337726
ر محمد ن39739| ره|دين| ع|دل عبــــد |لظ| ثــــ|ر |لق|
يم834234 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد رمض|ن لبــــيبــــ |بــــر|

ى عبــــد |لشهيد56588 تـــج|ره بــــ سويفر|مز نص بــــ
6o|246| تـــربــــيتـــ طنط|دين| عبــــد | عبــــد |لبــــ|سط محمد
يفه487295 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر حموده محمد 
32o7ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد فتـــ حن ص|لح
يم يوسف مو 76|453 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديبــــ|نوبــــ ميخ|ئيل مسعد ن|روز|23|838
م عبــــد| ق|سم درويش|4325|8 علوم |لم |د
5o2698د|بــــ |ل|سكندريه| |دتـــ جم|ل ز عبــــد |لفتـــ|ح
ف عبــــ|س محمد357546 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعبــــ|س |
4|o|o3تـــربــــيتـــ طنط|محمد مسعد محمد محمود عز|م
|2o529د|بــــ ع شمس|مهجه جم|ل حس حسن
لسن ع شمس|رحمتـــ مجدى حسن عبــــد|لوه|بــــ8|26|3
ى |حمد 876722 تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد بــــ
تـــج|ره طنط|حمد عو حسن محمد |حمد|2|6877
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديعلويه |حمد ح|مد |لحس |27376
5o942oى حج|زى عبــــد |لخ|لق زغلول د|بــــ دمنهور|حمد ي
9o595o تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |س|مه محمد |حمد

6635o|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد عل|ء |لدين ه|شم عبــــد |لفتـــ
علوم ع شمسيتـــ منتـــ ص|بــــر عبــــد|لحميد|349294
|557o|يم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسمروه حس |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخشيم|ء محمد ح|مد عبــــد|لحميد محمد442859
|2364o|يم سيد عبــــد |لق|در محمد رهبــــر| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سيوطيم|ن عبــــد|لقوي عبــــد|لقوي حس |5|3|85
يف757|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعصم|ء حسن عبــــد|لسل|م حسن 
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447oo3|يم حبــــق ندستـــ |ل|سكندريهحمد |حمد |حمد |بــــر|
7o|29| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لمنعم |حمد مغ|ورى محمد محمد
ى642773 رتـــ|سم| محمد عبــــد|لسل|م محمد بــــح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|6445oعلوم ري|ضتـــ |لم |محمود عبــــد |لنبــــى ع |حمد
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخبــــه|ء محمد |سم|عيل |لزي|تـــ2|3|45
صيدله حلو|نحمد ن| فتـــ |حمد متـــو عبــــد ||67|26
233856| د|بــــ حلو|ن|حمد سعيد حسن ع
تـــج|ره بــــور سعيدع جم|ل عبــــد |لبــــ|عثــــ محمد عبــــد |764358
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |حمد محمد عبــــد |لمنعم ح|مد 765465
9o6636 ف عبــــد|لرحمن متـــو ر|ء | معهد ف ص سوه|جف|طمه |لز
تـــج|ره ع شمسمحمد مصط فضل | محمد342972
482|7o د|بــــ |ل|سكندريه|ع|دل محمود محمد حسن ع
7669o| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد | محمد دسو |لعبــــد دسو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو صبــــرى نبــــوى محمد |لحم|5635|2
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحسن|ء ع|دل عبــــد |لح|فظ عبــــد |لع|7|643
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |حمد فتـــ |حمد متـــو979|26
نوعيتـــ |ل|سكندريهش|دى ع|دل ف|يز فهيم ج|د487792
طبــــ |لمنصورهمحمد عبــــد | عبــــد |لبــــديع محمد |بــــو حليمتـــ694223
حقوق |لمنصوره |ر عم|د |حمد كم|ل |لدين549|49
رهنسمه عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعزيز ع 53595| زر|عه |لق|
6853o6بــــه |حمد محمد بــــكر ري|ض |طف|ل |لمنصورهسمر |حمد و
62o55||تـــمريض |لمنصورتـــ |ء جم|ل مو مو حلوه
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــده حمدى شح|تـــه |سم|عيل29|685
89o978 حقوق |سيوطنعمه مصط رضو|ن محمد
9||3o3 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطندى محمد ع محمد
معهد ف ص |سيوط يم|ن محمد عي ري|ض|892872
3|78oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عط| سعيد عط
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم محمود |لسيد |لسيد و|2|6338
57o3o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء سيد محمد عبــــد |لغ

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسربــــ|بــــ عيد محمد |م|م سليم|ن345742
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سعيد شعبــــ|ن |حمد783622
82495oوف|تـــعبــــد| عبــــد|لرحيم عبــــد| |بــــو|لمجد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
49339oتـــج|ره دمنهورعمر |س|مه عمر |م مكرم
ه محمد |حمد محمد محمد|987|78 يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم ع شمسيتـــ محمد |لسيد ع عوض|345643
24|9oo ف بــــيو لط رهه|جر | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ف سعد عمر عمر678675 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهزي|د |
|3426oرتـــ|نجل|ء ع عبــــد |لع|ل مر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
348|o7د|بــــ ع شمس|محمد عل|ء محمد |حمد
حقوق |ل|سكندريهمحمد سعد |لحسي |حمد سعيد96|436
يم كمون453968 ندستـــ كفر |لشيخحمد فرج| محمد محمد |بــــر|

Page 1782 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6o4593ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى وليد عبــــد |لمنعم رجبــــ |لبــــ|نوبــــى
د|بــــ ع شمس|حمد ط|رق صبــــ عبــــدربــــه عثــــم|ن|342483
ش|م محمود عبــــد|للطيف سعد623296 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــ|سنتـــ  ل|
49o|75تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآل|ء ي| عبــــد |لمنعم محمود شيكل

 |حه وفن|دق |لفيومبــــ|ف |لقس بــــ|سيليوس ف|يز ك|مل|6765
879o74 معهد ف ص |سيوطممدوح رتـــيبــــ موريس جرجس
ن| محمد |سم|عيل |لمهدى9776|5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم
يم ع |ن|756456 يم محمد |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  بــــر|
معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد| نبــــيل محمود محمد73|6|8
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر ن| كم|ل ع 554||8
حقوق بــــنه|ريم محمد مصط |حمد ش|مه343266
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده |بــــر264575
6oo3|5|تـــربــــيتـــ طنط|سل|م وجيه عبــــد |لعزيز عبــــد |لحليم
7o|492د|بــــ |لمنصوره|ند| سعيد ع ص|لح ع
9o4337  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد| ح|مد حسن ه|شم
2495o3يم محمود سلط|ن زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء |بــــر|
8333o4تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىنوره|ن مستـــور يوسف محمود
|د|بــــ |لم |تـــيموثــــ|وس وجدي ميل|د يوسف|6|7|8
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوم عبــــد|لمنعم عبــــد|لجو|د ع |لجرف267539
ل|ل مو |حمد محمد25|346 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد 
لسن ع شمس|ك|رول محبــــ موريس مغ|ريوس عبــــد|28|475
352o73تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ محمد سعيد محمد
رهعمر رمض|ن تـــو عبــــد|للطيف855424 تـــخطيط عمر| |لق|
489o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ع|ئشه سم عبــــد |لمنعم بــــيو سعد
يم ع خلف448526 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|خ|لد عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهتـــسنيم رجبــــ سعد محمد754368

ل|ل5288| يم  ره|ن|دين ص|بــــر |بــــر| د|بــــ |لق|
8o6o27لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره حس خلف محمد|
طبــــ |لم |ف|طمه مؤمن ع |حمد854274
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدد | عبــــد |لع|ل نعم|ن ع|مرع 4||764
معهد ف ص سوه|جحن|ن جم|ل |لدين ستـــ|وى عبــــد|لمو  969|92
معهد ف ص بــــور سعيدمصط س| عبــــد|لفتـــ|ح شعيبــــ|22|62
5o3926تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم | نسيم سعد عي عبــــد |لسيد
638o8|تـــج|ره |لزق|زيقي| ر| شح|تـــه |لسيد
يم857289 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد|لحميد محمد حميده |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|رس عط| |بــــو|لحص شعر| 832625
8o548o|معهد ف ص بــــ سويفيم|ن خلف ن| محمد
معهد ف ص |سيوط ن س|مح يون|ن متـــرى|886793
32593oتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنتـــ | سعيد عط| | طه رضو|ن
5o2535 يم |حمد حس تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد |بــــر|
علوم طنط|حمد رشدى فتـــ عبــــد|لحميد |لبــــسيو 3784|6
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8oo|77|ن| جورج نبــــيه حن علوم ج|معتـــ |لسويسم
68344o| ف رش|د محمود حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ص|له |
علوم |سو|ننه| حسن محمد محمود22|837
9o9682|تـــج|ره سوه|ج يمن محمد |حمد حم|د
4o9582ره||ء صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد ربــــيع ثــــ|ر |لق|
2586ooكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لعظيم محمد سليم|ن
6o532oف رش|د تـــوفيق سل|مه د|بــــ |لمنصوره|منتـــ | |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد عطيه منصور عطيه غني غيثــــ8|7753
64|o2oحقوق |لمنصورهع محمد ع |حمد نمر
حقوق طنط|ع |حمد محمد |حمد عبــــد|لح|فظ57|9|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومزي|د ي| |لسعيد عبــــد |لمعبــــود و|4564|6
26|37o| رهن رمض|ن ز |لش| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره سوه|جعبــــد| رمض|ن سعد محمد عبــــد|لحليم484279
879o63 د|بــــ |سيوط|نوره|ن ممدوح محمد عبــــد|لمحسن
||556oتـــج|ره ع شمسحمد محمد محمد كم|ل |لدين محمد ز
4o27|oد|بــــ |ل|سكندريه|ن|ردين ن|در عز |لصغ سليم|ن
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|مريم عبــــد |لمجيد محمد سليم6449||
767o55د|بــــ |لعريش|محمد حميد|ن س|لم سل|مه زي|ده
حقوق |لمنصورهيم|ن |لسيد سليم|ن محمد سليم|ن|486362
تـــربــــيتـــ بــــنه|نرم محمد عبــــد|لحميد زعزع339735
5o8864|رهحمد جم|ل عوض رضو|ن |لنج|ر د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمد رض| |لسيد |حمد ص|لح7|6854

حقوق بــــ سويفعبــــد|لن| محمد رجبــــ محمد56686
د|بــــ |ل|سكندريه|مجدي حسن محمد عبــــد |بــــوبــــكر492224
542o43| تـــج|ره دمنهورمحمد ن| فتـــح | فتـــح
7o|||3|ثــــ|ر |لفيوم|ي|د محمد سعد محمد |لسيد بــــشع
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخ عبــــد|لستـــ|ر محمد |لسيد عبــــد|442928
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد حس|ن |لسعيد حس|ن خ 5595|4
4oo354حقوق |لزق|زيقمحمد حمدى عبــــد |لحكيم |م عبــــيد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد وليد سعد |لشيخ|246598
6o495oتـــج|ره |لمنصورهمريم |حمد مصط كم|ل |حمد بــــخيتـــ
4o4|95وف|تـــعبــــد |لرحمن مجدى حن محمد محمود معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
256o9oف عبــــد|لرحمن حمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|آيتـــ خ|لد ح|مد شح|تـــتـــ|48583
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسهيله محمد حس محمد ع صقر||257|
8398|o |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن محمدين عبــــد|لل| حر
479o94تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر حس|م |لدين عبــــد |لحميد |لسيد
ر|ن8|97|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن محمد فتـــ |بــــو |لفتـــوح ز
6|7|4oد|بــــ د |ط|نرم نبــــيه عبــــد |لمنعم |لشعر|وى
9||o65|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء عبــــد|له|دى محمد مهر|ن
2292o||ف مصط ع فر|ج ره  يه | معهد ف تـــمريض |ور|م |لق|
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4o5397يف فرم|وى محمد ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رو|ن 
6985o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن رض| ش|كر |لص|وى نعيمه
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى صبــــ ص|لح ع بــــدوى696755
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد حمدى ذ عبــــد|لع|ل937|26
يم |لطو 7|3433 علوم ع شمسنور| طلعتـــ |بــــر|
7o|5o9تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــوف|ء ع عبــــد |لرحمن |لسيد ع|مر
9o679o تـــربــــيتـــ سوه|جصف| حربــــى مفيد عبــــ|دى
رتـــ|رفيده ممدوح محمد |لمقي 254378 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
89484o حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لحكيم عم|د محمود محمد
8o2o33لس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــيشوي س| حبــــيبــــ ك
9o8486  | |م | ع|طف |سعد عط علوم سوه|جك
4o9|54تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ عم|د |لسيد عبــــد |لحميد |لدبــــه
25692o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر محمد مصط |لملي
د|ر |لعلوم |لم |ند|ء |لحسي ع محمود|896|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء جم|ل عبــــد |لش| محمود|485725
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|حمد مختـــ|ر سعد ع عويس|63475|

2o976 رهعبــــد | محمد سعيد  رس ندستـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لعظيم |لسيد755846
وف|تـــع محمود طه عبــــد |لعزيز22626| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
64o297 تـــج|ره |لزق|زيقين|س ع|دل |لسيد محمد محمد |لهربــــي
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |م |لفنس |م شح|تـــه|2|5|82
|2o748|رهرو|ن |حمد كم|ل |حمد ند تـــج|ره |لق|
تـــج|ره سوه|ج مل منصور |لسيد صبــــره|9|8963
84o59||تـــج|ره سوه|جمحمد حمدي |حمد رض
9|o469 د|بــــ سوه|ج|مصط ثــــروتـــ محمد عطيتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حس|م |لدين بــــكر محمد حس |حمد484939

زر|عه |لفيومسميه فتـــ ع|شور مبــــروك52|69
27|o34قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|جيه|ن ن لط حف عبــــد |لرحمن
253|3o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمل جم|ل عبــــد|لعزيز شح|تـــه
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــورده رض| محمد عبــــد|لل|256576
4|2o36تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن محمود محمود محمد |بــــوليله
5o9|2oد|بــــ دمنهور|ك|مل س|مح ك|مل محمد عطيه

م عم|د عبــــد |لع| محمد طعيمه22653 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه |حمد محمد |حمد عتـــم|ن|755|79
|4o672يم حقوق |سيوطسيد |سل|م سيد عيد |بــــر|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد مصط حسن مصط 79734
63848oتـــمريض |لزق|زيق محمد سليم|ن ع |لسيد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمرو|ن جم|ل منصور عبــــد |ل622633
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن يح ع محمد سنه||77||6
علوم ج|معتـــ |لسويسع |ء |حمد سيد محمد272255
نوعيتـــ |لمنصورهنوره|ن محبــــ عبــــد |لبــــ| محمد زرد679982
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|345o3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن عيد سيد حس|ن
لس عبــــد|لمسيح مه متـــرى 922963 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديك
3288o5تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد عبــــده محمد عبــــده

تـــربــــيتـــ حلو|نم| |لسيد عبــــد |لرحيم محمد|27393
5o|445تـــمريض |إلسكندريتـــ عمر سعيد محمد عبــــد|لمجيد
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــوبــــكر |حمد فرج حس |262552
يم|629254 تـــج|ره |لزق|زيقمجد محمد |لسيد محمد |بــــر|

تـــمريض |لفيوم ع |حمد ع حس ص|لح63943
صيدله طنط|ي|سم |حمد |سم|عيل نو|م س|رى9564|5
5o6365زر|عه |ل|سكندريهرضوى |حمد سعد مصط ع
وف|تـــيوسف محمد يوسف محمد عبــــد|لرحيم727|32 معهد ع| عبــــور إد|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ونظم بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــم
69437oتـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن محمد حس محمد حليمتـــ
8oo||oطبــــ |لم |زينه وس|م |حمد عبــــد|لوه|بــــ
حقوق بــــنه|عمرو مو ف|روق |حمد عشم|وي|34764
32|o8|لس ر|فتـــ عبــــد|لمسيح حكيم تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسك
|2o357|ندستـــ حلو|ننطونيوس مل|ك عيد لبــــيبــــ
وف|تـــ|عمر |لسيد محرز محمد عبــــد | |لد|283283 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |لزق|زيقعمر عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن638472
رهف|طمه |حمد عبــــد |لعظيم مخلوف66735| د|ر |لعلوم ج |لق|
755|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد | محمد جوده عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ جم|ل |حمد |لسيد355232
يم 636278 يم |بــــر| صيدله |لزق|زيقحمد عبــــد|لق|در |بــــر|
6|4oo6علوم ج|معتـــ د |طمحمد عنتـــر عنتـــر شوش|ن
69849o| تـــمريض |لمنصورتـــ حمد محمد مصط مصط
ره|مريم خ|لد محمد مصط س|لم235884 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
وف|تـــمحمد |يمن |حمد شو |لسيد25743| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
362o72زر|عه |لفيومبــــس|م شعبــــ|ن رمض|ن حميدتـــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |حمد فوزى محمد |لعس|247926
ف محمد معروف عبــــد |لحميد ع686365 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |
يم234332 يم ج|بــــر |بــــر| رهمحمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
36o457|د|بــــ بــــنه|منيتـــ محمد ج|د |لبــــل|كوس|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء س| عبــــد|لعظيم عبــــد|لفتـــ|ح4549|2
7o4384|علوم بــــورسعيد|ء |حمد عبــــد | حسن |لح|يس
627o25يع |حمد محجوبــــ علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقدى حمدى |بــــو
7|o6|9 |طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنه|ل |حمد |لمتـــو |حمد م
ش|م عبــــد |لعظيم يوسف22853| رهمرو|ن  صيدله |لق|
تـــج|ره |سيوطح|زم خميس حسن محمد963||8
|59849| ر شعبــــ|ن مو ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيه م|
7o|226ل|ل غنيم صيدله |لزق|زيقمحمد و|ئل محمد |لمرزو 
5o28|6تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــآي|تـــ ع|دل زكري| محمدعبــــد|لرؤف
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد| |سم|عيل حم|د محمد|643729
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|د|بــــ طنط|ندى |سل|م محمد بــــسيو |لحبــــ|ل32||43
9|57o5|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه محمد عبــــد|لسل|م |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهد| | |لدسو عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد 439989
يم فتـــ|4|6865 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــكريم عط| سعيد |لسيد |بــــر| م |لع| 
يم |حمد حسن69|245 ره|مروه |بــــر| د|بــــ |لق|
ى |م حسبــــ |369|63 طبــــ بــــنه|نغم محمد خ
يم محمود |لسيد99|6|7 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حس|م عم|د |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مجدي سم محمد متـــو درويش588|43
529764| معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــس|مه محمد سليم|ن |لعلق|

ري48|22 تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه |سم|عيل |م |لز
معهد ف ص |سو|نس|ره سيد |حمد ع 868452
2638o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومبــــه محمود شو رف| محمد
|د|بــــ |لم |ه|جر عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف مصط |946|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد محمد كم|ل زين صبــــ|ح4|4943
5o5768زر|عه |ل|سكندريهعمر محمود فوزى حسن عم|ر
493o96 تـــج|ره دمنهورن| |لص| ن| عبــــد|لص|دق حس
4o3764 حقوق |ل|سكندريهسيف |لدين حسن |حمد بــــسيو
تـــج|ره ع شمسف|طمه محمد |لسيد |حمد يوسف دويد3753|2
تـــج|ره ج|معتـــ د |طإيم|ن محمد |لسيد محمد جودتـــ6592|6
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر عبــــد |لمجيد محمد ع |ألم |78548
77|o|9يم ضيف تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء جم|ل مو |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهم|ل سم محمود محمد حنيش|67|322
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ل|ء عبــــد |لحكيم عبــــد |لغ ند|463363
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فر|ج محمود فر|ج557|76
679o76 تـــج|ره |لمنصورهعمر محمد عبــــد |لحميد محمود زغ|م
علوم بــــورسعيدمرفتـــ |لسيد ع محمد رش|د ع763766
تـــج|ره |سيوطميل|د خليل ثــــ|بــــتـــ ملك 883639
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|دون| لط فرنسيس بــــسك|لس 899529
نوعيتـــ موسيقيه |شمونند| مصط درويش |بــــوشنبــــ252693
تـــربــــيتـــ |سيوطم مل|كه ز| حن| 7242|9
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لديبــــ محمد ع5|7793
رهحس محمود حس عبــــد|لرحيم226536 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــين صل|ح ري|ض عبــــد|لبــــ| |32565
3328o9د|بــــ بــــنه|ندى وجدى عبــــد| ع رمض|ن|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر ط|رق عبــــد |لل|ه محمود مصلح478498
رهيل|نه ك|مل بــــبــــ|وى ك|مل حن|223744 تـــج|ره |لق|
349o36كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسع |ء عم|د |حمد محمود صل|ح
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حسن عرفتـــ عمر|ن2|6|43
تـــربــــيتـــ |سيوطمصط |حمد عز |لدين عبــــد|لنعيم  888524
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد سعيد |حمد عبــــد|لمجيد86|495
تـــربــــيتـــ بــــنه|دع|ء محمد مصط ع مصط 339483
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تـــج|ره |سيوطنرم طه عبــــد| ع  5265|9
يف حج|زى حج|زى |بــــوسق|348732 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسلبــــ 
5|oo99|تـــج|ره دمنهورحمد عطيتـــ رجبــــ زيد|ن
5o|7o6|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرن| رض| محمد |لسق

4o872| رتـــ |ء عبــــد |لنبــــى عبــــد |لرحمن عبــــد تـــمريض |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |يمن رزق |لمغ|زي69|688
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|سل محمد ن يوسف |لصعيدى49883|
3469o||حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م فتـــ محمد ه|شم

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود بــــيو |بــــو قريش بــــيو27779
3378|o|صيدله طنط|لسيد ط|رق |لسيد |لسيد |لكح|ل
2|47o4رهسلسبــــيل |م|م ع طه تـــج|ره |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى |نور فتـــ |حمد محمود |لجنوبــــى|48274
وف|تـــبــــيج|د محمد سعيد أحمد منصور625482 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
يم عبــــد |لعزيز عبــــد |لع775842 ندستـــ بــــنه|مصط |بــــر| كليتـــ 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر محمد عبــــد|لعزيز ع عطيه247682
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــي|سم وفدي |بــــو|لمجد ر|شد6|8325
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقل|ء محمود محمد |لمر|7466|6
329o99 يم ع دسو علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود |بــــر|
326o7|تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ مجدى سيد دي|بــــ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل عم|د سعد زغلول عرفه54|763
علوم ري|ضتـــ |لم |محمود معروف سعد |حمد857484
83o963تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء ر| محمود |لسيد

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحسن شعبــــ|ن حسن |حمد97|58
8234o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم محمد |بــــوزيد رضو|ن
6867o8ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــش|دى محمد عبــــد |للطيف حس رضو م |لع| 
3286o7تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|زي|د شعبــــ|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح
يم عبــــد |لرحمن32885| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ي|سم مدحتـــ |بــــر|
457o34يم ه  |ء |لدين شعبــــ|ن إبــــر| |د|بــــ طنط|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد محمد م|زن |لسيد خميس|442359
ق|وى|787|43 تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد |ل
77o328 صيدله |لزق|زيقمحمد مجدى محمد مهدى |لعري
ف عبــــد |لحليم عبــــد |لمجيد  437328 تـــج|ره دمنهورن|ديه |
8o4897د صيدله بــــ سويفس|ميه حس|م |لدين سعيد مج|
3|94o7علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|يدي |حمد ع محمد
طبــــ |سن|ن طنط|عل| عص|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحيم 263484
يم عبــــد||43269 طبــــ |سن|ن طنط|من|ر |سم|عيل إبــــر|

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد محمود حس محمد55576
رهر| | س| حس محمد عبــــد |لفتـــ|33959 حقوق |لق|
46|3oه |س|مه فرج| بــــر إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــن

نوعيتـــ |لزق|زيقرقيه محمد عبــــد |لوه|بــــ بــــدوى786339
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نور|ن عبــــد | |حمد شو 5|275|
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7o7498معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى محمد |حمد ر|شد
6932o8يكل د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن مسعد عبــــد |لحميد خليل 
68o||2د|بــــ |لمنصوره|عمر |س|مه رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح
3|2o|4ى فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنغم مجدى ع |لم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــ مظهر عبــــد|لحميد |لسيد عيد4|22|3
حقوق حلو|ننسمه مصط سم محمود|53|5|
|7595oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكوثــــر محمد عطيه محمد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنه|ل سعيد حج|زى ش| 259337
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ر| | صديق حسن |سم|عيل678|77
|6|||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل محمد |لسيد محمد
83899oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ندر| كرم |خنوخ بــــيل|طس
يم |لزق66|257 معهد ف ص بــــنه|يم ع |بــــر|
4oo844حقوق |ل|سكندريهمر رمض|ن مر عبــــد |لم|لك

8|79oر |لف |لتـــج|رى بــــشبــــر|محمود رجبــــ محمد عبــــد |لظ|
524729| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد سلط|ن |لسيد مو
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسعل| ع عبــــ|س محمود759748

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممؤمن |لسيد عبــــد | محمد72686
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــوق مسعد عبــــد |له|دى ع|مر357|5|
قتـــص|د م حلو|ن|ريم ش|كر محمد مصط يونس26679|
88|7o5|يم تـــوفيق صيدلتـــ |سيوط حمد محمد |بــــر|
ش|م عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد ع8|6898 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــنو|ره 
تـــج|ره ع شمسنورس حس|م |لدين عبــــد|لجيد |لسيد322495
7684o3| |معهد ف ص |سم|عيليهحمد عثــــم|ن مصط |لق
5o235oزر|عه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن شعيبــــ بــــدوي |لنبــــوي محمد
طبــــ كفر |لشيخمحمد سعد درويش محمد يوسف درويش436457
ره|حس|م ممدوح بــــهلول محمد229889 د|بــــ |لق|
ندستـــ سوه|جريمون ه| شهدى قديس 5||2|9
تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد | محمد ربــــيع |بــــو |لعل|45263

5|59o2صيدله |ل|سكندريهنيدتـــ |لسيد عطيتـــ بــــكر حج|زي
77oo|8|تـــج|ره بــــنه|حمد محسن طلعتـــ |حمد حسن
ندستـــ |لزق|زيقحمد رجبــــ محمد جم|ل حسن غريبــــ|55|752
علوم |سيوط بــــ|نوبــــ ميخ|ئيل |سعد جرجس|886383
9o93oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيه جم|ل محمود |حمد محمود
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد محمود فوزى محمود |بــــوجم|ل|76676

صيدله بــــ سويفي|سم مختـــ|ر بــــهجتـــ عبــــد|لبــــ| 69533
4o294يف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس|م حسن كم|ل محمد 

د|بــــ حلو|ن|منه | عبــــد|لغ عبــــد|لونيس عبــــد|5264|2
د|بــــ بــــ سويف| سيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح58988
7o364ندستـــ |سيوطمحمد حس محمد ع

ى حس 76|253 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه |حمد ع
6o2346تـــربــــيتـــ طنط|م|يسه محمد يوسف ح|فظ
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نوعيتـــ |لمنصورهحمد نشأتـــ عوض | |حمد|36||69
5o799| تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء صل|ح سعد دي|بــــ حف
5o5537|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيمن محمد عبــــد|لحليم عبــــد|لوكيل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يف شعبــــ|ن |بــــوبــــكر محمد عبــــد|لسميع628298
8359o2تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|جر |حمد محمد منصور
2664o5تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــروضه سيف |لدين محمد عبــــد |لفتـــ|ح عجور 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرحمه محمد سيد محمد56989
فنون جميله فنون |لم |ن|ردين ممدوح و|صف شح|تـــه8958|8
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مريم محمود ع عبــــد |لسميع فرج| 65333|
ندستـــ ع شمسند| رمض|ن سيد صديق ع243492
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى صل|ح محمد حسن |حمد639934

3o6|6ره|سل نج|ح رزق عبــــده محمد زلوتـــ د|بــــ |لق|
رهنوره|ن عبــــد |لرحمن مبــــروك سكر538|3 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره كفر |لشيخيف عبــــد |لحكيم شح|تـــه محمد |لبــــلي6|4627
22|o68|تـــج|ره ع شمسف|طمه جم|ل فتـــ عبــــد
64|oo2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس|م |حمد عبــــد|للطيف ع
7oo359|معهد ف تـــمريض |لمنصوره لشيم|ء محمد عبــــ|س عبــــ|س رزق
478o34|تـــج|ره طنط|حمد محمد مر مر |لمزين
ف عبــــد|لنبــــى محمد |حمد|793|26 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد | كليتـــ 
42o258د|بــــ كفر |لشيخ|رقيتـــ محمد جمعه |حمد جمعه
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لجليل خ|لد عبــــد|لجليل|778323
45|247| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يه |لمد|ح ع|طف |حمد ن|
8|234o|د|ر |لعلوم |لم |م| فتـــ ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح
7oo23|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنوره|ن محمد عوض عطيه
ندستـــ بــــنه||ء |حمد حمزه محمد |لقط|267534 كليتـــ 
4o58|8حقوق |ل|سكندريهدير |يمن عبــــد| عبــــد|لموجود
5o6845 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور| محمود عبــــد |لمنعم محمد حف
ن| سعيد ج|بــــر محمود |لبــــق|42842 صيدله طنط|م
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ش|م مصط محمد ع|مر سليم68|356
ر48464| ره|رحمه عيد ع عبــــد |لظ| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهسيف محمد حمدى نعم|ن |لخل|ط|598|7
42oo64|يم محمد |لسيد بــــدر تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمينه |بــــر|
حقوق |لمنصورهخلود |لسيد |سل|م |لمك|وى ل|ش 687243
علوم ري|ضتـــ |سيوطس|ره فيصل |حمد درويش 7724|9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط|حمد محمد عبــــد |لنبــــى بــــيو |لبــــن|452274
|6o378وف|تـــخ|لد فخرى عبــــد |لخ|لق عبــــد |له|دى ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

7|5o8د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن عويس محمد فريد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصوره|ء عبــــد |لرحمن محمد ع حسن|682667
8o|895تـــج|ره بــــ سويفف|دي عزيز عبــــد|لنور صليبــــ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن |حمد ص|لح حسن754229
حقوق طنط|ع|دل ع محمد ع عبــــد |لرحمن599|49
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4|3||oنوعيتـــ طنط|عبــــ ر|غبــــ مصط خط|بــــ محمد
262o49يف يم  حقوق بــــنه|جم|ل عص|م |بــــر|

رهمصط محمود محمد ج|بــــ |للـه |لسحي2|68| حقوق |لق|
يم محمود |حمد67343| ه |يمن |بــــر| علوم ع شمسن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نبــــ|رثــــ | ه| وديع غبــــري|ل6367||
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرح|بــــ محمد رزق |لزرق|وى7876|6
34787oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد س|لم سعد س|لم
يم |لغز|83|4|4 تـــربــــيتـــ طنط| عرفه محفوظ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرش| ج|بــــر حسن محمد336452
يم عبــــد|ل249952 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء حس |بــــر|
35262o|د|بــــ ع شمس|حمد خ|لد عبــــد|لسل|م |لمحمدى
756326| كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسم|ء ع خليل فرج |
يم حسن سليم758874 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمؤمن |بــــر|
9o9oo4|تـــج|ره سوه|ج حمد حمدى خلف محمد
5o2642تـــمريض |إلسكندريتـــ ريه|م ط|رق عطيتـــ محمد ع
تـــربــــيتـــ طنط|كوثــــر محمد |حمد محمد مصط 65|4|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردين| خ|لد ع مصط محسن499847
ف محمد محمود ح|يس692352 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــبــــه |
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمحمد |يمن محمد محمد 875862

ه محمد محمد زي|ده|38997 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم
يم|88|763 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد|ء عم|د محمد |بــــر|
2|384o رهمحمد ن| سيد ع حس ندستـــ |لق|
علوم |لم |ي|سم عيد عبــــد|لوه|بــــ سعيد2887|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء ع بــــكرى عثــــم|ن|497426
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود |لسيد |حمد عبــــد| |لسيد ||62973
رتـــ|ف|طمه جميل عبــــد |لمنعم |حمد585|77 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص |سو|نمنيه محمد حس بــــدري|957|84
معهد ف ص |لمنصورهيم|ن جم|ل |لسيد |لسيد |لشي ||69568
36o34||وف|تـــحمد نجم |لدين محسن بــــخيتـــ ر|شد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
62334o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طد | محمد يوسف |لجن|ي

رهه|جر ع|دل نوبــــى محمد2|2|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
62993oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود مجدى محمد ح|فظ عوض
|5|oo7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ء محمد محمود شبــــل
7o43o| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد | |لسعيد عبــــد | عوض

74o46| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء ع|دل روبــــي لط
زر|عه |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد | محمد96|423
49|o42|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرويد| عل|ء فكرى |لسيد |لسبــــ
3485o3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــ ص|بــــر |بــــو |لسعود عبــــد|لوه|بــــ
27o273 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمع|ذ ع|دل عبــــد|لع|ل |لبــــر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرند| سعد عطيه محمد62237|
2|44|oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحبــــوبــــه مدحتـــ محمد عمر ع
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6|6o9|ره/ري|ضتـــعمر ع |سم|عيل |لعق|د إعل|م |لق|
رهيه|بــــ ي| محمود محمد|5|9|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمريم محروس محمد |لسيد سليم|ن د765939
7o2234| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحس|ن عص|م ع محمد ع
يم غنيم348525 يم محمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدي |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لحميد |حمد محمود|836356
ش|م فوزى |لسيد |لصي 73|254  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــريم 
تـــج|ره طنط|رو|ن مصط فؤ|د ع |بــــو |لمجد922|43
يم عبــــد 677748 يم عبــــد |لبــــ|سط |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
د|بــــ د |ط|من|ر وليد ف|روق |لشعر|وى6272|6

رتـــ|يه محمد حن ص|لح|33|48 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مصط محمود عبــــد|لر|زق محمد |لح269724
ر |لحلبــــى253882 نوعيتـــ |شمونرغده صبــــ عبــــد|لظ|
7oo758تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط ط|رق فه مصط |لبــــربــــري
62o|33ه تـــج|ره بــــور سعيدندى وحيد محمد ك|مل ع
27|o39| معهد ف ص بــــنه|حسن|ء ط|رق عبــــد|لنبــــى ع عبــــد
|46oo3لجزيره |لع| ح|سبــــ ونظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ (شعبــــتـــ نظم) بــــ|لمقطم|د| | ع|دل محمود محمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيونس مجدى محمود عبــــد|لح|فظ |سم9348|2
43o||2ره|حن محمد جم|ل أحمد عل|م |لق|
6o8227|طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|سم خ|لد رخ| محمد |لجبــــ
يم ع محمد |لمن |67639 زر|عه |لمنصورهمريم مصط |بــــر|
|65o|9رهروضتـــ محمد محمد طه زر|عه |لق|
629o82د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |لسيد عطيه عبــــده خ|طر
33||4oد|بــــ بــــنه|محمود خ|لد محمود محمود |لبــــربــــري|
6ooo|7صيدله |لمنصورهمحمد مر|د محمد ع سيد |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م محمود مسعد |لسعد ||827|6
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن حمدى محمد عثــــم|ن 886725
489832| ه بــــخيتـــ عج|يبــــى لبــــ عبــــد | تـــج|ره |ل|سكندريهم

3644oتـــمريض  حلو|نمصط رمض|ن مصط عبــــد|لصبــــور
تـــي|438496 يم عبــــده ع |لن تـــمريض كفر |لشيخحمد |بــــر|
6o6623ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد م|جد عبــــد |لعظيم |لسطو
رهمحمد فر|ج عويس محمد|24266 علوم |لق|
علوم ج|معتـــ د |طلشيم|ء |لسيد مصط |حمد |بــــو |لخ 638662
4o9489 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن مفرح عبــــد | نص

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحيم محمد ه|شم مر56685
54oo97| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد صل|ح حن محمود محمد ع
69334o د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عبــــد |لر|زق عبــــد |له|دى عبــــد
تـــمريض |لم | محمود محمد |بــــوبــــكر خلف|323|8
يم عبــــد |لوه622986 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم|زن سعد محمد |بــــر|
9229o9 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد محمد عبــــد|لجو|د بــــدوى
علوم |لمنصورهمحمد محمود |لسيد عبــــده شح|تـــه622||7
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36o245يم محمود شديد تـــج|ره بــــنه|عبــــد| رمض|ن |بــــر|
4o2268د|بــــ |ل|سكندريه|صف|ء صبــــ |حمد محمد عي
5|3|6o علوم ج|معتـــ د |طيح مسعد عبــــد|للطيف سعد زنق
52459oد|بــــ |ل|سكندريه|ع حسن |لسيد ع |لصعيدى
76o8|6|ه محمود محمد محمد حقوق بــــنه|م
صيدله ع شمسسل|م رفعتـــ |لسيد عط|| خليل|433482

554o4علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن عبــــد |لمحسن |حمد سيد
ر|ء محمد سيد |م محمد224223 رهف|طمه |لز حقوق |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــده |حمد كبــــيش783789
5o|394طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لخ|لق جمعه عبــــد|لد|يم
|252o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ح|زم |حمد |لدبــــي

|9|37| تـــج|ره بــــ سويفندرو ط|رق ف|يز |نج
م  895564 معهد ف ص سوه|جبــــيتـــر نبــــيل عبــــد| سيد
4o8o33يم  |ظ بــــخيتـــ محمد حقوق |ل|سكندريه |ر |بــــر|
تـــج|ره |سيوطم | مكرم ن|شد ن|ن 886532
2|44o|ن| ع|دل عبــــ|س ز تـــج|ره ع شمسم
تـــربــــيتـــ حلو|نسل|م ع|دل زينهم ع |69|64|
5|7o46معهد ف ص |ل|سكندريهمنه | رمض|ن |لسعيد عم|ر
339o|2|ق علوم ري|ضتـــ بــــنه|خلود خ|لد |بــــو|لنور|لشح|تـــ |ل
783oo2حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد خ|لد |حمد محمد
|4o479ين| م|جد شو فه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف
5o4593 يم |لص يم |بــــر| لسن ع شمس|رو|ن ط|رق |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد فتـــ محمد مر نوفل|647228
يم فرج695748 يم |بــــر| يم |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخه|جر |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد عبــــد|لرحيم حس ثــــ|بــــتـــ332524
يم محمد|75657 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى محمود |بــــر|
رهحمد سعيد عبــــد |لجو|د عزبــــ|76296| حقوق |لق|
لسن ع شمس|ف|طمه |يمن |لسعيد يوسف767768
43o498تـــربــــيتـــ طنط|سل عصمتـــ عبــــد |لمجيد قطبــــ
34oo28|تـــج|ره بــــنه|د | ص|بــــر محمد عبــــد|لوه|بــــ |لش
9||65o تـــج|ره سوه|جمحمود رجبــــ حمدون كريم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء |يمن مبــــروك ع مبــــروك|693696
ي848446 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم |نور عبــــد|لر|زق م
||62o9رهجون ه| |لفريد شكرى طبــــ |سن|ن |لق|
يم |سم|عيل24|698 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــف|طمه محمد عد |بــــر|
|532o4رتـــمحمود رجبــــ عبــــد | |حمد علوم ري|ضتـــ |لق|

تـــج|ره |سيوطرحمتـــ مجدي |حمد فرغ 54624
8842o8|ء عم|د |لدين |حمد محمد| |لسن |لم |  
لسن ع شمس|ند محمد فتـــ |حمد رشو|ن65296|
طبــــ ع شمسمحمود خ|لد محمود عبــــد |للطيف|6267|
ى|63383 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحكمتـــ ع|طف ع ع بــــح

Page 1793 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمه| حسن لبــــيبــــ مصيل درويش خط|772647
2397ooكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنه | ص|بــــر محمود حسبــــ
84o|o8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديصف|ء بــــد|ري |حمد س|لم
7552o7ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نيف ع|دل ع|بــــدين محمد
|256o2ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسيف |لدين رض| سيد |م محمد
ندستـــ ع شمسمحمود شو بــــيو قطبــــ حسن33564|
رهبــــتـــول خ|لد فكري جل|ل6867|| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــل|ل وحيد عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد ع258224

4o78|صيدله حلو|نمحمد سل|متـــ عبــــد|لكريم |لجزيرى
ندستـــ د |طمحمد محمود حسن قمص| 5244|6
تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محمد عبــــد |ل حسن شمس|95|423
77|o66نوعيتـــ |لزق|زيقنجل|ء محمد فتـــ محمد ز|مل
4o3928يم جمعه عبــــد |لجليل تـــج|ره طنط|محمد |حمد |بــــر|

5o79|ش|م محمد زغلول ندستـــ |لفيومم|زن 
339|o2صيدله |لزق|زيق|ء سعيد عبــــد|لحليم سعيد دويد|ر
يم سم عبــــد |لعزيز59374| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسلي |بــــر|
689o8oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــ|سل محمد |حمد محمد جم|ل |لدين م |لع| 
6824|oد ه مصط عبــــد |لخ|لق عطيه مج| د|بــــ |لمنصوره|ن
ندستـــ |سيوط لحسي عبــــد|لرحيم محمد |حمد|887436
تـــج|ره ع شمسل|ل عصمتـــ حسن ع5|3492
5o82|6علوم |ل|سكندريهيل|نه سعد | جرجس كريم
5o945oنوعيتـــ |ل|سكندريهعص|م محمود سعد محمد خف|جه
4|48o2|ل ل| |حمد  تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخن|ء محمد 
759oo6علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــو ع|طف فرج سليم|ن
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |نه|ل ربــــيع ن|صف عبــــد|لع|ل858963
يم |لصبــــ445|63 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــرن| ي| محمد محمد |بــــر|
حقوق ع شمسيوسف جم|ل محمود محمد|3|26|
حقوق سوه|ج حمد عو ثــــ|بــــتـــ تـــم|م|373||9
896o|2 تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ خ|لد عبــــد|لصبــــور عبــــد|لموجود
يع حسن44882| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعل| س| |بــــو 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمزه عبــــد|لع| ك|مل خلف857458
697|7o|يم محمد عبــــد |لعزيز  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|

3o7|9رهدير محمود ش|كر فريد د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ ع شمس|يتـــ |حمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لنبــــي354522

5|74oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجن|تـــ محمد قر |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهدين| ط|رق أحمد |حمد يح 425895
7|3o86طبــــ بــــورسعيدمحمود محمد فتـــ محمد جل|ل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمريم مصط ع مصط |5785|
|لسن |لم |نور س| عبــــد|لرحيم محمد متـــو |لشعر625327
|5|7|o|ره|ء جم|ل سعد |حمد ص|لح ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ن صل|ح محمد عبــــد|لبــــ|رى||74|29
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لول679357 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد بــــديع محمد |لدسو 
د|بــــ |لفيوم|د| | |حمد محمود سعيد3|734

يم سل|مه مسعدمندور2534|7 علوم |لمنصورهلؤى |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر عيد شح|تـــ مر ع عيد37292

26o684يم حسن ثــــ|ر |لفيوم|ع|ئشه عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقس|ره محمود سم| |بــــوزيد سليم|ن937|63
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن محمود محمد محمد32|833
معهد ف ص |لزق|زيقنهلتـــ ع|دل عبــــد|لرؤف أحمد سعد63|637
5o7542تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهآلء فؤ|د جم|ل محمد عبــــد|لعليم |لكرد

6|22oحقوق بــــ سويفمنصور رجبــــ منصور عبــــ|س
رهبــــ|ف رفعتـــ صبــــ تـــوفيق755|4| صيدله |لق|
يم|589|5 تـــج|ره دمنهورم س| أحمد قطبــــ إبــــر|
27|o88|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسلوى ن| صبــــ|ح طه |لصبــــ
5o9928| ف ج|بــــ | محمد تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن |
35662o| يم |لش|ف تـــ خ|لد محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|م
77o727|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقل|ء عل|ء محمد |حمد |لعيسوى
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|س|ره |مجد قسم ع فو|ز288|75
42|22oحقوق طنط|يه|بــــ صل|ح |لسيد عبــــد|لعزيز |لبــــدوي
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نر|ن| محمد رشدى محمد48459|
48752o| ى ه|شم حسن حقوق |ل|سكندريهحمد مجدى خ
صيدله طنط|ندى بــــ|سم عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عزبــــ شع |8|2|3

علوم بــــ سويفسم|ء صل|ح محمد حسن|||7|6
758oo6| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسنطونيوس عبــــد | |لضبــــع عبــــد |

3o2|9ره|سهيله محمود بــــربــــري محمد حسن د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ ع سند ع66888|
|6o34||تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد ع|دل رجبــــ |حمد
7o7624 |معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |يمن ع ربــــيع ع |لمو
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخجمل|تـــ س| ي عبــــد |لع|ل|34|42
تـــج|ره |لمنصورهكريم ممدوح محمد حل شح|تـــه2|6939
|د|بــــ طنط|يه سعيد محمد بــــرك|تـــ|433885

ويدى67743 حقوق |لفيومشهد س| |بــــوبــــكر عبــــد |لعزيز 
7585o2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء صل|ح س|لم س|لم|ن
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |سعد عبــــ|ده حس|ن829773
68o555| د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |حمد |لسيد |حمد يوسف عبــــد
ش|م |حمد محمود |لخو683559 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحسن|ء شعبــــ|ن محمد |بــــوح|مد69989
6o4496|نوعيتـــ طنط|يه مجدى |حمد |لمر أحمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــيس حسن رمض|ن مزيد  896489
نوعيتـــ |شمون |ر ط|رق محمد فه حتـــ|تـــه255375
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمه خ|لد رش|د سعيد259559
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــسنتـــ محمد محمد ع|شور |لشه|بــــى2657|6
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طبــــ |لفيوممنتـــ | سيد كم|ل عبــــد|لن|83|69
تـــربــــيتـــ بــــنه|سهيلتـــ س|لم غنيم محمد329276
ش|م محمد عزتـــ محمد |بــــو|لفتـــوح329456 رتـــ|يتـــ  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ |لفيومسهيله ن|جح محمد عبــــد|لحميد852762
8o357|ندستـــ |لم |محمد رمض|ن محمد |حمد
84984oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم خ|لد |حمد محمد
89o9o3| تـــربــــيتـــ |سيوط  ي|تـــ جم|ل دردير عبــــد|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسحر ع|طف محمد سليم|ن حسن774935
تـــج|ره ع شمسمل مجدى |حمد غنيم|348228
4429o4تـــمريض كفر |لشيخمريم عبــــد|لحليم عبــــد|لستـــ|ر محمد غ
4oo759بــــ عمر محمد بــــهجتـــ عمر سيف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د
6|oo27صيدله |لمنصورهين |حمد سعد |لسيد |لديبــــ
25|o38|صيدله حلو|نحمد حم|ده محمد |لشنيتـــى

39o22د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د | عبــــ|س |حمد عبــــد |لمعبــــود
487|o||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكرم محمد |حمد محمد عمر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمنيه يسن ط|يع كم|ل |لدين|7|8|86
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء حسن ع |حمد|6|8287
ف محمود بــــيو نعيم9|2||4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نو | أ
8398o4د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر خليفه محمد |بــــو|لحسن
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ نو|ر |حمد فؤ|د محمد|897937
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حبــــيبــــه مخلوف عبــــد| خلف5634|8
863o4oوف|تـــف|رس |بــــو|لمع|رف حس محمود ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
رهي| طه سيد مصط 79|286 طبــــ |سن|ن |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عي محمدى عبــــدربــــه|3748|2
8o3|59طبــــ |لم |ريه|م عم|د خلف محمد
|3o2|7نوعيتـــ عبــــ|سيهم|رين| ه| حن| ك|مل
7o3oo||ل تـــج|ره |لزق|زيقنورثــــ ع|دل |حمد عبــــد |لرشيد 
5|82o7د|بــــ دمنهور|مل حمدى عبــــد |لحميد عبــــد|لسل|م مخيمر
498o|8ف محمود شعبــــ|ن |لن|يم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورريو|ن أ
يم639678 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء محمد محمد ع |بــــر|
وه عبــــد|له|دي |حمد محمد عثــــم|845559 د|بــــ |سو|ن|ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء ع|شور |حمد حسن ص|بــــر247946
صيدله طنط|منه |  |ء مهدى شلبــــى844|44
5o682|د |لصعيدى د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر صديق حسن مج|
6o62o5معهد ف ص طنط|عمرو طلعتـــ محمد عبــــ|س سعيد
6oo36oلسن ع شمس|محمد ع ك|مل |بــــو |لن
يم محمد عبــــد|لع|ل محمد9|2||3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| |بــــر|
888o65 صيدلتـــ |سيوطمحمد ن| محمود مصبــــح
79|o27نوعيتـــ |لزق|زيقمصط |يمن رمض|ن عطوه
3|65o2 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر|ند| طلعتـــ محمد ع
معهد ف ص بــــور سعيدسل محمد ع |بــــو ي |9|6246
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طبــــ |سن|ن طنط|مل محمد |لقطبــــ رقيتـــ||8|432
6o||23يم ندستـــ طنط|محمد عزتـــ فريد |بــــر|
ف غ|لبــــ عبــــد |لكريم ش|ربــــ7||693 صيدلتـــ بــــورسعيدغ|لبــــ |
د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء ه| ص|بــــر عبــــد |لسل|م||798|4
ره|من|ر خ|لد شعبــــ|ن فهيم43573 د|بــــ |لق|

علوم |ل|سكندريهرحمه حمدى |لسيد عبــــد |423956
وف|تـــم|ريو عص|م فتـــ محروس29494| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8328o4| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنيه محمود ع فو
لسن ع شمس|نوره|ن مؤمن محمد عبــــد |لح|فظ42537|

|4o92رهندى ع محمد |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
48373oد|بــــ |ل|سكندريه|د| | ف|روق طه محمد |لسيد
حقوق بــــنه|يتـــ قنديل ع عبــــد|لبــــر|329594
يم |لسيد ح|مد ع|مر|785|62 ه |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره مصط عبــــد| صديق6|8|82
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لمنعم محمود عبــــد|لمنعم سيد465|35
44o455زر|عه كفر |لشيخف|طمه خ|لد محمد سعيدمحمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرودين| يوسف محمد يوسف425244
7o39o7يم منصور |لمسلم د|بــــ |لزق|زيق|وق عبــــد | |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد |لرحمن محمد سعيد حف 49746|
يم |لسيد ج|بــــر|2|79|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء محمد |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|فرح محمد مو محمد عبــــد |للطيف9937||
|د|بــــ طنط|إيم|ن محمد عبــــد|لمقصود ش| 5|6447
7o62|4|يم عبــــد |لرحيم تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء س| |بــــر|
5|o267| صيدله |ل|سكندريهحمد |لسعيد شعبــــ|ن نوي

ره |ر عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد|لمجيد ط34|36 عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــط|رق سيد |حمد صبــــ سيد |حمد768588
صيدلتـــ بــــورسعيدمصط |حمد محمد |حمد سنه675345
4|6o4o| نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن عمر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح
8232o4|د|بــــ |لم |يم|ن ع شو محمد|
يم زيد|ن طلبــــه9498|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى حل |بــــر|
يم|47773| رهم محمد سيد |بــــر| تـــج|ره |لق|

5o395| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد ع|طف فتـــ فض|
4|685o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء خ|لد |لعج |لس
4625o8نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد ربــــيع ع عي |ألروش
8|o2|o لس جرجس تـــودري مو تـــج|ره بــــ سويفك
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسن محمد فرج محمد358464
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط عبــــده محمد ن |لدين محمد 765595
تـــربــــيتـــ طنط|سمر مصط عبــــد|لمقصود ع حسن ربــــيع4346|6
يم |حمد عبــــد |للطيف425348 تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين |بــــر|
83366o|معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمينه جم|ل مصط محمود
|434o8حقوق ع شمسندى مجدي محمد رش|د
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33o858|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمنيتـــ |يمن |لشح|تـــ رمض|ن
ى محمد مخلوف463||5 طبــــ |ل|سكندريهمحمد |يمن خ
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مسعود عبــــد |لع| |لدق|ق2|7672
84o656تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزي|د محمد يوسف حسن
يتـــ|بــــ مسعد عطي مر||3496 تـــج|ره بــــنه|م|
د|بــــ |لمنصوره|نرم |لسيد عبــــده حس حج|زى675996
|2772oحقوق حلو|نعمر عبــــد |لعزيز صبــــري عبــــد |لعزيز
لسن ع شمس|سم|ء |حمد وجدى |حمد عبــــد |لع|ل ق675763

يم سم |حمد محمد|27|53 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــر|
425|5oيم سيد |حمد علوم |ل|سكندريهيم |حمد |بــــر|
يم فرج عبــــد |لحليم487498 ف |بــــر| يم | تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|
76248o|حقوق بــــورسعيدعمر نش|تـــ تـــوفيق |حمد |لفض
|3oo49ن| مجدى جيد فريد رهم تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد جم|ل صبــــ حس |دم|484927
859o62لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |صفوه محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لحميد|
وف|تـــرو|ن ي| عبــــد|لق|در بــــسيو محمد282||3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |ل|سكندريهجوم|ن| محمد شعبــــ|ن رمض|ن محمد85|427
783|63| يم محمد غني حقوق |لزق|زيقيم|ن |بــــر|
435o|8|صيدله |ل|سكندريهح|تـــم كم|ل محمد |لش
36o564|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن|ء محمد  |ء محمد محمد |بــــو
7o34oo يم عبــــد |لحميد خ رهم| طلعتـــ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
6o6323ق م و|ئل حمدى |بــــو |لعز|يم |ل صيدله طنط|أد
768o35معهد ف ص |سم|عيليهدع|ء صل|ح محمد |لسيد |بــــو غبــــشتـــ
تـــربــــيتـــ |سو|نم|ري| يوسف رشدي حكيم845339
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعز |لدين تـــ|مر عبــــ|دي محمود755844
6o9956ندستـــ |لزق|زيقمحمد |سعد عبــــد|لعليم ك|مل بــــرك|تـــ
2|7o46ش|م محمد عبــــده رجبــــ فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندين| 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يوسف محمد عبــــد|لفتـــ|ح ح|مد328785
تـــج|ره ع شمسعمرو ع|دل حس محمد |ل |ط27293|
ره||ء عبــــد| عبــــد|لحميد سليم|248342 ثــــ|ر |لق|
6o59o2كليتـــ |أللسن سوه|جحمد محسن محمد عبــــد |لحميد |لشحم
9|2o54|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى م| ممدوح عبــــده حبــــيبــــ
4o8568|لسن ع شمس|يه خميس عبــــد |لحميد |لنحر|وى
4|695o| |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمل خ|لد |لسيد محمود ش
تـــ محمد رش|د سعد | |حمد2|4775 د|بــــ |ل|سكندريه|ن

65o56|د|بــــ |لفيوم|حمد ع ميل|د عبــــد |لحميد
9o|685|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج سل|م |حمد عبــــد|لر| |حمد ع| 
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم ع|دل عزيز شيتـــ9|2238
ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد محمد بــــك 552|45
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن فتـــح | محمود فتـــح |8|5267

لس وجدى |سعد بــــولس8453| ره|ك د|بــــ |لق|
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معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم نظم معلوم|تـــلسيد |حمد |لسيد |حمد حسن |367464
تـــج|ره ع شمسحس محمد عمر عطيه مر38|325
طبــــ حلو|نمحمد حم|ده عبــــد|لحميد |لمندوه4|2735
7782o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|روى محمد ع حسن
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقول|ء |كر| |لسيد عو|د|34|77
نوعيتـــ موسيقيه قن|يه ن|مور فكري |سم|عيل|833326
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومي سيد ي |حمد |دم|39|2|
تـــربــــيتـــ دمنهوريه مصط عبــــد|لحفيظ جل|ل||4|522

يم عبــــد|لغف|ر8|469 د|بــــ حلو|ن|محمد ع |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حسن فتـــ حسن25588|
يم شح|تـــه698535 يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل|ء طلعتـــ |بــــر|

صيدلتـــ |لفيومندى عل|ء|لدين سعد خليل66796
3o74|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| جمعه محمود ي

ر حس عفي 5696|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء م|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد شكرى عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لعيسوى443246
ى23665| رهمؤمن محمد عبــــد | قش ندستـــ |لق|
7o7|oo| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه ي| عثــــم|ن |لبــــيو ع
699747| صيدله |لمنصورهل|ء ع |لسيد ع
4o|36oد|بــــ بــــ سويف|دير ص|بــــر أحمد عبــــد |لحفيظ |لمرج
تـــربــــيتـــ طنط|محمد محمود عبــــد |لحسيبــــ محمود ع|637|43
|د|بــــ |لم |م|ريتـــ ع|دل فؤ|د بــــطرس855766
52o698ر  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره|ن حس|م فتـــ عبــــد |لظ|
||82o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــك|تـــرن رض| رشدى نجيبــــ
5o6475|يد خل يم متـــو |بــــو |ل تـــمريض |إلسكندريتـــ ل|ء |بــــر|
ره|شه|بــــ محمد ص|بــــر عبــــد |لمع45249| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o28o5 ى محمد حسن تـــمريض سوه|ج شيم|ء ع
يم حس مصط |947|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر عل|ء |لدين |بــــر|
2|825oرهعبــــد| خ|لد مكرم عبــــد|لعزيز طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد مسعود |لسيد يوسف حس |269833
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيتـــ محمد عبــــد|لفضيل متـــو عطيتـــ|322995
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | محمد سبــــع محمدى65||6|
497o69| يم مو حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء سم ص|دق |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ي طلبــــتـــ محمد |لسيد|356432
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمصط عبــــد|لعظيم خلف حسن 4434|9
75|8o2تـــج|ره |لزق|زيقمحمد و|ئل عبــــد |لمنعم عبــــد|لق|در حج
9228|o  تـــمريض سوه|ج محمد |حمد نور |لدين محمد
||692oوف|تـــرضوى عص|م عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىج|كل فيصل عز رميس|83655
62676oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلميس محمد ف|روق محمد |لسيد| 

3o994 |رهشيم|ء |لسيد مجربــــ علو علوم |لق|
ى عبــــد|لحميد سعيد267356 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه ي
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48585oحقوق |ل|سكندريهم|رين| رفعتـــ فرح مه|ود
رهجم|نه و|ئل صل|ح |لدين محمد7975| ندستـــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لعزيز |لسيد227249
63777oري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود سليم|ن عبــــد| محمد محمد
2526|o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن خ|لد حميدو |بــــو |سم|عيل 
ر سيد |حمد 879282 معهد ف ص ري|ضه |سيوطمصط م|
338||oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عم|د محمد |لسيد
رهكريمتـــ محمود فوزى محمود |بــــوسنه322374 طبــــ بــــيطرى |لق|
 |حتـــ وفن|دق |لم |ف|دي يوحن| ج|د فرج |8392|8
5o6o73يم محمد د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف خليل محمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفشعبــــ|ن عبــــد |لوه|بــــ |سم|عيل عثــــم|56345
62284o طبــــ بــــيطرى |لمنصورهتـــسنيم |يمن |حمد |لبــــسيو |لعو
لبــــ محمد|833652 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديله|م |بــــوبــــكر 
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخل|ء |سم|عيل محمد |لسيد غنيه|435748
ي |8|5296 تـــ|حمد جم|ل رمض|ن محمد |ل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمتـــ عبــــد|لعزيز طه عبــــد|لغف|ر6266|3
769o92معهد ف ص |سم|عيليهر| | صبــــرى ع خليل
8o774|| ه |حمد حس ع كليتـــ حقوق |لم |م
25887|| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|سم|عيل دي|بــــ |سم|عيل |ل|ع
3|54o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ |حمد يونس عيد
694o74معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــع محمد ع عبــــد |لمجيد عبــــد |لرحمن
6394o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مرن| رض| عز ص|لح
45o438ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس|م سليم سليم أحمد يوسف
ندستـــ |لسويسكريم ع|دل |حمد |بــــو حسن8456|6
5|4o83عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسمر عبــــد| معوض عبــــد| عكر
وف|تـــرو|ن محمد عبــــد|لمنعم محمد|32379 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره سوه|ج سل|م عبــــده فخرى |حمد|868||9
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمصط مرزوق عبــــد|لص|بــــر مصط  876428
638773| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه طلعتـــ فؤ|د محمد |لسح
|4o|36 د|بــــ حلو|ن|من|ر |حمد محمد سليم|ن |لحبــــ
85o953 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رقيه |حمد عبــــد| مد
7o933|ندستـــ |لمنصورهصل|ح |لدين مصط عوض محمد زيد
يم|7||83 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نندي خ|لد محمد |بــــر|
تـــمريض أسو|ن|ء سليم محمد ع ||84845
334|7oتـــج|ره ع شمسم | ع|طف سم عزيز
رهيم حسن يوسف محمد يوسف48543| حقوق |لق|
3454o3ر فوزى رمض|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن م|
52oo23ف ف|روق عبــــد |لفتـــ|ح بــــسيو ج  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــآيه |
489|o8تـــج|ره |ل|سكندريهلي طلعتـــ عبــــد |لقوى عثــــم|ن |سم|عيل
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله ه|شم سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|263922
يم ع حل687487 |لسن |لم |نوره|ن عبــــد |لمجيد |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسحمد سم عبــــد |لعزيز محمد|54653|
34oo46 |طبــــ بــــيطرى بــــنه|شهد ع|دل كف| عزبــــ كف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سيف |لدين ط|رق صبــــ عبــــد |لتـــو|54|37|
||89o6تـــج|ره ع شمسن| محمد ر|ئف محمد |حمد ع
353o45علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن قدرى فكرى ثــــ|بــــتـــ محمد
قتـــص|د م حلو|ن|رحمه |حمد |سح|ق حسبــــ |لنبــــى673|3|
علوم بــــنه|بــــسمتـــ رجبــــ محمد يوسف مصط 329529
طبــــ |لزق|زيق |ء عبــــد | بــــكر عبــــد |لش| |لشعر|734|7
77282o|يم |حمد حقوق ع شمسحمد ح|تـــم |بــــر|
|5o752ف فؤ|د عمر ندستـــ أسو|نمحمد |
ف عبــــده محمد ديبــــ92|757 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه |
5o563|يف عبــــد|لرحيم د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن سعيد 
تـــج|ره ع شمسمريم ع|دل محمد صل|ح |لدين سيد 55637|

رهمحمد ند| محمد حمودتـــ ند|8928| ندستـــ |لق|
6955o2| تـــج|ره |لمنصورهمنيه جم|ل س|لم ع جوي
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |لسيد ع |لمزين267792
علوم |سو|نبــــ|نوبــــ نبــــيل شهدي دوس|863573

|59oo رهنرم عبــــد |لن| عثــــم|ن مصط تـــج|ره |لق|
2834oرهيوسف بــــيو يونس بــــيو حقوق |لق|
4255oد|بــــ |لفيوم|عمر سيد محمود ع خ|طر

تـــمريض |لم | عمرو نج|تـــي تـــه| محمد4439|8
7o2952ر|ء |حمد محمد محمد |لثــــعلبــــ|وى حقوق |لزق|زيقلز
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد محروس |لعو |حمد |لعو 334728

639o8كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد عويس رمض|ن عبــــد|لحميد سعيد
6oo582تـــج|ره طنط|محمد جم|ل لبــــيبــــ أبــــوزيد
تـــج|ره ع شمسه|جر صل|ح حسن ص|لح |لعط|ر57375|
78o32oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــسمه عرفه |لسيد ع

ه محمد ص|دق محمد|58443 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م
علوم طنط|أروى محمود عبــــده ع مصط |لن|428337
7o5327| يم علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقي|ر| س| عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــج|ره |سيوطعم|ر عبــــد| عبــــد|لبــــ|رى |حمد  894398
ندستـــ ع شمسندى عبــــد |لق|در سيد محمود54|52|
248o76 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدير محمد ع محمد |لدل|تـــو
49o946يم طعيمه تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــل |ء محمد ي|قوتـــ |بــــر|
268o42تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد حمدى فريد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمصط محمد عبــــد|لمؤمن |لمشد967|25
7o47o5| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق يم|ن ي| ع عن
تـــج|ره بــــنه|عمر |حمد محمد |لسعيد معوض |لغلبــــ7857||

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد محمود صديق|99|37
تـــج|ره ع شمسعز عص|م عز ك|مل7897||

ف عبــــد| حنيش28|47 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننجل|ء |
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كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نسه|م ع نور|لدين فخري864944
42|o|7| د|بــــ كفر |لشيخ|خلود |لسيد محمد |لسيد حسن |بــــو
624o67 د|بــــ د |ط|ف|دى محمد |نور حج|زى مصط
تـــج|ره |لمنصورهدين| رض| محمد مسلم غ|زى695786
د|بــــ |لزق|زيق|رض| عبــــد |لبــــديع ع ع مصط 94|785
بــــي 688834  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عبــــد | حس محبــــوبــــ |ل
|53o78لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمرو محمد سيد سيد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمينتـــ بــــدر|ن مسعود عطيتـــ|499635
رهن|دين و|ئل محمد طلعتـــ محمد ع4422|2 زر|عه |لق|
9o8499  تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر محمد م |لدين محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقين |س|مه رمض|ن |لسعيد8|7769
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره عبــــد| سيد |حمد عبــــد||23932
معهد ف ص بــــ سويفندي عم|د حل نجيبــــ8763|8
45|2o3ندستـــ طنط|محمود |لمر عبــــد |لوه|بــــ مو قرقر
ندستـــ كفر |لشيخجون جورج عزيز عبــــد |لملك يوسف452295
طبــــ بــــيطرى |سيوطمروه عبــــد|لسل|م فرغ خ 47|877

52o92| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن حس كم|ل حس
84o563|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد محمد |حمد يوسف
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |حمد |سم|عيل524686
|6o56|يم |لسيد ندستـــ ع شمسيوسف |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىلفريد |ن وليم |م |829597
تـــج|ره ع شمسدير جم|ل لط محمد48||22

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــ |ر ح|زم عبــــد |لسل|م ن|صف8767|
8o437oتـــربــــيتـــ |لم |سع|د رمض|ن محمد عثــــم|ن
754o26ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دير فتـــح | زين |لع|بــــدين ع

لسن ع شمس|مريم |حمد بــــدر عبــــد |لد|يم43|27
7o285 علوم |لفيوموئ|م عم|د |لدين عمر ع

6oo98oد|بــــ طنط|حفصه سعد زغميم سليم |لبــــدوى|
تـــج|ره |لمنصورهحمد رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح حسن|695226
رهندرو |مجد ع|دل حن |29277| ندستـــ |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدلشيم|ء حسي صبــــرى محمد حسي |637978
5o|635صيدله |ل|سكندريهمن|ر جم|ل منصور محمد ع
د|بــــ ع شمس|د|نيل| عم|د ع|زر معوض78|5||
887o6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطجه|د محمد حسن حس
4o649oد|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | محمد |لسيد حسن محمد
ندستـــ |لمنصورهكريم ع|دل |حمد محمد |لط|ره522|68
8o3|42طبــــ |سيوطد| | محمود محمد عبــــد|لمجيد
335o63زر|عه ع شمسشهد |يمن |حمد |لسيد
32|o62تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد| غريبــــ عبــــد| عمر
يم عويضه|8248|6 يم خ|لد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر|
|د|بــــ طنط|ل|ء ممدوح محمد ف|روق محمد |بــــر|344|4
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6o3452يم ز محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر رفعتـــ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |لسيد ن رزق|52|4|3
ندستـــ حلو|نعمرو منصور ثــــ|بــــتـــ حسن زع 529273

علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد| محمد مصط محمد86597
تـــج|ره |سيوطسل|م عص|م عبــــد|لعزيز حسن|347522
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ل|ء |حمد محمود |حمد|7523|8
ه |حمد عبــــد|لل|ه عبــــد|لعليم|73|||9 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى م
|66o68حقوق |لمنصورهط|رق يح سعد |حمد س|لم|ن
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسيمون يوسف عبــــد|لملك ري|ض838884
د|بــــ |لمنصوره|فن|ن م محمد عبــــد |لرحيم |لبــــد| 56|692
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|روضتـــ |حمد |يه|بــــ يوسف عبــــد |لغف62875|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|دى |ي | مليون بــــش|ى233724
د|بــــ |لمنصوره|عمر متـــو عبــــد |لح|فظ ع |لهو|رى227|69
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسل |حمد ي عبــــد| |لمغربــــى5386|5
يم ج|د|2666|4 ره|يه عص|م |بــــر| ثــــ|ر |لق|
8|69o5د|ر |لعلوم |لم |ول|ء سيد عبــــد|لفتـــ|ح محمود
د|بــــ كفر |لشيخ|إله|م ع أحمد أحمد خميس444433
د|بــــ حلو|ن|حس مصط حس مصط 277|3|

2o|69تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــفؤ|د مجدى فؤ|د ع مدكور
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــيس|ن عبــــد |لسل|م سعد |لفن|جي6994|6
5237o7 ش|م عبــــد |لحميد |بــــو |لعن د|بــــ |ل|سكندريه|ط|رق 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس مصط عبــــد|لنبــــى مصط 59|227
69784oيم تـــج|ره |لمنصورهريج مصط |حمد صبــــرى ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخط|رق أحمد محمد عبــــد |للطيف عن|5543|4
68866oتـــج|ره |لمنصورهن محمد سم حس |حمد
7oo82o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقعبــــد |لبــــ|رى خ|لد عبــــد |لبــــ|رى عبــــد
كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشمصط محمد ز محمود56367|
83o3|4تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد سيد عثــــم|ن محمد

طبــــ ع شمسعمرو فوزى عبــــد |لر|زق عبــــد |لق|در34427
تـــج|ره |لمنصوره|ء محمد عبــــد |لبــــديع ع |لدين|26|686
صيدلتـــ بــــورسعيدندى محمود |لسيد |لسيد |بــــو لبــــن43|8|6
83|o3||تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنه عبــــد|لر|زق ري|ض محمد
776|o9 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقنبــــيله |لسيد محمد |لحسي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط مؤمن محمد عبــــد|لجو|د4245|8
8o35|4ي بــــبــــ|وي رهف|دي ممدوح بــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س| مو ر|شد768756
حقوق حلو|نم | مدحتـــ وليم ك|مل عبــــد |لمل|ك|649||
4988o7د|بــــ دمنهور|بــــتـــ ع عبــــد |لع| أبــــو جويد
ره|منه | محمد فر|ج محمد مصط 236536 د|بــــ |لق|

235o4رهمحمد رف| عبــــد |لرحمن بــــدر|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6366o5ندستـــ |لزق|زيقمصط |لسعيد |لسيد قنديل ه|شم
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4o877|تـــج|ره طنط||ء |بــــو|لفتـــح |حمد محمود |لبــــنبــــى
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسأحمد ط|رق حسن أحمد642373
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد محمد عبــــد |لرحمن محمد محمد سيدين7|7|69
4983|oد|بــــ دمنهور|س|ره بــــدوى عبــــد| عبــــد | |لعتـــر
طبــــ ع شمسذكيه |لسيد ع أبــــو|لعن مصط 443684
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه|ء عبــــد |للطيف ع عبــــد عيد ريشتـــ542246
|6||8oيف محمد عبــــد |لمجيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن 
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره عبــــد|لكريم عبــــد|لمطلبــــ شعبــــ|254357
يم محمد |حمد 924993 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه عبــــد|لحميد حسن فرج69|264
رتـــ|منيتـــ حمدى عبــــد|لمجيد |حمد رضو|ن5385|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــ|ده|24623
8436o8زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكريم محمد عبــــد|لغ دردير

ره|حبــــيبــــتـــ محمد سعد |حمد27887 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم ن رمض|ن|434658 طبــــ بــــنه||ء |بــــر|

2o639 تـــمريض  حلو|نم|لك مدحتـــ مصط عبــــد|لغ
ف ثــــ|بــــتـــ ز| 296||8 تـــج|ره بــــ سويفمريم |
علوم |لزق|زيقبــــسمه محمد |لسيد محمد648|78
|35oooندستـــ ع شمسبــــ|سم عم|د محمود رمض|ن
9o6|87 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لش| عبــــده عبــــد|للطيف
وف|تـــحمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد حسن|777296 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
35o668خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننه|ل ع حسن مرج|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريم ط|رق فتـــح | محمد يوسف|57||6
|لدين266593 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه عبــــ|س عبــــد|لح|فظ ن
68898o|علوم |لمنصورهمحمد عم|د |لدين |حمد |لبــــي |بــــر
682o5oق|وى حقوق |لمنصورهبــــه | حسن |لسيد |ل
6o3596 يه فؤ|د عبــــد|لمنعم سليم|ن |ل |د|بــــ طنط|خ

ر عبــــد |لموجود عبــــد |لع|35854 ره|لشيم|ء م| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ بــــنه|خ|لد ح|مد رضو|ن حسن2667|3

52o|oتـــمريض  بــــ سويفنرم جميل مكرم عزيز
|47o7رهيس عبــــد |لمعبــــود يس محمد حقوق |لق|

7885o||يم قنديل يم عطيه |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدل|ء |بــــر|
765oo6ندستـــ بــــور سعيدسيف |لدين محمد عبــــد |للطيف متـــو
48592o| تـــج|ره |ل|سكندريهد | رجبــــ مصط بــــدر عوض
4825o5د|بــــ دمنهور|د| | ن| محمد محمد |لسيد
معهد ف ص |لزق|زيقمروه فتـــ محمود مبــــروك|63969
|د|بــــ |لم |حمد ع عبــــد|لج|بــــر عبــــد|للطيف||739|8
د|ر |لعلوم |لم |نعمه صبــــ |حمد محمد245229
34o96|تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد محمد زغلول |لسيد ر|شد
4oo3|3|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد كم|ل عبــــد |لق|در فتـــح |لبــــ|بــــ
تـــج|ره |سيوطه|جر سعد |لدين رضو|ن ع  4444|9
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5oo38تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــثــــينه مبــــروك حسن ع مبــــروك عزق|38557

يم|8592|8 ش|م عبــــد|لق|در |بــــر| تـــربــــيتـــ |لم |يه 
|3923oف محمد محمود |لخو د|بــــ ع شمس|د| | |
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيوسف محمد عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى686582 كليتـــ 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمريم ن| حسن ه|شم 684||9
صيدله |ل|سكندريهمحمد محسن محمد جمعتـــ عليوتـــ424663
نوعيتـــ |لم |ي|سم ربــــيع حسن مصط 9473|8
تـــج|ره طنط|حس|م وحيد |حمد علو|ن سليم785862
25683o |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نور| سعيد عبــــده |لعن
88923o| حقوق |سيوط حمد صفوتـــ عبــــد|لبــــص حس|ن

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفخ|لد عيد سيد |حمد54457
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحس حسن |سم|عيل |لسيد حسن|22989
يل ج |لزق|زيقي|سم عوض ع |لسيد8|4|64 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5o6o59تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو عل|ء عيد سليم شويربــــ
يم محمد |حمد حس |423489 تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء |بــــر|
|26o62لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|بــــ|سل مصط ع |لسيد |لكل|ف
44229o|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد طلعتـــ عبــــد|لرحمن يونس رخ
|624o|رهع عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد عطيه عل|ج طبــــي |لق|
6397o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق ع|دل رمض|ن محمد ع
رهحمد سيد مصط عر|بــــى|28762| تـــج|ره |لق|
52947o| ندستـــ طنط|حمد محمد قطبــــ محمد |لش|ف
د|بــــ |لمنصوره|س|ره جل|ل معوض عبــــد |لبــــ|سط684493
يم محمد حج|زى|78485 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدعز |لدين ن| |حمد عبــــد |لرحمن |397|75
2o8o9| ره|محمد صبــــ|ح مبــــروك نعمتـــ د|بــــ |لق|

847o37|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نحمد عبــــد|لعزيز محمد |حمد
35oo78كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ سيد |حمد محمد |لجمل
تـــج|ره |سيوطمصط محمود محمد عبــــد|لعزيز 884744
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعم|ر حسن ع محمد مدره44|528
5o3868يم تـــج|ره دمنهورس|مه |حمد ف|روق |حمد |بــــر|
784|42| حقوق |لزق|زيقحمد ع حسن ع
6o965|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|له محمد |نيس |لورد| |لبــــدرى
6o6556ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد |لرحمن |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح حمد كليتـــ 
2|5oo9رهم|زن شعبــــ|ن عبــــد|لعظيم محمد |سم ندستـــ |لق|
ه وحيد |سم|عيل عبــــد |لرحمن ع2784|4 تـــج|ره طنط|سم
طبــــ |سن|ن |لمنصورهرن| عل|ء |لدين شعبــــ|ن |حمد |لسيد5|6946
35437o|حقوق بــــنه|ع|يدتـــ |حمد رش|د عبــــد
يم5|64|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن فتـــ محمود |بــــر|

9|34oتـــربــــيتـــ |لفيومرمض|ن حمدى حبــــيبــــ عبــــد |لحميد
|68o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ط|رق حيدر |حمد |بــــو |لمع
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رتـــ|مريم سيد ه|شم |سم|عيل|3578| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه |حمد س|لم دي|بــــ|756793
68284o| نوعيتـــ |لمنصورهس|ره محمد عبــــد |لعزيز ح|مد عبــــد
422|o6لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|م|رول| محسن مريد ج|د |لسيد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــه وليد ن| |حمد5654|8

رهيتـــ |يمن فوزي عبــــد |لحميد|99|25 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــتـــس|م رض| حسن |حمد |لجلبــــ|349954

علوم |لم |ه|له محمد عبــــد|لحميد بــــدر|لدين4|873
4633o2يم ع |حمد سليم حقوق طنط|حمد عبــــد |لعزيز |بــــر|

رتـــ ندى نج|تـــى محمد |لكيل| عبــــ|س مطر8|332 تـــمريض |لق|
83o3|5تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد سيد محمد يوسف
حقوق طنط|حن|ن سم عبــــد|لفتـــ|ح مبــــروك عمرو|49845
د|بــــ |سيوط|  يه |حمد مصط عبــــد|لج|بــــر|882356
7o35o3يم |لديبــــ تـــج|ره |لزق|زيقسل عبــــد |لفتـــ|ح ع |بــــر|
22|o58ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رن| عبــــد|لن| محمود |حمد |بــــوزيد
4|6o|6| د|بــــ كفر |لشيخ|وف|ء |لسعيد عبــــد |لخ|لق بــــسيو
|528ooيم يم ن|دى |بــــر| رهف|طمه |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
ين ع مصط ح|فظ55225| زر|عه ع شمسش
36o85o|لسن ع شمس|م|رتـــ | فريد  |د تـــكل
695229| يم محمد رف| تـــج|ره |لمنصورهحمد مجدى |بــــر|
يم عبــــد|لمجيد لملوم857236 تـــربــــيتـــ |لم |ودي|ن |بــــر|
علوم |لم |مريم سعيد لويس سليم|ن4967|8
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمنيه محمد فؤ|د محمد|626|77
35o76oره|رح|بــــ رجبــــ غريبــــ محمد ثــــ|ر |لق|
|539o5| لسن |لم |س|مه عبــــد |لرحمن |بــــو |لعز مه|
4o4496تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نف ن|جح نعيم عبــــد|لكريم 885594
22o465|ندستـــ حلو|نبــــ|سل عمرو محمد جم|ل |لدين سل
|د|بــــ بــــنه|يف حس|م  |لدين عبــــد|لمحسن محمد|4|328
429o32| زر|عه طنط|ل|ء شعبــــ|ن ع |لخو
علوم طنط|نور مك|رم محمد عبــــد |لمنعم بــــكر3|99|5
ه شعبــــ|ن صل|ح فوده|256962 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم
رهرحمه ي| |حمد محمد فرج |223777 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8o9882تـــج|ره بــــ سويفمحمد مختـــ|ر سعد عبــــد|لوه|بــــ
يم634779 ف ف|روق |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
4|5o5oتـــ محمد حس|ن سعد قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|أم
4526ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخشهد مصط عم|د محمد

رهحمد خ|لد رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح|23636 تـــج|ره |لق|
رهيه ه| محمد سيد |حمد|223852 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص طنط|حمد |لسيد عبــــد |لغ |لجمل|42|||6
يم دسو |62733 يم |بــــر| علوم |لزق|زيقندى محمد |بــــر|
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|5o495رهع سيد محمود عيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o6445معهد ف ص طنط|محمود خ|لد معروف عر|يس
طبــــ سوه|جسهيله رشو|ن عبــــد|لل|ه رشو|ن 898326
632o63كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن ط|رق ف|روق محمود عبــــد|لرحمن
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد يوسف عمر |لغمر|وى528844
2|826o|ف عيد يوسف رهحمد | ندستـــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمود |حمد |لشيتـــي|258372
يف عبــــد|لرحمن بــــيو6837|3 تـــربــــيتـــ حلو|نندى 
8o426|حتـــ وفن|دق |لم |نشوي موريس عبــــد|لمل|ك خليل| 
43o634معهد ف تـــمريض طنط| آيتـــ محمد |حمد عبــــد |لصمد |لشحرى
ين| ريمون خليل موريس322579 د|بــــ ع شمس|ف
27o755د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مع|ذ فتـــ يونس مشعل
6o596|د|بــــ طنط|كريم ربــــيع عبــــد |لمنصف |لصف|
رهنرم محمد عبــــد |لعليم يسن52283| ندستـــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|خلود محمد |لسيد |لصعيدى|66|45
3o547|ه محمد رمزي محمد عثــــم|ن خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد جل|ل ح|رس |لسيد |حمد|76557
يم756262 |د|بــــ |لم |نجل|ء محمد عبــــد | إبــــر|
طبــــ |سيوطمحمد ع|دل قرق|ر عبــــد|  876666
علوم ج|معتـــ د |طكريم محمد حسن زيد|ن362|25
تـــج|ره بــــور سعيدح|زم |حمد |حمد |لسيد عطيه33|444
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمرو|ن ط|رق محمد فؤ|د عطيتـــ |حمد|76535
6ooo5oتـــج|ره |لمنصورهمحمد شو عبــــد|لعليم خليل
6|94o5ى يم |لعج لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد عبــــد |لعليم محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــندى صفوتـــ حمدى |لتـــو 897782
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء حس سيد محمد ص|لح32968|
ندستـــ حلو|نمحمد سيد |حمد |لسيد45655|
628oo4معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد جم|ل عليوه |حمد
8o6873معهد ف ص بــــ سويفنعيمه نور محمد محمد
ه شعبــــ|ن علو|ن عبــــد|لجليل263276 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم

تـــ معوض سليم معوض||57|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
يم34753 رهمحمد |حمد محمد |بــــر| ندستـــ |لق|

8o269|د|بــــ |لم |زينبــــ سل|مه محمد شح|تـــه|
|585o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| عمرو محمد ق|سم
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــر| | عبــــد |لحكيم حد|د محمد34387|
62o988|د|بــــ د |ط|بــــ|سنتـــ |حمد شعبــــ|ن |حمد |لرف
7oo692تـــج|ره |لزق|زيقمصط جل|ل محمود طه عبــــد |لع|ل
|2|6|oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |حمد مجدى ف|ضل عبــــد |لجو
بــــيله93|||5 ي حسن ز|يد  معهد ف ص |ل|سكندريهأحمد طلعتـــ خ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عبــــد|لمطلبــــ |لسيد عبــــد|لمطلبــــ سعدون2|3697
تـــج|ره |سيوطنوره|ن |يمن محمد سيد 59|887
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طبــــ حلو|نمحمود |لسيد |حمد حس محمد643773
683|3oد|بــــ |لمنصوره|م|جده محمد ع محمد حسن
|566o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسل|م ف|رس |لسيد عبــــد |لعزيز
6o8oo4تـــربــــيتـــ طنط|آل|ء |حمد |حمد ج|دو
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــعمرو محمد محمد فتـــح |44482|
يم ع|85||6 تـــج|ره طنط|رض| رجبــــ عبــــد |لرشيد |بــــر|
4o4939د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف محمود |سم|عيل ج|د |لكريم
5o696|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــول|ء سليم|ن ضيف | سليم|ن
طبــــ |سيوطفطيمه محمود حم|د |لتـــو محمد 42|877
يم محمد عطيتـــ495|77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــه ه| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يم|ن عمر محمود |حمد عبــــد |لق|در||963|2
ندستـــ |سيوطمحمود ع|دل عبــــد|لوكيل شح|تـــه  882272
د|بــــ حلو|ن|نرم حسن محمد |حمد46298|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسمه عل|ء |لدين سعد |لدين ن|شد837289
6||o34ى محمد غ|نم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق ي
د ع|طف دسو |حمد49|332 طبــــ بــــنه|ن|
4oo3|9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م ربــــيع محمد يونس
6786o8ى يم محمد بــــليغ |لبــــح د|بــــ |لمنصوره|ميس|ء |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد |م|ن | |مبــــ|بــــى عبــــد|لفتـــ|ح 629662
يم626645 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم جل|ل حسن |بــــر|
د|بــــ دمنهور|ريه|م إسم|عيل عرفتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد4898|5
ره|ر|ن| جه|د رمض|ن سعد حس 249894 ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ بــــنه|عبــــ خ|لد |حمد عوض355226
ف محمود |لوكيل6995|5 ين | كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورش
تـــربــــيتـــ بــــنه| جم|ل محمد ع ع266227
|35o3oوف|تـــف|دى جم|ل |يوبــــ صبــــرى معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
8o2377 حقوق بــــ سويفمحمد ع|دل فؤ|د ع
معهد ف ص بــــنه|ف|طمه محمود ج|بــــر مخلوف253237
يم عبــــد|لحميد 27|448 ر|ء |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه |لز
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد| ع|دل محمود سبــــ| سبــــ|62|639
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمريم وحيد محمد عطيه39335|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |يه|بــــ محمد |حمد حج|زى686599

تـــمريض |لفيوم |ء سعيد محمد جمعه|97|65
||9|o8رهعمر ثــــ|بــــتـــ عبــــ|س عبــــ|س |لش|ف تـــخطيط عمر| |لق|
علوم |لزق|زيقم| |لسيد تـــوفيق عبــــد |لوه|بــــ|774886
6992o5| صيدله |لمنصورهسم|ء |حمد عطيه حس
تـــمريض |لزق|زيق بــــر|ر محمد عبــــد|لمنصف تـــوفيق|832|64
5o89o7|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد محمد |حمد ع علو|ن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم |س|مه |حمد |لسيد عط| |247544
6o|763تـــج|ره طنط|مصط متـــو عيد |لعربــــى
328o8| ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|يكل نبــــيل تـــوفيق مو
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تـــج|ره بــــنه|نور|ن عص|م ر|تـــبــــ محفوظ|6548|
7|o346علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود عيد ع عبــــد |لر|زق ع
893o22 حقوق |لمنصورهمحمود عبــــد|لرز|ق |سم|عيل حسن

رهمنه خ|لد سعد حسن45844 تـــج|ره |لق|
64o9||ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىكريم |حمد حسي |م|م محمد ع ع.
يم عسكر694684 صيدله |لمنصورهم محمود |حمد |بــــر|

د|ر |لعلوم |لفيومحمد |سم|عيل محمود |سم|عيل||7324
762o24|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سم|ء محمود محمد |حمد

6o|55|ره|ء محمد سليم|ن سليم|ن طبــــ بــــيطرى |لق|
88o|62 طبــــ |سيوطمحمد سيد محمود عبــــد|لحفيظ
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد محمد وجيه |حمد فؤ|د776848
85|4o8تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمروه مجدي رمض|ن |حمد
4344o4يم د|ليبــــ يم محمد |بــــر| |د|بــــ طنط|دى |بــــر|
6||o45تـــج|ره طنط|يوسف عبــــد |لن| |لسيد خليفتـــ
687o55ف محمد عثــــم|ن |لسيد غ صيدله |لمنصورهحن|ن |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسيف ع|دل |حمد |حمد|86|75
ن| سم نصيف ونس غبــــري|ل272973 تـــج|ره |سيوطم
8659o3تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجورج ثــــروتـــ رشدي بــــدير
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر |لسيد محمد |لنم|س8454|6
53oo3|ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| ع|دل فوزى سل|متـــ |لعيسوى
يم9|8275 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديلشيم|ء |حمد عبــــد|لر| |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمحمد |حمد مصط |لحم|ي8||6|6
5|6o98طبــــ |ل|سكندريهف|طمتـــ خ|لد محمد محمود |لقص|ص
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند صل|ح عبــــد|لفضيل محمد عم|ره7|2594

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء محمد عبــــد |لصمد محمد|4|626
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء ي| |حمد محمد عبــــد|لر|زق335764

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحس|م ن محمد رف|7||43
286|o| م سعيد ج|بــــر حس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد حسن محمد |لسيد634534
|27o44وف|تـــعبــــد | صل|ح |لدين عبــــد |لجيد |بــــر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|س|ره ع|دل ش| محمد35473|
6|54ooندستـــ د |طزي|د محمد محمد |لسعيد |لل|وندى
34226o|يم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |حمد محمد |لسيد |بــــر|
يم |لشنه676664 حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ س|مح محمود |بــــر|
ره|ندى عم|د|لدين عدن|ن ع عثــــم|ن4383|2 ثــــ|ر |لق|
82o954ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــصهيبــــ محمد عبــــد|لحميد محمد معهد ع| 
علوم حلو|نس|ندي روم| ص|بــــر قل|ده|83866
329oo| تـــج|ره بــــنه|محمد عم|د |لدين عبــــد|لحميد حف
|274o8|رهيوسف ي| عبــــد |لحميد |بــــو |لنج تـــج|ره |لق|
82528oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمود محمد |حمد محمد
تـــج|ره بــــور سعيديوسف خ|لد سعد |لسعيد شح|تـــه9729|6
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تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمد |حمد عبــــد |لرحمن حسن2||779
8oo2o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــسنتـــ |حمد محمد حسن
67957oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د |لتـــ|بــــ يوسف |حمد عم|مه

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد | محمد عبــــد |لحميد سليم|ن32675
33743o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد حمدى |حمد عبــــ|س

رهدع|ء حس عبــــد |لق|در رحيم43534 صيدله |لق|
|5o546رهمحمود محمد عبــــد |لق|در سل|مه ندستـــ |لق|
84|2o2|ف محمد شهرتـــه عبــــد|لوه حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي|ء |
42o445كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشرغده بــــدير محمد بــــدير محمد |لزمر

ف عبــــد |لنبــــي محمد37788 ره|سل | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره طنط|رميثــــه ه| |لسيد محمد عيد482868

6o326تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمريم مصط ح|مد |حمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوف|ء حسن عبــــد |لغ ع ص|لح |83|6|5
88o255  حقوق |سيوطمهند ممدوح فتـــ محمود
صيدله |ل|سكندريهمحمد ع عبــــد|لرسول محمد |لديبــــ475||5
رهسهيله |لسعيد |حمد عبــــد |لعزيز |لسي95|48| تـــج|ره |لق|
ر|ن66772 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم ع |حمد |م ز

طبــــ |سيوطمحمود خ|لد سيد تـــوفيق272426
حقوق حلو|نسيمون جرجس فؤ|د شنودتـــ5457|3
|ء عل|ء محمد حج|زي|722||9 معهد ف تـــمريض سوه|ج  
5|278o|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسل|م خليل عوض |لجندى
يم بــــشتـــه|25733  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|ر| |يمن |بــــر|

37682| رهحمد حمدى |م بــــيو طبــــ بــــيطرى |لق|
36o498علوم بــــنه||ء وحيد رش|د محمود |سم|عيل حم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد عزتـــ |حمد بــــش |847884
693o48ه صل|ح |لدين محمد عبــــد |لفتـــ|ح عمر زر|عه |لمنصورهم
يم محمد كركر|6953|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء محمد |بــــر|

رهع شلق| ع عبــــد |لحفيظ39332 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد عبــــد |لكريم |حمد |حمد حسن|||767
683|o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| |حمد |لسيد |لبــــغد|دى
يم عبــــيد8|4347 معهد ف ص طنط|نسمتـــ |بــــو|لعن |بــــر|
لسن ع شمس|رو|ن خ|لد حسن ش|ذ25547|
صيدله طنط|ندى |يه|بــــ محمد |لش|يبــــ57||27
يم ع|48769 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمود رمض|ن |بــــر|
زر|عه |لم |محمد شعبــــ|ن محمد محمد87|858
حقوق ع شمسحبــــيبــــه حس|م نبــــيل |لحمص| 25992|
52o667يم أحمد طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء أحمد |بــــر|
8|339oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مرثــــ| يون|ن حل نسيم
494o68حقوق طنط|عمر عي |لسيد أحمد |لحبــــ|ل
75825oين| صبــــ بــــبــــ|وي سعيد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق رأفتـــ محمود |لجبــــ||25223
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4o6o36 حقوق |ل|سكندريهعزه محمد محمود عبــــد |لغ
علوم طنط| |س|مه عبــــد|له|دى عبــــ|س خ |2744|6
6294o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دع|ء حسن لط حسن س|لم

ى45243 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس رج| حس |لبــــح
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرود| | محمد عبــــد |لعظيم بــــكر6|462|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم محمد |حمد |حمد5|423|
2|62o7| تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل محمود محمد حسن
رهه|جر محمود رفعتـــ حن 43|8|| تـــج|ره |لق|
4|67o4تـــج|ره كفر |لشيخد | محمد عبــــد| بــــسيو |لخو
36o532طبــــ بــــنه|س|رتـــ ع|طف محمود |لسيد فرح|تـــ
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــ|نسيتـــ فتـــ فرج حن| نص 485899
م694246 ندستـــ |لزق|زيقكريم رض| |حمد |لسيد |ل|
يم66995| ر|ء فتـــ سعيد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نف|طمتـــ |لز
ندستـــ ع شمسحمد عص|م عبــــد |لعزيز سيد|846|4|
3||37oيم حقوق ع شمسعمر حس|م عبــــد|لحميد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهسم|ء ن| عبــــد|لمنعم حس محمد|9|489
4o5374يم لسن ع شمس|ندى خميس ج|بــــر أحمد |بــــر|
4o|o35|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز
8467o||ف عط| |حمد حقوق |سو|نسل|م |
6o4486| ه محمد |حمد |لشبــــي ره|م ثــــ|ر |لق|
حقوق بــــنه|سم|ء |لسيد حسن |لسيد |حمد|332256
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسمر ط|رق عبــــد|لر|زق عبــــد|لع|ل48|499
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط ع سيد ع 93|59|
7o586| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دين| عبــــد |لخ|لق |لمو عبــــد |لمحسن
5o4768|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء ع |لسيد |لسيد ع |بــــو ليله
9o9856 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رن| شعبــــ|ن محمد عبــــد|لسل|م
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر محمد |لكن| سعد38877|
69o498طبــــ حلو|نيم|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح جبــــر
6236ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طس|ميه محمد محمد فه جوي
33o448حقوق بــــنه|ن |حمد سعد محمد |لحلبــــى
75694o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمود مجدى محمود حس

معهد ف تـــمريض |لفيوملشيم|ء محروس رجبــــ محمد|68452
د|بــــ |سو|ن|من|ر ط|رق عبــــد|لحميد ص|لح844672
6o6o3o بــــي تـــج|ره |لمنصورهمصط أيمن مصط محمد |لر
6oo687|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء ع محمد ع محرم
د|بــــ |لزق|زيق|حن|ن عل|ء |حمد عبــــد |لكريم355|77
78o666رتـــ|يم عزتـــ يوسف عبــــد |لسل|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
758|86| حقوق |لمنصورهيه عطوه حس ع
علوم ج|معتـــ د |ط حسن عبــــد |لوه|بــــ عبــــد|لر|زق حسن478499
ندستـــ بــــنه|مصط جم|ل عبــــد|لسميع |م 269792 كليتـــ 
33354o حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مصط جم|ل عبــــد|لمنعم مصط
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4o4552يم محمود حقوق |ل|سكندريهمحمود |حمد محمود |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهعمرو حسن |لسيد حفن|وي|52889
ه ي| سيد ع|22832 ره|ن د|بــــ |لق|
249o34يف حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى ط|رق عبــــد|لرءوف نعم| 
8o8|65 |طبــــ |لم |ريف|ن| شكري حبــــيبــــ غ
4o2|5oيم جرجس ميخ|ئيل كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدفيبــــى روم| |بــــر|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد |سم|عيل محمد |بــــو |لفضل|29|688
د|بــــ |لمنصوره|منيه |لحسن عبــــد |لعزيز |لحسن |676599
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد يوسف عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |حمد624|26
34o539 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لكريم مصط عبــــد|لكريم مصط
8|476oد|بــــ |لم |كرستـــ ميل|د فه جرجس|
8o53ooطبــــ بــــيطري |لم |محمد |س|مه عبــــد|لعزيز حسن
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىشيم|ء عبــــد|لل|ه |مبــــ|رك محمد833973
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريم عم|د محمد صديق9556||
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عبــــده محمد بــــيو46235
2|7|o|ره||ء مجدى مصط جم|ل |لدين د|بــــ |لق|

7o49o9علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــه عز|م سل|مه محمد عز|م
ندستـــ |سيوطمصط ي| محمود |لسيد مصط 5|35|6
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس  بــــ|نوبــــ |ن ف|يز منقريوس|895272
رهمحمود سيد فه محمد |سم|عيل225876 حقوق |لق|
4o3246كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء |حمد عبــــد |لمنعم محمد محمد كسبــــه
634o24|وف|تـــ|حمد محمد حس محمد حم|ده ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

رهيوسف ح|مد محمد مه|ود28442 تـــج|ره |لق|
ش|م غريبــــ |حمد26287 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور 

ند| شفيق عطيتـــ عبــــد|لع| محمد443929 زر|عه كفر |لشيخش|
|349o7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف مصط عبــــد |لكريم مو
45o96| ندستـــ طنط|ع سم ع سعد|لدين |لبــــشتـــي
6254o5ق|وى د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم عبــــد |لرحمن محمد |ل
7oo995ى محمد فؤ|د عبــــد |لعظيم حليقتـــ طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى ي
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم |72|426

يف عمر محمد بــــكر25267 نده  خدمه |جتـــم|عيه |لفيومش|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عبــــد|لنبــــى محمد محمد32|243
64o39||ى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه محمد ع محمد محمد |لنص
2359o7رهمنه | جم|ل عبــــد|لعليم محمد محمد و تـــج|ره |لق|
4853o6د|بــــ دمنهور|ند محمد |لسيد فؤ|د إسم|عيل
|28o42|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد ع عبــــد |لرحمن
8o7o98| ه ح|فظ حس حس تـــربــــيتـــ |لم |م
88427oيدى معهد ف ص |سيوط  حمد عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در و
53o654تـــ|شيم|ء سعيد محمد أحمد |لجندي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6o6474يم كبــــ|ش صيدله |لمنصورهنبــــيه عبــــد |لحميد |بــــر|
7o234oيم محمد سليم|ن تـــج|ره |لمنصورهن صل|ح |بــــر|
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وف|تـــمحمود حج|زى |سم|عيل محمد28|777 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
43o69||معهد ف ص طنط|سم|ء سعد حسن |بــــويوسف
7524|oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن |سم|عيل |سم|عيل محمد
رهيوسف عل|ء |م|م حس 66344| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
757o66 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ميس |لسيد |حمد حف
3337oo|ر|ن ر|شد معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــسل|م نشأتـــ ز
78oo8| يم |حمد مصط كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|طمه |بــــر|
88o783 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــسمه سعد حسن خليل
يم |حمد عبــــد|لعزيز9632|8 طبــــ بــــيطري |لم |د | |بــــر|
رهمسعد محمد رض| مسعد عبــــد|لحكيم عبــــيده339327 عل|ج طبــــي |لق|
3|6o74ف عز ع |لبــــكر ره | طبــــ |لق|

667o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه|ن |يمن صل|ح ص|بــــر
د|بــــ كفر |لشيخ|رن| عبــــد |لسل|م لط عبــــد |لسل|م غ773|44
ره|مصط ممدوح محمد |لسعيد |لسيد عرفه22||34 عل|م |لق|
طبــــ طنط|حمد محمد حسن سيد |حمد  |لخو|جتـــ427765
رهرضوى |حمد محمد ك|مل محمد9|653| ندستـــ |لق|
صيدله حلو|نمحمد |يمن محمد مصط 9|2724
9o4|25 معهد ف ص سوه|جي|سم عبــــد|لمو حسن عبــــد|لمو
278o44|ه ع|دل محمد غــزيــز نوعيتـــ |شمونم
5|8o56تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ح كريم محمود محروس مر |لعبــــد

تـــمريض  بــــ سويفحمد حس محمد حس |56748
232o|9يم أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمد خ|لد خميس محمد |بــــر|
||56o9ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد طلعتـــ محمد
ه ع|طف درويش مهدى672|7| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
247o75تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف شح|تـــه |لسيد أبــــوسل|م
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد |لسيد |لرف| ع فرح|تـــ|||7628
معهد ف ص سوه|جمحمود |حمد عط| محمد||8343
8o4667| د|بــــ |لم |مل خ|لد |بــــو|لليل |م|
ه |حمد محمود ع759524 علوم ج|معتـــ |لسويسن

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــع محمد محمود محمد72534
يم |حمد |لسيد479682 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعز |لدين ح|زم |بــــر|
33o9|7د|بــــ بــــنه|محمود تـــ|مر محمد محمد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى محمد محمود خلف |257575
49o388| تـــج|ره كفر |لشيخمريم ف|يز عزيز رزق
|23o4o|ره|حمد رض| لط محمد ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسربــــ|بــــ سيد سم سعيد838|6|
3299ooتـــج|ره بــــنه|سميتـــ محمود عفي محمد حسن

رهرحمتـــ |حمد حمز|وى محمد25|8| تـــج|ره |لق|
ى776642 نوعيتـــ |لزق|زيقسحر |لسيد محمد عليوه |لز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء |حمد عبــــد|لغ محمود طحيمر358664
4o883|د|بــــ طنط|ه|جر أحمد رجبــــ أحمد صقر|
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486o5||ف شعبــــ|ن عبــــد |للطيف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سم|ء |
لس روم| غ| فه324425 علوم حلو|نك
89o372 حقوق |سيوطمحمود ح|مد ز|يد عبــــد|لسميع
تـــج|ره |سيوطمحمود |كرم عبــــد|لجليل |حمد652|88
6oo683|تـــج|ره طنط||ء رشدي محمد حسن طعمتـــ
3237o|| طبــــ |سن|ن ع شمسلحسن|ء محمد حسن حس
7525|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو ه| سعدى ع|يش
48|82o|د|بــــ كفر |لشيخ|س|متـــ خميس يسن ع سليم|ن
9|98o6|معهد ف ص سوه|ج  ندرو ن| فؤ|د غبــــري|ل
52o222 |تـــمريض دمنهورض ع ع |لشنو
|د|بــــ طنط|حسن عزتـــ حسن عطيه999||4
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن |حمد محمود عم|ره74|4|4
6|57o9حقوق |لمنصورهمحمد طه |حمد طه |لسيد مط|وع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وليد عم|د بــــيو محمد مر79||35
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نه|جر عبــــد |لتـــو|بــــ زكري| عمر53466|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|للطيف خ 27|453
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نك|مل حسن ك|مل حس |سم|عيل|44567
83o822 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| رف| |حمد حس
7oo||4معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود محمد فوزى محمد |لمتـــو
493o76يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمصط عص|م محمد محمد إبــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقبــــتـــس|م سم ع عطوه|634235
ندستـــ طنط|حمد سليم|ن عبــــد|لمنعم عبــــيد |لشلبــــى448692
4382o9|معهد ف تـــمريض كفر|لشيخين|س ع عبــــد| نجم
85o|97رهمصط عبــــد|لرؤف |بــــو|لعدبــــ |لنج|ر طبــــ |لق|
77o375يم غ يم صبــــ عبــــد |لعظيم |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
حقوق |لزق|زيقن| محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد633738
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود جمعتـــ محمد ر|شد39|8|3
7||o99 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمود حسن محمد عمر شع
4o6758د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دين| ك|رم محمود عبــــد|لسميع

52o79كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء عبــــد |لن| مصط عبــــد |لغف
83o7o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىعل|ء |بــــو|لمع|رف عبــــد|لمتـــع|ل عو
د|بــــ |لمنصوره|ي| لط |حمد عبــــد |لرز|ق غنيم688854
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر |يمن محمود عبــــد|للطيف678|82
42577oيم مرج|ن زر|عه كفر |لشيخ|ء ف|روق حسن |بــــر|
ن| م|جد من عزيز23|5|| د|بــــ ع شمس|ف
53o496ف |حمد عبــــد|لغ |لعسكرى علوم ري|ضتـــ دمنهورخلود |
بــــ |عبــــد| رجبــــ عبــــد|لسميع شمس |لدين429672 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد |حس|ن محمد سليم9494||
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد |لمقصود محمود زيد|ن|494659
4|672oد|بــــ بــــ سويف|ه|جر حسن محمد حسن يوسف
وف|تـــمحمد |حمد عبــــد|لخ|لق |حمد محمد642557 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
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6|7|o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | مع| مع| حو|س
4o7359تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى محمد حم|ده عبــــد |لرؤوف زقزوق
4529o9ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخي|ر| محبــــ محمد رمض|ن معهد ع| 
ى شو حموده697328 ري|ض |طف|ل |لمنصورهدير |لسعيد خ
272o45ق|وى يم |حمد محمد |ل كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رو|ن |بــــر|
علوم ع شمسمع|ذ محمد ز سيد2|542|
52o868زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهفري|ل عبــــد|له|دى محمد حمودتـــ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عل|ء محمد فتـــ محمد642493
5o4466 |تـــج|ره |ل|سكندريهخلود ج|بــــر سعد |حمد أبــــوش
624o43 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمدي حمدي مصط مصط |لمن
68o4o2ر|ن رزق سيد |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد ع|دل ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسم|ح |حمد عبــــد|لع| عبــــد|لرحيم  4776|9
6o5|46|رتـــ|يه |س|مه محمد جل|ل |لدين يونس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
26o42|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دين| ع محمد |لش|ذ

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمد |لسيد |لدسو ج|د35238
7726o8 رهخلود |حمد عبــــد |لق|در عيد بــــسيو عل|ج طبــــي |لق|
47847o|طبــــ |ل|سكندريهيه محمد سعد سعد |لرج|ل
3|8o2oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد بــــ| |لدين |حمد ع |حمد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عبــــد|لمقصود ع |حمد4|3252
فنون جميله عم|ره |لم |مصط محمد عطيه سليم|ن ع|مر9|4795
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور |لدين محمود ح|فظ محمد42|54|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سعد محمد محمد يونس|526567
6oo44|يم |لهند|وى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى |لبــــيو محمود ج|د684865

ر محمد|76|2 حقوق حلو|نمريم |حمد عبــــد |لظ|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهشوق ع محيسن محيسن783563
تـــربــــيتـــ سوه|جر| | عم|د ري|ض لقيه  896624
ندستـــ |ل|سكندريهشيم|ء محمد بــــيو |حمد صل|ح479235

3oo68ف عي ص|لح محمد ره|رحمه | د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن حس كم|ل جنيدى493632
628o97معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر صبــــ |بــــو|لفتـــوح ه|شم
م |حمد محمد محمد حج|زى|633943 علوم |لزق|زيقد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |حمد محمد ع 7376|9
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء رض| |حمد عبــــد |لع|ل منصور679599
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقديفيد عم|د لمبــــي حن|7|7522
6|7o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طد | طلعتـــ |لتـــ|بــــ |لخمي
نوعيتـــ بــــنه|محمد فتـــ محفوظ |حمد ع|مر327878
3|25o3تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ فتـــ |حمد سيد محمد كشك
يم عبــــد|لمنعم فوده|335969 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل|ء |بــــر|
33oo44|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يم|ن حس|ن غديري |لسيد|
75o95||ندستـــ |ل|سم|عيليتـــندرو عصمتـــ ز سعد
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227o34لس نبــــيل حليم حبــــيبــــ رهك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عص|م |حمد عبــــد |لرحمن28855|
4o964||تـــربــــيتـــ طفوله طنط|زه|ر نجم |لدين محمد |بــــو بــــكر
يم محمد مصط 538766 علوم |ل|سكندريهيتـــ عبــــد|لمنعم |بــــر|
د|بــــ ع شمس|دير محمد فتـــ محمد عط| |335293

رهبــــه محمد محمد ص|لح عبــــد |لجليل23982 تـــج|ره |لق|
53o226| علوم ري|ضتـــ دمنهورف|طمتـــ صبــــري عبــــد |لفتـــ|ح مبــــروك
تـــج|ره سوه|جول|ء حسبــــ محمد حسبــــ 7|9238
2488o5|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء |يمن عطيه |لبــــ|جورى
علوم حلو|ننوره|ن صبــــ محمد عبــــد|لمطلبــــ6847|3
6475|o نوعيتـــ فنيه |لزق|زيق|ل|ء |كرم محمد ف|روق محمد حس
2|6oo||ره||ء مصط ه|شم ع محمد د|بــــ |لق|
3o427ره|نوره|ن عيد عويس سيد عويس د|بــــ |لق|

8o3897ر فتـــح |لبــــ|بــــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عل| فو عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ع|دل نور |لدين حسن  897997
نوعيتـــ |لمنصورهه|جر محمود |حمد عبــــد |لرحيم بــــسيو 6548|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|من|ر ع|دل ع حس 57|354
765o56|تـــربــــيتـــ بــــور سعيده|جر حس|م |لدين محمد عبــــد |لر
83o3|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود عبــــ|س عج ع
32|o68ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر |حمد عبــــد |لمع |حمد عبــــد|لمع
ل|ل محمد محمد|76974 تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسرن| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء عبــــد|لجيد |حمد |حمد|5|3|52
9|o498|تـــمريض سوه|ج  حمد مجدى محمد سعيد
6993o4ندستـــ كفر |لشيخمحمد |س|مه طه ج|د
7|o4o||تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن حمدى رفيق |حمد |سم|عيل
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورط|رق سعيد عمر ح|مد4|36|5
299o5ره/ري|ضتـــخ|لد محمد محمد |نور زر|عه |لق|

7o5775| تـــج|ره |لمنصورهمحمود صل|ح محمود عبــــد |لخ|لق
حقوق |سيوطع حس |بــــوخطوه سليم|ن648|89
69o534طبــــ |لمنصورهند| بــــدير محمد بــــدير محمد
7o|398 علوم |لمنصورهزي|د ه| مصط عبــــد |لحميد محمد حس
تـــج|ره بــــنه|خلود رض| محمد محمد525|33
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود لط محمد عبــــد|لجو|د |لسق5458|4
|24o93ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر رمض|ن ج|بــــر |لطيبــــ
ى4946|4 يم |لخ  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد جل|ل رجبــــ |بــــر|

5o436تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لو|حد
576o3د|بــــ بــــ سويف|سمر زين محمد محمد

حقوق |سيوطزي|د ع|دل محمود محمد 887927
6454|o|معهد ف تـــمريض طنط| لسعيد عزتـــ |لسعيد در|ز

يم محمد|24976 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء ج|د |لربــــ |بــــر|
|5646oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور |لدين حمدى عبــــد |لحميد ج|د |لربــــ
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن خز|م |نيس خز|م|947|82
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|رتـــ خ|لد محمد عبــــد|367272

7o|66علوم ري|ضتـــ |لفيومحمدى تـــوبــــتـــ محمد بــــيو
يم شيحه645698 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد |س|مه محمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورف|طمه حسن عبــــد|لبــــ| حس|ن محمد2|4234
ر |حمد |حمد |م|م4||627 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقمحمد م|
يم524777 علوم ري|ضتـــ طنط|عمرو فريد شو حسن |بــــر|
يم حج34|632 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلشيم|ء شندى محمد محمد |بــــر|
7654oo|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد | محمود بــــدر|ن عبــــد ه بــــدر
طبــــ بــــنه|نبــــيل |حمد نبــــيل |حمد عبــــد|لوه|بــــ332222

3o358يم س|لم د|بــــ حلو|ن|سل خ|لد محمد |بــــر|
يم |لسود|737||6 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفأنغ|م حسن محمود |بــــر|
45o755تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسلو|ن محمود محمد غ|نم
د فهيم |حمد238643 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــسمه مج|
4o3768|يم سند حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد رفعتـــ |لسيد |بــــر|

|5o78يم ره|ل| وليد يوسف |بــــر| عل|م |لق|
ره|ندى حسن |نور |بــــو|لمجد274562 د|بــــ |لق|
9o2243تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد عبــــد|لن| محمود عبــــد|لحليم
9o9757  معهد ف ص سوه|جتـــه| وص ز حبــــيبــــ
34o794نوعيتـــ بــــنه|ن |حمد محمد محمد رسل|ن
6o632||تـــج|ره طنط|حمد ي| |حمد غنيم
|3225oره|منه | سل|م عز |لدين |سم|عيل د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد ع|طف محمد سم|ط|528936
8o9277|حقوق |سيوطعبــــد|لعظيم ن|جح عبــــد|لعظيم عبــــد
ره|ندى محمد |حمد محمد عبــــد |لر|زق9697|2 د|بــــ |لق|
5|4o72حقوق |ل|سكندريهرو|ن جم|ل مصط حسن خميس
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لجو|د|9|7692
فنون جميله فنون |ل|قف|طمه ي محمود رسل|ن838472
26659oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــغ|ده |حمد محمد ص|بــــر |حمد |لتـــحيوى
356879| زر|عه مشتـــهريتـــ مدحتـــ جمعه عبــــد|لع| مر
ى محمد محمد مهدي283534 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| ي

2|28oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفوق ي| محمد سيد
يم قطبــــ |لوزير2368|7 حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسن| و|ئل محمد رفعتـــ نص |682|2
تـــربــــيتـــ ع شمسنجل|ء مدحتـــ |حمد محمد حسن خ 342372

ره|محمد ه| محمد مسلم27777 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |لمنصورهسل|م محمود |حمد عبــــد |للطيف |لسيد47|679
8299o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم | ميل|د مج ويص
69o545معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|ر| عم|د ع ح|مد
معهد ف ص ري|ضه طنط|رض| عبــــد|لخ|لق محمد رض| محمد 453259
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريم سعيد عبــــد|لغ ج|بــــ |256594
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد نبــــيل فتـــ |لزن|تـــى|2545|5
يم |لش|ذ449438 ندستـــ طنط|محمد |يمن صبــــ |بــــر|
323o|2كليتـــ |أللسن سوه|جس|رتـــ عبــــد|لحكيم سعد محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جم| عبــــد|له|دى |ر | حبــــيبــــ 682||9

رهس|ره عم|د |نس ع6977| علوم |لق|
| حس |بــــو|لعزم سليم من632348 طبــــ ع شمسي
|2o268ملتـــ محمد ع |حمد وف|تـــخ|لد  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم |||6933 معهد ف ص |لمنصورهمحمد عبــــد |لق|در محمود |بــــر|
|د|بــــ |لم |محمود ص|لح عبــــد|لغ تـــ|ج |لدين4228|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|يوسف حج|زى ع|بــــدين محمد 4|9249
7o4954صيدله حلو|نجبــــريل محمد عثــــم|ن حسن |لعشم|وى
6393o7يم معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حس|م محمود |لسيد |حمد |بــــر|
476o64تـــج|ره |ل|سكندريهجم|نه ع|دل حسن عبــــد |لحميد |لقط
ش|م |لسيد |حمدحس 32426| زر|عه مشتـــهرند 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د محمد ز محمد رف|487584
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد |لغروبــــى424833
يم|245382 تـــربــــيتـــ ع شمسم| طه |حمد طه |بــــر|
6|85o9|يم دعدور تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمل |لسيد |بــــر|
رهمحمد فوزي فرغل محمد52993| تـــج|ره |لق|
4393ooيم سبــــع يم ع |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخنور| عبــــد| |بــــر|
7726o||طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد رمض|ن ز عبــــد|لحميد
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن رض| عبــــد|لجليل جمعه2|72|8
يم||7834 د|بــــ |لزق|زيق|عبــــ حس|ن محمود |بــــر|
6o6|26تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لمنعم محمد |بــــو |لعن فرح

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد عمر محمد كم|ل7|39|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|خلود عبــــد|لص|دق عبــــد|للطيف عبــــد357729
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نديل محمد عطيتـــ محمود67725|
تـــج|ره ع شمسمحمد ع حسن محمود عمر345332
894o77 تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر ع محمود محمد
|665|o| ره|منتـــ | محمد مصط |حمد محمد د|بــــ |لق|
يم محمود محمد  895952 تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء محمد |بــــر|
43oo77|لسن ع شمس|ن عم|د رشدى عزيز
6o7|84 زر|عه طنط|وليد فتـــ |لسيد رخ| |بــــو |لخ
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ح|مد محمد رضو|ن|64622|
صيدلتـــ |سيوطندى نبــــيل عط| عطيه 977|89

ن| ع|دل رجبــــ جرجس66526 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م
8o4|52ندستـــ |لم |محمود مدحتـــ محمدجم|ل |لدين عبــــد
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد |لرحمن محمد |سم|عيل محمد46|753
497o67يم يم ج|بــــر |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردير |حمد |بــــر|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد |مل سيد محمود عبــــد |لمنعم|44647|
رهويد| محمد كم|ل عبــــد |لع|ل مر235685 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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د|بــــ |لفيوم|مصط ع محمد ع28555
9o9|98 ندستـــ سوه|جرويس شكرى س| جرجس
643oo6 تـــج|ره |لزق|زيقسمر محمد علوى عثــــم|ن مصط
تـــربــــيتـــ طنط|ش|م نبــــوى عبــــد|لعليم عبــــد| علوفه3358|6

2o373حقوق حلو|نيوسف وحيد شو |حمد
علوم ج|معتـــ |لسويسيه|بــــ حسن محمد حسن محمد |لشو 3344|5
|5|o84|ره|نوره|ن سعيد عبــــد |لحميد |لشيخ ه عل|م |لق|
427o3oصيدله |ل|سكندريهف|تـــن فرج محمد عبــــد |لنبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |س|متـــ محمد ك|مل5|3286
|ج|478665 علوم ري|ضتـــ |سو|نم محمد عبــــد |لمنعم عيد 
تـــج|ره |سيوطي|سم ع|دل محمد |م 9|345|
علوم طنط|ف|طمه محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لموجود426369
ره|حبــــيبــــتـــ حس|م حسن محمد44698| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطمن|ر ك|مل محمد محمد 3|8854
6978o8 |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــندى محبــــ محمد |لسعيد |لعجو
36o287علوم بــــنه|محمد |سم|عيل محمد |سم|عيل |لبــــن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد نعم|ن |لسيد نعم|ن |حمد||8|679
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر س|لم ع |لغربــــ|وى8545|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |حمد شو محمد عبــــد |لمقصود676976
ندستـــ |لزق|زيقحمد س| كم|ل مصط |633475
يم مو |837467 م|م |بــــر| تـــج|ره سوه|جحمد 
9|7o86 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسم|ح |نور سيد عبــــد|لمو
842o4oيم تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــر| | يوسف محمد |بــــر|
حقوق بــــورسعيدتـــسنيم فتـــ جمعه عطيه767652
5o|479|زر|عه |ل|سكندريهحمد عيد مفتـــ|ح ه|رون
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن سعد |حمد محمد عمر||6242
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| عبــــد|لن| ع ح|مد|47|862

63o78|تـــج|ره |سيوطحمد عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد
ر27555| تـــج|ره ع شمسفرح محمد محمود ط|
77o437|ف |لسيد محمود |لجم|ل زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــيه|بــــ |
يم حسن|784845 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد عبــــد |لسل|م |بــــر|
694o4o|ندستـــ |لمنصورهحمد بــــدوى |لرف| بــــدوى
7o98|3ف تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء كم|ل محمد محمد |لسيد م
7o6|49ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد فتـــ ح|مد
694o34طبــــ |لمنصورهيح |س|مه عبــــد |لستـــ|ر مختـــ|ر
6o349o|تـــج|ره طنط|حمد |س|مه بــــدر|ن منصور شبــــل
764o52حقوق |لمنصورهرنيم عبــــد |لرحمن |لس|د|تـــ |لبــــ|ز رضو
9o6355 كليتـــ |أللسن سوه|جه|يدى فرج ع|مر ج|د
69763oندستـــ |لمنصورهحس|م وحيد |حمد مصط |لش|بــــورى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود خ|لد |لسبــــ| محمد بــــرك|تـــ|52354

7oo5|د|بــــ |لفيوم|من|ل قر ك|مل عبــــد|لنبــــى
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|57o47|ره||ء |حمد عبــــدون محمود د|بــــ |لق|
43o765|بــــه ع جر|بــــ|تـــ طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء حم|د و
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لعزيز |حمد محمد عبــــد |لبــــ|سط53848|
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد س| ذ يونس2693|5
|24o86يم لس ميل|د سليم|ن |بــــر| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جك
449o94يم |لبــــربــــرى يم محمد |بــــر| |د|بــــ طنط|ريج |بــــر|
يم دي|بــــ484288 ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|رس أ

رهد| | عبــــد |لم|جد حس سليم|ن6|274 زر|عه |لق|
زر|عه طنط|محمد مجدي |حمد ربــــيع |لحن 633|43
4o86o5تـــربــــيتـــ طنط|يم |لسيد أحمد |لسيد غبــــ|رتـــ

رهنس خ|لد صبــــرى مصط حسن||2325 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |سيوط   يم|ن خلف عبــــد|لح|فظ محمد|9445|9
263o55تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء محمد عزتـــ سعد|تـــ
3|5o36رهي|س |لسيد ي|س محمد زر|عه |لق|
طبــــ |سيوطمحمد جم|ل |لدين محمد سل|م  886623
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطندي |بــــوبــــكر محمد حموده849854
5o3o68|صيدله |ل|سكندريه|ء محمد عبــــد |لعظيم تـــوفيق
4949o6|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|يه|بــــ محمد صل|ح |لدين عبــــد |لبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن س| محمد محمد345926
6o6598يم عبــــد |لنبــــى |حمد |لسح د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|روضه |حمد |لسيد |حمد عبــــد |لرحمن639546
يم|358695 يم محمد |بــــر| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيتـــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيه عبــــد |لع| فتـــ |لبــــش حج|زي34|687

844o2ف قر ع|قولتـــ معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد |لرحمن 
د|بــــ ع شمس||ء ع|دل محمد عبــــد |لحميد|63222|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشنوده د|ود فرج بــــسط| 895367
683|2oتـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء جم|ل محمد خليل رزق غنيم
معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)محمود يح ص|بــــر محمد324269
ندستـــ |لم |سل|م |س|مه عبــــد |لحميد محمد |بــــو 247825
تـــج|ره ع شمسع|دل ه| ع|دل |بــــو|لعط|||3344
يم سعيد479255 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر عمرو |بــــر|
وف|تـــزي|د |حمد عبــــد |لودود عبــــد |لرؤف37||4| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |لمنصورهه|جر ثــــروتـــ |حمد محمد صقر458|3

829o55تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكريم صبــــري |بــــو|لق|سم سليم|ن
|د|بــــ طنط|حمد خ|لد |لسيد|ليم| سلم|ن|644923
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعظيم |638365
تـــج|ره كفر |لشيختـــ |نور |لسيد محمد سليم|ن89|478
8o|439|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم|ء ك|مل |م|م محمد
معهد ف ص بــــنه|منه | محمد |بــــو|لمك|رم |لسبــــ252488
نوعيتـــ فنيه |شمونحسن|ء |س|مه عطوه مو عطوه|4|252
د|بــــ ع شمس|س|ره نبــــيل محمد عبــــد |لكريم محمد64849|
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76762o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن |حمد عبــــد | حمدي غز|ل
تـــربــــيتـــ طنط|س|ره |لسيد مسعد |لسيد محمد ع 2569|4
طبــــ بــــ سويفميخ|ئيل |رنستـــ |نور حبــــيبــــ4536|8

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفش|دي عل|ء |لدين |بــــو |لعز|يم |حمد52629
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسعيد محمد |حمد سليم|ن45243|
4o7o|7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|سنتـــ حمدى |حمد بــــدر ع |لنحر|
244o62ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مر سيد مر ح|مد سل
52658oف سيد|حمد |بــــو|لسعود مشعل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|ء |
6953o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره جم|ل عبــــد |لحميد محمود ع
د|بــــ |لزق|زيق||ء ع شعبــــ|ن سليم|ن رزق|327|78
89o354 تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد بــــغد|دى |حمد
7o4548بــــه حسن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صل|ح و
د|بــــ دمنهور|ريه|م مي |لسيد س|لم |لطنط|وى499849
6|6o8oف محمد |لص|يغ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عمر |
رهمحمد حس|م ع |لسيد|23|23 تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود حسن |م|م عبــــد|لن| |837|9 معهد ع| 
7o6564يم |لمتـــو محمد |لمتـــو تـــج|ره |لمنصورهن|ديه |بــــر|

زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط س| عبــــد|لمجيد عبــــ|س43729
ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|طف عبــــد |لع| س|لم675278
35o962|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م سعيد ثــــ|بــــتـــ حسن
علوم كفر |لشيخ |ده حم|ده محمد محمد |لغ|يش462828
صيدله |لمنصورهمؤمن عص|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــسيو 52|675
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء محمد ع محمد عبــــد|لع|ل|285||4
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر عي |سم|عيل عبــــد |لمجيد ||3293|
4539o7علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسهيلتـــ ع خليفه |لشيخ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرويد| طلعتـــ ش| محفوظ45|253
2|84|oندستـــ |لفيومرؤى |يه|بــــ |حمد سيد |حمد |لغمر|وى
44o|28د|بــــ كفر |لشيخ|مه| س| عبــــد|لفتـــ|ح محمد زليخه
7o64|9حقوق |لمنصورهنوره|ن حمدى عرفه محمود محمد
تـــج|ره ع شمسل|ء محمود ع |ل|بــــوك|تـــو|2|75||
52ooo2|ه ع عبــــد |لع|ل دردير تـــج|ره دمنهورم
32o44o رهعبــــد|لرحمن ن |لدين |حمد |لسيد طبــــ |لق|
489o29د|بــــ كفر |لشيخ|تـــس|بــــيح عل|ء محمد |لسيد |لشن|وى
682o47ف محمود محمد |بــــو |لفتـــوح تـــج|ره |لمنصورهه|يدى |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لبــــديع محمود7|232|
4o2732د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن عبــــد |لع|ل شح|تـــه عبــــد |لع|ل شح
لس ع|دل تـــ|درس عبــــد|لسيد تـــ|درس484655 تـــج|ره |ل|سكندريهك
27|o54تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرحمه صبــــ متـــو س|لم
د|بــــ دمنهور|رو|ن |يمن محمد ع بــــسيو 55|476
23432oيم خض|رى عم|ر سويلم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|زن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء س|لم متـــو س|لم|697869
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52o86|ر|ء عبــــد|لن| محمود عبــــد تـــج|ره دمنهورف|طمتـــ |لز
تـــربــــيتـــ |لفيومدع|ء محروس |لسيد محمد86|68

يم حس 677|48 د|بــــ كفر |لشيخ|مدثــــر |حمد محمد |بــــر|
8|o675يم طبــــ |لفيومرحمه |حمد محمد |بــــر|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نندى حسن محمد دخيل5889|4
6o77o4ى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره ه| محمود |حمد |لبــــح
|لسن |لم |حسن ه| حسن |سم|عيل حم|ده24764|
|6o5ooوف|تـــروف|ئيل رأفتـــ رشدى رزق وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهحبــــيبــــتـــ خ|لد محمد د|ود28256| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمود شفيق جم|ل |لعزبــــ عوض ج|د357396
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دين| ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمود|92|32

796|4| تـــج|ره ع شمسيه ع سيد ن
ره|ول|ء |لسيد عبــــد|لع| |لسيد |بــــر||63737 ثــــ|ر |لق|
233o69| يم ش|ف تـــربــــيتـــ حلو|نيه محمد |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|رتـــ عم|د ذ ص|دق32342|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخسعيد ع|شور سعيد |لسيد9||7|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط حس سيد محمد349797
69927oصيدله |لزق|زيقنجوى سم |لشح|تـــ محمد
243oo4رهع حسن محمد عبــــد|لتـــو|بــــ تـــج|ره |لق|
6928o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سن|ء |سم|عيل ع |سم|عيل طه
|د|بــــ طنط|مصط محمد عبــــد|لمجيد محمد تـــر743|43
تـــمريض بــــنه|حمد صفوتـــ محمد ك|مل |لتـــه| شح72|356
د|بــــ د |ط|ر| | |يه|بــــ درويش محمد مصط 688645
53ooo3 ندستـــ |سيوطمحمد يوسف |لبــــطو عبــــد | يوسف عبــــد
رتـــ|ه| | محمد محمد مه سليم752285 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يبــــه|392||5 طبــــ |ل|سكندريهحمد نعم|ن عبــــد |لمجيد ع 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نجه|د مصط محمد حسن738|5|
ندستـــ ع شمسمحمد محمود محمد محمود935|4|
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه |لبــــر محمد ج|د |لبــــر694487
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم محمد محمد مصط 272332

رهمصط محمود محمد محمود سليم|ن45337 حقوق |لق|
7|239o|حقوق |لمنصوره|ء شو شو |نيس حسن
يم |لدسو غ675699 د|بــــ |لمنصوره|سل حس|م فكرى |بــــر|
6o9o23|يم |لديبــــ حقوق |لمنصورهيه |لسيد حسن |بــــر|

24o26| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه ع سيد عبــــد |
7o3426تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد عويس |لسيد محمد محمد بــــيبــــرس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لشيم|ء محمد مسعد |حمد |ل|ل |94||69
8o9227علوم ري|ضتـــ |لم |شيم|ء عبــــد|لمنعم حي ج|بــــر
تـــج|ره طنط|محمد ح|مد ح|مد عبــــد |للطيف حلوه232|69
صيدله طنط|بــــس|م جم|ل |ل|م|م محمد |لعيسوى262247
76oo74|طبــــ |لسويسحمد عل|ء محمد |حمد
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وف|تـــعبــــد| ع محمد عبــــد|لمجيد838343 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ي محمد خليل عبــــد |لع|ل|484585 د|بــــ كفر |لشيخ|حمد خ
632o72لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر محمد حسن صميده |حمد
|23o76كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيوسف |س|مه |لسعيد |بــــوشعيشع
76o96|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد |نه مجدى ميل|د ف|خورى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيم|ن ع عبــــد |لرحمن ع ر| |248954
علوم |سو|ندير يوسف محمد عبــــد|||8472

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن سعيد عبــــد |لنبــــى ص|لح|4752
7o4|3o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لرؤف فتـــ م|جور
5|5o|4ش|م حسن عبــــد|لعزيز |لمقدم زر|عه طنط|ف|طمتـــ 
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم حمدى خ | |بــــوستـــه  889666
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد فرج سيد6||352
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رويد| ه| محمد من ||4827
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ميه عم|د محمد ع 499|85
ديه سيد غل|بــــ محمد482244 د|بــــ دمنهور|سيد 

د|بــــ بــــ سويف|د | عبــــد |لعزيز غنيم عبــــد |46436
تـــربــــيتـــ بــــنه|زي|د ع |بــــو زيد ع |لبــــنه|وى6|3284
27o4|2ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط غريبــــ محمد عبــــد|لمع سليم
75o425تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط سعيد عبــــد |لعظيم عقل
رهمحمد دسو عبــــد|لع|ل حسن337842 طبــــ |سن|ن |لق|
45o6|4جرس ندستـــ |سيوطحبــــيبــــه محمد يوسف عبــــد |لمقصود 
43o53oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ر| | محمود محمد ع|بــــدين سل|م
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد مصط كم|ل66393|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمه| خ|لد محمد حمزتـــ36798
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم رض| |حمد محمد عبــــ|س3|72|
|624oرهمريم محمد كم|ل ضيف تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهرو|ن |س|مه محمد |حمد753945
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرح|بــــ حمدى |لسيد حسن عطيه489489

|592oش|م |لسيد |بــــو |لفتـــوح رهيوسف  حقوق |لق|
علوم ج|معتـــ د |طف|طمه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود ز|439636
77o2|3زر|عه |لزق|زيقحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد حف عبــــد |لر
449|o7ه كم|ل محمد |لسيد حسونه قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن
طبــــ طنط|يم|ن طه ك|مل محمد درويش|433883
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمريه|ن ممدوح ع محمد بــــرغوتـــ445|75
25o5o8|كليتـــ |أللسن ج أسو|ن|ء ح|مد |حمد مصلح
طبــــ طنط|محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز ع |لعسي769||5
يم عبــــد |لحفيظ منصور|5949| لسن ع شمس|س|رتـــ |بــــر|
2486o2د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| محمد عبــــد|لو|رثــــ |لغر|بــــ
ه ي| عبــــده رسل|ن|256966 صيدله طنط|م
|3|2|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد صل|ح |لدين عطيه
77444oيم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ه علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
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36553o|ى محمد كليتـــ |أللسن سوه|جس|متـــ |حمد ي
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسميه ع|دل رمض|ن محمد حسن425563
9o76|2 علوم سوه|جبــــيشوى خلف |لسبــــع |لصغ
د|بــــ ع شمس|محمد عو|د سيد محمود |لضوى87|349
ه ع محمد دي|بــــ|827493 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
7535o5تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ وجدى محمد ري|ض
فتـــ عبــــد|لسيد شح|تـــ عبــــد|لسيد||8587 معهد ف ص بــــ سويفم
338o58|معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح ن| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
76235oتـــج|ره بــــور سعيدعمرو س|مر حس  ن|فع ع مسلم
2|5|6oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |م محمد |لسليم محمد
765o||ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لمجيد محمود عبــــد |لمجيد |بــــر
2754oره|سن|ء |لسيد شعبــــ|ن ع يوسف د|بــــ |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد عل|ء عبــــد |لش| ع 752464
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو |يمن خليل محمد752332
د|بــــ |لزق|زيق|مروه |لن|دى محمد |لن|دي بــــدر65|777
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد| ع |بــــوزيد ع 323||8
د محمود |لنح|س624627 معهد ف ص بــــور سعيد مج|
4o7465تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن |سل|م ف|روق |حمد محمد
5||o6|طبــــ ع شمسعمرو ع كم|ل ع ضبــــش
853o76د|بــــ |لم |رويد| ص|لح زير محمد|
626|o8|يم خ|لد محمود محمد ه|شم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــر|
7o5624| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد عبــــد |لكريم محمود محمد ع م |لع| 
447o25 م عص|م |لدين |حمد محمد ج|بــــ ندستـــ |ل|سكندريهد
6o38o||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد حس|م محمد عبــــد|له|دى سيد
82o2|oد|بــــ |لم |عبــــد| عبــــد|للطيف عبــــد|لنبــــي عبــــد|
علوم كفر |لشيخمحمود ع|دل عبــــد ربــــه بــــدوى رضو|ن|36|44
يم عبــــد |لمحسن ذ |بــــر637229 تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن إبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسهيلتـــ محمد سيد مصط |34283

49o|6ف ومس|حه |لمطريتـــعمر |حمد سليم|ن محمد ك.تـــ. ف رى و
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل عبــــد |لعظيم ي|س عبــــد |لعزيز26688|
78o524طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحسن محمد حسن محمد مو عوض
9o4726 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنجوى كرم ع زيد|ن

4||o6ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو مدحتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن
تـــج|ره كفر |لشيخل|ء محمد |حمد زيتـــون|686|44

علوم حلو|نمنه | محمود عز |لدين محمد82463
تـــج|ره بــــنه|مديحه خ|لد |حمد عبــــد |لوه|بــــ |لجم|26748
5o8o97طبــــ |ل|سكندريهن مجدى حسن ع محرم
7o2|32د|بــــ |لزق|زيق|محمود سل|م محمود متـــو متـــو
77473oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ط|رق عبــــد |لحكيم عبــــد |لص|دق ربــــيع
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن نبــــيل محمود عبــــد|لحميد236727
4o5535تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه | |س|مه محمد عبــــد |لعزيز
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ندستـــ |ل|سكندريهف تـــوفيق عبــــد |لحميد عثــــم|ن|529238
68643o تـــج|ره |لمنصورهحمد حس عبــــد |لحليم محمد |بــــو|لعن
8968o2  م | مدحتـــ رمزى يوسف علوم |سيوطك
272oo4|نوعيتـــ |شمونه|جر مجدى عبــــد |ل عبــــد| حج
بــــتـــ  |د32497| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسلف|ن| سم سعيد و
5|9o87حقوق طنط|ملك علو| ح|مد علو| عي
وف|تـــ|محمد ح|تـــم محمد ص|لح محمد9|224| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o5925يم زغلول علوم |لمنصورهمع|ذ ع|دل |لتـــ|بــــ |بــــر|
تـــج|ره ع شمسدين| ع جل|ل محمد2935|3
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن |سم|عيل |لسيد عبــــد|لرحمن788783
7o992|| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم|ل |حمد محمد محمد ع

ش|م عبــــد |لحليم |حمد86|27 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس 
يم |سم|عيل |لسيد632452 يل ج |لزق|زيقدع|ء |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5o66|2تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر رجبــــ جمعتـــ محمود |لقص|ص
3393|oتـــج|ره بــــنه|محمد مر|د سعد |لدين محمد |بــــوزيد
ش|م عبــــد |لر|زق عبــــد |لسميع45594| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعز |لدين 
4o5o33| م |حمد |حمد سبــــ|ق عي د|بــــ كفر |لشيخ|د
626o52م|م يم ع  م|م عطيه |بــــر| يل ج |لزق|زيقحمد  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

تـــربــــيتـــ |سو|نرفيده ن عبــــد |لمنعم |حمد3594|
ن| |س|مه |بــــو|لمع| عبــــد||لر|4278| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
|54o82تـــج|ره ع شمسعمر عبــــد |لحميد ح|مد محمد
7o3729 تـــج|ره |لزق|زيقحسن محمود حسن |لسعيد مصط
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |حمد |حمد حس |826729
طبــــ |ل|سكندريهس|ره عطيتـــ عبــــد |لسيد ع 863|52
يم24|756 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرغده خ|لد محمد |بــــر|
|لسن |لم |ع |ء عبــــد |لعزيز ص|لح عبــــد |لرحمن مخيون|47684
د|بــــ سوه|ج|مصط محمود |حمد محمد 2679|9
5|8o75معهد ف ص |ل|سكندريهف|تـــن |لسيد ع |لحبــــ|ل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد شعبــــ|ن حسن غريبــــ||27779
7o345|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر عبــــده حسن |حمد رمض|ن
حقوق |سيوطعثــــم|ن عمر عثــــم|ن بــــيو 879533
تـــج|ره ع شمس |ر م|جد محمد ع|دل حسن |لش|3227|2
يم حسن|229875 رهحمد محمد |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7|22|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م |لدين محمد عبــــده عبــــده |ل
358o7oيم |لنج|ر ندستـــ ع شمسمحمود س| |بــــر|
يتـــ|بــــ محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لرءوف محمد دسو 678638 علوم |لمنصورهم|
يم عبــــد |لن| حسن |48487 تـــج|ره طنط|محمد سعد |بــــر|
يف7786|5 تـــج|ره دمنهورف|طمتـــ ثــــروتـــ محمد |ل
ندستـــ ع شمسمحمد ن| ع محمد9|545|
يم|64|348 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء ط|رق سيد |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد ي| جل|ل محمد بــــخيتـــ|634439
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3946oزر|عه |لفيومنور| مو سنو مبــــروك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف  |ء محمد محمد |بــــوقورتـــ475892

598o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لرحمن حس عبــــد |لحميد حس
ره|ه|جر عمرو فرج ع228678 د|بــــ |لق|
يم سل|متـــ487477 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمرو محمد ج|د |بــــر|
924497| تـــربــــيتـــ سوه|ج  بــــ|نوبــــ عص|م عبــــد| ن |

55o73تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفح|مد |حمد س|لم ح|مد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف محمد عبــــد|للطيف عبــــد|لبــــ|رى487377

صيدله بــــ سويف |م محمد عبــــد |لعظيم محمد84937
ف مصط عبــــد |لمع س|379|63 ه | ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن
7|o9o4يم |حمد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمرو ع|دل محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أم| أيمن |لسيد عبــــد|لعزيز صقر736||6
23957oره|لي م|جد محمد عبــــد|للطيف د|بــــ |لق|
يم |لدسو 7|456| رهمحمد محمد |بــــر| ندستـــ |لق|

|626oيف شمس |لدين محمد حمدى كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــبــــ|سل 
|5o74 |كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ عبــــد |لمجيد محمود ر

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن محمد محمود عبــــد|759696
ندستـــ طنط|حمد عبــــد |لعزيز محمد حج|ج|2295|6
9o|24| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعزه محمد |لسيد |حمد
75688oيم معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمود مهدى مصط مهدي |بــــر|
9|o254 كليتـــ |أللسن سوه|جلورن| ريمون ظريف لم
ره| |ده نبــــيل عبــــد|لجيد مر243624 د|بــــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ ع |لسعيد محمد عبــــد |لجو|د679432
رهمؤمن عص|م فتـــ محمد عبــــد |لمنعم45683| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يف|9|26|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لشيم|ء رض| محمد |لسيد 
طبــــ ع شمسيه جم|ل محمد |حمد|895|2|
6o878| |ه مصط محمد |لطن طبــــ طنط|أم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد أحمد بــــيو عوده7745|6
7oo325حقوق |لمنصورهوق ط|رق |لشبــــر|وى محمد حسن
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخش|م عبــــد |لحميد ي ف|يد|45242 معهد ع| 
4o3862د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم محمود |حمد محمد مر|د
44|35oمعهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد مدحتـــ عبــــد|لمو عبــــد|لعزيز
رهن| ط|رق حسن عبــــده |لطحل|وى68|3|2 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره بــــ سويفع|صم ع|يد ك|مل عبــــد|لوه|بــــ2|8549
439o85زر|عه كفر |لشيخمتـــو |ليم متـــو |بــــو|لعز |لم|ريه
يم |لسيد 638343 يم |لسيد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقلسيد |بــــر|
ق|وى762299 تـــمريض بــــور سعيد بــــيشوى |يه|بــــ من سمع|ن 
42|oo3| نوعيتـــ كفر |لشيخمل محمد |لسيد غريبــــ |لمر
75o747|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد حمدى فه عبــــد |لق|در
يم فتـــوح مصط |لجندى494493 تـــج|ره طنط|مؤمن |بــــر|
7797oo|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء مصط |لسيد محمد
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|3|67o |د|بــــ ع شمس|ر| | |حمد محمد |لفخر
4o|84|تـــج|ره طنط|محمد |لسيد محمد |نور عبــــد |لحميد
ره|منه | محمود |لدسو مر |لشيتـــه2739|6 عل|م |لق|
68o567|يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |لسيد محمود |لعدل |بــــر|
حقوق ع شمسعمرو محمد عبــــد |لح|فظ حس ||346|
9|o578 معهد ف ص سوه|جمصعبــــ عد نجدى ح|مدى
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحبــــيبــــتـــ محمد حس محمد حس 3|3224
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رن| خ|لد محمود ديبــــ2|2393
تـــج|ره ع شمسم|ري| عص|م ف|روق حن|||423|
6226|o ر |لحسي |لشح|تـــ تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لن| م|
432o84علوم طنط|أريج محمد |حمد عبــــد |لعزيز|بــــوسنه
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمن|ل سم حسن ج|بــــر حسن 49|339
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |لسيد عزوز |حمد ن99|772
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجيه|ن حس صبــــرى حل عوض685874
رهسيل | شح|تـــه مكسيموس بــــستـــ|ن5737|| تـــج|ره |لق|
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهنوره|ن محمد محمود |لضوى322698
د639583 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دير حسن محمد حسن مج|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطحمد سيد حس حسن||27328

رهمنيه محمد |حمد عبــــد |لمقصود||4683 علوم |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م ح|مد |لسيد أبــــوع|مر258832
ندستـــ |لم |عبــــد| |حمد عبــــد|لر|زق حسن2275|8
4227o6|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود |لسيد ح|فظ |لسيد
9236o9 علوم |سيوطمصط خ|لد ج|بــــر لبــــيبــــ
272oo5يم لبــــيبــــ عبــــد|لمقصود رضو تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|له |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعزتـــ فرج عزتـــ فرج|63666
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل |حمد ع |لحد|د497477
تـــج|ره |لمنصورهس|ره محمد عثــــم|ن محجوبــــ675924
9oo346 صيدلتـــ سوه|جيوس|بــــ فوزى فتـــ مجلع
طبــــ |سيوطم| رجبــــ قبــــيل محمود|88|857
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــرح|بــــ رجبــــ سم |لري| 247899
ل6663|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخدع|ء محمد |لسعيد فرح|تـــ  مغ
د|بــــ دمنهور|دع|ء رض| سعيد محمود تـــر|بــــيس29|498
76o|86علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــه ع|دل كم|ل محمود
علوم ع شمسدير محمد |لشمندي |حمد355596
434o3oتـــج|ره طنط|سم|ء مجدى ع ع
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد مجدى محمد |حمد |لمهدى766965
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر |حمد رجبــــ عبــــد|لحميد |لنمر3|7768
2o6o5 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | |س|متـــ محمد ع مصط

64o3o2تـــربــــيتـــ |لزق|زيقجيه|د خ|لد محمد غنيم
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود نبــــيل ع |لسيد |لحريرى29|254
9o275| طبــــ سوه|جمحمد نور عبــــد|لمحسن محمد
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|د|بــــ طنط|ند سم محمد فرح|تـــ762||4
طبــــ |سن|ن |لمنصورهسم|ء كم|ل |حمد قنديل محمد|97|676
علوم بــــورسعيدسلف|ن| |س|مه رمزى مو764865
نوعيتـــ |لم |يم|ن محسن سيد عطيه|467||8
62528o|ندستـــ |لزق|زيقحمد عمرو |حمد |لن|دى

تـــ ر|بــــح محمد عبــــد |لرحمن|62439 د|ر |لعلوم |لفيومم
4o7o94تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حن حسن محمود علو| عبــــد |له|دى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء ط|رق حسن |حمد|7|8329
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه محمد محروس سيد|45898|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمود ع محمود ه|شم57995
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نند| صبــــري عبــــده بــــدري|84885
نوعيتـــ |لمنصورهنه|ل س|لم محمد |حمد مطر698693
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر |لسعيد صبــــح |بــــو ع7947|6

ه محمد محمود ع حس|ن |29957 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ء بــــيو محمد حسن|55674|
5o3465د|بــــ |ل|سكندريه|رحمتـــ |حمد محمد |سم|عيل غريبــــ
حقوق |لمنصورهمصط |حمد فريد فه عبــــد |لمجيد|69394
يم||42473 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد رض| محمد محمد |بــــر|
6o589||لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|حمد ذ محمد س|لم
حقوق |لمنصورهزينبــــ حسن |لمتـــو عبــــد |لرحمن |لمن 689356
63957oد|بــــ |لزق|زيق|ن|ديه ش|كر محمد مو بــــكرى
6o7323| |تـــج|ره طنط|يم|ن خ|لد عبــــد|لعزيز ش
46|oo3|يم محمد حسن عبــــدربــــه تـــربــــيتـــ طنط|حمد |بــــر|

6o565يف حس محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل| 
42o2|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|س|ره خ|لد محمد محفوظ نوفل
|53|o5|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م ن |لدين ع محمود
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد حس|م |لدين محمد وف|477277
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهن|ديه مصط ع محمد حنوره444372
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لنعيم ع |478684
8o5239ف عزتـــ خ|لد حقوق |سيوطزي|د |
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن عبــــده محمد2783|3

د|بــــ بــــ سويف|زينبــــ جمعه محمد ع58953
26o27لسن ع شمس/ري|ضتـــ| عز|لدين حسن |حمد

479o28علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد سل|متـــ مصط |حمد |بــــو |لسعود
صيدله طنط|حمدى محمد ك|مل عبــــد |لع| إبــــر429425
حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن كم|ل ن |لدين ع 854865
525o45|فنون جميله عم|ره |لم ||ء سم محمد حس شعبــــ|ن
694|o8تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد |لرءوف محمد |حمد حسن
88o459  كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم | ن| فتـــ فلتـــس
|3584oلع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ه|يدى ي مصط عمر |لك|شف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف نج|ح عبــــد|لحميد جمعه327989

Page 1828 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ف عبــــد|لعزيز رمض|869||3 طبــــ حلو|نعبــــد|لرحمن |
7o2356معهد ف ص |لزق|زيقي|سم ع محمد عبــــد | فوده
تـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــيس ه| حميده |لمتـــو463844
زر|عه دمنهورمحمود شعبــــ|ن محمد حج|زى2223|5
43436o| يم د علوم طنط|بــــه محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
يف356249 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يف محمد كم|ل |لسيد 

يم49939 يم عبــــد | |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــد| | |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمحمد ر| عبــــد|لمؤمن ع شجر344226
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد س|لم عبــــد|لعزيز س|لم جم|ل 525726
5o4263|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ|ء محمود محمد محمود |لجمل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صفوتـــ حمزه حس 879243
بــــ |سم|ء مديح |حمد مصط حم|د|443583 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

ف سند فرنسيس23667 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | |
775o7o|تـــمريض |لزق|زيق م| |حمد محمد منصور عطيه
4957oo| حقوق |ل|سكندريهلسيد إيه|بــــ محمد |لدسو
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومنوره|ن حس محمد ج|د ج|د562|27
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عل|ء خ|لد عبــــد|لمقصود |لف 529|26

يم2|467 رهيوسف محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء مجدى |لسيد محمد |لعر| ||44358
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمونيك| ه| شفيق حن|8|4252
35772oد|بــــ بــــنه|حمد محمد محفوظ عبــــد|لمجيد |حمد|

2o434|يف فكري محمد علوم حلو|نس|مه 
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد سيد حسن |حمد |36|88
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإيم|ن خليل عبــــد |لوه|بــــ خليل غر|بــــ498326

28o85 علوم حلو|نحبــــيبــــتـــ ع|طف بــــدير حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه محمد عبــــد |للطيف محمد|577|77
يم ريح|ن439475 يم محمد |بــــر| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|حن |بــــر|
علوم |لزق|زيقريم محمد عط| |لسيد |لخو2694|6
يم محمد328489 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود عص|م |بــــر|
7566oo|معهد ف ص |سم|عيليهفن|ن محمد محمود غريبــــ
حقوق |لمنصورهرو|ن |حمد عبــــده فرح |لسحر|وى2769|7
5o5||5|تـــج|ره |ل|سكندريهلسيد يونس |لسيد حسن
239o2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جول|ء ع|دل محمد محمد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــنوره|ن عربــــى |حمد عبــــد |لرحيم|75439
27o79o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء محمد محمد خض
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع محمد ع محمود شوشتـــ269968
2|247oوف|تـــعمر محمد عبــــد| ع عثــــم|ن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

ر|ء مجدي فتـــ عبــــد ||6672 د|بــــ |لفيوم|ف|طمتـــ |لز
224o|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد|للطيف محمد من عبــــد |للطيف
237|o4|رهيه خ|لد رجبــــ |حمد تـــج|ره |لق|
|33o65حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عبــــد |لرحمن عبــــد |لو|حد |بــــو |لحمد محمد
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تـــمريض ع شمس محمود مصط محمد سيد857|35
تـــربــــيتـــ طنط|م| عزتـــ عزتـــ ح|مد سليم||64498
44|oo2كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقعبــــ رجبــــ سعد محمود
4o86|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لرءوف محمود
يم عبــــد |لعزيز رزق685766 تـــج|ره |لمنصورهعف|ف |حمد |بــــر|
9o2o49 يم محمد تـــمريض سوه|ج عبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
ينه675439 علوم |لمنصورهوق ن عطيه عبــــد |لسميع د
8o9o7|| يم نظ يم محمد |بــــر| تـــج|ره |سيوطبــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ح|فظ محمد ريح|ن|26554
ش|م محمد |بــــوش|دى|44959 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طد | رأفتـــ جل|ل رزق95|8|6
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء عليم محمد عليم|843|77
يم |بــــو|لعيون محمدطلبــــه859798 معهد ف ص بــــ سويفه|يدي |بــــر|

23372| يم عبــــد |لد|يم عبــــد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |بــــر|
62o484بــــي محمد جبــــر بــــي |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد |ل

وف|تـــمحمد ط|رق مختـــ|ر |لملي |||8| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يف |حمد محمد |لعفي |لهيل267|45 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله 
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عبــــد | مح عبــــد||77559
حقوق ع شمسمحمود ع بــــه|ء |لدين محمود ع |347566
688|7oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد جم|ل عتـــم|ن خليفه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره ن| |حمد غريبــــ249755
ندستـــ |لزق|زيقس|مر س| |لسيد حسن2|6479
يل ج |لزق|زيقحمد |س|متـــ عبــــد |لق|در عبــــد |لرحمن عبــــد 627768 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ |لم |عبــــد| عزيز محمد حم|د||2|82
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|ره مل|ك حسبــــ | مرقص6|7759
ى ز |لبــــي عطيه689787 ندستـــ كفر |لشيخزينبــــ محمد خ
تـــج|ره بــــنه|سم|ء مجدى |حمد محفوظ|96|263
د مصط 765325 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد مج|

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|يوسف محمد فوزى عبــــد ||2||2
32oo47ره|ي|سم و|ئل |حمد محمد عل|م |لق|
6|o332طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|رتـــ |لسيد عبــــد|لجليل منصور
يم|79|339 ر عبــــد|لمنعم |بــــر| طبــــ بــــنه|سم|ء ط|
85||o5تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدس|ره عربــــي ع محمد
92|2o5 ندستـــ سوه|ججرجس جم|ل ز|خر جندي
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج | ط|رق عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم42354|
35|6o5كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسعبــــ سم |نس محمد بــــدر
25582o|م محمد صبــــ عبــــد|لحليم غ|زى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــده ربــــيع |حمد بــــدوى47585
4oo377تـــج|ره |ل|سكندريهمعتـــز |حمد |لمر |حمد
25o3|3|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن سعيد محمد ع عطوتـــ
5o4324 |تـــمريض |إلسكندريتـــ سل رض| |حمد |حمد مو
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6o4527كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىس|ميه حسن فؤ|د مر
784|3o| زر|عه |لزق|زيقحمد |لسيد محمود ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسش|م |س|مه محمد م |لدين4|84|3
49o49o د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لعظيم عبــــد
تـــج|ره |سيوطعل| محمد ع خلف |849954
8o6756| تـــربــــيتـــ |لم |يوسف نج|ح يوسف رزق
علوم ري|ضتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |يه|بــــ مصط ح|مد محمود||672|
ره|نور |لدين مجدى محمد ق|سم22988 ثــــ|ر |لق|
57o73يم حسن حقوق بــــ سويفمروتـــ ف|يز |بــــر|

7o2575 صيدله |لمنصورهدين| محروس ع عبــــد |لق|در حسن
5|4o99|يم متـــو |لبــــن د|بــــ |ل|سكندريه|مح|سن محمد |بــــر|
علوم |سيوطيه مصط سيد |حمد|852525
4o2|78ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأم|ل محمد سعيد محمد عبــــد |لحميد
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــي س| ريمون خز|م|7|475
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |نس رجبــــ |نس|46532

264o6oتـــج|ره بــــنه|سهيله محمد سعيد أبــــو |لمح|سن
ش|م معتـــصم محمد نو|ره785964 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد 
2625o2د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد عبــــد|لستـــ|ر |لسيد ن
تـــج|ره |سيوطمحمود حسن ع حسن2||846
تـــج|ره ع شمسسهيله سم |حمد محمد حد|د58347|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه |حمد فرغل |حمد|9|2|6|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |يمن يونس ع7|487|
تـــربــــيتـــ |سيوطصف|ء فوزى ن  |بــــ 827|89

439o5لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ر| عص|م مصط ز طلبــــه
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمتـــ محمد محمود مو236892
255o3||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء عزتـــ عبــــد|لعزيز |حمدعبــــد|لو
ندستـــ |ل|سكندريهعمر خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسيد479628
معهد ف ص |سيوطمريم ممدوح ن|روز رزق |  888854
ندستـــ |سيوطجم|ل عبــــد|لن| ج|د |لربــــ |حمد  |527|9
يم ص|دق |لش694895 طبــــ ع شمسمحمد |لسعيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسط|رق محمد عبــــد |لرحيم محمد|5384|
7|o6o5ف رفعتـــ |ل|م|م طبــــ |سن|ن |لمنصورهنجوى |
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرن| فوزى عبــــد|لفتـــ|ح مو عبــــده938|32
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو محمد |حمد حسن ع2|3|3|
52o942تـــ ع عبــــد|لمو عبــــد|لعزيز رحيم طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهأم

لسن ع شمس|محمد ك|مل |نور عبــــد|لمنعم من 4|453
تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن رض| فهيم حرفوش|49877

48o6|رهمعتـــز رمض|ن يونس |سم|عيل طبــــ |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمد عي محرم عطيه حس 763639
4342o||علوم طنط|ل|ء عبــــد|لبــــر |لشح|تـــ محمد ف|يد
9o|553 معهد ف ص سوه|جبــــسمه |سم|عيل |لسيد محمود
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علوم |سو|نجورج ف|كتـــور سلو|نس عبــــيد254|83
4|9823| تـــج|ره كفر |لشيخي|د يوسف طه |لسيد ع
6o2363|كليتـــ |أللسن ج أسو|نسل|م محمود فرح|تـــ غ|زى
علوم ري|ضتـــ ع شمسحس حمدى حس |حمد |لشيخ|4||32
|66o93|يم عطيه عبــــد |لع رهمحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
يد |لوق|د983|43 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمريم |حمد ج|د |بــــو |ل
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|حبــــيبــــه محمود حس محمود6862|2
2499o8عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخروضه عص|م لط زيد|ن
تـــمريض بــــنه|حسن جمعه محمد حسن مر4|3378
4oo556د|بــــ سوه|ج|منه | |حمد فريد عبــــد|لفتـــ|ح
87o7|oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد عل|ء محمد جل|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع|ئشه عبــــد |لرحمن محمد محمد  |بــــر||6837
8o5|44 |ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ م|جد عبــــد|لرحمن مش معهد ع| 
784o83تـــج|ره |لزق|زيقعمر فتـــ محمد غريبــــ محمد
د|بــــ ع شمس|دين| سيد سيد |حمد354572
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحسن مصط محمد ع محمد مر25|523
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر محمد ص|بــــر عبــــد | صبــــيحه266789
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمه مهدى عبــــد |لغ |نس23|34|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد |لرؤف |يمن عبــــد |لرؤف طه محمد6|9|69 ك.تـــ. ف للبــــ
صيدله |لمنصورهمحمد زين |لدين |لسعيد |لفيو 5896|6
4478o4ندستـــ |ل|سكندريهمريم حس|م |لدين ص|لح محمود ص

585o9معهد ف ص بــــ سويفر| | ع فتـــ |حمد
معهد ف ص |سو|نمحمود عبــــد|لرحمن |حمد محمد848754
8oo||3ين سم كم|ل فلتـــس طبــــ |لم |ش
|لسن |لم |حمد س|مح عبــــد |للطيف |لخو|جه|675534

تـــج|ره |سيوطم|جدتـــ مل|ك  |د تـــوفيق3568|
علوم |لزق|زيقحمد فؤ|د |حمد عبــــد |لحميد عشم|وى632875
يم عبــــد|لع458||3 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو جم|ل رف| |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيديه ر|فتـــ مختـــ|ر مصط |764663
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد س| عطيه عبــــد |لرحمن عليبــــه|43638
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رحمه محمد |لسيد حس 783276
ي2479|3 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــتـــ محسن مصط محمود بــــح
يم عبــــد|لنبــــى |لجد|وى7|2583 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |بــــر|

6o969تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر حسن محمد محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمود |لهو|رى88|268
836o36كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء عبــــد| |حمد محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |حمد صل|ح عبــــد|لعظيم قنبــــر9|4784
2778o2ندستـــ بــــنه|محمد حسونه محمد حسونه كليتـــ 
6o7o42ندى |د|بــــ طنط|زينبــــ عبــــد|لن| محمد 
حقوق بــــنه|محمود محمد |لسيد محمد262828
تـــمريض |لم | ش|م زغلول |حمد حبــــ 853922
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عبــــ عنتـــر عبــــد|لح|فظ عبــــد|لل|ه  8|8965
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | محمد يونس يونس249378
د|بــــ ع شمس|خديجتـــ مرزوق سمع|ن ع325625
حقوق |لزق|زيقعبــــد | |حمد محمد عبــــد |لعظيم |لجمل633683
45|36o|ندستـــ |لفيومحمد مجدى عبــــده محمود |بــــون|ر
حقوق سوه|جشيم|ء عبــــد |لحميد |حمد متـــو 55|2|9
82||2o|ف مصط محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سل|م |
9o2323 حقوق سوه|جمحمد فتـــ محمد عبــــد|لرؤف
6|63o2 |يم |لحلو معهد ف ص بــــور سعيدحكمتـــ حس محمد |بــــر|
642o26| نوعيتـــ |لزق|زيقفن|ن محمود محمد محمود مر
معهد ف ص |سيوط حمد عبــــد|لر| محمد |بــــو|لنج| خ 3695|9
ه محمد عبــــد |لحليم سعيد |يوبــــ||77982 تـــج|ره |لزق|زيقم
352|ooكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندين| عص|م سيد |سم|عيل
9|o632|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد ن عمر عبــــد|لحفيظ محمد
ى |سم|عيل |سم|عيل676336 طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل ي
5o|9o5ن| د |ن عشم د |ن ره|م ثــــ|ر |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمهند ط|رق ز ص|لح245929
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|يزه مح محمد جبــــر72|252
2|35o3 ف محمد حس د|بــــ ع شمس|ي|ر| |
52o423لسن ع شمس|نرم |حمد محمود فتـــح | مهينه
|د|بــــ طنط|مريم حج|زى محمد |لطري 432283
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد |لوه|بــــ مبــــروك ع |لشعر523796
682o68د|بــــ د |ط|ي|سم | |لغريبــــ محمد |لغريبــــ
82|7o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفشه|بــــ م|جد مندي ويص
878|o6  | تـــج|ره |سيوطمريم بــــطرس ن|ن حسبــــ
ر|ء محمد عمر محمد |حمد عي498256 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمه |لز
6o8398صيدله طنط|شيم|ء |لعشم|وى |لعشم|وى |لصعيدى
حقوق بــــورسعيدم محمد |لسيد محمد|756393
ى 898363 ى يسن ي علوم سوه|جي|سم ع|دل محمود ي
5|8o82|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  كريمتـــ محمد حسن عبــــده |لسق
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد سيد عبــــد|لفتـــ|ح شعل|ن |لكو5|7|35
6o47o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى |لسعيد محمد |حمد |لنح|س
ند| محمد ص|لح محمد359835 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن عرف|ن محمد سعد |لجعفر|وي6882|5
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنوره|ن بــــه|ء |لسيد ع |لسيد874|64
333o|2|لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|حمد ط|رق |حمد عبــــد|لحميد|
يم شمس |لدين437485 يم جم|ل طه |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|
7|3o4o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |لعزبــــ |لعزبــــ |لبــــختـــى
77o3o5ف عبــــد |لحكيم |ألع علوم |لعريشمحمد |

ه كم|ل نبــــيه |حمد64377 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن
69ooo5معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود محمد رجبــــ محمد رضو|ن
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تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد |لسيد فتـــ |لسيد زي|دتـــ493282
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجميله خ|لد بــــدوى قر |8432

7o54|3يم يوسف حقوق |لمنصورهمحمد |يه|بــــ سعد | |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخشيم|ء خليل حسن حسن نعيم435889
49933oير حقوق طنط|د | و|ئل مصط بــــسيو محمد |ل
33|7o5د|بــــ بــــ سويف|صفيتـــ |س|مه مصط بــــدوى
د|بــــ دمنهور|رح|بــــ سعد شح|تـــه جمعه يونس4847|5
5|o24oق|وى كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمصط محمد عبــــد | |ل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع عبــــد |لحميد |لسيد محمد755957
232o44رتـــمحمد ع|دل |حمد عبــــد|لحميد علوم ري|ضتـــ |لق|
يم |لدسو 689999 تـــج|ره |لمنصورهمحمد محسوبــــ |بــــر|
5|o434تـــج|ره دمنهورخ|لد ع محمد |لغريبــــ
يم|4|835 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|يزه |حمد عبــــد|للطيف |بــــر|

رهحبــــيبــــه يوسف عبــــد |لحكيم |لسيد محمد7446| صيدله |لق|
4o7474د|بــــ كفر |لشيخ|زينبــــ سعيد |بــــو |لعن محمد |لبــــربــــري
4o5||| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مصط رفعتـــ مصط |لبــــ مصط
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمصط |حمد فوزي |حمد ن|فع625254
6|56o7ى د|بــــ د |ط|زي|د ص|دق أحمد |لع
تـــج|ره دمنهورمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لمجيد |حمد غ|494239
4339|o تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء |سم|عيل عبــــد|لعزيز |سم|عيل
5223o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورآيه محمد عبــــد|لحميد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى |حمد |لسيد |م 79|354

ره|ء |حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ|6|4|2 صيدله |لق|
828o||حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديجه|د عبــــد|للطيف محمد عل|م

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفع مـحـمـد عبــــد |لـسـل|م مـحـمـد98||5
7oo725|ر |حمد |لسعيد عط طبــــ |لمنصورهعبــــد | ط|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|متـــ |سل|م عزتـــ عبــــد|لحليم|357843

7|948| ه محمد |حمد ذ تـــج|ره بــــ سويفم
|38o49تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسص|بــــر محمد ص|بــــر فر|ج محمد
2666o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| ش|كر شعبــــ|ن قديره
رهحمد محمد عثــــم|ن سليم|ن|265992 طبــــ |سن|ن |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مصط تـــوفيق |لسيد |حمد|8|328
329o45زر|عه مشتـــهرسليم|ن محمد |م|م سليم|ن |م|م
حقوق |لمنصورهل|ء |يمن عبــــد |لمبــــدى محمد|48422|
|5o5o6ف |حمد محمد ندستـــ |سيوطكريم |
886o3||فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه يه |حمد محمد عم|ر

4232o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط||ء ح|مد ع عبــــد |للطيف سل|م
88o|o6  تـــج|ره |سيوطم|ريو مه|بــــ منقريوس مل

536oo|د|بــــ بــــ سويف|يه محمد ع عبــــد |لحميد
6o5|22| تـــربــــيتـــ طنط|مل وجيه عمر |لحسن
8o|225كليتـــ حقوق |لم |مروه محمد |ل|م عبــــد|لفتـــ|ح صديق
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27|42o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرو|ء فوزى |م عبــــد|لوه|بــــ شه|بــــ
8232o|ف محمود |حمد رتـــحمد | علوم ري|ضتـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|ن صفوتـــ سليم|ن بــــطرس863756
33o|7|رهيه رض| محمد |بــــو |لحمد د|ر |لعلوم ج |لق|
ر دمرد38457 ر عبــــد |لظ| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عبــــد |لظ|

|287o3لسن ع شمس|مصط محمد متـــو عبــــد ربــــه
26|9o6ندستـــ بــــنه|عمر عص|م دسو محمد ع نص|ر كليتـــ 
69|7o6ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ |لهم
6o4855ف عص|م حس ع عبــــد |لملك تـــج|ره طنط|ر
حقوق بــــنه|محمد عمرو محمد محمد4293|3
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ميمه محمد عبــــد|لعظيم |لسيد |بــــو |لنور287576
2488o||ى |لسيد ح|مد |لصعيدى معهد ف ص بــــنه||ء ي
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طكريم سيف |لدين عبــــد| محمد448|33
يم|245|2| رهم |حمد شح|تـــه |بــــر| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود محمد فوزى |دريس68968

6o9933 تـــج|ره طنط|نوره|ن محمود مصط حس
222o98يم د|بــــ حلو|ن|كريمه حس محمد |بــــر|
7o8873طبــــ |لمنصورهه|جر |لسعيد محمد |لسعيد عطيه
6876o2لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|كريم ط|رق عيد محمد |لسيد
77674oندستـــ |لزق|زيقمحمد وليد محمد |لمهدى حسن مهدى
54|55o كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد |لمنعم حسن جمعه محمد جمعه
8|845oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|جر نج|ح محمد فرح|تـــ
67696oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر محمد |لسعيد محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ن| شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن|525628
ف حس عبــــد |له|دى عم629524 رهمصط | عل|ج طبــــي |لق|
|ج ع حسن42|488 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عبــــد|لرحمن ع 
|233o8ف محمد |حمد ندستـــ ع شمسيوسف |
425o65طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسل مصط صد عبــــد |لمنعم |لنعن
76o4|oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمصط يوسف حسن محمود
9oo693 تـــمريض سوه|ج ه|جر رمض|ن محمود حج|زي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد فرج ع |لسيد487672
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديريه|م حم|م سيد حس 825743
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعص|م ع عبــــد|لبــــ|ري ع 842273
ه عزتـــ محمد مسعد مسعد|698675 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
رهريم عبــــد|لرحيم عبــــد|لكريم عبــــد|لرحيم243368 تـــج|ره |لق|
يم بــــدر675676 ندستـــ |لمنصورهبــــه صل|ح محمد |بــــر|
6|72|o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه |يمن عبــــد |لمجيد |لشنشورى
د|بــــ |سيوط|رحمه ع حسن رف| |9|879
علوم حلو|نسميتـــ سعيد بــــيو ع4|3263
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد كم|ل ع سليم  876372
68|7o7لس |يه|بــــ من عبــــد |لمسيح جرجس ندستـــ |لمنصورهك
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حقوق ع شمس مدحتـــ |م ح|فظ28586|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء حس عيد حس 9929|3

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد |لرحمن ثــــ|بــــتـــ رجبــــ حس 53358
تـــج|ره طنط|ع |ء محمد صل|ح |لدين عبــــد |لغ محمد ن73|498
53oo65يم يونس عطيتـــ محمد ندستـــ حلو|نمصط إبــــر|
ندستـــ |لفيومعمر خ|لد حسن ك|مل2|26|2
5o8o73طبــــ |ل|سكندريهمريم خ|لد بــــسيو محمد خليل

5479|| معهد ف ص بــــ سويفيم|ن |حمد عبــــد |لع|ل مو
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|للطيف عمر حم|ده محمد834747
42|o24تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر|وضتـــ كرم محمود خميس خط|بــــ

5o938تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد محمد محمد عبــــد |لو|حد
ف وديع قل|ده|3925|9 تـــربــــيتـــ |سيوط  ولي | |
معهد ف ص |لزق|زيقحمد سم عبــــد| |لسيد|636269

2o49oرهمصط محمد كم|ل |حمد تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |لم |عمر ن|جح شلق| لي 857774
262o28تـــمريض بــــنه|محمد ممدوح ك|مل محمد بــــهن
69o627يم محمد علو|ن ع|بــــدين صيدلتـــ بــــورسعيدلشيم|ء |بــــر|
6o7||3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| محمد محمود ح|مد
8o4354ش|م محمد حسن |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ريتـــ|ج 
يم82|45| رهمحمود عل|ء محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
22358o|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرحمه خ|لد محمد |بــــو |لمجد عبــــد
33o3||د|بــــ طنط|نور| عص|م محمد محمد|
زر|عه طنط|مريم محمود محمد سليم|ن |لبــــهو|ر|43462
677|6oيم محمد يسن م |يمن محمد |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد
2488o4|يم صيدله حلو|نسم|ء س| محمد |بــــر|
2625o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محمود |حمد عبــــدربــــه

6o568يم د|بــــ بــــ سويف|ف|يزتـــ شعبــــ|ن شعبــــ|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرفيده ع|دل |سم|عيل عبــــد|لحسيبــــ  2|8784
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم ر|فتـــ صبــــ مجلع 274||9
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل فرغ ع عبــــد |لصبــــور43498|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعمر ي| |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |ل|ل |76248
يم|636774 د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |سم|عيل محمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر سل|مه جمعه |سم|عيل686964
رهكريم |حمد وفيق |لزي |664|2 علوم |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد |لعزيز مجدى جوده عبــــد|لسل|777744
طبــــ بــــيطرى بــــنه|دين| ربــــيع محمد عط||434253
784|9oعلوم |لزق|زيقمأمون محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد|للطيف

رهنوره|ن |بــــو زيد مر|د ج|بــــ |26854 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يف مصط محمد|33562 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــتـــ | 
36|o88تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــ مصط عبــــد| عبــــد|لح|فظ ع
تـــمريض كفر |لشيخمحمد ع سعيد ع |لنج|ر435633
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نوعيتـــ فنيه قن|ي|سم سيد بــــغد|دي محمد842496
4o62|رهخلود سعيد عبــــدربــــه مر تـــج|ره |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم مسعد طه مسعد |لبــــل786765
نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ |لص|وي حرفوش|676|4
5o3227كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدندي عبــــد | ع عبــــد | |لصفتـــى
علوم حلو|نم|رين| عص|م لم شح|تـــه7834|2
639o24|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسن|ء محمد محمد محفوظ عبــــد
يم فه |لش| 4||248 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومتـــغريد |بــــر|
ندستـــ بــــنه|مصط س|لم عبــــد|لغ |حمد يوسف328935 كليتـــ 
7o||8||ل|ل تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد فوزى ع 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|تـــ عمرو |حمد محمود |لسيد عم|رتـــ482829
|د|بــــ |لم |خلود سعد سعد ي493|24
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد طل|ل فتـــ عبــــد |لحميد87|38|
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن سيد |حمد ع352788
227|o8د|بــــ حلو|ن|ي| محمد نجيبــــ ج|د ع
رتـــ ه|جر محمد ك|مل سعد243694 تـــمريض |لق|
يم عبــــد |لفتـــ|ح|64|5| تـــربــــيتـــ حلو|نسحر |حمد |بــــر|
6986o8ف محمد ح|فظ عبــــد |لحميد طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدير |
يم9|6996 معهد ف ص |لمنصورهرغده رجبــــ رمض|ن |بــــر|
9o2|29 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــ ع|طف بــــخيتـــ عويضه
5o6337يم طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــسنتـــ ع ح|مد عبــــد|لرحمن |بــــر|
3|256o|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن نج|ح عبــــد|لرحمن عبــــد
236oo4|ره|ء |يمن محمد ع |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
5o5272تـــج|ره |ل|سكندريهحمد يوسف عبــــد |لمنعم ع عبــــد |لبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهع|صم ط|رق فرح|تـــ |بــــو |ألسع|د فرح487265
|ء |لسيد تـــوفيق |حمد|922327 تـــج|ره سوه|ج  
7o639|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|د| | منصور محمد |بــــو |لقمص|ن

33o8oرهه|جر محمد لط مغ|زى ع|شور حقوق |لق|
37o77ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمود |حمد |م عبــــد|لبــــر

صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرح|بــــ |حمد محمد ص|لح8|7726
25484oطبــــ ع شمسمحمود رض| محمود تـــوفيق عبــــد|لصمد
|436o3د|بــــ ع شمس|نور |لدين رجبــــ جمعتـــ فوزي محمد
نوعيتـــ طنط|نسمه غ|زى عبــــد |لع| عبــــد | نعيم87|4|4
2879o7|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن عبــــد|لفضيل مو سل|م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م حسن عبــــد|لمنعم محمد254545
676o55|طبــــ بــــورسعيدل|ء |حمد |لسيد |حمد رجبــــ
682o5|تـــربــــيتـــ |لمنصورهدى |يمن عبــــد |لمنعم محمود عبــــد ربــــه

74o56تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر سيد عبــــد|لسند محمود
نوعيتـــ |شمونمحمود سعيد شو نور|لدين428|26
يم |سم|عيل عبــــد|لعزيز حميد|452942 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخبــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيوسف محمد سم|ح |حمد |لزه|ر5926|6

Page 1837 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |لسيد فتـــ |لسيد عطيه258926
9o2578 معهد ف ص ري|ضه سوه|جع |حمد ع عطيتـــ
47536oندستـــ |ل|سكندريهمحمد عل|ء خميس محمد قنديل

529o8| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمد محمد |م
يم جمعه223429 زر|عه مشتـــهرعمرو محمد ع |بــــر|
رهبــــل|ل محمد منصور |نور56396| تـــج|ره |لق|
ي6298|8 ندستـــ |لم |م | ع|دل ف|يق بــــ
يم |لم|69|7|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طنيف مصط |بــــر|
63226oنوعيتـــ |لزق|زيقكريم|ن |لسيد شح|تـــه ع
4|54o5يم عبــــد |لحميد |لجم|ل د|بــــ كفر |لشيخ|يوسف |بــــر|
877o43  طبــــ بــــيطرى |سيوطزينبــــ سليم|ن خلف سليم|ن
8o36|3|يم |د|بــــ |لم |يه ع حسن |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|لسيد |يمن عبــــد|لسيد عبــــد|لمو شح339242
تـــج|ره ع شمسيوسف |يمن |حمد عبــــد |لحميد|6278|
4o5344تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهجيل|ن حس|م فتـــ محمد |لرشيدى
4|65o5ف عبــــد|لمنعم حم|ده |لدي |د|بــــ طنط|عمر |
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديرحمه محمود سعد عبــــد |لمجيد ع5879|2
6o8537تـــربــــيتـــ طنط|وف|ء عبــــدربــــه رزق |لزو|وى
63o282|بــــي حسن |سم|عيل معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد |ل
85|oo9معهد ف ص |سيوطسل |س|مه صل|ح فضيل
5222o5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنتـــ | محمد عبــــد |لمطلبــــ |حمد |ل
7oo564| ه محمود محمد ع نوعيتـــ |لمنصورهم
يم محمد عبــــد|لع|772675 د|بــــ |لزق|زيق|سعيد |بــــر|

كليتـــ |أللسن بــــ سويفنور| سم محمد س|لم673|6
6o74|6ندستـــ |لمنصورهعمر محمود محمد |لشيخ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|تـــ |يمن غريبــــ عبــــد|753932
يتـــ وجيه رزق سليم|ن343|63 تـــج|ره |لزق|زيقم
يم محمد |بــــوشهبــــتـــ عبــــد|493|79 رتـــ|نه|ل |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
 |حه وفن|دق |لفيوممحمود حم|ده محروس عبــــد |لعظيم64243|
يم عبــــد|لد748|27 يم ع |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|جر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد عبــــد |لن| عبــــد |لعظيم محمد 629962
42o|o7كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسه عبــــد |لمنعم |لشح|تـــ |حمد |لزي
9o2363 ى ع تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــدع|ء ع خض
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعمرو جم|ل |م ح|مد |لسيد5|2626
9o3589|د|بــــ سوه|ج| سل|م محمد ص|لح |حمد
رهزكري| محمد زكري| محفوظ8742|| تـــج|ره |لق|
2|6o63|ندستـــ ع شمسروى |يه|بــــ |حمد عبــــ|س
2727o2تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديي|سم |لص|دق ج|د |لكريم محمد
7o36|3ندستـــ |لمنصورهحمد جم|ل عبــــد | محمد منصور زغلول
6789o8يبــــه د|بــــ |لمنصوره|من|ر ج|د ع محمد |لسيد 
257o95تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــلق|ء جم|ل محمد خط|بــــ
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255o5oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريم|ن محمد عبــــد|لعزيز محمد |لششتـــ
763o95نوعيتـــ بــــور سعيدندى م|جد ج|بــــر ح|مد |لحديدى
78289oوف|تـــزي|د عبــــد |لق|در حسن حس ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

يم |لبــــن|35635 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد جل|ل |بــــر|
4o|253 د|بــــ كفر |لشيخ|د | |حمد محمد ع |لدقي
تـــج|ره |سيوطه|جر زكري| محمد سيد 8936|9
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى جل|ل عبــــد|لخ|لق |لسيد مبــــروك4|2637
6|o4|9ف ع|مر |لحس|ن ص|لح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهص|لح أ
|ء ف|يز ح|مد سيد|885556 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم خ|لد عبــــد |لع| يوسف ع 24833
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمتـــ محمد ع عبــــد|لخ|لق |لسيد772255
762o82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسصبــــ|ح عبــــد |لسل|م مو عطيتـــ
طبــــ بــــيطرى سوه|جكريستـــ |كرم لطيف شنوده 85|923
6o564|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لمغ عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــه عطيه |حمد عبــــد|لل|ه 899525
يم476662 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رن| محمود محمد |نور |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهيه محمد معوض عبــــده سنج|بــــ|678847
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد ري|ض صديق ع |لفس|خ683787
4ooo22تـــج|ره |ل|سكندريهل| |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح ع
تـــج|ره |لمنصورهرو|ن مجدى فتـــ شلبــــى عبــــد |لع|ل683244
رى772445 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسن|در محمد |لشح|تـــ محمد أحمد |لجو
 |حه وفن|دق |لفيومبــــ|نوبــــ عبــــد| |نور لبــــيبــــ |رم|نيوس|96|523
طبــــ |ل|سكندريهنوره|ن |لسيد شو حسن 2|4265
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رش| خ|لد عبــــد |لمحفوظ عبــــد |لر|زق627927

|77o9رهد | مجدى محمود |لعك|وى تـــج|ره |لق|
8567o9|تـــج|ره |سيوطحمد فر|ج تـــو عمر
|محمد كم|ل |حمد محمد866274 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
رهي|سم ع|دل محمد حسن35653| علوم |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حبــــيبــــه عص|م ع سيد337565
9o3835  زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــعبــــد| |لسيد فرج محمد
معهد ف ص بــــور سعيدر|ن| جم|ل |حمد |حمد |لدسو 373|62
تـــج|ره |لمنصورهم محمود عبــــد |لحميد محمد |لنج|ر2|6923
معهد ف ص بــــنه|عل| ع|دل محروس |بــــوحس |25323
5o|3|8|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد مصط ع حسن عبــــد|لع|ل
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعص|م |له|دى عبــــد |لق|در ح|مد687|68 م |لع| 
63oo46| علوم |لزق|زيقم محمد ع ع
6|464oتـــج|ره طنط|حس عثــــم|ن حسن |سم|عيل
495|o8| |كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد ع|دل محمد ح|مد ن
4o4638| د|بــــ |ل|سكندريه|لسعيد فتـــ |لسعيد |لسيد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحسن عبــــد|ل حسن |بــــو ه|شم|44|64
87555o  حقوق |سيوطعبــــد| سعيد محمد سيد
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د |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لوكيل4|3423 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|
تـــربــــيتـــ دمنهورم|رك حليم يعقوبــــ سعد عبــــد |لمسيح||2|54
77427oندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن حس|م |لدين حل محمد
رهعمر عبــــد|لرحمن ع |لسيد928|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
26oo45د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صبــــ|ح |حمد |حمد |بــــو س|لم
ره|يه مصط عبــــد |لحميد ع|مر|33576| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره دمنهورسمر كم|ل عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح 8474|5
|4|o84رهعمر يوسف محمد س|لم ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ي قلي 6494|8 تـــمريض |لم | كرستـــ ق|صد بــــ
422o38طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرن| صل|ح فه عبــــ|س

ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن ه|شم عنتـــر عبــــدتـــ77464
ف فؤ|د حف جمعه|56|43 معهد ف ص طنط|فؤ|د |
يف محمد محمد3|7575 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجيه|ن 
89o376 د|بــــ |سيوط|محمود يوسف حسن حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريستـــ | مرقص وليم زخ|رى58|233
ره|مصط خ|لد محمد |لكمشي |25588 ثــــ|ر |لق|
5|64ooمعهد ف ص |ل|سكندريهرقيه ع|دل حسن حسن سعد
86o368|ه جم|ل كم|ل محمد تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |م
|4835oره|مريم منصور حسن حس |بــــو شوي د|بــــ |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطفردوس عبــــد|لحميد |حمد رضو|ن 5|8995
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرحمه رمض|ن محمود عبــــد|223857
44o688 |طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهع سعد ع عوض |لعن
4|6o4| حقوق طنط|يم|ن محمد عبــــد |لصمد عبــــد |لصمد
صيدله طنط|نهله ط|رق فريد محمد سعد |66||27
763o75ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم عبــــده محمد عبــــده |لهند|وى
5o6468| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء حس|م حل |لسيد |لمر
224o52 ره|ف|طمه ع عبــــد|لمنعم حس د|بــــ |لق|
9o2932 تـــربــــيتـــ سوه|جوليد |لسيد ع |لديبــــ

ندستـــ بــــ سويفعبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|م سيف56867
ندستـــ |لفيوممحمد ط|رق سيد عثــــم|ن58852|
825o34|يم قزم|ن تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىندرو روم| |بــــر|
24oo34رهحس محمد سعد عبــــد|لح|فظ |لرشيدى ندستـــ |لق|
7563o6تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم عبــــد |لحميد كم|ل ع
رهمحمد |حمد عبــــد|لسميع عبــــد|لمجيد|32498 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لعزيز |بــــو|لحديد عمر عبــــد|لحليم225779
838|5o|صيدلتـــ |سيوطلطيبــــ |حمد |لطيبــــ |م|م
3|226|| يم محمد بــــيو يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقعف|ف سعيد شعبــــ|ن محمد633596

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لحفيظ منصور63227
لسن ع شمس|محمد مجدى مر فضل محمد3566|6

55o28 تـــج|ره بــــ سويفنور|ن عص|م عبــــد |لعزيز ع

Page 1840 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ دمنهور|إيم|ن عليوه محمود محمد عليوه3|4828
5o5545علوم |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ه|شم |حمد ه|شم
4|627oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن|ديه محمد ج|مع ع |ل|بــــي|وى
3568o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء محمد متـــو سيد|حمد
6||3o8تـــج|ره |لمنصورهمريم عبــــد |ل محمد عي
زر|عه |لزق|زيقيه ط|رق حس محمود حس |772248
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمن|ر محمود مصط حج|زي طعيمه8||438
75934oتـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسوق ع|طف س|لم |لسيد
6oo597طبــــ حلو|نمحمد طلعتـــ خليل محمد عطيه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د| | عبــــد|لعزيز منصور حش|د|35767
علوم |لزق|زيقع|ئشه عل|ء محمد شو ع 632722
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمود عبــــد|لمجيد محمد حس|ن |63927
6|44o|صيدله طنط|محمد نبــــيل محمد حسن محمود |لشلق
75o725ندستـــ بــــور سعيدد | |يمن سيد مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركرم ع|طف عبــــده | |س رزق|49387
يف عبــــد |لع| عبــــد |لحميد 4|6794 نوعيتـــ |لمنصورهل|ء 
حقوق |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد ع |لسيد |لسل|639266
9o7647 حقوق سوه|جعبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد
علوم |سو|نزي|د |حمد |لسيد يوسف834857
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىلسيد وجيه |لسيد |حمد س|لم|889|64 ع.
|د|بــــ |لم |حن|ن رمض|ن عبــــد|لكريم عبــــد|للطيف345||8
ندستـــ |لفيومم |يم|ن محمود |م |93|3|3
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | عل|ء سعد خليف253295
وف|محمد ه| عبــــد |لعظيم محمد||5|6| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عم|د رش|د ش|دى حسن688674
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط عبــــد |لخ|لق سل|م768554
يم محمد |78|629 معهد ف ص |لزق|زيقخلود خ|لد |ل|نور |بــــر|
9o|755 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطر| | ك|مل حبــــ عبــــيد
3235o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحن محمد ف|روق |بــــوحطبــــ
4787o8علوم ري|ضتـــ |لم |محمود عبــــد |لخ|لق فتـــوح ق|سم
يم عبــــد ربــــه سعد48879| ره|نوره|ن |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
يم974|64 تـــج|ره بــــنه|عبــــد | عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
ر |بــــو|لفضل 52|3|9 ر ح|تـــم م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|
528o3|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء محمود حسن سيد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم سل|متـــ محمد عبــــد |5823|

يم سعد |لديبــــ|264953 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نله| |بــــر|
5|o62o| تـــج|ره دمنهورحمد يوسف محمود يوسف |لمدبــــو
حقوق سوه|جغ|ده رجبــــ حس عبــــد|لو|حد 258||9

صيدلتـــ |لفيوممحمود ع|دل محمد ص|لح|6928
7o|768ر|ء |حمد سعد محمد يوسف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه |لز
328o36 |طبــــ بــــنه|يوسف محمد صبــــرى غبــــ
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|ج|29|447 يم حسن  ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد حمدى |بــــر|
52479oيم يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد |بــــر|
5|7oo3طبــــ بــــيطرى دمنهورعزتـــ رجبــــ سليم|ن حشيش
ف محمد شكري عبــــد|لكريم853846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره|ن |
لسن ع شمس|ر| | |حمد محمد عبــــد|لر|زق252632

وف|تـــموده محمد ص|بــــر رضو|ن|3385 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
|4383o| د|بــــ حلو|ن|حس|م |لدين مصط ري|ض كم|ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوس|م وجيه صموئيل |يوبــــ272584
رى|67597 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |ر محمود محمد |حمد |لجو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسكم|ل محمد كم|ل عبــــد|لعزيز|78343
4o7372تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر ثــــروتـــ عبــــد |لحفيظ عثــــم|ن
د|بــــ ع شمس|يثــــ|ر ز مج|ور محمد|773746
6o5795زر|عه |لمنصورهنبــــيله ن| يونس محمد
|489o5ره|م س|مح ن| |دريس د|بــــ |لق|
227|o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نش|م ط|رق سليم|ن يعقوبــــ
|62oooد|ر |لعلوم |لفيومحس ع|دل حس |حمد
تـــمريض كفر |لشيخر| | فريد فرج منصور|43924
ش|م عبــــد |لحميد |لسيد مر476522 تـــج|ره |ل|سكندريهسيف 
694o67ندستـــ |لمنصورهزي|د محمد |لسبــــ| شح|تـــه سوس
7o3259 صيدله |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد |لعظيم |حمد عطيه
44o|o9 |تـــمريض كفر |لشيخمروه عبــــد |لبــــ|سط حمدى خف
34o93||د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد محمود ج|ويش خ|
892|o2 تـــج|ره |سيوطس|ره حسن عبــــد|لنعيم عبــــد|لغ
ندستـــ ع شمسش|م |لسيد مر يوسف23353|
639592| علوم بــــورسعيدبــــر|ر |لسيد محمد محمود ع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندين| مصط |حمد عم|رتـــ32333|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع جمعه سيد عبــــد|لق|در73||6
ه س| |حمد مصط عبــــد |لمنعم263767 نوعيتـــ |شمونم
تـــج|ره ع شمسمصط محمد مصط فؤ|د سعف|ن6683|2
28o8oرهمنتـــ | صبــــرى محمد سيد طبــــ |سن|ن |لق|

4894|oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــنسمتـــ ح|تـــم يوسف |حمد |لعسكرى
معهد ف ص |سم|عيليهسه| قدرى عبــــد | جوده754638
239|o5حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضوى محمد محمد عبــــد |لنبــــي حسن
775o68علوم |لمنصورهمنه | مجدى محمد ع محمود
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ع|دل سعد عبــــ|س754796
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م خ|لد عبــــد|لعزيز حد|د |لف|ر258937
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|ره |حمد عبــــد|لرسول |حمد555|84
صيدله حلو|نحمد محمد ف|روق |حمد |ل |ط|344424
ل|ل نص |3895|6 |د|بــــ طنط|حمد محمد نص 
ش|م مصط كم|ل634664 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنور|لدين 
تـــج|ره |ل|سكندريهع ثــــروتـــ ع شعبــــ|ن ع|شور476527
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87o896لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|يوسف حس محمد حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومبــــه|ء خ|لد |لسيد |لربــــي254446
علوم ج|معتـــ د |طحبــــيبــــه مصط محمد عبــــد |لوه|بــــ675429
46339oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسميه سعد زين |لع|بــــدين محمد محمد خف
23o227 لسن ع شمس|ط|رق ع|طف فر|ج مصط
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنيه سل|مه س|لم سل|متـــ|785454
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|يدي سيد محمد حسن68|839
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيه |يه|بــــ تـــوفيق ص|دق سليم|ن|546957
45263oبــــم عبــــد | شح|تـــه علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمريم |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد جم|ل عبــــد |لحميد محمد39398|
تـــمريض |سيوطمصط محمد عثــــم|ن محمد 9|8865
تـــج|ره ع شمسفؤ|د ن| فؤ|د ري|ض33985|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرويد| محمد |لسعيد رحمه7895|6
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد س| صل|ح |حمد254496
تـــج|ره طنط|مل |حمد متـــو |سم|عيل |لجمل|427888
ه ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحيم|65442| د|بــــ حلو|ن|م
ر679354 يم جو ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ن |بــــر|
حقوق ع شمسن رض| طبــــيبــــ مو مرزوق|9983|2
2|6o3| يم كرم يم |لصغ |بــــر| ن| رض| |بــــر| حقوق ع شمسم
244o5oرهم|زن شعبــــ|ن محمد سليم|ن ع صيدله |لق|
9o97|8  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جحس|م حس ر|غبــــ حمد|ن
5o989|يم سعيد طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهش|م سليم محمد إبــــر|
حقوق ع شمسمحمود محمد محمود فه ع 54|27|
ش|م مصط محمد |لشه|بــــي675954 تـــج|ره |لمنصورهملك 

5o42|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لوه|بــــ مؤمن عبــــد |لعزيز محمد
36o747د|بــــ بــــنه|دين| عو|د عطيتـــ سليم|ن|

د42268 رهعبــــد|لرحمن صبــــري محمود مج| تـــج|ره |لق|
68o737علوم ج|معتـــ د |طغ|ده |لسعيد محمد |لسعيد |لمهدى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد و|ئل ف|روق سعد عبــــد |لرحمن 453235
839o66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر عبــــد|لحميد محمد |حمد
يم737|24 د|بــــ |سو|ن|بــــسمه عز|تـــ محمد |بــــر|
69o26|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى |حمد شو |حمد |سم|عيل
م فوزى عبــــد |لحكيم عبــــد |لسل|م ||4784 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورد
ف ج|د |لمو ز|يد32565 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد |

234|8oف عبــــد|لق|در ع رهعبــــد|لق|در | تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهشيم|ء خ|لد |نور محمد5693|3
495o86تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل عبــــد |لجو|د عبــــد|لحليم
|247o5رتـــ ه|دى محمد محمود عبــــد | عي تـــمريض |لق|
د|بــــ حلو|ن|يوسف |س|مه محمد طلبــــه بــــيو 27847|
7o9493د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دى ع|دل محمد |لسيد |حمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد |لسيد محمود |لسيد حسن487648
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764o87د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ندى محمد عبــــده محمد بــــره|م
||7o55|ثــــ|ر |لفيوم||ء محمد ح|مد محمد
776o88د|بــــ |لزق|زيق|مروه محمد |لسيد حسن عبــــد |لحميد

وف|تـــمحمد ع عبــــد |لخ|لق ع7785| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
4o4322حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |م عبــــد|لفتـــ|ح كرم
لس ع|دل نبــــيه ش|كر8582|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نك
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسهيله جم|ل سيد شعبــــ|ن295724
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى عص|م عبــــد|لمو سل|مه264277

رهعبــــد|لرحمن و|ئل محمود سبــــ||7972 ندستـــ |لق|
8o98o2معهد ف ص بــــ سويفمه| |حمد ج|بــــر حس ه|شم
8o|o34د|بــــ |لم |خلود ع|طف محمود |حمد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء يوسف مر ع حل|وه686|42

رهمنيه رجبــــ ح|فظ عبــــد |له|دي|25458 طبــــ |لق|
|5o5o7يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمؤمن محمد عبــــد |لحميد  |ض لم
بــــي 773254 حقوق |لزق|زيقسمر سعيد |لشح|تـــ مو |ل

رهمحمود ع عبــــد|لسل|م |بــــورو|ش35766 تـــج|ره |لق|
6o6459تـــج|ره طنط|مرقص م|جد |لشح|تـــ نجيبــــ رزق
53o36|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورتـــ وليد |لسيد |ل|بــــيض
ي477387 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمن|ر مجدي عبــــد |لعزيز بــــدوى ز
تـــمريض |لزق|زيق محمود أحمد |لرف| عبــــد |لرحيم حسن628725
325o69د|بــــ ع شمس|يوسف منصور ج|بــــر خلف

7o666|معهد ف تـــمريض |لفيوميه سيد محمد قطبــــ
42o75o|تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد|لرحمن |لسيد سليم|ن
3399oo|ر |لسيد مو محمد علوم بــــنه|لسيد م|
8o|377 ر|ء رجبــــ محمد ع نوعيتـــ |لم |ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم فتـــ سل|مه نوبــــي838525
ريدى 884675 تـــربــــيتـــ |سيوطح|زم جمعه محروس 
85725o ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحسن محمد ع مر معهد ع| 
ره|ء طنط|وى شعبــــ|ن سيد|5|489| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ دمنهور|م |بــــو |لحمد |لسيد ق|سم حس |487542
رهمحمد بــــ|سم عبــــ|س عبــــد|لمع55|226 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نقمر ح|تـــم محمد عبــــد|لمنعم7783|2

ل|ل جودتـــ محمد58935 تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء 
7o||o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد محمد جل|ل محمد ح|فظ |لكل
5|8o26يم يم محمود |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهر| | |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ن ر| |لسيد |حمد|335982
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد ح|تـــم عبــــد|لحميد محرز9993|4
28799o|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد |لجعفرى |حمد |لغتـــورى معهد ع| 
د|بــــ |لمنصوره|محمد رض| عبــــد | لط عرف|ن679582
35o794كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لكبــــ |حمد
4o6o67 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ل مصط سل|مه مصط
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ف ج|د|لكريم عبــــد|لرحيم359646 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس |
4|9o26تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد طه |حمد محمد |لشيخ
6o3765معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــد|لحميد رمض|ن محمد رمض
9o9352|ء |لسم|ن طه |لسم|ن| صيدلتـــ سوه|ج 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|سم عص|م مصط حر|رتـــ5|7585
يم تـــم|وي |بــــو |لريش|322|5 تـــربــــيتـــ دمنهورسل|م يح |بــــر|
5o5436ف ع عبــــد |لحميد سعيد طبــــ حلو|نمه|بــــ |

ره|مصط بــــدري عبــــده طه26376 د|بــــ |لق|
7o3o77تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلي |س|مه سليم|ن حسن معروف

22o8oرتـــ ش|مه محمود محمد عبــــد |لع|ل تـــمريض |لق|
حقوق ع شمسحمد ممدوح عرندس |لسيد||34|34
د|بــــ |ل|سكندريه|يم |حمد حمدى |حمد |لمدبــــو 476227
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن |حمد محمد |حمد حسن488259
34oo7oصيدله |لزق|زيق مجدى شح|تـــه عبــــد|لحميد عزتـــ
رهسعيد حمدى |لسعيد عبــــد |له|دى66387| ندستـــ |لق|
348oo9معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|ء مدحتـــ نعيم |لكم|ر
52o3|5|ه محمود رشو|ن ر|شد نوعيتـــ |ل|سكندريهم
675337| طبــــ |لمنصورهحمد محمد زكري| مش|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد عبــــد |لستـــ|ر حد|د|647892
82o56|تـــمريض |لم | ل |ء حمدي طلعتـــ |حمد
صيدله |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد عبــــد |للطيف ع699377
|38o53د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد |لرحمن صبــــ عبــــد |لق|در محمد
رهحمد |يمن حس عبــــد|لفتـــ|ح بــــر|يز|625|23 ندستـــ |لق|
ندستـــ |سيوطمحمد عيون محمد عبــــد|لحميد 6322|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم رض| تـــوفيق |حمد632499
527o39علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنور|لدين محمود بــــهن عبــــد|للطيف محمد
8o6853|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه محمد جمعه دي|بــــ
68o42|يم محمد |ل|زم|زى |لمتـــو |ل م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــر|
رتـــ رض| عبــــد|لغ س|لم |لغر|بــــى342284 تـــربــــيتـــ ع شمسز
42|6o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد| |حمد ص|لح عبــــد|لق|در |لقلف
69o238|د|بــــ |لمنصوره|لشيم|ء جوده صديق عبــــد |لق|در
زر|عه ع شمسندى محمد عبــــد|ل عبــــيد ح|مد4|2367
6oo83|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سهيله مسعود سيدأحمد مسعود
|277o3صيدله ع شمسيم وليد محمد |لدسو محمد خليل
صيدله |ل|سكندريهن|دين |حمد فؤ|د |حمد عل|م477442
يم765966 يم |م |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدنرم محمد |بــــر|
2368|oرهد | |س|مه عبــــد|لرحمن عبــــد|لعظيم تـــج|ره |لق|
حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين يوسف محمد ش58|494
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسم|ء ح|مد محروس عم|ر||679|5
83o859لس ل|ل ك لس مفيد  ندستـــ أسو|نك
686|o6يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــفرحه وليد رمض|ن |بــــر|
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رهحمد ه| مصلح مهر|ن|6|287| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم 886888 ى قدرى ص|بــــر |بــــر| طبــــ بــــيطرى |سيوطش
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد سعيد |لسيد محمود عزبــــ||35622
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ح|زم عل|ء عبــــد|لكريم |لسيد ح|فظ9|92|2
تـــج|ره بــــنه|حمد |لسيد محمد شبــــ|نه|74|262
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل ي| |حمد يس46459|
علوم ع شمسمؤمن جمعه محمد ثــــ|بــــتـــ24|243
346o34تـــج|ره بــــنه|زينبــــ محمد حس سل|مه كبــــريتـــ
يم عبــــده شعل|ن295|76 علوم ج|معتـــ |لسويسدع|ء |بــــر|
يم بــــدير محمد |بــــو كبــــشه4|4|6| ره|سم|عيل |بــــر| د|بــــ |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سندس محمد عبــــ|س محمد826388
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن ي| سعد |لديس478687
76oo29|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يه ي| خلف محمد ل|

|63o3رهعمر |س|متـــ |حمد |لشي تـــج|ره |لق|
7oo459|طبــــ |لمنصورهحمد طلعتـــ حس محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن |حمد صبــــ عطيتـــ8|38|
5o64|2تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمه محمود محمد عبــــد |لستـــ|ر

73|2oتـــربــــيتـــ |لفيومنور| رمض|ن |سح|ق رمض|ن
43o9||يم عرفه نوعيتـــ طنط|مروه محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس|م حسن عبــــد |لع|ل سليم|ن25|26|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف |حمد محمد |حمد عم|ره265258
6o723o|تـــج|ره طنط|نبــــيه |لدسو محمد أبــــو |لنج
علوم |ل|سكندريهندى مدحتـــ مصط محمود |حمد426682
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه حس محمود حمد|ن|829689
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــسنيم عبــــد |للطيف عبــــد | |حمد753493

يم4|258 يم محمد |بــــر| رتـــ|زينبــــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
82248o|تـــج|ره بــــ سويفحمد ص|لح حمدي |حمد
83o95oنوعيتـــ موسيقيه قن|ر| | شنوده ر|شد قديس
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــفهد محمد خلف مك|وي857295 معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|حمد ط|رق |سم|عيل محمود |لسيد|6||626
6o7o69ه تـــوفيق ص|لح ص|لح بــــغدوده طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط صل|ح |لدين محمد مصط 628|6|
76o94o|علوم ج|معتـــ |لسويسيه |يمن حس |لن|دى
تـــج|ره |سيوطر| | عبــــد|لبــــ|سط حس سيد 893627
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشيم|ء |لسيد رش|د حميدتـــ|35522
ندستـــ |لمنصورهم | جورج يون|ن عبــــد |لمل|ك2|6777
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لجليل عبــــد |للطيف محمد رمض4|5294
89oo47|ه |حمد محمد |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م
675o34تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد يح عوض
زر|عه ع شمسيمن محمد ق|سم |لسيد|32|325
76o6o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسف|طمه |حمد محمد |بــــوعمره

Page 1846 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

494oo خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى ط|رق ع حف
7769o8|حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |يمن |لسيد دي|بــــ| 
269|9oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنه|د حس محمد بــــقوش
439o|oعلوم كفر |لشيخعبــــد| |لسعيد عبــــد |لد|يم عبــــده ونس
يف ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح||46|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يم|ن 
8o|926 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد عل|ء حسن رشدي عبــــد|لغ
تـــج|ره دمنهورشيم|ء رش|د |سم|عيل محمد485847
ر ص|لح شكر359273 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م | م|
تـــج|ره ع شمسسم|ء حس |بــــو  |د محمد|364|6|
4o6949د|بــــ د |ط|آل|ء محمد عبــــد |لسل|م مرج|ن
48o492| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد حسن ع محمود ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمريم عم|د سعد |لدين ن59884|
ريدى طلبــــه|884653 حقوق |سيوط حمد محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس|م حمدى عبــــد |لحميد دويد|ر محمد484894
3637o9د|بــــ ع شمس|د | |يه|بــــ يوسف فؤ|د يوسف
ف مصط حسن عبــــد|لحميد254786 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد |

رهحمد محمد عبــــد |لمنعم |حمد درويش29383 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6845o3معهد ف تـــمريض |لمنصوره فرحه عطيه رفعتـــ عطيه ع |لجم|ل
يم2|97|8 تـــج|ره |سيوطسهيله ط|رق ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهع مصط ع عبــــد |لفتـــ|ح476946
لع|  |حه وفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ|نوره|ن محمد عمرع عمر496794
يم سل54|775 زر|عه |لزق|زيقسم|ء عيد محمد رش|د |بــــر|
5o9434تـــج|ره دمنهورج| خ|لد محمد |لسيد حس|م |لدين
ى عطيه |لصن|ديدى|54||43 معهد ف ص طنط|لشيم|ء خ
ف |لدين عبــــد|لجو|د|452844 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد  معهد ع| 
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد| أنس حسن عطيه |لقيش|وي629699
63oo23تـــمريض |لزق|زيق حمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لرؤف عبــــد |لمطلبــــ
68678oف عبــــد |لحميد محمد |لبــــ|ز لسن ع شمس|حمد |
629o42|د|بــــ |لزق|زيق|يه عل|ء عطيه عبــــد|لحميد س|لم

طبــــ |لفيوممحمد حس|م |لدين محمد|سم|عيل69269
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لعزيز طه محمود457|84
|27o|4|وله رهحمد محمود عبــــد |لعظيم عقل  طبــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقصل|ح ع|طف عبــــد|لبــــ| عطيتـــ627588
764|5oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنوره|ن عبــــد |لرحمن سعد محمد خليل رزق
|56oo8حقوق ع شمسي|سم محمود عبــــد |لوه|بــــ عويس
|3o93oحقوق حلو|نمحمد |يمن فه محمد
يم|57|355 رهيتـــ |يمن سم |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
69|9o5ور تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهرش|د محمد |حمد رش|د محمد 

4637oيم وف|تـــمحمد عص|م محمد |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى حسن عمر محمدين755256
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد حس|م عبــــد|لحميد حسن|332398
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ى حم|مو||3|42 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء ع |حمد |ل|بــــ|ص
رهحمد |يه|بــــ فؤ|د عبــــد |لرحيم|||47| تـــج|ره |لق|

8328o9طبــــ |لسويسحور ه| ع ع|مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنرم محمد عبــــد|لجو|د شح|تـــه|25224
7o4466علوم |لزق|زيقنه| |لبــــر |حمد محمد ص|لح

ندستـــ ع شمسم|جد ع محمد عك|شتـــ46995
4o734|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | محمد محمود سليم|ن فر|ج
264o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند عبــــد|لحميد فوده عبــــد|لحميد سعد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمجد محسن عبــــد |لسل|م طلبــــتـــ|756955
69|8o5حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد محمود محمد |حمد درويش
نوعيتـــ قن|ه|جر عبــــد|لن| محمد عبــــد|لعزيز4|8345
42|34o كليتـــ |أللسن كفر |لشيختـــوحه عبــــد | عبــــد |لعليم محمد عمر
|5359oرتـــ ن|ديه محمد |نس ح|مد تـــمريض |لق|
تـــج|ره طنط|ف محمد عبــــد |لنبــــى محمد |لنبــــى|||6879
نوعيتـــ موسيقيه |سيوط  يري ظريف م | |قل|ديوس|3926|9

رهحمد عبــــد |لفتـــ|ح يسن |ل |د|32637 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
لسن ع شمس|نوره|ن محمود |حمد عبــــد|لمجيد656|24

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم مجدى محمد ن محمد23476
4|996o|ش|م لط عبــــد|لسل حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن 
طبــــ بــــيطرى |سيوطبــــه|ء مصط عل|م محمد 879633
8785o6 وس معهد ف تـــمريض |سيوط بــــطرس نو|ر فه تـــ|و
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعبــــد | عبــــده عبــــد | عبــــد |للطيف762339
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــمن|ر محمد مصط حس 279829
7o3478|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م كم|ل مصط |ل|سمر
معهد ف ص سوه|ج  بــــ|نوبــــ |س|مه ف|يز نجيبــــ|9899|9
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنه|ل مر عبــــد|لع| مر275846
7835o3|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد حسن ع|مر
8834o7  معهد ف ص |سيوطس|ره شعبــــ|ن مصط عبــــد|لحكيم

2o962|علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد |لرحمن عل|ء سيد حس|ن |بــــر
تـــج|ره سوه|جمصط محمد فر|ج حسن 887492
يف محمد بــــش 268488 رهمحمد  صيدله |لق|
24|8|oيد محمد لسن ع شمس|سلوى ع|دل |بــــو|ل
علوم بــــنه|شيم|ء |لسيد |لشح|تـــ |لسيد قطبــــ|77263
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــول| ع|دل جرجس شح|تـــه جرجس23|37|
4o3345حقوق |ل|سكندريهسل حسن حسن ع عبــــد |لرحمن
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء عبــــد|لبــــ|سط كيل| محمود|827982
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نل|ء ص|لح |حمد مر حسن|727|5|
7725o2لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد غني محمد غني
23o89|رهمحمد شعبــــ|ن عبــــد|له|دى حسن تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمن|ر عرفه محمد عبــــد|لرحيم7|2798
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفع حس ع سعد4|39|2
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رهي|سم |حمد |نور مختـــ|ر غر|بــــ35968 تـــج|ره |لق|
رهنوره|ن ع سعد عبــــد|لرحمن4384|2 تـــج|ره |لق|
4875o5|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |يمن عبــــد |لعزيز محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن ع|طف عبــــد|لرشيد محمود257587
تـــ محمد حسن حسن |لموز 6262|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشه
45o9|3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|خ|لد حس |حمد حس خليفه
حقوق حلو|نمحمد عص|م |لدين عبــــد|لعظيم |حمد272626
6o6867كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمد سم |حمد شح|تـــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند ع عبــــد|لمنعم فلفل 897794
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشدير |حمد حس سليم|ن شن 767547
7o7o28| بــــي د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد محمد رش|د |ل
4322o6|تـــمريض طنط| يم|ن محمد |لسيد |لزي|تـــه
يم خ 528782 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد ح|مد |بــــر|
صيدله |لمنصورهدع|ء |حمد |لسيد محمد |لف 692483
علوم ع شمسمن|ر |حمد عبــــد|لسل|م دسو 322595
7652o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدكريم ي| جمعه عبــــ|س |لمز
رهل|ء عك|شه |سم|عيل عبــــد |لق|در|984|5| صيدله |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ أل|ء حس |حمد عبــــ|س |لش|عر624448
8362o7| علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىس|مه |حمد محمد ع
32284oحقوق ع شمسحبــــيبــــتـــ |حمد شلبــــي |حمد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد سل|مه عبــــد|لعليم |بــــوبــــكر5|535
 |حتـــ وفن|دق |لم |ف|طمه ع محمد |سم|عيل|677|8
56o75|تـــج|ره بــــ سويفحمد فوزى منصور محمد

444|5oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد| |لسيد عبــــد| |لسيد |لشك
6|o44كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|رتـــ صموئيل حليم و|صف

478o6o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء محمد تـــوفيق |م|م محمد
لسن ع شمس|منه | ط|رق محمد |حمد سيد |حمد3524|2
معهد ف ص |لزق|زيقي|ر| |لسيد سعيد |لسيد|62757
يم محمد769275 طبــــ |لسويسدين| سليم|ن |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|رين| نبــــيل زكرى جلوعه335699

3||8oكليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمريم وص ف|يز بــــ|رح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ ي| حمد|ن خل|وى359849
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن مصط |حمد مصط 824557
8o3788نوعيتـــ |لم |مريم رجبــــ |سم|عيل عثــــم|ن
يم عبــــد |للطيف 698859 د|بــــ |لمنصوره|ه|جر عبــــد |للطيف |بــــر|

د|بــــ |سيوط|م منصور |حمد محمود|26222
4754o4يم |لمل تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــفرح ط|رق ج|بــــر |لسيد |بــــر|
27o6o7يم محمد حبــــيبــــه د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|مه ف|روق |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفر|ج محمد فر|ج محمد832689
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد كرم |حمد ع|بــــدين|738|25
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدولتـــ بــــ|سم محمد محمد مو47|438
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علوم |لزق|زيقمريم مصط ع مصط |لقز|ز69|775
ثــــ|ر |لفيوم|د | ربــــيع عبــــد |لتـــو|بــــ محمد52||7

925oo3 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لرحمن محمد |نور محمد
ى حسن حس|ن 874|42 علوم |ل|سكندريهمحمد خ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء سعيد ع عبــــد|لسل|م عبــــد|لمع248933
ف عثــــم|ن عبــــد|لر|زق234234 رهعمر | تـــج|ره |لق|
4o|9|6| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|وليد محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود سعيد حس ع642247
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|رتـــيبــــه عبــــد|لرحمن شح|تـــه عبــــد|لرحمن صومع|24835
2|42o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد خ|لد محمد ربــــيع شديد
4o339ره|سحر ص|بــــر |حمد محمود د|بــــ |لق|

معهد ف ص |سو|نعيشه |لسعدي محمد محمد842425
5|o26|يم عبــــد |لسل|م تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد رمض|ن عبــــد|لنبــــى عبــــد|لل|268292
649o49حقوق |لزق|زيقمحمد |م محمد |لص|وى
878o58|معهد ف ص ري|ضه |سيوط  ل|ء محمد عبــــ|س عبــــد|لحفيظ
ش|م مح محمود ع452228 كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمح |لدين 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق محمد شو |حمد7764|2
428o24صيدله طنط|سل |س|مه سعيد |بــــو فرد
7746o9|طبــــ |لزق|زيقيه عليوه محمد عليوه عطيه |لش

رهحمد سم عيسوى س|لم طلبــــه||8258 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد عبــــد |لرحمن سيد عبــــد |لرحمن45863|

د|بــــ حلو|ن|محمد رجبــــ |لسيد محمد786|4
27275o|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه ع|طف |حمد |سم|عيل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دين| ج|د عبــــد|لستـــ|ر محمد ج|د489848
ندستـــ بــــنه|إسل|م محمود أحمد محمد شلبــــى449662 كليتـــ 
8694o6|د|بــــ |سو|ن|ل|ء وليد محمد عبــــد|لعزيز
4456o|وف|تـــعمر عل|ء عبــــد |لرحمن |بــــو |لنظر ش معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|ر |لعلوم |لفيومم خ|لد محمد محمد|35964
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رمض|ن فتـــ محمود كس|بــــ7257|4
حقوق |لزق|زيقلحس |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح  |م|632787
24544oحقوق حلو|نه|له نور|لدين محمد يسن
25o543|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم|ن |حمد سعيد مبــــروك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|مر يوسف غ| يوسف 889743
765o82ثــــ|ر د |ط|فرحه محمد حنضل |لديس محمد

يم محمد مصط 9457| د|ر |لعلوم |لفيومسل |بــــر|
حقوق بــــنه|محمود ع|دل يوسف |حمد |لشي337766
68|5o2ندستـــ |لمنصورهعبــــد | ص|لح مصط محمود |لشعر

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|سيف |لدين محمد فتـــ محمد|3998
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقروى م عبــــد| عبــــد|لوه|بــــ||99|64
7674o||تـــربــــيتـــ |لعريشيه بــــدوى |لسيد تـــوفيق محمد
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293o5oتـــمريض بــــنه|مصط صل|ح عبــــد|لعزيز سويلم
معهد ف ص |ل|سكندريهرح|بــــ رض| محمد ع عرف|تـــ58|522
4||2o2د|بــــ بــــ سويف| ع فتـــ عبــــد|لنبــــى
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مجدى حميد خليل محمد سل|م526525
رهمروه ي| ف|يز |لسيد7753|2 تـــج|ره |لق|
757496| ه ع|دل نص|ر عبــــد |لع| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنوره|ن |لسيد غريبــــ |لسيد32927|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عل| ع حسن عبــــد|لحفيظ|6234
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد سعيد ع|مر بــــيو476498
264o29 صيدله طنط|بــــسنتـــ حمدى |سم|عيل متـــو عفي
8995oo|د|بــــ سوه|ج| يه خ|لد ف|روق عزيز
علوم ري|ضتـــ طنط|ردينه محمد حسن |حمد محمد49|525
تـــج|ره سوه|جمحمد بــــكرى حس|ن |لسيد |267|9
نوعيتـــ عبــــ|سيهندى محمود طلعتـــ عبــــد |لمحسن حس 49222|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسيد عمر شندى |حمد686327
تـــج|ره سوه|جح|مد ط|رق ح|مد محمود229888
ر عبــــ|س|33|63| د|بــــ ع شمس|رو| |حمد محمود س|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م سعيد عبــــد |لمنعم غريبــــ|32|634
يم عر|يس268553 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط محمد |بــــر|
4o8748تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نور| رمض|ن منصور |حمد منصور
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد فتـــ |حمد در|ز444937

47o93ف |حمد محمود رهد | | علوم |لق|
6896o9تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء محمد مسعد |لبــــسطوي محمد
5o599|لس سم شو يوسف طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــك

علوم بــــ سويفبــــ|سل |يمن صل|ح محمد|5268
حقوق |لمنصورهمريم |حمد مصط عبــــد|لو|حد42898

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| عبــــد|لعزيز |لسيد |حمدعي56||27
6|929o يم د لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|خ|لد محمد عبــــد |لملك |بــــر|

ندستـــ ع شمسحمد عبــــد |لمتـــج |حمد متـــو |8494|
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م بــــه|ء محمود ك|مل محمد عبــــد632877
يم56944| يم عبــــد |لعزيز |بــــر| رتـــ محمد |بــــر| تـــمريض |لق|
يم |لغن|698274 طبــــ |سن|ن |لمنصورهي|سم عص|م ذ |بــــر|
رهي|سم خ|لد محمود حسن |بــــو |لسعود58236| طبــــ |لق|
علوم بــــورسعيدعمر عص|م فؤ|د عثــــم|ن محمد762739
257442| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيه جم|ل محمد رجبــــ عبــــد |ل
رهريم ع|دل رس |لسيد |سم|عيل|839|2 تـــج|ره |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|ركو فتـــ سل|مه سليم|ن  9924|9

4875oره|محمد |س|مه عبــــد|لعظيم |حمد د|بــــ |لق|
ره|نوره|ن ع|طف يح |حمد984|2 د|بــــ |لق|

رهعبــــد|لرحمن مجدى سل|مه |سم|عيل46|223 ندستـــ |لق|
زر|عه طنط|ين عبــــد| عبــــد|لعزيز أحمد |لمل5|94|5
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699o76ى محمد |لبــــرى  |ض تـــج|ره |لمنصورهند ي
78ooo2طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقنسمه عبــــد |لغف|ر ع شعبــــ|ن
8|74o4د|بــــ |لم |بــــديع عط| | بــــديع حزين|

تـــج|ره بــــ سويفك|رم عبــــد|لتـــو|بــــ محمد محمود67358
6oo6|2 |يم ش معهد ف ص طنط|محمد ه| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |صفيه سيف |لن ع عي 4674|8
7o|oo2طبــــ ع شمسي|سم |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد ص
|5|o37رهد | فتـــ سعد مصط |بــــوسل|مه حقوق |لق|
5o6374 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ن |س|متـــ عمر عبــــد|لعزيز نص
يم4356|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور|ن محمد |لسيد |بــــر|
4o3658 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن عمرو |حمد سعيد فؤ|د عبــــد
زر|عه سوه|ج بــــو |لق|سم عبــــد|لبــــ|سط |حمد حس|92462
معهد ف ص |سيوطم | يوسف صديق مك|رى 747|89
د|بــــ ع شمس|ك|تـــرين رفعتـــ شو تـــوفيق9259|3

بــــه27|54 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفبــــول| |س|مه |ليشع و
ري|ض |طف|ل بــــورسعيديم|ن محمد |سم|عيل عبــــده وحد|695349
|48o52|رهيوسف محمود عبــــد |لر|زق عبــــد |لع حقوق |لق|
ى|484692 يم حس محمد خض حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدير |حمد حسن محمود |لشيشي 765979
64|5o8معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمد مدحتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لر|زق
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد سم محمد |لسيد477756
23|87o|د علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن مسعد |لسيد محمد و
4o88|4تـــج|ره سوه|جه|جر ز حسن محمود |لتـــر|س
77|6o8علوم |لزق|زيقسوز|ن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمنعم ح|فظ
43o89|يم عم يم فرج | |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصبــــرين |بــــر|
7856o5|حقوق |لزق|زيقحمد بــــدوى |حمد محمد
6|392o| يم |لتـــر تـــج|ره طنط|حل|م صبــــرى إبــــر|
تـــج|ره |لمنصورهعل|ء حمد|ن محمود |لمر |بــــو|لعن |67983

رهسم|ء جميل سيد ع |5|435 تـــج|ره |لق|
4766ooحقوق |لزق|زيقمنتـــ | سل|متـــ محروس سل|مه |لسيد
يم م 983|75 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسل سعيد محمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريه|ء خ|لد عبــــد| يوسف|268955
53o6|oندستـــ طنط|ند محمد عبــــد|لوه|بــــ ص|بــــر
77463oى مستـــور نوعيتـــ |لزق|زيقدين| كم|ل محمد خ
|643o9 رهعمرو حسن رش|د عبــــد |لغ طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |لمنصورهوليد ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح فرح|تـــ696877
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهرو|ن |حمد عبــــد |لمو يوسف753848
228oo3حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه |حمد سعيد عبــــد|لحميد سيد
4o3857د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|سم ك|مل عبــــد |لحميد محمد ع
ف محمد محمود ص|لح678757 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |
6o7554ندستـــ طنط|عم|د ع بــــدير حمد
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تـــج|ره ع شمسس|ره س|مح مو محمد55689|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عزتـــ |سم|عيل بــــخيتـــ عبــــد|لغف|ر|32928
يم حسن ز محمد|853284 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمصط محمود شعبــــ|ن محمود7|8|83

66|7oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــجورج ميل|د عزيز عوض
علوم |لزق|زيقأمينه |لسيد عبــــد|لغ مر ش| 637846
266oo9كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يوسف محمود عبــــد|لخ|لق طلبــــه شخبــــه
تـــج|ره بــــنه|ل |ء محسن عبــــ|س |حمد عبــــد ربــــه2483|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه |لسيد |لسيد محمد عبــــد|لغ |485737
|5o849|يع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ل|ء |م فتـــ |بــــو 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | |حمد مصط رجبــــ |حمد426765
يم  سيد |حمد  9263|4 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــسمتـــ مصط |بــــر|
68849o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد غ|نم |لسيد غ|نم ج|د
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمه| |حمد محمد |بــــوص|لح |لفرسيس838|62
354o75كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | سيد عطيه محمود عبــــد|لع|ل
ف محمد سعد و||43478 |د|بــــ طنط|من|ر |

حقوق حلو|ننوره|ن محمد ج|بــــر معوض48227
68o6|3 د|بــــ |لمنصوره|ه|جر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد |لعدل
6|695oتـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء عبــــد |لن| |حمد |لعصفورى
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسمر ح|مد ع |لسنهوري8472|5
6|82oo |زر|عه د |ط/ري|ضتـــرين|د| ك|مل ع |لغبــــ
35323o|يم |لغريبــــ يم م |لدين |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|
4537|o|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد ربــــيع محمد |لسعد|وى

2|o36لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد جمعه ع محمد
435o98| تـــج|ره كفر |لشيخس|متـــ نبــــيل |بــــو |لعز خ |
علوم حلو|ند | محمد عط| | عبــــد|لع|ل|844|2
يم محمد476666 تـــج|ره |ل|سكندريهسل ع رجبــــ |بــــر|
6|o269|يم محمد تـــوكل |سم|عيل د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
24|4o5|ره|بــــتـــس|م حربــــى زكري| |بــــورو|ش د|بــــ |لق|
2326o3 خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممنه حس|م |لدين ع محمود ع
52o459 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــض عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف عبــــد
تـــج|ره طنط|محمد ط|رق فتـــ حسبــــ ليله|325|6
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد خ|لد محمد عبــــده محمد فر|ج35|8|2
85|o82تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمن|ر عبــــد|لق|در فؤ|د عبــــد|لق|در
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديين|س عبــــد| مصط |حمد|273559
9o2434 معهد ف ص سوه|جح|تـــم فريد محمد محمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نشيم|ء عبــــد|لجو|د محمد عربــــى عفي 332275
|54o99تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد جم|ل عبــــد |لحليم
7o5o38|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــلشيم|ء س| ع|طف محمد عويس
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد رض| محمد ه|شم |لدسو 684387
8o9o24تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــل|ل |حمد ر| محمد
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|3o927 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد محمد حسن
6963o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخل|ص محمد ج|بــــر بــــكر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ع46||75
7o|538علوم بــــورسعيدمنيه محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لغمرى

96o34تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو عبــــد|لمنعم شعبــــ|ن محمد
|7o999|رتـــ يه فوزى محروس عبــــد |لسميع تـــمريض |لق|
ف ح|مد عبــــد|لحميد رضو|ن332572 تـــج|ره بــــنه|منيتـــ |
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــه|شم عزتـــ ه|شم |لسيد عبــــد |لسميع2||699
ود2454|5 زر|عه دمنهوريوسف صبــــري |لشح|تـــ فر
ه سعيد محمد |حمد |ليم |48335 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن
رهمحمد رجبــــ مصط عبــــد|لق|در243937 حقوق |لق|
43|8o||طبــــ طنط|نس جم|ل محمد |لجم|له
رهكريم |حمد محمد ز93||23 علوم |لق|
يم مرشد بــــردويل|76772 د|بــــ |لعريش|س|ره حس |بــــر|
7|2o78طبــــ بــــورسعيدندى |حمد محمد محمد مسعد |لشبــــ
6o5||8|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل|ء محمد بــــهيج |لزن|تـــى
يم حس|ن حس|ن827374 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس |بــــر|
23384o|حقوق حلو|نحمد خ|لد طلعتـــ عثــــم|ن
8|o229تـــج|ره بــــ سويفمحمد رض| شح|تـــه حسن
8o4747 د|بــــ |لم |ه|جر |حمد شح|تـــه حس|
7o7o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحل نزيه عثــــم|ن محمود |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء سيد |حمد محمد |لطويل|267594
علوم ع شمسمريم ف|يق لبــــيبــــ غ|359744
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء رض| صبــــرى مزروع|8|2534
2663oo تـــمريض بــــنه|مروه محمود |م عفي
تـــج|ره طنط|منيه محمد بــــسيو محمد |لسكرى|426939
حقوق |لزق|زيقبــــدر|لدين أحمد ح|فظ محمد ع|فيه636639
4o9336د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ندى ع سعيد شبــــ|نه
9|8o68 نوعيتـــ |سيوطيوستـــ | جم|ل صبــــ بــــبــــ|وى
7o9233تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدر| عمر |نور عثــــم|ن
ف |حمد عزتـــ شو كتـــ74|232 تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهيوسف | معهد |لج
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|له|م ف|يز مصط محمد||26755
82374o|تـــج|ره |سيوطحمد محمد خليل عبــــد|لو|رثــــ
6o6|87يل ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع|طف محمود |حمد حج كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|مروه محمد حم|ده محمدغن|م|76778
4o97|3ى يم حسن |لهم كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمروه |لدسو |بــــر|
4|56|oتـــج|ره كفر |لشيخحمد صل|ح عدوى عبــــد |لجو|د مسلم
ر حكيم عي5|682| تـــج|ره ع شمسحكيم م|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه شعبــــ|ن محمد نعن|ع|697952
4274o3د|بــــ طنط|عبــــد| فرج عل|م عبــــده عل|م|
3283o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز |لسيد حرش|
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5o|o3يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفط|رق |حمد محمد |بــــر|
9o3862 تـــج|ره |سيوطرضوى محمود |سم|عيل قد|رتـــ
رهرقيتـــ |يمن |بــــتـــه|ل جم|ل |لدين42375| عل|ج طبــــي |لق|
676o68|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن مسعد رزق محمد غيثــــ
7o7747يم ف |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
نوعيتـــ |ل|سكندريهندى فكرى عبــــد|للطيف عبــــد| مو65|5|5
ندستـــ شبــــر| بــــنه|خلود عم|د مصط عبــــد|له|دي2655|3
يم عبــــد|لحميد |لنعم626527 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلفتـــ عبــــد| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم طه |حمد طه66752|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوليد جمعه عبــــد |لو|حد عزبــــ36334
33o4o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|شهد زكري| سيد محمود رمض|ن
4o2697تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكرستـــ | سليم|ن شح|تـــتـــ قلدس
د|بــــ حلو|ن|حمد ربــــيع محمد سيد عبــــد |لحميد|229985
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839|7oكليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ندير محمود |بــــو|لحسن محمود
64o6|4يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|م عبــــد| |حمد |بــــر|

66o|2تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن بــــس|م محروس يوسف
35o79|تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ جم|ل صبــــيح حسن

62o75 ي ع حس|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع خ
ر|ن|2|7735 ر|ن |لسيد ز ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم| صل|ح ز
35o||6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد محمد عو|د محمد عبــــد|لحليم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن عبــــد|لمقصود ز|يد |لفرم|وى|63|248
د|بــــ دمنهور|من|ر مر|د ع |لعسكرى497646
6|59o3د|ر |لعلوم |لفيوممحمد كريم محمد |حمد بــــعيتـــ
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|يه عز عبــــد|لعزيز محمد|849699
ره||ء حمدى عبــــده محمد |حمد|8862|3 د|بــــ |لق|
342o9oتـــج|ره ع شمسمريم عز عبــــد|لحفيظ متـــو سيد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقكريم عبــــد|لنبــــى محمد عبــــد|لسل|م|5|636
69o653تـــج|ره |لمنصورهسم|ح محمد |لحسي |حمد

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد | محروص محمود محمد267|5
4o8455كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط |لسيد قطبــــ متـــو

يم محمد|363|4 ف |بــــر| ندستـــ حلو|ن|ء |
يم زيد453426 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخه|جر سعيد |لسيد |حمد |بــــر|
868oo4| ه عبــــد|لوه|بــــ |لش|ذ |ل|م صيدلتـــ |سيوطم

حقوق |لفيومه|يدى قر فخرى عمر|ن72475
6926|oيم فؤ|د عي تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمود |بــــر|
رتـــ|س|مح رح محمد |حمد حس|ن|59|2| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق ع شمسمريم |حمد مصط |حمد عي5225||
يف|5|7668 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد بــــش حسن حمد|ن |ل معهد ع| 
682o57ف |حمد لط محمد |لح كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسن| |
4o7|6oد|بــــ |ل|سكندريه|رقيه ع|دل |لبــــدرى ص|بــــر عمر
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى س|مح |لسيد سليم|ن محمد287585
ندستـــ |ل|سكندريهنس جمعه عبــــد |لسيد |لنج|ر|5|5297
يم محمود 4|9228 معهد ف تـــمريض سوه|ج دين| محمد |بــــر|
6o6oo6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد محمود حس محمود رزق
7|o927تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ن|صف محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لجمل
يف سيد |م 237988 د|بــــ |سيوط|نوره|ن 
ن| ط|رق منصور |بــــو |لمع| |لنج685799 علوم ج|معتـــ د |طم
23297oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه نبــــيل محمد عبــــد |لو|حد |لخديوي

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنسمه محمود محمد عبــــد|لسيد975|2
23584o|ه س|مح عبــــد|لحميد عبــــد|لوه رهسم تـــج|ره |لق|
6o6o52تـــج|ره طنط|أحمد عبــــد |لمنعم أحمد |لعنبــــي
6776|oندستـــ |لمنصورهعمر محمد |حمد عبــــد |لمجيد |لطنط
845o56|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن ع عمر |حمد
تـــج|ره ع شمسمعتـــز مجدي سيد عز |لدين|2639|
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د|بــــ |سيوط| |ده سيد ح|فظ سيد34494|
6934o7 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن |لسيد يح عبــــد |لجو|د |بــــو
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديرضوي |حمد حسن ع |83863
تـــج|ره طنط|حمدى وليد محمد عبــــد|لفتـــ|ح من|4733|6
ندستـــ |لمنصورهممدوح |حمد عبــــد |لعزيز |سم|عيل |3|6892
67665o|حقوق |لمنصورهسم|ء فؤ|د |لسعيد سعد

34o27كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر عم|د محمد |لسبــــ|  |د
64o9o|د|بــــ |لفيوم|منيتـــ |س|متـــ مسعد ه|شم

د|بــــ |سيوط|من|ر عبــــد|ل محروص ع |88863
د|ر |لعلوم |لم |سلسبــــيل محمد |حمد |سم|عيل853883
87634o  د|بــــ |سيوط|سيد ن| سيد ع
تـــج|ره |سيوطنوره|ن سيد صل|ح حس|ن 6464|9
4758o|يم عبــــ|س محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|إن أحمد عبــــد |لفتـــ|ح أبــــو عجيلتـــ426584
64|5o7طبــــ |لزق|زيقمحمد محمود محمد محمود
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق |ر س| عبــــد|لكريم |حمد محمد69|357
|2o564ش|م محمد سيد |حمد رهمحمد  تـــج|ره |لق|
6|226oتـــج|ره طنط|عبــــ رض| عبــــد | حس دحرج
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسلفر|س سيد سم سيد |حمد7965|2
6766o6|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء حسن |لسيد حسن ج|د
4356o6|يم خط|بــــ يم ع |بــــر| طبــــ ع شمسحمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|متـــ مو عبــــد| محمد |لبــــطي 2348|5
3|85o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق محمد |حمد متـــو
معهد ف ص ري|ضه |سيوطف محمود |حمد عبــــ|س|79||85
7o|48oم م منقريوس سيد تـــج|ره طنط|مريم سعيد سيد
5o5757تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د محمد سيد محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | محمود شعبــــ|ن عبــــد|لقوي|75377
239oo4ن| م|جد عوض ذكرى ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8o9o94تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لجو|د سعد عبــــ|س |بــــوسيف
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم رمض|ن محمود يوسف|83597
معهد ف ص |سم|عيليهرن| لط عبــــد |لفتـــ|ح محمد767698
75o638يم سيد |حمد طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| حمدى |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود مو268427
34o427 |يم عبــــد|لرحمن تـــه حقوق بــــنه|من|ر |بــــر|
6oo|62بــــه عثــــم|ن علوم |لزق|زيقف|روق أحمد ف|روق و

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفشيم|ء |سم|عيل محمد محمد|5856
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــتـــه|ل ع|دل محمد ج|د|42|839
يم محمد626438 علوم بــــنه|شيم|ء جم|ل |حمد |بــــر|
ف جميل متـــرى 885498 ندستـــ |سيوطر|ن| |
معهد ف ص سوه|جسمر سعد محمدين ح|مد 897263
ى محمد محمود 895845 طبــــ |سيوطل ع
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طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ محمد سعيد محمد |لحد|د54|427
496oo8ى سعيد حس|ن عبــــد|لجو فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن|ديتـــ ي
34o399|تـــ فكري محمد معروف حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم
د|بــــ ع شمس|ع عبــــد |لسل|م حس عبــــد |لسل|م3|96||
ش|ن247547 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمؤمن جم|ل ع |لد
ندى499845 ندي |حمد  حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء بــــل|ل 
|2o225حقوق ع شمسسيد محمد سيد محمد
637o58طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد محسن عبــــد|لحميد عبــــد|ل
يم |بــــو عربــــ529952 |ن إبــــر| د|بــــ دمنهور|محمد غريبــــ ع
755o37تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل حسن زيد|ن
رهيوسف ع |م|م ع227584 تـــج|ره |لق|
رتـــ|مه| |حمد محمد أبــــو ف|ضل248876 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر عبــــد|لعدل |لسيد |لعن| 433737 زر|عه طنط|حمد ط|
يد طه ف|خر|434424 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه |بــــو|ل
|5o844|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء سم حبــــيبــــ  |تـــى
يم76|354 ن| |حمد عبــــد| |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
4o|833د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد سعيد محمد معروف
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد حمدينو كم|ل عبــــد |لع| محمد699852

د|بــــ بــــ سويف|س|رتـــ مصط ربــــيع محمد63|48
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نه|ل عص|م |لدين |لحسي |حمد636946
|28|49| ره|يه رمض|ن محمد ع ثــــ|ر |لق|
ى983||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهرش| ج|د |لشبــــر|وى عبــــده محمد |ل
يم ع جعبــــ|ص3|83|5 معهد ف ص |ل|سكندريهنجوى |بــــر|
24o92خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسل س|مح محمد محمد |حمد |لش

طبــــ |سيوطمنتـــ | سيد سيد عبــــد|لر|زق 878283
9|4849| تـــج|ره |سيوط  حمد محمد قطبــــ ع
رهحبــــيبــــتـــ ع محمد مصط 48638| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نف|رس محمد ن|در عبــــد|لعزيز844277
7o||44تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد سم عبــــد |لمع حسن مشه
ه688334 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دى رض| |حمد محمد م
ه فوزى |حمد ن|صف|247968 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
زر|عه سوه|جس|ره سل محمد عبــــد|لع|ل  895949
2423o||رهمنيه |حمد محمد عبــــد|لمجيد تـــج|ره |لق|
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسل|ء محمد جل|ل |م محمد|322655
859384| تـــج|ره بــــ سويفندرو حليم حكيم فرج |
تـــج|ره طنط|محمد عمر ج|د |لحق ع ن|63|43
يم |حمد|23988 رهعمر س|مح |بــــر| حقوق |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|يوسف |حمد بــــ|سم |حمد |حمد ج|ويش5557||
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمود |بــــو زيد حس 752958
5o7752ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــل|ء عبــــد|لوه|بــــ |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لعليم
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل حمدى ن|فع نبــــه|ن ن|فع|7259|7
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ندستـــ |لزق|زيقحمد ي| عبــــد|لمنعم |لسيد صقر|628294
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد عبــــد| حسن عبــــد|لحميد سيد 9|4958

معهد ف ص بــــ سويفيه ف|روق محمد محمد|57244
رهع|ئشتـــ محمد نجيبــــ |حمد محمد |لدليل487|3 حقوق |لق|

52o556|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيه |حمد عبــــد |لعزيز ع كريتـــتـــ
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لعظيم محمود |حمد|332399
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ند |يمن حسن |لمرشدى |لسيد689426

رهدير سم حس |نور47666 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيه ج|بــــر عبــــد|لحكيم خليفه|254987
62o|54معهد ف ص بــــور سعيدط|رق يونس محمد|لبــــ|ز شح|تـــه
تـــربــــيتـــ طنط|ه|له عل|ء صبــــ |حمد صميده428543
355326| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيتـــ حسن عبــــد|لحليم ع
35997o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|منتـــ | جميل صديق رزق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد طه ع عزبــــ777488
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد محمود فتـــ عبــــد|لحليم عوض 434|34
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سم |حمد محمد|48|4|2
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل|م محمد سل|مه مرزوق|843929
تـــربــــيتـــ |لعريشيم|ن مجدى عبــــد |لعظيم ع|مر|769989
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن |يمن فتـــ عبــــد |لمنعم|633447
رهلي |حمد محمد |حمد محمد236483 طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوم |ء شعبــــ|ن سعد محمد68633
8542o2 علوم |لم |محمد خ|لد محمد ه|شم ع
7o|o4o|يم عبــــد | عطيه |بــــر ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
|ء رمض|ن جد | كر|ملله6463|5 د|بــــ دمنهور|إ
تـــج|ره دمنهوررو|ن رؤوف فوزي عبــــد|للطيف عبــــد|6|4777
5o6o7ف ع تـــوفيق تـــج|ره بــــ سويفمحمد |

كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــوف|ء محمود |لسيد |لقطبــــ بــــ|ز432949
33oo73د|بــــ بــــنه|ض عبــــد|لمؤمن |لشح|تـــ |لسيد|
24o762يم عم|د عبــــد|لع| مصط سليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــر|
26o33oيم محمد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره عصمتـــ |بــــر|
يبــــ بــــخيتـــ32365| رهم|رين| من و تـــج|ره |لق|
ره|ي|سم |لسيد |حمد ع محمد627357 ثــــ|ر |لق|
49o473فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيم|ن |يمن صل|ح عبــــد |لمقصود |حمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــده محمد |حمد56347|
4oo89oر ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء |حمد ط|
يل ج |لزق|زيقمحمد ع محمد |لسيد ع636228 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفرح خ|لد طه طه عثــــم|ن34548
63o589ندستـــ |لزق|زيقمصط سعيد مصط عبــــد |لعزيز
يم سليم|429756 معهد ف ص طنط|حمد ربــــيع |بــــر|
7o4|9oتـــج|ره طنط|محمد |حمد |حمد |لسيد ص|لح

6o2|4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدين| ج|بــــر مر س|لم
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود محمد عبــــد|لعزيز سلط|ن865377
يم |لمزين768867 معهد ف ص |سم|عيليهي| عم|د عبــــد | |بــــر|
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسرن| خ|لد عبــــد|لر|زق حس|ن ع76|7|2
يم محمد4|578| رهمنتـــ | |يه|بــــ |بــــر| طبــــ |لق|
رهرفيف حمدى تـــوفيق مبــــ| 33286 تـــج|ره |لق|
رهل|ء محمد طه عبــــد |ل عبــــد |لعزيز44788 صيدله |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم جم|ل يسن |لمصيل |لعر| 264836
|د|بــــ |لم |ي|ر| عبــــد |لعزيز يوسف سل|مه788|3|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعف|ف محمد حس ع65|25
36o767تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ ع|طف محمد عبــــد|لعظيم عرفه
معهد ف تـــمريض |سيوط سحر غل|بــــ |لصغ عبــــد|لسميع 893226
68|o28 تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود محمد |لسيد |لعفي
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |س|متـــ |لسيد |لص|وى عقل|345375

6o238طبــــ بــــ سويفش| |ز مختـــ|ر ه|شم جبــــر
علوم |ل|سكندريهسيف |لدين حمدى سيف محمد |بــــر|424856
84o3|8|علوم |سو|نيه محمد ع عثــــم|ن
ندستـــ |لزق|زيقرغده |حمد محمد لط غريبــــ مك|وى625565
8o5957كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد|لحكيم سعيد

رهيم|ن عبــــد |لن| جل|ل عبــــد |لعظيم 33524 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء عص|م محمد صل|ح|348225
د|بــــ دمنهور|يم|ن |سم|عيل محمد أبــــوش|مه مو535285
رتـــ|شيم|ء محمد محمد محمد72|783 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند| ممدوح حسن |ألس257545
|225|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |حمد ع عبــــد |لعزيز
33545o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرن| ن| محمد |لغريبــــ عبــــد
د|بــــ ع شمس|نوره|ن |بــــو |لخ محمد عي|5538|
4o38|||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد وس|م نظ ع عيد

ه|ن مدحتـــ محمد مهر|ن4432| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ
33328o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء خ|لد شندى ع
معهد ف تـــمريض |لم | ع|ئشه س|لم سليم|ن |حمدي857547
يم |لسيد|265872 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد فتـــ |بــــر|
يم سليم|ن |لسيد425469 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن جم|ل |بــــر|
9o63o6| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي  يف| |ي | |لضبــــع ج|د |

رهه|جر بــــ |لدين محمد |حمد8|245 زر|عه |لق|
طبــــ ع شمسع |ء مصط عبــــد|لسميع محمد ج|263933
صيدله حلو|نحمد حسن مصط عطيه|268289
ندستـــ طنط|حمد |لسبــــع فريج ع بــــهن |529453
يم853824 تـــج|ره |سيوطصف|ء محمود عبــــد|لرحمن |بــــر|
ندستـــ |لم |عبــــد |لرحمن محمد عوض بــــدوى699875
ندستـــ حلو|نمنيه حسن عوض عبــــد |لسل|م|55386|
معهد ف ص |لزق|زيقعمرو محمد نظيف محمد628239

Page 1860 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يل ج |لزق|زيقسلوى |لسعيد |بــــوزيد |لصفتـــى637485 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
77oooo تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |حمد بــــهن محمد بــــهن |لج
329743| طبــــ بــــنه||ء عبــــد|لبــــ|رى |سم|عيل مصل
ندستـــ أسو|نع حسن |لمصل حسن حسن69|4|6
و247458 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــكريم |حمد ع بــــ
يم حمد|ن986||8 زر|عه |لم |محمد |حمد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه |سو|ن|ء عبــــد|لمنعم فؤ|د عبــــد|لمنعم|356487

وف|تـــعمر حمد|ن كم|ل عبــــد |لستـــ|ر46753 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
5|82o6|زر|عه دمنهورمل |حمد ص|بــــر عوض |ل |د
683o34|معهد ف تـــمريض |لمنصوره ند |لسيد |لبــــ|ز محمد ري
|2o89|تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمد فوزى حن مدبــــو
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ حس|م |لدين محمد عبــــد |لمجيد 39899|
35o993|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء مختـــ|ر سيد |حمد محمد
حقوق حلو|ن|ء بــــه|ء|لدين |لعربــــ|وى مهدى|223983
تـــج|ره بــــنه|نور|ن خ|لد كم|ل محمد23895|
يم439324 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخروى سعد عبــــد |لد|يم |حمد |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن محمد محمد محمود|756239
4327o4ن| |س|مه حسن محمد حسن علوم ج|معتـــ |لسويسم
|63o77د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــه عم|د |لدين ف|روق سيد
7o676|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد فوزى |لسعيد عبــــده |لعدل
|د|بــــ بــــنه|خلف عبــــد|للطيف خلف عبــــد|للطيف353282

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد وليد نبــــيل سيد59845
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمد عزتـــ ح|مد عبــــد|لرحيم772876
معهد ف تـــمريض |لمنصوره م| عوض لط عوض|698537
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رند| يوسف عبــــد|لل|ه عبــــد|لحكيم24|822

ه نبــــيل محمد خ|لد|55479 علوم |لم |م
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  غيد|ء عبــــد | حس عبــــد|767763
6|4|o4يد |لحرتـــى |د|بــــ طنط|م عبــــد |لعزيز |بــــو|ل
يم |حمد |لسبــــ|972|48 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |بــــر|
ف عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن محمد339342 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|بــــ|سم |
علوم طنط|ندى مصط محمد عبــــ|س تـــوفيق5643|5
494o44 |حقوق طنط|نور|لدين محمد جم|ل محمد |لق
35o742|طبــــ ع شمسيتـــ خ|لد محمود محمد محمد حج|بــــ
68o644|تـــج|ره ج|معتـــ د |طلشيم|ء |حمد مسعد ج|د محمد
كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لن| ربــــيع |حمد عبــــد|لجو|د|85777

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد حسن محمد حميده||6944
شيمه|499585 د|بــــ |سو|ن|ل|ء عبــــد |له|دى ع ك|مل 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نسيمون ع|دل مرزوق سند|858775
رتـــ|مريم محمد |يمن |حمد قر|قيش7239|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطرغده سل|مه حسن خلف  297|89
37o244ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــل|ل محمد |لسيد عبــــد|لو|حد |للبــــ
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42889oحقوق طنط|عبــــد | س| محمد عبــــد |لرسول ف
ر ك|مل محمد زيد249458 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دى م|
26398oتـــربــــيتـــ بــــنه|ندى عبــــد|لحكيم عبــــد|لمحسن محمد
228|o5|حقوق حلو|نولي | مل|ك سليم|ن د|ود
|492o6رهمنتـــ | ع ع |بــــوسكينه تـــج|ره |لق|
ر|ء |حمد ع |حمد|279898 |د|بــــ |لم |لز
ش|م ف|روق عبــــد |لفتـــ|ح|836|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد 
تـــج|ره بــــور سعيدحمد رض| عبــــد |لفتـــ|ح خليل ص|لح|646886
7o72o2يم  |حه وفن|دق |لمنصورتـــش|م |سل|م محمد محمد |بــــر|
5o4339| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسك|رين جورج زكري| ر|غبــــ عشم
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــ فتـــ عبــــد | محمد |بــــوحجر2|44|5
7o|o8o|ندستـــ بــــلبــــيسدير فتـــ رض| |لسعيد محمد حس ع| 
755586| حقوق |لمنصورهسم|ء محمد سعيد متـــو
8|8o53|تـــج|ره |سيوطبــــيشوي نبــــيل ز|خر حن
تـــمريض سوه|ج  |سم|ء عل|م ع عبــــد|لمول|898846
62755oتـــج|ره بــــنه|من|ر ي| محبــــ حسي |لسيد
ي محمد عبــــد |لرحمن7758|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــسنتـــ 
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |سم|عيل |سم|عيل |سم|عيل 2543|7
ه جم|ل ذ |حمد|632434 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|م
زر|عه |لم ||ء سيد مصط ص|دق|8998|8
د|بــــ ع شمس||ء س| عبــــده رمض|ن |لخلي 39472|
يم349494 يم حسن |بــــر| علوم ع شمسندى |بــــر|
327o56فرج عطيه عي | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي
68854oتـــمريض |لمنصورتـــ نتـــص|ر |حس|ن عبــــد |لقدوس |لشن
78444o|معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقيه خ|لد محمد عبــــد|لرحمن عبــــده
9oo|7o|تـــربــــيتـــ سوه|ج له|دى رش|د ع محمد
تـــج|ره سوه|جمعتـــز محمد مر عبــــد|لر| 5|8858
د|بــــ دمنهور|عمرو حمدى محمد عبــــد|لرؤف قطبــــ3|4926
9o5387|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  يه كم|ل |لدين عبــــد|للطيف عوض
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومخلود مدحتـــ محمد عبــــد|لمنعم دي|بــــ5792|2
883o96 د|بــــ |سيوط|ف|طمه زين |لع|بــــدين محمد فو|ز
35o878ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ر| | |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عطيتـــ
9o23o5 ف محمد طه تـــج|ره سوه|جمحمد |

رتـــ|منتـــ | عبــــد|لوه|بــــ رجبــــ عبــــد|لوه|بــــ93|35 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم عبــــد |له|دى يس كريم7|266| تـــج|ره ع شمسمحمد |بــــر|
7o977o يم عبــــد |لمنعم ندستـــ |لمنصورهش|م |لسعيد |بــــر|

حقوق |سيوطحمد محمد عبــــد |لحليم |م|م|98|54
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن محمد س|مح مط|وع||2446|
حقوق |لمنصورهيوسف حسن مفتـــ|ح خليفتـــ حميد487733
علوم |لزق|زيقوق صل|ح |لدين محمد حسن626436
6o497o|د|بــــ |لمنصوره|منتـــ | عل|ء |لدين مصط |لشلق
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6o|37|رهنهله جم|ل فرج |بــــوعمر د|ر |لعلوم ج |لق|
27|o77معهد ف ص بــــنه|س|ره عبــــد| |حمد محمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــيد
يم |لم |وى47||25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| ع|طف |بــــر|
يد |لمتـــو محمد|692836 ه مدحتـــ |بــــو|ل تـــج|ره كفر |لشيخم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم |سم|عيل عبــــد |لمقصود |سم9|4996
نوعيتـــ |لزق|زيقه|يدى ن حسن عنتـــر ع جبــــر494|77
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمريم |س|مه عثــــم|ن ع |88822
معهد ف ص |سيوطمصط عبــــد|لفتـــ|ح ف|روق زين |لدين  5|8789
689o54|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمود |لبــــ|رودى
32|o89ف محمد عبــــد|لنبــــى ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |
حقوق |سيوطل|ء طه عبــــد |لمنعم عبــــده |سم|عيل482456
تـــربــــيتـــ |سيوطرغده مصط ك|مل عبــــد|لح|فظ 882659
تـــج|ره |لمنصورهمحمد فتـــوح محمد عوض |لسيد687944

رهبــــ|سم عص|م عبــــد |لفتـــ|ح حسن مصط |626| ندستـــ |لق|
صيدله |ل|سكندريهم| محمد منصور عبــــد |لعزيز|422536
4o6853تـــج|ره كفر |لشيخندى فوزى |حمد |لصغ محمود
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|وليد عبــــد |لن| محمد جبــــريل|75892
26o5o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|تـــن ي قر عو|د

ر عبــــد|لحكيم عبــــد|لمحسن93|47 رهمصط م| حقوق |لق|
ره|محمود محمد محمد عمر254|2| ثــــ|ر |لق|
ره|دى س| حن محمود|22868 د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهمريم محمد عبــــد |لملك محمد|2|676
684o37ف محمد عبــــد |للطيف |لجم تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |
4|98o5|يم |لبــــي |ليم يم فوزي |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد تـــ |ن |بــــو|لحمد تـــ |ن|||29|9
رهمحمد عم|د|لدين عبــــد|لعليم مج295224 عل|ج طبــــي |لق|
42o249حقوق |لمنصورهحسن|ء ي| حسن محمد |حمد
يم |بــــوو|فيه2768|5 طبــــ |ل|سكندريهحمد ع|طف عوض |بــــر|
6847o2|ش|م عبــــد |لعظيم عبــــد |لو تـــج|ره |لمنصورهس|مه 
تـــج|ره بــــنه|ي|سم جم|ل |سم|عيل محمد |لح339556

زر|عه مشتـــهر|ء محسن |حمد عبــــد |لمحسن |لسعد 44653
طبــــ سوه|جم|ري| |يه|بــــ صبــــرى لبــــيبــــ |89637

|88o8رهعبــــد |لرحمن حل عيد عيد رضو|ن حقوق |لق|
7o5o48 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسمر جم|ل محمد |لعو

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء عل|ء حمدي خليل|43346
|2|o74تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن | مصط رمض|ن محمد
5|44o6علوم |ل|سكندريهشذ| خميس محمد ري|ض خليفه
7o5423تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد مدحتـــ |لشح|تـــ ع |لمرشدى
تـــج|ره دمنهورف|طمتـــ من رمض|ن مر|د499426

رهعمر محمد ع عبــــد|لع|ل768|4 حقوق |لق|
33246oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن فخرى رجبــــ محمود|
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35||o2صيدله ع شمسس|رتـــ محمد ع محمد
2|4o2oرهف|طمه خ|لد |لسيد يونس حقوق |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه| |دتـــ محمد عبــــد|لص|دق محمود356577
687o2o|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |حمد ص|بــــر عنتـــر
7o7834تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوليد محمد حس عبــــد |لر|زق ع
فنون جميله فنون حلو|نحمزتـــ محمد محمد حسن |لصعيدى548||3
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| حسي عبــــد ربــــه بــــدوى |لسيد757764
27o765|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء مختـــ|ر محمود ع|مر 
علوم ج|معتـــ د |طيه |حمد محمد |لنبــــوى |سم|عيل |حمد697943
92o7o|  تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد| ممدوح محمود محمد
علوم |سو|نرن| عل|ء محمود محمد826527
5o87|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمؤمن محمود محمود عبــــد|لفتـــ|ح كسبــــر
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــسمه |لسيد محمد |حمد فرج3|6423
7o3o39|يم |لسيد|لمعبــــدى |بــــر د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |بــــر|
صيدله |لمنصورهربــــى |نور وجدى عبــــد |لحميد |لش|ف675433
24o3o|| رهفن|ن صل|ح محمود |لع|د د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |سم|عيل42584| كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــرنيم و|ئل |بــــر|
454o|o|علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد غريبــــ |حمد كرد
رهمحمد خ|لد حل ح|مد6973|| طبــــ |لق|
36o529 تـــمريض بــــنه|رفيدتـــ حسن محمد حسن
يم |سم|عيل محمد محمد حيدر452524 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــر|
ى عطيه|||6259 يل ج |لزق|زيقحمد س| خ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o8923د|بــــ طنط|أمل |لسيد |لسيد خليفتـــ|
77oo27|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|مه |حمد |حمد |حمد |لن|يبــــ
حقوق |لمنصورهيه محمد عزتـــ |لزي سيف |لدين|9382|4
رهيوسف وجيه |حمد عبــــد|لبــــ|رى226288 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
877o22|معهد ف ص |سيوط  ل|ء بــــدوى محمود محمد
33233o تـــربــــيتـــ بــــنه|حسن|ء رزق عبــــد|له|دى |حمد متـــو
ندستـــ |لزق|زيقسيف |لدين إيه|بــــ عبــــد|لحكيم عبــــد|لحليم 625389
83|o75تـــج|ره |سيوطزينبــــ خ|لد عبــــد|لستـــ|ر عمر|ن
64o636|يم تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لبــــديع |حمد |بــــر|
ره|ء بــــه|ء |لدين عبــــد |لرؤف محمود778479 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره دمنهوررحمه مصط محمود ك|مل سليم|ن 5368|5
6o7oo9|يم شح|تـــه ه مجدى محمد |بــــر| زر|عه طنط|م
34o449| طبــــ بــــنه|ل|ء حل محبــــ حج|بــــ مصط
34o533 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــي|د محمد عص|م سيد حسن حس|ن
رهم|رتـــ | يح سلط|ن تـــوفيق حبــــ 38838| طبــــ |لق|
حقوق |لزق|زيقزينبــــ محمد محمد عبــــ|س779753
تـــج|ره ع شمسس|لم عبــــد|لبــــ|سط س|لم عو|د ص|352882
نوعيتـــ |شمونبــــتـــس|م ع|دل سعيد عبــــد|لوه|بــــ|266869
يم |لدسو سعيدكريم عبــــد767456 تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره |بــــر|
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وف|تـــف حمدى محمد |بــــو عتـــ|بــــ|636963 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره ع شمسسم| س|مح سعد محمد محمود9456||

853|oيم تـــربــــيتـــ |لفيوميوسف محمد |حمد فؤ|د سعيد |بــــر|
8776o5  يم يم عبــــد|لمنعم |بــــر| علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحتـــبــــ|رك |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مريم سيد |حمد لبــــيبــــ سيد |حمد||6|35
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء |حمد سليم دسو ||77739
62875oيم |لسيد محمد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ول|ء |بــــر| 
علوم طنط|وف|ء حسن عبــــد |لرؤف عبــــد |لغ 422932
يم ع636494 وف|تـــحمدى ع|دل عبــــد|لمع |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لر|زق محمد836783

يم26|49 رهعبــــد |لن| عطيتـــ عل|م |بــــر| تـــج|ره |لق|
8o|9o8حقوق بــــ سويفمحمد |حمد ع محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمريم ي| شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح أبــــو ستـــه|49899
لس صبــــرى حليم ج |ن قزم|ن688954 طبــــ كفر |لشيخك
وف|تـــجم|ل |دريس جم|ل |حمد23|846 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر خ|لد محمد ع38323
7o|8||د|بــــ |لفيوم|يه |لسيد |م |لسيد محمد

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم عص|م تـــوفيق |لمر |لسبــــع624272
تـــج|ره ع شمسيه خ|لد نجيبــــ |لضبــــع||2|9||
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحس|م صل|ح محمد عبــــد|لخ|لق ربــــيع|77479 ع.
3|4|2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود عص|م عبــــد|لمنعم جمعتـــ
48o665د|بــــ د |ط|حن|ن |سم|عيل عبــــد ربــــه |حمد
8385o6تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندي ع محمد |بــــو|لمجد
3|o994|رهل|ء |س|متـــ يح منصور تـــج|ره |لق|
يم حم|د|246363 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد جل|ل |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمود صل|ح محمود56392
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |كريمه عبــــد|لسميع محمد غ|نم7728|8
9o2333 حقوق سوه|جمحمود خلف ع |لسيد
تـــج|ره |سيوطم | حشمتـــ ز حبــــيبــــ  |88223

علوم حلو|نه|جر |حمد ع محمود عي 64378
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |سم|عيل محمد |حمد رزق267825
تـــج|ره |سيوطنوره|ن محمد |حمد ج|بــــر335277

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعم|ر محمود عبــــد|لغف|ر شح|تـــتـــ55759
328o57|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــيه|بــــ عمرو ص|لح |لسيد معهد |لصفوتـــ |لع| 
|3oo4o|ره|م|رين| |يه|بــــ فتـــ حن د|بــــ |لق|
6|39o4 تـــج|ره طنط|عمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــيو
496o8|ء فرج سليم|ن محمد سليم| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإ
8823o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمنه عصمتـــ محمد خليفتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عم|د محمد عم|د |لدين محمد6949|8
رهنور| ع|دل ص|لح ه|شم354436 د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |لم ||ء مه محمد مه |6458|8
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد |حمد ع |حمد836862
263856| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |حمد |حمد بــــيو
ر|86877 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|دع|ء مصط حموده |لط|
|54o86بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر و|ئل فوزى ن |بــــو |لد
ر عرف|تـــ عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لعليم|85494 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |م|

27o27رهرضوى عم|د عبــــد |لوه|بــــ محمد تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |لم |شلق| م|جد شلق| محمد2358|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم |حمد ذ عبــــد|لسيد837388

5oo77د|بــــ بــــ سويف|محمود |حمد ق|سم جوده
يم سليم628328 علوم |لعريش/ري|ضتـــ |لسيد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق||ء مجدى محمد مصط حسن|5|7722
6o94o|د|بــــ |لمنصوره|حمد خ|لد |لبــــيو عبــــد |لسل|م درويش
26o93|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــه رمض|ن |سم|عيل |ل|كرتـــ
765o22 |يف سعد محمد ش ندستـــ بــــور سعيدمحمد 
حقوق بــــنه|له|م عبــــد |لل|ه حسن محمود|987|76
وف|تـــعمر عيد قر محمد6|226| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ حلو|ن|حمد |نور رأفتـــ |حمد|7|48||
4o5o49 يم د|بــــ دمنهور|عبــــد |لعزيز عطيه عبــــد |لعزيز |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ ربــــيع عط| كس|بــــ63546
معهد ف ص |لمنصورهمحمد كم|ل |حمد عبــــد |لر|زق |حمد687946

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط |لسيد قطبــــ عبــــد |لمقصود593|4
8o56o3|نوعيتـــ |لم |حمد سيد عبــــد|ل|له تـــوفيق
صيدله |لمنصورهريم محمد شو مصط محمد ع|شور92|||7
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد | طه |لسيد طه758688
629o22د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لمحسن عبــــد |لر|زق محمد عزبــــ
8983o5|طبــــ بــــيطرى سوه|ج روى |حمد فرغ محمد
طبــــ |ل|سكندريهندى محمد عطيه |حمد حج|زى444377
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومميمه محمد شعبــــ|ن عبــــد |لخ|لق |لشلبــــى6|2498
طبــــ ع شمسمنتـــ | |يه|بــــ فؤ|د محمد63279|
3|86o8|تـــ عبــــد|لتـــو|بــــ فرغ عبــــد|لرحمن تـــمريض  حلو|نم
637|3oيم عرفتـــ متـــو نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن كم|ل إبــــر|
معهد ف ص |سو|نحمدي محمود محمد ع مهلل934|84
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد محسن رش|د محمد |لغ|782463
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومش|دى عمر محمد حس ش|دى246845
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن حمدي صبــــ س|لم |لقط9576|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |لسيد عطيه محمد |لرمي6|39|4
يم فتـــوح جوده644997 صيدله |لمنصوره |بــــر|
رهسم|ء |حمد حس محمود ربــــيع|233246 حقوق |لق|
36o7ooيم حمزه ندستـــ |لفيوممحمد صل|ح عيد |بــــر|
8|o783|د|بــــ |لم |منه محمد |حمد حسن|
ن| وليد محمد |لسعيد عبــــدتـــ78|685 حقوق |لمنصورهم
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783o49بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند | ص|بــــر سليم|ن سليم |لحجر|وي
5o3873تـــج|ره |ل|سكندريهج|ك س| عطيه ز |سعد
4o2327|يم د|بــــ |سيوط||ء ج|بــــر ش|كر عثــــم|ن |بــــر|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسه|م ن| صل|ح محمد53467
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم| س| عبــــد |لمقصود ع |لشيخ5964|5
6795o|معهد ف ص |لمنصورهسه ش|كر تـــوكل سل|مه محمد ربــــيع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ط|رق حسن محمد|6265|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــتـــس|م صبــــري محمود أبــــوشعيشع صقر495952
معهد ف ص |لزق|زيقدع|ء ن| |حمد مصط 3|6326
5|3|7oيم عبــــد |لحميد ليل إبــــر| يم  تـــج|ره دمنهورإبــــر|
4245o3علوم |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن خ|لد محمد عبــــد|لحميد سليم
7o|636يم معهد ف ص |لزق|زيقندى خ|لد |م حس |بــــر|
يم حج682299 ين فخرى عبــــد |لق|در |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهش
85992oندستـــ |لم |مريم مجدي مكرم |سلم|ن
ف عبــــد|لق|در عبــــد|لوه|بــــ|843245 كليتـــ طبــــ أسو|نيه |

ره|م|يكل م|جد حل لبــــيبــــ8777| ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسنتـــ عبــــد | يوسف |م|م |لسيد676665
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد مك|رم محمد عبــــ|س خليل7277|4
88o9|3 تـــربــــيتـــ |سيوطين سيف |ل|سل|م عبــــد|لر|زق ع
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسمر سيد سليم|ن محمد سيد22983|
وف|تـــمحمد |حمد محمد محمد |لسيد773229 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد |لسيد ع كم|لو|764334
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ع عبــــد |لحليم س|لم|ن||8|769
ندستـــ |لم |ح|زم عبــــد|لحميد ر| جوده93|2|8
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن محسن ع عبــــد|لحميد9453|8

رهمن|ر محمود عبــــد |لمنعم محمود5|385 تـــج|ره |لق|
وف|تـــريم ع|دل سعيد |لنج|ر5573| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

|3o2|8همريم زكري| محمد |بــــو زيد نوعيتـــ ج
78o|39|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد ربــــيع |حمد سعف|ن

ندستـــ |لفيومسهيله عل|ء |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |67647
علوم حلو|نمريم عبــــد|لتـــو|بــــ فوزي عبــــد|للطيف76|69

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسي|ر| محمد عبــــد | |حمد3|7695
2|25|o لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن سم محمد عبــــد |لخ|لق
6o3454طبــــ |سن|ن |لمنصورهدى عبــــد|لرحمن محمد شعبــــ|ن عرفه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |لسيد محمود |لسيد محمد258922
كليتـــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ء عص|م ح|مد يوسف |لحو| |354232
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد جميل عبــــ|س عبــــد|لمؤمن45|258
8759o2| طبــــ |سيوط حمد |س|مه محمد مصط
82o833ي نعيم لس بــــ تـــج|ره |سيوطم|ريو ك
9o2966 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــسيمون رفعتـــ ن بــــخيتـــ
طبــــ |سن|ن ع شمسلحس |حمد سعيد نبــــر|وى|342949
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4o4oo3تـــج|ره |ل|سكندريهس|مح سميح صد عثــــم|ن مح|ربــــ
يف677677 ندستـــ |لمنصورهمحمد مسعد س|لم |حمد 
834o8o تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــدين| سليم |م عي
69|3|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد عوض محمود طه
يم عثــــم|ن72||35 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد فوزى عثــــم|ن |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقين|س عبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لمطلبــــ782948
89554o|تـــج|ره سوه|ج  س|مه ع|طف ع عبــــد|لحميد
تـــج|ره طنط|محمد قدرى عبــــد|لجليل رزق سل|مه4743|6
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لنبــــي عبــــ|س محمود3|6|48
5o4782تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآيتـــ محمد فوزى نبــــوى
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىسل|م عبــــيد محمود عبــــد|لكريم|24|825
5o3|52يم |لدسو |سم|عيل ف |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهريم |
علوم ع شمس |حمد مصط |حمد ع|مر354688
ندستـــ |لزق|زيقكريم ع|دل عبــــد |لحميد محمدعبــــد|لنبــــي|77968
6|o966ندستـــ سوه|جمحمد أحمد حس |لنج|ر
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ص|بــــر حسن محمد|6||758 معهد |لصفوتـــ |لع| 
6764o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهم محمد محمد عبــــد |لعزيز ع|شور
88|385| تـــربــــيتـــ |سيوط  م| زين عبــــ|س عبــــد|
|23o62وقمحمد حمدى رمض|ن حسن ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
5o9687زر|عه دمنهورمحمود محمد عبــــد |لحميد محمد |لدقلتـــ
ى25323| ش|م عبــــد |لو|حد عبــــ|س |لم ندستـــ ع شمسرو|ن 
وف|تـــمصط فوزى عبــــد|لفتـــ|ح ن|صف33|232 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |لسيد عبــــد|لع|ل |لسيد827797

553|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ر محمود زيد|ن عويس
5o68oo  ف محمد سعيد محمد بــــسيو تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ أ

رهندى |حمد |نور عبــــد |لفتـــ|ح798|3 تـــج|ره |لق|
|ن786754 لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|وق خ|لد كم|ل حسن ع
62678o|كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشي|سم |حمد فتـــ |لسيد عبــــد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن محمد س|لم ع |لص|وى436686
25|8o8تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــع |م مصط مدكور
زر|عه |ل|سكندريهد | محمد عيد محمد عبــــد|له|دى |بــــو حبــــيل582|52

537o3معهد ف تـــمريض بــــ سويف ف|طمه عيد عبــــد |لستـــ|ر سيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء سعيد فرح|ن رش|د243864
6334o7نده حم|ده عبــــد|لسميع محمد خ د|بــــ |لزق|زيق|ش|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعرفه محمد عرفه طه47249|
26o954|بــــى محمد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم| خ|لد و
|5o265رهسيف سيد حسن عد حقوق |لق|
44o738علوم ج|معتـــ د |طمن|ل محمد فتـــ |حمد |لمن

85o37تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمتـــ جمعتـــ معوض محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه عم|د جوده محمد92|778
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ه|جر عمرو محمد بــــخيتـــ محمدين8||763
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7||9o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــ|ء |حمد عبــــد |لمنعم عمر |لبــــل
32|83oوف|تـــوعد ح|مد محمود ص|لح ره بــــم معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديدير ط|رق كم|ل عبــــد |لع|ل59623|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|دع|ء مجدى ن| ح|مد64967
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورشيم|ء عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لخ|لق 498252
حقوق ع شمسلحس عبــــد |لعزيز حسن عبــــد |لونيس25775|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ر|فتـــ ع |لسيد |لقمح|وي8|5298
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|س| محمد ق|سم محمد|لسيد|34397
68o866|د|بــــ |لمنصوره|حمد عل|ء |لدين عبــــد | عبــــد |لح
7o3|88تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحسن عبــــد |لعظيم حسن عبــــد |لعظيم محمد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمر|د |كرم محمود |لنج|ر74|256
68o566| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن |لسيد |لسعيد |بــــو |لمع
رهحمد سيد |حمد حسن|56685| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعهود محمد عبــــده |م |للبــــ|ن6666|6
ه |حمد عبــــد|لو|حد |لنحريرى|286952  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مريم عص|م سيد محمد|59|5
يم محمد |لزه|ر288|77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر ن| |بــــر|
6424o5د|بــــ |لزق|زيق|محمد |لفهلوى محمد |حمد محمد
88oo52 تـــج|ره |سيوطم | ثــــروتـــ ف|يق | |س
35o837تـــج|ره ع شمسبــــتـــ محمد عبــــد| محمد
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحمد س|لم |حمد س|لم|25783|
حقوق |سيوطمحمد عل|ء محمد رشدى  827|88
ر عبــــد| مو3|8||6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير م|
ى982|22 ره|ند| طه محمد محمد |لخبــــ د|بــــ |لق|
9o7949 صيدلتـــ |سيوطمحمد |حمد مدثــــر عبــــد|للطيف |حمد
|د|بــــ بــــنه|حمد جم|ل |حمد حسن عبــــد|لرحمن|337795
د|بــــ |لمنصوره|م| رض| ج|د متـــو ص|لح|689297
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل رأفتـــ مصط |لقمح|وى497666
ره|صفيه محمد رشدى محمد239263 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رتـــ|أحمد محمد مصط محمود |لقف|ص|235|4 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
64o4|| يم مر يم |بــــر| صيدله حلو|نم عبــــد|لحكيم |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق و|ئل شهدى ع|مر |لمنحول228584
79o424آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|لي ع |حمد ع
854o9||زر|عه |لم |حمد مصط حس عثــــم|ن
|5727oرهشيم|ء جم|ل ح|فظ |حمد حقوق |لق|
774o|6تـــج|ره ع شمسسل محمد عبــــد |لحميد بــــكر |حمد
526o|5ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن |حمد محمد فرج ف|يد
ندستـــ سوه|جحمد صل|ح |لدين |حمد ع |لش|ف 83||33
83o943د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|دع|ء |سم|عيل |حمد عبــــد|لع|ل
معهد ف ص |ل|سكندريهدين| ع حسن ع4835|5
3566oo| د|بــــ طنط|بــــتـــ |لص|دق |حمد عفي ذكر|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوق |حمد عبــــد |لجيد عبــــد | |لقلف685|42
5o3|6|ج| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل عي عبــــد |لر|زق عي 
علوم طنط| |ر محمد محمد |لسيد عبــــد |لمجيد|42399
8o4795| ه عبــــد|لغ حس عبــــد|لغ كليتـــ حقوق |لم |م
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد| محمد عبــــد| ع 8|8342
تـــربــــيتـــ ع شمسلشيم|ء جم|ل رضو|ن عم|ر|38393|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهل |ء صقر عبــــد | محمد756344
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسدين| س|مح محمد |حمد رش|د596|63
زر|عه |ل|سكندريهآيتـــ سعيد مصط محمد خليل4234|5
نوعيتـــ |سيوطي|سم حمدى |حمد محمد  9|42|9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد حس|م |لدين محمود ع|طف حسن 898456
يم جم|ل ح|مد346|5| ندستـــ حلو|ن |ده |بــــر|
6o2235تـــج|ره طنط|ول|ء خ|لد |حمد محمد |لص|دق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ء مجدى تـــوفيق عبــــد|له|دى|283554
22o398يم عبــــد|لعظيم محمد حقوق ع شمسمحمد عص|م |بــــر|
44|o96طبــــ ع شمسس|رتـــ رفعتـــ مصبــــ|ح |لسيد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن |لسيد ف|روق |لسيد ع524997
7|ooo7يم |لسيد متـــو ره|مروه نبــــيه |بــــر| عل|م |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد سعيد ط|حون|258332
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمود ف|روق فرح|تـــ |ل|شقر7||9||
4o|978تـــج|ره طنط|عمرو ع|دل عبــــد |لعزيز محمود محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسم|ء محمد |حمد |حمد غر|بــــ|59|776
ر325|35 |د|بــــ بــــنه|نرم خ|لد فرح|تـــ عبــــد|لظ|
|25o|3ش|م محمد محمد |لمصيل ندستـــ ع شمسي محمد 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ممدوح عبــــد|لجيد محمود |لخو76|493
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــحمد محمود عبــــد|لمنعم محمود|342763
3297o8حقوق بــــنه|س|ميتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد
4o886|يم حسن عبــــده تـــربــــيتـــ طنط|نهله عبــــد | |بــــر|
4o|643|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسل|م |حمد محمد شح|تـــه |بــــر|
5o9|97طبــــ ع شمسمحمد ع|طف محمد محمد |لجم|ل
69o9||تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| سعد|لدين |لسعيد |لسيد
9o24|5|صيدله |ل|سكندريه حمد |لش|ف سيد |حمد
ف عبــــد |لعليم محمود23252| ندستـــ ع شمسمروه |
7o|23o يم خليل |لز تـــج|ره |لمنصورهمحمود نبــــيل متـــو |بــــر|
علوم ع شمسبــــ|نوبــــ |يمن |سحق عبــــ|س و|صف|33438|
7o9||2معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود يوسف |لسيد |لسعيد خريبــــتـــ
يم محمد698269 تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| محمود |بــــر|
8986o||د|بــــ سوه|ج| |ء سيف |لن عبــــد|لجو|د عبــــد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع ع مصط |لصبــــ|غ|762295
68o|27|حقوق |لمنصورهحمد شعبــــ|ن محمد |لسيد

44|3oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمد محمود عبــــد|لرحمن
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5o42|9|علوم |ل|سكندريهسمر صل|ح |بــــو |لفضل |بــــو |لعل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد |لسيد |حمد |حمد |لعربــــ| |7699|6
يم |حمد حسن بــــدر|ن|489583 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسم|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |منه | ط|رق سيد تـــوفيق|988|8
حقوق طنط|رحمه فريج |لعيسوى فريج ح|مد7629|4
63o2|6طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |يمن محمد عبــــد |لرحمن سليم|ن عوض
4o|872تـــج|ره دمنهورمحمد محمد |لسيد ص|بــــر حسن
رهس|ره محمد عبــــد|لمقصود محمد2|2598 د|ر |لعلوم ج |لق|
ر|ء محمد حسن |سم|عيل|867994 معهد ف ص |سو|نلز
|2o|92يم عبــــد |لوه|بــــ لسن ع شمس|منه و|ئل |بــــر|
6|o93|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيح نبــــيل |لسعيد |لح|رون
تـــمريض كفر |لشيخريه|م عبــــد |له|دي |حمد عبــــد |له|دي 3|4428
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد حس|م نبــــيل محمد|252|76
د|بــــ د |ط|ن| عبــــده |حمد |لخمي5|87|6
ندستـــ |لم |محمد حسن حسن عبــــد|لفتـــ|ح349242
تـــج|ره ع شمسمحمد رض| سيد |حمد سل|م334458
6|95o5تـــج|ره ج|معتـــ د |طعف|ف مجدى ف|روق عبــــد |لرحيم
44563oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمعتـــز عبــــد|لمنعم عبــــد|لسل|م محمد

كليتـــ |أللسن بــــ سويفبــــسمه |يمن ف|روق فتـــ84574
صيدلتـــ |لم |عبــــد|لحكيم رجبــــ ر| عبــــد|لحكيم|4|3|8
رهشيم|ء سم فؤ|د |حمد66882| ندستـــ |لق|
3oo93تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسميه محمد حميده عبــــد |لجليل

معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد خ|لد جم|ل |لدين محمد ص|لح529457
8|o63o|يم تـــربــــيتـــ |لم |رز|ق محمد عبــــد|لعظيم |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسول|ء مصط عبــــد |لنبــــى مصط |3288|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسجه|د غريبــــ |لسيد عبــــد |ل 759568
4982o5|ور تـــربــــيتـــ دمنهوريه محمد ك|مل عبــــد|لكريم 
4o8264ش|م عبــــد|لملك ع مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن 

يم ع95|7| ندستـــ ع شمسحل| ر|فتـــ محمود |بــــر|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهفؤ|د محمد فؤ|د محمد  حس|م |لدين445874
69|o|5يم ط|يع ر سعد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهدع|ء م|
|3554oف ح|مد رمض|ن د|بــــ ع شمس|رو|ن |
6|327o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد زكري| كم|ل |م
838o|5|د|بــــ |سو|ن|ندرو |كرم حن| كندس
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد |حمد عبــــد |لبــــ|رى7494|4
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر ع ي|س ع ح|مد783||3
يم محمد حسن بــــدر|ن249|76 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط |بــــر|
طبــــ بــــورسعيدسل|مه جوده محمد ح|فظ696589
وف|تـــعمرو محمد |نور ج|بــــر حسن |لخو8|4463 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
رهريم محمود ع ح|فظ4436|2 طبــــ |سن|ن |لق|
رهميشيل صفوتـــ صهيون معوض|5|5|2 ندستـــ |لق|
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8o893|| كليتـــ حقوق |لم |حمد عل|ء |حمد عبــــد|لغ
48oo63ى محروس حسن |لهلبــــ ندستـــ |لم |يوسف ي
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن |ده ي محمد |سم|عيل59573|
84329oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسوسنه غط|س فريد تـــ|درس
63383oيم علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود خ|لد عبــــد|لحكيم |بــــر|
 |حه وفن|دق |لفيومي|سم سيد عبــــد|ل محمد9492|2
علوم كفر |لشيخرح|بــــ |حمد |لدي محمد علم |لدين8754|5
7o458oطبــــ |لمنصورهمحمد سعيد |لحسي |حمد عليوه
صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد محمد |ل|ل 9245|6
4o83oرهمصط فرج |لص| عبــــيد طبــــ بــــيطرى |لق|

77o38o يم وف|تـــحمد |سم|عيل عبــــد |لرحمن |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ بــــنه|كريم ط|رق عبــــد|لحميد غنيم247546 كليتـــ 
يف محمد مهدى3|7683 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويستـــقوى 

ى |حمد3|77| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم|رين محمد خ
صيدله طنط|حمد محمد فتـــ |لنج|ر|429977
ثــــ|ر |لفيوم|مه|بــــ ممدوح عبــــد |لغ فرج عبــــد|لغ 475878
ره|مرو|ن فرج |سم|عيل محمود44436| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسسوسن ح|تـــم عبــــد |لعزيز محمد محمود542|6|
ف محمد |نور عبــــد|لمحسن|266768 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد ف|ضل عبــــد |لحكيم عبــــد |لحميد|78467

|63o9ره|نور|ن محمد ن| ح|فظ محمد د|بــــ |لق|
تـــمريض بــــنه|ه|جر محمد ك|مل محمد8|3293
ره|عبــــد |لرحمن يح عبــــد |لمنعم ع45383| د|بــــ |لق|
ف شح|تـــتـــ ز349444 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|جه|د |
495o82 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشه|بــــ |حمد فوزي سعيد |بــــو ع
ف |لسعيد |بــــو |لن764688 تـــج|ره بــــور سعيدس|ره |
يم محمد ص|لح عبــــد|لحميد |لعبــــ72|628 تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
علوم ج|معتـــ |لسويس ع|طف عطيه |حمد يوسف626863
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعظيم ش222|33
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد سيد محمد |لك|مل حسن9376|2
9o926||حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد فوزى محمد عثــــم|ن
ندستـــ حلو|نسلو|ن ي| محمد محمد|6688|
5252|oيم أحمد |لكل|وى |ء |لعربــــى إبــــر| ندستـــ |ل|سكندريهإ
تـــربــــيتـــ ع شمسندى ع حسن عبــــد|لل|ه322936
علوم |سيوطر| | خليفه شو خليفه  ||57|9
حقوق ع شمستـــ يح زكري| عبــــد|لر|زق596||3
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــسمه ع|دل محمد سعيد |لطن252844
يم|824665 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــ|نوبــــ زكري| لبــــيبــــ |بــــر|
633o9|يل ج |لزق|زيقوق |سم|عيل محمد شو عطيه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لسن ع شمس|ل|ء محمد محمود محمد|5|232|
د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد ع عبــــد ربــــه683252
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9o5469|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى ن روم| ن|جح نجيبــــ
تـــمريض أسو|نمن|ر عبــــد|لحميد عبــــد|لوه|بــــ مصط 847428
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغف|ر محمد52986|
5o8923|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد محمود محمد فوزى محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد ع|دل سعد عبــــد|لرحمن|||3325
طبــــ |سن|ن طنط|سل|م رمض|ن شح|تـــه |حمد يوسف|248259
طبــــ |لمنصورهمحمد وليد حل محمود عبــــد |لر|زق688993
تـــج|ره طنط|ف|يزه رمض|ن محمد بــــسطوي439272
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد |لسبــــ| عبــــد|لغ |636589
حقوق |لمنصورهدير ع|دل حس مه 2|6472
49o236تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ ن| |لسيد عرج|وى عي
339o64ين نه|د محمد عبــــد|لجليل |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ن
6777ooندستـــ |لمنصورهمصط |س|مه مصط عبــــد |لمع شعبــــ
48|57oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد |سم|عيل حل محمد
52o||6تـــج|ره دمنهورمع| محمد مصط رزق
494o26د|بــــ دمنهور|محمد ع|طف محمد عبــــد|لغف|ر |بــــر
يل ج |لزق|زيقحن|ن فتـــ حسن عبــــد |لرحمن629396 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد غريبــــ |حمد مصط 79|25| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق طنط|حمد محمد محمد |حمد |لبــــستـــ|وي|5|56|4
8o47|5 ء فكري نظ ثــــ|ر |لفيوم|كل|ر| ه|
253924| يم عبــــد| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمجد خ|لد محمد |بــــر|
علوم |لم |منيه مصط |حمد ز ||2|856
48837oد|بــــ كفر |لشيخ|سم|عيل |لسيد عبــــد|لمنعم |سم|عيل
64o983|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لمنعم |حمد محمد |حمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |حمد عوض محمود3||64|
ش|م عبــــد|لق|در |يوبــــ ح|مد477473 صيدله |ل|سكندريهمن|ر 
يم محمد عبــــد |لحميد|89|69 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم |حمد |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمروه ي معوض |لبــــ|سو252292

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | سليم|ن مكرم سليم|ن78|39
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر| | محمد |حمد عبــــد |للطيف42789

ندستـــ |ل|سكندريهحمد حس|م |حمد محمد عرفه|47|479
زر|عه ع شمسن|ديه عم|د محمد عبــــد |لجليل8837||
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومف|تـــن محمد عك|شتـــ |م 46465

9o226o|د|بــــ سوه|ج| حمد مصبــــ|ح عوض |حمد
88o5|| كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطس|ره ممدوح ع |حمد
ي محمد بــــدوي عبــــد |لع|ل23|7|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوره|جر ي
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرحمتـــ |لسيد محمد حس 638427
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء نجيبــــ |لسيد حسن ع د|ود|44237|
|ء ربــــيع رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد6|4969 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
35o459ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| |حمد ع حسن
9o73o5  |حقوق |سو|ننجوى ثــــروتـــ محمد عبــــد
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نوعيتـــ |سيوطه|يدى عص|م |لدين محمد محمود  893633
يم زيد9678|6 تـــ محمد محمد محمد إبــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طأم
62o436ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهأس|متـــ أيمن ف|روق حو|س
ه محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد ق678737 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم
صيدله طنط| |ر سم رمض|ن عمر259577
رهمريم ق|صد عبــــد |لوه|بــــ ق|صد53585| علوم |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد جم|ل دي|بــــ ر|غبــــ|4784|
26oo48حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعل| عم|د|لدين زكري| عبــــد|لسل|م
83o644تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــل|مون فتـــح | ج|بــــ | بــــل|مون
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عصمتـــ ع|طف عبــــد|لعزيز |لشح|تـــ3945|6
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد وجيه وجيه |حمد عبــــده4|6933
4o5696تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمنتـــ | |لسيد محمد محمود عبــــد |لمجيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطلفتـــ مصط |حمد ص|لح|823926
7o47|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــسنتـــ حم|ده محمد محمد |لمنش|وى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمد ف|روق ع رمض|ن5|6758
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|دى خميس محمود عبــــد |للطيف |لحلو|24738
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر سعد محمد عي498264
7o6494تـــربــــيتـــ |لمنصورهد| | محمد عصمتـــ عبــــد |لعليم محمد عطيتـــ
4342o7|تـــج|ره طنط|منيه |س|مه محمد فتـــ نحل
تـــج|ره ع شمسي|ر| |س|مه محمود عبــــد |لرحمن|2756|
68o252كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمريم عبــــد |للطيف عبــــد | |لمتـــو
لسن ع شمس|يتـــ| عل|ء ع حس |5|549|
85o565|نوعيتـــ |سيوطسل|م محمد مهدي محمد
69393oحقوق |لمنصورهمحمد ي| |لمتـــو محمود |لجم|ل
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسي|ر| ممدوح محمد |له|دى66689|
6325o9د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لجو|د
82o37oعلوم |لم |مصط محمد عو عبــــد|لرحيم
9o4|85|تـــربــــيتـــ سوه|ج سل|م خلف |بــــو|لغيط حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م غبــــري|ل فه عبــــد|لمسيح|347593
ش|م محمود |لنج|ر9645|2 ره|د |  عل|م |لق|
7o4||6يم |حمد عي |لتـــلبــــ تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد |بــــر|

38|o2حه وفن|دق |لفيومعمر خ|لد محمد عبــــد|لحميد عوض| 
6oo26|يف ع |حمد كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفين|س 

349o57كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن طل|ل سط|م محمد مدكور
627o94د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عمرو محمد محمد عبــــد|لسل|م س|لم
859o43فنون جميله فنون حلو|نس|ندي عل|ء كم|ل شح|تـــه
9|877o طبــــ بــــيطرى |سيوطع |ء معروف |سم|عيل سيد
رهدع|ء صل|ح عبــــدربــــه عبــــد|لعزيز232783 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخحل| بــــه|ء |لدين طه يوسف |لسنبــــ|رى9|76|4
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــآيتـــ عبــــد|لحميد محمد |حمد عبــــد|لجو426528
4o858oيم |لحس|ن نعينع |د|بــــ طنط|سم|ح |بــــر|
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244o7صيدله حلو|نويد| سيد ص|بــــر عبــــ|س
273o22حقوق حلو|ننور|ن |حمد مر منصور
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهفرح عل|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز فوده675353
7o5738تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لعربــــى عوض محمد ع
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن عمرو محمد |لحج|زى46|27|
ر|ء |لسيد عبــــد |لسل|م |لسيد|2|7798 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|لز
صيدلتـــ |سيوطمصط سيد محمد يوسف834938
حقوق ع شمسمحمد مجدي محمد ع337237
|د|بــــ |لم |ربــــ|بــــ بــــ| تـــوفيق |حمد857527

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد حس محمد عرف|ن23329
ره|ول|ء خليفه رمض|ن عبــــد|للطيف44767 ثــــ|ر |لق|

تـــج|ره دمنهورعبــــ صبــــرى سعيد |لسيد2|4959
ى عبــــد|لحكيم عبــــد|للطيف32877 وف|تـــمحمد ي معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

2735o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نع|مر عص|م بــــش محمود
83|89oق|وي ك.تـــ. ف صن| نجع حم|دى بــــن مصط رمض|ن محمود 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد |لبــــ| |لحم|دى89|689
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حن|ن سعد سعد عبــــد |لوه|بــــ4638|4
8767o|  ندستـــ |سيوطمحمد مصط |حمد صل|ح |لدين محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نعيمه صبــــ سل|مه صقر9||4|6
رتـــعمر وليد فؤ|د حس 37629| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوستـــ | سم حن| | متـــى حن| |689835
8387o4يبــــ عبــــد|لشهيد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| |يمن و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء ع|طف عبــــد|لموجود بــــخيتـــ|||8295
8o2469|نوعيتـــ |لم |حمد مصط يوسف محمد

ندستـــ |لفيومحمد جم|ل |بــــوبــــكر جمعه|93|66
ندستـــ قن|حس محمود عبــــد|لرحيم محمود832884
689o24يم بــــدر |لدين ع محمد عدوى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
ش|م عبــــد| مصط 2866|2 علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد| 
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء مطر|وى محمد دسو |345623
نوعيتـــ موسيقيه |شمون|ء حس محمد دي|بــــ|259657
6|764oتـــج|ره بــــور سعيدكريم عص|م |لدين محمد محمود
48996oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حن أحمد ف|روق محمد فرغ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|يدى |لسيد عبــــد |لعزيز محمد5|449|
يم699897 ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|دل ح|فظ |بــــر|
ه5972|5 علوم دمنهورمل عبــــد |لعظيم محمد سليم|ن |حمد م

2o46|رهعمر محمد عبــــد|لرج|ل عي طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنور| |حمد محمد محمد |لجندي4|7643
وز خ|لد محمد |حمد شعيبــــ8387|2 رهف طبــــ بــــيطرى |لق|
ش|م |لبــــدر|وى |حمد |لسمنودى442936 حقوق |لمنصورهن|ريم|ن 
م |لسيد |حمد محمد8583|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن
يف محمد صبــــ عبــــد 26827| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــنوره |لدين 

Page 1875 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــس|مه محمد محمود محمد عيد|452282
7|3o22بــــه عسف|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد محمد محمد و
9o2||4 زر|عه سوه|جريه|م |حمد حسن محمود
59oo5د|بــــ بــــ سويف|نيف منجد عبــــد |لبــــ| حسن

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريم |حمد مصط محمد639749
يم زكري|495655 لسن ع شمس|ع محمود |بــــر|
6o8366ثــــ|ر د |ط|رول| حسن ه|شم حسن نوح

587o8ندستـــ |لفيومه|جر ربــــيع طه محسبــــ
6|o|3ف محمود عبــــد|لعليم تـــمريض  بــــ سويفمحمود |

ندستـــ حلو|نصهيبــــ عمر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد677||3
337o5||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء محمد محمود محمد|
8336o4يم طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىزي|د ثــــ|بــــتـــ |م|م |بــــر|
8o|33oد|بــــ |لم |من|ر |حمد رمض|ن محمود|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |حمد كم|ل عبــــد|لحميد 884863
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ جم|ل محمد عبــــد|لمع359598
62o869يم سل حقوق د |طكريم مجدي عبــــد |لسميع إبــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحن|ن عصمتـــ مهدى غ|لبــــ مهدى256|27
5237o8زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــد |لرحمن أحمد أنور محمد |بــــوزيد

حقوق بــــ سويفسل|م رمض|ن شعبــــ|ن عبــــد |لجيد|35||6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن محمد محمود ع 26459|
85o735معهد ف ص |سيوطسميه كم|ل عبــــد|لع|ل |حمد
9o5647 صيدلتـــ سوه|جمروه رش|د تـــوفيق مر
8|65|o ن| فرح|ن شلبــــي فه |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
26o8|9نوعيتـــ |شمونسه|م محمد فوزى عبــــدربــــه
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرضوى |حمد |لمهدى |لطنط|وى696346
64o239كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ر| |حمد |لسيد |حمد سليم
ور426278 د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن سعد |سم|عيل 
علوم |سيوطجيسيك| |س|مه نمر فريد  86|878
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور |لدين |حمد محمد عبــــد |لغ |لج753426
283|o2|طبــــ ع شمسحمد عص|م عبــــد|لعزيز طلبــــ

|5o35يم ندستـــ |سيوطد | مدحتـــ |حمد |بــــر|
82o2o9 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن مصط ف|روق ع
تـــمريض أسو|نيه سيد |بــــو|لحسن محمد||84539
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىوف|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد|82889
3|o8|4ندستـــ ع شمسميشيل جورج سعيد  |د
د|بــــ |لزق|زيق|ميمتـــ عبــــد |لمعبــــود محمد عبــــد |لمعبــــود524|64
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر ل|ء صبــــرى عبــــد|لغ |حمد|||8972
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سم |حمد فرج سلط|ن|5|247
يم |لتـــ|بــــ624565 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
4928o|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|رس سم ف|رس مبــــروك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم م|لك عبــــد|لمنعم حبــــ|له492362
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طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صبــــ |لسيد محمود يوسف مطر287988
ندستـــ |لمنصورهمحمد سعد محمد بــــدير محمد686538
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ربــــ|بــــ |حمد حم|د عطيه758235
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمع|ذ |حمد حس محمد325|22
د|بــــ سوه|ج|ع |ء ع|دل نمر عفي  58|2|9
5|6|4oعلوم دمنهورندى مصط |حمد محمد سعيد
يف حس |لف|ر|4885|2 رهف  تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |سيوط حسن نبــــيل عبــــد|لتـــو|بــــ فو  55|882
يم محمد س|لم|738|64 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد |لسيد |بــــر| ع.
يتـــ  رزق شح|تـــه7|99|8 علوم |لم |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء عبــــد | |حمد عبــــد |لمتـــع|ل 4653|4
ندستـــ |لمنصورهحمد حس|م محمد محمد |لبــــ|بــــ |8|4|68
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدعل| صفوتـــ عبــــد| ج|د|84983

2o946ندستـــ ع شمسسيد مر|د سيد محمود مو
يم عبــــد |لرؤف سعيد |52857 ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــعبــــد | |بــــر|
33989o|طبــــ |لسويسحمد محمد عز|زى عفي محمد
يم محمد |سم|عيل صقر439423 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخآيه |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|رح|بــــ حس محمد عبــــد |لع872|2
7o6667تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |لمتـــو |لمتـــو |لمر
تـــج|ره كفر |لشيخمروه |حمد متـــو |حمد |حمد443764
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسحبــــيبــــه تـــ|مر مر خ 25|32|
6oo68كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسحر حسيبــــ عبــــد |لعظيم |حمد

6999o|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عل|ء محمد ع م |لع| 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجنه عمرو عبــــد|لوه|بــــ محمد حج|ج|23633
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنه ط|رق ضيف محمد284582

35o74رهمو محمد سيد |حمد عبــــد |لمقصود ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط  سم|ء |نور محمد كم|ل|3967|9
63842oنوعيتـــ |لزق|زيقآيه |حمد محمد ع |لسعد|وى
4|377|| تـــربــــيتـــ طنط|حمد عبــــد |لعزيز |حمد متـــو
269o6|ره||ء ن| ش|دى ش|دى د|بــــ |لق|

8o5639|حتـــ وفن|دق |لم |له|م نج|ح عبــــد|لحكيم محمد| 
577o|تـــج|ره بــــ سويفحم|ده فرج سيد عبــــد |لحميد

د|بــــ د |ط|ر|ن| عبــــده |حمد |بــــو ج|د |7875|6
علوم بــــورسعيدحمد ر| محمد ن| يوسف عبــــد |لر588|75

تـــج|ره بــــ سويفجمعتـــ جم|ل ع مصط 56666
6o2859كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقكريم كم|ل عبــــد | عبــــد |لعزيز |لسيد
ره|ي| نور |لدين رمض|ن سيد |حمد7|438| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
69||o7ر محمد |حمد كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد ط|
9o2689 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن محمد حم|م محمد قبــــي
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نتـــوم|س من نجيبــــ تـــكل|495643
4872o8|ف محمود ح|فظ بــــره|م تـــج|ره طنط|حمد |
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7789|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء |لسيد محمد شح|تـــتـــ
يم |لص|وى257343 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ملكه |لسيد |بــــر|
8796|o يم محمود |حمد خدمه |جتـــم|عيه |سيوطه|جر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |777479
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأسم|ء ع محمد ع عبــــد|498834
ندستـــ ع شمسن|دين محمد محمد ر|مز محمد حس|6|8||3
تـــج|ره دمنهورس|رتـــ محمد فتـــ محمد |دريس|25|52
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم س|مح نسيم غبــــري|ل249359
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد ع عبــــد|لبــــ| ح|فظ273695
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|زينبــــ ع|بــــد لط |حمد نوفل4|6844
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيمن عل|ء عبــــد |لمنعم عو|د||75875

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نور|ن سيد عم|ر محمد27222
4o5825تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى محمد عبــــده عبــــده مر حسن
تـــربــــيتـــ حلو|نندى محمد رش|د مصط 45|229
4|3o84نوعيتـــ طنط|سل |سم|عيل ح|فظ رمض|ن
75o694د حج|زى تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى عربــــى عبــــد |لد|يم مج|
يم ن| درويش مصط |324533 ندستـــ ع شمسبــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طخلود ط|رق مرزوق |لسعيد بــــره|م583|75

6|o9|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفي|سم |حمد جم|ل عي
54||o2ند|وى ع مو معهد ف ص |ل|سكندريهعم|ر ع|دل 
| ع محمود غل|بــــ248742 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــي
|2|o69 |ف |لسيد عبــــد | |لتـــلبــــ رهسل | تـــج|ره |لق|
28o99 رهعبــــد| مسعد مه |م تـــج|ره |لق|
علوم |سيوطنوره|ن ط|رق قر حسن|5498
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخلود محمد عبــــد |لمجيد |حمد خ|لد35876

يم فرج932|52 علوم ج|معتـــ |لسويسم|رين| عم|د |بــــر|
825o7o|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد |بــــو|لق|سم عبــــ|س محمود
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو محمد عبــــد| ج|د|لربــــ265754
6296o7 |طبــــ |لزق|زيقص|بــــرين محمد يوسف |حمد مبــــ
تـــج|ره بــــ سويفش|م حم|ده ح|مد سليم|ن|426|8
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفل|ء ص|لح مخيمر |حمد|597|5|
تـــ طه ف|روق س|لم|54|355 حقوق بــــنه|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يوستـــ | زكري| عد عبــــد|859739

3o|82كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسول|ء سيد عبــــد |لصمد عبــــد |لع|ل
صيدله بــــ سويف فر|ج عويس ح|فظ37|72

4o54|9 تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| و|ئل |م محمد |لسعد
علوم |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد عزتـــ عبــــد |لحميد خ 625367
يم|9436|| فنون جميله فنون حلو|نيه محمد ك|مل محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخس|ره محمد بــــهن مو بــــهن549|44
هر| | ه| محمد رش|د بــــخيتـــ حس 68|5|2 نوعيتـــ ج
معهد ف ص |سو|نن محمد بــــكري عي 847435
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تـــج|ره |لمنصورهش|م تـــيمور |لبــــيو محمد |لحل|ل32|694
يم|436|64 يم |حمد عبــــد|لحميد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
5|46o4|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ء سعيد شفيق محمد ف|يد
4o365|تـــج|ره طنط|محمد ع محمد فيصل س|لم عبــــد|لرحمن
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمهند محمود عبــــدو| عبــــد|لح|كم3|8394
63||o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ه|جر عزتـــ محمد بــــكرى
639|o7معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحسن و|ئل محمد حسن ع
8o98|2يم |د|بــــ |لم |ه|جر ع|دل طلبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشمن|ر سعد حسن سليم|ن2|7686
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر عل|ء |لدين عبــــد|لص|دق عوض25|478
9o48o9 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره صبــــرى محروس صبــــ
52oo67تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح سل|متـــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف|طمه |حمد |لسيد عبــــد |للطيف58352|
تـــج|ره كفر |لشيخصفيه بــــش أبــــوطبــــل محمد د|ود|757|4

2o|53تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |يمن محمود محمد ع
77647oعلوم بــــنه|نوره|ن |حمد فتـــ عثــــم|ن
|66oo5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــمو| بــــ|سم |م جرجس
8o|645|ه ن| محمد ق|سم تـــمريض |لم | م
4||247| نوعيتـــ طنط|م| صبــــ محمود عبــــد|لمجيد ع
ه فوزي نور محمد|839773 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
رهمنه | محمود ح|مد محمود |لبــــر |438|2 حقوق |لق|
2668ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدى نج|ح عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل سليم
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد| | محمد محمد خليل |حمد|63537
د|بــــ حلو|ن||ء خ|لد مصط ز |35498|
|5838oد|بــــ حلو|ن|منتـــ | كم|ل |حمد محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ط|رق ممدوح عبــــد|لق|در|296|3
د|بــــ |لمنصوره|محمد |نور محمد |لصفط|وى687753
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد أحمد محمدى محمد عيد3266|5
يم عوض54|525 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــريه|م ط|رق محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورشيم|ء طه فتـــ خف| 6653|5

رهمن|ر محمود |سم|عيل عتـــم|ن6369| حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|ح|23375
ه سعيد ص|لح بــــند|رى محمد|772237 زر|عه |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |ر زكري| محمد |لسيد صل|ح396|42
22727o تـــج|ره سوه|جمحمود فتـــ عبــــد|لحميد عمر |لش|ذ
44oo88صيدله |ل|سكندريهعزتـــ خ|لد بــــدير عيد |بــــوشعيشع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــو |لعل| عبــــد|لق|در |لسيد|35282
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ح صبــــرى |لص|وي محمد778993
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط سل|م |حمد فتـــ محمد|635|88
2574o3ش|م عبــــد| يوسف د|بــــ د |ط|د | 
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسط|رق مصط |سم|عيل |حمد6|7685
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علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيف ش|كر ك|مل عبــــد|لجو|د عبــــد|5|626
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــأس|متـــ محمد |لسيد |حمد |لحلو| 25|528
يم حموده محمد 3|4495 ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |بــــر|
282o54تـــربــــيتـــ حلو|نجرجس ع|دل |ديبــــ خليله
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لمع عبــــد|لبــــ| فر|ج|759|83
2|86ooبــــه تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديدوريس ن عبــــد| و

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد ربــــه عبــــد |لموجود عبــــد |لمجيد|4247
9o6743 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|يم ي| |بــــو|لق|سم |حمد
6|o247د|بــــ |لمنصوره|خ|لد عبــــد|لغفور حس |بــــوزيد
علوم |لزق|زيقحمد جوده عبــــد|لفتـــ|ح محمد س|لم||63728
بــــي |752628 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|حمد خ|لد |حمد |ل

رهه|جر |يمن عبــــد |لمجيد |لشبــــي 77|7| علوم |لق|
5|7o37|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر حس عبــــد|لحميد |لسبــــ
778o|7تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه ن جوده |لسيد |لمل|ح
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقر| | أم عطيه محمد ع639544
طبــــ |لمنصورهر|ئد شح|تـــه محمد محمود ع42|||7
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد منصور  |زى رجبــــ8|453
علوم |لفيومبــــه ع عبــــد|لبــــ| محمد69422

يم زلط|43469 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخريه|م يح |بــــر|
يم محمد مر|د|76827 معهد ف ص |سم|عيليهوق محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد عمر |حمد |بــــو شلبــــي492465
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ن محمد رض| ح|مد شح|تـــه|52|5|
23oo66يم محمد رهحمد وليد عبــــد|لق|در |بــــر| حقوق |لق|
تـــمريض بــــنه|محمد عبــــد|لحليم محمد محمد746|26
8o5743|يم معهد ف تـــمريض |لم | سم|ء سيد بــــرك|تـــ |بــــر|
يم حش|د63324| يم |بــــر| وف|تـــ|سمر |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
843o47|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نل|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عثــــم|ن
ره|حسن |حمد حسن |بــــوعيش47|298 عل|م |لق|
ندستـــ |سيوطمحمد حمدى محمد ع |بــــو د |748|45
7o6|98حقوق |لمنصورهنوره|ن عم|د محمد محمد حسن
2|696oتـــج|ره ع شمسندى |يمن محمود ن|صف عبــــ|س
د|بــــ ع شمس|ن| محمود رسل|ن حم|د364545
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومي|ر| ع|دل عبــــد |لج|بــــر |بــــو |ل|سع32883|
تـــج|ره بــــنه|ل |ء ع|طف عبــــد |له|دى كيل| |77824
8o7974لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|له رض| |بــــو|لحسن محمد|
يم محمد عبــــد |لحليم764252 تـــج|ره بــــور سعيدس|ره |بــــر|
4|o522|إعل|م بــــ سويفحمد |لسيد ص|دق محمد شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدخلود سليم|ن محمد |حمد849538
ل|ل ش| |357445 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء بــــدر |لسطو 
6oo75oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخين|س منصور |حمد عبــــد|لق|در محمد
769o23كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشعمرو محمد |لسيد رضو|ن حسن
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76634oع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسيوسف محمد محمد عبــــ|س |ل| |بــــى
82o7o |حقوق |سيوطدين| |حمد سيد عبــــد | غ

4o585|| يم عطيتـــو حسن غز| د|بــــ دمنهور|يه |بــــر|
6386o5حقوق |لزق|زيقغ|دتـــ عبــــد|لق|در حس ص|لح
ر|ء عبــــده ص|دق |لسعيد9779|6 معهد ف ص بــــور سعيدف|طمه |لز
صيدلتـــ |سيوط  م محمد |م |سم|عيل|924395
ره|بــــسمه |سعد ع عبــــد |لعظيم يونس438|5| د|بــــ |لق|
48265oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نسمتـــ |لسيد عبــــده عبــــد|لموجود
ر8962|3 تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |يمن مصط عبــــد|لظ|

فنون جميله فنون حلو|نه|جر ع|دل |حمد مسعود |لحن|وى33943
وف|تـــمريم عبــــد|لغ |حمد عبــــد|لغ محمد||62|3 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد عبــــد|لغ محروس حس |227336
تـــج|ره ع شمسمريم |لسيد محمد قري 6389|3
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ حمدى زكري| |لنش|ر256994
634oo8|يم ف |لشح|تـــ |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقحمد |
5|o365|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد سم محمد عمر
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد محمد |لنح|س تـــوفيق|526269
7o5o79|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيه |حمد |حمد ع عبــــد |لمنعم سلم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ62366|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى خ|لد محمود |حمد42322|
|2o5o|ف |لسيد محمد عبــــ|ده قتـــص|د م حلو|ن|منتـــ | |
7o6935د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ |يمن بــــل|ل محمد يوسف
9||o|5 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد خل|ف ع |لص|وى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد حس حسن |بــــوزيد32|359
حقوق |لمنصورهند محمود شعبــــ|ن |حمد3|7585
42395oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحبــــيبــــه |س|مه محمود عبــــد |لمطلبــــ
8||9|oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م | بــــهجتـــ عبــــد|لس|تـــر عبــــد|لمل|ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر خ|لد عي حسن4496|2

ش|م حسن عبــــد |لر|زق54|24 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشمس محسن سعد زغلول |سم|عيل8224||
75377o طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد فه حن
637o36تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيف خ|لد محمد |حمد سيد|حمد
7o35|4| طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد |يمن مسعد محمود عبــــد |
||8o49كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم|ري| ممدوح فوزى جرجس
32o458ى رهمحمد ط|رىء عبــــد| |لسيد |لبــــح طبــــ |لق|
ره|حس|م ع سيد ع سيد64356| د|بــــ |لق|
7o44|6طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدين| محمد صل|ح |لسيد
7o97o2| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ م محمد عبــــد |ل محمد |لمر
ره|عبــــد |لعزيز |يمن عبــــد |لعزيز سيد |لمن |3344| د|بــــ |لق|
|5225oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر حل عبــــد |لبــــ| |حمد

ف محمد ع58957 تـــربــــيتـــ بــــ سويفسمر |
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يم حسن|68|77 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ريه|م محمد عبــــد |للطيف |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمن|ر |لسيد |لبــــدرى |حمد مر 755887
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد محمد محمود محمد|843455
||895o تـــج|ره ع شمسي|سم ي| محمد حسن مر
صيدلتـــ |لفيوممحمود |يمن يوسف عبــــد|85859

معهد ف ص بــــنه|سل|م عبــــد|لحميد طه مـصطـفـى بـــــدوى265624
|457o9|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن |حمد حس |بــــو |لعل
|37o5|ف عبــــد |لفتـــ|ح محمد تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود |
4o96o3 ين رض| محمد حس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ش
897o56|ء عبــــد|لرؤوف |حمد عبــــد|لنعيم| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
772522| حقوق |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لر|زق محمد عبــــد|
د|بــــ |سيوط|بــــسمه صل|ح محمد ع  893747
حقوق |لزق|زيقمنتـــ | جم|ل |لسيد ع عبــــد|لرحمن8|6399
ندستـــ ع شمسس|رتـــ محمد فتـــ خليل83|8||
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد عص|م |لسعيد عبــــد|له|دى |بــــر|8|453
معهد ف تـــمريض بــــ سويف يم|ن رمض|ن حن محمد|54792

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د ق|سم عبــــد|لحفيظ ش|دى3|2872
7676o5|تـــربــــيتـــ |لعريشلشيم|ء محمد يعقوبــــ د|ود يعقوبــــ
حقوق |لزق|زيقنوره|ن ق|سم جميل ق|سم787797
يم |حمد |لقليوبــــى264835 طبــــ بــــيطرى بــــنه|مروه |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط محمد عبــــد|لع|ل سيد 897722
785o34د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد حبــــيبــــ |لص|ل
تـــج|ره بــــنه|لؤى عص|م شو عبــــد |لفتـــ|ح ع728|26
زر|عه ع شمسمنتـــ | صبــــرى |حمد محمد|4239|
4333o4 يم |لسعد يم محمد مصط |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
|5o|94|م سيد ج|بــــر عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د
ندستـــ |لفيومحمد محمد يوسف عبــــد |لمجيد|72254

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن مدحتـــ سعد ع عم|ره677825
د|بــــ |لزق|زيق|حمد مؤنس |حمد محمد محمد|634425

ف عبــــد |لرحيم خليفتـــ478|5 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفند| |
3335o5حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ط|رق متـــو |حمد
رهمحمد شعبــــ|ن بــــسط|وى شعبــــ|ن229929 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــريه|م ع|طف تـــوفيق عبــــده252342
696o27د|بــــ |لمنصوره|غ|ده رجبــــ عبــــد |لخ|لق ع مرزوق
ى محمد354442 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن |لسيد |لخ
ثــــ|ر د |ط|فردوس عبــــد |لحليم عبــــد | محمد |6864|4
|د|بــــ طنط|من|ل محمد حسن عبــــد |لعزيز حسن 2624|4
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ |مجد فتـــ محروس322435
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقن|ظك محمد عبــــد|لمطلبــــ متـــو ع639754

6492oرهمصط محمود فوزى |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
35o464علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد| محمد عبــــد|لمعز فرج
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد |نه مصط |ش |ء ز |9|857
 |حتـــ وفن|دق |لم |يم|ن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لجو|د عي |856|82
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى ص|بــــر محمد فتـــ ص|بــــر2|6848
87553o  حقوق |سيوطمحمود حس|م |لدين محمد ع

5o25|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعم|ر ي| محمد سم محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود محمد |بــــو عجيله محمد |بــــو عجيله7289|4
6oo828تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سمر ي| |حمد |لشح|تـــ
3|53o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ محمد عبــــد|لش| عبــــد|لوه|بــــ

47o32 يم |حمد حس ره|زينبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد صل|ح محمد محمود|775655
رهمحمد ط|رق محمد عبــــد|لمجيد226578 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر رأفتـــ بــــكرى عبــــد|لع|ل |لسيد487928
|4643oره|منتـــ | |حمد محمد عبــــد |لح|فظ د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط عل|ء رزق عطيه59354|
4|262oيم عبــــد |لسل|م غنيم تـــج|ره طنط|من|ر |بــــر|
8453o3|يم تـــربــــيتـــ |سو|نميمه عبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــر|
بــــي عبــــد 9|6926 ف جل|ل |ل تـــج|ره |لمنصورهمنه | |
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد محمود محمد حس| |833495
92o682|يم تـــوفيق علوم سوه|ج يه وليد |بــــر|

74o7|تـــربــــيتـــ |لفيومدع|ء سم محمد ص|لح
لسن ع شمس||ء ع |لسيد ع محمد|223546
244|o9| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م جم|ل مصط مر
4|2o|3ف محمد كم|ل |لسيد |بــــر |د|بــــ طنط|يف |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عم|د محمد |لعزبــــ627423
6o|762ف محمد |ل|قور |د|بــــ طنط|مصط |
85o7|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدشيم|ء عبــــد|لش| خليفه عبــــد|لرحمن
ى سعد عبــــد |للطيف|497423 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء ي
6o5828|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد محمد محمد ع |لسلخ
نوعيتـــ |لم |م| عزتـــ عبــــد|لسل|م يوسف|9552|8
6o3|93 يم عبــــد |لحميد |لدسو علوم ج|معتـــ د |طسميه |بــــر|
26227o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد ممدوح عبــــد|لرحمن محمد
حقوق ع شمسوليد حن عبــــد|لع|ل حن 342736
6o|892تـــربــــيتـــ طنط|مروه متـــو عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــل|ط
تـــج|ره بــــ سويفيفرين| وديع نصيف رفله|6923|8
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى صبــــرى عبــــد |لجو|د عبــــد |لسميع خ637259
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|سل حس عفي |حمد58375|
رهيوسف |حمد عبــــده محمد45424| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سم|ء محمد مصلح عبــــد|لمؤمن عبــــد|344645
6758o2 تـــج|ره |لمنصورهسل |م مصط عبــــد |لعزيز مصط
ف فرج ع حسن||24252 رهحمد | حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود عص|م |حمد ع|مر4693|3
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8o9628تـــج|ره بــــ سويفحسن سعيد محمد عبــــد|لمنعم
5o379|ر جرجس ر زكري| جو علوم ع شمسف|دي جو
حقوق |ل|سكندريهحمد محمود شعبــــ|ن عبــــد|لونيس|495639
4253oo تـــج|ره |ل|سكندريهم| بــــه|ء |لدين محمود فتـــ محمد حس

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحس|م حس تـــه| |سم|عيل|5946
معهد ف ص |لزق|زيقيه ح|مد عبــــد |لسل|م سعيد|779489
يم عبــــد|لوكيل مر499694 |ء |لسيد إبــــر| د|بــــ دمنهور|إ
68889|| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل|م نشأتـــ |لسيد |حمد ع
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|مه|بــــ |لسيد عبــــد|لعزيز |لسيد ع|فيه628248
836o53كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نف|طمه |حمد ع حسن

2o8|8رهمحمد محمود محمد صبــــري ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد رفعتـــ محمد رف|85|55
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم ي| عبــــد|لونيس عبــــد|للطيف68837

تـــج|ره دمنهورف|طمه يح مصط |لجم|ل4424|5
8o6734يم تـــج|ره بــــ سويفخ|لد معتـــوق |حمد |بــــر|
7o9358ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد صل|ح |لدين يوسف حج|زى مرزوق م |لع| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر خ|لد س|لم عبــــد|لغف|ر353462
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسمله |حمد مأمون |حمد عبــــد |لوه|693348
يم ع سويلم264848 تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــه محمد |بــــر|
85o43||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدل|ء صل|ح قنديل محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطخلود |لحسي |حمد محمد 877463
د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م محمود خميس حس |لسيد423963
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لر|زق628454

|72o3كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمريم محمد نبــــيه عبــــد |للطيف
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود ع|طف محمود |حمد842283
78o3|7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه محمود محمد محمد
7725o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء فه تـــوفيق محمد مهدى|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|يكل حشمتـــ تـــلميذ ذكري824775
|3oo99تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن حسن |حمد |بــــو ضيف
تـــمريض كفر |لشيخعف|ف مجدى محمد دي|بــــ435986
838oo2|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ص|لح |بــــو|لحج|ج عبــــ|س
7|oo54تـــج|ره |لمنصورهوف|ء محمود طه يسن |حمد

6443o صيدلتـــ |لفيومتـــسنيم وجيه |بــــوسيف مو
|29|o|رهم|زن |حمد |م |لسيد س|لم عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عم|د عبــــد|لق|در محمد غريبــــ488223
5|68o3|يدى معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء مصط محمد حسن |ل
7o9527 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــس|مح فيصل عبــــد |لعليم مصط
علوم |لمنصورهمحمد ع ح|مد |حمد نص|ر7435|7

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| ع|شور محمود ع|شور35|65
4832o2تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحن حل عبــــد|للطيف خليل |لجندى
نوعيتـــ كفر |لشيخلبــــ ربــــيع عبــــد|لعليم عبــــد|لمع عبــــد442885
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62o264ندستـــ |لمنصورهس|مح أحمد |لمتـــو أبــــو|لمع| حزه
25o96|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد |س|مه محمد |لش|بــــورى
معهد ف ص |سم|عيليهزينبــــ عبــــد |للطيف عبــــد |لمنعم سليم||76866
4286o3علوم طنط|م صبــــرى |لسيدمحمد ع|مر

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد حسن ج|بــــر حسن|37398
26366oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرن| |لسيد |حمد |بــــو |لسعود سيد |حمد
تـــربــــيتـــ طنط|ي|ر| محمود خميس بــــسيو 432744
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم شعبــــ|ن محمد عبــــد |لخ|لق698882
8||4o8صيدلتـــ |لم |م|ر معوض فؤ|د يعقوبــــ
تـــج|ره |سيوطعمر منصور |له|دى ع سيد  44|876
25o439| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء ع محمد |لبــــل

8723oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن|دين خ|لد |سم|عيل عبــــد|لحميد
|548o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم محمد فتـــ ع عبــــد |لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل فتـــ ج|بــــر عبــــد|له|دى259259
64o9|6|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم|يكل ع|دل شكرى حن
273558| ه عبــــده عبــــد|لوه|بــــ ع كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد خ|لد عبــــد |لسل|م محمد ريه|4|34|6
علوم ري|ضتـــ ع شمسنبــــيل |م سم عوض54754|
7o9484د|بــــ د |ط|نرم ع |حمد ع مونس
76o969علوم ج|معتـــ |لسويسس|ره جورج |سحق عبــــد|لشهيد
تـــج|ره |سيوطفرح|تـــ سيد رضو|ن مر 6834|8
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومشيم|ء حمدى |لسيد حسن249583
ش|م سيد حسن28247| وف|تـــ|محمد  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
43o552 |تـــربــــيتـــ طنط|إيم|ن خ|لد صديق |لمو
682o|5ى يم |لبــــح يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |حمد |بــــر|
رهنف رض| محمد ر|شد سيد9|577| زر|عه |لق|
7o679o|تـــج|ره |لمنصورهحمد مختـــ|ر محمد محمود
2565o7|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء ربــــيع عبــــد|لستـــ|ر جمعه
8|88o9| |د|بــــ |لم ||ء ز|ينهم زن|تـــي عبــــد|لن|
892|o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء سيد خلف محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهرن| خ|لد محمود حن محمود485592
7oo849يف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |حمد فتـــ |لسعيد |حمد 
3588o9زر|عه مشتـــهرعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن رزين
4449o|زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــخ|لد ع عبــــد |لعزيز |لسيد
62oo38|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|آل|ء محمود تـــوفيق شتـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | يح مصط |لسيد حس 24692|
د|بــــ |لمنصوره|س|ره |لسيد |بــــو|لفتـــوح حسن عوض 694622
47559o|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمل ح|مد |حمد |لسيد |حمد| 

يم35229 ند|وى |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمر|م ممدوح 
تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد ربــــي |حمد8|63|8
تـــج|ره طنط|لسيد |يه|بــــ |لسيد مه عثــــم|ن|484833
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صيدله ع شمس |حمد حسن س|لم |لطن| 897|34
ف ح|مد محمد46783 د|بــــ بــــ سويف|خلود |

267o78| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه محمود محمد |لدسو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدين| طه |لسيد عمر|ن حسن326845
يم25879| ش|م ف|روق |بــــر| حقوق ع شمسيوسف 

2|o75 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود شمس |لدين محمود عبــــد |لحفيظ عبــــد
92o373 حقوق سوه|جكريم|ن كم|ل |حمد محمود
622|3oيد تـــج|ره بــــور سعيدمريم |لسعيد ف|روق أبــــو |ل
44o778طبــــ كفر |لشيخمن|ر يوسف حمدى |حمد |لبــــيو

3o696يم |سكندر خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن محمد |بــــر|
يم3|7756 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |ألنور يسن |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمصط |لسيد محمد عبــــد|لمقصود643967
وف|تـــمحمد |يمن محمد |بــــو |لفتـــوح |إلتـــربــــى769945 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م ربــــيع سعيد حنطور||2793
ند|وى92|755 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندى |س|مه عطيه 
تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره سيد فرج ع 3|336|
4o3627ف ص|لح محمد متـــو تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد |
357o6o| يف عدوي حن طبــــ بــــنه|حمد 

معهد ف ص بــــ سويفمحمد |حمد محمد خميس55|62
49|o9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر مجدى ص|بــــر عبــــد | محمود
327|7o|ر|ء عل|ء عبــــده سليم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمه |لز
479o5oي ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن س|مح محمد |لسيد |لع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشمس |حمد حسن |حمد552|2|

98|8oثــــ|ر |لفيوم|ربــــ|بــــ ري|ض ع ري|ض
صيدلتـــ |لفيوممحمد عبــــد|لرحمن ع محمد86587

يم6753|8 نوعيتـــ |لم |جه|د ن| عو|د |بــــر|
6|36o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع |ء يح عبــــد| سيد|حمد
د|بــــ كفر |لشيخ|دى ج|بــــر عبــــد |لرؤف بــــرك|تـــ435223
7o5665يم |حمد ر|شد ع |لسيد معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحسن |بــــر|
89o93| د|بــــ |سيوط|س|ره عمر عبــــد|لشكور محمد
77o566وف|تـــمحمد ق|سم سعد ع عي معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| |م محمد |بــــو |لوف|9||695
34o|94|ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط عبــــد|لفتـــ|ح عطيه عبــــد|لفتـــ
يم حس |3562| زر|عه ع شمسندى محمد |بــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سمر مسعد محمد عبــــد |لمجيد  |لف 434436
د|ر |لعلوم |لم |د | جم|ل عثــــم|ن حسن5637|3

رهن|ء ن| محمود |لحد|د27259 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق س| محمد خليل مبــــ|رك263392
تـــج|ره |سيوطمحمد حس عبــــد|لصبــــور محمد 883496
49o43oد|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| ربــــيع حسن عبــــد|لر|زق
4o398|ف فرج ك|مل فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم | |
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4o76o|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــسمله كرم فتـــ عطيه
49o348ى شعبــــ|ن بــــكرمحمد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|ر| ي

 |حه وفن|دق |لفيومندى |حمد محمد محمد7399|
342|6oتـــج|ره بــــنه|يم محمد شح|تـــ محمد بــــر
ود257275 د ش|م |لحف  تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن 
78452oتـــج|ره بــــنه|ن|ريم|ن محمود محمد نج|ح محمد محمود يونس
527|39| ندستـــ |ل|سكندريهحمد رمض|ن |لسيد |حمد سعد |
9|o9|6 د يوسف |حمد كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمود مج|
تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لن| كليبــــ مط|وع|4|29|9
يم ع56837 ف ومس|حه |لمطريتـــمعتـــز رجبــــ |بــــر| ك.تـــ. ف رى و

حقوق طنط|حمد عبــــد|لكريم عبــــد| محمد فر|ج47|494
4|39o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد|لرحمن |لرف| |حمد شو محمود
ر مصط محمد  896695 د|بــــ سوه|ج|مريم م|
62|53oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|ره عوض عي رم|ن
يم س|لم8|5224 د|بــــ دمنهور|عزه |حمد محمد |بــــر|
5|65o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ حم|ده محمد |حمد عبــــده
84524oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلميس مصط ك|مل طه
||7o5|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد |يمن فرج |حمد ل|ك|ديميتـــ |لم
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخوليد صل|ح رمض|ن |لدسو 77|256
6|45o| طبــــ طنط|مروه ع عبــــد|لفتـــ|ح عطيه |بــــو|لعن
صيدلتـــ |سيوطم|رين| ميخ|ئيل |لقس يوحن| |لقمص ميخ883683
68|62o|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد |يمن مصط ري|ض م |لع| 
معهد ف ص بــــنه|ري رمسيس لبــــيبــــ عبــــد|لسيد|8|2638
ر حس |بــــوزيد|78656| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد م|
رتـــ |ء عبــــد| |حمد محمد|3|66|3 تـــمريض |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد سيد عبــــد |لعظيم عبــــد |لحفيظ|4785|
تـــمريض ع شمس يفون ممدوح بــــش|ى غبــــري|ل|359776
639o8||طبــــ |لزق|زيقحمد |يمن ع عبــــد|لحميد

33|o6د|بــــ حلو|ن|صف| ربــــيع ع مر شعبــــ|ن
رى25|4|6 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|نم خ|لد |لعر| |لجو
62o34|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طرحمه حمدينو |إلم |م |لف|ر
تـــربــــيتـــ |سو|نيه كم|ل رمض|ن عبــــيد|273587
249o36لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نرم محمد صبــــ كم|ل ر|شد
43786oيم مرو علوم كفر |لشيخبــــسنتـــ عبــــد|لعزيز محفوظ |بــــر|
6o9844تـــربــــيتـــ طنط|سه|م |لسعيد عم|ر ه عم|ره
9o3o62 تـــمريض سوه|ج محمد فتـــ محمد |حمد
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد محمود عزتـــ |حمد2588|3
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــسليم|ن محمد سليم|ن محمد |حمد|52465

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ص|لح ممدوح ص|لح عبــــ|س3|227
رتـــحس بــــدرى حس مبــــ|رك47783| علوم ري|ضتـــ |لق|
77269o| تـــج|ره |لزق|زيقحمد وجيه ع عبــــد|
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د|بــــ |لزق|زيق|يه |حمد |لسيد مظلوم|478|77
ريدى53857| تـــج|ره ع شمسمحمد سيد شو |حمد 

بــــه مندور6367| رهف|طمه حس|م |لدين و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
283o68تـــج|ره سوه|جيوسف عص|م عبــــد|لمقصود خليل محمد
ف محمد محمد2|3554 تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه عبــــد |لرحمن |حمد |لسيد482928
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــد| ي| عبــــد| نبــــيه مر3277|6
375o98| نوعيتـــ بــــنه|محمد عبــــد|لعليم حس عبــــد|لعليم
7555o9تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد ه|بــــش مقيبــــل
صيدله |ل|سكندريهدولتـــ |حمد فرج مو حسن427975
يم|86|344 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م سيد رش|د |بــــر|
4879o6ف متـــو فو متـــو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد|لرحمن |

علوم حلو|نعبــــد|لرحمن محمد فرح|تـــ محمد68934
89o856  | يم خلف تـــمريض |سيوطول|ء محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء حسن عبــــد |لع|ل |لسيد عبــــد |692388
ندستـــ |لم ||حمد عزتـــ مو ح|فظ |لقل|489|45
86279oكليتـــ |أللسن ج أسو|نش|م عبــــد|له|دي حفن|وي |سم|عيل
4854o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور|ن خ|لد سعد | محمد عوض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن مدحتـــ طلعتـــ عرفه223238
4o|245|يم |لنمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم| مصط |بــــر|
7o8284 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسعد |لسيد سعد |لعج حس م |لع| 
863o69|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عطيه حمد| محمد
4o8782د|بــــ طنط|يم|ن سليم|ن محمد عبــــد|لحميد خط|
يم محمد عبــــد |لمطلبــــ |بــــر |4|2278 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد محمود |حمد طه 86|887
معهد ف ص |لزق|زيقلشيم|ء ع حسن عبــــد|لرحمن بــــدر|ن783934
632o55يم يم محمد|بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقنعيمتـــ ن| |بــــر|
676o87د|بــــ |لمنصوره|د | ي| محمد عبــــد |لمنعم مسعود

36|o4فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرين|د محمد عبــــد |لونيس حسن |لجنيدى
ف ع محمد854232 تـــمريض |لم | ه|جر |
ن| صفوتـــ وجيه عطيه |88886 تـــربــــيتـــ |سيوطم

تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــس|م سيد محمد عبــــد |لعزيز|48479
حقوق |لزق|زيقدير محمود حج|ج ع يوسف784548
8o7o8oحقوق بــــ سويفوطنيه سيد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح
يم |حمد2427|6 يم صبــــرى |بــــر| لسن ع شمس|ن|ديه |بــــر|
623o95|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد محمد |لدمرد|ش
4o2632يم |لسيد محمود يم |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق |بــــر|
لس ج|ر وليم عز جبــــره22765| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك
23277o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح عثــــم|ن
رهمر|م ع|طف سعد محمد34236| تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|عمرو عبــــد|لعزيز حس محمد ع536||3
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27|97o|ف حل |لسيد |لدم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود |
6o|8o6معهد ف ص طنط|زينبــــ صل|ح عبــــد |لمجيد عطيه
تـــمريض |لزق|زيق وف|ء محمد محمد محمودى639487
د|بــــ ع شمس|ي|سم حس|م |لدين |نور رجبــــ39947|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد|لرحمن محمد محمود ح|فظ حن |52649
27o263ف |لسيد عبــــد|لجو|د د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط |
635|o||يم تـــج|ره |لزق|زيقيه |حمد محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمنيه ط|رق |لمتـــو |حمد عم|ر|97|763
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم محمد محمد عبــــد |لخ|لق حم|د85|3|4
علوم |سيوطرودين| ك|مل |حمد عبــــد|لحميد 6545|9
تـــج|ره |ل|سكندريهريه|م ح|زم |سم|عيل ع عرف|تـــ426479

حقوق حلو|نمحمد رزق شح|تـــ منجود787|4
ندستـــ بــــنه|محمود |حمد محمد |لح|ج مو262822 كليتـــ 
76|55oحقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد ع حن |لسيد
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد محمد ذ محمد خليل633236
رهجنه ن| |نور |بــــو فرج شلبــــى حسن6782|2 عل|ج طبــــي |لق|
9oo|94 لس عجيبــــ ميخ|ئيل فرنسيس صيدلتـــ سوه|جك
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|د خ|لد محمد محمد||7583|
7o7244تـــربــــيتـــ |لمنصوره جم|ل حسن |لبــــسطوي حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء |حمد بــــه|ء |لدين عبــــد |لع|7|667|
476o8oتـــج|ره |ل|سكندريهمريم ي| عمر حمد|ن عمرو
84455o|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ن|ء محمد بــــكر محمد

|6o62ره|ي|سم محمد عبــــد |لفتـــ|ح حس عثــــم د|بــــ |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود محمد يس عبــــد |لعظيم محمد244328
طبــــ بــــنه|ريم |حمد محمد عبــــد|لرحيم عط|339496
تـــج|ره طنط|س|ره مصط |حمد دليبــــ4457|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومص|له عل|ء |حمد ع |لخو |2|2542
حقوق حلو|نفبــــرو | نبــــيل |نور متـــي9725||
تـــج|ره بــــنه|سلوى حمدى حسن محمد |سم|عيل388|62
448o67|علوم ري|ضتـــ دمنهورم| |لسيد ح|مد محمد |لقف|ص
28|o|9فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر سل|مه محمد ع عبــــد |لع|ل
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيه|بــــ عبــــد|لحليم عبــــد|لح|فظ ح|مد|99|866
وف|تـــسم|ء مرتـــ محمد مرتـــ |75|8|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره بــــ سويفدع|ء نبــــيل محمد كم|ل عبــــد |لحق58498

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |سم|عيل محمد |سم|عيل زلط6|4462
83o5o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد ع عبــــد|لمجيد |حمد
8o7755|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يم|ن |ش |ء ش|كر صليبــــ
9o2549 صيدلتـــ سوه|جن |لسيد محمد محمد
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء محمد |حمد محمد|755784
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندى ع محمد محمد مصط 489737
9|5o72  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء عبــــد|لر| |حمد حسن
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7o4o47 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |لسيد عبــــد |لعزيز مصط |لحن
يم محمد |لبــــر ريه678933 زر|عه كفر |لشيخه|يدى محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح بــــدوى|9|529
7o5o44|لسن ع شمس|يه فؤ|د عبــــد |لغ محمد |لدقم|ق
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيمن شو محمد محمد |بــــوخليل|679293 م |لع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمدى |لسيد محمد عبــــد |لحميد |لعط59|2|6

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى محمد شعبــــ|ن ح|فظ|8783
د|بــــ ع شمس|ك|رول حس|م جورج تـــوفيق24825|
2599o6يع ش|م شعبــــ|ن |بــــو كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسشيم|ء 
ى||7|3|7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |لغريبــــ عطيه يوسف بــــح
رهحس|م |حمد |حمد ر|غبــــ226533 علوم |لق|
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد |لرف| محمد عبــــد343895
4|3o64|ق تـــربــــيتـــ طنط|سمر م |لدين عبــــد |لفتـــ|ح |ل
64o827|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد لط حس عبــــد |لع|ل
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهل|ء محمد رجبــــ محمد بــــدر روتـــ|ن||52287
7oo44||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد محمد فوزى محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دير عبــــد|لن| بــــكر ع 2|8796
34584o د|ر |لعلوم |لفيومسم|ء مصط عبــــد|لسل|م بــــيو مصط
يم3|9|63 نوعيتـــ |لزق|زيقرضوى سعيد تـــوفيق |بــــر|
وف|تـــحمد ح|تـــم |حمد |بــــو ريده|62467| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
487o44| تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ك|مل محمد منصور ج|بــــ
ف حسن عفي 44488| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديثــــ|ر |سم|عيل ع |لسيد|4|8299
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه عبــــد|لرحيم سيد |حمد محمد|93|839
د|بــــ ع شمس|ين |لسيد عوض |لسيد عوض322879

ره |ده محمد |حمد ك|مل سيد|4599 علوم |لق|
ندستـــ |ل|سكندريه|ء |لسيد طنط|وي ن| حج|ج|447399
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنه | محمود رش|د محمد عبــــد |845|44
ندستـــ |لزق|زيقعوض | ثــــروتـــ عوض | رزق |634834
يبــــ بــــطرس 6775|9 معهد ف ص |سيوطم|ركو |ي | و

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند| رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن87232
9o2947|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ له|م خلف |حمد ه|رون
68o345|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد حمدى عبــــد | عبــــدربــــه طلبــــه
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عبــــد |لرحمن عل|ء |لدين عبــــدربــــه |لعيسوى44569|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن محمد مسعود غ|نم|435928
7o6998|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد |يمن |لسعيد طلبــــه م |لع| 
|64|2oرهمحمد ع |حمد ه|شم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهرفيف حسن محمد شح|تـــتـــ757529
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم عبــــد |لكريم محمد عبــــد |لح|رس غ424855
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود حمدى عبــــد|لق|در |لشويخ429739
6356o5ن رف| ن عطيه | تـــمريض |لزق|زيق ي
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|متـــ كم|ل جرجس عزيز|8|3592
2|45o8ر عبــــد|لصمد ن رهمهند م| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد س| عزتـــ محمد|779337
صيدلتـــ |لم |ريم عص|م |حمد حس 9669|8
68o929تـــج|ره |لمنصورهصل|ح محمد صل|ح |لدين محمد رمض
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ||ء محمد محمد حج|زي|332|78
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمونيك| |ميل جور ميخ|ئيل776446
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|جر عل|ء |لدين غريبــــ محمد س|لم423628

2429oي مصط عبــــد |لمنعم رهكريمتـــ ي حقوق |لق|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد خ|لد |بــــو|لصف| |لس|يح837476
ر|ء |حمد عبــــد|لمنعم |838467 د|بــــ |سو|ن|ف|طمه |لز
33oo9|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند| سعيد عبــــد|لحكيم |لسيدغر|بــــ
43|o44علوم طنط|ندى عم|د|لدين |م سليم|ن
7o6|22طبــــ بــــيطرى |لمنصورهريم محمد فه عبــــد |لحميد
علوم سوه|ج حمد ه|شم |حمد ع |2264|9
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــدى عل|ء |لدين نور |لدين محمد  2|9256
يم عطيه |حمد محمد89|687 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |بــــر|
86333o|تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد رمض|ن حسن |لر|وي
رهمنه | |حمد بــــدوى سعد|22894 حقوق |لق|
|67o79| طبــــ |سن|ن ع شمسحمد ع محمد ع
طبــــ |لم |رح|بــــ محمود شعبــــ|ن مه 627||8
846o36طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمرو خ|لد عبــــد|لرحيم |حمد
7o863||د|بــــ |لمنصوره|ع|طف ص|دق ع|طف |لقل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهر| | |لعزبــــ محمد |لسعيد |لعزبــــ698452
9o6478 صيدلتـــ سوه|جشهد محمد عبــــد|لرحمن محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف ع|دل |لسعيد |لحسي قشطه677358
4o4775تـــج|ره |ل|سكندريهحمزه عص|م حمدون |حمد محمد
معهد ف ص طنط|ه|جر ع|شور سليم|ن رجبــــ  غز434462
2294o3رهروضه |حمد محمد عبــــد | د|ود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحس|م ف|رس صبــــ عبــــد |لحميد45856|
4|272oه |يمن |مبــــ|رك عبــــد |لغ |لخطيبــــ تـــربــــيتـــ طنط|م

52o||حقوق بــــ سويفنسمه ص|بــــر حسن محمد
|6o894د|بــــ حلو|ن|ف|طمه حسن ع منصور عطيتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس |ه نبــــيل |بــــو|لفتـــوح سند حج|زي|23943
تـــج|ره دمنهورحمد مصط |حمد رضو|ن حس |492996
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسيف |لدين |حمد جم|ل محمدين |بــــر66|423
9oo525 وز محمد محمد حج|زى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف

26923| د|ر |لعلوم |لم |ل|ء ن| عبــــد |لرحمن ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حس إيه|بــــ حس حس ع25|3|6
5o8|3|علوم |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ حمدى حس عمر

رتـــ محمد عبــــد |لتـــو|بــــ سيد ع47|49 تـــمريض |لق|
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7|2|oo حقوق |لمنصورهنوره|ن محمد عبــــد |لحميد |سم|عيل
635925| زر|عه |لزق|زيقين|س |حمد فتـــ فوده ع
يم غ|زى |8673|4 تـــج|ره كفر |لشيخمع|ذ صل|ح |لدين |بــــر|
حقوق |لمنصورهسحر سعد حسن عبــــد|لرحمن275829
|3262o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيري ع|دل بــــدر لويس
|2574oندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد |لرحمن ط|رق ي|س حمدي
6|2o|6حه وفن|دق |لمنصورتـــحبــــيبــــه ي| عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |ل| 
6|o653يم عبــــد |لمنعم رمض|ن طبــــ |لمنصورهآيه |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عليوه سليم|ن عم|ره936|25
26|o6| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره |حمد ع بــــسيو
|2965oره|بــــرسوم مرزوق رزق مرزوق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومبــــسمه عشم|وى ج|بــــر محمد3|652
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــر|بــــح ربــــيع عبــــد |لع| |حمد52992

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخلود رمض|ن عبــــد|لمنعم محمد عوف8738|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديطه ح|مد محمود طلبــــ738|84
2|3o76يم |سم|عيل تـــج|ره ع شمسرن| عمرو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه ف|رس عبــــد|لحميد محمد بــــكر264577
9o4224 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدى ع|دل حسن |حمد
زر|عه |لزق|زيقنسمه رض| عبــــد |لمقصود دسو 993|79
4o39|9يم فتـــ دغيش تـــج|ره |ل|سكندريهفتـــ |بــــر|
تـــ2||343 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــسنيم عبــــد|لمنعم |حمد محمد شع
|653o|كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــيم|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح
2|564oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ عم|د|لدين ع عبــــد |لغ محجوبــــ
3|84o5ندستـــ حلو|نمحمد منتـــ ع عبــــد|لحليم
د|بــــ |سيوط|من|ر عبــــد|لن| جم|ل محمد 894428
7o277oتـــج|ره |لمنصورهحمد سم عبــــد |لمنعم محمد |لهو|رى
معهد ف ص بــــنه|حمد مر ه|شم سعد|344|25

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد|لرحمن محمود ع عبــــد|لحميد68374
8848o8 رهمحمود ع|طف فرج عبــــد|لح|فظ تـــخطيط عمر| |لق|
9ooo52 تـــج|ره سوه|جمحمد بــــخيتـــ محمد عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طإيم|ن زين |لع|بــــدين محمد سيد623387
لف للفن|دق |ل|سكندريه|مريم مجدى يوسف غ|5869|4
7o336oم |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد |لرحمن خ|لد محمد عيد طم|ن
ر عبــــد|لعزيز حس محمد5666|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|رتـــ م|
تـــج|ره بــــنه|حمد عمرو محمود عمر |لجرشه|36952|
882o|5 يم صيدلتـــ |سيوطمصط محمد ف|يق |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ حس عبــــد | حس 63556
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ص|بــــر م|مون |م 333637
غ حسن235789 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| حسن محمد |لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهش|دي محمد ع حسن ع 479455
طبــــ بــــ سويفمحمود |حمد كتـــ|ن محمد8227|8

Page 1892 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6|36o4د|بــــ طنط|ع|يده فهيم محمد محمد طرفه|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مل س|لم عبــــد|لفتـــ|ح س|لم ورده|338959
324o54|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس |حمد سيد

4||42| رهسل|م ص|بــــر محمد ع صيدله |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|ن سعيد مصط |حمد ع332858
6o73|8|يم |لشبــــر|وى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن ص|بــــر |بــــر|
ى محمد عبــــد|لق|در ربــــيع|526465 ندستـــ |ل|سكندريهحمد ي
373o45د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد رجبــــ سعد|وي عبــــد|لسل|م روبــــى
تـــج|ره طنط|يه ي| عبــــد|لمجيبــــ |لك |5|4345
علوم |ل|سكندريهمن|ل سل|متـــ ح|مد عبــــد|لسل|م |لعقدتـــ4283|5

442|oزر|عه ع شمسمحمد سعيد محمد محمد
8o3438طبــــ بــــيطري |لم |شه|بــــ محمد |حمد شح|تـــه
6|oo24تـــربــــيتـــ طنط|ر| | محمد عبــــد|لوه|بــــ عوض شويخ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل |لسيد عبــــد |لملك |لسيد58|754
9o39|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ممدوح عبــــد|لمغيثــــ محمد

يم|83||5 يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفس|متـــ |بــــر|
زر|عه دمنهورمحمود محمد مصط محمود |بــــو سعد2233|5
343o27وف|عمرو ط|رق عبــــد|لمنعم بــــركه وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
معهد ف تـــمريض |لمنصوره روفيده وجدى محمد س|لم |حمد8|6987
348o66ندي ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد ف|رس س|لم  معهد |لصفوتـــ |لع| 
237o78| يم حس ف |بــــر| ه | حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
|562o|ندستـــ ع شمسمروه عبــــد |لع| محمد طه
يم |لمحمدى محمد عم|ر3944|4 نوعيتـــ طنط|مه| |بــــر|
يم||43988 تـــمريض كفر |لشيخسم|ء |يمن |لسيد |لسيد |بــــر|
يم جبــــل356273 علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد حسن سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل |حمد |لسيد |لبــــدوى حسن |بــــر88|764
29o2oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|كريم سيد حس |حمد محمد

صيدله حلو|نوليد ممدوح محمد |لسعيد عبــــد |لرحمن 45|6|2
بــــي |||688 زر|عه |لمنصورهه|له عم|د عبــــد |لعزيز عبــــ|ده |ل
علوم بــــورسعيدشيم|ء |لسيد عبــــد|لكريم صديق  |4|4|9
85o348ور تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدفريد |حمد شو 
34o537 حقوق بــــنه|ع|صم جم|ل حمدي محمد ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعزه |حمد محمد |حمد رضو|ن433|3
|ن رضو|ن22|678 تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق كم|ل محمد ع
9|5|o9 د|بــــ |سيوط|سنيه مصط مو سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمؤمن |حمد شح|تـــتـــ عبــــد |لعليم49773|
نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء عبــــد |لن| عثــــم|ن محمد8|7788

تـــربــــيتـــ بــــ سويفض ربــــيع لط عبــــ|س7|832
85o46كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفدع|ء مصط سيد عثــــم|ن
577o9 تـــج|ره بــــ سويفع|صم ع|دل سيد ع
رهمحمود عثــــم|ن |م محمد د|ود46925 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |حمد عبــــد|لفضيل عبــــد|لع|ل|862477
636o28 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دى مصط من |م
تـــج|ره |سيوطي|سم محمد |حمد شعبــــ|ن 885484
تـــج|ره دمنهورمصط جم|ل عبــــد|للطيف محمدين495455
43o2o3 |يم فرج |لفخر علوم طنط|ل|ء ع|طف |بــــر|

5|76oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرحمتـــ سعيد |م|م ع
يم وف7|6986 يم محمد رمض|ن محمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــ|بــــر| م |لع| 
معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لرحمن سعيد طه سيف |لدين |لش253979
زر|عه ع شمسيه عل|ء |لدين |حمد عبــــد |لكريم|26339|
75o9|4علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن محمد محمود محمد
تـــج|ره طنط|دى طه |لعيسوى |لصف334||4
|58o38رهه|يدى رمض|ن سيد رمض|ن حقوق |لق|
6o3374د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رويد| ط|رق محمد |لغضبــــ|ن
يم  3|8824 تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء بــــدر عثــــم|ن |بــــر|
435|8o|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء عبــــده محمد |لعمرى
ندستـــ ع شمسمحمود ي| محمد سيد54527|
يم سعد349326 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م ط|رق حسن |بــــر|
4o29|8د|بــــ |ل|سكندريه|ن|در حمدى |لسيد |حمد درويش
2644o7|طبــــ حلو|نمنيه صبــــ |لحسي عبــــد|له|دى
يم محمد |لغريبــــ283|68 د|بــــ |لمنصوره|محمد محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلبــــر|ء محمد سعيد محمد |لبــــسيو |3849|5
ى539|75 تـــج|ره بــــور سعيدسيف ي| حس ع |لم
تـــربــــيتـــ حلو|نم|رين| |سعد فه ف|م228837
372o2|يم عبــــد|لرحمن غن|يم رهمحمود |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
6235o8|د|بــــ د |ط|ل|ء من محمد فه |لريس
4oo58oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحن| ي| محمود محمود ع غنيم
وف|تـــحس|م حسن ك|مل |حمد حسن27338| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o|666 معهد ف ص سوه|جخ|لد |لروم| فض جندى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسحر |يه|بــــ د|ود محمد58|58|
6o3258تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم عص|م يوسف حمد
5o26|8علوم |ل|سكندريهر|ن| محمد فتـــ محمد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء رجبــــ عبــــد|لرحمن ع |ن|47|823
ى ع لط 775725 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز خ
تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر محمد صبــــرى محمد |حمد423982
8o8765يم حسن محمد ندستـــ |لم |ط|رق |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــه |حمد عبــــد |لرحمن بــــدر |لدين95||6|
يم جوي 6|6865 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهكريم ع منصور |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمتـــ من عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوحس 5479|3
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفديل |بــــوط|لبــــ محمود عمر 892638
رهطه محمد طه محمود ع محمد|22654 طبــــ بــــيطرى |لق|
23585oحقوق حلو|نوق يح زينهم حسن محمد
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5285ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ي|س محمد |لسيد عبــــد |لجو|د |لسعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ع|دل حل عبــــد |لرحمن |ألشول494433
7oo272|يم فجيل معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه محمود محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند محمد عبــــد|لعزيز ص|دق|26765
تـــج|ره ع شمسمحمد س| محمد |لحس|ن |33388
776o66د|بــــ |لزق|زيق|وق نبــــيل جل|ل عبــــد|لفتـــ|ح
حقوق حلو|نيوسف سم عبــــد |لسميع |سم|عيل374|3|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|ر| رش|د سم رش|د764763
ه عبــــده محمد محمد أبــــو روميه624597 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفأم
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــش|م سعد سليم محمد79|367

د|بــــ |لفيوم|حمد ط|رق |حمد نبــــيل|6|696
تـــمريض سوه|ج بــــيشوى |يمن |نور لط 9659|9
|57o54|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ء مصط م| محمد
9oo|84 تـــمريض سوه|ج حمزه زكري| |لسيد محمد
بــــه عبــــد|لحليم |حمد س|لم496765 معهد ع|  |حه وفن|دق كنج مريوطد| | و
5o8972كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورح|زم يوسف فضل محمد عبــــد |لمنعم
ق|وى 268727 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره سعيد محمد مصط |ل
33oo58رهرحمتـــ جم|ل نوي |م محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |سيوط بــــر|م مرشد تـــوفيق ع|زر|7247|9
5o7758| ه عزتـــ ع عبــــد |لع|ل ع تـــج|ره طنط|م
4457o4|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيم|ن سيد عطيه عطيه محمد س|لم
4o6|4||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمنيتـــ خ|لد جم|ل |لبــــسطوي |لديبــــ
6ooo4|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء عويس عبــــد |لحليم عويس

4o7oo3|د|بــــ |ل|سكندريه|ندى مجدى |لسيد ع |لبــــن
د|بــــ |لفيوم||ء سيد |حمد محمد|4|878

يم|2|6392 تـــ محمد |حمد |بــــر| د|بــــ سوه|ج|م
تـــج|ره ع شمسمصط ن| محمد ع345299
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن عبــــد|لحكيم ع عبــــد|لحكيم|238433
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهد |نه ظريف مرتـــ معوض754432
3|9o2|د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ عبــــد|لمحسن حسن ع
535o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد محمود محمد

3292o4حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لسميع
|4|o42|يم محمد |حمد محمد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر
يبــــتـــ49|429 يم  تـــمريض طنط| وق |س|متـــ |بــــر|
يم محمود ضيف2397|6 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقآيه |يمن |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسحر محمد ع محمد755286
78|69oنوعيتـــ |لزق|زيقرش| عم|د حمدى حسن
4827|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن محمود عيد يوسف
تـــربــــيتـــ |لعريشيه سليم|ن محمد س|لم|ن|768892
لسن ع شمس|رن| ط|رق |حمد محمود عبــــد|لع|ل89|7|2
76|46oنيدى عبــــد |لر|زق محمد يم  تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسعمر |بــــر|
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|6o867|ء صبــــري محمد |بــــو |لعل| د|بــــ ع شمس||
774o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم صموئيل ج|بــــ | عبــــيد
لس تـــكل| شكرى تـــكل|3|2724 علوم ج|معتـــ |لسويسك
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرح|بــــ |حمد مصط عبــــد|لع|ل  885539
7o2|73|يم سعد عيسوى كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكر|م |بــــر|
ف محمد نص 442845 د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء |
83|o25| زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء حمدي |لنج|ر ع
3374o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء و|ئل عليوه محمود
ندستـــ |لزق|زيقعمر عبــــد|لحميد فخرى عبــــد|لحميد |642549

تـــج|ره ع شمسسوميه وجيه سليم عر|بــــى79582
ر568|24 رهف|طمه جم|ل عبــــد|لن| |حمد ز د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدرحمه ع|شور |لسيد |لسيد حس 47|763
|د|بــــ بــــنه|كريمتـــ حسن لط محمد |لسيد|34654
85o782تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم|دل موريس وص عبــــد|لمسيح
9o6737 تـــج|ره سوه|جنوره|ن ع عبــــد|لع| محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير |نور ح|مد و|صل7|2675
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد بــــيو بــــيو مو264339
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ول|ء ع محمد ع |لسيد36|58|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد صل|ح شلبــــى عبــــد|لرحمن357935
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه ص|بــــر محمد |لسيد عبــــد|536429
علوم |سيوطر| | رمض|ن حسن محمد ||8886
7o4249|ل|ل عثــــم|ن م |لسيد |لسعيد  ندستـــ |لمنصورهد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير عرفتـــ سيد محمد842|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومسعيد عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح |لنح|س453|25

5693o|ه سيد ربــــيع محمود تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
|د|بــــ طنط|ح|زم محمد فه |لسيد بــــدر245789
ى698235 يل ج |لزق|زيقنوره|ن محمد |لسعيد |لسيد |لم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o5335|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لرحيم |لسيد
8o4899ف رمسيس عطيه علوم |لم |س|ندي |
|44|o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرح|بــــ مصط |بــــو |لسعود عبــــيد
32o423|رهحمد |بــــو بــــكر |حمد محمد صيدله |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حن|ن محمد صل|ح عطيه|78784
78o|69تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد رضو|ن |حمد محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحن|ن عبــــد |له|دى عثــــم|ن |حمد783273

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|خلود محمد جل|ل محمود57266
7o288|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ فتـــ مجدى محمد محمد |بــــو ط|لبــــ
يم عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ762522 ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسسل|م |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|ض كم|ل يوسف ع55|329
35|o24حقوق ع شمسسندس فوزي عو|ض عبــــد|لسل|م
ره|م| |ميل رزق | غ|284467 د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|يم|ن محمود رمض|ن |حمد|3597|2
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ن| س| غبــــري|ل سليم|ن32576| فنون جميله فنون حلو|نم
765o76تـــج|ره بــــور سعيدريه|م محمد مصط عبــــد | صل|ح
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ف|طمه كم|ل |حمد حس 839573
يم حس|ن محمد |لسعيد سليم886|45 وف|تـــبــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره بــــ سويفمنيه عبــــد|لحليم ي|س عبــــد|لحليم||265|8
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|منتـــ | ع|طف ف|يق |م  883222
853|o5|علوم |لم |سل|م طه سيد |لص|وي
6o3946د|بــــ |لمنصوره|محمد مسعد زكري| |م حسن
22o762يم رهرج|ء مصط محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
6849ooيم محمد مصط شعيشع تـــج|ره كفر |لشيخمصط |بــــر|
7527o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن يوسف ع |بــــوزيد
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لرحمن عبــــد755554
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمود |حمد زعتـــر محمد محمود |لملط345436
892o69 ور تـــج|ره |سيوطمجدى ع سيد 
77458oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقله|م |س|مه سكر|ن محمد محمد عقل

رهمنه | محمد عبــــد |لفتـــ|ح حن محمد6|82| تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد عبــــد |لمنعم محمد |لطن|279||7
426o97تـــج|ره |ل|سكندريهندى محمد مصط ج|بــــر عمر
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــ سعد مقبــــل |حمد محمد3|77|7
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مجدي عيسوي حمص477299
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر ه| ف|روق رجبــــ7996|6
3492|oنوعيتـــ بــــنه|مصط زكري| صبــــ يوسف
83o752ف |حمد محمود لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمد |
7oo246|يم |حمد |لسعيد عبــــد |لمنعم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|
32472oوف|تـــ|محمود حس|م جميل ن صقر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد رض| عبــــد |لصبــــور حسن |لم|ل6|6829
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رحمه رض| محمود جل|ل497752
4|o642تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عبــــد|لفتـــ|ح ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه عل|ء|لدين حس ع |لحكيم|236652
ى عبــــد |لعزيز عبــــد |لحليم46224| رهسهر ي تـــج|ره |لق|
يم عبــــد |لغ  رف||935|5 تـــربــــيتـــ دمنهوررح|بــــ كم|ل |بــــر|
حقوق ع شمسعبــــد |لكريم ن| محمد عبــــد ربــــه33377|
3349o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم روم| ثــــ|بــــتـــ بــــش|ى|
8867oo ى د|بــــ |سيوط|كريمه ج|بــــر شو ع
بــــ |م سعيد ع عبــــد |لحميد شديد248663 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
435o6|معهد ف ص طنط|محمود |حمد فؤ|د |لصعيدى
7o|4|8|د|بــــ |لمنصوره|لشيم|ء |لسعيد |لسيد حسن |لوكيل
9|72o4 تـــربــــيتـــ |سيوطد |نه ن|جح ص|دق قلي
يم|7||632 صيدله |لزق|زيقسم|ء |حمد محمد خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم| سليم|ن محمد ع|مر|9465|4
حقوق |ل|سكندريهن رفعتـــ سعد خف| 6722|5
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5oo276تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ي| ع ن| شح|تـــه
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء رضو|ن |حمد رضو|ن|223948
9o4765|ه مجلع جرجس مجلع تـــمريض سوه|ج  م
علوم طنط|محمد فريج شو حس |بــــو|لعل|3457|5
صيدله |لمنصورهمن|ر محمد عبــــد |لحميد ص|لح |لعر685495
ف |بــــو |لفضل ع9|7698 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد | |
5||o54صيدله |ل|سكندريهع وجيتـــ ع سل|مه فرج
9|973o  تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر جم|ل عمر حسبــــ
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد محمد |لبــــكرى324296
7o|4|4تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء محسن عبــــد |لحميد محمد |لرز
848o7||م تـــمريض أسو|ننطون  |د يوسف سيد
|5826oرهتـــ مدحتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح طبــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسد|يه محمد ص|لح حس 9899|2
معهد ف ص بــــنه|ه|جر حمدى محمد عبــــد|لفتـــ|ح رزق|73|27
يم|3|8399 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديي|تـــ صل|ح يونس |بــــر|
68oo25|زر|عه |لمنصورهمل صبــــح |لمتـــو |حمد بــــدوى
|6o9|3لسن ع شمس|دى جم|ل محمد |بــــو|لفتـــح
46|64oيم |لمعزول يم |بــــر|  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|ع|طف |بــــر|

ريدى3|69| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ه|جر عم|د |لدين |حمد  ل|
ر336829 حقوق ع شمسسيف |لدين وليد فكرى عبــــد|لظ|
78o356بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى سعيد محمد محمد عطيه
|د|بــــ بــــنه|تـــسنيم |س|متـــ عبــــد|لرحمن |لسيد329997
ى ش678758 د|بــــ |لمنصوره|س|ره |لسيد عبــــد |لمع |لم
77468o| يل ج |لزق|زيقندى سم عبــــد |لعزيز |حمد عوض كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |سيوطمريم كم|ل |ندرو|س بــــطرس 877497
893o|o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد محمود ع عبــــد|لحليم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسل|م محمد ذ |حمد|235|83
يم|77945 د|بــــ |لزق|زيق|من|ر كم|ل محمد إبــــر|
6o8o87|زر|عه |لمنصورهس|ره أحمد عبــــد |لسميع خ |لس
4o6o2oد|بــــ |ل|سكندريه|سل خ|لد مفيد عر|بــــى ق|سم
تـــج|ره |لزق|زيق |ء محمد عبــــد |لعظيم حسي 577|64

292o2رهن|در ن|در شعبــــ|ن نعيم تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفندى سيد |حمد محمد56|72

علوم |ل|سكندريهدين| محمد محمد أحمد سليم|ن424993
678o68|د|بــــ |لمنصوره|محمد نبــــيل |حمد عبــــد |لسل|م بــــش
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| عبــــد|لسيد جرجس |بــــو|لسعد68|267
5|7o||| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمتـــ عبــــد |لعظيم محمد |لسعيد
6o36o8تـــمريض طنط| س|ميه ع محمد خليل
||99o6ف فؤ|د فه تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم|ري|ن |
36o354 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد |حمد حفن|وى محمود محمود ع

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد عطيه متـــو|4382
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9o666|  د|بــــ سوه|ج|غ|ده حم|ده محمد حس|ن
ه ع محمود |حمد|5|2736 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم
7828o2يبــــه يم محمد  نوعيتـــ |لزق|زيقنرم محمود |بــــر|
|32999| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيتـــ | ع عبــــد |لرحمن ع
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمود عبــــد |لرؤف حسن محمد768854
يم |م|م732|62 معهد ف ص بــــور سعيدن عبــــد |لفتـــ|ح ع |بــــر|
82625oعلوم |سو|ننهله عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد
82|25o|تـــج|ره بــــ سويفسل|م عم|ر سعد عم|ر
د|بــــ ع شمس|نور|ن |حمد عبــــد |لرؤف عبــــد |لع|ل35578|
تـــربــــيتـــ ع شمسنور|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح فتـــح ||35444
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدير |لمتـــو |لبــــ|ز محمد رضو|ن623365
6o26o6 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلمنسوبــــ عص|م منسوبــــ محمد مصط
7o37|9د|بــــ |لزق|زيق|س|ره محمود منصور ع متـــو |لرص
69oo7o تـــج|ره كفر |لشيخشيم|ء عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد
6o6222د|بــــ |لمنصوره|محمد |س|مه مصط عبــــ|س غنيم
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد |لسيد مسعود شعبــــ|ن475736
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد عل|ء |لدين تـــوفيق رزق خليف488553
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىتـــقه عبــــد|لرحيم عبــــد|لكريم سليم|ن835252
كليتـــ حقوق |لم |ربــــيع ع ربــــيع ع 88|854
يم |م|م4995|5 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسع |ء فوزى لط |بــــر|
7o2|77يف يم  ف عبــــد |لمنعم |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مل |

رهرحمتـــ محمد |حمد خليفه24456 زر|عه |لق|
88o347  |تـــج|ره |سيوطسل | جم|ل يوسف غ

|8|4oيم ره|منه مجدي محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
22oo|6ى ج|د بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكرستـــ رض| بــــ
7o364| ندستـــ بــــلبــــيسعبــــد |لرحمن |سم|عيل محمد |سم|عيل ع| 
وف|تـــمحمد فتـــ ع خليفه825679 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سمينه ه| ع ربــــيع عبــــد|لتـــو|بــــ4|2672
يم|27288 ى |بــــر| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مريم مجدى بــــ
22o5o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع|مر ط|رق عبــــد|لع|ل ع|مر
8o3573ندستـــ |لم |محمد س| |حمد محمود
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــحمد عمر عبــــد|لفتـــ|ح |لمنش|وى|269995
7544o8يم قزم|ن يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريسيمون جم|ل |بــــر| لم
ندستـــ قن|حمد محمود سعيد محمود|834583
2577o3 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |يمن عبــــد|لنبــــى حس
ش|م محمد عبــــد |لعليم27535| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو 
78o|83| يم محمد عبــــد |لعزيز ع معهد ف ص |لزق|زيقبــــر|
63o283|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد |يه|بــــ |حمد عبــــد |لسميع
6227o9يم تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ع د

ندستـــ |لفيومعمر ع نجدى حمز|وى63784
|6o469تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|س محمد محمود عبــــد |لحميد ربــــيع
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5o733|د|بــــ |ل|سكندريه|عصم|ء جم|ل |لدين فتـــ فتـــح | حر
75|9o5ف فتـــح | محفوظ معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــيتـــر |
4o3266|تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن |لسيد محمد |لسيد حسن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسميه محمود جمعه عبــــد |لجو|د87945
484o|3د|بــــ |سو|ن|ع|ئشه حسن حس محمد
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لحميد سم سعد ع حسن6445|4
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد سعيد عبــــد| عبــــد|لخ|لق337845
ند|وى769|25 يم |حمد  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سيد ح|فظ ع323398
23o466تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ح|مد عبــــد| أبــــو|لمح|سن
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن عمرو سيد متـــو237|75
تـــج|ره |ل|سكندريهسميه حمدى |حمد محمد |حمد482563

يم نجيبــــ جرجس26586 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسديفيد |بــــر|
5o87o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد محمد محمد محمود عبــــد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــل|ء حس شحده حس ||76863
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــنشوي عبــــد|لرسول ع عثــــم 829573
33945o| تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء محمد عبــــد|لرحيم |لف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد عبــــد|لق|در |لجيل| درويش عبــــد853567
تـــج|ره سوه|جدول| |م حبــــيبــــ حن| |  895746

7o42| يم مصط تـــربــــيتـــ |لفيومه|يدى عيد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ندر| ع|طف لبــــيبــــ |سكندر مرزوق63|766
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسبــــه | محمد ع حسن759385

33|o3ره|رند| محمود |لسيد روبــــى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|رضوى محمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح|934|| عل|م |لق|
45o|6oتـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد محمود محمد سليم|ن |لد|بــــو

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن محمد محمود63357
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد محمد بــــدر|ن26892|
|د|بــــ طنط|صبــــ|ح محمد صبــــ|ح |حمد نحلتـــ427769
449o79زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحن|ن رض| يوسف |لش|بــــورى

ه يوسف طه عبــــد|لرحمن|3394 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ف|طمه عو|د سعد عو|د ن3|2662
تـــربــــيتـــ حلو|نحسن|ء محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لخ|3||67|
يم وجيه محمود6335| ندستـــ شبــــر| بــــنه|رضوى محمد |بــــر|

33788oيم محمد طبــــل يم |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ط|رق |بــــر|
8|o937|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحيه ع دسو حسن
ندستـــ |لزق|زيقحس|م حسن محمد حسن مصط |29||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطج|كل سم عزيز |لج|و35|237
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |س|مه محمد محمد884|6|
ويدى257977 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد  |ء محمد نور|لدين عبــــد|لصمد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط ع|دل جوده عبــــد|لرحمن محمود328492
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل محمد محمود757237

Page 1900 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3384o3 د|بــــ بــــنه|رن| عص|م محمد عبــــد|لبــــ|سط |ل|ك|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |لسيد635879
68o429تـــج|ره كفر |لشيخحس|م محفوظ حسن عبــــد |لعزيز |لفتـــي

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء عبــــد |لعظيم عيد سل|متـــ777|6
4o3o45د|بــــ |لم |يوسف ط|رق |لسيد |سم|عيل |لحن|
تـــج|ره ع شمسعمر عبــــد |لنبــــى |لسيد عبــــد |لجو|د56424|
9o2o43علوم سوه|جخ|لد مفيد عبــــد|لرؤف محمد

ى قر شعيبــــ73735 د|ر |لعلوم |لفيومجه|د ع
78oo3|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود |لسيد ص|لح علو|ن
85o576 |تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدعمرو محمد حسن يم
877433| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج سم|ء محمود |م|م ع
32o689بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ح|مد محمد محمد غنيم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــكريم |لسيد سعد |لدين مصط 675523
8753o2 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم عثــــم|ن محمد محمود
ثــــ|ر |لفيوم|منيتـــ ج|بــــر عبــــد|لخ|لق حس|ن |332482
معهد ف ص |ل|سكندريهن عص|م مو بــــدوى |لزي|تـــ5437|5
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد يوسف عبــــد |لنبــــى |لشفي8929|4
يم752254 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عم|د |نيس ميخ|ئيل |بــــر|
حقوق |سيوطش|م عز ع نبــــوتـــ 8|2|89
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمه| محمد |لش|ذ عبــــد|لمطلبــــ |سم829973
يم قطبــــ2499|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رضوي رض| |بــــر|
تـــج|ره سوه|جسل|م |لسيد محمد حسن|277447
|27o|9حقوق ع شمسع عمرو |حمد |نور عبــــيد
|د|بــــ |لم |معتـــز حي محمد محمد3245|8
7o96|4طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع |ء |حمد مصط |حمد ع
324o59|تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــ رمض|ن محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نوق رش|د محمد |حمد مهدى66545|
4o9|43|د|بــــ طنط|م| جميل عيد |لسيد شعبــــه|
ه محمود محمد طه|273396 معهد ف ص |سيوطم
265oo9طبــــ بــــنه|محمد عبــــد|لحليم سعيد |حمد
6o466| |يم فتـــوح |لن ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ن جم|ل |بــــر|
53o456تـــ|نه|ل كم|ل ن | حمد سكر|ن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
8o2|59د|بــــ |لم |محمود محمد فوزي محمد|
ر|ء ه|شم محمد عبــــد|لمنعم ه|شم 329749 طبــــ بــــيطرى بــــنه|لز
يم قمح497382 تـــربــــيتـــ دمنهور عبــــد|لعزيز إبــــر|
ف عمر |لنح|س2375|2 حقوق ع شمسع |
علوم |لمنصورهخلود محمد مسعد |لمر ع |لجمل84|||7
يم عبــــد 695622 ندستـــ |لمنصورهحس|م |لدين عم|د فوزى |بــــر|
يم |لسعيد خليل444634 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخين ع|دل |بــــر|
ف محمد محمود|2728|9 معهد ف تـــمريض سوه|ج  بــــو |لحسن |
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعل| عز محمد حسن |لنج|ر286567
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع عنتـــر ع عبــــد |لعزيز29662
ندستـــ طنط|تـــسبــــيح |حمد محمد |حمد عطيه2834|6
5o3423 تـــج|ره |ل|سكندريهد | ك|مل عبــــد |لمقصود ه|شم عبــــد
تـــج|ره طنط|محمود عبــــد|لعزيز صل|ح عبــــد |لعزيز نص |94||5
د|بــــ دمنهور|نرم س|لم إسم|عيل س|لم أبــــوغ|زى496939
معهد ف ص |سيوطسمر محمود محمد سيد 79|8|9
6ooo|9كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرضوى عبــــد |لن| |م |حمد محمود
ى حبــــيبــــ غ|لبــــ33728| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|دل 
4|77o9| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــه | مجدى محمد عبــــد |له|دى
427o63د|بــــ |ل|سكندريه|ندى حس خط|بــــ محمد كتـــ|ن
تـــمريض |لم | عبــــ عيد محمد عبــــد|67|5|8
ن| خ|لد يوسف ز |حمد634|24 رهم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8|o572|تـــج|ره بــــ سويفم|ل |حمد محمد |بــــو|لمجد
68o846| د|بــــ |لمنصوره|حمد |يمن محمد فه |لخو
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكريم محمد عطيه خليل826985
ندستـــ حلو|نخ|لد محمد محمد محمد عبــــد |له|دي42|529
4|26|oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|آيه ع يوسف جز|ف
يم فرغ سعيد عطيتـــ|887688 تـــمريض |سيوط بــــر|
27o293|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد تـــ|مر م |لدين مصط سويلم
ر|787399  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن شعبــــ|ن ع |لط|
تـــج|ره طنط| |لسيد ج|بــــر |لسيد |بــــو يس 4|25|6
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يتـــ عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد ز|6868|5
7o9397معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد ط|رق محمد محمد |مبــــ|بــــي
يم صوله57|476 لسن ع شمس|مريم |كرم عبــــد |لرحمن |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعز|لدين |حمد منصور عبــــد|لعزيز محمد424376
يتـــ|فيلوبــــ|تـــ |لقس سيف عبــــد| سعيد  882258 لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف|طمه |بــــو|لحسن سليم|ن حسن864899
3445o9علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد| صبــــ محمود محمد عبــــد|له
|64o5o|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد ع|صم م |لدين |حمد
34|o7|علوم ع شمسع ط|رق ع حسن ع
7o2792يم سند د|بــــ |لمنصوره|مصط محمد محمود |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد |لسيد عيد9887|5
229o6oد|بــــ حلو|ن|رحمه مؤمن فوزى عبــــد|للطيف
حقوق حلو|نمحمد محمود مصط حن 222944
7o9554| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء |لمتـــو مسعد حسن ع
49o365 وف|تـــين ع|دل ص|بــــر محمد مر معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد مصلح |م |حمد خليل4|7577

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح لملوم ص|دق|55598
معهد ف ص |ل|سكندريهد | عبــــد |للطيف محمود ط|يل |لحن9643|5
ر فتـــ334529 تـــج|ره ع شمسف|دى فتـــ م|
لسن |لم |/ري|ضتـــ|مصط |سم|عيل |حمد محمد|2953|
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77886oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر جم|ل حسن عبــــد|لفتـــ|ح
د|بــــ ع شمس|م|ريز س| كم|ل فهيم حبــــ 68|43|
|د|بــــ |لم |رح|بــــ محمود حس محمود8878|8
6o8o5o د|بــــ |لمنصوره|حن|ن عبــــد|لحميد يوسف عبــــد |لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |م محمود وحيد||82||
26369oند|وى كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل |ء س| عيسوى مصط 
رتـــ|سحر صل|ح عو|ض |حمد 886679 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم طنط|حسن|ء حس|م |حمد شع |43484
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــد|لرحمن كم|ل دردير |حمد45|3|8
9o2o76 معهد ف ص سوه|جميخ|ئيل فتـــ نص خليل
84o787كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــسمه شعبــــ|ن متـــو محمد
43o924 معهد ف ص طنط|منه | محمد محمود ع حس|ن
34882o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| حس فؤ|د ع |لدر
حقوق ع شمس |ده محمد ز محمد29833|
7o3267معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــسمه زكري| محمد ع |لشهبــــه
6ooo||رتـــ|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن عويعه قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهر| | غريبــــ محمد غريبــــ754497
د|بــــ حلو|ن|بــــسمه جل|ل حس محمد36||5|
63o636|د|بــــ |لزق|زيق||حمد عبــــد |لحميد |حمد بــــ|ش

صيدله بــــ سويفس|ره ع محمد معوض84458
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|ن |حمد محمد خليل24593|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| حمد محمد ع عبــــد|لس|تـــر|876328

د|بــــ بــــ سويف| |ء ربــــيع محمود محمد84789
824o76 د|بــــ |لم |محمود ن|دي محمد ع|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|يزتـــ محمد |لقطبــــ |لقو|س6||3|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود |حمد ح|مد إسم|عيل |لضويلم495448
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| محمد محمود محمود مصط 279586
4758o5د|بــــ دمنهور|ف|رس محمد عبــــ|س عبــــد |لر|زق حسن
864o98 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن رف| |حمد حس
ه شفيق ري|ض شفيق نص|ر|774888 نوعيتـــ |لزق|زيقم
8|o548تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعل|ء ع|دل عبــــد|لل|ه شح|تـــه
2669o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدين| محمد عبــــد|لبــــ|رى ص|لح
25594o| يد أبــــوحس تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد طه |بــــو|ل
88o496 حقوق |سيوطح|زم عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد عطيتـــ
ره||556|6 د|بــــ د |ط|سل|م مصط عوض ز
رهع محمد ع ع غنيم46932 تـــج|ره |لق|

5o3798علوم حلو|نمحمد محمود عبــــد |لمجيد |حمد |لس
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لرحمن سعيد عبــــد |لر|زق يوسف ر5||629
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن ع|طف ذ |لمتـــو 23|59|
يل ج |لزق|زيقسل |م س| |حمد سعيد |م ر|7|627 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o5|o2|فنون جميله عم|ره |لم |ريج منصور عبــــد|لرسول محمد
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر عبــــد |للطيف |لسعيد بــــسيو  ع 73|5|4
فنون جميله فنون |ل|قلي |ن ممدوح شو يوسف846275
نوعيتـــ |لم |من|ر ن|جح خليل عي 863||8
صيدله |لمنصورهخ|لد يح زكري| قنديل5833|6
||74o6وف|تـــ|س|ندر| ثــــروتـــ شح|تـــه بــــرسوم ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
327o53رتـــ|ه|جر ن كم|ل عبــــ|ده لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

3o637تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ ن| ر| حسن
ر|ن6|75|6 ف محمد |سعد ز معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم |
429o3o|يم  |لسيد عوض طبــــ حلو|نل|ء س|مح |بــــر|
8o8523د|بــــ |لم |م|جد من يوسف سليم|ن|
49oo37يم خليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر عي محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقحمد سيد سيد |م |ل |د|66|352
265o|5د|بــــ بــــنه|مصط |حمد مصط ن|

|د|بــــ |لم |بــــتـــ| عبــــد|لرحمن حل 64985
6359o8يم |لدسو حمزه يم حمزتـــ |بــــر| علوم |لزق|زيقبــــر|
ندستـــ بــــلبــــيسعل|ء محمد محمد محمود منصور|77248 ع| 
42o4|5رى د |حمد يوسف قطبــــ |لجو ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|
|3|22oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمدى عم|د حمدى فتـــوح

د|بــــ |لفيوم|محمود تـــوبــــتـــ سيد بــــدر464|9
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرحمتـــ محمد سنجق محمود325635
رهبــــفنوتـــى ه| ن|جح بــــخيتـــ28938| طبــــ بــــيطرى |لق|
|6482oتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــخلود سيد سعيد عبــــده
45o353| ندستـــ طنط|عمرو عم|د |لدين ه|شم محمد عبــــد

53o83 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفد | ع |حمد حس
6o6732ندستـــ طنط|مؤمن نبــــيل مدحتـــ |لسيد محمود

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسل|م عبــــد |لخ|لق يونس كيل| |56762
||6o2|وف|تـــعمر عمرو عبــــد |لرحمن محمد ق|بــــيل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم عبــــد|لمنعم ز عبــــد|لمجيد325674
9o3328 يم د|بــــ سوه|ج|مه| |حمد ع |بــــر|

3o372رهم|دل ن|جح عبــــد |لمبــــدى قن|وى زر|عه |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن م|جد نصيف مفيد||6|43|
4947o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سم محمد سحلول
ر صبــــ عبــــد |لحليم مصط علو29|452 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخش| معهد ع| 
ندستـــ |لم |سل|م محمد ع|شور محمد|729|23
63|77oيم ميخ|ئيل خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيوستـــ | |يمن حن| |بــــر|
وف|تـــيوسف محمد |حمد محمد ع |لعجوزه25225| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
85oo5oلس |لبــــ رزق |رمنيوس تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدك

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|جر خ|لد حل |حمد8|525
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء عبــــد |لع|ل منصور |حمد|553|6

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه|بــــ عبــــد|للطيف |لبــــي شبــــل |لعشم976||4
ندستـــ د |طر|م| ط|رق سم فهيم7485|6
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5o8o65| |زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمر|م حسن صبــــ محمد عط
863o84تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد سيد عبــــد|لحميد خ|لد
33o847يم محمد نوعيتـــ بــــنه|ند محمد |بــــر|
88|o36 ر|ء فرغ |حمد محمد د|بــــ |سيوط|ف|طمتـــ|لز
4|4o77حقوق طنط|وق عبــــد |لمجيد محمد محمد عوض
تـــج|ره ع شمسن ن| عبــــد |لمحسن عمر28486|

ى محمد628|3 رهن محمد بــــح طبــــ |لق|
4o5o76|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع محمد |حمد عبــــيد
42|4o9ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن خ|لد عبــــد |لحكيم |بــــو |لفتـــوح حميد
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد محمد عبــــد | عبــــد | شمس 2457|7
حقوق بــــ سويفمصط عص|م |حمد حج|زي723|82
9o264| د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لع|ل |حمد
فنون جميله فنون حلو|نه|جر مجدى شعبــــ|ن محمد ع||2378
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم عبــــد |لوه|بــــ ممتـــ|ز درويش حمد|76672
يم فوزى ح|مد|342573 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محمد |بــــر|

تـــمريض |لفيوم من|ر سيد مو |لسيد73583
6o27||لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|شح|تـــه محمد متـــو |لبــــطل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمنه | مجدى |لسيد ع 753993
627oo|يم محمد ندستـــ |لزق|زيقحل| ي| محمد فوزى |بــــر|
8554o2 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| حس|
يم |حمد مر|د |حمد||62576 م |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيختـــوفيق ن| مرو|ن ص|بــــر693634
|276o7 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف |لدين عمرو |حمد ز
|58|5oف خلف عبــــد |لحليم ره|ي|سم | د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسسيف |لدين ط|رق مصط عويس28553|
ندستـــ حلو|نمحمد |س|مه ص|لح |حمد23793|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|فرحه محمد عبــــد | محمود29983
|3o757رهنور |لدين |يمن محمد عبــــ|س تـــج|ره |لق|
ف سعد محمد سعد2898|5 زر|عه طنط|يوسف أ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديشكر|ن |حمد صبــــري عمر862943
7o4|4o|رهيه عطيه محمد |لجيو خليل د|ر |لعلوم ج |لق|
77|25oنون صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس مجدى محمد مر 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم محمد حربــــى |سم|عيل بــــخيتـــ4|4269
4o76o2تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ ع عبــــد | ع ش|ويش
كليتـــ |أللسن سوه|جمهند عم|د |لدين محمود محمد  898253
|38o|8د|بــــ ع شمس|يوسف محمد عبــــد |لعزيز عبــــد ربــــه
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمع|ذ مجدى محمد |لدسو 2|383|
د|بــــ |ل|سكندريه|مروه حمدي أحمد محمد ج| 475248
تـــج|ره طنط|جيل|ن ي |م |حمد |لشيخ2955|4
7|o983|يم محمود |لش د|بــــ |لمنصوره|فوزيه محمود |بــــر|
9o9o25  |تـــج|ره سوه|جعبــــد| رفعتـــ ك|مل عبــــد
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حقوق |لفيومبــــسنتـــ محمد جمعه محمد65538
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوف|ء عبــــد|لوه|بــــ محمد |لشح|تـــ حف 237524
حقوق |لمنصورهيه رض| بــــهذ|د عبــــد |لمجيد|8|6893
32885o| يم فتـــ يم محمد |بــــر| |د|بــــ بــــنه|بــــر|
يم |لسم|2383|5 ر |بــــر| صيدله |ل|سكندريهعبــــد | م|
4o|4|7ف ع ف فتـــ  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |
27o53يف عبــــد |لمنعم محمود رهس|ره  تـــج|ره |لق|

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد |يمن مر محمد|8|7728
وف|تـــ|مع|ذ |حمد محمد |حمد حسن 8929| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــص|بــــر ن|فع ص|بــــر |حمد46677

89|o99 معهد ف ص |سيوطشيم|ء مكرم عبــــده صديق
حقوق |ل|سكندريهمنتـــ |حمد عبــــد |لفتـــ|ح سيد أحمد سل487768
7o627|ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد |لسيد ح|مد
7838|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحس|م حسن محمد محمد ع

زر|عه |لفيومسم|ء عربــــي محمود محمد|64995
6o7727 د|بــــ طنط|عزيزه محمد ح|مد |لسيد يح|
4|46o5حقوق |ل|سكندريهمحمد قدري محمد سعد
84o453علوم بــــورسعيدل |ء |حمد متـــو |حمد

53o87لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ر| | ربــــيع مؤمن جمعه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى عبــــد|لحكيم عبــــد|لبــــر محمد882|24
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرحمه محمود محمد |دريس55285|
6885o3نوعيتـــ |لمنصوره |ه ط|رق عوض مصط محمد
77|o23ره|شيم|ء صبــــرى محمد محمد |حمد ثــــ|ر |لق|
78oo2oتـــج|ره |لزق|زيقح|زم محمد محمد عبــــد |لمنعم
27o745تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد طه محمد ع |لكو
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نن نبــــيل |حمد كم|ل محمد نجم7|2222

رهتـــ عبــــد |لقوى |حمد عبــــد |لقوى82459 تـــج|ره |لق|
4633o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد
د|بــــ |لمنصوره|سل|م مجدى |لسيد حس |لسلك|وى85|679
8495o2|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد||ء سعيد رش|د |حمد
4o39o8د|بــــ |ل|سكندريه|عمر صبــــ محمد محمد |لسيد
638|89| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد متـــو ع محمد متـــو
46394oعلوم طنط|محمد ع فتـــ عبــــد|ل |لزعيم

6o966د|ر |لعلوم |لم |ندى |حمد حس محمد
43oo99ف عفي ع سيف علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمر|م |
صيدله |ل|سكندريهج|نو ع|زر صبــــ ع|زر فرج427958
82727oتـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىكريم |حمد محمود |بــــو|لحمد
ندستـــ |ل|سكندريهمهند ن عبــــده |حمد شح|تـــه|44698
5o27o5تـــمريض |إلسكندريتـــ ن|دين ع درويش فرج عزوز
|3o|47لسن ع شمس|ندى صل|ح عبــــد ربــــه |لسيد
وف|تـــ|حمد حسن عبــــد|لعليم عبــــد |لحميد |لف67|287 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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يم رجبــــ محمد ج|د694468 ثــــ|ر د |ط|رن| |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد محمود حسن5|4759
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد محمد عبــــد |للطيف784959

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لرحمن مر|د جل|ل سعيد عثــــم|34943
 |حتـــ وفن|دق |لم |س|ره منصور محمد منصور  882869
24o894حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|دى بــــرتـــى مر|د شنوده
ف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لش| 7577|5 طبــــ |ل|سكندريهرن| |
63634o|طبــــ |لزق|زيقفهد عبــــد| عبــــد| |لسبــــ
44|2o5علوم كفر |لشيخحسن عبــــد | حسن حس مصبــــ|ح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف ع|دل |بــــو |لفضل حسن82|49|
9oo359|ندستـــ سوه|ج حمد منصور |لسيد محمد
طبــــ طنط|حبــــيبــــه محمد محمود صقر433888
45o9o2ر عطيه |لمر ف عبــــد|لظ| ندستـــ طنط|أحمد أ
علوم دمنهوردير عوض محمود حس |لوردي| 8887|5
248o33|بــــ|ش معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن رض| محمد محمد 
53o277فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهتـــ ي| ع حسن عم|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل| ع|طف حسن محمد3|7545
ر عبــــد|لوه|بــــ7|3358 يف ط| ين  صيدله حلو|نش
يم238349 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر ع|دل جمعه محمد |بــــر|
33472oعلوم ري|ضتـــ ع شمسمه|بــــ ي| |لسيد محمود
7o875|يم محمد عبــــد |لفتـــ|ح حل صيدله |لمنصوره|ء |بــــر|
26733o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خلود و|ئل سعيد مصط
ف عبــــد|لحكيم عبــــد |لحميد قنديل7|4339 معهد ف تـــمريض طنط| ل |ء |
45o777بــــي |لدبــــ ندستـــ طنط|ف|طمه محمود |حمد |ل

526o3| تـــج|ره بــــ سويف|ء وحيد فريد ع
8o6893تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| عص|م ع عبــــد|لعظيم
حقوق |لزق|زيقند| ط|رق |لسيد |لعربــــي محمد عبــــد 637676
تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن ع محمد ع |لشيخ ع 496522
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد س| عبــــد |لجليل |حمد775624

رهندى حس|م |لدين محمود محمد6797| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
رهعبــــد|لرحمن محمود ك|مل محمود عبــــد 2|2427 ندستـــ |لق|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــدى س| محمد عبــــد |لفتـــ|ح صبــــ|88|4|4
زر|عه |لزق|زيقمن|ر محمد عبــــد |لعزيز أحمد782962
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد |لليثــــى محمد |لليثــــى352966
طبــــ |لم |ف|دي ع|دل نعيم تـــوفيق38|8|8
32||o3لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود محمد من محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ح|تـــم |حمد بــــيو محمود|794|26

6655o| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء حس عبــــد | ع
5||9o6كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد جل|ل محمد سليم|ن يونس
|39o94د|بــــ حلو|ن|ف|طمه عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لرحمن
828|o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييثــــربــــ عبــــد|لمحسن ضمر| محمد

Page 1907 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره طنط|عمر حس|م محمد خليل493638
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء ع|صم سيد ك|مل8884|3
78o427معهد ف تـــمريض |لزق|زيق روضه عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لعظيم |حمد
876o25|طبــــ |سيوط  بــــ|نوبــــ شنوده كميل ق|عود

رهيم|ن م |لدين عبــــد |لكريم م |لدين46425 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخه|يدى ج|بــــر فتـــح | محمد |لبــــستـــ|948|45
22o533رهعمر محمد فوزى عبــــد|لو|رثــــ حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم سليم|ن ح|مد ز|يد|23323
76253oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدع|صم فوزى محمد فوزى شكر
صيدله ع شمسس|ندر| ه| رض| حليم76|43|
ره|يوسف ع|طف عبــــد|لبــــر محمد|59|22 د|بــــ |لق|
د جم|ل عبــــد|لمعز قنديل54|253 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن|
يم|44|2|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ي| ي|س محمد |بــــر|
7|5o49|د|بــــ |لمنصوره|تـــيس نز|ر محمد شمس |لدين |لتـــلبــــ
يم محمود غل|بــــ|888538 تـــربــــيتـــ |سيوط ميمه |بــــر|
349oo8|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيم|ن محمد |لسيد مطر
48o385عبــــد|لسل|م ع | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعل|ء مو ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيمن عص|م عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحيم72|64|
تـــج|ره طنط|حمد سعد عبــــد| نعينع|427678
7o2486كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــربــــ|بــــ محمد محمد عبــــد ربــــه محمد
45|o79وف|تـــيوسف مصط محمد |لبــــلي معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
347o75|حقوق |لزق|زيقمنيتـــ |لسعيد فتـــ حسن
266o85كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــس|مح فوزى |لسيد |بــــوزيد
نوعيتـــ بــــور سعيدم|رتـــ | جرجس عد د| |ل جرجس766292
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لمنعم طلعتـــ عبــــده |بــــوس695479
63397o يم فوزى مصط علوم |لزق|زيقمحمد |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطروج | ع|دل |سحق عطيه 877327
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طه|يدى ه| ع ع حبــــيبــــ|676|6
حقوق طنط||ء |حمد محمد رمض|ن حسن|434732
رهسم|عيل فتـــح | محمد عبــــد |لسل|27468| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمصط |حمد مصط |حمد937|28
صيدله |ل|سكندريهحمد محمد محمد أحمد  درويش|427439
7o3474تـــج|ره |لزق|زيقحمد ح|مد عطيه مع| غنيم ش|لوتـــ
تـــمريض بــــنه|دير رض| عوض عشم|وى فضل |2598|6
46o53|ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمود محمد محمد |لحرفتـــ
6o775|د|بــــ د |ط|من|ر بــــهجتـــ عبــــد |لسل|م محمود |لبــــرل
|236o|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسميه محمد عوض محمد |حمد
4|2o79نوعيتـــ طنط|م|رك ف|يز ميخ|ئيل نصيف

5o6|o|يم سم محمد يوسف طبــــ بــــيطرى بــــ سويفبــــر|
|569|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |مجد عبــــد | سبــــ|ق
4289o4حقوق طنط|محمد أحمد عبــــد |لمع |لجن|دى
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كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــسمر محمد ع ع |حمد432432
64o|6o يم ل|ش طبــــ ع شمس |ل|م فهد عبــــد| |بــــر|
6o9456ى م ن| |لشمبــــ أبــــو ريه بــــح نوعيتـــ فنيه طنط|ن
77|o|7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|وق منتـــ محمد |حمد |لعيسوى
2385o6 حقوق حلو|نن|دين ن| سعد عفي

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | طه حسن طه757|5
3|o77| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء جمعه عبــــده ع

764o67 يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدشيم|ء منصور |حمد محمد |بــــر|
75|7|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يه|بــــ ع شعبــــ|ن درويش
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|خلود شعبــــ|ن عبــــد|لر|زق مصط 335874
د|بــــ |لزق|زيق|م| نبــــيل محمود |سم|عيل عبــــد |لع643347
تـــربــــيتـــ طنط|محمد محمود أم |لغربــــ|وى433674
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود سعد محمد محمود273273
7o5343|تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد ف|يق |م محمد
26|2||| ف |حمد ذ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن |
علوم ري|ضتـــ طنط|حس|م حسن عبــــد |لمجيد|حمد |لفخر|223|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عبــــد|لرحمن ع صد محمد ||4||9
ين محمود ر|شد |حمد شعبــــ|ن272859 علوم ج|معتـــ |لسويسن
يم خط|بــــ437265 طبــــ كفر |لشيخنعمه |لسعيد مبــــروك |بــــر|
84o56o| يم مصط تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد ع|طف |بــــر|

432o6رهيوسف عبــــد |لجو|د صل|ح عبــــد |لجو تـــج|ره |لق|
2653o5|طبــــ حلو|نمحمد خ|لد محمد ع رف
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسم|ء عبــــد|له|دي عبــــد|لر|زق عبــــده عي|49958
زر|عه طنط|محمد عبــــد|لنبــــي ف|ضل |بــــو|لقمص624|43
تـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــه |حمد سيد عبــــد|لعليم235764
4499|o|تـــج|ره طنط|نسمتـــ عبــــد |لو|حد عبــــد |لرحيم |بــــر
22o2|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|سم محمد حف ع
6o2673د|بــــ |لمنصوره|مصط يوسف محمد |حمد |لصو|ف
7o|7|2 ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|يزه جل|ل معوض ه|شم عبــــد |لمقصود
|49o37|علوم حلو|نيه سعيد محمد محمد سعيد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم ثــــروتـــ |لسيد |لسيد |لش|ف7|6796
8|o|9oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد |حمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدع|ء محمد سليم مسلم865486
4o2483|بــــ |حمد محمد لف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه||ء د
34o945تـــج|ره ع شمسفتـــ ع|دل ح|فظ |لسيد حمود
6o6284تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط خ|لد رمض|ن |لشيخ
243o77كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحس عد حس عبــــد|لحميد
يم محمد حسن |لعط766368 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحسن ط|رق |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنور|لدين صل|ح محمود محمد قنديل437724
85o2|4ندستـــ |سيوطح|زم محمد |لصغ |حمد سليم|ن
5o2547|يم محمد مصبــــ يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــر|
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لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن ع محمد ع|دل |ل|سكندر5223|6
49|o49يم تـــج|ره |ل|سكندريهسل صل|ح عبــــد|لمنعم |بــــر|
4|7|o5| تـــج|ره سوه|جحمد |لسيد |حمد عبــــد |لجيد مو
وف|تـــمصط حسن طلبــــه حل46762 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
رهمنيتـــ ع بــــهجتـــ |لمغ|زى|||239 حقوق |لق|

9o|o58 معهد ف ص ري|ضه سوه|جف|طمه عبــــد|لن| محمد حس|ن
وف|تـــمحمد |لسيد عبــــد|لفضيل ص|بــــر |لديبــــ226838 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o38o5 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىوف|ء صل|ح عبــــد|لحميد ع

4|9o8|رهحمد ع|دل محمد |م |لبــــغد|دى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3|95o2 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نند| محسن محمود مصط
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | فتـــ محمود عبــــد |لحميد|4|65|
ش|م محمد عبــــد |764566 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمود 
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــيه بــــل|ل |حمد ق|سم|847242
527|5o يف محمود حل محمد عبــــد وف|تـــبــــل|ل  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرفيده ع من |بــــوش|ف253446
9|227o يم حقوق سوه|جسيف |ل|سل|م محمد جبــــريل |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نج|ل| محمد ح|مد حف 67276|
2397o4|ندستـــ حلو|نن محمد شح|تـــه عبــــد|لع|ل
رتـــ|مر|م صد محمد ز|63765 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ري|ضتـــ |سيوطح|زم محمد عبــــد| |لسيد2|3287
|2o322 د|بــــ ع شمس|نور|ن محسن محمد محمد |لجيو
23o7|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يوسف عبــــد|لسل|م عبــــ|س عبــــد|لسل
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد |لرحمن و|ئل |لمغ|زى |لبــــدوى مغ688933
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سم|ء سعيد محمد عبــــد |لجو|د ر| 828|63
8o2|84طبــــ بــــيطري |لم |وفيق محمد بــــهجتـــ |حمد وفيق محمد بــــهجتـــ
طبــــ طنط|حمد محمد س|جد مش| |696233
7o63|4طبــــ |لمنصوره عبــــد |لخ|لق رجبــــ رزق |لمن
|وى|257755 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمود عبــــدربــــه |لمع
م محمد عبــــد |لعظيم رشيد محمد|629675 ندستـــ |لزق|زيقد
9o5845 تـــربــــيتـــ سوه|جمصط |حمد محمد محمد

تـــربــــيتـــ ع شمسم| محمد |حمد ح|مد حشيش|35856
898o25 تـــربــــيتـــ سوه|جسل ص|بــــر |لسيد مه
رهنور|ن رض| محمد تـــ|ج |لدين عبــــد |للطيف46|5|| حقوق |لق|
تـــج|ره سوه|جدريه ح|زم محمد عبــــد|لجليل  |89656
ندستـــ |ل|سكندريهحمد صبــــ عبــــد| محمود شعبــــ|ن|526323
تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء محمود عبــــد|لسل|م خل|ف9879|5
62|o44معهد ف ص بــــور سعيده|جر ع|دل عبــــد |لجليل |ألتـــربــــى عسل
رتـــحمد ع|صم سعد |حمد|895||3 علوم ري|ضتـــ |لق|
24|o27| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف |حمد رمض|ن ع
2|5|5o ش|م حس مصط رهمه|بــــ  حقوق |لق|
د|بــــ حلو|ن|حس|م عبــــد|لمنعم مد سليم|ن225729
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زر|عه |ل|سكندريهأسم|ء ع|دل محمود نجدى426452
334o99ره|مصط ي| محمد نبــــيل طلعتـــ ثــــ|ر |لق|
2|2o42رهسيف |لدين |يه|بــــ فه عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
لس فريد موريس خليفتـــ737|4| طبــــ ع شمسك
ره||ء سيد ربــــيع عبــــد|لسيد ح|مد||32252 د|بــــ |لق|
885o38 ف محمد |بــــوزيد تـــربــــيتـــ |سيوطرند| |
يم |حمد|332456 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ سعيد |بــــر|
5|o883د|بــــ دمنهور|نور محمد فتـــ بــــريك
صيدله |ل|سكندريهعل| عبــــد |للطيف ع عم|ره43|427
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نطه حس عمر محمد839448
رهه|جر ط|رق |م|م مصط 46348| طبــــ بــــيطرى |لق|
788o77حقوق |لزق|زيقندى ع|دل |لسيد محمد خط|بــــ
ندستـــ بــــور سعيدسل |لسعيد |لسعيد عبــــده حم|د3|6847
8o3753لس تـــربــــيتـــ |لم |ر| | |م غ| ك
5299o5ندستـــ |ل|سكندريهحس|م خ|لد فوزى عوض خليفتـــ
يم محمود242782 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عمر محمود |بــــر|
معهد ف ص |سو|ندير محمد |م |حمد847738
896oo9 تـــربــــيتـــ سوه|جخلود خ|لد كم|ل محمد
5o9o88طبــــ |ل|سكندريهع ج|بــــر عبــــد |لمو ه|شم
ى محمد تـــوفيق7|7|3| د|بــــ حلو|ن|ف|طمه ي
تـــج|ره ع شمسحسن |حمد محمد حل344373
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرش| محمود فتـــ معوض228542
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد محمد عبــــد|لعزيز عو|د|342565
7o996o|تـــج|ره بــــور سعيد|يه سعد فتـــ |لحسي شط
882|o4  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمعتـــز محمد عبــــد|لتـــو|بــــ مه
45|o8o|يم |لسعيد يم مخلص |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |حمد ر عبــــد|لتـــو|بــــ كم|ل|5||7|8
يف عيد مر|د |يوبــــ274553 خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممنه | 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــثــــينتـــ ط|رق ممدوح محمد محفوظ |لنكل8723|5
2465o2يم |لسيد معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمع|ذ فوزى |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لعليم بــــدوي2|8632
836o25|يم |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنه محمود |بــــر|
5234|oندستـــ |لفيومزكري| محمد مصط محمد
يم |لجبــــ764834 يم فرغ |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد|ء |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد محمد عبــــد|لحميد جوي 455||5
يم محمد833733 وف|تـــعبــــد|لرحمن فوزي |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
|25o32ف محمد كم|ل |لدين كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمر|م |
د|بــــ كفر |لشيخ|ص|بــــر محمد فؤ|د محمد مو|5|436
8o7554|ه محمد جمعه محمد تـــربــــيتـــ |لم |م
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريوسف عطيتـــ عبــــد|لع| عبــــد|لكريم7|35|5
253oo|رهيه محمود شعبــــ|ن محمود تـــج|ره |لق|
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ى|9588|5 طبــــ ع شمسمنيتـــ صبــــ ع محمد |لبــــح
|5o956رهنوره|ن |لسيد محمد عبــــد |لحق حقوق |لق|
68369o| ه محمد عبــــد |لع| حس|ن حقوق |لمنصورهم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن مجدى |لسيد محمد ص|265282
يم62346| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد بــــرسيم |بــــر|

|726oرهل|ء |يمن ري|ض وحيد |لدين ري|ض تـــج|ره |لق|
يم محمد 876729 تـــمريض |سيوطيوسف عبــــد|لرحيم |لقن|وى |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|روه محمد محمد محمد|36|755
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لرحمن جم|ل حسن |سم|عيل عم634743

5947oلس عم|د  |د بــــسخرون تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفك
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مريم |حمد ج|د |لربــــ محمد776545
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود خ|لد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو||846|| ل|ك|ديميتـــ |لم
د|بــــ |ل|سكندريه|مصط ممدوح ز محمد حسن488364
ثــــ|ر |لفيوم|كريم محمد فرج محمود752754
يم |لح788438 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمود |بــــر|
4o6647تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| محمد عبــــد |لع| عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره خ|لد محسن |حمد|98|75
يم محمد حسن|262|5| تـــربــــيتـــ ع شمسيه ممدوح |بــــر|
رهمر|م زينهم محمد زينهم38672 علوم |لق|

تـــربــــيتـــ |سيوط م| |حمد ص|لح محمود|37|887
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منه | مدحتـــ قطبــــ |حمد |لمشد693255
|ء حمدى عبــــد|لحميد سليم|884972 تـــج|ره |سيوط 
35o55o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمينتـــ مصط |حمد سيد ر|شد
يم569|6| صيدله ع شمسمريم خ|لد |حمد |بــــر|
صيدله بــــ سويفطه محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد59889
|5o|2هندى |حمد حل محمد نوعيتـــ ج

833oo9عل|ج طبــــي قن|جورج |لقمص متـــي|س وبــــ|لميل|د يوحن
2432o2حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد | |يه|بــــ ن محمد ص|لح
239o26|ره|ء جم|ل عبــــد|لع|ل عبــــد|لمجيد حقوق |لق|

ى |حمد عطيه4624| رهعبــــد |لرحمن وليد محمد خ ندستـــ |لق|
7o4372ره|نوره|ن حمدى فتـــ |لسيد عبــــد ربــــه ثــــ|ر |لق|
صيدله ع شمسسل|متـــ محمد عبــــد|لحميد |لسيد سل466|34
2|4926| ر شكرى بــــ|سي علوم ع شمسبــــ|نوبــــ م|
5o5978 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |دم |حمد |دم حس

يم محمد|42684 رهحمد جمعه قطبــــ |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهيف جم|ل |لدين ف|روق حسن ح||47592

حقوق |سيوطحمد جمعه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمجيد|9656
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ه|يدى |حمد محمد |لمرشدى محمد عطيه637268
7o9267|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |لمتـــو |لمتـــو |حمد محمد
طبــــ |سن|ن طنط|نرم حمدى عبــــد|لفتـــ|ح شديد264279

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يتـــ شعبــــ|ن ثــــ|بــــتـــ يح |83854
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7o77o2يم صيدله |لمنصورهي|ر| وليد عبــــد |لسل|م |بــــر|
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححمد |لسيد محمد |حمد |لعقبــــ|وى|3839|5
ره|نرم نبــــيل ه|شم حس 27594| د|بــــ |لق|

8696oتـــمريض |لفيوم شيم|ء رجبــــ محمد دربــــ|لتـــ
تـــج|ره |سيوط حمد ع|طف ذ فرج|725|88

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه س|لم حو|ش حو|ش94||3
علوم |لعريش/ري|ضتـــخ|لد حســن عبــــد |لق|در محمد عمر523595
ندستـــ |ل|سكندريهجه|د ن| عبــــد |لصبــــور |م عبــــد||47994
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهزي|د محمد عبــــد |للطيف محمود عبــــد453746
9|38o9  | علوم ري|ضتـــ |سيوطم|ركو ممدوح صد رزق
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد ع محمد عبــــد |لنبــــى754832 لم
7oo6o| طبــــ |لسويسند| حسن منصور ع
تـــج|ره سوه|جع محمد ع حس 899355
يف م |لدين محمد4768|| رتـــ |لجديدتـــ للعلوم |ل|د|ريتـــ و|لح|سبــــ |ل| بــــ|لتـــجمع |ل|ول (ريه|م  معهد |لق|
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لق|در عبــــد |لعزيز عبــــد|777897
ف محمد زغلول495|6| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرو|ن |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــع|صم فؤ|د عبــــد |لعزيز |بــــو ن|عم435652
يم مو ع مو427977 تـــج|ره طنط|ر|ند| |بــــر|
88o|79 صيدلتـــ |سيوطم|ري| عص|م وليم |خنوخ
حقوق سوه|جرين|د |بــــوزيد قري |بــــوزيد |89828
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد جم|ل عبــــد|لصبــــور حسن 6776|9
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلشيم|ء مسعد حم|د يس|883|27
86763o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد سيد |حمد عبــــ|س
د|بــــ |لمنصوره|نور| |لقصبــــى محمود ع |لغندور242||7
6o4968علوم |لمنصورهمنتـــ | ط|رق سم |حمد عبــــد ربــــه
44|27oطبــــ كفر |لشيخحمد محمد كم|ل |لسعيد محمد خليل
ندستـــ حلو|نر|ن| ع|دل محمد محمود8|2284
يم سعيد |لجيو |لفر|ر |429826 تـــمريض طنط| بــــر|
حقوق |سيوطعبــــد| محمد صديق حس |82828
46258oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ |ده حس ع|دل دي|بــــ |لدربــــك
775893| تـــج|ره بــــنه|يه سعيد عبــــد | مو
علوم |سيوطريه|م عص|م حل عبــــد|لحفيظ9674|8
يم ||8839 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطع ع|دل نجيبــــ |بــــر|
76o645تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسدير محمد فرج |حمد
35|o98يم تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ |حمد ع |بــــر|
يم محمد235822 ش|م |بــــر| ره|س|ميه  عل|م |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|دى صبــــ ر| فه475|32
4o588oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيه|ن زكري| سليم|ن محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريم محمد |نور حندوقه247348
23o5|oلسن ع شمس|محمد ص|لح |ل|ل ص|لح عبــــد |لرحمن
رهعمرو نور|لدين شمس |لدين ع عي 2623|2 حقوق |لق|
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8o5o|3نوعيتـــ |لم |ند| حس صفوتـــ يونس
حقوق ع شمسنوره|ن بــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد|956||
|3|66oتـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه عبــــد |لعزيز |حمد محمد |لسيد حمودى
5o554oيم يم مصط |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهربــــيع |بــــر|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نند| لط عبــــد|لمحسن عبــــد|لو|حد626727
9oo755 طبــــ بــــيطرى سوه|جدع|ء محمد |لسيد محمد
د|بــــ |لمنصوره|ف|رس مدحتـــ بــــهر|م محمد676792

3|77oيم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |س|متـــ وص |بــــر|
ندستـــ |لفيومحمد مسعود مخيمر صبــــرتـــ|87579

يم442269 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |يمن حمدى يوسف |بــــر|
|67o28 د|بــــ حلو|ن|محمد صبــــري عثــــم|ن حس
42o989تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمروه جم|ل أحمد جبــــ|ره
لسن ع شمس|سميتـــ عمر رش|د |سم|عيل|33487
54|65o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |يمن عزيز |لعمرى

يم|4|22 ف سعيد |بــــر| ره|سل | د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|د| | |حمد مصط حسن  877957
8345o7 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر محمود عبــــد|لعزيز ع
9ooo63 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد ع |حمد ع
4o335|د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد |حمد محمد سعد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م|رين| صبــــرى بــــرسوم شفيق6|7543
يم عبــــد |9437|5 علوم حلو|نعل| شح|تـــه رمض|ن |بــــر|
نوعيتـــ طنط|يه حسن محفوظ حسن |434678

2247o|د|بــــ |لفيوم|حمد كرم ص|بــــر |لسيد
235o|8رهعمرو محمود خ |لش|عر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
34777|| علوم ري|ضتـــ بــــنه|سل|م محمد عيد ع
|د|بــــ طنط||ء |حمد محمد |بــــودريع|63|432
ش|م |لسيد حموده337849 زر|عه مشتـــهرمحمد 
63858o|ره/ري|ضتـــنفرتـــيتـــى محمد |حمد عبــــد إعل|م |لق|
887o68 حقوق |سيوطعبــــ محمد |حمد محمد
ي عبــــد |لل|ه |لص479568 ندستـــ |ل|سكندريهصل|ح |لدين ي
د|بــــ حلو|ن|محمد رجبــــ فتـــوح يوسف65|59|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  س|رتـــ رمض|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لمقصود 3|49|5
778o69|تـــج|ره |لزق|زيقلسيد رش|د فؤ|د حسن
85o8o2| تـــج|ره |سيوطسم|ء سيد منصور ع
86o6||معهد ف ص بــــ سويفرجبــــ عثــــم|ن |م خليل

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد عبــــد |لر| |لسيد|38||4
342o69|صيدله ع شمسف|طمتـــ لط محمد عبــــد
5|2o26|زر|عه دمنهورحمد حسن عرفه حسن نص|ر
83o365 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديه|جر عبــــد|له|دي محمد متـــو
78||2o|علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لق|در |بــــر
صيدله |ل|سكندريهحمد طل|ل |لسيد محمد ش| |753|77
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يم محمد |بــــو|لسعود|286437 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد |بــــر|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طوق محمد محمد |لقش|وى8892|6
يم5838|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| جم|ل مبــــ|رك |بــــر|
223274| رهحمد ف|رس محمد عمر ع حقوق |لق|
43o866 |يم خف زر|عه طنط|س|رتـــ عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء محمد عبــــد |لحميد رمض|ن |لسو697856

23o93رهحس|م عبــــد | |لحسن ع ندستـــ |لق|
477o69يم سيد يم ع |بــــر| علوم |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد عمر محمد شهيبــــ|679269
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد |حمد عبــــد |لعظيم سيد |حمد775774
تـــج|ره ع شمسسندس عبــــد|لن| محمد سليم|ن عبــــد698|36
تـــج|ره دمنهورج عبــــد| خليل عبــــد|لرؤوف478244
6o34|5يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ي| مسعد محمد |بــــر|
8|oo2||تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء محمد |حمد محمد
774o||د|بــــ ع شمس|د| | ن| عبــــد |لنعيم سل|مه
زر|عه |لزق|زيقي|سم ي| عبــــد|لحميد عبــــد|لوه639346
3|7o66ه|ي|سم ر|ئد صل|ح |لدين عبــــد|لحفيظ لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ميه جم|ل |حمد خليفتـــ |97||9
7oo89تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد حس |حمد جوده

52o35|يم سليم رهند| ع|دل عبــــد|لرؤف |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
يف حسن محمد ع ذكر |25646| رهس|رتـــ  تـــج|ره |لق|
4o4743د|بــــ كفر |لشيخ|مؤمن |لسيد مر ح|مد
229o8|يف |لسيد عبــــد|لرحمن رهسل  صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــس|م |يمن تـــ جوده8572|2
ي فه حف |||8638 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء خ

لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|سل عبــــ|س عبــــد |للطيف ح|فظ76|26
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأسم|ء محمود |لسيد |لمشد6473|5
447o94 ي محمد عثــــم|ن ع ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ي
77o823ر|ء |لسيد ع |حمد ص لسن ع شمس|ف|طمه |لز
تـــج|ره |لمنصورهد | |حمد |حمد |لسيد |لبــــسيو 675783
يم تـــوفيق627567 نوعيتـــ |لزق|زيقن|ء محمد |بــــر|
77o7o6تـــج|ره |لزق|زيقه| | مجدى بــــره|م |لشبــــر|وى
رهعبــــد |لرحمن محمد ج|بــــر محمد |حمد72296| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o9o49تـــج|ره طنط|محمد ف|يز |لسيد |لشن|وى
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد عل|ء |لدين عبــــده محمد |لدعدع|76272
تـــ ع|دل فه عبــــد|لكريم|5||||3 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم
نوعيتـــ |لزق|زيقحن|ن |لسيد طه سليم643254
83256o|وف|تـــحمد فهيم |حمد فهيم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد جمعه حفن|وى رزق فرح|تـــ|246839
26o946|رتـــ|سم|ء عنتـــر عبــــد|لرسول أبــــوش|دى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4|o725لسن ع شمس|س|ره |حمد ف|روق ري|ض حم|د

Page 1915 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرضوى |لسيد محمد ج|مع |لرف|772274
4o6475د|بــــ د |ط|فرحتـــ ع ز محمد |سم|عيل روتـــ|ن

255o9رهف|طمه محمد |بــــو |لعزم محمود علوم |لق|
24o383رهي|سم مصبــــ|ح عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى ع|دل غريبــــ |حمد9|487|
ق|وي||32|54 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد ج|بــــر رمض|ن |ل
يم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد ||3976| رهمريم |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء عص|م |حمد |م|م||655|8

يف فتـــ مر||9|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطوق 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء |لسعيد مسعد عم|ره|6954|6

رهيح تـــ|مر محمود س|6597| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد صل|ح محمد عوده مدكور347973
يم59388| يم حف |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندى |بــــر|
4936o|حه وفن|دق |ل|سكندريهعمر خ|لد س|لم ع س|لم| 
لس سيد لبــــيبــــ ص|دق852966 كليتـــ حقوق |لم |ك
2697o5د|بــــ |سيوط|رض| عم|د |حمد عبــــد |لق|در نو|رج
68383o|معهد ف ص |لمنصورهم| |لسيد عبــــد |لخ|لق حسن
695936| زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد ع|طف مر مر |لع|م
حقوق طنط|حمد سم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــودتـــ حسن 922||5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن ع|دل صل|ح عبــــد |لع| عي263295
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لفتـــ|ح صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح حج|276765
892o83|تـــج|ره |سيوط سم|ء ص|بــــر |م |سم|عيل
84o857|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ميمه عبــــد|لكريم محمد محمود
نوعيتـــ قن|رمض|ن محمد خليل محمد99|834
6o4347ندستـــ |لمنصورهمحمد حمدى رفعتـــ رمض|ن محفوظ
9o9489 علوم ج|معتـــ |لسويس |ده نبــــيل عبــــد|لعزيز محمد |لمشنبــــ
33o824بــــتـــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| ج|بــــر محمد و
6o455|د|بــــ د |ط|مروه |سم|عيل محمد |حمد |سم|عيل
ف |بــــوورده عطيه637486 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سه|م |
343o74 |ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف جم|ل يوسف ع كرم
6o42ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|خ|لد وليد نبــــيه |لسيد كشك
5o4749د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| ع |لسيد ع |لش|ذ
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــسه|م صبــــرى محمد يونس|5||62
8268o9تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |حمد قطبــــ |لرج|ل |حمد
4346o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ خ|طر عبــــد|لعظيم قنديل
636982| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسم|ء |لسعيد محمد ن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى جم|ل |حمد يوسف423593

تـــمريض  بــــ سويفدع|ء حسن |حمد قطبــــ528|6
يم مصبــــح68|5|3 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد حمدى |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطسيد عبــــد|لمنعم |حمد حسن |88984
847oo2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنور| خ|لد |م|م بــــد|ي
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تـــمريض ع شمس مه| مصط |حمد مصط عبــــد|لغ 354926
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى عبــــد |لعزيز ق|سم عبــــد |لعزيز عبــــد 688368
يم عبــــد|لحليم سعد|4|2452 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يم|ن |بــــر|
ش|م محمد |حمد خط|بــــى773636 د|بــــ |لزق|زيق|رن| 
نوعيتـــ |سيوط ع|طف مصط محمد  |88244
طبــــ ع شمسمحمود حسن ع حسن عبــــد |443446
6|63o9يم |لمزين تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | ط|رق |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|نم سم فوزى عبــــد |لو|حد سل|مه|8||27
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|رتـــ ع نبــــيل عبــــد|لمجيد8|3227
تـــربــــيتـــ طنط|س|ميه |حمد عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|لعزم 434278
3229o3كليتـــ |أللسن بــــ سويفمري|نتـــ جم|ل نجيبــــ وسليدس
5334o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد طلعتـــ عبــــد |لحميد محمد ن|صف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر نبــــيل كم|ل |للق| |674|5
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رو | مجدى يوسف جيد غط|س763736
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسمر محمد عبــــد|لجو|د عمر شنبــــ248293
69o265بــــي عبــــد |لحميد تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى |حمد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند | ع|دل عبــــد |لرؤف محمد843|5|
526o92ر سعيد بــــش|ى تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــف|دى سعيد م|
5o66|5زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمن|ر محمد حسن أحمد حسن
77627oمعهد ف ص |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لص|دق عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ عبــــد| محمد محمد ن356927
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نجنه |يه|بــــ |حمد عبــــد|لعزيز حسن7988|2

|9o98|علوم بــــ سويفحمد محمد ج|د |لكريم محمد
ره||ء محمود عو|ض |م |24|46| د|بــــ |لق|
ندستـــ |لم |يوسف |لسيد رجبــــ شعبــــ|ن رجبــــ445684
264296| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم|ء |حمد عبــــد|لع|ل مصيل
ندستـــ طنط|يوسف عبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد 448596
5|o594ى محمد تـــج|ره دمنهورمصط عل|ء |سم|عيل 
897o82 تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء محمد مر حس
د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمد ف|روق عبــــد|لسل|م |حمد625993
26oo56د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر ي من محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نف|روق رض| فرح|تـــ محمد555|32
54oo4ل|ل ندستـــ حلو|نمحمد سيد ع 

د|بــــ |لمنصوره|ند عبــــد |لرحمن حسن حسن طربــــ678996
25oo84|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه حل فتـــ |لبــــن
|5o957تـــج|ره سوه|جنوره|ن خ|لد عبــــد |لمنعم |لسيد
يم ح|مد ص|لح محمد |بــــو |لنج6849|| ندستـــ ع شمس|بــــر|
ف ف|روق |حمد ك|مل9282|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |
499o45حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر محمد عبــــد |للـه |لجندى

7359oتـــربــــيتـــ |لفيومم شعبــــ|ن ع عبــــد|لحميد
حقوق |ل|سكندريهدع|ء ي| عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز 522265
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8|9|o5 طبــــ |لم |سل | عص|م ك|مل عز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمود سيد م|جد35524|
899o8o  ن| عم|د رزق | جبــــره صيدلتـــ |سيوطم
رهي|سم عم|د حسن ح|مد227784 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سعيد ع ربــــيع267945
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن مجدى عبــــد|لق|در عبــــد|لق|325878

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه خ|لد ص|بــــر ص|دق|7|528
تـــ جم|ل عبــــد |لعزيز |لسيد496526 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورن
3|48o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد يوسف محمد |لسيد

صيدله بــــ سويفف|تـــن عبــــد |لرحيم حسن عبــــد |57642
9|o9|o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد محسوبــــ |حمد |لسيد
36o227تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد س| ح|مد سعد |لدين محمد
|6o584يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | تـــ|مر ف|روق |بــــر|
4o338oتـــج|ره |ل|سكندريهمريم ع|دل شفيق عبــــد |لجو|د |لغمر
27649oنوعيتـــ |شمونمحمد |يمن سعد |لسيد يونس
4488o|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ين عص|م حسن حسن |لش|ذ
تـــج|ره |سيوطشيم|ء محمد سيد حس|ن |8|52|
4o8532يم نبــــوى ش|م نبــــوى |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد 
34o|74يم محمد كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل |بــــر|

كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيوسف جمعه سعد يوسف46|56
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد |لسيد عبــــد |لرحيم عبــــد | محمد525822
9o|965 حقوق |سيوطخ|لد عويضه حسن محمود
25254o معهد ف ص بــــنه|من|ر حم|ده |حمد |لف
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى |حمد حسن |لجنيدى7974|6
25998oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح سل|م
علوم ع شمسلي رشدى عبــــد|لبــــديع عبــــد|لرحيم335696
تـــج|ره |لزق|زيقعمر |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــحبــــح775599
5|92|oمعهد ف ص |ل|سكندريهأل|ء ع حسن محمد |لجد|وى
84o6o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود محسوبــــ نجدي محمد
6o7739حقوق طنط|ك|مي | صل|ح سعيد ع |لش|ف
25849o ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعز شعبــــ|ن عز |بــــو|لعن
475o47كليتـــ |أللسن ج أسو|نيوسف |يمن |سكندر خليل
يم نجم426343 ش|م محمد محمد |بــــر| علوم طنط|رودين| 
6|4o6oيم جمعه جبــــريل يم |بــــر| تـــمريض بــــنه|حن|ن |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن س| عبــــد|لستـــ|ر |لحجري|277578
نوعيتـــ |لم |مريم ع محمد عبــــد|للطيف854229
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|در ن عبــــد |لتـــو|بــــ ج|د5769|6
43622o علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد ممدوح محمد متـــو |لعتـــي
3||oo6حقوق ع شمسزي|د مصط ن|دي عبــــد|لرحمن
طبــــ كفر |لشيخعمر محمد ع ع |لعط|ر437637
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسل خ|لد ح|مد محمد رزق||2496
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45682oتـــج|ره طنط|مديحه |حمد عبــــد |لمنعم |بــــو حلوه
5o4|3|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرحمه محمد محمد أحمد أبــــوسديره
6o2457|تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن ي| ز غ

ره|سم|ء عرفه سيد |حمد عط|35786 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن طه حس سعيد حسن324635
يم عبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم43|252 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د| | |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م محمد محمود محمد محمود رمض752737

صيدلتـــ |لفيومجه|د حس بــــكر عبــــد |لستـــ|ر68769
يم محمود يوسف |لبــــلتـــ|249554 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوم|ء |بــــر|
يم |لهج 267757 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
6233o|ج| ش|م |لص|وى  كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــرو|ن 

تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء ع|دل عبــــد |لعظيم محمد|7243
|5o575|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف محسن عبــــد |لحميد صديق
2588o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| ع|مر عبــــد| رمض|ن
نوعيتـــ بــــنه|ض ممدوح عبــــد|لبــــر ح|مد264|33
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد صل|ح |لسيد رزق محبــــوبــــ679367
26o364د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| |م|م |سم|عيل |م|م
925o3o لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|مل|ك ن|دى مجلع |لعبــــد
تـــربــــيتـــ ع شمس |ر مر |بــــو|لعبــــ|س حسوه محمد3||352
7o27o3يم |لفل حقوق |لمنصورهيم|ن |سم|عيل حسن |بــــر|
وري|855|4 ش|م ص|دق محمود |لج د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|خلود 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم محمود عبــــد |ل محمود محمد63|772
88824oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطد |نه مرج|ن محروص جرس
75425oتـــج|ره بــــور سعيدف|طمه |يه | محمد فتـــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ي حمدى |حمد س|لم5|7||7
يم72|59| حقوق ع شمسمحمد عمر سعيد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمريم ربــــيع محمد رش|د جعفر22|9|6
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــمحمود عبــــد |لن| عبــــد |لحميد |سم3795|5
6o3|5oوى| طبــــ |سن|ن |لمنصورهخلود |حمد مسعد |لق
معهد ف ص |لمنصورهنور |لهدى عثــــم|ن |حمد عبــــ|س2587|7
ندستـــ |لسويسيوسف عص|م |حمد ع752692
ف محمد عبــــد|لحفيظ|226753 رهحمد | ندستـــ |لق|
كليتـــ |أللسن سوه|جمن|ر محمود س|لم |حمد 899292
4o82|8|نوعيتـــ طنط|حمد فؤ|د محمد ع |لحمر|وى
يم محمد صبــــرى محمد 633264 حقوق |لزق|زيقعبــــد|لمنعم |بــــر|

صيدلتـــ |لفيومدع|ء ن| نجدى مر65224
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يه محمد |حمد عبــــد |لمقصود|952|3|
تـــج|ره ع شمسمصط مر مصط صقر2|7738
تـــج|ره دمنهورغ|دتـــ محمد عوض محمد ج|بــــر449|52

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود محمد عبــــد|لق|در فرج|8692
|232|o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد حمدى سيف |لن عفي
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ندى عبــــد |لحليم بــــهن2863|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ندى عز|م 
حقوق |لمنصورهد | وليد عبــــد |لفتـــ|ح سعيد |لنج|ر782657
26245oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ممدوح محمد محمد
حقوق طنط|رفعتـــ محمود رفعتـــ فوزى محمود5576|4
3225o6رهه|جر محمد عثــــم|ن ع صيدله |لق|
د|بــــ حلو|ن|محمد شح|تـــه عبــــد |لرحمن ص|لح64443|

7499oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|دي محمد |نور سيد
لس يوسف رزق يعقوبــــ |سحق4|4873 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهك

حقوق بــــ سويفمحمد |بــــو|لحس فتـــ عبــــد|لمجيد عثــــم53934
78o465 صيدله |لزق|زيقنرم عطوه نجدى حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر مصط مصط |حمد633736
7oo847تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد رجبــــ |لعفي |بــــو مو
بــــه25338| ف حسبــــ |لسل|وى و ندستـــ حلو|نمنتـــ | |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |يوبــــ عبــــد |لعزيز |يوبــــ27|62|
علوم ري|ضتـــ |سيوطه|جر |يمن محمد مصط 32997|
76|o|9تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |لضبــــع تـــم|م محمود
حقوق حلو|نم|زن محمد محمد كم|ل محمد34529

8o9423طبــــ بــــيطري |لم |م|دل مدحتـــ صموئيل بــــولس
3378o2ر عبــــد|لسل|م منصور محمد معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد م|
9|o927|معهد ف ص سوه|ج حمد س| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لنعيم
4o32|7يم حميدو خميس جميله تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنتـــ | محمد |بــــر|
ه عبــــد| مصط محمد |لرف|239282 رهم حقوق |لق|
4875o2|يم ع |لسيد |لخو|جه تـــج|ره سوه|جحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد جم|ل متـــو طه|362226
8264o9 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمن|ر عل|ء سعد |لدين |لش|ذ
6o544|تـــج|ره طنط|منه محمد |لسيد عبــــد |لرحيم |لزعبــــل
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد ي| عبــــد|لع| |لمشد|255642
68|885| تـــربــــيتـــ |لمنصورهن بــــس|م عبــــد |لعظيم |لوش|
رهط|رق عبــــ|س |حمد حس 49738| حقوق |لق|
طبــــ طنط|خ|لد |لسيد عبــــد |لح|فظ |لسيد غزى686982
8||8o2د|بــــ |لم |س|ره |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحليم|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــنعمه |لسعيد |لسيد |لنجو9|6962
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|ل محمد عبــــد| |لسيد منصور|637744
6987ooطبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز يوسف ع

4537oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن ي| عبــــد|لبــــديع محمود
|د|بــــ بــــنه|ن|ديه |س|مه عبــــد|لسميع حد|د267366
معهد ف ص |سيوط  سم|ء محمد عبــــد|لمجيد محمد|879487
5o7268د|بــــ |ل|سكندريه|حن خ|لد عطيتـــ عبــــد |لقوى
4849|o|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |س|مه قطبــــ عبــــد |لفتـــ|ح |ل
9o4893|ء محمود محمد شيخون| ندستـــ سوه|ج 
تـــج|ره سوه|جمحمد سيد عبــــد|لموجود |حمد834779
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يم سيد|56272| يم سيد |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــر|
4o|883تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود سم|حه ج|بــــر ع

5o852|حقوق بــــ سويفحمد فتـــ غل|بــــ فرج
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد رمض|ن |لغبــــ| |بــــو|لمجد |942|26
يم حسن حسن|778568 علوم ج|معتـــ |لسويسحمد |بــــر|

رهر| | محمد طه فرغل45|45 زر|عه |لق|
ف مختـــ|ر ز|يد256272 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مختـــ|ر |
67942oبــــ بــــي |لد د|بــــ |لمنصوره|مينه محمد |لحسن |ل
علوم ج|معتـــ |لسويسمن|ر مصط |لسيد ع مصط 24|6|5
2358ooكليتـــ |أللسن سوه|جرضوى ع|دل سيد ح|مد
27o72|معهد ف ص بــــنه|محمد محمود محمد محمد سل|م

6624oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحس|م ي عبــــد |لق|در عبــــد |لمنعم
ن| ميل|د حل بــــرن|بــــه326694 تـــربــــيتـــ حلو|نم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقوليد ع|دل |لسيد محمد778558
76o64oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ه|جر دخيل | محمد سليم|ن
4289o9كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد ع محمد غل|م

تـــربــــيتـــ |لفيوميه |سم|عيل محمد |حمد||96|7
78o78||نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز عبــــد

58o68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفخ|لد حس |م|م عبــــيد
5o3|48يم محمود تـــج|ره |ل|سكندريهرودين| |حمد ج|بــــر |بــــر|
فنون جميله فنون |ل|قسمر |بــــو|لحمد محمود محمد836398
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمونيك| م|جد حن| ميخ|ئيل|47735
9o6943 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه محمود محمد رضو|ن
4888o| يم حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد حسن ز |بــــر|
حقوق |لفيومشه|بــــ مر|د عبــــد|لوه|بــــ شح|تـــ892||8

تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف س| ف|روق محمد||467
ف عبــــد |له|دى حس|ن 774394 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |

4|9|o| رهحمد عطيتـــ حسن حس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم محمد2|7852 طبــــ |لزق|زيقع محمد |بــــر|
7|o248تـــج|ره بــــور سعيددين| رض| منصور شلبــــى حسن
9o|543|ه سم محمد سليم معهد ف ص سوه|ج م

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | حسن صل|ح |لدين حسن227|3
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد ع نجيبــــ حسن حسن634648
3|9o88حقوق حلو|نس|رتـــ ع|طف عطيه عطيه متـــو
6|o258تـــربــــيتـــ طنط|س|رتـــ يح ع|شور |سم|عيل
2|99o6د|بــــ ع شمس|رو|ن حسن مر |حمد
49o7oo|د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر أحمد محمد محمد عط

6o96oيم محمد صيدله بــــ سويفف|طمه ع|دل |بــــر|
7688o2معهد ف ص |سم|عيليهس|لم سليم|ن |حمد س|لم
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه محمد حمد|ن محمد42856|
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــه محمد سليم|ن عيد6|7689
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4225o|د|بــــ |ل|سكندريه|حن|ن |لسيد مهدى محمد
6|4|ooود تـــمريض بــــنه|من|ر محمود محمد |لششتـــ|وى فر
4|27o4 يل ج |لزق|زيق|ء |يمن عبــــد |لسل|م عبــــد |لمجيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o92o4 تـــمريض |لم | دي محمد |م مو مصط
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــف جم|ل محمد |بــــوشنبــــ|427589
|668ooتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمريم حس عبــــد |لع| ص|لح
د سليم|ن |لسيدعمر|756853 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه مج|
26||o3رهجه|د ع|دل عبــــد|لسميع عبــــد|لمجيد د|ر |لعلوم ج |لق|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر كريم رفعتـــ جميل |حمد899||3 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء ع|دل سيد |حمد عبــــد |لمقصود|26393
ري|ض |طف|ل |لمنصورهم عبــــد|للطيف عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لعظيم79|635
تـــج|ره سوه|ج بــــ|نوبــــ جرجس رزق منقريوس|2428|9
تـــ عم|د حمدى |بــــو ن|ر5772|3 د|بــــ ع شمس|ن
4o7626د|بــــ كفر |لشيخ|وق ممدوح محمد صديق مو
يم بــــدير|254|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم خ|لد عبــــد |لجو|د |بــــر|
صيدلتـــ |سيوط حمد سليم|ن عبــــد|لفضيل سليم|ن||8|875
25o478تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم رزق صليبــــ عوض
9o48|| علوم سوه|جسكر عوض عبــــد|للطيف عبــــد|لمنطلبــــ

تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نحبــــيبــــه سم صبــــ |م|م|87|3
88o||4  لس د|بــــ |سيوط|ريتـــ| عصمتـــ نجيبــــ ك
تـــج|ره ع شمسرحمه محمود محمد محمد94|27|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمدى |لبــــي محمد |حمد2|4|26
259o23يف رمض|ن |لسيد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحم|ده 

يف عبــــد |لر|زق محمد|37765 د|ر |لعلوم |لفيوميم|ن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم ي| محمد أحمد عبــــد ربــــه777638
4o3434يم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنه|د |لسيد فؤ|د مصط |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|تـــغريد فيصل عبــــد|لبــــ|رى حس حس|738|35
3|282oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | محمد |حمد محمد |لجمل
5o6827طبــــ حلو|نمنه |لسيد ع |لسيد ع
8o4346 تـــمريض |لم | رحمه عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه رمض|ن محمد يونس|68|52|
429|9o  طبــــ طنط| |سم|عيل |نص|رى |سم|عيل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء عص|م |لشمردل عبــــد |لسل|م|8|667|
48o7||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|قمر فتـــ عبــــد|لمجيد يونس
|45935| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن||ء وحيد محمود عبــــد |
ش|م عبــــد|لمنعم محمود248985 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومريم 

ره|مريم حس ح|فظ ح|فظ5487| د|بــــ |لق|
6949o8ل|ل تـــج|ره |لمنصورهمحمود حسن محمود محمد 
|د|بــــ بــــنه|ه|يدى حسن عبــــد| عبــــدربــــه77|357

7o357وف|عمر ط|رق محمد ع وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
326o42د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س|رتـــ محمد |حمد عصم|ن
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يم ف|ضل696824 تـــج|ره |لمنصورهخ|لد صل|ح |بــــر|
رهيوسف قدرى ه|شم ع6576| ندستـــ |لق|

ش|م |لطنط|وي تـــوفيق رجبــــ54|434 علوم طنط|منه | 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|ري| محسوبــــ بــــش بــــرسوم839727
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|ريز مجدى مسعود سليم|ن32224|
ندستـــ أسو|ننوره|ن يوسف سليم|ن |حمد2|8388
رهزي|د مدحتـــ زي|ن |حمد47982| حقوق |لق|
د|بــــ حلو|ن|عبــــد | |لسيد عبــــد |لر|زق عبــــد |لمنعم49752|
يم|628984 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد س| |حمد |بــــر|
يم عبــــد | محمد|92|3| ره|ي|ره |بــــر| د|بــــ |لق|
34o|o2|يم عبــــد|لحميد سيد |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــر|
ر عبــــد|لغ بــــسطوي |حمد7|3278 لسن ع شمس|حمد م|
9o9o|o|تـــج|ره سوه|ج حمد عل|ء |حمد ق|سم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه حسن عبــــد | ح|مد|84866
4o4954|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد نظ |حمد حس د|ود
9o9o8||م حليم |بــــ|دير تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج نطون سيد
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسفردوس محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد34||76
د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد جوده عبــــده||63384
ره/ري|ضتـــيه ع مر |حمد عمر|689773 إعل|م |لق|
صيدله |ل|سكندريهم|يكل ع|يد فخري فريز867|42
7o7782صيدله |لزق|زيقمحمود محمد |حمد عوض |لسيد عريضه

7oo3oرهرح|بــــ ربــــيع ع محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء محمد محمود حم|د|268737
 |حه وفن|دق |لفيومخلود محمد محمود محمد6|2285
رهيم|ن كم|ل محمد محمود|236795 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لمنصورهحمد يوسف |لسيد يوسف عبــــد |لع|ل686453
حقوق |سيوطحمد مصط |حمد |م |لسعيد|855594
نوعيتـــ عبــــ|سيهندى |حمد سيد عبــــده34263|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد عبــــد|لفضيل عبــــد| |حمد |م 6553|4
89o689 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطشيم|ء ع|طف محمد محمد
2229o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو سيد عبــــد|لق|در سيد ند
يم عبــــد|لمجيد96|857 تـــج|ره |سيوطن|ء رض| |بــــر|
245o65| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه سعيد و|صل عبــــد|
5||o23| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريف محمد سعيد خط|بــــ فتـــح
يم844384 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررن| يوسف حسن |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره زينبــــ مأمون عبــــد |له|دى |لسيد محمد قس688692
تـــج|ره ع شمسسل وليد |حمد مصط 266||3
5|o248تـــج|ره دمنهورم | نبــــيل |نور |ندر|وس
679o79تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمرو ع مط|وع ع |لميه
48o326| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ن| حن ع
4o5572يم بــــه |بــــر| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر محمد و
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رهن|در جم|ل صل|ح |لدين حسن6839| تـــج|ره |لق|
2383|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى حس|م عبــــد|لرحيم محمود
وف|تـــه|يدى |نور عزبــــ عي52|774 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
24458o|رهمحمد حس محمد حس محمد زيد علوم |لق|
2562o8|معهد ف ص بــــنه|حمد حسن محمد شه|بــــ |لدين
ره|سل ص|بــــر عر| ع محمد|2482| عل|م |لق|
|389o2تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نن|ريم|ن ن|دى ع|زر |ديبــــ
د|ر |لعلوم |لفيومه| مجدى ظريف عبــــد|لكريم352334
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــيم|ن حس حس حسن ع |لعسي788627
4o4547 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد مصط محمد محمد مصط

488o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م| شعبــــ|ن ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لجيد
تـــربــــيتـــ |لعريششيم|ء ع عبــــد |لع|ل س|لم|ن769232
9o8o3o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء يوسف ع |لبــــدرى
يم282|22 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل|ء محمد حسن |بــــر|
حقوق ع شمسم|زن |حمد محمود سليم|ن5889||
نوعيتـــ |لزق|زيقوف|ء مفيد محمود |لبــــسطوي637369
معهد ف تـــمريض بــــنه| مصط مجدى عبــــد|لعزيز عبــــد|لغف265672
زر|عه مشتـــهريوسف محمد سيد حس|ن |2898|
حقوق طنط|محمد مبــــروك محمد |لمظ|493485
حقوق بــــنه|محمود محمد |حمد محمد حلوتـــ357559
ندستـــ |لزق|زيقلسيد محمد محمد |لسيد||63659
تـــج|ره ع شمسد | محمد ع|دل ح|مد محمد سعيد26974|
8632|o|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سم|ء جم|ل عبــــد|لرحيم حسن
يم حس|ن محمد434637 زر|عه طنط|ندى عبــــد|لسل|م |بــــر|
يم |لمر منصور9682|4 تـــج|ره كفر |لشيخوليد محمود |بــــر|
23656o تـــج|ره ع شمسندى عم|د |حمد رزق ع
375o3oنوعيتـــ موسيقيه عبــــ|سيهن|ردين صليبــــ رزق يعقوبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | محمود مهدى عبــــد|للطيف252863

رهمه|بــــ محمود |حمد محمود محمد|7|44 صيدله |لق|
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد محمود |سم|عيل عوده244456
45ooo9 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممريم عل|ء عبــــد |لحليم |لطو
4o4996د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد سعيد حسن ع محمد
رهعبــــد |لرحمن |حمد ع حس|ن |لموزى996|4| ندستـــ |لق|
5o8|37 زر|عه |ل|سكندريهرو|ن ممدوح بــــسيو |حمد حس
ره|يه فرج محمد عبــــد|لحفيظ||23277 د|بــــ |لق|

حقوق |لفيوممحمد ع عبــــد|لرحمن محمد6|879
764o68 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدص|بــــرين رجبــــ نبــــيه |بــــو |لعط| مصط
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ |لسيد عبــــد|لعظيم |حمد|8739|3

علوم |لفيوممحمود عر|بــــي سلط|ن |حمد69669
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمدى فتـــ عبــــد |لعظيم عبــــد |لع|ل525974
يم علم |لدين675776 ره|جه|د علم |لدين |بــــر| عل|م |لق|
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57o7|رتـــ|مرفتـــ بــــطل قن|وى فه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ |لزق|زيقيه محمد جم|ل محمد|776332

رهمحمد عمرو صل|ح |لدين |م |452| طبــــ |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمود |لسيد عبــــد |لع|ل عبــــد |لمعبــــود8|4497
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد عبــــد|لخ|لق مصط عبــــد|لخ|لق657|23
تـــمريض |سيوط سل|م س| |حمد عبــــد|لمجيد|697|89

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــه |بــــوبــــكر مر محمود57482
علوم |لزق|زيقندى محمد |حمد ع778263
موخ ميخ|ئيل 879336 ن| ع|صم  تـــربــــيتـــ |سيوطم
243|ooحقوق حلو|نمحمود نظ ع عبــــد|له|دى
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق فه محمد |لتـــر|س432438
ه |حمد طلعتـــ محمود |لحطيبــــى7842|6 حقوق د |طأم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس ن| محمود |حمد عبــــد |له|دى246389
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عم|د محمد عبــــد |لعزيز محروس676|25
5o5664يم طبــــ |ل|سكندريهم | جرجس لم لبــــيبــــ |بــــر|

7o495حقوق |لمنصورهش|م سيد عبــــد |لو|حد مؤمن
م|م عبــــد |لعزيز94|24| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمرو عل|ء مصط 
5o|599علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرفقه نبــــيل نجيبــــ شح|تـــه
7529o3|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ف|رس محمد |لص|دق يوسف
8298o2 |تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمود عبــــد|لبــــ|سط حل ضمر
م9999|| تـــج|ره ع شمسم|رين| سم ميخ|ئيل سيد
طبــــ |ل|سكندريهأمنيتـــ رأفتـــ إسم|عيل محمد نعمتـــ |5975|5

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د| | ع|طف محمد خلف |6|243
6o9253يم |حمد |لقط رهمحمود |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
ر محمد |لمهدي حسن632665 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن ز|
عل|ج طبــــي قن|ن محمد عبــــد|لستـــ|ر |م 847436
تـــ |حمد عطيه محمد|326968 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحليم ن|در حليم حبــــيبــــ8|2579

رهنغم محمد عبــــد |لر|زق محمد|753| تـــج|ره |لق|
33o756ح|تـــم محمود |حمد ش|روده | ندستـــ سوه|جي
ي محمد بــــسطوي |لش|ف 438454 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ي
ن| مختـــ|ر ع محمد فرج|32939 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |لعريش|ه|له |سم|عيل عبــــد | ع |لجز|33|768
66o2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن مجدى |حمد ع |لسيد

يم9|6332 تـــمريض |لزق|زيق ه|جر |لسيد يوسف |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد رمض|ن جم|ل عبــــد |لحميد |لعر484962
78|22oيم محمد ندستـــ |لزق|زيقعل|ء محمد بــــسيو |بــــر|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | |حمد ي |لبــــلتـــ| 42|625
6|985oويدى ف فه  تـــج|ره ج|معتـــ د |طأمنيتـــ أ
77o|65 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد محمد نجيبــــ ج|بــــ | |لشوربــــ
|7428o ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|رتـــ محمد |له|دى عبــــد |لسل|م عبــــد
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع صبــــ عبــــد|لمنصف محمود خليفتـــ3844|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسميه |حمد ع محمد759334
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحس جم|ل حس محمود869283
23|o72|ف شمس |لدين |حمد |بــــر رهخ|لد | علوم |لق|
63o494|ف وفيق |لسيد كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل|م |
5o7546د|بــــ |ل|سكندريه|أمنيتـــ مهدى ع|دل عبــــد |لمنصف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسهيله ع|طف محمود حسن عبــــد |لع485966

ره|عمر ط|رق محمد ع بــــكر52|32 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمرو|ن مصط |سم|عيل محمود8573|2
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صبــــرى من قنديل|255624
علوم ع شمسعمرو ط|رق عبــــد|لعزيز محمد2867|3
2384o|ره|جيه|ن |لسيد جم|ل |لدين |لسيد محمد عل|م |لق|
8|248o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه عبــــد|لحليم محمد خلف
643|o8علوم |لزق|زيقه|جر سعد |لدين |حمد سعد |لدين
يم |لخو222425 رهرح|بــــ مر|د |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
636oo3يل ج |لزق|زيقبــــسمه |حمد محمد فتـــ محمود عيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ه |حمد |حمد حل محمد غ|زى|3|6924 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
7oo55||ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقحمد ممدوح |لسيد يوسف
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن محمد حسن |لسيد بــــل|ل256267
8872|o|ه جمعه مصط |حمد كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م

84o25معهد ف ص بــــ سويفم | جم|ل فوزي يو|قيم
896o|7 يم ى |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرضوى خ
4o7o77| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمنيه |حمد محمود محمد ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن حس|م حسن فؤ|د44294|
يكل24688| ع| إد|ريتـــ  ش إد|رتـــ أعم|ل تـــجمع خ|مسسل ي| محمد حسن |حمد 
89|5o4|د|بــــ |سيوط| منيه رمض|ن سيد |حمد
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد س| فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح جمعتـــ777544
8o6593 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |زينبــــ |لهو|ري |نور نبــــي
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــتـــ س| عبــــد|لعظيم ص|لح637966
علوم |سيوطي|سم ع محمود محمد 887283
طبــــ بــــيطري |لم |م| رمض|ن محمود محبــــوبــــ|583||8
يم68|258 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|عيل عبــــد| |سم|عيل |بــــر|
حقوق ع شمسبــــه عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمزيد|3892|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه محمد عطيه شح|تـــه|256646
يم عبــــد|لسل|م محمود زينه|54|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ح سيد محمد جم|ل343393
75677oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|لي عزتـــ ص|بــــر عوض
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد جمعتـــ محمد44|64|
ره|ول|ء |حمد ف|روق |حمد48538| د|بــــ |لق|
زر|عه طنط|رون|ء ن| حس جمعه2562|6
83839oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| محمد |حمد عبــــد|لجليل

Page 1926 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4o768oد|ر |لعلوم |لفيوم|ء ع|دل |بــــو |لحمد حف |سم|عيل
885o92 د|بــــ |سيوط|كرستـــ | ميل|د فوزى |سحق

|5o65ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسيف |لدين |يمن طه محمود
ف نبــــيل عبــــد |لع|ل23629 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |

ديه|76539 حقوق بــــورسعيدزي|د محمود مختـــ|ر |لسيد 
رهعبــــد|لفتـــ|ح حس عبــــد|لفتـــ|ح حس 529|23 ندستـــ |لق|
92oo82 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج |ده رفعتـــ محمد |حمد
صيدله |لزق|زيقه|جر ط|رق عبــــد |لمنعم ع |83|78
يم |لجم683||5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعمر عجيبــــ عبــــد |لحميد |بــــر|

طبــــ بــــيطرى |سيوطبــــه مصط |حمد |م 4|522
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسندس صل|ح عبــــد |لق|در عزبــــ34472|
||97|oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدين| س| ف|رس جيد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنسمه مجدى محمد محمد شلبــــيه248243
8|o789طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسهيله حم|ده |بــــو|لليل جبــــريل
822o66طبــــ بــــيطري |لم |ه| ن| فتـــ محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نتـــوفيق مكرم ميخ|ئيل شفيق عبــــد |لملك7|378|
7o4749يل ج |لزق|زيقي|سم حس شو عزبــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــندى محمد ع محمد عوض |لجمل45|764
طبــــ بــــيطرى |سيوطف|طمه |بــــو|لعيون يوسف ع |88564
م محمود سعد عبــــد|لغ سليم|ن |5|5269 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
6o|299 يدى مرزوق |لشق تـــج|ره طنط|حم|دتـــ خ|لد |لو
ره | س|مح ع مقبــــل ع|شور23848| تـــج|ره |لق|
53o638تـــج|ره دمنهورآيتـــ عبــــد|لن| عبــــد|لعظيم ع عبــــد
79|3o7تـــج|ره ع شمسه|جر معوض |لسيد رمض|ن
5o69|4تـــج|ره طنط|صف| محمد محمد |لع|فرى
842o|7حقوق |سو|ني| مصط محمد فر|ج

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسل|م محمد ف|روق عبــــد |لع|ل|7|655
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد عيد |لحسي |لشو|ف|58|684
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسعد محمد محمود عبــــد|لمجيد |لش|6493|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى |س|مه |حمد عك|شتـــ786284
تـــج|ره بــــور سعيدفرح عم|د |لدين |حمد عبــــد |لرسول 8|7664
4o|754 يم |لسيد عبــــد حقوق |ل|سكندريهسل|م محمد نجيبــــ |بــــر|
639459| نوعيتـــ |لزق|زيقيه ع|طف |لسيد ع
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد خ|لد ع محمد26|769
5o87|9|علوم طنط|يوسف ج|بــــر محمد سعد ند

رهرو|ن بــــه|ء |لدين عبــــد |لبــــ| عبــــد |لحكيم9||34 علوم |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|نسيه وحيد محمد محمد ع و|صل478742
رتـــ|سهيله رفعتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|للطيف533|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
77o|89 |و ر ربــــيع محمد |ل| تـــج|ره |لزق|زيقيوسف م|
44262oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــ ط|رق عطيه طه
يف صبــــرى يوسف5262|| ه  رتـــ|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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62o||4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره |لبــــ|ز |لبــــ|ز شتـــيوى
4o46o|ف سليم|ن بــــكر |لدمر|وى تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |
يم |لمزين4633|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه محمد |بــــر|
486o77 د|بــــ |ل|سكندريه|رن| |حمد |حمد |لسيد حسن
|2o|o7د|بــــ ع شمس|يوستـــ | عص|م حن| |يوبــــ جرجس
|6465oرهمحمود بــــرك|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز حقوق |لق|
5o26|3ف محمد محمد |لسيد د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه |
358o2oندستـــ ع شمسمحمد محمود عبــــد|لرحيم عسكر
7o6468حقوق |لمنصورهيم|ن سعد عبــــد |لحميد مصط فوده
حقوق |لمنصورهنور محمد محمود |لسيد جمعه676843

تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر حمدى قطبــــ سيد3||67
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |لسيد سعد عبــــد |لرحمن بــــد|ر|484926
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع|دل عل|ء بــــسيو خليل|2882|
رهسهيلتـــ رمض|ن محمد فتـــح |لبــــ|بــــ24478 صيدله |لق|
7|6o9د|ر |لعلوم |لفيومحمدي عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لع|ل

كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــدين| وليد حمدى عبــــد |لخ|لق ل|ش 266554
ثــــ|ر د |ط|حس أحمد حس ح|مد مني494382
44||o9ى صل|ح محمد رضو|ن كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدفرح خ
رى||35663 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن وحيد عبــــده عطيه |لجو
825o|5تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد خ|لد محمود يسن

45oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود عل|ء حن س|لم
تـــج|ره بــــ سويفطه |لس|د|تـــ ف|يز عبــــد|لفتـــ|ح854862
صيدله |لمنصورهند |بــــو |لعن |بــــو |لعن |لع| 3|5||6
تـــج|ره |لمنصورهنور| حف عبــــد |لحليم |بــــو |لعن 696428
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|يدي محمد |حمد محمدعز|م2|4766
25544oحتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء صفوتـــ عبــــد|لنبــــى محمد ع عي| 
علوم سوه|جخلود ع مصط |حمد 4|8983
628o26|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن علم عبــــد|لق|در عليوه

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر محمد ن محمد5|438
د|بــــ |لزق|زيق|لبــــ عبــــد |لعزيز من عبــــد |لعزيز632633
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم |يمن |بــــو|لمح|سن رضو|ن597|26
4o6234 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمتـــ محمود رجبــــ محمود بــــسيو
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|رس |حمد يوسف محمد |لسو|ح96|765
643o76ف عبــــد |لحميد حس حسونه رهندى | عل|ج طبــــي |لق|
8o|839|تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد يح شح|تـــه عثــــم|ن

يم مصط |6|68 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد مصط |بــــر|
رهسل|م محمدع|طف محمد فه تـــوفيق6424|| تـــج|ره |لق|
6o3398حقوق |لمنصورهمحمد جمعتـــ |لبــــسطوي عيد
43o892علوم |لمنصورهصفيتـــ جم|ل |لبــــ ز رمض|ن
4||o3|تـــربــــيتـــ طنط|نجل|ء |حمد حس محمد
35o75|تـــربــــيتـــ بــــنه|تـــسبــــيح محمد |حمد محمد ص|لح
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9oo3|o ف ص|بــــر ع علوم سوه|جمحمد |
3423o8د|بــــ بــــنه|مريم جم|ل محمد محمد|
77oo86تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعمر |حمد ع |ليم| مو
2722ooفنون جميله فنون |ل|قفرحه وحيد شح|تـــ ع عثــــم|ن
صيدلتـــ |سيوطرو|ن تـــوفيق |حمد ع 846546
5o8757طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لغ خليفه حفلش

ش|م صل|ح |لدين عبــــد |لمحسن4744| رهزي|د  ندستـــ |لق|
زر|عه طنط|رن| عل|ء |لدين محمد محمد |لزي|تـــ432599
رهمحمد |حمد عبــــد|لمبــــدى |حمد5|2|23 علوم |لق|
تـــج|ره ع شمسشيم|ء حمدى لبــــيبــــ يوسف39536|
د|بــــ دمنهور|أمل يح زكري| |لش|عر7943|5
4o24|9د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ محمد خليل سليم|ن منصور

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|م|رك عري|ن وليم |رس|ن6583|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسهيلتـــ |يمن حن عبــــد |لعظيم83385

صيدله طنط|كر|م |حمد عبــــ|س عبــــد |لمع محمد263833
وز حمدى |حمد |حمد عبــــد |لرحمن62|763 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدف
7o28o||معهد ف ص |لزق|زيقحمد ح|زم |حمد محمد بــــدير
ر |لسيد عبــــد|لمع بــــش|ر327|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن ط|
62|33oى معهد ف ص بــــور سعيدمحمود محمد حسن محمد |لمس
صيدله |لمنصورهم رض| محمد |لحسي |لش|ف682365
85|oo5معهد ف ص |سيوطد| | ص|لح فؤ|د محمود
معهد ف ص |سيوطي|سم سعيد ع حس 849975
8799o8  معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد مختـــ|ر محمد مو
6o2595|د د تـــج|ره طنط|حمد محمد حسن دي|بــــ 

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد سيد حس |3|563
5|647oطبــــ بــــيطرى دمنهورسم|ء ربــــيع عبــــد|لحفيظ عطيه عبــــد|لخ

لسن ع شمس|شيم|ء |حمد سعيد حسن49|47
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــي|ر| محمد شعبــــ|ن محمد عرفه678969 م |لع| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد حسن محمد بــــدوى|2|432
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سهيله عوض محمد عوض42587|
877952| ه جم|ل محمد عبــــد| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  م

رهوس|م عبــــد|لنبــــى عبــــد|لحكيم محمود3|473 تـــج|ره |لق|
|64o8| م م |لدين |حمد رهسيف |لدين |د تـــج|ره |لق|

|د|بــــ بــــنه|تـــ عبــــد| |حمد |لسيد خ |لدين329347
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود محمد |لسيد ص|دق محمد436234
427927| طبــــ طنط|يه |حمد عبــــد |لحليم مر |لخو

ه |لسيد محمود |لسيد|98345 معهد |كتـــوبــــر |لع| لل|قتـــص|دم
4|2o|4تـــج|ره طنط|شه|بــــ حسن محمد عرفه ع
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود حسن حسن عبــــد |لبــــ|ري59|6|6
علوم ري|ضتـــ حلو|نقتـــ شعبــــ|ن |بــــو بــــكر عبــــد |لحكيم|57|46|
تـــج|ره بــــنه|ندى عمر مسعد مسلم سليم|ن348279
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د|بــــ |لمنصوره|منيه سم حسن ع حسن|679698
رهمحمود خليل خليل محمود |لدرس232277 ندستـــ |لق|
6388o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه عبــــد |لعزيز مصط محمد يوسف عجيله
رهفرحه ن| |لسيد عبــــد|لحميد222433 طبــــ |سن|ن |لق|

فنون جميله فنون حلو|نسهيلتـــ ه| فرح|تـــ جمعتـــ298|5
يم رشيد573|33 يم |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|تـــغريد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ننور |حمد سعيد يوسف ع|757||
يم خليل3|9|4| ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن محمود |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخعزتـــ عص|م عزتـــ عبــــد |لعزيز طول|ن438646
وف|تـــمحمود كم|ل كم|ل حس |52383 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء عل|ء |لدين محمد|نور مو |7|95|8
|6487oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رسيل فيكتـــور فهيم ديمتـــرى
495642| تـــج|ره دمنهورسل|م محمد محمود |لفيو
تـــج|ره |لزق|زيقمريم حسن محمد حسن632636
755o98|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يه تـــ|مر طه عثــــم|ن
|2o584تـــج|ره ع شمسف|دى ف|يز كم|ل غبــــري|ل
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد |لرحمن |حمد محمود |حمد75223|
صيدله حلو|ن|ء محمد عبــــد| حس |569||8
7o2587طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقزينبــــ حسن حسن عبــــد |لوه|بــــ ضيف
26o456علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومه|جر مصط محمود محمد مبــــروك
ه س| |حمد محمود منصور|498428 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم
ندستـــ بــــنه|ل|ء مجدى محمد عبــــد|لعليم |لسيد عفي 329994 كليتـــ 

تـــربــــيتـــ |لفيومر| | محمد |حمد عبــــد |لو|حد89|68
صيدله |لزق|زيقسميحه رمض|ن سيد |حمد |لجندى772627
2323o7|د|بــــ |سيوط|حمد محمد ذ محمد |لحص|د
6o5o29| يم |حمد |بــــو نوعيتـــ طنط|نه|وند مصط |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|من|ر محمد عبــــد|لحميد |حمد 43|899
26|o92| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| عبــــد|لحميد بــــدوى ج|د|
4o42o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مرو|ن محمد حس |حمد حربــــ
زر|عه |لم |ند| حس ع |حمد8756|8
|54o2||تـــج|ره ع شمسحمد |س|مه |حمد محمد
رهحمد محمد مو محمد|34892 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

5|637oتـــ بــــدر |سم|عيل عبــــد |للطيف زر|عه دمنهورن
يم رزق رزق عبــــد |لر|زق87|693 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |بــــر|

رهندى عل|ء |لدين محمد محمود25676 تـــج|ره |لق|
يم محمود228559 ره|س|ره محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
64o67||ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م ن|جـى |حمد عطيه
682|52| بــــي ع طبــــ |لمنصورهسم|ء |س|مه |لسيد |ل
ه حمدى محمد محمد عفي |2|2498 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــم
||6|88| تـــج|ره ع شمسم س|مح س| فه
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسم|ء |لسعيد |سم|عيل مر حم|ده5|6|42
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4|oo25حقوق طنط|زي|د محمد عبــــد |لمحسن د|ود
87889o|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف نطون ميل|د ن|جح زخ|ري
يم خل|ف 3|8933 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــوليد خلف |بــــر| معهد ع| 
لسن ع شمس|منتـــ خ|لد ف|روق عبــــد|لعزيز محمد3227|3
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در عبــــد|52|35
878624| حقوق |سيوط ل|ء جم|ل محمد ع
6o9|2oره ندستـــ طنط|تـــ محمد عبــــد |لبــــ|سط ز

ه |حمد محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح86785 صيدله بــــ سويفمش
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومي|سم صبــــ عبــــد|لعليم عبــــد |لوه255269
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــه|جر عل|ء |لدين منصور يوسف فه676525
8o|3o4تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مريم سم شح|تـــه جرجس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس| مجدى سعيد |لجندى249283
ندستـــ طنط|حمد نج|ح عزتـــ عبــــد |لمع جعلص|979||6

ف|558|5 ه صل|ح خليل م حقوق |سيوطم
يم شلبــــى عبــــد |748||7 تـــج|ره بــــور سعيد|ء ف|روق |بــــر|
4o3o3oيم سعيد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــر|مز ه| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |ط|ء مد|ح |لعر|بــــى شلبــــى|453866
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد سليم عفي 3|7873
معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد|8357|9

68o34طبــــ بــــيطري |لم |روميس|ء مصط فكرى عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد خ|لد حس خليل438697
تـــج|ره ع شمسمريم مجدى شح|تـــه محمود9948||
4o8447حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مسعد عثــــم|ن عبــــد|لعظيم عمر
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه عبــــد|لحميد محمود ع|رف||89774
ره|نور|ن حس|م |لدين |بــــوبــــكر بــــدر حسن3459|2 د|بــــ |لق|
7o|o53م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد رض| محمد عبــــده سليم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|طمه محمد حس محمود 878487
7o9||6|بــــي عبــــده معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يم|ن محمد |لسيد |ل

يم |لسيد حسن 2|7|7 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمود |بــــر|
علوم ع شمسحس|م عيد عبــــد|لكريم |لسيد8|82|3
7oo943طبــــ |لمنصورهعل|ء مأمون عبــــد |لبــــ|رى مأمون فلوص
7o6834ري|ض |طف|ل |لمنصورهع|ئشه |حمد |حمد |لسعيد بــــدر

89|oo حقوق حلو|نزي|د عل|ء |لدين كم|ل حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم |يمن حن فرج | روف|ئيل|323|4
6o579تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|يدى محسن عبــــد |لحليم محمد

حقوق بــــنه|مصط محمود شكري محمود |لسيد65|356
8o674oتـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــوغنيمه محمد نج|تـــي
حقوق ع شمسعمر سيد عبــــد|لغ حسن3||346
طبــــ طنط|عبــــد|لرحمن مدحتـــ حل ه|شم |لرف8|7||6
358ooo|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد حمدي عبــــد|لحليم مبــــروك
338o56 تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن |لسيد عفي
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7o|46oيم يل ج |لزق|زيقس|ره |لسيد سليم|ن عطيه |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمرو |لسعيد ج|د عبــــد |لحميد5|6793
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلؤى عل|ء محمد ر|شد478637
345|o2حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنجل|ء يوسف لي |حمد
ف268556 يم  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومن|در محمد عبــــد|لحميد |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مصط منصور خميس محمد|5428
طبــــ بــــيطرى بــــنه|جه|د مدحتـــ مر معوض عبــــد|لسميع357465
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهح|تـــم |حمد |لبــــدوى ح|مد |لجلدى685394
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد محمد ح|فظ خف|جه||24659
35o378يم طبــــل تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد سعيد محمد ع سعيد762544
يم محمد تـــم|م|64|52| ه |بــــر| رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
4|87o4|د|بــــ كفر |لشيخ||ء جل|ل مصط |لسيد
يم منصور33|627 نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه |حمد محمد محمود |بــــر|
9o7|52 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لل|ه |حمد عبــــد|لحميد محمد
|د|بــــ |لم |ف|دي جوده ج|د|لربــــ جوده68|4|8
26o252يف يم ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمه خ|لد محمد عبــــد |لح|فظ9|448|
9o35o2 طبــــ |لسويسخ|لد جم|ل |حمد ع
ره|تـــيس |حمد مر عبــــد|لح|فظ225444 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |لمنصورهحمد عمرو يح محمد رزق|675567
تـــج|ره ع شمسبــــي س|مح قدرى فوزى2442|2
تـــمريض |لمنصورتـــ مصط محمود محمد محمد ج|د|693658
تـــج|ره سوه|ج لشيم|ء مصط عبــــد|لغف|ر عبــــد|لصمد386|89

383|4| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م خ|لد كم|ل |لسيد بــــيو
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مرو|ن مبــــ|رك خليفتـــ شعبــــ|ن783669
|2o242كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدبــــطرس |ر | وليم يعقوبــــ
يم||4983| تـــج|ره ع شمسحمد سعد ع |بــــر|
تـــج|ره دمنهورس| عبــــد |لص|دق سعد مفتـــ|ح447|48
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم جم|ل بــــدوى عبــــد|لغ 322974
رهمورين من قلدس غبــــري|ل85|233 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ر| | محروس محمدرش|د نص|ر6|2572
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوق محمد |حمد ع مصط ||6263
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط جم|ل حسن |حمد334478
د |لنج|67892 معهد ف ص |لمنصوره |ده محمود بــــدير محمد مج|
5o2584|علوم |ل|سكندريهمنيتـــ جم|ل رزق سليم|ن |سم|عيل
يم488944 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوق خ|لد محمود محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|من|ر مجدى محمود عبــــد |لبــــ|رى2829|4
337|o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسل عفتـــ |لسيد محمد
6|o97|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد خ|لد محمد |بــــو |لسيد
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــ|حمد |س|مه سل|مه سل|مه رخ|7|6|68
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35|43o|حقوق ع شمسحمد سل|متـــ عبــــد|لستـــ|ر سل|متـــ
رهمرو|ن عمرو مصط محمود76744 علوم |لق|

حقوق طنط|ر|ن| ع جمعه محمد حسن 3457|4
حقوق بــــورسعيدحسن عيد حسن |حمد عبــــد |لغ 25|762
5o99o9|ى تـــربــــيتـــ دمنهورحمد محمود مسعود سعد |لحم
وز س| ز| صليبــــ 885643 معهد ف ص |سيوطف
يم خليل|699856 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد محمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود مدحتـــ |حمد |لبــــدوى425|33
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مه|بــــ أحمد عبــــد |لع|ل أحمد عبــــد|لع|523947
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخين|س محمد عبــــد |لع|ل متـــو سعد|442744
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد سعد |لش|ذ773797

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــر|م ميل|د جرجس و|صف|59742
معهد ف ص |سيوطندى |حمد محمود محمد  878439
رهأحمد عبــــد |لحميد فتـــ عبــــد |لحميد627745 عل|ج طبــــي |لق|
معهد ف ص بــــنه|محمد جم|ل عبــــد| غ|نم24|254
6o4348 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد خ|لد محمد |لسيد |لحبــــ
8|o6|oتـــج|ره بــــ سويفمكه ع محمد حسن
359oo9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جيوف| ع|دل ج|د| عبــــد|لمل|ك
8|o|5o|كليتـــ حقوق |لم |سل|م جم|ل فؤ|د محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود سيد عبــــد|لموجود محمد شندى8||228
637|o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط |حمد محمد |حمدحج|زى
35834o|تـــج|ره ع شمس|ء سيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
يم|786265 نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء سعيد محمد ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن محمد محمد ع|طف عبــــد 4|259|
حقوق حلو|نمحمد قدري |حمد محمد62347|
يم445876 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد صل|ح محمد محمود |بــــر|
26o8|6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل ح|مد حسن سنبــــله
د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م محمود شح|تـــه محمود ن|صف827|48
تـــج|ره |لمنصورهغ|ده ي| جميل محمد |حمد698575
9o633o تـــج|ره سوه|جض عبــــد|للطيف حس|ن حف

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمد عبــــد |لمنعم سيد رشو|ن65|62
ه محمود عبــــد |لحميد |لديبــــ|696322 صيدله طنط|م
633364| د|بــــ |لزق|زيق|حمد خ|لد عبــــد|لمنعم |لش|ف
2548o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د ممدوح محمد محمد عبــــد|لل|ه
حقوق بــــ سويفمحمد مصط محمود عبــــد|لسل|م853323
83o|76ي تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىد | ع|دل ق|سم بــــي
5o7|27| زر|عه طنط|يم|ن محمود |حمد عبــــد |لرحيم ع
علوم طنط|ع محمد ج|بــــر |لسيد ع|مر645728
ر عبــــد |لحميد محمود حبــــيبــــ478525 تـــج|ره دمنهورمريم م|
||932oعلوم ع شمسلبــــ ي| عبــــد |لمحسن |لن|دى
طبــــ ع شمسوق كرم عبــــد|للطيف ع |لقز|ز253389
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78||83| وف|تـــحمد صبــــ عبــــد |لمجيد متـــو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5|o25|معهد ف ص |ل|سكندريهنور |لدين محمد محمد حربــــى
|2o4o7ر خ عبــــد |لعزيز سليم ره|نور م| عل|م |لق|
يم |حمد |لنحتـــه249424 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نغم محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لنبــــى محمودعبــــد |679365
يم كبــــشه693424 ندستـــ |لمنصورهعمرو محمد محمد |بــــر|
4o6895د|بــــ |ل|سكندريه|ن| حسن محمد محمد محمود
6o7o5|طبــــ |لمنصورهمن|ر |لسعيد عبــــد|لرحمن زيد|ن

3o844ر فكرى محمد ره|منتـــ | م| د|بــــ |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمنتـــ | محمود محمد حس  882922
638oo9|تـــج|ره بــــنه|سل|م محمد حسن عبــــد |لكريم عمر
4374o3|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد خ|لد جل|ل محمد |لبــــغد|دى
6o323|رهند| مفرح مصط ك|مل صيدله |لق|
488o53د|بــــ |ل|سكندريه|مرقص مفدى فؤ|د سعيد |سطف|نوس

3oo8oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزينه عمرو |يوبــــ فرج
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــسل|م عبــــد ربــــه فتـــح | ع ع عبــــيد528655
785o58|تـــج|ره |لزق|زيقل|ء محمد |حمدى عبــــد|لعزيز
626|o5حقوق |لزق|زيقمصط محمود دسو قطبــــ |لسيد
6o65o|د|بــــ |لمنصوره|أحمد عبــــد |لجليل ف|روق |لكوش
معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد محمد |لبــــدرى محمد 678|92

يم جرجس عوض |76|66 لس كرم |بــــر| د|بــــ |لفيوم|ك
5o4386 زر|عه |ل|سكندريهنشوى محمد |لسيد محمد ع
تـــمريض كفر |لشيخحس|م حسن تـــوفيق عبــــد|لوه|بــــ442464
33o|56تـــربــــيتـــ بــــنه|رح|بــــ رض| عد عبــــد|لمقصود خربــــوش
رهل|ء محمد حمد|ن محمد|54|34| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسم ف|يز مصط |حمد عبــــد|لكريم323|35
828o29تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرحمه |حمد سيد محمد
يم عبــــد |لقوى عم|ره432372 معهد ف ص طنط|يه خ|لد |بــــر|
علوم حلو|ننهله سعد كيل| عثــــم|ن5824||
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر محمد |لسعيد |حمد |حمد |لز768694
رهمنتـــ | عمر عبــــد|لحليم طلبــــه |بــــو|لحسن5887|3 حقوق |لق|
يم|226633 ندستـــ ع شمسحمد بــــدر محمد |حمد |بــــر|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــسنتـــ عبــــد |لمنعم فوزى محمد |لعشم72|696

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|جم|ل نبــــيل معوض نعمتـــ |45236
697o4o| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |لسيد |حمد |لمن
|2o365ندستـــ ع شمسيوسف خ|لد |حمد محمد تـــوفيق
9o667oصيدلتـــ سوه|جمري|ن وص م|لك ج|د|لربــــ
زر|عه د |ط/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن مجدي محمد |إلم |م  |9646|6
75|5o6يم خ|لد خ|لد |لمتـــو كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدخ|لد |بــــر|
يم مر|52426 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــزينبــــ فرج |بــــر|
يم عمر687274 حقوق |لمنصورهنور|ن س| ع |بــــر|
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4||42oيم |حمد محمد |لف|ر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عمر |بــــر|
42o|95تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم فه عنتـــر |بــــو |لغيط س|طور
9ooo76 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود ع محمد خليفتـــ
د|بــــ سوه|ج|دع|ء ك|مل محمد محمد 897744

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفع|زر روم| فرج قلد56865
|398oحقوق ع شمسمر|م و|ئل محمد عبــــد |لمنعم

تـــج|ره |ل|سكندريهمصط مجدي محمود |حمد محمود |424882
لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــج|ردن سيتـــى ط|لبــــ|تـــ|بــــه عص|م محمد عبــــد|لرحمن358963
6o877|حقوق |لمنصورهأسم|ء س| مصط عبــــد|لجليل
ى خليفتـــ|892795 ديه خ نوعيتـــ |سيوط مل 
علوم |لزق|زيقحبــــيبــــه |يمن صل|ح |لدين ع5|6269

رهحبــــيبــــه س| محمد |حمد محمد |لسبــــ478|3 تـــج|ره |لق|
8o|672علوم |لم |ندي عمر|ن عبــــد|لج|بــــر ك|مل
قتـــص|د م حلو|ن|م محمود |لسيد محمود محمد|487878
6997o6|ش|م كم|ل محمد صيدله |لمنصورهحمد 
|39o39ندستـــ حلو|نمن|ر ه|شم رش|د حسن
825ooo|وف|تـــحمد شعبــــ|ن رمض|ن محمدحربــــ معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد عبــــد |لعزيز محمود حسن ه337|76
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــروفيده |يمن محمد حف عبــــد|لحميد سيد 423535
4|o856تـــربــــيتـــ طنط|ض عل|ء |لدين محمد سليم|ن ق|سم
تـــج|ره ع شمسمع|ذ عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد عبــــد |28747|
5425o8د|بــــ دمنهور|ص|بــــرين عبــــد |لعزيز محمد يوسف

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنور| محمد |حمد عبــــد|لعزيز|5622
429o87د|بــــ طنط|بــــتـــول سعيد محمد فتـــ محمد |لغ|يش|
6|97o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طيم|ن مسعد عبــــد |لغ |لمر
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــول|ء ع|دل عبــــد|لستـــ|ر ع259854
حقوق |سيوطمحمد مو ج|بــــر مو42968|
6oo566تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عم|د |لسيد |لهو|ري بــــسيو حمزه
معهد ف تـــمريض |لمنصوره م ع|دل حسبــــ |لنبــــى س|لم696657
علوم ج|معتـــ د |طحمد |يمن |لسيد فه شعبــــ|ن|434|44
76o9|oحقوق |لزق|زيقه|يدى |حمد رمض|ن سعيد عثــــم|ن
تـــج|ره |سيوطمحمد سعد |لدين محمود محمد  876749
تـــج|ره |سيوطر| | طلعتـــ جم|ل عبــــد|2|8328
853o42|معهد ف ص بــــ سويفنور|لهدي عم|د محمد عبــــد
تـــمريض |لم | محمد عم|د محمد مو 859259
5|66|oمعهد ف ص |ل|سكندريهدع|ء سليم|ن سعيد دسو سليم|ن
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد سم |لكي53934|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ع مندور غ|زى453538
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــه|شم محمد وص |حمد عمر697342
9|o559 عل|ج طبــــي قن|محمد محمود خلف محمد
4o3o52|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ط|رق محمد |لسيد
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ف سيد بــــربــــري|5|8|3| علوم حلو|ن|ء |
علوم بــــنه|محمود مصط محمود محمد سل|متـــ69||33
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمريم |حمد عبــــد |لق|در محمد757842
صيدله |ل|سكندريهسهيله محمد عبــــد |لمنعم ح|مد عبــــد ||44285
يم |لشح|تـــ|633665 يم جم|ل |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
تـــج|ره ع شمسسل|م |يمن عيد محمدى|348624
يم محمد |لسيد||78347 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن محمد |بــــر|
معهد ف ص |سو|نف|طمه دسو نور ع 278|84
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهريه|م محمد معوض |حمد عبــــد|لمو 9|4777

طبــــ ع شمسريمون صفوتـــ حبــــيبــــ حن|45436
2324o وف|تـــيوسف جم|ل حسن عبــــد |لغ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم43239 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد سيد محمد عبــــد |لخ|لق |بــــر|

د|بــــ د |ط|محمد رفعتـــ شلبــــى |لنج|ر6223|6
لسن |لم |/ري|ضتـــ|  ندريه |مجد نبــــيل عزيز|876537
349o64ش|م محمد حسن آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ه|يدى 

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط عطيتـــ عطيتـــ محمود |بــــوشنبــــ|9525
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر شح|تـــ سيد محمد759359
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخخلود |حمد محمود عبــــده |لمملوك7563|4

ندستـــ |لفيوممحمد حسن خميس محمد|7383
ر مصط محمد مو246396 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|
43o658يم ع س|فوح |د|بــــ طنط|ع |ء |بــــر|
8o6534 تـــج|ره بــــ سويفنيف بــــطرس عبــــيد حن

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم ن|دى |حمد عبــــد |لبــــر63633
يم ص|لح عبــــده|755782 علوم بــــورسعيد|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسنتـــ ي| محمود عوده497262
697oo9يم ع بــــهلول تـــمريض |لمنصورتـــ محمود |بــــر|
6|7o56 |تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشذ| بــــ| |حمد عبــــد |لبــــ
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد| محمد محمود ز| محمود442232
9||99o تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| ع|دل ر|تـــبــــ و|صف
رهم|رين| جورج جميل حن||65|2| علوم |لق|
62|o2oيف محمد |لبــــغد|دى صيدله حلو|نمريم 
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ن| ف|يز |حمد عبــــد |لرحيم764492
766|5oتـــج|ره بــــور سعيدرو|ن ي| |لسيد محمد سليم|ن تـــويج
تـــج|ره سوه|جمريم |ل|م صديق مدكور 895848
6oo|72ق|وى تـــج|ره طنط|ريم س|لم |لعدوى |ل
225|7o| ره|ء ي| س| مدبــــو حقوق |لق|
25278o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى عز|م |بــــوبــــكر و
4489o8|بــــى خليفه عبــــد|لبــــر ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد و معهد ع| 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ص|بــــر محمود غريبــــ92|642
علوم |سو|نعمر محمد ي قن|وي824757
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ه| مغربــــي محمدي37|8|3
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|27o|7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف عبــــد |لرحمن محمد |ألسمر محسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره سعيد عبــــد|لحميد سليم |لشويح|49846
85o|95 ف حمد|ن ع زر|عه فرع |لو|دي |لجديدمصط |

2623oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعمر |حمد محمود محمد
8|2o64معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفرن| شكيبــــ طويس محمود
88||6o معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــد|لرحمن حس |حمد حس

584|o|طبــــ بــــ سويفسم|ء |بــــو بــــكر رجبــــ سيد
77788oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرحمه محمد فوزى محمد |لبــــكرى
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحبــــيبــــه |لسيد شو |لسيد سليم|ن939|22
6352o9تـــج|ره |لزق|زيقوس|م ف|يز عبــــد|لرحمن حسن
49376oيم |لعربــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ف|يز |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد عبــــد|لن| شو |لطنط|وى|247423
4o2o|| تـــج|ره |ل|سكندريهمصط خميس |حمد قطبــــ مصط
يم عبــــد|لعزيز68482 صيدلتـــ |لفيومع |ء |لسيد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىجم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لع| |حمد794|84
88244o  تـــج|ره |سيوط شح|تـــه حس شح|تـــه

2o765|رهسل|م ع مبــــروك محمد تـــج|ره |لق|
7o783|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد نبــــيل محمد حج|زى |حمد

رهدير ي| محمد مو معوض42945 طبــــ |لق|
علوم بــــورسعيدرن| رض| مصط عبــــد |لق|در|لس|8|6825

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفغ|دتـــ رجبــــ فرج |حمد534|5
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر زغلول محمد |لبــــربــــ 5862|6
طبــــ |لزق|زيقغ|ده ر|شد |م|م فرح|ن749|78
8292o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر عبــــد|للطيف سليم|ن عبــــد|للطيف
د|بــــ حلو|ن|ع |يه|بــــ |حمد أبــــو خض 8526|2
33629o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر س| |حمد عبــــد
6o272|ف عبــــد |لمنعم |حمد |لمسدي تـــج|ره طنط|كريم |

ر|ء ع|دل |لشح|تـــ |بــــو |لنور38652 رهز صيدله |لق|
د|ر |لعلوم |لفيومتـــ مصط حسن رمض|ن عيد2||64

5|o323طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عل|ء |لدين عبــــد |لمنعم مسلم
|284ooره|ه|جر نور |لدين عبــــده ش|ف د|بــــ |لق|
9o327| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط محمد عثــــم|ن محمد
ن| محمد عبــــد|لعزيز ع|شور249547 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد سم محمد |بــــوحليمه|449737
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآمنيه ع فريد ع ص|لح436866
92494o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريتـــ| فريد شو منقريوس
7o8943 ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|بــــد مح |لدين |حمد شمس
8528o3|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد |حمد عبــــد|لحكيم
75|6o||ندستـــ بــــور سعيد محمد يح أحمد
رتـــ|دين| حسن نعم|ن عبــــد|للطيف2|7|34 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
صيدله ع شمسشيم|ء محمد |حمد ع عيد385|35
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4o3756يم محمد سيد  |حمد |بــــو علفه حقوق |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
2626|o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد شمس |لدين ربــــيع
6|55||| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد أحمد محمد |لبــــش|
6887o4علوم |لمنصورهندى |يمن ي |حمد |سل|م
|د|بــــ طنط|ه|جر |حمد عبــــد |لعظيم |حمد ج|بــــ 224||4
7o4495معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ وق ص|بــــر حسن |لسيد |لمر
 |حتـــ وفن|دق |لم |مريم ز ل عزيز595|82
د|بــــ ع شمس|ر|ن| ن| محمد صديق335439
3||67o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمعتـــز ن ز ع
5o435oعلوم |ل|سكندريهمريم أيمن محمد سيد أحمد
تـــج|ره بــــنه|مودتـــ ع محمد |بــــور| محمد356726
تـــربــــيتـــ طنط|عل| عهدى ع |لبــــ نجم428258
تـــ|محمد عبــــد |لسل|م حس سليم|ن |لمل58|529 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره بــــنه|محمد مجدى محروس لبــــيبــــ س|لم772437
353o48يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد|لرحمن محمد مر |بــــر|
5||o2oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سعيد حمدى |لسعيد حسن |بــــوفيوض
7|o|63د|بــــ |لمنصوره|سع|د عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لصمد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء ن| عبــــد |لعزيز محمد|2|522|
634|o8تـــ كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط ط|رق كم|ل |حمد عم
|59|ooش|م رش|د عبــــد |لسل|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــ|سم 
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء جم|ل |سم|عيل ص|لح|64998|
يف محمد عبــــد |لجو|د جمعه259364  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء 
5238o4ر عبــــد |لمحسن عبــــد |لمحسن علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد م|
صيدله حلو|نمن|ر |يمن عطيه حس 272852
8347o9يم كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد |سم|عيل عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد |سليم عيد سليم|ن77|767
تـــج|ره |ل|سكندريهسليم|ن ع|دل سليم|ن عبــــد|لرحيم |484626
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقبــــدر |حمد محمد رمض|ن بــــدر632985

|7oo7رهعم|ر ي| عبــــ|س ع |لسيد علوم |لق|
حقوق بــــنه|دين| مو سل|مه مو محمد335437
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |حمد ع محمد ع مرشدى447755
27726o| |يم ع |لبــــيبــــ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل |بــــر|
329o48 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد|لفتـــ|ح محمد عيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
4|o39o| يم محمد عبــــد | |د|بــــ طنط|حمد |بــــر|
2|446o وف|تـــمريم حس|م |لدين محمد عبــــد |لحميد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

484o|حه وفن|دق |لفيوممحمد ح|مد عبــــد|لحميد عبــــود| 
|4o755ريدى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف مصط يونس 
ر فكرى رمض|ن|75595 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشه|بــــ |لدين م|
ندستـــ قن|حس عبــــد|لمجيد محمد حس 2|8362
تـــج|ره ع شمسنرم ح|تـــم صبــــ |لمقدم7883||
4778o3 صيدله |ل|سكندريهسل|م فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد

Page 1938 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره سوه|جمحمود محمد عبــــد|لح|فظ ج|د|لربــــ839359
تـــمريض |لمنصورتـــ خلود محمود عبــــد |ل محمد قطبــــ699234
7o2573 د|بــــ |لمنصوره|حن|ن محمد عبــــد |لمنعم محمدع
6|o3|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن ط|رق محمد حسن
تـــربــــيتـــ طنط|سهيله ممدوح عبــــد |لمحسن |لقز|ز2785|4
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسهيله محمد سيد عبــــد|لفتـــ|ح249624
7783o2علوم |لزق|زيقحمد شحتـــه عبــــد |لن| |لسيد سعد
42|29oحقوق |ل|سكندريهمحمود محمد |لبــــلق| |لحم|دى
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمتـــ ع|دل ع عقيل757584
7|3o42|علوم |لمنصورهحمد عبــــده |حمد |لسيد |لحديدى
52656o|معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــلحسي ي| حس |حمد بــــخيتـــ
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم |يمن محمد |لسبــــ|434537

ره|ء عبــــد |لمنعم |سم|عيل طه|48487 حقوق |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|للطيف5532|2
7o2o|2يم محمد يوسف معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حس|م سعيد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأل س|مح فوزى فؤ|د يوسف425683
يف692736 بــــي  ه ع|دل رزق |حمد |ل ندستـــ طنط|م
علوم |لعريش/ري|ضتـــيسوذورس  |د عبــــيد | عطيتـــ|7923||
تـــمريض |لفيوم من|ر يوسف شعبــــ|ن عبــــد|لتـــو|بــــ66765

23649oتـــربــــيتـــ ع شمسمروه مؤمن محمد عبــــده ص|لح
434o34تـــربــــيتـــ طنط|ض |حمد محمد عبــــد|لمنعم
يم |لدسو حسن677739 ش|م |بــــر| ندستـــ طنط|يوسف 

3668oتـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ع ع|بــــدين عبــــد|لج|بــــر
|57965| يم |لسيد مر كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه محمد |بــــر|
ره|يف|ن| رأفتـــ فتـــ حبــــيبــــ ميخ|ئيل|9877|| د|بــــ |لق|
4o7o3oف لط عبــــد |لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسلسبــــيل |
24996oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء حمدى عبــــد|لق|در قشوه
7o6859| معهد ف ص |لمنصورهحمد رمض|ن |حمد مصط
63255oتـــج|ره |لزق|زيق |يه|بــــ محمد |حمد عبــــد |له|دى
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمن|ر جميل فتـــ فهيم 877498

رهمؤمن ن| محمد مه|ود853|3 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد كيل| محمد|66|783
765o7oتـــج|ره بــــور سعيدرحمه ج|بــــر محمد حسن |لغط|س

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن س|لم يوسف ع|7629
68o|68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره عرفه فتـــ شح|تـــه
د|بــــ |سو|ن|عزه مصط |حمد عبــــد|6||847
ف محمد عبــــد |لوه||49292 حقوق طنط|عبــــد |لرحمن |

624o4حقوق |لفيومعبــــد|لرحمن صل|ح سليم|ن |حمد
يف رف| منصور753394 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر 
لس5788|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ري|ن موريس مسيحه ك
معهد ف ص |ل|سكندريهمصط ع|دل |لسيد عبــــد |لح|فظ زيد7|7|54
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طبــــ |لزق|زيقح|زم عص|م ح|مد |حمد ع54|642
78o297يم ندستـــ |لزق|زيقوليد محمد مصبــــ|ح محمدإبــــر|
7o35|6طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد جوده محمود مو عوف
يم عبــــد|لوه|بــــ محمد226968 تـــربــــيتـــ ع شمسخ|لد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد مصط محمد أحمد عبــــد |لد|يم524798
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيس محمد |لحس ثــــ|بــــتـــ منصور |87526
||72|o|علوم ع شمسحمد م |لدين كم|ل عبــــد |لعليم
معهد ف ص |لمنصورهيم|ن محمد |حمد |بــــو زيد |حمد|698543
353o93ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود محمد عطيه شديد
85|oo|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدجه|د محمود سيد محمد
84o574كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|له|دي |حمد تـــ|بــــر |حمد
تـــ|عبــــد |لرحمن أحمد شو عبــــد|لحق |م 529497 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

ح|ن22234 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نديل عل|ء |لدين كم|ل 
معهد ف ص |سم|عيليه|ء |حمد مرزوق مرزق|758375
32794o|طبــــ بــــنه|حمد سم محمد عبــــد|لجليل
2524o4يم |دريس رتـــ|من|ر عبــــد|لرسول |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

674ooتـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن عبــــد |لصمد |حمد حسن
6o6o|9 يم |لسيد |حمد تـــج|ره سوه|جمحمود س| |بــــر|
5o6786طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهر| | ع|طف عبــــد |لعزيز محمد
ى|438983 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخلسيد فتـــ |لسيد |لع
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــمؤمن خميس ص|بــــر حسن |لطويل445329
2286o3كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسكرستـــ يوسف ع|يد سل|مه
2|34o5ه سعد |حمد ع تـــج|ره بــــنه|ن
88|o3| تـــربــــيتـــ |سيوطعل| عبــــد|لن| حس ع عويره
ف عبــــد|لجليل عل|م937|25 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |
27o|7|يم حل عبــــد|لسيد د|ود د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــيتـــر |بــــر|
88oo92 ندستـــ |سيوطم|ريو جم|ل ف|يق حكيم
ف عبــــد|لع|ل حس 7|2223 رتـــ/ري|ضتـــ|ي|سم | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديوسف |س|مه حسن محمد |لسيد ه|766339
يم8||253 يم عبــــد|لعظيم |بــــر| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريم |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحسن محمد حسن |بــــو زيد5823|6

يم عبــــد |لفتـــ|ح |م|م68468 علوم |لفيومر|ن| |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمريم |م |حمد |م |حمد423429
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود خ|لد محمد سعيد ع 758525
ندستـــ |ل|سكندريهحمد حسن محمد حسن |لعو |529829
6o5684ل|ل حسن متـــو قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم محمد 
7567o2يم ن|يل تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود محمد |بــــر|
776329| علوم |لزق|زيقيه صل|ح فريد عبــــد |لع|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد |لسيد |حمد محمود محمد||76932

تـــج|ره بــــ سويفسل|م سليم|ن عبــــد |لع| عبــــد |لبــــ52957
تـــ أيمن أحمد بــــدير439928 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأم
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ندستـــ |لسويسحس|م محمد عبــــد |لحميد محمد258|76
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مدحتـــ عبــــد |لمعز حج|زى429467
89976o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سمر خليفه ع محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمود عبــــد |لق|در |بــــو |لن45445|

رهمحمد جم|ل رشدى ر|شد9623| د|ر |لعلوم ج |لق|
76|9o3|ندستـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لعظيم محمد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|ره عبــــد | |لحسي عبــــد | سيد 439554
يم236392 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نريم و|ئل محمود ه| |بــــر|
77o3o3رتـــ|محمد |حمد محمد عبــــد|لعزيز رضو|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
3|o928ندستـــ ع شمسحسن حس|م حسن |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م ص|دق محمد ص|دق||5629|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |حمد |لسيد محمد |لبــــن|5525|4
34244oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمريم خليل عبــــد|لرسول خليل عبــــد ربــــه
د|بــــ |سو|ن|شيم|ء ممدوح عبــــد |لنبــــي معوض778849
يم محمد |لجم262896 يم |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
6763o9تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |س|مه محمد عبــــد |لحليم رمض
9o3375|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط يم|ن محمد |حمد |سم|عيل

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لرحمن عيد عبــــد|لمحسن عي64855
26o4o9ه |د|بــــ طنط|ند |حمد شو شح|تـــ م
حقوق |لمنصورهعل|ء محمد حسن ع ن|686896
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد ن |لدين صديق762424
8o842||لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن محمد |حمد |بــــو|لعل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرمض|ن عطيتـــ عبــــد |لرحمن عنصيل73387
يم خليل |بــــر474||3 رهمحمد م |لدين |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
يه358468 يم كو د|بــــ ع شمس|نور|ن سم عيد|لعظيم |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط رف| |حمد حس 834399

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجون شنوده فرح|ن فؤ|د8748|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ريه|م عل|ء محمد عز |لدين339778
د|بــــ ع شمس|محمد س|مح يسن سيد عبــــد |لو|حد37243|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نجدي ع نجدي ع |حمد نجدي|48889
ف محمد |نور ذ |لخو266639 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــه|جر |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر محمد عوض |بــــو زيد عوض 689948
2|8|7oندستـــ ع شمسعمر |حمد ش|مخ محمد بــــيو
4498o|ح|ن يم عبــــد|لوه|بــــ  ندستـــ طنط|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط  حمد عبــــد|لن| ه|شم حسن|876323
يبــــى|6|32| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدروميس|ء |حمد عبــــد |لمحسن و
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل|م عبــــد | |سل|م عبــــد |لجليل|689972
ره|تـــسنيم |حمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــدربــــه4734|2 د|بــــ |لق|
2456|7| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ح|مد |لش|ذ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنهله عوض عبــــد|لر| عبــــد|لعزيز829763
د|ر |لعلوم |لم |طه محمد حس روبــــي2966|8
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483ooعلوم حلو|نسلوى ن| محمد محمد
ره|ي|سم ع عبــــد |لعزيز عبــــد |لعظيم22469| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9oo688  يم عمر|ن صيدلتـــ سوه|جنوره|ن سيف |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى نبــــيه عيد عبــــد |له|دى777382
|2|77o| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء رجبــــ قر حس|ن
تـــج|ره طنط|ي| |س|مه ص|بــــر عبــــد |لغ 675684
يم حسن |حمد482983 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر |بــــر|

رهجه|د سيد |حمد سنو6775| حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسجرجس جم|ل فؤ|د ي 8352|3
6o7434لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــده |لسيد عبــــد|لق|در مدين|
49973oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسحر عيد محمود |حمد خليف
يم225882 يم |بــــو|لحمد |بــــر| رهمصط |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم عبــــده محمود سعيد452467 علوم ري|ضتـــ طنط|ع |بــــر|
6|7o67د|بــــ د |ط|ع |ء سعد ع شح|تـــه
88o22o  ى لوندى كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطك|رن رفيق ي
حقوق طنط|حمد ف|يد |لسيد |لسيد محمد|8693|4
تـــج|ره |لزق|زيق|ء |حمد عبــــد |لفضيل حج|ج|778389
5o3978معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمرو محمود |سم|عيل عيد قريش
يم عمر |لعو 94|642 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد فريد |بــــر|
8o|544|ي |سم|عيل قمر حقوق بــــ سويفحمد ي
ر عبــــد |لحميد97|35| ره|سيف |حمد م| د|بــــ |لق|
3|948oتـــربــــيتـــ حلو|نس|رتـــ فر|ج عبــــد|لع|ل سليم|ن
4768|o|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لق|درعبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | محمد |حمد عبــــد|لع|ل |حمد6|3229
36o7||كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــيوسف |يمن مصط محمد حسن فرج
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد منصور عبــــده6|4468

رهسل محمد عص|م |لدين محمد3958| حقوق |لق|
صيدله |لزق|زيقلسيد عو|د حسن عبــــد |لرحمن حربــــ|783778
9o22o4 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــسمه خ|لد محمد محمد
معهد ف ص |سم|عيليهعمر يونس س|لم|ن عوده768536
يم 886899 طبــــ بــــيطرى |سيوطعل| سيد محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|روفيده محمد محمود عبــــد|لبــــ|سط844778
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||م| ع|دل كرم نقول|257393
|252|oوف|تـــمحمد ح|مد عبــــد |لعظيم ع بــــدر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
45o374د ندستـــ طنط|مع|ذ عبــــد |لحليم |حمد مج|
327o35ند|وى محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سه خ|لد 
ل|ل |حمد عبــــد |لرحمن4543|5 صيدله |ل|سكندريهول|ء 
6|o265يم تـــربــــيتـــ طنط|ن|ء شعبــــ|ن عبــــ|س |لسيد إبــــر|
786374| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد محمد |لعربــــى ع
تـــج|ره سوه|جعبــــد |لرحمن محمد سيد محروس |لن|4|563|
|38o39|حقوق ع شمسف |حمد حس|م محمد يوسف
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888o|5  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد عل|ء|لدين خ | محمد
يد236575 ر جم|ل |لدين |بــــو|ل ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور|ن ط|
علوم |سيوط |ر محمد عط| |لكريم |حمد 4643|9
تـــ مصط عبــــد| |لسيد |بــــو|لخ 357793 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهن
4o95|5|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط عم|د محمد ج|دو |لمر
يم38956| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ثــــر|ء سعيد حس|ن |لسيد |بــــر|
لسن ع شمس|يه نبــــيل محمد ع |حمد ن| |3267|2
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ن| خليل رمض|ن |لبــــربــــ 5737|6
75393oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــو |م غريبــــ عبــــد |لوه|بــــ
وف|تـــلبــــ عيد فؤ|د خله|2273|2 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
4|o68|يم م |لدين بــــيو حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء محمود محمد عبــــد|لل|ه|893354
زر|عه مشتـــهرسل|م |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف367546
|4443oرهسيف |لدين و|ئل صل|ح عبــــد |لرحمن صيدله |لق|
43o63o|يم زليخه كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمنيتـــ نجيبــــ |بــــر|
3286o6تـــج|ره بــــنه|حس|م حسن سليم|ن رضو|ن
834o|4كليتـــ طبــــ أسو|نن محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لسل|م
ره|بــــدور خ|لد حسن سيد |لمل|ح|455|2 عل|م |لق|
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن ص|بــــر |دريس عبــــد|لن|879532
ه ع|صم حسن محمود ق|سم422944 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن
م |لش|ف ع عبــــد |لد|يم779279 طبــــ |لزق|زيقن
886o8| ف ن| بــــش|ى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|ري|ن| |
88oo36 علوم |سيوططه ط|رق عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در

رتـــ|شيم|ء عمرو محمد شعبــــ|ن24684 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
679o84 د |لكر|ر د مج| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم |لسيد مج|
رهشيم|ء صبــــ |م عبــــد|لمعبــــود335242 د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد ع|طف محمد عبــــد|لل|ه869528
يم عبــــد |لق|در |لبــــل| 829|44 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمريم |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| نوره|ن ممدوح محمد محمد ع 339545
ره|مل محمود حن محمود عبــــد |لع|ل|229436 د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نس|ره محمد زغلول عبــــد |لمع49386
يم639687 د|بــــ |لزق|زيق|فري|ل مبــــروك |لسيد |بــــر|
ى|76448 ندستـــ بــــور سعيدمؤمن تـــ|مر حس |م |لم
62|2o|| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديتـــ محمد |بــــو|لخ أحمد |لفو
4o|8o8يم غنيم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد | عيد عبــــده |بــــر|

لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ندى محمد فؤ|د سيد ز|رع5886|
349o93| لسن ع شمس|يتـــ |حمد عبــــد|لرحمن |لطو
48o933 د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدي ي| ع فر|ج حس
طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن شح|تـــه |له|دى عبــــد |لمع 3|7786
7o63o|ثــــ|ر د |ط|مريم حس |حمد |لسبــــ| ع
7|o273 تـــج|ره |لمنصورهمن|ر |لسيد عبــــد |لحفيظ محمد |لسيد
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7677o6تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرودينه سم محمد عبــــد | عيد
د|بــــ ع شمس|رضوى سعيد محمد |حمد3|3598
تـــج|ره بــــنه|رن| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لص|دق |33284
ندى||24795 ف محمود |حمد  تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |
رهوق مجدى حس |حمد حسن|59||3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
33o947معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد سيف |لن جودتـــ |حمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفإيم|ن محمد عبــــد|لمج مر|2|637

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحسن محمود عبــــد |لتـــو|بــــ محمود55|55
تـــمريض أسو|نسل|م ربــــيع رمض|ن عبــــده|846754
رهحمد ع فتـــ عبــــد |لحكم|33523| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

رهحس|ن حس| سيد حسن22694 حقوق |لق|
علوم |سيوطمحمد سلط|ن عمر يوسف  |552|9
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــح|زم عل|ء |لدين بــــدوى عثــــم|ن29396

43o3o|علوم طنط|رو|ن ع|دل حسن ج|دو
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |حمد عبــــد |لمنعم محمود عبــــد ربــــه888|68
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورخ|لد محمد محروس رزق محمد493846
نوعيتـــ فنيه ج|معتـــ د |طنور |لهدى مجدى عبــــد |لحميد |لهندى8|74|6
6o5646 |يم محمد ع طبــــ بــــنه|محمد |حمد |بــــر|
معهد ف ص سوه|جنشوي |حمد عبــــد|لسل|م |بــــو|لفضل829978
لس شح|تـــه عط| | بــــولس34|35| حقوق ع شمسك
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود جم|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لش||6|42
تـــج|ره كفر |لشيخدع|ء عبــــد |لمنعم محمد حسن |بــــوع9323|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |س|متـــ عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد4|4275
يم عبــــد|لنبــــى جبــــر|256927 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |بــــر|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعمر |حمد ع عبــــد |لح|فظ |حمد |446456
9o4oo3  | يم فرج معهد ف ص سوه|جمحمد فرج | |بــــر|
تـــمريض طنط| |ء بــــسيو محمد |لسيد |لنج|ر||43275
طبــــ ع شمسنوره|ن محمد عكوش عبــــد |لمحسن74995|

ش|م محمود حس سلط|ن7959| ره|فريده  د|بــــ |لق|
6982o8معهد ف ص |لمنصورهندى صبــــرى عبــــد |لر|زق عبــــد | |حمد
2|5|o7رهمرو|ن محمد عبــــد|لحليم عطوه حقوق |لق|
25424oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه مجدى محمود |سم|عيل تـــر
6oo484تـــج|ره طنط|بــــتـــس|م |لسيد محمد عبــــد| |لبــــهوتـــى
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهفرحه حسن |بــــو |لسعود |حمد حسن89|755
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|مه ع|دل زخ|ري جندي|824685
يم |بــــو57|493 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررض| محمد عبــــد|لونيس |بــــر|
يم |سم|عيل محمود عبــــد 3||6|4 نوعيتـــ كفر |لشيخد| | |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمود عبــــد|لنبــــى عبــــد|لوه|بــــ|244537
علوم ري|ضتـــ ع شمسمرو|ن س| حسن |حمد حس |||9||
22oo8|ره|يه صل|ح عي عبــــد |لحليم د|بــــ |لق|

يم|768234 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمد س|لم يوسف |بــــر|
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تـــج|ره |سيوطعمر ن| عبــــد|لحميد حس|ن حسن67|3|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيف |لدين محمد مصط مصط 787946
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــل|ل ص|لح |حمد محمود ص|لح484785
يم عليبــــه3|55|4 د|بــــ سوه|ج|جل|ل عطيتـــ |لسيد |بــــر|
يم782654 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دع|ء |سم|عيل مصط كم|ل |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|رس سعد مجدى |بــــو |لسعود |بــــو ريشتـــ46|254
يم عي|32433 يم |بــــر| تـــمريض ع شمس محمود محسن |بــــر|
ندستـــ |لفيوممصط محمد |لسيد محمد|77877
د|بــــ سوه|ج|منيه ر| ك|مل محمد|45|57|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد|862822
ف محمد|حمد حن 976|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رحمه |

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومف|طمتـــ محمد ع محمود طه83|73
د|بــــ ع شمس|سمر فوزى محمد عبــــد|لبــــ| 9848|2
266|o5يم سليم|ن تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود عفي |بــــر|
43o244صيدله طنط|إيم|ن محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد |لبــــديوى

يم بــــش 4374| ش|م |بــــر| رهم|ريه|ن  تـــج|ره |لق|
يم ع عبــــد |لمجيد شح|6779|4 نوعيتـــ كفر |لشيخأمنيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن جم|ل سيد |حمد ع326773
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل حس |حمد عطيه||342|
د|بــــ سوه|ج| س|مه عبــــده صد مس|عد||89698
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رك ع|دل حكيم شنوده365597
5282o|د|بــــ |ل|سكندريه|ن|در |لسيد |حمد |بــــو|لمع| أحمد
26o878|ه صل|ح عبــــد|لمؤمن محمد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهكريم خ|لد محمد مر9|7548
67644oعلوم |لمنصورهنغم محمد ح|مد محمد |لجمل
775o59تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدين| ي| ع محمود ح|مد
52o374|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــتـــه|ل محمد حمدى حس يونس
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمهند سيد عبــــد|لعظيم غ|زى336977
|لسن |لم |حن وحيد ع بــــيه محمود|3848|
893o|4 رى ه|شم ريدى |لز تـــج|ره |سيوطمحمد 
ش|ن276587 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم| شعبــــ|ن ع |لدسو |لد
6|922oر عيد محمود ج|د خدمه |جتـــم|عيه |سيوطط|
ن| |حمد محمد |لزرق|وي9|86|6 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمد |لصغ عبــــد|لحميد حسن827363
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــذي|د |حمد عزتـــ مدكور246295

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنسمه |حمد فوزى عبــــد|لحليم59544
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمد عيد محمد|27||6

تـــج|ره ع شمسسعيد عبــــد|لنبــــى سعيد محمد خلف347929
ر محمد |لسيد354697 صيدله ع شمسندى م|
339887| طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ع|دل عبــــد|لمر |م|م من
9o699o علوم سوه|جمريم محمد ثــــ|بــــتـــ محمود

Page 1945 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

76o284يم حقوق |لزق|زيقعلم |لدين |حمد |لسيد محمد |بــــر|
ندستـــ طنط|حمد وليد حل حس |لسنطيل|3429|6
5|o458د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن عبــــد |لجو|د ع |بــــو ن
||47o4د|بــــ ع شمس|محمود سعيد حس حسبــــو
447oo2 يم عبــــد |لحميد يم س| |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جغ|ده |لوجيه |بــــوزيد |حمد |98||9
معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمود سم فريد عبــــد|لمع76|62

78o|72تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد فكرى عس|ف
صيدله طنط|مروه عبــــد|لغ ع علوى نص|ر257223
|48o4| حقوق حلو|نش|م محمد حس محمد حس
622o87تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــخديجه |لمتـــو عط|ف |لبــــ|ز
يد |لحبــــ894||5 يد عرفه |بــــو |ل زر|عه دمنهورح|زم |بــــو|ل
3338o8|تـــج|ره ع شمسحمد رض| عبــــد|لسل|م محمد
صيدله طنط|حمد محمد عبــــد|لغف|ر بــــيو |لسيد8|2627
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد شلبــــي ع حمزه |لشوربــــ |5392|6
45242oيم محمد ندستـــ كفر |لشيخه|رون خ|لد سعد |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سهيله محمد |حمد محمود ع|بــــدين485294
وي625325 صيدله |لزق|زيقيوسف حس|م محمد |لسيد |لز
5o4362يكل تـــمريض |إلسكندريتـــ منتـــ | عبــــد |لمنعم محمد محمد ع 

ن| حس |لمتـــو |لتـــلبــــ| 8625| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم
33|7|6| زر|عه مشتـــهرل|ء عزتـــ مر محمد ج|بــــ |
فنون جميله فنون |ل|قمنتـــ | |س|مه محمد |حمد 898345
925o|5 حقوق سوه|جمن|ر عزتـــ |حمد عبــــد|لح|فظ
64o692يم عطيه تـــج|ره |لزق|زيقصل|ح سعيد صل|ح |لدين |بــــر|
علوم بــــنه|أينور محمود محمد عبــــد| بــــكر حج|4736|5
يم |حمد عبــــد |لحميد رزق682452 تـــج|ره بــــور سعيدي|ر| |بــــر|
6|846oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد حس |حمد |لبــــد|وي
43oo23يف |لسعيد محمود |لش|عر تـــج|ره طنط|س|مح 

|432oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطفرح نبــــيل عبــــد |لحميد عبــــد|لفضيل
847o53تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نجه|د حج|ج ص|لح محمد
|2o457رهمحمد مدحتـــ شكرى محمد حسن تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــنه|صبــــ|ح حن ع|طف محمد636|33 كليتـــ 
62|9o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|رس محمد محمود محمد عبــــ|س
د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن محمد عبــــد |لسل|م محمود |لسيد526232
ى|266764 |د|بــــ طنط|منيه عيد جميل |لح
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىيم|ن عط|| نج|ر سق |839299

فنون جميله فنون حلو|نمحمود معوض ش|كر |حمد3|8|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|ريو فليبــــ فؤ|د يوسف|2|464
838o6oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|ركو ميل|د حكيم سل|مه

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر ح|زم محمد عبــــد |للطيف29243
ندستـــ ع شمسمحمد ن|در عبــــد |لغ |بــــوسبــــع |لغربــــ28457|
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22o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر ش|ذ حسن |بــــو |لنور
7o6772بــــي صقر علوم ري|ضتـــ طنط|محمود محمد |حمد |ل
طبــــ |لمنصورهل | صل|ح ز عبــــد |لسل|م |لنج|ر693386
يم قدري محمد |بــــو|لحمد|844324 ندستـــ أسو|نبــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طفري|ل ع ع |ل|سمر7332|6
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء من حمدى عبــــد |لحميد محمد|263734

663o9يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود مصط ز |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى مصط عبــــد |لغ محمد |لش|طر2852|4
تـــربــــيتـــ حلو|نسل|م عبــــد|لصمد محمود عبــــد|لصمد7677|3
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نح|زم محمد عبــــد|لخ|لق |بــــو|لوف|845992
رهج | شو نقيبــــ حن| بــــخيتـــ5235|| طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ |لمنصوره|بــــه|ء محمد زين |لع|بــــدين |لعج |83|677
5464o7|معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــسل|م مجد ى |لنجي رجبــــ عبــــ|س
4o64o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن رض| |لسيد ع حسن
5|573oيم سعد محمد ع تـــج|ره دمنهورأيتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشرن| |حمد مصط |حمد  |دى767695
تـــمريض كفر |لشيخربــــ|بــــ عرف|تـــ بــــه|ء|لدين محمد حموده436672
8o3865 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ي|سم سيد محمد ع
كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لو|دى |لجديدول|ء فريد سيد محمد849934
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء |حمد ح|مد |لغريبــــ7|69|7
نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد محمد عبــــد |لع|ل|886|78
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجيه|ن س|مح محمد م |لدين |حمد عبــــد 688688
علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود صبــــرى عبــــد |لفتـــ9|6772
34748o|ش|م محمد سيد محمد خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــتـــس|م 
888o|8 طبــــ |سيوطريمون حن| حن منصور
43864oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | |يمن فه محمود شتـــله
4|58ooتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخخلود |س|مه محمد جمعه قطبــــ |لقشل
ندستـــ |لمنصورهميل|د مزيون زخ|رى حن| عزبــــ7|6892
6o78|7|تـــج|ره |لمنصورهدير ع محمد فتـــ |لش
36o593|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد صبــــ |حمد شح|تـــتـــ
8|55o5تـــربــــيتـــ |لم |ن|دين بــــه|ء |لدين محمد ص|لح

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسلسبــــيل معوض كم|ل معوض86|34
كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد |حمد محمد ح|مد5|8436
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم ص|بــــر فوزى عبــــد |للطيف |لن|بــــتـــ392|42
83496o| ندستـــ أسو|نسل|م عبــــد|للطيف عبــــد|لعظيم ع
764526| يم |لعوي حقوق بــــورسعيدحمد ع |بــــر|
ر|ء |س|مه عبــــد |لرحمن عبــــد 296|63 نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه |لز
ندستـــ بــــنه|عمر ط|رق |م س|لم عبــــد|للطيف332766 كليتـــ 
يم خليفه||34465 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسمل محمد |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مسعد محمد مزيد29743|
83o|9|م|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره رمض|ن شو 
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7622o6تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |حمد محمد |لسيد معيط
يم سكرتـــ442|69 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |س|مه شح|تـــه |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخخلود حمدى من محمد443663
758o43 |ندستـــ |لسويسعمر محمود محمد محمود |ليم
يم|34768 تـــج|ره ع شمسيوسف خ|لد سعيد |بــــر|
92o926معهد ف ص ري|ضه سوه|جيوسف |يمن بــــخيتـــ ع
حقوق |لمنصورهصل|ح حمدى محمود محمد |حمد8|6349
239|o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى محمد |دريس عبــــد|لبــــ|رى
5o2728تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر رض| سم محمد
4ooo77| د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر نور |لدين مصط محمد |بــــو
843o38د|بــــ |سو|ن|ديل عزتـــ ك|مل محمد |لمهدي
معهد ف ص |سم|عيليهمصط حسي رمض|ن حسن756497
يم |حمد محمد|82627 تـــج|ره سوه|جي|سم |بــــر|
483o64|د|بــــ طنط|وچ | نبــــيل ج|د حبــــيبــــ |بــــ|دير|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد|لخ|لق عيد عبــــد|لحميد محمد353767
ر شح|تـــه ن|شد32565| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمهر|ئيل م|
د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن ي| حم|ده محمد ع69|37|
6293o||تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |لسيد محمد عطيتـــ
6o|453|يم بــــل|ل محمد |لمغربــــى حقوق |لمنصورهبــــر|
بــــي 424386 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد |لرحمن مصط حس |ل
لسن ع شمس|يه عم|د |لسيد |حمد|227968
9o3325 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جلبــــ محمد |لكيل| عبــــد|لو|رثــــ
حقوق ع شمسحمد ع يونس كريم|2||35|
علوم طنط|شهد ع محمد مصط عبــــد ||42557
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريش |ر محمود محمد سويلم محمد767977
طبــــ |سن|ن طنط|يه جم|ل محمد |لعشم|وى|248572
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر |حمد عبــــد |لع|ل |حمد78|37|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|سنتـــ |لسيد محمد |سم|عيل632698
9||4o4 د|بــــ سوه|ج|صل|ح ع محمود ج|د|لربــــ
يم|655|6 علوم ج|معتـــ د |طتـــسنيم محسن عبــــد| |بــــر|
ل|ل|865||9 تـــج|ره سوه|ج حمد محمود محمد 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه وليد خض عبــــ|س|46396|
254oo6يم |ل|زرق معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود ع حسن |بــــر|
888o95|معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد محمد |حمد عبــــد|لرحيم
|483o4رهسل جم|ل عثــــم|ن |لصعيدى تـــج|ره |لق|
33o2|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود مهدي عبــــد|لغ عر| سويلم
يم محمد عرف||2|327 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منتـــ | محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مدحتـــ حس عبــــد|لنبــــى92|756
د|بــــ حلو|ن|سل عص|م محمد رك|بــــى6522|3
22369o كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |حمد  |ء |لدين عبــــد|لرحيم عبــــد
يم محمد |حمد خ 888|78 د|بــــ |لزق|زيق|بــــدريه |لسيد |بــــر|
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2|856o|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد محمد سم محمد عبــــد |لق|در ل|ك|ديميتـــ |لم
629o43د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|آيه عمر محمد عمر
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعبــــد |للطيف محمد |لسيد |لسيد443247
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينوره عبــــد|لر| |لجهل|ن بــــغد|دي839854
بــــ78|272 تـــج|ره |سيوطحن يح عبــــد|لحفيظ د
257o82معهد ف ص بــــنه|عزه جل|ل عبــــد|لمع أبــــو |لروس
229o46 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحبــــيبــــه عبــــده عدوى دسو
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند محبــــ بــــيو عبــــد |لتـــو|بــــ48223|

447o3زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |س|مه ع عبــــد|لمحسن ع
26o378يم محمد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر س| |بــــر|
يم|773974 د|بــــ ع شمس|يري جرجس سعد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد ع ص|لح عك|ز529757

ه محمد حن محمد|2|572 طبــــ بــــ سويفم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرؤى ي| عبــــد |لمنعم عبــــد|753737
حقوق سوه|جمحمد خلف ج|بــــر ع 438|92
5o6732نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهمنتـــ محمد محمد حسن شلبــــى
27o62||د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد رأفتـــ ز محمد رضو|ن
حقوق ع شمسمحمد عبــــد |لعظيم ز |لدسو 33997|
7|26o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقخ|لد ع سعد ع يوسف |لنج|ر
4|27o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |لسيد صل|ح |لدين |بــــو زيد
رهيوسف محمد سعد محمد حسن629527 عل|ج طبــــي |لق|
273|o3لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|م|رين| وص تـــوفيق فلتـــ|ؤس|
تـــج|ره ع شمسندى محمد عبــــد |لحليم محمد |لتـــون28427|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفغ|دتـــ شعبــــ|ن صبــــري عبــــد |لبــــ|سط62844
6252o4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ي|سم ص|لح |لسيد ص|لح
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سعيد ع |لسيد|783375
6o5782تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رند| محمد |لبــــدر|وى جمعه
علوم حلو|نس|متـــ |حمد مصط خ|لد|364287
صيدله |لمنصورهنق|ء عبــــد |لرحيم |سم|عيل |سم|عيل 694699
تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد عبــــد |لع| محمد غيثــــ686393
2595|o| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء سعيد عبــــد|لسميع بــــيو |بــــو
ندستـــ ع شمسج|نو و|ئل رمزى ج|د5342||
443o33|علوم كفر |لشيخيه مصط فؤ|د مصط |لبــــ|ز
صيدله |لزق|زيقمحمد |لسيد |حمد |لسيد259|68
ف فوزى ر|وى64928| هي|سم | نوعيتـــ ج
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد| عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن عيد448922 معهد ع| 

337o9رتـــ|ر| | س|مح رشيد عبــــد |لمل|ك لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ره|قتـــ محمود محمد عبــــد|لع|ل|325964 ثــــ|ر |لق|
7644o4حقوق بــــورسعيدعبــــد | فريد محمد |لسيد و|صل
يم |لسيد عمر|ن339742 يل ج |لزق|زيقي|سم |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنورين مجدى محمد |م م|زن مو496524
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85868o|يم محمد د|ر |لعلوم |لم |نو|ر عبــــد| |بــــر|
2|7o55يم محمد تـــج|ره ع شمسع|ئشه محسن محمد |بــــر|
33o733يم ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|رتـــ لط محمدى |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|ره خ|لد ن | محمد|23944
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن رمض|ن دسو محمد54348|
626o85د|بــــ |لزق|زيق|محمد سيد محمد عبــــد|لكريم |حمد
69o9|oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخن |لسيد عبــــد |لحميد |لبــــي س|لم
يم عبــــد |لوه|776328 د|بــــ |لزق|زيق|يه سل|مه فتـــ |بــــر|

يم مصط 24826 ره|ف|طمه محمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
وف|تـــيوسف محمد ف|يق |حمدعصمتـــ محمدف8756|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
522|3o| تـــج|ره دمنهوريم|ن س|لم درويش مصط
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــسل سعيد عط| | محمد مندور |م93|479
يم29|373 |د|بــــ بــــنه|عزتـــ |يمن عزتـــ ح|مد |بــــر|
4|2o38نوعيتـــ طنط|عبــــد|لرحمن ممدوح |لسيد ع |لكيل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م عبــــد |لنبــــى سيد مبــــروك عبــــد |42427
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقغ|ده عبــــد|لحكيم حس فريد سلط||98|63
يم سيد ع |بــــوزيد|845833 تـــربــــيتـــ |سو|نبــــر|
|73||oره|مريم ط|رق عط| سليم|ن د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|مريم ط|رق زكري| حسن 7545||
ورى97|257 يم |لج ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحدين| ع|دل |بــــر|
63o2ooيل ج |لزق|زيقسيف |لدين س|مح عبــــد |لع|ل محمد عي كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء سم عبــــد|لستـــ|ر يوسف||26896
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد فؤ|د عبــــد|لعليم خ|طر|255634
|5552oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ديه سم حس محمد
4||4o||حقوق طنط|يوسف حمدى ع محمد |لم
ره |ده ه| محمود |حمد حس|ن43628| زر|عه |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |حمد |حمد عبــــد|لمحسن|3|56
63o279 يم محمد محمد ع |لعو تـــج|ره بــــنه|حمد |بــــر|
45o4o4|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|نس محمد بــــدوى محمد بــــدوى ج|دو|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مريم |م ري|ض |لخليفتـــ248653

نوعيتـــ |لفيوم|ء سعيد محمد عبــــد |لجو|د|55777
رهعن|ن حمدى |حمد محمد659|5| زر|عه |لق|
تـــ كرم عبــــد|لسميع سليم|ن|338332 تـــربــــيتـــ بــــنه|م

7o378|تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء خ|لد حسن جوده
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن|ء عل|ء |لدين حسن محمد محمد|49876
7o5368تـــج|ره |لمنصورهر| محمد بــــكر ح|مد عطيه
يم |بــــو عيشتـــ452364 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |س|متـــ صبــــ |بــــر|
ر|ء |لسيد محمد |حمد  حسن شعل784348 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه |لز

رتـــ محمود كم|ل محمد خليل28642 تـــمريض |لق|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ي|س محمد حس مصط عيد696785
علوم دمنهورمحمود فرج رجبــــ جمعه3626|5
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7833o2|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمد |سم|عيل سل|متـــ
رهندى ف|يز محمد محمد عي|22394 طبــــ بــــيطرى |لق|
|5o248ره|بــــه|ء |حمد عبــــد |لرحمن |حمد محمد د|بــــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عمر |لسعيد |لسعودى طه دي|بــــ776859

رهدين| عبــــد |لحفيظ جنيدى عبــــد |لمقصود46437 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o856|تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| محمد زغ عبــــد |لق|در |حمد
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسه|جر عص|م |لمحمدى ع354453
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسهيله سعد محمد سعيد |بــــو ذكرى266575
يل ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن مصط محمد عبــــد|356384 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o2o97|يد ف عبــــد |لنبــــى أبــــو |ل زر|عه |لمنصورهمنيه |

شيمتـــ خلف62759 تـــربــــيتـــ بــــ سويفش|ديتـــ جمعتـــ |بــــو 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى وحيد محمد حسن|5748

ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــصموئيل كم|ل تـــوفيق جرجس859464 معهد ع| 
762|o8| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمد |حمد ع |لملي
337|o8ق|وى رهسل جم|ل حسن |ل د|ر |لعلوم ج |لق|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|من|ل حن محمود ح|فظ62789
22o42تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| ه| عبــــد|لع|ل مر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهديه ع ع س|لم عي2345|7
د|بــــ |سو|ن|ف|طمه |لسيد عبــــد|لرحمن حسن||8474
تـــج|ره ع شمسريم عبــــد |لنبــــى ف|روق تـــوفيق62238|
78o894يم |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود محمد |بــــر|

4|o53معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنرم ع|طف عبــــد|لعزيز يونس
6ooo|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لدسو محمد |لدسو ي|قوتـــ
علوم |ل|سكندريهبــــسنتـــ ح|زم محمد صبــــ حسن543556
ف جمعه عبــــد|لمسيح|2|66|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ستـــيفن |
5o72o9علوم ج|معتـــ د |طبــــه ط|رق عبــــد|له|دى ك|مل
ندى2276|2 ندستـــ ع شمسمحمد عم|د|لدين محمود محمد 
342oo9|تـــمريض ع شمس رضوى بــــيو حس عط
علوم طنط|مريم عزيز سعد مرقص بــــدوي387|46

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفبــــتـــس|م عص|م مرزوق معوض|42|52
27o6o4|ود د د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حم|د محمد |لبــــكرى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى خ|لد فتـــ عبــــد |لحميد593|7|
|د|بــــ طنط|س|رتـــ م|لك |لسيد محمود |لسيد342286
6o5994تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لسل|م سليم
|66o46تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حسن محمد |حمد
3599o2بــــ تـــج|ره ع شمسندى جم|ل |لدين دسو د

يم |سم|عيل|84446 طبــــ بــــيطرى بــــ سويف|ء حسن |بــــر|
89o246  لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ثــــروتـــ صفوتـــ حن| عم|ره
4488ooيم محمد |بــــو |ر ندستـــ طنط|وق عطيه |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل خ|لد محمد محمد |لصهرجتـــ|وى6|7899
68o982تـــج|ره |لمنصورهكريم محمد عبــــد |لع|ل محمد
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د ع 28966  |حه وفن|دق |لفيومخ|لد عبــــدتـــ مج|
4232o8|ى |حمد حسن |لخطيبــــ تـــمريض |إلسكندريتـــ سل|م ي
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمحمد يونس محمد محمود يونس876|35

رهيثــــم عص|م عزتـــ درويش2|43| ندستـــ |لق|
ي354842 |د|بــــ بــــنه|زينبــــ |حمد حس طه بــــح
تـــربــــيتـــ |سو|نمدثــــر محمد حس| مو 7|8475
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس| سم محمد عبــــد |لفتـــ|ح776388
رهع|دل وليد ع|دل محمود ع28|234 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
255o95| صيدله حلو|نوق ح|زم محمد شو عبــــد|لحميد
7542o9لسن ع شمس|ند |نور |سم|عيل محمد |لمغربــــى
ره|يوسف |يمن |بــــو |لحج|ج |حمد39|7|| د|بــــ |لق|
رهمنيتـــ صفوتـــ حسن عبــــد|لحليم|756|32 حقوق |لق|
82o377|معهد ف ص بــــ سويفسم|ء محمود محمد عبــــد|لكريم
633396| |لسن |لم |يم|ن عبــــد|له|دى محمد غني
3|9o55| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيتـــ محمد عبــــد|لع|ل قبــــي
7o4493د|بــــ |لزق|زيق|س|ميه عص|م حموده محمد يوسف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل محمد ز54|9|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء فؤ|د مصط نص|ر|256934
8|662oحتـــ وفن|دق |لم |بــــيشوي نبــــيل عزيز جبــــر|ن| 
وف|تـــعبــــد|لحكيم حمد|ن عبــــد|لحكيم عبــــيد864747 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7o863oى تـــج|ره |لمنصورهسم ن| ع |لسيد |لع
524o27ندستـــ كفر |لشيخمريم محمد عبــــد |لعزيز حسن

تـــج|ره سوه|جمحمد نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح عك|شتـــ89562
4284o6يبــــه تـــج|ره طنط|مريم سم |سم|عيل |لسيد 

رهحمد رشدى محمد محمد |لكيل| |بــــر|4|5| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
755o73ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محروس عبــــد |لعزيز محمد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد مرتـــ رش|د |لبــــسطوي7|6985
7o2294تـــج|ره بــــنه|وق بــــند|رى محمد بــــند|رى عبــــد |لرحيم
78o9|3|نوعيتـــ |لزق|زيقلعج غريبــــ |لعج |سم|عيل
تـــربــــيتـــ بــــنه|منيه |لسيد محمود يونس||26325
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد |حمد سعد غريبــــ زغلول328869
49236o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعل|ء|لدين حسن |حمد |لنجي س
يم سيد ص|دق 884228 تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن |بــــر|
رهرود | سم محمد عبــــد |له|دي876|2| تـــج|ره |لق|
33o55||د|بــــ بــــنه|ل|ء عص|م |لسيد عبــــد|لع|ل|
ف عبــــد |لمنعم محمد خط|489279 د|بــــ |ل|سكندريه|رضوي |
3||6o4يم درويش عرفه ج|دو رتـــ|حبــــيبــــتـــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم828965 يم عبــــد|لعليم |بــــر| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــرك|تـــ |بــــر|
769|46| ه ن ن| عبــــيد | تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
9o2237| تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد ص|لح |حمد حس|ن
6oo664| د|بــــ طنط|محمد ع عبــــد |لحميد قنديل شمس|
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869o8|يم |سط|س صيدله |ل|سكندريهيوستـــ | روم| |بــــر|
رهحسن سيد محمد زينهم بــــروش244547 طبــــ |لق|
طبــــ بــــ سويفه|جر عل|ء عبــــد|لمجيد |حمد2858|8
8|o85o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء حسن محمود محمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نجه|د سعيد محمد محمود جم|ل |لدين489624
4o|932تـــج|ره دمنهورحمد حس|م |لدين مصط مبــــروك عثــــم
تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد مصط حف محمد ط625597
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديس|ره محمود |لسيد محمود سعد272844
8|8o54يم تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوي وجيه س| |بــــر|
3483o||كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ن| محمد عبــــد|لحميد
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|يه |حمد وديع |حمد طنط|وى|648974 لم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد ه| فتـــ |لسيد328623
5o4269تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء إسل|م إسم|عيل ع عرف|تـــ
88o345|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يري بــــه|ء ص|بــــر ديم|س
6338o5صيدله |لزق|زيقندى عبــــد | محمد |لقمح|وى

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|لدين ح|تـــم سليم|ن |لسيد بــــدر||8888
5o944كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهمصط شعبــــ|ن عيد حميده

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــكريم ن| رزق |لحفن|وى258494
صيدله بــــ سويفريه|م عبــــد|لعظيم ص|لح |حمد845||8
تـــج|ره بــــور سعيدمصط ع محمد محمد |ل|رمو765596
يم689997 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد صبــــرى |لعفي |بــــر|
9o9299|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه |لسيد |حمد عبــــد|لع|ل

473o6||يم عط تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر سعيد |بــــر|
يم عمر ع سيد43767| حقوق حلو|نس|ره |بــــر|

526|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سميه محمد |حمد محمد
454o|6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسعد ع سعدعبــــد |لعليم كرد
7o4695|تـــج|ره |لزق|زيقل|ء محمد حمزه عبــــد |لعزيز

د|بــــ |سو|ن|سن|ء ط|رق |حمد حسن37552
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|رتـــ خ|لد عبــــد|لمنعم محمد دخيل3265|3
9o6335 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جفدوى محمد عبــــد|لسميع محمد
352o5oر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد عمرو محمود عبــــد|لسميع |حمد ل|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر إيه|بــــ حسن ع حسن25|497
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم جم|ل سمع|ن فرج322767
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه محمد عبــــد |لحميد كشك|533|6|
رهجه|د محمد رفعتـــ |سم|عيل محمد48833 تـــج|ره |لق|
ه بــــدوي |يوبــــ ع ||8544 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م

ح|ن699|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــغريد محمد |م|م |م|م 
855|o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه ع عبــــد|لغ ع
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريش |ر يونس محمد يونس346|6|
ق|وي 893973 معهد ف ص |سيوطعبــــد|لمسيح صفوتـــ شح|تـــه 
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد رضو|ن محمود |حمد867969
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375o|8حقوق ع شمسمحمد |حمد زو|م حسن
||8o33تـــج|ره ع شمسرينيه مفيد جرجس عزيز
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفعمرو رمض|ن حس محمد273543
88oo6o|تـــج|ره |سيوط ن محمود |لحسي |حمد
53oo47لسن |لم |/ري|ضتـــ|ش|م ه| زيد|ن محمد
8466o7تـــج|ره سوه|جرضوي ن| محمد جم|ل
ره|رج|ء محمد جم|ل محمد58667| د|بــــ |لق|
تـــ مصط محمد عبــــد|لرحمن|325977 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لسل|م عبــــد|لرؤف عبــــد |52978
8o347oطبــــ بــــيطري |لم |م|ريو عد |ليشع شح|تـــ
ندستـــ حلو|نحمد |س|مه |حمد خلف عقل|8|6|23
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمد محمد حسن ع |638496
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىتـــسنيم سيد |بــــو|لفتـــوح محمود|83525
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء فتـــوح |حمد محمد |لقف|ص|5744|4
وف|محمد |حمد محمد ص|لح |حمد|6245| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
5|448oتـــمريض دمنهوره|جر سعد محمد عبــــد|لعزيز حبــــش
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عل|ء عبــــد |لرحمن مو758729
53536oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | |حمد محمد عبــــد | |حمد ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسه|م عفي عبــــد |لسميع عفي و|صل267293
756o85يم |لنج|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نرم مصط محمد |بــــر|
يم خليل|9|9||4 |د|بــــ طنط|حمد خليل |بــــر|
34o95| |يم ق|سم ع |ل|بــــر تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــسمر بــــ|سم محمد |لسيد |لن| 955|68
76o864تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسض محمد محمود بــــدر

رهع|دل محمد |لمعتـــصم سعيد |حمد48994 صيدله |لق|
|3oo6|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ | مدحتـــ ص|لح طه
لسن ع شمس|محمود عبــــد |لعزيز حسن ع مبــــ|رك492673
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد بــــس|م |حمد سم |لش|ذ5692|6
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنتـــ | ع|طف ع|شور يم| 38598|
د|بــــ دمنهور|أحمد محمد محمد محمود جمي82|528
4o6383|يم دسو محمد تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء |لسيد |بــــر|
353o49تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لعزيز عبــــد|لق|در عبــــد|لعزيز عبــــد
34o95oيم بــــيو فرم|وى كس|بــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |بــــر|
88544oتـــج|ره |سيوطن|ردين عم|د ي|فتـــ  |د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننسمه جم|ل |حمد عبــــد |لجو|د ع24754|
غ|م9828|5 معهد ف ص |ل|سكندريهآيتـــ أحمد عبــــد |لمقصود محمد 
معهد ف ص سوه|ج حمد محمد محمود عو|د|65||92
|لسن |لم |ح|زم محمد سعودى عبــــد |69259

34567oزر|عه ع شمسسل |يه|بــــ فخر |لدين عبــــده
4|4|ooتـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| عبــــد | محمد فرج
8o|92|تـــج|ره بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن |حمد سيد
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمرو |حمد محمد س|لم  876358
443o36|ل|ل محمد نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد |لسيد 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لرحمن عبــــد| ع حسن سليم||4879
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|ر| خ|لد جمعتـــ عيد محمد||484|
5o8o|6طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهد| | عبــــد |لبــــ|سط |حمد حسن
يم |لسيد عبــــد |لر|زق|67||63 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمل |بــــر|
4o4o5|د|بــــ |ل|سكندريه| |د من  |د ميخ|ئيل عطيه
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــعبــــد | سيد عبــــد |لنعيم حسن ع38|48|

6|o29ندستـــ بــــ سويفمحمد محمود عبــــد|لمنعم عبــــ|س
|783oيم |م|م حقوق حلو|ننوره|ن عمرو |بــــر|

رهمؤمن |حمد محمود محمد6562|| تـــج|ره |لق|
27o969لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء صل|ح شح|تـــه سيد|حمد سليم
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمنه | فتـــ فرج مختـــ|ر449963 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره محمد محمد |لص|دق محمد سعودى25|9||
رهفريده |س|مه طه |لسيد|56|5| تـــج|ره |لق|
64|79o كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمروه |سم|عيل |بــــوه|شم عبــــد|لمنعم

نوعيتـــ |لفيومدع|ء جمعه ع فرغ72293
رهعن|ن عبــــد |لمنعم رشيدي عبــــ|س6893|| طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورسهيلتـــ أحمد محمد محمد عثــــم|ن4952|5

تـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد سليم|ن محمود|6297
8856o2 تـــج|ره |سيوطي|سم ك|مل ح|مد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمرو ي|س عبــــد| محمد4643|3

4652o تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم ج|د|لمو محمد ج|د|لمو
5|o985|ى سعد حسن عشيبــــه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد ي
7o62ooيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|نم محمود |حمد |ل|م|م |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمود خ|لد سعيد س|لم38|348
تـــج|ره طنط|سل|م محمد عبــــد |لكريم |لسيد |بــــر|447|43
ح|ن|764344 حقوق بــــورسعيدم ع|طف درويش درويش 

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مرو|ن رفعتـــ |حمد عبــــد |لحميد|2|55
تـــج|ره ع شمسنور| |حمد سيد محمد326374
ش|م محمد |لمهدي|7352|3 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد 

ف س|لم محمد644|3 رهمحمود | تـــج|ره |لق|
ف عبــــد|لمنعم ع |84233 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنه | |
5|7746| علوم طنط|يتـــ صل|ح شعبــــ|ن نوي
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــ|نوبــــ بــــطرس ن|در بــــطرس|346|76
رهر| رأفتـــ بــــديع رزق |  898596 طبــــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جف|دى ع|دل ج|بــــر عط| |  9942|9 ع| 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحن|ن عبــــ|س محمود حسن |لقهو 22|5|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن عبــــد|له|دى مصط |حمد59343

يم |حمد |م عبــــد |لفتـــ|44696 ندستـــ كفر |لشيخمحمود |بــــر|
25546oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنجل|ء محمد مو محمد مو 
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3379ooيم |سم علوم ري|ضتـــ بــــنه|يمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
ندستـــ |لفيومحمد ط|رق |لسيد ع |لده|ن|99|66

تـــج|ره |لمنصورهمحمد شكرى عوض صقر696864
68o|67حقوق |لمنصورهس|ره ع|دل منصور ع
يف |لسيد محمد سل|مه5668|5 علوم دمنهوري|سم 
رهبــــ|سم جم|ل جبــــريل عطيه |4827|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
9|o224 كليتـــ |أللسن سوه|جم|ري| رفعتـــ عطيه جندى
ره|حمد خ|لد شكرى محمد|475|22 د|بــــ |لق|

رهيم|ن سم مبــــروك عرف|ن|7797| ندستـــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقحمد رأفتـــ عبــــد |لخ|لق محمد حمزتـــ|775259
2568o||يم بــــدر معهد ف ص بــــنه|يم|ن بــــدر |بــــر|
ر |لقطرى|34448 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عص|م |حمد عبــــد|لظ|
صيدله |لزق|زيقلبــــ محمد لبــــيبــــ محمد|87|77
علوم |لزق|زيقسهيله عبــــد|لحليم محمد شكرى محمد خ 744||6
|5o8|4علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد ي| محمد ز
|3o6|2مريم محمود محمد عبــــد |لع|ل| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق

ش|م محمد ممدوح ذ |حمد4562| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه| | 
|2|7o4رهحمد حمدى محمد بــــسيو |لكفر|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
34284oيم عيد محمود تـــج|ره ع شمسه|لتـــ |بــــر|
499|o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ محمد عبــــد |لمطلبــــ منجود
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــيم|ن |س|مه عبــــد |للطيف خ ||62223

علوم |لفيومفكري |بــــوخ|لد فكري محمود68667
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| عص|م |لدين ذ |لطنط|وى624555
35845oتـــمريض ع شمس ف|طمتـــ عبــــد|لحليم بــــدير محمد
|32o5|تـــربــــيتـــ حلو|نسحر محمود |لسيد عثــــم|ن

رهمحمد محمود محمد |حمد93|29 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر ي| محمد عبــــد |لسل|م س|لم6233|2
7o4436تـــمريض |لزق|زيق ض |لسيد سليم|ن |لسيد
|5|43oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيه جم|ل عبــــد |لق|در بــــش عبــــد |للطيف
32753oد|بــــ ع شمس|صف|ء خ|لد محمد عبــــد|لعليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد |حمد فؤ|د |لسيد ع328326
694|4oحقوق |لمنصورهد| | صل|ح |لدين |لبــــرى |لشيخ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم محروص عزيز مسعد|2939|8
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم | بــــ|خوم |بــــو|لحج|ر سدر|ك863454
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | ع|دل ص|بــــر |حمد358353
طبــــ |لمنصورهس|ره بــــدوى محمد |ل|ج|وى|69635
76788oد|بــــ |لعريش|ي|ره عل|ء جمعه محمد
د|بــــ د |ط|س|ميه عبــــد |لعزيز |حمد ح|مد |لبــــي688298
242oo4|طبــــ حلو|نريج خميس محمود محمد

يم29745 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور محمد |لسيد |بــــر|
3|48|2| تـــج|ره ع شمسسح|ق حن| عز عط| |
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهبــــه محمود جوده مصط 757739
4o5356ور تـــج|ره |ل|سكندريهندى و|ئل فوزى بــــدوى 
معهد ف ص |سيوطمحمود محمد عبــــد|لعظيم درويش ||8865
3|o9o ره|رحمه محمود محمد ز د|بــــ |لق|
5o|57كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد محمود عبــــد | |بــــوط|لبــــ

يم ر| 445825  |حه وفن|دق |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمتـــ حسن |لش|ف حسن |لش|35|498
|372o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جكريم خ|لد محمد ع حسن
|3454o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرح|بــــ بــــكر خليفه ي|س
ندستـــ حلو|نزي|د ن| عبــــده عثــــم|ن62496|
م|م62675| طبــــ ع شمسخ|لد محمد عبــــد |لعزيز 
69385o|معهد ف ص |لمنصورهن|ن عوض عبــــد |لغ |بــــو |لمع

44o83حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سم حسن محمد منصور
طبــــ بــــ سويفلحسن محمد محمد |حمد عبــــد |للطيف53957

تـــربــــيتـــ طنط|حمد محروس عبــــد|لعظيم |لسيد|427745
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نم|ركو طلعتـــ بــــس| صليبــــ |89869
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل محمد حس|ن محمود345856
يم محمد |لسيد289|24 يم ي| |بــــر| رتـــبــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىديفيد |مجد ج|بــــ | تـــوفيق  894999

علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــسنتـــ |يه|بــــ عبــــد |لمنعم محمد669|2
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر عم|د |لنبــــوى محمود عي2|4463
6888o2تـــج|ره |لمنصورهطه محمد محمد عبــــد |لخ|لق |لشه|وى
|58|o|م |حمد عبــــد |لر|زق حقوق حلو|نعف|ف |د
علوم |ل|سكندريهند فخرى محمد |لسو|ق68|422
بــــتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ|335549 ش|م و حقوق ع شمسيتـــ 
3|93o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء محمد ع عبــــد|لبــــ|سط
53o|8| يم عبــــد ندستـــ |ل|سكندريهش| |ز محمد |حمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهزينه عمرو ه| طه محمد478236
543o86لسن ع شمس|آل|ء جم|ل |لدمرد|ش محمد أحمد مدين
صيدلتـــ |سيوطم | رس لم تـــوم|824845
ل|ل مرو98|636 لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ |د|ره|عبــــد|لرحمن |حمد مصط 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رضوى شعبــــ|ن مقبــــول صبــــره359446
حقوق ع شمسه|يدى ي| ي حس خلف3564|3
ف محمد |لدسو |||653| رهل|ء | ندستـــ |لق|
34|97oتـــربــــيتـــ ع شمسبــــسملتـــ محمد ع متـــو شعل|ن
|د|بــــ بــــنه|جه|د سيد تـــوفيق |حمد9|3499
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ط|رق سعد |حمد محمود475547
9o9|4o تـــ عبــــد|لرحمن مصط معهد ف ص سوه|جمحمد خ
تـــربــــيتـــ |لعريشف|رس رمض|ن غريبــــ ح|مد قرشوم48|767
ف محمد ع764|3| لسن ع شمس|ن|ديه |
م محمد مصط محمد|834833 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد
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4o5788 ش|م محمود محمود عبــــد |لغ د|بــــ |ل|سكندريه|حن 
5o5335علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | ح|زم محمد جروين

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد حم|دتـــ محمد عبــــد |لنبــــى|57869
تـــ بــــدر |حمد محمد عثــــم|ن|85|339 |د|بــــ بــــنه|م
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود سعيد محمد مبــــروك عبــــد |لل|447276

23o56رهمحمود جم|ل محمود محمد طبــــ |لق|
328o73ندستـــ بــــنه|عمر عص|م |لدين حج|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح كليتـــ 
5|7o38تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمن|ر ط|رق ع |لرشيدى
د|بــــ |لزق|زيق|محمود ط|رق محمود يسن |لصعيدي|4||33
علوم ري|ضتـــ |سيوطندى |لسيد محمود فه  878458
صيدلتـــ بــــورسعيدكريم |يمن عزتـــ عبــــد | ر|شد766353
علوم ع شمسم|رين| ميل|د جيد عبــــد|لعزيز359873
63o9o4د|بــــ |لزق|زيق||ء حس |سم|عيل محمد |سم|عيل
47982oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد ط|رق |لسبــــ| |لسبــــ| |لمجدوبــــ
رهحس|م حسن محمد |حمد محمد |لصعيدي3862|2 حقوق |لق|
7o3oo4د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |س|مه محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لنج
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــه | جم|ل جهل|ن ط|يع232699
تـــربــــيتـــ ع شمسكريم عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد28857|

حقوق حلو|نمريم عمرو |حمد سعيد48|27
ثــــ|ر د |ط|دين| عبــــد |لعظيم رف عبــــد |لعظيم محمد694462
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صبــــ محمود حج|ج246462
87o233|معهد ف ص |سو|نيم|ن سيد يوسف حسن
تـــج|ره ع شمسيم|ن سيد عمر|ن طلبــــه عمر|ن||2|39|
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن حل |حمد |حمد ج|مع|444269
4|o5|7تـــ يم سليم|ن عم حقوق طنط|محمود |بــــر|
2877o6 |كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيم|ن صبــــ عبــــد|لمعبــــود محمد ش
وف|تـــمحمد عبــــد |لبــــديع ن عبــــد|لع|ل حو444953 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد سعيد محمد شعبــــ|ن257|35 معهد |لصفوتـــ |لع| 
8532o5| |معهد ف تـــمريض |لم | يم|ن سيد سيد عبــــد|لبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه ي| |لسيد عبــــد|لو|حد|463||9
رتـــيه|بــــ ع|طف محمود حس |29899 علوم ري|ضتـــ |لق|

ل|ل حسن339926 تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد محمود 
64o77|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيوم|ء كم|ل |حمد عويس

9o225o|تـــج|ره سوه|ج حمد محمد |لسيد |بــــوضيف
ف سعيد سيد شلق| 66689 تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ح |

رهشيم|ء محمد عيد |دم عبــــد |لمحسن|23255 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن |بــــو |لعبــــ|س |لعدل س|لم مر 352389
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــآيتـــ كحل|وى صبــــ محمد أبــــو |لزين4236|5
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد صفوتـــ غ|نم |لغول75|2|5
7oo439|ل|ل تـــج|ره |لمنصورهحمد سعد فرج 
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد عقيل سل|مه عقيل عو|د766752
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ره|نوره|ن مصط ع محمد53264| ثــــ|ر |لق|
|62o63تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د محمد شعبــــ|ن |حمد
89o382 تـــج|ره |سيوطش|م جم|ل محمد محمد
4|8o58| د|بــــ كفر |لشيخ|مل |حمد ع رمض|ن مصط
36oo65تـــج|ره بــــنه|م | ميل|د لطيف بــــطرس
تـــمريض |لزق|زيق مصط عبــــد |لنبــــى عبــــد |لحميد عي 784673
ندستـــ ع شمسمحمد ن| سيد |حمد44634|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنج|تـــ ك|مل منصور ك|مل54|343
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حس|م |لدين |حمد زيد|ن عبــــد |لمطلبــــ حبــــيبــــه693294
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر | محمود محمود عبــــد|لد|يم237478
2|6o|9ف محمد ز حسن تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه |
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخلؤى محمد |لعرج|وى عرج|وى |لنجي437976
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد |بــــوزيد فر|ج |حمد زيد|ن563|48
|66o54د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمود محمد مصط رمض|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمد أحمد محمد عبــــد |لرحمن|628892
علوم دمنهورد| | دم محمد عي798|52
|298o9يم |حمد |لسيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |بــــر|
|3o566د|بــــ حلو|ن|دير خ|لد حسن سل|مه
تـــج|ره ع شمسرن| خ|لد محمد نظ |حمد عبــــد|لرحمن|32369
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم|جده غنيم مصط غنيم |لبــــي363|27

7o9|2تـــج|ره بــــ سويفمروه عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد محمد
ف محمد فخري ثــــ|بــــتـــ|73|823 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم| |
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد رض| محمد |لسندوبــــى|764337
435|o3زر|عه كفر |لشيخسعد ص|لح عبــــد |لرحمن تـــ|ج |لدين
بــــل|ل|495863 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سم|ء ص|بــــر فتـــ خ
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نور| |س|مه حسن محمد33649|
6o8576|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء عمرو ع |لعر| د|وود
ندستـــ طنط|ن|دين محمد سم أحمد |لعق|د449928
رهحمد سيد مصط سيد|7656|3 حقوق |لق|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه |حمد عبــــد |لمحسن منصور|759445
ثــــ|ر د |ط|وق محمد ع |لطو|9|79|6
34o||9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عل|ء عمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لزغبــــى|
26o73|معهد ف ص بــــنه|ند| |حمد محمد رمض|ن

ره|نبــــيلتـــ معجبــــ ج| عبــــد |لنعيم37559 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مل محمد |لبــــ|ز فرغل |لسيد عمر|984|78
وقحس |حمد عبــــد |لحميد محمد |لش|77779 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــج|ره طنط|سيف |لدين سعيد محمد سعد |لملوك429428
6344oo|يم عبــــد| حسن مسلم نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|
رتـــ|ه|يدى جم|ل طه |لسيد عزبــــ647745 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
 لع| لل |حه و|لفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــمصط محمد فوزى عبــــد |لصبــــور9|4878
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|ر| |س|مه عبــــد|لحميد خليل255222
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يف276922 يف عوف  نوعيتـــ موسيقيه |شمونشيم|ء |سم|عيل ع 
تـــج|ره |لزق|زيقسيف محمد ف|روق |لسيد633873

د|بــــ بــــ سويف|م| عيد سيد محمد|58262
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم | |ء حمدي حس ع 822343
82483o صيدلتـــ |سيوطمك|ريوس ر|فتـــ لم ي
6279|oيم |لش|ف لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |محمد |لش|ف إبــــر|
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسمر محمود عبــــد|لوه|بــــ محمد359997

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن ربــــيع حسن حسن32|63
49o6o5تـــج|ره |ل|سكندريهندى عص|م حس |لسيد ع
68699oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد | |لصديق محمد عبــــد |لجليل
5o9o|5 زر|عه |ل|سكندريهسم محمود عبــــد |لرحمن محمود حس
249o96|معهد ف ص بــــنه||ء عص|م ع |حمد يونس
تـــج|ره بــــور سعيدنجوى ع|دل ك|مل |لعدل3|87|6
85|o5o| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن جم|ل عبــــد|لع| حن
ندستـــ ع شمسمحمد عمرو محمد غنيم7|67|2
حقوق طنط|شيم|ء س|مح |لسيد |لخشن242|43
فنون جميله فنون حلو|نع |ء رض| سيد |حمد |لش|ذ7765|2
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد محمود أبــــو زيد752423
|5|||o|يم ره||ء نور نور |بــــر| د|بــــ |لق|
22o934ره وليد محمد محمد سيد رهز ندستـــ |لق|
رهند فرج محمود محمد عبــــد |لح|فظ243475 تـــج|ره |لق|
6o9457د|بــــ |لمنصوره|ه|له حس|م |نور ك|مل
ندستـــ كفر |لشيخمحمود |س|مه حسن |لمنصوري78|688
8||65oزر|عه |لم |س|ندر| ذ ذ صليبــــ
يم |لهندي38|685 يكل |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|منيه ي| |بــــو
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سه |س|مه عبــــد |لمقصود عبــــد |لحميد3982|4
6422o9|وف|تـــحمد |لسيد محمد ح|مد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o5377تـــج|ره |ل|سكندريهإيم|ن محمد حسن محمد محمد

46o55| زر|عه ع شمسد | طه سعد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد نبــــيل محمد عبــــد |لوه|بــــ|3|6298
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر طه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود626357
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|جر محمد طه |لسيد |لديوى685825
صيدله ع شمسخ|لد |حمد عبــــد |لمنعم عفي |4|26|
تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل محمود حس 226454
4||6o5تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن عبــــد|لخ|لق محمد لط عبــــد|لخ
2474|o|يم شعبــــ|ن |لنج|ر |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــر|
د شط|93|645 د عبــــد |لعزيز مج| تـــج|ره طنط||يه مج|
تـــج|ره بــــ سويفشو|ق حس عبــــد|لمجيد عبــــد|لعليم|268|82
وف|تـــيوسف ن| محمد |حمد |لكردى|2956| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
د|بــــ ع شمس|ريه|م رمض|ن محسن محمود|566|3
ندستـــ |سيوط بــــ|نوبــــ ع|طف نعوم رزيق|8||5|9
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68o727تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء |لحربــــى محمد محمود مو
34295o|طبــــ |سن|ن ع شمسيمن مصط س|لم حسن
3|93|o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن|سيمون كسبــــ|ن جريس روم|ن
6989|oف |لرحم| |بــــو |لعل| حسن تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |
8|286oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطه|جر محمود |حمد عك|شه
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ندين| |حمد سيد |حمد7|8386
ندستـــ |لفيومحمد يح تـــوفيق عبــــد|لجو|د|2762|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لمع صبــــرى عبــــد |لمع6369|6
حقوق |ل|سكندريه|حمد رضو|ن |لسيد عبــــد |لر| |بــــو|33|48

ره|عبــــد |لرحمن عص|م عزتـــ محمد9662| د|بــــ |لق|
رهف|يز عبــــد |لكريم ف|يز محمد49972| حقوق |لق|
رهمنه | رجبــــ عبــــد|لق|در شلق||28467 صيدله |لق|
7|3|o2يم حسن حسن |لسمرى علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد |بــــر|
ر نجيبــــ جرجس خليل586|43 تـــربــــيتـــ طنط|م|يكل م|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــ|ء عمرو محمد فوزى ص|لح محمود سعده443564
تـــج|ره سوه|جمحمد ع عبــــد|لق|در عبــــد|لرحمن96|833

ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حبــــيبــــه محمد حس سعيد |لمقدم8555| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد س| محمد |حمد |لبــــلتـــ| |695566 م |لع| 
78|o22طبــــ |لزق|زيقعل|ء محمود فتـــ عبــــد|للطيف
رهسيمون وجيه جرجس سل|مه23843| تـــج|ره |لق|
682o35تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن محمد |سم|عيل |لسيد حطبــــ
6o|796معهد ف ص طنط|حسن|ء حمزه محمد بــــرك|تـــ |لغريبــــ
8556o5معهد ف تـــمريض |لم | محمد فتـــ ص|بــــر عبــــد|لمعبــــود
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عيد عبــــد |للطيف أحمد|758999
336o6|ره عبــــد|لفتـــ|ح محمود محمود د|ر |لعلوم ج |لق|

رهرحمه محمد رشدى عبــــد |لنبــــى |حمد44682 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره سوه|جمحمد ع عبــــد|لرحمن |حمد838256
فنون جميله فنون |ل|قيه |حمد عبــــد|لع| خليل|978|86

طبــــ |لفيوممحمد عبــــد |لعزيز محمد محمد69659
43|o26زر|عه طنط|سم|ح |نور محمد عمر محمد
3226|o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن|ن عم|د ط|نيوس ج|د

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش|دن نور |لدين محمد ص|لح27336
76447o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن صل|ح |سم|عيل |سم
ره|خلود محمد فوزى |لقليوبــــى|24949 ثــــ|ر |لق|
حقوق |سيوطيوسف حسن يوسف محمد822347
87933o تـــربــــيتـــ |سيوطصف|ء فوزى محمد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم محمد |حمد محمد825942
823o7|حقوق |سيوطزينبــــ |حمد يوسف |حمد
338o3oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|كريم عبــــد|لنبــــى محمد شعبــــ|ن
848oo|معهد ف ص |سو|نم عبــــد|لكريم محمد |حمد

3653o|رهيم|ن سم غريبــــ محمد |بــــوزيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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ره ريج عبــــد|لغ قص|بــــ|9745|2 زر|عه |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم فكرى |حمد مح |لدين عبــــد 2|2672
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن |كرم  |د عبــــد|لسميع24|839
تـــج|ره دمنهوركريم |حمد سعيد |لسيد ي|قوتـــ97|493
ف عزتـــ عبــــد |لسل|م944|63 د|بــــ |لزق|زيق|سل |
د |لسي775468 طبــــ |لزق|زيقعبــــد | سعيد جوده مج|
4|8o4oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود معتـــصم محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمغ
د|بــــ |لزق|زيق|شف|ء عبــــد |لحكيم ع مو سليم873|79
حقوق بــــنه|محمد |سل|م محمد سعد|32833
طبــــ |سن|ن |لمنصورهنور |لدين جم|ل محمد محمد يونس675743
تـــربــــيتـــ طنط|محمود عبــــد |لحكيم فتـــ |حمد ضبــــيش655||6
تـــج|ره سوه|ج نطو جورج ك|مل عطيتـــ|924498
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد ن| س|لم ع محمد766972 معهد ع| 
4o664oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردين| بــــرك|تـــ محمد |لسيد|حمد |بــــو سل
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد رمض|ن |سم|عيل عبــــد|لعليم8296|3
تـــج|ره |لمنصورهمجد سليم|ن |لسيد سليم|ن |لعزبــــ||67674
64849|| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوملسيد محسن |لسيد محمد عط||
3|4o6o|م عص|م ي محمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمتـــ |حمد ي عبــــد |لمنعم287|2
ندستـــ |لفيومحمد عل|ء |لدين فه رش|د محمد|675565
7o7888يم محمد سعد حقوق |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم حمدي صل|ح |لدين عبــــد|637776
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عوض عوض محمد |لمشد693223
5o9728يم ع محفوظ يم حمدى |بــــر| علوم دمنهوربــــر|
|6o||o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل|م محمد عبــــد |لغ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد ن|جح محمد عبــــد|لوه|بــــ55362

62297o| ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |يمن عرف|تـــ |لحسي
8|4o84فنون جميله فنون |لم |بــــول| |نور محروس سدر|ك
775oo6|زر|عه |لزق|زيقسه|م صبــــرى عبــــد |لو|حد عبــــد |لق
حقوق |لمنصورهي|ر| عبــــده عبــــد |لحميد محمد مبــــروك بــــكري888||7
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى عبــــد |لحميد محمد عبــــد|لحميد756645
2332ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى خلف عبــــد|لبــــ|رى محمد عبــــد |لد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |حمد محمد حسن محمد|698445
836o72|يم محمد |حمد عبــــد|لق|در معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |لسعيد ذ |حمد642478
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد محمد |حمد |لدرش|بــــي|528288
6|7o66تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طع |ء زكري| محمد أبــــو ملوه
6o74o6 ندستـــ طنط|ح|زم ربــــيع محمد ي|س
75o628حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد عليوه |حمد| 
685o54|ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدنز|ر محمد عبــــد |لحميد |حمد |لنح
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|رس |حمد ش|ذ بــــسيو ش|ذ49|487
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||9o|9 علوم حلو|نمنتـــ | ع|دل حسن ع حسن
|4o63oحه وفن|دق |لفيومن| عل|ء ن| محمد| 
7o6458|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنيه ص|لح |حمد عبــــد |له|دى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد بــــر|ء عبــــد|لكريم عبــــد|لغ |3497|8
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهندى |حمد ع حسن758267
يل ج |لزق|زيقلشيم|ء ع|دل حسن |بــــو |لفتـــوح|839|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8|994oطبــــ بــــيطري |لم |نوره سيد محفوظ محمد
6|6o58تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــده سخسوخ
تـــج|ره |لمنصورهفتـــ محمد محمد |بــــو |لفتـــوح حسن 6|6948
9|2|o3 يم علوم بــــورسعيده|له |لديبــــ جرجس |بــــر|
6758o5تـــج|ره |لمنصورهف|تـــن مصط محمد |لسعيد ج|د
753o2|يم عبــــد |لجو|د يم وجدى |بــــر| لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|بــــر|
7o6|54ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |م|ل عبــــد |لمطلبــــ عبــــ|س
42o873يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزين| ز عبــــد|لوكيل محمد |بــــر|
5|7o55تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور |يمن محمد ملي جميل
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمر شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن ع864538
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمه حمدى عبــــد |لغ ربــــيع|49775
رهيوسف محمد |حمد محمد حسن2364|2 صيدله |لق|
489o44تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد | عبــــد |لنعيم |لسيد محمد
|5684oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نكريم محمود محمود سيد عي
32976o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــسمتـــ |مل عبــــد|لمنعم |م عفي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن عبــــد|لق|در يونس عبــــد|لحفيظ496678
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد ع مصبــــح حسن|753343
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ريه|م و|ئل خميس طلبــــه حسن698838
8|2669| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن مر ش|يبــــ فرج |
زر|عه مشتـــهرعمر منتـــ سيد س|لم24423|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|وق |حمد عبــــد| |حمد|699|8
7o|o94رى حجر يم |لجو يم محمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
9o494||ه جبــــريل محمد صديق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
يم عبــــد|لحميد |ل|بــــشي253958 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
9o274o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد طلعتـــ حسن |حمد
6o277o |ندستـــ طنط|حس|م |لسعيد محمود |لسعيد م
ف محمود |حمد|9|29|2 وف|حمد | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره |لمنصورهف|رس محمد |ليم| |ليم| |لقط|479||7
تـــج|ره ع شمسحمد ع|طف محمد عوض||35933
4o5|92حقوق |ل|سكندريهج| خ|لد عبــــد |لج|بــــر محمد بــــدوى

2789oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد| | حمدي عبــــد |لنعيم |حمد
6o|99تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــسمه ح|تـــم محمد عبــــد |لعزيز |لج|بــــى

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسر|مز ممدوح فهيم متـــرى352782
بــــي س|لم محمد345894 زر|عه مشتـــهرر|ند| خ|لد 
4o3449تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر مدحتـــ |حمد محمد بــــيو

Page 1963 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7o6589تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن |حمد شو |لسعيد سليم|ن
8o635o د|بــــ |لم |م|دون| مجدي رس ز|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ خ|لد عقل عبــــد |لستـــ|ر26658|

5798oد|ر |لعلوم |لم |محمد رجبــــ |حمد حسن
3o62|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــوق |يمن جوده عثــــم|ن

ف عبــــد|لبــــص عبــــ|س |لشيخ87|434 معهد ف تـــمريض طنط| |ء م
علوم ج|معتـــ |لسويسسم|ء محمد سم محمود|759437
ى|2||63 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمس ح|تـــم |م|م |حمد |لح
ندستـــ |لزق|زيقد | لط فتـــ عبــــد|لغ 632376

ف ميل|د عز35227 لسن ع شمس|م|رتـــ | م
صيدله بــــ سويفرش| ربــــيع محمد عبــــد |لحميد5|629

حقوق |سيوطسيد من عبــــد|لعظيم علو|ن 882995
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخشح|تـــه محمود شح|تـــه حميده سلوم453573 معهد ع| 
تـــج|ره طنط| |ر ول|ء|لدين |حمد محمود عبــــد|لحميد447387
علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــسمه من عويس |حمد52276|
26277o|يم |لمر|دى ى |بــــر| وف|تـــحمد ي معهد ع| عبــــور إد|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ونظم بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــم
45o|33تـــج|ره طنط|محمد خ|لد محمود صبــــري
د|ر |لعلوم |لفيومه|يدى سعد |لدين ع عبــــد |لر|زق39776|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رض| نوح محمد |لسيد مشحوتـــ565|25
77|55o| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد خميس سليم|ن حس
7527o2آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|زي|د |يه|بــــ ج|د |حمد
يم239658 رهرح|بــــ ص| ري|ض محمد |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــتـــ محمد محمد عقدتـــ|757|5
رهخ|لد محمد |لسيد مصط 44399| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــ سويفس|ره عطيه وديع عزيز||58|8
88o395 |صيدلتـــ |سيوطجورج زكري| د |ن بــــس
68|39oطبــــ بــــورسعيدمصط |سم|عيل محمود حسن |سم
نوعيتـــ |شموننه|د عبــــد|لحكيم محمد محمد |لبــــغد|64|259

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمن|ر جم|ل جمعه محمد57|24
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسميه شح|تـــه جمعه قمر|23|26
5o262| زر|عه |ل|سكندريهرح|بــــ سعيد محمد |حمد مصط

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمود عوض | محمد عوض |42465
6o948o|طبــــ طنط|محمد طل|ل محمد محمود |بــــو|لمع

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سم|ء محمد سيد خليل||55|5
27|797| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن محمد |لسيد محمد |لمتـــو
892o29 تـــربــــيتـــ |سيوطسم|ح ح|رس حسن يوسف
|32o9o|ره|منيه كرم محمد عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|
7o495o|معهد ف ص |لزق|زيقحمد مصط |حمد |لسيد سنبــــل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عص|م رجبــــ عبــــد|له|دى محمد|352758
ر مصط مصط ش| 4563|6 ندستـــ طنط|حمزه م|
8o|376يم ش|م |حمد |بــــر| نوعيتـــ |لم |ريه|م 
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ف محمد طلعتـــ ن|صف229|62 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمتـــ أ
ف عيد خليل س|لم6|3||7 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |
|586|oرهمريم ع|طف |حمد |حمد تـــج|ره |لق|
ندستـــ طنط|كريم عبــــد |لمؤمن محمد محمد |لمد|74|4|6
53o382| ندستـــ حلو|ن|ء سعيد |لسيد |حمد |لش|ف
449o63زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــبــــل|ل رش|د أحمد ع بــــربــــش
|د|بــــ |لم |عبــــد| محمد |حمد محمد854599

زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــنوره|ن حسن عبــــد |لمنعم حسن25626
د|بــــ |لمنصوره|د | |حمد محمد |لسيد حسن4|6937
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد مجدى صل|ح فرج خلف|752698
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |صف|ء بــــكري ص|دق ج|د |لربــــ4744|8
4o5382تـــج|ره |ل|سكندريهعل| |لسيد محمد |لسيد محمود

45o36يم فرج محمد رهيوسف |بــــر| طبــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عبــــد |لرحيم عبــــد |لحميد سليم محمد65|643
معهد ف ص |لزق|زيقبــــه عم|د |لسيد حسن637497
9o393||ه عيد جم|ل |لدين |لسيد د|بــــ سوه|ج|  م
8|343o|تـــج|ره بــــ سويفن عيد صليبــــ ع|زر
4o7o52 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه رفعتـــ عليش عبــــد |لمنعم مصط
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود حسن زغلول فه 64242|

6o877|معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفحمد عيد ع |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |لسيد حن |257752
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد محمد شح|تـــه محمود752996
يم ص|دق ديمتـــرى |7|899 طبــــ سوه|جسمع|ن |بــــر|

5|||oوف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد عويس ع تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ره|ول|ء محمد فضل حسن45744 د|بــــ |لق|

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نتـــ |حمد محمود محمد7775||
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|رس مجدى محمد |حمد |لبــــ|نوبــــى7|293

رهسيف محمد سيد مصيل224338 تـــج|ره |لق|
6o42o4علوم ري|ضتـــ طنط|زي|د |ليم| |ليم| محمد سلم|ن
69|o85يم |حمد |لسيد عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم |لسيد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوميمن محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لمقصود||6885
6oo8o8ش|م ف|روق عبــــد |لعزيز ع كليتـــ |أللسن ج أسو|نريم 
رتـــ|سهيله عصمتـــ محمد محمود|7||26 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|634o2|رتـــ|ل|ء |حمد س|لم |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم محمود67|32| رهس|رتـــ محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص |سيوطمحمد رجبــــ حس جل|ل  7683|9
8o4964فنون جميله فنون |لم |مريم عم|د ن| بــــسخرون

5o5o8ندستـــ بــــ سويفمحمد عبــــد|لن| عويس عبــــد|لحميد
9|25oo حقوق سوه|جش|م عبــــد|لرحيم |م عبــــد|لرحيم
5o74o|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنعمه نبــــيل نعيم ع|زر تـــ|درس

يتـــ|بــــ ن| زكري| |لسيد2|77| رهم| حقوق |لق|
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|د|بــــ بــــنه|نوره|ن خ|لد سعد خليفه||3355
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حبــــيبــــه كرم |سم|عيل مرزوق849536
7o56|5|ندستـــ |لمنصوره|حمد حس رجبــــ |لسيد |بــــو |لوف
8o536o| يم ن| محمد |لصغ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
343o53ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد محمود ز عبــــد|لحليم
4o4323د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد جوده محمد فتـــ محمد
ره|رويد| عص|م محمد ك|مل48569| د|بــــ |لق|

9o392تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح خ|لد حس حسن
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|بــــسنتـــ عل|ء |لدين عبــــد|لحكيم ص|لح938|42
طبــــ ع شمسندى رجبــــ عبــــد|لصبــــور حسن84|264
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيم|ن عبــــد|لن| ج|د|لكريم حس 833538

يم |حمد محمود6792| رهنور|ن |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نزينبــــ رجبــــ مسك حسن|84747
6o7338 |معهد ف ص طنط|حن|ن |لسيد عبــــد |لبــــ|سط |لغز
6o4o87يم ع سيد |حمد تـــج|ره طنط|ع |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط ع محمد |م ص|لح3653|2
7647o5نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدمريم |س|مه محمود بــــدوى |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه |لسعيد حسن |لسعيد |لعج678298
طبــــ |سيوطندى محمد سيد حس  |87844
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|د| | |س|مه عوض عبــــد |لونيس |بــــوغر499473
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن مصط رفعتـــ عبــــد |لسل782|6|
يم حموده8|4372 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخحن|ن مجدى محمد|بــــر|
438o84يم عزيز |لدين محمد |لش كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمينه |بــــر|
332o9oمعهد ف تـــمريض بــــنه| رح|بــــ مجدى قطبــــ عبــــد|لعزيز
يم |لسيد رزق658||7 ندستـــ |لمنصورهسل|م |لسيد غ|زى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــد | |نور545493
68o389طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمجدى صبــــرى سليم|ن |لفرح|تـــى
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|ره عبــــد | محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد 25327|
علوم ع شمسكريم س| محمد عبــــ|س457|23
يم ك|مل عبــــد|لسل|م ري24|342 طبــــ بــــنه|نور| |بــــر|
78o879يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عل|ء |لسيد |بــــر|
علوم |سو|نشعبــــ|ن |حمد فؤ|د قن|وي869525
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جه|د يوسف عبــــد | ع يوسف27|677
يم فوزى عبــــد |للطيف |ل269824 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طمصط محمد صبــــره محمد صبــــره |حمد679264
|6oo48آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد | محمد محمود محمد
تـــج|ره طنط|حمد سل|مه عبــــد |لفتـــ|ح س|لم||92||4
82|o84طبــــ |سيوطحم|ده شكري بــــريقع حسن
77o94|د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |بــــو بــــكر محمد محمد عز بــــليطه
|6765oف |لدين معتـــمد عبــــد |للطيف رهرو|ن  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |فرحه بــــولس يعقوبــــ عبــــد|لمل|ك932||8
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رهيه ع|طف خميس حسن|7|373 علوم |لق|
446742| زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد محمد محمد حسن ع
6o773o|تـــج|ره طنط|ف|طمه أس|مه محمد |لسبــــ
ي تـــوفيق|76|5|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد بــــه|ء خ
تـــج|ره بــــ سويفحس ن| حس عبــــد |لر|زق64843

24o5|8 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رغده عص|م طه عثــــم|ن حس
معهد ف تـــمريض بــــنه| وف|ء يوسف مصط محمد رمض|ن3845|6
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن|دين أنور عطيه | خلف | فرغ27|483

ندستـــ حلو|نمه| مجدي ن محمد84478
6|4o76رهسع|د فتـــ |لمحمدي عبــــد|لرحمن شوش طبــــ |سن|ن |لق|
7582|6| زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه منصور محمد عبــــد |
63oo36 م ع|دل محمد بــــه|ء |لدين محمد حسن د|بــــ |لزق|زيق|د
تـــج|ره ع شمسحمد محمود عبــــد |لعزيز |سم|عيل|28666|
9o6744تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حل|م جبــــريل عبــــد|لحميد عبــــد|لموجود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنور| محمد عبــــد |لرؤف عبــــد |لمنعم|67644
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|ره |حمد |لسيد محمد بــــكر264325
45|o97ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد ثــــروتـــ حس محمد ع|مر
معهد ف تـــمريض طنط| محمد محمود محمد مط|وع734|43
ح|ن محمود|76592 تـــج|ره بــــور سعيدس|ره ن|در عبــــد |لموجود 
تـــربــــيتـــ ع شمسيه عل|ء|لدين عبــــده عبــــد|لعزيز||47|24
6o|756تـــج|ره طنط|محمد محمد محمد لعج
تـــج|ره |لزق|زيقول|ء محروس عبــــد |لحميد عفي 47|776
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|مريم نبــــيل محمد محمدشلتـــوتـــ5|7596

رهبــــيشوى جور |لقس فيلبــــس ميل|د23684 طبــــ بــــيطرى |لق|
4|7o6|يم رهحمد محمد |لسيد |بــــر| حقوق |لق|

كليتـــ |لطبــــ بــــقن|لحس محمد ك|مل بــــش|ري|826|83
ش|م طه حسن شحتـــو|399|33 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد 
7o8543ندستـــ |لمنصورهف|طمه |لسيد |حمد |لسيد سعيد
ى89|247 نوعيتـــ |شمونثــــ|بــــتـــ فتـــ سعيد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنيه محمد نعم|ن مصط |48754|
زر|عه مشتـــهرمنيتـــ ع|طف رشو|ن جمعه حمودتـــ|338595
يم عبــــد |لغ 636883 نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه |حمد |بــــر|
رهعبــــد| ي| عبــــد|لح|فظ عبــــد|لرحمن54|325 طبــــ |لق|
82o256 تـــربــــيتـــ |لم |محمد س|مح محمد عي
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قبــــسمه حمدي محمد |حمد839245
48|o52 يم محمد |حمد |لف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|سم |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن|در |م حل |م 256436
ر|وى2|6866 يم عبــــد |للطيف |لد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |بــــر|
336o27كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|ميتـــ بــــيو محمد بــــيو
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء مصط محمود |حمد  57|2|9
يم|57762 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء شعبــــ|ن عك|شه |بــــر|
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6247o3تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود محمد رفعتـــ |حمد بــــسيبــــس
د|بــــ ع شمس|نجوى خ|لد سعد حسن222375
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لمر عبــــد |لرحمن |لمر مشعل684767
بــــه جرجس6327|| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمونيك| من حليم و
ندستـــ بــــ سويفمحمد |حمد ذ |حمد84264

6ooo45|ندستـــ |سيوطل|ء ن| مصط عيسوى سل|مه
|2o767يف ك|مل ميخ|ئيل تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفيلوبــــ|تـــ 

ر|ن66655 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفرن| محمد محمود محمد ز
حقوق طنط|حن ح|مد محمد عبــــد |للطيف شيبــــوبــــ496886
8o6379ف مصط عبــــد|لحكم معهد ف ص بــــ سويفدع|ء |
8|o332يم علوم |لم |بــــيشوي فرنس حبــــيبــــ |بــــر|
8769o9|د|بــــ |سيوط|  يه سعد محمود عبــــد|للطيف

رهف|طمه محمد ق|سم محمود2|483 تـــج|ره |لق|
7598|7| يم م تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء طلعتـــ حسن |بــــر|
375oo7تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نر| | رض| عبــــد|لنبــــى عبــــيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء |لسيد |لسيد محمد عش|27|775

|557oندستـــ حلو|ندع|ء |حمد نبــــيل |سم|عيل ر|فتـــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه رمض|ن فرغ رمض|ن|84286

5o9895تـــج|ره دمنهوريوسف عيد عبــــد|لسل|م عبــــد|لسميع
لس لويس مكرم مخ|ئيل976|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومك
|د|بــــ طنط|يه عم|د فوزى سعيد||24876
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود محمد محمود حسن عبــــ|س3729|6
علوم حلو|نمصط |حمد عبــــد |لمجيد محمد |لفرم6495|2
4o5973يم حن عطيه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــه  محمود |بــــر|
78o353يثــــم مكرم عبــــد |لفتـــ|ح ن|  نوعيتـــ |لزق|زيقم
32o826حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد ع محمد ع عثــــم|ن
2429o9يم ص|لح حس|ن ره|محمود |بــــر| عل|م |لق|
643|6|| ندستـــ بــــلبــــيس|ء محمد محمد ع ع| 
9o|3o3|ر|ء وليد عبــــد|لع|ل محمد معهد ف ص سوه|ج لز
7o49|9د|بــــ |لمنصوره|ريه|م عمرو زكري| محمد عبــــد |لرحمن
43oo|8|تـــج|ره طنط|لمعتـــز بــــ| س|مح محمد طه غ|زى
ديه عبــــد| ه|رون3|63|8 نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن 
تـــمريض |لم | سم|ء |بــــوبــــكر حسن محمد|857925
25779o|علوم بــــورسعيدعبــــد|لمجيد صل|ح عبــــد|لمجيد عبــــد

يم سيد دسو 87|48 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمه |بــــر|
وف|تـــمصط عثــــم|ن مسعد روبــــى3|567| معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم
رتـــ  |م صبــــرى عبــــد|لفتـــ|ح شبــــل25562 تـــمريض |لق|

32|o78تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكم|ل محمد |حمد ق|سم
63o626|تـــج|ره سوه|جحمد سعيد |لسيد محمد
رهعمر عص|م ع |سم|عيل حس 234254 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سول|نج وديع حل نجيبــــ سيف497484
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د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|جه|د حسن سيد محمد294|85
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد |لسيد محمد |لجندى7243|4
64o9|8 يم عبــــد | ع مصط ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |بــــر| ع.
معهد ف ص |لمنصورهم| |حمد يوسف يوسف يوسف|927||7
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــشيم|ء مصط ع |لملي سلط|ن287|27
5o6765|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهآل|ء محمد شفيع مصط أم جليد
264254| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيه بــــيو عبــــد|لسل|م بــــيو
75586o| |م |س|مه ن|فل عبــــد |لع تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد
77o228|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مه حسن مسعد |لهلوتـــى
8|5o32|تـــج|ره بــــ سويفم| عزتـــ ف|روق ر|جح
ندستـــ |لزق|زيقرفيده نبــــيل عصمتـــ |لسنجرى635649
علوم ج|معتـــ |لسويسندى سعد عبــــد |للطيف عز|لدين35|4|6
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ح صبــــرى مبــــروك محمد بــــسيو 496869
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم |بــــو|لق|سم محمد ع 832847
تـــج|ره |لمنصورهي|سم | محمد صل|ح |لدين عوض منصور678653
د|بــــ كفر |لشيخ|خلود خ|لد محمد عبــــد|للطيف ع475994
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ديفيد ط|رق ميل|د ذكري87|838
43547oتـــمريض كفر |لشيخسه|م محروس |حمد |لزي|تـــ
7o9739 ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسعيد محمد مصط ع مصط
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد حسيبــــ محمد عرفه769494
69966oيم محمد |لسيد |حمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
6o|384تـــج|ره طنط|حسن عص|م عبــــد |لحميد عوض
علوم |لزق|زيقحمد صل|ح عبــــد |لحميد |حمد شح||63768
6o9|67حقوق |لمنصورهمحمد |سعد ع سليم
يم محمد8|3336 تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
يم |حمد محمد4223|8 تـــج|ره بــــ سويفمحمود |بــــر|
ه محمد ص|بــــر مو543343 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورن
ق|وى حس |78386 نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ محمود محمد |ل
7o3392 ندستـــ |لمنصورهمصط |حمد |حمد سيد |حمد عبــــد
85o475|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء ع|دل محمود عبــــ|س
76o|o7يم مر علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمهند محمد |بــــر|
36o686ندستـــ بــــنه|حس |حمد حس عبــــد|لفتـــ|ح سنجر كليتـــ 
5o278oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى يح محمد ز عبــــد|لرحمن
يم4738|2 ين نبــــيل حسن |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش
تـــج|ره بــــنه|محمد |كرم فريد ز عبــــد|لمطلبــــ46|356
68o238 ف طبــــ ع شمسريم عبــــد |له|دى |لسيد محمود 
237o67|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمل |حمد محمد عثــــم|ن
7o94|5تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر |لسيد حسن حس |لخو
8o|483|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه ع|مر محمد محمد
يم |ل |د3|6836 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |لسيد محمود |بــــر|
 |حه وفن|دق |لفيومكرمه محمد حسن محمد |لجندى22239|
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4o4|4oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد بــــدوي محمد حموده
7668o9| يم معمر |لقذ| محمد جوده ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشبــــر| معهد ع| 
77o843يم نص|ر محمد |لم|ل د|بــــ |لزق|زيق|منه | |بــــر|
زر|عه |لفيومتـــ |حمد حس |م 62|236
263o|8آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|دير |حمد |يمن عبــــد |ل مو
تـــج|ره سوه|ج يه سيف شعبــــ|ن عبــــد|لحميد|2524|9
7|oo5|يم |بــــو |لعز صيدله |ل|سكندريهند مصط صل|ح |بــــر|
76o9|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسدير خ|لد |حمد |لسيد
8o43|3|تـــمريض |لم | ن|سيمون عزتـــ ك|مل عبــــد|لمسيح
34935o| تـــج|ره ع شمسسل|م حمدى حس |م
رى456655 د|ر |لعلوم |لم |ي|سم |لسيد درويش |لجو
 |حه وفن|دق |ل|قشيم|ء |بــــو|لحمد ج|بــــر |بــــو|لحمد92|866
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيه|بــــ عم|د|لدين |حمد حسن |بــــو |لخ 459972
624o54تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |لسيد |حمد محمد درويش

يع عبــــد |لق|در46724 رهسل|م شعبــــ|ن |بــــو  طبــــ |لق|
4|oo23| لسن ع شمس|جورج ه| صبــــ مل|ك ن

5549o|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يه محمد محمود محمد
يم بــــسيو 248667 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ حس عبــــد|لرحيم |بــــر|

ش|م محمود حسن7457| حقوق حلو|نيوسف 
يم483496 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــإيم|ن سعيد |حمد |م|م |بــــر|

|4|7o|يف عبــــد|لستـــ|ر عبــــد |لتـــو تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف 
82332oمعهد ف ص بــــ سويفلور| حل مرقص صليبــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقتـــ حسن عزتـــ حسن نجم777864
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ س| سعيد خليفتـــ355624
|48o3o د|بــــ |لفيوم|محمود |حمد محمود |حمد |لعج
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجورج ر|فتـــ وص حبــــيبــــ74|838
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمروتـــ يوسف رمض|ن يوسف رزه|33952
834|4oيم |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|رضيه فرج | محمد |بــــر|
6989o6| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد عبــــد | |لدسو
تـــج|ره طنط|محمد أيمن محمد محمود غنيم|7|449
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخلود سميح |بــــو|لعل| محمود263654
8o|688تـــج|ره بــــ سويفزي|د |حمد يوسف عثــــم|ن
8|7o63| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه حسن محمد ع

زر|عه |لفيوم |د رجبــــ عبــــد |لحليم |حمد|69766
9|o67حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع عبــــد |لعزيز |بــــو بــــكر عبــــد |لعزيز

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم ن| عبــــد |لرحمن عبــــد|43|756
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|ره ع عمرو سيد |89428
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمنتـــ | ع|طف عبــــد|لحليم محمد 886958
تـــربــــيتـــ سوه|جمروه |سم|عيل طه |سم|عيل 924747
|ء محمد عبــــد| حسن مصط 695|52 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإ
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ن|صف محمود |حمد يوسف||76664
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8o7869تـــج|ره بــــ سويفف|طمه محمد حسن محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر| | جم|ل عبــــد|لمحسن عبــــد |لفتـــ|279639
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــن مختـــ|ر محمد |حمد |لجم|ل7538|6
685o86| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخ|لد عل|ء|لدين عبــــد |لنبــــى |حمد
يم محمود4|7524 حقوق |لمنصورهعبــــد | |حمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|شيم|ء محمد صبــــ سعد كريم496628
رهيم عبــــد|لحميد عبــــد|لجو|د يوسف عبــــد76|323 طبــــ بــــيطرى |لق|
7o432|| يم فرج ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم|ن صل|ح |لسيد |بــــر|
رتـــ|محمد نوح محمد عبــــد|لحميد295273 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطع مغربــــى محمد |لمغربــــى ع53|753
||6|o7حقوق ع شمسشهد ط|رق حسن جمعتـــ
صيدلتـــ سوه|جحشمتـــ مخلوف |حمد محمد 923356
35o56|| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن فوزي سعيد مر
75o958ف تـــ |ن ق|سم ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |
42o683حقوق طنط|محمد أنور أحمد عبــــد|لوه|بــــ
45o|83ندستـــ بــــنه|محمود عطيه محمود عطيه س|لم كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د محمد ي|س محمد رشدي|47979
معهد ف تـــمريض ع شمسبــــسمتـــ عبــــد|لرحمن محمد محمد رسل||35562
5||9o5 |د|بــــ دمنهور|محمد |لسيد محمد |لسيد |لحلو
|6o5o4ندستـــ |لم |سيف |لدين مصط محمد طه
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمصط محمد ن|جح محمد |968|9
|242o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم | مدحتـــ حكيم ونيس
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرندى محمد بــــخيتـــ محمد5924|2
 |حه وفن|دق |لفيوممحمد عربــــي سيد محمد طلعتـــ34|26|
2|8o32لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ريم |حمد محمد عبــــد |لعليم محمد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه ص|بــــر طلبــــ ي|س 59264
ر محمود محمد275|2 رهسهيله ط| تـــج|ره |لق|

معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــه مي عبــــد |له|دى قطبــــ779538
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رقيه رزق مر مصط حج|بــــ35|248

3o769|ره|سم|ء عو عبــــد |لستـــ|ر |حمد د|بــــ |لق|
9o98|9 حه وفن|دق |ل|قر|ئد منصور ثــــ|بــــتـــ سل|متـــ| 
حقوق |لمنصورهسل|م محمد محمد محمد جمعه|679387
9||94o تـــج|ره سوه|جه| حمدى ع |لقط
262ooيم محمد ن غر|بــــ رهزينه عمر |بــــر| حقوق |لق|

يكل|48|263 معهد ف ص ري|ضه بــــنه||ء رض| ع عبــــد|لغ 
تـــج|ره ع شمسبــــ|سم ع عبــــد |لرحمن ع28782|
6|6o75لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عم|ر |لتـــ|بــــ |لبــــغد|دى تـــعيلبــــ
تـــج|ره ع شمسمنه | ط|رق محمود |حمد3364|2

حقوق ع شمسمهر|ئيل جم|ل ص|بــــر |سعد8367|
زر|عه |سيوطمن|ر بــــك |حمد محمود  882585
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــصف|ء مد |بــــو|لمجد مد 833423
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يم7|4226 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن ع عبــــد |لجو|د إبــــر|
634o47ف حسن محمود ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |
معهد ف ص |سم|عيليهيه ع|شور مصلح ع|شور|767637
زر|عه |سيوط |ر عبــــد|لن| عبــــد|لر|زق ص|لح  234|88
يم حسن753584 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــررن| ع |بــــر|
4o4o42د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن محمد يونس محسن محمد
5o9|52ى |لص| محمد |لغن زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |لسيد خ
7oo669||تـــج|ره |لزق|زيقع ع|رف ه|رون |لمر عط
82929oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــه سيد حس محمد
تـــج|ره طنط|خ|لد جم|ل |حمد ر|شد صديق856|69
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــوليد صل|ح محمد محمد س|لم686277
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر |حمد سيد |م 342|84
ف نجدى شح|تـــه7757|3 حقوق حلو|نيوسف |
6o83o||د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |يمن بــــكر محمد طر|د
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |رضوي عل|ء خليفه عبــــد|لغ |525|8
5o33|3حه وفن|دق |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ ط|رق |بــــو ضيف ع سليم|ن| 
69843oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط محمد محمد |حمد حسن
تـــج|ره |لزق|زيقأحمد حمدى عبــــد|لبــــ|سط م |لدين633562
4928o3تـــربــــيتـــ دمنهورمجدى فتـــ محمد عبــــد |لمجيد
علوم ع شمسمريم |يه|بــــ محمد صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح|524||
6|4|7oندستـــ طنط|عم|ر |لسيد |حمد حسن وردتـــ
68o755يم مو طبــــ |لمنصورهمن|ر جم|ل |لسيد محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد  |ء عبــــد |لوه|بــــ عثــــم|ن |بــــر5|658
3435oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم محمود محمد صل|ح |لدين

د|بــــ ع شمس|يوسف حمد|ن حسن حسن4989|3
رهيف|ن ه| علوى سم |8272|| صيدله |لق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحسن|ء ح|مد عبــــد |له|دي ح|مد795|52
وف|تـــمحمد |حمد حسن ع محمد76|527 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
23o||3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م ن| |سم|عيل حزين |سم|عيل
82o772وس تـــج|ره بــــ سويفريمون عري|ن يعقوبــــ تـــ|و
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم محمود شو محمد متـــو698278
9o27|4|حقوق سوه|ج سم|عيل محمد عبــــد|لسميع حج|زى
34|2o3 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع|صم |حمد عبــــده ع |لف
يم حسن 3|4253 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهد | عص|م جل|ل |بــــر|
رهص|لح محمد ص|لح حس حسن خليل23787| ندستـــ |لق|
صيدلتـــ بــــورسعيدحمد محمد خ | محمد|2|6969

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمديحتـــ جم|ل فتـــ سليم|ن|4927
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــين |حمد ك|مل محمد ع|رف44589

ره|مريم سيد عبــــد|لغف|ر محمد |لسيد2|2384 د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعز|لدين عبــــد|لمنعم حسن محمد مر526495
9o6687|تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن ن| حس سليم
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29|2o رهي زكري| عبــــد |لرؤف |لش|ف حقوق |لق|
4|394o| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مروه عبــــد |لوه|بــــ |لمتـــو ري|ض
ندستـــ حلو|نمحمد مصط محمود محمد23796|
9oo9|9 تـــج|ره سوه|جنوره|ن محمود |سم|عيل عبــــد|لرحيم
يم محمد عبــــد|لحميد يونس|265824 وف|بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
85284oتـــربــــيتـــ |لم |محمد عم|د |لدين عبــــد| عبــــد|لرحيم
77o267 علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع ح|مد أحمد حس
84o553تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىندي عر|بــــي محمود عر|بــــي
4o732oي سند و|صف تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| ي
معهد ف ص بــــور سعيدأحل|م أس|متـــ محمد بــــدير ج|د|64673

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن عبــــد |لبــــ| حس عبــــد |لبــــ| |48822
497o|||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــتـــس|م عبــــد|لرحيم عبــــد|لق|در ش
62o4|8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم معتـــز حس|ن حمودتـــ

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمصط عبــــد|لجو|د عبــــد|لعظيم عبــــد53945
|2o993 ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|سيف مصط محمد مصط
ف س| عجيبــــ36|5|| رهن|ردين | صيدله |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجرجس سمع|ن جور عبــــد |لقدوس753235
طبــــ ع شمسمحمد وحيد عز|لرج|ل متـــو695926

6o483ر ر سيد جو طبــــ بــــ سويفعبــــد| جو
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|ح|تـــم ع |لملي مهدى |لملي 852|26
د|بــــ سوه|ج|أسم|ء نبــــيل عبــــد |لعزيز عبــــد |لكريم499673
|52o45|رهغ|ده |حمد رمض|ن |بــــو|لعل صيدله |لق|
نوعيتـــ |شمونزي|د |س|مه عبــــده مو حو|س245759
3224o8 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مستـــسنيم مصط محمد |لسعيد مصط
طبــــ |سن|ن طنط|سم|ء رمض|ن فتـــ عبــــد|لحليم|269434
27o858معهد ف ص بــــنه|شيم|ء رض| عبــــد|له|دى |ل|عرج
2335oo|ندستـــ ع شمس|يري فرج لم مو ويص
27o835تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحن سعيد |حمد محمد مر 

حقوق |لفيوممصط رمض|ن محمد عبــــد|لرحيم24|66
تـــج|ره |ل|سكندريهيوستـــ | س| حس ميخ|ئيل489773
4oo5o4يم سعد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححبــــيبــــه محمود خليل |بــــر|
768o|8تـــربــــيتـــ |لعريشيم|ن محمد محمود عبــــد |لعزيز |لوكيل
يم|929|| تـــج|ره ع شمسسوسن عم|د يعقوبــــ |بــــر|
يم 662|69 تـــج|ره |لمنصورهع عبــــد |لمنعم كم|ل ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل حس سيد عبــــد|لع|ل228566
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|تـــ محمد عز|لعربــــ محمود|358568
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمل عبــــد|لنبــــى |م|م حس|ن |66|326

تـــج|ره بــــ سويفرمض|ن حس فتـــح |لبــــ|بــــ |حمد57673
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقآل|ء ن| |بــــو |لحسن |لسيد |بــــر|447324
33248oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دى حس |لسيد محمد بــــر
|3o26oيم صليبــــ خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ ه|رون |بــــر|
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طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء صل|ح |لدين كم|ل |حمد رف|348533
773o4o|حقوق ع شمسحمد رجبــــ محمد محمود عشم|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جح|زم سيد عبــــد |لع|ل عبــــد |لع 49885|
9o7946 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد صبــــرى عبــــد|للطيف
ه عرف|تـــ عبــــده ح|مد|9366|4 د|بــــ كفر |لشيخ|م
9o6747|ء كرم |لسيد |حمد| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
د|بــــ |لزق|زيق|نور| محمد حسن |حمد حبــــيش774873
36o454| علوم بــــنه|م| كرم عز |لدين عبــــ|س |لصغ
6832o2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء ع|دل |حمد |لسيد |لبــــسيو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| تـــ|مر حسن ع محمد263732
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لرحمن عط| ع 328673
ف شح|تـــه |لق| |49738 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنه | |
69o948 ندستـــ |لمنصورهخ|لد |حمد عبــــد |لمعبــــود ز حس
رهمحمد نبــــيل محمد سليم|ن |لرف| 23|5|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ ط|رق محمود خليل349645
يم محمد695837 يم محمد كم|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه |بــــر|

567o2تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد |حمد حن حس|ن عمر
تـــج|ره سوه|جمحمود عبــــد|لصبــــور محمد فرغل 927||9
4o4o37تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهط|رق محمد محمود عبــــد |لخ|لق |بــــر
|د|بــــ |لم |من|ل جم|ل ميخ|ئيل شح|تـــه854434
|د|بــــ طنط|يم|ن |لسعودى ع |حمد زين |لدين2723|4
7oo43نوعيتـــ |لفيومف|طمه |حمد طه عبــــد|لجو|د

77o626| د|بــــ |لزق|زيق|يه عم|د حربــــى فهيم فه
طبــــ |ل|سكندريهف|طمتـــ خ|لد ع حمودتـــ محمد478545
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر |حمد |لسيد |حمد عبــــد|لرحمن524772
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف محمود تـــوفيق |لسيد |حمد|6723|
6429|6| معهد ف ص |لزق|زيقيم|ن محمد متـــو متـــو |لحبــــ|
7o6664تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد محمد عبــــد |لفضيل
رهيوستـــ | جورج بــــ|نوبــــ و|صف45932| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن تـــوفيق |لسيد عبــــد |لحميد783662
4263o||ش|م |حمد حسن ه  طبــــ |ل|سكندريهم
6|8o2o|علوم ج|معتـــ د |ط|ء مر مر حسن
فنون جميله فنون |لم ||ء محمود |حمد عمر|363|85
6o5337كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد |يه|بــــ ج|بــــر |لشن|وى
6o2939حقوق |لمنصورهمحمد جوده محمد |لعدل
6o3882يم محمد |لعقي تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود |لسيد |بــــر|
9|98o9  ر|ن تـــج|ره سوه|ج |ء |لدين شعبــــ|ن |لسيد ز
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديوحن| |لقس يوس|بــــ حشمتـــ مرزوق425|82
ندستـــ بــــور سعيدمحمود |يمن رمض|ن |حمد مرد|ن765698
7747o2تـــمريض |لزق|زيق ول|ء ع|دل عبــــد |لحفيظ عطيه محمود
9|2|3o يم حسن |حمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييسم |بــــر|
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طبــــ بــــنه|ع|دل ط|رق ربــــيع خ|لد9|6252
يم مو636378 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ع|طف عبــــد|لمجيد |بــــر|

6o98|| ر عفي تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لظ|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقكريم كرم عسكر عبــــد |لر|زق عيسوى628364
يم حسن625959 نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد| محمد عبــــد| |بــــر|
23658oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن |س|مه مك|رم عبــــد|لر|زق
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد حسن محمد عبــــد|لعزيز|835|8 معهد ع| 
263o42تـــمريض بــــنه|دين| |يه|بــــ عبــــد|ل مو

2|7o4لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم محمد محمود حسوبــــه
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| محمد|932|3
يم |لقرش|وى544||5 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد صبــــ محمد إبــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرحمه  |ء |لدين حل |لطبــــ|خ252567
7o9o92 يم |لملي طبــــ |لمنصوره مصط |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حسن |م|م محمد39|35|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنيه شهبــــور ع |لبــــ|ز مصط |694829
يم |لدسو |لدمرد28|57| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء محمد |بــــر|
92o879 معهد ف ص سوه|جمحمود محمد |حمد ع
رهعبــــد |لرحمن كم|ل ك|مل عبــــد |لق|در ر46|22| حقوق |لق|
يم عبــــد |لرحمن محمد6|4897 حقوق |ل|سكندريهمنه | خليل |بــــر|
يم|424672 زر|عه |ل|سكندريهحمد حمد| ن|دى محمد |بــــر|
ش|م |لسيد عبــــد |لغ عبــــد ربــــه265285 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لغ 
وف|تـــ|ندى محمد عبــــد|لش| عبــــد|لمحسن9|62|3 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
5o|383ديه زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |حمد فتـــ محمد 
7762o7يم ع ف |بــــر| طبــــ |لزق|زيقوق |
254o93يم سعيد رم|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |بــــر|
طبــــ ع شمسن| نبــــيل يعقوبــــ ف|م7|79||
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهط|رق عيد منصور أبــــو|لغيط محمد455|48
52|7o9|يم عبــــ|س زر|عه طنط|سم|ء محمد |بــــر|
علوم ج|معتـــ |لسويسحمد مبــــروك محمد عبــــيد|32|256
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدين| محمود محمد بــــل|ل286558
8|o368تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن طلعتـــ عبــــد|لحليم عبــــد|لسل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ره عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم43352|
د|بــــ |لمنصوره|مصط فكرى محمد |بــــو|لمع| غ||68686
9o2579 ر محمود محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطع م|
78|567| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقل|ء |حمد |لسيد ع
28o294رهر| | رزق يونس ع|يدي طبــــ |سن|ن |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود حسن محمد عبــــد|لرحيم|35396
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|تـــ مصط عبــــد|لفتـــ|ح مس|ور|848|27
4|6554| تـــج|ره كفر |لشيخحمد متـــو رمض|ن محمد عي
حقوق |سيوط حمد عبــــد|لمعز |م عبــــد|لحميد|887387
4877o6د|بــــ |سيوط|مصط حسن ع |حمدعبــــد |لل|ه
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تـــربــــيتـــ ع شمسمديحتـــ شه|م |ل|م|م |لششتـــ|وى8828|3
8oo|84 فنون جميله فنون |ل|قعم|ر عبــــد|لسل|م بــــردوي ع
772o26ندستـــ |لزق|زيقحمد صفوتـــ محمد |لبــــكرى |حمد سليم
88852o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد ع عبــــد|لجو|د محمد

رهعبــــد |لرحمن |حمد مه |حمد26436 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ج عبــــد |لحكيم عبــــد |لفتـــ|ح |حمد53763|
رتـــ ندى عز|لدين محمد حس 244897 تـــمريض |لق|
64o765تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد محمد |لديد|مو عبــــد | محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع فتـــ محمود ج|د37343|
د|بــــ ع شمس|دين| مجدي |لسيد ع|رف359537
6o|o22صيدله طنط|ول|ء سعيد بــــسيو محمود سل|متـــ |لهبــــ
9o54|2 يبــــ سعد كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|رين| متـــى و
488o||د|بــــ كفر |لشيخ|مؤمن محمد ف|روق محمد فرغ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد خ|لد ري|ض ع |لسيد347239
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد |س|مه محمد محمود242994
تـــج|ره |ل|سكندريهص|بــــرين خميس عبــــد |لرحمن |لجيل94|426
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد |لرحمن محمد فؤ|د محمد عبــــد ||43863
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسح|بــــ عبــــد|لنبــــى محمد عبــــد|لنبــــى326637
|63|7oد|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ س|مر محمد صل|ح |لدين
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلشيم|ء مع|ويه محمود عبــــد|لمطلبــــ||84836
يم محمد832996 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر عبــــد|لرحيم |بــــر|
|65oo8|رهيه محمد محمد محمد بــــرك|تـــ صيدله |لق|
9oo69o طبــــ سوه|جنوره|ن محمد بــــخيتـــ |حمد
تـــج|ره |لمنصورهسعد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد يوسف697268
488o75|حقوق |لمنصورهحمد محمد ج|بــــر عبــــد|لحليم عتـــش
د|بــــ دمنهور|محمد |حمد زكري| س|لم عيد|49374
ف عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحميد عبــــد|3537|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإسل|م محمد محمود عبــــد |لحميد3|76|6
32o459صيدله ع شمسمحمد نبــــيل ري|ض عبــــد|لمو ع|بــــدين
43o238| يم سيد |حمد عبــــد ش|م |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يتـــ 
طبــــ |ل|سكندريهحمد بــــه|ء|لدين حم|ده يوسف عي|384|5
85|o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدص|بــــرين محمد محمد |بــــوبــــكر
ف عبــــد|لمقصود ز6|3348 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |
466o46|يم ن |لشيخ يم ن |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــر| معهد ع| 
|د|بــــ |لم |عبــــد| عص|م حسن محمد |حمد855829
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|ر| محمد جل|ل محمد54885|
6o63|5|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
يم |437756 نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء شكرى عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
فنون جميله فنون حلو|ننور| خ|لد حسن محمد24395|
7o4|46 يم حس يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه |بــــر|
6|244oتـــربــــيتـــ طنط|ي|سم عم|د تـــ|ج |لدين ص|بــــر

Page 1976 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4|284oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | محمد محروس |حمد ع|مر|
فنون جميله فنون |ل|قشيم|ء عبــــد|لنبــــي سليم|ن ج|د ||83299
47739oيم |حمد سويد صيدله |ل|سكندريه |ر سعد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلحسن سعد حسن |حمد|769|83
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره محمد |لسيد |لطط|وى6|2486
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخكريم محمد صل|ح ع حس 462727

تـــج|ره ع شمسه|جر عبــــد |لفتـــ|ح رضو|ن |لليثــــي24885
4o94||لسن ع شمس|ع محمد ع يوسف
49|o24تـــج|ره |ل|سكندريهد | ح|تـــم محمود محمد يس
77o373| ف محمد مصط |لقل يم | تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقبــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسجه|د خ|لد حمدى جمعه أم|ن436644
52|5oo زر|عه دمنهورند|ء ع|دل محمود مصط |لشي
697o2|يم س|لم طبــــ |لمنصورهمصط س|لم عوض |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد ع|دل سلم|ن ضيف |72|769 معهد ع| 
يم نص|ر52|497 د|بــــ دمنهور|ندى خ|لد فتـــ |بــــر|
6|6o|7تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد |حمد ح|مد نجم
ه ممدوح |لسيد |حمد حموده|93|224 رهم تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سيوطمريم |نور لم بــــقطر  877652
37o|93ف حسبــــ | ص|لح حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر |
تـــربــــيتـــ |لعريشم|رتـــ | وجيه رشدي مرقص6|7682
25|o99طبــــ بــــنه|محمد عبــــد|لن| ص|لح دندن
7o7825ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد ثــــروتـــ عبــــد |لحميد |حمد
يم|7662|| وف|تـــحمد محمد |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ه |لبــــيو |27|65| ره||ء ع|مر مي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمود ص|بــــر عبــــد |لسل|م شح|تـــتـــ62585|
345o|5ندستـــ شبــــر| بــــنه|ف|طمتـــ حمدي محمد محمد |م|م
حقوق طنط|ل|ء محمد سعد |حمد عك|شتـــ|56|6|4
23o2o زر|عه مشتـــهرعبــــد |لرحمن ع|دل محمود ج|د |لمو

يم عبــــد |لكريم45|489 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهندى ع محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|مريم عل|ء |حمد |حمد عوض48|323
ه محمود خليفه |حمد عويضه2|4|42 د|بــــ كفر |لشيخ|ن
يم طه |لحم| 687735 تـــج|ره |لمنصورهسعد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يم|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد منصور689|34
يم |لتـــ|بــــ686429 ندستـــ |لمنصورهحمد حس جل|ل |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطريمون بــــخيتـــ مو سمع|ن 892238
64||9o|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد|لمنعم |لسيد |بــــر|
رهمحمد |ل|م عبــــد|لعظيم |حمد44|283 تـــج|ره |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم عز ظريف ي|639|3
تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد ف|روق محمود67433

6o5444|يم يم حسن  |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط||ء |بــــر|
23654oره |ر م|جد عري|ن حليم طبــــ بــــيطرى |لق|
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د|بــــ حلو|ن|ندى و|ئل حس محمود|4624|
رهندى جم|ل محمد عبــــد|لمجيد729||3 صيدله |لق|
4793ooيم فتـــ خليل |بــــر كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــ|ء |يمن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|مؤمن ص|لح |لسيد |حمد6|6345
طبــــ |سن|ن |لمنصورهرن| خ|لد عبــــد |ل|له عبــــد |لعزيز عبــــده|69336
529o74تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف خ|لد عبــــد|لر|زق |بــــوقرن
يم جوده محمد مسعود332852 لسن ع شمس|ن|دين |لسيد |بــــر|
9o222|  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــزينبــــ سليم|ن محمد رضو|ن
7o248|ش|م كم|ل حسن |لمغربــــي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|جم|ل|تـــ 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ |م أيمن ع ح|مد حنوره453899
يم|849788 معهد ف تـــمريض |سيوط يم|ن محمد ع |بــــر|
494oo5ف د|بــــ دمنهور|عبــــد|لمحسن عبــــد|لعزيز محمد محمد 

28o78|تـــربــــيتـــ حلو|نمل وجيه محمد رمض|ن
يم77|782 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدع|ء محمد محمود |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد |بــــو فر|ج |لق|سم |حمد محمد9|3377
حقوق طنط|مريم |لسيد فتـــوح ح|مد درويش66|4|4
يم755964 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عليوه |لسيد |بــــر|
4oo826تـــج|ره |ل|سكندريهع|دل شعبــــ|ن عبــــد |لع|ل |حمد
782|o3تـــج|ره |لزق|زيقمحمد شو |حمد محمود جل|ل
تـــربــــيتـــ |سو|نغ|بــــي سليم|ن |نور بــــهن|ن|846298
ه محمد بــــدوى عبــــد| |حمد|542352 د|بــــ دمنهور|م
69o386ندستـــ |لفيوممحمود عبــــد |لغف|ر |حمد |بــــوزيد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى حس متـــو4449|3
63|o46تـــج|ره |لزق|زيقمروه بــــرك|تـــ محمد ع
يم939|6| يف عص|م |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ند| 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء محمد دسو محمد دسو |629373

323|oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عرفه وظيف بــــكر
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرنوره|ن سيد زغلول ري|ض58|9|3
78o553معهد ف ص |لزق|زيقمحمد سعيد عبــــد |لحميد محمد عبــــيه
ه محمد محفوظ ري|ض|887677 تـــربــــيتـــ |سيوط م
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده رمض|ن خلف محمد3828|8
5|o|o3| د|بــــ دمنهور|حمد فه فؤ|د ع
يه|ن تـــوفيق مدحتـــ تـــوفيق |بــــو |لخ 6||475 |د|بــــ |لم |بــــ
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىكريمه يوسف ع محمد833698
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف ربــــيع سيد يوسف|233968
7|23|o| ندستـــ |لمنصورهندى وفدى وفدى ع عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس|م عرف|تـــ ص|بــــر |حمد محمد283255
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسلم|ن ع|طف عبــــد|له|دى خليل|28387
د|بــــ |لزق|زيق|جه|د وحيد حمدى ع356776
نوعيتـــ |لمنصورهمن|ر عزتـــ فتـــ محمد مصط 697348
777|83| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مل مو عبــــد |لقوى |لش|ف

Page 1978 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم سوه|ججه|د عز |حمد محمد 3|8983
26|5o9 معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لجو|د بــــش عبــــد|لجو|د ضيف
لسن ع شمس|محمد ثــــروتـــ |لسعيد |لفرم|وى7495|4

رهخلود |سم|عيل |م|م |حمد36858 حقوق |لق|
498o68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــتـــ محمد محمد عبــــده ح|مد
ف محمد |لطيبــــ844462 تـــربــــيتـــ |سو|نسبــــأ |
8o||45|علوم |لم |منيه محمد |حمد عبــــد|لع|ل
694|6oنوعيتـــ فنيه |لمنصورهنور|ن |حمد منصور |لجندى
23o238رهعبــــد|لرحمن |حمد جمعه محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o2284ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى رض| محمد خليل |حمد |لمس
طبــــ |سيوطم|ريو مجدى عبــــد| ملك  889489
636|o|يم سعد تـــج|ره |لزق|زيقحسن|ء زينهم |بــــر|
ندستـــ ع شمسعمر خ|لد مختـــ|ر محمد حج|زى26742|
4|2o74لس د|ود شفيق د|ود تـــ|درس |د|بــــ طنط|ك
ين| عص|م بــــولس |سطف|نوس754382 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف
معهد ف ص |لزق|زيقر| | ع|دل محمد أحمد683|78
4o6827ى محمد  |م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم ي
5235o6يم محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد ع|طف |لسيد |بــــر|

رهحس|م محمد ع |حمد ر|شد43223 تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهرو|ن أحمد محمد أحمد عبــــد |لق|در425359
د|بــــ ع شمس|شيم|ء ي |لسيد محمد ش|كر|32245
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــريز| |ميل فه تـــوفيق|862|2
4o88o8 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندين |حمد عبــــد | |حمد مر |بــــو
4|62o|| ه ربــــيع سعد محمد عي تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورغ|ده رجبــــ محمود عبــــد|لعليم جمعتـــ255|52
تـــج|ره |سيوطيوسف مجدى عبــــد | صليبــــ43|64|
6|695|| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء عبــــده محمد |بــــوعبــــد|
8o4o99كليتـــ حقوق |لم |محمد عص|م |حمد حمدي عبــــد|لحميد
ف عبــــد|لمنعم محفوظ327725 حقوق ع شمسه|يدى |
35o598تـــج|ره ع شمسس|رتـــ ع محمد ع|مر محمد
نوعيتـــ فنيه قن|روي |حمد |لمهدي عبــــد|لل|ه |حمد836875
رتـــ|رحمه |لحن |بــــو |لمجد |لشيخ696342 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o3|o4 |تـــج|ره طنط|يوسف |لسيد محمد |لمو
يم محمد حس|ن 478555 تـــربــــيتـــ دمنهورسميه عتـــريس |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ط|رق محمد كم|ل ر|شد عم|ره69|346
883o67| تـــربــــيتـــ |سيوط يه عد |نور مه
يم عبــــد|لبــــديع محمد  |ض448687 علوم ري|ضتـــ طنط|ي |بــــر|
ر طلبــــ ع 2493|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ر| | م|
رهرن| خ|لد محمد حسن حسن4432|2 تـــج|ره |لق|
5o48o3د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ فرج خليفتـــ عبــــد|لرحمن حسن
د|بــــ |لمنصوره|يم محمود |حمد محمد سعيد |لقط7465|7
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8|oo73| يم تـــ|يبــــ ع نوعيتـــ |لم ||ء |بــــر|
7oo69oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمود محمد محمد |لمر حسن |لحد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح |لدين مصيل ع753298
5o8|39|زر|عه |ل|سكندريهشيم|ء |حمد سعيد |لسيد |لمر

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن ي| محمد طه53899
4|o244ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع فتـــح | |حمد |لخطيبــــ
9o4o47|ه |حمد محمد |لسيد معهد ف ص سوه|ج م
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر حمدى |نور محمد |ل|م|م||2629
4o24o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سيل | نبــــيل  |د |ندر|وس
زر|عه ع شمسسل|م |حمد حسن محمد محمود|226525
7o697| |تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| |حمد ح|مد عبــــد |لبــــ

تـــج|ره بــــ سويفول|ء لط محمود سيد طرخ|ن98|64
2|529oرهندى محمد ع عبــــد | عطيه فوده علوم |لق|
حقوق بــــنه|رحمتـــ جم|ل سل|متـــ |لص|دق|4|357
رهعليتـــ |حمد محمود روبــــي65426 طبــــ بــــيطرى |لق|

64o296|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يم|ن محمد عبــــد|لسل|م ع محمد
يم حس عبــــد|لمعز 47|885 حقوق |سيوطول|ء |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|من|ر |نور |بــــو |لفتـــوح ع عبــــد |لع|2|2634
27o556تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط محمد |لمن محمد ع|مر
6||42oيم در|ج معهد ف تـــمريض طنط| س|ره شفيق |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهرض| محمد |حمد |بــــو|لمع| |حمد678||7

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |حمد عبــــد |لرحمن |حمد7863|
49o|59ى حسن |لسيد حسن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر ي
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه محمد سيد مصط 88|237
4o||98|حقوق طنط|حمد طه ص|لح متـــموح
د|بــــ سوه|ج| سم|ء محمد |بــــوضيف |حمد|454||9
27o924رتـــ|دين| لملوم عبــــيد محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ ع شمس|ندرو بــــه|ء |لفونس م |9789||
يم ن|497948 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن ع زين |لع|بــــدين |بــــر|
ره|سم|ء حسن جلش| عبــــد|لع|ل|6449|3 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــميل|د ك|مل من ك|مل د|ود258927
8247o4كليتـــ طبــــ أسو|نبــــيشوي ن|در ص|بــــر |قل|ديوس
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |لسيد فضل |لسيد د|ود678587
تـــج|ره |سيوطمحمد ك|مل خليل محمد7292|8
7o3995 ش|م عبــــد |لحميد |ل|ل |لعو تـــج|ره بــــنه|رن| 
فنون جميله فنون |ل|قروعه مصط خليل مصط 838638
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحس|ن محمد من أحمد  عوض|67|485
نوبــــى6957|4 حقوق طنط|حسن|ء كم|ل محمد زينهم |ل
||5oo| تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد جل|ل سعيد مصط
368o|9ف فكرى شلبــــى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|س|مح |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن محمد مهدى ع ن|فع44|28|
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6|644oيم |لخليفتـــ حقوق |لمنصورهخ|لد |سم|عيل |بــــر|
رتـــ|بــــسمه عثــــم|ن عبــــ|س |لخو8|6782 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
36o867|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سل|م عم|د محمود بــــدر|

9o883يم كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفجه|د ن| |م|م |بــــر|
طبــــ |لفيوم|ء مصط محمود نور |لدين||5|823
علوم |سو|نأمنيتـــ أحمد محمد سلط|ن477588
6o8|48نوعيتـــ طنط|م مصط محمد فرح|تـــ |لبــــرل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروه محمد محمود مصط محمود774528
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |لحن|ن محمد حسن حليمتـــ84|694
حقوق |ل|سكندريهحسن خميس محمد محمد بــــدوى475726
يم354297 تـــج|ره ع شمسخلود خ|لد |لسيد |لسيد |بــــر|
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |يمن مصبــــ|ح محمد ع6|6754
ش|م حل |م محمد ف|يد764668 تـــج|ره بــــور سعيدثــــري| 
6358ooمحمد ف|روق عيسوى | نوعيتـــ |لزق|زيقي
83596oتـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء عبــــد|لحميد محمد جوده
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن عمرو محمد محمد |لغريبــــ477426
4|5oo| يم حقوق |ل|سكندريهمصط عبــــد|لحميد |حمد |بــــر|

رهبــــه | ع|دل محمود ع يوسف4573| تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لر|زق|256355
34|99oعلوم ع شمسد| | رزق محمد سليم |لقط|ن
ره|محمد مصط |لسيد عبــــد |لعزيز|4532| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق ع شمسشه|بــــ سيد تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح|4577|
32oo92ف ح|فظ |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــش|ر |
5o2435طبــــ |ل|سكندريهمهند مدحتـــ محمد |حمد حمزتـــ
9o|529 معهد ف ص سوه|جيوسف محمود محمود حس|ن
6797o3 ف عوض عبــــد |لغ مصط تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود ع |حمد |لنبــــوى693927
29|4o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء ع|طف عيد جمعه
78o|7oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد س|مح عبــــ|س محمد
7o|635كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى |يمن |لسيد عثــــم|ن لبــــن
ندستـــ |لزق|زيقرؤى |لسيد |م محمد776533
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد |س|مه محمد عبــــد |لرحيم غ|نم22|254
تـــج|ره |سيوطمحمد حس عبــــد|لحكيم محمد 876248
ندستـــ |لزق|زيقع|صم س| محمد سليم|ن634367
8o72o6| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم ||ء جم|ل محمد ع

69|7oطبــــ بــــيطرى بــــ سويفلبــــ محمد عط| ع
د|بــــ دمنهور|محمد فتـــ فتـــ محمد |لريوي492297
د جل|ل |لسيد محمد عبــــد |439698 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|

يم635|3 يم ك|مل |بــــر| ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن |بــــر|
د|بــــ د |ط|من|ر محمد مسعد |لزرق|وى7954|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رو|ن محمد عط| | ع |لمو| 48|763
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد ن| صل|ح محمد مه سليم785|82
334oooيم |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــر|
8483o6يم علوم |سو|نمحمد رمض|ن عبــــد|لعظيم |بــــر|
9|27o| تـــربــــيتـــ سوه|جخلود محمود محمد |حمد
688o68يم عبــــد |لمقصود |حمد عمر صيدله |لمنصورهمروه |بــــر|
رهغ| حشمتـــ غ| بــــش|ى86||23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ |لزق|زيق | و|ئل عبــــد |للطيف |لسيد فل|ح|62536
4952o4|يم محمود يم محمود |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|
7556o8يم وقرو|ن جم|ل محمود |بــــر| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
م|693964 يم محمد |ل| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد |بــــر|
ل|وى54|7|6 ر |لم د|بــــ د |ط|نور|ن محسن ط|
|6o9|8 |ره|ي|سم محمد م ش د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسعو|طف مصط محمد من94|56|
تـــج|ره بــــنه|حمد عزيز محمد محمد|4|3495
478o83تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفريدتـــ ممدوح محمد صبــــ ع |حمد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مؤمن صل|ح ن |حمد8478||
ف|5|46|5 تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء عبــــد |لمطلبــــ محمد عبــــدتـــ 
يم حم|ده|824||3 كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد س| من |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |حمد عبــــد|لعزيز محمد834767
يم357944 تـــربــــيتـــ ع شمسحس|م كم|ل عبــــد|لسميع |بــــر|
44o5o4ر محسن سند |لسيد |سم|عيل د|بــــ كفر |لشيخ|م|
ح|ن|358277 نوعيتـــ عبــــ|سيهيتـــ مصط كريم 
8o5986|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء حم|ده محمد عبــــد|لحميد
784o55|نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م محمد |حمد محمد
يم339349 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــكريم ه| |نور |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد| عبــــد|لكريم عبــــد|لرحمن مصط 7|4377
7o953|طبــــ |لمنصورهعبــــد | |لسعيد عبــــد |لخ|لق |حمد يونس
تـــج|ره |لمنصورهجم|ل ط|رق عبــــد |لمحسن حسن عبــــد 2|6769
طبــــ حلو|نبــــسنتـــ |لسيد |حمد |حمد |لس|676258
44693o| ندستـــ |سيوطمحمد |حمد محمد |حمد عبــــد
25996o |حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسميحه محمد عبــــد|لفتـــ|ح ش

تـــ خ|لد حسن عبــــد |لو|حد|52356 صيدله بــــ سويفم
طبــــ |ل|سكندريهيوسف رمض|ن محمود رمض|ن سيد |423282
42o372د|بــــ كفر |لشيخ|وف|ء عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف محمد عليوه
|2o958ره| |لعربــــي صديق عثــــم|ن د|بــــ |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر محمد مسعود تـــم|م9836|8
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير حسن محمد عبــــد|لمقصود768376

9o637تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــه |حمد فتـــ سيد
صيدلتـــ بــــورسعيدم|رين| نصيف جرجس عوض يوسف694662
3598o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسر|ن| رض| نصيف وديع
فنون جميله عم|ره |لم |ريه|م محمد مصط محمد بــــهجتـــ49262|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|يه محمد |ل|م|م |لسعيد|237452
82|4o8لس صبــــ غربــــ|س قري|قص صيدلتـــ |لم |ك
4oo25o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحم كلثــــوم رض| محمد عبــــد |لعزيز
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق محمد كم|ل عز|لدين |بــــو |لروس284|27
77o253 تـــج|ره |لزق|زيقس| عص|م |لدين عبــــد |لو|حد محمد عبــــد
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقي|سم سعيد |حمد محمد637678
49o|97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدين| شو ن|شد معوض
23673o رهه|جر دسو صديق دسو تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد خميس سمري عثــــم|ن||82982
7o44o||ه حس |لسعيد ع عليوه تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
48452o| تـــج|ره دمنهورحمد مصط |لسيد |حمد مصط
4898|oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه محمد حسن محمد |حمد س|لم
36o264يم |بــــو|لن حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمد خ |بــــر|
6329o5|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء سعيد |لسيد |حمد محمد مصبــــ
يم28|39| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــه سيد سيد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|يم|ن خ|لد |حمد عبــــ|س|32775|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م خ|لد عبــــد|لونيس |لجزيرى|32|25
85|oo3صيدلتـــ |سيوطخلود سيد ع عوض
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد|لمع |لخدر |493977
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحسن|ء ممدوح محمد شمروخ832374
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمنيه عطيه عبــــد | |لص|دق||75628
||6o44ندستـــ ع شمسيوسف شكرى من مرقص
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديسل فتـــ ع بــــهجورى||2727
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسول|ء ط|رق عبــــد|لر|زق |حمد222297
4|795oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمه| محمد حيدر محمد ريح|ن
زر|عه مشتـــهرندى محمد عبــــد|لعزيز عودتـــ45|349
علوم |لمنصورهخ|لد حس|م |لدين فخرى |لغبــــ|رى عوض 349|68
9|o674  ن| ع|طف عط| | حبــــيبــــ معهد ف ص سوه|جم
يم |م 524678 تـــج|ره بــــنه|كريم سم |بــــر|
7o8827يم ى عبــــد |لع|ل |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ عزه ي
6o29o8 تـــربــــيتـــ طنط|نور |لدين مصط محمد عبــــد |لخ|لق
4o6346|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ||ء سم عيسوى محمد حسن
يم ربــــيع476749 د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره محمد نسيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد حسن محمد عمر||82936
|5o88|قتـــص|د م حلو|ن|د | عزتـــ عبــــد |لنظ محمود
2oo|o|لدين محمد| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م سعيد ع

ه |حمد عثــــم|ن عطيتـــ|72||88 طبــــ بــــيطرى |سيوط م
2o3o8ره|مصط |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم حسن |لمنجو 78|5|4 د|بــــ سوه|ج|م |بــــر|
علوم |لم |يم|ن ص|بــــر محمد عبــــد|لجليل|858894
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء |لسعيد عبــــده رزق |لعيسوى|72|2|7
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وف|تـــحسن محسن حسن محمد769683 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمريم |حمد حم|د ح|مد789768
بــــي 23982| رهمن|ر محمد ح|زم نشأتـــ |ل علوم |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |يمن |لسيد محمود عبــــد |لوه5984|
63988oد|بــــ |لزق|زيق|سل حمدى محمد محمد |يوبــــ
8o4943تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | بــــ|سم موريس بــــولس
5|45o7طبــــ |ل|سكندريهأسم|ء محمد عبــــده شد|د
2638o9قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يلن رمزى عي عبــــد | مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد محمود |حمد عطيه674|68
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلسيد |يمن |لسيد عبــــد |ل سيد |حمد7344|4
حقوق د |طع |لدين عبــــد |لرحمن مصط حبــــيبــــ5857|6
833o46كليتـــ |لطبــــ بــــقن|شيم|ء محمد سيد محمد

نوعيتـــ |لفيومه|جر مجدى سيد عبــــد |للطيف6|523
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع شه|بــــ عبــــد |لحميد عبــــ|س75225|
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمود خلف بــــخيتـــ ع بــــخيتـــ3|4453
ف محمد محمود عو|د|342886 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد |
3|o9|o| رهحمد محمد عبــــد|لغف|ر |لكش علوم |لق|
|43o36ه |حمد عبــــد |لموجود |حمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمصط محمد عبــــد|لع| محمود265952
يم ن|فع675594 علوم |لمنصورهمحمد رفعتـــ |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد سم |م|م حس |8246|3
|62358| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حمد شعبــــ|ن |حمد ع
64772oعلوم |لزق|زيق|ء حسن محمد عبــــد |لمجيد محمد
885o96 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| سم ف|يز زخ|رى
699864| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــلسيد محمد |بــــو|لعبــــ|س |لش|ف
689|o7ى تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــع|دل محمد محمود محمد |لز
فنون جميله فنون حلو|نسل سعد بــــدر محمد26|323

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن |يمن محمد حس |884|3
ر محمد سعيد محمود بــــسيو 477362 تـــج|ره |ل|سكندريهقدريتـــ بــــه|ء |لدين ز|
6276ooندستـــ |لزق|زيقمصط عبــــد|لمنعم أبــــوزيد عبــــد|لحميد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــكريم سعيد |لسيد |بــــو|لنج|7|2472
4|2o35 د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن محمد ع ذ|
د|بــــ |ل|سكندريه|س|مه عص|م محمد ش| |444947
69o5o5زر|عه |لمنصورهجيه|ن |حمد ع |لمغ|زى
ف عبــــد|لع|ل خلف 898597 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفيف |
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لغ |243336

تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل ع عمر|ن72395
8o888oتـــج|ره بــــ سويفعم|ر ي| ف|روق محمد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم | |ر محمد عبــــد|لعزيز محمد858937
6o7255كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود جم|ل ع حطبــــ
4o|797 د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد |لح|فظ عبــــد
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4265o6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|دين و|ئل أحمد عبــــد |للطيف |لقم
طبــــ بــــنه|محمد ع|دل عبــــد|لمع |حمد مصط 357343
26|||oرتـــ|رحمه ع|صم محمد خلف قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره دمنهورعبــــد | |حمد فه عبــــد |للطيف محمد492586
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه محمد محمد خربــــوش|293222
ندستـــ بــــنه|محمد جميل محمد غريبــــ|32|64 كليتـــ 
زر|عه ع شمسعبــــد|لكريم مبــــروك ك|مل ع226547
247o73 ش|م مصط حس|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط 
|3o877|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ممدوح محمد عثــــم|ن
حقوق |سيوطحمد مجدي عبــــد|لر|زق محمد|286|85
45|o78ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومنج|ح ر| ع عبــــ|س طه
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه محمد يوسف حس |267326
4|37ooش|م محمد سعيد |لنح|ل |د|بــــ طنط|ط|رق 
ندستـــ قن|محمد عبــــد|لرحيم محمد |حمد|86496
ندستـــ |ل|سكندريهم|ريو مجدى كم|ل حبــــيبــــ444996
9o9547ندستـــ سوه|ج  م| محمد مختـــ|ر كم|ل |لدين |حمد
4|2o56تـــج|ره طنط|عمر محمد |بــــو |لحمد |بــــو|لحمد فرج محمود
7o9|54|رى مسعد محمد طبــــ |لزق|زيقحمد |ديبــــ |لط|

يم774|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم ع|دل قر |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء وحيد كم|ل حم|د عوض|336538
تـــج|ره دمنهورنوره|ن عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ عم527769
حقوق حلو|ننور| سيد محمد عبــــد |48979|
5|66o5يم حسن زبــــ|دي علوم دمنهورحن|ن جوده |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د |يمن عبــــد|لسل|م محمد خليفه526476
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| محمود عبــــد|لعزيز |م يونس478364
|63oo6تـــج|ره ع شمسسل س| عثــــم|ن ع
يم9287|2 رهمحمد ع|طف عبــــد|لوه|بــــ |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
69|o79د|بــــ |لمنصوره|ين محمد محمود مصط قنديل
7o8935 يم محمد عبــــد |لحميد مصط معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |بــــر|
ل|ل بــــل|ل687286 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند عطيه 
2559o6يم حبــــيبــــ يف |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
ف محمد محمود7487|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نف |لدين |
5453o6|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيتـــ محمد كم|ل عبــــد |لحميد |بــــوقمر
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ل ه| محمد |حمد محسبــــ4|2856
8o4698كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهسل خ|لد عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف مهدي
يم|8265|2 ى |حمد |لسيد |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد خ
6ooo93ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد محسن محمد صبــــري علو|ن

د|بــــ بــــ سويف|وس|م ح|فظ كم|ل |لدين محمد6|547
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحسن محمد حسن محمد67553|
د |لحد|د453785 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد حس حس مج|
682o9|تـــج|ره |لمنصورهرحمه ن|در |حمد حمد ى ربــــيع
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعبــــد| حسن عليوتـــ تـــوفيق6|23|3
335|o6د|بــــ ع شمس|نور|لهدى حم|دتـــ حميدتـــ شعبــــ|ن
حقوق طنط|حمد |لسيد |م |حمد |لدقر|وى|2|4923
6o6758ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد صل|ح |حمد |بــــو ش|دى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء |بــــو|لحسن محمد خليل834492
يم محمد حسن |لبــــحر|وي|2|526 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسل |حمد |لص|وى فوده57|23|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمصط |لمر |لمر محمد2432|7

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمتـــ محمد كم|ل طه96945
تـــج|ره |ل|سكندريهلوج | عل|ء |لدين |لسيد حس حم|47667
يم |لش|ل627455 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سلوى محمد تـــوفيق إبــــر|
ى9334|5 بــــى |لسيد |لبــــح طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــد | محمد و
تـــج|ره دمنهورمحمد عص|م عبــــده محمد رسل|ن495585
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسهر ص|بــــر محمود محمد عبــــده765927
6|8o4o|يم |لجندى  |حه وفن|دق |لمنصورتـــيم|ن عل|ء |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود محمد |لسيد محمد بــــدرتـــ442395

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــجم|نتـــ محمد عبــــد |لحميد محمود8624|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم|ل خ|لد عبــــد|لجو|د محمد |لعس|8672|5
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد| |لشح|تـــ طلبــــه س|لم529335
تـــمريض بــــنه|حمد عبــــد|لفتـــ|ح ع|بــــد عر| |بــــو |لسعود264989
2575o||علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد محمد جميل
ر عبــــد |لق|در محمد |حمد479957 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرو|ن م|
رهمحمود محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لنبــــى33925| حقوق |لق|
6o95o4تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ محمود محمودبــــدوى ق|سم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد مختـــ|ر محمد ع بــــرل436293
رتـــ|س| سل خليل عبــــد|لحليم634293 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|6o455ى |لعزبــــ عطيه رهمحمود ي ندستـــ |لق|
34o928 يم حس تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن فتـــ صبــــ |بــــر|

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفغ|ده ع مفتـــ|ح محمد62926
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــده سعيد محمد ع |69|638
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد س| ح|فظ مو246224
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عل|ء عبــــد| محمد ع|مر8947|4
526o5|ندستـــ |لسويسع رض| |سم|عيل |لسيد ر|شد
5o75|4يم حبــــيبــــ محمد د|ر |لعلوم |لفيوموعد ه|رون |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم سيد فتـــ |لسيد46|59|
ف ع حسن |لغبــــورى529287 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |

ه عص|م محمد |لمر|35987 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
6o|324تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمتـــ عيد |لسيد مزروع
76|49o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رحمه خ|لد حسن رف
|د|بــــ بــــنه|بــــتـــ |لسيد |لنوبــــى محمد ح|مد329734
68o||7|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن رض| |لعدل محمد شح|تـــه
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى خ|لد فتـــ |حمد||557|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد عبــــد|لغ محمد شعبــــ|ن عبــــده|328948
6|o532|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لعو|د
تـــج|ره ع شمسزي|د كم|ل |لدين شعبــــ|ن محمد||27|3
4|3o28تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــه محمد رض| عبــــد |لعزيز بــــكر
4277o8ف عبــــد|لمع |لبــــخ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود |
7o|5o7| د|بــــ |لزق|زيق|دير عبــــد |له|دى عبــــد |لعزيز عبــــد
رهعمرو صبــــ عبــــد|للطيف حس|ن242637 صيدله |لق|
رهحس|م |حمد حس عطيه سليم|ن226674 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o3|38|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عبــــد |لحميد حمد|ن |لعيسوى
7oo366|د|بــــ |لمنصوره|ن حس عوض | |حمد

337o4|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ع|طف معوض منصور
تـــمريض كفر |لشيخحمد حل عبــــد|للطيف يوسف ح|مد|442448
9o8692 حقوق |لمنصورهعبــــد|لل|ه |بــــو|لنج| |حمد محمود
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ف فوزى عبــــد|لعزيز |لس|يح||83||6
|64|6|| د|بــــ حلو|ن|حمد محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لع|
وف|تـــض حسن يوسف حسن 26593| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

يم6727| رهخلود محمود رف| |بــــر| تـــج|ره |لق|
3487o||كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن نبــــيل حس عبــــد|لمطلبــــ
|55o85كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم |حمد محمد تـــوفيق محمد
64oo|4|رهي|تـــ |حمد عبــــد |لعظيم |حمد |حمد عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطسندس جل|ل |لدين سيد حس|ن |88668

3o359يم عبــــد |لسل|م ره|سل سعيد |بــــر| د|بــــ |لق|
65o4|زر|عه |لفيومه|جر |يوبــــ تـــوفيق |يوبــــ

3426o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنرم ع|صم سليم|ن عط
علوم |ل|سكندريهآيه حسن شح|تـــه سعد |لزي|تـــ435427

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء مبــــروك محمد محمد9|595
9o6583 حقوق سوه|جنور|ن محمد |حمد |سم|عيل
4828o3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآيتـــ أس|متـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لنعيم
ش|م مر |لسيد753352 ندستـــ |لم |خ|لد 

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|سم كم|ل |لدين عبــــد |لحميد |حمد48347
|2|974| رهحمد محمد خ|لد حسن محمد ع تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــفيلوبــــ|تـــ |دو|ر عبــــيد متـــي|س بــــ|جورى29|7||
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد رض| عبــــده |لعج كشك66|8|7
رهمحمد |حمد محمد ع|طف7555|2 حقوق |لق|
9ooo84 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | عم|د عطيه عزيز
6o|765تـــج|ره طنط|مصط محمود محمد |لقرش|وى
77o|57 تـــج|ره بــــنه|محمود |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد |لرؤوف
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسنتـــ جوزيف شو ر|شد829928
9o262o| تـــج|ره سوه|ج حمد جم|ل |حمد ع
ندستـــ |سيوطمحمد |حمد محمد |لشبــــي 245978
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57768| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |
4|o|24تـــج|ره طنط|ه| ه| محمد مختـــ|ر |لسيد
صيدلتـــ سوه|جعص|م محمد سعدي محمد867895
زر|عه دمنهورمحمود محمد |لسيد عوض عسكر32|3|5
رهه|يدي محمد |حمد رو|ش39225 زر|عه |لق|

8o878oيم ندستـــ |لم |عمر ثــــروتـــ محمد |بــــر|
2|744oره/ري|ضتـــه| | بــــس|م عزتـــ عبــــد|لمجيد إعل|م |لق|
طبــــ بــــيطرى سوه|جريموند| ع|طف جم|ل حبــــيبــــ ||8989
يثــــم ص|دق ه|رون7||65| رهمنتـــ |  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8799o4  ندستـــ |سيوطسيد صل|ح محمد ع
علوم |لمنصورهسعد سعد سعد محمود |لتـــوتـــن 564||7
32|ooo|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد جل|ل عبــــد|لحميد |لسيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سعد ك|مل مغربــــي|2|8333
يم بــــسيو 784573 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقعل|ء |له|دى عبــــد |لر|زق |بــــر|
6263o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رنيم لط مصط سعيد
9o2473 حقوق سوه|جكريم |حمد محمد رفعتـــ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقلي سعيد جمعه عليوه |حمد|62562
6335o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقلسيد مطر|وى ع عبــــ|د
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــس|ره حس سل|مه حس 768662
9o9|43 د ح|مد تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عبــــد|لرحمن مج|
84527o|تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء حس ع محمد ص|لح
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر محمد حمزه محمد757568
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس محمد |لسبــــ73|226
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء طه محمد |حمد 885976
4o2427حه وفن|دق |ل|سكندريهمريم حس|م |لدين |حمد محمد |حمد| 
تـــربــــيتـــ |سو|ننظيمه سعيد عبــــد|لق|در جندي847786

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء محمد محمود دسو 49394
4o3|5تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهوليد محمد صديق عبــــدربــــه معهد |لج

تـــج|ره |سيوط ل|م محمد محمد |لطيبــــ |م |875855
تـــج|ره دمنهورم | جورج شفيق و|صف487369
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |حمد حسن |حمد272496

27o29نوعيتـــ عبــــ|سيهرضوى ي| ص|لح محمد
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ح عبــــد|لوه|بــــ محمود |حمد848844

ق|وى محمد9||46 ره/ري|ضتـــمريم عثــــم|ن  زر|عه |لق|
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عبــــد |له|دى |لسيد|33|778
ين |حمد عثــــم|ن |حمد229727 رهش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |لمنصوره |ر محمد |لسيد |لبــــدوى محمود منصور2869|7
7o263|| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن|ديه محمد عبــــد |لمنعم محمد سيد
2643o4| تـــربــــيتـــ بــــنه|م|ل محمد جوده متـــو
495o44آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمود خ|لد محمود عي
25954oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــدع|ء عيد عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد
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معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــمحمد |يمن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل|3|47||
85|4o7د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|لبــــ ع من|ع ص|لح
9o3293ى عبــــد|لجليل بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن حمد عبــــد|لجليل خض
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخع ح|فظ رف| ح|فظ ع محمد465|44
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسلشيم|ء |س|مه محمد عبــــد |لعزيز||4257|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه محمد تـــوفيق |حمد حم|د|9|55|5
67798oتـــج|ره |لمنصورهف|دى |يمن فوزى لوق| يوسف

595o9تـــج|ره بــــ سويفد| | |يمن محمد |حمد
يم223577 ف عبــــد|لعزيز محمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | |
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرن| |حمد عثــــم|ن محمد |لنج|ر38785|
رهندى يح فوزى عبــــد |لرحمن53389| طبــــ |سن|ن |لق|
5o75|9ء عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لحميد بــــدر| علوم طنط|إ
رهسهيله محمد زكري| عبــــد|لرسول236982 تـــج|ره |لق|
بــــي |لحس|ن ع442839 تـــج|ره كفر |لشيخسل س| |ل
حقوق |ل|سكندريهج| حسن ع حسن |بــــو |لعل|475835
6||3o6د|بــــ |لم |ف|طمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عن|بــــ|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىض محمود |حمد |لسم|ن66|826

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر شعبــــ|ن سيد محمود986|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لحميد |حمد |لسم|ن272347
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد خ|لد عبــــد |لحفيظ محمد عبــــد ||75722
حقوق ع شمسندى رمض|ن عبــــد | عبــــد |لحليم55599|
|د|بــــ طنط|بــــدور عص|م عبــــد|لعزيز |حمد |لخش2465|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|رين| روم| صبــــ تـــ|درس829737
36o582كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقندى ح|فظ منصور ح|فظ عبــــد|له|دى
238o96د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|خلود خليل محمد ج|د خليل
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسه|جر عم|د |لدين |حمد |حمد269|6|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــبــــسنتـــ حليم |ل|نس حليم جوده|4|525
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور محمد سيف محمود22256|
7524o|ف تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د عبــــد | محمد محمد م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |مجد سعيد خليفه دبــــ|246672
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــبــــسنتـــ شفيق محمد |بــــو|لن82|249
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق عل|ء محمد |لغريبــــ |حمد695476

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ف|رس محمد عفي كيوس636|3
حقوق |لمنصورهمروه |حمد حسن |حمد منصور689638
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد |سل|م ف|روق فضل328438
|355o5|ه خ|لد حسن عبــــد |لرحمن حقوق حلو|نم
تـــج|ره طنط|محمود سعد حميده محمد جعو|ن87|444
يع|23836 رهدى |س|مه كم|ل |بــــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــنه|محمد ه| |بــــو |لفتـــوح عبــــد| منصور353955
بــــي |689579 صيدله |لمنصورهزينبــــ وجدى عبــــد |لمقصود |ل
و258383 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رض| سليم|ن ز
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6o4oo4زر|عه |لمنصورهمحمد محمود عبــــد|لجليل بــــكر حج|زى
92o2o7 تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه |حمد عبــــد|لع|ل محمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد مصط صل|ح ع|مر|3|23|4
ق|وى893962 ف ومس|حه |سيوطشنوده ح|فظ شح|تـــه  ك.تـــ. ف رى و
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسميتـــ رض| محمدمحمد |بــــوستـــيتـــ34|343
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سل محسن محمد |لسعيد محمد684298
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ره عل|ء ع |لسيد زغلول432426
834o34| ندستـــ قن|سم|ء بــــه|ء |لدين محمد |لصغ
تـــ عل|ء فؤ|د |لخر| |542773 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
7679oo|ه |حمد مو سليم|ن |لحج|وي ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشم معهد ع| 
حقوق ع شمس|ء ع صل|ح يوسف محمد|846|32
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|محمد ه| سعد |حمد93|756
46|o63تـــج|ره طنط|عبــــد| سعد مو مو
867o78بــــه مغ|ريوس كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نريمون نش|تـــ و
رهمحمد |حمد |لص|دق عبــــد |لمجيد22674| تـــج|ره |لق|
صيدله ع شمسحن|ن |لسيد عبــــد ربــــه محمد عبــــد ربــــه773444
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدير رمض|ن محمد محمد228329
23686o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومك|نزى خ|لد عبــــد|للطيف عبــــد
4o3|97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن ي| عطيه سل|مه عطيه
تـــج|ره ع شمسبــــريه|ن |حمد محمد فه5755||
رهيوسف محمد محمود محمد عج|ج4925|2 علوم |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد سيد ع معوض|55694
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طغ|دتـــ سم سليم|ن محمود329982
نوعيتـــ |شمونبــــه عبــــد|لبــــ|سط محمد |لمغربــــى269547
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه محمد |حمد |لزقر|287848
88|o66 تـــربــــيتـــ |سيوطي|ر| ي| عف|ن ح|مد
8o273o|نوعيتـــ |لم |سم|ء محمود سيد محمد
ى محمد محمد عي |لحلو637888 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه خ
42o289 يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوري|سم | فخرى عبــــد|لعزيز |بــــر|
رهمنتـــ |حمد |لسعيد محمود بــــص فر|ج9||345 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد فوزي محمد محمد حسن398|34
6362o7تـــج|ره |لزق|زيقعم|د ز عبــــد|لعزيز محمد سعيد
22|||oره|مريم محمد سيد محمد حسن ثــــ|ر |لق|
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمعتـــز |حمد محمد ع مط|وع|6222|
9||89o ر محمد ر |حمد ط| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديط|
|564o7حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عبــــد |لرحمن |حمد ع محمد |حمد
تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر عبــــد |لعظيم |لسيد |حمد عبــــد 689656
8|4o|6د|ر |لعلوم |لم |عبــــد|لرحمن محمد حسن محمد

رهمنيه جم|ل |م محمود|353|2 تـــج|ره |لق|
ه وليد ع|طف محمد |لوكيل8476|5 طبــــ |ل|سكندريهسم
د|بــــ دمنهور|يم|ن محمد |حمد محمد |لنج|ر|542473
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ف |سعد س|ويرس|3697| تـــج|ره بــــنه|بــــيشوى |
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد |س|مه منصور عبــــد|لر|زق|22|24
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |نور محمود |لكبــــ 267744
7o839o|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد عص|م محمد |حمد| 
تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر |حمد |لضوى محمد عبــــد|483434
طبــــ |لسويسعبــــد | سليم|ن عيد سليم769253

د|بــــ ع شمس|محمد رفعتـــ عقي محمد28632
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن ع محمد28|85

ين س| عبــــد |لحليم محمد عمر|24282| ندستـــ ع شمسن
تـــربــــيتـــ |سيوطصف|ء ع|بــــدين ج|بــــر قطبــــ 894423
زر|عه |لم |ي|سم صل|ح |حمد عبــــد|لعزيز58|||8
35||o4د|بــــ ع شمس|سميحتـــ ع|طف مصط |حمد

رهنور| |حمد مصط محمود8626| تـــج|ره |لق|
|342o7يم تـــربــــيتـــ حلو|نس|رتـــ ع عبــــد | |بــــر|
9o25|5 |علوم ج|معتـــ |لسويسر|ن| محمد محمد وش
9o843||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء عزتـــ عبــــد|لغف|ر |حمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوريم مدحتـــ محمد صل|ح  |د3|4976

حقوق |لفيومنج|ح ي| محمد |حمد86223
8o7||4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه |حمد عبــــد| ز
|67|2oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسيمون  شكرى يوسف
649o57حقوق |لزق|زيقيه|ن جم|ل عبــــد|لرحمن محمد عبــــد
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن صل|ح |نس محمد |بــــوجعفر526945
64386|| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء طه متـــو |حمد ع
85o3oo|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء خليل محمد |بــــوعدبــــ
6o7848 ري|ض |طف|ل |لمنصورهآل|ء |حمد عبــــد |لحميد |ل|ل
طبــــ |لزق|زيقلسيد محمد محمد عبــــد|لحميد سعدون783779
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقط|رق رمض|ن محمد محمد بــــدر|لدين|6|4|6
23655o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ردين ن|در شنوده حن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد سيد محمد محمد |لسيد222934
رتـــحمد محمد |حمد عبــــد |لشكور|74795| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع عبــــد | ع سيد |حمد589|64
ى محمد عبــــد |لعزيز62862| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس جم|ل |لدين خ
يم محمد |م |لمجدوبــــ3|7634 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدندى محمد |بــــر|
238927| رهمنه جم|ل |حمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع|دل محمد جمعه زيد|ن224534
2|7o2oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|رى مجدى يوسف ملك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لشح|تـــ |لص|دق محمد |لشح247|62
4o9762كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسشذى شبــــل مصط شبــــل |بــــوحمر
نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم رشدى محمد |لصبــــ|غ7723|4
82776oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| ف نصيف ضيف

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفدين| محمد ع محمد754|5
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تـــج|ره بــــور سعيدمع|ذ معتـــز محمد مصط عبــــد |766335
253|o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمود |حمد |لغربــــ|وى
يم|9366|| رهحمد محمد سعيد |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لس بــــ|سم فكرى رمزى  ||8764 طبــــ |سيوطك
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل حسن عبــــد |لفتـــ|ح ع حسن|29|4|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسزينبــــ سعد ص|بــــر محمد عمر732|34
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر حس زكري| صقر|7|7|6
ف |حمد محمد سيف |لن7|84|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |
ور|3|3494 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن مجدي |سم|عيل 
||555oإعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعمر |حمد بــــ|سم |حمد |حمد ج|ويش
صيدله ع شمسس|ره عبــــد|لحفيظ عبــــد|لعظيم محمد245343
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ر|فتـــ محمود عبــــد|لسل|م989|52
تـــربــــيتـــ طنط|دين| حمدي محمد عبــــيد|29||6
6|482oندستـــ طنط|عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح سمك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره مصط محمد |لمسل|3|7|2
22||o5معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|ره جل|ل فه سل|م
842o|9|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء |بــــو|لحج|ج فريد عبــــد|لرحمن
د|بــــ |لمنصوره|زينه |سعد |حمد محمد فرج675436
6o9736د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد سليم|ن لقيمه
4775|oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنرم معروف رأفتـــ |لشيخ ع خط|بــــ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيح طلعتـــ |بــــوعوف نجم255986
ه ع محمد عفي بــــسيو |238865 ندستـــ حلو|نم
9o5|79  د|بــــ سوه|ج|جرجس فوزى عطيه | سف
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط حمد مصط |حمد شلق| |882985

3483oحقوق |لمنصورهط|رق محمد محمد حمزه
ر رضو|ن محمود حموده37242 نوعيتـــ عبــــ|سيهرضوى م|

د|بــــ |سيوط|بــــسمه سيد عثــــم|ن سيد 82|888
349oo9كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــسمتـــ محمد ح|مد |حمد
تـــج|ره ع شمسسل عبــــد|لع| عبــــد| عبــــد|لقوى335339
ه تـــ|مر |حمد محمود |لدجوى7246|2 د|بــــ ع شمس|ن
ف عبــــد |لمطلبــــ أحمد يونس456239 د|بــــ دمنهور|تـــ أ
يم ع|3943| ره|مريم فتـــ |بــــر| ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نكريمه عزتـــ حف |حمد57288|
3o9o5رهسل | |ميل مل|ك محروس طبــــ بــــيطرى |لق|

6922o3يم عبــــد |لع|ل يسن د|بــــ د |ط|بــــسمه محمد |بــــر|
454o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد جم|ل عبــــد |لعزيز

88oo2o|حقوق |سيوط حمد ع|دل فتـــ محمد
|2oo72ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|رتـــ | سم فتـــ ملك
|6|52oحقوق ع شمسس س|لم عبــــد |لقوى محمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عوض محمد خيمر729|83
8o4368علوم |لم |س|ندي |نور مرزوق |سكندر
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4o562معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد فتـــ ح|مد معوض
يم بــــرسوم|244|5 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفيم|ن |يمن |بــــر|

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيم|ن |لشح|تـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد|326577
6o7277|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ||لسعيد |لمعد|وى |لسعيد نج
|2o946رهس|ندى عم|د وليم حم|يه تـــج|ره |لق|
ى |لسيد |بــــر|753668 يم |لم فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل |بــــر|

| سيد فتـــ |حمد|35|5 فنون جميله فنون حلو|ني
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء عبــــد|لد|يم يوسف سيد||32654
م |حمد صديق |حمد |حمد|524733 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ند
يم |لش|ف42535| طبــــ ع شمسنوره|ن ح|مد سيد |بــــر|
4o7|8|د|بــــ |ل|سكندريه| |ر جم|ل ج|د محمد |حمد عبــــد |لرحيم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــدى صل|ح ح|مد محمد699937
صيدله |لمنصورهحس|م محمد طه عوض سليم|ن|67568

ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مصط عبــــد |لرحمن عبــــد |لبــــ| مخلوف6225|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لرحمن محمد778627
تـــربــــيتـــ سوه|ج منيه |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لحميد تـــوفيق|9|25|9
حقوق بــــنه|عل|ء ص|بــــر من عبــــد|لوه|بــــ منصور265749
42o237|تـــ ري|ض حسن قنديل تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخم
يم638546 معهد ف ص |لزق|زيقنوره|ن |لسيد محمد |بــــر|
6o2868يم |لديبــــ ندستـــ |سيوطمحمد صل|ح مسعد |بــــر|
صيدله حلو|نه|جر مصط شعبــــ|ن ل|وندى687494
تـــج|ره طنط|حمد فتـــ فؤ|د محمد |لحم| |428835

6o276علوم بــــ سويفم سيد طه حسن
تـــج|ره |لمنصورهسعد عل|ء فوزي عبــــد |لعزيز|624668
4785o9 |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم خ|لد محمد ع |للق

كليتـــ |أللسن بــــ سويفزينبــــ رجبــــ جل|ل عبــــد |لكريم|7354
ين محمد عبــــد|لرحيم حس 889956 تـــمريض |سيوطش
تـــمريض |لمنصورتـــ ه|جر |لمهدى عوض خط|بــــ |ل |د692879
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عم|د تـــوفيق محمد بــــسيو 494746
يم778335 ف محمد محمد |بــــر| وف|تـــمحمد | معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن مصط رش|د طبــــ|نه268479
27|o44طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود ن| مر محمود قنديل
|48558| د|بــــ حلو|ن|يه ط|رق حس مر
638o22تـــج|ره |لزق|زيقأحمد ع|دل عطيتـــ ك|مل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــض |سم|عيل محمود |سم|عيل |لصعيدى288|27
تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه محمد مختـــ|ر ك|مل سويد|ن767969
يم عنتـــر693568 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ي|ر| فؤ|د عبــــد |لمنعم |بــــر|
6o77o9| تـــج|ره طنط|سل منتـــ محمد |لمغ|ورى محمد
34|o99علوم ع شمسمحمد ع|دل عبــــد|لرحمن محمد غنيم
9oo3o5 |علوم سوه|جم|ريو |دو|ر بــــهن|ن ويص
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن ع مسعد ع |بــــو |لفتـــوح3|6897
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رتـــ|ند ك|مل فوزى كريوس674|24 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o2|o5|طبــــ |لمنصورهيه محمد ع محمد |بــــوخوخه
7o5|94 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لبــــ|سط مصط
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسعديه شلبــــى عبــــده ع6|7854
بــــي |لوزير |لسيد|679996 تـــج|ره طنط|حمد صل|ح |ل
446o82حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد حس|م محمد محمد |لبــــدوى| 
لسن ع شمس|ندي جميل |حمد محمد|35877
7|o|59تـــ حقوق |لمنصورهبــــسمه حس |لسيد |حمد حسن عم
7852o4|يم مر مر |لجندى معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سل|م |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود محمد محمود مق|وى49||5
6|o322ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود محمد |بــــو|لرو|ش |لبــــربــــرى
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمل محمد |لحسي سل|م|624397
نوعيتـــ |لم |دع|ء محمد خليل محمود5698|8
تـــج|ره طنط|بــــيشوى سم أديبــــ روف|ئيل|98||4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |من|ر عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ 936||8
تـــمريض |لم | يه عبــــد|لبــــ|سط سعد طلبــــ|26|||8
69o|47 تـــج|ره |لمنصورهمحمود ف|يق حسن |حمد حس|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|رس |حمد عبــــد|لغف|ر |حمد|27233
8568o5| |د|بــــ |لم |مل جم|ل عبــــد|لحفيظ شقر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمود |حمد عطيه عبــــد |له|دي47433|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــوس|م محمد |حمد عر|بــــى273638
يم عبــــد | |لعج27|3|7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد | |بــــر|
د|بــــ دمنهور|مريم محمد |حمد عبــــد |لحميد |لف 7589|5
879o9| |علوم |سيوطندى عل|ء شح|تـــه ر
|44o43حقوق حلو|نه|يدى خ|لد سيف |لدين ص|لح
|3|o|2علوم ع شمسعمر |حمد |بــــو |لحمد ح|مد
حقوق طنط|رو|ن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد شتـــ|تـــ439523
5|86|oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورفرحتـــ بــــسيو عبــــد|لعظيم محمد حس
3436o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|لتـــ |حمد محمود محمد سبــــيلتـــ
8o|29| طبــــ |ل|سن|ن |لم |يم |حمد محمد ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |ء محمود رجبــــ عبــــ|س759348
678o78 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود وجدى محمد ع مصط
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ط|رق محمود سعيد عثــــم|ن775|2|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|غر|م ه| عبــــ|س |بــــو|لمجد|35763
يم |لسيد|643349 رهيم|ن حسن محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
757o26| بــــه عبــــد |لعزيز عبــــد حقوق |لزق|زيقريم |حمد و
92o238  تـــربــــيتـــ سوه|جه|يدى صل|ح فه ي|س
يل ج |لزق|زيقمل ط|رق محمد نجيبــــ محمد خليفتـــ|843|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

طبــــ |لفيومحمد ر ع|شور حسن |حمد|72975
|494o9|ر ف محمد ز| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |
694|o4ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد مهدى |لسعيد محمد م |لع| 
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2592o7يم ع  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه خ|لد |بــــر|
ندستـــ حلو|نعبــــد| فرح|ن منصور عرف|تـــ5|2427
64o9|2تـــج|ره |لزق|زيقكريم |حمد عبــــد |لسل|م |حمد حسن
446o24ندستـــ |ل|سكندريهعمر عبــــد | ف|روق |لص|وي
تـــج|ره |سيوطعل|ء |حمد عبــــد|لغ محرم  789|88
6938o|طبــــ |لمنصورهروحيه س|جد عبــــد |لمعبــــود حسن

6o4|7تـــربــــيتـــ بــــ سويفندى سيد ع محمد
5oo7|8|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنيه محمد محجوبــــ ع محجوبــــ |لفر
ندستـــ |سيوطحمد يسن محمد |م |2573|3
4o4248 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ع مصط ع و
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء عم|د يوسف |حمد349247
77929oمعهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقدين| محمد ع عبــــد |لرحمن ع

رهصف|ء محمد ع |لسيد42229 طبــــ |سن|ن |لق|
علوم كفر |لشيخعم|ر عيد صبــــ |حمد زيد|ن438649
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره |حمد سعيد عبــــد |للطيف قوره688363
تـــج|ره |ل|سكندريهفرح مصط تـــوفيق حسن شع 476698
حقوق |لمنصورهحمد رجبــــ زين |لع|بــــدين عبــــده|74|697
حقوق |لمنصورهمختـــ|ر |يمن مختـــ|ر عبــــد |لعزيز3|265|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهه|له ع عبــــد| محمد |لروي 53|498
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــ|ء فتـــ محمد ص|بــــر|676497

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــف|ديه خ|لد فه حس 39245
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه عبــــد |لجيد س|لم |بــــو|لسعود5||27

4o|829د|بــــ |ل|سكندريه|محسن |لسيد محسن |لسيد س|لم
4o4o57حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم ي| مصط بــــل|ل| 
9o8439|ر يوسف ه ع|طف م| علوم سوه|ج م
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورفرحتـــ صل|ح محمد سيد |حمد ن|499348
يم263697 معهد ف تـــمريض بــــنه| من|ر فتـــ عبــــد|لعليم |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفجورج عزتـــ عبــــده رزق859389
272o99|رتـــ|يه رفعتـــ |لسيد ملي مطر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o3997يف محمد عبــــد|لحميد مو تـــج|ره |لمنصورهمحمد 
7oo273علوم |لمنصورهبــــسمله محمد |لسيد محمود
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحل| ن| محمد محمد خليفتـــ692473
علوم سوه|ج سم|ء حمزه ع محمد|34|923

|9o|7|كليتـــ |أللسن بــــ سويفل|ء |حمد محمد ع |لم|جرى
م|م |لسعيد |لسيد6866|7 نوعيتـــ |لمنصورهر| | |لسعيد 

|5|4oيف حسن عبــــد|لسل|م خميس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف 
ح|ن694857 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــندى س| |حمد رمض|ن 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ خ|لد عبــــد|لو|رثــــ محمد عشم|وي344998
49o35|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ي|سم محمد محمد ع |لطلخ|وى
79o36oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د خليل محمد خليل جبــــريل
27338oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدير محمود |حمد محمود
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صيدله حلو|نر| | حمدى حسن |لسيد |لسحي6|38|6
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو سعيد محمد عبــــد |لق|در عل|م479683
5|2o9|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  رمض|ن محمد رمض|ن دربــــ|له
9|2o96 تـــج|ره سوه|جمن|ر عبــــد|لحفيظ مصط محمد
52o6o2|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيتـــ جم|ل عبــــد|لع| سيد |حمد 
يم678523 د|بــــ |لمنصوره| م|جد ع |لسيد |بــــر|
25o24|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|تـــسنيم محمد |لسيد عبــــد|لجليل
622oo|ف عبــــد |لسل|م عثــــم|ن دويد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزينبــــ |
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمختـــ|ر ه| مختـــ|ر ج|د||29|25
نوعيتـــ طنط|مريم خ|لد |لسيد |حمد بــــل|ل67|4|4
6o7|88 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد سم محمد عبــــد |لعزيز |لملي
244o95رهم | عيد رزق حبــــيبــــ بــــطرس تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر حسن فريد محمود|33346
نوعيتـــ كفر |لشيخسوسن عبــــد |لرحمن رش|د |لعبــــ| 435472
3462|o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |حمد عطيه عفي|
6o58o4| |معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد عد |ليم
43o6|6 |تـــربــــيتـــ طنط|يم عبــــد | فتـــ |لمو
تـــربــــيتـــ ع شمسيم |حمد حس ج|د |28|6|3
824o86|د|ر |لعلوم |لم |يه |حمد ر|تـــبــــ  |ظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|من|ر عبــــد|لم|لك محمد |بــــو |لحسن335257
 |حه وفن|دق |لفيومم|رتـــ | عم|د سليم ز5744||
معهد ف ص بــــور سعيدحمد عل|ء محمد محمد حسن |2||624
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم |ن جم|ل محمد ع72|8||
طبــــ |لفيومبــــيشوى |م فتـــ فرح|تـــ67653

63o764تـــج|ره طنط|محمود |حمد محمد مهدى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يه |حمد محمد روشتـــ|9|5466
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى وجيه لم  |د28942|
7o9333ندستـــ |لمنصورهعبــــد | |بــــو|لنور محمد |بــــو|لنور حج
5o42o9تـــج|ره |ل|سكندريهدي|ن| |نطون وليم بــــسط| عبــــد |لسيد
يم عبــــد 6792|2 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــه و|ئل عبــــد|لعظيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر ع|طف عبــــد|لحميد محمود4|3355

طبــــ بــــ سويفس|متـــ محمد خ محمد|3|588
6o2635يم كشك ى |بــــر| علوم |لمنصورهمحمد |حمد ي

39o28ف عبــــد |لخ|لق |لخشن تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه |
6o847| |صيدله بــــ سويفحمد نبــــيل |حمد عبــــد |لبــــ
د|بــــ بــــ سويف|ض محمد عبــــد |لستـــ|ر محمود52852

3|o955|د|بــــ حلو|ن||ء صبــــرى عبــــد|لعزيز محمد
رهمحمد خ|لد |لسيد غني 235|23 معهد ف تـــمريض |لق|
85|o85تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديده|جر عبــــده سيد |حمد
ف خليل ع تـــمر|ز632765 ن| | ندستـــ |لزق|زيقم

3o362يم حم|ده يف |بــــر| د|بــــ حلو|ن|سهيله 
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم محمد شح|تـــه |لف 256498
|28o6||ندى رهحمد محمد |حمد سيد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o4456د|بــــ |لمنصوره|مصط عبــــده |لسيد أحمد |لمن
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجه|د حسن |حمد |لسيد ع |ن632539
4o|774ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حسن محمد صل|ح محجوبــــ
يم |لسيد|635948 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|لسعيد رض| |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمود محمد عبــــد |له|دى حليمه694236
د|بــــ حلو|ن|مونيك| ميل|د جرجس ن|ن3||24|
4o|628|حقوق |ل|سكندريهحمد بــــيو |حمد ع عبــــد |لجو|د
ل|ل4|337| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف وس|م عبــــد |لحميد 
تـــج|ره كفر |لشيخمصط محمد مصط |حمد عوض453359

تـــج|ره بــــ سويفسمر سيد عبــــد |لستـــ|ر علو| 9|6|6
5o4o|6|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسيف |لدين |حمد سعيد حسن |بــــر
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء محسن حسن |لطوبــــ |626238
4o4o77|حتـــ وفن|دق |لم |حمد ع|دل |حمد رمزي سعد| 
829o53حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمرو محمد عثــــم|ن حم|دي
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود |حمد عوض فوده |لدبــــو 27|692

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد عطوتـــ محمد بــــل|ل2|848
فنون جميله فنون |لم |رضوى نبــــيل محمد محمد52277

4o3653تـــج|ره |ل|سكندريهمهند |حمد |لسيد ز |لحفن|وى
78|78oيم أحمد معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر |حمد |بــــر|
علوم |لمنصورهس|ره نبــــيل |لذ |لدمرد|ش |لشن|685745
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزي|د |حمد محمد عبــــد|لمنعم |لحد|483835
5o2774تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمن|ر معتـــمد شح|تـــه ع
د|بــــ ع شمس|حمد صبــــري |لسيد عو|د|345972
د|بــــ ع شمس|م|رين| طلعتـــ ف|يز حكيم73|72|
633|o8|يم |لسيد معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد |لسيد |بــــر|
3526o2ر ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر محمود فوزى عبــــد|لظ|
46o569د|بــــ طنط|شيم|ء ممدوح محمد حسن ح|مد|

5oo75كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد محمود سعد خ|لد
26332oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه| |ده سل|مه خليل معروف
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ر| لط شو محمد756828
رهمريم ع |لسيد ع342667 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره سوه|جمصعبــــ محمد محمود شيبــــه |لحمد 2682|9
6|98o6ف أحمد ح|مد ح|مد فودتـــ حقوق د |طأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مرو|ن م عبــــد |لعزيز فرج عفي 495559
34759o|يم منصور خز|م ثــــ|ر |لفيوم|حمد ممدوح |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ فتـــ محمد رمض|ن |لعشم|وى683499

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفريم مصط جل|ل محمد66668
رهمحمد مجدى عبــــد|لو|حد محمود |لصعيدى35522 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسوسن محمد عزتـــ حم|د عبــــد|لرحمن|228|3
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ندستـــ سوه|ج س|مه ن| محمد عبــــد|للطيف|898265
د|بــــ ع شمس|دع|ء محمد عيد محمد |سم|عيل|34849
268|oo|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد نبــــيل |لنج|ر
27|7o9ش|م عبــــ|س ع عيش طبــــ |سن|ن طنط|فريده 
يم782475 يم محمد |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييوسف |حمد تـــه| محمد839464
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــحسن|ء بــــدوي سيد |حمد5|8425
طبــــ |ل|سكندريهس|رتـــ |لسيد محمد |لف 6634|5
صيدلتـــ |سيوطبــــيشوى ممدوح شح|تـــه سوري|ل  47|882
يم |لمقطف|497338 ه فتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم

رهحمد محرم محمد عبــــد |لرحمن|7299| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
898o23  |تـــربــــيتـــ سوه|جتـــه| |حمد عبــــد|لجو|د عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي| صل|ح ح|فظ خليل |بــــو|حمد|9|347

47|8oرهسم محمد رفعتـــ شبــــل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ج|معتـــ |لسويسع|دل حل حليم عري|ن5|6346
ق|وى6684|5 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر سم حس |ل
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم محمد يوسف ق|بــــيل7|83|2
886o5o زر|عه |سيوطندى سيد سيد رميح
صيدله |ل|سكندريهزي|د ربــــيع محمد رمض|ن |ألشني 5|7|43
635o84نوعيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء عبــــد|لمنعم |سم|عيل عبــــد|لمنعم محمد
475|65| م |يه|بــــ يح زكري| فه تـــج|ره |ل|سكندريهد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد جم|ل م |لدين عبــــد|لخ|لق258779
4279o||معهد ف ص طنط|مينه محفوظ عبــــد |لرؤوف عيد
ش|م محمد ع حسن||3247 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد 
يم698752 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد |بــــر|
يم8967|4 يد |بــــر| د|بــــ دمنهور|حمد محمد |لسيد |بــــو|ل
53o2|oندستـــ |ل|سكندريهي|سم حمزتـــ عبــــد|لعزيز شعبــــ|ن
تـــ|عبــــد|لعزيز ي| عبــــد|لعزيز محمد |29|529 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيتـــ عمرو بــــل|ل سيد|24246
كليتـــ |أللسن سوه|ج يم|ن بــــدر عبــــد|لل|ه محمد|896279
6o97|4د|بــــ |لمنصوره|تـــغريد فؤ|د |لنبــــوى |لفر|ش
354o66 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد| | شلبــــى محمد شلبــــى محمد ج|بــــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر محمد ص|بــــر |لسيد94|778
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | زكري| أحمد عبــــد |لمو44|447

رهجورج فوزي ج|د بــــش|رتـــ29228 زر|عه |لق|
رتـــ|مريم نبــــيل فتـــ عبــــد |للطيف632493 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
32oo|8ي |بــــو |لريش تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نخ|لد محمد ي
رهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|528|23 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء ن| ثــــ|بــــتـــ عثــــم|ن|94|924
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسروضتـــ عيد ع محمد48296|
4|867oتـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لق|در ن|صف عبــــد|لق|در
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ى محمد يوسف488642  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد حس|م |لدين ي
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطسم|ح عز ثــــ|بــــتـــ محمد  |525|9
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود خميس رجبــــ |لفرم|وى245595
9o46o5 ه ن| شح|تـــه رشو|ن تـــج|ره سوه|جمي
5o23o3يم عبــــد |لعزيز |لجندى تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محمد |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد |حمد سليم|ن |لخو429584
ى757947 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د ع|دل عبــــد | |لح

يم محمد |لسيد سليم79237 علوم ري|ضتـــ بــــنه|م|زن |بــــر|
829o|5طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىريه|م حسن ه|رون عبــــد|لعزيز
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن خ|لد محمد عبــــد |لحفيظ|478|63
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىسل|م ع|دل محمد عثــــم|ن|825264

يم عبــــد |لفتـــ|ح |حمد||75|7 ندستـــ |لفيومحمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسنور|ن خ|لد |بــــو |لمجد |بــــو بــــكر عبــــد 63554|
238o86| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحبــــيبــــه عل|ء |بــــو|لعل| محمد |بــــو
يم فؤ|د سليم|ن عط| |764363 لس |بــــر| حقوق بــــورسعيدك
452oo2| يم محمد |حمد |حمد عي ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــر| معهد ع| 
||9o53ندستـــ |لم |يوسف وليد محمد عبــــد |لحفيظ
6o5846|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيه عمر سعد |لسيد |لشن|وى
6o449o|د|بــــ طنط|يم|ن ع |لسيد محمد عطيه ثــــ|بــــتـــ|

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــرجبــــ يونس ر|شد مو73386
48o825د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د حس|ن محمد محمود
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدحمد محسن عبــــد |لعزيز |لزي|تـــ|6494|6
4o3633تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لرحمن ع|طف محمد عبــــد |لسميع عطيه
علوم ع شمسيوسف ن|يل يوسف عبــــده68|9||
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه مجدى ع |حمد86|239
|5|82|| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء نبــــيل عبــــد |لعظيم ع
64287o| نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء |لسيد |حمد |لسيد عوض |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رند| فوزى عبــــد|لح|فظ حسن 886676
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرودين| محمد عبــــد|لعزيز |لفيش|وى335227

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممصط حمدى كم|ل محمود|6829
ك.تـــ. ف صن| قويسن|س|مه محمد أبــــو |لعل| |لسيد سعد|739|25
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفس|مح ع ح|مد ع272478
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط |لسيد |حمد مصط جنيدى638387
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر |س|مه محمد ش|كر632638

تـــ |حمد عبــــد |لمؤمن ع |24567 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م
بــــ|ن427492 طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد | |حمد عبــــد | 
|6o568|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |س|مه محمد عبــــد |لحميد

5o472علوم بــــ سويفمحمد رمض|ن عبــــد | محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمرو|ن محمد |حمد |حمد بــــدر245773
تـــج|ره |سيوطعمرو سم محمد عبــــد|لق|در823525
3|o989صيدله حلو|نمنتـــ | ممدوح رمض|ن محمد
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9o6|24 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم | عبــــد|لمل| ك سدره سعيد ع| 
تـــج|ره |سيوطزي|د |حمد عبــــد| |حمد  875978
ره|س|رتـــ مجدى ف|روق محمد48473| ثــــ|ر |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهك|تـــرين مجدى جرجس حن 479242
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنسمتـــ عبــــد |لحفيظ ر|مز |لنقر| 498826
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مع|ذ محمد عطيتـــ مهدى333548
4o4o6oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد ع |حمد  |لفو|ل
زر|عه دمنهورمحمد |حمد |لسيد |حمد5|37|5
7678o6تـــربــــيتـــ |لعريش |ده ن|ئل عطيه محمود عطيه
||5o52يتـــ م|جد نجيبــــ فه رهم صيدله |لق|
لسن ع شمس|رضوى محمد عبــــد |لجو|د خليل |حمد485433
|6478oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم مسلم |حمد ع|رف

52o75|د|بــــ بــــ سويف||ء مبــــروك ع مبــــروك
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمود محمد محمود |بــــر97|22|
9o9653 معهد ف ص سوه|جه|جر يوسف محمود يوسف
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء محمود عبــــد|لوه|بــــ محمود|6786|5
63722oري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء محمد عبــــد |لعظيم محمد حسن
6799o7تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــخ|لد حسن محمد حسن عبــــد |لمحسن
6|557o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طنس حسن عوض عيد
7|o887ندستـــ |سيوطخ|لد رمض|ن محمد محمد ع

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد محمد عبــــد |لن| |بــــو|لعين |84587
صيدله |لمنصورهل|ء عبــــد |له|دى |لحس|ن |لشهيدى675346
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود حس كم|ل |لدين بــــدير حس ||3|69
763o33يم حسن ع|مر يم |بــــر| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل |بــــر|
9oo8o8صيدلتـــ |سيوطمنه | مؤمن |حمد محمد
7829o5نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن حمدى عبــــد |لغف|ر |لسيد محمد
63o2|9طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر سعيد مصط مصط |لنج|ر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء عزتـــ سليم|ن فرج |لكم|ر25|349
علوم بــــنه|محمد |يه|بــــ محمد رش|د328695
يم سل262|33 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء ع|طف عبــــد|له|دى |بــــر|
رى2355|6 طبــــ طنط|لشيم|ء محمود لبــــيبــــ |سم|عيل |لجو
63696o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد عبــــد |لمحسن عليوه
تـــربــــيتـــ حلو|نغ|دتـــ مجدى س| حسن9|58|3
يم62972| يف محمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلج 
6|738o| ن| تـــوفيق |نيس عبــــد  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم
|5o878تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ |يمن رفعتـــ |حمد
87o63oيم تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ننسمه رمض|ن محمود |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى جميل عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن39926|
44|o84|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخل|ء خ|لد فوزي عبــــد |لرحمن

ره|ند مصط ي|س عبــــد |لجيد38449 د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدخلود سيد س|لم سليم|ن768438
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ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــعمر |سم|عيل رجبــــ |حمد حش|د528276
4623o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سعد محمد ملي
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد مصط حسبــــو محمد ع74|37
529o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ع|طف حن ع

3|362oعلوم |لعريش/ري|ضتـــن| عص|م عبــــده عبــــده
64oo89|تـــج|ره |لزق|زيقس|ره مصبــــ|ح |لسيد عبــــد| عبــــد
4o4o32 |يم ق|سم م د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد محمد |بــــر|
6o9954ندستـــ |لمنصورهعبــــد| وجدى عبــــد| عطيه
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمود محمد محمود خليفتـــ |لعربــــى6537|4
898|o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جل |ء لط محمد |حمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مدحتـــ عبــــد |له|دى محمد خليفه44|628
5o65|5د|بــــ |ل|سكندريه|د |نه جم|ل سليم|ن غبــــري|ل فرج
7859o7حقوق |لزق|زيقعبــــد | عص|م محمد فتـــ علو|ن
47896oعلوم ري|ضتـــ طنط|زي|د محمود عبــــ|س عبــــد |لحميد |لبــــهتـــي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد ش|ف مبــــ|رك سليم|ن22767|
354o4|د|بــــ بــــنه|يتـــ محمود شمس |لدين عبــــد|لسميع حسن|

65||oتـــمريض |لفيوم محمد مصط محمد قطبــــ
يم عمر3|35|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط سم |لسيد |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|سم ي| عبــــد |لو|حد محمد بــــدر8355|5
9o2235|تـــج|ره سوه|ج حمد |لزعفر| |نور محمد
68o|2o|د|بــــ |لمنصوره||ء محمود ص|دق مو بــــدوى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط |لسيد خميس |حمد محمد484567
35o333تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود صل|ح |حمد يوسف سعيد

6o9o7د|بــــ بــــ سويف|جه|د عبــــد |لمنعم شعبــــ|ن عويس
رهمريم ي| محمد عبــــد |لوه|بــــ ج|د |5328|2 تـــج|ره |لق|
67895oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم |حمد محمود |حمد |لع|رف
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه ه| محمد ج|بــــر محمد عبــــد 2||264
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعمرو و|ئل مصط محمد درويش2|4759
معهد ف ص |سم|عيليهشيم|ء محمد خلف محمد محمود6|7693
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لجو|د ممدوح عبــــد|لجو|د ش| 255777

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهيله محمد |حمد نور|لدين26786
د|99|259 ه محمد عبــــد|لسل|م مج| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن مجدى محمد |لمتـــو |حمد|692437
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر ممدوح عبــــد|لص|دق عبــــد |لفتـــ248479
897o4o تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد ن|جح محمد ع|رف
تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن محمد عبــــد |لن| محمود حسبــــ 423473
معهد ف ص |سيوط سل|م سيد محمد سيد|889826
حقوق |ل|سكندريهمحمد فتـــ محمد محمود محمد يونس484235
22o878تـــج|ره ع شمسرغد سعد |لدين سعد |لدين بــــدر|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد|لجليل فتـــ عبــــد|لجليل شعبــــ|ن جبــــريل453274

84o49د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دين| محمد حمدى حسن|
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ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|يوسف محمد حس |حمد8||6||
معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء |س|مه مختـــ|ر حسن|266254
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| سعد حس محمود97|632
2694o2| |د|بــــ طنط|سم|ء مصط |حمد عبــــد|لش|
يم سل9638|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد نجيبــــ سند |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن محمد |لسيد |لسيد66947
رهك|رول |يمن س| عط| |888|2| تـــج|ره |لق|

يم|385| لسن ع شمس|ح|زم عبــــد |لن| |حمد ز|يد |بــــر|
46o8|4يم سعد |لدين عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد ر|فتـــ محمد إبــــر|
62o546 علوم ج|معتـــ د |طمحمد محمد بــــدر ل|ش
ه عبــــد|للطيف محمد عبــــده سنور23|496 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم

تـــج|ره ع شمسزينبــــ |س|مه محمود محمد24799
39o87 ره|ه|جر |حمد سعيد مد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|شيم|ء محسن محمود محمد|2998 ثــــ|ر |لق|

837oo5ي |حمد محمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء خ
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد عبــــد |لحكيم عل|م979|48
رهمرو|ن ممدوح شه|بــــ حسن ع 343|23 طبــــ |سن|ن |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد بــــدوي عبــــد |لبــــ|ري ن|دي|73669
ره|منه | و|ئل عبــــد|لسميع مصط منصور7293|2 ثــــ|ر |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرن| مصط سعد |لشي9448|2
|د|بــــ |لم |م|رل مفدي موريس |سعد7842|8

87||oطبــــ بــــيطرى بــــ سويفسل زكري| |حمد محمد
يم642265 حقوق |لمنصورهمعتـــز و|ئل محمد ذ |بــــر|
24444o|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد| شعبــــ|ن |حمد محمد عبــــد
يم حس|ن |439898 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخل|ء |حمد حسن |بــــر|
63396oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن نبــــيل محمد حسن
778|8oيم عبــــد |له|دى يوسف تـــربــــيتـــ |لزق|زيقد| | |بــــر|
ف عبــــد|لوه|بــــ علم |لدين|52838 ندستـــ |لم |يف |
6|o925|تـــربــــيتـــ طنط|محمد سعد فرج عبــــد

علوم حلو|نحبــــيبــــه حمدى محمد صقر33562
772734| تـــج|ره |لزق|زيقيه فكرى |حمد عبــــد |لسميع |لغني
6o||63د|بــــ طنط|ف|طمه محمد |سم|عيل محمد |بــــوسنه|
328|o7يم ندستـــ بــــنه|مصط سعيد |بــــو |لفتـــوح |بــــر| كليتـــ 
|5o5o4د|بــــ حلو|ن|عمرو مجدى مصط محمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد |م محمد حس 64375|
يم |لجمل7544|6 تـــج|ره بــــور سعيده|يدى محمد |بــــر|
375o86كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمرو حس عبــــد|لوه|بــــ خليل
339o24|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م| مه محمد محمود|
ه يوسف عبــــد|لرحمن مزيون||9|823 معهد ف ص بــــ سويفم
نوعيتـــ |لمنصورهندى ن| رشدى عبــــد |لرؤف ح|مد7||||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء حسن |حمد عبــــد |لعليم57355
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نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن وحيد عطوه ح|فظ عطيه|772524
7o29o7ى يم |لقص معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مصط عبــــد | يوسف |بــــر|
489o84لف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه|وق محمد رمض|ن مصط عثــــم|ن
وف|تـــش|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد بــــ769575 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ سوه|ج|ن|دين ط|رق عبــــد|لو|حد عثــــم|ن 898387
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخول|ء محمد محمود عل|ء |لدين7|52|4
يم ع عبــــد|للطيف حم3734|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهحسن محمد حسن محمد756398
يم مصط 629877 يل ج |لزق|زيقمحمد |بــــو بــــكر |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
48o432|حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد |لر|زق محمد محمد رف| 
75535o|يف ره||ء ع|دل عبــــده  ثــــ|ر |لق|
6374ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد
25o339تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــر| | ه|شم ج|بــــر غنيم

ره|ء ي| ج|بــــر مصط |25247 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
جرس693726 ى |لسيد |لسيد د|بــــ |لمنصوره|لي خ
6oo469|نوعيتـــ طنط|بــــه عطيتـــ محمد |لعبــــ
634o46 ف |لدين عبــــد ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن |حمد محمد 
حقوق ع شمسنورتـــ عمر فرح|تـــ عمر355278
|5389|| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عل|ء |لدين عبــــد |لحميد ع
83oo45يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديذكري حم|ده رشدي |بــــر|
8o6627نوعيتـــ |لم |فرحه ع |سم|عيل محمد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه عبــــده محمود ع243667
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهغ|ليه عبــــد سليم|ن سليم|ن422839
7|3o7|| يم عبــــد نوعيتـــ |لمنصورهعمر حسن |بــــر|
8|73o9 |د|بــــ |لم |محمود محمد فرغل س|
7o499oندستـــ |لزق|زيقسعد حم|ده |حمد عبــــد |لوه|بــــ منصور
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد عط| ع أحمد|529988
9|o64o تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرؤى مدحتـــ |حمد عبــــد|لرحيم
2236o4د|بــــ حلو|ن|ف|يزه عطيه صبــــ عبــــد |لخ|لق محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن حمدى |حمد |لسيد |حمد||6|248
ندستـــ حلو|نمحمد شو عبــــد |لمحسن محمد3|664|
يم عبــــد |لعزيز|685523 ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء حسن |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|وليد عمر عبــــد|لعزيز محمد349347
|د|بــــ طنط|سهيله |س|مه محمد عبــــد |لجو|د |للبــــودي2579|4
9o37|8 صيدلتـــ سوه|جمصط محمد محمد|لصغ |حمد
ي2|3356 لسن ع شمس|نور| ص|بــــر كيل| محمد ع
تـــج|ره |لزق|زيقشموع سم يوسف |حمد|28|63
ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم محمد عبــــد|لمنعم محمد مفتـــ|ح|34452
يل ج |لزق|زيقرن| محمود محمد عبــــد|لعزيز635397 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
36o3o|ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سل|م عبــــد|للطيف محمد دسو 
ندستـــ سوه|جم|ركو س|مح |م دوس 875478
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35684oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر حس رش|د بــــهن
حقوق |ل|سكندريهحمد حمدى فرغ محمد عثــــم|ن قن|وى475826
4o|832 يم حس يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |بــــر|
9oo6o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره س|مح سم لويس
76o384علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |سم|عيل ع |سم|عيل
69o94o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد مجدى |لسيد عبــــد |لعزيز
7569o6وف|تـــمحمود عل|ء محمد |لسيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ حقوق |لم ||ء جميل عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در|853784
ر8326|3 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف محمد |لشه|وي عبــــد|لظ|
علوم كفر |لشيخزي|د رأفتـــ |لسعيد خليل |بــــو ق|سم45|436
762|o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد عنتـــر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع| شح
د|بــــ |لمنصوره|تـــغريد |لسيد محمد ع مصط 699478
|592o|ف عبــــد |لمقصود عبــــد |لعزيز ره|يوسف | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
78o537صيدله |لزق|زيقعمر محمد شح|تـــه عبــــد|لع|ل محمد
يم ه|شم عبــــد|لعزيز57|465 ش|م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نس 
687o2||تـــج|ره طنط|سم|ء |يه|بــــ صبــــرى ع غ|نم
تـــج|ره ع شمسمرو|ن ط|رق محمد فرج |لعربــــى6525|2
حقوق ع شمسيوسف محمد خلف عبــــد |لمجيد محمود24695|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم محمود |حمد ون|ن753682

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرو|ن عبــــد |لح|فظ كم|ل عبــــد |لح|فظ7257|
رهمحمد محمود بــــدوى يونس سيد44263 تـــج|ره |لق|

م عطيه خ|لد698448 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجه|د محمد |د
يم عبــــد 262333 يم |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |حمد |بــــر|
9o2o9||صيدلتـــ |سيوط م| عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
6o347||حقوق |لمنصورهسيف |لدين محمود ربــــيع |حمد |بــــر
25oo73علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم |يمن محمد عبــــد ربــــه سويد
62o5o7|نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيه عل|ء ح|مد ح|مد |بــــو شمه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمرو |لليثــــى |لسيد |لليثــــى س|لم3379|6

|9o3oحقوق بــــ سويفسمر ط|رق محمد عيسوى
483o7o د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف مصط
رهفرح ط|رق |سعد مصط |لشلق| 27428| حقوق |لق|

د|ر |لعلوم |لفيومحمد مصط |حمد قطبــــ|5||32
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد خ|لد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لرحمن خط2332|5
855o95 تـــج|ره بــــ سويفصف|ء عيد جمعه ع
زر|عه ع شمسي|سم ن| عبــــد|لر|زق س|لم6867|3
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد سليم|ن محمد |سم|عيل |لمو|7385|4
6776o8ندستـــ |لمنصورهعمر عبــــد |لجليل |لسيد حسن زنون
حقوق ع شمسزي|د محمد محمود محمد |لبــــكرى9|34|3
رهند محمد كم|ل |لملي 25447 صيدله |لق|

علوم طنط|شيم|ء جم|ل بــــكرى حس ع432442
27o638يم يم زكري| سليم|ن |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| محمد عبــــد|لق|در سيد824748
9o693| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء مصط مط|وع محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| حس|م |لدين محمد عبــــد |لحميد 233583
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر حسي ع عبــــد|لحميد رزق|63252
24oo9|رهمحمد ي| |بــــورو|ش مه |لدبــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ دمنهورعمرو رض| أحمد |لص| |لهج |49423
|48o84زر|عه ع شمسعمر محمد سل|مه |حمد
88oo38  طبــــ بــــيطرى |سيوطعمر محمد حس|م |لدين حسن محمد
|453o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حسن زينهم حسن
يم عبــــد |لبــــ| |بــــو  693993 علوم ج|معتـــ د |طعبــــد | |بــــر|
يم ع|طف جم|ل محمد|637877 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــر|
75|o|oش|م محمد عمر جودتـــ يل ج |لزق|زيقرن|  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ق443448 صيدله |ل|سكندريهمحمود ع|دل عيد محمد حسن |ل
4o5828د|بــــ |ل|سكندريه|لبــــ خميس |لسيد محمد
د|بــــ سوه|ج| حمد مجدى محمد ر|شد|374||9
8o44|7فنون جميله فنون |لم |مريم |يه|بــــ نصيف شفيق
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط محمد ق|يد يس844336
تـــج|ره بــــنه|محمد عص|م |حمد محمد ن|بــــتـــ52|356

527|oتـــمريض  بــــ سويفمصط جنيدى عبــــد|لتـــو|بــــ جنيدى
4o84|7يم محمد |م|ن يم |بــــر| |د|بــــ طنط|محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقع |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد حسن759|77

رهرقيه ه| ي مصط 33287 تـــج|ره |لق|
تـــ زكري| محمد ص|لح275|37 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن
834oo4ور معهد ف ص سوه|جن|ريم|ن وليم ن| 
بــــ|له695594 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــ|ء وف| محمد |لسيد |بــــو 
|292o7 ندستـــ ع شمسفيلوبــــ|تـــ ر| ميل|د من
ندستـــ |لمنصورهمحمود |لسيد محمود |حمد ص|دق687556
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ض محمد عبــــد |للطيف عزيزه3992|4
|399o|| يم رزق علوم ع شمسسل | سعد |بــــر|
775oo2يم عبــــد |لمقصود صيدله حلو|نيه حمدى سعيد |بــــر|
وف|تـــنوره|ن عص|م محمد رمض|ن55429| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|342o3تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرو|ن خ|لد سيد ع
25o753ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم م|جد مصط شلبــــى
ندستـــ |ل|سكندريهيح مصط |لسيد |لسج|وي سنج|5||447
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد رشدي |بــــو |لعن |لعبــــ|446663
2274o7معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــد|لحكيم
63o234حقوق |لزق|زيقمحمد رأفتـــ عبــــد |لمحسن عبــــد |لعزيز
تـــج|ره ع شمسسم|ء محمد عبــــد|لرحمن محمد عوده348226
7oo284| صيدله |لزق|زيقسمر عبــــد |لمجيد عبــــ|س ع عبــــد
76598o حقوق بــــورسعيددير ع|صم محمد |لسيد |لشبــــي
تـــج|ره بــــ سويفي|ر| ع|دل عبــــد|لحميد عبــــد|لكريم9469|8
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23|o59تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس|م محمد |حمد سيد
رتـــ|رن| ح|زم محمود س| نو|ر25674| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود ع|طف محمد عبــــد |لعظيم عزبــــ 478728
439o35يم حم|د علوم طنط|محمد خ|لد ع |بــــر|
رهلي تـــ|مر |لقن|وى |حمد24468| د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــتـــ ي| محمد سليم|ن خليل24766
7|3o8oم زر|عه |لمنصورهمحمد |لسيد محمد محمد |ل|د
32o692تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد غريبــــ محمود

تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد |لفتـــ|ح جم|ل محمد معوض محمد65757
 |حه وفن|دق |لفيومف|دى س|مح ن| |م 67823
335o2ره| عم|د عبــــد | ز عشم|وي د|بــــ |لق|

معهد ف تـــمريض بــــنه| لؤى محمود صل|ح مو2|3577
تـــج|ره بــــور سعيدأم| رمض|ن عبــــد | محمد625568
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|مريم عز|لدين خ|لد ص|لح6|4225
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرين|لدو عم|د س| نقول|44||32
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمن|ر ثــــروتـــ محمد محمد عبــــد |835|44

رهه|جر عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز33999 تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط حمدى مصط محمد |لبــــن|268432
78o38oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم حموده سعيد |حمد منصور
طبــــ |سن|ن طنط|ند| بــــ|سم عزتـــ درويش غ|نم432946
26o892لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه |لسيد |حمد فؤ|د  |د
5|o|78تـــج|ره دمنهوركريم س| محمود |لجندى
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد ع |لسيد |بــــو سمره8934|6
35o252|رهسل|م حس ك|مل |حمد فكتـــ د|ر |لعلوم ج |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريه|م صبــــ مصط |لخو254456
صيدله |لزق|زيقمنه | |حمد |لسيد |حمد عبــــد |لحميد نحله678953
يم482936 ى خليل |بــــر| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ل | محمد ي
يع635495 صيدله |لزق|زيقملك حمدى عليوتـــ |لسيد |بــــو 
تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن ع عبــــد| سيد||67|8
475o72|تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمد محمود عبــــد |لعزيز شتـــ
3|9o4o|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء محمد حس محمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر |حمد ع حس عبــــد |لفتـــ|ح642|64
د|ر |لعلوم |لم |ع|صم عبــــد|لمحسن ع عبــــد|لمحسن7|8529
27o779تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحسن|ء محمود محمد |لزير

م محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد|22657 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
75o986 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه |ر مجدى حسن ص|لح
وف|تـــمحمد ع|طف عبــــد |لمحسن يوسف639497 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o72|3يم | عم|د محمد |بــــر| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسي
صيدله ع شمسمصط عبــــد|لرحمن نور |لدين طه2|2|35
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعم|ر سعد |لحم|دى فؤ|د |لحم|دى|44238
ندستـــ |لم |عص|م |نور شح|تـــه |م|م |لشخ|وى|24783
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6o4778|ه مسعد عبــــد |ل |لسيد |لزرق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||م
5o9668معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطمحمد خ|لد عبــــد |لمحسن عبــــد |لمطلبــــ
رهسمر |س|مه محمد رف|29|233 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ي| محمد جل|ل عبــــد|لعزيز|253968
ره|حمزه عل|ء|لدين محمد حج|زى4|2837 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطص|بــــرين |حمد حس ع |88736
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود فتـــ |لسيد ف|يد256273
529o6oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعم|د أيمن ع |لحد|د
25o|4|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسع|د |يه|بــــ عبــــد|لج|بــــر سليم
حقوق |لمنصورهصف|ء صل|ح يوسف ص|لح |لقو |49663
رهر|ن| سعيد |حمد محمد7|7843 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره طنط|محمود |س|مه |حمد عبــــد |لعزيز مع|684774
5|3o|5طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسعد أحمد محمد محمد
9o2567|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــ حمد ع|دل |حمد عمر
43383oتـــج|ره طنط|م|زن بــــه|ء |لدين عبــــد |لجو|د عبــــيه
4772o9|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يمن ع خميس بــــيص
ر|س6885|4 د|بــــ كفر |لشيخ| يح زكري| محمد |بــــو 
4o894|نوعيتـــ طنط|محمد حس سعيد حس |لطودى
75783o|يم عبــــد ربــــه محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء |بــــر|
7o8343د|بــــ د |ط|محمد مشهور عطيه |لسيد
838|3o|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لبــــ|سط حسن محمد

53o37يف حمدى محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|جه|د 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه محمد رجبــــ محمد|66596

69o3o4معهد ف تـــمريض |لمنصوره منيه مر|د عبــــد |لمجيد مصبــــ|ح فوده
ر |حمد ح|مد687255 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسحر ط|رق م|
82775o تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىح|زم حس حسن حس
تـــج|ره بــــور سعيدمنيه قن|وى ك|مل |حمد|5|7582
7538|o|ورمحمد علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن |حمد محمد 
2778|oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ي| مصط |حمد

رتـــ|نوره|ن عبــــد|لبــــ|سط محمود عل|ء |69|39 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
52|o8ليل عليم تـــربــــيتـــ بــــ سويفرش| فتـــ 

تـــربــــيتـــ |سو|نس|ره شعبــــ|ن |حمد نو|ري845522
85535oف |ميل ك|مل تـــج|ره بــــ سويفكريم |
27|9o8 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|وق |لدسو محمد |بــــوحن
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــد | محمد حسن |لدسو يسن676668
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|لهدى رض| محمد نور |لدين327723
4844ooد|بــــ |ل|سكندريه|رمض|ن محمد رمض|ن حسن سلط|ن
زر|عه |سيوط س|مه |حمد س|لم محمود|893645
حقوق ع شمسمحمود ج|بــــر عبــــد |لعزيز |حمد|8|59|
علوم طنط|مريم محمود محمد |لنويع4|5425

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر حمدى ن| |سم|عيل6|3|5
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252o46ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح مو |لشبــــر
68226oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهريم مدحتـــ حسن ع |بــــر|
تـــج|ره سوه|جتـــوم|س جورجيوس لبــــيبــــ جورجيوس 894992
|59||oره|خ مصط محمد شلبــــي |لعبــــد د|بــــ |لق|
49o7|2لسن ع شمس|ندى محمد مر سليم|ن |حمد
يم|383|22 رهحمد صل|ح حسن محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
5|9o26|ر عبــــ|س ع طلبــــه معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ن م|
ر محمود سليم|ن|3|332 تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ م|
يم269949 يم محمد |بــــر| يم كم|ل |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــر|

ره|حسن ه| محمد عبــــد |لعزيز22498 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورإسل|م رحيم عبــــد |لق|در رحيم546233
897|44| معهد ف تـــمريض سوه|ج  سل|م مدحتـــ محمد ع
5237o6ندستـــ |ل|سكندريهط|رق محمود بــــخيتـــ طه محمد |لنج|ر
6o|63o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |حمد محمد |حمد مدكور

رهعبــــد| وجيه عبــــد|لحفيظ مرزوق27726 د|ر |لعلوم ج |لق|
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|بــــ|نوبــــ جورج لبــــيبــــ ف|يق|65|22|

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|سن| |س|متـــ نبــــيه محمد73|35
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمد |ل|م |لسيد عبــــد|لكريم526933
9o8o62 تـــج|ره سوه|جرح|بــــ جم|ل |حمد ج|د

3337o| زر|عه ع شمسمنه | |حمد عبــــد |لبــــديع |لمر
5|2o56|طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد مبــــ|رك محمد |لجبــــ|د

4|954| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء رجبــــ |لسيد عبــــد |
طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود خ|لد م|مون ذ مسعود372|35

6o9|7|معهد ف تـــمريض بــــ سويف |ء جل|ل عويس روبــــى
6874oo|معهد ف ص |لمنصورهيه ر|مز عبــــد |لغ |بــــو|لعز
526o75 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر محمد |لسيد محمد حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|تـــؤه |حمد غريبــــ محمد496|78
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لر|زق986|35

رهمحمد |حمد عبــــد |لرحيم |حمد26363 حقوق |لق|
3463o2كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يوسف عم|د ح|فظ عبــــد|لمجيد ج|دو
349o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|من|ر |لسيد متـــو |لسيد |م|م يونس|
علوم حلو|نوس|م |حمد |لضوى محمود9|2728
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|رض| محمد رش|د ملي محمد333847
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىملك |حمد عبــــد |لنور يونس64952|
4o6842حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| محمد فر|ج سليم|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن مرزوق سل|مه محمد غنيم|773356
42o3o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه |لسعودي طه عبــــد|لرحمن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع|طف عبــــد|لعظيم حميدتـــ88773
د|بــــ |لزق|زيق|منه | بــــل|ل محمد |حمد |لغز|وى85|627
تـــج|ره بــــور سعيد محمد ع |حمد حسن433|75
ف ف|روق د |4636|6 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط||حمد |
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5o442||طبــــ |ل|سكندريهيم|ن رض| جم|ل ص|لح
يم رمض|ن |حمد|679697 طبــــ |لمنصورهل|ء عطيه |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|ف|طمه عبــــد| عبــــد|لعليم |سم|عيل|945|5
رهمحمد عبــــد |لمنعم عبــــ|س عبــــد |لمنعم7|474| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد ي| مختـــ|ر |م |3|9248
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لرؤف عبــــد| محمد356268
فنون جميله فنون |ل|قمريم |لبــــ رشدي غندور||8262
7oo432حقوق |لمنصورهمحمود خ|لد مصط محمد
معهد ف ص |سو|ني|ر| |حمد ربــــيع |حمد838779
43676oد|بــــ كفر |لشيخ|من|ر ن| محمد منصور سيد |حمد عمر
4229o4طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعزيزه سعيد صبــــ |حمد

 |حه وفن|دق |لفيومكريم |س|مه محمد محمد بــــسيو 4|59|
53o359ندستـــ |ل|سكندريه عبــــد |للطيف محمود |سم|عيل دربــــ
8o2296تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مرو|ن محمد منصف محمد
452o24تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد |لمحسن محمد مو
نوعيتـــ كفر |لشيخآيه حسن محمد مبــــ|رك ع8727|4
36o932حقوق بــــنه|س|رتـــ ش|كر مغ|ورى محمدى
يم |حمد835662 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد ع|دل |بــــر|

د|بــــ ع شمس|منه | مبــــروك عبــــد |لحميد |سم|عيل38678
8456o7| ي |حمد |لبــــدري ع تـــمريض أسو|نحمد خ
3478o9| يم دسو يم عط| |بــــر| وف|تـــبــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
898859| ه |حمد عبــــد|لرحيم ع تـــربــــيتـــ سوه|ج م
48o9o6يم فرغ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمنتـــ | رمض|ن |بــــر|
336o89ى عبــــد|لوه|بــــ محمد د|بــــ ع شمس|وف|ء خ
6|47o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه ع محمد حج|ج
6859o8|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيه |حمد محمد محمد سليم|ن
د|ر |لعلوم |لم |ندي ن|دي عبــــد|لغ تـــه| 9446|8
نوعيتـــ بــــنه|ه|جر محمد محمد مصط |62|33
تـــمريض  بــــ سويفول|ء |حمد |م محمد84586

ره|منه | محمد |سم|عيل حمد|ن93|228 عل|م |لق|
677|43| تـــج|ره |لمنصورهحمد ع |لسيد ع |لسيد ع
يم |بــــو|حمد|249482 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |حمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطف|طمه ط|رق محمد جل|ل عبــــد |لمنعم2|6787
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن شو |حمد عر|بــــى334299
254o46| د ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ط|رق محمد |لمج|
4|o768|يم يم زيد|ن |بــــر| |د|بــــ طنط|يتـــ |حمد |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر |لسيد فريد عبــــد |لمجيد ي|سم 298|27
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومول|ء محمد محمود |لخو257282
7o87ooيم |لمر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نرم محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م محمد محمد محروس محمد482979
إعل|م بــــ سويف بــــوبــــكر رفعتـــ عبــــد|لرشيد عبــــد|لحفيظ68|884
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292o9ف عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد رهحمد | حقوق |لق|
7o9o82حقوق |لمنصورهسل رمزى |حمد |حمد شيحتـــ
4o|76o د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|سم أحمد حسن بــــسيو
4o69|2 ف مخلوف عليوه ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدين| |
تـــج|ره ع شمسندى صبــــيح |لسيد محمد|34262
م محمد محمود رسل|ن|676738 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|د
4928o2تـــربــــيتـــ دمنهورفتـــ حسن عبــــد |لعزيز حسن خليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديذ عج|يبــــي ذ عج|يبــــي863353
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد حمد|ن حسن ص|دق|893638
5|8|o2علوم حلو|نمن|ر رزق عبــــد |لبــــ|عثــــ عبــــد |لرحمن زعلوك
334o39لسن ع شمس|مصط محمد |لسيد سل|م
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر |لسعيد محمود محمد |ألقرع446692
8|o37oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد|لرحمن محمود محمد جنيدي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ط|رق عيد منصور عم|رتـــ|449452
تـــ ن عبــــد|لق|در عبــــد|لقوى5|4998 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ل|ء |لنعم|ن |حمد |حمد|897586
ف فوزى عبــــد |لرحمن|74|767 معهد ف ص |سم|عيليهس|مه |
ف عبــــد| |بــــو بــــكر344253 تـــج|ره بــــنه|عبــــد| |
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمن|ر |بــــو|لحسن |حمد محمود846496
6o7786د|بــــ |لمنصوره|ندى ن محروس تـــوفيق عليوه
يم محمد778998 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسهيله ممدوح |بــــر|
7o|o35ندستـــ |لمنصورهعص|م محمد فوزى |لمتـــو شلبــــى
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد محمد سعد |لنج|ر|388|45
82|o82|طبــــ |لم |حمد محمد رتـــيبــــ محجوبــــ
3483o4|صيدله ع شمسل|ء جم|ل عبــــد|لسل|م عبــــد|لمطلبــــ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد رض| |لسعد|وى دي|بــــ |لزغبــــى269867
علوم ج|معتـــ د |طسوز|ن محمد مصط عبــــد |لع|ل مصط 477626
|576o4 ه عبــــد |لن| حمد | عبــــد |لغ رهم تـــج|ره |لق|
498o24ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سمر عم|د|لدين عبــــد|لمجيد قمره

رهحل|م ي| ري|ض عبــــد |لعزيز|5566| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه |لسيد محمد |سم|عيل|56|755
7o3286رتـــ|س|ره محمد سل|مه محمود |لديبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6297o5علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر ه| محمد ع مر
طبــــ ع شمسرقيه ع|دل عبــــد|لخ|لق محمد |لخو264442
صيدله طنط|مصط معوض محمد مر433857
334o65|تـــمريض ع شمس حمد عبــــد|لحكيم |حمد محمد
يم عبــــد |لعزيز متـــو |بــــو 7328|4 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|حمد |بــــر|
د |س|مه صل|ح محمد854776 نوعيتـــ |لم |ن|
6o5727| فنون جميله عم|ره |لم |محمد عبــــد|لحميد محمد بــــدير محمد
6258o5|ش|م كيل| |حمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد 
6o56|5يم |لف|ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روحيه |لسيد محمد |بــــر|
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كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد عبــــد|لرحيم محمد ع35|58
78o||6 يم |لحسي يل ج |لزق|زيقسحر رضو|ن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4764o7لسن ع شمس|مك|ريوس ج|د | بــــخيتـــ |سح|ق
343|o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم|ن محمد يوسف عبــــد|لفتـــ|ح
تـــمريض فرع مطروح شيم|ء فتـــ مصط مر422549
2|89ooندستـــ حلو|نمحمد خ|لد |بــــو|لفتـــوح قطبــــ عرف|تـــ

ندستـــ بــــ سويفحمد عبــــد |لتـــو|بــــ سيد محمد|2|845
42oo|2يم |حمد عيد تـــج|ره طنط|محمد محمود |بــــر|
5o9848كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد شو شعبــــ|ن عم|رتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد | ع62499|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لرحمن محمد محمود6|2467
78o39o|يم محمد سل|متـــ نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء ع|دل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ن|در محمد ع حسن482252
د|بــــ |لمنصوره|ندى ي| |لسيد بــــيو حس 96|678
6o3|43ش|م محمد |حمد دوسه تـــربــــيتـــ طنط|بــــسنتـــ 
يم خميس محمد خط|بــــ|247482 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|

6|64oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــ ع |حمد عبــــد|لحليم
د|بــــ |لمنصوره|منه مسعد محمد |لبــــطل|697526

3|88oهبــــسنتـــ حس|م عبــــد |لفتـــ|ح |حمد نوعيتـــ ج
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنج|ه |لسيد محمد ع ند|54||27
8264o7فنون جميله فنون |ل|قمن|ر ع|مر كو ص|دق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ه|شم ه|شم عبــــد|لفتـــ|ح63|356
د|بــــ |لعريش|نور|ن محمود مصط محمد حس 767837
تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء س|لم سليم شح|تـــه2796|4

296o6| كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشحمد ي| عبــــد |لعظيم عبــــد |
ره خ|لد ح|فظ محمود بــــسيو 2|2666 صيدله |لق|
85799oفنون جميله فنون حلو|نم وف| |ل|م محمد
يم حس محمد |لبــــغد|دى||53324 زر|عه |ل|سكندريهبــــر|
5|384o|ر تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد محمد ز|
462o23علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسم|ء صبــــرى عبــــد  |لغ سلط|ن
7o577|ندستـــ |لمنصورهمحمود |لسيد محمود |لسيد عبــــد |لوه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|حبــــيبــــه محمد حس محمد65364|
48472oد|بــــ |سيوط|محمد |لسيد حسن |حمد خليل
5o|756|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء حسن صل|ح سل|م
يم مر|د|69|3|7 تـــج|ره كفر |لشيخحمد |حمد يونس |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد مصط عبــــد |||7559
طبــــ كفر |لشيخعمر عبــــد|لمنعم عبــــد|لمعبــــود شعبــــ|ن محمد442248

ندى حل محمد57543 د|بــــ بــــ سويف|حل 
تـــربــــيتـــ حلو|نل| ه| عبــــد |لع|ل ع |لزي|تـــ22973|
4o69o9يم محمد جبــــر ره|خلود ف|ضل |بــــر| عل|م |لق|
يم ف|وي سليم|ن833566 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م |بــــر|
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حقوق طنط|شيم|ء |حمد عبــــده شعبــــ|ن6945|4
4o548o يم عبــــد |لحميد مه ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــتـــ عبــــد |لحميد |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم محمد عوض ز حج|زي5623|5
|ء ج|د |حمد عبــــد|لعزيز|884969 د|بــــ |سيوط| 
77o495تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر عطوه |حمد عطوه |لحم|ره
89o448 ر د|ود حقوق |سيوطمحمد جر|مون عبــــد|لظ|
حقوق طنط|مع|ذ ن| ك|مل |حمد شلبــــى399||4
4o3|4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|آل|ء |س|مه محمد عبــــد |لح|فظ س
8o3567ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد |حمد محمد حسن يوسف معهد ع| 
76o535معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسيوسف عص|م رمض|ن محمد
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|محمد محمد مصط |لجمل765235
5o598|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع |حمد ع محمد سل|م
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود أحمد |لسيد |بــــو|لوف| رمض|286|42
77967o|معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد حسن عبــــد | حسن |لش|عر

|5o68يم حسن رهمحمد خ|لد |بــــر| تـــج|ره |لق|
6436o8طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو سمرى محمد |حمدى ع
صيدله |ل|سكندريهسعديه عمر عبــــد |لسميع محمد422897
6o4492 تـــربــــيتـــ طنط|يه سليم|ن |لبــــسطوي |لبــــسطوي
رى695884 تـــج|ره |لمنصورهسيف |ل|سل|م |يمن نج|ح بــــدير |لجو
68|oo9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد رض| |سعد شبــــ|نه حسبــــ |لنبــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء سم |لسيد عبــــد |لع| قوشتـــ687776
يثــــم عبــــد|لق|در عطيه  ||55|9 طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن 
5o526|د|بــــ بــــ سويف|حمد ح|رس سيد يونس

علوم ع شمسمنتـــ | سعيد محمد ن عفي 344747
معهد ف تـــمريض بــــنه| مصط عبــــد|لن| عبــــد|لمنعم |بــــو265327
رهيه سم عبــــد|لحميد محمد|238629 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدعبــــد |للطيف |حمد فتـــ عبــــد|للطيف44|762
يم759528 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسن|ء ط|رق بــــدر|لدين محمد|بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| سعيد ع م|مون555|33

رهعبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم يونس29658 حقوق |لق|
يم |لكوتـــ|439|5 زر|عه |ل|سكندريهريه|م محمد محمد |بــــر|
2538ooد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دين| |حمد مبــــروك |لزي|تـــ
يم |حمد7|3555 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسخلود خ|لد |بــــر|
5o84o|كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد |يمن |حمد عبــــد |لفضيل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ ع|دل |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح39697|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ند| |حمد محمود عبــــد|لكريم73962

6o2|55نوعيتـــ طنط|ندى محمد رض| يوسف |لمن |لبــــقرى
حقوق |لمنصورهحمد وجدى محمد عبــــد |لرحمن |لقشل695987
ندستـــ تـــ.خ|مس م|رفن حس|م شكرى شح|تـــه8|62|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
49o23|م يوسف ذ| ن بــــقطر تـــج|ره سوه|جج
حقوق |لمنصورهدى |يمن |لسيد |حمد عز |لرج|ل |689422
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4o62ooيم د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن جل|ل |لدين |لسيد |بــــر|
يم|8879|9 خدمه |جتـــم|عيه |سيوط م| حمدى خليل |بــــر|
42|o89| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يه |لرف| |لرف| |لبــــي
تـــج|ره |سيوطجه|د بــــدر سعد فرغ 6884|9
ف |لعيسوى عبــــد |لق|در عثــــم694474 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |
4o34|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|  |ر زيد|ن |حمد زيد|ن
يم خل|ف497934 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن محمود إبــــر|
343o26ندستـــ |سيوطعمر وجيه محمد ك|مل
4o|7|6يم سيد |حمد يم سيد |حمد |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
يم تـــ|ج442379 ف ع ع|رف |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخع |
68669oندستـــ |لمنصورهعل|ء عبــــد |لبــــ|رى محمد محمد |لعيسوى
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سم|ح محمود |لسيد محمد8|7854
542o|4تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن حمدى بــــشبــــي فرج ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن شعبــــ|ن محمود ص|لح349626
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى ه| ك|مل بــــرك|تـــ497839
26723o|ه طبــــ بــــنه|يم|ن سعيد عفي محمدعج
7o5569طبــــ بــــورسعيدمحمد ن محمد |لوصيف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نلشيم|ء سل|مه ع محمد صقر||54668
رهسهيله جم|ل محمد محمد عط|243388 عل|ج طبــــي |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفيه محمود محمد ثــــروتـــ حس |252|5
معهد ف تـــمريض |لم | س|ره حم|ده |م عبــــ|س857534
5|888oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــتـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح قنديل قنديل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير فرج سم فرج يوسف ضيف|72|37
52o|39يم عثــــم|ن زر|عه دمنهورندى سم |بــــر|
833oo7|بــــه طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىنطونيوس |دو|رد سليم و
4o6796|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شهد حسن |حمد |بــــو|لعل
تـــج|ره سوه|جمحمد خميس عبــــد |لستـــ|ر خميس مط 494923
ى ك|مل عبــــد |لمعبــــود عم|ر432365 ه ي معهد ف ص طنط|م

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ |حمد ع جودتـــ637|6
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد | محمود عبــــد | عبــــد |للطيف642233

تـــمريض |لفيوم |ء ه|شم حسن عبــــد |لمعبــــود|7|723
ور|32795 ور يونس  صيدله حلو|نور يونس 
رهبــــه محمود |حمد محمد239693 زر|عه |لق|

ندستـــ حلو|نمحمد رفعتـــ عبــــد|لصمد محمد عبــــد| شح8756|
رتـــ|سم|ء صبــــره فه بــــخيتـــ|322794 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
45927oندتـــ صبــــ حسن محمد محمود تـــمريض فرع مطروح ش|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرضوى عم|د |لدين محمد سعد|75537
|48o57تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م |لدين محمود سيد خليل
4|oo95تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد سعد |لسيد عمر |بــــو ط|لبــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير ع عبــــد |لق|در عبــــد |6942|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسيد محمود متـــو قروف687333
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدى |لسيد مسلم محمد685636
علوم |ل|سكندريهرو|ن |حمد محمد حمدي |لسيد قطبــــ426276
بــــه78|624 تـــمريض |لمنصورتـــ مصط ه| محمد و
9o42oo تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد محمود |حمد
6425o8 يم عبــــد|لعزيز تـــج|ره |لزق|زيقمعتـــز عبــــد|لعزيز |بــــر|
|256o|ندستـــ ع شمسزي|د |يمن عزتـــ عبــــده |بــــو |لفتـــوح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|رس |لسيد محمد حسن محمد4|4867

42o72لسن ع شمس| محمد عبــــد | عبــــد |لكريم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| ع|شور معوض محمد|4475

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طي|سم | عوض |لسيد |لديبــــ|895|6
6288o|حقوق |لزق|زيقعف|ف |يه|بــــ محمد رض|محمد|لص
76357oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــرنيم ع|طف عي ع م |لدين
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يه|بــــ محمد حسن|33287|
د|بــــ |لمنصوره|ندى |لسم|ن محمد محمود |لسم|ن5376|7

8922o|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد |حمد محمد |بــــر|
23|9o7ندستـــ ع شمسع محمد سليم|ن محمد يوسف
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد شو محمد محمدسليم|ن|628862
62978o تـــج|ره |لزق|زيقحمد رضو|ن ربــــيع سعد |لدين مصط
49|o66تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكريستـــ | صبــــ رزق يعقوبــــ |سح|ق
علوم ع شمسن عم|د سليم|ن تـــ|درس|6|3268
رهيه محمد سعيد سل|متـــ ميهوبــــ|243592 علوم |لق|
تـــج|ره طنط|رو|ن رفيق عنتـــر فؤ |د |لحو2966|4
476o34د|بــــ |ل|سكندريه| رجبــــ فتـــ محمد عبــــد |لجو|د
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد محمود عبــــد |لتـــو|بــــ يوسف ع|مر|79||5
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآيتـــ حسن شح|تـــتـــ أبــــوزيد|49734
776o69نوعيتـــ |لزق|زيقض محمد رمض|ن |حمد
782o4|يم محمد يل ج |لزق|زيقرش| عبــــد |لرحمن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممصط محمد ل|ش ع36436|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسم|ء حسن بــــدير |لمعد|وي |للبــــي 64||42
2793o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر |حمد ع محجوبــــ

رهمروه م |لدين جمعه بــــخيتـــ558|2 تـــج|ره |لق|
53o45د|بــــ بــــ سويف|سل شعبــــ|ن عبــــد |لموجود محمد

ندى|247962 معهد ف ص بــــنه|سم|ء فتـــح | |حمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد |لسيد عبــــد|لحميد محمد44|258
7o4o46ندستـــ |لفيوممحمد |لسيد |بــــو|لفتـــوح يوسف تـــوتـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ح|زم عبــــد |لحميد |حمد عثــــم|ن79|64|
772o88| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــتـــس|م عم|د صل|ح محمد بــــيو
85oo84يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد مجدي محمد |بــــر|
ره|محمود حسن محمود سليم|ن6|499| د|بــــ |لق|
رهمنيه |سم|عيل |لشن|وى عطيه حليمه98|439 د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ع |لسيد عي أحمد |لجندي762848
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد |لسيد |لبــــدرى ج|د عبــــد |لنعيم|96|762
|6o|96ره|جورج نبــــيل مه سعيد د|بــــ |لق|
|5o799لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ع|طف عبــــد |لمنعم محمد محمد
42o39oنوعيتـــ كفر |لشيخدين| عوض رشدى محمد أحمد
علوم |لمنصورهريم عل|ء طلعتـــ مؤمن682524
8o74|9 يده حن تـــج|ره بــــ سويفف|دي بــــبــــ|وي بــــ
85633o|رهم| سعد ي ش|كر طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مل عبــــد|لق|در عبــــد|لمنعم |حمد |لشي79|342
92|3o5  علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمصط جم|ل شح|تـــه ع
صيدله |لمنصورهبــــسنتـــ عبــــده عبــــد |لرحمن محمد |لعشم695696
6o743||يم حم|دتـــ غ|زي حم|دتـــ |د|بــــ طنط|بــــر|
رهل|ء جم|ل عبــــد |لمطلبــــ شح|تـــه عز|م4223|4 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |حمد634286 نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه محمد |بــــر|
25|6o6ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد بــــ|سم عبــــد|لخ|لق عم|ر
7oo883يم مختـــ|ر محمد جم|ز معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــيوسف |بــــر|
428o76تـــج|ره طنط|لج محمد |حمد عبــــد |لع| |حمد
رهيم|ن عبــــد |لسل|م |بــــو |لليل محمد|995|5| علوم |لق|

ره|من|ر خ|لد جم|ل عبــــد |لرحيم|2484 د|بــــ |لق|
|568o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحسن خ|لد حسن مد
92|2oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن|ء مجدى ف|يز عويضه
35|7o3|ندستـــ بــــنه|سل|م ع|دل س|لم محمد عبــــد|لجو كليتـــ 
ر5343|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحبــــيبــــه ي| عبــــد|ل ط|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ح|مد ح|مد محمد د |5354|6
266o94|معهد ف تـــمريض بــــنه| ق|سم عبــــد|لفتـــ|ح ق|سم عبــــد|لفتـــ
5|5o32معهد ف ص |ل|سكندريهل |ء مسعود عيد محمود مطر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفند عبــــد |لستـــ|ر عويس س|لم5|547
||834o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمجيد
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومريم محمود فؤ|د عبــــد |لحفيظ52282

|78o2|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ عز |لدين ص|بــــر عبــــد |لمنعم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ه| ع عوض |بــــوص|لح7|6936
7o6793تـــربــــيتـــ |لمنصورهرض| محمد |بــــو بــــكر |لسيد
64o5|3| تـــج|ره |لزق|زيقزي|د عبــــد |لمنعم ع عبــــد |لمجيد
64o3|6 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره |حمد عبــــد| عطيه بــــيو
75o455طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |لسيد عبــــد |لعزيز محمود
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم|ء عبــــد |لعزيز |لسيد |لسيد حسن|77598
يم|24|688 يم جم|ل محمد |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــر|
|38o63تـــج|ره ع شمسع |يمن ع محمد عبــــد |لوه|بــــ
5o2878كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرو|ن محمد جل|ل فؤ|د بــــدر
33o792د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مسعد |حمد فخر |لدين مج|
حقوق ع شمسد | محمد |حس|ن شكرى|542|3
تـــج|ره دمنهورفتـــ بــــهجتـــ سعد |لحو 2|4938
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6o42|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن محمد محمد محمد ع خلف
63o23|| طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ عبــــد |للطيف عبــــد
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى|ء س|مح عبــــد |لعزيز عوض زينه|685525
8o7oo4|تـــج|ره بــــ سويفيه جم|ل عبــــد|لحميد محمد
4525o3تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد |لسيد عبــــد|لحميد |لسيد مشعل
نوعيتـــ عبــــ|سيهزينبــــ عبــــد|لر|زق رجبــــ عبــــد|لع|ل محمد322226
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجه|د عرفه فتـــ |لسيد مغيثــــ266824
4|o822كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرو|ن مصط عبــــد |لمحسن متـــو محمد
يم عبــــد ربــــه453|32 حقوق ع شمسسل|م |حمد عطيتـــ |بــــر|
2669o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|د | ص|بــــر |لسيد محمد
يم محمد35555| يتـــ|بــــ |يه|بــــ سيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|
ندستـــ |سيوطمه| سم |لسيد عبــــد |لقوى غ|زى686866
طبــــ طنط|س| ص|بــــر عبــــد|لرؤف محمد أبــــوحمر34|429
249o95|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد |ل |ر
تـــمريض دمنهورحمد محمود محمد عبــــد|لو|حد قطبــــ|578||5
866o99|معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمد |حمد |بــــو|لحمد
حقوق |لزق|زيقنوره|ن ثــــ|بــــتـــ ه|شم شكري ه|شم784382
44o242 |يم خف ر |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخن|ريم|ن وليد م|
ه ع|طف محمد محمد |لدمرد|ش|7|6924 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــلبــــ خ|لد مصط رمض|ن65463
معهد ف ص سوه|جيه ج|د | |سم|عيل |حمد|862422
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | ع |حمد ع عبــــد |لع|ل228854

6o827|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|مه |حمد محمد تـــم|م
37|7o6حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | نبــــيل |حمد عبــــد|لعظيم
يم عطيه عبــــد |لمع89||63 علوم |لزق|زيقيم|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمصط |حمد ذ حسن392|85
ح2|3562 يم |لص|دق  صيدله |لزق|زيقمصط فريد |بــــر|
33495oتـــج|ره ع شمسنوره|ن عبــــد|لش| عبــــد| حسن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عص|م محمد حم|د|4625|4
255oo6تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم مجدى |حمد |لزغل
753o22|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد |لسيد عبــــد | |لسيد
يم س638367 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسيد محمد |لسيد |بــــر|

696o3تـــج|ره بــــ سويفمحمود يوسف محمد عبــــد |لسل|م
529o62تـــ|عمر عبــــد |لحليم خليل عبــــد |لحليم خليل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
698o|3د|بــــ |لمنصوره|دين| عل|ء |حمد |م |يوبــــ
يد و5557|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد محمود عبــــد |لعزيز |بــــو |ل
د ع|بــــدين |بــــو|لسعود |لسيد243839 رهن| علوم |لق|
صيدله |لمنصورهخ|لد عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |697556
68|o3|تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصط محمد عبــــد |لرحمن |ل
زر|عه ع شمسحمد سيد حس عو|ض|347688
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد حج|ج يوسف446894
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4o7588ن| |نور حسن محمد حقوق |سيوطم
تـــج|ره بــــنه|ثــــروتـــ عص|م |لدين محمود حف 262486
وف|تـــس|متـــ عبــــد|لجليل صل|ح عبــــد|لجليل32|328 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
42o757 تـــج|ره كفر |لشيخعمرو محمد |حمد مر حس
9o8|38 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جول|ء |بــــو|لسعود ج|د|لكريم حس|ن
يم|85|856 ف ومس|حه قن|حمد عبــــد|لسل|م حس |بــــر| ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره بــــ سويف|ء فرح|تـــ زغلول فرح|تـــ|8|26|8
يكل5||2|5 طبــــ |ل|سكندريهعبــــد | |حمد عبــــد | عبــــد |لح|فظ 
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد جم|ل سيد ك|مل65285

ن| صل|ح يونس ري|ض326772 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
|د|بــــ |لم |محمد مجدي رفعتـــ محمد7478|8
معهد ف ص |ل|سكندريهع عبــــد |لخ|لق ع |لعقدتـــ23|2|5
رهيوستـــ | ع|دل س| سل|مه6677|| تـــج|ره |لق|
26o4o8ويتـــ حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدير بــــ|سم رمض|ن مصط |ل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه كم|ل محمد زغلول ع |472||8
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم حسن محمد محمود نعم|ن447726
ى676572 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمريم محمد حسن محمد |لم م |لع| 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء |لمدثــــر عبــــد|لحميد يسن|53|825
44492o|علوم ري|ضتـــ طنط|سل|م |حمد |لسيد |حمد
|د|بــــ طنط|يوسف شعبــــ|ن |لغمري عبــــد |لسل|م عبــــده8|24|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسروميس|ء ع|طف |لسيد سليم|ن4|65|3
2736|6| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن ز سيد ع
2o54o|زر|عه ع شمسسل|م مجدى عبــــد |لحميد |حمد

42o|3| يم |لعدوى عبــــد |لر|زق عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخف|يزه |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م حسن عبــــد|لغ عبــــد|لح|فظ22|523
يم محمد |حمد عبــــد|لكريم82|638 نوعيتـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
يم ع 678663 ندستـــ |لمنصورهم|زن محمد مصط |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمه|بــــ |يمن ع عبــــده مدين679362
7o||36تـــج|ره |لمنصورهم|زن محمود فريد محمد عمر
862o73تـــج|ره سوه|جر| | |حمد عبــــد|لر|زق سيد
359o||تـــج|ره بــــنه|حس ع محمود حج|زى
45o88| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن ليثــــي |م |م

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ميمه مصط عبــــد|لنعيم |بــــو|لعل|864976
8|85o4طبــــ بــــ سويفريه|م عليوه خلف عبــــد|لحميد

يم حسن|6679 تـــج|ره بــــ سويفندى |يمن |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد حس خليفه غ|لبــــ 894252
ى833|68 حقوق |لمنصورهنبــــيل |حمد |لسيد |حمد |لمس
يد حمد|432752 نوعيتـــ طنط||ء ع |لقطبــــ |بــــو |ل
4799o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسندس سم محمود محمد حس
علوم طنط|محمود حم|ده عبــــد|لحميد بــــسطوي438747
6o3873تـــربــــيتـــ طنط|محمد محمد |سم|عيل فرج يوسف
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تـــج|ره ع شمسس|مح جرجس موريد جرجس8984|2
62o|85طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخآيه |لسيد |حمد |حمد |لبــــ|ز
48296oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر س|لم محمد صل|ح |لدين

ره|ي|سم | حس|م |لدين ع عبــــد |لمعبــــود93|25 د|بــــ |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ن مجدى |لسيد |لسيد مرزوق499|76

ندستـــ بــــ سويفض سعيد مصط عبــــد |لحميد52582
35o2o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | مفرح محمد بــــنه|وى
54o3o9|طبــــ ع شمسسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرؤف |بــــر
2|7o49|لسن ع شمس|مريم |حمد عبــــد|لعزيز محمد |بــــو ن
634o55لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن ي| محمد تـــوفيق
|23o68د|بــــ ع شمس|بــــيتـــر ج|بــــر  |د ذ
علوم حلو|نه|يدى ممدوح محمد محمد عبــــد |لجو48598|
ى ك|مل عبــــد |لحليم|49879| ره|سل|م ي د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيمن |لسيد عبــــد|لمنعم |بــــوحجر|268465
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحن|ن ع يونس بــــغد|دى236343
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن سعد محمود محمد |بــــو |لفضل|687392
6o2567تـــج|ره طنط|عبــــد | محمد محمد |بــــو |لعط| عسكر
6|257oزر|عه طنط|من|ر عيد عبــــد|لحميد خليفه |لش|ف
64o997|تـــج|ره بــــنه|لحس صل|ح محمد عمر
ثــــ|ر د |ط|لم| ح|زم |حمد |لشح|تـــ27|5|6
يم عبــــد||76373 تـــمريض بــــور سعيد س|ره محمد |لسيد |بــــر|
|32o33رهن|دين |حمد |بــــو |لفتـــوح |حمد تـــج|ره |لق|
7o55||ه طبــــ بــــيطرى فرع مطروحعم|ر حسن محمود حسن عج
تـــربــــيتـــ |لفيومم|رل عد عد سل|مه68487

774o26ن| رض| جور ميخ|ئيل لسن ع شمس|م
4|682oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ محمد مصط |حمد ع  |ل|ختـــي
زر|عه دمنهورف |حمد عبــــد |لكريم عبــــد |لك| 3222|5
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمريم ن|دى من ويص|  65|878
حقوق |لمنصورهمحمد ط|رق محمد سعيد ع|مر687338
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدي|سم حسن شلبــــى شلبــــى محمد عمر27|763
338o7oرهمحمود ع|مر كرم| خليفتـــ عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره بــــور سعيديوسف مصط عبــــد |لرحمن |حمد752723
نوعيتـــ فنيه |شمونوف|ء ع كور| سليم|ن جعفر9|2772
ف محمد محمد|753556 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديه |
355o6|| علوم ري|ضتـــ بــــنه|سم|ء محمد رشدي محمد |بــــو|لعن
د|بــــ د |ط|ثــــري| محمد عص|م |لدين عبــــد |لخ|6996|6
4oo|3|يم ع |لف|رس ندستـــ |ل|سكندريهي|سم محمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمن|ر |حمد رمض|ن عرج|وى عي527659
تـــربــــيتـــ بــــنه|دى م|جد سعيد عبــــد|لمنعم39||35
تـــج|ره سوه|جحمد عم|د|لدين من عبــــده |بــــو سنه||47634
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحس صل|ح محمود عبــــد|لرحيم27|523
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5o7|38طبــــ |ل|سكندريهر| | مصط ك|مل محمد قدح
يم محمد جوي3554|6 تـــج|ره طنط|جم|ل عبــــد| |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عل|ء محمد درويش|442544
2|9o64|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد سيد |حمد
87789o|علوم |سيوط ي|تـــ ع|طف عثــــم|ن محمد
53o3o5 |تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورأروى محمد أحمد |لمسلم
25o48oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم نجم محمد نجم
د686246 د|بــــ |لمنصوره|محمد س| عط| عبــــد |لش| مج|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمود محمد بــــل| محمد769372
326o|9 تـــج|ره ع شمسد | مصط خلف مصط
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر ع|طف حس |لش|ذ47376|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهغ|ده محمود |لدسو عبــــد |لحميد سعدتـــ683896
6o8886 علوم |لمنصورهوس|م أحمد |لششتـــ|وي حس
د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ رفعتـــ تـــوفيق محمد ع783357
ي عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عمر9|6322 طبــــ |لزق|زيقريه|م محمد خ
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرحمتـــ سيد|حمد حسن سيد|حمد338672
6o44oo|تـــج|ره |لمنصورهحمد س| طوسون محمد  |م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد محمد عبــــد|لجو|د |لصبــــ|غ|3|4|25
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | |حمد سعد كس|بــــ مط|وع2|7647
867o86 ندستـــ أسو|نعبــــد|لرحمن محمد |بــــو|لحمد مصط
5|2o29|ف زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد ر|فتـــ عبــــد |لونيس 

رهسيف |لدين محمد فريد محمد5657| حقوق |لق|
24887oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه ممدوح سعد نوفل 
تـــج|ره بــــنه|يوسف |حمد ع محمد شلبــــى3364|3
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمر|م محمود مختـــ|ر عوض حسن|2295|
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد|لرحمن محمد مصط محمد |بــــو 526346

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم|ء خ|لد عبــــد |لتـــو|بــــ محمود|86938
234o63رهديفيد كريم شمعون حبــــيبــــ تـــج|ره |لق|
7o4388|تـــمريض |لزق|زيق سم|ء ع |لسعيد عبــــ|س فرج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوق |لسيد فضل محمد |سم|عيل527384
4|9o56حقوق طنط|منصور حج|زى كم|ل ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد محمد |له|دى|783224
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|عيل جم|ل |سم|عيل عمر|ن|258889
4532o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهو|ئل شعبــــ|ن |لعر| رمض|ن
|5|3ooه سليم|ن حسن محمد رهن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء |يمن عبــــده محمود |لسخ|وى|66485|
| عبــــد|لل|ه عبــــد|لن|فع سعيد896|86 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي
5oo747حقوق طنط|ل |حمد حس عبــــد|لفتـــ|ح
9|o867حقوق |سيوط سل|م ن| محمد|لصغ ج|د|لربــــ
6o9437ري|ض |طف|ل |لمنصورهرش| سيد |حمد محمد محمد |لخطيبــــ
صيدله حلو|نمل |لغريبــــ |ل|م|م بــــل|ط|687966
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كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم عص|م جم|ل طنط|وي354924
82o2o3|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد| |سم|عيل
كليتـــ حقوق |لم |كريم ح|تـــم فتـــ نعم|ن عجل|ن4|8539

رهي|ر| س| محمد |حمد5266| حقوق |لق|
22o945تـــج|ره ع شمسملك خ|لد |حمد محمد شحوتـــ
ه س|لم محمد محمودصبــــ|ح|5|7676 تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشم
زر|عه ع شمسريم محمد عيد عطيه يوسف348547
7o2o99 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع|طف |لشح|تـــ س|لم

4o295ندستـــ أسو|نحس|م سم|حه منصور مو عي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه جوده |حمد |حمد |لسيد|278622
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى عبــــد | جمعه حسن خليفتـــ779887
35o734| ل| عبــــد|لنبــــي حس طبــــ بــــيطرى بــــنه|ل|ء 
تـــربــــيتـــ بــــنه|ول|ء صبــــ ع |لسيد263238
رهم|ريه|ن منصور صبــــرى عبــــد|لو|رثــــ63|239 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o7542يم |حمد عثــــم|ن |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر |بــــر|
ندستـــ حلو|نخ|لد |لسيد عبــــد |لحميد محمود حس 453255
4o3o67يم يم عثــــم|ن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمر |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |لسيد |لشح|تـــ محمد |لشح|تـــ|864|69
2387o6 |رهسمر سعيد نبــــوى |لق علوم |لق|
ش|م ص|لح محمود5|3289 ندستـــ بــــنه|ص|لح  كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد عبــــد |للطيف |حمد |لجوس 633697
تـــج|ره بــــنه|عمرو عثــــم|ن محمد عثــــم|ن333466
د|بــــ د |ط|منه | عبــــد|لحليم مختـــ|ر |لز6|86|6
35o463ر ص|لح |حمد زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد| م|
5o4399تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم عبــــد |لحميد محمد س|لم س
يف ف|روق ه|شم58488| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل 
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| محمد سعد مسعود |لسيد528395
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سمه|ن حسن متـــو |حمد|849895
2823o6|تـــج|ره ع شمسحمد صبــــرى عبــــد|لعليم سيد |حمد
حقوق طنط|حمد ع|طف عبــــد |لستـــ|ر |لسمل|وى455||4
76469oنوعيتـــ بــــور سعيدس|ندى ف|يز معوض لوندى
52o436|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ع عبــــد |لمجيد ع عبــــيد
3229o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم حس محمود |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |حمد |لسيد حف 64224|
834o39|علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دى|لشيم|ء |حمد محمد عط

رهص|ف |ز عز|لدين ع |بــــو|لحسن9|5|3 علوم |لق|
9o4233  | معهد ف ص سوه|جمحمد |سم|عيل |بــــو|لمجد ضيف
4o3523يم تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــأنه|م جم|ل ص|لح |بــــر|
3289ooمعهد ف تـــمريض بــــنه| محمد من محمد عبــــد|لحفيظ
|672|o| وف|تـــل|ء ع عبــــد |لستـــ|ر زيد ع معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
4o27|6د|بــــ دمنهور|نيف مجدى صليبــــ ميخ|ئيل
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62637o نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم ع|دل مر عبــــد | |م
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمؤمنه |سم|عيل |حمد حف 833988
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر عم|د محمد درويش مصط 47|487
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد|لغ بــــدوى عبــــد|لغ |لح|يس|25596
69|o23 يم |حمد عبــــد |لرحمن |حمد |بــــو معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــر|
9o6354 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ه|جر محمد فوزى محمد |فندى ع
يف495729 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يوسف محمد يوسف 
35694oتـــج|ره بــــنه|من|ر صل|ح |لدين ربــــيع عبــــد|لفتـــ|ح
صيدلتـــ |سيوطسل زين عبــــد|لمنعم عبــــد|  4247|9

رتـــعبــــد|لرحمن رمض|ن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد923|4 علوم ري|ضتـــ |لق|
435o9لسن ع شمس|ف|طمه |بــــو|لريش عبــــد|لحفيظ عبــــيد

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نشيم|ء جم|ل محمد بــــيو53357|
268o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود ع ك|مل سليم|ن
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ |م محمد مصط |لشن|وى ن|57|452
صيدله ع شمسمحمود و|ئل فؤ|د عبــــد|لعزيز63|358
782o79|حقوق |لزق|زيقحمد محمد منصور عز|زي
8o2588 يم فه |د|بــــ |لم |محمد عل|ء |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه عبــــد | عم|د دره696383
9||9o5 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر حربــــى محمد حس|ن
يم جمعه ع 443837 تـــ أيمن |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|أم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــيج|د صد صد |حمد724|4|
27|o72|ف عبــــد |لعزيز ملي نص د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره |
ره|ن صل|ح |لدين سعد عبــــد |لعزيز|2|549| عل|م |لق|
423oo8| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعل| م|جد عبــــد |لق|در عبــــد |لع|ل
ه محمود ك|مل ع 822552 طبــــ |لم |خ
رهسل |سم|عيل |حمد محمد|8|236 تـــج|ره |لق|
يبــــه|2293|4 تـــج|ره طنط|حمد م شح|تـــه و
يم||4|48 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــح|زم عص|م |لسيد محمود |بــــر|
حقوق |سيوط سل|م |لدين ح|زم مصط عبــــد|لع|876332
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور|ن |حمد  |زى ع |لص|وى479374
43589oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء سعيد ح|مد |لف|ض عبــــ|ده
6o9983لسن ع شمس|لي حم|ده محمد محمود صمول
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|جوزيف د|ود جميل حن||24282
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىلطيفه بــــخيتـــ محمود كبــــ 52|834
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم ط|رق عبــــد | بــــسطويس78|489
8o4573حتـــ وفن|دق |لم |يوستـــ | ن|جح عد جرجس| 
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد|لرحمن |له|ش محمود قطبــــ|52694 كليتـــ 
لس حن| تـــوفيق حن|365888 وف|تـــك وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

9o544د|بــــ بــــ سويف|محمود ربــــيع عبــــد |لمنعم سعد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهط|رق محمد عبــــد |لحميد عبــــد|لو|حد ج535646
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر عطوه عبــــد |ل عطوه635498
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يم مق|ر بــــدير477373 ف |بــــر| ين| | علوم |ل|سكندريهف
689o44|ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لسميع عبــــد |لمجيد قرقر
54o4ooزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ خليل سل|مه
76o5|2معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعبــــد |لرحمن فرج سليم|ن حمد|ن
د|بــــ |سيوط|محمد حلوى |حمد عبــــد|لح|فظ 83|887
7|o3o2|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد جم|ل محمد محمد م |لدين
44295oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى يح |لسيد |حمد س|لم |لديس
497|2o|حقوق طنط|لبــــ عبــــد |لعزيز محمد شح|تـــتـــ عبــــد
7o|478تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم |لسيد |لمتـــو |لسيد دي|بــــ
|3432o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عبــــد | سعد عبــــد |لح|فظ
863o25|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|له عبــــد|لبــــ|سط محمد |لحف س
4o9474تـــج|ره طنط|ح|زم أحمد ج|بــــر إسم|عيل  |د
82o258علوم |لم |محمد ع|طف ص|بــــر عبــــد|لنبــــي
د|بــــ |سيوط|نرم ن|جح عشم صليبــــ  4|4|88
د|28343 يم صل|ح ص|بــــر مج| رهبــــر| حقوق |لق|

6|8|o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طف |ن حسن محمد ي|قوتـــ عثــــم|ن
626o3|يم يوسف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|
834o46إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــس|ره خ|لد عبــــد|له|دي مهدي
تـــج|ره ع شمسري|ض رفعتـــ ح|فظ عبــــد |لع|ل|5929|
|ء محمود محروس عبــــد |لرحمن|5|8775 تـــربــــيتـــ |سيوط 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن |يمن فر|ج سيد3|626|
وس لوس263777 ره|رحيل فوكيه تـــ|و عل|م |لق|
25228oصيدله طنط|ريم حم|ده عبــــد|لر|زق ع قنديل
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود عبــــد |لن| |لسيد خليل756496
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|م|زن عل|ء |لدين محمد |لجبــــري627883
يم خليل446867 علوم ري|ضتـــ دمنهورحل عبــــد | سعد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  رو|ن محمود محمد متـــو769823
752oo|علوم ع شمس جم|ل محمود |لسيد محمود
صيدله |ل|سكندريهمروه مجدى عبــــد|لخ|لق بــــيو263692
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عبــــد |لعليم ع عبــــد |لكريم|47757|
897oo7 تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|لعزيز جم|ل عبــــد|لعزيز |حمد
|د|بــــ بــــنه|محمود |بــــو|لعل| |لجيو |بــــو|لعل|4|262
طبــــ |سن|ن ع شمسفرح خ|لد عبــــد |لسميع |حمد ج|د|5|74|2
6o2574تـــج|ره طنط|كريم محمود محمد |لملي |لهو|رى
9o58|7 تـــج|ره سوه|جج|د |لكريم عبــــد|لعزيز حسن محمد
6o6435|علوم |لمنصورهمحمد ن عرفتـــ ن
تـــج|ره بــــ سويفنع|م تـــه| حمد|ن محمد|6975|8
|6o687تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط محمود |حمد عبــــد |لوه|بــــ
معهد ف تـــمريض طنط| مريم عم|د صبــــ صليبــــ432286
36o332ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد حمدى محمد حلف|وى |لعط|ر
9|442o|ريدي ه زكري| ع  تـــج|ره |سيوط م
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5|||9o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد رمض|ن حس من|ع
يم|848346 تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء محمود فتـــ |بــــر|
7o8883يم محمود صيدلتـــ بــــورسعيدي|سم عم|د |بــــر|
ر|ن9||9|6 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف|طمه طه مط|وع |لحديدى ز
6|74|oره|نرف|ن| محمد حس سويدى عل|م |لق|
4883o5حقوق |ل|سكندريهمحمد ع|دل رمض|ن خليل سعد

3|4o9رهمريم محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد خط تـــج|ره |لق|
58|5oتـــج|ره بــــ سويفمصط محمد فؤ|د عبــــد|لتـــو|بــــ

2349o9|رهحمد ط|رق ك|مل متـــو قطبــــ زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسع|د سعيد محمد رمض|ن |لعو 4|4827
رتـــ|نوره|ن حس فتـــ محمود شلبــــى|2566| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|37o47تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| عبــــد |لمقصود |لسيد فرج
ه ع ع مصط |لجندى|689748 صيدله |لمنصورهم
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد محمد حل شلبــــي |لسيد762667
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس وجدى محمود حس 227468
طبــــ حلو|نكريم ط|رق معوض حسي خليل449|33
7669o2ندستـــ بــــور سعيدعل|ء |لدين عبــــد |لوه|بــــ محمود حمد
زر|عه ع شمسسل فرج محمد فرج2|3546
ى حن| عوض87|475 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم|ركوس رفيق بــــ
6o2985د|بــــ طنط|ع |ء عبــــد |لعزيز |بــــو |لفتـــوح حج|بــــ|
ش|م عبــــد |لفضيل عبــــد |لفتـــ|ح 754655 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم 
ى محمد عز|زى486|64 ري|ض |طف|ل |لمنصورهنرم ي
ى مصط عبــــد|لحميد229329 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم ي
7oo|23معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ من|ر ع|دل عبــــد |لمو عمر
|52o87رهي|ر| ي| عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــدرى زر|عه |لق|
رهندى خ|لد صل|ح |لدين بــــيو66555| حقوق |لق|
52o883 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر محمد عبــــد |لحميد أبــــوشوشتـــ عبــــد
83943oك.تـــ. ف صن| قن|عبــــد| ي| |بــــو|لفضل |لطو|بــــ
يم صقر648|33 تـــج|ره |سيوطكريم خ|لد عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد| عص|م عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح334426
يبــــه|25267 ش|م نظ |بــــو نوعيتـــ |شمونمريم 
752o26لسن ع شمس|عو|طف عل|ء |لدين ح|مد ع

68o69|تـــمريض |لفيوم ندى عد عبــــد|لبــــص عبــــد|لع
89o|56 ه نبــــيل فرغ فر|ج نوعيتـــ |سيوطمن
حقوق |سيوطسيف |لدين محمد ع حسن  875545
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــ|سل |حمد عبــــد|لعليم مو344345
826683| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|قتـــ مصط |بــــو|لفضل عبــــد| ل|
49o298رى د|بــــ |ل|سكندريه|عل| ح|زم محمود |حمد |لجو
8o2878لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ج|كل مل|ك شفيق عوض
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديملك محمد حمدى عبــــد |لعزيز حس 272685
8342o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديطه حس ج|د سليم|ن
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2699o3ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن سعد محمد مصل ن|صف
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد سيد عبــــد |لق|در عبــــد |لغ 66|87

|26o5|| ف كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق محمود عبــــد | محمود 
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ع|دل فتـــ سيد |حمد|87|334
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومتـــوفيق وجيه تـــوفيق منصور|74|25
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سيد شعبــــ|ن محمد|85332

تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمل ص|لح عبــــد|لغ ج|د |لمو |3|8457
ره|سل|م ص|بــــر حمزه عبــــد |لمطلبــــ|8|6298 ثــــ|ر |لق|
443|8oنوعيتـــ كفر |لشيخبــــسمه |لشح|تـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد ع
4o9746ثــــ|ر د |ط|ي|سم ص|بــــر ع قطبــــ صبــــح
52o249معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ول|ء محمد |لسعيد عجل|ن

4oo58خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|جر |س|مه كم|ل محمد
ف محمد عبــــد|لحميد |87554 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطزي|د |
بــــه339497 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقريه|م عصمتـــ محمد حموده و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل |ء حسن |لسيد حسن حم|ده2598|4
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نجيل|ن جم|ل فريد نجيبــــ38985|
فنون جميله فنون حلو|نريه|م جم|ل محمد عمر|ن272939
25924oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|له حمدى ع عبــــد|لحميد
د|بــــ |لمنصوره|حبــــيبــــه عم|د |لدسو رزق |لسيد4|6785
طبــــ طنط|عبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف محمد عيد427692
44o94|| ف |حمد عط| | كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخلشيم|ء |
يم|36955| رهحمد محمد فؤ|د مصط |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ ع شمس|مريم خ|لد عبــــد |للطيف عبــــد |لوه|بــــ|4834|
497o33تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهس|رتـــ محمد عبــــد|لسل|م |حمد عشبــــه
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عمر أحمد محمد سعد |لدين محمد عبــــد |62788
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف مدحتـــ مصط ع |حمد|74|48
ه |حمد ع |حمد |لعليدى|765725 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|تـــم بــــس|م ح|تـــم مسعود49949|
تـــربــــيتـــ |سيوط ل|ء رفعتـــ عمر|ن محمد|878686
رهيه محمد |لسيد محمد|35635| زر|عه |لق|
2|85o2|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد مجدى |لسيد حسن
||537oعلوم ع شمسكريم بــــ|سم عد سعد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم خ|لد محمد محمد |لرخ|وى675847
4o5||8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد خ|لد زكري| فرج غليون|
69747oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحسن طلعتـــ جل|ل |لدين محمد محجوبــــ
35|4o3زر|عه مشتـــهرنور| عبــــد|لحكيم محمد |م|م
يم445647 ف لؤى محمود |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفيوسف |
64o346د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نجل|ء |لسيد محمد محمد

رهمحمد عل|ء ع|دل محمد رزق62|43 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمر|م |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح |لنوي3|2|43
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل جل|ل محمد عبــــده حس|ن423296
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76o3o4تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | نبــــيل رس بــــش|ى
4599o| تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عمرو |سم|عيل حسن خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |س|مه عبــــد | ع عبــــد |لرحمن676863
رتـــ|يه محمد حسن ع |لعشم|وى|58859| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر ص|بــــر فتـــ عبــــد|لر|زق6595|3
82o346طبــــ |لم |عبــــد|لمنعم صل|ح عبــــد|لمنعم يوسف
78|o49تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |لسيد ع يوسف
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |لسيد محمد |لمهدى|7|9||7
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | عص|م عبــــد|لنبــــى ع |لطنط|264285
ندستـــ شبــــر| بــــنه|خ|لد محمد محمود |لسيد جبــــر342768
92o456|تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن ن| محمد شيخون
|5o583تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشه|بــــ ط|رق محمد محمود
328o97علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد ع محمد |لسيد ع
355|6o|حقوق بــــنه|يتـــ حسن سيد |حمد ن|فع
تـــمريض بــــنه|ه|جر محمد عبــــد|لر|زق محمد68|339
37|2o|رهد | محمد محمد عبــــد|لحميد بــــدر د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني| ط|رق حس |بــــو |لعل| ج|مع3842|2

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه ص|لح طه عبــــد |لعظيم|63537
تـــج|ره دمنهورمريم ح|مد |سم|عيل ح|مد حس 254|49
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|رتـــ | بــــهجتـــ سؤ نصيف 899898
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء محمد عبــــد |لع|ل ص|لح|783347
د|بــــ |لمنصوره|ع |ء محمد متـــو محمد699257
63235o|تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء |لسيد منصور محمود سل|مه
زر|عه |لمنصورهزي|د محمد فتـــ |لمر غبــــور693987
ره|ه|يدى ط|رق محمد محمود26573| د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ س|مح جوزيف فوزى9|3595

3o438ندى ندى محمد محمد  تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدين| محمود 
تـــج|ره طنط|محمد مسعد |لسيد |لنج|ر846|43
|45o39| ره|سل|م ع محمد ع د|بــــ |لق|

|998o| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد |لنبــــي محمود ع
6862|oر د|بــــ |لمنصوره|زي|د محمد محمد |لسعيد عبــــد |لمجيد ز
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء عطيه رجبــــ محمد عوده|256728
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء عبــــد |لمنعم حسن |حمد|58364|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ مو |حمد مو9|359|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن غريبــــ حسن ع677|75
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع كم|ل سيد ع44359|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد محمود |لجندى حس 487978
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد شح|تـــ مصط 757946
نوعيتـــ فنيه قن|ول|ء عبــــد|لرحيم |بــــوزيد عبــــد|لرحيم39|829
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عص|م فتـــ عبــــد |لبــــديع |لطيبــــ64648|
علوم |لمنصورهسيمون عم|د فؤ|د سعد682296
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8o7568طبــــ بــــيطرى |سيوطم محمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــ محمد عبــــد |لحميد محمد692266
يم محمد عبــــد ربــــه687688 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعم|ر |لمتـــو |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه ع|دل رمزى معروف|66|675
7o8548|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عص|م ج|د منصور
7o5|28معهد ف ص |لزق|زيقندى س| مصط ع |لسيد
صيدله حلو|ندع|ء عم|د|لدين عبــــد|لغف|ر |سم|259539
ره|عن|ن سلط|ن عبــــد|لغف|ر سلط|ن8393|2 د|بــــ |لق|
885o6|  | تـــج|ره |سيوطسم|ح يح سعد رزق
232|2oوف|تـــ|مصط |حمد |لسعيد محمد محمد عصوه ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد محمود يوسف |لعتـــربــــى438836
8o27|7تـــربــــيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن رض| محمد عبــــد|للطيف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء ط|رق فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 38962|
622|o6معهد ف ص بــــور سعيدكريم سعد |حمد ه|شم ف|يد
9o75|2 تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لش| محمود |حمد
67774o| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــيوسف و|ئل محمد |م |لدين عبــــد
87937o معهد ف ص |سيوطمريم |يمن بــــش|ى مسعد
6822|o|صيدلتـــ بــــورسعيديه محمد ح|مد ع دعيه
ندستـــ ع شمسيوسف عل|ء محمد نسيم78|27|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد فوزى ن مصط |784678
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم |يمن محمد حمدى عبــــد |لحق28333|
علوم |لمنصورهمحمد |س|مه محمد |لمتـــو س|لم675592
رتـــ|رن| ر|بــــح عبــــد|لو|حد محمد237842 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4994o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور محمد عبــــد |لفضيل أبــــو سيف دغ|ر
معهد ف ص بــــنه|نور| ن|جح |حمد |لنورى|3|257
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد عبــــد| |حمد سعد649|86
675o26طبــــ |سن|ن |لمنصورهزي|د |حمد طلعتـــ عبــــ|س عبــــد |له|دى
83656o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرقيه منصور محمد حف

6o|39يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|سم |حمد محمد |لتـــه| |بــــر|
علوم |لفيوممروه حسن عزيز ع374|7

د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد عويس ج|د محمد|486949
6o7643|يم |لسيد د|بــــ |لمنصوره|ين|س محمد صبــــ |بــــر|
ن| س|مر محمود جم|ل |لدين43259| تـــج|ره ع شمسم

تـــربــــيتـــ حلو|ندير محمود عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز |44766
يم ح|مد ش|دى442595 د|بــــ كفر |لشيخ|ر| | ط|رق |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروه |حمد ع |حمد734|3|
يم88|2|7 حقوق |لمنصورهسهيله محمد |لرف| محمد |بــــر|
حقوق د |طحمد ه| عبــــد |لسل|م عثــــم|ن د|ود622427
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | عبــــد |لمجيد مر عبــــد |لمجيد مر482625
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم |لسيد عبــــد|لرؤف |لص|دق 627358
علوم |لعريشن| عبــــد |لق|در سعيد عيد قنديل767869
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6o9279| |يم محمود |لصوف طبــــ طنط|سل|م |بــــر|
||956oحقوق ع شمسمريم و|ئل ف|روق عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد| ع عبــــد|لعظيم محمد منصور47|9|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدير عبــــد|لن| عي ع 4|8276
د|بــــ |لزق|زيق|حسن|ء سيد عبــــد|لنعيم سيد783678

6o|87|يم طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيم|ن فوزى عبــــد |لمنعم |بــــر|
83|o86 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسيل | مجدي مر|د ي
علوم |لزق|زيقعمرو |لسيد |لحسي محمد773828
6|248o يم |ل|شمو تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|رن| خ|لد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقس|ره محمد نجيبــــ عبــــد|لرؤوف759653
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد عبــــد|757779
4o3|22تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف مصط سليم|ن رجبــــ

|7o|9رهحس|م ع |حمد محمد ندستـــ |لق|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقريه|م عوض محمد تـــه|786888
|278o3كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسل محمد كم|ل عبــــد | |لحد|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم | ط|رق نعيم ويص|  4923|9
م مجدى حسن محمد |ي 425422 تـــج|ره |ل|سكندريهن
ه محمد عبــــد|لوه|بــــ ع|مر|2|4345 طبــــ |سن|ن طنط|م
6ooo34ه يم ع شع تـــج|ره |لمنصورهمحمد رض| |بــــر|
علوم طنط|م|رتـــ | ميشيل حل جيد جور 477739
حقوق ع شمسلشيم|ء حمدى |حمد ش|كر مغيثــــ|62249|
لس روم| وديع محروس359244 زر|عه مشتـــهرك
5||o3|تـــج|ره دمنهورعبــــ|ده مرو|ن مح مغ|زى |لرك|يبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدي محمد شح|تـــ عبــــد|لر|زق ع|7|343
5265o6جيوس ف حن| لوق|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|ريو |
| |لخ |وى453657 يم ن تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخي|سم |بــــر|
معهد ف ص |لمنصورهبــــسنتـــ سعد عبــــد |لحميد محمد |لطنط676259
246o52د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط عيد ع عبــــد|لر|زق
6oo574تـــج|ره طنط|كم|ل محمد محمد كم|ل محمد
8o|5||تـــج|ره |سيوطورده مصط عبــــد|لرحمن حسن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــسمه |لسيد عبــــد | مر ف|يد|922|4
6o2|95ه مسعد عبــــد |لسميع محمود ق|سم تـــربــــيتـــ طنط|م
يل ج |لزق|زيقم| محمد ك|مل محمد حس |428983 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم|236293 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن عمرو محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م |حمد |لسيد عبــــد |لرحمن حسبــــ 2|7743
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء |حمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد بــــط|249795
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر فوزى عبــــده عبــــد|لحميد934|23
لسن ع شمس|ندى حمدى خليل ع22464|
ره|ل|ء |يمن نبــــيل ح|فظ|36368| عل|م |لق|
ر عبــــد |لفتـــ|ح عمر |لتـــن|9|5457 وف|تـــمحمد ط| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدلسيد بــــ| |لسيد عبــــد|لحميد|628764
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8ooo43 ج |حمد حس| كليتـــ حقوق |لم |عمر 
د|بــــ |ل|سكندريه|م|يسه جم|ل سعد |لسيد عبــــد |لحميد ج|48566
272o|2| صيدله طنط||ء جم|ل ح|مد |لبــــر
33529oرهدير رمض|ن فهيم خليل د|ر |لعلوم ج |لق|
ف |لدين268356 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محمود |حمد 

تـــج|ره بــــ سويفم|دون| وجدى ع|دل خليل52455
22o284|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد س|مح |حمد محمد عبــــد|لمنعم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د |يمن ج|بــــر ع |بــــو ش|دى253627
بــــه7|8559 لس عص|م ف|ئق و تـــج|ره بــــ سويفك
يم فتـــ محمد25759| تـــج|ره ع شمسر|ن| |يه|بــــ |بــــر|
8o79|5تـــج|ره |سيوطمن|ر محمد ع سيد
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ع محمد حسيبــــ ع |لجمل452484
628o82معهد ف ص |لزق|زيقآيه كرم جم|ل متـــو
9o36|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد حسن |م|م ع
وف|تـــع دي|بــــ محمد |لسيد5|8277 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم |لبــــلقي |449739 ندستـــ طنط|حمد صبــــ |بــــر|
3||o|9رهعبــــد|لرحيم ط|رق مر |سم|عيل حقوق |لق|
9|3o42 تـــج|ره سوه|جحسن ض| حسن محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل|م عبــــد|لحميد جميل عبــــد|لحميد قطبــــ3848|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم محمود عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|234638
4ooo47 |فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنتـــ | |حمد شو ش
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نلط |حمد محمد |حمد38|453
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم عرف|ن |م عرف|ن|254895
وف|تـــمدحتـــ س|مح |سم|عيل مر عبــــد|لع256|78 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
788o86معهد ف ص |سم|عيليهمر|م محمد |لسيد محمد خ|طر

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد جم|ل رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح||9|83
تـــربــــيتـــ |لفيوممصط فرغ عبــــد |للطيف عبــــد |لح|67896

يم ع |لبــــق 725||5 تـــج|ره دمنهورمحمد ج|بــــر |بــــر|
23|5o5ندستـــ حلو|نجون سل|مه بــــش|ي عبــــيد
ندستـــ ع شمسمن|ر |حمد محمد |حمد26376|
8932o2|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يه عبــــد|لعزيز |لسيد محمد
697o33|يم |لسيد يم حس |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لوه|بــــ سيد محمود |لسيد7665||
4oo3|2حقوق |ل|سكندريهأحمد عوض مبــــروك محمد
د|بــــ حلو|ن|ندى ط|رق عبــــد |لحميد حسن 48374|
زر|عه طنط|حس عبــــد|ل|له |لسيد حس |لبــــ|جوري95|2|6
8939o5 ر جل|ل حقوق |سيوطجل|ل محمد م|
|د|بــــ طنط|ند مصط عبــــ|س محمد |لبــــو|بــــ2|32|4
7o44oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومخلود خ|لد عبــــد | يونس |بــــر|

7|oo57يم عثــــم|ن طه كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقي|سم |لسيد |بــــر|
فنون جميله فنون |لم |يوستـــ | بــــولس ليون بــــولس  79|878
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لسن ع شمس|ك|مي | |يه|بــــ حس محمد |لخربــــ|5|7733
حقوق ع شمسندى طه |حمد محمد حس 6772|2
|333o|د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن حسن بــــخيتـــ عبــــد |لنعيم
7o9o58 بــــي طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |حمد محمد |ل
تـــج|ره طنط|يوسف عل|ء |لدين منصور شح|تـــه449735

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ل جم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لجو|د57429
طبــــ |لسويسندى ح|مد محمد |ل|قنص754777
ف ج|د عبــــد|لح|رص محمد|2452|9 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس 
5o7799تـــج|ره |ل|سكندريهسهيله مع|ذ محمد سيد |حمد عبــــد|لق
يم  سعيد درويش|43937 زر|عه كفر |لشيخأم| رمض|ن |بــــر|
4o499|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد جم|ل |حمد ي يوسف
تـــربــــيتـــ طنط|لسيد عبــــد|لحليم |لسيدعبــــد|لحليم فليفل3838|4
23622oزر|عه ع شمس |ر ر|تـــبــــ ف|روق ر|تـــبــــ
ى965||7 تـــج|ره |لمنصورهجه|د عزتـــ منصور محمد |لخ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورف|طمتـــ ع عبــــد |لرحمن ع حج|زي482582
4o5947 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|منيتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد مصط
ل|ل7954|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى محمد محمد |حمد 
تـــج|ره دمنهورخلود رمض|ن محمد عبــــد |لع| غ|499472
طبــــ ع شمسيم حس|م |لدين |لسيد يوسف عوض369699
7o84o7عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر محمد عمر محمد
م رمض|ن مصط عبــــد|لعزيز|96|349 تـــج|ره ع شمسد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن محمد عبــــد |لحميد |لص|يغ623772
رى545834 وف|تـــخ|لد محمد عبــــد|لمقصود محمد |لجو معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطأول | مفتـــ|ح حكيم يوسف483378
642o95يم محجوبــــ زر|عه |لزق|زيقه|يدى |لديد|مو |بــــر|

يم ع|دل محمد||223 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نع|طف |بــــر|
787o|4آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس||ء خ|لد عبــــد |لسل|م حس خ|طر
م|م|24897 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد| | |حمد محمد 
د|بــــ د |ط|م|ي| حل مصط |بــــو ط|يل7934|6
4||o68| لسن ع شمس|يتـــ نبــــيل عبــــد|لمع |لغمري
حقوق |لمنصورهنهله ط|رق |نور |لحو 497888

يم ع34832 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لرحمن سيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ح عم|د حس مصط 357237
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ريم |سعد عبــــد|لحميد ع |حمد632843
حقوق طنط|ه| حس|ن محمود محمد |لش|ذ933|54
يم|72|776 يم محمود |بــــر| تـــج|ره بــــنه|يم|ن |بــــر|
89747o|زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــ حمد جم|ل |حمد محمد
4o|679 يم حس د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |حمد محمد |بــــر|
4|222o|تـــج|ره طنط|حمد س| عبــــد |لسل|م |لعبــــد
|29|4o رهيوسف عص|م كم|ل حل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء ع حسن عبــــده|9|473

Page 2029 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

صيدله ع شمسيم|ن جم|ل غ|نم عبــــد |لق|در|4|424|
235o66رتـــ محمد عمرو |حمد عبــــد|لرحيم تـــمريض |لق|
تـــج|ره |سيوطند| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لر|زق محمود35|843
26o4o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه سعيد ه|شم |لسيد يونس
3287o4|ف كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد |لسيد فكري 
ه سم عبــــد|لعزيز رزه|256796 معهد ف ص بــــنه|م
267o5|ه خ|لد عبــــد|لوه|بــــ محمد |لشيخ طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن
يم بــــك|2775| ندستـــ ع شمسحمد س| عبــــد |لرحيم |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن نشأتـــ محمد مع| ورده679353

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عربــــى فرح|تـــ محمد سل|م|42253
يم |لعزبــــ |لسيد|597|3 رهد | |بــــر| زر|عه |لق|
9oo26o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ  سل|م كم|ل |لدين ثــــ|بــــتـــ عمر
ندستـــ |ل|سكندريهأ محمد ع|طف ز|يد ع479583
479o29تـــج|ره |ل|سكندريهحمد سم يونس عبــــد |لرحيم عبــــد |لفتـــ
227o45رهمحمد |س|مه مختـــ|ر محمد حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــول| مدحتـــ ف|روق جرجس49836|
ف فتـــح | محمد45|846 ندستـــ أسو|نمحمد |

64o58ندستـــ |لفيومم | عد ري|ض فهيم
حقوق |ل|سكندريهدين| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن 489644
||8o82ندستـــ ع شمسدوريس محفوظ حن| بــــطرس
5o88|3تـــمريض دمنهورعمرو |لخل بــــدر زيتـــون
77o643 نوعيتـــ |لزق|زيقريم جم|ل محمد يوسف |لشوربــــ
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــنسمه سويلم س|لم سويلم769279
9oo556|صيدلتـــ سوه|ج مل محمد حسبــــ |لنبــــى من|زع
7o34|o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسن|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط صبــــرى محمد شح|تـــه775642
يم أبــــوعج 268363 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمؤمن جم|ل |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |لسيد |حمد |لسيد محمد685967
ر|ء حس|م محمد عبــــد|354893 زر|عه ع شمسف|طمه |لز

2o442تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نربــــيع ن| ح|مد حسن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ربــــيع حل عبــــيد|5|266
علوم طنط|ندى محمد محمد |بــــوبــــكر |حمد4|4397
9|o77| ندستـــ سوه|جمحمد |سعد ع حسن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صل|ح |دم |حـمـد خـل|ف265653

رهيه محمود محمد محمود|26974 د|ر |لعلوم ج |لق|
رهرو|ن فؤ|د محمد فريد لط 6696| تـــج|ره |لق|

8o4494حقوق بــــ سويفي|ر| محسن زين |لع|بــــدين محمد
ش|م |حمد عبــــد |لسل|م حسبــــ 42356 تـــ  تـــربــــيتـــ ع شمسم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط مسعد سيد مر |لبــــسيو 33||37
25566oرى ف عمر |لجو طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيف |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع|مر محمد |بــــو ضيف محمد محمد7|4757
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تـــج|ره بــــ سويفعمر حسن محمد عبــــد|لغف|ر68|3|8
|د|بــــ |لم |رح|بــــ ورد| تـــو عبــــد|لعزيز|842|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه محمد سم محمد57645|
774|o4د|بــــ ع شمس|وق محمد فوزى محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| صل|ح عبــــد |لكريم |لسيد525|79
27o|o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممصط محمود فؤ|د |لسيد محمد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم |س|مه زكري| عبــــد|لص|دق عشم66|777
وف|سل |س|مه حسن يوسف44|24| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | حسن عبــــد | |لبــــ|ز |لسيد|23|68
يم عبــــد |لعزيز 42|3|4 يد |بــــر| |د|بــــ طنط|خلود أبــــو |ل
ه عبــــد |لعزيز محمد تـــوكل عبــــد |لعزيز 684786 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|ر| عبــــد|لكريم محمد سن|ره542322
يم |حمد خط234673 ش|م |لسيد |بــــر| ره|سل|م  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|67o3oتـــمريض  حلو|نطه ط|رق درويش د|كر
حقوق بــــنه|يوسف محمد كم|ل عبــــد|لبــــ| |لعو 342939
482o|5تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صبــــرى سعد | رك|بــــى ص|لح
8o9o99حقوق بــــ سويفعبــــد| محمود صد |بــــوجبــــل
صيدلتـــ |سيوطم | عمدى غبــــري|ل فلتـــس 888786
26o628يل ج |لزق|زيقتـــ صل|ح محمد جبــــيل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ر |حمد797|7 تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء عبــــد |لنبــــى عبــــد |لظ|
صيدله حلو|نعز |لدين محمد عطيتـــ محمد مو7|3562
429o4o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه ع|دل عيد |لسيد |لخل|
437628| تـــمريض كفر |لشيخحمد ع|دل |حمد عبــــد |لحميد مو

ندستـــ ع شمسنغم |لسيد محمد محمد7768|
يم |لسيد خليل4|4836 د|بــــ |ل|سكندريه|دى ع|دل |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدم|رين| بــــولس فتـــ عطيه|68359
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير |حمد عبــــد |لرحيم |م|م75|39|
تـــج|ره بــــنه|حمد عزتـــ |سم|عيل محمد|84|349
768|o4|يم محمد كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشل|ء جم|ل س|لم |بــــر|
25766oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن| |حمد محمد عبــــد|له|دى
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء سم ع شلبــــى نجم|73|2|7
338885| يم ع رف| ع حقوق بــــنه|ل|ء |بــــر|
4o2462د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نوره عبــــد|لن| |حمد حسن |حمد
وف|تـــمحمد |يمن محمد ع مصط 344298 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o2493تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيوسف محمد أحمد محمد |حمد
تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر نبــــيل محمد سل|م|43585
43785o |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه عبــــد|لحكيم يوسف يوسف ش
|2o472رهمصط مجدى محمد |دريس طه شعبــــ تـــج|ره |لق|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|خلود ج|بــــر عبــــد |لحليم عبــــد |لفتـــ|ح|5345
82o596|حقوق |سيوطحمد ع|دل |كر|م عبــــد|لحميد

رهمحمد صبــــرى |حمد |حمد47949 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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9|o|78 طبــــ بــــيطرى سوه|جم|رك س|مح قي فه
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء محسن محمد ن|دي||225|8
يم مصط |حمد محمد|867795 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|مؤمن محمد سعيد |بــــو زيد فرج |39|226
ين| فكتـــر س| سمح|645|| تـــربــــيتـــ ع شمسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ش|دي |يمن |لسعيد عبــــد |لقوي ص|8938|4
تـــج|ره دمنهورمحمد رض| س|لم عبــــ|دتـــ494426
د|بــــ حلو|ن|من|ر سيد سيد مصط 35|44|
26||o9صيدله طنط|رحمه جم|ل رمض|ن |ل|حول
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد فوزى يونس عوض698563
يف||725|2 د|بــــ ع شمس|يه عل|ء ن| عبــــد |لمنعم |ل
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدريم رأفتـــ |لسيد |لسعيد صقر443977

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــميسون عص|م |لدين جمعه حسن9695|
5o2462|زر|عه طنط|حمد محمد عبــــده |حمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسل|م حسن عبــــد|لمنعم فر|ج |لشيخ46|2|2
معهد ف تـــمريض |سيوط جم|ل عبــــد|لن| كم|ل محمد 894293
254o69م ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعد عبــــد|لع| |ل|
حقوق ع شمسند| م |لدين |حمد محمد6||326
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء فتـــ محمد رجبــــ شح|تـــه|46398

لسن ع شمس|لي عبــــد |لعزيز |لسيد محمد ج|د ||97|43
تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| |حمد |لبــــدوى حسن يوسف|83343

26588oو تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |يمن محمد ص|بــــر ز
علوم طنط|زي|د عص|م |لدين عبــــد|لرحمن |حمد حم|47782
2234o9د|بــــ ع شمس|مرشلينو ز عط| قل|ده
8o6549نوعيتـــ |لم |عمرو خ|لد عبــــد| محمد
267o56علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوف|ء وجيه محمد بــــكر خط|بــــ
2|2o49رهف|دى صفوتـــ فوزى خله ندستـــ |لق|
7o9754معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ن|جح محمود محمد عبــــد |لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|طمه سعد بــــكرى |لسيد639559
علوم |سيوطين صل|ح محمود عبــــد|لحليم49|857
632o45يل ج |لزق|زيقندى حسي عزيز ع ص|لح كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ ع شمس|مصط مهدى خلف مهدى محمد347676
طبــــ |لمنصورهمه| |حمد مصط |لحن |لحن |69859
تـــج|ره بــــ سويفي| |يمن ربــــيع محمد4264|8
89o336 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن طلعتـــ محمد عل|م
465|o2ى علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف سيد محمد طه |لبــــح
6227o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد س| يوسف ع|شور
7699o2|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسس|ره محسن ذ عبــــد|لفتـــ|ح ن
ف |حمد سليم|97|624 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|س|مه |
6o3795يم طلعتـــ محمد |بــــو|لعين منصور حقوق |لمنصورهبــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــ|ف |يه|بــــ |دو|رد عري|ن8578|2
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5o8o49طبــــ بــــيطرى فرع مطروحسل عبــــد |لر|زق ربــــيع محمد
|5o886حقوق حلو|نرحمه رض| عبــــد |لوحيد سيد
ندستـــ ع شمسعمر |لسيد ع بــــيو564||3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنور عل|ء|لدين سليم |لشوربــــ 6969|2
6o8523 د|بــــ |لمنصوره|بــــه عم|د |لدين عز |لدين |لدسو
78o993طبــــ |لزق|زيقخ|لد حسن عبــــد |لرحمن حسن
يم32288| لسن ع شمس|ه|جر عبــــ|س محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره شح|تـــه محمد عبــــد|لرحيم823272
يم |لدسو 6|3|76 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيف |لدين |حمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقي|سم |حمد فوزى محمد عبــــد|لمقصود صبــــح635598
5o6596كليتـــ |أللسن كفر |لشيخم|رين| ممدوح حل شكري
يم عيد زغلول|443347 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم ممدوح |بــــر|
نوعيتـــ |سيوط سم|ء |حمد ع حسن|894269
||78o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد عزبــــ
طبــــ بــــيطرى دمنهورممدوح ع ممدوح عبــــد|لفتـــ|ح |لنج||5|||5
تـــج|ره بــــ سويفعمر مصط |حمد |حمد43|858
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــيتـــر زغلول منصور عوض643786
4852|o حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرن| شعبــــ|ن خليفه مصط
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد مختـــ|ر عبــــ|س محمد خليل697495 م |لع| 
|د|بــــ طنط|خلود خ|لد عبــــ|س عطيه دويد|ر3595|6
435o99علوم |ل|سكندريهأم محمد محروس محمد عنتـــر
يم8|7768 د|بــــ |لزق|زيق|ن|ء محروس محمد إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخي|سم س| ج| رزق6|4444
ف ع طه كحله|825|5 معهد ف ص |ل|سكندريهتـــ |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ن| عبــــد |لمنعم خليفه679554
يم |لدسو عمر27|689 ندستـــ |لمنصورهعمر محمد |بــــر|
ش|م ع محمد|897|| تـــج|ره ع شمسبــــس|م 
زر|عه مشتـــهرمحمود مصط طه محمد شوم|ن333657
علوم |لمنصورهف|طمه عوض عبــــد |لبــــ|رى يوسف محمد689625

5945o|يم حسن رشدى رمض|ن ندستـــ |سيوطبــــر|
487o9o|كليتـــ |أللسن سوه|جحمد ع|دل عبــــد |لغ محمد حسن
68oo74 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنوره|ن |حمد |لسعيد رمض|ن مصط
4|6639| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء صبــــري محمود عط| |
يف|355|48 يم ع |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد |بــــر|
6o35o9د|بــــ |لمنصوره|محمد فؤ|د |لسيد قنديل
626o46|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع|دل حسن محمد محمود

رهم |حمد عبــــد |لمنعم ص|لح|94|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ د |ط|حمد محمد بــــيو |لششتـــ|وي |لف |2447|4
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رودين| محمد عبــــد|لنبــــى مط|وع بــــدر249248
د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء خ|لد جبــــريل جمعتـــ|482455
42o|77ه لط سعد |لسيد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن
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يم سمره|438568 م |لسيد حمدين |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخد
84624oه |حمد سيد محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نشه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود رأفتـــ ع ع سعيد752348
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد تـــ|مر محمد ع|دل |حمد حم|د755852
23225oيم محمد وف|تـــعمر |حمد عبــــد|لعزيز |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
635o83|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء حسن |م عبــــده

تـــربــــيتـــ بــــ سويفن ي| عبــــد|لد|يم ن| 53727
6o5|72كليتـــ |أللسن ج أسو|نجنه عصمتـــ ع ع |لجندى
|3o934 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد عبــــد |لعظيم بــــيو
تـــج|ره طنط|محمد |حمد |لصو |سم|عيل |بــــر|37|623
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسش|دى ع|طف منصور فرج34|334
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمريم مو محمد مو 336274
85o968تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدلبــــ عبــــد|لعزيز |لطيبــــ مر|د
ى ز|يد عبــــد |لفتـــ|ح6|36|5 زر|عه دمنهورعبــــد |لحميد م
357o67د|بــــ بــــنه|حمد جم|ل |لدين |حمد |لتـــه| ع|
لس |ن |لقمص يعقوبــــ |لقمص تـــ894856 تـــج|ره سوه|جك
|3o772|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل عبــــد |لبــــ|رى محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م محمد محمد عزبــــ محمود|752738
8o3498 زر|عه |لم |مصط فوزي عمر ع
رتـــ عمر عبــــد|لتـــو|بــــ ن| قر |24292 تـــمريض |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لحكيم |حمد زي|ن|475558
ره|س|رتـــ محمد يح غريبــــ|5335| د|بــــ |لق|
6438oعلوم |لفيومه|جر رض| حسن عبــــد|لتـــو|بــــ
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــبــــ|ف جم|ل ص|بــــر عطيتـــ77456

6o2473د|بــــ طنط|دي محمد |لصل| |لسيد بــــدر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد زكري| رمض|ن ه|شم268257
6o7o33رهر| | |سم|عيل رمض|ن |سم|عيل د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد عبــــد|لحميد سويلم249474
تـــج|ره ع شمسوليد ع|دل فؤ|د محمد بــــدر9856||
24o44o| رهيه ي| محمد |لدسو حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |لم ||ء خلف جمعه خلف|4666|8
|5o945 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |س|مه |حمد مصط
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ن| |حمد ع |حمد عمر|ن|234669
5o9995يم محمد بــــهجتـــ معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد بــــهجتـــ |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــ|نسيه محمد مبــــروك فرج24495|
4755|oتـــج|ره دمنهورم | س| فكري غط|س شيتـــ
يم فرج حسن769833 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــغ|ده سم |بــــر|
|5o984رتـــ|تـــسنيم فوزى عبــــ|دى محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ره||ء م |لدين يسن سيد محمد|236637 د|بــــ |لق|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عبــــد|لسل|م محمد حم|دتـــ |حمد دشيشتـــ452965 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد| | س| محمد خليل عي499387
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2o498زر|عه ع شمسيوسف محمد عبــــد |لرحيم عبــــد |للطيف
تـــج|ره ع شمسسل|م عوض سيد |حمد|6|48|3
|د|بــــ طنط|أمل عبــــد |لرحمن محمد محمد |بــــو سك 2943|4
8o6784لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء محمد |حمد عبــــد|لمجيد|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن محمد محمود غنيم753388
|67|o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مل محمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحكيم
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحن ي عطوه محمود حسن767423
3|6|o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور| حمدى محمد ع
معهد ف تـــمريض بــــ سويف مل سيد محمد خميس|53653

بــــمون432379 نوعيتـــ طنط|بــــيل| | ثــــروتـــ ثــــ|بــــتـــ عطيه  
ش|م فه محمد سليم|ن2|269| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيوسف  ل|ك|ديميتـــ |لم
224o|4|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمنيه ع|دل |بــــوط|لبــــ محمد
6o6745ندستـــ |لمنصورهمحمد |يه|بــــ لط محمد ضيف

5o6o8|يم علوم بــــ سويفبــــ|نوبــــ مكرم سعد |بــــر|
يم جل|ل52|253 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر |سم|عيل |بــــر|
67953oد|بــــ |لمنصوره|مصط محمود سم عوض غزي
تـــج|ره |لزق|زيقبــــول| |زوريس عبــــد |لملك مسيحه|62544
63o76|يم عمر بــــكر حبــــ|كه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمحمود عص|م محمود فه 898375

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عمرو محمد عبــــد |لعزيز|5349|
2664|oف |حمد عبــــد |لمقصود |بــــوع د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره |
7747o4علوم بــــنه|ي|ر| ي| محمود سيد |حمد عي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــدريه سم محمد |لنوي434383
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحمن ز|يد|263256

73|o4|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م|رين| ثــــروتـــ ميل|د حن
ه عبــــد |لبــــ| ه|شم عبــــد |لبــــ| |69784 علوم حلو|نم

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيثــــ|ر جم|ل عبــــد|للطيف سيف|6699|4
4o38ooف ع حسن تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد محمد |
6o2729ى د|بــــ |لمنصوره|محمد |يه|بــــ |لششتـــ|وى |لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومكريم عبــــد|لجو|د فتـــح | عبــــد|لجو265757
7o63o8د|بــــ |لمنصوره|من|ر فتـــ محمد محمد |لخمي

7o833ى عبــــد|لسل|م محمد معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد خ
لس عزيز جرجس ز |42425 تـــج|ره |ل|سكندريهك
7o||75|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد عل|ء حسن حسن ش|دى
88o873 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود عبــــد|لع|ل حس محمد حس
85o7|3ديه كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسه|م سيد محمد 

|4oo8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ عل|ء |لسيد عبــــد |لمقصود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمنه | محمد حس|م |لدين يح |لسيد39|7|2
32295oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن عبــــد|لصبــــور عبــــد|لر| ع سليم
تـــج|ره |لمنصورهليند| ج|د عبــــد |لعزيز ج|د685598
صيدله |لزق|زيقحمد مو شح|تـــتـــ محمد|5||782

Page 2035 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــ محمد نجيبــــ عبــــد|لحميد||62879 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره حس صبــــري حس 9|8258
9o|8|5 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عبــــده جمعه محمدين
89574o  ى محمود تـــج|ره سوه|جبــــدر نور |لدين ع
42772o|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأحمد ع|دل |حمد ع |لرف

242ooد|بــــ ع شمس|نور| خ|لد محمد فضل
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم حسن محمد نجيبــــ حسن |لمحل|436847
7o593oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحل|م عبــــد |لن| ع محمودحج|زى
8o3|77تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء محمد محمد ق|عود
|522o2حقوق حلو|نمريم |حمد |م عبــــد |لو|حد
|45894| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء جمعه صبــــ ر|غبــــ خ |
يم محمد|6|634 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ند| خليل |بــــر|
3|42|o |ش|م سم ش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم 
478o92علوم ج|معتـــ د |طنور|ن محمد |حمد عبــــد |لمجيد |سم
ي حن| د|ود679||3 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|ريو ع|دل بــــ
طبــــ |سيوطيثــــم |حمد سيد خل|ف 748|89
حقوق |ل|سكندريهمن|ر ع|دل تـــوفيق محمد سليم|ن مطر489887
886396| معهد ف ص |سيوط حمد خليفه ح|مد فرغ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد رشدي |حمد ح|مد||84494
7o7867د|بــــ |لمنصوره|منه | ع|طف |لسيد محمد |حمد
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء رمض|ن عبــــد |لح|فظ |لسيد إبــــر||7844
7o|8o5علوم |لزق|زيقسميه |حمد حسن |حمد عر|بــــى
23o775رهسيف |حمد محمود محمد طلبــــتـــ حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن ع|دل عبــــد |لحميد عبــــده |لق|695683
824o55|خدمه |جتـــم|عيه |سيوطحمد محمود عبــــد|لكريم عبــــد|لفتـــ|ح
تـــ حسن محمد فلفل87|435 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأم
ندستـــ |ل|سكندريهحمد مصط محمد عبــــد|لح|فظ |حمد446783
2534o3معهد ف ص بــــنه|ند| سعيد محمد عمر
يم5|3462 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط جم|ل |لدين بــــرك|تـــ |بــــر|
ندستـــ ع شمسعمرو صل|ح |لدين |حمد |لسيد6736||
6oo982يم سيد|حمد |بــــوش|دى طبــــ طنط|دين| |بــــر|

ف |سم|عيل محمد عم38683 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن|ريم|ن |
338o4ره|سع|د محمد عبــــد |لعزيز |لنج|ر د|بــــ |لق|

رهحمد محمد عبــــد|لر|زق محمد|682|23 ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|عمر مبــــ|رك مخيمر مبــــ|رك عبــــد |لق|در524773
يم عم624432 ك.تـــ. ف صن| بــــور سعيدعبــــد |لرحمن سعد محمود |بــــر|

ره|ل |ء محمود محمد |ل|ختـــي|ر42938 د|بــــ |لق|
علوم بــــنه|محمد عم|د |لدين محمد |حمد |م|م24|778
8|995oه |س|مه فؤ|د ح|مد طبــــ |ل|سن|ن |لم |ن
435o5oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد سليم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نعبــــد|لرحمن محمد حسن محمد844348
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ره|لويز| جرجس وديع | |س259497 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخلود ممدوح محمد محمد رجبــــ423856
د|بــــ |لمنصوره|حمد مك|وى محمد |لمك|وى|65|699
7|o35o زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمصط عبــــده |لشح|تـــ حس
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسوق سعد |لدين محمود عبــــد|لرحيم323276
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقزينبــــ عل|ء ع |لمتـــو85|792
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع ربــــيع محمد ع 827248
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ع |حمد محمد عم|ره555|54
9o682o عل|ج طبــــي قن|نوره|ن ع مطرود محمد
رتـــ|يم|ن حس سليم|ن حس ||24332 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
88497o|ء جم|ل كم|ل سيد| تـــج|ره |سيوط 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لحكيم محمد |لقص|ص||24573
ره| |ر |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمود ع 22|476 عل|م |لق|
6o5o83لسن ع شمس|ي|ر| |مجد عبــــد |لق|در عل|م

6o499صيدله بــــ سويفمحمود محمد محمد مسعود
6o3449طبــــ |سن|ن |لمنصورهنو|ل |لزغبــــى جمعه |سم|عيل عم|شه

256o3|يم عبــــد |للطيف ر |بــــر| رهيم|ن م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم حلو|نسهيله ر|فتـــ |حمد محمد4793|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم ط|رق محمود محمد6564|3
طبــــ بــــيطرى |سيوطف|دى نبــــيل عطيه ميه 893985
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رجبــــ محمد حس 895454
5o86o5ور تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم عبــــد |لحميد محمد عيد 
9o3569|يم محمد محمود تـــج|ره سوه|ج حمد |بــــر|
9o2295تـــج|ره سوه|جعم|د |لدين عبــــد|لع| |لصغ عبــــد
كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد منتـــ محمد ص|دق835528
|259o3|تـــج|ره ع شمسنوره|ن خ|لد ع محمد ظ|ظ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لخ|لق محمد كس43|4|2
تـــج|ره بــــنه|ي|سم |يه|بــــ محمد محمد ح|فظ|524|2
نوعيتـــ |لم |ميمه سعيد |سم|عيل عبــــد|لرحمن|858773
ف مبــــروك سلم|ن424484 تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |
بــــي 684775 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |س|مه محمد محمود |ل
د|بــــ |سيوط|حن|ن ه|شم ع ه|شم |88854

2o|52ى تـــج|ره بــــنه|عم|ر عبــــد |لن| محمدين |لخ
د|بــــ ع شمس||ء محمد من ح|مد يسن|6|94||
728o8|معهد ف تـــمريض |لفيوم|ء |لسيد |حمد عبــــد |لقوى

4o3|55تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم عزتـــ |لسيد ص|لح  محمد
د|بــــ د |ط|محمد |حمد جمعه |لسيد6|6939
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرشيد محمد858655
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|جر جم|ل عبــــد |للطيف |حمد757576
د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن |حمد عبــــد |لمع |بــــو |لن 67|437
|3o326علوم ع شمسمرثــــ| شح|تـــ عبــــد |لسيد شح|تـــ
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7|o||7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ص|بــــر |حمد ربــــيع محمد بــــيه
يم||24297 رتـــ|سل|م رجبــــ ج|ر |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

43o63ره |حمد رض| |حمد جعفر صيدله |لق|
69o52تـــربــــيتـــ |لفيومم ن|دى |سم|عيل عثــــم|ن

34|53o|ى عزيز محمد عبــــد|لكريم ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م خ
يم سل|مه |88|92 د|ر |لعلوم |لم |مدحتـــ محمود |بــــر|
يم محمد |لسيد عيد3|4774 تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء |بــــر|
ره/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد |لسيد324694 إعل|م |لق|
يم |حمد شبــــ|526637 يم ن|صف |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|

تـــ ع عبــــد |لفتـــ|ح محمود|62687 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم
9o9663 ندستـــ سوه|جعبــــد|لرحمن ع زيد|ن ع
|د|بــــ طنط|محمد سل|مه سعيد محمد سليم955||5
9o93o7  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رح|بــــ ع عبــــد|لج|بــــر كم|ل |لدين
6|o355كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمريم معوض عبــــد |لجو|د |بــــو فودتـــ
7|2o52علوم |لمنصورهمنه | |لد|ودى |لد|ودى |بــــو |لعن حبــــق
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمنه | |حمد مبــــ|رك |حمد826225
تـــج|ره بــــنه|مؤمن |لش|ف عبــــد|لحق ج|دن327863
82o735| كليتـــ حقوق |لم |حمد رض| عبــــد|لم|لك مر
ي حبــــيبــــ283|83 ف بــــ كليتـــ طبــــ أسو|نجلوري| |
43|2o5 | صيدله طنط|سجده صبــــرى ك|مل |لسيد عبــــد
6o|o32|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد |لسيد محمد شلبــــى
489o97تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمه صبــــرى محمد |حمد خليفه
3|463oتـــج|ره ع شمسع عبــــد|لمطلبــــ ع عبــــد|لمطلبــــ
4o832|حقوق طنط|محمد ع محمد ع |لمل|ح
|45o3oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشه|بــــ جم|ل |لدين عبــــد |لحميد سليم
تـــج|ره بــــنه|ر| | طه محمد مو |لسيد|26358
6o9554رتـــ|ه|جر |لعربــــى |لعزبــــ |لعزبــــ |لش|عر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم |لمنصورهوس|م مجدى عثــــم|ن محمدرضو|ن |8579|5
7oo8o|د|بــــ |لفيوم|حمد ص|لح يسن محمد

4o33o4تـــج|ره |ل|سكندريهدين| ع |حمد ع محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نأحمد محمد متـــو محمد خ|طر528623
د295868 رهمحمد خ|لد ع مج| ندستـــ |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيديوسف |سم|عيل |سم|عيل محمد عبــــد 6|7625
يم عط| رجبــــ|448956 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عبــــد|لعزيز |بــــر| معهد ع| 
د|بــــ |لزق|زيق|منه | |لحس |حمد محمد حسن43|625
م |س|مه فتـــ محمود|225976  |حه وفن|دق |لفيومد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| | ن |لسيد حس حس 77||76
د5|3229 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | مجدي سليم|ن مج|
تـــج|ره ع شمسسم|عيل محمد |سم|عيل محمود|6835||
2492oف |لمحمدي عبــــد |لحميد تـــج|ره |سيوطمنتـــ | |

لسن ع شمس|حن|ن مسعد |م|م عبــــد|لغ  |م329534
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نوعيتـــ بــــنه|خلود عبــــد| |لسيد عبــــد| |سم|عيل332553
6|5o8كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــس|م رمض|ن شعبــــ|ن حسن

ندستـــ حلو|نمحمد مجدى زكري| محمد64572|
يم عطيه |بــــو|لعن 693357 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرحمه |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطمحمد |سعد عبــــد|لمختـــ|ر سنو263|85
ف |لمن محمد |حمد632294 د|بــــ |لزق|زيق|منه | |
ش|م شيخ |لعربــــ |حمد |لجمل683565 د|بــــ |لمنصوره|س|ندى 
499oo7تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورأسم|ء محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لستـــ|ر ق
يم |لجندى253963 طبــــ حلو|نحمد صبــــ عبــــد|لعظيم |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعهود عبــــد|للطيف نجيبــــ رضو|ن268756
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط عبــــد|لمن محمد |لسيد9|4|32
4o6o48تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|دون| رأفتـــ عجيبــــ خ عبــــد|لمل|ك
|د|بــــ |لم |مل حس ربــــيع |حمد|7954|8
8o|522| |د|بــــ |لم |يه محمود عبــــد|لحفيظ شقر|
4933ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|له|دى ن| فوزى عبــــد |لفتـــ|ح حسن
5o2259ر بــــولس تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيشوي نسيم سم ز
643o2oطبــــ |لسويسشيم|ء |حمد محمد |لسيد
طبــــ طنط|منيه فؤ|د محمود سيد |حمد غل|بــــ|427892
رهنور بــــحر شو محمد |لسنو244736 حقوق |لق|
وف|تـــ|حمد عل|ء أحمد محمد |لبــــن|478657 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4o8664كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــحبــــيبــــه محمد محمد عبــــده |لجم|ل
7o5257|يم سل ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء عبــــد |لعزيز |حمد |بــــر|
33o532يم |د|بــــ بــــنه|ن رمض|ن حس |بــــر|
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حس مني529285
ندستـــ طنط|بــــ|سل عبــــد |لعزيز كم|ل ش| |82||6
ى فرج محمد89|266 |د|بــــ بــــنه|تـــ خ
8479o8| معهد ف ص |سو|نمحمد شعبــــ|ن محمد فضل
يف محمد ع69|777 د|بــــ |لزق|زيق|ن 
رهيه عرف|تـــ متـــو محمد||23665 علوم |لق|
8o||o9نوعيتـــ |لم |دير |حمد مصط محمود
تـــمريض |سيوطمحمود جم|ل عزيز |لدين عبــــد|لرسول  893438
يم حسن |لسيد|698527 علوم |لمنصوره|ء جم|ل |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|يوسف |حمد محمد |حمد |لسيد |لقصبــــي688856
ر أبــــو |لمع| فرح |لبــــشبــــي 498|62 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمريم م|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيق|ء |حمد محمد محمد|426|63
32o5o2ندستـــ ع شمسش|م ه| س|لم مصط مصط شكر

تـــج|ره بــــ سويفشذى محمد |حمد مفتـــ|ح |لدين42|54
ره|ريم مصط ك|مل شمس |لدين34757 عل|م |لق|

ره|ه|جر مصط حسن محمد رمض|ن223545 ثــــ|ر |لق|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود جم|ل محمود محمد يوسف523537
|665o9بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنتـــ | |لغريبــــ |لسيد |لغريبــــ
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معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |لسيد س|لم محمد768828
م|694334 معهد ف ص |لمنصورهسم|ء رمض|ن حمدى محمد |ل|
ق|وي493647 حقوق طنط|محمد محمود محمود |ل
6o||44|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ء خ|لد قطبــــ خ|طر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد كرم سيد |حمد334469
زر|عه د |ط/ري|ضتـــيم محمد |س|مه فكرى |بــــو |لمك|8244|6
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمود ن| محمد حسن غنيم7|3523
يم شهدى بــــسط| 884664 طبــــ |سيوطبــــ|ف |بــــر|
34|o79صيدله ع شمسكريم محمد صل|ح رضو|ن ش|ف
تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد|لبــــ|سط محمد حم|ده944||4
رهيه |حمد نور|لدين عبــــد|لخ|لق عبــــد||5|236 تـــج|ره |لق|
6o4693لسن |لم |مريم وس|م ع|دل ص|دق|
يم منصور خ|طر خ|طر5|2635 تـــج|ره بــــنه|ول|ء |بــــر|

يم عبــــد |للطيف|5784 يم محمد |بــــر| صيدله بــــ سويف |بــــر|
7777ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع عبــــد |للطيف ع
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حمد كم|ل سلط|ن مغ|زي|868476
839547| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن سيد |حمد عبــــد|
6342o2معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عمر صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز |سم|عيل

58o64صيدله بــــ سويفحس بــــدوى جمعه عبــــد |لعظيم
يم بــــطرس857||8 ه سم |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفشه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م طلعتـــ |بــــو|لمجد شع |||4348
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد ه| كرم سليم|ن |لزي|تـــى346379
طبــــ |سن|ن |لمنصورهكريم محمد سعيد محمد |لسيد 254|68
لسن ع شمس|بــــه | محمد محمود ع طه439765
5o2367| يف رضو|ن ضيف علوم |ل|سكندريهعمر 
زر|عه طنط|محمد عنتـــر محمد محمد بــــل|ل424935
|4o4ooتـــج|ره ع شمسمريم عم|د فوزى فه نخله
9oo79o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| جرجس قزم|ن عطيه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسميمه سعيد زيد|ن ح|مد|44889|
د|بــــ حلو|ن|مصط حس عبــــد |لرؤوف مر5||48|
يف عمر8|95|5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنو|ل حس|م |لدين عبــــد| 
ر محمد ع بــــديوي|2|8|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد م| معهد ع| 
4o5495 د|بــــ |ل|سكندريه|رودين| محمد مصط عبــــد |لمنعم |لشي
رهمحمد |حمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ49775| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند| |ل عم|د محفوظ زخ|ري24962|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ربــــ|بــــ حس مشعل |م|م357226
ندستـــ طنط|سل|م زكري| حسن |لجمل||52948
يم |لش|ل65|4|6 ندستـــ طنط|عبــــد| |حمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد محمود محمد محمود |لسيد عم|688882
|5ooo7لسن ع شمس|عمر محمد مصط محمود
4o|6|9يس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود محمد محمود د
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يم335898 يم |بــــر| د|بــــ ع شمس| عبــــده |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد محمد حسن|629563
44288oعلوم كفر |لشيخف|طمه فتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد| ع
8o54|5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه محمد محمود |حمد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفي|سم |حمد عبــــد|لع|ل قر |5472
8o8672|علوم ج|معتـــ |لسويسعمرو ع|دل ص|لح عط

ندستـــ |لفيومحمد عص|م فتـــ تـــم|م|62425
8294o6 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نه|ل حسن محمد يس
 |حه وفن|دق |لفيومجوه|ن| وليد ر|غبــــ محمد عبــــد |36264|
ى عبــــد |لحميد9|342| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشيم|ء حس|م خ
ي678479 حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن منصور عبــــد |لجو|د |لع
6o7547تـــربــــيتـــ طنط|ندى فتـــ سعد ك|مل
علوم |ل|سكندريهعبــــ ع|طف ج|د |لربــــ وسي رزق6657|5
د ع سند|33942 نوعيتـــ بــــنه| جم|ل كم|ل مج|
5|o877يم خ|لد ج|د د|بــــ دمنهور|محمود |بــــر|
ش|م حس محمود4446|2 رهنوره|ن  طبــــ بــــيطرى |لق|

ر|ء صبــــرى جمعتـــ عبــــد |5262| ره|ف|طمتـــ |لز د|بــــ |لق|
26|77oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |لسيد ح|فظ |لجمل
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد طه محمد |لضبــــع3|5465
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دع|ء عبــــد|لن| ع غيثــــ377|26
7o8239يم محمد |حمد نوعيتـــ |لمنصورهدع|ء رمض|ن |بــــر|
5o9297رهمصط |سم|عيل منصور مصط |سم د|ر |لعلوم ج |لق|
4o3327د|بــــ دمنهور|رو|ن مصط سليم|ن رجبــــ محمود
|3425oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | محمد ك|مل محمد
يبــــه48949| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسل شح|تـــه محمود 
تـــج|ره سوه|جسليم|ن |سم|عيل سليم|ن ق|سم864823
يم طه|84558 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نكريم رك|بــــي |بــــر|
7o6986 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ن|ء محمد صبــــرى عبــــد |لمجيد عبــــد
حقوق |لمنصورهيمن مدحتـــ عبــــد|لرحيم عبــــد|لوه|بــــ|648763
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ه| حل محمد |لسيد62423|
48674oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|رتـــن نبــــيل خله زخ|ريوس
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لرحمن ص59382|
علوم دمنهورف|طمتـــ محمود عبــــد |لمنعم محمود |8495|5
5o6353صيدله |ل|سكندريهدين| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ع |لصي

معهد ف ص بــــ سويفرحمتـــ |حمد نوفل قطبــــ|79|6
6o6674|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوم|حمد مصط محمد مو بــــر|ي
يم عبــــد 762368 يم |بــــر| معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد ط|رق |بــــر|
علوم ع شمسعبــــد|لرحمن و|ئل عبــــد|لمع محمد 222497
ندستـــ |ل|سكندريهأحمد مجدى ع حس خليفتـــ525892

رهعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لتـــو|بــــ محمدع2|328 ندستـــ |لق|
5o5999عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد خميس محمود |سم|عيل |حمد
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حقوق |سيوطعبــــد|لكريم محمود عبــــد|لكريم ع |ن9|72|8
ندستـــ حلو|نيوسف عبــــد|لعزيز يوسف |سم|عيل599|23
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف عبــــد|لرؤف محمد ص|لح خ 347682
ندستـــ سوه|جحليم |دور حليم رزق 2324|9
85|4ooتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرغده عبــــد|لكريم محمد عبــــد|لكريم
ر مو محمد7|2724 علوم حلو|نمحسن م|
ندستـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ن| |حمد |لسيد نوح8|7646
4|3oo7| تـــج|ره طنط|س|ره مصط حل |سم|عيل |بــــو
5|4592| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه|ء محمود محمد محمود ع
|63o|9|د|بــــ حلو|ن|لشيم|ء وليد سيد حسن
طبــــ كفر |لشيخسل حمدي عبــــد |لحميد حس قنديل439576
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمود شعبــــ|ن نعم|ن 883972
يم عبــــد|لمنعم سليم429572 صيدله طنط|كريم |بــــر|
||9o88تـــج|ره ع شمسنور|ن وليد سعد ملي محمد
62o|29|تـــج|ره ج|معتـــ د |ط |ر محمد يوسف يوسف |لبــــرمبــــ
ر يوسف ص|دق2||853 طبــــ بــــ سويفجرجس م|
تـــربــــيتـــ |لعريشخ|لد عم|د عبــــد |لمطلبــــ عبــــده سويلم2|7665
342o78 ش|م عبــــد|لغ حسن ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|لي 
|25o77حقوق ع شمسمنتـــ | جم|ل محمد رضو|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رضوي ع محمد محمود|83586
رهيه|بــــ عبــــد | عبــــد |لعزيز ص|لح||3747| تـــج|ره |لق|
5o2747علوم طنط|د | حس|م |حمد محمد عبــــد|له|دى
25828o|رتـــ|حمد جم|ل |حمد  |د قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ |سن|ن طنط|شيم|ء محسن بــــسيو عرفه |لطو 57|429
36o949| تـــ فتـــوح محمد |بــــو|لن رف| رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o644o|ى زكري| أبــــو|لمجد أبــــو ص تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد ي
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن صل|ح عبــــد |له|دى عبــــد 492583
طبــــ بــــيطرى دمنهورعي محمد ف|يز عبــــد|لمنعم|362|5
ي عبــــد|لجو|د عمر864||8 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ن ي
وقمن| ي| حسن عبــــد |لق|در25946| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
د محمد764757 ري|ض |طف|ل بــــورسعيددى ط|رق |لسيد مج|
تـــج|ره ع شمسسل|م خ|لد عي عبــــد|لعزيز|344565
8525o8حقوق بــــ سويفي|سم عمرو |حمد عبــــد|لرحمن
76792o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريششهد كم|ل |لدين ر|تـــبــــ محمود شعبــــ
رتـــ|شهد محمد |لحسي ع عبــــد |لحميد27497| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |سو|ن|م|رين| شو سعد رزق7||843
45o643ف ج|بــــر مصط عبــــد |لو|حد ندستـــ طنط|نسمه أ
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ صبــــرى |بــــو |لعل| عبــــد|لغ مر322396
|6425oرهمحمود عمر غ|لبــــ حسن تـــج|ره |لق|
64|7o4ف عبــــد |لعزيز ع عبــــد | شلبــــى د|بــــ |لزق|زيق|ميمه أ
يم فتـــح |لدحدحه5|4286 رهبــــه |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
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7o55o6صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن من محمد عبــــد |له|دى
62o868يم |بــــو زيد جبــــل تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|رس ي| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|  نطون ع|طف نظ عبــــد|لمسيح|9684|9
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم| |لسعيد حل |لبــــدر|وى|443594
9o2|3| معهد ف تـــمريض سوه|ج ف|تـــن |حمد محمد خميس
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنجوى محمد خليل محمد |لش|763278
4o868o |حقوق طنط|رضوى محمد عبــــد |لحليم حسن ر
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمود سعد |لدين مره|249857
نوعيتـــ بــــور سعيدديل |لتـــ|بــــ ف|روق رجبــــ |لكو|76476
ندستـــ |لم |مينتـــ عص|م جم|ل سوري|ل7||8||
3249|oتـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد عبــــ|س عل|م
يف6857|2 تـــج|ره ع شمسشهد ي| مصط |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | |لسيد عبــــد |لسل|م متـــو59469|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| فلمون ن|جح وديع|3253|
5o9384طبــــ |ل|سكندريهمحمد عطيتـــ خميس متـــو |لخم|ري
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسن|ء |لسيد سيد|حمد محمد |ل|شمو 4484|6
|4oo33|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه محمد عثــــم|ن |بــــو |لمجد
7553o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنغم مرو|ن محمد ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو حسن مو محمود476355
يم مصط بــــعلول4||437 معهد ف ص طنط|حن|ن مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورول|ء سعيد جوده محمد عوض |3|4969
ر44662| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عطيه محمد م|

878o3د|بــــ |لفيوم|خلود عيد عويس عبــــد |لقوى
|27295| ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد و|ئل تـــوفيق |بــــو |لعل| |لخو
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ف|رس عبــــد|لرحمن بــــيو |م|م مرزوق22||33
6932oo| د|بــــ |لمنصوره|حمد و|ئل |حمد |لسيد |لحسي

رهيتـــ بــــدوي |نور شميلتـــ||4724 تـــج|ره |لق|
4o9455د|بــــ طنط|محمد |حمد فرج عبــــد|لق|در|
8|o628د|ر |لعلوم |لم |ي|سم ع عبــــد|لر|زق حسن
62262oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه ط|رق محمود حس|ن
823o52ي|نه يبــــ  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطبــــسمه ن|فع و
تـــج|ره دمنهوره|جر شعبــــ|ن خميس محمد بــــل|ل3988|5
ى4447|5 صيدله |ل|سكندريه محمد مصط محمد |لم
5o3o62زر|عه |ل|سكندريه|ء |س|متـــ محمد محمد عبــــد |لكريم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ندير شو عبــــد|لحكيم بــــك 846443
صيدله |ل|سكندريهس|مه بــــيو ع حسن  |3|4375
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود كم|ل عبــــد |لر|زق |بــــو دو|بــــ764565
وف|تـــمحمد حسن حسن طر|بــــيه|866|6 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4|5o9o كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقأل|ء سعد عبــــد |لعزيز محمد متـــو
وف|تـــه|جر ي ع ذ||3673 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ بــــور سعيدحمد رف |حمد مر |لش| عرنوس|76549
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2552o4علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| ع|دل زكري| روم|ن
يد رمض6887|4 ن| عوض | محمد |بــــو |ل كليتـــ |أللسن سوه|جم
د|694|33 تـــج|ره بــــنه|مينتـــ كرم |حمد مج|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | |يه|بــــ س|لم عبــــد |لفتـــ|ح |م 2833|4
9oo|o8 تـــج|ره سوه|جعمر محمد عمر محمد
طبــــ |لم |شنوده نبــــيل حن| |سحق36|3|8
|6o|o6|د|بــــ حلو|ن|حمد مجدي عبــــد |لمحفوظ محمد
44743oتـــج|ره طنط|ن|دين خ|لد |لسيد ع |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــل|ل خ|لد عثــــم|ن |لشن|وى56394|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى سيف |لن شتـــي صبــــره364739
85o4o8تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمود |حمد عبــــد|لع|ل |بــــوزيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |حمد محمد حس |348236
4o7393د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ول|ء أحمد محمد محمد |بــــوش|دي
د|بــــ د |ط|ف|تـــن محمد محمد |حمد خليل |لجندى639895
54365o| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد بــــل|ل محمد |لعبــــ|
7oo335يم |لمهدى د|بــــ |لمنصوره|محمد رض| |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد جم|ل عبــــد|لن| عبــــد |لع|ل عبــــده حسبــــ |78374
9|77o4 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ح صبــــرى لط بــــخيتـــ
حقوق طنط|ه|جر أحمد |لسيد |حمد عبــــ|ده2528|6

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومبــــسمتـــ محمود محمد |لصو محمود عوض66398
|3543o|تـــج|ره ع شمسيم|ن حس بــــدوى محمد
89o342 حقوق |سيوطعبــــد|لمحسن محمد عبــــد|لمحسن |حمد
5o9654طبــــ |ل|سكندريهعبــــد| فضل محمد |سم|عيل خليف
ندستـــ |سيوطعمر عبــــد |لن| رزق محمد76368|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لمعز مصط ربــــيع ك|مل محمد8|675
2498o8|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنيه ع|شور عبــــد|لمنعم |لقط
4|3o|oد|بــــ طنط|وق و|ئل سيد |حمد عبــــد |لجو|د|
7||5o3يم يم |لسيد |بــــر| حقوق |لمنصورهمحمد صبــــرى |بــــر|
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ عص|م عبــــده عبــــد|للطيف |سم3|88|3
|358o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرحمه جم|ل محمود حسن
د|بــــ كفر |لشيخ|ند عبــــد|لرحمن عثــــم|ن عبــــد|443823
د|بــــ حلو|ن|رحمه محمد ص|لح حس 65374|
494o56|  حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد عبــــده |حمد عبــــد|لجو|د

675o9 طبــــ |لفيومعبــــد|لرحمن عمر مسعود ع
حقوق |سيوطعبــــد|لحكم ح|مد ع جم|ل |لدين حسن  894555
صيدله |ل|سكندريهنرم ع|طف عبــــد |لمقصود ع|طف698598
64o45o|يم سعد عبــــده |حمد عطيه حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|

275o7رهخلود عبــــد |لسل|م ج|بــــر محمد طبــــ |لق|
ندستـــ |لمنصورهي|ر| محمد عبــــد | رجبــــ694763
33o452 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن |سل|م عبــــد|لفتـــ|ح محمد حسن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لسميع عبــــد|لرسول عبــــد|لسميع محمد غز247675
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77848o|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمد حسن عبــــد |لر|زق
ثــــ|ر |لفيوم|جيل|ن و|ئل محمد حسن637988
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد حمدى ش| محمد عطيه|245674
ه عبــــد |لجليل شعبــــ|ن فريد|477|77 نوعيتـــ |لزق|زيقم
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىي|تـــ حميد ج|د |لربــــ تـــكرو |8|8365

23o83| رهحمد محمد حس|ن ع ندستـــ |لق|
258o73طبــــ بــــنه|محمود |س|مه محمد ف|يد
يم |حمد محمد |لتـــر446972 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمصط |بــــر|
م محمد |لسيد محمد|23285| تـــج|ره ع شمسد

43o74كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسي|ر| |حمد ع جمعه قن|وى
695|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|له ط|رق ع تـــوفيق مسعد
فنون جميله فنون |لم |محمد |س|مه عبــــد|لق|در محمد82|8|8
5|o246| علوم ج|معتـــ د |طمؤمن |س|مه عبــــد |لع| عبــــد
4o3o96|تـــج|ره طنط|حمد محمود بــــرك|تـــ محمود
77582oندستـــ بــــنه|عمر |حمد حس فه كليتـــ 

ر عبــــد |لحميد ر|جح5947| رهمحمد |حمد م| تـــج|ره |لق|
ره|ف|طمه محمود محمد ع حسن39956| د|بــــ |لق|
6|48o4| ندستـــ |سيوطحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لحلو
ر|ء |حمد حل شح|تـــ||82852 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لز

رتـــ|سم|ء عرف|تـــ محمد محمد|59235 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف ي|سم ن| |حمد ح|مد83832

32o783رهعبــــد|لرحمن جم|ل ع عطيتـــو |حمد حقوق |لق|
ف فتـــح | عبــــد|لستـــ|ر8524|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخن|در |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسهيله محمد شو ن سليم|ن676344
وف|تـــف|دى مق|ر سعيد ك|مل283294 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ حسن |حمد |م|م322228
883|o8 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| |ر عبــــد|لوه|بــــ رشدى عبــــد|لوه|بــــ
43593oيم عبــــد |لعليم محمد |بــــو عي تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن |بــــر
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد محمد عبــــد|لعليم محمود م|ريه|666|62

ره| سيد محمد سيد2|3|2 د|بــــ |لق|
699oo7د س صيدله |لزق|زيقسل|م |لسعيد عبــــد |لجيد مج|
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نوق ه| محمود فيصل6884|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| خ|لد محمد عبــــده 558|92
ح|ن763649 رتـــ|دير |لسيد حسن حس  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف شبــــل ح|مد7|379| وف|تـــمحمد | معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
623o87يم غر|بــــ معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمرو |مجد محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ر مجدى |حمد حسن ص|لح|35856
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمريم |مجد سيد تـــوفيق |حمد323598
طبــــ |لزق|زيقخ|لد محمد سعد محمد ش|دى96|679
علوم ج|معتـــ د |طكريم ه| عبــــد | عبــــد |لنبــــى622787
وف|تـــ|سل سم ص|دق |سم|عيل5438|| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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494o25يم |بــــوزيد مر تـــج|ره دمنهورمحمد طل|ل محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نو|ل عبــــده حسن ع238332
5o6834تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــند| أحمد |لحف فهيم
4o4|85| ل| محمدع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف |حمد 
يم عبــــد| |بــــر|32845 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط محمد |بــــر|
ه |لشح|تـــ فتـــوح عبــــد |للطيف نور442855 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسشه
د|بــــ كفر |لشيخ|ندى رزق محمد |لق| 4673|4
2393ooرهحفصه كرم |لسيد |م|م حقوق |لق|

ه رض| عبــــد |لحكيم |سم|عيل خليل23554 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمي
ندستـــ ع شمسعبــــد | |لسيد عبــــده |لسيد محمد عرفه625639
8646o7|صيدله حلو|ن|ء |لسيد ع حسن
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندع|ء ع|طف |بــــو زيد عبــــد |لح|فظ578|3|
4o6246| |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم حسن سعد حسن عط
8o|6|oمعهد ف ص بــــ سويفخ|لد طنط|وي |حمد محمد
7673o7يم سليم|ن صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد |لسيد |بــــر|

رهمريم مصط عبــــد |لح|فظ |حمد5552| عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه عبــــد| شح|تـــه سل|مه266787
|26o79| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيه|بــــ ذ نبــــيل ذ ل|ك|ديميتـــ |لم
43|85oصيدله طنط|محمود حسن عبــــد|لفتـــ|ح |لجم|ل

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء نور |سم|عيل شعبــــ|ن|42768
4o4866تـــج|ره |ل|سكندريهعل|ء فتـــ ع ع |لزي|تـــ

يع حس|ن 32586 علوم حلو|نمحمد مختـــ|ر حس |بــــو 
يم شبــــ|ره|228|2 ش|م ري|ض |بــــر| حقوق حلو|نحمد 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط محمد ح|فظ محمد عبــــد |لسل|م سبــــلتـــ539|62
2684o4طبــــ بــــنه|محمد مدحتـــ |حمد عثــــم|ن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد عل|ء حس غنيم762229
د|بــــ بــــ سويف|ع |ء ع ف|روق ع228587
4|oo39حقوق طنط|يوسف ي| محمد سعيد |لجندى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نجل|ل |لدين ن|در جل|ل |لدين محمد|23987
273o43حتـــ وفن|دق |لم |دى عص|م زين |لع|بــــدين ك|مل| 
تـــج|ره كفر |لشيخحمد جم|ل محمد حسن تـــو |2|53|4
ور|248382 ه عبــــد|لعزيز عبــــد|لحليم  علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
5o46|2 تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء ع|دل محمد |لعو
48983o ف رمض|ن عبــــد |للطيف ي تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــلشيم|ء |
ى53363| تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه |لسيد ع |لخ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى عوض |حمد مقبــــل |حمد689695
تـــج|ره طنط|عوض سم |لمر عبــــد |لعزيز2|85|4
26o8ooلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|د| | محمد عبــــد|لوه|بــــ سيف
د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء محمد محمد بــــرك|تـــ |لعبــــد||48959
وس جورجيوس33394| لس فريد تـــ|و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
7832o9 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عبــــد |لبــــديع |لسيد |لحف
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85336oزر|عه |لم |محمد محمود عبــــد|لحميد عبــــد|لوه|بــــ
علوم |لمنصورهعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمد سكره926|69
ندستـــ |سيوطوجد|ن ع محمدين محمد 5|8753
77o74oد|بــــ |لزق|زيق|منيه ن| محمد |نور عبــــد|لحليم س
يم حسبــــ |لنبــــى333253 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه ح|مد |بــــر|
يم حس|ن|645||7 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد حمدى ه|شم |بــــر|
822o8|طبــــ بــــيطري |لم |مرو|ن |حمد فؤ|د محمد شح|تـــه
يم خط|بــــ496434 ف فتـــ إبــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــسنتـــ أ
8o777||د|بــــ |لم |يه محمد جم|ل محمد|
75o584تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسميه سيد عوض عبــــده
349o75 نوعيتـــ بــــنه|ي|سم خ|لد عبــــد|لسل|م ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| خلود |س|مه محمد ر|غبــــ ج|بــــر883|62
لتـــ|عبــــد |لرحمن محمد محمد |لسيد حو|2993|7 لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــ|لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد س| سعد محمد |حمد|27|227
84oo23صيدلتـــ سوه|ج عبــــد|لنبــــي حس رشيدي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |ط|ء محمد ح|مد |حمد قتـــ|يه|9332|6
|4257o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلرميس|ء محمد يونس ع
طبــــ بــــنه|بــــره|ن خ|لد |حمد سعيد264997

كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسل|م محمد فه عبــــد |لحميد|28577
34o234د|بــــ بــــنه|ند |لسيد رجبــــ |لسيد معروف|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد |يمن محمد |لسيد778633
6929o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ يوسف ع

472o|رهمحمد حس محمد |حمد سيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدع|ء رمض|ن عيد ز66629

5o752|د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء حس مهدي حسن محمد
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمهيتـــ|بــــ ع|طف محمد عثــــم|ن342683

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمود مصط ع|شور ف |59683
يم6744|| ف مو |بــــر| رهزي|د  تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد سم مصط |56777|
ه ك|مل عطيه بــــولس|638|3| ره|م ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|تـــ محمد |حمد ح|مد332263
ف |لشح|تـــ عبــــد|لرحمن633734 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |
رتـــ|سمر |حمد عبــــده محمود953|22 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود عبــــد |لمن شو بــــدوي6595|4

ندستـــ تـــ.خ|مس يه|بــــ ر|فتـــ ربــــيع مطر|46342 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحس|م رمزى محمد عبــــد |لمنعم  |لبــــهوتـــى34|444
يم محمد مصط 262355 يم |بــــر| طبــــ بــــنه|سل|م |بــــر|

يع منصور دي|بــــ42932 رهس|ميه منصور |بــــو طبــــ |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ين حن حسن |لهو|رى267465
تـــج|ره |سيوطكريم |لنقر| حسن عطيتـــ |89298
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسهيله ع|دل عيد |بــــو عو|جه6|4976
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232|o8 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود محمد عيد محمد حس|ن
ره/ري|ضتـــمحمد محمد نور |لدين محمد نور |لدين جبــــر332772 إعل|م |لق|

تـــربــــيتـــ |لفيومحس|م محروس محمود عبــــد |لع|ل69633
5o7247| علوم |ل|سكندريهيه |حمد محمد مو
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد |لمرتـــ جل|ل326834
5|772oء عبــــد|لن| محمود |ألطرش| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورإ
6o5286تـــج|ره |لمنصورهلي مصط |لسيد شعبــــ|ن |لسيد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|زن عمرو سعيد |لدجوى265294
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــه أحمد محمد عبــــد |لحليم |لجندي|7|6|5
يم عوض9753|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور| محمد |لمغ|ورى |بــــر|
تـــ محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد مصط 436989 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
4778o8يد مط|وع طبــــ |ل|سكندريهيوسف |لسيد |بــــو |ل
43o9|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |ل|شقر
ى5|99|5 طبــــ ع شمسنور|ن ع|دل ك|مل |لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| فريد صبــــرتـــ محمد بــــيو8|3554

رهمصط |حمد رجبــــ |حمد26375 تـــج|ره |لق|
9|o5o2|طبــــ بــــيطرى سوه|ج حمد مصط |حمد محمد
|286o9وف|تـــع|مر محمد عي محمد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |يمن |لسيد محمد زيد5593|4
يم محمود|35568 د|بــــ ع شمس|ندى منتـــ |بــــر|
ى عط|| ك|مل8|7|5| ن| ن ندستـــ حلو|نم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد سل|مه عوده سل|مه|753375
ق|وى693537 وف|تـــحمد محمد |حمد |حمد ع |ل ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

ره|ر| | خ|لد فتـــ |سم|عيل |لسيد7|5|2 د|بــــ |لق|
675o82ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لجليل خليل
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  جل|ل عبــــد|لل|ه جل|ل عبــــد|لمقصود 875|54
ل|73|28| رهس|مه عبــــد |لنبــــى فه مصط  ندستـــ |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقدير ه| ش|كر |لدسو 776493
ى عط| بــــولس284266 علوم ع شمسمريم مع بــــ

حقوق |لفيومول|ء عبــــد|لتـــو|بــــ محمد جودتـــ8|762
63o478| ندستـــ |لزق|زيقحمد جل|ل |حمد حس ع
3|2o26| يم مصط يم ي| |بــــر| حقوق بــــنه|بــــر|
ندستـــ حلو|نسيف مصط عبــــد |لحليم ج|بــــ |2|223|
ر|ء محمد محمد عطيه مصط 633786 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم محمد حمزه محمد عم|ر267382
9o||55 علوم سوه|جمحمد محمد يوسف |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر فؤ|د محمود عبــــد |لو|حد غوش685|45
8o6497د|ر |لعلوم |لم | |بــــو|لليل فو|د محمد
حقوق طنط|حسن|ء محمد عبــــد |لعليم محمد ع|932|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | كرم نظ مهدي829277
ى نجيبــــ|23646| ندستـــ ع شمسبــــ|نوبــــ وجيه بــــ
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كليتـــ طبــــ أسو|نبــــيشوي موريس كم|ل حكيم253|83
ر رجبــــ عبــــد|لبــــ|سط9|2329 رهنوره|ن م| ندستـــ |لق|
69o2|7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد يوسف عبــــد |لبــــ|رى محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمرو محمد عيد |م|م427696
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه حج|ج محمد حسن|839985
7o6229|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم|ن محمد رمض|ن |حمد شح|تـــه
336o24كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريه|م محمد عبــــد|لعزيز سيد
يم|643495 تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء |لسيد منصور |لسيد |بــــر|
8|42o6تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لعزيز محمد محمد
77oo|9يم حس|ن |لنج|ر حقوق |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
25857oندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز محمد
رتـــ|دى سعد |لدين محمد عبــــد |لمحسن بــــدوى|24544 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |بــــو كر|765674 ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد |حمد |بــــر|
يم |حمد عبــــد |لجو|د ع |لدربــــى35275| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|منه | حس مصط حف 825652
معهد ف ص طنط|روى |يمن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لد|يم|434554
4oo494|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيم|ن س|لم غنيوه عبــــد|لرحمن
يم عبــــ|س452449 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسزي|د |لسعيد إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ط|رق رجبــــ |حمد |لبــــكرى788565
6o84o2معهد ف ص طنط|شيم|ء محمود محمود بــــدر |لدين
8o|935د|بــــ |لم |محمد و|ئل |حمد |حمد|
6|o356 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|منه | محمد ح|مد عبــــده |لعو
تـــج|ره |سيوطجيه|ن ن ع فرج| 885566
42o4o9د محمد |لسل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخكريمه |لمحمدى مج|
ندستـــ ع شمسمحمد جم|ل سيد عبــــد |لنبــــى38359|
حقوق بــــنه|ويد| عبــــد|لمحسن عبــــد|لرءوف |لسيد356847
صيدله |ل|سكندريهيم|ن مصط خلف سعيد ع|شور|426589
ك.تـــ. ف صن| قن|محمد حس |حمد عبــــد|لرحمن828792
77o929ندستـــ |لزق|زيق عل|ء خميس محمدين عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق محمد |لسيد ع |لزي|تـــ76|349

3o87|حقوق حلو|ني|سم محمود سعد عمر
د|بــــ ع شمس|تـــسنيم محمد سل|مه |سم|عيل|954||
252o58ى جمعه مو ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود خ
علوم طنط|محمد رجبــــ شعبــــ|ن محمد بــــدرى|42762
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد|للطيف عبــــد|لغف|7|6362
27|53o|ل علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخس|ره س| يوسف سيد |حمد 
يم فوزى |بــــوغربــــيه257549 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسفه عص|م فه ع |لص|بــــر|54373
تـــربــــيتـــ حلو|ننور|ن خ|لد حس |حمد8|3274
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى محمد محمود محمد نعيم|42593
ندستـــ طنط|حمد عبــــد |لرحيم مصط عز|م|8|4494
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رهع عبــــد | عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |78|49 حقوق |لق|
4364o7| طبــــ كفر |لشيخحمد |يمن |حمد عبــــد |لغ خ
ن| عص|م ممدوح ز775945 نوعيتـــ |لزق|زيقم
9o8|22 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينهله ص|دق عبــــد|لل|ه محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ ن |لدين محمود قبــــي  |87546

تـــربــــيتـــ ع شمسنور| حن| مريد منتـــي|س25985
6o96||معهد ف ص بــــ سويفف|طمه عبــــد|لغ رسل|ن |بــــو|لهن

ى محمد شبــــل محمد يونس7|4324 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرو|ن ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مدبــــو عثــــم|ن مدبــــو225867
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|وليد ربــــيع عبــــد|لصبــــور |بــــوزيد784|84
2|65o9ندستـــ ع شمسيوسف عبــــد|لكريم ربــــيع محمد عبــــد|لر
حقوق |ل|سكندريهسم|ء عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمطلبــــ حو485673
3498ooد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف مجدى عبــــد|لو|حد محمد |بــــوزيد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى سعيد |لسيد عيد8542|3
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|رتـــ حم|ده فتـــ عبــــ|س63265|
685272| معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه |له|دى معوض |لرف|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدين| محمود عبــــ|س عبــــد |لد|يم سعيد|53546
7o|o3oندستـــ |لمنصورهخ|لد ع محمود عطيه ص|لح
يم766452 تـــمريض بــــور سعيد فه محمد محمد إبــــر|

53o39تـــربــــيتـــ بــــ سويفخلود ن|فع محمد بــــرك|تـــ
د|بــــ |سيوط|ه|جر ع|طف محمود محمد عط|485867
تـــج|ره كفر |لشيخحمد ع |بــــو |لسعود |لرم|دي|4542|4
34|7o9يم عمر كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء س|لم |بــــر|
6242o|ندستـــ بــــور سعيدحس|م |لدين محمد عز |لدين رمض|ن عز
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقع ي|قوتـــ |لعرش محمد عبــــد|لغ 328892

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمنه سعيد سيد سعيد|58266
37387oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|م| زكري| عبــــد|لع|ل محمود |لشيخ عمر
7|o4ooر |لمحل|وي تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن |يمن |لخ ط|
صيدله |لزق|زيقحمد سعد |لسيد محمد زيد|772689
354|o5يم |د|بــــ بــــنه|سلوى جم|ل حسن |بــــر|
42o995| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء عبــــد|لمجيد خ عبــــد|لرؤف
رهمحمود محمد محمود س|لم27|29| طبــــ |لق|
253o7رتـــ|حبــــيبــــه محسن سيد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لفيومجه|د ع|دل محمد كم|ل8|538

84o|57|معهد ف ص |سو|ن|ء محمد كم|ل ك|مل
تـــج|ره |لزق|زيقزي|د |يمن محمد رجبــــ |لسيد رجبــــ6|6277
8o85ooتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لمحسن عبــــد

تـــ ف|يز فتـــ ص|لح|67|63 صيدله حلو|نم
معهد ف تـــمريض بــــنه| زينبــــ شعبــــ|ن |لشح|تـــ شعبــــ|ن725|33
|375o7تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن نبــــيل عبــــد | محمد
8o7|6|صيدلتـــ |لم |عزه عمر عرندس عبــــد|لر|زق
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طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيتـــ |لسيد عوض عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد6862|5
تـــج|ره ع شمسس|ره |حمد عبــــد |لصمد عطيه773377
يم سبــــيع|25352 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنهله |سم|عيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جسل |حمد ش|كر عمر|ن 898774
44393o |د زر|عه كفر |لشيخوق خ|لد محمد عبــــده |لز

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد سعد عبــــد |لعزيز حميده62575
4|9oo7تـــج|ره طنط|ع منصور ع محمد عبــــد|لعزيز
|465o3|كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــ|ء محمد محمود محمود ص|لح
يم محمد ع درويش396|45 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
رهزينه خ|لد محمد عبــــده22357| زر|عه |لق|
ف6454|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد أحمد عبــــد |لمع محمد 
ح|ن274|34 يم  ندستـــ شبــــر| بــــنه|ممدوح عص|م جمعه |بــــر|
2|5o23 يم عبــــد|للطيف حس عبــــد|لبــــص علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــر|

28o48ره|منتـــ| مجدى عبــــد|لسل|م |لسيد د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم|ء محمد محمود خط|بــــ|427854
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد |لشن|وى عبــــد |لقدوس عبــــد |لو5|4948
يم عفي مو8|4|26 تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
رهع محمد محرم حسيبــــ27793| ندستـــ |لق|
يم محمد عبــــد |لمقصود 98|767 معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عص|م عبــــد|لمنعم محمد طه42|453 معهد ع| 
ه |س|مه |لسيد |حمد |لطيبــــ638977 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن
يم محمد خ|لد سل|متـــ779733 نوعيتـــ |لزق|زيقحن |بــــر|
49995o تـــج|ره دمنهورند| حس|م |بــــوشعيشع مصط
63|5o6|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء محمد |لسيد |لسيد
رهسه| مجدى عبــــد|لر|زق جوده9383|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
ره|ه|جر عبــــد|لغف|ر مغ|ورى |حمد خليفه242272 د|بــــ |لق|
ق|وى8|68|7 د|بــــ |لمنصوره| |ده محمد |بــــو |لفتـــوح |ل
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن حمدى عبــــد|لرحمن |لسيد634477
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحس|م حسن محمد عبــــد |لق|در |بــــو 7349|4
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمريم ميل|د يوسف جرجس 886946
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع صفوتـــ ع كشك36|465

533o3صيدله بــــ سويفه|جر حسن ح|مد محمود
698o7oتـــج|ره |لمنصورهسل ي| تـــحس زي|ده |بــــوزيد
|2o652حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع محمد ع مختـــ|ر
د|بــــ |سو|ن|يه محمد عيد محمد حميد|475595
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|سم|ء |لسيد محمد ع عبــــد |لل|694333
4256o5بــــ بــــ محمد |م|م |بــــو |لد زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنيتـــ |بــــو |لد
843|o5 ف محمد مصط تـــربــــيتـــ |سو|نغ|ده |
نوعيتـــ |سيوطشيم|ء رمض|ن عبــــد| جنيدى  894284
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ط|رق محمد حسن فش |428||7
6o378كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد عم|د عبــــده |م|م
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علوم حلو|نمريم محمود حل محسبــــ38589
ف محمد يوسف شهبــــتـــ|2436| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسهيله |
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |حمد سعد محمد|58395|
ندستـــ بــــور سعيدسهيله |حمد ج|د |لكريم |حمد عوض766423

علوم |لفيومحمد عم|د ح|مد محمود|9264|
8o5482|صيدلتـــ |لم |يه |حمد عبــــد|لرحمن محمد
د|بــــ |لزق|زيق|أمنيه رمض|ن |لشبــــر|وى محمد حسن6|6396
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد شعبــــ|ن مصط |لحن|وى87|495
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء س| مبــــروك طر|بــــيتـــ|46686|
لسن ع شمس|لي حمدى علو| عبــــد|لبــــ| 256|52
6o8o54ى عبــــد |لفتـــ|ح بــــربــــر نوعيتـــ طنط|خلود خ
893o46 حقوق |سيوطمحمود حسن ه|شم ع
62|o4|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طه|جر |حمد عبــــده محمد 
64o|92تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنغم ط|رق عبــــد|لوه|بــــ |حمد محمد
حقوق |لزق|زيقسم| محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمنصف يونس2859|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صديق سعد صديق|26794
8|6o48|ندستـــ |لم |ع|دل |سعد س|روفيم يوحن
7o2642تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنور| محمد |حمد ح|فظ |حمد حريز
32877oيم بــــدوى محمد ندستـــ بــــنه|محمود محمد |بــــر| كليتـــ 
ى محمد ر|شد |بــــوسمره767589 رهفن|ن |لم عل|ج طبــــي |لق|

ر عبــــد |لعظيم63297 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرزي|د كم|ل م|
لسن ع شمس|حمد محمود محمد|لصغ حميده|537|77
82o634حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن عص|م محمد جم|ل رش
يف|6|759  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمع|ذ عم|د عبــــد |لحكم 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف حس |حمد صبــــرى |لجندى245833
6o872o|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمود عزتـــ شكر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنو|ل عص|م محمد عبــــد |لمجيد27832|
يم676452 صيدلتـــ بــــورسعيدنوره|ن سم عبــــد |لعزيز |بــــر|
يم ح|مد687|79 يم |لسيد |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
6o||86 |يم محمد |لخن طبــــ طنط|محمود رض| |بــــر|
د|بــــ |سيوط|حسنيه عبــــد|لحميد عبــــد|لبــــ|سط عثــــم879933
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد |س|مه |لجر|ي |لدردير محمد 762863
يم زكري| حس 752436 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
529oo|يم محمد سليم ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل |لدين |بــــر|
ح|ن5243|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد محمد عبــــد|لجليل محمد 
9|o366 طبــــ سوه|جندى |حمد ص|بــــر |حمد
صيدله |ل|سكندريهعمرو رجبــــ ع |حمد حسن رجبــــ422652
4o4986كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نكريم عبــــد |لعزيز محمد |حمد عبــــد |لرحمن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه س|لم سيد ص|دق498|5|
9o4686|ه |س|مه ن| عبــــد|للطيف نوعيتـــ قن| م
9o52|o|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يل فرح |ديبــــ زخ|رى
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78o3|9ع |ن نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمه زويد محمد ن
8|545o تـــج|ره بــــ سويفمريم |سح|ق مكرم ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء حسن عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد|5|8|63
بــــي 24682| رهبــــه عمرو محمد محمد |ل طبــــ |لق|
يم بــــهن|5244|2 يم |بــــر| ره|ل|ء رأفتـــ |بــــر| حقوق |لق|
||8o5oبــــه بــــخيتـــ بــــه ز و د|بــــ ع شمس|م|ري| و
يم |لدسو خلف ح|فظ|823982 حقوق |سيوطيه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمن|ر ع|دل |لسيد محمد5|324|
27o887تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر محمود |حمد دي|بــــ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينه |حمد عبــــد|لمع |حمد796|22
تـــج|ره بــــنه|لسيد ع |لسيد محمد|232|64
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم عبــــد |لسل|م ف|روق محمود9|6796
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه |حمد |لدسو |لسيد محمد|686927
طبــــ كفر |لشيخمؤمن يح مصط عم|ره عم|ره437479
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريح|نه مه منصور سيف |لن|52237
6|2|5oيم حويدق |د|بــــ طنط|ن|ء حمدى |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوط  ل|م عبــــد| محمد محمد|878573
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــرضوى |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح مو شعل7|3|26
687o68يم بــــخيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح د|بــــ |لمنصوره|سمر |بــــر|
7o6o96| صيدله |لمنصورهحمد رض| محمد |حمد |لهجر
رهمحمد عص|م زكري| محمد76|4|2 ندستـــ |لق|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|خ|لد محمد محبــــ |لحفن|وي832||6
رتـــ| |ر محسن حس محمد25482| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف محمد عبــــد|لمقصود68|2|8 تـــج|ره بــــ سويفرحمه |
6255oo|ندستـــ |لزق|زيقوليد عص|م |لدين فوزى تـــوفيق |لص
23752oد|بــــ حلو|ن|ه|جر محمد |حمد سيد
تـــج|ره ع شمس|ء محمد ع |لسيد|9|59|3
29oo5|رهعمر ط|رق محمود حمدى |لغز حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسنتـــ وجدى محمد عبــــد|لجليل أحمد|48542
6o4748|د|بــــ |لمنصوره||ء محمد ع عوض يونس
ندستـــ ع شمسندرو |ميل وديع صديق|29387|
44565o|ندستـــ |ل|سكندريهحمد يح سعد عبــــد |لرحمن
8297o9عل|ج طبــــي قن|رحيل شوكتـــ عبــــد|لر|زق عبــــد|لل|ه
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ |م ميل|د حليم عبــــد|لمسيح245865
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رويد| سعيد |لشح|تـــ تـــه|778463
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد عربــــى مدين عبــــد|لعزيز257823
7o4688يف عبــــد |لمع ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء عبــــد |لكريم 
3453o8|زر|عه ع شمسحمد محروس سيد ح|مد
زر|عه |لم |م|ري| جرجس ف|روق يوسف687||8
د|بــــ |سيوط|د| | |لسيد ممدوح |لبــــك|تـــو 497739
8o2692يم عبــــد|لمسيح |د|بــــ |لم |س|ره ن |بــــر|
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3545o6|معهد ف تـــمريض ع شمسم| |حمد |لطنط|وي عبــــد|لمجيد
رهمصط محمد عبــــد|لحميد كر|نه46927 تـــج|ره |لق|

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فه ع |ل|عرج49|258
6|3o25| حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد| أحمد مر |لش|ذ| 
6o7294 يم |حمد |لحس|ن نوعيتـــ طنط|محمد كم|ل |بــــر|
يم |بــــو |لخ |479699 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ع |حمد |بــــر|
|4oo35|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجيل|ن |بــــو بــــكر |لصديق محمد رش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكرم فر|ج ع ع |ن |294|9
صيدله |لزق|زيقزي|د عل|ء |لسيد |لصبــــ|غ627749
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــنور|ن و|ئل حسن |حمد عبــــد|لخ|لق5296|6
د|بــــ د |ط|نوره|ن عم|د |لدين ع |لحسي ص622895
85o868حقوق |سيوطمن|ر محمود |لسيد مسعود عليوه
وف|تـــحس|م |حمد ششتـــ|وى عبــــد |لرحمن642223 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
36o849|رهيتـــ محمد ع خ |لدين د|ر |لعلوم ج |لق|
8o5o68طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم ع|صم محمد |لمهدي محمد
تـــج|ره |سيوطحوريه نج|ح عبــــد|لموجود عبــــد|لحميد823229
|3|96oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رقيه عزتـــ |حمد |حمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن وليد محمد |لسعيد |حمد دي|بــــ356648
486o49تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهيم محمد محمد عبــــ|س |بــــ|ظه
يم33|34| يم ع |بــــر| كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمروه محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |حمد سبــــ| |بــــو|لحس 25||24
479o48ف مصط |لسيد مر ندستـــ |ل|سكندريهسيف محمد |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخن|دين ع عبــــد|لغف|ر غيثــــ9|2599
44673oندستـــ |ل|سكندريهيوسف عبــــد|لر|زق عبــــد|لع| ع
تـــج|ره ع شمسحمد محمد مرزوق عفي خليفه|272|79
784o25|حقوق |لزق|زيقحمد حسن فتـــ |حمد
279242| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء |س|مه عبــــد| |لمن
يم|4895| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ح |سم|عيل محمد |بــــر|
|2o|6|فنون جميله فنون حلو|نفيوليتـــ لويس جورج كم|ل
9232ooتـــج|ره |سيوطمنتـــ | جم|ل |لدين محمد محمود

رهمحمود محسن محمود حسن32879 ندستـــ |لق|
بــــ حسن56477| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن فتـــ حسن د
صيدله |ل|سكندريهحمد محمد محمد محمد |لقرو |574||5
ندستـــ |سيوطفرو |  |د وديع عبــــد|لمل|ك|272868
يم622582 ندستـــ حلو|نمحمد وليد ح|مد |بــــر|
ر رش|د حسن |لبــــدوي|348995 ره|سم|ء ط| عل|م |لق|

رهن|دين محمد |لسيد ه|شم4895| تـــج|ره |لق|
89542o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ه|شم |سل|م ح|مد فضل
تـــمريض كفر |لشيخمحمد عبــــد|لغف|ر جمعتـــ |لسيد |حمد442296
حقوق ع شمسدين| ع عبــــد |لعزيز ع 59472|

رهمريم ع سيد عبــــ|س25342 حقوق |لق|
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767o97معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد | |سم|عيل |حمد يوسف |حمد
 |حه وفن|دق |لفيومش|دى مخلص محمد |حمد4264|

معهد ف ص |سيوطكرستـــ | جم|ل ش|ذ س|ويرس 3|||89
9o2o63 يد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد كم|ل |حمد |بــــو|ل
نوعيتـــ بــــور سعيدرو|ن ر| محمد م 753664
زر|عه ع شمسسل |حمد حسن |حمد9324|3
ى|6279|5 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــل|ء |لسيد محمد |سم|عيل |لز
26|9o4ف محمد |لنبــــوى عبــــد |لرحمن عمر علوم ري|ضتـــ بــــنه|عمر |
4o8546يم بــــرك|تـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سمر شعبــــ|ن محمد |بــــر|
8o9||2د|بــــ |لم |محمد حسن ع يونس|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نه|جر حسن حسن محمد حس 6|6993
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد| |لسيد ع |لمعد|وى |لسيد ع453285
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عزتـــ ف|يق عبــــد|لعظيم خ 8|5294
حقوق |لزق|زيقحمد محمد |ل|حمدى محمود|752369
8o9643تـــج|ره بــــ سويفع عمر طوسون محمد
|3o254ره|ر| | ط|رق ع حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديم| حسن سيد محمد|842387
287|o4|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد فيصل ع تـــه
3586o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسجه|د عبــــد|لسل|م ص|بــــر سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدي ح|رص ع |ن ج|د2|8364
53o5|4|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نسم|ء سعيد محمود |حمد سليم|ن كليتـــ 
نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن ع محمد ع محمود|699349
ف زكري| بــــعيص6624|5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررن| |
248o34|صيدله حلو|نيم|ن محمد ص|لح خ|طر
485oo4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد عبــــد |لمنعم |حمد محمد متـــو
يم سعيد سيد|حمد |لسكرى634|27 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىزي|د عبــــد|لل|ه محمد |حمد825343
حقوق |سيوطمن|ر شكر وريد عيد |لمل|ك544|49
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد محمد خ |76447
5o7347د|بــــ |ل|سكندريه|ل |ء محمد عبــــد|لق|در محمد |حمد
7o7529حه وفن|دق |لمنصورتـــمس صبــــرى محمود صبــــرى |سم|عيل يوسف| 
يم حج4|6242 بــــي |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن كم|ل |ل
|387o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره محمد جم|ل محمد حسن
حقوق ع شمسمحمد عم|د عبــــد|لعزيز حسن495|32
يم محمد منصور|242687 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|د| | حمدي عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز5|243
ري|ض |طف|ل |لمنصورهرن| جمعه عبــــد |لجو|د منصور |لحديدى684284
حقوق |لمنصورهع عص|م محمد ع حميد675368
يم|6|343 تـــربــــيتـــ ع شمسن ع|طف |سم|عيل |بــــر|
4|56o8يم |لسعيد |لنج|ر د|بــــ دمنهور|أحمد |بــــر|
867o6|تـــج|ره |سيوطم | |يمن جرجس بــــولس
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن محمد حن محمد عبــــد |لعزيز483349
تـــج|ره |ل|سكندريهرن| وليد محمد |لحبــــ عبــــد |لفتـــ|ح ع||4852

73o9|د|ر |لعلوم |لفيومر| | شعبــــ|ن محمد ع |سم|عيل
7o644||تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء |س|مه محمد ح|مد محمد

تـــج|ره ع شمسمحمد حس ع|مر ن| 822|3
8387o5|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| ظريف ميخ|ئيل تـــكل
ثــــ|ر |لفيوم|ريم محمد |دريس |لسيد حس 626754
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدبــــه | س| فؤ|د محمد خض 7|7662
ل|ل عبــــد|لعزيز846555 معهد ف تـــمريض |سو|نمروه معوض 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــسمه |حمد محمود |حمد864942

فنون جميله عم|ره ج حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد ح|مد عبــــد |لعزيز32797
|5579oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحس|م ح|مد فتـــ محمد

675o8تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ
ر عد عزيز منصور496663 تـــج|ره دمنهورمونيك| م|
يم93|488 تـــج|ره دمنهورم|زن محمد |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسه|جر وحيد|لدين فخرى عبــــد |لحميد53269|
ر|ء محمدك|مل ه|شم شعبــــ|ن|848628 تـــربــــيتـــ |سو|نلز
ندستـــ |ل|سكندريهحسن|ء محمد |حمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|479246
معهد ف تـــمريض |لم | محمود عزتـــ ع عبــــد|لعظيم265||8
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه ع|دل محمد |لسيد|249853
4o6375| ف جمعتـــ حل حقوق |ل|سكندريهبــــتـــس|م |
كليتـــ |أللسن سوه|جبــــربــــ|رتـــ عص|م |نور |قل|ديوس77|322
5|897oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عهود |كر|م محمود محمود |لهو|رى

6o654د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن عزتـــ |حمد سيد
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمنيه |حمد حسن |حمد|222444
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه عبــــد|لنبــــى قطبــــ محمد259263
62863o|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد ج|د محمد
78o575|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــنس محمد ن |حمد عي |لنح|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم |لسيد ع طعيمه434894
علوم ري|ضتـــ ع شمسمنيه سيد محمد سيد|38968|
حقوق بــــورسعيدجه|د |لسيد |لعربــــى عبــــد|لرحمن محمد حفيله765884
27o55|طبــــ |سن|ن طنط|محمد مسعد عبــــد |لع| مر |لش
5|o964|ر محمد ص|لح |لصعيدى معهد ف ص |ل|سكندريهحمد م|
824o97تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ه|جر ع|طف ر|وي عبــــد|لمحسن
ح|ن5|3333 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر محمد |لسيد 
رهعم|د محمد درويش ص|بــــر864769 تـــخطيط عمر| |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رو|ن مجدي محمد رش|د مغ|وري329785

636o3ندى جوده عبــــد|لفضيل طبــــ بــــ سويفبــــه 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد |لسيد عبــــد |لعزيز عي245968
8323o7 ر ع كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لن| ط|
|2552o وف|تـــبــــ|سم ر|فع عبــــد |لحليم محمود شمس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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26|38oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رن| جم|ل عطيه |نور
ف محمد طه دي|بــــ|24|7|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |
|6o65|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعص|م |لدين عم|د مهدى |لسيد
78o444رتـــ|ل |ء محمد عبــــد |لحميد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــمريض طنط| سم|ء عطيه محمد |حمد زع |433872
حقوق بــــنه|محمد |لسيد متـــو مرشد عوده|9|338
ره|ء محمد |بــــو |لسعود عبــــد|لجليل|849|32 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
33o387ف محمد |لمعتـــز عبــــد|لغف |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|س|رتـــ |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد تـــوفيق عبــــ|س تـــوفيق|772597
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد عبــــد|لر|زق تـــوفيق|||7|84
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسمه |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمطلبــــ يوسف675428

نوعيتـــ فنيه |لفيومحس|م عبــــد |لسل|م جل|ل محمدع56332
رهمحمد عبــــ|س محمد عبــــد |لعزيز||484 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم|626|35 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لفتـــ ه| عبــــد|لرحمن |بــــر|
77o967|د|بــــ |لزق|زيق|مينه |حمد محمد عبــــد |لعزيز علو|ن
7582o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دى حسن ع حسن
4o37|7ش|م مكرم عبــــد |لملك فرج تـــج|ره طنط|م|ريو 
7o99|5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء |سم|عيل ص|بــــر |لسيد محمد
6oo79|زر|عه طنط|ر| | محمود ع عبــــده |بــــو شمر
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد لؤى |سم|عيل |لسيد  |م|64948
6|3o52تـــ حميد ع عبــــد |لفتـــ|ح |لحجر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|أم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لنعيم ر| |لسيد827226
693o36حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ رزق محمد عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لرحمن محمد خل|ف|752364

معهد ف تـــمريض بــــ سويف مه| ع خليفه خليفه58627
62795oيم نوعيتـــ |لزق|زيقي أحمد  |ء محمد حسن |بــــر|
4778oo|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسل|م محمد دسو قطبــــ خلف
نوعيتـــ بــــنه|مل طنط|وي حسن عبــــد|لعظيم|338325
76656oيم كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد حس سيد |حمد   |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد سعد محمود|83479

3o99| يم محمد حسن رهوق عبــــد |لرحيم |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
634o79ندستـــ |لم |محمد حسن عبــــد |لحميد حسن سويلم
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ع|دل بــــسيو مصط محمود مصط 9|374|
رى |حمد عبــــد |لع|8|4833 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر محمد ز
يم|247424  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد نبــــيل مر |لسيد |بــــر|
78o856يم يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |بــــر|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حن مدحتـــ زكري| |بــــوحج|زى |لمتـــو682673
9oo25||طبــــ سوه|ج حمد خ|لد |حمد محمد
4o4o95د|بــــ د |ط|ح|زم عبــــد|لفتـــ|ح فه |حمد عثــــم|ن
لسن ع شمس|محمد كرومتـــ عيد سعد |لبــــن|493273
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد تـــ|مر |حمد |حمد|773787
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تـــج|ره |سيوطرحمه محمد فوزى عثــــم|ن ع475932
6o45o9ف عطيه |لعيسوى مو بــــ | تـــج|ره طنط|د
777o5|نوعيتـــ |لزق|زيقمريم بــــدوى سعيد |لسيد
8o22|8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد محمد عبــــد|لمنطلبــــ |بــــوبــــكر
4982o7يم ه|شم عبــــد|لرحمن حشيش كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن |بــــر|
يم|2|445| يم ع |بــــر| رهحمد |بــــر| ندستـــ |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم عبــــد| محمد عبــــد|632358
8|oo76| طبــــ |لم |يم|ن ع|دل ك|مل فرج |
84|28oمعهد ف ص |سو|نف|طمه عبــــد|لرز|ق محمد طه
92o28o  طبــــ سوه|جبــــه |حمد خلف عبــــد|لرحمن
|7|7o3|رهيه عم|د يوسف محمد |حمد زر|عه |لق|
9o7538 تـــج|ره سوه|جمحمود محمد محمود عبــــد|لع|ل
ندستـــ ع شمسنس ع|دل حسن مصط |94|3|3
تـــج|ره طنط|كريم محمد رزق عبــــد|لخ|لق زنتـــوتـــ|324|6
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسل|م محمد عبــــد |للطيف عبــــ|س فرج693896
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد حل |لط |وى249|25

632o9|يم حمد|ن ص|بــــر محمد تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد  |ء محمد عبــــد|لجليل757822
صيدله |لزق|زيقندى |لسيد محمد سعيد |بــــو |لخ 638544
7o394|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء م|جدى عبــــد |لحق |حمد ستـــو
طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد محمود محمد مد ||442|9
42o|49| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر |سم|عيل محمد |بــــوزيد عبــــد
24658o| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد صل|ح |لتـــه| محمد |لتـــه|
32|oo4|وف|تـــحمد حمدي عبــــد|لع| |بــــومسلم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره طنط|مريم عص|م محمود حسن محمد333296
علوم |لمنصورهم|جده محمد |لبــــ|ز |لمتـــو |ل|م|م685779
زر|عه مشتـــهرين|س غني تـــوفيق غني |338627
ق|وي|685543 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد عبــــد |لعزيز |ل
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عطيه عبــــ|س حسن |لمر978|69
ن| |سح|ق فتـــ عبــــد |39585| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
6o5|5|| تـــربــــيتـــ طنط|يه خ|لد زكري| |لمن
ندستـــ ع شمسل|ء حسن مصط سليم|ن||32583
تـــج|ره دمنهوريوسف محمد عبــــد |لمنعم حس 738|48
4o|9|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنور |لدين محمود فه |لسيد
تـــربــــيتـــ دمنهوره|يدى نبــــيل عبــــد |لبــــ|عثــــ محمد|لصي8572|5
85|395| د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ل|ء محمد مبــــروك عبــــد|
|35|o6|د|بــــ ع شمس|محمود ص|لح عبــــد |لعزيز عبــــد |لتـــو
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء زكري| عبــــد |لفتـــ|ح حس |67|46|
تـــج|ره ع شمسعبــــد| حس|م |حمد عبــــد |لحميد يونس4|5|22
ر يوسف ح|مد |بــــو|لخ 437257 طبــــ |ل|سكندريهمن|ر م|
|567o9رهمحمد محمود منصور |لسيد عدس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
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تـــج|ره بــــنه|حمد بــــكرى عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز شلبــــي642433
يم |لمصل 4284|6 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لش| |لسيد |بــــر|
ن| |حمد صبــــ عبــــد |لجو|د26664| تـــج|ره ع شمسم
87o274معهد ف ص |سو|نمريم مل|ك ميخ|ئيل مح|ربــــ
4277o5تـــج|ره طنط|محمد مسعد زغلول محمد ضيف
ف عبــــد|لمقصود رزق226|25 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لعظيم |
يم محمد ش| 38|3|6 وف|تـــ|محمد حمدى إبــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
834|oo تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم |حمد عبــــ|س ع
4|oo22|حقوق طنط|حمد محمد عبــــد |لمحسن د|ود
نوعيتـــ |لم |ع جم|ل ع محمد6948|8
629o2o|نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيق|ء محمد محمد ع س|لم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمل محمود عبــــد |لعليم محمد ج|د |689477
علوم |لمنصورهم عبــــد |لغ فتـــ عبــــد |لق|در |لمل|7|698
يم عبــــد |لرحمن757457 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــكريم محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ل|ء |لعربــــى |لديد|مو |لسيد عرفه|57||63
8o6o97علوم ري|ضتـــ |لم |سم محمد |حمد |بــــو|لليل

879o9معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومبــــ|سل |كرم سليم|ن |سم|عيل
36o369|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يتـــ |حمد صبــــ محمد شوعه
تـــمريض |لم | يه عبــــد|لحكيم |بــــوزيد عبــــد|لحكيم|||8232
8o2592تـــربــــيتـــ |لم |مصط خلف خليفه |حمد
4o44o4|د|بــــ دمنهور|حمد محمود رضو|ن |حمد حسن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد و|ئل ح|مد ص|دق لط 278|25
حقوق سوه|جعل|ء محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد 2665|9
9o3|54 طبــــ سوه|جصبــــرين |لسيد |حمد محمد
8o94o||د|بــــ |لم ||ء عبــــد| تـــه| عبــــد|لع|ل|
9oo345 زر|عه سوه|جيح محمد |حمد عو|جه
ف624736 يم عبــــد |لحميد  بــــتـــ |بــــر|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد و
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهرحمه محمد |لسيد ع 757524
7oo877 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط محمد مصط ح|مد مصط
كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد سيد ع مصط ||84999
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   ط|رق عمر |لجندى3|73|5
علوم بــــنه|سميه مجدى مصل |لتـــه|263277

33oo7| رهسم|ء جمعه محمد محروس ع د|ر |لعلوم ج |لق|
4632o5|زر|عه كفر |لشيخس|متـــ محمد س|لم |م|م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطند محمود سيد محمد  7444|9
يم لبــــيبــــ غ| 893453 طبــــ |سيوطم | |بــــر|

6o||oد|بــــ بــــ سويف| محمد حسن مو
34o529|ق|وى تـــج|ره بــــنه|حمد مدحتـــ جمعه حسن |ل
لسن ع شمس|منه | |س|مه جم|ل |لدين عبــــد|لكريم4398|2
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخجه|د |لسيد محمد |بــــوعق|ده435435
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن رمض|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن757722
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كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمن|ر |حمد عزتـــ |حمد عبــــد |له|دى48|437
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد محرم فؤ|د عبــــد|لعزيز |لعربــــى|34766
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد|لرحمن محمد ع محمد 887932
2642|6| إعل|م بــــ سويف|ء عبــــد| |حمد محمود ع
69o485طبــــ بــــيطرى بــــنه|يوسف رشدى |لبــــغد|دى ف|يق |لبــــغد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|ره س|مح سند حسن54995|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد| محمود |حمد محمود48454
48763oلس ر| |نور بــــبــــ|وى تـــج|ره طنط|ك

62437| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء |حمد سعد مر
4o2956تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد محفوظ |حمد |حمد |حمد

9o475تـــج|ره بــــ سويفصف|ء محمد سيد مختـــ|ر
3389o|تـــربــــيتـــ بــــنه|ر| | سعيد س|لم عبــــد| س|لم|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطخلود حمدى طه محمد 886822
|63|o6 د|بــــ ع شمس|ي|سم صل|ح عبــــد | حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مؤمن |لسيد محمود حس |لخو486857
رتـــ|سم|ء رمض|ن |سم|عيل محمد|5|||22 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى حسن محمود |بــــوسل|م256447
783852| حقوق |لزق|زيقمنيه محمد عبــــد |لرحمن محمد ع
4o|853تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد رض| عبــــد |لصمد عبــــد |لموجود
د|بــــ ع شمس|م|رى ميشيل سدر|ك كركور9262|3
|323o4رهي|سم جل|ء حس عبــــده تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |سيوطسل | عص|م جوده |سحق  882873
839o4|معهد ف ص |سو|نه|جر |سم|عيل طه محمد
8o4o46طبــــ |ل|سن|ن |لم |حس|م محمد خلف عبــــد|لحكيم
يم534|23 رهعص|م محمد محمد عبــــد | |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
8o7759|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن شعبــــ|ن محمد عبــــد|للطيف
علوم ج|معتـــ د |طر| | عبــــد|لع| عبــــد|لمطلبــــ |حمد دغيم49|438
|42o|4وف|تـــعمر خ|لد ن محمد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ديه |حمد عبــــد|لجو|د محمد63599

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|ر| جم|ل ع رو|ش ع|92|22
|2697o|تـــج|ره ع شمسي|سم محمود مصط |حمد |لكر
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقشيم|ء محمد محمد أحمد |لنحلتـــ957|78
7o7595|يم عوض تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد رض| جمعه |بــــر|
4844o6تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ف|ضل صبــــ ف|ضل عوض
675o29تـــربــــيتـــ |لمنصورهع|بــــدين محمد ع|بــــدين شح|تـــه
8877o7 يم محمد طبــــ |سيوطر| | حس |بــــر|
يم عبــــد |لستـــ|ر فر|ج|2569| لسن ع شمس|ه|م| |بــــر|
معهد ف ص |لمنصورهمع|ذ ع|شور محمد محمود محمدين675656
22468oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود ع محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دع|ء |حمد ك|مل عبــــد|لر|زق647357
688|5oندستـــ طنط|خ|لد فؤ|د عبــــد |لعزيز محمد |حمد
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تـــج|ره بــــ سويف|يري رفعتـــ ف|نوس بــــرن|بــــ|3379|8
يم بــــدر774472 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن|در محمد محمود ك|مل |بــــر|
رهزي|د سيد شعر|وى مصط يوسف37838| ندستـــ |لق|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طع |ء س|د|تـــ تـــوفيق |ل|ل 7327|6
صيدله حلو|نحمد حس رمض|ن حس |824669
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود ع|طف ج|بــــر محمد37273|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد محمد فوزي |بــــو رجبــــ|5|6|6
فنون جميله فنون حلو|ن |ر ط|رق ف|روق سيد52333

7o|524 |معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء رض| متـــو عبــــد |لسل|م ج
88o882| |ء محمد مو محمد مو تـــج|ره |سيوط 

يم عبــــد |لق|در محجوبــــ|57629 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م|ل |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمود |يه|بــــ سيد عبــــد|لع|ل9|3247
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد سل|مه محمد سل|مه8953|2
44275|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه محمد |حمد |بــــو زيد ع
ر محمد 4|8779 طبــــ |سيوطشيم|ء جم|ل م|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسندى صبــــ غريبــــ جبــــر |لمد|ح443997
د|بــــ دمنهور|حمد سم ص|لح محمد |ل|قرع|493967
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمصط محمود عبــــد|لمجيد محمد272455
23o6oo تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سيد رمض|ن خ
5o2|43 صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد صبــــ يوسف بــــسيو
حقوق حلو|نعبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد 58|49|
د|بــــ ع شمس|مه| صبــــرى محمد عبــــ|س5||58|
34o2o||د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م| |لسيد مهدى محمود |حمد
24697oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|غ| ز غ| ز بــــولص
حقوق |ل|سكندريهمريم ي زكري| م |لدين|766|5
تـــج|ره |سيوطغ|ده جم|ل محمد حسن856342
75o599تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــمنه | |حمد ك|مل محمد |لسحر|وى
6227o8حقوق د |طمحمد ش| لبــــيبــــ عبــــد |للطيف قنديل

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د | خ|لد صل|ح محمد52763
طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لمنعم حس س|لم||8|789
تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن سم ع عبــــد |لعزيز عتـــ|بــــى623685
499|7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنجل|ء فتـــ عبــــد | عبــــد|لوه|بــــ
883o95 |حقوق |سيوطف|ديه مكرم عبــــد|لحكم تـــه
9o5548 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جحس عبــــد|لل|ه حس محمد ع| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد طه بــــدوى طه|679863
34o966تـــج|ره بــــنه|محمد شكرى |لسيد مر |لمحل|وى
6o2oo8لسن ع شمس|زينبــــ طم|ن رفعتـــ طم|ن

5o587حقوق |سيوطمحمد محمود |بــــو |لق|سم محمد
ف ومس|حه قن| حمد عبــــد|لل|ه |حمد خ |2588|9 ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد منصور سيد عن|يتـــ8276|2
7oo545يم محمد ري|ض |طف|ل |لمنصورهوس|م محمود |بــــر|
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259289| نوعيتـــ |شمونيه |حمد |لسيد مر
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|سم خ|لد فصيح محمود82489
7|o3|علوم |لفيومنجل|ء محمد غندور |سم|عيل

علوم كفر |لشيخعمر عبــــد|لجليل عبــــد|لمنعم محمد خليفه443392
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مصط ع عجرمه|83|247
صيدله |ل|سكندريهمروه خ|لد محمد مصط عي437986
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسل|م فرح|تـــ عبــــد |لعزيز محمد عمر|258626
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منه محمود عبــــد|لمنعم دسو |454||8
|227|oلسن ع شمس|بــــسمه محمد محمود |بــــوزيد
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لغف|ر عبــــد | |لحلمو 2|4338
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ سم|ء ن| مر سعيد|39|847
رهمحمد محمود ح|فظ حسن58846| صيدله |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخأم| مختـــ|ر ع |ل|مشي435238
4o|973د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عمر سعيد عبــــ|س |لسيد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسعف|ف عبــــد|لع|ل محمد سعيد354878
يم |حمد |حمد |لبــــن|424256 حقوق |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
69ooo2ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود |لمغ|زى |لسيد ع محمد

2o887|وف|تـــحمد نبــــيل ح|مد |حمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره بــــ سويفمي مخلص ورد ك|مل4|8556
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |سم|عيل سيد ح|مد شعل|ن44||34
|538ooتـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن سعد صديق |حمد
5o648||تـــج|ره |ل|سكندريهم| |حمد صديق |حمد عيد
4932o3حقوق |لمنصورهمحمود |حمد مر |لبــــدرى محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسسل خ|لد حسن سيد حسن 354345
ر|ن22|489 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر محمود عبــــد |لعزيز حسن ز
ف |لششتـــ|وى شلبــــي696266 معهد ف ص |لمنصورهف|رس |
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يوستـــ | صبــــ عطيه سلو|نس|3289|
تـــج|ره |لمنصورهنرم فتـــ مصط |سم|عيل ع676437
5o|5o8ديمتـــ زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهع محمود ع |بــــو
رهحمد محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد|4|2339 تـــج|ره |لق|
32o233يم يم متـــو |بــــر| | |بــــر| د|ر |لعلوم |لفيومي

ش|م حس |حمد73935 تـــج|ره بــــ سويفمحمد 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد زكري| محمد حسن د|ود|76533
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشع|ليه تـــوفيق عبــــد |لحميد محمد767924
|32o59رهمريم ي| عبــــد |لمحسن محمد تـــج|ره |لق|
4o5o|8يم |ل|بــــي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ي| عص|م رش|د |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد رمض|ن محمد بــــسيو |بــــو |لريش529729
د |حمد محمد أحمد أبــــو ورده|76473 نوعيتـــ بــــور سعيدن|
طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمود محمد سل|85|684
|5o9|oرهعبــــ محمد حسن ح|مد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد محسوبــــ خليل787463
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يم يوسف783767 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عز|زى |حمد |بــــر|
8354o7يم حس|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدي عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|

كليتـــ |أللسن بــــ سويف|بــــر|م جميل |بــــو|لخ حن||5974
يم محمد غر8|87|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد بــــ|سم عبــــد |لخ|لق |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| م|ل جم|ل عبــــد|لوه|بــــ يوسف دحروج339993
رهحمد مصط محمد |حمد|45464| تـــج|ره |لق|

28o|3|يم ف محمد |بــــر| رهيتـــ | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |لزق|زيقحسن |يمن رمض|ن عبــــد|لعظيم|63664
يم محمد ح|مد |م|ن432422 تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ |بــــر|
52||o9  ين عبــــد|لحميد |بــــوبــــكر عبــــد|لحميد معهد ف ص |ل|سكندريهن
895o98|تـــج|ره سوه|ج حمد |يمن ممدوح مرزوق
7o9924|ى ف محمد طه |لع صيدله |لمنصورهم| |
4973o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوري|ر| محمد شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز |بــــو علو
رهيه محمد جوده محمد |لسيد|2|2363 علوم |لق|
تـــج|ره |سيوط منيه مصط ن| قوشتـــى|48|875
د|بــــ حلو|ن|م | عم|د عز عري|ن7368||
وف|تـــع|دل عبــــد|لعظيم ع|دل عبــــد|لمحسن3|7|22 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
494o36حقوق |ل|سكندريهمحمود |حمد محمد |لنح|ل
37o788رتـــ|دين| ن| |لسيد |بــــو|لمجد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لزق|زيقف|رس |حمد عبــــد |لع|ل محمد785393
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |حمد شكرى ه|شم||7756
د|ر |لعلوم |لفيومرغده محمد شعيبــــ محمد87288

5|378oزر|عه دمنهورعمرو محمد فتـــ محمد عبــــد|لمع
7552o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ه|جر سم عبــــد | معوض
يم |حمد ي|س 629944 تـــج|ره |لزق|زيقي|س |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيم|ن محمد |حمد محمد يوسف |لقطري344788
علوم ري|ضتـــ ع شمسم | زكري| فؤ|د |رم|نيوس|34537
ف كم|ل فرج279|26 طبــــ حلو|نرن| |
ر|ن|6|3285 ندستـــ بــــنه|حمد ي| ع محمد ز كليتـــ 
تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه فضل محمد عبــــد |لغ 38667|
تـــج|ره دمنهورع ي| مختـــ|ر ع47|523
4298o3صيدله طنط|زي|د محمد سعد محمد فرعون

6968o|علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد عل|ء |لدين |حمد حسن
ندستـــ |لفيوممع|ذ عل|ء |لدين عبــــد|للطيف طه52|9|

حقوق |سيوطف|طمه ع |بــــوزيد تـــوفيق|6|824
8|55oo حتـــ وفن|دق |لم |ول|ء حن عبــــد|لع|ل بــــيو| 
33o357حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|تـــ عم|د عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|ح

6937o|تـــمريض |لفيوم يم|ن تـــوبــــه حسن حج|ج
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع عبــــد|لبــــ| ع |سم|عيل9|3325
5o7589تـــربــــيتـــ |سكندريتـــزينبــــ رض| عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطرين|د حمدى محمد مر 878265
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طبــــ ع شمسن حمدى محمد دسو 632749
8o2925 يم ع |د|بــــ |لم |دير ممدوح |بــــر|
رى 227||9 معهد ف ص سوه|جرضوى عل|ء عبــــد|لحفيظ |لز
حقوق |ل|سكندريهمحمد رضو|ن محمد |بــــوحس 493798
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |م |حمد |لسيد عبــــد|لحميد575|48
764o62|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسلوى حس |لسعيد حسن |لحم
نوعيتـــ بــــور سعيدندى |حمد فه |حمد محمد764734
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جتـــريزه ع|طف عوض بــــسيس  896943
تـــج|ره بــــنه|محمد صل|ح منصور عبــــد |لمجيد642565
|5o3|6د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مجدى حن ص|لح ز|يد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|ر| ربــــيع عبــــد|لونيس بــــ|ظه249465
4|3o44 |قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عف|ف حسن |لسيد ش
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|س محمد ي|س محمد |لسيد246275
69373oحقوق |لمنصورهمنه | سليم|ن عبــــد |لسل|م |حمد
25438oف جل|ل غر|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر |
84o224يم يم محمد |بــــر| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مروه مجدى عبــــد |لبــــديع أحمد شعبــــ|777569
67932o م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ كريم |لمتـــو يوسف محمود خ
8o7|24طبــــ |لفيومخلود خليل ع عبــــد|لوه|بــــ
|34o|7ى |لسيد محمد تـــج|ره ع شمسمحمود ي
35o688تـــج|ره بــــنه|ي|سم عبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد|لوه
علوم |ل|سكندريهمحمد ع|طف بــــكر محمد عبــــد |لع|ل9|4773
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرن| محمد عبــــد |لر|زق زين |لع|بــــدين57|685
34||o7يم تـــمريض ع شمس محمود سعيد عبــــد|لعزيز ع |بــــر|
85|o34|خدمه |جتـــم|عيه |سيوطسل|م حج|ج خ |بــــو|لسعود

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|يكل عم|د فليبــــ عبــــد|لسيد73873
د|بــــ ع شمس|دير محمد عبــــد|لغ عبــــد|لحميد|24||3
يم |لسيد صبــــ |حمد|634679 ندستـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
6o6463ر|ن عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمصط محمد حبــــيبــــ ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرو|ن حسن |حمد حس|ن خليل خليل766285

د|بــــ |لفيوم|شيم|ء محروس جمعه شح|تـــ86377
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى محمد |لسيد سل|متـــ|49||6
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|ديتـــ فه محمد  |سم|عيل مدرتـــ5||4|5
5o269|تـــج|ره بــــ سويفنطون نبــــيل |م سعد

6o582||د|بــــ طنط|ين|س فر|ج |حمد |سم|عيل|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |حمد محمد |ل|حول253977
وس226744 ندستـــ حلو|ننبــــيل فرج شح|تـــه تـــ|و
4|5|2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــسنتـــ مأمون أحمد كرشتـــ
695o67 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لسيد محمد سل|مه خ
8o5o24كليتـــ حقوق |لم |نه|ل عبــــد|لمنعم |لسيد |حمد
معهد ف ص |سو|ننوح ع|دل حسن محمد7|8679
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4o396|| |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود ع|دل ف|روق عط
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيح دسو رجبــــ ع 46|8|3
8533o7تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ش|م س| |سم|عيل حسن
448o63علوم ري|ضتـــ دمنهوردى أحمد محمد |لسيد محمد
6o72|4تـــج|ره طنط|محمد أنيس |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسدع|ء محمود عبــــد |لعظيم محمد759646
9o3o33 تـــمريض سوه|ج طه |سل|م طه عبــــد|لغ
5289o9ف محمد |م |لحنطور ندستـــ |ل|سكندريهمصط |
تـــمريض أسو|نحسن|ء محمد |حمد |سم|عيل845645
6o3775|ندستـــ |لمنصورهمحمود سم ز غ
|5o76oرهمحمود محمد عبــــد |لرحمن محمد ندستـــ |لق|
4|472oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرقيه عبــــد |للطيف محمد عبــــده نوفل
|5o76|رهمحمود مصط فرغ ص|لح ندستـــ |لق|
9o4684| كليتـــ |أللسن سوه|ج مل ممدوح ص|بــــر مر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم محمد صل|ح |بــــو سبــــع|63249
د|بــــ |لمنصوره|حمد نشأتـــ عبــــ|س |لنبــــوى  |ض||69389
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن مصط عبــــد |لغ |حمد4|29|7
6o65o2|ندستـــ |لمنصورهحمد عثــــم|ن |لبــــسيو مر|د

2|2o|رهعتـــ|بــــ خ|لد ربــــيع |بــــو بــــكر تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طن|در |لسيد مو |لسيد مو453362
63423oيل ج |لزق|زيقمحمود جمعتـــ مصط |لسيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

يم حسن65||3 تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيم|ن صبــــ عبــــد |لجو|د |بــــر|
2o93oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمدى محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لحميد
رهس|ره ف|روق فؤ|د |حمد45679 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عرف|تـــ حمدي ع 89|832
49o664|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه سعيد فتـــ |حمد منصور
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم ثــــروتـــ ع |حمد عبــــد |لر|زق762856
345o43تـــج|ره ع شمسنور| جمعه ش|ف |بــــو |لسعود
4754o2ق يم |ل إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــع|ليه |حمد محمد نبــــيل |بــــر|
925o24 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جع|طف |وميل |رميس قديس ع| 
25o942تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن حمدى عبــــد|لرحمن ع|شور
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد محمد |لسعيد محمد |لعزيزى7|5235
684o8| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد فوزى |لسيد عبــــد |لحميد حسن
4|o|97|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد محمد |حمد خليفه

يم عبــــد |لعظيم92|52 تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه محمد |بــــر|
علوم بــــنه|لفتـــ صبــــرى عبــــد|لغف|ر |سم|عيل شح357454
نوعيتـــ |لم |ي|س رجبــــ م| ص|دق4266|8
777|o|ى معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد |لن| عبــــد |لفتـــ|ح خ
75o572|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه | محمد |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره يوسف طلبــــه طلبــــه محمد|69479
|6o4o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر |حمد حسن يوسف
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ف حل عزيز مق|ر|63239 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم|يفل |
تـــمريض |لزق|زيق  |ء محمد محمد أحمد ربــــيع94|634
ر|3|3375 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــس|م |لسيد فو عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم ر|فتـــ فه مرقص488958
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد|لرحمن قطبــــ محمود |لسيد |لمل|526946
4o8265يم ربــــيع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن وليد |حمد |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهعبــــ ص|لح أحمد حم|ده عبــــد |لو|حد435367
صيدلتـــ |سيوط |لشيم|ء محمد عبــــد|لجليل عط|87|885
رهي|تـــ سيد محمد عبــــد |له|دى||83|3| طبــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر|ن| سم حسن |حمد65452|
يم23925| ف محمد حس |بــــر| رهي|سم | علوم |لق|
صيدلتـــ سوه|ججه|د درويش عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لل|ه 898884
3464o2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء |حمد عبــــد|للطيف دف
36o239 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سل|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن

476o6|ره/ري|ضتـــحمد حسن رش|د سل|متـــ زر|عه |لق|
7|o257 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|ره |حمد |لسيد |لعو
9oo|74 يم تـــج|ره سوه|جتـــوم|س |رسل سنور |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز7|2663
4|34o8 |يم |لشنو |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حبــــيبــــه |لسيد ع |بــــر|
33285o|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمنتـــ | محمد ع حسن ع عبــــد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمرو|ن محسن ن محمد عثــــم|ن764397
85|o32| كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد محمد عبــــ|س عبــــد|
6o5736| ندستـــ بــــنه|يم|ن ع مصط محمد ع كليتـــ 

4o877معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء خ|لد محمد عبــــد |لحميد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف ميل|د سعد حبــــيبــــ بــــطرس2||753
4557o لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد عبــــد |لرحيم رش|د حس|ن

68|3o9 يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيوسف تـــوفيق محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عص|م عبــــد|لو|حد عبــــد|لو|حد |لعيسوى 3465|6
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |خلود محمود محمد عزيز |لدين عبــــد|لحميد489633
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد سعيد ص|دق عبــــد|لمقصود287255
42o|97تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخي|سم | محمد نبــــيل محمد غنيم
معهد ف ص |لزق|زيق|سم|ء |حمد محمد بــــ|ش|637472
34o9o4يم |لطح|وى ف |لسيد |بــــر| تـــج|ره ع شمسلسيد |
ش|م حمودتـــ حمودتـــ محمد|55|482 د|بــــ |ل|سكندريه|حمد 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن |لمتـــو مو694338
256958| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منيه ح|تـــم محمد عط| |
4o4233حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد |لرحمن رجبــــ يونس محمد عبــــد |لر| 
ندستـــ ع شمسمرو|ن محمد حسن |حمد حمودتـــ9533||
بــــي 4|4422 بــــي محمد |ل معهد ف ص طنط|شه|بــــ |ل
2588o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|طه فتـــ ح|مد عفي
75432oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ر ط|رق حسن محمود
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5o93oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد طه ك|مل محمد
6|6o49لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يف عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــيد

ره|زينبــــ حسن عبــــد |للطيف محمد27288 د|بــــ |لق|
3oo44|رهيه حسن عبــــد | سيد د|ر |لعلوم ج |لق|

|3o|9oرهدين| حسن محمد ع فل|ح ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححمد سيد |حمد محمد |حمد|794|42
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــسنيم فتـــ يوسف ع2|2643
63||73| د|بــــ |لزق|زيق|منيه محمد غريبــــ مهدى ع
رتـــ|يم|ن محمد عبــــد|لعزيز محمد |حمد||29|35 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهحمد مدحتـــ عبــــد |لحكم |م فرج|46974 ندستـــ |لق|
لسن ع شمس|ي|ر| ع محمد |لسعيد عبــــد |لحليم36835

447oo5يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد |مجد نعمه | محمد |بــــر|
طبــــ بــــورسعيدف|رس |لسيد |ل|سمر |لمر9922|6
68633oزر|عه |لمنصورهص|لح محمد حس فكرى محمد

ره|بــــه مجدي عبــــود عبــــد |لمجيد9||74 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورر| | عبــــد|له|دى ن| عبــــد|لنبــــى ||49964
34o228 حقوق بــــنه|بــــتـــ | محمد |لسيد حسن عبــــد|لعزيز
وف|ع مصط ع |لبــــولي |52879 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد محمد |لمتـــو |لجم|ل765464
يم زكري| |لسعيد |لقرش|438959 تـــمريض كفر |لشيخبــــر|
|534ooمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر محفوظ حل محمد
2876o7يم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومتـــوفيق محمد تـــوفيق |بــــر|
||98ooوف|تـــ|جورج ع|طف جورج |سكندر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهوق محمد |لسيد سعيد محمود777565
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر منتـــ شح|تـــتـــ محمد |لبــــي476826

844|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ن| محمد ع
د|بــــ سوه|ج|نجل|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع |89952
يم |لشيخ679564 يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهحمد مجدى |بــــر|
8339o6|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء طه ع محمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوليد صل|ح صغ ع 843755
7oo3|7يم عبــــد |لرحمن عبــــد |لجو حقوق |لمنصورهحمد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــتـــ عبــــد|لبــــ|سط ع شح|تـــه عبــــد322842
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لش| محمد عر| 347957
5o2393يم محمد حسن صيدله |ل|سكندريهمحمد |لسيد |بــــر|
حقوق بــــورسعيدمحمود محمد محمود |حمد766995

رهحمد منصور خلف | محمود|5||82 تـــج|ره |لق|
23|3o2|ش|م |حمد طلبــــ عبــــد رهمحمد  تـــج|ره |لق|
9o47o4 يم د|بــــ سوه|ج|س|ره صبــــرى بــــدوى |بــــر|

654o4| د|بــــ |لفيوم|يه حمدى |حمد قر
معهد ف ص بــــور سعيدع أحمد محمود أحمد عبــــد|لرحمن|62362
ى|428283 صيدله طنط|ل|ء محمد فتـــ |لع
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7o4798رهحن|ن رأفتـــ محمد عن| عثــــم|ن عل|ج طبــــي |لق|
78o572| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــحمد ي |لشو|د ع |لص
2555o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنرم محمد عبــــد|لشهيد ز|يد 
7o5753ندستـــ |لمنصورهمحمد سم عبــــد |لغف|ر ص|لح
بــــي 686282 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن ممدوح فؤ|د |لسعيد |ل
تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمد |لسيد عبــــد|لعزيز محمد635759
حقوق |سيوط حمد مصط محمد عبــــد|لح|فظ|327|89
تـــمريض كفر |لشيخوف|ء محمد محمود محمود حس|ن 463345
تـــج|ره ع شمسدع|ء محمد فتـــ محفوظ35766|
25o425كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــسم|ء مجدى عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لبــــمبــــي
27336oتـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمريم سعد |بــــو|لفضل ح|مد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مريم سعد رجبــــ سعد محمود543524
|595o3د|بــــ حلو|ن|سل مدحتـــ محمد منصور
حقوق |لمنصورهمحمد محمود محمد |بــــوجبــــه679944
3|47ooندستـــ |سيوطمصط ص|لح |لبــــحيثــــي عبــــد|لكريم
طبــــ طنط|سم|ء فتـــوح عبــــد |للطيف عبــــد |لحليم دي|43266
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ش|م سليم محمد متـــو |حمد494|34
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطس|مح فوزي سيد بــــرميل857735
علوم |ل|سكندريهنور|ن محمد محمود محمد |حمد426686
يم |لدسو 3|58|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| عم|د |لدين |بــــر|
|5o733|وف|تـــسل|م ع سيد ضح|وى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهرضوى |حمد حل محسبــــ8482| صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعم|ر عيد |حمد ع|مر 2992|9
6oo42يم عبــــد |لحليم ر|شد حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدع|ء |بــــر|

446o|8ش|م محمود عبــــد |لحميد |لعر علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد 
3|293o كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | مجدى عبــــد|لحميد حس
6o|575 د|بــــ طنط|أحل|م طلعتـــ طلبــــه محمود |لمنو|

ندستـــ ع شمسم| |م|م ح|مد مر |22237
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود ط|رق |حمد |لسيد |حمد445679

4o25oلسن ع شمس|عبــــد |لرحمن |حمد سيد مبــــروك
حقوق بــــورسعيدنور| |حمد محمد أحمد|75854
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن |يمن محمد عبــــد |لح|فظ خليل39252|
يم محمد637866 وز عبــــد |لش| |بــــر| صيدله |لزق|زيقف
85o568تـــج|ره |سيوطخ|لد محمد |سم|عيل مهدي
6o6oo8د|بــــ طنط|محمد مسعد |لسعيد حسن عبــــد |لمو|
5|933oمعهد ف ص |ل|سكندريهدع|ء رفعتـــ عبــــد|لعزيز |لسطو
تـــج|ره سوه|ج حمد سيد عبــــد|لع|ل حس|ن|899255
772|o8ه |لعربــــى محمد حم|د س|لم محمد ري|ض |طف|ل |لمنصورهم

62o67تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد |لرحمن سعد فتـــ عبــــد |لمعتـــمد
4453o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد مجدى عبــــد|لعزيز محمود
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد مصط شح|تـــه |بــــو سيف|446845
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علوم ع شمسمحمد ح|تـــم ع لبــــيبــــ عزيز44|6|2
ندستـــ شبــــر| بــــنه|شموع بــــه|دى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لتـــو|422|35
يم74|42| تـــج|ره ع شمسنور |لدين وجيه |لسيد |بــــر|
2294ooيم عبــــد|له|دى عبــــ|س تـــج|ره ع شمسحن|ن |بــــر|
يم محمد محمد |لسيد275|64 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|س|ره |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|رغده حمدى عبــــد|لمع مر خليل263892
ى |لسعيد عبــــد |لحميد5|7555 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد | ي
نوعيتـــ |لزق|زيقيوسف مصط يوسف رزق يوسف643778
د|بــــ دمنهور|منه | |حمد |حمد زعطوط497629
3425|oحقوق |لمنصورهمحمود ربــــيع خميس عبــــد|لر|زق |سم
حقوق سوه|جعبــــد|لحميد محمد سيد عطتـــ |  73|2|9
7538o8|ه ع|دل عبــــد |لحميد محمد حسن ندستـــ بــــور سعيدم
4259o9 يم |حمد محمد بــــيو تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء |حمد |بــــر|
8o39o9د|بــــ |لم |ندي محمد عثــــم|ن محمد|
يم ح|مد عبــــد|لعزيز765|37 تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمد |بــــر|
حقوق بــــ سويفحس|م سم |حمد محمود3534|8
م|226527 تـــربــــيتـــ حلو|نوليفر س| عد عبــــد | سيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد حس عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم|9|8348
معهد ف ص |ل|سكندريهع |ء عبــــد |لفضيل أحمد ج|مع97||52
تـــج|ره ع شمسرضوى محمد ع عبــــد |لوه|بــــ42433|
د|بــــ |سو|ن||ء رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح ع|بــــد|832795

ثــــ|ر |لفيوم|ميمه |يمن محمد عيد|64486
45o6||د علوم ري|ضتـــ طنط|تـــ رمزى محمد ج|د |لربــــ مج|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| كرم من بــــخيتـــ232574
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد فتـــ عبــــد |لونيس تـــوفيق درويش494663

م ممدوح محمد عبــــد |لرحمن||6367 حقوق |لفيومد
9o3oo7|تـــمريض سوه|ج  حمد ع |حمد محمد
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد محمد عبــــد |لنبــــى |لعن|695888
3|878o حقوق ع شمسه|جر رجبــــ |حمد |لفل

يم دسو محمد ك24223 ره|ه|يدي ع|طف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
بــــم|5744 علوم بــــ سويفم | نبــــيل وليم |بــــر|

يم محمد |لك|793|64 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ عبــــد|لحكيم |بــــر|
رهزكري| حمدى محمود سليم|ن63|227 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|ري| حربــــى شكرى ك|مل23226|
ور338642 تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــتـــ حس|م عبــــد|لسميع |م 
نوعيتـــ |شمون |ر عل|ء|لدين ص|دق سم|ره253896

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر |يمن عبــــد |لجو|د |لسعيد ن||68|3
427oo3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــزينتـــ س|مح ع سطو  |ط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشولميثــــ |سحق رزق |سحق355752
9o9oo2| د|بــــ سوه|ج| حمد |بــــو|لق|سم محمد ع
27o875معهد ف ص بــــنه|م محمد |حمد نص|ر
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ندستـــ |لسويسحمد ع رمض|ن كر|تـــ|5958|6
7622o8| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ع لط عبــــد |لحميد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه حسن |حمد مو272229
84o74o|حمد جم|ل |لدين |حمد |بــــو|لحمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
426|o|د|بــــ |ل|سكندريه|نورين |حمد خميس عبــــد |لعزيز س|لم
ف عبــــد |لمنعم غريبــــ783329 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد | ع.
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهد|رين محمد عبــــد |لكريم |حمد758496
ف سعد منصور حسبــــ ||282|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقآل|ء أ
44o384تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخف|دى عبــــد|لفتـــ|ح محمد بــــسيو |لشه
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن رمض|ن ج|بــــر ضبــــش|252823

2o69oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد جمعتـــ |لسيد
6o7|93| يم مر رهف |لسيد |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|

2|7o9|ره||ء ع|دل طه عبــــد |لمجيد د|بــــ |لق|
52478o|يم عبــــد |لكريم عبــــد |له ندستـــ |ل|سكندريهكريم |بــــر|
8426o9|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يم|ن محمد عبــــد|لستـــ|ر قن|وي
6o339oد|بــــ |لمنصوره|نرم عبــــ|س عبــــ|س |لريس

رهزينبــــ محمد محمد سليم|ن44824 صيدله |لق|
ش|م م |لدين سليم|ن5393|| تـــج|ره ع شمسيوسف 
9o228o تـــربــــيتـــ سوه|جخ|لد عبــــده محمد محمد
تـــمريض كفر |لشيخس|ره رمض|ن عبــــد | رمض|ن |لف 444457
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عم|د |نور عبــــد|لصمد |لخو488555
د|بــــ ع شمس| محمود محمد |بــــو شبــــ|نه335263
6o|688تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد| نج|ح عبــــد|للطيف بــــعيتـــ

363o|يم ره|محمد عبــــد |لن| |لسيد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن |سم|عيل |لسيد سيد |حمد شح2524|6

5863oعلوم |لم | |ر ع|دل محمد محمود
4|965| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م| |حمد ش|كر ع

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم عل|ء محمد متـــو|77|78
هفرحه |بــــو|لعيون غ|نم سيد9862|2 نوعيتـــ ج
ي عطيه9|8573 تـــج|ره بــــ سويفجرجس ع|دل بــــ
د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء |حمد |لسيد عثــــم|ن |لسيد2||475
ى عبــــده |بــــر597||7 ف |ل|بــــ|ص كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |
ره|مينه شو سليم|ن سليم|ن||23573 عل|م |لق|

ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر عم|د عثــــم|ن عبــــد |لر|زق5244|
8|466o|د|بــــ |لم |سم|ء ص|بــــر عبــــد|لمع محمد|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممريم حسن سعيد مطلوبــــ ع|6483
يف عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لمجد839376 لع| |لفند بــــ|ل|ق إيجوثــــ|محمد 

علوم حلو|نروى سعيد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لجو|د|545|4
يم |لسيد ع |لبــــد686547 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد مجدى |بــــر|
35827o| ف عبــــد|لمنعم ع حقوق ع شمسحس|ن |
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد سعد عبــــده مدين|484777
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رهنور| عصمتـــ عبــــد|لمنعم خليفه||3365 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|2o986ش|م عبــــد |لعزيز حس حبــــيبــــ ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|عمر 
تـــج|ره |ل|سكندريهلي ع|دل محمود محمود نظ 482588
تـــربــــيتـــ |سيوطع |ء عل|ء ع |حمد 886692
|347o7|حقوق ع شمسحمد سيد |حمد فؤ|د
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن فرج سليم|ن فرج سليم|639|26
د|بــــ |ل|سكندريه|ريمه|م محمد ع |حمد عبــــد |لغ 527592
د|بــــ دمنهور|مريم محروس مصط ص|دق حسن5||489
يم سيد7|3494 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسجه|د رمض|ن |بــــر|
8o|3|8|د|ر |لعلوم |لم |يه |بــــو|لليل ق|سم |بــــو|لليل
882o9|  حقوق |سيوطمحمود فرغ ص|بــــر عثــــم|ن
5o9392 يم قطبــــ |لحلو د|بــــ دمنهور|مصط محمود |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|غ|ده عبــــد |لحميد ك|مل عبــــد |لحميد759494
755o72ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن عص|م |لسيد عبــــد |لسميع
تـــج|ره كفر |لشيخمريم زكري| عبــــد|لسل|م محمود مصط 443766

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لمنعم |لسيد |لقصبــــى عبــــد |لغ 5699|
26o22o |د وليد عبــــد|لمنصف |لورد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن|
رهعبــــد|لرحمن محمد فو|ز بــــكر عم|ره466|22 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لسن ع شمس|يتـــ | حسن محمود مصط |||355|
27|5o|ل|ل ين لبــــيبــــ يوسف سيد |حمد  د|بــــ دمنهور|ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ع |ء عبــــد | سليم|ن |حمد93|782
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسل|ء |حمد عبــــد | |حمد|59837|
ر محمود |لجد|وى||25972 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء م|
|د|بــــ |لم |مل |لطيبــــ |بــــوبــــكر |لطيبــــ|5966|8
4|o925تـــربــــيتـــ طنط|نور| شو محمود عبــــد |لمجيد |بــــو|لهوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديندى |بــــو|لحسن محمد سليم272724
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن محمد محمود ح|مد عبــــد |لرحمن766245
6433o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل |لسيد محمد |سم|عيل
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لق|در يوسف334669
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنور|ن عص|م حس محمد غريبــــ43|28|
8|2|2o|حقوق بــــ سويفحمد محمد عبــــد| محمد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد رجبــــ عز |لدين محمد |بــــو|لعربــــ529793
يم منصور688867 يم |بــــر| يم محمد |بــــر| علوم |لمنصورهبــــر|
79o472ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |للطيف |مبــــ|رك عمر
يم |لشن|وى4242|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سع|د عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
|396o2ر محمد ع زر|عه ع شمسي|سم عل|ء |لدين م|
رهعبــــده حمد|ن عبــــد|لعظيم محمد|9|244 صيدله |لق|
يم عبــــد |لو|حد698467 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهشيم|ء ك|مل |بــــر|
4|o875| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|مريم محمد عبــــد | محمد عبــــد
635o24تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيوسف عربــــى محمد محمد
84o598يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد منتـــ فتـــ |بــــر|
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د|بــــ |لزق|زيق|آيتـــ عص|م |له|دي عطيتـــ عطيتـــ627448
ر|ء محمد منصور عبــــد |688367 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه |لز
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد |لرحمن ع|طف |لسيد محمد فليفل|3349|
5o573|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ر|فتـــ محمود محمد حسن |لبــــطش
68o423م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد |لسيد محمود |حمد|بــــو |لعم|يم
26765oتـــمريض بــــنه|بــــه كم|ل منصور عبــــد|للطيف
رهشيم|ء |حمد يوسف محمد عوض759977 عل|ج طبــــي |لق|
يف محمد ح|مد محمود||62442 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه سم محمد حسن فرج|43632|
رهحمد س| عبــــد|لحميد |بــــو|لسعود|8266|2 تـــج|ره |لق|
7o3873|يم محمود |حمد |لشعر زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |بــــر|
5o5675تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ر|فتـــ محمود محمد حسن |لبــــطش
زر|عه دمنهورس|متـــ حس|م عيد محمود عطيتـــ|996|54
رتـــ|منيه محمدى عبــــد|لمر محمدى|262993 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
48o682تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
6o9|98| د|بــــ طنط|مع|ذ حسن شو عبــــد|
4o83o5تـــج|ره طنط|محمد بــــكر محمد عبــــد |لحميد |لحلبــــي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | جم|ل عبــــد|لغ عفي حم|د278628
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لن| |لنج|ر |حمد |بــــو زيد459935
53o53oندستـــ طنط|ول|ء ف|يز محمد محمد
صيدله طنط|سم|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح محيسن|248549
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن نور|لدين حسن ع سليم|ن479239
معهد ف ص سوه|ج سل|م محسن محمود |حمد|898586
487o6||تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لق
8o964|حقوق |سيوطعبــــد|لعزيز محمد حسن |حمد عطيه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد س| عبــــد|لفتـــ|ح رزق |لبــــي9733|4
طبــــ |ل|سكندريهسم|ء مه س|لم عطيه|522359
ندستـــ ع شمسعمر معتـــز كم|ل |سم|عيل2|256|
6o|64|صيدله طنط|إيم|ن رض| محمد فتـــ ر|شد
ندستـــ سوه|جمحمود نور |لدين محمود عبــــد|لبــــ|سط  899446
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مريم محمد ك|مل عبــــد |لمجيد54|698
8o653| د|بــــ |لم |سه|م عبــــد| ن| ع|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد سم |لسيد عبــــد |لعزيز محمد523785
859o67علوم |لم |ف|طمه محمد سعد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمسعد صل|ح |لدين مسعد محمد |لكردي83|762

3|57oرهض ع|دل محمد ز محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9o2325 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد محمود محمد محمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمه محمد محمد أحمد ضم 779728
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| ع صبــــ ع غنيم45||37
|د|بــــ |لم |بــــسنتـــ |نور محمد ع 32|857
حقوق ع شمسط|رق ع محمد ع |لشبــــك 2229|2
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يم |حمد355378 تـــج|ره ع شمسشيم|ء ك|رم |بــــر|
|5o322 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود جم|ل محمد ع
يم محمد|26433 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|وق محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|كريم|ن محمد حمد حمد غن|يم|39|35
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور عمرو محفوظ ميهوبــــ7||6||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فتـــ محمد نف 93|38|
ف محمد نبــــوى66885| ن| | ندستـــ حلو|نم
لسن ع شمس|ي|سم خ|لد محمد عبــــد|لحميد مبــــ|323|27
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ي حس سيد27769|
7o6|43لسن |لم |ي|سم |حمد محمد |لبــــند|ري|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرضوى حس |حمد |بــــو زيد95|326
ره|دى خ|لد |م|م عبــــد |للطيف|2646| د|بــــ |لق|
6762o5| صيدله |لمنصورهل|ء محمود محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعمرو حسن غريبــــ |حمد سل|متـــ768538
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد ع|دل سعد عبــــد |لحليم محمد9||638
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورصف|ء مر |حمد |سم|عيل مر496243

بــــه2|357 رتـــسل|م م |لدين عبــــد |لبــــ| |م|م و علوم ري|ضتـــ |لق|
7o9768يم علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــنديم سل|مه محمد ع |بــــر|
طبــــ بــــورسعيدبــــ|سل عص|م عبــــد |لرحمن |لخطيبــــ764979
ر|ن8965|2 تـــمريض ع شمس محمود محمد |حمد ز
4|73o9تـــج|ره كفر |لشيخمصط محمود محمد محمود عبــــد |لع
تـــمريض |لزق|زيق مصط عنتـــر عبــــده محمد متـــو48|633
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جفري|ل ن| ع ن عبــــد|لسل|م|33829
26o937تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخل|ص عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحيم |لدمنهورى
صيدلتـــ بــــورسعيددع|ء ع|مر ع محمد عبــــد |لفتـــ|ح368|62
كليتـــ |أللسن سوه|جل|ء |حمد سعيد محمد خليل|7|233|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| نبــــيل محمد ع فرغ38499|
|4o|76|ره|م| بــــرنس محمد |حمد عبــــد |لرحمن د|بــــ |لق|
9o3|84 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمهر|ئيل مشيل |نور |لسلوتـــى
884oo3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعزه فوزى ع خ

| جم|ل سيد حس 4|722 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي
837o55|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ش|ذ |حمد سعيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمتـــ س| عي ع محمد348796
طبــــ |لم |رفقه ك|مل عبــــد|لنور ك|مل26|854
|5|o93 يف سيد عبــــد |لبــــص رهدير  د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
629o88تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد
ى حس حويل9|2366 رهي|سم ع طبــــ |سن|ن |لق|
8898o4|يم محمد يم محمد |بــــر| معهد ف ص |سيوط بــــر|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود كم|ل عز|زى ع |لسيد|63467
842o52ين عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لجليل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ش
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــس|ره ي| ن متـــو 5|7679
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رهش|دى عل|ء |لدين حس عبــــده جم9|445| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
769o24يم محمد عبــــد |لم|لك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــيشوي يوحن| |قل|ديوس عبــــود836774
يم47|32| يف محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر|ند| 
63o558 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم|زن عز |لعربــــ سعيد |لسيد |لدو|ش
علوم ج|معتـــ |لسويسيه محمد محمد محمود |لنمر|633782
6|o28|معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد|لرحمن محمد يونس جميل
5o4662 صيدله |ل|سكندريهندى ص|لح محمد |لبــــش عبــــد |لمع
وف|تـــيوسف مل|ك ك|مل عبــــد |لمل|ك54758| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
634o9|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد محمد سليم|ن |حمد سليم|ن
ره|ندى محمد رشد محمود64785| د|بــــ |لق|
ه426338 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن رفعتـــ محمد عم
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمر محمد فتـــ عبــــد|لص|دق775282

رهن|دين ط|رق ح|مد |لعو|د 98|42 طبــــ |سن|ن |لق|
ف عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|م3|324| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرملك |
753o|2د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط ن |لص|وى يوسف
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمه حس|م محمد |لسعيد حبــــ 5|7746
42o379| |كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء مصط ح|فظ محمد ش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ه| ع|بــــد عبــــد|لسميع38||36
لسن ع شمس|ريه|م محمود |لسيد عبــــد |لعزيز39746|
6228o|| ثــــ|ر د |ط|محمود كريم سعد محمد ج|د
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن عبــــد|لرؤوف رك|بــــي محمد|867877

3322oره|نوره|ن سيد خليل محمد د|بــــ |لق|
6o4278يم نجم يف محمد |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخيوسف 
رهسل عم|د رأفتـــ شو |لوكيل43635| تـــج|ره |لق|
حقوق ع شمسمحمود |حمد رض| محمود عبــــد|لرحمن|34342

3369oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر| | محمود |لسيد محمود
879o5o|حقوق |سيوط بــــ|نوبــــ مؤمن فوزى يوسف

3267oرهعبــــد |لرحمن عص|م محمد مو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8oo|42ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | مجدي ميل|د غط|س معهد ع| 
د|بــــ حلو|ن|ل|ء ي| ف|روق محمد|46325|
68o445يم |لشح|تـــ معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد جم|ل |بــــر|
ف عمر عبــــد |لسل|م768747 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عص|م |
33o|2||كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء عبــــد|لم جودتـــ عبــــد|لجو|د
ره/ري|ضتـــمحمد ص|بــــر عبــــد |لر|زق بــــر45862| زر|عه |لق|

يم محمد سيد سعيد|59744 تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
78326o د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى محمد مو حس
36ooo2علوم ري|ضتـــ ع شمسشيم|ء شعبــــ|ن سيد عبــــ|س
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسندس مجدى سيد تـــوفيق محمود788347
9o4|34 معهد ف ص سوه|جه|جر محمود ع |يوبــــ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء رش|د عبــــد |لحميد محمد محمد784272
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ف محمد |لهج8|2486 معهد ف ص بــــنه|سل |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| من عزيز سل|متـــ47|354
ره|ريه|م مختـــ|ر عبــــد|لستـــ|ر |حمد عبــــد233262 د|بــــ |لق|
ن| بــــك عبــــد|لحميد بــــك 67|3|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم
|63o59 تـــج|ره ع شمسويد| محمد |سم|عيل مصط
68o759يم عز |لرج|ل عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم عز |لرج|ل |بــــر|
777|75| تـــمريض |لزق|زيق |ء حمدى ع |سم|عيل ع
ر تـــوفيق |بــــو |لعن 75|687 ين مجدى م| تـــج|ره |لمنصورهش
5o8222يم عبــــده |لدفر|وى حقوق |ل|سكندريهي|ر| |يمن |بــــر|
رهجرجس س| ف|يز بــــطرس64677| صيدله |لق|
5o7o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمود رجبــــ مندوتـــ محمد

3528o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو خ|لد سعيد |بــــو |لغيط
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|رين| عد فؤ|د فرج25845

68o88||ى ه|شم |لسيد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسل|م محسن ي
68348oيم حقوق |لمنصورهبــــه |يمن ف|روق |بــــر|
23o4ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــكريم ط|رق عبــــد|لبــــ|سط |حمد
84o|8o|علوم |سو|نيم|ن عبــــد|له|دي محمود عر|بــــي
5o5464| زر|عه |ل|سكندريهحمد عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف ع
ى677524 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمدى عم|د |لسيد |لع
يم339434 تـــج|ره بــــنه|ه|يدي ه| رجبــــ يوسف |بــــر|
6227o3|حه وفن|دق |لمنصورتـــعمرو محسن صديق محمد يوسف طر| 
7587o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم رض| |حمد محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمود عيد عبــــد|لحميد|253443
682o4oم رجبــــ عبــــد |لرحمن |لسيد يوسف حقوق |لمنصورهن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سمر شعبــــ|ن سعيد |لسيد89|788
6|279oزر|عه طنط|ي|ر| ي| عبــــد |لق|در فتـــوح |لغرو
7o|883يم حسن معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عل| محمد |حمد |له|دى |بــــر|
4o557oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم عم|د جرجس نصيف جرجس
ش|م محمود حسن848228 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود 
علوم بــــورسعيدمر|ون محمد ثــــ|بــــتـــ مغربــــى|76444
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن سم ع عرفه286672
7|o982حقوق |لمنصورهف|طمه محمود محمد خ |لعج
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ أعم|ل دوليتـــ طنط|يم|ن محمود عبــــد| محمد صقر|4267|4
7o3744|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن عم|د محمد ن |لغن|م
حقوق |سيوطمحمد ع |حمد ع 64|879
5o287|تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |حمد محمود حسن ع |لعد
3295o8تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهي|سم محمد |حمد محمد حج|زي
|3o|72د|بــــ ع شمس|مريم نزيه صد مس|ك
7o3826يم غ|نم ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سندس محمد |لسيد |بــــر|
246o97ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود سليم|ن |لمهدى
8o|2o4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه سيد رمض|ن ع|
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||7o27ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف خ|لد |لجيو ع
تـــج|ره بــــنه|عمرو |لسيد سعيد مدبــــو 339636
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|صف| عبــــد |لن| ه|شم ضمر| 758357
878o96  ين| ممدوح ميل|د عزيز فنون جميله فنون |لم |ف
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عص|م ج|بــــر ستـــ 287|25
897o6||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  سم|ء صل|ح |لدين ق|سم عتـــم|ن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد عبــــد |للطيف |لج|بــــرى|2|8|3
336o28ى ع محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ح خ
ى |لسيد محمد95|336 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى بــــح
ره|حن|ن حسن سيد حسن ع235774 د|بــــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف محسن س|لم |بــــو|لفرج |لدكرورى5934|2
6229o3طبــــ بــــيطرى |لمنصورهي|سم | عبــــ|س عبــــد |لخ|لق عبــــ|س
يم |لسيد |لجحش4445|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه |لسيد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد يوسف عبــــد |لرءوف |لطنط|وى 684396
52o235تـــمريض دمنهور مجدى |لسعيد |لسنو
بــــي 278|68 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد فتـــ زكري| |ل
7oo573| تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| |ل|حمدى مو
4o2o38حقوق |ل|سكندريهمحمد نجيبــــ |حمد محمد
5|35o4تـــج|ره دمنهورمصط مختـــ|ر كم|ل حسن قمر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومسم|عيل سيف |لدين |سم|عيل محمد258566
6o734oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخدع|ء محمد سعد |لهند|وى
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسهيله محرم حس عبــــد|لحميد233383
878o|2  تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء رجبــــ محمود عثــــم|ن
7559o6تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه محمد |لسيد شعبــــ|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع |ء خ|لد محمود فه45|233
22|52oرهع محمد محمود عبــــد|لل|ه حقوق |لق|
88||2o|تـــج|ره |سيوط حمد سيد عبــــد|لمطلبــــ محمد
839o9o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن |حمد شح|تـــ مصط
يم محمد سليم|ن453433 يم |بــــر| معهد ف ص ري|ضه طنط|مل |بــــر|
8o47|2رتـــ|ف|طمه سعد ك|مل ربــــيع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|348o4حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع|دل محمدى عرفه
8|5|8oفنون جميله فنون |لم |من|ر محمد عبــــد|لمقصود محمد
نوعيتـــ عبــــ|سيهيم ط|رق محمد |م عبــــد |لجو|د ن24973

معهد ف ص بــــ سويفخلود محمد |حمد شح|تـــه8|6||8
|4o|48 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور محمود عبــــد |لستـــ|ر |بــــو |لعن
|34|6o|تـــج|ره بــــنه|ن شعبــــ|ن سعيد |حمد
7o8527يم معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعز |لدين محمد عز |لدين |بــــر|
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــ محمود محمد محمد محمود699469
 |حه وفن|دق |لفيوممنتـــ | وجيتـــ محمد |م|م334923
|42o|3وف|تـــعمر |حمد رف| |لسيد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
85o478|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمنيه محمود محمد ح|مد
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ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق| |ده محمد عبــــد| |لقدو263968
د|بــــ حلو|ن|ندى رض| |لص|دق |حمد34265|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر ر|ف محمد ر|ف |لسيد58565|
4o2o72نوعيتـــ |ل|سكندريهعمر محمد مكرم ص|لح ع
ش|م س|لم محمد523|33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د 
حقوق |لمنصورهروضه محمد عبــــد |لرحمن عبــــده7792|4
757o|6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه يوسف |لسيد د|ؤد يوسف
32o|32علوم ع شمسريه|م عثــــم|ن حس منصور
6o6379 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد | محمد معوض عبــــد |لخ|لق عبــــد
ف حسن محمد|26||6| ره|مل | ثــــ|ر |لق|
6276o6نوعيتـــ |لزق|زيقرن| ن| عبــــد|لجليل عبــــد|لمقصود
|د|بــــ طنط|آيتـــ عبــــد |لحليم صل|ح عبــــد |لحليم قنديل|374|6
ره|حسن محمد حسن |لسيد محمود45857| د|بــــ |لق|
8o972|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنوره|ن رض| |لسيد ح|فظ

43o|6رهه|جر جم|ل سيد حسن زعف|ن صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م حسن ص|وى محمد8|689

ندستـــ د |طمحمد زكري| محمد |لبــــر|وى8663|6
نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء سعد محمد سعد ع سعد779847

556o8خدمه |جتـــم|عيه |لفيومسمر ن| حمدي معوض
حقوق طنط|محمود عبــــد |لمجيد ص|دق محمد |لشه535629
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمد سعيد محمد حسن247364
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد رزق محمد سعد شح|تـــتـــ بــــرمو492263
يم عبــــد |لرحمن|633672 د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد |بــــر|
5o66o8د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |حمد ص|بــــر س|لم ربــــيع
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لمنعم فريد |لسيد|477|22
7|2o26 تـــج|ره |لمنصورهعزه محمد |لسيد يوسف ل|ش
تـــمريض دمنهور|ء جم|ل عبــــد|لنبــــى ع مبــــ|رك|43|9|5
د|بــــ ع شمس|نهله عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن773332
رهمحمد محمود عبــــد |لمع محمود382|2| طبــــ بــــيطرى |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرضوى سيد فرح|ن تـــم|م س|لم|22224
تـــمريض دمنهورمحمود من محمود |لفيل2235|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنرم متـــو |حمد متـــو |حمد رضو||7|786
ه254327 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنورين عم|د|لدين ح|فظ حج|ج خ
43o44|معهد ف ص طنط|نور|ن ع|دل بــــدوى محمد
4845o8 يم حبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه| |ميل ك|مل |بــــر|
لسن ع شمس|ل|ء مجدى عبــــد |لحميد |لسيد |لمو|557|6|
يم محمد47242| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيف ربــــيع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنهله عبــــد |لع| عبــــد |لع| |لعط696662
4o4o|5كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط متـــو عبــــد |للطيف محمد سل
757|o2|معهد ف ص |سم|عيليهي|تـــ رش|د سعد غريبــــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|لي ذ شو خليل|26763
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5o5392علوم |ل|سكندريهمحمد رض| معوض رحيم
389ooتـــمريض  حلو|نعمر عبــــد |لرحمن ر|تـــبــــ خلف

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ر| شبــــل عبــــد|لحميد بــــدر8|2594
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوح256453
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوه|نز رأفتـــ ف|يز مرج|ن|23463
5o9365|طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد ز ع عبــــد |لو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور |لدين ممدوح شفيق عبــــد |لفتـــ|ح99||3|
د|بــــ |لفيوم|عبــــ رض| عبــــد|لعظيم عبــــد|لسل|م69749
598ooتـــربــــيتـــ بــــ سويفسيد عبــــد |لجليل سيد طه

283|o3|زر|عه مشتـــهرحمد فؤ|د |لسيد ح|فظ
7o2333د|بــــ |لزق|زيق|ندى صل|ح مأمون |حمد عي
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محسن محمد |حمد سويلم|628479
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| مكسيموس شكري مكسيموس|668|8
حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمود عوض53843|
2|3oo6|تـــج|ره ع شمسرو|ن نور مصط |بــــو|لعل
8o369oيم |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم حسن سيد |بــــر|

فنون جميله فنون حلو|نس|رتـــ مؤمن |حمد منصور29|8|
د|بــــ دمنهور|عزه محمد مر|جع ص|لح499744
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود رض| محمد محمد ع عبــــد |للطيف57|||7
|5|82o|ره|ء لبــــيبــــ مسعد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
2428ooيم رمض|ن محمد حقوق حلو|نمحمود |بــــر|
77o243تـــج|ره |لزق|زيقح|زم وليد محمد محيسن حسن
756466| معهد ف ص |سم|عيليهحمد عبــــد | مر|د عبــــد |
|عبــــد|لرحمن محمد فر|ج سليم|ن|86796 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره بــــور سعيدسل |حمد عبــــد |لسل|م ج|د غ|زى |69254
36o693 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد |حمد محمد حسن |ل|مرو
|د|بــــ بــــنه|ه|يدى ي| ع حس 338524
2466|o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد عبــــد|لحليم بــــ|ظه
3|99o4يم د|بــــ ع شمس|ندى محسن محمد |بــــر|

ند|وى37285 رهندى محمود عبــــ|س  تـــج|ره |لق|
|ج786737 ري|ض |طف|ل بــــورسعيدحسن|ء حسن |لششتـــ|وى 

تـــج|ره سوه|جعبــــد| محمود عبــــد|لعليم محمد65779
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود محسن عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود 9393|4
علوم |سيوطدع|ء حسن محمد محمد |87826
حقوق حلو|نف|طمه |حمد محمد محمد متـــو|8|222
4874o3ف ربــــيع محمد |لصبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد|لرحمن |
34o674| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يتـــ محمد |سم|عيل حسن |لطو
435o7o|يم |لف|ر تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد حسن بــــ|تـــع |بــــر|
2595o7|طبــــ |سن|ن طنط||ء لط |لسيد محمد
يم442273 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد جمعه جميل ق|سم |بــــر
ره|ن محمد نور|لدين ع|شور محمد223787 د|بــــ |لق|
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تـــج|ره |لزق|زيقيه|بــــ حسن محمد حسن خط|بــــ|627229
ره|ل |ن لويز حس ج|د|5325|2 د|بــــ |لق|
336o34د|بــــ ع شمس|شيم|ء شفيق سند شفيق
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه عبــــد |لرحمن ع|دل محمدخورشيد|767638

556o5كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفريم كم|ل محمد محمود
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسفريده |مجد ج|بــــر ن59|7|2
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحس|م |لدين عزتـــ |بــــو|لوف| سبــــ|ق  23|3|9
يم|3247| ثــــ|ر |لفيوم|حبــــيبــــه محمد |نور |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر |يمن حس |لصعيدى39249

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطح|زم طه بــــش طه834586
329o53ف محمد عبــــد|للطيف |لرف علوم بــــنه|محمد |
حقوق |ل|سكندريهند محمد عبــــد |لعظيم |لسمكرى499666
طبــــ |سيوطلوس | فؤ|د سعد فرح849837

42845| رتـــ|سم|ء عبــــد |لن| زي|ن غ| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o7537نوعيتـــ طنط|ريه|م محمد محمد |لبــــربــــرى
ر عيد محمد973|52 ثــــ|ر |لفيوم|مه| م|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد | مصط محمد |لسيد |لنج|426|69
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد عبــــد |لمنعم سل|م |لص| متـــو 8|5283

46o|9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه جم|ل رجبــــ ع
بــــى ش|كر368|28 وف|تـــجورج يوسف و معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم
ن| عبــــد |لرحمن زكري| خليل27626| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م
464o7| |ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرضوي خ|لد محمد بــــيو غ
صيدله |ل|سكندريهمحمد |حمد سيد ز |بــــو يوسف347744
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سلوي عص|م محمود حسن826552
|د|بــــ |لم |نجوي حميد |حمد مر 2569|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد مصط |حمد سل|م|246938
4283o4طبــــ بــــنه|منه | عبــــد|لق|در عبــــد| عبــــد|لحميد عثــــم
6|7o|oى |لجنيدى حقوق |لمنصورهد | رض| ي
ى عطيتـــ |لجرف68|7|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  جميلتـــ خ
7o28o4د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لعزيز |حمد |بــــو جبــــل
م|م عبــــد 6|5239 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمرو|ن محمد عبــــد |لغف|ر 

ش|م عبــــد|لغ ن34323 رهمحمد  تـــج|ره |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديوليد عصمتـــ عويس محمود |296|9
ره|ريم جم|ل عبــــد |لعظيم عبــــد|لحفيظ752233 ثــــ|ر |لق|
حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد عبــــد |لمنعم جوده4522|4
ندستـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد يوسف |لسيد5|7592
ندستـــ |ل|سكندريهم|زن محمد |بــــو زيد محمد سليم|ن523478

زر|عه |لفيومروم| عري|ن عي يوسف73328
رهي|ر| عبــــد |لخ|لق حسن مر 6772|| حقوق |لق|
صيدله ع شمسمنتـــ | ه| مصط محمد326897
26o845يم عبــــد|لع| |لهلبــــ طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|سم |بــــر|
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4o26|رهمحمد |حمد ح|مد عبــــد|لحميد  |ده زر|عه |لق|
||775oيتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمصط محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــركتـــ لم
8o2885يم |د|بــــ |لم |دين| جم|ل عبــــد|لبــــ| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديس|ره ك|رم محمود حف 88|272
معهد ف ص سوه|جمن|ر ص|بــــر عبــــد|لرحمن مر 897887
7|o2o7علوم |لمنصورهمحمد رض| عبــــد | عبــــد |لمقصود
يم |لهلف3|4335 صيدله طنط|محمد ط|رق |بــــر|
د|بــــ |سيوط|منتـــ سيد محمد خلف |  |87652
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــشيم|ء مسلم ع ع755462
78o59|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد ح|فظ محمد ح|فظ |لنمر
يم سل|م سل|494333 حقوق |ل|سكندريهمصط محمود |بــــر|
87528o صيدلتـــ |سيوطكرستـــ | ميخ|ئيل صموئيل عشم
76|o4|| زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــيه محمد محمد ع
78o252ندستـــ |لزق|زيقحس|م رجبــــ خليفتـــ سليم|ن
52o7o9طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| عم|د عبــــد |لستـــ|ر محمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف يح عبــــد |لرحمن |م|م |لق|523873
89o682 حقوق |سيوطس|ره عبــــد|لمحسن مصط |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهلسيد لط |لسيد س|لم |لسيد|6863|7
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ حسن عبــــد |له|دي محمد عبــــد 47|36|
42o|3oيم سعديه نوعيتـــ كفر |لشيخف|طمه ع عبــــد |لبــــ|رى |بــــر|
5o5383 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |يمن |لحسي دي|بــــ خ
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخشيم|ء عبــــد | |حمد عبــــد | ع4|4396
325o|3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط محمود عبــــد|لسل|م
696o36ين عبــــد |لعزيز فتـــوحه بــــدر|ن تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
8|34o2|يم يم ع |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفحمد |بــــر|
يم كشكول684755 يم محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهجم|ل |بــــر|
8o2934|ف سليم|ن |حمد طبــــ |ل|سن|ن |لم |حمد |
459o66يم |حمد علوم ع شمسمحمد مجدي سعد |بــــر|
ه ه| محمد مر|د|259487 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
6o62|9صيدله طنط|م|يكل مو صليبــــ مو
8o|9|8د|بــــ |لم |محمد خلف فرج محمد|
تـــمريض أسو|نم | ن من حن 845759
ندستـــ |سيوطمصط |حمد ه|شم عبــــد|لمجيد  882274
8o3333نوعيتـــ |لم |عبــــد|لمعبــــود |حمد عبــــد|لمعبــــود عبــــد
ى5365|| ف محمود |لم رهشه|بــــ | تـــج|ره |لق|
4455o|تـــج|ره |ل|سكندريهروضه محمد محمود ع محمد
حقوق |لمنصورهعزه محمد سعد محمد ن|يل 687839
4o4424د|بــــ |لم |ح|زم ط|رق عبــــد|لر|زق ص|لح سلط|
تـــج|ره ع شمسبــــدر|لدين مجدى صل|ح |لدين محمود بــــسيو |22284
حقوق |لزق|زيقحس|م محمد محمود مبــــ|رز754893
7o5887يم عوض د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــه س| عبــــد |لكريم |بــــر|
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3283o2تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد محمد |بــــو |لمع| محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جح|زم طلعتـــ محمود ج|بــــر  |88329
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسل|م عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمنعم عبــــد|772466
85o665تـــمريض |سيوطمحمد كم|ل محمد غريبــــ
د|بــــ دمنهور|ع |ء عص|م محمد عبــــد|لق|در522383
د|بــــ د |ط|سمر |لسيد |لسيد |لعطوى6464|6
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء |بــــو|لعبــــ|س عبــــد|لصبــــور عبــــد262|84
|499o2رهعمر محمود |بــــو|لفتـــوح بــــرك|تـــ تـــج|ره |لق|
إعل|م بــــ سويفدى عبــــد |لرحيم |لسيد مصط ح|مد498323
صيدله طنط|نوره|ن ص|بــــر عبــــد |لغ محمد |حمد78|687
9o7534  | تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود عم|ر جل|ل عطيه
89oo87 رى طه معهد ف ص |سيوطريه|م طه |لز
معهد ف ص بــــنه|سل عمر محمد غز|ل268794
772o89ف محمد ع حسن شه|بــــ رهبــــتـــه|ل | د|ر |لعلوم ج |لق|
م عطيتـــ شعبــــ|ن دعدور|633426 علوم |لزق|زيقد
839o99 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديجه|د ع|دل محمد مرغ
9o7477 تـــج|ره سوه|جعم|د |لقط ص|دق عبــــد|لغ
د|بــــ دمنهور|س|رتـــ محمد محمود خض 6758|5
صيدله |لمنصورهحمد حمدى ع محمد |لغ|ئبــــ|675334
43o9o| د|بــــ طنط|ف|طمتـــ عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لعزيز عبــــد|
ف محمد عبــــد |لفتـــ|ح45945| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء |
4o|629تـــج|ره سوه|جحمد حسن عبــــد |لسل|م ش| عمر
ى526243 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــش|م ط|رق ك|مل مصط |لح

ندستـــ حلو|نس|مه محمد سيد عبــــد |لعزيز|96286
43567oزر|عه |ل|سكندريهعمر ع محمد ع |لدمنهورى
825o55تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد سبــــ| حس سيد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمرو|ن محمد مرو|ن |لمتـــو7662|6
يف475936 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهسل مصط مصط حس 
يم حسن342868 ك.تـــ. ف صن| بــــنه|ي|سم حسن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسل عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لخ|لق 442843
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود حس|م |لدين |لسيد حسن8|6283
2|48o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نح|زم |حمد حس|م |لدين حمدى |حمد ع
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|غ|ده عبــــد|لوه|بــــ بــــش|ري ع 868623

7|84oتـــربــــيتـــ |لفيوموق |حمد عبــــد |لع|ل سعيد
د|بــــ بــــ سويف|حمد محسن محسبــــ |حمد فضل|2|98|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندى عبــــد |لن| محمد عطيه عو|د34283|
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم فه ن|شد سعد بــــولس24|486

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لن| عنصيل س|لم76327
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد لط محمد يونس س|لم ع|مر|79|332
6o7685د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رحمه ع |لدسو حسن |لرحي
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل عم|د عبــــد|لخ|لق فرج325644
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7o|o76وف|تـــ|نور|ن |لسيد |لسعيد مصط |لبــــل|ط ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
25o4|9تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمريم محمود ج|بــــر ع |لحج|ر
69353oد|بــــ |لمنصوره|دير محمد فؤ|د |لحسي تـــ |لدين
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى عبــــد |لرؤف فه عبــــد|لرؤف سعدتـــ4||4|6
6|ooo|طبــــ ع شمسمحمد سيد أحمد سيد أحمد مصط قنصوتـــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ عبــــد|لرحيم ع ضمر| 832384
طبــــ طنط|شيم|ء |لعربــــى محمد زيد|ن434862
صيدلتـــ |لم |عبــــد|لرحمن حس عبــــد|لحميد حسن855828
ره|مريم |حمد عبــــد|لحميد حم|د238237 د|بــــ |لق|
759o94معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد صبــــرى بــــش محمد
7o4||8يم |لدسو   محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد مصط |بــــر|
5oo24د|بــــ بــــ سويف|ط|رق محمد ف|روق حسن

لسن ع شمس|يم|ن معتـــز أنيس مصط أدم|9283|5
24o5|7ره | عبــــد|لمنصف عبــــد|لر|زق |حمد محمود علوم |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|خلود ع حسن ع782347
رهيه |حمد عبــــد |لرحمن مصط |32|52| ندستـــ |لق|
حقوق حلو|نبــــس|م مجدى عبــــد |لبــــ| ع9592||
صيدلتـــ |سيوطسهيله ن| عبــــد|لرشيد شح|تـــه 4|8853
5|4o||تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــآل|ء زيد|ن عبــــد |لخ|لق رمض|ن |لديبــــ
89o752|تـــربــــيتـــ |سيوط يه ع|دل عبــــد|لنعيم بــــكر
حقوق |لمنصورهه|يدى محمد ك|مل عبــــد |لعزيز محمد676643

9o96|تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | |حمد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لحليم
رى67499| د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ جم|ل شكرى مصط متـــو |لجو
علوم ري|ضتـــ ع شمسسيف |لدين و|ئل بــــ |لدين |حمد عليوه238|35
حقوق طنط|ه|جر يوسف |مبــــ|بــــي سيد حسبــــ ||49943
د|بــــ |لزق|زيق|فتـــ عبــــد |لمقصود عبــــد |لسل|م عبــــد 9|7853

29o32|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد |حمد محمد سعد
48o4o4يم عنبــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد |لسيد |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|طمه خ|لد مصيل ش| |78837

2342oد|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومخ|لد عم|د عبــــد |لمع محمد عي
6o5|5o|صيدله |لمنصورهيتـــ | ممدوح ف|روق محمد |لديبــــ
884o76  إعل|م بــــ سويفسه يوسف فكرى ن|دى
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد خليفه محمد327423

3o524|يم ره|ء ع|دل محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
54o35|تـــج|ره بــــ سويفل|ء طه محمد تـــم|م

ثــــ|ر د |ط|حمد فتـــوح ح|مد محمد خميس|695228
83o35|تـــج|ره بــــ سويف|بــــر|م حن| رؤوف حن

||77o2كليتـــ |أللسن سوه|جبــــسملتـــ |حمد محمد |حمد
ف محمد مسعد |لمتـــو زي9923|6 معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  عبــــد |لحميد |حمد محمد متـــو 755545
9|2o58|ي ك|مل تـــربــــيتـــ سوه|ج ي|تـــ سيد 
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفرح ع|صم يوسف دسو 345549
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د | محمد |حمد محمد235787

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|نس م |لدين سعد ع سليم|ن||2872
تـــربــــيتـــ |لعريشول|ء محمد |سعد سمرى مر767878

53o93لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ريم ر|ئد محمد طه
4|o829 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ حمدى محمد |لحن
479o25يم محمد محمود يم |سل|م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسل|م |حمد شو محمد |لص|دق||75489
22859oره|غ|ليه |حمد حس عبــــده محمد د|بــــ |لق|
77495o|نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد سم محمد عبــــد|لوه|بــــ |لش
64249oيم حسن معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد |لن| |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل|م شعبــــ|ن عبــــد|لبــــديع محمود|242939
ى8945|6 تـــج|ره بــــور سعيدرح|بــــ |يه|بــــ يوسف |لجنتـــ
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعل|ء عبــــد |لمنعم سيد محمد56935|
||84|o|يم صيدله ع شمسسل|م محمد |لسيد |بــــر|
772o4|ندستـــ |لزق|زيقشو ح|زم شو محمد حبــــيبــــ
4o76|8| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروعه حمدى عبــــده خلف

58o63| طبــــ |لفيومحس |حمد مصط عبــــد
|د|بــــ طنط|حس|م جم|ل |لسيد|حمد حسن 339594
يم7||847 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه |حمد محمد |بــــر|
يم سعيد |حمد يونس|247255 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
822|9oتـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد عبــــد|لحليم ن|جح عبــــد|لحليم
تـــمريض بــــنه|سم|ء جم|ل ع |لسيد يوسف|267593
|65|7o كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |حمد |سم|عيل عبــــد |لغ
يم بــــسيو ||4762 ه|ن عبــــد |لحميد محمد إبــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهم
علوم ري|ضتـــ |لم |حمد محمد |حمد ح|مد |سم|عيل|334647
|65o22فنون جميله فنون حلو|نس|رتـــ محمد عز|لدين |حمد
62o526تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى عمر خليل زغلول
وف|تـــعبــــد |لرحمن ط|رق طلعتـــ محمد|42|6| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
64o|39ف محمود سليم|ن كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمريم |
6o|8|6ر زلط معهد ف ص طنط|ص|بــــرين عم|د عبــــد |لظ|
238|ooرهد| | حس|م |لدين رمض|ن |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|محمد محمود ح|مد عيد37422| د|بــــ |لق|
يد |بــــوش|دى|449453 ندستـــ طنط|حمد محمود |بــــو|ل
4|o6|3د|بــــ طنط|محمود مجدى عبــــد |لوه|بــــ محمود|
78253o|د|بــــ |لزق|زيق|لسيد |يمن |لسيد شح|تـــه محمد
نوعيتـــ بــــور سعيدخ|لد وحيد محمد رش|د |حمد يوسف762465
48oo73 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود عم|د |لدين محمود |لق
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهخ|لد صبــــري فوزي محمد رزق487563
ويدى|||2|5 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لستـــ|ر صبــــرى عبــــد |لستـــ|ر 
رهف|طمه صبــــرى محمود ثــــ|بــــتـــ235867 تـــج|ره |لق|
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62|oo7تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ح |م عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز
رهعبــــد |لرحمن تـــوفيق سعيد تـــوفيق45472| طبــــ بــــيطرى |لق|

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد |لرحمن عص|م عبــــ|س تـــوفيق7|4|6
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | عبــــد|لمسيح لم |سعد  3||884
3382o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود رجبــــ عبــــد|لعزيز مر فليفل
يم44|689 لس مجدى فرج |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــك
7o723oعلوم ج|معتـــ د |طسل مصط ع عيد ع
معهد ف ص |سيوطند| حسن عبــــد|لر| محمد 8|8787
د|بــــ |لمنصوره| عبــــد |لجليل |حمد محمد |لبــــن|9|6765
24oo6|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|ل |حمد ل|ش |م|م

2|4o76 تـــج|ره ع شمسمنه | محمد محمود مصط
د|بــــ د |ط|موده نشأتـــ بــــدر|ن عيد بــــدر|ن623443
يم حيدر|496395 يف محمد |بــــر| تـــج|ره دمنهور|ء 
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قيم|ن محمد شبــــل محمد سلك|8|4982
9oo43بــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|م فتـــ سيد سيد |بــــو |لد

 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر محمد عبــــد |لموجود |حمد2|7559
ه|ن ط|رق عبــــد |لعزيز |لعدل مسعود|68585 إعل|م بــــ سويفم
تـــج|ره ع شمسس|ره طلعتـــ فتـــ محمد55456|
642o25|زر|عه |لزق|زيقسم|ء فوزي محمودي محمود
329o87يم رضو ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |س|مه عبــــد|لن|صف |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمن|ر عز محمود |بــــو|لحسن863782
يم عبــــد 629974 تـــج|ره بــــنه|عمر خ|لد عبــــد |لرحمن |بــــر|
75o952| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيه|بــــ شو سيد ع
27o7o5طبــــ |لفيومعبــــد| ممدوح |لعزبــــ عبــــد|لق|در عيد
6246o3| صيدله |لمنصورهين|س |يمن محمود عوض |لش|
يم عبــــد|لمو محمد ع7668|4 نوعيتـــ كفر |لشيخمريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيديمن |حمد حسن |لجر|ي |762737
34224oنوعيتـــ بــــنه|سم|ح عبــــد| محمد س|لم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديك|مله |حمد محمد |لسيد828745
7o44|9 علوم |لزق|زيقرضوى خ|لد مصط محمد مصط
83377o|نوعيتـــ قن|له|م حمدي رضو|ن عبــــد|لسميع
ندستـــ د |طسم ري|ض |لمتـــو محمد رمض|ن983|62
يم|49985 تـــج|ره طنط|زينبــــ |لسيد محمد |لسيد |بــــر|
وم عم|د جرجس منصور526652 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفج
766o9oن| محمود محمد محمد |بــــو |لنور كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم
8769o6|ه |حمد سيد بــــخيتـــ د|بــــ |سيوط|  م
83o247 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينجل|ء حمدي |حمد مو
4|5o|7يف مصط زين |لدين تـــج|ره |ل|سكندريهمصط 
5|o242علوم ج|معتـــ د |طمعتـــز |حمد حسن |بــــو نعم|ن
7o49o3معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقند| |لسيد عط| ربــــه عبــــد | محمد
تـــج|ره ع شمسنور محمود حس حس 7|54||
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد محمود يوسف محمد محمود|843732
4o6|77حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه عرف|تـــ |حمد محمد |حمد
78o635تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد مصط |بــــ|ظه حسن
طبــــ بــــيطرى دمنهورريم عم|د فتـــ |حمد مع |لدين9646|5
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نمنه محمود س| محمد |لليثــــي محمود عثــــم7929|2
25843o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد شد|د جميل فرح|تـــ
يم |لسعيد خليل698664 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسعيد |بــــر|
4o9|5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ثــــري| مصط سل|مه قطبــــ |لرشيدى
8o3364 |د|ر |لعلوم |لم |محمد ع|دل ل| تـــه

532o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه صبــــرى سعيد حسن
8o8584| |ي ن محمد مو علوم |لم |حمد خ
457oo3حقوق طنط|محمد |يه|بــــ عبــــد|لغ جوده
علوم ع شمسجورج مجدى جورج تـــوفبــــق226532
487o55تـــج|ره طنط|محمود خميس عط| | ع |ن بــــكر
32759o| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــر|ر حسن |سم|عيل عط| | ل|

ق|وى حس|ن|7|728 زر|عه |لفيومل|ء عيد حس 
|4|o9oتـــج|ره ع شمسكريم محمد ن|در محمد عوض
ندستـــ |لم |حمد نشأتـــ ع |حمد درويش|526275
33o793معهد ف تـــمريض بــــنه| مسعد ه| مسعد بــــيو
يم خليل |لجل 327964 زر|عه مشتـــهرمحمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن عمرو |حمد محمد |حمد3236|2

تـــربــــيتـــ |لفيومعصمتـــ بــــحر عبــــد |لر|زق ع68265
8o8642 تـــربــــيتـــ |لم |ط|رق |حمد حس مو
487oo|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعبــــد |لرحمن كم|ل عبــــد |لعليم نعينع
ندستـــ حلو|نع شعبــــ|ن ع حبــــيبــــ254659
ف زغلول سليم|ن54|35| حقوق ع شمسمصط |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد عبــــد |لق|در شلبــــي |بــــو||26983

|38o3حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر محمد عبــــد |لر|زق سيد
7o93|2 ندستـــ |لمنصورهحمد س| عبــــد |للطيف |لسيد |لبــــي
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخي|سم عبــــد|لعزيز محمد ع عبــــد|443827
تـــج|ره دمنهورمنصور محمد |سم|عيل |حمد |لطبــــ||4|493
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رح|بــــ ن|دى عوض | عبــــد |لر|زق72565
تـــج|ره |سيوطمصط |بــــتـــه|ج |لسيد |لمصيل|3|44

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|سم عبــــد|لحميد |حمد محمد828939
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسع|دل مرد|ش حس مرد|ش45256

ف |م عز |لدين محمود478|75 علوم بــــورسعيدمنه | |
|758o5| وف|تـــم ع|دل محمد |م ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ ع شمس|محمد عبــــد |لنبــــى محمد عبــــد ||5925|
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمه حمدى يوسف سليم|ن مصط 23|263
يم سعد عطيه |لقز|ز|585|4 تـــج|ره دمنهورشيم|ء |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| |ن ط|رق ع محمد ع حسن485468
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يم ق|سم345344 صيدله |ل|سكندريهمصط محمد حس |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء فتـــ محمد عبــــد |لمقصود محمد689459
يم |لد |695773 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |يمن |لسيد |بــــر|
4o|69oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عص|م سعيد حسن
|326o8ره| |م |حمد محمد |حمد قنديل د|بــــ |لق|
9oo89o تـــربــــيتـــ سوه|جدين| حن محمود ع

33o38ره|زينبــــ عم|د |لدين شو  |د د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه محمد شو مر769754
35o99o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء ع|دل محمد حسن|
636o|2يم ع فرج ري|ض |طف|ل |لمنصورهسميه سم ع |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمحمد عز ف|روق زعزع|6|256
846o38معهد ف تـــمريض |سو|نف|رس محمود سيد |حمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|جر حمدى محمد محمد يونس343634

رهعمر محمود |حمد عبــــد |لموجود23468 حقوق |لق|
ف ف|روق عبــــد|لرحمن|7674|8 نوعيتـــ |لم |سم|ء |
855o25تـــج|ره |سيوطبــــسنتـــ حسن عبــــد|لصمد ك|مل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد | محمد ح|فظ محمد752657

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفط|رق ع|مر |مبــــيوه سلومه53569
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمصط سعيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد262227
يم |لسيد |لجنش|279628 رتـــ|د|ء فتـــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ه عل|ء عبــــد |لجو|د محمد س|لم68444| وف|تـــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
48723o|تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م محمد متـــو عبــــد|لرحمن
5|882oمعهد ف ص |ل|سكندريهمروتـــ صبــــ ع محمود كيلتـــ

حقوق |سيوطزينبــــ مصط |حمد محمد2|583
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |يمن |حمد عودتـــ|768476

53|3o|كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد شعبــــ|ن سيد جوده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد جم|ل عبــــد|له|دي عبــــد|لد|يم 494283
6o28o4تـــج|ره طنط|محمد محمد رض| محمد أرديش
354o44|يم |لدسو سيد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن |بــــر|
689|9oتـــج|ره |لمنصورهمحمود |حمد فوزى نجيبــــ
9o|366 ف خلف سليم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم |
|6284oحقوق ع شمسسهيله عبــــد |لفتـــ|ح حل عبــــد |لفتـــ|ح
37329oق طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن |لتـــه| ربــــيع |سم|عيل |ل
26o9|7د|بــــ طنط|منه ي| محمد |لسيد|
و | صفوتـــ روضلف بــــقطر6788|| علوم ري|ضتـــ بــــ سويفف

54|o4تـــج|ره بــــ سويفبــــيتـــر غط|س سم صليبــــ
حقوق |لزق|زيقعمرو محمود عبــــد |لصمد |حمد778289
ش|ن|2396| رهسل حسن محمد |لد ندستـــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن فرج ن عبــــد |لق|در|4|7763
77o369تـــج|ره بــــنه|مرو|ن مر|د |لسيد |لغني
ع أبــــو عمر نعم|ن محمد449382 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ي|
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء حس|م |لدين |حمد شه|بــــ ق|بــــيل768|35
يم27553 ره|عبــــ شعبــــ|ن محمد |بــــر| د|بــــ |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم طلعتـــ عط| | بــــخيتـــ بــــش|ى485782
|د|بــــ طنط|محمد يوسف محمد مصط يوسف حو488|43
233o97ف ص|لح |حمد عمر ره|رحمه | د|بــــ |لق|
ر|ء محمد عبــــد |لرؤوف عبــــد767767 تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه |لز
33|o52معهد ف تـــمريض بــــنه| س|رتـــ رض| بــــدوى عبــــد|لحميد
يم|273282 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطحمد ع|دل محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء شو عبــــد|لرؤف |حمد|89|259
يم محمد مشعل2566|4 تـــربــــيتـــ طنط|روضه |لسيد |بــــر|

رهمريم جرجس عبــــد |لوه|بــــ جرجس27573 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o8899|ليل معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد عبــــيد محمد يوسف 
علوم |ل|سكندريهسل|م |بــــوخليل محمد |بــــوخليل|435648
9o3o36 معهد ف ص سوه|جعبــــد|لرحمن مصط محمد سليم|ن
|6446oيم يوسف ندستـــ حلو|نم | فوزى |بــــر|
|لسن |لم |س|ره خ|لد محمد عبــــد| عبــــد|لمع سعد|583|4
يم عبــــد|لوه|بــــ|6|2665 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |لعج |بــــر|
رهحسن|ء مجدى محمد |لمهدى حسن632448 د|ر |لعلوم ج |لق|
د |ل 676536 ه محمد عبــــد |لمنعم مج| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــم
ندستـــ طنط|عبــــد|لمجيد ر|فتـــ عبــــد|لمجيد محمود خط448536
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمنتـــ | رض| عبــــد|لع| عبــــد|لرؤف 34|448
يف777833 ندستـــ |لزق|زيقيوسف |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح 
77o4o3|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد |سم|عيل محمد
تـــج|ره طنط|حمد مصط عبــــد |لمجيد عبــــد|لن| سل3836|4
يم |حمد |لوكيل|45|5| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندع|ء |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى محروس مو |حمد |لشخيبــــى|49885

8497oتـــمريض  بــــ سويفمحمد محمود محمد رزق
9o464|د|بــــ بــــ سويف|يه ع|شور محمد سل|متـــ مرزوق

5o7697طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهف|طمه محمد حسن محمود  خليل
478|9oعلوم |ل|سكندريهتـــ محمد محمود حسن مصبــــ|ح
8o3367 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود |حمد عبــــد|لمنعم عفي
نوعيتـــ بــــنه|ه|نم عبــــد|لستـــ|ر |حمد |لشلق| |26624

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف شنودتـــ صبــــ بــــيبــــ|وى69954
رهريم محمد كم|ل |لدين |حمد22273| تـــج|ره |لق|
9o||2o  |د|بــــ سوه|ج|عمرو حس محمود عبــــد
|565o6تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لنبــــى ز|يد
ش|م محمد غ|زى6|582| ره|مريم  د|بــــ |لق|
ف محمد ن |بــــو|لمك|رم|429634 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد |
5|939oصيدله طنط|س|ره محمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد |لتـــبــــو
م محمد عبــــد |لع|ل |لسيد عبــــد |لمو5583|| علوم حلو|ند

معهد ف تـــمريض |لفيومط|رق محمد |حمد محمد624|7
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|5699o| ندستـــ ع شمسحمد مجدي حسن ع
صيدله طنط|عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز جعفر954|25
829365| ر |حمد بــــدري خلف | تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىلط|
د|بــــ |لعريش|محمود عد سليم عم 63|769
بــــي 788||6 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقشيم|ء |يمن طه |ل
7o3o3o|ل|ل دويد|ر ري|ض |طف|ل |لمنصورهم| |لسعيد ح|مد 
334o2oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد مصط ج|بــــر عبــــد|لمجيد

243o9| ره|ء عبــــد | محمد خلف | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| محمد محمود ك|مل كسبــــر624277
تـــج|ره دمنهورزي|د |لسيد محمد |لرشيدى486983
تـــج|ره طنط|نور |لدين ع|دل محمد ق|بــــيل432||4
||8o73صيدله ع شمسيمن |حمد حسن يوسف
8|o457 |ف |بــــسخرون غ علوم |لم |يوسف |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحروس ن| محروس سليم |لغ|يش4|23|6
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود |لسيد حس 592|64
نوعيتـــ طنط|يه |لحسي |لقطبــــ رضو|ن|2729|4
تـــربــــيتـــ سوه|جنوره ع عبــــد|لد|يم عبــــد|لرحمن 896297
ف خليفه مر|د |88325 معهد ف ص ري|ضه |سيوطفري|ل |
يم جندى|2|376| كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــنطون فه |بــــر|
2375o6ره|مريم شمندى ز عثــــم|ن د|بــــ |لق|
9o|7|4| تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء ع|طف |بــــوضيف ع
يم438866 زر|عه كفر |لشيخمحمد حسن عبــــد|لمنعم شلبــــي |بــــر|
33o956صيدله طنط|مصط تـــه| عبــــد|لمنعم محمد
يم773323 تـــج|ره ع شمسمن|ر كم|ل محمد عبــــد |لمجيد إبــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ول|ء محمود عبــــد|لسل|م محمود  877983

رهس|متـــ نصيف شح|تـــه ميخ|ئيل|854|4 زر|عه |لق|
676o36د|بــــ |لمنصوره|يم محمود محمد ع عبــــده
صيدله |ل|سكندريهع محمد رج| محمد عبــــد|لر|زق99||35
صيدلتـــ سوه|جمرح عبــــد|لق|در ه|شم محمد 269||9
326o28كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ محمد |حمد محمود
7o6765تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود عبــــد |لخ|لق محمود بــــرك
642||o ى |حمد |لص|وى عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لعزيز خ
6|5||5| يم شلبــــى عبــــد| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمل مصط |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمروه |حمد ك|مل م249354

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير مصط ع مبــــروك499|5
تـــج|ره |لزق|زيقر| | محمد محمد ع|مر مو 679|77
36o965حقوق بــــنه|منتـــ | محمد |حمد محمود
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقغيد|ء جم|ل محمد عبــــد |لع|ل حس|625428
ندستـــ حلو|نيوسف خ|لد |حمد ز|يد837||3
ى |لعبــــد |لسيد|654|26 طبــــ ع شمسحمد سعيد ع

ندستـــ ع شمسيوسف حسن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لجيد|4638

Page 2088 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لرحمن |حمد سيد ص|بــــر64365|
يم689423 تـــج|ره |لمنصورهدى حسن جمعه |بــــر|
يم ن| |حمد رض| عبــــد |لجليل424727 زر|عه |ل|سكندريهبــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند|ء محمد محمود |ل |د35|622

7o77|يم عبــــد|لحميد تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن فوزي |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|روضتـــ سعيد بــــسيو |لخو|ص432999

4983oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نمروه متـــو طلبــــ نف|دى
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقف|طمتـــ نبــــه|ن محمد س|لم فودتـــ272|33
785|o4يم محمد عبــــد|لق|در يوسف زر|عه |لزق|زيقعبــــد | |بــــر|
7ooo98ف عبــــد | حسن |لمهدى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|سل|م |
معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن لنظم |لمعلوم|تـــ |ل|د|ريتـــ محمد ه| نبــــيل مصط 45324|
876|6o  معهد ف ص ري|ضه |سيوطيوسف |حمد نج|ح مهر|ن
6772o4تـــج|ره |لمنصورهشه|بــــ محسن عرف|تـــ |لهو|رى
ثــــ|ر د |ط|آل|ء س| |حمد خليفتـــ|49724
334o28حقوق بــــنه|محمود عفي |بــــو|لعل| محمود
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمؤمن محمد بــــه|ء عبــــد|لجو|د سمرى269779
43273o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر ع سيد |حمد  محمد |لسمدو
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء سعد محمد عسكر|667|77
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد نجيبــــ محمود |لهوري 479|75
علوم ري|ضتـــ |سيوطعبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لنعيم ع 8|78|9
حقوق طنط|محمد سعيد ج|د |لكريم |حمد محروس449364
يم |487473 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ط|رق س| |بــــر|
6|o6o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم ي| محمد |لدر
صيدله طنط|وف|ء رجبــــ غ|زى كريتـــه438329
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع محمد ع |لمشد|76853
4345o3طبــــ طنط|ي|سم |حمد ع|مر جبــــر
82o699|حقوق |سيوطمهند ع|دل عبــــد|لص|لح عبــــد
د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ |حمد محمد |لشح|تـــ عبــــد |لصبــــور9437|2
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد رمض|ن عبــــد|لمجيد حسن بــــدر|34||5
676o24تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوف|ء محمد مجدى محمد |لعس|ل
تـــج|ره ع شمسنور|ن حسن محمد رض| رضو|ن25659|
صيدلتـــ |سيوطعبــــ ع تـــم|م متـــو  8298|9
34ooo|ف |لدين رمض|ن |لسيد ع تـــ  كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
26|5o3|ره|محمود سعيد عبــــد|لعزيز |حمد |سم ثــــ|ر |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد محمود752439
6|o977ندستـــ |لم |محمد ن| مصط |لمغلوبــــ
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |حمد محمود سليم|ن |523424
3583o6يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع |ء محمد |بــــر|
77o359نوعيتـــ |لزق|زيقش|م ح|مد صل|ح محمد |لرم|ح
26o|93يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سحر |حمد عبــــد|لفضيل |بــــر|
يم يوسف |سم|عيل |لجعفرى2672|4 نوعيتـــ طنط|حبــــيبــــه |بــــر|
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رهي|سم | خ|لد محمد سليم|ن |لق| 32886| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــده سعد عبــــد|لع| سو|ح |حمد242|35
ه ف|يق د|ود سليم|ن|222||8 تـــربــــيتـــ |لم |م
طبــــ حلو|ننسمه محمد مخلوف محمد77|67|
يم|79824 قتـــص|د م حلو|ن|حمد حمدى |حمد |بــــر|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ يوسف |لسيد ع منصور698893
76|o2oعلوم ج|معتـــ |لسويسندى حسن عبــــد |لسل|م حسن
5o2743|يم صيدله |ل|سكندريهي|تـــ ممدوح محمد فرج |بــــر|
686o|5علوم |لمنصورهرؤى عوض سل|مه عبــــد |لر|زق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور| ي محمد عبــــد |لع|ل57353|
يم حس |لفرم|679856 د|بــــ |لمنصوره|ن|ديه محمود |بــــر|
نوعيتـــ |سيوطي|سم ع محمود |بــــوزيد 79|879
247oo4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد محمد |لوزير
3236o4يم تـــج|ره ع شمس |ر ط|رق حس محمد |بــــر|
33|2o9 |علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد مو محمد مو عو
43o8|9يدم |د|بــــ طنط|تـــ ط|رق مصط 
ره|س|رتـــ رمض|ن فه عمر58942| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد مصط نظ  |ء |لدين627387
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر ع|طف عبــــد|لد|يم |بــــو ش|دي253477
د|بــــ |لفيوم|يوسف ح|زم حسن |م|م محمد63|9|2
3|3o33 وف|تـــسيف |لدين مصط محمد محمد محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهحمد محمد قدرى عبــــد |لجو|د||7|46 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o43o4ندستـــ |لمنصورهحمد وليد عويض ز يوسف عبــــد|لسل
7777o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمصط |كرم عبــــد |لرؤف ن
|2|5o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر محمد محمد حسن
82868oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرفيع ف|يز ع |سم|عيل
279o6|| نوعيتـــ فنيه |شمونحمد |لسيد غنيم |لطو
زر|عه |لمنصورهمحمد مجدى عبــــد |لعزيز عبــــد |لش| |68667
7o8274|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد سعد |بــــو |ل|نو|ر |لسعيد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنيه شح|تـــه مغ|زى عبــــد |لسل|م|58252|
يم783759 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|دى عم|د ر|شد ص|دق |بــــر|
7o84|2تـــمريض |لمنصورتـــ محمد جم|ل شح|تـــه محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد أحمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد | فر486753
رهمريم كم|ل حسن عبــــد |64774| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
245o7oرهنوره|ن جمعه حسن جمعه عل|ج طبــــي |لق|
ل|ل774536 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ندى محمود |حمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد محمود خليفه96|482
52|5o|يم ع عوض علوم |ل|سكندريهندى |بــــر|
تـــمريض فرع مطروح من|ر محمود رمض|ن |لسيد غديه25|422
23o7|oرهيوسف ط|رق محمد محمود حقوق |لق|
7o9457تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر مصط محمد محمد |لسيد
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84oo53تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعرف|تـــ محمد عبــــد|لرؤف عطيتـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمعتـــصم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لعيسوى642629
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسول|ء عطيه محمد عطيتـــ مو |لشيخ753544
|ء مصط |بــــوضيف محمد|772||9 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ 
زر|عه مشتـــهرمحمود فرج | محمد فرج |49576

4o6933فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه | جم|ل عبــــد|لحميد |حمد
4o3784تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين حسن محمد عج
طبــــ ع شمس|ء |حمد محمد |لغلبــــو |99|254
868o29تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرغده |حمد سيف |لدين |حمد
238o28رهلشيم|ء مصط عنتـــر مصط |لخو تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|حمد س| شو ح|مد|463||4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|تـــم خ|لد عبــــد |لحليم |لج|بــــري46892

9o5735 تـــج|ره |سيوطدع|ء ع|دل حس |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط محمد |حمد ع محرم448679
4o24ooه سعيد بــــكرى طلبــــه ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم
6o3852يم محمد فوده ر|ن |بــــر| |د|بــــ طنط|مؤمن مسعد ز
92452o|م|م |لسيد عثــــم د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحمن |حمد 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر مجدى عبــــد |لستـــ|ر محمد47379|
33o39oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|س|ميتـــ جم|ل مرو|ن محمود|
تـــمريض |إلسكندريتـــ ندى ن| عبــــ|س حسن ع 426248
|59|o4 تـــج|ره ع شمسحس|م عبــــد |لن| عبــــد |لسل|م عبــــد
حقوق بــــ سويفمحمود عثــــم|ن ز عثــــم|ن59479

438o|o|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ عبــــد |للطيف محمد  |لص|وى نو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد محمود عبــــد|لخ|لق347675
معهد ف ص طنط|مه| سعيد محمد عبــــد|لجو|د سل|مه56|434
2524o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ده |يه|بــــ محمد |لحلف|وى
9o4825 ف محمد عبــــد|لحميد تـــج|ره سوه|جعبــــ |
4o65|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|ن عصمتـــ محمد عبــــد |للطيف زيد
يم |لدسو |بــــو6|2648 تـــمريض بــــنه|دين| |لبــــيو |بــــر|
7874|o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ك|مل غمري ك|مل غمري
2|7o44| طبــــ |سن|ن ع شمسيم|ن ع مح |لدين ع |لش|ف
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى محمد |حمد محمود بــــدر |لدين346864
78387oتـــج|ره |لزق|زيقد | جم|ل |حمد عبــــد |لعزيز حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه عبــــد|له|دى خليفه خلف |49|239
6o|289 معهد ف ص طنط|فريدتـــ |لششتـــ|وى |حمد |لششتـــ|وى

322o2| رهحمد محمد عبــــد |لسل|م ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|6o643تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |بــــو |لمع| حج
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد سعد محمد رمض|ن |لدسو |2|6875
ه عم|د فتـــ عبــــد ||4964| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن
رهسل |حمد عبــــد | ع عبــــد | |57659| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9|o854|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد شعبــــ|ن لط محمد
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديه محمد لط سليم|ن|754487
6|47o|تـــج|ره طنط|صف|ء محمد أحمد د|ود
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم محمد ح|زم ح|مد محمد743||3
4|o339د|بــــ طنط|محمد محمود محمد خليل|
وف|عبــــد | رض| عبــــد |لرحمن |لسيد752593 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o8958صيدله حلو|نمحمد حمزه عبــــد |لمطلبــــ شحبــــر
تـــج|ره سوه|جلوج | ممدوح |حمد عبــــ|س 3478|9
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مل مسعود |لسعد|وى شه|بــــ |لدين|252427
6o2225د|بــــ |لمنصوره|ندى عثــــم|ن يوسف عثــــم|ن ق|سم
497o75|تـــ حيدر عبــــد|لكريم محمد طلبــــه تـــربــــيتـــ دمنهورم
6244o6تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ عوض صديق صديق سلم|ن
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مسعد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لر|زق عويضتـــ685229
م|م حسن|52984| يم حسن  د|بــــ حلو|ن|بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط وليد ع|دل عز |لدين ذ |||5|6
تـــج|ره بــــ سويفف|طمتـــ ص|بــــر عبــــد|لوه|بــــ محمد648|6

49967o| يم خلف حقوق |ل|سكندريه|ء جم|ل محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدي|ر| |حمد محمد ع|دل ع |للبــــ|ن|58|75
تـــج|ره دمنهوررح|بــــ محمد |حمد أبــــوعيشتـــ87||52
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مصط محمد شو 328349
يم|6|356 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمود ط|رق |لسيد ع|مر |بــــر|
7o5|77تـــج|ره |لزق|زيقحمدى |حمد عبــــد |لع|ل محمد خليل

رهجه|د محمد حس محمد غر|بــــ35999 تـــج|ره |لق|
وف|تـــمحمد ع|دل حسن حبــــ|كه775783 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3355o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننور| سل|متـــ مز|رع مو
لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ مر محمد مر 2464|3
تـــج|ره دمنهورندى س| عبــــد |لمجيد عبــــد| ند|8852|5
فنون جميله فنون |لم |ج | يوسف رفعتـــ د| |ل8857|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد|لرحمن مصط محمود |حمد بــــدر446757
62o35|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنجل|ء ن محمد حموده
449o7oل|ل ندستـــ طنط|محمد سعيد عبــــد |لسل|م 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حس |بــــو|لحسن حسن38|825
23797o ف رمض|ن محمود حس خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممنه | |
6o74o3|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد رجبــــ عبــــ|س
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفم | يعقوبــــ مح|ربــــ بــــش|ره865427
4387o4يف محمد خليل حس ط|حون تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد 
76o|65صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محسن ك|مل |لسيد

ه صفوتـــ |حمد ع بــــرك|تـــ|85594 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم
||983oوف|تـــم|يكل نبــــيل ميل|د جرجس ميل|د ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
6968o3|تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن عبــــد |لحميد محمد يوسف
2444o8رهرأفتـــ خ|لد  |تـــى دي|بــــ تـــج|ره |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء محمد قر عبــــد |لعزيز|655|4
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طبــــ سوه|جنوره|ن ع|دل عبــــد|لمنعم رشو|ن 896937
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر| |حمد محمد عبــــد|لموجود356326
6o2|o6يم محمود محمد شعل|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمه |بــــر|
|6oo63تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفرج |س|مه فرج محمد محمد
نوعيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لعزيز فر|ج حسن|688222
355oo9كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــدين| مدحتـــ عبــــد|لع| محمود فرج
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسم|ء |لسيد محمد ع |63||76
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد عطيه |حمد عطيه عر| |762759
معهد ف تـــمريض بــــنه| ع محمد حسن مو||5|26
83o952تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــريه|م محمد عبــــد|لوه|بــــ شح|تـــ
77852o| حقوق |لزق|زيقعمر |بــــو |لحسن عبــــد |لبــــ|سط |بــــو
يم442829 معهد ف ص طنط|س|ره سم كم|ل |حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد|لرحمن ط|رق |لبــــق عبــــد|لروؤف بــــسيون476353
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد صبــــ ح|مد فرح|تـــ خليل247227
4|328oتـــج|ره طنط|زي|د محمد سعد محمد زيد|ن
855o29حقوق بــــ سويفسم|ر صبــــري |بــــو|لعز|يم حسن

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | محمد |لعربــــي حس|ن مر 54344
2424|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسميه جل|ل مو محمود منصور
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م فتـــ محمد عبــــد|له|دى|779936
4835o5يم عمر محمد عمر|لخو تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديجه|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد حسن عبــــده حسن خط|بــــى|||4385
33o472|تـــمريض بــــنه||ء |حمد حم|دتـــ |م|م
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــغ|ده خ|لد محمدى مصل م| |82|27
إعل|م بــــ سويفسم|ء |لسيد يوسف |لسيد|34423|
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمود |حمد ص|دق شح|تـــ|84592
45|o83| تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد فرج |حمد |لش|ذ
د|ر |لعلوم |لفيومتـــ محمد عبــــد |لع|ل دسو 758524
د|بــــ |لزق|زيق|عيد محمود عبــــد |لمنعم محمد7|7833
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عم|ر |لنح|س مصط شلبــــى688258
6o2379يم محمد |لششتـــ|وى عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأمل |بــــر|
|552|oيم د|بــــ ع شمس|دين| محمود محمد |بــــر|
6|o666يف صيدله حلو|ند| | عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|من|ر |يمن عبــــد|لمنعم |لعدوى363|33
49456oتـــج|ره طنط|محمود ع محمود محمد محفوظ
6o5495تـــج|ره طنط|حن مجدى سيد مصط ق|سم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ر| | شعبــــ|ن محمد أحمد سعيد753578
ف محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد43482| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر |

ف محمد |سم|عيل67638 ه | طبــــ |لفيومن
|38465| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه حسن |لرف| حسن |لرف|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى تـــ|مر محمد ص|دق سليم|ن24759|
23o528رهمحمد عبــــد|لع|ل سيد محمد تـــج|ره |لق|
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767392| ه عصمتـــ فتـــوح ذ يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
2o6|6كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعز|لدين خ|لد ر| سليم

يم523699 ندستـــ |ل|سكندريهشنودتـــ |سح|ق بــــخيتـــ |بــــر|
777|6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء فتـــ عبــــد |لعزيز عطيتـــ
ه محمد زغلول محمد|222383 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
85o7o4|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء ع محمد سويلم
5o4|98د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ حس|م |لدين حس محمود
248o|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن جل|ل |لدين طلبــــه محمد |لقص
5o2769 تـــج|ره دمنهورمريم عبــــد |لفتـــ|ح محمد حس

59o85حقوق بــــ سويفمروه |حمد محمود |حمد
نوعيتـــ |لم |ع |ء ع|دل محمد سليم|ن6998|8
|2|29oحه وفن|دق |لفيومكرستـــ س|  |د ربــــي عوض| 
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخرن| فتـــوح محمد |لذ|452686 معهد ع| 
542722| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنيه | ع ج|بــــر عبــــد |
75o793علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد عبــــده محمد معبــــد
5o|727 |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمتـــ ن| ر|غبــــ محمد |لجبــــ
تـــربــــيتـــ حلو|ننرم |حمد محمود عبــــد |لوه|بــــ58723|
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد |حمدى ع محمد|643638
622825| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء س| صبــــرى مو
42o632حقوق طنط|خ|لد ي محمد عبــــد|لعزيز محمد |لخظروى
|6o764تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحس خليفه |حمد غنيم س|لم
6o4235تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد |حمد محمد |حمدعز|م
وف|تـــ|محمود خ|لد عس|ف شمندى9383|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء محمد عبــــد|لو|رثــــ ع أبــــوعبــــد |478|4

د|بــــ حلو|ن|محمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمود6||44
تـــمريض  حلو|ننور محمد |م|م محمد فرج62672|
يم|643734 يم متـــو إبــــر| تـــج|ره بــــنه|حمد وليد إبــــر|
حقوق |لمنصورهمريم محمد |لقعق|ع |حمد ي|قوتـــ844||7
5o8o|7علوم ج|معتـــ |لسويسد |نه سعيد نظ ج|د | بــــش|ى
6o5o87تـــج|ره طنط|ي|ر| محمود |لسيد محمود بــــدوى
ند| مصط بــــخيتـــ سعيد229532 لسن ع شمس|ش|

لسن ع شمس|مؤمن ليثــــى عبــــد|لفتـــ|ح |لخطيبــــ46266
وف|تـــزي|د ع سعد حس عبــــودي24449| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4376o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د |لدين ف|روق  |زى |لقط|ن
77376o|ه حس|م |لسيد محمد سليم|ن وف|تـــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح نج|تـــى|227332
تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م حسن |لسيد |لسيد رحيمه526924
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــم|زن عبــــد |لر|زق |لسيد أم محمد523477
تـــج|ره ع شمسبــــول| مجدى ر|غبــــ ف|م359296
وف|تـــم|ركو كم|ل سعيد شنوده|32339 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
75o4|9تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عم|د |لدين محمد محمد
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238o43|ه عد رزق ج|د رهم حقوق |لق|
4259o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن رض| محمود |لمد |حمد
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لحليم شعبــــ|ن عبــــد|لحليم352292
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــيشوى ه| ع|دل ف|رس33296|
يم عبــــد |لغ |67|56| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسم|ء جوده |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء طلعتـــ محمد عبــــد|للطيف823787
896|o6  زر|عه سوه|جع |ء كم|ل |لدين محمد |لسيد
يم |لشوربــــ 682423 طبــــ |لمنصورهه|يدى محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسشهرتـــ حل حس |حمد39655|
678345| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد عمر محمد |لبــــيو
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حسن عبــــده حسن عن| 4948|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطوق محمد محسن محمدرجبــــ529|49
8499o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدد| | عبــــد|لر|زق عبــــد|للطيف ح|فظ
68899oعلوم |لمنصورهمحمد نبــــيه عبــــ|س نبــــيه ع
4oo3o2|يم فرح|تـــ عبــــد |لقوي محمد  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد سعيد محمد||464|
33o376ق حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضوى ر|فتـــ |حمد |لبــــدوي |حمد |ل
7582o3د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وف|ء عط| عيد عبــــد |لر|زق
تـــربــــيتـــ |سيوطحن|ن محمود عقي عبــــد|لن| 5|8842
ره|عمر خ|لد عبــــد |لمجيد عبــــد |لحليم|5436| د|بــــ |لق|

علوم |لفيومي|سم |يمن رجبــــ عن| |6685
6355|oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقم رض| متـــو طلبــــه
5o9764|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لعزيز ه|شم قنديل
227o95 ره|مصط سليم|ن |لسيد خض د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد 529632
75622o وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد مصط وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد سم محمد عطيه438873
|38o98|لع| للغ|تـــ بــــم جديده|محمود محمد محمود ج|د |لمز
6o7562|تـــج|ره طنط|حمد س|مح سعد عبــــد |لح|فظ
يم مر236|64 يم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |بــــر|
ور327568 علوم حلو|نه|جر محمد حس محمد 
42o32oيم |لنج كليتـــ |أللسن كفر |لشيخر| | محمود حل ع إبــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|حن|ن |س|مه عبــــد | ستـــه2|7737
42o95o| ري|ض |طف|ل |لمنصورهول|ء ط|رق محمد ج|د
ش|2327| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنس لط عبــــد |لحميد س|لم |لد
6378o4|يم |لسيد عمر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|ر محمد |بــــر|
يم محمد ط|حون258382 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حسن |بــــر|
طبــــ |لفيوممصط محمد محمد بــــدر|ن824823
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء عبــــد| س|لم عبــــد| بــــدوى252232
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود |لسيد عبــــد |لمعبــــود ع  عطيه27|462
صيدلتـــ |سيوطمنتـــ | |يه|بــــ ف|يز ج|د|لربــــ  25|877
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تـــج|ره |لمنصورهحمد |لمر |لمر عبــــد |لمع ركبــــ699|69
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىع عبــــد|لفتـــ|ح رك|بــــي ع 846765
232|o7ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمود محمد ع محمد ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه |حمد عبــــدتـــ |سم|عيل|58662|
||9o99|ندستـــ ع شمسحمد حمدى حليم حمد|ن
يم طه محمد |لعمرى449695 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |بــــر|
49|o82 يم ع  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمنتـــ | |حمد |لبــــكرى |بــــر|
5o6939زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنتـــ | محمد شبــــل تـــوفيق بــــكر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسملتـــ يح محمد صد 59684|
345o|8|د|بــــ ع شمس||ء ع|دل ح|مد |م|م
525o98ندستـــ |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد محمد |لسيد |لزغبــــى
432o8|يم عك|شه محمد رمض ف |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |

رهيوسف بــــيو حس محمد26385 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخع عبــــد |لق|در عبــــد |لمقصود |لكرد436272
يم محمد426595 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــحن صفوتـــ عبــــد|ألول |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد سعودى شو محمد |لزعبــــل|وى|229|6
89o35o لس كم|ل ك|مل ميخ|ئيل  |حتـــ وفن|دق |لم |ك
صيدله |لمنصورهتـــسنيم عبــــد |لد|يم فؤ|د ك|مل بــــرك||67626
22999o|رهحمد زينهم عبــــ|س |سم|عيل حقوق |لق|
77|44oنوعيتـــ |لزق|زيقكريم محمد بــــيو عبــــد |لق|در
4626o||علوم كفر |لشيخسم|ء مجدى يونس محمد سلطح
77|49oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| وحيد محروس |لسيد دي|بــــ
6|787oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طد| | جبــــر |حمد جبــــر بــــدر
7692|oح|ن س|لم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|دى س|لم 
83o72oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمرو خ|لد محمد ن| |حمد |بــــو|لوف

يم72862 علوم |لفيومزينبــــ عبــــد |لن| بــــخيتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء محمد مصط عبــــد|لعزيز|592|35
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىنه|د |حمد محمد |حمد86|836
64|9o7يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مريم ع|طف محمود منصور |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|غ|ده تـــ|مر |بــــو|لفتـــوح محمد7|2484
9o538o| ه |حمد |سم|عيل |م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
طبــــ حلو|نيري ثــــ|بــــتـــ رزي |سكندر|272226
8826o8  |معهد ف ص |سيوطورده رمض|ن محمد عبــــد|لش

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمد عبــــد |لعليم |لعبــــ|دى4|72|
9o8|7o|عل|ج طبــــي قن| ولي | فؤ|د منصور عوض
756o24ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ع عي |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رحمه |حمد محمد معوض58745|
|573|oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ل محمد شعيبــــ |حمد
رهمريم سيد محمد حربــــي حج|ج239576 تـــج|ره |لق|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نزينبــــ |حمد |يوبــــ جوده842493
فنون جميله فنون حلو|نمحمد مجدى طه محمد خليفه54398|
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37o3|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس| |دتـــ خ|لد سل|متـــ |سم|عيل |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر حمد|ن مرتـــ |حمد3|8389
637|8o تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل|م محمد عبــــد |لعظيم |حمد عبــــد
فنون جميله فنون |لم |مريم ممدوح من زكري3|94|8
وف|تـــ|حسن |حمد كم|ل حسن778|23 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
9|o6o3 طبــــ سوه|جعبــــد|لوه|بــــ |حمد ش|كر عبــــد|لخ|لق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد رأفتـــ عبــــد|لحميد بــــدير عبــــد|لغ 452478
624o66ي تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر فوزي |حمد محمد |لم
يف|764975 يم |ل طبــــ بــــورسعيدحمد محمد محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| لبــــ عبــــد|لعزيز عوض | عطيه محمد263689
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن|ر مدحتـــ رجبــــ عبــــ|س|3|9|3
د|بــــ بــــ سويف|عبــــد| محمد حس عبــــد|72|55

6843o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه محمد صبــــرى محمد منصور
6o43|2 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومح|زم محمد محمد مصط ج

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفحمد عبــــد |له|دي حمدي عبــــد |لقوي|756|7
|34|7o|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيه ع|بــــد ع ط|يع

3o75|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم مصط جبــــر عبــــد |لفتـــ|ح
|6684oيم عبــــد |لحليم رهندى عبــــد |لحليم |بــــر| صيدله |لق|
34o98|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود صفوتـــ |حمد |لسيد عمر
8o3629تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |روفيده محمد ج|بــــرعبــــد|لحق محمد
يم محمد قنديل764925 نوعيتـــ بــــور سعيدرو|ن محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه عبــــد |لمنعم حسن محمود44723|
تـــج|ره دمنهورف|تـــن أحمد يوسف محمد عطيتـــ463348
يم حسن عدس||7567 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عمر |بــــر|
375o29ونيك| رض| يوسف ميخ|ئيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف
|د|بــــ طنط|يم|ن |لسيد رمض|ن مر كيل| |2724|4
علوم بــــنه|حمد ي زكري| |دم عمر|327999
ف محمود ح|مد |حمد575|22 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
زر|عه مشتـــهرجميلتـــ ع|طف ص|لح محمود349465
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد سيف |لن ك|مل محمد عبــــد 272346
28433oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نريم نجم |لدين |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد سعيد فهيم |لع|يدى269783
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يه محمد عبــــد | محمد|578|77
رهفريده محمد صبــــ عبــــد|لر|زق843|24 حقوق |لق|
32834o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد ع|دل |حمد بــــدير محمد |لحسي|

حقوق حلو|نمحمد كم|ل سيد محمود3|323
6o7326|نوعيتـــ طنط|يه |لسيد |حمد نيده
49422o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود مبــــروك محمود عقل
335o52د|بــــ ع شمس|سل كم|ل صل|ح محمد
تـــج|ره ع شمسرحمه س|مر عبــــد|لق|در لبــــيبــــ عبــــد |لرحمن6924|2
427o69د|بــــ |ل|سكندريه|ندى ن| حس ك|مل
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يد محمود |لحكيم447596 يم |بــــو|ل علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــسنتـــ |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لصبــــور عبــــد |لع44642|
6||8o3 تـــربــــيتـــ طنط|ند| إيه|بــــ سيد مر مر

ندستـــ حلو|نمحمد ن| عبــــد |لعزيز ك|مل6468|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنتـــ | سيد عبــــد|لعزيز سيد358489
42o76oنوعيتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد ر|تـــبــــ عبــــد|له|دى خميس
يم8667|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عزتـــ يوسف حل |بــــر|
يم سل|مه5969|8 كليتـــ حقوق |لم |بــــسمه ص|لح |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|آيه ع حسن محمد حسن82|483
ش|م يس خط|بــــ3338|2 حقوق ع شمسنور|ن |حمد 
679o63 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهصل|ح |لدين محمود |نور ك|مل حسن

ندستـــ |لفيومغ|ده رجبــــ ع محمد86544
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن مجدى مصط عبــــد |لعظيم54296|
4o4742د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مؤمن  بــــيو لبــــيبــــ |لسيد
|2|4oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نن عبــــد |لمجيد محمد نجيبــــ
ح|ن777749 يم |حمد  تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن |لسيد عبــــد |لكريم محمد |بــــو عمر46248|
778o|o|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقوق |لسيد كم|ل غنيم ع بــــ|ش
5|379oزر|عه دمنهورمحمود |بــــو|لفتـــوح حسن بــــند|رى
5|226oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|طف سعد |سم|عيل
7o5233|يم محمد غيثــــ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه ع |بــــر|
يم|23443 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عل|ء|لدين فتـــ |بــــر|
8o8488كليتـــ حقوق |لم |خ|لد ح|مد خ|لد تـــوفيق
228o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم عبــــد|لعزيز
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخخ|لد عبــــد|لق|در سعد |لحم|دى442466
|لسن |لم |جه|د سيد |حمد سيد326585
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد |سم|عيل محمدى شعبــــ347845
د|بــــ ع شمس|تـــسنيم سيد |حمد محمد84|58|
إعل|م بــــ سويفمريم |بــــو |لمع| محمد حسن9453|6
8o3577|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد ي| محمد|لمهدي عبــــد|لوه|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر ي| |سم|عيل محمد352538

556ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسمه س|لم عبــــد |لجو|د عبــــد |لنبــــي
26278oيم ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد |حمد فه عبــــد |لمنعم |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نه|ر |حمد نبــــيل بــــدر|59426|

يم |حمد |سم|عيل|35368 رهمنيتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ |حمد محمد |حمد 883858
|2o434ره|ف|روق سعيد ف|روق عبــــد |لو|حد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم جم|ل |لسيد |حمد ح|مد985|43
4|o94oتـــج|ره طنط|ه|جر ط|رق محمد ه|شم محمود
33967oمعهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــسعيد |حمد محمد |لسعيد عبــــد|لخ|لق ع

تـــج|ره بــــ سويفع رش|د |لسيد عبــــد |لتـــو|بــــ86564
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34o27o كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيلتـــ |يمن فتـــح | محمد |لحسي
|322o9رتـــ|ك|رول سعيد فرح|تـــ عبــــد |لملك لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم محمد محمد محمود حم|د477649
يم مسعود نوح بــــريك445856 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
5253o8علوم ري|ضتـــ طنط|نعم|تـــ ع محمد ع حسن
92o978|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج سم|ء عبــــد|لحكيم عمر عمر|ن
رهمحمد عم|د محمد دسو رف|37|7|| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد خليفه محمد |حمد يوسف|446547
6754o4طبــــ |لزق|زيقحمد ط|رق |لسيد عبــــد |لحميد بــــدوى
|37||o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م وحيد محمد عبــــد |لمؤمن
26o823علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحوق محمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لصمد
د|بــــ |لزق|زيق|منه | عبــــد|لسل|م مصط عبــــد|للطيف687|63
8|28o|تـــج|ره بــــ سويفمريم مدحتـــ ز يوسف
تـــج|ره طنط| |ر |حمد محمود حج|ج246|43
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|م عبــــد|لحميد تـــم|م حس|ن ||82867
8o97o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ل يح محمود عبــــد|لفتـــ|ح|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |لسيد |حمد |لعبــــ|7|88|6

ره|غزل|ن عص|م |نور يوسف46|22 د|بــــ |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهحمد عبــــد | محمد عبــــد|لق|در|768485
4298o5ف محمد |لغر|بــــ تـــج|ره طنط|عمر |
5o6336 تـــمريض |إلسكندريتـــ بــــسنتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لعظيم |حمد
4o3843|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد وليد محمد |حمد عبــــد |لعزيز
25742o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء عبــــ|س عبــــد|لفتـــ|ح ن|صف

رهمحمد ع رجبــــ ع22554 تـــج|ره |لق|
يم278959 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره جم|ل مر |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حمد رمض|ن عطيه مبــــ|رك|6|6344
يم عبــــد |لفتـــ|ح متـــو5|38|4 |د|بــــ طنط|محمود |بــــر|
6866|o|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد خ|لد عبــــد |لرحمن ع |لحس م |لع| 
88567o تـــج|ره |سيوطدى عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن

475o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سيد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
|5o53||ر فرح|تـــ |بــــو |لمع ره/ري|ضتـــمحمد م| زر|عه |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم محمد ف|يز |حمد4|3257
6o83|5علوم |لمنصورهآيه سم محمد لبــــيبــــ |حمد
ر ع سيد |87592 طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدع م|
طبــــ |ل|سكندريهط|رق |نور |حمد سيد |حمد|بــــوليلتـــ429||5
229o39تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ حسن حس|ن محمد
5o2224 د|بــــ |ل|سكندريه|مصط س|مح |م محمد |م
4|o68oحقوق طنط|م|زن |حمد محمود فتـــ محمد غر|بــــه
7o|2o4| تـــج|ره |لمنصورهعمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد
24477o|ندستـــ |سيوطحمد محمد ع عويس
643|o7ه عبــــد |لبــــ| محمود |لبــــي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن
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75o665ي|م ه| ز جبــــره تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
ي|ن25|334 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــيشوي ع|دل يوسف 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــي|ر| خ|لد عبــــد |لمو تـــوفيق689953
ين |حمد عبــــد |لفتـــ|ح س|لم778845 يل ج |لزق|زيقش كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ندى مجدى متـــو محمود356985
6o3482ندستـــ سوه|جمحمود سيد |حمد |حمد سيد |حمد شلبــــى
6|74o8صيدلتـــ بــــورسعيدندى نج|ح وفيق |لشعر|وى
4o5o26|ف ج|بــــر محمود س|لم د|بــــ |ل|سكندريه|حمد أ
|4o|4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منتـــ | ه| |بــــو جميل عبــــد |لنبــــى
42o46oتـــ نج|ح محمد ح|مد يوسف حقوق |لمنصورهسم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحميد محمد |لحلف|وى438|25
635|oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يم|ن وحيد مصط محمد شح|تـــه
ف سبــــ| يوسف محمد643933 يل ج |لزق|زيقمن|ر | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9oo642 علوم سوه|جك|رول ي| جرس عطيه
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لحميد عو|ض عبــــد|لحميد ه|شم2|3476
5|o|88تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |سم|عيل محمد |لسعيد |لتـــمتـــ
يكل|69774 د|بــــ |لمنصوره|رو|ن |لسيد سعد |حمد 

6265oكليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهوق محمد عبــــد |لحفيظ منصور
ر أبــــوبــــسخرون227366 لس ممدوح جو رهك زر|عه |لق|
يم حسن||68|44 علوم |لمنصورهسم|ء مفرح |بــــر|
258o54|طبــــ |سن|ن طنط|سل|م محمد عبــــد|لخ|لق |دريس
رتـــ|منتـــ | عم|د محمود ربــــيع58222| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم عبــــد |لغ ||4875| ره|ل|ء خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|
يم دسو 2||756 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحن|ن عبــــد |لح|رثــــ |بــــر|
84o93|ف محمود |لضوي كليتـــ |لطبــــ بــــقن|شيم|ء |
حقوق |سيوطي|سم بــــخيتـــ محمد بــــخيتـــ 44|893
ف صبــــ |سكندر34935| ندستـــ ع شمسبــــول| |
تـــربــــيتـــ دمنهورند| عبــــد |لع| محمد سعد مخلوف2|4965

63|3o علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد | عيد رو|ق مصط
253o95 ى حبــــ ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم سم بــــ

تـــربــــيتـــ |لفيومحمد زينهم عبــــد |لوه|بــــ عثــــم|ن|65935
6756o8ر|ن |حمد طبــــ |لزق|زيقنه|ل عبــــد | جم|ل ز
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن| سعيد محمد ع قمره8342|5
7o5486طبــــ |لمنصورهح|زم محمد م|زى عبــــده م|زي
رتـــ|يه طلعتـــ حس عطوتـــ|266386 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6275o4طبــــ |لزق|زيقمحمد مجدى محمد|لبــــد|يتـــ عزبــــ
يم محمود غنيم|437734 صيدله طنط||ء |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|تـــن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |سم694848
يم عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ||6|629 د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |بــــر|
|د|بــــ طنط|رن| عبــــد |لمنعم محمد شلوع99|4|4
يم85543 ندستـــ |لفيوممحمد سم محمد |بــــر|
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فنون جميله فنون |لم |رج|ء عل|ء ك|مل عبــــد|لحليم 878263
زر|عه كفر |لشيخسم|ء |لسيد |حمد |لسيد عبــــد |لع|ل477485
تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد محمد بــــرك|تـــ28365|
4o3965| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمود محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــسنتـــ محمد |بــــو ط|قيه حس 754425
د|بــــ د |ط|مريم محسن عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن مو32|622
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود |حمد فتـــح | محمد3|8487
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه مر محمد مر227886
د|بــــ |لزق|زيق|م محمد عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن7|6387
4o2399يم كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسمر جم|ل محمد طلبــــ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره سعيد عبــــد|لعزيز محمد243825
تـــمريض |سيوطمهند حس|ن سيد حس|ن 884747

57o4oيم حسن حقوق بــــ سويفصف| ف|يز |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لر|زق25393|

علوم |لفيومي|سم محمد نعم|ن عبــــد|لقوي86477
طبــــ كفر |لشيخيوسف ع عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لد|437656
|388o7رهسن|جق محمد فوزى محمود طبــــ |لق|
6|o252|ح|ن يم  د|بــــ دمنهور|يه عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
8o59|5لسن |لم |ه|جر محسن محمد عبــــد|لسيد|
رتـــ ل|ء عبــــد |لستـــ|ر |لسيد عبــــد | حس 2|343| تـــمريض |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|سم خ|لد رجبــــ عيسوى |لسيد446856
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد حسن عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لرحمن766736

5o3o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد قر كم|ل عبــــد |لحميد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود محمد ع خليفه258394
78|o48تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لع|ل |حمد

653o||طبــــ |لفيومعبــــد|لعزيز رمض|ن سعدي عبــــد|لتـــو
تـــج|ره بــــ سويفن|در نبــــيل عوض طنيوس55693

تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ يه ع|دل سعدي يوسف|843944
تـــج|ره ع شمسمل عص|م محمد عوض|359493
9o4697 كليتـــ |أللسن سوه|جرح|بــــ ثــــ|بــــتـــ صديق حسن
ف محمد |لصو|2|2583 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م |
42o|2||يم عبــــد|لحميد غ تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعل| ح|مد |بــــر|
776|o7يل ج |لزق|زيق |ر عمرو سعيد محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ |سو|ن|عل| عبــــد |لعظيم عبــــد |لعظيم محمد499236
رهمحمد خ|لد عبــــد |لجو|د يوسف محمود44527| ندستـــ |لق|
كليتـــ حقوق |لم |زي|د ط|رق ص|لح محمد698|82
ندستـــ |ل|سكندريهع محمد |لسيد |لسيد حس 478634
ره |ده مصط |حمد فه 33644| حقوق |لق|
طبــــ |ل|سكندريهف|روق خ|لد ف|روق مصط |سم||85|54
يم تـــم|م رضو|ن6|53|3 ره|ل |ء غريبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
يم |لنج|496564 يم ك|مل |بــــر| د|بــــ دمنهور|منيتـــ |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| |مجد محمود محمد477492
23749oيم محمود نوعيتـــ عبــــ|سيهوق عص|م |بــــر|
78322oيم طبــــ |لزق|زيقمحمد سعيد |لسيد محمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ربــــيع عبــــد | فتـــ محمود |لبــــشوتـــي677955
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد ط|رق |بــــو |لفتـــوح مرزوق |لدوه346323
تـــج|ره |لزق|زيقش|دى محمد |لسيد عطيه779627
4657ooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد جل|ل |حمد محمد |لعيسوى
6496ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دي|ن| عبــــده |حمد |حمد عبــــد|لرحيم
ندستـــ |لزق|زيقمصط محمود ع محمد |لسق|625287

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد عزتـــ عبــــد |له|دى محمد عزتـــ27775
8247|oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجرجس روم| مق|ر عبــــد|لمسيح
نوعيتـــ |لم |من|ر عم|ر |حمد محمد8946|8
فنون جميله فنون حلو|نمنه | محمد محمد فتـــ |حمد9885|8
لسن ع شمس|ند| فتـــ عبــــد |لمو مو|5359|
7oo848 ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لرحمن عوض | سيد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمر|م عم|د|لدين عبــــد |لحميد عبــــد |266597
ى9863|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طزينبــــ |حمد زكري| حسن ز
8295o7| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــتـــس|م |حمد محمد عبــــد|
4|o|33تـــج|ره طنط|سيف ن| محمد ميد|ن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأم عبــــد|لبــــ|سط س|لم محمد بــــرغش2276|5
د|بــــ د |ط|يم|ن مجدى لط عبــــد |لشفيق |لبــــسندي924|62
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ول|ء محمد عطيه |حمد شيخ |حمد4449|4

476o|لسن ع شمس|محمود ممدوح ص|دق مو
755o42|ف عبــــد |لمطلبــــ |حمد تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد |
4o7574تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورشهد ر| محمد محمد
تـــج|ره كفر |لشيخعمر خ|لد ي فكرى عي9649|4
يم عبــــد |لمنعم محمد عمر449766 |د|بــــ طنط|صل|ح |بــــر|

بــــه9|664 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ريف|ن جورج من و
|3|64o|يم يم عبــــد |لمنعم |بــــر| رهيه |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــحمد و|ئل حل ص|لح|253922
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعليتـــ عي عبــــد|لكريم ر|تـــبــــ مبــــ|رك326662
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمروتـــ سل|مه كم|ل عبــــده يوسف دي|373853
ف شد|د عبــــد|  5|54|9 تـــج|ره |سيوطم | |
|5o286حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر |يمن مصط عبــــد |لسل|م
د|بــــ |لزق|زيق|ندى سعيد مه محمد محمد|77256
34ooo6| معهد ف تـــمريض بــــنه| يتـــ رجبــــ بــــيو ج|د| حس|ن
34o6o2ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محمد فه حسن ن
نوبــــي ليمونتـــ436836 علوم كفر |لشيخي|ر| محمد عبــــد |لسميع |ل
864|o2 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع عبــــد|لبــــ|سط عل|م ع
يم محمدين7|6928 د|بــــ |لمنصوره|ول|ء عبــــد | بــــكر |بــــر|
يف حمدي |حمد|4747| رهيوسف  حقوق |لق|
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43o846لوله صيدله طنط|رضوى بــــدر عبــــد |لسل|م 
ندستـــ بــــور سعيدلسيد خ|لد عبــــد | محمد|7|7567
25o892| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |م عبــــد|لمقصود |لمن|خ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمتـــ ر| مختـــ|ر عبــــد |لد|يم499682
6o7425ندستـــ |لمنصورهمحمد نبــــيل محمد عبــــد |لر|زق |لخ|بــــوري
263642| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن محمد |حمد عبــــد|لع|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط محمدى عبــــده255929
يم|35557 ر |حمد |بــــر| فنون جميله فنون حلو|نمن|ر م|
د|بــــ حلو|ن|ع|صم ط|رق |حمد محمد محمود47499|
يم محمد عوف5865|2 لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حس|م صل|ح ر|غبــــ |بــــر|

|899oر تـــج|ره بــــ سويفر|ئد عمرو عبــــد |لر|زق عبــــد |لوه|بــــ ز
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|ره عم|د منصور |بــــ|دير272767
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عمر عم|د |حمد |حمد |لقرشو49|675
64o358ه |لسيد |حمد |م |يوبــــ نوعيتـــ |لزق|زيقن
9o46|9|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد زينهم |حمد محمد ع| 
يم عبــــد |لرحمن عبــــد |765479 يم |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــر|
د|بــــ ع شمس|بــــسمتـــ محمود عبــــد|لعزيز حسن5958|3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد بــــرك|تـــ عبــــد|لن| حسن6|8256
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ملك ع|دل عبــــد| |حمد ع33|3|3
5o8722| زر|عه |ل|سكندريهحمد حمدى |لسيد محمد |سم|عيل
رهسلو|ن صل|ح عبــــ|س عبــــد |6978|5 د|ر |لعلوم ج |لق|
يل ج |لزق|زيقمروه م |لدين مصط محمد252665 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره طنط|رو|ن جم|ل عبــــد |لع|ل ع مصط |48594
تـــج|ره طنط|عبــــد | |سم|عيل |لسيد |لبــــدري9|7|43
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ |حمد محمد عبــــ|س عبــــد|لغ |332832
رهل|ء عص|م عبــــد|لرحمن |لسيد|325599 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
52o585|علوم دمنهورل|ء ع |حمد محمد
|2o2oo|يم عبــــد |لوه|بــــ ره/ري|ضتـــيه و|ئل |بــــر| إعل|م |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمصط محمد جميل فرج |333775
6986o6صيدله |لمنصورهدى سعف|ن يوسف محمد سعف|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى محمد محمد ش|دى246869
4o||67تـــج|ره دمنهورمحمد بــــخيتـــ محمد أحمد
9o3577| حقوق سوه|ج حمد عزتـــ خليفه |م
|ء ك|مل حس عبــــد |لفتـــ|ح غنيمه646844 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| إ
ف ومس|حه قن|خ|لد ف|ضل مصط |لسعيد699595 ك.تـــ. ف رى و
4o2o28تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد |لرحمن ع|يدي محروس زن|تـــي
6|4o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ميه محمود مو محمد جنينتـــ
حقوق |لمنصورهف|طمه محمد عبــــد|لرحمن محمود52|239
6|o489تـــمريض طنط| مريم عبــــد |لمنعم |لسعيد عبــــد |لر|زق حل
76374o تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى ص|لح محمد محمد |بــــو |لعن
ف مصط عبــــد|838|22 تـــج|ره سوه|جتـــسنيم |
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|6o937د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|سلسبــــيل صل|ح ن |لدين طه
4|o986تـــج|ره طنط|سل |يه|بــــ عبــــد |لسل|م محمود |لنبــــر
|284o3وقفرح رمزى |حمد |بــــو|لسعود ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
حقوق طنط||ء جمعه محمد محمد خرشه|433863
|د|بــــ |لم |آل|ء سعيد عبــــد | حس 4663|6
638o77حقوق |لزق|زيقعبــــد |للطيف ع|دل عبــــد |للطيف |لسيد أحمد
صيدله |لزق|زيقعف|ف ع عبــــد |لرحمن |لشن|وى954||6
تـــمريض |لفيوم محمود فر|ج مهدى محمد86327

2|2o46يم لسن ع شمس|يوسف محمد محمد رج| |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|محمد طلعتـــ محمد حسن98|699
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــتـــ عص|م عبــــد |لخ|لق محمود غ|نم3|4899
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طي|سم يوسف عبــــد |لسل|م |لبــــه| 8549|6
ف عبــــد |للطيف أبــــو ز|مل422623 علوم حلو|نمحمد أ
يم782664 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرحمه مصط محمد نجيبــــ |بــــر|
وف|تـــحمد عل|ء ع |ل|ل |272464 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عهدى عبــــد| عبــــد |لرؤف ن||26798
تـــ623239 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور| |حمد |حمد |لسعيد ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحسن صل|ح محمد ع مو786239
تـــج|ره |سيوطحم|ده عبــــد|لص|دق محمد صديق 883968
نوعيتـــ كفر |لشيخندى محمد لط ز عبــــد|لكريم442947
|3o|25كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|رين| ع|طف نجيبــــ بــــسطوروس
77|34oندستـــ |لفيومند حسن فؤ|د محمد ر|بــــع

55o|3|يتـــ محمد عبــــد |لر|زق زكري تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي
ف نبــــيه عبــــده|257492 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م| |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دين| عثــــم|ن عبــــد| عبــــد|لسل|م  |87957
69755oتـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه حم|ده عبــــد |لنبــــى |بــــو زيد
تـــج|ره بــــنه|مريم و|ئل حمدى |لسيد22||36

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود مصط عبــــد |لغ عبــــد |لغ 9337| ل|
زر|عه ع شمسنسمتـــ حمد|ن مر |لسيد342865
4||o67|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يتـــ |حمد مصط سل|م
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| عمرو |لسيد محمد يوسف |لنج475957
9o6o78|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر| حمد محمد عبــــد|لع| ع|رف ل|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس ط|رق ن سليم|ن شميس348865
6296|oصيدله حلو|نلبــــ نبــــيل محمد إسم|عيل
85888o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم| ء |حمد نجيبــــ عبــــد|لع|ل
9o9899 يبــــ  |بــــ ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جه| رمزى و ع| 
68o772تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |حمد محمود |لسعيد عبــــد |لق|در
9|62o6|حقوق |سيوط س|مه عل|م يونس عبــــد|لرحيم
5o8o75علوم |ل|سكندريهمريم عل|ء |لدين مبــــ|رك محمد مبــــ|رك
626|2o| ندستـــ |لزق|زيقحمد عل|ء محمد ف|روق ع
7o354o|تـــج|ره |لمنصورهسم|ء نبــــيل فتـــ محمد ع |لن|دي

Page 2104 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |لسيد ع عبــــد |للطيف|8|6335
7o99|2علوم ج|معتـــ د |طسم|ء مصط |لمتـــو حسن |لغربــــ|وى
رهنغم |لسيد نور |لدين رجبــــ48726| تـــج|ره |لق|
6o7226ندستـــ |لمنصورهمسعد ع|طف |لسعيد نده
ى عبــــد|لغ عبــــد|لمحسن 879925 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمجدى ي
42653o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن محمد |نور عبــــد |لغ غ|نم
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــأسو|ن|سم|ء عبــــد|لرحمن حسن م |844394
9o|87o صيدلتـــ سوه|جمحمد رمض|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره ع شمسم| حسن |لسيد عبــــد |لسل|م25899|
85576oد|ر |لعلوم |لم |محمد |لهم حسن |حمد
5269o||ندستـــ كفر |لشيخحمد خميس ص|بــــر |بــــوزيد ص|بــــر
26667o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن عثــــم|ن لبــــيبــــ عثــــم|ن ف|يد 
5o976o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد محمد خليل محمد |لسيد
925o28  تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد عبــــده فضل | محمد
69o575 حه وفن|دق |لمنصورتـــصل|ح س|لم عبــــد |لخ|لق مصط| 

رهعمر مصط عبــــد|لعظيم مصط 6539| عل|ج طبــــي |لق|
34888oحقوق بــــنه|نوره|ن ط|رق |م تـــوفيق
49585oيم محمد |لش|عر  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمود |بــــر|
44||oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسميحه مصط بــــدير محمد متـــو
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمنيه عل|ء|لدين محمود محمد|72|272
259||oيم زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــخ|لد |بــــو|لسعود فؤ|د |بــــر|
يم محمود|67488 يم ع|دل |بــــر| كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومبــــر|
يم |لسيد محمد حس 9885| د|بــــ بــــ سويف|محمد |بــــر|

رهيم|ن فرج محمد سيد عبــــد|لح|فظ|228488 تـــج|ره |لق|
567o9د|بــــ بــــ سويف|محمد سم محمد ه|شم

علوم طنط|سل|م فخرى حسن سلط|ن |دريس||87|54
69449oيم بــــريك يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهفري|ل |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|م سعيد |لسيد ع|مر435852
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرن| محمد عبــــد|لحميد محمد ص|لح4346|2
9o5496 تـــمريض سوه|ج ف|طمه ر|فتـــ |لسيد محمد
443o84معهد ف ص طنط|ه|له محمود عبــــد | عبــــد | |لبــــلتـــ
ه ح|فظ |حمد مصط |لفخر| |467|27 ندستـــ سوه|جم
628oooيم |سم|عيل حقوق |لزق|زيقمريم خ|لد ع |بــــر|
27o6o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمدى رض| محمد جبــــريل محمد
تـــج|ره |لمنصورهصف| محمد عبــــد |لحميد |لعبــــ|678774
228725| يم مر خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمينه مر |بــــر|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمود ه| محمد عبــــد |لو|حد ه| 436522
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|من|ر ع|طف فوزى خلف7|245|
حقوق |لمنصورهدين| حسن عبــــد |لعليم عبــــد |لرحمن684547
ندستـــ بــــور سعيدس|مه ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح محمد رجبــــ|9277|6
4o9836 د|بــــ طنط|نوره|ن سعيد أحمدمحمد |لش|ذ|

Page 2105 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6|222oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن |م|م |م|م مصل شح|تـــه
ن| طه حس عبــــد|لمطلبــــ شلبــــى43|349 زر|عه مشتـــهرم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى س| ح|فظ مأمون639572
7oo484|ري|ض |طف|ل بــــورسعيد|ء سعد جبــــر محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود شعبــــ|ن عبــــده عبــــد| خف|5456|4

4834oرهدير رجبــــ حس جمعه صيدله |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود خميس صل|ح محمد عبــــد|له|487765
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىحمد حس|ن عبــــد|لمع محمد|3|8357
رهمه| سيد محمود سيد مو3|2333 طبــــ |لق|
علوم |ل|سكندريهآي|تـــ سعيد محمد ر|شد |لسمبــــختـــي3|45|5
7o4945 |كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمد عبــــد |لعزيز محمد ش
|د|بــــ بــــنه|نوره |لسيد عبــــد|لغ فو|ز263293
|5748oره|مروه سعيد مكرم بــــدر ح|مد د|بــــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد حمدى |حمد ج|بــــر حموده|25399
634o3||م سم محمد زغلول عبــــد |لعزيز ندستـــ |لزق|زيقد

74445|  |حه وفن|دق |لفيوميه سم جم|ل معوض عبــــد |لمع
د|بــــ |سيوط|شهد معمر محمد فكرى  878425
ن| صل|ح عبــــد |لعظيم يونس675822 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمود |لسيد رمض|ن متـــو72963
83o327|حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديم| عبــــد|لمقصود حسن محمود

6oo88كليتـــ |أللسن بــــ سويفف|طمه محمد عبــــد|لعزيز عويس
6o7922نوعيتـــ طنط|عبــــ محمد محمد بــــدير زيد|ن
527o48|يم عيد ندستـــ |ل|سكندريهحمد مصط سعد |بــــر|
3534o3|تـــج|ره ع شمسحمد عص|م محمد |حمد
نوعيتـــ كفر |لشيخيه | عبــــد |لن| رمض|ن ز ع|8|4392
|د|بــــ طنط|شيم|ء محمد |لسيد عوض4245|4

4338o يم محمد |بــــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرضوى عز |لدين |بــــر|
صيدله |لمنصورهحس|م |س|مه حس|م |لدين حسن |88|677
دى243344 ش|م عفي ز رهحبــــيبــــه  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيددير |لسيد سليم|ن محمد نجم753628
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــتـــ | عبــــ|س عبــــد |لفتـــ|ح محمود ع 65342|
48599oتـــج|ره |ل|سكندريهمروتـــ جم|ل محمد |لنمر ع |لنمر
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد و|ئل عبــــد|لفتـــ|ح محمد عثــــم|ن526464
9o9324 ر|ء محمد |سم|عيل محمد خليفه كليتـــ |أللسن سوه|جف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ حلو|نم|ريف روم| ق|صد بــــخيتـــ55584|
3342|oندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| محمد شح|تـــ محمد
4o7628تـــج|ره دمنهورعن|ن ع|دل محمود ع حبــــيبــــه
ندستـــ |لزق|زيقمحمود ط|رق عبــــد|له|دى ج|د4|6348
يم محمود|77876 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد يكن |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدرحمه س| حل يوسف ش| 623722
63oo79طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عص|م حسن عبــــد |لغف
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4|64|oتـــج|ره كفر |لشيخبــــل|ل سعد عبــــد |لحميد حسن  |لحم
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــتـــسنيم ع شو |لسيد442|63
6o3o23|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد عزتـــ عبــــد |لحميد |لنش|ر
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد |دريس |سم|عيل258449
تـــج|ره |سيوطف|دى مجدى عزيز د|ود شنوده48|487
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيتـــ محمد ف|يق محمد عبــــد|لوه|بــــ|98|335
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر حسن |حمد محمد84||3|
يم |لطبــــ|خ443834 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخإله|م صل|ح ع |بــــر|
د|بــــ |سيوط|ندى حسي عبــــد |لرحمن عبــــد |647|64
35476o|ف فتـــ خليل كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسل|ء |

ره|بــــسمه محمد حس حميده |لمغربــــي46554 د|بــــ |لق|
4o5259|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد رمض|ن فوزي منش|وي|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود سعيد مسعود محمد أحمد453625

د|بــــ |لفيوم|م عرفه محمود |بــــو|لعل||6843
4o693|لسن ع شمس|من|ر مصط عبــــد|لعظيم محمود حسن
3699o6ف حسن حسن |لحسيس وف|تـــمحمد | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهجل|ل حسن حن منظور44372 تـــج|ره |لق|
5|799oمعهد ف ص |ل|سكندريهبــــسمتـــ أحمد بــــسيو |لسبــــ| أحمدين
تـــج|ره طنط|مصط رض| شكر رزق سعد427|44
5o979| طبــــ بــــيطرى دمنهورشعبــــ|ن عبــــد |لع|ل عبــــد |لحميد عبــــد
تـــج|ره طنط|محمد |يه|بــــ محمد مأمون وف|8|4498
7oo584|تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء محمد حسن محمد |لنبــــوى
34939o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد خ|لد طه |لسيد

يم|52355 تـــ |حمد مصط |بــــر| لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م
يكل5|6977 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسنتـــ |يمن رجبــــ ع 
7569o7وف|تـــمصط محمد حسن محمد حسن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود رمض|ن نور |لدين بــــخيتـــ355346
تـــج|ره دمنهورك|مي | حس|م سعيد |سم|عيل بــــدرى6252|5

كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد سم عبــــد |لح|فظ محمد|28352
يل ج |لزق|زيقدع|ء |لسيد محمد ع |لقط632926 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o6972صيدله |لمنصورهندى عل|ء |حمد عبــــده
3|6o5|ره|مرفتـــ جميل فضل مج د|بــــ |لق|
ر عيد حسن337377 ر عبــــد|لظ| تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر م|

ه سيد مصط عبــــد |لمجيد|826|2 تـــربــــيتـــ ع شمسم
6o8978تـــج|ره |لمنصورهفدوى عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ عصفور
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ع |لسيد ع بــــدر356387
تـــج|ره سوه|جمن|ر محمود |لسيد محمد |بــــو |لمك|89|497
يف سم غ| |لمهدى8|58|| د|بــــ ع شمس|م|ي| 
ندستـــ |لفيومع ربــــيع محمد حميدتـــ86536

ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد |لسيد |حمد نجم7|7645
طبــــ |سيوطويد| حسن سعد معبــــد 886998
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77o8|| |و تـــربــــيتـــ |لزق|زيقش|دن عص|م حل |ل|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيتـــ محمود عبــــد| ح|مد أبــــوخريبــــتـــ|4|4964

49o84حقوق حلو|نمحمود حم|ده عبــــد|لفتـــ|ح محمد
ندستـــ ع شمسيه وحيد س|لم شعبــــ|ن|8858||
يم |لدسو عبــــد |لعليم 434692 علوم طنط|س|رتـــ |بــــر|
معهد ف تـــمريض ع شمسحمد حسن عطوه عبــــد|لعزيز|343432

ف حج|ج |بــــو |لقمص|ن63956 تـــمريض |لفيوم محمد |
6242o2يف عبــــد |لمقصود |حمد معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدخ|لد 
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــن |حمد رجبــــ عزبــــ334947
763|o4 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنسمه |لسيد ع مصط مصط
2496o9ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحبــــيبــــه محمد مر عبــــ|س |لمن معهد ع| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديصف|ء صبــــ كم|ل ع |ن835699

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــحمد ي| فكري عبــــد |لعزيز|4394|
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــحمد عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لسل|م محمد524629
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نأحمد ن عطيتـــ |لعو|د||76|6
نوعيتـــ كفر |لشيخم| فتـــوح |لسيد فتـــوح  فوده|6777|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ ع|دل حل محمد |لبــــط|وي338464
صيدله |ل|سكندريهش|م ربــــيع جمعه محمد عبــــد |424523
نوعيتـــ بــــنه|محمد |حمد |لسلط|ن عبــــد|لر|زق محمد328986
88o2oo ندستـــ |سيوطعمر |حمد ف|روق عبــــد|لرحيم
6|o562نوعيتـــ موسيقيه طنط|سمر |حمد |لسعيد |لش|ذ
5234o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرمض|ن مجدي |لسيد رمض|ن
طبــــ بــــيطري |لم |ك|تـــرين خليل تـــوفيق |ليوس8683|8
5o9628|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد عوض ن جبــــر معروف
7637||| تـــمريض بــــور سعيد منيه |لعربــــى |لديبــــ محمد ع
د|بــــ حلو|ن|محمود سيد ع حج|زى27782

ف ف|روق ع |لديبــــ86|328 |د|بــــ بــــنه|يوسف |
255o8 |رهف|طمه شكرى محمد |لعن علوم |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء صل|ح محمد عبــــد |للطيف بــــيو7|6324
تـــج|ره |لزق|زيقعمر |يمن جوده محمد ج|د625532
صيدله |ل|سكندريهي|سم |حمد عبــــد|للطيف ع |لقديم9|4393
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء محمد معوض ن| |685987
6849o|| ج |لدين |لسعيد| تـــج|ره |لمنصورهمصط زكري| 

ره|جه|د محمد حس حسن234|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ين محمد محمد ع|32865 حقوق بــــنه|محمد ش
د|بــــ |لمنصوره|ص|لح ي| ص|لح ص|لح سل|م676769
تـــربــــيتـــ سوه|جول|ء |حمد محمد |حمد 26|897
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د محمد |لس|يح يونس839325

35o|2|يم محمد يم |حمد |بــــر| وف|تـــبــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه ل|ش محمد عبــــد|لرحمن36888
ف |م|م محمد|28|53 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفحمد |
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4oo||5ندستـــ بــــنه|ه|جر حس|م |لدين محمد طلبــــه مر كليتـــ 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سم|ء |يمن |بــــو |لفتـــوح عبــــده776396

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود |م عبــــد |لفتـــ|ح |م 28424
69o5o2|بــــي بــــهر|م بــــي |ل ف |ل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيه |

وف|تـــمصط محسن صل|ح محمد77885 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسعد مجدى محمد عبــــد |لمنعم عبــــد ||68628
7775o8رهعبــــد |لرحمن ع|طف نبــــوى نبــــوي محمد عل|ج طبــــي |لق|
7686o2تـــربــــيتـــ |لعريشسم| محمد محمود محمد
48256oد|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد عبــــد | محمود |لمهدى
45o||4يم فؤ|د |دم |لسيد |حمد معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد خ|لد منصور |لهبــــي|ن|6|34|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نور|ن محمود محمد |حمد مقلد|69782

45o97تـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ محمد زينهم س|لم
6o78|4 |تـــج|ره طنط|دى عل|ء |لدين ص|لح عبــــد |لش
4o56|6نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهمريم عزتـــ عبــــده عبــــد |لنبــــى
تـــج|ره سوه|جمحمد ع |بــــو|لمجد محمود5|8349
7|244oيم |بــــو |لسعود |لعج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرن| |بــــر|
433o45|تـــمريض طنط| منيه سليم|ن |حمد سليم|ن عس|ف
د|بــــ |سيوط|ندى محمود عبــــد |لنبــــي |حمد 888555
3544|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |لس|د|تـــ عبــــد|لرحمن محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــكريم مصط |سم|عيل ع رجبــــ677626
263o76علوم بــــنه|بــــه ع فرج محمد
6457o4طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقوق ي| فرح|تـــ ع عيطه
تـــ عم|د |لدين عبــــد|لمجيد مر |9598|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد سم شح|تـــ ص|وى سليم|ن832|35

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط شح|تـــه لط |لحس|ن 64884
2585oيم |سم|عيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مريم سيد |بــــر|

د|ن5756|6 د|بــــ د |ط|مرو|ن ه| محمد و
685956| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء محمد |لسيد محمد ع
رتـــ|س| س| |حمد |حمد |بــــوريتـــ|67632 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
329o|2 حقوق بــــنه|محمود محمد محمود محمد متـــو
ندستـــ حلو|نزي|د ي| عبــــد | ع69|27|
د|بــــ |لمنصوره|م ف|روق سل|مه |حمد ج|د689939
علوم ع شمسمنتـــ | محمد حمدى عج 336277
علوم طنط|مل |لسيد محمد مبــــروك شعوط||42658

6895oعلوم |لفيوممحمد خلف محمود عبــــد|لخ|لق
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غنيه ن| عي خليفه888|82
ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|28|687
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مؤمن ع ز محمد محمدين8|4883

2o268يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد من رجبــــ |بــــر|
26o|62| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن |حمد سعيد دسو |لدسو
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معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سل|م ج|بــــر عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز 6|26|5
6o6958تـــج|ره |لمنصورهر| | سم |لدسو ن
5o9735|علوم دمنهورحمد |لسيد محمد |لسيد مبــــ|رك
642o|2يم |سم|عيل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|نم محمد |بــــر|
7ooo43|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم| عبــــد |لمحسن شو |بــــومندور
تـــج|ره بــــنه|ح|زم محمد |له|دى محمد339593

34o33رهنور|ن عبــــد |لبــــ|سط محمد عبــــد|لجليل زر|عه |لق|
ش|م محمد محمود |لعدوى|67768 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد 
4o3748تـــج|ره دمنهورش|دى ول|ء كم|ل |لدين محمد جنينه
يم ع|شور|349822 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف حمدى حسن |بــــر|
5o88|4طبــــ |ل|سكندريهمحمد أبــــو |لحسن معوض محمد ش|ور

ره|مريم محمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد27654 د|بــــ |لق|
7o|452يم |لدسو عط يم |لدسو |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهرحمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمد محمود |حمد835323
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء سل|مه مه |لخو ||25693
تـــج|ره ع شمسزي|د فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح سيد342954
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|زيزى سم |سم|عيل قطبــــ |بــــو |لمجد26|429
يم|447|77 تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |حمد |بــــر|
36|o38حتـــ وفن|دق |لم |حس|م صل|ح |حمد |لسيد| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء شد|د عبــــد|لل|ه حس |923764
33o468د|بــــ بــــنه|ي|سم سم ع عبــــد|لوه|بــــ|
طبــــ |لزق|زيقخلود لبــــيبــــ |حمد يوسف شح|تـــه774624
طبــــ |سن|ن |لمنصورهحسن |حمد حسن عبــــده693983
تـــج|ره ع شمسسلف|ن| تـــ|مر طلعتـــ رزق773983

لسن ع شمس|سم|ء عم|د ع حسن عيد|35787
بــــي |692|2 ى  ش|م |لخ رهه|ميس  صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسع|د حسن حسن |لغربــــ|وى8959|6
رهمروه مصط عبــــد |لرحمن حسن66549| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــسحر محمد |بــــورو|ش قطبــــ534|24
6o796|د|بــــ دمنهور|ندى مصط |حمد حسن |سم|عيل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن |يمن محمد عجور|497339
||768oنوعيتـــ عبــــ|سيهمر|م ح|تـــم حس عبــــد |لر|زق
نوعيتـــ عبــــ|سيهدى ن| محمد مو345873
25o565معهد ف ص بــــنه|تـــ |س|مه |لسيد أبــــوطبــــيخ
تـــج|ره ع شمسيه طه |حمد طه|3|263|
لس ن|شد 885647 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| رش|د ك
4|o9|2حقوق طنط|ندى |لسعيد |حمد خليفتـــ
356o7رهمصط محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لنبــــى طه تـــج|ره |لق|

مي |حمد حس 426976 د|بــــ |ل|سكندريه|خلود محمود 
حقوق بــــنه|مصط عص|م رش|د عبــــد|لحميد4|3425
د|بــــ دمنهور|حمد محمد عزبــــ متـــو عزبــــ|484778
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معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمنعم |بــــر|328484
د|بــــ |لزق|زيق|بــــتـــ عص|م |لسيد |حمد محمد |لشح629649
4495o6مه تـــج|ره طنط|بــــدر محمد ممدوح محمد سليم|ن |ل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلج |حمد محمود |حمد |لعج727|3
83o845علوم ري|ضتـــ |سو|نديفيد جوزيف لم بــــولس
34o973 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد محمود محمدى محمد |لطو
حقوق |لمنصورهعبــــد | |لسيد ع عوض سل|مه35|494
88o2o3 تـــج|ره |سيوطك|رل بــــ|سم كم|ل نجيبــــ
تـــربــــيتـــ دمنهورأمل مر مر |لصبــــ|غ|49799
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد |حمد ج|د |لمو |حمد6|8652
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لعزيز أبــــوط 448648
يم خميس|25928| ندستـــ ع شمسحمد محمد |بــــر|

4873|| رهحمد سيد ك|مل عبــــد | صيدله |لق|
معهد ف ص بــــنه|رض| محمد محمد زيد255655
د|بــــ سوه|ج|محمد عز |لدين عمر|ن محمد  7|8977
تـــربــــيتـــ |سيوطمصط عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لو|4|8865
يم عبــــد|لعليم|857743 تـــج|ره بــــ سويفحمد سعد |بــــر|
يم ح|مد |حمد عبــــد |لح|فظ4359|6 |د|بــــ طنط| |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود متـــو محمد متـــو5|334|
4298o4ى علوم طنط|عمر |حمد م |لم
رهمؤمن |س|مه |حمد محمد45292| تـــج|ره |لق|
رهوق كم|ل |حمد محمد |لمنط|وى955|22 علوم |لق|
تـــج|ره طنط|يه ط|رق |حمد عطيه غنيم|432374
26|o62نوعيتـــ |شمونس|ره ع|طف خ|لد حسن
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|ريه|م محمد حس|م ح|مد محمود22547|
36o47oد|بــــ بــــنه|س|رتـــ مختـــ|ر محمد عبــــد|لجو|د |لعط|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |لدين |يه|بــــ حس |بــــو طه429627

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ| سيد بــــ| من سيد |بــــوجل|له42432
6795o6| تـــج|ره |لمنصوره |ر عص|م عبــــد |لمنعم بــــدوى عبــــد
تـــج|ره بــــ سويفمحمد جمعه عبــــده ع 94|4|8
8939o9 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد|لرحمن ع خل|ف خليفه
يم منجود فرج|246|5 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر سعيد إبــــر|
8o7335تـــج|ره بــــ سويفمحمد ج|ر |لبــــل|وي محجوبــــ

323o6رهمحمد ع|دل محمد |حمد حقوق |لق|
طبــــ بــــنه|ه|جر صل|ح |لدين |بــــو|لفتـــوح عبــــد746|33
رهنوره|ن محمود سيد مر مر 242266 تـــج|ره |لق|
753o65 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن |بــــو |لفتـــوح حسن
49o248د|بــــ |ل|سكندريه|دين| |لسيد محمد عطيه زي|ن

قتـــص|د م حلو|ن|بــــه حس محمد فرح|تـــ||276
3229o6جيوس تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم ثــــروتـــ ف|يز 

ش|م فوزى ع23872 ره|نور  د|بــــ |لق|
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|ج |لدين236684 رهسم| محمد حسن  صيدله |لق|
763o99تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى محمد ع حسن عبــــد |لس|تـــر
|2238o|يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |بــــر|
7oo63oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود رض| محمد محمد
63|2o6د|بــــ |لزق|زيق|تـــسنيم |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد صقر
7|o386|يم معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيه محمد بــــره|م بــــره|م |بــــر|
م694276 ه حس |لسعيد |بــــو|لمجد |ل| تـــج|ره |لمنصورهم
43o664علوم طنط|مريم بــــسيو |لحسي |لجمل
د|بــــ |ل|سكندريه|م|رتـــ | مرشد نجيبــــ عط| |482938
رهيوسف س|مح عبــــد| ع63|4|2 علوم |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــصف|ء أسعد ي|س محمد55|499
يم سيد أحمد |لزمر84|5|4 نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخندى حم|دتـــ |بــــر|
7754ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود عل|ء محمد ر|بــــح
زر|عه |لزق|زيقه|جر صبــــ محمد طريف636832
يف ز سعودي27493| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه 
53o|2|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنوره|ن ع فتـــ محمد مح|رم

ندستـــ |سيوطمرو|ن مصط فتـــ |حمد|5||5
4o4o39 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد
5o2895ى |لنج يف ح|مد محمد |لم زر|عه |ل|سكندريهسل 
4o7|55تـــج|ره |ل|سكندريهر| | محمد محمد لبــــيبــــ خليل
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد س|مح محمد حسن حس 756224
|2|o59 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم رأفتـــ ند |لسيد حس
4oo923 حقوق |ل|سكندريهريم عبــــد |لجو|د ه|شم مصط
رهسميه عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد48952| تـــج|ره |لق|
8o3672د|بــــ |لم |ه|جر عيسوي محمد خلف|
7o6833نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء عم|د نبــــيه فهيم
حقوق |سيوطحمد مصط محمد عبــــد|لعزيز|822779
تـــج|ره سوه|جم|يكل ممدوح سعد غ| 875488
|د|بــــ طنط|شيم|ء |لسيد عبــــده غريبــــ3|3||4
5o7744فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهتـــسنيم عبــــد|لق|در محمد حسن |بــــو ط
537o22حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م محمد بــــريك عبــــد |لجو|د
ندستـــ |ل|سكندريهع|دل ج|د | سيف |لن ج|بــــ |444988
يم منصور|56687| علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد مجدى |بــــر|
3||o62د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حبــــيبــــتـــ |سم|عيل |سم|عيل عبــــد|لمقصود
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد منصور عبــــد|لحفيظ محمد 879927
5o3|92طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمريم ج|بــــر فتـــ ح|فظ عبــــ|س حسن

|5o6|رهنور و|ئل صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز ندستـــ |لق|
24826o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء |سم|عيل محمد محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمريم ح|زم س|لم س|لم محمد7856|
9o7233 صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ع|طف |لسيد حس|ن
تـــ||594|5 تـــربــــيتـــ دمنهور|ء محمود عبــــد|لستـــ|رع حنتـــ
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يم حج|ج|63|2|7 تـــج|ره |لمنصورهيه|بــــ مسعد محمد |بــــر|
|25o69زر|عه مشتـــهرعل| مصط محمد محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق صل|ح عبــــد|له|دى ع7|2378
6|82o8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهصفوه ي| مصط و
4|o973تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــه| ع|دل رش|د بــــند|رى نجم
698|o9علوم |لمنصورهع|ئشه س| حسن |صل|ن
2|32o9 تـــج|ره ع شمسفرح محمد ري|ض |لقي
حقوق |لزق|زيقعمر س|لم سعد س|لم محمد |لصعيدى783825
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد محمد شو |حمد مر|د642422
78|6oo|ه صل|ح عبــــد |لعزيز عطيه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
78o933تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقه| عبــــد | سليم|ن س|لم
6883o2 |حقوق |لمنصورهعبــــ محمد حس |ليم
تـــج|ره |سيوطبــــيشوي كم|ل سليم|ن |سخرون859645
6o2527حقوق |لمنصورهمحمد |س|مه غريبــــ محمد شهده
د|بــــ |لمنصوره|حمد ممدوح محمود عبــــد |لحميد يونس437|68
تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره عنتـــر نجيبــــ حن| 923856

يم محمد44389 ش|م |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد 
د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن عبــــد| |بــــوط|لبــــ منتـــ8|67|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد دسو ن|دى محمد|77894|
حقوق طنط|ل|ء حمدى مسلم زعف|ن|4224|4
ندستـــ طنط|محمد سم عبــــد |لحميد |لمتـــو عطيه6|7|68
68o939 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد خ |لح|ج |لحسي
يم |حمد حريشه286992 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
رهل|ء عم|د محمد |حمد|74|243 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|لسن |لم |شيم|ء ثــــ|بــــتـــ محمد عبــــد|لمع 6675|8
6878|oحقوق |لمنصورهدين| فتـــ عبــــد |لحكيم شعيبــــ
|6424oم|م م|م محمد |م|م  د|بــــ |لفيوم|محمد 
طبــــ |لزق|زيقمحمد عبــــد| فريد عبــــد| محمد636384
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد أيمن عبــــد |لفتـــ|ح |لجم 449357
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنوره|ن شلبــــى بــــدر فرح|ن58642|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد رشدى محمد ع حسن526978
6922|o بــــي تـــج|ره |لمنصورهحن مجدى عبــــد |لحميد |لمو| |ل
47656oف محمد |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |دتـــ |
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــخلود سيد |حمد عبــــد |لحفيظ96|57|
4o4336حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــمعتـــز حس|م |سم|عيل |حمد ع| 
8266o8كليتـــ |لطبــــ بــــقن| مجدي محمد عبــــد|لرحيم
ر|ء ج|بــــر محمد عبــــد|لنبــــي6664|5 علوم طنط|ف|طمه |لز
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــسهيله نجيبــــ نبــــيه شلبــــى ش| 452659
4523o4| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخخ|لد محمد خ|لد مو مكرم معهد ع| 

7|4o|د|بــــ |لفيوم|محمد سعد ع |لسيد
83o|8معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند| سنو عبــــيد سنو
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وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|ع محمد خ|لد حسن28535| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
5o|3oo| |يم |حمد سعد عبــــد|لش زر|عه |ل|سكندريهبــــر|
89929o د|بــــ سوه|ج|مروه بــــخيتـــ عبــــد|لح|فظ مهر|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء صبــــرى محمد |بــــو|لفتـــوح زعزوع|684834
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ محمد حسن محمد حسن9|4756
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد عزيز |لسيد ع بــــدوى|6456|2
9o7437 حقوق |سيوطري|ض |لسنبــــ| حس محمد
4o69|7يم |حمد محمد د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن سم |بــــر|
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن محمد سعد|لدين ع حسن476437
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد شح|تـــه |حمد مهدى223297
23o2|9د|بــــ ع شمس|يف عبــــد|لخ|لق سيد عبــــد |لخ|لق سيد
حقوق |لزق|زيقسل|م ن| حسن عبــــد|لفتـــ|ح عمر|633674
44773o|علوم |لعريش/ري|ضتـــمنه | ع عبــــد |لر|زق |حمد |بــــو
6o6869حقوق طنط|محمد ط|رق جم|ل |لعنبــــى

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرغد ط|رق ع عبــــد |لحميد6|94|
36o5o4|ف زر|عه مشتـــهرم| حم|ده محمد عبــــد|لبــــ| 
4272|oتـــمريض |إلسكندريتـــ محمد محمود |حمد محمد |لخو
د|ن |حمد623249 تـــج|ره ج|معتـــ د |ط |م مدحتـــ |حمد نص و
4o2569ه حسن |بــــو |لمع| حسن حسن تـــج|ره |ل|سكندريهم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لسل|م محمد |لسيد بــــدر722|25
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لنبــــى محمد |لف|ض عوده78|523
د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ محمود حن محمد محمود423624
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــس|ره صل|ح رشو|ن عثــــم|ن سعيد447535
ه449573 علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن ط|رق محمد مصط خض
6|o9|3تـــربــــيتـــ طنط|ع|طف خ|لد ربــــيع سعد
7o9673كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسي|سم حمدى |لسيد عبــــد |لحميد
رهنوره|ن محمد خليل خليل |حمد4444|2 تـــج|ره |لق|
765|7o كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن ط|رق حسن حسن |ل|ل
22|937| رهل|ء فتـــ عبــــد|لحكيم عثــــم|ن ع تـــج|ره |لق|
 |حه وفن|دق |لفيومه|يدى عص|م تـــوفيق |لسيد7|76||
2545o9 ف |حمد ه|شم |لمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحس |
7oo9||تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــد | عوض |حمد محمد |لغربــــ|وى
|5|37oد|بــــ حلو|ن|رح|بــــ رمض|ن |حمد سيد
82o4|3يم صيدلتـــ |لم |كريم|ن محمود محمد |بــــر|
يم زيد7485|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف محمد محمود |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفدين| محمد ص|لح محمد|5959
689875| د|بــــ |لمنصوره|حمد ن| |لسيد |لغي
حقوق |سيوطزين |لع|بــــدين حس عوض محمد3|74|8
48o4|oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |سم|عيل بــــيه محمد بــــيه
83o976نوعيتـــ فنيه قن|من|ر |حمد عبــــد|لجو|د محمود
68997o| طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد محمود فتـــ عر
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد |لسيد ح|مد|8335|3
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنورس مصط عبــــد|لفتـــ|ح سيد  877377
244o3o|زر|عه ع شمسسل|م عيد عبــــد|لفضيل محمود سيد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديندي |حمد خلف | عبــــد|لعزيز825832
32868o| صيدله طنط|حمد سل|متـــ عبــــد|لعظيم حس

75oo6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عيد كم|ل ثــــ|بــــتـــ
3356o9يم كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى صل|ح فوزى |بــــر|
تـــمريض |سيوطنسمه سيد عطيه سيد 62|892
طبــــ بــــنه|ف|طمه محمد مصط |لق| 776924
ندستـــ |لم |مصط |حمد عبــــد|لعزيز |حمد53|824
ثــــ|ر |لفيوم|مصط |حمد سل|م |حمد64653|
7o3|7oد|بــــ |لزق|زيق|نرم ي| |لسيد محمد ج|د
ف |لشح|تـــ محمد|353232 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد |
887|oo تـــربــــيتـــ |سيوطسوسن| فرح|تـــ ر|شد شح|تـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  سم|ء عبــــد|لحميد معتـــمد عبــــد|لحميد883373
علوم دمنهوريه عبــــد |لل|ه عبــــد |للطيف |لخطيبــــ|7984|5
يم |حمد93|787 حقوق |لزق|زيقيوسف محمد |حمد |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء بــــكري محمد حف 264|84
6o|7o9د |لمغ|ورى حبــــيبــــ قرقر تـــج|ره طنط|ن|
6867o|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد محمود ف|روق محمد |لديبــــ
69o993حقوق |لمنصوره|ج مسعود عبــــد |لمطلبــــ محمد
4333o2|معهد ف تـــمريض طنط| سل|م كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمنعم

زر|عه مشتـــهري|سم ص|بــــر محمد محمد عبــــد|لغ 33548
5|2oooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل عي عبــــد |لسل|م |لبــــي
35o33oتـــج|ره ع شمسمحمد ممدوح محمد عبــــد|لنبــــى |لوحش
84376o|ر|ء فتـــ محمود |حمد كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلز

علوم |لفيومريم |ل|م عبــــد |لقوى ع||676
4o6o|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ريه|م حمدى عبــــد |لر|زق بــــيو|
تـــج|ره |لمنصورهمنيه |حمد |لسيد يوسف |لحن |678732
نوعيتـــ عبــــ|سيهخلود وليد |حمدي محمدع|مر344959
ندستـــ بــــور سعيدلسيد مرو|ن |حمد عبــــد |لع|ل|696769
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح عيد249736
علوم ع شمسع |ء محمود فتـــح | حسن |لنحر|38673|
تـــج|ره سوه|جعم|ر ن| سعد عبــــد|لحميد7556|8
4o373oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مع|ذ حمدى عبــــد |لع|ل محمود |لسيد
وف|تـــدى عبــــد |لن| حس محفوظ4|672| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o2467 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود عنتـــر عبــــد|لع|ل عبــــد|لق|در
224o|9|رهيه ج|بــــر سيد عثــــم|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
78|o24يم ع محمد تـــمريض |لزق|زيق ع |بــــر|
4599o9تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف مفيد جورج طنيوس جرجس
43o828تـــربــــيتـــ طنط|حسن|ء سيد|حمد محمد ف|روق |لشن
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ف زكري| عبــــد|لعزيز898||3 وف|تـــعمرو | معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جل|ء |حمد محمد ك|مل|95|768
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلي |ن عم|د عد حكيم9938||
ره|جورج س| شح|تـــه متـــرى235332 د|بــــ |لق|
496o2o| يم |لد يم عمر |بــــر| د|بــــ دمنهور|ول|ء إبــــر|
|6o6||يم من يم عبــــد |لق|در |بــــر| حقوق بــــنه|حمد |بــــر|
ف حس |حمد |لعط 35743 رهحس | ندستـــ |لق|

تـــج|ره طنط|محمد وليد جل|ل |لسيد |لطيبــــ |بــــوكيله436222
4|5|o5تـــربــــيتـــ كفر |لشيخإن عبــــد |لسل|م محمد محمود مرس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لط سيد عيد مهدى38|634
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد يح |لسيد |لسيد ضيف|9473|6
تـــج|ره ع شمسم محجوبــــ |لسيد عبــــد |لحميد |بــــر|23487|
وف|تـــمحمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لر|زق عبــــد|226849 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
وف|تـــزي|د محمود |حمد حس 794|23 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن خ|لد فرج شح|تـــه45362
4o226oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| وق |حمد ع محمد |حمد محمد خ
ل|ل |لسيد حج|زى|35652 نوعيتـــ بــــنه|جه|د عمرو 
22|22oيم تـــج|ره ع شمسمريم جم|ل |لدين ز |بــــر|

رهعبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز ع7|74| حقوق |لق|
8229o| تـــمريض |لم | محمد عبــــد|لبــــ|ري حل |م
4|o5o6ى |د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن سعيد محمد سيد|حمد بــــح
يم عبــــد|لح|فظ خليل97|237 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ريه|م |بــــر|
يم |حمد |لديس |لشه932|68 تـــج|ره |لمنصورهرغده |بــــر|
علوم دمنهورمصط صل|ح محمد ص|لح عجوتـــ2736|5
طبــــ بــــورسعيدمن|ر |س|مه فتـــ |لوصيف3|6926
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لجليل عبــــد|لونيس437822
6o5578|يم س تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد|لجو|د |بــــر|
يم829933 تـــج|ره سوه|جد |نه ميل|د صموئيل |بــــر|
ندستـــ ع شمسنوره|ن |حمد ع عطيه35937|
ر|ء عل|ء عبــــد|لخ|لق محمد |لف|78|267 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــز
|578o7ره|مريم محروس صد عوض د|بــــ |لق|

تـــج|ره بــــ سويف سيف ع |لق| منش|وى57439
27o26|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مسعود مه |لعلي سليم|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|أسم|ء |لسيد محمد ع محمد8828|4
687o83يم صيدله |لمنصورهمن|ر خ|لد عبــــد |لر|زق |حمد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهنبــــيلتـــ خميس |حمد |لبــــروتـــ4453|5
|4523o|رهمجد ع|دل محمد عبــــد |لع|ل تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم | |ده خليفه عبــــد|لرشيد ر|غبــــ995|82
تـــمريض بــــور سعيد ر|ن| |حمد سل|م |بــــوزيد5|7635
رتـــ|مريم ي| عبــــد |لمع عبــــد |لد|يم635494 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومخ|لد ك|مل مصط |لخو245793
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342o32طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|رتـــ عبــــد|لحكيم |سم|عيل عبــــد|لفتـــ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|د سعيد بــــك سل|مه |لسعد |357365
7|3o36يم |لغريبــــ محمد |لغريبــــ |لشوه زر|عه |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | جبــــريل محمد سليم 6|9234
43o954تـــمريض طنط| نوره|ن خليفه عد |بــــوزيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آل|ء عبــــد|لحميد محمد س|لم |بــــو جهل495865
ى لبــــيبــــ |لسيد عض|م624696 تـــج|ره |لمنصورهمحمد ي
لش4465|5 صيدله |ل|سكندريهنسمه عبــــد |لمنعم ح|مد |حمد 
35o398تـــج|ره ع شمسمحمد نو|ر عثــــم|ن عبــــد|لسميع
22o23||كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد محمد عبــــد|لمقصود جبــــر

رتـــ|سوز|ن مبــــ|رك سيد ش|ذ 98|56 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o9o22تـــج|ره |لمنصورهمحمد عرفه |لسيد |حمد
5o263| تـــج|ره طنط|رو|ن ط|رق عبــــد|لرؤف حسن |لبــــردي
7o3o2||معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء س|مح |لحسي |حمد عبــــيد
43636oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر نبــــيل سعد محمود غنيم
5|o258ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|يوسف سعيد دسو محمدعبــــد|لنبــــي
يم |لسيد عم|ره432493 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء محمد عويس سليم|ن|563|6
7o2965|يم ج|دو يم حل |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|يه |بــــر|
يم228824 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعبــــ |حمد |يوبــــ |بــــر|
689o27ندستـــ كفر |لشيخحمد |س|مه |حمد محمد |لسيد |لقرمه
23o678تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديه| |حمد حس |حمد
4|o833حقوق طنط|س|ره ممدوح عبــــد |لع| جعفر
||5o86د|بــــ ع شمس|فرحه نبــــيل جرجس |سح|ق
9o5o33|طبــــ سوه|ج سم|ء |حمد عبــــد|للطيف تـــوفيق
245o72رهول|ء س| محمد مبــــروك علوم |لق|
6o26oo|طبــــ |لمنصورهحمد محمود محمد رجبــــ

رهمنه | جم|ل سيد ز ع5368| تـــج|ره |لق|
5o4378 |تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى أحمد عبــــد |لمنعم محمد ش
ره|يوسف م|جد صبــــرى سل|مه7549|2 د|بــــ |لق|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ |لسيد خليل سعد عمر437259
حقوق طنط|عبــــد |لرحمن محمد |لسيد عبــــد |لو|حد سل2476|4
|4oo68لسن ع شمس|ندى عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح شح|تـــه
7o9878حقوق |لمنصورهنور| محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد د
يل ج |لزق|زيقيمن حسن |حمد حسن مسلم|629995 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم حس|م |لدين حسن ع حس 484788
685267| يم مو ه محمد حس |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
تـــربــــيتـــ |لعريشحمد محمود حم|د عبــــد|768739
9o36|2 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد |س|مه |حمد محمود
69|24o|زر|عه |لمنصورهم|ل محمود ع خ عبــــد |لعزيز
26o689يف رهعل| حسن ع |ل طبــــ |لق|
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6o5238تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روضه محمد بــــديع محمد ش|دى
|379o6علوم ري|ضتـــ |سيوطم|زن ط|رق مصط عبــــد |لحميد
بــــه|766236 ندستـــ بــــور سعيدل|ء محمد محمد محمد و
تـــربــــيتـــ |سيوطندى محمود عيد عبــــد|لن|  877673
527||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد سعيد ح|مد عوض | |بــــو |حمد
|3|6o5ره|زينبــــ عزتـــ |حمد سليم|ن د|بــــ |لق|
86557o ندستـــ أسو|نمصط فتـــ محمود ع
4o5289|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريمون حس ظريف ويص

رهعبــــد|لعزيز خ|لد عبــــد|لعزيز منصور|4527 حقوق |لق|
494|9oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رض| ك|مل حسن ف|يد
يف|9|8833 د|بــــ |سيوط|  م| نتـــ ع حسن |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سيف |س|مه ع ع45245|

28o55رهندى مصط حسن ع زر|عه |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقلسيد ع|دل محمد زكري| ع محمد||63846
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |حمد |لس|يح |حمد53986|
ف سم سعد428535 |د|بــــ طنط|ندى |
88o797 حقوق |سيوطنجل|ء س|لم محمد حس
7846o||يم |لمرح |حمد محمد س|لم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقكريم |حمد ف|روق محمد548|77
4|3|o5تـــج|ره طنط|رو|ن جم|ل ح|مد |لقفص
44o7o9د|بــــ كفر |لشيخ|بــــسمتـــ محمد صل|ح |لدين |حمد |لسيد ع
42|o68ين غ|زى |لز| ع شيحه تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخش
42o397تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخزينبــــ |لسيد |لبــــي |لسيد ص|لح
895o|6 معهد ف ص سوه|جشه|بــــ حس محمود عبــــد|للطيف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|خلود مجدى عبــــد|لحميد محمد ع |ن338896
233|7oيف حسن محمد فؤ|د |د|بــــ |لم |مريم 

2o47oرهم|يكل بــــش|ى سليم|ن عبــــد |لسيد صيدله |لق|
تـــمريض  بــــ سويفرقيه محمد شمس |لدين عبــــد |لتـــو|بــــ58523

25|74o|ثــــ|ر |لفيوم|لسيد ر| |لسيد ع|مر ص|لح
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه س| محمد |لخو7|2694
|3|7ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل محمود خميس |لسيد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخنس عمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد |حمد||5285
يم عبــــد | |حمد |يوبــــ632476 يل ج |لزق|زيقشمس |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم ري|ضتـــ بــــنه|من|ر خ|لد |لسيد مصط |لبــــن|264756
تـــج|ره بــــ سويفحمد خلف سيد محمود|8378|8
د|بــــ |سيوط|مه| محمد مصط محمد 885424
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم محمد صبــــ خليفتـــ625|45
48o782|يم د|بــــ |ل|سكندريه||ء حسن حن محمود |بــــر|
7788o8نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمله عز|زى عزبــــ عبــــد|لو|حد
62o745|د|بــــ د |ط|حمد محمد رمض|ن عبــــد |لكريم
5278o6ن| |يه|بــــ محمد محمد ع سليم|ن كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــم
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يم عو |حمد359732 تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل محمد |حمد فؤ|د طليس4|4893
88o36o  صيدلتـــ |سيوطنهله محمدح|زم محمد حس |ليوسي
9|o377 تـــج|ره سوه|جم|رين| سم حليم فه
علوم ري|ضتـــ سوه|جص|لح سيد قبــــي سيد 899637
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|غ|ده رجبــــ محمد طه842322
تـــج|ره بــــنه|محمود منصور محمد |م ر|غبــــ628|26
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس |لسيد محمد |لغربــــ|وي432298
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه محمد عبــــد|لرحيم حج|زى248695
رهمحمد عبــــد|لحميد |سم|عيل |لسي638|22 طبــــ بــــيطرى |لق|
لس عم|د لم يعقوبــــ62596| ندستـــ ع شمسك
4373o4حه وفن|دق |ل|سكندريهخلود شعبــــ|ن فوزي سعد د|ود| 
5o4688|طبــــ |ل|سكندريهلميس حسن محمد |لسيد عبــــد|لل
د|بــــ ع شمس|محمد ط|رق محمود عبــــد |لنبــــى خميس544|22
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ندى سيد محمود محمد336383
تـــمريض |لمنصورتـــ مريم |حمد حن ع خليفه622379
يم عبــــد| |ل|سود|256274 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |محمود رض| محمد عليوه9|9|82
48443oش|م محمد محمود شمخ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد 
ريدى||89497 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى  حمد عبــــد| محمد 
437o26كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم|ن عبــــد |لعظيم عبــــد |لمجيد حن عليبــــتـــ
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد حمدى مط|وع حسبــــ|52926|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيه ي| عبــــد|لمطلبــــ ش| |6599|5
5o6447علوم |ل|سكندريهه|جر خ|لد محمد |لبــــدر|وى ج|د
ف حس محمد26329| حقوق ع شمسشهد |
526oooندستـــ |ل|سكندريهزي|د يوسف عبــــد | بــــيو

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود |حمد عبــــده عثــــم|ن29934
ندستـــ ع شمسحمد بــــل|ل محمد |لبــــسيو عبــــد |لحميد495|3|
53o|6||ي محمد يوسف ندستـــ |ل|سكندريهله|م محمد خ
464o9|ره|مل كم|ل عثــــم|ن محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |لفيومي|تـــ خ|لد محمود عبــــد |لمجيد|68757

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقري|ض حس محمد |حمد784826
د|بــــ |لفيوم|ط|رق ع|دل سعيد ع96|64|
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه رض| شح|تـــه مصط يونس98|483
6|4o5o|زر|عه |لزق|زيقيه |لسعيد نبــــيل |لجبــــ|ن
|د|بــــ طنط|ندى مجدي حس عبــــد|لغ سل|متـــ252|45
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمزه محمد ع |بــــو|لعل|8|4846
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوق سيد حس دسو |83925
4o4|32تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس محمد عبــــ|س محمد ج|د
34o53| تـــج|ره بــــنه|سل|م |يمن عبــــد|لرحمن محمد حسن
5o3|83ل|ل محمد |سم|عيل علوم |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد 
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رهمن|ر |حمد كم|ل مبــــروك27655 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ح عبــــد|لعزيز محمد محمد ش| 4344|6

د|بــــ ع شمس|جم|ل محمد |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح28295
6962o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهتـــسنيم كم|ل شو |له|كع
صيدله |لزق|زيقحمد رزق حس منصور|497|64
معهد ف ص |سيوطيف عبــــد|لعزيز سيد عبــــد|لعليم 876726
حقوق د |طعبــــد |لرحمن |س|مه رأفتـــ عبــــد |لحميد622699

|766o| وف|تـــحمد محمد |حمد مصط ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ بــــ سويفتـــيس عبــــد |لمنعم عبــــد |لجو|د محمد8|578

2576o7حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عبــــد|لنبــــى صو|بــــي معروف
يم محمد عبــــ|س عبــــ|س رميح|862|69 تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
يم |لحش|ش|348587 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
نوعيتـــ |شمونشيم|ء عمده عيد حس حمزه277954
رهف|طمه ع|دل ع |حمد2|667| تـــج|ره |لق|
يم محمد |لمصل |لسعد 449638 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد |بــــر|
ى2792|6 تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم فوزى |بــــو |لنج| سليم|ن |لعم

5|57oيم تـــج|ره بــــ سويفرن| |سم|عيل عبــــد |لمو |بــــر|
ر|ء ع ص|لح محمد 898443 علوم |سو|نف|طمه |لز
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــأسم|ء عص|م عبــــد |لق|در عبــــد |لمقصود حرحش9966|5
يم سيد23924| رتـــ نه|ل سيد |بــــر| تـــمريض |لق|
ر|ء |بــــوبــــكر عمر حس|ن 826569 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه |لز
8o5939طبــــ |لم |حس|م نبــــيل رمض|ن محمود
69o549علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد صبــــرى عبــــد |لمحسن عبــــد |لغف
7o3737حمد محمد محمد |لهو|رى| | تـــج|ره |لزق|زيقي
7oo894د|بــــ |لمنصوره|ع عبــــد |لسميع محمد متـــو رمض|ن
84o837|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سم|ء بــــه|ء |لدين |لسيد عز |لدين
4o5897د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر محمد خليل معوض خليل|
25o236|ف سعيد محمد سيد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيه |
تـــج|ره طنط|ند محمد عبــــد |لمنعم |لغريبــــ9|3||6
تـــج|ره بــــور سعيدمل حسن متـــو  |د|38|763
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن ط|رق عبــــد|لكريم حسن ملش526|43

ى عبــــد |لنبــــى||72|8 رهحمد نش|تـــ ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |سو|نسحر ق|سم |حمد |سم|عيل846364
7o6656يم د|بــــ د |ط|عم|د س|لم سعد محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمس|ء محمد غمرى |حمد ع|مر|926||6
428o98تـــربــــيتـــ طنط|من|ر عبــــد |لغف|ر |لسيد محمد |لش
77o95o| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء محمود محمد ربــــيع يح
8|oo95كليتـــ حقوق |لم |نوره|ن رمض|ن عبــــد|لمغ محمد
معهد ف ص |سيوطر| | كم|ل يعقوبــــ |سحق 4|8896
|58o86لسن ع شمس|ريه|م ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عبــــد| حسن عبــــد|5759|3

Page 2120 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لغريبــــ عبــــد628263
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط عبــــد |لحفيظ عبــــد |له|دي كم487|4|
28o73ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ندير ه| |حمد |بــــوبــــكر

يف |لشن|وى عطيه |لشن|وى296||4 تـــج|ره طنط|دع|ء 
د|بــــ |لمنصوره|ع|دل ع|طف حس محمد فوده687322
82|o|9|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد سيد عبــــد|لعظيم |حمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمد |نور نبــــ|يل4|||26
52o879| طبــــ |ل|سكندريهمن|ر حس|م |لسيد عبــــد|لع|ل سيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع عبــــده عل|م||26587
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرحبــــيبــــه محمد محمود عبــــد |لرحمن شبــــيطه|545|2
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمود فؤ|د |م  |د479587
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره محمد حس محمد|بــــو حبــــيبــــ5|2|4|
معهد ف تـــمريض بــــنه| رح|بــــ صل|ح عفي ع عفي 339488
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محمد يونس عل|م253265
4o3667تـــ محمود زبــــ|دى حقوق |ل|سكندريهعمر خ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمريم حس |لمتـــو محمد متـــو2|6883
7o6246معهد ف تـــمريض |لمنصوره خلود محمد منصور |لسيد عبــــد |لخ|لق

|72ooرهسهيله و|ئل محمود محمود تـــج|ره |لق|
775o96نوعيتـــ |لزق|زيقع مصط ع مصط سبــــع
تـــج|ره طنط|مروه حسن |لطو حسن 432796
ى683779 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع ع|طف ع محمد ع |لز
4783o|ف |حمد نور |لدين |لسيد شلبــــى صيدله |ل|سكندريهي|سم |

ف حسن محمد686|3 رهسيف | | حقوق |لق|
7|o795طبــــ |لمنصورهكريم |لسيد محمود |لمتـــبــــو عثــــم|ن سل
صيدله |ل|سكندريهمن|ل مصط سيد عبــــد|لنعيم48|822

رهعمر عبــــيد شعبــــ|ن حسن34847 حقوق |لق|
247oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممصط |س|مه مصط |لحل|ج
تـــج|ره طنط|حمد ي| دسو عبــــد|لمقصود د|ر|2|4498
ندستـــ ع شمسندى |س|مه |حمد حسن|36|5|
42o327تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخريه|م محمد |سم|عيل محمد حمزه
4o3949د|بــــ دمنهور|محمد ع فرج ع |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد صبــــح أحمد756692
34o935تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد| |لسيد فؤ|د محمد عبــــده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع محمد ع محمد2984|8
6229o||تـــج|ره ج|معتـــ د |طند ع|دل |حمد رزق وف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وف|ء ع|طف شفيق |لمزين434368

6o27oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر ع|دل |نور عبــــده
3396o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم مصط حسن مصط
تـــج|ره |ل|سكندريهن عمر |لدمرد|ش مصط |لطنط|478332
علوم ع شمسف|طمتـــ جم|ل عبــــد|لغ |حمد |لسنهوتـــى342648
4o252oيم ل حسن ع |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|فوزيتـــ مس|

Page 2121 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ور|76|694 يم رض| سعد  حقوق |لمنصورهبــــر|
7o6336| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــه كم|ل |لدين عثــــم|ن محمد عبــــد
32|7o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ي| محمد حسن
ه622294 ش تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد مأمون محمد عبــــد | 
ى6394|6 ثــــ|ر د |ط|لؤتـــ |حمد مسعد |لخ
د|بــــ |لزق|زيق|دير محمد حسن سليم|ن شح|تـــه|64353
نوعيتـــ |لم |م عبــــد|لد|يم |سم|عيل ع 73|857
43o456صيدله طنط|ه|جر مجدى حمزه بــــدر |لدين
يم |لسعيد |لحد|783|62 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سم|ء محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سهيله صل|ح حد|د محمد حف 335|6|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود جم|ل تـــه| مخيمر789329
85|o74|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه |نور فرج |م|م
تـــج|ره ع شمسحمد ع سيد محمد زيد|ن||3695|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| نبــــيل عبــــد|لعزيز مر|4|247
ندستـــ أسو|نمنتـــ | س|لم |لسيد |لسيد يوسف479944
44o336يم ع|مر ش|م |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخنوره|ن 
85o679|ندستـــ |سيوطحمد ح|تـــم محمد |م|م
يم |بــــو |لعبــــ|س |لمر عبــــده 663||7 ندستـــ بــــور سعيدلسعيد |بــــر|
62o|57معهد ف ص بــــور سعيدعبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم د|ود
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن مجدي |لسيد ع |لدرغ2475|4
6|9o64|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|ء ع مصط ع مصط صقر
4o27|8حتـــ وفن|دق |لم |ي|سم محمود محمد |لسيد شعبــــ|ن| 

ف ربــــيع عبــــد|لع|ل77|69 تـــمريض |لفيوم من|ر |
69o893حه وفن|دق |لمنصورتـــمريم محمد |لسعيد محمد يوسف| 
طبــــ حلو|نأحمد عبــــد|لعليم |لسيد أحمد عبــــد|لعليم سعد636277
ندستـــ |لفيوممحمود |حمد قطبــــ |حمد ج|د |لحق634385
|2|9o6ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرو|ن خ|لد محمود محفوظ
لسن ع شمس|مه| |سم|عيل ع |سم|عيل325684
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه عبــــد|لفضيل حسن محمود جمعه255424
ه فرج محمد محمد|896324 طبــــ |ل|سن|ن |لم | م
25698|| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لرف|
بــــه698932 طبــــ |سن|ن |لمنصورهسحر مصط محمود و
صيدله |لمنصورهمريم ع|دل عبــــد |لل|ه عبــــد |لمحسن عوض689647
89o249 تـــج|ره |سيوطمروه عمر خليفه عمر
8o3875| ر محمد عبــــد|لغ د|ر |لعلوم |لم |سم|ء ز|
د|بــــ دمنهور|ي|سم مصط عبــــد|لعزيز ع|مر عبــــد 489455

6564o بــــ حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيوسف |حمد |بــــو |لد
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء محسن محمد فرج|869988
4o5|72تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف خ|لد ف|روق |لزو|وى
تـــج|ره |ل|سكندريهلمعتـــز بــــ| عم|د عبــــد |لحميد |حمد فلفل|48754
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد فؤ|د |لسيد |حمد محمد |يوبــــ2|6494
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تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د عص|م |حمد |دريس مصط |7|345
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه محمد فتـــ رزق عطيتـــ|5|7796
طبــــ حلو|نعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز طلبــــه |686987
884o53  تـــج|ره |سيوطمصط |م محمد |م
629o|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مصط محمد مصط عبــــد|لد|يم محمد
ين فهد محسن |لحريري27553| رهس علوم |لق|
6o8386كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسمر عبــــد |لغف|ر ف|روق |لبــــسه

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمتـــ صبــــ عبــــد |لحكيم محمود47327
5o|848علوم |ل|سكندريه |ده ع|دل محمد فرج
27o342يم |لمر|كبــــى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |حمد ح|مد إبــــر|
|6o3|6 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محمد |ل|م
4o8667د|بــــ طنط|خلود صبــــ ع حسن خليل|
4|o|32تـــج|ره طنط|ر| محمد ربــــيع حسن |لمغربــــى
7o7992 علوم |لمنصورهعبــــد | ط|رق فتـــ محمد |بــــو |لخ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد صبــــرى محمد عبــــد|  894873
تـــج|ره طنط|س|ره |لسيد خ حسن يوسف  |444628

ه محمد عبــــد |لغ محمد|64485 د|بــــ بــــ سويف|م
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد وليد |حمد فؤ|د عبــــد |لعزيز|625478 ع.

|5o|o ره ع|طف محمد |بــــو |لفتـــوح |لعفي تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــع م ع عبــــد|لو|حد262589
ف فكرى فتـــ عسكر7|252| ندستـــ ع شمسمحمود |
63o756حقوق |لزق|زيقمحمد محمود |لص|دق |لسيد

رهس|رتـــ محمد قر |حمد49237 صيدله |لق|
252|o8بــــى يم أبــــو  يم |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء عزتـــ |بــــر|
و | ع|دل ص|دق عبــــده758249 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف
42o86|نوعيتـــ كفر |لشيخد | وليد حسبــــ | عبــــد|لمحسن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد فتـــ سليم|ن |حمد شح|تـــه|698|35
ف خليل ميخ|ئيل38676| تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخخ|لد وليد عبــــد |لق|در عجل|ن6562|4
78o657د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|وف|ء صل|ح محمد محمد عمر|ن
34o426د|بــــ بــــنه|مروتـــ ممدوح عبــــد|له|دي يسن|
|3|55oم وف|تـــمحمد فريد محمد محمد |ل| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم42|643 تـــج|ره |لزق|زيقي|ر| |حمد ع |بــــر|
7664o7 صيدله حلو|نروى عص|م عبــــد |لحفيظ |سم|عيل
معهد ف ص |سو|نف|طمه محمد صديق |حمد868364

28o|5|هيتـــ ع|دل ع سيد نوعيتـــ ج
52|o8|| ه محمد محمد حسن مر زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن ط|رق ح|مد عبــــد |لمقصود7|6862
3227o5|تـــ شح|تـــه محمد |لسيد علوم ري|ضتـــ ع شمسم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع عبــــد|لع| عبــــد|لعزيز487335
علوم ج|معتـــ د |طحمد عبــــده عي |لسيد |لخمي |8556|6
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|دل رمض|ن متـــو محمد752745
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |سم|عيل محمد |سم|عيل99|66|
يم ف33379| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | عم|د عبــــد |لمنعم |بــــر|
7o9oo9لسن ع شمس|حمد |لدسو عبــــد |لفتـــ|ح عوض عثــــم
ف ز فرغ7797|3 د|بــــ ع شمس|عمر |
8992o7 معهد ف ص سوه|جسم|ح عطيه ع حسن
يم غنيم254639 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف رش|د |بــــر|
842oo9حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لموجود |لسيد محمد

4o234د|بــــ |سو|ن|محمد ي فؤ|د صديق
وف|تـــمحمد خ|لد محمد |حمد834992 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o|625زر|عه |ل|سكندريهف|طمتـــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
7o3o46|ل علوم |لمنصورهيه ي| رزق سيد |ل|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسمه ن| عبــــد|لو|حد فرح|تـــ39|253
رهوق |لسيد ج|بــــ | |لش|ف ع 238893 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
77o6|4نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء ن| محمد عبــــد|لق|در سيد |حمد
5|4|o9ر سعد |سم|عيل خميس علوم |ل|سكندريهمنه | م|
639o64حقوق |لزق|زيقمحمد عم|د محمود محمد |حمد
د|بــــ دمنهور|ر| | ع محمد عبــــد |لوه|بــــ عطيتـــ496926
يم عبــــد|لح|فظ مختـــ||48422 د|بــــ |ل|سكندريه|عرف|تـــ |بــــر|
نوعيتـــ طنط|ند عم|د شكرى عرفه ه|شم73|434
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ده |م|م صل|ح |لمشن|تـــى253576
6936o6حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |بــــو |لحم|يل
7o2849معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ط|رق عبــــد |لحميد |حمد حج|ج صقر
ندستـــ |ل|سكندريهف|طمه عزتـــ عبــــد |لعزيز مو غ|نم447663

د|بــــ |لفيوم|يه محرز بــــيو عبــــد |لسل|م|64962
8o|7|5 حقوق |سيوطنهله حمدي رش|د مر
علوم بــــورسعيدتـــغريد ع|طف عبــــد|لحميد حس|ن 887564
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمود مصط عبــــد |لح|فظ ع637324
علوم |ل|سكندريهحمد س| عبــــد |لسل|م س|لم خليل477955
|235o5يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم محمد ح|فظ ز |بــــر|
6o4473|د|بــــ |لمنصوره||ء ع حمد|ن فرج محمد
6o4233يم يوسف يم مصط |بــــر| ندستـــ |لسويسمحمد |بــــر|
449o69لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ك|مل فه ك|مل أنيس ز|
ر محمد عبــــد |لعزيز54623| ثــــ|ر |لفيوم|محمد ط|
ف عطيه س|لم626932 تـــج|ره بــــنه|س|ره |
ق|وي|994|4 د|بــــ كفر |لشيخ|حسن |لسيد حسن |ل
62o782صيدله |لمنصورهمحمد منصور |بــــو |لنور |لقدرى |لجمل
5o3895معهد ف ص |ل|سكندريهف|دي مجدي موريس بــــخيتـــ
م56|764 تـــج|ره بــــور سعيده|يدى محمد عبــــده محمد در|
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ حسن عو|د |سم|عيل |لزي|7|3467
رهم|ريز شبــــل شح|تـــه متـــرى6522|| صيدله |لق|
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8o78o9ي محمد حسن نوعيتـــ |لم |ر| | خ
2|59o5ف سليم |لعدوى فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم |
يم ع6|22|6 يم |بــــو |لمجد |بــــر| ن| |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
يم |لسيد مزيد26279 |د|بــــ |لم |رضوى |بــــر|

فتـــ محمد عبــــد |لمطلبــــ محمد عبــــد |2958|7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورغ|ده خ|لد يوسف محمد يوسف5598|5
834o42ندستـــ قن|بــــسمه سيد محمد محمود
ف عطيه سيد |حمد |لعربــــى2|4359 طبــــ حلو|نآل|ء أ

66o53طبــــ بــــيطرى بــــ سويفكريم ح|زم عدوى درويش
6ooo6o| يم |لسج| يم ع|دل |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــر|
ين وجدى رزق عبــــد|لعزيز343339 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسش
يم عثــــم|ن جمعه||43|68 د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد |بــــر|
7o34o|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه ح|مد عبــــد |لجو|د سعد |لخو

يم رشيد38427 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى ر|فتـــ |بــــر|
ند|وى8|5|7| يم محمد |لسيد  معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمحمد |بــــر|
26624oى عبــــد|لمجيد |لشيخ نوعيتـــ بــــنه|ه|جر ي
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد |لسيد سعد |لسيد|763|33
768|o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشلشيم|ء حميدو محمد |لعبــــد حميدو
|2o|62تـــج|ره ع شمسم|ري| ميل|د د|ود مس|ك
وز محمد سعد |لدين حسن محمد237559 لسن ع شمس|ن
7o5675ندستـــ |لمنصورهخ|لد محمد نعيم |لسيد رمض|ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم محمد ك|مل ع752965
4|o366د|بــــ طنط|صل|ح  |ء صل|ح |لجندى|
|ء س| عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن888223 د|بــــ |سيوط|  
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع محمد عثــــم|ن|525889
7o732oيم محمد |لغربــــ تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| |حمد سعد |بــــر|

46o57رهرح|بــــ محمد حسن محمود صيدله |لق|
ف عبــــد |للطيف حزيمتـــ53|7|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم |
27|o27ور علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه محمد عبــــد |لنعيم محمد 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عمر محمد عمر|828727
صيدله |لمنصورهندى |لحن |لسعيد نص|ر694696
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عبــــد|لع|ل محمد |حمد244724
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد عبــــد |لعزيز فتـــ عبــــد |لعزيز |لتـــر477877
رهحمد عمرو مصط عيد|369|22 حقوق |لق|
62o372معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |لمتـــو عبــــد |لفتـــ|ح |لك|شف
7o3677ندستـــ |لمنصورهمحمد مسعد مو ن مو
صيدله طنط||ء رض| فرج محمد بــــخيتـــ|434733

ى فر|ج69842 تـــج|ره بــــ سويفعزه محمد م
8o4o82طبــــ |لم |م|يكل م|ري عزيز طوسه
4o7478ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|رتـــ ز| عبــــد|لفتـــ|ح يوسف محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عل| ي| |حمد محمد حسن4|6263
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6o4398| ف |حمد |سم|عيل عي د|بــــ د |ط|حمد |
حقوق حلو|نمريم محمد |لسيد ه|شم ع74|273

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــسمله خ|لد حس خ|لد739|5
22o275رهيوسف طلعتـــ عبــــد|لحميد |حمد |لديبــــ تـــج|ره |لق|
زر|عه |لزق|زيقمحمد |لسيد حسن بــــيو م |998|77
2847o8|ى محمد طلبــــتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء محمد ي
حقوق ع شمس |ده عص|م عبــــد |لعزيز بــــسيم عبــــد 547|6|

علوم بــــ سويفس|رتـــ محمد عبــــد |لع| ص|لح4|524
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لفتـــ|ح ع محمود شكر245749
طبــــ سوه|جم|يكل ح|زم قدرى عبــــد|لمسيح 922968
7o4896كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــصف|ء محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لحليم

73382| ندستـــ |لفيومس|مه محمود حسن عبــــد |
ر|ن|823777 تـــمريض |لم | لشيم|ء |حمد نظور ز
6934o5 بــــي بــــ| |ل صيدلتـــ بــــورسعيدنور ع|دل فه |ل
77o264|زر|عه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن جم|ل |لدين عبــــد |لفتـــ
بــــي سل624329 معهد ف ص بــــور سعيدغدير عم|د |حمد |حمد |ل
تـــج|ره ع شمسنور|ن سيد ص|لح حس 344884
يم7|8662 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدع|ء حس |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نند جمعه سعد|لدين ص|لح844484
8||4ooلس |يمن |سحق مرزوق تـــج|ره بــــ سويفك
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــسمتـــ محمد محمد ع سيف8432|5
4o73o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عن|ن ع|طف عبــــد |لمقصود أحمد محمود
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــل|ء عبــــد|لمؤمن محمد عوض حسن |255395
ندستـــ |لمنصورهمحمد ممدوح |حمد عبــــد |لجليل سمك686552
77496o|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد سعيد محمد |حمد ع.
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لمؤمن مصط م |2|6975
تـــج|ره بــــ سويفمرن| مجدي ص|لح |سحق4958|8
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن محمد حسن محمود658|32
4o869oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل سم عبــــد| |حمد |لش|ذ
9o846|  يم محمد طبــــ سوه|جر| | عل|ء |لدين |بــــر|

ره|دى شعبــــ|ن سليم|ن جوده8|445 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رتـــمصط ن |سم|عيل محمد242998 علوم ري|ضتـــ |لق|
6o9757ى صيدله |لمنصوره |لبــــلتـــ| حسن |لع
زر|عه |لمنصورهندى ج| ربــــيع عبــــد |لحميد693858
34oo67 معهد ف تـــمريض بــــنه| مه| عفي مغربــــى عبــــد|لوه|بــــ عفي
8395oo د |لص|دق حسن ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي| محمد |حمد عبــــد|لحميد328574
د|بــــ دمنهور|سم|ح محمد عبــــد|لحميد ع زغلول496345
3|7o2o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسكرم ط|رق محمد محمد |حمد
357794| حقوق بــــنه|حمد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ ع عبــــد|
ندستـــ |لمنصورهمحمد رض| عوض عبــــد |لمن ن|صف5|7|68
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899463| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج  يه|بــــ عثــــم|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|
فنون جميله فنون |ل|قم|رين| ه| شكري لويس843333
5|o245| طبــــ |ل|سكندريهمهند عل|ء |لدين عبــــد|لعظيم طلبــــه
صيدلتـــ |لم |مصط طه محمد خليل3|8383
75o499ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــر|ء حس جنيدي جمعتـــ
6|o6|9يم محمد |لخو نوعيتـــ طنط|ريو|ن |بــــر|
8|o997لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره |حمد محمد |حمد|
7o49|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|دين| ع|دل جل|ل |لدين مدبــــو

حقوق |لمنصورهمحمد شعبــــ|ن محمد |حمد||567
|44o72تـــج|ره ع شمسعزه جم|ل عبــــد |لحميد حسن شح|تـــه
يم42|773 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمود ع|دل فرج س|لم |بــــر|
7o8376 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره |وس|مه |لعدل ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد |حمد محمد8|547|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجيه|ن |حمد عبــــد|لحميد |حمد259439
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد كم|ل |لدين محمد حلبــــي836793

تـــربــــيتـــ |لفيوممريم |حمد شعبــــ|ن |حمد73954
42o278ي |حمد محمد كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن خ
4o4o3|تـــج|ره طنط|حسن ه| حسن عتـــريس نج|ر
6o279|ق|وى تـــج|ره طنط|كريم محمد محمد صبــــ |ل
4498o2ى تـــج|ره طنط|محمد |لسيد محمد |لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع |ء عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لر|زق عليوه3775|6
تـــج|ره سوه|ج|ء ع|دل عبــــد |لحكيم |حمد|782897
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمرو|ن شكرى محمد عبــــد |لحليم |لسم424974

صيدله بــــ سويفيوسف ن|دى عبــــد |له|دى حميده382|6
ف |بــــوبــــكر نص|ر7|8228 تـــج|ره |سيوطمحمد |
حقوق طنط|حمد نزيه عبــــد |لمنعم |حمد |لنج|ر|22|494
7oo349|لسن ع شمس|صفوتـــ محمد مصدق رمض|ن عط
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىخلود سعد حسن ج|د866288
9o6676|د|بــــ سوه|ج| بــــتـــس|م كم|ل محمود محمد
8o6622تـــربــــيتـــ |لم |رح|بــــ عثــــم|ن محمود |سم|عيل
رهن ع|دل عبــــد |لحميد صديق حج|زى57722| طبــــ |سن|ن |لق|
26oo44تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء محمود |حمد قنديل 
868o25ن| معهد ف ص |سو|نرح|بــــ عبــــد|لبــــ|سط محمد ع
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريش |ه فوزى ع خميس خروبــــ768299 معهد ع| 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد |حمد نور|333592
78o3|5نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لر|زق مو |لسيد محرم
رهعم محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن6262|| ندستـــ |لق|
ند|وى|498836 ند|وى محمد  تـــ محمد   تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
248|o5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم عل|ء محمد ج|بــــ | |لخربــــ|وى
صيدله حلو|نمحمد جوده عي عبــــد|لد|يم779942
8o7o78د|ر |لعلوم |لم |بــــه رجبــــ |م فر|ج
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6|527oصيدله |لمنصورهمحمد وليد |لمتـــو معوض
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمد فتـــ عبــــد |لعزيز22|32|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمود نبــــوى عويس |لسيد|524558
6875o|يم ع حمد صيدلتـــ بــــورسعيدويد| وجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | إيه|بــــ |لمغ|زى محمد443686

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ه|جر مجدى قطبــــ |حمد694|5
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد مجدى محمد عبــــد|لبــــ|سط |لذكر287922
تـــج|ره بــــ سويفبــــول| نص ج|بــــ | ن|شد857629
ل|ل52|625 تـــج|ره |لزق|زيقنور |حمد حس 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد ع|صم عبــــ|س عبــــد|لع|ل|35|897
ش|م |حمد طلعتـــ24262| ثــــ|ر |لفيوم|ه|يدى 
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء |لسيد يونس |لعط|ر||43828

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمريم عبــــد |لغ حسن محمد8|252
6o535|ن| مجدى عوض نجيبــــ عوض طبــــ |لمنصورهم
تـــمريض |لم | محمد غ|نم دي|بــــ نمر6435|8

53o44كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفروفيده |حمد محمود عبــــد |لحليم
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرح|بــــ |لسيد مصط محمد محمد764785
ندستـــ ع شمسي| ح|زم ن| حس 5|383|
8o436oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ريه|م |حمد ه|شم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد سعيد |حمد زيد|ن|65|||3
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن رجبــــ فرج ع |لصفتـــي|||47|5
|د|بــــ |لم |رحمه جم|ل عثــــم|ن مفتـــ|ح5975|8
8o9|4o|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيه ع محمود |حمد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه عمر ع عمر3|596
تـــج|ره ع شمسمحمود جم|ل حس تـــوفيق9248|2
8496o2|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدل|ء محمود ع عبــــد|لجليل
78o4o6|ه رش|د محمد محمد مهدى تـــمريض |لزق|زيق م
يم محمد67736| ود |بــــر| د|بــــ حلو|ن|ه|جر صبــــرى 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|سم قطبــــ سيد قطبــــ58237|
64|36oيل ج |لزق|زيقمريم ص|بــــر عوض ع عبــــد|لرحيم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور |لدين محمد سيد محمد |لطح|ن965||3
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسف|طمه ع|دل سعيد محمد5|9|6|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود ك|مل |لنبــــر|وى عبــــد |لجليل 339||7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن مجدى حسن عبــــد|للطيف|7|258
رهيم|ن |حمد سيد |حمد محمود|5396|2 حقوق |لق|
ره|رضوى محمد ذ يوسف محمد32965| ثــــ|ر |لق|
8|47o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن خ|لد عبــــد|لد|يم نور|لدين|
علوم |لزق|زيقل|ء محمد ع محمد |حمد جبــــر|626793
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ع محمد |لشح|تـــ |لسيد سليم|ن943|77
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء خ|لد عمر عمر بــــرك|تـــ|63|42
|4o323رى رتـــ|سندريل| ط|رق مصط محمد |ل|ز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد ص|لح محمد ص|لح|9769|4
تـــج|ره |سيوطم | مدحتـــ شح|تـــه بــــ|نوبــــ4256|8
ف محمد ي محمد|359|69 صيدله |لمنصوره|ء |
ف سيد ك|مل محمد9|2859 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى |
6755o9|ى محمد |بــــو |لعل تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمود خ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورخلود ن| عبــــد | عوض497738
ره|يم عل|ء |لسيد دي|بــــ|6499| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o883|ين محمد |حمد |لديبــــ قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ش
4464o5زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــشه|بــــ محمد محروس مصيل
676233| يم ع يم |بــــو خليل |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|يه |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلي سيد محمد عبــــد|لكريم835885
63753o|ى محمد فتـــ منصور معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد خ
87o769|ر|ء عبــــد|لحميد حسن |حمد تـــربــــيتـــ |سو|نلز
ف سعيد محمد929||8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |عبــــ |
||69o2لسن |لم |ه|يدى حس|م |لدين محمد |حمد حسن|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ندع|ء عبــــد| محمد عبــــد|32|845

د|بــــ |لفيوم|دين| جم|ل محمد عبــــد |للطيف22|69
رهم | مرقص ميخ|ئيل يوسف6599|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9oo42o ندستـــ سوه|جمحمد محمود عبــــد|لوه|بــــ حسن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه جه|د مصط كم|ل عر|بــــى مصط 697948
49o835كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورندى |لسيد |لسيد ع |لقصبــــى
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|زي|د عص|م |بــــو |لعن محمد |بــــو |453744
حقوق |لمنصورهعمر |حمد حس ص|لح محمود676785
8463o2|تـــج|ره |سيوطلشيم|ء عبــــد|لبــــ|سط مصط حسن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء سعيد محمود عبــــد |لغفور|54755
52727oيم مختـــ|ر عبــــد|لحليم ندستـــ |سيوطرحمه |بــــر|
يم عطيه2|2486 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومريم حل |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن مصط محمود مصط 444954
زر|عه |لمنصورهسم|ح مصط عبــــد |لسل|م مصط 6229|7
ين صل|ح مصط عبــــد|لوه|بــــ349|33 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ش
معهد ف ص بــــ سويفحمد عبــــد|لفتـــ|ح نص|ر محمد|859995
ندستـــ |لم |ع س|لم ع يوسف س|لم449328
8|o425تـــج|ره بــــ سويفمحمد حس عبــــد|لوه|بــــ ك|مل
2734o3|صيدلتـــ |سيوطيه عبــــد|لن| ج|مع عبــــيد
ندستـــ |ل|سكندريهجه|د محمد ط|رق محمد |لجم|ل6|4473
تـــ محمد عبــــد|لعزيز بــــيو |335543 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
يم44774| تـــربــــيتـــ حلو|نسهيله عم|د ز |بــــر|
62|4o8|تـــج|ره بــــور سعيدمريم محبــــ |لعق|دى شط| عط
25332oرتـــ|س|ره جم|ل ع |لطح|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
52o6|oرهيم|ن رش|د عبــــد |لفتـــ|ح محمد رش|د د|ر |لعلوم ج |لق|

653o5علوم |لفيومعبــــد| عويس |حمد محمد
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3524o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود محمد عبــــد|لسل|م حسن زيد|ن
8o|942ر محمد |حمد كليتـــ حقوق |لم |محمود ط|
822o63طبــــ |ل|سن|ن |لم |ميل|د ن|دي لبــــيبــــ ميخ|ئيل
يم |بــــو |منه934|75 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ وحيد خليل |بــــر|

ندستـــ حلو|نحمد |س|متـــ محمود |حمد |لسكرى|4447|
6636o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد معمر محمد ع عبــــد |لعزيز

4|o534| يم |لملي تـــج|ره طنط|حمد محمود محمد |بــــر|
92o585|ندستـــ سوه|ج حمد خ|لد محمد محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| لي عبــــد |لمنعم عز|لعربــــ عبــــد |لمنعم694493
|د|بــــ بــــنه|حس|م ح|زم محمد عبــــد|لمنعم328635
4375o||طبــــ |ل|سكندريهأحمد زيد|ن عبــــد |لمنعم |حمد |بــــوع
4o8333تـــج|ره طنط|محمد ي| محمد س|لم |لبــــرم|وى
علوم |سيوطمصط محمود شعبــــ|ن محمد 7992|9
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منيه ص|بــــر ع محمود غرز|759284
3265|oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف محمد سعد محروس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطش|كر محمود عبــــد |لحميد ح|مد |لعدل693444
32684oتـــج|ره ع شمسد| | كم|ل |حمد س|لم
يم697783 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم ه| عبــــد |لق|در |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لل|ه محمد دردير|837349
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد مر عبــــد | مر779588
34747o|د|بــــ |سو|ن|بــــه | |يه|بــــ |حمد حسن |لمنش
علوم كفر |لشيخف|طمه س| عبــــد | |لزغبــــى437972
ف محمد عبــــد |لجو|د ج|د239639 رهجل|ل | تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخند رجبــــ عبــــد |لحميد |حمد حس 5||688
4o493| تـــج|ره دمنهوريوسف خ|لد صل|ح محمد |لنجي
م محمد لط محمد رجبــــ|95||68 حقوق |لمنصورهد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــسنيم محمود منصور محمد335555
د|بــــ |سيوط|حن|ن حس |حمد خليفتـــ 893494
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل عص|م غبــــ| |لط 428|27
تـــربــــيتـــ حلو|ننو|ل عمرو عبــــد |لفتـــ|ح ع |لعن| 8493||
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر سم عبــــد|لع|ل محمد254294
6397o7علوم |لزق|زيقنرم |سم|عيل عبــــد |لعظيم سيد |حمد

6398oد|بــــ |لفيوم|مصط محمد |حمد حسن شندى
49377oد|بــــ دمنهور|محمود محمد |لسيد حسن ع|مر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى نبــــيل |سم|عيل عبــــده6466||
25|99oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد ي| مرزوق فليله
طبــــ كفر |لشيخمحمود مغ|زي محمد محمد |لقلش| 367|44
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |لسعيد |حمد |لمن285|79
6o5o59د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |لدرمو |حمد مدكور
4|o243د|بــــ طنط|ع |سم|عيل مصط محمد ع|مر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ حس ع حس 2695|3
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4o774|يم عبــــد |لمقصود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|لي عمرو |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهمحمد مجدى ع ه|شم ه|شم477865
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه عبــــد |لوه|بــــ محمد ش|ويش|88|432
848o37| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط |سم|عيل محمد |لص|وي
طبــــ |لم |محمد سم|ح بــــهلول عبــــد|لجليل4|8239
8|o877علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعبــــد| محمد عبــــد|لعو|ض محمد
3|74o9رهيوسف سعد |لسيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــنه|حمد ه| عفي محمود|56528|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء محمد ح|فظ  مسعد حج|ج||92||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر مصط مبــــروك مبــــروك عيد479876
775o4|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحس|م جم|ل جوده |حمد عيسوي
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|وق خ|لد حس محمد|2|63|
8o9|3||د|بــــ |لم |سم|ء |له| بــــكر محمد|
7629|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد محمد محمود محمود تـــم|م
ه|344776 صيدله ع شمسيتـــ محمد |لبــــرى ع|شورج
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنرم سعد |حمد |بــــو|لعل| 923876
د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم مغ|ورى محمد محمود |لقطرى5933|4
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديم| حمد| ج|مع محمد|842388
7o9583|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه ع|دل مصط عبــــده ه|شم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |يمن |لسيد |لبــــط|وى||2546
2624o7|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد صل|ح محمد |حمد محمود
يم عبــــد|لمقصود635946 يم فكرى |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يم|ن |حمد لط سعد|466||8
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود |لسيد سليم|ن محمد |حمد7|4497

46o45| د|بــــ حلو|ن|ي|تـــ ع طه ع
تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع حسن محمد53553
رهرو|ن محمد |حمد عبــــد |لجو|د24|35 د|ر |لعلوم ج |لق|
3o995ره|شيم|ء ع رشو|ن |لسيد د|بــــ |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد |لرحمن طه حس محمد4||54

يم محمد إسم|عيل محمد عليوه448945 ندستـــ |سيوطإبــــر|
5o723تـــمريض  بــــ سويفوليد جل|ل محمد سليم|ن

رتـــ/ري|ضتـــ|نو|ل |حمد ع رمزى |حمد بــــدر |لدين9983|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
636o36|يم |لسيد |حمد محمد معهد ف ص |لزق|زيقبــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد عبــــد|لن| صل|ح |لدبــــن محمد87432
2|66oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نه|جر عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز

نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء محمد محمد خليفه محمد|639993
علوم |لمنصورهوف| محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد محمد3|6956
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر ورد| جل|ل ضلع47||26

رهحبــــيبــــه محمد عبــــد |لعزيز ع|مر7646| ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|د | ع محمود حس 62448

76|o46معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسحور محمد |حمد ف|روق حسن |لجم
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يم |لدسو عبــــد |لحكيم 262984 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |بــــر|
ره محمد شعبــــ|ن محمد|4224 ندستـــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم وليد ع محمد ع39848|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|رف |يوبــــ عبــــد |لع|ل طعيمه262443
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر عطيه دربــــ|له مش| 53762|
2|58o|طبــــ حلو|نديل حمدى عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |لحفن

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ع محمد محمد9|688
6o3973|ر عبــــد|لخ|لق |لس|كتـــ حقوق |لمنصورهيه|بــــ م|
تـــج|ره سوه|جمحمد صل|ح |لسيد |لسيد  923645
وف|تـــعبــــد| سليم عبــــد|لغف|ر |حمد273298 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ف شح|تـــه عبــــده|9|7546 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |

27o76يم ع |بــــوزيد عم|ره خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسه |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــ عبــــد| |لن|درى337|25
علوم |سيوطم|رتـــ | عد سعيد شح|تـــ 86|923
4o5386د|بــــ د |ط|ي|سمينتـــ أمجد نعمه | محمد
تـــج|ره سوه|جه|له شعبــــ|ن |لصيد محمد 924754
د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء ط|رق متـــو ع عبــــد |لبــــ|سط425324
وف|تـــدير |م مسعود محمود |لسيد332868 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
9o9528 زر|عه سوه|جي|سم مرتـــ ج|د مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء محمد متـــو عبــــد |لمطلبــــ  |لدسو 683825
د|بــــ حلو|ن|مروه س| محمد مر عبــــد |لسل|66|65|
ره|ء ممدوح حميده حسن |245327 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن| ر|ئد عبــــد |لحليم ع عوف47|623
صيدله |لزق|زيقله|م محمد محمد عبــــد |لحميد|3|7798
3478o7ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط مر محمود عبــــد|لوه|بــــ معهد |لصفوتـــ |لع| 
4|o373تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |صيل محمد |ل|حول
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د محمد محمد رجبــــ كردي493848
82o556نوعيتـــ |لم |شيم|ء محمد محمد رمزي عبــــد|للطيف
د|بــــ |لمنصوره|وس|م محمد |لوزير حسن |بــــو|لعن 675842
زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد عفتـــ عبــــد |لعزيز محمد مو426474
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهف|ديه جم|ل عبــــد |لل|ه حسن |لغوي|75444
8o|8|o|يم جم|ل ع |حمد حقوق بــــ سويفبــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ول|ء محمد عبــــد |لمعبــــود |حمد443953
تـــمريض |سيوطمحمود مصط عبــــد|لغ مج 7988|9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمن|ر ع|شور ع|شور |لدقن|وى7|82|6

ن| عبــــد |لن| محمد ن94|63 صيدله حلو|نم
6o7|33بــــه بــــسيو |لش|ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|رس و
6|4o35يم عبــــد |لحميد عبــــد|لصمد صقر تـــج|ره طنط|منيتـــ |بــــر|
نوعيتـــ |لم |بــــتـــس|م شح|تـــه مط|وع محمد|5755|8
تـــمريض |لزق|زيق محمود ع|مر فتـــ عبــــد |لعزيز ع|مر 22|638
9|97o3  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط محمود عزوز عبــــد|للطيف
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رهرن| ع|دل سيد محمد|63|3 ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سم|ء محمد دسو محمد|64477

صيدله |لمنصورهحمد محمد |لسعيد محمد |حمد|3296|7
34o3|2| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع ج|بــــ | |لسيد ج|بــــ
3|924oلسن ع شمس|س|رتـــ عص|م محمد ع

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمود حمدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمجيد عبــــد ربــــه32324
رهمن|ر رأفتـــ فتـــ |حمد9853|3 تـــج|ره |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن غريبــــ رمض|ن عبــــد |لعزيز|48924|
6o6o85تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |لسعيد |لسيد محمد |لمرغ حسن
86o|77|معهد ف ص بــــ سويفمينه ف|ضل عبــــد|لرحمن محمد
7528o9معهد ف ص |سم|عيليهمحمد عبــــد | عطيه م|زن
ف حسن سليم|ن|52|3| تـــج|ره ع شمسحس|م |لدين |
يم |لمشد38|427 حقوق |ل|سكندريهسل محسن ح|مد |بــــر|
9o2||2 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرن| |حمد |لسكرى |لسيد |لصغ |دم
25547o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن |يه|بــــ محمد يونس بــــ|ظه
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد|775887
823o8oكليتـــ حقوق |لم |سه|م عنتـــر عبــــد|لعزيز |حمد

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد سعيد محمد عبــــد|لع|ل792|4
7o2522|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منه | محمد |حمد مصط |لغمر
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد|لرحمن ن محمود حس|ن 824739
ره|يل|نتـــ |يه|بــــ بــــ| عز5788|3 ثــــ|ر |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  حس|م |لدين عبــــد |لو|حد ذ698945

تـــربــــيتـــ بــــ سويفل|ء عبــــد |لن| رمض|ن حميده|55272
78|99oيم محمد نوعيتـــ |لزق|زيقيه |سم|عيل عبــــد |لع|ل |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيددين| صل|ح |لدين رمض|ن محمود763434
2687|8|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء |يمن غ|زى |لتـــري
6o8957نوعيتـــ طنط|محمد |س|مه |لسيد دو|بــــه
23oo3||رهحمد مجدى محمود محمد حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|م |يمن بــــيو محمد|99|349

3o783|رهيه محمد ن عبــــد |لجليل حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نندي فه محمود محمد|84337
77o54|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد حس محمد حبــــ |ل |ل
يم عبــــد|لعزيز بــــ|8748|5 معهد ف ص |ل|سكندريهدين| شعبــــ|ن |بــــر|
9o3937 د|بــــ سوه|ج|ر|ند| ثــــروتـــ معوض مليكه
4oo383تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحيوسف |حمد زكري| عبــــده غ|زي شح
تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن محمد عبــــد|لو|حد|7539|8
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طنشأتـــ |لسيد عبــــده يوسف |لمغربــــى78|6|6
يم عبــــد|لو|حد بــــدوى3|4963 تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء عبــــد|لو|حد |بــــر|

29o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد زكري| سيد عبــــد|لرحمن
ق|وى7437|5 د|بــــ دمنهور|ريو|ن عص|م |حمد فتـــ |ل
7o657|يم عبــــد |لع|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنجوى |لسيد |بــــر|
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294o9ندستـــ ع شمسصل|ح محمد صل|ح ع محمد
تـــج|ره طنط|رقيه رمض|ن عبــــد |له|دى مصط 692927
كليتـــ |أللسن ج أسو|ندير ع عبــــ|س محمود 7|8973
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد حسن محمود |حمد محمد ه|شم626||3
2265o2|يم عبــــد|لع| عبــــد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف |بــــر|
ن| وليد |حمد جبــــر253248 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
تـــج|ره بــــور سعيديوسف خ|لد محمد محمود |لن|غيتـــ||7657
د|ر |لعلوم |لفيومزي|د |حمد |سم|عيل محمد|35343
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن مصبــــ|ح سليم|ن عبــــد |لسل|م|779488
تـــمريض أسو|نذي|د مصط محمود ع 845746
78|83oتـــج|ره |لزق|زيقه|جر سم ع عبــــد|لع|ل
يم فوده|434679 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه محمد |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد منجود عط| أبــــوعبــــيه255998
حقوق |لمنصورهيوسف عبــــد|لمنعم كم|ل معوض محمد234799
حقوق طنط|إيم|ن أيمن شعبــــ|ن عثــــم|ن497928
عل|ج طبــــي قن|د | عبــــد| محمد ف|روق تـــوفيق  7|2||9
7o3238تـــج|ره بــــنه|حمدى عم|د حمدى ضيف |للكزى
32227oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|رثــــ| صبــــ فرج عبــــد|لمسيح

يم رمض|ن محمد434|5 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ف|طمه |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ربــــيع |لسيد مندوه|262348
36o79|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ه|لتـــ وجيه عبــــد|لمنعم |لسيد ع|
علوم بــــورسعيدس|ره |حمد عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد |63262
764o79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد |ده |لسيد محمد |لسيد سيد |حمد
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد| عم|د |لدين عبــــد|لفتـــ|ح ع324648
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سه|م شعبــــ|ن حس عبــــد |776645
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لبــــ|سط |بــــو |لوف| محمد حسن62|539
تـــج|ره بــــنه|ي|ر| |حمد يسن محمد |لجندى332862
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه ش|ذ عبــــد|لق|در محمد272777

قتـــص|د م حلو|ن| مجدى فؤ|د |لسيد سليم|ن7322|
|563o3حقوق ع شمسشه|بــــ وليد حن رمض|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه فتـــ|ح مغربــــي حسن825932
6396o5|رهسم|ء حس ح|فظ عبــــد |لرحمن عل|ج طبــــي |لق|
6o597oد|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد محمد |لعبــــد |لششتـــ|وى
5274oo| ه عبــــد |لحكيم عبــــد |لسل|م ع ندستـــ |ل|سكندريهن
حقوق |لزق|زيقه|دى محمد س|لم |سليم|ن769288
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد |س|مه محمود ع6844||
6o398تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويففرحتـــ حربــــى ر|غبــــ سعد|وى

فنون جميله فنون حلو|نمريم س| مكرم عبــــده272794
877o77  صيدلتـــ |سيوطه|جر عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لس|تـــر بــــكر
27o95|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جن|ء محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لحميد
رهش|م عيد |دريس حسن47529| تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود جوده فضل جوده48|359
زر|عه دمنهورحسن |لسيد |لسيد خلف |2|38|5
642o72يف نوعيتـــ |لزق|زيقر| | طه ع 
بــــه سليم|ن266922 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسمر صبــــ عبــــد| و

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود عيد |حمد |م 722|7
7o4o|oيم غ|ليتـــ د|بــــ |لزق|زيق|ندى |لش|ف محمد |بــــر|
44242oمعهد ف تـــمريض كفر|لشيخعبــــد|لرحمن ش|كر |لصديق رزق
4783ooتـــج|ره |ل|سكندريهن| محمود حسن مر

5|o23لس سم منصور تـــوفيق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفك
7|294o علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسندس محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز
ف محمود |سم|عيل كبــــريتـــ544|32 تـــج|ره ع شمسسيف |لدين |
يم484957 تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمود عبــــد |ل محمد |بــــر|

446o9|رهملك |حمد سعد عبــــد|لجليل |لعبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــد | سعد حسن حموده688292
8o3428تـــمريض |لم | جوزيف سم شفيق عبــــد|لسيد
8o4|57|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حبــــ ع عبــــد|لفتـــ|ح
حقوق |ل|سكندريهبــــسنتـــ |حمد |حمد عثــــم|ن و| 489232
62963oيل ج |لزق|زيقند| بــــه|ء محمد عبــــد |لق|در محمود كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء حس |صيل |لغريبــــ |لطنط|وى 2262|7
25o|5oتـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومنوره|ن كم|ل عبــــد |لفهيم عبــــد|لع|ل
نوعيتـــ كفر |لشيخندى محمد محمود محمد جن|ح462583
ى9937|6 علوم ج|معتـــ د |طإيم|ن مجدى محمد |لع
77o4o9|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمود شح|تـــه محمود طرطور
2499o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومروضه رجبــــ عبــــد|لغ |لنج|ر
|448o2 رهمن|ر ع|طف سيد |م ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
3324o7تـــج|ره بــــنه|محمود حمدى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق|در
د|بــــ دمنهور|ندى محمود |لسيد ع |لسبــــ||49593
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد مو |حمد مو ش| |332224
9o29|8 يم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمؤمن منصور محمد |بــــر|
26263o|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد| مصط |بــــو ذكرى
76o628 بــــي ن| عبــــده عبــــد |لق|در |ل تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم
|65|o2كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنيف عبــــد |لفتـــ|ح حس |حمد
23629o|ه سليم|ن حس سليم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
ي محمد |حمد845682 تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ حس|م ي
د عبــــد|لع| شعبــــ|ن9969|5 معهد ف ص |ل|سكندريهأسم|ء مج|
تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــد| حمدى حسن |لجز|ر|585|6
4|3o39تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| محسوبــــ محمود عبــــد|لحميد جمعه
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد محمد |حمد |لششتـــ|وى5374|4
|5634oف عبــــد |لحميد ه|شم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |
7|o|73تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه محمد عبــــد |لرؤف زيد|ن |لسيد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| |حمد مو |حمد مو||6899
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد | خ|لد |لسيد عبــــد | |لسيد697337
4|2o92يم |بــــو يد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |س|مه |بــــو|ل
|28o5oرهسليم س|مح مصط ك|مل زر|عه |لق|
طبــــ |سن|ن طنط|نور |لسيد عبــــد|لق|در عبــــد |لق|در |263992
ح|ن|422952 تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء مصط |سم|عيل 
ندستـــ ع شمسسيف ه| ع رشيد صل|ح |لدين77|25|
علوم |لمنصورهعل|ء محمد محمد حسن |بــــو |لعيله463538
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمر |حمد مجدى عبــــد|له|دى |لنح|س257936
4o8222|د|ر |لعلوم |لفيومحمد محمود |حمد محمد |بــــوف|يد
7665o5د|بــــ |لعريش|ح|زم |حمد ف|روق طه
6359o6|يم |حمد عبــــد|لحميد |لسيد زر|عه |لزق|زيقبــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد| |لجم|ل258227
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحن سيد |حمد محمد محمد ع|شور444286

  معهد |كتـــوبــــر |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | (|درتـــ |عم|ل)ح|زم جم|ل محمود عبــــد |لعزيز |حمد9776|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|جر مدحتـــ |حمد |بــــوه|شم527|78

ره محمد ف|رس عبــــد|لعزيز عربــــ37279 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ن| شو سعد محمد|3|3382
تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد محمد جبــــر محمد صبــــيح684434
6oo458تـــج|ره طنط|ندى محمود |لشن|وى مصط نجم
42o679|حقوق طنط|محمد |س|مه عبــــد|لسل|م عبــــد|لخ
6o5885|ف مصط محمد سليم|ن |د|بــــ طنط|حمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهد | عبــــ|س عوض عبــــد |لع|ل حسن676278
يم |حمد6692|8 |د|بــــ |لم |دير عيد |بــــر|
322o||وز جم|ل محمد |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نف
تـــج|ره بــــنه|حمد ك|رم منصور بــــيو فريح|345993
222|o9نوعيتـــ عبــــ|سيهنسمه عل|ء عبــــد|لر|زق عبــــ|س
84o2o|معهد ف ص |سو|نحن|ن محمود ع |لدردير
8||oo2زر|عه |لم |ل |ء سعيد محمد محمد
8|963oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد |نه مجدي حل ميخ|ئيل
7o3686 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ن|در |لسيد |لمغ|ورى عبــــد | |لمو
يم|84958 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدنعمه وجيه محمد |بــــر|
7o7735معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ممدوح خليفه |لسيد
ه م|جد |حمد |لسيد|534|92 علوم سوه|ج م
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد مخلوف |لسيد523425
25oo|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــن|ديه رض| جوده ع ك
ش|م تـــوفيق |حمد محمود557|75 تـــج|ره بــــور سعيدع| | 
252o99د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مس |يمن مقلد محمد مقلد|
9|o582 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم | مل|ك وليم عبــــده
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |63773
د|بــــ |سيوط|ي|سم ع محمد ع س|لم5|7792

د|3|539 د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد |حمد مج|
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بــــيه|62738 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد سعيد رفعتـــ متـــو د
5|8o62طبــــ |ل|سكندريهوق ع|طف مسعد عبــــد |لعزيز |بــــو سل

د|بــــ |لفيوم|سم|ء مصط |حمد مصط |64478
علوم طنط|سم|ء صل|ح عبــــد|لسل|م رجبــــ|6795|5
45o526رجه زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد| |بــــو |لمجد رمض|ن |بــــو 
يم حسن7468|2 تـــج|ره ع شمسرو|ن حس|م محمد |بــــر|
32826oتـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لخ|لق محمود عبــــد|لخ|لق
68||o||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد محمد |لسعيد محمود تـــوفيق
7o|5o8د|بــــ |لزق|زيق|مسه عبــــد |لحميد متـــو ع|مر
5o9|48ف شح|تـــه |لسيد دي|بــــ كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد |
254o63ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |س|مه سعيد عبــــ|س |لجز|ر
6o3682|تـــى نوعيتـــ طنط||ء عبــــد|للطيف محمد |لن
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود صل|ح ز محمود محمد4|3347
تـــربــــيتـــ سوه|جك|تـــرين نبــــيل لبــــيبــــ جندى |8|923
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزي|د كم|ل حسن محمود|62984
82o584| يم جور تـــج|ره |سيوطبــــ|نوبــــ س|مح |بــــر|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد حمدى عبــــد|لع|ل محمد272499 ل|
3|6o27حقوق ع شمسغ|دتـــ كم|ل ميخ|ئيل قري|قص
34o2o4|ف |حمد مرو|ن تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ |
27o7|5يم محمود حم|د تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد |بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــدين| يح ز رش|د ز95|342

3oo|5|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |حمد سيد محمود
69533oتـــربــــيتـــ |لمنصورهرض| ع|دل رض| ن |لطويل
علوم طنط|جه|د |حمد محمد ع سليم|ن426593
43o585تـــج|ره طنط|سمر مجدى محمد سعيد |لكو
ي عبــــد|للطيف ق3|4339 يم ي زر|عه طنط|غ|ده |بــــر|
د|بــــ ع شمس|سل |حمد حسن يونس24358|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــ حس|م ع محمد25|24
رتـــ|سهيله س|مح عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــهلول642776 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرندى محمد فه محمد |لمن|خ765829
يم زكري| عبــــده حس 768526 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لمنعم |بــــر|
8o3925|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |يم|ن سيد عبــــد|لمنعم |بــــو|لليل

رهسعيد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لفتـــ|ح |لشوي|3875 حقوق |لق|
وف|تـــمحمد عبــــد|لصمد محمد |حمد49356 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوستـــينه رفعتـــ مل حبــــ 826276
طبــــ |لفيومعبــــد| محمد طه عبــــد|لع|ل63942

62o||9|يم |لدسو |لد د|بــــ د |ط|شيم|ء محمد |بــــر|
ر محمد |سم|عيل633|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء م|

5|986oيد محمد  |ض طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــروضه صل|ح |بــــو|ل
|33524| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م محمد عبــــد |لوه|بــــ ن
9o6247 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز
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ر|ء |لسيد |حمد |لسيد982|63 يل ج |لزق|زيقف|طمتـــ |لز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ش|م د|ود رشو|ن|336425 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسل|ء 
د|بــــ ع شمس|منيتـــ خ|لد مسعد |م ||32326
|د|بــــ طنط|من|ر محمد |م |لش|عر|9|||4
792o46تـــج|ره بــــنه|مؤمن محمد حس س|لم
تـــج|ره |سيوط سم|ء عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|885558
6o583| تـــج|ره طنط|م|لك سعد |لسيد |حمد عبــــد ربــــه |لسعد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سيف |لدين محمد حس |بــــو |لحسن334666
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمريم رض| ك|مل عبــــد|لحميد ع453447

يم حبــــيبــــ جرجس5|764 ن| |بــــر| ثــــ|ر |لفيوم|م
8o8|oo|تـــج|ره بــــ سويفيه نزيه خلف حس|ن

2|o99ندستـــ ع شمسمهند سيد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لمؤمن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|دل يوسف عبــــد |للطيف يوسف |لعج48|73|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مل بــــرك|تـــ |م تـــم|م||559|3
|274o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |لدين |حمد حسن نص|ر
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــن |لسعيد مسعد مسعد حسن||23|7
يم688785 تـــج|ره |لمنصورهلسيد |بــــوص|لح محمود |لسيد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|ر|ند| نبــــيل عويس محمد يوسف|27|5
حقوق حلو|نعمر عبــــد |لو|حد عبــــد |لتـــو|بــــ قر 52955|
ف ف|يز حل |بــــو |لخ 3|99|| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | |
رهع محمود ع سيد47925 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره سوه|جمري|ن| |يمن شفيق يوسف  |89669
|2545o تـــج|ره ع شمسش| ي| محمد |لسيد |لدسو
تـــ |لسيد أحمد |لسيد زعلوك7947|5 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأم

رهن|دين |يمن مصبــــ|ح ع عيده579|3 ندستـــ |لق|
7o7775تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | عيد |لسيد فه |لسيد
يم|25|49 ل|ل حسن |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|غر|م محمد 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه جميل عبــــد |لخ|لق دوسو3969|4

ندستـــ بــــ سويفمحمود محسن |لهم |حمد468|6
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيوسف ع ع عبــــد |لحميد حمود438782

علوم حلو|نريم |حمد محمد سل|مه |لشي529|2
9o9345 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه قن|وى محمد عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمحمود فوزي عبــــد|لر|زق بــــغد|دي848225
تـــربــــيتـــ طفوله طنط| مر عبــــد |لسيد عبــــد|لغ |لعربــــى9|4284
ندستـــ بــــنه| |ر عبــــد|لحكيم حل تـــوفيق39|267 كليتـــ 

يم فريد ع58674 تـــربــــيتـــ بــــ سويفند |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمصط |س|مه عبــــده سليم846676
32o525د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن محمد ع |لطح|ن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسند س| فريد |لسيد ع483363
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم حس|م ذ مر|د |حمد|22992
يم |حمد |لسيد محمد434|62 تـــمريض |لمنصورتـــ دى |بــــر|
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ف عوض |لفيو7643|6 حقوق د |طمحمد |
4498o4|ندستـــ طنط|محمد رش|د عبــــد|لفتـــ|ح عطيه |بــــو

طبــــ |لفيوم |ر |س|متـــ فكري عبــــد |لوه|بــــ66777
|82o5فنون جميله عم|ره ج حلو|نمحمد |يه|بــــ محمد |لسيد

88oo74 تـــج|ره |سيوطم| مكرم فوزى |بــــ|دير
7o6875يم صيدله |لزق|زيقعبــــد | حسن ع |بــــر|
27|57o| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره عبــــد|لحليم عبــــد|لسميع عبــــد
69o974معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مه| ع|طف محمد عبــــد |لرحمن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيه|بــــ وليد محمد محمد ن|فع|5397|6
45|o38ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس|م |لسيد محمد ف|خر
يم438657 د|بــــ كفر |لشيخ|عمر ص|بــــر عبــــد |لجيد محمود |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود ع رجبــــ ع |5823
575|oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم عبــــد |لحليم لبــــيبــــ |حمد

علوم طنط|يه|بــــ محمد ع ع|يد|454|43
تـــج|ره طنط|زي|د |نور مظهر عبــــد|لمؤمن ج|د487577
5o2222زر|عه |ل|سكندريهمصط |حمد حم|ده نوح
6oo4o5رى |لهبــــ|بــــ تـــج|ره طنط|دع|ء ه| صبــــ |لجو
7|||o3|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه كم|ل ع ع جمعه
5|8oo9معهد ف ص |ل|سكندريهحن|ن |له|دي محمد بــــكر |لكفر|وي
صيدلتـــ |سيوطمن|ر صل|ح سيد ع  882586
68o732طبــــ حلو|نشيم|ء عيد عبــــد |لحفيظ محمود |حمد

73o8||ه ط|رق عيد محمدحسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم
9o7446 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي |ء زين |لع|بــــدين ع عبــــد|لع|ل
صيدله ع شمسدع|ء عطيه |لسيد شعيبــــ432232

رهنرم صل|ح عبــــد|لعليم عبــــد|لمجيد |4237 تـــج|ره |لق|
|6o886تـــج|ره ع شمسسل ط|رق عبــــد |لمجيد عطوه
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورلم|ظتـــ عمرو عبــــد|لحميد رجبــــ عمرو|78|496
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد |لمحسن محمد487945
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمريم أيمن عبــــد |لمنعم محمد |حمد جنيدى624332

يم|3465 ش|م محمد |بــــر| وف|تـــعبــــد|لرحمن  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ندستـــ |لفيومح|تـــم تـــوبــــه ع سيد|حمد68977

76239|| علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد |س|مه محمد محمد محمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد وحيد عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز95|38|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد حسن |جميع|ن عبــــد |لعزيز حج766735
علوم ع شمسعمرو سعيد سيد ع سليم|ن344277
ه محمد سعد محمد|826678 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م
يم852|78 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم عبــــد |لرحمن حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحسن|ء محمد رشدى عبــــد |له|دى |ل7865|6
صيدله حلو|ني|ر| عنتـــر فتـــ حس 42545|
2475o6|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سعيد مصيل رضو|ن
ثــــ|ر د |ط| عبــــد|لنبــــى سليم ع  |نه3778|6
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د5665|6 حقوق |لزق|زيقكريم |حمد رض| |بــــو|لمع| مج|
4387o5يف محمد طول|ن طبــــ كفر |لشيخمحمد 
2|7o35د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خلود حسن محمد عز|م
7o75o4حقوق |لمنصورهنغم |حمد مصبــــ|ح محمد |لسيد عوض
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عو|طف |حمد ع حس|ن |75755
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|سم عزتـــ عبــــد|لسميع سليم|ن فضيل343637
69|o6||علوم |لمنصورهيه مجدى سعد |لديس |لبــــدر|وى
نوعيتـــ |لزق|زيقند |له|دى محمد محمد جبــــر|63898

ى جيل| 25875 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نندى محمد خض
|د|بــــ |لم |يم|ن عل|ء محمد ربــــيع|3559|8
48458oتـــج|ره |ل|سكندريهحمد |س|مه |حمد كم|ل |لدين |حمد

رهعبــــد| |حمد ش|كر خليل محمد4534| ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحميد حسن|2||633
6o9o55يف د|بــــ |لمنصوره|محسن عبــــد | طلعتـــ |بــــو 
معهد ف تـــمريض |سو|ن|ء عبــــد|لرحيم جمعه طه|847927
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رح|بــــ مصط محمد بــــخيتـــ 879424
6245o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد |لرحمن  |ء |لدين ك|مل ع

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفم|ري عم|د نبــــيه منصور589|5
43o94|يم |حمد حس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى عم|د |لدين محمد |بــــر|
يم فتـــ بــــيبــــرس حسن ع |767225 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسبــــر|
رهعمر ع|دل عبــــد |لغف|ر فرج946|2| تـــج|ره |لق|
7o4325| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن وحيد متـــو محمد متـــو
زر|عه دمنهورمل محمد حسونتـــ ع عطوتـــ|327|52
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد صل|ح محمد حسن سليم|ن6879|7
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد صفوتـــ صل|ح عبــــد|لتـــو|بــــ |لسبــــ|43897

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد رجبــــ محمد سعيد47552
64||88| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد محمد |لسيد مصيل
88682o علوم |سيوطحن|ن ع حسن حس
تـــربــــيتـــ |لعريش عبــــد |لجيد عبــــد |لسميع يوسف جزر9|7682
7o8398عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخح|زم |لسيد محمد منصور
صيدلتـــ |سيوطبــــيشوى ع|دل ملك سعيد 423|92
5o3783يم ح|مد |بــــو |لعل علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخزي|د |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــش|م |نيس |حمد محمد |لبــــر|وى344||7
9o6696 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــحسن|ء رجبــــ عبــــد|لحميد حميم
وف|تـــحمد ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح شفيق سلوم||66||3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمدي عبــــد|لرحيم محمود خ|طر828678

ره|ي|سم خ|لد محمد عبــــد |لرحمن |ل 25448 د|بــــ |لق|
84o636 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــ|سم |حمد حس مصط

لسن ع شمس|ر|ند| ي| محمد محمد|6|28
429oo4علوم طنط|نو|ل جل|ل عبــــد |لمع حسن |لحد
8|5oo|تـــمريض |لم | بــــه |كر| محمد سيد
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ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد |لفتـــ|ح مختـــ|ر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 62433| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرحمه فؤ|د محمد |لجبــــ يوسف836559
695o69| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد صل|ح فتـــ ن عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــد| صبــــ غ|زى عطيه255677
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمينه عمر ع عمر سعده|66|52|
8|o396لس |يمن مل|ك |سعد نوعيتـــ |لم |ك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|يوسف ع|دل ع ع 2|8287
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر محمود غريبــــ |حمد حنوتـــ249992
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنعيم ع محمد ع خ|طر643627
4o6467ين محمود محمد محمود |سم|عيل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ش
445o|5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــم|ري| عص|م س|لم ميخ|ئيل
زر|عه |لم |سم|ء حس جم|ل |حمد||57||8
6|4o72تـــج|ره |لزق|زيقس|ره |نور فؤ|د |لخشن
يم سعد|699997 نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن ع|دل محمود |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|س|مه |حمد محمود عبــــد |لجليل||7223
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه خ|لد ف|روق عبــــد|لسل|م|222353
35748o تـــربــــيتـــ بــــنه|صف|ء خ|لد عبــــد|لحليم حسن |ل|ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عمرو فهيم عبــــد |لر|زق نوفل|449652
حقوق |سيوطسعد زغلول محمد محمد 885795
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعمرو حسن |لسيد محمد عمر762482
6o625|معهد ف ص طنط|محمد عل|ء بــــدير غن|م

رهحمد محمد محمود |سم|عيل|43665 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
82|o7o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ص|ف |ز محمد سيد مصط|
755o96ه منصور عبــــد |لمنعم منصور ف|رس د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
8o4|89|نوعيتـــ موسيقيه |لم |بــــسمه ع|زر لبــــيبــــ حن
وف|تـــمصط محسن محمد ع8464|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهم عنتـــر سيد محمد223623 تـــج|ره |لق|
|489ooر عبــــد |لعظيم محمد لسن ع شمس|شيم|ء م|
925o|8 تـــربــــيتـــ سوه|جه|له ع عبــــد|لمنعم ع
7o82o3د|بــــ |لمنصوره| حسن عبــــد | |حمد حسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد عل|ء محمد عبــــد|857478
6395|9| ه محمد سم محمد محمد مر ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم
69635oتـــج|ره |لمنصورهريم مجدى فتـــوح رزق
رهندى |حمد ف|روق محمد8|54|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | ط|رق فرج |لكرد|4|2492
242|o2زر|عه مشتـــهرف|طمه محمد سيد |سم|عيل

رهط|رق سيد يونس عبــــد |لعزيز28982 حقوق |لق|
فتـــ مجدي ميخ|ئيل بــــقطر836694 معهد ف ص سوه|جم
يم نعم|ن|892925 يم ع |بــــر| تـــج|ره |سيوط بــــر|
75o8|4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــ|س مختـــ|ر عبــــد|لمع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندر| عصمتـــ جم|ل فخرى|3572|
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ك.تـــ. ف صن| بــــور سعيدأيه محسن محمد ع6566|6
رهمحمد |س|مه محمد حسن8469| ندستـــ |لق|
389||| رهنس ص|لح حسن روي تـــج|ره |لق|

32o83|حقوق ع شمسمصط عمرو مو ن
6o9|o4تـــج|ره طنط|طه عبــــد |لوه|بــــ |لمحمدى |لمك|وى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد حمزتـــ مصط 39|324
497o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | رمض|ن سعد |ل|حول

ش|م محمد عبــــد |لعليم|45425 رتـــ حمد  تـــمريض |لق|
7897ooكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــعبــــد | محمد محمد أحمد
حقوق ع شمسحس|م محمد مو عبــــد|لغف|ر352778
5o5642يم ك|مل عج|يبــــى زر|عه |ل|سكندريهم|جد وجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|مصط محمود محمد محمود عثــــم|ن697|43
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد حمدى |حمد طه دويد|ر767337 معهد ع| 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لعزيز285|62
طبــــ |سن|ن ع شمسكرستـــ | حن| رزق بــــخيتـــ58|8||
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لن| ع يوسف|842264
يم |لشبــــر|وى محمد267|64 نوعيتـــ |لزق|زيقدين| |بــــر|
يم تـــوفيق|24257 لسن ع شمس|ن|در عم|د |بــــر|

35o66معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد نبــــيل حسن |حمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ند| جم|ل محمود ع 846983
بــــي محمود محمد345865 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |دتـــ محمود 
88o835|وف|تـــ بــــ|نوبــــ ميل|د  |د ميخ|ئيل ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
637|oo تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدع |حمد ع محمد حن
|424o7|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء رمض|ن ع محمد
يم محمد676373 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهفري|ل حمدى محمد |بــــر|
حقوق ع شمسيوسف |حمد محمد ز2936|2
د|بــــ |لزق|زيق|ه|له محمد عبــــد |لغف|ر محمد785266
|4735o| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نص|لح سعيد فه عبــــد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمنتـــ | |لسيد إيه|بــــ شو |لسيد477657
8426o6|صيدلتـــ |سيوطم|ل رمض|ن |حمد عثــــم|ن
صيدله |ل|سكندريهم|رك مجدي |نور مسعود|82477
|66o|7 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننور |لدين محمد |حمد نور|لدين مصط
ف حن محمود|3|9||8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء |
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفند خليفه عبــــد |لعزيز خليفتـــ96556

6|9|7oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــسم|ح |كرم حسن حج|زي
ر|ء |حمد سعد ز خليفه432454 صيدله طنط|ف|طمه |لز
تـــ623274 يم |لدسو م ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
336o56 د|بــــ ع شمس|منتـــ | مصط فتـــ قر
تـــج|ره |سيوطد |نه عم|د ف|رس ن|شد5375|8
6o4o|9د|بــــ |لمنصوره|مصط محمود |لمحمدى |لغر|بــــ
4o8584د|بــــ طنط|سوسن صبــــ محمد محمد  |د|
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63|o3|يم صيدله بــــ سويفحمد جمعتـــ ربــــيع |بــــر|
753o6|يم حسن تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم عبــــد |لمنعم ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفرحتـــ ن| محمد خليل محمد482933
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمد |لسيد عوض عبــــد |لمنعم متـــو687692 معهد |لج
42o487تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخند| محمد محمود عبــــد|لوه|بــــ
346o66 |تـــمريض ع شمس  |دتـــ عم|د محمد سيد |لفخر
علوم |لزق|زيقحكمتـــ أم ع |لسيد|63977
تـــمريض بــــنه|محمود ج|د |حمد ج|د عبــــد|لبــــ| 8|3393
68|29o| يم |لطنط|وى |حمد صيدلتـــ بــــورسعيدمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورد | م فرج ع عبــــد|لمجيد496454
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن ع|دل |لشح|تـــ ع |حمد689334
د|بــــ |لمنصوره|حن|ن |س|مه |حمد |حمد شلبــــ|يه683698
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطزينبــــ صل|ح ف|روق محمد 886678
يم |لسيد سليم|ن|757245 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  لسيد |بــــر|
|5o9o8ره|ض طه |حمد محمد د|بــــ |لق|
يم محمد محمد محمود |غ|697399 معهد ف ص |لمنصوره|بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف صبــــرى محمد ك|مل محمد6655|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهريم ط|رق جمعه محمد753947
تـــمريض |لمنصورتـــ ف|طمه محمود شعبــــ|ن محمود عبــــده689626
د2395|5 د معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ي| |لسيد 
رتـــف|دى عم|د نبــــيل حل |سكندر232368 علوم ري|ضتـــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد و|ئل عبــــد|لكريم عبــــد|لنبــــى|35786
43o352صيدله طنط|غ|ده محمد محمود محمد |لرمي
898|2o يتـــى تـــج|ره سوه|جفؤ|د ممدوح فؤ|د |ل
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|غ|ده حس محمد مو 5||837
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ع |بــــو ش|مه ع66|525
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسخلود عل|ء ي عبــــد |لع|ل769577
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمصط |حمد مصط محمد ع |369|8
تـــمريض |لزق|زيق ند| عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لو|حد|77744

ندستـــ حلو|نر| | ص|بــــر صل|ح ص|بــــر84938
75o5o8علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهسيف وليد محمد رمزي
52|oo6|تـــربــــيتـــ دمنهوريه دم محمد س|لم
تـــج|ره |سيوطع سليم|ن ع بــــيو753249
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسزي|د زكري| |حمد |حمد محمد |بــــو |47|436

تـــربــــيتـــ |لفيومندى محمود عبــــد| محمود5|682
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ص|لح محمد عبــــد|لق|در26236

ندستـــ |ل|سكندريهعمر مصط عبــــد |لغف|ر ي عبــــد |523742
45o4o2|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمد |لسيد محمد |لجندى
9oo|34|يم عمر|ن علوم سوه|ج حمد |بــــوط|لبــــ |بــــر|

|82o2ندستـــ )6|كتـــوبــــر|يوسف |حمد سعد عبــــد |لمقصود ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
6|84oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عل| سيد |سم|عيل ق|سم
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يم محمود|899| طبــــ بــــ سويفزي|د جم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــيشوى وحيد  |د بــــش|ى88|54|
معهد ف ص بــــ سويفشعبــــ|ن عد عبــــد|لم|جد عبــــد|لحفيظ25|853
ف محمد فه ع غنيم بــــ777764 معهد ف ص |لزق|زيقيوسف |
تـــج|ره |سيوطعمر عبــــد|لحميد عبــــد|لنبــــى محمد |88438
تـــج|ره دمنهورحمد عوض فؤ|د عبــــد ربــــه محمود|864|54
تـــج|ره كفر |لشيخ |م ع حس محمد نوفل442989
تـــج|ره |سيوطمريد سليم|ن مريد صموئيل574|82

لسن ع شمس|رضوى ن| مصط جل|ل4|58|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م ن |لدين |لسيد محمد عبــــد |2939|4
4o8624|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|فن|ن محمد رض| ع ع رمض|ن

484o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رض| عم|ر عبــــد|لحميد
يم محمد8457|| ندستـــ ع شمسمحمد حسن رجبــــ |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد محمود عبــــد|لوه|بــــ فضل858|25

ش|م سيد |حمد25657 رهس|ره  ندستـــ |لق|
يم محمد أبــــو |لجود476622 تـــج|ره |ل|سكندريهحن محمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| عم|د|لدين عبــــد |لفتـــ|ح |لششتـــ698268
نوعيتـــ كفر |لشيخريه|م فكرى محمد محمد |لنحر|وى437237

2684oن| عز|لدين سيد يوسف تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
يم |بــــو|لعين 68|252 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــف|طمه |بــــو|لحديد |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
696o|3 يم سل|مه |لطنبــــو لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|تـــ ع|طف |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد م|جدى محمود س|لم ع |لبــــدوى627254
تـــج|ره ج|معتـــ د |طدير عطيه عبــــد |له|دى خليل8546|6
8975o4|ه ض| فه خليفتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد |لسيد |لبــــربــــري حف 2|7783
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ منه | محمود |لسيد |حمد |لقف|ص698328
897o53|ء |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد| د|بــــ سوه|ج| 
3325o2|ف سيد |حمد محمد ندستـــ بــــنه|منيتـــ | كليتـــ 
يم 9|2482 يم عبــــد|لستـــ|ر |بــــر| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء |بــــر|
753|4oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهس|مح عبــــد |لع|ل ع محمد يوسف
7554o5كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــه|جر عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز |لسيد
تـــج|ره سوه|جه| |حمد محمود |لسيد 7|9222
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ل|ء |يمن عبــــد|لحميد محمدع |4|8295
تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن محمد محمد كم|ل مأمون مو635569
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود مرو|ن محمد فتـــ657||3
يم زويل479756 ر إبــــر| تـــج|ره بــــنه|يح بــــ|
26o|43تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير نبــــيل عبــــد|للطيف مسلم

معهد ف تـــمريض بــــ سويف زينبــــ روبــــى محمود سيد5|623
يم |لسيد|782746 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|تـــ خ|لد حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشدع|ء رمض|ن حمد|ن عوده767673

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف حس منصور |حمد||229
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وش|م |حمد حمدى |حمد|62755| رهحمد  د|ر |لعلوم ج |لق|
877955| نوعيتـــ |سيوط  يه حمدى محمود مر
رهشيم|ء عزتـــ مسعود ح|مد محمد66|77| ندستـــ |لق|
777o44نوعيتـــ |لزق|زيقسميه محمد سعد محمد
يم ع |لبــــدرى ع |784428 معهد ف ص |لزق|زيقمنيه |بــــر|
439|9o|يم بــــدير تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخل|ء محمد |يوبــــ |بــــر|
7o2372|ندستـــ |لم |من|ر ع|دل محمد محمد طلبــــه سليم
يم  45|876 تـــج|ره |سيوطفه عص|م فه |بــــر|
د|بــــ دمنهور|من|ر صل|ح ج|بــــر مرغ عبــــد|483579
4274o9ر صيدله ع شمسمصط ه|شم مصط محمد  |لد
5o9988تـــمريض دمنهورعرفتـــ يوسف عيد يوسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ن سعيد عبــــد| حس |539|63
طبــــ بــــيطري |لم |عبــــد| جمعه سل|مه يونس9|44|8
د|ر |لعلوم |لفيومين|س مصط سيد |حمد|66395

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن محمد عطيتـــ ع |4|4828
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفبــــ|سم خ|لد فتـــ عبــــد |لصمد68529

يم |لطبــــ|خ443845 د|بــــ كفر |لشيخ|حن|ن مصط ع |بــــر|
7o8598 |علوم |لمنصورهن|ء |يمن محمود عبــــد |لبــــ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد ع حسن ع 752992
| عبــــد|لعزيز ع شلبــــى257332  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي
43988o|تـــج|ره كفر |لشيخأسم|ء |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد سل
9o44|| صيدلتـــ سوه|جحم|ده حربــــى |حمد ح|مد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر س|لم محمود |حمد تـــمر|ز6|7|27

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | محمد |سم|عيل |بــــوبــــكر عبــــد |4358|
5o2495تـــربــــيتـــ |سكندريتـــع مصط ع |لسيد محمد
34|35oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جل|ل صبــــ عليوه |لدمرد|ش
8|353o|تـــج|ره بــــ سويفحمد مجدي فتـــح | حسن
فنون جميله فنون |لم |ف|طمه فتـــ ع س|لم7828|8
86o225تـــج|ره |سيوطمحمد مهدي ف|روق عر|بــــي
صيدله طنط|ي|سم زكري| عبــــد|لمنعم زكري| ج|89|428
|462o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دع|ء ن| محمد عبــــد |لق|در

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م |نور محمد |حمد |بــــو جنديه42264
842o55تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــص|بــــرين محمد |لدوش محمد
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد مصط محسن ع بــــدر68|453
7o297||ري|ض |طف|ل |لمنصورهرحمه محمود |لسيد خليل |لفض
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمصط |يمن حسن حس 924275
ه فوزي عبــــد |لحميد محمود عبــــد |5726|5 معهد ف ص |ل|سكندريهم
4o3339د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|ره ع حسن محمد محمد زغلول

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسمر محمد رمض|ن حسن4||52
44o25oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــه عبــــد| شه|وى ع |لشيخ
د|بــــ د |ط|ف|رس أسعد حسن |لغتـــورى7637|6
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63|2o7د|بــــ |لزق|زيق|تـــ سعد محمد رشدى
4o|2|7د|بــــ |ل|سكندريه|محمد أيمن عبــــد |لجو|د ح|فظ
4o46|5|حقوق |ل|سكندريه|حمد |بــــو|لمع| شديد عبــــد|لل
|6o637تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسيف جم|ل |حمد عبــــد |لمقصود
45|o99ندستـــ طنط|محمد عطيه محمد عثــــم|ن

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمصط ن| عبــــد|لعظيم ع|مر5|564
353268| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يمن رجبــــ ك|مل ع
|د|بــــ |لم |بــــه مندي عبــــد|لعظيم |لجندي855493
2|3o48| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ رجبــــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م س| سنو مسعد|68527
رهل|ء سيد فرج عبــــد |لحليم|46542 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقل|ء محمد |حمد رمض|ن|949|78
837o47معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىخلود عبــــد|لش| محمود محمد
9o235||تـــربــــيتـــ سوه|ج  سم|ء ن |لدين |حمد محمد

تـــج|ره بــــ سويفط|رق حمدى ذ محمد57929
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ د |طمحمد ع|طف ع|طف بــــ|ش8766|6
34282o|ر صل|ح غنيم س|لم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء م|
77o757|تـــج|ره |لزق|زيقين|س مصط شعبــــ|ن محمود |لخم
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنور| رمض|ن محمد محمد |لسيد763642
معهد ف ص ري|ضه |سو|نعبــــد|لمهيمن |حمد سيد |حمد |حمد5|6|84
65o8o|يم يم سعد محمد |بــــر| تـــمريض |لفيوم بــــر|

488o42تـــج|ره دمنهورزي|د |حمد عيد |حمد محمد
رهه|جر محمد طه |حمد محمد263727 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |سيوطه|له مر|د عبــــد|لحليم محمد 892356
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ محمد صل|ح |لسيد بــــرك|تـــ63||77
وف|تـــبــــتـــ |حمد عبــــد|لمنعم |حمد عكه348468 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــربــــيتـــ |لفيوميم|ن عثــــم|ن حسن |لزير|45|98
5o4492|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنيه محمد محمود|حمد جبــــريل
تـــج|ره طنط|نوره|ن مصط عبــــد|لحميد عبــــده435862
د|بــــ |ل|سكندريه|لسيد محمد |لسيد حس ك|مل|526277
6298o7|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد مر |حمد
تـــج|ره ع شمسس|ره مح |لدين |حمد تـــم|م سيد46||6|
رهي|سم محمد مر |م|م43|47 علوم |لق|

كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمود خ|لد |حمد عبــــد | |لدولتـــ767344
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد رمض|ن محمد سيد|839443
يم عبــــد|لفتـــ|ح ع نعمتـــ |25826 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومه|شم |بــــر|
6o35|5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|يح زكري| محمود ع نده
علوم ع شمسنور |لهدي يح |حمد |سم|عيل محمد345924
ندستـــ ع شمسبــــل|ل منتـــ ز محمد خليل|2443|
د|48252 رتـــ سم|ء ص|لح |نور مج| تـــمريض |لق|
ف ع عبــــد |لقوي24594 ندستـــ ع شمسس|رتـــ |
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تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد محمد |م|م فر|ج|765269
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمود محمد محمود4|749

8o2749 |معهد ف تـــمريض |لم | ليدي| ن|صف  |د غ
8259o9د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سلو|ن محمودس| يوسف |لنوبــــي
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد عبــــد|لمحسن محمد عبــــد|لمنعم829265
327o84تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد | |حمد عبــــد|لمنعم |حمد
د|بــــ |لمنصوره||ء مصط ع |ل|حمدى مصط |69578
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد عبــــد|لرحيم |حمد حس |72|868
نوعيتـــ |لزق|زيقرغده عبــــد |لعزيز سعد |لسيد|78432
5ooo7تـــج|ره بــــ سويفبــــول| سعيد عطيه مل|ك

د|بــــ دمنهور|بــــه حسن |حمد محمد |لرخ|وى64|489
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ع منصور محمد ع فرج245744
4|99|o|تـــج|ره كفر |لشيخحمد |س|مه عبــــد|لرؤف بــــو|دي
68777o|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء عبــــد |لحكيم |لسيد |حمد عيد
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــخلود ع|طف |لشح|تـــ س|لم |سم|عيل757766
6oo489|ه سعد خميس غ|زى |د|بــــ طنط|م
ه صل|ح بــــره|م عبــــد |لعزيز محمد935||7 صيدله |لمنصورهم
24836oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفرح محمد محمد |لسيد |لبــــرم|وى
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــسمه ع عبــــد |لرحمن ع حموده778396
|2o8||ره|لوتـــ | من جرجس عطيه د|بــــ |لق|
|45oo3بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم حمدى بــــدرى |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــر| | حمد | محمد مو  886|92
88925o حقوق |سيوطيف ي| محمد عبــــد|لرحيم
تـــج|ره بــــنه|محمد نبــــيل محمد ع35|782
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفك|تـــرين وجيه |سحق جو 9756|8
7o|293معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ع خ|لد |لشح|تـــ |حمد متـــو |لدندي
يم36|335 ف محمد |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــسمتـــ |
ى3782|6 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدى عمر |لزن|تـــى عمر |لبــــح
رهحمد محمد تـــ|مر محمود رأفتـــ محمد س27465| تـــج|ره |لق|
علوم كفر |لشيخأيه شعبــــ|ن عبــــد | عبــــد |لر|زق مندور923|44
يم يونس453|2| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نع ط|رق |بــــر|
|229o6لسن ع شمس|ندى |يه|بــــ محمود قمص|ن
4o4826|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عبــــيد |حمد ف|وى عبــــد |لد|يم
تـــج|ره دمنهورمحمود رزق خليفه رخ||49239
تـــج|ره ع شمسعمر |حمد حس عبــــد |لحميد76|23|
ندستـــ |ل|سكندريهندي |حمد عطيتـــ محمد |حمد98|448
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رين| مجدى حن| د |ن  896685
6|o725تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى محمد بــــسطوي نعم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سهيل| ن|در ك|مل محمد خليفه332658
تـــج|ره ع شمسم | مصط ك|مل |حمد دسو 892|6|
رهعبــــد|لرحمن حن |حمد |بــــو|لسعود232323 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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8397o9د سعد | حمد|ن حزين تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|
ه ن| عبــــد |لعزيز محمد للوه|2||772 نوعيتـــ |لزق|زيقم

ندستـــ |سيوطعبــــد| حج|زى رمض|ن حج|زى8925|
وف|تـــس|رتـــ ي| محمد محمد حسن345747 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
د|بــــ |سو|ن|ي|ره محمد مصط |حمد محمد483367
6o9|69 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد ع|دل |لعدوى |لعفي
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم ع|دل محمد |حمد سمك3|3456
تـــج|ره |ل|سكندريهحن|ن سعيد فه |حمد فرغ475963
7o235oتـــج|ره |لزق|زيقدير |حمد عليوه عبــــد |لفتـــ|ح
884o5|  د|بــــ |سيوط|محمود خ|لد محمد ع
6o2692|تـــمريض طنط| حمد محمود ز محمود |ألودن
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطف|طمه فتـــ يوسف محمد 884225
3567oo|د|بــــ بــــنه|ل|ء عم|د لط عبــــد|لفتـــ|ح|
236o6|ره|وق |حمد عبــــد|لرحمن محمود د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخغ|ده سعيد ح|فظ قطبــــ رضو|ن|686|4
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرغد ن| صل|ح |لدين حمزه |لسيد675633
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء |حمد حمدى |حمد عبــــدربــــه|85|676

ور42756 د|بــــ حلو|ن|سمر |لسيد ف|ضل محمد 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود |بــــو بــــكر محمد |بــــو بــــكر495388
45|4o3يم عبــــد |لوه|بــــ يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
6o688oيم عبــــد |لرحمن محمد |لجمل تـــج|ره طنط|ن|در |بــــر|
طبــــ بــــنه|ه|جر |م ع خليل776483

595o5تـــربــــيتـــ بــــ سويفجه|د ربــــيع مهر|ن مقبــــل
ف498555 تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر محمود ع |سم|عيل 
6377o2يم ع محمد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق أل|ء محمد إبــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حس|م |حمد سيد عطيه92|83
6o62|3لسن ع شمس|كريم ط|رق رمض|ن |لسحتـــ
8o2772ندستـــ |لم |عص|م عيد محروس د|ود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمر |يمن محمد عمر محمد28|479
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمود عبــــد |لرحمن عبــــد|لرحمن محمد785449
6224o7ف أحمد شو رزق تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدير أ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفريده محمد محمد ع ليله24736|
لسن ع شمس|رودينه محمد فتـــوح خليل |بــــو  حجر4|4326

معهد ف تـــمريض |لفيومسميتـــ عيد قطبــــ عبــــد |لمو 5|643
رهسل حس|م |لدين محمد محمد عثــــم3|5|3 زر|عه |لق|

ه3925|5 يم عبــــد |لسل|م |بــــوح طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمينه ن| |بــــر|
يم7347|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل حس|م |لدين محمود |بــــر|
35|83oد|بــــ بــــنه|محمد ح|فظ محمد عبــــد|لرحيم محمد|
زر|عه كفر |لشيخف|روق ع عبــــد|لعليم |حمد عج 443549
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىر | جمعه مسعود محمد835286
4o3765ه تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين مصط |حمد مصط ط
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معهد ف ص بــــنه|يه حمدى شبــــل شح|تـــه|247886
طبــــ |لسويسزينبــــ محمد لط فتـــ758529
ش|م ثــــ|بــــتـــ |حمد|5|5259 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد 
ره|دير رمض|ن محمد محمد خليل232867 د|بــــ |لق|
9o5o49 ر |لجندى تـــربــــيتـــ سوه|جر| | صفوتـــ م|
9247o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج بــــتـــس|م صبــــرى مر محمد
تـــج|ره ع شمسمحمد ي| ف|روق صبــــ9|78|3
طبــــ بــــيطرى دمنهورمريم عزتـــ محمد ق|بــــيل6679|5
وس|42567 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيوستـــ | طلعتـــ ل| تـــ|و
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يمن خ|لد محمد صل|ح |لدين|34735|
حقوق طنط|حمد سعد |م|م عبــــ|س خليل|536645
8562o4|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء صفوتـــ محمد عبــــد|لحميد
فنون جميله فنون |ل|قف|طمه محمد فنجري عبــــد|37|835
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء تـــ|مر محمد سعيد|8589|3
بــــه445949 ف ش|كر متـــى و علوم ري|ضتـــ دمنهورم | |

74oo6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر عبــــد|لتـــو|بــــ مرزوق مر|د
5|394oمعهد ف ص |ل|سكندريهرحمتـــ محمد |لسيد محمد رشيدى
حقوق بــــ سويفعل|ء محسن مكرم شفيق7228|8
|58o57|يم يم زكري| |بــــر| رهيه |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن صبــــرى محمود تـــوفيق|5|4993
24758oق|وى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف عفي |حمد عفي |ل
4|36o9|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد |لرحمن ن| جبــــر محمد سلط
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم ف|رس يوسف حمد محيسن338949
266o|3|علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لن| |لمشد
يم|68|3| يم |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نرن| ع|دل |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر |حمد محمد |حمد ص|لح|36965
طبــــ |سن|ن طنط|زينبــــ ع|طف عبــــد |لج|بــــرمحمد |لطو 8|2499
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم| طلحه عبــــد|لمعز طه|3|2736
طبــــ |لزق|زيقثــــ|ر محمد عبــــد |لحميد عبــــد|لحق||86|78

يم تـــم|م||833 ندستـــ حلو|نحسن|ء ع|شور |بــــر|
4436|8| ه فتـــ حسن |لسيد عي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم

و|ش7445| رهمريم محمد يس بــــدر طبــــ |سن|ن |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمري|نتـــ ر|شد صبــــ ذ359877
7o93o|يم محمد|لش|ف معهد ف تـــمريض |لمنصوره ش|م و|ئل |بــــر|
رهمريم س| مجدى حن|227846 تـــج|ره |لق|
يم848375 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نريه|م حمدي سيد |بــــر|
3532o6|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد|لمغ عبــــد|لنبــــى عبــــد|لبــــ
د|بــــ ع شمس|سل مجدي يونس محمد يونس69|67|
25||5oيم عنبــــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لسيد |بــــر|
822o38تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ي| حسن |بــــو|لليل
رهمحمود عبــــد| محمد |م 226232 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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2637o| طبــــ بــــنه|منه محمد شلبــــى خليل حسن
4425|o|د|بــــ كفر |لشيخ|لبــــ|ز ع محمد |لبــــ|ز
يم|894|5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر عبــــده خليل بــــسيو |بــــر|
35o37|| تـــج|ره ع شمسحمد سليم|ن محمد حس حس|ن
ندستـــ طنط|محمود |حمد |لسيد محمد رمض|ن686556
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جه|د مدحتـــ |حمد عبــــد |لرحيم758|76
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لر|زق عر| 5|264|

د|بــــ حلو|ن|ف|روق محمد ف|روق عبــــد |لع|ل43|29
685o|6يبــــ عبــــد |ل حسن د|بــــ |لمنصوره|سم|ح شوكتـــ و
د صل|ح محمد |م 856523 |د|بــــ |لم |ن|

علوم |لفيوم|ء ق|سم حسن محمد|86936
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى محمد |حمد محمد632528
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|مريم مجد |لدين حسيبــــو |بــــو|لحسن848567
يم فتـــوح355636 د|بــــ ع شمس|رضوتـــ عبــــد|لمنعم |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى كرم |حمد محمد |بــــو ط|لبــــ|4|44|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عزتـــ حسن |حمد |سم|عيل|783746
6o|944طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن مصط سليم|ن |لصفط|وي
6o3443د|بــــ طنط|مروتـــ |لسيد عثــــم|ن |لسيد جوده|
69o58oيم تـــج|ره |سيوطمحمد |لدسو |بــــو خليل ع |بــــر|
6||o7oعلوم |لمنصورهمن|ر ع |لسيد غ|نم
معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد محمد |حمد ج|بــــر|887788
نوعيتـــ |لزق|زيقوف|ء محمود |لسيد محروس بــــص 73|777
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل |ء ط|رق محمود حج|زى س|لم29||27
تـــمريض |لم | م |حمد حسن ق|يد8737|8
83825oعلوم |سو|نمحمد صل|ح |لدين محمد خليل
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن ع|دل جوده مصط 6|6325
8957o7| ف سيد عبــــد| |ء | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  
ف |حمد عثــــم|ن272673 تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــسلمه |

|6o79|وف|تـــ|ن |دو|رد حس نجيبــــ ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم صل|ح عبــــد | محمود62255|
رتـــ|ندى بــــسيو عبــــد|لفتـــ|ح بــــسيو 7||326 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد حس محمد|894922
ود|439||7 حقوق |لمنصورهحمد محمود محمود محمد فر
رهس|ره محمد كم|ل |لدين محمد25266 تـــج|ره |لق|

||9o92ندستـــ ع شمسيتـــ | ط|رق عبــــد |للطيف ع عطيه
ف عيد عطيه|36524 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنيه |

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرضو| رمض|ن عبــــد |لرحمن محمد |لعبــــ678868
756o56يم |لسيد تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود عبــــد |لشكور |بــــر|
357|o4 ندستـــ بــــنه|محمود صبــــرى |بــــو |لعز محمد عبــــد|لغ كليتـــ 
52o226 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ف|تـــن ي| محمد حسن
427oo6|طبــــ |ل|سكندريهس|رتـــ محمد |حمد محمود |لبــــن
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ى محمد عبــــد |لمؤمن |25984| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سيف | خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندي محمد عبــــد|لرحمن |لسيد643226
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ندى جم|ل |حمد محمد عبــــد |لع 5963|7

تـــج|ره بــــ سويفف|طمه نجم |لدين سعد محمد65377
د|بــــ |لمنصوره|حمد و|ئل محمد عبــــد |لعزيز عبــــد | 676895
7oo869 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمود |حمد عبــــد |لسل|م مصط عبــــد
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء جم|ل محمد مهدى سعد|774982
6o76o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء محمد ف|رس |لبــــربــــرى
8o4o47|علوم |لم |د| |ل مدحتـــ فتـــ حن
6798|9|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــلسيد ع |لسيد عيد |لمصيل
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لشح|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح جبــــريل9786|4
لس سؤ مسعد  |د4|2724 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد عص|م محمد عبــــد|لرؤوف3453|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد رجبــــ محمد ع 837334

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشه|بــــ خ|لد حسن محمود45366
ندستـــ |لم |طه مصط محمد جوده52996
48|o9|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محمود عبــــد |لمجيد حسن
3o4o6بــــه خله تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | ر|فتـــ |دور و

4|o693 تـــج|ره طنط|مصط وليد مصط عفي
5|9o|4تـــربــــيتـــ دمنهورمنيه رمزى عبــــد|لجليل عبــــد|لونيس يونس
حقوق |سيوطدين| ح|زم عز|لعربــــ محفوظ |89454
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم محمد ك|مل |لبــــن|255783
د|بــــ |لزق|زيق|نعمه فتـــ عبــــد |لمن عطيه||6325
|4492oره|ن|ردين مجدى جرس بــــش|ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور|ن عبــــده |حمد |حمد224|75
9oo784 طبــــ بــــيطرى سوه|جفيبــــى ثــــروتـــ جيد سل|مه
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد عبــــد |له|دى عبــــد |لعظيم متـــو 25|753
2|4o|o|تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد |حمد ف|ضل
رى8|6837 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــن|ريم|ن حس عطيه حس |لجو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــه محمد |حمد |لشح|تـــ648332
ف |حمد حسن|777647 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد |
|388o5زر|عه ع شمسسل مصط سل|مه ه|شم
922o77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء خ|لد محمد ع

يم خلف |42367 تـــربــــيتـــ حلو|نمريم |س|متـــ مخيمر |بــــر|
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|حمد رف| حمد|ن عطيه عبــــيد|8|7666
483o68يم حقوق |ل|سكندريهبــــ|نسيه |لسيد ع محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد عبــــد |لسل|م عي5|22|5
4o6|85حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحن محمد ع حسن
4o7o2|يم محمد نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهر|ن| ه| محمد إبــــر|
يم57367| د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن يوسف يس |بــــر|
624o69 تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|رس محمد عبــــد |لمطلبــــ |حمد |بــــو
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تـــمريض دمنهوركرم عبــــد|لمجيد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد عبــــده897|54
رهيم|ن جم|ل سيد أحمد سيد أحمد|994|5| زر|عه |لق|

يم حسن5|254 تـــربــــيتـــ حلو|نرويد| وليد |بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيه محمد |حمد محمد|67378|
تـــربــــيتـــ حلو|ند | فتـــ |حمد ع |لديبــــ38||6|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دع|ء ص|بــــر عبــــد|لمنعم حسن633452

ره/ري|ضتـــحمد فهيم |حمد محمد |لخطيبــــ|43293 إعل|م |لق|
698o27ري|ض |طف|ل |لمنصورهرحمه جم|ل جمعه عبــــده
75o723ندستـــ |ل|سم|عيليتـــ|ء عبــــد |لعزيز فتـــ فرج محمد بــــيو
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر عبــــد|لعزيزفتـــح | محمود خليل492424
75o49||يم غريبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد مدحتـــ |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس لشيم|ء محمد عبــــد|لحميد بــــكر محمد 895823
4398oo تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم ح|تـــم محمد |حمد مصط
ى78|675 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرنيم محمد مصط |بــــو|لعن |لع
د|بــــ |لعريش|حمد عل|ء |لدين سليم|ن عمر غيثــــ|766483

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد رمض|ن محمد |بــــو بــــكر|8||63
يم426842 علوم |ل|سكندريهسجود ع|دل عبــــد |ل |بــــر|
483o39تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورند عبــــد|لر|زق عبــــد|لفضيل عبــــد|لر
يم عبــــد|لق|در855793 |د|بــــ |لم |بــــس|م محمد |بــــر|
2432ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دع|ء محمد جميل محمد
4853ooتـــج|ره دمنهورملك محمود محمود |حمد |لصفتـــي
بــــي 485377  |حه وفن|دق |ل|سكندريهه|جر ط|رق أحمد |لسيد |ل
|27o2oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ع مجدى عبــــد |لعزيز فرم|وى

يم عبــــد |لعزيز يوسف3|546 نوعيتـــ |لفيومد| | |بــــر|
9|||o6 تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء حس عبــــد|لفتـــ|ح محمد
83oo59د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سيمون نش|تـــ فؤ|د مك|ري
7|o39|د|بــــ |لمنصوره|نور|ن ع|دل قطبــــ |لسبــــ| شح|تـــه
يم|75368 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم محمد متـــو |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم خ|لد عبــــد |لسميع عبــــد |لغف|ر34239|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن سعيد عبــــد| محمد جمعتـــ4|52|5
6|23o6ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در عبــــد|لحليم سليم معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |لطيبــــ |بــــو|لي |سم|عيل|273467

5o358| ندستـــ |لفيومحمد جم|ل شعبــــ|ن ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن أحمد ص|بــــر محمد |لمتـــو485269
تـــج|ره دمنهورمحمد حم|ده محمد فريد |لطنط|وى495439
دى|2755|7 د|بــــ |لمنصوره|ل|ء مصط ك|مل محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لمنعم حمدى عبــــد |لمنعم |بــــر|787244
5o985oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد ع|شور محمد |لسيد
6946|o|د|بــــ |لمنصوره|رحمه محمود عبــــد |لحكيم |لسيد |ل
معهد ف ص |سو|نف|طمه محمد عبــــد|لوه|بــــ مو 4|8392
تـــج|ره دمنهورل|ء محمد عبــــد |لق|در محمد عبــــد|لخ5958|5
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76295o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|م| محمد محمد ع |لصفورى
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |حمد عبــــد|لمقصود حشيش|269563

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد | ي| عبــــد | عويس97||5
68o75oد|بــــ |لمنصوره|مروه سيد |حمد محمد ع
8o9o89حقوق بــــ سويفخ|لد خويلد صد رجبــــ
8564o6زر|عه |لم |شيم|ء محمود عبــــد|ل |لسيد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهجيه|ن محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |627|64
ديه 878759 تـــربــــيتـــ |سيوطسيد عل|ء حس 
تـــج|ره بــــنه|محمد محمود محمد حم|د332734

يم جودتـــ367|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمصط جودتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء نبــــيل |حمد محمود|778476
5|7o24علوم دمنهورم|رين| مجدى فؤ|د |لبــــغد|دي
ى|49467| يف محمد ي ندستـــ حلو|نحمد 
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومه|جر |حمد سيد |حمد |لسيد322954
طبــــ بــــيطرى بــــنه|رحمتـــ رض| عبــــد|لفتـــ|ح عفي 339773
تـــج|ره |ل|سكندريهحل| ع|رف سيد |حمد فر|ج422499
يم حسن|24762 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد عبــــد|لنبــــى |بــــر|
5o8o98| د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن حس|م |لدين مصط محمد
تـــمريض |لزق|زيق يوسف محمد عزيز عبــــد|لعزيز |حمد625322
693o8|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد محمد عبــــد |لسميع |لمر رزق
447o|4ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد صل|ح |بــــو |لفتـــح شمسيه
رهه|جر حس|م عبــــد| محمد |لسيد239223 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
87963o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سل|م محمود عبــــد|لحميد حس

م ص|بــــر محمد عبــــد |لر|زق|374|4 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
علوم |ل|سكندريهمحمود ن| محمود عبــــد |لنبــــى شد|423267

|8o59رهنرم محمد زينهم خليل تـــج|ره |لق|
|5o356|علوم ع شمسحمد ح|زم فتـــح | عبــــد |للطيف
6|o368 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن عبــــد|لرحيم محمد |لدسو
84o57o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع|صم محمد حس |لع|د
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صفيه خ|لد حسن عبــــد|لو|حد |بــــو|لعط495|27
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمل محمد محمود |حمد|22|845
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن ع شعبــــ|ن |حمد352569
حقوق |لمنصوره |لسيد محمد محمود483644
5|48o2تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورخلود محمد عزتـــ محمد |سم|عيل خط
76454oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدخ|لد |حمد |حمد |حمد بــــرجل
25o673تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر صل|ح مصط |حمد سليم|ن
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حمدى عبــــد|لص|دق عبــــد|لغ  2823|5
78o8||تـــج|ره |لزق|زيقحسن محمد حسن محمد عبــــد |لع|ل
4o|762م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــول| ص|لح رس سيد
62|6o5|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد وفيق ص|بــــر مصط خلف
ندستـــ بــــور سعيدمصط عص|م محمد عبــــد |لوه|بــــ ||44672
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود عبــــد|لن| محمد |حمد 875866
رهفن|ن |بــــو|لق|سم ع |حمد|82457 طبــــ |لق|

||66o4تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه حمد|ن سيد محمد
42525oيم محمد |حمد ع|مر علوم طنط|ه|جر |بــــر|
|6o||5 تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر مه نجيبــــ مه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء مجدى عمر محمد||63|3|
يم |حمد حسن5884|8 معهد ف تـــمريض |لم | ند |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد عبــــد |لحفيظ محمد |لمهدي|47964|
ره|ه|جر حج|ج يوسف |حمد572|4| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهه|جر محمد|لسعيد عبــــد|لخ|لق خط47447 د|ر |لعلوم ج |لق|
4827o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |يمن محمود ذ

4429o6كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمريم محمد عبــــد| ع |بــــو|لوف| ع بــــغدوده
7|o9o|ندستـــ بــــور سعيدع عمر محمد مصط فرج
7o6949د|بــــ |لمنصوره|س|ره عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق عوض
9|oo45|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج يه عبــــد|لل|ه ع عبــــد|لل|ه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديعمرو كم|ل يوسف عبــــد|لع| 834225
|672o8بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنوره|ن ص|بــــر محمد ص|لح
25o939ج |لدين| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع|طف محمد ع|طف 
6o35|2تـــج|ره طنط|مصط محمد عبــــد |لحميد |لربــــوتـــ
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لن| ض| محمود835524
45233oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | غ|زى فتـــ غ|زى مرزوق
85|2oo|تـــمريض |سيوطحمد ه|شم عبــــد|لوه|بــــ سيد
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لن| |حمد9594||
ندستـــ |لفيومحمد حس سيد عبــــد |لد|يم|72399

6|o333معهد ف تـــمريض طنط| سمر محمد عبــــد |لق|در |بــــو ص|لح
6o32oعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفدين| |سم|عيل زين عبــــد |لحميد

7oo697يم |لسيد |لعطيوى |حمد سعودي صيدله |لزق|زيقبــــر|
842o25|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح |حمد بــــغد|دي
تـــربــــيتـــ دمنهورمنيه |حمد محمد تـــوفيق  |ره|272|52
27o4|oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممرو|ن ح|زم متـــو محمد فوده
ر |لسيد عبــــد|لخ|لق|775564 ندستـــ |لزق|زيقحمد ط|
تـــربــــيتـــ |لم |حمد محمد رف| عبــــد|لجليل|859378
5o44||يم تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء عبــــد | عبــــد |لسل|م |بــــر|
علوم بــــ سويف|ء صبــــري محمد محمد|55793

|2267oرهبــــدر |لدين خليل بــــدر خليل عل|م تـــج|ره |لق|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ف|طمه حمدتـــه محمد محمود839825
حقوق |لمنصورهحمد سيد عبــــد|لحفيظ محمد سيد|234656

رهزينه مؤنس عبــــد |لق|در عوض |لعطوى57|5| حقوق |لق|
8o5o|8طبــــ بــــ سويفندي ه| ع محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد |لسعيد محمد بــــيو |لروبــــى|493682
|د|بــــ بــــنه|م|رتـــن صمؤيل مختـــ|ر حن||333872
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ر عثــــم|ن|682472 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء محمد محمد ط|
تـــج|ره ع شمسشيم|ء حسن عبــــد|لعظيم محمد245298
52o78oتـــ رض| ضيف محمد عبــــد |لسيد زر|عه دمنهورأم
ره|منتـــ | سعيد محمد عبــــد |لسل|م48356| د|بــــ |لق|
342o55كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسصف| |حمد عبــــد|لمنعم سل|مه |لشقري
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد س|لم محمد عبــــد |لحميد محمد7259|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه ربــــيع عبــــد|لرحمن خليل259795
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود |يمن محمود سليم|ن |لشوي679337
يم سيد س9|3536 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود حس|م  |لدين |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسم|ء |لسيد دمرد|ش فرج|8|99|2
769o55 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمد يوسف حسن عفي
د|بــــ ع شمس|حمد |يه|بــــ |حمد ص|دق|62624|
ره|نوره|ن ط|رق فوزي عبــــد |لعزيز33652| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم |لمنصورهس|مه ي| طلعتـــ مصط |لسيد|97||68
6o2795 ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در عبــــد

رهرن| عم|د ز عبــــد |لوه|بــــ |بــــو|لسعود84|36 ندستـــ |لق|
6o6443تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود |لسعيد |لسيد محمد |لبــــل|وي
لسن ع شمس|حمد محمود سيد عبــــد |لعظيم|34722|
علوم |لمنصورهحمد شوكتـــ محمد عبــــده|688877
ه |حمد محمود |حمد سعد|695273 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
رى|258399 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد |لجو
86o338لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه يح رفعتـــ طه|
ر محمد |لسيد عبــــد| محمد34|465 علوم |لعريش/ري|ضتـــط|
9|22o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جر|ئف رأفتـــ فرج | حبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورض فه ع قطرى542794
طبــــ بــــورسعيدمنه | يح يح |لحسي تـــوم|623947

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــ|سل |س|مه سيد عثــــم|ن22933
6|66o6تـــج|ره ج|معتـــ د |طد| | فكرى حس سخسوخ
د|بــــ |ل|سكندريه|نور|لدين |حمد لط |بــــو زيد |لسيد|48772
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوموق حسن ع |حمد236983
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمود مصط بــــش |273525

لسن ع شمس|زه|ر سيد عثــــم|ن |حمد|48893
حقوق |لفيومحبــــيبــــه |حمد حسن عبــــد |لمعبــــود72286

تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ |س|مه رأفتـــ حس 38|63|
7o4875د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم شهدى محمود محمد محمود
تـــ صبــــ محمد حس ن|يل345857 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم
م محمد حمزه3254|2 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسهيله |د
د|بــــ |سيوط|م|رجريتـــ مجدى مرزق ج|د |لسيد |88576

رهي|سم سعيد عبــــد |للطيف عبــــد |لحفيظ66853 طبــــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|يم عبــــد |لفتـــ|ح شفيق |لجم|ل425227
43|45o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مجد نعيم جور متـــري جرجس
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طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهوف|ء محمد محمد عبــــد |لسل|م منصور5825|5
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــيو688437
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ح|فظ حسن ح|فظ||2||8
77o99|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ ع|دل محمد عبــــد | ن|فع
ر38383| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــه |يه|بــــ محمد فتـــ جو
3|9o23ندستـــ ع شمسمريم عيد سعيد تـــوفيق
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |لسيد محمد |لضوى|253349
يم عبــــد |لعزيز|697922 حقوق |لمنصورهمينه |حمد |بــــر|
628o|8|ر|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد |سم|عيل حس ز
لسن ع شمس|بــــسمتـــ مصط محمود عبــــد|لل|ه|35828
62o|8||ه عبــــد|لر|زق عبــــد|لسل|م |لسؤ صيدله |لمنصورهم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم |لحسي فتـــ مصط حسن682686
6o7295تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد مصط |حمد |بــــو|لنور
حقوق ع شمسيم|ن عبــــد |للطيف عبــــد |لنعيم عبــــد |58367|
تـــمريض كفر |لشيخي|تـــ عل|ء محمد عبــــد |لحليم |لقرنش436944

رهبــــسمه محمد عبــــد |لر|زق سعيد33527 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومين ط|رق فريد |لسي287738
76o3|5|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عمرو سيد عمر
تـــمريض |لزق|زيق س|رتـــ خ|طر عبــــد|لرحمن محمدعبــــد|638898
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عم|ر فوزى |حمد عم|ر9847|4
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |لسيد مر سلومه |لج|337934
ش|م حس طه |حمد|5942|| تـــج|ره |سيوطي|د 
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء س| محمود |حمد |لسود| |7|432
8oo|o3طبــــ بــــيطرى |سيوطد | ح|تـــم حسن سيد
6o7|92بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نأحمد مسعد ف|روق |لجبــــ|ر
تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه محمود عزتـــ شلضوم|45||6
ف ومس|حه |لمطريتـــسل|م عبــــد |لد|يم عبــــد | عبــــد |لد683952 ك.تـــ. ف رى و
صيدله ع شمستـــ ي| محمد |لسعيد مصط |بــــو345647
7542o2طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن ح|تـــم |حمد عبــــد|لد|يم
بــــي 493229 كليتـــ |أللسن سوه|جعبــــد | محمد عبــــد |لعزيز ع |ل
يم ص|بــــر عبــــد | سعد|448462 تـــج|ره بــــنه|عمر |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  خلود محمد فرج |سم|عيل حس|ن5538|5
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد فتـــ |لسيد متـــو629226
4o3273|يم سعد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه ر|فتـــ محمود |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحن|ن مصط محمد |بــــوزيد55286
د|بــــ سوه|ج|جه|د ر|فتـــ لبــــيبــــ نور |لدين 897554
تـــج|ره ع شمسك|رول كرم فوزى وصيف39544|
778392| يف ع عو|د ع ر|ء  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلز

6628oلس شو كم|ل ثــــ|بــــتـــ ندستـــ |لفيومك
يم عبــــ|ده4|6984 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــفؤ|د |بــــر|
زر|عه طنط|محمد طه ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح فتـــح |427534
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7|o44|يم محمد |لدسو ج د|بــــ |لمنصوره||ء |س|مه |بــــر|
ش|م شو محمد عطيه423262 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طف|يزتـــ عص|م محمد حل |لغبــــ|رى|533|6
6oo439 يم محمد |لكبــــ يم |بــــر| حقوق طنط|من|ر |بــــر|
يم484879 تـــج|ره طنط|مؤمن عبــــد |لر|زق حسن ع |بــــر|
ر446244 ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــمحمد حسن محمد ع جو

طبــــ |لفيومه|جر ربــــيع رمض|ن عبــــد|لبــــ| 66827
يم حس 6682|8 د|ر |لعلوم |لم |مريم حس |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ند | رمض|ن ن رمض|ن636882
3|48o8|م محمد فتـــ عبــــ|س د|ر |لعلوم |لم |د
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريو|ن سعيد فتـــ محمود عمر |بــــو|لعن 53|252

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه محمد |حمد حسن||23|2
4o465|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ر| عبــــده حسن محمد
|4|o95حقوق ع شمسمحمد |س|مه محمد محمود محمد فرغ
نوعيتـــ |شمونف|طمه حمدى عبــــد| |لسيد5|2598
صيدله |لمنصورهه|يدى ه| محمد فؤ|د ز متـــو675455
د|بــــ |ل|سكندريه|تـــ يوسف عبــــد |لفتـــ|ح حس|ن 447375
د|بــــ دمنهور|دير محمد عبــــد|لفتـــ|ح فرج499773
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمروه خ|لد |لص|دق ع22|755
وف|تـــ|س|ره محمد مو ع عمر|ن3326|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
رهرح|بــــ محمد |بــــو|لفتـــوح لط عبــــد |لن38666| طبــــ |لق|
علوم |لزق|زيقسيف عبــــد|لحليم عبــــد|لسميع عبــــد|لحليم سيد 5|6363
طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل نج|ح |لسيد |لسيد |لدغيدي683344
2624o||ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد س|مح شلبــــى عبــــد|لمحسن
4o7o49تـــج|ره |ل|سكندريهندى |حمد عبــــد |لعزيز مبــــروك
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ندى مصط |حمد عبــــد|لسل|م |بــــوعمر336735
4392o9|تـــمريض كفر |لشيخيم|ن ضيف عبــــد |لخ|لق عبــــد |لسل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسعيد حمد عبــــد ربــــتـــ شبــــل حمد|33474
33o728 تـــج|ره بــــنه|د | عصمتـــ محمد رش|د غريبــــ عي
7o483oصيدله |لزق|زيقشيم|ء |لسيد مر عن| ح|فظ
رهحمد محمد جل|ل محمد|477976 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
9o9464 تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه ن| عبــــد|لر| عبــــد|لرحمن حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن ع|دل محمد بــــيو فرو|338966
43o474تـــج|ره طنط|ي|ر| محمد عبــــد |لستـــ|ر سعف|ن
68o789يل ج |لزق|زيقه|جر محمد مرو|ن عطيه سعد |للـه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلشيم|ء جم|ل محمد |لسيد خ |488994
زر|عه |لزق|زيقمن|ر صل|ح حس محمد632288
46o578ن| سم حسن خ|لد حسن |د|بــــ طنط|م
44o962|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن |لسعيد عبــــد|لعزيز محمد |لنج
6oo589صيدله حلو|نمحمد س| محمد |لج|ر
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء محمد محمد شعبــــ|ن|249557
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صيدله |لمنصورهحمد عيد عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح|328|68
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر خ|لد يوسف |لبــــي 269969
9o9295|ه محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
ريدى دسو 9|||33 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعم|ر |سم|عيل عبــــد|لرؤف 
يم ج|بــــر|3998|9 ه |حمد |بــــر| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م
رى434726 |د|بــــ طنط|دى ع|دل سليم |حمد |لجو
يم عبــــد|لجو|د درويش772624 د|بــــ |لزق|زيق|سعديه محمد |بــــر|
63584oيم د|بــــ |لزق|زيق|د | قطبــــ محمد |بــــر|
رهحمد |لليثــــى مصط حسن|62746| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o7635|يم سويلم تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يم|ن جم|ل |بــــر|
76o24|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسخ|لد |حمد محمود سيد
8o7o96| ه |حمد محمد |لبــــقو |د|بــــ |لم |م
6o5963|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم محمد عبــــد |لمنعم محمد |لمك
89|5o5|ه |حمد محمد سيد صيدله حلو|ن م
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى محسن محمد حسن |لنوتـــى764742

84o64|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|سم|ء حل |حمد محمد
|3|o68وف|تـــكريم مصط |لليثــــى عبــــد |لمقصود ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه |لزق|زيقيوسف حس|م عبــــد |لرحمن |لسيد772993
|42o35علوم ري|ضتـــ حلو|نم|زن محمد |حمد عبــــد |لجو|د عز|م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم | ميخ|ئيل تـــوفيق ميخ|ئيل257854
يم699837 تـــمريض |لمنصورتـــ ه|يدى ي| عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود جم|ل |حمد ملي محمد262324
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد محمود محمد محمود طه |لمرد|38365|
يم محمد بــــ 223598 د|ر |لعلوم |لفيومشمس |بــــر|
ى ويص|9869|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|يكل نش|تـــ ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسميه حس سيد حموده349|85
د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ أنس عبــــد | محمد ن |لجمل2345|6
43389oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|خلود جم|ل محمود غنيم
76734o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد | فؤ|د عبــــد| |لحج

يم منصور سعيد|6|5| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمر|م س|مح |بــــر|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمريم عص|م محمد محمد محمود642793
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــسويلم |حمد سويلم بــــيو عطيه97||34
|5|4o6|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــسم|ء محمد ع |حمد
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفه|جر |بــــو|لحسن محمود خليفه54985

237||2| رهيه عص|م عبــــد|لق|در ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف محمد |دريس حسن|5634| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |
|6|oo8طبــــ |سن|ن ع شمسمهر|ئيل سم عد بــــسط| ميخ|ئيل
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد |كرم محمد ع عبــــد|لع|ل|247483
6874o8يم |حمد صيدله |ل|سكندريهبــــثــــينه محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمود محمد شو ص|دق56882|
5o39|5زر|عه |ل|سكندريهمحمود |يمن |حمد محمود |حمد
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تـــج|ره سوه|جمن|ر خليل ع|شور خليل8||45
يم 442526 يم |بــــر تـــج|ره كفر |لشيخمحمود عبــــد|لحليم |بــــر|
9o6397|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| |حمد محمود حسن
4656oo يم ر عبــــد |لخ|لق |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد م|
5|4o48طبــــ |ل|سكندريهثــــن|ء |لسيد محمد |لسيد خميس
6|7o24 يم مصط د|بــــ د |ط|رقيه ثــــروتـــ ن |لدين |بــــر|
5o73o9تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريه|م ممدوح محمد |سم|عيل عم|ره
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد| مسعود بــــره| سيد |حمد839|25
د|بــــ سوه|ج|غدير محمد وحيد |حمد |225|9
7o5999معهد ف ص |لمنصورهمن|ر مجدى محمدين محمدين يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنعمه عبــــد | محمد سيد |حمد عبــــد 88|5|5
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن |نور عبــــد|لج|بــــر معروف|335869
7o32o3تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرح|بــــ منصور منصور مصط |لمرش
حقوق |سو|نرن| محمد س|مح سم حلف|وي844383
رتـــ|من|ر منصور محمد ج|د حسن643853 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
36o362ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود عبــــد| محمد محمود
تـــربــــيتـــ |لم |م سعد محمد محمد|256|8
تـــج|ره بــــور سعيدمنيه |يمن عبــــد | محمد|4|6992
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس| |حمد ح|مد قبــــ|ل|24778
5o|363زر|عه طنط|عبــــد| محمد ص|لح محمود عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| عبــــد | |لسيد |لسعيد |لفرسي567||6
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممينه جم|ل عبــــد|لحكيم ش| |||2674
رهيح ط|رق |حمد عبــــد |للطيف83|6|| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|آل|ء ن| محمد |لسيد639393
ر حسن عبــــد|لسل|م جوده268297 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ط|
6346o3م رض| فوزى عبــــد|لص|دق تـــربــــيتـــ |لزق|زيقأد
8o853|يم تـــج|ره بــــ سويفمحمد جمعه محمد |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحمد صل|ح عبــــد |لرحمن محمد |حمد737|77
يم|7|66| يم ع |بــــر| ندستـــ ع شمسع |بــــر|
62956o| |نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن خ|لد |م حسن |ل|بــــر
4o7o25يف نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهرو|ن سعد ع حسن |ل
د|بــــ حلو|ن|محمد عرفه عيد |حمد9|474|
ف سيد ح|فظ348353 زر|عه ع شمسي|سم |
683746| معهد ف ص |لمنصورهحمد رمض|ن عيد ف|ز |
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |بــــيتـــر ع|طف مسعد فرج||8224
رهمحمد |حمد محمد عبــــد |لعزيز28734| حقوق |لق|

يم87226 حقوق |لفيومشيم|ء شعبــــ|ن طلبــــ |بــــر|
8|385o|زر|عه |لم |سل|م محمد |لصغ حسن محمد
ندستـــ |لم |حمد مصط |حمد |حمد خف| |452278
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مصط عبــــده سيد عبــــد|لنعيم829653
تـــ |حمد محمد عبــــد|لحميد|6|9|3 د|بــــ حلو|ن|ن
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طبــــ حلو|نسم|ء حمدين محمد قطبــــ يس |439337
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود سيد |حمد |لقصبــــى |حمد288|42
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه من حس فرج|5|4285
تـــج|ره |لزق|زيقند |م|م |لسيد محمد يوسف472|78

ه محمد سعد ج|بــــر مسعود|56932 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
طبــــ |ل|سكندريهلبــــ حسن عبــــده ص|لح جبــــريل477635
تـــج|ره كفر |لشيخو|ئل رمزى عبــــد|لمطلبــــ محمد كرم6596|4
6|9o48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنسمه |حمد محفوظ  |حمد ضيف
43o564 تـــج|ره طنط|تـــ محمد فتـــوح نص
7o5667تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحم|ده محمد محمد مصط شبــــ|نه
4|29o7د|بــــ طنط|ن|دين |يمن عط| حس منصور|
د|بــــ |لمنصوره|حسن |سم|عيل عزتـــ عبــــد |   |بــــر||69763
صيدله |ل|سكندريهعبــــد| ض|وي عبــــد| محمد824745
|58o75د|بــــ ع شمس|دع|ء |حمد مغربــــى محمد
7o5o2oيف محمود محمود عم|يم ندستـــ بــــنه|محمود  كليتـــ 
ى|523|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طكريم |يمن محمد |لتـــ|بــــ |لع
تـــج|ره بــــنه|يوسف رمض|ن ك|مل رجبــــ2845|3
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء بــــيو عبــــد|لحميد رخيه|4|2524

37o78ى ى |لسيد |لدم رهمحمود |لدم حقوق |لق|
رهنرم روم| نظيف جرس6|654| حقوق |لق|
يم28536| يم حسن |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر خ|لد |بــــر|
ش|م محمد محمد|333936 ره|حمد محمد  عل|م |لق|
رهدى عرف|تـــ محمد محمود |حمد4|2332 حقوق |لق|
475oo2|تـــج|ره كفر |لشيخحمد حسن |حمد مصط |لحن|وى
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسين|س ط|رق عبــــد|لعظيم محمد جعلص343236
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|حمد يوسف عبــــد |لحليم محمد عبــــد |24527| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــج|ره ع شمسلؤ| |حمد سعيد عبــــد|لعزيز3339|3
ري ه|شم767983 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسبــــه عبــــد |لرحيم حس |لز
4|9o4|تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |حمد عيسوى بــــدير عيسوى
تـــج|ره بــــ سويفم | |لقس سمع|ن شح|تـــه رزق |56843

64o46||د|بــــ |لزق|زيق|حمد س|مح محمد نشأتـــ |سم|عيل
9|o234 كيس ن| محبــــ لوديم  معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميري وديع لبــــيبــــ |بــــو|لسعد|253493
45o636 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|منه | أحمد محمد رض| محمد |بــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء |بــــوبــــكر حس محمد833549
حقوق طنط|ع|دل عيد ز ه|شم |لبــــكس|وى494394
842o75يم عبــــد|لجليل عمر|ن نوعيتـــ موسيقيه قن|من|ل |بــــر|
صيدلتـــ |لم |محمود ق|سم محمد شعبــــ|ن854875
تـــج|ره |لزق|زيقسه| محسوبــــ محمد رشدى7|6327
257|69| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسم|ء عبــــد|لمنعم محمد |لفيو
وف|تـــ|س| مدحتـــ صد د |ن 754|89 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء حسن عثــــم|ن محمد منصور|7732|4
48867oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د خ|لد |لسعيد عبــــد |لعزيز ع|مر
تـــج|ره |لزق|زيقآيه كم|ل |لدين محمود |لسيد محمد648975
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن مسعد عبــــد|لمنعم دسو 64|339
يم357223 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحن|ن يح |بــــو |لنج| عبــــده |بــــر|
د|بــــ دمنهور|نور |لدين كم|ل ع ح|مد سلط|ن||5287
يم|768777 معهد ف ص |سم|عيليهحمد رمض|ن ع |بــــر|
9o856| تـــج|ره سوه|جمحمود |لسم|ن |حمد محمد
6o6973طبــــ ع شمسأحمد كرم |لمعد|وى عبــــد |لكريم
5o9792 تـــج|ره دمنهورصبــــرى مسعود عبــــد |لحميد عبــــد |لحليم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ش|دى جم|ل |لسيد حسن بــــدوى345395
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ثــــروتـــ فه عط||327383
ثــــ|ر د |ط|رو|ن تـــ|مر ع |لرز|ز|2|5|6
4o3342يم حسن |بــــو |لعين |لوزير تـــج|ره |ل|سكندريهسل |بــــر|
7o|o99 يم بــــسيو تـــج|ره |لزق|زيقحمد رض| محمد رمزى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |حمد محمد لط محمد|7465|8
ل|435265 ل| |بــــو  تـــمريض كفر |لشيخنسمه محمد 
لس عم|د ظريف ويص|  4532|9 د|بــــ |سيوط|ك
|47o3|ر محمد تـــج|ره سوه|جن|ن |حمد عبــــد |لظ|
628o3|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريه|م نبــــيل عبــــد|لمو عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء مي محمد |لسيد ش|دى6|2632
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه جم|ل سعيد سعد |لسود| 79|||4
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقم| قو |لسيد عبــــد | |لعق|د|522|63
تـــج|ره ع شمسسل محمود محمد صقر|4|5||
3596o6كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ محمد محمود محمد
ريدي4|6|48 حقوق |ل|سكندريهمحمد عثــــم|ن عبــــد |لح|فظ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن محمد |حمد ع56|489
6o49|3|معهد ف ص طنط|شيم|ء ع|طف |حمد حس |لزرق
تـــج|ره بــــنه|د | خليفه بــــسيو خليفه|26455

يف|8|685 تـــمريض |لفيوم حمد سليم ع 
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم خ|لد فؤ|د سيد|83878
ف عبــــد|لفتـــ|ح محمدسل|متـــ548|26 وف|تـــنبــــيل | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
3358o2ره|د | ه|شم عبــــد|لسميع ه|شم ثــــ|ر |لق|
6878o9تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| |لسيد فتـــ محمود ر|غبــــ

رهمن|ر صو|بــــى صميدتـــ عبــــد|لصمد648|4 حقوق |لق|
يم مش|5|6752 تـــج|ره |لمنصورهندى محمد |حمد |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|رحمه خ|لد عبــــد |للطيف محمد28|64
|28o57وف|تـــحمد صل|ح عبــــد |للطيف |لمنش|وى معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
6|o||9تـــمريض طنط| ن|در |لسيد محمد عرول
يم |لدسو |حمد |حمد48957 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر |بــــر|

|642|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | شعبــــ|ن محمود فضل
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324o89|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م عز|لرج|ل |لمر سل|م
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــول|ء لط محمد منصور249464
4|826oيم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد| فتـــوح كم|ل |لسيد |بــــر|
ندستـــ بــــنه|خ|لد محمد ج|د |لربــــ مو25|262 كليتـــ 
7558o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رن| |حمد محمد محمد

رهحمد |يمن محمود ص|لح||4366 تـــج|ره |لق|
4|5o66د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم |لسيد فرج عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن |حمد رض| | محمد835448
|2674oوف|تـــحسن مصط حسن محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
34oo9oنوعيتـــ بــــنه|ي|سم عفي |لسيد عبــــد|لبــــ| |لكو

علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد ن|دى ع |م 47425
8|o248ف نجيبــــ محمد تـــج|ره بــــ سويفمصط |
وف|تـــيوسف مختـــ|ر نور|لدين |حمد |سم|عيل|23229 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |لم |حمد ط|رق محمد عبــــد|لرحمن|476|33
5o9739|زر|عه كفر |لشيخحمد حمد رمض|ن ك|مل
6297o6وف|تـــعمرو |حمد محمد |م محمد لكشه ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
23|o44رهح|تـــم طلعتـــ محمد ع عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ قن|كريم عبــــد|لع| محمود |حمد833489
زر|عه مشتـــهردير ط|رق ص|دق حسن354727

ه جم|ل ع|د عبــــد |لموجود|73838 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــيم|ن صل|ح لبــــيبــــ |لسعد رضو|ن|679775
ندستـــ |لزق|زيقحمد |سم|عيل عثــــم|ن |لدسو |سم8|6|68
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س|ندى عطيه رمض|ن محمد939|63
8o9648يم |حمد معوض تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد |بــــر|

|7o23ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن حس|م محمد نور |لدين
6374o8ندستـــ |لزق|زيقمحمد مصط |لحص| محمد عبــــيد
طبــــ بــــيطرى دمنهور شعبــــ|ن أحمد محمد سليم|626|5
رهمدحتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد سعيد442437 د|ر |لعلوم ج |لق|
6758o8يم |سكندر تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|دون| مدحتـــ |بــــر|
6o5998| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لودود عبــــد
معهد ف ص |ل|سكندريهرو|ء محمد كم|ل |لتـــرع|وى7768|5
8o4369طبــــ بــــيطري |لم |سحر محمد عبــــد|لحكيم مخلوف
معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد مصط جوده ع 869342
32553o| وف|تـــبــــ|نوبــــ |يمن سعد جو معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
68o597 ين عبــــد |لن| |حمد ع |لسيد د|بــــ |سيوط|ش
7o4883|ندستـــ |لزق|زيقل|ء فخرى طلعتـــ |لسيد فريد
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن وليد محمد |حمد||35|77
5o76o9تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|رتـــ | |يه|بــــ شكرى مو فريج
|4o483ندستـــ حلو|نمريم مفيد ج|بــــر جرجس
يم فرج639276 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه محمد |لشبــــر|وى |بــــر|
5o|792يم محمد علوم طنط|د | شعبــــ|ن |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسمريم |سم|عيل شعبــــ|ن مغربــــي|33732
|5|4o4|تـــج|ره بــــنه|سم|ء بــــسيو مرشد سلط|ن
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد |يمن محمودحسن حن 342964
حقوق بــــنه|نور| بــــدر عبــــد|لفتـــ|ح محمد فتـــيح329498
767o43يم |لسيد فر د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يف عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــج|ره سوه|جصل|ح رض| عبــــد|لرحمن زيد9547|6
يف عبــــد|لفتـــ|ح منصور|||66|8 نوعيتـــ |لم |س|مه 
رهع منصور ع |حمد33384| د|ر |لعلوم ج |لق|

يم29433 ره|ف|دى حسن |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
م محمد |حمد صديق|66|8|2 رهد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم رمض|ن محمد ح|فظ|697927 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيثــــ|ر |بــــر|
يم محمود775663 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد |بــــر|
يم475578 ش|م محمود |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد 
352o92تـــج|ره ع شمسسم|ء عبــــد|لمحسن عبــــد|لحليم رمض
9|3|7o تـــج|ره سوه|جمنذر طلبــــ |لص| |حمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجيه|ن ع عبــــد|لعزيز ع ف|يد|24966

579o8| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفنطونيوس عبــــد | من عبــــد |
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعبــــد |لرحمن طه عبــــد | حن حسن25574|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط نسيم عبــــد |لرحمن محمد سليم8933|2
78857oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد حس|م محمد محمد |لنج|ر
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمؤمن رجبــــ محمد ج|د77|868
||79o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ وفيق ميخ|ئيل طنيوس
8oo6|2د|بــــ |سو|ن|مصط سيد |حمد محمد يوسف
87oo24حقوق |سو|ن |م عبــــد|له|دي |حمد محمد
يم محمد |لزي|تـــ8282|5 صيدله |ل|سكندريهوق عطيه |بــــر|
|4o347حه وفن|دق |لفيوممريم ط|رق ك|مل نسيم| 
|2ooo5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم م|جد عبــــد |لع| سعد
رهخلود صل|ح |لدين عثــــم|ن حل|وه57942| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهسلوى شه|بــــ طلعتـــ عوض |لمو| 695647
4|o3|5|د|بــــ طنط|حمد ع|دل عبــــد |لجو|د محمد صقر|
ندستـــ |ل|سكندريهجه|د ع|دل مطر ص|لح سعدون527796
35|o57كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن سيد عبــــد|لحميد عبــــد|لر|زق
9o5|o2 صيدلتـــ سوه|جد | غن| عبــــد|لل|ه محمد
تـــج|ره |سيوطمرو|ن |يه|بــــ محمد سعيد|4744|
|598o3كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدير حس|م |لح|ج حسن
4|o549حقوق طنط|رجبــــ |لسيد رش|د مصط كشك
ق6584|5 علوم |ل|سكندريهيم|ن محمد عط| | بــــسيو |ل
22|3o9حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع مسعد ع ع حسن
حقوق |لمنصورهخلود عوض صبــــرى محمد رمض|ن679965
6o7o4|علوم |لمنصورهزينبــــ رض| مصط |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| |ل نشأتـــ صليبــــ جرجس7265||
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديريه|م حسن سليم حسن927|83
وف|تـــمصط ع|طف عبــــد|لمنعم ز|يد|26283 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسع|ئشتـــ فو زكري| محمود حسن364664
تـــمريض أسو|نم عيد محمد |حمد|3|8456
زر|عه |لم |تـــيس بــــكر محمد محمد6752|8
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد بــــغد|دي كم|ل |حمد|842262
5258o4ندستـــ |ل|سكندريهع |لدين مجدى ع محمد غنيم
|6o747تـــج|ره ع شمسمحمد محمود محمد محمود
7o4|55تـــج|ره بــــنه|حس مأمون |لدسو م|مون
52|362| طبــــ |ل|سكندريهيم|ن رجبــــ عبــــ|س عي
75o874 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو ي| حسن |لششن

64oo5|ندستـــ |لفيومحمد ن| عثــــم|ن محمود
يم|775222 يم وحيد |حمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقبــــر|
3||o|8ش|م محمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن 
ش|م حسن قر 245487 زر|عه ع شمسرش| 
5|6|oo كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورف|طمه فرج عبــــد |لمجيد حسن |لوري
475o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد| |ل رفيق فوزى حليم عبــــد |لملك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوملحس شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز |لفيل|546473
8o6598يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ح|زم عليوه سليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن |حمد ع محمد مو498348
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآم|ل طلعتـــ |لسيد محمد شوشه428|42
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء محمد محمود تـــوفيق عبــــد|لصمد ن|25539
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء فرح|تـــ محمد صبــــيح373|35
وقزينبــــ ط|رق |حمد |لبــــدوي9|3588 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
23|643| رهحمد سيد عبــــد|لمجيد ع ندستـــ |لق|
|287o4| ي عبــــد |لر|زق عبــــد تـــج|ره بــــنه|مصط ي
235oo| |رهعبــــد| محمد عبــــد| غري تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رح|بــــ عم|د محمود ز67468|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــه عمر عبــــد|له|دى حسن 895699
6o25o8تـــربــــيتـــ طنط|عرفه ط|رق عرفه عبــــد |لجليل |لعزبــــ
|2oo|6 ش|م عبــــد |للطيف سليم|ن |لبــــي ه  د|بــــ ع شمس|ن
|53o59رهجون ص|بــــر عبــــد | شفيق ندستـــ |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهنرم روم| جرجس صموئيل5762|3
يم عبــــد|لخ|لق محمد درغ498255 د|بــــ دمنهور|ع|يده |بــــر|
85o5|6تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد عبــــد|لحكيم غ|نم محمد
5o86|2طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد عص|م مصط محمد حبــــيبــــتـــ
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمحمد حسن بــــدوى محمد667|6|
85o837معهد ف تـــمريض |سيوط رح|بــــ محمد سيد حسن

يم عبــــد |لو2|486 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدريه|م عبــــد |لمنعم |بــــر|
5o7689 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسهيله عزتـــ عبــــد |لعزيز ح|مد ع
6o9247يم غيط طبــــ طنط|محمد عبــــد |له|دي مصط |بــــر|
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6o|738تـــج|ره طنط|عم|ر أسعد |بــــو|لعز حبــــق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد رض| محمد |لطن| 493472

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفريم |حمد فتـــ عبــــد |لسميع64779
يم عبــــد |لرحمن عز627224 ش|م |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف 
يم |لسيد4774|| ف |بــــر| تـــج|ره ع شمسسيد |

طبــــ |لفيومم|ري|ن محفوظ عط| فرج |9354|
526797| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــلسيد ك|مل |لسيد ك|مل ج|بــــ |

معهد ف تـــمريض |لفيومش|م عويس عبــــد |لو|حد |حمد737|7
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد حمدى محمود معوض مط|وع|897|62
تـــج|ره |سيوطمريم سعودي محمد |حمد5||855
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف خ|لد |بــــوبــــكر |لخطيبــــ246395
تـــمريض |لم | |ء عص|م |حمد عبــــد|لغ |3883|8
يم768865 معهد ف ص |سم|عيليهش|م سعدى ع |بــــر|
4o2542ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحنور| عبــــد| محمود حس |لمحل|وى
وف|تـــمحمد س|مح ع عبــــد|لع|ل مر325255 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

5o899يم سيد ع حقوق بــــ سويفعبــــد | |بــــر|
|د|بــــ |لم |سهيله |سم|عيل عبــــد|لوكيل |دم823283
|6o|8||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حموده سيد ه|شم
تـــج|ره ع شمسل| س|مح ح|فظ محمد بــــدوى3249|2
9o3648|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه ممدوح حسن رشو|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد |حمد محمود سعد52485|
8265o8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود صبــــيح ع ن|فع

رهعمر عل|ء |لدين عمر عبــــد |لحميد |لج 29668 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
777392| طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء |لسيد دي|بــــ عبــــد |لمع
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمروه خ|لد محمدين صقر458||6
د|بــــ |لفيوم|حمد سم عبــــد |لرشيد محمود||476||
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|س |حمد محمد |حمد|37|3|
علوم |لمنصورهي|سم عم|د |لسيد ح|مد مرزوق683938
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنسمه محمد عبــــد |لرحمن |لمسل6532|6
زر|عه دمنهورد | محمد ع عوض عبــــد|4826|5
فنون جميله فنون |لم |نه|ل صل|ح محمد عي 9935|8
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جم|ل عبــــد|له|دى عبــــد |لغف|269862
6373o6|يم ع |حمد يم |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
6o86ooيم محمد |لسحرى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر |حمد |بــــر|

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد محمد عزوز محمد|22643
89548o معهد ف ص ري|ضه سوه|جمصط شح|تـــه شعبــــ|ن يوسف

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى كم|ل عبــــد|لعظيم سليم|ن65|72
ر سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح منصور336|34 تـــج|ره ع شمسحمد ط|
تـــج|ره كفر |لشيخنور|ن ي| ممدوح |حمد |لنجريدى439735
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنيه محمد صل|ح |لدين عبــــد |لمعبــــود776|5|
265o49بــــ|ش ندستـــ بــــنه|حسن محمد حسن  كليتـــ 
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ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|رتـــ محمد نبــــيه عبــــده356796
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م سيد محمود حسن|54574|
يم أبــــو888|26 ندستـــ بــــنه|عبــــد|لعزيز عص|م عبــــد|لعزيز |بــــر| كليتـــ 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عي مرس حسن843725
5|o4|8|علوم حلو|نبــــل|ل مصط عبــــد |للطيف عبــــد |لو
436||o|صيدله |ل|سكندريهحمد حس|م كم|ل نص|ر نص|ر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| ع عبــــد|لسل|م |حمد7|8342
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسم|ء |يه|بــــ |حمد صل|ح|263245

4366o|د|بــــ |لفيوم|حمد |يمن ع |بــــو زيد
4o39|5تـــج|ره دمنهورف|دى ف|يز بــــولس حن| بــــولس
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خلود عبــــد|لن| عبــــد|لعزيز |حمد838865
يم495555 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود صل|ح محمود |بــــر|
87678o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد جم|ل ر|غبــــ محمد
ر266396 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | ممدوح س|لم س|لم جو
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف ر|فتـــ درويش مصط 478899
5o47|6ش|م ج|بــــر |حمد عبــــد|لنعيم علوم |ل|سكندريهرحمتـــ 

|8|o|رهمصط عل|ء عبــــد|لعظيم قطبــــ ندستـــ |لق|
64339oعلوم |لزق|زيقمش أحمد |سم|عيل حسن
6|o|76معهد ف ص طنط|غ|ده محمد عبــــد|لحليم زيد|ن
676o92تـــج|ره |لمنصورهرحمه محمد رفعتـــ |لجوجري
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسل | زكري| تـــوم| ج|د863729
|د|بــــ بــــنه|جه|د خ|لد عبــــد|لرشيد س|لم زيد|ن239|33
صيدله طنط||ء جم|ل |حمد حم|مه|84|434
رهسل محمود محمد |سم|عيل||667| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

علوم بــــ سويفنسيبــــه محمد عبــــد|لحكيم مصط 3||53
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمنتـــ | محمود جم|ل |حمد3||52|
64264o|حقوق |لزق|زيقل|ء محمد |نور محمد سليم
88o|39 د|ر |لعلوم |لم |ف|رس محمد خ|لد سيد عبــــد|لنعيم
6o876||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|سم ط|رق بــــدير |لبــــن
وف|تـــحمد ي |لسبــــ| |بــــو |لفتـــوح مقلد|24545| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
75o826تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرقيه |حمد مصط |حمد |لنح|س
22879oيم لسن ع شمس|رند| رجبــــ محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطسحر حمدى محمد |لصغ | ج|بــــ  883328
26o797| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد عبــــد|لسل|م |لش|ف
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن ع محمد ع |حمد |لعري|ن985||7
يم8399|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|ف يوسف ج|بــــ | |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| فرحه شه|بــــ عبــــد |لسل|م |لنج|ر6863|4
ر عبــــد|لفتـــ|ح محمد||3|335 ندستـــ شبــــر| بــــنه|يتـــ ط|
6o3459ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه عبــــد|لرحمن |لمتـــو فرح|تـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نور| معوض محمد ع خليل99|627

48|3o|يم محمد رتـــ|ين|س سعيد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|رتـــ محمود مختـــ|ر محمد846||3
44|23oتـــج|ره كفر |لشيخحم|ده خ|لد مصط محمود حج|زي

67964| حقوق |لفيومسم|ء حسن |بــــو|لعن متـــو
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء عد محمود ع |755589
|729|oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق ف|رس ص|بــــر ج|د |لربــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم | ممدوح حبــــيبــــ ن |88734

حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــل|ل محمد رفعتـــ رف| ع خليل|4249
كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن محمد سعد عبــــد|لم|لك6|72|8
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد |حمد فه عم|ره476984
45o587تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود أحمد عبــــد |لحليم مقربــــ
4o52|6يم سويحه  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|فيلوبــــ|تـــ رمزي ثــــ|بــــتـــ |بــــر|

6|579| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه حم|ده ع ع
رهه|جر حس|م محمد نج|تـــى عبــــد|لفتـــ236729 تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ سوه|جف|طمه |لسيد عبــــدربــــه يونس عبــــد ربــــه272987
ره|س|ره محمد ح|مد محمد |لجهي 22262| د|بــــ |لق|
443o69 تـــج|ره كفر |لشيخند| مو ع مو مصط
رهخلود جم|ل محمد |لج|بــــرى38482| تـــج|ره |لق|
8o9585رتـــ|مريم |يمن مصط عبــــد|لحميد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عطيه |حمد عثــــم|ن|98|42|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوموس|م محمود جبــــي محمد حس 24|67
يف |لسيد خليفه|88|624 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد 
يم46|357 تـــربــــيتـــ بــــنه|سميتـــ عي محمد عي |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يم|ن محمد محمد محمد|886799
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد حسن |لقطبــــ سليم|ن|4|456
د|بــــ ع شمس|محمد حمدى محمود عط| |38294|
ى|269926 لسن ع شمس|حمد عبــــد|لر|زق عبــــد| |لجعبــــ
وف|تـــكريم |يمن |حمد ر|شد|46|2| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم سيد|26329 رهحمد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

8o35o4تـــج|ره بــــ سويفم | نبــــيل يوسف ش|كر
ندستـــ ع شمسحمد سعيد محمد مصط كشكتـــ|774268
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر |بــــو|لعل| عبــــد|لمجيد |بــــو|لعل||4978
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمريم محمد عطيه حس سع|دتـــ62|772
يم |م |344355 يم حسن |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
24o3|7ش|م رشدى عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره ع شمسه|جر 
26625oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم ع سيد عبــــد|لقوى
63oo87 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد | |حمد عبــــد | عبــــ|س عبــــد
حقوق |لزق|زيقحمد |بــــو بــــكر عي |لسيد|778432
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد رفعتـــ محمود عبــــد|لحكيم|9296|2
75|9o4|وف|تـــيمن مصط محمد لط محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــمريض |لزق|زيق من|ر ي| عبــــد|لع|ل فرج627549
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي عبــــد|لكريم حس|ن عبــــد|839463
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6|2o6 لسن |لم |محمود |حمد رمض|ن حس|ن|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه حم|ده مصط محمود72624

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد صل|ح حس ح|فظ |بــــو ق|عود774334
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء |حمد محمد عبــــد|لحليم||83575
4o4589|د|بــــ دمنهور|س|متـــ |حمد بــــيو سليم|ن محمد
ره|بــــسنتـــ سم جبــــره بــــخيتـــ35466| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد رش|د زكري| عوض غ|نم452375
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرشمس محمد |لسيد محمود27885|
تـــمريض ع شمس  |ر يح محمد رفعتـــ2968|3
4868o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد ن| عبــــد| مسعود حويل
حقوق |ل|سكندريهمد شح|تـــه عبــــد|لعزيز سليم|ن جويد|49334

نوعيتـــ |لفيومه|جر مصط ز محمد4|628
88335o  تـــج|ره |سيوطزي|د س|مح محمد فوزى
9o3|58 ى معهد ف تـــمريض سوه|ج ف|طمه ع|صم محمد خض
8o5483| نوعيتـــ |لم |يه محمد تـــوفيق ذ
طبــــ بــــيطري |لم |ف|رس سم ف|رس قل|ده3|8567
7847oo|نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه |لسيد سليم|ن مسلم
76484o|يم فهيم علوم بــــورسعيدمنيه سم مصط |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ فصيح عد مق|ر متـــى|475757
د|698748 د محمد مج| د|بــــ |لمنصوره|حمد حس|م مج|
ح||33283 تـــج|ره بــــنه|ن شكر | محمد عبــــد|لكريم 
688||o ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر محمد ع|طف مصط
علوم |سيوطسندس مصط محمد عبــــد|لكريم  877395
تـــربــــيتـــ ع شمسكريم |حمد عبــــد |لعزيز ش|كر6|466|
4o6632ش|م مصط ع تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــه 
يم679732 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمروه محمد |حمد |بــــر|
69o88o يم ه |لسيد رمض|ن س|لم |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخشه
ه مجدي ف|يز شح|تـــه|9297|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
6o|266 د|بــــ طنط|خلود عبــــود |بــــو |لعين رمض|ن خ|
44o|||كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمريم فرج حسن عبــــد|لحميد عك|شتـــ
5485oعلوم بــــ سويفرضوى عبــــد |لغ فؤ|د محمد

9o4352 حقوق سوه|جكم|ل محمد كم|ل محمد
لسن ع شمس|من|ر صل|ح فوزى فه3|3366
|22o87رهريم مدحتـــ عبــــد |لحميد |لبــــسيو |لحديدي ندستـــ |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد حسن مصط حن 523772
ندستـــ |لزق|زيقحمد فتـــ سعيد ق|سم|634359
764o53حقوق |لمنصورهرو|ن حسن عبــــد |لق|در |حمد محمد عم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نوق خ|لد حسبــــ |لنبــــي عبــــد |لعزيز72984|
79o784ثــــ|ر د |ط|منيه محمد محمود محمود حسن |لبــــيك
تـــ ع خليل نجم9|96|6 د|بــــ د |ط|ن
ف 7|3336 تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن رف| شبــــل |لشي 
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4o46o9|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد س| عبــــد |لمحسن محمد س
8o699o|ي |حمد محمد تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء خ
68o633يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدسم|ء ع|دل |بــــر|
يم سمره|6547|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمنيه |لسيد |بــــر|
6295o6تـــج|ره بــــنه|عمرو عل|ء فتـــ س|لم |لح|وى
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم|ن ي| عبــــد |لحليم يوسف عبــــد||||438
6o4692ره|مريم عبــــد |للطيف محمد |حمد غبــــ|ره عل|م |لق|

د|ر |لعلوم |لفيومندى سيد عوض | ع8||73
د|بــــ حلو|ن|ع مصط محمد عبــــد|لع|ل|47|32
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو عدن|ن |حمد سعد4596|4

رهعم|د رمض|ن ع عبــــد|للطيف763|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم عبــــد |258957
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط |ر حس محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد8|555|
4|723o ف محمد عبــــد|لنبــــى |لشو|د حقوق طنط|عمرو أ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد عبــــد |لحميد ف|ضل||3334|
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد ج|بــــر سيد عطيه55724

تـــج|ره |لزق|زيقعليه |يمن محمد نعيم |لسعيد فرح|تـــ6||698
324o46|يم عبــــد|لحميد يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــر|
46|o4oتـــج|ره طنط|محمود جم|ل رمض|ن محمود
22oo95كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسفريده مدحتـــ مغ|زى بــــسط|وى
فتـــ محمد عبــــده محمد حسن 769549 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم
يم |لعزبــــ|55624| يم |بــــر| ه |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسم
ش||48694 يم ع |ل يم سعيد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
67939oتـــربــــيتـــ |لمنصورهرجبــــ ع رجبــــ طه عزوز
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محسن جميل |لجندى222|25
7o59o9ى رجبــــ عمر عبــــده معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لرحمن ي
د|بــــ |لمنصوره| طه يوسف محمد بــــريكه||6764
وف|تـــعبــــد| سعد محمد عبــــد|له|دي832568 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
69862o|ندستـــ |لفيومحمد عزتـــ عبــــد |لسل|م عرف|تـــ
4o|96oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق |حمد عبــــد |لبــــ|سط |حمد

وز ي| صل|ح عبــــد |لتـــو|بــــ ريح|6372| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف
تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم عم|69465

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــخ|لد سعد |م|م عم|ر||4|6
62o343تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طس|ره |لسيد أبــــو زيد حموده
يم |ل 682278 يم |بــــر| طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل |س|مه |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد |حمد |بــــو|لحج|ج|3|8393
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد فوزى محمد |لعيسوي8|6763
يم يوسف عز458|2| يم عز |لدين |بــــر| ندستـــ ع شمسبــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسنتـــ عص|م فتـــ خليل426743
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد س|لم سل|مه س|لم769224
76|7o2|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسحمد محمد محمود محمد عوض
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7742|9| صيدله ع شمسيم|ن حمد|ن محمود ع
حقوق |سو|نيم محمد |حمد محمد863882
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مريم سم شفيق خليل|35573
6o5325صيدله طنط|منتـــ | ع|دل |بــــو زيد ع فحيل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعمرو ن محمد كيل| محمد546774

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد جم|ل |لدين محمد عبــــد|29489 ل|
حقوق طنط|من|ل محمود محمد محمود عبــــد|لعزيز علبــــه|48556
9o8|7||زر|عه سوه|ج يم|ن |لسيد محمد عري|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد |حمد محمد  |د347656
لسن ع شمس|شيم|ء أحمد |لسيد أحمد عز|لدين498937
375o92| ف حسن ع تـــج|ره ع شمسحمد |
3237oo| رهسم|ء ع|طف غبــــ| ع علوم |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسدع|ء ع عبــــده محمد عبــــد |لنعيم759645
7o33o|تـــج|ره |لزق|زيقمريم |حمد محمد محمد |بــــوصبــــيحه

59|4oد|بــــ بــــ سويف|نبــــيل طه فه عبــــد|للطيف
4|68o6|تـــج|ره كفر |لشيخبــــسمتـــ خ|لد عبــــد |لمنعم مصط علو
326o58ش|م رض| ص|لح ندتـــ  ثــــ|ر |لفيوم|ش|
697|4o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لحليم عبــــد
د|بــــ |ل|سكندريه|سل صبــــرى محمد عبــــد |لمجيد489999
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع|طف فؤ|د محمد|756463
5o8432|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــزينبــــ محمد عبــــد |لخ|لق |لسم
278o82نوعيتـــ |شمونغ|ده عيد |حمد عر|يس
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأسم|ء حسن مصط كم|ل عبــــده542934
542o39تـــج|ره دمنهورمحمد عيد عبــــد |لع| سلط|ن
5|697oيكل تـــربــــيتـــ دمنهورس|ره ط|رق رمض|ن 
ف نش|تـــ |حمد9663|8 تـــج|ره بــــ سويفرويد| |
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ عنتـــر عبــــد|لغ ر| 258725
طبــــ |لزق|زيقحمد قطبــــ |لسيد ع طنط|وى||63826
62|o69يم رأفتـــ متـــو |لسعيد عبــــد |لحميد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــر|
يم محمد|339764 تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ مجدى |بــــر|
علوم |سيوط سل|م مر محمد عبــــد|لوه|بــــ|887389
ين| |يه|بــــ سعد عجبــــ|ن د| |ل525243 علوم ري|ضتـــ بــــنه|ف
69o9o|د|بــــ |لمنصوره|نبــــيله ي| محمد |لبــــدوى
يم |سم|عيل ثــــ|782886 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردير ط|رق فتـــ جمعتـــ خميس485639
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحعبــــد |لرحمن عل|ء |لسعيد |لسعيد زرمبــــتـــ9|5|75
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلبــــ |لتـــه| سليم|ن زيد432888

|79ooأك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعبــــد|لق|در خ|لد عبــــد|لق|در عبــــد|لحليم
حقوق |لمنصورهحمد خ|لد عبــــد|للطيف |حمد س|لم|233843
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحن|ن كم|ل صل|ح ف|رس5|4382
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم| مجدى لط عط| |976|3|
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حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشه|بــــ محمود شح|تـــ خليل257696
89597o| |ء سم |بــــوخليل |حمد ع د|بــــ سوه|ج|  

كليتـــ |أللسن بــــ سويفه|جر رجبــــ |م|م عبــــد |لحميد53423
|5637oرهممدوح |حمد مصط عثــــم|ن حقوق |لق|
3272o| علوم ع شمسزينبــــ محمد عبــــد|لحكيم حس|ن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد كم|ل محمد محمد زيد|ن436292
تـــج|ره بــــ سويفه|جر نج|ح محمد محمود9958|8
6|47ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ص|بــــرين |لحسي عبــــد|لوه|بــــ |لديبــــ
487o73ف عوض خميس سعيد لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |يوسف |
7o7362حقوق |لمنصورهن|ريم|ن و|ئل عبــــد | محمد |لعدل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــدريه سعد حن |لزي 6924|4
يم محمد عبــــد |لغ د|686273 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ش|م |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو محمد |حمد |لليثــــى7634||
ندستـــ |ل|سكندريهحس محمد حس سليم|ن خلف533688
9o83o6 ن| بــــهيج من عز حقوق سوه|جم
6o43|5 يم |لمصل |لتـــه| سيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطخ|لد |بــــر|
يم |لشط|نو 2|2638 نوعيتـــ |شمون|ء عبــــد|لمنعم |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حس محمد حس عزبــــ ع487886
476o2|نوعيتـــ |ل|سكندريهجيمون مكرم نعيم سعيد خليل
تـــمريض |سيوطريم محمد ف|يز محروس عبــــد|لح|فظ 6894|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن |س|متـــ محمد عبــــد |لغ |445397
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدين| عل|ء عطوه عبــــد |لنبــــى786883
8o3o63صيدلتـــ |لم |مصط محمود محمد |سم|عيل
88o39| م كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطبــــيشوى عزتـــ لبــــيبــــ سيد
6275o6معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ه|شم |لسيد |حمد ه|شم
معهد ف ص بــــنه|شمس ن| |لسيد أبــــو ريه259764
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لمنعم محمد فودتـــ685224
88o32o  د|بــــ |سيوط|د |نه شه نعيم سيف
زر|عه |لمنصورهمحمد عمرو محمد محمد رزق695493

رهمروتـــ محمد ري|ض محمود49658 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | خميس سوي فو |حمد|42368
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــكريم ي| رس عثــــم|ن |لف 427736 ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره |سيوطمحمد حمدى محمد ع  882266
تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ |م فه محمود342647
43o689| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يم محمد عبــــد |لفتـــ|ح ج|بــــ
تـــج|ره ع شمسدين| عص|م عزتـــ محمد837|6|
|38o2| يم محمود |لدسو يم ن| |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
49o6|2وف|تـــن محمد ع حسن |لرزى معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
يم765|22 حقوق حلو|نريم محمد فرج |بــــر|
258o|4ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد يح |حمد ز|يد |لبــــ|رودى ل|
طبــــ حلو|ندى ع|مر عبــــد|لحميد خليل ع|مر627347

Page 2171 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

9o6564 تـــج|ره سوه|جم | ع|طف لويس جندى
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــسمه حسن محمد عبــــد ربــــه سليم272657
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسع|د زيد|ن محمد زيد|ن ع6674|4
ف ع محمد|333377 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل|م |
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |يمن محمد محمد9|4757
بــــه فهيم بــــشتـــو|9|9|6 ر و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طي|سم ط|
حقوق بــــنه|تـــوم|س ه| يوسف حن| متـــرى272|3|
حقوق |ل|سكندريهمصط محمود عبــــد |لفضيل |سم|عيل شميس94|444
ر |حمد عبــــد |للطيف محليس397|3| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ط|
د|بــــ حلو|ن|بــــسمه جم|ل محمد |لق| 59444|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد |بــــو |لليل ك|مل |بــــو |لليل7|582
23|55oيم ندستـــ ع شمسعمرو مجدى فرج حسن |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد حس|م |لدين يوسف عبــــد|لمجيد|4|9|2
يم446934 ف مكرم ع |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |
6o|26o| |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|لسيد عيد محمدى |لسيد خف|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهف|دى محسن محمد ص|لح ج| 248|68
6o2423يم |لسيد د|بــــ |لمنصوره|سمر ع |بــــر|
حقوق |لزق|زيقحمد رجبــــ |لسعيد محمد متـــو |642434
52o86oعلوم طنط|ف|طمتـــ |حمد ع عبــــد|لقوي |بــــو س
وف|تـــعبــــد | محمود ش| عبــــد |لحميد محمد765659 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
7o68o8د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد |لسيد محمود محمد
علوم ري|ضتـــ |لم |مصط ن| سيد عبــــد|لعزيز4654|8
6oo|27طبــــ |سن|ن كفر |لشيخند محمد مصط صبــــوله
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء ع|دل سم عبــــده |لص|لح 525|62
52o592|علوم دمنهورمل ع|طف عبــــد |لعزيز مختـــ|ر
ر ن عشم|وى||27665 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعمر محمد عبــــد|لحميد ع357976
تـــج|ره ع شمسمريم حس شبــــل ع2|82||
حقوق بــــنه|رح|بــــ محمد |م|م عبــــد|لق|در332267
27o53||طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|حمد ع|طف محمد محمد |بــــو|لعل
ندستـــ ع شمسمختـــ|ر حس|م حس حسن7668||
8o8788ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |كريم معبــــدخميس |حمد
35|o33ر عبــــد|لو|حد ف عبــــد|لظ| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نغ|دتـــ |
6o4292تـــج|ره طنط|حمد عم|د زينهم |لدسو عبــــد|لعظيم

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|رح|بــــ حمزه عبــــد |لمحسن عبــــد |لع|787|6
697o7 ندستـــ |لفيوممصط و|ئل محمد مر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد خميس ن محمد جل|ل|493399
5||oo6طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحسن |نور فتـــح |للتـــ جبــــريل
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق |ر |سعد س|لم ح|مد حبــــيبــــ627327
نوعيتـــ قن|يم|ن عبــــد|لق|در ع يوسف|833777

246o|ر|ء يح شعبــــ|ن محمد رهف|طمتـــ |لز ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
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د|بــــ |لفيوم|ريه|م |حمد عبــــد |لرحمن حس|ن467|7
د|بــــ |سيوط|زينبــــ |حمد محمد شح|تـــتـــ 883993
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ط|رق محمود خليل764439
34|6o6كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قوق محمود سعد جوي
لس ثــــروتـــ فوزى مسعد359242 علوم ع شمسك
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل محمد عبــــد |لحميد546424

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسلوى محمود محمد سند4659|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطف |لدين إيه|بــــ صبــــ محمد |ألبــــ||44723
رهحمد مصط عبــــد |لحميد |لنج|ر|779344 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |لمنصورهيتـــ |س|مه سعيد |سم|عيل||32275
|د|بــــ |لم |لشيم|ء حسن محمد |حمد|92|824
رهمحمد محمود حل عبــــد |لح|فظ98|6|| تـــج|ره |لق|
228o58حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر سعيد ع|رف |بــــوزيد
236o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــسنتـــ |لسيد عبــــد|لوه|بــــ |لسيد
|4o48|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــم|رين| ن|روز حبــــيبــــ |سحق
7o4968ف مصط |بــــو سبــــع عوض علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمصط |
8o23o5لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |م | قل|ده  |د لبــــيبــــ|
9o29|5 |تـــج|ره سوه|جعل|ء عبــــد|لص|دق شعبــــ|ن ن
7o4324|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن عليوه محمد عليوه حسن
ى محمد رزق ف|يد3259|7 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم خ
3|577oنوعيتـــ عبــــ|سيهنوره|ن سيد ع حسن ع
233o89رهخلود طلعتـــ |حمد عبــــد|لع|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لزق|زيقمحمد نبــــيل مصط سليم|ن غ|نم772683
692||oف محمد رش|د |لسيد محمد ندستـــ أسو|نمحمد |
77|85|| تـــج|ره |لزق|زيقنع|م |حمد عي حس عي
يم ع462849 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|رن| ع|دل |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأحمد محمد رفعتـــ سعـد |لنش|ر428863
ر835532 ر محمود |لط| تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |لط|
7o7574حقوق |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد |لسيد |حمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم محمد حمد| محمد |لسيد28|639
252o5|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد حسن سل|مه
68o452ل|ل ندستـــ |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد |لفتـــ|ح 
432o96| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء محمد محمد عي
6756o2طبــــ |لزق|زيقل | ع|طف محمد |له|دى محمد عطيه
د|بــــ |سيوط|سحر منصور ع |حمد 226|89

تـــج|ره بــــ سويفم|ركو و|ئل وص بــــرسوم|6637
|4764oرهمحمد ط|رق حس |حمد تـــج|ره |لق|

يم|335|3 رهمنيتـــ |حمد رمض|ن |بــــر| تـــج|ره |لق|
63o354ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىخ|لد ه| حن عبــــد |لكريم ع.
77o274صيدله |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
صيدله ع شمسنور|ن سم محمد مختـــ|ر |حمد مختـــ|28352|
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لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|م| م|جد من فؤ|د63|5||
537|6oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم محمد سيد |حمد عي |حمد
253|94| معهد ف ص بــــنه|سم|ء |حمد |لسيد |لخو
6o4935يبــــه عيد بــــكر تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نف|طمه محمد فتـــ 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سوسن عم|د محمد حس|ن669|82
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد |م محمود محمد|25534|
يم سعد نص|ر|62725 صيدله |لزق|زيقمحمد ع |بــــر|
778o38 |قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم عل|ء |بــــو |لفتـــوح |لتـــلبــــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ميه عبــــد|لرسول جمعه محمد عر|248356
3384o5ف عبــــد|لحميد محمود ق|يد تـــج|ره بــــنه|رو|ن |
رتـــ|م| ط|يل عبــــد|لص|دق عبــــد|للطيف255467 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وف|تـــجل|ل و|ئل محمد عبــــد |لحكيم|26496| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

ه |حمد ج|بــــر |حمد|825|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
تـــ ربــــيع عبــــد |لحميد ص|لح عبــــد |لرحمن4675|5 د|بــــ دمنهور|م

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد جم|ل سلط|ن خليل|66335
36o6|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لرحمن حسن مصط محمد س
9o2676 تـــربــــيتـــ سوه|جف|تـــن فوزى قدرى عبــــد|لرحمن
26o635 |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د| | |بــــو|لحديد ص|بــــر |لسهو
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد ز |لبــــهو| 477222
8o|248رهم | عل|ء تـــوفيق حبــــيبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمد |لسيد |لعيو633347
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجرجس شو د|ود تـــوفيلس55|227
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|شه|بــــ رمض|ن محمد |لشح|تـــ33|338
|37||7| تـــج|ره ع شمسيه|بــــ محمد مصط محمد ع
62|o89ندستـــ د |طزي|د أم |لسيد محمد يوسف
علوم ج|معتـــ د |طسوسن |لسيد |بــــو|لمع| |لسيد عبــــد442853
يم محمود مصط 485327 تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمود |بــــر|
يف حسن ع محمد سلسوله8|6864 يم  علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طبــــر|
وف|تـــيوسف م|جد نبــــيه ي بــــش|ى9839|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم خليل|65|778 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء خليل |بــــر|
5o66|4د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر ك|مل محمود قطبــــ بــــيو
د|بــــ |لمنصوره|كريم نشأتـــ |لسيد |لسيد |لمتـــبــــو3|6939
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر جم|ل منصور عطيتـــ منصور969|44
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقروى ع|دل محمد زينهم|626655
طبــــ بــــ سويفنه|د صل|ح خلف حسن3924|8

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــرمض|ن نجيبــــ عبــــد |لمطلبــــ ع86767
تـــمريض |سيوطكريمه عبــــد|لعليم ع سيد 888625
يم487734 حقوق طنط|يوسف شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم |بــــر|
ى53|432 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخفري|ل م|جد محمد محمد |لبــــح
تـــج|ره سوه|جعبــــد| عبــــد|لحليم |حمد عبــــد|لحليم836947
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دى بــــل|ل ع عبــــد |لعظيم |لعشم|248696
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يم ع 845726 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نف|طمه محمد |حمد |بــــر|
4992o6تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرش| مدحتـــ عبــــد |لمجيد عبــــد |لمقصود سعيد 
6oo859تـــج|ره طنط|مروه فكرى ح|مد نجم
ه عبــــد|لرحمن طه ص|دق|882349 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  م
4|755o|حقوق طنط|رو|ن طه عبــــد|لرحمن يونس ق|ق
علوم |لمنصورهبــــسنتـــ ط|رق محمد عبــــ|س محمد|68952

تـــربــــيتـــ حلو|نكريم ربــــيع حمدى محمود خليف42272
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــشوى ن| غ| جرجس35735

232|6oر |بــــو|لعز رهش|م مدحتـــ محمد ط| ندستـــ |لق|
|6|532| حقوق ع شمسسم|ء خ|لد محمود محمد ع
78|52oد|بــــ |لزق|زيق|منه | طلعتـــ مل محمد
6|o995د|بــــ |لمنصوره|أحمد مصط عبــــد |لبــــ|رى |لبــــردويل
تـــمريض |سيوطمنتـــ | عبــــد|لعليم مصط بــــيو 889676

رهنعم|ن محمود نعم|ن محمود22573 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o3274|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد وليد ع |لجندي
7o9|76صيدله |لمنصورهشيم|ء رمض|ن مصبــــ|ح |حمد جمعه
5|7|o|ف شو خليل بــــدر تـــج|ره دمنهورن |
8672o5تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديم|ري|ن| عص|م ط|نيوس عبــــد|لمسيح
32oo79حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|كريم رمض|ن رف| سليم|ن
45o|93علوم ري|ضتـــ طنط|مصط |حمد |لسيد |لسيد
حقوق ع شمسشيم|ء ع محمد |لسيد355976
ى محمد محمد حم|م447669 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ي
8|o4o3تـــج|ره بــــ سويفم|ركو ه| ف|روق نجيبــــ

3o768 |ى عبــــد |لغ عطيه |لور تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء خ
ندستـــ قن|حمد محمد |لطيبــــ س|لم|ن|834326
تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد |لجيد عبــــد | حس سعيد529873
يم عبــــد |لو|حد ع222769 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر عز|لدين |بــــر|
9o2452 يم مقلد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد جم|ل |لسيد |بــــر|
6o5342نوبــــى د|بــــ |لمنصوره| |ده عمرو محروس |ل
697o87ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسسيف و|ئل طه محمد |لدمرد|ش
|د|بــــ |لم |ه|له محمد حج|زي مخلوف |حمد|845|8
تـــج|ره ع شمسوف|ء عيد مصط محمد محمد |لزي88|9|3
طبــــ بــــنه|عل|ء شبــــل محمد شبــــل262734
62546oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم|كرين| ه| سم عوض بــــبــــ|وي
9|o8o4 ندستـــ سوه|جص|لح طلعتـــ حسن ع
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــ حسن عبــــد|لقوى |م خض |95|27
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنسمه مصط حسن عبــــد |لغ 988|3|
9|o336 يم عبــــد|لمل|ك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم | ع|دل |بــــر|
رهمحمد محمدين جمعه ن554|22 تـــج|ره |لق|
78|66oمعهد ف ص |لزق|زيقخلود ع محمد عبــــد|لع|ل
يم عوض معوض623|25 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |بــــر|
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|5o467|يم عبــــد |لتـــو|بــــ م حسن |بــــر| ندستـــ حلو|ند
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهأحمد عيد فرج عبــــد|لش| 495228
|رى|69562 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد عبــــد |لجو|د بــــل|ل ج|د  أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
49o|7| يم مو |ء مجدى حس إبــــر| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــإ
تـــربــــيتـــ بــــنه|دع|ء حسن سيد |حمد محمد بــــدر356528
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر عبــــد| فرج عبــــد|لعزيز247456
8978oo| طبــــ بــــيطرى سوه|ج حمد حس تـــوفيق حس
6393o5|نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م فرح|تـــ متـــو محمد
يم ع |343357 يم سليم|ن |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
|4|689| رهحمد عص|م ع ع تـــج|ره |لق|
م |حمد محسن محمد |بــــو |لخ ||67856 تـــج|ره |لمنصورهد
5o4495|زر|عه |ل|سكندريهإن محمد ح|مد |بــــو |لعل| عبــــد
رهخ|لد ع محمد |لسيد||6359 عل|ج طبــــي |لق|
علوم كفر |لشيخي|سم ف|يز فؤ|د ح|مد |لزي |46259
فنون جميله فنون |ل|قسيمون و|ئل وليم حن|838462
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | عبــــ|س أحمد نبــــيل عبــــ|س36|499

29o87ر ف ع ط| د|بــــ |لفيوم|يوسف |
بــــه منصور83|49 بــــه كم|ل و علوم |لعريش/ري|ضتـــو

طبــــ |لسويسمحمود محمد |لسيد ص|لح رجبــــ|44232
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد |حمد محمود|54433

5||o55زر|عه كفر |لشيخع عل|ء |لدين تـــ|ج |لدين منصور
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرو|ن محمود عزيز |لسيد69739

4334ooتـــج|ره طنط|حس|م ع عمر محمود عمر
7o6822 يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخديجه |حمد معوض |لدسو |بــــر|
لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|رح|بــــ عبــــد|لحميد |حمد مبــــروك268748
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمؤمن محمود عبــــد |لملك |لسيد |لطح787952
يم دسو |692|64 د|بــــ |لزق|زيق||ء س| |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |نيف صفوتـــ زكري|  |د822587
843oo||يف محمود يسن حقوق |لمنصوره|ء 
263o38يم كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحفصه نجيبــــ |حمد |بــــر|
639o5|يم نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد |حمد |بــــر|
4o|332د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سم|ح صبــــ مبــــروك |لخو

|7o94| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م ع عز |لدين عبــــد |ل
9588oره|مروتـــ فه س|لم خليفتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــ خ|لد سم عرفه|356869 معهد ف تـــمريض بــــنه| م
حقوق |لمنصورهحس محمد حس عبــــد |لمقصود بــــش677523
6||4o2د|بــــ |لمنصوره|رن| جميل عبــــد |لسل|م نجم

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|روى ع|دل محمود |حمد|||7|5
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد حمدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح نور687939
33o782|زر|عه مشتـــهرحمد عم|د محمد فوزي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد |حمد حس 28696|
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7o964|تـــج|ره |لمنصورهم محمد ح|فظ |لمتـــو عبــــد |لمنعم
62|44o| ندستـــ د |طحمد جل|ل محمد ع |لدبــــ
7o249oيل ج |لزق|زيقرضوى عهدى |حمد عبــــد |لق|در |لطح كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم ع يوسف693933 تـــج|ره |لمنصورهمحمود ع|دل |بــــر|
88332o| ه طلعتـــ محمود ع د|بــــ |سيوط|  م
8|9|6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مرثــــ| عزتـــ نص |سعد
رتـــ|رن| جم|ل سعد حس 52278 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف ع|دل مصط حمزه س|لم|233|3
36o33||يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد حسن شو محمد |لزي|تـــ ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء محروص |لس|يح محمد|837369
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد |لحسي محمد عسكر||2|675
68|o|oتـــج|ره |لمنصورهمحمد رض| عبــــد |لجو|د محمد خليفتـــ
76|2ooصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ط|رق محمد عبــــد|لرحمن
8|o||9(|د|رتـــ |عم|ل-مح|سبــــتـــ)لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم كريم خلف ن|دي ربــــيع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــ عبــــد|لح|فظ مشعل|2|268
علوم |لزق|زيقنيل صبــــرى نصيف جرجس عطيه626983
ر عي ق|لول273735 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نه|شم محمد ط|
5o2822|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيم|ن محمد محمود |حمد
33o388 بــــي يم |ل تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفيح زكري| عبــــد|لرحمن محمد859228

ره|ي|سم |حمد ف|رس عبــــد|للطيف|4587 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهمحمد عبــــد |له|دي عبــــد |لعزيز ز|يد56864| تـــج|ره |لق|
25595o|طبــــ ع شمسلحس عزتـــ عبــــد|لعظيم طر|د
يم محمود متـــو89|32| حقوق حلو|نشمس |بــــر|
رهوق سعد عبــــد |لغ عبــــد |لمجيد4|655| زر|عه |لق|
|625|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو مصط محمد |حمد
7825o3يم عطيه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|معروف محمد عبــــد |لرحيم |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منه |لسيد عبــــد |لرحيم حس |527693
يم رويشد438687 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |حمد عبــــد |لكريم |بــــر|

رهدين| عص|م محمد عبــــد |لمقصود24998 تـــج|ره |لق|
368o|3تـــج|ره ع شمسش|م عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|لرحمن
524o86|تـــج|ره |ل|سكندريهمل ثــــروتـــ سليم|ن سليم|ن سليم|ن
علوم ع شمسه|جر طه محمد عبــــد|لحميد9787|2
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ع|دل عبــــد|لغ |بــــو |لنور23|256
452oo9علوم ري|ضتـــ طنط|س|مه ي| محمد محمد نوفل |بــــوحطبــــ
يم |حمد |حمد245532 رتـــ ي|سم |بــــر| تـــمريض |لق|
77|o93يكل ع |ن تـــج|ره |لزق|زيقول|ء عبــــد | محمد 
يثــــم صل|ح |لدين |حمد ع888|77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد عزتـــ عزتـــ |لسيد طه687339
6855o9ه تـــحس محمد محمد عبــــد |لر|زق طبــــ |لمنصورهم
ى |لسيد خط|بــــ|695328 تـــج|ره بــــور سعيدف خ
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9oo379 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جكريم |حمد ه|رون |حمد ع| 
62o369تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد |بــــو |لجود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ن|دين حس|م محمد حس عوض235939
527o66 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حس محمود محمد حس
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء س|لم فتـــ عبــــد |لرحمن حم|د247957
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر أحمد محمد بــــدوي438429
|6o273تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمد |حمد |بــــو نيده
4293o3صيدله طنط|ن|ديه ثــــروتـــ محمد |سكندر
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد محمد عزتـــ عبــــد|لعظيم|328954
يم |حمد7|92|3 تـــربــــيتـــ حلو|نتـــ |سم|عيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نرو|ن |حمد ص|بــــر |حمد846737
8386o7كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحبــــيبــــه مصط |حمد محمد
ر عبــــد |لسميع|5762|7 د|بــــ د |ط|يم|ن محمد ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطر| | حم|ده سيد ح|مد 885272
||535oبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسن|تـــ| ن|در نبــــيل نجيبــــ

ره|ند| قر محمد حسن|4974 د|بــــ |لق|
62o872حقوق د |طمحمد سم |نور متـــو أحمد حميدتـــ
236oo7|ره|ء محمد |حمد محمد مسلم تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نر| | صل|ح محمد يوسف2795|3
7633|5| تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه محمد عبــــده محمد |لمر
34oo73يم بــــ|ن نوعيتـــ بــــنه|ندى جم|ل عفي |بــــر|
ره|ف|طمه حس محمد محمود|7746| د|بــــ |لق|
لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|مصط ع محمود ص|لح حميده493942
77488o|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عزتـــ مختـــ|ر محمد محمود
4|o4|4يم محمود حج|بــــ |د|بــــ طنط|حج|بــــ خ|لد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|منيه سليم|ن حسن سليم|ن|264627
8385o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|نه|د عبــــد|لنبــــي محمد مر
8o84o|د|بــــ |لم |رح|بــــ ع|شور محمد عبــــد|لجو|د|
487|o8د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م عبــــد |لمنعم عبــــد |لسل|م رمض
36o7o3 وف|محمد مجدي سل|مه بــــدوى ع وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ندستـــ |لم |سل|م ن|دي ع |حمد|858643
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند| محمد فتـــ كروش7|2793
44982oيم |لكر|ف ف فهيم |بــــر| ندستـــ طنط|مصط |
45|o7oف حقوق طنط|عبــــد |لفتـــ|ح محمد متـــو 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ننهله فتـــ محمود |حمد55|3|2
تـــمريض ع شمس عبــــد| محمد عبــــد|لنبــــى |حمد رجبــــ624|22
5o8783تـــج|ره |ل|سكندريهمصط سعد |لسيد بــــسيو |لنح|س
4o884|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء حس|م عبــــد |لمجيد عبــــد |لرؤف س
يم عطوه58|689 ندستـــ |لمنصورهمحمد |يمن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعمرو عبــــد|لسل|م حم|د |حمد9236|2

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد ربــــيع عبــــد |لحميد محمد69595
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83o654صيدله |ل|سكندريهبــــيشوي شهيد مل روبــــيل
4899|oيم محمود محمد د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد خ|لد عبــــد |لعزيز |لمر عط|||64|7
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد | شح|تـــه محمد |حمد752748
6|24o9تـــج|ره طنط|رن| عبــــد| رأفتـــ عبــــد| عيده
يم عبــــد |لرحيم|495272 تـــج|ره دمنهورحمد محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهنوره|ن غريبــــ محمد سليم52||76
8|49o|صيدلتـــ |لم |زينبــــ ف|رس بــــرطوم |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويس |ر |حمد رشدى |م|م محمد437|78
طبــــ |سن|ن طنط|مريم ع|دل سعد عبــــد|لجو|د45|339
||6o38يم خليل رهنور |لدين ع|دل |بــــر| ندستـــ |لق|
853o36 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره سيد عبــــد|لحميد مصط|
6336o8د|بــــ |لزق|زيق|ن سعيد |حمد سليم|ن
3235|3| تـــج|ره ع شمسيتـــ |بــــوبــــكر محمد فرغ
طبــــ |ل|سكندريهمريم مجدى |لسيد س|لم ع257|52
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لحميد ع عبــــد |لمقصود558|68
ن| عل|ء |لدين حس لبــــيبــــ |م|م فه39586| صيدله ع شمسم
6o2||3يم حمدى يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|خلود مؤذن |لرسول |بــــر|
يم327572 تـــربــــيتـــ حلو|نه|يدى |يمن مو |بــــر|
6282o8|يل ج |لزق|زيقيه سعيد |لسيد سعيد محمد كس|بــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
42268oيم محمد زر|عه |ل|سكندريهمحمود شو |بــــر|
464o|3طبــــ |ل|سكندريهحسن محمد حسن حسن جمي

علوم حلو|نم| ثــــ|بــــتـــ خلف عبــــد |6|255
ف محمد محمود|33246 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر |
43443oتـــج|ره طنط|ريم |س|مه عبــــد|لمنعم عبــــد |لحميد ر
|36o37تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ ممدوح حشمتـــ يوسف

3935o|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد مصط |لبــــدرى |حمد
7oo868لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد ي| صبــــرى |لمصل محمد
ه حسن رزق |حمد مرشدى6572|5 طبــــ ع شمسأم
|36o9oعلوم حلو|نسهيله محمد قدرى محمود
تـــج|ره دمنهوره|جر محروس ع |بــــو زيد488967
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومزي|د ط|رق محمد صل|ح |لدين |لزرق|52887
وف|تـــجم|ل محمد ع محمد مهدى|52692 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4972o9د|بــــ دمنهور|يتـــ عل|ء عبــــد |لحميد محمد |لمهندس
6|2o85|صيدله |ل|سكندريهيم|ن عبــــد |لسميع محمد |لهبــــي|ن
صيدلتـــ |سيوطبــــيشوى بــــه|ء بــــ|ش| نعيم 8275|9
ن| ف|دى محروس مك  46|884 تـــربــــيتـــ |سيوطم

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى مبــــروك رمض|ن بــــدوى24|45
|336o7 رهرن| ه| رفعتـــ حس تـــج|ره |لق|

6o429|يم تـــج|ره |سيوطحمد عبــــد | قر |بــــر|
34o598ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| نبــــيل محمد |لسعيد |حمد شح
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تـــج|ره بــــنه|زي|د محمد |حمد عبــــد |لسل|م985|4|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد عبــــد|لنبــــى جودتـــ|2272|2
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورند| عمر عبــــد|لق|در عبــــد| عبــــد|ل4|2|52
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشي|سم عم|د |لدين محمد |حمد768337
78642oيم محمود دي|بــــ حقوق |لزق|زيقمحمد شو |بــــر|
د|بــــ دمنهور|س|رتـــ أحمد ز محمود محمد482893
حقوق د |طم |سعد |لسيد مورو8533|6
3265o8يم ع تـــج|ره ع شمسمنتـــ | كم|ل |بــــر|
8542|oتـــج|ره |سيوطزي|د ع محمد |حمد
يبــــ5|4442 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمد ع ع و
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد| عبــــد|لرحمن ربــــيع267899

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |وز|ن |حمد محمود |حمد27262
||8o89ندستـــ ع شمسفرح |يه|بــــ سم عبــــده ميخ|ئيل
صيدله طنط|حن|ن مصط ع |لعزبــــ غنيم2664|6
273o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديف|طمه |حمد محمد ثــــ|بــــتـــ
يم|52993 يم |سم|عيل |بــــر| ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىسم|عيل |بــــر|
رهسهيله يح محمود محمد|||46| طبــــ |سن|ن |لق|
5|8o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ر عبــــد|لعليم عبــــد|للطيف |حمد

|66522| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|ء ط|رق محمد مو ع
وف|تـــجورج ثــــروتـــ خليل قلي 9|422| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى |س|مه |حمد معوض |لحسي 63|694
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمصط ع|طف سيد محمد264|22
|5537oره|دع|ء حس محمد ص|لح د|بــــ |لق|
4253o5تـــج|ره |ل|سكندريهنرم ط|رق ع ع حموده
52o583|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء ع|دل زكري| ع |لدين
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يوسف محمد بــــش ع|بــــدين488274

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسل|م معتـــز حميده عبــــد |لحميد|64839
ى |دور ف|م حن| 875278 صيدلتـــ |سيوطش
77|6o||د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عبــــد |لعزيز عثــــم|ن |لسيد
تـــربــــيتـــ سوه|جحسن|ء زكري| ع بــــكرى 52|899
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |حمد رشدى |حمد عل|م425637
جيوس  923242 تـــج|ره سوه|جم|رين| |يمن ح|فظ 
د|بــــ حلو|ن|دين| فتـــ ج|د|لربــــ محمود228528
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد فتـــ محمد مو| حس|ن 484765
لسن ع شمس|نسمتـــ عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن سعد8|36|6
7o9672 تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم |لسيد محمد خ
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره محمود صل|ح محمد  |88254
6o6984د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لح|فظ سعد ن|صف|
د6847|| رتـــ/ري|ضتـــ|ن|در سيد |لمملوك مج| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره دمنهورصف|ء س|مح |لسيد |حمد منصور7629|5

يم|5562 تـــربــــيتـــ بــــ سويفنعمه ف|يز سيد |بــــر|
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رتـــ/ري|ضتـــ|حمد س| جم|ل سليم|58|262 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o4679|ندستـــ |لزق|زيقحمد محسن فكرى |بــــو ه|شم

ف |حمد محمد7|328 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |
623o97|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|دم |حمد ع ع |بــــو |لعيلتـــ
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين محمد |بــــو |524|75
45o758يم جوده رمض|ن حقوق طنط|ص|بــــرين إبــــر|
526o74تـــج|ره طنط|عمر عم|د عبــــد |لعزيز حسن مو
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومشيم|ء ع عبــــد |لمنعم محمد7|4829

567o3تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد متـــو |حمد
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومش|م جل|ل عبــــد|لر|زق |لمل|ح563|25
8|884o|حقوق |لفيومي|تـــ محمد عبــــد|لجليل محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي |حمد |سم|عيل عز |لدين زين |لدين7937|2
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعم|ر |حمد |حمد ج|د |بــــو |لعيله622977
48o642|د|بــــ دمنهور|م| محمود عبــــيد |لسيد محمود

6oo49كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفر|ن| حم|ده سعيد عبــــد |لحليم
رهشه|بــــ عبــــد |لو|جد فوزي عبــــد |لح|فظ|438| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

787o4oيم |حمد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد | |بــــر|
5|999oندى محمود ه|شم بــــصيص زر|عه دمنهورأم| 
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم|ي| وس|م صفوتـــ بــــدر|ن محمد994|75
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ن| ذ سعد254892
35o326حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع حسن ح|فظ| 
62o65|يم مط|وع حقوق د |طإسل|م زكري| إبــــر|
2|64o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن ي| حسن عبــــ|س
يم بــــش|37472| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|تـــريك |يمن ن|جح |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  |ده |لسعيد |حمد |لدمرد|ش83|698
3o86o| رتـــ|ه|جر محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

43o998كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمنيه عبــــد|لحكيم عبــــد|لغ سيد|حمد عيد
443o|3|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء ع|دل صبــــري |لسيد
89o326 تـــج|ره |سيوطحس|م حف تـــده ج|د
4233o9صيدله |ل|سكندريهنرم ع ع |ن عبــــد |له|دى ع |ن
حقوق طنط|حمد محمد محمد |لورد| |لبــــغد|دى948||4
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــسمه محسن محمد محمد |بــــو غز|له5525|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدى سيد فرغل سعد|وى 885996
|4o658| تـــج|ره سوه|جسل|م وحيد |حمد ع
يم |677587 ندستـــ بــــور سعيدعل|ء محمد ن| محمد |بــــر|
يم|755498 يم س|لم عيد |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنه | عم|د كم|ل |حمد |لجندى225329
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمؤمن محمد رج|ء محمد |لسطو 26733|
7|o7|2تـــج|ره |لمنصورهمحمد صبــــرى محمد |لسيد عبــــد |لو|حد
|34|5o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء ع|دل |لحسي حسن محمد
9|8424| ه سعد حسن ع د|بــــ |سيوط| م
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682|o5 ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء حمدى حسن |لحسي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|لتـــ رجبــــ محمد حس رزق|924|4
76o|56 علوم ج|معتـــ |لسويسروميس|ء لط عبــــد |لسل|م حسن فهيم

زر|عه ع شمسعبــــد |لر|زق ع|طف فوزى عبــــد |لمهيمن26588
9o7947 طبــــ حلو|نمحمد |حمد ع محمود
3575o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ ط|رق محمود خ|طر
|424|2| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن وجيه نص ج|د |
52o399يم ع سل|م |لق معهد ف ص |ل|سكندريهدين| جم|ل |بــــر|
ره|وق حس محمد سليم5|2288 د|بــــ |لق|
معهد ف ص بــــنه|دين| محمد عبــــد| محروس252457
4|98o8|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |كرم رشدى يوسف
تـــج|ره بــــ سويفحس|م محمد فؤ|د ع 3859|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوستـــ | ط|رق |نور |ديبــــ جور 39396|
حقوق |لمنصورهكرستـــ | ميل|د حن| | روف|ئيل689385
رهحبــــيبــــه وليد عبــــد| عبــــد|للطيف67|236 تـــج|ره |لق|
|6|o93تـــج|ره ع شمسسل حس محمد حس ص|لح
5o774|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء حميده عبــــده عبــــد |لحليم محجوبــــ
43344o طبــــ طنط|محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لسل|م |لسيد

وف|تـــمحمود خ|لد محمود |لسيد سعيد39386 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|يدي |بــــو|لحسن محمود ع 826644
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ند عبــــد|لمنعم محمد |لمغربــــى248778
27|5o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ن صل|ح حسن عبــــد|لجليل |لشبــــر
9|35|o حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن جم|ل حسن عمرو
2262o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد عوض محمد |حمد
د|بــــ |سيوط|ه|جر |مجد |حمد محمد  32|878
نوعيتـــ قن|ع عزوز عبــــد|لص|دق عبــــد|لحكيم828867
9o49|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نيف صمو|ئيل عد عبــــد|لمل|ك
ف |سم|عيل |لسيد محمد697239 تـــج|ره |لمنصورهس|مح |
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمع|ذ محمد عبــــد |لعزيز |لعيسوى2246|5

تـــربــــيتـــ |لفيومتـــقوى ربــــيع محمد حو |6449
2656o8|ف ع طعيمه رهحمد | طبــــ |سن|ن |لق|
9o2469 طبــــ |سيوطمحمود محمد محمود |بــــوضيف
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمن|ر ن| عبــــد |لحميد مصط 627465
علوم كفر |لشيخريه|م |لسيد ر|غبــــ محمد436694
89o947 يم ش|م |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه ع 
48o893 د|بــــ |ل|سكندريه|م| |حمد درويش مصط
4o9583| |د|بــــ طنط||ء عبــــد |لمجيد |لسيد ش|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن| ي| منصور مرشدى ع سل|6|74|4
4o4364حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عبــــد|لعزيز صد عثــــم|ن مح|ربــــ| 
82o273طبــــ |لم |سهيله صبــــري محمد عبــــد|لد|يم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحل| |حمد محمد ع حسن622842
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|53o57|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور صل|ح |لدين |نور محمد
4oo324د|بــــ |ل|سكندريه|بــــدر عوض ص|لح بــــدر
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ن|ء ع عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لبــــ| 24|433
9o6582 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينور| حسن محمد حسن
تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن سل|مه محمد ع59786|
رتـــ رحمه |يمن محمد |لشن|وى34333| تـــمريض |لق|
49o373د|بــــ دمنهور|فري|ل سل|متـــ شعبــــ|ن عبــــدتـــ
|28|o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرحه فريد عبــــد |لمحسن عبــــد |لفتـــ|ح
رهسهيله مو خلف |بــــو عدبــــ486|5| حقوق |لق|
526|9o علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود |حمد محمد عبــــد |لنعيم عبــــد
زر|عه |ل|سكندريهمحمود محمد خميس سعد424456
حقوق |ل|سكندريهيوسف نبــــيل محمد مو عفي 743|48
8|o75| نوعيتـــ |لم |زينبــــ فنجري حسن بــــ
4459o7تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن مجدي خميس محمود ع
لسن ع شمس|يم|ن |حمد |حمد |لمي |249645
4|634oد|بــــ بــــ سويف|ع |ء كم|ل م |لدين متـــو رجبــــ
8544o|يف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد| محمود عبــــد|لصمد 
27o483ى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عص|م محمد جم|ل متـــو |لزع
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد |حمد عبــــد |لق|در |لسيد ع|مر429585

يكل728|4 د|بــــ ع شمس|حسن محمد |حمد 
علوم ع شمسعبــــد |لرحمن ع|طف محمد محمد عوض 59232|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ  |د جمع|ن سليم929|32
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن مجدى يوسف محمود يوسف|888|27
حقوق بــــورسعيدر|شد محسن |حمد ص|لح |لر|شد754788
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحمد محمد صبــــ محمود محمد خليفه464553
تـــج|ره ع شمس|ندرو من ز بــــسط|68397|
24o785|يم |حمد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد |بــــر

يم ديو|ن29328 ره|بــــس|م |يمن |بــــر| د|بــــ |لق|
23o297رهعبــــد| ع|طف ح|فظ عيد تـــج|ره |لق|
4o7|56يم سليم|ن تـــرك تـــج|ره |ل|سكندريهربــــ|بــــ ع |بــــر|
4o5o|7يم تـــج|ره سوه|جه|دى صل|ح عبــــد |له|دى |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن سيد محمد |حمد62966
85o655|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد سيد محمد عبــــد
69o85o|تـــج|ره طنط|يه عم|د |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
يم |لزي|دى688245 تـــج|ره |لمنصورهعم|ر ي| محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد محمود عبــــد|لمعتـــمد |بــــو|لعل| 883774
9|2o59|يم |حمد ى |بــــر| تـــربــــيتـــ سوه|ج يه خ
779o98نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر عيد عبــــد |لسل|م عبــــد|له|دى
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــه|جر عبــــد|لحكيم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو خليفه267375
433|o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| |لبــــربــــرى مصط عبــــد |لع|ل |ل
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحس|م محمود شح|تـــ محمود328888
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد رمض|ن |لسيد عبــــد |لحليم محمد278273
6o5559ن| |حمد يوسف |حمد يوسف د|بــــ |لمنصوره|م
9o3852 ندستـــ سوه|جمحمود |حمد محمد سليم|ن
د|بــــ ع شمس|كريم عم|د |لدين ح|مد محمد |لنج|ر|77296
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لرحمن محمد محمود |حمد محمد48|272
د|بــــ ع شمس|ن|ديتـــ شلبــــى عبــــد|لصبــــور حسن7|5|35
44|o46تـــمريض كفر |لشيخند جم|ل عبــــد|لعزيز محمد
224oo6د|بــــ ع شمس|نوره|ن فتـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
د|بــــ |لمنصوره|صقر |لمهدى صقر محمد صقر679392
ندستـــ |ل|سكندريهسعيد مبــــروك سعيد |بــــو|لن |لشيخ8|5297
6o85|5 |ش|م عبــــد|لحميد |لكيل تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر 
يم 347936 د|بــــ ع شمس|عبــــد|لفتـــ|ج عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ج |بــــر|
8o7|42طبــــ |سيوطس|ره |لسيد ق|سم |لسيد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن فرغ عبــــد |لرحمن فرغ752325
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء ح|مد |حمد عبــــد|لمنعم|4|3375

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم ع|دل فتـــ محمود24238
7|o23||يم تـــمريض |لمنصورتـــ يه |حمد |لعو |لعو |بــــر|
ر عزتـــ ع |88354 د|بــــ |سيوط|س|ره م|
تـــج|ره طنط|مريم عبــــد |لمحسن ح|فظ جعفر432688
حقوق |لمنصورهحمد محمد |لسيد محمد خ |769323
|2o53o يم حسن زر|عه ع شمسمهجه حمدى رشدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسكرستـــ | عيد عبــــد|لسيد سعيد335247
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء كرم مسعود حس |758594
|6|35o كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر جم|ل محمود ع
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــده |لشو|د حسن محمد م|63598
رهيتـــ |صبــــح عبــــد|لرحمن كيلتـــ|354525 عل|ج طبــــي |لق|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه عبــــد|لمقصود شعبــــ|ن دومه|259672
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقنور| |لدمرد|ش محمد |لدمرد|ش محمد5||686
|د|بــــ بــــنه|سم|ء محمود عبــــد|لحفيظ محمود|8||329
4o|894 تـــج|ره |سيوطمحمود نبــــيل محمد محمد |لصغ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|طف محمد أن غز|ل3|2467
د|بــــ |سو|ن||ء عيد محمد |حمد|783845
د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء |حمد |لسيد رمض|ن عبــــد |لق489323
يم حفينه6895|4 يم عبــــد |لمجيد إبــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|نرم |بــــر|
|64o75رهحس|م ع|دل ن|دي عبــــد |لسل|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ |سن|ن ع شمسسم|ء و|ئل محمد لبــــيبــــ|25267|
4|o256 حقوق |لمنصورهكريم |حمد عبــــد|لمجيد فه |لحبــــ
833o73 تـــج|ره سوه|جف|دي شنوده مسعود حبــــ
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمونيك| عوض نص مرقص843359

7o636تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسمر |حمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعليم
لسن |لم |/ري|ضتـــ|مصط مبــــروك |لسعيد ط|يل686566
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9o|32| |تـــربــــيتـــ سوه|جتـــه| ع|طف كرومل غ
8||o69د |حمد محمد |حمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|حسن|ء خ|لد فتـــ ع جم|ل |لدين427964
6o6467د|بــــ |لمنصوره|مع|ذ محمد محمد عبــــد |لمعبــــود
ف محمد |حمد عبــــد |لسل|3|7654 طبــــ |لسويسمحمد |
835|7oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نسمه جم|ل سعيد محمد
ره|نوره|ن عم|د |حمد ع48395| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o774|تـــج|ره |لمنصورهحمد عل|ء |ل|حمدى محمد سيد |حمد
|39|o9تـــربــــيتـــ حلو|نن| محمد عبــــد |لعزيز |لش|عر
معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد محمود عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|له|دى سيد56539

ندستـــ |لمنصورهمصط محمد |لطنط|وى عبــــد |لفتـــ|686567
حقوق |لمنصورهع |لسيد ع ع |لعو 455|69
يم |لفل|ل453298 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعمرو |لسيد محمد |بــــر|
755o67ندستـــ بــــور سعيدحمد عبــــد |لسل|م عثــــم|ن عبــــد |لسل
43o669د|بــــ طنط|منتـــ رشدي فتـــ |لمغربــــي|
6o44|8يم محمد عبــــد|لمحسن حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد إبــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|وق عبــــده حسن محمود حسن|76578
5|o|o9يم كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد محمد عبــــد|لمنعم حس |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد مختـــ|ر عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمجيد79|3|3
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد ع|طف ع523765
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد حسي |ألقرع||7793
علوم حلو|ند | |يمن ص|لح عبــــد |لحميد57274

4965o3يف عبــــد| محمد غ|نم تـــربــــيتـــ دمنهورمنتـــ | 
36o8o2|علوم بــــنه|ل|ء ع|طف |حمد |م|م عدس
7o52o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد رض| عبــــد |لقوى محمد |لشن
4859o8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــتـــ |لسيد رجبــــ مر محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|تـــن |حمد عبــــد|لسل|م حسن932|49
زر|عه |ل|سكندريهحمد ع|دل محمود عزتـــ |لخشن|424332

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لوه|بــــ محمود5|598
4|859oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م عبــــد |لحكيم عبــــد |لمو سليم|ن غ
تـــربــــيتـــ |سو|نمل محمد |حمد طه|82|845
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه محمود سيد |حمد محمد |سم696577
ندستـــ حلو|نمحمد مجدى مصط سيد |حمد عبــــيد2|27|2
4254o5حه وفن|دق |ل|سكندريه |ر |حمد فؤ|د عبــــده| 
5o9333معهد ف ص |ل|سكندريهيوسف |يمن ح|مد معوض
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحبــــيبــــه ع|طف ع عبــــد|لرحمن768253
4o6|||تـــج|ره دمنهورول|ء ثــــروتـــ شبــــل زيد|ن  |لمر
52o669 تـــربــــيتـــ دمنهورع |ء عبــــد|لغ عبــــد|لمنصف عبــــد|لغ
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه   محمد عبــــد |لعظيم بــــدوى754658
يم33|487 د|بــــ كفر |لشيخ|عص|م ممدوح منصور |بــــر|
يم338573 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء عمر رمض|ن عبــــد| |بــــر|

Page 2185 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ ع شمس|منتـــ | |يه|بــــ عبــــد|لحميد مصط 6398|3
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نخلود |يه|بــــ ه|شم سيد43|49|
84|3o2 لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|نور| فه فؤ|د مو|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــد |لبــــ|سط |حمد752976
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحبــــيبــــه محمد |نور حمدى |بــــو|لفضل5792|4
823o95كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطع|ئشه جم|ل |نور عبــــد|لرحيم
75o42|يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد وليد |لسيد |بــــر|
68o24|معهد ف ص |لمنصورهزينبــــ خ|لد عبــــد |لسميع بــــكر
يم |لعج |لسيد|2482|7 تـــج|ره بــــور سعيدلسيد |حمد |بــــر|
ى عبــــد|لغف|ر حشيش267567 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | محمد بــــح
7|o527 صيدلتـــ بــــورسعيدد| | عبــــد |للطيف |حمد عبــــده |لمر
هريه|م مجدى مر|د عبــــد|6|2393 نوعيتـــ موسيقيه ج
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخلسيد مو سعد محمد |لمل|ح|795|45 معهد ع| 
معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد محمد عبــــد|لجو|د عثــــم|ن|695|89
ف حن| جرجس68923| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمونيك| |
9oo33| طبــــ سوه|جمصط |حمد عبــــد|لرحمن حج|زى
8o368| حتـــ وفن|دق |لم |دير طه محمد عي| 
فنون جميله عم|ره ج حلو|نسل عل|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لر|زق236758
336|4oتـــج|ره ع شمسدين| مجدى عز حكيم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ع |حمد محمد |لعز|ق8|57|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم ي| |لسعيد |حمد799|2|
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |حمد |لسيد |ل|ل 6|7|63
حقوق ع شمسف|طمتـــ محمد مصط عطيه |لجبــــ|س344693
تـــربــــيتـــ حلو|ندير مصط عبــــد |لمنعم طلبــــه|4899|
8342oلسن |لم |سمر ط|رق عبــــد |لمنعم |حمد|

د|بــــ حلو|ن|منيه ي| عبــــد |للطيف محمود|48999|
ى |حمد قنديل|265234 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد ي
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ محمد |لسيد عبــــد|8623|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء محمد صبــــ عبــــد|لمجيد|248799
تـــج|ره بــــنه|سم|ء سعيد محمد |لسعيد عبــــد|لخ|لق|33975
697ooد|بــــ |لفيوم|محمد وحيد محمد شعبــــ|ن

معهد ف تـــمريض طنط| مصط لبــــيبــــ نجيبــــ عطيه  شتـــ|427758
نوعيتـــ |لزق|زيقرض| |حمد |سم|عيل |حمد عر|بــــي338|64
ش|م |نص|ري رمض|ن22424| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود 
معهد ف ص طنط|حمد كم|ل |سم|عيل نص |433682
886o27|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى ل|ء محمد |حمد عبــــد|لمجيد
حقوق |لزق|زيقمنيه حسي |لسيد |سم|عيل سعد||78385
يم محمود245524 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن سعيد |بــــر|
يم شلبــــى536722 لف |لتـــج|رى بــــدمنهور|شعبــــ|ن صل|ح محمود حس |بــــر|
8239o3|ك.تـــ. ف صن| سوه|جحمد ص|بــــر حسن سعدي
26|oo5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده محمود لبــــيبــــ سيد |حمد
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|نوره|ن سيد عو|د عطوتـــ3|25|3
3496o|تـــ |سم|عيل محمد محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم
6o6|6|زر|عه |لمنصورهح|زم رشو|ن صد عبــــد |للطيف
4|96o7يم شح|تـــه جنبــــه يم بــــدوى |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |بــــر|
| خ|لد عبــــد|لمنعم سليم|ن267533 رهي طبــــ |سن|ن |لق|
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ك|مل ك|مل حسن |لبــــلي 765687
6o5786 يم متـــو |لسيد متـــو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سع|د |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|يم|ن ع|دل فتـــ مصط |38395|
|45o|9تـــج|ره |سيوطح|زم خ|لد سعيد خ|لد
8ooo48تـــج|ره بــــ سويفبــــسنتـــ ن| |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء محمد طه ح|مد|22|836
تـــج|ره طنط|م محمود |حمد محمد |سم|عيل478344
349o45د|بــــ بــــنه|منتـــ | مجدي |حمد عو|د ع|مر|
يم|697674 تـــج|ره |لمنصورهل|ء |يه|بــــ محمد رمض|ن |بــــر|
85o888|معهد ف ص ري|ضه |سيوط|ء محمد عبــــد| حسن
|437o|رهمريم |بــــو بــــكر شح|تـــه مج|ور د|ر |لعلوم ج |لق|
684984| حقوق |لمنصوره|ء مصط فه ع |لمر
7o|827|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء ع |لشح|تـــ ع عبــــد |لع|ل
753o62تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |لسيد |لبــــدوي محمد عبــــد |لعزيز
232|5oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|مه|بــــ حمدى فتـــ عبــــد|لبــــديع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنور|ن فه محمد عبــــد|لرحمن346459
4o2945د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد |حمد ع عبــــد |لجميل |دريس
24|5o3|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دي|ن| سيد فؤ|د مر عبــــد
6o|6o3ري|ض |طف|ل |لمنصورهين حل محمد يوسف |لجخو
5o3264 علوم حلو|نبــــ|نسيه ممدوح محمد ك|مل مصط
82o686 تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد فرغل |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع |ء |بــــو|لحسن بــــهيج محمد3|4|83
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لرؤوف ضيف | |لديبــــ|529986
23392o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد محمود مصط محمود
يم |لسيد محمود7|6385 تـــج|ره |لزق|زيقخلود حس إبــــر|
ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد|ل محمد |بــــو|لعز|634695
8o6899ندستـــ |لم |مصط |حمد شعبــــ|ن محمد

يم محمد39397 يم |بــــر| رهمحمد حس |بــــر| ندستـــ |لق|
24o869تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد| ط|رق سيد عبــــد|لرحمن
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محروس متـــو محمد328829
8o477||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء مصط سليم عبــــد|لحليم
||5o82بــــه بــــخيتـــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نج|نو نجيبــــ و
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخمن|ر محمد رمض|ن بــــسيو مصط 7948|4
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمتـــ |نور |بــــو |لمجد عبــــد|لعليم9255|3
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ي|سم زكري| بــــ |لدين محمد |بــــر72|7|7
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسع عل|ء|لدين بــــهج|تـــ عبــــ|س262433
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طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخف|طمتـــ محمد |حمد |م|ن428493
7|o853تـــج|ره بــــور سعيديوسف |لد|ودى عبــــد |لمو محمد |لدغيدى
36o6o7نوعيتـــ بــــنه|سيد شكرى فوزى سيد محمد مر
|333oo حقوق حلو|نزي|د محمد حسن ع
44o|23تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمنه | صبــــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لسل
7522o9 ش|م عبــــد |لسل|م مصط صيدله حلو|نمصط محمد 
32o924|رهحمد عبــــد| طه ع محمد تـــج|ره |لق|

رهمن|ر يوسف محمود يوسف غر|بــــ4|84| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد خ|لد صديق خ|لد  |89373
ى تـــوفيق عمر|625348 تـــج|ره |لزق|زيقحمد حس|م محمد خ
693o77 ر عبــــد |لغف|ر محمد |بــــو تـــج|ره طنط|محمد ط|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ل|ء |حمد عبــــد |لغ |حمد|44834|
7593o2آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|بــــسمه |لقذ| مو عرف|ن
علوم ري|ضتـــ طنط|خ|لد محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز خض 29|3|6
5o674لس م|جد نجيبــــ بــــولس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفك

ره|منيه حسن سيد حسن |8483|| عل|م |لق|
77|39o|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه |لسيد ع عطيتـــ محمد شه|بــــ
3|7o76علوم ع شمسن|ء محمد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمه| مصط محمد خليفتـــ 889556
 |حه وفن|دق |لفيومعمر محمد |حمد فؤ|د59|22|
ر|ن629946 تـــج|ره |لزق|زيقيح فتـــ عبــــد |لرحمن محمد ز
حقوق بــــنه|عمر محمود صل|ح |لدين ح|فظ حج|89|356

معهد ف تـــمريض |لفيوملي جم|ل مصط رمض|ن64689
448o42ندستـــ |ل|سكندريهمريم محمد صل|ح تـــوكل سل|م

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|دل محمد |حمد36299
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ع |لسيد محمد رشدي567|68
36578oد|بــــ حلو|ن|محمود |حمد قن|وى ع
ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لفتـــ|ح جوده |لسيد|56|752

تـــ عيد عبــــد |لع|ل ع سعودى|42324 رهم حقوق |لق|
رهف|طمتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ جمعه ع |لقرفش38667 علوم |لق|

يم |22384| ف عبــــد |لرحيم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيف |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه حس عبــــد |لر|زق فرج||49959

تـــج|ره بــــ سويفسم|ح س| |لسيد محمد62649
288|4oلزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عبــــد|لوه|بــــ محروس رمض|ن مسلوبــــ
تـــج|ره ع شمسولي | عم|د ص|لح ص|بــــر|59428|
69789oري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء عبــــد |لشفيق |حمد عبــــد |لشفيق حج
ره|م عبــــد| فرج عبــــد||35526 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم | م|جد نبــــيل صبــــ ن|شد5632|2
د|بــــ |لمنصوره||ء حمدى عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز خف682596
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس خ|لد محمد محمد54794|
23745|| ل| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه ص|لح محمد بــــكر
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|9o23صيدله بــــ سويفحبــــيبــــه محمد سعيد ع سحيم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــيتـــر مجدى كم|ل |سكندر جودتـــ8287||
45o43o|تـــ|حمد حسن ج|د | |لجبــــري لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد ط|رق |حمد عبــــد |لعظيم جردوح36|7|7
يم |حمد |لرف| حسن |لخو459838 ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــبــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ| |حمد عبــــد|لخ|لق ع عبــــد|لخ|لق462827
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممل عبــــد| محمد جعفر|248378
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مريم ي| |حمد م|مون843435 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 

66o|9تـــمريض |لفيوم عبــــد|لرحمن ف|روق تـــو رستـــم
علوم كفر |لشيخزي|د محمد محمد عم|ره |لكفر|وى436434
685o85يم ع تـــج|ره طنط|خ|لد سعد حس|ن |بــــر|
يم حسن336948 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ي| |بــــر|
يم منصور|47693 لس خليل |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهك
7|3o96|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــنس |س|مه |لسيد |لسيد عبــــد |لع
د|بــــ كفر |لشيخ|ن جم|ل محمد |م |حمد |لقم|ش75||42
8954o9  |حقوق سوه|جخ|لد سيد محمد عبــــد
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد| تـــوكل عبــــد| مصط |بــــر|6|4424
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |يمن محمد محمد رزق|753653
معهد ف ص طنط|محمد جم|ل عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد 427524
|239o4|يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيمن نبــــيل عبــــد | |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طندى صديق |حمد كيو|ن7975|6
يم2248|8 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد |بــــر|
27|3o2طبــــ حلو|نمنه | ن| حف حف |لجز|ر
326o65د|بــــ ع شمس|شيم|ء بــــدوى محمد سيد
|لسن |لم |ميمه |حمد |لبــــدري ع |2254|8
92|267| معهد ف ص سوه|ج يمن جميل فوزى ي
حقوق بــــنه|مصط حس محمد سيد|9|2|3
تـــج|ره طنط|حمد ه|شم عبــــد|لسميع حسن قن|بــــر449276
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نتـــيس سعيد |حمد |ل|م 29|845
تـــج|ره بــــ سويفمحمد خليل ع حسن7273|8
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود عبــــد|لعزيز عبــــد|267865
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد عبــــد |لحليم سليم|ن |بــــو |لمجد785342
6o796o تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى محمد ن|صف محمد عفي

2o|33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن ن| محمود قن|وى
علوم كفر |لشيخآل|ء جم|ل |حمد عبــــد|لعزيز |لعمر 462777
|5o837|ره|ء سعيد |حمد محمد |لسحر|وي تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد عبــــد |لحميد سليم||69986 م |لع| 
22o|76|ندستـــ ع شمسحمد ي| ق| |لعز محمد
6o8o72كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرحمه خ|لد عبــــ|س |لبــــرش
8o8|5|صيدلتـــ |لم |رح|بــــ رجبــــ |لسيد فرج
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |حمد عبــــيد حسن ع|مر446792
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|د|بــــ طنط|محمد حمدى ع |بــــو سبــــتـــه|334|4
ه محمد |لسيد محمد5|6993 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــن
يم محمد |بــــو|487836 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريه|بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــنوره|ن ع |لسيد ج|بــــر|23688
7|2|o4 يم عبــــد تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر عبــــد |لرحمن |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفجيه|ن ص|لح خليفه عبــــد |لعظيم84575

ش|م محمد |حمد حج|ج63|254 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ 
25927oن| بــــه|ء مؤمن محمد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
ندستـــ ع شمس |ر مصط عبــــد |لرحمن محمد39959|
ندستـــ ع شمسيف يونس سعيد يونس عبــــد |لمنعم773928
ف |لدين|363|35 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيتـــ ف|يز محمود محمد 
52o973معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــتـــ جميل ري|ض عطيه فد|ن
تـــج|ره بــــور سعيدزينبــــ محمد ثــــ|بــــتـــ حس |بــــو |لخ 764687
78|94oف عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوس|م |
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين ع|دل عبــــد|لعظيم محروس زين 868||3
336o63حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |دتـــ محمود محمود |لغريبــــ
|6|o53ن| جم|ل ع محمد د|بــــ ع شمس|م

حقوق |لفيومش|م ع|شور محمد ع 43|66
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جروف|ن| رمزى س| |قل|ديوس 7|8988
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقن محمد عبــــد |لد|يم ع |928|79
49o486 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــد | يعقوبــــ ر|غبــــ بــــخيتـــ حبــــ
حقوق د |طشيم|ء محرم |حمد محرم بــــلح622253
حقوق بــــنه|مصط سم مصط محمد  |ده332737
778o39|علوم |لزق|زيقيم|ن س| |لسيد عبــــد | مرج|ن
|645o3رهحسن |حمد حسن |لسم|ن ندستـــ |لق|
يم787265 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقفريده جميل عبــــد |للطيف |بــــر|
4486o7ندستـــ |لم |كريم معتـــمد سيد |حمد محمد جوي
4246o8تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكم|ل |لدين |حمد كم|ل عبــــد|لمع عبــــد
معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــد| |حمد عبــــد|لمنعم محمد  892842
7o3483حقوق |لزق|زيقمحمد جم|ل محمد |لبــــسيو |لقرمو
نوعيتـــ |شمونشيم|ء محمود محمد شديد|25678
رهمحمود سليم محمد سليم362298 طبــــ |لق|
ف محمد عبــــد |لحليم776226 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم |
طبــــ |ل|سكندريهي|ر| محمد محمد عشم|وى عبــــد|5664|5
9o9289|يثــــم عبــــد|لرحيم عبــــد|لع|ل |ء  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه فتـــ عبــــد|لحليم |لش|ف252289
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفجورج |سحق منسه لبــــيبــــ8|5|82
ه جم|ل عبــــد |لحميد حس 32|58| إعل|م بــــ سويفن
ندستـــ |سيوطتـــسنيم محمد سليم|ن محمد دعبــــس898|77
6|o543|يم صديق |لعز|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه |بــــر|
8|54o7فنون جميله فنون |لم |س|ندي ع|دل ن| |بــــو|لسعد
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ندستـــ |لمنصورهيوسف محمد محمود |لبــــيو عبــــد | 752|68
د|بــــ كفر |لشيخ|ي|س محمد سعد |لسعيد |لمتـــو 453822
4|4629| ف |لسيد |لدي|س حقوق |لمنصورهيم|ن أ
|د|بــــ |لم |ل|ء عل|ء جم|ل عبــــد|لقوي|6555|8
8|o5|5لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد صبــــري طلعتـــ محمد عبــــد|لعزيز|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــس|م |حمد منصور محمد|359469

تـــج|ره |سيوطمروه محمد ن عبــــد|2|556
68|5o6ندستـــ |لمنصورهعم|ر محمد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد ع
4397o3كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسندى أس|مه محمود يوسف |لعتـــربــــى

يم336|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دير |س|مه محمد |بــــر|
م محمد محمد س|لم|767948 تـــربــــيتـــ |لعريشم| |د

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر سعيد ع ص|لح48877
5o8982طبــــ بــــيطرى دمنهورحس محمود عبــــ|س ذ عي
علوم |لمنصورهيه |م |لحفن|وى |لحف |لحفن|وى683336
4o497|حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد رشدى محمد س|لم
تـــج|ره ع شمسندى جم|ل سعدون |حمد سل|متـــ3252|3
28o269|ره||ء ع محمد شعل|ن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديتـــوم|س غنضور رمزي حكيم829366
تـــربــــيتـــ |سو|نس|ره محمد حس ع 845424
7|o294معهد ف ص |لمنصورهبــــه محمد |لسيد |حمد حسن
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لر| رسل|889565

تـــربــــيتـــ بــــ سويفصف|ء حم|دتـــ عبــــد |لحميد سعد|وي62925
وف|حمد مصط غريبــــ ع محمد||6247| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ف |لسيد محمد أبــــو لبــــده38|7|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورون|ده أ
78o6|9|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لعظيم |لسيد

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر عبــــد |لحميد سل|مه عبــــد |لحميد25856
47o96رهر|ندتـــ عبــــد |لفتـــ|ح رجبــــ محمد علوم |لق|

|5o795رهسعيد س|لم سعيد محمود ندستـــ |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سو|نول|ء محمود عبــــده محمود847247
4o5o34|م سعيد حسن كتـــ|نه د|بــــ |ل|سكندريه|د
239o57|ه مجدى ع|بــــد عبــــد|لعظيم ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر رض| محمد سليم|ن4|6343
246o98 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف ع|دل عبــــد|لمجيد |لشبــــي
8o6|27يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ع ض| ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء محمد فريد بــــهج|تـــ|297658
6|36|oتـــج|ره طنط|مروه مجدى عبــــد |لفتـــ|ح د|غر
ف محمد عبــــد|لوه|بــــ342|64 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن فتـــ محمد ز 6633|8
ه |حمد عبــــد |للطيف |لطيبــــ784738 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مش
5o5364بــــم ميخ|ئيل كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم|رك نعيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نكريم مصط عبــــد| مصط |699|3
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تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسل وليد محروس محمد |بــــو سمره426845
64o9oo ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
ر عبــــد |لسميع محمد689637 د|بــــ |لمنصوره|مرن|ن م|
تـــج|ره ع شمسريم |م|م سعيد ح|فظ |م|م323527
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |لسيد فتـــ محمد غنيم2|7673
د|بــــ دمنهور|يم|ن عبــــد |له|دي شعبــــ|ن سعد |لجن8232|5
حقوق |سيوطحس محمد فؤ|د حس 9|8889
4|o874لسن ع شمس|مريم محمد ج|بــــر محمد
|2256oد|بــــ |سو|ن|ي|سم شعبــــ|ن عبــــد |لغ شه|بــــ
524o2|ندستـــ |سيوطفيمون عل|ء |لدين |حمد |لبــــيو س
493o8|| ر حميده حس حقوق طنط|حمد ع|طف ط|
425o59 تـــج|ره دمنهوررن| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | |لمر|ز عبــــد
23o499 ره|محمد سيد صل|ح قر ثــــ|ر |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|يه|بــــ محمد |حمد محمد عبــــد |لع|ل|||55|4
ه4|4|54 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محمد سعد فه |لشع
|5o895حقوق حلو|نس|لمه رض| عبــــد |لوحيد سيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ن محمد محمود825278
64397oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|حسن|ء ن|در سعيد |سم|عيل

صيدله حلو|نوردتـــ ص|بــــر جل|ل بــــدر83|45
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه غريبــــ محمد عبــــد|لرحمن9|9|76
معهد ف ص |سو|نصبــــري جرجس صبــــري سعيد847498
6o453oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|وق |حمد مصط |لبــــسيو |لمرشدى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفكريم و|ئل محمد |سم|عيل49849|
ر رجبــــ|857447 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سل|م شعبــــ|ن عبــــد|لظ|
6o3263|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد |لدسو |لدسو محمد جعفر
رهع|ئشتـــ ع|مر محمد |لفرم|وي قطبــــ338437 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |لفيوممروه |حمد ك|مل محمد سليم|ن859637
تـــج|ره بــــنه|حمد |يمن سعيد |لتـــلبــــ| |777767
6o4842طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرحمه م|جد |لسيد محمد عبــــد |لد|يم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم ي| عبــــد |لملك محمد685324
معهد ف ص |سيوطمن|ل |حمد غل|بــــ بــــدوى 97|894
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء عبــــد| قطبــــ سيد  894475
رهه|يدى ي| محمد محمد26562| حقوق |لق|
882o98  حقوق |سيوطمحمود ه| محمود ع
3275o7زر|عه ع شمسخلود محمود |لسيد س|لم

وف|تـــكريم|ن س| محروس عبــــد|لع|25693 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
65o52 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومنف مصط سيد مصط

يم جعبــــوبــــ6472|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ء عبــــد | حسن |بــــر|
يم محمد سليم|ن|5|522 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورد | |بــــر|
م|م ثــــ|بــــتـــ 893677 معهد ف ص |سيوطرحمه حن 
|55o24د|بــــ ع شمس|ص|بــــرين |حمد عبــــد |لحميد صديق
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76o574يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسدين| محمود غريبــــ |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمروه ممدوح |لسيد محمد 492||9
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم فتـــ فتـــ محمود بــــيو 29|26|
|288ooتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحسن |س|مه عبــــد |له|دى سليم|ن
|6|9o3تـــج|ره ع شمس |ر محمد عبــــد |لمجيد منصور
نوعيتـــ |لزق|زيقأسم|ء محمود محمد |ل|نور محمد |سم28|638
تـــمريض |سيوطف|طمه ع|دل ربــــيع مد 278|85
3288o7تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد كم|ل |لدين عبــــد|لرحمن |حمد
34o475|صيدله حلو|ند| | خ|لد عبــــد|لعظيم |لسيد |بــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|جده حمدى ع حموده434396
483|4oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر أحمد أحمد مصط س|لم
7oo32oيم مصيل شح|تـــه تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|در سعد |لدين محمد |حمد عبــــد|لعزيز222966
معهد ف ص |لزق|زيقعمرو فرح|تـــ محمد فرح|تـــ |سم|عيل637689

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفعل|ء حمدى عبــــد|لعظيم محمد62|53
وف|تـــمحمد |لسيد سعيد محمد357597 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوق رجبــــ عبــــد |لكريم |لخطيبــــ|4645
56o38تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ء جنيدى محمد رمض|ن

628|o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مه| محمد عبــــد|لعزيز عبــــد |لحميد عن
2389o5يم |سم|عيل حسن علوم ري|ضتـــ ع شمسمنه | مجدى |بــــر|
|494o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محسن محمد عمر
صيدله |لزق|زيقغ|ده فوزى فرج ع635476
يم487722 حقوق |ل|سكندريهنور|لدين |يمن محمود منو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل| |لسيد ص|لح يوسف عمر|67636
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر |حمد مصط |حمد62635|
علوم ع شمسعمر |حمد ع |حمد7|3346
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد حس محمد |بــــونعمتـــ|34865
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد ط|رق ع عط| | حسن679627
ى753392 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــعبــــد | سيد عبــــد |لبــــديع |لسيد ع
4o4893تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد م|جد محمد محمود محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه مصط عبــــد|للطيف عبــــد|لغ 285562
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|منه رمض|ن ش|خون عط|838569
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرويد| محمد جمعه |لسيد خليل7|6878
63537o| تـــج|ره بــــنه|د| | محمد فريد عبــــد
4o9|8o|حقوق طنط|م|ل |لسيد ع |لسيد |لمل|ح
تـــمريض |لم | نه|ل محمد ع عبــــد|لبــــ| 853274
د|بــــ سوه|ج| ن عزتـــ ز صليبــــ|895654

يم77||2 ف محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د |
4o4478د|بــــ كفر |لشيخ|ع رضو|ن عبــــد |لمجيد رضو|ن
يم سويده624626 تـــمريض |لمنصورتـــ  صبــــري ع |بــــر|
يم محمد حس |لشيخ|8|478 تـــج|ره |ل|سكندريهوف|ء |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسمحمد ممتـــ|ز فتـــ |لسيد44|359
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عمر ع|دل عبــــد|  محمد رمض|ن486695
9o2639  حقوق سوه|جصل|ح |لدين ع|بــــدين محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعزيز سل|متـــ332257
6||o76كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنرم مصط ص|بــــر |لم|ظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطند| حس|ن محمد شلق| 48||88
ى ن|جح نخيل غ| نخله335458 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش
ف عبــــد|لرشيد ض| 4796|8 تـــربــــيتـــ |لم |نوره|ن |
4|3o86د|بــــ بــــ سويف|سهيله ع محمد |لمل|ح
348o96| لس ه| جرجس فضل تـــج|ره بــــنه|ك
4367o2طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|رتـــ محمد سعد محمد عبــــد |لغف|ر
ندستـــ ع شمسيوسف رض| |حمد |لسيد رف| 43274|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهل|ء خ|لد أحمد مصط عبــــد|لسل|م|866|5
ه ي| محمد عبــــد |لرحمن|36724 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومم

336o|8ف سعيد عبــــد|لفتـــ|ح كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرضوى |
يم|48855| يم ع |بــــر| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد طلحه محمد عبــــده فل|7263|4
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ط|رق ف|رس عبــــ|س298||3
882|o7  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمهند محسن عبــــد|لع|ل محمود
رتـــ|يم|ن كم|ل محمود مبــــ|رك|66|825 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف ف|روق عبــــد |للطيف عبــــد ||7623 علوم بــــورسعيدمحمد |
429438| ش|م  |ض  |ض ع تـــج|ره طنط|حمد 
83|oo2|ه لط محمد دي|بــــ تـــج|ره سوه|جم
82386o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد م|جد صل|ح دي|بــــ
67558o| صيدله |لمنصورهحمد عم|د مصط ع
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |زي|د محمود محمود |لمتـــو |لمعد|وى685397
262o43|رى محمد ن وف|تـــمحمود رج| جو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــتـــس|م حسن ك|مل يم |4||834
د|بــــ سوه|ج| حمد محمد خليل محمد||89756
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد محمد |حمد نص|ر||8||25
62o342يم |لف يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرحمه عبــــده |بــــر|
د|بــــ |سيوط|  حمد زغلول محمد عمر|875739
768o29|ش|م محمود |حمد محفوظ تـــربــــيتـــ |لعريشيه 
د|بــــ حلو|ن|عبــــد | م|جد عبــــد | |لسيد57|45|

يم|6348| رهحمد جم|ل عبــــد |لسميع |بــــر| ندستـــ |لق|
424oo3صيدله |ل|سكندريهرحمه رمض|ن |حمد خليل محمد
687o29| معهد ف ص |لمنصورهلفتـــ شعبــــ|ن محمد مط|وع ع
|5o628 |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|جد |م|م |م|م |لسيد |لغبــــ
معهد ف تـــمريض بــــنه| ريه|م صبــــ محمد خليل266563
78o|25تـــج|ره |لزق|زيقندى عبــــد |لرحمن محمد عبــــد|لرحمن
9oo457|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء محمود بــــخيتـــ محمود
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طبــــ كفر |لشيخخلود |حمد سعد |لسيد439482
 |حتـــ وفن|دق |لم |ندي رجبــــ سيد محمود6597|8
4o||78ه ممدوح منصور ع حقوق |ل|سكندريهمحمد مي
ف عطيتـــ |لرف|3997|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|ديتـــ |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمتـــ من بــــكر |لصديق |لغبــــ| 6459|6
6933o6تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد حم|ده محمد عبــــد |للطيف عبــــده
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ محمد محمد عبــــ|س |لضلي 348758
لس جرجس فوكيه |قل|ديوس869879 علوم |سو|نك

863ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق محمد فه حس|ن
ل|ل بــــهن|ن فخورى 923692 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــيشوى 
علوم |لمنصورهم|ذن فتـــوحه عبــــد |للطيف محمد697292
تـــربــــيتـــ بــــنه|رن| ع|دل |بــــوعيش محمد جنيدى263895
طبــــ بــــنه|ين رض| عبــــد|لغ بــــل|ل|43244
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء محمد عبــــد|لمنعم |م |285588
ش|م ف|روق سليم|ن45|8|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى 
22|596| علوم ع شمسس|مه ع محمد ع
8o6|9|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه عي حج|زي حس
78o3o2|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء محمد محمد عبــــد |لعزيز
|52oo2| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه مصط دكروري حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخشيم|ء سعد مغ|زى محمد محسن458234
267o55علوم بــــنه|دير عل|م مهدى |بــــو|لفتـــوح
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــن |لتـــه| يوسف محمد|55|842
طبــــ طنط|تـــي|م رفعتـــ صل|ح محمد عبــــد|4|4333
8o5858 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سل |سم|عيل فتـــح |لبــــ|بــــ مو|
9o9|87|علوم ري|ضتـــ سوه|ج حمد ع|دل عبــــد|للطيف |بــــو|لمجد
معهد ف ص |سيوطسه| س|مح سيد يوسف 886882
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيف ص| ك|مل ك|مل  |حمد||7786
639o74تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود سعيد محمد محمد
26o58o|ف كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ|ء حس عبــــد|لرحمن 
ه زكري| ع عويضتـــ3||7|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن
طبــــ طنط|لسيد كرم |لسيد عسكر|2377|5

3o533يم عبــــد |لمجيد حقوق حلو|نص|له حم|ده |بــــر|
8o6577لسن |لم |م|جده رزق يوسف عطيه|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمري|ن| لطيف نجيبــــ لوندي829739
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء محمود عبــــد|لسل|م مرزوق|233|85
4|o|35لس جرجس مس|ك ف|يق ميخ|ئيل |د|بــــ طنط|ك
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد  |د342|26
6|o273|د|بــــ |لمنصوره|حمد عزتـــ عزتـــ عرفه
6773o|علوم بــــورسعيدمحمد عبــــد | لط |لسيد |حمد
تـــج|ره دمنهورعبــــد| ع|دل |لسيد بــــدوى |بــــو|لحسن|47632
2542o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء عص|م محمد حج|زي زرينه
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تـــج|ره دمنهورحمد صبــــرى محمد |م حسن|9|5368
يم سليمه|78635 د|بــــ |لزق|زيق|م |حمد فتـــ |بــــر|
22o229|تـــج|ره ع شمسحمد ع|دل محمد مصيل محمد
ندستـــ |ل|سكندريهندى محمد رمض|ن محمد حسن445435
زر|عه سوه|ج حمد مختـــ|ر عبــــد |لجليل خ |895276
صيدله طنط|نرم عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد|لحليم ط|35668
رهحبــــيبــــه مصط محمد صبــــري حس 228235 تـــج|ره |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مصط خ|لد محمد عبــــد |لسميع محمد993|26
89o99| ر مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء جم|ل عبــــد|لظ|
ندستـــ طنط|مريم عل|ء محمد عبــــد |له|دى عبــــد |449839
6o6352طبــــ بــــنه|سيف |لدين |حمد |لسيد |حمد نحله
تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م قدرى محمد عبــــد |لحليم رمض|488369
8o69|9 حقوق |سيوطعل|ء نبــــيل فتـــ ع
ف عبــــد |لستـــ|ر |لبــــرى768228 تـــربــــيتـــ |لعريشي|ره |
8756oo ر متـــو معهد ف ص |سيوطمحمود مصط عبــــد|لظ|
4227oo|علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححمد ع|دل شح|تـــه محمد رجبــــ
8o4577|حتـــ وفن|دق |لم |سم|ء محمد |م محمد| 
6o554oيم محمد عبــــد |لرحمن بــــرك ندستـــ |لم |ول|ء |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسهيله سم ثــــروتـــ محمود مو 88|426
248o73د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر س|مح |لسيد سليمه
ين محمد محمد |لمتـــو |لمتـــو89|2|7 ثــــ|ر د |ط|ش
طبــــ سوه|جمحمود حس|ن |حمد حس|ن 963|92
ي 2734|9 صيدلتـــ سوه|جصبــــرى نزيه صبــــرى خ
43o3o4|رتـــ|رودين| |حمد سعيد |حمد ع |لجبــــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم محمد783287 معهد ف ص |لزق|زيقنور| محمد |بــــر|
ره|د| | مجدى ع حس عثــــم|ن54|237 د|بــــ |لق|
77|63oيم ندستـــ بــــلبــــيسشيم|ء رمض|ن عبــــده إبــــر| ع| 
ش تـــم|م|893329 تـــج|ره |سيوط حمد سيد د|

|53ooثــــ|ر |لفيوم|ه|جر ط|رق |لسيد |حمد
كليتـــ |أللسن سوه|جس|رتـــ سيمر ري|ض تـــوفيق322562
8|252oين صبــــ خميس حبــــيبــــ تـــج|ره بــــ سويفش

ى2|482 د|ر |لعلوم |لفيومند| خف|جه |م م
حقوق ع شمسعز |لدين |س|مه يح حس 678|4|
64o485حقوق |لزق|زيقس|مه عبــــد |لعزيز محمود |حمد محمود عويس
معهد ف ص |لمنصورهخلود حمزه محمود شويقه549|69
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن ع رمض|ن ع |لزي|تـــ479473
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدين| |لسيد عبــــد|لحميد متـــو |لسعد 248279

45o86|تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن حسن سعودى حسن سعودى
367|7oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمصط عيد محمد بــــرك|تـــ |حمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | سيد حس ع753992
رهسل |حمد محمد |حمد عبــــد |لمجيد23|239 تـــج|ره |لق|
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمع|ذ رمض|ن شعبــــ|ن سيد |حمد سعد245693
6o277| ندستـــ |لمنصورهحس|م محمد |حمد محمد |لمو
4o5663يم سليم|ن ر محمد |بــــر| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر م|
|49o73تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|ر| صل|ح عبــــ|س |لسعيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح محمد نجيبــــ محمد خليل8582||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء ه|شم محمد طلبــــتـــ |لزغبــــى|||89|5
يم عبــــد|لعزيز |لش|ل265783 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م |بــــر|
2589o9| |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م ي| عبــــد|لفتـــ|ح مش| 
78o746ه محمد |لسيد |بــــوه|شم صيدله |لزق|زيقن
4847o4تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدريم ع|دل عبــــد|لغ محمد|5|5|8
ثــــ|ر |لفيوم|س|ره ع |حمد ع48845

تـــمريض سوه|ج  حمد ق|سم |حمد ق|سم|923569
|8oooحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|زم |س|مه عبــــد |لمر عبــــد |لجيد

4o87o4تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمه |لسيد محمد عبــــد| عطيه
45o959|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لعزيز خ|لد ز عبــــد|لعزيز عبــــد
44|oo5يم محمد تـــج|ره كفر |لشيخعل| فتـــح | |بــــر|
5o2598|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيتـــ محمد طه |حمد عبــــد |لعليم

48o3|رهمحمد |حمد فضل عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|o32o|تـــج|ره |سيوطنطونيوس ع|طف ج|بــــ | بــــدروس
4o6736| يم بــــيو ه رض| |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــم
4o4753حه وفن|دق |ل|سكندريهيوسف محمود يوسف محمد ص|دق| 
77377o| د|بــــ ع شمس|نطونيوس جورج نخله جور
د759542 ف محمد تـــوفيق مج| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسد | |
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد | صبــــ محمود |لسيد768878
تـــج|ره بــــ سويفسل|م فرج س|لم محمود|4|59|8
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يو |ن م | |بــــ|دير جرجس938||8
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نسم|ء محمد |حمد ع ||5|847
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن خميس محمد محمد غ|زى423472
||8o46رهم|رى بــــ|سم نبــــيل ز يوسف تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لغ عبــــد |لسل|م عبــــد |لغ |529658
5|o3|5يم |حمدعوده يف |بــــر| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهم|زن 
6o6772|ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |بــــو رمض ك.تـــ. ف رى و
تـــ حس محمود |لسيد|6564|5 تـــج|ره دمنهورم
23326oرهرحمه محمد تـــوفيق حسن حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
فنون جميله فنون |لم |بــــتـــس|م محمد كم|ل سيد||79||8
يم|6377| علوم حلو|نرو|ن محمود محمد |بــــر|
|355o8|ه فتـــ ص|بــــر محمد د|بــــ حلو|ن|م
82o523حقوق بــــ سويفشعبــــ|ن طه محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد محمد |لسيد مهدى223292
يم سل|مه3295|5 يم محمد إبــــر| زر|عه دمنهورإبــــر|
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ري767348 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمع|ذ ح|تـــم محمد محمود |لجو
4|o777يم محمود خليل لسن ع شمس|بــــسمه |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمه| عبــــد |لفتـــ|ح أحمد مو مشعل483586
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن رمض|ن حس|ن شهيبــــ |842|23
9oo2|7 يم محمد علوم |سيوطمحمد مو |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقصبــــرى محمد عبــــد|لسل|م |لنج|ر9|6338
4o84o5د|بــــ طنط|كيل| عبــــد |لرسول كيل| خليل|
4263o4|يم مصط |لسيد |حمد تـــج|ره طنط|يتـــ |بــــر|
4o|637د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد محمد عبــــد |لرحمن محمد محمود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط وليد حسن س|لم حسن37292|
رهعمرو عل|ء |حمد |حمد |لجعفر|وى49766| حقوق |لق|
858o52علوم ري|ضتـــ |لم |شه|بــــ ر| محمد عبــــد|لق|در
حقوق طنط|س|ره ح|مد محمود محمد ق|سم|79||4
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعمر عزتـــ سم محمد753253
ندستـــ |لزق|زيقحمد ص|بــــر محمد عمر|633477
4298o6ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــف|رس |لسيد |لقطبــــ |لص|وى ك.تـــ. ف للبــــ

358o3لسن ع شمس|جه|د عرفه سيد خلف سل|مه
يم |لحسي |بــــر|688797 د|بــــ |لمنصوره|س|مح سعد |بــــر|
9|o425 تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد محمد نظ
د|بــــ كفر |لشيخ|ف عبــــد|لرحمن محمود محمد مصط 6482|4
78o|34ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىم حمدى شعيبــــ محمد ع.
تـــمريض |لم | |ء طه خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح|6456|8
د|بــــ |سو|ن|محمد عبــــد|لمنعم |بــــو| |زيد |حمد2|8482
حقوق |لمنصورهمصط عبــــده محمد محمود رجبــــ|944|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |يه|بــــ ع ص|بــــر محمد|2355|8
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عمر |حمد ص|لح |لسيد ص|لح|32854
|52o8|علوم حلو|نه|جر سعد |حمد عثــــم|ن

6o|69|معهد ف ص بــــ سويفم| ع|دل سيد محمد
4|o8|5يف ل|ل |لسيد  ف  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن أ
35o862فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن جم|ل فه ع

6o62o |ر|ء خ|لد محمود تـــه صيدله بــــ سويفز
6o|66|صيدله بــــ سويفم|ل ربــــيع عطعوط محمود
رهمحمد ر|فتـــ محمد محمد |بــــوحمده|4256 تـــج|ره |لق|

تـــمريض بــــنه|جه|د محمد شفيق محمد267436
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سل محمود |لحس|ن عبــــد |لعزيز 688364
8o6469|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد خ|لد |حمد محمد
يم تـــوفيق ع425697 تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ حسن |بــــر|
ندستـــ |لم |حمد ص|بــــر |حمد ع |854242
يم |لسيد426392 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | |حمد |بــــر|
4o53o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخف|رس محمد محمود محمد محمود
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |حمد |سم|عيل محمد |لسيد9|6345
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6o6863تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح س|لم
5623|| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء جم|ل زيد|ن عبــــد |لع|

ندستـــ |لمنصورهفر|س محمد جبــــر محمد عسكر9|5|68
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عم|د شعبــــ|ن سل|متـــ|442545

57|5o|تـــمريض  بــــ سويف|ء حمد|ن محمود عبــــد |لحميد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ر ع رف| ع عطيه772556
يم عبــــد|لعزيز رميح428399 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ع |ء بــــك  |لدين |بــــر|
348o43|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد سيد محمد |حمد سيد
8634o9|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدلحسن محمد ه|رون عبــــد|لق|در
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد طلعتـــ عبــــد |لش| مندر|وى مو767285
4o262| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|س|ره محمد عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |بــــو
6o97o|يف طبــــ بــــيطرى |لمنصورهآل|ء عبــــد |لمع محمد عبــــد |لرحمن 
7o4635يف ندستـــ بــــنه|محمد رض| طلبــــه طلبــــه   كليتـــ 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــح|تـــم |يمن محمود |لجمل5583|2
529|o8 رهمحمد عمرو محمد حسن |لبــــسيو تـــخطيط عمر| |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور محمد |لسيد حس |حمد35|4|3
35|o2oيم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ محمد مر |حمد |بــــر|
7737o2| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن عزتـــ |حمد محمد |لفض|
242o37| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه رمض|ن ح|فظ مصط
تـــمريض |لم | كرم جم|ل عبــــد| تـــو |859294
تـــج|ره |ل|سكندريهلبــــ |لسيد مصط كم|ل |لسيد مصط 482935
6o9827د د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد و|ئل عبــــد|لحميد محمد مج|
زر|عه دمنهورحم|دتـــ إم|م ع محمد رجبــــ3754|5
رهس|ره جم|ل عبــــد |لمحسن |حمد8|464| تـــج|ره |لق|
36|o92تـــربــــيتـــ بــــنه|منتـــ | ص|بــــر عط| | بــــيو
43875oيف رمض|ن |لسيد تـــمريض كفر |لشيخمحمود 
حقوق |لمنصوره|ء نبــــيل محمود محمد |لشوربــــ |855|68
6984o4يم ص|لح مصط |لديبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ع |بــــر|
حقوق |لزق|زيقس|ندى ص|لح عبــــد |لغ |سم|عيل رضو4|6284
لسن ع شمس|شه|بــــ ع|طف محمد عطيه28722|
تـــج|ره بــــور سعيديوسف |حمد محمد بــــه|ء |لدين |بــــر|765363

رهسم|ء سعيد محمد |حمد|48898 صيدله |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد| نبــــيل سعيد حبــــيشه268588
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء جم|ل حس|ن |حمد||35675
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ريو|ن محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن مصط |73|34
تـــمريض سوه|ج محمد |حمد |نور عبــــد|للطيف 899824
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لمنعم محمد عد|34|24
57o46تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ شح|تـــه عبــــد| شح|تـــه

حقوق |سيوطحمد شح|تـــه شقلوف حنيش|9||2|8
42|4o6ف ن مرشدى |لغبــــور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنور| |
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسل عزتـــ عبــــد|لنعيم |بــــوسعد7|2696
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ف |لعزبــــ |حمد9|38|4 تـــج|ره طنط|مصط |
ر فؤ|د223483 ر م| رهيوسف م| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق طنط|حمد رمزى محمد محمد شكر|42|494
تـــج|ره |سيوطدين| محمد سيد محمد  888356
يل ج |لزق|زيقدى أحمد عصمتـــ ص|لح639485 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق |لمنصورهمحمد ص|بــــر عبــــد| مو محمد492653
8583o6تـــمريض |لم | ف|يق |نور ف|يق عبــــد|لكريم
|د|بــــ |لم |مريم محمود سعد محمود|85624
طبــــ بــــنه|محمد |س|مه عبــــد|لمنعم أبــــو |لمع| علم732|26
6o|68||تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م| محمد حسن لقوشه
|6o479ندستـــ ع شمسيوسف محمود ج|بــــر محمود
77695o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد سل|مه بــــ|ش
ر|ء ك|مل عبــــد|لن| عط|884985 نوعيتـــ |سيوط |لز
رهفرونيك| عم|د حل سعد35695| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
752o77تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد ع محمد ن
رهمحمد سيد فؤ|د |لسيد823|4| طبــــ بــــيطرى |لق|
348o7oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمود محمد سيد محمد |لحلف|وى
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن |حمد حسن |حمد273224

ندستـــ |لفيوممصط خ|لد مصط محمد عبــــد|لوه9338|
6o|7|||يم عبــــد |لسل|م محمود ج|دو |د|بــــ طنط|بــــر|
9o4o6||تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه ع عثــــم|ن محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد رمض|ن |لعر|بــــى يوسف683978
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |حمد فؤ|د |لسيد6279|3
7o|682ر |لسيد عبــــد |لعزيز حسن صيدله |لمنصورهيم ط|
5||82oطبــــ طنط|محمود عص|م عبــــد |لفتـــ|ح ودن
يم 5|8885 حقوق |سيوطع جم|ل كم|ل |بــــر|
ندتـــ عز |لدين سم مصط |بــــو348794 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسش|
45o58|يم محمود |لقص|ص |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد |بــــر|
8882o9 تـــج|ره |سيوطشهد س| عبــــد|لق|در محمد فرغ
ى |نور |حمد787|3| إعل|م بــــ سويفول|ء خ
كليتـــ حقوق |لم |حن|ن خط|بــــ |سم|عيل عبــــد|7956|8
4o6oo9 تـــج|ره |ل|سكندريهرودين| |حمد محمد |بــــو |لمع| عبــــد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ر| حس جمعه محمد حس 54342|
معهد ف ص |لمنصورهبــــه |لسيد محمد عبــــد |لعزيز عيد684686
8458o6معهد ف ص |سو|ننسمه محمد ح|مد سن|ري
76532oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد محمد ع |لغول
نوعيتـــ بــــنه||يم|ن محمد شعبــــ|ن محمد|لبــــن|338358
ندستـــ أسو|نحمد صل|ح محمود عبــــد|لكريم|842239

|83o8يف محمد محمد رهسل  تـــج|ره |لق|
89oo45|تـــربــــيتـــ |سيوط م| محمود يوسف تـــم|م
34|7o7تـــربــــيتـــ ع شمسخديجتـــ محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لعظيم صقر
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7o96|7 يم ر|ء ن |لدين |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه |لز
معهد ف ص |سم|عيليهحمد مسعيد عيد مسعيد||76879
كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديدع|يده محمد عبــــد |لمحسن |حمد عبــــد7|4476
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن ط|رق سعد قنديل|25|498
63|o|6د|بــــ |لزق|زيق|سل |لسيد قمح|وى |لص|وى
معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد حسن عبــــد | عبــــد |لجو|د |حمد83925

3||4o9تـــج|ره ع شمسشيم|ء محمد فريد |لسيد منصور
7o8975|د|بــــ |لمنصوره|خلود |سم|عيل |لسيد ص|دق |سم
دي2|4367 تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء |س|مه عمر محمود |ل
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مصط فه سعد |لطنط|وى ع3|3562
8o6296كليتـــ حقوق |لم |لبــــ |حمد حسن محمد
ره|بــــسمه محمد خ محمد |حمد239424 د|بــــ |لق|
4oo|25لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|م|ري| م | وليم وديع جرجس
76|48o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف حس ص|لح حس
36|o46معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد من عزتـــ ز
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحبــــيبــــه محمد سيد عبــــد |لمعبــــود58262|
قتـــص|د م حلو|ن|سم|ء محمد محمد عبــــد |لسل|م|57|56|
6o9829د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد |لسعيد قموح
77o723تـــج|ره |لزق|زيقل|ء |س|مه جم|ل عبــــد|لحميد زقزوق
تـــج|ره ع شمسله|م |لخ|مس سيد محمد|335534
معهد ف ص بــــنه| |م عبــــد|لمجيد |لسيد محمد مو249462
يم محمد699236 تـــج|ره طنط|د | خ|لد جم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمنه | محمد |حمد حسن |بــــوس|لم287|76

62682| لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م| شح|تـــه سيد ع
892o87|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يم|ن  |ق |حمد خميس

ند|وى42448 |ط|رق وليد عيد  لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دييوستـــ | |سح|ق ص|بــــر مسيحه سعد279825
معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــل|ء فوزى ر|غبــــ |لهو|رى|287|49

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد|لرحمن محمود |حمد محمد|7253
و76|255 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ ن |حمد ز
87953o حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوططه محمد عبــــد|لسل|م دردير
7|32o2معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء |لعربــــى |حمد مختـــ|رمحمد |لزي خليل
|57o97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر |حمد محمد |لش|ف
77o83o يم دسو علوم |لزق|زيقلبــــ حسن |بــــر|
6338o8تـــ سيد |حمد محمد |لنج|ر طبــــ |لزق|زيقن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد محمود متـــو ع |638586
35647oرهمحمد عم|د سعيد صقر تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء محمد معوض |حمد|849597
629532| علوم |لزق|زيق|ء |لسيد |حمد |لص|ل
يم محمد غيثــــ|686452 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد وليد |بــــر|
4|4o5o تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مروه عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح حن
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|ء عبــــده محمد يوسف عليق5974|4 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطإ
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|يوسف سعيد ري|ض ع|مر |لص|وى449223
ندستـــ بــــور سعيدمر|د مصط عبــــد |لعليم محمد سليم623287
62o527 |حقوق د |طنور| محمد محمد رضو|ن |لزل
6o3oo|د|بــــ طنط|ندى محمد |ل|م|م |لشيخ|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمه| أحمد ع مهدى ع638579
4o6265د|بــــ دمنهور|منه | ن| عبــــد |لعزيز محمد |لغر

ندستـــ |لفيوممحمد محمود محمد |لسيد |حمد23853
يف يوسف محمد479|2| ره|ي|سم  عل|م |لق|
7o|266معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |سل|م محمد ع سيد |حمد |بــــو |لعل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعمرو محمد |لهم ج|د824578
رهع جم|ل |لدين ع حس |لغمرى9|564| حقوق |لق|
د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ حس عبــــد |لرحمن حس 9572||
54o537ندى تـــج|ره |ل|سكندريهندى ه| محمد س| لبــــيبــــ 
تـــمريض |سيوطلبــــ عص|م تـــ |ن ع 893254
رهمنتـــ | عبــــد | شو عبــــد |29968| تـــج|ره |لق|
32738oد|بــــ حلو|ن|مروتـــ سل|مه قطبــــ سليم|ن عبــــد|لمو
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقن |لسيد محمد |لسيد ع||9|64
ورسليم|ن338844 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|زينبــــ ممدوح سعيد 
زر|عه ع شمسمنيه مصط سم سيد|7|93||
7o9o97ندستـــ |لزق|زيقحمد |يمن يوسف عبــــد |لمع |لبــــ|ز
يم ك|مل6977|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخم | خلف إبــــر|
تـــ عص|م محمود محمدين|6763|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم محمد ع23|328 وف|تـــحمد عبــــد|لمقصود |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره |لزق|زيقحمدى محمد سعد سل|متـــ|2|782
ف عبــــد| |حمد حسن53|5|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف |
65o28تـــمريض |لفيوم ض عبــــد |لتـــو|بــــ محمود |سم|عيل

6o4o79طبــــ طنط|شكرى محمد عبــــد |لغف|ر |م شكرى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــه محمود محمد |مبــــ|بــــى269549
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسم|ح جم|ل ع محمود |لجمل763374
بــــي 3|6865 ندستـــ |لسويسكريم ط|رق |ل|م|م |ل

رهي|سم وليد فرج سيد|2728 حقوق |لق|
62o289 يم |لجيو ره/ري|ضتـــمصط و|ئل محمد |بــــر| إعل|م |لق|
2|9o|3|تـــج|ره ع شمسحمد |يمن حسن |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد ع|دل فتـــ حسن35264|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|ر| عبــــد |لغف|ر كم|ل عبــــد |لغف9|77|4
|25oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن مدحتـــ |لسيد محمد

494o7تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندير ف|يز عبــــد|لسل|م ع ع
5o47o7|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــل|ء طلعتـــ محمد |حمد
ف صليبــــ حن 879347 تـــربــــيتـــ |سيوطم | |
حقوق |سيوطمحمد ع |لسيد حسن 897496
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7766o9|يم يم ز |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء سم |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود خ|لد عبــــد|لمنعم منصور358428

|538oف محمد طلعتـــ |لخريبــــى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|يدى |
9oo222 تـــج|ره سوه|جمحمود |نور عبــــد|للطيف |حمد
7o52|4|تـــج|ره |لمنصورهحمد ع |سم|عيل ع |سم|عيل
تـــمريض بــــنه|كريم |لسيد كم|ل عبــــد|339297
ندستـــ |لزق|زيقس| |يمن عبــــ|س أحمد4|7758
تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | محمود عبــــد |لع|ل س|لم ع482626
ر فتـــ بــــي إسم|عيل452889 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخأحمد م| معهد ع| 
634|o4علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود مجدى |حمد محمد معوض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد مصط محمد ف|يزمصط |835|2|
4239o6يم زي|ن د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمد |بــــر|
249o23تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم فؤ|د تـــوفيق محمود
بــــي 477|27 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مه| س| حم|د |لقطبــــ |ل
272392| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس بــــرك|تـــ مو
ل|ل||6393 صيدله |لزق|زيقعبــــد| |حمد ذ محمد 
د|بــــ ع شمس|يتـــ حس غ|نم س|لم|348827
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم وليد ع محمد775966
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد |بــــو |لخ محمد|3|6422
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد محمود عبــــد | |لشيخ598|64
تـــربــــيتـــ دمنهورعل| ع حسن عبــــدربــــه |بــــومو|988|5
كليتـــ حقوق |لم |نور  |د ن|روز حزين8558|8
وف|تـــعبــــد| ع|طف مخلوف محمد|53|23 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم س|لم|44933 يم مجدى |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|

8o5o49طبــــ بــــيطري |لم |بــــه | |م|م حس |م|م
763o6|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم |لسيد محمود محمد |لعجرودى
8|865oمعهد ف تـــمريض |لم | سهيله محمد طه بــــرك|تـــ

د|بــــ |لفيوم|مريم حمدى ع |سم|عيل9|695
|2o|59يم قنديل تـــج|ره ع شمسفرح عمرو سعيد ع |بــــر|
ش|م ح|فظ مصط بــــدر|3|2|2 حقوق ع شمسمصط 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عص|م محمد عبــــد |لسميع محمد5|6|48
63|28oيم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|وق محمد رضو|ن |بــــر|
طبــــ حلو|نمحمد ع|طف ع |لسبــــ| |67563
6o4592|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لنعن
7o677oندستـــ |لمنصورهمحمود شعبــــ|ن |لدسو جمعه محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ مصط كم|ل عبــــد|لحميد |لبــــسيو 425928

تـــج|ره ع شمسدير ص|بــــر |حمد محمد358|4
يم حسن س|لم52|48| علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |بــــر|
7625o8 نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد وليد محمد سليم مسعد حس
د|بــــ ع شمس|عبــــد| مجدى عيد مو|256|3
2459oبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرحمه |حمد محمد يوسف حسن
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زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمصط عص|م مصط عبــــد|5|6262
بــــي |لعدل695883 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهخ|لد كم|ل لط |ل
6o57|3يم محمود عبــــد|لر ندستـــ طنط|عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسن رأفتـــ عد لبــــيبــــ|8|233|
7o3oo8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير رؤف ن محمد بــــه|ئم

تـــج|ره |سيوطرش| عبــــد |لن| حسن دي|بــــ|76|5
6|o589تـــربــــيتـــ طنط|نسمتـــ |لعدوي سعد ج|د
49o8|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمر|م ع|طف عبــــد | مصط
63o|93رهتـــو عم|د يوسف حن| بــــش|ى عل|ج طبــــي |لق|
49835oتـــربــــيتـــ دمنهورنيف |لسيد ع |لتـــه| |ل|جربــــ
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن نبــــيل ص|بــــر ند|54486|
782896| د|بــــ |لزق|زيق||ء جم|ل سليم|ن محمد ع
27o736يم ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن جم|ل ز محمد |بــــر|
9o9893 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد شعبــــ|ن عبــــده محمد ع| 
7oo845يم محمود يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد |بــــر|
معهد ف ص |سو|نول|ء حسن |حمد حس 842459
تـــربــــيتـــ حلو|ننج|تـــ محمد ع محمد3||326
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدين| |حمد ثــــروتـــ نور |لدين||8627
27oo65 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمود |لسيد |لمصل |لف
تـــج|ره ع شمسيوسف ن| يوسف يوسف عبــــد|لخ|772996
494942| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عل|ء عبــــد|لسل|م عي
785o46نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد سل|مه
6oo45|يم غ|زى يم غ|زى |بــــر| نوعيتـــ طنط| |بــــر|
ه مع| |حمد عر| ||4364| تـــج|ره ع شمسم
معهد ف ص بــــور سعيدس|ره |حمد |يوبــــ |م |يوبــــ383|62
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندى محمد |لسيد محمد545|5|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع عويضه ع س|لم  42|2|9
رهمحمد |يمن عبــــد |لحميد |حمد26482 تـــج|ره |لق|

يم  882733 نوعيتـــ موسيقيه |سيوطسوز|ن صموئيل بــــسط| |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردولتـــ ع|دل  ر|غبــــ مسعود بــــسيو 8747|5
7o3o28|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد | عمر |حمد
م س| |حمد عبــــد|لعزيز|5|3534 تـــج|ره ع شمسد
ف |لسعيد محمد بــــحر675639 تـــج|ره |لمنصورهنهله |
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد بــــ|ش| |لسيد |حمد696|26

4|5o5تـــربــــيتـــ حلو|نسميه سم رمزى عبــــد |لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ حلو|نعم|ر عبــــد |لخ|لق رمض|ن عبــــد |لخ|22765

89495oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط محمد رفعتـــ فرج عبــــد|لرحمن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعد بــــدر عد عثــــم|ن28588

3483o9|تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ ربــــيع عبــــده مبــــروك
6o|77o|صيدله طنط||ء محمد مسعد |لخو|جه
48|5o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر |حمد حمدي محمد خليل
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د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد خ محمد |لسوي 487424
8|2o93د|بــــ |لم |رحمه سعيد ع محمد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد محسن محمد رفعتـــ487977
6o3|46يم سيد حمودتـــ  |د تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن|ن إبــــر|
5|o5o4رهمحمد |لسعيد محمد فر|ج د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم|ن محمد صل|ح |لمتـــو خ |682489
تـــ صبــــرى عبــــد|لغ قطبــــ فريج||622|5 زر|عه دمنهورم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سم|عيل |حمد |سم|عيل عبــــد |لعظيم||34|
3394o6نوعيتـــ بــــنه|ريه|م صبــــ عرفه عبــــد|لوه|بــــ
23|o48تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم محمد |م|م |حمد
علوم ج|معتـــ د |طبــــ|سل |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد675339
26|26o|رتـــ|بــــتـــس|م ن| محمود عبــــد|للطيف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |بــــسنتـــ |حمد |حمد عبــــد|لق|در7788|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومع |ء محمد |لمحمدى |حمد مدين248867
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|منه محمد مختـــ|ر |بــــو|لوف|833249
7|o34o |يم |حمد جمعه خف تـــج|ره |لمنصورهمحمود |بــــر|
5|5oo8 ر|ء مجدى عبــــد|لعزيز محمد طبــــ بــــيطرى دمنهورف|طمتـــ |لز
|544o2زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد ي| حس|ن محمد

7o5|9| د|ر |لعلوم |لفيوميه ع|دل بــــكرى حس
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ ح|مد رمض|ن ح|مد323588
7o24|3ر|ء خ|لد صل|ح |لسعيد محمد خميس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|طمه |لز
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| محمد فرج سليم|ن445942

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد فيصل محمد محمد|5426
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنطون ميل|د ف|يق سليم|ن|28367

ندستـــ |سيوطيوسف وحيد عبــــد ربــــه حن 56682|
9|44o6  معهد ف ص ري|ضه |سيوطصديق ع|شور صديق ع
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحسن خ|لد حسن نعم|ن |لجز|ر7|92|6
34o995يم عطيه كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نيوسف محمد رجبــــ |بــــر|
9|oo|8|ء شعبــــ|ن عبــــد|لع|ل |لسيد| معهد ف تـــمريض سوه|ج  
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد شحتـــه عبــــد |لع|ل محمد757996
7649o9|تـــج|ره بــــور سعيد|ء |يمن ح|مد ح|مد نخ|له
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م| محمود سيد |حمد||9|335
82|o56د|بــــ |لم |نور| عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م عبــــد|لصمد|
9|o9|4 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود طلعتـــ طه |سم|عيل
ف صل|ح |لدين عبــــد |لمتـــع3|225| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهند |
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخكريم خ|لد محمد سم متـــو675588
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم| |حمد |لمتـــو محمد |حمد|685994
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رض| محمد عشم|وى247555
زر|عه مشتـــهربــــتـــ محمد صل|ح محمد حس 344898
تـــربــــيتـــ |سيوطف|دى نشأتـــ ف|روق سعيد279785
43o284ق|وى علوم طنط|رن| سميح عيد |ل
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ندستـــ أسو|نيم|ن بــــ| |لسيد محمد بــــيو |لش|755869
42224oيم طبــــ بــــيطرى فرع مطروح|ء رفعتـــ ع عبــــد|لرحمن |بــــر|
يم|39785| يم محمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء |بــــر|
8352o3| كليتـــ طبــــ أسو|ن|ء محمد |حمد ع
يم حموده485855 يم حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | |بــــر|
زر|عه دمنهوررن| عبــــد|لمنعم شعيبــــ عبــــ|س خ|لد6626|5
||5|8oد|بــــ ع شمس|رو|ن |يه|بــــ ف|رس عبــــد |لسل|م
5|o||3 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد مهدى محمودعبــــد|للطيف بــــسيو
طبــــ |لفيومبــــيشوي سم سعد سل|مه845987
4o4969|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سيف عل|ء |لدين محمد مصط ص|

رهحمد فضل محمود فضل سليم|ن|6374| تـــج|ره |لق|
4oo4|9حقوق |ل|سكندريهمهند فؤ|د محمود محمد زغلول
829o47حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديزي|د زين |لع|بــــدين حسن زي|تـــ
439o6oعلوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمود محمد محمود محمد |سم|عيل
د|بــــ |لزق|زيق|دير محمد |لسيد من 8|7736
يم عبــــد|لمنعم سيد |حمد48|9|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعل|ء |بــــر|
25o39ري رهندى فؤ|د فوزي ز علوم |لق|

م|م |772|9 ندستـــ |سيوطعمر ع محمد 
6|o829 ش|م |لهل| محمد |لع|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دى 
6o5o72يم |لبــــلعو ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــه حسن |بــــر|
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد شح| تـــه ع|شور222764
زر|عه |لمنصورهبــــدير عبــــد |لن| بــــدير |لمر6272|7

رهحس|ن فوزي م| |حمد |لملي 46948 طبــــ |لق|
4|686oيم أبــــوكرش |لسن |لم |غ|ده سعد محمد إبــــر|
معهد ف تـــمريض |لم | معتـــصم عم|د ص|لح عبــــد|لوه|بــــ854538
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمر عل|ء |حمد |حمد |لعج7283|7
4298o|حقوق طنط|خ|لد جل|ل عبــــد |للطيف شه|بــــ
ندستـــ |لزق|زيقحمد عص|م |حمد عبــــد |للطيف|57|752
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد مو5638|6

|48o4علوم ع شمسن| مجدى م |لدين عبــــد |لحميد
طبــــ |سيوطريه|م عبــــد|لحميد ع محمد  878834
|د|بــــ |لم |مريم |حمد يونس |حمد|893|8
يم5642|8 حقوق بــــ سويفمه| عي بــــسيو |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مجدى عبــــد |لحميد عبــــد|لع|ل||75893
4o7599|تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء محمد |لسيد محمود |لسيد
زر|عه ع شمسيوسف مصط يوسف عبــــد |لفتـــ|ح حل6739|2
7o3|85تـــج|ره |لزق|زيقح|مد |حمد محمد محمد |لشيخ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد عبــــد |لسل|م سم بــــرك|تـــ |ل|5529|4
24299o|رهخ|لد |حمد سليم|ن |لسيد |لرم ندستـــ |لق|
حقوق د |طعمر مو محمد فريخه5655|6
علوم |لمنصورهحمد ع محمد ع سل|متـــ|694873
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88596o حه وفن|دق |ل|قيوسف ن| محروص د| |ل| 
تـــج|ره دمنهورسيف وص نعم|ن بــــسيو نعم|ن488636
تـــربــــيتـــ |سيوط بــــ|نوبــــ رض| سم تـــوفيق|884633
تـــربــــيتـــ |لم |تـــسنيم |يمن ع محمد857946
رهروى محمود عبــــد|لرحيم عبــــد|لبــــ|سط6|2396 طبــــ |لق|
23o277نوعيتـــ عبــــ|سيهعبــــد|لرحمن محمود سيد عبــــد|لحميد
|ء محمد عبــــد|لرحيم فر|ج|99|897 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى 
53o283يم عبــــد |لمنعم حج|ج ندستـــ |ل|سكندريهض |بــــر|
معهد ف ص |سو|نمنه | محمد مصط عبــــد|للطيف845474
9o|94o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرويد| محمود عبــــد|لرحيم طرم|ن
248o86|ف صبــــ شعبــــ|ن ند قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر |
785|9o|يم ع|دل عطيه يونس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|
يم|29364| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد خ|لد فتـــح | |بــــر|
يم عبــــده799|68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد ر|شد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لسميع |بــــو 4|226|
889769| د|بــــ |سيوط| يم|ن |حمد محمد ض|
229o95زر|عه ع شمسشيم|ء حس عطيه عبــــد|لحميد
43o623| رهسم|ء نبــــيل |لسيد ع غ| صيدله |لق|
525o7|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــكلودين بــــهجتـــ جريس عبــــيد منصور
رهزينبــــ ع رمض|ن |لسيد ع336723 تـــخطيط عمر| |لق|
ره|سليم |حمد سليم محمود62736| د|بــــ |لق|
35o379معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد|لرحمن محمد |لسيد عبــــد|لجو|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن ي| |حمد ع |حمد323255
|53o2oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى ع|طف عط| شفيق
427oo8د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ من أنور جيد و|صف
7o|427تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن ح|مد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسبــــي
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | رمض|ن عبــــد |لرؤف عبــــد |لر5||689
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد ع عبــــد|لمقصود988|23
5276o9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|دين ط|رق سليم|ن محمد رجبــــ

9o|47رهبــــش|ر حسن محمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9242o2 |ل تـــمريض سوه|ج رحمه جم|ل شعبــــ|ن 
336o35نوعيتـــ عبــــ|سيهض جم|ل مصط |حمد |لطلي
تـــج|ره بــــور سعيدوق رجبــــ رجبــــ |حمد |ألشقر763446
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  ين|س عيسوى عبــــد|لتـــو|بــــ عيسوى|882355

لس جبــــر|ن حن| شه|د67697 لع| للعلوم |إلد|ريه 6 |كتـــوبــــر|ك
|5o695|يم محمد م |يه|بــــ |بــــر| رهد تـــج|ره |لق|
ر محمد محمد8452|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دي ش|
5o44o2تـــمريض |إلسكندريتـــ يم ي| محمود عبــــد |لر|زق محمد
4|2o|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|طه محمد |لسنو طه |بــــو رو|ش
4o9739يم حج|زى نوعيتـــ طنط|ند س| فه |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ج|كل ع|دل فتـــ مو756549
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود سم غريبــــ صديق مبــــ|رك||3523
ى محمد محمد عي |لحلو|63786 نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء خ
258432| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عص|م محمد عبــــد|لمع
43248oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مريم محمد سعيد |لصفتـــى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ص|لح محمد محمد فودتـــ2936|6
78342oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد عبــــد |لع|ل |لسيد عبــــد|لمقصود
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــلحسن محمد |لدري عبــــد |لفتـــ|ح جمعه689267
تـــربــــيتـــ |سيوطيوستـــ | ع|طف تـــوفيق خيله  7|8782
8|57o9لسن |لم |سهيله خليل محمد محمد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يوسف عطيه يوسف تـــمبــــك3759|4

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد بــــدوى محفوظ لملوم|53953
9o4|73| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  حمد محمود |لسيد حس|ن
63o649|د|بــــ |لزق|زيق|س|مه ن| شو قلد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــ|نوبــــ ع|دل جميل ز |836758
معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد بــــيو محمود حمد269844
3|7oo8|يم يوسف رجبــــ ندستـــ |سيوطحمد |له| |بــــر|
52|82o| معهد ف ص |ل|سكندريهر| | عبــــد|له|دي جمعه ج|بــــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن محمود حمد|ن محمود49|248
7o5786ف عثــــم|ن عبــــد |لر|زق ندستـــ |لمنصورهمصط |
تـــج|ره |لزق|زيقم | رؤوف جور |سعد625463
تـــج|ره |ل|سكندريهيم ع |لحسي سليم|ن |لعشم|وي527499
7|3o5||معهد ف ص |لمنصورهيمن محمد عنتـــر مختـــ|ر |لمله|ط
8534o5ندي نوعيتـــ موسيقيه |لم |فيول| ف|يز فكري 
لبــــ|وى325256 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد سيد محمد 
تـــربــــيتـــ |لعريشمريم |يه|بــــ محمد حس عبــــد|لع|ل767783
8757o5 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطنور محمد |لمختـــ|ر سيد
8|672oبــــه ميخ|ئيل كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم|ركو موريس و
صيدله طنط|من|ر صل|ح |حمد زلط|42853
5oo953تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن ع |حمد محمد حسن
يم |89299 ى |بــــر| تـــج|ره |سيوطمحمد |لديبــــ خض
835o3||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء محمود |بــــو|لحسن سيد
زر|عه |سيوطي|سم | |بــــوزيد محمود |بــــوزيد273457

3o672نوعيتـــ عبــــ|سيهمنتـــ | ع|طف محمود |حمد
تـــج|ره دمنهورند| س| |لسيد محمد مط|وع9492|5
تـــمريض |سيوطبــــه ج|بــــر محمود ج|بــــر 36|875
6oo6o6د صيدله طنط|محمد مصط فتـــ عبــــد |لقوى مج|
45o55oندستـــ طنط|محمد وجيه طه بــــغ|غو
تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء عبــــد |للطيف عوض ع ش| 228352
8|o|53| كليتـــ حقوق |لم |لحس |حمد سيد ع
9o74o6|د|ر |لعلوم |لم | يه|بــــ كليبــــ ع |لسيد
759oo||صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |س|مه رف| عبــــد|لفتـــ|ح

Page 2208 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ه محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |له|دي بــــدوي67|427 حقوق |ل|سكندريهن
د|بــــ |سيوط| يه شحوتـــ فرغ شحوتـــ|886655
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقشيم|ء رجبــــ محمد ع639284
6o4478| لسن ع شمس|سم|ء محسن |بــــو ش|دى |لعلو
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد ط|رق عبــــد|لنبــــى شه|بــــ |لدين|77||25
نوعيتـــ |شمونسل صبــــ محمود عريق252644
322o33كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمريم مجدى محمود محمد ح|مد
يم |لسيد |لحديدى622978 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــعمر |لسيد |بــــر|
يم |لفرم|وى382||4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |لسيد |بــــر|
|2o688علوم ري|ضتـــ ع شمسمؤمن بــــ|سل محمد فوزى من عبــــد |لعزيز
حقوق |سيوطدريه |حمد عبــــد |لر|زق |حمد34|32|
يم|847|3 لسن ع شمس|خلود ع|دل كم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسشيم|ء محمد عثــــم|ن ج|د |لربــــ759978

5694o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن |حمد خف| |حمد
م ممدوح عبــــيد محمد|2|6|76 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد
7o6849تـــج|ره |لمنصورهند حسن فتـــ عبــــد |لعزيز
7o6233|طبــــ بــــورسعيديه جم|ل ريح|ن عبــــد |لشكور
5o5986دينه ش|م محمد  طبــــ |ل|سكندريهعمر 
|5462oتـــج|ره ع شمسمحمد حمزه ك|مل حسن
356o|6| د|بــــ ع شمس||ء حسن محمود عبــــد|لغ
23242|| |د|بــــ |لم |سم|ء محمد |لسيد روبــــى ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأمنيه مجدي |حمد سليم حس|ن 9998|5
8o2395لسن |لم |م | عبــــد| سعد عبــــد|
د|بــــ دمنهور|سم|ء عبــــد| ج|بــــر عبــــد| صف|ر496399

حقوق |لفيومعل| شكرى سعيد عبــــد|لو|حد|7395
يم محمد496843 حقوق |ل|سكندريهفريده صبــــ |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهي|سم منصور مصط منصور محمد86|525

6797o|ه مجدى حمدى عبــــد |لحميد د|بــــ |لفيوم|م
69588oد|بــــ |لمنصوره|لسيد محمد عبــــد |لبــــ|سط محمد |لس
حقوق ع شمسيوسف |م|م ع |لعربــــى|669|2
62749oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد| عص|م عبــــد| أحمد
356|o6|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد خ|لد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى ن| محمد خ |763529
علوم طنط||حمد سعيد عبــــد |لخ|لق صف|429758
8539o7| تـــربــــيتـــ |لم |بــــر|م عزيز تـــوفيق بــــشتـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم مخيمر |سم|عيل |حمد27558|
تـــج|ره |سيوطشه|بــــ مختـــ|ر عبــــد|لحميد خلف 3|8885
5||o4o طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد|لرحمن سم شو عبــــد |للطيف
د|بــــ |لمنصوره|غ|ده ع|دل وجيه |لسيد سعد645384
تـــج|ره |سيوطبــــسمه عز |لدين عبــــد|لع|ل محمد  4238|9
يم ج|249|42 يم طلعتـــ |بــــر| حقوق طنط|عبــــد | |بــــر|
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7oo487|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء محمد فرج فرج س|لم
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد|لجيد |لسنديو 438999
تـــربــــيتـــ |سو|نلشيم|ء مهدي رجبــــ ع |844396

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفشهد ع حسن محمود578|5
8888o4|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط ميمه ج|بــــر |حمد ج|بــــر
348|2o|يم ثــــ|ر |لفيوم|س|متـــ عل|ء |لدين |حمد |بــــر|
9o344oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد محمد ز|يد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيم ي| سعد |لديس478754
36o344بــــ|ش تـــج|ره بــــنه|حسن حس رجبــــ بــــخيتـــ 
تـــج|ره بــــنه|محمد عيد عبــــد|لرؤف بــــدر|وي347798
765|3o|يم محمد فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمر |يمن |حمد مر 757258
42o925د|ر |لعلوم |لفيومنرم |لسيد ع محمد  عبــــد|لع|ل
32o76o|ف يح عبــــد|لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد |
63924oيم ع |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د|يه محمد |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهيتـــ |حمد حبــــيبــــ محمود غنيم|669|34
8867o6 حقوق |سيوطمريم محمد عبــــد|لر| فرغ

صيدله حلو|نحم|ده سعد مصط عبــــد |لعزيز86883
تـــمريض كفر |لشيخف|طمه حسن محمد يونس||6|44
2594ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشيم|ء ط|رق طلبــــه |لسيد طلبــــه

يم |بــــوشنبــــ42868 ره|رحمه سليم|ن عوض |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
36o477 معهد ف تـــمريض بــــنه| ف|طمتـــ عم|د محمد محمد |لزر|بــــي
|583|oرهمنتـــ | رض| حن محمود ش|كر تـــج|ره |لق|
رهمنتـــ | خ|لد ص|لح حس 46292| حقوق |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|لبــــ خ|لد محمد محمد ص|بــــر |بــــ|ظه633599
6o755oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|ند ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــيو

طبــــ حلو|نعمر |حمد |لسيد |م 4|89|
6856o د|بــــ |لفيوم|س|ره عبــــد |لن| محمد ع

|3345|| ف فؤ|د ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمجد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطل|ل رجبــــ فتـــ |بــــو شع 452589
تـــج|ره بــــنه|بــــ|سم نشأتـــ عبــــد |لمل|ك ري|ض33723|
د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| محمد |حمد |لرف| محمد محمد675845
494o4oد|بــــ دمنهور|محمود مصط محمود |حمد بــــدر
|475o6يم محمود محمد رهمحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
9o6|2o ندستـــ سوه|جم | |يه|بــــ فتـــ ري|ض
855o83 زر|عه |لم |زينبــــ |حمد ص|دق مصط
7o2447تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن ن| عبــــد |لوه|بــــ محمد ق|ئد
يم دسو 773598 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريه|م |يمن |بــــر|
423638| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ | سعيد محمد |لسيد مو
تـــج|ره طنط|ح|مد |حمد ح|مد حمزتـــ |بــــو |لنج|857|48
8796o8 حقوق |سيوطند| عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه|بــــ عمر
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معهد ف ص |سو|نسم|ء عثــــم|ن طه مو |847525
طبــــ بــــ سويفمريم |يه|بــــ عز مل|ك52462

تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــد|لعظيم 526486
599o2يم محمد |حمد طبــــ بــــ سويفمحمد |بــــر|

3335ooتـــج|ره ع شمسمحمد رفعتـــ عطيتـــ ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه |يه|بــــ فتـــ سليم|8846|8
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد |حمد عبــــد |لمنعم رمض||537|4
5o3o34فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعن|ن شكري عبــــد|لع|ل محمود محمد
5o8776زر|عه |ل|سكندريهمحمد عبــــد | محمد عبــــد | أبــــو حجر
|5o2o7يم رهمحمد يوسف صل|ح |لدين |بــــر| حقوق |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه شو ك|مل منصور شو |628483
ندستـــ كفر |لشيخحس محمد |لسيد شمس |لدين452237
ر عوض عبــــد |لغ عي786||5 علوم طنط|محمد م|
 |حه وفن|دق |لفيومرحمه عبــــد |لوه|بــــ سيد ع 73529

8o7893 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه حمدي محمود حس|
4o6|o6د|بــــ دمنهور|ه|يدى خط|بــــ حسن خط|بــــ حسن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد جم|ل |لسيد عبــــد |لمجيد عفي 492642
ف محمد أحمد أبــــو ص|لحتـــ324|75 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره عبــــد|لرحمن ع عبــــد ربــــه |لصعيدي32|429
صيدله |ل|سكندريهحمد محمود |لسيد سيد |حمد|662|64
23348oش|م عد عبــــد|لق|در زر|عه |لفيوممنه | 
ف عبــــد |لعظيم محمد حسن|637232 د|بــــ |لمنصوره|يه |
35|o83|يم شكرى عبــــد|لرحمن علوم ع شمسيتـــ |بــــر|

5o2o9علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحس ر|تـــبــــ |حمد ر|تـــبــــ
صيدله |ل|سكندريه م|جد عبــــد |لمطلبــــ |بــــو |لن 435854

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفس| عبــــد |لموجود محمد |حمد55348
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر ع |لمتـــو |لمتـــو ع ورده2|6789
تـــج|ره سوه|جعبــــد| عبــــد|لع| |بــــوزيد زيد|ن  924926
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم | صبــــرى فلتـــس سعد352853
تـــج|ره ع شمسمحمد سيد محمد |لسيد344577
257o|7  |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | محمد عبــــد|لمو |لجرس
4||o28تـــج|ره طنط|من|ر عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمنعم ر|شد
ه |حمد |لرف| سكر|ن س|لم |774485 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
844o4o كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمؤمن عبــــد|لق|در |فندي عبــــد|لمع
صيدله |ل|سكندريهس|ره محمد ع حس عبــــد|لعزيز|7|522
32o497رتـــمحمود محمد ع محمود ع علوم ري|ضتـــ |لق|
9o8|o9  تـــج|ره سوه|جمن|ر من نور |لدين ع
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن محمد فؤ|د طلبــــه|565|52
4|349oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|م ح|مد محمود حل ح|مد
4o9659|ه يح عبــــد| قحيف تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|م
معهد ف تـــمريض |سو|نل|ء ن| |حمد محمد|847933
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ري452224 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد حس ع |لجو معهد ع| 
حقوق طنط|كريم عل|ء |لدين محمد |لفيش|وى3256|4
د|بــــ ع شمس|حمد عص|م محمد محمد|345356
صيدله طنط|م|زن |حمد |لعبــــد مصط ق|عود429579
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــ نجيبــــ عبــــد|لفتـــ|ح يح 953|27
يكل|328465 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد محمدى محمد محمدى 
صيدلتـــ بــــورسعيدزي|د و|ئل يوسف فوزى عبــــد | |لعري 675538
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى محمد |لسيد مدبــــو465|5|
8o|375لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|روضه ك|شف سعيد عبــــد|لحميد
تـــمريض |لمنصورتـــ حن|ن ح|مد |لسيد |لديس692475
ريدى بــــخيتـــ  7469|9 معهد ف تـــمريض |سيوط ر| | محمود 
4oo32oحقوق |ل|سكندريهسل|م سعيد عوض محمد عبــــد |للطيف
طبــــ طنط|ندى محمد يوسف رزق696422
764|o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدتـــسنيم محمد محمد ق|سم ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور |لدين |يمن سعد سوي 48||75
صيدله |ل|سكندريهعبــــد | محمود جمعه عبــــد|لمجيد محمد783635
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد عل|ء محمد حج|بــــ|247822
رهمروه مبــــ|رك عبــــد|لمجيد محمد243423 زر|عه |لق|
84|2o6|معهد ف ص |سو|نسم|ء |لسيد |م محمود
77oo63تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن حس|ن محمد حس|ن مج
ره|محمد سعيد عبــــد|لسميع يوسف ع|شور222493 ثــــ|ر |لق|
23566oرهض |حمد عبــــد|لمنعم |سم|عيل تـــج|ره |لق|
232o|4ندستـــ |لم |محمد حمدى خليفه محمود سعيد
9o688| د|بــــ سوه|ج|وليد محمد عبــــد|لر| محمود
68o98|د|بــــ |لمنصوره|كريم مجدى حسن |بــــو|لقمص|ن
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م |حمد حل محمد |حمد|446274
حقوق |سيوطمحمود محمد تـــ|مر محمد 679|89
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دى مسعد |لسيد |لسيد |لمنو 249744
46|o35تـــج|ره طنط|محمد |لسيد محمد |لح|مو
|2962oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن ك|رم محمود |بــــوزيد
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــ مصط سيد متـــو  876982
32o636رهعبــــد|لرحمن عبــــد|لن| ج|بــــر منصور عبــــد حقوق |لق|
|د|بــــ |لم |حمد ن عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لمحسن|896|82
3433o7 د|بــــ ع شمس|م شح|تـــ ص|بــــر دسو

ى رمض|ن عبــــد |لشكور53283 تـــربــــيتـــ بــــ سويفخلود ع
3394|oنوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ |لسيد محمد عبــــد|لو|حد
|54o94تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ريو ه| جميل فرج

د|بــــ |لفيوم|ند| |نور عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح65253
338|o5تـــج|ره بــــنه|محمد سم رجبــــ محمد |لسيد
تـــج|ره |سيوط حمد محمد محمود حس |28|9|9
تـــج|ره طنط|سم|ء |حمد حمودتـــ حمودتـــ|89|434
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76o889خدمه |جتـــم|عيه |لفيومن|دين بــــس|م غريبــــ سعد
يم صل|ح عبــــد |لمنعم |حمد حميد449636 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|بــــر|
ف |لدين|469|27 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن شو |لبــــيو 
9|o|49| طبــــ سوه|ج بــــ|نوبــــ مخلص رمسيس نظ
كليتـــ طبــــ أسو|نزينبــــ حس عبــــد|لعزيز مغ|زي549|84
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن |لسيد محمد |لسيد شعله|889|27
يم رخ|764495 ندستـــ |لفيوممحمود |حمد ص|بــــر |بــــر|
2|3o7|طبــــ حلو|نندى محمد محمود عبــــد|لستـــ|ر
حقوق بــــ سويفس|متـــ |حمد محمد عبــــد |له|دى|83848

حقوق |لمنصوره  حمد عمر |حمد دي|بــــ|899647
ره|يه |لسيد عبــــد|لكريم محمود |لعدل|238626 عل|م |لق|
علوم ع شمس|ء بــــخيتـــ محمد |ل|م |4|59|3
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء عبــــد | محمد ص|بــــر محمود|775873
رهبــــسمله محمود عبــــد|لخ|لق عبــــدون |حمد58|236 تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهدين| محمد |بــــو |لمك|رم |لمل محمد395||7
8o|774|زر|عه |لم |سم|ء خليفه نبــــيه مهدي

رهش|رل عبــــد |لمسيح جندي حبــــيبــــ عبــــد 8|47| طبــــ بــــيطرى |لق|
9o5939تـــج|ره سوه|جشه|بــــ مح |لدين صديق سليم
49o723 حقوق |ل|سكندريهي|سم رمض|ن عبــــد |لرحمن |لشيخ حس
8|o325طبــــ |لفيومبــــس|م محمد عبــــد|لوه|بــــ رجبــــ
23|66o| رهحمد عبــــد| محمد محمد |لفندل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
75547oتـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمروه سيد شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد |لسيد |حمد محمد324986
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود محمد عويضتـــ بــــرك|تـــ2276|3
83oo29| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن |حمد عط|| ع
|5o729|رهحمد قنديل |حمد |سم|عيل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4o4653حقوق |لمنصورهزي|د |لسيد كم|ل |لدين |حمد مندور
ر يسن|855856 ندستـــ |لم |حمد مجدي محمد |لط|
يم عبــــد |لر| 74|687 طبــــ |لمنصورهوق عطيه |بــــر|
رهمحمود مجدي محمد محمد6|334| حقوق |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نس|ره محمد عبــــد |لحميد حسن 28563|
9o8638 جيوس ندستـــ سوه|جم|رون |يمن شنوده 
6o2288تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنغم سم يوسف محمد |لبــــي
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمود |حمد عبــــد |لعزيز|8|6993
تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمود فتـــ ع شح|تـــه36|345
7|6897| ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء سم ج|د |لمر

|6o43رهسه محمد |حمد عبــــد |لسميع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهحمد ع |حمد محمد|47942| تـــج|ره |لق|
489o78 د|بــــ دمنهور|سم|ح ع|دل فتـــ مصط بــــسيو
معهد ف ص |لمنصورهمحمد صبــــرى عبــــد |لسل|م محمد |بــــر688972
7o9|8oيم محمد زيد|ن د|بــــ |لمنصوره|من|ر عيد |بــــر|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|جر محمد |لشح|تـــ متـــو |حمد628429
7874o6حقوق |لزق|زيقي|سم غريبــــ محمد |لسيد
نيدي9956|5 رتـــ||ء ك|مل ع عبــــد |للطيف  لف |لصن| للصن|ع|تـــ |لمتـــطورتـــ |لنهضتـــ |ول مدينتـــ |لسل|م |لق|
ر سليم|ن جنيدي 922679 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم|رتـــ | م|
6244|o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه محمد محمد محمد ر|شد سلم
ندستـــ طنط|محمد |م |سم|عيل |م 258777
د|بــــ ع شمس|محمد حمدى |حمد |لسيد349382

49o9oيم عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمجيد سيد معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
فنون جميله فنون |ل|قسل ع|دل حل يونس844823
62o386|ر|ء ع|دل ف|روق أبــــو |لفتـــوح طبــــ بــــيطرى بــــنه|لز
يم لطيف |سم|عيل|52527 ندستـــ |ل|سكندريهمن|ى عل|ء |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|تـــ سعد ك|مل |بــــو |لروس|257337

طبــــ بــــ سويفنوره|ن |حمد محمد |حمد54979
وي253822 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر نبــــيل عبــــد|لحميد |ل
88o|52 يم عثــــم|ن تـــج|ره |سيوطح|زم صل|ح |بــــر|
23o868معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد| محمود عبــــد| عبــــد|لغف|ر

5o248تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفج|بــــر حس ج|بــــر محمد
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــم خ|لد |لسيد محمد|342538

572o2|تـــج|ره بــــ سويفمنيه عم|د بــــكر عبــــد |لصمد
43|oo6| زر|عه طنط|يم|ن محمد عبــــد|لغ |لجن|ي
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |رع محمد عبــــد |للطيف |حمد475982
كليتـــ |أللسن ج أسو|نش|م |حمد جم|ل محمد بــــدر |لدين عبــــد 69232|
د|بــــ |لمنصوره|مروه |حمد عبــــد |لجليل سل|مه688652
وف|تـــحمد محمد |لسيد محمد محمود|524728 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن نبــــيل عبــــد |لرحمن محمود758686
ره/ري|ضتـــمصط محمود محمد |بــــو|لفتـــوح75452| إعل|م |لق|
32o453طبــــ ع شمسمحمد |يمن عبــــد|لستـــ|ر ع |لبــــديوى
9o9338  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى صل|ح |حمد كم|ل |لدين |بــــو
يف محمد |لسيد9|5|2| ندستـــ ع شمسبــــ|سل 
يم |بــــوسعده253989  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل |لبــــكرى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل سليم|ن محمود |لدجوى252642
22239oرهريم فيصل |لسيد عبــــد |لحميد عوض طبــــ |لق|
يع53||25 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صبــــ محمد |بــــو
63o54|ندستـــ |لزق|زيقعمر خ|لد عبــــد |لعزيز ع
تـــج|ره |سيوطع محمد محمود ع  796|88

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومف|طمه رجبــــ فه |سم|عيل86687
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسن|ء ج|بــــر ربــــيع عبــــ|س422837
8o8943|علوم |سيوطيمن |سح|ق ظريف بــــطرس
7oo779|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد حسن عبــــد |لحميد حسن طلبــــه
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد ع|دل محمود مهدى|32444
تـــربــــيتـــ |سيوطم | |يه|بــــ سم تـــق|وى 9436|9
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علوم |لمنصورهمحمد حم|ده عبــــد | غريبــــ97|699
343oo6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |حمد عبــــد|لرحيم عو|د عبــــد|لغف
687o|| صيدله |لمنصورهمحمد يوسف مصط عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
|ج عبــــد |لغف|ر695623 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ط|رق عص|م  ل|

ي|سم ع|دل صل|ح |حمد66854
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر ن|در عبــــد |لحميد عطيه525|48
659o3تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوميف عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن

69oo|||ل|ل محمد جعفر تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء فتـــوح 
63599o|يم |بــــو|لعز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء |بــــو|لعز |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر محمد نجيبــــ سعد|35529
9|o289 د|بــــ سوه|ج|مصط |حمد ثــــ|بــــتـــ ق|سم
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لمنعم ع طه|952|6
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــند سعد |حمد محمد826954
83o355تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر ع محمد |حمد
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطوف|ء محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد 884429

ندستـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن ع جمعه ع65|55
27|2o5 ه |حمد حس |حمد ع |لسيد مصط وف|تـــم تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o44|o|تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م خليل حس حسن خليل

764o3د|بــــ |لفيوم|سمر محمد صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح
د|بــــ سوه|ج|ف|دى مدحتـــ لوق| قزم|ن 895328
8o22o3|كليتـــ حقوق |لم |سل|م ص|لح عبــــد|لو|حد خليفه
ندستـــ |ل|سكندريهحس مصبــــ|ح حس محمد أبــــو |لمجد523975
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد م|جد ز شلتـــوتـــ64|256
|2o9o5ندستـــ ع شمسريم محمد |حمد محمد |سم|عيل
تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد مصط عبــــد |لعزيز34924|
92oo|7|د د ه مرتـــ |لسيد  حقوق سوه|ج  م
52522o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيه زين |لع|بــــدين |حمد ع مج
تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد |لسيد فرح|تـــ عبــــد| ع|شور488358
3426|o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن |لسيد عبــــد|لنبــــى حسن عبــــد
رهحمد سيد محمد |حمد|23648| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد صل|ح حسن عثــــم|ن حم|د||6485
4o888|يم خل|ف تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن فوزى |بــــر|
لسن ع شمس|نور|ن عبــــد|لحميد مهر|ن ع3388|3
8o4938تـــج|ره بــــ سويفف|طمه ع|دل محمد يونس شح|تـــه
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود عبــــده محمد سيد6|3593

لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|رؤى محمد ص|بــــر |لسيد33958
4oo5o8د|بــــ |ل|سكندريه|خلود جم|ل محمود ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــي|سم محمد ي مصط 6|463|
د|بــــ ع شمس|نور|ن س| سيد |م 8594||
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لكريم محمد |بــــو|لوف| محمدين 923595
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود تـــ|ج |لدين عبــــد|لعزيز محمود 262747
تـــج|ره |لزق|زيقمعتـــز |لسعيد عبــــد|ل محمد س|لم|63625
2684o3ف |لدين تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مختـــ|ر محمدفه 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــرح|بــــ ع |حمد محمد39|834
278o54حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــند| حمدى محمد عبــــد|لو|حد| 
8o96|7|تـــج|ره بــــ سويفحمد نش|تـــ عبــــد| حسن
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رهمحمود محمد سيف |لن رسل|ن833742 ندستـــ |لق|
ره|ء سيد ح|مد |سم|عيل||3836 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

3|9|8oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى ر|فتـــ عبــــد|لمنعم محمود
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعم|د |لعربــــى |لسعيد عوض ع624724
9o824o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جض عل|ء |لدين سيف |لن عبــــد
89|9o| |تـــج|ره |سيوطدي|ن| سعد نص بــــهن
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد فتـــ |حمد محمد 879926
4|6o24 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|رتـــ محمد |لسيد ع |لحن
4o5869د|بــــ بــــ سويف|رح|بــــ رض| |حمد |لص|وى
4o7o88يح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهتـــ سعد |حمد ع |ل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقتـــغريد نبــــيل فتـــ حسن |77634
ل|ل636579 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط ع|طف مصط 
637o7oري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقدع|ء محمد عبــــد|لحميد |لسيد |حمد
تـــج|ره ع شمسمحمد سم |حمد عبــــد |لو|حد59329|
45||4oيم محمد معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد صبــــ |بــــر|
34o4oo|لسن ع شمس|يتـــ ع|دل محمد |سم|عيل

يم49433 يم |حمد |بــــر| رتـــ يم|ن محمود |بــــر| تـــمريض |لق|
طبــــ طنط|ل|ء ع|دل ك|مل محمد |لسيد |ل|م99|676
6o4627|تـــربــــيتـــ طنط|م| مسعد سعد |لكفر|وى
ف |لدين ع |حمد شبــــكه346445 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر |م 
يع32249| رهمنه | س| سيد |بــــو  تـــج|ره |لق|
6oo373|ه فريد ح|مد محمد ك|شف نوعيتـــ طنط|م
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|دير حم|ده فتـــ عبــــد|248928
ف ع عبــــد|للطيف||35977 تـــج|ره ع شمسيتـــ |
تـــج|ره دمنهورل|ء عبــــد |له|دى محمد محمد |لدرس6282|5
رهيوسف |حمد صل|ح |حمدع|مر|4|64| حقوق |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيتـــ | محمد طه محمد|26498|
4523|oيم ح|مد |ل |تـــ ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخزي|د |بــــر| معهد ع| 

5|o86|يم لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد |حمد |بــــر|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرريمونده |يمن موريس | |س36|54

8o4|38تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عبــــد|لرحمن محمد مصط عبــــد|لمنعم
2|474oره|فريده صبــــرى |حمد عبــــده حسن د|بــــ |لق|
4o6356إعل|م بــــ سويفس|ندر| ع|دل لط كم|ل |يوبــــ
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد حسن محمد عريض255788
تـــج|ره سوه|جرحيق رف| محمد عك|شه833265
64o9o7 ندستـــ |لزق|زيقعمر محمد منصور |لسيد |يوبــــ ل|ش
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند| عزتـــ ج|بــــر عم|ره287285
د|بــــ ع شمس|مريم مسعد محمد محمد8653||
|42o27ر رتـــكريم ن| محمد عبــــد |لظ| علوم ري|ضتـــ |لق|
7o9|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهح|زم سم |لعزبــــ |سم|عيل
92454o|تـــج|ره سوه|ج سل|م |سعد |حمد محمد
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4o7|72يم محمود محمد مر د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مريم |بــــر|
زر|عه ع شمسرو|ن ه| محمد يوسف25487
2oo8oره|سيف |لدين محمد |حمد حسن د|بــــ |لق|

ي عبــــد |لرحمن بــــسيو 75|46| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل ي
4764o5تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد س| عبــــد |لسل|م عبــــد |لمعبــــود شح
3399|o|د عبــــد|لحليم عبــــد طبــــ بــــنه|عبــــد|لحليم مج|
د محمود |حمد  924634 معهد ف ص سوه|جبــــه|ء |لدين مج|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــه | جل|ل سعيد سليم|ن827329

وف|تـــيوسف ح|تـــم ج|بــــر محمد52748 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
حقوق |سيوطمن|ر ص|لح عبــــد|لرسول ص|لح 878786
77|o85|د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |لسيد محمد معوض فتـــح |لبــــ
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر محمود |لسيد غربــــيه252484
9|3o39 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديثــــروتـــ ن| عجيبــــ مجلع
يم |لسيد عبــــد |لو|حد 27|5|2 رهعبــــد| |بــــر| ندستـــ |لق|
يكل39393| حقوق ع شمسي|سم سعيد ع 
معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد| |حمد ك|مل عبــــد|لل|ه857345
68o3|o|يم حقوق |لمنصورهحمد |لسيد ح|مد |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمستـــ سيد ع سيد5|3446
27o||8|يم رض| محمد ع |لزغبــــى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطر|ن| محمد حنيدق محمد عبــــد|لجو|68|755
26o578|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــتـــس|م رض| عبــــد|لنبــــى محمود
92453o  معهد ف ص سوه|جف|دى ممدوح ثــــروتـــ متـــرى
6887o8ين عص|م محمد ف|ضل |حمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
ندستـــ بــــنه|مصط حسن طنط|وي عبــــد|لح|فظ مصط 357398 كليتـــ 
ندستـــ ع شمسروى فريد زينهم سيد|4|77||
ه منصور شعيبــــ طنط|وى|756747 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم
رتـــ|يم|ن رفعتـــ مصط رمض|ن|96|4|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
26o8o6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرقيه جم|ل فوزى أبــــو علفه
432o74تـــربــــيتـــ طنط|مل عبــــد |لعزيز محمد عوض |بــــو يوسف
52o||7رهمن|ر سعيد عبــــد |لغف|ر عبــــيد د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |حمد عبــــد |لع|ل محمد445833 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد |بــــر|
|6o646تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد محمود حج|زى |بــــو زيد
68o35oصيدله |لزق|زيقحمد ع عبــــد |لغف|ر محمد |لفد|وى

6o552كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ محمود ع سيد
5o2o88|ى بــــخيتـــ محمد تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م ي
9o3642|خدمه |جتـــم|عيه |سيوط يم|ن |لحس ع |حمد

284o9|رهمحمد |نور سعد عبــــد حقوق |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م محمد نجيبــــ دره6|4|45
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمد ه| |حمد |حمد |لهن|762455
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد |حمد محمد |بــــو |لن677272
ى بــــسيو محمدعبــــد|لر|زق8367|5 طبــــ |ل|سكندريه|ء ي
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يف |سم|عيل خليفتـــ2||8| ندستـــ )6|كتـــوبــــر|مهند  ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مدحتـــ محمد حم|د274|25

صيدلتـــ |لفيوميوسف محمود |حمد خ |6897
ش|م محمد |لسعيد |م|م |بــــر5|48| رهسم|  تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره|ن ر|غبــــ عبــــد|له|دي سعد|وي68273

7oo69| د خليل |لعوي يل ج |لزق|زيقمسعد مصط محمد مج| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لرحمن حسن لط |لجليل |لسيد|32838
8384oo|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء محمد |لسيد محمد
يثــــم محمد حل |لبــــسيو 334|68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد محمد 
د|بــــ |سيوط|مروه محمد جم|ل بــــديع سيد 877496
357||5| |د|بــــ بــــنه||ء صل|ح حسن ع

ف |لدين8|6|2 ره|نوره|ن ي| ع|طف محمد  عل|م |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــصف|ء محمد محمد ع |لفيو 6854|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مؤمن محمد محمد محمود محمد |لبــــسطوي486865
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم مصط عبــــد | ز|يد محمد حس 6|7|64
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعمرو ط|رق فتـــ محمد328757 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره |لزق|زيقر|مز |دور رشدى ج|د2|6346
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء |لسيد عبــــد| محمد حس |634239

تـــ ميل|د ثــــ|بــــتـــ عطيه|56929 تـــج|ره بــــ سويفم
26896o| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ|ء سعيد عزبــــ |لدم|
6958|oطبــــ |لمنصورهمحمد خ|لد حسن حسن سمره
643|o3نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن متـــو |لسيد محمد
يم متـــو47||45 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد نبــــيل متـــو |بــــر|
ل|ل8772|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | مبــــروك محمد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| جم|ل عبــــد |لسل|م عبــــد |لصمد53556|
علوم |سو|نبــــه يسن منصور طه843389
ف كم|ل حسن |لجنيدى228794 لسن ع شمس|س|ره |
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد محمد |لشن|4|762
63694oنوعيتـــ |لزق|زيقكريمه |لسيد عطيه ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ محمد عمر |لشبــــر|وى محمد فوزى56|627
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــخ|لد شعبــــ|ن ح|مد حسن ج|د |99|334
تـــج|ره بــــنه|من|ر عم|د زينهم ع |حمد338752
د|بــــ د |ط|حمد محمد محمد |لعتـــمه||554|6
وف|تـــعبــــد|لرحمن جم|ل ذ |لشيخه286447 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ف جل|ل خديوي837363 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |
36|o|2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م عص|م عبــــد|لصمد حسن
يم شح|تـــه ع |لبــــز|ر5||525 تـــج|ره طنط|مريم إبــــر|
526o87ندستـــ |ل|سكندريهعمرو ع |لسيد |حمد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشيم|ء محمود |حمد س|لم|ن355379
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سم|ء شح|تـــه عبــــد |لفتـــ|ح حسن |بــــوزيد779696
83658oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |حمد محمد |سم|عيل
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|22o2| |ن| |حمد محمد |لعن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد محمود حسن4|598

علوم ري|ضتـــ ع شمسصف|ء محمد منصور عبــــد |لسميع597|7|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ي| محمد نجيبــــ8||627
334o2ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمروه محمد حسن محمد

فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريم مصط لط محمد447295
زر|عه كفر |لشيخعمر محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لحميد عبــــد 68|436
يم |ل 383|2| علوم حلو|نمحمد مصط |لسعيد |بــــر|
يف عبــــد|لعزيز غ|نم7|2327 رهسميه  زر|عه |لق|
يم عمرو |لسيد |لدردير|54||2| ندستـــ حلو|نبــــر|
تـــمريض  بــــ سويفسم|ء ص|لح فؤ|د ري|ض|77|57

828oo7 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــدريه صل|ح محمد حف
269o49طبــــ ع شمسحن ع|دل محمد سعيد يوسف
معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم |نور محمد ع ع|شور5279|5
ه مجدى خليل |سم|عيل حشيش95|7|| تـــج|ره ع شمسشه
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد مجدى عبــــد |لحميد محمد23522

تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه ع حس |حمد 277|88
479o78تـــج|ره |ل|سكندريهمه|بــــ جل|ل عبــــد |لمنعم سليم|ن محمد
بــــي 646867 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم محمود عبــــد |لفتـــ|ح |ل
25775o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد عبــــده محمود |لقط|ن
7o|o43معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــ|س عطيه عبــــ|دتـــ
ر |م|م52|683 تـــج|ره |لمنصورهه|يدى مجدى عبــــد |لظ|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح خط|بــــى|6||3|6
ندستـــ |سيوطحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود ع |لمن 523632
8627o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــسمه محمد مصط محمود
7o6245 زر|عه |لمنصورهخلود محمد سل|مه حس
يم29|445 تـــج|ره دمنهورعز |لدين محمد |حمد مر |بــــر|
تـــج|ره ع شمسم|دون| |م جميل حز |ل6556|3
4o|947|م |لسيد محمد |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
تـــج|ره بــــور سعيدحس ن |لدين عبــــده حس |حمد334|75

35852| ره|ل|ء خ|لد محمد حس مو د|بــــ |لق|
يم مصط محمود528785 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | |بــــر|

5o262|تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد |لتـــو|بــــ حسن عبــــد |لتـــو|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع |ء محمد سيد محمد59524

5397o4 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|يدى نص جميل شفيق م
زر|عه |لمنصورهمحمد |بــــو |لسعود |لسيد |لسيد حج|5|22|7
يم |62876| ف عبــــد |لحميد |بــــر| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسرول| |

|86ooكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعمرو خ|لد مصط |حمد
62o262|ندستـــ د |طي|د محمد محمد لط |لهو|رى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وف|ء محمد |حمد |لسيد |حمد شيحه339439
894o42 وف|تـــ|محمد بــــل|ل سيد ج|د |لربــــ ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منه | خ|لد طه محمد83|259
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمود جم|ل سعد بــــرك|تـــ688999
|6oo34د|بــــ ع شمس|س| محمود عبــــد |لعزيز محمد ع حبــــيبــــ
فنون جميله فنون |ل|قمل جم|ل محمد حسن||83977
7o3|3oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيق ع|دل فه |حمد سليم|ن زي|دتـــ
ر|6787|4 نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن حسن بــــلتـــ| محمد  ز|
65oo5|تـــربــــيتـــ |لفيومنه|ر ع عبــــد |لوه|بــــ عوض

علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد حج|ج ف|وي بــــدوي|588|86
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| محمد فتـــ محمود محمد |لسيد|447|
رهه|جر ي عبــــد|لسل|م مر مبــــروك35837 حقوق |لق|

44|6o2تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسن|ء مدحتـــ مصط محمد شح|تـــه
9o56o2 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفرج حن محمود |حمد
صيدله |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لر|زق محمد خ|طر633942
53oo46 رهش|م عل|ء|لدين عبــــد|لجو|د |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
7o7|94|د محمد |حمد |بــــوبــــدير علوم |لمنصورهم مج|
ندستـــ ع شمسمصط |حمد |لسيد محمد سلط|ن427|22
26868o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م عزتـــ صل|ح |لدين |بــــو|لعل
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد ع|دل محمود حسن27|769
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم| س| ع عبــــده حسن|496755
54274oنوبــــى علوم |ل|سكندريهي|ر| |حمد محمد |ل
يم دوس239567 تـــج|ره ع شمسك|تـــرين مرزق |بــــر|
4827o7م|م حس محمد حقوق طنط|ذكرى خ|لد 
7686o6تـــربــــيتـــ |لعريشسوز|ن سليم|ن فهيد سليم|ن
62667o|يل ج |لزق|زيقمنيه سعيد |لسيد فتـــح |لبــــ|بــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
84o739|ر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد جم|ل |حمد |لط|

54|o2|حقوق بــــ سويفحمد |س|مه س|لم محمد
76o666| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ع جل|ل ع
4o77o2لف للفن|دق |ل|سكندريه|حن|ن رض| ع محمد سعيد
يف88|646 صيدلتـــ بــــورسعيده|جر مصط عبــــد |لحميد 
زر|عه كفر |لشيخس|ره ع|دل محمد ع |لدويك5|4443
69o|83تـــج|ره طنط|محمود س|مح |لقطبــــ رش|د محمود يونس
7763o2|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل صبــــرى حزقيل محمد
2636o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم رض| رمض|ن محمد
332oo7يم محمد عبــــد|لرحمن خليل نوعيتـــ بــــنه|مريم |بــــر|
879oo9 ى محمود ش|م بــــش معهد ف تـــمريض |سيوط  |ر 
6o26|6| حقوق طنط|عبــــد |لرحمن محمد عم|ره عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد مؤمن محمد س| محمد |دريس28|7|8
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه |حمد عبــــد |لسل|م خ|لد عقل|774984
26|o89|معهد ف ص بــــنه|سم|ء محمود عبــــد|لمجيد محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نوق ذ ع ذ محمد أغ|37|233
879ooo معهد ف تـــمريض |سيوط مريم ه| س| دوس
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حقوق |ل|سكندريهكريم سليم|ن سليم|ن محمد |لنفر|وي492463
4955|oيم تـــج|ره دمنهورم|رتـــن ميشيل فوزى |بــــر|
ر|ن4|32|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأس|متـــ أحمد فؤ|د حس ز
ف |حمد عو|د زيد5|||34 معهد ف تـــمريض ع شمسمصط |
وف|تـــبــــه|ء |لدين مديح حس |لسيد حمزه6833| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

تـــمريض كفر |لشيخآل|ء محمد عبــــد |لسل|م محمد |لروي 689|44
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسل|ء محمد حسن محمود||58||8
يم |لدسو 787793 نوعيتـــ |لزق|زيق محمد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــخلود |لسيد محمد جودتـــ عوض482|77
يم |لدسو سليم449395 تـــج|ره طنط|مصط خ|لد إبــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد ع محمد حسن|785343
تـــج|ره |لزق|زيقعم|ره عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لحليم643964
يم مهدى شنبــــ9777|5 ه|ن مدحتـــ |بــــر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
علوم |ل|سكندريهروميس|ء محمد حس حس محمد |||4252
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن حمد محمد عبــــد |لرحيم حف |لدقله||76873
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد ح|تـــم محمد |لسيد |بــــو |لمع|679223
7594o4 د|بــــ |سيوط|ر| | محمد لبــــيبــــ حف
3299o5طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء عص|م محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق نجيبــــ عبــــد |لستـــ|ر خليل632243
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيف |حمد نعيم محمد9|276|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع رمض|ن حس |بــــوزيد675257
49o3o6د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |حمد محمد |حمد عبــــد |لحليم
زر|عه |ل|سكندريهر|مز عل|ء فؤ|د أحمد عثــــم|ن424756

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| ه| ف|روق لبــــيبــــ6436|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمنه | سعيد محمد سعيد843354
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهور|ء محمد |لشح|تـــ |بــــو|سم|عيل|7368|5

ره|من|ر محمد سبــــع بــــيو محمد563|2 د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|منتـــ | |حمد مر عبــــد|للطيف327397
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|خلود ع حج|زى عفي 66|755
44oo48علوم |لمنصورهس| طلعتـــ مرزوق مصط |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد ي| عرفه رزق|256244

يم |لدسو عبــــد |23472 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو ط|رق |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود |حمد عبــــده ع محمد |لحلو6|9||5
حقوق طنط|ند| عثــــم|ن |حمد ع عثــــم|ن9293|4

ل|ل4442| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مدحتـــ محمد محمد 
62|92oد|بــــ د |ط|لشيم|ء محمود |لسيد |لمحسوبــــ دحدوح
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد ع محمد|86358
486o99د|بــــ |ل|سكندريه|نورس سعيد ف غندور
826o6|يم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسل محمد ع |بــــر|
ف سيد حسن7575|8 كليتـــ حقوق |لم |مهند |
رهسل|م محمد عبــــد|لحليم |لسيد|258273 د|ر |لعلوم ج |لق|
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8o6o8o|ر|ء حس صد كم|ل نوعيتـــ |لم |لز
يم232274 رهمحمد عص|م جل|ل |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

ندستـــ بــــ سويفحمد سيد |حمد سويلم||5574
82948oيم طه حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديطه ج|بــــر |بــــر|
4o2o2|يم سعيد عبــــد |لح|فظ عبــــد |للطيف ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
8oo38o|تـــج|ره بــــ سويف |حمد محمد ع|دل عبــــد|لن

حقوق بــــ سويفعل|ء ح|تـــم مرزوق حسن63322
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء محمود عبــــد |لغ محمود حبــــيبــــه495866
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |لمعد|وى عبــــد| |لسيد |لمن2|4532
7o6384|بــــه زكري| |حمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهين|س سيد |حمد و
نوعيتـــ |لزق|زيقند ط|رق محمد محمد |لسيد|77328
427o9oصيدله |ل|سكندريهبــــه حسن تـــه| سيف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|يدى معروف محمد محمد فليس||59|4
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد بــــسيو محمد بــــسيو رمض|ن525722
ف |حمد مصط 277962 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــه |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقفرحه فتـــوح فتـــ فتـــوح777373
3344o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سيد |س|مه سيد ع
4o|824تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس سليم|ن عبــــد | محمد
4|43o3تـــربــــيتـــ طنط| س|مح عمر |لسيد |ل |د
49853o|تـــربــــيتـــ دمنهور|ء محمد محمود محمد عطيه
5o8694عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمجدى مر محمد |حمد |لصوتـــ
د|بــــ ع شمس|شيم|ء رزق عبــــد|لمعبــــود |ل|ع|35487
تـــج|ره كفر |لشيخسل|م ع صد مو دشيش||962|4
68o594ى حقوق |لمنصورهش|ديه حس|م |حمد محمد |لع
رهمحمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن7267|| حقوق |لق|
بــــي 29|442 ف |لشح|تـــ |ل معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد |
4932o9د|بــــ دمنهور|ش|م محمود ك|مل محمد يوسف
6o9252 | طبــــ |لمنصورهمحمد ي| محمد |لد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد |لمقصود جم|ل مسعد |بــــوعريضتـــ66|4|6
ندستـــ طنط|محمد ع|دل |لمهدى |لشح|تـــ |لحسي 686542
5|49o9طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهس|رتـــ |يمن نبــــيه يونس |لجز|ير
2|36o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم عمرو عبــــد|لمحسن قنصوه

44o|||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م عيد فتـــ عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر عبــــد|لكريم نص يونس2|4229
9|5o49 معهد ف ص |سيوطمحمد عبــــد|لجو|د محمد حس
26275oصيدله طنط|محمود مجدى كم|ل محمد حسن

7o773ح|ن طبــــ |لفيومعل|ء ع|دل حج|زى 
تـــج|ره ع شمسحس |حمد حس |بــــو |لعل|28677|
9o|382 تـــج|ره سوه|جنه محمد مرتـــ |بــــو|لمجد محمد
498o|oد|بــــ دمنهور|دع|ء عيد عبــــد |لعزيز ج|د |لربــــ
صيدله |لزق|زيق|ء مصط عبــــد|لبــــديع عبــــد |لرحمن638959
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يم عبــــد |لرؤوف868|68 حقوق |لمنصورهم| محمود ش|كر |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد زكري| محمد |لسيد |بــــو|لجريد|6472|4
8o7o29 تـــربــــيتـــ |لم |زينبــــ خلف محمود ع
2485o7 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سحر فتـــ مصط شق

223o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ننوره|ن رمض|ن حسن ع
6o599o تـــج|ره طنط|محمد سم محمد |بــــو |لفضل حس
686o26لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|س|ره |س|مه |حمد ع عمر
|4o22o علوم ع شمسفرح ع|طف عبــــد |لعزيز |بــــو |لخ
25997oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه |لسيد عبــــد|لحميد |لن|قه 
يم |لبــــن|443576 زر|عه كفر |لشيخ|سم|ء ط|رق |حمد |بــــر|
35857oتـــج|ره ع شمسبــــسمتـــ خ|لد جم|ل عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ع محمد ع  عبــــد |لكريم475749
34|o72معهد ف تـــمريض ع شمسع ع|دل محمد |لصعيدى محمد |لطن
2648o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه م|جد سليم|ن |لسيد فوده
حقوق |ل|سكندريهمحمد عم|د محمد عوض |لسيد495369
5|3o23طبــــ بــــيطرى فرع مطروحطه |لسيد محمد |لسيد عطيه

6o998تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد حسن عبــــد |لمنعم حسن
تـــج|ره |ل|سكندريهيتـــ |حمد محمود |حمد |لبــــ|جورى|425237
6o|o8oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد عبــــد|لر|فع |لعربــــى

رهحبــــيبــــه محمد نجيبــــ سعد عبــــد |7635| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8982o3 طبــــ بــــيطرى سوه|جعمر محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لرحمن
علوم حلو|نمريم عبــــد| عبــــد|لمحسن عبــــد|325792
تـــربــــيتـــ |سيوطنجوى صل|ح ع محمد 22|893
78o296ندستـــ |لزق|زيقش|م محمد عبــــد |لرحمن |حمد
ثــــ|ر |لفيوم|حمد محمد شعر|وى ح|فظ|342485
78|3o9ندستـــ |لزق|زيقمدحتـــ محمد صبــــ محمود
يم |سم|عيل434584 يم |بــــر| |د|بــــ طنط|تـــسنيم |بــــر|
7o5645|ندستـــ بــــور سعيدحمد يح عبــــد |لمجيد عبــــد |لغف|ر
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد جمعه ربــــيع255984
طبــــ بــــيطرى بــــنه|شيم|ء محمد ج|بــــ | |لشح|تـــ عطيه عطيه||7762
23o7o3رهيوسف رمض|ن رجبــــ ص|لح حقوق |لق|
ح|ن638665 نوعيتـــ |لزق|زيقندى رض| محمد محمد 
2|94|8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء عمرو عبــــد|لجو|د ض|
يم سعد محمد |لسعد 7837|| تـــج|ره ع شمس |بــــر|
4o9359 ه عبــــد |لن| |حمد عبــــد |لجليل |د|بــــ طنط|ن
3434oo|زر|عه مشتـــهرنتـــص|ر عربــــي محمد عبــــد|لفتـــ|ح
3256o||م|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|ل سيد محمد ع 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرح|زم |م|م رجبــــ |م|م22792|
42|o94تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|لمه سليم|ن زيد|ن سعد مسلم
رهدير محمد محمود حسن933|2| طبــــ |سن|ن |لق|
542o|6معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد | عبــــد |لغف|ر عبــــد | سعد
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|664ooلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عل|ء فتـــ محمد محمد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعل| رمض|ن عبــــد |لخ|لق فتـــوح53498|
لسن ع شمس|س|رتـــ س| عبــــد|لعزيز عثــــم|ن322229
رهندى سعد محمد |سم|عيل|4|8|6 طبــــ بــــيطرى |لق|
8|895oحقوق |لفيوممن|ل ن| ر|شد |بــــوزيد
7o7766تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| محسن |حمد ع |لعدوى
حقوق |لمنصورهمحمود |لسيد |لسيد عطيه محمد464|69
7o2|35تـــج|ره طنط|محمود عل|ء محمود |لسيد |لغلبــــ|ن
يم مرشد767699 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| ممدوح |بــــر|

ندستـــ حلو|نمحمد ع |لسم|ن قن|وى29355
ندستـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن سيد شح|تـــ ز59952

رهحمد محمد محمد يوسف|226766 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد ح|مد عبــــد |لخ|لق |لسيد عبــــد 89|3|7
علوم |ل|سكندريهرو|ن رضو|ن ج|بــــر ش| 425555
7o54o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم ع|دل عبــــد |لعظيم عبــــد |لق|در
45o35oندستـــ طنط|عمرو |حمد خليل عبــــد|لفتـــ|ح
637o||د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمتـــ رمض|ن طلبــــتـــ حسن
7||7o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |يمن |حمد محمد |لحسي
546o4|د|ر |لعلوم |لفيوميه عبــــد |لرحمن بــــدر عبــــد |لرحمن

779o8|طبــــ |لزق|زيقنورس مدحتـــ عبــــد |لسل|م محمد
|5o|9o|ف قر محمود عبــــد |لقوى تـــج|ره ع شمسحمد |
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعبــــد |لرحمن محمد ن عبــــد |لرحمن 436438
 |حتـــ وفن|دق |لم |من|ر تـــوفيق عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحكيم|85378
22o792يم رحمو تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى عبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عمرو ع|طف محمد محمد سعد684956
تـــمريض كفر |لشيخد | صبــــرى |حمد محمد عبــــيدو8||437
6o4934تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه محمد بــــدير حسن |لحن|وى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عل|ء |لدين رمض|ن حم|د |لش|ل592|49
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد عل|ء محمد عبــــد | مبــــروك677667
ف |لسعيد علو|ن86|||4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم |
7o8592ى تـــربــــيتـــ |لمنصورهعزه |حمد خليل عطيه محمد |لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسخلود جم|ل عبــــد |لل|ه محمد3|||76
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمنه عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لرحمن38|678
89|6o||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط بــــوبــــكر سيد محمد حسن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م خ|لد |لسيد محمد|257687

تـــج|ره بــــ سويفه|يدى مصط عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز87294
ر|ن عبــــد |لنبــــى مو 687445 بــــ |شيم|ء س|مح ز لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

تـــربــــيتـــ حلو|نل |ء سعد محمد رجبــــ49829
5o9854 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ع سعيد ع |لش|ذ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم عطيتـــ محمد جل|ل سعد عطيتـــ498299
ره||ء وحيد ص|بــــر محمود|53475| ثــــ|ر |لق|
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5o58o4يم حسن عبــــد|لمنعم دويد علوم |ل|سكندريهسيف |لدين |بــــر|
689o33يم منصور تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد ح|تـــم فؤ|د محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء حربــــي فخري |بــــوحربــــ276|82
ف |بــــو|لفتـــوح |حمد عبــــد |27587| ره|حل| | عل|م |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهرضوي ط|رق محمد فتـــ حسن |بــــوبــــ9|7|34
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|تـــ بــــل|ل زكري| حسن عقل9|7746
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لحكيم |لسيد|2|7796
642o82نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد |لسيد
ندستـــ ع شمسعمر |حمد سم |لسيد24553|
322|63| د|بــــ ع شمس|سم|ء منصور |لعزبــــ ع ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |ط|ء محمد محمد عبــــد| |لحلو|6378|6
76o5|5تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد | محمد محمد حسن
ر|ء ع محمد ع |لسيد||78442 نوعيتـــ |لزق|زيقلز

رهريه|م ص|لح شح|تـــه عبــــد |لحليم45674 تـــج|ره |لق|
5|2|o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن أحمد عطيه عبــــد |لمو
|لسن |لم |ه|له |حمد دسو |حمد حسن37294
ندستـــ حلو|نشيم|ء عبــــد |لخ|لق سعد عبــــد |لخ|لق43|46

تـــربــــيتـــ ع شمسند محمد رأفتـــ عو|د63247|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ض محمد يوسف |حمد خليف9599|5
33o87oزر|عه مشتـــهرتـــ |لسيد فرج |لسيد
897o33 د|بــــ سوه|ج|محمد خ|لد عبــــد|لرسول عبــــد|لرحمن
8o4o|9|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفحمد بــــهجتـــ محمد عبــــد|لحميد خ|لد
تـــمريض |لم | وق عبــــد|لن| ع بــــيو 5|49|8
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــك|تـــرين نزيه  |د رفله  896666
ف محمد أحمد |لجم|ل7|53|6 تـــج|ره بــــور سعيدأ
33o24||د|بــــ بــــنه|يتـــ |يمن عبــــد|لمنعم حسن|
ف ك|مل نجيبــــ|9|34| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| |
حقوق طنط|ح|زم |يمن عزتـــ محمد حم|ده5332|4
صيدله |ل|سكندريهحسن|ء حل محمد أبــــوزيد7|45|5
8293o8تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عص|م كم|ل عطيه
75o4o||تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود عبــــد|لعزيز محمود عبــــد |لعزيز ش2498|2

ندستـــ بــــ سويفصمويل ن|در شفيق جرجس54465
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجل|ل عمرو سيد شح|تـــه شوم|ن|2432|
ره|م| سل|مه حس |لوق|د|237769 د|بــــ |لق|
شيمه58223| تـــربــــيتـــ حلو|ن ع|دل بــــكرى |بــــو 
|3|9o|رهندى حس|م |لدين محمود محمد تـــج|ره |لق|
63oo7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|زه|ر ربــــيع محمد |حمد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر ع|طف عبــــد|لبــــديع |لسبــــ| محمد626739
9o992| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمؤمن كرم محمود |لسيد
92o675 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جديه ميشيل |سكندر جلع
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ف |لسيد محمد|755269 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسن|ء ربــــيع تـــوفيق محمد634295
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|رين| ميل|د رمزى وديع42792|
24o5oره|دع|ء عبــــد |لر|زق روبــــى عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|

يل ج |لزق|زيقند| |حمد محمود خ|لد شبــــل635797 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
وف|يم|ن خ|لد خليل محمد||75666 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم |لديس686799 معهد ف ص |لمنصورهمل |لديس عوض |بــــر|
3|4o5o|حقوق ع شمسحمد حمدي محمود محمد
25o778تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | محمود محمد |نور محمود خليفه
7o7264معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــر| محمدين محمود محمدين محمد رخ
يف |حمد محمد26346| زر|عه ع شمسوق 
75o9o8 يم |لف تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| |سم|عيل محمود |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفسيد |حمد سيد محمود56676
د|بــــ سوه|ج|من|ر س|مح ش|كر مكرم |  9|8995
ه ص|بــــر ح|مد فهيم||675|| تـــربــــيتـــ ع شمسم
263|8oرهلبــــ عبــــد|لجو|د سعيد عبــــد|لجو|د جمعه طبــــ |سن|ن |لق|
ندستـــ بــــنه|م|زن حسن مصط عبــــد|لسل|م||34|3 كليتـــ 
52o345يم |لعربــــى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر إسم|عيل أبــــو زيد|بــــر|
يم بــــيو |64|77 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد عبــــد |للطيف |بــــر|
88668o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم| محمد عبــــ|س محمد
د|بــــ ع شمس|ع |ء مصط ع محمود تـــر 358556
26427oطبــــ حلو|نمريم محمد |لسيد شبــــل
يم |حمد  36|884 علوم |سيوطغ|ده عبــــد| |بــــر|
68o677|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه عص|م ف|يز عبــــد |لسل|م محمد

|965o حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق زكري| حسن قو|ط
رهمحمود محمد |لنح|س عمر97|29 زر|عه |لق|

755o46د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |حمد |لسيد |حمد
6o7o93علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــكم|ل أيمن كم|ل عتـــم|ن
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد صبــــ|ح فتـــ خليفتـــ|535|45

رهمريم عص|م رجبــــ حس |لسيد33427 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ص|بــــر |حمد محمد38438

تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن ع|دل فتـــ محمد859545
|4o66|تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر نشأتـــ حكيم مسعود
|268o|يم يوسف رهعبــــد | ي| عبــــد |لعزيز |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
7725ooندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عزيز غني حف |لجندى ع.
7o|o36ندستـــ |لمنصورهع محمد محمود |لسيد ص|لح

5o9o9تـــج|ره بــــ سويفعمر |حمد مصط محمد
ر خليفه خليفه عبــــد |لحميد|6273| تـــج|ره ع شمسحمد محمد م|
لسن ع شمس|من|ر |حمد ص|لح سويلم358365
يم||3586 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر |سل|م محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|يم|ن |سم|عيل فتـــ زكري||49989
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ى ع |لكو8578|| علوم ع شمسرضوى عمرو ي
(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |م|رى ميل|د جرجس |لبــــحر|وى||238|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |دتـــ سم محمد محمود489895
6o5o44ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن خ|لد طلعتـــ مصط |لبــــقرى

33o97| يد |لخزر ه عيد |حمد |بــــو |ل د|بــــ حلو|ن|م
6o3647ندستـــ |لمنصورهلمعتـــصم حمدى عبــــد|لحميد |حمد حو
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسهيله عص|م محمد عبــــد |لحميد6|236|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عزتـــ حسن محمد37323|
ين |حمد صقر عبــــد|لعظيم سليم|476736 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن
نوعيتـــ |شمونوق سم محمد خليل ص|لح9||269
77o933 يم |ل ه عبــــد |لمنعم مصط |بــــر| وف|تـــن معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
حقوق |سيوطمن|ر محمد طه محفوظ  882754

ندستـــ |سيوطيوسف صبــــري عطيتـــ مسعد23242
يم محمد |لشن|وى423897 ف |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهس| |
علوم بــــورسعيددى وليد يوسف محمود |لف 763299
867o32معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجوزيف شوكتـــ يوسف سل|مه
يم57|678  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم سعيد محمد فؤ|د |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهسل|م |حمد سليم|ن محمد|3|7557
346o46|تـــ |حمد سيد محمد |لسيد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
تـــج|ره |لزق|زيقسلف|ن| كم|ل محفوظ سليم|ن632225
6o7956يم |بــــو |لن لسن ع شمس|ندى جل|ل |حمد |بــــر|
285oo8ق|وى درديرى زر|عه ع شمسحس|م |لدين |حمد 
42599oتـــج|ره دمنهوربــــه |لسيد يوسف محمد سعيد
ره|ر|ن| مدحتـــ محمود محمد شليق7|58|4 عل|م |لق|
43|58oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|رك لطيف حن| حليم
5o5992لس عم|د يعقوبــــ متـــرى تـــج|ره |ل|سكندريهك
إعل|م بــــ سويفنوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح سيد ص|لح228995
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء ن| |حمد محمد |بــــو زيد489847

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزيز |سحق فرج سعد9|299
4994o4حقوق |ل|سكندريهن|دين جل|ل ك|مل عبــــد|لجليل خليل
يم عبــــد|لر|زق |بــــر36|338 ره/ري|ضتـــعبــــد|لر|زق |بــــر| إعل|م |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|بــــه |حمد مهدى محمود حسن عي774695
ندستـــ |لم |خ|لد ربــــي خ |وي خ 823664
ي مصط 842|86 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر بــــدوي |لخ

68|5oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمدي رجبــــ عبــــد |لمع محمود
ريدى 875565 د|بــــ |سيوط|محمد عل|ء |حمد 
ر|ن762727 تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد سعد محمود ز
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحمد حمدي |حمد محمود|836933
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن ع|طف فتـــ محمد طنط|وى|777597
6437o5|لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|عبــــد | م|جدى فتـــ محمود حبــــق
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسه محمود س|لم محمود6|3546
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علوم ري|ضتـــ حلو|نسل مدحتـــ زكري| |حمد44|52|
3|58|oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحبــــيبــــتـــ نصيف فؤ|د شح|تـــه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|ء محمد سعد زغلول عبــــ|س|622933
حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن3362|3
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــوفيق ع|دل تـــوفيق بــــنه|ن752388
675o|3حقوق |لمنصورهزينه محمود |لتـــ|بــــ سيد |حمد
78oo9oنوعيتـــ |لزق|زيقبــــه عبــــد |لسل|م محمد |بــــو ه|شم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمود رجبــــ عبــــده محمد||76|7
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|مصط نشأتـــ دسو عبــــد |لرحمن|3827|
فنون جميله فنون حلو|نميسون حمدى محمد نو|ر46344|
يم |لدسو عبــــده627553 ى |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق  خ
ف عبــــد|لر|زق محمود|835822 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء |
رهيوسف محمد عبــــ|س |لطنبــــ|ري5|77|2 تـــج|ره |لق|
43o445 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن ط|رق محمد عبــــد |لق|در عفي
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره رفعتـــ سعد محمود829575
6o527|يم |لبــــر علوم |لمنصورهع |ء |لبــــر |لسيد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه عصمتـــ محمود صديق||82953
23|88oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعبــــد| |حمد عبــــد| ع|رف
رهحمد س| مصط |لشعر|وى||3|677 طبــــ بــــيطرى |لق|
43o63||يم ف|يد تـــ محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|م
44|o26طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ رجبــــ حس رجبــــ

ره|ه|جر |سم|عيل عبــــد|لملك محمد35345 د|بــــ |لق|
6o579|د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه محمود |لسيد |لسيدغزتـــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخجم|ل عبــــد|لعزيز غ|زي شمس |لدين8984|4

تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| محمد عبــــد |لحكيم عويس|53277
885o6o تـــج|ره |سيوطسل وجيه ك|مل محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيوستـــ | يوسف ن| |ديبــــ65429|
256|o|ره ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ع|دل |حمد ز
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد|رين خ|لد مصط مكرم |679|46
782oo4يم يم |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقم |لسيد محمد |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|شيم|ء رض| عبــــد|لسل|م عبــــد|لجليل259554

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم محمد يسن حسن ج|د |24899
معهد ف ص بــــ سويفحمد سيد عبــــد |لتـــو|بــــ حم|د|555|7
علوم ري|ضتـــ |لفيوممؤمن ربــــيع |حمد عويس72537

36o6o3 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خ|لد عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد
يم عبــــد|لحميد عيسوى |655|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخ|ء |بــــر| معهد ع| 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأحمد خميس عبــــد |لحميد محمود عطيتـــ|29|54
62o6|o|تـــج|ره بــــور سعيدحمد مصط |حمد |حمد ع|مر
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسر| م|جد منصور نسيم منصور|553||
5|4572| د|بــــ دمنهور||ء سم ع |لسيد مو
43|2o2ش|م صبــــ |لعط|ر كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــريم 
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تـــج|ره دمنهورحمد محمد |حمد مبــــروك |لسود| |5568|4
تـــج|ره ع شمسمنيه |حمد محمد ع حسن|59||4|
48|53oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمرو رمض|ن بــــريك كريم عوض
62o843ي زر|عه د |ط/ري|ضتـــسع|د فخري |حمد |ألبــــ|ص
د|بــــ |سيوط|مه| فيصل ع |لدين |بــــو|لعز  9||893
معهد ف ص بــــ سويفم| عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لسميع عبــــد|لج77|823
لسن ع شمس|س|رتـــ محرم فؤ|د |لسيد42378|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سل|م وحيد عبــــد|لمحسن |حمد|857448
ندستـــ |لزق|زيقحمد حسن عبــــد |لمجيد محمد حسن|9|7783
7o64o7يم ص|لح فر|ج تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن جمعه عبــــد|لرحمن محمد 488293
7o5485ى جم|ل |لدين عبــــده معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسجم|ل ي
د|بــــ |ل|سكندريه||ء فر|ج محمد عليو|525283
تـــج|ره ع شمسخلود سيد صبــــ |سم|عيل38774|
يف ع حسن228558 تـــج|ره ع شمسس|ره 
ز|ع429536 تـــج|ره طنط|خ|لد |حمد عبــــده |حمد 
يم سليم36933| حقوق ع شمسيوسف سل|مه محمد |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |حمد عبــــد| |حمد سليم|ن|852742
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد سعيد رمض|ن محمد عبــــد |لصمد253||5
5o3846طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمحمود محمد سعد متـــو عبــــد |لوه|بــــ
6o27o2ف حسن حسن رمض|ن صيدله |ل|سكندريهحسن |

|7|o2علوم حلو|نعمر ح|زم سيد فه سعيد
765o74م طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروف|ن عم|د محمود محمود |ل|د
6o452|يم طه تـــج|ره |لمنصورهريم عمر ج|بــــر |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحسن شعبــــ|ن عبــــد|لمحسن |لبــــخ|24564
9|243o|يم يم فر|ج محمد |بــــر| تـــج|ره سوه|ج بــــر|
684o72د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد محمد ع عمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر عل|ء رمض|ن وجدى|33636
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم| محمد مصط محمد||78734
42894o|تـــربــــيتـــ طنط||م| |لسيد عبــــد|لقوى علو| |بــــو
د|بــــ |لمنصوره|خلود محمود يوسف سليم|ن نجم|225|7
4|9oo9رهعم|ر ع|دل تـــوفيق عبــــد|لق|در د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق عبــــد|لعزيز محمود ع |لشه|وى2494|6
يم|52378 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد رمض|ن ع محمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء |يمن عبــــد|لمنعم حم|مه||25986
48o457حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمود عج فر|ج محمود| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|فرح خ|لد محمد |لدمرد|ش محمد |لدمرد9438||
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخم|رك سيف خليل سيف523758
معهد ف ص بــــنه|زه|ر عبــــد|لن| |حمد |بــــوشنبــــ|86|253

تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفد | محمد |بــــو |لسعود مصط 268|5
شورى347858 يم |لد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع ر| |بــــر|
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||68o|رهبــــس|م مجدى محمود محمد تـــج|ره |لق|
26o685 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــ سعد فوزى |لسبــــ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنه|ل مصط عبــــد|لسل|م ع |لخو 259237
تـــج|ره طنط|رودين| |حمد ح|مد |لهيتـــ2968|4
4o86|7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |حمد فتـــ |حمد بــــدر
5o7484تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم محمد منصور حس خليفتـــ
د|بــــ ع شمس|ع |ء مصط عبــــد|لمجيد حس 9467|2
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء محمد عبــــده رش|د |حمد|628387
حقوق |لزق|زيقل|ء عبــــد |لحميد |حمد عبــــد|لحميد|756535
معهد ف ص |سو|نيم|ن سيد عبــــد|لبــــ|ري ع |842393
33342oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسط|رق ي |حمد |سم|عيل
8o2oo4|ش|م |حمد محمد طبــــ |ل|سن|ن |لم |حمد 
82o23||و|ري فؤ|د عبــــد|لم|لك كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطيم|ن 
يم حربــــ682849 لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|دى طه |بــــر|
يم عبــــد |لرحمن |ل6|7669 م |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشكريم |د معهد ع| 
|482o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمن|ر محمد رشدى بــــدوى
763o39تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل سم محمد مهر|ن محمد
ندستـــ ع شمسبــــركس|م عمرو جل|ل |لدين |حمد حس 6|253|
ره/ري|ضتـــسل |حمد |حمد مدحتـــ5773|| إعل|م |لق|
6848|oنوعيتـــ فنيه |لمنصورهن|دين عبــــد |لوه|بــــ |لسيد محمد|لسعيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد محمد |بــــو رح|بــــ34828|
779|42| م محمد عبــــ|س محمود |لمعظ د|بــــ |لزق|زيق|د

5o648صيدله بــــ سويفزيد |سم|عيل ح|فظ طه
ى427674 طبــــ طنط|مصط محمد مصط |لنص
62|o24كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر فكري عبــــد |لفتـــ|ح |لعو |لجندي 
8235o5 د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه ن| محمود حس
42|o95د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سم|ح محمد عبــــ|س محمد عوض

|85o9علوم ع شمسعبــــد | محمد عبــــد |لمقصود محمد
85o39| صيدلتـــ |سيوطزي|د سعيد محمد بــــسيو
68o968 حقوق |لمنصورهفؤ|د محمد عبــــد | |لسيد ع ج|د
82|o35تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء ص|لح ض| محمد عبــــد|لرحيم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفديفيد ه| يعقوبــــ |سحق83395
يم محمد ر|شد|99|39| حقوق ع شمسيم|ن ط|رق |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد |حمد مسعود|464|26
علوم |ل|سكندريهندي كم|ل عبــــد |لق|در حمد |423597
تـــج|ره ع شمسنطونيوس |يه|بــــ عري|ن خليل||34626
47722o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|زن محمود أحمد |حمد مصط
يم محمد |لعشم86|7|7 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمود |لسيد |بــــر|

يم9|623 صيدله حلو|نس|رتـــ سيد ه|شم |بــــر|
34o875|د|بــــ بــــنه|محمود ي| جم|ل |لدين لط ص|

تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمد حس محمود ع سعد|38728
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء مجدى عبــــد|لمنعم |حمد|9872|2
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|د| |ل طلعتـــ ك|مل |سحق323|83
8333o|علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىيوسف |حمد يوسف محمود
643o75تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |حمد عبــــد |لحميد |حمد محمد
يم عبــــد |لتـــو|بــــ64433| رتـــكريم سيد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يم|ن خ|لد محمد |م |66|633
د|ر |لعلوم |لم |ه|يدى مدحتـــ عبــــد|لحليم ع |بــــوطويله227776
69|o29|بــــ |س|مه جم|ل |لسيد عطيه لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

8o||7رهسم|ء حس|م |لسيد |لفرم|وى محمد زر|عه |لق|
78o|28 |تـــمريض |لزق|زيق ه|نم |حمد محمد |لزعفر
ندستـــ قن|ع سل|مه عبــــيد ع 865789
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م محمد ف|يق حسن حس |786234
تـــج|ره طنط|س|لم محمد س|لم شعبــــ|ن|47692
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــ جل|ل محمود جعفر259966

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ر| | عمرو عبــــد |لرؤف محمد272|5
رهد | مصط |حمد دسو محمود48455| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق حلو|نبــــ|سل حمدي |حمد عبــــد|لعزيز324872
ى|475552 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد |س|متـــ |حمد |نور |لم
2272o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جف|دى |حمد فؤ|د ح|فظ |سم|عيل
يكل|2395|6 تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن محمد طه عبــــد|لوه|بــــ 
296|6oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نض عرفه عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لجليل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــي|تـــ محمود عبــــد|لعزيز محمد|833534

52o46تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور|ن محمد عبــــده عطيه
4o743معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعز|م مصط عز|م مطر

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمصط ج|بــــر |حمد عبــــد|لع|ل 893444
يم عبــــد |لستـــ|ر |لسيد686683 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ جمعه |بــــر|
يم |سم|45559| يم ن| |لدين |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــر|
877o66  يم صيدلتـــ |سيوطمه| محمد عمر |بــــر|
|6o554ندستـــ ع شمسمصط رمض|ن |لضوى فضل |لمو
33o746يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|من|ر |لسيد محمود |بــــر|
5o296oيم محمد طبــــ |ل|سكندريه |ر خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
88942o د|ر |لعلوم |لم |سيد خلف منصور  |ر
تـــج|ره ع شمستـــسبــــيح عم|د |لدين |حمد عليش837|5|
يم26668 رتـــزيد|ن ي| زيد|ن |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|

حقوق سوه|جش|م عبــــد|لرحيم رضو|ن حسن |94||9
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد ن|جح فو ك|مل 876672
7o67|4|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نلسعيد |حمد بــــ|ز محمد
علوم ج|معتـــ د |طمن|ر صل|ح يوسف عبــــد |لق|در |لسم478|52
234o99رهسيف |لدين رأفتـــ محمد |لسيد درويش تـــج|ره |لق|
6o539|تـــج|ره طنط|نور|ن محمد سليم|ن عبــــد|لمو |لنج
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ف|رس عبــــد |لمع عمر عبــــد |لمع 686848
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774oo9د|بــــ |لزق|زيق|حن|ن محمد مو عبــــد |لحكيم
25732oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنه | رض| عبــــد|لجو|د شلبــــى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم نبــــيل عزبــــ عبــــ|س عبــــد|لع|ل9|3568

6o544| ه طه محمد حس تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
627o78|ى عليوه تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقكرم |لسيد عبــــد| خ
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــف|طمه |لسعيد |بــــو|لفتـــوح |ل|م|م696698
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف حس|م |لدين |حمد محمد مأمون5623||
ل|ليه429468 طبــــ |سن|ن طنط|مصط مجدى جوده محمد 
429o42| ه أحمد عزتـــ أحمد عي طبــــ |سن|ن طنط|م
2|775oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نض ع عثــــم|ن ق|سم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند عبــــد |لن| بــــسيو ري|ض |بــــر498569
نوعيتـــ طنط|يم|ن ع محمد |بــــو |لعزم|434672
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى سعيد عبــــد|لعزيز حس |34746
يم محمدلطيف7829|2 رهنور محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه حسن محمد سيد|56944
بــــه ع 68945 صيدله بــــ سويفمحسن محمد و

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديص|ف |ز سم |لمهدي محمد862727
48o983د|بــــ |ل|سكندريه|رحمتـــ محمود عبــــد|لجو|د قطبــــ |بــــو سيف
||5o43 تـــج|ره ع شمسيه|ن |س|مه حج|زى دسو
46|o32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحيم |بــــو |لمع|رف عبــــد|لرحيم محمد
طبــــ |ل|سكندريهكريم عبــــد |لعليم محمد محمود شملوله29||54
48o2o5نتـــ جورج ظريف ع|زر فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
23267o|رهي|سم عربــــى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لخ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
45oo|9ى علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد| |حمد محمد |لع
432o6||ري علوم طنط|يه طه عبــــد |لمجيد محمود |لجو
6o8393ف محمود |لهو|رى طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــوق أ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عمرو محمد فتـــ عبــــد |لكريم |لصده675394
69567oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــتـــه|ل فتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد يونس

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء حس محمد |حمد|52|33
4446oo|طبــــ كفر |لشيخيم|ن |حمد محمد |حمد عبــــيه
ين عبــــد |لحميد |لمر بــــدر|ن|9|675 لسن ع شمس|ش
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم|لك محمود محمد عبــــد|52972

علوم ج|معتـــ د |طأل|ء عبــــد |لمنصف |لشو|د ص|لح485|44
ر454|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ط|رق عبــــد |لحميد محمد ط|
42|2o4ر يم ز| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد رض| |بــــو |لسعود |بــــر|
22873o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ يم|ن ع|دل محمد محمد خريبــــه
68396o| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ زي|د محمد عبــــد |لع|ل |حمد عبــــد
ق685732 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ر| | محمد عبــــد |للطيف محمد |ل
33o99o|تـــج|ره بــــنه|يم|ن ن| سليم|ن |لص|دق
ى763338 تـــمريض بــــور سعيد ندى |لسيد محمود محمد |لم
432o32تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن عبــــد |لعزيز أم سعد درويش
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رهمرو|ن عمر |لف|روق مصط بــــدر|ن23855| صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطتـــه| رف| |حمد حس 3|5|89
م محمد63243 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط عبــــد|لعزيز |د

يم سعد |لد|ودى632||7 وف|تـــ.محمود محمد |بــــر| ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
نديه755854 ش|م محمد ف|روق ع |بــــو  طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود |حمد خليفه س|لم محمد93||32
تـــج|ره بــــنه|ي|سم محمد يوسف |لمر |35685
4o9|57يم |لكو تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ريم محمد شح|تـــه |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم حمدى عبــــد |لبــــ|رى محمود حج|زى248662
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|دون| مجدي شفيق ج|د |3|8324
ف خليل محمد755865 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى محمد |حمد ع حسن232625
تـــمريض |إلسكندريتـــ حبــــيبــــه ج|بــــر |حمد |حمد عبــــد |لجو|423885
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدير مصط ز مصط |لمرشدى678938
معهد ف ص طنط|حمد عص|م أحمد صقر|53|||6
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد |لشبــــر|وى |لسيد784975
33265oيم تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن صل|ح عبــــد|لعزيز محمد |بــــر|
ل|ل عرفه|42248 تـــمريض فرع مطروح محمد أنور |لسيد 
7oo67محمد فؤ|د ري|ض | د|بــــ |لفيوم|ي

حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم|زن عبــــد|لر|فع عبــــد| سليم |لق||82963
4o7o7|رتـــ س|مه خ|لد مصط سعد تـــمريض |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء عبــــيد محمد محمد مصط 825824
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |س|مه يوسف ع54999|
7o324||معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس|ء محمد ن عط| |لحلبــــى

د|بــــ بــــ سويف|من|ر محمد جمعه جمعه64525
64o92oمعهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |حمد ع محمد ع حفن|وى
62o677يم كر|تـــ حقوق د |طندى س|مح |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لو|حد موميتـــ6593|4
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |حمد عطيه |حمد||767|7
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |حمد عبــــد|لعظيم |لبــــردي |28|25
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمروه حس غز| عبــــد|825939
2|83o3رهزينه بــــدر فرح|تـــ |حمد بــــدر |لدين تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مصط ط|رق سم مصط 834939

65o|8د|بــــ |لفيوم|رفقه ع|طف فه شهيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمدى محمد سعد حمدى7|3|32
د|بــــ |سيوط|دين| |لسيد محمد|لسيد سيد|حمد338387
يم عل264747 ندستـــ |لم |زينبــــ |لسيد سعيد |لسيد |بــــر|

56o79كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــه|ء محمود سيد |حمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ندير جمعه سيد مصط 838944
حقوق ع شمسمحمد مصط محمود محمد3|55||
رهكريم حمدى محمود محمد22729| تـــج|ره |لق|
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كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــوس|م ممدوح عمرو عبــــد |لمقصود498893
7o723| نده تـــوفيق |لسيد عبــــد |لق|در عبــــد تـــج|ره طنط|ش|
8o235|يم محمد  |حتـــ وفن|دق |لم |حس|م محمد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد | صبــــرى عبــــد |لر|زق عبــــد |لق692784
5o36o3يد عبــــد|لوه|بــــ علوم |ل|سكندريهض محمد |بــــو|ل
9oo7o2 تـــج|ره سوه|جوئ|م |حمد متـــو محمد
362o59تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد مصط محمد رش|د
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىش|م عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عبــــد|634837
ف ز |حمد|623|3| تـــج|ره ع شمسسم|ء |
822o62|صيدلتـــ |لم |مفدي حن| صد|ق حن
9o998o  علوم |سيوطعبــــد| |ل|نص|رى محمد عثــــم|ن
ندستـــ |لم |عم|د جمعه محمد مه 858722
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| إله|م ع|طف عبــــد|لغ مصط مصط قر9556|6

رهمحمود جم|ل |لنور صديق23225 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طندى عبــــد |لكريم ع عبــــد |لكريم|67652

رهس|ره جم|ل عبــــد |لر|زق محمد رجبــــ44575 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ |نص|رى مو مصط 35436
تـــ عبــــد | محمود محمد||4745 د|بــــ |سيوط|م

6267o4د|بــــ |لزق|زيق|شهد محمد تـــوفيق |حمد مهر|ن
رهوليد |لمعز مغربــــي |لحلبــــي769986 تـــخطيط عمر| |لق|
ى عبــــد |لوه|بــــ ر|غبــــ نعيم3762|4 تـــج|ره طنط|عبــــد |لوه|بــــ خ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لعزيز عربــــى عبــــد|لعزيز محمود|737|3
رتـــ|6|7799 ندستـــ |لزق|زيقمنيه ع|طف |حمد ز
89|6o5|د|بــــ |سيوط|  حمد حم|ده علم |لدين |سم|عيل

طبــــ |لفيومه|جر |حمد حسن |لدمرد| 6||53
قتـــص|د م حلو|ن|نور|ن محمد كم|ل |لدين سيد سيد |حمد5236|2

إعل|م بــــ سويفسم|ء نبــــيل عبــــد |للطيف حس |38462
رهفرح محمد رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح4436| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــ سويفس|ره |حمد مختـــ|ر محمد6|573

م عبــــد|لع|ل محمد |لشح|تـــ625626 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |د
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيم|ن عبــــد | عبــــد |لمقصود ص|بــــر773627
رهنطون |يوبــــ سعدى عبــــد|لمل|ك|5|2257 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر محمود |حمد |بــــو|لمجد249435 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــنوره|ن م|
وف|تـــمحمد خ|لد محمد عبــــد |لرحمن445289 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
6o4728نوعيتـــ فنيه طنط|بــــه ع|دل |لسيد عبــــد |لرحمن |لبــــ|رودى
ندستـــ |سيوطمحمد عص|م |حمد ع |لسيد478989
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|شيم|ء شعبــــ|ن عبــــ|س غز|ل6|4829
22o449|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد محمد |لسيد ع |حمد ل|ك|ديميتـــ |لم
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره ع حسن خليل759966
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد خ|لد |لسيد |حمد |لبــــ|328339
طبــــ طنط|معتـــز محمد محمد |لدمرد|ش م|جد3355|6
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علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد ربــــيع عبــــد|لحميد رمض|ن256332
لسن ع شمس|ي|سم |حمد عبــــد |لحق محمد756588
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمنيه حمدي محمد تـــميم||84969
ندستـــ ع شمسنوره|ن محمد محمود سل|مه8642||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| بــــرك|تـــ يح |حمد8|2643
تـــج|ره |لمنصوره|ء محمد ص|لح بــــرك|تـــ|687365
63o729تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |س|مه |حمد عبــــد |لخ|لق

ش|م مر|د عثــــم|ن ع23478 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم 
8762o9| علوم |سيوط |بــــ|دير |وميل سمع|ن م
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مع|ذ عص|م بــــكر رش|د6284||
25674oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |م محمد عبــــد|لمجيد |لغر|بــــ
875o23|تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء محمد |حمد فؤ|د |لف|ر
يم6236|6 |ء |حمد محمد |بــــر| د|بــــ د |ط|إ
7o643oيم عبــــده تـــج|ره |لمنصوره|ء |لسعيد محمود |بــــر|
نوعيتـــ فنيه |سيوطف|طمه خ | |حمد عبــــد|لعزيز49||85
ندستـــ بــــ سويفف|طمتـــ محمود |حمد |حمد62845

رهي|ر| مصط محمود عبــــد |لغ |لق7538|| حقوق |لق|
تـــمريض |سيوطم | ممدوح بــــديع صليبــــ |88364
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن ع حسن ع|مر|249828
2673o3| رتـــ||ء ع|دل عبــــد|لع| عفي قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o732||معهد ف ص طنط|يم|ن جم|ل سيد |حمد سلوع
علوم ري|ضتـــ دمنهورمصط خ|لد عبــــد |لعزيز خليل عبــــد |446537

رهمحمود رجبــــ طه عبــــد|لقوى46373 ندستـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد رض| بــــسيو عبــــد |لحميد|444729
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــوبــــكر عبــــد|لوه|بــــ |بــــوبــــكر سليم|ن|643|84
|38o5|ف رمض|ن عبــــد |لمعبــــود تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |زي|د محسن مصبــــ|ح |بــــو |لعل|677539
44o949|تـــ |حمد ع محمد علوم كفر |لشيخم
وف|تـــحمد |لسيد |حمد |لسيد عبــــد|لرحمن545786 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
علوم ري|ضتـــ طنط|من|ر ع محمود صد ع 479297
4oo5o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححبــــيبــــه عل|ء |لدين محمد نص
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر صبــــرى محمد محمد42538|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن |حمد محمد عبــــد ربــــه496464
يم |لغبــــ| 6|5466 علوم ري|ضتـــ دمنهوررحمه |حمد |بــــر|
4o5542 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيتـــ محمد نور |لدين عبــــد |لق|در حس
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعمرو خ|لد |لحسي ش|لمه449598

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومريه|م شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز خط|بــــ72859
|3|72oد|بــــ حلو|ن|في |ن ن|جح عبــــد |لمخلص بــــ|سي
97738| ه مصط يوسف ع تـــربــــيتـــ |لفيومم

76597oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور| محمد مصط محمد مسعد |لحط| 
26o75oف محمد م|زن  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنه|ل |
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طبــــ |ل|سن|ن |لم |نور| مجدي محروس ص|لح2849|8
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفع |ء عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد ح|فظ 676362
6||o39ف حسن صو|ن تـــج|ره طنط|فتـــ |
صيدلتـــ |لفيوممحمد مرتـــ |نور محمود67663

ش|م ه|شم نف|دي58728| ره|بــــه  د|بــــ |لق|
يم |لخو484799 تـــج|ره دمنهورعبــــد| محمد بــــكر |بــــر|
8366o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|له عمر|ن محمد |حمد
ي |م |9548|8 ر|ء |حمد محمدخ رهلز طبــــ بــــيطرى |لق|
ف |لسيد محمد خليل|57|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر ي| عبــــد ربــــه |لسيد29299|
نوعيتـــ قن|مل محمود محمد ري|ض|88|866
24o326|رهيه محمد عص|م |لسيد حم|ده تـــج|ره |لق|

4734o|د|بــــ |لم |حمد عبــــد | شح|تـــه |حمد|
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|مريم شح|تـــه فوزى فهيم52298

6o29o5زر|عه طنط|عبــــد|لرحمن |حمد محمد |لزغبــــى |بــــر
3294o|يم ع محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير |بــــر
||89o7|يم سل|مه منصور تـــج|ره ع شمس|ء فتـــ |بــــر|
9o9927|ء عو حم|دى |دريس| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| 
7o3255طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنيه مصط محمد عبــــد |لش| |لمشد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ع|طف س|لم عبــــد|لمنعم محمد7||626
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىغ|ده عبــــد|لخ|لق محمود |بــــو|لحمد93|866
4o369|د|بــــ |ل|سكندريه|مر|د |سم|عيل حسن سعد |لحرفه
صيدلتـــ |لم |س|ره |س|مه محروس عبــــد|لر|زق853654
8o932oر |د|بــــ |لم |خلود عيد محمد عبــــد|لظ|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمود محروس محمد محروس فرح|تـــ445366

تـــج|ره |سيوطعبــــد | محمد |حمد محمد58753
2627|5| |د|بــــ بــــنه|حمد رفعتـــ عفي |بــــو|لمع|
23983oرهمحمود ح|مد محمود |ليم| بــــخيتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3|2o22حقوق بــــنه|ع وفيق ع محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومع منصور |لسيد ع |لغربــــ|وى235|25
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن عبــــد |لن| |حمد عبــــد |لعزيز425397
45o699كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــسل محمد |حمد عبــــد|لحليم
4828o7| د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ محمد |حمد محمود ع
4937|o |تـــج|ره دمنهورح|زم محمد حسن |لفخر

د|بــــ |لفيوم|ه|جر محمد رمض|ن عبــــد|لحميد|7264
35639oصيدله |لزق|زيقعمر مسلم عمر عبــــد|لمقصود
6o66|9 ندستـــ |لمنصورهمحمد عل|ء |لدين جمعه عطيه زع
36o259تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ه| جميل حسن مطر
8|o459صيدله بــــ سويفيوسف محمد حس محمد
3||5ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمد مصط ري|ض عبــــد|لرحمن
47626oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع|يدتـــ |لسيد ج|بــــر عبــــد |للطيف
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تـــج|ره طنط|حمد شو |بــــوشبــــ|نه عوض|433597
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم |حمد |لسيد حن ع25|486
8o268oد|ر |لعلوم |لم |محمد مصط عبــــد|لمعز سيد
|27o75إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىفريده وليد |سم|عيل محسن
64|56o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ثــــروتـــ |حمد |لنجدى
يم |لعج 754248 وف|تـــسهيله محمد محمود |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
وف|تـــيوسف محمد حسن |حمد25226| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لغ |22277 طبــــ بــــيطرى |لق|
ف حس محمد حس |4|2239 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسم|ء |
5o5|7|بــــ |حمد عبــــد |لرحمن ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــمحمد |بــــو |لد
طبــــ طنط|نشوى محمود |حمد |سم|عيل6|4325
يف685733 صيدله حلو|نر| | محمد نص|ر محبــــ |ل

ش|م عبــــد|لوه|بــــ قطبــــ9|642 د|بــــ |لفيوم|ند| 
5o977| طبــــ بــــ سويفحمد ممدوح سيد ع

تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمن|ر عبــــد|لعزيز |حمد ر| 256689
6o2o83ن| محمود عبــــد |لمنعم مصط رضو |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
نوعيتـــ فنيه قن|يم|ن عبــــ|دي عبــــد|لل|ه سف |836898
د|بــــ دمنهور|سل|م محمد محمد كشك|492329
6o3o|7|تـــمريض طنط| حمد رض| رمزى |لجندى
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ زينهم محمد |حمد |بــــوح|مد4445|5

يع رزق46649 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندى حسن رمض|ن |بــــو
4o7476د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|رتـــ |حمد ع محمد عبــــد|لد|يم
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد عبــــد|لبــــ|سط محمد |ل|مبــــ|بــــى|2|6|25
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نوره|ن سيد حسن عبــــود48572

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه سيد |حمد محمد حسن835479
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل ح|تـــم محمد |حمد |لسل|مو 249534
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|ي|د ه| يوسف |حمد |لبــــه|دي|69||75
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نريه|م محمد حسن رمض|ن حسن952|32

|6o74ش|م قدرى محمد فؤ|د ن|  ندستـــ حلو|نم
ف ن |لدين مهدي |بــــو ش47468| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيوسف |
5o7449 زر|عه |ل|سكندريهد| | رف| محمد محفوظ عبــــد |لمتـــج
7o6876صيدله |لمنصورهعبــــد | حس خ|لد |لحسي شلتـــوتـــ
7o583oتـــج|ره طنط|عبــــد | |لسيد صبــــح |بــــو |لعز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــ|سم خ|لد سيد س|لم |لحلو222839
36o658 حقوق بــــنه|عبــــد|لسل|م محمد سيد محمد مصط
يدى |بــــر|678355 حقوق |لمنصورهتـــ محمود |لمغ|ورى |لو
|ء عبــــد|لرحيم عمر عبــــد|لرحيم|2283|9 تـــربــــيتـــ سوه|ج 
4o5652تـــج|ره |ل|سكندريهر|جيه ممدوح محمود متـــو س|لم
يم خميس56|424 ندستـــ |ل|سكندريهح|زم محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمنيتـــ طلعتـــ محمد محمد||872|3

49|o5|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد |حمد محمد
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625o3 |علوم ري|ضتـــ بــــ سويفشيم|ء حم|ده محمد عبــــد |لبــــ
يم626755 ف محمود رشدى |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |
6oo6|3|يم عبــــد |لفتـــ|ح |لحلو تـــج|ره طنط|محمود |بــــر|
6o6442ف محمود حس محمد معهد ف ص طنط|محمود |
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره س| |حمد |لدسو |بــــو حم279599
8792o7 معهد ف ص ري|ضه |سيوطه| ثــــروتـــ منصور دوس
يم|64472| وف|تـــ|حمد جم|ل |م|م |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
34o577ندى وف|تـــ|حمد حس|م |لدين |حمد عبــــد|لش|  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7oo879 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــه|دى مسعد عبــــد | متـــو حس
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد سعيد عبــــد|لعزيز محمد|83|334
5|5o|5يم محمد رجبــــ ر|ء |لسيد |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طف|طمتـــ|لز
معهد ف تـــمريض ع شمسمحمود عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح369595
4492o6ندستـــ طنط|سيف |لدين وس|م محمد فنون
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد محمد حس |حمد|349372

فنون جميله عم|ره |لم |حس ي| حس شح|تـــه44225
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيم|ن محمد سعيد عبــــد|لغف|ر|25|845
|26o89تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر ح|زم |حمد عبــــد |لحميد
ف |حمد |لعدوى753385 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيف |
89|58o  حقوق |سيوطع يونس جمعه يح
د|بــــ دمنهور|نديرتـــ مسعود رجبــــ عبــــد |لغف|ر497842
679|4o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف جمعه يوسف محمد و
ندستـــ |سيوطمحمد ن| ص|بــــر محمد66363|
يم بــــدوى88|685 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |لسيد |لبــــدوى |بــــر|
رهجورج كم|ل فوزي بــــطرس33359| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|7224o يم ي ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم |م |بــــر|
8o8676طبــــ |لم |كريم عمر محمد لملوم
يم عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد عبــــده446|43  |حه وفن|دق |لمنصورتـــسل|م |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلشيم|ء رض| محمد عبــــد |لوه|بــــ يوسف رزق684242
يم |حمد محمد485936 د|ر |لعلوم |لم |رو|ن |حمد |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيوممنيه ي| متـــو |لسيد|68454
تـــربــــيتـــ حلو|نمه| عثــــم|ن محمد عثــــم|ن5|2437

63o93تـــج|ره |سيوطعرفه عبــــد |لعظيم عثــــم|ن عبــــد |لعظيم
رى766896 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد محمد مر |لجو

د|بــــ |سو|ن|نرم عص|م عبــــد |لرحمن رجبــــ طلبــــه38428
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحسن ع |حمد عبــــد|للطيف |88769
يم||92357 صيدلتـــ سوه|ج حمد محمد |حمد |بــــر|
6823o6 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ عبــــد |لن| محرم مصط
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد ع |حمد حرز|345869

تـــج|ره بــــ سويفليدي| ن بــــرسوم عوض58596
تـــج|ره |سيوط  سل|م ح|مد محمد ص|لح|3839|9
|6|8o4|ش|م محمود مصط |لنج وف|تـــمصط  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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نوعيتـــ |لمنصورهلي محمد محمد مصط |لهتـــي|68284
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | |حمد محمد |بــــو |لمجد57635|
|د|بــــ بــــنه||ء ي| محمود بــــخيتـــ حس ||33888
32o875تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجون |يمن فه بــــ |م قلتـــه
تـــج|ره بــــنه|منيتـــ ص|لح حميده محمد قيتـــبــــ|ى|84|339
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــإسل|م محمد عز|لدين عبــــد|لر|زق627586
6o7969يد ضوه تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|بــــه حس |بــــو |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه |حمد رش|د دومه259689
يم سمري|78456 يم |حمد |بــــر| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|منه | |بــــر| ل|
بــــى429643 صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |لذ

علوم |لفيومريه عبــــد |لفضيل غ|نم بــــطر|ن طح|وى72856
رم |486585 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ندرو |يمن عط|| حن| 
يم39|634 حقوق |لزق|زيقمحمد سعيد محمد |بــــر|
وف|تـــزي|د عص|م صبــــ محمد عبــــد|لرسول884||3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ع|صم عبــــد|ل سعد ق|سم449679
يم |لسيد758226 معهد ف ص |سم|عيليهبــــسمه محمود |بــــر|

يم حسن|32356 يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــر|
5|3o89طبــــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد ف|روق |لسعيد ص|لح
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|رتـــ عم|د عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لحميد من364689
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهيه|بــــ سعد ع عروس|545939
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم ش|كر مصط |لشن|وى29|5|6
52624oيم |لدوده لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|نور |لدين محمد سعد |بــــر|
يم سليم|ن88|637 تـــج|ره |لزق|زيقكريم ع|دل ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر |يه|بــــ فتـــ سليم863879
معهد ف ص بــــور سعيدعبــــ جم|ل محمد |لمهدى شبــــكه8|6232
علوم طنط|سم|ء سل|مه مهيبــــ بــــخيتـــ|94|434

رهسل|م |حمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لعزيز855|4 تـــج|ره |لق|
ه محمد ك|مل |حمد حسن7666|5 علوم |ل|سكندريهن
صيدله |ل|سكندريهبــــو|لحسن صبــــري عبــــد|لبــــديع شح|تـــه7|8235
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود محمد |لنوبــــي ع 868253
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء |نور وجدي محمد||35424
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطر| | رفعتـــ حسن |حمد  879958
7648o5تـــج|ره بــــور سعيدس|ره محمد عبــــده |حمد |سم|عيل
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|وق سعد محمد عشم|وى59874|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ره ميخ|ئيل مر|د زخ|ري838654
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد تـــوفيق قطبــــ عط| ||54624
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|جو |ن نبــــيل نص عوض449869
د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ |لشح|تـــ عبــــده |لسيد |لجم|ل637237
42o27oلسن |لم |ف|طمه محمد حسن حسن |لكروط|

ندستـــ |سيوطعصمتـــ محمود محمود سليم|ن73|55
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |لدسو محمد عبــــد|لمجيد |لمر9726|4
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كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |حمد ضوي محمود|3|839
4ooo95ى |حمد فه ك|مل  |حه وفن|دق |ل|سكندريهنردين ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء ع عبــــد|لموجود عثــــم|ن2378|8
م|م939|82 |د|بــــ |لم |و|ئل ي سيد 
36oo59حقوق |لمنصورهم|رك مخلص سليم مسعود
|555o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|ره فرج عبــــ|س عبــــد |لسميع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعف|ف ص|لح محمود ع |83293
نوعيتـــ |ل|سكندريهعزيزتـــ محمد سعد محمد حبــــيبــــ4989|5
699348| يم |بــــو |لمع| ه |يمن |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهم
3|9|o2حقوق ع شمسصف|ء مصط سعد|وى مصط محمد
43267o طبــــ |سن|ن طنط|أم| |لسيد محمد |لسيد عبــــد |لغ
د عبــــد | لط حسن26|787 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ن|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد ممدوح شعبــــ|ن ع452396
44o58oتـــج|ره كفر |لشيخشهد رض| عبــــد |لنبــــى محمد |لبــــي
69o3oo|ر|ء عطيه عبــــد |لعظيم س|لم عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخلز
779|6o تـــمريض |لزق|زيق محمد رض| |حمد |حمد خ
د|بــــ |لمنصوره|محمد حمدين |لسيد محمد  |ض|69392

279o7د|بــــ حلو|ن|سم| مصط محمد سعيد
857o23|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد حسن محمد عبــــد|لع|ل
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن س| |سم|عيل حس 342|32
4|522o| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخي|سم سعد محمد شح|تـــتـــ عبــــ|س
42o|65ف عبــــد|لح|فظ ح|مد خليفه د|بــــ كفر |لشيخ|ندى |
6o8627تـــج|ره طنط|دين| عل|ء |لسعيد ع |لعبــــ|دى
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|سم محمد |حمد محمد ص|لح765526
|39|o8تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر ه| |لسيد ع
حقوق بــــ سويفخلود ربــــيع عويس عبــــد |لع|ل62446

||8oooيتـــ جرجس ميل|د جرجس كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى ي| محمود محمد84|354
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سم|ء عم|د حمدى خلف|35|57|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرضوه عبــــد|لحميد حس حسن 833545
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد |لعليم عص|م عبــــد |لعليم |لدق448967
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروه |حمد |لسيد عبــــد|لعزيز عمر779876
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد عم|د محمد مختـــ|ر عز|م||33994
بــــ64249| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود عل|ء محمود |بــــو|لد
643o33يكل صيدله |لزق|زيقع |ء عل|ء ع محمد 
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد |حمد ع |99|2|9
|2o545تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن ع|دل فوزى بــــكر
639o|3يم عبــــد|لمع صيدله |لزق|زيقيم|ن |حمد |لسيد |بــــر|
ره/ري|ضتـــوليد |لبــــيو |لبــــيو محمد س|لم4623|2 زر|عه |لق|

7o353 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعص|م جم|ل محمد |م
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل جم|ل س|لم عبــــد |لفتـــ|ح سعيد556|75
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4||o|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رح|بــــ محمد سعيد ر|شد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر عبــــد|لسل|م عبــــد |لسل|م ع سل934|27
|د|بــــ بــــنه|منتـــ | جم|ل عبــــد|للطيف |حمد |لنس329922
6|972oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| ع رش|د |لسيد بــــدوى
8o2o94صيدلتـــ |لم |عمر حمدي محمد خلف
إعل|م بــــ سويفع |ء ع|دل عبــــد|لق|در حميد999|33
4o|o6|د|بــــ دمنهور|ع |يمن ع محمد سل|مه |لكردى
حقوق طنط|د | محمد حسن عبــــده شمسيتـــ|49795
4559o|يم ظ د|بــــ كفر |لشيخ|ش|دى عبــــد |له|دى |لسيد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه |لسيد متـــو رزق محمد|642929
|5o33|رهمصط صبــــرى مصط محمود د|ر |لعلوم ج |لق|
6345o8يم د|بــــ |لزق|زيق|غريبــــ مجدى عبــــد|لعزيز |حمد |بــــر|
طبــــ حلو|نحن|ن عبــــدون عبــــد|لرؤف |لعفي 434247

26|o6رهلؤى |سم|عيل محمد محمد خليل تـــج|ره |لق|
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد حمدى محمد عبــــد |لرسول |لديبــــ43|526

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ح جم|ل رش|د محمد82485
69|o|2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن حسن صل|ح |لدين ج|بــــر
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ر |مجد محمد |لخليفه269278
2328o6يم رهعبــــ ص|بــــر ي|س |بــــر| صيدله |لق|
7o36|6| ندستـــ |لزق|زيقحمد حمدى عبــــد |لر|زق عبــــده سيد

68o99|حقوق |لفيومحمد محمد عبــــ|س محمد
ل|ل|632594 تـــج|ره |لزق|زيقيه حس عزتـــ 
695oo3يم |لبــــند|رى د|بــــ |لمنصوره|نبــــيله محمد |بــــر|
69o346معهد ف تـــمريض |لمنصوره م ع ح|مد ع
حقوق بــــنه|رقيتـــ عبــــد|لعزيز فتـــح | ع عبــــد|لبــــ357228
بــــ|622963 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزي|د مجيد محمد |نيس |ل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره محمد شلبــــى عبــــد |لمحسن شلبــــى263588
9o238| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسه|م جم|ل |لسيد محمد
5o7379زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه |ده |حمد صبــــ متـــو |حمد
|225o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م محمود طه محمود
تـــج|ره طنط|محمود عبــــد|لمن عبــــ|س قنديل9|36|4
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند محمد عثــــم|ن خليل7|3258
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــندى عص|م |لدين فتـــ بــــرك|تـــ452674
92o336 معهد ف ص سوه|جعمرو مصط ص|بــــر عبــــد|لرحيم
يم |حمد رقيه|75||33 يم س| |بــــر| وف|تـــبــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|o88| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع|دل عبــــد |لر|زق عبــــد |لخ|لق حسن|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد عمر محمد جوده9455|
6|833oنوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عبــــده محمود قنديل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخش|م محمد جوده محمد مو حج|8955|4
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسط|رق رض| درديري عبــــد|لل|ه353886
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرح محمد مصبــــ|ح محمد24466|
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2o4o2حقوق حلو|نيف سم منصور خليل
22386oحقوق حلو|نسل محمد بــــدرى عط| محمد
697o73ندستـــ |لمنصورهحج|ج ع رجبــــ فرج
2|75o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيزيد | عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|ل

53259| حقوق بــــ سويفيه|بــــ محمود نجم |لدين جبــــ|
228o54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم محمد عبــــد|للطيف محمد
22385o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمل |سم|عيل محمد |سم|عيل
صيدلتـــ |لم |سل طلبــــ محمد |حمد6|8538
48|3o4|ف يم |لسيد |حمد درويش  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــر|

حقوق بــــ سويفدير محمد عبــــد|لحكيم محمد84933
تـــج|ره سوه|جمحمود محمد محمد |بــــو |لعل|47439|
يم |لعشم|7778|7 وف|تـــمحمد محمود محمد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
6o8964يم عبــــده بــــي |بــــر| تـــمريض طنط| آل|ء محمد |ل
826o96| طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىروي ش|ذ محمد ع
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممصط |حمد |م مصط عوض258925
9o58o6|فنون جميله فنون |ل|ق حمد محمد عزتـــ عثــــم|ن
ثــــ|ر |لفيوم|ندى محمود عبــــد |لحميد علو|ن48||76
62o94||صيدله حلو|نعبــــد| س| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ج
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن ع محمد ع 3|3293
معهد ع| ح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ بــــشبــــر| |لخيمتـــمصط |حمد مصط عبــــد|لمنعم99|373

366o2ف فوزى مر كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق |
7o583|يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | سعد ع عبــــده |بــــر|
8256o8 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|جر شعبــــ|ن |حمد ع

صيدله بــــ سويفمن|ر فتـــ محمد |حمد62787
5o9233زر|عه كفر |لشيخمحمد ن| مغ|زي تـــوفيق ونس
لسن ع شمس|عمر محسن سيد حن رجبــــ7858||
497o7o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ء مدحتـــ يوسف يوسف بــــسيو
ندستـــ طنط|محمد مصط عبــــد |لرحمن حس 449738
6o||8oمعهد ف تـــمريض طنط| محمد ز| سعد ز| سند
3|7|5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود محمد عبــــد|لمؤمن مو
3268o7| ف |لسيد حس لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| منيتـــ |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه محمد عبــــد|لعزيز |لديبــــ268846
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور| صبــــرى |حمد شبــــل صقر498888
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلميس فؤ|د محمد تـــوفيق غنيمه249625

ره|وق محمدي عبــــد |لع| |لسيد37854 د|بــــ |لق|
يم||7347 معهد ف ص بــــ سويفمنيتـــ |حمد |لسيد |بــــر|

ل5387|6 ه عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|م |لم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخن
523||8| حقوق |ل|سكندريهف حس|م متـــو ع

رهحمد مدحتـــ محمود عليوتـــ|3887| تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل ع|دل فوزى |لبــــدرى ع39992|
|334|oره|محمد وجدى ذ محمد د|بــــ |لق|
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كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفط|رق حسن عبــــد|لع| محمد 884688
رتـــ |لجديدتـــ|محمود ط|رق تـــوفيق محمد756526 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
7o6|4oصيدله |لزق|زيقدى ع|دل مسعد محمد حسن عز|م

د|ر |لعلوم |لم |عبــــد | محمد قر بــــدوي54236
4o9352حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعو|طف مبــــروك محمود محمد ر|شد
5o9573يم عبــــد |لر|زق عبــــد |لونيس منبــــي خليف معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إبــــر|
9|92o| معهد ف تـــمريض |سيوط خ|لد ع سيد محمد
د|بــــ ع شمس|س|ندر| عم|د ف|يز س|ويرس54|8||
علوم ع شمس عم|د |لسيد محمود |لسيد899|34

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرندى حسن محمد |لحسي حسن فر|ج7626|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسم|ء خلف عبــــد |لحليم سيف|685862
9oo459|كليتـــ |أللسن سوه|ج ل|ء |حمد ج|بــــر رمض|ن
68468o نوعيتـــ |لمنصورهن|ديه محمد فوزى ي|س
|67o69|صيدله ع شمسحمد عل|ء |حمد عبــــ|س ع|مر
4o5685حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| |حمد محمد غربــــي عبــــده
92o989| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى  يه عز |لدين ك|مل ع
ش|م |بــــو |لفتـــوح |حمد طه7|7622 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم محمد 
علوم ري|ضتـــ ع شمسي|سم مهدى سنو خليل62999|
4242|oيم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د محمد ممدوح |بــــر|
رهد|رين رأفتـــ فتـــ عبــــد|7282|2 علوم |لق|
852o4| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |س|مه سعد ع

تـــج|ره بــــ سويف|ء طه |حمد سيد|858|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيم|ن |س|مه فتـــ ح|فظ حويتـــ|555|27
2435o3|د|بــــ |سو|ن|له|م س|لم سيف |لن س|لم
يم عبــــد |له|دي جم|ل ||64||6 |د|بــــ طنط|عمرو |بــــر|
|385o2يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | حس|م |نور |بــــر|
7|o725| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمود |حمد رفعتـــ عبــــده يس عبــــد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود س| محمد |لسيد ع |لمي337763
23o8o|رهمحمد |حمد محمد ع شيحتـــ حقوق |لق|
27o7||يم عل|م يم حسن |بــــر| معهد ف ص بــــنه|محمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهوف|ء دسو محمود محمد ع 6||688
د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن نبــــيل عويس |لسيد عبــــد 23442

يم عبــــد|لرحمن225662 ف |بــــر| يم | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
ى ع حسن أبــــو |لزين4265|5 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــشيم|ء ي
4o547||يم محمد |لنج|ر حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيتـــ ممدوح |بــــر|
وف|تـــمحمود ي| رمض|ن عبــــد |لسل|م752684 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8oo4|9ي زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــ |ر مصط |حمد خ
ر منصور حس ع |لشبــــري3857|5 تـــج|ره دمنهورعمر م|
4|387oحقوق طنط|محمود ن| عبــــد |لع|ل بــــختـــيه
88249|| تـــربــــيتـــ |سيوط  لشيم|ء رمض|ن مصط ع
2|2o96حقوق ع شمسعبــــد| ه| سم حسن |لمهدى
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75673oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد |لسيد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطفيبــــى |س|مه شح|تـــ زخ|رى879498
|4o|43يم ره|ندى جميل مغ|وري |بــــر| د|بــــ |لق|
معهد ف ص طنط|محمد عطيه محمد ع|مر سمره727||6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــيشوى ع|طف بــــريس قلد6932||
7o9864 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر ع محمد ج|د مصط
26|72oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محمد عبــــد|لمحسن محمد سويلم
695o4|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسعد ع|دل حسن حسن ع محمد م |لع| 
يم محمد سليم|ن عكيله85|2|7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن |بــــر|
88o776 د|بــــ |سيوط|محمود كريم ع حس
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنوره صبــــرى عبــــده عبــــد|لحميد 897788

 |حه وفن|دق |لفيوممريم شمس |لدين حس |حمد7|642
ف ع |حمد غ|زى477368 تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم |

ى |له|دى49|4| فنون جميله عم|ره ج حلو|نمحمد |حمد ي
|5o49يم ره|محمد حمدى سعيد |بــــر| د|بــــ |لق|

22238o|رهبــــتـــه|ل كم|ل فتـــح | |لسيد محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد حس صل|ح ع 822422
يم |لسيد محمد |لشه|وى474|3| ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |بــــر|
42o|33كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدكرستـــ | ر| كم|ل حن| مخ|ئيل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط محمد محمود سيد فر|ج54632|
8o5894تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حن|ن رجبــــ عبــــد|لر|زق محمد

رهمحمود صل|ح محمود عبــــد|لحكيم46244 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف ع |لحس|ن ع9644|4 لسن ع شمس|ع |
طبــــ ع شمسوق ن| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد357243
ه|ن ط|رق حسن |حمد63343| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o||74|د|بــــ طنط|حمد محمد عبــــد |ل محمد حبــــلص|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد| | مجدى عبــــد |لعزيز محمد ع|54248
6o386oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد جم|ل عبــــد |لن| طه محمد يوسف
معهد ف ص سوه|جيف محمد محمد ع |75|92
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط فوزى عبــــد|لجو|د ع |لعشم545|26
2584o8 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد محمد |بــــو|لعن
53o62oيتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمن|ل محمد عبــــد|لسميع محمد حسن لم
تـــج|ره ع شمسعمرو سعيد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لوه|بــــ|2|368
|77o24تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد |حمد محمد
5|oo45تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ي |حمد |لبــــربــــري
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــند| رفعتـــ عبــــد |لخ|لق يوسف |لوكيل266699
62oo35|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ه| عطيه ج|بــــر رف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم| فتـــ |حمد غ|زى عبــــد |لرحمن||68383
ند|وى حميدتـــ عبــــد|لع|5758|5 تـــج|ره دمنهوردين| محمد 
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــكل|رك سوري|ل يوسف سوري|ل عبــــد 524782
وف|تـــمحمد |حمد محمد عبــــد |لعزيز25742| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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8o476oتـــج|ره بــــ سويفروه ع|دل محمد |لحد|د عبــــد|لحكم
علوم بــــنه|لط|رق محمد |لسعيد تـــوفيق س|لم|78|356
8827o9| تـــربــــيتـــ |سيوط  مل ه|شم فكرى حس
8o7939يم محمد ن| محمد |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمصط |حمد حس|ن بــــدوى55364
تـــمريض |سيوط سل|م عبــــد|لع| محمد سيد|292|88
ش|م حسن حل422777 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن 
تـــج|ره بــــور سعيدنور|ن محمد حسن عبــــده حموده |للبــــ765973
8|||o|تـــج|ره |سيوطمحمد صبــــ عبــــد| |حمد
45o29صيدله حلو|نمحمد حل محمد محمد

تـــج|ره ع شمسس|ره محمد حس عبــــد |لر|زق68|32|
يع26769 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه محمود مصلح |بــــو

ره سل|مه |بــــو|لمجد |حمد 2547|9 تـــربــــيتـــ سوه|جز
9o|8o5 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحمزه عبــــد|لع|ل |سم|عيل ش
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــل|ر| |حمد محمود |لجندى3|6765
34859o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد |لسيد جم|ل عبــــد|لن| |حمد نور
د|بــــ |ل|سكندريه|لور| |حمد حسن عبــــد |لمقصود محمد476672
زر|عه ع شمسندى محمد س|لم سليم46|229
معهد ف ص |سيوطصف|ء صبــــرى |حمد محمد  7486|9
يم |لسيد محمد75848| رهمحمد |بــــر| حقوق |لق|
23o2ooرهسعد|وى عبــــد|لم|لك عبــــد|لعليم سعد تـــج|ره |لق|
|637|oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوسف محمد صل|ح |لدين شعبــــ|ن
255o||ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ندى رض| عطيه د|ود |لقمح|وى
2|8o33يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسميحه خ|لد كم|ل |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهسم|عيل سمرى محمد عبــــد |له|دى كيل766662
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــص|بــــرين محمد |نور |لبــــغد|دى269382
ر229995 |ن محمد خلف | ز تـــج|ره ع شمسحمد ش|دى ع
د|بــــ |سيوط|ورده كم|ل فه سعد 883584
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |س|مه محمد |لسيد265687 كليتـــ 
حقوق |ل|سكندريهحسن فتـــ عبــــد|لبــــ| حسن9627|4
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد فوزى سعيد رطيل265892
7o8o6oد|بــــ |لمنصوره|د | محمد محمد |لسيد ص|لح
لس |نثــــى متـــ|ووس عبــــد|لمل|ك |89799 تـــج|ره سوه|جك
8278o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمحمد عبــــد|لجبــــ|ر محمد |حمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنشوى |لسيد أحمد بــــند|رى خميس7|67|4
6|o898|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد سليم|ن محمد |لشه|وى
د|بــــ دمنهور|عمر عبــــد|لعزيز ك|مل عبــــد|لنبــــي494686
43|o62يم شعبــــ|ن |د|بــــ طنط|سم|ء حم|دتـــ محمد |بــــر|

33o66ش عبــــد|لرحمن تـــج|ره ع شمسمنتـــ | ه|شم د|
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء ع حموده عبــــده رمض|ن9|6973
6282oo|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ء |لسيد محمد |حمد زيتـــون
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23|o|8| رهيمن وجيه يوسف عبــــد| زر|عه |لق|
4o4265يم ع |لبــــر|د تـــج|ره |ل|سكندريهيح |بــــر|
ر عبــــد |لحفيظ عبــــد |لفتـــ|757398 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد ط|
د|بــــ حلو|ن|مريم محمد سعيد محمود|22862
ل| 5884|6 حقوق د |طمحمد |حمد |حمد |لسيد 
77|o73د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نسمه |لسيد |حمد محفوظ عطيه
25o894|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جل|ل محمد شعيبــــ
حقوق |لمنصورهحمد ن| عطيه محمد رمض|ن|636625

6o|o3كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر محمد عر|بــــى محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|نور|ن عيد |سم|عيل عثــــم|ن8759|4
تـــ254||6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد |لسيد |لدسو عم
يم33|759 يم عبــــد |لرحمن |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسيد |بــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىعمرو عوض | دسو حس 834299

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نكوثــــر ن| عبــــد |لنبــــي مو3427|
ف فوزى محمد|6|3339 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد |
36o|43د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم سعد ص|دق |سحق
ر حم|د3686|6 ر لط ط| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوق صبــــ |حمد عثــــم|ن9|7774
9o8746| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ ثــــ|ر ع|طف ثــــ|بــــتـــ مصط
267|o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ريه|م عبــــد| محمد |بــــو |لنور
2569o8قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى محمد عبــــد|لسل|م بــــل|ط
425o9|تـــج|ره طنط|ه|جر محمد مصط عبــــد|لمجيدعيد
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | نبــــيل عطيه محمد756|3|
5o2|o6د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م |لدين محمد عبــــد |لعزيز |لص
ندستـــ |لزق|زيقه|له |س|مه ع حسن جمعه2|6324
33597o|تـــج|ره ع شمسل|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ح
5o|493| طبــــ |ل|سكندريهحم|دتـــ ع محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
ره|ي|سم عبــــد |لمنعم مصط عبــــد |لسميع599|3| ثــــ|ر |لق|
|9o8oتـــج|ره بــــ سويفبــــسملتـــ خ|لد سعد عبــــد |لحميد

|6ooo6|لسن |لم |حمد سيد فه |حمد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين عمرو بــــسيو ع سيد |حمد479962
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمود محمد محمود بــــيو |9|887
475o62تـــج|ره |ل|سكندريهلج محمد حسن محمد جمعه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود عل|ء محمود محمود ع|مر434768
863|3oطبــــ حلو|نمحمد رمض|ن حس |حمد
26|o79تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء كرم عبــــد|لمجيد |لضليل 
رهعبــــد |لرحمن حسن خليل محمد36994| د|ر |لعلوم ج |لق|
7o7627تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد صل|ح جمعه عبــــدربــــه مقبــــل

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف خ|لد كم|ل |لسيد38357
 |حتـــ وفن|دق |لم |وليد محمد ن |لدين |سم|عيل852797

2o9||| ندستـــ |سيوطمجد حمدى معوض |م
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63|o35تـــج|ره |لزق|زيقعزه عبــــده يونس يونس شح|تـــه
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرضوى محمد فتـــح | عبــــد|لسل|م |5||6|4
4984o8ء ع|دل عبــــد|لقوى محمد سل|مه| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
3529o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكريم حس|م ص|لح عبــــد|لمجيد
ندستـــ |ل|سكندريهع ي| عطيتـــ حسن |لغز|وى445668
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء |حمد فتـــ شعبــــ|ن رمض|ن|6438|3
تـــج|ره |لزق|زيقخلود |حمد ع|دل حسن محمد |حمد632375
علوم |لم |م|ري بــــس|ده صل|ح رزق |295||8
يم4|57|3 يم محمد |بــــر| رتـــ|مروتـــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
755oo|حقوق |لمنصورهح|زم سعيد عوض عبــــ|س
تـــج|ره |لمنصورهمحمد و|ئل طه محمود |لف 9836|6
6o687|ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عم|د |يه|بــــ ع |لم
4299o3 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر مصط محمد بــــسيو
يم شمس 432348 يم ك|مل |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ص|له |بــــر|
4|o5o3د|بــــ طنط|عبــــد | |حمد مصط كم|ل سعيد|
35o232|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد سم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لونيس
ين مجدى محمد فه  882447 د|بــــ |سيوط|ن
35o749تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن س| عبــــد|لحميد حسن محمد
تـــج|ره بــــور سعيديح محمد |حمد عوض5|5|75
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمنتـــ | محمد  |ظ حس بــــر 329722
|4o|o5حقوق حلو|نريم عص|م سعد عبــــد |لعزيز
|343o7صيدله ع شمسمه| |لسيد مسعد عبــــد |للطيف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|رس محسن عبــــده محمد عبــــد |لحميد677984
44985oيم ع|مر مصلح ندستـــ طنط|شذ| حمدى |بــــر|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر ع محمد ع 43588
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسهيلتـــ صبــــرى عطيتـــ حس قيش|وى625542
صيدله |لزق|زيقنور|ن حمدى عبــــد | رشدي |لسيد784599
رهدين| محمد سيد ج|د سيف32825| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o6243يم |لسعد|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مرفتـــ محمد |حمد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|كريم خ|لد عويس محمد57959
228o37حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفيول| ص|بــــر ف|روق شح|تـــه
د|بــــ ع شمس|نور |حمد يح |حمد عبــــد|لع|ل85|354
35o3o2يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|زن |حمد |بــــر|
ر مجدي عبــــد|لفتـــ|ح |له|دى سعف295|34 تـــربــــيتـــ ع شمسش|
ش|م ج|بــــر عبــــد|للطيف س||4473 تـــج|ره دمنهوري|سم 
تـــج|ره ع شمسمريم ح|زم محمود ع عبــــد |لرحمن36|7|2
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينه محسن |حمد |حمد ج|د466|75
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ول|ء حسن عبــــد |لع|ل |حمد8|9|6|
تـــج|ره |لمنصورهحمد |م عبــــد |للطيف محمد|699699
6ooo7o|بــــتـــ محمود |لبــــيو ع|مر علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنس ح|تـــم حس عبــــد|لعظيم محمد|347594
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34o479تـــمريض بــــنه|رج|ء مدحتـــ |لسيد حسن |لسيد
7o7266ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | |حمد ع |لسيد حسن م |لع| 
34o657صيدله |لزق|زيقسل حمدي محمود ك|مل حسن صبــــيح
75462o| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه عبــــد |لوه|بــــ فوزى ع
يم دسو |حمد|35575 ندستـــ شبــــر| بــــنه|سندس |بــــر|
ر محمود ج|بــــر ع 577||9 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــط|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحيم محمد825532
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود |يمن حس ج|د يوسف324456
27o895تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوف|ء |حمد كم|ل |لحف |لشطل|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد وحيد رضو|ن |لسيد رضو|ن|624665
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف رفعتـــ محمد ع نجم|246945
ندستـــ |ل|سكندريهحمد حس|م |لدين عبــــد |لمنعم دربــــك528849
85289o لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم | شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|محمود حسن محمد جم|ل |لدين حبــــ
26oo88تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومزينبــــ محمد عبــــد|لنبــــى سلط|ن
4o4369ج من ح|مد |لحد|د|  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد 
35o37o| يم ع يم ع |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
|392o3لسن ع شمس|ين|س عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل
69o939|تـــج|ره |لمنصوره|حمد عم|د |حمد ع بــــر|ي
6|24o4نج|وى ر |حمد رزق |ل |د|بــــ طنط|د| | م|
نوعيتـــ بــــور سعيد |ر عص|م محمد بــــرك|تـــ764824
د|بــــ حلو|ن|وق ص|لح حس |حمد2|2798

|68|oتـــربــــيتـــ حلو|نعمر محمود غنيم غنيم فرج
رهندى ع|دل عز|لدين |سم|عيل237984 حقوق |لق|
|236o6رهمنتـــ | |يمن محمد عبــــد |لحميد زر|عه |لق|
77o899تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم محمد عبــــد |لمنعم محمد حمد
ندستـــ كفر |لشيخس|م|ند| ط|رق حسن تـــحس محمد حسن|47935

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنرم |م|م قر ح|فظ672|6
7729o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|مر محمد عبــــد |لمقصود |حمد محمود

ره |ر عل|ء صبــــرى محمد95|42 صيدله |لق|
د|بــــ ع شمس|يه صل|ح شو حسن محمدين|25|39|
نوعيتـــ كفر |لشيخصبــــ|ح سعيد فتـــ خليفه435845
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء صبــــ محمد نص|ر248278

2259o|حه وفن|دق |لفيومبــــ|نوبــــ فريد عري|ن |سكندر| 
يم محمد|23672 رهنور|ن فتـــ |بــــر| علوم |لق|

رهس|ره جه|د |لسيد |حمد |سم|عيل24668 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o3o6||تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |لسيد |حمد كم|ل |لسيد |بــــر
تـــج|ره طنط|ندى حمدى محمد رمض|ن |ل|خرس34|497
5276|oيف عبــــد |لمنعم حسن |بــــو كليله تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــن|ديه 
زر|عه |ل|سكندريهيوسف محمد ع|دل محمد سم محمود عبــــد477888
يم محمد|899|68 حقوق |لمنصورهيه عل|ء محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لح|فظ3|7759
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49|6o6حقوق طنط|ف|رس جميل محمد عبــــد|لحميد ز|يد
رتـــ|يم|ن عز |لدين محمود محمد|5397|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ ع شمس|د | ع|دل عبــــد |لق|در محمد9648||
6o9227معهد ف تـــمريض طنط| سيف حمدى سيف عقيل |بــــو ش|دى
4oo|24ندستـــ |ل|سكندريهم|رتـــ | ممدوح أديبــــ غط|س ميخ|ئيل
765o23ندستـــ بــــور سعيدمحمد ط|رق حج|ج ع حج|ج
77oo62د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن محمد نوفل

ر جم|ل محمود425|5 |لسن |لم |شهد م|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنه ح|مد محمود عبــــد|لق|در|273755
رهيه رجبــــ |حمد |لسيد||43|5| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم عمر |لسلك|وى678946 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|ر| و|ئل |بــــر|
5o7848ه سم |لسيد |سم|عيل زر|عه |ل|سكندريهن
7o7487يم يم ع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره |بــــر|
يم |لسيد ع مهدى62|627 ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| خ|لد |بــــر|
2497ooتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه ه|رون عبــــد|لرحيم ن|صف
تـــ محمد عبــــد|لجو|د ع ع|مر338764 معهد ف ص بــــنه|من
499|o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم م|جد عبــــد | عبــــد| أبــــو ذكرى
8o4536| نوعيتـــ موسيقيه |لم |يه بــــه|ء عبــــد|لملك ع
ندستـــ ع شمسس|ره تـــ|مر حس غريبــــ فه8|57||
8o|587د|بــــ |لم |م خلف |حمد عبــــد|لوه|بــــ|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد عبــــده محمد756843
699o62تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره منتـــ محمد سل|مه |لجمله
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه حس|م |لدين عبــــد|لرحمن محمود|8|32|2
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحس ع محمد كم|ل|45|2|
|6657oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء سيد عبــــد |لحفيظ حسن
6|o565تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ض رض| |لمغ|ورى |لفل|ح
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعصم|ء عص|م |لسيد |حمد |لسيد |442622
62o276 يم |لدسو محي ندستـــ د |طعم|ر ي| |بــــر|
357o9oتـــج|ره بــــنه|خ|لد |م عبــــد|لفتـــ|ح محمد
صيدلتـــ بــــورسعيدي|س مصط قبــــ|ري محمد768868
75|6o2ندستـــ |سيوطحسن ع حسن ع قورتـــ
حقوق |لمنصورهعمر محمد |بــــو |لخ محمد سل|مه683564
842o9|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر تـــه| ع محمد
ء محمد فريد شعبــــ|ن|857583 علوم ري|ضتـــ |لم |ن
يم محمد سل|مه|||2|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد| |بــــر|
يم محمد227724 ر |بــــر| هس|ره بــــ| نوعيتـــ ج
علوم ع شمسعم|ر ط|رق حسن محمود|5924|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم مسعد عبــــد |لحميد شلبــــى538268
4492o8ندستـــ |لم |عمر |يه|بــــ عبــــد |لسل|م محمد جوده
5|o5|4كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد حسن حن |لحد|د
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد مجدى أحمد |لسق|65|624
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ر |حمد عبــــد|لسميع754556 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء محمد ط|
4o6438تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن جم|ل |حمد |لسيد نديم
6o8oo7رتـــ|آل|ء رجبــــ محمد محفوظ |لخو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجنه عبــــد|لحميد |لسيد |حمد محمد3959|2
88o392 طبــــ |لفيومبــــيشوى م|جد فكرى يوسف
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمن|ر عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |لشيخ59|269
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمرو عم|د محمد ش| 456|54
33o464تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| عل|ء محمد ع طلبــــه
ندستـــ بــــلبــــيسم|جد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لص|دق حس 775826 ع| 
|233o5| حقوق ع شمسمصط سعيد |حمد عبــــد
4962o4حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــصف|ء عبــــد |لسل|م جمعه عبــــد|لجليل خميس| 
تـــج|ره بــــنه|ه|يدى عزتـــ |لسيد سليم|ن776562
معهد ف ص ري|ضه |سيوطل|ء |حمد عبــــد|لنعيم محمود|849976
نوعيتـــ |لم |سم|ء مصط محمد |نور محمد رف|576||8
329o8|ر |لعجوز وف|تـــحمد جم|ل محمد ط| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رتـــ|سميتـــ مصط ك|مل محمد |لش|ف359577 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهحمد ع عبــــد |لمعبــــود محمود|45459| حقوق |لق|
حقوق |سيوطحس|م حسن سيد فه |99|88
8o24|8|نوعيتـــ |لم |حسن حمده حبــــ عبــــد
يم محمدين2|6928 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| من|ر بــــكر |بــــوبــــكر |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن ح|مد سيد |حمد33788|
89o484لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|  حمد حس|م |لدين |حمد |لص|وى عد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد ع|طف محمد عن|ن ص|لح||45226 معهد ع| 
42o743تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لحميد محمد عوض
ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــده محمد يوسف |بــــو|لعز327||7
357874| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|متـــ |حمد محمود ع
د|بــــ |سيوط|مصط ع|دل محمد عبــــد|لق|در 884866
64889oتـــج|ره بــــنه|محمد عطيه ز عطيه بــــل|ل
5o4342ى ملك مق|ر علوم |ل|سكندريهم|رين| سم بــــ

529o||يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد طه |بــــر|
رهعبــــد|لرحمن |يمن فتـــ محمد ص|لح34528 تـــج|ره |لق|

6o4795صيدله |لمنصورهأيه لط عبــــد|لمع مط|وع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ل |ء |حمد عثــــم|ن |حمد59|239
68536oيم |لسيد درويش صيدله |لمنصورهبــــه خ|لد |بــــر|

حقوق حلو|نيوسف عبــــد |لنبــــى عثــــم|ن محمد ن 43688
تـــج|ره بــــنه|ط|رق |حمد فتـــ |حمد775587

652o3| ه شعبــــ|ن ثــــ|بــــتـــ مر كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومم
|5o||6علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمود محمد حميده محمد
تـــج|ره طنط|رن| بــــهجتـــ فتـــ حمودتـــ434264

6|o6||تـــمريض  بــــ سويفل|ء عبــــده فتـــ محمد
4o6742تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسنتـــ ظ|فر حس محمد |لبــــطش
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8894o9ف جل|ل عبــــد|لسل|م عبــــد|لمع  |حتـــ وفن|دق |لم | 
6278o2يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|سل أحمد محمد مر|د أسعد لم
53o2o6ندستـــ |ل|سكندريهنور|ن محمد شعبــــ|ن محمد شلبــــ|يتـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــتـــه|ل محمد منصور |لبــــغد|دى عبــــد|79|8|6
695|o9تـــج|ره |لمنصورهع|طف شعبــــ|ن عبــــد |لمجيد محمد عوض

59|o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد ربــــيع ي|س محمد
|62o65 ره|عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد مو ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره دمنهوررو|ن رزق ع بــــيو |بــــو حميده496868
رهخ|لد وحيد تـــوفيق سعيد84|64| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
64o546تـــج|ره |لزق|زيقفتـــ ع|دل فتـــ محمد |سم|عيل
45o293لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|خ|لد وليد مصط |بــــو ه|شم|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد يوسف ع |83553
765o99تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدوعد مدحتـــ محمد مصط |لمر
د|بــــ دمنهور|عمرو محمد ن محمد يوسف |لبــــي|ع494277

67o65|تـــج|ره بــــ سويفبــــسمه نبــــيل حمدى |حمد زكري
فنون جميله فنون |لم |م|رين| سم زكري| ذ 9392|8

رهنوره|ن مجدى صبــــرى |م 6|247 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |أللسن بــــ سويفنرم محمد محمد عطوتـــ68497

445486| يم مر ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسم|ء محمد |بــــر|
يم طه محمد|83923 يم |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|

26246o زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط ع|طف |حمد عبــــد|لر|زق عبــــد
4||4ooيد يد سيد |حمد |بــــو|ل تـــج|ره طنط|ش|م |بــــو|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |لسيد عبــــد|لو|رثــــ عمرعبــــد|لع|487646
758o9o| معهد ف ص |سم|عيليهحمد عد سل|مه ن|
يم |لسيد خط|بــــ269225 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |بــــر|
758o29ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمود سليم محمد سليم
ند| طه مصط طلعتـــ يوسف853868 نوعيتـــ |لم |ش|
حقوق ع شمسنجل|ء ط|رق فتـــ ص|لح|8|56|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن خ|لد ج|بــــر محمود |لسيد524659
رى خلف 478327 تـــ محمد عبــــد |لمنعم |لجو علوم |ل|سكندريهم
معهد ف ص بــــ سويفن|ء عيد جرجس حن|||3||8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم | صبــــ ند| حبــــ خليل72|462
د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ مجدى |حمد يوسف مفتـــ|ح68|345
479o|4تـــج|ره |ل|سكندريهي| محمد فريد عبــــد | عبــــد | ع
226||oحقوق حلو|نعمر جم|ل محمد محمد |لش|ذ
علوم حلو|نمحمد ع محمد محمد35|272
تـــج|ره |لمنصورهكريم محمد عبــــد |لق|در سعيد687747

7o6o3|د|بــــ |لفيوم|عل|ء لملوم عم|ر عبــــد
ثــــ|ر |لفيوم|محمد محمود |لديس|وى محمد |لح|9|2622

ف محمد |م 7263| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرريم |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود بــــل|ل عبــــد|لستـــ|ر ج|بــــ |277478
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|د|بــــ طنط||ء ف|يز شو محمد سويد|3447|4
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ محمد عبــــد|لعزيز محمد26|337
يم شكل||43|4 |ء محمد إبــــر| تـــربــــيتـــ طنط|إ
7o54o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لبــــسطوي محمد شفيق |لبــــسطوي
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|ر| رض| زنف سل|مه ن632534
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه ع محمد يوسف|839475
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد بــــدر |لدين عبــــد |لعليم |حمد غ|5|382|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــي|سم حسن محمد بــــش عبــــد|لحميد|33887
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ع|طف عبــــد|لستـــ|ر |لطنط|25886
ش|م ع |حمد ع 348888 تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| رفعتـــ قطبــــ سعف|ن7|2487
ثــــ|ر د |ط|محمد عطيه |بــــو |لمع| محمد|76675
7o5|67د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لقوى رض| عبــــد |لقوى |لسيد حم

6o996تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمؤمن |حمد عبــــد |لحليم غريبــــ
نوعيتـــ |لم |عل| ع محمد|لصغ عبــــد|لوه|بــــ6585|8
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|جر محمد صل|ح |لدين ج|بــــر عوض |42527
معهد ف ص |سيوطمحمود بــــدر عيد |سم|عيل  7|8822
د|بــــ حلو|ن|يه ع|طف |لسيد محمد|39|222
346o62معهد ف تـــمريض ع شمسع|ئشتـــ مجدي محمد |نيس
|626o6يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمدى ع|طف صبــــ |بــــر|
8o7o27ر|ء بــــش |لسيد محمد حقوق |سيوطز
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجوزف رض| فوزى فرج79|355
يم |للق9||436 رهحمد عبــــد  |لصمد |حمد  |بــــر| طبــــ |لق|
|5o|65ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن مجدى محمد عبــــد |لع|ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمرو عبــــد |لعظيم |لسيد ع محمد67444|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط حمد خليفه حس |حمد|875675
معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لبــــ| عبــــد|لبــــ5|8788
تـــج|ره ع شمسسيف | |حمد فرج محمود25|6||
|473|o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ن|دى عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمهند |حمد محمد محمد أحمد762385
89852o| حقوق سوه|جعبــــد|لرحمن ط|رق بــــن زي|د عبــــده
7oo232يم يم ح|مد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ح|مد |بــــر|
358oo5معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــبــــه|ء |لدين مصط رش|د عبــــد|لحميد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|2|7624
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمقصود عثــــم6|64|4
329o9o ندستـــ بــــنه|محمد سل|مه |لسيد سل|مه |لسيد عفي كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد حسن محمد سعيد|324828
|54o29|يم تـــج|ره ع شمسحمد ع |حمد ع |بــــر|
يم |بــــو زيد625527 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد أيمن محمد |بــــر|
5|o56oطبــــ ع شمسمحمد مدحتـــ شح|تـــتـــ سليم|ن جل|ل
يم|45|842 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسم|ء |لدو محمد |بــــر|
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2|3o62بــــه تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــتـــول صفوتـــ عبــــد|لعظيم عبــــد |للطيف و
د|ر |لعلوم |لم |س|رتـــ محمد عرفتـــ محمد893|2

686o|3يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| ط|رق بــــره|م ص|بــــر |بــــر|
88o739علوم ري|ضتـــ |سيوطه| ع|دل عط| | فرج
3|85o|لف |لتـــج|رى بــــ|لمطريه|وق ع ك|مل ع
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد ص|لح ع محمود محمد774333
2|66o6 تـــج|ره بــــنه|محمد ح|مد محمد تـــوفيق حسن |لعج
4|o3o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف |لسيد محمد |حمد د|ود
87o768|ر|ء حس|ن محمد |ل|م حس معهد ف ص |سو|نلز
9o66o8 محمد |حمد يوسف | تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي
6oo|6o|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد محمد محمد عبــــد|لعزيز |لنج|ر
6o4o69|ف رمض|ن |حمد عقبــــ |لبــــ د|بــــ |لمنصوره|خ|لد |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمود ع بــــسيو |لمزين269845
32o754حه وفن|دق |لفيوميوسف ن| كم|ل تـــد|روس| 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر عص|م بــــدوى فرح|تـــ9|88|6

ق|وى عبــــد |لحكيم||76|7 معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفحمد ي 
إعل|م بــــ سويفوق ع|طف محمود |لسيد محمد57466|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ محمد محمود شلبــــى عش55|349
ره|سم|ء محمود |لسيد خ |57396| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
68775o د مصط حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد |لمتـــو مج|
تـــمريض ع شمس عبــــد|لرحمن |حمد ع |حمد محمد345347

57|2oد|بــــ بــــ سويف|ه|جر مصط عبــــد |لجيد عبــــد |لحليم
طبــــ بــــيطرى |سيوطمن|ر سيد محمد عبــــد|لعزيز 888855
78o744كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن ع |سم|عيل |حمد سعد
33ooo7يم ر جل|ل |بــــر| |د|بــــ بــــنه|مريم م|
767o58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد ن محمد حمد|ن محمد
5o28|4|تـــ محمد مبــــروك |حمد د|بــــ |ل|سكندريه|م
63|o75تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى خ|لد ع|مر عبــــد |لمع
يم شح|تـــتـــ25872| علوم ري|ضتـــ ع شمسم|جد جرجس ف|يز |بــــر|
حقوق ع شمسحمد محمود عثــــم|ن محمد حسن|63679|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه محمد |لحسي قنديل ع|مر|777974
2|33o|ندستـــ ع شمسمنه | حسن حس حسن شلبــــى
89o|25حقوق |سيوط  حمد حس|م |لدين حل عبــــد|لل|ه
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد طه محمد ع سليم ل|ش 953|77
68o553|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمد |حمد محمد عبــــده
6378ooتـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد|لسل|م محمود عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــسمه مجدى عبــــد |لحميد سهيم|49745
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ل|ء |لسيد من |لسيد ع|رف||6|692
د|بــــ حلو|ن|قمر حس صل|ح محمد22247

ف رش|د محمد سعيد754585 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل |
د|بــــ ع شمس|روميس|ء |م مصط محمود2|3597
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو محمد عبــــد|ل خلف | متـــو283|22
32|3o9تـــج|ره بــــنه|جورج مدحتـــ ص|دق د| |ل

259o7|ره|ل|ء مختـــ|ر ع محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o87o6ه رض| فتـــوح محمد |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن

7252oحقوق |لفيوممحمد ربــــيع محمد عبــــد|لعزيز
علوم كفر |لشيخف|طمه محمد بــــدوى عبــــد |لنبــــي نجم8|8|44
22o79oتـــج|ره ع شمسمنه | محمد محمود محمود محمد
9o4676| |ء ن| دي|بــــ مر تـــربــــيتـــ سوه|ج 
صيدله |لزق|زيق |ر جم|ل رمض|ن ع س|لم329929
63733oطبــــ حلو|نخلود خ|لد مصط ح|فظ |لغريبــــ
476o82تـــج|ره |ل|سكندريه |ر مصط |لسيد محمود
يم محمد |لمر بــــنه6|6956 زر|عه |لمنصورهريم محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |صبــــ|ح عبــــد|لمعز محمد محمد6584|8
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر خ|لد عبــــد|لمعز |لسيد627546
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــصفيتـــ محمود محمد |لسيد مر485626
ف ع|مر ط|حون|249752 نوعيتـــ |شمونيه |

ندستـــ |لم |ه|جر ح|تـــم محمد ع|مر4582|
82|28oد|ر |لعلوم |لم |ند| مخيمر يوسف عبــــد|لرحمن
حقوق |ل|سكندريهمريم محمود رض|  محمود |لطنبــــ|رى|7|439
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| |يمن لط |لسيد خلف|428233
حقوق |سيوطحسن ع|طف حسن حس 878757
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |حمد شعبــــ|ن محمد|754235
طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز 876649
يم||264|8 تـــربــــيتـــ |لم |م| سويلم |لسيد |بــــر|
بــــي عبــــد |لمحسن|689268 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لسيد رض| |ل
رهحمد وليد محمد |حمد|6982|| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمه عربــــي ع |حمد65362|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طف|طمتـــ |لسيد |لعشم|وى محمد ج|9746|6
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهدين| عبــــده عوض عبــــده عيد5|7538
7o|839تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لرحمن عزيز ج|د
3556o||يم ف محمد |بــــر| د|بــــ ع شمس||ء |

تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر جم|ل ص|لح عبــــ|س|7344
معهد ف ص سوه|جوف|ء فتـــ حس |حمد836482
تـــربــــيتـــ دمنهورمصط شعبــــ|ن محمد محمد عز|م493242
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |سو|نول|ء ر|فتـــ نور|لدين عبــــده|82958

ج5696| رهعبــــد|لرحمن ر|غبــــ |لحن ر|غبــــ |ل تـــج|ره |لق|
7672o8نوبــــي طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فتـــ محمد عط| |ل
ى صديق عثــــم|ن 897532 د|بــــ سوه|ج|جيه|ن خ
معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه |يمن سل|مه سل 758532
ش|م |لسيد عبــــد|لعظيم354967 زر|عه مشتـــهره|يدي 

48o94|ره/ري|ضتـــمحمد عبــــد ربــــ |لنبــــى عبــــد|لعليم عبــــد زر|عه |لق|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى محمد رضو|ن محمد رضو|ن|4644
يم |لشن|وى |لشن695939 د|بــــ |لمنصوره|حمد مصط |بــــر|
|53o9|علوم ري|ضتـــ |لفيومج|بــــر صبــــرى ج|بــــر ح|مد
يم حمدى766936 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد |يه|بــــ محمد |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد محمد |لسيد طه||25397
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد محمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |528652
تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء عزيز |لدين محمد عزيز |لدين||774|4
د|بــــ |سيوط|محمد بــــدرى محمد محمود  879475
23o585حقوق حلو|نمحمد ي| محمود سيد مخيمر
782|o2د|بــــ |لزق|زيق|محمد سليم|ن حسن سليم|ن
ره|ه|جر ص|بــــر عبــــد|لعظيم |ل|تـــربــــى خليفه825|32 د|بــــ |لق|

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد ح|مد ص| عبــــد |لع|ل|86875
4o|o2oحقوق |ل|سكندريهعمر عبــــد |لعزيز ح|فظ عبــــد |لوه|بــــ ع
ف محمد عبــــد |لحميد328|5| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسد | |
يم |حمد محمد66|5|3 وف|تـــمحمد |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــج|ره بــــ سويفمرو|ن صبــــ محمد عبــــد |لعليم62545

6o|658عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنهلتـــ محمد حسن |حمد ربــــيع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س|ره ج|بــــر مبــــ|رك حمد|ن23||76
24|2o3ى شح|تـــه محمد رهعبــــد|لرحمن خ طبــــ بــــيطرى |لق|

3o328|رهل|ء محمد رجبــــ م |لدين تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |ل|سكندريهحسن محمود |ل|م محمد422468
9o6683|د|بــــ سوه|ج| ل|ء محمد محمود عبــــد|لحليم
4o447|حقوق |ل|سكندريهعبــــد| محمد ع ع محمد
78o6o3ندستـــ |لزق|زيقمحمد ممدوح محمد ن
6o8522كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــه عبــــد |لنبــــى |لسيد عبــــد |لنبــــى |لطويل

72o57لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سوز|ن حس |حمد عثــــم|ن
تـــج|ره ع شمسزي|د س|مح محمود محمد9|539|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن فهيم فؤ|د تـــوفيق834342
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد رجبــــ عبــــد|لمنعم حس|م |لدين|844|83
88o444 علوم ري|ضتـــ |سيوطزي|د عل|ء ع |ن |حمد

7o767تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحس|م حسن |حمد محمود
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء س| حل عبــــد |لش| |2|44|6
تـــربــــيتـــ |سيوطمديحه محمد محمود محمد 878876
نوعيتـــ |لزق|زيقسل |يمن حسن مصط محمد مصط 784|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|ره ه| محمد |م|م محمد ع639877
9o837|  علوم سوه|جزينبــــ حس عبــــد|لع| محمد
4|67|oيم |لنم تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمه |حمد محمد |بــــر|
2382oرهعبــــد |لرحمن |م عبــــد |لتـــو|بــــ حسن تـــج|ره |لق|

6o393oى حقوق |لمنصورهمحمد سيف |ل|سل|م محمد |لخ
يم |لبــــدوى|628474 علوم |لمنصورهم| ه| |حمد |بــــر|
8||o38تـــج|ره |سيوطحس حج|زي |حمد محمد
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طبــــ |سن|ن |لمنصورهي|ر| |لسيد محمود |لنج|ر|62347
54|43o|زر|عه كفر |لشيخحمد عبــــد|لفتـــ|ح ز ع ختـــعن
6o|876|ء فؤ|د عبــــد |لعزيز |لنبــــ| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إ
249o84|معهد ف ص بــــنه|زه|ر بــــش سعيد مصط يونس
يم |حمد |لسيد |حمد مك|وى||45||4 تـــج|ره طنط|بــــر|
|462o3يم |لسيد جودتـــ رهبــــسنتـــ محمود |بــــر| حقوق |لق|
5|7oo8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|ديتـــ ص|لح ه|شم سعد ز|يد
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمريم |حمد |م |لحبــــ 625373
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنه | ع|دل يح |حمد محمد عبــــد 232598
92o396 معهد ف ص ري|ضه سوه|جحس محمد حس بــــدوى
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحمدي |حمد ج|بــــر يوسف366|84
معهد ف ص |ل|سكندريهوق بــــ|سم أحمد محمد |لنح|س9873|5
4o4977حقوق |لمنصورهعمر محمد سعيد عبــــد |لحميد عبــــد |لوه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنسمه حسن ف|روق |لبــــ|ز |لبــــ|ز685349
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن نور فتـــ بــــدر596|25

45o83|ه محمد قطبــــ محمد د|بــــ حلو|ن|م
33|oo6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مريم ي| محمد طه|
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــ |ر ط|رق ع خ 349268
ف صل|ح |سم342433 ر|ء | د|بــــ ع شمس|ف|طمه |لز
897o85 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | عثــــم|ن محمد عثــــم|ن
45|4o6|ندستـــ |ل|سكندريهحمد أيمن أحمد فتـــح |لبــــ|بــــ
4975o3تـــربــــيتـــ دمنهورمنتـــ | |حمد حسن ختـــعن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|جده |لسيد ح|مد |بــــو |لعل| عبــــد 29|683
75o429تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند حس |بــــو |لسعود |حمد
6o5622تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق عبــــد|لمنعم محمد |سم|عيل
4oo849حقوق |ل|سكندريهي| سعد منبــــى سعد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عمر |له| عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحمن حج338266
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــي|سم محمد فرج مهدى257388
9oo9|3 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنور |لهدى عبــــد|لكريم محمد عثــــم|ن

6533oد|بــــ |لفيوم|عم|د شعبــــ|ن عبــــد|لمطلبــــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرح|بــــ عمر عمر ص|لح 878544
355ooo| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسن |لجميل خلف عطيه |
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحس ص|بــــر ع محمد|83473
تـــج|ره كفر |لشيخحمد مصط عبــــد |لرحمن مصط عي|6|7|4
ن| مجدى عبــــد|لملك رزق626975 تـــج|ره |لزق|زيقم
8o6779يم تـــربــــيتـــ |لم |سل سعيد سبــــ|ق |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيل|نه ه| عري|ن كم|ل29997|
6|3oo4تـــج|ره طنط|ي عبــــد |لعزيز سعد مأمون |لشيخ
9o2257| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد محمد محمود قبــــي
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد زين |لع|بــــدين |لسيد |حمد خليفتـــ767339 معهد ع| 

86o94ندستـــ |لفيوممحمد خ|لد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم
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تـــج|ره ع شمسندى صفوتـــ محمد عبــــد |لعليم23236|
33o239 يم ج|د |لمو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مينتـــ دسو متـــو |بــــر|
637o42د|بــــ |لزق|زيق|ر|ن| |حمد مصط عبــــد|لع|ل
بــــه|695346 ه عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعزيز و معهد ف تـــمريض |لمنصوره م
9o24o2 حقوق سوه|جنسمه محمد عبــــد|لرحيم درويش
ى5||422 يم محمد |لم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمريم سعيد |بــــر|
4|4o89يم حمره د|بــــ |سيوط|ن|ن زين |حمد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جند| |حمد محمود س|لم|ن 922284
7o||25 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد |لرحمن متـــو سل|مه محمود ع
تـــج|ره بــــور سعيدحمد فتـــ عبــــد | عبــــد|لشهيد|29|765
4|o|79ر محمد محمود ص|لح تـــربــــيتـــ طنط|محمود م|
43|75o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ |يمن مسعد شنودتـــ

رهس|مه حسن عبــــد |لع| متـــو يونس8|236 حقوق |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|526834
33|56oتـــج|ره بــــنه|نور حس|م جوده عر|بــــى محمد
ف |لسيد4977|5 معهد ف ص |ل|سكندريهصبــــ|ح صبــــ |لسيد م

259o|رهي|سم بــــدرى ن |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ دمنهور|دين| |لسيد عبــــد |لمنعم رمض|ن محمد92|537
7o4595يم |حمد ع عبــــد |لرحمن حسن ندستـــ بــــنه|بــــر| كليتـــ 
|2o95o|ره|م|ري| |م ثــــروتـــ فهيم حن د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمس |لمعتـــصم حس ك|مل مسعود||275|
وف|تـــمحمد مصط محمد عثــــم|ن62436| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ سوه|جمؤمن مهدى سيد عبــــد|لح|فظ 899475
تـــج|ره |سيوطف|دي ن|دي بــــش|ره حن|7242|8
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد فه محمد عطيتـــ|76559
6ooo25حقوق |لمنصورهي| سم |حمد مصط خط|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ين |حمد محمد عبــــد|لع||32998
ندستـــ حلو|نيم|ن محمود مصط طلحه|236797
78o942|د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد محمد |لسيد
5o6267د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد رجبــــ محمد |حمد مرزوق
يه|ن ي| رزق حس 685974 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل|م صفوتـــ ع |حمد|4|8333
7578o| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد خ|لد مصط حس|ن

يف |حمد عبــــد |لق|در2|246 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر 
6732oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومي|سم |يمن صل|ح محمد |بــــوزيد

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ635395
ى محمد ر|فتـــ |بــــو ع|شور3|||25 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي
صيدلتـــ |سيوطعبــــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لوه|بــــ |حمد9|8328
صيدله |ل|سكندريهمنتـــ | ربــــيع عبــــد |لعزيز محمد |لدبــــ426665
6o2384|يم عبــــد|لرحمن علوم ج|معتـــ د |طيم|ن |س|متـــ |بــــر|
ندستـــ طنط|بــــسمه سم حم|ده |لبــــ|نوبــــي449934
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|جر رض| |لسيد عمره264868
يم52794 د|بــــ بــــ سويف|ي|سم محمد عيد |بــــر|

ف عبــــد |لجليل سليم|ن427225 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحس|م |
زر|عه |لم |حمدي قعود جمعه خليل859554
679o95تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |لمر حسن |لمر ع يونس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ص|بــــر س|لم محمد عبــــد |8|475|
45|o96 ندستـــ طنط|محمد |لسيد |لسيد عيد نص
75|o|7حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|زن رمض|ن |حمد محمود| 
ره|ء جل|ل محمد محمد محمود|58396| د|ر |لعلوم ج |لق|
2|2|5oر وف|تـــسيف |لدين تـــ|مر حس م| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم حف 867939 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عل| محمد |بــــر|
|5|o89 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|يدى ح|زم صل|ح حسن
7o6297 رهمروه عم|د يسن مصط مصط طبــــ بــــيطرى |لق|

ن| م|جد حرز ف|نوس65382 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومم
تـــج|ره ع شمسيم|ن جم|ل محمد حسن|37764
5|52o|علوم بــــ سويفبــــر|ر ع|دل شعبــــ|ن محمد

ش|م ممدوح طه|6525| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل 
88oo3o طبــــ |سيوطج|ستـــن جورج شو يوسف
6o956|نوعيتـــ طنط|ي|سم ي| عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد شعبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح مسلم695693

|92o8طبــــ بــــ سويفدير محمد حسن حسن
يم ع عبــــد|لفتـــ|ح637575 صيدله |لزق|زيقنه|ل |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |حمد ممدوح رمض|ن سليم|ن سليم776738
8|o225تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد عبــــد|لعزيز محمد يوسف
894o26 د|بــــ |سيوط|مصط ر|ئف تـــوفيق ع
233o32ى نجيبــــ ى نجيبــــ ي كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد |حمد حس محمد273545 معهد ع| 
ه جم|ل محمد حسن35992| تـــربــــيتـــ ع شمسسم
ره|سيف |لدين |حمد فوزى عبــــد |لحميد 5564|| عل|م |لق|
53776| ندستـــ حلو|نحمد عوض محمد ع
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفخ|لد ع محمد عبــــد |لجو|د||879

ره|روفيده نعيم ح|مد محمد44879| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد عبــــ|س |حمد محمود||32449
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء عبــــد|لمنعم مصط ربــــيع|252724
طبــــ |لمنصورهف|طمه ط|رق يح عبــــد |لحميد |لش|5|693
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه عثــــم|ن عبــــد |لحليم عبــــد|لرؤوف|783473
77|o82يم عم|رتـــ د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|جر |سم|عيل |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسل |حمد محروس نبــــوى |لسيد426545
764o37 |ر يم |لحسي  تـــربــــيتـــ بــــور سعيديم|ن محمد |بــــر|
9o478o طبــــ بــــيطرى سوه|ججوزف فوزى ك|مل مس|ك

57o23ف محروس ك|مل ين | كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفش

Page 2259 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لزق|زيقعمر |س|مه |حمد ع طه775536
|د|بــــ بــــنه|ي|ره |حمد عبــــد|لحليم زقزوق47|263
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دع|ء محمد عبــــده عبــــد|لع|ل  74|877

ف ه|شم عبــــد |لجو|23294 رهف |لدين | تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمه| ع|دل عبــــد| محمد ش| 8|32|3

رهنوره|ن سيد ي |لحن 582|2 تـــج|ره |لق|
7o25o4| د|بــــ |لمنصوره|سل مجدى عبــــد |لعزيز |سم|عيل
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــرح|بــــ عص|م عبــــد|لمقصود جمعه سيد336688
صيدله |لمنصورهبــــه | محمود محمد كم|ل ع عدس|68258
49o674يم |بــــو يوسف د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه محمد محمود |بــــر|
ف3|6759 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسرو|ن |يمن |حمد كم|ل عبــــد |لق|در 
88o298 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد|لصبــــور ع|دل عبــــد|لصبــــور ضيف
حقوق حلو|نمريم خ|لد عمر محمد حف 9895|3
يم عبــــد |لعزيز رخ2|6922 د|بــــ |لمنصوره|خلود |بــــو خليل |بــــر|
4844o8تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمنعم مصط رزق
د|بــــ |لمنصوره|م محمد |لعج |لقصبــــى693842

3o|36رهمه| ي| محمد |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|9o29تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لمنعم م |لدين ع |لسيد
5|2o2|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد بــــ |لدين عبــــد |لحميد |لبــــل|كو

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نصف|ء جم|ل فؤ|د سليم|ن ع4634|
صيدلتـــ |لم |روفيده ربــــي عبــــد|لرز|ق عبــــد|لحكيم823256
يم ح|فظ3564|2 تـــج|ره ع شمسنور|ن ع|دل |بــــر|
يم972|76 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد شح|تـــ محمد |بــــر|
|247o9| يم عبــــد |لمطلبــــ حس رهمحمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3|23o7ن| محمود يوسف درويش صيدله طنط|م

نوعيتـــ فنيه |لفيوممل ط|رق |سم|عيل |حمد|87457
4|oo9|يم محمد شو |لسيد |لقل حقوق طنط|محمد |بــــر|
26o654صيدله حلو|نريه|م مرزوق سعد ح|روق
يم696872 يم محمد |بــــر| ره|مصط |بــــر| عل|م |لق|
معهد ف ص بــــور سعيدي|سم ند| |لسيد |حمد ند|3|6224
9o7842 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحس|م نبــــيل حسن محمود

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــتـــ |حمد عبــــد |لسل|م |حمد سليم|64447
529359| رهحمد شو محمد |لكو مر تـــخطيط عمر| |لق|
حقوق ع شمسمنتـــ | ع|دل عبــــد |لحميد |لعدل59565|
9|o8o3|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ س|مه محمد محمد عمر|ن
4o7522حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــ |ر ص|دق عبــــد |لح|فظ بــــيو محمد| 

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ كريم محمد عبــــد |لع|ل محمد |لشعر8755|
33|o77علوم بــــنه|ه|جر مجدى كم|ل محمود
|5977oتـــربــــيتـــ ع شمس محمود عبــــد |لسل|م |لسيد
2|79o2ف سعد |حمد عبــــد |لمنعم وف|تـــندى | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره بــــ سويفكريستـــ خلف شح|تـــه عوض3388|8
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تـــربــــيتـــ حلو|ند| | ن |لدين محمد |لسيد39|65|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير خ|لد محمد عبــــد|لوه|بــــ3|9|24
ين محمود محمد عبــــد|لعزيز823366 |د|بــــ |لم |ن
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهنوره|ن يوسف محمد يوسف سويلم754544
يم33426| رهن|در نبــــيل عز|ز |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
23o848 زر|عه مشتـــهرجم|ل |لدين محمد جم|ل عبــــده ع
9o253oعلوم بــــورسعيدصف|ء |حمد محمود |لسيد
629o52نوعيتـــ |لزق|زيقرن| صل|ح |لسيد عبــــد | فرج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|سم|ء بــــيو محمد عط|462554
ف |حمد |لعربــــى محمود|53|775 علوم |لزق|زيقسم|ء |

329o7وف|تـــيوسف ع محمد محمد |حمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ف|طمتـــ جم|ل |لسيد عفي 345733
د|بــــ ع شمس|رض| صل|ح عبــــد|له|دى ج|د |353429
4o964oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــتـــ عبــــد |لبــــص ص|لح ز|يد
6o9o|5تـــج|ره طنط|سل محمد |حمد ع |لدين
4|393|| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه س| مر |لسبــــ|
تـــج|ره سوه|جندى محمد مجدى ك|مل |حمدعبــــد|لو924567
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــس|م و|ئل عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد 26|624

تـــج|ره بــــ سويفحمد ربــــيع |حمد عبــــد |لمجيد||6489
د|بــــ حلو|ن|ندى حمدى غ|نم |حمد غ|نم685|5|
9o58o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد محمد |نور |حمد
9o3538 معهد ف تـــمريض سوه|ج م| نش|تـــ صليبــــ ش|كر
حقوق حلو|نعبــــد | محمد سعد حسن29672|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنه | عو خليل ع |لنوي96|||4
69o9|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن شحتـــه عبــــد | محمد محمد
طبــــ كفر |لشيخآل|ء محمود عبــــد |لفتـــ|ح سيد |حمد غ436592
433o67ي يم |لجم نوعيتـــ طنط|حن|ن محمد |بــــر|
33o|27زر|عه مشتـــهرل|ء ع|صم جودتـــ عبــــده س|لم ع|مر
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عبــــد|لسل|م محمد محمد |لمغربــــى352756
تـــج|ره ع شمسريم عل|ء |حمد |لسيد45|352

532o6طبــــ بــــ سويفعبــــ سل|مه ع محمد
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لمجيد رض| محمد مهدى عبــــد |786843
ره|م|رين| ممدوح جرجس |سكندر32532| د|بــــ |لق|
د|بــــ د |ط|ندى يح طر|بــــيه صبــــره مو689942
يم عطيه79|629 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدخلود مصبــــ|ح |بــــر|
85o4o9كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود عثــــم|ن عبــــد| |حمد
|2o548تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن محمد فوزى |حمد عريبــــه
68o5|6رى حقوق |لمنصورهحس |لسيد حس حسن |لجو

ندستـــ |لفيومعبــــد|لمحسن جم|ل محمد ع75859
7o5497ف حسن محمد حسن |يف | لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
8587oo|صيدلتـــ |لم |م| رش|د محمد فرح|تـــ
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تـــج|ره سوه|جمحمد مصط محمد حسن |8|897
رهمصط ص|لح عثــــم|ن ص|لح8|297| تـــج|ره |لق|
4||o38تـــربــــيتـــ طنط|بــــه |لبــــدري فتـــ |لبــــدرى |ل |ر
د|بــــ بــــ سويف|صبــــ| سيد سيد ر|شد |حمد38385|
6o8|78ين جم|ل ع مو |د|بــــ طنط|ن
ش|م ح|مد محمد ز|يد786|62 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طجم|نه 
4|o|46|تـــج|ره طنط|حمد محمد |بــــو |لعن قنديل
علوم طنط|سلف|ن| عم|د عد بــــخيتـــ بــــبــــ|وى|42572
4o738|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|يدى مجدى محمد |لر|وى
43o264 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه صل|ح |لسيد عطيه |لمرحو

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن خ|لد ن مسعد64|55 ل|
4||o65|يم محمد طه تـــربــــيتـــ طنط||ء |بــــر|
ره|رحمه محمود محمد |سم|عيل227788 د|بــــ |لق|
4o7333تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر عبــــد |لمطلبــــ محمد عبــــد |لمطلبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهرقيتـــ حسن شح|تـــه حسن ع73|524
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نخ|لد عبــــد|لن| |لش|ذ محمد3|8362 كليتـــ 
صيدله حلو|نس|ره سعد |لمتـــو محمد نور694966
|3o222تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى خ|لد رمض|ن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــه سعيد حمزه خ 5|2692
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قرح|بــــ جم|ل عبــــ|س |حمد355527
يم|55542| ق|وى |حمد |بــــر| حقوق ع شمسم| فتـــ 
يم محمود ع عبــــده رزق677749 تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
348o92تـــج|ره بــــنه|عمر محمود عبــــد ه خليل
ه ه| عبــــد | عبــــد |636892 نوعيتـــ |لزق|زيقمش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوق محمد عبــــد|لستـــ|ر ع كروش268668
علوم ع شمسمح|سن |لسيد عمر |لسيد342437
ر|ن عبــــد|لمجيد محمد|86|896 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  م| ز
ف محمود |حمد حس 35|526 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيمن جم|ل |لحسي عبــــد|له|دى|262727
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد سيد محمد|756385
ود|77496 د ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن  ع.

تـــج|ره بــــ سويفه|جر وجيه لملوم ص|دق55626
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد محمد |حمد عبــــد |لرحمن |غ|22636

49847oيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورص|بــــرين صبــــري أحمد |حمد إبــــر|
22o234حقوق ع شمسبــــ|سل |لسيد فرج س|لم فرج عمر|ن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسمر عم|د محمد مصط |لغندور426639
يف622|75 م |س|مه محمود |ل تـــج|ره بــــور سعيدن
885o|9 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطد| | محمد عبــــد|لقوى يونس
84|69oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نه|شم رضو|ن شعبــــ|ن رضو|ن
|53o6|يم ندستـــ حلو|نحسن ع|بــــدين صبــــرى |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه محمود |لسيد محمد ع697774
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ندستـــ حلو|نشه|بــــ محمد ممدوح محمد46894|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء ط|رق محمد عبــــد |لحميد  |344|77
تـــمريض أسو|نمحمد رمض|ن ع محمد848659
|269o|ندستـــ ع شمسعمر يح عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره ع شمسمصط محمود |حمد |لع|يدى|23454
ندستـــ ع شمسحمد حمدى مصط محمد عبــــد|لجو|2546|2
تـــج|ره |لمنصورهحمد جم|ل محمد |حمد طرطوره|695898
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |سعد صبــــرى |لسيد||7|634
6o562oيم حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق |حمد عبــــد|لسل|م |بــــر|
6o7|43تـــج|ره طنط|حمد حس|م عبــــد |لسل|م |لسيد خليفه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عدن|ن |حمد محمد محمد 923555
34o3|8|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|له|دى عبــــد|لفضيل عبــــد
33o86o|تـــمريض بــــنه|يتـــ |حمد محمد |لسيد
78o648تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ننسمه بــــهجتـــ ع سليم|ن محمد
علوم |سيوطمورين جورج مه |رس|نيوس 875294
2686o6حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء |لسيد عبــــد|لصمد |لديبــــ
22o2|8ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسعمر خ|لد رف| |حمد
33oo35|د|بــــ بــــنه|منيتـــ وجيه |لسيد |حمد حم|د|
ر عبــــد|لعزيز عطيه|268456 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد م|
ندستـــ |سيوطن|ئل مصط محمد حسن منصور5||446
ح|ن432449 طبــــ طنط|عزه بــــل|ل عبــــد |لغ محمد 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي| |سم|عيل حس فؤ|د834949
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــم |ل |يه|بــــ محمد |لتـــلو| 269636
448o28|ندستـــ |ل|سكندريهرن| محمد فتـــ |حمد |لد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممرقس شعبــــ|ن خميس ر|48|445
عوض حج|ج438228 طبــــ كفر |لشيخض ر|بــــح ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيه ع ز|يد ز|يد|59438|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ند | وليد فرج عبــــد|لغ 3|69|3
9o6333 تـــربــــيتـــ سوه|جف|تـــن ع|دل محمد عبــــد|لع|ل
يع|22||3 قتـــص|د م حلو|ن|رضوى محمد فتـــ |بــــو 
|6o897تـــج|ره ع شمسمريم ع|دل محمد |حمد
ندستـــ |سيوطمحمد جل|ل |حمد محمد 7378|9
||6o74يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعمر ه| محمد فخرى |حمد يوسف ل|ك|ديميتـــ |لم
92o255  د|بــــ سوه|ج|مه| كم|ل عبــــد|لرءوف عبــــد|لرحيم

6o52oى معوض عوض ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر فوزى بــــ أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
رتـــ||ء سعيد عبــــ|س مر |حمد سليم|4284 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

83|o88 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديض محمد عك|شه عبــــد|لر
ه|ن ن| عبــــد |لستـــ|ر محمد499762 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورم
يم فرج |بــــوسعده|382|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مصط محمد إبــــر|
د|بــــ دمنهور|م|رين| عزتـــ شم ذ 95|522
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن ط|رق ح|مد جبــــر26353|
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن قدرى عبــــد|لحميد |لش|ذ494264
|6|o96زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمنتـــ | محمد حسن محمد
529o28 |تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمود مصط محمود |لسمخر
تـــج|ره دمنهورمحمود سعيد |بــــو|لعط| در|ز494934
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم سعيد محمد عبــــد|له|دى|4||35
تـــج|ره كفر |لشيخأحمد محمد عبــــد|   حسن سليم|ن7457|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ميه محمد عبــــد|لمنعم عبــــد |لحميد 637524

3|o|8ف سيد عبــــد |لحميد ره|من|ر | د|بــــ |لق|
772|o5| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| ن| محمد محمد ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ص|بــــر محمد سليم|ن عوده267682
6o|49||حقوق طنط||ء بــــيو محمد أبــــو ريه
نوعيتـــ عبــــ|سيهسمر س| عبــــد|لحكيم محمد منصور744|34
4o672oيم عزتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسي|سم محمد خليل |بــــر|

5o295تـــج|ره |سيوطعمر س|مح محمد |حمد خليل
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد حسن |حمد فرج453453
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | عص|م |سم|عيل فرج |لخو8|3473
34o22oلسن ع شمس|فرحتـــ عبــــد|لعزيز صبــــ |حمد شوم|ن
2349o6|علوم ج|معتـــ |لسويسحمد سيد محمد سيد |حمد
وف|تـــحمد سم محمد محمد|89|774 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ندستـــ طنط|يم مصط |لحسي |لرف|449834
495775| د|بــــ دمنهور|حمد بــــرك|تـــ حسن |لهل|
7o|362| رى |لج ف فتـــ |لجو حقوق |لزق|زيقبــــل|ل |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|دى رأفتـــ نسيم عيد28849|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدير صل|ح فتـــوح محمد696|77
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء محمد عبــــد |للطيف يوسف زغلول444232
2558o9 يم |لعفي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود محمد |بــــر|
علوم ع شمسكريم حسن |لشح|تـــ محمد ج|د37534|
|7o768|ندستـــ ع شمسمحمود محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لفتـــ
626o68معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد|لرحمن غندور شعبــــ|ن ص|بــــر
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع بــــدر |لدين |حمد عبــــد |لعظيم45266|
62o9|9|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد عم|د حسن مصط عوف
839o78فنون جميله فنون حلو|نصو | صبــــري حسيبــــ س|ويرس
7|o799|يم عبــــد | مسعد شح طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسمر سم سم عبــــد |لمعز حسن4944|5
34o562|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد محمد عطيه عبــــد|لمجيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكرستـــ | سعد ن ميخ|ئيل632259
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسل عبــــد |لن| عبــــد |لصبــــور محمد مفتـــ763243
5ooo|4لسن ع شمس|بــــه شعبــــ|ن محمود محمد فرج
5o68o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|رتـــ جم|ل لط حسن عبــــد|للطيف
ثــــ|ر |لفيوم|ن|ردين عم|د سم حن|36345|

ثــــ|ر |لفيوم|رض| شعبــــ|ن حس حس 42442
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7898o5د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن محمد لبــــيبــــ عبــــد|لر|زق
د|بــــ |لعريش|محمد |س|مه مصط |حمد |لبــــيك766549
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء حسن عبــــد |لرحمن حسن |لجعيدى|984|6
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| محمود |حمد حمدى عمر682246
694942| د ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد ع مج|
علوم |لزق|زيقعمر عم|د ر|فتـــ مر775239
|2o|8oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشهد |يه|بــــ |لسيد ع عبــــد |لسل|م
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد بــــل|ل محمود محمد|7|753
24888oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنرم رمض|ن عطيه مدين 
269o44د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جه|د محمد |لشح|تـــ عبــــد|لوه|بــــ يوسف
2488|3| ر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن ط|
ندستـــ |سيوطسل محمد |لسيد عبــــد |لمجيد |لسيد224324
يم826433 فنون جميله فنون |ل|قبــــه مصط حمزه |بــــر|
ه صبــــ |لسيد |حمد زيد|599|78 د|بــــ |لزق|زيق|م
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــرحمه عبــــد |لرحمن عطيه عبــــد |لرحمن753579
884o62|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  سم|ء عيد سيد عبــــد|لعزيز
د|بــــ كفر |لشيخ|عل|ء محمد عبــــد |لستـــ|ر عرج|وى دردير5358|4
ل|ل8|8|69 يم  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد ع ع |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لفيومعزه رجبــــ عبــــد|لعزيز ع72869
6o999تـــج|ره بــــ سويفمحمد حس محمد محمود

75426o| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء حسن محمد ع
258o32يم عبــــد|لمطلبــــ  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د محمود |بــــر|
7o5758ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسيد
52o|69 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير حسن محمد مصط خ
236o59ى ع حسن د|بــــ حلو|ن|سم| |يمن خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| عبــــد| عبــــد|لرؤف عبــــد||35773
|خ|لد ع محمد حس 826845 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|خ|لد عيد ع محمد99|58
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد رشدى محمد ع  حسن766948 معهد ع| 

|4|o5رهيوسف محمد محمد |لسعيد حقوق |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد |يمن محمد عبــــد| عبــــد|لمو636359
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمود حسن ع حسن مصط 628246
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |م ع محمد محمد ع 354469
6o49o8لسن |لم |شهد محمد محمد |بــــو زيد|
شيحه3966|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه مجدى |حمد محمد |بــــو |لن
4o4|29يم حج|زى ى |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|عمر خ
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنور| محمد حس عبــــد|لع|236572

ره|دين| مرزوق عبــــد |لونيس عثــــم|ن |لشي42928 ثــــ|ر |لق|
4o|958ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رش|د محمد رش|د عبــــد |لجو|د محمد
ف لط شح|تـــه|8|3432 تـــ | تـــربــــيتـــ ع شمسم
345o5o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء محمود محمد ص|لح |حمد
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23988oرهعمر |حمد حسن |حمد حسن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك|ظم |حمد محمد محمود752879
9o|865 طبــــ سوه|جعمر محمود محمد عبــــد|للطيف
689o52|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد |بــــو|لفتـــح |حمد محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود |لسيد |حمد سليم|ن4454|3
4o|677تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|زن يح منصور ن

صيدله بــــ سويفل|ء |يمن عمر |حمد|372|5
تـــج|ره طنط|رو|ن عزتـــ عبــــد |لمع |حمد |لسيد432778
يم46828| تـــج|ره |سيوط|ء رمض|ن عبــــد |لش| |بــــر|
حقوق طنط|محمد |س|متـــ محمد محمد عبــــد |لغ 486756

ف ومس|حه |لمطريتـــحمد فه |حمد عبــــد |لعظيم|3|679 ك.تـــ. ف رى و
|4||9o يم مصط كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم محمد مصط |بــــر
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم محمد مختـــ|ر عبــــده عبــــد |لمو 2|6244
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحبــــيبــــه صل|ح محمد نص |43222
تـــج|ره |سيوطط|رق |حمد جمعه ثــــ|بــــتـــ 875857
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنغم فتـــ |حمد حمزه حسون8862|5
د|بــــ دمنهور|يم محمود عطيتـــ عبــــد |لمجيد زيد5299|5

طبــــ بــــيطرى |سيوطي|سم محمد عبــــد|لع|ل ثــــ|بــــتـــ|6696
85o|73معهد ف ص |سيوطف|دي محسن محمد محروس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد | سيد طلبــــه2|234|
6o4384|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمصط محمد |لسيد ع |لعو
7o6469|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن صل|ح جمعه |لمتـــو |حمد
تـــج|ره ع شمسعمر عبــــد |لر|زق عبــــد |لحليم عمر86||3|
رهحن محمد رشدى عبــــد|لفتـــ|ح47|237 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
69o426تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد مجدى ع |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوس|م محمد فتـــ ع 899429
833o5oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــ |حمد |لسيد محمد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسه|م عبــــد| ع |بــــوط|لبــــ252469
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نسل|م مؤمن ص|بــــر قطبــــ|853575 كليتـــ 

علوم |لفيومسم|ء عبــــد |لتـــو|بــــ سيد عبــــد |لوه|بــــ73988
68|9o4 بــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه مصط م |لدين حسن |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|يزه جم|ل ري|ض محمد ع قنديل54854|
35738oندستـــ |لفيومع محمد رشدى ع ع |لجد
5o8743تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د سعد ن مك|يد عوض
ندستـــ |لمنصورهبــــسمه محمد ن| فوزى عبــــد |لعزيز44|686
77o|23د|بــــ |لزق|زيق|محمد بــــند|رى عبــــد |لعزيز محمد رحمه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | ن| حمدى مد 8487||

ندستـــ بــــ سويفمصط عيد سعيد محمود||534
تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن محمد رضو|ن محمد رضو|ن479378

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد رجبــــ عبــــد |لحفيظ محمد عبــــد |لحفيظ6|289
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|رس حس|م |لسيد عبــــد |لجو|د |6|7644
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2|6o62رهي|سم ط|رق |حمد خليل حقوق |لق|
4|o6oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنوره|ن |لسيد  |د محمود

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لعزيز ر|شد حس|ن 699898
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفريد |حمد فريد س|لم عبــــد |لمقصود74|38|
84o235|ي ر|ء فر|ج يونس خ تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديلز
2454o6يم عبــــد| طلوبــــه تـــربــــيتـــ حلو|نزينبــــ |بــــر|
7523o7|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد فتـــ حس |سم|عيل
معهد ف ص بــــور سعيدمل |سم|عيل عبــــد |لعليم |لمهدى|99|623
يف محمد بــــسيو 973|49 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم 
9o532|علوم ري|ضتـــ سوه|جرند| ع|طف حس رضو|ن
85o7|9 قتـــص|د م حلو|ن|ي|سم محمد ن حس
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــكم|ل حمدي كم|ل نظ 859768 ك.تـــ. ف للبــــ
ره/ري|ضتـــجه|د مصط منصور رف|62974| إعل|م |لق|
638637| تـــ |حمد شعبــــ|ن |حمد مو تـــمريض |لزق|زيق م
764o63تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسمر |حمد عطيه محمود محمد
كليتـــ طبــــ أسو|نعبــــد|لرحمن |حمد |لسعيد |لص|وي سيد 486|84
6o8863د عو|د فرج سعيد علوم طنط|ن|
4|23o7يم محمد عبــــد |لعزيزمحمد |لنج تـــج|ره طنط|بــــر|

6|3ooمعهد ف ص بــــ سويفعبــــد| ط|رق ع محمد
6789o7|ى  و صيدله |لزق|زيقمن|ر |لسيد عبــــد | |لم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منيه ص|بــــر عبــــد |لمجيد |لسيد |بــــوقورتـــ248489
86o|5oطبــــ بــــيطري |لم |س|ندي ف|يز حشمتـــ روم|ن
4488o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممروه عبــــد|لسل|م ف|روق محمد عبــــد
ندستـــ كفر |لشيخكريم عل|ء محمد عبــــد |لعزيز محمد |675264
ندستـــ |لزق|زيقس|مه |حمد كم|ل |م |لجم|ل|638339

9o54oتـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد فتـــ سيد خط|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن مجدى شعبــــ|ن عبــــد|لحميد محمد629447
تـــج|ره |سيوط سم|ء بــــغد|دى |حمد عثــــم|ن|892286

3o292ره| |ده محمد سيد سيد محمود د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|يسه مصط محمد فريد59334

علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىزينبــــ عبــــد|لحميد تـــكرو ج|د868839
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سهيله صبــــ حس ج|دو252369

6o7|6تـــربــــيتـــ بــــ سويفحن|ن فتـــ معوض |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| صل|ح ص|دق عرفه صقر697835

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم جم|ل فه مصط 24725
يم353894 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد |لسيد |بــــر|
|49o9o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمينه رمض|ن |حمد |سم|عيل
د|ر |لعلوم |لم |منتـــ |حمد محمد |حمد223354
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |يمن عبــــد |لعزيز محمدى|626262
337436| ف سعد |لدين ع تـــج|ره سوه|جسل|م |
24623oد|بــــ طنط|محمد ع|طف حسن |بــــوزيد|
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78|9o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره رض| محمد عبــــد |لسميع عبــــد
6oo498يم رتـــ|رن| رض| محمد حسن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى بــــسيو محمد محمود محمد|48939
63o533تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح يس
7o66ooطبــــ |لمنصورهدير ع محمد حج|زى خ|لد
75o737لسن ع شمس|خ|لد وليد فتـــح | محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقرحمه ع|صم عبــــد |لر|زق خليل مر629744
حقوق حلو|نمحمد |حمد محمد ش|كر29627|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط محمود حسن حس 3|7589

يم536|2 رهس|ندر| نبــــيل بــــولس |لقمص |بــــر| تـــج|ره |لق|
ف623277 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد | ح|تـــم |حمد ع 
258o|8حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لغ عبــــد|لرحمن تـــر
5232o5|ندستـــ |ل|سكندريهسعيد مجدي شح|تـــه عبــــد |لو|حد بــــ
272o52 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــس|ره مح |لدين عبــــد|لرؤف محمد
تـــمريض كفر |لشيخحمد |لشو|د محمود نع|متـــ|438965
تـــج|ره بــــور سعيدف|رس حس|م |لسيد |لعربــــى محمد ح764963
د|بــــ حلو|ن|ه|جر خ|لد تـــوفيق محمد حس|ن 66484|
47537oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط عمر عبــــد |لحميد ع عطيه
تـــج|ره ع شمسجم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لحكيم معبــــد 352775
حقوق |لزق|زيقسعيد س|لم عبــــد |لسل|م س|لم629965
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود ول|ء وجيتـــ |لسيد568|77
8|3o|6تـــج|ره بــــ سويفمحمد صديق بــــدر محمد
4274o8طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمصط |حمد عبــــد| محمد |لدبــــه
رهمرو|ن ط|رق محمد فه |لدرى|2345| تـــج|ره |لق|

|77o5|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد خ|لد شكرى عبــــد |لع ل|ك|ديميتـــ |لم
623o45تـــج|ره بــــور سعيدأنس محسن إسم|عيل أبــــودبــــ|رتـــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مروه محمد |لص|وى |لكرتـــه256495
2592|oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــد | بــــدر |حمد مك|وى
876o26| صيدلتـــ |سيوط  بــــ|نوبــــ مجدى |بــــ|دير خ
43o9|4علوم طنط|مريم |يمن محمود |حمد |لعنتـــرى
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود حسن محمد مسعد54563|
57oo2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفزينبــــ قر طه حس

|275o|لدين ع رضو|ن| تـــج|ره ع شمسمر|م ن
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــتـــ |لص|دق |حمد |حمد |حمد |2|3548
2|3o38ه عبــــد|لحميد |حمد محمود كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن
782642| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه سم حس محمد عبــــد |

27o4o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم عفي عبــــد |لغف|ر عفي
68|o97تـــج|ره |لمنصورهحمد عم|د عبــــد |لبــــديع |لشح|تـــ |لبــــي
8o3588فنون جميله عم|ره |لم |ي| عل|ء |لدين عبــــد|لرحمن |حمد
6|o3o7|تـــربــــيتـــ طنط|م|ل محمد محمد عبــــده

ش|م محمد |لسيد |حمد6329| رهندى  عل|ج طبــــي |لق|
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر حس محمد مصط |دريس37|6|4
حقوق بــــ سويفحمد ع|دل محمد |حمد|||539

5|53|o| ل| زر|عه دمنهور|ء ممدوح محمد |حمد 
تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر و|صف محمد محمد38|439
يم عبــــد|لمنعم حسن 497458 تـــج|ره دمنهورد| | إبــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم| س| فه صديق|827994
تـــج|ره |لزق|زيقنه| سم| |بــــو |لنج| سم|9||776
طبــــ |لم |يه ر|شد محمد ر|شد|2678|8
7o5o3|يم س|لم ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمود عوض محمد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهآيتـــ | فؤ|د محمد محمد |لنج|ر8396|5
طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد||3399
ء |حمد محمد بــــرك|تـــ694379 صيدله |لمنصورهصف|ء ه|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ | محمد محمد ع رح|ل|734|5
د|بــــ |لمنصوره|صل|ح |حمد صل|ح |لدين |لبــــر688233
د|بــــ حلو|ن|حمد مصط س|لم حمدى|35|53|
332|9o حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م عبــــد|لحميد عبــــد|لج|بــــر |حمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى محمد عبــــد |لعزيز ع محمد489563
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد|لرحمن ه|رون |حمد ع|مر843672
ند|وى|267598 معهد ف ص بــــنه|يم|ن جم|ل |لدين ع 
ندستـــ بــــنه|عمر |سل|م رضو|ن عبــــد|لع|ل55|328 كليتـــ 
2734o4| تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــيه عي |حمد عي مو
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد |س|متـــ محمد يوسف جبــــر449436
يم مصبــــ|ح متـــو علو|6775|4 نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخلشيم|ء |بــــر|

ره|رودين| ر|فتـــ محمد حس محمود56|5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| حس عبــــد|لجو|د عويس|3|245
يم فضل عبــــد |لعظيم ود|عه|37397 رهبــــر| تـــج|ره |لق|

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|كريمه عبــــد |لعليم رمض|ن عبــــد |لعليم|2982|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعليه |لسيد عبــــد |لع|ل عبــــد|لع|ل مصط 758248
5o9o|2 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسعيد عبــــد |لق|در سعيد عبــــد |لق|در
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء مجدى |حمد |بــــو|لفتـــوح266547
يم سعف|ن696398 يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره من|ر |بــــر|
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشرحمه مصلح محمد حسن767438
ل|ل ري|ض زكري 6|||88 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطنرم 
6764o5 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنه |يمن |حمد محمد |لزي
يم |لدسو طعمه|478944 ندستـــ |ل|سكندريهحمد عزتـــ |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لمر حسن |لمر حتـــ|تـــه493||7
ثــــ|ر د |ط|آل|ء عبــــد |لرؤف عبــــد| طم|ن |بــــو طم9364|6
69o38oيم ندستـــ |لمنصورهمحمد بــــدير محمد |بــــر|
68739o|علوم |لمنصورهيم|ن |ي محمود |ن محمود
ندستـــ |لسويسمحمد عوض |حمد ع عبــــد |56|528
تـــج|ره |سيوطحس يوسف حج|ج |حمد7|8395

Page 2269 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ حلو|نف|طمه نزيه عك|شه س|لم243848
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ه| محمد عبــــد|لرحمن |بــــو|لخ 638379
426oo7د|بــــ |ل|سكندريه|ندى |حمد بــــهيج محمد
3597o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء عص|م |لدين محمد عبــــد|له|دى
7o|498تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن سعد حمدى سعد |ل|بــــيض
5o5669يم عطيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محمد يوسف |بــــر|
768oo6معهد ف ص |سم|عيليهلشيم|ء صبــــرين عبــــد | محمد من|ع

356|8| يم |حمد محمد سليم|ن ع معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
5|3oo9|تـــربــــيتـــ دمنهوررمض|ن حس |حمد إسم|عيل |لش
د|بــــ |سيوط|خديجه محمد ع |لسيد 885569
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد عبــــد|لحليم ع 566|86
6o6579تـــج|ره بــــنه|عمر عبــــد |لش| محمود |لعبــــد
نوعيتـــ |لزق|زيقسيده شحتـــه ص|لح عبــــد |لحميد778362
|53o83وف|تـــ|محمود |حمد فريد نجيبــــ ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
838o5o فنون جميله فنون |ل|قعمر محمد بــــه|ء |لدين حسن مو
صيدلتـــ سوه|جمريم محمود محمد ج|د |89834
طبــــ |لسويسس|مه محمد عبــــد|لصبــــور ح|مد|834277
تـــج|ره |لمنصورهوليد محمد حس عبــــد |لغ 687767
48o249تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك م|جد حلقتـــ سليم|ن سليم|ن
علوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن خ|لد محمد محمود 924543
82o74|| علوم |لم |حمد محمد عبــــد|لحميد عبــــد|
تـــربــــيتـــ ع شمسنورتـــ محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لنبــــى2|8|34
35724o |طبــــ حلو|نوق محمد حسن محمد ر
د|بــــ كفر |لشيخ|يه رض| محمد |لسيد |حمد عريف|||76|4
يم ص|بــــر محمد |55|696 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |بــــر|
48o386تـــج|ره |ل|سكندريهع |حمد ع عمر|ن محمد
حقوق |سيوطرن| س| |لسيد ع|22945

طبــــ بــــ سويفف|طمه |يمن محمد مو|5858
4438oي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــع عل|ء |لدين فض ع ك.تـــ. ف للبــــ

تـــج|ره |سيوطمحمد مصط |حمد ع  |83|88
85o47|يم د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|مصط كم|ل |لدين |م|م |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد نج|ح محمد |لفيل494799
273o45|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلشيم|ء جم|ل محمود |سم|عيل
8o65|9تـــج|ره بــــ سويفمحمد خليفه عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره عل|ء فتـــ محمد |لصبــــ|غ482656
تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه رمض|ن حس|ن عبــــد|لمحسن767489
859|o2فنون جميله فنون حلو|ننور| عثــــم|ن ز محمود

67o38علوم ري|ضتـــ |لفيومدين| خليل |حمد محمد
6254|oزر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعمر عبــــد |لرحمن محمد طه ف|يد
6o4o56|يم د|ود |د|بــــ طنط|سل|م كم|ل ك|مل |بــــر|
ديبــــتـــ38|5|4 ف محمد ح|فظ |بــــو  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرحمه أ
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تـــج|ره سوه|جم|جد |سح|ق تـــق|وى سل|مه  899454
6o4o92تـــج|ره بــــنه|عمر محمد ع|مر خليف ع|مر
وف|تـــزي|د محمد عبــــد |لسل|م مصط 525996 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |لسيد سعد د|ود||26976
د|بــــ ع شمس|رو|ن سعيد عبــــده |حمد3|358|
ندستـــ كفر |لشيخحمد سعد |حمد محمد عبــــده|695935
7o|oo7|ف ف محمد عبــــده  ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد | م |لع| 
تـــج|ره |سيوطسم|ء ص|بــــر عبــــد|لعظيم عبــــد|لم|لك823469
ف |حمد عوض شد|د|835|48 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيمن |
27949oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر حس طه سيد |حمد حمود
9ooo28 تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن محمد |حمد محمود
يم|62827 علوم |لزق|زيقندى مدحتـــ عبــــد| ز |بــــر|
5|8o95 زر|عه كفر |لشيخمريم ي| عبــــد |لح|رس شع
يف رشدى خليل عل|م3663|6 رهسميه  صيدله |لق|
232|7oرهيوسف |حمد محمد شعبــــ|ن ندستـــ |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهنور عم|د محمد حس 77|768

رهنجل|ء ع|دل مسعود مجدى987|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ع محمد عربــــ|ن عبــــد |353|69
|د|بــــ طنط|عبــــد|لفتـــ|ح |يمن عبــــد|لفتـــ|ح عي 3737|4
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ن |ر مصط ك|مل محمد7|87|3
78o72oنوعيتـــ |لزق|زيقع|ئشه |بــــو بــــكر مصط ع ع|مر
|34oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد م |لدين عثــــم|ن يوسف
6o2855ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لمنعم حسن عبــــد |لمنعم حسن ربــــيع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريم محمود محمد بــــهوتـــ353|42
لسن ع شمس|لؤى محمد عبــــد|ل عطي 239858
766oo7| ه محمد محمد مصط |لعبــــ| تـــج|ره بــــور سعيدم

تـــربــــيتـــ |لفيومل|ء محمد رمض|ن محمد|73467
7o|94د|بــــ |لفيوم|مروه محمد غيض|ن محمد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن ع|طف شفيق محمد53463|
756o3|يم تـــج|ره بــــور سعيدبــــل|ل سم شعيبــــ |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|جر محمد محمد |لسيد936|78

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| ط|رق ك|مل محمود|32423
 |حتـــ وفن|دق |لم |ر| | عم|د  |د نجيبــــ|85879
علوم ج|معتـــ د |طمحمد يوسف صديق حسن |لسيد388|68
|2||9oيم محمد فنون جميله فنون حلو|نمروين ي| |بــــر|
يم عيد7542|6 د|بــــ د |ط|نوره|ن محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد عويضتـــ عبــــد|لحميد756426
25o||9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |بــــو|لعل| عبــــد| |بــــو|لعل
حقوق |لمنصورهمصط |حمد حسن |لسيد حسن786428
4|o762|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه ط|رق محمد ع ع  |د

6o456حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد |حمد |حمد
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إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنجوى محمود ج|بــــ | نجلتـــ3957|6
489o7|يم عطيه عبــــد ربــــه رتـــ نتـــص|ر |بــــر| تـــمريض |لق|

45||3oيم سعده زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعمرو مصط |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|ي|ر| مجدى فؤ|د |سك|روس|9|9|3
|ء محمد |بــــوزيد حسن|498|89 صيدلتـــ |سيوط 
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد نعيم عطيه |لسيد مصط 636233
6o6892تـــج|ره طنط|ع|صم جم|ل طه شح|تـــه
حقوق بــــنه|شيم|ء ه| نور |لدين محجوبــــ|2|354
حقوق |لمنصورهمه| محمد فه |حمد |لمن 579|69
7o4374يم عبــــد |لوه|بــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه محمد عبــــد |لحميد |حمد دندش|767953
69o|o9|تـــج|ره طنط|حمد رض| محمد |لسيد خيوه
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــأحمد محمد محمود رزق |لخر| 528624
|د|بــــ |لم |مريم محسن بــــدر |لدين عبــــد |لحميد عم689389
علوم ع شمسيوسف محسن سيد عثــــم|ن فر|ج33448|
ف ش|كر مر |82984 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىش|كر |
يم س|لم |حمد4|2383 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى سليم|ن |بــــر|
6|37|oندستـــ طنط|ع مصط ع مصط |لنج|ر

ره|عف|ف جم|ل محمد |سم|عيل624|3 د|بــــ |لق|
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحدع|ء ميهوبــــ عويس من|ف58294

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء محمد محمد |سم|عيل|366248
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنور| ن| عبــــد| محمود عبــــد |5|2638
7598|5| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس||ء حسن سيد ع
9o9333 د|بــــ سوه|ج|من|ر عص|م محمد |بــــوزيد
تـــمريض بــــنه|عل|ء يسن عبــــد|لمنعم عفي محمد339293
8447o7|كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىل|ء محمد سيد |حمد
5|466oح|ن حقوق |ل|سكندريهأمل معوض حسن عبــــده 

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ خ|لد فتـــ عبــــد |لقوى54|48
42o625تـــج|ره كفر |لشيخلسيد سليم|ن |لسيد سليم|ن يوسف عبــــد
85o|92طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدمحمد مصط محمد |حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مجدى |حمد |لخليفه|24582
7o699|تـــج|ره |لمنصورهي|سم |يمن رشدى عبــــد |لوه|بــــ
يم نور |لدين895|33 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ي| |لن|دى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخند مهدى |لسيد |حمد جل|ل |بــــوطبــــل7968|4
7o3o52ه ف |حمد |لدسو |بــــو عم  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحور |
6o4o72طبــــ بــــيطرى |لمنصورهزي|د |حمد |حمد |لسيد حج|زى
9oo534 ديه ع محمد تـــج|ره سوه|ج |م 
|2o646د محمد محمد ص|لح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |يه|بــــ ن|
83|9o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ل|ء محمد يس محمد
766o73تـــج|ره بــــور سعيدمريم |لسيد منصور محمد |لمغربــــى
م مجدى |لدمرد|ش |لكن| |528857 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخد
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|5385oد|بــــ حلو|ن|عمر |يمن عبــــد ربــــه سعد
رى|44992 ندستـــ طنط|رن| |حمد عبــــد |لرؤف |لجو
ره|بــــه حسن ع فؤ|د محمد235983 د|بــــ |لق|
2296o6زر|عه |لفيوممن|ر من محمد حس عبــــد |لرحمن
33o969ندستـــ بــــنه|محمد عبــــد|له|دى عبــــد| |لسيد كليتـــ 

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه|جر |حمد محمد جم|ل7|49|
طبــــ |لم |مصط محمد مفتـــ|ح عطيه|453|8
يم29537| وف|مصط محمد عبــــد |لعزيز |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

تـــج|ره بــــ سويفسم|ء عصمتـــ عبــــد |لر|زق محمد|||569
يم626839 يم ح|مد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقعليه سعد |بــــر|
|382|o ف عبــــد |لسميع عبــــد صيدله ع شمسعبــــد |لسميع |

رهرن| |حمد ع طه886|3 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| |م صل|ح محمد |لكريدى|25728
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسه|م سيد محمد بــــش |27577
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | ط|رق |حمد ع39768|
د|بــــ ع شمس|ه|جر خ|لد عطيه محمد عيد348883
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغف|ر منصور |69567
يم عبــــد |429569 يم محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|عمرو |بــــر|
44oo58طبــــ كفر |لشيخسل محمد ع حم|د
9o457|| تـــج|ره سوه|ج حمد ي |حمد |م
ور مصط عبــــد|لحميد ع 497|85 صيدلتـــ |سيوطز

رهخ|لد حسن |بــــو|لعل| حسن379|4 تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسحمد ع عبــــد |لسل|م عبــــد |لبــــ| |888|4|
|د|بــــ بــــنه|محمود عبــــد| حس عبــــد|337768
7||9|oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء خ|لد محمد |ل|م|م |لش|ذ غز
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لحميد ع638928
ندستـــ ع شمسنوره|ن محمود شفيق نص|ر586|6|

4998|| حقوق |سيوطحمد رمض|ن عبــــد |لع|ل ع
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــف|دى فوزى شح|تـــه محمد758869
632|39| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|منيتـــ |حمد محمود |حمد ج|د |
884o5o|د|بــــ |سيوط|محمود جم|ل عبــــد|لجو|د عبــــد|لتـــو
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد رض| |حمد عمر7647|6
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر مدحتـــ محمد |حمد نص|ر755252
8|573oئيل يعقوبــــ| تـــربــــيتـــ |لم |مريم مل|ك |
4o62o4|ش|م حسن محمد حس |لن د|بــــ |سو|ن|رو|ن 
د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ عبــــد|لوه|بــــ سل|مه حسن39|635
43239oصيدله طنط|حبــــيبــــه محمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لحميد
رهلسيد رمض|ن |حمد |سم|عيل|255992 تـــخطيط عمر| |لق|
3538o8ي محمد عبــــد|لمجيد ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ي
وف|تـــمع|ذ عل|ء محمد جوده484|3| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9|2o24 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ججرجس مريتـــ جرجس مرقس
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32438oد|بــــ ع شمس|جورج ف|يز جور ن|شد
7o7o8|حقوق |لمنصورهمصط |لسيد محمد محمود حس|ن
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىبــــس|م حس |بــــو|لفضل حس 862527 ل|ك|ديميتـــ |لم
4o9788حقوق طنط|مريم محمود حسن محمود عيد

|8o5|يف محمد مصط عبــــده رهندى  علوم |لق|
7o554|يم بــــره|م علوم |لمنصورهمحمد بــــره|م |بــــر|

3o955|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |يمن |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ
4o585o|تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن |لسيد محمود حسن  دخيل
63935o|ندستـــ أسو|نسل|م جم|ل س|لم |حمد س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطن|ء كم|ل |بــــو|ليم جريس 885474
33o386د|بــــ بــــنه|س|رتـــ |حمد عبــــد|لمنعم يوسف|
8829o|  طبــــ |لسويسل |ء خليفه شو خليفه

279o9| حقوق حلو|نسمر سيد |حمد عبــــد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |لسيد محمد |لحسي محمد643524
249oo3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل| ع|دل مصط عبــــد|لج|بــــر
4o86o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|روى |لسيد محمد د|ود عبــــيد|
9o54o5 حه وفن|دق |ل|قشيم|ء محمد حسن خليل| 

43o4oره|روميس|ء خ|لد محمد محمد س|لم د|بــــ |لق|
حقوق بــــنه|محمد عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم محمد س328235

6o577لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نور| سيد خ|لد محمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|له|م حس |حمد ع |833769
4265o|تـــج|ره |ل|سكندريه |ر |يمن فلتـــس سعيد فلتـــس
5o2425|ى عبــــد|لمعز عمر|ن عثــــم تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ي
حقوق ع شمسمحمد عبــــد |له|دى محروس عبــــد|له|788968
8789o9 صيدلتـــ |سيوطمحمد ممدوح محمد متـــو
|74887| رهسم|ء مجدى محمد مو زر|عه |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند خ|لد محمد خ|لد757657
885o|8 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د| | |يمن سم نجيبــــ
775o35| ى تـــوفيق محمد متـــو صيدله |لزق|زيقحمد خ
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسش|م ي| سعيد رزق258365
6|367oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروه ع|طف بــــيو محمود بــــيه
تـــمريض |لزق|زيق وف|ء رض| عطيتـــ مصط 634347
9o2246|حه وفن|دق |ل|ق حمد قبــــي ع محمد| 

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوم|ء ن| سعيد محمد|66967
إعل|م بــــ سويفيم|ن محمد محمد |لعزبــــ |حمد|697697
ره|دع|ء سم رمض|ن عبــــد |لحليم7|6|5| د|بــــ |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفند| |سم|عيل ع سيد685|5

د|بــــ |سيوط|مه| |ه|بــــ حمدى عبــــد|له|دى  882756
4|o|59تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد سيد أحمد فخر

6|8o| طبــــ بــــيطرى بــــ سويفريه|م محمد |حمد ز
529o65|ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد قدري ع عبــــد
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رهمنه | سعيد فتـــ محمد س|لم222249 د|ر |لعلوم ج |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر أحمد محمد بــــرك|تـــ5|4352

52|5|| تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| سعد سيد متـــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد صبــــرى سعد محمد سيد |حمد|269894
وف|تـــمحمود |حمد عبــــد |لع|ل حف 34|758 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o6639طبــــ |ل|سن|ن |لم |عبــــد|لرحمن |سم|عيل |حمد محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــخ|لد عبــــد|لش| |لسيد سعد |لدين247434
تـــج|ره بــــنه|محمود عم|د عوده |حمد سل|مه344586
ر|ء محمد |حمد حج|زى77|||4 |د|بــــ طنط|ف|طمه |لز
79|349| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |كرم عبــــد |لغف|ر مصل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء عبــــد|لش| عبــــد| عيد839824
زر|عه |لزق|زيقمحمد رض| محمد فرج عبــــدربــــه4|6358
6o6|3|صيدله طنط|أحمد محمد شكرى عبــــيد
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفط|رق |لشو|د محمد كيل| 5|4536
6o6o65 د|ر |لعلوم |لم |سم |حمد محمد |حمد |لحس
4|4o85نوعيتـــ فنيه طنط|منه | محمد |حمد محمد ع|مر
طبــــ سوه|جمن|ر |لسيد حسن |بــــو|لحسن 899875
4757|o لع| لل |حه و|لفن|دق و إرش|د |ل | بــــأبــــي ق |محمود محمد عبــــد |لع|ل محمد عبــــد
د|ن||2557 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد فوزى عبــــد|لغف|ر و
تـــربــــيتـــ |لعريشندى عم|د ص|بــــر محمد769444
يم ز|يد|263253 تـــج|ره بــــنه|مينه |له| |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |م|ن محمد سليم|ن7|7793
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم | يوسف نصيف جرجس سيد|روس484684

6|2o5ش|م محمد ري|ض د|بــــ بــــ سويف|محمد 
4o5|o2تـــج|ره |ل|سكندريهع أحمد محمد فوزي حسن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء ي| نظ|م محمد ص|لح476729
6o5645يم يم طه |لغريبــــ |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لمقصود شعبــــ|ن عبــــد|لمقصود256456
9|o|65 طبــــ سوه|ججورج سم خليل كر|س
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ع محمد عبــــد|لحميد حو|ش334682
75o825د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حن محمود حسن |لجر|ي محمود
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نحمد حمدى محمد أبــــوشوشتـــ|529877

5o73|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد | |حمد حس محمد
8865o7 علوم ج|معتـــ |لسويسمحمود زكري| عثــــم|ن عبــــ|س
تـــج|ره بــــور سعيدحن |حمد سعد | عطيه7248|6
4|2oo6يم مصط رضو|ن حبــــيبــــه تـــج|ره طنط|زي|د |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور |لهدى محمد فه |لمل|ح6724|5
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــع |حمد ع |لسيد359357
رهعبــــد |لرحمن سعيد فتـــح | |حمد89|29| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل |ء ع |لسيد ج|د |لكريم238729
42827oتـــربــــيتـــ طنط|ه|جر |لسيد محمود |لسيد بــــن|يه
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تـــج|ره طنط|ف|رس |يمن محمود حسن ج|بــــر478695
|د|بــــ طنط|س|رتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحكيم عبــــد|737|34
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نل|ء |يه|بــــ محمود دردير|8|326|
7396oر د|بــــ |لفيوم|ن|ديه |حمد سيد عبــــد|لظ|

|د|بــــ طنط|حمد ج|بــــر عبــــد|لعظيم حم|ده|4|9||4
تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|ء محمد عبــــ|س عبــــده عبــــده |لديبــــ7692|7
8|54o3كليتـــ حقوق |لم |س|ره محمد |حمد كم|ل محمد
444|2o|تـــج|ره كفر |لشيخحمد ع ع ع شعل|ن
827o97|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء محمود مغربــــي محمد
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح سيف|24624
زر|عه طنط|محمود محمد فه |لرف|433777

53o62تـــربــــيتـــ بــــ سويفدي كس|بــــ جمعه سعد
صيدله |ل|سكندريهي|سم محمد ك|مل عبــــد|لع|ل57|257
6o7o|2| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عزتـــ محمود |حمد ج|بــــ |

5829oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|خلود محمد رجبــــ عك|شه
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــد|لق|در ع عبــــد|لق|در ع |لدكرورى437539
5o75o5ين ي| حن محمود حسن عويس د|بــــ |ل|سكندريه|ن
ف ع محمد ع |لخو57|687 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهميس| |
6854o5ف عبــــد |لفتـــ|ح محمود |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر |
9o3566  حقوق سوه|جفرحه محمد س|لم |حمد
ه ح|مد بــــدري محمد|847942 معهد ف ص |سو|نم
تـــج|ره |سيوط يه|بــــ مكرم لبــــيبــــ جور |6235|9
ش|م نبــــيل حس فريد65386| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــسندس 
869o7|ور تـــربــــيتـــ |سو|نمريم محمد عبــــد|لمنعم 
تـــج|ره ع شمسعمرو ع|دل محمد ص|لح|772||
رهه|يدى عبــــد|لخ|لق مصط عبــــد|لخ|24347 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطكريمه عل|م حسن عبــــد|لر| |||893
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسيف |حمد ع |حمد99|838
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن شح|تـــتـــ محمد |لطن| 492422
32o2o6أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــردين| تـــوفيق خلف | عمر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــده عيد246492
ق762678 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدع |لسيد |لسيد |حمد محمد |ل
يم229347 رهس|ره ع|طف مظهر |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

ندستـــ حلو|نمحمد ربــــيع بــــكرى حس 65|56
نوعيتـــ بــــنه|دى ممدوح عبــــد|لعزيز جمعه دو|63|263
8o3855 |ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــل|ميس محمد |بــــو|لق|سم ضمر معهد ع| 
6|4o7|رتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ |حمد محمد |حمد ز
86346o|ه خ|لد عط|| سيد حقوق |سو|نم
|4898oره|نور| محمود |حمد عبــــد |لع|ل د|بــــ |لق|
698oo8د|بــــ |لمنصوره|د | |حمد محمود محمود
فنون جميله فنون |لم |ف|دي |سحق د|ود غ| 7239|8
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|2565oتـــج|ره ع شمسمتـــ|بــــ ح|تـــم محمد وحيد ع|مر
49935oتـــربــــيتـــ دمنهورمروه محمد إسم|عيل يوسف
26649o|تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |بــــوبــــكر |حمد يوسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|سم يوسف عبــــد |لم|لك |حمد65493|
35o85|| علوم ع شمسيتـــ حس عبــــد|لغف|ر ع
42|4ooتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخند| محمد |حمد حسن |لش|ف
266|8oد|بــــ طنط|يم|ن جم|ل عبــــد|لموجود عبــــد|لحسيبــــ|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع|ئشه |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد62456
6o6725 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر محمد عبــــد |لش| عبــــد |لفتـــ|ح
2|67o2يم عل|ء عبــــد|للطيف |حمد ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــر|
4|5o89|نوعيتـــ كفر |لشيخل|ء رض| محمد عبــــد |للطيف |لعزبــــ
8o48o8|علوم |لم |يم|ن كم|ل حس |حمد
تـــربــــيتـــ ع شمسدين| سعيد فوزى حن|228769
4o2595د|بــــ |ل|سكندريه|د | |حمد عبــــد |لجو|د ع حس|ن
6ooo|3تـــج|ره |لمنصورهمحمد عل|ء |لسيد ع
يم33|266 يم محمد |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفندي حشمتـــ فؤ|د |بــــوه|شم6794|8
526753| م ع حسن ع ع علوم ري|ضتـــ دمنهورد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرح|بــــ عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در42294|
68o97oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهفتـــ ه| فتـــ |سم|عيل
7|o458| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء رمض|ن |لغريبــــ محمد ع
768|o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|يم|ن |يمن ف|روق عبــــد|لحميد
6|57o5د|بــــ د |ط|محمد ط|رق عبــــد |لعزيز |لسيد
6o7742تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م|جدتـــ أحمد أحمد سل|متـــ
42526oيمن حس ك|مل سيد فه درويش د|بــــ |ل|سكندريه|رغدتـــ محمد 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر عم|د محمد ند|675494
638o9| ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــتـــ محمد |حمد محمد |لش|ف
ندستـــ ع شمسحمد سعيد حسبــــ |لنبــــى محمد|884|4|
8o8639تـــج|ره |سيوطصموئيل |سحق ن|شد بــــطرس
7655o6|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد مصط مهلل خميس بــــخيتـــ
6889o5د|بــــ |لمنصوره|خ|لد سم |لسعيد مخيمر
6|o38oزر|عه |لمنصورهن|ء محمد عبــــد |لرحيم عم|شتـــ
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن محمود عبــــد|لعزيز محمد4|3293
7o6264طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخريم عبــــد |لرحمن لط محمد محمد

رهمحمد وليد محمد صل|ح |لدين عبــــد |8|59| حقوق |لق|
د|بــــ |لفيوم|يه ع ضح|وى قطبــــ|69985

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد نبــــيل محمد كم|ل |لدين سليم|63438
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود ع|دل محمود طلعتـــ634563
852o|o إعل|م بــــ سويفع |ء عبــــد|لكريم سيد عي
373o4|يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|لم |حمد س|لم |بــــر|
78o347|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منه | عص|م |لدين حس بــــهنس
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676o57|صيدله |لمنصورهل|ء ع |سم|عيل ع شلبــــى
تـــمريض |لمنصورتـــ ع |ء عبــــود عبــــد |ل ع4||698
د|بــــ |سيوط|دع|ء عنتـــر عبــــد |لحميد ن| بــــدر497639
يم||866|4 تـــج|ره كفر |لشيخلسيد ع يوسف |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سم|ح |حمد ري|ض |لسيد697755
256o5|| يم |لخو حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد مصط |بــــر|
ف بــــخيتـــ لطيف324472 زر|عه ع شمسم | |
642|6o|تـــج|ره |لزق|زيقزي|د محمد عبــــد |لمنعم |لسيد |بــــر
3574o8| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء رض| |لسيد س|لم نص
|63o35كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه محمد |حمد س|لم
25o329تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ فوزى فرج |لنح|س
ندستـــ طنط|ع يونس عبــــد |لحكم سليم|ن حمروش||5295
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره محمد ش|ذ محمد جمعه632223
75248oتـــج|ره سوه|جمصط محمد شلبــــى شلبــــى محمد
82o49|د|بــــ |لم |رح|بــــ حسن عبــــد|لجو|د حسن|
862o9oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م|دون| رمسيس عز كندس
8o5o79 علوم حلو|نس|ندي جرجس شلبــــي مو
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |يمن محمد مر |لعسكري528829
53o659تـــ|ريموند| مصط سعد عبــــد |لنبــــى عمرو لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره طنط|حس|م حسن محمد حسن |لحم|م448436
|د|بــــ بــــنه|حمد سعيد حس محمد بــــدوي|285|34
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منتـــ | مصط متـــو متـــو|32983
طبــــ بــــورسعيدسم|ء نص|ر عوده محمود|788795
7|o948| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يوسف محمد محمود يوسف ج|بــــ
7662ooف محمد محمد ضل|م ن| | ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|م

رهمحمد سعيد كم|ل خليل32856 ندستـــ |لق|
|2|982| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لنبــــى سيد عبــــد |لمع
رتـــ فهيم دسو محمد دسو 5|||36 تـــمريض بــــنه|ز
يم محمود خليفتـــ685354 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنور|ن حمد|ن |بــــر|
يم |لحسي حسن شتـــ|5|36|4 تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
د|بــــ |لفيوم|عم|ر ي| سعد قنوش23456

8979o| معهد ف ص سوه|جدير ص|بــــر عبــــد|لحميد مرزوق
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديم|ن عبــــد |لش| عبــــد |لصبــــور عبــــد 79|58|
تـــربــــيتـــ طنط|ع|ئشه |حمد ك|مل منصور عبــــد |لمنعم433226

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد |لسيد قر عبــــد |لجو|د|68887
ره|يوسف |يمن فوزى سعد38|4|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهمحمد عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد غر47566| د|ر |لعلوم ج |لق|
رهد | |لمعتـــزبــــ| كم|ل عبــــد|لحميد5446|2 حقوق |لق|
يم جل789375 يم محمد محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد نج|ر |بــــو |لمجد محمد56874|
89||o| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطعبــــ فرغ عم|ر محمد
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494oo4| يونس شه|بــــ | حقوق |ل|سكندريهعبــــد| محمد ن
35o342 يم ع تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط محمود |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد|لحميد عي|863|5
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|س عبــــد |لن| |لسبــــ| شعبــــ|687|75
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــ عبــــد |ل |لسيد |لغريبــــ442||6
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمتـــ يوسف |لسعيد |بــــو كر|تـــ6634|6
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|س|ره عبــــد|لحميد خليل محمود835579
تـــج|ره ع شمسسل عص|م عمر تـــوفيق26764|
6oo383يم |لش|ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ين|س ط|رق محمد |بــــر|
885o88 رى  |حتـــ وفن|دق |لم |فيبــــى فوزى حن| جو
25o454 |يم ع |لفخر حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــ |بــــر|
6887|oزر|عه |لمنصوره |م طه محمد |لسيد |حمد |لبــــهوتـــى
5o67o4 يم |حمد حس طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــروضتـــ محمد |بــــر|
ندستـــ حلو|نمصط |لشح|تـــ عبــــد|لحليم |بــــوحس 79||45
3266o9حقوق ع شمسرح|بــــ ع|صم |حمد ع

تـــمريض |لفيوم حس|م سيد |حمد ع72244
42o6|7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ي| عم|د |لدين شفيق

حقوق |لمنصورهحمد رجبــــ جمعه محمد||46|9
|559o9|حقوق حلو|نيه جم|ل محمد عبــــد |لع|ل
5o6437 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى عم|د س|لم عبــــد |لرحمن حس

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شهد وليد قر محمد356|5
|3766o|وف|تـــحمد ع|دل ح|مد عبــــد |للطيف |م|م معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
علوم ج|معتـــ د |طوق مسعد أحمد مسعد سليم|ن|62447
8o85|4كليتـــ حقوق |لم |ع رمض|ن ص|دق محمد
ر7|6345 تـــج|ره |لزق|زيقم|زن عص|م محمد فوزى جو
طبــــ |لم |محمد سيد عبــــد| حسن858593
9|o547 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد جل|ل محمد ع|رف
24oo4|| رهحمد محمد |حمد حس تـــج|ره |لق|
8839|o رى محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطعل|ء |حمد ز
9o328| حقوق سوه|جربــــ| ن| عجل|ن |بــــو|لحسن
524o87| د|بــــ |ل|سكندريه|مل صبــــ كم|ل جل|ل قبــــي
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد ط|رق م|دح كم|ل عز|م247464
ل|ل7958|4 ند|وى  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنور| ع 
ر|847669 عل|ج طبــــي قن|منيه عبــــد|لرحيم عي ط|
علوم ج|معتـــ د |طبــــتـــس|م حسن |لسيد حسن خليف||936|6
||7o29لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد وئ|م كم|ل |لسيد عبــــد |لغف|ر
3o327|ره|ل|ء خ|لد محمود عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه نزيه عبــــد|لمعز محمد|87|266
صيدله ع شمسبــــسمتـــ ر|فتـــ خليل عل|م8869|3
حقوق |لزق|زيقس|ره شح|تـــه منصور شح|تـــه منصور|63328
69226oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوق محمد محمد عبــــد |للطيف حربــــ
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يم جرجس2767|3 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف|دى صبــــ |بــــر|
ج35||76 يم |بــــو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|لي عبــــد | |لشح|تـــ |بــــر|
34875oتـــربــــيتـــ ع شمسه|لتـــ ه| محمد مرزوق شمعون
7o37ooمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ م|رين| ميل|د س|لم ميل|ده
ى عبــــد|لمجيد عبــــد|لحليم صبــــح523254 نوعيتـــ |ل|سكندريهي|ر| ي
|د|بــــ بــــنه|حس محمد حس محمد نص|ر369787
رهحمد |مجد محمد بــــه|ء |لدين محمد|9|63|2 ندستـــ |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عم|د|لدين عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ع |لش4572|6
يع8356|2 رهمريم خ|لد رجبــــ |بــــو تـــج|ره |لق|
498o62يم خليل تـــ عبــــد |لحكيم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن
يم|439867 يف محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء 
يم |لسيد44|6|3 يم |بــــر| ندستـــ |لم |جه|د |بــــر|
25753oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء شكرى عبــــد| حم|م 
زر|عه |ل|سكندريهمنتـــ | إيه|بــــ حل محمد قطبــــ62|4|5
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد حمدي محمد سيد68|827 كليتـــ 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مه| مجدى حسن عرف|تـــ محمد678792
|535o7 |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر محمود محمد رف
د|بــــ |لزق|زيق|بــــه محمد |حمد محمدعبــــد |لرحمن643386
342577| تـــج|ره ع شمسيتـــ بــــدوى عبــــد|لبــــديع عبــــد|
رهمحمد عل|ء ع عبــــده6595|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|o7||د|بــــ طنط|ي|سم جم|ل |لدين محمد |حمد رضو|
ر محمد صديق327449 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرحمتـــ م|
27o434ل|ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نبــــيل رفعتـــ محمد |لسبــــ| 
يم |لض682883 يم سل|مه |بــــر| صيدله حلو|نمحمد |بــــر|
8ooo56يم يم محمد |بــــر| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منه | |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|نوره|ن ن|دى |لسيد قط53||76
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد مسعد عبــــد | عبــــد | سعيد9|22|7
|ء محمد عبــــد|لمجيد محمد ع|مر544378 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورإ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحسن|ء حسن فرج |لسيد 4|8937
ندستـــ |ل|سكندريهع | عل|ء |لدين متـــو عبــــد | |لنج|44744
622o63معهد ف ص بــــور سعيدمروه |لسيد محمد |حمد مو
طبــــ بــــنه|رو|ن حس|م |نور محمود محمد |لحزين774645

تـــربــــيتـــ بــــ سويفطيبــــه مدحتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــدربــــه83772
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسل|م دندر|وي سيد |حمد محمد|839445
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ء |بــــو |لعزم محمد |حمد|5927|3
2437o5|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنيه س|مح ذ |حمد
طبــــ |سن|ن طنط|محمود |لسيد |لسيد |ل |ر4|4296
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىد |نه |يمن موريس روف|ئيل9|8322
|59o65ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو فتـــ عبــــد |ل حسن
معهد ف ص |سيوطمريم |لفونس خليل قلدس  5262|9
وف|تـــحمد محمد محمود عبــــد |لحميد||77685 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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5o2436علوم طنط|نور |لدين خ|لد |حمد محمد |لكو
ور25628| تـــج|ره ع شمسمصط ع|صم ص|لح ج|د 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــ|نوبــــ كم|ل د|ود عبــــد |لشهيد|37777|
تـــج|ره طنط|رو|ن ع حسن عبــــد |لعليم|45955
تـــج|ره |لمنصورهمرفتـــ محمد مصط محمود ش| 682334
26|4o5| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمود فتـــ |لف
5||o39حقوق طنط|عبــــد|لخ|لق جمعتـــ عبــــد|لخ|لق جمعه شعبــــ
تـــج|ره ع شمس |ر |س|متـــ محمد ذ352444
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رض| |لسيد عبــــد|لتـــو|بــــ ر| 5|2548
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمصط محمود محمد محمود ل|ش 5594|2
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسحر محمود |حمد |لديبــــ256443
69o895|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر محمد عبــــد |لر|زق |لرف
45|2ooعلوم ري|ضتـــ طنط|محمد محمود عبــــد|لمهيمن محمود رزق

ر محمود محمد23954 ره|فرح حس|م عبــــد |لظ| د|بــــ |لق|
63o458وف|محمود محمد عبــــد | محمد عبــــد | حميد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

تـــ محمد مغربــــى محمد67637 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن
ه حسن محمد ممدوح22558| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
حقوق ع شمسيوسف ع|دل محمد عبــــد |لحميد5967||
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسجم|ل ن ص|بــــر محمود ش| 35737

يم|262659 يم عبــــد|لخ|لق |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد |بــــر|
4|o698تـــج|ره طنط|عبــــد| محمد عبــــد | |لبــــرل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن مدحتـــ عبــــد| |بــــو|لعل|3|2566
رهحس |نور حس عبــــد |44295| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ |ل|سكندريه|ء س|لم محمد س|لم عرقوبــــ|4569|5

4o459حقوق حلو|ننور محمود ص|لح طلبــــه
7|3o65 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن عبــــد
497o99حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | خ|لد |حمد محمد غ|زى
تـــج|ره |سيوط  يري يوسف صموئيل ك|مل|84|878
ع486665 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد|لرحمن ع محمد بــــش
3227o6|تـــ مهدى سل|مه |حمد |لسيد تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم

ره/ري|ضتـــكريم عل|ء بــــدير حس 4293| زر|عه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منه فريد شو رزق252682
8o9683لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |تـــه| شعبــــ|ن دي|بــــ حسن|
د|بــــ |ل|سكندريه| |ر فرج محمد محمد |لسيد482988
علوم سوه|جخ|لد عبــــد|لع| ع |حمد 923469
|53o77| رتـــعمرو رش|د ع|بــــدين عبــــد علوم ري|ضتـــ |لق|

د|بــــ |لفيوم|بــــتـــ | خ|لد غندور معوض69345
4o2|46ش|م محمد |لقبــــ|رى محمد بــــيو تـــج|ره سوه|جروميس|ء 
يم غ|نم945|44 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|رتـــ ع|رف محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء عصمتـــ محمد مه |8343|2
2548o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق ع|طف |نور سعيد س|لم
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تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــن ط|رق محمود محمد شعبــــ|ن|5|4853
7|63o7يم محمد ع شح طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعدن|ن مجدى |بــــر|
6983o6يم سيد |حمد شلبــــى نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد |بــــر|

طبــــ بــــ سويفف|طمتـــ |حمد سعد ص|لح52447
كليتـــ حقوق |لم |من|ر حمدي عبــــد|لحميد محمد852676
رتـــ|دين| عبــــد|لع|ل محمد |لسيد محمد642966 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
22o652يم حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخلود خ|لد |بــــر|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــره|دى |حمد محمد رجبــــ7|7|4|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه رشدى غريبــــ محمد|3||757
ندستـــ بــــ سويفعبــــد| س| محمد محمد55754

تـــج|ره طنط|سم|ح ع|دل عبــــد |لسميع ع عبــــد ||278|4
ن| |حمد عنتـــر إم|م بــــيو222636 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم

صيدلتـــ |لفيومغيد|ء جمعه عبــــد|لفتـــ|ح محمد9|667
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وف|ء حس محمود حس |لعيسوى692359
9o9o29 حقوق |سو|نفتـــ محروس |حمد |لطيبــــ
6o4744|علوم |لمنصوره|ء ط|رق ع عبــــد |لفتـــ|ح
تـــ ع|دل عطيتـــ |لسيد طلحه9|9|44 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأم
معهد ف تـــمريض بــــنه| ندى ي| |حمد بــــيو||2663
|2o346تـــج|ره ع شمسعمر |حمد محمد سل|مه
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء عبــــد |لرحمن بــــدر عبــــد |لرحمن |69337
6|o8|5تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى عبــــد|لمجيد |لسيد محمدعيده
6o5586تـــج|ره |لمنصورهعبــــد|لغ ع عيد |بــــوحس |لسو|ح
تـــج|ره |لمنصورهحمد صل|ح محمد حل شح|تـــه|693886
لسن ع شمس||ء ط|رق محمود محمد|7|59|3
2o289رهمحمود عبــــد |لمر عبــــده عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لق|

6o5oo5تـــربــــيتـــ طنط|ندى عبــــد |لنبــــى ن عبــــد |لخ|لق
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم حس|م |سم|عيل محمد |لسيد رزق774552
صيدله ع شمسسم|عيل سعيد |بــــو|لسعود عبــــد|لق|2545|3

كليتـــ |أللسن بــــ سويفصف|ء عبــــد |لعليم |حمد عبــــد |لجو|53799
85o|4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشو|ق |حمد ري|ض م|لك

تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمن|ر محمود |حمد عبــــد|لف|لح849573
42o463 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء محمد محمد |لبــــي
68o4o6حقوق |لمنصورهمحمد محمد |لمتـــو فرج |حمد
4o5|27|د|بــــ بــــ سويف|سل|م ن| نور|لدين محمد محمود
9o6843يم عبــــد|لن| عبــــد|لصمد محمد حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى س|مه سعيد شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن|4|8975
763o72تـــج|ره بــــور سعيدمنه | مجدى |حمد عبــــد |لعزيز
63754o|طبــــ |لزق|زيقسم|ء |لسيد محمد |لش|ف عطيه
|د|بــــ طنط|محمد عص|م عبــــد|لفتـــ|ح خروبــــ6||2|4
8333|o| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــ|نوبــــ ثــــروتـــ بــــل|مون م
ره|يم|ن حس محمد حس|ن |67754| د|بــــ |لق|
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رهبــــل|ل جم|ل محمود عبــــد |لرحمن4||89 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر محمد ن| عبــــد |لعزيز عبــــد |5|4826
856|o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفشيم|ء فهيم عبــــد|لرحمن عبــــد|لغ
8|o7oo|تـــج|ره |سيوطمه| |بــــو|لليل |حمد عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ريم محمد عبــــد|لنبــــى محمد عبــــد|لمجيد329976
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمصط |لسيد تـــوفيق شلبــــى مصبــــ|ح||35|6 كليتـــ 
26oo98|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورل|ء عبــــد|لمؤمن حس عبــــد|لجو|د
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يه |سم|عيل محمود عبــــد|لوه|بــــ|245394
2737o6تـــج|ره |سيوطمحمد صل|ح |حمد حسن
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسل عبــــده عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل535|64
43o383زر|عه طنط|مريم ن| محمد |لشهد|وى

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مر|م جمعه عيد سيد24|52
معهد ف تـــمريض |سيوط  زه|ر فتـــ محمد |حمد|98|887
ر بــــدير محمد ع ريه28|442 تـــمريض كفر |لشيخم|

د|بــــ |لفيوم|فيول| |يوبــــ فه جريس852|7
ندستـــ |ل|سكندريهندى وحيد ع عبــــده ع445437
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسس|ره ع عبــــد |لحميد ع رشو|ن46386|
صيدله |لزق|زيقفري|ل فريد شو ح|فظ |لغيط| 635482
48438o|يم حن |لسيد عثــــم|ن تـــج|ره دمنهورحمد |بــــر|
8|8o23|نوعيتـــ |لم |س|مه |دو|رد معزوز لبــــيبــــ
7o|578علوم |لمنصورهس|ره رض| محمود |حمد |لولي
5o9o69تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد|لرحمن مصط صديق محمود |لبــــند

ره|ملك |حمد عبــــ|س |م 55|27 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o969| د|بــــ سوه|ج|ع عمر ع محمد

96o84|ند د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|جه|د جم|ل ك|مل عبــــد |لتـــو|بــــ 
زر|عه ع شمسي|ر| ي| ع |حمد276|6|
439o|9يم |دريس طبــــ |سن|ن كفر |لشيخكريم |حمد |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د| | محمد محمود جنيدى58494
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى وحيد |سم|عيل بــــكرى39592|
م|م294||7 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــخ|لد |يمن |لسيد محمد بــــكر 
7826o4 يم محمد حس ندستـــ |لزق|زيقمحمد مصط |بــــر|
علوم ع شمسم | عم|د ص|بــــر يعقوبــــ|7|334
6o27o5ي ن|صف تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد خ
تـــج|ره سوه|جمنتـــ | محمد |حمد يوسف 875447

2o|43تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن عل|ء|لدين سيد طنط|وى
طبــــ بــــيطرى بــــنه|رو|ن جم|ل |حمد ذ |لعدل682247
ندستـــ كفر |لشيخس|مه عبــــد | |لسيد محمود ج|د|3|8|45

ى سليم|ن356|4 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|له ع|دل |لم
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورند| محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لع|27|8|5
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعظيم |لسيد يوسف |لسيد63||78
علوم |لمنصورهبــــه |حمد ع محمد ف|يد676462

Page 2283 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

زر|عه دمنهوره|شم بــــليغ حن محمود خليف3749|5
طبــــ |لمنصورهع |ء جم|ل محمود محمد |لش|ف565|69
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ند محمد ص|بــــر محمد |بــــو ستـــيتـــه64|694
رهكريم محمد عبــــد|لحميد عيد528|22 حقوق |لق|
يم ع خ |7|3492 علوم ع شمسحمد |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|عبــــ ن|دي سعد|وي جمعه67984
3622o6حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــيتـــر صل|ح حبــــيبــــ يعقوبــــ

7242oر |حمد د|بــــ |لفيوم|جه|د سل|مه عبــــد |لظ|
ر |لسيد شح|تـــه|253597 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ز|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| ح|مد محمد ح|مد ع3235|2
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسه|م عبــــد|لرحمن ع عبــــد|لرحمن 894283

33|o7حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع |ء محمد حسن سيد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوروق شح|تـــه عبــــد |لر|زق شح|تـــه محمد5848|4
ك.تـــ. ف صن| قن|عم|د ع|دل ع محمود825256
6|7o89|د|بــــ د |ط|مريم محمد محمد ز |بــــو|لنج
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم محمود عزتـــ محمود777738
علوم بــــورسعيدي|منه حمزه نور |لدين عبــــد|لع|ل  |89943

رهحمد ع ح|مد عبــــد |لرحمن|4929| تـــج|ره |لق|
|747oيم خليل رهمحمد ممدوح |بــــر| تـــج|ره |لق|

6o|||6وف|تـــمحمد حمدى عبــــد |لفتـــ|ح خليفه ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهض |لسيد محمد |ل|شقم مو684856
254|3o| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمر|د حمدى محمد |سم|عيل جم|ل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسيه عص|م محمد محمد  |م|759564
6o2598|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد ص|لح خليل |لحق

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرغده ممدوح مهدى و|عر93|68
يبــــ حن 4896|3 لس ع|دل و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك

ق|وى3|446 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منه |س|متـــ محمد |ل
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد عبــــد|لمر |حمد عو|د|835|33
7oo337|نوعيتـــ |لمنصوره|ء رض| شعبــــ|ن سيد |حمد
ه حس|م |لدين عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر8799|| نوعيتـــ عبــــ|سيهمن
طبــــ |سيوطي|سم صل|ح |لدين حس محمد  896273
85o422ندستـــ |سيوطمصط عل|ء حس يوسف
8o8553 كليتـــ حقوق |لم |محمود |حمد محمد ع
8o275oمعهد ف تـــمريض |لم | م|رين| بــــطرس حكيم سمع|ن

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه محمد محمود عبــــد|لغف|ر محمود خ |4449
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنه|ل ش|كر عبــــد|لعليم |سم|عيل259786
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحس |يمن حس حس 333844
8o5o||ي طبــــ |لم |ن|ن |يمن سعيد مصط |لم
طبــــ |لسويسض جميل بــــيو محمد فوده|75949
يم7824|2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل مصط |نور محمد |بــــر|
696|9o|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمود |حمد |بــــو سيف
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كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمود ص|بــــر ع بــــهج|تـــ258359
68744o تـــج|ره |لمنصورهس| فتـــ |لسعيد محمود |لبــــسطوي
6o6|93تـــج|ره طنط|عبــــد | ع سعد |بــــو جبــــل
6ooo44ندستـــ |لم |يوسف محمود سعد حم|د
زر|عه |سيوطمرفتـــ تـــم|م عطيه ع 893255
2654o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|ح |لجمل
ر ونس5322|6 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــنجل|ء محمد أحمد م|
7o2493تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرو|ن |حمد محمود عبــــد |لعزيز مو
|5o73o|ندستـــ ع شمس|حمد مبــــ|رك |حمد عط
3|852o رهلطيفتـــ حس محمد حس حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــرض| عبــــد |لكريم عبــــد |لعزيز عبــــد |لكريم695854
يم94|856 ندستـــ |لم |ي| |حمد رمض|ن |بــــر|
|32o|8 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرحه محمد مصط محمد مصط
62348oيم |لم |وى صيدله |لمنصورهندى |لمتـــو |حمد |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| محمد مصط محمود7999|3
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لرءوف محمد |حمد حسن|693888
طبــــ بــــيطرى دمنهورزينبــــ |لسيد أحمد |لشيخ |حمد43||52
7o72|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |سل|م رش|د محمد حسن

|7|7oرهسل ع|دل عبــــد |لعزيز خليل علوم |لق|
338|o3 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لر| عر
6|89o6 علوم ج|معتـــ د |ط صل|ح ر|غبــــ |لزي
تـــج|ره طنط|حمد |يمن عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لر4|4923
754o6|يم صبــــ|ح طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ محمد |حمد |بــــر|
|2698oش|م حسن عبــــد |لرحمن حسن ندستـــ ع شمسس|ره 
حقوق ع شمسسم|ء عبــــد |لبــــديع طه |حمد|624|3|
يم6|293| ف عبــــد |لعزيز |بــــر| وف|تـــمحمد | تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
نطش437879 تـــمريض كفر |لشيخدع|ء محمد محسن زكري| |بــــو
9o2453 طبــــ سوه|جمحمد جم|ل عبــــد|لع|ل محمد
يم فوده7973|| حقوق ع شمسرقيتـــ جم|ل |بــــر|
رتـــ|سلف|نه ع|طف ك|مل نجيبــــ8||233 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o2o9oد|بــــ |لزق|زيق|ح|زم |لسيد محمد مو
42o|67د|بــــ كفر |لشيخ|ندى سعيد محمد سعيد زيد|ن
تـــج|ره |سيوطعمر شح|تـــه محمد ح|رس 892977
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحفيظ تـــوفيق3|7|76
صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لق|در فتـــح | عبــــد |لفتـــ|ح طه9|4336
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسل عص|م محمود محمد محمد عبــــد 35|28|
45o395 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|يوسف ح|مد محمد ح|مد ع|
6o7766حقوق |لمنصورهمه| زكري| عبــــد |لفتـــ|ح محمود |لعزبــــ

د|بــــ |لفيوم| |م محمد فوزى محمد94|72
نوعيتـــ |لمنصورهحمديه |حمد عوض |حمد سليم|ن692474
233o65| ره|يه | محمد سيد حمد | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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52o937تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم| عبــــد |لجليل عبــــد |لسل|م مبــــروك
495o47تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمختـــ|ر جم|ل عبــــد |لحكيم عبــــد |لوه
9o7399|ف فوزى قطرى محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| 
ن| بــــ|سم رؤوف |سحق 5|8838 د|بــــ |سيوط|م
ى بــــطرس59545| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم ظريف ن
تـــج|ره ع شمسه|يدى عبــــد |له|دي سعد عبــــد ربــــه35863|
يم عوض |8|2629 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ|ء فتـــ طه |لسيد |بــــو |لخ |3953|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى سل|مه محمد سل|مه محمد489735
4o5654د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |يمن ع حسن |لع|بــــدين
757o84|ر|ء ج|بــــر محمود محمود حسن تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز
7642o6د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نج|ه محمد محمد عبــــد |لمنعم درويش
64|6o5| حقوق |لزق|زيق|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |له|دي ع
9o|98| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد مصط يوسف عبــــد|لرحمن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منتـــ | محمد محمد ع عبــــد |لحليم4|6376
4o823o|حقوق طنط|سل|م رمض|ن محمد ع ربــــيع

ي عبــــد |لعزيز سنو |49868 يم خ معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
477o87يم يم إبــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | جم|ل متـــو إبــــر|

ندستـــ بــــ سويفسل|م جم|ل عبــــد |لن| عوض|64||5
تـــج|ره ع شمسلي فوزى محمد عوض5|3272
76883oيم محمد معهد ف ص |سم|عيليهمحمد جل|ل |بــــر|
4|52o5د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر زيد|ن معروف عبــــد |لحميد عض
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمروتـــ و|ئل طلعتـــ ثــــ|بــــتـــ344697
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــف|طمه مصط |حمد |بــــو سليمه45|269
69o9|8عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخه|جر فخر |لدين |لرف| |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمد عيد عوده322939
نوعيتـــ |لزق|زيقزينبــــ ن| محمد محمد عبــــد|637564
7ooo5o|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد محمود حسن
رهيوسف عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــوزيد حل37|243 حقوق |لق|
تـــج|ره سوه|جمن|ر جم|ل محمد عبــــد |لبــــ|رى499756

2278oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عمرو |حمد |حمد مسعود
7|o5|8|د عبــــده |لمس|رع د مج| تـــمريض |لمنصورتـــ يه مج|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد محمد مصط س|لم يونس763|54
7556o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|خلود محمد ص|لح صبــــيح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ندى |س|متـــ فتـــ |لسعيد محمد348868
8o5757|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه طه نج|ح |سم|عيل|
|4o|49 د|بــــ ع شمس|نور| خ|لد |حمد محمود حس
68o395تـــمريض |لمنصورتـــ محمد حمدى محمد عطيه محمد
ه مسعود جمعه عبــــد|لسل|م|3|8842 تـــربــــيتـــ |سيوط م
صيدله |لزق|زيق|ء |لسيد |لعربــــى محمود مرزوق|776262
د|بــــ |ل|سكندريه|سلوي محمد عز|لدين |لسيد حس ثــــ483259
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885o49 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|زينبــــ عزتـــ |حمد |بــــو|لجود
يم|346497 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ محمود مه |بــــر|
زر|عه سوه|جمحمد يح محمد حس 44|895

يم52274 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد | ه| ربــــيع |بــــر|
ى بــــدر بــــدر525684 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد | ي
5o22o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمود |حمد محمد
وف|يح محمد |لسيد عبــــد|لموجود9344|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
9o5396 د|بــــ سوه|ج|سل ع محمد خليفه
ين ع|دل فتـــ محمد 55|894 تـــمريض |سيوطش
لسن ع شمس|وق عل|ء |لدين ع عبــــد |للطيف46425|
7|o279صيدله |لمنصورهند|ء حسن محمد محمد |لبــــدرى
ف|43|22 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نح|زم |حمد محمد محمد 
يم495798 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن شو محمد |بــــر|
6346o9معهد ف ص |لزق|زيقح|تـــم |حمد محمود عبــــد|لنعيم محمود
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــم|يكل ز|يد ز|خر حص|وى7947||
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مجد محمد محمود مد ج|د |لربــــ|683554
تـــربــــيتـــ بــــنه|منتـــ | مغ|ورى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| ف329832
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسعد صبــــ سعد سيد|حمد مر|43769
7oo|26|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء جم|ل محمد |لغريبــــ محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــديل صل|ح |لدين ح|مد حس|ن266649
4o4557يم |لنج يم |بــــر| د|بــــ دمنهور|محمود محمد |بــــر|
صيدله |لمنصورهوق سميح |لسعيد محمد |حمد عن|9958|6
ندستـــ |سيوطن|دين |س|مه عز|لدين عبــــد|لعظيم محمد4463|2
22|89oيم حسن محمد رهمنه | مجدى |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
|5o665رهزي|د محمد نص|ر محمد علوم |لق|
7oo379تـــج|ره بــــور سعيدخلود خ|لد |حمد عبــــد |لحميد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نكريم محمد عمر يح 46362
يم |حمد |لصعيدي|685435 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيم|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ل |ء حمدي دسو عبــــد|لسل|م|572|8
84963o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسمر ص|لح حسن ع
7565o5|زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــحمد محمد سم محمد
يم عبــــد|لع|ل عفي 784723 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدع|ء محمد |بــــر|
8||54oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندي سيد حسن يونس|
252o23د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد سليم|ن عبــــد|لغف|ر
||9|o5ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن سعيد |حمد عبــــد |لمجيد جم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرغدتـــ |حمد |لسيد |لح|ذق25966|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــص|بــــرين محمد ص|بــــر مك|وى48548|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن نش|تـــ حسن عج |52364
7o8964معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لسعيد محمد شلبــــ|يه عبــــد |لبــــ
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمر محمود محمد |لرف|268578
ندستـــ حلو|نم|زن س|مر وجدى محمد فهيم6442|2
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهند| |سم|عيل عبــــد |لمنعم ع حسن694794
رهحمد سل|متـــ حن حسن|44239 ندستـــ |لق|

تـــج|ره |سيوطم|ريه|ن ع|دل كم|ل فوزي699||8
معهد ف ص |سيوطنسمه محمود |سم|عيل مرزوق849655
3334o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خ|لد ه| |لزعفر| ح|مد
رهل|ء محمد حل عبــــد |لحميد|57598| علوم |لق|
78463o يم |حمد حس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسثــــن|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح شبــــ|نه5||752
يم عبــــد|لغ شه|بــــ263279 تـــج|ره بــــنه|ض |بــــر|
6o3o29|تـــج|ره |لمنصورهس|مه محرز س| محرز
4o7|5|| تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمد عبــــد |لعزيز محمد |بــــو

3o|96|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء محمد ف|روق |بــــر|
6o44o5| د|بــــ د |ط|جم|ل جوده |لرف| عبــــد
يم منصور426|75 رتـــ|ريم حمدى محمد محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
67995oبــــي يسن فوده تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييسن |ل
يم |حمد يوسف جودتـــ524684 وف|تـــمحمد |حمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4799|o | ندستـــ كفر |لشيخه|يدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح ج|بــــ
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود |سم|عيل محمود |سم|عيل من 923|64

رهمحمد ممدوح |حمد حم|د23352 حقوق |لق|
6o76|9ري|ض |طف|ل |لمنصورهأمنيه محمد ع عبــــد |لغف|ر أحمد
طبــــ طنط|يم|ن جم|ل مصط عبــــد|لرسول عبــــد 428368
رهمحمد |لسيد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد 33498| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لعزيز |حمد |785829
يم مو ن3592|6 ف |بــــر| تـــج|ره طنط|خلود |
6o|4o4ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود مؤمن محمود طه ك.تـــ. ف للبــــ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقي|سم ثــــروتـــ محمد عبــــد|لمع ع626892
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|دى غ| ثــــ|بــــتـــ غ| |88486
نوعيتـــ |سيوطس|ره سيد عطيه محمود  888255
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرفعتـــ رفيق ظريف بــــش|ره775453
69o887علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخع |ء |يمن |حمد عبــــد |لر|زق
24389oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نموده |سم|عيل عبــــد|لستـــ|ر |سم|عيل
2443o7رهشلق| |سم|عيل شلق| |سم|عيل حقوق |لق|
ق|وى2625|6 ه طلعتـــ |لشح|تـــ حس |ل تـــج|ره طنط|م
8o4|28|ر نصيف |ستـــم|لك ندستـــ |لم |نطو م|
د|222796 يم حسن محمد |حمد مج| رهبــــر| تـــج|ره |لق|

5o9oo كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد | |يمن عبــــد |للطيف حس|ن
يم رش|د جل|7|335 يم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروه |بــــر|

ف س|لم محمد223922 رهرحمه | حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف ربــــيع عزتـــ عبــــد |لعليم عبــــد |لق|در23|56

معهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عوض |لسيد غ|696963
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــبــــتـــ |يمن حج|زي حو|ش شح|تـــه|52324
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رهبــــسمه نزيه |لحسي حج|بــــ|23632 تـــج|ره |لق|
4oo|28ندستـــ |ل|سكندريهه| | ي| مصط ي|قوتـــ
معهد ف ص |سيوطنوره|ن سعد |حمد محمد  86|4|9
42548oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء حمدى صبــــرى منصور طه

تـــمريض |لفيوم خلود ن| |حمد محمد64629
6333o6حقوق |لزق|زيقعمر خ|لد عبــــد |لعزيز محمد |حمد عمر

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد4|235
ندستـــ |لسويسمصط صبــــ |لسيد |لمغربــــى6|7697
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد خ|لد زكري| عزتـــ|62878
يم أحمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لع|ل ع638447 معهد ف ص |لزق|زيقإبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء مجدي ع|طف حسن |لص |2526|4
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | معتـــز محمد حس |32726
حقوق |لمنصورهم|ي| |س|مه فخرى شلبــــى7933|6
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــسمه سعد قطبــــ |لحلو| 9||5|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | ع|دل عطيتـــ ص|لح359533
897o|5 تـــج|ره سوه|جعمرو سيد عبــــد|للطيف عبــــد|لل|ه
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــشيم|ء مدحتـــ |حمد عبــــد|لغف|ر نو|ر249325
4846o||م مصط محمد محمد |حمد رزق حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
767o86تـــمريض  |إلسم|عيليتـــط|رق محمد حسن محمد جبــــر
2|77o4يم عبــــد|لرحمن يم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد| |بــــر|
ش|م |لطو |لسيد كشك338745 تـــج|ره بــــنه|مريم 
يم |لبــــن||43627 تـــج|ره كفر |لشيخعص|م محمد |لسيد |بــــر|
48o227صيدله |ل|سكندريهمحمد أمجد محمد عرفه |لش|بــــورى
7564o2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مح عبــــد |لحكيم حسن حس
24794oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــدى ي حس فتـــح | |لفحل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديديه |حمد سليم|ن عبــــد|لمعز|849529
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنسمتـــ عبــــد|لحكيم ع |سم|عيل|534|3
42484o|طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لمجيد |لسيد
|لسن |لم |حسن بــــسيو حسن حسن شوره885|43
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنه | متـــو عد متـــو522394
7o5|42تـــج|ره |لزق|زيقل|ء رض| عبــــد |لع|ل مط|وع عبــــد |لع
8o7599 |تـــج|ره بــــ سويفمحمد ربــــيع شح|تـــه ورد
2|7o4o يف محمد فتـــ ع |لمر رتـــ|ه|يدى  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد| إسم|عيل شعبــــ|ن مصط 442422
ر4|4962 تـــربــــيتـــ دمنهورند| |س|متـــ عبــــد|لق|در محمد  |لد
77729o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد حمدى |لسيد |حمد ج|د
ف |بــــو ضيف |لسم|ن عوض763438 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرويد| |
75523oم معهد ف ص |سم|عيليهبــــسنتـــ ميل|د رمزى سيد
6224o4كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طه|جر عربــــى عبــــد |لمنعم سليم|ن 
855ooo|معهد ف تـــمريض |لم | حمد شعبــــ|ن بــــك عبــــد|لع|ل
معهد ف تـــمريض |لم | مريم محمد عبــــد|لمنعم محمود7|39|8
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بــــه853847 طبــــ بــــيطري |لم |نوره|ن بــــه|ء |ديبــــ و
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي| عمر|ن نور |لدين يوسف|86282
446o66| |م محمد محمد ع |لبــــلش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
7o8o46| معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه ع |م |حمد ع
35o725|ره|سم|ء شعبــــ|ن عبــــد|لمقصود ع ند عل|ج طبــــي |لق|
ر|ء محمد محمود تـــ |لدين عبــــد 683827 معهد ف ص |لمنصورهلز
4|o6o9د|بــــ طنط|محمود حسن محمود عبــــد |لعزيز ع|
تـــج|ره |سيوطمريم بــــ|سم عد عوض 885397
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد يح رشدى عبــــد |لقوى|59275|
ي محمد طه ذ|دتـــ محمد شو 452997 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ني

54o42|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يه محمد مل| محمد
8o3o59علوم |لم |مصط سم عبــــد|لمحسن |حمد
8o3338د|بــــ |لم |عمرو |حمد محمد ربــــيع محمد|
45983oيم محمد عبــــ|س تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ عص|م |بــــر|
697o96ن| ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد ر|وى ع
4463o9علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــع عبــــد |لمو بــــدوي محمود
4o8872تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه محمد رمض|ن فتـــح | |سم|عيل
428o57تـــج|ره طنط|عل| كم|ل محمد حسن عبــــد |لكريم

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرحمتـــ ط|رق سعيد محمد عبــــده24787
6o6o34د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|معتـــز فوزى محمد حسن رمض|ن|
348o3oصيدله ع شمسمحمد يوسف |نور |حمد غ|نم

حقوق |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد ع69933
5o|667حقوق |ل|سكندريهه|يدى و| ضيف عمر مفتـــ|ح
2426o4|رتـــ م|م |حمد ف|روق محمد تـــمريض |لق|
825|4oيم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عمر محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيم|ن عص|م محمد |م|م|23453|
6o7532ى طبــــ |سن|ن طنط|ثــــري| محمد شعبــــ|ن |لع
5o2659تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع |ء فتـــ عبــــد | محمد
ف حسن حس 57776| رهرحمه | عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدندرو |يه|بــــ |نطو|ن |لغز||59|75
4|ooooتـــج|ره طنط|بــــ|سم |يمن ع |لحمز|وي
 |حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد| لط محمد عبــــد|لحكيم53|4|8

3|o65ره|سه|م ع|مر عبــــد |لعزيز ق|سم د|بــــ |لق|
إعل|م بــــ سويفنف |س|متـــ محمد عبــــد||35774
د|بــــ |ل|سكندريه|كريم مصط فتـــ |حمد محمد422726
76748oدبــــ|ن |سم|عيل يم  تـــربــــيتـــ |لعريشصبــــ| |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ه|جر |حمد عبــــد|للطيف |حمد عثــــم263426

د|بــــ بــــ سويف|بــــه محسن خليل طه836|5
صيدله |لزق|زيقرش|د عيد رش|د ع23|778
4o8884ره|آل|ء ع عبــــد |لع| ع غل|بــــ ثــــ|ر |لق|
حقوق |سيوطن عص|م |لدين خليفه عبــــدربــــه  375|89
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4o2oo5تـــج|ره طنط|محمود سعيد خميس محمد
6439o3يم يم يوسف محمد |بــــر| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرج|ء |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عمر ممدوح |حمد يوسف824873
2733o4وف|تـــ|محمد |بــــو|لحسن عبــــ|س ح|مد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

يم||5847 معهد ف ص بــــ سويفيه سيد فتـــ |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهند| جم|ل أحمد محمد حربــــى496849
5o89|5طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لرحمن محمد عم|ره

6o79||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م| |حمد شعبــــ|ن محمد
7o5493معهد ف ص |لمنصورهخ|لد م|جد |حمد محمد جبــــر
رهجنتـــ ع|صم ف|روق كرم5962|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|كم|ل يح كم|ل محمد339684
9o8856 تـــربــــيتـــ سوه|جه|جر حشمتـــ محمود محمد|لش|ز
ق464||7 تـــج|ره |لمنصورهسيف |لدين محمد |لسيد محمد |ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ح |يمن |لسيد سيد أبــــوه3|2529
5o859oعلوم |ل|سكندريهمصط يوسف عبــــد|لحكيم عبــــد|لمقصود خليفه
ره|ي|سم محمد صل|ح |لدين |حمد5334|2 د|بــــ |لق|
676o|3يتـــ تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن عص|م فه |لسيد 
7765o|ى ع زر|عه |لزق|زيقي|سم عبــــد |لفتـــ|ح خ
8|96o4تـــربــــيتـــ |لم |جه|د جم|ل طه ح|فظ
|6222o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود محمد عبــــ|س |حمد حسن
26oo84| تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوميم|ن بــــدر عبــــد|لرحمن مو
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــص|بــــرين صل|ح سعد سليم ص|بــــر485696
ف محمد |لعربــــى عبــــد |لق|در58899| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسفرح |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط مدحتـــ مصط محمد636979
د|بــــ |سيوط|د | |حمد عبــــد|لل|ه ر|  4536|9
6o||79معهد ف تـــمريض طنط| محمد |حمد محمد عبــــد|لغ بــــدر
ر ك|مل|794|| فنون جميله عم|ره ج حلو|نك|رل |دو|ر م|
6o83|9تـــربــــيتـــ طنط|آيه مصبــــ|ح عبــــد |لوه|بــــ صقر
طبــــ كفر |لشيخمنه | |لسيد عبــــد |لجو|د |لسيد شعبــــ436764
7o93|6|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد عبــــد | رمض|ن |حمد |لسيد م |لع| 
2657o2ندستـــ |لفيوممحمد حسن عبــــد|له|دى عمر
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | عنتـــر رمض|ن صقر259888
حقوق |لمنصورهمحمد شعبــــ|ن |بــــو |لسعود |حمد |لق|27|42
83|o33|ه |حمد حمدي رضو|ن لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|م
معهد ف ص بــــ سويفجه|د سيد عبــــد|لعظيم محمد275||8
حقوق طنط|محمد عبــــد |لجو|د ك|مل وف|5642|4
77o685كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ |ر محمد عمر عبــــد|لسل|م |لطو|ن
2|78o4معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرفيده س| سعد محمد ع
طبــــ |سن|ن طنط|م فوزى عبــــد|لحكيم |لحس|ن دغم2574|6
ندستـــ |لزق|زيقحمد فه جوده |حمد |لسيد|67|773
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفرح |حمد محمود |حمد محمد445384
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|55o25يم حسن ثــــ|بــــتـــ تـــج|ره ع شمسع|ئشه جم|ل |بــــر|
4959o4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرش| محمد رمض|ن محمد زيتـــون
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد محمد عبــــد | عبــــد |لبــــ|782438

239o9|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء سعيد مبــــروك عبــــد |لعظيم
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدير |حمد محمد سليم|ن |لسيد423924
|5o255رهحسن محمد |حمد عبــــد |لرحيم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم97|33| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجوزيف نعيم صموئيل |بــــر|
يم786595 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|رس |حمد ربــــيع |بــــر|
د|بــــ د |ط|رقيه فيصل محمد |لمو| 8246|6
رهعبــــد| رمض|ن عبــــد| محمود328693 عل|ج طبــــي |لق|

تـــمريض  بــــ سويفيتـــ عليوتـــ سعيد عليوتـــ|62696
52o596علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيتـــ رمض|ن سليم|ن عبــــد|لوه|بــــ |لقز
6|3o75تـــربــــيتـــ بــــنه|ورده أحمد معوض محمد حسن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــند| جم|ل صبــــ |لص|وى |لص|وى95|448
حقوق ع شمسع عزتـــ ص|لح |سم|عيل355894
68|o44د|بــــ |لمنصوره|محمود |لرف| محمد |لرف| رزق
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عطيتـــ محمد سعيد محمد ع محرم83|332
85o766تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديددع|ء خ مندريس جل|بــــ
3485o8تـــج|ره بــــنه|فرحتـــ نص|ر حسن بــــيو نص|ر
تـــربــــيتـــ بــــنه|نسمتـــ ن| |حمد محمد مصيل356834
4|3o76تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم عل|ء عبــــد |لحميد |لجندى
75|o77حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريه|م |س|مه مصط عبــــد |لرحيم سعد| 
|2o33|| ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|سم |كرم محمد ك|مل طه د
2626ooد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود فتـــ مصط محمد

علوم بــــ سويفغ|دتـــ كم|ل جل|ل عويس53478
|58o63د|بــــ ع شمس|جنه | يح شعبــــ|ن س|لم
حقوق بــــ سويفعبــــد|لحميد عل|ء |لدين عبــــد|لحميد شلبــــي854693
ش|م محمد جميل778553 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد 
د|بــــ حلو|ن|محمد كرم محمد |سم|عيل|34|3|
رهنور |لدين |يمن رأفتـــ محمود تـــر|بــــيس436477 طبــــ |لق|
36o482|ر ثــــ|ر |لفيوم|من|ل محمود محمد عبــــد|لجو|د ز
25499o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه محمد عبــــد|لحميد ق|بــــل 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديوق |لع|رف ف|روق فؤ|د  896572
يم حسن77|477 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنور |لدين ن| ص|لح |بــــر|
34o752|تـــج|ره بــــنه|ه|جر عص|م عبــــد|لعظيم |لسيد عز
يم عبــــدربــــه قطبــــ425367 تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد إبــــر|

3276o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ممدوح |لسيد عبــــد |لعظيم
حقوق د |طمحمد مجدى عبــــد |لمنعم |ل |د5722|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسربــــيع بــــيو ربــــيع |م|م349522
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيل ن|در فوزى منصور ف|يد|9|2496
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمر رمض|ن مر عبــــد |لق|در448669
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5o52o9تـــج|ره |ل|سكندريهم | |نيس حل رزيق خليل
8986|o صيدلتـــ سوه|جعمر حسن محمود مغربــــى
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لوه776695
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء ح|مد فرج سيد|883786
7o8577|ه |لشبــــر|وى عبــــده |لسيد علوم |لمنصورهم
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود |حمد فؤ|د عبــــد|لغ 8|8539
6o6339زر|عه |لمنصورهح|زم مجدى محمد |مبــــ|بــــى قنديل
2224o2 رهندى عبــــد| ع محمد ع تـــج|ره |لق|
63629o|علوم بــــنه|حمد محمد عبــــد| ن بــــدر
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ن ع |حمد رمض|ن6|6299
يم حسن9464|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء |س|مه |بــــر|
طبــــ |لمنصورهمحمد عل|ء |لدين |لسيد |لش|ذ697445
تـــج|ره كفر |لشيخحبــــيبــــه متـــو ح|مد محمد |بــــوخشبــــه436652
|5942|| ه رمض|ن حس غز| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
33o|62كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ريم نج|تـــى جوده عر| دي|بــــ
تـــج|ره دمنهورس| |حمد س|لم عطيتـــ حسن 4926|5
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم |حمد |حمد778775
يم637973  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سم محمد |لسيد إبــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ل عو عرف|ن يسن637454
ف عبــــد |لحليم |لنج|ر677963 د|بــــ د |ط|طلعتـــ |
8ooo4|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |زي|د |حمد ف|روق خلف
35|6o3|لسن ع شمس|شيم|ء عبــــد|لكريم عبــــد|لحميد عبــــد
ج| |2722| طبــــ |سن|ن ع شمسلينه عمرو محمد ع |ل
|3|4|7| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد خ | قطبــــ محمود جبــــي
يم |لدسو عبــــد | |لشبــــر|26454 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن |بــــر|
6939o8تـــج|ره |لمنصورهعمرو حس|م |لدين محمد |لعو |بــــر
25443oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محمد عبــــد|لع| محمود حسن

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفبــــل|ل عبــــد |لرز|ق محمد |حمد|9|58
8o3323 لسن |لم |ع|طف حمدي شح|تـــه دسو|
رهنبــــيل ي| نبــــيل محمد56673| ندستـــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ن| محمد متـــو258463
ندستـــ |ل|سكندريهحمد سعد |حمد محمد|479765
9o|423 يم روف|ئيل معهد ف ص ري|ضه سوه|جم|رين| جورج |بــــر|

432||| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد جمعتـــ سيد محمود |لطمو
4o48|7|لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|حمد |يمن محمد خميس
479o54تـــج|ره |ل|سكندريهف|دي ه| |م منصور
2556o5| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |س|مه محمد عبــــد|لفتـــ|ح م
84o234|ر|ء جم|ل ع عبــــد|لكريم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|لز
علوم دمنهورعبــــد |لرحمن سعيد محمد حم|د3375|5
7753o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد محمد
495o6oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد قدرى عبــــ|س غنيم
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62997oش|م عوض |حمد رزق تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن 
تـــج|ره ع شمسك|رين روبــــرتـــ كندى روف|ئيل9643||
773o26تـــج|ره ع شمسيوسف محمود مصط ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لمعبــــود ع محمد مو65225|
صيدله |ل|سكندريهرن| بــــه|ء |لدين عبــــد|لمنعم عبــــد |لرز|936|5
تـــج|ره بــــنه||ء تـــوكل محمد من شح|تـــه |سم|عيل637693
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود حن محمود عبــــد|لكريم 5926|9
524o34ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | ممدوح جمعتـــ |حمد حسونه
7656o6  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسي| |حمد س|لم |سم|عيل محمد
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهعل|ء عبــــد|لع|ل مسعد عبــــد|لع|ل862535 معهد |لج
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل|م محمد محمد محمود  |ده||76246
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمه|بــــ |لدين |حمد صل|ح |لدين |حمد784234
ف ع محمد |لمقطف497764 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررنيم أ
||9|o2|وف|حمد طه |حمد عبــــد |لرحمن محمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |نور |حمد |بــــوعيد|946|25
د|بــــ ع شمس|س|ره مجدى محمد سيد|22923
د|بــــ |سيوط|من|ر كم|ل ع رف| 878647
|256o4 ف فتـــ عبــــد |لغ ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |
يم زيد326923 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىورد شعبــــ|ن |لسيد |بــــر|
7o633oطبــــ بــــورسعيدنور| ع محمد ع
753o95وف|كريم محمد عطيه محمد ع وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
7o9|65تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد مدحتـــ محمد فه حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر |حمد شكرى |حمد33385|
حقوق |لمنصورهم يح عوض سعيد محمد |له|دى639923
د|بــــ دمنهور|ع|طف ع خميس عبــــد |لسل|م |حمد93|493
5o8963 زر|عه دمنهوريه|بــــ عبــــد |لعزيز |سم|عيل عبــــد |لعزيز

لسن ع شمس|يم محمد حسن حس محمد معوض9|82|
تـــربــــيتـــ |سيوط يه عبــــد|لحكم عبــــد|لستـــ|ر يونس|889536
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ي|س |حمد |حمد|353257
تـــمريض طنط| سل|م عمر ح|مد عكر|758|43
4o9657|ه خ|لد ن| |سم|عيل مر ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد محمد |لنمر رشيد |حمد|336|83
ف |لدين|||35|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عمرو عبــــد|لخ|لق 
48o9o8د|بــــ كفر |لشيخ|منه | صل|ح محمد عليم
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد صبــــ محمد رزق258|25
د|بــــ ع شمس|يم|ن صبــــ |لسعيد ع|مر|6883|3
لسن ع شمس|سل خ|لد محمود |حمد ع 22978|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ندى طلعتـــ سليم|ن شع 434882
8oo25||كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء |حمد فو |م|م
634o95 وف|تـــمحمد مصط مر محمد حس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ه |حمد عبــــد|للطيف ع|مر7745|2 رهمش تـــج|ره |لق|
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7o394o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء شعبــــ|ن |لسنو |سم|عيل |بــــو
يم محمود محمود ر|جح679235 د|بــــ |لمنصوره|محمود |بــــر|
879o|2 معهد ف ص |سيوطند| |حمد حس |حمد
68o349|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لش| حسن ع |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد كم|ل |لدين |حمد محمد|225966
9oo87||تـــج|ره سوه|ج سم|ء محمد ك|مل حسن
36o597| ر عبــــد|لعزيز |حمد |لحن تـــج|ره بــــنه|حمد م|
د|ء خلف عويس محمد|897625 تـــربــــيتـــ سوه|ج 
2239o6رهنور| ع عبــــد|لمنصف محمد تـــج|ره |لق|
435o27تـــج|ره |ل|سكندريهش|دى عبــــد|لو|رثــــ محمد |لبــــغد|دى
6o9596يم ق|بــــيل ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد محمود إبــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ري| جورج سم ك|مل48336|
7o8399صيدله حلو|نح|فظ ع محمود عبــــد |لمنعم
86o68|معهد ف تـــمريض |لم | ي|سم دي|بــــ محمود عبــــد|لحكيم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى حسن عبــــد|لحميد محمود293|26
6o3744ندستـــ حلو|نرج| جم|ل |حمد محمد غنيم
4o45ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|كريم رجبــــ فتـــ محمد خميس
4o3726 لسن ع شمس|محمد مدحتـــ محمد |حمد |لدسو
4763o6تـــج|ره |ل|سكندريهجرجس صبــــري جرجس بــــخيتـــ غبــــري|ل
معهد ف ص |ل|سكندريهآيه |لسعيد محمد ع خض 8427|5
زر|عه دمنهورسم|ء حس محمود أحمد فضل|7223|5
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد |لمنعم جم|ل |لسيد |لسيد |لبــــيه67|4|6
يم864642 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنه | يوسف محمود |بــــر|
4o62o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرو|ن س| سيد |حمد سل|مه
تـــ |يه|بــــ |سم|عيل محمد عوض|3494|3 رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

5986oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم | فرج بــــبــــ|وى جرجس
رهحمد ع|دل |حمد |سم|عيل||997| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6246oى د|بــــ بــــ سويف|مه| عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمحسن ع

يم |حمد محمد حس488|68 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد |لرحمن |بــــر|
حقوق ع شمسمع|ز |حمد محمد |حمد8||274
9o2342 حقوق سوه|جش|م مرتـــ |حمد محمد
4o6o53د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |حمد محمد س|لم سعيد
|6329o|تـــج|ره ع شمسيه صبــــ عبــــد |لعزيز |حمد
8o2o77طبــــ |ل|سن|ن |لم |عبــــد|لرحمن كم|ل طه زيد|ن
7o6797تـــج|ره |لمنصورهعم|د |س|مه |سم|عيل |سم|عيل
756o39| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء ف|يز ع حس

2o47|يم يوسف يوسف |لبــــر|جي تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |بــــر|
839o23علوم ج|معتـــ د |طم|رين| نعيم عد جبــــر|ئيل
|34998| يم ن رهندرو د|ود |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقط|رق |حمد محمد عبــــد| عوض |629322
يم محمد محمد عبــــد|لع|ل294|26 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــن |بــــر|
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73o83|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميفيل عز عيد |سحق
تـــج|ره ع شمسيوسف تـــ|مر مصط مهر|ن محمد34|2|2
لسن ع شمس|سع|د محمد محمود |حمد22649|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  حمد عل|ء |لدين محمد عبــــد|لعزيز|896974
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره |حمد مصط متـــو ديبــــ425|27
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |س|مه محمد محمود |بــــو سمرتـــ762356
د|بــــ |سيوط|مروه ن|دى مر فر|ج 887595
265|o6|يم |لنح|س تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد زغلول |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخصبــــري ديبــــ ع بــــدوي444987
8565o| كليتـــ حقوق |لم |سه|م عبــــد|لرحيم ع مر
علوم |لمنصورهرن| محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لرحمن جميل|43668
رهه|جر |حمد مصط |حمد |حمد3||236 حقوق |لق|
ندستـــ بــــنه|خ|لد |يمن ملي ج|د |لربــــ3|3289 كليتـــ 
7o282o ف عبــــد |لفتـــ|ح يونس معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح |
27|o26معهد ف ص بــــنه|بــــسمه سعيد |م عبــــد |له|دى محمد
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومي|ر| |م محمد جل|ل5|2374
ف بــــكر حسن99|28| حقوق حلو|نوق |
يبــــ م 883748 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطبــــه|ء ع|طف و
بــــي عيطه694747 تـــج|ره طنط|زينبــــ محمد ف|روق |ل
76o6|2تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسمريم ع|طف ظريف ج|د
9o5238|يم د|بــــ سوه|ج| ندرو سعد ك|مل |بــــر|
36o333| ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد خ|لد |حمد محمد |م معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم مصط محمد عبــــد|لحميد|359|22 يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىبــــر| ل|ك|ديميتـــ |لم
754o25تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير خ|لد عبــــد |لحليم سليم|ن
ر رجبــــ عم|ره 69|893 زر|عه |سيوطم|زن |لط|

2|o26ى عبــــد |للطيف ف خ رهمحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
32|3o3|يم محمد د|بــــ حلو|ن|سل|م ن |بــــر|
8464o7تـــج|ره سوه|جمريم عبــــد|لمل|ك فؤ|د سمع|ن
يم حمزه442374 تـــمريض كفر |لشيخعبــــد | محمد عنتـــر |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لعزيز محمد محمد عبــــد | عمر424772
معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد | محمد وديع ع|شور9||2|5
645o54حقوق |لمنصورهحسن ع محمد حسن أبــــو جبــــل
لسن ع شمس|وق محمد ف|روق سليم خليل29|625
5oo8||حقوق طنط|ه|يدى |نور |حمد جميل ختـــعن
8o9o48لس مجدي فخري |رم|نيوس تـــج|ره بــــ سويفك
يف|686|5 ف محمود شح|تـــه |ل تـــربــــيتـــ دمنهورآيتـــ أ
8o93o2ثــــ|ر |لفيوم|م | سليم|ن وديع غط|س
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل عل|ء|لدين محمد |لمشهور475937
6o||72|تـــج|ره طنط|حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود سعيد
د|بــــ سوه|ج|محمد ع ه|شم سعيد 895344
لس ميشيل قسطندى ميخ|ئيل4|62|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
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8o662|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |خلود محمود محمد ع |لجم|ل
|5o384ف مسعد محمد رهخ|لد | معهد ف تـــمريض |لق|
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ جم|ل عبــــد|لعظيم بــــدر|ن9424|3
|6|828| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء سم ج|بــــر ع
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهتـــ عبــــد |لعظيم محمد |حمد756362
6356o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم محمد ع محمد
تـــج|ره طنط|ندى محمود عوض | |لسيد5|67|5
رهحمد عثــــم|ن محمد حسن سليم|ن |لشوي56389| تـــج|ره |لق|
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىزي|د أحمد ج|بــــر محمد |لد||344|6 ل|ك|ديميتـــ |لم
632|o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن
4985o4ثــــ|ر د |ط|نعيمتـــ سعد عبــــد |لحميد عطيتـــ سبــــيتـــه
5|45o8|حه وفن|دق |ل|سكندريهمل ه| سعد محمد قط|ره| 
6o4798ى طبــــ ع شمسبــــسمله مصط |لسيد ك|مل |لبــــح
88o826 معهد ف تـــمريض |سيوط ف|طمه عبــــد|لرحمن حس محمد

طبــــ بــــيطرى |سيوطويد| |سم|عيل ع محمد بــــدوى|5749
5|o474طبــــ |ل|سكندريهع حسن ع محمد عبــــد |لحميد
يم حسن |لن|دى775955 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدى محمد |بــــر|
8||85oي جرجس كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس| نبــــيل بــــ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسل محمد محمد محمود9|88|3
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنور جم|ل |لسعيد محمدش| 998|52
4|87o|تـــج|ره طنط|مصط رش|د مصط حمودتـــ
د|بــــ بــــ سويف|رجبــــ دي|بــــ رجبــــ محمود دي|بــــ23289

ور|45|7|4 حقوق طنط|حمد حس محمد حس 
6o5|9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | فؤ|د فؤ|د محمد |لده|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند| |يمن محمود عي25|4|4
تـــج|ره |سيوط  يم|ن ممدوح عبــــد|لكريم محمد||755|9
يل ج |لزق|زيقندى رض| |حمد متـــو عبــــد|لمنعم356677 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5o9747|يف |بــــو سل يف رمض|ن  زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد 
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد شعبــــ|ن محمد عبــــد |لمع |لدكر5498|4
|6o9o3لسن ع شمس|ن|نيتـــ |يه|بــــ كرم حليم سليم|ن
د|بــــ سوه|ج|ه|يدى ن| ورد فرج  896955
تـــج|ره دمنهورر| | رش|د عبــــد |لمحسن بــــسيو ن7|5433
5463|oتـــ|محمد أحمد عبــــد |لوه|بــــ ع مني لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم636455 وف|تـــحمد عبــــد|لمع عبــــد|لمع |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
53664o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس شح|تـــ |بــــوشوشه د|وود938||9
2|6o|2|رهرن خ|لد عبــــد|لستـــ|ر |بــــو |لن ع حقوق |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرو|ن وحيد مصط عبــــد |لحق ع6|6826 م |لع| 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجيل|ن سم عبــــد |لر|زق |حمد حسن489958
7o469o د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمد محمد محمد |لعو |لبــــسيو
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ |بــــو |لحمد ع محمود325857
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6o522ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد |حمد مبــــروك |حمد ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|منه | مصط محمد محمود عبــــد|للطيف8|642

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلرميص|ء رض| محمد تـــعلبــــ|268982
754o5oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء ن عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لح|فظ ع
تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر جورج ك|مل سل|مه3855|8
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــشيم|ء ن|در نور |لدين عبــــد |للطيف93|426
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن |حمد مبــــ|رك مصط |757499
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن محمود محمد محمد نبــــه|ن|322353
طبــــ |ل|سكندريهحمد س| كم|ل عبــــد|لخ|لق |للم||3||5
25256o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء عص|م طه د|ود
22o926ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم| |ر محمد |حمد رض| محمد
علوم دمنهورمحمود ع محفوظ نص|ر2227|5
3249o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن |حمد سعيد بــــدر
9oo3o2 ي|كوس ص|بــــر فوزى |قل|ديوس معهد ف ص سوه|جك
227o44ره|محمد |حمد محمد |حمد د|بــــ |لق|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعمر متـــو عبــــد|لوه|بــــ |حمد |لربــــ|ط77|367
88oo8| طبــــ |سيوطيل|نه |لقس زك| لبــــيبــــ جرس
زر|عه |لمنصورهخلود رضو|ن محمد |لك|شورى694362
رهرش| ع|دل رسله مجلع237636 تـــج|ره |لق|
4o56|7م ن| فوزى أحمد بــــدوي تـــج|ره دمنهورن
حقوق |ل|سكندريهمحمد صبــــرى فكرى عبــــده عجوه492436
623o4o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد أيمن عبــــ|س فؤ|د
678349| حقوق |لمنصورهيه سهل عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمع ع
تـــج|ره بــــور سعيدنرم عل|ء ك|مل |حمد شهده763998
علوم |لمنصوره|ء حمدى حسن محمد حج|ج|7965|7

46|6o|تـــج|ره سوه|جحمد سعيد عبــــ|س عبــــد |لغف|ر
إعل|م بــــ سويفنجل|ء فتـــ ملي ع قديح368|27
8o4973طبــــ |لم |من|ر عم|د |لدين عبــــد|لنبــــي |بــــو|لنور
تـــج|ره ع شمسي|ر| سليم عبــــد |لعزيز سليم54|774
35|5o|تـــج|ره ع شمسس|رتـــ محمد ف|روق |سم|عيل
6|o|43|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عل|ء عبــــد|لمجيد |لشن|وى
يم9636|8 تـــج|ره بــــ سويفدين| طه عبــــد|لحفيظ |بــــر|
رتـــ|ع|ئشه ي| عبــــد |لرحمن محمد |لش39844| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
842o|8حقوق |سو|نيح صبــــري عبــــ|س محمد

2o532|رهحمد محمود ع غمري زر|عه |لق|
923|46| طبــــ سوه|ج  لشيم|ء محمد عبــــد| ع
4o4o67| د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ص|بــــر عبــــد|لمع عوض
يم478784 تـــج|ره طنط|ملك |حمد محمد |حمد محمد |بــــر|
33|oo|تـــربــــيتـــ بــــنه|وق طتـــ |لسيد محمد
يم محمود عبــــد|لجليل347367 نوعيتـــ عبــــ|سيهمحمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعمر ح|زم محمد عبــــد |لمعبــــود5|274|
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6759o4يم محمود سعد محمود تـــج|ره |لمنصورهرحمه |بــــر|
رهمحمود ع|دل رجبــــ عبــــد |للطيف49992| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |لم |ندي |لرق|وي حل تـــوفيق6793|8
77o364 تـــج|ره بــــنه|يوسف |كرم محمد ممدوح عبــــد |لرحمن
يم |27|685 د|بــــ |لمنصوره||ء |لسيد عبــــد |لشكور |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود بــــريدى فرغ محمد445664
92ooo8  ى |حمد تـــربــــيتـــ سوه|جدين| ي| ي
تـــج|ره سوه|جمحمود عل|ء |لدين عبــــ|س محمود  895533
زر|عه |لمنصورهن|ديه ع |بــــو |لري|تـــ ع محمد جبــــر692644
69233oتـــج|ره |لمنصورهندى عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در جل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره ع|دل حسن محمد 35|||9
|5o82oرهمصط |حمد صبــــ |حمد ندستـــ |لق|
25785oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط رمض|ن عبــــد|لرحمن بــــرى
|4o9|4|ه مصط عرفه محمد حقوق بــــنه|م
2|93o5علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد| مسعد سيد محمد ر|شد
4o32o8د|بــــ |ل|سكندريه|عزتـــ محمد ف|روق مو
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | |حمد مصط |لكش|25493

ندستـــ تـــ.خ|مس محمد سعيد |م يم| ||232 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
ر حسن |حمد حسن782998 حقوق |لزق|زيقعبــــد | س|
يم48673| ف محمد |بــــر| ين | رهش تـــج|ره |لق|
26o388رهبــــسمه حسن محمود |لطحل|وى د|ر |لعلوم ج |لق|
5o654oطبــــ |ل|سكندريهرو|ن سيد أحمد |لسيد |بــــو |لفتـــح مندور
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم خ|لد محمد وجيه حسن ع|شور7846|2
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد |لشح|تـــ عبــــد |لخ|لق5573|7
صيدله ع شمسمنيه |حمد عبــــد |لحميد محمد |لورد|39872|

6o859تـــج|ره بــــ سويفعمرو ع|دل سيد عويس
حقوق |لمنصورهوف|ء سعد محمد |لسيد حسن685639
6o6395 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكريم محمد |حمد |لعو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرمض|ن زغلول شعبــــ|ن عثــــم|ن857632
8o5854|د|ر |لعلوم |لم |يه عم|د حسن ربــــيع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدزي|د محمد حسن حسن سل|متـــ789648
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | ج|بــــر محمد |لعدل6856|6
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم |لسيد |لسيد عبــــد|للطيف بــــند|232|77
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد عطيتـــ |حمد محمد حم|د|529222
32o5|||تـــج|ره ع شمسحمد محمد فتـــ محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن|ر خ|لد |حمد عبــــد| عبــــد|9|3|35
نوبــــى محمد ع عبــــد||49737 تـــربــــيتـــ دمنهورمروتـــ رجبــــ |ل
تـــج|ره |لمنصورهع |حمد |لرف| عوض | حسن عبــــد 232|68
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء صل|ح |لدين عزبــــ |حمد|4||357
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسنيه حسن فتـــ حسن مر527244

علوم ري|ضتـــ |لم |محمود محمد محمود محمد72546
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ف حسن محمد |ل|رو|دى344386 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد |
تـــج|ره طنط|أيتـــ مجدى حج|زى |لحس|ن 434568
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء سيد |سم|عيل سيد درويش|266977
|263o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى متـــو محمد |لبــــيو متـــو

ه عل|ء |لدين محمود عبــــد |لجو57333 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم
778o6o|ندستـــ |لزق|زيق محمد عبــــد |لحميد إسم|عيل عبــــد
62o42oمعهد ف ص بــــور سعيد |لعربــــى محمد أحمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن ف|روق مصط 48|759
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عطيه فه عبــــد|له|دى|772526
|5|65oرهسه|م محمد محمود فرغ صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نعمرو س|لم محمد س|لم|4|59|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخلود مختـــ|ر عبــــد|لغف|ر حموده |لعيسوي7775|4
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منه | ع|طف حسن طه9828|2
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحج|زى عبــــد|لصبــــور حج|زى عبــــد|لع5|8889

د|بــــ |لفيوم|رح|بــــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لحكيم حسن||698
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزينبــــ سم عبــــد|لسل|م جمعه7|2499
يم محمد |حمد|7||328 ندستـــ حلو|نحمد |بــــر|
8|o338طبــــ |سيوطجرجس مجدي غط|س يوسف
24968oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ره |لنبــــوى عبــــد|لسل|م نبــــوى عل
23|2o9| تـــربــــيتـــ حلو|نم|ريو مجدى حل فضل
رهمحمد محسن |حمد سعيد |لسنبــــ|347|22 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د خ|لد |حمد |لصو|ل||98|6
49o588د|بــــ |سو|ن|مريم عبــــد |لعظيم |حمد |لسيد |حمد  صبــــيح

حقوق بــــ سويفعمر لط عبــــد |لسميع جوده49|62
76o|42| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه نبــــيل مصط محمد عبــــد|
||85o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرغده ع|دل حس محمد
77875oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد حس ع غريبــــ
6o|||5ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |لسيد بــــدير مر معهد ع| 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طروى |حمد ر|غبــــ |لزه|ر|623373
6|94o9علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود محمود محمد شط|محمودعويضه
925o69 حقوق سوه|جزينبــــ محمد |حمد محمد مصط
تـــج|ره بــــ سويفس|ره ر|فتـــ صفوتـــ حن|2727|8
يم |م|م يوسف|2265|3 يم |م |بــــر| تـــمريض بــــنه|بــــر|
26|8o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ط|رق عبــــد|لمنعم محمود |لنعم
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد فوزى محمد مسعود محمد487483
|48oo4د|بــــ حلو|ن|عمر |حمد محمد |لتـــط|وي
تـــمريض |لمنصورتـــ زينبــــ محمد محمد ع6978|7
تـــج|ره ع شمسعمر |يه|بــــ ح|مد عبــــد |لحميد |لشنتـــورى67|38|
52o469علوم دمنهور |ر جمعه عبــــد|لرحمن مو
ى7|44|5 تـــربــــيتـــ دمنهورعل| عص|م ع |لبــــح
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم مصط مر فرج586|3|
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يم عزبــــ عبــــ|س|87|489 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ء عرفه |بــــر|
|2999oحقوق ع شمسنور|ن فكرى محمد سعيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوف|ء حم|ده محمد عبــــد |لوه|بــــ635858
642o32يم عبــــد |لمنعم محمد مك|وى معهد ف ص |لزق|زيقيتـــ |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لق|در حس|ن|845842
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسع|د زيد|ن محمود زي|ن حج|ج438222
ه عبــــد|لخ|لق محمود مو| |4|8322 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم
تـــج|ره ع شمسنغم سيد محمد |حمد |حمد5342|3
تـــج|ره بــــنه|ري|ض محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لعزيز 95||34
ل|ل |حمد مصط 48295 علوم ع شمسريه|م 

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد طنط|وى |حمد محمد|333929
حقوق حلو|ن |ده وليد رجبــــ ع58766|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخنبــــيه محمد بــــدير يوسف شلبــــى8|4524 معهد ع| 
8o783|حقوق بــــ سويفس|ره محمود كريم محمد
طبــــ |ل|سكندريهمحمد وجيه عبــــد |لوه|بــــ ع شعبــــ|ن2|22|5
يل ج |لزق|زيق|ء فرج ع فرج عم|ر||26697 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ق|وى |لف 479894 يم |ل د|بــــ |ل|سكندريه|مينتـــ محمد |بــــر|
687oo5تـــج|ره طنط|محمد رمض|ن سعد محمد دحروج
6o9397نوعيتـــ طنط|أبــــ|نوبــــ نجيبــــ لبــــيبــــ روف|ئيل

4o732رهع|دل مجدى |سم|عيل جمعه حو|ش تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ عزتـــ فتـــ عبــــد|له|دى|342579
45625oحه وفن|دق |لفيومس|رتـــ محمد ع حسن |لبــــش|ري| 
33987oيم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود |لسيد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعمر ف|روق جمعتـــ منصور يوسف535598
ح|ن|258264 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد ن بــــكر محمد 
تـــج|ره |لمنصورهيوسف ط|رق |م مصط حس 3|6779
علوم كفر |لشيخ |ده عوض محمود عوض |لزفتـــ|وى444368
22o649كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |ده محمد سعيد مبــــروك
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــن| محمد عبــــد |لمنعم كم|لو5||3|7
7o|45|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدين| عل|ء محمد محمد |بــــو شونتـــ
يم|3476| حقوق ع شمسسيف |لدين مصط عيد |بــــر|
779228| نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه عص|م محمد محمد عوض |
35|o||ف ي سليم|ن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه | |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج زه|ر فهيم عبــــد|لعظيم |حمد|946||9
تـــج|ره ع شمسمحمد حس محمود ك|مل29|62|
486o|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| |ر سم محمد عبــــد |لع|ل
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لحميد حم|د |حمد 2672|9
4o3723ندى حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لمجيد كم|ل عبــــد |لمجيد 
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىصبــــ| ع|دل عبــــد|لسل|م |م محمود8372|2
35o22||يم |بــــوعربــــ يم |حمد ز |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــر|
علوم بــــنه|منه | حمد|ن |لسيد |لوش|2738|6
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2o389ف محمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |
رهعبــــد|لرحمن ع محمد درويش23|283 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|ه|جر |لسيد محمد سليم|ن28|3|4
تـــربــــيتـــ |لم | محمود |لحسي عبــــد|لحميد محمد9432|8
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــده محمد شو |لسيد836|75
|3o964رهيوسف جم|ل عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لونيس تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسس|رتـــ س| محمد عبــــد|لع|ل358526
|3634oن| |لبــــ حل عبــــد |لمسيح د|بــــ ع شمس|م
4o2764حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمه عنتـــر ع عبــــد |لمحسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد| | مدحتـــ محمد مدكور352522
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر عبــــيد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــده ع754226
8o3326تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرحمن عل|ء عبــــد| ع|بــــد
766o59تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل محمد ص|لح ع حسن
صيدله ع شمسسل|م عبــــد| محمد عزوز|9|3592

479o5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيد محمد سيد ع
6|oo55|ف |لسعيد دل|ل طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |
4|5o99ه محمد كم|ل مرس|ل ع مرس|ل حقوق |ل|سكندريهم
تـــج|ره دمنهورزي|د محمد محروس حسن |لس| 226||5
243o79| تـــج|ره ع شمسع|دل بــــدوى عبــــد|لبــــ|سط عوض
64o|84ره|ندى عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن محمد ن عل|م |لق|
ره|م| رجبــــ من محمد |لمهدى|437|24 د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء فيصل عبــــد|لعظيم محمد|259998
وف|تـــرن| عطيتـــو ع |حمد ري|ن39649| معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم
|2o462ش|م عبــــد |لحفيظ عوض رهح|زم  ندستـــ |لق|
3ooo9د|بــــ حلو|ن|دير محمد |لسيد حسن

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم|رتـــ | مكرم حليم بــــطرس8|322|
5o72oعلوم بــــ سويفم | ميل|د مل|ك سمع|ن

8257o8|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لشيم|ء ع|دل عبــــ|س محمد
4ooo88يم علوم |ل|سكندريهك|رن م|جد من عبــــده إبــــر|
82333o علوم |لم |م|رين| ن|دي رؤوف |بــــو|ليم

ش|م ع محمد29|59 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكريم 
5|45o2يم |بــــو غنيم | محمد محمد |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهي
|3948|| ه ط|رق عزتـــ ز صيدله ع شمسم
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمنه |  |ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح676577 م |لع| 
رهرنيم عم|د |لدين صفوتـــ قطبــــ64972| حقوق |لق|
9o475o|ء محمود مط|وع محمد| علوم |سيوط 
|4oo|||يم محمدر|شد ه محمد |بــــر| ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
496o83| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمل حسن |حمد |بــــوش
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــتـــ | |يه|بــــ عبــــد |لبــــ|سط عبــــد ربــــه عط879|2|

|892oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عزتـــ رمض|ن |لخطيبــــ
6oo9|5زر|عه طنط|بــــه حسن |حمد |لبــــندر|وي
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ى8|4423 طبــــ |ل|سكندريهمحمود طه |لسيد |لسعيد |لدم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى مصط عبــــد|لر|فع حسي 277||3
ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ| حسن ج|بــــر عبــــد |لع|ل مر|د447362
|ء محمد شعبــــ|ن محمد |حمد425529 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهإ
8o8|75 تـــج|ره |سيوطزينبــــ ف|لح عبــــد|لحليم ع
|4o4|3تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ محمد ص|دق |لزفز|ف
894357| ندستـــ |سيوط حمد محمد عبــــد|لش| ع
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه محمد فه حكيم4767|8
5o28o|زر|عه |ل|سكندريهل|ء صل|ح |لدين محمد عبــــد |لنبــــى حسن
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ط|رق ك|مل ص|لح قط|مش766954
رهسهيلتـــ ع حسن عفي 7|3552 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

زر|عه ع شمسحمد محمد مو ه|رون|22998
وف|تـــعمر جم|ل طه عزبــــ9538|| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم محمد قنديل|752562 يم عمرو |بــــر| ندستـــ |سيوطبــــر|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم|رين| سعيد نجيبــــ غبــــري|ل33|764
9o9487 د|بــــ سوه|ج| ط|رق |حمد خليفه
5o2929تـــربــــيتـــ |سكندريتـــكوثــــر خ حسن |حمد حسن
حقوق |لزق|زيقعظيمه عبــــده يونس رجبــــ ع637448
5o5795 حقوق |ل|سكندريه|سل|م عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن محمد
يم عبــــد |لمع 65376| تـــربــــيتـــ ع شمسرقيتـــ زين |لع|بــــدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لعليم طه طه رضو|ن |لشبــــي |47||7
42o282يم |لسيد عط| | محمد تـــج|ره كفر |لشيخدير |بــــر|
4o8658ه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|تـــ سعيد عبــــد|لق|در محمد خ
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريجون ه|بــــيل فرج | د|ود838384 لم
8||48oيم عبــــد|لمل|ك |د|بــــ |لم |د| | كم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد جمعه محمد محمد خليل64668|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ين|س يوسف سليم سمع|ن بــــدوى|644976
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمود جوده دسو 773775
5o554|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د ع |لسيد ع عم|ره
ور434649 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخه|جر يح |لسعيد ع 
353o52ف عبــــد| |حمد تـــج|ره ع شمسعبــــد| |
6o947|معهد ف ص طنط|حس|م أحمد محمد بــــدوي شكر
249o22يم |لصبــــرى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ| |كرم |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|لتـــ عيد |حمد محمد |بــــو|لعل||2|344
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|خلود محمد حسن محمد755745
يم مبــــروك 698576 ر|ء محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|طمه |لز
44o37oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ سعد عمرى |لعدوى
3396o8تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن
7534o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــده محمود
|259o|تـــج|ره ع شمس ن| عبــــد |لحفيظ قطبــــ زعف|ن
تـــمريض كفر |لشيخحسن|ء ريح|ن عبــــد|لمطلبــــ محمود عطيه4|4382
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حقوق ع شمسروضه |حمد محمد ع63378|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد ممدوح عبــــد |للطيف خليل ج|د 9|4362
يم مصط |للقيه||6934 ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر |بــــر|
335o92تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمه| فتـــ فرج بــــيو
5|o846| ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ نس منتـــ ع |لكريو
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمن|ر سعيد |حمد عبــــد|لد|يم849922
تـــربــــيتـــ سوه|جريه|م علم |لدين عبــــد|لمجيد عبــــد|لموجود  895756

7|77oندستـــ |لفيومط|رق سعد|وي سيد خميس
7o6879تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهع رش|د لط محمد |لشح|تـــ

278o4زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر ع|دل |م زينتـــ
د|بــــ بــــ سويف|م|دل حليم نبــــيه تـــوفيق||556

معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |حمد رمض|ن |ل |تـــ|268998
يم عبــــد |لعزيز جوده |لصو247856 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد| | |بــــر|
23224oف مصلح مدبــــو رهعبــــد|لرحمن | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمصط عبــــد|لرحمن محمود محمد 898542
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نلي نور |لدين مصط |نور |لبــــوري 73|7||
رهلي ع|دل خليفه |بــــوزيد847|24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لزق|زيقسل|م محمد محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ636479
8o8o|8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء رمض|ن محمد عنتـــر طه
تـــربــــيتـــ بــــنه|مه| عمرو رف| محمود عمرو357492

4|3|o|رهيه مصط ع عبــــد |لسل|م تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود محمد عبــــد |لمجيد محمود29|66|
5|o696ش|م ف|روق عبــــد|لكريم كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعمر 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | محمد شفيق محمد خليل494642
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقر| لط تـــوفيق حس |ل|ع786|77
5|o|92كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد |لسعيد محمد |لص|وى
75o94o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |حمد ص|بــــر
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد حسن محمد حسن|63|66|
د|بــــ ع شمس|سيف |لدين عمرو محمد محمد36243

5o46o4تـــج|ره طنط|دير ع ي|س محمد مهر|ن
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميه |لسيد رزق عبــــد |لجو|د |لسو|ح|248333

طبــــ |لفيوممل عيد ع |لص|وى|72823
زر|عه مشتـــهرعبــــد| عطيه عو|د محمد مسلم364494
6oo759|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه محمود فتـــ محمود |ل |رى
77o269علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |حمد غ|نم غنيم

يم|25449 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |حمد سعيد |بــــر|
صيدله طنط|تـــ صل|ح محمد عطيه |لعبــــس|وى7|2865
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــسمتـــ وجيه شوكتـــ |م |بــــو |لفضل373|52
يم عبــــد |لنبــــى ع |لبــــر2758|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نعمه |بــــر|
3|22o7|تـــج|ره ع شمسيتـــ |حمد محمد عوض
يم حس |لششتـــ|وي353|27 ف |بــــر| يل ج |لزق|زيقر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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8824o4  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسه| سيد ف|يق منصور
د|بــــ ع شمس|رو|ن عزتـــ محمود فه42268|
يم ع 428|84 معهد ف ص |سو|نمروه ق|سم |بــــر|
76863o|تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسيل جم|ل محمود |حمد قويدر
7o2978 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء ع عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيزسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ف مملوك عز273276
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقع |لدين يح عبــــد |لسل|م عطيتـــ مو625249
3584ooزر|عه مشتـــهرمنتـــ | محمد |حمد حل
|4oo64تـــربــــيتـــ ع شمس ع فرج ع
33o44o تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى |سم|عيل عفي مصط
|38327| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|حمد محمود ج|د |لكريم مر
7597o|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ي|سم جمعه محمد يونس
||92o8فنون جميله عم|ره ج حلو|نمريم حن| كم|ل منصور
33o9|9نوعيتـــ بــــنه|محمود عبــــد|له|دى ك|مل |له|دى
4453o6يم غريبــــ ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد منتـــ |بــــر|
62379oد|بــــ د |ط|لميس رض| سعد |لحديدى سعد
6oo78|تـــربــــيتـــ طنط|دع|ء محمد عبــــد|لق|در فودتـــ
248o95|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه محمد محمود |لقل
رى |لفقس837|43 بــــ |محمد ع|دل |لجو لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
4o|86|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد عبــــد | ج|بــــر عبــــد | محمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود عبــــد|لحليم عبــــد|لر|زق |لسيد258964

62o|8تـــج|ره بــــ سويفرحمتـــ |حمد محمد قطبــــ
ف عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 4352|6 تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه أ
8898|8| علوم ج|معتـــ د |ط حمد ع زغلول ع

2396oتـــج|ره ع شمسمريم محمد رمض|ن |م سعد|وى
تـــج|ره ع شمسمهيتـــ|بــــ صبــــ |لسيد محمد|769||
رهكريم طه عبــــد |لصبــــور طه عي8838| ندستـــ |لق|

|67o65د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف |م فؤ|د |م عبــــده
6oo385| |ف زين |لع|بــــدين |لعو |د|بــــ طنط|يه |
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــ محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز|59|3|
4388o5|تـــمريض كفر |لشيخحمد قطبــــ محمود قطبــــ |حمد س|لم
رهمحمد |ل|م|م مصط |لغر223|23 طبــــ |سن|ن |لق|
36324o|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ع|دل |بــــو|لمح|سن |بــــر|
5o|5||زر|عه كفر |لشيخفرج وجيه عبــــد |لق|در محمد
6o6|96تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|ع محمد |لسيد |لجن|دى
78|2o5ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىج|د رفعتـــ ج|د |لسيد ع.
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــول|ء حمدى |لسيد حس |لفتـــ| 458|27
ندستـــ شبــــر| بــــنه||حمد رض| محمود محمد عط|695|35
3427ooتـــربــــيتـــ ع شمسحس |مبــــ|رك حس |مبــــ|رك
رهندى عبــــد|لن| لط مو232623 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6oo4ooد|بــــ |سيوط|خلود ح|مد ع ح|مد |لحو
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تـــمريض أسو|نمن|ر |بــــو|لن محمد ضوي847838
لس 875246 ف |ر | ك تـــج|ره |سيوطجرجس |

علوم |لفيومجه|د عيد عبــــد |لرحمن يوسف|445|7
4852o7تـــج|ره طنط|رحمه وليد مهدى محمد ع
48927o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرح|بــــ عبــــد |لنبــــى |حمد عبــــد
وف|تـــ|م | عبــــدتـــ ج|د عطيتـــ334362 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
نوعيتـــ بــــنه|يتـــ محمد ع|مر محمد ع|مر |ل |د|329452
884o65| د|بــــ |سيوط|  يه سعد حف خ
رهي|ر| محمد |لسيد عبــــد | |لطويل32||2| طبــــ |لق|
6o2545 تـــج|ره طنط|محمود |يمن محمود عوض |لتـــلي
ي ق|بــــيل3934|4 تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ نور|لدين ي
8o|227لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مري|ن عوض عبــــد|لمل|ك عبــــد|لسيد|

57o45 د|بــــ بــــ سويف|عبــــ رجبــــ خليفه |م
7|o6o3ف يم  د|بــــ |لمنصوره|ن|ديه مجدى محمود  |بــــر|
رهبــــه | عمرو محمد ثــــ|بــــتـــ59|229 زر|عه |لق|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمر ع|طف عنتـــر عبــــد |لعزيز62579|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم مجدى معوض ن|شد52469
وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|ش|م خ|لد محمد سيد3|47|3 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر عبــــد|لعزيز حسن بــــيو محمد|34972
تـــمريض  حلو|نمصط محمود محمد عبــــد|لنبــــى647|22
ره|م| محمد محمود عبــــد |لحميد22643| د|بــــ |لق|

7o|54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممصط محمد ع بــــ|ش| سليم|ن
تـــج|ره ع شمسمودى مجدى خ سعيد35|5|3
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود فتـــ عطيه عبــــد|لطيف 5||875
ي حن|635||8 تـــج|ره بــــ سويفرول| ر| بــــ
علوم |لعريشمحمد مسعد محمود |حمد يوسف324449
يد|9527|8 فنون جميله فنون |لم |سم|ء ع|صم عبــــد|لعظيم |بــــو|ل
|65o56 ي ع فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|ر| ي| ي

لسن ع شمس|مريم عبــــد |لعزيز حس عبــــد |لعزيز|687|
63o|47علوم ج|معتـــ |لسويسمحمود عل|ء |لدين محمود |حمد ع
5o8969|ر محمد |لمهدى عبــــد |لو كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورح|زم ط|
6944o7 طبــــ |لمنصورهدير عص|م عبــــد |لعليم |لدسو
9|o663 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمنتـــ | |حمد محمود ج|د
77o837ش|م معوض حسن عبــــد|لل|ه صيدله |لزق|زيقمريم 

رهعبــــد |لخ|لق رجبــــ عبــــد |لخ|لق عبــــد |45443 زر|عه |لق|
49968oحقوق طنط|دين| حسن محمد محمد |لعرج|وى
|454o9د|بــــ |لفيوم|محمود حس محمد محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|تـــ |حمد عبــــد|لمقصود محمد ع|مر8|5|33
34o245| يم محمد حسن طبــــ حلو|ن|ء ممدوح |بــــر|
9o9354|ء ح|مد محمد عبــــد|لرحمن| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع حس |لسيد عطوه638222
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ل|ء |س|مه عبــــد |لحميد |حمد|58256
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد نج|تـــى محمد عبــــد |لعليم627949

تـــج|ره بــــ سويفحس|م |لدين حس محمد حس 65737
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد | عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لكريم ر|482246
42277oر ع|زر عبــــد |لمسيح صيدله |ل|سكندريهم|رى م|
77836oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسهر صبــــ عبــــد |لعليم ز
|287ooرهمحمد كم|ل |لدين حس محمود تـــج|ره |لق|
36o65|تـــج|ره بــــنه|محمد عص|م سعيد |حمد رزق
8o9664تـــج|ره بــــ سويفمحمود عبــــد|لمنعم ذ محمد
486|o8د|بــــ |ل|سكندريه|م|رى س|مح جورج |بــــو |لسعد
53o|77تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوررودين| رض| عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عريفه
349o27كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسندس |حمد كم|ل محمد
||57|oف فكرى نجيبــــ غبــــري|ل تـــج|ره ع شمسن|دين |
3267o9حقوق |لمنصورهنرم خ|لد ع شحتـــه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد محمد رفعتـــ عبــــد |للطيف37238|
يم عبــــد|لفضيل بــــريك536733 حقوق طنط|صبــــ |بــــر|

5|4o9شيمه محمود حقوق بــــ سويفرحمه ع|دل |بــــو
33553o|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قسم|ء مجدى عبــــد| محمود
ف عبــــد|لمجيد شتـــ|72|269 طبــــ |سن|ن طنط|مه| |
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخط|رق |حمد محمد |حمد فنون448963 معهد ع| 
43|o32زر|عه طنط|عل| نبــــيل عفي زي|دتـــ
888o77 تـــمريض |سيوطمرو|ن رزق يوسف محمد
حقوق |لزق|زيقعبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز محمد625957
26|o77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــزينبــــ حمدى |نور زيد
5o7679علوم ج|معتـــ د |طد | مح |حمد خميس كعموش
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمنيه حنيدق |لسيد محمد|755357
معهد ف ص بــــنه|زينبــــ سعيد ع شع |24885
يم محمود|528549 تـــج|ره دمنهورحمد كم|ل |بــــر|
83|4o8تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء |حمد ع |حمد
63548o|د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه س| ح|مد طلبــــه عبــــد|لع
42o|o8نوعيتـــ كفر |لشيخسهيله |س|مه عبــــده |بــــو غن|م رمض
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ن|ديتـــ محمود |حمد مهدى356728
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــس|ره سيد |حمد محمود |لسم|ن826382
44o377تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخول|ء رمزى بــــسيو محمد |لعر|بــــى
8o5|28ندستـــ |لم |كل|ر| ط|رق ك|مل متـــي
ف سعد |لدين عبــــد|لجو|د685|75 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعل| |
يم ص|دق22|8|| يف |بــــر| تـــج|ره ع شمسنوره|ن 
8o5875د|بــــ |لم |محمد محمود |حمد محمد|

68o5oتـــج|ره بــــ سويفف|طمتـــ سعد| ن| محمد
6o382oنوعيتـــ طنط|بــــ|سم |حمد كم|ل محمد ع
د|بــــ |لعريش|رن عم|د عيد عبــــد | |لغول767443

Page 2307 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ن| خليل جيد خليل355675 زر|عه ع شمسم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد مصط ز ح|مد29239|
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد محمد عبــــد|لق|در584|77
2|8o44ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|سل محمد مصط محمد تـــوفيق
رهعمر ن سعيد عبــــد |62768| تـــج|ره |لق|

ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يه|بــــ و|ئل ف|روق |بــــو |لسعود|67447
43o253ر |د|بــــ طنط|بــــسنتـــ ط|رق ح|فظ محمد |لمط|
48o463تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لمو عي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل|م محمد عبــــد|لموجود شح|تـــه|7355|3
د|بــــ ع شمس|حن ممدوح فرح |حمد8524||
يم معوض |لزفتـــ|وى|43972 تـــج|ره كفر |لشيخندى ي| |بــــر|
33o359| تـــربــــيتـــ بــــنه|جو |ن| ن| شح|تـــه ج|د

|99o8رهمحمود |حمد ع حسن |حمد حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور ع عبــــد|لفتـــ|ح ع 426424
معهد ف ص ري|ضه سوه|جط|رق ج|بــــر ع محمد 39|924
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر ع محمد ع689657
28o2o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى جم|ل فتـــ محمد
يم محمد444983 ندستـــ |لم |خ|لد محمد |بــــر|

6o479معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن عيد |م|م ق|يد حسن
5o769كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفزي|د |سم|عيل ع|يد محمد

3|57o6يم عبــــد|لعزيز تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمتـــ مسعد |بــــر|
77o659 ره|عزه محمد عبــــد |لمنعم عبــــد|لحفيظ ثــــ|ر |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــسمله مجدى خليل محمد|27295
3242o9|حقوق ع شمسمحمد |س|متـــ جودتـــ عبــــد
ر رش|د محمود ص|لح||6787 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــوق م|
طبــــ طنط|عبــــد |لع| سل|مه عبــــد|لع| |لمسل7|4336
6275|oطبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح أحمد فرج
زر|عه |لزق|زيق|ء محمد فؤ|د محمد محمود|632566
342o99كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر مجدى عبــــد|لح|فظ زيد|ن
|26oo7حقوق ع شمسن|ن خ|لد ع|شور محمد
يم بــــرجل3479|4 يم |لسيد |م|م |بــــر| حقوق طنط|حن |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد عبــــد|لحميد عبــــد|344384
436|3oيم ع|رف حج|زى طبــــ |ل|سكندريهسل|م ع|رف |بــــر|
2|9o3| ندستـــ تـــ.خ|مس محمد حس محمد حس معهد ع| كندي تـــكنولو | 
ين محمد عبــــد|لفتـــ|ح درغ|م252242 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ن
452o96ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــأحمد حمدى فريد محمد |لش|م
وف|تـــجون عزتـــ فتـــ قطيط|22752 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم |لطوبــــ 84|765 تـــج|ره بــــور سعيدعمر خليل خليل |بــــر|
علوم بــــنه|حمد محمد بــــدير عبــــد|لق|در|356376
علوم حلو|نمرو|ن عل|ء مصط كم|ل |م 23945|
5||6o|حقوق طنط|إسل|م ي| عبــــد|لمنعم |لجندى

Page 2308 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

878732| معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد شو محمد فه
يم |لسنبــــ28|683 تـــربــــيتـــ |لمنصورهلوج | محمد |لمحمدى |بــــر|
يم حس|ن حس|ن |255|7 تـــج|ره بــــور سعيددع|ء |بــــر|
5|7o48تـــربــــيتـــ دمنهورمنه | محمد سعيد عبــــد |لسل|م |بــــو ط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء |حمد محمد سليم|833526

يم فتـــ محمد|68243 تـــربــــيتـــ |لفيوميه |بــــر|
ر59|8|8 معهد ف ص بــــ سويفلؤي |يه|بــــ ع م|
8o2o5|علوم بــــورسعيدخ|لد مجدي محمد عط|ي
يم3|7637 يم محمد |بــــر| ه ع|دل |بــــر| علوم بــــورسعيدم
تـــمريض بــــنه|دير فؤ|د فتـــ ص|لح سيد |حمد97|264
33o238| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقميمتـــ محمد زكري| غني خ |
269|o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسل سعيد مصط سعف|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسن|دين محمد محمود |حمد3552|3
د|بــــ |سيوط| مل ص|بــــر عبــــد|لع|ل بــــرك|تـــ||87|89
9|o|79 علوم سوه|جم|رك محسن لم شنودتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود محمود |حمد عبــــد |لغف524832
حقوق ع شمسس|ره محمد عبــــد | عبــــد |لحميد محمد95|27|
نوعيتـــ بــــنه|مروه حس|م |لدين عبــــد|للطيف محمد خميس278527
6869o|ر محمد س|لم ر |يمن م| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم|
8o6793د|بــــ |لم |من|ر عمر |حمد عبــــد|لوه|بــــ|
8o4785|صيدله بــــ سويفل|ء و|ئل عبــــد|لمعز محمد
449oo8 |ندستـــ طنط|ح|زم عبــــد |لفتـــ|ح سعد ر
ن| عم|د محمد عثــــم|ن|27||4 تـــربــــيتـــ طنط|م
علوم طنط|تـــ |حمد درويش درويش ج|د |428374

تـــمريض  بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لصمد |لسيد|56446
6|3|4oلمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد فتـــ عبــــد |لرحمن |حمد يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ص|بــــر عبــــد| محمد  599||9
صيدله حلو|نمحمد ي| محمد عبــــد |لسل|م68962
4o84||معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــسل|م خ|لد عبــــد | |سم|عيل

69o795|طبــــ |سن|ن |لمنصورهسم|عيل محمود |سم|عيل محمود
د|بــــ |لمنصوره|يوسف |حمد سم |لمتـــو837|68
تـــمريض |لم | يري مرج|ن ع|زر فريد||266|8
ر عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد 683764 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م م|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى وليد عز |لدين محمد5|253
|552o||علوم حلو|نيه محمود حس|ن محمد
معهد ف ص |ل|سكندريهد | شعبــــ|ن عبــــد|لنبــــى عبــــد |لغ سلومه9333|5
تـــج|ره طنط|عبــــد |لحكيم محمد ي جبــــر خ|طر8|42|6
رهمحمد سل|متـــ عمر محمد46368 ندستـــ |لق|

ف مصط |لحن |لحن 4864|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|آيه أ
6o29|3 رى ع |لملي ندستـــ |لمنصورهخ|لد |بــــو|لفتـــوح |لجو

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن طه حل |لسيد2|||5
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد عبــــد | حسن |حمد |بــــو |لعين 484426
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقنرم |يمن عبــــد|للطيف محمد حسن635666
4o|634|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لحميد فوزى عثــــم|ن
7o8o98| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمد عوض محمد محمد |لد
ل|ل235|43 طبــــ بــــيطرى بــــنه|رغده |يمن محفوظ محمد 
6|6978| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيم|ن رأفتـــ |حمد |لش|ف
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه محمد عبــــد|لملك |م حسن|7|2624
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لنعيم ح|مد محمد|834826
رتـــ|ل |ء محمد محمد محمود 576|88 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره سوه|جمحمد خ|لد محمد |لج|لس |سم|عيل|83|83
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم | |ر خ|لد صل|ح |لدين حسن7867|8
يم كر|ويه764695 يف محمد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدسمر 
4|o|6oد|بــــ طنط|عبــــد| محمد عهدى عبــــد | |حمد سل|
34o547 تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لحليم |حمد عبــــد|لحليم يح
يم عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز سليم736|69 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ج|بــــر |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ه|يم عبــــد|لموجود |سم|عيل265538

3o262 علوم حلو|ند| | ع|صم حسن محمد ع رضو|ن
رهم|رتـــن نبــــيل سق|و نخنوخ7|9|2| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره دمنهورعزتـــ محمد غ|نم عط|| سنهورى3|4959
845o9| كليتـــ |أللسن ج أسو|نشيم|ء ع |حمد ع
3476o6تـــج|ره ع شمسسعيد |م سعيد |م عبــــد|لتـــو|بــــ
5|49o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ |لشح|تـــ محمود حسن قن|وى
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن |حمد ج|بــــر عبــــد|لفضيل|25|245
لس |يمن مفيد خله مح|ربــــ469||3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
7o537|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسعيد |لسيد حمدى عبــــد |لفتـــ|ح
علوم |لعريش |ده محمد عبــــده محمد779525
85o826|تـــمريض |سيوطيم|ن محمد يوسف محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد|له|دى مصط عبــــد|لمحسن ع 9399|6
8o7|7| يم ع |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم شعبــــ|ن |بــــر|
75242oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعمر رمض|ن |لسيد ص|لح
|4|o59حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ح|زم |حمد ع سل|مه ز|يد|ن
8545ooلمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم | شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|زينبــــ ع ز طلبــــ
رهريه|م |يمن عبــــد|لحميد فر|ج|22879 حقوق |لق|
يم فتـــح |لبــــ483463 د|ر |لعلوم |لم |نجل|ء فتـــ |لبــــ|بــــ |بــــر|
|ء يوسف |حمد يوسف|499|89 تـــربــــيتـــ |سيوط 
صيدله ع شمسم|ري| حس|م فهيم مو بــــولس9944||
85|o45|ر|ء حسن ن حسن تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدلز
ره|شيم|ء محمد جم|ل يح 92|32| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
779oo4يم رتـــ|شيم|ء مصط حس|ن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

459o5|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه محمود محمد عبــــد |لمنعم
د|بــــ |لمنصوره|بــــر|ء منتـــ معوض نور |لدين699998
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7oo624تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهح|زم صبــــ محمد ج|د
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد محمود |حمد |لح27923|

65o68تـــربــــيتـــ |لفيومكريم |حمد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمروه محمد عمر |لوش|7939|6
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــسم|ء |بــــو|لحسن ع |بــــو|لحسن|38|847
تـــربــــيتـــ حلو|نتـــسنيم خ|لد خليل عبــــد |لع|ل29852|
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى ج|بــــر محمد ج|بــــر |لش|ذ475623

4o7|5|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م عبــــد |لمحسن |لسيد محمد
4|o289 د|بــــ طنط|محمود محروس محمد |لحسي |لشوربــــ|
7595o4صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم غريبــــ ربــــيع سليم محمد
834o23صيدلتـــ |سيوطه|يدي ي| عبــــد|لوه|بــــ |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|ج| عبــــد|لرحمن مر عبــــد|لرحمن عبــــد479782
ش|م شمس |لدين |حمد س4|8|23 رهشمس |لدين  حقوق |لق|
نوعيتـــ بــــنه|غ|دتـــ |لسيد محمد ع|33979

3o782|ره|يه عبــــد |لحميد سيد عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|خ|لد ع محمد محمد عبــــد|7|8|64
68|65o ندستـــ |لمنصورهسم|عيل |يه|بــــ |سم|عيل عبــــد |ل
88o866 د|بــــ |سيوط|شفيق ن| شفيق |يوبــــ
تـــج|ره ع شمسمه| محمد |م |حمد5|3554
ي |بــــو خوختـــ4883|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن محمد شعبــــ|ن خبــــ
23o6o5 ره|محمود عبــــد|لبــــ|سط مصط حن د|بــــ |لق|
9o9327 د|بــــ سوه|ج|فرحه عمر محمد ح|مد محمد
6|722o|ثــــ|ر د |ط|يم|ن صل|ح يوسف عمر
|4o796 يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن |بــــو بــــكر |بــــر|
533oo|| يم يم لط محمد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهي |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمتـــ ه| عبــــد|لعليم عد|648|3
5o9o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع مندى محمد ع

4989|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرحيق محمد  محمد |حمد  |ره
44o299د|بــــ كفر |لشيخ|ه|يدى ع صبــــرى ع خ|لد
6o8723|تـــربــــيتـــ طنط|م| رض| سعد |بــــو م|يله
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــويد| |س|مه بــــك |حمد عبــــد |لفتـــ|4|78|2
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نفهد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمطلبــــ|4539|
طبــــ طنط|محمد نبــــيل محمد مط|وع433676
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |لسيد عبــــد|للطيف |حمد |لشيخه93|529
لس ع|دل شفيق تـــ|مر82|353 علوم ري|ضتـــ بــــنه|ك
48o892تـــج|ره دمنهورم|رى سعد خليل سعد خليل
زر|عه كفر |لشيخس|ره مصط ع |حمد خليل|9|443
يدتـــ762669 يم  كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدخ|لد ي| عبــــده |بــــر|

رتـــ محمد رض| عبــــد|لعزيز حف 72||4 تـــمريض |لق|
رهي|سم رمض|ن عبــــد |لحميد مهدى44899 علوم |لق|

329o29|طبــــ بــــنه|حمد رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح حسن حج|زى
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8459o|تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد |حمد كم|ل ك|مل
ف محمدين غندر|8269|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طسل|م |
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميه غريبــــ ع عبــــد|لكريم|2482|8
67987oعلوم |لمنصورهع|دل ن|جد محمد محمود |لغريبــــ
ر|ن||||44 زر|عه كفر |لشيخم محمد |حمد ز
ف عبــــد | س|لم3||438 تـــج|ره كفر |لشيخسحر |

ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن |يمن محمد محمد حم|د9328|
2|59ooلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|صو | مجدى حليم لوندى
ندستـــ أسو|نندرو عزتـــ نجيبــــ خليل|829993
89234o تـــج|ره |سيوطمن|ر |م|م محمد |حمد
تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه |يمن |حمد ح|فظ364||4
ندستـــ قن|محمد عبــــد|لرز|ق محمد عبــــد|لودود864457
ندستـــ ع شمسه|يدى و|ئل |حمد عبــــد|لش| 3778|2
|6o4o3لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ع |حمد سكر|ن محمد |لسيد
78|8|oيم محمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن ممدوح |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــل |ء محمد |لزمق|ن عي 836923
ف صل|ح |لدين عوض د|989||6 ندستـــ طنط|صل|ح |
6o42o5|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|زي|د محمد صل|ح |لدين مصط ع
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند| سعيد مر عبــــد|لعظيم256784
77|||oتـــمريض |لزق|زيق |ء ع|دل محمد كم|ل |لدين |لسيد
8o547||تـــمريض |لم | سم|ء محمد محمود محمد
69876oتـــج|ره |لمنصورهند| بــــه|ء |لدين مكرم ذ محمد
نوعيتـــ |ل|سكندريهيم محسن صل|ح |لبــــربــــري||4974
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |حمد محمد ع عبــــد |لرؤوف |5|5396
ه |لسيد ع محمد ع جمعه|47|634 د|بــــ |لزق|زيق|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سعيد سعد جل|ل سليم|ن |بــــوسليم2296|4
6o5oo|يم |لمصع تـــمريض طنط| ندى حل |لسيد حل |بــــر|
|6656oى مرزوق تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور| مرزوق ي
8423o2تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــجه|د حسن خليل محمد
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ مختـــ|ر لوق| متـــى358249
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن ط|رق عبــــد|لرحمن محمد7585|3
6o6o|7تـــج|ره طنط|محمود أيمن ع|دل |لسيد |حمد
8o2476د|بــــ |لم |ع|صم محمد حل سعيد|
42976o|طبــــ طنط|حمد عص|م تـــوفيق |لشن|وى
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــه ع|طف محمد س|لم |88699
475|3oيم مصط طلعتـــ تـــج|ره كفر |لشيخمريم مصط  |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد خ|لد محمود عبــــد|لرحمن|3||7|8
6o2984حقوق |لمنصورهعل| |لسيد |لسيد شعبــــ|ن
8583o7|زر|عه |لم |محمد خلف |حمد عبــــد|لن
يم|642853 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد جوده عوض |بــــر|
ه جمعه محمود م |226|84 معهد ف ص |سو|نم
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54393o  زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهخ|لد محمد حسن عبــــد|لحميد
يم حسن خ6876|5 علوم |ل|سكندريهيم|ن سليم|ن فرج |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |يوسف محمود |لسيد محمد حم|د49826|
يم82|753 وف|تـــمحمود صل|ح محمود أبــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــر| | محمود محمد سليم|ن5352|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل عبــــد|لحليم |حمد عبــــد|لسل|م355366
طبــــ بــــنه|عبــــد| ي| محمد س| |لمحل|332729

ندستـــ |لفيوممهند مجدى محمد سعيد9|663
23o764|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد وحيد كم|ل |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخليفتـــ أحمد خليفه |حمد |لع||228|5
5377oمعهد ف ص بــــ سويفيح |حمد تـــوفيق ع
42o33رهسم|ء |لسيد رمض|ن ص|بــــر تـــج|ره |لق|

89o669| تـــج|ره |سيوط يه ع محمد ع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء عبــــد | ن| |سم|عيل ع|782|4
8982o7 طبــــ سوه|جمحمد |يمن حف عبــــد|لرحيم ق|سم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد بــــشندى عمر محمد|294|32
48o329 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد نبــــيل محمد عبــــد|لغ |لبــــشبــــي
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعزه |بــــو|لمجد محمد حسن832994
233|o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن ط|رق عنتـــر عبــــد|لتـــو|بــــ
نوعيتـــ |لم |دع|ء سعيد ي زكري||||822
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمعتـــز عص|م |لسيد |لحلو| 493783
767o25معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــيوسف محمد مسلم ع|يش ع

6296o |تـــج|ره بــــ سويفربــــيع محمد محمود عن
9|5|4o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطبــــيتـــر بــــخيتـــ سعد | بــــخيتـــ
صيدله |ل|سكندريهمصط جم|ل يوسف عبــــد|للطيف 8|8982
68o683|د|بــــ |لمنصوره|يه محمد ع |بــــو |لحسن يوسف
طبــــ ع شمسحس|م مجدى محمد عبــــد|لحميد347726
9|o627 لس عصمتـــ فه ج|د تـــج|ره سوه|جك
يم محمد حم|د مش|529545 ندستـــ |سيوطمحمود |بــــر|
24o26o رهمروه ع|طف محمد |بــــو |لعبــــ|س مصط تـــج|ره |لق|

صيدله بــــ سويفزي|د محمد حمدى عبــــد |لمجيد2||54
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود رض| عبــــد |للطيف |لجندى3972|4
يبــــه78|8|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهي|ر| ط|رق عبــــد|لمجيد محمود |بــــو
89|o5| علوم |سيوطجميله موريس فؤ|د زخ|رى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــه عم|د عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لنبــــى 54942|
7o|5|o لسن ع شمس|ي|ر| محمد عطيه ج|مع ع حس
83865oي كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|ره ع|دل |حمد |لبــــ

ره|س|ره عبــــد |لجبــــ|ر نجيبــــ ع2||46 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم| مدحتـــ سد|تـــ عبــــد |لد|يم|989|76
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء بــــش عبــــد |له|دى محمد|773232
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر حل لبــــيبــــ عبــــد |لحليم محمد سعد4|2649
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حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن سيد خليفه سعيد 884557
تـــج|ره سوه|جحسن جم|ل مصط عبــــد |لعظيم58733
84o24تـــج|ره بــــ سويفم | ثــــروتـــ عزيز جرجس

3487o5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ محمد جم|ل |لدين محمد عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحن مجدي حسن محمد |بــــو|لعل|483753
85o543تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد عبــــد|لمحسن محمد عمر
4o9o2|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد مصط مصط عبــــد|لعزيزعبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد شوكتـــ حس حسن3|545|
يم عبــــد |لمنعم حسن |لف |47336 د|بــــ حلو|ن|بــــر|
465o9ره|بــــه فرح|تـــ صل|ح |بــــو ط|لبــــ د|بــــ |لق|

د|بــــ ع شمس|رن| محمد حل |لدفر|وي3|597|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسعيد ع |حمد |لصعيدى|67677
تـــج|ره ع شمسحمد ع|صم |سم|عيل عبــــد |لر|زق|63894|

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|رحمتـــ |حمد كم|ل ري|ض253|3
7o33o9ل|ل تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنجوى محمد ع مصط 
3|28|oعلوم ع شمسر|ن| تـــ|مر سليم|ن محمد
|349o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيح محمد ن ج|بــــر
علوم ع شمسمن|ر |لسيد عبــــد |لمجيد محمد عبــــد 998|75

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعيد خليل عيد سليم|ن54245
ندستـــ |ل|سكندريهبــــتـــه|ل |لسيد محمد |لسيد مليحتـــ|675|45
طبــــ |ل|سكندريهزيد|ن |لخطيبــــ زيد|ن محمد سلط|ن36|444
ف788622 ف مو|  تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمريم |
5265o|ندستـــ |ل|سكندريهعمر فتـــ عبــــ|س |سم|عيل محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديشيم|ء سليم|ن عبــــد|لوه|بــــ محمد867433
رهتـــ محمد محمود عبــــد|222239 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورأبــــ|نوبــــ حبــــيبــــ نصيف حبــــيبــــ أبــــ|دير3289|5
5||7o4تـــ ري|ض معهد ف ص |ل|سكندريهكريم محمد خ
35825o لسن ع شمس|س عمر عبــــد|لعزيز |لبــــسيو
62o636|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيديم|ن كم|ل محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد

26o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع محمد ع مهر|ن
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء محمد سليم|ن مو768978
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لسميع محمد حس ||4653
تـــج|ره بــــور سعيدتـــسنيم ع محمد محمد |لجندى765883
445|2oندستـــ |ل|سكندريهر|مز رج|ء عد جرجس
48|4o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــل|ل عبــــد |للطيف عبــــد ربــــه ع ز|يد
ر|ء عزتـــ عز|لدين محمد||8|3| تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ |لز
7o3337|يم محمد يم خ |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيوملسيد عبــــد | |حمد عبــــد |لع|ل|68367
7o7444يم يم محمد صبــــرى |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخرن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى محمد محمود عبــــد|لمجيد72|499
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره مجدى ك|مل بــــولس  7476|9
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5|63o8يم حسن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحن|ن عبــــد |له|دي |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد ع عبــــد|لر|زق|34|256
يم محمود225849 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لن| |بــــر|
5o6572طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء |لسيد محمد |بــــو ضيف ع
24634o|بــــ |حمد ربــــيع محمد نعمه | جعفر لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهسحق سليم|ن نعيم سليم|ن|525926
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسهيله عبــــد|لغ عبــــد|لكريم عر|بــــي845323
6|47o6تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمتـــ ع أحمد |لز
6o5985تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد محمد شوشه
8848o2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |نور نجيبــــ عبــــد|لنبــــى
4o5568يم عبــــد |لفتـــ|ح محمود |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|ي| محمود |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|رحمتـــ حمدى |لسيد محمد مبــــ|رك345477
|63|36| ف عبــــد |للطيف متـــو ره|متـــن|ن | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم779928 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|

6o885ندستـــ بــــ سويفعرف|تـــ عص|م محمود عبــــد |لجو|د
ندستـــ |لزق|زيقبــــ|سل مجدى محمود محمد عبــــد |لفتـــ774789
يم642268 حقوق |لمنصورهد | صل|ح طه عبــــد|لع|ل |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د يوسف ف|روق يوسف3842|
5|3o98زر|عه طنط|محمد ع|طف صل|ح |لدين تـــ|ج |إلسل
5o8649|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد محمد |حمد ع عبــــد|لمطلبــــ
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهخ|لد عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد محمود328|54
يم فريد محمد ع|مر2727|6 |د|بــــ طنط|فرح |بــــر|
6o7|63زر|عه طنط|عبــــد|لغ رمض|ن عبــــد|لغ حسن متـــو
4o3947تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد جل|ل
حقوق ع شمسرو|ن عص|م محمد ع3332|3
783o57د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء عزتـــ محمد محمدعي
9|676o معهد ف ص |سيوطعبــــد|لرحمن محمود ع محمد
4o8498 تـــج|ره طنط|حس|م |لسيد محمد |لسيد ق
42786o| |تـــج|ره طنط|ل|ء |حمد عبــــد|لعزيز |لنو
62476oمعهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدع |لسعيد ع ع زعربــــ
68289oصيدله |لزق|زيقمحمد سم |بــــو|لفتـــوح |بــــو|لحسن
تـــج|ره |سيوطكيل| ع كيل| محمد 89|884
ره|منيه سم محمد صبــــ عليوه غط|س35|627 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــول| س|مح قدرى فوزى|244|2
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|تـــن جه|د محمد عبــــده  |م632356
8o2278ندستـــ |لم |محمد ج|د عبــــد|لمعز ج|د |لربــــ
ى محمد328843 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمود و|ئل محمد |ل|بــــ|ص لم
رتـــ|ستـــر مجدى لبــــيبــــ عبــــد|لمسيح|237436 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
فنون جميله فنون |لم |مريم عم|د فوزى شفيق 882678
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسعيد رمض|ن سعيد ذ258274
6o|o94لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود رجبــــ حس عبــــ|س |لديبــــ
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ش 297|42 تـــج|ره كفر |لشيخمصط |بــــو |لوف| رش|د 
7o7375د|بــــ |لمنصوره|ه|جر عي |نور محمد عبــــد |لرحمن
4o337|ق|وى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|قمر محمد عطيه |حمد |ل
يم صليبــــ|9787|| ندستـــ |سيوطنتـــو س| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ح خليفه سند ع|مر|26746
تـــج|ره بــــنه|م|زن صفوتـــ محمد ع|23432
767o47كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشعبــــد | خ|لد مو محمد |بــــو كلوبــــ
4o4924يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نور |سل|م منصور |بــــر|
48o2o| حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمد ع حسن| 

رهمريم شعبــــ|ن عيد محمد87|35 تـــج|ره |لق|
754o72علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن جم|ل كم|ل محمد عبــــده
معهد ف ص بــــنه|نوره|ن ع |حمد محمد شلبــــى85|263
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يه عطيه صل|ح ص|لح|768647
3564o8تـــج|ره بــــنه|محمد فتـــ محمد مندوه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسط|رق محمد محمد |م 229896
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع |ء |حمد محمد |حمد827594
829oo9كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىسليم محمد محمود محمد
حقوق حلو|نحمد خ|لد حس|ن محمد |م |7547||
2|28o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس| عل|ء|لدين س| مصط عطيه
يف رف| محمد24354| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسرو|ن 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــسنيم سيد حمدى حسن محمد236326
5o9322يم |بــــو|لمجد تـــربــــيتـــ دمنهورنور ح|تـــم محمد |بــــر|
265o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود بــــربــــرى عبــــد|لعزيز محمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىميمه محمد |حمد محمود|836383
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء حمدى محمد |بــــو |لفتـــوح|777333

ق35637 يم |ل معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد شعبــــ|ن محمد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم محمد فوزى ع237427
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد | عبــــد |لحميد عبــــد| 779593
رهشيم|ء |حمد محمد مو9463|2 تـــج|ره |لق|
وم |لسيد محمد حسن2||698 م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــعل| بــــر
ره|ف|طمتـــ محمد ز سيد47252 د|بــــ |لق|

35|o62رهوس|م محمد محمود عبــــد|لبــــر د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o254o|نوعيتـــ طنط|محمد مصط |بــــو |لمجد عبــــد |لفتـــ
3|o929وف|تـــزي|د زكري| محمد عبــــد|لل|ه وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد عبــــد |لم|جد عبــــد |لق|در |لسيد677759
6o3272|يم محمد كن|ن |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد ن|در |بــــر|
6o8985د|بــــ طنط|نوره|ن خ|لد ج|بــــر حم|م|

36o65لسن ع شمس|م| ع|طف عبــــد |لمحسن محمود سل
24o34رهحبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد |لعزيز محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ي|سم يوسف محمد يوسف |لغريبــــ765987
تـــج|ره |لمنصورهنرم |سمر مسعد مسعد مسعد فلفل5|24|7
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8|74o7كليتـــ حقوق |لم |جم|ل |حمد فخري محمد
7786o7يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ر|مز |حمد عطيه |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل ي| |حمد |حمد |لش|ذ773984
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد صبــــ محمد عبــــد|لسميع |حمد634377
4653o7علوم ري|ضتـــ طنط|بــــيشوي مجدي |ديبــــ قلي جيد
علوم ج|معتـــ د |طع محمد محمد مسعد زبــــ|دى624723
22965oين جل|ل معوض محمد محمد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش
بــــ|694445 رتـــ|يم|ن مجدى |لسيد |بــــو |لد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
224o49رهعبــــ ع|دل رمض|ن |حمد تـــج|ره |لق|

2493o| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ عبــــد |لغ |نور عبــــد |لغ
6o5o2|ف محمد |لدمرد|ش ندستـــ |لم |حمد |

كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوردين| حمدي |لسعيد مر|د2673|4
حقوق بــــنه|يم|ن حسن عبــــد|لرحمن |بــــوسعوديه348698
25|57oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ي| نوح عمر|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|عزه محمد محمد مدكور435254

إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد محمد ك|مل عبــــد ربــــه|49587
علوم |ل|سكندريهم| محمد يوسف حسن د|ود|425444
44o34oل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|دير |حمد |لسيد ع|مر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ع|ئشه وليد ع|مر شح|تـــه237497
معهد ف ص بــــ سويف|ء خلف فتـــ عبــــد|لعزيز|8996|8
معهد ف ص |ل|سكندريهيه |لسيد سعيد |لسيد س|لم|542466
5o9755|ى محمد فرج |بــــو حج|بــــ طبــــ |ل|سكندريهحمد ع
4o57ooكليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشنوره|ن |لسيد مصط ع حسن |لزو
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل عبــــد |لصمد محمد منصور79|2|5
| |يه|بــــ محمود عبــــد|لحميد233455 رهي تـــج|ره |لق|
8o48|5 فنون جميله فنون |لم |يه عل|ء عبــــد|لمنعم عبــــد| |لعو|ي
ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد كم|ل محمد638386
8o7oo||ه عرفه محمد رجبــــ |د|بــــ |لم |م
4o|39oد|بــــ |سيوط|نرم حسن ع |بــــو |لمجد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ |ر |س|متـــ |لسيد محمد عبــــد |لكريم482985
يم محمد489969 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ر|ن| جم|ل |بــــر|
رهشيم|ء |بــــو بــــكر محمد فضل|6679| تـــج|ره |لق|
26698o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| |نور |سم|عيل ع عبــــر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم حسن محمود |حمد شعبــــ|ن|75239
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عل| محمد شفيق |سم|عيل عبــــد|لرحيم4||267
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود عبــــد |لغ عبــــد|لسل|م |حمد حرفوش437578
|533|3| تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن رجبــــ حسن ع
ره|ع|شور شعبــــ|ن ع|شور شعبــــ|ن42449 د|بــــ |لق|

84542oكليتـــ طبــــ أسو|نزينبــــ زين |لع|بــــدين سعد | عبــــده
د|بــــ |ل|سكندريه| |دتـــ ع محمد |لجبــــ||9|448
د|بــــ د |ط|محمود محمد محمد جل|ل |سم|عيل5753|6
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ثــــ|ر |لفيوم|دير كم|ل حسن مهدى358493
رهمحمد ط|رق عبــــد | ك|مل44454| ندستـــ |لق|
يم|697926 معهد ف ص |لمنصورهنه|ر بــــدر حسيبــــ |بــــر|
88o288  حقوق |سيوطبــــتـــول |حمد سم محمد ك|مل
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد حسن عبــــد |لر|زق54385|
6o55o2علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــرو|ن ط|رق عبــــد |لعزيزمحفوظ متـــو
يم نزيه بــــسيو 492466 تـــج|ره |ل|سكندريهنزيه إبــــر|
يم |لسبــــ| محمد|642633 د|بــــ |لزق|زيق||ء |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرغده |س|مه محمد |بــــو |لعزم |لش|42754
5o87|7يد جوده ى عبــــد|لخ|لق |بــــو|ل تـــج|ره |ل|سكندريهي
تـــج|ره |لزق|زيقع|طف محمد عبــــد |لمنعم ع772847
|484o9د|بــــ حلو|ن|ويد| بــــدوى عبــــد |لوه|بــــ محمد
3375ooرهندى خ|لد عبــــد| |حمد فه عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء سيد |حمد حسن معوض|369827
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد جوده2|4758
476o63 تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ عبــــد |لستـــ|ر حس سليم|ن ع

6839o|ندستـــ |لفيومسل|م شعبــــ|ن عيد محمد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |بــــر|775465
34o463|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ عبــــد|للطيف عبــــد| كيد
886o|3 صيدله |ل|سكندريهع مصط ع ع

ندستـــ حلو|نسيد ن ع عبــــد |لر|زق59464
35636oحقوق بــــنه|محمود رض| من ه|دى
4o|3||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسه أحمد مر محمد
8o8492 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |شه|بــــ محمد |حمد ع

42o4oتـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء |حمد حس محمد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع عبــــد |لمنعم مر775525
|2o364ندستـــ ع شمسيوسف |ميل صبــــ سليم|ن
26o859رتـــ|مريم صبــــرى محمد عبــــد|لجليل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ندى جل|ل |لسي عبــــد|لرحمن264276
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عط|ء |حمد محمد غ|زى|693749
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو عبــــد |لع|ل عبــــد |لحفيظ |لشيخ494688
د|بــــ |لمنصوره|سعيد محمد عوض | ع699447
يم محمد|لعو |بــــو |693894 د|بــــ |لمنصوره|س|مه |بــــر|
يم |حمد شح|تـــه محمد|449637 علوم ري|ضتـــ طنط|حمد |بــــر|

28|2oرهيح عثــــم|ن محمد محمد عثــــم|ن صيدله |لق|
يم سعيد2|4947 تـــج|ره دمنهورمحمد محمد إبــــر|
8|6o77تـــج|ره بــــ سويفع محروس جم|ل محمد
629o72د|بــــ |لزق|زيق|م |حمد |لسيد عطيه
6284o6نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقرغده غني ص|لح طنط|وى ع

ف تـــوفيق فرح|تـــ|7327 تـــج|ره بــــ سويفمحمد |
689o3| حقوق |لفيومحمد ممدوح سم عبــــد |لمغ
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ه محمود رمض|ن عبــــد|لمطلبــــ|347484 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
ف سعد عبــــد |لمحسن بــــركه5337|6 د|بــــ د |ط|أيه |
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفتـــ خ|لد عبــــد |لرحمن محمود758442
تـــج|ره سوه|ج روى |سعد عبــــد|لحميد ق|سم|895648
رهه|دى س|مح ع محمد6977|| صيدله |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جم|ل عبــــد|لحليم محمود ص|499|26
4976o3 |تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى رض| عبــــد |لمحسن |لحم
يم حموده2|6|46 معهد ف ص طنط|محمد زكري| |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|وق |لسيد محمد |لشو|د 475|64
يم697878 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء محمد سليم|ن عبــــده |بــــر|
ش|م مصط حمزه مصط |23677 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه|يدى 
يم753265 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد سعيد |بــــر|
طبــــ |سيوطمحمد |حمد محمد ذ |85426
32o772يبــــ ز|خر ى و حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــيشوى ي
2|684oيم |لخو فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرو|ن سيد عز|لدين |بــــر|
8o4648معهد ف تـــمريض |لم | ي|ر| عبــــد|لن| فتـــ خلف
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد فكرى حس |حمد679259
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــسمتـــ محمود قر بــــيو 755739
8o5653ه سم حبــــيبــــ لوندي تـــربــــيتـــ |لم |سم
|د|بــــ |لم |نعمه عثــــم|ن عمر محمد3|8235

3o282رهمريم مصط |سم|عيل محمد تـــج|ره |لق|
2|o8oرهمحمود محمد محمود |حمد جبــــريل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره |سيوطيوستـــ | ع|دل عزيز جيد  888492
رى زع 2692|6 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرويد| رض| عبــــد |لحليم |لجو
7o39o8رتـــ|صبــــ|ح جم|ل محمد لط عبــــده ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم |لمنصورهس| عل|ء |لدين محمد سنور|69839
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرفيده ع|دل |لدسو |بــــو عم|شه8593|6
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمرو صبــــ سعد|وى عبــــد|لرشيد  884958 معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــه|جر |يمن مصط محمد47|524
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد عبــــد|لرحيم محمد عي74|765
يم|397|2 ر محمد مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسدى م|
ن| ع|دل فكرى د |ن32577| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لحميد |حمد ش| 832632
4|4o65د|بــــ طنط|يم|ن فتـــ |لسيد محمد سيف |لدين|
6935o2يم |بــــو |لفتـــوح |لسيد رجبــــ تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه محمد عبــــد|لحميد دغيدى|252837
|4627oرهرضوى رض| صل|ح |لدين رجبــــ تـــج|ره |لق|
64o836| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد عبــــد |لحليم متـــو
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىرن| سيد محمد |حمد825893

رهعمر عبــــد| عبــــده بــــكري|4699 ندستـــ |لق|
4o86|5|تـــربــــيتـــ طنط||ء محمود سعد قطبــــ |ل |ط
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لسن ع شمس|رن| خ|لد سم عبــــد |لمجيد در|ز23|9||
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع|طف عبــــد| محمد37466

يم مصط 777938 يم طه |بــــر| نوعيتـــ فنيه |لزق|زيق|ء |بــــر|
34o336|ر عبــــد|لمعبــــود محمد معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد م|
9oo49| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينوره|ن حمدى |حمد عبــــد|لرحيم

رهحم|ده ع|شور عبــــدربــــه سليم|ن45244 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد مدحتـــ حسن |بــــوزيد|257983

6|4o7كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفح|تـــم عبــــد |لجو|د عبــــد |لمع محمود
8o739|طبــــ |سيوطح|زم محمد |لسيد عبــــد|لسميع
8622o4 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندي |حمد محمود ع
حقوق طنط|فؤ|د بــــل|ل فؤ|د ذ در|ز652||6
4834o2د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ |لسيد خليل |حمد
تـــ|محمود |م|م شو إسم|عيل |م|م452987 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
4o8535يم |بــــو شوشه يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود محمد |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود م |لدين |حمد ع |سم|عيل  895479
785o26|د|بــــ |لزق|زيق|مل |حمد ع محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|زينبــــ حسن محمود محمد832225
تـــج|ره طنط|ع محمد ع حسن636862
533o2o|يبــــه ندستـــ |ل|سكندريهحمد حس|م مصط محمد 
3|65o6ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رحمه حمدى رمض|ن محمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لرحمن ثــــ|بــــتـــ|683388
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د | صل|ح |لدين حل حسن9|7788

معهد ف تـــمريض |لفيوميه سيد محمود محمد|968|7
5o666طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعم|ر محمد رجبــــ عبــــد |لوه|بــــ

صيدله ع شمسمنتـــ | طه محمد مهدي55329|
تـــربــــيتـــ حلو|نسهيله مصط محمد عبــــد |لسميع32785|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن حمدى حس عبــــد|لع|ل445255
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| مختـــ|ر عبــــ|س مصيل698728
صيدله ع شمستـــسنيم حسن فتـــ حسن محمد7|3235
35835oد|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ وليد حس عبــــد|لق|در
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|سع|د حمدى |حمد درويش938|35
638o85|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه فتـــ |لسيد مصط |لسيد ف|يد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء |حمد عبــــد|للطيف |حمد||83582
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم مصط |م خليل63393|
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |حمد |بــــو |لفتـــوح محمد488952

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل| |حمد قر فهيم84893
لسن ع شمس|منتـــ | مدحتـــ حسونه حسونه رضو|ن||25|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردين| مصط رش|د محمد عبــــد|لل|9338|5
765|o4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|رو|ن محمود محمد محمود عبــــد |لر|زق
36o439د|بــــ طنط|نور| خ|لد مصط مصط دريهم|
يم عبــــد|لحفيظ636||8 تـــج|ره بــــ سويفريم خ|لد |بــــر|
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769o99معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  مروه سعد |لسيد سل|متـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخند| |لسيد محمد |حمد443943
335o9oد|بــــ ع شمس|منتـــ | محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل
يم |حمد |لع|438858 ف |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |
2|9|o5تـــج|ره ع شمسيوسف فتـــ عبــــد|لحكم |حمد
7o4|68وف|تـــمحمود ه| محمد ش|كر |حمد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوليد خ|لد عبــــد|له|دى محمود 897584
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمود حسن ع حسن66336|
63o|3oعلوم |لزق|زيقمحمد عبــــد | |بــــو ه|شم |حمد
49o353تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريه|م |يمن عبــــد|لنبــــى |لجم|ل
649o2o تـــج|ره |لزق|زيقريه|م |حمد مصط |لقشي
32|o|7|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد محمد عبــــد|لمنعم |حمد عيد
4o6968د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |لسيد عبــــد |لكريم |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــي|سم جم|ل محمود محمود حن 63|255
طبــــ بــــنه|محمود رفعتـــ ع|يش حسن محمد328448
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديلحس |ل|سعد |حمد عوض|828266
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منه | مجدى |حمد بــــدر|ن2|2497
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد عطيه محمد محمود|822774

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|ره ع بــــدوي |حمد54635
يم سيد|حمد263553 تـــمريض بــــنه|غ|ده |حمد محمد |بــــر|
429oo6نوعيتـــ طنط|نوره|ن حسن محمد حسن |لحج|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطكم|ل محروس فوزى محروس 652|89
6o79|5يم محمود بــــربــــوش د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|شمس مدحتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم عربــــي ع محمود43|863
صيدلتـــ بــــورسعيدحمد عز |لرج|ل فرح|تـــ |بــــو |لفرح|693276
تـــج|ره |لزق|زيقندى محمد رش|د |حمدرميح777443
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى سعيد عبــــد |لمنعم ف|يد497297
يف625585 يم أحمد حل محمود  طبــــ |لزق|زيقبــــتـــ إبــــر|
8467o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نعبــــد|لر| ع محمود ج|د
يف33|772 نوعيتـــ |لزق|زيقدين| جم|ل عبــــده |لسيد 
82o6o9|حقوق بــــ سويفسل|م مصط عبــــيد محمود
62234oيم جبــــل علوم ج|معتـــ د |طحن ربــــيع عطيه طه |بــــر|
884o4|  تـــج|ره |سيوطض| ص|بــــر ض| عبــــد|لمعتـــمد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خ|لد محمد جمعه محمد93|83
5o8o27| علوم |ل|سكندريهرن| محمود محمد منصور محمد عبــــد
يم445457 تـــج|ره دمنهورريه|م محمد عبــــد|لقصود |بــــر|
923oo8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطع |حمد عبــــد|لحميد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد| | محمد سعيد عبــــيد نع|مه499326
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد صديق صديق عزتـــ |لجبــــرو 696685

2o277ي عبــــد |لعظيم محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ي
بــــه |لسيد محروس|44795 صيدله حلو|نيم|ن ربــــيع و
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كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقندى |حمد ف|روق ك|مل3||355
رهحسن|ء صل|ح محمد |حمد358|7 طبــــ بــــيطرى |لق|

2622o6تـــج|ره بــــنه|لؤى مكرم |لسيد خ|طر
8o578oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ين سم |م عبــــد|لمل|ك
تـــج|ره كفر |لشيخرن| جم|ل حرز| |سم|عيل بــــدوى4|4395
تـــج|ره |لمنصورهحمد حس |سم|عيل عبــــد |لر|زق|28|677
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه لط ح|مد ع |بــــو|لمجد|266674
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد خلف بــــيو |حمد|3346|8
تـــج|ره |سيوطعز|م شكرى محبــــ فتـــح |لبــــ|بــــ |88456

2o864|رهحمد سعيد محمد سليم|ن ندستـــ |لق|
رهحمد عم|د |لدين ع |حمد|46939 تـــج|ره |لق|

وف|تـــمحمد خ|لد شعبــــ|ن محمد |لدخ|خ 344333 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
يم مصط محمد |لسيد بــــ|95|64 وف|تـــمحمد إبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ى693558 تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|ر ع|دل |لسعيد عبــــد | |لص
254|o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|مه عبــــد|لبــــ|سط عفي محمد |لمقي
78o4|4صيدله |لزق|زيقبــــسنتـــ مصبــــ|ح ن إسم|عيل
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىدير محمد |لع|دل محمد |حمد832842
77o984|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىجه|د |لسيد عبــــد |لرحيم مصط عم
6|77oo|د|بــــ د |ط|حمد |لعربــــى عبــــد| عديستـــ
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ سعد عبــــد|لفتـــ|ح حسن4||349
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن عص|م فتـــ ع22889|
بــــي 689559 بــــي |لقن|وى |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| |لقن|وى |ل
7o5587معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|دى خ|لد محمد |حمد ع |لجندى
25o28|ي |لطبــــ|خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــتـــس|م |س|مه |حمد ي
255o35|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء |لسيد محمد محمد عبــــد|للـه 
35439oتـــربــــيتـــ بــــنه|مريم حسن ح|مد محمد
36o4o2|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــل|ء بــــيو حسي دسو حم|ده
|6456oرهمحمد سل|مه عبــــد |لسميع سل|متـــ ندستـــ |لق|
222o85|تـــج|ره ع شمسيه محمود محمد |حمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد مجدى |حمد عبــــيد|44|246
ندستـــ بــــور سعيدمنتـــ | محمد عوض ص|لح|532|6
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره صل|ح محمد محمد دسو |4|772
رهمحمد مصط محمد ن|دي جم|ل6436|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
249o|5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم صبــــ محمود عبــــد|لخ|لق
4o93o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ندى محمد عرفه سيد |حمد |لشوره
|597o8لسن |لم |رحمه ط|رق عبــــد |لعظيم سليم|ن|
طبــــ حلو|نريه|م عبــــد| عبــــد|لمنعم حسن|25647
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمن|ر محسن محمد حس 899766
6837ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرح|بــــ منصور |لسيد منصور

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسلف|ن| ع|طف ظريف رزق |4435|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نص|لح محمد خليفه محمد845875

Page 2322 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف |دتـــ حن محمود رمض|ن محمود4|673
هدين| |لسيد فوزى |بــــوع54957| نوعيتـــ ج
تـــج|ره دمنهورع |ء عبــــد|لق|در عوض عبــــد|لق|درمر6662|5
تـــج|ره |سيوطمصط |حمد ع رضو|ن823463
رهمحمود عبــــد |لع|ل محمود عبــــد |39|456 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم |ل|سكندريهدع|ء فرج عز|لرج|ل مني|43544
5|87|6| تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن محمد محمد عبــــد |
6oo74د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء |سم|عيل حس عويس

8|o587تـــربــــيتـــ |لم |حسن|ء ف|لح سعد عبــــد|لعزيز
وف|تـــ|حسن عم|د|لدين حسن حسن|754|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم6226|| رهفيلوبــــ|تـــ رض| فكرى |بــــر| حقوق |لق|
د247748 يم و د|ن |بــــر| ندستـــ تـــ.خ|مس محسن مدحتـــ |بــــوو معهد ع| كندي تـــكنولو | 
767|4oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــس|م محمد لط |حمد فرج
|د|بــــ |لم |ريه|م جم|ل عبــــد|لبــــديع عبــــد|لرحمن9346|8
يم عبــــد |لعزيز |لمر 884|69 علوم |لمنصوره صل|ح |بــــر|
|د|بــــ طنط|د| | عزتـــ قطبــــ رحيم ن2|26|4
8o4525تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم | |ر |حمد محمد شمس |لدين عبــــد|لجليل
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|دين عبــــد |لعظيم فتـــ بــــكر2|53|6
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود حسن محمود رزق حسن|253|5
ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد |لرؤف |بــــو ضيف عبــــد |لموجود45543|
يم خف|678296 زر|عه |لمنصورهف|طمه محمد محمد |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد سليم|ن |م محمد495|84
د|بــــ بــــ سويف|يف شعبــــ|ن عبــــد|لموجود |لسطو255563
52o378|رهسم|ء محمود عبــــد | رمض|ن عبــــد عل|ج طبــــي |لق|
49438oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطح|مد عثــــم|ن ح|مد عثــــم|ن عيد
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيه محمد |لسعيد محمد |حمد|688687
63o549يم عوف عن| عبــــد |لرحمن ندستـــ |لزق|زيقفتـــ |بــــر|
9|9o95 تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد سيد محمود
رهسل وحيد محمد ع46422| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه ع|دل |لسيد محمد|639453
495o55يم  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجم|ل حس|ن سليم|ن |بــــر|
بــــه248636 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه |لسيد |لمغ|ورى عبــــد| و
67628oتـــج|ره |لمنصورهدين| محمود |حمد عبــــد |لح|فظ محمود
6|4|o7تـــج|ره |لزق|زيقنج|ه عطيه محمد شفيق يوسف
علوم دمنهورمحمد يونس مر طلبــــه |لبــــسطوي27|||5
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط عطيه شح|تـــه |حمد629934
4o5764حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر مصط منصور ع عبــــد |لمجيد
4o5389 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى سعيد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لحليم
ه ش|كر عبــــد|لملك مو سل|مه643877  |حه وفن|دق |لمنصورتـــم
6o75|2ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|فري|ل خ|لد عبــــد |لش| سعده

5295o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد حمدى عيد عبــــد |لح|فظ
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6|2o3|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مصط نشأتـــ |حمد محمود ش|دى
343oo7| علوم ري|ضتـــ ع شمسسل|م |حمد عبــــد|لنبــــى محمد نص
تـــج|ره ج|معتـــ د |طم|ل ع|دل محمد س|لم |ل|بــــز|رى|6585|6
د|بــــ |لمنصوره|ص|لح حمدى |حمد محمود  |د686329
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحس| |حمد محمد فر|ج824543
|632o5حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مريم ع ع|مر |حمد
علوم |لزق|زيقمنتـــ | محمد ع|طف م |لدين محمود محمد326|63
3263o4يم |سعد مج تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |بــــر|

وف|تـــ|جون |سحق عزيز ميخ|ئيل56584 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o9o64صيدله حلو|نمحمود محمد منصور عبــــد |لر|زق
يم|75632 يم |حمد |بــــر| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جندى |بــــر|
6o6593ندستـــ |سيوطكريم مصط ح|فظ ع
ه محمد مصط محمد مصط شمس 432759 معهد ف ص طنط|أم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقول|ء شعبــــ|ن سبــــع |حمد46|776
9o26o|  حقوق قن| جنوبــــ |لو|دين|در محمد صل|ح |لدين عطيه

2o893|رهس|متـــ محمد عبــــد |لعزيز |حمد تـــج|ره |لق|
6786oo كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدس|ره عبــــد |لغف|ر عبــــد |للطيف عبــــد
ف عيد سليم|ن |لحم|دى|442698 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء |
د|بــــ د |ط|ف|طمه حمدى رزق |حمد فضل |624532
9||62o|يم تـــج|ره سوه|ج حمد شعبــــ|ن شيخون |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محسن رض| محسن |حمد36272

رهعبــــد |لرحمن ع صل|ح |بــــو |لغيط844|4| تـــج|ره |لق|
ى788529 ر|ء حمدى عبــــد |لع|ل حسن بــــح تـــربــــيتـــ بــــور سعيدف|طمه |لز
6288|o|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد ي| محمد جمعه محمود

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء سيد منصور حس 26792
يم|835438 يم فوزي نور |بــــر| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نبــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ع ج|بــــر ع |632589
34o||8نوعيتـــ بــــنه|سم ن| ع حسن حج|زى
4o6926د|بــــ |ل|سكندريه|ع |ء |حمد محسن محمود س|لم
رهحمد مهدى محمد سعيد|232228 ندستـــ |لق|
طبــــ |لمنصورهحمد |لسيد |لسيد عطيه شمه|693269

رهنور ن| |حمد عتـــريس34226 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o5o54|تـــمريض |لزق|زيق |ء |حمد محمد مو |حمد
طبــــ |سن|ن طنط|عمر حسن فوزى |حمد |لغبــــ| 332749
2|4|o7رهمصط ه| عبــــد|لمحسن ع مر حقوق |لق|
يم حس 42794 ف |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق |

76975oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسعزه خ|لد محمد محمد سيد
863o27علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى |م عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لمطلبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م |حمد عبــــد |لحميد |حمد حليمتـــ87|694
6o4|o|طبــــ ع شمسكريم عبــــد|لمجيد زكري| عبــــد|لفتـــ|ح خليل
د|بــــ |سيوط|عمر رض| عثــــم|ن ن |ل|شقر3237|6
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68779o|لدين ع محفوظ محمد| نوعيتـــ |لمنصوره ميمه ن
حقوق |لزق|زيقرن| محمد |حمد مصط حوي |248|6

رهع حسن ع عوض7|462 تـــج|ره |لق|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|ه|شم ي| محمد |حمد47277|
|425o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | |م|م بــــرك|تـــ محمد
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حمد محمد |حمد عكوش|867579
85938o|ر يوسف تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسحق محسن م|
475o63كليتـــ |أللسن بــــ سويفمريم و|ئل عبــــد |لمنعم محمد |حمد غ
4o|667ف عطيه محمد ع ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|ر |
427oo2عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزينبــــ |حمد عبــــد|لخ|لق محمد عبــــد|لخ
44o|29طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس أحمد محمود عبــــد|لتـــو|بــــ أبــــوشعيشع
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد درويش |لسيد |حمد |لسيد|433|33
علوم |لمنصورهدين| محمود حسن عبــــد | محمد384|69
9o2266|تـــربــــيتـــ سوه|ج لر|وى خميس |لر|وى محمد
زر|عه |لزق|زيقريف|ن رفيق |بــــو |لعل| ز|77337
53o547تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورن|ء |بــــو |لمع| رمض|ن محمد رمض
2625o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود فرج
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لمجيد مصط |لعميتـــ2284|4
69o6|2صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد ع|طف |حمد محمد
تـــج|ره سوه|جمحمد ع |حمد |لسيد 894879
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قع جعفر عمر حس ع98||35
636254| يم محمد ع حسن بــــر معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|333752
يم حشوه|287763 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد سعيد |بــــر|
69727oيم يم مصط |بــــر| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدع |بــــر|
49o937تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن حسن محمد حسن عوف
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسبــــسمله حسن ع حسن39734|
|د|بــــ طنط|ن|ريم|ن سعيد عبــــد|لر| |بــــو |لنيل2428|6
||47ooيف محمد ع رهمحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــتـــ محمود محمد محمود ع 28562|
5o4854زر|عه |ل|سكندريهن حمدى محمود عبــــد |لحميد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىروي |سم|عيل عبــــد|لع| |سم|عيل838545

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن س| عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد55898
3325|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد زكري| عبــــد|لوه|بــــ محمد محمد سعد
9o|95|  وف|تـــمحمود محمد محمود |حمد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد جمعه محمد مصط عبــــد|لحفيظ3524|5
د|بــــ سوه|ج|سم|ح شح|تـــه حمد | عبــــد|لع|ل  898775
حقوق |سيوط حمد زكري| عبــــد|لسل|م عثــــم|ن|7|8795
33o864|د|بــــ بــــنه|يم|ن عو |لسيد |لسيد|
علوم بــــنه|عمر |يمن ع عفي عفي 339294
علوم كفر |لشيخم| فتـــ مصط مصط رمض|ن|437789
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حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل محمود ربــــيع سعد235833
78o584لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن حسن |لشح|تـــ محمد |لطن
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرحمه محمد طلعتـــ عبــــد |لحليم |لفيو8877|6
9o5872|علوم سوه|ج حمد حس|ن سيد محمد
9o|226|د|بــــ سوه|ج| ن ه| لح ق|صد
علوم |لزق|زيقمحمد نبــــيل |م حس عي627256
د|ر |لعلوم |لفيومع عص|م رشو|ن |حمد9|3558
8|o733|يم محمود يم عزتـــ |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
د|بــــ |سيوط|بــــه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لر|زق حمد|ن 889798
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود عل|ء|لدين عبــــد |لجيد عبــــد |438757
علوم ري|ضتـــ ع شمسر|مز |سحق شح|تـــتـــ |سحق325537
وف|سيف يح عطيه |لوكيل97|9|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره |سيوطعبــــد| سيد محمد حسونه  76|882
تـــج|ره ع شمسه|جر سعد |حمد عبــــد |لحميد6764||
92369o|زر|عه سوه|ج لشعر|وى سم يوسف س|لم|ن
224o25رتـــ|ج | جورج عبــــده ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لمسيح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يبــــ ز  6339|9 لس كميل و كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــك
7o6|7|| يم سعد |لبــــسيو تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |بــــر|
5o8557د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد| محمد شح|تـــه ع |لسقي
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|وق محمود |لسيد محمد |لسعد 4347|6
ى بــــكرى |حمد حم|د|754365 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه بــــ
8763|7| ف بــــيو ع د|بــــ |سيوط|  حمد |
يم ع 7248|8 كليتـــ حقوق |لم |كريم منتـــ |بــــر|
علوم بــــنه|منه |نور محمد عبــــد |لحميد زيد|ن632299
علوم ع شمسعل| خ|لد محمد مرتـــ |33627
77857o|ف عبــــد |لحميد محمد طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |
رهحمد |لهيثــــم محمد سليم|ن|4|493| ندستـــ |لق|
678o22| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود |لمر مصط عبــــد |لمجيد

63o34لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر محمد عبــــد|لمعز عبــــد|لحميد
زر|عه ع شمسمنتـــ| |حمد |بــــو |لمجد |حمد25432

ر|29|436 ثــــ|ر د |ط|سل|م |حمد محمد محمد ز|
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود حسن محمد حسن |للم529443
63244o| حقوق |لزق|زيقيم|ن حس عبــــد |لرحمن ع عوض
ن| ن|جح وديع |م 6923|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم
242o7|رهرحمه محمود عبــــد|له|دى محمد صيدله |لق|
76836oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروبــــ| |يمن مصط |حمد
ندستـــ طنط|مصط محمد مصط سعد449247
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره محمد حس عز|زى مصط 422895
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره محمد ع |يوبــــ694398
7|o43|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|له عل|ء محمد |لظريف
85o643يم محمود |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد |بــــر|
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4763o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم محمد رجبــــ محمود حسن
رهيوسف حسن يوسف محمد خورشيد|8|232 ندستـــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ه| عبــــد |لستـــ|ر |بــــو ع|مر44497|
45o986|ندستـــ |سيوطحمد |لبــــدر|وى |لسيد محمد |لشعر
ول| ي| روبــــ فلتـــ|ؤس42396| علوم حلو|نم
ق|وى522849 زر|عه دمنهور |لسيد رم |ل
يف256492 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رن| |حمد صبــــرى لبــــيبــــ 

رهسل|م حس|م |حمد عبــــد |لق|در|6537| تـــج|ره |لق|
|665o2حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره عبــــد |لعزيز شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز
448|2oتـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن عبــــد |لن| محمود قطبــــ بــــيو
85o|42|يم تـــمريض |سيوطدم |حمد عبــــد|لق|در |بــــر|
622o|oحتـــ وفن|دق |لم |محمد |لتـــ|بــــ محمد سليم|ن| 

رهحمد ي| حس طه|5936| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم| رفعتـــ ج|د |لربــــ زي|ن محمد|223555
3599o3صيدله ع شمسندى حسن محمد |حمد
وى|879|25 يم مشحوتـــ محمد |ل علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــر|
4|o695 |حقوق طنط|من صل|ح |لدين من |لش
4924o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد س| سعد محمد |لغن|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ك|مل عبــــد|لسل|م |لسيد487675
يم|47|682 رتـــ||ء ع |لسيد |حمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يد محمود438762 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود محمد محمود |بــــو |ل
5|39o7|تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء سعد ص|لح سعد بــــل|ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ء ه| |حمد عبــــد |لقتـــ|ح عزبــــ9569||
يم |حمد محمد يونس236679 رهسل |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
يم |لسعيد |لديس679933 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | محمد |بــــر|
4|6o46 يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
5|58o3ي معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   محمد جل|ل سعيد بــــح
وف|تـــعمر ع |حمد محمد833||3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ه فو|ز عبــــد|لقوي محمود|833659 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم
8o5257تـــج|ره |سيوطمصط عل|ء عبــــ|س ص|لح

تـــج|ره |سيوطمحمد ع سيد عبــــد|99||6
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسل|م سم فتـــ يوسف|632982
ش|م حسن عبــــد|لع|ل843459 حقوق |سو|نحسن 
علوم بــــورسعيدم|رين| ن|دى عطيه خليل36|756
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى محمود محمد|53894|
تـــج|ره دمنهورنه|ل محمد |حمد حسن حسبــــو|3|95|5
4589ooتـــج|ره كفر |لشيخبــــ|سم صبــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمغربــــى
779oo6طبــــ بــــنه|عبــــله محمد حسن سليم|ن
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد وليد |لسيد جمعه عبــــد|لعزيز479637
د|بــــ |لزق|زيق|ند ص|لح حل محمد778423
68857o ندستـــ |لمنصورهحمد حس|م عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد
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ف |لدين4725|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر ع|دل محمد محمد 
7o5588يم محمد ع تـــربــــيتـــ |لمنصورهوليد |حمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن س|لم ر|تـــبــــ عبــــد |لغ |49328
3485o5تـــربــــيتـــ ع شمسعفيفتـــ يوسف سم سعد عري|ن
تـــج|ره |لمنصورهريم |حمد غريبــــ عبــــد | شعبــــ|ن675562
حقوق |لمنصورهحس|م عص|م رمض|ن صبــــيح|828|6
32384oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمع|ذ |س|مه |حمد ق|سم
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف ط|رق ع |حمد446996
76243oيف محمد |حمد عوض ندستـــ بــــور سعيدمحمد 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|ره سعد شكرى حسبــــ |243888
5o9o32معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |نور محمد عبــــد |لحميد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمد رزق عبــــ|س62542|
328|3o|د|بــــ بــــنه|حمد مصط محمود محمد |لديبــــ|
ف |حمد سليم|ن857268 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــخلف | ك.تـــ. ف للبــــ
يم  6652|9 علوم ري|ضتـــ |سيوطحسن ع حسن |بــــر|
6oo468|تـــج|ره طنط|ه|جر ح|مد نجيبــــ عبــــد |لعزيز |لجز

4o862|يم مسلم عبــــد |لحميد زر|عه ع شمسروي |بــــر|
27|34o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممينه خ|لد شو |لسيد أبــــوحبــــل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | فوزي شعبــــ|ن محمد63637
5|o836|رن عوض عبــــد |لمول علوم |ل|سكندريه|حمد م|
6|8oo6يم |لسعيد د|ود د|بــــ د |ط|ي|سم عبــــده |بــــر|
7583o9علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر ع مصط محمود
8o4786|حتـــ وفن|دق |لم |مل |سم|عيل محمد |سم|عيل| 
3394o|د|بــــ بــــنه|د| | يوسف محمد سعيد يوسف |حمد|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| عمر ع |بــــوبــــكر788|83
5o6o62تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد عبــــد|لرحيم |حمد محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود ري|ض يونس عفي |58|35
35966oكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسندى جم|ل ق|سم |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود |سل|م محمود طه محمد |لح|328352
488o82|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد محمود |لسيد محمد عل|م
4o73|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ف|طمتـــ |حمد محمد رجبــــ سعد
5o85|2|علوم |ل|سكندريهحمد سعد محمد حس كوزو
6272o4د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |حمد |لسيد |حمد نبــــيل
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر سم سعد |لعزبــــ685627
52o775تـــج|ره دمنهورأمنيتـــ |لسيد ح|مد مصط |إلنبــــ|بــــي
ندستـــ |لمنصورهمصط محمود |حمد |لسيد||6892
8o|852تـــج|ره |سيوطحس|م جم|ل عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحيم
زر|عه |لم |بــــه |حمد عبــــد|لع| محمد9962|8
6783o6ر شعبــــ|ن محمد د|بــــ |لمنصوره|منه | ط|رق م|
9o8|32 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدى سم ع |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|مل محمد جم|ل شعبــــ|ن محمد س|لم229|33
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ره|يه رمض|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح قوطتـــ|247975 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخأيه رض| م عبــــد |لمع |حمد عم|333|42
علوم |لمنصورهبــــه سم عفي نبــــيه مصط 74|676
|د|بــــ |لم |مدل فيلبــــس لطيف عيد2379|8
6o252|ف |حمد سيد |حمد عم|ره تـــج|ره |لمنصورهمأمون |
حقوق |لمنصورهحمد محمد |لسيد عبــــد |لغف|ر|68|756
رهنور وحيد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحميد76687| ندستـــ |لق|

نوعيتـــ |لفيومه|جر محمود عبــــد|لعزيز يونس|8796
34539oوف|تـــ|حسن سعيد حسن ص|لح ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم شوم|ن696263 يم |بــــر| طبــــ |لمنصورهعمرو |بــــر|
حقوق |سيوطمحمد محمود مصط سيد 875568
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين مصط سيد |حمد جمعه249399
ش|م ع محمد سيد72|2|2 ندستـــ ع شمسمحمد 
ف ع ع|يد |حمد445965 ندستـــ |ل|سكندريهإيه|بــــ أ
44o777يم |بــــوشعيشع خليل طبــــ |ل|سكندريهغ|دتـــ محمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
د|بــــ |سيوط|نوره|ن جم|ل |حمد ح|مد  882452

رهمنيه محمد صل|ح |لدين عبــــد |لمنعم محمد خف7869| طبــــ بــــيطرى |لق|
|3767oتـــج|ره ع شمسحمد ن| محمد عبــــد |لح|فظ ف|يد
يبــــ|359|82 ر ي و |د|بــــ |لم |يم|ن م|

44o67| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ع|دل عبــــد |لعزيز رف
825o73|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يمن سيد حمزه عبــــ|س
حقوق |لمنصورهمحمد عمر خط|بــــ منصور خط|بــــ72|694
د|بــــ دمنهور|رويد| ط|رق |نور عوض مقلد542668
22o339يه تـــج|ره ع شمسعمر مجدى |حمد طه 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منه | محمود محمدى محمد عجوه|62697
تـــج|ره دمنهورلؤي |لدين رمض|ن محمود شح|تـــتـــ |حمد8|4772
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد محمد |لش|ذ787547

|4o93 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نور| ط|رق محمد |ل|م
رهف ع ن|فع محمود|233973 حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد | محمد636986
44|o4||كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخه|جر عبــــد| س|لم عبــــد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنفيسه محمد عبــــد|لخ|لق محمد عبــــد|9|22|6
زر|عه كفر |لشيخألفتـــ ه|شم |لسيد محمد |لقلف|ط444582
4o2948تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد منصور محمد
44395oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــتـــ| يونس حميدتـــ يونس
8o6354ي مرزق ميخ|ئيل صليبــــ نوعيتـــ |لم |م
ش|م محمد عبــــد|لبــــ|سط5|8433 د|بــــ |سو|ن|فرحه 
طبــــ كفر |لشيخمصط عثــــم|ن مصط عبــــد|لفتـــ|ح443454
تـــج|ره بــــنه|لبــــ ع|دل عوض محمد322266
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــسمه مصط عبــــد|لفتـــ|ح محمد|25356
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهس|رتـــ مصط محمد عيد محمد|35779
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تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء محمد عيد عبــــد |له|دى |حمد|626245
7oo|29نوعيتـــ |لمنصورهرحمه عبــــده يوسف عبــــده يوسف
83382oين |لش|ذ محمد |مبــــ|رك د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ش
ندستـــ |سيوطيم|ن سيف |لدين عبــــد|لمنعم |لنج|ر8|5466
6|o82|معهد ف تـــمريض طنط| ه|جر خ|لد |لبــــسطوي |لمحل|وي
6o4o36|طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد بــــ|سم |حمد رمض|ن |لزل|ط

4o929|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد محجوبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء رمض|ن عبــــد |لحميد محمود|3|||5|
63|43o|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء ع|دل |حمد |حمد حسن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقربــــ|بــــ محمد محمد رمض|ن |حمد637335
ندستـــ |لزق|زيقحمد حمدى |لسيد |حمد|625589
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط حس عبــــد |لرحيم28977|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــم| صل|ح محمود محمد|643327
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه محمد |بــــو |لمجد |حمد993|76
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد جوده حسن |م ||7532
صيدله |ل|سكندريهدير عمر عبــــد |لمنعم محمد |له|دي632675
|2o925يم ثــــ|بــــتـــ زر|عه ع شمسسم| حس |بــــر|
ح|ن2|38|6 تـــمريض طنط| تـــغريد جوده محمد محمد 
تـــربــــيتـــ طنط|س|ره أحمد محمد عبــــد| |لسيد2489|6
447o27ندستـــ |ل|سكندريهسل|م سيد|حمد عبــــد|لعظيم سيد|حمد نور
6|48o2| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد حل طلعتـــ ع
9|28o6 لس س| نصيف ح|فظ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ك
5o92|8تـــج|ره دمنهورمحمد محمود سعيد عبــــد|لق|در  |له
نوعيتـــ |سيوطدين| عبــــد|لحميد زغلول ز |4|887
كليتـــ طبــــ أسو|نس|ندي |يه|بــــ رض| د |ن846466
69548o|د|بــــ |لمنصوره|صبــــ|ح عبــــد |لحميد محمد محمد حم
4o3988 يم ع تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف جم|ل |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل خ|لد رمض|ن شعبــــ|ن62954|
طبــــ |ل|سكندريهأمنيتـــ خ|لد عبــــد |لحميد |حمد أيوبــــ9|42|5
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمروه عبــــد |لسل|م |حمد |بــــو شعيشع689929
8o978|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره حسن عبــــد| ك|مل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره سم عبــــد |لحكيم عبــــد |لفتـــ|ح عصفور45||6|
4o849oيم رمض|ن بــــدر د|بــــ بــــ سويف|محمود رمض|ن |بــــر|
4o5978تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه |لسيد حس طوسون خميس
864o77| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي | مكرم وكيل فه
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسم|ء فؤ|د رش|د مصط |439894

69488| تـــربــــيتـــ |لفيوممل |حمد عبــــد |للطيف مو
6o5|25تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منيه ط|رق عبــــد |لحميد |حمد زي|ده
25o848يم سعيد محمد حيدر نوعيتـــ |شمونشهده |بــــر|
4o6565يم جمعه حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرن| ممدوح محمد |بــــر|
لسن ع شمس|ن ح|زم عبــــد |لرحمن ع ف|يد|432678
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء محمد |حمد محمد |لسيد |لد|725|5|
7526o9ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد عي غريبــــ عبــــد|لجو|د
يم سعد عطيه8|3|42 د|بــــ كفر |لشيخ|آل|ء |بــــو |لسعود |بــــر|
4426o7يم صل|ح |لبــــي محمد طبــــ كفر |لشيخس|رتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|له صل|ح ع عبــــد |لحكم حمد266963
3424o6|علوم ع شمسيتـــ |حمد |لسيد محمود حج|بــــ
يم|6|8359 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء عبــــد|لو|حد سيد |بــــر|
7o|6o6تـــج|ره بــــنه|ف|طمه |لسيد محمد عبــــد |  سويد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ل|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد رفعتـــ |لع|7465|6
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج  سم|ء ج|د عبــــد|لسميع ع |ن|882338
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد محمد محمد حمد|494657
9o6989 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم ع |حمد ع
83o855لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لن| ع نور سيف |لن
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى سيد محمود محمد5757|3
25o|56ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |دير مصط |بــــو|لفتـــوح |لنح|س
يم357|34 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سعيد رض| سعيد محمد |بــــر|
52o28oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم صل|ح أحمد غنيم
د|بــــ |لزق|زيق||ء عبــــد |لمجيد محمد |سم|عيل||78367
6o4|33صيدله طنط|محمد وليد رفعتـــ رمض|ن محفوظ
ثــــ|ر |لفيوم|بــــه عبــــد|لعزيز |لحسي عطيتـــ3946|4
6o7o|oه نبــــيل عبــــد |لحميد |لمزين تـــج|ره |لمنصورهأم
د|بــــ ع شمس|زينبــــ محمد حبــــيبــــ |لششتـــ|وى336597
7o5299رهسميه |حمد |لسيد |حمد طبــــ |سن|ن |لق|
84oo85|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|له|م عبــــد| فتـــ يوسف
عل|ج طبــــي قن|س|ميه |حمد ع محمود845654
759|6oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مصط ي| رمض|ن س|لم
ر|ء محمد محمود ر|شد||83246 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|لز
يم حمدى محمد محمد مو67292| د|بــــ حلو|ن||ء |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمود مصط ص|لح ع 845932
68646o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسل|م س|مح |سم|عيل عبــــد |لع
6o|8|4 معهد ف تـــمريض طنط| شيم|ء فتـــوح سيد|حمد |لج|حو
يم محمد متـــو7|5336 ف |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |
علوم |ل|سكندريهيه عل|ء حسن عبــــد|لحميد بــــل|ل|422956
ر صبــــره496|43 طبــــ طنط|حمدى خ|لد ط|

بــــى5||4| نوعيتـــ عبــــ|سيهيوسف |يمن حمد 
8o5265|علوم |لم |بــــي حل عبــــد|لك| ر|شد
7|o2|6|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء حسن محرز |حمد يوسف
علوم بــــورسعيدشيم|ء ممدوح |لسيد ق|سم |89764

زر|عه |لفيوميه سيد ع ص|بــــر||6427
882o58يم |بــــو|لعيون عبــــد حقوق |سيوطعبــــد|لغف|ر |بــــر|
24|89oرهن عبــــد|لحكيم مدبــــو محمد كحيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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يف |حمد حموده5773|2 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى 
تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لتـــو|بــــ رف|2|598
فنون جميله فنون حلو|نوق مح |لدين عبــــد |لحميد محمد25269

683o75يم عبــــ|س |لمتـــو تـــربــــيتـــ |لمنصورهغ|ده س|مح |بــــر|
8o3845تـــربــــيتـــ |لم |ند ع |سم|عيل حسن
تـــمريض ع شمس رش| محمد عبــــد| محمد مع|377|35
حقوق |لزق|زيق محمد رجبــــ محمد753994
6878o7د|بــــ |لمنصوره|دع|ء محمد محمود محمد عطيتـــ
تـــربــــيتـــ دمنهوررن| عز |لدين عطيه محمد حميده64|537
5o5267تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد محمد |لسيد محمد شمس |لدين

ف عبــــد |لر|زق متـــو4842| رهعمرو | صيدله |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء ع|يد مح|ربــــ سليم|ن769274
بــــي ع 39|839 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط محمود و
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ر ط|رق محمد |لسيد356822
324|2oتـــج|ره ع شمسخ|لد محمود |حمد محمود سند
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ |لسيد ق|سم3|2462
2|94o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمرثــــ| |سحق من يون|ن

ثــــ|ر |لفيوم|حمد مؤمن |حمد بــــيو |حمد|63666
7oo396يم رمض|ن محمود ن| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد|لق|در حسن ع |بــــوحميده344||5
2727o6 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطيم|ن محمد فتـــح | عبــــد |لق|در عبــــد
يم عطيفه264826 علوم بــــنه|سهيله ر|شد يح |بــــر|
4o46|| د|بــــ |ل|سكندريه|مسعود حس رزق حس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فتـــ عبــــد|لمؤمن |لنقيبــــ265592
صيدله |لمنصورهسه|م و|ئل عبــــد |لعزيز رزق |لش|ف26|622
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل |حمد عبــــد|لعظيم |لج| 326638
636o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــ ع|دل عبــــد|لرحيم عطيه
87855o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء |حمد ص|بــــر ج|د
287o28يم |لص|وى طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|يدى مجدى |بــــر|
8o8o52|ه رزق بــــبــــ|وي شنوده تـــربــــيتـــ |لم |م
ق5|4338 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|متـــ عبــــد |لقوى محمد شو |ل
27o429تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد عبــــد|لعليم ز|يده
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمرو|ن محمد محمود حسن |لق| 528488
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد يونس عبــــد |لصمد يونس699573
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــدى سعيد محمد عبــــده |ل|سكندر|788495
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن سعيد حسن محمد صقر8|7685
يف محمود فؤ|د ع |338878 تـــربــــيتـــ بــــنه||ء 
8|o8|4|ندستـــ |لم |م| شعبــــ|ن حسن عبــــد|للطيف
7o3637ندستـــ بــــلبــــيسح|تـــم محمد |م عزبــــ عبــــده ضيف ع| 
علوم ج|معتـــ د |طمه| م|جد عبــــد|لرحيم |لمتـــو سليم623675
تـــمريض ع شمس بــــيشوى بــــخيتـــ مفيد بــــخيتـــ359223
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8o93|7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جيه|د سعيد م| |حمد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر محمد محمد نعم|ن مر|د49847|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد عبــــد|لحميد رضو|ن854264
3|55o4د|بــــ حلو|ن|من|ر ه| فؤ|د عبــــد|لص|دق
75268oيم فهيد وف|تـــمحمود عبــــد | |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6993|oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد وليد بــــل| محمد م |لع| 
27|48oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|ر| |يمن عم|رتـــ محمد |بــــوعليوتـــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طند| رض| جوده |حمد|62275
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدندى محمود |لسيد عبــــد |للطيف763588
63o469تـــج|ره بــــنه|منصور |حمد محمد |بــــو زيد
ي497627 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمريم محمد |حمد |لمس
علوم ج|معتـــ د |ط|ء نج|ح محمد شح|تـــه|462553
2473o5|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد جميل محمد عبــــد|لد|يم
2489o5| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |حمد عبــــد|لجو|د خ
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |ل|نص|رى ع يقط |529363
7o42o|ل|ل |لسيد تـــج|ره |لزق|زيقمحمود شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز 
4|2527| |د|بــــ طنط||ء مسعد لط محمد ع

ف عطيتـــ عبــــد |لسل|م|4624 رهمحمود | تـــج|ره |لق|
44o553تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نم عبــــد|لقوي ع عبــــد|لقوي
حقوق طنط|بــــتـــس|م مسعد محمود محمد حليمه|4657|6
9o2o|9 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه حسن محمود |لبــــدوى
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى |يمن |حمد عبــــد |لعزيز |ل |ط|68392
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد و|ئل محمد سليم |حمد766768
يم محمد |لسيد|63974 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود إبــــر|
254o87يم طه ندستـــ بــــنه|مع|ذ محمد مصط |بــــر| كليتـــ 
852o2oندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحكيم محمد
5o9o53 صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لفتـــ|ح جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد
|د|بــــ |لم |م|رين| ن|دي وجيه ميخ|ئيل6886|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلحس |لسيد |حمد |لسم|ن||27|76
|358oo|د|بــــ ع شمس|نه|ر محمد عطي سعيد

كليتـــ |أللسن بــــ سويفد| | محمد عبــــد |لرحمن محمد746|5
تـــمريض |إلسكندريتـــ م|رين ه| ميل|د بــــش|ى477347
6o5348ن| |حمد ع |حمد د|ود تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
معهد ف ص |سو|نخلود خ|لد ع |لبــــدري حسن847683
2598o9|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه عبــــد|لحميد عنتـــر ط|حون
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحسن ط|رق |حمد |لجندى246388
د|بــــ |لمنصوره|عم|ر وليد محمد يوسف |لمر677836

تـــربــــيتـــ |لفيومنوره|ن محمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح65499
|2o455تـــج|ره ع شمسمصط |حمد شو محمد |حمد |بــــويوسف

ره|س|ره جم|ل سعد عبــــد |لعزيز66|48 د|بــــ |لق|
78|39oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رن| عبــــد |لسل|م محمد |لسيد
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رتـــ|دين| محمد عبــــد|لحميد |لجندى398||3 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5oo226|يم تـــج|ره دمنهورسل|م ع|دل قطبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن|ء زكري| سيد حسن|844392
معهد ف ص |لمنصورهلشيم|ء محمود عبــــده محمود |لنج|ر678829
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد كريم ص|بــــر |حمد  935|88
ى ص6|5237 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن عم|د عبــــد |له|دى ع
|398o2ش|م محمود صبــــ منصور ع حقوق ع شمسصف|ء 
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد م|جد قدري محمد عثــــم|ن|334265
ثــــ|ر د |ط|جه|د محمد محمد محمد |لرم|62284
4o7342حقوق |ل|سكندريهمنه | مر|د |م محمد |بــــو |لسعود
يم639789 ندستـــ |لزق|زيقمريم وليد فتـــ |بــــر|

رهندى محمد عبــــد|لغ طلبــــه98|35 تـــج|ره |لق|
77|64o| يم من كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم عبــــد |لنبــــى |لسيد ح|فظ حمودتـــ428899
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفرح محمود عبــــد |لمجيد محمود767774
علوم |لمنصورهعمر |لسيد |ليم |ليم عبــــد |لسل|2424|7
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحبــــيبــــه محمود محمد عبــــد|لرحمن838429
6oo|3|ندستـــ |لمنصورهحمد سعد |لمحمدى |لغريبــــ |لبــــربــــرى
25o86|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دين| جم|ل مح بــــدر

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء مسلم |لسيد محمد|57626
يم فرج خليل35343| ره|حس|م حسن |بــــر| د|بــــ |لق|
7o4|95يم تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|دل معوض بــــيو |بــــر|
22oo26تـــج|ره ع شمسن|دين مصط عز |لدين فوزى عبــــد|لرحمن

رهيم|ن سعيد |م عبــــد |لحليم|46833 طبــــ |لق|
يم |حمد |لنجدى|675239 ندستـــ |لمنصورهحمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم| ط|رق محمد |لسعيد268|63
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيه محمد |حمد عطيه |لق| |929|45
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ يثــــم جم|ل عبــــد|لمنعم محمد843938

يثــــم س|لم يونس57245 صيدله بــــ سويفبــــثــــينه 
يم رضو||4286 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر عبــــد|لغف|ر محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد | مصط |حمد مصط |حمد28435|
3364o| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسشيم|ء جم|ل ص|لح |لدسو
233o58| ه محمد ج|بــــر ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|م

تـــج|ره |سيوطمنيتـــ بــــطل قر محمد|239|3
64668oبــــي فر تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرغده ممدوح محمود محمد |ل
م عل|ء سيد |حمد زغلول5556|6 تـــج|ره بــــور سعيدأد
4o8853|نوعيتـــ طنط|دين| عبــــد |لنبــــى |لسيد محمد |لبــــن
تـــج|ره |ل|سكندريهأحمد ط|رق أحمد محمد مصط 486947
طبــــ |سن|ن طنط|حمد س| ح|مد عبــــد|لق|در بــــدر|ن4376|6
رتـــ| |ر نحمده عبــــد|لمنعم رف| ع232725 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يف حل عبــــد |لد|يم |لقم6224|2 ندستـــ |لفيوميوسف 
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8o4o37|تـــج|ره بــــ سويفندرو ن|دي تـــوفيق ميخ|ئيل
تـــج|ره |سيوطخ|لد عل|ء عبــــد|لنبــــى محمد 892235
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم فكرى |لسيد |حمد عبــــد |لل|678783
وف|تـــمحمد رأفتـــ محمد محمود44489| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
زر|عه طنط|ف|طمه مصط درويش حموده محمد432458
نده ف|روز |حمد سل|مه |لبــــج423972 حقوق |ل|سكندريهش|

رهمحمود ي| خليل عبــــد |لعزيز42498 تـــج|ره |لق|
يم سليم|ن |لكل262273 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|زم سليم|ن |بــــر|

رهشه|بــــ |لسيد مصط |لسيد863|4 صيدله |لق|
76o2o2معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعمر مجدى بــــكرى ع
7|3o|oحقوق |لمنصورهمحمد |حمد |لسعيد حسن |لريس
7o5384يم طه د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | فيصل |حمد |بــــر|
6oo|39 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود ط|رق محمد نص
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء |حمد يوسف محمد|969|86
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــحمد محمد |حمد محمود|752636
4o6oo3ف رمض|ن عبــــد |له|دى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرو|ن |
يم ع طنط|وى|625347 طبــــ بــــنه|حمد ح|زم |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كريمه حسن |حمد عبــــد|لمجيد حسن9|358
25442o معهد ف ص بــــنه|ندى ع|دل محمد |حمد |لف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفرحه وجيه |حمد عبــــد|لعظيم864354
5|42o8|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء محمد محمد ك|مل يونس
د|بــــ |سو|ن|من|ر ع |لنوبــــي ع 844723
44398o |تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء |حمد محمد محمد|لن
6oo897طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنور عبــــد |لمقصود محمد |بــــوريه

ندستـــ بــــ سويفمحمود ربــــيع عبــــد | ع 54526
|6o423رهمحمد |يمن |لسيد محمود |لسيد ندستـــ |لق|
76oo54لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|نوره|ن محمد |حمد |لسيد
7o|366تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن ع ع محمد زغلول
6989o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء |حمد محمد عبــــد |لعزيز
نوعيتـــ |لم |ي|سم رمض|ن ك|مل عبــــد|لغ 8|48|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ندين| نج|ر |لطو|بــــ |ل|م 4|8453

368o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ندى حمزه مصط حمزه
637o93نوعيتـــ |لزق|زيقأم طل|ل ه|شم محمد |لسيد
3257o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر محمد عبــــد|لتـــو|بــــ |م|م
زر|عه |ل|سكندريهحمد بــــدرى عبــــد | محمد |حمد|82|423
857o98حتـــ وفن|دق |لم |ه|جر محمد ن |لدين ص|لح| 
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمنه | |حمد |لمتـــو |لرف|682353
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه |نور سليم|ن |لقبــــ| 269624
ش|م محمد كم|ل |لدين محمد ك239265 رهمريم  حقوق |لق|
9o6482 تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء عبــــد|لرحيم محمد |حمد

تـــربــــيتـــ |لفيومزينبــــ ع|طف كم|ل محمد58|98
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6o7898 يم |لدسو حقوق طنط|ريه|م أحمد |بــــر|
تـــمريض |لم | حمد سيد حسن ص|وي|5527|8
د829956 علوم |سو|نلو | زكري| عجيبــــ مج|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد ن| ك|مل ع||7562
ندستـــ طنط|محمد ع |لعشم|وى عبــــد| يوسف3864|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| مصط قطبــــ |بــــوزيد498876
علوم طنط|ر| | عوض |نور ربــــيع942||6
معهد ف ص |لزق|زيقيم|ن سعيد صبــــ عبــــد |لخ|لق أحمد45||77
465oo7ندستـــ )6|كتـــوبــــر|يوسف عو خليل عوض مرزوق ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
رهن|ريم|ن محمد |حمد |حمد |لبــــن||||6|| حقوق |لق|
37o9oأك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــري|س محمد |حمد محمد

د|بــــ بــــ سويف|منتـــ | محمد |لسعيد محمد محمد327399
يم|778339 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء سعيد صل|ح |لدين |بــــر|

ره|دير محمد |حمد ع|2528 د|بــــ |لق|
علوم |لم ||ء عوض عبــــد|لتـــو|بــــ مه |299|82
صيدله ع شمسل|ء |يمن دي|بــــ غ|نم ر|شد|936|34
636o46|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد محمود عبــــد|لسل|م

صيدلتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن ج|بــــر |م |حمد|63|7
علوم دمنهورعل| ع|طف |حمد عبــــ|دى خل|ف544459
يم635543 طبــــ |لزق|زيقندى عبــــد|لعظيم حسن متـــو |بــــر|
فنون جميله فنون حلو|ن |ر |حمد ف|روق محمد2699|3
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمريم محمود ع محمود|653|5
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد حسن مصط كم|ل344452
5|2437| معهد ف ص |ل|سكندريهحمد رض| فوزى خ |
695o85| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــ|ء ح|مد ح|مد حسن ع
9o6345 د|بــــ سوه|ج| مجدى محمد محمد
يم سليم763742 علوم بــــورسعيدندى مسعد عبــــد |لحليم |بــــر|
د|بــــ ع شمس||ء محمد فوزى محمد|335527
7644o8تـــج|ره بــــور سعيدح|زم |س|مه محمد محمد |بــــو حشيش
62oo|4ندستـــ د |طف|رس عبــــد |لعليم |حمد مفيد زيد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|ل ممدوح عبــــد|لمر محمد |لسيد6758|3
رهحسن سيد محمد ي|س 494|22 حقوق |لق|
26o345طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند| شعبــــ|ن سعيد عبــــد|لجو|د
26o6|4|معهد ف ص بــــنه|يه |لسيد ف|روق |بــــويوسف
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور| عل|ء ع|طف محمد خليفه69||27
معهد ف ص بــــور سعيددين| |لعربــــى ر|غبــــ عوض |لش||62389
ه جم|ل مصط ز|يد|398|27 طبــــ |سن|ن طنط|م
تـــج|ره |لمنصورهنهله نبــــيه شعبــــ|ن محمد |بــــو |لعن س57|676
د|بــــ |سو|ن|عبــــد| ط|رق عثــــم|ن بــــسط|وي844252
ر محمد ص|لح|849996 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحمد م|
7543|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه محمد عبــــد | عبــــ|س سويلم
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ندستـــ بــــور سعيدمحمد زكري| رمض|ن عبــــد|له|دى|2|623
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طح|زم |لسيد |حمد |لجنيدى8279|6
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ك|مي | أحمد فوزى محمد |سم|عيل4338|4
يم عط| |629269 يم محمد |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
5|o537تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد عبــــد |لغ |حمد كسبــــه
9oo726|فنون جميله فنون |ل|ق ل|ء |حمد محمد |حمد
علوم دمنهورس|ره شح|تـــه خليفتـــ محمد دره|بــــ2|4|52
78287oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيوسف خ|لد ه|شم عوض
82o4o7معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء عطيه فه عبــــد|لصبــــور

6422o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|يدى محمد تـــوفيق عوض
52o8|2يم حسن ح|مد طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهخلود محمدى |بــــر|
5|3o48حقوق طنط|ع |سم|عيل ع |سم|عيل عر|يس
ندستـــ طنط|ح|زم ممدوح ع |لسيد |بــــو ليله686478
42o|73د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن |لسيد محمد |لشن|وى محمد
48o795تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء محمد |لسيد عبــــد|لصمد |لم|ل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد خ|لد |لسيد محمود |لسيد767338
45298oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد عبــــد|لنعيم محمد |لش|عر

حقوق |لفيومف|طمه خليفه محمد رجبــــ58||7
4969o| ف أحمد عبــــد | |لف حقوق |ل|سكندريهمن|ر أ
778o59لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م حمدى عبــــد |لعليم محمد عبــــد|لجو
|6|o64ر عبــــد |لعظيم لسن ع شمس/ري|ضتـــ|د | |يه|بــــ ط|
8o|42|نوعيتـــ |لم |س|ره عمر|ن ن صقر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسيمون ع|طف حليم خليل|88|52
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه جم|ل محمد صقر|595|79

ره|بــــه ع|طف محمد مو53|47 د|بــــ |لق|
435344| زر|عه |ل|سكندريهن محمد محمد |ل|ذ
8|o972يم تـــوفيق تـــج|ره بــــ سويفنه|ل ن| |بــــر|
68664oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لحسي |لسيد عبــــد |لنبــــي
يد |بــــو |لسعود58|769 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |م ع خ |بــــو |ل
9223o8 يم محمد كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد ن|جح |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني| ط|رق شعبــــ|ن عبــــد |لمجيد64272|
8o7274|حقوق |سيوطحمد ع|شور بــــدرى محمد
8838o| ر|ء س|مح محمد حس د|بــــ |سيوط|ف|طمه |لز
4|76o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يم|ن |نور ع ع ص|لح
يم محمد غ|نم5636|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ند| مصط |بــــر|
يم محمد |لسيد|248955 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ين|س |حمد |بــــر|

يم|38264 رهحمد مصط مغ|ورى |بــــر| تـــج|ره |لق|
6572o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |حمد محمد يوسف منجود

|5o9o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ش| |ز |لسيد كم|ل |لدمل|ش
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مريم مصط ع شعبــــ|ن39667|
495||o|ندى ر عبــــد|لمنعم مسعود  تـــج|ره دمنهورحمد م|
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زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ |حمد حس عبــــد |لحميد حبــــيبــــ445379
3363o|د|بــــ ع شمس|ي|ر| سعد عطو|ن عبــــد|لعظيم

58|o8معهد ف ص بــــ سويفكريم مجدي |حمد محمد
ين |حمد محمد ف|وي5|8332 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ش
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسغر|م |لسيد فه ع 853|76
753485| يم فضل | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|ف محمد فتـــ محمد سلط|ن|6|32|6
24294o|د|ر |لعلوم |لم |ف |حمد محمد رج| بــــكر
7ooo|7تـــمريض |لمنصورتـــ صبــــرى محمد صبــــرى |لسيد
4|43o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء حمدى محمد ح|فظ |لدعمه
249o68| |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء تـــ|مر ع عسقل
ي |حمد|83927 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمود محمد خ
4|o994تـــج|ره طنط|نه|ل فكرى |لبــــيو |لسلح
44|663| لسن ع شمس||ء ف|يز فؤ|د حسن عبــــد |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| |حمد |حمد سليم|ن |حمد9544||
77994oمعهد ف ص |لزق|زيقفه محمد كم|ل فه
صيدله |ل|سكندريهرو|ن |نور |لش|طبــــي |لسيد عويضه426277
63o399علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقفريد خ|لد محمد محمود
9o97o7|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــشيم|ء ض| عبــــد|لحميد عبــــد|لل
ره|ريه|م خ|لد محمود خط|بــــ26768| د|بــــ |لق|
زر|عه |ل|سكندريهع|صم خ|لد عبــــد |لرحمن محمد |لسيد38|423

49o|5رهعبــــد|لرحمن |حمد|لبــــدوى سيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6oo375|ه مصط |حمد محمد معوض تـــج|ره طنط|م
2668o4تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومول|ء جم|ل معوض |لجع|ر
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنيه |حمد محمد در|ز|252524
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى نج|ح محمد محمد |لديس683923
6838|5| تـــج|ره كفر |لشيخ|ء محمد عوض عبــــد |
44o3|| تـــج|ره كفر |لشيخمنيتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لعظيم |لدسو
علوم |لمنصورهسل|م طلعتـــ محمد عبــــد |لرحمن|698492
43o5o5زر|عه طنط|ف|طمه |حمد محمد |لنج|ر
|3o||6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رجو حن| وديع سليم
حقوق طنط|محمد ع|دل سعد محمد |بــــو |سم|عيل5597|4
638257| | عبــــد|لق|در ع صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عطيه ن
6234|o|ل طبــــ |لمنصورهزينبــــ ع عبــــد |لحليم حسن 
حقوق |لمنصورهزي|د ع |حمد كر|تـــ7625|6
35o499لول ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود محمد سيد 
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد محمد فهيم فه عبــــد |لد|يم|258753

23o99أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ عبــــد |لرحمن |حمد محمد فضل
يم||3286 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لمنعم محمد سعيد |بــــر|
حقوق |لمنصورهح|زم مصط شفيق مصط |بــــو زيد4|6769
9o8769 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد| | عبــــد|للطيف عبــــد|لحميد ع
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555|oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف ف|طمه رمض|ن محمد |حمد
د|بــــ د |ط|ف|يزه محمد محمد |لغربــــ|وى2|88|6

28|9oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعزه محمود حل عزتـــ عبــــد |لعزيز
|624o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لرحمن |حمد |لسعيد خلف
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه |ر |مجد |حمد |لبــــشك|ر7373|6
تـــج|ره |سيوطوف|ء زين |لع|بــــدين محمود |حمد 894548
ويدى|675552 تـــج|ره |لمنصورهيه|بــــ |م محمد 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنور| سعد محمد عبــــد|لسيد |لكعبــــ|رى|49828
حقوق ع شمسعبــــ بــــل|ل سعيد عبــــد |لوه|بــــ62857|
26583o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد رض| عبــــد|لحليم |لمنحول
حقوق بــــنه|حمد عم|د|لدين محمد محمود س|لم262342
||8o8oفنون جميله عم|ره ج حلو|نحبــــيبــــه ح|مد عبــــده محمد رشو|ن
معهد ف ص بــــنه|سميه محمود ر|غبــــ |لبــــرمشتـــى253223

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد قطبــــ عبــــد|لمو عثــــم|ن6|6|4
68o6|6يف حس|ن |حمد عبــــد |للـه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن|ء 
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهح|فظ محمد ح|فظ |حمد |لسو|ح632987
يم ع24667| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر |حمد ف|ضل |بــــر|
7o6696صيدله |لمنصورهمحمد مصط عبــــد |ل محمد |حمد
88|o9o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسمر صفوتـــ لبــــيبــــ ملك

55o6|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفنور| محمد محمود |حمد
258398| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد عطيه عطيه ع
25o842حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن|ء |حمد بــــيو شلبــــى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر ع|دل محمد حسن محمد خليفتـــ686223
78o328ف عبــــد |لمنعم محمود حقوق |لزق|زيقذكرى |
7o96o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره جمعه ع عبــــده |لغلبــــ|ن

57o3|يف عبــــد |لحميد |حمد د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء 
ف ف|روق |بــــو|لسعود67475 ندستـــ |لفيومف|روق |
65o82| كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفحمد رجبــــ |حمد ع
رهكريم محمد جم|ل ع |لطنط|وى32286 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

4|3o65يم |سم|عيل |لش|يبــــ |د|بــــ طنط|شيم|ء |بــــر|
266o67يم جنيد د|ر |لعلوم |لم |مصط سم محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حس|م |لدين ع|طف مصط حسن|295|8
تـــمريض أسو|نس|ره يوسف عبــــ|دي |حمد848675
|27o63ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيح محمد ي ع |ل|م |ل|سطل
4o6366 حه وفن|دق |ل|سكندريهمريم حس محمد |لشوربــــ| 
صيدلتـــ سوه|جيه محمد مصط حس|ن |868836
رهحمد س|مح لط محمد كم|ل|23749| تـــج|ره |لق|

2767oرهرقيه ع|دل بــــحر خليل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعل| عبــــد |لرحيم عبــــد |لمجيد غريبــــ4|366

ندستـــ حلو|نحمد بــــه|ء |لدين ح|فظ عبــــد |لمقصود 6|5296
زر|عه |لم |ه| رجبــــ شح|تـــه طرف|وي7|76|8
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حقوق طنط|عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمنعم جمعه عبــــد |438637
تـــمريض أسو|نسم|ح محمد |حمد محمد845655
تـــربــــيتـــ بــــنه|ش|م |لسيد |حمد محمد غنيم328393

رهحمد محمد عبــــد |لبــــديع |لعدل|9|97| تـــج|ره |لق|
ه حل ح|مد حسن|778933 علوم |لزق|زيقم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدربــــيع محمد ربــــيع محمد786955
ين ط|رق عبــــد|لرحمن سليم|ن بــــطن 344623 رتـــ|ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه عرفه عبــــد|لع|ل س|مبــــو||84795
ذلن يوسف|854542 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن صبــــ 
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقفرحتـــ |حمد عبــــد|لحكم عبــــ|س57|357
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين ط|رق عبــــد|لغ محمد |لج|ر476273
يم محمد عبــــ|س8|5334 زر|عه طنط|عمر عبــــ|س |بــــر|
82o5o3حقوق |سيوطفرحه عبــــد|لحميد محمود |سم|عيل
يم حموده428345 تـــج|ره طنط|سم|ء |حمد محمود |بــــر|
27|38o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم س| عبــــد|لحميد أبــــوحش
وف|تـــحمد مرو|ن محمد عبــــد |لمجيد محمد25595| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
322o7|ش|م عبــــد|للطيف |حمد عك|شه ره  تـــج|ره |لق|
وف|تـــمحمد رمض|ن ي|س حميده محمد452859 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ه محمد صل|ح |حمد6773|2 ره|ن د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|محمد محمود |لدسو |لروي |374|4
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمنذر و|ئل نعمتـــ | محمد صبــــرتـــ488644
256o|||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ربــــيع عبــــد|لحميد بــــ|ظه
يف ف|روق محمود327559 تـــمريض ع شمس نشوى 
تـــ694733 يم عج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم حس عبــــد |ل |بــــر|
22739oيم عجوه معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمع|ذ محمد |بــــر|
|6o368وف|تـــبــــول| س|مح ع|زر ميل|د وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ ع شمسنهله ه| محمد محمد565|2|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروضتـــ خ|لد محمد ع عبــــد |لرحمن بــــر28|22|
6o9|78| |د|بــــ |لمنصوره|حمد أحمد بــــدير |لق
5o764|زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن سعيد محمود عبــــد |لعزيز مرشدى
68o||3 بــــي تـــج|ره |لمنصورهف|رس شعبــــ|ن عبــــد |لر|زق عرفه |ل
9o93o4 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــخلود محمد كم|ل ك|مل
758ooo|يم سليم|ن يم سليم|ن |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
8o28o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حم|ده صل|ح ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح
صيدله حلو|نمحمد دي|بــــ ك|مل محمود |87593
233o6o|لسن ع شمس|يري لط شفيق تـــ|درس

ندستـــ |لم |جم|ل حن حن محمد خط|بــــ44252
ندستـــ |لم |ف|روق محمد ف|روق |لسيد درويش3|2629
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم عص|م محمد محمد6||||3
د|بــــ |لفيوم|سل|م بــــكرى |لصغ محمد |م عبــــد3|48|3
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيوسف س|لم محمد بــــ|دي34|767 معهد ع| 
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|4483oتـــربــــيتـــ ع شمسه|له حس مرزوق سيد
62o|23تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر ط|رق عمر حج|زى
2292o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمه ط|رق عبــــد|لمنعم عطيه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لمطلبــــ |م|م|439|3
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م خ |لدين محمود خ |لدين|494735
9|75o|  | تـــج|ره |سيوطم|رين| ممدوح فتـــ عشم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس خميس رمض|ن ج|بــــر عبــــد|لرحمن489528
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورفوزيتـــ عيد عبــــد | بــــسيو عط|496899
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد سعيد خليل9482||
رهحمد عمرو عزيز |لدين فرغ |47995 علوم |لق|

تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لص|دق عزتـــ |لص|دق782479
معهد ف ص بــــنه|حمد يح عبــــد|لر|زق منصور|598|25
7o4895معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقسلوى  |ض ك|مل ع|مر حسن
لسن ع شمس|دع|ء ط|رق عبــــد|لمعبــــود |لبــــط|وي|33838

689o8|م |حمد شعبــــ|ن دي|بــــ تـــج|ره بــــ سويفد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهي| محمد ع عوض يوسف424887
تـــج|ره |لزق|زيقريج مدحتـــ محمد |بــــو |لفتـــوح محمد|628629
4o29o|تـــج|ره طنط|حمد |لسيد مصط مصط محمد كريم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د مصط ح|مد عبــــد |لعزيز86884
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومح|زم حمدى مر محمد مر449294
453o35ور ه علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمد عبــــ|س مصط يوسف 
تـــج|ره |سيوطسحق رفعتـــ عزوز بــــولس|324|82
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحسن |يمن محمد ج|د834587
88||34| حقوق |سيوط مل خميس ه|شم ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|تـــ|درس س| عد يوسف سعد6648||
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد حسن ع محمود كدو| 4|5249
|د|بــــ طنط| |ده ط|رق عبــــد |لع|ل عبــــد |لعزيز حموده2635|4

358o5رهرحمه جمعه مصط جمعه حقوق |لق|
يم 887476 ف ك|مل |بــــر| لس | تـــج|ره |سيوطك
بــــه|6339|8 نوعيتـــ موسيقيه |لم |يرين فرج مسعد و
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء |سم|عيل فتـــ |سم|عيل |لرم|496556
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورريه|م محمد |حمد محمدعبــــد| شلش8766|5
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور|ن محمد يوسف |م|م محمد|75433
يف محسبــــ عبــــد|لم|لك323765 صيدله ع شمسمن|ر 
49269oتـــج|ره سوه|جمصط عبــــد|لو|حد مصط عبــــد|لو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مرقس عبــــد | يوسف عوض33|54|
علوم بــــورسعيدعبــــد|لرحمن محمد ك|مل ص|دق832333

تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نه|جر تـــ|ج |لدين عبــــد|لحميد |لسيد4878|
8o2344|حقوق |سيوطحمد شكري محمود محمد
تـــج|ره ع شمسل|ن| ط|رق |حمد عبــــد |لرحمن25543|
4o7|35|يف ع مصط |لنج|ر ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء 
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|635o4|رتـــحمد سيد ع محمود علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد قنديل|8|2456
د|بــــ |لزق|زيق|ندى متـــو عبــــد| حس |لشوبــــ628424
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندي جم|ل محمد محمد835369
طبــــ ع شمس|ء محمد مصط ع |322392
6782ooه سعد سعد عبــــد | |بــــو ن|ر كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــن
نوعيتـــ بــــنه| مصط رش|د مصط 356576
76o8|2|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مل جم|ل |حمد مهر|ن
د|بــــ ع شمس|ن خليل ح|مد سيد |لمهدى|35428|
898o7| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لل|ه محمود |حمد
رهحمد يوسف |حمد سل|مه|74749| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يم|ن سعد عبــــد|لحميد |بــــوبــــكر|832464
7||3o|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــط|رق عمرو محمد عبــــده |لوصيف
رهع|صم عبــــد |لفتـــ|ح |م |لجز|ر28984 حقوق |لق|

758o44تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمود |حمد
68o443ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد |لغز| عبــــ|س
|55o|6|تـــج|ره ع شمسوق عص|م |بــــو |لوف| |بــــو |لوف
ندستـــ |لم |ليدي| جورج و|صف خليل6|4||8
م |حمد محمود محمد منصور|54|246 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومد
يم ص|لح محمود عبــــد|لمتـــج3|88|2 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسبــــر|
92oo2|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد |نه كرم عزيز خله
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |يمن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحمن|634853
|ء صل|ح محمد عمر|ن|498|92 تـــج|ره سوه|ج 
يثــــم محمد |حمد عبــــد|لحميد526862 ندستـــ |ل|سكندريهنور 
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سم |حمد |حمد |لسيد حسن 424892
77ooo3 تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |للطيف شح|تـــه عبــــد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل|م و|ليد حل محمد|258339
يم|6229|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد |بــــو |لخ محمد |بــــر|
ف حسن محمد6639|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفلي ص|لح مهر|ن مقبــــل59534
رهحمد صفوتـــ رزق عبــــد|لجليل|269957 صيدله |لق|
75o878 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لع|ل سيد عبــــد |لع|ل سيد عبــــد

25o|8يم ى |سم|عيل |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسه خ
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىجرجس محروس رزق | سيف 655|84
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نجه|د محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز843885
8833o4  يم عبــــد|لصبــــور تـــج|ره |سيوطمحمد ممدوح |بــــر|
|39o32يم تـــج|ره ع شمسمريم ط|رق محمد |نور |بــــر|
حقوق بــــورسعيدمنيه مجدى سعد عبــــده |لشن|وى|762953
9oo|46|تـــج|ره سوه|ج حمد عل|ء محمدك|مل |حمد
ف محمود سيد 875949 علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد |
48778oيف |سم|عيل محمد متـــو د|بــــ |ل|سكندريه|سم|عيل 
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688o2oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــزينبــــ محمد جمعه محمد |حمد
7|82o3|يم حمدى محمد تـــوفيق |حمد زر|عه |لمنصورهبــــر|
ف محمد عبــــد|لرحمن خليل487644 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |حمد ص|بــــر سعد |لمهدى|27|252

|45o8| رهمهند عل|ء |لدين محمد ش|كر فتـــح تـــج|ره |لق|
5o7789يم ع |ل|قرع صيدله |ل|سكندريهرو|ن وجيه |بــــر|
7o2794يم محمد |بــــو شنيشن يم |حمد |بــــر| علوم |لزق|زيقبــــر|
9o5874| تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد حس حسن ع
2652|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم | رزق ز رزق جرجس
479|8oيم ندستـــ |ل|سكندريهف|رس |حمد صبــــ محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطح|زم ممدوح ص|دق |حمد2326|8
86o254ر عبــــد|لتـــو|بــــ جمعه كليتـــ حقوق |لم |محمد ز|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حن|ن محمد ع |لسيد حل|وه978|49
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر ع محمد ع 343|84
78o323د|بــــ |لم |حن ممدوح |حمد عبــــد |لمنعم|

يم |لسيد22497 ف |بــــر| تـــج|ره ع شمسحسن |
يم حس 772499 ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز حسن |لسيد |بــــر|

رهيوسف ص|لح محمد ع29882 ندستـــ |لق|
9o|8|9 د|بــــ سوه|ج|محمود |حمد عبــــد|لبــــ|سط حسن
ر عبــــد |لتـــو|49275 د|بــــ |لفيوم|لحسي عيد عبــــد |لظ|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن شعبــــ|ن عبــــد|لجليل محمود رف|259489
طبــــ طنط|ر| |يه|بــــ ر| |م ر| 429847
د|بــــ |لمنصوره|فرحه محمد عبــــد |للطيف محمد |بــــو|973|68
ى764275 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسرودين| |حمد محمود شلبــــى ع

يم ق|سم|38889 زر|عه ع شمسسل|م عبــــد |لنبــــى |بــــر|
54|o34علوم |ل|سكندريهيح محمد محمد عبــــد|لعزيز بــــل|ل
259|o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحسن عربــــى شو |لحكش
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل|ء وحيد فريد سيد|5299|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود عيد فكري محمود835259
6|86o3تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسلسبــــيل |لسيد محمد كيو|ن
34549oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسشيم|ء سعيد محمود |حمد خليل
238862| ره|ء محمد رش|د ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
253o43 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سل مصط محمد صبــــرى شق
8o625||يم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد نوعيتـــ |لم |ح|زم |بــــر|
حقوق سوه|جد | محمود محمد محمود  923253
8o2367حتـــ وفن|دق |لم |لويس عيد لويس ك|مل| 

يم99|39 رهد | سيد محمد |لصغ |بــــر| تـــج|ره |لق|
ره|ه|جر محمد متـــو |حمد993|2 د|بــــ |لق|

د|بــــ |سيوط|يم|ن رمض|ن حس عبــــد |لسل|م|46249|
3|5o6|| ره|بــــيشوي ه| فخري ج|بــــ ثــــ|ر |لق|
5o5532|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مصط محمد مصط ع|مر
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33o957علوم بــــنه|مصط عبــــد| |نيس عبــــد|لرحمن
4o6347تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|ء ع|دل عبــــد |لنبــــى محمد |لسم|ن
5o2933يتـــ|بــــ خ|لد مسعد يوسف م|جور كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم|

ش|م عوض | محمد عوض |38736 رهحمد  حقوق |لق|
22|o64|د|بــــ ع شمس|سل ط|رق عوض محمد |لسبــــ
يم54484| ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد شعبــــ|ن |بــــر|
478o|7زر|عه |ل|سكندريهمحمد فيصل خليل |حمد ج|ويش
د|بــــ |ل|سكندريه|يه عبــــد|لر|زق سعد عبــــد|لر|زق سعد489228
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفض عبــــد|لعزيز محمد س|لم5|2|64
4o624كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوى محمد س| ن|صف

يم847|22 رهد | صل|ح حسن سيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |م ع|مر|77485 ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء |م |بــــر|
تـــج|ره |سيوطتـــ مصط |حمد |حمد65446|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عبــــد |لرحمن طه عبــــد |لرحمن عمر22423|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد |حمد |حمد|4797
رهكريم |حمد محمد ع|دل |بــــو ش|دى|557|| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نرش| |حمد محمود س|لم57|48

يم |سم649287 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعمر محمد عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر عثــــم|ن قر محمد54674
3587oى تـــربــــيتـــ حلو|نتـــسنيم حسن عزتـــ حسن بــــح

|37o38تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حمدى محمد محمد عوض
تـــج|ره |سيوطمحمد |س|مه فؤ|د محمد  876363
6343o8معهد ف ص |لزق|زيقف|طمه صل|ح |حمد سيد|حمد
8o9329د|بــــ |لم |سحر  |ط محمد |حمد|
وف|تـــمع|ذ مصط محمد |لسيد |لسيد8363|| تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
9oo523 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|طمه سليم|ن |حمد سليم|ن

ن| ن| ذ عطيه36656 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىبــــ|نوبــــ عم|د شو فؤ|د||83944
246o6o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حمدى فريد |ألبــــيض
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |حمد محمد عبــــد |لر|زق9|4873
64o83o|علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد محمد |حمد عبــــد |لسل|م
694ooo| تـــج|ره |لمنصورهعمرو يوسف عبــــد |لحليم وف| عبــــد
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن غ|نم ربــــيع ص|لح سليم|ن4|4479
64|564| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد عم|د س| ع عبــــد |
كيس عبــــد |6285|| رهميخ|ئيل |لقس يوحن|  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
6o7675تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|دين| أحمد محمد أحمد |لسمكرى
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد حس فتـــ ري|ض||44|22
6o2793ندستـــ طنط|محمد |حمد سليم عبــــد |لحكيم تـــم|م

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر ي|س محمد عبــــد |لح|فظ56223
يم مصط محمد عبــــد|لحليم مصط |26989 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
يم475949 ن| محمد عبــــد|لق|در محمد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخم
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفريده رض| محمد عبــــد |لرؤف حطبــــ383|42
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمه |يمن محمد |حمد235663
تـــج|ره |سيوطف |سكندر عبــــد| بــــ |م |7|59|8
لسن ع شمس||ء ه| شعبــــ|ن حس|ن |3||499
636o33ل|ل نوعيتـــ |لزق|زيقي|ر| سل|مه محمود |حمد 
6o3948|ري يم طه يوسف محمد |لجو علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــر|
7o7928طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنور |لهدى ع|دل |لمتـــو محمد |لمتـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ر ع|دل محمد عبــــد |لحميد984|3|
طبــــ |ل|سكندريهمحمود عبــــد |لحميد فتـــح | طنش2224|5
4|o38o|يد |بــــوج ر بــــسيو |بــــو|ل حقوق طنط|محمد م|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن خ|لد |حمد |لسيد34945|
8o227oلس من غ|يس بــــش|ي تـــج|ره بــــ سويفك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد| محمد حسن عبــــد|لرحمن663|32
يم|698486 معهد ف ص |لمنصورهحمد ع|بــــد عبــــد |لق|در |بــــر|
ى حسن |غ|427463 ى فريد خ زر|عه طنط|خ
حقوق د |طمنتـــ | صل|ح |لدين عبــــده ند|6698|6
5o9|43تـــج|ره دمنهورمحمد أس|متـــ ع عبــــد |لمنعم عرفتـــ
يم ز |لدسو 2564|4 |د|بــــ طنط|رو|ن ز |بــــر|
يم ع |بــــوعمر|222|35 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ع |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهرو|ن عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم |حمد 768359
6234o6علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفرو|ن فرج |لسيد |بــــو |لمع| |بــــو ص
85528o|ندستـــ |لم |حمد ن| مه محمد
7o95o8|يم حسن |لسيد  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد |بــــر|
يف |حمد محمد |لتـــم||69822 يل ج |لزق|زيقنعمه  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم عزتـــ484573 تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن وحيد فؤ|د |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد عبــــد|لجو|د عثــــم|ن479565
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم وحيد سل|م عوض | عطيه65|772
36o852|يم عيد حسن |د|بــــ بــــنه|مل |يمن |بــــر|
9o2oo4 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىر| | |حمد محمود محمد
يم |لخميس762468 ف ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدط|رق |
يم ع |لحد|د|4|7799 ر|ء حسن |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقلز
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ص|لح محمد طه839377
64o498| د|بــــ |لزق|زيق|م كرم محسوبــــ صبــــ حسن
عل|ج طبــــي قن|س|ره ع|دل محمود محمد 236||9
7o3o|2|ل|ل |لزين علوم |لمنصوره|ء |لسيد |لسيد 
علوم |لزق|زيقندى |لسيد فتـــ عبــــد |لصمد محمد258|77
22o748 ن|ء عبــــد|لعزيز محمد |لعفي ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمروه 
6o4325 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد| خ|لد محمد |بــــو |لعل| عبــــد|
ف3448|6 علوم ري|ضتـــ طنط|شو ح|فظ عبــــد| عبــــد|لجو|د م
22896oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ ط|رق محمد |سم|عيل|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره عبــــد |لع| |لسيد عبــــد |لع|8|4|79
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معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره عبــــد |لرؤف محمد عبــــده694967
7o8765|ر|ن تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــل|ء رزق محمد ز
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد| سم سليم |حمد2465|2
ندستـــ |لزق|زيقمحمد سم كل|وى فتـــوح675275
تـــربــــيتـــ دمنهوريه لبــــيبــــ عبــــد |لمنعم عم|ره|498757
5o7982حقوق |ل|سكندريهه|يدى عمر محمد مصط محمد
62o359يم عبــــد|لحق تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد شح|تـــه عبــــد| إبــــر|
|3o922رهكم|ل محمد عبــــد | محمد تـــج|ره |لق|
7|o845تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد شكرى |حمد |لدرس

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|رقيه ص|لح س|لم ص|لح مو 27|33
92o577 طبــــ بــــيطرى سوه|جفرحه محمد طه محمد
9|66o5|ه جميل عبــــد|لرحمن محمد نوعيتـــ |سيوط  م
9|o936|كليتـــ |أللسن سوه|ج لحس خلف |سم|عيل عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء منش|وى حسن ع حسن499396
ن| حس عبــــد |لص|دق ع محمد7|396| تـــج|ره ع شمسم
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ ط|رق عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لغف|ر27763|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دع|ء |حمد يوسف طه محمدين2|4832
5o|876|علوم |ل|سكندريهن خ|لد محمد |بــــو|لحمد
263oo6تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه محمد محمد |لطيبــــ ع
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمنيه ع حسن |حمد عبــــد |لع|ل|773745
42o298تـــ عبــــد|لق|در |حمد عبــــد|لق|در تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخأم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع عبــــد|لصبــــور عبــــد|لفتـــ|ح محمدين829376
ندستـــ طنط|حمد |يمن محمد |لسيد فتـــح |لبــــ|بــــ|449254
76|4o9طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رين| مدحتـــ فريد شفيق
5||46oف |لحسي |م شوشه تـــج|ره طنط|محمد |
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد نبــــيل رشدى محمد محمد94|445
6o9949|حقوق |لمنصورهحمد جبــــر محمد نص|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|بــــ|سل |حمد |حمد |لسيد327948
69o|27|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــع رضو|ن ع محمد رخ
43o762|يم عبــــد | بــــند|ري تـــربــــيتـــ طنط||ء |بــــر|
يم |89864 صيدلتـــ سوه|جمحمد عل|ء عبــــد|لنبــــى |بــــر|
|2|89o|ه |يمن محمد مبــــروك ن تـــج|ره ع شمسن
صيدله |لزق|زيقمحمد ي| |لسيد |لبــــدوى عيد ز|يد8|6254
25o9oرهسل مجدى فتـــ |حمد علوم |لق|

25o664 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نور| |س|مه |لدسو ح|مد أبــــو|لخ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد فتـــ عبــــد |لعزيز محمد|45756|
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد نبــــيل ع محمد محمود528825
رهزي|د ع|طف عبــــد|لغ س|لم سليم6|33|6 عل|ج طبــــي |لق|
82o353طبــــ |لم |كريم |حمد محمد محمد

4o889|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــل|ء فرج عبــــد |لسل|م |لبــــط|ط
ره|ء ع|صم |حمد محمد س|بــــق|348738 عل|ج طبــــي |لق|
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معهد ف ص |سو|نم|ري مرقص مكرم فه 289|84
يم عي783824 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــع عز|زى ع |بــــر|
تـــج|ره |سيوطه|يدى |حمد حسن بــــخيتـــ 57||89
علوم ري|ضتـــ ع شمسنطونيوس جميل لط غط|س|34434
د|بــــ بــــ سويف||ء رمض|ن يوسف تـــوفيق||6227

يم عبــــد |لنبــــى757988 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ع |بــــر|
ف|6|5|25 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صبــــ عبــــد| 
ندستـــ |سيوطمريم مدحتـــ ف|روق |حمد ص|لح236927
يم يوسف |لجندى32|263 تـــربــــيتـــ بــــنه|نعمه ن |بــــر|
6824o4تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن رض| شعبــــ|ن رزق ع زيد|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدند| حسن سعد حسن 849744
4|6o87ى يم عبــــد | محمد |لبــــح ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــند |بــــر|
9o23o2 ر محمد |حمد محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جم|
يم482649 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنرم أحمد سعد إبــــر|
طبــــ |سيوط حمد عبــــد|لعزيز ف|روق |حمد|883268

تـــربــــيتـــ بــــ سويفم ن|جح عبــــد|لحميد سليم|ن|6287
63248oتـــج|ره |لزق|زيقع |ء ع محمود ع
يفه682464 صيدله حلو|نيم ربــــيع تـــوفيق |لحسي 
3583o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|غ|دتـــ حم|دتـــ محمد |حمد
256o|9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــربــــيع مسعد ربــــيع زلط
تـــج|ره طنط|يح مصط ك|مل محمود |ل|بــــحر9|6|49
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــيم|ن عيد محمود عبــــد|لفضيل|238867
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|خلود مجدى محمد |بــــو|لسعود75887|
23o4|4لس مجدى فتـــ مرزوق د|بــــ حلو|ن|ك
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد | مصط محمد عبــــد | |لهو549|54
د|بــــ د |ط|ند| ف|يز جم|ل |لدين محمد و|624574
6|o32oى شح|تـــه زر|عه |لمنصورهحسن|ء سليم|ن خ
6|473o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد عبــــد | خ|طر خ|طر
يم496683 يم س|لم |بــــر| تـــ محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |س|مه عبــــد |لرؤف |حمد62877|
694o27علوم |لمنصورهمحمود |حمد عبــــده ع  |بــــوحسن
64|44oحقوق |لزق|زيقبــــ|سم عبــــد| |لسيد عثــــم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد محمد محمد|56723|
|5o994رهوق خ|لد محمود فرج تـــج|ره |لق|
52925oندستـــ |ل|سكندريهرءوف محمد سليم|ن |لف|ض
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |لسيد سليم محمد634374
888o83 تـــربــــيتـــ |سيوطم | طلعتـــ نصيف عزيز

رهكريم شح|تـــ ص|لح ح|مد42462 تـــج|ره |لق|
يم ع |5|7567 ندستـــ |لسويسحمد محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|عبــــد| محمود عطيتـــ عبــــد|لعزيز |لنمر353577
76523o|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد ع محمد |لنبــــوى محمد سليم
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يم محمد |لشي |763425 تـــج|ره بــــور سعيدل|ء محمد |بــــر|
يم |لبــــيو مختـــ|ر |لديس695664 تـــج|ره |لمنصورهه|نم |بــــر|
7|2o74علوم |لمنصورهند| ف|روق |لش|ف محمد قنديل
7o68o3تـــج|ره |لمنصورهمحمد محرم محجوبــــ |لسيد
36oo46د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود سعد |لدين محمود محمود|
5o9|36يم شعبــــ|ن روتـــ|ن زر|عه دمنهورمحمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدع|ء |حمد محمد حس 57267
|6oo|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ي| شكرى محمود عبــــد |لرحمن
يم أحمد7|6256 علوم |لزق|زيقتـــ أحمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
ف عبــــد|لو|حد خط|بــــ|6838|5 ه | طبــــ بــــيطرى دمنهورم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|صل|ح محمد صل|ح |لسعد 695||6

رتـــ|ه|جر |لسيد |لروبــــى عبــــد|لرحمن7|429 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء محمد سعد زغلول |لف|ر|698354
طبــــ |سيوطمن|ر |حمد ع سيد 889672
تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ مجدى |لسيد عبــــد|لرحيم|357664
7747o|ل|ل ع|مر تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوف|ء ح|فظ ج|بــــر 
25||o9طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد وحيد فؤ|د قرله
6o263|زر|عه |لمنصورهم|زن محمد عبــــد |لع| عبــــد |لعزيز حج
34o356 تـــمريض بــــنه|محمد شعبــــ|ن رجبــــ مو
يم محمود42452| تـــربــــيتـــ حلو|نفرحه عبــــد |لن| |بــــر|
لس صبــــ سم يعقوبــــ446922 ندستـــ |ل|سكندريهك
تـــج|ره سوه|جي|سم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــ|س حسن 922287
6|356oيم متـــو محمد سل|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء رمض|ن محمد قطبــــ |لصبــــ|غ|384|27
ندستـــ قن|ش|دي جم|ل |حمد طه3||839
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــكريم نور|لدين محمد عبـــــد |لـعــ|ل حبـــــلـص265582

تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره ر|فتـــ صبــــرى عبــــد |لحميد72334
892o45 ل|ل معهد ف ص |سيوطسحر سيد بــــدرى 

ش|م حسن حس 62933 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر 
علوم |لم |محمد ص|لح ف|يز حل 6|7|82
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشرو|ن |سم|عيل رضو|ن عثــــم|ن767445
265823| يم جم|ل ع |لشيخ ع رهبــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
وس3389|8 تـــج|ره |سيوطم|ري بــــطرس  |د تـــ|و
تـــربــــيتـــ حلو|نندى مصط فتـــ محمد مهدى42473|
769o22حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن حمدى جميل س|لم
48o756ى جريس تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيوستـــ | عم|د بــــ
6o2o3oرتـــ|ندى نض|ل عبــــد |لجليل محمد |لخويتـــى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــد |نه وص شكرى ش|كر بــــخيتـــ|48575
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر محمد محمد محمود632522
7753o2| حقوق |لزق|زيقحمد عبــــد | ع عبــــد|
ندستـــ أسو|نمحمود صل|ح عبــــد |لمجيد |لسعد 89|4|6
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7775o7ر محمد عبــــد |لعزيز طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقخ|لد سم جو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفشعبــــ|ن ش|ف عم|ر |حمد62962

ندستـــ |لمنصورهمؤمن |يمن |لسيد |لبــــ|ز يوسف686598
رهمصط نض|ل مصط عزتـــ ح|فظ34638 ندستـــ |لق|

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سجده عبــــد|لعزيز ح|مد مو حبــــيبــــ|24968
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري عد يعقوبــــ عد 64336

82537o| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء مصط |حمد مصط
رتـــ|ند حس|م |لدين محمد فريد |حمد26326| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4764ooد|بــــ |ل|سكندريه|سيف | و|ئل نبــــيه سيد |حمد محمد
ندستـــ |لزق|زيقع|طف ه| حس |لبــــر699299
|3o856تـــج|ره ع شمسم | مدحتـــ جندى نخلتـــ
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح475696
ره|ك|مي | ي| |لسيد عبــــد |لر|زق64||2| د|بــــ |لق|
5o377|زر|عه |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد |حمد عثــــم|ن
638o46| د|بــــ |لزق|زيق|يه |حمد محمد ع سليم |لمسل
طبــــ |لزق|زيقندى ي| حس محمد |لسيد2|6332
22|o|9ره|ي|ر| عبــــد|لر| ع عبــــد|لل|ه د|بــــ |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد عبــــد |للطيف محمد عبــــد |لمقصود محمد429884
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء جل|ل |لسيد جل|ل|699746
767|6o|بــــه ف عبــــد |لفتـــ|ح و طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |
2786|4| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوميم|ن بــــكر عبــــد|لص|دق ع

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومد | عم|د فتـــ محمد72564
يكل4832|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود رزق ح|مد 
257o62تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل عبــــد|لرحمن محمود |ل |د
صيدله |ل|سكندريهم | مجدى شندي عبــــده شندي426238
يم753456 تـــج|ره |لزق|زيقنور |لدين وليد سعيد |لسيد |بــــر|
يم محمد|66|82 ف |بــــر| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء |
حقوق |لزق|زيقيه |حمد محمد |حمد زقزوق|774|64
3575o3ف |حمد عبــــد|لمحسن دي زر|عه مشتـــهرنوره|ن |
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  س|ره سعيد محمد س|لم|ن99|769
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|سم |حمد من عبــــد|لنبــــى6936|3
|29o45|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل|م |حمد سعيد عبــــد |لغف|ر
434759| تـــمريض طنط| يم|ن |م متـــو محمد |لرمي

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد محمود ربــــيع عبــــد|لمجيد72545
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط |حمد مصط |حمد |لبــــدوي334356
5o796|صيدله |ل|سكندريهريم مجدى محمد حسن
ندستـــ طنط|حمد مصط أحمد فوزى مصط عبــــد 94|449
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط سعودى فوده عبــــد|لغ 5592|2
256242| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد س| محمد |لعمرو
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر |حمد سعيد |لطيبــــ252349
334o|6|لسن ع شمس|محمد عم|ر محمد |بــــو|لوف
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رهس|رتـــ س|مح حسن |لسيد|467| تـــج|ره |لق|
753o84|يبــــه محمد عبــــد|لحميد ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد 

حقوق بــــنه|مصط يونس محمود س|لم34397
25o47علوم ع شمسه|جر وليد مصط |حمد

معهد ف ص |سم|عيليهحمد ص|بــــر محمد غ|نم|788786
|5o98ره/ري|ضتـــم|ي| عل|ء |لدين مصط صديق إعل|م |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد محمد حس 4|3497
4827o8لدين محمد جمعه| د|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن طلعتـــ ن
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لرحمن 774865
معهد ف ص |لمنصورهعم|ر ع|طف فتـــ عبــــد |لعزيز يوسف693298
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني|سم |حمد عبــــد |لعظيم |سم|عيل|959||
263o86يم |لش|ل ن| سعيد |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عبــــد |لوه|بــــ محروس عبــــده|452264 معهد ع| 
476o52د|بــــ |ل|سكندريه|حن عمرو حس |حمد جل|ل
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ننوره|ن محمد سعيد س|لم63344|
4874|o حقوق |ل|سكندريهع |لسيد ع رضو|ن فق
484o52|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء بــــسيو مصط عبــــد|لع|ل

2o57oره|زي|د سعيد ع محمد |لنش|ر د|بــــ |لق|
6oo9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|كريمه خميس عطيه سيد

ي عزتـــ صديق|358379 تـــمريض ع شمس |ء ع
تـــمريض بــــنه|شيم|ء غ|زى عبــــد|لموجود ز357824
|5o5ooلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمر خ|لد جل|ل محمد
42o958تـــج|ره كفر |لشيخأيتـــ |لسيد يوسف |لطح|وى |حمد
62o|76|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء معتـــز محمد |حمد زي|ده
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيتـــ عص|م عبــــد|لحفيظ |بــــو ه|شم|354258

رهم منصور |م محمد35427 ندستـــ |لق|
92273o تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن جم|ل عبــــد|لع|ل |حمد

3692oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه جم|ل يوسف |سم|عيل
||964oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــسنيم خ|لد محمد ص|دق
9o66o2  تـــج|ره سوه|جن|ء عبــــد|لحليم عبــــد|لمجيد نور |لدين
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه رمض|ن سيد |حمد فوده|78|243
8o499|صيدله بــــ سويف ي| صل|ح عمر

تـــج|ره ع شمسحمد خ|لد محمد عبــــ|س|22464
تـــج|ره طنط|حمد جم|ل عبــــد|لو|حد |حمد خليل|6|9||4
يم عبــــد6|7845 يم |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|منه | محمد |بــــر|
|42o64يدى معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمد مجدى نور |لدين و
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسهيله تـــيس ع |حمد46225|
7|5o68 رتـــ|ف|طمه رض| |حمد |لبــــر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدعبــــد| ع يوسف فرح|ن376|85
علوم ري|ضتـــ دمنهورح|زم عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف524744
8456oo تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|ننور|ن |حمد زين |لع|بــــدين محمد مد
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8oo|23فنون جميله فنون |لم |من|ر حسن |لبــــدوي محمد |لدسو محمود
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــل|ء |حمد محمد قن|وى|754699
76436oتـــج|ره بــــور سعيدعم|ر ي| ح|مد ع |لعو|د
4994oo| حقوق طنط|عل| عبــــد |لن| عبــــد |لحميد عبــــد

2|9o3 ش|م |لسيد ع ره|سل  د|بــــ |لق|
3|66o9يم تـــم|م تـــج|ره ع شمسي|سم |س|مه |بــــر |
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد ي سعيد حسن فريج528283 ك.تـــ. ف رى و
3362o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
858oooصيدلتـــ |لم |ن|ن يوسف |سكندر يون|ن
349o23كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ خ|لد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
3|9o93تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل عبــــد|لنبــــي |حمد عبــــد|لحميد
8|o439|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود |س|مه محمود عبــــد
|2o5|4|ره|يه ع|دل عطيه |بــــو|لمجد د|بــــ |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــوليد حس محمد ع سل|مه683999
تـــج|ره ع شمس|ء محمد عبــــد|لمقصود محمد جمعه348474
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عمرو عبــــد|لمعبــــود عطيه |حمد عم2|3325
يل ج |لزق|زيقحمد عفي |حمد ع محمد|634424 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود طلعتـــ فرغ ع 895293 ع| 
رهمروه شعبــــ|ن رمض|ن حس 24626| تـــج|ره |لق|
|3o75oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عبــــد |لن| سيد محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ و|ئل صل|ح محمد |لقليوبــــى345468

87877| معهد ف ص بــــ سويفسل|م محمد |حمد خ |
ره|ي|سم نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح حسن فرح47735 د|بــــ |لق|

يم مسعد عبــــد|لجو|د |بــــو عوض2394|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن |بــــر|
|لف للفن|دق قن|يم|ن عبــــد|لمنعم |حمد يوسف|865252
3383o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء ع|دل محمود محمد حسن
د|بــــ |سو|ن|م | جرجس يوسف جرجس|48826
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر حمدى |سم|عيل |لجم|ل262798
6236o9تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه | عبــــد|لق|در |لسعيد رزق عبــــد
7|o85oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره ش|م نج|ح رزق |لرف| محمد س
|2oo9|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رين ع|دل |فر|يم فهيم
9o223||يد محمد يد |حمد |بــــو|ل كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد بــــو |ل
2|76o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر محمد عبــــد|لمنعم عبــــ|س

تـــج|ره ع شمسسيد عبــــد |لسميع سيد خليفتـــ48385
332o44|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء صبــــ حسن سل|مه |لسيد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه محمد مصط غز| 826745
6426ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصل|ح محمد صل|ح محمد
يم مخيمر محمد |سم|عيل692425 تـــج|ره بــــنه|يم|ن |بــــر|
|4o85|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك|رين ظريف |سكندر شنودتـــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر|ند| س| حس ع بــــدوى647733

رهيوسف مصط عبــــد |لمنعم حس 39568 تـــج|ره |لق|

Page 2351 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ بــــنه|يوسف محمد عبــــد|لحميد |لسيد مصط 69|2|3 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوركريم محمد فتـــ |لهلبــــ528986
353o|3|ي ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مصط عرف|ن ع
8o8679ي |حمد ر محمد خ كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفم|
طبــــ |سيوط حمد شعبــــ|ن |حمد جمعتـــ|887386
|65oo6|رهيه |حمد حسن يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8988o9 فنون جميله فنون |ل|قجوى ع|دل د| |ل جيد
43|5o7 |علوم حلو|نزي|د محمد |سم|عيل محمد |للبــــ
د|بــــ د |ط|م| محمد محمد ع غ|نم|623747
ه عبــــد |لر|زق حس|ن عبــــد|لمجيد778935 صيدله |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ننوره|ن محسن حسن محمد846533
8|o952تـــج|ره بــــ سويفمحمد حسن |حمد عبــــد|له|دي
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | حن| ش|كر حن|856873 معهد ع| 
|548o7|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |حمد محمد س|لم
4o5o36| م ع محمد محمد عبــــد |ل حقوق |ل|سكندريهد
|ء مجدى حسن عمر|ن|878865 د|بــــ |سيوط| 

ى35563 رهعبــــد|لرحمن طه صل|ح |لسيد |لبــــح حقوق |لق|
5o24|6ح|ن زر|عه |ل|سكندريهمحمد مبــــروك فرج 
علوم ج|معتـــ د |طي|ر| |لدسو أبــــو |لخ معوض |لبــــس549|62
تـــج|ره |سيوطندى مدحتـــ محمد |حمد  878459
89974o|قتـــ يوسف ع ه|شم تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ 
245|o2د|بــــ حلو|ن|صف|ء |حمد ع|مر محمد
6oo924|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدير |لمحمدى قطبــــ |بــــو |لعل| جو

24oo3|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء ص|بــــر فؤ|د محمد
|29o85رهعمر خ|لد ك|مل عم|ر عبــــد |لمنعم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5|o575 |حقوق طنط|محمود محمد ح|مد |لق
5o8873| ي محمد |لبــــل حقوق |ل|سكندريهحمد خ
تـــج|ره |لمنصورهسل محسن محمد عل|ء |لدين عسكر675352

849o8لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ي|سم طه كم|ل عبــــد |لجليل
ندستـــ حلو|نخ|لد محمد عثــــم|ن ع شلبــــى574||3
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطع |ء محمد مخبــــط |حمد ||8928
2225o| حقوق حلو|نع|دل رج| ع|دل بــــ|ك
د|بــــ |سيوط|لي محمد محمد سليم|ن253475
5o634|زر|عه |ل|سكندريهجه|د محمد |لسيد مصط |لدرديرى

2oo93حقوق حلو|نط|رق محمد |حمد ع
يم |ل|كحل|269729 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فتـــ |حمد|بــــر|
||642oرهمحمد خ|لد حس درويش تـــج|ره |لق|
|2o976رهع|يده شه|بــــ عبــــد | مق|ر روف|ئيل تـــج|ره |لق|
682o88يم |لبــــ|ز يم بــــدير |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد| | |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد ع تـــوفيق |لسبــــ2294|7

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف |حمد |لسيد محمود|7|7|4
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52535oزر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــوس|م أحمد رمض|ن محمد حم|ده
فنون جميله فنون |لم |نور|ن محمد لط ع 9449|8
7533o6|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد ع|دل فوزى محجوبــــ
9o||72|ندستـــ سوه|جثــــن|سيوس مجدى ذكرى ش|كر
238o6||تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يه محمد |نور عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ |لعريشفرح فضل محمد ه|شم769473

تـــربــــيتـــ بــــ سويفريه|م عبــــد |لحكيم سيد ج|ر 54858
7o4oo9طبــــ |لزق|زيقند| |لبــــيو محمد |لغني ع حطبــــ
9oo56o|ه مصط سم فوزى طبــــ سوه|ج م
يم محمد |لسيد دش434549 معهد ف تـــمريض طنط| دى |بــــر|
يم|6|4934 د|بــــ دمنهور|حمد محمد مسعود |بــــر|
|452o2تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد حسن فرج محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|مصط محمد محمود حج|زى265822
رهنسمه ح|تـــم محمد محمد حر|ز|6333| ندستـــ |لق|
6o9o84|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء تـــوكل مختـــ|ر ج|دو
تـــربــــيتـــ بــــنه|أسم|ء مجدى |حمد محمد سليم||26|6
8o45oيم عطيه مصط شعبــــ رهمصط |بــــر| تـــج|ره |لق|

6o8245|د|بــــ طنط||ء خميس ع |لشيخ|
|37o7oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م محمود ح|فظ ع
علوم |لم |م|جدول ميل|د من لطيف|869|8
||7ooo|يم بــــخيتـــ ف |بــــر| وف|تـــلق|سم | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
صيدله |لمنصورهي|سم عبــــد |لكريم محمد |بــــو |لوف82|676
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريز زكري| حليم تـــوفيلس7992||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه |لسيد محمد |لف 66|429
236o36لسن ع شمس|تـــ سيد محمد عبــــد|لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ تـــ|مر محمد فؤ|د7353||
5oo28o|حقوق طنط|حمد محمد |حمد جعفر
تـــج|ره دمنهورإيم|ن عم|د حل خميس|775|5
6o4o9oطبــــ طنط|عمر عم|د محمد محمد |لحمز|وى
5o7323ي|قو تـــمريض |إلسكندريتـــ سمر محمد س|لم محمد |ل
علوم |لم |ه|جر ق|سم عبــــد|لوه|بــــ ق|سم|85846
ندستـــ |سيوطش|م منصور أسعد |لف|ر7694|6
تـــ|43223 صيدله طنط|دع|ء خ|لد |لسعيد |بــــوط
9o8368  حقوق |لمنصورهنه|د حم|م عبــــد|لش| ه|شم
علوم |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عليمه435628
ندستـــ |لزق|زيقمصط أحمد عبــــد|لحميد أبــــو|لعط|6|6348
زر|عه |لم |حمد ن| |حمد حس ||82352
لس سم محروس بــــولس 2746|9 معهد ف ص سوه|جك
صيدله |لمنصورهه|له محمد عبــــد | ج|د محمد678649

تـــربــــيتـــ حلو|ندير خ|لد فوزى عبــــد|لقوى7|2|2
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم| رجبــــ |لسيد صقر|485729
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62o|96حقوق د |طد | ي| ع عبــــده غ|نم
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعمر ج|بــــر محمد يوسف |لحم|486698
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء قدري عبــــد|لصبــــور حس ||86499
تـــج|ره ع شمسمصط |لسيد مصط مدبــــو54|359
م تـــوكل عبــــد|لستـــ|ر يوسف|2|62|2 ندستـــ حلو|نحمد |د
ندستـــ |ل|سكندريهحمد رض| رش|د دسو |528735
76o966كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرو|ن عل|ء عبــــد |لع|ل عبــــد |لرؤف
3249o3ره|ع|صم ن| نظ ر|وى د|بــــ |لق|
5o328oبــــتـــ خليل د|بــــ |ل|سكندريه|م|رين| ع|دل جم|ل 

432o||يم مك|وي محمد |بــــر رهيوسف |بــــر| حقوق |لق|
82388oتـــج|ره بــــ سويفمعتـــز |حمد عبــــد|لمنعم قطبــــ
طبــــ |سن|ن |لمنصورهخ|لد جم|ل |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح عوف696588
43o|33|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ن |حمد رفعتـــ محمد مول|ن
حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد عبــــد | عبــــد |لع|ل عطيه484294
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لحميد محمد |لحش|ش|32423
كليتـــ |أللسن بــــ سويفمريم حمدى سم سيد شعر|وى2944|2
5o9o33طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حسن |لسيد حسن دغيم
8||49o ل|ل عبــــد|لغ ر|ء ع  فنون جميله فنون |لم |ز
ق|وى|52583 ندستـــ |ل|سكندريهحسن |لسيد ع حسن |ل
64o775يم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد و|ئل عبــــد |لبــــديع ع |بــــر|
حقوق |سو|نحمد بــــه|ء|لدين جمعه |حمد محمود|848248

6632oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم | سم لبــــيبــــ | |س
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|رتـــ مصط محمد مصط طه6835|6
7o8389|يم معهد ف ص |لمنصورهحمد عبــــد | محمد |بــــر|

رهمروتـــ ع عبــــد| |حمد |لج|بــــرى6|447 زر|عه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دييه قن|وي ج|بــــر محمد|839684
يم |688983 صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد فيصل عبــــد |لعظيم |بــــر|

م مو66935 علوم |لفيومم|دون| مكرم ذ سيد
6o|369د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل|ميس شفيق محمد عبــــد |لعزيز|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسم|ء |لسيد |حمد عبــــد|لمقصود|259345
|4|9o3وف|تـــ |ء |لدين حس ع |حمد محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
76o693ين عص|م عبــــد |لعظيم أحمد آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ش
نوعيتـــ |شمونمحمد ي| محمد ق|عود262699

74o44|تـــج|ره بــــ سويف|ء حم|ده ف|روق عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود ط|رق عبــــد |لمنصف |لجندى3224|7
يم ج|د |سحق5|4||8 رهس|ره |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
6o7857تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأمنيه حسن عبــــد |لحليم محمد زيد|ن
4o6696يم د|بــــ |ل|سكندريه| صل|ح |حمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهرو|ن حس|م |لدين مصط عمر |لبــــن682248
49436oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــأحمد مصط رجبــــ أحمد حسن محمد

3|7ooلمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|مرو|ن عبــــد |لوه|بــــ عطيه محمد
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6o8o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه حسن محمد عبــــد |لر|زق
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنيه س| تـــوفيق ص|دق عبــــد |لع|ل39|763
42o|88 |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ء عبــــد|لمنعم |لعيسوى عبــــد
762o9oيم محمد ك|مل فروح يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
68974o كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديم ط|رق ح|مد محمود عبــــد |لرحمن
2555o6| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|لسيد صل|ح |لسيد عثــــم|ن خف
2374o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|دى سيد فتـــ ن| رمض|ن
26o|42كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدى عص|م محمد ز |يوبــــ
ه فو|ز محمد يوسف|837276 علوم |سو|نم

5|o37معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد سيد محمود |يوبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمصط |م |لسيد |لمد 688264
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن محسن عثــــم|ن محمد29|64|
تـــج|ره ع شمسمحمد د|ود سيد د|ود842|4|
44o782تـــج|ره كفر |لشيخه|جر حس|م ح|مد عوض

|لدين عبــــد |لوه|بــــ سيد||2474 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــل|ء ن
نوعيتـــ كفر |لشيخآثــــ|ر رأفتـــ عبــــد |لقوى إدريس2|92|4
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد يوسف فتـــ يوسف |لبــــسيو 538|26
8|o7o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نيف رض| كم|ل عوض|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود مسعود محمد درويش|77|77
رهحمد عص|م فتـــ عليوه|54229| تـــج|ره |لق|
4o2973|ف |حمد عبــــده عبــــد|لعزيز حقوق |ل|سكندريهحمد |
|3o999|تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ |س|مه |نور فلتـــ|ؤوس
ل|763988 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد |ر محمد سليم|ن 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر|ن| محمود فتـــ ش| حسن254996
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسر| | سعيد حس حسن342282
وف|تـــسل محمود |لمحمدى |لدسو |لفخر|32362 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد| حسن |سم|عيل حس 8279|2
تـــج|ره ع شمسمحمد وليد محمد محمود77|59|
4o8723 |نوعيتـــ طنط|م فرج ع |لملو

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميوسف عمر يوسف عمر37425
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رؤي محمد سعيد حسن838436
ف لط عبــــد |لحفيظ مر||6227 تـــج|ره بــــور سعيديوسف |
4o89|oد|بــــ طنط|ه|يدى محمد عبــــد|لمقصود عمر|
رهمنه ص|بــــر |لسيد فضل |لنج|ر82|233 حقوق |لق|
33|o82معهد ف تـــمريض بــــنه| ي|سم صبــــ حج| عبــــد|لع|ل
ف ف|يز عبــــد|لق|در رجبــــ|43334 طبــــ ع شمسمحمد |

5426oد|بــــ بــــ سويف|محمد عيد |بــــو |لعز|يم عبــــد |لعظيم
رهحمد ه| يوسف محمد يوسف|5|624| طبــــ بــــيطرى |لق|
752699|  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــده عبــــ|س ع
822|o9 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء ك|مل عبــــد|لبــــص مصط|

|ئيل69952 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نموريس |كرم موريس |
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9o2422|تـــمريض سوه|ج  حمد ع |حمد عبــــد|لع|ل
ر خلف محمد|626|8 ندستـــ |لم |خلف م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لعزيز عمر عبــــد|لعزيز محمد خليل6583|2
ندستـــ د |طمصط بــــهز|د عبــــد |لبــــ| ع عبــــد |66|6|6
7o998تـــمريض |لفيوم س|ره مصط محمد |حمد
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه |حمد سيد عبــــد|لحميد9|458

معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم |حمد ع محمد بــــرده4495|5
2793oo |نوعيتـــ |شمونعبــــ محمد غبــــ| ش
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــد| | مسعد شو عبــــد|لحميد258|27
يم437276 تـــمريض كفر |لشيخدير محمد محمود محمود |بــــر|
7o8944يم |حمد مر تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ع|دل |بــــر|
2238o2ره|ي|سم حس|م حسن |لسيد حسن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد ع|طف عبــــد|لرحيم بــــدر|245776
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى سيد محمد عبــــد |لعزيز |لبــــن|6874||
84o86تـــج|ره بــــ سويفرؤى محمود |حمد |حمد
ن| عبــــد |لعظيم محمد محمد |لوصيف5388| ندستـــ |سيوطم

طبــــ ع شمسمهند محمد ع صقر427759
معهد ف ص |سو|نجه|د محمود محمد |بــــو|لوف|69|842
287o46د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ |بــــو|لفضل |حمد |لدبــــى
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرو|ن محسن طه ص|دق |سم|عيل6787|2
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــصل|ح |لدين كرم ش|ف زه|ر67624|
وف|تـــمحمد ع ن | محمد344537 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
8295o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حل|م سليم|ن سيد سليم|ن
8o5232|د|بــــ |لم |سل|م طه محمد محمد|
7o379oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد ع عبــــد |لصمد
|5942oه جم|ل عبــــد |لرحمن عبــــد |لجليل تـــربــــيتـــ ع شمسم
تـــ عص|م محمد محمد  |رتـــ6565|5 تـــربــــيتـــ دمنهورأم
رهحمد محمود محمد كم|ل محمد بــــكرى5|2398 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نند عبــــد |لمغ سعد|وي سليم|ن46874
ره|ه|يدى وجيه محمد سليم|ن |لشن|وى237995 د|بــــ |لق|

6o7||ف ع طه ندستـــ |لفيوممحمد |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط حس حسبــــ |لنبــــى |بــــو|لحسن7752|3
رتـــ|نهلتـــ مصبــــ|ح محمود محمد782373 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9|o882 حقوق سوه|ج |ء رمض|ن عثــــم|ن |حمد
|6o638تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيف سعيد عبــــد |لحكم عبــــ|دي ع
ن| جرس بــــخيتـــ جرس336622 صيدله ع شمسم
6o3o26|معهد ف تـــمريض طنط| حمد محمد |لعزيز |ل |ر
صيدله طنط|نديم ن| |لدين فوزي غز|ل3|4294
8o4782|تـــج|ره بــــ سويفل|ء مدحتـــ عبــــد|لرحمن شح|تـــه
يم844633 ق|وي |بــــر| تـــج|ره |سيوطه|له محمد 
وف|تـــي|ر| و|ئل محمد عزتـــ محمد |لع|رف774224 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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33oo4||نوعيتـــ بــــنه|يتـــ عزتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لعظيم
ندستـــ بــــور سعيدلسيد رفيق |لسيد عبــــد |لرحمن |لسيد756|62
يم عبــــد|لوه|بــــ عفي 2|85|3 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسف|طمتـــ |بــــر|
يم سيد||3427 تـــج|ره ع شمسمحمد عط| |بــــر|
ل|ل عبــــد|لكريم بــــش |24263 رهع  طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره بــــ سويفسيد عبــــد|لعليم عبــــد|لرحيم عبــــد|لعليم|9|7|8
يم |حمد ع |حمد525325 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسل |بــــر|
7|7|oo|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد غريبــــ محمد |لبــــ|ز
22|o62أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرس|ره جمعه ك|مل رزق
87629o معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمود جم|ل عيد سعيد |حمد
693o52|د|بــــ |لمنصوره|س|ره حسن عبــــد |لوه|بــــ |بــــو |لمع
يم علبــــه|3963|4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه |حمد محمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهف|رس |حمد خميس حسن |لعنتـــبــــ488825
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي ط|رق محمد رمض|ن273667
46o5|2 ر ع |لقويس زر|عه طنط|ع م|

72325| تـــربــــيتـــ |لفيوميم|ن ع |لروبــــى محمد عبــــد |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسيو |لسيد ع محليس|26993
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لسميع عبــــد|لرحمن256224
44o359يم ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|دع|ء رض| عبــــد |لمع |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعبــــد| |حمد |لطو |لسيد عبــــدربــــه كشك6|3379
رهحمد ممدوح محمد محمود|45369| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط|مروه محمد ك|مل حف 888727
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |لص|وى يوسف فتـــح |27|256
44o353| ر|ن |لز| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيه ع|دل ز
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيتـــ عبــــد |لجو|د يوسف منصور|643248
معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء خ|لد عبــــده عبــــد|لمجيد||7|883
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــربــــ|بــــ محمد عبــــد| شكر268838
5o4687ر محمد محمود خليل تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع |ء ط|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمستـــ سم |بــــو |لعين عبــــد|لع|ل43|3|3
3|8|o6ف محمود بــــيو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسط|رق |
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــجنتـــ محمود محمد |م 84|6|3
6o565oطبــــ |لمنصورهمحمد ممدوح |لسعيد رجبــــ س|طور
د|بــــ ع شمس|ملك عبــــد|لع| محمد سيف |لن326887
492535| يم مر د|بــــ |سو|ن|حمد محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر عص|م |لدين |حمد عبــــد|لمجيد  897888
طبــــ |ل|سكندريهي|سم محمد حسن نور |لدين|5|7|5
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر و|ئل مرشدى محمد|48275
تـــج|ره ع شمس|ء حج|زى محمد |لبــــيه|773577
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــف سعد عبــــد|لع| محمد طلخ|ن2834|3 معهد |لصفوتـــ |لع| 
7o7453تـــج|ره |لزق|زيقسحر عبــــد |لمنعم محمود |لعشم|وي
|6oo27تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م محسن عبــــد |لسل|م |سم|عيل

Page 2357 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|554o3ندستـــ ع شمسريه|م ع|طف |حمد يوسف |لك|تـــبــــ
تـــج|ره ع شمسمحمود ن| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لنبــــى|34293
64966oيم معهد ف ص |لزق|زيقول|ء عبــــد|لر|زق محمد |بــــر|
م2583|4 رتـــ|سوسنه س|مر سعيد سيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهن|دين عمر عط| |لخو2579|6 عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد جم|ل محمد مبــــروك صقر244||5
||6|3oش|م محمد س| محمد حقوق ع شمسد| | 
يم شوم764573 يم |بــــر| يم ي| |بــــر| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــزينبــــ سعيد |لسيد حسبــــ |لنبــــى53234|
|د|بــــ طنط|سعيد س| نبــــوى محمد بــــسيو 658|25
49o897فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|رين| مدحتـــ فكرى |سكندر

33o6|ف حبــــيبــــ د|ود تـــ|درس د|بــــ حلو|ن|مريم |
ريدى 875528 ريدى محمد  حقوق |سيوطمحمد 
3|7o|o |ندستـــ ع شمسح|زم |يمن محمد |سم|عيل ه
3538o4ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد ط|رق محمود محمد
رهمن|ر ع|دل محمد عبــــد |لعزيز62859| د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم|رين| |يمن لم بــــ|وى 875286
ش|م عبــــد |لعظيم محمد86|37| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر 
صيدله طنط|م ن| عبــــد|للطيف عطيه |لن|دى263963

حقوق حلو|نعل| عبــــد|لن| عثــــم|ن عبــــد |للطيف43787
يم حمد|ن |لحس|ن عبــــد |لنبــــى عبــــده55|767 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم خ|لد محمد ز9|255
وف|تـــ.سعيدتـــ محمد محمود مبــــروك بــــلح|697|5 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
صيدله |ل|سكندريهر|وضتـــ شعبــــ|ن عطيه مصط |42283
يم محمد علم |لدين268526 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن |بــــر|
حقوق طنط|محمود محمد |لسيد عبــــد|لمقصود |لسيد2|74|4
8o69o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــه |حمد جمعه عبــــد|لمحسن
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ن|در محمد خليفتـــ عبــــد |لع| قريطم52|3|5
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــيشوي بــــطرس زخ|ري صليبــــ864924
تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد سعيد مصط غبــــ| |بــــو جبــــل2|4245
ف |لدين|27734 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء علوى محمود مصط 
444o39زر|عه كفر |لشيخشيم|ء ثــــروتـــ كم|ل محمد معروف
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عفي 354235
4935o9يم |لبــــط|ط تـــج|ره دمنهورمصط ك|مل |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدحبــــيبــــه محمد محمود س|لم755363
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد| ص|بــــر عبــــد| |لسود| 247529
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لرحمن سيد 876695
27o973د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فن|ن مدحتـــ كم|ل |لدين حم|د |لسبــــ
تـــج|ره |لمنصورهمن|ر عبــــد |لجو|د ع عمر |لبــــسيو 2863|7
يكل9984|4 يم |حمد محمود  تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|طمه حن سل|مه ع 3|8995
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د|بــــ حلو|ن|زينبــــ سيد حسن عبــــد |لج|بــــر|7424|
354o34|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|تـــ ع ص|لح |بــــو ه|شم
267oo5علوم بــــورسعيدس|ره |مجد عبــــد|لعزيز طه
رتـــ محمود ش|ف ع محمد242963 تـــمريض |لق|
9|o249 د|بــــ سوه|ج|سل | س| وديع وديع
9|7o56|وف|تـــ  حمد بــــ| عبــــد|لعظيم محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
وف|تـــزي|د ع محمد حس ع72||75 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
يم322762 د|بــــ ع شمس|س|رتـــ عرفه جمعه |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرحمه حسن سليم سعد بــــل|ل3942|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء رفعتـــ محمود محمد828886
49o726 تـــج|ره طنط|يم فتـــ محمود يس |ل|م
نوعيتـــ |شمونع عبــــد|لمع عبــــد|لرحيم جمعه255577

ف عبــــد |لفضيل محمد|35645 رهحمد | علوم |لق|
897o29| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ج|د |لربــــ تـــعلبــــ عبــــد|لبــــ|سط
7o3656ل|ل عبــــده ر |حمد  ف ط| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد | م |لع| 
يم محمد6|2|64 نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه يوسف |بــــر|
5o8|o|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن سعد |حمد ص|بــــر عبــــده |بــــر
4|75o7تـــج|ره كفر |لشيخمحمود أس|مه عبــــ|س مبــــ|رك
26o|99 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سمر مو عبــــد|لمع |لخو
د|بــــ سوه|ج|محمد عمر سند حم|د |لطنط|وى679585
2557o5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لسل|م مر |لمي

ره|ندى محمود عبــــد |لجيد محمد3|783 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسلوى |حمد |بــــو |لفضل |حمد758356
9o|8o4|د|بــــ سوه|ج| سل|م محمد طه عبــــد|لكريم
د|بــــ |لزق|زيق|خلود سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح628259
ره|ر| | ع|دل عزتـــ نعم|ن|4846| د|بــــ |لق|
|4o|o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرو|ن ن| ع|دل ع
يم ك|مل|862|89 معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء عبــــد|لرحيم |بــــر|
علوم |لمنصورهكرم |س|مه عصمتـــ محمد عطيه|889|69
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |سم|عيل فتـــ |سم|عيل مو452365
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشه|بــــ صبــــري جمعه |حمد47|847
6432o8نوعيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء عبــــد |لغف|ر عبــــد |لفتـــ|ح متـــو
رهسل مجدى محمد ز7923|2 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط عنتـــر |سم|عيل محمد عبــــد|لحق342934
تـــج|ره |سيوطل| ي| محمد عبــــد|لجو|د  878448
وف|خ|لد عبــــد|لنبــــى |سم|عيل خليفه349232 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعف|ف |حمد |لديد|مو |حمد639555
7o767| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــرضوى رض| محمد |ل|م|م |لحسي
نوعيتـــ |سيوطك|تـــرين عوض صديق عوض  |88333

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ردين خ|لد |نور عطيتـــ3|49|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى محسن محمد محمد |سم|عيل |72|763
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمروه عبــــد|لحميد محمد ف|يد5|2599
846o4|لس جرجس صبــــري عبــــد|لسيد كليتـــ طبــــ أسو|نك
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|يدى محمد |لسيد محمد358335
27||2oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه حمدى |لسيد ز بــــدر
|5|4o8|د|بــــ بــــ سويف|ل|ء |لسيد |حمد يوسف |حمد
349o|9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| ع|دل محمد |حمد
69936oتـــربــــيتـــ |لمنصورهوف|ء ن كم|ل محمد

تـــ محمد |حمد عبــــد |لعزيز|38369 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم
4|766oحقوق |لمنصورهغ|ده ح|مد عبــــد|لسل|م عبــــد|له|دى ح
77o883يم |لشح|تـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر رض| |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمريم محمود ق|سم مصط 694756

5o438تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد يح ع ع
|4o3|7 ر محمود عبــــد | حس كليتـــ |أللسن سوه|جرضوى م|
يم مصط محمد عليوه7743|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورسلو|ن س| |حمد محمد |لنج|ر497363

د|بــــ |لفيوم|عمرو |س|متـــ سعد سيد47928
نوعيتـــ |سيوطنرم ر|فتـــ مريد حبــــ |937|9
د|بــــ |ل|سكندريه|ض محمود لط عبــــد |لحميد بــــدر24|425
5298o2تـــ|خ|لد عبــــد |لع|ل كم|ل |لنج|ر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
4|4o8|تـــربــــيتـــ طنط|فري|ل محمد جمعه حم|ده |بــــوزيد
يم767529 يم حم|ده |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنه| ري|ض |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ح|زم |حمد بــــدر |حمد334398
د|بــــ دمنهور|عل| مصط فتـــ بــــيو |لنش|ر6248|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر|شد عبــــد|لحميد ر|شد عطيتـــ 892959
6o4|||معهد ف تـــمريض طنط| محمد جل|ل شح|تـــه عبــــد|لحميد سعيد
4|o7oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدير |لسيد محمد |لسح|ر

2692o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــه|جر محمود مصط بــــ|ش
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد محمد |لسعيد ح|فظ |لغربــــ|وى785855
8476o9|علوم |سو|نحمد عبــــد|لصبــــور |حمد يس
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء محمد |م|م محمد |لبــــي|ع|7|6335
48345oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد |نتـــ ع|طف ميخ|ئيل خليل
69o296|صيدلتـــ بــــورسعيدسم|ء حمدى محمد |لشح|تـــ
علوم ج|معتـــ د |طيم |حمد محمد بــــسيو |لش|439798
طبــــ بــــيطرى بــــنه|زي|د عبــــد|لر|زق ج|بــــر سعد684|26

د|بــــ |سو|ن||ء عم|د فضل مرد|ش|3|365
6o5474 |كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمنه محمد عبــــد |لعزيز مصط ش
ه محمد جم|ل مو757355 د|بــــ |سو|ن|ن
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود عبــــد| سليم|ن334342
3|73o2|يم عبــــد|لحميد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد ر|فتـــ |بــــر|
يم3|8556 تـــج|ره بــــ سويفمروه محمد محمد محمد |بــــر|
يم محمد |لسيد يونس874|77 نوعيتـــ |لزق|زيقم سليم|ن |بــــر|
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هن|ء فكرى رمض|ن جلبــــى464|3 نوعيتـــ ج
77o|45د|بــــ |لزق|زيق|محمد ك|مل محمد أحمد |لجعفرى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمتـــ |س|متـــ عبــــد| |دم43|336
234o8|رهس|مر عم|د رج| فهيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم درويش |لسيد 247522 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
25|9o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمؤمن ح|تـــم ش| سل|م
257o35علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| حمدى عبــــد|لحكيم عطيه
رهنض|ل عبــــد|لن| |نور سيد |حمد236567 تـــج|ره |لق|
33o7|9يم |د|بــــ بــــنه|ول|ء |حمد سليم |بــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد رجبــــ جمعه محمد عبــــد |لسيد492649
2864ooتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممختـــ|ر محمد مختـــ|ر |لمهدى
82886oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن|ديه لط محمود محمد
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيه |حمد حس سيد|9582|8
4774|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريه |حمد رش|د محمد ع

7|8|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه حم|ده فتـــ شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه محمد عبــــد|له|دي |حمد845233
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهن|ن عص|م ع محمد |لخطيبــــ435738
35|7|oندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعل|م محمد محمود عل|م معهد |لصفوتـــ |لع| 
34885oلسن |لم |شيم|ء محمد عطي مر غندور|
4784o7ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|لرحمن عبــــد|للتـــ محمد محمد |لمل
طبــــ |لزق|زيقدع|ء |حمد |سم|عيل عبــــد |للطيف628649
9o87o6 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمود سليم
تـــج|ره ع شمسحمد حسن |حمد محمد|36944|
63|o|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل ط|رق مسعد عبــــد |لكريم محمد
7oo473طبــــ |لمنصورهمحمد |لسيد نبــــيل عبــــد |لوه|بــــ
9o4o67 معهد ف تـــمريض سوه|ج جه|د ممدوح محمد |حمد
4|3o62رهس|ره صل|ح ع حل د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
معهد ف ص |لمنصورهخ|لد |حمد |حمد محمد |لفد|وى78|3|7
4836o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطه|يدي مصط |حمد عبــــد |لرحمن
82o489تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ر| | |بــــو|لوف| عمر عبــــد|لحسيبــــ
322o|3ف |لسيد رمض|ن محمد ره|ل|ر| | د|بــــ |لق|
75o924طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد مصط عبــــد |لد|يم
7o88|8تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل جم|ل محمد محمود نجم
782o5oري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه محمود عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد
|27|9oبــــ محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم م|جد د
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل|ء سل|متـــ د|ود زلط|4225|4
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طآيتـــ مصط عبــــده كركر|777|6
345o47|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء بــــكرى ع |لسيد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل |حمد محمد محمد عبــــ|س426354
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد |لسيد |حمد حس |478729

معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد عبــــد| معوض56496
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يم696856 تـــج|ره |لمنصورهمحمد حسن محمد |بــــر|
5433o3|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء مختـــ|ر محمد مختـــ|ر غ|لبــــ
يم|338597 تـــ |لسيد محمد |بــــر| زر|عه مشتـــهرم
يم3667|8 طبــــ |لم |مريم سيحه سعد |بــــر|
يم433339 لس |مجد رزق جرجس |بــــر| ره|ك ثــــ|ر |لق|
7o|264|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد ي| حس ري|ض ح|فظ
ندستـــ بــــور سعيدحمد حسن ع حسن|8||753
رهنو|ل عبــــد |لعزيز صل|ح |لدين عبــــد 4787|| حقوق |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|مصط طه عبــــد |لغف|ر شوشه67|6|6
9|494o|فنون جميله فنون |لم |  |بــــ|نوبــــ عص|م |لدين حل حن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عبــــد |لعزيز |لسيد عر| 775426
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقأمجد سعدون سلط|ن سعدون صبــــرى642387
6826o6علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحن مختـــ|ر محمد ع |لعزبــــ
||53o7تـــج|ره ع شمسم|ري| جرجس  |د صليبــــ بــــش|ى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمنيه محمد منصور محمود|762954
يم |لشنو| |67433| يم ه| |بــــر| وف|تـــبــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |سيوط يه محسن محمد عبــــد|لسميع|9|8826
2|4o5|تـــج|ره ع شمسريم خ|لد جم|ل |لدين عبــــده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ندين| عبــــد| |حمد ع 54|847

معهد ف ص بــــ سويفعم|رتـــ مصط |حمد |حمد56794
ر |لسيد ع عويس28466| ره|رضوى محمد م| عل|م |لق|
27o|6|ر محمد |بــــو|لن |لشتـــي طبــــ ع شمسسل|م ط|
ل|ل |بــــوش2|39|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد|لمؤمن أحمد 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |غ|ده |نور رجبــــ عبــــد|لغ 7724|8
278o27نوعيتـــ |شمونسل رمض|ن محمد محمد
3594o7تـــج|ره ع شمسم | من سم سمع|ن
|6o9o9لسن ع شمس|نوره|ن محمد صبــــري محمد
وف|تـــمحمد |لسيد محمد |لسيد89|9|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
7o4744تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|له فتـــ محمد محمود ع

رهحمد مصط سعد محمد مك|وى|6456| طبــــ |سن|ن |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر سم محمد عبــــد |488|77
22o|5oوف|تـــعبــــد|لرحمن عص|م صبــــ |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |ل|سكندريهمحمد محمود محمد عمر|47899
يم عبــــد |لر|زق حسن697449 طبــــ |لمنصورهمحمد محمد |بــــر|
4|ooo8 ش|م عبــــد |لفتـــ|ح |لمر |لسعدو تـــج|ره طنط|مه|بــــ 
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ع ع ع حويله|6|54|4
تـــج|ره ع شمسمنيه خ|لد فرج سيد سعد|444|24
ف |لسيد مبــــروك|524723  |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد |
|لدين|49824 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ عيد سعيد محمد ن
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لعظيم عي شقره529655
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــسنتـــ محمد |لسيد عبــــد |لحليم بــــيو|63292
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يوستـــ | ظريف عزيز عبــــد |44|57
ره|نرم محمد حس مصط 235949 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد |حمد زغ محمد عبــــد |لقوى8|224|
6o8632تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــريه|م ع|دل عبــــد|لمنعم |لبــــدوى
636|8o|د|ر |لعلوم |لم |ف عزتـــ عبــــد|لبــــ|رى عيد سليم|ن
طبــــ ع شمسيم|ن ح|مد |لمنش|وى |لسعيد ع|بــــدتـــ684622
د|ر |لعلوم |لم |سم|ح يوسف |سم|عيل محمد|78433
224o47ره|سهيله ع عبــــد|لمجيد محمد |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رتـــ ندى بــــك|ر منصور عبــــد|لعظيم5|345 تـــمريض |لق|
|د|بــــ بــــنه|د| | عبــــد|لحكيم محمد |سم|عيل348936
493o9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد مستـــور عبــــد|لغ مسعود عطيه

468|oثــــ|ر |لفيوم|منه | حج|ج عبــــد|لحليم محمد
|397o9لسن ع شمس|ندى عص|م حسن |م|م
صيدله طنط|عبــــد| عبــــد|لن| عبــــد|لمنعم محمد بــــرك268338
7o39o5يم بــــيو زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــخلود محمد |لسعيد |بــــر|
23oo39|يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد محمد|بــــر|
9o2555 طبــــ سوه|جبــــه محمد |حمد ع
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نل |ء محمد رزق | خليل46|835
ره|دع|ء محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|م|22852 د|بــــ |لق|
6o2o89تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم يح محمد عثــــم|ن سل|مه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد فتـــ محمد محمد عيد476||5
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحن|ن محمد عبــــد ربــــه عبــــده مصط |62273
7653o6حقوق بــــورسعيدعص|م |حمد فه عبــــد |لنعيم ح|مد
4|o746 تـــربــــيتـــ طنط||ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لقوى محمد
ل|ل267723 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد |حمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دير |لسيد عبــــد |لغ مو خليل6|4899
د|بــــ دمنهور|عبــــد | ص|بــــر جمعه |حمد فتـــح |495682
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مصط ع محمد324|64
تـــج|ره ع شمسي|ر| رج| ع محفوظ5358|3
|4oo28 د|بــــ ع شمس|مينه محمود عبــــد |لحميد محمد حسن
64o55o|حقوق |لزق|زيقم|زن عبــــد |للطيف محمد محمد رضو
ي867777 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد |لنوبــــي خ
9o2423|طبــــ سوه|ج حمد فر|ج |حمد محمد
9|6656| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  حمد خ|لد |حمد ع
|387o|رهرضوى ص|دق مصط س|لم طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه محمد شعبــــ|ن رزق976|5|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفشيم|ء |حمد محمد عبــــد |للطيف|5832
6|8|o3 ر|ء |لعربــــى ر|غبــــ |ل|ل  |حه وفن|دق |لمنصورتـــف|طمه |لز
حقوق |لمنصورهرن| محمد بــــدير عبــــد |لر|زق شه|بــــ |لدين934|68
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخإسل|م رجبــــ عيد بــــريقع6587|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى سل|مه محمد سليم|ن647|7|
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33o269ريدى ريدى |نور  تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ 
6787o8تـــج|ره |لمنصورهرن| |يمن حس حس مخيمر
78o35|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق |ده ممدوح محمد دعبــــس
د|بــــ ع شمس|يم|ن |حمد |سم|عيل |حمد|3|3595
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| أنور عبــــد |لعظيم عبــــد |لوه|بــــ خليفه4324|4
4o5998فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرن| |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمود
279o96 |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن صبــــ حسن ن
معهد ف ص |سيوطمحمد حس محمد محجوبــــ 886483
|22o24ش|م محمد مهدى |لمقدم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمله 
يم محمد عن|ن عبــــد|لغ |325365 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد | عبــــد |لسل|م حس |775786
تـــج|ره بــــنه|يم|ن |حمد رمزي |لسيد|356882
5o|627يم يم ص|لح |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهم|رين| رزق |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنور| محمد محمد عك|شتـــ58644
26688o|رتـــ|ل|ء عم|د|لدين محمد |لخبــــ|ز قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد محمد صل|ح |لسيد ق|سم||375|5
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد |لعربــــى ع عبــــدتـــ |لبــــربــــرى|76437
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد ج|د 528568
تـــج|ره بــــنه|محمد ع لط مرزوق عبــــد |لرحمن278864
25o483د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر ي| ح|مد صل|ح عرفه
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر ع|دل محمد |لش|ف78||26
34|o97معهد ف تـــمريض ع شمسمحمد شح|تـــ |م|م محمد حسن
8239ooتـــج|ره |سيوطول|ء محمد عبــــد|لل|ه ج|د |لحق
رهشيم|ء حسن تـــوفيق سيد |حمد554|24 تـــج|ره |لق|
444596| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهد|ء |نور مختـــ|ر |حمد |لجز|ير

يم محمد|63282 معهد ف ص بــــ سويفسل|م فرج |بــــر|
يبــــ ز7956|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم | جندى و
حقوق طنط|محمد حس محمد عمرو493466
8|o932يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |وس|م ن |حمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه ربــــيع فكرى جودتـــ|65355
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخن|دين ي| محمد |لخو|لقه7662|5
23427oرهعمرو سم زينهم حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف ع ر|جح|52367 ندستـــ |لم |بــــه|ء |
تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن سيد فتـــ عبــــد|لحكيم|5632|8

رهيوسف س|مح حج|ج حن 8775| تـــج|ره |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نصف|ء رمض|ن |حمد حس 273629
ندستـــ سوه|جمحمد |حمد خلف | محمد  8|7|92
د|بــــ |سيوط|عمر |حمد ربــــيع ع 68|875
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيوسف محمد عبــــد |لر|زق قنديل675296 كليتـــ 
تـــج|ره |سيوطندى |حمد محمد |حمد 889995
6|37o9ندستـــ بــــنه|عبــــد | ع عبــــد | ع |لص|وى كليتـــ 
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48726oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سعيد |لدين فو|ز م |لدين |لحم
طبــــ |ل|سكندريهف|طمه محمد محمود س|لم |لم|ل25|425
68o588تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره ممدوح محمد ص|لح طنط|وى
ه محمد كم|ل عبــــد| سل|مه|463525 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخم
9o74o5|تـــج|ره سوه|ج ي | |ل|م حليم ديستـــ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حل|م ن| |لدين عبــــد |لرسول محمد 426573
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |لسيد ع مر247569
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهر ي| مصط ع ذ 49263|
ف فتـــ د|ود|268735 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء |
4o4267|يم |لسيد |بــــو|لخ محمد |بــــر حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
معهد ف ص |سو|نشيم|ء عبــــد|لرز|ق محمد حسن266|84
5o9956|  طبــــ ع شمسمحمد ن| محمد عبــــد |للطيف
حقوق |سيوطمروه مصط عبــــد|لرحيم محمود 9|8928
طبــــ |سن|ن |لمنصورهل|ء |يه|بــــ |حمد عبــــد |لكريم محمد |2|6846
27|86oد|بــــ طنط|وق |يمن محمد وجيه عبــــد |له|دى|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــع|دل عبــــد |للطيف |حمد ع687532
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|روق محمد ف|روق محمود524597
تـــمريض |لزق|زيق مل |حمد عبــــد|لحليم |حمد||62864
طبــــ ع شمسعمر |حمد محمد دغيدى25|2|5
2|568oيم حمد كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــندى ص |لدين عبــــد |لعظيم |بــــر|
علوم بــــنه|من|ر |م ص|لح رمض|ن ع264679
22|o44د|بــــ حلو|ن|نوره|ن و|ئل سيد محمد حسن
حقوق طنط|شيم|ء رزق محمد ع حج|ج436|42
ندستـــ ع شمسمحمد معتـــز ع محمود |لجندى25427|
يل ج |لزق|زيقحمد مهدى ح|مد عبــــد|لر|زق|635964 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
63o4o2وف|تـــكريم عمرو |لسيد عبــــد |لعظيم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ دمنهور|محمد محمود عبــــد |لق|در معروف493489
6397o2| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق| و|ئل محمد عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نوره|ن عم|د |لدين جميل ضيف | 633294
طبــــ ع شمسعبــــد|لعظيم و|ئل عبــــد|لعظيم |لشبــــر353684

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد حسن محمد سيد فرج82548
ف |لدين محمد6|7|34 ف محمود  كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ 
82o26||معهد ف ص بــــ سويفستـــ س| فضل فرج

رهحمد جم|ل رمض|ن محمد|596|4 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طحمد محمود ص|لح غزل|5982|6
68|o47حقوق |لمنصورهمحمود رض| ص|لح |لشه|وى
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد ع عبــــد | ع |لنج|ر|7|4484
||56o7فنون جميله عم|ره ج حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حس |سم
43o8|3|علوم طنط|يم|ن محسن محمد محمد علو|ن
تـــج|ره دمنهورشيم|ء سعد عبــــد |لعزيز حس 5587|5
د|بــــ بــــ سويف|مصط |حمد سيد ع43859|
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علوم |لمنصورهصف|ء ع|دل عبــــد |له|دى حج|زى8|69|7
تـــمريض |لزق|زيق يم|ن |لسيد وحيد محمد|634266
5o539|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد رض| |لسعيد سلومه |سم|عيل
9|o2|9 |ف ف|يز حن علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىل |ن |
34|5o7ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد| مصط |لسيد عبــــد|لحليم سل معهد |لصفوتـــ |لع| 
466|o3يم عبــــد|لق|در يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نه|دى |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد محمد عبــــد |لمنعم |لقر|شي493933
68247o|صيدله |لمنصوره|ء محمد عطيه شعبــــ|ن محمود
حقوق |لمنصورهمصط عز |لدين مصط عبــــد|للطيف|756|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم محمد عبــــد |لنبــــى فوزى|5|776
4365o4طبــــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل مصط محمد |ل |د
زر|عه طنط|حمد شعبــــ|ن فتـــ |حمد عل|م|427424
25|32o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد عبــــد|لحميد عوف
4o69o5فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد حن محمود محمد

ندستـــ ع شمسسل نزيه |حمد |لسيد22246
5o7|37صيدله |ل|سكندريهد| | محمد محمد كم|ل محمد |لرخ

7o2o7|معهد ف ص بــــ سويفبــــتـــس|م عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لو
43o386صيدله طنط|من|ر ط|رق عبــــد |لحميد طه
ف جل|ل فرح|تـــ|49484 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــجل|ل |

رهحمد تـــ|مر رمزى خليل|28346 تـــج|ره |لق|
9o923o حه وفن|دق |ل|قمحمد وحيد رمض|ن ح|مد عبــــد|لغ| 
45o42o ر حسن عبــــد كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد مجدي عبــــد |لظ|

28|o9رهعبــــد |لرحمن محمد |حمد محمود حوس تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهوردى ي| جمعتـــ عبــــد|لسيد75|6|5
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىي|ر| خ|لد محمد |م|م846448
754o42يم محمد يم |بــــو |لفرج |بــــر| معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء |بــــر|
5|o35o|يم بــــلتـــ يم رمض|ن |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|
تـــج|ره بــــنه|مريم |حمد عبــــد|لمر |لسيد محمد332349
8||4o3|طبــــ |ل|سن|ن |لم |روي محمود خلف |حمد
63527oمعهد ف ص |لزق|زيقل|ء حمدى عبــــد|لسميع فرج غيض|ن
يم محمد بــــدر497225 تـــربــــيتـــ دمنهورإن حمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى |لسعيد |حمد محمود  شعوط|43679
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء ع|طف ع رجبــــ||49789
452oo6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ|حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدل|ء محمد |لليثــــى |لسيد |حمد|765859
علوم ع شمسرغد عبــــد |لحليم سيد |حمد جريش|3564|
تـــج|ره بــــنه|ر|ن| |سم|عيل محمد |سم|عيل352525
6o46o3تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
د|بــــ |سيوط|ص|بــــرين عوض عبــــد |لعزيز منصور س783892
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحعبــــد|لرحمن حس بــــدر مصط 743|84
ندستـــ حلو|ننور|ن |حمد عبــــد |لحميد محمد62998|
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44|95oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء رجبــــ محمد ر|غبــــ
ف |بــــو |لهدى عطيه6|3352 حقوق بــــنه|خلود |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رض| جوده |لمش|ط246222
696o72|يم قز|مل د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمد فوزى |بــــر|
7o2772ل تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد محمد |لسيد سيد |ل|
ندستـــ |سيوطمحمد خ|لد |لسيد محمد |سم|عيل625495
تـــمريض |لزق|زيق سم ج |ن عوض | ج |ن793737
7o8937 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد جم|ل |سم|عيل مصط

تـــمريض |لفيوم وق شعبــــ|ن فتـــ رجبــــ5|695
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| ق|سم دسو حس عطيو97||35
يم حبــــيبــــ685776 يم ح|مد |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طلبــــ |بــــر|
|2|o98|رهبــــس|م ط|رق عبــــد |لحميد |لطن حقوق |لق|
5o7o98يبــــه ن| |سم|عيل عبــــ|س عبــــد |لمجيد  زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد مجدى عبــــد |لرز|ق محمد |لبــــغد684969
|لسن |لم |منتـــ | مؤمن عبــــد|لمعبــــود |حمد 875293

62o59|حقوق بــــ سويفسل|م ج|بــــر سيد محمد
|لسن |لم |رمض|ن محمد رمض|ن |حمد رمض|ن347526
5|69ooكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورحبــــيبــــتـــ عبــــد |لعزيز محمود بــــدوي
كليتـــ حقوق |لم |محمد خ|لد رمض|ن |حمد4476|8
زر|عه دمنهورمحمد |حمد منش|وي شتـــله3|25|5
يم422343 تـــمريض فرع مطروح محمود مفتـــ|ح ع |بــــر|
4|ooo3تـــج|ره طنط|عبــــد | جم|ل محمد ع عبــــد |لع|ل
8|o452طبــــ |ل|سن|ن |لم |معتـــز |حمد عبــــد|لغ عبــــد|لنعيم
تـــج|ره دمنهورح|زم |حمد محمد عبــــد |لعليم |حمد حس 6||445
699o72يل ج |لزق|زيقندى عبــــد | عبــــد |لق|در |لسيد درتـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ بــــنه|محمد مصط عبــــده س|لم نو|ر327974

قتـــص|د م حلو|ن|بــــه عبــــد |لوه|بــــ محمد محمود37|52
5|467o|ره|منيه حس سنو محمد يوسف عل|م |لق|
يم|392||7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه |لسيد محمود |لسيد |بــــر|
76868oيم طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر عط| | سليم إبــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |يمن ن|يظ عبــــد |لرحمن |بــــو|لمجد6|2865
ندستـــ د |طمحمد ثــــروتـــ عك|شه محمد عبــــد |لوه66|622
6|2o77علوم |لزق|زيقمحمد طلعتـــ عبــــد|لعزيز أبــــوعربــــ
4|85o|يم مصط محمد عبــــد|لعزيز |بــــر تـــج|ره |سيوطبــــر|
8|229oد|ر |لعلوم |لم |محمود محمد ع عبــــد|لر|زق
ر|ء |حمد عطيه |حمد يوسف||6267 تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه |لز
35o247|تـــج|ره ع شمسس|متـــ |حمد محمد محمود |لنس|ج
صيدله |لمنصورهميمه محمد محمد |حمد بــــرغوتـــ|939||7
25o47|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومين سم ع سل|م
د|بــــ |لزق|زيق|ج | وديع مسيحه |يوبــــ |سكندر643843
4828|o|تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن  محمد عبــــد |لغ عبــــد |لمعز
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تـــج|ره ع شمسمصط رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح حج|زى|35822
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ع يح ع 56877

4|2o64د|بــــ طنط|فتـــ عبــــد | فتـــ سل|م|
|42359| صيدله ع شمسريج محمود عبــــد | ع
د|بــــ |لزق|زيق|يوسف رض| عبــــد|لحميد ع647678
4||99oيم ع |لحد|د |د|بــــ طنط|عمر مع|ويه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره |كرم محمد عبــــد |لع| مصبــــ|ح692762
ه جم|ل عبــــد|لستـــ|ر حسن محمد|233333 رهم تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|نورين محمود محمد محمود محمد|546|2
زر|عه دمنهورمحمد عص|م محمود فتـــي| 2336|5
7595ooصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفرحه فؤ|د خليفتـــ مر
رتـــسل|م عبــــد|لن| ع قر ||24423 علوم ري|ضتـــ |لق|
4o726oيم د محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه سم مج|

2o848|يم رمض|ن منصور ع حسن ندستـــ ع شمسبــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخح|تـــم محمد فكرى عبــــد |لعزيز6874|7
د|بــــ د |ط|روقيه مسعد عبــــده ف|يد6263|6
د|بــــ د |ط|نور| فتـــ عبــــد|لونيس حسن ع3|2|62
2o874|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عقبــــي سيد عقبــــي

حقوق بــــنه|بــــه|ء مر |بــــوزيد شعل|ن328278
يم |لدسو عويس عبــــد 48832 رهجه|د |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|

4o3287يم متـــو فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه يوسف محمد |بــــر|
6233o6يم عبــــد |لح|فظ غر |لدين حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطيوسف منصور زكري| ش|كر 883783
4o4o84|ح|ن حقوق |ل|سكندريهس|مه خليفه عطيه ع 
83o948 نوعيتـــ قن|د | عص|م محمود حس
يم حس 235998 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم عثــــم|ن |بــــر|
69ooo6طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود مط|وع ح|مد |لسعيد
رهمحمد عبــــد |لعظيم نور |لدين محمد6993|| صيدله |لق|
5|27o6علوم حلو|نمحمد عمر عبــــد|لخ|لق مسعود عبــــد|لقوى
يم |لمحمدى |لسيد|643838 رهمل |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
ر نجيبــــ قلدس353434 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديس|مح م|
فنون جميله فنون حلو|نسل عص|م |لورد| عبــــد |له|دى63773|
طبــــ |لم |ري |سطف|نوس نجيبــــ ري|ض|428|82
و 4|4779 طبــــ بــــيطرى فرع مطروحكريم محمود بــــكرى محمد تـــر
معهد ف تـــمريض بــــنه|  |دتـــ س|مح |حمد |لسيد329299
ه |كرم محمد عبــــد|لرؤف حفينه|437797 تـــج|ره كفر |لشيخم
824o85|د|بــــ |لم |ميمه ن|دي عبــــد|لوه|بــــ محمد|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ق|سم محمد محمود|833588
تـــج|ره ع شمسخ|لد تـــ|مر صل|ح |لدين شعل|ن26869|
7o865|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لحليم |حمد عيد|حمد يوسف
معهد ف ص بــــ سويفكريم س|مح ص|لح |سحق5|34|8
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ه |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح مندور256834 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
يم |م  924982 علوم ري|ضتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن عبــــد| |بــــر|
|53o95ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد وليد |لسيد ح|مد
4|96o5|يم يم |لسعيد ع |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | وحيد نظ بــــطرس  876872
تـــربــــيتـــ |لعريشنجوى نص|ر محفوظ ل| 768688
رهيه محمد |لسيد |حمد|57762| طبــــ |سن|ن |لق|
3563o9|تـــج|ره بــــنه|حمد ط|رق فكرى |لسيد
تـــمريض دمنهورمن|ر |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عسل5||6|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن|ريم|ن فتـــ محمد عثــــم|ن 26|896
335o82ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|مريم بــــ|سم س|م لم
75o884ش|م حسن |حمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن 
يم مرو|ن|623745 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم|ل و|ئل محبــــ |بــــر|
9o8465 تـــربــــيتـــ سوه|جريه|م محمد عبــــد|لمبــــدى عثــــم|ن
78|o98|يم |لسيد تـــوفيق |لسيد معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقبــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيتـــ عبــــد|للطيف ع محمد|358547
يم |لخلي 256383 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود صبــــيح |بــــر|
48|36|| حقوق |ل|سكندريهحمد محمد خميس |حمد |لش|ف
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عبــــد|لحميد بــــيو عبــــد |لح|فظ 8786|2
6o465|يم يوسف ن |لدين |د|بــــ طنط|خلود خ|لد |بــــر|
د|364798 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنيتـــ سيد عبــــد|للطيف |لسيد مج|

ره|محمد خ|لد ن سعد26486 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3o5|oم ك|مل ص|بــــر ح|مد رهن د|ر |لعلوم ج |لق|

62765oء رجبــــ أحمد عبــــد|لمجيد| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقإ
77|8o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن محمد |لسيد محمد |لسيد عي
ف محمود عبــــد |لعزيز39985| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرن| |
77853oيم حسن ثــــ|ر د |ط|مجدى |لسيد |بــــر|
حقوق ع شمسفريده جميل سعد|لدين سليم9423||
رهسيف |لدين محمد ن| عبــــد|لرشيد242975 تـــج|ره |لق|
رى مصط 527685 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه عبــــد|لحميد |لجو
تـــ|مصط محمود محمد عو|د سند عسكر528495 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
طبــــ بــــيطرى دمنهورجه|د عبــــد |لعزيز محمود |لطبــــ|خ5747|5
6o87|5 تـــج|ره طنط|ه|جر |س|مه محمد عبــــد|لسل|م مح
ر محمد ز|5626| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عل|ء م|
د336666 تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ س| |لسيد مج|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــشه|بــــ عبــــد | عبــــد |للطيف شه|بــــ22|687 م |لع| 
تـــربــــيتـــ حلو|ندى |حمد فوزي محمدين86|65|
43o295علوم طنط|رؤ| جم|ل ي ع مبــــروك
طبــــ |سن|ن طنط|حس محمد عبــــ|س عبــــد |لغ |سم|262873
63356oيم |لدكر رتـــ|ند ع|دل |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد محمد عبــــد|لبــــ|رى8||235
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معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ط|رق |لبــــدرى محمد|68654
32|98o حقوق ع شمسسمر عل|ء محمد رشدى حس
682|42| علوم |لمنصوره|ء جم|ل |حمد |لسعيد |لبــــيو
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد ع|طف غ|نم ذ غ|نم7265|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل عبــــد|لحميد محمد دغيش6|2696
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد مهدى ع محمد عبــــد |487436
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|تـــ |لسيد ع |حمد جوده|773||7
75863o|معهد ف ص |سم|عيليهيه صل|ح ص|دق محمود
ف عبــــد | حسن خليل|9|6|68 تـــج|ره |لمنصورهحمد |
4|o8o5تـــربــــيتـــ طنط|رضوه عل|ء محمد عبــــد |لسل|م

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد حسن عبــــد |لعليم|63482
6o4548 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جكريمه محمود من |لقصبــــى |لبــــر|مو
53o339يم ع |لغر|وى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمريم زكري| |بــــر|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل سعيد عبــــد|لرحمن طه |لسعد |24829
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|حمد |لسيد محمد عي |لعتـــر|787|42
علوم |ل|سكندريهيم|ن |حمد محمد |لنج|ر|9|4354
9||8oo  د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مريم |حمد محمد ع
2|9o25 يم حسن مه ندستـــ ع شمسعل|ء |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى |حمد |لسيد عبــــد |لح|فظ26|682
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |حمد |لعشم|وى محمود |لعشم696882

|85|o وف|تـــ|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |حمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
89|22o|خدمه |جتـــم|عيه |سيوط شج|ن سل|مه محمد سل|مه
ف عيد عبــــد|لق|در  8844|9 د|بــــ |سيوط|نرم |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد |لمقصود حسن سكر8||692
معهد ف ص |لزق|زيقس|ره محمد نج|تـــى محمدعبــــد|لمع|63429
8o5823كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــه ي |حمد |سم|عيل
23o688يم سعيد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يوسف |حمد |بــــر|
75o83|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمنه | محمد مصط |حمد |لجع
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد رض| أم |لوكيل|2368|5
8o2|57طبــــ |لم |محمود محمد ص|لح |حمد
6o5o5oصيدله ع شمسنورين وليد |لسيد عبــــ|س عبــــد |لعزيز
9o225||حقوق سوه|ج حمد محمد |لسيد بــــريدى
ر سعيد عبــــ|س ع6788|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل م|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دير محمد محمود |لليثــــى259989
يم|7677|| ره|ميمه خ|لد محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
2oo58ش|م عبــــد |لعزيز محمد رهحس  تـــج|ره |لق|

د|بــــ كفر |لشيخ|آي|تـــ محسن شبــــ|نه حسن ع442564
45o294ندستـــ طنط|ر| رش|د ك|مل فرج سعد
معهد ف ص بــــنه|ندى ن| عبــــد|لصمد سليم267497
تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن ع محمد حمد|ن|846524
646699| علوم ج|معتـــ د |طحمد س|د|تـــ عثــــم|ن ح|مد |لشوي
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تـــمريض  بــــ سويفسميتـــ سيد |حمد عبــــد |7|8|6
4o5387تـــج|ره |ل|سكندريهيم محمد ع بــــخيتـــ مسعود
27o274طبــــ ع شمسمع|ذ ممدوح شو رمض|ن
7oo34|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|من|ل صبــــح عرفه ع مو
يم  96|249 يم عبــــد|لعزيز |بــــر| معهد ف ص بــــنه|جه|د |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدشهد |يمن رفعتـــ محمد محمد766392
ش|م محمد |بــــو زيد|ن7|6773 طبــــ ع شمسمحمد 
د|ر |لعلوم |لم |خلود عو|د عبــــد|لحليم جم|ل2487|8
89o695 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مروه رجبــــ سيد محمد
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف |بــــوزيد محمد |بــــوزيد|243975
علوم |ل|سكندريه|ء محمد ع محمد|422823
ندى2423|2 يم  يم محمد |بــــر| رهشه|بــــ محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن فرح|تـــ تـــه| محمود زن|تـــى|6652|4
4o66|3| د|بــــ دمنهور|ل|ء حمدى محمد |حمد ع
34|9ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس محمود محمد منصور |لنو|وي
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمنتـــ | رفعتـــ ز ر|شد3|36|6
5o577oتـــج|ره |ل|سكندريهف|دى ثــــروتـــ ذ سل|مه
تـــربــــيتـــ بــــنه|ند| زكري| عبــــد|لسميع مصط 356584
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أسم|ء يوسف محمد |لقبــــ|رى يوسف488|49
ى |حمد عبــــد |48483| تـــج|ره سوه|جشيم|ء |حمد خ
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــد | ع رجبــــ خليل428295
يم عبــــد |لستـــ|ر859|3| ش|م |بــــر| رتـــ سم|ء  تـــمريض |لق|
6946o3ف نبــــيل مصط |لحن|وى تـــربــــيتـــ |لمنصورهد | |
علوم ري|ضتـــ طنط|منه | |لسيد حس |حمد محمد5||524
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن نبــــيه محمد مع|ذ 5782|9
علوم بــــورسعيدحسن عرفه ع حسن847892
9|7o6| تـــج|ره |سيوطمحمد حس مصط ع
معهد ف ص |سو|نزينبــــ عبــــد|لمنعم ح|مد حسن|9|847
يم عبــــد |لع|65965 م |بــــر| م |حمد |د طبــــ |لفيومد

حقوق ع شمسحمد ن|جح محمد ج|بــــر|342898
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لحميد محمد |م شح|تـــه479|34
4o963|تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء خ|لد ع |لحلف|وى
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد حمدي فكري |سم|عيل|842|83 معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |س|مه محمد زويد785967
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء صبــــ عبــــد| |لجحش|8999|5
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعمرو |يمن عبــــد | عبــــد |لع|ل367|68
ندستـــ |ل|سكندريهع من ع صقر|52477

ه محمد فتـــ عويس||63|5 معهد ف تـــمريض بــــ سويف م
|428o9ندستـــ |لفيومه|جر مجدى عبــــد |لصبــــور سيد
د|بــــ ع شمس|محمد |يه|بــــ محمود محمد53853|
6o4686يم عبــــد |لمع |لن د|بــــ |لمنصوره|ك|ريم|ن |بــــر|
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ره|ي|سم ربــــيع عويس قطبــــ عبــــد |لر|زق239237 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرش| شعبــــ|ن عبــــد|لعليم حسن 879577
7576o||تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنيه |حمد حس عبــــد |لبــــ|ري
طبــــ بــــيطرى |سيوطر| نبــــيل مك مونس887765
و|74|678 ف عبــــد |لمجيد |حمد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره |
626o34| |يم جم|ل |حمد محمد كيل طبــــ |لزق|زيقبــــر|
معهد ف ص سوه|جه|جر |حمد محمود عبــــد|  9989|9
9oo473 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | ع ف|روق ه|شم
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــد|لستـــ|ر محمد عبــــ|دي833992
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء |حمد ك|مل محمد|887674
33484oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رح|بــــ رض| محمدى |لسيد|
9|o785 ف ح|مد حس معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمود |
26843o يم |حمد |لصغ طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |بــــر|
|57958| د|بــــ ع شمس|سم|ء |بــــو بــــكر |حمد محمد ع
بــــه|4|7|84 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسل|م |حمد |سم|عيل و
حقوق حلو|نيه|بــــ وليد |لرف| رزق|92|4|3
4o574oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرغده محمد |لسيد |حمد س|لم |لعزبــــ
حقوق |لمنصورهف|رس |لسيد ز شعبــــ|ن سل|مه679935
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد سعد فخري عبــــد|88|822
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىحمد حربــــي محمود |سم|عيل|8|8348
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نخلود ش|كر حل مو حم|د848727
|4o27|د|بــــ ع شمس|م|رتـــ | نش|تـــ نجيبــــ فرج
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحسنيتـــ سيد صد كيل| دسو 499422
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفط|رق محمد |كر|م عبــــد|لرحمن2964|8
|266ooلسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه|جر ع|دل عبــــد |لرحمن محمد
ره|رحمه رش|د كم|ل |حمد58598| د|بــــ |لق|
23o267ليل عبــــد|لمطلبــــ رهعبــــد|لرحمن لط  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
639o29ف عبــــد |لرحمن محمد سيد علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |
نوعيتـــ بــــنه||ء محمد |سم|عيل محمد |حمد|89||36

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسمتـــ محمد سل|مه |م 762|6
49o357تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|ميتـــ |حمد عبــــد |لبــــ|سط محمد عتـــش

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد |حمد جل|ل |حمد63896
7666|7| معهد ف ص |سم|عيليهحمد رض| عبــــد |لعزيز |بــــو|لمع|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد سيد عبــــد | عبــــد |لرحمن||599
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرح|بــــ خ|لد |لسيد عبــــد |لغ |2435

ر لط حس ع22895| ره|سهيله م| د|بــــ |لق|
76ooo3يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمدعص|م |لدين فخرى |بــــر|
6oo||5ف محمد زي|ده علوم |لمنصورهبــــسمه |
62686o طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنه | |يه|بــــ عبــــد|لحميد عبــــد|لحليم
5o9345ى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد ع|دل ج|بــــر حسن رمض|ن |لخ
علوم |ل|سكندريهندى |يمن محمد |لسيد درويش8|4264
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تـــربــــيتـــ بــــ سويففتـــوح محمد |حمد محمود652|6
ه محمود جح| عبــــد |له|دى|688498 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
23o42oره|م|زن عبــــد|لمنعم |حمد محمد |لملط عل|م |لق|
53377o يم حس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمعتـــز عبــــد |لن| حس |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |سم|عيل |سم|عيل جمعه632|25
يم طلبــــه رسل|ن عمر492942 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــر|
|5o477ندستـــ |سيوطزي|د محمد سيد |حمد
4329o6يم سليم زر|عه طنط|ي|ره ع|طف |بــــر|
طبــــ ع شمسشيم|ء |م صديق شكر354627
حقوق |سيوططه حسن ج| حس  773|88
6o9886زر|عه |لمنصورهأسم|ء ن |لسيد درويش

6o867طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود بــــدر عبــــد |لحميد عويس
424|o2دى صيدله |ل|سكندريهحسن محمد عبــــد | مصط |ل
يم رش|د محمد سليم|ن3|24|7 تـــج|ره |لمنصورهن|ديه |بــــر|
ره|ريه|م خ|لد عبــــد |لع|ل حسن محمد7623|| عل|م |لق|
5|4o74طبــــ |ل|سكندريهزينبــــ ج|بــــر مسعد ج|بــــر نونو
تـــج|ره ع شمسنسمه طه محمد طه |سم|عيل35574|
|2o897لسيد| رتـــ|سل عبــــد |لخ|لق حس ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــمصط |حمد غني عطيه757262

رهمريم عم|د محمد عبــــد|لحكيم35288 تـــج|ره |لق|
ه جم|ل محمد عبــــد |لمنعم|228|2 رهم تـــج|ره |لق|

8992oo علوم سوه|جرح|بــــ محمد خليفه عطيه
تـــربــــيتـــ طنط|س|ميه محمود عبــــد |لستـــ|ر محمود936|43
تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ عليش |م عبــــد|لغ  895898
ندستـــ سوه|جمحمود ص|بــــر محمد محمود 7|9225
يم |لسيد قنديل5||697 رهف|رس |لسيد |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
8|8o5|صيدلتـــ |لم |بــــيشوي |دو|ر شكر | مسعد
545838| تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |سم|عيل صبــــرى جمي
طبــــ |لمنصورهعف|ف حس عبــــد |لع|ل حس |حمد|||698
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد جمعه عبــــد|لقوى محمد سيد |حمد|276|5
6o766|ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــ عل|ء |لدين محمد |لكفر|وى
د|بــــ |لفيوم|حسن شعبــــ|ن |لسيد حسن49725|

|68o8  يم |سم|عيل محمد حقوق بــــنه|عز |لدين |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفمرس| ن|صف ثــــروتـــ ي 857559
ور2848|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى |حمد محمود 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىحمد حس |حمد محمد|42|868
5o9459|تـــج|ره دمنهورعمر محمد عل|م محمد |حمد |لس
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهطيف ع|دل حسن ع485295
26953oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنه عم|د محمد محمد شح|تـــه
5o9284كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود مصط |لسيد بــــلبــــع مس|عد بــــلبــــع
89o69o تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــ سم محمد |حمد
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|78o69ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|ي|سم |حمد محمد عبــــد | |لسيد
تـــج|ره دمنهورحمد |لسيد |م حم|دى |بــــوزيد|487837
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| ع|طف مبــــروك بــــدر628|25
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــحمد ي| عبــــد |لسيد م|لك|85||45
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد شكرى سيد شح|تـــه||4796|
تـــج|ره بــــنه|ريه|ن طه محمد عثــــم|ن عوض|38|62
6oo4o4ى ره|د| | حسن مصط عيسوي حض عل|م |لق|
27|8o4 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء عل|ء |بــــو|لعزم مصط |لشو

ره|مريم عل|ء |لدين حسن ع78795 د|بــــ |لق|
طبــــ حلو|نعص|م |لدين ع |حمد ج|بــــر49||23
يم352879 تـــج|ره ع شمسحس|م |م عبــــد|لرحمن |بــــر|
5o252||تـــج|ره |ل|سكندريهف محمد ع لط ع |نيس
وف|تـــ|ندرو |مجد ن|جح حليم|3296|3 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نور| محمد عبــــد |لكريم نص 4|47||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــتـــس|م كم|ل |حمد ج|د|833522
2689o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه سعد عبــــد|لرحمن حلوه
758|o3معهد ف ص |سم|عيليهع رمض|ن ع محمد
5o2472 ف محمد فوزى عبــــد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن |
5o2856د|بــــ |ل|سكندريه|د | محمد محمد |له|دي عبــــد |لق|در
يم محمد محمد854585 تـــربــــيتـــ |لم |مصط |بــــر|
يم حسن مر|د|75|432 تـــج|ره طنط|ل|ء |بــــر|
9o56|2|ه ري|ض محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
د|بــــ دمنهور|رفيدتـــ أيمن مغ|ورى س|لم سليم|ن4856|5
5o6466| ء جم|ل محمد |لشن|وى عبــــد| تـــج|ره طنط|إ
ف |حمد |لسعيد نص|ر675489 ندستـــ |لمنصورهيوسف |
44|77oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخرحمه |بــــو مسلم محمود |بــــو مسلم ع
|د|بــــ طنط|دى محمد ك|مل |لشنو| 8|4323
|27o34|تـــج|ره ع شمسحمد لط |لسيد ع محمد
6o2467|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخميمه ف|ئز |لسعيد حسن معهد ع| 
44|oo9علوم كفر |لشيخغ|دتـــ يوسف عبــــد|لمو محمد
765|25| تـــج|ره بــــور سعيدحمد عبــــده غريبــــ حس |لبــــل|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومخ|لد محمد بــــرك|تـــ حسن246629
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخخ|لد ي| عبــــد |لمتـــع|ل محمد محمد عم38|447
يم محمد فتـــ عبــــد|لص356826 لسن ع شمس|منتـــ | |بــــر|
رهندى محروس ك|مل |حمد3994|2 تـــج|ره |لق|
2|2|37| رهحمد |حمد جل|ل |لدين ع ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد سيد |حمد |حمد|54424

معهد ف ص |ل|سكندريه|ء عص|م |لسيد عبــــد |لسل|م |لش5465|5
6o8729 د|بــــ طنط|آيه |لسعيد محمود |بــــو|لخ|

5o5o2ندستـــ بــــ سويفف|رس ن| رج| ذ
4o5768حقوق |ل|سكندريه حسن سعيد محمد زيد
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لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمود |حمد عبــــد |لع|ل عفي 784693
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم |نور |لدمرد|ش |لسيد66866|
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | |حمد محمود عبــــ|س84|336
ف حسن ع يوسف262729 تـــج|ره بــــنه|حسن |
نوعيتـــ كفر |لشيخم |لسيد محمد رمض|ن79|5|4
8||o48|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|ل فو طه جبــــريل|
4649o7لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|رمض|ن حم|د رمض|ن حم|د |لنج|ر
يم عبــــد|لجو|د|784757 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد |بــــر|

زر|عه ع شمسحمد |م كم|ل عي |22952
4o5479 يم درويش مصط حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــتـــ |بــــر|
يم25455| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمونيك| س| فرح|تـــ |بــــر|
يم |حمد|5992|5 ف سعيد |بــــر| علوم دمنهوريتـــ |
يم حس 477589 د|بــــ |ل|سكندريه|أمنيتـــ حسن حس إبــــر|
9o75o2 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمد خ|لد |لسيد حسبــــ |لنبــــي
ف مصط |لسيد مصط 676848 د|بــــ |لمنصوره|يوسف |

64o98| ف سيد عبــــد | ه | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|م
7o9886د|بــــ |لمنصوره|دى محمد |لسيد محمد رضو|ن |لجمل
885|3o يم تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن نبــــيل جرجس |بــــر|
يم28373| وف|تـــزي|د سيد محمد محمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم||969|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد سليم|ن عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد |دريس يوسف|329|78

ور55|39 تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نمنتـــ | عم|د شفيق 
تـــربــــيتـــ سوه|جبــــسمه محمود عبــــد|لع|ل محمد 898769

425o6د|بــــ حلو|ن|حمد حسونه سيد |حمد مهدى |بــــوعلقه
525o35علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عل|ء صل|ح |لص|وى |لسيد

4o587| تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ محمود محمد خ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد | محمد |67678
يم محمود و| 776763 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقرح|بــــ محمود |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه ط|رق عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف عبــــده492895
64o678د|بــــ |لزق|زيق|حس|م ع|طف عوض عبــــد |لرحمن حميده
ف عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود|26953 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممه| |
حقوق بــــنه|مصط |م عبــــ|س أم قنصوه262859
489o2||ف محمد محمد عرف|تـــ تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيه |
تـــ|حمد كم|ل متـــو سليم|ن |دريس||8|528 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنتـــ | ممدوح |لسيد محمد326997
|355o7ه عص|م محمد عبــــد |لرحمن |لطنط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
|425o7رهس|رتـــ |حمد محمد سيف عل|ج طبــــي |لق|
معهد ف تـــمريض |سيوط سحر |حمد عثــــم|ن محمود 894328
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طنجل|ء ن| حل ع |لبــــهن624373
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع عبــــد| |حمد محمود عبــــد |239852
5239|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد س|لم سيد |حمد س|لم
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تـــمريض |سيوطثــــري| |بــــوزيد |حمد |بــــوزيد 9295|9
د|بــــ حلو|ن|ي|تـــ عص|م |لدين |حمد ع ه|شم|235735
ن| محمد مصط ط|فح6723|6 حقوق |لمنصورهم
ش|م |لسيد |حمد حم|د|6|4763 م  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخد
68o924تـــج|ره |لمنصورهش|دى |س|مه صبــــرى |لسعيد حر|ز
6|o5|3يم حبــــيبــــ ندستـــ |لمنصورهمحمد ع محمد |بــــر|
8|38o4تـــج|ره بــــ سويفوليد ي| |بــــو|لحس حسن
تـــج|ره ع شمسيوسف |لسيد حس|ن يسن محمود7596|3
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحسن جم|ل حسن عوض |783429
326o85د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|يستـــ محمد |بــــو |لفتـــوح درويش
د|بــــ |سيوط|منتـــ | حسن محمد عبــــد|لكريم  925322
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء جه|د عبــــد|لرحمن |لبــــ| مصط 276|64
حقوق |لزق|زيقكرستـــ | صل|ح غ| عطيه754443
|673o5(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |ر|قيه عبــــد |لن| عبــــد |لمنصف محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أمنيه محمد مرزوق عبــــد |لغ |لفخر|47|432
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمس|ء عزتـــ عبــــد |لمنعم ع |8626||
|6|22o|يم محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه عبــــد |لعظيم |بــــر|
5|o|62تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد | ع ع|دل م |لدين
|4o338د|بــــ حلو|ن|م|ري|ن ط|رق شكرى خليل
88743o يد عبــــد|لكريم حقوق |سيوطول|ء  |ء |بــــو|ل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| ي| |حمد عبــــد|لعزيز|778226
84759oيم كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلشيم| ء عبــــد|له| دي حس |بــــر |
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمريم |لقس |ر | عوض عزيز 875357
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــيشوى س|مح سمع|ن عبــــيد34878|

صيدله بــــ سويفمحمد |حمد حس |حمد محمد65|83
42o2|5د|بــــ كفر |لشيخ|شهند| محمد فؤ|د مصط |لبــــ|ز
5o|7|5 زر|عه |ل|سكندريهسميه عبــــد |لحميد محمد ع
تـــربــــيتـــ بــــ سويفش|م جميل محمد |لسيد59448

22o935 وف|تـــسلسبــــيل محمد حس|م |لدين ع حسبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |لمنصورهح|زم محمد محمد ع عقبــــه682869
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لمنعم |لسيد عبــــد |لمنعم محمد عل494684
25o593 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره ع عطيه |لبــــهن

رهحمد محمد عبــــد |لخ|لق محمد|44345 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |لحسي محمد |لسيد752982
6845oo معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء |لسيد عبــــ|س عبــــ|س
5294o3|حقوق |ل|سكندريهمحمد حسن بــــسيو ند
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منيه خ|لد محمد |لمحمدى ري|ن|688277
تـــج|ره طنط|عبــــد | جم|ل سعد زغلول عبــــده677968

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مهر|ئيل ع|دل مسعد سليم|ن466|5
85o727|معهد ف ص |سيوطسم|ء يوسف عمر محمد
6o3|28حه وفن|دق |لمنصورتـــمنيه مصط محمد |لحس|ن آى |لدين| 
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8|768o نوعيتـــ |لم |شيم|ء خلف عبــــد|لعزيز سطو
693|o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرح|بــــ محمد ح|مد حمود ه محمد |لمكبــــ

تـــج|ره بــــنه|حمد محمد ع عبــــد |لسميع|48647
حقوق |لمنصورهف|طمه سيد عبــــد | عبــــد |لسل|م53248|
علوم |سو|نصف|ء عبــــد|لرحيم |حمد |سم|عيل 2556|9
|2o42||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عص|م عبــــد |لعظيم |لسيد
تـــ |حمد عيد عبــــد| عيد |لسيد|32973 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ن
776o26نوعيتـــ |لزق|زيقدين| عبــــد | شح|تـــتـــ ص|بــــر
رهغ|ده عبــــد|لسميع فضل عبــــد|لمجيد228589 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه مشتـــهرمن|ر ه| مجدى |لسيد محمد|34569
88o|o9|طبــــ |لسويس  رجي ع|دل رشدى زكرى
63364oندستـــ |لزق|زيقلؤى ع|طف محمد محمد
حقوق |لزق|زيقن صل|ح عبــــد |للطيف عبــــد |لعظيم777345
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهشيم|ء |حمد عبــــد|لنعيم حس|ن حس 329642
د|ر |لعلوم |لفيومحمد جم|ل عرفه عزبــــ بــــرك|تـــ|36943|
7o4696|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| |س|مه ع عن| سل|مه
تـــج|ره ع شمسمحمود شحتـــتـــ سل|متـــ محمد ع 487|34
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقعهود محمود |لبــــيو |بــــو |لخ |لبــــيو635472
يم عبــــد |53343| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزينبــــ |سم|عيل |بــــر|
228oo8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرضوى حمدى ن |لسيد محمد
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد بــــيو محمد حسن شه|بــــ99||33 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم محمد سليم9|85|4
8o55o7ف عبــــد|لبــــص مهدي نوعيتـــ |لم |نجل|ء |

د|بــــ بــــ سويف|دير سعد |لدين |لسيد عبــــد |لمنعم37298
|6o866كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم |لسيد محمد |حمد س|لم
معهد ف ص |سيوطمصط ض| سيد ض| 893446
64oo|2|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقن عبــــد|لمنعم حسن محمود خليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيه |نور |م عبــــد |لعزيز|6877||
صيدلتـــ |سيوطشيم|ء |حمد عبــــد|لموجود |لسيد 896927

2|o54م|م وف|تـــ|محمد عص|م محمد  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
2288|oره|سهيله ع|دل سيد محمد بــــدوى عل|م |لق|
د|بــــ د |ط|عص|م عل|ء |لدين محمد رزق5642|6
ندستـــ ع شمسعبــــد| محمد ع|مر شديد832||3
ندستـــ قن|مصط عبــــد|لر|زق عطيتـــو |سم|عيل834362
77o225ل|وى يم محمد |لم لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|حمد ه| |بــــر|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد جم|ل عبــــد|لن| عبــــد|له|دي 844256
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء ص|بــــر ع ص|لح محمود|4575|5
9o5|73تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لمنصف محمد عبــــد|لل|ه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرضوى ح|زم جم|ل |لدين |م عثــــم|236974
|5o7o4رهسيف ن محمود عبــــد |لو|حد علوم |لق|
يم محمد |بــــوزيد حمز|وى527263 ندستـــ |ل|سكندريهحن |بــــر|
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52o799|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن عوض محمود ج|د| محمود
49oo98|د|بــــ كفر |لشيخ||ء عصمتـــ حسن مصط |حمد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحن ه| محمود تـــوفيق |لوزه336442
242o77ره  س|ميه عبــــد|لحميد قر عويس معهد ف تـــمريض |ور|م |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رين| |م صبــــ لبــــيبــــ758255
ف |حمد محمد |لدسو 25633| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيثــــم |
طبــــ كفر |لشيخنور|ن عيد محمد |لجندى682577
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقسل|م س|مح حسن سليم|ن ع ||3|626
يم سليم3442|2 ف محمد |حمد |بــــر| ره|مل | عل|م |لق|
7o2845ق|وى ندستـــ |لزق|زيقحمد حم|ده محمد سليم|ن |ل
حقوق |لزق|زيقمحمد ر| ع محمد787377
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد كم|ل محمد ع765422
تـــج|ره سوه|جمصط نبــــيه محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع ش68|2|4
زر|عه سوه|ج حمد عل|ء عبــــد|لمجيد محمد|898574
5o583|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |حمد محمود |حمد سعيد
8o9674حقوق بــــ سويفيوسف عمر طوسون محمد
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد |لسيد ن ن |لشيخ|764336
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمود |حمد ز |حمد 893578
4o9|45|ف |د|بــــ طنط|يم|ن حسن عبــــد |لحميد م
4|o965تـــج|ره طنط|يم محمد فتـــ محمد نور |لدين
6386o9| تـــ محمد دسو ج|بــــ د|بــــ |لزق|زيق|ن
د|بــــ |سيوط|بــــه سيد |بــــورح|بــــ محمد 36|885
يم س|لم772222 لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ |د|ره|سم|ء شعبــــ|ن محمد |بــــر|
7o645|| تـــج|ره |لمنصورهل|ء محمد ع محمد مو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| صبــــ |لسيد عبــــد |لغ 39743|
يم ح|مد عبــــد|للطيف|264772 |د|بــــ |لم |يه |بــــر|

6o|38تـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء محمد ه|شم عبــــ|س حميده
4495o8يم |لسيد بــــسيو حم|د علوم ري|ضتـــ طنط|زي|د |بــــر|
معهد ف ص سوه|جيه حسن محمد |سم|عيل|34|836
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمود عبــــد|له|دى محمد محمد263744
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه جمعه محمد عبــــد |له|دى جمعه|7|2549

حقوق بــــ سويفعبــــد |لحميد |حمد عبــــ|س ج|بــــ |53927
تـــج|ره سوه|جشيم|ء عبــــد|لموجود حمدى متـــو  56|2|9
886o2o طبــــ |سيوطمحمد ي| فتـــ سيد |حمد
د|بــــ ع شمس|جو |ن| خ|لد عد نصيف42369|
تـــج|ره |سيوطع صل|ح |لدين محمد عبــــد|لمجيد  4|8767
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن|ديه محمد عبــــد|لحميد سلط|ن4|2793
25o856لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ي|سم معوض عبــــد|لحليم عبــــد |لرحمن ج

يم فتـــح | ع |لزيدى||3549 رهف |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ر| خ|لد محمد محمد2|255

475o8|ين فهر محمد ه|رون د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ش
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4o8775تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء |لسيد محمد محمد |لعيسوى عليوه
74o78معهد ف تـــمريض |لفيومغ|دتـــ ح|مد عبــــد|لع|ل عبــــد|لسل|م

يم غ|زى |حمد|49584 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|زى |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومروى حمدى |لسيد متـــو |لزغبــــى|249774
8|3o|8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لمحسن حسن
6o4o63علوم |لمنصورهبــــر|ء محمد محمود عبــــد|لعزيز ح|فظ

وف|تـــ|مريم محمد |حمد طلعتـــ8489| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق |لمنصورهنف ي| محمد رمض|ن محمد687873
7o7328تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ صل|ح ص|بــــر عز |لدين
|2852oرهرحمه نعم|ن عفي محمد تـــج|ره |لق|
|3o6|3رهمريم معتـــز محرم عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
يم محمد|235724  |حه وفن|دق |لفيوممنيه ممدوح محرز |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ح عبــــد |لحميد متـــو |لمغربــــى7|7854
9o6695 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ججه|د جبــــريل |سم|عيل ش|كر
يم |لفرج| |657|4 د|بــــ |سو|ن|محمد رزق محمد |بــــر|
5|3o43 ف عبــــد |لرسول حس لسن ع شمس|عبــــد | |
حقوق |لزق|زيقمحمد محمد فوزى عبــــد|لسل|م787738
حقوق ع شمس |ده |بــــو|لسعود عنتـــر حس 233597

289o3| يم سعيد عبــــد |لمجيد ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
ندستـــ د |طحمد عم|د مط|وع مط|وع |لحس|ن |9|624
|483|oره|سل محمد |لسيد بــــيو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهرضوى ط|رق ع |لسيد59484| حقوق |لق|
4o|7oo|حقوق طنط|محمود |حمد |حمد محمد |لش
|238o6تـــى إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسل عمرو محمد كم|ل |لدين |ل
35o245| تـــج|ره بــــنه|حمد ي| فتـــ مو
45|86oندستـــ كفر |لشيخمحمد ذكرى عبــــد |لمع يوسف ع
8965o5  د|بــــ سوه|ج|س|ره |بــــوضيف |لسيد |بــــوضيف
47887o|م ح|زم فتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــد
بــــ233795 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف محمد محمد عبــــد|لعزيز |بــــو|لد
44924oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهصديق محمد صديق |لحوتـــى

ف ومس|حه |لمطريتـــحمد ميهوبــــ سد|د |حمد|54439 ك.تـــ. ف رى و
25o988د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود يح محمد |لح|مو
8395o2يبــــ حس|ن سليم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينجوي و
يم رمض|ن2392|6 د|بــــ |لزق|زيق|أمل عثــــم|ن محمد |بــــر|
329o|4 بــــي تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط سعيد محمد عبــــد|لش| |ل
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم مصط محمود جمعه|883|3
يم عبــــد|لرحمن4|3253 ره|عمر عبــــد|لرحمن |بــــر| د|بــــ |لق|
طبــــ ع شمسنسمه فيصل عبــــد |لغف|رأم |لمحروق257228
تـــج|ره كفر |لشيخآل|ء |لسيد محمد عبــــد |لنبــــى  |لسق6766|4
4|662o|يم |لقص|ص نوعيتـــ كفر |لشيخحمد رجبــــ عيد |بــــر|
رتـــ|نرم سعيد محمد حسن خليل245438 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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5|o86|زر|عه دمنهورعبــــد|لوه|بــــ حس ع شيبــــتـــ
| حن| جرجس999||8 علوم |لم |ن|ير ن
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد طه مبــــروك تـــم|م|84589

43|7o7| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد مندوه سعيد مندوه |لمق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشهد محمد عبــــد |لش| عبــــد |لعزيز 877547
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مروه محمد حس عبــــد |لرحمن  محمد776889
3477o8تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد فرج عبــــد|لفتـــ|ح سيد
4o56o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن| محمد فوزى محمد سعيد |لص|يغ
763|4o نوعيتـــ بــــور سعيديم|ن جم|ل |لدين ج|د عبــــد |لنبــــي عبــــد

رهزي|د وليد مصط محمد5656| تـــج|ره |لق|
ه محمد عبــــد | محمد نبــــيه س|لم629643 صيدله |لزق|زيقن
||599oتـــج|ره ع شمسيوسف بــــ|سم سم | |س
نوعيتـــ |شمون|ء صل|ح محمد غريبــــ|287296
82o874صيدلتـــ |لم |مصط |سم|عيل عبــــد|لتـــو|بــــ شح|تـــه

2o23oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ص|بــــر محمد عبــــد |لبــــ|سط
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ نعيم عبــــد|لر|زق طه حسن743|35
8422o6معهد ف ص |سو|نعبــــ عبــــد|لكريم |م قن|وي
78399oتـــج|ره سوه|جر| سعيد محمد متـــو
لسن ع شمس|حمد محمد س|لم محمد|28766|
2|25o|حقوق ع شمسمه|بــــ مصط محمد |م|م
رهشمس خ|لد حس |لسيد39|56| د|ر |لعلوم ج |لق|

رهمحمد محسن عبــــ|س عبــــد|لفضيل439|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ محمد عبــــد|لغ ج|د درغ|م|322398
|642o4تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |لسنو محمود
6o4774علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأمنيه مصط محمد سليم|ن مبــــروك
ك.تـــ. ف صن| قن|محمود |مبــــ|بــــي عبــــد|لمجيد مسلم834435
ف |نور محمد حسن33222| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر|ن| |
885o34 تـــج|ره |سيوطرضوى ن|دى ع ج|د
8o543oرتـــ|ندي يح عبــــد|ل|له محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم غنيم|64||45 ندستـــ تـــ.خ|مس حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره دمنهورمحمود ممدوح ص|لح عبــــد |لعزيز3628|5
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ سعيد قر محمود345484
225999| د|بــــ حلو|ن|يه|بــــ وحيد زكري| ج|بــــ |

42596| رهحمد حم|ده عبــــد |لحميد متـــو تـــج|ره |لق|
يم منجد|454|6 يم |بــــر| يم عزتـــ |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وق عبــــد|لرؤف محمد يوسف|7|783
35o68|يم تـــج|ره ع شمسويد| محمد ه|شم |بــــر|
45|48oندستـــ |ل|سكندريهكريم ن| عبــــد |لكريم محمد ع|مر
4857o2تـــج|ره |ل|سكندريهمريم مصط محمد عبــــد|لمجيد
تـــج|ره طنط|فهد فهيم عبــــد|لسل|م عم|رتـــ433423
76255o|نوعيتـــ بــــور سعيد|حمد |لسيد طه |لسيد |لبــــن
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين |س|مه فتـــ محروس23565|
7o9426 يم |لدسو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمود |بــــر|
رتـــ|ل|ء عجيبــــ صل|ح |لدين منصور|778344 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o4793| رهيه محمد محروس محمد |لفض| عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |لمنصورهيمن ع عبــــد |لعزيز عبــــ|س|679294
يم|775|5| د|بــــ حلو|ن|م| ع|دل مصط |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمه| محمد مهدي تـــوفيق69|625
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه |لسيد محمد شح|تـــه|754423
ثــــ|ر |لفيوم|نور| |لسيد محمد |حمد مصط 38626|
484329| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ع محمد ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومسل|م عبــــد|لمقصود |حمد خ |267996
755o89|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء صل|ح عيد عبــــ|س
علوم ج|معتـــ |لسويسح|زم حل مصط مر |لسيد347697
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمؤمن حج|ج حم|ده سعيد834762
معهد ف ص بــــ سويفيه ممدوح مصط ص|لح|274||8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمصط محمد محسن محمد مصط |6546|4
نوعيتـــ بــــنه|شيم|ء ممدوح عبــــد|لحميد عبــــ|ده263399
622|o8|ف محمد أبــــو |لمع طبــــ بــــورسعيدمحمد |
ندستـــ كفر |لشيخمحمود فرح|تـــ ع محمد ع 5592|7
زر|عه مشتـــهرمريم صل|ح |حمد محمد345682
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديد محمود خليفه حس 849737
حقوق |ل|سكندريهيوسف رمض|ن |لسيد |حمد |حمد|44638
6o4||5علوم ج|معتـــ د |طمحمد حم|ده مط|وع مط|وع
علوم ري|ضتـــ |سو|نعبــــد| محمد |نور ز 97|844
5o8734معهد ف ص |ل|سكندريهجبــــريل ع جبــــريل ضيف | خ|لد
62382oنوعيتـــ ج|معتـــ د |طدي عبــــد |لر|زق محمد طه
5|3o25زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد |لحميد ع|دل ع عبــــد |لحميد
ندستـــ طنط|كريم محمد محمد سليم|ن449694
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مجدى يوسف عمر ع452485
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ي| خ سلم|ن عمر788779
يم |بــــو|لعزم9|2545 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمر|م محمد ن |لدين محمد5|2|75
6345o2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر |بــــوبــــكر ع ز شو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمروه ص|لح محمد محمود846255
8oo532 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نكريم  |ء |لدين عبــــد|لع| ع
4|o396| يم مصط |د|بــــ |لم |حمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
278o53رتـــ|لبــــ عمرو محمد عمر|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|د|بــــ طنط|خ|لد ز ز زقزوق3798|4
2427o8تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد ع|طف حسن

6o2|3كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفدين| |حمد مر ج|بــــر
4o895oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفتـــ محمد فتـــ ع
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تـــج|ره |لزق|زيقمحمود جم|ل محمد ح|فظ777255
د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن ج|بــــر عيد ج|بــــر حس 66469

4o63|6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم|ن منصور أحمد مو محمد
84|o2|تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىنوره|ن عبــــد|لن| محمود |لنوبــــي
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء ممتـــ|ز مختـــ|ر عمر فر|ج|589|5|
|2o22||لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|ي|د ع|طف يوسف |لسيد محمد
يد33963 رهسل محروس ز |بــــو|ل حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مري|ن ع|طف ز|خر ميخ|ئيل2|87|8
رهريم حس محمود حس 6555| عل|ج طبــــي |لق|

6o5964يم مختـــ|ر نور |لدين حقوق |لمنصورهكريم مختـــ|ر |بــــر|
77o374يم حل |لص|دق عبــــد| بــــطحيش وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6|o736رتـــ|نوره|ن |لمتـــو |لسعيد |لوكيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4969oo|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوركريمه عبــــد|لح|فظ مصط عبــــد|لح
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــده |لسيد عبــــده |لسيد|68379
يم ع محمد |بــــو9|5455 يم سعد |بــــر| رهبــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
5o3789معهد ف ص |ل|سكندريهعمر |حمد محمود محمود |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محمود عبــــد| محمود|6447|3
6o7678تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| مسعد محمد س|لم
د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ عج|يبــــى عبــــده فيلبــــس|65|3|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|روق محمد ف|روق محمد756486
8o9879حقوق بــــ سويفكم|ل عمر كم|ل عيد
د|بــــ |سو|ن|مصط جم|ل غريبــــ ع 357562
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |حمد محمد محمد ص|بــــون5|4357
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لشن|وى عبــــد |لر|زق |لشن|وى478849
معهد ف ص ري|ضه |سيوطلي رف| ك|مل عبــــد|لرحمن 879733
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل سم مصط كم|ل |لدفر|وى252643
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء صبــــ شح|تـــه |لحبــــيبــــى248768
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمود محمد خليفه|46|264
9o7o68 تـــج|ره سوه|جمحمود ري|ض عبــــد|لغ عبــــد|لرحيم

247o5يم |م|م رهم | مجدي |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف س| بــــرسوم852879 لس | ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع محمود عبــــد|لحليم عبــــد|لع528455
|327o8رهصفوه عبــــد |لمنعم يس عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |حمد قن|وى نعيم |ل|خرس247295
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ حسن بــــهلول |لطيبــــ25669|
4||o3oد س| فتـــ |لبــــرل تـــربــــيتـــ طنط|ن|
85o49| ف ومس|حه |لمطريتـــنسمتـــ |حمد فؤ|د عبــــد ك.تـــ. ف رى و

|566|oوف|تـــخ|لد وليد رشدى حس حسن ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم حس 698766 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعم|د حمدى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مر|م محمد مصط |لميد| 4275|4
6o9296زر|عه |لمنصورهمحمد |لسيد |لسيد |بــــو حطبــــ
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629o75نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمد ع عبــــد|لر|زق ع
يم46998 يف حف |بــــر| ندستـــ حلو|نمحمد 

8ooo47| ه بــــليغ فه مه كليتـــ حقوق |لم |م
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــفخر |لدين ع|طف وفدى عبــــد |لفتـــ|ح8|5|68 م |لع| 
54|oo7|يف محمد محمد حلقه تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى |لسيد محمد بــــ |لدين عبــــد|لجليل626338
صيدله حلو|نعم|ر ي| عوض عطيه |ل|ل 637688

|4o28رهندى وليد عبــــد |لع|ل ع علوم |لق|
ره|شيم|ء حسن |حمد محمد43556 د|بــــ |لق|

تـــ546452 تـــ|محمد عص|م عبــــد |لجيد عبــــد|لغ عم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
رهيه عزتـــ عيد محمود|24343 علوم |لق|

لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ ح|زم يح عبــــد|لرؤف شعبــــ|ن|||3|3
4o4o98 تـــج|ره |ل|سكندريهحس ممدوح حس محمد حس
5|o38o|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد كم|ل عبــــد |لقوى غ|زى
765o97 علوم بــــورسعيدنوره|ن ح|تـــم ح|مد ح|مد |لدسو
83o5o6| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد ه| محمد |لزي
45o472علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقشو سعيد شو |لسعيد
وف|تـــعمر رشدى |سم|عيل حسن محمد64528| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|53oo9|تـــمريض  حلو|نحمد مصط محمد قن|وى

رهحمد محمد وحيد محمد محمود عط| |44346 طبــــ |لق|
9|93oo علوم |سيوطسلسبــــيل ع|صم عبــــد|لحكم بــــكر
يم عطيه حميد|45375 وف|تـــ |ء عم|د عبــــد |لمو |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره بــــور سعيدم|زن محمود |لسيد محمود |لد||76249
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــصبــــ|ح |حمد سعد |حمد |لجندى435475
6o3584|علوم ج|معتـــ د |طيم|ن صل|ح أحمد عبــــده
وف|محمد جمعتـــ حس|ن حسن درويش324683 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
9oo||o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعمرو ض| |حمد محمد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل محمد عبــــده |حمد26|697
43232oطبــــ بــــنه|دير رمض|ن شعبــــ|ن |لسقو
25565oمعهد ف ص بــــنه|حس|م س| محمد خط|بــــ
23oo46|حقوق |لمنصورهحمد محمد ش| خط|بــــ
7|24o|حقوق |لمنصورهدين| سعد مختـــ|ر |لسيد شلبــــى
28786o|ف معهد ف ص بــــنه|يم|ن عبــــد|لو|رثــــ محمود 

تـــربــــيتـــ ع شمسن |حمد سيد |حمد محمد |بــــوشنبــــ|42998
2873ooعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه عص|م محمد حش|د
7566|2| علوم بــــورسعيديم|ن سم محمد عبــــد|
رهعمر صل|ح ع|مر حس 8365|9 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد رمض|ن عبــــد |لمنعم رمض|ن |688968
5|884oطبــــ |ل|سكندريه |ر جم|ل |سم|عيل تـــ|ج |لحلبــــى
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــ|نوبــــ ممدوح مندى بــــولس|875775
ديبــــ758325 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| مصط سيد 
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تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن محمد حس |سم|عيل|249|4
58o42|ثــــ|ر |لفيوم|سل|م حسن كيل| محمد

تـــج|ره دمنهورمحمد ح|مد مسعود حس خ |38|424
ق|وى|63364 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد محمد محمد |ل
يف سعد محمد ع |لمس|23488| د|بــــ ع شمس| |ده 
7736ooحقوق |لزق|زيقس|ميه عص|م |لسيد محمد عبــــد |لع
حقوق |ل|سكندريهحمد خ|لد ح|مد عمرو حس |622|49
يم محمد محمد |لدسو 442782 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|دين| |بــــر|
75||6o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد حس عبــــد |لرحمن حسن
تـــج|ره بــــ سويفيوسف عمرو عبــــد|لفتـــ|ح محمد53974

|4232oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مه| محمد زيد|ن محمد
77o739نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه محمد عبــــد|لفضيل عبــــد|لكريم رو
5|o786علوم كفر |لشيخمحمد معتـــز محمود |لتـــرع|وى
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نه|جر ن سيد |م 838928
يم متـــو |حمد|64352 يم محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخي|ر| محمد عبــــد|لمنعم بــــلوز53|257
7o747|طبــــ |لمنصورهمريم محمد |حمد بــــ |لدين |حمد نعمتـــ
|2o523حقوق حلو|ندى محسن صل|ح عوض
ه|م| عبــــد | مر منصور78|56| لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مؤمن محروس ع حسن عطيه سل|متـــ7|4877
525o5|| ندستـــ |ل|سكندريهيه رشدى محمد |لسيد |بــــو|لعو
8|542o |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ع |ء |يمن صل|ح كيل|
|د|بــــ بــــنه|حمد ط|رق جودتـــ حسن سعد|356995
899oo5 تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن عبــــد|لن| |حمد سيد
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننعمه عص|م محمد محمود42728|
89o667|د|بــــ |سيوط| يم|ن محمد عثــــم|ن مر|د
يم|7599|4 حقوق طنط|منيه خ|لد عبــــد|لحفيظ |بــــر|
ى عبــــد |لحليم محمد صبــــح|6665| رهوق ي تـــج|ره |لق|
8765o6  يم محمد طبــــ |سيوطمحمود |حمد |بــــر|
7o628|يم |لسيد يم |بــــر| طبــــ بــــورسعيدسميه محمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهوف|ء جم|ل محمد |لسكر|ن39|4|5
64349o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |حمد |لسيد عبــــد
32997oوف|بــــر|ء صبــــرى |حمد حس مو وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ره|منتـــ | محمد عبــــد |لحميد ذ|كر78369| د|بــــ |لق|
8||3|o تـــمريض |لم | دير رجبــــ عبــــد|لمنعم ع
6|o|3o|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء |لمتـــو سل|مه ضهر
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــ حمد و|ئل |نور ع رشو|ن|875473
صيدله |لزق|زيقريم س| محمدكم|ل ع776377
م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــمحمد سعد عبــــده |حمد قويطه9|6854
62o623زر|عه د |ط/ري|ضتـــمحمد شكرى خليل د|ود فرج
يم779362 ف ق|سم |بــــر| زر|عه |لزق|زيقمحمد |
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زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهجيه|د سعد محمد مح|ربــــ سليم|ن5748|5
8o2454مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــط|رق محمد عبــــد|لبــــ| حج|زي
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سل نبــــوى محمد نبــــوى خط|بــــ249299
هد | ط|رق زي|د سليم|ن63228| نوعيتـــ ج
68o875|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دم نبــــيل عمر محمد |لنكل|وى
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|مه محمد عبــــد|لقوي ح|مد|837487
|6|oo5تـــج|ره ع شمسمنتـــ | حس|م حسن جعفر
84oo46|حمد ع محمود محمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
6447o8|ف محمدى عبــــد|لعزيز |لش تـــج|ره طنط|نو|ل أ
7o3768د|بــــ |لزق|زيق|مريم سم من تـــوفيق شحتـــو
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن محمد |ل|م|م |لسيد ع |لصل|9466|6
تـــربــــيتـــ ع شمسنور| محمود محمد |حمد ند|348522

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|منيه محمود محمد سيد |حمد|55476
2|4387| د|بــــ ع شمس|ثــــ|ر عل|ء مر|د |حمد ز
623|9oطبــــ |لزق|زيقمحمود |حمد |لسيد إسم|عيل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد حسن |لسيد محمد ع |783774
8o8459| |تـــج|ره بــــ سويفسل|م عبــــد| ن عبــــد|لبــــ
42o843|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمود حسن محمود حسن حم
علوم |لمنصورهحمد مجدى ف|روق |لحديدى|675336
7o2467|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء محمود سعد محمدعزقول
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء ع|رف حبــــ عبــــد|لسيد837295
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد محمد|44493
53o3o4كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخإبــــتـــس|م أحمد محمد أحمد
324o7o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عطيه محمد عطيه
8o|788تـــج|ره بــــ سويفس|ره بــــش يعقوبــــ سليم|ن
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد مصط عثــــم|ن |حمد |لم452276
||6o34ش|م ع من |لنحر|وى رهمحمد  تـــج|ره |لق|
تـــج|ره سوه|جصف|ء جعفر ع محمد |||||9

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسن|ء عبــــد|لعليم |حمد حس|ن227729
5o47o4يم بــــريقع زر|عه |ل|سكندريهيم محمود محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير عبــــده |بــــو |لنج|ه |لش| 435224
4825ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخلود |سم|عيل محمود عبــــد | |سم
485|o4|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن عل|ء عثــــم|ن كم|ل ع|صم
ندستـــ |لزق|زيقحمد ن| سعد ن| |625262
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ن|ء حسن محمود محمود كونتـــ|3999|5
27267oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروز روم| ط|نيوس عج|يبــــى

5o2|2ندستـــ |سيوطزي|د |حمد |م |حمد بــــطر|ن
84|42o |معهد ف ص |سو|نوق حمدي محمد عبــــد|لل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد محمود عزتـــ محمد حو|ش9|4823
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | ط|رق محمد محمد84||5|
5o43o3|ل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرن| ع|دل |حمد 
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ره|محمد  |ء مصط عبــــد|لحميد43656 د|بــــ |لق|
6o4228ندستـــ |لمنصورهكريم رأفتـــ حس |دريس
ف محمود |حمد مندور 894835 د|بــــ سوه|ج|زي|د |
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمريم محمد زينهم عبــــد|لحميد2664|3
تـــج|ره |سيوطعبــــد| محمد عبــــده |حمد  646|89
522o4|زر|عه دمنهوري|سم محمود ع عطيه حمزتـــ

792o7رهمحمد سيد محمد محمد |لمهدى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | |حمد عبــــد | عبــــد |لخ|لق49898|
83o854لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عبــــد| يوسف |بــــو|لوف| نور
وف|ع عص|م ع ه|شم محمد عبــــد |لق72||64 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6oo8o9ى يم |لهم تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ريه|م |س|مه عبــــد | إبــــر|
47868oندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد لط عبــــد |لموجود
8ooo73 صيدلتـــ |لم |عمرو |حمد محمد كم|ل |لش|ف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن ح|مد محمد محمد|236|8
يف عبــــد |له|دى محمود8|289| تـــج|ره ع شمسيوسف 
د|بــــ |لمنصوره|عمرو محمد محمود محمد |لعيسوى2|6932
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم محمد محمد ع |لعصفورى7369|6

3o69|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نندى سم محمود محمد
حقوق ع شمسمحمود حسن خلف عوض تـــم|م78|347
ه عل|ء عطيه حسن|3|7539 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
ندستـــ |لمنصورهرنيم |لغريبــــ |لغريبــــ  محمد عبــــد |لجو|39|2|7
بــــي 352969 بــــي ص|بــــر  تـــج|ره ع شمسمحمد 
9o6787 علوم بــــورسعيدشيم|ء شعبــــ|ن |لسيد عمر
زر|عه طنط|يم|ن محمد ع عبــــد |لعزيز|5342|5
252||4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| سعيد ع |لربــــي
8o8237لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه |حمد |لبــــدوي محمد قطبــــ|
7523o8|د|بــــ |سيوط|حمد كم|ل |لدين محمد ص|دق
تـــمريض |لمنصورتـــ ح|مد ن| ح|مد |حمد |لبــــطل|22|69
246o76ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد|لسميع مهدى عبــــد|لحميد |ألبــــيض كليتـــ 
||965oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم فوزى محمود د|ود
يد حسن منصور687846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه |بــــو |ل
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد مصط محمد عبــــد |لتـــو|بــــ545236
69|723| تـــج|ره طنط|سل|م |حمد محمد ع عبــــد |
يم |لبــــطل|42778 معهد ف تـــمريض طنط| مصط رجبــــ |حمد |بــــر|
يم عبــــد | |لسيد|44927 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد محمد |بــــر|
4|535oتـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |لسيد رمض|ن خليفتـــ سليم
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمر ر| محمود محمد عمر 696967
53ooo9كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــيوسف من شفيق يوسف عبــــد |لسيد
يم عبــــده |398||4 تـــج|ره طنط|محمود عبــــد |لمنعم |بــــر|
2|573o|يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد معوض |بــــر|
ف عبــــد |لعظيم متـــو9||785 زر|عه |لزق|زيقن|در |
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69585o| |ندستـــ |لم |حمد س|مح محمد محمود |لدوم
8o3366تـــج|ره بــــ سويفمحمد مختـــ|ر محمود عبــــد|لرحمن
68o749معهد ف ص |لمنصورهمروه |لسيد حمدى ن|صف عطوه
7o4828 صيدله |ل|سكندريهشمس محمد ع طه |لحلو
44o||3يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد جم|ل محمد عبــــد |لحميد غ|نم7497|4
يتـــ|بــــ صل|ح عبــــد|لحميد ع 44|822 علوم |لم |م|
ف عبــــد |لحميد رش|د عبــــد 488694 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدغ|ده |سم|عيل محمود حسن|84973
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه خلف عبــــد|لمعتـــمد محمد3576|8
6o|923تـــربــــيتـــ طنط|إيم|ن ع |لسيد بــــرك|تـــ
حقوق |لزق|زيقل|ء ه| محمد |لطح|وى |لسيد|356498
897o65|يم تـــربــــيتـــ سوه|ج منيه سيد محمد |بــــر|
4|22o3ف يم  تـــج|ره طنط|ع ي| ع |بــــر|
حقوق |سيوطف|رس عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد ص|884383
ندستـــ حلو|نمحمود حسن محمد ع244684
22o|84م محمد عبــــد|لمو عبــــ|س محيسن ره|د ثــــ|ر |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد حسن |حمد عبــــد |لحميد|66347|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعل| عبــــد | مج|ور عبــــد |83698
علوم حلو|نسم|ء محمود سويف محفوظ|52|25

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندي سعد مبــــروك ع|شور رمض|ن489536
44o9|8|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخلسيد فخرى |حمد محمد |سم|عيل
|5o98o|يد د|بــــ حلو|ن|يم|ن ص|بــــر محمد |بــــو |ل
ف جل|ل |لدين |لق|683343 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل محمد |
4o7467د|بــــ دمنهور|رو|ن رجبــــ ممدوح ر| شعلتـــ
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|رضو|ن سيد |حمد جم|ل |لدين27|9|2
صيدله |لزق|زيقعبــــد|لمنصف سعيد عبــــد|لمنصف |لسيد339633

 |حه وفن|دق |لفيومي عبــــد |لبــــ|سط محمود محمد67959
حقوق بــــورسعيده|يدى خميس ح|مد سليم767542
تـــمريض سوه|ج بــــه | ح|تـــم ص|بــــر |لسيد  |89674
طبــــ بــــيطرى سوه|جعبــــد|لعزيز محمد شعبــــ|ن فرغ 98|898
5|oo|8يم يم محمود محمد |بــــر| تـــمريض دمنهورحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد حسن ع نور |لدين||275|3
|392oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيم|ن عثــــم|ن شعبــــ|ن كم|ل
69o646معهد ف تـــمريض |لمنصوره رح|بــــ سم محمد ع
8o5887| د|ر |لعلوم |لم ||ء ممدوح فتـــ حس
9o3866|حقوق |لمنصوره  لسيد ع محروس عبــــد|لكريم
ره|ي|سم |حمد حسن محمد237999 د|بــــ |لق|
|5o|85لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط محمد من عقل
5o53|6صيدله |ل|سكندريهزي|د ي| جمي محمود |لسيد
تـــربــــيتـــ ع شمسيه حسن عبــــد |لفتـــ|ح |م |48928|
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46o8o5صيدله طنط|خ|لد |بــــو بــــكر محمد طيبــــتـــ
رتـــن|ردين ن| |نور بــــطرس223785 علوم ري|ضتـــ |لق|
رهمصط |حمد يوسف قر|نشو|23228 تـــج|ره |لق|
7|o329معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |لسيد |حمد عبــــد |لع|ل |لسيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخي|سم ع|طف عبــــد |لعزيز عشم|وي2|69|4
8863o4|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد خ|لد |حمد جل|ل

ف رسم محمد|32|48 رهيه | د|ر |لعلوم ج |لق|
67964o صيدله |لمنصورهس|مه شعبــــ|ن شعبــــ|ن محمد مصط
|22o37| ره|ء كم|ل |حمد مصط تـــج|ره |لق|
يم محمد سند شوشتـــ685458 حقوق |لمنصورهزينبــــ |بــــر|
447o7oندستـــ كفر |لشيخم|جد ميل|د كم|ل مق|ر بــــش|ي
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|ر ي| درويش |حمد |لجمل53|347
يم عبــــد |لحليم شندي مطر226|43 طبــــ طنط|دى |بــــر|
44o932|علوم كفر |لشيخ|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن |بــــر
62|9o5تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ر| فتـــ مصط شتـــيوى
علوم |لزق|زيقمصط محمد ص|بــــر محمد633988

6993oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ن| |لسيد محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  فد|ء |لسعيد عبــــد |لق|در محمد منصور8498|5
52o476كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنوره|ن عبــــد |لنبــــى عبــــد |لنبــــى |لشح
6o8488ق|وى صيدله |ل|سكندريهنه|ل رض| محمد |ل
5o38o2صيدله |ل|سكندريهمرو|ن مجدى محمد حسن سنهورى
رهعبــــد|لرحمن محمد |لسيد |م|م |حمد24||23 عل|ج طبــــي |لق|
5o683|ن| ط|رق محمد |حمد |حمد يوسف صيدله |ل|سكندريهم
887456| ل| تـــج|ره |سيوط حمد ر|فتـــ مسعود 
علوم |ل|سكندريهم|ري| |لفونس  |د سويحه بــــخيتـــ475236
رهجه|د فه عبــــد |لق|در |لطويل2||4|4 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4o6657|د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد عبــــد |لروؤف محمد شح
6o5382تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نغم محمد متـــو مقبــــول
تـــج|ره دمنهورسل |لسيد محمد |لسيد عمر497279
9oo77o تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره |لسيد سعد عبــــد|لج|بــــر
تـــربــــيتـــ |لعريشنرم ح|مد محمد عطيه767528
6382o|بــــه محمد تـــج|ره |سيوطط|رق محمد محمد و
تـــربــــيتـــ |سيوطم|دل جم|ل نجيبــــ مو 5|||89
4983o5ر محمود |لسيد |لمزين تـــربــــيتـــ دمنهورجيه|ن م|
25o783 ء حس ش|م ه| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنو | 
ه |لسعيد مسعد يوسف |لف ||78863 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
6o45|8لسن ع شمس|رو|ن عبــــد |لحليم غ|زى |لبــــي غ|زى
32223oور حقوق ع شمسس|رتـــ ع فرغ ع 
895|5o يف تـــج|ره سوه|جمصط رفعتـــ محمد رف| |ل
ندستـــ |سيوطنور| محمود ك|مل |لسيد |لفر|ش5||765

رهسل |حمد محمود |لصعيدى2||36 تـــج|ره |لق|
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د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م سليم|ن محمد |سم|عيل|756324
7o565||د|بــــ |لمنصوره|كرم طل|ل عبــــد |للطيف |بــــو |لعز
5|233oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد جل|ل يونس |بــــو|لعيص
علوم ع شمسيه|بــــ محفوظ فلتـــس مسعد|435|23
478o|6علوم ج|معتـــ د |طمحمد عل|ء |لدين محمد |م عيد
77|o39تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيققمر عبــــد |لمنعم محمد |حمد محجوبــــ
|د|بــــ طنط|ه|دى محمد حم|ده شمس |لدين3758|4

حقوق بــــ سويفزي|د مدحتـــ ص|لح |بــــوبــــكر53923
43|66o |تـــج|ره طنط|مصط |حمد |لسيد |لفخر
يم346792 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|رن| كم|ل محمد |بــــر|
يم46867| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنه عل|ء كم|ل |بــــر|
433o23بــــى ه|ن س| عبــــد |لرحمن |لذ طبــــ |سن|ن طنط|م
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|م | رض| عزيز بــــولس523569

طبــــ بــــيطرى |سيوطول|ء مصط سيد عبــــد |لفضيل928|6
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد فكرى محمود |لجن| |775333
832o49معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمن|ر عبــــده محمد يوسف
893|88| طبــــ بــــيطرى |سيوط سم|ء عم|د فكرى ع

ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن عص|م عبــــد |لفتـــ|ح ه|224|5
نوعيتـــ |لزق|زيقندى سعيد عرفه محمد عبــــد|لق|در786356

رهسيف |س|مه |حمد فرج سل|م4385| تـــج|ره |لق|
|72o4(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |مريم يوسف ع حس|ن

32|o9| ندستـــ |سيوطمحمد حسن محمد محمد حس
ره|محمود شح|تـــ محمد عبــــد|لنبــــي رزق||423 د|بــــ |لق|

5|473oتـــمريض دمنهورإيم|ن محمد محمد بــــكر
|6o4oرهزينه عبــــد |لح|فظ حس عبــــد |لح|فظ تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | |حمد محمد سعيد |حمد |لش|55|426
9|o9|8 تـــربــــيتـــ سوه|جمصط ع حس مر
د|بــــ |سيوط|محمد عبــــده رجبــــ |بــــو|لنج|493833
8o827||صيدله حلو|نمل عمر حسن |بــــوشوك
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن ن| متـــو جمعه|256979
رهعمر |حمد |سم|عيل عبــــد|لر| |22289 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ش|م فوزى عبــــد |لمع26782| علوم حلو|ني|سم 
قتـــص|د م حلو|ن|فري|ل |س|مه محمود محمد مهدى788365
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|زينبــــ مدحتـــ جم|ل |لدين محمد حس 73|678
677|2o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |لسيد عبــــد |لر|زق |حمد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم محمد فتـــ عبــــد |لعزيز محمد625423
|5o639حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف محمد |حمد بــــكر
7o|o98|يل ج |لزق|زيقحمد |لدسو |حمد |لشح|تـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

55o78تـــج|ره بــــ سويفط|رق محمد سيد محمد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد مجدى عبــــد |لعظيم محمد |لنج245654
2649o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر عص|م عبــــد|لسميع جعبــــوبــــ
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326|o|د|بــــ حلو|ن|منتـــ | سعيد مصط محمد |لهو|رى
243o|7| رهحمد جم|ل ن قر ع معهد ف تـــمريض |لق|
رتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمنعم |لسيد865|23 علوم ري|ضتـــ |لق|

6|66oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |من|ر حم|ده رمض|ن تـــوفيق|
7oo3|8|نوعيتـــ |لمنصورهحمد ه| فؤ|د عبــــد |لحميد
25o727نوعيتـــ |شمونم|جد محمد عبــــد|لرحمن سلط|ن
36o339|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد فتـــ محمد محمد |لعدس

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |حمد محمد محمد63342
علوم ج|معتـــ |لسويسه|جر رأفتـــ عبــــد| عجوتـــ2|2675

رهمنه | ط|رق محمد شح|تـــ3|345 تـــج|ره |لق|
ر 896345 د|بــــ سوه|ج|رحمه محمد خليفه عبــــد|لظ|
تـــج|ره ع شمسرضوى ع |لرف| ع2229|3
يف س| محمود236568 رهنه|ل  زر|عه |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف حس محمود حس 2596|3
6|992oطبــــ ع شمسشه|بــــ يوسف جم|ل |لدين يوسف
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمرفتـــ حمدي فوزي عبــــد |لسميع499862
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|45|9|2
ف مصط |لجندى|347|2 تـــج|ره ع شمسد | |
498o6|يع كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء ع|دل عبــــد |لرؤف |بــــو 

5|8389| ه محمود بــــسيو عي معهد ف ص |ل|سكندريهم
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسمر |حمد فتـــوح |حمد |لسيد37|687
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمود عبــــد | طلبــــه قطبــــ|633673
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ح محمد |لسيد عبــــد|لبــــ| ع635438
علوم ج|معتـــ |لسويسنور محمد |لسيد عبــــد|لرحمن |لدق|ق759766
علوم ع شمسمرن| |حمد سيد طه |لخطيبــــ49232|
52523oتـــج|ره طنط|رضوى محمد |حمد محمد مر
حقوق |سيوط حمد عنتـــر فؤ|د محمد|876788
52o859تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده رجبــــ عبــــد|لعظيم عبــــد|لعزيز
يم مـرزوق شحـ|تــــه265684 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسم مرزوق |بــــر|
زر|عه مشتـــهرمنتـــ | شو |حمد |لدسو |لميد|323542
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيد معتـــز محمد سيد74799|
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد مسعد عبــــد|لحليم ع محمد328346
|36o95د|بــــ ع شمس|نوره|ن ك|مل محمد ك|مل
د|بــــ |لمنصوره|محمد ع|دل عبــــد |لر|زق عبــــد |لبــــ|ري683789

حقوق |لفيومعبــــد|لرحمن جمعه ز خ|لد|6576
تـــج|ره ع شمسرودين| |س|مه محمد محفوظ |ل |5|52||
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نممدوح ط|رق محمد رض| حس|ن 7567||
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رو|ن محمد |لسيد رميح249247
زر|عه |لمنصوره منتـــ محمد محمد |لنج|ر685797
م |نور |بــــو |لعز س|لم9759|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحس |د
رهحبــــيبــــه محمد محمود عبــــد |لو|حد92|57| حقوق |لق|

Page 2390 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

زر|عه مشتـــهرجه|د بــــيو بــــيو محمد حمودتـــ978|34
يم |453337 ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــده محمد |حمد |بــــر|
يم |حمد سل|متـــ8|6958 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |س|مه |بــــر|

26893| ره||ء ز محمد ز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد عبــــد|لعزيز |لنج|ر|263345

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حس|م محمد محمد صبــــره4|634
4o5248تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جش|م محمد جمعه عبــــد |لمجيد |لحص
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم و|ئل ع ملهط5|2527
2|3oo4رهحبــــيبــــه |حمد عبــــد|لحميد دغيدى عل|ج طبــــي |لق|
يم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق784984 ندستـــ |لزق|زيقمحمود |بــــر|
ى |حمد عبــــد |لنبــــى شوشتـــ444483 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ ي
تـــربــــيتـــ دمنهورسعيد جم|ل سعيد عطيتـــ مصط 492788
8|o6o6خدمه |جتـــم|عيه |سيوطك|رول |سحق ذ حبــــيبــــ

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحن|ن محمود |حمد ع 25259
تـــمريض |سيوطد | ربــــيع محمد محمد  2|8776

يثــــم سم يوسف5|86| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | 
ريدى 898255 تـــج|ره سوه|جي|س عبــــد|لرحمن ع 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع عبــــد|لو|حد ع |لمزين||4|246
ف محمد فليفل252256 ه | ره|سم عل|م |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|جر محمد فنجري عبــــد|لعليم823824
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه ع|دل |لسيد حس |896333
|666o5يم |لسيد حسن |لبــــخ تـــربــــيتـــ حلو|نمروه |بــــر|
4872o3يد مسعود يم محمد |بــــو|ل حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
ره|نور| محمود رش|د |لسكري5462|| عل|م |لق|
|3o967 حقوق ع شمسيوسف ممدوح يوسف |لصديق محمد عبــــد
تـــج|ره ع شمسمصط |حمد حسن |حمد333538
معهد ف تـــمريض طنط| مصط عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد8|4337

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد سعيد محروس ن| ||5295
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء صل|ح محمد |حمد|245324
8o3822 زر|عه |لم |ن|ء عبــــد|لغ شعبــــ|ن عبــــد|لغ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم خ|لد صبــــ سيد |سم|عيل5||224
5|o727تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد محمد عبــــد|لرحيم حس رزق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد فؤ|د |لسيد عل|م246539
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لحميد خ|لد عبــــد|لحميد محمود|779|3
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود مرو|ن محمد حمد|ن ع634567
صيدلتـــ سوه|جخ|لد محمد |حمد حسن85|838
43o28oعلوم طنط|رغد |يمن محمد |لسعيد عبــــد |لوه|بــــ
34o|88| ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ي| لط |م ع
6o7479تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى محمد عبــــد |لجو|د عبــــد|لسل|م
4834o7يم حسن د|بــــ |ل|سكندريه|وق سعيد |بــــر|
6|458oندستـــ طنط|محمد ع|طف عطيه محمود مر
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفس|لم شعبــــ|ن محمود محمد55958
صيدله ع شمسمحمد فتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لحليم ج342968
معهد ف ص بــــنه|م| ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح قوره|252268
د|بــــ دمنهور|حمد فرح|تـــ منصور ع منصور|532|54
7oo684 د|بــــ |لمنصوره|محمد عص|م |لدين |لسيد ح|فظ |لعوي
46|o65علوم طنط|مريم ري|ض ف|روق بــــولس
5|89o6يم عبــــد|لجو|د تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|نور|ن |حمد عبــــد |للطيف عبــــد |3|2||4
تـــج|ره |لزق|زيقثــــري| محمد |لسيد |حمد ع |64265
6o8798د|بــــ طنط|آيه محمد محمود |بــــو سويلم|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم |حمد محمد عبــــد|لحفيظ823398
236278| رهل|ء صبــــ ن عي طبــــ |سن|ن |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى |حمد |م|م جمعتـــ |حمد محمد غنيم763495
69488oد|بــــ |لمنصوره|حس|م محمد |حمد مصط عبــــد |لرسول
3244o7رتـــ عل|ء عنتـــر محمد محمد تـــمريض |لق|
8443o||ل|ل مبــــ|رك حسن ه  معهد ف ص |سو|نم
692o7| ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |لحس عبــــد |ل |م
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقف|رس محمد محمود فرج773938
|2824oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|رس |لسيد عط| |لنجدي
حقوق د |طي|د محمد س|لم محمد عبــــد |لق|در9423|6
ر محمد عبــــد |لمنعم |لملي 429544 طبــــ |سن|ن طنط|س|
5|6o46 طبــــ بــــيطرى دمنهوررحمه حمدي محمود عبــــد|لعزيز|لسهي

ود||476 د وف|تـــيه|بــــ بــــيو عبــــد |لق|در بــــيو  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم عون7757|2 ء حيدر |بــــر| زر|عه ع شمسبــــسنتـــ ه|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريم جه|د |حمد |حمد |لبــــر623523
684994| تـــمريض |لمنصورتـــ م| مصبــــ|ح ح|مد |لرف|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع عمر محمود |بــــو|لعز ع|22|2|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي|ء صبــــري محمد نور|868522
نوبــــى8387|6 يم |ل يم |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــكريم |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهمع|ذ مصط س|لم زيد768568
5|55o4د|بــــ دمنهور|يم|ن ع|دل فتـــ عبــــد |لرحيم |لجندي
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|له بــــكر جمعه مج|ور9888|2
ندستـــ |سيوط بــــ|نوبــــ ع|دل جر جس |قل|ديوس|96|8|9
علوم |لمنصورهسن|ء عز ص|بــــر يوسف ص|لح462793
حقوق ع شمسمحمد محمد ش|ذ محمد |حمد9475||
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء رمض|ن عثــــم|ن ع قنديل|777338
زر|عه ع شمسيوسف |سل|م سم مهدى |لر|ج8987|2
يم محمد |لديبــــ|339339 ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدحمد محمد |بــــر|
صيدله طنط|سل محمد فتـــ خ|طر329368
حقوق |لمنصورهحمد سم سيد |حمد خليفه|4837|2
|42|5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد |لرحمن مجدى سيد حم|دتـــ
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7o593|ف |لسيد محمد محمد |لسيد تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |
697o27تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي| |حمد محمد حسن ع|مر
69oo|6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء لط عبــــد |لتـــو|بــــ عثــــم|ن

2489oيم رهدير خ|لد |بــــو|لعل| |بــــر| تـــج|ره |لق|
6|765oد|بــــ د |ط|محمد ط|رق منصور |لعو|د
6ooo57د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن| محسن محمد طه خل|ف
9o9624|يد ه محمد رمض|ن |بــــو|ل تـــربــــيتـــ سوه|ج م
25o6|9ر|ء عل|ء محمد |لسيد سعد كليتـــ |أللسن سوه|جف|طمه |لز
332o2oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر ط|رق |لسيد |لسيد
64o3|8د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |يمن |لسيد محمد عبــــد|لع|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دين| ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح محمد|5349|
رهد | |حمد سيد ع سيد229446 حقوق |لق|
د|بــــ حلو|ن| |دتـــ |حمد عيد شح|تـــتـــ8534|3
6o9423|د|بــــ |سو|ن||ء |يمن نبــــيه |لعدوي |لغمر|وى
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء جم|ل محمد كم|ل |لبــــهلول|694529
يل ج |لزق|زيق|ء محمود |حمد محمد سيد|حمد محسن5742|4 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|ره |لسيد |نور حم|ده4393|5
682o22حقوق |لمنصورهندى محمود محمد عبــــد |لجو|د |لشوبــــ
صيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لمنعم حس خليل سعد422736
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهد| | ي عبــــ|س ي|س 699235
6o|7|3|بــــ |حمد |س|مه |لسيد |لغريبــــ لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
4o878|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء سم صبــــرى عبــــد |لصمد

ندستـــ ع شمسيوسف خ|لد محمد ع بــــدير3699|2
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء نبــــيل شبــــل ز|يد|262989
9|583o|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس  ن نبــــيل وديع محروس
79o8o4يم عيد يم أبــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  س|ره زكري| |بــــر|
885oo6|د|بــــ |سيوط| يه محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لتـــو|بــــ
يم وديع632274 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رين| وديع |بــــر|
7879o2د|بــــ |لزق|زيق|س|ره محمد ف|روق ص|لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|جر محفوظ ك|مل ع |لطنط|وى2|4432
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد|لونيس عبــــد|لونيس |لشح453796 معهد ع| 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر رجبــــ متـــو خميس54934
4|o884تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر مختـــ|ر يح ري|ض حسن
تـــج|ره بــــ سويفم|يكل ف|يز مسعد ي 6839|8
34o455|صيدله حلو|نمنيتـــ فرج محمد فرج حل|وتـــ
يم |حمد ش| 3292|5 يم طلعتـــ |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــر|
يم |لمز|55|693 علوم بــــورسعيدمروه ك|مل |لسعيد |بــــر|

ف |لدين6497| رتـــ/ري|ضتـــ|سل |حمد رف|  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمرو|ن محمد |لرف| |حمد23562| ل|ك|ديميتـــ |لم
6856o8ش|م عبــــد |لعليم |لعيسوى تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر 
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء |لسيد علو|ن عبــــد|لر|زق|756596
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5o9396 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمؤمن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجو|د |حمد
تـــج|ره سوه|ج ن لط حليم خليل|5|9|92
49o7|9 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه محمد |حمد محمد    |حمد  مصط
77|o8oه نظ|م |لدين حس ح|فظ شكري د|بــــ |لزق|زيق|ن
ه مجدى عبــــد|لغ |لسيد سليم|26685 تـــربــــيتـــ بــــنه|ن
9o7247 صيدلتـــ |سيوطمصط عط| |لسيد عبــــد|لموجود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسن|دين عص|م محمد ن |لدين شحبــــر764952
9o4||2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن عبــــد|لل|ه محمد حج|زى
ش|م محمد حسن9829|2 علوم ري|ضتـــ ع شمسمنه | 
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م ع48|223
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طسل رفعتـــ ن |لدين نج| نج|624559
2629o8ندستـــ |لم |عبــــد|لمحسن |لسيد عبــــد|لمحسن عبــــد

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسل مصط |لسيد عبــــد |لع|ل736|3
ره|دير سعيد عبــــد|للطيف محمود223667 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|سم صبــــ جميل محمد52267|
7o59|6تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|دل محمد عبــــد |لمحسن ن|يل

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود ع بــــدوى |حمد96497
7o2233|د|بــــ |لزق|زيق|بــــتـــه|ل سليم|ن محمد سليم|ن بــــدوى
ين |حمد عبــــد|لحليم متـــو 327352 حقوق حلو|نش
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره طه حسن |لخشبــــتـــ248287
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم عل|ء محمد أحمد عي875|77
452o3|ندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد محمد ع |لنج|ر
7o4978|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عبــــد |لمع محمد |حمد عثــــم
ى2|45|4 تـــج|ره |ل|سكندريهرفيق |س|مه رفيق محمد |لبــــح
حقوق |لمنصورهس|ره محسن محمد حسن محمد225472
92332o  علوم ري|ضتـــ سوه|جمن|ر س|مح عبــــد| |بــــو|لحسن
4o6658يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن مو حسن محمد |بــــر|
ر سليم|ن767957 تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشحن متـــو ز|
4o6792حقوق طنط|سميه درويش |حمد محمد درويش
257o67يم طعيمه كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسن|ء ط|رق |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد ن| عبــــد |لجو|د عبــــد |لحميد776944
|لف |لتـــج|رى بــــبــــنه|محمود محمد عبــــد|لعزيز |سم|عيل344394
ندستـــ بــــور سعيدروز| |سعد محمد محمد عطعوط3|69|6
352o99معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــردع|ء مصط عبــــد|لبــــ|سط |حمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود محمد عبــــد|لنعيم محمد  843|88
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد | |حمد |حمد بــــكري |لعمبــــو 787422
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد عبــــد |لعليم |حمد حس عو|جه777726
ندستـــ طنط|محمد حسن |لسيد عبــــد |له|دى ن|677648
4o528oتـــج|ره دمنهورتـــوم|س مجدي يعقوبــــ سدره

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومعبــــد|لكريم ع|مر يونس عبــــد|لجليل69297
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدع|ء رجبــــ حسن |لسيد496|24
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معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ه|جر محمد عبــــد|لع|ل مو638548
88oo9o وف|تـــف|دى ممدوح يوسف مسعد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره طنط|حمد صل|ح محمد محمد محمد|523626
تـــمريض |لم | محمود ع|طف حسن عبــــد|8236|8
33o586طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحل| |حمد قن|وى محمد محمد |لدي
8o6483|طبــــ |لم |لشيم|ء جم|ل فوزي محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|دين ف|يز حكيم مق|ر عبــــد |لشهيد2844|4
حقوق سوه|جمريم عبــــد|لمحسن حسن يونس 898288

تـــربــــيتـــ ع شمسدير |س|مه |نور رو|ش |حمد37297
7o36|9| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ط|رق جوده محمود مو م |لع| 

446o5حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمروه ط|رق عبــــد|لحميد محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورس|رتـــ رمض|ن عبــــد |لحميد محمد |لبــــن547945
تـــج|ره دمنهورمصط محمد محمد محمد و|صل|556|4
د5576|| د رهمحمود محمد ع|دل محمود  حقوق |لق|
ندستـــ بــــنه|محمود حس| ج|د محمد ج|د328576 كليتـــ 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى ص|بــــر عبــــد |لسيد |لسيد286484
يم محمد9596|| حقوق ع شمسكريم مصط |بــــر|
6273|oى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سل عص|م محمد عبــــد|لسل|م |لع

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــع عبــــد| سعد عبــــد|للطيف57|37
يم45|3|4 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| محمد شعبــــ|ن محمد  |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن سيد رف| سعيد|626797
27o832تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ يوسف ع حمود
5393o8يم طبــــ |ل|سكندريهآيتـــ رمض|ن بــــ| محمد إبــــر|
ره|وق سيد محمد محمد |حمد63533| ثــــ|ر |لق|
|484o8يم ح|مد سل|مه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دير |بــــر|
تـــمريض فرع مطروح رض| عبــــد|لوه|بــــ محمد مسعود422544
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود سعد محمود عبــــد |لنبــــى |لش|774345
5276o3ندستـــ |ل|سكندريهي|ر| حسن محمد حس حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد حسن طه حر|ز|9|55|6
يف462575 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء بــــدر يوسف 

3o886تـــربــــيتـــ حلو|نن جمعتـــ عبــــد |لمقصود عبــــد |لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|ر| سعد بــــيو فرج حج|زى|24845
3|95o7ره|نوره|ن عمر مصط حج|زى |حمد د|بــــ |لق|
ف ع|شور |بــــو ملوه6362|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طع |

445o7رهنرم محمد رمض|ن محمد سيد |حمد سليم تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوق محمد ذ محمد7656|4
82582oلبــــ|وي محمد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ح عبــــد|لرحيم 
وف|تـــمحمد عصمتـــ ع|شور عبــــد|لسيد827478 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5275oo|م|م |لحلو ر محمد  ندستـــ بــــنه|آل|ء محمد م| كليتـــ 
884o26 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــه مصط سيد ع
تـــج|ره |لزق|زيقرن| |حمد محمد نجم|7|752
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7o9|22ندستـــ |لم |نور| جم|ل محمد رشو|ن
2662ooره|سمر نبــــيل حمدى محمد عل|م |لق|
756oo9يم عطيتـــ |لبــــر|وى علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد مصط |بــــر|
835o5o|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نيري جميل محروس شنوده
69o334يم |حمد سعد ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسم|ء |بــــر|
تـــج|ره دمنهورسمر محمد عبــــد |لق|در ع |لجن|دى8785|5

د|بــــ حلو|ن|م خ|لد ص|لح خليل سليم9|446
ين| مكرم ن|شد يوسف326333 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف
د|بــــ ع شمس|نوره|ن ي| محمد حسن||3547
يم محمد482594 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم حمدى محمود |بــــر|
85879oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ر| | جم|ل |حمد سيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ط|رق محمد |لنج|ر|246582
7o993||تـــج|ره بــــور سعيدمنيه محمد عبــــد |لعزيز محمد جمعه
26|o43|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ل س| عبــــد|لحليم سليم|ن
525o87|ندستـــ بــــنه||ء من|ع حل عبــــد |لعزيز كليتـــ 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن سعيد |م |لوص|ل|5|456
332o|o د|بــــ بــــنه|م عرف|تـــ محمود عبــــد|لعزيز مر|
|ء مجدى محمد |حمد|9|8958 معهد ف ص سوه|ج 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن عبــــده محمد جل|ل||82529
طبــــ |سيوطعمرو ح|مد |نس محمد822672
5o949|طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود عبــــد |لحليم ف|روق محمد بــــر
84o543|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشه |ز حس|ن محمد عبــــد
ره|نسمه عبــــد |لغ غريبــــ عبــــد |لغ 22255| ثــــ|ر |لق|
9o7856 حقوق سوه|جعبــــد|لر|فع محمد عبــــد|لمجيد خليفه
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |ميل عز صليبــــ سويرى|757972
69|96oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |لمر |بــــو|لنج| |لمر حريرتـــ
ندستـــ بــــنه|ي|تـــ ن| عبــــده |حمد سند|332865 كليتـــ 
44oo74تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخشيم|ء |حمد |لبــــردي غ|زي عو|د
|32o6oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم يح محمود |حمد
يم8||483 |د|بــــ |لم |من|ر محمد |حمد محمد |بــــر|
8|o|86حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن ط|رق ذ حسن
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنسمه عل|ء حس|ن حسن |لشعر|وى3|3735
2|36o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه محمد رجبــــ عبــــد|لر|زق
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه محمد عبــــد | عبــــد|لمتـــع|ل درويش759|78
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعم|د |لدين محمود |حمد محمد345265
444|o2يم يم منصور عبــــد|لحميد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ي|ر| محمد عبــــد |لمنعم |لسيد |لحجر64|3|6
د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ محمد |حمد عبــــد |لق|در سعيد|47523
24273oرهمحمد شعبــــ|ن محمود ع |لج|ويش ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نغ|ده رجبــــ فه ع 848545
7o99o6| تـــج|ره |لمنصوره|ء محمد مصط محمد ع عبــــد
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ندستـــ |لم |ح|زم محمد |لسيد عز|لدين55|4|6
ش|م عبــــد |لعزيز |لسيد9|57|| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل 
يم محمد حسن شوشه658|49 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد|لرحمن عص|م |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|صف|ء رجبــــ |حمد محمد  896657
7oo75| معهد ف ص |لزق|زيقمحمود ذ ف|روق عبــــد |للطيف |لبــــل
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدي ج|بــــر |لر|وي خليفتـــ محمد488969
8o8|o7 يم ع |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جه|د |لسيد |بــــر|
22325o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط عبــــد|لحميد |سم|عيل دسو
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدى ع|دل محمد عفي 53468|
4o8o66د|بــــ د |ط|لبــــ محمود محمد |حمد |لسيد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ عو|د ف|روق يوسف6|8225
معهد ف ص سوه|جكم|ل ع|صم كم|ل |لصغ 8|5||9
2|94oرهمريم ف|رس |بــــو |لعل| عبــــد |لمنعم د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــتـــه|ل دربــــ|له محمد ق|سم|9935|5
د|بــــ حلو|ن|مل جم|ل خلف مهر|ن|439|24
7o9349تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسعيد |لسعيد عثــــم|ن شلبــــي

5oo9oم تـــج|ره |سيوطم | ميل|د نجيبــــ سيد
يم غ|زي8526|4 تـــج|ره كفر |لشيخيوسف غ|زى |بــــر|
3447o3كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمنتـــ |حمد محمد محمد |لطو |لقصبــــى
ى سيد محمد |88887 تـــربــــيتـــ |سيوطنده ع
رهمحمد محمود عبــــد |لع|ل محمد3|565| زر|عه |لق|
تـــج|ره دمنهورسمر عبــــد |لعظيم شعبــــ|ن حس عبــــد645|52
34o|93يم ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سيد |حمد رضو|ن |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن سعيد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد772567
8o8878تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لمسيح صموئيل حبــــيبــــ |بــــ|دير
|6o394وف|تـــعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لع|ل محمد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

66o|3علوم بــــ سويفعبــــد|لرحمن حسن محمد محمود
9o365o يم عبــــد|لرحمن د|بــــ سوه|ج|دع|ء |حمد |بــــر|

4o4ooرهندى كرم حسن عبــــد| نص|ر زر|عه |لق|
7oo4|8ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ح|تـــم ص|لح |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــسنتـــ عل|ء |لدين محمد س|لم43375|
7oo37زر|عه |لفيومس|ره محمد محمود عبــــد |لحميد

ق|وى|286438 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد عبــــد|لرحمن محمد |ل
33o88oزر|عه مشتـــهرزينبــــ عك|شتـــ محمد محمود
|37o92|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد رزق |حمد رزق
تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد| |لسيد |حمد محمد حج3755|2
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ول|ء كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد|32297
7o7236طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|طمه ع |لسيد عبــــد |له|دى |لسيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ خ|لد عبــــد|لو|حد كم|ل |لدين ح8|3235
د|بــــ حلو|ن|ثــــري| سم مصط |م |لشويخ746|24
2|7o87يم محمد تـــج|ره ع شمسف|طمه وليد |بــــر|
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تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|يه جمعه متـــو |للوق||6|249
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــس| محمود رضو|ن محمود عبــــد|لد346354 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــربــــيتـــ طنط|محمد عيد |حمد ج|بــــ | أحمد3667|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مرو|ن محمد رمض|ن محمد سليم|ن484975

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م|ل عص|م محمد رمض|ن||6353
يم سعده|99|692 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يه محمود عط| |بــــر|
5|3|3oتـــمريض دمنهورمحمود عيد |يوبــــ |حمد بــــطور
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوس|م حس|م |لدين رضو|ن سليم|ن||2374
35o565|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ ح|تـــم صل|ح عبــــد|لحميد ص
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخه|له منصور محمد محمد محمود452643
تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ فوزى حس عبــــد|لكريم 886849
6o7885|تـــج|ره طنط|رغده نبــــيل |لسيد شط
|22o49|م|م تـــربــــيتـــ حلو|نن مصط |لسيد 
3433o|زر|عه مشتـــهرمن|ر عبــــد|لح|فظ عبــــد|لح|فظ محمد حنورتـــ
بــــ | محمد272889 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىندى |حمد و
حقوق بــــنه|س|رتـــ حسن عطيه حس 337532
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد رجبــــ محمد غريبــــ|492452
838oo8|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد نجيبــــ عبــــد|لجليل
524o97يم شعبــــ|ن زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــد | ن| |بــــر|
لس مدحتـــ مسعود ي2447|2 ندستـــ ع شمسك
نوعيتـــ |لزق|زيقندى حسن محمد |لسيد محمد637258
بــــي 528265 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخيوسف محمود |سم|عيل حسن |ل
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرحمه عبــــد|لنبــــى مصط محمد عبــــد|237635
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د شح|تـــ محمد ع 2288|9
صيدله طنط|محمد |حمد جمعتـــ زيد|ن محمد زيد|2|7||5
5o4545فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن محمود |لسيد محمود ج|بــــر
87o778كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نتـــسنيم نبــــيل محمد ك|مل حسن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | مجدى لبــــيبــــ سمك9892|6

د|بــــ |لفيوم|كريم محمد عبــــد|لعزيز سليم|ن65282
|539o3|كليتـــ |أللسن سوه|جدم محمد |لمر عرفه
6o994||تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــه عبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|م |لرف
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|رس |يه|بــــ مصط ذ369|68
9|85o5 تـــربــــيتـــ |سيوطر| | جرجس جميل ميخ|ئيل
طبــــ كفر |لشيخريم عم|د محمود |لسيد ع |لجم|ل682259
685o32معهد ف ص |لمنصورهندى و|ئل عبــــد |للطيف محمود صبــــره
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد| حمدي محمد |حمد4|8342
يم ع|شور |بــــو |لنور249682 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل جم|ل |بــــر|
84645o تـــربــــيتـــ |سو|ني|سم يوسف محمد حس
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمه| عص|م عبــــد|لفتـــ|ح حسن4|3587
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم محمد محمود صبــــرى |حمد632347
ره|رن| عص|م محمد ر|شد6473|| د|بــــ |لق|
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85o364كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد غريبــــ عبــــد|لرحيم محمد
6o3659ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لن| محمد عبــــد |لعزيز
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــجه|د سعدي مو حسن 844338
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه ممدوح محمد عوض236992
 |حتـــ وفن|دق |لم |ص|لح عيد محمد ع 2962|8

تـــج|ره بــــنه|عل| صل|ح حس |حمد33967
42345o طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهيتـــ|بــــ حم|دتـــ عبــــد |لع|ل حس عبــــد

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسل|م جمعتـــ شعبــــ|ن رجبــــ|54444
رى|2|689 ندستـــ |لمنصورهع محمد ع محمد |لجو
ه محمد حسن |لسيد|3376|8 د|ر |لعلوم |لم |م
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو حس صل|ح |لدين حس |75||3
ندستـــ كفر |لشيخم محمد |لعر| رمض|ن|84|453
338o6|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعمرو عم|د ع |ن محمد

تـــمريض |لفيوم ف ربــــيع روبــــى |بــــوط|لبــــ|86575
يم |سم9|3288 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن |سم|عيل |بــــر|
4o568| |د|بــــ |ل|سكندريه|يم ي| محمود ج|بــــر |لخول
5|o796ش|م يونس خليفتـــ معهد ف ص |ل|سكندريهيونس 
صيدله ع شمسيم|ن سيد فتـــح |لبــــ|بــــ شعبــــ|ن|39875|
ى ح|مد حميد |88955 تـــربــــيتـــ |سيوطم| |ر حميد |لزع

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد| محسن |سم|عيل محمد87||8
7o5948ف محمدسيد |حمد |لزرق|وى تـــج|ره |لمنصورهيم|ن |
89585o  كليتـــ |أللسن سوه|جمريم محمود سعد |لدين محمد
49o389 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم محمد |حمد |لسيد |لصغ|
ين جل|ل ع |حمد4792|8 |د|بــــ |لم |ن
يم مغربــــي84|55| د|بــــ ع شمس|مريم مغربــــى |بــــر|
54|o|oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع رمض|ن سعد أبــــو بــــكر
5|o36o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد جم|ل حسن ز|يد
6|9o9|صيدله |لمنصورهحن|ن ربــــيع مصط عبــــد|لرحمن ج|د
35538oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسصفيتـــ محمد حسن محمد
تـــج|ره |لزق|زيقأحمد محمد سعد |لسيد س|لم637592

2o|6|ف ثــــ|بــــتـــ رهعمر محمود |ل| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
49o498تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم جم|ل |لدين مصط ك|مل |بــــو كليلتـــ
7o5744تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد حسن عبــــد |لمنعم |لسعيد

ندستـــ حلو|نع |حمد ع |م 7|474
78o338نده جم|ل عبــــد |لستـــ|ر أحمد د|بــــ |لزق|زيق|ش|
صيدله |لزق|زيقس|ره محمد شعبــــ|ن محمد |حمد637858
يم |لسيدع|مر |لمو 6728|6 د |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو شعبــــ|ن ح|فظ |حمد9|873
وف|تـــمحمد ط|رق محمد حسن |إلم |م262924 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| محمود محمد غ|نم482632
صيدلتـــ سوه|جحمد كم|ل محمد |سم|عيل|834829
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بــــ496|85 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرح|بــــ عبــــد| محمد و
5346|6| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |لشيم|ء ن|در ع حسن ج|د |
رهرن| |يه|بــــ م |لدين عبــــد|لق|در|525|2 تـــج|ره |لق|
52o83|ندى تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن مصط أنور مك 
7o48o5د|بــــ |لزق|زيق|د | محمود محمد عي رزق
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر أحمد |لسعيد صديق |لبــــقس|وى6692|6

يف ص|لح حسن78599 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره 
375o3 علوم ع شمسعمر ع|دل محمود ع

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|سعيده محمد فهيم محمد838878
7||9o|حقوق |لمنصورهيم |لعبــــيدى ف|روق |لعبــــيدى
نوعيتـــ |لم |ه|جر جمعه نجيبــــ عبــــد|لبــــ| 8973|8
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر |حمد لط |حمد 889984
معهد ف تـــمريض |سيوط زي|د عل|ء جل|ل سيد 876725
8o7636لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ول|ء جم|ل عبــــد|لحكم مج|ور
ف عبــــد |لصبــــور عل|م|48425| ره|منيه | د|بــــ |لق|
يم عبــــد |لفتـــ|ح 698495 تـــمريض |لمنصورتـــ حس|م صل|ح |بــــر|
442|9oيف يم محمد  معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيمن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
بــــه |لتـــو|بــــتـــى46|688 تـــج|ره |لمنصورهحمدى محمد و
يم |لبــــسيو |بــــو |424348 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|زن خ|لد |بــــر|
76o|22تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمه عل|ء عط| محمد محمد |لحريرى
زر|عه مشتـــهرسم|ء |بــــو |لحسن رك|بــــي عبــــد|لمجيد344759
22o598 ف محمد بــــدر |لدين مصط كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |

تـــ |سم|عيل تـــم|م عبــــد |للطيف|238|5 حقوق بــــ سويفم
3|792oف محمد مصط |حمد رهعبــــد|لرحمن | تـــج|ره |لق|
8o4|o3تـــمريض |لم | محمد نجيبــــ خ|لد عبــــد|للطيف
543|4oيم ع قرعش تـــ عمر إبــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أم
322o54خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنتـــ | محرم فؤ|د |بــــو |لسعود
4o89o5تـــج|ره طنط|من|ر عيد |حمد عبــــد|لق|در |لخو|جه
498o27|تـــربــــيتـــ دمنهوروق حس محمد حمدى عبــــد |لتـــو
69o92oد عبــــد |لرحمن عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــه محمد مج|
6o|848|معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود عبــــد |لبــــ|سط ضيف | مهن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رش| محمود عوض | إسم|عيل ج|489974
معهد ف ص بــــنه|محمد |لسيد محمد |لسوي 245643
22o4|8خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمود عبــــد|لغ محمد أم حج|زى
5o5787|يم حسن يم ص|لح |بــــر| رهبــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف محمد عثــــم|ن ش| 7|26|2
يم |لدمرد|ش عبــــد|لمطلبــــ325392 لجزيره |لع| ح|سبــــ ونظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ (شعبــــتـــ نظم) بــــ|لمقطم|محمد |بــــر|
6o977oف محمد |لشوي د|بــــ |لمنصوره|ندى |
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |يمن |حمد عبــــد |لسل|م فخرى4|7652
224o85ش|م مصط |لنح|س ذ يوسف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسيل 
رهشيم|ء حس م|لك حس 245257 علوم |لق|
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ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يه|بــــ ع |لص|وي |لنج76|479
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء مصط عبــــد|لرحمن محمود|46||63
6o9o5|نوعيتـــ |لفيومم| ف|يز عيد روف|ئيل

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود محمد خلف | حف عبــــد |لرحيم525758
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نروه زغلول ذ |حمد سليم|ن|39725|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ذي|د |لسيد ع شعبــــ|ن94|677
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ديتـــ خ|لد جوده عبــــد|لحميد سليم|7|3544
753o6oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعمرو سليم |يم|م سليم
3267o|ره|ندى |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ثــــ|ر |لق|
وف|تـــ|ع|دل مجدى إسحق غ|272533 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

رهخ|لد مجدى عبــــد | ع843|3 ندستـــ |لق|
49746oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدد| | |حمد محمد |م رزق ع
م|م884|23 رهعبــــد| رفعتـــ |حمد محمد  ندستـــ |لق|
6o4732ف تـــج|ره طنط|وس|م و|ئل عبــــد| |لسيد 
|497o6|د|بــــ حلو|ن|حمد عدل|ن فرج محمود
تـــج|ره |سيوطي|سم ممدوح |حمد محمود  893764
بــــ|ش759885 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ل |ء ن| |حمد 
7o5||3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسف|طمه محمود عبــــد |لحليم ن |لجندى
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــصبــــ|ح مجدى |لسيد |حمد عي694482
5|o238طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمصط خليل محمد خميس
د|بــــ د |ط|م|جدتـــ مجدى عبــــد |لعزيز |بــــ|ظتـــ6678|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم|ن عبــــد |لرحمن عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن |8|485
ف سيد طه52234 ندستـــ حلو|ندير |
تـــج|ره بــــ سويفمروتـــ ع|دل سل|متـــ طه53483

يم825328 يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نف|طمه عبــــد| حسن عبــــد|838895
تـــربــــيتـــ دمنهورعن|ن عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحيم محمد حبــــتـــ|829|5
يم أغ|2583|6 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |يمن محمد شو |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسندى ر| محمد |لنبــــوى24394|
32535oد|بــــ ع شمس|محمد مصط حسن عطيه
76o863 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ض ص|بــــر عبــــ|س حف
|2487oتـــج|ره ع شمسن|دين صفوتـــ حس تـــوفيق |لنكل|وى
36o68|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد محمود عبــــد|لعزيز ز |لشيخ عمر

75o4||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء سيد غز| محمد
ندستـــ ع شمسحمد تـــوفيق |سم|عيل محمد|627|23
ره|رو|ن |س|مه بــــكر محمد275848 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره دمنهورمحمد حسن غنيم محمد غنيم88|494
6o5338 تـــربــــيتـــ طنط| رفعتـــ متـــو مصط

ره|شعبــــ|ن سعيد عبــــد |لر| رمض|ن742|4 د|بــــ |لق|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود مجدى حس|ن محمد332448
7o587oر عبــــد |لع|ل د|بــــ |لمنصوره|عزه محمد محمد ط|

Page 2401 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4o3834|يم ش.مط|عم ف  |حتـــ |سكندريتـــحمد فتـــ ج|بــــر |بــــر|
7632o6|يم محمد |لغر|ز ف |بــــر| صيدله |ل|سكندريهيه |
5|74o9زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد محمد |لحص| |لكو
84oo75كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطديل |حمد محمد |حمد
يم عبــــد8739|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|رتـــ عبــــد|لمنعم تـــوفيق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه | جم|ل |سم|عيل |لسنبــــ|وى249772
22|83o|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيم|ن ن| محمد طلبــــه محمد
يد غنيم896|43 يم أبــــو |ل علوم طنط|مصط إبــــر|

رهسل ي| محمد فتـــ|779| حقوق |لق|
صيدله طنط|نور محمد محروس محمود مقبــــل775|26
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|ره محسن عبــــد |له|دى محمد |لخ 622858
7|o974 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء ن|صف ك|مل عبــــد | |لشبــــ
تـــربــــيتـــ دمنهورسلوى رش|د محمد محمود496624
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــي| عبــــد | محمد ص|بــــر89|753
33|3o|علوم بــــنه||ء ص|لح محمد عبــــد|لرز|ق كتـــكوتـــ
838oo5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد محمد |حمد عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |حمد عبــــيد عبــــد|لبــــ|سط839697
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقأحمد و|ئل عبــــد |لر|زق محمد محمد ن|62868
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد|لحليم |لسيد رمض|ن|258397
5o7294يف ف محمد حسن  ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|رو|ن |
7o|628| يم عبــــد |لمنعم علوم |لمنصورهن|ديه |لسيد |بــــر|
يم |حمد مر2|85|| ش|م |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى 
44|7oره|مصط محمد مصط محمد ثــــ|ر |لق|

تـــج|ره ع شمسيم|ن محمد |حمد فؤ|د يوسف عبــــد |26666|
69|39oطبــــ كفر |لشيخسم|ء محمود |حمد مصط ص|لح
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف |سم|عيل شح|تـــه |سم|عيل52|5|2
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره سم عبــــد | ش|رد377|76
يم حسن محمد محمد72|6|2 ندستـــ حلو|نط|رق |بــــر|
84oo83| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديثــــ|ر محمد س|لم حس
صيدله |ل|سكندريه|ء محمد سعد ع شح|تـــه||42645
ف محمد عيد |للق| 493497 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء حس|ن محمد حس|ن |5|8287

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــو ثــــ|بــــتـــ محمود محمد338|3
رتـــ|غ|ده س| محمد |حمد ع 959|79 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ره|سمر خلف عبــــد |لحميد |بــــوحمود|3|39 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o395o كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد حمدى محمد محمد |لقيسو
تـــربــــيتـــ |سيوطرض| مسعود حس ص|لح 8426|9
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن ي| |حمد رف |لحفن|وي479342
6|63o6معهد ف ص بــــور سعيدخلود محمد بــــخيتـــ |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد مصط ح|مد جعفر45||45
75o5o6ل|ل تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د ر| محمد 
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7o223|تـــج|ره بــــنه|ي|سم ه| محمد |سم|عيل مسعود
25669oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمد عبــــد|لرحمن زيد|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رتـــ | م|جد |لفونس وليم |بــــسخرون4|4752
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخف|يزتـــ |لسيد |لسيد |لسيد س|لم436736
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر سليم عبــــد|لحميد محمد عطيتـــ637657

زر|عه ع شمسف|طمه |كرم محمد |سم|عيل مر|3338
4|48ooتـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|يدى خ|لد ع|طف محمد
علوم ج|معتـــ د |طحمد محمد |لسيد ع سليم||2|444
45o957تـــ|س| ع|دل عبــــد|لق|در محمد عوض لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
5o6729طبــــ |ل|سكندريهمريم جبــــر أحمد محمد شتـــيه
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل سعيد محمد |لمزين4773|4
|255o9تـــج|ره ع شمسن|در |س|مه رش|د ص|لح
رهرح|بــــ محمد ورد| عبــــد |لق|در65239| زر|عه |لق|
3|36o6|ر كرلس ندستـــ شبــــر| بــــنه|ندرو ش|م ز|
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد |سم|عيل محمد|44|789

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ر| | عبــــد |لصمد عبــــد |لصمد ج|بــــر62738
ندستـــ حلو|نغ|دتـــ ص|بــــر عبــــد |لسل|م رش|د367|4

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مل سم عبــــد|لش| جمعه|5942|4
تـــ حس مصط محمود|349498 علوم ري|ضتـــ ع شمسم
يم غ|زى536742 حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد إبــــر|
27268oونيك| مجدى كم|ل جرجس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف
3|859o|تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سيد ص|بــــر حسن
يم |442329 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمصط عبــــد|لمنعم |حمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|سل محمد فكري محمد محمد |لفرغ 329476
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل محمود عبــــد|لنعيم محمد عبــــد |29|239
يم شفيق مو6298|6 د|بــــ د |ط|أسم|ء |بــــر|
علوم |لمنصورهعبــــد | خ|لد ع تـــوفيق |لسعودى438642

يم ع |5379 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|سيف |لدين محمود ع يس487588
ندستـــ بــــور سعيدمحمد سم حسن محمد عبــــد |لغ 762624
يم |لكو776675 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقشيم|ء |لشح|تـــ محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن ج|بــــر عبــــد |لجو|د |حمد ش493792
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |لسيد عبــــد |لعزيز محمد |لمتـــو695269
ف497584 يم  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر كرم |بــــر|

5427oد|بــــ بــــ سويف|محمود سعيد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
6o8458تـــج|ره طنط| سعد |لغريبــــ منصور عويس
تـــج|ره |لزق|زيقجيه|ن ع|دل مصط عبــــد |لحميد887|63
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منيه محمود عبــــد|لخ|لق محمود|228722
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفتـــغريد إسم|عيل خليل |سم|عيل628647
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير سعد رمض|ن محمد326522
8699oo معهد ف ص |سو|نحس محمد |بــــو|لمجد ع
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخلود محمد سعد غريبــــ579|63
63o965يم ع عطيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقتـــسنيم محمد |بــــر|
3282o9ق|وى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم | |ء رزق محروس |ل
د|بــــ |لمنصوره|سعده خ|لد مسعد مدحتـــ خ|لد679975
452o82ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد فتـــ فتـــح | سليم معهد ع| 
249o||يم س|لم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــليند| مصط سعد |بــــر|
9o2776|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى نو|ر يح محمد محمد
4o2|83|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن حس |لسيد محمد
9|o|7o  طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىش|دى عم|د عط| | شنوده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|ري| ط|رق غ| عطيه3|393|
ل|ل444|75 حقوق بــــورسعيدسيل محمد عبــــد |لسل|م أحمد 
يم355396 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مروتـــ ف|رس عوض |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود خميس مصط محمد|348|5
|2o4|3تـــج|ره ع شمسس|ندر| مجدى بــــ|رح فرج |قل|ديوس
يم227224 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|
2535o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدع|ء صل|ح |لسيد ع|مر
439o37يم فتـــوح زر|عه كفر |لشيخمحمد س| |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |سيوطجه|د |حمد محمد |حمد 6|8868
يم محمدى عبــــد|لجو|د|26432 تـــج|ره بــــنه|روضه |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهعل| بــــكر |لش|ف محمد489684
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــيمن حس ل| بــــش|ي332|82
يم||34478 رهيتـــ نبــــيل عبــــد| |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
بــــتـــ ع55|23| تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ مجدى و
|6oo98ره|يوسف |حمد حن محمود محمد ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعمرو محمد |حمد |لسيد2845|2
489o37تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء رزق خميس عبــــد|لعزيز محمد |لغن
طبــــ حلو|ن |ر محمد |حمد عبــــد|لرحمن |لملي |35846
تـــج|ره ع شمسي|سم محمد ممدوح |له|دى25557|
د334827 رتـــ|د|رين حس|م |لدين |حمد مج| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | ح|فظ عفي |لسيد775467
75|57oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــزينه حس|م |لدين ح|فظ عثــــم|ن محمد ز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق رض| |حمد ز326654
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن شبــــيبــــ عبــــد|لرحمن محمود6|3344
48887oش|م محمد محمد حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد 
4|o798ى تـــج|ره طنط|دين| رض| |حمد شكرى خ
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشيف محمود  |دى حم|د  |دى8|7665
48o778ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره عبــــد |له|دي محمد عوض
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسخ|لد محمد حسن سيد7879|3
يم عقبــــتـــ7747|4 تـــج|ره طنط|ل|ء محمود عبــــد |لعزيز |بــــر|
يم |لزر684385 ندستـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل حسن |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسلشيم|ء حسن |حمد حسن |لصبــــ|ن|5|253|
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69757oد|بــــ |لمنصوره|يوسف |دريس |حمد عبــــد |لعظيم |حمد
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــرقيتـــ مجدى محمد عفي 334846
636962| م يح |لمغ|ورى عوض | ندستـــ |لزق|زيقد
9o5|7||د|بــــ سوه|ج| حمد صل|ح عبــــد|لمجيد |سم|عيل
معهد ف ص بــــنه|سم|ء عز |لعربــــ عبــــد|لفتـــ|ح |لصغ |5|2565
6ooo96تـــج|ره طنط|عمرو محسن يوسف ع غز|لتـــ
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع محمد سليم|ن أحمد758772
يم محمد9||476 د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | حمدي محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم محمود محمد حسن سويلم|42485
يم حسن525844 يم |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهيوسف حسن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم محمود ع ج|د |لكريم|6352|6
يم99|243 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندع|ء عبــــد|لع|ل ع|مر |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نه|ل |سم|عيل محمود محمد4|6428
ندستـــ |ل|سكندريهكريم عبــــ|س ع حس ح|مد479644
68|5o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــع محمد وحيد ع حل|ويه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ح|تـــم عبــــد|لرحيم |حمد  |58|89
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رك صفوتـــ ن| بــــض|بــــ|265|83

ين نعيم عيد جرجس72469 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومن
4|9254| تـــج|ره دمنهوريتـــ  حل  عبــــد |لمقصود  حسن ع
349oo7|ف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيم|ن |
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| عبــــد |لن| محمد ع حس عبــــده783939
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييه فرغ |لمرغ محمد|829532
يم96||62 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأمل سم ع محمد إبــــر|
6o7574لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عمرو محمد محمود حشيش
تـــج|ره ع شمسي|ر| حس|م حل سيد|5535|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد سم جمعتـــ عبــــد |لع|ل642563
يم محمد625392 ندستـــ |لزق|زيقعمرو وجيه |بــــر|
8o967| تـــج|ره بــــ سويفمنتـــ ع محمد ع
52|8o2ر تـــربــــيتـــ دمنهوردع|ء ربــــيع بــــسيس ط|
6o4628ى يم |لبــــح تـــربــــيتـــ طنط|منيه |يمن محمد |لزغبــــى |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|خلود وليد |لتـــ|بــــ محمد |ل|خرس763672
2|8o43يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ مصط |سم|عيل |بــــر|
25o73|ف مح |ل |بــــى كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمود |
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء عبــــد|لع| |حمد س|لم||83592

تـــمريض  بــــ سويفرضوى حمدى شعبــــ|ن |حمد|6248
5o385|تـــج|ره |ل|سكندريهمهند محمد عبــــد |لسل|م محمد |لدفر
صيدله حلو|نمحمد صل|ح |حمد حس|ن محمد53|||7
ندستـــ قن|عبــــد|لوه|بــــ مجدي دسو عيد834346
22782o زر|عه مشتـــهرتـــ ص|لح |نور عبــــد|لغ
|34o43حقوق حلو|نيوسف محمد فؤ|د محمد
855o6|| ي ف|نوس رزق | معهد ف تـــمريض |لم | يل|ري بــــ
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كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدريم ع|دل مصط |حمد44|826
27o552| معهد ف ص بــــنه|محمود |حمد صل|ح عبــــد |لمقصود

3|o82|رهي|تـــ محمد عبــــد |لسل|م فرج زر|عه |لق|
8o5o88طبــــ |لم |يم ع|طف يونس |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد عبــــد  |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح محمد453793

629oo|تـــمريض  بــــ سويفيه ربــــيع عبــــد |للطيف عبــــد |لجو|د
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد ق|بــــيل|267884
تـــج|ره |سيوطيم|ن نوبــــي جمعه محمد|838582
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق |يمن عبــــد |لغف|ر س|لم42667|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجورج روم|  |د بــــخيتـــ33358|
طبــــ حلو|نعمر إسم|عيل عبــــد |لمجيد حتـــ|تـــه428925
494|34| حقوق طنط|سل|م محمد |لدكتـــور عوض |لخو
ق|وى257967 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د وليد أبــــو |ليم حس |ل
|642o2 ره|عبــــد |لرحمن فتـــح | عبــــد |لرحمن عبــــد د|بــــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعمر فتـــ خلف نور |لدين  5|26|9 ع| 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن ص|بــــر مو |لسيد مزيد|8|2665
تـــج|ره دمنهورخ|لد عل|ء |لدين رش|د عبــــد |لسل|484448
|52|o4ش|م |لديس|وى |لسيد رتـــ/ري|ضتـــ|ربــــ|بــــ  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
676742| تـــج|ره |لمنصورهم محمد رفعتـــ |حمد |لعج
ير|495229 حقوق طنط|حمد مصط عبــــد|لعزيز |ل
8o492|طبــــ بــــيطري |لم |سوزي من عبــــد|لشهيد سمع|ن
8o8877 |حقوق بــــ سويفعبــــد|لمحسن ي| سعد تـــه
يم حسن حن محمود |لبــــن|446542 علوم ري|ضتـــ |لم ||بــــر|
د|بــــ |لفيوم|م | رض| ن|عوم  |د بــــطرس37296|

37|o6| تـــربــــيتـــ حلو|نم ع محمد محمدع
د|بــــ حلو|ن|محمد ع|مر عبــــد |لحكيم محمد52965|
تـــج|ره سوه|ج حمد ثــــروتـــ فتـــ محمد|855||9
|36o98تـــربــــيتـــ حلو|ندير مصط |لشح|تـــ محمد |حمد سليم

د|بــــ |لفيوم|مل محمد عبــــد |لحميد صميدتـــ|68553
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرغد عل|ء |لشح|تـــ سيد |حمد5645|2
8o4582|ي شح|تـــه |سكندر ه ي معهد ف ص بــــ سويفم
699698| طبــــ |لمنصورهحمد |لسيد فتـــ |لمتـــو
يم64|7|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صل|ح عبــــد| |بــــر|
64645oق|وى  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء محمد محمود |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــغريد فتـــ محمد |لبــــربــــرى|393|6
ف س|لم محمد س|لم324624 ندستـــ ع شمسط|رق |
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد س|مح محمد عبــــد |لبــــ|رى |لمر693428 م |لع| 
5oo|59حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد فتـــ عبــــد|لر|زق عبــــد|لكريم عبــــد

|د|بــــ |لم |شيم|ء سيد فتـــ عثــــم|ن54646
42437oزر|عه |ل|سكندريهمحمود |لص|وى ج|بــــر |لص|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|ري|ن مجدى لبــــيبــــ عبــــد|لمسيح235667
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إعل|م بــــ سويفمحمد نوح عبــــد |لع| شعبــــ|ن73282
259o89|صيدله طنط|حمد شو ع |سم|عيل
د|ر |لعلوم |لم |سيد ربــــيع سيد بــــدر|89||8
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ف|دى ميل|د عطيه عوض عبــــد|لمسيح359366
فنون جميله فنون |ل|قعزه جم|ل |حمد محمد837542
د|بــــ حلو|ن|نس محمد ربــــيع عبــــد |لع| |56793|
5o9784طبــــ بــــيطرى دمنهورحمدي صل|ح سل|م عبــــد|لرحمن يوسف
د محمود |حمد عبــــد|8537|6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ن|
5|o63oطبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد | ج|بــــر حسن ع|مر |بــــوريه

35|5oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوف|ء عبــــد|لن| مختـــ|ر عبــــد |لحليم
8|o97| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نرم ف|يز تـــوفيق ع|
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد |لرءوف محمد مصط |637683
7o3547طبــــ |لزق|زيقمنيه رمض|ن عبــــد |لمنعم |لسيد |سم
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد عبــــد |لفتـــ|ح خليل333|3|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | ح|زم محمد |لشن|وى3448|2
635||o|تـــج|ره |لزق|زيقيه محمد ع عبــــد|لسل|م
45o|62تـــج|ره طنط|محمد مرزوق محمد محمد |لهلبــــ|وي
2|489oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن سيد رزق |حمد
تـــج|ره ع شمسيه خ|لد |حمد تـــوفيق زوره|6975|2
9o69|o تـــج|ره سوه|جد| | سيف |لن محمد عبــــد|لحميد
4927o5حقوق |ل|سكندريهيوسف محمود سعد عبــــد|لوه|بــــ حسن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عم|د محمد عبــــد |لغف|ر||4952|
نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه محمد شح|تـــه |حمد2|6998

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زي|د محمد رجبــــ ص|لح67342
554oo وف|تـــيف رزق كم|ل قر وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

3266o4ره|د | محمد فتـــ محمد د|بــــ |لق|
778o33طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمس ممدوح حس طه من
26o384|ه سم |لسيد عبــــد|للطيف |لرف نوعيتـــ |شمونم
7o54|oتـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |بــــو سليم|ن |لسيد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نوره|ن عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لجو754462
د|بــــ |لزق|زيق|مصط محمد |لسيد عبــــده ع685|64
4o3||2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد سعيد صبــــ |حمد |لعصبــــى
763o59 يم عبــــد يم عبــــد |لسل|م |بــــر| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمريم |بــــر|
6795o7 زر|عه |لمنصورهند| ص|بــــر عبــــد |لق|در جبــــر حبــــي
|54o|8ش|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف 
م رفيق |لمر عبــــد|لفتـــ|ح غ|نم|9|4295 حقوق طنط|د
68o937د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عبــــد |لرحمن سم نج|ح |لشح|تـــ منصور
7o6678| طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد ع ش|كر |بــــو ع |لحنبــــ
|53o|9رهعمر محمد شعبــــ|ن محمد ع تـــج|ره |لق|
يم |لمزين6863|3 طبــــ |سن|ن ع شمسي|ر| عص|م محمد |بــــر|
88o995|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م| عبــــد|لرحيم ج|بــــر عبــــد|لو|حد
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23|648| ندستـــ ع شمسحمد صل|ح محمود عبــــد|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سميه |س|مه ع|دل محمد عفره684656
64o88o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لحميد عبــــد |لحميد محمد |بــــر
6o5o68|يم |لدم د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى حمدى |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | محمود منصور حسن |88667
نوعيتـــ |شمونمحمد صبــــرى ح|فظ |لخ 854|25
طبــــ طنط|سم|ء |يمن صبــــ عبــــد |لوه|بــــ مش|66|9|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر محمود سعد |لدين ميهوبــــ8769|3
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مه| محمد محمود عبــــد|لوه|بــــ46|245
ندستـــ حلو|نحمد محمد جم|ل محمد محمود |لشح3888|2
6o644|طبــــ |لمنصورهمحمد يوسف صل|ح |لبــــقري
4o|277تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم سل|متـــ يونس حسن
8|3o8o|تـــمريض |لم | حمد فتـــ عثــــم|ن قطبــــ
|576|o|رهيم|ن جعفر ض| |حمد طبــــ |لق|
حقوق ع شمسمحمود مجدى محمد حسن86|59|
يم عبــــد|لحميد|4|7858 د|بــــ |لزق|زيق|حمد |يه|بــــ |بــــر|
||62ooيع سيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد |بــــو 
6o39o8تـــج|ره |لمنصورهجيوف| ف|يز ف|يق بــــخيتـــ نخله
6988o2زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــبــــتـــس|م |حمد |لسيد محمد عبــــد |لحميد
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد نه|د محمد أحمد شلبــــى42|479
25o364عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|طمه حمدى زكري| ع
يم|7|8383 ندستـــ قن|حمد بــــه|ء |لدين بــــكري |بــــر|
925o74|علوم سوه|ج ل|ء |سعد جل|ل |سم|عيل
4o94|2 |يم ش ش|م |بــــر| تـــج|ره طنط|عمر 
4o883oيم خليفه يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط| |بــــر|
75o994ندستـــ بــــور سعيدندى خ|لد محمد فتـــ
25o962ف محمد شبــــل |لسو|ق نوعيتـــ |شمونمحمد |
ه |حمد |لحسي |سم|عيل|6559|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |م
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر جعفر محمد |حمد344294
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه سيد جمعه عبــــد |لق|در34345|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسميحه |سم|عيل |حمد خليل259762
رهم | |يمن ميخ|ئيل |ع 44743| تـــج|ره |لق|
34o338صيدله |لزق|زيقبــــ|سم عبــــد|لبــــر ع عبــــد|لبــــر
|383o6رهمصط |س|مه محمد حسن عل|م ندستـــ |لق|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عص|م |لدين نجيبــــ محمد تـــوفيق8477||
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورندى |لدرديرى حسن |حمد حس 5638|5

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر ربــــيع حس عبــــد|لح|فظ7|555
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حسن|ء |لسيد محمد سيد |حمد  بــــصل6658|4
|262o4تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نديفيد وجدى شو نخلتـــ
رهحمد حمودتـــ محمود |لقص|ص|34|435 د|ر |لعلوم ج |لق|
487o63د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مصط عرفتـــ |حمد عرفتـــ محمد
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6o2o29د|بــــ |لمنصوره|ن|دين خ|لد كم|ل محمد |بــــويوسف
ر||42247 يم ر|تـــبــــ ك|مل ط| تـــمريض فرع مطروح بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسين|س محمود رجبــــ محمد||43995
892o39 زر|عه |سيوطعمر عبــــد|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لق|در
معهد ف تـــمريض طنط| محمد محمود محمد محمود |لقر|ق427553
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسمر محمد عبــــد|لع|ل مصط شعبــــ|626834
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |لسيد لط محمد633462
لس يوسف ك|مل |سكندرعوض72|494 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورك
6o|o|8لسن |لم |ه|جر محمد |لسيد سعد بــــدوى|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــدور ط|رق بــــدر عبــــد |لسل|م69695|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهف|دي |يه|بــــ |لمر ع|مر5228|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقجه|د كم|ل متـــو سعد|لدين626283
63o3o5|يم ندستـــ |لزق|زيقحمد عطيه ع |بــــر|
262|o|ره|محمد محمود عبــــد|لبــــ| متـــو حج|زى ثــــ|ر |لق|

رهس|مح |لسيد عبــــد |لع|ل رشو|ن627|4 تـــج|ره |لق|
8o7936د|بــــ |لم | |ر خ|لد حسن عبــــد|لعظيم|
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــحمد جم|ل محمد حسن محمد|8|2|35
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|طمه |لسيد مو عبــــد|لرحمن س442877
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد ع|مر مرو|ن ع|مر|357566
ش|م |لسيد محمد عبــــد |لكريم762596 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدحمد 
4398o9تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأمنه أحمد فتـــح | عبــــد|لجو|د ع
78o476تـــج|ره |لزق|زيقه|يدى ه|بــــى صل|ح محمد
9o7382|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  حمد عفتـــ حسن نور |لدين
24o777|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد عزتـــ ف|روق |بــــو|لسعود
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندير محمد حسن عمر|556|3
7o9o99معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |لعربــــى
768o72 معهد ف ص |سم|عيليهند| |لبــــسيو |لسيد |لبــــسيو
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح| |يه|بــــ |لسيد عثــــم|ن وجيه|96|42
تـــربــــيتـــ |لعريشع |ء محمود عبــــد |له|دي محمد |ل|767484
تـــج|ره كفر |لشيخحمد ن| خف|جه حسونه|9926|4
صيدله |لمنصورهس|ره حس عيد |لسيد682268
ندستـــ كفر |لشيخي| س|مح محمد محمد سيد |حمد عز |68922
د|بــــ ع شمس|زي|د ط|رق عبــــد |لمجيد محمد28954|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسيف |لدين عزتـــ محمد ع|77696
ه لط قل|ده شح|تـــه شح|تـــ|754267 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم
يم محمد|284357 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه م|يز |بــــر|
8o2o|4| |كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفف عبــــد|لبــــ| شح|تـــه عبــــد|لبــــ
يم27773| تـــج|ره ع شمسكريم |يمن محمد عز |لدين |بــــر|

29o44تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد خ|لد محمد ذ
د|بــــ |لفيوم|نوره|ن محمد |لسيد محمد985|2

6o9899تـــج|ره |لمنصورهإين|س محمد |لرف| |لنمر|وي
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848o49تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نحبــــيبــــه رمض|ن بــــدري ح|مد
زر|عه |لمنصورهورده عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف عشم688348
7774o7طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقخلود محمد فتـــ فتـــوح |لمك|وى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|نم عص|م حل محمد32876|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــلم| عص|م حس |حمد855627 معهد ع| 
تـــج|ره |سيوطسم|ء رمض|ن عثــــم|ن محمد|823468
8o29o6 تـــج|ره بــــ سويفف|يزه ر| عبــــد|لنعيم حس
رهحمد فرج عبــــد|لرؤف محمد حسن||24269 ندستـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسزي|د |يه|بــــ حس عبــــد |لرحمن |ل|سود26624|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه ن |حمد |لكيل| |622729
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد| مغ|ورى فريد قمح256229
8o66o8د|ر |لعلوم |لم |محمد جم|ل محمد |بــــوزيد
زر|عه طنط|سم|ء صبــــ مرزوق محمد |لديبــــ|96|434

|62o7ف كرم ميل|د تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ردين |
4945o2حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مح ط|رق ن |لدين خليفتـــ
يم عبــــد|لوه|بــــ حميد|827555 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن |بــــر|
||857oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم محمد شوكتـــ كم|ل
تـــ عبــــد|لعظيم عوض ع|3|424 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر خ
4o3668حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر نبــــيل زكري| محمد |حمد| 
طبــــ |ل|سكندريهيم|ن ج|بــــر مو سعد |لملوى|359|52

د|ر |لعلوم |لفيومعمرو دربــــ|لتـــ فضل |حمد46689
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسم|ء محمود خلف |حمد|9|7584
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد عبــــد|لحميد محمد غريبــــ محمد327873
زر|عه |لزق|زيقنوره|ن وليد |حمد محمود مصط 377|63

4662oره|ول|ء ع|شور |بــــو بــــكر ش|كر ثــــ|ر |لق|
طبــــ |ل|سكندريهمريم مصط سعد |لجي |47|52
87527o طبــــ بــــيطرى |سيوطحبــــيبــــه محمد محمود ع
ش|م رزق سعد345493 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رتـــ | 
تـــج|ره كفر |لشيخنه|ل محمد ف|روق محمد |لمغ|زى442957

رهحمد محمود |حمد عبــــد |لخ|لق|47875 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر |حمد |لسيد حسن|2226|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء ط|
7o228oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق رو|ن مجدى |حمد عبــــد |لحميد يوسف
8o6999|يم محجوبــــ ه |كر|م |بــــر| نوعيتـــ |لم |م
ف محمود |سم|عيل223835 رهشيم|ء | زر|عه |لق|

حقوق حلو|نمصط ط|رق ش|ف ص|بــــر45336
|5||o2تـــربــــيتـــ حلو|نن|ريم|ن عطيه سليم|ن تـــ|درس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر شهدى محمود |حمد |لزغبــــى||2647
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عبــــد |لعظيم يوسف |حمد27569|
تـــج|ره |لمنصورهمحمود صفوتـــ حسن ع حسن686859
حقوق بــــنه|محمد ع|بــــدين محمد طه7|3577

6o559تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|ره ن| محمد |بــــوسيف
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6o4922طبــــ |سن|ن طنط|عزه وليد محمد محمد |لعيسوى
ش|م مصط ي فه66667| رهسل |حمد  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|رحمه محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد89|237
7o8264عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنور| محمد عبــــد |لع|ل ص|لح |لمر
تـــربــــيتـــ ع شمسدى سعيد شبــــل ع326789
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جر| | جم|ل محمود ع |لنج|ر339486
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود يوسف محمد مصبــــ|ح |حمد |638233
ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم ن|جح مصط مصط |لجد357385
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوق محمد عبــــد |لمجيد محمد عليبــــتـــ436726
42o477يم ع  محرز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمنه | |بــــر|
6|53o8ى حقوق د |طرح|بــــ عم|د حمدى |لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمد نجيبــــ عبــــد|لمقصود محمد دي342885
حقوق |لمنصورهصل|ح محمد محمد |لسعيد |سم|عيل679574
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء جرير |لسيد سليم|ن|37|758

6o987حقوق بــــ سويفعبــــد |لرحمن خ|لد فتـــ سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلي محمد مصط متـــو مصط 25|695
يم |حمد محمد246766 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــوليد ي| |بــــر|
8496o5|ه خ|لد |حمد محمد تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم

د|بــــ بــــ سويف|مريم محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لعليم2|682
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|زي|د ع|صم دسو يوسف6653|

4o4|o6يم عبــــد |لغ |حمد تـــر تـــج|ره |ل|سكندريهسعيد |حمد |بــــر|
5o33o5طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهد | |لسيد |لسيد محمد

رهدير خ|لد محمود حسن |لش|ف642|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم محمد |لكعبــــ|رى|26997 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد |بــــر|
حقوق ع شمسوف|ء مجدى رسل |سكندر|32233

462o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد ش|كر سيد
48992oد|بــــ دمنهور|ي|سم عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لفتـــ
4o4|o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهطلعتـــ |حمد طلعتـــ |حمد |لشوربــــ

علوم |سيوطعبــــد | عطيتـــ عبــــد | مبــــ|رك55937
5o4264 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ء أبــــو |لق|سم |لسيد أبــــو |لق|سم مصط
5o7|7oصيدله |ل|سكندريهمنه | محسن محمد حم|دي مط|وع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عمر صل|ح عبــــد |لحميد جر|مون769596
229o45ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حبــــيبــــه سم فرج محمد
معهد ف ص طنط|ع محمد ع عبــــد|لد|يم433667
6o983o|د|بــــ |لمنصوره||ء ص|لح عبــــد|لسل|م ح|مد

66|o|علوم حلو|نمحمد محروس محمد طه
يم عطيه23837| ثــــ|ر |لفيوم|ه|جر ح|تـــم عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|ر| محمد |لسيد |لسيد9635|3
معهد ف ص |لمنصورهحن|ن |لسعيد |لبــــي |لزن|تـــى696629
68o9o9تـــج|ره |لمنصورهخ|لد عمرو عبــــد |لمنعم محمد |لنج|ر
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد محمد حس 636538
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طبــــ |سيوطس| صبــــ ر|شد |بــــو|ليم 823632
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد جم|ل حج|زى محمد حج|زي|328943
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر عبــــد|لن| مصط محمود335478
ن| ع|طف عطيه حم|د رمض|ن|6|263 |لسن |لم |م
6|6o73ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعل|ء|لدين عبــــد |لرحمن درويش |لقش
642|o8تـــج|ره |لزق|زيقر| |لش|ف محمد |لسيد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمن|ر عبــــد |لمنعم حل عبــــد|لمنعم محمد74|438
678o26|يم سليم د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد |لمعبــــود |بــــر|
حقوق طنط|منيتـــ جم|ل صديق عطيه ن|صف|3578|6
حقوق سوه|جمحمد عز |لدين حسن محمد  9|9||9
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــدر فتـــح |لبــــ|بــــ محمد فتـــح |لبــــ|بــــ75|848
تـــج|ره |لزق|زيقم|ركو جورج عد مق|ر634633
يم محمود سيد |حمد معوض646664 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طشيم|ء |بــــر|
يم |لسعيد محمد محمد 679597 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء |بــــر|
يف حس 784966 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود مجدى |لسيد 
ن| مجدى عز يوسف763|3| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسفريده محمد محمد ص|لح |ل|ل 34|6||
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|م ص|بــــر |لسيد ص|بــــر جمعه7||482

تـــ محمد معوض عيد فر|ج|37|42 رهم صيدله |لق|
طبــــ حلو|نيه |حمد س| |حمد عم|شه||69377
وف|تـــطه ع|دل طه ع425|64 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
6232o8 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحن عثــــم|ن نعم|ن |لطر|ني
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفه ف|يد فه عم|ر245584
44|o|3يم يم عبــــد|لعزيز |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفتـــحيتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهور|ء ر|فتـــ فتـــ |حمد ع |بــــو|سم83|8|5
9o2265|ف محمود عبــــد|لع| محمد د|بــــ سوه|ج| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|شيم|ء سعيد عبــــد|لمنعم مصط |97|63
تـــج|ره ع شمسيم|ن |حمد |بــــو |لق|سم بــــسط|وى|2496|3
52637oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد شعبــــ|ن محمد |لبــــى عمر|ن
5273|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــندى متـــو محمد عبــــد|لرحمن
يم |لسيد |لجمل344858 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | |حمد |بــــر|

رهكريم مجدي محمد مو 46994 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دين| حسن |لطنط|وى حسن636929

معهد ف تـــمريض |لفيومس|ره محمد عك|شه عبــــد |لجو|د68789
4772o6يف محمد عبــــد |لع|ل |لشيخ علوم ع شمسزي|د 

وف|تـــمصط بــــ|تـــع محمد عبــــد|97682 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
7o653||زر|عه |لمنصورهعزه زين |لع|بــــدين |لسيد ع |لرف
يم حس 453738 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحس|م فوزى |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|شيم|ء رمض|ن عيد معتـــمد99|68
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم محمد محمود كشك754769
34369oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع محمد ع محمد |لسيد|
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ه صبــــ |لسيد مصط |لتـــل|وى94|432 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ند| حسن محروس حسن |بــــو |لمجد||4965
4o9|4||ور تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء حس عبــــد | 
3|5o8|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع |حمد عبــــد|لسل|م رمض|ن
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء حسن محمد |لحسي قش|قيش7222|5
د|بــــ حلو|ن|منيه محمد رف| محمود خورشيد|759|22
28729oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــس|ره حسن مصط |لجم|ل
25244o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن مبــــروك محمد مبــــروك
قتـــص|د م حلو|ن|مري|ن سعد جميل شح|تـــه32852|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد جم|ل ح|مد |م محمد|356427
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعن|ن |سم|عيل محمد |سم|عيل حم57273|
69o45|نوعيتـــ |لمنصورهنو|ل عبــــد |لن| فرح|تـــ عبــــد |لسل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م حمدي ع|طف محمد|64|6|
92498|| تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لحكيم رمض|ن ع
ف حسن عبــــد |لرحمن6|336| ره|سل | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
76o569د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |تـــ ح|فظ |حمد محمد|
4oo477قتـــص|د م حلو|ن|سم| س|مح محمد عبــــد|له|دى جويده
688397| تـــج|ره كفر |لشيخين|س محمد |لسيد محمد متـــو
6o3|53 طبــــ |لمنصورهد| | بــــكر |ليم| |لمو
يد|73|636 لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ |د|ره|حمد عص|م لط |بــــو|ل
حقوق بــــورسعيديوسف سيف |لن ك|مل فه |بــــو رح95|762
||5o55ندستـــ |سيوطبــــريه|ن وليد ممدوح عبــــد |لحليم
بــــي 462737 يم |ل علوم كفر |لشيخمصط حمدى كم|ل |بــــر|

|4o7oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــض |حمد سيد محمد جمعه
279o99حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|مه عبــــد|لر|زق د|ود عبــــد|لر|زق
7o89o9| ندستـــ |لمنصورهم حمدينو ع ع ع
252432| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــي|تـــ عثــــم|ن رمض|ن |لشه|
43o233|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيتـــ ع|دل محمد شح|تـــه
6oo528|معهد ف ص طنط|حمد عبــــد |لفتـــ|ح تـــوفيق ع |لمقدم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرو|ن عبــــد|لحميد محمد قل|ش252885
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمريم محمد حسن عبــــد|6|8466
8|435oنوعيتـــ |لم |بــــيتـــر ن| جم|ل عزيز
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم ذ |بــــو كليل ذ محمد3|2552
طبــــ |لسويسمحمد يوسف عل|م يوسف688995
6962o2|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| محمد رجبــــ غ|نم

6o|94|طبــــ بــــ سويفيه شعبــــ|ن مصط رمض|ن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــغدير |س|مه |سم|عيل |لجزير248634
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عص|م محمد |حمد محمد ع484723
7o8323تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعف|ف ه| صبــــرى |حمد نبــــيه
طبــــ ع شمسمح |لدين |حمد مح |لدين حفينه437473
6o4o49| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد |نور محمد حس
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رهيه حس محمد محمد|45648 حقوق |لق|
6o7722 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|صبــــ|ح مسعد بــــدير |لدسو
44|o9|يم علي يم سل|متـــ |بــــر| علوم كفر |لشيخدع|ء |بــــر|
68|oo7|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد حمدى فه شط
|6||4oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرضوى حسن ف|وى |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م|جدتـــ س| سعد محمد نص|ر348799

6o3o7كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــه محمد بــــكرى عبــــد|لع|ل
4947o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد رمض|ن محمد عبــــد |لق|در |لحو

ره|سم|ء ص|لح درم |م |حمد|24733 د|بــــ |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــول| شو فوزى سمع|ن59284|
3338o2د|بــــ طنط|حمد |سم|عيل ف|روق عبــــد|لسل|م|
8o794|ن| نبــــيل جوزيف بــــولس تـــج|ره بــــ سويفم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|طمتـــ جم|ل ز |لسيد سليم|ن82|35
6285o2تـــمريض |لزق|زيق م |م|م |م|م طلبــــتـــ |ل|م|م

د|بــــ |لفيوم|نور| ص|لح عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل|7244
49oo|oين محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمقصود ج د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ش

43o62ره|من|ر خ|لد عتـــريس مصط |بــــوشنبــــ د|بــــ |لق|
63995oه |لسيد عبــــد|لرحمن |لسيد أحمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن
8628o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم كرم ع محمد
ى خلف مرزوق|877592 ه ي تـــمريض |سيوط  م
6o||4|ف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده ندستـــ |سيوطرن| |
62|5o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر مختـــ|ر عبــــد |لسل|م محمد
طبــــ بــــيطرى دمنهوررو|ن كم|ل محمد غ|نم79|7|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور |لهدى ممدوح سيد شو محمد|35859
يم|344|79 زر|عه |لزق|زيقسل|م سم شعبــــ|ن |بــــر|
89o8|6 تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر |حمد محمد محمود
45376oندستـــ |سيوطعبــــد | محمد عبــــد | مصط |لنحر
زر|عه |لزق|زيقدين| شحتـــتـــ محمد محمد محمد |سم|638646
32o887ف مكرم زخ|رى تـــج|ره ع شمسف|دى |
5o4o||علوم طنط|بــــيشوى حل مه|ود جرس |قل|ديوس
6o5|29|ش|م محمد |ل|بــــيض تـــج|ره طنط|منيه 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه ع|طف |حمد ع 858325
حقوق حلو|نن خ|لد عبــــد |لر|زق ع 66925|
تـــج|ره |سيوطس|ره مر مصط |م 887355
صيدلتـــ |سيوطدين| وحيد ذكرى بــــسط| 897245
75o929تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل ي| محمد |له|دى
622|8o |علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسع|د سعد محمود محمد مو
يم485948  |حه وفن|دق |ل|سكندريهريم محمد |م|م |بــــر|
52o946طبــــ بــــيطرى دمنهورإيم|ن عبــــد |لستـــ|ر مصط عبــــد |لستـــ
زر|عه |ل|سكندريهبــــسنتـــ |حمد محمود |حمد ش|ف46|478
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسلوى محمود محمد محمد |لدسو 694477
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نولي | س|مر رشدى |سحق|66578
رهمنتـــ | |س|مه سعد عبــــد |لق|در22299 صيدله |لق|

طبــــ بــــنه|س|رتـــ س| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح332692
88o74o|معهد ف ص ري|ضه |سيوط يمن جم|ل حسن ع |ن
9|o26| صيدلتـــ سوه|جيل|ن| ه| ميل|د سدرتـــ
حقوق حلو|نعمرو محمد سعد جبــــر34853

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد مختـــ|ر زين |لع|بــــدين رجبــــ867|4|
58o74يم صيدله بــــ سويفسعد غز|ل سعد |بــــر|

5o4654علوم |ل|سكندريهمريم حمدى |م حسن جمعه
تـــمريض بــــنه|خلود كرم محمدى عطوه حسن264259
6oo322ر بــــش لط عبــــد |للطيف |لطنط حقوق طنط|بــــ|
4o26o3| يم ع عبــــد حقوق |ل|سكندريهرحمه |س|مه |بــــر|
265oo4طبــــ بــــنه|محمد |س|مه |حمد محمد
يف |لنبــــوى |لعن| 7959|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | 
|لسن |لم |ندي فتـــ عبــــد|لرحيم عبــــد|لسميع822526
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | |يه|بــــ لبــــيبــــ قزم|ن 487|92
35o392يم يم محمد |بــــر| زر|عه مشتـــهرمحمد جم|ل |بــــر|
223oo7يم محمود رهمحمد |سم|عيل عبــــد|لمنعم |بــــر| تـــج|ره |لق|
7o62o6تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم |حمد محمد عبــــد |لغف|ر
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن عل|ء |لدين محمد |لسيد |لزه|ر759694
48698o|د|بــــ د |ط|خ|لد وليد ع عبــــد |لع
نوعيتـــ |لمنصورهبــــه |لسعيد ح|مد |لسيد699838
تـــج|ره طنط|إن جم|ل عبــــد |لنبــــي سعد |ألل 768||6
طبــــ |سن|ن طنط|ي|سم |س|مه مصط محمد مسلم738|27
63o6|6يم |حمد |لعكش يم |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد كم|ل |حمد عبــــد|772478
92o89| معهد ف ص سوه|جيوسف |لسيد |حمد مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طبــــ|سم |س|مه مديح محمد نص|ر5573|6
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ريم عم|د |لدين عبــــد|لحميد محمد|32989
رهموريتـــيوس |لقمص ويص| صبــــ |بــــر822924 طبــــ |لق|
8953oo|كليتـــ |أللسن سوه|ج حمد ج|بــــر حسن محمد
426o58تـــج|ره طنط|سهيله صل|ح حل محمد حسن
346o75 علوم ع شمسلي عبــــد|لمنعم |حمد حس|ن
846635| لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سم|ء رمض|ن عوض | عبــــد|
895o66 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمد صل|ح محمد محمد
تـــج|ره سوه|جمجدى رشدى |حمد فوزى عبــــد|لمجيد932|92
يم عبــــد|لفتـــ|ح منصور  898794 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمنتـــ | |بــــر|
حقوق |لمنصورهعلو| عبــــد |لمو علو| عبــــد |لجو484222
ندستـــ |لفيوم|ء |سم|عيل غريبــــ |لسيد|967|78
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيق|سل|م |س|مه |لسيد عبــــد |لغ |لبــــن686458
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعف|ف محمد عنتـــر سيد محمد354372
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326o53ف سلط|ن |لسيد سيد |حمد رهسهر | حقوق |لق|
تـــمريض |سيوطف|رس ممدوح عبــــد|لفضيل حسن 252|89
6o595o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عفتـــ عبــــد |لوه|بــــ |لمر |لحسي
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرو|ن ع|دل ص|بــــر محمد عبــــد|لرحمن447878

د|بــــ |لفيوم|شيم|ء محروس شعبــــ|ن عبــــد |لمحسن66435
علوم |لفيوممريم عبــــد |لنبــــى عبــــد |لر|زق حميده73574
3733oرهرح|بــــ |حمد |حمد |حمد  جبــــر حقوق |لق|
ه محمود |حمد محمود حسن ع|مر35859 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن ع|دل عبــــد|لوه|بــــ |حمد482878
25942oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــي|سم عيد سعد طوسون
يم836577 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع|ئشه عبــــد|لبــــ|سط ن|دي |بــــر|
7oo397معهد ف ص |لمنصورهن|ديه |حمد عوض عوض ع
ندستـــ |ل|سكندريهشه|بــــ مجدي سعد |حمد |بــــو ذكري529789
2678o| |حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط ي| حسن |لنو
صيدله طنط|بــــسمتـــ محمد عبــــد |لتـــو|بــــ ج|بــــ |434836
7o6o34|ندستـــ |لمنصورهلسيد رمض|ن ع |حمد |لسيد
823o2o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ل|ء |حمد صد عبــــد|لحكيم
4|o67|تـــج|ره طنط|طه |حمد طه رضو|ن
52222o تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|له س| رش|د قطبــــ مصط
483oo5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى محمد |لسيد عبــــد |لع|ل
تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن |ل|سد فؤ|د |حمد346632
رهعبــــد |لرحمن نبــــيل عبــــد |لد|يم |زل|6|28| صيدله |لق|
6o485oد|بــــ |لمنصوره|رن| غ|زى محمد عبــــد|لغف|ر
ين| بــــرك|تـــ سليم|ن ميخ|ئيل836667 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف
8348ooنوعيتـــ قن|مصط عبــــد|لفر|ج بــــربــــري محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديس|مه |حمد حميد |حمد|824527
يم |لجم436682 يم |حمد |بــــر| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرو|ن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|شمس محمد م|مون |حمد |سم|عيل3|7824
6||9o7 ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر مجدى عبــــد |لحميد محمد 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | |يمن محمدى |م |5425|
48o654|د|بــــ دمنهور|يتـــ محروس طلبــــ |حمد خليفتـــ
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  م |سم|عيل فو|ز س|لم||7584
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعص|م فتـــ جم|ل عبــــد|لحليم2|8468 ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــربــــيتـــ ع شمسع |ء ع|دل فتـــ |لصعيدي326496
يم|256795 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء محمود عبــــد|لغ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمدي عبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد مبــــروك494223
ثــــ|ر |لفيوم|مريم عطيه حبــــيبــــ متـــي6888|8
يف منصور بــــيو 58||85 معهد ف ص |سيوطمحمد 
حقوق بــــنه|سل محمد حل عبــــد|لعزيز336463
252o29زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لسل|م سعيد عبــــد|لسل|م طه
ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد |لرحمن و|ئل عبــــد |لمجيد |لسيد محمود75||75 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
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6o26o8صيدله |لمنصورهبــــل|ل فتـــ جل|ل |لسيد خط|بــــ
نوعيتـــ |شمونسل |حمد محمد أبــــو حطبــــ256666
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|يف أحمد محمد شه|بــــ |لدين435699
يم |لشيخ ع248589 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحبــــيبــــه حمدى محمد |بــــر|
432o79|تـــج|ره طنط|يري ريمون سم |سكندر
85o779تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدف|طمه محمد عبــــد|لمو سعيد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عص|م ز |م جمل|43753
ف|773997 يم  د|بــــ |لزق|زيق||ء |حمد حس |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديلشيم|ء عبــــد|لصبــــور مغ|زي حس|ن||83727
422539| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحيم|ن ن| س|لم س|لم ع
وف|تـــندى ع|طف مصط عبــــد |لر|زق  4|5276 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ دمنهور|ط|رق حس محمود عبــــد |لمحسن و|9||487
8|52o9 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم | |ر محمد فرح|تـــ حن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو |س|متـــ محمد مرتـــ عبــــد |له|5685|
د|بــــ |سيوط|ف|طمه |حمد عبــــده |حمد |88775
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىكريمه عز ق|سم |حمد826949
يم2599|7 ر محمد |بــــر| زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــخ|لد |لجر|ي ط|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|غ|ده عبــــد|لسل|م نص|ري نوح825826
تـــربــــيتـــ |لعريشتـــ حم|ده عوده يوسف قويدر767659
م|887|26 يم عبــــد|لعزيز و ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــج|ره |سيوطعمر عبــــد| رش|د عبــــد|للطيف823872

رتـــ|فرحه محمد عبــــد |لسل|م درويش37265 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
33o|3o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء يسن محمد يسن |بــــو|لخ
تـــج|ره |سيوطي|سم ع|شور فوزى محجوبــــ بــــرك|تـــ3|484|
622673| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهس|مه |يمن رمض|ن سليم|ن ع
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر ط|رق محمد زكري|9|9|78
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |لمن |حمد محمد|752237

67o59|تـــ يوسف سعد |حمد خدمه |جتـــم|عيه |لفيومم
6||89o| د|بــــ طنط|محمد رض| محمد ز عبــــد|
|46o25رهعبــــ عم|د سيد جمعه د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخه|جر |حمد حم|د محمد محمد عمر7875|4
ف ومس|حه |لمطريتـــحمد محمد محمد سليم|696764 ك.تـــ. ف رى و
تـــمريض |لمنصورتـــ عمر شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن عبــــده |بــــر|684954
34o38| ندستـــ بــــنه|حمدى |لسيد عبــــد|لخ|لق ع كليتـــ 
767o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|حس|م ف|يز محمود سعيد محمد

25o59|لسن ع شمس|سم|ء سعيد حس محمد
69o237|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء حمدى |حمد |لسيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسلميس |لسيد فوزى جوده335587
طبــــ |ل|سكندريهن|در محمد صبــــري محروس3|35|5
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو سعيد عو|د س|لم عيد3|7667
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم عمرو محمود سيد66753|
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8|oo22|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م| محمد جم|ل عبــــد|لحليم|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط بــــه|ء عط| | د|ود |لجمل989|26
4276o9زر|عه طنط|ع |يمن ع عبــــد|لقوى شلتـــوتـــ
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسهيله محمد |حمد محمد|84956
6974o3| تـــج|ره |لمنصورهحمد |م |حمد |لرف|
يم |لشن|وى439287 طبــــ كفر |لشيخ |بــــو |لمع| |بــــر|
نوعيتـــ |لم |يه حمد|ن محمد |سم|عيل||389|8
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد سعيد محمد صبــــري |حمد|52|639
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــكريم محمد حمزه محمد758483
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد محمد |لمرغ 764368
6o725oيم عبــــد|لحميد محمد |لشه|وى نوعيتـــ طنط|بــــر|
د|بــــ ع شمس|ندى |لر| محمد |حمد354425
235oo7زر|عه ع شمسعمر ع|دل سيد محمد حسن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد|رين |حمد حسن محمد |له|دى علو63532|
وف|تـــمحمود ع|دل حسن محمود|2553| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|4773oره|محمد جم|ل ح|فظ |حمد د|بــــ |لق|
|6oo6|تـــج|ره ع شمسعمرو عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن
وف|تـــمحمد حس محمد حس 863547 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
9o397|| معهد ف تـــمريض سوه|ج  م محمود |م حس|ن
ر عبــــد|لعزيز |لطو |577|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــر|ر م|
علوم |سو|نم|رسيلينو ف|يز فخري قديس838235
فنون جميله فنون حلو|نيوستـــ | رض| حن| غبــــري|ل9246|8
رهحمد محمد حمدى محمد مد |56688| ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رضوى |لسيد عرفه محمود كمون|582|4
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |حمد محمد سيد محمد ع29|526
|425o5يف عبــــد |لحليم محمود |لسيد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| 
8o|842|حتـــ وفن|دق |لم |يمن نظ يوسف سليم|ن| 

رهعمر عبــــد |له|دى سعد محمد مك|وى43|43 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسول|ء مختـــ|ر سعد محمد349439

583o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر|ن| ط|رق عطيتـــ محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــل|ل ن مر |حمد ع|رف843|48
د|بــــ |لزق|زيق|ريه|م سعيد خميس محمد مصط |لمغ |77975
5||9o3 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعل|ء عنتـــر عبــــده ع محمد |لحلو
8o277oكليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن حس جمعه عبــــد|لحميد
4|5o65تـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخول|ء زكري| محمد أبــــو خ
ش|م صبــــرى بــــلبــــل66|422 لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ن|ء 
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود |حمد محمد عطيه خليل37424|

383o2رهمصط حسن محمد ع|مر تـــج|ره |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسهيله صبــــرى صل|ح محمد مر|د254945
4o4o92|د|بــــ |ل|سكندريه|بــــولس |دم عج|يبــــي مجلع عبــــد
د|بــــ كفر |لشيخ|ن حموده محمد |حمد |لجز|ر42|6|4
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صيدله طنط|محمود |حمد محمود عبــــده |لشيخ246542
3552|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل |م |لشح|تـــ ع
62o4|2|لسن ع شمس|شيم|ء فوزى فهيم |لش
9o9359ء عبــــد|لر| يوسف |حمد |لمشلط| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
36||o2تـــج|ره بــــنه|ي|سم محمد |بــــو |لخ |حمد ن

صيدلتـــ |لفيومس|لم سلط|ن س|لم |بــــوح|مد|6926
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد ع|مر محمود خليفتـــ|4792|3
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ| |ده |حمد محمد |حمد |لرف|264587

7oo76|يم عبــــد |لق|در محمود محمد د|بــــ |لفيوم|بــــر|
7o3576 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق عل|ء عبــــد |لمنعم عبــــده عفي
5o4323فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل أس|متـــ |حمد ع |لخطيبــــ

2|26oرهس|ره |سم|عيل |لسيد محمد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدمؤمن محمد مسعد عبــــد |لسل|م |بــــر|382|75
6o3o88تـــج|ره طنط|محمد محمود محمد |لمغ|زى
44o937| علوم كفر |لشيخسم|ء |لسيد مغ|زي ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمهند ط|رق محمد كم|ل محمد ك|مل 495668
82|22oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجل|ل محمد جل|ل عبــــد|لعليم

رهحمد مسعد سليم|ن عبــــد |لق|در|46722 تـــج|ره |لق|
35|o29حقوق |لمنصورهصبــــ|ح محمد |م|م محمد
|5oo|3ره|محمد وليد محمد محسن د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جل|ء مصط محمد حس |44|839
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ |سم|عيل محمد |لسيد ربــــ|ع|346473
ر ه| فؤ|د |لسيد|4||844 معهد ف ص |سو|نلط|
3284o3|رهحمد سم حل حس عبــــد|لد|يم عل|ج طبــــي |لق|
924539| حقوق سوه|ج  س|مه |لسيد محمد ضيف |

5o95|تـــج|ره بــــ سويفمه|بــــ مجدى سيد سعد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نعبــــ |حمد عبــــد|لستـــ|ر محمد836659
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه عبــــد|لسيد عبــــد|لغ خميس زنوط|522363
|6o636تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين و|ئل محسن حسن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل |س|مه مبــــروك عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو عشوبــــ3|2664
يم777568 حقوق |لزق|زيقشيم|ء محمود محمد محمد إبــــر|
ف محمد طلبــــه |لس|يح527767 وف|تـــندى | معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
785o27يم يم س|لم |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقمنيه س|لم |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهسل |حمد حسن حبــــيبــــ بــــلل|7|8||7
ه |ر محمد محمود سيد3|632| نوعيتـــ ج
7o5766ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد و|ئل |حمد محمد م |لع| 
42|3o7| حقوق |لمنصورهمحمود عبــــدربــــه |حمد |حمد ج|د
|5o|o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد سيد فتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ
صيدله |ل|سكندريهمعتـــصم صل|ح سيد محمد853363

66o49يم ف خميس |بــــر| د|بــــ |لفيوم|عمرو |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله و|ئل سعيد فوده448|2
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7o5742معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد حس|ن ع عطيه عز |لدين
9o8872 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــعبــــد|لو|حد ع |حمد محمود
62943oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مروه ص|لح صل|ح ص|لح سيف
يم |بــــو 2935|2 يم |لسيد |بــــر| ندستـــ ع شمسيوسف |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمرو محمد محمد |سم|عيل حربــــ|76724
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رودينه ع عبــــد|لعزيز |لسيد فرح496467
7o5||5تـــمريض |لزق|زيق م|جده صبــــرى محمد عبــــد |لعزيز |بــــر
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |كريم شح|تـــه فه |م 74|4|8
تـــج|ره دمنهورمحمود محمد محمود ك|مل يوسف493674
|595o9د|بــــ حلو|ن|سيل | روم| نصيف نجيبــــ
رهيه سيد |سم|عيل ع عبــــد |لع|ل|58858| تـــج|ره |لق|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ويد| جم|ل |لسيد |ل|قرع|3|4|4
9o8||7 ن| روم| س| |بــــ|دير د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م
69o776تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى رض| |لسيد |حمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد ممدوح عبــــد|لجيد محمد|267963
34|64oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ع|دل صل|ح عبــــد|لع|ل س|لم
علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد حمدى عبــــد |لوه|بــــ حسن|64476|
69o24||تـــربــــيتـــ |لمنصورهنغ|م محمد رض| عبــــد |لق|در
624o76تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |لسعيد |لمتـــو |لمتـــو محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| فرج  |د يوسف6525||
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــحمد مر|د ع ع رزق|452277

|5o36لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ر|م| بــــس|م سليم|ن محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورس|رتـــ محمد |سم|عيل عبــــد|لرؤف |لشوربــــ |877|5
د|بــــ دمنهور|مريم س| محمد |حمد |لحو 476836

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه مصط رمض|ن شعبــــ|ن|588|6
77o63|ثــــ|ر |لفيوم|تـــ |س|مه ك|مل |م |مبــــ|بــــى
76|2|oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسول|ء جم|ل حنيدق |حمد محمود
34978oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع |حمد مصط ع زلط
د|بــــ كفر |لشيخ|سمر عبــــد |لفضيل محمود عبــــد |لفضيل443849
تـــج|ره دمنهورأحمد عبــــد|لكريم ع|طف ع عبــــد|53||54
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد محمود مو |حمد6|8459
ندستـــ حلو|نه|جر عبــــد|لرحيم ع سليم6223|3

رهن عمر شو عمر|8|26 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريه ط|رق فه مر |حمد475974
ويدى277|42 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع عبــــد | ع 
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد |لسيد محمد ش|كر||34343
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد حس|م |حمد عبــــد|لحميد |حمد|55|26
2623|oد|بــــ طنط|ع محمد ع محمود ع|
25oo8||ه خ|لد سعيد |لنش|ر صيدله طنط|م
د755922 لسن ع شمس|مريم معتـــز محمد مج|

د|بــــ بــــ سويف|ين عم|د عبــــد |لرؤوف محمد7|536
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ند| |حمد ع سليم|ن29929| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|
854o32 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ف|رس محمد ع عبــــد|لغ
4o6o4o ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمه عبــــد |لرحيم ع مو
يم ع |لدسو 2|6926 تـــج|ره طنط|من|ر |حمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|حمد محمد محمد |لعفي يوسف عتـــلم528|34
69||o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن عبــــد |لرحيم |لسيد عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | نبــــيل سعد شلبــــى |لهند|وى434252
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد محمد عبــــده |لسيد45|633
|44o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل |حمد محمد سليم|ن
طبــــ |سن|ن طنط|له ط|رق محمد |لهلبــــى|97|432
يف6682|5 حقوق |ل|سكندريهمريم محمد حمدى ك|مل |ل
7|63o2|علوم |لمنصورهسم|ء عزتـــ يوسف |لهل| محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء محمد ع |حمد محمد حسونه||75674
تـــج|ره بــــنه|حمد ع|طف محمد محمد |حمد|332|64
9o9o|6|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي لسعيد جم|ل |بــــو|لفتـــوح ح|فظ

67o|oندستـــ |سيوطمريم محمد |حمد |م|م |لخش|بــــ
6o36|7صيدله حلو|نمريم محمد |لش|ف خليل
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود سل|مه عبــــده |حمد242962
67732o تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد مصط ع مصط
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو|د2923|5
4|5o93|ى يم |لم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمل محمد |بــــر|
5o6775|تـــج|ره |ل|سكندريهيه مجدى محمد |لسيد |حمد
688o6|نوعيتـــ |لمنصورهفوقيه عص|م |لبــــدرى محمد
يم محمد مصط 356757 تـــج|ره بــــنه|م| ع|طف |بــــر|
|5o4|9 تـــمريض  حلو|نمصط عبــــد |لرحمن |سم|عيل عبــــد
يم سل6|6283 ى محمد |ل|حمدى |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقمحمد ي
78o685| يل ج |لزق|زيقيم|ن |حمد عبــــد |لكريم |حمد ع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4632|oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد |لر|زق مبــــ|رك عبــــد |لر|زق |بــــر
22|o47|د|بــــ حلو|ن|بــــتـــس|م رمض|ن شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسروميس|ء محمد ع |حمد|96|3|
ر |سطف|نوس838882 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسوزي جوزيف م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــلشيم|ء ع|طف |لسيد فرح|تـــ|263764
يم جمعتـــ|52953 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
49o374 وز حس محمد صبــــري حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ف
4oo66oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحم|ليه وص فرج |دريس

44o75|ى م خبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد كرم 
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن |مجد حسن محمد849582
25o937تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومش|دى و|ئل فؤ|د |لمل|ح
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل| ع فتـــ حس|م |لدين9|7553
488o59يف ف خميس خميس ع |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |
7o4o24  ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لفتـــ|ح صديق عبــــد |لفتـــ|ح
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ره|ر| | محمد لملوم عبــــد |لمو 62854| ثــــ|ر |لق|
م و|ئل محمد |بــــو|لسعود|3555|3 حقوق ع شمسد
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدم جمعه محمد حسن9795|6
حقوق ع شمس ممدوح متـــو |لحف محمد3228|3
معهد ف ص بــــور سعيدآيه |لحسي عبــــده عبــــد|لحميد سل|623869
حقوق |سو|نس|مه |حمد سعد |لدين |حمد|833436
|54o||ف |بــــو |لفتـــوح محمد حقوق ع شمسيوسف |
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد أحمد من م |لدين633896
يم349234 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن سيد سيد |بــــر|
6|7o2o |د|بــــ د |ط|رحمه حس|م يوسف ش
حقوق |ل|سكندريهسل|م صديق عبــــد |لفتـــ|ح محمد|824|48
طبــــ حلو|ن|ء |حمد سليم|ن |لشن|وي||23625
تـــمريض |لزق|زيق  |ر محمد |لشبــــر|وى محمود حسن637998
8o4o|8|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يه|بــــ |حمد محمد
3|2|7o|د|بــــ بــــنه|ن ه| ج|بــــ | متـــى ميخ|ئيل|
ندستـــ ع شمسع خ|لد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحفيظ54724|
يم محمد |لحنطور||4768 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد ع |بــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدع|ء |حمد محمد |للطف252455
84|o28|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف صبــــري |حمد محمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيتـــ رمض|ن سليم|ن رمض|ن|883|35
|لسن |لم |زينه حس|م عوض عوض سعيد465|75
23o|36ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|بــــل|ل صل|ح |لدين زين |لع|بــــدين محمد
د|بــــ دمنهور|محمد |لنقيبــــ محمود محمد |لنقيبــــ493233
27o27|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط مح بــــيو محمد ع
5o5287ر ر سم حبــــيبــــ مج تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــ|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىعمرو |بــــو|لحج|ج عبــــد|لوه|بــــ |لسيد867898
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد فوزى |حمد|757778
4|o854تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء فتـــ محمود فتـــح | ربــــيع
يم779884 طبــــ |لزق|زيق |ر سعد عيد |بــــر|
6|o|78تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمتـــ |حمد ر|غبــــ در|ز
7o2874 ندستـــ |لم |عبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |لمجيد عبــــد
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمتـــ سعد محمد ع |بــــو زيد|77484
تـــج|ره |سيوطعزه ك|مل مر حس 894574
تـــج|ره |لزق|زيقس|ره محمود |حمد محمد |حمد5|6378
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه عبــــد |لمنعم محمد بــــرك|تـــ|37||6
صيدله |ل|سكندريهحس|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در عبــــد|||8528
د|بــــ |لزق|زيق|ند| سعيد |لسيد حسن عي772559

6o|88|علوم بــــ سويفين|س معتـــز محمد عبــــد |لوه|بــــ
ى8322|3 علوم ري|ضتـــ ع شمسي| |حمد محمود مصط |لم
يم626956 كليتـــ |أللسن سوه|جفدوى و|ئل محمد |بــــر|
7o7768|تـــج|ره |لزق|زيقحمد جمعه |لسيد عبــــد |لوه|بــــ
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6428o9 تـــج|ره |لزق|زيقندى عل|ء|لدين محمد خليل |لطبــــي
يم محمد753494 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|تـــ نسيم |بــــر|
3345o3|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد عبــــده |حمد طتـــ
83342oيم محمدين يم مغربــــي |بــــر| تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــرح|بــــ |بــــر|

|78o| رهند خ|لد |حمد ع يح حقوق |لق|
|4o3|8 تـــج|ره ع شمسرو|ن يح ع مصط
6|7o6|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء عمر |لنبــــوى |لحن|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــه |لسيد نعم|ن |لبــــي53|678
د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه سم حس محمود عبــــد |لبــــ| 676253
43o|5oى تـــج|ره طنط|س |لسيد حسن |لع
6o9269يم حج|بــــ يم أس|متـــ إبــــر| علوم ج|معتـــ د |طإبــــر|
697o8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخليل و|ئل محمود عبــــد |للطيف
ى329893 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ عبــــد|لن| محمد بــــح
صيدله ع شمسع محمد ص|لح سيد769|4|
رتـــ |لجديدتـــ|نهله محمود محمد محمود سويلم62||22 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نسيد سعد سيد حسن98|47
4o6|48|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يري جم|ل مسعد تـــ|درس خليل
6|o88oتـــج|ره طنط|خ|لد مر ج|بــــر |لجندى

رهسمر ع|دل سعد عبــــد |لتـــو|بــــ8475| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم|34526 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد محمد ع |بــــر|

9|o344 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رسلينو مجدى ثــــروتـــ ش|كر
75844o| نوعيتـــ بــــور سعيدعم|ر رأفتـــ محمود عثــــم|ن فتـــح
حقوق ع شمس|ء عص|م سيد محمود|3|397|
9o6384| |ء ع|طف لط متـــو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
زر|عه |لمنصورهيم|ن حسن عم|ره حسن عم|ره||69435

64o39 ف ع حس علوم ري|ضتـــ |لفيومعمرو |
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود حل |لسيد |لسيد محمد |لش5|4868

294o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومشه|بــــ ه| صل|ح جلول
683o77|د|بــــ |لمنصوره||ء |حس|ن ع ص|لح سليم|ن
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد محمود يوسف |لسيد |لسيد يوسف3|4878

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء سيد فر|ج |حمد|63527
25o|86 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن |حمد محمد عبــــد |لنبــــى حس|ن
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر ع|دل محمد محروس49||26
635o98|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن حس محمد يوسف سيد |حمد
طبــــ |لسويسمحمد عبــــد |لق|در محمد |حمد عبــــد|783788
7o5376 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــط|رق |حمد محمود |لبــــسيو
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه محمود حس عبــــد|للطيف محمد788226
9o7867 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عفي ربــــيع |بــــوزيد
يم632|22 تـــربــــيتـــ حلو|نكريم عل|ء عبــــد|لعليم |بــــر|
49|5o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــه عل|ء مسلوبــــ عبــــد|لح|فظ محمد
339o53تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ محمد محمد |له|دى
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7o4|25 رتـــ|ف|طمه خ|لد فوزى طه حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o7359معهد ف ص طنط|ف|طمه |حمد عبــــد |لرؤف |لشيخ
صيدله طنط|يه عزتـــ مصط عمر |سم|عيل|266526
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لحليم |لشبــــر|وى عبــــد|لحليم محمد24|633

ره|نوره|ن |حمد |حمد |لسيد|4377 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف تـــمريض طنط| س|متـــ خ|لد محمد فرج|429763
6o5935لسن ع شمس|صل|ح |س|مه ح|مد |حمد زي|ده
علوم ع شمسمحمد |حمد طه |حمد558|32
7|258oيم معهد ف ص |لمنصوره محمد محمود مصط |بــــر|
وف|تـــمنتـــ | ع|طف عبــــد |لع|ل |سم|عيل7888|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يل ج |لزق|زيقيوسف م |لدين |حمد محمود5|8479 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد محمد محمود ح|فظ|845976
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــه|ء عم|د |لغريبــــ محمد|لشن|وى6||442
ليل784235 يم  يم |لسيد |بــــر| إعل|م بــــ سويفمهند |بــــر|

يم شعبــــ|ن محمد|2|244 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء |بــــر|
يم محمد64794| رهند شعبــــ|ن |بــــر| تـــج|ره |لق|
8o5589يم يم حسن |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم |بــــر|
|66|83| يم عي يم محمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
9|25o| معهد ف ص سوه|جش|م عثــــم|ن |لسيد عثــــم|ن
ندستـــ |ل|سكندريهآيه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |لعنتـــ445726
26o||4| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرح|بــــ ي| عبــــد|لفتـــ|ح خلف
يم محمود |حمد محمد  525934 ف |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهأ
24325oيم حسن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| عبــــد| |سم|عيل |بــــر|
7o2784|تـــج|ره طنط|فتـــ عبــــد |لمجيد فتـــ حس فن
|5|o53تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل| عبــــد |لحميد |حمد محمود
7oo677تـــج|ره |لمنصورهم|يكل وحيد معوض جريس سليم|ن
معهد ف ص بــــنه|ن مجدى محمد طبــــ|نه|268997

582o5ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــع|صم |يمن فتـــ |حمد معهد ع| 
يم عبــــد|628986 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عص|م |لشح|تـــ |بــــر|
يم83|685 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن سم حس |بــــر|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدلشبــــر|وى أحمد مسعد |حمد |لص|وى|2|435
زر|عه |ل|سكندريهريه|م رمض|ن عبــــد |لحكيم |حمد حسن426345
|52|o2وف|تـــ|د|نه ع محمد ع عبــــده ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
877o2o|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط  ل|ء |حمد حس |يوبــــ
تـــج|ره |سيوطسم|ء حس رجبــــ عبــــد|لوه|بــــ|793||8
49449oتـــج|ره طنط|محمد فتـــح | محمد عبــــد |لغف|ر سلم
6o5o35لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نور|ن |سم|عيل محمد |سم|عيل ع حم
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن ممدوح محمود قدرى محمد728|63
8|84o3|د|بــــ |لم |حل|م فتـــ ز محمد|
ف فتـــ |لسيد عبــــد|لح|فظ497267 تـــربــــيتـــ دمنهورحن |
رهسل|م عم|د محمد محمد|49299| تـــج|ره |لق|

Page 2424 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6o7459| ه عبــــد|لق|در محمد |لبــــسطوي ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــم ك.تـــ. ف للبــــ
8o3697| حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء عمرو ع ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمصط ربــــيع عبــــد|لمحسن محمود محجوبــــ463|84
حقوق |ل|سكندريهم|زن محمد فرج محمد فرج89|482
7o277| د|بــــ |لزق|زيق|حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح
ه جل|ل سبــــ عبــــد|لسيد|94|837 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
8|o6o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــ محمود |حمد عبــــد|لمقصود
ره|سهيله محمد عبــــد | عبــــد |لبــــ|رى58276| د|بــــ |لق|
6|4o97 تـــمريض بــــنه|من|ر تـــوفيق حل حس
6428o4رتـــ| |ده ج|د |لسيد عبــــد|لسل|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
828o|8 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دع|ء حمد|ن حمزه حس
يم |لسيد442289 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد طلبــــتـــ |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر محمد محمود س| شلبــــى |بــــو ||67866
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد فؤ|د فوزى |لسيد محمد526524
||7o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عهود محمد محمود محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد خ|لد محمد ج|د |لكريم |حمد9|7652
2456o5|ى بــــسيو ند طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد خ
|د|بــــ |لم |ر| | خليفه محمد يوسف3|8|82
حقوق ع شمسي|سم |س|متـــ عبــــد|لح|فظ حسن326523
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|منيتـــ عد |بــــو |لوف| عبــــ|س عبــــد |485499
448o9oندستـــ |ل|سكندريهس|ره بــــرنس ع محمد ع
34o24|زر|عه مشتـــهرفري|ل محمد |حمد محمد |لسيد رمض

73o92|تـــربــــيتـــ |لفيومر| | عبــــد |لمن |حمد عبــــد |لص
6|o8o9 |يم |لسيد |ليم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسحر محمد متـــو |لحن|وى|43597
ه نعيم شبــــ|نه |لمو| |696737 زر|عه |لمنصورهم
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه جمعه |لشبــــر|وى عطيه س|لم|697947
ندستـــ |سيوط  لحسن حس|م |لدين عبــــد|لحليم محمد8|8752
5o6778 يم حبــــي يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ |بــــر|

3|7o3ره|عبــــد | ح|مد محمد محمد د|بــــ |لق|
33o|63 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ريه|م |س|متـــ |حمد عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد سيد صقر صقر |لمل|ح|84||35
معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد طه |سم|عيل|698763
329o28|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد حسن سليم|ن عثــــم|ن
تـــج|ره |لمنصورهر|ن| ط|رق |بــــو |لعط| |حمد |لخ 468|69
3|9o3|علوم ري|ضتـــ |سيوطدير محمد رمض|ن محمد

رهمحمد عبــــد|لرحمن شلبــــى عبــــد|لتـــو|بــــ694|7 طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم دمنهوره|جر محمد مصط عبــــد|لوه|بــــ مصط 5239|5
صيدله |لزق|زيقسم|ء ن| جم|ل محمود|||4|79
ش|م صل|ح |لدين عبــــد |لع| 774232 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنوره|ن طلبــــتـــ إسم|عيل طلبــــه |لش|522337
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يف278523 يم |سم|عيل  د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع |ء ن|دى |بــــر|
49|o96 د|بــــ كفر |لشيخ|ندى ط|رق درويش مصط
طبــــ سوه|جمروه |حمد محمد محمود ق|سم 898286
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | حسن محمد حسن قرين8|74|2
يم حسن56485 تـــمريض  بــــ سويفط|رق عل|ء |بــــر|

6o4882ميله طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|ره ع|دل عبــــد |لمجيد ع |بــــو 
75o822يم سليم|ن كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسيل |حمد سليم|ن |بــــر|
5|o528ع|ن ع|ن محمد ص|بــــر  تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد 
9o6366 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديرؤى ع|صم محمد ه|شم
|5oo28يف ع |حمد رهمرو|ن  زر|عه |لق|
طل2242|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ح|مد |لسيد 
33|8o8د|بــــ بــــنه|محمد سعد عبــــد|لستـــ|ر عي عبــــده|
24o996د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مصط عبــــده |لسيد مبــــروك طنط|وى

7o237تـــربــــيتـــ |لفيومدين| كم|ل |لدين عبــــد |لع|ل عبــــد |لد
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسحر أحمد محمد |لدنش|447848
تـــج|ره طنط|ي|سم كم|ل حس محمد |لمر9572|5
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |سندس مرو|ن |حمد محمد24|859

علوم ري|ضتـــ حلو|نحن|ن عي محمد محمد38699
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعل| فتـــ صل|ح مصيل |لحن 79|627
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |س|مه |حمد |لبــــدوى |لخطيبــــ257533
|4648oيم |لسيد ف صل|ح |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد قدرى محمد مصط |بــــوربــــع765467
68952oعلوم |لمنصورهبــــسمه ي |لحس|ن نف|ده
5o68|8علوم |ل|سكندريهمري|ن مجدى جور دري|س
تـــج|ره بــــنه|ي|سم ن| عبــــد| |م 338555

63o64معهد ف تـــمريض بــــ سويف مه| محمد حميدتـــ جمعتـــ
|252o7ندستـــ ع شمسم|زن عبــــد |لن| محمود محمد فريد
6o5588ره|عمرو عبــــد|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد عيد ثــــ|ر |لق|
|73353| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد محمد مصط مصط ع

6743oكليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد سعيد محمد عبــــد |لجو|د
يم47849| ندستـــ |لم |محمد سم عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|

رهعبــــد |لرحمن يح ذ محمد ع 3945| تـــج|ره |لق|
5298o9زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود عطيتـــ أحمد عبــــد |لحفيظ |لسي
رهحمد محمد رش|د |حمد|244768 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4o6898 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآل|ء مصط بــــسيو مصط
تـــج|ره طنط|ع محمد خ|لد ع حس مر39|479
د|بــــ |سيوط| |ر حس |لش|ف عبــــد |لحميد |حمد 877562
22o342 |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد ع |لدسو |لسود
6o2|73| يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|يدى عبــــد |لق|در سعد |بــــر|
8o75|5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده ع|دل تـــوفيق محمد|
7oo997تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن ح|فظ محمد |حمد |لنقيبــــ
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره محمد |لسيد عبــــد |له|دى خليل678762
تـــج|ره بــــ سويفمحمد حس عبــــد| محمود6646|8

رهمحمد حس|م عبــــد |لرحمن عبــــد |لع|4599| طبــــ |لق|
3o56o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه حسن محمد حسن

4o2258حقوق |ل|سكندريهسوميه ع|دل ع عبــــد| عثــــم|ن
229oooتـــج|ره |سيوطوعد ط|رق حسن محمود
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود س| حسن حسن |لمخي5|93|6
26o738 |ره|ندى جم|ل عبــــد|للطيف ن عل|م |لق|
26o287 ى محمد حس ر|ء حس |حمد خ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه |لز
6o68o7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|دى محمد نجيبــــ عبــــد |لحميد حسن
83|26oيم يم صديق |بــــر| طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعم|ر شعبــــ|ن |حمد مو77|37|
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|د|ء عبــــد|لموجود |حمد عبــــد|للطيف849695
د|بــــ دمنهور|كريم ي| حس بــــش|ره493737
7o7559يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريم|رين| معوض ميخ|ئيل يوسف لم
63oo99كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قعمر مصط محمود ع منصور
6o3597ر |لبــــي |لقو|س تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د| | م|
تـــج|ره سوه|جمونيك| ممدوح فيلبــــس لبــــيبــــ 895854
6|749oيم |لحط|بــــ ندستـــ |سيوطرو|ن حمدى |بــــر|
5269oo|يم رجبــــ علوم ري|ضتـــ طنط|حمد خ|لد |حمد |بــــر|
8oo228| كليتـــ طبــــ أسو|نحمد محمود |حمد م
علوم طنط|خ|لد |س|مه زينهم ص|دق زرد96|2|6
22|4o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمود عمر ن|دى ص|دق
|ئيل|692|8 تـــج|ره بــــ سويفم | ن|دي فوزي |
48|64oتـــج|ره دمنهورمحمد ن| |حمد عبــــد |لنبــــى محمد
طبــــ |لمنصورهدير ع|مر عبــــد |لسل|م |لبــــهلول |لحد|68469
ح|ن932||6 تـــربــــيتـــ بــــنه|أم| محمد يسن 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسيد |م سيد |حمد عو|جه64|346
ء فتـــ بــــ |لدين246733 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ه|
89o328 تـــج|ره سوه|جسف ر|فتـــ حليم |يوبــــ

28|o7رهحمد محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل رزق طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدرنيم محسن فكرى |لسيد |حمد|76575
يم ممتـــ|47534 يم ممتـــ|ز |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |يمن |بــــر|
6o3439زر|عه |لمنصورهف|طمتـــ صبــــ |بــــو |لمجد سيد أحمد حو
يم48439| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نتـــسنيم محمود نبــــيل |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسميمه |حمد محمد سعيد حسن|243742
|5429o|تـــج|ره ع شمسيه|بــــ عزتـــ ج|د |حمد

رهعمر خ|لد حسن عبــــ|س69|8| حقوق |لق|
ش|م محفوظ محمد838394 |وس|م  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
22o|o2يم ط|فح فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى ع|دل محمود |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل نبــــيل محمد ع ||6|2
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زر|عه |لزق|زيقمؤمن ع محمد ع772963
2|74o4د|بــــ ع شمس|س|ره ي| محمود ه|شم

حقوق حلو|نمنيه |يمن عبــــد |لرحمن دسو |26723
معهد ف ص بــــ سويفدير عبــــد| ع عبــــد|2872|8
زر|عه مشتـــهرعبــــد|لرحمن |س|متـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد 344272
د||63939 د رمض|ن مج| نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقل|ء مج|
2|46o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزي|د عم|د|لدين يوسف عبــــد|لرحيم
4o|3o4يم محمد شه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سم|ء عبــــد |لمجيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد ن| |لسيد محمد مر|د||6869
رهكريم عيد |حمد بــــكر49773 تـــج|ره |لق|
5338oصيدله بــــ سويفمحمود جم|ل د|ود عبــــد|لنبــــى

332o55|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن سعد جرجس عوض بــــولس
يف شعبــــ|ن عبــــد|لحكم326433 رهتـــغريد  تـــخطيط عمر| |لق|
د|بــــ ع شمس|ه|جر ع|دل |مبــــ|بــــى خليل35683|
62o|42|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم مجدى مسعد مسعد |لبــــستـــ
يع محمد رف|358465 ف |بــــو كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنور|لهدى |
3426o6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس عل|ء رمض|ن محمد
63oo9|طبــــ |لزق|زيقعل|ء محمود عبــــد |لرحمن محمد
5o2|78علوم |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد حسن محمد
تـــج|ره ع شمسدين| خ|لد عبــــد|لعزيز محمد ز||34|2
رهحمد |س|متـــ |حمد |لج|بــــري|46934 علوم |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رحمه ع|مر حبــــيبــــ شنوده6346|8
9o59o4 ر فرج صيدله |ل|سكندريهبــــول| ر| م|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ي| محمود |حمد35646|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسش|دى محمد حس ك|مل758674
تـــمريض كفر |لشيخمحمد |لسعيد |حمد محمد |لسيد يوسف442268
37|8o8ف مو د|ود حقوق بــــنه|محمد |
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقزينبــــ محمد حسن يوسف عميش698782
علوم |لزق|زيقتـــسنيم محمود عبــــد |لحميد شعيبــــ6492|5
8973o2 يم تـــربــــيتـــ سوه|جندى محمد |حمد |بــــر|

ره|بــــه عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |له|دي طلبــــ26866 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيمن منصور منصور منصور |ل|م|م|679466
معهد ف ص |لزق|زيقد | عص|م محمد |حمد ع 86|633
24766oيم |بــــوذكرى |لديبــــ يم جم|ل |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
7|o8o4| | ف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
د|بــــ |لزق|زيق|ج | محمد ك|مل بــــيو |بــــو ع|مر626284

رهح|زم حس فه |حمد7967| تـــج|ره |لق|
5o3||9تـــج|ره كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ |يمن |حمد عبــــد |لحميد
27o87|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر رمض|ن |لسيد ج|د
6|325oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ط|رق عبــــد|لجيد |لعزبــــ |لبــــربــــرى
تـــج|ره طنط|مصط محمد متـــو دبــــور668|43
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ندستـــ ع شمسسل|م محمد سعيد عبــــد |لحميد|62445|
ف سعد |بــــو جلبــــه678865 معهد ف تـــمريض |لمنصوره رحمه |
36o363| وف|تـــ|محمود مجدى عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |سيوط| حمد محمد محمد |م |79|876
|67o43تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عم|د صبــــ |حمد
323o6o|ف مو محمد علوم ع شمسسم|ء |
ر محمد سيد |لبــــيو |34998 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسع|د م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جين محمد |حمد ج|د 2554|9
||94ooيف محمد |لسيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد 
يم234557 رهن|در جم|ل عبــــد|لغ |بــــر| تـــج|ره |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|بــــه عبــــد|لع| سعيد محمد273599
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد مؤمن |لغمرى عبــــد|لمنعم غزى||49|45 معهد ع| 
893o56|ر مليك جرجس تـــج|ره |سيوط مل ز|

26|o9ره|محمد ع|طف محمد عبــــد |لفتـــ|ح دعبــــس د|بــــ |لق|
78o|62يل ج |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |حمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ |سيوط|بــــه عم|د |لدين |حمد متـــو  876953
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن سعيد محمد فتـــوح عبــــد |لمقصود2|6397
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم| |ر حمدى سيد محمد27983|
حقوق ع شمسشه|بــــ |حمد محمد عبــــد |لمجيد6||59|
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى خلف عبــــد |لرحيم |حمد|42564
783o|7تـــمريض |لزق|زيق كريم محمد شح|تـــتـــ محمد و|كد
|528o4خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم سعيد فخرى |م محمد
35|73o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ع|شور سيد صبــــ| مندور
م حس محمود غريبــــ5|57|| صيدله حلو|نيم |د
5o87oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــشوى وليد فتـــ عزيز

معهد ف ص |لزق|زيق عنتـــر عبــــد| ع 638539
||7|o2كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم|رتـــ | ر| لط فه
8o6|23حقوق بــــ سويفطه محمد طه |حمد
9|o393  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىصل|ح |لدين س|مح عبــــد|لغ محمود

معهد ف ص بــــ سويفخ|لد محمد عبــــد |لعظيم محمد63492
تـــج|ره |سيوطديفيد جورج يوسف س|  4963|9
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|عيل محمد جم|ل |لدين عبــــد |لمنعم 8|4948
834oo6عل|ج طبــــي قن|ندي جم|ل |بــــو|لمجد محمد
62o||3يم |سم|عيل محمد |لغندور تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريه|م |بــــر|
7o7294|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء حسن |لعيسوى عبــــد |لفتـــ|ح
5259o3|ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد محمد عبــــد |لسل|م
8o|997| |طبــــ |لم |حمد عمرو محمد شقر
5289o|ندستـــ |سيوطمحمد رض| محمد محمد |لبــــط|ط
9o8779 تـــج|ره سوه|جص|بــــرين ر|شد |حمد عي
ى |لعو عبــــده |لعو 697423 معهد ف ص |لمنصورهسم ي
صيدله |ل|سكندريهط|رق |لسيد عبــــد|لق|در عبــــ|س يوسف8|4422
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره عزتـــ سيد بــــيو255489
82|2o7 تـــج|ره |سيوطيثــــم ي| بــــرك|تـــ ع
تـــج|ره |سيوطم|ري|ن رض| فخرى عبــــده2|8829
|5o425رهيوسف محمد عبــــد |لو|حد محمد تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|سم محمد |لسيد سعد4|3434

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد | محمد ع |||679
ف فتـــ محمد 876654 صيدلتـــ |سيوطع |
7o6o68|وف|تـــسم|ء صل|ح عطيه |بــــو غنيم |حمد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
8o93ooتـــج|ره بــــ سويفمصط محمد حسن عيد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد فرج محمد|46429
حقوق |لمنصورهمحمد رش|د محمود |حمد عطيه99|639
27357o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره عبــــده غز| مصط
5o4533تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم |حمد فضل محمد عبــــد|لجليل

رهمحمد عمرو محمد طه محمد6467| ندستـــ |لق|
42o5o|د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر عص|م |يه|بــــ محمد نوفل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى ع محمد ع |للبــــ|ن344874
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لعزيز محمد |لخ ند|473||5
476o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور|لهدى |لسيد ع |لسيد
4536o5ندستـــ |سيوطمختـــ|ر ق|يد |حمد محمد ق|يد
7|o536ف كم|ل محمود س|لم ري|ض |طف|ل بــــورسعيدر| | |
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمصط حمدي عبــــد ربــــه عبــــد |لح|فظ446362

تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن وط مصط |75||5
|28oo2ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم تـــوحيد محمد ز
طبــــ |لمنصورهزي|د محمد ح|مد عبــــد |لع|ل686326
ندستـــ |سيوطشعبــــ|ن فو طه خليفه  884339
3282o4|د|بــــ بــــنه|حس|م عبــــد|لمع عبــــد|لنبــــى عبــــد|
896o73| طبــــ بــــيطرى سوه|ج يه خ|لد محمد حس
7o6892 بــــي |لدسو تـــمريض |لمنصورتـــ محمد ط|رق |ل
طبــــ بــــنه|ه|نم عص|م عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لنبــــى759||6
8o686|طبــــ |لم |وق عبــــد|لفضيل عبــــد|للطيف |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيري ج|بــــر فهيم ج|بــــر|326478
ره|مريم ع سعد |لدين محمد58563| د|بــــ |لق|
5o858|علوم |ل|سكندريهمحمد عل|ء |لدين محمد ص|لح رمض
وف|تـــ|حمد ع|دل عبــــد|لمجيد |حمد||22676 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|له محمد عبــــد|لع|ل محمد 893693
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مجدى تـــه| وزير|22648

53o65كليتـــ |أللسن بــــ سويفيم ع محمد ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كم|ل محمد كم|ل |لدين حسن محمد25|785
9|293o  د|بــــ سوه|ج|طل|ل عصمتـــ نور |لدين ع
يم عبــــد|للطيف772994 علوم ع شمسيوسف عبــــد |لجليل |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفح|زم محمد رشو|ن عبــــد |لوه|بــــ62588
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وف|تـــمحمد ط|رق عبــــد |لشكور ع7348| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم227352 رهعبــــد|لرحمن محمود صفوتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
7|o695د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خ|لد محمد ع ع رضو|ن
6|o395ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد |لدسو شح|تـــه
6o7475يم عز تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــل |ء عبــــد|لغ |بــــر|
ندستـــ |لسويس|ء |حمد عبــــ|س |حمد|6|7584
22338oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط رجبــــ عبــــد|لعظيم عبــــد|لعظيم

36o35رتـــ منه | عطيه عطيه ك|مل |لنج|ر تـــمريض |لق|
922344| معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد عبــــد|للطيف محمد ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحم|ده خلف محمد |حمد 57|898
تـــج|ره |لزق|زيقفرح و|ئل عم|د محمد |سم|عيل88|625
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد سعد محمد758988
8o8|3oتـــج|ره |سيوطد | |حمد تـــوفيق محمد
6|6o74زر|عه د |ط/ري|ضتـــع تـــوفيق مختـــ|ر |ل|سمر

حقوق بــــ سويفس|مح محسن عبــــد |لع|ل منصور62529
88273o  تـــج|ره |سيوطس|ره يح رشدى محمد

2283oرهمحمد عبــــ|س ج|بــــ | عبــــد |لنعيم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم924|43 |د|بــــ طنط|روضه حس |لسيد حس |بــــر|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىع محمد محمود محمد863427
7o43|3د|بــــ |لزق|زيق||ء رمض|ن محمد محمد محمد سل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعز |لدين عمرو عبــــد |لمنعم |حمد|2442|
ره|مصط محمد محمد |لشن|وى م| 3756|4 ثــــ|ر |لق|
7o9757م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود |حمد محمود محمد |لوصيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحن |لشو|د ج|بــــر بــــسيو ع 7769|4
8o8|32 علوم |لم |دين| ربــــيع |سم|عيل ع
238|3oرهرضوى ع عمر عبــــد|لقوى تـــج|ره |لق|
775|o7تـــج|ره |لزق|زيقمصط عبــــده ع عبــــده سليم
يم محمد سم م| 256349 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|

رهخلود |حمد عبــــد |لسل|م حس ع عي35873 تـــج|ره |لق|
64|6oد|بــــ |لفيوم|من|ر منصور عبــــد|لبــــر يونس

تـــج|ره بــــنه|ندرو مجدى حليم عبــــد|لسيد|565|26
تـــج|ره ع شمسفرح |س|مه تـــوفيق محمد3742|2
7o242o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مريم سم شح|تـــه عبــــد |لو|حد |بــــو
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |حمد عبــــد |لعظيم |لسعيد محمد442897
7o5648|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسل|م عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لفتـــ
تـــج|ره بــــنه|د| | محمد فتـــ محمد طعيمتـــ329465
يم محروس حربــــ56||52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم إبــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدبــــسنتـــ عبــــ|س عبــــ|س شلبــــى |لجندى763542
5oo73|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورر| | صبــــرى محمد نجيبــــ س|لم
45373oى |ج عبــــد |لوكيل |لم تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخلسيد محمود 
623o42|تـــج|ره طنط|حمد عزتـــ |لسيد عزتـــ |لسيد
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26o|o5|ره|يم|ن كرم حسن شندى ع|مر ثــــ|ر |لق|
4|8oo8يم |حمد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنجل|ء رض| |بــــر|
ف |لص| |سم|عيل |لملوى|39|52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر|ن| |
تـــربــــيتـــ دمنهورش|دى ع|دل |لسيد حس عبــــد|لمقصود28|495
د|بــــ ع شمس|ع ط|رق محمد فرج37|59|
|325o8نده |س|مه فؤ|د محمد خليفتـــ فنون تـــطبــــيقيه حلو|نش|
5o6546د|بــــ |ل|سكندريه|رودينتـــ وليد محمد ع عليوه
|568o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزي|د و|ئل محمود |لسعيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأيتـــ أحمد عبــــد |لد|يم عبــــد |435346
علوم |لمنصورهين|س شفيق مر عبــــد|لمهيمن |لخطيبــــ435877
6|289oيم ص|لح |د|بــــ طنط|عهود محمد ص|لح |بــــر|
87586o تـــج|ره |سيوطمؤمن ع سم |حمد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحن مبــــروك محمد عبــــد  |لحميد شخيخه436879
|59o89|ش|م فؤ|د محمد حقوق ع شمسحمد 
688o|9 بــــي طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ عم|د عبــــد |للطيف |لسيد |ل

6o2o2معهد ف ص بــــ سويفجه|د محمد ح|مد بــــيو
2335o5ره|خلود محمد عبــــد|لبــــديع محمد د|بــــ |لق|
ح|ن|28992| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ن| محمود |حمد 
77|o6oيم ك|مل حقوق |لزق|زيق |ر ك|مل |بــــر|
6||6o2ر|ء محمد عبــــد |لجو|د عطيه رضو طبــــ طنط|ف|طمه |لز
علوم ري|ضتـــ |لفيومرغد محمود ص|لح عبــــد | محمد67287

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|نس عبــــد |لن| |لسيد عفي |8||66|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سل|م ع رزق محمد |لسعد|وى|979||5
ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد|لرحمن ع|يد عبــــد|لرحمن محمد مصط 487|33 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
24o342رهندى خ|لد |حمد محمد علوم |لق|
لس تـــ حكيم |بــــ|دير327653 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخ|لد ع طلبــــ |بــــو|لوف|  69|2|9

28|o8صيدله حلو|نحس|م محمد |سم|عيل محمد
4|o273تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ط|رق جم|ل عبــــد|لن| عبــــد
يم زيتـــون476688 ش|م |حمد محمد |بــــر| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسهر 

معهد ف ص بــــ سويفسم|ء ع محمد عبــــد |لع|ل|4|7|6
رهشيم|ء عبــــد|لحليم عبــــد|لع|ل |حمد|23645 تـــج|ره |لق|
7o4468ى |لبــــر |لمشد ر خ طبــــ |لزق|زيقنوره|ن م|
7o5|4o|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسم|ء جم|ل |لمغ|ورى محمد حسن م |لع| 
476654| د|بــــ كفر |لشيخ|يتـــ محمد محمود ع |لشه|

49o|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|م عبــــد
معهد ف ص بــــنه|حمد جم|ل عبــــد|لعزيز جل|ل|689|25
|2oo34ر فه عبــــد |لشهيد ره|س|ندر| م| د|بــــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقفتـــ مجدى فتـــ عطيه شح|تـــه عيد||6297
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد محمد سويد|262899
|6463o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــه|ء |لدين جمعه عبــــد | عبــــد |لر
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452ooo يم يم |بــــر| يم |بــــر| يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــر|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|ه|يدى محمد رفعتـــ مرشدى محمد24484|
6oo7o3|د|بــــ طنط|سم|ء محمد محمد |بــــو صفيتـــ|
5|474oزر|عه دمنهوريه | قدرى عبــــد |لرحمن ع|مر |لجمل
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء محمود محمد مصط غر|بــــ|55|483
45|8o9 ندستـــ كفر |لشيخمحمود عبــــد |لعليم محمد عبــــد|لعليم محمد
صيدله حلو|نس|ره جم|ل محمد شمس |لدين جعفر249269
|د|بــــ طنط|وص|ل ع |لشح|تـــ |لزو|وى3497|4
ر محمد رمض|ن232997 تـــربــــيتـــ حلو|نتـــ م|
6264o8 طبــــ |لزق|زيقخلود محمد مصط عبــــد|لسميع مصط
69o4ooد|بــــ |لمنصوره|بــــسمه م|جد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
82|4o7بــــه لس حن| د|وس و زر|عه |لم |ك
252|6oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسميه  |ء |لدين عبــــد|لعظيم |لمشد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|تـــ |لدسو ع عبــــد|لحميد |لجندى626556
تـــج|ره طنط|ه| ي| محمد حسن |لنج|رى435674
تـــج|ره ع شمس|ج |لدين محمد فرغ عبــــد |لموجود23286|

37o56حقوق |لمنصورهمحمد |حمد محمود مبــــروك
يم |حمد عبــــد |لجليل2|||2 رهيوسف |بــــر| ندستـــ |لق|

ف حس |حمد|77398 نوعيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ |
يف||75383 ه محمد ع ع |ل تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
ى |لسيد عبــــد|لع|ل|9|3566 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمنيتـــ ي
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلي ص|بــــر عبــــد|لحميد |لفرم|وى252935
||675o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيه مجدي عبــــد |لمنصف |حمد
|53o|8إعل|م بــــ سويفعمر ج|بــــر |حمد عبــــد |لصبــــور
يم|||485 تـــج|ره |ل|سكندريهحن مدحتـــ عبــــد |للطيف إبــــر|
22o|56حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن عط| |حمد سليم
6o2967|لسن ع شمس|يه عص|م ع | مرتـــ
ل|ل بــــخيتـــ483362 قتـــص|د م حلو|ن|ند |حمد 
د|بــــ سوه|ج|شيم|ء مصط عبــــد|لستـــ|ر ع  897968
633o7||تـــج|ره بــــنه|سل|م س| حس محمد محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد كم|ل |بــــو|لوف| عبــــد|لح|فظ|73|83
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمود |حمد |بــــو |لفتـــوح |لسيد رجبــــ693452
تـــج|ره ع شمسه|جر ي|س عبــــد|لرحمن عبــــد|لمؤمن342883
5o|o|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنشوى شح|تـــه عبــــد |لستـــ|ر محمد |بــــر
46|6o7حقوق طنط|مصط عبــــد|لبــــ|رى محروس سعد نوح
يم478353 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمه ط|رق خليل |بــــر|
وف|تـــندرو عم|د سم ك|مل||979|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
نوعيتـــ |لم |بــــه رمض|ن عبــــد| عبــــد|له|دي7893|8
تـــج|ره |ل|سكندريهن| محمد صل|ح |لدين ع|مرفري65|476
تـــج|ره |لزق|زيقند| رض| فتـــ ص|دق697325
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نطه عبــــد|لخ مبــــ|رك محمد834738
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يم |بــــو |لحديد58879| كليتـــ |أللسن ج أسو|نرغده عبــــد |لحميد |بــــر|
35o854علوم ع شمسبــــسمتـــ رمض|ن رزق |لسيد
8o7|95طبــــ |لم |ه|له |حمد |حمد عبــــد|لحكيم عبــــد|للطيف
6o24o8تـــج|ره طنط|ر| | |حمد محمد |حمد
تـــج|ره دمنهورمع|ذ فوزى ك|مل محمد أبــــو جبــــل49|3|5
يم خليل4|4378 صيدله |ل|سكندريهإيم|ن |لسيد محمد |بــــر|
بــــ|8|9222 صيدلتـــ |سيوط حمد شح|تـــ محمد عبــــد|لو|
75|87oتـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق عوض عبــــد|لنبــــى
63o278|يم محمد صبــــرى ندستـــ |لم |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|مه سعد سيد سل|مه|834375

4|838| ل| رهحمد رمض|ن عبــــ|س  طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص سوه|جر| | عبــــد|لصبــــور |حمد دي|بــــ835279

د|ر |لعلوم |لفيوممحمد محسن محمد |حمد68639
6397o5طبــــ |لزق|زيقندى |لسيد |لسيد |حمد |لش|ف

يم69676 ى |بــــر| علوم |لفيوميوسف صل|ح ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم حمدى عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز عبــــد43679

69o6o4معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عبــــد | عبــــد |لع|ل عبــــد |له|دى
7846o3|تـــج|ره |لزق|زيقحمد حس حس|ن |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|جوزيف وجيه سعد ج|د |لربــــ353668
77572o ى لط معهد ف ص |لزق|زيقع محمد خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء تـــ|مر محمد عبــــد|لجو|د مصط غنيم338876
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردين| خ|لد خميس عبــــد |لسل|م389|52

حقوق |سيوطمحمد |حمد مبــــروك عبــــد |لعظيم57973
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حبــــيبــــتـــ صل|ح عثــــم|ن محمد|3444|

قتـــص|د م حلو|ن||ء حس حسن حس |548|5
تـــج|ره بــــنه|حمد حمدى عبــــد|لمعبــــود محمد و|صل265955
|ء |حمد عبــــد| عبــــد|لرحيم|889763 حقوق |سيوط  
م|م765775 د|بــــ سوه|ج|سل نبــــوى محمد محمد 
بــــي 768286 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنه|ل |حمد عبــــد |لوه|بــــ متـــو |ل
88o896|خدمه |جتـــم|عيه |سيوط يه ع|دل كم|ل سيد
ف سعيد ح|مدحسن759732 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن |
7o8569|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخلسيد |حمد سعد |لسيد
7||8o3حقوق |لمنصورهر| | محمد عبــــد |لرحمن محمد |لتـــر
8|89|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه محمد سيد محمد|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|جر محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |للطيف426775
ف عبــــد| محمد8|4384 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحس|م أ
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |عبــــ بــــش فتـــ حسن34|854
وف|تـــح|زم عص|م محمد بــــط|ح525959 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
6337o6|ه مر محمد |حمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفند| |حمد تـــوفيق محمد52488
د|بــــ |سيوط|نور |لدين محمد طه عثــــم|ن  884929
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7576oo| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمل محمد عطيه أبــــو |لعني
8767o6 تـــج|ره |سيوطمصط ع حسن مرزوق
9|o734|علوم |سيوطمسه و|ئل محمد جم|ل |لدين عبــــد
|د|بــــ بــــنه|سم|ء محمد عبــــد|له|دي بــــيو |7|3383
د|بــــ |لمنصوره|له|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد |لسنط685529
7555o2| |حقوق |لزق|زيقحمد ع سويلم رف
85o682معهد ف ص ري|ضه |سيوطكريم عبــــد|لق|سم محمد محمد
ندستـــ |لم |محمد صل|ح سل|م ع |لق| 529756

4o378| رهدين| عبــــد |له|دى |لمنش|وى عبــــد تـــج|ره |لق|
وف|تـــلحس محمد عبــــد|لنعيم ع |837488 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o5678ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهزي|د جم|ل شفيق محمد
رهيم|ن محمود سيد |حمد|228344 طبــــ بــــيطرى |لق|
||984oوف|تـــيوسف ن| نصيف |سعد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o7988| طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء عبــــد |لن| عبــــد |لعزيز عبــــد
449o||ندستـــ طنط|حسن محمد حسن ع|مر
ش|م |حمد عي دحروج|||7|45 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد 
26553| حقوق حلو|نحمد حسن |لصغ |لسق

تـــمريض  حلو|نحمد رجبــــ محمد عيد|296785
ف محمد محمد  877782 علوم |سيوطندى |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء عبــــد|لن| سيد عبــــد|لو347276
4o|785د|بــــ |لم |سيف |لدين عص|م ع عوض حل|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ول|ء خ|لد محمد ص|لح342|77
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود محمد كم|ل عبــــده محمد |سم627425
7oo852ندستـــ |لمنصورهمحمد جم|ل محمد محمد عبــــد |لرحمن

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعمرو كم|ل عبــــد |له|دى مو63785
7|o4o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء محمد عبــــد | خ|لد حج|زي
4o65|4ش|م سيد عبــــد|لحميد حقوق |ل|سكندريهه|جر 
ويدى|676484 بــــي  تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن |لسيد حسن |ل

يم بــــسه35724 رهمحمد محمود محمد |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
7ooo|3|د منصور علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد عم|د حمدى مج|
36o88|وقمحمد فريد محمد مهدي ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ه ع حن ش|ذ5542|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ن
ى ع رمض|ن|638587 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطلسيد محمد خ
9o||39 |ى |لسيد عبــــد|لع تـــربــــيتـــ سوه|جدين| خ

يم محمد |حمد83|42 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم |بــــر|
علوم |سيوطريه|م محمد عبــــد|للطيف فه 878266
طبــــ |سن|ن ع شمسم|ري| يوسف بــــدير عبــــد | حن|24856|
755o|9حقوق |لزق|زيقمن|ر محمود |حمد عطيه
7o6957يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره عصم|ء ش|ور شعبــــ|ن |بــــر|
5|o539|علوم دمنهورمحمد عبــــد |لمعبــــود محمد عبــــد |لجو
252o82ف محمد حو|ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دين| |
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6o72||ندستـــ |لمنصورهمحسن |حمد عبــــد|لمحسن ثــــ|بــــتـــ
6423|o|يم |حمد طبــــ بــــنه|يم|ن محمد طه |بــــر|

بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسه|جر عبــــد |لن| عبــــده عطيه37395
2686o4| تـــج|ره |سيوطس|ره عبــــد|لجيد أبــــوزيدعبــــد|لجيد
يم327983 |د|بــــ بــــنه|مصط شعبــــ|ن |لسيد |حمد |بــــر|
7o2854|ى ندستـــ |لزق|زيقحمد عمر |لدسو محمد |لقص
68o289تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــدريه |يمن رضو|ن متـــو رمض|ن
يم سيد |حمد سم 433942 صيدله طنط|نه|ل وجيه |بــــر|
452o57تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود ي|س محمد عوض |لجمل
7o79o6|معهد ف ص |لمنصورهيه محمد مكرم عبــــد |لجليل
24||oo يف عبــــد|لرحمن حسبــــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــد|لرحمن 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ| |لق|سم حسن عبــــد|لنبــــى |حمد كشك686|25
7o82||| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عطيه شح|تـــه خليل |لمو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ص|دق |حمد صديق|45568|
8|o565|تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء |حمد ز محمد
يم عبــــده7252|6 صيدله |لمنصورهحن وليد عبــــد |لبــــ|سط |بــــر|
7o9982 تـــج|ره |لمنصورهس|ره عي عيد ع
8o9||7كليتـــ حقوق |لم |محمد محمود عبــــد|لعظيم محمد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|حمد ح|تـــم فتـــ محمد عط|688876
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــسمه حسن محمد صقر|49726
يم778369 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|طمه شحتـــه محمد |بــــر|
علوم |لم |رغده رفعتـــ |حمد عبــــد|لغ 2|27|8
|4o439تـــربــــيتـــ ع شمسمريم س|مح |نور متـــري
حقوق |لزق|زيقيمن سم ع عطوه||63489
32969oتـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم مصط صبــــ |حمد س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع |ء صبــــري عبــــد|له|دي عبــــ|س25|835
9o46|o علوم سوه|جعبــــد|لعزيز جعفر |حمد عبــــد|لمنعم
يم684276 حقوق |لمنصورهدين| |يمن |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لغ حل سيبــــويه غ|زي|687769
ندستـــ ع شمسخ|لد محمد محمد حرز|79|773
بــــه عط| ||434|2 ره|س|ندر| سم و د|بــــ |لق|

رهكريم محمد ربــــيع شعبــــ|ن|742| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عص|م ن محمد شح|تـــتـــ9274|2
ق|وى6|7774 علوم |لزق|زيقسه|م رفعتـــ فتـــوح ع  |ل
838o4|حقوق |سو|نعبــــد|لكريم عبــــد|لرحيم |حمد شعل|ن
8o9734| تـــج|ره بــــ سويفحمد ه| محمد محمود فرغ

رهعبــــد |لرحمن حسن يوسف سيد زيد|ن43276 تـــج|ره |لق|
د||6469 صيدلتـــ بــــورسعيدعمر أحمد أحمد |لوصيف متـــ

علوم ري|ضتـــ ع شمس|حمد عبــــد |لع|ل جميل |بــــودين||846|
24955oلسن |لم |ي|سم س| مر|د مصط عمر|
762395| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد محمود محمد منتـــ
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6o2354كليتـــ |أللسن كفر |لشيخوس|م |لدسو محمد |لبــــسطوي
يم عبــــد|لق|در |بــــو|لعزم|433728 علوم ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد حس|م |م|م محمد|857437
وز عم|د محمد |لع|رف عبــــد|لكريم858754 فنون جميله فنون |لم |ف
48672oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفتـــ عل|ء محمد فتـــ نجم
معهد ف ص |سو|ن|ء محمد عبــــد|لصبــــور محمد|839765
89o5|6  معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد| شح|تـــه عبــــد|لعليم شح|تـــه
صيدله |ل|سكندريه|ء عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد|6||426
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــتـــ | من محمد محمد27469

طبــــ |لسويسمحمد ر| محمد |لسعيد |لهل|684964
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط فتـــ مفتـــ|ح و|عر63447

ويدى أبــــو|لق|سم222247 رهف|طمه خلف  حقوق |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد حسن |حمد عبــــد|له|دى|6343
رهحمد سيد عبــــد |لع|ل يوسف|7659| ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|دى رأفتـــ مل|ك خليل عبــــد|لشهيد488333
4|74o8حقوق طنط|محمود ع ع عويضتـــ محمد
يم |بــــوسعدتـــ4756|6 تـــربــــيتـــ طنط|آيه ر|غبــــ |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرن| حمدى محمد محمود حس 32653|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم |حمد محمد مر|د37|57
255o74تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| |حمد ع |لطمل|وى 
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــغ|ده محمد ح|مد محمد حس 689849
2|2o88تـــج|ره ع شمسمهند |يمن صل|ح |لدين |حمد
352o37علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد خ|لد محمد عبــــد|لمعز
2|5o56بــــه جبــــره عي رهيوسف و تـــج|ره |لق|
34oo52تـــمريض بــــنه|ع |ء عبــــد|لعظيم ع عبــــد|لعظيم سل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد صل|ح رمض|ن سليم|ن34|697
ره |قه محمد |حمد عصمتـــ|565|78 طبــــ |لق|
ف |سم|عيل|635962 حقوق |لزق|زيقحمد كرم محمد 

ين ن|دى محمود عبــــد|لحميد72355 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومن
ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |لجو|3|||5

لس نج|ح فؤ|د رزق295933 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــك
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق منيتـــ عص|م |لسيد محمد حسن|64|633

632o5ندستـــ |لفيومبــــطتـــ سيف سعد عبــــد |لحميد
حقوق بــــنه|م|جدتـــ محمد عبــــد| قنديل عبــــد|329652
53o38oتـــ|م ع|دل ح|مد جوده لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
25o726فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعمرو عل|ء عبــــد|لع|ل لبــــيبــــ |لبــــكل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ن|ء ط|رق محمد ه|شم|43473|
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه محمود معوض |لسيد|6556|
حقوق ع شمسنور|ن حسن ع محمد عبــــد|لوه|بــــ323496
62323oصيدله |لمنصوره عزتـــ محمد زيد|ن مبــــروك
ش|م مر عبــــد |لمنعم مر423873 تـــمريض |إلسكندريتـــ آل|ء 

Page 2437 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6|35o7يم سيد ندستـــ بــــنه|محمود |لسيد عبــــد|لحليم |بــــر| كليتـــ 
تـــج|ره |سيوطمنتـــ | يح سيد محمود 5|8867
|2|o92|رهحمد خ|لد |حمد |لسو|ح ندستـــ |لق|
يم |لطنبــــد274542 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينه م|جد صل|ح |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء |س|مه |لسيد عمرو|266498

ره|مريم خ|لد عوض | صليبــــ7|483 عل|م |لق|
د|بــــ بــــ سويف|محمود نبــــيل سيد محمود54276

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد وليد محمد محمد9|333|
يع حسن25224 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومدير سيد |بــــو 

|5o462|وف|تـــحمد ك|مل حسن عبــــده معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ف |بــــو|لمجد عبــــد|لعزيز9|2374 كليتـــ |أللسن سوه|جي|سم |
76o5o8معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسجوف| |يمن ك|مل عبــــد|لمسيح
5o528o|ش|م جنيدى جرجس علوم |ل|سكندريهميل روم| 

م ط|رق |حمد رشدى2|58| ره|ج د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشحمد |س|مه |حمد سل|م |حمد|||7668
349o35كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نشيم|ء ن|دي بــــنه|وى زين |لدين
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط متـــو |حمد |لسيد مندور4|3562
|46o59رهندى سيد زينهم محمد ع تـــج|ره |لق|
7o6828تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرح|بــــ عبــــد |لعليم محمد |لسيد
6823|oعلوم |لمنصورهعل| |حمد كم|ل |حمد حج|زى
69|4o5د|بــــ |لمنصوره|نورس عبــــد |لجو|د فه محمود |لمتـــو
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد كرم حسن |لشن|وى|255944
44o2ooد|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم محمد |حمد |حمد |لنح|س
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد |حمد |لسيد محمد محمد سمك7|7653
رهسل ي| |لمعتـــصم |لق| |777|2 علوم |لق|
8|o265حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم | بــــطرس مريس ع|زر
يم محمد سليم|ن647827 صيدله |لزق|زيقندى جم|ل |بــــر|
42o734ر مو محمد د|بــــ كفر |لشيخ|حمد شح|تـــه عبــــد|لظ|
85o794 تـــج|ره سوه|جدير عل|ء|لدين مصط ع
76o989تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسلطيفه محمد سلم|ن |سم|عيل
63||7o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه ع عبــــد |لحميد |سم|عيل
823o48|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ن| عبــــد|لعليم ح|فظ|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح محمد |حمد |بــــو|لمجد غريبــــ639885
ى|359979 ف |سحق بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن |
7o8o8| علوم |لمنصورهوق عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز
ش|م ك|مل طوبــــ|ر25478| تـــج|ره ع شمسملك محمد 

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود عبــــيد رمض|ن عبــــيد27|44
85|o55كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرح|بــــ صبــــر ع سعيد
4o92o3حقوق طنط|ديه فرج عبــــد|لمنعم حسن ع|مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخند مصط |سم|عيل |لمتـــو699695
24oo47 رهعمر عز|لدين ز محمد مصط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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7o6327|ين محمد عبــــد |له|دى محمد حم معهد ف تـــمريض |لمنصوره ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد عص|م منعم |حمد محمد479555
تـــج|ره بــــنه|كريم محمد عط| | محمد عبــــد|لع|828|35
تـــج|ره |سيوطمصط عبــــد|لمن ع سليم855295
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن فتـــ عبــــد|لسميع |لعيسوى|263324
7oo7o6|ى ح|مد سل|متـــ معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد ي
ره|ندى ع |حمد ع ع|مر|22948 د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسيوسف عص|م محمد محمد ع 54642|
يم8323|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد حس |لمر |بــــر|
|5o|67 رتـــعبــــد | محمد حس|ن حس|ن علوم ري|ضتـــ |لق|
9|o|66 طبــــ بــــيطرى سوه|ججون |لقمص |رس|نيوس موريس عزيز
7|2oo5تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل |لجر|ي رش|د رش|د |لهو|رى
معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــد | خ|لد |سم|عيل |حمد |بــــو كريشه||9|49
4o9639 نوعيتـــ طنط|ه|له حسن محمد |حمد |لجن|ي
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ي|سم كريم حسن يسن835988
رهحس عبــــد|لعليم ع |حمد|22329 حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد عمرو |حمد محمد674|33
معهد ف تـــمريض |لم | سلوي ربــــيع حسن محمد8643|8
9o|o43 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم ن| عبــــد|للطيف عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء محمد |لسيد عبــــد|لرحيم 896882
489|o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|كريم|ن رمض|ن |سم|عيل مر
2533o4|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء محمد خ |بــــو |حمد
معهد ف ص سوه|جدع|ء |حمد محمد |حمد833677
9|82oo  |تـــج|ره |سيوطعبــــد|لسل|م ع عبــــد|لعظيم عبــــد
8|o464|ندستـــ |لم |حمد حس|م صل|ح ص|لح
د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |حمد عبــــد |لجو|د |حمد عبــــد 489358
ور87|627 تـــج|ره بــــنه|م |حمد عبــــد|لوه|بــــ 
يم محمد|35394 وف|تـــمحمد صل|ح |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ند| محمد محمود عبــــد|لعظيم محمد343599
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ن|در عبــــد|للطيف عبــــد|لبــــ| عبــــد|للطيف|33476
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر محمد عبــــد|لنعيم محمد835398
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمونيك| ن| لبــــيبــــ رخ|رى شنوده763787
ره|مروه |س|مه محمد محمد نسيم32536| ثــــ|ر |لق|
43o469تـــج|ره طنط| |م سعيد س|مح سعيد مختـــ|ر
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء منصور عوينه مليحه عمر|277345
6o|755تـــج|ره طنط|محمد فتـــوح مسعد |لخو|جه
وقن نسيم جرجس نصيف|38457| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
علوم |سيوطم|ري| عم|د ج|بــــر قلدس  876992

د|بــــ |لفيوم|حبــــيبــــه محمد عمر |حمد43454
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم| عبــــد |لمنعم |حمد |لسيد||73|52
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرن| نبــــيل خط|بــــ خط|بــــ435838
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علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل ز سعد||26783
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه محمد من محمود سليم|ن687886
||9o6|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس|م عبــــد |لمنعم غني |لسيد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد |لرحمن مصط محمد ع 29442|
33|2ooندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد شحتـــتـــ عبــــد|لر|زق در|س سليم
4|o9o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ر حس|م |لدين محمد خليل
92272o| ر حس |ء محمد |لط| صيدلتـــ سوه|ج 
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عم|د حمدي عبــــد|لع| عبــــد|لر| 7|8394
494o32ر محمود عبــــد|لسل|م طه حقوق |ل|سكندريهمحمد م|

حقوق |لفيومبــــتـــس|م سعيد عبــــد |لموجود |حمد|68437
تـــربــــيتـــ طنط|سهيله سل|مه عبــــد |لفتـــ|ح ع |م|م2979|4
علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمود رجبــــ مهدى |لسم|ن 6|9225
68o|7oحه وفن|دق |لمنصورتـــشيم|ء نشأتـــ م |لدين |لسيد| 
5o38o7 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيح ع حس منصور حس
34o49o |تـــج|ره بــــنه|شيم|ء محمد محمود سبــــ

66o33حقوق |لفيومعبــــد| كم|ل |لسيد عبــــد|لرحيم
43o|77علوم طنط|ل| |يه|بــــ محمود س| طوبــــ|ر
68o479تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر |يمن تـــوفيق محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سل|مه مختـــ|ر محمد |لعز|347968
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |س|مه |لسيد |حمد ع762|62
|337o||تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنيه جم|ل سعيد عبــــد |لسل|م سعد
273o98لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|سل عبــــد|لجيد عبــــد|لستـــ|ر |لع|د
علوم ري|ضتـــ طنط|مريم خ|لد محمود عبــــد|له|دى447975
64o792كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمع|ذ ج|بــــر |لديد|مو غريبــــ |لشن|وى
837|o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن عبــــد|له|دي محمد ج|د|لربــــ
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد مصط ص|لح عبــــده خليل|523645
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــفرح محمد سعيد |م|م محمد عبــــد |لرحمن586|76
|29o64م كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسيد حسن محمد |ل|
6885o7نوعيتـــ |لمنصورهشهند| عبــــد |لسل|م جمعه غنيم |لمر
7o9846تـــج|ره |لمنصورهسم|ء فكرى عبــــد |لغ عثــــم|ن |لجندى
49987oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنسمه صبــــ رجبــــ عبــــد |لرحيم |لمزين
5o387o|ر سيد |حمد |لخر ف م| صيدله |ل|سكندريهبــــس|م |
5|o292تـــج|ره دمنهورزي|د عم|د فؤ|د سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|ريو نبــــيل فه ولع|ن 654|89
يم محمد|75593 ف |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد | |
75|34oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحن |حمد |لسيد |لهندى

علوم ري|ضتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد محمود محمد |حمد9|84|
تـــج|ره بــــنه|نجدى رمض|ن عبــــد|لحميد محمد347992
7o9o42كليتـــ |أللسن ج أسو|نسمر محمد ف|ضل عز |لرج|ل |لمر

رهيوسف حمدي سيد حمزتـــ حسن28646 تـــج|ره |لق|
68o894تـــج|ره |لمنصورهبــــس|م |لسيد ح|مد |لسيد ص|بــــر
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4o9722| نوعيتـــ طنط|ن|ن نور |لدين حسن عبــــد |لعزيز
ندستـــ |سيوطمحمد ممدوح مسعد محمود فوده|339|6
63o|43تـــج|ره بــــنه|محمود سم |بــــو عبــــيد غنيم |لسيد
6o595| يف ع ك|مل مه تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعل|ء 
|298o8د|بــــ حلو|ن|زينبــــ محسن |بــــو زيد محمد حسن
6oo755| معهد ف ص طنط|يه بــــسيو بــــسيو محمد |له|ش
7o94o7تـــج|ره |لمنصورهحمد مدحتـــ محمد م |لدين |حمد |بــــر
25o6|8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه |حمد مصط محمد |لجحش

|9o62حقوق بــــ سويفعمر |بــــوبــــكر سليم|ن يس
34|8ooحقوق ع شمسن|دين محمد مصط ز
عبــــد|له|دى رمض|ن499898 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|طمه حي
9|3o49  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد| رمض|ن طلبــــ محمود
تـــمريض فرع مطروح |ء حس مصط محمد|977|42
معهد ف ص بــــور سعيدن|ء عبــــده محمد عرف|ن نو|رتـــ38|622
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|صبــــ عثــــم|ن صبــــ عثــــم|ن ع2|6862
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــغ|ده نبــــيل عبــــد|لسميع محمد259687
تـــربــــيتـــ |سو|نمن|ر |حمد ف|يز محمد|84453
44264oتـــمريض كفر |لشيخم مفرح عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز محمد
فنون جميله فنون |ل|قعظيمه مرتـــ محمد محمد  896575
4|644o||تـــج|ره كفر |لشيخس|لم عبــــد |لفتـــ|ح س|لم عط
426o|8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسمله بــــ|سم مصط حسن سليم|ن
635oo9حقوق |لمنصورهمصط بــــه|ء|لدين س|لم ح|مد حبــــيبــــ
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|ر| عبــــد|له|دى فؤ|د رو|ش259245
833o99حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديخ|لد رمض|ن عبــــد|لل|ه رمض|ن
45o382|وف|تـــم | سم حل |بــــسخرون حن معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7784o2رتـــ|س|ره لطيف جرجس سليم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله |ل|سكندريهحمد ن| شح|تـــ غريبــــ متـــو |56||33
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد ن| عبــــد|لع|ل |حمد844939
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسل|م رض| حسن محمد عبــــد|لمغ |324863
وف|تـــزي|د مصط حس|م ي|قوتـــ عبــــد |لع479792 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدرحمه حمدي |حمد رضو|ن849552
4882o2د|بــــ كفر |لشيخ|محمد بــــ |حمد محمود
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمروه س| عبــــد|لع| ودن252764
ى عو|د حسن رف|344986 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسع |ء |لنم
8983o4 طبــــ سوه|جيم حس|ن حمدى عبــــد|لرحمن

رهرج|ء خ|لد ري|ض محمود49637 حقوق |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ر|ن| |حمد محمد عبــــد |لرؤف محمد|67822
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه | رفعتـــ عبــــد | عبــــد |لغ |754484
تـــج|ره دمنهوردع|ء ع|دل عبــــد |لق|در فتـــ8|48|5
9o9o52 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمصط حم|ده عبــــد|لصبــــور |م مصط

5o728|م محمد حس|ن عبــــد |لعزيز علوم بــــ سويفد
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رتـــحمد محمد عبــــد |لجليل بــــره| |44466| علوم ري|ضتـــ |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــله|م ع فتـــ ع عثــــم|ن|274239
|2367oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للدر|س|تـــ |لتـــكنولوجيتـــ |لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لحمحمود سم فتـــ نور
6oo38|يم |بــــومنصور تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن منصور عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
د|بــــ ع شمس|رحمه ح|زم يوسف عبــــده26558|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء ع محمد محمد84462
527o37ندستـــ |ل|سكندريهمصط |حمد مصط محمد ع
43o|o2طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيوأن| نبــــيل جورج |سعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدى س|لم شلبــــى ع شلبــــى7967|4
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى محمد سليم محمد779455
3593o8ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|ريو ط|رق ر|شد شفيق
9o9|45  صيدلتـــ |سيوطمحمد عل|ء |لدين مو محمود
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد صبــــ ح|مد سعد67|453
يف سيد ذ99|235 ر  زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــط|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره جم|ل عبــــد|لمجيد ص|بــــر248855
حقوق |ل|سكندريهمحمد |يمن محمد |ل|ل |49243
ف حس فرح|تـــ سعيد|55|6| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسديل |
تـــج|ره طنط|تـــسنيم مصط محمد جم|ل |لدين662||6
43723oد|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن |حمد ع ع زي|ده

د|بــــ ع شمس|عصم|ء محمود عبــــد|لعليم محمود7|9|2
5284o3|ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لعزيز سعيد عبــــد|لعزيز ع س
8o5777نوعيتـــ |لم |س|ميه مصط |ل|م عي محمد

تـــربــــيتـــ |لفيوممنتـــ| محمد عبــــد| حموده3||73
32|42oتـــج|ره ع شمسمصط فرغ ص|بــــر ز|يد
432|5o|يم |لدم كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحل| أحمد |بــــر|
34o284رهمن|ر محمد سيد |حمد عبــــد|لو|حد عل|ج طبــــي |لق|

يم46628 رهدع|ء صل|ح محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
68o|54|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |س|مه جل|ل |لشبــــر|وي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهكريستـــ | سعيد شكرى سعيد754444
صيدله حلو|نس|ره ممدوح فوزي شفيق9686|8
ح|ن6299|6 د|بــــ د |ط|آل|ء محمود محمد فكرى 
4326o3|ف عبــــد |لغف|ر محمد عبــــد |لغف كليتـــ |أللسن كفر |لشيخر
يم366267 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــول|ء مهدى |حمد |بــــر|
4o34o9د|بــــ |ل|سكندريه| ع|طف مسعود |لسيد مسعود

3548o|ف عبــــد |لعزيز |حمد ره|حمد | د|بــــ |لق|
4o|828تـــج|ره |ل|سكندريهلؤى |لدين محمود رف| منصور محسبــــ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمهيتـــ|بــــ رفيق فتـــ |حمد |حمد خليل|859|4
طبــــ |سن|ن ع شمسم| رفعتـــ ع |لسيد عم|ر|3|3432

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر محمود بــــدوي سيد محمد66957
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــشيم|ء ن| عبــــد |لفتـــ|ح محمد485976
علوم ج|معتـــ د |طص|بــــر سعد محمد عثــــم|ن|23|44
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8439o2 تـــربــــيتـــ |سو|ننجل|ء عج محمد ع
77559o تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ط|رق زكري| سيد|حمد
د|بــــ حلو|ن|حكيم عص|م عبــــد |لحكيم محمد64635|
تـــ فكرى حسن ع فد|ر|629558 د|بــــ |لزق|زيق|م
ش|م محمد س| عبــــد|لغ |32935 رهد|رين  طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل عبــــد |لنبــــى حسن|47292|
ندستـــ بــــور سعيدمريم محمود عبــــد |لمنعم محمد ه|شم766255
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم عرف|تـــ عبــــد|لستـــ|ر ع|33535
6997o4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد |لسيد عبــــد |لمقصود
3||2o9وف|تـــعمر |كرم ك|مل عبــــد|لع|ل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
88766o د|بــــ |سيوط|س|لم نص سعيد عطيه
69o492|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمل محمد فتـــ |حمد
علوم ري|ضتـــ طنط|كريم خ|لد |لسيد متـــو |حمد523952
ن| ط|رق محمد |لمسل249394 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
يم عطيه نوي 278366 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع عبــــد|لحكم |بــــر|
4o49|2د|بــــ |ل|سكندريه|محمود ن| محمود |لسيد |حمد
4o4|65حقوق |ل|سكندريهمصط مجدى مر عبــــد| عبــــد|لعزيز
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|صل|ح |لدين محمد صل|ح |لدين فوزى عبــــد44|449

تـــج|ره ع شمسعمر محمد ف|روق بــــش 26644
رتـــمحمد عم|د كم|ل بــــيو|2875 علوم ري|ضتـــ |لق|

صيدله |لمنصورهنور| حمدى محمد ح|مد بــــدر688432
62o679 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى ن عبــــد |لوه|بــــ |لحسي عبــــده

ره|ء مح زكري| حسن|25388 تـــج|ره |لق|
م محسن شوكتـــ مصط 24|3|2 تـــج|ره ع شمسن
4o||72 بــــي تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سم ز |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | |لسيد |حمد ص|لح358642

22o69تـــربــــيتـــ حلو|ند | ربــــيع مصط ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطش|م مجدى كم|ل محمد4984|3

يم جوده||3339 رتـــيه ع|دل عبــــد |لسيد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديميمه فتـــ حر| عبــــد|لسيد|837569

حقوق |سيوطنريم|ن |حمد |لسيد محمود369|9
825o24يم فر|ج عبــــد|لخ عبــــد|لق|در تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــر|
6o8924د|بــــ |لمنصوره|آيه رزق |لدسو أبــــوعجل|ن
يم حسن عبــــد |لعزيز73|683 تـــج|ره |لمنصورهحن|ن |بــــر|
لسن ع شمس|منيه ع|دل محمد جبــــر |بــــو |لمجد|48|57|
6325|oيم حقوق |لزق|زيقنرم عبــــده حسن |بــــر|
ندستـــ طنط|عبــــد|لرحمن فتـــ |حمد محمد رضو|448532
صيدله |لزق|زيقس| س|مح س| أرم|نيوس23|625
6997o9ر ح|مد عبــــد |لغف|ر ح|مد زر|عه |لمنصورهط|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عزيز |لسيد حس حسن|83|68
2475o5|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد سعيد عبــــد|لمجيد س|لم
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|54|5o|حقوق |لمنصورهيوسف محمد |لسيد |لسبــــ
ندستـــ بــــور سعيدحمد عزتـــ يونس مسعد مصط |762589
تـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد |حمد محمد|444|3
د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ زكري| سيد محمد |بــــو جبــــل48299|
يم |لجم|ل|62423 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد |كرم |لسيد |بــــر|
26o94||ر|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء عبــــد|لن| |سم|عيل ز
حقوق ع شمسيوسف محمد سيد عبــــد |لرسول27364|
|لدين عثــــم|ن |سم|عيل عثــــم535863 د|بــــ بــــ سويف|ريه|م ن
يم|4|8375 حقوق |سو|نسم|ء حمد|ن عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدع|ء محمد محمود ع3|3557
نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــد | سعد حف فه محمد5434|4
يم|7|94|2 د|بــــ ع شمس||ء عل|ء فؤ|د محمد |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج |ده سيد ه|شم سيد849575
2|5o8oرهبــــيتـــر كم|ل غ| |يوبــــ تـــج|ره |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحم|د سعيد بــــيو عو|د شديد6|3382
صيدله ع شمسحبــــيبــــه عص|م شو عبــــد |لجو|د محمد39826|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نور| محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لسل|774995

85o79طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحم|ده محمد رجبــــ محمد
6222o2 حقوق د |طعمر حسن محمد محمود |لحبــــ
3|o8|7ندى ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسزينتـــ فتـــ عبــــد|لعزيز 
نوعيتـــ |شمونبــــسمه خ|لد قطبــــ |لنج|ر253292
يم محمد |5|4782 علوم |ل|سكندريهن|دين خ|لد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |حمد حسن عبــــد|لسل|م487637
82o643ي ف حس عش ي | حقوق بــــ سويفعش
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــتـــ محمد مصط |لدسو 59459|
683o||ن| محمد محمد |لجز|ر علوم |لمنصورهم
86o34حقوق |لفيومحمد عبــــد |لن| عبــــد |لعظيم |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم ع|دل ف|يز ميخ|ئيل  882435
5455o8ندستـــ |ل|سكندريهن|در |لسيد حسن ضيف |بــــو زيد
ن| محمد عبــــد |لوه|بــــ ص|بــــر شيحه|5||27 طبــــ ع شمسم
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|مصط محمود فضل طعيمه |سم|عيل262832
نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد رف|642755
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسن|ء بــــدر محمد بــــدر428249
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد |لرحمن |حمد صل|ح |لجبــــرتـــى52949|
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن رمض|ن |لسيد حس |لجندى7|4856
ى رش|د محمد بــــدوى272663 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د| | خ
78o6|o|يم حسن حس درويش لسن ع شمس|فن|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسم حس|م ع مو54793|
9o5o68 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| غندور كم|ل بــــخيتـــ
ل|ل رشو|ن262274 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م |س|مه مصط 
83225|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء نور|لدين ج|بــــر عبــــد|
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ندستـــ حلو|نمحمد ع محمد |لبــــي7|23|2
89o948 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه فوزى |لطيبــــ محمد
تـــمريض أسو|نشهد محمد جمعه فتـــح |846968
888o52 طبــــ |سيوطمحمد |لسيد محمود |حمد
6o3699|طبــــ ع شمسحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن بــــكر

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرس|رتـــ |لمعتـــز بــــ| |حمد رفعتـــ محمود76542
8|9o5o| |يم غز |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه مسلم |بــــر|
رهه|جر محمد |حمد عبــــد |لرحمن57734| طبــــ |لق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ص|لح محمد محمد |لبــــردو 35668
د|بــــ دمنهور|ش|م محمد عبــــد|لسل|م محمد مطر غنيم494885
42o999|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــله|م فتـــ محمد محمود |لجعيدى
|د|بــــ بــــنه|مريم مسعد |حمد مصيل356668
7o8448زر|عه |لمنصورهذكيه ع|شور منصور |حمد
268o93|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل ك|مل ف|يد
6||7o4ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد عبــــد|لعزيز |بــــو|لفتـــوح ع|مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطروحيه ع عبــــد|لفتـــ|ح ع 42||88
7o2o53ندستـــ |لمنصورهمصط محمود سيد |حمد محمد محمد
273o84 يم حس حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينج|ح س|لم محمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد شو ع عبــــد|لرحيم638385
طبــــ بــــيطرى |سيوطمروه خ|لد ش|كر عبــــد|لفتـــ|ح74|5|8
48o5o7ور حقوق |ل|سكندريهخ|لد |لسيد ربــــيع محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يم|ن |يمن عبــــد|لفتـــ|ح محمد|6|8943
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عص|م جمعه عبــــد|لحميد مشعل337882
تـــمريض أسو|نمحمد عبــــد|لصبــــور محمد ج|دو844285
ره|ء عبــــد |لمعز يوسف غنيم|82|33| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدلتـــ |سيوطن مجدى محمد محمد  888475
طبــــ حلو|نيه ن|جح ع ح|فظ||83594
لسن ع شمس|صبــــ |يمن صبــــ محمود سليم|ن3629|4
|286o6معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــسمه محمد ع جم|ل |لدين
8265o3تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحبــــيبــــه حسن مرغ |حمد
يم42929| يم ف|رس |بــــر| حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |يه |حمد محمد ن عليوه|327759
|2o|85تـــج|ره ع شمسكرستـــ ن| ك|مل |لد|يه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسص|لح محمد ص|لح عم|ر عبــــد |لرحمن766884
د|بــــ |سو|ن|ض بــــكر نور محمد926|84
437o23 ه ع|دل عبــــد |لكريم |حمد |لصي تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد| سيد حسن حس|ن|6528
4o3o|3تـــج|ره طنط|مصط محمد مصط محمد إسم|عيل
علوم ج|معتـــ د |طم| عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف متـــو خليف9366|6
278o22|نوعيتـــ |شمونم| عبــــد|له|دى محمد |سم|عيل
26o724ش|م عبــــد|لغ |بــــو|لحمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | 
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يد55736| ر محمد |بــــو|ل ندستـــ ع شمسصف| م|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|وس|م خ|لد عبــــد |لمطلبــــ |لشن|وى243|45
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمد |حمد محمد35|835
يم عبــــد |لمنعم |لخو4685|6 نوعيتـــ طنط|خلود إبــــر|
كليتـــ طبــــ أسو|نشنوده |دولف حل بــــرتـــوس7|8643
855o54| ه محمد عبــــد|لعزيز دسو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
7o76|oد|بــــ |لمنصوره|خ|لد محمد مسعد |بــــو |لمع| حسن
نوبــــى|777|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عل|ء |حمد |ل

يم67723 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمدى محمود خ|لد محمود |بــــر|
54|9o8علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد سعيد عبــــد|لرحيم عبــــد|لح|فظ
بــــه عبــــده |لدعدع|62452 بــــه و ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره و

رهنسمتـــ ع|طف عبــــد|لع|ل عبــــد|لع|ل74634 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد يوسف |حمد حس 698682
تـــج|ره |سيوط سل|م |يمن رمض|ن منصور|879338
5o4oo2تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيوسف مصط ح|فظ |م |لسيد
25o355كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسهيله محسن مصط حسن حسن
7||25oمعهد ف ص |لمنصورهبــــه كم|ل |لسيد |لسعيد |لقصبــــى
يم ع عبــــد|لو|حد498233 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| محمد |بــــر|
6oo7oo|يم محمد ص|لح طبــــ ع شمسسم|ء قدري |بــــر|

رهمحمد |يمن مصط محمد5247| ندستـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|حل س|لم حل س|لم25|48|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ه| محمود ع |75473
76233oندستـــ |سيوطجوزيف نبــــيل فوزى خ عبــــد |لمل|ك شنودتـــ
ى |لمحمدى محمد صقر|449663 نوعيتـــ طنط|سل|م ي
8o2468|نوعيتـــ |لم |حمد رمض|ن محمد عبــــد|لسل|م
رتـــ|ل|ء ه| عبــــد |لرحمن |لسعد |5467|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|منه محمد محمود عمريه23|267
د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م ط|رق صل|ح ذ محمد489565
75|o|| يم متـــو طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |حمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|سل|م محسن |لدسو |لمحل|وى|5995|6
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىند حسن |حمد |م |86324
254o84يم |لجم ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط جل|ل محمد |بــــر|
ن| ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح تـــوفيق ن|23|8|5 زر|عه كفر |لشيخم
يد ع|مر محمد عرفه762543 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد س| |بــــو |ل
4|3|5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندي سعيد محمد محمد |لبــــرل|
2385o5يف |لسيد فريد حسن ره| |ده  د|بــــ |لق|
يم عبــــ|س |لنج|ر|637228 نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |بــــر|
ى بــــكرى محمد |لسيد634539 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ
7o257o|ل كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|يه عبــــد |لجو|د صديق 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يتـــ خميس سعد |حمد|498|49
8|o738حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمؤمن شح|تـــه محمد محمد
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6o473oحقوق |لمنصورهن| مجدى محمد ر|غبــــ عطيه
تـــج|ره طنط|ه|يدى صل|ح منصور |لطنط|وى |حمد689752
5o732|| د|بــــ |ل|سكندريه|سل عبــــد|لع|ل محمود خلف
45o342يم |لبــــس لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
ره/ري|ضتـــوق مصط سعد |لدين علو|ن|32695 إعل|م |لق|
طبــــ ع شمسسم|ء |حمد |لسيد |حمد |لرشيدي|462859
ر |لسيد |لش|ل2|2557 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد م|
فنون جميله فنون حلو|نس|ندى |حمد عبــــد |لمنعم محمد8528||
44494o| علوم ري|ضتـــ طنط|عم|د |لدين ن| عبــــد |لمو عبــــد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد |حمد سيد |حمد عويس83735
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوميم تـــ|مر محمد |لحسي محمود محمود255253
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر|ند| عبــــد |لن| ذ محمود67588|
يف خليل خليل محمد2836|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منه | 

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد شعبــــ|ن محمد محمد||4269
68oo55لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|غ|ده مط|وع |لزن|تـــى عبــــد |للطيف
5o734|تـــج|ره |ل|سكندريهفرح محمود عبــــ|س محمد يوسف
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ | |يه|بــــ محمد |حمد|67647|
77o97o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ن ي| محمود |لسيد |بــــو |لعل
9o47o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|شيم|ء ممدوح عبــــد|لحميد |لسيد
7854o5 حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ي| محمد عبــــد|لحميد |لمو| 
ره  حمد ممدوح عبــــد|لرحمن محمد||87645 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حمدى عبــــد |لعزيز حس 7|7586
22o569|تـــج|ره ع شمس|ء ع|دل مختـــ|ر |لزميتـــى
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــسمله شعبــــ|ن ع طه755438
78o767ندستـــ |لزق|زيقسل حسن عبــــد |لحميد ع محمد
3388o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر ه|شم عبــــد|للطيف عبــــد
43o98oعلوم طنط|يم محسن كرم |لسيد حسن فرج
6o84o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عف|ف عبــــد |لحميد عمر محمد عمر
د|بــــ |لفيوم|مروتـــ عل|ء |م عل|م6562|3
| محمد |حمد محمد|75567 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي
8446o4د|بــــ |سو|ن|نه| |حمد خليل عبــــد|لع|ل
معهد ف ص |لمنصوره عوض | ع عوض |698946
د|بــــ |سيوط|محمود محمد عبــــد|لحميد طلبــــ349346
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد ع مغ|زى مغ|زى|727|4
5345oحقوق بــــ سويفحسن|ء عد محمد عبــــد |للطيف

448o5o ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در عبــــد
صيدلتـــ بــــورسعيدمريم صل|ح عبــــد |له|دى |حمد عبــــد 622922

د|ر |لعلوم |لفيومغ|ده رجبــــ ع |لسيد |لخو42335
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد محمود ع سعيد|258522
يم |حمد  895439 علوم |لم |حس|م |لدين |حمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر سعيد |لص|وى عبــــ|س626356
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453o52ف ع|دل محمد رش|د عزبــــ ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخأ معهد ع| 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد ن|جح محمد |لق| 57|6|6
يم784898  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم عل|ء ح|مد |بــــر|
يم سيد عرف|ن54|233 رهف|طمه محمد |بــــر| حقوق |لق|
معهد ف ص |سو|ندي سلط|ن محمد سيد |حمد594|84

|9|o7إعل|م بــــ سويفندى حس|م |لدين حسن محمد
34o342معهد ف تـــمريض بــــنه| ع محمد ع ع |حمد |لعبــــد
8o54o9حقوق بــــ سويفمصط محمد مصدق عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد
3556o8|ف |حمد رشدى تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |
5o4|9||علوم |ل|سكندريهيم|ن محمد سعد | محمد عوض
رهمن|ر مدحتـــ محمد عبــــد |لزين3|2377 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

زر|عه |لفيومعمر خ|لد عبــــد|لمنعم محمد67658
بــــ|62399 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفي|ر| خ|لد محمد عبــــد |لمعبــــود |ل
6|o594تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــتـــ مصط ع نو|رتـــ
يم محمود |لمك|264432 طبــــ ع شمسبــــسنتـــ محمود |بــــر|
معهد ف ص |سيوط يه محمد رمض|ن سل|متـــ|878539
يتـــ موريس  |د روف|ئيل73|8|| رهم صيدله |لق|
9o2633|تـــج|ره سوه|ج حمد محمود ع عبــــد|لرحيم
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نيوسف محمد عبــــد|لرحيم حسن832349
بــــ|693724 يم |ل د|بــــ |لمنصوره|عزه فوزى رزق |بــــر|
52o4o6يم بــــ |م خيمر طبــــ |ل|سكندريهريه|م عل|ء |بــــر|
3||o89زر|عه ع شمسحبــــيبــــتـــ عمرو عبــــد|لحليم ر|شد
25|35oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد عبــــد|لح|فظ محمد رمض|ن
يف25652| حقوق ع شمسمريم محمد نبــــيل دسو 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجل|ل محمد جل|ل مصط 797|2|
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء |لسيد عبــــد |لر| |لسيد |لبــــي693822
53o2||فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيم مجدى مسعود حسن يونس
4|665o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــعويشه
2284o4كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ندى صبــــ ع|دل عزيز
حقوق |ل|سكندريهخ|لد عز عبــــد |لرحمن |بــــوشنبــــ494325
23|52oر لح بــــخيتـــ ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ع|دل م| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
8472o8كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نندي عبــــد|لصبــــور |حمد طه
يم مصط تـــ|ج |لدين66|232 رتـــيوسف |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
رهيه ي سيد خليل||8|58| علوم |لق|
224oo|د|بــــ ع شمس|منه | عيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره ع شمسصل|ح محمد |حمد مصط |لده|ن4854|3
23|35o د|بــــ ع شمس|مصط ر|جح ق|يد مصط
5|4|o4 د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |س|مه مسعد عبــــد|للطيف بــــدر
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومنس محمد مخلوف محمود|73383

وف|تـــعمر |يه|بــــ ع |لحلف|وى64525| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ر|ء عبــــد |لحميد جوده |م سحيم||7766 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز
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246o|7يم |لح |ن يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمود |بــــر|
رهمحمد عزتـــ ربــــيع محمد42566 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ف فتـــ عبــــد |لحميد ع|شور478773 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسهيلتـــ أ
5|39oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفتـــغريد رفعتـــ حسن محمد
لسن |لم |/ري|ضتـــ|حس|م محمد سيد |حمد |حمد |لقف5969|

يم يح عبــــد |لوه|بــــ زغلول766338 تـــج|ره بــــور سعيديح |بــــر|
وف|تـــ|يوسف سعيد عبــــد |لحميد |حمد26442| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
34o384ندستـــ بــــنه|عبــــد| |حمد سعيد |حمد يوسف كليتـــ 
|62o3oحقوق حلو|نيوسف مصط |سم|عيل |حمد
ين محسن مدحتـــ حسن رضو|ن5674|| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ش
7865o2ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمريم محمد فهيم محمد |لسيد غنيم
4982o2|ه |يمن محمد تـــوفيق |بــــو|لنور تـــربــــيتـــ دمنهورم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــو بــــكر عبــــد |لر|زق عطيتـــ |بــــو |لخ |528728
3|2o86طبــــ بــــنه|س|ندى عمرو تـــوفيق محمد سليم|ن
7848o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ند| حموده ع حسن
27o459ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد جم|ل سليم|ن سليم|ن سليم|ن

ر|ء رمض|ن عبــــد |لموجود تـــم|م|9|7|6 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلز
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد| عبــــد|لعزيز عبــــد |لحميد عيش|65|25
2o949ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نش|دى محمد سيد سعيد عبــــ|س

يم خ|طر|5|6372 د|بــــ |لزق|زيق|ر|دتـــ متـــو محمد |بــــر|
78o743 يم مصط طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنوره|ن عزتـــ |لسيد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جم|رل ر|فتـــ شكرى سدرتـــ 898957
تـــربــــيتـــ بــــنه|سمر ص|بــــر محمد عبــــد |لو|حد |لعن264565
تـــج|ره |ل|سكندريهمه|د| محمد سعد |لدين حسن |لسيد485597
ي753859 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل سيد محمد |م |حمد 
تـــج|ره دمنهورمحمد ز عبــــد |لعزيز عبــــد|له|دي حج76|444
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميوسف سعيد يوسف |لجع|ره245988
236o37ره|حبــــيبــــه |يه|بــــ سم عبــــده عبــــد |لعزيز ثــــ|ر |لق|
معهد ف تـــمريض طنط| حن|ن ر|فتـــ |حمد |لق| 434586
ى249695 د |لخ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــ بــــرك|تـــ مج|
تـــج|ره بــــ سويف|ء محمد |حمد عبــــد|لعزيز|3626|8
ندستـــ ع شمسعمرو محمد عبــــد |لع|ل حس عبــــد |لع29468|
4o9364يف |د|بــــ طنط|بــــتـــس|م محمود محمد عبــــد |لنبــــى |ل
7o733|تـــ لسن ع شمس|س|ره ح|تـــم محمود محمد مي
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسوميه سعيد حسن محمود827635
5|548oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء خميس عبــــد |لمجيد محمد  حسن
8|29o4خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممريم لويز جندي |سك|روس
ندستـــ طنط|حمد صل|ح صبــــرى محمد عبــــده|3365|6

552o9|تـــج|ره بــــ سويفعتـــم|د حسن حسن معوض
|5o774|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لع|ل
7oo2o3معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــرض| |لسعيد ح|فظ |لسيد عبــــد |لمع
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|4o|57لسن ع شمس|ند عص|م محمد ع رزق
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطمحمد حس|م |لدين مختـــ|ر |حمد  875596
يم عبــــد|لبــــديع عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر338232 معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــر|
ف |لدين|277448 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م محمد عبــــد|لعليم 
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ح|مد |لشح|تـــ محمد83|773
طبــــ |لم |مروه مصط رشدي ض| 69|857
9o3324يم عبــــد|لوه د|بــــ سوه|ج|عل| عبــــد|لر| |بــــر|
|6o8o5يم ع وف|تـــعبــــد |لرحمن ع ع |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o97|9 ف عبــــد |لحميد |حمد عبــــد م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد | |
68627o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|در عبــــد |لن| |لسيد عبــــد |لع
4o8852قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دين| بــــكر |حمد بــــكر رجبــــ
7822o7يم يم رمض|ن |بــــر| رهه|له |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|

رهنور|ن |يه|بــــ محروس ع24398 صيدله |لق|
5o3|32تـــج|ره |ل|سكندريهدين| محمد فؤ|د مو طبــــش
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد |حمد محمد حبــــو694894
8o8276لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مرفتـــ جم|ل ر| عبــــد|لحليم|

877o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ع محمد عبــــد|لمجيد حج|ج
علوم |لمنصورهجل|ل محروس محمد محمد ليله|69672
|3o3|oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمه |حمد ك|مل |حمد
3o473حقوق حلو|نرضوى سعيد جودتـــ محمد

88589o يم تـــج|ره |سيوطف|طمه محمد شح|تـــه |بــــر|
33oo7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شهد عم|د ع سليم|ن |حمد ر|شد
48|58o|د|بــــ دمنهور|محمد جم|ل عبــــد |للطيف عمر|لبــــيبــــ
يم غ|زى|8444|3 تـــ محمود |بــــر| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
27o94o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنه | فكرى مه |لبــــيو عبــــد
495oo8|تـــج|ره سوه|جحمد حسن حمزتـــ عوض سند
78o293 ى |حمد مصط تـــج|ره |لزق|زيقمصط ي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد محمد محمود234346

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمود رش|د س|لم محمد85545
7o6925معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن صل|ح |بــــو |لعن محمد ش|ور
2378o5 رهمونيك| وجدى ف|يز |سعد حبــــ علوم |لق|
رهيوسف جم|ل ش|كر مر ع23573| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ركو ه| كم|ل ز نسيم757392
4|9|9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره محمد عبــــد|لع|ل سيد|حمد نور
9oo782 رى |حمد د|بــــ سوه|ج|ف|طمه محمد |لز
يم|64348| رهف ح|مد بــــرك|تـــ |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
صيدله |لمنصورهص|لح |حمد ف|روق عبــــد |لر|زق محمد222|68
علوم كفر |لشيخمرجريتـــ شكرى نجيبــــ عط| |824|44
ه ع ف|روق ع 824|78 علوم |لزق|زيقن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممروه فوزى محمود عم|رتـــ |لهو|رى2|7|27
43|o99تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريه|م صل|ح محمد طه عل|م
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رهل|ء عبــــد|لجو|د صل|ح عبــــد|لجو|د22|245 تـــج|ره |لق|
8o7|o8|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن طه محمود ح|فظ
845o23 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نف|روق صبــــري محمد ي|س
طبــــ |سن|ن طنط|ي|سم محمد عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد 9573|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسين جم|ل |لسيد عبــــد|له|دى243787
8|3|7oمعهد ف ص بــــ سويفعمر عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لغف|ر
ره|حمد خ|لد محمد عبــــد|لو|حد|258647 ثــــ|ر |لق|
69245o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |لسيد نج|تـــى عبــــد |لمنعم قنديل
63877o|تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لرحمن سليم |حمد سليم
25o772طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع|يده عل|ء|لدين ع يونس
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |حمد عبــــد|لعزيز |حمد9|2856
د|بــــ حلو|ن|منيه عبــــد | حس عبــــد |لح|فظ|66763|
د|بــــ |لمنصوره|نجل|ء يوسف حس حس درويش||6943
6o9|52|نوعيتـــ موسيقيه طنط|حمد محمد محمود ملحه
يف يح محمد63693| تـــج|ره ع شمسمحمد 
|د|بــــ طنط|محمود محمد عثــــم|ن زيد7|38|4
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء رض| محمد عبــــد |لرحمن |بــــر||77222
4|oo|oتـــج|ره طنط|يوسف ع عبــــد |لع| |لسيد |بــــو حسن
752o23تـــج|ره ع شمسسل خ|لد محمد ط|حون |بــــو |لفتـــوح ط
ه عبــــد | عبــــد |لسل|م |حمد|23984| رهم ندستـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء ه| |حمد |بــــوه|شم|756783
34952oد|بــــ ع شمس|حس|م |م|م عبــــد|لخ|لق شنور
ره|محمد جم|ل حس محمد234363 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد فتـــوح مسعد عبــــ|س شهيبــــ|56||7
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دين| |يمن عبــــد |لغ محمد83|48|
د|بــــ حلو|ن|ه|جر حمدى |لغريبــــ محمد حسن3|556|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحسن طه حس عبــــد|لبــــ|ري خليفه227|42
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد| بــــيو335557
9o2o42 يم طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىحسن مكرم |حمد |بــــر|
ره|ء ه|شم عبــــد |لو|رثــــ س|لم|ن|39962| ندستـــ |لق|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحن حس|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح42|33|
يم ع حسن264667 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموق عص|م |لدين |بــــر|
486o|9د|بــــ سوه|ج| |ر عل|ء |لدين عبــــد |لحليم ع محمد
236o2||يم هيم|ن ص|بــــر محمد |بــــر| نوعيتـــ ج
4469ooندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | محمد حسن |بــــو |لمجد حسن
4|o8|3تـــج|ره طنط|رنيم يح أحمد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ |سو|نرحمه مصط عط|| ص|دق848839
تـــمريض |سيوطدع|ء |حمد عبــــد|لحميد محمد  879843
8o2|43 يم حس كليتـــ حقوق |لم |محمد حج|ج |بــــر|
5248oo| ش|م عبــــد| محمد عبــــد ندستـــ |ل|سكندريهمحمد 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ر|ند| ه| |حمد خليل عبــــد|لغ 382|78
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ندستـــ |لزق|زيقكريم فتـــ |سم|عيل منصور629267
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرؤي| عص|م محمد فتـــ محمد شلبــــي999|34
يم طه|683833 طبــــ |سن|ن |لمنصورهمل مدحتـــ عبــــد | |بــــر|
معهد ف ص سوه|ج حمد حسن ع فرج|737|92
236o67تـــربــــيتـــ حلو|نع |ء مجدى عبــــد|لعليم محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزكيه محمد دسو متـــو43757
|د|بــــ بــــنه|ي تـــ| تـــ|درس حبــــيبــــ||7|355
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمود محمد |حمد شه|بــــ66367|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لسيد محمد ملي 67|262
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|سم معتـــزبــــ| عبــــد|لحميد |حمد شعر3|2396

رهل|ء ص|بــــر جل|ل عبــــد |لفتـــ|ح|35385 ندستـــ |لق|
5|3o2تـــج|ره بــــ سويفشهد |حمد فتـــ |حمد

35592oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيح عص|م ي |لمحمدى
تـــمريض |إلسكندريتـــ م|ي| يح لط |سم|عيل يوسف||4262
4852o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه جم|ل أحمد مر

يم62|56 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفف|رس زينهم حس |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد مجدى رزق حسن حك|م|68625
يم حسن|757965 يم حس |بــــر| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسبــــر|
رهم|ري| ع|طف فريد عبــــد |لمسيح|2995| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |لعو 9|5298 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط محمد |بــــر|
688o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم طلعتـــ عبــــ|س حسن عل|م
رى442534 تـــ |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لجو ثــــ|ر د |ط|ن
34|7o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسخلود محمد دي|بــــ مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومين عبــــيد عبــــدربــــه |لزغبــــى269335
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره |يوبــــ عيد ع78|52|
69o9|9|يم عبــــد |لغف|ر |بــــر طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|يدى |بــــر|
حقوق بــــورسعيدرن|د رض| عطيه ع |لسيد47|754
3|228oصيدله |لزق|زيقسندس |يمن ح|مد محمود منصور
تـــج|ره دمنهورحمد وحيد أحمد عبــــد|لقوى |بــــوغز|له393||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمود عجبــــ|ن مه |8|886
8|44|oزر|عه |لم |عبــــد|لرحمن محمد فتـــ محمد
8o9668 د|بــــ |لم |مصط محمد محمد ع|
يم 888868 علوم |سيوطنوره|ن شعبــــ|ن محمود |بــــر|
69o7|7| يم مجدى |لسيد متـــو د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
يف يوسف689277 ندستـــ |لفيوممحمد حس ف|يز 

553o6 تـــج|ره بــــ سويففي ص|بــــر عطيه |م
25o|27|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــلشيم|ء عبــــد|لعزيز |لسيد ع  |د
8o6|o7تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد حسن |حمد فؤ|د
رهسهيله |حمد سيد |سم|عيل مبــــروك6843|2 حقوق |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عمر عبــــد|لحليم محمد856596
9o2o|7تـــربــــيتـــ سوه|جن محمد رفعتـــ ع عبــــد|لرحيم
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9o6857  يم بــــل|ل حقوق سوه|جعبــــد| مسعود |بــــر|
78o235|ندستـــ |لزق|زيقحمد حس عبــــد |لبــــ| أحمد
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــجه|د سعيد عبــــد|لرسول ليثــــي342882

علوم بــــ سويفمصط عبــــد |له|دى ص|وى عبــــد |له57736
حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع|دل محمود سيد |حمد 492738
7533ooطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ن| |لشبــــر|وى مصبــــ|ح
4o|327د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن |حمد عبــــد |لل|ه |سم|عيل|
7792o6لسن |لم |مه| فوزى عطيه محمد ع|
معهد ف ص بــــنه|ف|طمه عل|ء |حمد ع266298

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفريم مصط |حمد متـــو62749
7o83o2ر ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد محمود |لسيد ز|
88o869 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد|لرحمن فه محمد سل|متـــ
د|بــــ |سيوط| |روى جم|ل ع |بــــو|لعل|56|885
25|7o4وي زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد ع|دل عبــــد|لحميد |ل
4o72|7|ئيل| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن عد |م |
6o9672 يم محمد |لبــــسيو يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره||ء |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود رمض|ن س| عي23|628
صيدله ع شمسمريم نسيم ميخ|ئيل نسيم323229
تـــج|ره بــــنه|م|ل محمود عبــــد| مصط |356865
|3o929 ف محمد متـــو لع| للغ|تـــ بــــم جديده|محمد |
4o3229تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى حس جمعه حس |بــــو ش|دى
زر|عه |ل|سكندريهل|ء محمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لمجيد|478326
رهصبــــ| ع|دل محمد شندي65262| صيدله |لق|
4432|oتـــمريض كفر |لشيخنور| زينهم ح|مد ع صبــــره
86o|82نوعيتـــ |لم |ر| | ن|دي عوض غط|س
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقزي|د عبــــد |لمنعم محمد |حمد |ل|م|767296
ندستـــ |لزق|زيقصف|ء |لسيد محمد عبــــد |لعزيز783298
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|ري|ن جبــــ | رزق حن|38845|
تـــج|ره ع شمسشيم|ء ثــــ|بــــتـــ عويس |حمد|5224|
68o947يم يم عبــــد | |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | |بــــر|
د|بــــ حلو|ن||ء |حمد مظهر محمد|466|2|
زر|عه مشتـــهروس|م عص|م ن |حمد36927
ندستـــ ع شمسسل مدحتـــ محمد ص|بــــر|65|2

6o94o2|تـــج|ره |لمنصورهحمد ص|بــــر محمد |لدمرد|ش مقلد
25o886كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد ع|طف شعبــــ|ن ع|مر
6o3549يم محمد |لنج|ر معهد ف تـــمريض طنط| ح|زم محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه |لسيد عبــــد|لعزيز محمد846245
يم عبــــد|لشكور عثــــم|ن خليل8|4269 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء |بــــر|
522|o||كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ء حس سعد حس دربــــك
ف |لسيد محمد سيد |حمد|72|64 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــ |
6o2o7|ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح
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3|4o|4حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحس|م حسن عبــــد|لنبــــى حسن
زر|عه |سيوط حمد زغلول عمر ثــــ|بــــتـــ||89364
343o63 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود مصط عبــــد|لحميد مصط
4427o3|تـــج|ره كفر |لشيخله|م |لسيد حسن حس محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مؤمن محمد |سم|عيل عبــــد ربــــه |سم486863
|26o6oتـــج|ره ع شمسي|سم ح|زم مصط |بــــو |لمع| فرج
|66o38 حقوق |لمنصورهيف محمد |نور مصط
ف محمد |لش|ل4999|2 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمتـــ ممدوح ع حسن ح|مد78|322
ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |بــــر|5224|6

صيدله بــــ سويفمحمد ح|مد حل ذ22|58
9o3588|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج سل|م عص|م كم|ل عل|م
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صل|ح |لسيد محمد778639
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ء صل|ح عبــــد| عيد|5|342

لسن ع شمس|جودى |س|متـــ لط ج|بــــر236|2
د|55|27 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــبــــه محمود لط أبــــو |لمع| مج|
|465o7ره|مريم خ|لد ح|مد |لمك|وى د|بــــ |لق|
23o366رهعمر وليد عبــــد |لمغيثــــ محمد حقوق |لق|
9o7548 حقوق سوه|جمصط محمود م|لك محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر |حمد محمد عثــــم|ن جلبــــى685788
|38|o8 يم حسن خ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف خ|لد |بــــر|
|2o774|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد عمر فؤ|د |سم|عيل ل|ك|ديميتـــ |لم

4567oليل ره|رن| خ|لد عبــــد |لتـــو|بــــ  د|بــــ |لق|
4oo889 |وف|تـــريه|م حسن محمد حسن |لحلو معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
324o5o| |تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ح|مد |حمد يم
نوعيتـــ |شمونرويد| |حمد |لسيد خط|بــــ248984

2o27|ش|م |حمد محمود تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد 
|د|بــــ بــــنه||ء حسن ع حسن|2964|3
|457o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د ع محمد سعيد

2o8o|رهمحمد |م|م عنتـــر |م|م محمد تـــج|ره |لق|
564o5كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود عبــــد|لخ|لق |حمد عبــــد|لخ|لق

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــد | محمد |لبــــ|بــــ 487699
زر|عه |لمنصورهحمد |يه|بــــ مصط محمد محمد|686968
تـــمريض |إلسكندريتـــ حبــــيبــــه عصمتـــ محمود عل|م زين |لدين3||426
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |يمن سعيد عبــــد| |حمد9|6282
يم |بــــو |لعيون|354747 تـــج|ره ع شمس|ء ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمصط |لحسي |حمد حسن4326|3
33o2o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ |حمد عبــــد|لص|دق ع
62o382|معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء سعد عوض سل|ل
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد محمود فرح|تـــ محمد33|442
5|656o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنيه ع حسن خليفه
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7o4924 حقوق |لزق|زيقمن|ر محمود عبــــد |لمنعم محمود |بــــو
634677| يم متـــو يم ه| |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعبــــ رض| كم|ل عبــــد |لمقصود عبــــد|9|2554
حقوق |لزق|زيقمنيه عبــــده سل|مه عبــــدربــــه|778799
|ء صل|ح سيد |حمد|888789 معهد ف تـــمريض |سيوط  
|2o533رهنور|ن جم|ل لح عبــــد |لمتـــع|ل حسن طبــــ |سن|ن |لق|
يم|82|2|7 ه نعيم |لسيد |بــــوخض |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن حم|ده حس |حمد||63244
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدكريم حمدي ع|شور |حمد388|85
8o385o| ف محمد ز حقوق بــــ سويفمنيه |

رتـــفريده حسن حس سيد7|256 علوم ري|ضتـــ |لق|
7o7683تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــ ع|دل |حمد ف|ضل |حمد
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسم نبــــيل |بــــو|لفتـــوح |بــــو|لفتـــوح438423
إعل|م بــــ سويفيوستـــ | ع|دل خليل |يوبــــ 52|885
4o4444د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|خليل كم|ل محمود سل|متـــ جوده
رتـــ|عمرو ح|مد |حمد محمد62528| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
922|o4|صيدلتـــ سوه|جيه رأفتـــ يوسف محمد
5o7968تـــج|ره |ل|سكندريهمريم س| فر|ج محمد فر|ج
ندستـــ |لزق|زيقيوسف زين |لع|بــــدين |حمد محمود يوسف 625289
48o8|8|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن ن| حسن |حمد قريش
2598ooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند عبــــد|لمجيد حل ع|مر

علوم حلو|نمحمد حمدى قر عبــــد|لتـــو|بــــ||493
ي849|44 يم محمد م معهد ف تـــمريض كفر|لشيخ فتـــ |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد ي | عبــــد|لق|در عبــــدربــــه 6593|9
4oo32|| د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م عبــــد|لن| ع عبــــد|لع|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطعبــــد|لرحمن محمد محمود عبــــد|لعزيز 3|8767
ر57799| تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه جم|ل محمد عبــــد |لظ|
|2825oرهعمر ن| شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
52o|88 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــآل|ء |لسيد |لبــــدوى |حمد |لجبــــك
ثــــ|ر |لفيوم|ر|حيل مل|ك سليم|ن عطيه|63693
حقوق |لزق|زيقيم|ن شعبــــ|ن مندور محمد|643379
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــكريمه نعم|ن محمد |لو7929|6
86379oحقوق |سو|نمحمود شه محمود |سم|عيل
ثــــ|ر |لفيوم|يه|بــــ محمد رزق محمد|6|2|3|
5o4oo4|يم خليل يم |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهحمد ط|رق |بــــر|
758|5oل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|دع|ء رجبــــ عم|ر حم|دى عم|ر
3|535oيم محمد رهه|جر من |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــور سعيديح ممدوح مر مر |لجبــــرو 764285
|4oo62حقوق ع شمسمنتـــ | محمود عبــــد |لرحمن عبــــد |لع
5o4882تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمونيك| ع|دل لط ز بــــقطر
3|87o3لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل حمدى حس |لسيد
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4826o3 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم مصط محمد مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء ع سل|مه محمود طه|694532
6o4672 د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ط|رق عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن
627o68نوعيتـــ |لزق|زيقحمد ع عطوه طلبــــه محمد |لبــــرم|وى

29o|| رهعمرو |حمد محمد |لسيد حس تـــج|ره |لق|
44396oد|بــــ كفر |لشيخ|لشيم|ء فهيم محمد عبــــد|لمو شح|تـــه
تـــج|ره بــــنه|ندى ط|رق عبــــد|للطيف عبــــد|لحميد329394
4o7|95 يم عبــــد |لفتـــ|ح محمد عي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| أسم|ء إبــــر|
|د|بــــ |لم |محمد |لسيد رجبــــ |لسيد ع634526

يم6868| رهفرح ط|رق يوسف |بــــر| حقوق |لق|
4o3o37د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م|زن رمض|ن محمود |حمد حموده
53o||6حه وفن|دق |ل|سكندريهفرحه |لسيد ع سيد |حمد |دريس| 
د|بــــ د |ط|عزتـــ ص|بــــر أحمد حس ع 6842|6
|5348o|ه حسن ح|مد حسن تـــربــــيتـــ حلو|نم
د|بــــ |لمنصوره|حن حس ز سل|مه38|694
452|o6|ندستـــ كفر |لشيخحمد بــــدوى عبــــد |لكريم حميدتـــ
ره|دين| محمود سليم|ن عط| |5||238 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله حلو|نبــــيشوى سعد فؤ|د حن||373589
علوم بــــنه|س|رتـــ يوسف عبــــد |لوه|بــــ جمعتـــ |حمد426544
249oo6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه سم محمد |لجمل

734|o| د|بــــ بــــ سويف|يه جمعه محمد عبــــد |لع|
5596o ندستـــ حلو|نطلعتـــ محمد محمد حس

معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مريم محمد عبــــد |لحكيم محمد676573
معهد ف ص |لمنصورهيه |حمد حس محمد |لشه|وى خ|لد684259
764|o3|تـــج|ره بــــور سعيديم|ن محمد |حمد مصط حربــــ
د|بــــ |سيوط|نعمتـــ محمد عبــــد|لمنعم |حمد درويش||2392
26o379تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومي|سم محمد عبــــد|لعزيز حسن
4o7oo6د|بــــ |ل|سكندريه|بــــتـــ | |حمد محمود ج|د محمود
وف|تـــن| عط| ري|ض عوض54753| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o9946 ى ن خليل ى خ تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــم
7|3|o3|ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لغ |بــــو|لنج
ندستـــ سوه|جثــــروتـــ شيتـــ مجلع شيتـــ |||2|9
تـــج|ره طنط|يوسف |حمد سعيد محمد سعيد84|2|4
2224|o رهد | ع|دل محمد عي |لخو زر|عه |لق|
يم |لعربــــى|6696| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن محمود |حمد |بــــر|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ريه|م عمر|ن محمد |حمد|5853
حقوق ع شمسمحمد رض| رمض|ن عبــــد|لمجيد4275|3
تـــج|ره |سيوطمصط خلف محمد عبــــد|لرؤف  897|92
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ه| محمد |لعبــــس|وى256236
2465o7طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــن| عبــــد|لمجيد عبــــ|س عبــــد|لمجيد
ى ص| محمود|324772 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد م

Page 2456 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5|8o6o تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسه|م س| محمد عبــــد |لمقصود مو
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر |حمد ع ح|فظ27|52

7o8|94 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمصط صل|ح مصط |لبــــ|ز |لدسو
ين وجدى ذكرى عج|يبــــى93|4| رتـــ|ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

8423o6تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحن|ن |لنوبــــي |حمد عثــــم|ن
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد أيمن ز أنور633973
8o6|42تـــربــــيتـــ |لم |م|ري ع|دل  |د فهيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنه|ل كم|ل |لدين حمد|ن حم|ده  924227
ف شو خليل عوض|488322 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|نوبــــ |

د|بــــ بــــ سويف|صف|ء مو سعيد ص|لح58969
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|دن  جه|د محمد ع رزق |لخف|4777|

رتـــ|ندى محمد عبــــد | حسن فر|ج5|7779 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ج|معتـــ د |طح|زم |حمد |حمد محمد |لش|ذ693978
7659o5تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن صل|ح متـــو محمد نوير
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|بــــربــــ|ره س|مح سم شفيق7|355|
ندستـــ بــــور سعيدلسيد محمد |لسيد سعد أحمد|752843
52o778|علوم حلو|نمنيتـــ ع ح|فظ ع فص|د
د|بــــ حلو|ن|م|رين| زغلول بــــخيتـــ عبــــده86|74|
2o396تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عبــــد |لجبــــ|ر محمد طلبــــ

356o8o| علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء مجدى عبــــد|لمؤمن مصط
ى عبــــد |لش| محمد26|54| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ي
وف|تـــمحمد عل|ء محمد |لبــــيو|99||3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد خ|لد عبــــد |لمعبــــود ع قنديل|62299 ل|

8o|55تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن محمد حن عبــــ|س
تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد |حمد عبــــد|لونيس خ|لد68669

يم4998|3 ش|م عبــــد| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف 
نوعيتـــ |لزق|زيقأمل محسن محمد |لسعيد أحمد643649
69o574د|بــــ |لمنصوره|روم|  |ر نصيف فلتـــس

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمرو|ن حسن محمد كرم |8346|
4o6867ف نجيبــــ محمد شكري نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهه|جر |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء عل|ء |لدين محمد |لمتـــو ع|مر5|64|6
حقوق ع شمسمحمود عبــــد |لرحمن سعيد حسن44323|
68o|88صيدله |لمنصورهحمد |لمنتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد
د|بــــ |سيوط| سم|ء محمود عبــــد|لفضيل نعم|ن|384|89
6o298|نوعيتـــ طنط|س| سعيد محمد |لدسو جوده
يل ج |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد775376 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن ن| محمد |حمد66394|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمر محمد خليفه كم|ل |لدين  897988
5o5855|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندرو رفعتـــ |قل|ديوس عبــــد |لمل|ك
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعمر عبــــد|لعزيز محمد حس حسن صقر6|6286
ش|م سعيد ص|لح||25243 ه  طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم

Page 2457 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7o7589يم يم عبــــده |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|من|ر |نور |بــــر|
طبــــ حلو|نحن|ن حس |لش|ف عبــــد|لع|ل6|6269
34o42| د|بــــ بــــنه|صفيتـــ زغلول |حمد عبــــد|لغ|
4o22|6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | سليم|ن ع محمد سليم|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م مجدى محمد |سم|عيل|27922|
ف حمد|ن |حمد272325 حقوق |سيوطعبــــد|لكريم |
7|5o||تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|لدس وليد محمد |له|دى محمد محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ محمد عبــــد|لحليم محمد|357727
5|327oمعهد ف ص |ل|سكندريهمحمود عبــــد|لع| محمد محمد |لجمل
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــش|دى حسن حس حسن768875
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء سعيد |لسيد عبــــد |لرحمن|774983
453o84 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخف|تـــن حسن مصط عبــــد |لحميد ع
6|9oo6حقوق د |طرحمتـــ محمد عزتـــ محمد أبــــو ز|يد
|593o9كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعمر حسن سيد ص|لح ع
5o5328زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد محمود |حمد مر
ندستـــ تـــ.خ|مس بــــ|ف سم ذ فليفل9793|| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
ره|خلود مصط عبــــد|لحميد حسن |649|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن محمد بــــيو محمود495684
|5o24o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسل|م رجبــــ |لص|وى مر
يم6|2724 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|يكل بــــبــــ|وى  |د |بــــر|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد ف|يز محمد عسكرى255868
4|326oيم كم|ل عيد س|لم تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
63o87o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم محمد |م ربــــيع
نوعيتـــ |شمونغ|ده محمود حمدى عبــــد|لعليم78|259
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد سيد |حمد26||24
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد| | محمد |حمد سيد753564
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد متـــحتـــ محمد |لسيد |لمو| |693889
88o4|5 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم | جم|ل رض| عبــــد|لمل|ك
44996oكليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــشموع أيمن محمد محمد غلوش
9o2634 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جحسن جم|ل رش|د محمود
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطه|جر يوسف محمد |حمد|84526
6o9465| معهد ف ص طنط|حمد محمد |لسيد محمد |لبـــــيو
ندستـــ |سيوطمنصور |حمد محمود محمد |64|88
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط خ|لد محمد محمود273733
7o|785رى كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــنور|ن عمرو محمد |بــــو |لن |لجو
تـــج|ره |سيوطمصط عبــــد|لن| محمود محمد2|8583
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنيتـــ مجدى |م|م محمد جم|ل|5386|3
7|o2|8يم يم |بــــر| طبــــ |لمنصوره|ء سعيد |لسعيد |بــــر|
يم خليل265375 طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد| مولد |بــــر|
|6o42oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |لسعيد عبــــده محمد بــــط|ح
قتـــص|د م حلو|ن|إيم|ن ممدوح محمد ز |لجز|ر435938
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692o27يم |لمر |لغزنوي ر |بــــر| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحمد م|
4484o7يم عبــــد |لعزيز نبــــوى |لنج لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |ين|س شعبــــ|ن |م |لسيد|5233|8
62o52|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم و|ئل محمد صبــــرى ح|مد شمخ
4935o5 |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمصط رمض|ن ح|مد عبــــد |لش
2|628oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مرو|ن عل|ء عبــــد|لرحمن محمد
84749oيم علوم |سو|نحسن ج|بــــر بــــسط|وي |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|محمد خلف محمد |حمد 899358
35268oتـــج|ره ع شمسكريم عبــــده حس عبــــده عبــــده
3249o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ع|زر ف|يز ع|زر عوض

رهمحمود حم|د عبــــد|لرؤف يوسف87|47 تـــج|ره |لق|
9oo39o  |تـــج|ره سوه|جمحمود عبــــد|لع|ل ع عبــــد
2548o|| |د|بــــ |سو|ن|حمد يوسف ح|فظ ع بــــط|وى و
ه محمد عبــــد|لحميد |لش|ف4656|4 نوعيتـــ كفر |لشيخأم
53o335 ندستـــ |ل|سكندريهوق عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح مر حن
يم |لعبــــ688888 م محمد عبــــد |لعليم |بــــر| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخد
د|بــــ ع شمس|ندى عص|م عبــــد |لغ ج|د39435|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــ|سل ع|دل عبــــد|لحليم صو|ن|47846
يل ج |لزق|زيقسهيله محمد عبــــد| محمد275|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

معهد ف تـــمريض بــــ سويف |ء |حمد ي |حمد|62462
تـــج|ره كفر |لشيخمريم سم مه نسيم و|صف436748
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ي|سم صل|ح سعيد دبــــ|248894
4772o3صيدله |ل|سكندريهسل|م |حمد مرشدى ح|مد عبــــد |لنبــــى
269o|5|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه |لسيد |حمد ملط|ن
432o86|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |مجد محمود رف| عبــــده
4o88||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد رضو|
62o557|معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء |يمن محمود |لجد|وى
زر|عه كفر |لشيخمحمد عزتـــ محمد ح|مد |لد|3|4365
يم عبــــد |775662 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | سعيد |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| |حمد ملي محمد ملي 77|2|3
صيدله |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لعزيز محمد |لسيد785288
طبــــ بــــورسعيدبــــسنتـــ مجدى عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لحسن 455|75
493|4oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط محمود حسن ع حنيش
5o5966بــــ مر بــــ قن|وى د تـــج|ره طنط|خ|لد د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسعد |حمد سعد ج|د عبــــد|لع|ل3844|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــأم| صل|ح عبــــد|لرحمن محمود جبــــر498865
لسن ع شمس|ض جل|ل محمد عبــــد|لع|ل|895|3
تـــمريض أسو|نجم|ل ه|شم عبــــد|لعظيم عبــــد|848744
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيم|ن خليل فرج بــــش |256455
6|6o28لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|زي|د أحمد ع محمد خميس
7oo464|تـــج|ره |لزق|زيقلسيد محمد عبــــد |لع|ل رمض|ن
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6o5534ندستـــ |لمنصورهه|جر |سم|عيل محمد رؤف |سم|عيل
ين| |س|مه زكري| فؤ|د3|8233 ثــــ|ر |لفيوم|ف
266o7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف شعبــــ|ن معوض أبــــو|لروس
ثــــ|ر د |ط|س|ره عبــــده ص|لح |لمجدى|646|6
627o49|حقوق |لزق|زيقم| ح|مد طلبــــه عبــــد|للطيف
زر|عه سوه|جمحمد عبــــد|لمحسن فه عبــــد|لعزيز 79|897
2858o4رهمحمود |حمد زكري| |حمد ندستـــ |لق|

يف محمد فخرى6223| رهفخرى  حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نف ع|طف عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن35293|
24269o|وف|تـــ|حمد ص|لح عبــــده |حمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ه |له| كم|ل محمد عبــــد |لق|در6|2336 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ن
8oo224كليتـــ طبــــ أسو|نم | جرجس بــــش|ير جرجس
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم| محمد عبــــد|لع| درويش|336426
4o3672|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد زكري| محمد |لسيد
ندستـــ |لفيومعمر ع|طف ح|مد محمد مبــــروك546|23
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد محمد محمد فه |867372
لس ن|در من جرجس99|773 وف|تـــك ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
صيدله |لمنصورهسوسو محمد |لسعيد بــــرك|تـــ |لبــــحر|وى685753
يم64|239 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمروه سعد |لدين محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء |حمد حس محمود حس |لسيد78|339
84|75o ش|م عبــــد|لسل|م مر شنق طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىكريم 

رهمحمد |س|متـــ عبــــد | محمد|4538 حقوق |لق|
84779oتـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ني|سم سيد ج|دو |حمد
يم648|77 تـــج|ره |لزق|زيقكريم محمد محمد سل|مه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن محمود ربــــيع عبــــد |لجو|د|6|6954
8o3427علوم |لم |جورج عم|د بــــديع ن|شد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر ع محمد ع غنيم4|3342
ل|ل529279 يم  يم حسن |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد عثــــم|ن ع شي 9|8228

ره|عمر حسن |حمد عبــــد|لسل|م6|34| د|بــــ |لق|
7o8875طبــــ |سن|ن |لمنصورهه|جر مصط |لمتـــو مصط |لسيد
53o534علوم ري|ضتـــ دمنهورمن|ر محمد أحمد محمود طه
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسنتـــ محمد صل|ح |لنوتـــى249865
5|6o|9|د تـــربــــيتـــ دمنهوريه مصط فتـــ مج|
يم|777462 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنيه فتـــ |لسيد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفع عمر ع عبــــد |لفتـــ|ح59897
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |حمد سعيد محمد|355497
يم |سم|عيل عبــــد 436497 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر عبــــد |لقوى |بــــر|
7o958|بــــي |لسيد بــــي |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه شعبــــ|ن |ل
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم حس عبــــد |لع| حس |بــــو حس 435786
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| محمدى مبــــ|رك348|26
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تـــج|ره دمنهوررويد| خ|لد محمد ع حمد79|543
د |م 698837 د|بــــ |لمنصوره|ريه|م |حمد محمد مج|
وف|نغم عبــــد|لرحمن حسن محمد حن 344945 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

تـــربــــيتـــ |لفيومنجل|ء محمد عبــــد| عبــــد|لعزيز72633
83o64o| يم ذ تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييمن محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقدين| |يمن شكرى حج|زى درويش4|7726
يم رمض|ن جليله|3|6255 ندستـــ |لزق|زيقسم|ء فه |بــــر|
6o5o84لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ي|ر| رمض|ن محمد |بــــو زيد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |حمد محمد متـــو73||64
رهر|ن| خميس عبــــدربــــه محمود4455|2 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــه | عل|ء|لدين عيد محمود223666
رهسهيله وحيد عبــــد|لعظيم ك|مل236843 تـــخطيط عمر| |لق|
36|33oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نرضوى محسن محمد عبــــد|لكريم

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف محمد عبــــد|لفتـــ|ح ح|مد|83|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشهد محمد شعبــــ|ن محمد حبــــيبــــ9|2493
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع|دل مدحتـــ |لع|د |لع|د229897
يع |لضبــــ|ش339529 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م عبــــد|لغف|ر |بــــو 
488352| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد ن
9o698o تـــمريض سوه|ج دع|ء ر|فتـــ عبــــد|لرحمن عثــــم|ن

تـــمريض  بــــ سويفف|طمه ع محمد مصط 58582
6o75o4يم |لنج|ر تـــج|ره طنط|محمود |حمد |بــــر|
6886o5تـــج|ره |لمنصورهمحمد صبــــرى محمد |لطنط|وى عرفه
6o789oنوعيتـــ طنط|رو|ن جم|ل محمد غ|زى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يوسف رأفتـــ كريم جبــــر|ن|75597
|3o96oرهم | ص|بــــر ص|دق بــــش|ى حقوق |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د و|ئل محمد عبــــد |لحق27298|
879o69 معهد ف ص |سيوطريمون |ميل نصيف حبــــيبــــ
69339oري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر جم|ل |حمد فريد |حمد
62|o92ندستـــ د |طشه|بــــ ي| محمد ربــــيع محمد
|355o4| تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه شعبــــ|ن |لسيد ع
رهحس|م حسن عبــــد|لرحمن مصط 234952 تـــج|ره |لق|
322o96حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور| سليم محمد محمد

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسكرستـــ | صفوتـــ صموئيل ك|مل37268
32883oي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمصط |لسيد مصط |لسيد متـــو ك.تـــ. ف للبــــ

رهحمد محمد عبــــد |لمحسن محمد |لش35549 حقوق |لق|
يم |سم|عيل خط|بــــ62|434 تـــربــــيتـــ طنط|نور| |بــــر|
8oo59|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| حج|ج عبــــد| نوبــــي
4|oo88د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم |حمد حمودتـــ |حمد خميس|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد |لحسي محمود سليم|ن |لعط|437624

حقوق حلو|نه|جر خ|لد ر|فتـــ محمود |حمد28|6|
حقوق ع شمسسل |حمد حسن محمد59499|
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسع|د حمدى |لسيد سيد |حمد7|7759
ف محمد عبــــد| منصور4|4887 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |
ندستـــ أسو|نأحمد عمرو |لسيد أحمد فه 78|446
5|2oo7|يم بــــك معهد ف ص |ل|سكندريهمصط حس مصط |بــــر|
77549oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عبــــد|لحميد |حمد
8||o63ف رضو|ن عبــــد|لعزيز حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|تـــن |
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد ط|رق محمد محمد جعفر|8|2477 معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|مه| محمد محمد |لسيد مرزوق68|354
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيم|ن سعيد محمد شكر||67|27
78o963|طبــــ |لسويسحمد محمد عبــــد | عبــــد|لرحمن

لسن ع شمس|منتـــ محمد طلعتـــ شكري محمد سعد |لدين4865|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء سيد بــــغد|دي سيد|6||834
ره|يه عل|ء محمد عو|د|44988| عل|م |لق|
85o2|8تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدطه |نور طه عبــــدربــــه
78|8o4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى محمود محمد محمود
9247|oمعهد ف تـــمريض سوه|ج  لشيم|ء عبــــد|لبــــ|سط |لضبــــع معروف
يم|98|33 حقوق بــــنه|د | محمد عي |بــــر|
49649oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمتـــ عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد عوض
تـــج|ره |سيوطط|رق محمد ع سيف 882997
6|24o| |رى ش بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نآيه محمد عوض |لجو
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نخليل جمعه خليل سيد44963

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعل| عبــــد|لحميد ع بــــرك|تـــ253426
26764oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نرم ح|مد حس محمد
7o5348| م محمد |حمد محمد عبــــد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطد
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفمحمود ع|دل محمود طلبــــه |لوسي766|25

تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن سعيد |لسيد عبــــد|لنبــــى عبــــد42267
9o8559تـــج|ره سوه|جمحمد كليون فرغل خليل
75o829ر|ء محمد محروس مصط عبــــده تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
8375o|ندستـــ قن|محمد سم محمد |لعبــــد
34385oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط حسن |لسيد حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد| رجبــــ عبــــد| |لسيد |حمد بــــغدودتـــ9639|4
زر|عه دمنهوررقيتـــ ربــــيع محمد ربــــيع يوسف4857|5
6o7|o8تـــج|ره طنط|محمد سليم|ن خليل ع |لمبــــيض
4o76|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن ع|دل محمد |لسيد |حمد
4o9|48د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسمه ع فؤ|د كشك|
764o38|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديم|ن محمد ع محمود حسونه
4o7|67 د|بــــ |ل|سكندريه|ع|ئشه |حمد حس حسن حس
643o23تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء عبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد|لكريم
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق لسيد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمجيد عبــــد|643296
4o3o72 يم محمود |لمبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطك|رول ع|دل فتـــ شفيق  7493|9
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يم6||255 رهم|دون| س| صبــــ |بــــر| صيدله |لق|
||548oرتـــ/ري|ضتـــ|ل | عم|د |لدين فؤ|د |سم|عيل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
689|2oندستـــ |لمنصورهع عص|م حسن شمس |لدين نوح

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير |يمن حل محمد|9|72
77|o45تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمريم خ|لد مصط |حمد عطيه
486o42د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن|ء خميس يونس عبــــد |للطيف
لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |عمرو ع عبــــد | محمد عبــــد|484287
زر|عه طنط|أمل ه|شم عرفه |لشوره428359
69o349يم يم |لبــــدر|وى |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|سمو |لدين مصط عبــــد | شكر429545
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ |لسيد عبــــد | دسو 868|63

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن محمد ح|مد محمد5|553
علوم ري|ضتـــ |سو|ن|ء سيد شفيق صغ |||8434
يم مصط مصط عمر436436 تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |بــــر|
23|o87يم عبــــد|للطيف رهزي|د ي| |بــــر| حقوق |لق|
تـــ حسن محمد محمود زيتـــون|495869 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم

رهرش|د محمود رش|د سعد28376 حقوق |لق|
685|4o|ه صل|ح تـــوفيق |لسعيد عز|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم

44o29تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|صم فرح|تـــ محمد محمد عبــــد |للطيف
223|o2| رهحمد س|مح سعد مر ندستـــ |لق|

علوم |لفيومم|ريه|م ي| شكرى مج9355|
8o4||4| ون فه |ي معهد ف ص بــــ سويفيوسف بــــسخ
وف|تـــيوسف شعبــــ|ن رجبــــ جل|ل44277 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
طبــــ |لفيومندى خ|لد عبــــد |لحميد سليم67236
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن حسن |حمد عبــــد|96289

6o523|يل ج |لزق|زيقرو|ن م عبــــد |لجليل |حمد |لقن|وى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o2|39 معهد ف ص سوه|جم|رين| بــــهيج درسن زخ|رى
8o9o95تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لعزيز خط|بــــ رجبــــ محمد
5o3o49تـــج|ره كفر |لشيخندى محمد |حمد محمد ع
م|م575|86 ش|م |حمد  تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد 
يم7554|2 يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|ط|رق |بــــر|
ل|23723 ل|ل عبــــد|لل|ه  ره|شيم|ء شعبــــ|ن  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
42o274تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى مجدى حس يونس
5|o88o زر|عه دمنهورمحمود مصط ك|مل محمود حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سل |س|مه محمد محمد عطيتـــ786276

يم ع275|3 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمريم خ|لد محمد |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|حمد |يمن فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح|328253
78967o| علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد محمد عبــــد |لغ محمود ع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى جمعه حس عبــــده بــــش 682383
ه ع عبــــد |لرؤف ع |بــــو |لعز|675872 تـــج|ره |لمنصورهم
4285o6يم |بــــوشبــــ يم ع |بــــر| طبــــ حلو|نول|ء |بــــر|
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ره||ء محمود مر حس ||22795 د|بــــ |لق|
348367| طبــــ بــــيطرى بــــنه|ل|ء صل|ح محمد مو |لكو

حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمد رمض|ن عو|د53327
237|o8|كليتـــ |أللسن ج أسو|نيه سلط|ن محمد رسل|ن
35o279د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع|دل عم|د محمد |سم|عيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد |وس|م| |حمد حس 22|773
تـــج|ره كفر |لشيخل|ء |يه|بــــ دسو محمد غر|بــــ||43658
ش|م محمود محمد |حمد خليفه476|6| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن 
|39|7oيم |سم|عيل |لفره كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن |لسيد |بــــر|
حقوق سوه|ج حمد محمد |حمد |لسم|ن|864||9
يم عبــــد |596|75 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ع ع إبــــر|
حقوق سوه|جسم|ح ج|د عبــــد|لع|ل ج|د 2873|9
8968o4  تـــج|ره سوه|جم|دون| |يه|بــــ موريس بــــرسوم
تـــج|ره |لمنصورهعل|ء محمد محمود |حمد محمد7||689
3|88o8|د|بــــ ع شمس|يم|ن محمود عبــــد|له|دى |حمد

تـــربــــيتـــ |لفيومرضوى حمدي حسن |م 5|664
6||2o3د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد |لمنعم محمد |له|دى |بــــو ص
تـــج|ره ع شمسمحمد حس ع حسن239883
معهد ف ص |سو|ن|ء ع|دل حسن عبــــد|لوه|بــــ|842373
23o992ره|حمد يح ع عبــــد|لعظيم |بــــو|لنج طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــمريض كفر |لشيخأسم|ء محمد حسن خليل خلف||4359
44o25|علوم ج|معتـــ د |طبــــه عبــــد |لق|در عبــــد |لو|حد غز|له
5o6422يم زر|عه |ل|سكندريهمريم محمد غ|نم عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن رمض|ن فه قطبــــ6262|6
9|2o85 تـــج|ره سوه|جشيم|ء ع|طف محمد محمود

2|35o|تـــج|ره سوه|ج|ء ه| |حمد بــــدر
449o25ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز ع |لدبــــتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|خلود صل|ح مصط ح|مد عبــــد |لرحمن782652
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|دى ميخ|ئيل نصيف ميخ|ئيل8|2872
حقوق |ل|سكندريهندرو عزتـــ فوزى قلتـــتـــ عبــــد |لمسيح|475833

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عمرو مو ص|لح مو433|6 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
7896o2خدمه |جتـــم|عيه |سو|نمحمود |حمد محمد |حمد
|42o37ندستـــ حلو|نمجدى عي مل|ك عبــــد |لشهيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|دى |حمد مصط |حمد |حمد447944
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد فؤ|د مصط |لشوبــــ679322
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدف مصط محمد عل|م عبــــد |لوه|762524

لس لط ص|لح دي|بــــ53579 معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفك
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه ع|دل حسن حس|ن |لعري|ن|435762
8o72o3ف فؤ|د محمد تـــربــــيتـــ |لم |ي|ر| |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود |حمد |لمتـــو سيد |حمد624239
رهف|طمه محمد ز محمد س|لم|4634| صيدله |لق|
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حقوق |لمنصورهحمد ط|رق |حمد محمد شح|تـــتـــ|4876||
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسهيلتـــ عل|ء |لدين حسن |لزمر37253
574o6تـــج|ره بــــ سويفمروه ح|مد محمد حسن

63o925| د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء سعيد محمد محمد بــــيو
4453o|علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد ع عبــــده ع |حمد
حقوق |ل|سكندريهمصط محمود حن محمود سعد مو486849
3||6o8طبــــ |سن|ن ع شمسمريم خ|لد مصط مر
634o|4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد سعيد عبــــد |لمنعم محمود |بــــوسنه
علوم طنط|يم|ن محسن جوده |لسيد |بــــوحس |2637|6
25o267حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ رض| محمد رمض|ن بــــرد|نه
ف زك |حمد835289 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ريم |

تـــ صل|ح عبــــد |لفضيل سعيد|9||48 تـــربــــيتـــ حلو|نم
7|59o4علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحس|م ح|زم مصط حس|ن سعيد
78|49o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن حس|م س|لم |بــــوه|شم
حقوق |لمنصورهم مك|فح |لسيد خليل |لسيد55|694
ه مبــــ|رز نور|لدين بــــكر|293|85 قتـــص|د م حلو|ن|م
ندستـــ |ل|سكندريهعمر أحمد حسن أحمد طه|47946
7o553oصيدله |لمنصورهمحمد |حمد محمد |حمد |سم|عيل
9o3|5o د|بــــ سوه|ج|شدوى عبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|ل
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننور| محمد حس |بــــو دشيش348967
7o88o8ره زر|عه |لمنصورهريم س|مح |حمد فؤ|د عبــــد |لرحمن ز
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحس|م |حمد يونس |حمد ز |2928|
طبــــ ع شمسرجبــــ |حمد رجبــــ مصل38223|
826o3|سل حج| مصط |حمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
22446o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م مصط محمد محمود طلبــــتـــ
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن فوزى |م حسن درويش|8|6333
9o6494 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىفبــــرو | ظريف تـــوفيق |سحق
6o9o38|تـــج|ره طنط|ن ي| سليم|ن |لنج|ر
6o5oo6تـــج|ره |لمنصورهندى عص|م محمد محمد |لجندى
صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لن| بــــديع مختـــ|ر جم|ل |لدين شو 2|3|44
5|33o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد |لسيد عبــــد|لعزيز محمد حم|د
4o7|96ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن سليم
4|749oيم عبــــد|لسل|م تـــج|ره كفر |لشيخكريم محمد |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|ف|طمه يح سعد عبــــد |لمجيد |لبــــطر585|3|
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد سعد أحمد محمد |بــــو|لح|رثــــ252||5

9o|53تـــج|ره |سيوطسعيد محمد |حمد عمر|ن
د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ ط|رق مصط |حمد227976
تـــربــــيتـــ طنط|ول|ء ع|طف معوض حيدر278||4
6o|4o|تـــربــــيتـــ طنط|محمد ص|بــــر |لسعيد |ل
رهمحمد سيد عبــــد | ش|كر36294 تـــج|ره |لق|

د|بــــ ع شمس|وق |حمد عبــــد|لرحمن |م 6|8|24
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6|o5o6|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد عبــــد|لعزيز نزيه عبــــد|لعزيز
62275oثــــ|ر د |ط|ن|ن صفوتـــ لط |لش|ذ
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشف|طمه |لك|شف محمد |لك|شف |768395
لسن ع شمس|د|م محمد مصط عطيه357622

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومكريم خ|لد محمد عبــــد|لعظيم67953
حقوق طنط|حسن م|جد عبــــد|لجليل |لحلو 2225|4
|32o7||ره|ء محمد |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء فتـــ |لسعيد حسن|636872
2|7o6|تـــج|ره ع شمسفرح جل|ل محمد عبــــد|لع|ل

صيدلتـــ |لفيوملجينه روبــــى محمود |لسيد روبــــى9295|
83978oمعهد ف ص |سو|نحن|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهدين| محمود عوض ص|لح522267

رهمحمد |م|م عطيه حسن سليم49|43 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره| سم عبــــد | محمد45966| عل|م |لق|
824o6| د|بــــ |لم |صل|ح رجبــــ رفعتـــ ع|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد ع عفي حس |495837
|288o2رهحسن محمد حسن محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o|67oي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــأس|متـــ محمد عمر رضو|ن محمد ك.تـــ. ف للبــــ
6o6947تـــج|ره |لمنصورهع|طف محمد محمد عنبــــه

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحبــــيبــــتـــ محمود ع عبــــد |لح|فظ52382
رهمحمد من محمد عبــــد|لسل|م4825|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد حمدى محمد |لسيد|265788

ندستـــ |لفيومر| | حمدى محمود قطبــــ65269
6896o2 يم حس يم حسن |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهوق |بــــر|
6o4477| |د|بــــ طنط|سم|ء مجدى رمض|ن ع م|
5o3776|علوم |ل|سكندريهحمد ع فر|ج ج|بــــر فر|ج
6846o6علوم |لمنصورهسم|ء ص|لح عبــــد |لجو|د عبــــد |لمنعم صل
75737oمعهد ف ص |سم|عيليهند| ن| عبــــد |لحميد عبــــد |لمنعم

تـــج|ره |سيوطعبــــد | مجدي حس محمود52635
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد سعيد |حمد9|2723
2|83o2رهرن| حس ع محمدع تـــج|ره |لق|
حقوق |ل|سكندريهمحمود |يمن محمد محمود ج|ويش5478|4
27866oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــجه|د عبــــد|لعزيز محمد بــــرجل
ر632257 طبــــ |لزق|زيقف|طمه محمد عبــــد |لرحيم |لط|
7o9265|يم رض| محمود محمد |لسيد د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
7o823|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لبــــديع محمد سلط|ن سلط
7|3o88تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد وحيد |لسيد |لمن|وى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ح|زم رجبــــ محمد |لسيد ملي 278296
452o49ندستـــ كفر |لشيخمحمد ع محمود ع بــــربــــوش
|ش|م عبــــد|لحميد عمر |حمد839435 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
7oo43o|ندستـــ |لمنصورهمينه محمد عبــــد |لنبــــى محمد
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رهحس|م |لدين |حمد ع عبــــد |لكريم 46982 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ثــــ|ر عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن عفي 339442
25|89o| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــح|زم عبــــد|لص|دق محمد خلف
ندستـــ ع شمسديفيد مه صد مه |829||
تـــج|ره ع شمسم عبــــد|لمنصف ق|سم محمد|2695|2
م|م عبــــد|لفتـــ|ح محمد522|35 د|بــــ ع شمس|ه|يدى 
|3852oكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسس|ميه |يمن خليفه |لسيد
|6536o|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لل|ه
يم عج|يبــــي844352 حقوق |سو|نيوس|بــــ |سحق |بــــر|
34|o67علوم ع شمسعبــــد| محمد مر عبــــد|لسل|م حلوه
طبــــ طنط|محمد صبــــ محمد محمد |ل |د|42884
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطشيم|ء سلط|ن فوزى عبــــد|لعزيز  ||8834
تـــج|ره طنط|سهيله عبــــد |لمحسن عبــــد |لسل|م |لع47|429
طبــــ ع شمسمحمد عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل782554
|7oo3|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مروه محسن عبــــد |لو|رثــــ عبــــد |لمحسن
78o546يم حس |حمد معهد ف ص |لزق|زيقم|زن جم|ل |بــــر|
|لسن |لم |بــــتـــس|م ن| عبــــد|لرحمن ز |9494|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد طلعتـــ صل|ح محمد حسن324227
ه ذكري| |سح|ق |حمد |لسعيد|698774 طبــــ |لزق|زيقم
22|2o3رهع |ء |حمد |حمد صل|ح |لدين عبــــد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ن| |لسيد محروس |سم|عيل5656|2 طبــــ |سن|ن طنط|م
رهمرو|ن محمد |حمد |لربــــي محمد |حمد|22686 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييم|ن محمد عبــــد|لحميد |لعبــــد|268874
3285o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد رفعتـــ ك|مل شح|تـــه
49o|94 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخد | |حمد محمد |لسيد مصط
كليتـــ حقوق |لم |نه| جم|ل حج|زي محمد7496|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن عبــــد | فر|ج ع منصور754856
يم متـــو نص2939|6 حقوق طنط|عطيتـــ سعيد عطيتـــ |بــــر|
7oo93حه وفن|دق |لفيومعبــــد|لو|حد سيد عطيه | عبــــد|لنبــــى| 

695o34ندستـــ |لفيومحمد مخلص |لمك|وى محمد |لمك|وي
255o28| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسم|ء |حمد عبــــد|لمو |حمد عبــــد

حقوق بــــ سويفبــــسمله |يمن سيد حسن253|5
828o67كليتـــ |أللسن ج أسو|نك|تـــرين ف نصيف ضيف
|6848oتـــج|ره ع شمسف|دى عص|م خليل منصور
|ن شفيق  ح|فظ |لحوتـــ|422538 تـــمريض فرع مطروح يتـــ ع
68562oيم شعله د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نسمه سم عبــــد ربــــه |بــــر|
لسن ع شمس|يم|ن ط|رق فه |حمد|43348|
7o6434|ر محمد سليم|ن صيدله |لمنصوره|ء ص|لح ط|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفشيم|ء محمد مصط محمد428|5
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن محمد ش|كر محمد|342347
4o7949 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم ممدوح ع خليفه ع|
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84|o64|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء شعبــــ|ن نوبــــي نور
6o5o28صيدله |لمنصورهنه|د عم|د |لسعيد |حمد
77o47o كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد |لشوربــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء حسن سيد ع |833753
4o6|78يم محمد |لجندى د|بــــ سوه|ج|حبــــيبــــه محمد |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــشهو|ن محمد شهو|ن محمد رمض|ن2|3379
22o|27ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمس ع|دل عبــــد|لسميع عبــــد |لفتـــ|ح منصور

رهحمد يوسف عبــــد |لحليم |سم|عيل|47879 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمود |لسيد محمد ع فرح|787488
علوم ع شمسبــــ|سل |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لخ 26838|
3|7955| حقوق ع شمسحمد مصط قطبــــ مر
|47o|4هتـــسنيم فريد شو سعد نوعيتـــ ج
ف حسن ع غ|42895 د|بــــ حلو|ن|ل | |

26o46o|ره||ء ع|طف ج|بــــر زل|بــــيه ثــــ|ر |لق|
8o34o||نوعيتـــ |لم |حمد |س|مه حس يونس
د|بــــ حلو|ن|من|ر رجبــــ عبــــد|لستـــ|ر ع222586
ش|م محمد محمود عبــــد |لبــــ| 28|5|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نملك 
يم مج يعقوبــــ393|78 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقروج | رض| |بــــر|
5|296oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد منصور ع عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطفي ع|دل سيد عبــــد|لع|ل  876929

|35o7د|بــــ طنط|محمود وحيد |بــــو |لوف| مصط |لديبــــ|
ره|لي |حمد محمد |لبــــيو محمد |لمرشدى7|74|2 عل|م |لق|
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن فرج |لسيد سيد ع 353569
82o723 حقوق |سيوطمهند عز |لدين |سم|عيل محمد فه
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء محمد شح|تـــ محمد|834528
وف|تـــمحمد عبــــد|لح|رثــــ محمود ع 76|844 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم مجدى |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح|78652
يم بــــدوى أبــــوسعده|259729 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |بــــر|
9o2969 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديكوثــــر ه| |بــــوبــــكر محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط محمد مصط حسن487359
يم87|639 حقوق |لزق|زيقصل|ح مصط |لسيد |بــــر|
يم فوزي حسن5|5248 ندستـــ |ل|سكندريهمؤمن |بــــر|
تـــج|ره دمنهورأمنيتـــ صل|ح محمد أحمد عبــــد|لكريم5327|5
89|o27|ه كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط منه محمود غيط |بــــوعم

د|بــــ حلو|ن| |ر |حمد |حمد ع25748
755o48|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد مرزوق ع|شور
رهمحمد عل|ء|لدين محمد بــــدير48|8|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
2733o8 محمد ش|ذ رش|د مصط| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــربــــيتـــ طنط|حن|ن ص| عبــــد|لسل|م حسن |لمزين428479
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|يدى محمد ع عبــــد |لقوى |لسيد6285|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء ح|تـــم محمد محمد حج|زى784|35
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||48o7يم محمد عويس د|بــــ |لفيوم|محمود ع |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه | ص|لح ف|روق ص|لح م489272
حقوق بــــنه|ي|سم مسعد |نور ع محمد298|33
228o8oم ع|دل سعد قطبــــ رهن تـــج|ره |لق|
9o84|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|من|ر محمود رمض|ن محمود
7869o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م خ|لد محمد |لص|دق دسو |لعد
6o4538يم عمر تـــربــــيتـــ طنط|ع|يدتـــ محمود |بــــر|
7o3953د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء محمد سعد |لحن عطيه ص|لح
642|7oرى تـــمريض |لزق|زيق عثــــم|ن رأفتـــ عثــــم|ن عبــــد |لحميد ز

ندى6327| رهمريم ط|رق فؤ|د  تـــج|ره |لق|
326o45خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسحر محمد حس محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نح|زم |حمد محمد سعيد سيد|36|22
تـــمريض |سيوطرحمه محمد عك|شه عبــــد|لش|  32|884
6755o7ر رمض|ن طبــــ |سن|ن |لمنصورهرو|ن عرف|تـــ ط|

27o77تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسهيله |لسيد |لمر ع
|2955oندستـــ ع شمسيوسف |سحق يوسف س|م
7683o9|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مينه خ|لد محمد ص|لح
يم محمد عبــــد|لفتـــ|2|6|33 |د|بــــ بــــنه|م س| |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهعمر حسن محمد حسن |حمد486699
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لستـــ|ر فريد عسل|245777
طبــــ |سن|ن طنط|ندي وليد فؤ|د فخر432862
82o98oندستـــ |لم |مق|ر |سعد عيد |سعد
بــــي 6|67|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط و|ئل محمد فؤ|د |ل
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن رمزى عبــــد | مرزوق|9268|5
تـــمريض طنط| محمد زكري| محمد |لشح|تـــ عبــــد|لع|3284|6
ف عبــــد |لعزيز عبــــده9554|| لسن ع شمس|ن|دين |
639o68تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ن|در محمد فرج |لسيد
32487o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيمن ع|دل ع ج|بــــر حسن
م|م634583 تـــج|ره بــــنه|يوسف ه| محمد 
زر|عه سوه|ج  يه محمد جم|ل |لدين رمض|ن||89594
|2o469ندستـــ ع شمسم|زن ع|طف ش|كر محمد عبــــد |للطيف
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوى محمود حسن محمود238678
9o4o5o|ه محمد |حمد |لسيد معهد ف تـــمريض سوه|ج  م

رهمحمد ن|دي رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح47228 ندستـــ |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخول|ء رجبــــ عبــــد |لمنعم محمد حسن |لخو444673

تـــمريض  بــــ سويفمحمد ن|دى عبــــد| عبــــد|لمجيد358|6
4o749| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء حس ذ عبــــ|س حس
د|بــــ ع شمس||ء عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لعزيز|6444|3
6o3468معهد ف ص ري|ضه طنط|حسن رمض|ن حسن |لسيد مو

يف ع سليم|ن63238 حقوق بــــ سويفمحمد 
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرحمتـــ س|مح عد محمد52275
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9o3o76|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد ع |لسيد |حمد
|5|o56كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرحه ع|طف يوسف محمد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىله|م حمد|ن بــــدري |حمد|827622
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|عزه عبــــد |لحميد محمد |لتـــه| محمد فرج9||4|4
34o987 حقوق بــــنه|مصط ك|مل محمد |لشبــــر|وى محمد
ف صل|ح فهيم5256|3 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود |
تـــج|ره كفر |لشيخمصط فرح|تـــ سل|مه حسن مر6465|4
326o54د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سهيلتـــ |س|مه فه ص|بــــر
علوم بــــنه|يه محمد |حمد |سم|عيل|542748
868o57معهد ف ص |سو|نف|طمه |حمد عبــــد|لرحيم |حمد
د5|97|3 يف سيد يوسف |لش| ن|  تـــج|ره ع شمسم
9|o43o  حقوق |سيوطعم|د  |ء |لدين محمد ع
822o9||معهد ف تـــمريض |لم | له|م خ|لد خلف عبــــد|لرحيم

37|4o|رهف ي عبــــ|س ع خط|بــــ حقوق |لق|
232oo5ندستـــ ع شمسمحمد جم|ل خلف محمد
6|4o22|ى منصور طبــــ بــــنه||ء محمد |لح
6oo|54تـــج|ره طنط|م|رتـــ | ط|رق عي حبــــيبــــ بــــش|ى
تـــ وحيد فكري عبــــد|لجو|د طه354449 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ع ه| ع عبــــد|لرحمن|62749
ه شعبــــ|ن |لسعيد محمد عم|رتـــ|698988 ثــــ|ر د |ط|م
ندستـــ |لزق|زيقسلوى ع|دل محمد طه |لقلش449|63
ندستـــ |ل|سكندريهآيه حس|م صل|ح |لدين بــــكر مصط 475429
ر55||24 رهمحمود |كر| محمد عبــــد|لظ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
34o65|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن محفوظ محمد فتـــ بــــكري

344o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــ|نوبــــ جميل لط غط|س
9o2939 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد رمض|ن |حمد عبــــد|لرحمن
7o7398| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| |لسيد محمود محمد عبــــد |
تـــمريض دمنهورمحمد عبــــد|لونيس |لش|ف عبــــد|لونيس574|54
4o2|94د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ عبــــد|لل|ه سليم|ن عبــــد|لل|ه|
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ |حمد محمود |حمد حم|يه358238
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سمر زين |لع|بــــدين ح|مد حميد866285
6o2632 |يم ر يم |لغريبــــ |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد |بــــر|
6o7o23 |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــه| ك|مل عبــــد |لعظيم علو
د|بــــ دمنهور|يم|ن عبــــد |لشفيع فرج عبــــد |لشفيع عقبــــه|49866

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء خ|لد محمد محمد|2||35
يم|779672 ندستـــ |لزق|زيقحمد م|جد متـــو محمد |بــــر|
2485ooد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه حس ع |حمد |لخليفتـــ
33o678تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور|ن سعد فتـــ ع

2568oرتـــه|جر عبــــد |لفتـــ|ح |حمد مرزتـــ علوم ري|ضتـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ي| محمد محمد |لقطبــــ|479687
معهد ف تـــمريض |لم | محمود جم|ل محمد عبــــد|لعزيز|85983
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|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد محمد ع|شور طيطه347622
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمصط محمد حل عبــــده |لسيد528494
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدع|ء |لشح|تـــ محمد |سم|عيل محمد|69379

رهي|ر| محمود محمد |حمد |لكمي |794| تـــج|ره |لق|
علوم |لمنصورهدي|ن| ذ جرجس ذ  جرجس سل|678279
|55o|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|شيم|ء |حمد محمد مغ|زي
وف|تـــ.عبــــد|لرحمن س| ذ عبــــد|للطيف429923 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد عل|ء عبــــد |لمو مرزوق|547782
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمصط |حمد محمد س|لم حسن649278
23|oo4|تـــربــــيتـــ حلو|نسل|م محمد محمود حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم بــــسيو عثــــم|ن أحمد قنصوتـــ432476
م محمد |حمد |حمد يوسف|4|9|77 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقد
76o924| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سم|ء محمد |حمد |ل|ل
9o5989 تـــج|ره سوه|جمحمد |يمن حمدى |حمد
|2o76||علوم حلو|نندرو بــــرسوم ف|يز مرقس
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمد |حمد محمد |حمد84236

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |س|مه محمد عيد56848|
2o655رتـــ محمد خ|لد سيد شح|تـــه تـــمريض |لق|

23|o93رهسيف |لدين عزتـــ محمد حس عزبــــ علوم |لق|
2|3o87 يف نبــــيل نص كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحبــــيبــــه 
يم مو49797| رهمحمد فتـــوح |بــــر| تـــج|ره |لق|
33o346|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ مجدى متـــو عبــــد|لمقصود
ش|م عبــــد |لمو |لسيد |لف 7282|4 تـــج|ره طنط|محمد 
ندستـــ |ل|سكندريهردين| خ|لد عبــــد|لوه|بــــ منصور خ|لد68|448
22566o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ سم ف|يز بــــطرس
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمود ك|مل منصور س|لم768767
6o3224ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــم جم|ل ر|غبــــ غ|نم ك.تـــ. ف للبــــ
6328o2تـــج|ره طنط|محمد سعيد محمد حسن
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رحمه محمد ع|شور حسن 843272
5o7788تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن |لسيد محمود سعيد خ|طر
348o94تـــج|ره بــــنه|كريم محمود سليم|ن محمد محمد سليم
تـــمريض |لزق|زيق ندى عبــــده محمد محمد حسن عي634328
4958o3حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء محمود يوسف |سم|عيل
52o845صيدله |ل|سكندريهسحر محمد سعيد عبــــد |لمقصود |لمزين
رهمحمود محمد محمود حليس2554|5 عل|ج طبــــي |لق|
ه عبــــد|لصبــــور محمود خليل|88|823 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرو|ء محمد عبــــده محمد رضو|ن236|63

زر|عه |لفيومحمد ي| س|لم بــــليدى|2|738
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنوره|ن محمود ثــــروتـــ محمد835392
8|o7o3علوم |لم |م |م ي خ|لد محمد
|375o8يم زر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن وليد |حمد محمد |بــــر|
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4o7|99يف يم محمود |ل نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهسم|ء سعيد |بــــر|
25|3|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ص|لح محمد |بــــو شوشه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهض ه| سعد |لدين ص|لح |لص|684662
|29oo4فنون تـــطبــــيقيه حلو|نشه|بــــ |لدين |يه|بــــ صل|ح |لدين |حمد
تـــج|ره ع شمسر|ن| مصط ع محمد9|3352
494oo6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهع رمض|ن فرج محمد منصور
صيدله |ل|سكندريهس|ميه ك|مل محمد ر|شد435457
6o8672ه |يمن محمد محمد خليل نوعيتـــ طنط|ن
|د|بــــ طنط|محمود محمد محمود محمد |لسحرتـــي494629
ه نبــــيه |لغريبــــ |لعزبــــ692877 علوم |لمنصورهن
يل ج |لزق|زيق|ء محمد |له|دى ع|مر|777842 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي لسيد |نور |لسيد محمد|386||9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو حس حسن حس 523|22
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنور|ن مسعد محمد |بــــوحج|زى57|7|6
9o96oo| معهد ف ص ري|ضه سوه|ج  يه قدرى يوسف ع
ى ن|شد2|57|3 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومم|دون| يون|ن بــــ
62377o|نوعيتـــ ج|معتـــ د |طرضوى محمد عبــــد |لعزيز محمد |لص
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى س| عبــــد |للطيف عجميه4796|4
8|656o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن حل عبــــد|لحليم جم|ل
676o33حسن محمد |حمد |بــــو|لح|ج | تـــربــــيتـــ |لمنصورهي
يم حسن محمد |لجم484557 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد حسن |بــــر|
6o6|88 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|عبــــد |لرحمن مجدى عبــــد |لجو|د |حمد
|249o4د|بــــ ع شمس|عمر خ|لد حسن عبــــد |لق|در
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد عبــــد |لفتـــ|ح فتـــ محمد عزبــــ777496
يم7763|2 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــررز|ن |يمن ع|صم |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|سل|م محمد |لصغ |حمد ج|بــــر|57539
فتـــ صل|ح محمد ربــــيع35487| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومم
علوم |لمنصورهحمد بــــكر خليل خليل حس|ن |25|||7
يم33295 يم حل |بــــر| ره|س|ره |بــــر| د|بــــ |لق|

269o47تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحسن|ء سعيد محمد |لنج|ر
84375oتـــربــــيتـــ |سو|نمحمود صل|ح قن|وي حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمنيتـــ |حمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن|68|483
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد ع |لغز| |268875
328o67رى وف|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لعزيز |لجو وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
3|987oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ ن| محمد محمد محمود
ر نبــــيل محمد معوض67||84 معهد ف ص |سو|نط|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسعيده حس |لسيد حس قرع9|9|45
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسم|ء ع|دل |لسيد |لسيد عبــــد |لحليم643867
35624o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|م محمد |م محمد ع|مر

7|oo8ثــــ|ر |لفيوم|ص|بــــرين ع|دل طلبــــه |حمد
35|4o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر مصط محمد |حمد سعيد |لشبــــر
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267o42تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــندى مصط محمد ن|صف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومتـــ جميل عبــــد|لعزيز محمد حسن249658
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمصط حس عمر حس 892277
يم637557 د|بــــ |لزق|زيق|تـــه| بــــش حسن |بــــر|
ره|محمد |حمد عطيه |حمد64643| د|بــــ |لق|
وف|تـــعبــــد |لرحمن |لسيد مصط سعد فره449769 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| خ ج|بــــر يسن محمد683367
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخع|طف محمد ع|طف ج|مع9|4386
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين |مجد |م ع|دل عطيه 2738|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ر | |يمن |دو|رد ص|بــــر|233944
ك.تـــ. ف صن| بــــ |لعبــــد شم|ل س |ءبــــتـــس|م س|لم |حمود محمد|9|7689
36ooo8ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|رين| بــــدير جبــــره |سكندر
|د|بــــ |لم |ض ه| عبــــد|لرسول حسن9373|8
د|بــــ حلو|ن|يم|ن مسعد رمض|ن حسن|9632|2
9o43o8|تـــج|ره سوه|ج حمد حشمتـــ |بــــو|لوف| رضو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء عبــــد |لجليل ع|دل |لمنو |43254
8467|oأك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد |س|مه محمد ص|لح محمود
ر عبــــد|لخ|لق حسن862223 تـــج|ره |سيوطمحمود م|
632o5oد|بــــ |لزق|زيق|ندى محروس |لسيد محروس
4oo446|حقوق |ل|سكندريهم| |حمد سليم عبــــد |لمجيد
|42o46وف|تـــمحمد س|مح محمد قطبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7|o894ف ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد |لرحمن عل|ء|لدين |لوصيف رزق  ك.تـــ. ف للبــــ
84789o|معهد ف ص |سو|نيمن س|لم محمد بــــدوي

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه نزيه من حس 2|436
د|بــــ |لزق|زيق|مدحتـــ معتـــمد محمود عبــــد |لغف|ر776969
وف|تـــحس|م |لدين محمد عبــــد |لبــــديع د|وود محمد37685| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|ن||77734 د|بــــ |لزق|زيق|م| بــــه|ء فتـــوح عبــــد |لحميد و
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه صل|ح عبــــد|لرءوف محمد|896874
حقوق |سو|نبــــتـــس|م رمض|ن محمد سيد|845827
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى سم حس عبــــد |لع|ل754328
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل |ي عيد عط|55|826
249776| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء خ|لد |حمد |لمي
2|98ooندستـــ ع شمسي|سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح مو |لديبــــ
8o5672د|بــــ |لم |وف|ء حسن عبــــد|لغ عبــــد|لحميد|
42|o74بــــي عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد خف تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخلبــــ |ل
طبــــ سوه|جمحمد ض| عبــــد|لرحيم حس 36|895
4o6o8|ن| حس مصط عبــــد |لجو|د |حمد د|بــــ |ل|سكندريه|م
33o56||تـــ سيد عطيتـــ ع حسن علوم بــــنه|م
46|o77تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه جمعتـــ صل|ح |لجمل
يثــــم محمد محمود جلبــــ|نتـــ767752 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء 
يم محمود |لحلو| 497539 د|بــــ دمنهور|بــــه |بــــر|
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43o432تـــج|ره طنط|ندى نبــــيل ع عبــــدربــــتـــ
7oo48|يم محمود ف |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره ش|م |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد سيد ع زينهم8|2229
د|بــــ دمنهور|وليد مصط ك|مل عل|م|49352
|5|o58وز محمود محمد |لسم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف
9o|98o  حه وفن|دق |ل|قمحمد محمد سعد |لدين محمد| 
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  منتـــ | محمد محمود نجم||73|5
ي محمد|7|8374 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن حم|ده خ
ف محمود يوسف عبــــد |23|476 لسن ع شمس| |ر |
68495oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد | محمد جلبــــى فهيم طه
4o4|75| يم |لسيد ج|بــــر حسن فرغ حقوق طنط|بــــر|
4396o8|يم ج طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوق ع|دل |لششتـــ|وى |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى حمدى محمد يوسف753535
489|o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مروه حسن محمد ع محمد |لش|ذ
8439o7علوم |سو|ننور| حسن |حمد |م|م
يم محمد مر|د628385 يم |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |بــــر|
وف|تـــيوسف ع|دل لم ملك7963|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o3578علوم |لمنصورهسم|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم حمودتـــ
طبــــ بــــيطرى بــــ سويف|ء حس |حمد عر|بــــى|273583
ه فتـــ عبــــد| |سم|عيل|23|||8 نوعيتـــ |لم |م
8o|||8|د|بــــ |لم |مرح عص|م |سم|عيل عط|
د|بــــ |سيوط|رضوى سيد خلف عبــــد|لرحيم 877483
تـــج|ره بــــنه|ندى محمد عبــــد|لمنعم عقل |لبــــكرى264359
|57|6o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عصمتـــ عبــــد |لص|دق حسن
35o9o4يم متـــو مزروع ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|تـــ عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
|522o3د|بــــ حلو|ن|م ع|دل |سم|عيل |حمد
تـــج|ره ع شمسمرقص مو ظريف |لص|دق526|32
49|o98حقوق طنط|ندي جم|ل مر شعبــــ|ن

49o56 تـــربــــيتـــ حلو|ننجل|ء دي|بــــ سيد حس|ن
684|9oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره عمر محمد عمر محمود يسن
4o927oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم جم|ل محمد |لمرشدى|
يم حس|ن286394 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد محمود ع |بــــر|
يم63323| رتـــ |لجديدتـــ|ريم سيد مصلح |بــــر| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
طبــــ بــــنه|ح|زم محمد بــــيو عبــــد|لفتـــ|ح339624
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد |له|دى فتـــ  |بــــوشنبــــ|25|452
ر ك|مل |لسيد ك|مل|78697 حقوق |لزق|زيقم|
8|o244تـــج|ره بــــ سويفمحمود عم|د |حمد محمود
2359o|ره|من|ر ع محمد ع د|بــــ |لق|
ق|وى3649|4 |د|بــــ طنط|حمد كريم ع عبــــد|لع|ل |ل
7o229o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل محمد ه| |حمد محمد عبــــد
8o6584يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لم |دي |بــــر|
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25|o9|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد حمدى |حمد مشمشه
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه محمد عبــــد |لخ|لق خليل776664
6438o9 تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد كم|ل |لدين محمود محمد
527o|o ندستـــ حلو|نيوسف محمد |حمد عط| حس
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد عص|م محمد سل|متـــ محمد فودتـــ762228
82o479|د|بــــ |لم |مينه يح ربــــيع سيد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ول|ء أحمد صل|ح أحمد عبــــد |لغف|489767
268|o2|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود طلبــــه جلهوم
353849| تـــج|ره بــــنه|حمد عم|د نسيم عبــــد|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمتـــ طلعتـــ يوسف |حمد359444
34o|48|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود شح|تـــ محمد شح|تـــه
يم محمد عبــــد|لمطلبــــ رجبــــ428562 صيدله |ل|سكندريهإيم|ن |بــــر|
69655o|نوعيتـــ فنيه |لمنصورهيه عل|ء |لدين عبــــد |لحميد |ل|م|م
ندستـــ بــــور سعيدخ|لد محمد عبــــد |لمنعم مختـــ|ر |لقف765522
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لرحمن محمد محمد شبــــل247277
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدد | محمد محمد |حمد محمود754435
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ جم|ل حس| محمود838644
ندستـــ ع شمسمنتـــ | |حمد محمد |حمد347|2|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمه| خ|لد محمد |حمد254957
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ص|لح ع |سم|عيل|636782
يم752427 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهعمرو محمد رمزى |بــــر|
8o4o39تـــج|ره |سيوطجرجس نبــــيل نجيبــــ يون|ن
|39o53ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ننوره|ن خ|لد |لسيد |حمد
زر|عه |لمنصورهم |م |ل|م|م |ل|م|م بــــرك|تـــ682364
ف |لقطبــــ محمد |لمن|خ894||7 تـــج|ره |لمنصورهي|سم |
ف زكري| محمد فرج|2|253| ره/ري|ضتـــ|ء | إعل|م |لق|
24oo65رهيوسف عم|د حمدى عويس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
829o4o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عل|ء عط| فؤ|د
رهشه|بــــ محمد |حمد محمد267|2| ندستـــ |لق|
266|5oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |س|مه ع محمود |لقط|ن
43o65oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزينبــــ بــــسيو |لحسي |لجمل
6|9|o4|صيدله |ل|سكندريهريه|م ع|دل |لسيد |لسيد عبــــد
2|78ooرهمنه | وليد |حمد محمد نوح تـــج|ره |لق|
د|بــــ سوه|ج|ع |ء خلف عف|ن |حمد 93||92
|6o988تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| |حمد شو جل|ل محمد
5o2886يم سويلم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره رزق مصيل |بــــر|
6o8487نوعيتـــ طنط|نرم مصط مصط |لصو|ف
255o54|رهيه سليم|ن مخيمر سليم|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
|5o87o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صفوتـــ ف|يز محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد ع|طف فتـــ محمد حم|د||327|6
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمل فتـــ فرج |لنبــــوى |لجز|ر|694345
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تـــمريض دمنهوربــــو مر|د عبــــد|لحليم محمد حميده|689|5
ره|م|دون| عي موريس تـــوفيلس|3955| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرضوى سيد عبــــد |لحميد عثــــم|ن52|32|
6|o7o9تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر جم|ل |لسعيد يوسف عي
92o383  |تـــج|ره سوه|جن عل|ء |لدين محمد رف
د|بــــ حلو|ن|ممدوح جم|ل ممدوح حسن49923|

7o9|oنوعيتـــ |لفيومف|تـــن محمد ع فضلون
6223o|زر|عه كفر |لشيخي|س رض| عبــــد |لرحمن محمد |لنورج
6842o| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |لسعيد |لسيد سيد |حمد |بــــو
يم ز يوسف 894956 تـــج|ره سوه|جم | |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|يه صل|ح عبــــد|لبــــ|سط قطبــــ خ |8547|4
ف عيد عبــــد|لفتـــ|ح3376|2 وف|تـــ|يم | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|5o392زر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد رجبــــ محمد
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعل|ء محمد سليم|ن عبــــد|لعزيز334747 معهد |لصفوتـــ |لع| 

رهسل|م خ|لد فتـــح |لبــــ|بــــ |بــــو |لعز|23275 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
82|49oيم حبــــيبــــ معهد ف تـــمريض |لم | مه| نبــــيل |بــــر|
ر546363 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن ط|رق محمد كم|ل محمد جو
35537o تـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ محمود محمد شو
6oo65o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمرو |س|متـــ عبــــد|لوه|بــــ |حمد عم
تـــج|ره طنط|رو|ن محمد عبــــد |لسل|م مصط |لعبــــدتـــ238|43
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمن|ر صل|ح عبــــد|لمع بــــدوى627464
تـــج|ره ج|معتـــ د |طوق ش|كر محمود شو|4|73|6
زر|عه |ل|سكندريهرو|ن |حمد رك|بــــى عبــــد|لق|در |حمد|7|478
834o48ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسميه محمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |لسعيد عو|د سليم|ن مصط 339924
2393o8ره|رحمه محمد عبــــد|ل حسن |لقدرى د|بــــ |لق|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمد سم عثــــم|ن |سم|عيل محمد|335|48
|ئيل23967| تـــج|ره ع شمسف|دى |ي|د بــــولس |
4363ooطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوحيد محمد مرشدى حسن
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمر سم عبــــد |لمنعم سلط|ن سلط|857|45
طبــــ |سيوطمريم مو |ليشع |م |724|9
نوعيتـــ |شمونحن عل|ء|لدين فؤ|د |لعري|ن269676
علوم ري|ضتـــ طنط|مصط فتـــح | عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز 529899
زر|عه |لزق|زيقعبــــد | |حمد محمد رف|772694

زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــن|ردين جورج فوزي ف|خوري88|25
62744oه أحمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لق|در ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|أم
لس ن|دى شو بــــطرس 884887 صيدله حلو|نك
ريدى عبــــد|لمغيثــــ4|4883 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط ن| محمود 
صيدلتـــ بــــورسعيدين |سم|عيل |لسيد محمد بــــل|ل622368
4||o66|د|بــــ طنط||ء ن|در عبــــد|لرحيم |لقصبــــى|
ره||ء محمد عبــــد | حسن |لديبــــ|39473| د|بــــ |لق|
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49o26رهمحمود شعبــــ|ن عبــــد| سليم|ن حقوق |لق|
6389oد|بــــ |لفيوم|ع ن| رمض|ن محمد عبــــ|س

6o4928ر|ء مصط مصط |لس تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمتـــ |لز
6|7|ooر عبــــد |لمقصود |لسوي رهمنه | م| د|ر |لعلوم ج |لق|
6oo7|7|يف كليتـــ |أللسن بــــ سويفل|ء صل|ح عبــــد |لمو 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمع|ذ محمود حمدى محمود752885
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم |يمن محمد |لسيد ن|يل663|25
رتـــمصط محمد مصط عبــــد |لحميد875|4| علوم ري|ضتـــ |لق|
رهمحمد |حمد فتـــ سيد|لعربــــى8763|| ندستـــ |لق|
يل ج |لزق|زيقوس|م |حمد |لسيد عبــــد |لح|فظ696454 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ق|556|45 ندستـــ |ل|سكندريهأحمد حسن عبــــد|لحميد حسن |ل
ف ك|مل |سم|عيل طنط|وى634683 ندستـــ |لزق|زيقحمد |

ن| عويس ع حسن876|3 رهم تـــج|ره |لق|
8225o5| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن سيد عبــــد|لرشيد عزتـــ|
8oo|76صيدلتـــ سوه|جدين| محمد |لحس عبــــد|لستـــ|ر
وم جورج مكرم حبــــيبــــ|2732| لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|ج
2535|oر عبــــد|لجبــــ|ر عبــــ|س عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره م|
8o624oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمريم خلف عطيه ن|شد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنس محمد مر |حمد محمد|278293
63o956حقوق |لزق|زيقبــــريكس|م محمد فرج شح|تـــه
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد |حمد محمد سليم|ن47452|
تـــربــــيتـــ طنط|مريم ع|دل محمد عبــــد|لق|در |لديبــــ428496
ثــــ|ر |لفيوم|ريه|م ع مصط ع343268
د|بــــ |ل|سكندريه|حن |يه|بــــ كم|ل |لدين |بــــو خزيم476583
كليتـــ طبــــ أسو|نخ|لد محمد حل ع |84356
ح|ن|685553 د|بــــ |سو|ن|يه محمد محمد ع 
د|بــــ |سو|ن|عص|م محمد ص|لح خليل35|844
طبــــ حلو|نحسن عبــــد |لمنعم محمد لط 44427|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عز |لدين محمد ف|يز |لدسو ع |677829
رهعبــــد|لرحمن سل|مه عبــــد|لحميد عبــــد472||3 ندستـــ |لق|
77o632كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــجه|د علو|ن جوده محمد عطوه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  حمد رمض|ن عط| عبــــد|لم|لك|7|7|88
|5955oش|م صل|ح محمد |د|بــــ |لم |مريم 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|ر| سعف|ن |حمد |حمد |لدرس7||2|7
علوم |لزق|زيقحمد |لسيد حسن جبــــر|||5|79
464oo6تـــ خ|لد محمد محمود عويضه طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأم
5o665o| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنورتـــ محمود عبــــد |لسميع محمد عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| محمد |حمد محمود |لنج|ر|37|34
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء |لسيد عبــــد |للطيف محمد درويش5||786
4o225|يم تـــج|ره |سيوطسل محمد شعبــــ|ن حسن |بــــر|

57o59لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|كل رؤف جل|ل يون|ن
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|م| |يمن محمود شحتـــو|5|8397
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنرم |لشح|تـــ عبــــد |لغ عيسوى محمد498559
رم | |سكندر7633|| رهبــــيشوى ع|دل  تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخكريم محمد ح|زم فه يح شتـــ|76|436
4o6395حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأمنيه محمود أبــــوزيد محمد |لسيد
تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء محمود فكرى من|ع حمزه|425329
3577|oنوعيتـــ بــــنه|يف عزتـــ عثــــم|ن محمد مر

حقوق حلو|نيه حس ع |حمد|27||8
5|335oى ري|ض غط|س زر|عه دمنهوربــــول| ي

ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمود فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــدريه5|2|4
يم |لليثــــي|784278 تـــج|ره |لزق|زيققتـــ محمد مصط إبــــر|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــس|مر رشدى ك|مل نمرود528876
4|o2o| تـــج|ره طنط|حمد ف|رس |لسيد ع |لسيد |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم فتـــ محمد عوض7|3542
785o4o|يم |لسيد محمد حقوق |لزق|زيقحمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|حسن جم|ل حسن غ|زى|9|493
5296o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد | عمر محروس محمد عطيتـــ
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود مصط عبــــد|لسل|م ضيف245657
5|o77oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد |لرحمن محمد زكري| |لقز|ز
ل|ل8277|3 علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد| محمد شو 
43546oعلوم |ل|سكندريهسل كم|ل محمد عجيله
حقوق بــــنه|جه|د محمد عبــــد|لعظيم س|لم36|329
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد محمد ع |لصبــــ|غ|346593
ندستـــ |لزق|زيقبــــتـــه|ل جم|ل |لسيد محمد غمرتـــ|75|638
|24o37|رهكلودي| حس|م غ| ز حن تـــج|ره |لق|
9o9458 معهد ف ص سوه|جغ|ده منصور |حمد ه|شم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سم|ء مرزوق محمد عبــــد |لمنعم عبــــد 38442|
|د|بــــ |لم |م|رتـــ | عبــــد|لمسيح |خنوخ عبــــد|لمسيح|784|8
262353| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد حسن ع
ه عبــــد|لق|در محمد سو |844652 تـــربــــيتـــ |سو|نم
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود فوزى عبــــد |لكريم |لحلبــــى432|45
58o5o|كليتـــ |أللسن بــــ سويفمجد محمد فو سيد

88o746 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطدين| حس محمود حسن
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد حسن محمود عبــــد |لخ|لق |لحلبــــى776949

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفه|جر |حمد محمد منصور542|5
434o26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره مرزوق |حمد مرزوق تـــرك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمدى |حمد ع محمد 897492

ف سيد عبــــد|لحميد67699 حقوق |لفيوممحمد |
طبــــ |لزق|زيقرن| |لسيد عبــــده عبــــده |حمد675434
27o82o| طبــــ |سن|ن طنط|يثــــ|ر عبــــد|لق|در عبــــد|لحميد تـــر
689o38|ندستـــ كفر |لشيخحمد خ|لد ع خ|لد
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5o977||صيدله |ل|سكندريهإسل|م ح|مد |لص| محمد |لحمر
نوعيتـــ |لمنصورهيه محمد عوض جمعه |لسيد |لحد|د|683696
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد خ|لد شو ع| 245993
تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء مبــــ|رك محمود عويد|تـــ|767376
6|o76o|ه مصط |لسيد |لزن|تـــى علوم |لمنصورهم
427o89| علوم |ل|سكندريهبــــتـــ |لص| عبــــد |لعزيز عبــــد
يم فرج|775428 يم محمد |بــــر| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدبــــر|
حقوق |لزق|زيقربــــ|بــــ |لسيد |حمد حسن787355
43795oعلوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخشهد ممدوح محمد يوسف شه|وي
حقوق |لمنصورهع حسن عل|م شعبــــ|ن 894396
4o5826يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن |حمد ف|روق خليل |بــــر|
رهللو|ء صل|ح عثــــم|ن فؤ|د|3342|5 د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |سيوط| منيه محمد عبــــد|لنعيم خليفه|882648
6864|o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمود |لمتـــو محمد
نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره صل|ح عبــــد |لجيد محمد سلطح52|438

رهطه مصط محمود محمد743|4 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــده |لمر نجم5396|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــسنتـــ عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل38397|
معهد ف ص بــــ سويفد |نه ع|دل فه يوسف858322
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــريم عص|م |لدين سعيد حشكيل6|4326
2559o8ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود فوزى |لسيد|حمد شمه
تـــربــــيتـــ |لم |بــــه | حسن ع يوسف9963|8
تـــج|ره دمنهورلحس ي| عي عبــــد |لجو|د|6|4765

5887o طبــــ بــــ سويفش|م حس ن|دى سوي
زر|عه طنط|حمد خ|لد محمد تـــ|ج |لدين عبــــد |لعزيز 8|4274
تـــج|ره بــــور سعيدحسن عبــــد|لرحمن حسن ع |لبــــرجي8923|6
ر محمد حسن  879765 د|بــــ |سيوط|فرحه ط|
9o2o35  معهد ف ص سوه|جبــــس|ده رزق | رس ن|شد

7oo5oطبــــ بــــيطرى بــــ سويفمن|ر محمد رجبــــ محمد
9o75|5 تـــج|ره سوه|جمحمد عثــــم|ن |حمد |لسيد
5|6o8|علوم دمنهورشيم|ء صل|ح منصور عيدمنصور
تـــج|ره بــــنه|محمد صبــــ مسعد محمد34|348
د|بــــ ع شمس|بــــه سعيد |حمد محمد232865

يم4647| قتـــص|د م حلو|ن|روميس|ء ثــــروتـــ حسن |بــــر|
756o||تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحسن |لشح|تـــ |حمد محمد 
يم مصبــــ|ح محمود692357 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند |بــــر|
482o98 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط ع|طف مصط عبــــد |لحميد
46||o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|آيه مصط سعد عبــــد| أبــــو طه
49|o97د|بــــ |ل|سكندريه|ندى ع جل|ل |لسيد كريم
77o5|5ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىكريم عبــــد |لبــــ|رى محمد عليوه منصور ع.
49oo43حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ| صل|ح ه|شم رحيل عبــــد |لق
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يم|9|7799 يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |بــــر|
495o25يم يم محمدي |بــــر| د|بــــ |سيوط|عبــــد |لرحمن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سهيلتـــ عصمتـــ حس |حمد حسن485772
|6o||4تـــج|ره ع شمسبــــول| ع|دل سعد ف|يد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسمه محمد ع |لهنيدى696334
263o74تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن محمود عيد عبــــد|لر|زق
يم782656 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقد | محمد محمد |بــــر|
|2o3o4د|بــــ حلو|ن|عليه سعيد حس جمعتـــ
 |حه وفن|دق |لفيومندى |حمد محمد |حمد محمد535336
832o2oيم كليتـــ |لطبــــ بــــقن|س|ره سعد ك|مل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدين| عبــــد|لشهيد محمد |لشنشورى252228

538o9 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفرو|ن محمود محمد حس
63o424ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد خ|لد محمد عبــــد |لعزيز محمد ع.
يم228533 يم سيد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه |بــــر|
33773oتـــج|ره بــــنه|محمد حمدى محمد ع عم|رتـــ
62|2oo|د|بــــ د |ط|أيتـــ ط|رق عبــــد |لحميد محمد |لغيط
يم عبــــد |لعزيز عتـــلم257|69 علوم |لمنصورهوق محمد |بــــر|

حقوق |سيوطمحمد |حمد محمد رضو|ن67425
6|799oه حسن محمد |لمر تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن
5|88o8ر|ء جم|ل |سم|عيل محمد خورشيد معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمتـــ |لز
5|23o7زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود محمد |لبــــري
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|غ|دتـــ رجبــــ ع محمد ع 8572|3

تـــج|ره بــــ سويفحمد س| ص|بــــر ع |7|685
4o5854بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|نسيه سعيد محمد سعيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يتـــ مجدي عبــــد|لرحمن فضل|358549
489o85 تـــج|ره كفر |لشيخيه|ن جم|ل صبــــرى |لحف مصط
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| خ|لد رمض|ن عبــــد|لل|ه  896494
حقوق |ل|سكندريهشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد مخيمر سل|498376
علوم ع شمسمحمد |حمد حسن محمد352962
نوعيتـــ بــــنه|وق رض| عبــــد|لرحمن عبــــد|لكريم339722

تـــ عبــــيد عبــــ|س عبــــد |للطيف|47|63 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديند |حمد سيد |حمد863986

فنون جميله فنون |لم |سل|م عبــــد |لمحسن |بــــو بــــكر محمد|57899
7o254o لسن ع شمس|ند محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لخ|لق ن
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عبــــد |لرحيم محمد |حمد27248|
لسن ع شمس|رغدتـــ ص|بــــر ش|كر محمد773||4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عبــــد|لمنعم محمد حسن زيد348762
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن س|مح ف|روق طلبــــ686959
ره|ه|جر محمود عبــــد| |لششتـــ|وى227774 د|بــــ |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمينه مصط عبــــد|لفتـــ|ح قنديل||26864
6753|o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسل محمد |لسيد |حمد خز
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علوم ري|ضتـــ بــــنه|مصط ي| رضو|ن محمد رضو|ن526393
نوعيتـــ |شمونيه عبــــد|لمع محمد طعيمه|267426
5o8938|تـــج|ره دمنهورس|مه |حمد مصط ع |بــــوسكينه
ي |لزبــــ شمس 447396 يم عبــــد|لحليم ي ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ |بــــر|
د|بــــ ع شمس|حمد عبــــد|لن| عبــــد|لح|فظ مه |||3592
يم عثــــم|ن |ل|م|784969 علوم |لزق|زيقحمد عثــــم|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيم|ن عبــــد|له|دي سيد عدوي|848366
324o62| حقوق ع شمسحمد ط|رق |حمد ع
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن |س|مه محمد مصط 8|566| ل|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عم|د عبــــد |لحميد محمد |لشح|77688

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمود محمد |حمد عبــــد |لرحيم252|7
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــسمه محمد |لدسو سعد257358
7o7|o5 لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|ر|ن| |لسيد |لسيد |لنبــــوى |لدسو
435o29 |طبــــ |ل|سكندريهطلعتـــ محمود محمد |لق
88878o تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لرحيم |حمد ح|مد
7oo644|تـــج|ره |لزق|زيقحمد حس عط| بــــيو س|لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ن|ء حمودى عبــــد|لج|بــــر حمودى ||9248
9|2|o5 بــــ سليم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــه محمد |بــــو|لمو|
صيدله طنط|صف| جم|ل عبــــد|لمعز عم|ره|25339
358o68 تـــج|ره ع شمسمحمد محمد حل حسي
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عبــــد | |حمد عبــــد | |حمد حسن8985|| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
357464| طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن عبــــد|لمنعم صبــــرى ع ع
8o|o84حتـــ وفن|دق |لم |م|رين| ن|دي خليل ص|دق| 
زر|عه |لمنصوره ط|رق |لسعيد بــــيو متـــو678656
6924o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخل|ء ن|در محمد محمد |لدسو |لعجوز
ف فتـــوح |لسيد222838 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــ|سل |
357oo2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد مصط |لسيد |حمد
4o9634 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ند| خميس عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن ي
ه عرف|تـــ |لحن محمد |بــــو ديبــــ||69456 علوم |لمنصورهم
|654o6همريم ممدوح حبــــيبــــ متـــى نوعيتـــ ج

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ جوف| وجيه شنودتـــ سليم|ن3892|
معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد محمد فتـــ طلبــــه|22|8|9
9o3485 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم عنتـــر محمد |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره عفتـــ عبــــد|لفتـــ|ح ص|لح52|238
26o56||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه عيد ع قرقوش
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود |حمد محمد |له|دى756699
7528o6كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــد |لرحمن محمد سليم|ن س|لم
تـــ حمدي سعيد مر فروح5|3456 طبــــ حلو|نن
|44o98ل|ل حقوق |لمنصورهثــــن|ء عمرو محمد مصط 
يم486626 ى شعبــــ|ن سيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخخ|لد خ
453o8o|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيه محمود محمد غ|نم
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حقوق حلو|نمحمد فرج عبــــد|لع| عبــــد|للطيف2|||4
4532o|يم محمد |لبــــي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد يوسف |بــــر|
27o867بــــ |مروه عبــــد|لوه|بــــ ع |لدقن لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

رهمريم ح|مد |حمد مصط 6|268 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر عزتـــ بــــدر |لوكيل45|248
|276o6ندستـــ ع شمسح|زم يس محمد |حمد يس
لس ع|دل فؤ|د بــــسله864929 علوم |سو|نك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد خ|لد |حمد ع محمد شمس |لدين492524
7o7476د|بــــ |لمنصوره|من|ر عبــــد |لخ|لق محمد مصط ر|غبــــ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد حس حس 785323
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدريم عبــــد |لق|در ع محمد بــــش 784324
يم |لوش|677533 حقوق |لمنصورهخ|لد وليد |بــــر|

رهبــــيشوي عم|د سعد يوسف|835| ندستـــ |لق|
علوم |لم ||ء كم|ل مع|ذ محمود|858699
صيدله طنط|يم|ن ص|لح فريد طر|د|||6457
2239o2بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن حسن محمد |حمد ج|د
صيدلتـــ |سيوطعمر محمود ق|سم عبــــد|لع|ل838299

6o|6||كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء منتـــ |حمد عبــــد |للطيف
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد م|جدى عبــــد |لسميع شعبــــ|ن686546

6o|6o| طبــــ بــــ سويفسم|ء مصيل ص|بــــر مصيل
452273| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد عبــــد |لنبــــى |حمد عي
4655ooندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد| محمد عبــــد| |حمدين معهد ع| 
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريششهد عبــــد |لرحمن |سم|عيل عبــــد |لرحمن767477
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى |لسعيد محمد يوسف |لن|عم462297
د|بــــ |ل|سكندريه|ريتـــ| عم|د أل ص|دق483247
ور|25263 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د | مجدى محمد 
ره|م | |يمن ف|يق ثــــ|بــــتـــ352|4| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهم|رين| محبــــ ن|فع تـــوفيق5|74|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
49375oد|بــــ دمنهور|محمد ذ محمد ذ عقدتـــ
453o49|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لحليم ح|مد قنبــــر

تـــربــــيتـــ حلو|ننور| رض| ج|بــــر محمد48569
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عطيه لبــــيبــــ|22|675
698o32 تـــربــــيتـــ |لمنصورهرش| |يمن |لسيد محمد |حمد
|34o26تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط عط| سيد حسن
|49o59يم |لعز|زى تـــربــــيتـــ حلو|نمريم محمد ن| |بــــر|

رهحمد ع|طف عبــــد |لحفيظ عبــــد |لمجيد 35652 علوم |لق|
ين غ| جور بــــطرس354626 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش

36o4o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرميس|ء خ|لد عبــــد|لونيس محمد ع
243o74|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سل|م |حمد س|لم محمد
|256o5 تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن ح|تـــم عبــــد |لوه|بــــ عبــــد

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|مريم محمد شو ر|غبــــ39|8|
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تـــمريض  |إلسم|عيليتـــ|ء محمد شح|تـــه عبــــد |لح|فظ|758378
تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد| عبــــد|لمنعم محمد633763
4o|28|ى رمض|ن عبــــد |لحميد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | ي
4o6oo6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن محمد ح|فظ محمد محمود
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد عبــــد|لوه|بــــ |لملي بــــرك|3293|6
2|627o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد مدحتـــ محمد |حمد |لش|
ى|3|6|4 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورغ|ده بــــدر|ن عبــــد |لع| محمد بــــح
82o574 تـــج|ره |سيوطي|سم عل|ء حس عبــــد|لص|لح
ندستـــ أسو|نمحمد عبــــد|للطيف ص|بــــر حبــــيبــــ2478|2

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنه | ك|مل محمد ن|دى |لغمرى65498
علوم ج|معتـــ د |طغ|دتـــ |لسعيد |لسعيد محمد رجبــــ8||9|6
|3844o|يم سليم|ن خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء عبــــد |لنبــــي |بــــر|
52223o يم حن كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريوستـــ | س| إبــــر|

5o934د|بــــ بــــ سويف|محمد ع عزتـــ محمد
م ر|فتـــ |نور عبــــده |حمد سكورى|523379 علوم |لعريش/ري|ضتـــد
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقرضوى عبــــد|له|دي ن عبــــد|له|دي629745
|48o9oزر|عه ع شمسمحمد ع عبــــد |لق|در ع
22o776حقوق حلو|نبــــسمه عص|م سيد محمود
528|o8|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد خميس محمد محمد حر|ز
2549|6| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |يمن محمد ع
8o|286 فنون جميله فنون |لم |دير محسن فتـــ مه
754o48|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء شعبــــ|ن بــــند|ري |لص|وي
رهسه مو محمد س|لم44772| تـــج|ره |لق|
د|بــــ سوه|ج|ف|طمه شعبــــ|ن عز عبــــد|لل|ه489||9
يم783832 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد عك|شه ع |بــــر|
7525o3علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسط|رق جم|ل عبــــده محمد
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر دي|بــــ جل|ل |حمد |لش|ز|42827
ن| |حمد منصور |حمد سمره3552|2 ندستـــ حلو|نم
42474oيم عبــــد |لمقصود جميل زر|عه |ل|سكندريهحمد مجدى |بــــر|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد سيد محمود محمد2|599
وف|تـــ|س|متـــ عبــــد|لحميد مصلح |لسيد مصلح78||34 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
نوعيتـــ طنط|لسيد رض| |لسيد خميس|429485
طبــــ |سيوطيه محمد خليفه عبــــد|للطيف||959|8
تـــربــــيتـــ بــــ سويفند| حمدى كم|ل ز53723

427o32تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه محمد ع محمد عبــــد|لحميد
حقوق |سيوطعبــــ سيد حسن محمد 879592
62738oبــــه ندستـــ أسو|نمحمد حس|م حس محمد و
35o4|6يم حمدي عبــــده عبــــد|لع|ل |لسيد ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
8758o5  تـــمريض |سيوطيوسف شعبــــ|ن ك|مل درويش
ر497226 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــآيتـــ |يمن |حمد عبــــد |لعليم ز|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسط|رق مجدى |لسيد سيد |حمد752936
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يم حسن 336473 ف |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء |
ف لبــــيبــــ |سكندر5352|| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ن|ردين |

8o|89| رهلشيم|ء |حمد ز مسعد عبــــد | علوم |لق|
897o27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |يمن فتـــ ع|رف
68o724تـــج|ره طنط|وق محمود |لعدل |حمد |لعدل
4o4973ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لقدوس محمد صبــــ تـــوفيق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم عبــــد| محمد مو268699
تـــربــــيتـــ سوه|جه|جر ج|بــــر سيد محمود  895967
325o46ف عبــــد| |حمد تـــربــــيتـــ ع شمسنور |لدين |

رهمحمد عبــــد|لعزيز ع ح|فظ49788 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــنه|رغدتـــ حج|زى محمد |لطو فرج|32978
تـــمريض أسو|ن|ء محمد حس محمد|845635
6382o8نوعيتـــ |لزق|زيقع عبــــد|لرحمن |حمد عزتـــ عبــــد|لرحمن
يم عبــــد |لعزيز638578 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقزين|تـــ محمد |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل |ء |حمد عبــــد|لحكيم |حمد|25963

رهسل |حمد عبــــد |لل|ه محمد36872 تـــج|ره |لق|
36o398تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء عن| محمد عبــــد|لرحمن حس
269o74د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رض| محمد |حمد علم |لدين
7o38|2تـــمريض |لزق|زيق خلود |حمد كم|ل |لحن |حمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد |لسيد بــــدوى|7|265
5239oمعهد ف ص بــــ سويفد |نتـــ عبــــد |لمسيح شح|تـــتـــ مك

252o49لس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|دى جم|ل سعيد ك
5o5638يم |بــــوزيد عزوز د|بــــ |ل|سكندريه|ع فتـــ |بــــر|
352|o6زر|عه ع شمسرو|ن عمرو |سم|عيل محمد
26o262|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء ي| جعفر بــــيو
63464o|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد جم|ل ج|بــــر |بــــو|لعل
4o2275 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه محمد عبــــد |لعزيز سليم|ن حسن
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد |حمد عبــــد | محمد حسن767335 معهد ع| 
3|9o47|تـــ حس مصلح عبــــ|ده حقوق حلو|نم
7o3246|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء خ|لد شو محمود محمد
92o9|7 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|م رمسيس فرنسيس بــــسك|لس
ندستـــ |لمنصورهمحمد عزتـــ |لدسو بــــدير |لسعيد78|689
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ف مو عبــــد|لفتـــ|ح |لند|ر|268567
774o39د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم مصط حمدى محمد
3334o7 د|بــــ ع شمس|خ|لد محمد عبــــ|س حس
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره |حمد محمد |لديبــــ646364
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورروكس|ن| |م عفيف فؤ|د متـــرى||4966
صيدله |لزق|زيقه|يدى عم|د |لسيد محمود  |حمد |لشعر783966
68|24o |كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعمر محمد غريبــــ عبــــد |لع
د|بــــ |سيوط| يه محمد سليم محمد|37||88
نوعيتـــ بــــنه|ندى زكري| |لسيد شح|تـــه8|25|6
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــسنتـــ صبــــ عزيز حن|498442
ندستـــ |لزق|زيقعزتـــ محمد محمد |بــــوحطبــــ |نور637585
معهد ف ص بــــ سويفعل|ء |لدين صفوتـــ ربــــيع عبــــد|لملك42|853
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| |حمد محروس محمد جزر||7|34
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط  حمد محمد فتـــ عثــــم|ن|884946
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن حسن عبــــد|لحميد س|لم|ن338934
6o8||3يم عبــــ|س د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه خ|لد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى مختـــ|ر عبــــد |لحميد رشو|ن ج|مع447677

د|بــــ بــــ سويف|بــــتـــس|م جمعه يونس عويس||5999
24oo96حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم | يوسف عزيز ميخ|ئيل
9o6|52|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد محمد محمد حسن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد شو عبــــد |لمع |لمغربــــى494795
8o6342|د|بــــ |لم |يرين س|مح ف|روق ن|شد|
46o8|8د|بــــ طنط|ش|م مجدى |لسيد |لطو|بــــ|
حقوق بــــورسعيدحمد ع |لسيد |لسيد ع طه|8|7628
حقوق طنط|محمد محمود محمد بــــسيو در|ز436398
8|3|o3 طبــــ |لم |بــــيشوي فرج صليبــــ بــــ |م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |سم|عيل |بــــو بــــكر |حمد سيد 43258

لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|خ|لد عبــــد|لق|در فتـــوح عبــــد|لق|در ||44967
6o5773|ه عل|ء |لدين محمد ح|مد تـــربــــيتـــ طنط|م
ه254849 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس|م |حمد |لسيد بــــريك م
رهن|در جل|ل عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعزيز||628| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
325o65تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمد ع عبــــد|لمجيد
34856o كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمروتـــ عل|ء عبــــد|لعزيز سيد |لع|ص
تـــج|ره ع شمسع ع|بــــد ع محمد9|674|
4343o9زر|عه طنط|مريم |لسبــــ| لط حسن
69746o يم عبــــد تـــج|ره طنط|مصط محمد صل|ح |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومع |ء ربــــيع ه|شم رمض|ن|8|73
6o3957|تـــج|ره |لمنصورهحمد صبــــرى ج|بــــر ع محمد
3|66o4|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير ممدوح عبــــد|لع| محمد عثــــم
6854o4ندستـــ |لمنصورهعم|ر |لسعيد محمد محمد |لمتـــو |لجلدي

2o565ره|حس مصط حس حسن ثــــ|ر |لق|
8754o7  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|جر عل|ء |لدين |نور نور
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف بــــ|سم رجبــــ محمد27249|
تـــج|ره ع شمسسم|عيل صل|ح |حمد محمود |حمد|4494|2
3596o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ عيد عبــــد|لحميد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عمرو |لمر| عبــــد |لغ |لغر|بــــ822|43
8o42o4نوعيتـــ |لم |رقيه |سم|عيل م| محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد مصط رمض|ن مو2247|4
48783oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد |س|مه |لسيد مصط |لعدوي

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه|بــــ عرفه فكرى محمود|57668
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75277oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط محمد |بــــو |لسيد
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر جم|ل عبــــد |لمنعم |لسيد775939
معهد ف ص بــــور سعيدلسيده |حمد عبــــد |لمنعم |لششتـــ|وي97|623
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ره مصط محمود فه55362|
ه |س|مه محمود عبــــده |بــــو رف|84|786 د|بــــ |لزق|زيق|ن
|6|43oيم صقر محمدعطيتـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريم |بــــر|
9||o68|تـــ ع |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج مل خ
6|o563د|بــــ د |ط|شيم|ء محمد فؤ|د خلف
رهمحمد ن عبــــد |لمجيد حسن 44587| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره سوه|جمحمود سيد عبــــد|لغ |لدردير834924
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد ع|دل |نص|ري ع غريبــــ523792
8|o786|ر صيدله حلو|نيه عمر عبــــد|لعليم عبــــد|لظ|
|39o87بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيله عمرو ع|صم حسن فه
يم حس 754622 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمه |لسيد |بــــر|
|محمد حمدى عيد محمد عبــــد|لع|ل97|346 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
6|46o|تـــج|ره بــــنه|حل| حج|بــــ عبــــد |لمو حج|بــــ |لديبــــ
7o46o5ندستـــ |لزق|زيقحمد ع بــــخ|طره عبــــد |لعزيز |حمد
معهد ف ص ري|ضه |سيوطد| | محمد سيد محمد 574|89
لسن |لم |/ري|ضتـــ|حس سعيد |لسيد حس يح 345392
69546o|ى تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد رض| محمد |ل|بــــ|ص
يم يوسف7775|2 ى |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نر| | ي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | عم|د عبــــد|لخ|لق ع س|لم267443
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء س| |لسيد |حمد |لعجم|وى8569|4
7o8924 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سيف |لن وليد |لسيد عبــــد |لرؤوف عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم فوزى ثــــ|بــــتـــ جرجس325793

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|تـــغريد محمد |حمد لبــــيبــــ |لنمر42327
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسندس |نور محمود محجوبــــ4949|5
43||ooيد |لمحمدى |لبــــ|بــــ معهد ف تـــمريض طنط| زينبــــ ع |بــــو|ل
64242oر محمد مصط سعد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد م|
معهد ف ص |لمنصورهول|ء محمود محمود |لسيد بــــش 2895|7
622|4oتـــمريض |لمنصورتـــ ي|سم أحمد عبــــده محمد عي
تـــج|ره طنط|ي|س مدحتـــ محفوظ ح|فظ طه|7|479
9o92|| معهد ف ص ري|ضه سوه|جع ثــــ|بــــتـــ ه|شم عبــــد|لعزيز |حمد
ش|م محمد عبــــد |لقوى53984| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد 
7o2484 ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء محمد حل عطيه |لزنكلو
نوعيتـــ عبــــ|سيهيوسف محمد |نور |حمد|4575|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمروه مصط عبــــد |لرحمن |حمد42765|
33o56o|تـــ |يمن فتـــ محمود |ل |د تـــج|ره بــــنه|م

569o|| فنون جميله فنون |لم |سم|ء ر|تـــبــــ محمد عبــــد |
4o6o72حقوق |ل|سكندريهم رزق |لبــــش ع |حمد
زر|عه |ل|سكندريهحمد حمدى عبــــد |لل|ه محمد عبــــد |459949
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ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف |حمد ف|روق ع |سم|عيل246768
6|454o|طبــــ ع شمسدى محمد |حمد عبــــد|لحميد |لرف
د|بــــ |سيوط|م|زن محمد عبــــد|لمجيد محمد |لبــــرى|48742
254o||علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن| عبــــد|لن| عبــــد|لمبــــدئ عبــــد
8o86|7تـــمريض |لم | بــــيشوي ر|فتـــ ذ بــــولس

3o937 يف سيد سعيد مصط رهدى  تـــج|ره |لق|
وتـــ ح|تـــم ع رشو|ن62842 ندستـــ بــــ سويفش

يم حسن |48887 يم ج|بــــر |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |بــــر|
446o|9| تـــج|ره دمنهوررس| نش|تـــ فوزي ز
د|بــــ بــــ سويف|ن|ردين ظريف  |د سن|ده4|654|
6o6358د|بــــ |لمنصوره|صل|ح س|مح صل|ح مصيل من

تـــج|ره |سيوطعمر خ|لد ع |حمد57952
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنشوى حس|ن محمد حس|ن 492|77
226|o3رهع خ|لد ع عبــــد| محمد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد مجدى فؤ|د فتـــ عبــــد |لعليم684584

ندستـــ |سيوطمحمود |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لجيد49359
26o395د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رضوى سعيد عبــــد|للطيف |لش|ذ
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|طه ي| طه |لش|2|7|6|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعيد محمد |بــــو |لنور عيد |حمد عط| |88|338
د|بــــ |لزق|زيق|وق حم|دتـــ |حمدعبــــد |لعزيز سيد |638867

رهصل|ح عبــــد |له|دى صل|ح |لدين عبــــد 43226 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |لفيوممحمد بــــدوى دسو عبــــد|لق|در72748

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريم فكرى فتـــ محمد حسن |94|68
ره/ري|ضتـــمحمد مر|د عبــــد |لجو|د حس يوسف4759| زر|عه |لق|

زر|عه كفر |لشيختـــ فرج شو عبــــد |لمقصود سعف|ن933|44
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسع|دل خليل |حمد خليل عو|د766886
433oo8يم |لوكيل كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــ مجدى عبــــد |لعليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | رض| رزق محمودعوض623653
754o76زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره طلعتـــ محمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ|ء |لسيد محمد عبــــ|س عبــــده|452653
نوعيتـــ |لم |تـــريزه نبــــيل كرم حن|823986
8o26o5نوعيتـــ |لم |شيم|ء عبــــد| قطبــــ محمد
5|69|o|يم محمد نج طبــــ بــــيطرى دمنهورد| | إبــــر|
62o464معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدآيه ن ع شلبــــى |لف|ر

494o5تـــربــــيتـــ حلو|ندى ع سعيد محمد
8o864|تـــج|ره بــــ سويفصموئيل صبــــ ذ يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد جم|ل |حمد ع |لبــــف5528|4
طبــــ بــــورسعيدخ|لد ع محمد |لسيد ع689975
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــل|ل محمد حس محمد2678|3
3245o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|متـــ ع عبــــد|لسل|م |لسيد |لشوربــــ
22o624ه |س|مه ج|د حسن كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن
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حقوق |سيوطبــــه ع محمود محمد 887753
88o2o6 ندستـــ |سيوطمحمد |مجد محمد محمود
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحسن عبــــد|لحميد فه حف 832967
7o7585تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعزه عمرو |لجر|ي محمد منصور
3237|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لحو|ش
نوعيتـــ |لزق|زيقيوسف فريد يوسف ع782274
766o36تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرضوى ع|دل |لسيد |حمد رضو|ن

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن عيد عبــــد |للطيف سعيد خليفتـــ47527
رهفرح و|ئل عبــــد |لعزيز نبــــوى58|5|| تـــج|ره |لق|
6|2o|9تـــج|ره طنط|مريم عبــــد |لوه|بــــ رفعتـــ عبــــد|لوه|بــــ دغش
علوم |سو|ن يه محمد |لسيد سليم|ن|923769
د|بــــ |سو|ن| |ده مجدي رجبــــ محمد ص|لح56|845
نوعيتـــ كفر |لشيخنوره|ن |س|مه |لسيد عبــــد|لحميد جمعه572|44
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد مجدى جوده |حمد||7752
837o97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدي محمد ع محمد
طبــــ بــــيطرى دمنهورن محمد عبــــد |لق|در محمد |لهند||533|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | محمد حل حس|ن 23369|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــع |ء جل|ل ع عبــــد|لع|256552
صيدله |ل|سكندريهنور|ن محمد حسن محمد حسن |لتـــمس9662|5
علوم حلو|نعمر ي| محمود تـــوفيق32|272

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه محمد |حمد عبــــد |لمنعم|25253
68o79|تـــمريض |لمنصورتـــ بــــه محمود فوزى عز |لرج|ل عوض

3o2o4رتـــ|حبــــيبــــتـــ محمد ع عبــــيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
36o9o4طبــــ بــــنه|سيف ع|دل محمد يونس
ندستـــ حلو|نرح|بــــ خ|لد سل|م |حمد5|69|3

يم صل|ح |حمد سلومتـــ||6923 حقوق |لفيومبــــر|
8972oo|ء مصط حس|ن عبــــد|لل|ه| تـــج|ره سوه|ج 

59|o3|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفل|ء محمد فرج محمود
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد جم|ل محمد محمد ع عبــــد|لسل|6|352
7o4453يف سعيد حقوق |لزق|زيقمريم محمد عبــــد |لمنعم 
76699oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود محمد عبــــد |للطيف |لصف معهد ع| 

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن |يمن ع جودتـــ66882
6o9226بــــ |سعد محمد سعد |ل|شهبــــ لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
لسن ع شمس|محمد جم|ل محمود ج|ويش625447
| رمض|ن قر س|لم2|534| تـــمريض  حلو|ني
6o5|38| نوعيتـــ طنط|يم|ن س|مح |له| |لبــــر
تـــربــــيتـــ بــــنه|خ|لد محمد |لسيد محمد رزق575|26
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقف|رس فتـــ ع عطيه حسن4|6393
ره/ري|ضتـــ ي| صل|ح |لش|ذ7364|2 إعل|م |لق|
8|279oعلوم |لم |مروه فوزي محمد عبــــد|لمنعم
4|o643|تـــج|ره طنط|ع |له|دى |حمد محمد محمد |لس
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ى عوض |لسعيد |لبــــر22||62 وف|تـــمحمود خ تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
245o2oتـــربــــيتـــ حلو|نم|رى جرجس عبــــد|لمسيح  |د
5o8o28|يم |لجبــــ تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |حمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسل ع|دل محمد سليم|ن38523|
ى محمد |لسيد|9|792 زر|عه |لزق|زيق ي
معهد ف ص طنط|دير |نور محمود عبــــد |لق|در |لعبــــد6|4286

6o543|د|بــــ بــــ سويف|منيه عص|م محمد |حمد
77||o||ى لبــــيبــــ بــــلو صيدله |لزق|زيق|ء |لسيد خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عل|ء سيد محمد عبــــد|لبــــر |89947
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــ طنط|وى عبــــد |لسل|م طنط|وى|78526
ندستـــ |لفيوميم|ن ع|دل محمد |لسيد شل|مش|448856
7o|279معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |طه محمد |لحسي ع طه
62o6|5|ندستـــ بــــور سعيدع|صم |سم|عيل عبــــد |لجو|د |سم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء |حمد سل|مه فو |835666
7564o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سليم|ن |لسيد عبــــد |لرحمن |لسيد
2|23|oش|م محمد محمد عبــــد | زي ندستـــ تـــ.خ|مس حمد  معهد ع| كندي تـــكنولو | 
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس|ء محمد ع حسن سل|مه|773283
تـــمريض |لم | محمد خلف عبــــد|لفضيل مهدي295|82
84956oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسندس محمد عبــــد|له|دي محمود
ندستـــ ع شمسمحمود مرزوق محمد حس 6|268|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر عطيه محمد محمد |حمد رجبــــ426224
6972o6ر تـــج|ره |لمنصورهعص|م ع|دل |م ز|
25348o|ر|ن تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء |حمد رمض|ن ز

حقوق حلو|نمحمد ح|زم يح عبــــد |لر|زق9896|
44o3|8 |طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسإيم|ن عط| محمد بــــ|ز ش
رهمحمد |لسيد عبــــد|لرحمن س|لم878|33 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم ص|لح327546 ف |بــــر| صيدله ع شمسمنتـــ | |
7o962oصيدله |لمنصورهلطيفه عطيه جمعه مسعد طلبــــتـــ
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرضوى يسن حس خميس|23336
وف|تـــمع|ذ محمد محمود عبــــد |76|27| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
688865| يم عبــــد | عبــــد |لحميد ع تـــمريض |لمنصورتـــ بــــر|
8o9723د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر حسن عبــــد| محمد مقربــــ|
27o295ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد جم|ل مصط عبــــد|لحميد عي
26o875|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء مطيع محمود |لبــــكل
يع859225 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــد| ثــــروتـــ عبــــد|لوه|بــــ 
525o56ندستـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه صل|ح أحمد |لسيد ع
رهعف|ف خليل عز|زى خليل ن|صف782237 د|ر |لعلوم ج |لق|
ش|م شعر|وي ن|صح857398 تـــج|ره بــــ سويفمحمد 

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مصط نظ محمود عبــــد|لحليم63385
33|7o8تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهمنتـــ | رجبــــ جودتـــ محمد
6238o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى عبــــد|لمجيد محمد عبــــد |لمجيد طعيمه
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7o6973كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنسمه |لسعيد |لمتـــو عبــــده
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد جم|ل سليم|ن س|لم758578
43o926علوم طنط| أس|متـــ محمد محمود |لسيد ن|صف
78o226تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود ع عبــــد |لرحمن |حمد
نوعيتـــ عبــــ|سيهي|سم لط محمود |سم|عيل |سم|6|344
633o|4|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد طلعتـــ عي |لسيد
معهد ف تـــمريض |لم | محمد محروص سعد محمد859772
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمرو محمد محمود |بــــو |لسعود5868|6
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن عي |بــــو حطبــــ مصط سميسم8957|6
حقوق |لزق|زيقعمر محمد ص|بــــر محمد643755
ره|ح|زم محمود محمود رمض|ن8|2|3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |لمنصورهممدوح خ|لد ممدوح عز |لرج|ل |لمغ4|6892
يم عبــــد|لجو|د شح|تـــه286|26 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه |بــــر|
77|o36ف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|فريده ي| حسن |لدرديرى محمد 
69oo45معهد ف تـــمريض |لمنصوره ر| | جم|ل |لسيد عوض
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | محمد قبــــيس سليم|ن|75792
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل| ع|دل ع محمد678|75
يم |لسيد محمد شو628544 تـــج|ره |لزق|زيقحمد حسن |بــــر|
8o4|8o|خدمه |جتـــم|عيه |سيوطن وجيه شفيق قلف|وي
|662ooرهمحمد ح|مد وجدى ح|مد حقوق |لق|
ل|ل2|9|26 |د|بــــ بــــنه|فريد محمد فريد مصيل 
يم |لنج|442825 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره |س|مه |حمد |بــــر|
ر|ن|63565 يم ثــــ|بــــتـــ ع ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزينبــــ |بــــر|
54349o|صيدله |ل|سكندريهلشيم|ء محمد |سم|عيل غ|زى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرغدتـــ سيد سل|مه س|لم6256|3

2o896|ر ف محمود عبــــد |لظ| رهسل|م | حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد شح|تـــه عبــــد|لرحمن334422

ف |حمد ش|كر|28946 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |
معهد ف ص |سم|عيليهنور| سعد عبــــد | شحتـــو |لجندي768692

5o|o2د|بــــ بــــ سويف| |ء |لدين ص|لح معوض معروف
|د|بــــ بــــنه|نوره|ن سعيد |لسيد محمد22|264
6o|o27|يم محمد عبــــد |ل دغيم تـــج|ره طنط|بــــر|
6o5865م عبــــد |لن| |حمد عطيتـــ معهد ف تـــمريض طنط| ن
5|662oطبــــ بــــيطرى دمنهورر| | محمد حس عبــــد |لكريم
88oo37 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطعبــــد|لرحمن محمد عبــــ|س عبــــد|لحفيظ
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوف|ء عبــــد |لبــــ| |حمد عبــــده65536|
|53o32 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط عص|م ج|بــــر عبــــد |لغ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجل|ل محمد جل|ل |لسيد|3|759
5o776علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد سيد سعيد

زر|عه |ل|سكندريهمنتـــ | ح|مد عبــــد |لن| محمد مصط 426557
35o239|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد محمد |لسيد خليفه تـــوفيق
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|278oo|ى محرم ف ي تـــج|ره ع شمسيه |
تـــج|ره |ل|سكندريهم |ن ح|مد |سم|عيل صبــــ شيبــــوبــــ547675
3488o4يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى محمد |لسيد ع |بــــر|
طبــــ بــــيطرى فرع مطروححسن|ء ن|دى سيد محمد9534|2
7o8456طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرو|ن عص|م |حمد |بــــو سليم|ن
|3482oحقوق حلو|نمل|ك كم|ل يوسف مرشد
8|25o2ر عبــــد|لرحمن |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |روفيد| ع م|
ق|وى74|429 معهد ف تـــمريض طنط| مريم حربــــى شعبــــ|ن مو |ل
49oo|7|تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه ج|بــــر مهدي |حمد عبــــد |لع
ور828695 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد محمد 
2468o|ندستـــ |لم |محمد خ|لد محمد جعفر

رهكريم حس|م محمد |بــــو سيف8343| تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسف|طمه بــــدر محمد عبــــد | |سم|عيل39996|
9o82o3 د|بــــ سوه|ج|رقيه |لغول شفيق عبــــد|لرحيم
78o979|تـــج|ره بــــنه|ف ي| |حمد عبــــد|لمنعم
نوعيتـــ كفر |لشيخندى |لسيد فتـــ ع |بــــو|لعن 442939

رهيوسف |س|مه نبــــيه محمود |لغمر|وي4383| تـــج|ره |لق|
بــــي |3|4333 صيدله طنط|حمد يوسف زي|دتـــ |حمد |ل

تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد ح|فظ محمد57969
252o77|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه صبــــ عبــــد|لحميد خليفه
4o6877ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم نور|لدين مصط نور|لدين
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود |لسيد ع حسن |لبــــن|778762
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|ري كرم حن| يوسف933||8
9o8398 ى عوض بــــش |سك|روس تـــربــــيتـــ سوه|جش
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود محمد عبــــد|لعزيز قر 244685
|لسن |لم |نجل|ء |س|مه |حمد تـــوفيق محمود676422
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر مجدى عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو زيد7947|4

لس سم سيف  |د حن|6853| رهك ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
3|644o|ره||ء حمزتـــ عطيتـــ محمد د|بــــ |لق|
4|422o|د|بــــ طنط||ء |لسيد نج|ح سعد عز|م|
88|74o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  ر | مجدى فهيم قزم|ن
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمرو نبــــيل محمود حس 848297
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطكريم خ|لد ع |حمد 875665
رهكريم حس|م |لدين عبــــد|لستـــ|ر |حمد95||23 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره رجبــــ عبــــد|لعزيز عر|قيبــــ432254
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نعمرو ع|طف محمد عبــــد|لعزيز2534|2
75322o| حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ثــــروتـــ عبــــد |لسل|م |م| 
علوم طنط|م رجبــــ محمود |لف 429266
وف|تـــندى مصط سليم|ن ش| 4797|4 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم

5o874كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفح|زم محمد حسن محمد
معهد ف ص ري|ضه |سيوطحل|م محمد ع محمد|452|85
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ندستـــ |سيوطحمد وليد |حمد شكرى محمد|2439|2
6oo33كليتـــ |أللسن بــــ سويفجه|د ممدوح محمد عويس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد سيد عبــــد|لمهدى سيد|5536

|3423oره|م|ري| جم|ل محروس سل|مه د|بــــ |لق|
68oo47طبــــ بــــورسعيدس| محمد ذ شعبــــ|ن سل|مه
35o49oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ممدوح ع س|لم
5|62o|صيدله |ل|سكندريهروى صل|ح عبــــد |لمنعم مصط صو
5269o5|ندستـــ |ل|سكندريهحمد صل|ح محمود محمد ز|يد
2369o5رتـــحبــــيبــــه |س|مه عبــــده شح|تـــه علوم ري|ضتـــ |لق|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد عص|م |لدين عويس عبــــد |لوه2|295| كليتـــ 
88o495|طبــــ بــــيطرى |سيوط ي|د يح حفظ عبــــد|لونيس
7oo65o|تـــج|ره بــــنه|حمد متـــو عبــــد | محمد قرمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم خ|لد عبــــد |لمنعم عبــــد |له|دى قنديل|26684
يم |لش|عر776782 نوعيتـــ |لزق|زيقدير |حمد بــــيو |بــــر|
ره|ي|سم |حمد |بــــو ر| |لسيد46443| د|بــــ |لق|
8o7783|تـــج|ره بــــ سويفجو ع|دل فرج | حن
6o8552تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط||ء فتـــ فتـــ عبــــد |لق|در |لغندور
علوم |لزق|زيقمروه |لسيد محمد ع شق |42|63
تـــج|ره |سيوطس|ره كم|ل عبــــد |لجو|د محمود43739
523o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم | شنوده تـــوفيق تـــوم

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسفرحتـــ ممتـــ|ز محمد ممدوح |لقر 6525|5
6o958oد|بــــ |لمنصوره|حس|م رض| محمد ع جعفر
د|بــــ |لمنصوره|نرم |لمتـــو محمد |لمتـــو حبــــيبــــ|68372
تـــمريض |سيوطغ|ده كم|ل ع سليم|ن 9393|9
25746oين ه|شم مبــــروك ع طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــش
4o9756 يم محمد |حمد |لدري تـــربــــيتـــ طفوله طنط|جه|د |بــــر|
26|67o|رهحمد مصط عبــــد|لمنعم ورد عل|ج طبــــي |لق|
ى |حمد سليم|ن عس694476 د|بــــ سوه|ج|س|ره مدحتـــ ي
يم حسن628672 يم |بــــو |لخ |بــــر| طبــــ |لسويسي|سم |بــــر|
رتـــ|شيم|ء حس قر |حمد283459 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ |لمنصورهمحمد عل|ء |لسيد ع |لشن|وى682895
259o7|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد فرج حسن عمر
علوم حلو|نتـــ |يه|بــــ محمد ع نعيم|42646

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|خلود عزتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ ع8|8|7
معهد ف تـــمريض |لم | ي|سم ع تـــو ع 9243|8
88|7o4|يم تـــمريض |سيوط حمد ع|طف |حمد |بــــر|
وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|عبــــد |لرحمن يوسف ع حمزتـــ3|242| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
6o3485ى بــــتـــ عبــــد |لصمد |لح ندستـــ |سيوطن|در محمد و
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد درويش عبــــد |لسل|م778848
وف|تـــمحمد محمود ع محمود  882269 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
25o3o6|شهش ه صبــــ عمر سعد  معهد ف ص بــــنه|م
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يف|783484 حقوق |لزق|زيقيم|ن فتـــ مصيل محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن محمود347|32
لس ثــــروتـــ حل لوندى  8|8955 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك

رهحمد سل|متـــ نج|تـــى | |س|696|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
675|o4تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء عص|م عبــــد |لكريم |لسبــــع فوده
375oo6|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء عزتـــ |لسيد طنط|وى
رهمحمد عمرو سم محمد46895| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| كريم عبــــد|لعزيز عقل ص|لح875|33
3227ooيم فؤ|د |حمد عثــــم|ن ندستـــ ع شمسديل |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رحمه |حمد محمد عطيه373|76
|665ooد|بــــ حلو|ن|س|ره |لسيد ع|مر محمد سل|م
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد محروس محمود محروس |688773
رتـــ|سل صل|ح حسن عبــــد |لمقصود57249| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7677o8تـــربــــيتـــ |لعريشريم حس عيد حميد
يبــــه42|445 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد كم|ل |حمد 
4o6793 د|بــــ كفر |لشيخ|سهيله سيد عبــــد |لر| محمود ع
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء حمدي سليم|ن ملي ش| |338298
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسصل|ح جم|ل محمد محمد972|64
8o856| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |حمد ر| ع
4758o3تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد و|ئل محمد محمد شلبــــى
64275oيم فرح|تـــ محمد أحمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|خلود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سيوطيوسف محمد |حمد |بــــوشوشه448597
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسريه|م جم|ل دومتـــ محمود حمد496992
تـــج|ره طنط|يه محمود محمد |لصعيدى|696534
753oo3بــــي تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود رض| عليوه و
42|oo8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يم|ن منصور عبــــد |لمجيد شعبــــ|ن

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دى ن|دي |سم|عيل سيد877|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد عبــــده محمد عبــــد |لرج|ل52|767
يم9458|2 ف س|لم |بــــر| تـــج|ره ع شمسسل |
ف |بــــوزيد فهيم|4329|5 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء |
46o825ه يف محمد محمود خ صيدله طنط|محمد 
يم شعبــــ|ن محمد محمد حسن9686|4 تـــج|ره طنط|إبــــر|

5|o27يم عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ج|بــــر |بــــر|
4893o9د|بــــ كفر |لشيخ|سل حس|م |سم|عيل |م|م محمد

رهندى |س|متـــ |حمد خليفتـــ5|84| صيدله |لق|
5898oتـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه محمد ع |حمد

تـــمريض |لزق|زيق محمد عبــــد|له|دى |لسيد |حمد ع643764
624o9oيم محمد إبــــر تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود عبــــد|لرحيم |بــــر|
5o86o9يم أبــــو أحمد علوم |ل|سكندريهمحمد سعد محمد |بــــر|
يم ع755445 معهد ف ص |سم|عيليهدين| ط|رق محروس |بــــر|
6|oo98ر ن|صف ر محمد م| طبــــ |لمنصورهم|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد ع عبــــد|لخ|لق |لزغبــــى246237
64|oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس|م محمد عثــــم|ن خليل |سم|عيل
طبــــ بــــورسعيدد |نه م|جد وليم حن|82|764
4|o326 حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن سعد سعد عبــــد |لسل|م
يم مصط |77847 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقنرم ن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه جم|ل |لسيد |حمد |لبــــص|ل252874
زر|عه كفر |لشيخأسم|ء |سم|عيل |لسيد عبــــد|لغ دي437286
تـــج|ره ع شمسي|سم محمد يح محمد25767|
يم عثــــم|ن |لسم|ن52|754 طبــــ |لسويسريم |بــــر|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمنه | ع|دل |لسيد عبــــده خليل6|7647
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعمر مختـــ|ر مختـــ|ر طلبــــه محمد7226|4
7||8o7تـــج|ره بــــور سعيدرن| حمدينو |لسيد |لسعيد مزروع
د شح|تـــتـــ763489 نوعيتـــ بــــور سعيدمن|ل حس|م |لسعيد مج|
يم ن| محمد حسن |حمد|45498| رهبــــر| طبــــ |لق|
627|o6تـــج|ره |لزق|زيقمحمد طلعتـــ عبــــد|لش| |حمد محمد بــــدر
رهنرم |يمن كم|ل عبــــ|س244898 صيدله |لق|
يم|66567| ره|م| صل|ح عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
479|74| ندستـــ |لم |حمد خ|لد خميس ثــــ|بــــتـــ مو
معهد ف ص بــــور سعيدسل رفعتـــ |حمد |لتـــ|بــــ |لعوف6553|6
يف حسن |لعريف |لسيد يوسف475694 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد طه ع محمد |ل|م 54|759
تـــج|ره |سيوط  حمد محمد عمر عبــــد|للطيف||87978
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسم|ء ف|يز ممدوح طه بــــل|ل||47848
3|566oلسن ع شمس|ريم خ|لد محمد س| محمد عويس
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىنرم ه|شم محمد سعيد835378
يم64|2|5 رهمحمد ربــــيع |لسيد منجود |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|

ف مصط |لسيد||3899 ره|سم|ء | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه مصط عبــــد|لمنعم مصط |485745
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م محمد مصط محمد رزيق5|6942
صيدله طنط|أبــــر|ر محمد ف|روق عبــــد |لحميد سل583||6
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد محمد نبــــيل |لتـــم|624734
77o76o| علوم |لزق|زيقيه رف| عبــــد |لفتـــ|ح مر
784o6o|يم يم شح|تـــتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلسيد |بــــر|
|د|بــــ طنط|منيه صبــــ |لسيد قطبــــ|6|32|4
د|بــــ دمنهور|محمود ع |نص|رى عبــــد|للطيف ع|2725|5

تـــربــــيتـــ |لفيوممريم صل|ح عبــــد|لعظيم عبــــد|لسل|م94|73
يم عو|د محمد|342386 تـــربــــيتـــ بــــنه||ء ربــــيع |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمنه | ع|دل عبــــد|لحفيظ عثــــم|ن27|843
867o|4|صيدله |ل|سكندريهحمد صل|ح |لدين محمد خليل
4o7536تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنوره|ن خ|لد محمد رمض|ن

27o|6ف محمود نظيف كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرح|بــــ |
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42|26| ره|ء فتـــ من ع طبــــ بــــيطرى |لق|
ر محمد ربــــيع يونس3826|4 |د|بــــ طنط|نعيم م|
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخكوكبــــ محمود عبــــد|لمقصود مر |لشن6865|4
رهف|طمه |حمد عبــــد|لعظيم خليل سيد286244 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

تـــج|ره بــــ سويفم شعبــــ|ن محمد |حمد596|5
ريدى حسن|65586| ه |حمد  بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم
6o74o7يم حج|زى علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحس|م سند |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | ممدوح |لسيد محمد ع بــــش 542362
45o384ر ن|صف ندستـــ طنط|م | مجدى م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخط|رق محمد عبــــد |لمقصود عيد9775|4
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوستـــ | روم| جرجس جرس864863
338o72د|بــــ بــــنه|محمود ن |لدين كرم| خليفتـــ|
يم2|2352 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمرو |س|مه صل|ح |لدين |بــــر|
يم |حمد حسن483676 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|د | |حمد |بــــر|
32o499يم يوسف محمد ندستـــ ع شمسممدوح |بــــر|
|5|o|9|ه شعبــــ|ن نبــــيه ج|د |لربــــ لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|م
د|بــــ ع شمس|شيم|ء سم محمد عبــــد |لصمد37257

77|8o4| د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد |حمد محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــسمه فتـــ |حمد حمدى323947
|ء ممدوح |سم|عيل حم|دتـــ |لطني 23||52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإ
ر|822767 تـــج|ره بــــ سويفحمد حم|ده بــــكر عبــــد|لظ|
4o7355د|بــــ |ل|سكندريه|ندى |لسيد عبــــد |لحميد مصط عبــــد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|جرجس ن|دى حن| عبــــد|لمل|ك|35934
25966o| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء حمدى نوح |لصوف

يم فه4944| وف|تـــيوس|بــــ |يه|بــــ |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يف محمود |حمد|||7588 ندستـــ |لسويسحمد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي| فوزى |لفخر| 258846
4o72||يم |لسيد فتـــح |لبــــ|بــــ د|بــــ |ل|سكندريه|منيه خ|لد |بــــر|
|34|9o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| |حمد محمد تـــه
ف محمد |لكيل| 25854| تـــج|ره ع شمسحس|م |
يم مصيل |782432 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد ثــــروتـــ |بــــر|

24o9oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره |سم|عيل مصط محمد
6|o834طبــــ بــــيطرى |لمنصورهي|ر| محمد محمد |لشم|ع
|29o34|يم حبــــيبــــ يم مجدى |بــــر| علوم حلو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندع|ء سم |سم|عيل جوده6|2284
88o865 تـــربــــيتـــ |سيوطشح|تـــه ع شح|تـــه محمود
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن طلعتـــ عوض |حمد |لحن 9726|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط  سل|م |يمن فتـــ |بــــوغدير|893723
6oo334تـــج|ره طنط|محمد محمود عبــــد |لح|فظ محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسعد خ|لد سعد |لدين حف 8544|2
52oo|||تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن |سم|عيل ح|مد |لبــــريدى
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|د|بــــ طنط|حن |لش|ف محمود ع أبــــو و|فيه2957|4
وف|تـــمحمد |حمد محمد صبــــرى |حمد ذكرى332767 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o3747|يم |لسيد محمود حقوق |لمنصورهيه محمد |بــــر|
774o94صيدله ع شمسحسن|ء ص|بــــر |حمد سيد ع
تـــج|ره ع شمسس|متـــ ح|مد رمض|ن ح|مد|323325
|3337oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د محمد |نور |لسيد
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| عزتـــ حبــــيبــــ و|صف6776|8
7o7944 يم مصط معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد شو |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم| عبــــد|لغ محمد عفي حمزه|466|27
د|ر |لعلوم |لم |سم|ء رجبــــ خلف | مصط ||355|8
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء ع|طف عبــــد|لمنعم تـــوفيق 889783
تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن |حمد رمزى مصط شليل7962|4
تـــج|ره بــــنه|محمد ع|بــــد |حمد محمد634979
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ |حمد عبــــد|لرحمن سيد عبــــد|325823
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدل|ء |حمد محمد محمد|849684
4o73|4 حقوق |ل|سكندريهفؤ|دتـــ ع محمود محمد |م
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن |حمد عثــــم|ن |حمد834864
773oo|| تـــج|ره ع شمسحمد قطبــــ ق|سم حسن حس|ن
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل|م |حمد سعد حسن|333376

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|كريم ع|طف كم|ل محمد26678
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لرحمن ع625772
علوم ري|ضتـــ حلو|نر| | عبــــد |لمجيد جمعه عبــــد |لرحمن329|5|
624o8|تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لن| محمد محمد |لسق
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخف|طمه محمد مصط محمد |لجندى8|||43
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر فوزى عبــــد |لمنعم رشدى7|4355
3454o6ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| |حمد ر|فتـــ |سم|عيل سليم
78o25oتـــج|ره بــــنه|بــــدر|لدين |يمن لط ع منصور
تـــمريض |لمنصورتـــ نس مجدى محمد عثــــم|ن |لمن|وى|6|6247
يم ربــــي |لسيد إبــــر8273|2 ره/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن |بــــر| زر|عه |لق|
63|||oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|يدى ع|دل عبــــد |لق|در محمود عوض
رهعبــــد |لرحمن تـــ|مر جنيدي حم|د45445 طبــــ |لق|

يم أبــــو |لخ |لعبــــد537|62 علوم ج|معتـــ د |طمنه محمد إبــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مصط محمد |لشح|تـــ محمد سيد |حمد3|4935
رهع |ء عبــــد |لنبــــى حس حسن58796| طبــــ |سن|ن |لق|
52772o|ر عبــــد زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــ |م عبــــد|لر| عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم فتـــ عبــــد|لروؤف |حمد 3|93|9
د|بــــ د |ط|د | عم|د حسن  |د8|85|6
علوم |لمنصورهمن|ر |حمد حمزه ع |لرف|694393
878o88  د|بــــ |سيوط|بــــو ح|مد مصط ثــــ|بــــتـــ
|4|85o|ش|م |حمد سيد تـــج|ره ع شمسحمد 
33|o57 معهد ف ص بــــنه|وق ن| محمد |لطو
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25534oرهند سليم|ن محمد |لمهدى |سم|عيل د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه ع شمسر|ن| |لسيد |لسعدى ع محمد48643|
6o55|8 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منه | ع|دل عبــــد |لمقتـــدرمحمد |لسعد
رتـــ |لجديدتـــ|محمد خ|لد ع|مر تـــعلبــــ|25633 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
9||88o تـــج|ره سوه|جحمدى |حمد ع طلبــــ
د|بــــ |ل|سكندريه|أسم|ء سعيد |لسيد بــــكرى مر 495954
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن |حمد بــــيو عطيه|364|35
9|45o8  تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ محمد بــــكر حس
42o768|تـــج|ره كفر |لشيخحمد رض| بــــدير ي عرفه
رهسع|د حس عبــــد |لرحمن محمد57785| علوم |لق|
78oo6|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يوسف محمد رجبــــ سعد خليل
|6|65oتـــج|ره ع شمسسل |يه|بــــ محمد محمد حسن
527o72تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن عبــــد|لبــــ|سط محمد محمد خليل

33||oيم رهم|رين| خلف مريد |بــــر| تـــج|ره |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منه | ممدوح محمد عبــــد|لرؤف محمد عبــــد759755

ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |حمد عبــــد|لق|در |حمد ش| 4465|
يم حميده499467 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آيتـــ فخري عبــــد |لحميد إبــــر|
43oo22 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرنيم مصط زين |لع|بــــدين مصط
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم طلعتـــ سعد |لسيد |بــــوعمو675943
تـــج|ره |سيوط  حمد جم|ل خلف | خلف|322|89

رهحمد محمد محمد |سم|عيل|72|46 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ش|م |لسيد من |9998| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيف ط|رق عبــــد|لمنعم محمد4|6349
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود خ|لد حس ك|مل|3487

ف شعبــــ|ن فه |845837 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نحمد |
ندستـــ |سيوطصفيه ممدوح بــــخيتـــ بــــ |م  7538|9
7o5756ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد ع|دل زين |لع|بــــدين ر|شد م |لع| 
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|ندى ن|دى كم|ل تـــوفيق|63238
ف عبــــد |لمنعم محمد |لسيد||7858 تـــج|ره |لزق|زيقحمد |
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم |لسيد محمد سل|م638745
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمن|ر خ|لد ه|شم محجوبــــ93||2|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | خ|لد عمر قر 54623

تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود ج|بــــر محمود عبــــده62|268
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محمد صفوتـــ محمد ع بــــرك|تـــ9483|6
ف مصط عبــــد|لحميد325357 رهمصط | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
2694|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حبــــيبــــه محمد عبــــد|لمو حبــــيبــــ
يم678795 يم ع |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــندى |حمد |بــــر|
8o2577|تـــج|ره بــــ سويفحمد شعر|وي طه عبــــد|لرحمن
5|4oo5|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء حمدى شح|تـــتـــ حسن |بــــوبــــكر
تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه ي| |حمد سليم|ن |لفرخ797||6
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطس|رتـــ محمد محمود جل|ل 877542
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84o57|حقوق |سو|نع|مر محمد حسن |حمد
245oo7لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| بــــثــــينه |حمد محمود عبــــد |لعليم عريف
3293o9طبــــ بــــيطرى بــــنه|نور محمد فه محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدح|زم عص|م مصط |لسيد9|7579
9o4263 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى |م ع|دل محمد محمد
25449oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|لرحمن عص|م عبــــد |لرحمن |حمد نجم
طبــــ |سيوططه مجدي ن عبــــد|لعظيم857644
ر محمد حر|ز||552|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد ز|
23|o82لسن ع شمس|زي|د |حمد قر عزوز
8o|932د|بــــ |لم |محمد مصط محمد حسن|
معهد ف ص |سيوطمحمد صبــــرى |لشي حسن 893656
ه مبــــروك عبــــد|لفتـــ|ح محمد بــــدوي232995 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء عم|د|لدين |لسعودى |لبــــريدى249633
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ندى مجدي عبــــد |لمنعم |حمد38639|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل سعيد عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز639||4
6o5377رهندى مصط محمد مصط ع |لدين صيدله |لق|
6|o576د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | |يمن |لمر عبــــد |لع|ل|
4o5233ف سعد عبــــد |لكريم |لجمل د|ر |لعلوم |لم |محمود |
785|37| ه نش|تـــ عبــــد |لحميد ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
48|336| تـــج|ره دمنهورحمد صل|ح محمد رمض|ن ع
رتـــ|تـــ مح |لدين محمد فوزى عبــــد |لحميد692469 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدلتـــ |سيوطوق ع محمد محمود 4624|9
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لعليم عبــــد|لعزيز س4|3279
437598| يم ع |لعس يم خ|لد |بــــر| زر|عه كفر |لشيخبــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخشهند| رض| محمد |لسيد منصور557|44
83586oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرضوه جم|ل عبــــ|س |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء عمر|ن ع محمد 887749
بــــه حن|6|54|2 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|ري| ه| فوزى و

|75o4رتـــ سل ح|تـــم ع |حمد تـــمريض |لق|
رهه|جر صل|ح س|لم محمد7|247 تـــج|ره |لق|

33|5o7|د|بــــ بــــنه|سم|ء س| كم|ل عبــــد|لخ|لق|
|لدين |م سليم|ن539|23 ندستـــ |سيوطع |م ن
265||oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لعظيم |لدويك
373oo5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن مصط محمد حس|ن
449o26وف|تـــعمر عص|م بــــسيو ج|دو معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
322o72د|بــــ ع شمس| |ر |حمد |سم|عيل |حمد
يم عبــــد |لو|حد محمد |لنوي449965 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخنج|تـــ |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم ط|رق عبــــد| منصور |حمد235887
تـــربــــيتـــ بــــنه|ر| | محمد عبــــد|لعليم عبــــد|للطيف329468
بــــي 483779 ى ع |ل فتـــ ع |بــــ|ص حقوق |ل|سكندريهم
8o2363|تـــج|ره بــــ سويفعمر مجدي عبــــد|لمقصود |بــــو|لعل
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26oo95| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء ع|دل محمد حسن ع
يم627825 تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن معتـــز عزتـــ مك|وى |بــــر|
6|o753تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل ع محمد
5245o8ر ص|دق |حمد محمد عم وف|تـــمحمد ط| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ف سيد عبــــد |لرحمن 877557 د|بــــ |سيوط|منتـــ | |
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقعل| تـــ|مر |لسيد |حمد بــــيو عريف24|786
زر|عه مشتـــهريتـــ |حمد فرح|تـــ |حمد|354523
9o8457 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء ع |لنح|س عبــــد|لرحيم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |لسيد |نور بــــسيو |326534
رهدين| سعيد ع عبــــد |لرحيم58697| حقوق |لق|
4924o5|حقوق |ل|سكندريهلسعيد |لسعيد عبــــد |لجليل محمد غ
7|o82| تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لرحيم |سم|عيل عبــــد |لرحيم عبــــد
معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء عبــــد|لنبــــي شعبــــ|ن دسو |866|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء رمض|ن |م ش|شه|257243
7738o7ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |س|مه |نيس ح|مد
ن| |سم|عيل عبــــد |لمع |سم|عيل ع449964 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|م
4969o6تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى رمض|ن محمود |لسيد سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم| مسعود محمد  ع عفي 732|52
776686| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ط|رئ عبــــد |له|دى محمد ع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه رمض|ن ع محمد عم|ره444598
228oo7تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه محمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لمعبــــود

35868| رهيه |لسيد يوسف |لسيد |لش|ف تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|خلود صل|ح نبــــيه |م|م55|637

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمرو حمدي محمد عبــــد|لحليم55762
تـــمريض |لفيوم حمد عبــــد |لنبــــى |بــــوط|لبــــ عبــــد |لسل|6852

8o66o7د|بــــ |لم |مؤمن عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن|
68o64o|تـــمريض |لمنصورتـــ شج|ن فر|ج عثــــم|ن محمود محمد

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد | سيد ش|كر محمد54482
3252o9رتـــ ه|شم ع ه|شم عبــــد|لقوى تـــمريض |لق|
يم جمعه66462| ره|عن|ن سيد |بــــر| عل|م |لق|
علوم ع شمسمن|ر |حمد محمدي |حمد ه| 35|349
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود طلعتـــ لط عبــــد|لكريم843545

تـــج|ره بــــ سويفندى حس |حمد مصط |||53
ندستـــ |لم |مصط ع|دل مصط كم|ل سليم|ن5|26|2
5o693|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم محمد محسن شح|تـــه
|58o|4رهمريم حمدى ح|مد مبــــروك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهغدير صل|ح |لسيد عطيه طعيمه37348 زر|عه |لق|
3o288ش|م |لسيد |لسيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ| 

699o89|ندستـــ |لمنصورهلغريبــــ عمر|ن |لغريبــــ |لمتـــو |لغريبــــ
853|4oصيدلتـــ |لم |عبــــد| ع حسن محمود
8o2585د|بــــ |لم |محمد بــــه|ء |بــــوخيشه محمد|
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6758oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممصط محمد مصط محمد
34429oر |لعري|ن كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نط|رق عل|ء عبــــد|لز|
9|o2|2 طبــــ حلو|نسل | جرجس خليل كر|س
د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن خ|لد |لسيد عبــــد |لق|در حس |42334
8|o384نوعيتـــ |لم |عمر رض| محمد |حمد
8o8373ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ع|يده صبــــ محروس ع|زر
ى|436347 ر محمد محمد |لم تـــج|ره كفر |لشيخحمد ط|
يم |لسعودي535793 يم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|رتـــ عص|م |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل محمود عبــــد|لبــــ|ري 887665
69255oتـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء عبــــد |لر|زق |لسيد رزق بــــوشتـــ

تـــمريض  بــــ سويفسمر سيد محمد عبــــد |لعظيم5|8|6
حقوق بــــنه|يف محمد سيد محمد7|3334
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع|دل عبــــده عبــــده محي 6|6778
6o7|72طبــــ ع شمسمحمد رض| محمد فوده
4||9o4|يم |لسيد حسن محمد |لخطيبــــ |د|بــــ طنط|بــــر|
6|3|o6معهد ف تـــمريض بــــنه| ن|ديه خ|لد |لسيد |لزعفر| منصور
تـــج|ره كفر |لشيخع |ء محمود سعد ص|لح |بــــو ش|مه676363
7o8|oo| يم ح|مد |بــــو ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه | |يه|بــــ |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخنور|ن حس عبــــد |لفتـــ|ح حسن حسن7869|4
4932o2تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد محمود |حمد محمود عثــــم|ن
9o|349 تـــربــــيتـــ سوه|جسوميه ع|مر عبــــد|لبــــ|سط |حمد

5o85||تـــج|ره بــــ سويفحمد ع عبــــد |لمنعم عبــــد |لوه|بــــ
ندستـــ بــــنه|مع|ذ زغلول زين |لع|بــــدين سويلم265492 كليتـــ 
838o25كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس|م حسن فه عمر
تـــ مجدى شكرى ج|د|8924|3 زر|عه ع شمسم

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدين| شعبــــ|ن محمد عبــــد |لبــــ| 49445
7o6865|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد مجدى س| فهيم
5o65|4تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد |نتـــ فتـــ بــــش|ى فه عبــــد |لمل

تـــمريض |لفيوم محمد خ|لد سم عبــــد|لبــــ| 63744
75362oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسندى عبــــده دي|بــــ محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر جم|ل محمد محمود232584
يل ج |لزق|زيقعبــــ حس|م عبــــد |لغ حسن697767 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

نوعيتـــ |لفيومسل|م |سم|عيل عوض عبــــد |لجيد|798|7
ل42674 يم عبــــد |لمجيد  ش|م |بــــر| رهه|دى  تـــج|ره |لق|
د|بــــ بــــ سويف|سم|ء محمد حمدى سليم|ن|3|569

طبــــ |سن|ن ع شمسحمد ط|رق عبــــد |لع| عبــــد|لحميد محمد772928
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد ك|مل فر|ج852824
2679o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد| سعيد محمد حبــــيبــــ
ن| روم| ج|د عبــــد |لمل|ك7369|| لسن ع شمس|م
5o8o25طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرن| حس محمد |بــــو |لفتـــح شعتـــ
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسد | عص|م عبــــد|لر|زق عبــــد|لرسول368369
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4||7o4تـــج|ره طنط|ض وجدى ع |لجز|ر
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|شم |حمد ه|شم سيد353527
64|95o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقس|متـــ رض| محمد |لسيد |حمد عبــــد
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد ه| ك|مل عبــــد|لرحيم  875766
8986o8 ل|ل حميد معهد ف ص سوه|جع محمد 
ه |س|مه لط خ|لد|39||85 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
75o7o7ندستـــ |لسويسرو|ن عمرو |حمد |لسيد ج|د
699|84| طبــــ |لسويسحمد |لسيد |بــــو |لعن ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| جم|ل محمد ك|مل ه|شم254934
ش|م محمود محمد|7535|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد 
|3|8|oتـــربــــيتـــ حلو|نض عص|م محمد ي
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ح|مد ع حسي محمد |لشه|475774
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير |حمد عبــــد |لنبــــى ع قط|يه44|684

5862oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف من|ر ع|شور حسن |حمد
4879o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |نور|حمد سليم|ن سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرحمه عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در |حمد87|427
حقوق |سيوطص|لح محمد شعبــــ|ن |حمد  |77|88
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء |لسيد |بــــو |لمع| |بــــو |لمع|692396
7o5295معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقرن| |حمد متـــو |حمد شعبــــ|ن
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|وليد شلبــــى عبــــد| شلبــــى327896

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد شعبــــ|ن |حمد سيد|68646
6||85o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمد فوزى عبــــد |لعزيز ع|مر
68o67د عبــــد|لتـــو|بــــ سل|مه ر|تـــبــــ تـــمريض |لفيوم ن|

9o2385 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جص|بــــرين فتـــ عبــــد|للطيف |لصغ
25o7|7|بــــى كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد تـــ|مر |سم|عيل |لذ
|2o98||رهمريم عص|م محمد غ|نم |بــــو |لعل ندستـــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|ن خ|لد حسن عبــــد|لعزيز368225
ف عص|م مقبــــل33|23| تـــج|ره ع شمسدى |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعو|طف |حمد محمد يوسف36775

تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نع|صم ع عبــــد |لفتـــ|ح ج|بــــ | نوي 436493
يم دويد|448722 يم |لسيد |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــفرج |بــــر|

4o692|رتـــ حمد عم|د عبــــد |لحكيم حسبــــ تـــمريض |لق|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسل|م سيد فتـــ عبــــد |له|دى|757256
9o69o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمد |حمد يونس
4o46|4يم |حمد يم عبــــد|لغ |حمد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
معهد ف ص بــــنه|محمود رض| رزق |بــــوحس 255895
32946oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــسنتـــ س|مح محمد عبــــد|لق|در |لبــــربــــرى
7|o26|صيدله |لزق|زيقسه| |س|مه |لسيد |لسيد |مبــــ|بــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريم بــــرك|تـــ ز ع|شور2769|4
24o86|ره|عبــــد|لرحمن محمد حسن عطيتـــ ستـــه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم سيد 888783 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمصط خليل |بــــر|
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85o4|5معهد ف ص |سيوطيوسف ع خلف | محمد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعبــــد | |حمد عبــــد | |لبــــط|وى449324
826925| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء |بــــو|لفضل محمد ن
7o2986ق ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم يح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | |ل
د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء سم بــــرك|تـــ بــــسيو |لسق||42632
7oo932يم محمد يوسف يم رض| |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|

845o2معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد ح|مد عبــــد|لعظيم عزبــــ
د|بــــ ع شمس|رن| نص مبــــ|رك نص 773248
ندستـــ ع شمسحمد خ|لد مصط |حمد||2926|
64o|78يم علوم |لزق|زيقندى |لسيد حسن |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سيوطك|تـــرين س| |ي | حن  878223

6o923|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء عم|د حسيبــــ محمد
ره|ي|سم محمد عبــــد|لحليم عبــــد|لجو|23662 ثــــ|ر |لق|
7586o8علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى ط|رق حسن محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومف ن| محمد زينهم رجبــــ|265273
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسزي|د |حمد عبــــد|لرحيم محمود ع |345393
يم مغربــــى |دم485344 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــشيم|ء |بــــر|
تـــ عيد عبــــد |لرحيم |لجيل| 3|4854 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــأم
7o285||علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد عبــــد |لعزيز محمد محمود شعيبــــ
ش|م جمعتـــ عو|د |لنح|س9|8|34 رتـــ|ه|جر  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق |سيوط حمد عبــــد|لفتـــ|ح خ |حمد|9|8795
رهوليد صل|ح سعد |لدين |حمد242573 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|73o8 تـــج|ره بــــور سعيدسه| |س|مه محمود ص|لح |لبــــل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد حسن |لنم62|452
777o55ف محمد عبــــد |لوه|بــــ كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس |
33|25oيم خميس |د|بــــ بــــنه|رضوى محمد فتـــوح |بــــر|
8|o4oo كليتـــ حقوق |لم |مؤنس محمد عبــــد|لر|زق ع
6o|388تـــربــــيتـــ طنط|ط|رق كم|ل عبــــد |لغ محمد حمد
زر|عه ع شمسي|سم رض| ثــــ|بــــتـــ شفيق68|242
62oo79|حقوق د |طمحمد |لسيد |لجر|ي مسعد |لكف
635o8|| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء |حمد محمد فتـــ |حمد متـــو
يم مو779383 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لحميد سعيد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|خ|لد ي| بــــ|ش| سيد 892236
حقوق بــــنه|س|رتـــ مسعود محمد عمر369854
475o42||حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه| تـــ|مر |نطون نجيبــــ عط

88o73زر|عه |لفيومص|بــــرين محمد محمد عبــــد |لسل|م
ف عبــــد| محمد29|359 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |
6o8274| يم حف تـــج|ره طنط|لشيم|ء محمد |بــــر|
3|937o|تـــربــــيتـــ حلو|نمنيتـــ محمد |حمد يوسف
697o48| |م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد ع|دل |لسعيد |لجد
يم629296 يم رزق |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقند| بــــدر |بــــر|
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6o2252ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهرحمه محمد |لسيد منصور |لبــــي
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسل|م حس محمود ز عبــــد|للطيف673||3
6o6|69 تـــج|ره بــــنه|حمدى وليد عبــــد |لعزيز حمدي |لنوي

يل ج |لزق|زيقدين| ع محمد ع طعيمتـــ3488| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|5534oيم يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم |بــــر|
4o4o6|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد محمد شعبــــ|ن
64o824ندستـــ |لزق|زيقحمد عص|م |حمد عي ح|مد عي
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء |حمد تـــوفيق |حمد|833893
د|بــــ |ل|سكندريه|لسيد جمعه |لسيد |حمد محمد|526795
4435o3|طبــــ كفر |لشيخحمد صبــــ محمد |لبــــدوي
6336|oصيدله |لزق|زيقه|يدى س|لم عبــــد |لوه|بــــ عج

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم عبــــد |لسميع مر عبــــد |لمنعم33723
يم |لسيد |لعبــــو 263499 |د|بــــ بــــنه|ن|ديه ذ |بــــر|
صيدله طنط|س|رتـــ ط|رق صبــــره عبــــد|لمطلبــــ357233
د|بــــ دمنهور|وس|م مصط كم|ل عبــــد |لحميد  499368
وف|تـــجورج نبــــيل  |د حبــــيبــــ7295|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق طنط|شيم|ء |حمد كم|ل |لسيد |لبــــيو 752||4
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخي|سم |نس محمد ك|مل بــــدر437282
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــصموئيل حن| عزيز |خنوخ856736 معهد ع| 
84o943معهد ف ص |سو|نف|تـــن عبــــد|لرحمن سعد ص|لح
34232oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|جر فوزى محمد |حمد
3587ooيم |حمد تـــج|ره ع شمسدين| ن| |بــــر|
ي844793 صيدلتـــ سوه|جح|زم ي محمد بــــ|
47672o تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |لسيد سليم|ن محجوبــــ |لخو
4763o3|م سليم|ن خليل لسن ع شمس|م ريمون سيد
تـــج|ره ع شمسمحمود خ|لد |حمد |سم|عيل97|38|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم عبــــد|لسل|م فكرى |حمد29|266
تـــج|ره دمنهورجوزيف صبــــ ك|مل شنوده بــــش|ى492553
نوعيتـــ |لزق|زيقش|م محمد ك|مل سليم|ن453|64
7o|4|9| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــليم |حمد فريد |حمد عي
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــه ج|د |بــــو |لعن ج|د443863
يم|5694|9 يع |بــــر| تـــمريض |سيوط  منيه ع|طف |بــــو
رهه|شم  |ء |لدين عبــــد |لحميد عبــــد 23753| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يه عبــــد|لعظيم |م عبــــد|لعظيم بــــرك4747|5
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمود محمد نجيبــــ أبــــو عيد||5296
8457o5تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمؤمن عبــــد|لح|رس س|لم |حمد

7o543ي سعد حسن د|بــــ |لفيوم|سحر ع
79|o|5يم محمد شح|تـــه |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقسل|م |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهن|دين |حمد |لسيد عبــــد |لل|ه |لسيد533453
لسن ع شمس|نوره|ن ن| فريد متـــو355443
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سيد رمض|ن محمد |لنج|ر||34836
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8847o9 طبــــ |سيوطكم|ل جم|ل محمد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ن| |حمد فرج|4359|3

تـــربــــيتـــ بــــ سويفزينبــــ سليم|ن عبــــد |للطيف سليم|ن3|536
طبــــ |ل|سكندريهمحمود |لسعد محمد |لصغ عوض 423265
632oo5نوعيتـــ |لزق|زيقمريم دأود فه ري|ض
رتـــ|نوره|ن عبــــد|لرحمن محمود محمود بــــر6|8|34 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لزق|زيقمحمد جم|ل حس عبــــد| |لنقي465|79
344|3o|نوعيتـــ عبــــ|سيهيتـــ عربــــى |لسيد حسن |بــــورقيه
776729| ندستـــ |لزق|زيقلسيد ح|مد |لسيد عبــــد|
3|996o|م |سل|م |حمد سليم عسكر خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند
د|بــــ ع شمس|صبــــ نسيم كم|ل صبــــ8|3453

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ع محمد ع عبــــد|لوه|بــــ84234
رهيم|ن محروس |حمد حسن|||466 علوم |لق|
رهج|ن| ط|رق فتـــ |حمد عبــــد |لح|فظ4563| زر|عه |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر محروس محمد سليم|ن عبــــد |لق9432|4
7568o4معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  عزيزه ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح |حمد

75o57كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنو|ل محمد كم|ل فر|ج
حقوق بــــنه|بــــتـــ خ|لد عبــــد|لعزيز شمس |لدين329737
23238oيم رتـــ|روضه مجدى عبــــد| |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o5877|علوم سوه|ج حمد زين |لع|بــــدين |م|م فؤ|د
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ر حسن محمد عبــــد|لمحسن ع 426236
4848o|تـــج|ره |ل|سكندريهع ط|رق |لورد| عبــــد |لح|فظ
5o4833كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدير محمد |لسيد عثــــم|ن ن

2o23|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد صبــــرى |سم|عيل عبــــد|لجو|د
2444o2|رهبــــوبــــكر صديق محمد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ره|رن| عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لمغ محمد5|58| د|بــــ |لق|
9|o562 علوم سوه|جمحمود |حمد محمود عبــــد|لحميد محمد
رهنسمه ن| تـــ|مر د| |ل 3|77|9 طبــــ بــــيطرى |لق|
زر|عه |ل|سكندريهيم|ن ع |حمد عبــــد |لحميد |بــــو |حمد435422
ف عبــــد|لحميد سليم634778 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |
43o833ى حقوق طنط|د| | جم|ل عبــــد |للطيف |لع
5264o8ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لسيد عبــــد|لع|ل مهر|ن عبــــد|لع

63o4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن شعبــــ|ن ز |لليثــــي
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م محمود |م |لخف|جه سنه||5|696
259o4||حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد فريد محمد
6|68o4|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيتـــ عبــــ|س عبــــ|س |بــــو قمر
35698o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|روضتـــ محمود |م عبــــد
64oo|o| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقن جم|ل فتـــ مو عفي
6o77|4حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــش| |ز مصط |حمد |لشبــــر|وى| 
7o5269|ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|ء ه| محمد عبــــد |لرحمن شعبــــ
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطض محمد ثــــروتـــ محمد272879
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صيدله |ل|سكندريهسع|د حميده مح |لدين |سم|عيل منجود494|44
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء |حمد محمد |حمد|628464
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخ|لد محمد عبــــد |لوه|بــــ حسن يوسف295||7
يم426987 صيدله |ل|سكندريهرو|ن جم|ل شبــــل سيد |بــــر|
|48|2o|ش|م يم  رهحمد محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
6o8628حقوق |لمنصورهرض| حسن زين |لع|بــــدين ع قنديل
رهحمد رمض|ن عبــــد |لغف|ر |لن|دى|54567| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|o944|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد خ|لد بــــسيو عبــــد |لسيد

22o84زر|عه ع شمسع |ء حسن سيد عطيتـــ
44597oزر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــج| ط|رق رجبــــ |لسيد خميس

يم343|2 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسي|ر| سيد سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء سم ش|طر س|لم|835669
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد سيد محمد عبــــ|س7|49|3
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل وجيه ن|فع عبــــد|لمع263667
85o|68كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعمر |سعد عبــــد|لمقصود محمد
5|9o7oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء |حمد ع حس شح|تـــه
تـــج|ره |لزق|زيقدين| |يمن |لسيد محمد |لشلبــــى774627
22684o رهمحمد ح|زم محمود حس ندستـــ |لق|
8|48o5يم تـــربــــيتـــ |لم |دي مدحتـــ |حمد |بــــر|
3473o3يم جمعه محمد رمض|ن خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندع|ء |بــــر|
78487o| د|بــــ |لزق|زيق|مينه عبــــد |لق|در محمد |حمد بــــيو

رهنور| ع|دل عبــــد |له|دى ج|د |لكريم26853 تـــج|ره |لق|
|257o6يف كم|ل عبــــد |لر|زق |لسيد خشبــــه ندستـــ ع شمسسل 
صيدله |لزق|زيقند|ء شو محمود حسن635534
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط خ|لد محمد |لسيد سليم752777
4329o7معهد ف ص طنط|ي|سم إسم|عيل حس شه|وى
3|29o9يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد عبــــد|لعظيم |م |حمد ل|ك|ديميتـــ |لم
223o52و|رى حموده رهمحمد مجدى  زر|عه |لق|
77847oتـــج|ره |لزق|زيقندى محمد |حمد محمد
||769oحقوق ع شمسمنتـــ | خ|لد |حمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدع|ء محمد |حمد |لعو |لجندى39737|
68377o يم عبــــد |لوه|بــــ معهد ف تـــمريض |لمنصوره حس|م محمد |بــــر|
يم عبــــد |لرحيم محمد عبــــد 27|425 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم|جده إبــــر|
6oo928طبــــ |سن|ن كفر |لشيخوجد|ن |حمد عبــــد |لرحمن حسن |لديبــــ
9o5454 يف |حمد كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمحمود محمد 
ر عبــــد|لو|حد محمد7|97|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ع م|
7o3o8oتـــج|ره |لمنصورهمريم |حمد عبــــد | محمد سعد
622|6oندستـــ د |طع جم|ل |سم|عيل |حمد |سم|عيل

73o5| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومكريم |حمد نجيبــــ ع
|552o4يم |م|م د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ |حمد |بــــر|
4o4|9oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسعد |حمد سعد |حمد |بــــر|
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كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسي|سم عيد عبــــد|لشكور ع||3|26
يف محمود محمد عبــــد 948|68 تـــج|ره |لمنصورهسل محمد 
27o348|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعل|ء عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لصبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |حمد طه وزير333488
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحس|م محمد عبــــد|لغف|ر |لسيد339627
359o88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م ط|رق مصط سعد
2527o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر حس صبــــ|ح عبــــد |لعزيز |لسو
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد ع |حمد |سم|عيل|337266
|44o22حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل عبــــد |لحميد بــــيو عبــــد |لفتـــ|ح
5o4534زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمريم إم|م |لسيد محمد درويش
ره|حبــــيبــــه مدحتـــ محمد محمود|22425 د|بــــ |لق|

ف جمعه محمد49378 تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د |
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمن|ل سم سلط|ن عبــــد|لمسيح 885585
تـــج|ره بــــ سويفمصط جم|ل مصط كريم محمد648|82
9o6528 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم فتـــ معوض غ
|3825oرهكريم عبــــد |لجيد عبــــد |لجو|د قن|وى زر|عه |لق|
43o562 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــغريد ي |لقن|وي |لغز
ثــــ|ر |لفيوم|شيم|ء محمد تـــ|ج |لدين محمد7626|8
6o869|حقوق |لمنصورهوق عبــــد |لمنعم |لمحمدى عبــــد |لش
623o57تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود مصط محمود محمد |لجندى

رهي|سم حسن سند محمد5|473 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|442o||ه عص|م سيد عبــــد |لخ|لق محمد فنون جميله عم|ره ج حلو|نم
د|بــــ د |ط|ندى |حمد محمد رض| مؤمن29|7|6
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء  |ء |لدين |حمد شو |بــــر|848452
428oo3يم محمد ط|يل معهد ف تـــمريض طنط| روحيه محمد |بــــر|
د|ن|794|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم ط|رق يونس |لو
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم محمد محفوظ |لبــــي |لمعد|وى443993
تـــج|ره |لمنصورهحمد نجيبــــ عبــــد |لعزيز عبــــد |له|دى|9|6877
و|ن252973 لسن ع شمس|ن|دين ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح |لر
6962o9يف تـــج|ره طنط|رميس|ء محمد محمد |ل
78o232|يم يم حسن عبــــد |لع|ل إبــــر| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىبــــر| ع.
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |بــــوزيد6|6382
رتـــ |لجديدتـــ|مصط مجدى رمض|ن عبــــد|لل|256336 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|

24o97يم ف محمد |بــــر| رتـــ|سم|ء | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم يوسف53|4|2 لس يوسف |بــــر| رهك طبــــ |سن|ن |لق|
4o5|38يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد ع خليل |بــــر|
9o|7o2|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي بــــو |لق|سم سيد محمد |حمد
|44o63|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم |حمد ع عثــــم|ن حس
4o|9||د|بــــ دمنهور|نور |لدين محمود حسيبــــ حسن محمود
علوم دمنهورم | |دور ك|مل يوسف2247|5
زر|عه طنط|محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لق|در زيد|433839
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لسن ع شمس|مريم محمد |بــــو|لحج|ج محمد9|2727
حقوق طنط|محمد خميس عبــــد|لحميد |حمد |لس494236
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى س| محمد مصط |لبــــ|ش|263|77
6o976o كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد ه|شم مصط حسن
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم محمد |حمد محمد9|28|8

د|بــــ بــــ سويف|محمد طه حسن محمد33|59
848o54 فنون جميله فنون |ل|قزينبــــ عبــــد|لحميد عبــــد|لجليل |لصغ
2|5o|9ف محمود محمد محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيوسف |
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد | جم|ل ع محمود84645

9o2o65 صيدلتـــ سوه|جمحمد محمود محمد عبــــد|للطيف
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|زينبــــ بــــشندي محمد سيد9|3|85
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد| | عل|ء شبــــل محمد |لسيد23478|
ر محمود محمد |لبــــل492735 د|بــــ دمنهور|ع|دل م|
4o67oo| |د|بــــ |ل|سكندريه| |ر |حمد مختـــ|ر |حمد حمدن
24|34oرتـــمحمد عبــــد|للطيف محمد |بــــو|لسعود علوم ري|ضتـــ |لق|
م ع|مر خل|ف 9||892 تـــربــــيتـــ |سيوطند |ل|د
د|بــــ |لفيوم|مريم جم|ل ع عبــــد|لمحسن72435
رهرغد خ|لد مصط محمد34669 تـــج|ره |لق|

نوعيتـــ بــــور سعيدعمرو |حمد ف|رس |حمد762683
86o69|رتـــ|صفيه |ل|م يونس محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |لحل|قتـــ56|527 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د ط|رق |حمد |بــــر|
يم|6742|2 صيدله ع شمسسل|م صفوتـــ حسن |بــــر|
||997oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطك|رين وديع فريد فه
يل ج |لزق|زيقبــــرديس محمد |حمد عبــــد |لق|در626278 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
22534oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ر |حمد مصط عبــــد|لعليم
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــه سم |لمحمدى خط|بــــ434465
8366o3د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|له |حمد عبــــد| حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |حمد عنتـــر |حمد|8|48||
تـــربــــيتـــ بــــور سعيد |ر حس|م |لدين محمد ر|فتـــ محمود رضو763275
يد |لرف| رجبــــ434458 رتـــ|نور| حس |بــــو |ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6|2o2oعلوم ري|ضتـــ طنط|ي|سم رض| حم|د |حمد

5o7o8تـــج|ره بــــ سويفمحمود حسن محمد بــــدوى
تـــربــــيتـــ ع شمسسندس عل|ء |لدين عبــــد|لحليم محمد فرج8946|3
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن مع|ذ عيد |بــــو |لفضل677565
يم4|2|32 وف|تـــيوسف يح زكري| محمود |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه جم|ل جوده حسن754589
تـــربــــيتـــ |سو|نع حسن عبــــد|لرسول محمد843524
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوروليد أحمد سيد أحمد أحمد شلبــــي3274|5
85o897حقوق |سيوطمحمد ع|دل ضح|وي محمد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردين| شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن عبــــد |لغ عبــــد 9336|5
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ع محمد حسن |لش|عر|456345
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7o9629 طبــــ |لمنصورهمريم ع محمد ع حس
يم25537| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |حمد عو|د |بــــر|
حقوق سوه|جشه|بــــ |لدين جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح بــــطيخ  886||9
د|بــــ |سيوط|  حمد صل|ح ك|مل عبــــد|لجليل|723|88
يم خلف محمد 62||92 تـــج|ره سوه|جنجوى |بــــر|
ف|686443 د|بــــ |لمنصوره|حمد مجدى محمد عبــــد |لحميد 
|54o62حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزي|د عل|ء |لدين عبــــد |لع| محمود
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحمد محمد |حمد ص|لح|842347
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج س|مه محمد عبــــد|لشكور |حمد||265|9
6o3897ف |لسعيد |بــــو شعيشع تـــج|ره طنط|وليد |
9o6797 تـــج|ره |سيوطكريم|ن مختـــ|ر سليم|ن فهيم
42oo97تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ميه محمود عبــــد|لرؤف محمد |لش
رهس|ره |حمد دسو سل|م78|26| علوم |لق|
764o46كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدد | محمد محمد |بــــو|لنور عثــــم|ن جبــــل
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم عبــــد|لحليم عثــــم|ن عبــــد|لحليم عثــــم339227
7o3778د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| جه|د شو ع |لبــــحر|وى
|2o594رهستـــيفن سم بــــخيتـــ بــــش|ره طبــــ |لق|
639o77| يم |حمد محمد حس معهد ف ص |لزق|زيقحمد |بــــر|
6o5635د|بــــ |لمنصوره|نج|ح ع حسن بــــدرجزر
د|24428 رهمحمود |سم|عيل |حمد مج| زر|عه |لق|
|242|9| تـــج|ره ع شمسيه س|لم محمد س|لم ع
ى طه|24287 ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نمصط ي| ي
775o99تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فتـــ صل|ح فتـــ حم|د
6849o6د|بــــ |لمنصوره|منيه محمد |بــــو ع محمد عبــــد |لعزيز

467o4رهمحمد محمود دسو |حمد تـــج|ره |لق|
6o78ooتـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن ي| عبــــد|لفتـــ|ح جبــــر ع
حقوق |ل|سكندريهحمد عص|م سليم|ن عبــــد|لحميد |ألحول862|54
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــدير محمد مصط محمد رمض|ن|3|432
ره محمد نبــــيل رمض|ن3|482| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم محمد4364| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حبــــيبــــتـــ |نور |بــــر|
فنون جميله فنون |ل|قف|طمه محمد حس خليل842435
م محمود |حمد منصور|55|424 طبــــ |ل|سكندريهد

يم محيسن س|لم35499 حقوق ع شمسحسن رجبــــ |بــــر|
رهمحمد ي| عوض سليم|ن عوض4|38|2 تـــج|ره |لق|
يم مصط |لسيد 263798 ره|ن|ن مسعد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
3|6o8oن| ع|طف |ستـــم|لك نظيم ره|م ثــــ|ر |لق|

رهسل محمد |نور حسن7524| ندستـــ |لق|
يم بــــسيو |لزمز 452582 ندستـــ كفر |لشيخمحمود مسعود |بــــر|
8697o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نخلود |حمد محمد |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد حس عبــــد |لوه|بــــ ع |2696|
42232o|يم حس شيخ روحه لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|حمد |بــــر|
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تـــج|ره دمنهورمريم عي محمد عبــــد |لمجيد9|4455
يم محمد منصور |لزعطوط623494 ندستـــ د |طمروتـــ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |حمد |سم|عيل متـــو222634
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــ|ف ن|در جبــــر|ن لبــــيبــــ29397| ل|
7o25o9يم سيد حس |لطويل تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفم | حن| وليم صديق8262|8
5o27||ف بــــدر |لسيد عثــــم|ن تـــج|ره |ل|سكندريهندى أ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| حسن محمد ع |للبــــ|ن9|3447
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد ط|رق زينهم محمد29228| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
34|o33 طبــــ ع شمسحمد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح عفي
طبــــ |سيوط  لمهند محمد ي محمد|43|882

رهف|طمتـــ حمدى فوزى نظ 46467 تـــج|ره |لق|
ي|867925 معهد ف ص |سو|نيم|ن حسن محمد بــــ
حقوق سوه|ج سم|ء محمد |حمد محمد|2232|9
ه عبــــد|لرؤف محمد منصور643499 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقأم
7o4395|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهل|ء ع|طف ع حس|ن سويلم
تـــج|ره |لمنصورهي|ر| حبــــيبــــ |لسيد |لسيد مصط 683377
يم خنيفر486792 ر سليم|ن |بــــر| حقوق |ل|سكندريهمحمد م|
تـــج|ره ع شمسسل |حمد محمد فتـــ عبــــد |لو|حد26763|
252|o5|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء ف|يز فر|ج ش| فر|ج
ي|835826 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء مجدي محمد خ
35o9o5 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|من|ر سم منصور عفي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد يوسف عبــــد|لسل|م يوسف|696|3
7o7749تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد صبــــح يوسف صبــــح يوسف حسونه
8o8863ف ممدوح محمود تـــج|ره بــــ سويفخ|لد |
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد محمود محمد محمود|258564
5o493|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد رش|د شعبــــ|ن ع

66o45 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر زكري| محمود حس
فنون جميله فنون |ل|قيم|ن محمد رزق محمد رزق عفي |272745
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لعزيز عبــــسه265523
زر|عه |ل|سكندريهسيل | جرجس ذ ج|د5|4258
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيمن حسن محمد سليم|ن حس |637949
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | ن| صبــــ ع 2794|3
6o34o|تـــربــــيتـــ طنط|أسم|ء فوزى |سم|عيل |سم|عيل
4792|8| ف محمود مصط ع تـــ | د|بــــ |ل|سكندريه|م

تـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد |حمد |لسيد||659
يم عبــــد |لسل|م بــــكرى52|2|7 نوعيتـــ |لمنصورهعزه ن|ظم |بــــر|
273o97| |ش|م |لشح|تـــ عط علوم ج|معتـــ |لسويسس|ره 
6o7743نوعيتـــ طنط|م|جده حسن عبــــ|س عمر|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | مصط |لحسي |لسيد63377|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور| عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم336285
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ف أحمد محمد مصط كس485422 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ أ
رهح|تـــم رمض|ن محمد ز منصور7672|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4496o9ندستـــ طنط|محمد مصط عبــــد |لفضيل د|ود
تـــج|ره |لمنصورهيم حمزه محمد محمد |لكن| |للبــــ25|2|7

تـــربــــيتـــ |لفيومسل|م جم|ل طه عبــــد |لحميد|59|65
82o9|7طبــــ |لم |عبــــد| |حمد عبــــد|لحسيبــــ |حمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نوف|ء ص|لح عي محمد3|43|2
4889o8|د|بــــ |ل|سكندريه||ء ي| حس مر|د |حمد
ف |لدين |بــــو |لخ 434223 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــين|س |لمحمدى 

6o8|5لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|جر محمد سيد جودتـــ
لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|فخرى عم|د فه شنوده9|2443
2|8|6oرهمحمد محسن جبــــريل عبــــد|لرحيم تـــج|ره |لق|
86o548زر|عه |لم |محمد ز| محمد عبــــد|لستـــ|ر
يم سلم|ن323756 رهشيم|ء سيد |بــــر| حقوق |لق|
42o47| |يم |لسيد |لش حقوق |لمنصورهمريم |بــــر|

صيدله بــــ سويف|ء حمدى سل|متـــ محمد||5526
9o|988 تـــربــــيتـــ سوه|جش|م ص|بــــر محمد محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنه | ر|ئد يونس سليم|ن حسن7925|2
ر عبــــد|لنبــــى |لبــــربــــرى7|2666 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |ر ط|
49o938تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن حمزتـــ محمد عوض سعد |لشنديدى
64|o79يم |آل|ء عبــــد|لر|زق ع |بــــر| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنيه ع|طف محمد |حمد|93|229
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر حج|ج بــــدري متـــو 836592

|4o95رهه|ديه ن| ح|مد ن| عزو تـــج|ره |لق|
63oo78 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع|رف عبــــد |لرحمن محمد
9o|8|8 حه وفن|دق |ل|قمحمد ن|جح |لسيد سل|مه| 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لمجيد عو|د|778349
33o975|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء جم|ل جودتـــ محمود

تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |حمد جمعه سيد|24984
478o84تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رين| سم فريد خليل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرح|بــــ محمد س|لم سليم|ن عبــــد|لم|لك767435
|648o5| سيد |حمد عبــــد | رهميمه محمد ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف ح|مد رشو|ن|65226| رهيه | طبــــ |سن|ن |لق|
2|8o87رهمحمد حسن محمد عيد عبــــد |لسل|م ندستـــ |لق|
7o8|58 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخكريم مقبــــل محمد مقبــــل |لدسو
4935ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود فتـــ محمود عز |لدين
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| بــــج|معتـــ |لسويسمؤمن شعبــــ|ن عبــــد |لمحسن |لعجوز758875
علوم ج|معتـــ |لسويسم|رين| س| حن| | |س759987
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحس عمرو ج|بــــر محمد ع 589|2|
8o59|9 نوعيتـــ |لم | |م ن| فتـــ ع
62|2o8ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مروتـــ كم|ل محمد |لعدوى |لعدوى
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239o43|رهل|ء محمد منصور ه|شم حقوق |لق|
4|3oo2تـــج|ره طنط|ريم عبــــد |لعزيز رمض|ن عبــــد |لبــــ|رى عبــــيد

يم محمد44989 رهمحمد جم|ل |بــــر| تـــج|ره |لق|
7o7528حقوق |لمنصورهدير ي| محمد عبــــده |لوصيف
4|643oتـــج|ره كفر |لشيخمع|ذ محمد ح|مد محمد  |لمحل|وى
6o|836حه وفن|دق |لمنصورتـــند |لمتـــو محمد |لغريبــــ| 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرحمه عبــــد |لنبــــى فتـــ ع7787|4

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن محمد مدبــــو محمد ع |25295
تـــمريض |سيوطمحمد سم ح|مد عبــــد|لحميد 886489
4o872oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمنه | محمد عبــــد |لرحمن ع |لمحل
7o4824طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسمر ح|مد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد
حقوق طنط|ض عبــــد |لفتـــ|ح من |لش|432637

85o53| علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحلحسي سم ك|مل ع
7o||52م|م محمد |لبــــهيدى م|م  تـــج|ره |لمنصورهمحمد 
25985oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء محمد ص|بــــر ح|مد |لليثــــى
79o|4|يم يم حسن |بــــر| حقوق |لمنصورهمه| |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لعظيم عبــــد|لجليل4||266
222o7| زر|عه مشتـــهر|ء رش|د محمد قر

636o69معهد ف ص |لزق|زيقن|در محمد س|لم سليم
26o25oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومفري|ل عفتـــ عبــــد|لحميد |حمد
|د|بــــ |لم |د |نه |ش | ثــــ|بــــتـــ |سعد|933|8
22o959وف|تـــشهد ط|رق حس محمد نجيده وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهبــــ|سم محمد ع عزتـــ|2268 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ينور |حمد ن|صف محمد ع نص478267 تـــج|ره |ل|سكندريهم|
ى8726|4 يم عبــــد |لمجيد |لز يثــــم |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن 
76o8oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء محمد عبــــد | محمد
62o||8يم |للبــــ|ن ه حسن حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم
9397o حس سليم|ن حس | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي

فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننوره|ن رأفتـــ محمد عبــــد|لح|فظ224275
4295o||تـــج|ره طنط|حمد سم عبــــد |لوه|بــــ |لخويتـــ
ندستـــ سوه|جمحمد جل|ل ه|شم حس 895238
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخ|لد عبــــد |لمقصود يوسف |لص|وى 5|55|4
7||28o|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد مو سل|مه قد|ح
272o79 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم |ن محمود محمد |لحسي رمض|ن

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|تـــم |س|مه شبــــل |لسيد |لشن|وى8749|
د|بــــ بــــ سويف|ي|سم | عل|ء|لدين |بــــو |لغيط حسن54727
ف |لغريبــــ حسن ع33758 رهريم | تـــج|ره |لق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن |حمد عبــــد|لحميد |لصبــــ|غ95|269
رهيه محمود عبــــد |لحميد خليفه|39446| علوم |لق|
698o69تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل نبــــيل فتـــ سنور

د|بــــ بــــ سويف|بــــسمه محمد |لسيد عبــــد |لرز|ق4|684
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ف عنتـــر عبــــد|لعزيز5|43|3 تـــج|ره ع شمسمحمود |
44274o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمود |لسيد محمود غ|زى
صيدلتـــ |سيوطف|طمه محمود محمد ص|دق836463

وف|تـــ|حمد |كر|م |حمد عبــــد |لرحمن||8425 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|2o595تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفيلوبــــ|تـــ س| |ي | تـــد|وس
ن| ميل|د ج|بــــ | |ندر|وس  |563|9 تـــمريض |سيوطم
صيدله |ل|سكندريهجه|د ع |لسيد ع |لكو5355|5
ر عي |لشه|وى693542 ف ط| تـــج|ره |لمنصورهع|صم |
معهد ف ص بــــنه|محمد صبــــ |بــــو|لفتـــوح مدكور|25462
85847o| نوعيتـــ |لم |حمد محمد |حمد عي
يم محمد |حمد647732 وف|تـــمحمد حمدى |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد| حل عبــــد| محمد666||3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدى مصط |لعدوى |بــــو شلبــــ|يتـــ696445

7o|ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد رفعتـــ عطيه قطبــــ
2578o7 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |لحسي محمد |لمنو 
4522o7|تـــج|ره طنط|حمد ي| سعد ع  |بــــودو|بــــه
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــم| سعيد محمود محمود |لبــــتـــ|كو 252426 ك.تـــ. ف للبــــ
4972o8ه وجيه عبــــد |لمنعم يوسف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأم
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور| محمد محمد سليم|ن|588||
يم |لسيد رزق|753|42 تـــج|ره دمنهورحمد لبــــيبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدنور|ن |حمد مصط |لزي|تـــ764943
||742o ره|ي|سم |حمد بــــدر حس د|بــــ |لق|
8o37o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |روي |حمد عي محمد

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد نبــــيل رش|د محمد|3|543
تـــج|ره |لزق|زيقنور محمد |حمد |لدمرد|ش486|63
4o|724تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لبــــدرى |حمد محمد عبــــد |له|دى
د|بــــ |لزق|زيق|خلود |حمد عبــــد |لعظيم حسن29|772
6o7673ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | عص|م عبــــد|لحليم |حمد محمد

بــــي د|ود4543| وف|تـــمحمود خ|لد |حمد |ل تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o7268تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرند| حربــــى صبــــ عي
8o47|6فنون جميله فنون |لم |كل جرجس عزيز جرجس

ف ومس|حه |لمطريتـــم | جم|ل عطيه سعيد63448 ك.تـــ. ف رى و
يم عبــــده عبــــد | محمد منصور822|77 نوعيتـــ |لزق|زيقم |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخسيف محفوظ ك|مل ع |لطنط|وى453375
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد عص|م |حمد عوض عبــــده||5|7|4
25248oف صل|ح حس|م |لدين تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه |
معهد ف ص |لزق|زيقلسيد محمد ع عبــــد|لفتـــ|ح محمد|638278
6332o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مريم |لشبــــر|وى عبــــد | غندور
24|434| د|بــــ حلو|ن|ل|ء سم عبــــد| مر
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد رض| مصط |لش|عر|||||45
2766o6|د|بــــ طنط|تـــ ط|رق محمد ع |لمل|
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ه نجيبــــ فه عمر|256225 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرو|ن |حمد محمد عزتـــ343263
علوم |لزق|زيقنرم سعد محمد محمد حسن|88|77
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرضوى محمد رضو|ن جمعه |لسيد335568
ر تـــوفيق588|22 رهيوسف |حمد م| حقوق |لق|
حقوق |لمنصورهبــــسمله عل|ء |لدين محمد تـــوفيق بــــك 8|6786
9o24|3|تـــمريض سوه|ج  حمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لطيف |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريهبــــش|ر محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لسل||2|523
د|ر |لعلوم |لم |ند| ط|رق عبــــد|لخ|لق محمد عكه325|36
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعمر شو س| عبــــده629975
26o692ر عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده م|
د|بــــ ع شمس|يم|ن محمد |بــــو ط|لبــــ محمد|5398|3
ف فوزى سعد339777 معهد ف تـــمريض بــــنه| ريه|م |
7o57o5| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد | مصط مصط |لهجر
4964o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ل|ء طـه محمد حسن درويش
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد|ء محمود ص|بــــر محمد|849768
تـــمريض بــــنه|ح|زم خ|لد عبــــد|لموجود ج|د328887
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن| محمد مصط عبــــود5465||
4933o3| د|بــــ دمنهور|ح|زم |حمد محمد ج|بــــ
6o7|77معهد ف ص طنط|محمد مسعد سعد |لدين فوده
7676oo| كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشل|ء مصط محمد مصط
|26oooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفرح عبــــد |لن| سعيد حسن
8325o8تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر سعد عبــــد|لر|زق عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |لزق|زيقسل حسن محمد |لس|626937
تـــج|ره طنط|عمرو |يه|بــــ ج|بــــر ع جبــــر8|4243
|54|oo |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |سم|عيل عطيه |بــــو ر
882|o3  تـــج|ره |سيوطمصط م ف|روق عبــــد|لغف|ر
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|يدى |لسيد عبــــد |لجو|د قبــــيص عبــــد |75467
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عبــــد|لحكيم محمد ف|وي||8335
تـــج|ره بــــ سويفع ط|رق ع |لسيد72945

9o585| حقوق سوه|جيوسف محمد محمود محمد
وف|محمد حس نور حسن |حمد359379 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
زر|عه |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد |لسيد محمود حسبــــ 3322|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر ف|يز ص|بــــر ع ع234733
يم محمد عبــــد|759|82 معهد ف ص بــــ سويفنجوي |بــــر|
82|82oيم |د|بــــ |لم |مروه محمد صبــــ |بــــر|
6ooo69| صيدله |لمنصورهل|ء رض| عبــــد|لر|زق |حمد بــــسيو

رهريم سعد شبــــل ع64|42 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4892o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن محمد |حمد محمد سل|متـــ
8o4278نوعيتـــ |لم |ي|سم سيد ع قن|وي
ف عبــــد|لع|ل محمد862632 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خلود |
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وف|تـــعبــــد |لرحمن ح|مد عبــــد |لرحمن عبــــد 697475 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
5|55o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن سعيد محمد عبــــد |لعزيز |لتـــلبــــنتـــي
7o2586|صيدله |لزق|زيقزينبــــ |س|مه فتـــ محمد |لغريبــــ س
رهع |ء محمد عبــــد|لرحيم مد563|24 حقوق |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدم| |حمد محمد |حمد مسعد|765722
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| محمود عبــــد |لش| محمود753687

77o94كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم|زن محمد فتـــ محمد
حقوق |لمنصورهبــــه |لسيد عبــــد |لر|زق مصط |63746
تـــج|ره ج|معتـــ د |طد| | محروس |لسيد |لطو|9499|6
ندستـــ |لسويسن|در |لسيد رمض|ن معيط75|6|6
33o9|5ف حس محمد فريد حشيش تـــج|ره بــــنه|محمد |

يم عيد|42683 رهحمد |يمن |حمد |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|أحمد محمد |لسيد |لسعد 4286|6
883o75 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدين| محمد عبــــد|لحكيم محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء حسن عو|د حس |345833
85|2o2طبــــ |لسويسعبــــد| سيد محمد غيط|س
تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز |لحج32|4|6

5o9||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو محمد سيد ح|فظ
9o8273 تـــج|ره سوه|جمريم |حمد محمود محمد
يم38||2| ندستـــ شبــــر| بــــنه|غ|ده ط|رق سيد |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد جوده محمد |بــــو ليله246872
4o4o35يم |سم تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمد |سم|عيل |بــــر|
ف فتـــ ك|مل|82|39| د|بــــ ع شمس||ء |
حقوق د |طمحمد عص|م |لدين |لسيد |لهندي6|57|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم | منصور عبــــده منصور334628
35|4o5كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور| محمود منصور محمود منصور

يم عبــــد|للطيف53964 حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع|دل |بــــر|
يم محمد عبــــد |لحميد محمد يوسف 382|44 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخبــــر|
د|بــــ سوه|ج|مروه مدحتـــ محمد |حمد 895669
تـــربــــيتـــ |لم |سحر خلف سيد عبــــد|3956|8
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عبــــد |لنبــــى حس |حمد حو452325
يم|59944| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ء صفوتـــ عطيه |بــــر|

صيدلتـــ |لفيوممحمد |حمد محمد عد85574
252o56|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود |حمد عبــــد|لحميد |بــــو|لنج ل|ك|ديميتـــ |لم

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر مصط كم|ل |لدين عبــــده32276
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد نبــــيل بــــرك|تـــ عبــــد|لمجيد|258654
ثــــ|ر |لفيوم|محمود |حمد خليل محمد7||785
تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| س| فوزى عبــــد |لحليم|59489

896o88 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | خلف عبــــد|لق|در |حمد
رهنوره|ن ه| رأفتـــ |م |سم|عيل4445|2 طبــــ |لق|
769o59معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد صبــــ|ح |لسيد صبــــ|ح
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ني|سم |حمد محمد ع 65344|
77o82|زر|عه |لزق|زيقف|تـــن عبــــد |لحميد محمد عبــــد|لحميد
يل ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن سعيد ك|مل يوسف س|766694 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|له|دى محمد عبــــد|له|دى |بــــوزيد علو486685
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ محمد محمود بــــيو يوسف447929
ي826383 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسحر حس| محمد |لط
رهمحمد |يه|بــــ محمد عبــــده73334| علوم |لق|
|67o89وف|تـــمحمد صل|ح |لدين س|لم ع|مر وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
526o45ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | جودتـــ كم|ل |لدين |لمر ع
85o86oمعهد ف تـــمريض |سيوط ع |ء |حمد محمد محمود
ندستـــ ع شمسيم|ن عزتـــ حس محمد |لنج|ر|8848||
رهحس|م |لدين |سم|عيل عبــــد |لرحمن غنيم5944|| حقوق |لق|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــل|ء |لسيد كيل| محمد|3|3567
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نوره|ن حسن ز مو عبــــدون458648
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند عبــــد|للطيف محمد ريح|ن266754
ره|من|ر عثــــم|ن محمد |حمد3|2365 د|بــــ |لق|
5||2o5 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد محمد عبــــد | عبــــد|لرؤف خض
تـــج|ره كفر |لشيخعمر عبــــد |له|دى عبــــد |لفتـــ|ح محمد|67554
2446o9|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط حمدى محمد عبــــد|لعظيم ج
ندستـــ |لمنصورهمصط محمود محمد ح|مد687562
825oo9 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد| بــــدوي ع حس
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننوره|ن محمد عبــــد|لحميد عيد |لعجيل9558|2
ثــــ|ر |لفيوم|رو|ن |حمد فكري |حمد عبــــد |لمحسن و498577
774o47| ه ص|لح مصط ع تـــج|ره ع شمسم
|43868| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ص|بــــر |حمد ع
يم|92|334 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد محمود محمد |بــــر|
يم37|845 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نزينبــــ |حمد محمود |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمتـــ محمد محمود أحمد ر|شد639779
43o996|ف فكرى سليم|ن سليم|ن تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء |
|27oo9 |تـــج|ره ع شمسيوسف عمرو |لسيد |لبــــيبــــ
يم ص|لح محمد|896|68 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |سم|عيل |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عيد تـــوفيق عبــــد|لد|يم685|25
ندستـــ |لمنصورهمحمد وليد مصط عبــــد |لعزيز |لعربــــى677682
85o983تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سم فوزي ك|مل حسن
6|o276| تـــمريض طنط| لسيد عص|م محمد |لمرغ
4|oo5o|حقوق طنط|حمد رأفتـــ عبــــد |لعظيم |حمد مرزوق
صيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــده محمد عبــــد |لجليل خزي2|4365
يم7|8327 يم مصط |بــــر| معهد ف ص سوه|جض |بــــر|
ش|م عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لفتـــوح449777 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ كريم 
68374oيم حقوق |لمنصورهيم عم|د رمض|ن |بــــر|
يم عجور6422|4 تـــج|ره كفر |لشيخم|زن ع|صم عبــــد |لع|ل |بــــر|
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69o||6|يم ندستـــ |لم |حمد محمد ع عطيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــي|سم |يمن |حمد محمود693742
لسن ع شمس/ري|ضتـــ| |ر محمد مصط عبــــد |لسميع|2259|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عمر فرج سل|مه268398
د|بــــ |لزق|زيق|مريم صل|ح محمد عبــــد |لجليل783683
ه|438|6 تـــربــــيتـــ طنط|حمد فرج عبــــد |لجو|د مصط عم
ى بــــيو27943 ف خ ره | تـــج|ره |لق|

454o26ندستـــ كفر |لشيخمحمد ي| محمد سليم|ن |لسيد
77|2|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسهيله سعيد محمد ع |ل |ط

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | عص|م حسن حس |2492
889o24 د|بــــ |سيوط|ع|ئشه حسن حس عبــــد|لحكيم
علوم |لمنصورهي|سم عبــــد |لفتـــ|ح فوزى عبــــد |لفتـــ689736
36o878تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد ح|مد محمد
|4626oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــتـــ مصط سعيد محمد
26o583|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء شعبــــ|ن ز عبــــد|لسل|م
يكل5|3225 طبــــ ع شمسي|ر| نور |حمد حسن 
علوم |لمنصوره|حمد ع|دل محمد |حمد من|8|2|69
53o85تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدين| خ|لد محمد عبــــد |لجو|د
46o75فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمروه محمود شح|تـــه محمود

ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرنيم وليد ح|فظ ح|فظ |بــــو |لعل|764793
7o8o65يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسريه|م |لسيد رمض|ن محمود |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد| نجيبــــ حيدر3329|8
د|بــــ ع شمس|ي|ر| جم|ل عمر محمد دي|بــــ5|3276
حقوق |لزق|زيقمروه ج|بــــر ح|مد |لص|وى8|7594
622o69تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|له |حمد عبــــد |لع| عبــــد |ل محمد وف
2428o9رهمصط بــــدوى حسن عويس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره طنط|محمد ط|رق |لسيد عطيه رخ|436459
د|بــــ حلو|ن|سهيله محمد عبــــد | |لسيد |بــــو زيد65253|
675678| د|بــــ |لمنصوره|حمد محمود محمد محمد ع
طبــــ |سن|ن طنط|ف|دى جه|د ك|مل غبــــري|ل764|43
تـــج|ره سوه|ج حمد |لسيد |بــــوزيد عبــــد|لش| |854||9
حقوق حلو|نمونيك| مجدى يوسف سورسن38|8||
54645oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد س| ص|دق مصط |لصعيدي
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور| حسن حسن رجبــــ47|7|6
7o9269| صيدله |لمنصورهحمد سم صبــــرى محمد محمد عبــــد
ندستـــ |سيوطمحمد مو محمد |بــــومو529692
يم2477|2 ندستـــ أسو|نمحمد ع|دل لط لبــــيبــــ |بــــر|

رهبــــسنتـــ |حمد ص|دق |حمد629|3 تـــخطيط عمر| |لق|
ر ع عمر حس خ|طر768882 ندستـــ بــــور سعيدمحمد ط|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |يمن فؤ|د |لسيد عبــــد |له|دى|854||
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع ع محمد جمعه629726
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23982o| وف|تـــحمد ح|مد ع|بــــد عفي تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8o793|تـــج|ره بــــ سويفمونيك| مل|ك حبــــيبــــ فرنسيس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمتـــ وجيه محمود عبــــد|لص|دق369729
|2o389تـــج|ره ع شمسم | عص|م لبــــيبــــ فه

495oo|رهس|مه سعيد فتـــ جمعه د|ر |لعلوم ج |لق|
8o3859بــــه معهد |لم | |لع| للغ|تـــنبــــيله ع|دل فيليبــــ و
854o28تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عبــــد|لرحمن جم|ل سيد صديق
4|oo35تـــج|ره طنط|محمود محمد ممدوح عبــــد|لبــــص رزق
فنون جميله فنون |ل|ق |ر محمود يوسف محمود844427
|23o74فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد حج|زى |لسيد حج|زى

رهعبــــد | محمد |م |بــــو |لسعود49348 ندستـــ |لق|
|439o6زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط محمد ع جمعه رمض|ن
معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره شعبــــ|ن عبــــد |لمطلبــــ زيد|ن679722

رهمحمود مجدى ج|د|لكريم محمد29727 تـــج|ره |لق|
ي ع |836437 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن ع |لط
45o56|ه ندستـــ طنط|خ|لد محمد ن |لدين |بــــو خ
754827| وف|تـــحمد محمد فتـــ ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o9947زر|عه |لمنصورهيم|ن |لسعيد |لمر |لمر |لمتـــو

يم عبــــد |لعزيز44257 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعمر عبــــد |لعزيز |بــــر|
6oo739|طبــــ بــــنه|يم|ن زكري| محمد عم|رتـــ
يم بــــش|رى حسن492593 تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |بــــر|
وف|تـــحمد مصط عبــــد|له|دى مصط عبــــد4553|6 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7|3o72معهد ف ص |لمنصورهعمر حسن محمد فتـــ |لريس
88o945|طبــــ بــــيطرى |سيوط ي | صفوتـــ يون|ن |سح|ق
82o2||تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| يح محمد عبــــد|لوه|بــــ

2|oo3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر ي| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد زيتـــون
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر ع|دل محمد شبــــل783|34
معهد ف ص |لزق|زيقرزق |يمن بــــديع شكرى مق|ر3|6346
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لجليل محمد333432
2|54o7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنه|ل بــــه|ء|لدين محمد ف|تـــح عقيل
489oo5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منيه جم|ل عبــــد | محمد |بــــو|لعن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل أحمد|745||
6o||9o|تـــج|ره طنط|مع|ذ وحيد ع |لششتـــ|وى |لسق
زر|عه مشتـــهرسل|م ع|دل محمد حس عبــــد|لعزيز343522
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ حسن عبــــ|س ي|س |دم88|322
6o4|98ندستـــ طنط|حسن |حمد |لسيد حسن عبــــد |لوه|بــــ
|لسن |لم |زه|ر شعبــــ|ن عبــــد|لحميد ح|فظ|44|2|8
تـــج|ره |سيوطص|لح |بــــوبــــكر محمد عر|بــــي837324

زر|عه |لفيومسم|ء مختـــ|ر محمد جمعتـــ|8|878
3|6|7o|يم عبــــد|لفتـــ|ح كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمل عبــــد|لنبــــى |بــــر|
2348o4يم محمد مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف و|ئل |بــــر|
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75336oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمد |حمد محمد |بــــر|
ين محمود محسن حسن محمد9427|| تـــج|ره ع شمسن
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه |يمن عبــــد |لصبــــور عبــــد |لحميد دعبــــيس88|248
ف |م ع شه|بــــ |لدين728|27 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |
يم محمد د|غر|68994 حقوق |لمنصورهندى صل|ح |بــــر|
حقوق |سيوطحسن |حمد |سم|عيل يوسف832966
885o87 د|بــــ |سيوط|فرحه محمد محمد عبــــد|لح|فظ
5o7865د|بــــ |ل|سكندريه|يم منصور محمد ع سليم|ن
تـــج|ره دمنهورمحمد وليد محمد عبــــدتـــ |يوبــــ|48734
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى وليد ن سيد334944
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع خ|لد ع دي|بــــ6726||
42569|| يم |حمد ض| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن |حمد |بــــر|
4o9635يم مقل يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ند| عبــــد|لو|حد |بــــر|
6o4779يم مصط |ل|ختـــي ه مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أم
ه |لسيد محمد مو 898783 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد حسن سيد محمد|26392|
628o|9|د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |لسيد حس سليم
76848o|تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد سل|مه س|لم سليم|ن
4o5837|د|بــــ دمنهور|سم|ء خميس كم|ل |لسيد   رضو|ن

يم غ|935|2 ره|م|رين| غ| |بــــر| عل|م |لق|
د م|جد محمود ع منصور774926 تـــج|ره |لزق|زيقن|
ندستـــ قن|حمد رضو|ن بــــدوي محمد|62|862
يم79|6|8 معهد ف ص بــــ سويفعمر عيد عبــــد|لبــــ| |بــــر|
434o47يم مو ه ع|طف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مش

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد حس حسن محمد488|6
ره|محمد منصور يوسف محمد س|لم32627 عل|م |لق|
د|بــــ بــــ سويف|حس|م مصط عبــــد |لعزيز حمزه6||59

7o52|9تـــج|ره |لمنصورهح|فظ مجدى ح|فظ مو |لنمر
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه محمد حل عبــــد |لفتـــ|ح|638774
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيم|ن س| حس|ن محمد س|لم|625564
6oo937كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيم صل|ح سعد عويضتـــ
4326o9حقوق طنط|رو|ن ع|دل عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد ش
9o3553|علوم ري|ضتـــ سوه|ج م مدحتـــ نجيبــــ |فل|تـــوس
ندستـــ د |طندى يح |حمد مو623558
75289oيم جم|ل عبــــد |لن| محمد ع كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــبــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسمر حسن حسن حسن ع|مر34|437
52622oندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد مصط ص|لح |لنوي
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لـله ود |لديس عمر عبــــد|لـله673|62

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء نبــــيل عبــــد |لوه|بــــ محمود|56234
4o395oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عي ض| عي عبــــد |لحليم

453o|رهمحمد خ|لد ف|روق ح|فظ تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |لفيومس|مح مر|د صبــــري عبــــد |لعزيز87884
9o292o د|بــــ سوه|ج|محمد |حمد محمد |لغي
4|4o7|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ ص|لح طلعتـــ محمد |لع|يق
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد فؤ|د |م |لسيد محمد|663|26
64o782 ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمحمود حس محمد عبــــد |لغ حس عبــــد
9o6635 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عل| عبــــ|ده محمود عبــــد|لغ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمه| محمد حسن |لسيد ع626329
5|o|2||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركرم مجدى محمد فوزى عقده
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى محمد جميل محمد69|22

 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن صل|ح محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد29|248
4o8358د|بــــ طنط|حمد عبــــد|لنبــــى صل|ح عبــــد|لنبــــى مطر|
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد ش|كر محمد ع فرح|تـــ23|775
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|جر ع|طف محمد طه |لقل 7|3|27
يم يوسف |لك|شف|44854 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد |بــــر|
85|o8||معهد ف تـــمريض |سيوط ل |ء جم|ل بــــرنس عبــــد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمزه محمد عبــــد|لحميد |بــــو|لحج|ج834732

رهمصط و|ئل كم|ل محمد محمد ع5356| ندستـــ |لق|
|6o943 ره|صبــــ|ح محمود |بــــو |لعز مه د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريش|ء ع|دل فوزى جبــــر يوسف||76794
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد عبــــد |للطيف محمد غن|4|6994
5o5|97تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود س| خليل خليل |بــــو حج|زى
42o|69كليتـــ |أللسن بــــ سويفنفيسه عبــــد|لرحيم فتـــ عبــــد|لرحيم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |يه|بــــ ن| يوسف8523|2
6|8o72ى يم |حمد |لم تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن |حمد |بــــر|
24|6o6رتـــ|من|ر |حمد محمد عبــــد|لرحيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
54o259تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسميه محمود ع حسن |لقبــــر
4|35o7| حقوق طنط||ء عبــــد| عزتـــ عبــــد|
32o79oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| حس ع محمد مرزوق
8354o4كليتـــ |لطبــــ بــــقن|بــــه محمد عبــــ|س بــــغد|دي
كليتـــ |أللسن سوه|جف|يزه |م |حمد محمد 896292
تـــج|ره بــــور سعيدتـــسنيم محمد عبــــده حسن محمد764852
يم836594 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنه | محمد عبــــ|دي |بــــر|
ش|م |لسيد |لقبــــ| 2696|4 |د|بــــ طنط|دير 
49o98oحقوق طنط|س|ندى ع|دل عبــــد|لعزيز عثــــم|ن
88o|6| علوم |سيوطمحمد سعد رض| جمعه
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن ي| عبــــد|لصمد |حمد |ل |9285|5
|5o252رهحس|م |لسيد محمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مصط عبــــد |لسل|م ج|بــــ |32334
259|5o|رتـــ|بــــتـــس|م فرج عبــــ|س ج|د|لربــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف|429242 طبــــ بــــيطرى بــــنه|مل محسن |بــــوزيد 
نوعيتـــ |شمون |ر خ|لد حل |سم|عيل257578
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نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم |يمن كم|ل |حمد نو|ر||69|4
878o86| ه مصط حسن سوي تـــج|ره |سيوط  م
6o6|89 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد |حمد محمود عفي
ف شلبــــى |لسيد |يو|ز77|763 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيده|يدى |
9o6269 ندستـــ سوه|جعمر عبــــد|لمحسن محمدحس ح|مد
33493oتـــج|ره بــــنه|ميس|ء عبــــد|لرحيم ن| |لسيد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآيه عبــــد |لرؤف محمود |لر|498756
يم |لسيد متـــو |لسيد772722 د|بــــ |لزق|زيق|بــــه |بــــر|
27o6|6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سعيد محمد محجوبــــ
9o4739 تـــج|ره سوه|جول|ء يس محمد يس
9o||7|  رتـــ|من|ر علم |لدين عبــــد|لرحيم عبــــيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم|جد |حمد مصط يوسف |لديبــــ578|43
49o|87د|بــــ دمنهور|تـــ س| حس ع عويس
88o989|تـــج|ره |سيوط ل|ء مصط ع عبــــد|لر|زق
طبــــ ع شمسس|ره صل|ح محمد عبــــد |لحليم عطيه9|6354
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريمه وجيه عبــــد |لق|در دوسو235|45
حقوق |لزق|زيقشيم|ء محمد |لسيد |حمد |بــــو |لعط637445

733o||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد شعبــــ|ن جمعه ج|بــــر
8|4o87ي تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر ف|يق مجدي بــــ

|لسن |لم |ض حسن مصط مصط 4|466
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حبــــيبــــه عص|م عبــــد |لسميع س|لم489959
7o765o|يم |لبــــكر تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن محمد |حمد |بــــر|
6o933|| يم |لقط يم محمود |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهصف|ء محمود عبــــد |لسل|م أبــــو|لليل4979|5
36ooo6د|بــــ ع شمس|م|ريز عري|ن عبــــده فخرى
صيدله |لزق|زيقكريم محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لرحمن636344
يم|63264 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر محمد ع |لحسي |بــــر|

6o229تـــج|ره بــــ سويفس|ره محمود سيد محمد
753o82|وف|تـــحمد محمد |سم|عيل محمود وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4ooo|7تـــج|ره |ل|سكندريهن|ردين ه| تـــوم| مرقص يون|ن
|54o79تـــج|ره ع شمسعمر حل |حمد |لسيد
9o3385 طبــــ سوه|جر| | محمد ع خف
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء محمد منصور |حمد643222
7o5328|يم حمدى محمد |لسيد تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
ى739|4| ش|م |حمد |لبــــح رهمحمد  طبــــ بــــيطرى |لق|
8|34|oي عبــــد|لسيد يبــــ بــــ طبــــ |سيوطجورج و
9o23|o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ح|مد محمد محمد
764654| يم محمد حسن |لش| ه |بــــر| حقوق |لمنصورهم

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحس|م |يه|بــــ زكري| رشو|ن62563
ش|م عبــــد| عبــــد|لغف|74997 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| 

239oo3يم |حمد فتـــ مهدى جمعه |بــــر| د|بــــ حلو|ن|م
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رهعبــــد|لرحمن حسن صبــــ عبــــد|لحميد مر247274 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــوف|ء يوسف عبــــد|لمجيد محمد833578
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقرح|بــــ محمد مصط يوسف سل|مه76|638
9o6722 د|بــــ سوه|ج|فبــــرو | روم| ج|بــــر دري|س

رهمحمد فؤ|د سعيد محمد6|472 تـــج|ره |لق|
|59|2oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |يمن محمد |بــــو زيد
|55o39حقوق ع شمسف|طمه خليل |لسيد خليل
688o72يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم عل|ء معوض محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمرو|ن محمد ع |لش|448|54
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طزي|د عم|د |لدين عي |م عي446286
6o3o|8| بــــي طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد رض| ف|روق |ل
|34o23|رهمصط س|مح عبــــد |لعزيز عبــــد |لع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|222o5ندستـــ حلو|نمحمد خ|لد |لسيد عبــــد |للطيف
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن ي| عبــــد|لعزيز |لدفر|وى|432828
46294o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن حس نبــــيه عبــــد |لخ|لق عوض
يل ج |لزق|زيق|ء محمد سليم|ن |لسيد عطيه|979|78 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
صيدلتـــ بــــورسعيدبــــ|سل نبــــيل يس |لخليفه5927|6

5o873ر إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىح|زم عم|د ع محمد ط|
9|3o4o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جحس|م |بــــو|لق|سم |حمد ع

6o354كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمد كم|ل قر طه
45o356زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــف|رس عمر رجبــــ عبــــد |لحميد ع|رف
صيدله |لزق|زيقمحمد حس|م |لسيد سبــــ| |لسيد|75222
33o884علوم بــــنه|صف|ء |لسيد محمود |لسيد
زر|عه |لم |ي| رج|ء فتـــ محمد4552|8
8|9|7oنوعيتـــ |لم |مريم عم|د حمدي محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره محمود |لسيد محمود  896643
وف|تـــمنه عبــــد |لنبــــى ش|كر عبــــد |لحميد757682 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
25494oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره ن محمود ع
6oo|28تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوف|ء عبــــد|لعزيز رج |بــــوورده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمود |حمد عبــــد | |لشيخ|73|699
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل مصط محمود محمد |لحسي 479293
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطد| | محمد عمر محمد عمر489254
رهمحمد ن| |سم|عيل عي56576| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه نبــــيل |حمد مبــــروك|76|249
تـــج|ره ج|معتـــ د |طص|بــــرين فوزى عبــــد |لفتـــ|ح خ 8|73|6
477o5|ف |لميد| عبــــد |لعزيز يوسف زر|عه |ل|سكندريهفرحه |
82o785كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لحميد ق| عبــــد|لحميد |حمد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد سعيد سعيد جمعه|7|6489
يم عبــــد|للطيف|72|33 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدولتـــ محروس |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره س| سيد محمد ص|لح239443
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد ع حس مسك 824882
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|485o7لسن ع شمس| حس|م |لدين محمود رجبــــ
32o||2خدمه |جتـــم|عيه حلو|نر|ن| |حمد محمود |لتـــه| ع
78o529طبــــ |لزق|زيقصل|ح محمد |لسيد محمد |لسيد |بــــر
نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره |سم|عيل |لسيد مط|وع7797|4
4|o|8|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مصط |حمد محمد |لسعيد عبــــ|س
7o2o|oتـــج|ره طنط|حس|م |لدين |نور محمد محمود |بــــو زيد
ره|يم حس|م محمد |لجندى7462|6 عل|م |لق|
ى ن|ثــــ|ن متـــى|37463| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندرو بــــ
رهمن|ر حس مختـــ|ر |حمد245357 طبــــ |لق|
26984o|معهد ف ص بــــنه|زي|د عبــــد|لعزيز عبــــد |لعزيز عطيه تـــ
8o2693تـــربــــيتـــ |لم |ملك ص|لح محمود حسن
32o43o|رهحمد ن| محمد عبــــد|لنبــــى طبــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع محمد معوض|695|22
يم |لسيدمحمد عرفتـــ638883 تـــج|ره |لزق|زيقمنيتـــ |حمد |بــــر|
4783|oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهديمتـــ |سم|عيل محمد |سم|عيل يوسف

56438| حقوق بــــ سويفحمد حسن محمد رفعتـــ ع
معهد ف تـــمريض بــــنه| يتـــ عبــــد|لعزيز ك|مل محمود محروس|586|33
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن محمد حسن |ل|قرع|26857
6o9646 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| من|ر |بــــو|لوف| محمد فتـــ |لبــــه
448o4|| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم محمد ثــــروتـــ عبــــد |لسل|م عبــــد
وف|تـــ|سم ع عبــــ|س محمد |لزير356247 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o3572علوم |لزق|زيقس|ره |يمن فه محمد رمض|ن
|يتـــ447844 يم |بــــو ندستـــ |ل|سكندريهرضوى حسن محمد |بــــر
علوم سوه|جم|رين| |وس|مه بــــرسوم بــــكليد|س 2778|9
حقوق ع شمسنوره|ن |حمد محمد محمد6|435|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|ري| سيد زيد ع5|3239

4758oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــظريف مو سعد بــــرسوم
|6o9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |حمد عبــــد |لمنعم حسن مو

8o||82طبــــ بــــ سويفريه|م محمد |حمد طنط|وي
ندى نصيف |ندر|وس 924354 تـــمريض سوه|ج جرجس 
|د|بــــ طنط|مر|د جم|ل مر|د حمزه5|22|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــد|لسيد |سم|عيل265254

رهحمد حشمتـــ محمد بــــهجتـــ محمد تـــوفيق4849| تـــج|ره |لق|
627oo5ندستـــ |لزق|زيقرحمه عمرو |لسيد عبــــد|لع|ل شعل|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسعبــــد | |لسيد ع|شور محمد محمد محمد5|7696
معهد ف ص |سيوطندي محمد حسن عبــــد|لكريم447|85
6o843oمعهد ف ص طنط|مريم أس|مه عبــــد |لمو أحمد
ق|وى|428286 نوعيتـــ طنط|منيه كرم ي |ل
ره|سحر وحيد محمود |حمد ع237783 د|بــــ |لق|
9o|66o د|بــــ سوه|ج|م|رين| بــــ|سم ف|م ج|د
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط ع|دل محمد عبــــد|لحليم242742
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ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود حسن محمد محمود855378 معهد ع| 
رهعمرو بــــهجتـــ محمد ع78654| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|o955لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد | محمد فتـــ محمد شح|تـــتـــ

رهندى ح|مد محمود |حمد367|2 تـــج|ره |لق|
6oo556لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|ش|دى محمد بــــسيو |بــــو حمد 
26|6o6تـــج|ره بــــنه|محمد جل|ل محمد حس خليفه
34634o| يم ع تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد ص|لح |بــــر|
رهسل محمد عبــــد|لرحمن فه عبــــد|لحليم236427 زر|عه |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورغ|دتـــ فرج عبــــد |لعزيز فرج عبــــد|لر|زق6343|5

85o47يم ن|فع لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|شهد |حمد معوض |بــــر|
5o|648ن| سم صبــــ رمزى |يوبــــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
يم2786|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحيم محمد سيد |بــــر|
4o74|7 يم |لدسو بــــسيو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منيتـــ زحل|ن |بــــر|
يم محمد2|3466 ف محمد |بــــر| د|بــــ ع شمس|سميتـــ |
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طدير مصط مصط |بــــو سمرتـــ6944|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن فتـــ عبــــد|لغ نعم|ن|68|355
ر|ء |لنوبــــي عبــــد|لحميد محمد|867992 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىلز

2o472طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد |سح|ق محمد عم|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عمر سيد محمد سيد5|63|8
678|o7ري|ض |طف|ل |لمنصورهرضوى |حمد |لسيد محمد |لسيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمر سعيد عبــــد |لسل|م عبــــد |لمقصود 2|5295
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدين| ي طنط|وى ع334834

2o9o2|رهسل|م ط|رق عبــــد |لمقصود عبــــد |لو ندستـــ |لق|
معهد ف ص |لمنصورهسمر |لسيد فوزى عنبــــ696364
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىدع|ء عبــــد| عبــــد|لحميد ق|سم832379
4o4695د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ج|بــــر عبــــد|لغف|ر محروس

55879| تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن عويس ذ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمرو |س|مه سيد محمد8|442|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|دين| |حمد ع حسن |لسيد482848
يم عبــــد |25887| يم محمد |بــــر| رتـــ|فرح |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4|oo37حقوق طنط|ن| نبــــيه عبــــد |لسل|م ع بــــدر
68o2ooيم |سم|عيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيف |حمد نبــــيه |بــــر|
7o3o82يكل يم عبــــد |لغف|ر  علوم |لزق|زيقمريم فتـــ |بــــر|

5o963كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمصط مجدى رش|د طه
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم محمد فتـــ محمد775964
9o6479 ى |مجد سميع عبــــد|لسيد صيدلتـــ |سيوطش
تـــربــــيتـــ |لعريشرو|ن محمد حج|زى محمد حسن767449
د|بــــ |لمنصوره|مريم محمد محمود عبــــيد عطيتـــ|69485
يم عبــــد |9|9|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس| ر| عبــــد|لستـــ|ر إبــــر|
5o6256 زر|عه طنط|مريم محمود عبــــد |لعزيز محمود عبــــد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره|ن |حمد ز مر|25546
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تـــج|ره |سيوط  سم|ء ع عبــــد|لحكيم عبــــد|لح|فظ7|8833
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ محمد رفعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد335337
حقوق |لمنصورهف|طمتـــ ق|سم عبــــد|له|دى سليم|ن|33845
تـــمريض بــــنه|سم|ء ع عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع ||35686
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم عبــــد |لعليم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز4|88|4
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ ممدوح دسو مصط ع|مر5|2379
25629oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومسعد شعبــــ|ن |لشح|تـــ |لعربــــى
7o74|9|تـــج|ره |لمنصورهيه محمد رمض|ن |حمد محمود
يم حسن447988 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــبــــتـــ محمد مصط |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|جم| ظريف نبــــيه بــــش|ى 65|899
54293o|تـــج|ره بــــنه||ء |حمد محمد |حمد غر|بــــ
4||9o9يم عبــــد|لحميد |حمد |لسم ره|حمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
335399| يم فتـــح | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء فتـــح | |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ |س|متـــ عبــــد|لخ|لق عبــــد|لعظيم329284

تـــج|ره بــــ سويفجه|د محمد عبــــد |لستـــ|ر ن| 69323
معهد ف ص |ل|سكندريهدى محمد مصط |لف 6745|5
8988o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|يدى عبــــد|لفتـــ|ح ش|كر محمد
د|بــــ د |ط|نور|ن عبــــد | عل|م عبــــد | عل|م485272
68362o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد عبــــد |لوه|بــــ حس  |لسيد رزق
يم عبــــد|لع|ل حسن92|476 د|بــــ |ل|سكندريه|ع |ء محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمل سم عبــــد |لسل|م محمد|32438|
|5872oيم عبــــ|س د|بــــ |سيوط| م |لدين |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفسم| ص|دق زكري| سليم|ن7|4|5
تـــربــــيتـــ حلو|ندير مصط عبــــد|لعزيز رف|44892

478|o8زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهجه|د سعيد |لسيد محروس عبــــد|لحميد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم خ|لد عبــــد|لحميد سليم|ن28|3|2
7795ooيم |سم|عيل محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دع|ء |بــــر|
9o2287 رى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جط|رق ع محمد |لز
6o9684تـــربــــيتـــ طنط|وق سم |حمد محمد عدس
حقوق حلو|نه|جر فر|ج ح|مد محمد65488|
م حسن محمد36979| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |د

رهندى وليد محمد عبــــد |لعزيز محمد74|28 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم حس ج|مع8928|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمود س| |بــــر|
ف محمد |حمد عبــــد|لق|در233786 حقوق حلو|نش|م |
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد مر محمد عوض438837
يف767442 تـــربــــيتـــ |لعريشرن| عم|د مسلم ع|مر |ل
5o5|69تـــج|ره |ل|سكندريهم|يكل بــــخيتـــ |نور خليل
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |حمد محمد عبــــد|لستـــ|ر843739

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفر| | صل|ح حس ع 54|63
758o52|يم مسلم حقوق بــــورسعيدحمد ع|يش |بــــر|
يم محمد صقر|232222 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد جم|ل |بــــر|
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ندستـــ ع شمسيوسف ط|رق كم|ل عبــــد ربــــه4||9||
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعم|د حمدى محمد |بــــو|لعل| محمد438|54
ور498622 |د|بــــ طنط|ي|سم عبــــد |لمع فه محمود 
يم رزق679628 يم عبــــد |لمنعم محمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقبــــر|
5o333o ره|نعمتـــ |حمد |لسيد ع ثــــ|ر |لق|
77|539| تـــج|ره |لزق|زيقيه|بــــ محمد عبــــد|لق|در عبــــد|

ى |حمد مدبــــو ع5|2|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
ف محمد |لغريبــــ عبــــد |لصمد67|456 تـــج|ره طنط|عبــــد | 

رهيوسف ع|دل محمود عبــــد |للطيف7|229 حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــ سويف |ر مصط سلم|ن عثــــم|ن66782

6|9o45 |ر |لزل تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى عبــــد |لعزيز ط|
لسن ع شمس|خديجتـــ ع|دل رجبــــ عثــــم|ن4654|

9o9742  تـــمريض سوه|ج عبــــد|لرحمن محمود |حمد رشو|ن
||79ooرهمحمد ع|دل |لسيد طلبــــتـــ حقوق |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد عبــــد|لغ |لسيد |لخطيبــــ|245997
علوم كفر |لشيخعزه نص محمد |حمد إسم|عيل444638
لس حن| عزيز متـــي|35937 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ك
معهد ف ص طنط|حس|م |لدين محمد رشدي جمعتـــ ع 443358
يم عبــــد |لغ |لبــــشبــــي 4|35|2 طبــــ ع شمسر| | سعد |بــــر|
9o6o66 تـــج|ره سوه|جمحمود |لسم|ن عبــــد|لرحيم |لسم|ن
د|بــــ |لزق|زيق|مل حم|ده |لسيد محمود |حمد|774484
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقوليد |يمن س|لم فرح|تـــ333783
45|o2|ندستـــ طنط|ش|م رض| شعبــــ|ن |لسيد
رهف|يز خ محمد س|لم34787| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |له|دى محمود عبــــد |للطيف يس طه686|68
زر|عه دمنهوريوسف محمود يوسف محمد |لبــــك|تـــو 2259|5
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقندى عص|م محمد |حمد محمد628329
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|دون| ر| عطيه بــــطرس6|3596
ى ك|مل حن|9|82|2 ندستـــ حلو|ن|بــــ|نوبــــ م|جد بــــ
|352|oى عبــــد |لجو|د علوم ري|ضتـــ ع شمسحسن محمود ع
69o56o|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيم|ن ن|در جمعه محمد
ش|م سل|مه |حمد سل|مه249224 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرؤى 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم خ|لد سيد محمد8524|3
صيدله |ل|سكندريهتـــسنيم |لسيد محمد محمود ع حج|ج|9|427
62|2o2تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود ط|رق لط ربــــيع سليم|ن
يم مختـــ|ر |لعطوي6499|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد إبــــر|
4o6o|7د|بــــ دمنهور|سع|د ن| عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |حمد
824o8oيم |د|بــــ |لم |مصط محمود عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|

وف|تـــمحمد ممدوح عويس محمد|لن|دى49357 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
4456o2تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد خليل |لسيد سليم|ن
علوم |لزق|زيقمحمد عبــــد|لسل|م ع ع محمد634224
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8|o975إعل|م بــــ سويفبــــ|سم ن| |نور حسن
9o4249ين محمود تـــميم محمد معهد ف ص سوه|جش
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــيشوى فه رفيق فهيم ميخ|ئيل23|495
8o8755ف سيف |لن عبــــد|لمجيد تـــج|ره بــــ سويفح|زم |
يم |لش|مخ|||2363 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه فرح|تـــ خ|لد |بــــر|
||79o9كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدجورج نبــــيل يعقوبــــ ف|م
د|بــــ |سيوط|كرستـــ | منصور صبــــرى منصور 44|887
25|o89تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل مصط |حمد سمكه 
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمد جهل|ن محمد رسل|ن9|8336
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن ع|طف محمد  جم|ل  |بــــ763566

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفم| محمد تـــوفيق جنيدى|58263
69532oش|ن يم عز |لد ف |بــــر| طبــــ |لمنصورهحمد |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر رض| محمد حس محمد683647
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد محمد محمود مصط |لكتـــ|تـــ |762396
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خ|لد |نور محمد عبــــد|لجليل834286
|572o5يع ف |سم|عيل |بــــو  ره|د | | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o546|| د|بــــ كفر |لشيخ|رغد ط|رق |حمد |لسيد كرم
6o9336|رجه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد مصط سعد محمد |بــــو
2|7o|8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف|طمه عل|ء|لدين ع فه ري|ض
يم زي|37|437 د|بــــ كفر |لشيخ|صبــــحيتـــ شعبــــ|ن خليفه |بــــر|

د|ر |لعلوم |لفيومنعمه معروف محمد مو عبــــد|72795
تـــج|ره سوه|جسنيه خلف عف|ن |حمد ||8995
64|7o5|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |لسيد ع عطيه جبــــر
|7o|38|ه |حمد |لص|وي شو|طتـــ معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
|د|بــــ بــــنه|ش|م |حمد محمد عبــــد|للطيف ع|مر549|26
||5o36لسن ع شمس|ه|يدى جم|ل حس محمد
686972| طبــــ |لمنصورهحمد ع|دل صبــــرى عبــــد |لعزيز ع
69o282تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|رس جمعه |حمد |بــــو زيد
ف ع ح|مد |بــــو|لخ 46|675 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعمر |
7544o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــك|رين وحيد ف|يز و|صف
|635o8ندستـــ حلو|نر| محمد سيد عبــــد |لخ|لق
6o8292|ه خ خ |لبــــقرى طبــــ طنط|م
265o23|تـــج|ره بــــنه|حمد حمدى |لسيد عبــــد|لعليم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|رس مدحتـــ ن |حمد ن4|6|6|
45o3|2ندستـــ طنط|عبــــد| خ|لد مر محمد |ل|ع
43||9oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرحمه |حمد عبــــد |لعزيز محمد عمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن طه ع طه |لمل|ح|777852
رهعبــــد| عمرو عبــــد|لحكيم عبــــد|له|دى892|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|نرم عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع 44939| د|بــــ |لق|

549|oر|ء مجدي |نور رم|دي تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمتـــ |لز
علوم حلو|نشيم|ء فوزي عبــــد |لعزيز مبــــروك |لعل6332|5
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د|بــــ |سيوط|د | نبــــيل بــــيو |لسيد34454|
67952o ندستـــ |لمنصورهحس|م حس|ن عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لرحيم
26|78o|طبــــ بــــنه|يوسف ه| عطيه |لعزبــــ محمد شح
24o26|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم عبــــد|لوه|بــــ سعد |لدين ص|لح
634|7o|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقبــــوبــــكر وجيه حسي مو محمد
|49o|6ى جيد ره|س|ندر| سم بــــ د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد حسن ع عبــــد|لخ|لق|229974

373ooرهدير عل|ء |حمد عبــــد |لعزيز حقوق |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعل|ء |لدين |حمد عبــــد|لنبــــى ع |سم|3226
ف محمد محمود منصور||2783 تـــج|ره ع شمسيتـــ |

36o778د|بــــ |لزق|زيق|مريم مصط |سم|عيل حسن عبــــد|لنبــــى
طبــــ |سن|ن ع شمسي|ر| محمد مجدى حس |بــــوع323779
ه فرج عبــــد|لحليم |لسيد سليم|ن|97|437 تـــمريض كفر |لشيخم
7o5o4|معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــحمد جمعه ح|مد عبــــيد
ف|||646 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن سيد يوسف م

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسض سيد طه |حمد38|239
ره|محمد ص|بــــر محمد تـــم|م32572 د|بــــ |لق|
597|o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|نوره|ن عبــــود |حمد ي|س

8o3656 د|بــــ |لم |من|ر ري|ض نبــــوتـــ مو|
يم عبــــدربــــه259973 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ ن| |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد صل|ح نور |لدين حسن 45245
7o2o24ندستـــ بــــنه|عمر ن| عبــــد |لحميد |لسيد شبــــيبــــ كليتـــ 
8o8o7o| ي ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن جمعه خ
2596o9|طبــــ حلو|نل|ء محمد عبــــد|لغ نجم
تـــج|ره بــــ سويفروز عص|م فخرى محروس79|273
|55o64خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم |لحس ص|لح محمد
899o35 تـــج|ره سوه|جد |نه نور |سكندر سيف
67695o|حقوق |لمنصورهعبــــد | |لسيد |حمد |لسيدشتـــ
حقوق |لزق|زيقدير ع|طف عطيتـــ عبــــد |لمقصود633737
د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ رمض|ن صبــــ محمد327499
وف|تـــحمد عد محمد سيد||35|22 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
7o|285 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن صديق عبــــد |لرحمن صديق م |لع| 
699|6o|ف |لسيد حسن |لسيد علوم |لمنصورهيم|ن |
يم7|2393 رهريه|م محمد سعد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|ن |ر جم|ل |حمد عبــــد|لحليم326692

تـــمريض |لفيوم ع محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|له|دى||727
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|شنوده ثــــروتـــ جم|ل جميل34447 ل|

يم |لبــــي698978 ى |لبــــي |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ
رهك|رول ع|طف |سعد سند|29|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

695o68ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد جل|ل عبــــد |لحميد ع ص|لح ل|
تـــج|ره |لمنصورهسيف |لدين محمود محمود يوسف79|3|7
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ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن رض| عوض |لمر |لحميدى624252
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد |سعد محمد شلبــــى|7698|6
|5o84o|ره|ء ممدوح |لسيد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
7o3o7|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق مصط محمد عبــــد |لغف|ر |لسيد بــــدر
886|7o|تـــج|ره |سيوط سل|م مصط حسن محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|ن فه صبــــ محمد خليفتـــ8756|4
4o4|96حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ي| عبــــد |لمنعم محمد ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحس ي| حس قطبــــ265427
2|874o|تـــج|ره ع شمسبــــ|سم ص|بــــر عبــــد|لمحسن عبــــد|لع
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدي عبــــد|ل |حمد حس 862745

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى محمد ح|مد محمد7936|
يم487949 د|بــــ |سيوط|محمد |لسيد طه خليفتـــ |بــــر|
3493o4زر|عه ع شمسف|طمتـــ رمض|ن حن |م|م

29482| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيمن عبــــده محمد عبــــد |لع|
5|66o6تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحن|ن رض| رمض|ن |ل |د
يم محمود237838 رهد | محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
8o564||نوعيتـــ |لم |يه حسن عبــــد|لغ عبــــد|لحميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد ن محمد شكرى نعم|ن |لخل|693438
د|بــــ ع شمس|مه| |حمد خليل محمد ع46294|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عبــــد| محمد محمد |م سل|مه246899
تـــمريض |سيوطنور| ع|مر كم|ل عبــــد|لحكيم  882597
زر|عه ع شمسزي|د محمد محمد محمد47552|
ي744|84 ي فرج خ علوم |سو|نعبــــد| خ
44783o|علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمنيتـــ |حمد شعبــــ|ن |لسيد شلبــــي
|2325oفنون تـــطبــــيقيه حلو|ندى عص|م عوض عبــــد |لمحسن
2258ooستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو محمود عبــــد|لمنعم محمد
د|بــــ |لمنصوره|محمد خ|لد حسن جوده32|||6
62o255ندستـــ د |طحمد محمد عبــــد |لرءوف محمد |لشوبــــ
77o655|نوعيتـــ |لزق|زيقسندس صبــــ رجبــــ رجبــــ |لسق
تـــج|ره ع شمسن عوض مو عوض|359499
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومكريم|ن عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لستـــ|ر محمد266426
353o92ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود محمد سليم|ن عبــــد|لحميد
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد خ |لدين |م 4949|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنرف ع|دل عبــــد |لرحمن محمود767527
يم |حمد|88|5| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | عص|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس| |يمن بــــهجتـــ محمود239326

24o8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نريه|م محمد ك|مل محمد
تـــربــــيتـــ |لم |غ|ده نور جم|ل سليم|ن8435|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سمر ع|دل |حمد محمد سل|مه346434

3598o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء خ|لد مرو|ن خط|بــــ عمر
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ مصط سم |يه|بــــ حسن7856|4
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يم ع |لعلي3678|6 صيدله طنط|ندى محمد |بــــر|
وف|تـــمختـــ|ر محمد محمد سيد8|496 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

6oo562يم سعد صيدله طنط|عبــــد | محمد سعد |بــــر|
4645o5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد عبــــد | عبــــد |له|دى حس
ف محمد |لملقبــــ حل محمود25|838 حقوق |سو|نحمد |
76o3o3|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم | ممدوح |خنوخ بــــشيتـــ
حقوق |سيوطمروه حموده ع |حمد 7|8928
4||o27تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|رين| يون|ن حبــــيبــــ عزيز
7733|oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقسهيله محمد عبــــد |لمنعم عبــــد|لع|ل
د|بــــ |لزق|زيق|محمود شكر محمد شكر |حمد23|627
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حسن عبــــد|لنبــــى محمد عمر492372
5o6392يم مو حسن علوم |ل|سكندريهسهيله حس |بــــر|
64o856|يم ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىيه|بــــ تـــوفيق سعيد تـــوفيق |بــــر| ع.
يم محمدع 527677 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | |بــــر|
76o325معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسبــــل|ل مصط عبــــد |لجليل ع
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره سعد محمد ع5|7854
طبــــ |لمنصورهخلود خ|لد |حمد ح|مد شحوم683856
267799| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد فتـــ محمدفه |لش|ف

د|بــــ بــــ سويف|محمد عم|د عبــــد |لفتـــ|ح |حمد976|6
25o9o||يه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لرحمن محمد م
92429o معهد ف ص سوه|جثــــ|بــــتـــ |حمد ثــــ|بــــتـــ بــــكر
ق|وى462752 حقوق طنط|ع عبــــد |لن| ع |حمد |ل
تـــمريض أسو|نمنه | مصط بــــش ع 848685
6o9o|3|ندستـــ طنط|حمد فؤ|د محمد |بــــو محمد
ى624269 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طغ|ده ممدوح ع |لعزبــــ |لخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق و|ئل ف|روق حسن5|3297
5|895oعلوم دمنهورف|يزتـــ أحمد عبــــد|لسل|م خليل |لمزين
3|222o| صيدله ع شمسيم|ن حس عبــــد |لرؤوف حس
236649| يم ع رهيه | محمد |بــــر| حقوق |لق|
778o56ندستـــ |لزق|زيقسم|ح عبــــد |لفتـــ|ح |حمد حسن عثــــم
وف|تـــمحمود عم|د |لدين ع سليم864584 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|33936| حقوق حلو|نحمد  |ء |لدين رمض|ن ذ
8|8o|3|حقوق بــــ سويفحمد محمد عبــــد|لوه|بــــ عثــــم|ن
حقوق |لمنصورهمحمد ن |لدين محمد محمد |بــــو |لعل9438|6
رهنشوى ش|ف محمد |لنوبــــى حسن سعيد|353|2 تـــج|ره |لق|
8467oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد عزتـــ ع محمد
245o5| تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء محمد جنيدى سيد ي
يم محمد سعد783945 صيدله |لزق|زيقسلسبــــيل حس |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحليمه حس سل|مه حس 9|7687
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد محمود عبــــد |لو|حد مر445663
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف|ء ج|بــــر عثــــم|ن ريدي|4|52|8
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7o8252يم محمد معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء حم|ده عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
رهر| صبــــ ر| مبــــروك|4367 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود محمد محمد جبــــر حج|زى|29|42
ق7|6858 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن عص|م عبــــد |لع|ل منصور |ل
تـــج|ره طنط|حمد مصط محمد |لسيد |لمنصورى953||4
8|52oo نوعيتـــ |لم |وس|م ع|دل محمد عبــــد|لغ
83687oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود ر| عطيه عبــــد|لل|ه
معهد ف ص |سو|ن|ء |حمد محمد خليل|65|845
4o|295حقوق |ل|سكندريهع |ء ع|دل محمد عبــــده |لخمي
زر|عه مشتـــهريتـــ ع ح|مد محمود||663|3
6o|394ق|وى تـــربــــيتـــ طنط|عمر فتـــ فتـــ |ل
2|2436| ندستـــ ع شمسحمد محمد عبــــد|لرحيم مر
69o736تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لنعيم عبــــده محمد حميد
5o9324علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|شم محمود عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن
علوم طنط|أجسم عبــــد |لفتـــ|ح مس|عد مس|عد 428847
رهمحمد منصور يوسف ع9|3|22 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|o645ر بــــرغوتـــ تـــج|ره بــــنه|مصط محمود ط|

27o46حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م محمد محمود عو|د
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد رشدى ح|مد عبــــد|لحميد عتـــم|452566
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لرحمن764277
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نور| محمد عبــــد |لر|زق محمود ل|ش 685622
يم سمبــــل348679 يم |لسيد |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|ف|روق |بــــر|
78o544معهد ف ص |لزق|زيقمؤمن ح|مد محمود رمض|ن عيد
32822oر د|بــــ |لزق|زيق|عمر ه| عبــــد|لفتـــ|ح حس |لظ|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|لسعيدى عبــــد | |حمد عبــــد |لرحمن779565
64o74oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمد محمد ع ل
|د|بــــ طنط|محمد كم|ل ج|د عم|ره24|256
حقوق |لمنصورهثــــن|ء محمد |لس|د|تـــ عبــــد |لرحمن|233|7
7o5563طبــــ كفر |لشيخمحمد ع |لسيد ع ع |لبــــغد|دى
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ض حسن ع عبــــد |لل|ه2|7545
وز عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن شندي567|75 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف
ف |سم|عيل ع58778| ره|س|ره | د|بــــ |لق|

2o886|ره/ري|ضتـــحمد ن| |لسيد عبــــد |لمطلبــــ زر|عه |لق|
3458o| |يم عبــــد|لبــــ تـــمريض ع شمس محمد ط|رق |بــــر|
حقوق بــــورسعيدمحمد صل|ح كم|ل ع|مر مصط 765332
27o8o3|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء محمد |لسيد محمد ع|مر
78o|79تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|م عبــــد |لخ|لق عز|م عبــــد|لحميد
9|295o يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمختـــ|ر ع نظ |بــــر|
77388oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقط|رق محمد عبــــد |لغ خ|طر
9|o476 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| جم|ل |حمد محمد
 |حتـــ وفن|دق |لم |سهيله حسن حسن محمد849669
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د|بــــ حلو|ن|حسن فريد منصور ص|بــــر64632|
ى |لسيد محمد حس|ن 699787 معهد ف تـــمريض |لمنصوره رح|بــــ خ
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد عبــــد | |حمد27463|
2556o8| |يم عبــــد|لبــــ معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |لسيد |بــــر|

3o63|ره|ف|تـــن |حمد مندى عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|
تـــج|ره سوه|ج بــــو بــــكر ن| عبــــد|لرحمن محمد|895298
3||6o9صيدله حلو|نمن|ر |مجد عبــــد|لرز|ق حسن
53oo72|ندستـــ |ل|سكندريهحمد ي زكري| عبــــد|لع|ل
ه محمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ|3995|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
|56595| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد كم|ل حس مر
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|در محمد ص|لح بــــسطوي |لحد|6|4389
|27o45 يم وف|تـــعبــــد | عمرو خليل محمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7522o3تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد حسن محمد
75o988تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور حسن |لسيد محمود
332o5o|يل ج |لزق|زيقمنيتـــ حمدى محمدى خليل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7|o628|ه عبــــد |لحميد حمدى محمود عط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن
ه ط|رق حسن محمد 886987 فنون جميله فنون |لم |ن
تـــج|ره بــــنه|مصط ط|رق سعيد مصط 3|3492
|3928oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيله حل ف|روق عبــــد |لعظيم
علوم |ل|سكندريهريم |لسيد ع حسي |لروي 36|427
8|89o5نوعيتـــ |لم |شيم|ء محمد زيد محمد
9o78o4 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد محمد محمد دي|بــــ
زر|عه دمنهورول|ء عطيتـــ خميس محمد539|52

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفسيف عم|د |بــــو سيف حمد75225
6o284|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسل|م محمد نج|ح محمد رش|د  |ن
تـــ ع |لسيد ع |637643 نوعيتـــ |لزق|زيقم
5o2988طبــــ |ل|سكندريهه|يدي محمد رجبــــ يوسف محمد
د|بــــ ع شمس|ن |ي | يو|قيم سعد|372748
د|بــــ ع شمس|سم|ء ع|طف محمد |حمد||892|3
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم ح|تـــم |حمد محمد |لقل|وى52587
5|48oتـــربــــيتـــ بــــ سويفند| محمد عبــــد |لعظيم عزبــــ

22|5o9 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن سليم
حقوق |لمنصورهكريم وحيد |حمد متـــو محمود754884
طبــــ كفر |لشيخمحمد مصط ك|مل عبــــد|لحليم محمد مر443436
|3|o44تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد وحيد محمد سليم|ن
8oo6o2وي تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىنور سيد محمد 
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمحمود |نس عبــــد |لعزيز محمد شح|تـــتـــ|77446
8o97o8رتـــ|من|ل عبــــد|لحميد محمود عبــــد|للطيف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لزق|زيقسل محمد مصط محمد أحمد625457
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمده|رون238||5
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |مصط وليد محمود |لسيد44667|
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755o94| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسلشيم|ء شعبــــ|ن ع مصط
تـــج|ره طنط|حمد محمد ج|بــــر غريبــــ غر|بــــ||94||4
ر|ء ح|تـــم عبــــد |للطيف محمود |لمك777936 تـــج|ره |لزق|زيقلز
843o39ح|زم جم|ل |لدين مه|جر | كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ني
75275o كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد | محمد ص|بــــر محمد دسو
2684o|علوم حلو|نمحمد مجدى محمود نوفل
8o|7|8نوعيتـــ |لم |طه خلف طه جمعه
263o37ثــــ|ر |لفيوم|حبــــيبــــه سعيد عبــــد|لرحمن خليل
8o|456ش|م عبــــد|لرحمن محمد تـــج|ره بــــ سويفخلود 
267o|4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء فكرى محمد محمد عبــــد |لقوى
ره|يه |يمن عبــــده عبــــد|لع|ل|467|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لس ه| فؤ|د جرجس37544| تـــج|ره ع شمسك
تـــج|ره ع شمسم | عد فوزى جرجس54635|
ف |لسعيد ز|يد|429493 تـــربــــيتـــ طنط|حمد |
يم 848894 ر|ء عبــــد|لح|فظ |بــــر| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه |لز
25|46oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع |لسيد ع غريبــــ
8|o4|9تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد|لمنعم محمد
2|7o37تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل محمود محمد حس عبــــد |لمنعم
62287oر مو تـــج|ره بــــور سعيدل|ن| محسن م|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسل حسن محمد |سعد محمد حسن4398|5
تـــج|ره ع شمسمحمد صل|ح فتـــ بــــ|ش|7449|3

رهندى وليد بــــدر ن|33938 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
27|98oنوعيتـــ |شمونسحر |حمد فتـــوح محمد رمض|ن
26o275نوعيتـــ |شمونتـــ حمدى حسن سمره
رهحمد مه|بــــ عبــــد |لسل|م عبــــد |لفتـــ|ح58|29| ندستـــ |لق|
7o6|24 صيدله |لمنصورهسل عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمد |ل
زر|عه |لزق|زيقدين| محمد عبــــد|لرحمن محمد643393
ف محمد محمد5|8||8 تـــج|ره |سيوطمروه |
68637oطبــــ |لمنصورهمحمد حمدى رزق ص|لح |لبــــسطوي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد مصط شعبــــ|ن فرح|تـــ|233926
تـــربــــيتـــ سوه|جه|له جم|ل |حمد حسن 945|92
357o|8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــودتـــ عزيز حليم معوض
رهروف|ئيل س| سليم|ن رزق32|7|| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد|له|دى محمد كشك4956|4
طبــــ سوه|جعمر حس|ن عطيه حس|ن 23|895
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف محمد حسن حسن|6|6|76
263||o|ه عبــــد| محمد يوسف نوعيتـــ بــــنه|م

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد عبــــد|لحميد |لسيد287|3
م | جرجس عو|د ص|لح57388 علوم بــــ سويفك

معهد ف ص |سيوطدين| عبــــد|لتـــو|بــــ محمد محمد 885864
علوم ج|معتـــ |لسويسفرح ط|رق جمعه ق|سم854|76
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|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حمد جم|ل سليم |حمد|6|8348
م |يه|بــــ محمد س|لم|766842 علوم |لعريش/ري|ضتـــد
يم||64|23 رهحمد سم عبــــد|للطيف |بــــر| ندستـــ |لق|
92|o85|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط بــــ|نوبــــ كميل عويضه متـــى
تـــمريض بــــور سعيد نيف و|ئل ع |سم|عيل مؤنس763744
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لعزيز عبــــد| ج|د87||32
7o85o2طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|جر محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
يم جمعتـــ779642 صيدله |لزق|زيقمحمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد صفوتـــ عبــــد|لحكم259|32
755o7|ندستـــ بــــور سعيدزي|د محمد عبــــده محمد
علوم ري|ضتـــ |سيوطه|جر رض| عبــــد|لحميد ج| 852682
|23o87|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد ط|رق |حمد |له|دى حج|زى
د|بــــ ع شمس|روج | مجدى من |م 7|3598
رهمحمد عزبــــ عبــــد|لع| محمود82|839 طبــــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عثــــم|ن |حمد منصور |لزه779573
|2o778ش|م حكيم سمع|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــ|ف 
رهمحمد يوسف محمد مصط 37944| ندستـــ |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمود محمد محمود عبــــد |لسل|م حم455|62

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم محمود ح|مد عبــــد|لش| 9|392
تـــج|ره |لمنصورهخلود عبــــد |لوه|بــــ حسن عبــــد |لوه|بــــ 686932
9o|977يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ع|دل محمد |بــــر|
4o2496|يم محمد س|بــــق د|بــــ كفر |لشيخ|يتـــ ع|دل |بــــر|
769o73د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مح|سن عبــــد |لبــــ|سط مقبــــل نص|ر
|ء معمر محمد عمر|882779 معهد ف ص |سيوط  
76|52oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء |حمد مصط |حمد

تـــربــــيتـــ |لفيومنور| خ|لد حسن عبــــد |لحميد3|668
رهف|طمتـــ عبــــد |لفتـــ|ح حن عثــــم|ن46472 تـــج|ره |لق|

44o697|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء محمد غ|زى |لسيد
62o852| حقوق د |طحمد خ|لد مصط |لحسي
69o249تـــربــــيتـــ |لمنصورهريه|م صبــــرى سعد محمد
26563oرهخ|لد مجدى محمد عثــــم|ن طبــــ |سن|ن |لق|
5o234|طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد سل|مه محمد خوجه
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومفن|ن محمد ك|مل |لحفن|وى||24855
تـــج|ره |ل|سكندريهشه|بــــ جم|ل عبــــد|لن| عصمتـــ |لعتـــريس475323

د|بــــ حلو|ن|مصط محمد رجبــــ ص|دق38879
ى محمود24582| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د| | ه| م
د|بــــ حلو|ن|م|ركو نبــــيل سعد حبــــيبــــ6|546|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىم|جد محمد يونس يونس839882
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــس|ره |حمد صبــــرى ع |حمد242322
6o9542صيدله |ل|سكندريهمه| |حمد رمزى رزق

علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد حم|ده مصط محمود|72524
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|د|بــــ بــــنه|ريو|ن ه| عبــــد| عبــــد|لعزيز محمود254|33
يم فوده |بــــو ر||68663 تـــربــــيتـــ |لمنصورهط|رق |ل|م |بــــر|

23o96| رهيف مجدى عبــــد |لل|ه عبــــد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخم |حمد عبــــد |لخ|لق ع |459|68

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنعمه شعبــــ|ن محمد سعد54692
5oo25د|بــــ بــــ سويف|ط|رق ن|دى محمد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى نج|ح ص|دق |بــــو |ليم 26227

د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم عبــــد |لع|ل صل|ح |لدين عبــــد |773264
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|منه | بــــدر حن سيد5|6|24
9o|73||علوم سوه|ج م| سعد |حمد عثــــم|ن
32o|74يم ص|لح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|يوسف محمود |بــــر|
رهمحمد حس عبــــ|س محمود534|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد شبــــل محمد|354763
ى محمد |حمد محمود شعتـــ494759 د|بــــ دمنهور|أحمد ي
تـــج|ره بــــنه|مه|بــــ سعيد بــــكرى |حمد83|328
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد شعبــــ|ن |حمد يسن||||527
يم محمد يوسف62|235 رهيوسف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رتـــ لميس سعيد محمود ع عون5|2434 تـــمريض |لق|
حقوق حلو|نح|زم نبــــيل حس ع||2799
7o9o67 يم حس|ن يم محمد |بــــر| صيدله |لمنصورهل|ء |بــــر|

حقوق بــــ سويفجم|ل جوده محمود محمد7|632
624o74د|بــــ د |ط|محمد |سم|عيل ح|فظ ح|فظ |لسيد

صيدله بــــ سويفصفيه ربــــيع قطبــــ |حمد84336
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلوئيس سم وص قديس869679
4|62o3يم حسي |لكحي حقوق |لمنصورهيم|ن حسي |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|رغده رض| ح|مد محمود698989
طبــــ حلو|ننه|ل خ|لد |بــــو|لعزم محمد ع ج|د434332
2647|o|ه نبــــيل لط عبــــد |لحميد عط طبــــ حلو|نن
يم326465 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | شح|تـــه ف|روق |بــــر|
6o5254طبــــ |لمنصورهسل رمض|ن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لدوم
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد محمد |حمد عبــــد|لسميع |حمد|642528

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|رتـــ محمد |بــــو |لق|سم بــــكر|77|5
يم ريه629655 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقي|سم حسن |لسيد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد عبــــده محمد |لنم485694

34o79رهنوره|ن |حمد محمد عبــــد| |بــــو|لنج صيدله |لق|
معهد ف ص سوه|جمريم ر| شح|تـــه عج|يبــــى |89579
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ريج بــــدري جل|ل حل |725|82
5o92|4طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد مجدى عبــــد |لقوى ع |لطني
75225oيم تـــج|ره |لزق|زيقسهيله عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ح|مد عبــــد|لحفيظ بــــدر |لدين|7|89|3
8o8893تـــج|ره بــــ سويفمحمد رض| |بــــوبــــكر محمد حسن
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د|بــــ |لمنصوره|ند مختـــ|ر مختـــ|ر محمود تـــمر|ز2785|7
يم |لديبــــ|256239 يم سعد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل سم حس شح|تـــه62267|

2544oرهن|دين تـــ|مر سيد عبــــد |لرحيم سيد طبــــ |سن|ن |لق|
6238o6|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| يوسف سمبــــو |لمهدى |لسيد |ل

رهنهلتـــ |م حل |م 635|8 تـــج|ره |لق|
8|452o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط جم|ل عبــــد|لسل|م عبــــد
د|بــــ حلو|ن|ندى محمد |لسيد عط|48378|
علوم ع شمس|ء زكري| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحمن7|36|2
رهم|جد صل|ح |حمد متـــو649289 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رض| سيد عبــــد |لرحمن|49867|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم |حمد ع |حمد |لدفر|وى489575
طبــــ طنط|محمد مجدى محمد إسم|عيل ص|لح||4289
معهد ف ص |ل|سكندريهنه|ل جم|ل سيد|حمد |حمد عبــــد|9659|5
6355o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر محمد رمض|ن عبــــد|لمقصود

87o|2حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمد |حمد محمود
8oo2o8إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى محمد عبــــد|لحميد محمد
ندستـــ |لسويسرول| وس|م ف|روق ع متـــو265|75
يم عبــــده|2|352 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمستـــ س|مح |بــــر|
335787| تـــربــــيتـــ ع شمسين|س ف|رس سليم|ن مدبــــو
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن شعبــــ|ن عبــــد|لفضيل عبــــد|لنبــــى498869
وف|تـــمحمد محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لع|ل ع 229|3| تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
يم عبــــد|لر| محمد  93|896 تـــربــــيتـــ سوه|جرضوه |بــــر|
ل|ليتـــ2|6242 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن عل|ء محمد |حمد 
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر محمود فتـــ ح|مد زعلوك436444
|د|بــــ طنط|حوريه محمود شفيق عبــــد |لغ بــــل|ل|43239
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكريم محمد حسن غنيم|4548|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نرفيده |حمد مختـــ|ر حف |8|867
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رحمه مدحتـــ محمود محمد فر|ج|75394
ر مكرم حل 5894|9 طبــــ بــــيطرى |سيوطم | م|
د وجيه تـــوفيق سليم|ن نو|ر8|6|35 لسن ع شمس|ن|
طبــــ |ل|سكندريهع|يده |حمد |حمد سعد |بــــو خديجه||44|5
ف مندور محمد يوسف7|4439 زر|عه كفر |لشيخحسن|ء |

ر عبــــد |لعظيم62795 ه|ن عبــــد |لعظيم م| تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
طبــــ |سن|ن ع شمسليدي| عطوتـــ سل|متـــ عبــــد|لحميد35|332

33o|||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|م| حمدى محمد حسن
753o68وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمد محمود صفر محمد صفر لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــج|ره ع شمسرحمه عبــــد |لمجيد عبــــد |للطيف مصط محمود26826|
267552| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |حمد عبــــد|لع| |لسيد ع
23938oن| س| سيد متـــو محمد رهم تـــج|ره |لق|

487o4 رهمحمد فوزى حس|ن |م حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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ي عرف|تـــ22|839 ي معز خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديخ
9o2766| تـــج|ره سوه|ج سم|ء |حمد بــــك ع
5o44|9|تـــج|ره طنط|ن عبــــد|لسل|م |لسيد محمد محمد
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرح|بــــ |حمد ص|بــــر |حمد5|2368
63o|95 ف عبــــد |لمنعم محمود مصط علوم |لزق|زيقحس|م |لدين |
8|o775 معهد ف ص بــــ سويفمحمد جم|ل محمد ربــــيع ع
ره|زينبــــ نبــــيل |حمد محمود مرزوق88|48| عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء حمدى |حمد |لسيد |لشون|22|248

ف زيد |حمد7744| ره|زي|د | د|بــــ |لق|
ندستـــ حلو|نسل صل|ح يوسف |بــــو |لنج| سل|4457|2
حقوق حلو|نمريم ص|لح مهر|ن محمد986|24
692oo5طبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لر|زق حسن دعبــــس
27o732|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه سعيد |لدسو بــــدوى بــــدير
7o2o35ندستـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد ع مأمون |لسيد
258o69طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعيد عبــــد|لع|ل عبــــد|لخ|لق
4o2458 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنرم مريد نظ سلو
يم8|398| علوم ع شمسيم صل|ح جوده |بــــر|
يف بــــرك|تـــ محمد |لجندى|496394 د|بــــ دمنهور||ء 
9|643o تـــج|ره |سيوطجه|د كيل| عبــــد|لم|لك عبــــد|لق|در

رهعبــــد |لحميد عبــــد |للطيف غز| |لخو74994 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد خميس محمود محمد |لبــــرمتـــ493469
6|o537|تـــج|ره |لمنصورهمنيه |س|مه عبــــد |لخ|لق |لصعيدى
ى ص|لح بــــكر42329| تـــج|ره ع شمسنوره|ن ع
9o9662معهد ف ص ري|ضه سوه|جعبــــد|لحميد بــــهنس|وى عبــــد|لحميد بــــهنس

رهدع|ء |حمد عبــــد | جمعه38484 د|ر |لعلوم ج |لق|
فنون جميله عم|ره |لم |محمد وجدى محمود عبــــد|لمقصود شعبــــ25|623
499o54|ف |حمد محمد خ|لد د|بــــ دمنهور|قتـــ |
تـــج|ره |لزق|زيقف|رس |حمد ف|روق |حمد|63667
4oo529تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحس|ره شعبــــ|ن عبــــد |لكريم صديق
يم سليم|ن سليم|ن358632 تـــج|ره ع شمسسل |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نيه بــــه|ء |لدين مر درويش|26447|
يم محمد خط|بــــ65|324 تـــج|ره ع شمسعمر |بــــر|
رهع |ء |يمن |بــــو|لفضل ع222244 حقوق |لق|
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد وليد عبــــد| محمد ك|مل247267
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط |ده سليم|ن فرغ سيد  888287
صيدله حلو|نسم| بــــل|ل عبــــد|لرحيم يوسف9926|2
4|37o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|كريم شعبــــ|ن عبــــ|س |لسيد خط|بــــ
83692oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه محمد |م محمود
يف محمد محمد ه|شم688787 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجم|ل 
د|بــــ |سيوط|نور| عبــــد|لر|زق سيد محمود  893758
257o29معهد ف ص بــــنه|رحمه جم|ل حسن |لسيد
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ندستـــ طنط|محمود حمدى محمد |حمد |لحفن|وى|44866
معهد ف ص |سم|عيليهي|د |حمد عيد مصلح حمد|766665

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ف|طمتـــ عبــــد |لن| عبــــد |لسل|م عبــــد |4374
ندستـــ |سيوطمعتـــز |حمد ص|بــــر |حمد 875366
43o|4|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخرو|ن |يمن ع حج|زى
26587o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع |حمد عبــــد|لحميد خليل
نوعيتـــ موسيقيه قن||ين|س ع|دل محمد |بــــو|لوف|829528
45o259 ندستـــ طنط|حمد ممدوح عبــــد |لسميع يوسف عبــــد
تـــج|ره طنط|س|ره محمد ح|مد |بــــو سيف696355
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود رزق سليم|ن محمد736|83
تـــج|ره بــــ سويفسحق نبــــيل |سحق فريد|3595|8
تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد محمد ح|فظ342734
6754o||يم |حمد |لسيد محمود |لنج|ر رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|

5o387يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىنبــــيل ن| |لدين |حمد |لعيسوى ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــذي|د محمود ك|مل محمود34|265
يم و|448699 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|طف محمد |سم|عيل |بــــر|
6767o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى جمعه جمعه محمد كشك
4o8o22| ش|م س|لم |لسيد ج|بــــ نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهتـــسنيم 
يم |لبــــ|ز26598| ندستـــ ع شمسلينه رض| محمد |بــــر|
62o6o|تـــج|ره بــــ سويفسل|م طه ك|مل محمد

صيدله حلو|نسل محمد زغلول حس مر|25549
85o526تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدبــــسنتـــ ع فؤ|د محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد | ح|مد ع عبــــد |لغف|ر|5875
5|o45|تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن |سم|عيل فوزى |لسم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومخلود س| محمود عبــــد|لفتـــ|ح حن 248399
634o58ور ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | |س|مه محمد عبــــد | |لسيد 
يم خ 497674 يم محمد |بــــر| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه | |بــــر|
ح|ن3||833 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حن|ن عبــــد|لر| |حمد 
تـــربــــيتـــ |لم |ند حسن عيد ذ 36|855
رهه|جر بــــكر فتـــ بــــكر29|33| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيه س| |لسيد بــــسيو |لصعيدى|462855
يم |لمحل353656 ر |بــــر| |د|بــــ بــــنه|حمد محمود |حمد م|
6946o7| تـــج|ره |لمنصورهر| | عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد عبــــد
4|o265حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد حسن عبــــد |لمجيد

372o5| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيه محمد محمد |حمد مصط
يم جويده9|35|5 يم ع رضو|ن |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|
وف|تـــ|عبــــد| محمد عبــــد|لمجيد كس|بــــ227482 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|ج من |سكندر848279 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نريمون 
6o9476طبــــ بــــنه|عبــــد | محمد عبــــد | ع عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديده|جر |حمد محمد ز|يد849753
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهش|دى سعيد حسن حس |بــــو |لعين 7|5234
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25926oيم معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ح |نور سم |بــــر|
8|o|26|تـــج|ره بــــ سويفحمد حسن رشدي شن|وي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |لشح|تـــ لط مصط |4|2556
تـــ|عبــــد|لرحمن |حمد محمد فتـــ محمد نو528975 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|28|o5د|بــــ حلو|ن|سل ط|رق عمر |لف|روق
تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ محمد عفي |م|م فرح|تـــ|338345
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سل حس محمد حس 9483|3
|د|بــــ بــــنه|شيم|ء  |لسيد  زكري|  |لح|مو 334883
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــيشوى س| نجيبــــ عبــــد|226395
ندستـــ |لمنصورهعمر |كرم محمد |لسبــــ| سويلم688578
9||o73|ح|ن حسن تـــج|ره سوه|ج يه |حمد 
وف|تـــمحمد عبــــد|لحميد خلف عبــــد|لحميد226722 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
2563o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد عبــــد|لخ|لق علم |لدين
4||oo5| |د|بــــ طنط|ن نج|ح سعد بــــيو |لغز|
5|95o5يم محمد عبــــد|لحميد قطبــــ معهد ف ص |ل|سكندريهنرم |بــــر|
يم صل|ح |حمد محمد مسلم|3264|4 حقوق طنط|بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود رضو|ن حسن محمد855272
62o593يم حطيبــــه معهد ف ص بــــور سعيدمه| محمد ج|بــــر |بــــر|

حقوق بــــ سويفزه|ر رمض|ن شعبــــ|ن عيد|55985
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسي|سم زكري| جوده عمر|ن694|2

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لمحسن ثــــروتـــ محمد |لشعر|وي66255|
حقوق |سيوطدين| |حمد مصط ع  878359
معهد ف ص |سيوطم| سعد محمد محمود|2|3|85
78|o28تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعمر |لشح|تـــ محمد سيد |حمد |حمد
يم عبــــد|لع|ل |لسيد حبــــيش784439 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيه | محمد |بــــر|
7o85||يم محمد محمود سليم يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــر|

رهع|صم |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف33|7| تـــج|ره |لق|
طبــــ طنط|حمد عبــــد |لرحمن محمد م|جد محمد 429436
تـــربــــيتـــ ع شمسدين| عبــــد | |حمد محمد44|32|
يم دسو ||7563 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد |كرم محمد فوزى عبــــد|لعليم||23465
7859o3حقوق |لزق|زيقعبــــد | |بــــو بــــكر رجبــــ محمد محمد سل
6o8895 طبــــ |لمنصورهيم فؤ|د فوزى زع

معهد ف ص بــــ سويفندى حسن كم|ل عويس52494
5o2|29يم يوسف سليم زر|عه |ل|سكندريهسيف |لدين |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد كم|ل أحمد أبــــو نوح |لنج|ر|525623
ريدى|256|92 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ل|ء محمد |حمد 

معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء ربــــيع سيد ك|مل|73459
77o546 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد س| محمد محمد |لمرغ ع.
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمن|ر عبــــد |لسل|م محمود عبــــد |لع|ل4|384|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمتـــ شه|بــــ |لدين صبــــ |لسيد327359
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كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــتـــس|م محمد طلعتـــ |حمد|773575
د|بــــ |لمنصوره|د |  محمد صبــــرى محمد محمد685565
43|6o7حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد |يه|بــــ محمد مندوه يونس| 
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند سل|مه سل|مه حسن768569
4o6334ف |بــــو |لفتـــوح |حمد بــــدر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه محمد عطيه محمد|756242
26772|| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ن سيد |حمد |لبــــرل
8o4242كليتـــ حقوق |لم |من|ر خليفه عنتـــر |حمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد ربــــيع مصط مصط محمد سليم762284

2oo|3|ره|سل|م ع محروس محمد د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|أم| أحمد سعيد |لسيد628579
8959o|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جزينبــــ محمود ز |حمد
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد فتـــ |لمهدى يونس48|697
|3o865 رهيوسف سيد رزق ع حقوق |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم عبــــد |لرحمن محمد خليل حس |488||
|27o3oرهيوسف محمد حس |حمد عل|ج طبــــي |لق|
624o88تـــج|ره بــــور سعيدمحمد يوسف |لمر محمد |لشح|تـــ
75|85oلس فرج عزيز ص|لح طبــــ ع شمسك
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمصط محمود عبــــد|لموجود سعيد827455
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمرو|ن |حمد محمد |لجنبــــي493774
34o322تـــج|ره بــــنه|محمود ربــــيع محمدي |حمد صبــــيح
زر|عه دمنهورخلود ك|مل مر دي|بــــ49|522
6o66o| |يم محمد ه معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهه|جر رش|د ع عبــــده |لسعودى678995
|7545oندستـــ حلو|نخ|لد عبــــد |لن| جنيدى عبــــد |له|دى
لس صبــــ خميس حبــــيبــــ3296|8 تـــج|ره بــــ سويفك
زر|عه كفر |لشيخعبــــد|لصمد نبــــيل محمد عبــــد|لصمد عبــــد889|54
د|بــــ |سيوط|س|رتـــ |حمد عبــــد|لبــــديع عبــــد|8|3426
ره|ر|ن| ح|زم |نور |حمد حسن44763| د|بــــ |لق|
يم |لسيد |44865 تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لمنصف |بــــر|
272o63معهد ف ص بــــنه|ف|طمه سم فتـــ ش| عزبــــ
8o6|29نوعيتـــ |لم |كريم جم|ل محمد عبــــد|لحليم
22o427تـــج|ره ع شمسلؤى |لدين |يه|بــــ معوض تـــوفيق |لليثــــى
44o936|يم علوم كفر |لشيخسل|م وجيه سعد |بــــر|
لسن ع شمس|ريم حس|م |لدين طه مصط |لغر|ز298|75
868o54 معهد ف ص |سو|نعل| |لنوبــــي محمود ع
764o4o| حقوق |لمنصورهيه ط|رق محمد ح|مد مو
8oo588كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د ن| عبــــد|لبــــ|سط نوبــــي
6|o459ره|محمد مجدى عبــــد|لغف|ر كشك عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمع|ذ محمد |لصبــــ| |حمد ربــــيع|84|68
رهمصط محمد محمد محمد746|22 تـــج|ره |لق|
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9|o468 تـــج|ره سوه|جمحمد منصور |حمد منصور
ره|منيه مؤمن حسن سعد|ن|48246| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
88o442 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يوستـــ | مجدى غ| عبــــد|لمسيح
63363o حقوق |لزق|زيقحسن محمد حسن حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد عبــــد|لن| ص|لح ح|مد||8459
5o2976د|بــــ |ل|سكندريه|نور رأفتـــ طلعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح
697o79ندستـــ |لزق|زيقخ|لد ربــــيع عبــــد |له|دى ع عبــــد |له
يم |بــــر|677277 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |نور |لس|د|تـــ |بــــر|
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمود فتـــ نظ محمد75878|

24|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسن|بــــل عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لجو
9o7852  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| عصمتـــ يوسف عبــــد|لودود
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يم|ن ن| حمد|ن محمد|673||9
68o|83 يم |لنعس|ن سيد يم |مجد |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ بــــر|
ه ع محمد محمود|832985 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م
|2o54|ندستـــ ع شمسريم محمد محمود محمد
طبــــ |ل|سكندريهشيم|ء |بــــو|لمك|رم |حمد |بــــو|لمك8283|5

لسن ع شمس|منه | نبــــيل محمود |حمد دي|بــــ37277
علوم |لزق|زيقن معتـــز عبــــد|لفتـــ|ح صبــــرى حس ع635558
48oo7o| ش|م |سم|عيل عبــــد |لق|در تـــج|ره دمنهورعمر 
5||8o2صيدله طنط|محمد وفدي فتـــ محمد حج|ج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خ|لد رض| |م محمد |لحبــــ 3797|4
6oo4o8 تـــربــــيتـــ طنط|رح|بــــ ع سعد درويش |بــــو مصط
32o673تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن محمد خليل |بــــو |لسعود
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |حمد محمد محمد ع عبــــد |لو623329
76865oتـــربــــيتـــ |لعريشحن|ن ع|يد معتـــق خميس
تـــ محمد يوسف حسن مصط |339459 تـــج|ره بــــنه|م
|453|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد رض| سيد يوسف
ندستـــ |لم |جوزيف سم مسعود فه 5539|8
|65|4oرهدع|ء س| محمد مر عبــــد |لسل|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف محمد ع خلف9654|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد أ
4|46o2حقوق |ل|سكندريهمحمد صبــــ عبــــد|لحميد مني
صيدله حلو|نمحمد عم|د محمد |لسيد775498
يف |لسيد |بــــوحشيش252654 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء 
|6o466ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه|دى محروس |ر | |نج
7o78|8معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ خ|لد عبــــد |لسل|م ف|روق عبــــد |لسل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س| محمد كشك265464
765|o8|ندستـــ بــــور سعيدملك |حمد محمد عبــــد |لحميد رض
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ريم|ن |يه|بــــ منصور |لسيد63364|
فنون جميله فنون |لم |م| ن| بــــطرس بــــ|رح|9287|8
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء عبــــده ع |حمد|827489
77o956د|بــــ |لزق|زيق|منيه |حمد |سم|عيل عبــــد |لحكم |حمد
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7o2838ى يم |لقص يم |بــــر| يم |سعد |بــــر| م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــر|
تـــج|ره ع شمسش|دى شح|تـــه عزيز عبــــد| حن|772844
يم عبــــد|ل عبــــد|لجو329942 تـــج|ره بــــنه|نوره|ن |بــــر|
3|54o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|تـــ خ|لد محمد سل|متـــ
تـــمريض بــــنه|س|رتـــ ع|طف محمد عثــــم|ن599|33
7o684|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر صبــــ |لسيد رمض|ن
يم |لق|بــــى|483379 تـــج|ره دمنهوريم|ن بــــيو حسن |بــــر|
ره/ري|ضتـــ|ء |حمد بــــهجتـــ |حمد|233539 زر|عه |لق|
ى عبــــد |لمنجد |لحسي عبــــد 453586 ندستـــ كفر |لشيخحمد ي
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|د| | سم محمد طلبــــه سليم629579
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــلبــــ أحمد عبــــد |لسميع محمدعليوه485453
يم محمود نص|8||39| يم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جم محسن محمد رفعتـــ |حمد 2784|9
تـــج|ره بــــنه|حمد |لعربــــى عبــــد|لعليم عبــــد|للطيف328852
رهحبــــيبــــه محمد عبــــد |لعظيم محسبــــ66666| تـــج|ره |لق|
288oo||رتـــ||ء عمر |حمد عبــــد |لكريم شتـــله لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o27o||معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد سم حس|ن محمود

3o244|ره|ء يوسف |حمد مر يوسف علوم |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|له مر|د محمود ح|مد عبــــد|لرحيم533363
يم عبــــد| عوض | متـــو38|||4 |د|بــــ طنط|دع|ء |بــــر|
44|o57| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء يونس محمود مر
ه محمد عبــــد|لحميد محمد|262995 تـــربــــيتـــ بــــنه|م
يم سعيد ع|شور229944 رهيوسف |بــــر| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |لم |ه|دي مدحتـــ مصط ه|شم7345|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه عبــــد|لغف|ر متـــو عطيه|635783
46|6o2يم يم حن| |بــــر| تـــج|ره طنط|ش|دى |بــــر|
5o487||زر|عه |ل|سكندريهسع|د عبــــد |لق|در |لعربــــى عبــــد |لق
علوم |ل|سكندريهوق كم|ل فتـــح | محمد |لحد|د542329
علوم ج|معتـــ د |طلسعيد عبــــده محمد حشيش|6477|6
69o86oتـــمريض |لمنصورتـــ دع|ء حم|ده |لسيد سيد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم صبــــرى حسي حسن مصط 629459
علوم |سو|نريه|م شيبــــه |لحمد عبــــد|لر| محمد6|8454
تـــج|ره |سيوطدي رض| عبــــد|لل| ه محمد عثــــم|ن|49598
2348o2تـــج|ره |سيوطيوسف محمد محمد عبــــد|لخ|لق
علوم طنط|دير محمد عبــــد|لمغ محمد ق|بــــيل3842|6
|37oo4|تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد ف|روق ع شح
8o|9|2ر تـــج|ره بــــ سويفمحمد حج|زي |بــــو|لفضل عبــــد|لظ|
زر|عه دمنهورحمد ع|دل |حمد شلبــــى|982|54
ف |لدين محمد محمد |لبــــرم|773236 تـــج|ره ع شمسم| 
6o4o39|تـــربــــيتـــ طنط|حمد س|مح ض| عبــــد |لرحيم نور
6|78ooحقوق د |طع محمود ع محمود |لبــــي
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23oo45| د|بــــ حلو|ن|حمد محمد سيد ذ
45o378لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|مؤمن |حمد محمد مجدى |لص|يغ|
لسن ع شمس|محمود جم|ل عبــــد |لمحسن عبــــد |لمحسن 686389
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد من عبــــد|لجليل||78258
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــزي|د عمرو حسن محمد476479
علوم ج|معتـــ د |طمحمود مديح فوزى |لرف|2|59|6
ر محمد عبــــد|لمنعم عبــــد |لحميد جعفر7||2|2 تـــج|ره ع شمسبــــ|
8|5685| |د|بــــ |لم |يم|ن رزق عبــــد|لرحيم عبــــد|

6|92oتـــمريض  بــــ سويفوف|ء بــــكرى فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد |لحفيظ
ى محمد ع |حمد|475682 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ي
|4923oرهدين| ممدوح |حمد علو|ن علوم |لق|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود |لسيد |لسعيد |لسيد |لغر 28|692
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر |يمن ح|مد عبــــد|لبــــ|رى272328
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه محمد حم|د عبــــ|س|6566|8

تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط فتـــ محمد54266
رهن عم|د محمد فؤ|د49|337 د|ر |لعلوم ج |لق|
3|95o9كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسه|جر عبــــد|لن| بــــوتـــ محمود
نوعيتـــ عبــــ|سيهنوره|ن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعزيز عبــــد|757|35
7o2|85|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمود محمد محمد طلبــــه
8|48o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دي محمد شلق| |حمد|
تـــج|ره |سيوطي|سم عبــــد|لحكيم بــــدر سيد 9|8796
يم |لنج|69428 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن حسن |سم|عيل |بــــر|
9|37o5  د|بــــ |سيوط|مصط حس|م |لدين مصط محمود
49o|o2|د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء بــــدوى |حمد بــــغد|دي
78494oيم لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |محمد |حمد |لسيد محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــسمه عبــــد |لحكم عي ع77|57|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد رمض|ن سعيد محروس عمر|48839
885o79 تـــربــــيتـــ |سيوطعل| |بــــو|لسعود |حمد محمد
ش|م محمد ع |لعزبــــ|42432 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف 
5o9583بــــيله زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإسل|م سم جمعتـــ بــــرك|تـــ 
|749o5زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| رجبــــ حسن محمد
759|o4ندستـــ ع شمسمحمد يوسف سعد محمد |سم|عيل
3583ooلسن ع شمس|سل |يمن محمد رجبــــ محمود
6|75o8 ف ع |بــــو |لعن قتـــص|د م حلو|ن|غدير |
معهد ف ص |ل|سكندريهع |ء محمد عبــــد |لرسول محجوبــــ9884|5
26oo9| تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممروه محبــــ |سم|عيل مصط
د|ر |لعلوم |لفيومجه|ن عبــــد|لستـــ|ر ك|مل عبــــد|لستـــ|236965
8o9377تـــج|ره بــــ سويففهيم ن ظريف ن
84o666ر |حمد لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ط|رق محمد |لز|
ف فوزى |سم|عيل66858| زر|عه ع شمسس|ره |
صيدله طنط|عمر قطبــــ |لسيد |لص|وى428893
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صيدلتـــ |لفيوممريم سيد رمض|ن سيد73573
246o22|طبــــ |سن|ن طنط|حمد صبــــ معوض |لنحتـــتـــ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر ع|دل عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز3867|2
4944o9| ثــــ|ر |لفيوم|عم|ر عبــــد |لجيد محمد عبــــد |لجيد
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق| ربــــيع يونس محجوبــــ779997
يم628654 طبــــ حلو|نشيم|ء محمود عبــــد |لحميد |بــــر|
224o5|د|بــــ حلو|ن|غ|ده |يمن شح|تـــه عبــــد |لرحمن |حمد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسعديه عبــــد |لغف|ر فرج عبــــد |لعظيم رضو694632
77926oطبــــ حلو|نعبــــ محمد منصور محمد منصور
5o|8|4علوم |ل|سكندريهوق مصط عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحمن
د|بــــ |لزق|زيق|ن ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح شلبــــى777446
34o57| طبــــ بــــنه|عي محمد عي يوسف |لشوربــــ
497oo6تـــربــــيتـــ دمنهوررحمه محمد كم|ل |سم|عيل دومه
7|2|9oتـــربــــيتـــ |لمنصورهعزه رض| محمد حموده شلبــــى نجم
7o||63تـــج|ره |لمنصورهمصط طه محمود ح|مد ع|شور
8447o6|تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء عبــــد|ل حسن |حمد
|64o53| ر محمود حل رهحمد م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o6o45|ف طنط|وى خ مهدى تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد |
|44o7oرهسهيله محمد |حمد ع صبــــرتـــ تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمروه شعبــــ|ن محمد |م 847836
9oo763  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرحمه عبــــد|لمنعم بــــخيتـــ عبــــد
تـــربــــيتـــ حلو|ن جم|ل |لدين حس محمد عمر|ن323548
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف محمد |لسيد |حمد ن484733
6|8o6oيم طه تـــج|ره ج|معتـــ د |طر|ن| ه| |بــــر|
يم332869 علوم ري|ضتـــ |سيوطبــــسمتـــ عص|م |لسيد بــــيو |بــــر|
4o7577ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رتـــ | مجدى ر| | |س
يم محمد ض256444 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قوق |بــــر|
ر عبــــد |لغف|ر محمود|542|| فنون جميله فنون حلو|نبــــو م|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــندى حموده |حمد عبــــد|لغف|ر445434
طبــــ |ل|سكندريهأحمد خ|لد أحمد عو| 435666
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد عبــــ|س حل محمود|8|6259
677779| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسل|م محمد عبــــد |لغفور ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |بــــو|لعل| عبــــد|لحميد محمد65832
825o8|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد| محمد عبــــد| عبــــد|لرحمن
2624ooعلوم ري|ضتـــ سوه|جحمد |م محمد عبــــد |لمر عبــــد |له
حقوق |سيوطمصط محمد ج|بــــر عبــــد|لحميد826993
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد س|لم محمد228368
ش|م سيد |حمد مزروع||4||3 ندستـــ أسو|ننوره|ن 
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمود محمود عثــــم|ن محمود484325
معهد ف ص بــــور سعيدمن|ر سعد |لسيد عبــــد |لغف|ر رجبــــ624477
8o6765|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه محمود محمد |حمد
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6|52o2 حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــه ك|مل ك|مل ص|لح مصط| 
6|o343| يم مصط ر|ء |بــــر| معهد ف ص طنط|ف|طمتـــ |لز

62o62حقوق بــــ سويفحم|دتـــ محمد ع ج|د |لسيد
8o|958تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مه|بــــ سيد محمد |نور عبــــد|لر|زق
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرقيه ح|مد عوض |لمتـــو679969
|53o7|علوم ري|ضتـــ حلو|نع ن| حسن حسن
7o8|5|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لبــــ|سط محمد عبــــد |لفتـــ|ح صل
علوم |لمنصورهه| محمد عبــــد |لجو|د محمد مصط سويلم699599
495|5oد|بــــ دمنهور|محمد نبــــيل محمد محمود
حقوق |لمنصورهيوسف محمد محمد |لسيد عبــــده|793|7
ندستـــ بــــنه|حمد محسن محمد عبــــد|لق|در عمر|27|328 كليتـــ 
ف و|صف |لسيد486829 تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |
6o4252ندستـــ |سيوطمحمد فتـــ |لسيد سيد |حمد شتـــيوى
87532o  صيدلتـــ |سيوطمحمد حس|م |لدين |حمد مصط
|25o4|ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسه|يدى عي زكري| عبــــد |لسل|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|رين| ع|دل ملوك س|ويرس66628|

يم صو عبــــد|لمعز|9|69 معهد ف تـــمريض |لفيومندى |بــــر|
62o857ثــــ|ر د |ط|حس|م ط|رق مسعد |لسيد عطيه |لرف
يم|49829| تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل محمد سيد |بــــر|
||5o92د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|مريم و|ئل |نور ص|دق
88o7|2|طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد عص|م محمد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد |سم|عيل |حمد محمد6532|2
علوم |ل|سكندريهبــــ|سنتـــ محمد كم|ل |لدين عبــــد|للطيف عبــــده425238
|556o2رهندى عليوه محمد عليوه تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه ه| زكري| |لص|دق شملول|35|775
|52o24 ره|ر| | عبــــد |لن| |حمد ي|س د|بــــ |لق|
2|5337| وف|تـــقتـــ محمد |م ج|د| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5|53o2 كليتـــ |أللسن بــــ سويفيم عبــــد|لبــــ|سط |لسيد عبــــيد عطيه
طبــــ |لفيومع |ء ع|دل |حمد عبــــ|س27|9|8
4394ooه مصبــــ|ح محمد |لشيخ طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأم
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدين| محمد |حمد |لطو 248843
نوعيتـــ |شمونه|جر خ|لد تـــوفيق |لسيد |بــــو ديبــــ266449
ه |حمد محمود عبــــد|لعزيز|896865 تـــربــــيتـــ سوه|ج م
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــل|ء معتـــمد طه شعبــــ|ن|697575
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد مصط محمود محمد عبــــد |لرحمن675243 م |لع| 
ش|م تـــوفيق |لقلتـــ|وي|478433 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد 

يم47639 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء س| عبــــد |لش| |بــــر|
ندستـــ طنط|حمد محمود عبــــد |لمع عبــــد |لقوى سيد 448429
معهد ف ص بــــنه|نو|ل عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح رضو|ن|25657
|3oo24ى مسعد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى ك|مل م
24832oش|م حسن ح|مد |بــــو|لعزم معهد ف ص بــــنه|مس 
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يم محمد ع432533 زر|عه طنط|ه|جر عبــــد |لنبــــى |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| ه| عبــــد |لرؤف عبــــد|لحميد782762
375o|7يم محمد نوعيتـــ عبــــ|سيهنهلتـــ رمض|ن |لسيد بــــر
نوعيتـــ عبــــ|سيهيم|ن محمد حسن محمود||529|3
تـــربــــيتـــ |لفيومريه|م عم|د |لدين عبــــد |لعزيز عثــــم|ن66669

6o7o57زر|عه طنط|مه| ف|روق محمد محمود نوفل
نوعيتـــ |ل|سكندريهندى |لسيد ع صقر497387
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود نبــــيه محمد |لسعد|وى2236|5
رهدين| عم|د |لدين عبــــد |لمنعم عبــــ|س55684| علوم |لق|
8249o9|ندستـــ قن|حمد عط| محمود عمر
693o86تـــج|ره |لمنصورهزي|د فخرى محمد عبــــد |لسميع |لطنط
6o5923د|بــــ |لمنصوره|حس|م جم|ل حسن |لحسي زغلول
ره|سحر عي محمد طه237932 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|نحبــــيبــــه فرح بــــحر طتـــ6|357|
49o775 د|بــــ |سيوط|رو|ن |حمد |حمد مصط مصط
7|o432تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــه |لتـــمي غن|م محمد كر|ويتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهحمد فتـــ يونس |لعتـــي |528745
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حس ع|طف حس ع مصط 327832
علوم |لمنصورهكريم محمد عبــــد |له|دى |حمد686357
883o64| د|بــــ |سيوط|  يه |حمد محمد عبــــد|
2|7o39ف رزق محمد تـــج|ره ع شمسمر|م |
4|3o7oتـــربــــيتـــ طنط|مرفتـــ |يمن محمود عمر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نور| سعد محمد عبــــد |له|دي692|77
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لموجود ف|رس9|2598
625|oo| حقوق |لزق|زيقسل خ|لد محمد لط مصط عبــــد
ق|وى|9|7|2 ش|م حس |ل طبــــ |سن|ن ع شمسندى 
يم أبــــوسنتـــ449295 علوم ري|ضتـــ طنط|حس|م |لسيد محمد |لسيد |بــــر|
يه|ن سعيد مصط تـــوفيق درويش86|683 د|بــــ |لمنصوره|م
م عمرو |نيس محمد||597|| تـــج|ره ع شمسد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مجدى محمد س|د|تـــ شبــــ|ره6448|6
د|بــــ |سو|ن|يوستـــ | صبــــ ز عبــــد|لنور832999
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعمر |حمد محمد محمود ع45595|

لسن ع شمس|مريم |حمد بــــكر محمد بــــكر6979|
337o2| حقوق حلو|نفن|ن مصط سيد ع

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد حج|ج س|لم حسن832735
رهه|جر مجدى محمد |له|دى عتـــلم624|34 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص |سيوط س|مه ع|طف محمد عل|م|52|893
|3252oبــــ|نتـــ ش|كر رهم|دون| ن|دي  صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشبــــه |حمد مهن| |حمد مهن|768334
د|بــــ |سو|ن|مريم عزتـــ جميل ري|ض489879
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء سعيد |حمد مصط ش| ||49686
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرن| مصط |حمد |سم|عيل336594
4o6844يم عبــــد |للطيف |حمد بــــرك ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر |بــــر|
9|o765 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جكريم و|ئل نجيبــــ جل|ل ع| 
87o7|9يم تـــج|ره |سيوطيوسف فرج حس |بــــر|
3|8o8o|حقوق ع شمسحمد |لسيد |حمد عبــــد|لح|كم

5oo6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |حمد ز |حمد جوده
57oo4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|س|رتـــ |بــــو بــــكر |لصديق سعد محمد

|د|بــــ طنط|يم|ن |حمد ع |حمد|252||4
4|o9|6 تـــج|ره طنط|ندى محمد محمد حسن بــــسيو
8973o5 معهد ف ص سوه|جنسمه محمد فتـــ |حمد
3542o5حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ه|جر عبــــد |لق|در مو محجوبــــ عبــــد
تـــج|ره بــــنه|يوسف خ|لد |حمد عبــــد|لعزيز23|358
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد فتـــ حسن عبــــد |لحميد47857| لم
49o366بــــ |حمد حقوق |ل|سكندريهشيم|ء ع|طف محمد د
4o6o46تـــربــــيتـــ |سكندريتـــكلثــــوم ض| |لجهل|ن طوسون
9o8|o2 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم ن| ع|طف  |د
يم عبــــد |لمجيد محمد عوض44|695 تـــج|ره |لمنصورهوليد |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ حسن عبــــد |لخ|لق حن |27877
م ع|دل سل|مه محمد|242598 رهد طبــــ |لق|

رهحس طه حس مرد|ش|4553 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
85294oنوعيتـــ موسيقيه |لم |خ|لد عبــــد|لق|در |سم|عيل رضو|ن
|46o35د|بــــ ع شمس|فريده صفوتـــ محمد محمد
تـــج|ره ع شمسفؤ|د |حمد فؤ|د |لمل|ح7|9|75
845o27|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد ج|بــــر سيد ع محمود
تـــ|محمد مصط محمد |سم|عيل |لزعي62|528 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف م|نع عبــــد|لسل|م |لمي258742

489o6|ه مجدى |حمد عبــــد |لبــــ|سط علوم حلو|نم
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد |حمد محمود مصط 525975
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهخ|لد محمد محمود محمد صبــــره||4797
326o4oحقوق |لمنصورهس|رتـــ كميل حل خله
77247|| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|لسيد محمد محمود |حمد غندور و|
|55|o7لسن ع شمس|ندى |لطيبــــى محمد |لطيبــــى
53o324كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــرو|ن خ|لد جم|ل عس|ف
5o4o4||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد محمد خليل |حمد خليل
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لنبــــي عبــــد|لمنعم43|324
يم بــــدوى9783|4 يم ص|بــــر |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيوسف حس |لسيد مصط مر|د446379

43287| علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد ح|زم عبــــد |لسل|م فه
ش|م رفعتـــ عبــــد|لوه|بــــ784739 ره|من|ر  ثــــ|ر |لق|
|2|3|oرهنورم ع|دل حسن محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر خ|لد محمد خ|لد يوسف439662
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ر عم|د دسو محمد عمر22|||3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|
6244o3كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدد | س| |لسيد عوض |لجبــــري
52o675رهكريمتـــ حس محمد ع د|ر |لعلوم ج |لق|
5||9o2طبــــ بــــيطرى دمنهورعل|ء عبــــد |لحكيم عبــــد|لسل|م عبــــد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير |لسيد صبــــرى بــــصه264376
صيدله ع شمسخ|لد محمد سيد عبــــد |لحميد759|4|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــه|جر ع عبــــد|لر|زق ع266643

وف|تـــمحمد عص|م مسعد سعد34543 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم ع حسن نص|ر465978 ندستـــ كفر |لشيخسلم|ن |بــــر|

رهعمر محمد عبــــد|لرحمن محمد46993 ندستـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأمل فرح|ن عطيتـــ فرح|ن حن 495868
8|5o33|تـــج|ره بــــ سويفمل محمود حشمتـــ محمود

6o4o9معهد ف تـــمريض بــــ سويف دين| حمدى |سم|عيل محمد
6o553|يم بــــي |بــــر| |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|نوره|ن رمض|ن |ل
23o8|3رهمحمود صل|ح عبــــد|لحليم حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد عبــــد |لم عجرمه246563
825o|9ندستـــ تـــ.خ|مس محمود |لش|ذ عبــــد|لحميد |حمد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
693o22| يم عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | محمود |لن|دى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوسه محمد |بــــو |لحسن سعد محمود ح676455
|د|بــــ طنط|مريم عبــــد| |بــــوبــــكر |لمزين4778|6
7||o66| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــخ|لد |لسيد |لمتـــو محمد |لمتـــو
845535| ندستـــ |سيوطل|ء |حمد ع عبــــد|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره |سم|عيل ع|مر بــــكرى|3696
824o9| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شيم|ء ع|طف عثــــم|ن مه|
8o475oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|له محمد محمد محمود
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد | محمد سيد|حمد منصور6|5294
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| ص|بــــر سيد ع |835927
7o|3o9يم |لع|د ندستـــ |لمنصورهمحمد بــــ|سم ع |بــــر|

54o33|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف|ء خ|لد تـــوفيق محمد سليم ج|بــــر
يم حسن سليم5897|4 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور |حمد |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف|طمه ن س|لم|ن ح|مد273433
|6o64oيم د|ر |لعلوم |لفيومشه|بــــ |يه|بــــ محمد محمد |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء محمد عبــــد |لجيد محمد|5|7|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنه|ل قدرى محمد |لسيد محمد932|76
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ديه عفي عبــــد|لبــــ|عثــــ سليم|ن عطيه6686|4
45o427|يم بــــسط| ف|يز |لبــــن كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|بــــر|

256o5ره|ر|ن| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح متـــو د|بــــ |لق|
26o533|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى صبــــ خليل |لبــــن
3288o8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد محسن عبــــد|لمنعم عبــــد|لمحسن
تـــمريض |لمنصورتـــ ي|سم عبــــد |لحميد رش|د حسن ع|698273
7oo895تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ي| عبــــد |لجو|د عوض حسن
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يم عبــــد|لعظيم ك|مل|324534 ندستـــ ع شمسحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد جم|ل طلبــــ |حمد خليفه|484246
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهي|سم سيد عبــــد |لرحمن عبــــد |لحكيم|75455
يم37|524 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرحمتـــ |لسيد حسن حسن |بــــر|

حقوق |لفيوميه |حمد حس رمض|ن||6496
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء محمد شبــــل عطيه |لرم| 279647
رهن| ن| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمحسن 5882|| علوم |لق|
49937o| تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم رض| ف|يد حمد عبــــد
يم عبــــد|لمنعم |لش|ف 6|2|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعل| |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|محمد محمد محمد عبــــد |لع| 97|696
لس ميل|د |نور سلو|نس خليل484862 حقوق طنط|ك
يم2|3442 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|جورج حن| موريس |بــــر|
8o2742يم شح|تـــه عبــــد|لصبــــور طبــــ |لم |حبــــيبــــه |بــــر|
ر|ن8|675| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود ن|دي ري|ن ز
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمتـــ |لسيد عبــــد |لحميد روميتـــ7777|6
89o|54  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم |ي | ن | عبــــد|لمل|ك
ف حمزتـــ|24462| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن محمد |
9oo476 تـــج|ره سوه|جرحمه ن| محمد محمود
يم |لجن|وي|3925|4 ه ع محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
يم |لمغربــــى5|4376 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد جم|ل |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم فؤ|د حمدى ع |حمد بــــخيتـــ753888
د|بــــ |لمنصوره|م| جه|د عبــــده |لمتـــو |698985

تـــمريض |لفيوم تـــسنيم محمود حسن حس 86949
7o8524ندستـــ |لمنصورهع|دل محمد محمد ع
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| خ|لد محمد عيد خليل343898
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفي|سم محمد |حمد محمد خف|جه7882||
4649|oل|ل ذ| عبــــد |لع| ع حقوق طنط|سيف |لدين 

رهعبــــد| صبــــرى عيد س|لم88554 حقوق |لق|
77372oى خلف فرنسيس تـــربــــيتـــ |لزق|زيقكرستـــ ن
رهحبــــيبــــه س|لم محمد س|لم227982 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرقيه ع عبــــد |لسل|م |سم|عيل محمد مصبــــ695472
رتـــ|د | ع|طف عبــــد |لعظيم مصط يوسف633538 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
855oo5تـــج|ره بــــ سويفمحمد كم|ل |حمد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ه|شم عبــــد|لوه|بــــ ش| |343566
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر عبــــد|لرقيبــــ عطيه عقي9893|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطخلود محمد فؤ|د عرفه  877732
طبــــ كفر |لشيخيوسف مجدى عبــــد |لغ محمد خليفتـــ442348
3235o4|لسن ع شمس|يتـــ سم |حمد ع عبــــد|لع|ل
8|552o حقوق بــــ سويفشه|بــــ |حمد ص|لح حس
يم رجبــــ عبــــد |لنعيم حزين|48726 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سيف |لدين |بــــر|
|29o5|تـــج|ره ع شمسبــــول| |سح|ق دقرم شنوده
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34|3o3 تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|رس |حمد محمد عبــــد|لمنعم |لسي
2|2o87تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد و|ئل صبــــرى |لسيد محمد |لحج

45o96 |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء رجبــــ محمد عبــــد |لش
تـــج|ره ع شمسفرح |حمد عبــــده عبــــد |لخ|لق5676||
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد مصط حسن ع حسن|9|4465
7o||o||تـــج|ره |لزق|زيقحمد سم حسن حس رضو|ن
يم||7764 يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعزه خ|لد |بــــر|
|ء محمد مح |لدين عطيتـــ48|637  |حه وفن|دق |لمنصورتـــإ
يم عبــــد |لجيد447525 يم حمزه |بــــر| ره/ري|ضتـــندى |بــــر إعل|م |لق|
329o96ره ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مجدى محمد عبــــد|لعزيز ز
77o68oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق| محمد محمد شو محمد نبــــوى

رهمحمد عبــــد |لمنعم |بــــو |لفتـــوح عبــــد |26496 تـــج|ره |لق|
6oo656طبــــ طنط|محمد ح|مد |لسيد محمد عك|شتـــ
تـــج|ره ع شمسمحمد مصط منصور عبــــد |لحميد|3794|
يم ع488347 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |حمد محمد |بــــر|
6o9487تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء محمد عبــــد |للطيف محمد |لمج
صيدله |ل|سكندريهمحمود رمض|ن عبــــد |لعزيز |بــــو يونس274||5
32|4o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد| محمد رمض|ن
نوعيتـــ بــــنه|خلود كم|ل شعيبــــ محمد شعيبــــ329536
6o373oيم |حمد مو |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|أحمد |لشح|تـــ |بــــر|
75o955| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمر |لحس |حمد عبــــد
77o|47 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود حن محمود |لشبــــي

رهكريم عبــــد |لتـــو|بــــ ربــــيع سعد22528 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o|79|يم |لف|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أيه |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــريه|م عفي تـــوفيق حس 243782
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهزي|د |لسيد ف|يز |مبــــ|رك752399
42676oه د|بــــ |ل|سكندريه|مريم سعد |لسعيد محمد |بــــو خ
يم5352|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|يدى ه| حسن |بــــر|
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطسل محمد |لنح|س |حمد835299
|5793oوف|تـــ|نوره|ن مجدى محمد مد محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ |سيوطع |لدين عل|ء عزتـــ عبــــد|لمنعم  876655
6o8o|5نوعيتـــ طنط|أمنيه أحمد سعد |لسعيد عقربــــ

يم |حمد نص|ر7323| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| مو |بــــر|
48977oرزق شو ح|فظ | تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهي

27o56د|بــــ حلو|ن|س|ره محمد رجبــــ طه
طبــــ |لسويسسعيد عبــــد |لحكيم سعيد محمد قش|ش772422
326554| تـــ جم|ل فتـــ مدبــــو رهم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم ن|9|2456 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد منتـــ عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | عل|ء سعد ش|كر 52|923
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لبــــ| محمد|965|64
ى محمود عبــــد |لمنطلبــــ492756 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمحمود خ
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9o8548|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد حربــــى محمود |حمد
823o7oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ |حمد عي عبــــد|لمهيمن|
لسن ع شمس| محمد محمود |لجمل2|6467
6894|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نو|ل محمد تـــوفيق ع |لسيد زي|ده
|32o8o|د|بــــ ع شمس|ل|ء جم|ل عيد سيد |حمد
5||o97طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد سيف ممدوح سيف سليم|ن
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى سيد عي محمد د|ود344873
7o42ooش|م |سم|عيل منصور |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد 
رهسم|ء صل|ح |لدين عبــــد |لجو|د عبــــد 48878| تـــخطيط عمر| |لق|
ي688828 د|بــــ |لمنصوره|محمد حم|ده محمد ع ع
د|بــــ ع شمس|دير خ|لد محمد فرغ |بــــو بــــكر834|34
8|o|68حقوق بــــ سويفخليفه |حمد خليفه س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحن|ن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لسيد عبــــد|لوه252226
9o8784 د|بــــ سوه|ج|لبــــ ع|دل حسن مصط
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم سعيد بــــسيو ج|بــــر بــــسيو 9568|5

يم5|767 رهع |س|مه عد |بــــر| ندستـــ |لق|
حقوق طنط|حمد حموده معروف مر عبــــد |لجو46|9|4
رهحمد عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لجليل|638985 تـــخطيط عمر| |لق|
7o9966ري|ض |طف|ل |لمنصورهثــــري| رض| ح|مد محمود محمد

رهعمر |حمد محمد |حمد22768 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ه مح |لدين عبــــد |لحميد |سم|عيل |79|79 د|بــــ |لزق|زيق|م
يم484347 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد |لرحمن بــــدر صديق حس |بــــر|
8o|94oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمود درويش عبــــد|لحميد درويش
وف|تـــمه|بــــ خليل محمد خليل8465|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء ه| محمود عمر|ن و|دى682286
42573oصيدله |ل|سكندريهعل| عطيه عطيتـــ |لبــــربــــرى
يبــــ|923558 طبــــ سوه|ج بــــ|نوبــــ |يمن ن|در و
62873o| نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقيم|ن ه|شم محمد ه|شم ع
حقوق د |طزيد محمد محمد مو4|56|6
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف|رس محمد عبــــد |لسل|م تـــوفيق757333
428o77تـــج|ره طنط|لي |لسيد عبــــد |لرحمن |لسيد |لسمنودى
تـــج|ره |لمنصورهلسيد |لشح|تـــ صل|ح |لشح|تـــ عبــــد |698494
يم |حمد بــــسيو 486637 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د محمد |بــــر|
9o2|46 طبــــ سوه|جمريم لط عط| ورثــــ
6384o6|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد أحمد زكري| كم|ل |حمد عبــــد
حقوق |سو|نخ|لد |لنوبــــي عبــــد|لرحمن محمود998|84
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد |س|مه ع محمد |حمد|634839
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد صبــــ |لمن عز |لدين|624746
|46||oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله ه|شم حسن ع
77o886د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر عص|م محمد حسن حشيش
تـــج|ره |سيوطم|دون| سم يوسف صموئيل 875284
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|4527oرهعمر |حمد |م |حمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورآيه مدحتـــ عبــــ|س ع طه6597|5
5o5228|تـــج|ره بــــنه|حمد ن عبــــده |لشن|وى مصبــــ|ح
يم عبــــد|لفتـــ|ح يوسف265649 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد محمد |حمد |حمد485328

39oo2|رهيه شعبــــ|ن سيد عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
2459o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لقطبــــ حج|زى بــــلتـــج
679o24|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عزتـــ صبــــرى محمد |لبــــغد|دى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــ ع عبــــد|لحميد |م |85599
22o757 ره|سل |س|مه محمد حسن د|بــــ |لق|
88o342  كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطعبــــد|لرحمن محمود شح|تـــه مصط
تـــربــــيتـــ طنط|و|ئل |حمد |حمد |لبــــسطوي حج|3265|6
6o5445|يم عقل ندستـــ كفر |لشيخ|ء حسن |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نندى مجدى محمد عيد24392
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلشيم|ء ق|سم محمد |لسيد|47|355
كليتـــ |أللسن سوه|جم|رين| فوزى حن |سحق 992||9
لسن ع شمس|محمود سيد ع شمروخ229938
22o82|ش|م حسن ز تـــج|ره ع شمسي|ر| 
27|9|oيم |لدسو رمض علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء خ|لد |بــــر|
52|9o7صيدله |ل|سكندريهغ|دتـــ محمود عبــــد|لزين ع
تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم عل|ء فوزى |لش|عر8|4974

رهمحمد وليد محمد |بــــوبــــكر47229 ندستـــ |لق|
د|بــــ سوه|ج|يه رمزى |لجيو عبــــد |لع|ل|678347
75522o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء رجبــــ ع س|لم
768o|7|يم عوض تـــربــــيتـــ |لعريشيم|ن عبــــد |لمهدي |بــــر|
|لسن |لم |ندي محمد عبــــد|لرحمن حسن|74||8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|ندى مجدى مل|ك عوض289|5

|6|o62 ندستـــ ع شمستـــسنيم |بــــو |ل|سع|د عبــــد |لر|زق |بــــو
36|o89 د|بــــ بــــنه|عل| حس فوزى حسن |بــــو|لعن|
تـــج|ره ع شمسسيف ع|دل محمد |لسيد24297|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد |لرحمن نبــــيل نعم|ن |لسعيد حل924|69
رهمحمد عط| |حمد ع692|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
26o745ف علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى فه سعيد 
2683o3|معهد ف ص بــــنه|حمد محمد عبــــد|لجليل كروش
45267oيم كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخبــــه خ|لد محمد |بــــر|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهوق شعبــــ|ن عوض سعد|وي778|5
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد ص|لح حس |سويلم|769339
8239o7معهد ف تـــمريض |لم | خ|لد محمد ف|روق بــــرك|تـــ
ندستـــ |لمنصورهحس محمود حس بــــرغوثــــ|62327
ل|ل فهيم |لف |266876 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء 
طبــــ |سن|ن طنط|يه محمد عبــــد |لص|دق عبــــد |لسميع ي246|27
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يف |لسيد مسعد عبــــده384|75 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــزي|د 
4o83o8تـــربــــيتـــ طنط|محمد ح|مد محمد خليل
9o6959 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفهد عبــــد|لرؤف مر ع|رف

تـــج|ره بــــ سويفم|رين| ن|صف حن| ذ57792
|5o869|رهيه حسن ع محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم756632 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م عبــــد | عبــــد |لحميد |حمد خليل بــــدوى769568
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| خ|لد ح|مد محمد ج|د سبــــيع266698
4339ooصيدله طنط|س| |لحسي شو ش|بــــون

حقوق حلو|نذي|د  |ء |لدين محمد حسن56672
7o494o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد |س|مه |لسعيد حس|ن سليم
يع7746|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد وليد محمد |بــــو
758o2|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد محمد حسن
8o587o نوعيتـــ |لم |طه مصط ص|بــــر سوي
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجم|ل عزيز عبــــد |لع|ل |حمد752389
7828|oيم |حمد ع سل|مه تـــج|ره |لزق|زيقه|جر |بــــر|
35o285حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن جل|ل |لسيد محمد فرج
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندير |حمد ك|مل محمد237749
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعف|ف ن محمد حربــــي825759
775oo8علوم |لزق|زيقم ط|رق تـــوفيق محمود
صيدله |ل|سكندريهمحمود سعيد محمد حسن عبــــد|لرحمن424455
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد بــــسيو عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|42|7|4
ف زغلول عبــــد |لحميد28979 حقوق حلو|نشه|بــــ |

252o78يم سل|مه |بــــر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه |سم|عيل |بــــر|
ره|ر|ن| عبــــد |لمحسن عبــــد |لعليم محمد24658 د|بــــ |لق|
4o982معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسمر حمدي عبــــد |لعزيز محمد

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | |لسيد |لسعيد متـــو8379|6
كليتـــ |أللسن بــــ سويفبــــه طه عبــــد |لن| سيد53424

يم595|52 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهغ|دتـــ رجبــــ عبــــد|لق|در قطبــــ |بــــر|
لسن ع شمس|ل|ء خ|لد صل|ح ص|لح|899|5|
49o2||ء ن|جح محمد |لسيد| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|إ
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه خ|لد سعيد محمد|266334
8295o8|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــتـــه|ل محمد |بــــو|لوف| س|لم
27|36o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومسهيله محمد فوزى خليفه خ
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مه| محمد ع |حمد|2|855
9|3o3||حقوق سوه|ج حمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لحميد |حمد
7o6786|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد ع|دل عبــــد |لغف|ر يوسف
24o89| رهعمر محمد |حمد محمد حس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2634o|يم |لصعيدى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ض |لسيد |لديس|وى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لو|حد غنيم267832
تـــج|ره طنط|ند| ع عبــــد|لمنعم |لجز|ر25|3|4
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739o9تـــمريض |لفيوم محمد ن|دي شعبــــ|ن |بــــوبــــكر
5|675oمعهد ف ص |ل|سكندريهول|ء حمدي ع إم|م
6979|9| ه محمد محمد منصور ي علوم |لمنصورهم
زر|عه طنط|ن|ديه عبــــد |لر|زق محمد |لنج|ر27|428
يف سيد سل4237|3 تـــربــــيتـــ ع شمسعمر 
62o238تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر ع|طف عبــــد |لسل|م شمخ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|معتـــز محمود محمد سليم54|832

يم8|965 يم |م |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطن|دين |بــــر|
علوم بــــنه|ف|طمه رمض|ن محمد مصيل263283
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ن عم|د ن|دى جور 55663|
تـــج|ره |لمنصورهيه محمد |لسيد محمد ديو|ن||7|675
52232oمعهد ف ص |ل|سكندريهشيم|ء عبــــد|لمجيد حسن عبــــد|لمجيد عط
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد |لسيد ع حسن يح 44|425
2|56|o| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد محمد نجيبــــ سليم|ن |لسعد
|5222o|ره|يم|ن محمد |حمد |لسيد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |يوستـــ | عبــــده حن| متـــري5646|8
75|4o2|ندستـــ بــــور سعيدس|مه محمد مسعد عبــــده جبــــر
87oo2|كليتـــ |أللسن ج أسو|ننوره|ن عبــــد|لر| محمد|م محمد
9|272o يم عبــــد|للطيف ف |بــــر| د|بــــ سوه|ج|م |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد ج|بــــر بــــخيتـــ محمد|52||88
معهد ف ص |سيوطم | ن| ملك شكري 879348
ره|فرح محمد |سم|عيل سيد محمد63||2| د|بــــ |لق|
4795o6 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ط|رق محمد عبــــد|لمقصود ج|بــــ
33o393د|بــــ طنط|سل سعد فرج |لسيد|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ميه |يمن سيد عبــــد ||5724|
يف جل|ل عو|د |لشي8|3447 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نسمتـــ محمد 
يم حربــــ487585 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د يح بــــخيتـــ |بــــر|
ندستـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |للبــــودي|87||33 كليتـــ 
ي ع حسن|785244 يم بــــح تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهدير سم عبــــد|لحميد بــــيو |حمد5255|5
تـــج|ره بــــور سعيدلسيد عبــــده |لسيد خليل|8699|6
رهمنتـــ | عثــــم|ن عي محمد698||3 د|ر |لعلوم ج |لق|
4o3753 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حس|م حمدى |حمد حسن
ري784279 كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشل|ء عبــــد |للطيف |لسيد محمود |لجو
7o9o2| بــــي بــــي ن|جح |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |ل
حقوق حلو|نعمر حل محمد عبــــد |لفتـــ|ح23632|
رهمصط محمد عيد عبــــد|لمحسن244733 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمد سيد مصط |سم|عيل 9|8839
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممروه ممدوح عبــــد|لرحمن فر|ج238995

39o43رهوق خ|لد صل|ح عبــــد |لمنعم حقوق |لق|
8|2o2| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نروفيده محمود عبــــد|لك| عبــــد|لغ
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ف عبــــد |لحميد محمدعبــــد 632295 تـــج|ره بــــنه|منه | |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو ع|طف محمد عبــــد |لع|ل66942|
22o4o9رهعبــــد|لعزيز عزتـــ عبــــد|لعزيز سليم|ن نو حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م محمد |لغر|بــــ|757|6 د|بــــ د |ط|س|ره 
48o24oعلوم ري|ضتـــ دمنهورأبــــ|نوبــــ أيوبــــ جوزيف أيوبــــ
27o5o2|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد |لسيد عطيتـــ |لمك|وى
تـــربــــيتـــ |لم |نوره|ن رجبــــ حس عبــــد|للطيف5|65|8
5o7993تـــج|ره |ل|سكندريهم| عبــــد |لن| محمود محمد حسن صقر
|د|بــــ طنط|محمود حس|ن محمد حس|ن |4|2|4
5|436oتـــج|ره |ل|سكندريهأيه محمد شفيق عبــــد|لحميد تـــر
معهد ف ص |سم|عيليهحمد ي| حسن عطيه |لمغربــــى|766645
775o49ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد محمد منصورعطيه
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|سم خ|لد محمد محمد قنديل329956

4884oرتـــ|رحمه محمود |بــــوبــــكر محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر 36|8|| تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | س| د|ود 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |حمد339675
معهد ف تـــمريض حلو|نمصط |لطيبــــ جمعه حسن49994|
7o47o8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه |يمن محمد ذ ع
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسحر |يه|بــــ ع محمود8|2645
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم|ري|ن| مؤمن شكرى عي|76362
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم عوض محمد حم|د||7693
9oo4o5|ندستـــ سوه|ج سل|م |يمن ص|بــــر عبــــ|س
حقوق حلو|نمحمد ه| جم|ل سيد34679|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمصط خ|لد محمد خليل265385

حقوق |لمنصورهمجدى |حمد صد |حمد ع23486
د|بــــ ع شمس|حمد محمد طرف|يتـــ محمد|732|32
3349o|تـــج|ره ع شمسمريم خ|لد سل|متـــ طلبــــتـــ
معهد ف ص بــــنه|مينه محمد |لسيد طه |لبــــرم|248268
9|||o4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سن|ء عيد فكرى محمود
يم محمد محمود45|684 تـــربــــيتـــ |لمنصورهول|ء |بــــر|

ى محمد عبــــد |لتـــو|بــــ|72|7 معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود ع
ف عزتـــ حج|زى446|75 لع| ح|سبــــ و|د|رتـــ ش نظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ |لزرق| د |ط|ن|ن |
23329o|رهسم|ء محمد فوزى |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومع |س|مه ع عبــــد |لسل|م67822
تـــج|ره بــــور سعيدس|ره محمد منصور مع| |لتـــوتـــن 3|8||7
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |سعد محمود وزيري627|86
ي ألك|ديميتـــ |إلسكندريتـــ لإلد|رتـــ|حمد حسن حسن |لمصيل بــــدوى|488277 لمعهد |لم
8785o8 طبــــ بــــيطرى |سيوطحسن يوسف |حمد محمد
844|5o| لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمود رمض|ن بــــكري ن
8|4o65|تـــج|ره بــــ سويفسل|م سيد محمود سيد
يم |م محمد423932 علوم |ل|سكندريهشهد |م |بــــر|
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طبــــ |لمنصورهعبــــد | |لسيد عبــــد | |لسيد |حمد693642
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|حس محمد محمد دسو 855347
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن |حمد ك|مل مصط عم|ره496989

ندستـــ |سيوطمحمد |حمد محمد حس 5255|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عم|د معوض رزق269|25

299o2 رهحس|م |حمد محمد خليل محمد حس حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدريم س|مح زيد|ن أحمد بــــل|ل|76478

تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره سم جمعه |بــــو|لعيد65234
522o97يم قنديل يم شعبــــ|ن إبــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء إبــــر|
446o77تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن وليد ممدوح |حمد حسن
د |لسيد محمد |لسيد حسن482998 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|
رتـــ|شف|ء عل|ء |لدين عثــــم|ن |لص|دق9885|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|4o994تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|جر محمود محمد محمد فرح|تـــ

حقوق |لفيومحمد ن تـــوفيق عبــــد |لمجيد|55887
4855o2 يم محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــسمتـــ عبــــد |للطيف |بــــر|
78o375يم دويد|ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير ع |لسيد |بــــر|
وي3452|3 ف س| طنط|وى |ل علوم ع شمسعمر |
774oo8 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحبــــيبــــه حسن حسن حس ش
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء سم |حمد |لديبــــ256475
9|o5o9 |كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــه|ء مجدى ف|وى |بــــو|لعل

رتـــ|حمد محمد |حمد محمد بــــدوى|2|47| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| طه عبــــد |لو|حد عبــــد |لفتـــ|ح7||688
تـــج|ره طنط|محمود ن| شبــــل شتـــ|856|43
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينجوي |يمن دندر|وي ق|سم5|8266
تـــ عبــــد |ل عبــــد |لحليم سم|حتـــ9852|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــأم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعل|ء |لدين |س|مه فتـــ ه|شم7||628
476o|8يد |لدفتـــ|ر ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدير |يمن |بــــو|ل
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى مفتـــ|ح ع محمد مفتـــ|ح767826
682o86د|بــــ |لمنصوره|حبــــيبــــه ط|رق عبــــد |لحميد |لسيد سعف
ر|ء محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لبــــ|سط848357 تـــربــــيتـــ |سو|نلز
6353o9|تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن رجبــــ عبــــد|لعزيز أحمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفتـــ محمد |حمد محمود |لحد|د344798
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد محمود بــــيو سعد مط|وع|529472
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |م كم|ل فـوزى جم|ز265584
34o573تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد محمد سل|متـــ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره محمد محمد |بــــو ه|شم |بــــر||63879
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سهيلتـــ |حمد ع سيد359998
معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم تـــسويق و|د|رتـــ |عم|لزينتـــ |حمد محمود شكرى دسو خليل3477|3
8942o| د|بــــ |سيوط| |ر محمد عبــــد|لعزيز ز|رع
ى |لبــــر |بــــو |لقمص|ن623855 تـــ رجبــــ خ فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم
5o747oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسه| محمد |حمد محمود
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ندستـــ |سيوطزي|د س| مصط محمد984|4|
|434o خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننور| |حمد ي |حمد |ل|طفي

يم |حمد 242629 يم |حمد |بــــر| يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|عل|ء |بــــر| لم
5435o9علوم |سو|ندع|ء حس|م محمد ع حميد
6o9o76تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ند| سعد سعد غ|نم

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء مجدى محمد محمد|45879
رهكريم |يمن |حمد عبــــد |لر| 7546| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمود محمود رمض|ن |لغربــــ|وى|678744
288|ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دييف عبــــد|لموجود فكرى مبــــ|رك

يم محمد|59996 حقوق بــــ سويف|ء عبــــد |لسميع |بــــر|
78o652د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |لسيد |حمد عبــــد|لق|در |لرف
479|o||ندستـــ |ل|سكندريهحمد حمدي عبــــد |لعزيز |حمد محمد
5o8988تـــمريض دمنهورر| رمض|ن |لسيد أحمد عم|ر
|4455o| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد خ|لد حسن عثــــم|ن نص
334o9oلسن ع شمس|محمود عل|ء محمود ه|شم

حقوق |لمنصورهعبــــد |للتـــ عبــــد |لجليل مك|وي جودتـــ37453
|434o2تـــج|ره ع شمس |سم|عيل ه|شم |سم|عيل
683o48| ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند| ف|يز |حمد فهيم نجم |لدين267367
|3o768|رى تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد |حمد |لجو
827o89| زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء محسبــــ |حمد عط| |
7578ooمعهد ف ص |سم|عيليهمحمد |سم|عيل محمد صل|ح محمد عل
9o9358|ء عبــــد|لر| |لسم|ن محمد| طبــــ سوه|ج 
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد |حمد عبــــد|لحميد مصط |83943 كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ |س|مه عبــــد |لمنعم محمد78|57|
887|5o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مريم ثــــروتـــ موريس لويز
8396o7|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |بــــوبــــكر سعد |حمد
تـــ |يه|بــــ محمد عدوى|497874 حقوق طنط|م
حقوق طنط|ش|كر محمد ش|كر م |لدين |لن|494588
تـــج|ره طنط|نهله جم|ل ح|مد ديه|44885
تـــربــــيتـــ ع شمسول|ء محمد مصط |لبــــش|ر348895
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه طه فتـــ سلط|ن|5239|8
34|o92طبــــ |سن|ن ع شمسمحمد |يمن عطيه عبــــد|لسل|م نو|ر

485oo|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن بــــدوي محمد عبــــد |لرحمن
طبــــ بــــورسعيدحمد عل|م |حمد محمد|689968

257o|وف|تـــه|جر محمود عبــــد |لمحسن |لسيد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
75o732كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع جم|ل عبــــد |لسل|م ع خ|طر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|لتـــ شعبــــ|ن محمد محمد مصط 342469
يتـــ عبــــد| عط| جرجس348747 فنون جميله فنون حلو|نم

ديل|578| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننعمتـــ حس عبــــد | 
ندستـــ ع شمسندى عبــــد |للطيف صل|ح |لدين عبــــد 24629|
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69o962تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عص|م عبــــد |لق|در عبــــد |لسل
زر|عه |لم |كريم مصط عبــــد|لمنعم محمد3|36|8
4|47o3ون يم |لمد د|ر |لعلوم |لفيوممسعدتـــ طلعتـــ محمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|أيه صفوتـــ عبــــد|لمنعم ز|776|4
يم عبــــد |لغ محمد |بــــو سعده883|44 تـــمريض كفر |لشيخبــــه |بــــر|
67526oندستـــ |لمنصورهعمر سم |حمد محمد |بــــو|لنور

63o89د|بــــ بــــ سويف|ص|لح جم|ل عبــــد |لعزيز معوض
تـــج|ره بــــنه|لسيد عبــــد |لحكيم |لسيد سعد|775443

24o|o| |خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنيه ع يوسف يم
43|o9|ش|م |لسيد عبــــد |لمع |لملخ صيدله طنط|د | 
6o43|| علوم ري|ضتـــ بــــنه|جون نجيبــــ مرقص حن| حبــــ
رتـــ|ع |ء عمر|ن محمد |لسيد|94|83 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
876o9د|بــــ |لفيوم|لحسن|ء محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز

8573|oل|ل محمد  |حتـــ وفن|دق |لم |ف|طمه عبــــد|لستـــ|ر 
6o5|2يم ع ندستـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع |بــــر|

5|53o3| يم ج|بــــ يم محمد |بــــر| نوعيتـــ |ل|سكندريهريج |بــــر|
2|6o46|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسل|ء محمد مصط س| غ|ز حسن
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء صل|ح |لدين ح|فظ |لعبــــد|268979
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرضوى |حمد حس محمد ع|مر84||77
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ميتـــ عص|م حسن حس 358864
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر محمد فرح|تـــ متـــو محمد2|3582
85o|65 |صيدلتـــ |سيوطعبــــد| محمد رمض|ن عبــــد|لش
معهد ف ص |ل|سكندريهنرم صبــــ سعد يوسف ع 5645|5
87o763|تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء محمود يوسف محمد
82o2o7ي محمود تـــج|ره بــــ سويفح|زم ي خ
ره||يتـــ سعيد حس فتـــح |لبــــ|بــــ |بــــو|لعل348786 عل|م |لق|
|595o|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسل عبــــد |لمطلبــــ عطيتـــ محمد
د|بــــ |سيوط|محمد مصط محمود مصط 25|53|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ج|بــــر خميس |حمد حسن |484245
صيدله |ل|سكندريهرنيم حس|م |لدين ح|مد محمد عبــــد |477359
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر حسن ج|بــــر حسن273633

ره|محمد |حمد ع محمد رو|ش26477 د|بــــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسم|ء يح عبــــد |لجو|د يوسف|35979

|5o3|8يم |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ه| |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمهند رشيد ر|شد محمد عبــــد |لحميد4|4822
26o633 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحكمتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم |لشنو
6|669oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمغفرتـــ |حمد |لتـــ|بــــ |للبــــ|ن

نوعيتـــ |لفيوميم|ن حس شعبــــ|ن عبــــد |لفضيل||7228
علوم ري|ضتـــ ع شمسفتـــ ن ص|بــــر رزق325323
تـــج|ره |لزق|زيقحسن عبــــد |لن| سليم|ن |لمسل779568
44268o| تـــج|ره كفر |لشيخ|ء |يمن |لسيد محمد |حمد عبــــد
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حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفضل محمد فضل |م 3|495
تـــمريض كفر |لشيخمنيه رض| فتـــ أحمد |سم|عيل|438284
ندستـــ ع شمسنتـــو |س|مه سعد ك|مل|5999||
تـــج|ره |لمنصورهمصط عبــــد |لفتـــ|ح مصط رمض|ن697222
9|25o5 ف عبــــدربــــه حسن إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىي|س |
يم ج|دو429||4 ش|م حمدى |بــــر| حقوق |لمنصورهمحمد 
|5978o| د|بــــ ع شمس|ندى محمد عيد خ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لرحمن |حمد444|64
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود ج|بــــر ح|فظ محمد369|83
62o8o|يم عبــــد |لعزيز عزتـــ ه عزتـــ |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طأم
77|3o5|تـــج|ره بــــنه|مل محمد |بــــو |لعزم عبــــد |لفتـــ|ح
7||9o8يف زر|عه |لمنصوره|ء |ليم| محمود |ل|م|م |ل
75||o7| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد ر|تـــبــــ |م
تـــربــــيتـــ |لعريشلشيم|ء عبــــد |لمعبــــود محمد عبــــد |لق767383
6|2oo8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه| |لعزبــــ |بــــو |لحسن عوض
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء بــــدر سعيد عبــــ|س دي|بــــ772748
689o9o|يم |بــــر ندستـــ |لسويسخ|لد عمرو عبــــد |لغ |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىدي عبــــد|له|دي محمد |بــــ|زيد845496
499|o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مبــــروكتـــ ربــــيع عبــــد |لنبــــى نص|ر
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد مصط عبــــد |لعزيز ح|مد محمد6437|6
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط خ|لد صل|ح مصط 273239
62324oحقوق د |طنور|ن |لغريبــــ فتـــ عبــــد |لعزيز
764o42تـــربــــيتـــ بــــور سعيدبــــسمه |لسيد محمود محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه |حمد |لصغ رشو|ن||75536
49o3|8نوعيتـــ |ل|سكندريهمنتـــ | ممدوح محمد فتـــ |لسيد |حمد و
|64o83د|بــــ حلو|ن|سيد حس|ن سيد سعيد
معهد ف ص |سو|نمحمد عبــــد|لمنعم محمد حسن|5|868
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | محمد جم|ل |لدين يوسف شعل263958
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدم|ذن |يمن سم عبــــد|لرحمن |للبــــ|ن|76567
4267o9|تـــمريض |إلسكندريتـــ منيه مصط أحمد لط |لسيد
ل| 98|529 ل|  تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعم|د حمدى محمود 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن عم|د ف|روق حسن عبــــد|لحميد4722|5

رهحمد محمد عبــــد |لشكور |بــــو |لعز|7375| تـــج|ره |لق|
|ء صديق عبــــد|لرحمن صديق|272|92 معهد ف ص سوه|ج 

يم|693|4 رهحمد رض| عبــــد |لعزيز |بــــر| تـــج|ره |لق|
ش|م |لسيد معيط6746|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى 
ندستـــ د |طمن|ر حس محمد |لدري 6|82|6
|محمد فيصل |بــــو|لوف| محمود|82685 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
6275o2طبــــ ع شمسمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| عبــــد|للطيف
يم مصط 756884 يم |بــــر| يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــر|
43ooo5صيدله طنط|مصط يوسف محمد محمد أبــــوعي
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يم حس جلهوم|784432 تـــج|ره |لزق|زيقمنيه عزتـــ |بــــر|
6o|o89ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد يونس حميده |لسيد رزق ل|

د|بــــ |لفيوم|م صبــــرى |نور ه|شم |بــــو|لق|سم64529
تـــج|ره ع شمسكوثــــر سيف |لدين ربــــيع جل|ل358359
6o2662يف عبــــد|لمنعم |لفرم|وى طبــــ |لمنصورهمرو|ن 
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعمر عبــــد |لمنعم نسيم عبــــد |لعزيز عي63733| ل|ك|ديميتـــ |لم
3|7o|7|بــــه م ط|رق |حمد و ندستـــ ع شمسد
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد محمد محمد سعد خ 449427
9o93o|  ىم كليتـــ |أللسن سوه|جبــــسمه ك|مل خلف | حسن |بــــر|
4352o9علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخين ك|مل سعد |لصبــــ|غ
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــتـــس|م محمد |حمد شح|تـــه|243699
693o6oحقوق |لمنصورهن فتـــح | عبــــد |لحكيم عبــــد |لبــــ| سليم
ندستـــ بــــور سعيدعمرو ع محمد مصط |بــــو |لنج|4|7626
معهد ف ص بــــور سعيدنه| |نيس عبــــد |لمنعم |بــــو حج|زى8627|6
27o|2o| يم ط|رق ح|مد عبــــد |لمقصود معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
7722o5نوعيتـــ |لزق|زيقوس|م ن| |لسيد يوسف |لكح|ل
33o63oثــــ|ر |لفيوم|سهيلتـــ محمود عبــــد|لحميد محمود
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمروه |بــــو|لفضل |حمد محمد835335
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسسل|م محمد ع عبــــد |للطيف |بــــو صو||2466
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد |بــــوزيد عبــــد |لعزيز عنتـــر |بــــوعيده452559
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل|م محمد صبــــيح عبــــده عبــــد |لرحمن33|||7
يم عبــــد |لوه|بــــ أحمد إبــــر527624 تـــج|ره دمنهوري|ر| إبــــر|
|72o38|ندستـــ ع شمسحمد محمد مح مصط س|لم
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |سم|عيل|255759
6o7839| ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء مصط |لسيد منصور |لقل
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمرو |حمد محمد سليم|ن مسلم5656|6
د|ر |لعلوم |لم |ل|ء حسن عثــــم|ن عبــــد|للطيف|6663|8
حقوق ع شمسم|رين| عم|د ف|يز قلد4|3583
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |لسيد حسن سل|متـــ|752268
843o57|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نن نبــــيل خوفو قلدس
يم334723 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيوسف لط شح|تـــه |بــــر|
ى ج|د98||3| رهن|دى رشدى ن حقوق |لق|
يم ع25643| ش|م ع |بــــر| لسن ع شمس|رن| 
3|23|oندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر عص|م عبــــد|للطيف عبــــد|لسميع
رتـــنعمه عمرو |حمد حسن25677 علوم ري|ضتـــ |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر مصط محمد مصط 348427
4957o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|زي|د |حمد مرغ مرغ سليم
يم |لبــــيو2|6886 يم فتـــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدع|ء |بــــر|
859o6oطبــــ بــــيطري |لم |شيم|ء مصط محمد جمعه
5o2685صيدله |ل|سكندريهمريم ي| سعيد عبــــد |لحميد
ج245597 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود كم|ل |لسيد |أل
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5o3|36 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرج|ء عبــــد |لغ |لسيد عبــــد |لغ
يم64|326 تـــربــــيتـــ ع شمسيم عبــــد|لن| |حمد |بــــر|
3|||o4فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|سم خ|لد محمد سيد محمد
35o38رهعبــــد |لرحمن |حمد فتـــ |حمد ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عجيبــــ لبــــيبــــ جرس عوض237298
|32oo8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ندر| ثــــروتـــ صبــــ شفوق
6o||48د|بــــ طنط|ي|سم صبــــ عطيه ف|يد|
3|2oooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــتـــ ن| عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحيم

صيدله بــــ سويفع |ء |حمد محمد حسن59327
ي ك|مل||9||8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم | ك|مل بــــ
ف |لسيد عبــــد |لجو|د26824| رهسحر | طبــــ |سن|ن |لق|
9o69|7 د|بــــ سوه|ج|غ|ده محمود عبــــد|لمبــــدى محمود
245o9o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد
5o3259 علوم |ل|سكندريهي|سم | |لسيد عبــــد |لع|ل مر
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود محسن محمود |لسيد587|68
4848o4تـــج|ره |ل|سكندريهفيلوبــــ|تـــ مر|د مجلع بــــ|خوم جرجس
5|o94o معهد ف ص |ل|سكندريهحمد |لص|وى عبــــد|لحميد |لص|وى
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد مجدى ك|مل عبــــد|لحميد54|283
يم فرغ حسن752643 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــخ|لد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقيثــــ|ر |حمد محمد محمد جمعه|784296
682|6o|ى مسعد شعبــــ|ن سعيد معهد ف ص |لمنصورهسم|ء ي
يف عبــــد |لف|ضل عبــــد |لحميد54428| ندستـــ ع شمسيوسف 
634o59لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد | حسن |لسيد حسن
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد س| عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيزعبــــد78|634
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى مجدى محمد عطيه بــــلوزه2756|6
تـــج|ره |سيوطعن|ن محمد عبــــد|لمجيد عمر9737|8
علوم سوه|ج سم|ء عبــــده |حمد |ليم |897842
77369o|د|بــــ ع شمس|سم|ء بــــه|ء ود|د محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حبــــيبــــه عمرو محمد شح|تـــه ص|لح489482
4296o|طبــــ |سن|ن طنط|محمد رض| ع |لجز|ر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم | مجدى خلف جريس334364
33929oمعهد ف تـــمريض بــــنه| خ|لد ه| خ|لد عبــــد|لحليم طه
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر عبــــد|لن| عبــــد|لبــــ|ري محمود832624

85o44 |علوم بــــ سويفي|سم محمد عبــــد|ل عبــــد|لبــــ
7o8574معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عليوه سل|مه عليوه
23o242|ف شح|تـــه سيد رشو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن |
47543oتـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ مصط عبــــد |لمنعم محمد سويلم
5o6|6|لسن ع شمس|م|زن محمد جل|ل |حمد روتـــ|ن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء رمض|ن قر تـــوفيق6|546
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدبــــل|ل غريبــــ جل|ل |لد|ودى سليم|ن762527
2574o6 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسريه|م سعيد محمود حس|ن
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى مجدى وجدى عطيتـــ44747|
رهم عبــــد |لكريم ع سليم|ن87||5| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |لمنصورهلسيد شعبــــ|ن ص|لح عبــــد |ل |بــــر|686783
د|بــــ |سيوط|يم|ن محمود محمود عبــــد|لرحيم قن|وى485735
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لق|در |نور عبــــد|لق|در |||38|4
7oo7|يم يوسف تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممن|ر خليل |بــــر|

8o5o95فنون جميله فنون |لم |مريم صبــــ موريس عبــــد|لسيد
89o349 لس عص|م عزيز ج|د  |حتـــ وفن|دق |لم |ك
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|سيف شح|تـــه عوض |لحسي 696954

4o|45رهه|جر جميل ك|مل محمد حقوق |لق|
جرس4682|4 يم  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمنيه عز عبــــد |لوكيل |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م|رين| عبــــد|لمسيح ملك ص|لح9393|8
د|بــــ د |ط|بــــتـــول |حمد عبــــده عيد |لمريح|699|6
د|يه محمد عبــــيد69|2|6 تـــج|ره طنط|د|يه محمد 
68o598يم حقوق |لمنصورهف|طمه ع محمود ع |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقحسن |حمد |م مصط 699642
ره|يم|ن يح محمد محمود أبــــوجر|بــــ|3928|4 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمصط جم|ل حس حس ع حس 649|45
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يوسف مر محمود مهر|ن بــــخيتـــ686863
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ن| رمض|ن محمد789722
ف محمد عبــــد |لحميد عدس39|2|4 حقوق طنط|محمود |
4986o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مجدى محمد مهدى

2|8|5oطبــــ حلو|نخ|لد سعيد مهدى محمد
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء فرج |سم|عيل محمد بــــدر|7|62|5
|3o72||ف |لمحمدي عبــــد |لحميد تـــج|ره |سيوطحمد |
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|مؤمن ط|رق عثــــم|ن محمود|65|76
7o664||حقوق |لمنصورهحمد محمد عرفه |لسعيد عرفه
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق|ء ي| |لسيد عبــــد |لمقصود||77795
د|بــــ حلو|ن|سهيله |سم|عيل |حمد حس|ن حس 78376|
52o|o9تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمديحه رمض|ن عبــــد |لو|حد رجبــــ
ندى844|43 صيدله طنط|محمد ع عبــــد |لعزيز |بــــو 
6|8oo8د|بــــ د |ط|يم شبــــ|بــــه عبــــده |لعيو
754o38|يم فرج يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء |بــــر|
ره|بــــو حسن فؤ|د حسن44843| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندع|ء عز|م متـــو حسن|5|222
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد سيد |لنوبــــي مختـــ|ر|867856
4o4855د|بــــ |ل|سكندريه|صبــــرى |يمن صبــــرى محمد |لدبــــ|بــــى
6o4223تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد خلف محمد محمود
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء عطيه يونس شح|تـــه||69|52
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن عز |لعربــــ عبــــد |لعظيم ع752324
ش|ن|76846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشع|دل ف|يز محمد د
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7o348|لس ط|رق مسعد |سطورى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقك
63o938|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمينه |حمد |لسيد عبــــد |لر|زق

34o29زر|عه ع شمس ع |حمد ع
33|o7oنوعيتـــ بــــنه| |ر مرتـــ عبــــد|لطيف عبــــد|ل
466oo2د|بــــ كفر |لشيخ|عص|م محمود عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحمن غ
64o6|5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|م ع عبــــد |لغ محمود |لعس
8393o7|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سيد فه عبــــد|لسميع
42o|83|نوعيتـــ كفر |لشيخدير |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد
حقوق طنط|س|رتـــ ميم| محمد حس |ل|طروش496892

4272oرتـــمحمود جم|ل عربــــى عبــــد|لعزيز عويس علوم ري|ضتـــ |لق|
نوعيتـــ |شمونيه سطو محمد ع زلوم|259435
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| ممتـــ|ز عبــــد|لحميد حسي |لش|ف329657
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف ع|دل محمد حس 77334|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ص|بــــر محمد بــــسيو محمد787465
43647oطبــــ كفر |لشيخمحمود |حمد محمود عبــــد |لرحمن |للق
2|53o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش| |ز طه عبــــد|لر|زق محمود

رهحل|م م|جد محمود سيد||22|2 تـــج|ره |لق|
حقوق |ل|سكندريهسل حسن عبــــد |لحميد عوده497642
4499o5 |تـــج|ره طنط|ندى م|جد عبــــد |لمنعم محمد خف
تـــج|ره بــــنه|خ|لد وليد فتـــ فتـــوح4|3289
نوعيتـــ |لزق|زيقخديجه |لسيد محمد عبــــد|لحميد783336
يم |لمدبــــو عبــــد|89|265 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد عم|د |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى عبــــد |لن| محمد عبــــد||76782
يم محمد26828| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننوره|ن محمد عبــــد |لحليم |بــــر|
7o44o8طبــــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لمنعم سليم ص|دق |لدل
5o6822| علوم |ل|سكندريهمن|ر محمد سعيد تـــوفيق عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|ريم|ن جم|ل فتـــ محمد42724|
762o67ندستـــ |لسويسجرجس ع|دل تـــ|مر رميس سدر|ك
48o4|8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد مصط عبــــد |لر|زق
76o588 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل عل|ء |بــــو |لعل| حس
45o4|7ندستـــ طنط|محمد عبــــد| معوض |م|ن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــو نبــــيل شح|تـــه متـــي5339|
نوعيتـــ |ل|سكندريهم|ل محمد عبــــد|لق|در سيد |حمد |لرف97|498
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رضوى رج| محمود عبــــد|لرحيم78|273
تـــج|ره ع شمسمصط مجدى محمد مصط |6237|
9o|6o6 صيدلتـــ سوه|جه|جر محمد عبــــد|لع|ل |حمد
يم حسن|766458 يم إبــــر| ه حسن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م
تـــج|ره بــــور سعيدسل|م مجدى محمد فؤ|د عبــــوده نوفل764342
ى عبــــد|لحميد غمرى محمد|626799 تـــج|ره بــــنه|يه خ
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهلشيم|ء ع|دل عبــــد |لرحمن محمد ش|38|525

رهمحمد جم|ل عك|شه عبــــد |لحميد6827| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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د|بــــ كفر |لشيخ|دير |حمد ح|فظ محمد |لفكس||52|4
د|بــــ |لفيوم|يؤن| عزتـــ ف|يز ونيس66529

23o776لسن ع شمس|سيف |لدين محمد عبــــد|لحميد |حمد
626o37يم يم |لسيد محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|أحمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|سم|ء س| عبــــد|لرشيد د |3638|6
269o2o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه س| محمد ع كشك
د|بــــ |ل|سكندريه|منيتـــ حمدي خميس حميدو محمد|485388

رهم|يكل بــــخيتـــ رشدى بــــخيتـــ4723| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمصط |حمد ع|دل محمد شكرى7|244|
ندستـــ حلو|نحمد محمود |بــــو|لمجد |حمد|37796|
836|5o معهد ف ص سوه|جرح|بــــ | | |حمد ع
علوم |لمنصورهس|ره محمد |حمد |لشح|تـــ |حمد يونس692534
49o358يم ع خميس تـــج|ره طنط|سل خ|لد |بــــر|
36o486د|بــــ بــــنه|دير ص|بــــر محمود |لسيد يونس|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدر| | سعد حس ع 849946
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | زكري| كم|ل ك|مل59562|
5o6634ن| ع|طف أسعد عطيتـــ زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم
7o|2ooتـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ه| عبــــد |لرحمن |حمد محمود حمزتـــ
علوم |لزق|زيقنوره|ن محمد رض| محمد محمود نص774688
6o3|66 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رح|بــــ |حمد عبــــد |لغ خف
تـــج|ره |ل|سكندريهم عبــــد |لرؤوف مصط محمد|لقزق485465
يم خ|طر|68559 د|بــــ |لمنصوره|سه|م محمود محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد صفوتـــ معوض |حمد|67756
82|o6o|نوعيتـــ موسيقيه |لم |لشيم|ء ن|دي تـــو عبــــد|لكريم
تـــربــــيتـــ |سو|نزينبــــ حمدي محمد |لصغ 38|845
يم83|626 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد عبــــد|لع| |سم|عيل |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره||ء س| ن |بــــو سبــــع عبــــد |لكريم675855
4o2648تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمريم |حمد |بــــو |لوف| |حمد عبــــد |لع
4|54|oل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يوسف ي| عبــــد |لسل|م حسن د|ر
ف علم عبــــد|لح|فظ845358 تـــربــــيتـــ |سو|ني|سم |
لس نبــــيل ع|زر |سطف|نوس5522|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفك
د|بــــ دمنهور|رو|ن ممدوح محمد عبــــد |لو|رثــــ محمد489858
|45o26|رهحمد محمود محمد محمد تـــج|ره |لق|
تـــ عزبــــ عطيتـــ|343924 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يتـــ ن

46o58رهرح|بــــ مصط سيد محمد صيدله |لق|
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن رفعتـــ حل |له|دى328533 كليتـــ 
4o5393د|بــــ |ل|سكندريه|تـــ ي| حسن محمد |لبــــ|جورى
نوعيتـــ |سيوطنعيمه علو|ن حمزه علو|ن 885993

|879oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي فرج |حمد درويش
لسن ع شمس|محمد ن| محمد محمد عوض5|4947
5o9349|علوم دمنهورحمد مجدى مصط محمد قطبــــ
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د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن ع|دل  محمد عبــــد |لخ|لق شمس34|475
تـــج|ره ع شمسي|سم | ع|طف عبــــد|لسميع محمد|32265
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|صفيتـــ ع|دل ع عبــــد|لرحمن355225

566o9ندستـــ بــــ سويفعمر حسن محمد حسن
د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| رض| شح|تـــه ص|لح |لعدل| 685367
طبــــ |سن|ن طنط|مصط محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لملي 267875
9o88|5 عل|ج طبــــي قن|ج|د فوزى |ربــــ|سيس شنوده
4o483||م صبــــرى |حمد مصط سليم تـــج|ره |ل|سكندريهد
5o9475 يم طه |لخو ى |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد خ
5o2|26علوم طنط|سعيد رجبــــ سعيد شعبــــ|ن |لعزبــــ
2736o||ى |حمد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسم|ء حم|ده خ
جيوس جرجس23759| رهجون ن|در صبــــ  تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهأسم|ء محبــــ مسعد |لجنيدي7766|6
وف|تـــ |ر م|جد محمد محمود23623| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
36o997صيدله طنط|ندى |يه|بــــ |لسيد محمد ح|مد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر عم|د |لدين عبــــد|لر|زق حسن956|83
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد|لحميد دي|بــــ محمد ج|د|45298 معهد ع| 
634o63علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمرو تـــوفيق ع خليل

738|o| صيدلتـــ |لفيومحمد خ|لد ص|بــــر ن
5o76|4علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم |يمن محمد محمد خليل
تـــج|ره |سيوطود|ع عيون عبــــد|لجو|د |حمد 885875
42834o|جرس زر|عه طنط||ء ع|دل ربــــيع محمود 

225|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نشه|بــــ محمد عبــــد |لمجيد محمد
36o627يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد سيد شعبــــ|ن |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــه| |حمد يوسف عبــــد|لحميد مو292|35
تـــج|ره |سيوطر|ن| مكرم |حمد ع  5245|9
تـــربــــيتـــ |سو|نسل ج|بــــر عيد ض| 846233

3|9o7| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لمنعم |حمد خلف | ك|مل
758o9||ى صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع حس بــــح

رهزي|د محمد عبــــد | جم|ل|4838 حقوق |لق|
8o3||||تـــربــــيتـــ |لم |منيه حمدي عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن
|3o94o رهمحمد مصط |لسيد مصط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره خ|لد محمد |لسعيد |حمد مصط 2|7745
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد |لسعيد مصط |حمد495575
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لخ|لق محمد محمود عبــــد |لخ|7749||
تـــربــــيتـــ حلو|نعل| رجبــــ حمد | حسن237235
ر |حمد|438|68 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد ن|دى عبــــد |لظ|
78|9|o تـــج|ره بــــنه|س| ع |لسيد حن
6o3o|oه سم محمد قرو|ش ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
إعل|م بــــ سويفكنوز |لسيد |حمد عفي حموده|77|34
42oo2oد|بــــ د |ط|محمود بــــدر |لسيد |ليم| محمد
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يم عبــــد |لحميد58326 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|شيم|ء يوسف |بــــر|
3o|72تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر محسن رشدى عم|ر محمد

علوم |لمنصورهمصط |حمد |لح|رس |بــــو|لعن |للبــــ435727
4867o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر عبــــد| |سم|عيل محمد مصط
5o598oيبــــه تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ص|بــــر يونس يونس 
علوم ري|ضتـــ |سيوطع|دل عبــــد| عبــــد|لمحسن |حمد3|3337
67884|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن |سعد فرح|تـــ عبــــد |لع|
||727oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريمون فؤ|د ف|يز فؤ|د
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|كر حس ش|كر عبــــدربــــه39783

طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لستـــ|ر مجدى عبــــد|لستـــ|ر محمد ع247626
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ ن| محمد مصط |359437
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مح |حمد ك|مل حبــــنه265277
49o494تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوق محمد |لسيد |حمد شكيوى
326o43قتـــص|د م حلو|ن|س|رتـــ وجدى عبــــد|لش| عبــــد|للطيف
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | ط|رق عبــــد|لعزيز شعله249373
68|96oيم ص ف محمد حمدى |بــــر| نده | د|بــــ |لمنصوره|ش|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد ف|روق عبــــد |لق|در حويتـــ|27946
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــر|ء |حمد حسن عبــــد |لجليل ع 774894
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم عبــــد|لصبــــور |حمد محمد842636
ثــــ|ر د |ط|ن|دين محمد شلبــــى |لعيو7392|6

64|o||تـــربــــيتـــ |لفيوميفون مكرم عبــــد |لسيد مخ|ئيل
معهد ف تـــمريض بــــنه| عمرو محمد ع سليم|ن |لق| 339637
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور| فوزى محمد محمد عبــــد|للطيف629225
رتـــ وف|ء س| محمد عبــــد|لتـــو|بــــ243893 تـــمريض |لق|
9o54||  |يم عبــــد تـــربــــيتـــ سوه|جل |ء |حمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نديفيد |ميل فكرى شمعون خ 37832|
4|9oo8حقوق طنط|ع نشأتـــ ع محمود |لدقنه
يم337699 حقوق بــــنه|عبــــد| ص|بــــر سعد |بــــر|

66o72تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد تـــوبــــه |حمد محمد
طبــــ |ل|سكندريهمحمد شعبــــ|ن ح|مد ق|سم3722|5
ى23||27 معهد ف ص بــــنه|ف|طمه عيد عبــــد|لرحمن |حمد |لحنج
ه|م محسن ج|د |لكريم بــــولس494|82 صيدلتـــ |لم |م
78o||4طبــــ |لزق|زيقس|ره عبــــد |لن| محمد عبــــد |لمقصود
يف |حمد محمد ه|شم|42637 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد 
طبــــ بــــ سويفحمد رجبــــ محمد قر |84388

|5o85o|د|بــــ حلو|ن|ل|ء رمض|ن |لفرغ |لسيد
د|بــــ |لفيوم|نه|ل كم|ل سيد حس|ن 67372

7o6873تـــمريض |لمنصورتـــ ح|زم عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لمر
ى ي 57393 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ري| صفوتـــ 

حقوق طنط|عبــــد|لمنعم محمد عبــــ|س عبــــ|س حرويس464|44
معهد ف ص |سو|نسحر سلم|ن حسن سلم|ن258|84
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|3|2o7د|بــــ حلو|ن|يوسف محمود محمد سليم|ن
833o97كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحس|م حمد|ن محمد حمد|ن
ه محمد مختـــ|ر مصل633469 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن
88o438 ن| |يه|بــــ مر|د حن تـــج|ره |سيوطم
رهبــــسمه |لسيد محمد مصط |لطني |49844 د|ر |لعلوم ج |لق|
بــــه24627| يم و ندستـــ ع شمسمريم نبــــيل |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  يم|ن مصط كم|ل عبــــد |لرحمن سليم768444
3||7|7| طبــــ |سن|ن ع شمسم| ن| بــــيو ع
8o786oيم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــ محمود |بــــر|
يبــــ7258|8 نوعيتـــ |لم |م|يكل ميل|د من و
34o587| ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ه| |حمد بــــيو ع معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم عطيه684735 تـــج|ره |لمنصورهه|يدى و|ئل |بــــر|
|392o7|ش|م عطيتـــ |حمد عطيه تـــربــــيتـــ ع شمسيه 
د|بــــ |لمنصوره|غ|ده ح|مد حمد|ن ح|مد |لسيد سيف3|6823
فنون جميله فنون |ل|قج|بــــى |مجد ج|لس عبــــد|  |89528
678|o4| حقوق |لمنصورهيه رمض|ن جوده محمد حس|ن
2459o3علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد خ|لد |لمر مزروع
26|459| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــو|لفتـــوح |حمد عبــــد|لمر عد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |م محمد عبــــد |لسل|م96432
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|حن|ن عبــــد|لمقصود عبــــد|لعظيم د |6||253
|6422o |لس غ| فريد غ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
22o622ف محمد صبــــرى عبــــد|لعليم طبــــ |سن|ن ع شمس |ر |
26|o59نوعيتـــ |شمونر| | محمد عبــــد|له|دى عبــــد|للطيف
4757o6ق|وى حقوق |ل|سكندريهم|يكل ف|يق جيد ميخ|ئيل 
5o93|3تـــربــــيتـــ دمنهورمصط محمد محمد حبــــيبــــ
معهد ف ص سوه|ج|ء محمد جيل| مو |9||836
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمروه رمض|ن محمد |للهلوبــــى769759
69253o د|بــــ |لمنصوره|س|ره حسن |لسيد ح|فظ مه
22693o| رهحمد محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

رهم|زن ن ع محمد ع28878 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وف|تـــمحمد صل|ح عبــــد |لسل|م خليل25622| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4oo254تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحفريده محمود بــــر| فضل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرش| ح|مد خميس عبــــد|لعليم255483
ر |م |بــــوزيد||25259 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء بــــهجتـــ م|
885oo9 تـــربــــيتـــ |سيوطبــــسمه حم|ده عبــــد|لعليم فرج
يم لبــــيبــــ |حمد مر 9482|3 د|بــــ ع شمس|سل |بــــر|
9o4252 تـــج|ره |سيوطعل| محمد محمود ع
758o48|ر يم ش| يم |بــــوزيد |بــــر| حقوق بــــورسعيدبــــر|
286o84رهجبــــر ع جبــــر ع س|لم تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسشيم|ء عيد محمد مسلم758294

677o3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|م مجدى كم|ل بــــش|ى ميخ|ئيل
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د|بــــ |لفيوم|مروه مصط محمود صل|ح سعد49|64
35947o|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــتـــه|ل عبــــد|لع| محمد جبــــريل

رهحبــــيبــــه خ|لد محمد |حمد عبــــد |لرحمن|85|2 حقوق |لق|
265o37| وف|تـــحمد محمد كم|ل بــــيو معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

ره|سل|م حس|ن عبــــد |لر|زق سيد|86|44 د|بــــ |لق|
يم عبــــد|لمنعم حل|وه2688|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود خ|لد |لبــــن|ن محمد258788
487o76ف م |لدين خ |لدين حقوق |سيوطيوسف محمد |

د|بــــ بــــ سويف|دع|ء |حمد سيد محمد56966
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر عص|م |لسيد عبــــد|47445

|6o883د|بــــ ع شمس|رو|ن خ|لد ع ص|لح درويش
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم محمد ح|مد |حمد حس |7|233
7o3499تـــج|ره طنط|روضه خ|لد محمد |حمد مو
529223| ندستـــ كفر |لشيخحمد عل|ء |لدين محمد من
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مرو|ن محمد ن محمد عبــــد | |لحد|47886
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلي حس|م أحمد |لغريبــــى6677|6
ل|ل |لسيو 4|43|3 حقوق حلو|نمحمود |س|مه 
تـــج|ره |لزق|زيقمر|م |حمد لط عطيه632635
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــكرى محمد بــــكرى محمود|لسيد628766
84o94|ر د|بــــ |سو|ن|غ|ده غريبــــ سيد عبــــد|لظ|

حقوق حلو|نيف محمد محمود سيد26429
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطميخ|ئيل محسن و|غيم مه 875897
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مل ع ك|مل شلبــــى|92|4|4
يم صقر774678 رهندى حم|ده يوسف محمد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |لزق|زيق|حمد ع|دل يح زكري|627578
حقوق |لمنصورهسعيد س|مح |لسعيد عبــــد |لحميد ع مط676932
4o8342تـــج|ره طنط|محمود محمد |حمد ط|يل
تـــج|ره ع شمسوليد مصط سيد شح|تـــه57|35|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهلشيم|ء |حمد ع |حمد منصور|687375
78796oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ه|دى |حمد حسن |حمد محمد |لحلوس
حقوق |ل|سكندريهمؤمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد76|477
78o468تـــج|ره |لزق|زيقنو|ل عل|ء مو محمد

خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء فؤ|د عر|بــــي عبــــد |له|دي|238|4
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــسنيم عزتـــ بــــسط|وى منصور32459|
5|7|o9علوم |ل|سكندريهنوره|ن فتـــ فتـــ فرج أبــــوشعرتـــ
|388o4تـــربــــيتـــ ع شمسسل عبــــده بــــيو محمد ح|مد
42843oد|بــــ طنط|ندى محمود |بــــو |لفتـــح |لشورى|
5o6793علوم حلو|نرو|ن فتـــ محمد |حمد محمد
د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء عبــــد |لعزيز تـــوفيق حس حمزه776576
79|82oه |لسيد محمد |لشو|د |لشح|تـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهم حم|ده عبــــد|لمطلبــــ محمد سليم|23|636
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ى عن| |بــــو|لعط| عن| 2|6363 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق خ
495o99تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد عبــــد |للطيف محمد محمود حشيش
|667o6يم قنديل رهنسمه ج|بــــر |بــــر| ندستـــ |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم س|مح |حمد س|د|تـــ|75539
789o25حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدع|ء ج|بــــر محمود |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهم|زن ع|دل |لسيد غريبــــ6||526
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط||ء نج|ح |حمد عبــــد|لمنعم دحريج|65|46
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لحسي محمد |لحسي ن679937
تـــ خ|لد |حمد سعد8|9|44 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأم
يم |سم|49792 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدآل|ء شعبــــ|ن |سم|عيل |بــــر|
صيدله |لزق|زيقدير ي| عبــــد |لمتـــع|ل محمد عبــــد 777637

97o3oمعهد ف ص بــــ سويفسه|م جم|ل فتـــح | محمد عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م محمد |سم|عيل محمد مشعل||6454
9|o42| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشنوده ه| يوسف شنوده
6o3773ش|م عقل يوسف تـــج|ره طنط|محمد 
64o937| تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز
3|2o59| ش|م |حمد شو إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد 
يد سليم|ن496435 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ فوزى |بــــو |ل
ندستـــ |ل|سكندريهس|لم صل|ح س|لم |لبــــرد|ن528875
د|بــــ ع شمس|ي|ر| ممدوح محمد شو |لولي78945|

ره|صف|ء زين |لع|بــــدين ص|دق عبــــد |49395 د|بــــ |لق|
6o4745|ى عبــــد |للطيف صيدله |لمنصوره|ء ع|دل خ
||89o4نده ي| محمود |حمد طيور حقوق حلو|نش|
|65o92لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سندس مك|وى ه|شم |حمد
يم |ل|م|م|73|637 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد خ|لد متـــو إبــــر|
7o86o9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|ر ي| محمود |لشبــــر|وى
رهحمد عص|م عبــــد |لحميد محمود|84|22| ندستـــ |لق|
7o2592 تـــج|ره |لزق|زيقسل ع|دل عبــــد |لبــــ|رى عطيه |لحف
43o222|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن خ|لد ضيف ع |بــــر|
كليتـــ طبــــ أسو|نزي|د بــــكري عطيتـــو |م 847284
|6o437تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عل|ء عط| رمض|ن
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن عبــــد|لكريم محمد محمد 287479
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|273443
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمينه محمد |حمد رجبــــ|8868|6
ري|ض |طف|ل |لمنصورهزينبــــ جم|ل فتـــ |لعط|ر|67592
75649oزر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح خ|لد
رهمريم ه| محمد عبــــد |لرحمن38587| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
25|7oo معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرزي|د مدحتـــ عبــــد|لرحمن حس
|د|بــــ طنط|ي|ر| محمد عبــــد |لعزيز |لدغيدى675||6
76o463د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمر ه| عثــــم|ن خليفتـــ |حمد
92o223  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم ثــــ|بــــتـــ سعيد |سكندر
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يم حس محمد حس |||7655 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسل|م |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء صل|ح محمد |سم|عيل|2|7789
75o942علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــدر زي|د عبــــد |لرز|ق سليم|ن

|5oo2رهحور |س|مه عبــــد |لصبــــور عبــــد |لكريم تـــج|ره |لق|
326o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد عبــــد |لسل|م محمد يوسف عل

ثــــ|ر |لفيوم|محمد عبــــد|لن| عبــــد|لحميد عبــــد||2|5|3
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحسن محمد حسن محمد273222
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخف|طمتـــ حسن عبــــد |لفتـــ|ح دف 436962
زر|عه دمنهورحمد جم|ل |حمد |بــــوسمك|3877|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقصبــــ|ح عل|ء عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |له|دى637446
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد بــــك محمد بــــك محمد766937 معهد ع| 
|د|بــــ طنط|سم|عيل ع|دل رشدى محمد |سم|عيل89|262

24o59خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندين| محمد |سم|عيل محمد محمود
تـــ كرم أحمد ع دحريج5843|5 تـــج|ره دمنهورأم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه محمد زي|ن محمد|244834
85o4o3 يم ع طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدمحمد |حمد |بــــر|
يم|83637 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد رجبــــ فؤ|د |بــــر|
تـــج|ره دمنهورغ|دتـــ عم|د محمد محمد أحمد |للق| 2|5434
4o|755تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م مختـــ|ر عبــــد |لحفيظ |لسيد |لمل
4o757o| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر|ن| مجدى عبــــد |لفتـــ|ح خ
5247oo علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمود عبــــ|س محمد عبــــ|س حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ويد| ن| عبــــد |لمنعم أحمد|48564
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ممدوح محمد محمود خلف|2|4356
636o39|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد حمدتـــه عطوه محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نوره|ن عبــــد |لرحمن جمعتـــ محمد ور|485638
تـــج|ره ع شمسمحمد ع |حمد ع357859
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد|لفتـــ|ح محمود |لدسو |حمد عطيوى645737
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد |بــــو|لمع|رف |حمد ز|يد|672|83
529o22تـــج|ره دمنهورمحمود |حمد عبــــد|لمنعم خليل |حمد
يم حسن بــــخيتـــ|632|52 معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ جمعتـــ |بــــر|
رهحمد خ|لد ن |لدين محمود|47296| تـــج|ره |لق|
ش|م محمد |لزغبــــى سليم|453265 ندستـــ كفر |لشيخسليم|ن 
6o5898| تـــج|ره طنط|حمد ع محمد ع |لبــــشبــــي
348|o8 د|بــــ ع شمس|محمد عم|د |بــــو |لعط| حس
452o58ندستـــ كفر |لشيخمصط محمد عبــــد| |لص|وى ع|مر
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نخ|لد محمد محمد مسعود حميده426|48
|6258oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمر عبــــد |لعزيز |لمر |لسيد
|3|o|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد ج|بــــر محمود |حمد
8o3353لسن |لم |محمد |سم|عيل محمود عبــــد|لجيد|
زر|عه |لمنصورهحمد محمد ع |لسبــــخ|وي|696234
7oo658يم شلش تـــج|ره |لزق|زيقحمدى عط| عطيه |بــــر|
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحس ط|رق حسن ع حسن479586
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ع منصورى ع عل|م4|85|
رهمرو|ن صبــــ محمد عبــــد |لسل|م|8|38 حقوق |لق|

|رو|ن خ|لد لط فه 844339 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
69o6o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم ع|دل عبــــد |لحليم محمد غ|زى
5242|oندستـــ |ل|سكندريهوس|م مصط محمد ع خليل
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سهيله يح عبــــد |لحليم حسن87||76
يم محمد|677773 حقوق |لمنصورهحمد ي| عيد |بــــر|
78|4o5رتـــ|س|ره محمد محمد عبــــد |لحليم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
896594| معهد ف تـــمريض سوه|ج   ل|ء |حمد محمد ع
288o35علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم نبــــيل عبــــد | عطيه غنيم

يم |لمقدم42357 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه عبــــد |لرحمن عج |بــــر|
26|4o4|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد متـــو عمر|ن

377|6| يم حسن شح|تـــ عبــــد |لع| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
52o457|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء رمض|ن محمد |غ
يم عبــــد 492693 د|بــــ دمنهور|مصط محمد |سم|عيل |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقن جرجس |سحق جرجس|45|632
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره سم ع كس|بــــ252396
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسكرستـــ عزتـــ عشم | حن 229257
تـــج|ره ع شمسنور|ن |لسيد |حمد |حمد79|63|
يم حسن |سم|عيل229934 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود |بــــر|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمينه محمود ع فريد|8965|6
7o7o97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لمنعم حسن
823|2oر عبــــد|لجو|د |د|بــــ |لم |نوره|ن ربــــيع م|
رتـــ|د| | محمد |حمد محمد638932 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جه|د |حمد |لسيد |حمد ج|بــــر345522
5o4293تـــج|ره طنط|ر| | |لسيد شعبــــ|ن |لسيد
|ي|398|35 صيدله ع شمس محمد محمود محمد 
يم |لسيد |لدمنهوري|437296 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن |بــــر|
4626o4كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشيم|ن كم|ل عبــــد |لودود ع |سم|عيل
6334o9د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء |لسيد عبــــد|لعزيز ع

|6o9|رهم|زن |بــــو بــــكر عبــــد |لر| عثــــم|ن تـــج|ره |لق|
وف|تـــحمد عبــــد |لرحمن محمد سليم|ن|86||78 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
5o532oصيدله |ل|سكندريهشه|بــــ |لدين محمد |حمد محمد محمد
336oooى عبــــد|لرؤف رمض|ن رهدع|ء ي د|ر |لعلوم ج |لق|
ى|772934 تـــج|ره ع شمسستـــيفن نش|تـــ صبــــ بــــ
رى |لسعيد عبــــده698738 ندستـــ |لزق|زيقحس|م |حمد |ل|ز

3o632تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جف|طمتـــ |س|مه سيد عبــــد|لفتـــ|ح
6o464o|كليتـــ |أللسن سوه|جيه محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد سل|مه
لس عو نظ ويص| 7976|9 علوم |سيوطك
76o282|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد |حمد محمود
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3358o8علوم ع شمسس|رتـــ محمد |حمد مبــــروك
ي سعيد محمد356896 علوم بــــنه|خلود خ
|28o97بــــه بــــرسوم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجو | من و
تـــمريض  حلو|نصبــــ|ح رجبــــ محمد محمود بــــدوى عمرو244865
5|2o23 زر|عه دمنهورحمد جم|ل ح|مد حس|ن |لفر|ر

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــسليم|ن محمد حس سليم|ن49345
5o9964ف عبــــد | عبــــد |لع| سليم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمرو|ن |
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد ش|كر |حمد مو768549
ره|سه |حمد عصمتـــ ع حسن48|49| د|بــــ |لق|
حقوق ع شمس|ء ربــــيع حم|ده محمد سيد |حمد بــــكر354229
6o9o95زر|عه |لمنصورهنوره|ن يوسف |حمد |لشبــــر|وى
ن| زكري| عد عبــــد|لنور|458|2 رهم زر|عه |لق|
يم 536746 حقوق طنط|محمد |لسيد عبــــد|لحفيظ  |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نيوحن| |لقس |ي | بــــولس ونيس65|273
يم حس 434796 معهد ف ص طنط|ي|سم ع|دل مصط |بــــر|
ر |لسيد |لعو 278726 د|ر |لعلوم |لم |ندى م|
ى498345 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندي محمد ح|مد مصط |لم
وف|تـــف|طمتـــ |حمد ع|دل محمد325842 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

رهعمرو صل|ح عبــــد| عبــــد|لرحيم3|39| ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنبــــيله ط|رق محمد |لشح|تـــ ح|فظ|26452
7o9776|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن عز |حمد |حمد عبــــد |لرحمن
لسن ع شمس|محمد رجبــــ مه ع|رف|4458|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقي|سم | محمود عبــــد |لعزيز شعر|وى776942
حقوق |لزق|زيقمحمد حمدى متـــو عبــــد |لع|ل785328
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن محمد |لسيد عرفتـــ34645|
صيدلتـــ بــــورسعيدوق جم|ل عبــــد |لجو|د ع |لجل|682297
753o87ندستـــ بــــور سعيدحس |حمد |لسيد محمد معروف
ى3452|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد عرفه ج|بــــر سعد م
ندستـــ ع شمس|ء محمد حسن رضو|ن|4|359|
يم6969|| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمر محمد حسن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسستـــيفن صفوتـــ كم|ل نصيف28683|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهند محمود |م محمد م685983
9|689o تـــج|ره |سيوطدين| ع |حمد ع
9o52|3 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نخلود ع محمد |سم|عيل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرج|ء محمد حل فتـــ دردير256775

ر محمد حس 22352 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم |م |حمد عبــــد |لظ|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سه|م فضل ع عوده768664
89762o تـــمريض سوه|ج محمود محمد ف|يز عبــــد|لحكيم
يم يوسف3546|6 حقوق |لمنصورهمحمد ي| عبــــد |لرحمن |بــــر|
45o676 كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــنوره|ن بــــ|سم |حمد محمود |لدسو
5|46o9|معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء صل|ح محمد ذ عيد فرج
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64o744تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد محمود حسن عجوه
49o29oدينتـــ د|بــــ |ل|سكندريه|شذى محمد |لسيد خليفه 
7523o6|يف عبــــد |لق|در |لص|وى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد يح عبــــد|له|دى  عبــــد |ل |لكريدى|43355
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن خ|لد محمود عبــــد |لمحسن عرفه244827
||8o74| ش|م |لسيد خض معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيم|ن 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|طمه س| سل|مه محمود |لسيد54852|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ق|سم  |ظ عبــــ|س|822776
تـــج|ره ع شمسعمر محمد فتـــ |حمد325435
686433| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد س|لم |حمد محمد ع

525o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفندى محمد حل |حمد
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد عص|م |لدين محمد |م 762|84
طبــــ ع شمسصف| محمد صبــــ عبــــد|له|دي367437
يم452873 يم محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخخ|لد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|زي|د محمد سعد شعبــــ|ن جمعه|47635
يم |ل 3243|6 يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
4o4o69د|بــــ دمنهور|محمود |حمد محمود |لسيد عم|ر
حقوق بــــورسعيدمريم محمد |حمد |حمد غ|نم755392
26oo64علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم عبــــد|لع|ل محمد عثــــم|ن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد فتـــ سيد |حمد شيل|ن|246862
د|بــــ |سيوط| يم|ن محمد |حمد محمد|879563
د|بــــ حلو|ن|ن| خ|لد |بــــو |لعل| سيد34|23|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ره حس|م ع محمود خ 8|35|2
|تـــى352692 تـــج|ره بــــنه|محمد جل|ل محمد |لبــــ
9o8563 د|بــــ سوه|ج|مصط ع|صم ع |لسيد
79o298د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ند| عبــــد | ع|مر محمد
5o2899علوم |ل|سكندريهسمر محمد عز|تـــ  دي|بــــ
ند|وى267943 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد مختـــ|ر محمد 
267546| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء ع ك|مل محمد مو
3296ooيم محمد قنصوتـــ حقوق بــــنه|بــــثــــينتـــ |كرم |بــــر|
4o5695تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر كم|ل |لدين عبــــ|س |حمد |لرشيدى
5|5|o6كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم رض| عبــــد |لفتـــ|ح محمودغريبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لخ|لق محمود مسعد|69888
يم779393 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |حمد محمد |بــــر| ع| 
وف|يوسف |حمد محمد عبــــد |لمنعم طه6|4|75 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
نوعيتـــ قن|ل |ء محمد عبــــد|لرحيم حسن479|83
|2o65o رهسعد عبــــد |لحليم |لشيخ عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لق|
9oo262|رم | زخ|رى علوم سوه|ج م زك| 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسيمون سل|مه حل سل|مه249943
تـــج|ره |سيوطخلود |حمد نش|تـــ |حمد سعد |لدين محمد823484
47956oد|بــــ |ل|سكندريه|ن|در ع|بــــد محمد عبــــد|لمنعم زي|ن
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34o557| زر|عه مشتـــهرلسيد رض| |لسيد حبــــيبــــ حسن
طبــــ |سن|ن ع شمسعمرو محمود محمد دي|بــــ|34936
فنون جميله فنون |ل|قمن|ر عبــــد|لمسيح عبــــد|لسيد بــــبــــ|وي843347
ر فه محمد334896 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسفوزيتـــ م|

56o25تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمروتـــ ص|بــــر محمد عبــــد|لعزيز
475|o4تـــج|ره |ل|سكندريهلج محمد محمود محمد محمد
بــــي ||256| تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد محمد محمد |ل
358o99| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عل|ء فتـــ مو
ندستـــ |سيوطمرفتـــ كميل فلتـــ|ووس بــــكليد|س |282|9
272o9رهندى محمد حسن عبــــد|لمطلبــــ تـــج|ره |لق|
ره محمد مصط مصط |لعيسوى92|28 تـــج|ره |لق|

4|42|o||نوعيتـــ طنط|ندى عبــــد |لتـــو|بــــ يوسف عط
رهرح|بــــ عبــــد |لمحسن سعيد دسو عم||4663 ندستـــ |لق|

|د|بــــ طنط|محمد |لسيد ز محمد |لعربــــي3263|4
33oo6|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء جم|ل ع عبــــد |لعزيز

د|بــــ دمنهور|ل|ء ن| محمد علو|ن سويف|496978
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد ع|صم ح|مد حسن|265226
52o579|ف |لدين ف محمد مهدي  علوم دمنهورل|ء |
879o3||ندستـــ |سيوط ندرو س| حن سعيد

ف ع محمد59633 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|دى |
9o87|9 تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف
5|527oمعهد ف ص |ل|سكندريهول|ء شح|تـــ حسن مو حسن
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لمجيد جودتـــ عبــــد 38286|
36o279معهد ف تـــمريض بــــنه| حسي حفن|وى حسي محمد |لغمرى
تـــج|ره ع شمسميخ|ئيل شو فرج ج|د||925|2
6o7569تـــج|ره طنط|بــــل|ل |حمد |لسيد |لقرن
رهش|م عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم23863| طبــــ |لق|

علوم ري|ضتـــ حلو|نمؤمن حس |م|م عبــــد|لحليم46755
تـــج|ره طنط|خ|لد عم|د ع سيد |حمد زي|ده|376|4
9o2o74 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمصط محمد ط|يع محمد
زر|عه |لمنصورهمريم محمود |حمد شل|طه||6839
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمد |لسيد ع عبــــد |لجو|د|689237
4o|o36 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|سم ح|مد محمود نص
د|بــــ حلو|ن|بــــسمه شعبــــ|ن ن| محمد |حمد244964
نوعيتـــ |لمنصورهربــــ|بــــ منصور |لسيد منصور683677
358o59يم يم ف|روق |بــــر| د|بــــ ع شمس|محمد |بــــر|
837o54|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد حبــــ| حس ح|مد

ف كم|ل عبــــد |لعظيم53337 تـــج|ره بــــ سويفيوسف |
42o966 د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر ع محمد |حمد ع مصط
تـــج|ره بــــ سويفوس|م محمود شلق| تـــوفيق2877|8
حقوق |لمنصوره |ر محمد سعد|وى ع5385|2
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علوم ع شمسمنه حم|ده |حمد محمود ع256|6|
9o9|7| ل طبــــ بــــيطرى سوه|جمصط محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لحميد مغ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|رتـــ فتـــح | محمد محمد3948|5
6|777oيم أحمد رهآيتـــ عبــــد |لسل|م إبــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
6|936oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لعزيز |حمد |حمد خليفه
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه مبــــروك عبــــد |لقوى عبــــد |لعظيم|499596
83o93||د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء عبــــد|لشكور محمد سليم
ره|نوروين ه| فوزى شلبــــى |لبــــديوى86|5|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــمريض |لفيوم سم|ء جم|ل سعيد عبــــد |للطيف|66549

يم يوسف محمد |بــــو|لعل329447 تـــربــــيتـــ بــــنه||منيتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نر| | جم|ل كم|ل محمد9226|3

د|بــــ بــــ سويف|مه| |حمد عبــــد |لم|جد ج|د |8|562
معهد ف ص |لزق|زيقنور| ح|زم عبــــد| عبــــد|له|دى632957
ف عبــــد|لمنعم كيل| 239864 رهعمر | ندستـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطمصط ع|دل رمض|ن قضبــــ 6788|9
تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمد محمود ذ ع477575
حقوق سوه|ج حمد رف| حسن |حمد|96|2|9
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | عل|ء|لدين محمد عبــــد|لنبــــى ش489892
3487o4تـــج|ره ع شمسزينبــــ زكري| |لسيد حسن |بــــو سق|يتـــ
رهعيد محمود عمر |بــــوبــــكر48|853 طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص |سم|عيليه|ء مجدى |حمد محمد عبــــد |لد|يم768626
وف|تـــعمر |حمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح25535| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
83o683 عل|ج طبــــي قن|زي|د يوسف |لرف| حس ع
8532o||ه |بــــو|لسعد جرجس نودي نوعيتـــ |لم |م
تـــج|ره بــــور سعيديوأن| ن| |سحق بــــش|ره4|7664
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــح|زم مجدى عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز غيثــــ8|6775
3335o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد رمض|ن حس محمد
6|57o|ى |لطبــــ|خ تـــج|ره بــــور سعيدمحمد س| ي
847o45تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمصط منصور محمود عبــــد|لحليم
338o78|زر|عه مشتـــهرحمد محمد محمد ق|يدبــــ|ى
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء |حمد محمد ح|مد حسن رحومه|24484
صيدلتـــ |سيوطشدوى عط| |لكريم طه |حمد 8|8853

543|o|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد ع محمد
49o956تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمه| سعد محمد سعد س|لم

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنور| سعيد كم|ل محمد شمه33592
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد منصور|344246
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم|ل زكري| سليم|ن محمد سليم|ن|5|4963
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد عبــــد|لوه|بــــ يوسف|62|35
5|o|5oتـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن |س|مه سعد د|ود
5557oتـــج|ره بــــ سويفسم |حمد محمد محمد

معهد ف تـــمريض |سيوط   يم|ن |لبــــدرى |بــــوش|مه محمد|893794
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6374o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد حس|م يونس محمد حسن |لسيد
7644o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديح صل|ح بــــكرى عبــــد |له|دى
تـــج|ره سوه|جبــــسنتـــ صد لبــــيبــــ بــــولس829537
يم 4577|9 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطرين| مجدى عشم |بــــر|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعبــــد |لرحمن عي محمد |لسم|ن عوض757796
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نجه|د خ|لد محمد مسعد مسعود4774|5
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــتـــس|م فوزي محمد ع |5668|8
يم |لدسو 9885|6 د|بــــ د |ط|مريم محمد م |بــــر|
7o||5|د|بــــ |لمنصوره|محمد ه| رض| |لسعيد ع خنفس
معهد ف ص بــــنه|مصط ي| حسن سيد |حمد|25874
يم8|7825 تـــمريض |لزق|زيق حمد سيف | خ|لد محمد |بــــر|
|5o26|رهزي|د سليم|ن عك|شه خليل تـــج|ره |لق|
8o688||تـــربــــيتـــ |لم |دير عبــــد| ع عبــــد
د|بــــ |لمنصوره|نغم محمد |حمد |لبــــلي696424
تـــج|ره |ل|سكندريهخلود خ|لد شهدى |لسمدو 25|5|4
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح |حمد رمض|ن|4|87|4
328o62وف|سيف |ل|سل|م نجيبــــ عبــــد|ل حسي مسلم وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
62o252|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد شح|تـــه شح|تـــه بــــدر |لدين ل|
يم6799|3 ره|سمر ع|دل عي |بــــر| ثــــ|ر |لق|
يم عبــــد |لتـــو|بــــ |لبــــديوى59|762 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــر|
7o4473يم |لح يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقي|ر| |بــــر|
4876ooحقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن عيد عويس مهلل
صيدلتـــ |لم |جون ع|طف |لقمص يوحن| تـــ|درس|85532
4878o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد |س|متـــ محمد فؤ|د غندور
8|7o33زر|عه |لم |خ|لد محمد ي|س محمود
43|o73|تـــ محمد محمد ج|بــــر ج|بــــر طبــــ طنط|م
ه فتـــ مو |ل|شقر||26893 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
24|46o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم|ن سيد محمد ع ربــــيع
|38|6oحقوق ع شمسعبــــد |لرحمن عمر غريبــــ ع
7o2oo6|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسل|م وليد محمد محمد خف|جه م |لع| 
776954| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سليم محمد ج|بــــ |
7795o7حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره مدحتـــ محمد ع مسلم| 
تـــج|ره بــــنه|ف|رس |حمد ممدوح |حمد479735
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ربــــيع محمد|لنبــــوى عبــــد|لحميد777695

علوم حلو|نسندس ع محمود محمد68478
68o669| ري|ض |طف|ل بــــورسعيديه |حمد محمد ع |بــــو |لعن
ش|م |حمد فه27|224 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه | 
ى رزق عبــــد|لع|ل|42|9|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ي
د|بــــ كفر |لشيخ|مؤمن سعيد محمد خلف |بــــو |لعل|487822
ندستـــ |ل|سكندريهمصط ع|دل محمد محسن |م 44|479

ف فتـــ سعودى|7|387 رهحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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رهعمر ط|رق |حمد محمد ع ع|مر94|49| ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط محمد |حمد حس عطيتـــ352847
494o87تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد |بــــو|لسعود |سم|عيل |لسيد |لشيخ
صيدلتـــ بــــورسعيدحمد محمود ع حسن حسن|764585
تـــج|ره طنط|م |ن |يمن ع |سم|عيل | |ظبــــي676579
45o4|2علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |حمد عبــــد |لغف|ر ص|لح
2445o9ره|ك|مل جم|ل حس جبــــر محمد ثــــ|ر |لق|
6933o8معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد خ|لد شلبــــى محمد ع
تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م محمد عطيه |حمد شه|بــــ487784
زر|عه |ل|سكندريهإيم|ن محمد شح|تـــه خ زنطح3928|5
د|بــــ د |ط|يم|ن |لسيد محمود |لجم|ل|6||5|6
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمهند |حمد عبــــد |لحميد |حمد رزق||73|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نزي|د عص|م محمد ع |م رجبــــ|2897

معهد ف تـــمريض |سيوط  |ر محمد سعد ك|مل|28|85
84o482د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|منه | |حمد عبــــد| |حمد
7o4899بــــه عطيه لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم عطيه و
262o|6ندستـــ بــــنه|محمد |م|ن | محمد سعد عبــــد |لح كليتـــ 

875o|معهد ف تـــمريض |لفيومر| | كم|ل محمد |حمد
معهد ف تـــمريض سوه|ج شيم|ء |سم|عيل عبــــ|س محمد 898936
43|23oصيدله طنط|ي|ر| ي| محمد محمود ذ مشعل
6o7|38| يم عبــــد يم عبــــد |لحميد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
2567o8 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنوره|ن محمد عبــــد| |لبــــشبــــي
|38o55تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد |لرحمن محمد محمد ع |لعم|ري
يم محمد233536 رهدير |حمد |بــــر| ندستـــ |لق|
5|o826تـــمريض دمنهورمحمد كرم أم ع شميس
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ند عبــــد |لعزيز شكرى ك|مل |لسيد694723
8o8274طبــــ |لفيومم|رين| م|جد ع|يد نصيف
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمد ف|رس حسن 6|8755
يم763862 تـــج|ره بــــور سعيدحمد ط|رق فوزى محمد ع |بــــر|
79o9o6|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  |ء جم|ل عبــــده محمد زيد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ش|ديه عبــــد|لن| عبــــد|لش| محمد933|83
يل ج |لزق|زيقمنيتـــ عص|م رمض|ن عبــــد |لحميد خر3922|5 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o94|3 يم زر|عه سوه|جدين| ع عبــــد|لل|ه |لسم|ن |بــــر|
حقوق |سيوط سل|م سيد عبــــد|لحميد سيد|886596
825o98تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس ع|دل عبــــد|لعزيز محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد محمد |لشبــــر|وى |لسيد محمد245|78
6o8963 لسن ع شمس|أسم|ء محمد ذ |لبــــري
53o557|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء رمض|ن فتـــ س|لم
حقوق |سيوطكم|ل س| كم|ل جريس|82897
معهد ف تـــمريض |لم | ي|سم ي| ف|روق عبــــد|لرحيم43|854
6o63|4|تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمد محمد بــــدر|ن
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78|65oيم سليم|ن علوم |لزق|زيقبــــسنتـــ ع|دل محمد |بــــر|
7o36o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يوستـــ | ه| سليم|ن |يوبــــ
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد مدحتـــ محمد |لسيد سل|م9|5235

رهمنتـــ | خ|لد محمد عبــــد |لمجيد |لبــــو8|384 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنرم حسن عرفه سليم|ن |لعد 99|425
|53|o3|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد سيد |حمد
وف|تـــح|زم محمد محمد عبــــده نقش|ره84||22 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o4||3|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لر|زق |بــــر
4||9o|| تـــج|ره طنط|بــــر|م عبــــد|لمسيح |سح|ق جور
رهد | ط|رق محمد مصل 85|67| حقوق |لق|
|634o9فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم محمد جل|ل عبــــد |لرحمن
6827oo|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسل عبــــد |لو|حد عثــــم|ن عبــــد |لو م |لع| 
7o7o37د|بــــ |لمنصوره|يمن فيصل |حمد |لبــــدوى حسبــــ |لنبــــى
|54o46تـــج|ره ع شمسيمن محمود عبــــد |لحميد سليم|ن ع
3|o8|5تـــج|ره ع شمسجليلتـــ صفوتـــ ي محمد صفوتـــ
حقوق |لمنصورهحمد محمد ص|لح محمد ف|يد|2|6867
حقوق |لمنصورهر| | ع|دل |لسيد فريد ع924|68
د|بــــ دمنهور|ح|زم ممدوح |حمد |لخطيبــــ475724
9o2356| يد تـــوفيق |لصغ تـــربــــيتـــ سوه|ج يه |بــــو|ل
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم| محمد عبــــد|لمقصود |لحف |256629
زر|عه طنط|مل|ك جرجس رمسيس رزق |744|43
معهد ف ص بــــ سويفيوسف فكري محمد ص|لح823768
64o577تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عز|زى |حمد عز|زى
7o|o|4يم محمد ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عط| محمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــد |لغ |6||6
26298oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد معوض |لسيد يوسف
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن ش|كر فوزى عبــــد|لحفيظ29|637
يم |لبــــلتـــ| 94||22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــسمله خ|لد |لسيد |بــــر|
تـــمريض ع شمس مريم ز محمد بــــر42389|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد ع رجبــــ محمد|6336
6939o5تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |حمد |حمد رضو|ن فتـــوح
|5o6o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ن| سل|مه محمد
68986oيم محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسحر ف|دى |بــــر|
23o762|رهحمد عز|لدين رمض|ن عطيتـــ كس|بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |لزق|زيقميل|د فوزى تـــوفيق ص|لح رزق642299
89|8o5 م كرم مريد تـــج|ره |سيوطد |نه سيد
ره|حمد محمد |حمد عبــــد|لبــــ|رى جبــــل|73|356 ثــــ|ر |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــملك حمدى مح|ربــــ ع239367
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطسل عبــــد|لمحسن مبــــ|رك محمد272898
32o93oرهبــــول| ن منصور ن معهد ف تـــمريض |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسخديجتـــ حس جم|ل |لدين |حمد8465|3
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صيدله |ل|سكندريهزينبــــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف عط||422893
يم محمد عبــــد |لعزيز34827| تـــج|ره ع شمسيوسف |بــــر|
ه عز|لرج|ل عبــــد | علو|ن حس2357|6 صيدله طنط|م
7o7|83يم ح|مد شعبــــ|ن ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طوق |بــــر|
44943oيم ندستـــ |لم |سيف |لدين ي| عصمتـــ |بــــر|
42279o |صيدله |ل|سكندريهمروه خ|لد محمد |لل
ى|7|4774 زر|عه |ل|سكندريهيه عل|ء |لدين عبــــد |لحكم |لع
طبــــ ع شمسعمر سعيد |نس ع8|267|
223o7o| ندستـــ ع شمسحمد عص|م عو ع
35777oتـــج|ره بــــنه|محمد صل|ح محمد |بــــو مسلم يوسف

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عم|د |لسيد عبــــد|لق|در عثــــم|2|54|
5|5|oتـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــثــــينتـــ ط|رق مصط عبــــد |لحميد

|547o7وس ندستـــ ع شمسبــــيشوى مدحتـــ  |د تـــ|و
ه زين |لع|بــــدين سيد عبــــد|لعزيز|236289 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
85o|46| طبــــ |سيوطنس محمد حمد|ن ع
2|4o|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطخلود  |ء |لدين محمود ن محمد
7o97||ندستـــ |لمنصورهزي|د جمعه |لمتـــو محمد ريح|ن
يم حج|زي629574 نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمه عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
صيدله حلو|نخلود سل|مه محمد حسن 897239
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه س| عبــــد|لحق صمول|252272

د|بــــ |لفيوم|ندى |حمد سيد |حمد72|64
6oo6o2يم يونس طبــــ طنط|محمد عزتـــ |بــــر|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد س|لم |لسيد |حمد |حمد |لشبــــر|75643
تـــج|ره ع شمسعمرو |يمن عيسوى عبــــد|لرحمن2868|2
تـــج|ره ع شمسمعتـــز محسن حسن محمد |لروي 235594
7o269|ندستـــ |لمنصورهيم |يمن عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ
تـــج|ره ع شمسمصط |سم|عيل عبــــد |لمنعم سيد شح37566|

رهرغد وليد عبــــد |لحميد حسن893|3 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد بــــكر ع |حمد |لجمل|436256
حقوق ع شمسف|طمتـــ محمود عبــــد|لكريم محمود |بــــوحميده325662
علوم كفر |لشيخليند| تـــ|مر محسن مو شتـــ|442887
27|3o|ى يم |لسن|ف معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر مؤنس محمد |بــــر|
صيدله طنط|سهيله فنجرى ح|مد |لسيد |لش|ذ|26762
34ooo9|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يتـــ محمد |حمد محمود عز|م
76o354يم وف|عبــــد | محمود يوسف |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن ربــــيع دي|بــــ مبــــروك|64736|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده| |حمد محمد عبــــد |لحميد |لعن| 25255|
يم عبــــد |لر|زق778967 صيدله |لزق|زيقدع|ء محمد |بــــر|
7|7o74|ه |حمد محمود عبــــد |لحميد معهد ف تـــمريض |لمنصوره م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد حمدى ع ر|شد محمد383||4
حقوق د |طأم| رزق محمد رزق غر|بــــ9847|6
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صيدلتـــ |سيوطم كلثــــوم |وثــــ|مه محمود عمر|48|833
67634o كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء شكرى فه |لسبــــ| مصط
33o597تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رح|بــــ محمد رمض|ن حد|د
تـــمريض كفر |لشيخط|رق محمد بــــسيو محمد |لصعيدي437429
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى خ|لد فتـــ عيد64783|
|456o4وف|تـــكم|ل ط|رق محمد عو|د ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد |حمد محمود ع محمد344385
تـــج|ره طنط|محمد محمود عبــــد|له|دى سليم|ن عبــــد448552
لس عم|د عبــــد | تـــوفيق حن 477942 تـــج|ره |ل|سكندريهك
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيه |حمد |دم |حمد|839243
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |لسيد ح|مد قنصوه|43343
تـــج|ره بــــنه|ه|له جورج مو نجيبــــ س|بــــ|264765
ش|م محمد عمر عبــــد |لرحيم233268 رهسندس  حقوق |لق|
 |حه وفن|دق |لفيومن|ريم|ن مصط عبــــد|لرحمن محمد سليم||44|2
رهعبــــد|لرحمن محمد مسعد دسو |لكبــــ |4695 طبــــ |سن|ن |لق|

تـــج|ره بــــنه|يم|ن ن|در حو|ش محمد حو|ش|329528
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسهيلتـــ محمد حس غ||987|5
8496o7|ه منصور عبــــد|لفضيل بــــكر كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمود عبــــد | سيد|55564
3|236| تـــج|ره سوه|جسم|ء ع عبــــد |لجو|د ع

تـــج|ره دمنهورمحمد جم|ل ك|مل |حمد عبــــد |لرحيم446387
ره|روضه مجدى حسن عبــــد |له|دى388|2 د|بــــ |لق|

46o8o8علوم طنط|عمرو محمد خلف | |لص|وى
7732o2ندستـــ ع شمسمحمد |حمد |سم|عيل محمد |سم|عيل
48742oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلؤى س|مح سعد |حمد عبــــد |لكريم
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | مجدى ز ز مصط 526285
7o9|55|تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد خليل رزق محمد زيد|ن
4o4744حقوق |ل|سكندريهم | نبــــيل فخرى مرج|ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد س|لم عبــــد |لفتـــ|ح مطر5|7525
|6o43|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صل|ح سيد سيد |لكو
نوعيتـــ |لزق|زيقرضوى س| عوض |حمد778829
8o5423 د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء فو |حمد فو
7o8293يف محمد عبــــد | محمود معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعم|د 

رتـــمحمد |يمن محمد عبــــد |لسل|م7|456 علوم ري|ضتـــ |لق|
وف|تـــش|دى ي| سم فريد9865|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
88352o|ه نبــــيل فل فهيم نوعيتـــ |سيوط م
32673o يم محمد حس|ن تـــج|ره ع شمسه|نم |بــــر|
5|o4|o|ش|م خليل |لطبــــ|خ ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسل|م  ك.تـــ. ف للبــــ
علوم طنط|سل ط|رق خليفه عبــــد |لسميع بــــريك426359
23253oلسن ع شمس|س|ره مصط حمدى سيد
يم328443 طبــــ بــــنه|محمد ر|فتـــ عبــــد|لغ |بــــر|

Page 2579 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7o92|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد معوض |لرف| |بــــو |لنور ع سمره
32o|43د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــتـــ مجدى ر|شد |حمد
|3735oلس روم| ف|رس شنوده كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك
33933oصيدله طنط|ش|م ع|دل شو محمد ز|يد
يم محمد336465 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سل مصط محمد |بــــر|
ف |سم|عيل |لسيد689886 د|بــــ |لمنصوره|محمد |
د|بــــ |سو|ن|بــــ|نوبــــ زكري| جرجس حكيم|638|84
68ooo4يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسم عزتـــ فريد محمد |بــــر|

تـــ حس سيد |حمد|6|7|2 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
8||6o6| نوعيتـــ |لم |يه مصط فرغ ع
علوم |لمنصورهمصط محمد مصط حس |سم|عيل436244
تـــج|ره طنط|محمود |حمد |لبــــسيو فؤ|د |حمد3|39|6
5o59oo علوم |ل|سكندريهعمرو محمد عل|ء ص|لح محمود ج|د
263o44تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|ند| عم|د عبــــد|لر|زق ع خليل
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــتـــ |حمد شفوق ش|ذ899|32
75o3|6صيدلتـــ بــــورسعيدمريم حس حس مصط ع
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه |حمد محمد مر |لطو 678635
3394o7 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|رتـــ ع|دل |سم|عيل حسن
6o5386علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخن محمد بــــدر|ن |لسكريه
4o54ooد|بــــ |ل|سكندريه|سل عبــــد |لرحمن ح|فظ عبــــد |لرحمن شلبــــى

67279| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء محمود محمد محمود عج
26|59o ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد| ممدوح لط عفي
|4o88|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق عمر سيد ص|لح
وف|تـــحمد مصط عبــــد |لو|حد عبــــ|س|25736| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|ه|جر عص|م |لدين |بــــو |لق|سم خليل42|326
تـــج|ره ع شمسمحمود سيد جمعه حميدتـــ|784|3
تـــج|ره سوه|ج لحس يونس ع|رف عبــــد|لمنطلبــــ|2652|9
ندستـــ |سيوطمصط رأفتـــ |نور حسن محمد232282
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد| صل|ح محمد محمد ح|كم633684
48o428ر يم عبــــد|لظ| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ع|دل |بــــر|
3|28o5حقوق ع شمسدى |حمد ع مر

4||o2 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد| فتـــح | |حمد خ
443649| زر|عه كفر |لشيخيه وليد |لسيد رجبــــ ع
د|بــــ |سيوط|مصط جم|ل محمد عبــــد|لرحمن8557|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف مدحتـــ عبــــد|لرحيم محمد ش| 5|2||3
234o23تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس|م |لدين سم حن محمد زيد|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن عيد ه|شم |حمد|9527|3
6o3o57صيدله |لمنصورهعم|د ع|دل |لمحمدى عبــــد |لحليم
6o6479| يم نعمه تـــج|ره طنط|يوسف محمد |حمد |بــــر|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــيثــــم ع|بــــدين |لسيد عبــــد|لل|ه 4|8952
5o3o36ى عمرو حس عبــــد |لعزيز جميل زر|عه |ل|سكندريهك
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9o6227 معهد ف ص سوه|جعفي س|مح عفي جرجس
9o2|38 ى تـــعلبــــ ميخ|ئيل معهد ف تـــمريض سوه|ج م|رين| بــــ
334o27تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد| |حمد محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح ع بــــدوى434|68
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــده حمدن| | |لسيد عبــــد|لمقصود453288
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ستـــر وص عوض |قل|ديوس|897836
|26oo8نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهندى طلعتـــ عبــــد |لحميد محمد كس|بــــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن محمد فؤ|د محمد |لديبــــ|339473
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  سم|ء قر يح عبــــد|لد|يم||88234
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه عبــــد|لن| عبــــد|له|دي ع 828457
44952oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد | |لسيد ع صديق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن عل|ء |حمد عبــــد |لسل|م حمزه|254226
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرح|بــــ |س|مه محمود |لبــــ محمد676284
لسن ع شمس|رحمه |حمد سعيد محمد54967|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمد عويس ك|مل|55929
معهد ف ص |ل|سكندريهنو|ل ع عبــــد |لكريم |لسي7325|5
64o24|يم |حمد رش|د |لسيد بــــيو صيدله |لزق|زيقي|سم |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رض| محمد شلبــــى|||6|25
349o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد محمد سعيد عبــــد |لحميد

تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد ه|شم عبــــد|لحميد |لشن|392|44
5o4473ف محمد سليم عبــــد|لرحمن د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |
24|75oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جه|د محمد محمود عبــــد|لتـــو|بــــ
7o2975|ل د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |حمد |حمد عبــــد |لرشيد 
75o483تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد خ|لد عبــــد |لع|ل يسن فر|ج
5278o8زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــي|سم سعيد ج|بــــر ع بــــدر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومبــــسمتـــ |حمد سيد يس 65359
ف |حمد عبــــد|لكريم4|6354 صيدله |لزق|زيقس|ره |
48338o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن محمد |لسيد ح رشو|ن
طبــــ ع شمسمحمد محمود |لسيد خل|ف خل|ف988|25

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| |ر محمد عيد حس 2|8|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومل |ء عبــــد|لر|زق ع محمد دويد|ر252236
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه عصمتـــ عبــــد|لحميد حس 267576

تـــربــــيتـــ |لفيوموق عويس ه|شم |لسيد72865
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعدن|ن مصط فريد فه محمد |92466
يم |لجمل6993|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــو عز|لدين |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء حسن ح|مد محمد|29|355

5o247|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نلبــــ |كرم وجيد بــــطرس
5o885||يم |حمد محمود |بــــوحم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي طلعتـــ تـــوفيق |حمد849926
4o6429بــــ حسن ز محمود تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد
تـــج|ره ع شمسدير ع|طف ع نور |لدين|5|326
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كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحسن حس حسن محمد352558
769o|8|يم مقبــــول صبــــ|ح |صبــــيح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشبــــر|
6oo8|2طبــــ طنط|ريه|م محمد |لسيد محروس مو
تـــج|ره طنط|حمد نبــــيل محمود قطبــــ |لزوبــــي|494579
68oo89|ندستـــ |لزق|زيقمجد جم|ل سليم|ن فوده
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |حمد سكينه37862| معهد |لج

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد زيد|ن سيد|26639
52o392يم جل|ل |سم|عيل |بــــوع كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــلقيس إبــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد سم بــــسيو فرغ مو629894
69729oمعهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لوه|بــــ |لسعيد محمد شمس |لدين محمد عمر
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء طلعتـــ |م |لبــــر |حمد|694327
يل ج |لزق|زيقندى عمرو |م عبــــد | محمد عبــــد |774535 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
2867o5|معهد ف ص بــــنه|لسيد ع عبــــد|لحميد سيد |حمد

|6o8o تـــج|ره ع شمسرو|ن |لمر |حمد ل|ش
يم|5397| رهحمد حس فوزى |بــــر| حقوق |لق|

33662oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس |دتـــ محمود |لسيد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| عم|د تـــوم| فريد39562|
يم |لسيد عوض |لسيد |لبــــي |23|688 ندستـــ |لم |بــــر|

رهزينبــــ ثــــروتـــ |لسيد سويلم257|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى عبــــد|لرسول سيد منصور322964
تـــج|ره ع شمسعمر |حمد رجبــــ مبــــروك3849|2
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رمض|ن عبــــد|لسل|م |لسق|63|268
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد وليد محمد |لق| 629963
9o6682|تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء رجبــــ حسن نعم|ن
ف محمد ف|روق محمد798|34 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ر |
|75oo4لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مرين| مرزوق لم حبــــيبــــ شح|تـــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرن| رمزى |حمد عبــــد |لحميد دغيدى263779
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء سعد محمد |لسيد||67|44
7oo774|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد |لسيد عرف|تـــ متـــو عثــــم|ن
زر|عه د |ط/ري|ضتـــيوسف محمد محمد |لبــــغد|دى96|6|6

ش|م محمد عبــــد |لبــــديع5798| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مريم 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م ع|شور |حمد عبــــد |لنبــــى|2|7|4

7o5o67تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــلشيم|ء ن| |لسيد عبــــد |لحميد |لسيد سنبــــل
رهيه |حمد محمد محمد شويخ|22652| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سحر عم|د |لدين محمد زغلول |لمر 692539
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعم|ر فرج عبــــد | محمود9779|4
438o25  نوعيتـــ كفر |لشيخندى عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود مر
22o633 ندستـــ ع شمسجيل|ن عص|م |لدين عبــــد|ل عطي
5o82o7تـــمريض |إلسكندريتـــ كرستـــ | ع|دل ذكرى ع|زر غط|س
يم488288 تـــج|ره سوه|جح|مد |حمد |حمد ح|مد |بــــر|
48|77oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد ه| بــــكر |سم|عيل محمد

Page 2582 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7||8o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرحمه قطبــــ |لسيد |سم|عيل حر|ز
9o754o حقوق |سيوطمرو|ن عفي محمود تـــوفيق
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ل عبــــد |لحميد سيد ع|75968
ندستـــ تـــ.خ|مس مرو|ن ي| رسل|ن |لدي|س 7729|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء لط عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح|632568
زر|عه كفر |لشيخل|ء عبــــده عبــــده رضو|ن |سم|عيل|3|68|5
ر محمد |لبــــيو |لسعيد عوض623863 معهد ف ص بــــور سعيديم|ن م|
يم عبــــ|س ع424298 ف |بــــر| علوم |ل|سكندريهعمر |
6oo647علوم طنط|عبــــد |لفتـــ|ح س| محمد |لبــــربــــرى
359o54|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد صبــــري ع محمد|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرو|ء كم|ل محمد عوين|تـــ435287
25663o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه |حمد ص|بــــر |لنج|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء ن| عبــــده محمد |لشي |236272
طبــــ |لمنصورهوف|ء ع |لسيد ع محمود694726
|د|بــــ بــــنه|سم|ء ي| محمد عبــــد |لحفيظ محمد264534
7o5694 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمود سعد |لعدل علم
لسن ع شمس|م|ي| عمرو محمد حس|ن39323|
معهد ف تـــمريض |سو|ن|ء عي ع محمد|848763
772o8|يم يوسف معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمصط عزتـــ |لسيد |بــــر|
ر جم|ل عبــــد |لوه|بــــ |لغندور647875 حقوق |لزق|زيقمعتـــز م|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|خ|لد |يه|بــــ فوزى محمد |لعشم|وى695853
4893ooيم جودتـــ د|بــــ دمنهور|س|رتـــ ي| محمد |بــــر|
علوم بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد |476|34
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود عبــــد|لسل|م عبــــد|لبــــ|سط فريد839643
6937o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه زين عبــــد |له|دى مندور فتـــوحه
864|o|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىع حمدي محمد عبــــد|للطيف
كليتـــ |أللسن ج أسو|نط|رق محمود شعبــــ|ن رجبــــ244646
33oo|8تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|نوره|ن ي| عيد محمد
9o8379| ف حل عم|ر بــــيو ر|ء | حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي لز
ه محمد |حمد ه|رون|854924 زر|عه |لم |م
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــم|ي| وليد |لسيد |لبــــدوى ف|يد2|82|6
7o6675 حقوق |لمنصورهحمد سلم|ن |لف|ر محمد شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمروه صبــــرى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لر|زق كيو3|4383
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــروفيده عرفه محمد عرفه |بــــو |لعزم57649|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نل|ء حس|م |لدين محمد ح|فظ|6794|
ى245766 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عبــــد|لحميد محمد |لشبــــش
6o6578 |د|بــــ |لمنصوره|عمر ض| محمد |لشم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسي| محمد عبــــد|لجو|د ع عوض453554
ه رجبــــ عط|ي| |بــــو|لمجد|33|828 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
89|o86 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطس|ره ن| سم عبــــد|لحميد
25o474د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مح|سن |حمد |لسيد |لجديد
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علوم |لفيوممحمود جمعه ج|بــــر عبــــد|لجيد73362
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نج|تـــ خ|لد |لسيد شوشه2|4347

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومبــــه سيد محمد عبــــد|لبــــ| 64386
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|زن محمد عفي أبــــو و| عفي 3|5257

545o5يم حسن ندستـــ بــــ سويفمحمد خ|لد |بــــر|
|39oooوف|تـــس|ندى عزتـــ نص يوسف معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

تـــربــــيتـــ ع شمس حس |حمد حس 48868
يم |لدقلتـــ698573 ري|ض |طف|ل |لمنصورهع |ء |حمد يوسف |بــــر|
257o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رو|ن عم|د|لدين صبــــرى دغيدى
ه عبــــد |لن| محمد ع |53539| ره|م د|بــــ |لق|
68|o52د|بــــ |لمنصوره|محمود عل|ء|لدين محمود درويش |لشح
د|بــــ د |ط|نور|ن |حمد صبــــرى ع |ل |د939|62
85o534تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسهيله محمود |حمد سلط|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|زي|د محمد ج|بــــر محمد عبــــد|لموجود487583
5o6978حقوق |ل|سكندريهندى حسن محمد س|لم محمد
م محمد مصط درويش||27|22 تـــج|ره ع شمسد
فنون جميله فنون |لم |مريم مجدى فهيم شح|تـــه ||77|9
تـــج|ره سوه|جشيم|ء محمد |سم|عيل محمد352589
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م محمد شو محمد|26584
8|4|9oف ف|روق |حمد حقوق |سيوطمحمد |
يم 782487 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد صل|ح |لدين حس |بــــر|

يم |حمد جمعه23528 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود |حمد |بــــر|
ش|م سم محمد فوده|43|679 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد 
8o4o24|يف محمد شعر|وي تـــوفيق طبــــ |لم |حمد 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدل|ء ن| عبــــد |لستـــ|ر محمد طه|2|7633
تـــربــــيتـــ ع شمسندي |حمد حسن حسن |لسيد323553
نوعيتـــ |لزق|زيقروعه محمد محمد |لحديدى784783
69o452تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنور عم|د محمد ز محمد
يم عبــــد5|95|5 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن عبــــد|لمحسن محمد إبــــر|
وز سيد محمد عد ع4|2727 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديف
7o4624 لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|عبــــد | طلعتـــ عبــــد |لمو عن| |لبــــسيو
علوم ري|ضتـــ طنط|ه|يدى محمد عبــــد |لبــــ|سط ع|مر|24|45
89o4|||جر بــــ|ش| عطيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط نجلو ز
ر مصط بــــر|نق349579 تـــج|ره ع شمسمحمود ط|
لسن ع شمس|حن|ن أم حسن محمد رمض|ن|49|44
تـــج|ره بــــ سويفندى جم|ل |حمد محمد عمر|ن52492

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| |لسيد عبــــد| عبــــد|لحليم329353
لسن ع شمس|حسن كس|بــــ حسن محمد رزق2548|5
23878oعلوم ع شمسه|جر خ|لد سيد عبــــد |لسل|م عثــــم|ن
رهنور|لهدى |حمد محمد |حمد236573 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعمر عطيه |سم|عيل خلف|76436
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63o22oر محمد |حمد |بــــو |لن طبــــ |لزق|زيقعمر ط|
7o|335 يم يوسف يوسف تـــج|ره بــــنه|محمود ي| |بــــر|
3524o6ر عبــــد|لمؤمن رهدع|ء مسعد عبــــد|لظ| د|ر |لعلوم ج |لق|
4774o6 صيدله |ل|سكندريهمريم |نور عبــــد |لعزيز |حمد |لف
62|8o||حقوق |لمنصورهحمد طلعتـــ ع |لسعيد نوفل
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد محمد ع |لعس|س|779343
8|oo94صيدله حلو|نم س|لم قطبــــ محمد
|2o498تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمروه سعيد محمد عبــــد |لحميد |لسيد
د|بــــ كفر |لشيخ|نزيه نزيه عبــــد|لمقصود عبــــده مسم|ر4975|4

تـــج|ره بــــ سويفبــــك ع حسن عويس59785
ه محمد فوزى محمد  |87798 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطن

ره|ي|تـــ سعيد حمد|ن حل رمض|ن||3942 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ دمنهور|ه|جر محمود عبــــده محمود ع62|489
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء رمض|ن ج|د|لكريم خليفه42|836
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ل سعد محمد جمي77|5|4
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو سليم محمد سليم|ن عط|8||527

ندستـــ ع شمسعمر حس ز |ن محمد4752|
رهحبــــيبــــتـــ حمدى سيد محمد|3757 حقوق |لق|

4o6882تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نآيه سم فؤ|د مصط زيتـــون
يم مصط لط |سكندر|449232 ندستـــ طنط|بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمود زكري| |لحريرى|763|6
47o76|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمل عمر عبــــد |لغف|ر محمد

27o877معهد ف ص بــــنه| |ده محمود محمد فوده
448o48ف ق|سم خميس |حمد ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | |
كليتـــ طبــــ أسو|نز عبــــد|لرؤف |حمد |لنوبــــي سليم839958
9oo89| تـــج|ره سوه|جرح|بــــ رش|د ع محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن سعيد ح|مد عتـــيم|||2526
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|رتـــ | نتـــ|ج لبــــيبــــ ص|لح223537
7o443oطبــــ |لزق|زيقشدوه عل|ء |لدين محمد مهدى مر
2235o6 وف|تـــمحمود ن| |حمد فؤ|د مصط تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ى763989 ى عوض |لم ن| مجدى ي كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم
9o9674  حقوق |سيوطعهد رأفتـــ |لسيد حم|ده
ر مسعد |لسيد |لعر| 7284|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن م|
486oo2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمنتـــ | ج|بــــر عزتـــ حس
معهد ف تـــمريض |لمنصوره كريم محسن محمود عبــــد |لمع684444
7o6674تـــج|ره |لمنصورهيوسف |حمد منصور |حمد حسن
475o35تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ط|رق عبــــد|لمنعم |لسيد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرضوي كمون محمد تـــوفيق36|826
حقوق بــــنه|ه|جر محمد محمود محمد354458
26|4o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|طف |حمد |لسيد
4758o7تـــج|ره |ل|سكندريهكريم ي| عبــــد | |حمد خليل
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|759o|رهحمد  |ء عبــــد |لحميد |لج |وى تـــج|ره |لق|
6o6664زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــأحمد عبــــد |لق|در ص|لح عبــــد |لمجيد
|52o5oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــفرحه رمض|ن ز ر|شد
ف سعيد عبــــد|لحميد2492|3 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعمر محمد | معهد |لصفوتـــ |لع| 

5o243|وف|تـــ|حمد عبــــد |لرحمن محمود مندى ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــمريض |لم | د|رل جم|ل فوزي  |د7622|8
6o4844د|بــــ |لمنصوره|رن| حسن |لسيد |سم|عيل |لعد
53o52oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرن| عص|م |حمد |حمد |لعط|ر
5|2868| علوم دمنهورحمد |س|مه زكري| |لخو

يم محمود57488 تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير محمود |بــــر|
يم محمود قن|وى ع479966 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|ي| |بــــر|
ق|وى946|68 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س|ره ع عطيه محمود |ل
تـــج|ره ع شمسحمد جل|ل عبــــيد محمد عثــــم|ن||69|22
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عص|م بــــدوى عبــــد|لمعبــــود|775869
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف محمد عبــــد| عطيتـــو|836724
22|o|4|حقوق حلو|نيه عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنصف بــــكرى
زر|عه دمنهورمحمود ف|يز عبــــد |لمنعم فتـــح | ر|3487|5

|94o|حقوق |لفيومعمر محمد سيد محمد
طبــــ حلو|نله|م شلبــــى |لسيد شلبــــى|642883
8o4444تـــج|ره |سيوط |ر م|جد عد جرجس
تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــ|س عبــــده عبــــ|س عقل697249
د|بــــ |لزق|زيق|بــــو سعد حسن عبــــد |لحميد877|63
8o3728|طبــــ بــــ سويفن| سيمون عم|د موريس جرجس

د|بــــ |لفيوم|حمد عمرو |حمد ع حسن||6387
25542oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعزه سعيد ونيس محمد عبــــد|لمع
تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد |حمد |لسيد|688757
824o63حقوق |سيوطعبــــد|لعليم |حمد عبــــد|لعليم عبــــد|لنعيم
6o8548ى د|بــــ |لمنصوره|يم محمد عزتـــ |لبــــح
64|82oنوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لمنعم عبــــد| ع محمد ع
بــــ|ش498643 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| روضه عل|ء حسن 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسيمون مجدى كرم عبــــد|لمل|ك9246|3
|3o|56تـــج|ره بــــنه|يل|نه ميخ|ئيل صبــــ صليبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوط م خ|لد |م عبــــد|لحكيم|4|8859

رهي|سم ص|بــــر |حمد عبــــد|لغف|ر42|47 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
27o|46|يم بــــكر ر حمزه |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طحمد م|
تـــج|ره بــــ سويفس|ره ق|سم فؤ|د عبــــد|للطيف37|||8
6o28o3ندستـــ طنط|محمد عم|د محمد ر|شد عبــــد |لرحيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرحمه وليد |لسيد محمد |حمد صبــــح764789

468o9تـــربــــيتـــ حلو|نمنه |حمد عبــــد|لحليم محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنوره|ن جم|ل عبــــد|لمجيد محمد222|64
27o672تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعص|م جم|ل س|لم عبــــد|لفتـــ|ح
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886o88|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يم|ن فؤ|د عبــــد|لق|در يونس
77646oعلوم |لزق|زيقندى نبــــيل محمود عبــــد |لحميد حبــــيبــــ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــ ممدوح محروس سل|م حبــــلص5|2666

ف صبــــ صليبــــ36367 رهف|دى | تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــ|سنتـــ نبــــيل محمد ع|شور |حمد475596
علوم |لمنصورهزينبــــ محمد |حمد |حمد |لعزو 695829
898o86|ف محمود |لسيد د|بــــ سوه|ج| يم|ن |
تـــمريض كفر |لشيخمحمد جم|ل محمود |لسيد |لعتـــي 448|44
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ندر| ه| فؤ|د عزيز257|63
9o668||تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء ثــــ|بــــتـــ |بــــو|لمجد عبــــد|للطيف
حقوق بــــنه|حمد ط|رق |لسيد عبــــد|له|دى|38|333

224o6د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومميسون ممدوح عبــــد|لعزيز |لبــــدوى
26o399د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه مدحتـــ عبــــد|للطيف |لش|ذ
6o2446تـــج|ره |لمنصورهندى سيد |حمد محمد سيد |حمد
692|o8ندستـــ |لمنصورهمحمد |س|مه محمد |بــــو|لفتـــوح

د|بــــ بــــ سويف|رضوى ط|رق فوزى عبــــد |لسميع24269
معهد ف ص |سم|عيليهمصط ح|مد عبــــد |لد|يم محمد |لعس5|7673
وف|تـــحمد عبــــد | عبــــد |لمنصف عبــــد |لغ 62683| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o3892د|بــــ طنط|نبــــيل سعد |لسعيد صحص|ح|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د | سعيد |لسيد بــــيو 42|329
يم|34954 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود مصط محمود |بــــر|
7o3846|ل|ل  بــــيه علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد حمدى |لسيد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى عي شكرى عي632956
ي|849688 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمل خ|لد محمد بــــ
نوعيتـــ كفر |لشيخم حس|م محمد |لص|وى س|لم7|4429
ره|رح|بــــ |ل|م|م |لليثــــى |حمد235645 د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد حس| محمد |لصغ محمود|272553
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد مصط محمد يوسف |لكوز782558
7|o243كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدد| | ه|شم |لسيد |حمد |حمد

يف شو ع|5|5| ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ي  أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
77o|38نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لسميع |لسيد عبــــد |لسميع سليم
53968oد|بــــ |ل|سكندريه|رن| محمد محمود عبــــد |لرحمن محمد
ندستـــ ع شمسر| ع|دل |لسيد محمد |بــــو |لعزم|389|2
|6282oعلوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن ي| محمد عبــــد |لحليم
6|24ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه عم|ره عبــــد|لعزيز حبــــيبــــ
49o|7oء فوزى محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع|تـــو| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه 
تـــج|ره |لمنصورهرفيده عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز عبــــد 685294
طبــــ |ل|سكندريهخ|لد |لسيد |سم|عيل  عمر|ن |لفيو |43752
يل ج |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد |حمد|634428 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه ي| مصط عبــــد |لحميد |بــــو|حمد4752|5
7o6662يم تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد محمد محمد |بــــر|
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8|oo74|يم محمود تـــربــــيتـــ |لم ||ء رجبــــ |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |لدين محمد |حمد |لسيد محمود 475332
85o832|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدتـــ ع محمد عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن نبــــيل محمد خ |636877
ل|ل|9|524 ل|ل محمد |لسيد  كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمريم 
69o5||ش|م |لسيد جمعه |لغربــــ|وى علوم |لمنصورهرن| 
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفخ|لد ع عمر عبــــد |لعزيز84563

|لسن |لم |سم|ء |بــــوبــــكر محمد جم|ل|2252|8
|3572| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء مو خلف مو

فنون جميله فنون حلو|نشذ| مصط محمد مصط 27232|
9o5376 تـــج|ره سوه|جي| محمد ع محمد
8|2|9o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سل|م ه| شعبــــ|ن ص|لح
حقوق |لمنصورهمحمد يح |م|م محمد مصط 8343|6
48492o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مصط صبــــرى عبــــد |لونيس يوسف مصط
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء ع|طف مصط |لنوري|256948
47682oتـــج|ره |ل|سكندريه |ر |حمد عبــــد|لعزيز |لسيد يوسف
82o883 علوم |سيوطمفدي بــــهجتـــ فهيم ي
قتـــص|د م حلو|ن|ن سعيد عزيز جبــــره|6324|3
9o9659 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطر| من|زع عل|م زن|تـــى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقربــــ| يح عبــــد |لستـــ|ر عبــــد|لحميد752278
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق منيه |لسيد عبــــد |لحميد محمد|778928
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء جم|ل فرم|وى عبــــد |لرحمن|776875
683o96تـــج|ره |لمنصورهخلود سم محمد |حمد عبــــد |لق|در
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مجدى حمودتـــ يح |484253
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخس|ره |مجد يوسف حج|زى ن| 47|5|4
بــــي خليل|7||687 ندستـــ |لمنصورهسل|م ن| سعيد |ل
8|o9|2تـــمريض |لم | غ|ده جم|ل ع محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عم|د عبــــد |لح|فظ |لطحل|وى43899|
يم حنبــــو|46|23 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جل|ل عبــــد |لم|جد |بــــر|
2642|o|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومغ|ده رجبــــ يح عبــــد
ر عبــــد |لرحمن |حمد سليم446372 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــنور |لرحمن م|
35279oيم محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
2394o4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير محمد خض |م|م
ي محمود طه محمد676|48 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود ي
|434o6حقوق ع شمسندى جم|ل حس خ|لد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عمر حسن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد|2884|
5|o|o5|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد متـــو |لسيد أبــــوزيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن سعد محمد مصط حج|زى|435876
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه ع محمود محمدين6|425|
9oo549|معهد ف ص سوه|ج ل|ء |حمد |ل|م |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديلش|ذ |حمد |لجمي عبــــيد|834726
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ل|ء وليد |حمد صقر||25256
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رويد| عبــــد |لق|در مصط شلش428242
|لدين ي|قوتـــ محمود456347 يم ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
272o85يف كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنور| جمعه عبــــد|لستـــ|ر محمد|ل
4887oo|يم سليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود محمد محمود |بــــر|
4o5o3oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد ط|رق محمد حسن عبــــد |لرحمن

تـــج|ره ع شمسمريم ي | |لسيد |م|م558|4
تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء خلف محمد عبــــد |لعظيم|68|57

27966o|يم ع|بــــدين د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مل صل|ح طه |بــــر|
تـــج|ره |سيوطع متـــو عبــــد|لج|بــــر متـــو 885929
489|7oيكل د|بــــ |ل|سكندريه|دير عيد محمد |حمد 
يم ع33476| رهيوسف مجدى عبــــد |لعزيز |بــــر| تـــج|ره |لق|
ف محمد بــــربــــر|7473|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يه |
676oo|د|بــــ |لمنصوره|نور محمود عمر محمد عوض
92o377 د|بــــ سوه|ج|مريم رش|د ج|د جرجس
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديلشيم|ء خ|لد محمد عثــــم|ن|863458
يم حج376|42 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |ء |لدسو عبــــد |لغ |بــــر|
8o3828يم عم|ر طبــــ بــــيطري |لم |ي|سم عمر |بــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىبــــيتـــر نور |طن|سيوس جورجيوس829882
حقوق |لمنصورهم| محمد ع|طف سم |حمد|637745
يم عوض7335|8 |د|بــــ |لم |م | زكري| |بــــر|
64oo4|بــــى عبــــد|لبــــ| محمد |لسيد نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمه و
527oo7علوم |لعريش/ري|ضتـــيح كم|ل |حمد حسن بــــدر|ن
6842o9 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد ع|طف ص|لح محمد |لمهدى
323o37ف محمود محمد كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن|ر |
تـــج|ره بــــنه|محمود سعيد عبــــد|لونيس محمد سليم344579
علوم |لزق|زيقيه|ن ي| فوزى عبــــد |لر|زق635453
5o9398زر|عه دمنهورش|م سعيد عبــــد |لجو|د |حمد |لج
طبــــ بــــنه|مصط حس عبــــد|لسل|م عبــــد|لحليم254633

23|o6رهعبــــد| |حمد كم|ل محمد تـــخطيط عمر| |لق|
حقوق |ل|سكندريهبــــسمه س|مح بــــش|ره مرج|ن بــــش|ره489622
|5o548رهمحمود وجدى ف|روق عبــــده تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
229o74رهس|ندر| عم|د حل سعد|ن تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهس|ميه مصط فتـــ |لطلي489996
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد|لرحمن حمدى عبــــد |لعظيم عبــــ|س 7362|4
|295o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد جمعه |بــــو بــــكر صقر
رهع |ء ع|طف ع شقي 233392 طبــــ بــــيطرى |لق|
4782|oيم حس |حمد |لغربــــ تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم محمد |بــــر|

2526oرهخلود |س|مه صل|ح |لدين محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممحمود ربــــيع عو|د عبــــد|لمنعم|4936

يف فؤ|د نص|ر|26592 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|جد 

Page 2589 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

33o673يم تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى عص|م مصط |بــــر|
||7o67ره|ه|يدى يح عبــــد |له|دى |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط محمد محمد سلط|ن |ل|م|م333658
يم زيد|ن2484|4 حقوق |لمنصورهعل|ء خ|لد |بــــر|
4o2474د|بــــ كفر |لشيخ|ورده صل|ح عمر|ن حس عمر|ن
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء عم|د ع غ|نم ع54|687
حقوق سوه|جعمر عبــــد|لجو|د عبــــد|لعزيز محمد 73||92
542oo9زر|عه دمنهوريف محمد مر صقر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء عبــــد |لرحيم محمد محمود46262|
ره|دى عبــــد| ن عبــــد | ن239229 د|بــــ |لق|

تـــمريض |لفيوم لبــــ ع|شور محمد محمد66736
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد أحمد ف|روق |لدكروري |لسيد55|624
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لحميد |حمد825268

576o2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|ره عبــــد | حسن عبــــد
يم ز|  3|45|9 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|م|رك مجدى |بــــر|
ف محمد لط |633928 علوم |لزق|زيقحمد |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند محسن خليل دي|بــــ6|53|2
||96o7د|بــــ حلو|ن|حمد عبــــد |له|دى ر|غبــــ عبــــد |له|دى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء كم|ل محمد سليم|ن |بــــوبــــكر|269429
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمله فوزى عبــــد| خط|بــــ256992
تـــربــــيتـــ |سيوطل |ء خ|لد جم|ل محمود  877763
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ط|رق |لسيد بــــدير مبــــروك3|334|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود عص|م شعبــــ|ن س|لم بــــدوى332774

ندستـــ |لفيومح|زم محمد محمود عبــــد|72529
26|o33كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدى عبــــد|لحميد خط|بــــ ع|فيه

ل|ل52266 تـــربــــيتـــ بــــ سويفتـــيس |حمد محمد 
حقوق طنط|حمد حس |لش|ف عبــــد |لحميد سمره8643|4
6o2464تـــربــــيتـــ طنط|ند سم ر|تـــبــــ |لششتـــ|وى
5o4885تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى |لسيد ن|صف سيد |حمد ن|صف
78oo89د|بــــ |لزق|زيق|بــــه سم |سم|عيل |حمد
رهل |ء ط|رق |لسيد محمد |لجمل27|263 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن خ|لد ع مخيمر 896298
علوم ج|معتـــ د |طم | سعيد حبــــ عطيه حبــــ 44|477
356||o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد سم عبــــد|لحميد عبــــد|
92|o34 تـــربــــيتـــ سوه|جن|ء عبــــد|لحليم ح|فظ محمدين
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عمر محمد عي حس |||623
علوم ري|ضتـــ |لم |مصط مرشدى محمد محمد |لبــــر|وى546732
77234oعلوم |لزق|زيقنور| س| سعيد |حمد

رهن|ردين  س| ري|ض466|2 علوم |لق|
ش|م عبــــد|لحميد محمد عبــــد 277944 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور|ن 
67657o ندستـــ |لزق|زيقمريم عبــــد |لعزيز عبــــد |لع| حسن
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد عبــــد|لرحمن |لسيد محمد442523
5o3o5|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى ن|در عد ح|مد |لعيسوى
د|بــــ ع شمس|ي|س |حمد حسن عليوه عبــــد|لرحمن23||34
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــكريم|ن محمد ص|لح تـــوفيق |حمد482934
ف محمد عبــــد|لمطلبــــ محمد|629388 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه |
34o992د|بــــ ع شمس|مع|ز عص|م محمد سليم|ن و|كد
تـــمريض |لم | حس|م حسن حس جمعه856558
85o228ندستـــ |سيوطم|يكل م جندي قلد
حقوق طنط|عم|ر رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح حمد6284|4

وف|تـــعمرو ش|مل عبــــد |لحميد محمد حس 6477| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ط|رق |حمد محمود|356429
ندستـــ ع شمسن مدحتـــ |لمر عبــــد |25562|
نوعيتـــ |لمنصورهن|ديه م |لسيد محمد |لسيد697324
رهسم|ء |حمد ربــــيع عبــــد |لسميع|6|57|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
777o27|د|بــــ |لزق|زيق||ء وحيد |لسيد محمد
رهمحمد محروس محمد عبــــد||22586 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
354o94حقوق ع شمسزيزى ع |حمد ع
9oo289 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|م جميل فؤ|د لبــــيبــــ

رهمصط صل|ح عطيتـــ مر 34237 حقوق |لق|
8o|875|نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن عل|ء |لدين |حمد عبــــد
4o97|9تـــربــــيتـــ طنط| عبــــد|لمنعم محمود محمد |لحبــــ|ل

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد ر|فتـــ حسن سيد |حمد كف| |78|44
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعن|ي|تـــ س| ري|ض حسن |لقنجتـــ498583
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن |لسيد مو محمد|8723|4
علوم |لمنصورهمحمد خليفه |لمك|وى ع خليفه967|69
يم عي5233|6 ندستـــ |لسويسكريم محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم جرجس ميخ|ئيل جرجس شنوده485357
8oo|94د|بــــ |سو|ن|عمر |حمد ف|روق |لزين

طبــــ |لفيوممريم جم|ل عبــــد|لر|زق جبــــريل5||72
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط محمد محمد |حمد محسن2|4524 معهد ع| 
5o29|oيم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء صل|ح |لسيد |بــــر|
ف |حمد محمد |لمر خليفه43|6|2 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسف|رس |
|386o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | محمد |لسيد محمد
634o78ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد جم|ل رمض|ن محمود |بــــوستـــيتـــ ع.
تـــج|ره ع شمسيه |يمن محمود محمد |لشح|تـــ|8784||
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمد ع|طف ص|بــــر محمد عم|ره258999
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــل|ء بــــدر محمد ع|مر|287279
6|o|97يم دو|بــــه د|بــــ |لمنصوره|ند| عبــــد |لعزيز |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــسنتـــ صل|ح محمود عبــــد|لرحمن |لصفتـــى7992|5
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محمد حسن |لدقدو9|87|6
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدنبــــيل محمد سعيد محمد محمد سليم479737
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د|بــــ دمنهور|ف|تـــن وحيد |حمد محمد |بــــو|لعل|3776|6
يم محمد42664| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|ره رمض|ن |بــــر|

تـــمريض |لفيوم م عبــــد|لمجيد |م |حمد73592
معهد ف ص بــــور سعيدسمر ع|دل عبــــده عبــــد |لم|لك25|622
3|85o7ى جميل غريبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء ي
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصديقه جم|ل رمض|ن سليم|ن228294
63o957كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــسمه حس ع |حمد
يم عبــــد | |لعرج528636 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل إبــــر|
2554o| يم حس  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه حس|م عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسلف|ن| عص|م عبــــد ربــــه بــــسطو77|877
|43o59وقوق محمد |حمد محمد |لسيد ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
43oo95لسن ع شمس|ثــــن|ء سليم|ن عبــــد |لمنعم سليم|ن عرنوس
5o45o4علوم |ل|سكندريهجميلتـــ شنوده شو بــــش|ى
يم عبــــد|لغ 236452 رهشيم|ء عبــــد|لر|زق |بــــر| زر|عه |لق|
69o||o|يم محمد تـــج|ره |لمنصورهحمد سعد |حمد |بــــر|
يم فر|ج427963 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه سعيد محمد |بــــر|
64o87o|ندستـــ |لزق|زيقسليم|ن محمد سليم|ن حسي سليم
د|بــــ |لزق|زيق|ند| محمد محمد فؤ|د دسو 2||776
صيدلتـــ بــــورسعيدآيه |سم|عيل محمد رمض|ن شتـــيه623868

ره|تـــ حمدي عبــــد |لمنعم ع 8227| د|بــــ |لق|
75o488|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد غريبــــ |بــــو |لمك|رم محمد
ف ومس|حه |سيوطعبــــد| عبــــد|لرحمن محمود حس  892843 ك.تـــ. ف رى و
صيدله حلو|نعبــــد | |حمد محمد عبــــد |لع|ل يونس677226
وف|تـــم | |ميل غط|س ص|دق|27252 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
44o897معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعم|د سل|مه عبــــد |لعليم ع رضو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سه|م |حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحيم263476
يم إسم|عيل|8|6384 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن ثــــروتـــ إبــــر|
4o7o3|د|بــــ كفر |لشيخ|سل محمد عبــــد |لرؤف ع مندور
7845o8تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروه عبــــد |لفتـــ|ح سيد |حمد |حمد

ف محمد مهدى854|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنور| |
27o666|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد حسن |لسيد ملي نوفل
تـــربــــيتـــ دمنهورزي|د محمد عبــــد |لعليم |لعفش محمد492729
68o974تـــج|ره |لمنصورهكريم |لسيد رجبــــ جل|ل ج|د
8o4o7|يم صيدلتـــ |لم |عمر بــــهجتـــ عبــــد|للطيف |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق  بــــه|ء |لدين محمد |حمد عزبــــ643938
علوم |لمنصورهمصط جم|ل ع حسن شو|ف442327
رهيه صل|ح حس سيد|45939| د|ر |لعلوم ج |لق|

ف ري|ض عبــــد |لرحيم|34755 ره|ء | تـــج|ره |لق|
233o23كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنه | مدحتـــ محمود ع سلم|ن
764||o| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حن|ن حسن محمد |لسيد عبــــد
تـــمريض ع شمس ن|ء حس فرح|ن |حمد335747

Page 2592 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3o763|فنون جميله فنون حلو|ن|ء |حمد محمود عبــــد |لمجيد
|5|3o6|ره|بــــه محمد |حمد |بــــو |لعل د|بــــ |لق|
342o54 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسشيم|ء ن| محمد محروس مصط
5o7|83ه محمد محمد ع عبــــد |لح|فظ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ رض| |بــــو كليل ذ محمد263574
5o7676 يم |لسيد عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــه عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
8o2o78يم مهدي طبــــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|ريه|م عبــــد |لتـــو|بــــ ع |لسيد|6654|
تـــج|ره |لمنصورهسلوى وليد محمد |لسيد عبــــد |لعظيم682283
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد مجدى |لحسي محمد |بــــو |لسعود769597
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد غريبــــ |لسيد شعبــــ|ن|46877|
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن محمد عبــــد |لح|فظ محمد |بــــر||5|67|
يم |حمد757554 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل |ء حمدى |بــــر|

4995oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه ن| عبــــد|لستـــ|ر ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يتـــ محمود |حمد شبــــ |335378
ندستـــ بــــنه|ض |حمد محمد |حمد عقي479354 كليتـــ 

2o26o| تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد مدحتـــ محمود ضيف
82698o حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديعبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد مو حس
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمصط محمد عبــــد |لو|حد محمد3|7627
9o9o2o ف |لبــــدرى محمود حقوق سوه|جيف |
ره|سم|ء س| عبــــد|لر|زق |ل|شقر|245||4 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد صل|ح حسن محمد |حمد||45253
تـــج|ره سوه|جمه| |حمد محمد |لسيد863854
4oooo|د|بــــ |ل|سكندريه|ثــــري| وليد محسن ز دي|بــــ
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيف مدحتـــ حسن فريد752874
معهد ف ص بــــنه|ن زكري| عبــــد|لحميد |بــــوغ|ليه|256969
349o3| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق ف|رس مصط ع مصط
27|87o تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن عزتـــ محمد |بــــو|لمجد |بــــو |لعن
|2o978 رهل | ع|دل سليم ز خ ندستـــ |لق|
4o8o5||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء |نور |لسيد سيد |حمد
4897o3 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمريم خ|لد عبــــد |لمقصود |حمد حس
ندستـــ ع شمسيوسف ع كم|ل ع |لخو93|232
827o2||يم محمد محمود محمد طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|
بــــي 683922 يم |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى من محمد |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد رمض|ن عبــــد|للطيف|3325|5
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود شح|تـــ محمد حسن867592
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسكريم سعيد رجبــــ عبــــد|6|3342
3|349oصيدله ع شمسدين| ع|دل حن| ف|يز
5|8|7o تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور |م |لحص| |حمد |حمد مصط

5o7|4 طبــــ بــــ سويفمصط عيد ع بــــيو
9|473o  حتـــ وفن|دق |لم |حسن |حمد محمود محمد| 
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2o489معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد بــــكرى محمود |حمد
858o97| تـــج|ره بــــ سويفحمد ربــــيع محمد |لصغ
ف حن|| بــــش|ره |بــــر|242|75 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل | |
82|96oتـــربــــيتـــ |لم |خلود محمود عبــــد|لبــــديع فنجري
4|93o9ه أحمد |لسيد |حمد سلط|ن حقوق طنط|أم
688o|3تـــج|ره |لمنصورهريه|م رأفتـــ عبــــ|س محمد

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|د | ع سيد حس ع42|26
75o56|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسم|زن جه|د حمد|ن مو
8o7797حقوق بــــ سويفد| | فتـــ نجيبــــ عزيز
2363oo|رهينور فؤ|د ف|روق محمد فؤ|د عفتـــ تـــج|ره |لق|
9o74o||د|ر |لعلوم |لم | لسيد حم|م |لسيد محمد
تـــج|ره كفر |لشيخمصط يح رزق |لسيد عبــــد |لحميد996|69
79|68oتـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | سعد عبــــد |لجو|د |حمد
بــــي 528247 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد مصط عبــــد|لمع |ل
7673o8 معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |لسيد عبــــد |لمنعم محمد |لكبــــ
7oo9o6|إعل|م بــــ سويفيه محمد عط| محمد |بــــوزيد
حقوق حلو|نوق |يمن رمض|ن محمد عبــــد|لعزيز9665|2

5o282تـــج|ره |سيوطشه|بــــ |لدين حس|م محمود ع
8o8o25|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسل|ء فوزي وف عبــــد|لجو|د
علوم ع شمسه|جر مح محمد سعف|ن773729
6o25|o|د|بــــ |لمنصوره|ع |يمن ع |لسيد |لبــــن
ن| ممدوح عبــــد|لسميع عزبــــ249397 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم

46|77| رهسل|م سعيد عبــــد |لحليم طه عي حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|نع ع|دل شه|بــــ |لدين |حمد45|66|
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|ف يح سعيد |لعدس38752

وف|تـــمصط محمود حميد خ|لد ع |ن242745 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
نوعيتـــ |لم |فريد مصط حربــــي حسن6426|8
يف ع |لمهدى47866| وف|تـــمحمود  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

3o645تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|تـــرين يوسف مسعود ص|لح
63o268|يم |سكندر تـــج|ره بــــنه|بــــ|نوبــــ ن|صف |بــــر|
ر سعيد4798|6 معهد ف تـــمريض بــــنه| دى |لسعيد عبــــد | جو
686o97|ندستـــ كفر |لشيخرو|ن عم|د حمزه محمد |لغ
62554oلسن ع شمس|سل ع|طف سليم|ن يوسف محمد
رهسم|ح محمود ز |لسيد عيد676678 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشيم|ن سعيد عيد|روس ص|دق|48|769
تـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر عم|د |لدين محمود درويش نص342448
رتـــ|عبــــ شعبــــ|ن سيد محمدسل|مه245499 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |لسيد |حمد |حمد حس|م 3257|7
صيدله حلو|ندير مصط |لسيد محمد|83372
357o79| |ش|م |م|م عر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد 
8o3662ن| مجدي سعيد بــــطرس |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن خ|لد |سم|عيل عبــــد|لعزيز5|2282
كليتـــ طبــــ أسو|نعمر ع|دل عبــــد|لمجيد ج|د848295

رهمصط عزتـــ عز |لدين محمد خليل56|29 تـــج|ره |لق|
ش|م محمد صبــــرى حسي 625793 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد 
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ حس عوض عيد37|834
|6825oن| طنيوس فكرى طنيوس ره|م د|بــــ |لق|
|649o7لسن ع شمس|ندى ي| محمد عبــــد |لسل|م
ف فريد محمد ع|مر2627|6 |د|بــــ طنط|نص|ف محمد |
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عم|د عبــــد|لمحسن |حمد352976
85oo|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحسن ع حسن |حمد
|د|بــــ طنط|دين| فكرى مسعود |للو3974|4

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمريم حسن عبــــد |لتـــو|بــــ محمد58345
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود ط|رق عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز محمد686262

6o|95|تـــج|ره بــــ سويفيه ع محمود سعيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دييه جم|ل محمد شقي |279826
يف عزتـــ محمود أحمد|45368| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد 
علوم دمنهوربــــسمتـــ محمود محمد عبــــد |لغف|ر38||52
25768oندستـــ |سيوطمحمود صبــــ عبــــد|ل ع
فنون جميله فنون |ل|قحس|م |لدين حسونه سليم|ن حس 94|834
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه سهدى سعيد محروس |لملي 254256
ش|م زيد|ن عبــــد|لرحمن |لسيد236|33 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|يم|ن 
238826| تـــربــــيتـــ ع شمسيه كم|ل ع |حمد ع
6o4297|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد محمد محمد عويد|تـــ
صيدله طنط|محمد ع|دل فر|ج عبــــد |للطيف |لبــــد|68852
362oo2يم مسلم لسن ع شمس|حمد عبــــد|لن| جل|ل |بــــر|
7o9667ري|ض |طف|ل |لمنصورهند رش|د حسن سليم|ن |لمنصورى
نوعيتـــ كفر |لشيخغ|دتـــ |يمن عرف|تـــ بــــسيو |لسم| |56|44
62|o43 |معهد ف ص بــــور سعيده|جر ربــــيع غريبــــ س|لم ش

527o6صيدله بــــ سويفمحمد عبــــد |لعزيز عبــــد | ف|يد
9o2588  ف ومس|حه |سيوطمحمود عبــــد|لفتـــ|ح عز |لدين |حمد ك.تـــ. ف رى و
2572o6|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسم|ء جم|ل |لسيد عم|ر ك.تـــ. ف للبــــ
يف|633658 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقريج سم ح|مد حس|ن 
تـــمريض بــــنه|سع|د عم|د |لحن |بــــو|لفتـــوح264662
ف محمود عبــــد|لحميد  38|876 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شه|بــــ |
6799o6معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حل فيصل ع |لعتـــبــــ| عقل
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر عو |حمد محمد 898972
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحس|مه محمد محمد |لمزين|754|42
488|o6ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــول| بــــهجتـــ ز سليم|ن غبــــري|ل
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــول| جوزيف |بــــتـــن|غو ع|زر|4|272
حقوق طنط|حسن|ء ح|مد ن|صف عيس|وى د|ود7528|5

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــف|يزه |حمد رجبــــ منصور دي|بــــ42892
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6o4929زر|عه |لمنصورهف|طمه |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عسكر
ندستـــ بــــنه|حمد ش|كر محمد ك|شف|627575 كليتـــ 
89723o|معهد ف ص سوه|ج يه ش|كر عبــــد|لسميع محجوبــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء نبــــيل فوزي عثــــم|ن|7742|4
ي449987 علوم ري|ضتـــ طنط|فرحتـــ محمد مصط |لبــــح
6|6o27تـــج|ره ج|معتـــ د |طر| سم محمد |لدبــــ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رن| |حمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد2|8338
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد | س|مح د|ود سليم|ن752535
35367oيم يم حسن |بــــر| طبــــ ع شمسحسن |بــــر|
5o247oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــروجيه جوزيف شح|تـــ فه
صيدله حلو|نشه|بــــ |لدين حس|م محمد حمود446|26
62o6|2| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|خ|لد عبــــد |لسميع محمد أسعد عبــــد
حقوق طنط|حمد محمد و|ئل جمعه |لسيد مر ش475829
89|o|2| ء محمد محمود حس| علوم |سيوط 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عطيه رفعتـــ عطيه |لصعيدى9436|6
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سل س| محمد مر شح|تـــه248989
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمن|ر فتـــ متـــو حسبــــ |257537
82722oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمرو محسوبــــ زين |لع|بــــدين عمر
وف|تـــج|ن عم|د ف|يز مسعد7294|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء ع عبــــد|لح|فظ نج|ر|839469
43o||3طبــــ طنط|ريم |حمد محمد شو عبــــد|لرسول
د|بــــ |سو|ن|رن| حل مر حل |بــــو عويس43469

5|3o77ف عبــــد |لمجيد محمد خميس علوم دمنهورمحمد |
837o88تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء ي| محمود سعيد
ر|ن|7542|8 تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد جمعه ز
يع ط|يع828482 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر |حمد |بــــو
268964| معهد ف ص بــــنه||ء طه عبــــد| مر
لسن ع شمس|س|رتـــ فيكتـــور صد ري|ض و|صف|32223
|65oo3|ه محمد عبــــد |لر|زق رش|د علوم ع شمسم
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه ع|دل محمد |حمد639639

حقوق بــــ سويفض |حمد |م عبــــد |لجو|د|58|5
6|o3o5|يم |بــــو خليل عمريتـــ معهد ف تـــمريض طنط| سل|م |بــــر|
رهروميس|ء |لسيد رجبــــ رزق7792|2 تـــج|ره |لق|
يف |لعم|وى|3786|6 علوم طنط|حمد محمد 
7o7599|تـــج|ره |لمنصورهحمد م|جد عبــــد |لعظيم ع خورشيد
تـــمريض بــــنه|بــــه س| عطيه عبــــد |لخ|لق شع 965||6
42o|8oيم |لسعيد شعيشع حقوق |لمنصورهبــــه عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد خ|لد محمد عثــــم|ن7||479
44oo|o |تـــج|ره طنط|رحمه أحمد ه|شم أحمد ش
ش|م ح|مد مبــــروك872|4| تـــج|ره ع شمسمرو|ن 
تـــج|ره طنط|بــــس|م عبــــد |لفتـــ|ح ع |لسيد عبــــد |545789
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ق|وي829237 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفتـــ صبــــ ج|د 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|ر| رمض|ن عبــــد|لحميد نوفل254372
طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــسمه مو عبــــد|لخ|لق عبــــد |لعزيز حم2|93|5
63o99|د|بــــ بــــ سويف|محمد مبــــروك حبــــ| |لد

844|o5|يف محمد عبــــد|لغفور لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد سيد محمود محمد56739|
844o65تـــج|ره سوه|جمصط رمض|ن جل|ل عبــــد|لكريم

3543o ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|جر من ع|مر مصط
ره|محمد و|ئل سعد عبــــد ربــــه4453|3 ثــــ|ر |لق|
6o47|6تـــج|ره |لمنصورهه|جر |حمد عبــــد |لرحمن |حمد متـــو
تـــج|ره |لمنصورهحمد ح|مد عبــــد |له|دى |لمر |لج 693884
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــزي|د ي| محمد سليم|ن6346|2
تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | محمد ف|روق مصط شلبــــى485563
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن محمد |لسيد |حمد |لطنط|وى676228
68756oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود محمد |لسيد ع
بــــ | ح|فظ سيد|2|479 ندستـــ |لفيومح|فظ و
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه سل|م عط| | س|لم|ن|769248
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن مصط محمود قطبــــ2|97||
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد عمرو محمد س|لم حلوه|776955
ندستـــ ع شمستـــ |يمن نظيم |لعفي |5863|
8o4|55 ندستـــ |لم |يوسف ن|جح عزيز قلي

3o629|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نشيم|ء جم|ل محروس عبــــد |لع
2323oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمرو|ن خ|لد حس|ن سيد

 |حتـــ وفن|دق |لم |ه|جر ع حن محمود|48943
تـــج|ره طنط|خلود رض| ح|فظ  ق|سم محمد274|49
زر|عه دمنهورسم|ء عل|ء ج|بــــر لبــــيبــــ حج|ج|5947|5
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء ع|دل سليم ح|فظ ر|غبــــ|628388

رهبــــدر |ل|م عويس سيد بــــش 49545 زر|عه |لق|
69o5o4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه مصط جوده عبــــد |لعزيز حسن
8o63o3د|بــــ |لم |ند| رجبــــ ك|مل |حمد|
69o288تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمد عبــــد |لسل|م
78o825 تـــج|ره سوه|جس| |كرم |لسيد محمد ع
يم|763666 ف سيد دسو |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيديه |
5o7827تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر سعيد مبــــروك |بــــو |لمك|رم
تـــج|ره سوه|جندى مصط عبــــد |لعظيم محمد57343|
43o879يم محمد يم عبــــد |لمنعم إبــــر| علوم طنط|سمر إبــــر|
د|بــــ دمنهور|س|رتـــ محروس عبــــد |لرحمن عبــــد |لفضيل499475
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم نجم |لدين |حمد |لبــــسطوي|23839

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عمر رؤوف محمد كيل| 97||8
36o64||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مصط محمود ح|مد محمد عبــــد|لبــــ|
8o8o26| علوم |لم |ل|ء محمد |حمد منتـــ
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2366o9 رهي|ر| |حمد ج|بــــر |م طبــــ |لق|
يم|4|328| رهيه يح ص|لح عمر |بــــر| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|ديه محمد عبــــد|لمجيد محمود256563
ندستـــ أسو|نمحمد وليد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لحميد838362
34o662علوم بــــنه|ندي |لسيد محمود |لسيد عبــــد|لحميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد جم|ل عبــــد | ع775698
27|9o7ف ف|روق يس كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسلوى |
6o7428 ندستـــ |لمنصورهنور عبــــده محمد |ل|ك
ره|مصط محمود |حمد خليفه448|28 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
629|2oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد بــــدوى
|3o932حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد خ|لد محمد خليفتـــ
772o5oندستـــ |لزق|زيقع رض| محمد ف|يد غ|نم
تـــربــــيتـــ |سيوطوف|ء محمد ثــــ|بــــتـــ سيد 887278

72o95معهد ف تـــمريض |لفيومف|طمه ربــــيع محمد مر
64o299د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|آيه محمد محمد حسن عبــــد|لحق
طبــــ ع شمسع |حمد عبــــد|لحميد محمد ج|دو346276
6o382| تـــج|ره طنط|ح|زم محمد محمد محمد |لشيخ حسبــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــسنيم كم|ل يونس |لسيد ع يونس443653
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمود |بــــوزيد ر|شد  39|247
64576|| ندستـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد |لسميع |لخو كليتـــ 
صيدله |لزق|زيقرحمه سليم|ن عبــــد|لمقصود محمد635389

يم |حمد42878 د|بــــ حلو|ن|شيم|ء عل|ء |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|سل|م محمد |حمد عبــــدربــــه|332743
6o88|4|تـــربــــيتـــ طنط|ر| | زكري| |لسيد |بــــو |لمع
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند |يمن |سم|عيل محمد756654
9o32|5 معهد ف ص سوه|جيوستـــ | ن| عوض جريس
7o|442 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ج | |يه|بــــ يوسف عط| | يوسف
ش|م |لسيد حسن |حمد|696768 وف|تـــ|سل|م  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنه محمد |لسيد |لوكيل253243

683o6معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد يح صل|ح سيد|حمد
6o36|5طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخف|طمه |حمد مصط |حمد غ|نم
2648ooيم حموده يم حس |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن |بــــر|
د|بــــ ع شمس|عهد |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغ محمد25649|
22o725تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيمون يون|ن ص|دق |سطف|نوس
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رو|ن محمد عيد سليم|ن254936
د|بــــ دمنهور|ل|ء مجدى مصط  |ض عبــــد |لع|ل489934
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ر| | مصط عبــــد|لسل|م عبــــد|لع|79||82
لس لم حكيم ك|مل جندي487756 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|ك
تـــمريض ع شمس حمد محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لحليم|7848|3
د|بــــ ع شمس||ء مصط سيد عبــــ|س|54762|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريستـــ | |م |لقس فيلبــــس ميل|د233398
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874|oي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد|لرحمن ي| رجبــــ جمعه ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمد صبــــ محمد حسن697248
26o39|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن|ء محمد ع محليس
طبــــ |لم |يري صبــــري مرزوق نظ |594||8
85532oحقوق بــــ سويفجورج مل|ك ميخ|ئيل نصيف

|76o8ندستـــ ع شمسزي|د ه| فرم|وى خليل
تـــربــــيتـــ ع شمسن|ء ط|رق محمد |لحسي محمد |344723

ف محمد |لسيد حسن |73|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | |
ره |ر عبــــد |لحكيم عبــــد |لحميد عبــــد |4323| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد |لحميد ح|فظ محمود قمبــــر695892
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــنعيم |لشح|تـــ نعيم سعد خف| 88|529

يم|24|42 زر|عه ع شمسبــــتـــه|ل |م محمد |بــــر|
2554o9طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | عبــــود عبــــد|لتـــو|بــــ مو ك|مل
48724oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهح|زم |م|م عبــــد |لر|زق عبــــ|س
رهنوره|ن عص|م مطيع محمد323722 علوم |لق|
علوم ج|معتـــ د |طمحمد لط عبــــدون |لسيد697564
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسض فيصل بــــيو عبــــد|لسل|م325774
7o756oيم يوسف معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمن|ر محمد عثــــم|ن |بــــر|

622|6| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م| محمد ميهوبــــ ز
نوعيتـــ قن|بــــه عد |حمد عبــــد|لق|در836926

زر|عه |لفيوممروه |حمد ص|لح دي|بــــ ص|لح72879
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لحميد ي| عبــــد|لحميد |حمد 886332
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه| ي| ج|د عبــــد |لعظيم حمزه|25897
يم48786| رهنسمه محمود محمد ح|فظ |بــــر| صيدله |لق|
رهيم|ن محمد |حمد محمد سعيد|245473 تـــج|ره |لق|
48o4||يم محمد حج|زى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |لسيد |بــــر|
يم محمد |لبــــن|35387| حقوق طنط|عمرو رض| |بــــر|
4|o6||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود رض| فضل |لحسي حسن
47o|9|رهيه |حمد عك|شتـــ |حمد تـــج|ره |لق|
458o2رهس|ره حسن محمد حسن |لم |وى حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه محمد عبــــد|لنبــــى |حمد |87927
6o3o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر عيد عبــــد | |حمد

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | عبــــد |لخ|لق |لسيد |لنج|ر758535
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عزتـــ محمد محمود عم|ر2226|5

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمود حسن ن ف|رس43|58
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|حمد ك|رم محمود |لبــــن|3|7|69
نوعيتـــ |ل|سكندريهندي |حمد مصط سليم|ن عبــــد |له|74|5|5
67888oمعهد ف ص |لمنصورهس|ره ع |لمهدى |لسيد عبــــد |له|دى
5o5444صيدله |ل|سكندريهم | زكري| عط| | عبــــد |لمسيح
تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء ن |لدين محمد عبــــد|لجو|د326224
677o5|حقوق |لمنصورهكرم |حمد |لمر |بــــو ص|لح |لمر
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9o8o85  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعزه طه محمد نور |لدين
5o5372 علوم |ل|سكندريهمحمد |حمد تـــوفيق محمد مصط
رهيوسف محمد وجيه سيد45366| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعبــــ مصط يوسف عبــــد|لعزيز عبــــ|ده348259
8o6389 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رجريتـــ حشمتـــ صد غ|
رهريم محمود |حمد |لرشيدى8878|3 طبــــ |سن|ن |لق|
335o77يم مسعد د|بــــ ع شمس|م|رين| عزتـــ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |سم|عيل ع مر ع346329
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمر محمد ع محمد ضفدع546376
نوعيتـــ |لم |نجو|ن سم عبــــد|لرحمن سميح5643|8
52o||2تـــمريض دمنهورمروه محمد مبــــروك سل|م
2|366oرهحمد محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
يم محمد حس 638655 طبــــ ع شمسنعيمتـــ عبــــد|لنبــــى |بــــر|
8|o64o|لسن |لم |منه خ|لد يوسف محمد|
وف|تـــسعيده محمود |حمد |لر|وي864966 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
45|68oعلوم ري|ضتـــ كفر |لشيخدع|ء |لسيد محمد سل|مه
85o|7|يم عل|ج طبــــي قن|عمر محمد ع |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخمحمد عبــــد|لحليم عبــــد|ل عبــــد|لحميد متـــو442292
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــض وليد فتـــ عبــــد|لرحمن زيد|ن7|2695
858o|7علوم |لم |يم عبــــد|لوه|بــــ خليفه عثــــم|ن
626|36| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كرم صل|ح محمد متـــو
52o6o8|يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ محمود نزير صبــــ إبــــر|
د|بــــ د |ط|شيم|ء سعيد عبــــد| تـــر9|2664
842o59تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده رجبــــ محمد محمود
وف|تـــعمرو م|جد حن محمد حسن 26646| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم محمود طه|434556 معهد ف تـــمريض طنط| |ء |بــــر|
24o4o3حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش| ط|رق محمد صميدتـــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سحر عبــــد| محمد خ |249926
تـــربــــيتـــ |لمنصورهند محمد كم|ل |لدين |حمد496|69
4o6538|ف محمد س|لم د|بــــ |ل|سكندريه|منيه |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ع|دل محمد ري|2259|4

يم|2456 يم محمد |بــــر| ره| |بــــر| د|بــــ |لق|
766o82تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمنه مصط محمود محمد |بــــو خز|نتـــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس محمد |لسيد محمد سعد495353
|42|o|يم حقوق ع شمسيوسف جم|ل عبــــد |لمنعم |بــــر|
4o4|9||  يم خ|لد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|عبــــد |لرحمن |بــــر|
6o7o46علوم |لمنصورهسه|م عبــــد|لمحسن مصط |لسيد
4|o224تـــج|ره طنط|خ|لد رجبــــ محمد غ|زى ص|لح
تـــج|ره بــــور سعيدممدوح محمد عبــــد |لع|ل |لمتـــو 764284
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور |لدين خ|لد عيد |حمد |لسيد34823|
68|6o2 يم حس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممهند رجبــــ غ|زى |بــــر|

Page 2600 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم محمد|47574 ف |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم |
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد محمد محمد57938

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |يمن |م |لسيد28599|
رهحس|م |لدين ي| عبــــد |لحميد مصيل757|4| تـــج|ره |لق|
حقوق |لزق|زيقعل| عمرو خليل محمد |لطو 632479
يم |ديبــــ بــــخيتـــ322285 د|بــــ ع شمس|مريه|م |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|رين| عج|يبــــى فريج س|ويرس 47|887
تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد |لن| محمود س|لم محمد|69875
484o58يم سعد محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن| حسن |بــــر|
346o73|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسد | محمود |م عبــــد|لوه|بــــ سمح
يم محمد سيد عبــــد |لكريم|48|64| رهبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم26487  |حه وفن|دق |لفيوممحمد سعيد ع |بــــر|
725o|يم تـــج|ره بــــ سويفمصط ع محمود |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ر| | محمد كر|ر محمد محمود22|238
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــنه|د خ|لد عبــــد |لسل|م مختـــ|ر |للض2|2|62

68|8o|ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن رمض|ن ربــــيع محمد
تـــج|ره طنط||ء كم|ل |لدين |حمد |حمد |بــــو ح685952
زر|عه |لمنصورهندى ع|طف ح|مد محمد رزق692659
نوعيتـــ |شموني|سم خ|لد سم بــــدوى|24853
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهدع|ء شعبــــ|ن فتـــ عفي 7763|5

تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم مصط محمد طه8||42
يم عبــــد|  887337 حقوق |سيوطمحمد مصط |بــــر|

9o957حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد حسن عبــــد |لحليم طلبــــتـــ
62o85o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد حس محمد متـــو منصور
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه حسن صل|ح نص|ر|96|257
يم ع محمد بــــحر68|456 يم عبــــد |لسل|م |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم عمر دقدق س|لم|ن82|768
63847oتـــج|ره بــــنه|ع أنور ع سليم|ن
|د|بــــ بــــنه|دي فوزي عبــــد|لعزيز عبــــده حج|ج356843
233oo6كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدد | |وس|مه محمد ح|فظ
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدغدير |حمد |لفرغل جل|ل س|لم  876882
معهد ف ص |ل|سكندريهمل عبــــد|له|دى محمد دي|بــــ||999|5
34857oتـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر ع|دل ح|فظ سعودى قرم|ن
وف|تـــمحمد جميل عبــــد |لرحمن عقل ج|د4|22|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o9262|تـــج|ره |سيوطس|مه سعيد |بــــوغنيمه حسن
|5o734|رهيه|بــــ مصط فرغ ص|لح ندستـــ |لق|
حقوق طنط|محمود عص|م |حمد خليل رمض|ن487347
9o2624|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد رش|د |لرشيدى عبــــد|لرحيم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدى عيد محمد عبــــد |لحكيم7|533
437o67طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم زكري| طه |حمد فضل
|25o42 حقوق ع شمسي|ر| س| حسن ع
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35o92oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد محمد سعدسليم|ن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد شعبــــ|ن محمد جبــــر4953|4
8796oo د|بــــ |سيوط|من|ر محمد بــــكر صديق
6o54|3ره|دى عبــــد |لن| عبــــد |لرحمن عبــــده عل|م |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود سيد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد |لر|زق ص242866
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد عنتـــر |بــــوزيد محمد عيد74|493
نوعيتـــ |شمونحس|م مصط سعيد فودتـــ254447
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخلود حس بــــدوى عيد|25337
رهسل|م عبــــد |للطيف ع عبــــد |لل|ه|64345| زر|عه |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخحمدى |لسيد محمد عبــــد|لعزيز |بــــوزيد453739
7o3899معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــل|ء عبــــد |لن| تـــوفيق عبــــده |ل|دوش
8|oo52لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|جر حسن محمد حسن
ر عبــــد |لك| 28|7|6 د|بــــ د |ط|نجوى حسن |حمد م|
2533o2|نوعيتـــ موسيقيه |شمون|ء عل|ء فتـــ |لسيد
75o854يم دسو محمود حسن علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر |بــــر|
7|o599طبــــ بــــورسعيدمه| |حمد ع عبــــده  عي
نوعيتـــ |لم ||ء محمد صديق |بــــوزيد|85|853
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهس غريبــــ ع حسن755496
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| محمد ع محمد852553

5o393يم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد |حمد ع|طف |بــــر|
معهد ف ص طنط|عزتـــ عبــــد|لن| عزتـــ ه|شم عبــــد|لح|443385
ى24822| ى متـــو |لع تـــج|ره ع شمسسل محمد |لع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |حمد منصور عبــــد |لعظيم676979
|د|بــــ بــــنه|عبــــ حل طه محمود طه مقلد332277
9o349|| ف عبــــد| شعبــــو معهد ف ص سوه|ج  سل|م |
رهبــــيشوى مر|د جورج حن|234943 تـــج|ره |لق|
|44|5oرهه|له يوسف محمد يوسف تـــج|ره |لق|
زر|عه دمنهوربــــسنتـــ رض| محمد فتـــ بــــلبــــولتـــ8248|5
د|بــــ دمنهور|دى عبــــد|لحليم س|لم تـــوفيق عبــــد |96|497
معهد ف ص |ل|سكندريهيه سعيد قطبــــ |ل |ر|9637|5
32oo88تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد |مل طه |حمد
م |حمد عثــــم|ن |حمد|5|8863 حقوق |سيوط د
ن| محسن ص|روفيم مسعود|77399 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
44oo99تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفوزيه طلحه حسن |لسنهورى
6|||45| تـــج|ره طنط|حمد حمد|ن |حمد |لش|ف
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|ل |لسيد ع عقل|758382
5o3283يم خليل  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمريم محمد |حمد |بــــر|
9o2544 ى صيدلتـــ سوه|جن|ديه |بــــوزيد محمد خض
4oo865ليل |لسيد عبــــد |لغ رمض|ن د|بــــ |ل|سكندريه|ح|تـــم 
|د|بــــ |لم |م| بــــريقع |حمد يونس|5628|8
6934o9| تـــمريض |لمنصورتـــ نوره|ن ممدوح محمد |لنبــــوى حسن
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2672o8حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــن|دى |حمد |حمد |لسيد| 
265o99|ف |حمد ع |لنج|ر ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد |
تـــج|ره ع شمسمن|ر ع|دل محمد |حمد337322
8||9o5 د|بــــ |لم |محمد |بــــوغنيمه تـــوفيق دسو|
7|3o54يم محمد |لسحر|وى صيدله |لمنصورهحس|م |بــــر|

رهم | عم|د فخرى لبــــيبــــ4546| ندستـــ |لق|
رهيه شعبــــ|ن |لحسي شعبــــ|ن||23334 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممروه |س|مه |حمد محمد حسن|44|27
|لسن |لم |مريم محمود عبــــد|لعزيز محمود بــــدر32|3|3
د|بــــ |لمنصوره|وق |حمد محمد عبــــد |لحميد يوسف695475
يم عط|247976 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|يه طلعتـــ عبــــد|لعزيز |بــــر|
9o96o6  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |ء محمد نور |لدين محمود
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف فرح263956
علوم ري|ضتـــ طنط|بــــه جم|ل عطيه محمد شلبــــى62|3|6
8o56|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|رس ن|يل محمود عبــــد|لسميع
يم |حمد  5|8938 تـــج|ره |سيوطريه|م |لسعودى |بــــر|
6|8o39|معهد ف ص بــــور سعيديم|ن عزتـــ مؤمن سعد

68o58معهد ف ص بــــ سويفمريم ممدوح ف|رس سلط|ن
92o679 زر|عه سوه|جع |لسيد محمد |حمد
يم6535|2 علوم ع شمسم|زن ي| محمد |بــــر|
92oo34  فنون جميله فنون |ل|قم|رين| حشمتـــ د|ود جوده
تـــج|ره |لزق|زيقح|مد ط|رق ح|مد |لسيد634897
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد سعد سعد|75873
ف رمزي قلي 5427|8 ين| | كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف
صيدله حلو|نعبــــد |لرحمن محمد سل|م سليم|ن سعد9|6254
|ن48|758 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهخلود |حمد س|لم ع

تـــمريض  بــــ سويفسم|ء جوده |يوبــــ جوده|2|584
|58o|8 |حه وفن|دق |لفيوممريم نبــــيل عبــــد |ل|حد عبــــد |لبــــ| 
78862oتـــج|ره بــــور سعيدي|ر| عم|د |لسيد |لبــــدوى محمد |لعر
د|بــــ ع شمس|م|جد حس عط| | محمود7427|3

طبــــ بــــيطري |لم |ي|ر| مهدى منصور عبــــد|لسيد66847
9o55|9  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنشوى خلف | عز|لدين ع

يع49824 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نخلود رفعتـــ عبــــد |لمنصف |بــــو 
9o9639 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدير جم|ل عبــــد|لع|ل عبــــد|لمجيد
ره|ف|طمه عوض ف|وى محمد28|44| د|بــــ |لق|
56oo8 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفسلوى سلم|ن س|لم |م

طبــــ سوه|جرحمه ح|تـــم ع عثــــم|ن 895833
6|o33|يم يم عبــــد|لجو|د |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|رتـــ |بــــر|
يم222343 ن| صفوتـــ مصط محمود |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنرم ق|سم رمض|ن غ|نم683722
5o595oعلوم طنط|يوسف محمد عبــــد|له|دى ك|مل
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ره|نعمه رمض|ن محمد متـــو9854|2 د|بــــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|عبــــدربــــه محمد عبــــدربــــه سلط|ن265249
6762o9معهد ف تـــمريض |لمنصوره م|ل |لسيد محروس محمد ع |لصعيدى
وف|تـــشه|بــــ محمد متـــو ع ص|لح3447|6 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
معهد ف ص بــــنه|بــــل|ل |لسيد فهيم عم|ر39|256
طبــــ بــــنه|محمد |حمد محمدعبــــد |لفتـــ|ح غ|نم|26779

يم ش|كر محمد عبــــد |له|دي|8922| رتـــبــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
7o4989ندستـــ بــــنه|رض| ك|مل محمد شو |حمد |لعد كليتـــ 
علوم ع شمسف|طمتـــ عبــــد|لمتـــج زين ري|ض326875
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعزه فتـــح | عوض عكه64|5|4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندر| رمزى شح|تـــه ج|د ||635||
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لعزيز عبــــد|479634
ر|ء |حمد محمود |لعبــــيدي|343568 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسلز
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد طلعتـــ محمد |لكفر|وى|435682
|4529oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم وحيد جوده منصور
43o285صيدله طنط|رن| ط|رق فوزى  |د
268o63تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد محمود |لشيخ
د|بــــ ع شمس|ن|دين |يمن نبــــيل مسيحه6494||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| |حمد جلبــــط268229
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم س|مح محمد |حمد ع|شور9|6888
4o733| حقوق |ل|سكندريهمن|ر حمدي ع منصور ع
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــسل|م محمد محروس محمد||76446
6o97|3ر|ن طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــسمه فوزي فوزي محمد ز

رهحمد كرم شعبــــ|ن رمض|ن|33||4 صيدله |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــتـــ عي |لسيد محمد س|لم489479
رهبــــسمه جم|ل حس محروس8|238| تـــج|ره |لق|
334o75د|بــــ ع شمس|عبــــد| |حمد محمد |حمد
63|o|2تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف||ء شعبــــ|ن عبــــد |لر|زق محمود|552|6
تـــج|ره بــــور سعيدآل|ء محمد رض| محمد |لبــــي 9674|6

صيدله بــــ سويفي|سم |حمد ع سيد52528
رهدير |حمد محمد ش|ذ |حمد322329 حقوق |لق|
5o5477|د|بــــ |ل|سكندريه|يه|بــــ عبــــد |لغ عبــــد |لغ محمد
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــه|جر محمد محمد أحمد754877
26454oيم فتـــ |حمد سليم ف |بــــر| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|منيه |
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء ع |سم|عيل نعم|ن  27|884
27||o2فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طوق محمد عبــــد |لحليم ز |لبــــلش
43578oر|ء ه| |لسيد محمد مج د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |لز
894o68 وز محمدى |لسعودى |حمد د|بــــ |سيوط|ف
494oo2|د عبــــد|لو|حد مج تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن مج|
425o49| | د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء |سم|عيل محمد |سم|عيل
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4457o6ندستـــ |ل|سكندريهبــــثــــينه حسن جم|ل حسن محمد ن
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرح|بــــ ع محمود |حمد ع عوف697587
صيدله ع شمسمصط ع ج|د حس 37568|
علوم طنط|عمر سعد ع |لدو|خ429987
بــــي 63726| وف|تـــيوسف محمد |سم|عيل محمود |ل معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
6o2392عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآيه عبــــد |لخ|لق فتـــ مج|وي

5836o| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى مجدى عبــــد | عبــــد
ندستـــ قن|حمد محمد غريبــــ مسعود|834327

492o|د|بــــ حلو|ن|بــــتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ ش|ور طه
49o92o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم| محمد |لسيد ع أحمد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد فرج عبــــد|لعظيم عبــــد|لوه|بــــ526748
طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|رتـــ مسلم عبــــد|لمومن عبــــد|لغ 354847
نوعيتـــ طنط|حن|ن مجدى |حمد |لنح|س432226
ندستـــ حلو|نخ|لد |حمد تـــوفيق عبــــد|لفتـــ|ح36|5|2
34o48|| علوم بــــنه|ريه|م محمود سليم|ن فتـــح
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيمن |لسيد عبــــد |للطيف |لسيد مزيد|25|265
يم |لدسو |8|7577 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــزينبــــ عبــــد|لج|بــــر حسن |بــــوبــــكر826942
7552o5د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نسمه محمد |لسيد محمد |لرودى
تـــمريض دمنهورمحمد سليم|ن فتـــ |لسق|72|2|5
8o2628|زر|عه |لم |ري معتـــمد يوسف و|صف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد| ع|دل ك|ظم ه|رون|34633
88|7o2 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد معقل عبــــد|لرحيم ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| عبــــد|لكريم محمد يوسف494|26

د عبــــد |لغ 54673 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ر عبــــد |لستـــ|ر مج|
769o6||تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريش|ء محمد س|لم محمد

د|بــــ بــــ سويف|رقيه محمد حسن |حمد56994
696|o|لد د|بــــ |لمنصوره|سحر محمد عبــــد |لعزيز |سم|عيل 
47786o| |يم محمد ش علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم ن|در |بــــر|
حقوق |لزق|زيقس|ندي مصط ك|مل محمد عبــــد|لرحمن مصط 639879
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد خليفه عبــــد|لرحيم|6|29|9
33776oتـــج|ره بــــنه|محمود ج|بــــر عبــــد| عبــــد|لغف|ر

642o3عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم محمد | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي
يم عبــــد |لعزيز حس 774267 ندستـــ ع شمسحمد حمدى |بــــر|
8o64oo|رهه|جر |حمد محمد عط طبــــ بــــيطرى |لق|
يم|9|44| رهنور|ن عص|م محمد مصط |بــــر| تـــج|ره |لق|
28398oلس ط|لبــــ |سحق عز تـــربــــيتـــ حلو|نك
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد | ط|رق محمد |لعو محمود بــــدوى425|69
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردين| محمد |حمد محمد رشو|ن|692|5
2462o3حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر فوزى |حمد رضو|ن جوده
د|بــــ |سيوط|عمر عبــــد|لمحسن زغلول |بــــوبــــكر 86|884
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9|2o79 معهد ف ص سوه|جسحر محمد محمود محمد
76876oتـــ حقوق بــــورسعيدمحمد سليم|ن محمد عم
يم|228953 يم ح|فظ |بــــر| ره|سم|ء |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ محمود |حمد |حمد  4867|9
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنص|ف |حمد محمد عبــــد|لجو|د |لشيخ256635
معهد ف ص بــــنه|حمد عبــــد|لعليم سعد |لسيد يونس||24635
269|2o عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخوق فتـــ محمد |لعفي
صيدله طنط|ي|ر| وليد عبــــد|لمنعم ح|فظ عم|ره|42923
|ء مختـــ|ر سيد محمد|886642 نوعيتـــ |سيوط 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رضوى مجدى |لسيد محمد754866
5o8526يم متـــو |لبــــن طبــــ ع شمس|س|متـــ مصط |بــــر|
788o|8|حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه عبــــد |لغف|ر شبــــل عبــــد|لغف|ر| 

7|9o8|د|بــــ |لفيوم||ء نبــــيل محمد محمود
يم عي 99|4|6 يم |لدسو |بــــر| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــآيه إبــــر|
حقوق |لزق|زيقبــــتـــ |يمن محمد حسن345872
|6635o|حقوق حلو|نسل|م ص|لح حسن عبــــد |لرحمن
يم حسن محمد442967 تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد ز |لسيد336464
7|o783 طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد |لسيد مصط
8863o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد |حمد عبــــد|لق|در |حمد
ندستـــ |لمنصورهحمد ع |لمحجوبــــ |لبــــهن |لمحجوبــــ688573
76o93o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمل درويش |حمد ح|مد
6275ooعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعيد محمود |لسيد محمد
حقوق طنط|زي|د م |لدين حسن مصط |لملط5577|4
4934o4|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريه|حمد س|مح محمد |بــــو |لوف
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن عمرو دي|بــــ ه|شم263296
زر|عه |ل|سكندريهمريم عبــــد|لمنعم مصط محمد |لعط477746
7889o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|لش|ف عبــــد|لعزيز |ل|م|م |لش|ف عبــــد
8o2248ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لر|زق منصور
يم |لوحي 429522 تـــج|ره طنط|س|مه |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|تـــن خ|لد ع|مر |م |83286
4845o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مو عبــــد |لعزيز مو عفي محمد
52o552|زر|عه دمنهورسم|ء أحمد سعدى أحمد |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ي| سعد |لليثــــي45842|
7o47|8يف سليم|ن يف يوسف  تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر| | 
تـــج|ره طنط|د | ف|دى مصط ح|مد|62||4
36o7o9ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط محمود مهدى عبــــد|له|دى محمد
7oo|82يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | مسعد |بــــر|
33o259نوعيتـــ بــــنه|رحمتـــ خ|لد عبــــد|لعظيم سعد
88|o77 ف خليل مو معهد ف ص ري|ضه |سيوطحن|ن |
8o7499 ي ذ |د|بــــ |لم |محمود ن|جح ع
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء درويش حسن |ل|سمر|7832|6
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوريم|ن أحمد محمد مر |له|بــــط|499588

يم فؤ|د5238| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط ط|رق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر |لمهدي |لمحمدى |حمد ف|يد435792
د|بــــ |لزق|زيق|سيف |لدين |يمن عبــــد |لستـــ|ر غني 777666
687o85علوم |لمنصورهم ع عبــــد |لمعبــــود |حمد عبــــد |لرحمن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |يه|بــــ تـــوفيق حسن كلوبــــ7475|7
7o944oه ف|خر عبــــد |لح|فظ سعيد |لعشم حقوق |لمنصورهم
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمريم محمد عبــــد|لق|در محمد ح|مد442635
|د|بــــ بــــنه|يم|ن رج| حل عثــــم|ن|267599
4o7255د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ربــــ|بــــ |حمد ح|مد |حمد محمد|
يم ص|لح996|76 ف |بــــر| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|د | |
4|92o5د مدحتـــ ع محمد رزق شمس تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|
44886oيم حسن ق|طون وف|تـــعبــــ |حمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى حمدى محمد فه محرم32864|
5o3335|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء خ|لد محمد |حمد |حمد
يبــــ مكسيموس272337 يم و تـــج|ره |سيوطمحبــــ |بــــر|
5|883oحقوق |ل|سكندريهمنتـــ | عبــــد|لحليم حس محمد عبــــد
6436o|طبــــ |لزق|زيقصل|ح مجدى بــــدر|ن عم|ر
ر محمد |سم|عيل حسن ج|دو3|4528 ندستـــ كفر |لشيخبــــ|
4o974|د|بــــ طنط|وس|م رفعتـــ ممدوح عبــــد |لمع ط|يل|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد| محمد ع محمد |بــــو سعده525682
88oo49 طبــــ |سيوطمصط محمد صبــــ عبــــد|لعزيز

9o8|oش|م بــــحر محمد حقوق بــــ سويفبــــحر 
9|3o72 |حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدع|ء خ|لد شو |بــــو|لوف

2|79oره|ي|سم خ|لد عبــــد|لعظيم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|o895تـــج|ره طنط| |حمد |حمد محمد |بــــو |لهيثــــم
25o227معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ه|جر سم |بــــو|لنج| بــــدوى عيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــ ع|دل حس |حمد349258
83o766لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد محمود عص|م |حمد

ندستـــ |لفيوممحمود حس محمود حسن محمد783|7
343235| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن محمد محمود حسن من
42o467تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|غ|ده محمد مسعد |لسيد سيد |حمد
صيدله |ل|سكندريهل|ء عبــــده مختـــ|ر عبــــده عطيه|322|52
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم |حمد محمد |حمد783735
ر ع|بــــدين |بــــو|لمجد6|7|84 معهد ف ص |سو|نسل|م عبــــد|لظ|
يم332269 يم |لسيد |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|ريم محمد |بــــر|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهسل صبــــ ك|مل محمد سيد525273
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | ممدوح خنيفر سليم|ن3|7564
4o93o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى مو عبــــد |لسل|م حسن |لعس

حقوق بــــ سويفمحمود طه وف طه55578
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6353o3| يم محمد محمود عي نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |بــــر|
رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |ل|24935| طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|جه|د محمد عبــــد|لعظيم |سم|عيل522|33
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رضوى سيد محمد رضو|ن9665|3

7o585كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومحمد عبــــد |لن| دسو عبــــد |لرسول
رى فؤ|د عوده|5||529 علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد جو
7o6367معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــه|يدى وحيد منصور عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد
د|بــــ حلو|ن|مريم كريم عبــــ|س حس 958|5|
تـــج|ره |لزق|زيقبــــسمه سلط|ن عبــــد |لمجيد محمود24|772
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمود محمد ع حس |693463
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهف|رس |حمد كم|ل محمد758576
7o272o حقوق |لزق|زيقسم|ح عبــــد |لعظيم عيد عبــــد |لعظيم عبــــد
7o6oo9د|بــــ |لمنصوره|ندى |حمد محمود |حمد عبــــد |لرحمن
265554| د|بــــ |سيوط|حمد رض| محمد جـمـعـه نـ
6|o8|oمعهد ف ص طنط|ندى |حمد |لسيد محجوبــــ
يم عبــــ|499|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن رفعتـــ سعد |بــــر| معهد ع| 
2573o7 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرون|ء رجبــــ ملي |لل
78o555تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عص|م محمد حسن رمض|ن
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود |لسيد محمد |لنبــــوى عبــــد|لمعبــــود647|43
6o9966مه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد منصور محمد |لد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم ط|رق محمود |بــــو |لمع| محمد2578|7
تـــج|ره سوه|جرقيه |حمد لط |حمد 898423
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد سيد ص|لح558|86
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نسم|ء عمر صد شح|تـــ|848459
7852o9ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد |لوه|بــــ محمود عبــــد |لوه|بــــ ع يونس

علوم بــــ سويفرن| ع ربــــيع ع58526
7o437oلسن ع شمس|نهله فؤ|د عطيه محمد عبــــد |لنبــــى
ندستـــ حلو|نحمد عبــــد |لمنعم خليل |حمد|29265|
|2322oلسن |لم |رحمه خ|لد |حمد عبــــد |لحكيم|
تـــج|ره |سيوطمحمد ع محمد |لشطوري 889436
4|2o77لس عم|د من عزيز |لحق يعقوبــــ تـــربــــيتـــ طنط|ك
لسن ع شمس|تـــسنيم سيد بــــخيتـــ سيد متـــو773296
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد وحيد بــــخيتـــ رسل|ن775752

طبــــ |لفيومدين| ر|شد عويس محمد73766
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد ع محمد |بــــور| محمد356285
9o522o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسن|ء |بــــو|لفضل عبــــد|لحفيظ |حمد
85|4o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدس|ره محمد عبــــد|لرحيم ن
4o3856تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|سم طه رجبــــ ص|دق |لسيد
9|45o9  ريدى ع معهد ف ص |سيوطزينبــــ سعيد 
6o|3oo يم عبــــد | محمد حس ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعم|د |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد مصط محمد حس عبــــد|لو|حد352344
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لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|يوسف |حمد محمد |س|مه محمد|2429|
836|9o تـــج|ره سوه|جنوره|ن |حمد ع|بــــدين مصط

65o78حقوق |لمنصورهش|م |حمد ع عبــــد|لسل|م
7||o7o |ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــع عزيز |لسيد ي|س خف م |لع| 
7o4858طبــــ ع شمسنفيسه عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمد عليوه
7527o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد عبــــد |لسيد خليل حسن
|332ooتـــج|ره ع شمسوليم عطيه وليم بــــسله
2435o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيم|ن ع|مر محمد محمود
25626o|ف مختـــ|ر ز|يد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |
تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء محمد متـــو |لسيد |لحم| 25|496
حقوق طنط|حمد محمد محمود مبــــروك زعيتـــر|495362
687o|6يم عبــــد |لفتـــ|ح حبــــيش رهحس|ن سم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطف|رس عبــــد|لن| |بــــوزيد |حمد 878577
|4954o|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ن ه| تـــوفيق ن|روز

4o686|رتـــ حمد ع|دل عبــــد |لمنعم شد|د مطر تـــمريض |لق|
9o5435 تـــمريض سوه|ج بــــول| محسن وديع فخرى

2o|74بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكرم ط|رق كرم عبــــد |لرحيم
4|64o4|تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد |لق|در سعيد عبــــده فزع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردع|ء جميل فه زيد|ن مو499327
4469o9علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر خ|لد |حمد عبــــد |لرحمن |حمد جمعه
ف محمد يونس حس 686593 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد | |
|4o37|د|بــــ حلو|ن|ندى محمد محمد حسن
4|o94| يم |سم|عيل |د|بــــ طنط|ه|جر عبــــد |ل |بــــر|
طبــــ بــــنه|عبــــد | مصط عبــــد | قورتـــ4737|6
ر محمود سليم|ن |لبــــيو9669|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد م|
9o|658 تـــربــــيتـــ سوه|جر|ن| ربــــيع بــــدرى حسن
تـــج|ره |سيوطر| | محمود ع حسن7799|8
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |نور عز |لدين |لبــــصي 764438
3594o5وف|م | مرقص فخري |سكندر وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6oo584تـــج|ره طنط|محمد حمدى محمد مو من
69oo94تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنرم |لسيد |م محمود
7o948| يم عي حقوق |لمنصورهندى وجدى |لسعيد محمد|بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر عبــــد|لوه|بــــ سليم|ن عبــــد|لوه|345863
7o4o|5|يم |لدسو س ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر ممدوح |بــــر|
52o863تـــج|ره دمنهورف|طمتـــ حمدى عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد

|د|بــــ |لم |معروف ع معروف محمد59859
تـــج|ره سوه|ج سل|م محمد |حمد محمد|7|29|9
يم جلبــــى |لسعد 28|3|7 تـــج|ره بــــور سعيدعم|د سعود |بــــر|
2233o8د|بــــ حلو|ن|عبــــد| |حمد عبــــد|لعليم |حمد |لنش
4o5883تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــ |لسيد رجبــــ عبــــد |لعليم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد خ|لد |حمد ع |824896
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لسن ع شمس|م|ري| وجدى بــــش|ى حنس6293||
45o496لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد مصط |حمد |لجز|ر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــي|سم عبــــ|س محمد عبــــد|لعظيم بــــدر254346
34o985|يم |بــــوط د|بــــ ع شمس|مصط عم|د محمد |بــــر|
ف سعد |لصعيدي6495|5 علوم دمنهورحبــــيبــــه أ
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ|ء محمد |حمد |لعسكري|259249 ك.تـــ. ف للبــــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــر|ر شعبــــ|ن محمد |لد |254979
صيدلتـــ |سيوط سم|ء ع|مر عمر قر |889579
33oo9o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|درتـــ ص|بــــر جودتـــ عبــــد|لنبــــى |لمرزو|
8o85|3حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ سليم|ن

7o492 تـــج|ره بــــ سويفمحمود مصط محمد ع
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنوره|ن كم|ل |لسيد حس عبــــيد498284
|425o6| تـــج|ره ع شمسر|ن| ط|رق محمد عبــــد
نوعيتـــ |سيوط يم|ن فيصل حس حسن|9|8872
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــتـــ | |لسيد محمد عوض رزق826|34

24329| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء ش|كر عبــــد |لعظيم مو
227o7|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مجدى محمود |حمد

898o8يم بــــ|ش رهه|جر طه مصط |بــــر| زر|عه |لق|
د|بــــ ع شمس|مصط خ|لد فوزى ع|484||
يم |ل|ل 765427 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد و|ئل محمد |بــــر|
صيدله طنط|ي|د رض| ع عل|م|429528

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومس|متـــ عثــــم|ن قر محمد||4788
طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن سل|متـــ حن مدبــــو334564
6o74|4ندستـــ |لمنصورهع رض| ع عقربــــ

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد | |حمد محمود سيد |حمد |لف 42542
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد فتـــ ع محمد حج|زى7|4928
453|7o ندستـــ كفر |لشيخمحمود عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ
وف|تـــمحمد نبــــيل عبــــد| محمد |حمد |لجم73|639 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |لم |خديجه عل|ء |لدين كرم عبــــد|لح|فظ3|38|8

ره|منه خ|لد محمد |حمد سيد |لزيدى448|3 د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|حمد جم|ل عبــــد |لعظيم حس|ن شيخون446249
رهمحمد عزتـــ ص|بــــر منصور225852 حقوق |لق|
7o3445 بــــي تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــف|طمه عبــــده منصور |ل
883o88 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|ره محمد عبــــد|لفهيم عبــــد|لم|لك
6|74o5تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمد حسن عبــــد |لق|در
5o2632كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن ط|رق محمد تـــونس ع
4oo823 |ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|شه|بــــ |لدين |حمد عبــــيدتـــ ش
حقوق |لمنصورهمحمد حمدى عبــــد|لجيد عبــــد|لفتـــ|ح635893

354oo|رتـــ|روى محمد عبــــد |لحليم محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــفيول| بــــدرى نجيبــــ غبــــري|ل|22765

7o2|7| |تـــ |لسيد عبــــد |لقوى بــــلتـــ صيدله بــــ سويفم
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |س|مه ع عبــــد|753247
يم |لدسو غنيم|629793 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد عل|ء |بــــر|
36|o54ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن بــــدوى محمد |لص|وى
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء محمد |لسيد |لبــــسيو |7834|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن |حمد عبــــد|لنبــــى محمد |لورد232987
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|يتـــ رجبــــ رمض|ن عبــــد |لمقصود |لسق498837
نوعيتـــ |لمنصوره و|ئل محمد منصور محمد698886
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|ره عبــــد |لعزيز شح|دتـــ |لمنصور23988|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود ط|رق عبــــد |لع| قطبــــ حسن44|424
3384|o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ريه|م محمود |م متـــو|
ندستـــ ع شمسيوسف |حمد محمد كم|ل خليل6666|2
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لعليم محمود عبــــد|لعليم خليل 894395
522o64يم عمرو زر|عه دمنهورروضتـــ محمود |حمد |بــــر|
22225oرهندى جم|ل سيد |حمد تـــج|ره |لق|
يم حسن |لسيد|784675 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد |بــــر|
ر7||322 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر محمد |حمد عبــــد|لظ|
77|5o6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه |لسيد عبــــد |لعظيم محمد عي
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد رمض|ن جمعه خميس|93|695 م |لع| 
7584o|معهد ف ص |سم|عيليهس|ره صل|ح عبــــد |لسل|م |حمد
تـــربــــيتـــ |لم |رن| ن|جح ص|دق ع 822557
8o7737|د|بــــ |لم |مل ع|طف ص|لح عبــــد|لسل|م|

ره|ي| جم|ل |بــــو |لمجد محمد26383 د|بــــ |لق|
62o347حقوق د |طعبــــ |سم|عيل محمد |لع|نوس
6o3o92وى| نوعيتـــ طنط|محمود |حمد محمد |لق
حقوق طنط|محمد حل محمد بــــسيو |لبــــريدي5638|4

395o6إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعمر خ|لد سيد نور |لدين محمود
34876oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمروتـــ محمد عبــــد| محمد حج|ج
|39o4o رهمنتـــ | سيد يسن محمدع ندستـــ |لق|
6o63o||يم |حمد دبــــور تـــج|ره |لمنصورهحمد حمدى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| صل|ح |حمد عبــــد|لمجيد4392|2
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنس صبــــ خ | محمد عبــــد |لجو|8777||
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقأحمد محمد أحمد عبــــد|لسل|م |بــــوع|3425|6
يم |بــــو|لعن 2322|6 وف|محمد فؤ|د |لسيد |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
2325o6كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمه رجبــــ رمض|ن فرج
|663oo|رهحمد سم عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء حمدى محمود حس 267623
5ooo|8يف |حمد عبــــد|لمنعم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم 
رتـــ||ء |س|مه عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن42|34| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
27|62oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء |حمد محمود |حمد |ل |ر
235|o6كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمع|ذ ممدوح عد عبــــد|لرحيم
علوم بــــورسعيد|ء عمر جبــــريل ح|مد|25|686

Page 2611 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يل ج |لزق|زيقعل| عبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لفتـــ||8|44 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رتـــ|منتـــ | حس صبــــيح مبــــروك348272 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م مجدي |سحق  |د|95|||8
7o5593د يم مج| طبــــ |سن|ن |لمنصورهي| عرف|تـــ |حمد |بــــر|
ه عي عبــــد| ص|دق|4855|8 معهد ف ص بــــ سويفم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نور|لدين محمد |حمد محمد تـــمر|ز494494
معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد كم|ل محمد محمد|893568
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه ه| فؤ|د عبــــد |لح|فظ6344||
تـــج|ره |سيوطنور|ن جم|ل عبــــد|لن| محمد  878393
4|6o75 تـــج|ره طنط|مه| عبــــد |لعظيم رزق عبــــد |لر|زق |لضن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد رض| |سم|عيل ز|يد|792|42
حقوق د |طعبــــد |لرحمن محمد محمد غ|74|623
تـــج|ره بــــنه|محمد معمر محمد عبــــد |لرحيم عبــــد |757|26
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م حسن فتـــ ذ علم |لدين79|456
تـــج|ره طنط|نور|ن مجدى |حمد عبــــد |لمجيد عبــــد2858|4
د|بــــ |لزق|زيق| عبــــد|لرحمن محمد محمد4|6292
تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء محمد |لر|وى ج|د عبــــد |لجليل محمد426485
يم عبــــد| محمد س|لم266489 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء |بــــر|
حقوق |لمنصورهص|دق عبــــد |لرحمن معوض ص|دق |78|684
ندستـــ بــــنه|سل وليد حس عبــــد |للطيف حس 527383 كليتـــ 
25o993 |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط سم ج|بــــر |ل|بــــر
5o5765تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع |حمد عوض عبــــد |للطيف
رتـــم|ريو ن|دى شكرى عطو|ن6249|| علوم ري|ضتـــ |لق|
682o63ف عبــــد |لع|ل سل|مه تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم |
ى |يه|بــــ حس محمد شه|بــــ777863 ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــ
معهد ف ص |سو|نمروه عبــــد|لجليل محمد |حمد28|848
4o|75|د|بــــ |ل|سكندريه|س|مه |حمد عبــــد |لمهيمن ح|مد دغم
يف|4|3256 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديتـــ وليد محمد فه 
بــــى |سم|عيل628496 بــــى محمد و ره|ين و عل|م |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|روق محمد ف|روق عبــــ|س49767|
8796o4 تـــربــــيتـــ |سيوط حسن حس ق|سم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي|سم |حمد ع عبــــد|لحميد تـــر254458

63o94تـــج|ره بــــ سويفعل|ء مصط سيد محمد
حقوق |لزق|زيقي|سم ع عبــــد |لفتـــ|ح مر497|77
5|3|o9زر|عه دمنهورمحمد عص|م |لدين مصط أحمد |سم
44752oعلوم ري|ضتـــ دمنهورمن|ل |حمد محمد حسن
6o2433تـــج|ره |لمنصورهعبــــ زغلول محمد محمد
4o|356تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمن|ر ص|بــــر |لشح|تـــ ص|لح
75o535| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد محمود مر عبــــد
25|o8oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو مجدى عبــــد|لص|دق |لمشد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نثــــ|ر سل|مه عم|ر محمد حسن|53|322
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــي|سم عزتـــ حن ع7695||
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــس|ره |حمد ع ع ص|لح754397
تـــج|ره |لزق|زيقحمد سم عطيه محمود|4|6259
د|بــــ دمنهور|آيتـــ زكري| محمد ح|مد دعبــــيس6486|5

ف ومس|حه |لمطريتـــحمد ك|مل محمد محمد|55948 ك.تـــ. ف رى و
5|5o43علوم دمنهورمروه عل|ء شبــــل |حمد عطيه
حقوق ع شمسحمد ع|طف عبــــد|لعزيز |لعبــــد|2573|2

تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |حمد سعيد طه شيحه|42924
ليل27262| ه محمد حسن |بــــو |لغيط |حمد  كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن

ره|مصط كسبــــ|ن صل|ح |نور28335 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9|o779 كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ سوه|جمحمد ك|مل عثــــم|ن ع
8o|968تـــج|ره بــــ سويفيوسف خ|لد عبــــد|لسل|م سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | محمد طلبــــه طلبــــه |ل675897
6o5493 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومتـــسنيم |حمد سعد مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمه|بــــ ع جوده محمد |لدمرد|ش42232|
معهد ف ص |سيوطنوره|ن عبــــد|لرحمن جم|ل محمود  879879
معهد ف ص بــــنه|بــــتـــ ع|طف محمد |له|دى مغربــــى357693
يم777252 يم |لسيد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|محمود |حمد |بــــر|
757oo7ه  |ء |لدين عبــــد | ع مصبــــ تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
7825o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحسن عبــــد | فريد عبــــد|له|دى محمود
4o5544| د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى وليد محمد جم|ل |لدين ج|د
43o746ل|ل تـــج|ره طنط|نورتـــ |لسيد عبــــد |لحميد فرج 
ره|غ|ده عبــــد|لرؤف عبــــد| محمد239346 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |شمونرح|بــــ رمض|ن سعيد |لحن 259677
|3o924ر نجيبــــ ميخ|ئيل تـــج|ره ع شمسم|رك م|
تـــج|ره ع شمسسندس عطيه حسن |حمد |لقط9966||
43352o طبــــ طنط|محمود تـــوكل عبــــد|لموجود يح
4o9766تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى فتـــ عبــــد |لستـــ|ر محمود علو|ن
تـــ|محمد |حمد |حمد |لنج|ر622453 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
769o9|معهد ف ص |سم|عيليهدع|ء س|لم س|لم سليم|ن

ندستـــ |سيوطمحمود محمد طه محمد|5998
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخريم |حمد |لسيد عبــــد |لق|درع483539
2385o3تـــربــــيتـــ ع شمس عم|د |حمد عبــــد |لسميع |لسيد
ره|نرم محمود عوض حسن حس|ن44856| د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقس|ره |لسيد محمد محمد632622
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــثــــينه ي| محمد عبــــد|لرحمن256527

يم |حمد |لديبــــ43242 رهمعتـــصم جم|ل |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|5o65فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمن|ر آيمن سيد أحمد عبــــد |لرسول
معهد ف تـــمريض |سيوط مصط ك|مل ص|لح محمد  878586
4|5o45يم عبــــد|له|دي |لصعيدي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء |حمد |بــــر|

علوم |لفيومعبــــد| |حمد فتـــ محمد647|7
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ص|بــــرين حمدى سعد مصط 252235
تـــج|ره طنط|ح|زم عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لجو|4393|4
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخنوره|ن تـــوفيق تـــوفيق محمد عليبــــه6897|4
ره|منيه محمد سليم|ن ص|بــــر|35798| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | حسن حس ضوى699|4|
ره|ء |حمد محمود سيد |سم|عيل|238589 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوس|بــــ س|مح شح|تـــه نسيم372|3|
254o6| رهم| حمزتـــ محمد محمد ع حقوق |لق|

3|2o8oيف تـــربــــيتـــ بــــنه|د | |حمد عبــــد|لفتـــ|ح 
معهد ف تـــمريض بــــ سويف شيم|ء محمد عبــــد |لعظيم محمد62766

 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحن عزتـــ عبــــ|س |لض|لع497637
||937oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د خليفه عبــــد |للطيف خليفتـــ
8o86o4|طبــــ |لم |حمد ورد| حسن عيد
حقوق د |طمحمد ي| |حمد |لسيد بــــكر72||62
6o2672تـــج|ره |لمنصورهمصط ي|س مصط ي|س محمد
67775o|حقوق |لمنصورهحمد |بــــو حم|دى |لسيد محمد
ندستـــ |لم |محمد ن| حسن محمد856357
45o|74ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود خ|لد سم |حمد ر|غبــــ
49o462د|بــــ |ل|سكندريه| عبــــد |للطيف عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن
علوم |سو|نس|ره حس شو ح|مد848526

تـــربــــيتـــ بــــ سويفوق محمد ج|بــــر عويس53696
رتـــ|ف|يزه منصور فتـــ عل|م256782 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o|853د|بــــ |لزق|زيق|محمود حم|ده محمد محمود مو حجر
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمروه عم|د ص|بــــر سليم|ن |لنج|ر693387
82o468|تـــربــــيتـــ |لم |مصط فتـــ محمد |بــــو|لعل

ندستـــ |سيوطحمد عبــــد |لعزيز محمد |حمد |بــــو |لحسن43292
8239o5ج |لدين ص|وي| |د|بــــ |لم |حس|م شه|بــــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|لشيم|ء محمد فوزى |حمد |غ|894|45
رهيوسف حس جمعه |م|م339649 عل|ج طبــــي |لق|
ف 6669|5 صيدله |ل|سكندريهل |ء عبــــد |لكريم محمد |لسيد 
ره|م|ر ع|طف ز بــــش|رتـــ7|553| د|بــــ |لق|
687o23|علوم ج|معتـــ د |طسم|ء س|لم |لسيد س|لم |حمد
62375oيل ج |لزق|زيقأمنيه عمر أحمد محمد ع|مر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |لزق|زيقمه |ر محمود ف|روق محمود89|625
د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه عص|م عبــــد |لفضيل محمد |686945
688889| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|مه محمد فؤ|د سليم|ن |لش|
علوم طنط|سم|ء خ|لد تـــم|م سيد عبــــد |لح|فظ|475223
69o|3oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمرو محمد عبــــد |لبــــ|سط طه محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــند| محمد |حمد عبــــد|لحليم235942
ره|ريم محمد |حمد سعيد محمد سيد96|326 د|بــــ |لق|
7o578|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود محمد |لشبــــر|وى محمد محمد
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صيدله طنط|بــــ|ف سم جرجس ك|مل عبــــد|لملك456|43
69oo97معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|جر حس|م تـــوفيق |حمد شعبــــ|ن
82o934|ندستـــ |لم |حمد عل|ء عبــــد|لبــــ| حسونه
85o798|حقوق |سيوط|ء |حمد سليم|ن مهدي
35o696|ف سعيد عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيتـــ |
7o4o58معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مصط سعد محمد |لسعيد |لشيخ
6763o3 د|بــــ |لمنصوره|ريم ط|رق عثــــم|ن |لدسو
تـــج|ره ع شمسسل ط|رق حسن ع |لش|ذ3474|2
3o36o| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسميحه من|زع تـــوغ|ن عبــــد

معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم سعيد |لسيد شح|تـــه |لمنش739|27
علوم ج|معتـــ د |طحمد صفوتـــ صل|ح |لدين عبــــد|لفتـــ|ح ص269958
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره حسن عبــــد |لج|بــــر عبــــد |لبــــ| 333|6|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحبــــيبــــتـــ مصط حس |لسيد |لسم| 9|4398
685o56 ندستـــ طنط|سم|ء خ|لد محمد ع عوض
2447o4ر|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس|ن محمد حس|ن محمد ز
766|2o|ه محمود حسن |لعيسوى تـــج|ره بــــور سعيدم
6ooo97تـــج|ره طنط|محمد |حمد مظهر محمد عثــــم|ن
ل32|693 يم |حمد |حمد عوض  ه |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد نبــــيل محمد محمود225869
7oo9oo| يم ق|سم |لعو د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |بــــر|
63o932|يم ف |لسيد محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|منيه |
رهعمر محمود حس محمد44966| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهدين| حمدى نبــــوى مصط 872|6| زر|عه |لق|
52o4o8علوم طنط|س|رتـــ محمود |م محمود فر|ج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يوسف عبــــد|لنبــــى محمود |م|م345239
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محمد محمد رفعتـــ بــــي8339|6
9|49o9  | تـــج|ره |سيوطم | عزتـــ عد ج|د
77|4o|تـــمريض |لزق|زيق حن|ن محروس سليم|ن |حمد غريبــــ
ندستـــ بــــنه|ن|دين محمد |حمد |لحد|د7||2|3 كليتـــ 
43o436تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نو|ل ر|غبــــ حس ر|غبــــ ع |لبــــدرى
6o4o|2تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمود عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن س
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد وصي ع مقبــــل|78464
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  لصديق |بــــوبــــكر فتـــ |بــــوبــــكر |لغمر|8|23|5
كليتـــ |أللسن سوه|جند| خلف | |لزن|تـــى حسن  897297

د|ر |لعلوم |لفيوممحمود ص|لح محمد ص|لح محمد8|388
6|o4|8| |تـــج|ره |لمنصورهخ|لد حس عبــــد |لحميد |لرف
7873oo| حقوق |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لرحمن عبــــد |
83|oo4د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رح|بــــ محمد بــــدري عك|شه
5289ooندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد فتـــ |لطنط|وى
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لكبــــ حسن محسبــــ|445835
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| ش|دى شح|تـــه ميخ|ئيل |88584
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د|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد مر محمود عرف|تـــ627994
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل|ء محمود عبــــد|لل|ه حس|ن 9|89|2
853o34 كليتـــ حقوق |لم |رغده ن| مر ع
تـــج|ره ع شمستـــ محمد عبــــد|لع|ل حسن358237
7|o752| وف|تـــ.حمد محمد محمد |لخ |لمع|م ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
5o5387حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد جم|ل |لدين محمود عبــــد |لرسول| 
فنون جميله فنون حلو|نف|طمه سعيد مصط كم|ل عبــــد|لوه238478
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر محمود محمد محمود755475
تـــج|ره |سيوطمحمد س|لم|ن محمد |حمد  4744|9
43ooo3صيدله طنط|محمود محمد محمد |حمد مسلم
6||o92| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد عبــــد |لرحيم |لقص
4o3772تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |لسيد محمد محمد ر|فتـــ

د|بــــ حلو|ن|ع عبــــد |لن| |حمد مبــــروك |بــــر|23455
78o9|o|يم عبــــد|لع|ل نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م محمود |بــــر|
8o7o|oد|ر |لعلوم |لم |ثــــري| عل|ء محمد |حمد
و23|429 طبــــ طنط|ريم|ن جم|ل محمد عبــــد |لسل|م ح

6o623تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ميه ط|رق ع محمد
75374oيم بــــش|ى عطيتـــ د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رفقه جوزيف |بــــر|
يم22972| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــه خ|لد حسن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديوسف ع|دل حسن |حمد762753

6oo|4|ه جم|ل محمد  |د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
6o7863|د|بــــ طنط|ين|س عبــــد| محمد سلط|ن|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد عبــــد|له|دى عيد بــــسيو |||4525
يم سيد محمود عبــــد |لفتـــ|ح|37429 رهبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء رض| عبــــد | عبــــد |  حموده9|6838
د|بــــ حلو|ن|دع|ء سعد حس |بــــو|لعل|8472|3
يم قبــــي 946|92 معهد ف ص سوه|جوف|ء صل|ح |بــــر|
ى|8262|6 ر محمد فوزى ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد م|
رهل|ء شح|تـــه محمد ص|بــــر|25|222 حقوق |لق|
7o|938| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد حمدى مأمون |لسيد مو
يم عبــــده عبــــد|لع| محمد635265 صيدله |لزق|زيقل|ء |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد ع|طف عبــــد |لق|در |حمد يوسف688974

يم787|3 لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|مريم محمد |سم|عيل |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند مصط فتـــ |لطبــــ|خ257577
22|o43حقوق ع شمسنور| محمد عبــــد|لمنعم |لعجرودى
9o|o75  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر عبــــد|لحميد ض| سليم|ن
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمريم ع|دل محمد سعد |لدين حسن 763623
علوم |لزق|زيقيم|ن فتـــ |لسيد محمد|527|64
8775o3  | |د|بــــ |سيوط|ن|ريم|ن محمد رضو|ن عط
4oo492| يم خ|لد حس ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحم

يم57258 طبــــ بــــ سويفجورج | روم| ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
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د|بــــ ع شمس|سيف عص|م حش|د حسن 56|37|
6o4872يم عبــــد|لعظيم ف|رس طبــــ طنط|ريم |بــــر|
9o4|o7 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــندى يونس محمود |حمد

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم |يمن محمد عبــــد|لجو|د39|35
ويدي22542 ره|محمد |لسيد محمد نظ  د|بــــ |لق|

ه محمد عبــــد | محمد عبــــد |9468|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورأم
226o86د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|عبــــد|لعزيز سيد عبــــد|لعزيز جل|ل معتـــمد
ل|ل عثــــم|ن268428 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود محمد 
77o524زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |حمد ح|مد |حمد عسل
92|o73 طبــــ سوه|جمصط ح|مد محمد محمد
33o5|2تـــج|ره بــــنه|وق محمود |لسيد محمود |سم|عيل
ره|جه|د سيد محمد عبــــد|لكريم222633 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ف ع رجبــــ8|52|  |حه وفن|دق |لفيومع |
92o9|4|ندستـــ سوه|ج م حربــــى عثــــم|ن عبــــد|لنعيم
ى فوزى فؤ|د محروس237849 ره|ش د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ط|رق بــــ|ز عبــــد|لر|زق93|642
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|تـــ سم عبــــد |له|دى |لمر |لحلو||9|68
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنرم عزتـــ روم| ملك خليل|32294
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نسيبــــه ع |بــــوغنيمه دردير2573|8

3|36oره|من|ر يوسف محمود محمدين ثــــ|ر |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهس|ره سم ج|بــــر عبــــد|لرحيم بــــخيتـــ479265
45o456ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد نبــــيل عبــــد |لغف|ر |لبــــري
ر نعيم عبــــد|لعزيز سعد |لدين ع|36||36 نوعيتـــ بــــنه|ط|
ف خليفه2|9||5 تـــمريض دمنهورمحمد عبــــد|لن| 
35o538|يم كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء ه|دي عبــــد|لنبــــي |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد ش|كر ع محمد خل|ف||8|3|5
247oo7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي| سعيد |لسيد أبــــو ع|مر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم عمر محمد عليوتـــ فرج774877
6o9478تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |لسعيد مو |لمر ق|بــــيل
يم صبــــرى محمد |حمد|24||32 ندستـــ ع شمسبــــر|
6o36|8معهد ف تـــمريض طنط| من|ر |حمد |سم|عيل محمود |سم|عيل
يتـــ|بــــ محمد عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن 767498 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشم|
2|593oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس|م |لسيد |بــــوزيد نور|لدين
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــه رمض|ن ع حسن|84675
26o487يم محمد متـــو نوعيتـــ |شموندين| |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمحمد حمدى ري|ض عبــــد |لونيس عمر8|4|54
تـــج|ره ع شمسعمر ط|رق |لسيد عبــــد|لحليم69|||3
4779o2 صيدله |ل|سكندريهعمر محمد |حمد عبــــد |لعزيز حسن
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنور|ن محمد طه يوسف بــــرتـــخ8|96|6
9o3838 حقوق سوه|جعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لسميع محمد
64o738| | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد عل|ء |لدين عوض
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8|3o46تـــج|ره |سيوطميخ|ئيل فريد ن|بــــو |سحق
د|بــــ كفر |لشيخ|ي محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لونيس 438777
34o552تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهمل|ك لبــــيبــــ ص|لح لبــــيبــــ ص|لح
543|8oطبــــ |ل|سكندريهسه| محمد عبــــد|لع|ل |لفيل

ندتـــ |حمد محمد سيد |حمد |لديبــــ98|83 حقوق بــــ سويفش|
حقوق |لمنصورهمحمد جم|ل حل عبــــد |لعزيز |حمد676984
ن| حس|م محمد سعيد484|2| ندستـــ ع شمسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى محمود |لسيد محمد بــــدر35||43
يم |سحق49|822 ن| عص|م |بــــر| تـــج|ره |سيوطم
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنوره|ن سعد عبــــده رمض|ن جودتـــ763458
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد خ|لد |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح|676873
يم |لسيد شح|تـــه782565 زر|عه |لزق|زيقمصط محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمود |لسيد محمد عل|46|488
صيدله |ل|سكندريهمحمد عيد عبــــد|لفضيل |لسيد حسن6|4245
تـــج|ره |سيوطعمر سيد عمر محمود 893983

|6|o6| وف|تـــعبــــد |لرحمن وليد |لسيد محمد عبــــد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ندستـــ |ل|سكندريهح|زم عص|م محمد شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ528862
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــ|سم عيد محمد عوض69|258
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيم|ن رمض|ن محمود حس |لمو |342675
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| |لسيد محمد |لنجدى حس 783558
63o363تـــج|ره بــــنه|يف محمد |سم|عيل حسن

8758oندستـــ |لفيومس|مه حس عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لسميع
52832o|معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد ع عبــــد |لموجود محمود

236o2رهكريم زين |لع|بــــدين عبــــد |لر|زق خليل حقوق |لق|
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحد |نه نتـــ حز |ل حلبــــى 883533
52387oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف مصط عبــــد|لع| عبــــد|لحليم
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدع|ء محمد محمد مصط |لزغبــــى496448
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|له جم|ل محمد ع ق|سم|67659
تـــج|ره طنط|محمد عص|م عبــــد|لغ |سم|عيل س278863
4o58o|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قعبــــ محمد عبــــد|لغ بــــيو

يم و| رف| |حمد|46272 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم سعيد محمد محمد68225

27||3oيتـــ|بــــ |لصف |لسيد |لصف |لشيخ طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|
تـــ |يه|بــــ |حمد يوسف|483653 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسع ربــــيع محمد رمض|ن438478
د|بــــ |ل|سكندريه|حن سعد مبــــروك حسن طقيشم54|4|5
26o7oo تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه محمد ص|دق صل|ح محمد
42446o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمؤمن محمد |لس|يح عبــــد

475||| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل|م جم|ل سيد بــــيو
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفبــــسمه جمعه محمد دردير83232

صيدله حلو|نرو|ن فوزى |لسيد |لبــــرم248284
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386|oزر|عه مشتـــهرند |حمد عبــــد |لق|در بــــدر
44o927|يف نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء |سم|عيل طه 
يم أحمد ف|يز عبــــد |لمجيد عبــــد 435665 علوم |ل|سكندريهبــــر|
|25|9oتـــج|ره ع شمسعمر |حمد محمد عبــــد |لسل|م محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى ش|ف زين |لع|بــــدين ش|ف3|5||3
7o5677ندستـــ |لمنصورهرض| محمد محمد ع |لسيد |لسيد
رتـــ|دير عبــــد|لمحسن نج|ح |لخشن259798 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
76585o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|سم |حمد مصط |لسيد |لحسي
رهسل|م عص|م سيد ري|ض|229|2| حقوق |لق|
4o9769 د|بــــ طنط|دير عم|د|لدين حسن حسن |لشيشي|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |يه|بــــ |لسيد محمود حسن59|479
د|بــــ ع شمس|مر|م محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لعزيز239359
26|28oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــروضه |حمد سعيد مو
تـــج|ره ع شمسخلود محمد تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح حس محمد تـــوفيق|3|32|
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن|643988
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لق|در يوسف26|7|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | مصط عبــــد |لمجيد مصط 27|489
طبــــ |لزق|زيقسل محمد محمود مخيمر675635
يم2375|7 يم محمد |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ محسن محمد محمد |لسيد حسن7993|7
يم خريبــــه||2699 يم سيد |حمد |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور| عل|ء|لدين عبــــد |لمنعم عجميه426425
88o38oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رتـــ | ف|يق بــــهجتـــ د|ود فلتـــ|ؤوس
2649o6تـــج|ره بــــنه|ندى بــــش محمد بــــدر
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشعهد ر|فتـــ سليم|ن |حمد767762
4943o2|حقوق طنط|حمد محمود محمد حس عبــــيد
636o26د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــه ممدوح عبــــد|لسل|م عبــــد|لسميع
78|o35تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقكم|ل محمد فوزى محمد
رهم|رين| ع|طف |سحق فرج65795| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |لع|ل ع محمد|768872
معهد ف ص |سو|نمحمد |لهم محمد عبــــد|868645
49o224د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |إيم|ن حسن عبــــد |لعزيز مه عبــــد|لسيد|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــس|م محمد عبــــد |لمجيد محمد|2328
347o84ف بــــدوى |لسيد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ |
يم |لديبــــ|438984 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسلسيد محمد |لسيد |بــــر|
852o83كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نسيف |لدين محمد عبــــد|لعزيز عرفه
6o949||تـــربــــيتـــ طنط||ل|ء طلبــــه محمد طلبــــه رخ
|52o|2ق|وى رهحسن|ء رجبــــ ف|ضل  زر|عه |لق|
|49oo8 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندين| محمد ش|كر |لحن
4o97o7|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورشيم|ء محمد |سم|عيل قطبــــ |لقص

54o75ش|م |حمد فؤ|د محمد  | تـــج|ره بــــ سويفي
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||953oوف|تـــمحمد |س|مه محمود محمود خليل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ريه|م عل|ء عبــــد |لعظيم عبــــد|لسل|756628
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رغده فتـــ عبــــد|لرحيم ق|سم968|82
|42|o5يم محمد محمد نجم عبــــد |لر|زق حقوق |سيوطبــــر|
78oo88د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |لسيد عبــــد |لعزيز محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنص|ل ع |لسيد حج|ج769523
يم633445 علوم |لزق|زيقأسم|ء نجيبــــ عبــــد|لغ إبــــر|
233o73قتـــص|د م حلو|ن|بــــسمله محمد مصط |حمد |لحلوس
رهرحمه جم|ل محمد ع كيل| 32827| حقوق |لق|
ر  |د حكيم4|2579 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــجوزيف م|
335868| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسن كرم لح غ|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم مجدى لبــــيبــــ فهيم  896698
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد عص|م |لدين محمد فريد5387|| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|رين| ن| بــــس|ده بــــولس 95|923
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| سميح محمد مسعد ع در|ز88|||7
رهسم|ء ك|مل سيد ك|مل|227|5| طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق |سيوطمصط محمود عبــــد|لحميد جبــــ| 897723
ود3|5224 د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|آيتـــ محمد ذ 
يل ج |لزق|زيقه|جر عبــــد |لرحمن زين |لع|بــــدين محمد388|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع|رف حس |لدرع345433

5oo32حقوق |سيوطعبــــد |لرحمن سيد |عزمنهم محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مه| صبــــرى أحمد طلبــــه |لصي ||96|5
3|2o63|تـــ ن| من فريد حشيش حقوق بــــنه|م
4|o|75تـــج|ره طنط|محمود |يه|بــــ محمود حسن محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | و|ئل سم عبــــد |لعزيز6|82||
49364o| حقوق طنط|عمر عبــــد |لمنعم محمد |لسعيد عبــــد
|د|بــــ طنط| محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |له|دى432897
8o|||5| د|بــــ |لم ||ء |حمد محمد مر|
254|o8|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومسل|م محمد محمد عبــــد ربــــه غر|بــــ
تـــربــــيتـــ |لعريشيه عبــــد |لمجيد حسن محمدحسن|768249
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|متـــ ع|طف |لسيد عبــــد|لحميد|4589|3
|32o|6د|بــــ ع شمس|ع |ء |حمد عبــــد |لعزيز محمد
3|252oيم محمد كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد محمد |بــــر|
75|6|o ندستـــ |لسويسيوسف محمد ع |لسيد |لبــــسيو
636o4||معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد ع|دل سليم|ن يوسف
|3o72o|يم ف محمد |بــــر| يم | حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمود محمد رمض|ن عبــــد|لع|334758
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمورين ر|فتـــ رشدى رزق |5|3357
9o9|42 يم رشو|ن طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ط|رق |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|جه|د محمد صل|ح |لدين دي|بــــ محمد266899
78o522زر|عه |لزق|زيقجم|ل حسن |حمد محمد محمد
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4343o8ره|مريم |حمد حموده حموده عل|م |لق|
حقوق بــــورسعيدمحمد مدحتـــ حسن مسعد |لسج|ن765338
88oo35 طبــــ بــــيطرى |سيوطيف ح|تـــم ن|صف وسي
435o78علوم |لمنصورهعبــــد | زكري| زكري| |لسيد رضو|ن
نوعيتـــ قن|سل مظهر محمود |لسيد 875494
43o589معهد ف ص طنط|وق محمود شكرى محمود أبــــوزيد
6369o7يم تـــمريض |لزق|زيق محمد لؤى محمود |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسه| محمد ع عبــــد |لحميد5856|
53oo93كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم |م محمد عبــــد|له|دي عيد |بــــو جهل
ف عبــــد |لوه|بــــ عطيه فضل54|762 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم |
تـــمريض بــــنه|حمد عبــــد|لن| محمد ربــــيع محمد ع ي|33928
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــآل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف  عطيتـــ498928
7o6o|6تـــج|ره |لمنصورهه|له وفيق عبــــد |لعزيز محمد |حمد
7o3o99 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقند| ع|دل عبــــد |لعزيز |لبــــهن عبــــد
|42o86ندستـــ حلو|نوليد ع بــــسيو |لسيد
489o79تـــج|ره |ل|سكندريهسندس مجدى محمود محمد محمود
22262oر عبــــد|لتـــو|بــــ مصط مخيمر رهل|رين بــــ| حقوق |لق|
68o55||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء محمد ف|يد محمدف|يد
263o|3ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نوره|ن محمود ع ر|شد
تـــج|ره طنط|يوسف عبــــد |للطيف |لسيد |لعر| 3827|4

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد محمد جم|ل |حمد|78|58
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر سم عبــــد|لفتـــ|ح يونس248776

ف سيد محمد7|629 تـــربــــيتـــ بــــ سويفرن| |
4o764|لسن ع شمس|منه | محمد |لسيد حسن عبــــد|لرحيم
يم259|22 د|ر |لعلوم |لفيوممحمد ص|لح حسن |بــــر|
6967o4تـــربــــيتـــ |لمنصورهكريم فكرى |لعو عبــــد |لجليل
2584o6يم صقر حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد فوزى |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |لحس محمد شو |لحد|د34||45
علوم كفر |لشيخممدوح مدحتـــ |لسعيد محمود443555

علوم |لعريش/ري|ضتـــمصط محمد عبــــد|لش| عبــــد|لمحسن49367
يف |حمد ع9433|| تـــج|ره ع شمسيم 
83|7o5|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لستـــ|ر |حمد خيمر عبــــد
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد وليد ح|مد |لسيد محمد ع |لتـــحفه453257
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفتـــ عبــــد| فتـــ سليم|ن |بــــوسند343693
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمود عبــــد |لكريم|5|287|
636o48| حقوق |لزق|زيقلسيد |حمد مصط عبــــد|لر|زق ع

يف حمد| محمود68833 صيدله بــــ سويفول|ء 
د|بــــ |لزق|زيق|بــــدور عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن محمد س777|64
7oo846|ل يتـــ|محمد |حمد ح|فظ عبــــد |لرحمن  لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
684o56|ه حقوق |لمنصورهنس |حمد محمد |لحسي تـــقص
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحمد محمد محمود محمد |بــــو |لشهود524975
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معهد ف ص ري|ضه سوه|جمصط حميد |حمد حميد 898723
33o|9|رهيه محمد |بــــو |لغيط |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|

ي|44|868 معهد ف ص |سو|نس|مه عبــــد|لحكيم محمد خ
577o6معهد ف تـــمريض بــــ سويف سعد رجبــــ سعد محمد

|275o3يم محمد تـــج|ره ع شمسه|جر |يمن |بــــر|
78o449صيدله |لزق|زيقمن|ر محمد حس محمد

صيدله بــــ سويفمحمد مصط عبــــد |لوه|بــــ طلبــــتـــ54374
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمؤمن محمد |بــــو |لفتـــوح محمد قنديل524547
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ|ء |س|مه محمد |حمد شح|تـــه|445489
ندستـــ |لم |محمد يح عبــــد |لبــــ|سط |حمد758897
6o56|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره معوض محمد محمد |لعربــــى
6oo|26ق|وى علوم |لمنصورهنورس ع|دل عبــــد |لعزيز |ل

لسن ع شمس|حن محمد عبــــد |لع| محمد صبــــيح33529
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرقيتـــ ط|رق رشدى عبــــد |لغ عبــــد |لفتـــ|4829|
د|بــــ |ل|سكندريه|فرحه ك|مل لط عبــــد |لعليم483278
7o5|3|صيدله |ل|سكندريهن محمود |بــــو زيد محمد يوسف نوح
وف|تـــحمد محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح حموده37|8|2 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
بــــي 7298|6 وه ط|رق محمد |ل تـــج|ره بــــور سعيدز
256o35تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمود |لسيد محمد نص|ر 
تـــمريض |سيوطريم محمد عبــــد|لنبــــي محمد433|85
54oo56| حقوق |ل|سكندريهوليد ح|تـــم أحمد محمد |حمد عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنسمه عبــــد|لرشيد عبــــد|لستـــ|ر رشو|ن 8622|9
7o4482لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس||ء عبــــد ربــــه عبــــد | عبــــد |للطيف
ه سعيد نجيبــــ حز |ل|255469 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــسنتـــ خ|لد عبــــد|لرحمن س|لم قطبــــ344795
معهد ف تـــمريض سوه|ج ه|جر محمد ز |بــــوه| 899626
69o5|9طبــــ بــــيطرى |لمنصورهغ|ده حسن محمود حسن |حمد
6376o5تـــ عبــــد|لرحمن فتـــ عبــــد|لحميد رتـــ|أم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

6456oتـــج|ره سوه|جه|جر |حمد خليل محمود
ف |لسيد |لسعيد3423|5 علوم ج|معتـــ د |طمحمد |
|3o947تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود حس سيد محمد سليم
ه عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن |لص|دق997|64 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر عبــــد |لوه|بــــ سيد حس |4434|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمريم ج|د|لكريم ج|د|لمو عبــــد|لسيد273632
7ooo84يم |سم|عيل كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمنه | حمدى |بــــر|
يم عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لصمد |لسيد 328497 ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|

|7o82رهوق ع ع عبــــد |لمطلبــــ ندستـــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ء |يمن منصور ز|يد|62285
84992oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمروه محمد فتـــ عبــــد|سم|عيل

5o624|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد محسن مط|وع حسن
تـــج|ره سوه|جوق ع محمد ع حج|زي759662
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7|o75||رتـــ|حمد محمد |لقطبــــ مسعد سعيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقر|مز |لسيد محمد |حمد94|752
صيدله حلو|نملك خ|لد |لسيد |ل|م|م326358
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم| ن|صف س| ع ح|فظ|685262
3543o9كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسدين| عص|م محمد ع
ندستـــ حلو|نمحمد ع محمد ع26276|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|تـــم مختـــ|ر رشدى |لرص|974|25
845o35يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع جمعه ع |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء |حمد محمد خليفتـــ769994
6|7|7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طه|جر جم|ل |حمد محمد
تـــج|ره |سيوطمحمود محمد محمود |حمد 889877
|2o952رهم|ري| وجدى خليل بــــس| خليل صيدله |لق|
9o|85o|علوم |سيوط حمد حسن |حمد محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م ع|دل جوده سيد |حمد|77665
7||55oي ف عبــــد |لق|در عبــــده |ل طبــــ |لمنصورهسل|م |
تـــج|ره بــــنه|محمود حليم عبــــد|لبــــ|سط عجم262889
4755o|تـــج|ره دمنهورحمد مصط ع مصط عبــــد|لحميد
علوم ج|معتـــ |لسويسول|ء |حمد عبــــد|لر| عبــــد|لم|لك  882953
26o923 إعل|م بــــ سويفنعمه عبــــد|لد|يم رمض|ن حس|ن
4ooo57ش|م حل عبــــ|س محمد عل د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| 
89o797  | تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــ محمد سليم|ن خلف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|تـــن خلف | ع|بــــدين عبــــد|لرحمن  |769|9
68|6o5 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ش|م محمد ش|كر |لحسي
حقوق |ل|سكندريهعمر طه زيد|ن عبــــد|لجو|د عبــــد|لمجيد476328
م|م769874 نوعيتـــ بــــور سعيدرو|ن فوزى عبــــد |لحميد 
يم |حمد محمد77448| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرضوى عل|ء |بــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد محمد عبــــد |لع| عبــــد |لمقصود775733
336o62 يم بــــسيو لسن ع شمس| ع |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ه| سم|ح ص|بــــر|848|4
ين خلف عبــــد|لمع جمعه |24|89 تـــربــــيتـــ |سيوطن
69o978زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــي|سم محمد عبــــد |لستـــ|ر |لسيد ع حميد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء حم|ده حل |م |5||859
تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | خميس ع محمد ع|48579
223|o5ندستـــ ع شمسحمد سم محمد عبــــد |لعزيز سليم|ن
ره  م|ريز ميخ|ئيل ز صليبــــ5||46| معهد ف تـــمريض |ور|م |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدير ع|دل عبــــد|لمر عمر252782
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــخ|لد ص|لح زيد|ن بــــريد|ن حس 446282

يم محمد |حمد6|285 رهمحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسمحمد عم|د محمد مسلم932|4|
ره|عبــــد|لرحمن محمد جعفر ح|مد226998 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسم|ء سعد محمد عبــــد |لوه|بــــ|97723
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4o5982يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حن |حمد مر خليل |بــــر|
تـــج|ره سوه|جحمد سم |لسيد محمود|345244
678o4||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد |حمد سمره
تـــج|ره دمنهورريه|م فوزى فتـــ محمد |بــــو خديجتـــ8463|5
64o633| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد صبــــرى محمد ع
3496o7لسن ع شمس|ف|طمتـــ عبــــد|لحميد محمد غريبــــ
حقوق حلو|نل|ء رمض|ن قن|وى عمر|53649|
76535oتـــج|ره بــــور سعيدمرو|ن |س|مه محمد |حمد سليم|ن
د|بــــ |لمنصوره|مينه وليد ع ع يوسف كيو|ن|82|692
تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد رمض|ن عبــــد|لج|بــــر بــــ|ظتـــ 8|8954

ر85|24 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|ريم|ن |لسيد محمد |لز|
8624o4يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينوره|ن ر|فتـــ محمود |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود مصط محمد |حمد عبــــد|لحفيظ6|677
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح |لصبــــ|غ495765
77o656د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وق |يه|بــــ فتـــ |حمد |لدق
52675oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد رمض|ن محفوظ |حمد عبــــد|لموجود
ش|م فتـــ عبــــده عروس484792 د|بــــ دمنهور|سيف 
ى|||4344 طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء فوزى ك|مل |لح
5|55oo|معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن بــــدر جمعه ع |لجمل
7842o7تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سليم|ن حسن سليم|ن
هس| ميشيل  |د قلتـــه57997| نوعيتـــ ج
لس  27|878 د|بــــ |سيوط|مريتـــ محبــــ ص|دق ك

ف عبــــد |لونيس ع49468 رهمنه | | طبــــ |لق|
6895|7| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه نج|ح |سم|عيل |لبــــسطوي
ره|ء ن| عطوه محمد|8|489| د|ر |لعلوم ج |لق|
2267o2وف|تـــعمرو ح|زم صل|ح عبــــد|لحميد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
69o337يم د|بــــ |لمنصوره|وق |لسيد عوض |بــــر|
7548oo|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عص|م حموده محمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد عم|د |حمد محمد سليم|4798|3

يم ف|تـــى47665 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدير حم|دتـــ محمد |بــــر|
4|4|5o تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن محمد ممدوح عبــــد|لجو|د محمود
ر |حمد |حمد عربــــ453772 ندستـــ كفر |لشيخعمر م|
د|بــــ ع شمس|يتـــ |  |ء |لدين سعد ص|لح|354526
425||oصيدله |ل|سكندريهرو|ن ن| فتـــح | غ|نم
3|544oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ |حمد ع محمد
تـــ مدحتـــ زن|تـــي ه|شم زن|تـــي|47759 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهأم
ر عبــــد |لعظيم38|9|| صيدله ع شمسسم|ء |حمد م|
ه |حمد محمد محمد |بــــو|لمع|7773|7 د|بــــ |لمنصوره|م
7o3383ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عل|ء |لغريبــــ |لسيد حو|س م |لع| 
8o29|2حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم محمد ص|لح محمد
علوم |لمنصورهرحمه رمض|ن |بــــو |لمع| رمض|ن698836
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طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء وجيه |حمد فضل|694535
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عبــــد |لحليم فرج ق|سم غيض|35792

ي222|78 ندستـــ |لزق|زيقعمر |حمد محمد |لخ
6o7o76|يم يم نسيم |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نندى سيد محمد ع243625
حقوق |سيوطبــــ|نسيه محمد عبــــد |لعزيز محمد محمد|48574
9o5254|ء |م محمد عبــــد|لق|در| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه محمد عبــــد|لمنصف محمد عبــــد284736
رهخ|لد |حمد ص|دق شمس |لدين47678| طبــــ |لق|
تـــمريض بــــور سعيد خ|لد ن| ع محمود عثــــم|ن764434
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود |سم|عيل محمود نص |529774
634oo2يم جمعه عبــــد | عبــــ|س جمعه كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطبــــسمله ط|رق محمد مصط 875265
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد محمد زكري| محمد |لش|عر|762824
52|3o3|حه وفن|دق |ل|سكندريه|ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز دي|بــــ| 

رهصل|ح |حمد صل|ح عبــــد |لعزيز مردن942|3 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود حمدى محمد ع36|272
357o66|تـــج|ره بــــنه|حمد |لسيد محروس |لسيد
4o94o5|تـــج|ره طنط|لسيد خميس |لسيد س|لم
32o694حقوق حلو|نمحمد صل|ح سيد محمود
8|698o نوعيتـــ |لم |خلود سيد عبــــد|لمجيد ع
9o3687| عل|ج طبــــي قن| حمد محمد |حمد عبــــد|لمو
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لحليم جم|ل عبــــد|لحليم ع محمد|33769
وف|تـــمحمود محمد يوسف عبــــد | |لمر|دى262829 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ره|مريم خ|لد فتـــ حسن7|55| د|بــــ |لق|
43743oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخع|دل |حمد عبــــد|لمطلبــــ |لديبــــ
69o|34معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــفرج صبــــ عبــــد |لمحسن ح|فظ
87724o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوق محمد سيد محمد
ش|م محمد سعيد347|6| ن|  كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم |بــــوحسن432964 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسأل|ء ع ع |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمد رض| محمد |لسعيد رزق685992
24o766|رهحمد جوده |حمد جوده تـــج|ره |لق|
9o626| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحس |س|مه عبــــد|لرحمن حسن
شله264628 تـــج|ره بــــنه|منيه ط|رق عثــــم|ن عبــــد |لو|حد 
|463o3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر عل|ء محمود مصط
|66o72تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو |سم|عيل رمض|ن |م|م
يم خليل6877|7 علوم |لمنصورهمصط محمد مصط |بــــر|
4o5o|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مؤمن |لسيد محمد ع حسن |لتـــرجم

تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد ح|مد محمد63234
د|بــــ |لمنصوره|ل |ء |حمد |لغمرى |حمد693835
92o2||  وس ف فرنسيس تـــو| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك|تـــرين| |
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د|ر |لعلوم |لم |عبــــد |لرحمن جمعه رجبــــ خط|بــــ|49372
د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه و|ئل |حمد محمد |لنوس| 695283

تـــج|ره بــــ سويفيمن عبــــد |لمتـــع|ل |حمد شح|تـــه|56858
49o25|تـــج|ره |سيوطرح|بــــ ع|دل |لسيد عبــــد |للطيف
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورح|زم جم|ل عبــــد |لمقصود شكر982||5
684o|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طي|ر| |يمن عبــــد |لحميد ف|يد
وز حس|م |لدين محمد عبــــد |لعليم759774 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسن
ثــــ|ر |لفيوم|من|ر عبــــد|لرحمن محمود محمد243236
حقوق |ل|سكندريهحمدى رمض|ن عبــــد |لغ |لص|وى492782

علوم |لفيومزينبــــ ي| عبــــد |لنبــــي عبــــده66673
زر|عه ع شمسم محمود فو|ز منصور6722|3
يم8645|4 ى يوسف حس |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــ|سم |لز
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم خ|لد حسن محمد|75989
يتـــ|بــــ مه|بــــ ي دكروري محمد رشدي58|9|8 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|
ش|م |حمد محمود |حمد|523647 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيل|نه فوزى لبــــيبــــ بــــطرس786|3|
رهع|دل سيد عبــــد |لمقصود |لسيد53|45| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9|86|o  د|بــــ |سيوط|عص|م |لدين محمد |حمد عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ طنط|محمود عطيتـــ محمد |لغز|2326|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| رمض|ن عبــــد|لنعيم عبــــد|لح32|274
ندستـــ ع شمسمنتـــ | كريم عبــــد|لر|زق محمد5|6||3
9o369||طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى نس مجدى محمد محمود
4o84o3ى ع سنبــــل |د|بــــ طنط|ع ي

7o|o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد رشو|ن عج رزق
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن| |حمد ع حسن |لكي6259|6
839o85|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد |ل عز|لدين |بــــو|لوف
تـــج|ره |سيوطس|ره |بــــوزيد ري|ن |حمد 889777
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشن|دين عم|د حمدى |حمد عر|بــــى75|768
689o45ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لفتـــ|ح نور|لدين |حمد محمد
26o868|ف محمد يونس  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء |
476o36تـــ |يه|بــــ سعد |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن
3||o93ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|رتـــ مصط جم|ل |لدين |حمد
898o29|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج بــــ|نوبــــ شهيد جوده عبــــد|لنور ع| 
7769o3|نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه |لسيد عبــــد |لعزيز ح|مد
62o3|5ر|ن ه ع|دل حسن ز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طن
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفخ|لد |لسيد محمد |م عي 443523
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مه| أحمد عيد |بــــو رحيم6359|5
69|o32 علوم |لمنصورهس|مح |لحسي عبــــد |لغف|ر |لشندى
ش|م محمود ع عبــــد |لحميد698339 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهنور| 
تـــج|ره ع شمسمن|ر فتـــوح محمد ج|د عمر6397|3
92o897 تـــج|ره سوه|ججورج كم|ل رشدى متـــري
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء عبــــد |لمنعم |حمد سليم|ن |لش35978
26|o|5زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | ط|رق ع|بــــد حمد|ن

6957|| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيمن محسن |بــــوزيد ع
2o646ف محمد |لشح|تـــ ع رهمحمد | طبــــ بــــيطرى |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ح عز عبــــد|لرحمن محمد342288
34o248|رهله|م حج|زى محمد |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد يح محمد عبــــد|لع|ل784642
طبــــ |لسويسحمد و|ئل عبــــد |لش| |بــــو|لمع|688885
4o4472تـــج|ره |ل|سكندريهعثــــم|ن محمد عثــــم|ن محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يري ن|در جميل ميخ|ئيل|48429|
69|69o|يم حج|زى |لدسو عبــــدربــــه د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
لس سم |سعد سند بــــسطه44659| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريه|م مرتـــ عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحمن 896886
يم حمزه623773 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ ع عبــــد|لغ |بــــر|
77oo26|د تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد نبــــيل محمد طلعتـــ مج|
78o|46|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م جم|ل رجبــــ محمد سليم|ن
طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمد ش|كر عبــــد|لح|فظ |87665
وف|تـــف|روق محمد ف|روق ع ع|22682 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حس|م محمود صل|ح |لدين محمد مقشط246332
ندستـــ |سيوطمحمود محمد محمد |حمد حسن446634
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن جم|ل ح|فظ عبــــد |لحميد 45|254

527o3معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد سيد محمد حمزه
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |لسيد محمد خلف |246978
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد عبــــد |لحق |حمد||67928
8877o4 معهد ف ص |سيوطحن|ن رمض|ن ع محمد
تـــج|ره طنط|محمود ثــــروتـــ محمود عيسوى مو486||5
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء |لسعيد |لعو |لسيد|698772

545o8لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد رجبــــ عبــــد |لحليم عبــــد |لجو|د
8|3o49ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م | صل|ح كم|ل عبــــد|لمل|ك
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم عرف|تـــ حسن ع264384

د|بــــ حلو|ن|منيه ع عبــــد |لعزيز عبــــد |لبــــ| |34475
ه صل|ح شبــــل عمر|ن|35462| ره|م د|بــــ |لق|
48|75o| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــده |لسيد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء عبــــد |لحكيم محمد |حمد|44925|
ش|م محمد حسن سليم|ن477752 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمنتـــ | 
266o69|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن| حمدى عبــــد|لسميع عبــــد|لغف 
8o4668|ه ي |حمد رش|د كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم

75oo7 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمد |نور حبــــ |لدين بــــك
688|4o|ندستـــ حلو|نحمد ي| عبــــد |لنبــــى |لمتـــو |بــــر
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــ|نوبــــ صبــــ |نيس |يوبــــ|526636
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سع|د مصط |لمتـــو ع 759654
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68o744جر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|طمه محمد عبــــد |لمع 
تـــج|ره دمنهورريح|بــــ ص|بــــر مصط عنبــــر778|44
78o389|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء سيف |لن سليم|ن بــــرك|تـــ

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر شعبــــ|ن طرف|يه عبــــد |لحفيظ33328
9o2o|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جمن|ر عبــــد|لن| |حمد محمد

تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء محمد زكري| مو47246
ج|ر|72978 تـــمريض |لفيوم حمد سعد |يوبــــ عثــــم|ن |بــــو

36|o28تـــج|ره بــــنه|محمد ممدوح محمد عبــــد|ل
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــسليم |حمد سليم عيد مصط |76688
تـــربــــيتـــ ع شمسمصط |حمد ع|مر عبــــد|لع|342932
6o7|6o حقوق |لمنصورهح|زم محمد محمد |لحبــــ
69o227تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــدربــــه عبــــد |لسميع عبــــدربــــه
علوم |لزق|زيقسه|م |حمد عبــــد |لمنعم يوسف772747
3|56o5|ره|يم|ن |بــــو بــــكر سيد |حمد د|بــــ |لق|
7|o6o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| ح|تـــم محمد |لمهدى فوده

معهد ف ص بــــ سويفنغ|م ن|دى عبــــد |لق|در ه|شم|62894
8|36o| ك.تـــ. ف صن| شبــــر|رجبــــ ن|جح عيد ع
43|477| تـــج|ره طنط|حمد |س|مه محمد |لش|ذ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد حميده267935
|د|بــــ طنط|مريم |لمر |لسيد |لمر |لعفي 268||4

طبــــ |لفيومم|رل م|جد مر|د جور 9|94|
زر|عه |لم |ر| | منتـــ طلعتـــ حس 9|86|8
6oo968 يم خليل سيف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن عبــــد |لح|فظ |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيديوسف محمد |حمد |لسيد عبــــد|لسل|788439
|2o889 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمريم حن حسن حن
د|بــــ ع شمس|فرحتـــ عبــــد|لسل|م محمد محمد358787
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نس|ره ن|جح عبــــد|لصبــــور عبــــد|لرحيم236979
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رمض|ن |بــــو زيد |حمد||52335
4|o437د|بــــ طنط|عص|م عبــــد|لفتـــ|ح محمد بــــغد|د|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم ه| محمد م| 66|3|6
رهه|جر سيد محمود خليل37596 زر|عه |لق|

8878o2|نوعيتـــ موسيقيه |سيوط |ن نبــــيل تـــوفيق حن
تـــج|ره بــــنه|مريم محمد |دم محمد |لسيد|33874
8|||o8يم محمد |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود |بــــر|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ني|سم عم|د ع تـــوفيق853522 كليتـــ 
طبــــ بــــيطرى |سيوط يم|ن سيد محمد عبــــد|لعليم|876825
رهم شكرى ح|مد محمود ع895|34 عل|ج طبــــي |لق|
44o347|طبــــ حلو|ن|ء عبــــد|لمجيد محمد |لمعد|وى
تـــج|ره |ل|سكندريهجه|د محمد |ل|م سيد محمد عبــــد 539643
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود |حمد محمد بــــدر277475
تـــج|ره دمنهورحمد صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد عطيه9|4872
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د|بــــ حلو|ن|سمر حسن محمد ع 542|2
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقسهيله سم ج|بــــر |حمد |لعط|ر434287
4oo524 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ريح|نتـــ مو جمعتـــ مو
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |لمتـــو ي فرح|تـــ|7|97|6
8o56o9نوعيتـــ |لم |جرجس مجدي يعقوبــــ مرزوق
م سيد عبــــد |لحميد عبــــد |لر|زق||5294| د|بــــ حلو|ن|د
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنج|ه |بــــو |لسعد ص|بــــر |بــــو |لسعد689683
زر|عه |سيوط  سم|ء حسن |حمد محمد|893788
32o|o7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عثــــم|ن حس منصور
تـــج|ره بــــنه|رفعتـــ ع|دل محمد محجوبــــ سعد85||36
ش|م عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لحسن 898324 علوم سوه|جس|ره 

3o259كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسجيه|ن رجبــــ محمد عبــــد |لغفور
8o2368تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مؤمن |كرم محمد جم|ل |لدين محمد
5o5634تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد مسعود عثــــم|ن رشد
كليتـــ |أللسن سوه|جمرن| بــــش|ره من|ع بــــش|رتـــ 889553
زر|عه |لمنصورهدع|ء رجبــــ |لحس عبــــد |له|دى |بــــر|6|6874

يم ع94932 رهمحمد ع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم خليفه|3|529 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ط|رق إبــــر|
9o2294  تـــج|ره سوه|جعم|د |لدين |حمد فؤ|د محمد
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد فتـــ شح|تـــه ح|فظ767249
ه ي| عبــــد| رجبــــ32|267 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندر| ميل|د |نور عبــــد |لمسيح22478|
رهمحمد حسن محمد حسن عمر225832 حقوق |لق|
رتـــ|م|رين| مجدي سم ميخ|ئيل7845|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
23387o|رهحمد ص|بــــر |حمد محمد |حمد تـــج|ره |لق|
438|5oيم |لشه علوم كفر |لشيخرحمه ع|طف شح|تـــه |بــــر|
76o842تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرحمه كردى عبــــد |لسميع عبــــد |له|دى
33o234|لسن ع شمس|ل|ء خ|لد عبــــد|لحليم محمد بــــدر|ن
تـــج|ره |سيوطم رمزى فتـــ عبــــد |لفهيم59378|
628o76ه محمد عطيه |لسيد  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسأم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنيه ع|طف عد عبــــد|لرحمن|862695
|6685oزر|عه ع شمسد | مصط ج|بــــر |سم|عيل

429ooرهمريم صبــــرى موريس جرجس تـــج|ره |لق|
|546|oتـــج|ره ع شمسكريم ع ج|د حسن
897o5o ى شهدي  |حه وفن|دق |ل|قيوسف مدحتـــ ن
|27o7|يم عمر تـــج|ره بــــنه|سم|ء محمد عبــــد |لمر |بــــر|
4o8596د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نه|ل زكري| حس حس بــــدوي|
2|7393| تـــج|ره ع شمسمل ن| عطي عبــــد|
4o6447د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ريم خ|لد فضل | عبــــد |لونيس

رهحمد مسعود سيد محمد|46667 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|ن|ء مجدى محمد وحيد |لدين243679 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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4o4942تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحسن ع حسن |لسيد فوده
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدي|سم | محمد |لسيد |لسيد صبــــح763535

رتـــ خديجتـــ |حمد شح|تـــ مندى82375 تـــمريض |لق|
85o985رهحس سعد حس |سم|عيل طبــــ |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قلسيد ر| |لسيد |حمد||25852
ر محمد مصط درويش893|52 زر|عه دمنهورشيم|ء م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومزينبــــ ص|بــــر عبــــد|لبــــ| بــــكر مدين3|8|27
6o6734معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد |حمد محمد |لس|كتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |سم|عيل عبــــد| عبــــد|لق|در346678
7o7268ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | |لسيد شح|تـــه |بــــو |لمع| حبــــى م |لع| 
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | محمد محمد |حمد |لغزو329555
49o277يم عز|م حقوق |ل|سكندريهريم عص|م |بــــر|
24o|26رهعبــــد|لرحمن محسن عبــــد|للطيف عبــــد ندستـــ |لق|
4o4936تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيوسف محمد ج|بــــر |حمد |بــــو |لسعود
حقوق |لمنصورهمن|ر محمد صبــــ عمر|ن4789|4
د|بــــ |لمنصوره|بــــليغ عبــــد | عبــــد |لبــــ|سط محمد687524
842o32|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه حسن |ل|م بــــديوي

تـــج|ره بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن صو محمد3|658
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــندى عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم عوض |259784
|5oo9oح|ن لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمر عص|م مسعد|ن 
7o3|o||يم عبــــد |لخ|لق زي معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نرم عزتـــ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهش|م مصط عبــــد |لغ محمد |حمد9|6777
د|بــــ ع شمس|ص|بــــرين محمد خلف محمود358555
88266o  علوم |سيوطرقيه ح|تـــم عبــــد| سيد
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه |ر محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد مطر39|425
8o9493حقوق |لفيوممحمود |لج|بــــر ن| محمد
3442o5تـــج|ره ع شمسحمد صل|ح |لدين محمد عبــــد|لوه|بــــ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ديه عبــــده مسعد عبــــد|لغف|ر635588
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|زي|د خ|لد محمد محمد غ|زي487579
7o3654| لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|متـــو عبــــد |لمنعم محمد متـــو سيد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حسن شح|تـــتـــ محمد حسن|77347
49|6oرهمصط حم|ده عو|د محمد تـــج|ره |لق|

طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ع|دل فتـــ حميده7|7672
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفخ|لد سل|متـــ محمود محمد286|6

ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم سعيد رش|د س|لم طعيمه||6394
3445o6زر|عه ع شمس/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن ن| فؤ|د |م قسيط
طبــــ طنط|ش|دى |يمن محمد محمد عبــــد ربــــه429443
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــرضو|ن زكري| رضو|ن محمد8|7548
6869o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لش|ف رمض|ن عوض |لمر
صيدلتـــ |سيوط|ء |حمد فرغ |حمد|854266
د|بــــ كفر |لشيخ|حن خ|لد |لسيد محمد عبــــد |لوه|بــــ9392|4
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498o63د|بــــ دمنهور|ه|جر |لسعيد شح|تـــه سيد |حمد نعيم
22o8|5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر مجدى محمد محمود سل|مه
5o|597صيدله |ل|سكندريهر| | محمد محمد بــــسيو |لجد|وى
د|بــــ كفر |لشيخ|سل عمر سعد يوسف |لبــــربــــري5837|4
777oo3د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ فتـــ فتـــ عبــــد |لق|در
84|46o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد رمض|ن محمد ع
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طريم محمد فوزى عبــــد|للطيف259623
تـــربــــيتـــ |سيوطعل| حس حسن |حمد  7436|9
|38o|2يم شبــــل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عزتـــ |بــــر|
7525o7حقوق بــــورسعيدعبــــد | مصط ع بــــخيتـــ
77536oتـــج|ره |سيوطعبــــد | سم محمد محمد
|5o366يم خليل ع د|بــــ حلو|ن|مصط |بــــر|
3||2o2| رهسل|م حس|م جودتـــ بــــيو ندستـــ |لق|
4|o573حقوق طنط|كريم محروس محمد محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء ن| ع ط|حون|259722
9oo965 تـــربــــيتـــ سوه|جر| | خ|لد |حمد عبــــد|لرحيم
69o767ف عبــــد |لمو محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد ع|دل محمد محمد معوض9228|6
43462oتـــربــــيتـــ طنط|مح|سن فتـــح | محمود |حمد سعد
5|56ooكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورف|طمه محمد رمض|ن محمد بــــسيو شتـــ
وف|تـــس|مه رمزى عبــــد |لخ|لق محمود||77392 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

تـــج|ره بــــ سويفسوز|ن محمد طه |م 84459
27|9ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومد | |حمد بــــ|تـــع سيد |حمد |له|وى
6o|842 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــف|رس |لتـــه| محمد |لتـــ ك.تـــ. ف للبــــ
تـــمريض |لزق|زيق ه|جر جم|ل عبــــد|لعزيز ع |بــــو|لسعود33|636

69o7||زر|عه |لفيوم|ء ع|دل محمد |مبــــ|بــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|رتـــ | سم |سكندر |رس59528|
حقوق |لمنصورهريه|م محمد حسن محمود 879227
يم |حمد |لبــــدوى46|442 يم محمد |بــــر| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد سليم|ن عبــــد|لحفيظ |بــــو|لحسن|82275
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس محفوظ عبــــد| حس 828864
438o56ف ع يوسف سيد أحمد د|بــــ كفر |لشيخ|دير |
2798o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمل |يمن |حمد عبــــد|لعزيز
85o2o4|ندستـــ |سيوطحمد ر|فتـــ |حمد محمود
75o465علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمد سل|مه محمد
يم692233 تـــج|ره سوه|جرقيه ع|دل زكري| محمد |بــــر|

|453oندستـــ حلو|نزي|د |م فكرى |م عبــــد |لملك
8o3785يم عبــــد|لح|فظ ف |بــــر| معهد ف ص بــــ سويفمريم |
5o545oيم فرح يم متـــو |بــــر| تـــج|ره دمنهوريوسف |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عمر |س|مه مصط |حمد834297
لسن ع شمس|ل|رين ع|رف حم|ده |لد|خ9399|2
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معهد ف ص طنط|مصط فتـــ عبــــد|لسميع عم|ر666|43
26o475| |رتـــ|يم|ن محمد ع |لسهو قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5o668|تـــ ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح |لجندي ع تـــمريض |إلسكندريتـــ م
5|o669كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل|م ي| محمد تـــ|ج |لدين بــــيو
35498oتـــج|ره ع شمسي|سم حسن عبــــد|لعزيز |حمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | محمد لط قطبــــ |لبــــن|5|2766
ين كرم |حمد عزبــــ |حمد8536|| حقوق ع شمسن
ر|ء محمد |حمد عبــــد|لمجيد357252 صيدله |لزق|زيقف|طمه |لز
6oo845صيدله |ل|سكندريهعل| ع عبــــد|لحميد ع فودتـــ
5o5584زر|عه |ل|سكندريهم | جم|ل خله فه
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مدحتـــ محمد عبــــد |لستـــ|ر ع756|26
رهعمر |حمد عبــــد |لعزيز ص|لح |لعبــــودي3|8|2| علوم |لق|
8|2|o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|رين| موريس مكرم حسبــــ

رهفد|ء محمد صبــــ محمد|2968 تـــج|ره |لق|
8o397|تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ن| ع نجيبــــ
صيدله ع شمستـــ محمد عبــــد |له|دي متـــو عبــــد |له24596|
437o|9|علوم كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد |لمجيد ع |ل|نه
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيوسف محمد محمد ربــــيع طه مصط |535|6 كليتـــ 
4|o93oيم |لعدوي يم ف|روق |بــــر| تـــج|ره طنط|نوره |بــــر|

رهس|مه |حمد سعد |بــــو |لمع| |3938| ندستـــ |لق|
69|o2||د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن صل|ح |لدين ن|صف |سم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــندى صبــــرى مختـــ|ر حسن268852
7o5|23 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر محمود |حمد بــــدوى حس
7o4898يف سليم|ن د|بــــ |لزق|زيق|مروه سليم|ن يوسف 
68||o7| ش|م فتـــ محمد عبــــد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م 
45o549ش|م |حمد مع|رك ندستـــ طنط|محمد 
9|o|97 تـــج|ره سوه|جف|دى جميل عبــــد|لمسيح مجلع
778o55لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|سل جم|ل عبــــد | محمد عبــــد |لخ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــ خ|لد صبــــ ع326732
زر|عه سوه|ج مل عبــــد|لحكيم عبــــد|لع|ل |حمد|895727
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندى عزتـــ كم|ل بــــدر352464
يم ع |لعج 245|62 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع محمد ع إبــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد بــــدر عطيتـــ صبــــ6|4525
5oo78| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد | ع|طف عرفه محروس |لف
ندستـــ ع شمسبــــ|سل محمد |حمد فؤ|د عبــــد |لخ|لق8845|2
ش|م سم |نور6|88|3 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دع|ء 
تـــ بــــريك عبــــد |لق|در حمد|993|42 لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|م
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس محمد نبــــيل عبــــد|لحميد|77422
|6o936ره|س|رتـــ عم|د عي حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
77898oطبــــ ع شمسروضه |حمد محمد |سم|عيل

حقوق |لفيومن ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح محمد قطبــــ39|67
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كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد محمد محمود |لضوي محمود|476|84
ره|ريه|م مصط محمد ج|بــــر443|2 ثــــ|ر |لق|

ندستـــ بــــور سعيديوسف محمد رض| محمد عبــــد |لمنعم عبــــد 5|7656
يم53636 تـــج|ره بــــ سويفه|جر ج|بــــر عيد |بــــر|

زر|عه |لزق|زيقمحمد ي| محمد |حمد حسن767|77
8o25o4طبــــ بــــيطري |لم |خ|لد عمر|ن تـــوفيق محمد
6939o6تـــربــــيتـــ |لمنصورهعم|ر ي| |لسيد عبــــد | |دريس
7o8243 حقوق |لمنصورهر| | |حمد سعد محمد حس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مسعد عبــــد|لوه|بــــ عربــــى نص|332236
8o57|6معهد ف ص بــــ سويفمحمد رض| صديق عبــــد|لبــــديع
67929o|د|بــــ |لمنصوره|سل|م عمر عبــــد |لمجيد |بــــو |لفرح
يم |حمد  892774 حقوق |سيوطعبــــد| ممتـــ|ز |بــــر|
62o246|حه وفن|دق |لمنصورتـــخلود محمد عزتـــ عزتـــ بــــ|ش| 
تـــربــــيتـــ طنط|نور| محمد ع عيد2856|4
صيدله |لمنصورهمينه ع|دل |لسعدى ن عمر|683333
6|o|84تـــربــــيتـــ طنط|مريم |حمد فرج ضهر
7o47o2|حقوق |لزق|زيقيم|ن رض| متـــو عمر سيد |حمد
475o93د|بــــ كفر |لشيخ|نور |يه|بــــ جل|ل عطيه محمد
45o|7||لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود |يمن محمود |لغز
طبــــ ع شمسمحمد مر|د مصط كم|ل عبــــد |لعزيز62422|
27o426ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف فوزى عبــــد|لمنعم شبــــل |لخربــــ
يم محمد سعيد7|||78 تـــج|ره |لزق|زيقسيف |بــــر|
2|584oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لعزيز ع|كف عبــــد|لعزيز

نوعيتـــ |لفيوممه| ي عبــــد |لق|در |حمد62872
4|2o|oتـــربــــيتـــ طنط|س|مح مجدى جور ي
6oo378يم |لحلوى يم حسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن |بــــر|
6ooo2oصيدله |لمنصورهزينبــــ ع محمود ع محمد
4473oo| |يم ف|يز د كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم|رتـــ | ف|يز |بــــر|
|358o4تـــج|ره ع شمسبــــسملتـــ مجدي محمد محمود
77o3|2طبــــ ع شمسمحمد حس|م سعيد حس|ن |لعم|وى
صيدلتـــ |لم |محمد سيد محمد ط|يع6725|8
7o9544تـــج|ره |لمنصورهنور|لدين محمود عبــــد |لعليم محمود
7o567oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخ|لد جم|ل |لدين ع عمر ع
64o929ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد زين |لدين محمد متـــو

تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن بــــل|ل عبــــد | |لمبــــ|رك8562|
و | ع|دل بــــطرس زخ|ري8|4562  |حتـــ وفن|دق |لم |ف

4226o|رهلسيد نش|تـــ |لسيد محمد عتـــريس حقوق |لق|
5||2o6|تـــج|ره دمنهورحمد محمد عطيتـــ |بــــوفول
يل ج |لزق|زيقمحمد مر فتـــ مر عزبــــ635767 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم صل|ح عبــــد |لكريم حميدتـــ489352
26o567 |رهسل سم بــــكر |لمسلم د|ر |لعلوم ج |لق|
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|3o775|حقوق حلو|نحمد محمد |حمد محمد
|6488oتـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر محمد عبــــد |لجو|د |سم|عيل
4o858|ر|وى تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سم|ح ع مصط ع |لد
48o47|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمؤمن عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره ع شمسمحمد حسن محمد حسن عثــــم|ن36922|
ف محمد فتـــ |334256 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد |
6|56ooتـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد رمض|ن |لعيو
علوم |ل|سكندريهمحمود رمض|ن محمد محمود |لبــــكس424454
د|بــــ حلو|ن|سل حسن ع محمد57454|
بــــ|له|7|7649 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يه منصور سعد ع 

5|79oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمتـــ صل|ح محمد عبــــد |لجو|د
478246| طبــــ حلو|ن|ء س| محمد محمد عبــــد |
898o38 لس ع|دل عط| ع|زر علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــك

رهسل|م وليد كم|ل غمري|7468| طبــــ |لق|
|28|9oي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيوسف محمد سعيد محمد ك.تـــ. ف للبــــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن حسن محمد عبــــد|لعليم||5|267
43o46oتـــج|ره طنط|ه|جر مصط لط عبــــد|لل|ه
بــــي 356679 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى عمرو محمود |لسيد |ل
||54|oلسن ع شمس|ملك عمر ع|دل |حمد |لبــــي
8|2o92نوعيتـــ |لم |رح|بــــ ع|دل حسن محمد
حقوق |لمنصورهمحمد حسن عبــــ|س |حمد |لبــــحر|وى65|762
علوم سوه|ج  بــــركس|م ممدوح طلعتـــ شكرى|896585
يم عو|د درويش|366|35 طبــــ ع شمسيم|ن سعيد |بــــر|
حقوق ع شمسيوستـــ | ط|رق  |د جرجس63|55|
تـــج|ره بــــنه|بــــه طلحه مصط طلحه زغد|ن439768
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مصط |حمد رضو|ن سلم|ن|2|769
5o942تـــج|ره بــــ سويفمصط سيد سعيد سيد

تـــربــــيتـــ دمنهورس|ره محمود محمد مهدى499729
ر59393 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ربــــيع عبــــد |لعظيم جو

تـــمريض  حلو|نندى مصط زين |لع|بــــدين دسو 243454
يبــــه7954|2 حقوق ع شمسنو|ل عزتـــ عبــــد|لحميد حسن 
68574oصيدله |ل|سكندريهرو|ن ط|رق |لبــــسيو عبــــد |لمنعم
بــــي 2|6892 ندستـــ |لمنصورهمع|ذ محمد زكري| |حمد |ل
5o9674د|بــــ دمنهور|محمد صل|ح عبــــد |للطيف عبــــ|س |لجم
|35499| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء رجبــــ سليم|ن ع
ندى|4|26|5 تـــربــــيتـــ دمنهورس|متـــ محمد مسعود ع 
تـــج|ره بــــنه|سل|م حم|ده حس سل|مه صبــــيح|73|338
6o79o2 د|بــــ |لمنصوره|س|ره |لسعيد محمد |لسعيد |لسجي
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ د |طعبــــد | محمد مسعد عطيتـــ |لهندى622532
||74o2وف|تـــج | رفيق وليم فهيم معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
رهفتـــ محمد فتـــ عبــــد |لعزيز63493| عل|ج طبــــي |لق|
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6o4587ليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى عبــــد |لحميد مصط محمد 
ف عبــــد|لر|زق حسن |لص836|26 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سل|م |
4o7|92|يم زي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط||ء محمد عبــــد|لغ |بــــر|
|476|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن تـــ|ج |لدين عز |لدين محمد
624o78يبــــ |حمد عجل|ن تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد و
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمتـــ جميل عبــــد| عبــــد|لجليل336557
44235o عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيون|ن |مجد |نيس بــــولس حن
8o3582ندستـــ |لم |مصعبــــ محمد عبــــد|لرسول محمود
835oo5يم تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمود محمد محمد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهمحمد ع|دل ج|بــــر محمد عطيه94|424
زر|عه |ل|سكندريهكريم ع|دل عوض عبــــد |لونيس ع |2668|5
7o9272 صيدله |لزق|زيقحمد محمد |حمد عبــــد |لجو|د |لعو

ثــــ|ر |لفيوم|مريم ن| محمد سيد |حمد|98|5
يم بــــرغش222452 يم |بــــر| رهريم عص|م |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سل|م ن| ك|مل سيد محمد|855859
233o84ره|حبــــيبــــه ي |بــــو|لمجد حسن د|بــــ |لق|
يم |لشبــــك 237789 يم محمد |بــــر| علوم حلو|نشيم|ء |بــــر|

طبــــ |لفيومحمد سعد فتـــ |حمد|65289
ه|438|24 رهمل |حمد ع خ|لد عم د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لسل|م عزبــــ|67|778
68|o64د|بــــ |لمنصوره|مصط جمعه |لمحمدى سيد |حمد ع
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود أكرم فوزى |لوصيف جمعه6|6237
42o4o6ى تـــج|ره كفر |لشيخعل| صبــــرى حسن بــــره|م |لم
4799o8م|م علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنور|ن محمد محمد |لسيد 
|348o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد و|ئل سيد ص|لح
رهوق حم|ده سيد |يوبــــ|5726| تـــج|ره |لق|
4354oo|طبــــ |ل|سكندريه|ء مه مه خليفه
7647o|يم |لديبــــ تـــج|ره بــــور سعيدف|طيمه |يمن محمد |بــــر|
3286oo| ى |حمد عبــــد| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يه محمد عبــــد |لسل|م حسن|862|63
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ش| حسن محمود755527
حقوق حلو|نزينبــــ |لسيد مصط |حمد955|32
|لسن |لم |ن عيد نعيم عيد|223||8
6o3o32تـــج|ره |لمنصورهح|تـــم ص|دق عبــــد |لحميد |لعربــــى

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء صل|ح ك|مل محمد|84857
25o994د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط ص|بــــر محمد عل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء محمد مصط |لمحمدى |لبــــ|4|3||4
تـــج|ره طنط|حمد م|جد عبــــد |لوه|بــــ محمد |لرف|44|677
4|69o4حقوق طنط|دير حس|م مصط فه طه |لطنط
25o6|5معهد ف ص بــــنه|عبــــ صبــــرى محمد سليم|ن قنديل
3||||8| نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهبــــ|نوبــــ صد ص|دق عي
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45o977تـــج|ره طنط|محمد مجدى عبــــد|لستـــ|ر سل|م
طبــــ حلو|نخلود مر|د محمد فتـــ عبــــد |لمع8594|2
2594o|ك.تـــ. ف صن| قويسن|فيول| فرج رس |سعد
864o67|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد شعبــــ|ن عبــــد|لح|رس محمد

حقوق |لفيومرح|بــــ محمد |حمد يوسف69995
4o6932تـــج|ره دمنهورمنتـــ| |لسيد محمود محمد |حمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل|م جم|ل محمد |ل|ل |629476
9o2|92 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود حمدى مر |حمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعمرو خ|لد محمد |م شح|تـــه8|6776

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه دسو عويس ع |سم|عيل|44462
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حم|دتـــ بــــدوى دسو 424352
68324oد|بــــ |لمنصوره|رن| ط|رق |لسيد |لسعيد |لسيد
|442o5ف مصط سيد حسن رهتـــ | ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدع|ء ق|سم عبــــد|لس|تـــر عبــــد|لمجيد  74|5|9
7o2o96تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع|دل خ|لد مختـــ|ر ج|بــــ |  عوض
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|ر ع|دل محمد |بــــوخليل|9789|5
رهيم|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعليم|996|5| صيدله |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهحسن|ء شعبــــ|ن |حمد |سم|عيل س||42254
د|بــــ ع شمس|يوسف مجدى ف|روق عبــــد |لعليم37438|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |حمد عبــــد |لحميد بــــهر|م|27|688
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد محمود محمد  محمود حفينه437568
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد سم عبــــد|لسميع سليه247289
244oo7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود بــــش محمد طه
يم|7829|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طسم|ء عبــــد |لل|ه |حمد |بــــر|
8o|528نوعيتـــ موسيقيه |لم |ن|ردين ن|جح فه بــــولس
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمد عبــــد |لمبــــدى رضو|ن342|76
نوعيتـــ |لمنصوره|حمد محمد |حمد |لسق|696232
7o7684يم متـــو معهد ف تـــمريض |لمنصوره غ|ده |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــزي|د |يمن رمض|ن |حمد|9|26|
علوم |لفيومل |ء مصط عبــــد|لوه|بــــ مو مرتـــجع72875

ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر ع محمد |لص|دق جمعتـــ |حمد2|4897
|3438oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ه|جر عص|م محمد بــــيو
68o4|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|در عبــــد |لرحمن عبــــد |لكريم فرج
|4557|| ندستـــ ع شمسحمد ن| مصط عبــــد |
5288|oعلوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد حمدي مصط عبــــد|لع|ل |لشح
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد محمد خ 267738
82o797تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمود عمر |دريس
حقوق طنط|سم|عيل |حمد |لسيد محمد |سم|عيل475832
258o28ف محمد درويش تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مح |
د|بــــ |لزق|زيق|محمود مصبــــ|ح حسن حسن64|628
2|6oo3تـــج|ره ع شمسقتـــ حمدى عبــــد|لمطلبــــ حسن س|لم
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|26o55ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسي|ر| |يه|بــــ محمد جوده محمد
ش|م محمد صل|ح |لدين6888|2 تـــج|ره ع شمسندى 
9o272o|تـــمريض سوه|ج  يمن كم|ل |نور عبــــد|لح|فظ
82o824تـــج|ره بــــ سويفكريم وليد ح|فظ محمد
يم9|7854  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسوز|ن محمد محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمود شح|تـــتـــ محمود ر|شد752679
4o32|oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمتـــ و|ئل بــــكر حس عجميه
63o55oندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نكريم |حمد حس|ن عبــــد |لوه|بــــ حس كليتـــ 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد عبــــده مصط |لص|وي6653|4
يف محمد |له|دى |حمد4599|3 ره/ري|ضتـــح|تـــم  زر|عه |لق|
|22o89|رهحمد خ|لد محمد حسن حقوق |لق|

طبــــ |لفيوممن|ر نبــــيل عبــــد|لتـــو|بــــ |م 72346
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدل|ء |يه|بــــ محمد عبــــد |لق|در |حمد|764774
نوعيتـــ عبــــ|سيهنور|ن |حمد محمود عبــــد |لرحمن66469|
62|o42تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر |يمن |لبــــ|ز جمعه
83oo57 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سميه حل |حمد عي
43o|29بــــى طبــــ طنط|ي|ر| محمد محمود |لذ
449283| |د|بــــ طنط|سل|م ممدوح محمد متـــو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سم مصط محمد  247357
ى|532|| لسن ع شمس|ه|يدى تـــ|مر ع جل|ل خ
ره|نف طلعتـــ حس طلعتـــ6732|3 د|بــــ |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد دسو محمد|43826|
يم|27||6| ه محمد سليم|ن |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
62|o87ندستـــ د |طخ|لد محمد سعد عمر عبــــد |لسل|م
64|73oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنهله جم|ل |لسيد خليل
62o457نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمصط محمد شح|تـــه شلبــــى
92o232  ن| |يمن فوزى شو علوم |سيوطم
يم حسن64|756 علوم ري|ضتـــ |سو|ندير عبــــد |للطيف |بــــر|
2|49o6رهمرو|ن صل|ح سليم|ن عبــــدربــــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

6o436| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد منصور يوسف ع
نوعيتـــ |لزق|زيقفن|ن عوض عبــــد |له|دى سليم حبــــيبــــ837|64
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيح عبــــد|لرحمن |حمد حسن867523
|382o7يم |حمد محسن حقوق ع شمسيوسف ي| |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقروضه رض| |لحسي عبــــد|لرحمن طر9|38|6
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم متـــحتـــ ع محمد سليم|ن698276
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــتـــس|م ن| رجبــــ عبــــد|لحليم|259299
ف محمد ق|سم838244 صيدلتـــ |سيوطمحمد |
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لحكيم محمد |لكيل| 258883
|6o684 رهمصط |يمن |بــــو|لفتـــوح ع ل|ش حقوق |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم |حمد محمد عبــــد|لعزيز2|4834
ندستـــ بــــنه|محمود خ|لد جم|ل محمد |لسيد59|778 كليتـــ 
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8247o3كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىبــــيشوي ع|طف م | بــــش|ي
تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | |حمد عبــــد |لقوى |حمد46484|
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن صبــــرى عبــــد |لعزيز قطبــــ779572
25768|| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|م ز جرجس ز
تـــج|ره |ل|سكندريهندى |حمد عبــــد| |حمد عمر483329
486o86تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل فتـــ سل|مه محمود مر
ش|م محمد سيد |حمد |لبــــرم627262 د|بــــ |لزق|زيق|محمود 
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخفرح |يمن محمد ك|مل محمد خليل425297
6o6686ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحس|م |لدين محمد عبــــد | |لكل|ف معهد ع| 

|39o7وف|تـــع عمرو ع عبــــد |لح|فظ ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
|6ooo8يم عبــــد |لرحمن |بــــر حقوق ع شمسحمد م|جد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم شعبــــ|ن محمد محمود محمد322336
معهد ف ص |ل|سكندريهغ|ده سعيد محمد حج|زى9447|5
علوم |لم |بــــه ع سيد محمود9225|8
3492o9تـــج|ره بــــنه|محمود يح محمود مر
8o84o9ف مفتـــ|ح سيف |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه |

ندستـــ حلو|نندى |حمد محمود ع|دل25624
تـــمريض كفر |لشيخندى ه|شم محمد |حمد سيد |حمد47|443
يم332682 صيدله |لزق|زيقبــــسمتـــ وحيد صل|ح محمد |بــــر|
ر|ن422772 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــند| |حمد حس حسن ز
6|6oo||ندستـــ د |طم وليد محمد نعيم |ل|نور
ى33654 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرح|بــــ |حمد سيد |حمد |سم|عيل بــــح

6oo892 |طبــــ بــــيطرى بــــنه|ندى مدحتـــ |حمد |لكيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمن|ر محمد عبــــد |لعزيز |لسيد صقر777438
62o54oق يم |ل يم بــــك |بــــر|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طشفيق |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ محمود محمد سيد58542|
زر|عه مشتـــهره|جر عرف|تـــ |مبــــ|رك محمد366266
3457o|تـــربــــيتـــ ع شمسنه|د مصط صبــــ مصط |حمد خليل
تـــمريض |إلسكندريتـــ س|ره محمد ص|بــــر مرزوق عبــــد |لوه|42366
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنس محبــــ جل|ل عبــــد |لفر|ج||67854
ف محمد عبــــد|لم|لك999|23 رهمحمد | ندستـــ |لق|
6396|7| معهد ف ص |لزق|زيقمنيه عبــــد |لحميد طه طه محمد ع
ى |صل|ن|765285 تـــج|ره بــــور سعيدم |لسيد |لسيد |لخ
8o7763|تـــربــــيتـــ |لم |يه |حمد رجبــــ محمد
27367o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم ||ء محمد ك|مل يس
تـــج|ره |لمنصورهمنه | عمرو مو حسن |لق| 685973
تـــج|ره ج|معتـــ د |طآل|ء |لدسو |لدسو عبــــده |لعدل9673|6
حقوق |سيوط سم|ء ع|رف عز حسن|923266
7|o5|5|حقوق |لمنصورهيه ح|مد مصط |حمد |لسيد س|لم
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر |لسعيد محمد مو سلم3|4|42
7o||9|ى ف محمد |لنبــــوى محمد |لم طبــــ ع شمسزي|د |
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رهه|جر مجدي عبــــد |لمنعم محمد3|596| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
82o492ي عبــــد|لم|جد ر|شد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ عش
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنيه عي عبــــد|لش| محمد|982|83
معهد ف ص |ل|سكندريهأسم|ء محمد محسن |لنج|ر7226|5
حقوق طنط|فريده مدحتـــ عبــــد |لق|در محمد كشك2568|6

قتـــص|د م حلو|ن|خلود محمد حس عبــــد |لد|يم243|2
م|م محمد|767643 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد عبــــد |لموجود 
4o7559 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|تـــن فريد محمد |لضبــــع ع
8o4468تـــج|ره |سيوطنوره|ن |حمد يوسف محمد
ه حس ذ |بــــو|لحسن|756746 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم
9|o858|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد عبــــد|له|دى |حمد |لح|مدى
حقوق بــــنه|محمد |مجد عبــــد|لسل|م محمود عبــــد 6|2623
877996| معهد ف ص |سيوط  ل|ء عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحمن ز
طبــــ |ل|سكندريهم|رتـــ | ممتـــ|ز س| جو يوسف475235
د|بــــ ع شمس|مريم ك|رلو سيلفيو تـــرشيدو24367|
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسنتـــ ذكري| جمعتـــ ذكري| منصور496586
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد محمد |لسيد عر|بــــى|475762
ى فلتـــ|ؤس5555|| ندستـــ ع شمسم | |م بــــ
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد حمدى عبــــد |لمجيد مبــــروك84929

6oo966| نوعيتـــ طنط|يم|ن |لميد أحمد |لشوربــــ
37o83رهمحمود محمد ع عبــــد|لل|ه ه|شم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

75o636تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرحمه عص|م عبــــد |لع|ل ع بــــند|رى
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرودينه ح|زم ح|مد عبــــد |لحميد شبــــ|نتـــ766383
6o4564يم د|بــــ |لمنصوره|منتـــ | |حمد محروس عيد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ع شمسخلود |حمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن4|274
معهد ف ص سوه|جحمد ن|جح |بــــو|لحسن عبــــد|لرحيم|98|866
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر وجيه محمد متـــو |لقط|ن4|4989
4o65o3|د|بــــ دمنهور|ندى عبــــد|لرحمن عبــــد|لمقصود عبــــد
4322o7|يم |لهلبــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن مسعد |بــــر|
ر محمد845476 كليتـــ طبــــ أسو|ن خ|لد |لط|
35o4|2معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد| ممدوح مو عبــــد|لوه|بــــ
4486o3يم |بــــو حسن زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــخ|لد |حمد |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسعف|ف درويش ف|روق درويش2|7|3|
778o5oوف|تـــ|ر| | رض| حس|ن محمد محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
علوم بــــورسعيدفيول| فليبــــ ف|روق فريد5428|8
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسريه|م حس عي |حمد محمد عط| |692239
6327o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرحمه حس|م محمد سعيد حس|م |لدين
6o4328ندستـــ |لمنصورهع ي| ع |لشو|ف
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد محمود محمد محمود |لبــــ|ير3|9|76
ى9933|6 صيدله |لمنصورهأمنيتـــ عبــــد |لرحمن طه |لع
يم  |د ي 924552 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمك|ريوس |بــــر|
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|سم|ء محمد حل ك|مل وف|7|3|42
صيدله |لمنصورهعبــــد | |حمد |لشح|تـــ مصط |لسم693994
8o239|يم محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مصط ج|بــــر |بــــر|
9|384o  تـــج|ره |سيوطبــــيشوى س|مر سم يوسف
صيدلتـــ بــــورسعيدس|مح محمد عبــــد |لر|زق محمد |لفر35|675
8o5o27طبــــ بــــيطري |لم |نورس مصط بــــيو عبــــد|لسل|م
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عهدي عبــــده عبــــد|لحميد سل37|624
8o8547تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لن| فؤ|د محمد
434o84معهد ف ص طنط|دير ط|رق عبــــده و|دى
233o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرين|د| |حمد ف|روق |حمد |لسيد
24oo5|ل|ل ل|ل يح  ندستـــ حلو|نل|ل عمر 
834|o4يم يم عبــــد|لوه|بــــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نجل|ء |بــــر|
77333oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى مصط محمود عبــــد |لمنعم| 
ره|تـــ عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن48442| د|بــــ |لق|
642o76|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــه و|ئل عبــــد|لق|در عبــــد
28o448رهنوره|ن جم|ل غريبــــ |حمد تـــج|ره |لق|
67543o علوم |لمنصورهد | محمود مصط ع مصط
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|مروتـــ مسعد محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد339232
4o||85 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مصط جم|ل فتـــ محمد |لف
85923oنوعيتـــ |لم |نوره صل|ح س|لم محمد
رهمحمود يسن عبــــد |لمقصود سيد65668| د|ر |لعلوم ج |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنتـــ | محمد ف|روق عبــــده محمد464338
تـــج|ره |لزق|زيقحمد بــــيو ي عبــــد|لمجيد در|ز|8|7868
6o||93|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|سم|ء |حمد |لششتـــ|وى |سم|عيل
د|بــــ ع شمس|م ع|دل عبــــد|لحميد محمد36|337
صيدله |لمنصوره |ده |حمد سعد محمد |بــــو |لفضل |68747
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنوره|ن محمد سيد ع 355764
3396o5تـــج|ره بــــنه|محمد سعيد عبــــد|لحليم عبــــد|لمجيد
د|بــــ |لزق|زيق|م|دون| ظريف فريد صليبــــ992|63
|548ooد|بــــ حلو|ن|نوره حسن جمعه محمد
7o8854يم يم حسن |بــــر| علوم |لمنصوره محمد |بــــر|
يم7|6437 تـــج|ره |لزق|زيقح|مد محمد ع إسم|عيل إبــــر|
499o4oد|بــــ دمنهور|رحمتـــ جم|ل جمعه صبــــ|ح
تـــج|ره بــــ سويفم| ع|دل رشدي عج|يبــــي9388|8
ه مجدى ك|مل محمد|942|49 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
يف عوض | عبــــد |لر|485|48 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد | 
49o935يم غ|زى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رن| |حمد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح فؤ|د |لمر |لمر |حمد472||7
ى764432 يم |لع طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــل|ل محمد مسعد |بــــر|
3|57ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسض رض| سيد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ محمد عبــــد|لغ |حمد272764
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| مجدى |لسيد |حمد عبــــد |لغف|786679
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمجوزف عم|د جرجس ك|مل237832
طبــــ طنط|من|ر محمد محمد فتـــح | |ل |ر9477|5
3|337oلمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|لسل|م|بــــ| عبــــد|لرحمن عبــــد| غ|نم
ندستـــ تـــ.خ|مس عمر عبــــد |لعزيز حس عبــــد |لعزيز9698|| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
طبــــ |ل|سكندريهلطيبــــ |حمد محمد |لطيبــــ أحمد بــــديوى3224|5
4|42o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند| محمد محمد عبــــد |لنبــــى حم|د|
رهريم ن|دى فرج درويش27343| حقوق |لق|
معهد ف ص بــــنه|نوره|ن ع محمد فرج | عم|ره98|269
يم سيد6|474| رهمحمد عبــــد |لعزيز |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
5o6554 ف بــــيو محمد |لشي علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحس|رتـــ| 
ندستـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ حم|ده محمد بــــيو ع447897
49|o37 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن ع|دل مر مصط

3o944| زر|عه ع شمسسم|ء عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لع|ل عبــــد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي سل|م عبــــد|لحميد |لبــــدوى |حمد|625||9
2426o||صيدله حلو|نستـــيف|ن |يه|بــــ |سحق  |د
5o|5|7يم |بــــوز طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد رجبــــ م |لدين |بــــر|
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقوف|ء عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لع|ل635733
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر ه| بــــندق بــــندق626985
|د|بــــ |لم |ض مصط خ|لد فه 9372|8
|د|بــــ |لم |محمد جم|ل ك|مل مر|د858679
ف مرزوق خميس||63|8 نوعيتـــ |لم |يف |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |حمد بــــرى محمد |لمهدى488339
3427o7تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد |لسيد محمد عبــــد|لعزيز
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|كريم حم|ده عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحمن273544
ن| ع|دل ج|د |لربــــ سوع43|678 د|بــــ |لمنصوره|م
يم |لجندى2422|4 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف نشأتـــ محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد |بــــو|لحسن |حمد محمود824588
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد كم|ل محمد محمد نعن|عتـــ6526|4
تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر محمد ع حسن 2782|9
8|o523لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمود حم|ده محمد عبــــد|لنعيم|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمؤتـــمن رض| محمد محمد2288|8
تـــج|ره |ل|سكندريهعز |لدين |حمد منصور |حمد محمود 475888

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير بــــكرى عبــــد|لسل|م سعد62263
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن عدل|ن عبــــد |لمعبــــود محمد ع 65||69
4755o4تـــج|ره طنط|عز|لدين |يمن حميدتـــ محمد |حمد
|39o2oعلوم ري|ضتـــ ع شمسم|دون| ه| ف|يز سعيد خليل
2654oo|ندستـــ |سيوطحمد سعيد مصط عبــــد|لجيد
يم حس |33779 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد |لسيد |بــــر|
88o764  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر عز|م محمد تـــوفيق
62|o25ر |لسيد عبــــد|للطيف غنيم معهد ف ص بــــور سعيدمن|ر م|
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طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد |لسيد حسن |لسيد عن|ن|647|26
ر ع  حس |534633 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء |حمد ط|
ف |لسيد |حمد |لجمل477384 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |
49oo27حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رين| |نطونيوس كم|ل ج|د جرجس| 
6|5944| ندستـــ د |طحمد جل|ل ص|لح |لعيو
636o87| نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |م عطيه |م
حقوق ع شمسزينه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمود6952|2
7522o5|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد|لسل
358o65ندستـــ ع شمسمحمد سعد |حمد سعيد
د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه حسن ري|ض سيد977|82
ى غنيم232255 رهكريم حس خ ندستـــ |لق|
35|9o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر حمدى سعد محمد ع حسن
52939oندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد مجدى عبــــد|لرحمن ج
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مريم محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح482956
يم|52|79 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد صبــــرى محمود |بــــر|
رهد| | محمد |حمد محمد عبــــد |لع|ل24655 تـــج|ره |لق|

6o27|8طبــــ |لمنصورهعمر محمد مصط محمد بــــدوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن محمد |حمد حسن 38|324
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم ف|روق عبــــد|لستـــ|ر |حمد 886735
طبــــ |سن|ن ع شمسفؤ|د محمد م |لدين ع محمد34887|
|د|بــــ طنط|حمد |لسيد عبــــد|لرحيم ص|دق|2|9||4
6o|728ره|حمزه صل|ح حمزه |بــــو |ل|سع|د ثــــ|ر |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفند سيد عبــــد|لغف|ر |حمد59558
3o8o7ف عبــــد |لمنعم محمود رتـــ|س|ره | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

يم ق|سم خليل|348232 لسن ع شمس|منيتـــ رض| |بــــر|
6o3585|معهد ف ص طنط|يم|ن عبــــد |لحميد حس |لشيختـــ
8o548||تـــج|ره |سيوطيم|ن نعم|ن مو محمود
689oo9|تـــج|ره |لمنصورهمصط ن|يل عبــــد |لسميع ن|يل عر

27o3oره|رغد محمد عبــــ|س محمد عل|م |لق|
رهسل|م محمد محمود |حمد|49762 حقوق |لق|

243o2|| |رهحمد عبــــد| ن|دى حف ر طبــــ |لق|
4|652oد|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|م يوسف ج
ف عبــــد|لعزيز |حمد در|ج775||6 تـــربــــيتـــ طنط|بــــسمه |
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ح محروس |لسيد |حمد642775
ندستـــ |لزق|زيقيوسف عل|ء مصط |حمد قنديل429|64
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م|رين| من فرج حبــــيبــــ يعقوبــــ7666|4
476|4oيم شعبــــ|ن د|بــــ |ل|سكندريه|ندى |حمد بــــن|س |بــــر|
4964o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء رجبــــ |لسيد عثــــم|ن
2559o9ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط صل|ح قن|وى خليفه
5o|395طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لحكيم ع|مر محمد ح|فظ
23|427| رهحمد عبــــد|لن| رض| عبــــد|لن| صيدله |لق|
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن |حمد عبــــد |لعظيم محمد نص38426|
4768o2|حقوق |سيوطرض| |لسيد |لسيد ج|د
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|تـــ ف|رس |لسيد عو|د |حمد|263254
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نح|زم حسبــــ |لنبــــي محمد |لع|د 842532
2639o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|ره ط|رق |حمد ع سيد |حمد
75855o|يكل محمد علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليه|ء سم 
32o|o9وف|تـــيوسف عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمنعم ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o7562د|بــــ دمنهور|نوره|ن ع|دل محمد محمد محمود
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فتـــ |لسيد فتـــ سعد |لششتـــ|وى269938
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسل|م عبــــد|لح|فظ |لسيد مو مطر9|2654
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم محمد مر رك|بــــى3|2258
42896oر سعيد ع |لنج|ر تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ض م|
78oo5|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىزي|د ربــــيع رجبــــ محمد عبــــد|لخ|لق ع.
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء ج|بــــر محمد محمد |لسي |768622
43o|32|تـــج|ره طنط||ء جم|ل عبــــد |لرؤف |بــــو ش|دى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى |لسيد يونس صبــــ عطيتـــ779782

تـــج|ره بــــ سويفل|ء عيد عبــــد |لحميد مبــــروك|83594
ف محمد غيثــــ|5342 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر |

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف ص|بــــر |لسيد |لملي 268447
54295oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  دولتـــ مجدى عبــــد |لكريم محمد |لبــــرقم
ثــــ|ر د |ط|مريم مجدى محمد |حمد مزروع476|75
3595o2|كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشيتـــ | مصط س| عبــــد|لحميد
6o9|8o| رهحمد طلعتـــ |بــــو|لسعود |حمد مو د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن عص|م |لدين حم|دتـــ يوسف2|224|
تـــ عبــــد|له|دى |حمد عطيه632934 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سل خ
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــريم ع مصط ع عبــــد |لوه|بــــ622249
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرويد| صل|ح محمد |لعو عبــــد |8|5|77
تـــج|ره |لمنصورهسل|م فتـــ حسن شوشه|696924
تـــج|ره |سيوط حس عبــــد|لحميد حسن 963|89
ندستـــ |سيوطمحمد |حمد حم|ده حم|دتـــ |لعليدي762787
4|598oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآل|ء وحيد محمد س| عيد
6o8639حقوق |لمنصورهغ|ده عبــــد|لفتـــ|ح |لعيسوى محمد
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قند| حسن |حمد محمد759757
ى عبــــد |لعظيم |لعط|ر757369 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس 
رهيوسف |حمد فكرى فتـــ6|2259 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى محمد ص|لح ص|لح |لق|صد447688

رهحسن كم|ل محمد محمود45242 تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م |حمد س|لم ص|دق|225698
69oo64يم محمد تـــج|ره |لمنصورهسمر سم |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديش|م محمد ربــــيع حس 868649
242oo|ره|نوره|ن |بــــوزيد عبــــد|لنبــــى خليفه د|بــــ |لق|
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8|422o حقوق بــــ سويفمحمد ن| يح محمد صد
8o5976|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حمد |س|مه محمد سيد
26o566تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره جم|ل حس محمد

783o9ى |نيس رهحبــــيبــــه عمرو خ تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون |لم |ن|ردين  |د ري|ض |سكندر836696

69|2oى محمود فتـــح|لبــــ|بــــ د|بــــ |لفيوم|د | ع
68935o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــرو|ن محمد عبــــد |لسل|م محمد مصط
75o593حتـــ وفن|دق |لم |م|ري| نعيم ن |سكندر| 
ه |حمد عبــــد |لعزيز |حمد |لق| 7439|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومن
7o362o| لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حمد ع|طف |لسيد مو ع
6o64|oعلوم |لمنصورهمحمد |يمن محمد عبــــد |لحميد |لصف
35768oتـــج|ره بــــنه|ع |ء سعيد حل محمد مصل
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد منصور محمد مصط محمد|64377
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسن| |لسيد ريح|ن شح|تـــه |لبــــطوط6|6232
حقوق |لزق|زيقعمر محمد |حمد ع 683|79
443o79يم محمد ه محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه ع عبــــد | عبــــد |لم|جد|43|758
تـــج|ره طنط|ه|جر رأفتـــ جم|ل |لحلو223|43
ف محمد إسم|عيل محمد ق|سم967||4 تـــج|ره طنط|أ
|2676oش|م |بــــوط|لبــــ محمد تـــج|ره |سيوط 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط كم|ل محمد حسن8785|2

6o653تـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن عبــــد|لمنعم وزير |حمد
ره|سهيله محمد |بــــو|لمجد محمود36763 د|بــــ |لق|

92356o|يم |لقط محمد عبــــد|لمطلبــــ علوم |سو|ن بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|عل|ء |لدين مصط |حمد |لطلي3329|6
يم عبــــد|لمسيح مسعد322726 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|ريف |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حس|م محمد ط |لو|دى5|24|2
علوم حلو|نم | مجدى لبــــيبــــ فرج38|7||
زر|عه |لزق|زيقمحمد |بــــو بــــكر رمض|ن بــــكر رمض|ن637293
8o|46oر ر مرزوق عبــــد|لظ| نوعيتـــ موسيقيه |لم |سهيله عبــــد|لظ|
48o446تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد مرزوق حسن |حمد عطيه
6426o3حقوق |لزق|زيقعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد طه
ف محمد حس سعف|ن235444 رهمحمد | تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهمصط |نيس عبــــد |لمطلبــــ محمد زيد436239
يل ج |لزق|زيقروضه حم|ده بــــسيو سك ||5435 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |معتـــز مصط محمد عبــــد|لحميد7327|8
|ء حس|م |حمد عبــــد|لمقصود|453||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
6387o|حقوق |لفيومحمد ع|دل عبــــد | محمد

كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورشيم|ء |لسعيد |حمد |لسيد |بــــو |حمد5854|4
26|o66تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ع محمد |لص|دق زيد 
359oo8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يمن |حمد عبــــد|للطيف فرح|ن
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8293o5معهد ف ص سوه|جع فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــنوره|م |حمد يوسف |لسعيد |لفض|9|6898 م |لع| 
ندستـــ ع شمسسيد جم|ل سيد بــــركتـــ988|4|
يم ع محمود77|238 رهسمر |بــــر| تـــج|ره |لق|
8|889oلسن |لم |سل | صموئيل ص|دق ري|ض|
يم حس منيع|8|785 ه محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقن
447|2oيف |حمد صبــــ عبــــد |لسل رهيوسف  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره طنط|سل|م محمد شعبــــ|ن عبــــد|لغف|ر|634886
ف محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لقن|35|42 د|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن |
يع دسو |لحج|239479 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر دسو |بــــو
|42oo5وف|تـــعبــــد | |حمد عبــــد | ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o65o4علوم |ل|سكندريهج|سم |يمن |لسيد محمد ع
|58o77تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|ن| عص|م فتـــ محمد
كليتـــ |لطبــــ بــــقن||ء ن| |حمد حس |||8455
42o|47لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |مريم ول|ء محمد |لسيد ع|مر
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه ق|ظم محمود عبــــد|لعزيز|472|24
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيه ي|س محمود عبــــد|لمع |لبــــرك333224
يم نور|لدين عبــــد |لرحمن36929| حقوق حلو|نمرو|ن |بــــر|
ر بــــره|م محرم|687299 تـــج|ره |لمنصورهحمد ز|
يم ق|عود|68259 صيدله |ل|سكندريهي|سم ع|دل محمد |بــــر|
يم 689254 د|بــــ |لمنصوره|يوسف عبــــد | عبــــد |لعليم |بــــر|
22|o76ش|م سيد تـــوفيق محمد ن|  تـــج|ره ع شمسم

2oo77حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيد عر|بــــى سيد عر|بــــى محمود
5o2955| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ مصط عبــــد | سليم عبــــد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|سم مكرم |بــــوح|مد محمد365|64
4o49o6ور تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود فتـــوح فوزى 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سعيد ط|رئ حسن محمد742|77
|5523oتـــج|ره ع شمسف|طمه |يمن |حمد ع
علوم ج|معتـــ |لسويسي|سم رض| عبــــد|للطيف محجوبــــ9788|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ و|ئل جل|ل عطيه|5|3576
7o5652|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ |لسيد |حمد |لسيد ع شط
427o48 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | ن| محروس |لمنجو
ره|فرح عل|ء |حمد عبــــد |لغ 5822|| د|بــــ |لق|
ن| خ|لد مصط نويتـــو235936 رهم تـــج|ره |لق|

معهد ف ص بــــ سويفحمد شعبــــ|ن محمد |حمد سعد|87394
يم سليم|ن8|6932 ى شكرى |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|محمد خ
886o|9 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد عم|ر عبــــد|لحكيم مسعد

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفح|زم محمد مدكور حس |5593
4o5334ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن| محمد عبــــد |لش| ف|وي محمود
يم |لسعيد حسن يوسف |686469 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــلسيد |بــــر|
|256o9يم ح|مد ج|مع لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ع رأفتـــ |بــــر|
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د|بــــ ع شمس|سم|ء فتـــوح نسيم عطيه جم|ل |لدين|773422
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|له|دي ع محمود824797
زر|عه |لم |يه محسن محمد ع |5353|8

ثــــ|ر |لفيوم|نوره|ن صفوتـــ عبــــد|لفضيل عبــــد|لعظيم675|6
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يه|بــــ وحيد شنوده يوسف فرج|752739
25oo38يم |لمحمدى زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن |مجد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|ول|ء فرج عبــــد |لحسيبــــ عبــــد |لعزيز6|597
3|2|o6يم طبــــ بــــنه|لي عمرو محمد |بــــر|
255o6رهغ|ده حسن حمد سيد طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ حلو|نمروه حمدى سيد عبــــد|لك|مل46857

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن ع|دل عبــــد|لمر حس سليم|8599|2
375o5oتـــج|ره بــــنه|محمد رفعتـــ عد مر

66o5oتـــمريض |لفيوم عمرو محمود محمد حسن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقنبــــيله محمد حسن محمد محمد485|63
7oo4o كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفع |ء طه محمد حس|ن

تـــج|ره طنط|لسعيد مصط |لسعيد بــــسيو جمعه429764
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــه محمد محمد بــــيو662|3|
8764o5  |تـــج|ره |سيوططه |يه|بــــ محمد عبــــد
يم765969 يم ح|مد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدنور| محمد |بــــر|
معهد ف ص |سيوطه|جر محمد |حمد محمد 3|76|9

تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط ه|شم ع|8778
6|oo34تـــج|ره |لمنصورهمن|ر رزق عبــــد |لجليل فوده
تـــ ن| عبــــد|لفتـــ|ح عطيتـــ|5388|3 حقوق ع شمسم
822o|6يم نعم|ن لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رحمه محمد محمد |بــــر|
2724o4 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدخ|لد محمد |حمد حس
68252o طبــــ |لزق|زيقرو|ن بــــدير بــــدير محمد حس
752||o|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن مصط شو محرم
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|روى ع|دل |حمد ش|دى|264387
6o8|6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ند| و|ئل سم |لخو
ى شهيبــــ|678826 ى محمد |لع طبــــ |لمنصورهسم|ء |لع
494o3oتـــج|ره دمنهورمحمد ع بــــ|ش| بــــسيو بــــدر
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء محمد |بــــو |لفتـــوح در|ز مصل 757593
6o4684د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه مصط محمد مر بــــدوى
علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد |لسيد محمد طلبــــه محمد خليل634375
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ | |حمد محمود محمود نوفل||528||
833o57 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنعمه عبــــد|لعزيز |حمد مصط
تـــج|ره ع شمسم محمد سعد |لسيد8967|3
تـــج|ره دمنهورحمد محمد عبــــد|لمنعم |م حج|ج|4||495
زر|عه دمنهورس| عبــــد| عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |2994|5

72979| ر معوض ع معهد ف ص بــــ سويفحمد ط|
حقوق د |طف|طمه ف|روق محمد |لغزنوى|945|6
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33637o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|منيتـــ ممدوح عبــــد| |حمد
|6333oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندى رمض|ن عبــــد |لرحمن معوض
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|م سيد محمود |حمد347524
7oo942ر محمود محمود عن د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن م|

ره|منتـــ |للتـــ ع|طف عبــــ|س عبــــد |لمجيد99|4| عل|م |لق|
ف عبــــد|لجليل عيد333492 تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |

66o3oثــــ|ر |لفيوم|عبــــد| |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ |سم|عيل
د محمد3255|3 تـــربــــيتـــ ع شمسدير صل|ح مج|
8|7o|9 د|بــــ |لم |ول|ء مجدي محمد |لص|دق مصط|
||9o54وف|تـــحمد ع|طف عبــــد |لرؤف عبــــد |لفتـــ|ح تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق آيه |لسيد محمد عبــــد| عبــــد|لع|ل634273
يم فتـــوح جعفر3978|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل فتـــوح |بــــر|
يم بــــيو 333537 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مصط |حمد |بــــر|
64o9o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمر محمد محمد |لسيد حسن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مؤمن فوزى محمد حس عفي 262397
5o842||زر|عه طنط|يه سل|مه جعفر |حمد محمد يونس
7524o8يم يم عبــــد |لو|حد |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ع|دل |بــــر|
ندستـــ ع شمسسل |يه|بــــ محمد كم|ل حسن6966|2
34o898| حقوق بــــنه|حمد محمد كم|ل سليم|ن ع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نر| |يه|بــــ ف|روق قزم|ن43|37|
رهبــــسمتـــ محمد غمرى حسن محمد72|355 د|ر |لعلوم ج |لق|
4o6|94د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه ع|دل عبــــد|لمجيد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس |ر ح|فظ |حمد حس |7||6|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دع|ء فوزى |حمد محمد مبــــ|رك535789
تـــربــــيتـــ بــــنه|سهيلتـــ ع|مر عبــــد|لص|دق ع|مر |م|329798
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م مهتـــدى محمد منيبــــ عبــــد |لوه|785853
358o26|وف|تـــحمد بــــه|ء |لدين عبــــد|لغ محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف ومس|حه |سيوطعبــــد|لرحمن فتـــ عبــــد|للطيف |حمد  876476 ك.تـــ. ف رى و
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشمريم محمد عوض عبــــد|لقوى |لن|قورى768278
رهعبــــد|لمحسن شعبــــ|ن عبــــد|لمحسن طه895|23 ندستـــ |لق|
ندستـــ ع شمسسل عبــــد |لمنعم سيد عبــــده63458|
2238o7|لسن ع شمس|يم|ن ي سيد |سم|عيل
4o4347يبــــ د |ن يبــــ نبــــيل و د|بــــ |ل|سكندريه|و

معهد ف ص بــــ سويفشعبــــ|ن عبــــد |لد|يم عبــــد |لتـــو|بــــ سليم54333
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|له مر|د رأفتـــ عبــــد|لرحيم635578
حقوق |سيوط حمد منصور خ عمر|876639
زر|عه |لزق|زيقصل|ح |حمد رمض|ن محمد سليم|ن772943
84|5o6تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دين| |حمد سيد محمد
|66|64| ره|حمد حمدى ص|لح ن د|بــــ |لق|
تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــه ع عبــــد |لع| ع ص|بــــر حميده5534|5
469ooيم تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|ل |بــــر|
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ندستـــ |لفيوممصط عثــــم|ن سليم|ن عثــــم|ن6|663
577o3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخلف محمد خلف حس

5428o4| |د|بــــ دمنهور|يتـــ مجدى صل|ح سل|مه |للق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهر |حمد محمد ص|لح |لقرش583|6|
طبــــ حلو|نيه يوسف محمد محمد |لعجوز|249|69
يم |بــــو |لسعد43886| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرس|مر سعد |بــــر|
9o2828 حه وفن|دق |ل|قم محمود |حمد محمد| 
8o4|73|نوعيتـــ |لم |له|م خ|لد ه|شم محمد
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد |يه|بــــ رج|ء وجدى شفيق ح38|9|2
صيدله |لزق|زيقل|ء | |لسيد عبــــدربــــه عبــــد|لمع643986
5|288oزر|عه كفر |لشيخعل|ء محمد فكري عبــــد|لونيس

يم عبــــد |للطيف مهر29484 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن حل محمود س|لم |لتـــعلبــــ692|27
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسل مجدى |لسيد محمد325645
5o97o|ى معهد ف ص |ل|سكندريهوليد صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح سل|مه خن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد نبــــيل محمد ك|مل |حمد||49|83
معهد ف ص |سو|نسل|م محمد عبــــده محمد|839742
يم |لسيد465|63 نوعيتـــ |لزق|زيقندى ع|دل |بــــر|
76837oيم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى عص|م حسن محمد |بــــر|
49565o| حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لق|در عبــــد |لجليل عبــــيد عبــــد
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد ع|دل عبــــد |لمجيد بــــدر|ن محمد774283
6o96o9 |علوم ري|ضتـــ طنط|ن |لشح|تـــ |لبــــ ن |لعر
تـــربــــيتـــ |لعريشلي رزق |لسعيد محمد رزق مبــــ|رك5|7682
علوم |ل|سكندريهمنتـــ | محمد س|لم|ن عبــــد |لرحمن|53323
حقوق طنط|سه أيمن مفرح غنيم2977|4
8o27o||كليتـــ حقوق |لم |حمد حم|ده فتـــ عبــــد|لحكم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد محمد شبــــيبــــ جبــــريل839665
889o77 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطسليم|ن ج|بــــر |حمد سليم|ن
6893o9تـــج|ره |لمنصورهن محمد عبــــد |لحميد محمد |لطويل
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم| شهدى موريس ه|بــــيل  876986
معهد ف ص |سيوطمروه حسن عبــــد|لنظ محمد |88622
ى عبــــد|لحميد ع عفي 46|6|5 ين ي كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورن
نوعيتـــ |لزق|زيقرن| ي| |حمد محمد629589
4|9o4oيم عبــــد|لحليم حقوق طنط|محمود |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|يوسف محمود مصط عبــــد|لحميد6455|2
4938o3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورلحسن عبــــد|لتـــو|بــــ محمد محمود ع
8995|o  |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سل ع نمر عبــــد
7o5845بــــي عبــــد |لمجيد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــن|در |لسيد سعد |ل
9o5o9o  ى تـــج|ره سوه|جي|سم عص|م |لدين عنتـــر م
يم محمد يوسف682749 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|من|ر محمد |بــــر|
52|o86 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيه |سم|عيل مصط |سم|عيل عبــــد
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طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخجه|د عص|م محمد محمد يوسف زرد439466
يم محمد حسن 642466 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |بــــر|
5o882oتـــمريض دمنهورمحمد فوزى م |لدين شد|د
3|4o69تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزكري| محمد |لش|ف |لش|ف
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمصط ممدوح |حمد عبــــد|له|دى صبــــره766792
م حمدى محمد ع شح|تـــه|6|5264 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــد
يم ع محمد محمد حسن |لفرح45|442 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|بــــر|
رهشهد |كرم عبــــد |لمع منصور|||7|| ندستـــ |لق|
حقوق |لمنصورهحمد |لسيد فهيم |لسيد|3|3|7|
تـــج|ره ع شمسن سم عبــــد|لحليم |سم|عيل|23737
7o4492 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ د| | خ|لد |سم|عيل |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرقيتـــ محمد محمد عبــــد|لحميد6787|3
25o4oيم يونس تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نن ج|بــــر عبــــد |لع| |بــــر|

يم حو|ش|484257 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد نبــــيل عثــــم|ن إبــــر|
يم |لعيو625765 يم حس|ن |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم |بــــر|
7o5|69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لرحمن |لغريبــــ بــــدوى
52|3o|ر زر|عه دمنهور|ء عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز حس ز
26o524رتـــ|منه | |حمد كم|ل |بــــوضلع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

3633oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مصط سيد |حمد عبــــد |لرحمن
4o287oتـــج|ره سوه|جبــــسنتـــ سليم محمد محمود سليم
تـــج|ره دمنهورريه|م فوزى محجوبــــ  |م423537
5o7o|4 يم |لسعد علوم |ل|سكندريهآيه محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
64o493حقوق |لزق|زيقلسيد عبــــد |لمنعم محمود محمد |حمد
49o332نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهندي ط|رق |حمد لط عبــــد |لسل|م سليم
49o32|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم حس |لسيد أحمد محمد
رتـــ|عل| عبــــد|لعزيز |حمد محمود78|5|2 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6|3|ooرهس| س|لم محمد س|لم |لمقدم عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندى جم|ل جعفرى عثــــم|ن |حمد44626

7o8397|زر|عه |لمنصورهف محمد منصور |حمد
|66o5o ر |حمد |لشوربــــ ره|محمد م| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــمريض |لزق|زيق مريم محمد محمود محمد سيد |حمد627323
يد عطيه4476|5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن صفوتـــ سعيد |بــــو|ل
32oo73|يم وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|حمد محمد عطيه |بــــر| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
يم |لطنط|وى|8733|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد صبــــرى عبــــد |للطيف|493692
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيمن عبــــد |لمنعم عبــــد |لحكيم محمد عبــــد 3|6942

تـــربــــيتـــ |لفيومتـــقوى سيد |حمد محمد9|724
4||22oتـــ حسن محمد حسن جميل تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن خ|لد عي عثــــم|ن ع6733|3
52|oo5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه ح|مد عبــــد |له|دى عبــــد|للطيف يونس
6o3o9oتـــج|ره طنط|محمد وليد محمد حمد
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علوم حلو|ننوره|ن سم لط جرجس2|9|3|
69875oيم عبــــد |لحميد ع تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد |بــــر|

3o9|7رهفرح خ|لد عبــــد |لو|رثــــ عبــــد |لنعيم تـــج|ره |لق|
489o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رو|ن فؤ|د رمض|ن محمد |لنج|ر
7o4o23|ندستـــ حلو|نحمد شح|تـــه حسن شح|تـــه س|لم
ى766764 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد نبــــوى عبــــد |لعزيز محمود بــــح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسوميه ن|دى رمزى ويص| 889542
636o|5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم كم|ل |لدين عبــــد|لفتـــ|ح قطبــــ
ف عبــــد |لرؤف محمد|78243| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريه|م |يمن محمد سعد |للق| 7433|5
|23o24|بــــى ع بــــيك حسن وف|تـــ|حمد ح|مد و ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

6483o |يم شلق ندستـــ |لفيوممريم |حمد |بــــر|
78o479 يم محمد |م نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمدى شفيق فكرى محمد حس|ن 767328 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم مصط |حمد ه|شم835352
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن عبــــد |لسل|م مصط عبــــد |لسل|49652
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيتـــ عوض |حمد عبــــد|لسل|م |لجزيرى322994
صيدله |لمنصورهد | شح|تـــه |سم|عيل عبــــده |لقبــــ|بــــى678857
تـــج|ره طنط|عبــــد | مصط |سم|عيل رمض|ن مبــــ427649
تـــج|ره |لمنصورهريم عل|ء محمد محمد عبــــد |لرحمن689352
يم44||22 ه فوزى عبــــد|لرحيم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن
نوعيتـــ |لزق|زيقغ|ده حمدى عبــــد |لرحمن عفي 776769
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رك ميل|د ميخ|ئيل معوض4939|2
4o7563يم حقوق |ل|سكندريهنورين ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

د|ن عبــــ|س ز8752| ره|سيف |لدين و د|بــــ |لق|
6|2o2||تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ي|سم عبــــد |لجو|د محمد |لحفن
5o4522يم محمد يم سيد |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدبــــ|سم محمد |لدسو محمد |لبــــن|22|762
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد خ|لد ع حسن |حمد|6|4385
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|ي|سم |حمد فكرى محمود273582
675o67| ندستـــ |لمنصورهحمد محمد حس |لسجي
تـــربــــيتـــ |لعريشزينبــــ مهدى ك|مل حس 8|7677
85368oيم صيدلتـــ |لم |منه | عص|م محمد |بــــر|
|54o96يم مو يم بــــدير |بــــر| د|بــــ |لفيوم|محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع|طف عبــــد|لحليم شح|تـــه |لسيد رزق488394

36o52| ر عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد ره|دير م| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| محمد محمد محروس عبــــ|س8|4922
تـــمريض بــــنه|محمد شندى عطيه محمد262379
ف عبــــد|لمنعم عبــــد |للطيف 255242 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفشيم|ء |
26o|9|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره محمد فتـــح | |لسيد
5o7o96زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه خ|لد محمد |حمد عبــــد |لرؤف
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د|يه مر|د39|32| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|د | |م 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد س|لم جمعه ح|مد عطيه|487744
5|o6o6تـــج|ره دمنهورش|م حس محمود غنيم |لسكنيدى
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــوبــــكر محمد سعد محمد ش| |6|2|35
د|بــــ ع شمس|ل | محسن صبــــ محمد فريد7445|2
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد |حمد حمدي عبــــد 476523
27oo|2ندستـــ بــــنه|عبــــد|لعليم محمد ع عبــــد|لعليم |لعبــــد كليتـــ 
ر عبــــد|لكريم مرو|ن357732 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سن|ء م|
4o24|3تـــج|ره طنط|ع |ء ج|بــــر عبــــد | حسن محمد
يف ش|كر حسن بــــيو43966| د|بــــ ع شمس|ي|س 
7o365|ندستـــ |لزق|زيقعمرو |سل|م عو |لسيد حم|د
7o8942ندستـــ |لسويسمحمد صبــــرى محمد |حمد |لحديدى
تـــج|ره |سيوطص|لح شح|تـــه ص|لح عبــــد|لمجيد28|2|8
26o87o تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء حسن عبــــد|له|دى شعبــــ|ن ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|غ|دتـــ ع|طف |لسيد محمدعبــــد |لوه9233|4
ل|ل|33275 تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد سعيد ري|ض 
تـــج|ره بــــ سويفحمد عيد محمد عبــــد|لع|ل|822857
يل ج |لزق|زيقيم|ن رض| محمود |حمد محمد|89|682 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
343o|6تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سيد عبــــد| حسن ع عم|ر
758|o7يم نص|ر حسن تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمود |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم ع|دل مصط ع |لتـــم|5232|6
ند| محمد عثــــم|ن محمد9247|3 تـــربــــيتـــ ع شمسش|
ري||3693 صيدله حلو|ندع|ء مجدي |بــــو |لفتـــوح |حمد |لجو
7|o78|تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لحسي |لدسو محمد حج
773o|9تـــج|ره ع شمسمحمد صبــــرى |لسيد |بــــو|لفتـــوح
88o794 يم د|بــــ |سيوط|مروه |حمد فرح|ن |بــــر|
697|o6|يم س ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعز|لدين محمود محمود |بــــر|
527oo|| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمرو|ن محمود محمد ع فتـــح
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر محمد |لعربــــى عبــــد |لع| عبــــد 47|255
رهمن|ر ن |سم|عيل |حمد|6286| تـــج|ره |لق|
822o94| صيدلتـــ |لم |منيه عثــــم|ن مصط ن
75o74|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س|مح محمد عبــــد |لخ|لق
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود |لسيد |لسيد محمد634386
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| سعد |لدين بــــيو شح|تـــه54773|
63|oo6ر|ء ع|دل حسن عبــــد |لتـــو|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقز
زر|عه طنط|بــــسمه عبــــد |لستـــ|ر مسعود عوض مسعود544429
358o7| زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمود ع محمد ص|لح |لهوري
32o6o5رهحسن سيد حسن عيد تـــج|ره |لق|
د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحمن ص|بــــر ع محمد عبــــد|لجو272374
تـــج|ره |سيوط حمد ممدوح رو ش|كر|882986
26|o95|يم عبــــد|لعزيز عثــــم|ن علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |بــــر|
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8||o49يم محمد |لصغ عبــــد|للطيف |د|بــــ |لم |ميمه |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق جل|ل تـــوفيق ح|مد786|64
3352o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــ س| عبــــد|لعزيز |حمد علم |لدين
8223o6فنون جميله فنون |لم |س|مر |كرم رج|ء وديع
7oo893 لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لعظيم محمود عبــــد |لعظيم عبــــد
62o27oندستـــ د |طعبــــد |لرحمن |لنبــــوى |لجميل حموده
9ooo66 ى عبــــد|لعزيز حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد محمود خض
898ooo تـــج|ره سوه|جمصط محمد ك|مل محمد
26267oف |لدين ف |لدين عبــــد|لشكور  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيمن 
يم |لسوليتـــ696437 ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|يدى فتـــ |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ء |لسيد عبــــد|لمنعم عم|شه محمد 88|8|5
نوعيتـــ |لزق|زيقين محمد عبــــد |لرحمن |لبــــ|ز ع 8|7829
يم محمد عطيتـــ|756889 وف|تـــحمد عل|ء |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ر ع بــــسيو محمد ع452636 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخندى ش|
يم2665|6 علوم طنط|خلود أس|مه فتـــ أحمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ي|سم مدحتـــ لط يوسف عل|م323497
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد |ر سم يوسف محمد حس|ن|76595
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف |حمد محمد عبــــد |لع|ل|4566|
6973o2|معهد ف ص |لمنصورهمنيه شح|تـــه |لسيد محمود محمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــلميس ح|مد عبــــد| محمد فر|ج626844
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف |ده |حمد |لسيد ص|لح778865
د|بــــ ع شمس| |دتـــ محمد عبــــد|لعزيز ع 334927
ر |حمد محمود ز 5848|| تـــج|ره |سيوطمحمد بــــ|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد| خ|لد عبــــد|لوه|بــــ محمد حسن 4592|4
طبــــ |سن|ن طنط|بــــ|سم صل|ح صدقه |بــــو|لنج||24638
4||o2|بــــه تـــربــــيتـــ طنط|سع|د مصط طه و
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن محمد |لسيد محمد دربــــ|479688
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سع|د حسن ع عبــــد|لعزيز98|266
86o689|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |لشيم|ء شعبــــ|ن ع رضو|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر محمد ك|مل بــــيو327394
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |س|مه تـــوفيق عبــــ|س تـــوفيق|772582
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمنه |يمن ع سيد|9425|2
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء ع |لسيد |سم|عيل832992
حقوق |سيوطمحمد س|لم|ن محمد مصط 889433
4393o2 د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن بــــ|ش| س|لم |لج|ر
معهد ف ص بــــنه|زينبــــ نبــــوى عبــــد|لعزيز سيد |حمد عط247985
يم روتـــ|ن5388|5 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورسميحتـــ مجدى خليل |بــــر|
267958| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لرؤف بــــيو
34o566زر|عه مشتـــهربــــه|ء |لدين كم|ل عبــــد|لرحمن حسن سنبــــل
يم643892 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقتـــريزه نعيم فؤ|د خليل |بــــر|
يم2|4987 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر عزتـــ محمد |بــــر|
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677|o6 تـــج|ره بــــور سعيدنور |لدين ع|دل |لبــــ|دى عبــــد |لعظيم
وف|تـــمحمد عم|د |لدين عمر عبــــد |26689 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

|ج |لدين محمد حس خليل834354 وف|تـــمحمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o2|39|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|كر|م قبــــ|رى محمد حسن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن محمد |حمد عبــــد |لمبــــدي753623
|د|بــــ طنط|محمد خ|لد سليم|ن |لحسن |375|4
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد سيد شعبــــ|ن مر59838

5o2948علوم |ل|سكندريهمنه | عيد |لسيد متـــو |حمد
تـــج|ره ع شمسه|جر محمد حسن |لسيد حس 334959
77o368تـــج|ره بــــنه|عم|ر |لسيد |لسيد |بــــو |لنور
|د|بــــ طنط|عبــــ عم|د محمد شلبــــي محمد رش|د مصط 2798|4
7o|3o7ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد صل|ح ز حربــــيه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخند شعبــــ|ن عبــــود |لسيد ع8852|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد خ|لد ح|مد جمعه|246573

رهدع|ء رض| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجليل24347 علوم |لق|
يم |لسيد |لسيد|4|6329 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء |بــــر|
يم5996|8 |د|بــــ |لم |فرحه غ| حن| |بــــر|
43863o|تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لبــــ| حمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى محمود محمد محمد ص|دق887|24
|3o889د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــ|سم صبــــرى عبــــد |لعزيز غ|زى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مصط محمد |حمد فرغل 885956
د|بــــ |ل|سكندريه|يم ط|رق عبــــد|لوه|بــــ حسن485722

4335o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء ع |حمد سيد
52683oندستـــ |ل|سكندريهلؤى محمد مسعد |بــــو|لسعود قوره
6434ooري|ض |طف|ل |لمنصورهنور| |لسيد محمد عبــــد|لمنعم

ف |حمد بــــيو2|254 ره|رحمه | د|بــــ |لق|
92o367د عبــــد ر|ء حموده مج| صيدلتـــ سوه|جف|طمه |لز
رتـــ |لجديدتـــ|عمرو |حمد |حمد محمد |لخو|4|465 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
يم ضيف98||68 تـــج|ره |لمنصورهسل|م |حمد محمد ع |بــــر|
طبــــ ع شمسوق محمد مصط محمد فودتـــ694975

تـــربــــيتـــ |لفيومندى خ|لد ه|شم عبــــد|له|دي64538
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمفيد مجدى شنوده تـــ|مر 924879
4o5o47يم أحمد محمد تـــج|ره |ل|سكندريهع|صم |س|مه |بــــر|
د|بــــ دمنهور|سم|عيل خميس |سم|عيل |لسيد تـــف493262
تـــربــــيتـــ طنط|محمد حمدى محمد أحمد |لش|ل2284|6
نوعيتـــ موسيقيه |شمونمريم فوزى عبــــد|لمقصود عبــــد |لفتـــ|ح276924
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجه|د نبــــيه محمد حس 65973|
ي سلو|نس متـــى65|758 ن| م تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن فريد |حمد فريد8|76|3
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لموجود832748
علوم |لزق|زيقتـــوفيق |حمد تـــوفيق عبــــد |لحميد775736
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43o|o8| ف عبــــد |لفتـــ|ح مصط تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدي |
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــ ف|ئق ز بــــدوي79|357
77o785رهرضوى ح|تـــم عبــــد |لحميد محمد شويخ عل|ج طبــــي |لق|
ف |حمد بــــيو |لشنو| |3|4|43 تـــربــــيتـــ طنط|حمد |
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد عل|ء |لدين |لسيد عبــــد |لسل|43||3|
26o9|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم وجيه شو ع
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويستـــسنيم ط|رق فوزى |سم|عيل|75964
227o2|ى عبــــد|لرحيم ره|عمر عبــــد|لرحيم خ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|جميلتـــ محمد محمد عبــــودي محمد637747
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ه|جر مصط فريد |حمد4|7599
يم محمد ع |لسمرى356639 طبــــ بــــيطرى بــــنه|حسن|ء |بــــر|
ندستـــ |لفيومسل|م محسن |يوبــــ يوسف عبــــد |له|دى452|68

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمصط عص|م عزيز ع73728
6958o7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل|ء |لدين محمد  |ء |لدين محمد
9o|o45 حه وفن|دق |ل|قيوستـــينه  |د عبــــد|لمسيح سل|متـــ| 
8o9o75|حقوق بــــ سويفحمد ج|بــــر محمد ج|بــــر
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشيه محمد سل حس|ن|769297
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر سل|متـــ عمر عبــــده |لجز|ر347948
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسنور رأفتـــ نور خليل2|4552
344|8oيم حقوق ع شمسحمد خ|لد محمد عبــــد|لمطلبــــ |بــــر|
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن كم|ل ع |لفل|ح9364|2
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم| محمد صل|ح محمد خليل|582|27
9|229o حقوق سوه|جحسن|ء حس محمد |حمد
ندستـــ |لم |آيتـــ عص|م محمد ع عبــــد |لع|ل479258

يم|58458 تـــمريض  بــــ سويفيم|ن عبــــد |لع| ج|بــــر |بــــر|
|4o328د|بــــ ع شمس|فرحه عج|يبــــى من نجيبــــ
6|46o4ر عي عبــــد|لد|يم دي|بــــ ندستـــ طنط|شيم|ء م|
82o2|5د|بــــ |لم |كريم بــــكر شو محمد|
633oo5ندستـــ |لزق|زيقمحمد شعبــــ|ن محمد عبــــد|لعزيز حسن
وف|تـــيثــــم رجبــــ عبــــد|لر|زق محمود|5|863 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ره|رو|ن سيد ع |حمد325637 د|بــــ |لق|
6o49|2علوم |لمنصورهشيم|ء |لسعيد عبــــد |لفضيل س|لم
6o25o9يم محمد يوسف تـــج|ره طنط|علم |لدين عبــــد |لعزيز |بــــر|
6o59o|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد مجدى ع حس
68o3|5|حقوق |لمنصورهحمد ممدوح عبــــد |لعزيز عبــــد |لخ|لق
|6676o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ل|ء س| مخلوف حسن
53328o|معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــحمد |حمد محمد |لسيد سيد |حمد
بــــ|28|22 يم د يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقريه|م عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لجليل |حمد ر69|627

تـــج|ره |سيوطمن|ر محمد سيد |حمد محمد2|434
8|4o97حقوق بــــ سويفح|زم عبــــد|له|دي يوسف |حمد
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رهرؤى |س|متـــ ج|بــــر |لسيد7|499 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم |سو|نرقيه نور |لدين ح|مد ع 847965
ف |لدين287274 ف |لدين حسن  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــلشيم|ء 
7o3559د|بــــ |لزق|زيق|ثــــ|ؤبــــستـــ| سم شح|تـــه ف|نوس

2o925رهحسن ع حسن ع محمد ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف |بــــو ط|لبــــ مصط حسن مصط 728|48
7o9854 ر|ء محمد محمد |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه |لز
4o8725ن|  |ء |لدين محمد ع |لبــــخ نوعيتـــ موسيقيه طنط|م
تـــج|ره ع شمسنوره|ن يوسف عبــــد |لرحمن محمود6|233|
9|o|6o فنون جميله فنون |ل|قتـــوم|س ع|دل فرح عبــــد|لشهيد

يم عبــــد |لع| |6592 يم محمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
76|536| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسم|ء عبــــد |لعزيز مصط |لطنبــــو

3o575ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــه ش|كر |حمد محمد
68o975تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهكريم رض| |حمد مبــــروك |لسعيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــس|م مجدى عصمتـــ محمد عبــــد|لرحمن237434

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د |نتـــ طلعتـــ نصيف ونس52272
د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن طتـــ |حمد ع492|5
علوم بــــ سويفجرجس ثــــ|بــــتـــ ر|غبــــ سليم|ن|9645

د|بــــ دمنهور|رو|ن |حمد عبــــد |لسل|م |حمد سيف 476737
67|49| تـــمريض |لفيوم |ء |حمد رجبــــ صميده عبــــد |

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم شعبــــ|ن ح|مد د|ود662|62
92|9|o معهد ف تـــمريض سوه|ج م | بــــش|ى نجيبــــ بــــش|ى
4o3|46يم د|بــــ |ل|سكندريه|رنيم |يمن محمود ذ |بــــر|
54|o95|معهد ف ص |ل|سكندريهسل|م |لسيد جوده سليم
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ء |لسيد محمد |لص|يح|256628
6o649|تـــج|ره |لمنصورهأحمد |لعيسوى محمد عبــــد |لرحمن |لعيسوى
ى764879 علوم بــــورسعيدمرن| محمد محمد |لخ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لسل|م عطيه ز عطيه فرج|659|4

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن صل|ح محمود سليم|ن|26|48
ش|م محمد |حمد|95|774 حقوق ع شمسل|ء 
معهد ف تـــمريض طنط| ربــــيع صل|ح أحمد ربــــيع حس 8|4333
9oo334 ى |لع|رف |حمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ع
حقوق |لمنصورهعم|ر عص|م فه عبــــد |لفتـــ|ح238|2|
طبــــ بــــيطرى |سيوطمعوض شعبــــ|ن معوض عبــــد |لق|در62992

522|2o|ه كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمل سم عبــــده ع |بــــوخ
68|o|3يم ق|سم |سم|عيل يف |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|محمد 
ش|م |حمد فه عبــــده يوسف95|479 ندستـــ |ل|سكندريهندى 
7o2o42ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود |لسيد محمد عوض | عقل
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهع|ئشه عبــــد|له|دى محمد حس  877755

تـــمريض  بــــ سويفيم|ن عبــــد |لمحسن سعد يسن|894|5
5o6695د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء حسن أحمد حس عبــــده
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ندستـــ |لمنصورهعمرو محمد ثــــروتـــ عبــــد |لغ محمد عبــــد 2|5|68
ندستـــ ع شمسسيف |لدين |حمد مجدى محمد|2664|
4266o7فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرن| سم حسن |لدسو |لعل|وي
62|o98ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد |له|دى عل|ء مصط |حمد سليم
62|35o|ه شعبــــ|ن حمد عبــــدربــــه تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
78o642وز |لسيد حسن محمود |سم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ف
|6|3o5ر ندستـــ ع شمسندى ه| عبــــد |لبــــ|سط |لط|
233oo2|هيم|ن خ|لد عبــــد|لمجيد عبــــ|س نوعيتـــ ج
تـــج|ره بــــنه|رحمتـــ محمود |لسيد رجبــــ|33655
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس|م سعيد سعيد رضو|ن226676
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن|ء سليم|ن س|لم سل757763
علوم |ل|سكندريهمنه | |لسيد |لسيد ع خليل423988
4o2669ين رمزى عبــــد |لمقصود عبــــد |لحميد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــن
8453o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمنيه |حمد حمدي صو
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء رجبــــ |لسيد شعتـــ|6768|5
6o2o99|ه |يمن مصط محمد منصور علوم |لمنصورهم
6|3o37يم يم يوسف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد ح|مد إبــــر|
78|4o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهريم |لسيد عبــــد |لمعبــــود عبــــد|لعزيز
6o287|ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لن| محمد محمد علفه
34897oيم محمود طبــــ ع شمسه|جر محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود ع محمود محمد758987
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد محمد قر |م محمد|9352|2
رهيوسف محمد فوزى محمد378|3| د|ر |لعلوم ج |لق|
782842| تـــج|ره |لزق|زيقحمد جم|ل محمد أحمد ع
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنور|ن محمد محمود غريبــــ سليم3|4368
8o8475يم تـــج|ره بــــ سويفبــــول| نهرو منقريوس |بــــر|
7o8645تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد محمد ع ن|بــــتـــ
5o5822طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد رجبــــ ع |حمد |لز|غ
485o8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد خ|لد ع شعبــــ|ن
36oo22كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى محمد فريد سعد
ه عل|ء محمود |لبــــلي637457 حقوق |لزق|زيقن
45|o6||يم ح|مد عبــــد| |لحز|بــــ ندستـــ حلو|نبــــر|
524o49بــــه محمد ندستـــ |سيوطويد| |لسيد و
52o4|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر ع|طف عبــــد|للطيف عبــــد|لغ ز

9o9|2|صيدله بــــ سويفيم|ن مدحتـــ سليم|ن محمد
|674ooلف للفن|دق |ل|سكندريه|عمر سعيد محمد حسن
54|o69|تـــج|ره |ل|سكندريهس|مه محمد سعيد فريج
8o5592د|بــــ |لم |ي|سم طه مخلوف عبــــد|لل|ه|
رهي|ر| محمد عبــــد |لعزيز سيد بــــكر53|44| تـــج|ره |لق|
5o3245ف محمد |لسو|ح تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــه |
7o9476ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى |حمد عزتـــ عبــــد |للطيف
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د|بــــ ع شمس|حمد س|مح وص يوسف|29643|
حقوق بــــنه| |ر |حمد |لسيد عثــــم|ن |لحج|ر|34686
64o932و يم يوسف ز يف رمض|ن |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقمحمد 
9|o596|يف ش|م |حمد حسن |ل حقوق سوه|ج حمد 
|2397o|ندستـــ حلو|نحمد مجدي |لسيد حس طعيمه
ور |حمد37|843 ن|دي  د|بــــ |سو|ن|ندي 
ي م |856469 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويففبــــرو | عزتـــ بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقع محمد ع محمد عثــــم|ن779574
ى محمد |لسيد495499 د|بــــ دمنهور|زي|د محمد خ
رتـــ|روضه صل|ح محمد محمد سليم248353 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وز عص|م حس محمود239353 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف
753o8o|وف|تـــحمد حس|م |حمد جل|ل |لدين ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
645o36تـــمريض طنط| س|ره سل|مه |لسيد ع خليل
8o5424نوعيتـــ |لم |ف|طمه فتـــ محمد عبــــد|لعزيز
يم 22|37| رهبــــه|ء|لدين ح|مد ع محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
453o3|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود ممدوح أحمد عبــــد |لعزيز معهد ع| 
تـــمريض |سيوطد| | صل|ح محمد حس 4|8496
88o9oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء عبــــد|لسميع جل|ل عبــــد|لسميع
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه عبــــد |لن| ح|فظ عطيه|6||757
634599| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد ع رجبــــ |حمد ع
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|تـــن عصمتـــ |م|م عبــــد |لبــــ| |حمد32||76
4o297|ق يم عص|م عبــــد |لحميد ع |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــر|

6o97o تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــه قر |حمد قر
زر|عه ع شمسحبــــيبــــه | عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لرحمن محمد 64|236
4ooo96 |تـــج|ره |ل|سكندريهن| ممتـــ|ز ص|دق محمد |لملو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد |حمد محمود محمد|||4|8
52o397علوم دمنهورخلود محمد عبــــد|لعزيز محمد |لقصبــــى
ف تـــ|درس ك|مل  47|878 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رجريتـــ |
427o68تـــمريض |إلسكندريتـــ ندى مصط مصط عمر |لفو|ل
رتـــ|بــــه محمد محمد |بــــو|لي ع2|489| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد سعد |لدين عرف|تـــ|265267
صيدله |لزق|زيقنوره|ن عبــــد |لرحمن بــــ|ز شحتـــتـــ عبــــد8|8|78
يتـــ ط|رق سم ميشيل رفله|859|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| جمعه محمود |حمد عبــــد|286|64
زر|عه مشتـــهردير محمد محمود خلف |355597
6oo8o| د|بــــ طنط|رن| ع|دل محمد مو|
علوم ري|ضتـــ طنط|شدوي جم|ل |لسيد ع قنديل|47995
ي763454 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدندى ع|دل ع محمد |لع
4oo833 د|بــــ دمنهور|عمرو ن| علوى مصط
777o|6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد ع |لسيد
4333o|تـــ عبــــد|لحفيظ |بــــو|لعزم رهف|دى مي طبــــ |لق|
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يم محمود |لمق 5|4944 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد |بــــر|
8o2o|6|صيدلتـــ |لم |نتـــو مل|ك نعيم فيلبــــس
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |سم|عيل محمد |سم|عيل233229
4|o4o||يف تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمد بــــسيو |سم|عيل 
69o279يم |لعيسوى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهزي|د عبــــد | |لدسو |بــــر|
|442o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ حمدى حسن |ل |د
62222oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي| ع|طف محمود رزق |لد|جن
زر|عه ع شمسبــــسنتـــ جمعه منصور عبــــد |44948|
8o|797طبــــ بــــ سويفدير بــــه|ء محمد ك|مل
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد عص|م محمد |لسيد عبــــد|لجو|26589
|38o97تـــج|ره ع شمسمحمود عم|د |حمد |حمد
36o298|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد عيد |لسيد محمد دبــــور
تـــج|ره دمنهورحمد رمض|ن |حمد محمد |حمد|446832
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومرض| أحمد قطبــــ محمد |لعم|وي7|4489
76||9oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسشيم|ء ص|بــــر مو مسلم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم| خ|لد سعيد عبــــد |لوه|بــــ |لغندور7939|5
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نديل ي| عبــــد |لفتـــ|ح |لسعد|وي23494|
4o393|يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد أحمد محمد ع |بــــر|
2|4oo4يم تـــج|ره بــــنه|سل عص|م محمد |لمهدى |بــــر|
يم 892987 يم ع |بــــر| تـــج|ره |سيوطمحمد |بــــر|
265|7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممجدى فه محمود بــــعرور
4774o2يم زبــــ|دى تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن فتـــ |حمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد عمرو محمد |حمد59|26|
42|o93د|بــــ |لمنصوره|ربــــ|بــــ حموده |حمد حموده
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع خ|لد محمود ن268348
فنون جميله فنون |لم |ن مل|ك ك|مل جرجس|6667|8
زر|عه دمنهورعمرو محمد أحمد حس عبــــد |لر|زق694||5
تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر |لسيد |لسيد درغ|م4788|4
تـــج|ره ع شمسمختـــ|ر حس س|لم حج|زى227272

24o3|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــسنيم عبــــد |لمنعم سيد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهف|طمه عطيه عبــــد |لسل|م عبــــد |لع2|9|52
تـــج|ره |لمنصورهمحمد سليم|ن |لسعدى مصط |حمد|69544
رهحمد س| |حمد |سم|عيل|4927|2 تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس|س|ره عم|د زكري| |نور عوض773462
د|بــــ |لزق|زيق|ريم ح|تـــم محمد فتـــ |لسيد |لح|وى627737
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م سل|متـــ |م سل|مه عوده|347924
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نف|دى ع|دل حز |ل نجيبــــ29474|
تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن عبــــد |لجليل دومه معزبــــ498595
 |حه وفن|دق |لفيومم|رسلينو م | |ميل حن|28872|
7o3949|يم رمزى |لقن|وى منصور تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه |بــــر|
6o2957|يم ثــــ|بــــتـــ |د|بــــ طنط||ء ط|رق |بــــر|
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تـــج|ره بــــ سويفم|رجريتـــ |ميل جور ر|شد685||8
5o34o2علوم طنط|حبــــيبــــه |حمد محمد |حمد عبــــد|لق|در
يم رزق|78454 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنوره|ن حس |بــــر|
254o64ندستـــ بــــنه|محمد حسن |حمد خ|لد كليتـــ 
تـــج|ره سوه|ججم|ل محمد رجبــــ عبــــد|لعزيز 922764
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعمر |حمد |لسيد |حمد متـــو|2399|
ر زيد|ن عبــــده5797|5 معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر م|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــروضه محمود |لسيد |حمد زيتـــون249254
يم359439 يم طه |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |بــــر|
794oo||رتـــ|ن |لسيد عبــــد| سليم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |سو|ن |ر م |لدين عبــــده عبــــد|لعظيم7|8443
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن |حمد |حمد حج|زى|97|5|2
28o737| د|بــــ حلو|ن|حمد عبــــد| محمود فه
|3758oطبــــ ع شمسم | مجدى ثــــروتـــ متـــى بــــش|ى
27|o67ور كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ريم محمد محمد محمود 
|5o99oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ ك|مل حسن محمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم عم|د عبــــد|لنبــــي حس ||8484
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدير عبــــد|لحميد ع عبــــد|لحميد8557|3
ف طه |حمد ع|شور|78|7|2 رتـــ|يه |حمد | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6|247oيم عبــــد |لعزيز عبــــد|لع|ل بــــكر تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــخلود |بــــر|

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقعمر مختـــ|ر محمد طرف|يتـــ3|3|6
9o5372  تـــج|ره سوه|جمحمود عز |لدين سعد |لدين سليم|ن
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|سل|م رض| |بــــو بــــكر حس|ن |274799
رهعز|لدين ع|صم عبــــد|لرحمن محمد47||23 طبــــ |سن|ن |لق|
22o8o|ه حسن |بــــو خض |لعج |حمد ش كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
ش|م محمد مصط 358394 د|بــــ ع شمس|ف|تـــن 
2|9o45 د|بــــ |سيوط|يف |يمن |حمد ع حس
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرع محمد عبــــد |لعزيز |حمد|2363|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنوره|ن عبــــده صل|ح محمد |سم|عيل788229
ش|م محمد س| |حمد كم|5284|| ره|بــــسنتـــ  عل|م |لق|
يم67662 علوم ج|معتـــ |لسويسلؤى جم|ل فتـــ |بــــر|

ور بــــسط|وي443349 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــل|ل محمد 
يم عبــــد |لفتـــ|ح45598 يم ط|رق |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|

7o384oرهه|جر سم صديق يوسف عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ن| سليم|ن مو768768
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نزي|د جم|ل محمد رش|د |لخو|جه427464
يم838229 لس صفوتـــ س|ويرس |بــــر| صيدلتـــ |سيوطك

يم عبــــد |لحميد25884 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر جم|ل |بــــر|
4347o|نوعيتـــ طنط|ع|ئشه محمد |لسيد منصور
ي محمد ري|ض822626  |حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن خ
64o7||طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقع بــــش مصط حسن عثــــم|ن
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فنون جميله عم|ره |لم |يوستـــ | خ|لد عبــــد |لسيد شح|تـــه662|2
رهندي |يمن محفوظ مبــــروك9733| حقوق |لق|
9o596د|ر |لعلوم |لفيومجه|د حسن سيد محمود ع

5oo9o7يم |لعز حقوق طنط|ي|ر| منصور عبــــد| |بــــر|
|2784oره|ح|زم ع|دل عبــــد |لعزيز |بــــو |لعز د|بــــ |لق|
3|845|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ مصط محمد ع
رهزينبــــ |حمد نه|د محمد|2226| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o4249تـــج|ره دمنهورمحمد فرج محمد فرج مسعود
ى عبــــد |لجو|د حرز6449|6 حقوق د |طمحمد |لخ
36|o76|د|بــــ بــــنه|مل |حمد جودتـــ |حمد |بــــوسيف|
|4|2o6د|بــــ ع شمس|ند عل|ء محمد سيد محمد
ندستـــ تـــ.خ|مس ريم نبــــيل عبــــد|لسيد محمد236826 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
78o233|وف|تـــحمد |لسيد رمض|ن سليم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
33|4o7ره|ع وجيه عبــــد| محمد ثــــ|ر |لق|
5o4543ف سلط|ن |حمد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى |
4o49o8بــــي حسن غيثــــ تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد |ل
354o|8|ف صبــــ |حمد حقوق بــــنه|منيتـــ |
82|7o6علوم |لم |ع |لخطيبــــ عبــــد|لحليم محمود
ين| صل|ح مرقس دري|س838476 تـــج|ره سوه|جف
754o33يم يف عبــــد |لو|حد |بــــر| كليتـــ |أللسن سوه|جي|سم 

رهحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد|48646 تـــج|ره |لق|
طبــــ كفر |لشيخمروه رش|د عبــــد|لفتـــ|ح حميده439274
ندستـــ ع شمسجون مجدى وليم |سكندر عوض |79|9||
|65o78 رهف|طمه عمر محمد بــــيو تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |حمد نمر ع9868|2
ى426||6 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل وجدى فتـــ |لع
ين| سعد بــــرسوم ميخ|ئيل838898 قتـــص|د م حلو|ن|ف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــه عبــــده محمد فهيم |لقص|ص85|9|6
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن عزتـــ |لحسي |لنمر|وى5633|6
ويدي692785 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعم|ر |سم|عيل حل عبــــد |لعزيز 
9o2584 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ممدوح س|لم عبــــد|لرحيم
يم844329 ندستـــ أسو|نعمر ط|رق محمد |بــــر|

467o7 يف ن|دي عفي رهمحمود  تـــج|ره |لق|
69o||9يم ندستـــ |لمنصورهح|تـــم مجدى رمض|ن |بــــر|
تـــج|ره |سيوطف|طمه محمد عبــــد|لرحمن محمد سيد 222555
لع| للعلوم |إلد|ريتـــ بــــ|لقط|ميتـــ إدر|تـــ أعم|ل|مريم |حمد عبــــد |لح|فظ |حمد49595|
35o973ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| محمد محمد محمد زيد|ن
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن س| |لسيد |حمد سل3|3|4|
76|92oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمتـــ ه|ئل محمد عبــــد|لمقصود
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد نبــــيل صبــــ شعبــــ|ن محمد |لسيد ش627257
|32o96| تـــج|ره ع شمسيم|ن فتـــ سل|مه سيد |لصغ
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علوم ري|ضتـــ ع شمسبــــ|سم |حمد رأفتـــ |يوبــــ|9|23|
يم |حمد ج|د5|7863 حقوق |لزق|زيقمحمود |حمد |بــــر|
64|59oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ع محمد |حمد ع
9o6863 حقوق |لمنصورهع محمد يوسف محمد
3223o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدندى جم|ل ع حسن ع
5o978|زر|عه دمنهورحسن صبــــ محمود محمد |سم|عيل
268o8|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــرى ع محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|س|مه تـــوفيق تـــوفيق دقينش||458|4
334o68| |د|بــــ بــــنه|حمد ع |حمد عبــــد|لمع
7635o7 ري|ض |طف|ل بــــورسعيديم ع محمد محمد ع |بــــو |لعن
32o447لس فتـــ يوسف عبــــد|لسيد طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــك
4822o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمصط محمد |حمد مختـــ|ر محمد

537o9تـــربــــيتـــ بــــ سويفلي ر|فتـــ فرج مل|ك
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد صل|ح عبــــد|لعظيم مخلوف|3|2656
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرميس|ء محمد عبــــد|لرحمن ن |لدين7|3557
7o4763 زر|عه |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد
د|بــــ |سيوط|دع|ء محمد عبــــد|لمنعم يونس 885968
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمع|ذ |حمد |لسعيد |حمد شه|بــــ |لدين622469
3569o9لسن ع شمس|س|رتـــ رجبــــ عزبــــ محمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهفرحه رؤوف |لسيد رمض|ن م| 482724
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء فتـــوح محمد عطيتـــ عوض496483
يم محمد عبــــد|لح|فظ سليم عبــــد636253 طبــــ |لسويسبــــر|

يم خليل22499 يم محمد |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحس |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد ع|دل |حمد |لق| 645398
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء حم|ده سيد |حمد|72|845
يم |لدسو |43|442 يم عبــــد| |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخبــــر|
تـــ بــــ|سم فه عليوتـــ254||3 تـــربــــيتـــ ع شمسمن
8|4o||كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفروبــــيل مرقص عزيز تـــري|ق
69|4o2تـــمريض |لمنصورتـــ ندى رفعتـــ ع|مر متـــو |لبــــ|ز
4243o4علوم |ل|سكندريهزي|د ع|دل |حمد مهر|ن
علوم |سو|ن يه ص|بــــر محمد ف|ضل|9975|9

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن |حمد ع |سم|عيل|52759
معهد ف تـــمريض |سو|نمصط بــــكري |م محمود8|8473
رهنوره|ن |يمن محمد عز|م4257|4 د|ر |لعلوم ج |لق|
483o46 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم |كرم حسن د|ود |لمخزن

تـــمريض  بــــ سويفوف|ء ربــــيع |حمد عبــــد |لبــــ|سط57846
3247o7لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمد ن| ف|روق محمود
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد جه|د|لدين |حمد |زرق|84374
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد حس |نور حس |875993
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لسيد ع عبــــد|لموجود||52586
4oo898|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | ه| صل|ح جميل |لش
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يم6|45|8 صيدلتـــ |لم |مرو|ن محمد عبــــد|لمعز |بــــر|
23|o84 رهزي|د محمد |حمد محمود دسو طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |سيوط|شه|بــــ |لدين |وس|مه محمد |حمد  876342
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد خ|لد |بــــوضيف ع عبــــد|لع|487654
23o5|2حقوق |لمنصورهمحمد صل|ح |حمد يونس
يم محمد غنيم32|633 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــر|
حقوق بــــورسعيدل|ء |س|مه |سم|عيل محمد|758587
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |حمد عبــــد |لبــــ|رى عمر797|68
يم سل|م8|4||5 علوم ج|معتـــ د |طحمدى |حمد |بــــر|
782o34نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ |لشبــــر|وى بــــر |لشبــــر|وى
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء مجدى |بــــو|لفتـــوح بــــند|رى|356856
ف محمد عبــــد|لرحمن|48479 حقوق |لمنصورهرؤوف |
ر |حمد |حمد سعد692696 زر|عه |لمنصورهه|جر ط|
8o||4o|نوعيتـــ |لم |م| ع|دل محمد حسن
زر|عه دمنهورندى |نور |حمد زغلوله7|5427
4942o7|حقوق |ل|سكندريهمحمود محمد محمدع حسن |لنكل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ جم|ل ج|بــــر ع 483582
896o48 د|بــــ سوه|ج|د | ع|طف محمد|لع|رف بــــدوى
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد حسن ع |حمد |لكيل| |2|2457
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء ن عوض |سم|عيل|698|52
رهنور |لدين محمد ك|مل حسن عم|رتـــ34|4|3 حقوق |لق|
نوعيتـــ |لم |مصط شعبــــ|ن حسن ع 857666
496o57|ء محمد محمد عبــــد| ق|ق| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود عبــــد |لنبــــى عبــــد |لحميد جبــــر عط366|79
علوم |سو|ندع|ء نص|ر |حمد سعد |لدين|83527
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود ع محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |784965
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه ممدوح عبــــد|لمنعم |لسيد |لمحل||2|8|5
7o|376 تـــج|ره طنط|محمد جم|ل محمد محمد بــــسيو
| محمد محمد49353| رهفرحه ن د|ر |لعلوم ج |لق|
6|55o||رى يم |ألز يم عل|ء |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لل|ه |حمد خبــــ |828668
249|oo| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م جيو |لسيد حس حس
حقوق ع شمسنه|ل جل|ل سيد محمود |حمد29988|
تـــج|ره بــــ سويفخلود فه ربــــيع فه 8|8562

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمن|ر رجبــــ عبــــد|لرؤف عبــــد|للطيف277|4
62|o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طه|جر محمد عبــــد |لخ|لق حمد|ن رخ
تـــج|ره بــــور سعيدندى رض| |لسيد عبــــد |لسل|م |لمهدى88|683
69||5o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيه معوض عبــــد |لرحمن محمد
ندستـــ حلو|نحمد مجدى عبــــد |لسميع |حمد|74794|
رهحمد ح|تـــم عط| عبــــد|لحليم||24258 علوم |لق|
ى 262||9 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىك|تـــرين مرزوق عد غبــــ

Page 2662 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سلوى |لسيد محمد ع2|5|78
5|87o5|يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن |حمد |حمد |بــــو 
د|بــــ ع شمس|بــــتـــس|م سيد عبــــد |لو|حد س|لم|22|77|
يم |لسيد قن|وي |لهو|ري436573 صيدله |ل|سكندريهسم|ء إبــــر|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــم | شو خميس جندى88|523
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن تـــ|مر محمد عو|د759767
3598o8تـــربــــيتـــ ع شمسر| | عصمتـــ ع محمد
تـــج|ره بــــنه|مديحه مصط محمد |حمد ن|صف267262
4oo393تـــج|ره دمنهورد|ود خ | سعيد تـــفنوش
ي مصط محمد سيد827564 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|عمرو سيد صبــــ طعيمتـــ758698
ف رمض|ن ق|سم|687368 زر|عه |لمنصورهسم|ء |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حل|م عبــــد|لمحسن عبــــد|لحميد مصط 7|8527
علوم ع شمسه|جر محمد |حمد عبــــ|س932|2|
78o852تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم عيد|روس محمد غتـــورى
تـــج|ره |سيوطع نج|ح ل|ظم عبــــد|لحفيظ  798|88
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــخلود خ|لد محمد حس 23||84
2|87oo| تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد|لعليم خ محمود خ
64||7o وف|سعيد |حمد سعيد |م وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره طنط|لسيد عوض |لسيد |بــــو|لعن |689877
حقوق طنط|محمد |س|متـــ سعيد ح|فظ عبــــد |7378|4
6||5o9تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دير عبــــد |لعليم سعد |لش|ل
د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن عنتـــر ع|طف |حمد رضو9|3|4|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء جم|ل |حمد |سم|عيل فويله||275|7
يم س|لم423483 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهي|ر| نبــــيل سعيد |بــــر|
ف خط|ر حسن |سم|عيل|756234 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهل|ء |
84255oيم عبــــد|لمنعم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
تـــمريض |سيوطمن|ر محمد |بــــوسيف |بــــوزيد329|85
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد عل|ء ف|روق مصبــــ|ح محمد44|697
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد |حمد محمد |حمد|352626
يف326284 يف  رهبــــسملتـــ |لسيد  تـــج|ره |لق|
9|8992| معهد ف تـــمريض |سيوط  س|مه عبــــد|لمو |حمد عبــــد|لمو
5o5|o6 علوم |ل|سكندريهحمد صل|ح |لدين عبــــد |لوه|بــــ عبــــد
|د|بــــ |لم |سم|ء مجدي دي|بــــ مبــــروك|823668
تـــج|ره طنط|حمد سعيد حسن متـــو حن |484589
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد ي| محمد عبــــد |لمجيد|67546|
يم4|4758 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مؤمن محمد |حمد |بــــر|

|54ooرهمحمد |حمد حس عبــــد|لعزيز حقوق |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد س|لم بــــكر عبــــد|لرحمن||2586
42o782د|بــــ |سو|ن|ع|دل عص|م محمد عبــــد |لعزيز حسن
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقتـــسنيم محمد كم|ل حسن25||22
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كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحس ش|كر عبــــد|لصبــــور ع|مر27|265
رهن|ريم|ن سيد عبــــد |لحميد عبــــد |لمو عرقبــــه||245 زر|عه |لق|

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد فؤ|د دسو سل|مه272382
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمعتـــز محمد |حمد |لسيد |حمد477|76
78o592ح|ن ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد خ|لد مصط |حمد  ع.
تـــج|ره ج|معتـــ د |طشيم|ء حمدى حمدى عوض6|73|6
علوم ج|معتـــ د |طندى |سعد |لسيد محمود |لقندق7399|6
48o242علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــيتـــر نبــــيل خله رفيله

2349o| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد |لسيد عبــــد
89699o |حقوق سوه|جحس|م محمد عد محمد |لق
ندستـــ ع شمسمحمود محمد |حمد سليم|ن3696|2
|57o45رهيوسف جم|ل رض| عبــــد |له|دى ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط سم مصط محفوظ  3792|9
4344o6|تـــمريض طنط| ريج وص |لمغورى |بــــو |لمجد سليم
رتـــ|فوزيه رمض|ن عبــــد|لو|حد |لنقيبــــ256557 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o8826 يم |لمر |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهع|يده محسن |بــــر|
ف342655 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى |حمد ر|شد 
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد محمد عبــــده بــــدوى |صيل|6|4374

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ محمد ج|بــــر عبــــد |لوه|بــــ952|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ف|طمه عبــــد |لعظيم محمود ع65976|
5o5623|ش|م |حمد |نس |لهو|رى علوم طنط|حمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم| محسن بــــديع مه  4539|9
ندستـــ د |طمنه محمد |بــــو |لمع| مريل7524|6
ق|وى79|623 معهد ف ص بــــور سعيدفتـــ محمد فتـــ عرفتـــ |ل
5o76|8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم ع|دل  |د ش|نودى شنوده
8o9294حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ن|جح فكري عبــــد|لوه|بــــ
4o742|| تـــ |يمن ع عز|تـــ مو تـــج|ره دمنهورم
وف|تـــعمرو |حمد حن عبــــد |لرحمن47724| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8|4o|oعلوم |لم |ح|زم حم|ده يوسف |م|م
67766oد|بــــ |لمنصوره|محمد ط|رق محمود يوسف
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وق |مبــــ|رك مغربــــي |حمد|83223
يم636769 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عر| |لمحمدى |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخمحمد محمود عمر |حمد عبــــد|لع|ل442524
3|6448| م حقوق ع شمس|ء من فرح|تـــ 
د|بــــ حلو|ن|ر| | سم سيد محمد |حمد228929

د|بــــ بــــ سويف|وق شح|تـــ عطيتـــ متـــو|3|35
2|68|oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى عم|د حمدى ص|لح
د|بــــ |ل|سكندريه|رين|د |حمد |م حسن محمد476252
43337o| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد حسن سعد عمر عفي
9oo234 صيدلتـــ |سيوطمع|ذ ع عبــــد|لر| عبــــد|لغ
84568o| معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد محمد عبــــد|لسيد محمدع
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753472| حقوق |لمنصورهل|ء خ|لد جم|ل مو
معهد ف ص |لزق|زيق |ده رض| عبــــد| متـــو634323
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلحسن رمض|ن عبــــد|لونيس محمد مسعود6558|4
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ف|رس عبــــد|لغ عبــــد|لملك|334264
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سم|ء محمود عبــــد|لش| محمود دل264825
بــــي 686359 تـــربــــيتـــ |لمنصورهكريم ه| عبــــد |لتـــو|بــــ ع |بــــو 
7o8o2|يل ج |لزق|زيقسم|ء |لسيد |لسيد يوسف |حمد |لعسي كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم|ن |لسيد محمد عبــــده بــــسيو شد5735|5
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد |لشح|تـــ رمض|ن عبــــد |لع|854||5

رهبــــه محمد فه حسن حس 8954| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعمر كرم سعيد عبــــد | |لحبــــ 2664|5
8|783o تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه محمد عبــــد|لحميد ع
6869o6تـــج|ره |لمنصورهمحمد صبــــ |لمقد|م شعيبــــ
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننجل|ء  |ء |لدين محمد |حمد4|495|
|25o38حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور |لع خ|لد محمد محمود يوسف
يم|78||68 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد جم|ل سعيد |بــــر|
ره|حس|م مصط عبــــد |لوه|بــــ محمد6853|| د|بــــ |لق|
63o492|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقس|مه حسن |لسيد منصور
48|o28تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى صل|ح محمد فرح|تـــ
رهه|يدى جم|ل عبــــد|لعظيم شي5273|2 تـــج|ره |لق|
ره|وق زكري| عبــــد|لحليم |م 237658 د|بــــ |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عل|م بــــيو عبــــد|لق|در47597
5|8o99علوم دمنهورمن|ر جمعه محمد عوض |لطح|وى
تـــج|ره ع شمسم|دون| جورج فه |قل|ديوس22898|
يم|7397|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيري |لفونس عري|ن |بــــر|
د|بــــ دمنهور|يه محمد ه|شم عبــــد|لغ سعد|6|4988
67884o|علوم |لمنصورهيم|ن |حمد عبــــد |لحميد ذ |حمد
حقوق بــــ سويفحمد ص|لح ع |بــــوجبــــل||85773

7o533|تـــج|ره بــــ سويفلشيم|ء صل|ح |لدين محمد مج|ور
ر ك|مل نسيم857359 معهد ف ص بــــ سويفك|مل م|
ين زكري| محمد عبــــد|لمجيد832836 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نن
7||o52يم غ|نم د|بــــ |لمنصوره|نيف محمد |لخ |بــــر|
|3o|5|ره|ن سيد |حمد |لسيد د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسندس حس|م |لدين فرج محمد3253|2
م|م346466 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|لتـــ ثــــروتـــ محمد عبــــد|لل|ه 
2662|oى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــ عص|م فتـــ محمد بــــح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لتـــو|بــــ 726|68
76o2o7ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ع|دل |لسيد |حمد عطيه
5||o|| علوم دمنهورخ|لد محمد |سم|عيل |لروي
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرن| |حمد |دم محمد849948

429|oد|بــــ ع شمس|من|ل ش|كر حس عبــــد|لو|حد يوسف
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد مو88|438
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد |حمد ل|ش |حمد ل|ش |38|34
85358oتـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عبــــد|لرحمن حسن فرج محمد
تـــربــــيتـــ |لم |ر| | عبــــد|لرحمن محمد خفيف7797|8
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طندى مجدي مصط مصط  |د9583|6

يم عيد عبــــد|لعظيم67989 تـــربــــيتـــ |لفيوموف|ء |بــــر|
42o5o9يم |لغن|م حقوق طنط|ول|ء وليد مو |بــــر|
62o789|ف فوزى دي|بــــ ق|سم د|بــــ د |ط|حمد |
لس ع|دل عزيز عوض973|23 وف|تـــك ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
34o536تـــج|ره بــــنه|ش|دي مجدي محمد ع عبــــد|لق|در
7|o524يم |لدسو عبــــد |لق|در قبــــيه صيدلتـــ بــــورسعيدحن |بــــر|
علوم حلو|نستـــيفن س| حكيم عبــــد|لمسيح972||3
6|69o2|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيتـــ محمد محمد |لمخشن

22o26رهشيم|ء م|جد محمد عبــــد |لسميع تـــج|ره |لق|
ي|433868 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء نشأتـــ زكري| |لع
336o44حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|فري|ل خ|لد ص|بــــر |حمد محمد |لرشيدى
4o4699تـــج|ره سوه|جمحمد سعد ح|مد |حمد مو
22|56oى محمود محمد يوسف رهمحمد ي حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م|جده ح|مد ح|مد حسن263224
|666o|زر|عه مشتـــهرع|ئشه ق|سم خميس ق|سم
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ي| جم|ل عبــــد |لحميد حسن774459
85o596تـــج|ره |سيوطمحمود يوسف ش|ذ يوسف
|72o42ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعل|ء شعبــــ|ن عبــــد |لرؤف محمد
5|o346كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديوسف فتـــ رفعتـــ قرقورتـــ
7|o447|طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء محمد |حمد محمد |للو|تـــ
5|6447| د|بــــ دمنهور|ل|ء ع|دل |لسعيد |لفيو
7o2498|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ريه|م ط|رق محمد حسن و
6o3|83يم منصور د|بــــ |لمنصوره|س|ره خ|لد |بــــر|
حقوق ع شمسحمد خ|لد حل عبــــد|لحليم|349685
46|o|oد|بــــ طنط|عمر |لسيد صبــــ محمود غنيم|
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ع|دل مصط محمد حبــــيبــــ856|42
ر عبــــد|لرحمن عل339472 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن كرم عبــــد|لظ|
26|o9o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومغ|بــــى عبــــد|لملك يوسف عبــــد|لملك
|2o936رهمريم محمد |سم|عيل |بــــو ط|لبــــ حقوق |لق|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|غيد|ء مر ع رجبــــ8969|6
32o824رهمحمد عربــــى محمد مصط |لسيد تـــج|ره |لق|
77o965ه وجدى محمد كم|ل |لدين |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
4o5968يم يم ع |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــسنتـــ محمد |بــــر|
ره|معتـــز |س|مه عوض محمد47525| د|بــــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهريم محمد عبــــد |لك|مل حس عمر8|4482
7o4728تـــج|ره |لزق|زيقغ|ده |يه|بــــ يوسف |بــــوه|شم
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446o7oعلوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن
8373o5تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديندي صبــــور جيل| محمد
53o||2زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــبــــسمه محمد محمد عبــــد| سل|مه
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| ط|رق صبــــ حن|249352
8o4766|فنون جميله فنون |لم ||ء متـــو حس حسن
68973oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|ر| عبــــد |لق|در محمد محمود سمره
6o82o||تـــمريض طنط| ه|جر خ|لد |لسيد محمد عبــــد |لع
يم محمد يوسف||6|636 تـــج|ره |لزق|زيقحمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطحمد جمعه حسن محمد|52949

ر زي|ده |لسيد مو622628 معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم ز|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسميحه خليل زغلول شلبــــى6837|6
ندستـــ تـــ.خ|مس لج |سل|م محمد ع شح|تـــه و|5|257| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخيه جمعه محمد جمعه|443636
44|o|6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمرن| حبــــيبــــ عجيبــــ عط
589o4 تـــج|ره بــــ سويفيسن صل|ح محمد مه

8572o4|ه جم|م محمد |سم|عيل صيدلتـــ |لم |م
7o4555| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد جل|ل نزيه محمد |م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطوليد فرغ عبــــد|لر|زق فرغ 887962
2569o3ى كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورندى ح|مد محمد |لم
75o529وف|تـــمحمد خ|لد |حمد |لسيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم626623 يم |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نرم حم|ده |بــــر|
وف|تـــعمر صل|ح عبــــد| رف| دسو 4638|3 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o7473ره مر محمد |لسيد عبــــ|س د|بــــ |ل|سكندريه|ز
يم يونس689774 يم عبــــد |لرحمن |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخبــــسمله |بــــر|
ر|ء |ل|تـــبــــ بــــ |م عتـــيبــــه2254|7 علوم |لمنصورهز
34o385 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو ع عبــــد|لمعبــــود ع
زر|عه ع شمسمصط حسي عبــــد|لحليم عبــــد|لعظيم343439
تـــج|ره ع شمسمحمد ر| محمد |لسيد عبــــد|لكريم389|34
7o|435|يم ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه صل|ح |حمد |لسيد |بــــر|
يم73|324 رهعمر عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
|67o99ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن رجبــــ عبــــد |لجو|د ح|فظ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رو|ن |يمن فكرى |لسيد قنديل7|6753
وف|تـــحمد محمد ن|صف |لسيد|39|782 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لحفيظ بــــرك|268576

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد محمد|69959
فنون جميله عم|ره ج حلو|ندين| ط|رق صل|ح محمد6|3236
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد وحيد وحيد عي263||6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |لحسن ع محمد يوسف|6374|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه ع|دل شبــــل |ل |د|8|257
67556oتـــج|ره |لمنصورهد | و|ئل صبــــرى محمد سليم
يم عبــــد |لمنعم |حمد ح679752 يم |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|

Page 2667 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5o72||تـــج|ره بــــ سويفش|م |س|متـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لتـــو
6o|29حقوق بــــ سويفه|ديه عبــــد |لحليم محمود بــــليدى

نوعيتـــ عبــــ|سيهيه مجدى مصط عبــــد|لرحمن|236962
ه |لديبــــ |لسيد محمد|2968|9 تـــج|ره سوه|ج م
2733ooمعهد ف ص ري|ضه |سيوطع محمد ع عطيتـــو
ين و|ئل ع سعد86|236 رهش تـــج|ره |لق|

رتـــ محمود |يمن عبــــد|لرحمن |م|م49324 تـــمريض |لق|
حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عل|ء عطيه |لحنش493722

زر|عه |لفيوممحمد خ|لد زيد|ن ج|د |لمو 76|87
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن محمد بــــدر488378
علوم |لمنصورهمريم محمود عبــــد |لعزيز محمد |لملي 694392
ف |لسيد عبــــد|للطيف|227876 ره|ء | زر|عه |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد |لسيد |حمد|لثــــقبــــي||34538
68oo63يم |لطنط|وى صيدلتـــ بــــورسعيدم ح|فظ |بــــر|
7|29o4بــــه ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــرضوى عبــــده محمدع و ك.تـــ. ف للبــــ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عص|م مصط |لخن| |لدسو 262373
3|56o6|د|بــــ ع شمس|يم|ن عبــــد|لع|ل مد عبــــد|لع|ل
35o349حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف شعبــــ|ن حسن محمود
تـــج|ره ع شمسمحمد ف|رس محمد |لطون |وك5388||
62|5o5 ء شكرى محمد عبــــد |للطيف |لهري| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأ
حقوق ع شمسض يح يح عبــــ|س محمد54849|
9o|325 تـــمريض سوه|ج جه|د ع حسن |لسيد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود كم|ل |لعلي عزبــــ334353
6o|655يم عبــــد|لغ تـــر تـــج|ره طنط|م عبــــد |لغ |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد ط|رق سيد عبــــ|س||32522
يم عبــــ|س854533 علوم |لم |محمد رمض|ن |بــــر|
يف |حمد شو محمد عثــــم2545|2 ندستـــ ع شمسيوسف 
بــــي |36|685 د|بــــ |لمنصوره|مل |لسيد ص|لح حج|زى |ل
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــس|مه ف|يز حس سل|مه|768496
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|غ|ده عبــــد |لرحيم عبــــد |لحفيظ فرغ44998|
8o|294نوعيتـــ |لم |سه|م مصط محمد عبــــد|لحميد
35o679حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــتـــ سيد |حمد حسن
علوم طنط|ندى أحمد |لسيد محمود خلف987|52
لسن ع شمس|رقيتـــ مجدى رمض|ن محمد355356
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد س|مح |لسيد حسن زيد|ن453326
22223o يم ي|س د|بــــ ع شمس|ي|ر| محمد |بــــر|
7o32oo|حه وفن|دق |لمنصورتـــيه محمد حسن |سم|عيل |لمك|وى| 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |حمد |حمد غر|بــــ4|83|6
|5o974|رهلشيم|ء |حمد محمد خليل حقوق |لق|
حقوق حلو|نأبــــرأم شفيق بــــ|سليوس عبــــد|لمل|ك|22995
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عوض محمد |بــــو |لعن 76|688
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |حمد عبــــد |لمنعم |حمد |حمد يوسف688683
|399oرهتـــ عبــــد |لنبــــى محمد عبــــد |لنبــــى تـــج|ره |لق|

6o5644طبــــ طنط|عبــــد|لرحمن متـــو ع |لمتـــو قديس
3|9o28لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|نعمتـــ عبــــد|لعزيز |م عبــــد|لعزيز
26879oتـــ عبــــد|لوه|بــــ |ل |ط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرض| خ
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |س|مه سل|مه |بــــو|لسعود8849|2
طبــــ |ل|سكندريهنف عبــــد |لكريم محمود محمد ع |ن45|425
ندستـــ |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد |لسيد عبــــد |لر| حسن42|525
76o83|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|تـــ ن طه محمد محمود
6o99|6علوم |لمنصورهع |ء محمد رض| عبــــد|لفتـــ|ح يونس
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد يوسف محمد عبــــد |لخ|لق525747
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد |لسيد محمد حميد7|7646
تـــج|ره سوه|ج لشيم|ء محمد ج|بــــر ص|بــــر|4|25|9
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حس|م حس ع|دل عبــــد|لق|در |لف 247592
8937o9 |تـــج|ره |سيوطع عبــــد|لص|دق ع |ليم
6o4o64طبــــ حلو|نبــــول| س|مح ص|دق شلبــــى عبــــد |لمل
صيدله |لمنصورهيس محمد عبــــد |لحليم |لعي697464
يم حس 49993| رهمحمود محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | محمد ز محمد صبــــره683|27
نوعيتـــ |لم |زينبــــ ق|سم عبــــد|لعزيز |سم|عيل5397|8
ق|وي342434 ر|ء عزتـــ تـــوفيق |ل تـــج|ره بــــنه|ف|طمه |لز

425o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد ز|يد غ|نم خليل |لزغبــــى
4o344| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نوره|ن محمود |حمد محمود ص|لح عبــــد
6753o9لسن |لم |/ري|ضتـــ|س|ره جم|ل محمد محمد بــــدوى

د|بــــ |لمنصوره|حن|ن |سم|عيل |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح3484|
42o453تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريه|م جم|ل عيد |لبــــسطوي
|د|بــــ |لم |ريه|م رؤوف جرجس حن|5392|8
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريه|م |لسعيد فضل خ |سم|عيل433|42

حقوق بــــ سويفمحمد حمدي عبــــد |لعظيم |حمد58854
تـــمريض |لم | ريمونده ن|دي مكرم كرم8634|8
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري|ر| |س|مه مو عبــــد|لحميد|6|255
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه خ|لد |م عبــــد |لحميد |لشعر676365
8o9oo9|يم كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفسل|م |س|مه رجبــــ |بــــر|
ر حسن عبــــد |لحميد22865| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن م|
رهح|زم محمد عبــــد |لمنعم ح|فظ69447| صيدله |لق|
5|5o58 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمريم محمود خليل محمد خليل |لعمرو
يم حسن محمد|97|78 تـــج|ره بــــنه|س|ره |بــــر|
ه محمود |حمد محمد نعنوش|427898 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
تـــمريض بــــنه|حمد عبــــد|لن| عبــــد|لنبــــى حس |5|2656
8875o6|تـــج|ره |سيوطجيه|ن شعبــــ|ن عبــــد|لر|زق عبــــد|لظ

ى عبــــد |لرسول44599 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه |م خ
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8o48o3فنون جميله فنون |لم |يثــــ|ر محمد عص|م |لدين حسن |حمد
حقوق |ل|سكندريهخ|لد جمعتـــ عبــــد|لعظيم بــــسيس464254
886oo6 معهد ف ص |سيوطر|ئد شعبــــ|ن عبــــد|لحميد شح|تـــه
675o|8د|بــــ |لمنصوره|مريم محمود يوسف |لزي|تـــ

معهد ف تـــمريض |لفيومند عم|د سعد ع |6684
695|7o| طبــــ |لزق|زيقشيم|ء رفعتـــ |بــــو |لفتـــوح |سم|عيل
7o6746ندستـــ |لمنصورهكريم محمود بــــ|ز محمد
|2377o|رهحمد |سم|عيل سيد |حمد جل|ل تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهعبــــ ع|طف محمد |لسيد |لطنط|وى695727
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر عبــــد|لكريم ه|شم محمد833844
4o7|o8حقوق |ل|سكندريهسمر محمود أحمد حج|زى
628644| نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ع سعد ع ع
895o96|يم ع محمود محمد معهد ف ص سوه|ج بــــر|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مصط محمود محمد |حمد96||84
لس عبــــيد ري|ض مرقس824767 صيدلتـــ |سيوطك

49o79تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعص|م محمد فؤ|د عبــــد |لع|ل
د|بــــ |سو|ن|ع محمد بــــدوى مصط 8|7524
6o5897| د|بــــ |لم |حمد عفي محمد رش|د عفي|

تـــمريض |لفيوم س|ره ج|بــــر عبــــد |لوه|بــــ محمود45|69
تـــج|ره |سيوطمحمد كم|ل حسن عثــــم|ن686|87
يم |حمد478846 يم محمود |بــــر| تـــج|ره طنط|محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد| بــــدوى عبــــد| بــــدوى محمد3856|6
تـــربــــيتـــ حلو|نيمن خ|لد فتـــ ح|فظ|56533|
7o5649| |معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسل|م وليد محمد ر
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد معوض |لسيد |لسيد عي622462
ف ليون سند|5753|| رهن م|رى | تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسل|م محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد سليم|3|436
يم سيد |حمد44495 رتـــ|من|ر |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره بــــ سويفحمد |بــــورح|بــــ عبــــد| |بــــورح|بــــ|88|||8
7o727|ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد حس |حمد ع
علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد ع|دل محمد عبــــد| عل|م42|266

ره|مريم محسن محمد عبــــد|لعزيز بــــهن 37594 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |سيوط س|مه خليل زيد|ن |حمد|892945
د|بــــ |سيوط|ي|سم ف|يز عبــــد|لح|فظ |حمد  |88773
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن حسن |م عبــــد |لحفيظ423376
يم|437629 تـــمريض كفر |لشيخحمد ع بــــسيو ع |بــــر|
9224o7 معهد ف ص سوه|جشه|بــــ خ|لد محمد |بــــوضيف
52838o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورش|دى رضو|ن عبــــد|لعليم حسن عل
8|924oتـــج|ره بــــ سويفي|سم شعبــــ|ن عرفه عبــــد|لحميد
23o675رهنور|لدين |حمد عبــــد|لرحيم محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
88o|4o  تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد نور |لدين كم|ل مسعد
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ره|خديجه خ|لد ع |سم|عيل58|25 د|بــــ |لق|
755o99|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه عبــــده |حمد محمد
|6672o| تـــربــــيتـــ ع شمسمنيه سيد عبــــد |لحميد |حمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لمجيد |بــــومسلم|6869|5
تـــمريض |لم | سم|ء شعبــــ|ن خلف شح|تـــه|87|853
ر م|جد نعيم بــــ| د |ن2|6968 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|بــــ|
4|3o|8ره| يوسف |حمد ع |لخطيبــــ ثــــ|ر |لق|
44527oندستـــ |ل|سكندريهف|روق سعيد محمد عبــــد |لحميد |بــــر
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف عبــــد|لغفور عبــــد|لرحيم مو |7|8396
8o8|o5معهد ف ص بــــ سويفبــــسمه عبــــد|للطيف |حمد محمد
يم ع كبــــشتـــ|48|692 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد|ء ع |بــــر|
له محمد |لسعيد |لسيد فليفل2628|6 علوم طنط|أ
د|بــــ |لزق|زيق|يه حس عفي عبــــد| حسن||78647
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهسلسبــــيل محمد محمد حس ش|ف483252
علوم دمنهورريه|م بــــه|ء|لدين صميده ع خميس7859|5
حقوق ع شمسم| |م محمد |م ||322|3
5o4555تـــمريض |إلسكندريتـــ ي|سم خليل عبــــد |لع|ل |حمد عبــــد
6o88|6تـــ |د|بــــ طنط|رح|بــــ خ|لد محمد |بــــو خ
24o437تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه| | |حمد ع |لسعيد قنديل
ش|م |حمد رمزي367|75 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|ر| 
267o45رهنه|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز عطوه عل صيدله |لق|

39o96لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم لبــــيبــــ عبــــد|لعزيز زي|ده
ه سيف |لن حسن سعيد حسن|753478 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
5232o4ل|ل علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسعيد رفعتـــ محمد محمد 
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفخلود خ|لد |لسيد فؤ|د |حمد عي325753
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدى سيد عبــــد|لفضيل ز359692
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم فتـــ محمد حسن ر| 482599
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع |ء صل|ح عبــــد |لعزيز  عبــــدربــــه بــــدوي496635

تـــج|ره بــــنه|محمد محمود جم|ل محمد34865
5o8542ثــــ|ر د |ط|شه|بــــ |لدين |حمد محمد منصور
6o99|7وز حل حسن ش|روده د|بــــ |لمنصوره|ف
324338| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ صفوتـــ  |د ن
|5o669طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لق|در غريبــــ عبــــد |لق|در |لسيد
د|بــــ دمنهور|حمد |سم|عيل |سم|عيل |سم|عيل شلبــــى486942
24o277ره|شهد حم|ده فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد |لوه|بــــ محمد ثــــ|ر |لق|

رهعبــــد |لرحمن محمد غريبــــ |حمد648|3 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عل|ء|لدين عبــــد|لغف|ر |لسيد9599|2
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يوستـــ | وجدى وديع غ|24248|
48587oد|بــــ |ل|سكندريه|يوستـــ | حشمتـــ فرح مه|ود
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوط يه مصط سيد |حمد|893488
رهمنتـــ | عبــــد |لعليم محمود عبــــد |لعليم59566| تـــج|ره |لق|
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طبــــ |سن|ن كفر |لشيخه|جر عص|م محمد |ل|نص|رى عبــــد 9||7|5
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو |يمن |حمد كم|ل ع عبــــد |لمنعم377|75
4o6938تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن عص|م ح|مد عبــــد |لمنعم |لنعن
635o6o| يم رش|د ع نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |بــــر|
32|o99ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ن| |سم|عيل حمزتـــ
627o4oوف|تـــمه| محمد جل|ل خليفه ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منه | |يه|بــــ غريبــــ يوسف عطيه485363
نوعيتـــ |شمونزينبــــ |لص|وى فتـــ |لهل||25945
776o84د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م|رتـــ | ميل|د عوض عيد
4397o5 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسندى بــــسيو |لسيد محمد نص
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيري جم|ل عبــــد |لمسيح سف |42365|
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشرحمه حن محمود عبــــد |لمنعم767437
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد | وص وص سليم|ن |لبــــ|ز9476|6
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسل|م محمد ج|بــــر |لعري محمود||34536
69972oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |يمن |حمد محمد دي|بــــ
يم بــــدر|695763 يم رض| عثــــم|ن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
7o6897تـــمريض |لمنصورتـــ محمود محمد عبــــد |له|دى |لسيد

554o7ندستـــ بــــ سويفعبــــد| كم|ل محمد ع
زر|عه |لمنصورهخلود خ|لد مك محمد غ|زى693788
287|3oتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمود رمض|ن عبــــد|لحكيم ع معهد |لج
يم عويس3875|5 يم محمود محمود |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
8||8o7فنون جميله فنون |لم |سلوي |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه|بــــ
482ooيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|من|ر سم عبــــد |لمنعم |بــــر|

464|2oي تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــفهد عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمد 
24|25o|ره|يوسف سيد |حمد تـــه د|بــــ |لق|
76o894ف ص|بــــر |سم|عيل عوض حقوق |لزق|زيقندى |
طبــــ بــــيطرى دمنهوري|سم خ|لد عبــــد|لمنعم قديحتـــ88|6|5
832o32 كليتـــ طبــــ أسو|نع |ء عبــــد|لعظيم |بــــو|لوف| مو
ف عبــــد|لعزيز |لقسط||27756 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء |
|39o|8ره|لميس ع|دل محمود محمد د|بــــ |لق|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد سعيد |حمد حسن|9|445
|2o438ره|محمد رض| رفيق |م حسن د|بــــ |لق|
2528o6| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قل|ء ط|رق |م |لسبــــ
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد رمض|ن فر|ج |لسيد خليف442279
لس عم|د عزتـــ نجيبــــ  |383|9 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطك
28o272ر|ء ع محمد شعل|ن رهف|طمه |لز علوم |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع نبــــيل محمد م |لدين758958
ندستـــ |ل|سكندريهمهند ممدوح أبــــو |لفتـــح عبــــ|دتـــ479885
8o9636د|بــــ |لم |سيد عبــــد|لن| |لسيد محمد|
تـــج|ره |ل|سكندريهمه| مر رمض|ن محمد|48298
|د|بــــ بــــنه|محمود محمد |لسيد مه|بــــه265776
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسس|ره عص|م محمد |حمد845|76
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمنه | جم|ل |حمد |حمد286|76
يم |لدسو بــــخيتـــ جبــــريل|57|75 تـــمريض بــــور سعيد دوى عص|م |بــــر|
9o3568|حقوق سوه|ج بــــو  |د |حمد |لح|مدى |حمد
يم757748 تـــج|ره بــــور سعيدتـــ جم|ل درويش |بــــر|
ي|776299 ره|مل |لسيد محمد |لح ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقر|مز محمد ك|مل خميس629839
علوم ري|ضتـــ |لم |يه محمد محمد |م ||85425
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد كرم سيد |حمد26523|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر عص|م عبــــد|لخ|لق |لبــــن|277623
|ء عربــــى عبــــد|لعزيز قطبــــ|886639 د|ر |لعلوم |لم | 
88|6o7| ء فرغ محمد فرغ| تـــربــــيتـــ |سيوط 
6o22|9تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م عبــــد |لغ محمد |لشه|وى شح|تـــه
22o825|فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء محمد بــــديع عبــــد|لق|در
85o898تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرحمه رضو|ن صديق سفينه
7782o8إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىوق محمد |لسيد محمد
يم ع عم774634 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر| | مصط محروس |بــــر|
856o8oعلوم ري|ضتـــ |لم |محمود |حمد محمود حسن
355o35ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمن|ر عمر مه عمر ع.
82oo9|د|بــــ |لم |رقيه عزتـــ حسن عبــــد|لمجيد|
|2|o9|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رلوس |س|مه زكرى عبــــد
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع محمد محمد ص|لح475798
4|o|o6د|بــــ طنط|محمود |دريس محمد محمد عطيه|
25579oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن عبــــد|لحميد شعله
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعمر ج|د محمد ج|د خليل234238

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد| | حن سليم|ن محمد858|2
4339o2معهد ف ص طنط|سميتـــ عطيتـــ ح|فظ حنون
77|29oف |حمد محمد حسن عيد د|بــــ |لزق|زيق|دى |
7o8763|يم |لحديدى تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |سم|عيل |بــــر|
|د|بــــ |لم |يم|ن سعد ع عبــــد|لفتـــ|ح|855|82

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد بــــدر محمد بــــدر|23376
| عبــــد| ز بــــش 243484 تـــمريض  حلو|ني
تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن عبــــد| خلف مه |858778

يم49747 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر عوض عيد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهعمرو خليل محمود خليل سعد423236
|53o5||رهحمد مصط محمد عبــــد |لحفيظ ندستـــ |لق|
تـــج|ره سوه|جه|شم سم فرج سيد |حمد |ل|م|م849|69
د|بــــ |لمنصوره| ري|ض جمعه رزق|69779
معهد ف ص طنط|مريم محمد عبــــد|لفتـــ|ح حبــــي 434449
5o274||يم عبــــد |له|دى ف |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء |
|2564o|ش|م محمد عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسيه 
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6o6699 |تـــج|ره طنط|ع|صم محمد ع |لسج
رهعبــــد |لرحمن ط|رق |حمد س|لم43342| زر|عه |لق|
تـــ|ي| ك|مل محمد |لشه|وى528262 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
267o62ه فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغف ندستـــ بــــنه|م كليتـــ 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــو |لسعود محمد ع4258|3
يم مصط عبــــد|243|35 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعل|ء |بــــر|
زر|عه طنط|حمد محمود محمد فريد محمود حسن رح427583
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| خ|لد عبــــد |لمنعم |لسيد ز|يد7|4284
تـــربــــيتـــ |سو|ننعمه مصط محمود ح|مد845484

5oo|5تـــج|ره بــــ سويفزي|د حس كم|ل |حمد
8|89o7نوعيتـــ |لم |ص|بــــرين رش|د عبــــد|لعزيز عمر|ن
34o877د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|و|ئل محمد |ل|م عبــــد|لمنعم |لسيد صوف
زر|عه ع شمسدير |حمد حس |حمد223973
ر محمود |حمد ر|شد99|56| رهه|جر م| علوم |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيتـــ |حمد محمد |حمد س|لم|ن|||88|
5o9445| تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن |حمد محمد رض| ذ

|948oتـــج|ره بــــ سويفمحمد ك|رم محمود عبــــد |لو|حد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| خلود محمد سعيد |حمد7773|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد لط طه محمد بــــل|ل|2347|5
4o5894تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمريم محمد محمود س|لم سود|ن
يم|329242 نوعيتـــ بــــنه|يه |لسيد متـــو |بــــر|
6o3626عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنوره|ن ط|رق محمد |لسمنودى
يم48398| ه حم|ده عبــــد |لرسول |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ن
معهد ف ص بــــ سويفنسمه محمد عبــــد|لنظ محمد43|824
8482o2حقوق |سو|نمحمد |بــــو|لنج| ع زيد|ن

5628|| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسم|ء فرج شلبــــى ع
وف|تـــمحمود |حمد سعيد بــــربــــرى757825 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
68o757معهد ف تـــمريض |لمنصوره من|ر مح |لدين عوض | |لبــــيو
م سيد دي|بــــ825579 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم سيد
ره|من|ر عل|ء |حمد عربــــ |حمد232589 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

لسن ع شمس|يتـــ ح|تـــم صل|ح محمود|43356
4o88|oتـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن جمعه محمد عبــــده محمد
783585| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه زكري| |لسيد محمد ع
وف|تـــ|مجدى خ|لد |حمد عبــــد |لغف|ر23436| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد ع نص|ر محمد|769249
د|بــــ حلو|ن|بــــه مه|بــــ فه سعيد بــــكر24387|
يم529297 تـــ|محمد صل|ح محمود يوسف |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ف ع مبــــ|رك52|2|5 طبــــ ع شمسمحمد |
7||o6o| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد |حمد |حمد |لشبــــ
62697oعلوم |لزق|زيقمنه | ع كم|ل ع محمد
4|66o9 تـــج|ره كفر |لشيخعل|ء عبــــد|لمحسن محمد محمد عبــــد
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صيدله طنط|لي ن| سعد عبــــ|س مر|33873
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم|رين| |يوبــــ صد بــــش|ي842326
892o9||تـــربــــيتـــ |سيوط يه محمد حمد|ن محمود
44o58|ين مسعد محمد نعيم حقوق طنط|ش
تـــج|ره |سيوط  سم|ء |حمد عبــــد|لكريم محمد||89374

رهمحمود رض| رشدي جمعه46242 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
82o62|ور ف فهيم بــــ| فنون جميله فنون |لم |ر|مز |
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن مجدي محمد ش| |48454
زر|عه كفر |لشيخنرجس |لشح|تـــ عبــــد|لعليم عبــــد|لمع عبــــد|44295

تـــربــــيتـــ |لفيومد |نه |س|مه ثــــ|بــــتـــ فرج |4|669
53o555ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومه|يدى محمد عبــــد |لعزيز حج|ج

علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد حم|ده مخلوف غ|نم|753|7
لسن ع شمس|عبــــ محمد طه محمد |لش|ويش7829|4
تـــج|ره سوه|جمحمد ن| طه |حمد 894889
5o4|49طبــــ |ل|سكندريهعبــــ |حمد محمد عبــــد|لحميد |لديبــــ
يم ع محمد حج|زي|62|44 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر |بــــر|
يم خليل ع449572 ندستـــ طنط|بــــر|ء |بــــر|

ن| فكرى غبــــري|ل ميخ|ئيل66786 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومم
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| سم ك|مل |حمد343956
د|بــــ |سو|ن|ع عزتـــ محمد عبــــد|لعزيز864694
زر|عه دمنهورمحمود بــــسيو رجبــــ عمر3864|5

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رجبــــ |حمد |لصغ |8564|
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره |حمد عزوز عبــــد|لحفيظ642995
|26o24ندستـــ ع شمسنور|ن نبــــيل عبــــد |لمهدى منصور |لسيد
777o9|طبــــ ع شمسحمد عبــــد |لن| جم|ل عبــــد |لمقصود عبــــد
حقوق ع شمسه|يدى |س|مه عبــــد|له|دى ر| 88|3|2
|2328o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــطرس مجدى لويز غ
د|بــــ |لمنصوره|مريم |لسيد حسن محمد |لحم|يل4|6837
5||o98ى تـــمريض دمنهورمحمد شيبــــتـــ رمض|ن |لمس
7o3466 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد منصور محمد عبــــد |لحميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لرحمن رمض|ن |حمد حميد47356|
د|بــــ بــــ سويف|عمر محمد |حمد عبــــد |لجو|د46547|
تـــج|ره |ل|سكندريهسهيله نبــــيل محمد ع رمض|ن425262
7o||3| حه وفن|دق |لمنصورتـــفؤ|د عبــــد |لمقصود فؤ|د محمد عبــــد| 
رهرحمه |حمد محمد ع|4579 حقوق |لق|

7593|oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسجويس سم بــــدرى |بــــر|
6o8338نوعيتـــ طنط|خلود محمد عليوه |لقز|ز
صيدله |لمنصورهسهيله حس|م |لدين فه |م |لغمر694377
ندستـــ ع شمسم س| سعد جعيدى|8256|3
يم689233 د|بــــ |لمنصوره|مصط يونس |لنبــــوى |بــــر|
25o935تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمدى مفرح محمد |لشعر|وى
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم صل|ح سعد سعد فشو|ن495949
طبــــ |سن|ن |لمنصورهي|د |حمد حسن  |ض|5263|6
775o|5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقخل|ص عبــــد |لو|حد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ج
78o68|| تـــمريض |لزق|زيق منيه محمد ع ع خليل ع
83265oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن منصور عبــــد| عبــــد|لغف|ر

نوعيتـــ |لفيوممه| |حمد  |د سطو54679
3297o4لسن ع شمس|ر| | ه| ع|دل محمود
7742o3تـــج|ره ع شمسسل سيد محمد ق|سم
صيدله |ل|سكندريهحبــــيبــــه حس كم|ل |لسيد |لمولد477396
رتـــ|سيده رض| سعد |حمد34473| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7873o||تـــج|ره |لزق|زيقحمد ح|مد عطيه عبــــد |لحميد

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مصط حس مصط عبــــد |للطيف57735
84o499|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ند| يوسف حسن |بــــو|لوف
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود رفيق عبــــد ربــــه سليم|ن775398
د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء محمد |حمد متـــو |ل|بــــيدى|527523
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره عبــــد |لحكيم مصبــــ|ح عبــــد |لعزيز محمد|68936
طبــــ بــــورسعيدعهد ع |بــــو |لمع| ع |لطوبــــ 763257
63o9o8يم تـــج|ره بــــنه||ء عبــــد|لعزيز |حمد محمد |بــــر|
228|5oف عبــــد|لحليم عبــــد|لحميد رتـــ|سل | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
45258oف |لخو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود مجدى ع 
5|987oيم |حمد |لهرم تـــمريض دمنهورسمر |بــــر
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|ي|سم عبــــد |لعزيز عوض بــــخيتـــ27|524

ندستـــ |لفيوممو محمود صل|ح |حمد|6553
تـــمريض فرع مطروح ريه|ن |حمد محمد مو422247
ف ومس|حه قن|حس جم|ل عبــــد|لحق حس 2597|9 ك.تـــ. ف رى و

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد محمود عبــــد |لعزيز ع84|59
78ooooد|بــــ |لزق|زيق|ندى عبــــد |لبــــ|سط |حمد محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد رض| عبــــد |لغ كو|دتـــ35398|
4ooo56تـــج|ره |ل|سكندريهن| مصط محمود حسن ع
حقوق |لمنصورهندى ع|طف عبــــد|لجليل حسن232622
|575o|ره محمد |بــــو بــــكر سيد درويش حقوق |لق|
يع عبــــد|لعزيز927|35 تـــج|ره ع شمس محمود |بــــو
حقوق طنط|حمد رمض|ن ك|مل يوسف ق|سم|43|494
ش|م4433|6 ه ح|مد محمود |لبــــسيو  صيدله طنط|أم

وف|تـــ|عبــــد |لرؤف ح|تـــم عبــــد |لرؤف محمود44396 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء |لسعيد نعيم |حمد طه483555
د|بــــ |سيوط|محمد سيد ع سيد 888773

5946oندستـــ |لم |حس|م حج|ج عبــــد |لعظيم سعيد
4oo46oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحشيم|ء محمد محمود ع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين |حمد فتـــ |م |82663
773o46|علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد ع|طف ح|مد عبــــد|لمجيد
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــه ع|دل عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن485869
8455o9|ر سيد ص|لح صيدلتـــ |لم |بــــتـــس|م م|
453o56يم محمد علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعص|م محروس شفيق |بــــر|
6o5347طبــــ |سن|ن |لمنصورهم | عم|د عبــــد |لمل|ك  |د عوض
يم |لسيد عمر |لحلو |637499 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
رهنوره|ن طلعتـــ فه حسن349629 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمود عن| محمد5|633
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيوسف محمد عي |حمد |لشن|وى7|7656 ل|ك|ديميتـــ |لم

ش|م س|لم عبــــد |لعزيز34285 رهمعتـــز  تـــج|ره |لق|
4o342|يم |لجندى يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر مجدى |بــــر|
9|o6|3 طبــــ سوه|جمحمد ع|رف ج|د |لكريم ج|بــــر
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه محمد عبــــد|لعظيم |لبــــن|833559
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمنتـــ | سيد محمد ن|98|3|
|6o2o4حقوق ع شمسيف محمود محمد |لجم

يم عبــــد|لحميد5||68 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد شعبــــ|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقريم |س|مه حسن حسن طرطور93||77
25o89o|يم |لكردى يم ع|طف |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررن| |لسيد محمد عطيه |لفخر| 5556|5
887|o5  | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| عبــــد|لمسيح شو رزق
2733o9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد شعبــــ|ن محمود محمد
رهجرجس س|مر نعمه فهيم2264|2 ندستـــ |لق|
|22o38رهل|ء |س|مه محمد عبــــد |لسميع رمض طبــــ |لق|
ره|ء محمد حس محمد |حمد|8627|| ندستـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحس|ره محمود محمد محمود|95|42
88o374  ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم|رين| ن|دى وديع يعقوبــــ معهد ع| 

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر| | محمود عبــــد |لعظيم سيد49448
3255o3تـــج|ره ع شمسمحمد ص|بــــر خليفتـــ محروس
معهد ف ص |سيوطشيم|ء عبــــد|لحميد محمود عبــــد|لرحمن 8|8874
439o|5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع ي| ع محمد |لروي

ثــــ|ر |لفيوم|سهيله عمرو محمد |م عبــــد |لبــــ| 64434
5oo8|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسندس صبــــرى محمود محمد |بــــو|لعل
9||24o د|بــــ سوه|ج|سلوى |بــــو|لجنيدى محمد بــــكتـــ|ش
6|47o3 تـــج|ره طنط|ع|ئشه عبــــد |لحليم محمدى محمد عبــــد
64o|5|يم مصيل ع تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر محمد إبــــر|
6|25o4بــــه ميخ|ئيل بــــه |يوبــــ و تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م|رين| و
6o4663يم ز عثــــم تـــربــــيتـــ طنط|روضه عبــــد |لبــــ|عثــــ |بــــر|
3|8o93|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|عيل |حمد |سم|عيل |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء حسن |لسيد ح|فظ مه 692549
حقوق سوه|جمرو|ن |حمد رشدى |لسنجق 875422
334o48 |لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|يوسف سعيد عبــــد|لحكيم عبــــد|لش 
8|o434تـــج|ره بــــ سويفمحمد فتـــ عبــــد|لر|زق عيد
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75o54oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط عبــــد |لكربــــم |م محمد
||786oيم صيدله ع شمسمحمد |س|مه |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد عبــــد|لرحمن سيد |حمد عبــــد |لد8|6489
معهد ف تـــمريض |سيوط مصط |حمد محمد حس  883362
|د|بــــ طنط|س|متـــ جم|ل ع |لعط|ر|429839
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |لسيد محمد |لضمر| |بــــوزيد446529
|2|o38|ره|سهيله محمود عبــــد |لر|زق محمود فر د|بــــ |لق|
2633ooتـــربــــيتـــ بــــنه|وف|ء وليد خليل عبــــده
تـــج|ره سوه|ج حمد مصط عبــــد|لكريم حس |9|8948
4o96|7يم  محمد سليم د|بــــ د |ط|ندى أحمد إبــــر|
ف عبــــ|ده عي249335 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منه | ع |م عبــــد |لخ|لق676688
|ء ن| عبــــد|لد|يم أحمد عبــــد|لسل426927 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإ

معهد ف تـــمريض |لفيومند| عل|ء سيد ص|بــــر65439
4o|o42د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ق| ك|مل |بــــوزيد
2275o4وف|تـــمعتـــز محمد ج|بــــر محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

د|بــــ بــــ سويف|يه عص|م عبــــد |لحكيم |بــــوبــــكر|55488
6o7697| يم |لسيد عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء مط|وع فه حسن|825984
إعل|م بــــ سويفندى |حمد عبــــد |لعزيز محمد34264|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمؤمن منصور عبــــد| مصط 227368
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل|م محمد محمد غ|نم عج |66|684
3|34o3حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عز |لدين محمد |حمد
|2749oيم ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمنه عمرو محمد ك|مل |بــــر|
498|ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ن| ع |سم|عيل حس |لدخس|
يم محمد |لجع98|2|4 |د|بــــ طنط|حمد عبــــد|لمجيد |بــــر|
88253o  طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرش| ن|دى مصط عبــــد|لمعز
تـــج|ره سوه|جنه| صل|ح حس محمد 899624

59o|8|علوم بــــ سويف|ء محمود حس حسن
ور8|633| وف|تـــمنه محمد عبــــده  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم ع شمسم|ري مجدي |ل فهيم354653
|6o9o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى خ|لد محمد محمد |حمد
ي|842289 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء زكري| محمود |لط
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود مصط عبــــد|لجو|د |حمد |بــــو عجيله3|5299
33o838تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| |لسيد محمد خط|بــــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع حسن |لصبــــ|غ529685
5o45o6 يم ص|لح محمد حس زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد سم |بــــو |لفتـــوح |حمد |لنج|ر|33|677

حقوق |لفيومدين| جم|ل ع |لسيد75987
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعم|د محمد عطيه عبــــد |لصمد4648|6
يم حسن485553 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم |لسيد |بــــر|
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زر|عه |ل|سكندريهس|ره محمد فوزى ع ع423662
5o6345علوم ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه عبــــد|لمنصف |م|م |م|م عبــــد
24o859د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد|لرحمن فتـــ حسبــــ |لنبــــى محمد
|د|بــــ بــــنه|يم|ن ع|دل محمود مصط |حمد ه||33265
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد ع|طف س|لم|ن حس عوده766565
887oo5 تـــربــــيتـــ |سيوطي|ر| ع عبــــد|لمو حس
صيدلتـــ |سيوطدير ع |حمد ص|لح849872
9|o7o8  حقوق سوه|جغيد|ء صل|ح |لدين عثــــم|ن حسن
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محسن عبــــد|لعظيم متـــو عبــــ|ده634426
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر |لسيد عبــــد |لص|دق عبــــد |لبــــ|476266

3569oتـــربــــيتـــ ع شمسمحمود شو عبــــد|لعظيم حل |بــــوزيد
معهد ف ص |سو|نكريم |حمد |سم|عيل محمد845624
6o|379|طبــــ طنط|س|مه طه عبــــد |ل عبــــد |لجو|د
63368oيم ى محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقسعيد محمد خ
تـــج|ره ع شمسنور ز|يد ج|د ع |لتـــعلبــــ9354|3
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء عبــــد|لنبــــي فؤ|د لبــــيبــــ|832459
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه سعيد ع حليمه264869
42o2o6تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخأنغ|م أيمن ص|دق عبــــد|لفتـــ|ح
68ooo|يم تـــج|ره |لمنصورهرجبــــ ص|بــــر رجبــــ بــــل|ل |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيق ط|رق حسن ذ336|63
|4oo23 تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر عبــــد |لسل|م عبــــد |لر| عبــــد
يم56845| يم |بــــو|لحسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |بــــر|
682o37تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن محمد مو خليل ص|لح
رهن مصط رجبــــ مصط |5|7763 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزي|د عبــــ|س عبــــد |لخ|لق عبــــ|س753353
853o99|صيدلتـــ |لم |حمد عبــــد|لحكيم |حمد عبــــد|لحكيم
3477o5د|بــــ ع شمس|محمد صل|ح شح|تـــه عوض
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــأحمد محمود محمد محمود ذكرى447256
6o|634|تـــمريض طنط| سم|ء ن|صف ع محمد |لدجوي
ه يوسف حسن عبــــد |لعزيز حسونتـــ348|77 د|بــــ |لزق|زيق|م
لس|824666 تـــج|ره سوه|جبــــ|نوبــــ و|ئل سم ك
884968| تـــربــــيتـــ |سيوط ريج ع|دل عبــــد|لحفيظ ع

يم حن محمود محمد|69936 زر|عه |لفيومبــــر|
حقوق حلو|نندى ع|دل ثــــ|بــــتـــ مدبــــو775|2

8|66o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم ع|دل ع محمد|
6|339oل|ل |لرخ ندستـــ سوه|جمحمد مصط عبــــد | 

ى5366| فنون جميله فنون حلو|نسم| عبــــد |لرحمن محمد كم|ل |لدين خ
3o369تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكرستـــ | زكري| ملك عبــــد|لمل|ك حن

يثــــم مصط عبــــد|لو|حد مدكور254298 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م 
4o34|5حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر |لسيد محمد محمد |بــــو خشبــــه
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومه|جر مصط |حمد قبــــي6296|3
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ف محمد صل|ح |لدين4|258| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|زن |
يم ع محمد47|427 ف |بــــر| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|طمه |
4o5|8o|يم د|بــــ دمنهور|حمد حمدي محمد |بــــر|
52o6|9حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــتـــ ط|رق مصط أحمد سليم
6o9o53ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدفريد رض| |لشح|تـــ شنبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حسن|ء جل|ل حس محمد |لمنشد263372
8o5|69|كليتـــ حقوق |لم |ي|تـــ عبــــد|لرحمن محمد |لبــــدر
5o7572علوم |ل|سكندريهد| | |حمد عبــــد |لمجيد بــــسيو قرقورتـــ
7o2696| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء محمد حسن حسن |لطنط|وى
34||o2 |لسن |لم |محمد عبــــد|لعزيز محمد ع خف|
77o599يم جمعه ندستـــ |لم |يوسف رمض|ن |سم|عيل |بــــر|
4|26o8يم محمود عبــــيد تـــربــــيتـــ طنط|مريم م|جد |بــــر|
238o3|| ف |م|م ع حسن حقوق حلو|نمل |
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمود |حمد محسن محمود28633|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفنه|ل و|ئل محمد طه83324
|4o||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل ن|در عبــــد |لفتـــ|ح محمد
62o482|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيمن ح|مد ح|مد عطيه |لمس|وى
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورندى سعد مصط عم|ر|654|5
69oo3|تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن شكرى عبــــد |لكريم |لغريبــــ حس
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوق شفيق |لسيد محمد عبــــد |لبــــ| 264827
822o7||تـــمريض |لم | حمد بــــهلول عبــــد| عبــــد|لتـــو|بــــ
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود |حمد |حمد |لسيد |لصبــــ|غ453347
7588o2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف سيد عبــــد |لعزيز |حمد
طبــــ |لمنصورهرو|ن |حمد فتـــ غ|نم683339

735o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدع|ء |حمد عويس محمد
يف عبــــد |لمحسن |حمد7974|| ره|ريم  د|بــــ |لق|
حقوق |لزق|زيقحس محمد محمد حس 757324
|284o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|يدى وليد عبــــد |لسل|م فتـــوح
||594|| رتـــ|ندرو |س|مه جميل مو قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|55o8o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | ع|طف صل|ح |لدين عبــــد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء |حمد محمد |حمد|642357
5o995o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمحسن محمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد رضو|ن ص|لح268379
رهدين| ع|دل عبــــد |لجليل ع |لسعد|6||22| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|مريم عمر محمد عبــــد |لسميع686777
تـــج|ره |ل|سكندريهس|ميتـــ |حمد حس محمد |لم|ل485338
علوم ع شمسمصط |م عبــــد|لرشيد فه643|22

|8o39تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| |حمد عبــــد |لرحيم |حمد
علوم |لمنصورهدين| محمد عبــــد |لحق |حمد فرج693354
2|8o85ندستـــ ع شمسع عص|م |لسيد ع خط|بــــ
9o23o4 تـــج|ره سوه|جمحمد |سم|عيل |ليم قبــــي
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء يوسف ع عبــــد |للطيف درويش87|437
6o7694يم |لسيد حقوق |لمنصورهريم تـــ|مر جعفر |بــــر|
25693o|وله تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء رض| عبــــد|لمو 
يم عبــــده |لعط|ر59|496 تـــج|ره |ل|سكندريهنهله |بــــر|

463o3رهعبــــده رمض|ن محمد عويس حقوق |لق|
7o4457يم ع فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر ع|طف رمض|ن |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره خ|لد صبــــ |لسيد زيتـــون7645|4
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر محمد أكرم |حمد |لنح|س476724
حقوق حلو|نبــــ|سم عز عط| | ه|بــــيل4844|2
ى922|35 ر|ء محسن محمود ي تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه |لز
||9o32ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنور| محمد ص|لح محمد عبــــد |له|دي
تـــربــــيتـــ |لم |دع|ء مصط ك|مل عبــــد|لمنعم2|8237
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحسن |لسيد حسن |لسيد633869
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عبــــد|لرحمن خ |حمد |لخو337|35
جيوس34635| وي  حقوق ع شمسبــــشنونه ممدوح ز
يف حكيم ثــــ|بــــتـــ353526 تـــج|ره ع شمسم | 
4|o84|يد محمود |بــــوخطوتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سمر سم |بــــو |ل
76|oo3علوم ج|معتـــ |لسويسمن|ر عوض ج|د |لربــــ |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد| ن محمد يسن سليم|ن446758
معهد ف ص |سو|نمهر|تـــي قزم|ن مو قزم|ن843358
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن يمن محمد عز|ره سليم||76924

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمر عيد ج|د |لربــــ حن عيد29347
69o2o|تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن وجدى عبــــد |لغف|ر |حمد مج
6|o842|تـــ مصط |لعر| عبــــ|طه علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــم
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمؤمن محمد محمد محمد |لنوري|42446
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسندس |حمد حسن ع934|5|
33262o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد ي| |لسيد محمد عبــــد|لغ|
ره|منه محمد ع محمد32257| د|بــــ |لق|
5oo2||يم عوض مرشدى يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهوربــــر|

4|4o4يم رهمصط رمض|ن شعبــــ|ن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|6o376وف|تـــخ|لد ثــــروتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغف|ر وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه حس ع عبــــد|لجليل 439|89
|6|o|8م |حمد محمد محمد رهن طبــــ |لق|
2|3o33 حقوق ع شمسن|دين محمد حس محمد يح
|64o5|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |ل|له ج|بــــر سطو
د|بــــ ع شمس|وق عبــــد| عبــــد| عبــــد|6||337
يم|86876 معهد ف ص |سو|نمصط |لنوبــــي حسن |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم عم|د|لدين حمدى عبــــد|لحليم3|6345
68o|39 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد |حمد |لف

تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء حج|ج عبــــد |لع| عبــــد |لمنعم663|5
يم لط |لجز|ر|332677 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيتـــ جم|ل |بــــر|
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تـــج|ره بــــ سويففتـــ ه|شم فتـــ |م 63232
|67o54تـــربــــيتـــ حلو|نعمرو مدحتـــ ع محمود رضو|ن

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد مصط حسن |لسيد23854
7oo793 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمود مصط محمد مصط بــــسيو
نوعيتـــ |لم |مريم مجدي لويس حن|8724|8
ره|ريم |مجد حسن محمد64839| د|بــــ |لق|
يم زينه763994 نوعيتـــ بــــور سعيدندى عبــــد |لمنعم محمد |بــــر|

يف ط|رق معوض835|8 رهمحمد  ندستـــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورند محمود عوض عبــــد |لمقصود حج|5822|5
5o94|3طبــــ |ل|سكندريهحمد عمر|لمهدى |لسيد مه عبــــد|لكريم
5o4224يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوق عبــــد |لن| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمريه|ن ج|بــــر حمدى دويره7474|5
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنو|ل سيد محمد حم|مه269392
وف|تـــمحمد مصط حس سليم|ن844855 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |لمنصورهمحمود رجبــــ محمد |لسيد نج|679589
8o9254د|بــــ |لم |شيم|ء رض| خلف عبــــد|لجو|د|
معهد ف ص ري|ضه سوه|جف|رس |حمد حسن ع|مر 6|7|92
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن ع سعيد حسن|82744
2|72o7لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نوره|ن مصط محمود محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|زق 686543
معهد ف ص |ل|سكندريهم|رين| يوسف حل عط| |2|54|5
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نس|رتـــ محمد حس محمد99|326
طبــــ بــــيطري |لم |حمد جم|ل |حمد محمود|7594|8
ش|م ح|مد عبــــد |لمجيد شه|بــــ 239389 رهندى  حقوق |لق|
ش|م رشدى خليل5|4498 تـــج|ره طنط|عمر 

ره|ع|ئشه محمد حسن |لسيد25332 د|بــــ |لق|
ندستـــ |لفيومحسن صل|ح حسن خط|بــــ|63363
رهمنيه محمد ع ج|د|827|3| زر|عه |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن مصط |نور سيد3||8|8
يم محمود996|33 د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء حمد|ن |بــــر|
رهحس عبــــد|لعظيم عبــــد|لحميد |بــــو|لفضل|24474 تـــج|ره |لق|

875|oمعهد ف تـــمريض |لفيومس|ره كرم محمد محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرح|بــــ بــــدرى عبــــد|لق|در عفي 485927
د|بــــ ع شمس|م|رجريتـــ من عري|ن بــــقطر بــــش|رتـــ2|6|34
ش|م ز نقول|9528|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف|دى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقصبــــرى عطيه محمد |له|دى عطيه637584

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهي|سم رجبــــ عبــــد |لعظيم تـــوفيق53425
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء سلط|ن محمد عبــــد|لحميد|856743
32o979تـــج|ره ع شمسف|دى سم ف|رس عطيه
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد ط|رق محمد |حمد ع|مر5|3248
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمد حسن عبــــد|لصبــــور||75542
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حقوق بــــ سويفمريم |يمن عبــــد |لش| ح|فظ62|9|
7o5425تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد نشأتـــ عبــــد |لعظيم |بــــو |لحسن
4o2983يم خليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحس ط|رق |لسيد |بــــر|
يكل4644|6 تـــج|ره طنط|عبــــد | محمد |لسيد 

د|بــــ بــــ سويف|محمد صل|ح مصط |حمد53786
يم محمد مصط 626893 ل|ل |بــــر| حقوق |لزق|زيقي|سم 
لهل7673|4 نوعيتـــ كفر |لشيخمنه | |يمن عبــــد |للطيف ح|مد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمود بــــيو |حمد|628549
6222o7ى |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لسل تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لبــــح
5o4|22حه وفن|دق |ل|سكندريهحبــــيبــــه حسيبــــ ص|لح عبــــد |لق|در ص| 
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |حمد محمود محمد سعيد|8|22|3
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ه| فتـــ |بــــو س|لم|256283
بــــ |أسم|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد |لبــــسيو 26||46 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حبــــيبــــه ه| محمد عمر759642
327o98د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ مصط حسن محمد
6o49o4 صيدله |لمنصورهسهيله حس|م سيف |لن عبــــد|لرحمن

رهه|جر ثــــروتـــ كم|ل |لدين معبــــد44882 زر|عه |لق|
9|o732 علوم سوه|جنور|ن منصور ص|بــــر ع
د|بــــ |لمنصوره|محمد فتـــ |لدري ع شه|وى682899
5o678oتـــج|ره |ل|سكندريهتـــسنيم ع|دل ع عبــــد |للطيف بــــدوي
ي محمود محمد|53543| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسميمه خ
6297o3ندستـــ |لزق|زيقعمر جم|ل عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح عمرو
د|بــــ ع شمس|سم|ء ع فرح|تـــ |حمد|359487
6o5o43| |تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن |لعر| حسن عط
433|o7ره |س|مه عبــــد |لمنعم محمد نمر د|ر |لعلوم ج |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى كحل|وى سيد عبــــد |لنبــــى غن|م||369
ف سعد حسن63426 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعمر |

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|رحمه عم|د ع ج|د |لربــــ معوض272239
رهمصط محمد صبــــح محمد324279 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــ محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ638696

73o87تـــربــــيتـــ |لفيومحسن|ء عبــــد | عيد فرج معتـــوق
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد كم|ل |ل|حمدى محمد|752225 ع.
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن ص|لح عبــــد|لرحمن محمود7|3344
6o|746|طبــــ طنط|محمد س| مو عبــــد
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ أحمد إسم|عيل محمد عبــــد |لكريم425883
6279o7د|بــــ |لزق|زيق|حمد عيد عبــــد |لغف|ر ع سل|مه سمره
4o4972د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|عبــــد |لرحمن محمد رمض|ن عبــــد |لرحمن مبــــروك
يم|759435 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسم|ء عبــــد |لن| فتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| محمد رش|د حسن س|لم |لديبــــ428578
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيمن محمود |نس عبــــد|لحميد |لجندى635965
|677o2ره|محمد عم|د عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|
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|27o|8يم |حمد تـــربــــيتـــ ع شمسع |لدين يح زكري| |بــــر|
5|53o4| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء |لسيد بــــيو رمض|ن بــــيو
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر لط محمد بــــ|ظتـــ269529
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| محمد عبــــد| مر254657
يم عبــــد |لد|يم فنجرى طوسون8|6778 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن |بــــر|
حقوق |لزق|زيقحمد عبــــد |لسميع ع عبــــد|لجو|د |لرف772827
7o8788|زر|عه |لمنصورهيه سعيد متـــو سليم|ن
||8||oندستـــ ع شمسمونيك| مر|د مه ز بــــ|نوبــــ
ف ومس|حه |سيوطمحمد بــــدر سيد حس  879795 ك.تـــ. ف رى و
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسف|طمه |حمد عمر عبــــد |لعزيز قرمد675938
2529o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل جم|ل محمد قشقوش
773o4||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد سيد |حمد |لسيد حسن
2633o6|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سم|ء عي عفي عطيه
6o5722ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |بــــو|ل|سع|د جعفر محمد
ه وليد محمود عبــــ|س|229335 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
رهمصط فوزي عبــــد |لمنعم محمد|4788| ندستـــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــر| | ع|مر |بــــوزيد |لشوربــــ 3|2568
888o32 صيدله |ل|سكندريهعمر خ|لد ع عطيتـــ

ه محمد ح|مد سيد|48263 تـــربــــيتـــ حلو|نم
ر ف|يز لوق|6869| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|دون| م|

يم قبــــي عبــــد |لرحمن 482552 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|رتـــ |بــــر|
تـــج|ره دمنهورري|م عبــــد |لحميد |م كشك6954|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه |يه|بــــ ف|روق محمد ع3|2382

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد عص|م عبــــد|لمنعم محمد454|6
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد عبــــد| محمد |لبــــربــــرى93|356
ره||ء محمود رسل|ن محمود طعيمتـــ||9|4|4 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهفه محمد فه |لسيد عيسوي|44527
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عيد حسن عبــــد|لسل|م96|232
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مروتـــ |بــــومسلم عبــــد |لودود طلبــــتـــ359|64

5|o34تـــمريض  بــــ سويفمحمد خ|لد ع |بــــو سيف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ن مبــــروك يونس 884864
ش|م عبــــد|لعزيز ع73|239 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمريم 
يم محمد ن|ر|523|62 معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء محمد إبــــر|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسل|ء سلط|ن |حمد عطوه|48966
طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لعظيم خ|لد عبــــد |لعظيم عبــــد ||62553
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد شو محمد |لدسو |246579

4238o بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسمر جم|ل عبــــد |لحليم عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر رجبــــ |حمد عبــــد|لوه|بــــ|35968
يم مظهر حس محمد|2587|9 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــ بــــر|
2877o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| | محمد عبــــد|لد|يم خليل

لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد محمود ك|مل محمود عوض7233|
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معهد ف ص |لمنصورهلسيد |س|مه جمعه |بــــو |لعن نور|لدين693633
رهمحمود عيد عبــــده عبــــد|لنبــــى رضو|ن2|423 ندستـــ |لق|

6o586| علوم طنط|من|ر مصط شو مصط
يم355359 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرو|ن ط|رق عبــــد|لرحمن |بــــر|
8977o2  د|بــــ سوه|ج|عبــــد| عبــــد|لن| |حمد سيد
833o32|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديميمه محمد حس عبــــد|لل|ه
صيدله |لزق|زيق|ء محبــــ |لدين عط| عبــــد|لفتـــ|ح|638878
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد محمود عبــــد |لعظيم رمض|ن698897
432o68تـــربــــيتـــ طنط|آل|ء مبــــ|رك |حمد مبــــ|رك
يم حسن2365|6 لسن ع شمس|مرفتـــ |لحسي عبــــد| |بــــر|

7848oرهمحمد مزيد محمد مزيد علوم |لق|
ه عبــــد | محمد عبــــد |754599 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومط|رق شعبــــ|ن عبــــد|لمطلبــــ محمد حو|7||256
ف رضو|ن حس 5|4388 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــه|ء |
3|8o6|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمصط خ|لد محمد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ بــــنه|ريج حسن عبــــد|لستـــ|ر محمد|65|263
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ع|طف محمد بــــرك|تـــ ش|دى||69423
حقوق |ل|سكندريهحمد |س|متـــ محمد حسن حمودتـــ||49245

5o432تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد سيد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
طبــــ |ل|سكندريهسم نبــــيه عبــــد|لجو|د محمد مط|وع3887|5
6o8375تـــج|ره طنط|س|ره محمد |حمد |لشيخ
9|o446 تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد ع عطيه
34o946تـــج|ره ع شمسفريد محمد فريد محمد شلبــــى
د|بــــ سوه|ج|ه|له ص|بــــر عبــــد| بــــش|ى  899524
يم محمود |حمد محمود|784238 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
28497oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن سيد رجبــــ |سم|عيل
صيدله طنط|محمد مسعد محمد قنصوه433445

د|ر |لعلوم |لم |محمود سعيد محمود محمود28893
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسي|سم عص|م عبــــد |لعزيز حس 53|55|
3|6o55تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم |حمد محمد ع حسن

69o29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومر|بــــعه فتـــ محمود محمد
78o9|4|يم نوعيتـــ |لزق|زيقيمن محمد |لسيد |بــــر|
ندستـــ ع شمسعمر |لحس ع محمد يوسف6438|2
رهدع|ء عبــــد |لن| رزق محمد |لسيد58595| صيدله |لق|
8978o2طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى حمد عبــــد|لل|ه رمض|ن عبــــد|لل|ه
يل ج |لزق|زيقأيتـــ عبــــد |له|دي محمد |حمد ملش5334|5 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
48o796| حقوق |ل|سكندريهل|ء س|مح حس حس مصط
7oo398صيدله |لزق|زيقند| س|مح يوسف محمود

يم سيد عبــــد |لرحمن66894 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم |بــــر|
25943o|يم عبــــد|لجو|د تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم|ل جم|ل |بــــر|
6o9572 ندستـــ |لمنصورهحمد فتـــ |لبــــسيو محمد |لبــــسيو
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|5o687علوم حلو|نمصط محمود عبــــد |لونيس رزق
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــ|سل |حمد عبــــ|س حسن748|83
9oooo5|تـــج|ره سوه|ج حمد محمد رجبــــ |حمد
4o3369| تـــج|ره طنط|فري|ل محمود محمد |حمد عبــــد
4o5o48 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعبــــد |لرحمن محمود محمد حسن
43o799|يم خليل يم ك|مل |بــــر| صيدله طنط|يه |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقمحمد عل|ء |لدين |لسيد |حمد |بــــر|679|64
4872o5|د يم محمد مصط ع مج| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
|د|بــــ طنط|رسميه رأفتـــ محمد ق|سم645322
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديشيم|ء |نور يوسف عطيه3|8372
علوم ع شمسمن|ر |يمن محمد كم|ل8898|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرحه صبــــرى محمد عبــــد|لعزيز|23848

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيوستـــ | وجيه خلف حكيم رفله25374
8o|633علوم |لم |مرو|ن مجدي محمد ن|دي
4|oo53د|بــــ طنط|حمد ط|رق عبــــد |ل محمد قنديل |لقبــــل|

تـــج|ره بــــ سويفض محمد ج|د |لحق عبــــد |لحميد||667
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دير| | محمد |لسيد عبــــد|لكريم79|842
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|فؤ|د محمد فؤ|د محمد ص|لح494279
تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه ج|د فؤ|د عبــــد|لرحيم |4|||9
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد خ|لد ع زكري| حسن||44563
د محمد3|4534 يف |حمد مج| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــدين| 

48o65رهوليم  |د ميخ|ئيل عوض طبــــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نخ|لد عبــــد|لبــــ|سط محمد خلف |235349
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشي|سم ك|مل محمد ك|مل767558
|5o738ف مفرح مندور رتـــ |لجديدتـــ|حس | ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
6866o| تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |للطيف نجيبــــ محمد |لسنديو
|2oo65ع| در|س|تـــ نوعيتـــ بــــم |لجديده نظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــدي|ن| ه| حن| ن|شد
يم 897432 تـــج|ره سوه|جمحمد ع مختـــ|ر |بــــر|
2525|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنوره|ن يح عبــــد|لرحمن |لنش|ر
7|o27oيم شكرى |حمد |حمد محمود خ صيدلتـــ بــــورسعيدمريم |بــــر|

32|3oره|حس|م |حمد عبــــد |لستـــ|ر |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o5||4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلي عبــــد |لعليم عبــــد | محمود حسن سمرى
ف تـــوفيق ع|مر35|267 معهد ف تـــمريض بــــنه| ي|سم |
4o5o68تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد حديوى عبــــد |لع|ل |سم
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد |لسعيد |حمد |لسلنتـــى|623262
8|7o|5كليتـــ حقوق |لم |ه|جر سعيد عبــــد|لرحمن زيد|ن
رهس|ره ط|رق ش|كر محمد بــــ|رومه4|4443 طبــــ |لق|
7533|o|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م تـــ|ج |ل ع محمد
25947oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ محمد عبــــد|لحميد |حمد درغ|م 
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف |بــــر437436
6o3836|تـــج|ره |لمنصورهعبــــد|لرحمن مسعد بــــدير ح|مد |لفط
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يم |لدسو 9|4||7 يم |لحسي |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|نرم عم|د صبــــ سليم|ن329939
7||6oo| يم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |لسيد |لسيد محمد |بــــر|
7o629|ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه جم|ل عط| | |حمد رضو
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحبــــيبــــه خ|لد سعيد محمد شعبــــ|ن427962
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ش|م عبــــد|لن| محمد ي|س 839753
علوم |سيوطريه|م ر|فتـــ عد م 889623
ثــــ|ر د |ط|سحر |حمد |لسيدعبــــد|لحميد شلبــــى9344|6
ره|منتـــ | |حمد محمد فتـــ محمد حسن57925| د|بــــ |لق|

رهكريم ص|لح محمد عبــــد |لحميد32556 زر|عه |لق|
ر سمع|ن حن|  7494|9 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطكريستـــ | م|
حقوق طنط|ي| جل|ل و|صف |لهيتـــ2289|4
د|ر |لعلوم |لفيومعمر |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمود242945
23oo65| رهحمد وحيد محمد فه تـــج|ره |لق|
حقوق ع شمسلبــــ ع ع|دل ع حسن|3856|
ف |334|6 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد صل|ح |بــــو|لغيط عوض | 
نوعيتـــ |لم |مروه محمد عبــــد|لحميد |حمد7589|8
ندستـــ |سيوطمه| |حمد محمد |لسيد رجبــــ|69833
7o664o تـــج|ره |لمنصورهحمد فيصل محمد محفوظ محمد |حمد
754o|4 يم |لدسو د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور|ن ي| محمد إبــــر|
يم محمد6567|8 تـــج|ره بــــ سويفبــــسمه فرح|تـــ |بــــر|
وف|تـــكريم عمرو محمد محمد حج|زي46|449 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|57oo|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحسن محمد قر |لسيد
بــــه688592 بــــه عبــــد |لنعيم و تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــه|يدى محمد و
تـــج|ره طنط|يتـــ ج|بــــر عطيتـــ عيد|497968
7oo579تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|ديه عبــــد |له|دى |لسيد عبــــد |له|دى
د|بــــ ع شمس|س|ره ع|طف ز عبــــده637|5|
طبــــ بــــيطري |لم |عبــــد| |حمد عبــــد|لمعز نظيم8|44|8
22||o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله محمد كم|ل |لدين ري|ض حس
625o4ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ني|سم محمد محروس بــــدر كليتـــ 

د|ر |لعلوم |لم | بــــو|لي رشيد عقي ش|مخ|887756
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ عثــــم|ن عوض |لسيد677646
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس| |دتـــ محمد عبــــد|لرسول ع75|354
ره|يه |يمن عبــــد|لق|در سيد|235745 د|بــــ |لق|
869o|9ه عبــــد|له|دي |لحس محمد حسن كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نن
|445o9ندستـــ ع شمسيوسف |حمد عزتـــ محمد
89o594 حتـــ وفن|دق |لم |محمد ن|دى مسلم ثــــ|بــــتـــ| 
يم |لسيد522379 علوم حلو|نسهيله محمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمنه عط| أحمد جميل6934|6
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن |حمد عبــــده خ|لد عبــــد |لع|ل7|6925
تـــج|ره طنط|عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ غلوش2228|4
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|67o68| بــــي رهحمد سم |حمد محمد |ل طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط حس ك|مل |لمندوه عم|ره624245
8o7o24تـــربــــيتـــ |لم |رقيه محمد عبــــد| رجبــــ
|5323oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرحمه س| محمد ع
486o45 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــول|ء س|مر حن عبــــده حن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن |س|مه محمد فه |حمد|284|2
4||o39|تـــج|ره طنط|سم|ء ع بــــدر ع بــــدر
معهد ف ص ري|ضه طنط|ي| كرم |لسيد |حمد قربــــتـــ4836|6
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمرو ع|طف عبــــده عبــــد|لفضيل833352
صيدله |ل|سكندريهيه|بــــ |حمد حن |حمد زبــــ|دى|8|3||5
ندستـــ حلو|نعبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لحكيم |لصغ 88|286
678o95يم شعبــــ ف عبــــد |لمنعم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود وحيد عبــــد| محمود328727

يم2|459 زر|عه ع شمسجه|د ع|شور محمد |بــــر|
689oo8صيدله |لمنصورهمصط محمود |حمد محمود |حمد
ندستـــ ع شمسبــــيشوى |س|مه كرم يوسف رزق74|9||
نوعيتـــ |لمنصورهمروه محمد فرج عبــــد | سعد695652
6|6|o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهف|روق رج|ء ع س|لم
7o4295يل ج |لزق|زيقلسيد عبــــد |لحميد جمعه |لسيد محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |سيوطحس|م محمد غيط| شح|تـــه  35|888
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|س|مح سيد عبــــده قمص|ن862783
يم||499| ره|محمد عم|د محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
22575oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــق|وى حبــــيبــــ نجيبــــ حبــــيبــــ
علوم |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد |لفضيل محمود||4254
|ء ف|يز عبــــد |لمنعم فتـــح | ر|543539 زر|عه طنط|إ
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد |لسعيد ح|فظ عبــــد |2598|2
34|46o|تـــربــــيتـــ ع شمسيمن صل|ح سل|متـــ |حمد سل|متـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي| محمود محمد6697||
5o8524|ليل عسل ليل محمد  تـــج|ره |ل|سكندريهحمد 
443o46|يم |لسبــــ نوعيتـــ كفر |لشيخروضه عي |بــــر|
25o698|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميه عبــــد|لبــــ|سط سعيد درويش
ين حسن عبــــد|لنبــــى حسن نعيم37||43 زر|عه طنط|ن
9242|o تـــربــــيتـــ سوه|جين ج|د رمض|ن محمود
49|o64د|بــــ دمنهور|فرحه عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح عفي محمد
نوعيتـــ |سيوطمدل س| حن عبــــد|  882427
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن حس|ن محمد مل|زم827386
2528o4| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء سليم|ن محمود |لزقزو
5o5378 ف |لحسي |لسيد حس علوم |ل|سكندريهمحمد |
4o525o|حقوق |لمنصورهيوسف |حمد محمد عبــــد |لنبــــى سليم
6|o437ل|ل |د|بــــ طنط|عبــــ فتـــ عبــــده |حمد 
تـــج|ره |ل|سكندريهحس مصط ف|روق حس 446866
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ره|حل|م ممدوح فتـــح | عبــــد |لفتـــ|ح|62||2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |شمون|ء |حمد عبــــد|لحليم |حمد|362|26
6975o8يم محمد محمد عبــــد |لبــــ|  |سم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
5o3274ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسميه محمد تـــوفيق مميش
طبــــ بــــيطرى فرع مطروححمد سم ح|مد بــــرك|تـــ|433596
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ح عبــــد| محمود مو |84579
زر|عه مشتـــهرند صبــــ |لسيد |سم|عيل343622
624o6oيم ع |لص|يغ تـــج|ره بــــور سعيدع |س|مه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|من|ر عبــــد|لد|يم |حمد طه28||84
علوم |سيوطمن|ر ممدوح |كر|م |حمد 886955
25o|78تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدى حس صل|ح محمد محسبــــ
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قنور|ن مصط عط| ج|د|لكريم838764
4|29o6| |ن| من جوده عط نوعيتـــ طنط|م
6754o8ف| تـــج|ره |لمنصورهخ|لد |لسيد جم|ل محمود |ل
د|بــــ بــــ سويف|فؤ|د |حمد |حمد فؤ|د |حمد2489|4
يم |لجندى452553 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعم|ر |يمن عبــــد| |بــــر| معهد ع| 
7o9|6|تـــربــــيتـــ |لمنصورهع |لدين |لسيد عبــــ|س ع |حمد

تـــج|ره ع شمسحس عمر |حمد عبــــد |4|346
ف |لسيد يوسف23265| رهه|دى | حقوق |لق|
5o|533د|بــــ |ل|سكندريه|مع|ز محمد محمود محمد |لليثــــي
8o767| طبــــ |لم |خ|لد سعودي عيد عبــــد|ل
طبــــ |ل|سكندريهحمد ن| مر محمد|994|54
ندستـــ طنط|حمد تـــ|مر ف|يز كم|ل أحمد|449257
ره|يم|ن حمدى عبــــد|لغ عثــــم|ن||25973 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنج|ه ع |لشح|تـــ ع دردره643|42
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرنيم حسن محمود فرج48893|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسدع|ء محمود |بــــو ط|لبــــ جـ|د65369|
7o9286 معهد ف ص |لمنصورهصل|ح |لدين صل|ح |لدين محمد |حمد
صيدله |لمنصورهندى جه|د عبــــد |لق|در سيد طريه622887
446o3| يم |حمد |بــــو شع يم ممدوح |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخبــــر|
34o|36حقوق بــــنه|يوسف ط|رق |حمد عبــــد|لحليم |لجندى

رهمحمد عبــــد |لمنصف عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر796|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2484o3 يم |لحسي يم حس |بــــر| معهد ف ص بــــنه|رحمه |بــــر|
2|37o4|وف|تـــحمد محمد عبــــد|لعزيز سليم|ن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |سو|نزكري| و|ئل زكري| محمد |ل|م 456|84

5o444د|بــــ بــــ سويف|ممدوح عبــــد |لعليم سعيد عبــــد |لعليم
يم |لمن 623858 ه محمود محمد فتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
8|o39o طبــــ |لم |ف|دي |ميل عزيز مج
ل|ل عو|د محمد97|248 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمنه | محمد 
يم عبــــد|499497 حقوق طنط|شيم|ء رمض|ن محمد |بــــر|
88o49| فنون جميله فنون حلو|نمحمد صفوتـــ عبــــد|لحليم عبــــد|لكريم
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يم محمد|358543 يف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه||ء 
7o4o|4ش ر م سم |لسيد ع  طبــــ |لزق|زيقن
4|42o6د|بــــ طنط|م ز |حمد م|جد|
6o6297يم حس محمد حس |ل|جهوري صيدله ع شمسبــــر|
6|48o7| تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد |لخو
7o67o2| ف رمض|ن ع معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |
ق|وى286|69 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يف |لسيد رزق حسن |ل
779o76معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم عل|ء ز محمد ع|شور
5o6287ه يم محمد حسن حبــــل طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــتـــه|ل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديوسف محمود محمد عبــــد|لع|ل782997
25o4|| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــريم |لسيد فرج حسن عج
د|ر |لعلوم |لفيوممحمود فؤ|د محمد |حمد53333
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفسيد محمد سيد عبــــد |للطيف53538

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن محمد عطيه عبــــد|لرحمن638728
6o|833نوعيتـــ طنط|دى محمد |لبــــربــــرى |لبــــربــــرى
8258o4|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء حس|ن حس محمد
يم حمزه|677499 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسل|م حمدى |بــــر|
5|o582تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود مصط محمد |حمد |لجمل
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــس|لم عل|ء |لدين |م عزتـــ |سم|عيل|69874
تـــج|ره ع شمسموند| عل|ء مرزوق عبــــد|للطيف2945|2
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد |لسيد محمد |لقشو||6954

حقوق |لفيومبــــر|م ف|روق ش|كر سعيد|88|66
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ن|ء يح عبــــد|لجو|د خليل263437
3|95o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| س| ع خليفتـــ
|258o7|وف|تـــم|يكل س| |لفونس نقول وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
82o449|يم يوسف يم عص|م |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــر|
|348o7د|بــــ ع شمس|محمد محمود وط محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــس|مه ي| حس بــــدر|245764
يم8348|6 د|بــــ د |ط|محمود |لسعيد |لسعيد |بــــو |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن |ر |حمد شو ز89|233
ف رمض|ن س|لم |لديبــــ686488 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرمض|ن | م |لع| 
معهد ف ص بــــنه| صبــــ |حمد محروس269634
حقوق |سيوطجورج جم|ل بــــقطر مونس 884856
يم|9|||44 ف محمد |بــــر| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرو| |
|254o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــيتـــر س|مح نجيبــــ  |د
83oo76نوعيتـــ قن|ك|رول عم|د وليم يوس|بــــ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه محمد عبــــد |لرحمن ص|لح782835
27o848| |تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عط 
75o678 |صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| بــــدر محمد عبــــد |لحميد |لق
علوم ري|ضتـــ |سيوط  ي|د محمد عز |لدين عبــــد|ل عبــــد||88477
349o79|زر|عه ع شمس|ء رض| عبــــد|لعزيز |لسيد
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ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد|لمنعم عص|م عبــــد|لمنعم ع352892
487|o2| د|بــــ |ل|سكندريه|يه|بــــ ع ح|مد محمد فرغ
يم محمود26655| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسيف |حمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقشعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن |حمد بــــ|ش|32|488
487o4oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد صل|ح زغلول |حمد محمد

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سل|م |حمد محمود محمد  |م||2266
تـــج|ره بــــ سويفند عص|م |لدين محمد سيد97|64

تـــج|ره بــــنه|مصط محمد مصط |لنح|س|32789
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــيشوى ه| فخرى عوض  876337
معهد ف تـــمريض سوه|ج عل|ء |لبــــدرى بــــخيتـــ محمود 7|8998
صيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لن| محمد عبــــد|لحميد  6||879
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|صم |سم|عيل مصط فخر |لدين|669||
ر|ء محمد حس محمود|848356 تـــربــــيتـــ |سو|نلز
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ر|ئد عم|د فتـــ عيد246842
يم ك|مل586|44 زر|عه كفر |لشيخآل|ء ع|دل ع |بــــر|
9o5|57  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء حسن ع تـــم|م
25|624| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد مصط محمد مو
د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن رض| محمد |لبــــ|جورى266956
ف عبــــد |لسميع مصط 2|58|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| |
يد 546398 يد عبــــد |لرؤف |بــــو|ل ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــو|ل
رهسل|م سعيد عبــــد | ص|لح|68|64| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء رمض|ن عبــــد |لحميد محمد|3|7848
4299ooطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|س |لسيد |لج|بــــرى عبــــد |له|دى
يم ح|فظ محمد475644 |لسن |لم |من|ر س|مح |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور |لهدى |لسيد صبــــرى فتـــح | عيد444384
ف ط|رق محمود محمد46335| رهرحمه | علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنسمه مسعد ص|لح حسبــــ |لنبــــي252983
427o5oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم حمدى عي منصور |سم|عيل
|37o54تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محفوظ بــــيو |حمد |سم|عيل
62o982كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طآيه حمدى أحمد عبــــد|لبــــ|رى |لشن|وى 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ه |حمد حمدى |حمد|لعيسوى767426
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|كريم محمد عبــــد|لنبــــى خميس|249|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء محمد شو محمد سليم|ن|7992|7
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد نش|تـــ سيد حس|ن |878756
نوعيتـــ بــــنه|حمد جم|ل فتـــوح قطبــــ|278857
9o934| تـــربــــيتـــ سوه|جه|جر محمد ن محمد ق|سم
8o886oتـــج|ره |سيوطحل عد حل مق|ر
76358oعلوم ري|ضتـــ بــــورسعيدند محمد عبــــد |لوه|بــــ محمود |لمل
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمود سبــــ|ق عبــــد|لموجود محمد823839

يم محمد4|245 رهندي فتـــ عبــــد |لل|ه |بــــر| علوم |لق|
5o3393د|بــــ |ل|سكندريه||ء عبــــد |لمقصود فتـــ مصط محمد
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5o8|43تـــج|ره طنط|غ|دتـــ فهيم عزتـــ محمد
يم682324 تـــج|ره كفر |لشيخلميس خ|لد محمد عبــــد |لرحيم |بــــر|

83o36| طبــــ |لفيومحمد مصط عبــــد |لجو|د مصط
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمود محمد |لسيد |لسعيد |لحجرى438758
ف حج|ج حس|ن 22346| وف|تـــيوسف | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــربــــيتـــ بــــ سويفكرستـــ | جرجس بــــبــــ|وى ري|ض|5546
6oo3|o|تـــج|ره طنط|حمد من محمد سليم|ن |لص|وى
9o3573|تـــج|ره سوه|ج حمد رش|د محمد |حمد
يم3435|2 رهنوره|ن عم|د حمدى |بــــر| تـــج|ره |لق|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق |حمد نش|تـــ عبــــد |لعزيز277|2
د|بــــ ع شمس|من|ر سعيد محمد سيد عطوه5|3485
5249o9ش محمد يوسف د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد د|
يم338733 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|مروتـــ سل|م مصط محمد |بــــر|
ف |لدين |ل|ل 2365|7 ف محمد  حقوق |لمنصورهر| |
24oo45وف|تـــع |لدين |حمد عبــــد|لر|زق |حمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

45o54رهعبــــد| محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود ندستـــ |لق|
429o7د|بــــ حلو|ن|من|ر عبــــده رمض|ن عبــــده سيد |حمد

45ooo4ندستـــ طنط|س|ره |حمد محمد |لسيد فوده |لحد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رتـــ | مجدى خليفتـــ مرج|ن|969|3
رهدى محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد حمز|وى9|9|22 تـــج|ره |لق|

86o|3صيدله بــــ سويفي|سم محمد جم|ل |لدين ع |لحفن
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد | |لسيد |782573
حقوق بــــنه|محمد مصط عبــــد |لق|در محمد94|38|
568o2ى عبــــد |لعظيم تـــمريض  بــــ سويفكريم محمد صل|ح م

7o97|5ندستـــ |لزق|زيقصل|ح طلعتـــ فكرى محمد عبــــد |لسميع
69o379رى محمد عبــــد |لسل|م كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد |لط|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد نبــــيل سيد |حمد خط|بــــ|487778
7o6463| ه محمود عبــــده |بــــو |لمع| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم

39o82يع تـــ|ج |لدين كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنسمه حس |بــــو
53o|62|بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم|ل |حمد |لسيد محمد شعبــــ|ن
رهسهيله رض| صل|ح ع عبــــد |لجو|د236435 تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |سو|نف|طمه حسن |حمد زيد|ن843856

9o542تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد مجدى |م |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد حس|م فتـــ عبــــد|لمقصود334578
|3255oرهمن|ر عبــــد |لحليم |حمد عبــــد |لرحمن علوم |لق|
3|86o||صيدله ع شمسل|ء ن|در فوزى سند
لسن ع شمس|ف|دى جورج بــــ |م جرجس عط| |598|75
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد صبــــرى حسن عبــــد |لرحمن |لشن698485
6o|43|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نجل|ء فوزى يوسف عبــــد |لد|يم
9oo629 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــ |لسيد |بــــوضيف محمد
8oo|66كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل سيد |بــــو|لحج|ج زيد|ن
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| يوسف |حمد خليفه||82537
معهد ف ص بــــنه|م |لسيد محمد |لصعيدي277644
يم عبــــد|لسل|م29|2|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |صهيبــــ |حمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|يه محمد محمد |لزن|تـــى خليفتـــ|3|6822
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم حس|م حكيم جور 8|8387
85|4o5تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسحر حسن محمد عثــــم|ن

د|بــــ بــــ سويف|رح|بــــ حس محمود ح|فظ52766
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود |حمد شح|تـــه عطيه4|22|5

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد |يمن ف|رس مخيمر|989|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود محمد صل|ح |لسيد776967

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد ن| حسن محمد|393|6
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآيه محمد حسن |لدمنهورى497727
تـــج|ره سوه|جمحمد ط|رق |م محمد 898248
497o24|تـــ محمد أحمد نعمتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــروضه جم|ل محمد |لبــــيو رخ|47|686
ق|وى 876746 تـــج|ره |سيوطفيلوبــــ|تـــ نش|تـــ حكيم 
ي|2368|8 |د|بــــ |لم |مل خلف محمد م
349|5oصيدله ع شمسبــــتـــ | ر|فتـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح فرج
يم|352927 طبــــ بــــيطرى بــــنه|نور شعبــــ|ن |نور |بــــر|
62463oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهنور|ن |لسيد لط يوسف |لقش|وى
7o845oطبــــ ع شمسرحمه |يمن عبــــد |لرحمن عبــــد |لر|زق
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد شعبــــ|ن سليم|ن ع سليم|ن52|759
624o64يم محمود محمود |ألسود حقوق د |طعم|ر إبــــر|

تـــج|ره بــــ سويفي|سم حس مس|عد سيد39|57
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر|ن| سل|مه محمد ك|مل59645|
يم محمد ك|مل |لص|وى635786 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| |بــــر|
7o5622|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد سم نبــــيل عبــــده عر|بــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم ع ص|بــــر فرح|ن |بــــو|لمك|رم496785
76oo8|كليتـــ |أللسن ج أسو|نم|زن لط محمد |لسيد
52336o|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد ع|صم |حمد محمد محمد
7o4o9|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــشيم|ء |لسعيد |لسعيد |لسيد قدح
629o9|يم |حمد محمود |حمد تـــج|ره |لزق|زيقوعد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|دل محمد عي سيد |حمد675652
يم |حمد2||58| ره|منتـــ | |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|دون| عم|د مكرم مه 9778|8
ندستـــ ع شمسمحمد و|ئل عبــــده محمد |حمد635|6|
88874o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى محمد محمود عبــــد|لع|ل
تـــج|ره ع شمسديفيد سـمـ ظـريـف جـونـي4843|3
|5o756ندستـــ حلو|نمحمد ط|رق محمد عبــــده
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ع|طف خميس كم|ل محمود|699289
طبــــ ع شمسن|ردين منصور فرج |لبــــغد|دى248726
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9o|547|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى يه |لسيد ع |حمد
ف |لسيد محمد |بــــو|لخ 452633 ن| | ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|دون| سم وليم ج|د|335588
4762o6تـــج|ره |ل|سكندريه محمد معوض محمود نص|ر
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقأحمد عطوه محمد |حمد شح|تـــه35|642
يم626466 نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر ي| |لسيد |بــــر|

6244o|ه |حمد عبــــد |لر|زق محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرضوى مجدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــدربــــه3|88||
27o362 يم مصط وف|تـــ|كريم ي| صبــــرى |بــــر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــجوستـــ | ع|طف فكري عشم |527533
8o5o9||تـــج|ره |سيوطن خليل ن|شد خليل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر |حمد عبــــد|لعزيز محمد54|328
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |بــــو |لمجد محمد عبــــ|س طه22|526
4429ooزر|عه كفر |لشيخمريم جل|ل محمد محمود سويلم
نوعيتـــ قن|يم|ن عبــــد|لل|ه |حمد صديق|66|866
يل ج |لزق|زيقريم ي| جم|ل محمد عطيه قنديل68|627 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o3335|يم ح|مد طلبــــه ح|مد محمود م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــر|
47552oيم عيد فرغ د|بــــ دمنهور|سجود |بــــر|
د633595 يم مج| معهد ف ص |لزق|زيقصفيه عطيه |بــــر|
تـــج|ره ع شمسي|سم مصط محمود مصط 63286|
يم بــــدوى637367 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دى عبــــد|لخ|لق محمد |بــــر|

6|o33|حقوق بــــ سويفمنيه حس سيد |حمد
|36o75يم د|بــــ ع شمس|ي|ره محسن حسن |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عل|ء |لدين لط محمد||6|6|
|647|8| رتـــ||ء سيد كم|ل متـــو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخندى ن| محمد قطبــــ شكر8|4397
بــــ|7|7868 يم محمد ص|لح محمد د تـــج|ره بــــنه|بــــر|
85o3o4تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدس|ره مصط |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
زر|عه كفر |لشيخنسمه ع محمد ع يوسف866|44
6o3499|تـــج|ره |لمنصورهحس خ|لد عبــــد |لر|فع |بــــو |لعل
7o2945|د|بــــ |لزق|زيق|بــــتـــه|ل عبــــد | زكري| |حمد زي|دتـــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | محمد سعيد محمد أبــــو |لن777484

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط عبــــد |لق|در محمد34||2
248|4oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|لبــــ |يمن فتـــ محمد عبــــيد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه|بــــ جل|ل محمد |بــــو ط|لبــــ|347724
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد محمد عبــــد|لحميد علو| |884357

رهعمر |حمد كم|ل سيد شعبــــ|ن6267| ندستـــ |لق|
فنون جميله فنون حلو|نيوسف محمد فتـــ أبــــو |لنج|7|75|2
76o76oوف|رين|د محمد |لسيد عبــــد|للطيف وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
487o48ش|م محمد محمد عبــــد |لعزيز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد 
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوليد شعبــــ|ن غ|زى محمد |بــــو|حمد437726
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9|8o28|يم حسن حقوق |سيوط يه محمد |بــــر|
ى ف|يق قزم|ن272922 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديم|ريتـــ خ
صيدله |ل|سكندريهمريم |حمد خميس |حمد ع|مر4433|5
24oo86يمحمد |حمد مصط عبــــد|للطيف أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل

ن| ك|مل ن|دى ك|مل عطيتـــ27947 حقوق حلو|نم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحس|م محمد |حمد محمد ع 899693
|د|بــــ بــــنه|ين|س فتـــ عبــــد |لعظيم بــــيو عبــــده266384
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ محمد شح|تـــ سيد نص|ر|885|35
5|8o76طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهف|طمتـــ |لمأمون ص|بــــر مصط عط
|572ooرهد| | محمد مصط |حمد تـــج|ره |لق|
3298o9| م|م |مبــــ|بــــى |م محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ 
بــــه|4884|2 بــــه عبــــد|لرحمن و رهحمد و تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم محمد قدري عبــــد |لرحمن485299
م ج|د سليم|ن38|6|2 ره|بــــول| س| سيد ثــــ|ر |لق|
يم محمد كويلتـــ528287 ندستـــ |لفيومي إسم|عيل إبــــر|
تـــج|ره ع شمسسهيله عطيه عبــــد |لعزيز محمد محفوظ774295
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | ط|رق شعبــــ|ن سيد 877533
9o5948  فنون جميله فنون |ل|قعبــــد| بــــه|ء|لدين |حمد يوسف
يم |نو|ر رضو|6|622 ندستـــ د |طكم|ل |لحسي |بــــر|
ف متـــو محمود حسن |لبــــهنس26776| تـــج|ره ع شمسرح|بــــ |
26o966|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه خ|لد محمود |لقط|ن
معهد ف تـــمريض |لم | مريم كرم معوض غبــــري|ل|346|8
2358o9يم ره|رويد| محمود محمد |لمغ|ورى |بــــر| د|بــــ |لق|
8|3o57|معهد ف ص بــــ سويفبــــ|نوبــــ شح|تـــه عطيه جرجس
25o297|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم|ل حسن |حمد بــــرسيم
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|طمتـــ ع|طف |لشح|تـــ دسو 356926
43586o تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن عبــــد |لمنعم ع|طف خ
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|روق نبــــيل ف|روق |حمد عبــــد|لوه529777
تـــج|ره سوه|جف|طمه محمد مسلم |حمد 875463
42o236| يم عبــــده |لدسو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|منيه فتـــ |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهحمد فوزى محمد |لسيد حسن زرد|685384
علوم |ل|سكندريهعبــــ محمد عبــــد |لستـــ|رعبــــد|لغ |لشن4267|5
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نف|طيمه رجبــــ ع عو|د38947|
4o478|يم محمد |لجندى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| لحس محروس |بــــر|
7o3667معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد مجدى حس|ن حس|ن حسونه
تـــج|ره طنط|محمد |لسيد شوكتـــ محمد |يوبــــ|49442
يم |لقبــــ|بــــى6|6792 يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |بــــر|
حقوق حلو|نمحمود رض| |حمد محمد223346
6753o5كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــتـــسنيم |س|مه ح|فظ |لزين
433o95تـــربــــيتـــ طفوله طنط|صف| سعيد بــــهر|م محمد |لجع|ر
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعمرو ف|يز عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد374274
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علوم ري|ضتـــ ع شمسندى ز محمد فريد9|396|
754o63تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود ح|فظ حف شعبــــ|ن
تـــج|ره كفر |لشيخ|ء عيد ع جمعه زي|ده|54|6|4
9|o642 تـــج|ره سوه|جرضوى ح|تـــم صد محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمريم كم|ل |لسيد ع س|لم695629
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر ذ عبــــد|لسل|م متـــو249368
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد وحيد عبــــد|لخ|لق حج|ج624238
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد ف|روق محمد358534
صيدله |لزق|زيقسم|ح محمود محمد عبــــد|لسل|م776398
755||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل حسن دسو |سم|عيل

ي ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح|959|4 ره||ء ي د|بــــ |لق|
48o58رهمصط محمد عبــــد |لمو محمد جس طبــــ بــــيطرى |لق|

9o474| تـــج|ره سوه|جي|سم زكري| ح|فظ |م
د|ر |لعلوم |لفيوممحمود ع عبــــد|لتـــو|بــــ محمد75746
|59o9ف محسن عبــــد |لحليم كحله كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د |

تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |لشح|تـــ محمد|639492
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد |لرحمن ع|دل |لنوبــــى حمدى54224

زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محروس عبــــد|لعزيز محمد ر422649
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن طلعتـــ ع|بــــد |حمد|835935
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيفه صل|ح |لدين محجوبــــ عوض58333|
يم ع طلحه|438563 طبــــ كفر |لشيخحمد ن| |بــــر|
685o53معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود محمد ص|لح محمد محفوظ
5o4869تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن عص|م عبــــد |لعزيز محمد خليل
5o5487زر|عه |ل|سكندريهسعيد كم|ل سعيد د|ود
ه محمد |لمتـــو سل|مه |لجن|ي 8955|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
ش|م |لسيد عبــــد|لع| ||75598 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدلسيد 
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــصف| محمد صل|ح |لدين حمزه محمد طه7|4793
6o29|6ف مسعد فوده تـــج|ره |لمنصورهأحمد أ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|وق مح ح|مد سل|مه|86|27

|9|o6| تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|ري| ه| لبــــيبــــ سعد
89|879| تـــمريض |سيوط يم|ن زكري| مختـــ|ر ع

666o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــسنيم ع|دل محمد |حمد
4o3392د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر ع|دل حسن ع محمد
صيدلتـــ |سيوطلي محمود مصط عثــــم|ن845452
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سمر شعبــــ|ن عبــــد| مر حسن628494
4o9469 |تـــج|ره طنط|أحمد محمد أحمد عبــــ|س |لمسلم
8|o678يم عبــــد|لجو|د كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفزين|تـــ عم|ر |بــــر|
843o2| كليتـــ |أللسن ج أسو|نشذ| محمد |حمد متـــو
7o4|58 تـــج|ره |لزق|زيقصل|ح عم|د |لدين صل|ح حس

53o86يم طبــــ بــــيطرى بــــ سويفدين| رجبــــ عبــــد |لخ|لق |بــــر|
ي239||6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد|لرحمن |حمد غ|زي |لز
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| محمد سيد دسو 29|326
طبــــ طنط|سعيد لط سعيد زع 433495
ش|م حس ص|لح حس 9883|| ره|حبــــيبــــه  عل|م |لق|

ى ربــــيع محمد|9346| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء محمد ع
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس ي| |حمد عبــــد |لعليم ع36|258
يم |لدسو |لسيد |764529 تـــج|ره بــــور سعيدحمد وليد |بــــر|
77o||7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |لسيد جوده محمود حس
36o575|ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|ميتـــ عبــــد|لعزيز ص|دق ع دويد
483o53|د|بــــ |ل|سكندريه||ء شعبــــ|ن |لورد| |حمد

6o7|9د|بــــ |لم |دى خ|لد عبــــد |لحميد محمد|
|25o88 صيدله حلو|ننرم حسن محمد صبــــ
25|o46|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى حسن أبــــوشنبــــ
|د|بــــ |لم |يم|ن محمد محمود عو|د خليفه|342274

د|بــــ بــــ سويف|محمود مصط سيد دسو 37|59
52o266 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|إيم|ن عبــــد |لبــــ|سط محمد ع |لف
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لعزيز عبــــد|لغف|ر محمد حج|زى256358
683o78د|بــــ |لمنصوره||ء |حمد عبــــد |لمحسن محمد حسن
د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ س|مح سليم|ن محمد2|4254
يم ع337932 ف سعد |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد |
علوم |سيوطمور| فرج | سيد فرج |9889|8
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|سم |حمد عبــــد |لحميد |لسعيد42546|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــصبــــرى محمد محمد |لمغربــــى494945
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمحمود |لسيد عبــــد|لنعيم |حمد5|3593

حقوق بــــ سويفزي|د ط|رق عمر صل|ح|5392
2|683oه |س|مه محمد رسل|ن تـــج|ره ع شمسسم
علوم ري|ضتـــ ع شمسكرم ص|بــــر فه محمد|84|235

6o445د|بــــ بــــ سويف|ع محمد ع سليم|ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسندس م|زن زين |لع|بــــدين |لش|ف286648
تـــج|ره |لزق|زيقسهر |س|مه |حمد علم |لدين626944
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمود محمد محمد عوف769652
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح يح 58294|

489o||معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــلشيم|ء ربــــيع محمود عبــــد |لمنعم
9o28o6 معهد ف ص سوه|جشيم|ء ع محمد محمود
75|54oندستـــ بــــور سعيدش|دى محمد محمد محمد عي
7o9293 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |س|مه |ل|حمدى منصور |لدسو
ف عبــــد |لسميع أحمد عمر7|4264 تـــج|ره طنط|ندى أ

|لسن |لم |محمد حس زغلول حسن46695
ف صل|ح محمد7|2375 ره|نوره|ن | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
863o92حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديوليد خلف محمد عثــــم|ن
78368oتـــج|ره |لزق|زيقسميه ع|طف |لسيد رمض|ن
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــس|ره محمد عبــــد |لسل|م |لص|وى حسن678287
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82|47oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم|رتـــ | ر|فتـــ ر|شد تـــوفيق
7o692|| ه سم معوض فه معهد ف ص |لمنصورهم
|5o236|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ه|شم عبــــد |لمنعم محمود

يم محمد محمد |لفيو45732 رهنوره|ن |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم عبــــد |لحميد |لسيد||48438 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد |بــــر|
7|2o|| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسميه عل|ء |حمد محمد مصط
يم قري|قص|858772 ه جرجس |بــــر| علوم |سيوطم
يم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لسل63|789 نوعيتـــ |لزق|زيقسهيله |بــــر|

رهندى ي| عبــــد |لع|ل |حمد |لمو 578|2 علوم |لق|
7o5578صيدله |لمنصورهمحمود ص|بــــر محمود |لمهدى
77oo7oنوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد | |لسيد |حمد |بــــوزيد
5|4o2o|معهد ف ص |ل|سكندريهمنيتـــ س|مح سعيد |لسيد |لمزين
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد س| فتـــ مصط 65|487
357|ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |حمد ج|بــــر جوده
د|بــــ د |ط|ش|م عبــــده مصط |لعيسوى8358|6
|4o|64صيدله ع شمسد |نه روم| فريد حلقه
42o68|حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد شعبــــ|ن |حمد محمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهبــــيتـــر مجدي متـــري |سكندر487785
حقوق |لزق|زيقخلود |حمد محمد ع783274

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|سم|ء شعبــــ|ن عبــــد |لحميد محمود|522|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحسن |لسيد حسن ع22|758
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد حل محمد محمود|6423|
857o74|يم فتـــح | عبــــد|لفتـــ|ح محمد تـــمريض |لم | بــــر|
7||o93تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمد |لسيد عمر جعطيط
د|بــــ |لفيوم|محمد خ|لد صل|ح محمد66373

د|بــــ |سيوط| مل محمود محمد عبــــد|لع|ل|872|89
64oo84تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزيزي محمد محمود محمد |لسيد
42o7o3| |د|بــــ كفر |لشيخ|محمود عط| | عبــــد|لنبــــى عط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء حمدى عبــــد|لحكيم سعد|266872
ندستـــ |سيوطرحمه عمر ثــــ|بــــتـــ محمود 878749
899o87 طبــــ سوه|جه|يدى |حمد |لسيد خليل
5o2573صيدله |ل|سكندريهسم|ء |حمد عبــــد |لمجيد |لسيد محمد
6823ooد|بــــ |لمنصوره|شيم|ء حس|م حسن |سم|عيل زوين
49666oيم عبــــد|لجو تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنتـــ | عبــــد |لجو|د إبــــر|
8354o6معهد ف ص سوه|جدي ع|دل عبــــد|لعظيم محمدين
لس ه| وجيه |سكندر حن|675589 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــك
|42o33ر لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|م|ريو س| سليم جو
4254o8| لسن ع شمس||ء سم محمود محمد بــــيو
يم |حمد محمد322662 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــتـــ عبــــد|لرؤوف |بــــر|
6o32o6|ر|ء |لدسو |لسيد غ نوعيتـــ طنط|ف|طمه |لز
رهزي|د |حمد ع حسن عبــــد |لوه|بــــ|827|2 ندستـــ |لق|
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يم مو 825267 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|لرحمن يوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء حسن سل|مه حسونه|753469
طبــــ بــــورسعيدحل| بــــه|ء مسعد |بــــو|لمجد68|5|6
يم محمد |بــــر86|638 تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق يه محمد |حمد محمد|642939
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورندى حمدى ز |لش|37|6|5

يم فؤ|د292|2 تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نليدي| فؤ|د |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد عبــــد|لحميد أحمد حسن |لدبــــ|بــــى257||5
4o|8o6ى غريبــــ محمد |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن ي
علوم ع شمسل|ء عبــــد|لملك عبــــد|لفتـــ|ح حج|زى|9527|2
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخزي|د س|لم عويس مر عو|د443365

ف ي |م 25682 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــي|ر| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رح|بــــ مصط أحمد |لجز|ر432995
علوم |لمنصورهحمد ع|صم محمد محمد عبــــد |له|دى687899

د|بــــ |لفيوم|بــــتـــه|ل محمد عبــــد |لع| محمد|97|87
92o226  |تـــج|ره سوه|جمريم مدحتـــ مر|د س
355o66|تـــج|ره ع شمسمنيتـــ محمد رزق فرج شعبــــ|ن
77|o49تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر |حمد محمود |لسيد سليم
36o628حقوق بــــنه|محمد سيد عبــــد|لسل|م يوسف ن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريم عبــــد |للطيف محمد ز754583
248o45يم ي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم محمد ح|مد |بــــر|
49446oيم درويش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط عص|م عبــــد |لعظيم إبــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد نج|ح مو عبــــد | |لبــــ|جوري423|6|
6o4o59تـــج|ره طنط|لسيد محمد |لسيد عبــــ|س عبــــد|لعزيز
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورل|ء محمد |نور عز|م محمد||645|5
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد نوفل |سم|عيل عمر |سم|عيل768849
2|68o5حقوق ع شمسن|دين |يه|بــــ عبــــد|لصمد عبــــد|لجو|د
5|957oى عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|سم ع |لسيد ع حسن |لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنوره|ن حس عبــــد |لفتـــ|ح |لحنبــــ45|699
طبــــ بــــيطرى دمنهورر| | سم صبــــرى خليل |للم8934|5

تـــج|ره بــــ سويفخ|لد ز|رع خليفتـــ سيد54327
ندستـــ ع شمسمحمد مجدى س|لم محمد سليم24334|

8299oنده محمود |سم|عيل محمود د|بــــ حلو|ن|ش|
|2785oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|يكل ع|دل يوسف جرجس

رهوليد كم|ل |له| ك|مل8678| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــمريض كفر |لشيخندي محمد |سم|عيل محمد |ل|دك|436969
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنيتـــ ع |لسيد |لمطرى||659|6
327o|||ره|ء محمد عبــــد|لعزيز فريد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |سيوطريم |حمد محمود ع 9829|8
يم |لزلوعه874||5 علوم دمنهورخ|لد محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصوره |ده محمد فرج مصبــــ|ح حس 328|69
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طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد ع|طف محمد أحمد عي765|77
م إيمن ع ك|مل |لمد |44928 ندستـــ طنط|أد
حقوق ع شمسع محمد ع طه ع عك|شه6652|2
675o37تـــج|ره |لمنصورهمحمد ن| ز ح|فظ خليل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود عبــــد|لتـــو|بــــ تـــوفيق رجبــــ 3|8846

5o954ف سيد محمد |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفو|ئل محمد |
5o2323تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحسن منصور مصط رمض|ن يوسف
69o|74ف مصط محمد عبــــد |لق حقوق |لمنصورهبــــس|م |

388o6رهمحمد مصط عليوتـــ محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
7||oo7يم محمد |لقز|ز معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد سم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد محمود محمد محمود22389|
يم محمد ج|د|2|3479 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد ع|دل |بــــر|
يم |لطويل694247 ندستـــ |لمنصورهم|زن عبــــد |لق|در محمد |بــــر|
5o2397|زر|عه |ل|سكندريهمحمد بــــل|ل محمد حسن شتـــ
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحس |م حس س|لم|ن256344
حقوق حلو|ند| | ن| حس محمد حس |944|2
42o7oره| عبــــد | محمود عبــــد |لرحمن د|بــــ |لق|

|5||9o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم محمد حس حسن
يف عبــــد|لسل|م محمود265645 تـــمريض بــــنه|كريم 

تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لجو|44876
تـــج|ره بــــور سعيدمريم |ن |لسيد |حمد ر|بــــح64|763
6||9o9د|بــــ طنط|نوره طه ع عبــــد |لعزيز |سم|عيل|
9|5o55 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه محمود ع حس

تـــج|ره بــــ سويفي|تـــ بــــيو سيد بــــيو |76|56
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|رتـــ عرف|ن مبــــروك عرف|ن38998|
2|725o|لسن ع شمس|يل|ريه سم |ي | ميخ|ئيل

|598o رهمحمد خ|لد محمد كم|ل ص|لح |لبــــسيو ندستـــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد ع محمد |حمد|524829
|د|بــــ |لم |ن|در |لسيد محمد ع224955
8o293o| تـــمريض |لم | بــــوبــــكر محمد |بــــوبــــكر ع
ى عيد عمرو266998 طبــــ حلو|نتـــغريد ي
2863o7|د|بــــ بــــ سويف|سم|ء محمود عطيه محمود
يم عبــــد|لعزيز عسل435899 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخند عبــــ|س |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــسنتـــ عل|ء |لدين حمد | محمود عمر642946

ره|سل سم محمد محمود395|2 د|بــــ |لق|
6|2o34|يم حسن يم محمد محمد |بــــر| حقوق طنط|بــــر|
7oo36||د|بــــ |لمنصوره|مل سل|مه محمد طلبــــه محمد
يف |حمد محمد7546|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمر|د 

7o235 تـــربــــيتـــ |لفيومخلود محروس درويش مصط
تـــج|ره ع شمسمحمد |يمن عبــــد |لغف|ر محمد327|3|
لع| للعلوم |إلد|ريه 6 |كتـــوبــــر|يح زكري| |حمد |دريس23558
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حقوق طنط|محمد بــــسيو عبــــد |لغ بــــسيو أبــــو سعدتـــ5636|4
د|بــــ ع شمس|يم خ|لد عبــــد|لمنعم عبــــد|لر|زق3535|3
89|4o||تـــربــــيتـــ |سيوط يه جم|ل عطيه |حمد
تـــج|ره |سيوطعمر |لسيد محمد |حمد 89|895
6|o66oى زر|عه |لمنصورهتـــسنيم محمد محمد |لخ

ره|ريه|م صبــــ فتـــ عبــــد |لعزيز59|25 ثــــ|ر |لق|
معهد ف ص ري|ضه طنط|ين|س ن عبــــد | محمد كريتـــع|449867
نوعيتـــ عبــــ|سيهجوى ه| فيكتـــور حكيم83|43|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد زكري| |حمد محمد سل|م|257896
د|بــــ |سيوط|سلوى سيد عبــــد|لح|فظ محمد 38|889
8o37ooلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سلسبــــيل محمد نبــــوي عبــــده|
6o6969د|بــــ طنط|ي|ر| عبــــد |لعزيز محمود شمس |لدين|
تـــج|ره |لزق|زيقسم| بــــر محمود محمد752272
27o|48يم |لصف ر ف|روق |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد م|
869o74عل|ج طبــــي قن|ن|ردين |س|مه كرم فهيم
8o927oتـــج|ره |سيوطرشدي |لخط رشدي حسن
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نصل|ح |لدين عبــــد|لل|ه صل|ح |لدين عبــــد923726 كليتـــ 

صيدله حلو|نسل|م صل|ح عبــــد |لسميع حموده|44347
|26545| ندستـــ ع شمسس|مه محمد ص|بــــر متـــو
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحيم محمد سليم679692

د|بــــ |سيوط|عل|ء مدحتـــ شمردن حسن23452
53o572يم تـــوفيق ميخ|ئيل ونيك| كرم |بــــر| تـــ|ف لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ف محمد|لمهدي |حمد|823983 حقوق |سيوطيه |
يم ع |لقص5|27|6 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|صبــــ|ح ع |بــــر|
ف |حمد خ|لد محمد2892|2 كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد |

رهمحمود محمد حل عبــــد|لرحمن43699 حقوق |لق|
تـــج|ره دمنهوربــــثــــينتـــ مصط محمد محمد495888
تـــج|ره دمنهوريح |لسيد مبــــروك حموده حج|زى|48827
7o46|2ش|م عبــــد |لفتـــ|ح ر|غبــــ سيد معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسل|م 
علوم بــــورسعيدمصط حمدى عبــــد|لمعبــــود |لغلبــــ|ن267772
489o|2 ه محمود عبــــد |لجليل محمود عبــــد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيري مجدى تـــوفيق جرجس|326826
6o5539ندستـــ |لمنصورهدى عبــــد |لفتـــ|ح |لسبــــ| |لدقن
624o34| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد فتـــوح س|لم حسن |لفيو
تـــج|ره بــــنه|إيم|ن مصط محمد بــــطيخ629565
يف |حمد محمد |لق| 479256 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى 
زر|عه مشتـــهررج|ء عبــــد|لرحمن نعيم ز ||3448
34|o84معهد ف تـــمريض ع شمسمحمد |حمد رزق ك|مل ش|ف
ف عبــــد|لرؤف فه عبــــد|لرؤف322622 تـــج|ره ع شمسنور|ن |
تـــمريض |سيوطيف ع ثــــ|بــــتـــ فرغ 876235
8|7|o|ندي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |يوستـــ | عو ج|د 
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رهع جم|ل حسن محمد مغ|زى7|2342 تـــج|ره |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــع |ء ع|شور محمد ع |لجمل9|2479
|563o5رهطه محمد رمض|ن عبــــد |لحميد حقوق |لق|
علوم |لمنصورهدع|ء ع عبــــد |لو|حد ع عبــــد |لو|442777
يم حس 338839 يم |لسيد |بــــر| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|رحمتـــ |بــــر| ل|
92o374 صيدلتـــ |سيوطلبــــ صل|ح ك|مل ح|فظ
26o985 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رحمه سعيد محمد حس|ن
32|95oد|بــــ حلو|ن|ريه|م عص|م |لدين جل|ل عثــــم|ن
ندستـــ |لفيومزينبــــ منتـــ خليل مصط حمدي527747
ى عبــــد | عبــــد |لرحمن |لح6354|7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهريم خ
8262o5معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|رين| مدحتـــ لوق| بــــش|ره
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحسن |حمد سيد حس 485|85
64o327يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسمر محمد لط |بــــر|
5|6o7|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سندس رمض|ن فؤ|د محمود |لمعد|وى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | محمد محمود محمد ج|بــــر238498
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوط ل|ء عمر بــــكر يوسف|886768
|28|2oد|بــــ حلو|ن|سلوى طه محمود عبــــد |لمقصود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى ع|دل سيد محمد|4597|
صيدلتـــ |سيوط  حمد عبــــد|لمنصف عبــــد|لوه|بــــ سليم3586|9
77o62o| د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عص|م محمد محمد |لش|ذ
69o934يم متـــو يم |س|مه |لسيد محمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
|4o993يم محمد حبــــيبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر |بــــر|
5|o552تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد فؤ|د |م نص|ر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|طف |لسيد محمد |لسيد |لص|وى2669|2
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم ج|بــــر عبــــد|لعظيم ج|بــــر صقر6|2|22

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|د |نتـــ ع|دل شفيق عبــــد ||7265
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل رمض|ن محمد عبــــد|لجو|د|9|8295
يم |لكتـــ|2|4387 علوم طنط|محمد ع|دل محمود |بــــر|
4|o|45كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد تـــ|مر |حمد عبــــد |لمقصود |لشيخ
6o3oooيم |حمد |لعربــــى يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقأم|ل متـــو نجيبــــ متـــو سعد7||637
وف|تـــمحمد عبــــد |لن| محمد عبــــد |لحميد 25934| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|5o||4رهمحمود محمد |حمد عبــــد |لحكيم ندستـــ |لق|
287548| ف |لسيد |بــــو|لمع| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م| |
6o55o4د|بــــ |لمنصوره|رودينه عص|م عبــــد |للطيف |فندى
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد محمود عنتـــر عبــــد|لبــــ| |33775
834o43 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىتـــسنيم |حمد ع حس
6oo|38 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود |لسعيد |لسيد |لكيل

3o6o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم عبــــد |لرؤؤف حس تـــوكل
ن| جورج بــــطرس فخرى6653|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
3oo98كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نوق محمد عبــــده محمد ص|لح
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|283oo|ندستـــ ع شمسحمد سعد |لدين عبــــد |لسميع فهيم
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لستـــ|ر كم|ل ح|مد |بــــوشل528784
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء محمد محمد |لسعيد أبــــو زيد|245465

رهمجد محمد |لسيد زيد|ن|46945 طبــــ |لق|
ره|منتـــ | ط|رق محمد ف|روق7|587| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمقصود |لقصبــــي|44242
7o54|9 تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لحكيم عبــــد
223o27رهحس|م حسن محمد عبــــد|لمجيد حسن تـــج|ره |لق|

رهم| و|ئل ف|روق عبــــد |لوه|بــــ|6|86| تـــج|ره |لق|
755|46| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|ل محمد ص|لح عبــــد |
ى|357568 طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد عبــــد|لعظيم عبــــد| خ
د|بــــ كفر |لشيخ|إيم|ن محمد حسن |لسيد ج| 5947|4
769673| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد رض| حسن عطيه |لخو

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م محمد ن|دى عبــــد |لفضيل|5979
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|يدي حمدي يح محمد |لسيد|29|33
حقوق طنط|محمود |حمد ج|بــــر حسونه35|9|4
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحس|م |حمد نز عبــــ|س837439
تـــج|ره طنط|رو|ن رفعتـــ محمد ز صقر365||4
8885o3| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد حمدى عبــــد|لع|ل ع
69625oيم |لطح|ن ر محمد |بــــر| صيدله |لمنصورهش|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنو|ل |حمد ج|بــــر عبــــد|لحليم يوسف496377

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسي|ر| |يه|بــــ محمد عبــــد |للطيف97|28
وف|تـــحسن محمد عبــــد|لحميد حسن دي|بــــ55|353 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
26o522تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر محمد مصط عم|ر
يم634422 تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لسل|م فتـــ محمد |بــــر|

ف ع محمد|27|4 رهين | د|ر |لعلوم ج |لق|
4|4o62|يم ج|ويش تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ل|ء فتـــ محمد |بــــر|
|584o4ريدى رهتـــ رمض|ن ع محمد  حقوق |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدع |لسعيد محمود ع حسن 764357
83583o|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| محمد مو |بــــر|
يم عشمه694492 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلبــــ |لسعيد |لسعيد |بــــر|
رهزي|د عمر محمد |حمد2575|3 ندستـــ |لق|
ف عبــــد |لرحمن |لسيد عمر825|77 |د|بــــ |لم | |ر |
رهمحمد سل|م عبــــده محمد47637| علوم |لق|
486o7||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن |لسيد محمد |لسيد
لسن ع شمس|محمد |يمن |لسيد محمد24533|
48o436د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عط| محمد ع محمد
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسندى رش|د ص|بــــر عزيز257383
84843o تـــربــــيتـــ |سو|ننوره|ن محمد |حمد حس
4373o8علوم ج|معتـــ د |طرغده |لسعيد مصط ع حج|زى

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حبــــيبــــه كرم عبــــد | بــــدوى24938
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242o39| رتـــ يه ع عبــــد|لنبــــى عبــــد|لع| تـــمريض |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد محمود ع مر |لمشد246242
وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد ك|مل |لفخر| 527884 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد خ|لد محمد حم|د827669
4|o375| نوعيتـــ طنط|محمد حس|م |لدين حسن ج|د عبــــد
6433o||صيدله |لزق|زيقيم|ن محمد ع عوض
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عو|د عثــــم|ن عو|د عثــــم|ن|98|343
||485o |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد |لسيد محمد |لبــــد
يبــــ ج|د 96|923 علوم |سيوطم|رين| يعقوبــــ و
8o3784لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه مجدي ك|مل محمد|
5o325o|تـــمريض |إلسكندريتـــ ول|ء |لص| عبــــد |لعظيم عبــــد |لخ
4o4688ف |لسيد |لص|وى |لجمل بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |
6o5928د|بــــ طنط|خ|لد نبــــيه |حمد نبــــيه|

حقوق |سيوطيه عم|د محمد محمد ص|وى|83652
479o66تـــج|ره دمنهورمحمد عمرو محمد حن محمود
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لمجيد |لسيد ص|لح524634
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء سعد|وى جل|ل رمض|ن ن|54282
628o96ر صديق نوعيتـــ |لزق|زيقف|يزه صبــــح ط|
يم |لحن |752496 معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد |بــــر|
325o85زر|عه ع شمسعل|ء ع|دل |نور |سم|عيل

رهحن محمد شو حس 5535| تـــج|ره |لق|
634o56ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد |لعزيز محمد |حمد محمد ع.
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله محمد عبــــد|لمنعم حس خ|طر3569|2
ف غط|س جور |2659|8 طبــــ بــــ سويفن |
تـــربــــيتـــ بــــنه|مرو|ن سيد فتـــ ع|33459
طبــــ |سيوطلصبــــ| |لسعيد مصبــــ|ح محمد |لسيد 3|6879
تـــج|ره طنط|حمد صفوتـــ عبــــد |لمجيد |لجبــــ| |427|43
وف|تـــعمرو محمد بــــدوى عبــــد|لمجيد9|45|2 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
435o44حقوق |ل|سكندريهم|زن محمد شح|تـــتـــ عثــــم|ن

يم عبــــده |بــــو |لعزم|48597 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن |بــــر|
تـــج|ره دمنهورش|م سعيد |بــــو |لعن محمد يونس2252|5
6o389oتـــج|ره طنط|معتـــز سم |لسيد ع |لبــــخ

426o||رهحمد فتـــ محمد مختـــ|ر |بــــوورد تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنسمه عم|د |لدين سعيد محمد767829
4o459|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحس|م رمض|ن شح|تـــه محمد |لجمل
67632oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|ره ي| عبــــده محمد |لجمل
وف|تـــسلف|ن| س|مح بــــطرس د| |ل38934| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر ك|مل محمد ك|مل مصبــــ|ح439278
839|3oو محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|رس |بــــو|لفضل ج|
رهبــــول| مجدى فرنسيس ميخ|ئيل6422|| تـــج|ره |لق|
3442o2يم |لمغربــــل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد جم|ل محمد |بــــر|
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4266o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــديم| محمد ع حسن |بــــيش
حقوق |سيوط  سم|ء ممدوح عثــــم|ن ص|بــــر|4|8883
حقوق |ل|سكندريهمحمد ممدوح محمد عبــــد|لحميد مطش492386
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــه|ل ك|مل رمض|ن |لسيد|48995|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمدي عبــــدربــــه عبــــد |لمجيد عبــــدربــــه83|64|
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طيم| محمد |م |لجبــــ|9688|3
78o645د|بــــ |لمنصوره|م صل|ح محمود غتـــورى محمد
7769|oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقخلود محمد شحتـــه محمد ج|د
يم |لشح|تـــ5|6224 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم |لشح|تـــ |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء محمد |حمد محمد|3|3553
5|99o|رهندى أس|متـــ عطيه يعقوبــــ طبــــ |سن|ن |لق|
ره|محمد ع|دل ع|شور رمض|ن4||29| د|بــــ |لق|

|9o|9|كليتـــ |أللسن بــــ سويفلشيم|ء |يمن محمد غ|نم
3o264ره|رش| |حمد حس |حمد د|بــــ |لق|

353o55لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمر حس|م عبــــد|للطيف سيد
حقوق ع شمسمريم عص|م عبــــد |لر|زق |لتـــ|بــــ5227||
9247o5| تـــج|ره سوه|ج ل|ء ع|دل |لسق حس
حقوق |لمنصورهمحمد ف|روق فرج | عثــــم|ن حسن 56||68
844o|7د|بــــ |سو|ن|رمض|ن عبــــد|لح|رس فتـــ عثــــم|ن
7o9627علوم |لمنصورهمريم |يمن عبــــد |لبــــ| سليم|ن
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرضوى رض| محمد محمد خ 8|6955
رهس|ندر| صوم|ئيل فتـــ مرقص38|77| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ ج|بــــر سعيد |حمد53289

تـــج|ره |سيوطسيد محمود محمد محمد 879527
452434| يم مو ندستـــ كفر |لشيخحمد رمض|ن سعيد |بــــر|
5|o2|oك حقوق |ل|سكندريهمحمد ص|بــــر محمد |ل
52992oندستـــ |ل|سكندريهعمرو عبــــد|لحميد سليم|ن |لقط
|د|بــــ بــــنه|د | مجدى عبــــد|لستـــ|ر منصور342586

د|بــــ حلو|ن|رح|بــــ سعد |لف|تـــح محمد م |لدين3443|
7o|53oصيدله |لزق|زيقلشيم|ء ط|رق عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ
يم عثــــم|ن سليم27992| د|بــــ حلو|ن|ريم حس|م |لدين |بــــر|
لس ه| |نيس عزيز9823|| وف|تـــك وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o753| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لعزيز محمود سعد
9o8434|طبــــ سوه|ج غ|بــــى زكري| غ| رزق
9o57|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدير |حمد كم|ل عبــــد|لنعيم
27o986ر |لسيد |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منيه تـــوفيق عبــــد|لظ|
895o44 لس سعد فكرى جودتـــ تـــج|ره سوه|جك
78|594| ه |لسيد |لسيد عرف|تـــ ع نوعيتـــ |لزق|زيقم
د|بــــ |ل|سكندريه|نجل|ء فتـــ محمد ع حس 475984
477o34| ف |حمد ج|بــــر حس تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء |
حقوق |ل|سكندريهمحمد ي| عبــــد|لعزيز محمد متـــو353|44
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49o2o4د|ر |لعلوم |لم |رحمه |لسيد سليم عبــــد |لع|ل
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمد |س|مه جعفر محمد844362
صيدلتـــ بــــورسعيدنور |لدين حس|م محسن |لسيد599|75
وز |حمد نجيبــــ عطيه5|2496 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف
9o9629 تـــربــــيتـــ سوه|جتـــغريد |نور حس |حمد
2|67o5تـــج|ره ع شمسعمرو |يه|بــــ حسن شعبــــ|ن

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |م حس حس |حمد|3669
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند حمدى |حمد |لسيد |ل|قرع2438|6
|327o4لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سهيله صبــــ محمد |لسيد
24o289د|بــــ ع شمس|فرح خ|لد عبــــد|لعليم ع
9|o497|علوم |لم |  حمد كرم عز |لدين عر|بــــى
9o|84|  | كليتـــ |أللسن سوه|جف|تـــن عل|ء مو ج|د
د|بــــ دمنهور|مرو|ن محمد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لع|495454
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد نبــــيل عبــــد|لمنعم نجم||5|246
تـــربــــيتـــ ع شمسن| محسن محمود |لسيد عبــــد|لع|6|73|2
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن صل|ح حن محمود محمد ع526593
23857oره |ر حمدى سيد محمد زر|عه |لق|
229o29|رهيم|ن خ|لد محمد عمر زر|عه |لق|
46|83o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لسل|م سعد حسن ند

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| خ|لد صديق محمد3969|
6o|827صيدله طنط| محمد عبــــد |لمقصود يوسف
8o3626 د|بــــ |لم |رضوي محمود |م ع|
9oo|o4 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جيف محمد عبــــد|لعزيز حس
23o|35رتـــ|بــــل|ل جم|ل عبــــد|لعزيز |لمر محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ طنط|محمود محمد عبــــد |لسل|م محمود عوض|43876
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |حمد محمد بــــه|ء |لدين688632
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طريم طه |لسعيد مقلد5|69|6
رى مو |حمد698593 طبــــ بــــورسعيد س|مح |لط|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمجدى مر عبــــد |لجليل مر|6627|
299o6يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسهيل سعد محمود |بــــر|

45o437زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحس|م |س|مه حل حم|د
نوعيتـــ كفر |لشيخنوره|ن ح|زم |حمد شعبــــ|ن |لغن|م43|8|4

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد شعبــــ|ن محمد عبــــد|لحميد4|4|7
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو ع عبــــد |لعزيز محمد قطبــــ523744
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد رمض|ن محمد عر|بــــي|3|8488
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنه|د محمد عبــــد|لسل|م |لسيد785433

35o79ره|يوسف |حمد محمد |حمد د|بــــ |لق|
759o34|ندستـــ |لسويسحمد |لسيد عبــــد |لجو|د عبــــد|لع|ل
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــشيم|ء مصط محمود محمد |6|877 معهد ع| 
9|o3o7 حقوق سوه|جمريم ر|ئف موريس نجيبــــ
78o7|9تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء عل|ء حسن حس |لبــــ|ز
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طبــــ |سن|ن طنط|حمد خ|لد محمد شح|تـــه|245847
ف حسن ج|د579||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهع عز |لدين م
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء ف|يد فتـــ ع م|زن ف|يد|496548
62477oل يم  لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|مصط |لسعيد سمع|ن |بــــر|
رهحبــــيبــــه مع|ذ حس محمود238962 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

ندستـــ |لفيومشه|بــــ عم|د عبــــد |لتـــو|بــــ قر 769|7
تـــج|ره ع شمسد| | خ|لد محمد يح 59467|
تـــ عبــــد|لرحيم |لسيد |لنج687|46 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــه | خ
6|8|9o|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه ن| طه زقزوق
698o59طبــــ ع شمسس|ره نشأتـــ عطيه |حمد خلف
84382o يم ذ لس |سحق |بــــر| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نك
يم ممدوح |لعربــــى |لر|ز |96|9|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــر|
ف3|78|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــه جم|ل محمد 
وف|تـــ |ر محمد عبــــد|لغف|ر جمعه يونس447855 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم رش|د رفعتـــ |لبــــن|623669

ثــــ|ر |لفيوم|حمد عيد |حمد حسن|76|47
26555oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميوسف عص|م ع عبــــد |لفتـــ|ح |بــــوزيد
يع526993 ندستـــ |ل|سكندريهمحمود خ|لد عبــــد|لعزيز |بــــو
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| حسن محمد حسن672|78
6o494oطبــــ بــــنه|ك|رن مكرم عبــــيد ك|مل جرجس سليم
8|26o4|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ريج مجدي سيد عبــــد|لعزيز|
زر|عه كفر |لشيخنوره|ن ع أحمد محمد نور |لدين878|44
44o852طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود حم|ده ح|مد محمود
2265o6معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف قي عبــــد|لمل|ك شمشون
27o457تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |س|مه محمد عبــــد|لمجيد حويتـــ

يم |حمد محمد53632 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نهله |بــــر|
42o3o5|بــــي عر|بــــى د|بــــ كفر |لشيخ|يه رشدى |ل
طبــــ |لزق|زيقحل|م خ|لد حس|ن عبــــد |لحميد|625574
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|رتـــ محمد سعد خليل4|358|
343|o9يم |حمد حيدر كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمتـــ محمد |بــــر|
ن| مصط عبــــد|لق|در ع عي|46258 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنيتـــ حس عبــــد|لحميد محمد |لسنجيدي|44783
775|3o د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء نبــــيل محمد ف|روق محمد مصط
رهرنيم محمد ممدوح فه |لقط26944| حقوق |لق|
7682o4 |لسن ع شمس|حل| مدحتـــ رشدي عبــــد |لعزيز |لغ
2647o8 ره|نوره|ن ي| حس عبــــد|لخ|لق |لشوربــــ ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورروضه محمد محمد محمود خ 8762|5

726o8صيدله حلو|نرح|بــــ محمد |حمد عبــــد |لحميد
تـــمريض أسو|ندع|ء حسبــــ | |ل|م محمد845648
حقوق |لمنصورهسم|ء ع عبــــد |لح|فظ ع عبــــد |لع33|57|
تـــج|ره |لزق|زيقرن| عص|م عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |783594
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نوعيتـــ |شموننرم محمد رف| حسن84|259
8388|oش|م |لسيد |حمد سل|مه غنيم تـــج|ره |سيوطمن|ر 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعم|ر مجدى رمض|ن عطيه246426
52878o ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ط|رق محمد محمد حسن
ى73|25| ندستـــ ع شمسخ|لد محمد طه |لسيد محمد |لم
رتـــ|منيه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحمن محمد57|34| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o6o53 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم مصط ع فتـــ
ف ع محمد |لبــــقلو 669|78 تـــج|ره |لزق|زيقدين| |
يل ج |لزق|زيقآيه فتـــ محمود |لزم|ر373||6 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

د|ر |لعلوم |لفيومدين| بــــكرى فيصل عبــــد |لمقصود434|7
ره|ريه|م ز سعيد ذ سيد9|448 د|بــــ |لق|

8o88o6لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمود |حمد ج|د |حمد|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز عطيه|564|26
3262o2 |تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء منصور عثــــم|ن عبــــد|لبــــ
893o48| |ء عبــــد|لحميد عبــــد|لل|ه مر حقوق |سيوط 
د|بــــ |لزق|زيق|وق محمد عبــــ|س محمد783246
89o599 تـــربــــيتـــ |سيوطي| جمعه رزق سعيد
89o226 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطكرستـــ | ر|فتـــ ن| نظ

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينبــــ |سم|عيل عبــــد |لحكيم محمد43472
صيدلتـــ بــــورسعيدسل مصط ك|مل ع|بــــدين|8|5|6
تـــج|ره بــــنه|سمر |حمد |لسيد ع عفي عيد329899
44|5o|علوم |لمنصورهمروه محمد عطيه عبــــد|لسل|م

حقوق بــــنه|عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد عثــــم|3483
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر محمد مصط عبــــودي قلي 426284
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمصط س| محمد رش|د عبــــد|لحميد767257 معهد ع| 
ور محمد |لسيد264556 تـــج|ره بــــنه|ر| | 
4||o97تـــربــــيتـــ طنط|ول|ء محمد سعد ن
44o82oزر|عه كفر |لشيخط|رق |يمن جم|ل |لدين |سم|عيل
8o|366|حتـــ وفن|دق |لم |سم|ء عمر|ن تـــو خلف| 
يم ن| عبــــد |لسل|م تـــ|425578 طبــــ |ل|سكندريهمريم |بــــر|
8888o||ه حمدى يوسف محفوظ تـــربــــيتـــ |سيوط م
نوعيتـــ طنط|ف|طمتـــ |م ع |م عل|م266||4
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد |حمد عبــــد |لرحمن ع عبــــد |لمقصود266||7
3|538o|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نل|ء ص|لح محمد ك|مل

2353oيم عبــــد |لكريم تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود |يمن |بــــر|
75|2o5 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رو|ن مصط مصط |م
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد محمود مد 827796
صيدله |لمنصورهمصط محمود عبــــد|لعزيز |لنج|ر77|624

6o446تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعمر سيد يوسف |سم|عيل
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن |حمد حسن محمد953|83
تـــمريض |لزق|زيق خلود شحتـــه محمد عبــــد |لش| مهدى776629
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يم755577 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمصط |حمد محمد |بــــر|
6o|4|o|ه ع|دل حسن |لسكرى تـــربــــيتـــ طنط|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحس|م مو ك|مل ك|مل492558

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر عبــــد |لستـــ|ر رف| عبــــد |لعزيز24884
88o|54 حقوق |سيوطحسن خ|لد حسن محمد
86749o ك.تـــ. ف صن| قن|عبــــد|لرحمن عبــــد|لمريد سعد |م
ندستـــ |لزق|زيقبــــ|سم عص|م عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد محمود 625637
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ حمدي محمد مو عتـــيق329548
7o8684حقوق |لمنصورهصبــــ|ح |لسيد |لقطبــــ عبــــد |له|دى سليم
769|3oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمر حسن عبــــد |لق|در سليم
2|833oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ره محمد عبــــد|لمنعم محمد دردير
5|o6|9|علوم |ل|سكندريهحمد مجدي محمد غ|نم
يف عبــــد|لحميد حسن سيف |623|5 تـــربــــيتـــ دمنهوردين| 
هل | يوسف محمود مختـــ|ر عبــــد |لبــــر8|||2| نوعيتـــ ج
|765oفنون جميله فنون حلو|نف|طمه عمرو جوده عثــــم|ن

3|4|7o|رهحمد محمد |بــــو |لوف| |حمد حقوق |لق|
75442o|تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيم|ن جم|ل محمد محمد حسن
علوم حلو|نبــــ|نوبــــ فهيم عط| فهيم|56485|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع عبــــد| ع |لسيد محمد ع|شور7|3|44
4997o8|د|ر |لعلوم |لم |يم|ن رض| عبــــد|لسل|م ع طريده
ندستـــ ع شمسعمر محمد صل|ح |لدين |م 6274|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جري|ض |سم|عيل محمد سليم|ن |سم476443
6o4536حقوق |لمنصورهصو | محمد عص|م عبــــده سليم|ن عو
تـــمريض بــــنه|منيتـــ شو صبــــ |بــــوزيد |لسيد|332573
يم ن|827584 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره ن| |بــــر|
4|o494د|بــــ طنط|حس|م |لسيد محمد جودتـــ|
|3o939تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود محمد محمد
ى3837|6 صيدله حلو|نه|جر |لسيد عبــــد|لبــــ|ر |لسيد |لعم

صيدله بــــ سويفرحمه ن| رمض|ن محمود عبــــد |لو66644
495o63لسن ع شمس|يوسف عبــــد |لكريم عل| منش|وى
4|6|o7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن مجدى محمد عبــــد |لغف|ر |بــــو
77953o يم مصط تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنه|ل كم|ل محمد |بــــر|
7o89|7|ندستـــ |لمنصورهحسن محمد حسن ع |سم|عيل شتـــ
تـــج|ره كفر |لشيخرحمه |لمعد|وى عبــــد |لحليم شعيشع مندور442793
34296o |يم |حمد ش زر|عه ع شمسمحمد |حمد |بــــر|
35o965كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــخ|لد وليد شح|تـــ عبــــد|لسميع
8o2699|د|بــــ |لم |ود|د سعد سيد عبــــد|
ثــــ|ر د |ط|وق ع محمد |لبــــر7|79|6
معهد ف ص |لزق|زيقبــــر|ر شعيبــــ |لسيد |حمد |لص|وى|638957
د|بــــ دمنهور||ء حم|ده |حمد |لغريبــــ يوسف|497325
3|797oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــس|م كرم ص|دق فهيم

Page 2709 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسخلود ط|رق حن محمد63456|
766o6| تـــج|ره بــــور سعيدسهيله ع خليل محمود |لمل
48428oر عوض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعرفه محمد |لط|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف |يمن عص|م |لدين |حمد7694|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى محمود عبــــده محمد53757|
8|o379ف محمد درويش تـــج|ره بــــ سويفعل|ء |
9o2387 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــعزه محمد محمد ع
علوم ع شمسعمر |يمن حسن محمود2866|3
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء محمد حسن محمد عمر|348||7
5o7265تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ حس|م س| غريبــــ عبــــد |لمجيد
يف عبــــد |لعزيز873||6 حقوق طنط|ر| | |حمد فتـــ 
ف |لدين|337886 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد محمد رجبــــ محمد 
2|4o75 رهمريم خ|لد زكري| حس طبــــ |سن|ن |لق|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد محمد تـــوفيق ج|د مصط ج|د|494353
تـــج|ره |سيوطف|طمه جم|ل سيد حس 936|89

3o352زر|عه ع شمسريم محمد صبــــرى محمد |لمغ|زى
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعمرو عبــــده |حمد |لسعد |654|6
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|32785
27287o|تـــج|ره |سيوطيه س|لم|ن ع محمود
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــه ه|شم سليم|ن |حمد848696
|5436oوف|تـــعمر |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ن| ع  مصط |لقربــــه437666
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمل محمد عبــــد|لل|ه |لسيد|73||83
علوم |ل|سكندريهيوستـــ | وديع ري|ض |سكندر79|422
67583o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور| محمود محمد |لسعيد مصط

وف|تـــمحمد |سم|عيل محمد نجيبــــ5749| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
69o774تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| مصط عبــــد |لرؤف محمد
48oo98ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمنه | ج| عبــــد|لسل|م زيد
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــمحمد كم|ل كم|ل يوسف خليل842|45
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن|دين |لسيد |حمد |لسيد |حمد697798
2|5o34يم بــــيو معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعمر عبــــد|لمنعم |بــــر|
يم وحد|695344 يم فتـــوح |بــــر| ه |بــــر| طبــــ |سن|ن |لمنصورهم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|لتـــ |لسيد محمد |لسيد623369
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد مصط محمود محمد479696
د66|357 د |لسيد ز| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مه| ز|
7oo3o5|ندستـــ |لمنصورهحمد صل|ح عبــــد |لرحمن عوض
844o|6كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخ|لد محمد حل عبــــد|لرحيم
حقوق |لمنصوره|ء محمد متـــو طلبــــه|678266
28o7o2|تـــج|ره ع شمسنور |س|مه |نور محمد عطيتـــ
68o32o|يم عوض عمر يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم |بــــر|
8395o3ي |لضوي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين فخري |لط
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د|بــــ |سيوط|عزيزه جم|ل محمد عبــــد|لع|ل محمد 893363
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |م محمد سعيد4|7535
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ع |ء ع|صم ع عثــــم|ن |لعزو 629424
6o5482زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــي|سم |حمد محمد عبــــد |لعليم بــــدر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|رين| |دو|رد حس غ|65|8||
رهل|ء عبــــد |لبــــ| محمد حسن|44786 صيدله |لق|

طبــــ |سن|ن طنط|حمد مصط |لمر محمد زيد|ن|427442
ندستـــ |لفيوميوسف عل|ء كم|ل عبــــد |للطيف53587

د|بــــ د |ط|نور|ن س|مح |حمد فؤ|د |لسمبــــوسك|628|6
69o8o7 ف عبــــد |لبــــ|رى محمد عوض طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعمر |

تـــربــــيتـــ |لفيوممريم ع|دل |نور ج|د |لسيد69854
34|2o8وف|عبــــد|لرحمن مجدى |حمد عبــــد|لسميع بــــدر وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
9o3893  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود فتـــوح محمد |بــــوضيف
3349o7يم ر عزوز |بــــر| د|بــــ ع شمس|مريم م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م ك|مل س|لم شديد|49834|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحن| تـــ|مر حن| جرجس822742 معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسمريم |س|مه |لسيد محمد طلبــــه99|7||
24|5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمريم ك|مل بــــخيتـــ |ندر|وس

69o434|تـــربــــيتـــ |لمنصورهين|س محمد طلبــــه سنيد
8o5669تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره|ن ن|دي نج|ح عبــــد|لحكيم
4o6|27|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء عطيه محمد عطيه س|لم
نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن عبــــد| محمد |لسيد |حمد|443628
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطصفوه |حمد حسن سويلم278588
حقوق حلو|نبــــ|سم جم|ل رش|د ع 9|473|
ندستـــ |لم |حمد عل|ء محمد مسلم |لصفط|وي|48|453
4o3724 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عمرو ك|مل عبــــد |لمؤمن مصط
639o9o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد |لسيد ع ع منصور
88|o78 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطسن|ء |حمد ك|مل حسن
يم محمود |لصعيدى763574 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدس|ره محمود |بــــر|
4o6575د|بــــ بــــ سويف|م|رين| رفعتـــ سعد فرج عوض
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد مهدي عد محمد|836938
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن| محمود محمد |سم|عيل |لبــــي2|65|3
نوعيتـــ كفر |لشيخعل|ء عبــــد |لوه|بــــ  سعد حسن درويش|43754
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد فوزي محمود عبــــد |لع|ل487974
يم|89|759 لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حمد عبــــد |لغ محمد |بــــر|
طبــــ |سيوطد| | |لسيد محمود ربــــيع |لبــــحطي638779
92o233  بــــه ن| عو ج|بــــر و علوم |سو|نم
529o||علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد ع عبــــد |للطيف رزق
د|بــــ |سيوط|ه|جر |لسيد يس فو|ز 893284
|324|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ري| |سحق عبــــد |لمسيح سعد
247|o8 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمد مصط محمد حسن
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2426o7| زر|عه مشتـــهرنطونيوس جم|ل حسبــــ | عبــــد|
6o5327ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنتـــ | عمرو محمود محمد |لقدرى
تـــربــــيتـــ حلو|نيم |يمن سيد محمد66585|
7o553| طبــــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |حمد |لسيد |لعو
معهد ف ص بــــنه|ند |لسيد رميح |لسيد256842
69487o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد حمدى |حمد مصط تـــعلبــــ
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن|ء خ|لد عبــــد|لو|حد ع |842288

394o4ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه| عبــــد | رحيم ع طلبــــه
ه سيد عبــــد|لوه|بــــ محمد|857582 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |م

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد عبــــد |لنبــــى حبــــ |م |53775
|34oo7ش|م مصط ك|مل حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد 
|57o3|رهمحمد خلف محمد عبــــد |لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لزق|زيق|تـــ |حمد |له|دى محمد||6268
يم سعيد273|23 رهمحمد عبــــد|لوه|بــــ |بــــر| طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى حمدى عبــــد |لعليم عبــــد |لمجيد425554
يم|||6|78 يم محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن |بــــر|
4o2o87د|بــــ دمنهور|محمد صبــــرى محمد ري|ض حموده

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم خ|لد محمود عبــــ|س عبــــد|لع|ل4684|
رتـــ|صبــــ|ح مسعود |حمد عبــــد |لو|حد|3929| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o33|oيم |لسيد عبــــد |لنبــــى ندستـــ طنط|مه|بــــ |حمد |بــــر|
7||5o6د محمد |حمد د مج| تـــج|ره |لمنصورهمحمد مج|
487o24تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|رس محمود عبــــد| محمود ع
44o|2|علوم كفر |لشيخمنتـــ | |يمن طه محمد
5|o222كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد نبــــيل |م قطبــــ |لبــــربــــري
5|o27o|يم نبــــوى قبــــيصتـــ علوم |ل|سكندريهحمد ط|رق |بــــر|
5o439oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور|ن ع مبــــ|رك ع |لبــــرل
8o5245 د|بــــ |لم |عمر |حمد عمر مو|
8o9487يم تـــج|ره |سيوطمحمد خ|لد جم|ل |لدين |بــــر|
تـــ محمود عبــــد| عبــــد|لخ|لق|5387|3 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
علوم ري|ضتـــ دمنهورم|ريو حبــــيبــــ فتـــ حن| حديد475354
7o74o4ه عوض محمد |لقري عوض جبــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم

رهحمد عيد عبــــد |لحليم |حمد||3762 تـــج|ره |لق|
يم |لش|432737 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ | محمد |بــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| محروس حسن فتـــح |لبــــ|بــــ58298
طبــــ بــــيطرى دمنهورسم|ء رجبــــ محمد |لكريو |6792|5

علوم حلو|ندع|ء محمد ص|بــــر عطيه68252
|5o57o|قتـــص|د م حلو|ن|حمد ه| وفيق محمد

5o888 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفطه |حمد محمد نص
6o4365علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد ن| ع |حمد فضل

24|ooخدمه |جتـــم|عيه حلو|نسن|ء مصط حسن عثــــم|ن
35|5o3لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سم|ح مصط حس يوسف
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م محمد |حمد خ|لد محمد||33934 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|د
|5938oد|بــــ حلو|ن|نو|ل ري|ض حسن ري|ض
|5422o زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد محمد |لشوربــــ
76678oيف معهد ف ص |سم|عيليهمحمود كم|ل محمود محمد |ل
|394o7| تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه |حمد عبــــد |لكريم عبــــد |
يم463783 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسن|ء حسن عبــــد |ل |بــــر|
رهس|ره |حمد محفوظ عثــــم|ن محمد ع 32695| ندستـــ |لق|
ه محمد |حمد |لسيد محمد|764656 تـــج|ره بــــور سعيدم
ندستـــ بــــنه|ي| حسن محمد |لسيد حو|ش332775 كليتـــ 
2446o7رتـــ محمود محمد محمود خليل محمد تـــمريض |لق|
يم يوسف مو كريم|84|66| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
يم328244 يف زكري| |لسيد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|ه|شم 
ف95||33 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| |س|مه عبــــد|لش| محمود 
43o|62يم حبــــلص كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمنه | محمد عبــــد | |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ح|زم عمرو محمد نبــــوى حموده|8|3|3
75o567|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه |حمد جمعه |حمد ق|سم
43o|9|ء نبــــيل أحمد محمد حج|بــــ| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|إ
|39o23تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم|رى شح|تـــه عطيتـــ غبــــري|ل
|48|8oد|بــــ ع شمس|د | حمدى حسن ص|لح

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| سيد محمود محمد6|385
رهعمر |حمد محمد |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح775742 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد عبــــد|لحفيظ محروس |له|دى|634357
4|o|25 يم مصط |د|بــــ طنط|ش|م محمد |لنبــــوي |بــــر|
4|o789تـــربــــيتـــ طنط|حبــــيبــــه محمد عبــــد |لغ مبــــروك عوض
تـــج|ره |لمنصورهندى مدحتـــ حل يونس شلبــــى55|676
لسن ع شمس|نور| محمد محمود محمد ع عبــــد|لرحمن332857
يم عبــــد |لسل8|29|7 ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــغريد عبــــد |لسل|م |بــــر|
يم|52752 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء عبــــد |لحليم |حمد |بــــر|
53o57تـــربــــيتـــ بــــ سويفنسمتـــ محمد يوسف |حمد

تـــج|ره طنط|محمد ج|بــــر عبــــد| عبــــ|س ع مخلوف487323
6644oتـــربــــيتـــ |لفيومل |ء خ|لد معوض فرج

439oo8 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن محمد
تـــج|ره سوه|جتـــ محمد عبــــد |لعزيز عطيه عبــــد |لعزيز497|78
تـــج|ره |لزق|زيقحن|ن خ|لد عبــــد|له|دى عبــــد|لرحمن888|63
27o359 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــك|مل عزتـــ |لغريبــــ |لحو
علوم |لمنصورهكريم |حمد |حمد |بــــو |لفتـــوح رمض|8||693
4|o98oنوعيتـــ طنط|رو|ن ص|بــــر |لسيد شمردل
طبــــ بــــ سويفعبــــ س محمد قنديل854273
4o6|o3|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر سعيد عبــــد |لمجيد فرغ عبــــد
7ooo62 صيدلتـــ بــــورسعيدر| | عبــــد |لن| |لسعيد خميس نور
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــصبــــ ط|رق صبــــ جميل255844

Page 2713 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

435o28يم عبــــد |لفتـــ|ح |لحبــــ|ك طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيف |بــــر|
63o|5|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمرو|ن ه| محمد |م |لسيد
23oo85|رهسل|م حمدى زغلول طه سليم|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
4o9829د|بــــ طنط| |ده حسن جل|ل |لصعيدى|
7o3878رى ندستـــ |لمنصورهمحمد ر| عبــــد |لحميد محمد |لجو
4|o72oيم غريبــــ شح|تـــتـــ عز|م تـــج|ره طنط|ك|رين |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد منتـــ |حمد محمد حس 7|3|4|
جرس22|4|5 علوم طنط|نعمتـــ عبــــد|لل|ه حسن عبــــد|لمحسن 
ندستـــ أسو|نيه محمد شو عبــــد | رسل|ن|238924
تـــج|ره بــــنه|رش|د ي| محمد رش|د عطيه بــــيو265239

وف|تـــمحمد محسن ع محمد56878 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
72446| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|لحسن|ء حم|ده سيد ع

|5oo94ريدى ندستـــ ع شمسمحمد |حمد ف|روق 
78o693طبــــ بــــنه|بــــسمه |حمد محمد أحمد زيد|ن
يم |لكرش|246584 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع|طف |حمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد |لعزيز |حمد حسن ختـــعن|528742
62446oصيدله |ل|سكندريهتـــسنيم مسعد مسعد |لدسو شعبــــ|ن
33|9|oصيدله |ل|سكندريهش|م ف|يد |حمد عبــــد|لبــــ| |حمد
52529|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوم|ء محمد |حمد ع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|روى مصط حس حسن|59|785
تـــج|ره بــــور سعيده|دى ر|سم سم |لجم|ل83|6|6
|32o78| د|بــــ |لم |ل|ء |حمد فؤ|د |م|

رهحن مجدى عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح |لتـــليتـــي7248| تـــج|ره |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عم|د سعيد من محمد |حمد مر|د625964
يم|52635 ندستـــ |ل|سكندريهعمر محمد مسعد ع |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|تـــسنيم محمد |لسيد |سم|عيل|8|633

تـــربــــيتـــ |لفيومندى محمد حس محمد867|7
نوعيتـــ |لمنصورهسه| وجدى |لغريبــــ |حمد |لجد|وى2848|7
تـــمريض دمنهورد| | رمض|ن محمد خليل |لجندى8255|5
تـــمريض |سيوطسل زكري| شح|تـــ عبــــد|لتـــو|بــــ 883863
8o6o94|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حمد عص|م |حمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود جم|ل |حمد ع 898564
نوعيتـــ قن|يه عبــــد|لن| محمود سيف |836982
د|بــــ ع شمس|ل|م وجيه ثــــروتـــ ش|كر|337262

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسل|م خ|لد سيد محمد|22666
8o|6||د|بــــ |لم |خ|لد ممدوح محمد ص|لح|
8488o2 معهد ف ص |سو|نند| محمد حسبــــ | حس
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ندير عطيه |حمد عطيه238369
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــين|س |لشح|تـــ عيد محمد|32445|

حقوق |لفيومسه| خ|لد محمد حسن66428
|ء ع عبــــد |لمنعم ع |لديبــــ544389 د|بــــ دمنهور|إ

Page 2714 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6|4|4o| ورعبــــد|لحميد عي ندستـــ |لزق|زيقحمد جل|ل 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد | |لسيد حس عبــــد |لسل|م358|68
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ محمد |حمد عبــــد|لق|در8424|8

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد رش|د محمود مر8926|
443|2oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخد | محمد عبــــد|لكريم |لقطبــــ غ|زى

4o3o2ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد محمد تـــوفيق محمود
ل|ل رضو|ن263773 ف |لسيد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود |
9o9775  تـــج|ره سوه|جندى |لحس محمد |لسيد
7775o5| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم ع|دل ص|بــــر عبــــد |لسل|م ع
8o32|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ندي محمد فؤ|د عبــــد|لر|زق
44293oتـــج|ره كفر |لشيخ |ر حس عبــــد|لمنعم |لحديدى حسن
د|بــــ د |ط|ش|م |حمد محمد |لمهدى عبــــد |لمطلبــــ684778
4|o393|د|بــــ طنط|حمد رشدي |لسيد سليم|ن مع|رك|
يم عبــــد|لحميد عبــــد3337|6 طبــــ طنط|محمد حمدى |بــــر|

يم محمد |لسيد33482 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننهيل |بــــر|
يم شلبــــى|36884| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد ع|دل |بــــر|
542|6oطبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد | ق|سم خ سعيد

39o97ره|ي|سم محمد عبــــد |لحكيم محمد د|بــــ |لق|
4386o|علوم كفر |لشيخخ|لد محمد عبــــد|لر|زق محمد عل|م
5o6964| يم حسبــــ طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ جم|ل محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمجدى مصط عبــــد |للطيف محمد عبــــده5|6792
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىريه|م عبــــده محمد |لصغ حس|ن 826535
زر|عه طنط|محمد عبــــد |لحميد حسن عبــــد |لحميد فر764||5
325oo8ره|محمد عص|م عبــــد|لخ|لق |حمد د|بــــ |لق|
وز |حمد ص|لح محمود43|835 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف
7o8339تـــج|ره |لمنصورهمحمد حم|ده ك|مل |حمد
تـــج|ره |سيوط حمد محمد سيد عبــــد|لعزيز|3|8873

ره|سم|ء مجدى عبــــد |لرحيم عبــــد |لسل|38994 د|بــــ |لق|
36o69 ه عبــــد |لسل|م عبــــد |لجو|د عبــــد رهم تـــج|ره |لق|
|5o|9رهس|رتـــ مصط كم|ل محمد حسن |لسمنودى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

32|o69تـــج|ره ع شمسعمر |حمد مصط محمد
تـــج|ره |لزق|زيقمصط ط|رق عبــــد |لق|در زقلط49|752
2449o5رتـــ ه|جر ك|مل عبــــده محمد تـــمريض |لق|
تـــج|ره سوه|جرو|ن |حمد قدرى عبــــد|للطيف 9|8983
85o395 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن صل|ح |لدين حمدون ع
4o4386|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |يمن محمد خلف منصور
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورلسيد جمعتـــ |لسيد جمعتـــ خميس|492779
|579ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|يدى دوس تـــوفيق سعيد
7o9555تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء عبــــد |له|دى ص|دق |لسعيد محمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنج|ه عبــــد|لموجود محمد عبــــد|لرحمن832648

معهد ف تـــمريض بــــ سويف مصط محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عودتـــ23|55
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ندستـــ بــــور سعيدمحمد ربــــيع محمد س|لم769259
7o8||6نوعيتـــ |لمنصورهنعمه ع غ|زى |لسعيد ع
4o3o9زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد حس عبــــد|لو|حد |بــــورقه

يم محمد من453273 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع|دل نظ |بــــر| معهد ع| 
7o7757|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد محمد |بــــو |لوف| عمر
تـــج|ره |سيوط يه عبــــد|لستـــ|ر ع |حمد|885236
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدير محمد عبــــد|لقوى |لسيد |لنج|ر|885|4
35|o79|زر|عه ع شمسم| ع|دل محمد عبــــد|لسميع
معهد ف تـــمريض |سيوط ف|طمه حس عبــــد|لعظيم محمد |88965
|3o54|حقوق حلو|نرحمه س| حس صبــــ مسعود
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد سعيد سعد عرفه|77|247
تـــج|ره سوه|جمؤمن محمد عبــــد|لعظيم محمود محمد484678
يدى متـــو جمعه|26444 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رقيه |سل|م و
4o7639تـــج|ره دمنهورمنه | |سعد ع |لسيد زقيلح
|6o475وف|تـــيوسف عبــــده يوسف |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
46|4o|ى كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــسمه خ|لد محمد |لسيد |لم
يم حس محمد فرج||3694 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمصط |بــــر|
|55o4oحقوق ع شمسف|طمه سيد |لتـــه| مصيل
2|37o5|ر ش|م محمد |لز| وف|تـــحمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ر |م عيد عبــــد |لطيف37576
يم627429 بــــتـــ إبــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقوليد فهيم و
تـــج|ره |ل|سكندريهندى يوسف |حمد يوسف32|483
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرقيه شعبــــ|ن حس ع243729
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع|طف ج|بــــر قن|وى|254769
ون3|45|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسعد صقر محمد محمد |لمد
طبــــ بــــيطرى سوه|جنه|ل جم|ل |م عبــــد|للطيف 924568
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |لسيد خليل حسن ج|د |لربــــ476263
834o45تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىزينبــــ عبــــد|لوه|بــــ ع دردير
6o3738|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد فتـــ ز عبــــد|لوه|بــــ معهد ع| 
7o2572تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــتـــ يح زكري| يوسف محمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ جم|ل رش|د |حمد سكر355393
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيه |س|مه حس عبــــد|لتـــو|بــــ|237829
267o85د|بــــ بــــنه|مروه |لسيد محمد |لبــــدرى|
6|896oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طف|طمه عيد محمد جمعه |بــــو يونس
تـــج|ره كفر |لشيخمؤمن |حمد عبــــد |لق|در ح|مد محمد5|4822
23o46oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد جم|ل |حمد عبــــد |لع|ل |لوكيل
4o6794 ش|م |لعد |بــــو |لغيط عبــــد ندتـــ  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ش|
9o2688 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــند| |لسيد |حمد عبــــد|لع|ل
4o622|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــش|ديتـــ حسن |لسيد حس محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمه خ|لد عبــــد|لمعز خليل259772
67984oيم يونس فرح|تـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره مجدى |بــــر|
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تـــج|ره ع شمس|ء |حمد حسن شح|تـــه|43496
3o825ي عبــــد |لحميد حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ ن خ

23|o27رهبــــش|ر عبــــد|لبــــ|سط محمود فرج تـــج|ره |لق|
رهعمر ح|زم |حمد سيد |حمد67||23 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيوسف طه فؤ|د |حمد طلبــــه56524|

بــــه عبــــد|لحفيظ 35953 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر عبــــد|لحفيظ و
98o47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لق|در عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لرحمن ميهوبــــ

7o5874 رتـــ|ف|طمه |حمد منصور |حمد |لطري لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4|o834يم عبــــد |لحكيم عطيه |لمشد |د|بــــ طنط|سل |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجنه محمد عبــــد | محمد28578|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|جه|د |يه|بــــ ع|طف |حمد5754|
ره|سل محمد مرغ حسن567|3 د|بــــ |لق|

6o2399علوم ج|معتـــ د |طخديجه عبــــد |لبــــ|سط |سم|عيل شتـــيوى
78|9o2معهد ف ص |لزق|زيقس|ره ثــــروتـــ محمد عزتـــ |حمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر عبــــد|لعزيز محمد غندور8855|2
4o|78oد|بــــ |ل|سكندريه|زي|د |حمد طلبــــتـــ عبــــد | |لعك|زى
د|بــــ د |ط|شيم|ء ممدوح محمود د |9959|6

د|بــــ |لفيوم|محمود رف| ع عبــــد|لعزيز|8682
||67o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|جد محمد عبــــد |لغفور محروس
24o35ره|حبــــيبــــتـــ سيد عبــــد |لر|زق عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|

يم بــــركه|248377 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم| ط|رق عبــــد| |بــــر|
62o493|تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد مجدى |لصديق عبــــده |لجبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهنغم محمد |حمد ج|بــــر محمد||4857
69o894تـــمريض |لمنصورتـــ من|ر ع|دل عبــــد |لر|زق محمد
4|26ooتـــربــــيتـــ طنط|م|دون| عبــــد |لسيد ع|دل عبــــد |لسيد
8o|667 معهد ف تـــمريض |لم | مريم كم|ل لبــــيبــــ ز
5|9o35يم |لحن|وى يم ج|د |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه |بــــر|
5|89o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|ر| محمد عبــــده أبــــو |لمجد عبــــد|لر
|77o92|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسر| | عبــــد |لش| |حمد عبــــد |لش

6o394لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عبــــ رشدى ع محمود
يم764724 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد |ر سم رجبــــ سعيد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسم|ري|م ميل|د مرزوق حن| |26|5||
||8o35تـــج|ره ع شمسس|ندى طلعتـــ تـــ|مر و|صف

58|o2صيدله بــــ سويفعم|ر |حمد محمد |بــــو |لنور
وف|تـــعبــــد|لمنعم صل|ح |لدين عبــــد|لمنعم 9|3289 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

ق|وى محمد |سم|عيل|48499 ره|يم|ن |ل د|بــــ |لق|
2326o8إعل|م بــــ سويفمه| محمد فرح|تـــ شح|تـــه
5|o383|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد |حمد نص ع|رف
4o9|7oنوعيتـــ طنط|ي|ر| مختـــ|ر تـــوفيق |حمد كشك
8o5839حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــجرجس |سحق غط|س سعيد
لسن ع شمس|يم|ن |يمن ج|بــــر |بــــو|لعل| |لقن|وى753|27
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34o442|يم زر|عه مشتـــهر|ء محمد بــــرك|تـــ محمود |بــــر|
526o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد |لشي
وف|تـــمحمد خ|لد شو شفيق عثــــم|ن8|4798 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ حلو|ن|ديفيد ي| سم روف|ئيل5945||

|5o52|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد عي جوده مقلد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزينبــــ جعفر |مبــــ|بــــى |سم|عيل 52|892
رتـــ فيلوبــــ|تـــ طلعتـــ ص|دق |سكندر54667| تـــمريض |لق|
4288|oيم |لصلح|وى تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحيم |حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|د| | محمود سيد محمود834682
يم693427 يم محمد سليم|ن |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم وجدى عبــــد |لمنعم حسن685943
9|75o8  معهد ف ص |سيوطمروه ممدوح طه محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــ|ء |حمد عبــــد |له|دى |حمد |لدسو 4|6887
يم5433|8 |د|بــــ |لم |ل |ء محمد مه |بــــر|
4oo286د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ع|دل محمد أحمد محمد محمد|
تـــج|ره طنط|ك|رن |يمن حس س| مك|ري479267
4o6969نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهرودين| منصور غ|نم حسن غ|نم
6o53o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم مكرم سعد ميخ|ئيل
د|بــــ دمنهور|من|ر حس|م |لدين |نيس محمد مصط 9234|4
8oo||4يم |حمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء |حمد |بــــر|
8422o7حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعل| حج|ج |لسيد محمد
78o489رتـــ|ع|ئشه ممدوح رمض|ن محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم29558| ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف كرم محمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|سلوى س|مح حس متـــو حج|زي773675
صيدله |لزق|زيقمن|ل حمدى محمد |سم|عيل محمد تـــه|77467
6|4o24|تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء |حمد عبــــد | ع |لف|ر

د|بــــ بــــ سويف|تـــقوي محمود بــــدر|لدين حسن عبــــد |لجو|||64
527o|علوم بــــ سويفمحمد خ|لد محمد زغلول

|64o74حقوق حلو|نح|مد |حمد حس فرج
د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د وليد |سم|عيل حسن |سم|عيل484536
6|o956ندستـــ كفر |لشيخعل|ء |لسيد محمد محمد |لقطرى
682o27 يم عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لغ تـــربــــيتـــ |لمنصورهن |بــــر|
8o8399 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دع|ء سيد ع ع|
ي6|48|8 تـــربــــيتـــ |لم |ول|ء رس حد|د م
48|o86 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــل|ل |لكحل|وى مو |لجيل
يم22|326 حقوق ع شمسندى مجدى غنيم |بــــر|
782o56ى منصور محمد محمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنسمه خ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد مجدى محمد محمود عثــــم|ن677428
4|6o94|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء محمد محروس محمد غن|م
9o25|3 طبــــ سوه|جدين| صل|ح عبــــد|لرحمن محمد
36o3o5طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح مجدى عبــــد|لفتـــ|ح سليم
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77o792طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقزينبــــ ق|سم ج|بــــ | عبــــد|لمنعم
76294|| نوعيتـــ بــــور سعيدل|ء |يمن |لسيد محمد |لمن|خ
صيدله حلو|نمصط سم مصط |لمر |لع|يدى3353|6
رهدع|ء جمعه محمد رجبــــ|9|58| طبــــ بــــيطرى |لق|
ى|48555 ف عبــــد|لحميد محمد |لم تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |
6o487o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروميس|ء ع|طف محمود |لششتـــ|وى
5o8642|طبــــ |ل|سكندريهحمد |لسيد عبــــد| جوده
5o23oo|يم عبــــ|س قرنفل علوم |ل|سكندريهحمد مجدى |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسيف |ل|سل|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح شعر47788|
|2|o93|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع|طف عبــــد |لعزيز عز|م
4o3994|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حسن ر| عبــــد|للطيف
8o73||تـــج|ره بــــ سويفع|صم حس شلق| بــــعز|قه
تـــج|ره بــــ سويفمحمود فو تـــو ح|مد|423|8
7o3249|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء |لسيد سل|مه محمد |حمد
تـــج|ره سوه|جشه|بــــ ن| محمد يوسف25352|
يم|643879 ه محمد ج|د يوسف |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوممه| صبــــرى جمعه |لعر|بــــي|25249
| قشطه769448 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى محمد محمد ن
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــ عبــــد|لرحمن محمد |حمد  879763
حقوق حلو|نحمدى |حمد حمدى محمد سعيد8659||
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهم |حمد ع محمد |لخم|ر536342
حقوق ع شمسمحمود جم|ل شعبــــ|ن قطبــــ عسوى8||4|3
629o39|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يم|ن محمد صل|ح عبــــد|لر|زق
تـــمريض |لم | حمد |سم|عيل محمد غريبــــ|6386|8
6o8o9تـــربــــيتـــ بــــ سويفسحر شعبــــ|ن ح|مد د|ود

يم زرع693388 يم عطيه |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم |بــــر|
د|بــــ بــــ سويف|يه محمد |م|م محمد|53885

69852o|يم شح نوعيتـــ |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد | |بــــر|
62o572 صيدله |لمنصورهرو|ن سم ك|مل ص|لح مصط
8||4o5طبــــ |ل|سن|ن |لم |حسن|ء رجبــــ عبــــد|لحفيظ |حمد
6oo834ف بــــسيو محمود |بــــوغربــــيه |د|بــــ طنط|وق |
4|329oد|بــــ طنط|محمد كم|ل عبــــد |لسل|م |لقطبــــ ن|صف|
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد عمر عبــــد |لبــــ|رى775695

2752oزر|عه مشتـــهررحمه ر|فتـــ عبــــد | محمد
تـــمريض |لفيوم منيه سيد عبــــد |لخ|لق خ|لد|64262

64o5o9د|بــــ |لزق|زيق|حس|م محمد حسن محمد
|2|o|| رهعمر حس|م |لدين محمد جم|ل |لدين تـــج|ره |لق|
يم |حمد مط|وع|5936|6 حقوق د |طحمد |بــــر|
م سيد محمود حج|بــــ|222828 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطد
4|o7o|| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء سعيد عبــــد |لغف|ر |لعن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد و|ئل محمد عبــــد |لحميد خ |676894
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يم|777975 تـــج|ره |لزق|زيقيه محمد كم|ل محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|حمد وليد |حمد عبــــد|لحميد||33394
تـــج|ره بــــ سويفعمر |حمد عي |حمد854247
معهد ف ص بــــنه|يه خ|لد عيد |لسيد طه||26627
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن جل|ل عبــــد|لرحيم محمد  3577|9
حقوق |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لر|زق|648725
439o52زر|عه كفر |لشيخمحمود س| عبــــد |لرحيم ج|د |لكريم
2|6o8|يم عبــــد|لسميع م |حمد محمد |بــــر| ره|د عل|م |لق|
ور56445| د|ر |لعلوم |لم |محمد مجدى محمد محمود 
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد ي| |حمد حف |64||75
رتـــ|م| |يمن يح محمد |سم|عيل|2|6785 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|د|بــــ |لم |عبــــد |لرحمن محمد |حمد حسن 93|66|
|2o|99|ندستـــ ع شمسن م|رى ح|تـــم حل حن| غبــــري|ل
254o79 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود س| فتـــ مر |ل|بــــشي

668o3تـــربــــيتـــ |لفيومنرم عطيه محمد جلول
68o843| نوعيتـــ |لمنصورهحمد |لسيد |لسيد محمد |لبــــلجي
ه رش|د |حمد |دريس|49495| رهم حقوق |لق|
88o3|3|تـــج|ره |سيوط حمد مصط محمود محمد
438564| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد نبــــيل ع غ|زي عبــــد |
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء |سم|عيل محمد ه|شم عبــــد |للـه9977|5
وف|م | شكرى |م غط|س68353| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|ي| |حمد س|مر محمد ز صبــــ||973||
7o7746حقوق |لمنصورهمحمد |سم|عيل محمد |لسيد |سم|عيل
ر|ء عبــــده |حمد محمد عثــــم|ن|8326|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|لز
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| ع|دل نسيم فه 693||8
477295| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد مصط سعد ز عط| |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عبــــد|لقوى عمر عبــــد|لقوى233752

7o888رتـــ|رحمه سيد سنو محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
232oo|رهمحمد |يمن محمود |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق طنط|س|ره |بــــو |لفتـــوح |لسيد |بــــو |لفتـــوح ع8585|4
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد مصط محمد تـــعلبــــ34|356
4533ooندستـــ كفر |لشيخف|رس ح|مد عبــــد|لستـــ|ر مصط خليفتـــ
9o|634|يم سليم تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد ع |بــــر|
يم8363|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء شعبــــ|ن عبــــد|لسل|م |بــــر|
76646oد|ر |لعلوم |لم |ن|دره وجيه رمض|ن عبــــد |لرؤف
حقوق طنط|س|ره |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل343||4

|74o8رهنوره|ن |حمد محمد يوسف طبــــ بــــيطرى |لق|
62o93|صيدله |لمنصورهحس|م ط|رق عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعزيز ص
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| كريم حس سيد |لعويمرى222474

يم محمد63||6 حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن رمض|ن |بــــر|
تـــج|ره دمنهورنور |ل|سل|م محمد ك|مل عبــــد |لعزيز محمود5|5289
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تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه ربــــيع منصور حسن  882422
69oo63يم يم ح|مد |بــــر| زر|عه |لمنصورهسمر ح|مد |بــــر|
حقوق |سو|نحمد بــــه|ء حسن محمد|843558
83o964تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــص|بــــرين عبــــد|لحميد محمد فك|ر
2635o7 ف محمود محمد |لديس|وى تـــج|ره بــــنه|ه|جر |
ندستـــ |لفيوم |ر محمد نص|ر |بــــوضيف4|2223
رهمحمود محمد محمود زيد64256| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم عبــــد|لمجيد بــــسط|وى67|5|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجه|د |بــــر|
بــــه859|42 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|دى عم|د وديع و

زر|عه |لفيومي|سم محمود شعبــــ|ن عو|د عو|د66859
8|o933تـــج|ره بــــ سويفجورج فنجري | |س يوسف
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر يوسف تـــ|مر محمد |حمد |لغز|وى6|228| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ |لم |ه|يدي نش|تـــ فتـــ حن 8782|8
د|بــــ ع شمس|دين| |حمد حسن ع سعد||356|2
حقوق بــــنه|من|ر عبــــد| محمد حف 354397
يم464526 ندستـــ |ل|سكندريهمصط فهيم محمد فهيم |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |بــــو |لفرج ع محمد |بــــو |لفرج453595
حقوق طنط|كرم سعد عبــــد|لحليم |لغز|495354
8|22o||علوم ري|ضتـــ |سيوط|ء عيد محمد |حمد
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسج| محمد محمود حسن عبــــد |لوه|675646
4oo743|تـــ |سم|عيل محمود |سم|عيل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحم
9o2968 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جفيول| |يمن ذ مه

صيدله بــــ سويفحمد ي| محمود محمد|52678
7824o9كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قرف|ده رض| عبــــد |لحميد |لنجدى
يم  5465|9 تـــج|ره |سيوطش|دى محمد سيد |بــــر|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طندي س| |لسيد |لغبــــ| 6872|6
ى سعيد زويل|486523 حقوق |ل|سكندريهحمد خ
نوعيتـــ كفر |لشيخمروه ع|دل زكري| حسن7667|4
علوم |سو|نن عل|ء |لدين يوسف |حمد826632
ش|م محمد حل |حمد |لط|6469|2 ندستـــ ع شمسمحمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|حمد حس|م منصور عبــــد|لح|فظ|786547
5o2|7|يم ف|ضل ن |لدين كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد |بــــر|
52o2o9طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| دسو عبــــد |لق|در زي|ده
89|o67 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطدع|ء طه محمدين عبــــد|لرحمن
896oo3|بــــ محمدين عبــــد|للطيف د|بــــ سوه|ج| يم|ن |بــــود
|2o286ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد محمد |لسيد عبــــد |لوه|بــــ
حقوق |سو|نر|ند| رمض|ن سعد |لحد|د77|842

تـــج|ره سوه|جي سعيد محمد حس|ن عبــــد |لكريم44343
صيدله |لزق|زيقمحمد حسي حس |لسيد39||78
564o6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمود عسقل| عم|ر محمدعم|ر

ق|29|44 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحس|م |لش|ذ مصط محمد |ل
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6oo32o|يم حمد تـــج|ره طنط|يمن خ|لد |بــــر|
6457o||طبــــ حلو|نمحمد عط| عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لغف
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل ص|بــــر ص|لح |ل|عرج254565
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمرو محمد من ك|بــــوه|24|25
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد ع|دل |سم|عيل |حمد |سم|عيل4283|3
ندستـــ |لزق|زيقزي|د محمود فريد |لشح|تـــ686489
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ل|ء |حمد محمد عطيه|5677|8
تـــ ||77832 يم ج يم |بــــر| وف|تـــحمد سند |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد رمض|ن قل|ش252548
83479oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد| محمود سعيد
يم عبــــد |لحميد|52998| يم ربــــيع |بــــر| رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد سيد ع عبــــده درويش752453

رهعبــــد|لرحيم محمد محمود عويس53965 طبــــ بــــيطرى |لق|
نوعيتـــ طنط|مه| ع |لسيد ف|يد472||6
482oo7| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد رأفتـــ محمد ع |لسيد ضيف

37626| د|بــــ |لفيوم|سل|م ع بــــل|ل ع
9o69o4|د|بــــ سوه|ج| م| كم|ل محمد سليم|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرقيه شمروخ محمد شمروخ3|8297
|35o2oندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ط|رق |حمد عبــــد |لسل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــ|سم صل|ح مبــــروك سيد45763|
42o78oد|بــــ كفر |لشيخ|ش|دى محمد سآلمتـــ يوسف سعيد
يف عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف352493 د|بــــ ع شمس|سل|م 
6o6o59 تـــج|ره |لمنصورهأحمد وحيد حسن حس |لمر
يم محمد حسن |لعزبــــ6949|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء صل|ح ع محمود سلط|ن|433867

4693oر بــــدوي محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م م|
يم سيد |حمد66255 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد |لنور |بــــر|

لسن ع شمس|سندس محمد فريد عيد|روس66959|
ر محمد محمد||63425 معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء م|
وف|تـــكر| محمد بــــل|ل شبــــل|34996| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

39oo|| |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه ح|تـــم ممتـــ|ز كيل
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسم|ء مصبــــ|ح ع |لملي |442546

د|بــــ حلو|ن|م ع|دل بــــكرى عبــــ|س8|439
33|394| حقوق بــــنه|حمد صبــــ عزيز |لدين مصيل
نوعيتـــ |لمنصورهوس|م |س|مه محمد |حمد |لسيد688745
د|بــــ |لزق|زيق|دى محمد عبــــد|لمحسن صديق637677
5|7o62 |تـــربــــيتـــ دمنهورن|ن جميل محمود ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|رحمه محمد |سم|عيل |لحربــــى مصط ع782663
78o97||م س|لم محمد رفعتـــ طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سل|م حمدى مصط عبــــد |لعزيز|268|6
وف|تـــحمد ي| مصط فه دي|بــــ|876|75 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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يم فرج7863|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى شعبــــ|ن |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد |لسيد عبــــد |لحليم753367
84|49oيم محمد ع محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد |بــــر|
8o7879|فنون جميله فنون |لم |ك|رول من جميل حن
د|بــــ ع شمس|سهيله ع عبــــد|لعزيز ع عليوتـــ7825|2
4o6o23 يم ع |لروي تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ح فتـــ |بــــر|
6o7879م عبــــده |لحفن|وى محمد د|بــــ |سو|ن|د | |د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحسن |حمد عبــــد|لع| محمد شلبــــ|344567
222o||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرو|ن سعيد |حمد عبــــد|لكريم
5o9o94زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعم|د |حمد محمد عبــــد |لرحمن  |بــــيتـــ
3385o7ش|م |لسيد محمود محمد حقوق بــــنه|نرم 
يم حموده||35948 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء عبــــد|لكريم |بــــر|
3567o9 علوم بــــنه|س|رتـــ عزبــــ |حمد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود ن| عبــــد|لنبــــى |لزعيم257842
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ ن| عبــــ|س محمد حسن76598|
تـــج|ره |لزق|زيقنور| عطيه محمود عطيه629224
معهد ف ص |ل|سكندريهريه|م أيمن عبــــد|لحميد |حمد حنيطتـــ|846|5
رهبــــسنتـــ مدحتـــ ع عبــــد |لو|رثــــ64966| زر|عه |لق|
لس جرجس رزق فيلبــــس 894857 د|بــــ سوه|ج|ك
ه رسل|ن رسل|ن |لحبــــ ||24785  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد ش|ور |لسيد |حمد عجيل3388|6
7o825|يم |لبــــ|ز محمد ع طبــــ بــــيطرى |لمنصورهشيم|ء |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ح|فظ محمد ح|فظ بــــيو3|539|
يم66833 يم محمد |بــــر| علوم |لفيومبــــه |بــــر|

78o594|ندستـــ |لزق|زيقمحمد سم محمد محمد عبــــد
نوعيتـــ بــــور سعيدفري|ل ع حسن ع عبــــد|لستـــ|ر763688
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  روى يوسف ر|شد مو ||76892
علوم ج|معتـــ |لسويسبــــه |حمد عبــــد|لمو عبــــد|لغ  878838

7|4o8|معهد ف تـــمريض |لفيومحمد ربــــيع مصط عبــــد |له|دى
حقوق طنط|رحمه حسن ع محرم644654
|3o89| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ج| محمد محمود عبــــد |لبــــ

يم سيد342|5 د|بــــ بــــ سويف|بــــتـــ | جم|ل |بــــر|
52o55علوم ري|ضتـــ بــــ سويفجه|د رجبــــ ع عبــــد |لع|ل

|234o8لسن ع شمس|حس|م محمود محمد |بــــو ه|ديه
327o65|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنيتـــ عز |لدين محمود يوسف
كليتـــ |أللسن سوه|جمحمد ممدوح محمد عيد قطبــــ |لحلو 246|54
تـــج|ره كفر |لشيخحمد مختـــ|ر محمد حسن |لسيد|443484
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمريم ع|دل م | ع|زر8767|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود محمد محمود فرج |لف 537555
ه س| سعد عبــــد |لمقصود |حمد254638 طبــــ |سن|ن طنط|مي
26|o85|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء عم|د|لدين خ|لد س|لم
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تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لرحمن |حمد فرغ ||2|89
69739oحقوق |لمنصورهف|رس عل|ء |سم|عيل ف|ضل |لش
|د|بــــ طنط|مرن| ن| سليم|ن م ||282|4
9o67o2 تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ ع|دل عبــــد|لعظيم ع
3|8o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمود محمد خط|بــــ
8|o44|علوم |لم |محمود رض| ع عبــــد|لرحيم
يف محمد محمود266735 وف|تـــ|منه |  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق بــــنه|فتـــ رمض|ن فتـــ حموده5|3377
5||44oنوعيتـــ |ل|سكندريهعل|ء عبــــد|لحميد |حمد محمد سيد
حقوق |لمنصورهحمد صل|ح سليم|ن محمد |لعط|ر|783986
9o2837 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ندير ع محمد |بــــو|لحسن
428o89|تـــج|ره طنط|مريم |يمن ع |لسيد |لجبــــ
علوم |ل|سكندريهعبــــ س| مر محمد قريطم444|52
لسن ع شمس|ي|سم محمد فه عبــــد |لوه|بــــ695668
6o|648معهد ف ص طنط|سم|ح سعد أحمد حسن عطيتـــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس| محمود عبــــد |لر|زق |حمد |لحبــــ 678882
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طط|رق فؤ|د محمد عبــــد |لبــــديع عبــــد |624384
6882oo|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيه سعد محمد ع بــــره|م

55o33|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمنه مجدي رمض|ن شعبــــ|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عيد ج|بــــ | ع ج|بــــ |629929
6o864oنوعيتـــ طنط|غ|ده محمد ن |لسيد جمعه
68359o تـــج|ره |لمنصورهس|ره محمد محمد محمد حسن
25o475لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مروه عبــــد|لرحمن متـــو محمد أبــــوسعيدتـــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمد ع غنيم7|8335
تـــمريض |لزق|زيق محمد |لسعيد عبــــد| عبــــد|لحليم ع636352
4o5424إعل|م بــــ سويفسل عبــــد |لسميع بــــيسم |لشمندى
صيدلتـــ |لم |حسن ع حسن شح|تـــه857327
84o5o5تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديه|جر عبــــد|لستـــ|ر |لش|ذ |لعزبــــ
تـــمريض |لزق|زيق رضوى سعيد محيسن حسن عبــــد|لرحمن628836
75356oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــسنيم بــــدر فرغ محمد
7o9546يم محمد خيوه ثــــ|ر د |ط|وليد محمد |بــــر|
4o7278تـــج|ره |ل|سكندريهروضتـــ محمد عبــــد |لغ محمود مبــــروك
صيدله طنط|نرم ع محمد |لسيد |لعو 43|428
359o|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |حمد عمر |لسيد
6o756||ر محمد |لشن|وى ندستـــ |لفيومحمد ز|
6o5248| ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره خليل م عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
62342oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسهيلتـــ رجبــــ عبــــد |لعليم محمد |ل|سود 
87o77o|ر|ء محروس متـــو غ|نم تـــربــــيتـــ |سو|نلز
ى عبــــد|لحميد محمد محمد626339 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى خ
تـــج|ره سوه|جف|طمه |حمد عبــــد|لعليم |حمد827638
7o2oo2| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد محروس يونس متـــو
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425o46 يم ع يم ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|يدي |بــــر|
76|3ooتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه ع|شور ق|سم محمد
64o893 وف|تـــعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لرحمن |حمد سيد معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
6o82|9ى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ء س| |لمر |لبــــح
تـــمريض بــــنه|س|رتـــ محمود محمد ع |لبــــردي|32927

ى سيد |حمد|35355 ره|سم|ء ي د|بــــ |لق|
صيدله |ل|سكندريهح|زم محمد |حمد محمد حسبــــ |77|3|7
2|5o54رهسيف |لدين ع سعيد ع تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد رض| عبــــد|لوه|بــــ عسل|344469

26o63رهم | مسعد ميخ|ئيل مطر تـــج|ره |لق|
يم |لديبــــ676459 تـــج|ره كفر |لشيخه|يدى |لغريبــــ حسن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ول|ء رمض|ن محمد شح|تـــه محمد489444
82o754 تـــربــــيتـــ |لم |بــــ|سل مصط عزيز حس
وف|م|يكل سعد ف|يز بــــ|رح347864 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
4979o9يم متـــو تـــربــــيتـــ دمنهورريه|م رمض|ن |بــــر|
رهمصط ح|تـــم صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح |لش25|232 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود سم محمد محمد سيف9|3435
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ح|تـــم عبــــ|س عبــــد |لمع محمد|76|26
232o94| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود حم|ده عبــــد|له|دى محمود
حقوق |لزق|زيق |ده حفن|وى محمد عبــــد |لمنعم عبــــد629436
69o5oo|تـــج|ره |لمنصورهيم|ن مسعود بــــره|م يونس
وف|تـــ|مع|ذ محمد محمد محمد2|3234 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم فتـــ محمود496437 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورجه|د محمد |بــــر|
ندستـــ تـــ.خ|مس رو|ن محمد |بــــو |لفتـــوح محمود |لكف683|6| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
6o6389ل|ل يم  علوم |لمنصورهعمرو جم|ل |بــــر|
9o477||علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى يم|ن ي| محمد عبــــد|له|دي
6772oo تـــج|ره |لمنصورهس|مر محمود حسن حسن |لخ
يم ع |لبــــدرى محمد |لبــــ695958 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخفوزى |حمد سعيد |حمد |لحد|د|827|4
د|بــــ دمنهور|شه|بــــ محمود مصط ك|مل مصط مرزوق492789
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحل|م |بــــو|لحمد |حمد ش|ذ |826337
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــر| سعيد شبــــل بــــلوز255654
|6o99oف صبــــ عز |لدين تـــج|ره ع شمسرو|ن |
فنون جميله فنون |لم |سل جم|ل حسن محمد826547
6o|322تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء رس محمد |م بــــدوى
ندستـــ |لسويسمحمد كم|ل محمد كم|ل |لديبــــ8937|6
معهد ف ص |لزق|زيقه|جر خليفه محمد خليفه عبــــد |773498
تـــج|ره طنط|ه|جر عبــــد |لسل|م فؤ|د عبــــد|ل نص434745
4895o6يم يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|وق عص|م لبــــيبــــ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمود عو|د عبــــد| مبــــ|رك337752
45o236| علوم ري|ضتـــ طنط|حمد عبــــد|لكريم محمد مصط
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ق|وى6532|4 د|بــــ دمنهور|محمود |حمد يوسف |ل
44958oيم زكري| م |لخو ندستـــ |لم |إبــــر|
يم جنديتـــ349598 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرضوى |حمد |بــــر|
22o|||ندستـــ ع شمسحبــــيبــــه خ|لد محمد محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهكوثــــر يوسف ع|مر |لزي|تـــ435483
ى حسن سل|م|3||5|4 نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخيه خ
ن| عم|د محفوظ غط|س22964| د|بــــ حلو|ن|م
إعل|م بــــ سويفجم|نتـــ خ|لد حمزتـــ خ|لد جمعتـــ477598
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيه |حمد محمود دويد|ر|269246
ندستـــ |لسويسزي|د |حمد محمد |لصعيدي255775
49o658|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورل|ء سعد سعد محمد |بــــر|
|54o9|لس |س|مه ف|يز صديق تـــج|ره ع شمسك
3|8o74يم |لسيد حقوق ع شمسيوسف شعبــــ|ن |بــــر|
7oo9o4|يم ر عط| عبــــد |لمطلبــــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه م|
7||o4|معهد ف تـــمريض |لمنصوره مل|ك سم محمود ح|مد فوده
علوم |لزق|زيق|ء ن| محمد علو|ن|4|||77
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل|ء مصط محمد عبــــد|لعزيز|348534
4|o863تـــج|ره طنط|فرحه ع|دل عرف|ن |حمد جم|ل |لدين
27o332معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يف ع|دل ف|ضل ك|شف
تـــج|ره بــــور سعيدشمس |لدين عل|ء سعد محمد س|لم764354
9o|824|ء خليفه محمود سليم|ن| تـــج|ره سوه|ج 
4o|7o3| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود عبــــد |لع|ل فرج ح|فظ عبــــد
34267o |صيدله ع شمسي|سم محمد حسن |حمد |لكرم

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو رزق عبــــد|لح|فظ شح|تـــه45557
62o35oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط فهيم ر|غبــــ حموده
لسن ع شمس|عبــــد | عبــــد |لموجود عوض | محمد52952|
49o3|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم عبــــد |لحميد محمد |بــــو|لن |بــــر
6o7382معهد ف ص طنط|دى محمود محمد |لنح|س
|42o98تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |لصبــــ|ح ص|لح رك|بــــي

4o36|رهدى عبــــد|لبــــ|سط ك|مل د|ؤد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|6473o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيه |سم|عيل عبــــد |لسل|م محمد

صيدله بــــ سويفم | فرج | سعد عبــــيد |يوبــــ56556
|2464oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|فتـــ محمد فتـــ |حمد نص|ر
تـــربــــيتـــ طنط|لحسي حمد|ن محمد محمد بــــديوى|433786
8|9|ooكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفس|ره خليفه يعقوبــــ مرقص
23573o|ه وليد عبــــد|لمنعم عبــــد|لتـــو|بــــ رهم حقوق |لق|
طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ |د|رتـــ |عم|ل ومح|سبــــتـــ |لمع|دىعمرو جم|ل |حمد |لنش|ر28|6|2
4|o8|6تـــج|ره طنط|رو|ن |لسيد عي عبــــد |لوه|بــــ
ه مجدى م |لدين عبــــد|لجو|د|5697|2 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومم
|3oo95تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحبــــيبــــه عبــــده عبــــد |لعزيز عبــــده
ندستـــ |سيوطحمد |لدسو سعد |حمد |لمسلم| |452254
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|2223o|إعل|م بــــ سويفن رءوف محمد ف|يد
عل|ج طبــــي قن|مرو|ن محمود محمد |حمد 7|8982
4o4383|يم ع حسن أحمد ر|غبــــ حقوق |ل|سكندريهبــــر|
5o7o85زر|عه كفر |لشيخمريم ط|رق محمد عبــــد |لرحيم |حمد
ر فلبــــس رزق358473 تـــج|ره ع شمسيل|نتـــ م|
5|52o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنور|ن مجدي يوسف محمد ع
تـــج|ره |سيوطحمد رجبــــ |نور سلم|ن||86227
وف|تـــسل|م محمد محمد مغ|ورى دسو |776728 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
2639oo تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومريه|م |حمد مصط طلبــــه مصط
حقوق |لزق|زيق|ء عبــــد|لق|در حسي سليم|ن|6|6265
كليتـــ طبــــ أسو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لر| عبــــد|827443
د|بــــ د |ط|د | |لسيد ثــــ|بــــتـــ محمد فر|ج7|6922
|27o2|رهعم|ر محمود محمد محمود ش|دى عل|ج طبــــي |لق|
|5o24||رهسل|م ع|دل عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد تـــج|ره |لق|
|4oo39كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| فرج تـــوفيق عيد حسن
طبــــ |لفيومخلود ط|رق محمد عبــــد|لوه|بــــ6|6||8
يم34|642 طبــــ |لزق|زيقأحمد عبــــد |لفتـــ|ح أحمد |بــــر|
27|o76ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــس|ره عبــــد|لصبــــور حف |لدسو |لسيد ك.تـــ. ف للبــــ
64oo52علوم |لزق|زيقحن عيد عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| ن |لدين محمد عبــــد |43|757

6764oه ن| مصط عبــــد |لمجيد صيدلتـــ |لفيومن
يم نور|لدين عجم9649|6 يم إبــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|كريم إبــــر|
ف ومس|حه |سيوطمحمد محمود عبــــد|لرحمن |بــــوزيد 4446|9 ك.تـــ. ف رى و
ف محمد يونس قريضه499494 تـــ أ د|ر |لعلوم |لفيومأم
6o3935 تـــج|ره |لمنصورهمحمد عل|ء|لدين ك|مل محمد |لدقر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيد محمد سيد مسعد محمد |لشطوي353|76
رهمحمد  |ء عبــــد|لفتـــ|ح قطبــــ |لمسل|878|2 تـــج|ره |لق|
طبــــ |سيوط حمد عمر محمد عمر|876635
22o747تـــج|ره ع شمسم|ي|ن بــــكرى عبــــد|لمؤمن محمد حس
يف8|6247 ى عطيه  طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحس|م ي
وف|تـــمحمد عبــــد | محمد محمد |ل | 564|77 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم |لسيد|7|636| ره|ء |حمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء |حمد فؤ|د حسن||83388
قتـــص|د م حلو|ن|منيه محسن |سم|عيل محمد صبــــرتـــ|3|2|22
حقوق |سيوطمريم ن| ف|يز ذ 4773|8
32o555|تـــج|ره ع شمسحمد حس محمد عبــــد|لبــــ|رى
د|بــــ |لفيوم|خ|لد ي| محمد رضو|ن47337|
9o2|56 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمه| محمود محمد عمر
8o743|يم عبــــد|لسل|م صيدله حلو|نمحمود رجبــــ |بــــر|
|58o87د|بــــ حلو|ن|زينبــــ |حمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لعظيم

6|243| طبــــ بــــ سويفحمد ط|رق سيد ع
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5oooo4 |لسن ع شمس|سهيله أحمد رس ر|شد بــــلتـــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع عبــــ|س |لعشم|وى|245779
6|4o54|رهيه فرج ي حسن د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطدير حيدر عبــــد|لحميد |سم|عيل 4|8958
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررو|ن كم|ل خليفتـــ |حمد ح|مد4879|5
26737o د|بــــ بــــنه|نو|ل عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد |ألل|
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن |س|متـــ ع |لسيد359352
6oo8|8يم |لعزبــــ معهد ف ص طنط|س|ره سعيد فتـــ |بــــر|
5|o32|تـــج|ره دمنهورمحمد صل|ح ع |لرم|دي
7o2|3oتـــج|ره طنط|محمود |لدسو سعيد |لدسو مغيثــــ
26o559|يبــــه ف محمد  ر|ء | حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلز
624o7|ي تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحسن رض| ج|د ج|د |لح
23o|86لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|خ|لد محمد صل|ح ري|ض
83428o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلعربــــي |حمد سيد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه||ء محمد عبــــد|لعزيز |ل|خرس|336389
2|7o43 يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ن|ريم|ن |بــــوبــــكر سليم|ن |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ف |ل|م|م رمض|ن عبــــد |لمقصود699549
ندستـــ قن|يم|ن صبــــ محمود مصط |835993
2|244o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندرو ع|طف  |د عوض
وز عمرو ع عبــــد|لنبــــى282579 وف|تـــف ره بــــم معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه |لق|
47527oى دسو طه |لز فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن|دين محمد خ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رويد| سم علوى |لشيخ256776
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وفيق محمد وفيق |حمد7596|2
4o73o2ى بــــدرى بــــولس جورجيوس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ش

68o54د|بــــ |لفيوم|فرحه صل|ح علو| ع
|67o42يم تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف ع سيد ع |بــــر|
يم نص|ر627322 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمريم |حمد |حمد |بــــر|

328|oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد | جم|ل محمد عبــــد |لسميع
48o2o6تـــج|ره |ل|سكندريهديل عص|م ع|دل حس ك|مل
6962|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن |حمد محمد شوشتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد جم|ل عبــــد |لبــــ|سط |حمد|4679|
49o|85تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه بــــسيو سيد |حمد بــــسيو حشيش
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ين|س حس عط| | محمود||63324
76452o| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد عمرو محمد فوزي |حمد فه
تـــج|ره بــــنه|بــــر|م  |د بــــدر رزق غط|س|47|64|
يم |للبــــودي|345|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه |حمد ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكرستـــ | ع|طف سليم|ن مو|75452

رهمحمد حس شعبــــ|ن عبــــد |لسميع47943 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
48o|4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لعزيز عبــــد |لرؤف ق|بــــيل ع

ف محمود عبــــد |لرحمن محمد627|7| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمه |
ندستـــ طنط|أحمد ع|دل عبــــ|س محمد |لرخ|وى9|34|6
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وف|تـــمحمد مح |لدين محمد عبــــد|لبــــ|سط365625 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |سيوط|ج|سم حسن |حمد عليوتـــ 877474
46|o88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|ن عم|د |لدين |م ش|كر سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنرم متـــو محمد متـــو ع|مر637364
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يفل رش|د عبــــد |لتـــو|بــــ فلتـــس||6596|
ى|744|27 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يه رأفتـــ محمود محمود بــــح
تـــربــــيتـــ |لعريشمل محمد |يوبــــ مصط |767387
7659o8تـــج|ره بــــور سعيدرودين| حسن |لسيد حسن |لبــــغد|دى
تـــمريض كفر |لشيخحس|م حسن |لمحمدى حس زي|ده99|442
ندستـــ ع شمسيوسف |حمد محمد محمود26632|
6oo73|ه |س|متـــ |لسعيد عبــــد |لع| محرم طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم
6o3o9|يم |لجد د|ن |بــــر| معهد ف ص طنط|محمد و
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد رضو|ن |حمد رضو|ن|267923

ندى45664 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدين| طه سيد 
يم مصط 235479 رهمحمد مسعد |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء فتـــ |حمد محمدفرج643529
تـــج|ره |سيوطعمر عم|ر ري|ض ص|لح 885798
رهعن|ن |س|مه حسن ع32354| تـــج|ره |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|مه ن |حمد |حمد حسن خط|بــــ752527
|6o45oندستـــ ع شمسمحمود محمد محمود عبــــد |لمؤمن
7o74|||د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عم|د حمدى حج|زى محمد
44|9o5|تـــج|ره كفر |لشيخي|سم صبــــ زكري| محمود |لمك
2475o7|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد شبــــل زويد جنيدى
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىريم يم حس حس|ن5|8297
62|76o| ندستـــ د |طخ|لد فيصل عبــــد |لمنعم عبــــد |لغ
يم|347575 يم عبــــد|لنبــــى |بــــر| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نكريم |حمد محمد |لسيد |لحر|زى479878
لسن ع شمس|نور|ن محمد محمود حج|زى323698
يم|6|6395 ه جم|ل محمد محمد |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــم
8ooo55يم محمد كليتـــ حقوق |لم |مريم |حمد |بــــر|
5o9o7oطبــــ |ل|سكندريهعبــــد| |حمد |لسيد محمود غنيم
يم |لسيد |لكمشي 7|2543 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــندى محمد |بــــر|

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومخلود صل|ح |حمد عبــــد |لغ محمد66624
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ل|ء س| حسن |لخ |5369|6
4493ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومر| أس|متـــ رمض|ن طلبــــتـــ |لسبــــ
9o|59| صيدلتـــ |سيوطمروه طه |حمد محمد
يم خليل نج||44|75 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|يدى |لسيد |بــــر|
يف حس حن 66254| رهعبــــد |  حقوق |لق|
8o28|5تـــج|ره |سيوطط|رق عبــــد|لحميد بــــش يوسف
23o447رهمحمد |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |سو|نمريه|ن |لمن رفعتـــ |لمن |لشعر|وي|84334

Page 2729 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4o65||ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن طه عبــــد |لعظيم طه محمد
6o5o3o طبــــ بــــيطرى فرع مطروحن |حمد عبــــد |لمقصود محمد |لف
7oo66| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سيف |لدين |حمد ص|لح محمد ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطس|مح رش|د محمد محمد 893599

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل حسن محمد حسن ز|يد4254|
وف|تـــشعبــــ|ن |حمد مسعود محمد |لف 527883 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
2|644o|ندستـــ تـــ.خ|مس كريم عبــــد|لمنعم حمدى محمد سليم معهد ع| كندي تـــكنولو | 
4989o5تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــإيم|ن محمد ع عبــــد |لسل|م عيد 
يم |لعج 244|62 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعص|م حمدي محمد إبــــر|
6o2o43ه محمد حس مصط |لز حقوق طنط|ن
ندستـــ |لمنصورهي|س |حمد محمد محمد |لقر 696695
يم|755935 يم عبــــد |لعزيز |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد |بــــر|
68o828|يم سم رزق |لنج|ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد حسن عبــــد|لغف|ر حسن |4375|3
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم |حمد |بــــو |لسعود شمس |لدين682567
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط سعيد مصط نور |لدين2|8293
يم محمد525342 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمن|ر عز |لدين محمود |بــــر|
ه |بــــوزيد |حمد |بــــوزيد272935 تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه محمد عبــــد|لسل|م |لجم|ل52|269
د|بــــ ع شمس|محمد ط|رق |حمد عبــــد|لمجيد4282|3

رهل|ء محمد |حمد عثــــم|ن||633| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ه جم|ل |لدين |لسيد نعم|ن |لعزبــــ34|699 د|بــــ د |ط|م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ص|بــــر |لص|وى خلف |46|256
ندستـــ د |طمحمد |لسيد محمد |بــــو|لمع| |حمد65|622
|4o996د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دير |لسيد |حمد عبــــد |لو|حد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء فتـــ |لسيد عبــــد |لغ 485625
||67o8|م محمد سليم|ن عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
4|78o3 د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره مصط عبــــد|لو|حد |لشو|د
معهد ف ص |سم|عيليه|حمد جبــــر جوده عبــــد |لل|757967
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمروه |لسيد جوده عدروس|69293
ش|م محمود |حمد44999| ر|ء  لسن ع شمس|ف|طمتـــ |لز
7o6|97ر عبــــد |لعزيز محمد |حمد شبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نور|ن م|
64oo79تـــج|ره |لزق|زيقرو|ن ع|طف محمود محمد
229635| زر|عه |لفيوميم|ن |حمد محمد ع |لعجي
|3oo32ونيك| ميل|د حليم سعد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف
69436oتـــج|ره بــــور سعيدحن|ن |حمد |لسيد |حمد مسعود
778o99تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد ع عثــــم|ن
5|o72|طبــــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمود بــــزينه
عل|ج طبــــي قن|م | |نور ص|دق حبــــيبــــ843633
علوم |لمنصورهيه محمد عبــــد |لرحمن |لسيد|63|632
44|3o2تـــج|ره كفر |لشيخع|صم ن سعد خ عبــــد|لرحمن
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رهوق شكرى عبــــد |لفصيح سليم|ن34|39 تـــج|ره |لق|
4o6o39بــــ | |حمد محمود د|بــــ |ل|سكندريه|ف|تـــن |لسيد و
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء عبــــد |لحليم محمد صل|ح عبــــد 425439
33o3o4د|بــــ بــــنه|ندي |يمن فتـــ محمد |بــــو|لعدل|
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|ين|س ط|رق محمد عوض |حمد|762962
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد  |ء محمد |لطيبــــى242656
4o5434تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن و|ئل محمد ك|مل مر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء عفي بــــكرى عفي ز|يد|266759
تـــربــــيتـــ ع شمسسلوى مجدى محمد عبــــد|لجليل|35858
ين ع عبــــد|لرحمن ش| |26673 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش
زر|عه طنط|مريم وجدي |بــــو |لفتـــوح محمود عو|ره388|46
4|539oد|بــــ كفر |لشيخ|محمود |حمد محمود محمد عبــــد |لرحمن
2|997oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم س|لم ي|قوتـــ يوسف
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسصف| حمدى |حمد سيد |حمد8|2335
د|بــــ |لزق|زيق||ء سعيد صل|ح محمد عبــــد|لبــــ| 775865
مي عبــــد 3387|2 رتـــ|رو|ن محمود عبــــد|لستـــ|ر  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
52o947 يم |لعط علوم دمنهورإيم|ن محمد ف|يز إبــــر|
9|o478 حقوق سوه|جندى ع محمود ع مبــــ|رك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر ع عوض عبــــد |لحميد |لقهو 484548
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورندى عطيه ن| حسن عطيه ط|حون62|5|5
|3727oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |حمد محمد غنيم س|لم
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــعزه محمد |لسيد سيف696542
8o7|25تـــربــــيتـــ |لم |دع|ء ربــــيع |بــــوزيد عمر

رهمصط ممدوح محمود مصط 39532 تـــج|ره |لق|
|4o82oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد |حمد رشيد
تـــج|ره بــــنه|كريم محمد طه |حمد مصط 334438
ندستـــ حلو|نمريم ح|مد عبــــد|لمقصود ع ع |لعس323623

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفم محمد حميدتـــ |بــــوبــــكر55648
علوم |لزق|زيقحمد صبــــ خليل خليل|779338
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|م بــــ|تـــع ف|روق محمد سيد225727
رهدير |حمد سيد محمد سيد9|85|| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |لمنصورهع عبــــد |لن| محمد مصط |لديبــــ675478

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدع|ء جبــــ| ص|لح عبــــد |لنبــــى86299
ف |حمد عثــــم|ن|225937 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|طف عوض | محمود عوض ||3|258
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه يوسف محمد |لنح|س259846
8o53o8طبــــ |لم |محمد ع|دل ع حسن
527o8oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|م شعلتـــ
|د|بــــ بــــنه|ف|دى عص|م عبــــد|لفتـــ|ح طتـــ327923
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عمرو عص|م مدبــــو |سم|عيل334687
6o3266|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد ح|مد حسن |لنش|ر|
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9oo|98 معهد ف ص سوه|جم|ركو ع|طف عي يوسف
يم س|لم محمد|9|3572 تـــج|ره بــــنه|يم|ن مصط |بــــر|
د|بــــ |سيوط|ف|طمه سم |حمد عبــــ|س ع759668
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط ع|دل محمد |سم|عيل699322
6o||55| يم عبــــد|لرحمن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد |سل|م |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنه|د صفوتـــ محمد شحتـــه637574
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء ع|دل سعد |حمد |لدري |5472|5
4o5647 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــي|ن خ|لد محمد ج|د مصط
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرو|ن شو عبــــد |لقوى يونس4384|5
2547o6ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن حسن محمد حسن بــــدر
779483| ه |لسيد عبــــد | ج|د| تـــمريض |لزق|زيق م
ندستـــ بــــلبــــيسحمد محمد |لسيد محمد|642529 ع| 
3295o6تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم جم|ل ع حسبــــ تـــبــــع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهف|طمه و|ئل |حمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد7|7545
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ محمد |لسيد خليل محمد |لشوربــــ 772536
ندستـــ ع شمسمع|ذ |حمد محمد ح|مد6374|2
صيدله طنط|محمد عبــــد|لن| عبــــد|لصبــــور |بــــو|267978
تـــربــــيتـــ |سيوطدير صفوتـــ مصط ع |88547
تـــج|ره بــــنه|حمد ن| دسو محمد|333822
تـــج|ره بــــنه|عمر محمد عبــــد|لق|در |لسيد |لحمل59|328
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمصط رمض|ن مصط محمد عويضتـــ7674|6
يم ع|دل خل|ف محمد|89|328 |د|بــــ طنط|بــــر|
27o868 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمروه عل|ء سعد |لدين |لبــــتـــ|نو
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل |حمد محمد طلبــــه ع637566
7oo|o4 ندستـــ |لمنصورهعبــــد | عبــــد |لمنعم |ل|حمدى حموده
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد |لسعيد طه696852
معهد ف ص |ل|سكندريهعل|ء حمدى حس عبــــد|لق|در422675
4o8547يف مصط محمد |لبــــط|وى |د|بــــ طنط|شيم|ء 
ف شح|تـــتـــ م| 769555 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  نهلتـــ |
يم8|6888 تـــج|ره |لمنصورهف|رس |حمد |لمغ|زى |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعبــــد | عزتـــ عزتـــ محمد67|74|
ر فه محمد6758|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروج م|
لسن |لم |/ري|ضتـــ|رو|ن ع ع محمد ع زريق|44734

رتـــسميه مهدى رمض|ن محمد46638 علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ سيد ن سيد873|2
يكل23369 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوسف مصط ج|بــــر عبــــد |لنبــــى 

كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــتـــ | محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لحميد 5447|5
|4o452 د|بــــ ع شمس|ندى |حمد |لسيد |حمد |لملي
7o7827وف|تـــمحمد رمض|ن ع محمد محمد حطبــــ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
27929oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| عبــــد|لفتـــ
4oo45o|يم قطبــــ محمد |لنج|ر تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــيه |بــــر|
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757oo5| ف فهيم ع ه | خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
2o452 ره|عز |لدين |حمد عزتـــ محمد ع حس|ن د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نم|رك رأفتـــ د|ود سليم|ن223325
848|oo|معهد ف ص |سو|نيم|ن محمد |لص|دق يوسف
9oo444  | حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لعزيز يوسف ص|بــــر عطيه
9|o|96 |معهد ف ص سوه|جش|دى م|جد عد غ
صيدله ع شمسمحمد سم |حمد محمد |ليم| 324439
يبــــ حن |4823|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم ع|دل و
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسميه |حمد |نور عبــــد|لحفيظ245495
علوم ج|معتـــ د |طزينبــــ فتـــ محمد |لسعيد ل|ش ||6234
حقوق طنط|مؤمن |كرم محمد عبــــد |لمنعم مكرم546327
ى |لكس|684724 ف محمود |لع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |
9o4o8| تـــمريض سوه|ج سميه محمد ز محمد
ش|م عبــــد|لرحيم محمد حبــــتـــ8264|5 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوررحيق 
يم784753 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقول|ء محمد |لص|دق |لسيد |بــــر|
4o4358تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحم|دتـــ |حمد فهيم عبــــد |لمو
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد فه محمد محمد|384||8 معهد ع| 
يم |لجم|ل754468 لسن ع شمس||ء |حمد |لسيد |بــــر|
ره|بــــه محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حسبــــ ||23927 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ر محمد عبــــ|س ح|مد595|3|
4263o2|يم محمد ه فتـــ |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|م
نوعيتـــ كفر |لشيخف فكرى |حمد عبــــد|لرحمن |لطر|2|49|4
6oo782يم غ|زى |لقرض|وى علوم طنط|د | نزيه |بــــر|
بــــ||69546 يم |بــــو|لد حقوق |لمنصورهحمد محمود |بــــر|
علوم |سيوطدير |س|مه |حمد ع  3|8793
4264o4تـــج|ره طنط| محمد ع حسن |لهندى
تـــربــــيتـــ حلو|نكنوز ع|طف محمد محمد |حمد |لص|762||
5o9373تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد |سم|عيل فتـــ |سم|عيل |لرم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى رمض|ن عبــــد|لمقصود ع ع9||326
تـــج|ره ع شمسيفجي عبــــده محمود عبــــده محمود |22|752
علوم |لزق|زيقسهيلتـــ سليم طه محمد |لسيد628652
ش|م محمد محمود |حمد |886522 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمصط 
9o293o  |تـــربــــيتـــ سوه|جمصط خ|لد ص|بــــر محمد عبــــد
حقوق |لمنصورهط|رق محمد عبــــده عبــــده كجج492348
766233| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد|ء عص|م |حمد مر فرغ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىجل|ل |لدين عبــــد|لصمد عبــــد|لبــــ|سط مو 835445
|244o5 تـــج|ره ع شمسك|مل محمد ك|مل دسو
ش|م شعبــــ|ن |لسيد خف|جه789|52 زر|عه دمنهورتـــسنيم 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |لسيد عبــــد |لجليل خليفتـــ989|48
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لحميد سعيد حسن حـ|فـظ |بـــــو شـ265639
د|بــــ ع شمس|ثــــن|ء حس محمد |سم|عيل335795
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427o7| علوم |ل|سكندريهندى ع عبــــد|لمع محمود حسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد حسن سليم|ن حسن7669|

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد |بــــو|لعط| محمد797|83
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ر محمود |لغريبــــ |حمد عبــــد|754325
تـــ عبــــد|لجو|د |حمد عطيه محمد|6|3323 طبــــ ع شمسم
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدن|ديه مصط محمد محمد ع 766464
طبــــ |لزق|زيقزي|د سعيد محمد متـــو ع637828
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين خ|لد حل |بــــو س|لم4887|2
75|83oيم فتـــ حس يوسف تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |بــــر|
معهد ف ص |سو|نعبــــ|س ظهر|ن عبــــ|س محمد69||84
45o|45لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ع|طف محمد رش|د محمد بــــيبــــرس|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعمر محمد سليم|ن س|لم768879
ف محمد ع348322 تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م |
تـــمريض بــــنه|نرم جم|ل عبــــد|لغ عطوه264278
44o996صيدله |ل|سكندريهسه| ع|طف مصط محمد
7o7922زر|عه |لمنصورهمن|ر كرم عبــــد |لع|ل |لسيد
43925oيم |بــــو  |نه تـــمريض كفر |لشيخس|ره سم |بــــر|
|5o545د|بــــ حلو|ن|محمود فتـــ صديق محمود
يم |لسي763772 يم محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مل |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طريم رض| محمد حسن رزق5274|6
77o|o4 ف ز محمد محمد عفي حقوق |لمنصورهمجدى |
رتـــ|ندى عبــــد |لمجيد محمد ص|لح7|||6| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ره|وليد سم د|ود حسن29793 د|بــــ |لق|

9o25o5 تـــربــــيتـــ سوه|جتـــيس جم|ل عبــــد|لرؤف حموده
7624o7ندستـــ بــــور سعيدزي|د وليد سعد محمد قردش
ر ص|بــــر 8|8896 معهد ف ص |سيوطرح|بــــ محمد عبــــد|لظ|
69o956|وى عبــــد |لرؤف عثــــم| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لمع

9o52|| حقوق بــــ سويفحمد محمد صبــــ عبــــد |
|83o6يم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرغده محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحسن محمد حسن عبــــد|لعزيز بــــهن484699
يم عبــــد|لمنعم ق|سم عبــــد442592 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخدين| |بــــر|
6|8o|9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|ء محمد |حمد ع |لجمل
9o4o53| تـــمريض سوه|ج  نص|ف زعفر محمد ع
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد محمود |حمد |بــــو شو|ربــــ|8645|6 ل|ك|ديميتـــ |لم
27o723معهد ف ص بــــنه|مصط |م بــــرك|تـــ سل|مه
علوم ري|ضتـــ طنط|سعد ه| سعد سعيد449674
معهد ف ص |سو|نمحمد فخري عبــــد|لرحمن محمد49|844
علوم ري|ضتـــ |سيوطس|ره ع|طف فخرى عوض 3|8753
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهع حم|ده |لسيد |لحسي 687327
وف|تـــيوسف محمد محمود عبــــد |لرحمن |لبــــ625336 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
272o9||كليتـــ |أللسن سوه|جه|جر عبــــد|لعزيز محمد ند
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رهم|زن |لسيد ع محمد9|2272 حقوق |لق|
ندستـــ ع شمسمصط عمرو |بــــوليله حج|زى||3234
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد عص|م سيد ع37935|
9o3447 ى مكسويل ز تـــج|ره سوه|جر| ن

|869oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل |سم|عيل جمعه سيد
ف |بــــو|لمجد متـــو |لنج||2345 رهمصط | حقوق |لق|
62|79o ندستـــ بــــور سعيدمن|ر محمد عبــــد |لمطلبــــ |بــــو |لعين
|4886oمعهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــدين| محمد |م|م سليم|ن

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندي رمض|ن محمد عبــــد|لرحمن93|69
زر|عه دمنهورش|دى ي| سعيد |لسيد |لكو3692|5

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير جم|ل رمض|ن عبــــد |لبــــ| 9||53
يم |حمد76|684 طبــــ بــــورسعيدزي|د فتـــ عك|شه |بــــر|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممريم س|مح فكرى خليل52|64
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|من|ر محمد ع|دل محمد بــــرك|تـــ27936

ندستـــ |لمنصورهزي|د |حمد عبــــد |لعزيز |حمد صبــــ|ح|66|68
822o3oتـــربــــيتـــ |لم |تـــ|درس من سيل| مرقص
6o5989تـــج|ره طنط|محمد س| محمود |لعشم|وى
92o|72|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر  غ|بــــى صل|ح ف|ئق جبــــره
صيدلتـــ |لم |رح|بــــ عبــــد|لق|در |بــــوزيد محمود8623|8
253|8o |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | ع محمود غبــــ
5466o9علوم ري|ضتـــ دمنهورسوسن عبــــد|لحفيظ حسن محمد خط
معهد ف ص طنط|لسيد جم|ل |لسيد |لنج|ري|429766

د|بــــ بــــ سويف|سم|ء سعيد بــــيو حسن|54576
لسن ع شمس|م| عرفه محمد طلبــــه|259486

تـــج|ره بــــ سويفخلود رحيم عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن64966
تـــربــــيتـــ حلو|ننور| عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لن| محمد35948

33o9|4|حقوق بــــنه|عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد
25|87oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومع|طف رض| عبــــد|لعليم سليم

ق|وى قر 47454 د|ر |لعلوم |لفيومجه|د خ|لد 
رهزينه محمد س| عبــــد |له|دى محمود23822| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نند| محمد كم|ل |بــــور| 844478
د|بــــ دمنهور|ن|ى ع|طف عبــــدتـــ طتـــ|53493
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى ط|رق زكري| |لسيد رجبــــ3|29|4
رهشيم|ء محمود عبــــد |لع|ل جبــــر25496 تـــج|ره |لق|

3464o6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم| ن| محمود عبــــد|لغ
|4o|3 ف شح|تـــه مصط تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ |

7oo972تـــمريض |لزق|زيق رو|ن محمد |حمد خ محمد خط|بــــ
زر|عه ع شمسمصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لحليم ق|سم خليفه9|68|

4252o2|صيدله |ل|سكندريهل|ء محمد عك|شه عمر|ن
ل|وي4|4935 تـــربــــيتـــ دمنهورمعتـــز |بــــو |لمع| محمد |لم
4o|o|8حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ح|زم حسن ن| مسعود
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تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد محروس محمد26246|
زر|عه ع شمسريم فوزى |سم|عيل محمود349468
6284o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|خلود ي| محمد ف|يز عليوتـــ
6933o||معهد ف ص |لمنصورهعمرو عم|د عبــــد |لوه|بــــ حسن |لس

يم قدي26857 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن غ|لبــــ |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمود محمد قطبــــ محمد  2|8766
542oo8 تـــربــــيتـــ دمنهورسيف |لدين محمد سعد ع|شور زنق
7o6837| ر|ء عبــــد |لعليم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه |لز
ره|محمد |لسيد مبــــ|رك محمد حس 9678|| د|بــــ |لق|
حقوق |سيوط |ده يوسف محمد يوسف حسن284769
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره محمود محمد عبــــد |لعليم276987
تـــج|ره كفر |لشيخع|صم محمود محمد ع|مر96|7|4
5oo55ف كم|ل شح|تـــه لس | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفك

يم |حمد |ل|جدر29|624 طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|مح |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد محسن عي ح|فظ222532
يم |682894 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد |بــــر|
ش|م محبــــ |لجندى332848 رهغر|م  صيدله |لق|
267o39د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى |لسيد عبــــد|لحليم عبــــد |لر|زق عمر
35o776تـــمريض ع شمس سم|ح سيد عبــــد|لسميع سليم|ن
67835o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه ع ص|بــــر ع
8479o4تـــمريض أسو|نمحمد ج|بــــر محمد ضوي

لسن ع شمس|يه صل|ح عبــــد |لعزيز حسن|986|4
يم مو827||3 رهيف ع|دل محمد |بــــر| صيدله |لق|
د|بــــ ع شمس|مدرون| مدحتـــ مكرم جرجس86|5||
638o28حقوق |لزق|زيقعل|ء محمد ثــــ|بــــتـــ محمد
7o8|78معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــنور| رض| |لسيد |حمد |لسيد عسكر
357o77| علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|لعزيز متـــو

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|منه | جم|ل محمد حس 756|3
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رح|بــــ كم|ل سنو عيسوى284363
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمنه | فتـــ سل|مه |حمد839582

|98o3تـــج|ره ع شمسحمد حس|م م |لدين عبــــد |للطيف
ى |حمد حس |لمطرى|765868 ه ي تـــج|ره بــــور سعيدم
6278o3د|بــــ |لزق|زيق|سم| ي| مهدى عبــــد|لمحسن مهدى
7o2682ندستـــ |لزق|زيقمونيك| |مجد نبــــيه يعقوبــــ ف|نوس
4o847|| تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز عبــــد
زر|عه |ل|سكندريهه|جر محمد |حمد عبــــد |لرحمن425223

يم محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عوي|ن|46332 رهبــــر| حقوق |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد مجدى س| عبــــد|له|دي د|ود623285
صيدله |ل|سكندريهخلود خ|لد ع عبــــد |لع| عبــــد |لرحمن936|44
7o563o|ندستـــ |لزق|زيقحمد م|جد |لسيد منيع |بــــو |لفضل
68o33|حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لرحمن ع محمد سيد |حمد
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6o8o48نوعيتـــ طنط|جه|د محمد عبــــد |لسل|م عبــــد|لعزيز فرج
32o496ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود محمد |لسيد |سم|عيل عطيه
6o49|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء عص|م محمد |لسعيد محمود محمد
تـــج|ره ع شمسمحمد ع لط ع352838
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمود محمد  882267
689o75يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريلسيد محمد ذكري| ك|مل عبــــد |لخ|لق لم
3583o|د|بــــ ع شمس|سهيلتـــ |يه|بــــ ه|رون محمد
2|4o7|رهر| | عبــــد|له|دى محمد |حمد تـــج|ره |لق|
4o694|ثــــ|ر د |ط|بــــتـــ| |حمد |لسيد معبــــد
4o2454د|بــــ كفر |لشيخ|ندى فتـــ محمود حسن محمود

رهسل|م |س|مه محمد محمود صل|ح|22|32 تـــج|ره |لق|
722o4تـــج|ره بــــ سويفي|سم حمدى بــــكر سعيد
تـــربــــيتـــ |لفيومرن| كم|ل |حمد |حمد66654

|2o443تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود خ|لد |لسيد محمد ك|مل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود محمود |لسعيد طه ع|مر695975
حقوق |لمنصورهم |حمد محمد محمود س|لم|693976
|د|بــــ طنط|مريم ج|بــــر ج|بــــر ك|مل485993
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى مصط كم|ل |لدين عبــــد|لسل|475985
9o2o5| ف |حمد بــــخيتـــ تـــج|ره سوه|جعمرو |
33oo74د|بــــ |لزق|زيق|غ|دتـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد متـــو
يم78|757 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمه| ع|طف محمد محمد |بــــر|
69|o26|حقوق |لمنصورهحمد محمد |حمد محمد ريح|ن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه عوض عبــــده |حمد |لنح|س|675869
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد | سويلم |حمد |لبــــي|ض784638

ف قر |حمد48837 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــخلود |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|يدى محمد يح |بــــو |لعل| ع |327435
9o946||ر|ء محمد شعبــــ|ن رف زر|عه سوه|جف|طمه |لز
ره|سم|ح حمدى عبــــد|لعزيز محمد |لدسو |23643 ثــــ|ر |لق|
يم عبــــد|لستـــ|ر |لجندى249255 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرول| |بــــر|
6o8545 نوعيتـــ طنط|ي|سم مصبــــ|ح عبــــد|لحليم نم
نوعيتـــ فنيه قن|م|رل حن| ش|كر زخ|ري829564
ف محمد |لسيد ش| 7425|4 تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن أ
7|29o6ندستـــ |لمنصورهرح|بــــ محمد |حمد محمد نوفل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|خلود مصط سعيد محمود|9||26
45|7o5|ل|ل ندستـــ كفر |لشيخحمد |لسيد |حمد 
6o83|6طبــــ بــــيطرى |لمنصورهآيه صديق عبــــد|لوه|بــــ |لبــــطل
2|52o|جرس رهبــــ|ك |م مصط محمود محمد  تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد شعبــــ|ن |حمد |ل |بــــى|246578
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حبــــيبــــتـــ محمد |م طه4|3236
ي|847948 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيه |حمد عبــــده بــــ|
تـــج|ره بــــنه|روضتـــ ع محمد |نور حس 2278|3
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صيدله |لزق|زيقنوره|ن خ|لد ي عبــــد |لحميد635566
86|6o9|ندستـــ قن|محمد ع حسن |بــــو|لعل

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ جمعه رزق عبــــ|س عفي 44887
4|6|7oتـــج|ره كفر |لشيختـــه| فكرى غريبــــ خ|طر
676o4oد|بــــ |لمنصوره|مريم عص|م |لدين |حمد سلط|ن
687oo8تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد محسوبــــ عبــــد |لكريم محمد عيد
8572o|يم محمد |د|بــــ |لم |حن|ن محمد |بــــر|
7o883oف زر|عه |لمنصورهغ|ده مسعد محمد 
تـــج|ره |سيوطنور سم محمد عبــــد|لسميع823464
7o5745تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حسن ع ع عطيه
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررحمتـــ خ|لد |نور |بــــو ضيف7|4855
63o3o8ندستـــ |سيوطحمد عم|د ف|روق عبــــد |لرشيد عج|ج
ه محمود |بــــو زيد |لقلش| 5944|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|منيه مي
|لسن |لم |ص|بــــرين خ|لد مصط حسن |87749
وف|تـــ|عبــــد|لرحمن ص|دق عبــــد| محمد864564 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
5o6o|5تـــمريض |إلسكندريتـــ ن|در |حمد |دريس حسن شعيبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ند جه|د محمود عبــــد |لحميد777583
8|772oد|بــــ |لم |شيم|ء حج|زي عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لنعيم|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقلسيد صل|ح |لسيد عبــــد |لص|دق شهده777785
تـــج|ره ع شمسحمد محمود محمد محمود|7769|3

تـــج|ره بــــ سويفيوسف محمد مختـــ|ر محمد |لجندى|3|9|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م محمد عبــــده منصور عبــــد |لد|35553

27o|77ف عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن عبــــد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |
64o6|6حقوق |لزق|زيقو|ئل |س|مه |حمد |لنجدى عبــــد |لستـــ
36oo83|ر وجيه عبــــد|له|دي حقوق بــــنه|ل|ء م|
338o54كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس |ء |حمد محمد عبــــدتـــ
88295o  كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدى خ|لد عبــــد|لو|رثــــ عثــــم|ن
6|3o23يم |لسيد عسكر يم متـــو |بــــر| تـــج|ره |سيوطبــــر|
2|3o52تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | رأفتـــ ح|مد عبــــد |لحميد بــــدير
8|o5o7 |تـــج|ره بــــ سويفكريم شلق| تـــوفيق شلق
يم شبــــل طلخ|ن|2699|4 |د|بــــ طنط||ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوق ع كم|ل ص|بــــور 5|8874

5o455|صيدله حلو|نس|مه |حمد |لسيد عبــــد |للطيف
4o975o|تـــربــــيتـــ طنط|م| عص|م محرز محمد |لعسكرى
892o67 تـــج|ره |سيوطعمر صل|ح عمر |حمد
9o9532|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى يه |لسيد ع|رف |لسيد
82|o74لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نفيسه محسن ع تـــوفيق|
ريدى عبــــد |لكريم محمد765945 حقوق |لمنصورهمنه | فتـــ 
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىتـــسنيم محمود فكري حس 833794

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد حسن محمد36|8|
تـــج|ره دمنهورمحمود عبــــد|لحفيظ عبــــد|لوه|بــــ محمد495556
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ف محمدى محمد2||626 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|أحمد أ
8o563|حقوق |سيوطش|م |سم|عيل د|خ |سم|عيل
7|2oo9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ح |لسيد زيد|ن |لعدل عمر
249|65| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه رض| محمد |لمصيل
682o54د|بــــ |لمنصوره|دير ه| محمود |حمد سل|مه
رهس|ره ي| عبــــد|لمنعم منصور3|84|2 تـــج|ره |لق|
52|7o3زر|عه طنط|سم|ء عبــــد|لونيس رش|د عبــــد|لونيس
6428o3ري|ض |طف|ل |لمنصوره عثــــم|ن محمد عثــــم|ن
899535| كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويف حمد ع |حمد ز
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مؤمن محمد |لمنش|وى |لعط|7|2699
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم ن| |لسيد |حمد |لدي|س95|2|7
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد سم محمد مر 87568

4|o799تـــج|ره طنط|ربــــى ممدوح ع محمد حسن
ره|س|ره حمدى ع|شور محمد43|228 د|بــــ |لق|
85o966تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدف|تـــن محمد |نور فضيل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن خ|لد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|439738
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد عبــــد |لعزيز محمد|64488|
ه خلف بــــدري |حمد|4853|8 تـــج|ره بــــ سويفم
63483oندستـــ |لزق|زيقيوسف مجدى يوسف منصور
طبــــ حلو|نحمد جميل عبــــد|لمقصود عبــــده |لسيد2579|5
4|747oي عوض شيحه ر ي تـــربــــيتـــ كفر |لشيخط|
ندستـــ |سيوطرينيه ه| ع|دل جرجس7|3227
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | مجدى محمد محمد344|6|
يم769928 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى عبــــد |لرحيم عبــــده |بــــر|
7oo436يم |حمد عبــــد |لحميد رتـــ|د | |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o5999 علوم سوه|جمحمد عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لق|در

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديه|جر ط|رق  |م محمود7|63|
ره ع سعيد ع 24322 حقوق |لق|

6o48|4علوم |لمنصورهحسن|ء محمد |سم|عيل |بــــو سعده
5o388oيم |لسيد عبــــد |لبــــ|سط مر د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنوره|ن جل|ل |لدين كم|ل أبــــو |لغيط439737
حقوق طنط|ح|زم عبــــد |لمنعم منصور |لسبــــ|996||4
44|6o4|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسهيله |سم|عيل ع |سم|عيل نص
ندستـــ طنط|محمود محمد |بــــو|لفتـــوح محمود |لبــــشبــــي 44|3|6
نوعيتـــ عبــــ|سيهمعتـــز عل|ء صل|ح |لدين ك|مل84|358
259oo6ندستـــ طنط|مصط محمود عبــــد |لحميد عبــــد |لجو

2o|54تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر ع|دل عبــــد|لق|در محمد
ز|ع||7|55| يم  حقوق ع شمسمينه رمزى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ندي ن|دي سعد محمد|68|82
354o9رهبــــسنتـــ محمد حس سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
43o65صيدله حلو|ننوره|ن محمد عبــــده عبــــ|س س|لم
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يم عبــــد|لمجيد |لسيد |9|4499 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حبــــيبــــه |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهسمر |لسيد محمد درويش697758
ف أحمد عبــــد |لمقصود عوض2399|5 زر|عه دمنهورحمد أ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود جم|ل محمود محمد6|43|3
ي35879| علوم ع شمسنور|ن |حمد ف|روق محمد |لم
5|o9|5زر|عه كفر |لشيخح|مد محمد ح|مد محمد |لقزق
فنون جميله فنون |ل|قخلود |حمد محمد |حمد |89842
437o|3د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم محمد |سم|عيل كشك
4o|8o5حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن وليد سعيد ع صبــــرى
يم32|476 تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم ع|دل محمد |بــــر|
6|7oooف محمود محمود كليتـــ |أللسن ج أسو|نحسن|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد فكرى وزير|75844
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ |لبــــي ع |لبــــي9865|6
7743o8يم محمد ر|شد تـــج|ره |لزق|زيقحمد ر|شد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن ع محمد أبــــو قصيبــــه62|496
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنور محمد عبــــد | ع يوسف88|36|

رهك|ريم|ن شو عبــــد |لرؤف عبــــد |لغ 753|2 تـــج|ره |لق|
6o996oحقوق |لمنصورهعمر خ|لد |حمد |لسحتـــ
تـــربــــيتـــ |سيوطرض| محمد ج|د|لربــــ محمد 83||88
رهحمد ط|رق |حمد شح|تـــه|37|246 د|ر |لعلوم ج |لق|
م|م|862688 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء عل|ء ح|فظ 
7o|847علوم |لزق|زيقبــــل|ل فؤ|د عبــــد |لحميد ع صقر

5657o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد شمردل مسعود محمدكريم
5o8o53طبــــ |ل|سكندريهوق |حمد عبــــد ربــــه |لسيد محمد |لبــــهلو
2577o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع عبــــد|لعزيز حبــــيبــــ جعفر
6o38|9ل|ل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــ|سم |بــــوبــــكر محمد |لبــــلتـــ| 
د|بــــ ع شمس|حمد محمد عبــــد|لسميع محمد|342487
78234o|حقوق |لزق|زيقيم|ن ر| محمود محمد
م س|مح ذ |لسيد|2|473| رهد حقوق |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ  حمد محمد ح|مد |حمد|3|8758 معهد ع| 
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد| رجبــــ محمود ج|مع255676

|4o39فنون تـــطبــــيقيه حلو|نس|رتـــ ه|شم محمد ع |حمد
د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| محمد مسعد محمد ج|نو676478
علوم ع شمسه|جر محمود عبــــد|لرحمن محمود358472
689|o3| ندستـــ كفر |لشيخط|رق حمدى عبــــد |لسميع محمد 
ندستـــ |لمنصورهس|مه ن| |حمد عبــــد |لمقصود|686457
3|739oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حس محمد سعدى
63o6|7|يم |حمد جل|ل عبــــ|س تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد |بــــر|
64o7oo تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن منصور صل|ح |لدين حموده

37o59تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حس محمد محمود |لعرنو
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرن| |بــــو|لعل| عبــــد|لحميد |بــــو|لعل443693
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمهند حم|ده عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل254578
9o2982 د|بــــ سوه|ج|ول|ء عبــــد|لنعيم ج|د عثــــم|ن

جيوس صموئيل|25457 رهم| رفعتـــ  علوم |لق|
232o|6ندستـــ |سيوطمحمد حمدى محمد عبــــد|لحميد
78394o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر| | حمدى عبــــد |لسل|م عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن نور محمد |لنح|س8|2||4
9o9942  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــكرستـــ | سعيد رزق | رزق
4o9588|تـــ طه محمد |لشنديدى تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|م

677o|حقوق |لفيوميوسف رمض|ن عبــــد|لسميع فرح|تـــ
5o8665طبــــ |ل|سكندريهزي|د |لسيد |لسيد سليم تـــر
7o257||علوم |لمنصورهيه محمد ح|مد |لسيد عزقول
رهنوره|ن مصط عبــــد| محمد عبــــد |237388 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o2253ف طبــــ |لزق|زيقين|س ع عبــــد |لبــــ|رى ع محمد م
م محمود عبــــد|لعزيز غيثــــ|628682 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|د
63o342علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــيتـــر مل|ك عوض سعد
3252o7ر ملوك س|ويرس تـــربــــيتـــ حلو|نم | م|
35824o د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ صل|ح |حمد عبــــد|لمع
بــــي عبــــد |لو|حد محمد مدكور2|6|42 تـــج|ره كفر |لشيخيوسف |ل
ر وليم لبــــيبــــ|2262| رهم|رينو م| ندستـــ |لق|
9632o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء شو سيد عبــــد |لعليم

35|58oمعهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد ه| سعيد عبــــد|لفتـــ|ح س|لم
33|84o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ق|سم محمد ق|سم
تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر محمد ذ ع|رف متـــو 426433
د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد عبــــد |لمنعم |لسيد سليم|485224
تـــربــــيتـــ دمنهورشمس صبــــ مصط رجبــــ7453|5
علوم بــــورسعيدكريم محمد |لسيد حس|ن 765458

يم34479 ره|رضوى محمد مر| |بــــر| د|بــــ |لق|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|س|لم |لسيد س|لم محمد785356
4|6o92 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء ع|دل مر عبــــد |للطيف عبــــد

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعل| عمر عبــــد |لرحيم ف|ضل49949
ر ر|غبــــ92|329 |د|بــــ بــــنه|رو|ن ح|تـــم محمد م|

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــرح|بــــ عبــــده محمد ع55549
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخنوره|ن محمود محمد |حمد غبــــ| 8|4488 معهد ع| 
76472oتـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه عل|ء |حمد |لسيد |حمد
نوعيتـــ فنيه |شموننور| ه|شم محمد |لعربــــى تـــوفيق و||26648
6233o2ندستـــ د |طوق |لسيد محمد |لمندوه
7oo4o9|يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريسل|م |حمد عثــــم|ن عبــــد |لعزيز لم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سم سعيد مصط كلوبــــ|342532
5o6o28يبــــ يم أبــــو  طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ص|لح إبــــر|
يم47|775 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نجيه فؤ|د محمد يوسف محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء ص|بــــر عبــــد|لسل|م يوسف ج|437757
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تـــمريض كفر |لشيخمحمد صبــــ محمود عثــــم|ن حسن |34|44
حقوق طنط|محمود حس عرفه محمد |لم|ل 492669
5o9|39علوم دمنهورمحمد |حمد محمد |لسعيد محمد ع
يم355583 تـــربــــيتـــ ع شمسندى سيد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|س|مه محمد رشدى عبــــد |لغ |445|43
و|ش38228| لس صفوتـــ يوسف  معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسك
778o5|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرحمه نشأتـــ متـــو محمد

رهيوسف |يمن محمد ظ|فر عبــــد|لسل|39|5| تـــج|ره |لق|
د|بــــ د |ط|نور| ع|طف محمد عبــــد|لق|در|حمد424|62
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندرو ميل|د صد ن|شد|389|4|
6o3746تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زغلول محمد زغلول |لدمر|وى

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|فكرى محمد فكرى خ |42494
2o|32|تـــج|ره سوه|جعبــــد |لرحمن منصور ع محمد |لبــــر

يم محمد |لدم|494949 د|بــــ دمنهور|محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ندى بــــليغ صبــــ محمد8845|3
6o8493ش|م رفعتـــ محمد |بــــو عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنور|ن 
6986o7طبــــ ع شمسدى عمرو محمد محمد |لبــــرم
84958oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي محمد شعبــــ|ن محمد
6o|9o|| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد سعيد يوسف |ل|بــــشي

74o|7|تـــج|ره بــــ سويفحمد عل|ء محمد طلبــــ
44o922تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد حم|ده عوض |لسيد
6o8252|طبــــ |لمنصوره|ء محمود عبــــد| شبــــكه
رهمحمد |حمد طه |لسيد75469| ندستـــ |لق|
4o3954ش|م عبــــد |لسل|م محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد 
7o6763ندستـــ كفر |لشيخمحمد محسن عبــــد |لعزيز |لحبــــ شبــــ
علوم ع شمسمؤمن صل|ح فتـــ مطر852|75

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |لسيد مصط مو77856
44845oزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن حم|مه محمد |لسيد |لطبــــ
|لسن |لم |ن|دين عل|ء |لدين |حمد ع572|6|
5o864|| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |حمد عبــــد|لو|حد عبــــد|لعزيز
يم محمد27339| ندستـــ ع شمسعمر |س|مه كم|ل |بــــر|
|4oo42كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن ن| |حمد محمدص|لح
نوعيتـــ |شمونف|طمه محمد شح|تـــه خليفه263598
يم |بــــو كثــــ 272424 طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد منتـــ |بــــر|
5|3oo8ف منصور محمد |دريس زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرفيع |
يم عطيه|333|27 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء محمد محمد |بــــر|
2325o7تـــج|ره ع شمسرحمه رفعتـــ محمد |لسيد
75o7||ندستـــ |ل|سم|عيليتـــلميس محمد حل غريبــــ محمد
يبــــ مرقص324525 تـــج|ره ع شمسم | مرقص و
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | مجد |لدين فتـــ عبــــد |لحميد22385|
4o9843 حقوق طنط|سم|ء حسن ص|لح عبــــد |لق|در بــــسيو
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن شو محمد عبــــد |لرحمن|29|65|
|د|بــــ بــــنه|شه|بــــ |نور سل|مه مصط 349776
ش|م مو محمد48983| ره|نوره|ن  د|بــــ |لق|

رهحمد جمعه حميده جمعه|7|326 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن حسن محمود عبــــد |لمقصود53596|
حقوق |لمنصورهه|جر محمد عبــــد|لل|ه عبــــد|لوه|بــــ5549|3
تـــربــــيتـــ |لم |ض محمد جميل عي 4747|8
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريبــــ|سم |حمد محمد |لسيد حبــــيبــــ623268 لم
ف محمد عبــــد|لسميع|83257 وف|تـــمحمد | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
825o96| حمد معكش شمندي عبــــد|لمع| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدوق عبــــد|لحميد ع ز|يد849725
ندستـــ طنط|محمود |يمن محمود محمد ك|مل449383
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمريم حل محمد |لغن|م438233
24398oرهجورج عيد عبــــده خليل بــــطرس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|كريم عبــــد |لمقصود عطيه عبــــد |لصمد45286| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنرم عبــــد|لحليم عبــــد|للطيف عبــــد|لحليم635549
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد عبــــد ربــــه محمد34|342
4o879|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دع|ء حس محمد حسن |ل|عرج
ف مصط خط|بــــ|2|257 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى |
يم عبــــد |لع|676247 د|بــــ |لمنصوره|يه محسن ع |بــــر|
حقوق |لمنصورهغفر|ن |سم|عيل عبــــد |لغ عبــــد |لبــــ7|6888
4o8439 |يم عيد ع |لعر كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|رس |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمحمود حمدى قر ن |لدين54269
رهيه |يه|بــــ شهبــــور محمد||6|35 تـــج|ره |لق|

488o73|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد عبــــد|لبــــ|رى
د|بــــ ع شمس|د | ص|لح منصور سنو|3849|
242o5|رهحبــــيبــــه محمد |حمد محمد حج|زي زر|عه |لق|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ||ء سم عبــــد|لع| عبــــد|لرؤف |6769|5
نوعيتـــ بــــنه|حذيفه عبــــد|لعزيز محمد |لعط|ر262872
|22o54د|بــــ حلو|ن|لوج عم|د |لدين مصط رزق
ر عبــــد|لو|حد334893 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ ي عبــــد|لظ|
رى486998 يم محمد |لز د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن خ|لد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسهيله محمد محمد محمد نص|ر35|437
7o7255كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفول|ء محمد |لحسي حسن جبــــر
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سعيد عبــــد|لر|زق جبــــريل963|25
7o|933|يم معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد |س|مه |سم|عيل |بــــر|
62839o|يم يم محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|منه ط|رق |بــــر|
يم عمرو25978| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد لبــــيبــــ محروس |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنوره|ن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لعظيم حسن236|89
25o972تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عص|م محمد عم|ر

3o6|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سميه سليم|ن ص|بــــر سليم|ن
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8o8o77|يم عبــــده تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن مل|ك |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخندى ع بــــكر |لطنوبــــى439293
||74o7رهس|ندر| عو ص|دق صليبــــ ندستـــ |لق|
رهمن|ر فه عبــــد|لرحمن ص|دق حسن38||27 صيدله |لق|
تـــمريض |سيوط سم|ء سيد حسن شح|تـــه|889577
يم453525 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع محمد فؤ|د محمد |بــــر| معهد ع| 
رتـــحمد سيد حسن عيد س|لم|242964 علوم ري|ضتـــ |لق|
رهم|رين| وس|م ولسن جرس38|28| صيدله |لق|
|4533oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود ص|لح محمد صل|ح |لدين

تـــمريض |لفيوم ن|ء مصط عبــــد|لمطلبــــ ع86786
6465o6ويدى  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طين معروف ح|مد 
86o348ف شح|تـــه محمد نوعيتـــ |لم | |
معهد ف ص بــــور سعيديوسف خميس |حمد ز ع|شور762289
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |لسيد |حمد |سم|عيل752338
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد |لسيد عبــــد|لمطلبــــ |لسيد |لقط|36935 معهد |لصفوتـــ |لع| 
43o953|ى |لسق علوم طنط|نوره|ن ثــــروتـــ محمود |لع
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد|ء محمد عبــــد|ل عبــــ|س|443567
د|ر |لعلوم |لفيوممنيتـــ محمود عبــــد|ل عبــــد|لرحمن|5285|3
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد |حمد محمد س|لم|625366
4|oo65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حس|م |لدين مصط |لسيد مصط سعد
يم حسن يوسف2|88|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم عل|ء |بــــر|
|4o389تـــج|ره ع شمسم|رى ميل|د ن| قزم|ن
6|39o6تـــج|ره طنط|محمد |لسعيد عبــــد |لمقتـــدر يونس
بــــه ك|مل9256|8 ندستـــ |لم |م|ري| ك|مل و
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود مصبــــ|ح صبــــح حسن767672
77|77oعلوم |لزق|زيقمحمود محمد سليم|ن |سم|عيل محمد
طبــــ حلو|نحمد محمد |بــــو |لن محمد وحد|24|436
8|o366علوم |لم |عبــــد|لحكيم خ|لد رجبــــ طننط|وي
ه |لسيد فتـــ محمد مر |635297 طبــــ ع شمسم
8oo477|تـــج|ره |سيوطحمد مصط طه نجيبــــ
5|o957طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحمد عبــــد|لبــــ| |لسيد |سم|عيل |بــــوخوختـــ
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لحسي ح|فظ |لحسي س|لم446545

6o792|تـــربــــيتـــ بــــ سويفميمتـــ حسن محمود سليم|ن
ره|سم|ء ع |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |لعري42353 د|بــــ |لق|

طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ء |لسيد محمد عبــــد |لحميد عبــــد |77|7|5
6o28o6 |ج ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود عبــــد |لستـــ|ر |ل
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نتـــ ط|رق حسن عبــــده عرفه344669

رهجه|د |لسيد يوسف من38559 علوم |لق|
4865o9|يم محمد محمود تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقحمد جم|ل ص|بــــر عبــــد |لحميد|968|77
|6724oد|بــــ ع شمس|زي|د عم|د حمدى |م فرج
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |حمد |بــــو |لغيط ج|بــــر74|24|
429o47|ه ع|دل ز عبــــد|لنبــــى تـــج|ره طنط|م
ى عز |لدين ش| 433927 صيدله طنط|منه | ي
د|بــــ |لزق|زيق|حن محسن منصور محمد2|7788
تـــج|ره |لمنصورهسم|ح |حمد ع محمد عم|ر692552
تـــج|ره ع شمسعمر |حمد كم|ل |لدين حسن3424|3
يم ع ح|مد محمد|324529 ندستـــ ع شمسبــــر|

ف |لسيد عبــــد |لغ 24389 رهندي | تـــج|ره |لق|
حقوق سوه|جدع|ء صد محمد محمد  8|8966
4o3776حقوق طنط|محمد وليد محمد حليم غ|زى
328o49| إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد عم|د محمد |لسبــــ|
رهندرو مجدى فوزى ري|ض|8396|| تـــج|ره |لق|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــطه عبــــد |لسل|م طه |سم|عيل43888|
82o95oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــزي|د عم|د |لدين رمض|ن شعبــــ|ن معهد ع| 
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــدير |لسيد عبــــده |لعزبــــى8949|6
329863| طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ |حمد |لسيد عبــــد|لمو
5o97||زر|عه طنط|محمد خميس سعد حسن حنيش
88o|27  صيدلتـــ |سيوطمريم ميخ|ئيل عز |سحق
يم |لش|رود|693975 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلسيد نعيم ع |بــــر|
5|66o9علوم كفر |لشيخد| | ج|بــــر عبــــد |لنبــــى محمد |لجمل
9|22o4 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــيشوى روم| كرم و|صف
لس فيكتـــور جرجس عبــــد|لمل|ك333869 فنون جميله فنون حلو|نك
حقوق بــــورسعيدحمد سعد |حمد جمعه |لحو|و |6|7628
رتـــ429889 زر|عه طنط|محمود سليم|ن حسن سليم|ن |بــــوز
489o87يم عبــــد|لمقصود د|بــــ دمنهور|ص|بــــرين محمد طه  |بــــر|
رهسيل | س|مح نجيبــــ ي 233384 تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو مجدي فتـــ |حمد |لد 2324|3
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع حسن محمد ||لجن|492596
يم9543|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره ط|رق تـــه| |بــــر|
4o945oتـــج|ره طنط|مصط |حمد س|لم |لطويل
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسم|ء س|لم|ن س|لم|ن سليم|36|769
لسن ع شمس|ن محمد فريد سيد |حمد4|289|
7o|837ل|ل تـــج|ره |لمنصورهدين| ي| غريبــــ محمد 
7o5797ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيوسف محمود سعدى ع
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ |لسيد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح |لوكيل338444
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يتـــ أحمد ص|بــــر أحمد حسن|482472
7569o5وف|تـــمحمود |لسيد عي محمود ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7826o8ندستـــ بــــلبــــيسمحمود سليم|ن كريم عبــــد |لمطلبــــ ع| 
7654o7ف محمود |حمد فر|ج تـــج|ره بــــور سعيدم|زن |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز عثــــم|ن عبــــد5|2493
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم رض| محمود |لعبــــد|26379
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48|54oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم زكري| كم|ل سل|متـــ ق|سم
62o5|8|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه |يمن فكرى عبــــده |لجبــــ
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرو|ن |لسيد ر|غبــــ |لسعيد خ 622734
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد سيد كم|ل سليم|ن|45668|
بــــي |67536 طبــــ |لزق|زيقيم ط|رق محمد رمض|ن محمود |ل
ر|ء عل|ء عبــــد|لبــــ| |76|896 علوم ري|ضتـــ سوه|جف|طمه |لز
د|بــــ |سيوط|  حمد ع محمد مصط |5489|9
ندستـــ ع شمسمنتـــ | و|ئل محمد |م|م عبــــده9|8||3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسد | ج|د فؤ|د ج|د759849
52o954طبــــ ع شمسريم حمدى عوض خليفه
ف محمد |م |7|76|6 حقوق د |طم |
|2o4o9طبــــ |سن|ن ع شمسعن|ن جم|ل فرج |لسيد مبــــروك
7o9o34|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| |لسيد عبــــده محمد بــــدر|ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء رض| محمد ع عبــــده عطيه|763593
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ حس محمد |لسيد59494|
5o54|7 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد ي| ج|بــــر أحمد مصط
يم محمد|67|25 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد قنديل |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيم|ن حس محمد سيد جنديتـــ|349595
25o545|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن رمض|ن محمد عثــــم|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ي محمد |لحسي محمد357723
طبــــ بــــيطرى سوه|ج يه حسن عبــــد|لعزيز حسن|7|9|92
49556o|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمسعود رأفتـــ مسعود سليم|ن عبــــد
حقوق |لزق|زيقد | عبــــد |لحفيظ ع يوسف عطيه779737
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء محمد |لمحروس عبــــد|لل|ه|827988
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ل |سم|عيل |لسيد |سم|عيل ع782695
34o937تـــج|ره ع شمسعبــــد| طه محمد عبــــد|لحميد عيد
2636o2 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــمريم ف|روق عبــــد|للطيف |م
7o|892|يم عز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم | |حمد محمد |بــــر|
82o894حقوق |لفيوميثــــم ع مه عبــــد|لودود
6o8994 معهد ف ص طنط|آيه عص|م ري|ض |لطر

تـــمريض  بــــ سويفوف|ء محمد محمد قر 59352
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى عل|ء عبــــ|س |حمد حسن|75969

ندستـــ |سيوطف|يد عيد معوض بــــبــــ|وى عوض83986
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ده محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لمع|5844|
4oo564 لسن ع شمس|ندى رمض|ن |لسيد ع
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|من|ر ع|دل سعد عبــــد|لعزيز838726
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ند عبــــد|لمهيمن محمد حسن72|323
ش|م محمد |حمد عم|ره|773286 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ل|ء 
ندستـــ |لسويسمصط عبــــد |لعزيز حس ع |75673
75473oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد كم|ل |لدين عبــــد |لعظيم
|443o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد | محمد محمود محمد
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3474o4تـــج|ره بــــنه|ع محسن ع شح|تـــ
رهعبــــد|لعزيز عزتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز227355 طبــــ بــــيطرى |لق|
869o55علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ عبــــد|لحكيم ع|مر عبــــد|لعزيز
624o63يم عبــــد |لحليم عبــــد |لوه تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعم|ر |بــــر|
رهزينبــــ |سم|عيل فريز سيد عثــــم|ن228554 تـــج|ره |لق|
4|25|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود حسن محمد ع ع|يد|
بــــه عط|| يوسف643798 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىم | ش|كر و ع.

لسن ع شمس|ويد| جم|ل |سم|عيل عبــــ|س2||42
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| فوزى عبــــد|لحميد جميل248247
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم عل|ء صل|ح |لدين عبــــده42525|
ف 687496 تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى مصط |لسيد عبــــد |لعزيز 
ور 2739|9 حقوق سوه|جعبــــد|لل|ه فتـــ عبــــد|لل|ه 
5|65o6تـــج|ره دمنهورس|رتـــ |حمد محمد عبــــد |لمجيد |لزمر
4|o736ف محمد سعيد |لسمل|وى تـــج|ره طنط|نور |
63o27||يم |لشح|تـــ يم ع|طف |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــر|
247o2o| |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عبــــد| عبــــد|لمع ش
4o5247د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ه|دى ع |حمد |حمد محمود
د|بــــ |لمنصوره|سم| س|مح سيف |حمد |بــــو |لسعد76|683

574o4تـــج|ره بــــ سويفمرفتـــ محمد عد |حمد
43|o36لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|مريم عبــــد|لفتـــ|ح قمر|لدولتـــ محمد مصبــــ|

رهيوسف رمض|ن |حمد عبــــده عبــــد|لد|35532 حقوق |لق|
ندستـــ كفر |لشيخرض| |لسيد عزتـــ عبــــد |لع| عرفه6|7|45
وف|عمر عص|م محمد عبــــده789892 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ر246|62 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد |لسعيد عبــــد |لسل|م ز|
37o3o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|جه|د خ|لد ع س|لم
ره|عبــــ محسن رزق  |د676359 عل|م |لق|
رهنور| ش| رض| عبــــد|لعزيز محمد348874 د|ر |لعلوم ج |لق|
فنون جميله فنون |لم |مريم جرجس حن| فرج6366|8
3737|oد|بــــ ع شمس|مريم ه| بــــطرس جرجس
علوم ري|ضتـــ ع شمسندى محسن صل|ح طلبــــه فوزى2442|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنور|ن خ|لد عبــــد|لعليم عبــــد|لعزيز5768|3

4|o25يم |لطويل معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمروه محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ول|ء |لدين |حمد سيد عبــــد |لصمد3944|2
و|رى7798|| طبــــ |سن|ن ع شمسي|سم عل|ء |لدين عزتـــ 
يم عبــــد |لرحمن عبــــد|لكريم94|768 تـــربــــيتـــ |لعريش|ء |بــــر|
9|o23o طبــــ بــــيطرى سوه|جمونيك| |مجد |نور بــــش|ى
يم |حمد |حمد سمور434778 بــــ |شيم|ء |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود صبــــ عبــــد |لقوى مسعود علو8|4952
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد حمدى محمد |م 638954
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرو|ن |حمد محمود محمد |بــــو زيد379|62
||7oo6ش|م بــــيو محمد ندستـــ ع شمسح|زم 

Page 2747 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسهيلتـــ محمد عبــــد |لستـــ|ر ع 44833
نوعيتـــ |سيوطمن|ر |يمن عطيه |حمد |87786
ره|ن عطيه فتـــ عطيه|95|229 د|بــــ |لق|
حقوق طنط|محمد ر| ش| عوض8|4938
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح636562
23o745حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسعيد محمد ع زين |لع|بــــدين محمد
زر|عه |لم |شيم|ء عص|م فيض |حمد4923|8
63o5|7ندستـــ |لزق|زيقش|مل ع|طف محمد عبــــد |لفتـــ|ح رضو
تـــج|ره ع شمسر|نيه ع قنديل بــــدوى96||6|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن عبــــد |لمهيمن فوزى زيد65|26

|46o22رتـــ|وق |حمد محمود محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم محمود36|453 لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عمر خط|بــــ إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط |حمد عبــــد |لحميد محمد سعيد9|334|
ندستـــ ع شمس |ر محمد سعيد عبــــد |ل محمد2||8||
ش|م ز محمد22296 رهسل  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

د|بــــ |لزق|زيق|حمد صل|ح |لسيد محمدى محمد|328259
2o5|9|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صل|ح رمض|ن |حمد

ه نبــــيل ع ع |بــــو|لنور|648256 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م
د|بــــ حلو|ن|ريم حس|م محمد |لخو32974

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوق قن|وي |لسنو |بــــوزيد838947
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد |لرحمن سعيد محمد |لسيد484274
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ع محمد ع محمد54|2|2 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم عثــــم|ن ف|ضل محمد422936
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــ|سم وجيه عبــــد|لستـــ|ر مصط حمد433395
|6o396تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحكيم ري|ن
34o||6تـــج|ره بــــنه|ح|تـــم حل عبــــد|لسل|م منصور
6o4828طبــــ بــــنه|د | ط|رق محمد ك|مل حمزتـــ
د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ أحمد شح|تـــتـــ محمود483542
483o72د|بــــ |ل|سكندريه|تـــرف | مدحتـــ شكر| روف|ئيل
د|بــــ |سو|ن|خلود محمد ح|مد ح|فظ279827
يم249385 |ج محمد عبــــد|لحميد |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ 
تـــمريض فرع مطروح حمد عبــــده مصط محمد |لمرشدى||73|42
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد |حمد حس |حمد823757
ر عبــــد|لرحمن عبــــد8729|2 تـــج|ره ع شمسمصط عبــــد|لظ|

72|7o ين صل|ح |حمد قر معهد ف ص بــــ سويفن
9|o756 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جحمدى |حمد محمد ربــــي ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخش|م حم|ده جوده محمد ع5|73|4
75575oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه |حمد شيبــــه محمد
49o43|د|بــــ دمنهور|ي|ر| فتـــ عبــــده مصط |بــــو زيد
6|229o|وف|تـــ|حمد خ|لد سعد عبــــد |لجليل محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
23||7oيم علوم حلو|نعمر س| عبــــد|لنبــــى ع |بــــر|
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679o3||حقوق |لمنصورهحمد محمد محمد |حمد |ل |د
وف|تـــحمد عم|د عبــــد|لمنعم ك|مل |لسم|88|2|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسمه ع محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح|49929
79o339 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود شح|تـــ ص|بــــر |م
4|29o9|حقوق طنط|ن|دين عص|م محمد مختـــ|ر |لسق
487o4| تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لمحسن عفي |بــــو و| عفي
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |لسيد يوسف محمد |لف |23475
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لسل|م فؤ|د عبــــد |لخ|لق ورده687757
كليتـــ حقوق |لم |ي|سم عل|ء |حمد عبــــد|852564
ندستـــ أسو|نيوسف محمد محمود |حمد |لضوي632|84
تـــج|ره |لمنصورهمنه |حمد مأمون |حمد|26||69
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|متـــ ع|دل شعبــــ|ن عبــــد |لتـــو|بــــ|45522

75o542 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمصط محمد مصط |م
3|9o7|رتـــ|دع|ء حس محمد حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
43|7o6| طبــــ |سن|ن طنط|حمد محمد مو أحمد |لحبــــ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد طلعتـــ عبــــد |لكريم مر459|77
36o466تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زينبــــ سعيد محمد محمد |بــــوزيد
ى فرنسيس59953| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|رين| |ي | بــــ
43235o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء ح|تـــم صل|ح محمد عبــــد ربــــه
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لمعز |حمد محمد |لسيد رشيد492358
ره|محمد فتـــ عبــــده حس 37257| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3|7o68|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيتـــ |حمد مصط عبــــد|لمريد
823o55|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حن|ن عبــــد|للطيف عبــــد|لكريم عبــــد|
26o397 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسهيله ح|زم حسن |لحن
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمود ف|ضل بــــرك|تـــ |حمد |لديبــــ58|||7
طبــــ |سن|ن |لمنصورهر| | رفعتـــ مصط خليل  |ء676282
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد رفعتـــ محمد |بــــوسن|4|4374
4oo345د|بــــ دمنهور|ع محمد أحمد محمد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق من|ر سعيد ش|كر بــــغد|دى627547
حقوق طنط|خ|لد ن| صبــــ |حمد |لدمنهورى492337
حقوق |لزق|زيقمحمد حمدى محمد تـــوفيق777243
يم|59398| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء خ سعد |بــــر|
ر|ن254442 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ريه|م سعد حسن محمد ز

|لسن |لم |فرح خ|لد |لسيد عزبــــ25572
8o924|تـــج|ره |سيوطوليد صل|ح فه محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره خ|لد مدين محمد 6897|9
375o26تـــج|ره بــــنه|تـــسنيم |يه|بــــ محمد ع عي

47|o3ره|رغدتـــ محمود عبــــد |لو|حد محمد د|بــــ |لق|
يم سيد |حمد244|34 علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد سيد |حمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد|263349
75o88|يم محمد حج|زى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد ز |بــــر|
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د|بــــ |لزق|زيق|محمد حل عبــــد | عبــــد|لعزيز784668
634o98| ندستـــ بــــنه|محمود س| عي عبــــد كليتـــ 
|224|oرهيف |يمن محمد محمود تـــج|ره |لق|
|54o8oتـــج|ره ع شمسعمر سيد مصط تـــم|م
 |حه وفن|دق |لفيوممحمد |حمد لط محمد28733|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ر| | سيد |لقط|ن عبــــد |لرحيم759466
لسن ع شمس|سل|م رمض|ن كم|ل محمد|537|32
92|oo| تـــج|ره سوه|جريم ح| عز بــــسيط
7o8736يم زي علوم |لمنصورهمحمد سم منصور محمد |بــــر|
695o92معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــنسمه ن ع محمود ن
623oo9 ف محمد ق|سم |لخ ندستـــ د |طس| |
ر |لسيد معروف||6232  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرنيم ط|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|بــــر|م نعيم ج|د خليل|8|846
896984| ف محمد عفي عبــــد| تـــربــــيتـــ سوه|ج  
د|بــــ |سيوط|م ص|لح ثــــ|بــــتـــ محمد 6|8867
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمروه ع عبــــد |لل|ه ع759593
62|75oيم |لشبــــ يم |بــــر| يم سم |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
حقوق |سيوطه|له مصط محمد |يوبــــ  876952
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد حربــــ سليم |لسيد حس|ن624|79
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطشه|بــــ فتـــ حسن ع حس 526482

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ين|س حمدى عبــــد |لرحمن حسن|52365
تـــج|ره ع شمسمؤمن مجدى محمود عبــــد |لرحيم43|4|

حقوق |سيوطي|سم سيد بــــش|ى عبــــد|لح|فظ  876897
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمن|ر |حمد مصط |حمد423436
6426o2حقوق |لزق|زيقطه محمد طه عبــــد |لمقصود
25o735ء محمد عبــــد|لرحمن دره طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد ه|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد رض| عبــــد |لوه|بــــ محمد6|7753
يم فضيلتـــ436492 طبــــ كفر |لشيخط|رق رفعتـــ نج|ح |بــــر|
226o43رهزي|د مصط عبــــد|لر|زق محمود د|ود حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رتـــ|محمد ط|رق محمد حن محمود25589| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|2o3|4إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسل سيف |لدين ف|روق محمود
م ع|دل جم|ل |لدين |لجن|ي |9|||45 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|د
4o6|96د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رضوى عوض | محمد ع سليم|ن
|2o367ف |حمد حج|زي كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |
4o|944|تـــج|ره طنط|حمد محمد فوزى حس |حمد
تـــربــــيتـــ دمنهور صبــــ عبــــد|لر|زق محمد خ |لدين496362

44|2oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود |حمد محمد شح|تـــ
|53o36|يم |لسيد محمود رهحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
|5o924د|بــــ حلو|ن|ف|طمه محمد محمد |حمد
|57|o|ره|منه وليد عبــــد |لكريم محمود د|بــــ |لق|
49778oتـــج|ره دمنهورسهيلتـــ محمد ك|مل محمد موص
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2676oرهد | سم محمد ع تـــج|ره |لق|
6|3o47تـــج|ره طنط|وليد عطيه |لعزبــــ |لعزبــــ
26o||6نوعيتـــ |شمونرضوى عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن |لدين
|39o22علوم ري|ضتـــ حلو|نم|رجريتـــ مدحتـــ سعد عويضتـــ
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــد|لوه|بــــ سعد سليم|ن844983
تـــج|ره بــــنه|م خ|لد محمود محيسن عبــــيه|82||34
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نعم|ر خ|لد ك|مل محمد97|848
زر|عه مشتـــهرمصط |لسيد عودتـــ عيد327982
26o343تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم محمود عبــــد|لمنعم محمود
5o9754|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد عبــــد|لعزيز رمض|ن عبــــد|لحليم
7o62|6|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء كرم محمد عبــــد |لجو|د

5228oد|بــــ بــــ سويف|رن| ن| ف|م س|ويرس
5o8966معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  جل|ل سلط|ن فؤ|د عبــــد |ل محمد
د|بــــ |لزق|زيق|من|ل حس|م حسن عبــــد |لعزيز636987
63872oف عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن د|بــــ |لزق|زيق| |ر |
79o686تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدتـــسبــــيح حس|م محمود عبــــد |لحميد شلبــــى
تـــربــــيتـــ ع شمسنشوى محمد خليل |فك|ر96|345
بــــي |لسيد5577|7 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ نس |لس|د|تـــ |سل|م |ل
يدى58|693 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم رزق عبــــد |لعزيز محمد |ل
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن مسعد عبــــد |لفتـــ|ح  |777742
4o6866يم عبــــد |لعزيز سليم|ن م |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن
يم232637 يم خليل |بــــر| ره|نوره|ن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o56|4|يم |لسيد محمد خليفتـــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد |بــــر|
م ح|مد |سم|عيل ح|مد|94||68 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهد
269o99ق|وى تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل |حمد شو محمد |ل
ش|م |سم|عيل محمود773224 ف  وف|تـــش|م | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ر محمود |لحفن|وى269282 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى ط|

|94o5ى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط محمد نبــــيل |نور |لم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود مجدى عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن234487
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم سعيد حس مو67492|
4o|358يم بــــخيتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل يح إبــــر|
ل|ل249548 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ند| |يمن عبــــد|لخ|لق 
7573o|يم ر|ء |س|مه عبــــد |لعظيم |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز

و| خليل|32762 ندستـــ ع شمسسل|م محمد 
79273oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم محمد عبــــد |لص|دق عبــــد|لفتـــ|ح
5o4542زر|عه |ل|سكندريهمنتـــ محمد |م|م فه ع|رف
زر|عه |ل|سكندريهمريم وليد ص|بــــر |لسيد عبــــ|س423678
2323o3|يم خ|لد محمد محمود د|بــــ بــــ سويف|بــــر|
يم 492883 حقوق |ل|سكندريهحمد سعيد عبــــد |لحفيظ محمد |بــــر|
|336o5تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| محمد |لسيد متـــو
ش.مط|عم ف  |حتـــ مطريهمنيه |حمد محمد طنط|وى|2|2295
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د|بــــ ع شمس|يم عص|م معروف محمد معروف39395|
ندستـــ |ل|سكندريهبــــهجتـــ محمود فتـــح | ع عتـــيبــــتـــ529333
637|o6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لشبــــر|وى عبــــد
4898o5|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمتـــ عبــــد |لحميد |لص| ع غ
89o447 صيدلتـــ |سيوطمحمد |سم|عيل عد حج|زي
طبــــ |سيوطرن| |لسيد |حمد ع|77637

43oo|| تـــربــــيتـــ ع شمسيه ع|دل خليل عبــــد | |لف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطف|يز حشمتـــ ف|يز فه 2329|9
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دين| سيد محمد محمود حسن358288
8|o455تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | |ل مسعد بــــطرس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورشيم|ء سعيد محمد |حمد485594
49o356حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره مجدى ميخ|ئيل فهيم جرجس
4o2o97يم |حمد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمؤمن |حمد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ |لفيومخ|لد |حمد رجبــــ عبــــد |لمنطلبــــ32936
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سهيلتـــ محمود عبــــد |لصبــــور محمد485622
9o|879 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطيوسف نظ شح|تـــه زخ|ري
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عل| عمرو حسن عبــــد|لوه|بــــ محمد332382
6o793|ى ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه محمود |م |لدم
|32o23تـــج|ره ع شمسلي |ن عم|د وليم بــــطرس
4297|oعلوم طنط|بــــس|م ع|دل ع|طف رمص|ن |لهمه

رتـــ كريمه سعد جمعه عبــــد |لمجيد27626 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد رجبــــ محمود ع 834777
4|977oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد محمد ع ع محمد |لحفن|وى
ره|سل مصط عبــــد|لعظيم بــــيو5676|2 عل|م |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ عيد فريد قري|قص425784
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |لسيد عطيه عبــــد |لحكيم52||68
3229o8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم خ|لد يوسف |سم|عيل
42o777تـــج|ره كفر |لشيخحسن غ|زى حسن عبــــ|س |لمر
صيدلتـــ |لم |عبــــد|لرحمن ي ع|بــــدين رضو|ن859399
272o38فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طجه|د |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لرحمن سعد
5|72o4ه |لسيد يح |لج |وي تـــج|ره دمنهورن
44|6o5تـــمريض كفر |لشيخسومه |لسعيد عبــــد |لكريم عبــــد |لحميد حج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| محمد شعبــــ|ن س|لم بــــدوى7|3296
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن فيصل |بــــو|لفتـــوح عبــــد |لسل|م622833
3377o4حقوق بــــنه|عم|ر محمود عبــــد| سليم|ن

رهمحمد خ|لد محمد سليم |حمد|7785 د|ر |لعلوم ج |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد عثــــم|ن ع محمد|3786|8
يم عبــــد|لل|ه338649 |د|بــــ بــــنه|خلود يح خ|لد |بــــر|
ر شديد |بــــوزيد2375|6 علوم ري|ضتـــ طنط|آيه خ|لد عبــــد|لظ|

رهسم|ء قطبــــ محمد |لسيد قطبــــ|96|25 ندستـــ |لق|
5|8|6oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردى نبــــيل جمعتـــ سيد|حمد عميش
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2536o||حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ط|رق عبــــد|لمنعم سل|م
معهد ف ص |سيوطف|رس عبــــد|لصبــــور ف|رس سو|رس  5|55|9
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ورد| محمد محمود 888895
علوم |لزق|زيقحمد س|لم |لسيد |حمد س|لم|638252

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير |حمد عبــــد|لو|حد عبــــد|لع| 72|39
6|452oعلوم |لزق|زيقه|جر محمد محمود ع كشكل
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحبــــيبــــه محمد خلف خليفه7|4263
تـــج|ره دمنهورإيم|ن أس|متـــ محمد عبــــد|لعزيز756|52
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمود |م |لخف|جه سنه|46|696
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــله نبــــيل محروس حسن8||755
تـــج|ره بــــ سويفمصط عبــــد|لعظيم عبــــد|لحكيم عبــــد77|||8
756o36|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء محمد عبــــد |لسل|م |حمد
|5783oد|بــــ ع شمس|ه|جر سعد |لدين محمد |حمد
تـــمريض |لم | يه|بــــ عمر|ن ع شح|تـــه|5|8573
5o434oعلوم طنط|لور| نبــــيل شو بــــطرس
ندستـــ |سيوطمحمد حسن محمد عيد تـــوتـــو94|528
|3|o2|رهيوسف سعيد عبــــد |لحليم ع |لروبــــي طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير ع محمد ع 64|47

يم محمد436|78 ري|ض |طف|ل |لمنصوره |حمد |بــــر|
ف محمد حسن|77885 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقعبــــ |
تـــج|ره ع شمسوق سيد محمد عبــــد |لحليم8223||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود محمد ف|روق مدبــــو7|2276
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد ع|دل منصور رجبــــ رمض|ن|762895
حقوق |ل|سكندريهزينبــــ محمود عبــــد |لش| محمود483249
معهد ف ص |سم|عيليهجم|ل حسن محمد محمد عبــــد|لسميع757794
6o8293ه شكرى |حمد |لبــــيو طبــــ حلو|نأم
يم|2398|7 حقوق |لمنصورهيه محمد رس فتـــوح حسن |بــــر|
23o64oيم تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمصط حربــــى |لسيد |بــــر|
د |بــــورزق348735 رتـــ|من|ر بــــ|سم |لسيد مج| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم|858979 علوم حلو|نبــــتـــه|ج شعبــــ|ن |سم|عيل |بــــر|
رتـــ|مصط محمد سيد محمد محيسن4262|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|3848oف |حمد |لسيد |لدرديري كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه |
ثــــ|ر |لفيوم|من|ر مجدى |حمد محمد62|39|
45o737 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومندى محمد فوزى مر ش
تـــج|ره |لمنصورهل|ء عم|د ع محمود |لعربــــى||69789
و444496 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير ك|مل |بــــو |لفتـــوح |حمد عج
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد ص|لح مصط طلبــــ ع ||68|86
د|بــــ |سيوط| مل ع|طف |بــــوضيف عثــــم|ن|892292
273o|9تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم |حمد عبــــد|لكريم محمود

2794oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم حمدى عبــــد|لع|ل محمد
ندستـــ |ل|سكندريهعم|د عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد|لجليل 529979
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ن| جم|ل ح|مد |لسكنيدى7592|5 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
تـــ ربــــيع |لسيد عبــــد |لبــــ| |72774 د|بــــ |لفيوم|م

حقوق |لمنصورهنرم |حمد |لعيسوى مصط 688329
44249oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|للطيف
85688o| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء مر ش|يبــــ فرج |

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف ط|رق |سم|عيل محمد|2357
رهيه شعبــــ|ن |لسيد |حمد حس|ن|6|372 تـــج|ره |لق|

وف|تـــمحمد رض| محمد عبــــد |لق|در س|لم773894 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
8|9oo2|نوعيتـــ |لم ||ء فو محمد |بــــو|لليل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يم|ن خ|لد محمود عبــــد |لص|دق محمد774834
8|877oويمل معهد ف ص بــــ سويفنور| حسن ف|يز 
تـــج|ره بــــنه||حمد طلعتـــ |حمد رجبــــ ند|344423
وف|تـــعمر نج|ح حسن محمدنوفل942|23 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرحمه محمد جل|ل محمد حس 228539
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس عل|ء محمد تـــوفيق ع524596
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىلق|ء ع |حمد حسن ع4|322|
|د|بــــ طنط|محمد مختـــ|ر فخر|لدين محمد |لص|6|4335
34o362معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد مسعود رمض|ن |لصغ فرج

ندستـــ حلو|نرح|بــــ متـــو حسن يونس حسن|67|2
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو محمد محمد حسبــــ عي94|765
695oo|ن| عبــــد |لمنعم عبــــده محمد نور رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |سيوطيه|ن سعيد رمسيس |ستـــف|نوس 885634
64o637يم |حمد صقر صيدله |لزق|زيقحمد عبــــد |لر|زق |بــــر|
طبــــ بــــيطري |لم |يري مجدي شو عري|ن||762|8
|2488oل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|د|رين جه|د سعيد عبــــد |لقوى |لصفتـــى

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|فرحه خ|لد عبــــد |لحميد محمد73952
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد فوزى |لسيد عبــــد |لعزيز رمض|766573
د|بــــ |ل|سكندريه|د | مدحتـــ مصط ع سليم8||475

36|o7|ره|س|ره |حمد عبــــده منصور عبــــد |لد د|بــــ |لق|
د|بــــ |لفيوم| |ر محمد صل|ح |لدين سيد|6678

6|38o||ه محمد ع حسن يوسف معهد ف تـــمريض بــــنه| م
تـــج|ره |ل|سكندريهريه|م عص|م زينهم |حمد ع طعيمه|52534
ف لبــــيبــــ عبــــد|لمجيد287397 تـــج|ره بــــنه|مع|ذ |
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد ع محمد عبــــد| |لق| 526373
علوم |ل|سكندريهسل محمد فرج سعد محمد |لخطيبــــ4936|5
||8o6|بــــه صيدله حلو|نم |ل مدحتـــ فؤ|د و

6o8||معهد ف تـــمريض بــــ سويف  رمض|ن م|مون عبــــد |لعزيز
9o943| تـــج|ره سوه|جريه|م صل|ح |سم|عيل محمد حس

453o4رهمحمد ش|كر دسو محمود تـــج|ره |لق|
3674o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ عزتـــ |بــــو |لن محمود محمد
68oo3o|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن س|مح نص |حمد سعد

Page 2754 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

25o64| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر مجدى مصط حسن
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــ|نوبــــ فرج | حرز يون|ن|4284|8
45o339علوم ري|ضتـــ طنط|عمر عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود مرج|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|نعمه ج|بــــر رشدي سل|م4799|4
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد فوزى محمد مو |لبــــي494796
لس م|جد عيد ش|كر  |386|9 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطك
تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ محمد فؤ|د |لمهدي348557
236o|7لسن ع شمس|منيه خ|لد ع عبــــد|لرحيم |سم|عيل
6|o338يم |بــــو|لمجد عم|شتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ض |بــــر|
يم |حمد478726 ندستـــ بــــنه|عمرو سم محمد |بــــر| كليتـــ 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــلشيم|ء عبــــد |لحفيظ عبــــ|س عبــــد |لع488996
يم ع633574 صيدله |لزق|زيقمحمد جم|ل |بــــر|

6|67o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندى كم|ل محمد مصط
يم4|2362 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنه محمد محمود خليل |بــــر|
5262o4ش|م |لسيد |لعربــــى بــــخيتـــ جبــــريل علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود 
52|o93زر|عه دمنهوررح|بــــ حم|ده أحمد ع ع|مر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق |حمد عبــــد|لستـــ|ر ع|شور|25265
زر|عه |لمنصورهن|ديه |يمن ن| ل|ش |48||6
ونيك| صل|ح ط|نيوس بــــهن|م|86389 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|عبــــد|لرحمن عص|م محمد عبــــد|لحفيظ8365|3
يم عبــــد|لرحمن|626235 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن||ء أبــــوع|مر |بــــر|
ى وحيد مفيد ج|د242295 رهش عل|ج طبــــي |لق|
7o8396|تـــج|ره طنط|حمد مديح منصور محمد
33o934معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لر|زق مجدى عبــــد|لر|زق |م|م حسن
75o8o7كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــعبــــد | مدحتـــ عبــــد |لحليم محمد
نوعيتـــ |لم |نوره|ن صل|ح فؤ|د جم|ل|258|8
62o44|ف طنيبــــ |لخو تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|رس |
يم محمد محمد |لقسط|وى449446 ندستـــ طنط|حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفج|كل سم لبــــيبــــ مرزوق2688|8
|54o67تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لمنعم |لسيد
84o965صيدلتـــ |سيوطمريم عص|م محمد عبــــد|للطيف
يم عي447374 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــبــــسمه ع|دل محمد |بــــر|
ش|م مو محمد39952| ندستـــ شبــــر| بــــنه|رو|ن 
77588oرتـــ|منيه |حمد عبــــد |لرحمن أحمد |لدكمتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىفرح ممدوح محمد محمد4||752 ع.
4o4998تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ع|بــــدين ع حج|زى عبــــد |لرحيم
د|بــــ |ل|سكندريه|نرم محمد عوض محمود485578
688o78تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر محمد محمود عبــــد |للطيف |حمد
تـــمريض |لزق|زيق محمد سعيد حسن عطيه محمد628242
6994o8نوعيتـــ |لمنصورهدين| وجيه ح|مد محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ جم|ل عبــــد|لرحمن شتـــيتـــ248632
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رهيم|ن ص|بــــر رجبــــ محمود|9573| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهشيم|ء ع |لسيد |لبــــشل|وي544523
33o477|علوم بــــنه|سم|ء خ|لد عبــــد| محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء |لسيد عبــــد |لو|حد محمد ع627959
4o6||7 د|بــــ دمنهور|ي|سم ن عبــــد |لمهيمن حسونه |لشي
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|نور| محمد ص|بــــر عبــــد|لمطلبــــ355277
5o8o9|ف محمد سعيد |حمد علوم |ل|سكندريهن|ن |
88o469 حقوق |سيوطمصط ع مرغ |لص|دق
83489oيم |حمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلؤي عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو وفيق ع عبــــد |لرحمن جبــــر378|75
|592o6|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م مجدى محمد |حمد |لقز|ز
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ع|دل |حمد محمود|524576
م عل|ء |لدين |حمد يوسف|46|765 حقوق بــــورسعيدد
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطجيسيك| بــــولس ليون |سحق 875269
تـــج|ره ج|معتـــ د |طآل|ن أحمد عبــــد |لمقصود |لكر|ر 8986|6
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق آل|ء محمد أحمد محمد محمد مو626383
68846o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمنيه ع|طف محمد عبــــد |لق|در بــــ
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم مصط حسن عبــــد|لمجيد2||845
68o4o| تـــج|ره بــــ سويفس|ره محمد ضيف | ج|بــــ

3454o8ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| سعيد ع محمد نص|ر
868||o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي|ء جم|ل فتـــ حسن
5o4436كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل ع عبــــد |لخ|لق بــــدوى ع
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن ه|يم عبــــد|لعزيز عبــــد|لمع |249838
تـــج|ره |سيوطشفيق جم|ل شفيق لوندى 883757
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم نبــــيل |سعد جرجس|2|267
6o4783|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن خ|لد محمود |حمد |لشم|ع

267o6|ره|ء |نور محمد حسن تـــج|ره |لق|
2534o9 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن |حمد ع أبــــو حس
5o9649زر|عه دمنهورط|رق فتـــ |حمد مصط محمد
3287|o|د|بــــ بــــنه|حمد ي| زكري| سليم|ن محمد|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد سعيد مصلح عبــــد|لش| |284|32

545o7ندستـــ حلو|نمحمد خ|لد حل ع
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ح|زم ع|طف نجيبــــ محمد769|23
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود محمد طلعتـــ حمدى268656
5o2784زر|عه |ل|سكندريهه|جر حسن |بــــو |لحمد محمد محمود
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م عبــــد|لحفيظ |حمد عبــــد|لحفيظ222832
تـــج|ره طنط|رو|ن |لسيد محمد عبــــد |للطيف ص|72|427
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|خلود رأفتـــ |م|م عبــــ|س|4827|
22o955لسن ع شمس|مه| مدحتـــ محمود ص|لح مرزوق

وف|تـــصبــــرى |حمد صبــــرى عبــــد |لفتـــ|ح3899| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم |حمد محمد سيد27|8|3 رهمحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
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|4632oى ك|مل |حمد رهريه|م عم|د خ علوم |لق|
رهيوسف محمد فتـــ عبــــد|لرسول|23554 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديوف|ء صل|ح |لدين بــــدوي |حمد826435
852o49كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننوره|ن صل|ح بــــدوي عبــــد|لرحيم

4o7o3| رتـــ حمد مصط عبــــد |لحميد ن تـــمريض |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأحمد ع مبــــروك ع أبــــو جبــــل559||5
طبــــ كفر |لشيخدى ن| مصط حسن عبــــد|لخ|لق9|4438
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن محمد |حمد عبــــد|لكريم754257
4|75o9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود ع محمد |سم|عيل غ|زي
2|5o|6ش|م محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد 
نوعيتـــ عبــــ|سيهي|سم ثــــروتـــ عبــــد| |لسيد مصط 77|343
7oo827ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | نبــــيل محمد |بــــو |لعز |لسيد م |لع| 
692o2o|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد خ|لد عبــــد |لعزيز منصور
ندستـــ |لمنصورهمحمد ن|در حسن حسن |لشح|تـــ22|692
3||o73د|بــــ حلو|ن|نوره|ن |س|متـــ عد محمد
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|سيف |لدين |حمد كم|ل عبــــد|لحليم6347|2
تـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــ|س عبــــد|لنبــــى656||6

يم432|5 تـــج|ره بــــ سويفع |ء خ|لد |حمد |بــــر|
6968o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |لسيد محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل ن| ج|بــــر محمد794|5|
يم عوض |سم|عيل53|843 تـــربــــيتـــ |سو|نند |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهل|ء سعيد محمد قطبــــ |لمغل| |527229
2|5oo5وف|تـــكريم خ|لد صديق عثــــم|ن محمود تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ح|ن|268452 طبــــ |سن|ن طنط|حمد خ|لد بــــسيو 
4|577oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|أميمه محمد محسن |لسيد أبــــو زيد
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى |سم|عيل عبــــد|لجو|د عبــــد|لع|235||3
835o23|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سم|ء رضو|ن |حمد سعيد
|56|5oيم متـــو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى |كرم |حمد |بــــر|
يم عوض مسعود|38462| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن عوض |بــــر|
23o659 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمصط ن نور|لدين مصط
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود مديح وزير محمد حسن 693657
ثــــ|ر د |ط|بــــثــــينه |حمد ع زين |لع|بــــدين |لفو|436636
35o|o|حقوق بــــنه|دير تـــيس فؤ|د عبــــد|لع| |لنج|ر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد وحيد حس عبــــد |لعليم647|48
62695oه د|بــــ |لزق|زيق|صف| مصط س| عم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نهله منصور جمعه محمد52|822
م عبــــد |لحكيم عبــــد |لمنعم عبــــد |لحكيم مقلد|44652 ندستـــ |ل|سكندريهد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط مدحتـــ محمود محمد ع |ن488254
حقوق د |طرو|ن |لسيد عبــــد | أبــــو |لمجد|62352
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لجو|د عبــــد|لرحمن عبــــد|لجو|د عبــــد328862
642oo9يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدنرم صبــــري محمد |بــــر|
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699o24| ل| ل  |لدسو تـــج|ره كفر |لشيخل|ء |حمد |لعو 
6o2556 د|بــــ |لمنصوره|حمد |حمد عبــــد |لعظيم حسن ل|ش
7o6o|oتـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |مجد محمد |لسعيد محمد
64o644صيدله |لزق|زيقحمد ك|مل عبــــد |لودود |حمد محمد عم
إعل|م بــــ سويفحبــــيبــــه مجدى |حمد شو محمد متـــو3|6254
رهض محمد شعبــــ|ن ع43636| طبــــ بــــيطرى |لق|

ره|مريم |س|مه ثــــ|بــــتـــ عطيه55|22 د|بــــ |لق|
5o9924طبــــ |ل|سكندريهشه|بــــ |لدين فرج عبــــد |لحليم قنديل

ر|ء محمود يس ع 956|5 علوم بــــ سويفف|طمتـــ |لز
حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ كم|ل محفوظ عبــــده |سم|عيل683485
ندستـــ ع شمسه|يدى رؤوف ع مصط |لشن|وى42|7|2
7o5674 ندستـــ |لسويسخ|لد عيد محمد فتـــ |حمد |لنو|ر
5|673oطبــــ |ل|سكندريهنوره|ن ك|مل |م عويد|تـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــتـــه|ل محمد عبــــد|لع|ل |حمد محمد228693
7o4265ف صل|ح ع عبــــد |لو|حد ندستـــ |لمنصورهصل|ح |
3482o3|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |دتـــ سم سعد عبــــد
48|48oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحيم ط|رق عبــــد |لرحيم محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه |حمد ج|د |لربــــ زيد48959|
4|8o66نوعيتـــ كفر |لشيخم محمود عبــــد|لسل|م ع
4|739oد|بــــ دمنهور|محمد عبــــ|س محمد حسن |لسيد
تـــج|ره بــــنه|يم|ن |يمن محمود خليل||78493
علوم |سو|نف|طمه |حمد عبــــد|لرسول |حمد97|867
رهنور| مجدى محمد عبــــد |لمجيد46346| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفسعد مسلم سعد |حمد|5874
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمريم محمد |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح343487
756o46|يم |حمد |لسيد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه مصط محمد |لسيد عط| |29|238
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|عبــــ عبــــد|لحميد محمد حسن839489
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعزيزه مرشد سليم|ن مصط |76898

5o955تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف |حمد عبــــد | ربــــيع
22635oيع محمد حسن لسن ع شمس|مصط |حمد |بــــو
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن مصط محمد فر|ج |حمد523977
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن محمود ف|روق محمود|8|2595

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم جم|ل حمدى محمد445|5
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دير عم|د |لدين عبــــد|لعظيم |له|دى عبــــد639955
5o3989| زر|عه |ل|سكندريهمحمد عل|ء|لدين محمد |حمد ع
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى حسن |حمد حسن محمد6|482|
|3o838 ر عبــــد |لع حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عم|ره عبــــد |لظ|
3396o7تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد محمد |لسيد
227o88رهمحمود ن| محمود ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مروتـــ ميهوبــــ حبــــ حسن62356
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حقوق |لمنصورهمنه |بــــوعمره عبــــد| مر |863885
د|بــــ ع شمس|وس|م عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لحميد333782
ل369|25 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رشدى عبــــد |لموجود سيد |ل|
835o42|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|منيه محمد صبــــ محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد عبــــد |لحميد مصط كم|ل752393

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرج| محمد رج| محمد23424
|ء حسن محفوظ |حمد|879656 تـــمريض |سيوط 
5o493o|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد فتـــ |لسيد عبــــد|لق|در
75448o|ن| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن محمود سيد شح|تـــ سيد ع
44o986يم |حمد قنديل علوم كفر |لشيخروضتـــ |بــــر|
68433o بــــي تـــج|ره كفر |لشيخمه| مجدى عوض عبــــد |لسل|م |ل
67824o تـــج|ره |لمنصورهمريم محمود ع عوض |لدسو
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ه|جر ح|مد |حمد |سم|عيل |حمد628668
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم | يه مصط ك|مل ه|شم|896455
ف ومس|حه |سيوطمحمد ي |نور محمود2398|8 ك.تـــ. ف رى و
|د|بــــ بــــنه|ي|سم محمد عفي ع76|339
يم |لقز|ز586|45 يم محمد حسن |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــر| معهد ع| 
تـــربــــيتـــ حلو|ني|ر| ج|د| ج|بــــ | مه 239485
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسشيم|ء عبــــد|لمنعم محمد |لزغبــــى عبــــد336267
9o|655 تـــج|ره سوه|جش|م ع |سم|عيل حسن
علوم |لعريش/ري|ضتـــكريم عمرو |لسيد ع28598|
6o387oندى تـــج|ره طنط|محمد ع حسن 
علوم |سيوطدي|ن| ص|بــــر وديع ي 886837
3582o6وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد مصط عبــــد|لسميع معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|سل|م رمض|ن سليم|ن محمد|4|8356 ل|
تـــج|ره دمنهورجم|ل |لدين سعيد عبــــد|لسل|م |حمد 3|4||5
5ooo74|تـــج|ره دمنهوربــــرك|تـــ محمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــرك
8859o6| تـــج|ره |سيوط حمد عبــــد|لر|زق ع ع
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمود عبــــد|لر|زق |لدمرد|ش479|26
تـــربــــيتـــ طنط|مروه محمد |حمد شكر2684|4

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر فؤ|د رمض|ن |حمد9|694
7o|26| يم سيد |حمد تـــج|ره طنط|حمد محمد مسعد |بــــر|
372o4|ره|منيه ر|فتـــ جم|ل عطيتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ندستـــ |لمنصورهمحمد محسن عوض عبــــد |للطيف  مسعد725|68
يم |لسيد محمد فرح|تـــ4|4766 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهدير |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد ع عبــــد|لح|فظ |حمد |447546
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عزيز |لسيد |حمد9|4525
2|356oندستـــ ع شمسبــــه جم|ل |حمد صديق
4o3|6oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى |حمد |حمد |حمد مر
يم حسن |لديبــــ4242|2 د|بــــ حلو|ن|مرو|ن يوسف |بــــر|
 |حه وفن|دق |لفيوممحمد جم|ل محمد ك|مل|6|226
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4o3|68تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ|ء محمد فريد عبــــد |لمنعم مك|وى
|4o3|oتـــربــــيتـــ ع شمسحوريه ط|رق محمود |حمد
رهروى |حمد عبــــد |لغ |حمد فر|ج|25545| علوم |لق|
26288oطبــــ بــــنه|محمد |لسيد ع حج|زى
5o7384عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ |ر محمود ك|مل عبــــد|لق|درسل|م
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء |سم|عيل عبــــد|لر|زق بــــيو عبــــد323788
د|بــــ |سو|ن|مريم محمد محمد ح|مد6759||

رهعمر و|ئل بــــيو محمود6|87| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o92|4|معهد ف ص طنط|سل|م تـــ|مر ع فؤ|د حسن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|ره حسن عبــــد |لنبــــى مر فرج57845|
ره|نور|ن ه| سعد|لدين ح|مد ش|كر27264| د|بــــ |لق|

499o4|رهحمد محمد خ|لد ص|لح ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|د|بــــ طنط|ند حمدى محمد |لمر  عز|م434467
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه كم|ل فوزى |بــــو|لعز|223986
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشخلود عبــــد | محمد خليل حس 767427
7o73|||يم عبــــد |لسل|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |لسيد |بــــر|
يم ع86|487 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |لسيد محمد |بــــر|
ره|ندى |حمد فتـــ محمد محمود |بــــو ريتـــ42|242 د|بــــ |لق|
5|o68|طبــــ بــــيطرى دمنهورمؤمن |حمد محمد عوض |لتـــر|س
|482o5ى عد بــــولس رهم|رين| خ تـــج|ره |لق|
34o359 زر|عه مشتـــهرمحمد ع|دل |لصغ مصط
699o||| يم |حمد عبــــد تـــج|ره |لزق|زيقسليم|ن محمد |بــــر|
49o794د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء يح شح|تـــ يسن محمد
5|o945|يم عتـــش حقوق |ل|سكندريهحمد درويش ك|مل |بــــر|
يم محمد غريبــــ776578 د|بــــ |لزق|زيق|ر| | غريبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء منصور سليم مصط |2||826
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد كم|ل |لدين عبــــد | جوده  ج|777775
43oo5oيف محمود شكرى عطيه تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن 
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن ع محمد ع حس |53366
رهمحمد |حمد مصط كم|ل26273| حقوق |لق|
8|69o2د|ر |لعلوم |لم |بــــه جمعه مج|ور سلط|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ عز |لدين ك|مل عبــــد|لق|در  877454
4o2666تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى |حمد محمد محمد بــــخيتـــ
5|232oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد محمد محمد |لسيدعبــــد|لر|زق
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرغدتـــ خ|لد عبــــد|لحميد |حمد حس|ن 322858
يم شعيبــــ327292 تـــ حل |بــــو |لحمد ق|سم |بــــر| رهم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ع|بــــد عبــــد |للطيف محمد سيد 386||7
82oo54نوعيتـــ |لم |س|مر نبــــيل فكري |ستـــم|لك
يه|ن سعيد سيف |لن ر|شد حر|5|496 تـــج|ره |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ بــــ سويفع|ئشتـــ رجبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لوه|بــــ54652

د|بــــ |سيوط|مرو|ن ع|دل |نور |حمد263|22
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علوم |لزق|زيقبــــه عيد محمد حسن25|643
علوم |لزق|زيقند| ه|رون محمد عرف|ن||45|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ط|رق رجبــــ محجوبــــ|752629
49783oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط |ر محمد فتـــ شح|تـــتـــ محمود
علوم كفر |لشيخأيه محمد عبــــد |لفتـــ|ح أحمد ف|يد439439
32oo57كليتـــ |أللسن سوه|جحن مصط محمد محمد
د|بــــ |سيوط|ين سيد |حمد محمد  78|877
حقوق |لمنصورهشيم|ء ن| محمود |حمد284336
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد مصط |بــــو |لعل| محمد شعيبــــ438889
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|م عويضه786364

5o4o7تـــج|ره بــــ سويفح|زم |حمد فتـــ عبــــد |لمو
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد عبــــد|للـه |حمد عبــــده628722
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن فتـــ حسن ري|ن793|77
يم833576 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|ء حسن محمد |بــــر|
ندستـــ |لم |ش|م عل|ء فتـــ شمس |لدين4835|6
4o6oo8كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررو|ن محمد يوسف محمد ع
5|8o3o يم ص|دق حس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررح|بــــ حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطرغده جل|ل |حمد عبــــد|لل|ه 885285
|64|o3يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|د فتـــ حسن |بــــر|

د عطيه3|342 رهعبــــد|لرحمن عم|د ش| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه |حمد |حمد محمود ر|تـــبــــ4494|6
يكل78|269 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ سل|مه عبــــد|لو|رثــــ عبــــد |لمجيد 

5||o2تـــج|ره بــــ سويفزي|د حمدى سيد جوده
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ريه|م |سم|عيل |حمد |سم|عيل|32286
4|o|98|د|بــــ طنط|حمد سعيد محمود جعيصه|
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد حسن رجبــــ مبــــروك|679565
تـــج|ره بــــنه|محمد ه| عبــــد |لحليم محمد عبــــد|لحليم772878
6o3522| تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن عم|د |لدين محمد فتـــ عبــــد
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | ميل|د يو|قيم ش|روبــــيم 523|89
6788o6حقوق |لمنصورهه|جر متـــو لط |لمتـــو
7869o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمه |حمد حمزه مر عل|م
تـــج|ره ع شمسحس|م سيد |بــــوزيد ج|بــــر36977|
يم|326573 تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ محمد زكري| |بــــر|
تـــج|ره |سيوطكرستـــ | منصف عد ج|د|لسيد5|8233

رهسلسبــــيل |حمد |سم|عيل صد 8289| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد سعيد ع محمود|639347
معهد ف ص |سيوط حمد حمدى لط |حمد|||8898
8|o977صيدلتـــ |لم |خ|لد محمد محمد محمود

طبــــ بــــ سويفرن| رض| محمد محمد57295
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفف|طمه محمد نور عط|826576

ره|د | خ|لد حس محمد46435 د|بــــ |لق|
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ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمصط عبــــد |لمنعم محمود مصط 757828
7o5944| ه |حمد غنيم عبــــد |لمو ج|بــــ معهد ف ص |لمنصورهم
صيدله |ل|سكندريهشيم|ء فوزى عبــــد | صبــــ|ح426646
علوم |لم |يوسف جوزيف  |د بــــولس857427
7o6|82د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل محمد عبــــد |لسل|م |لعز|زى
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــح|تـــم حسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لبــــلق3434|6

3o229حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ريم|ن ع فؤ|د ع |لجز|ر
54o82نده جم|ل طه محمد ع تـــج|ره بــــ سويفرو

علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ حس كم|ل حس 97|524
يم عبــــد |لرحمن بــــدر266762 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| نجم |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمروه محمود فريد عبــــد|للطيف2|2455

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممصط عبــــد|لتـــو|بــــ ري|ض عبــــد|لمحسن64948
6o6543بــــي محمد مو ندستـــ |لمنصورهخ|لد |حمد |ل
كليتـــ |أللسن ج أسو|نيم محمد سل|مه ع|مر7|2649
6o5o6| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|جر خ|لد محمد صبــــرى مصط
32o7||رهمحمد وئ|م عبــــد|لعزيز حم|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
27o823|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن جم|ل عبــــد|لعزيز عريشه
ف محمد |لسيد محمد مو685968 د|بــــ |لمنصوره|وق |
33|o97د|بــــ د |ط|حمد ط|رق |لسيد منصور |لش|ذ عل
4o4455د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن محمد لط حسن |لسيد
بــــي 452353 ندستـــ كفر |لشيخكريم |يه|بــــ |حمد محمد |ل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع |ء محمد تـــبــــ محمد58575
9o87|8 تـــج|ره سوه|جمحمد ع|طف محمد عبــــد|لح|فظ
6|9o35يم أحمد عيد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم محمد إبــــر|
7749o9علوم |لزق|زيقسه| |حمد محمد حسن ربــــيع
يم ش|437655 تـــمريض كفر |لشيخن|در محمد عبــــد |لغ |بــــر|
7oo|6o|نوعيتـــ |لمنصورهل|ء محمود عبــــد |لو|حد عبــــ|س
9|2o45 كليتـــ |أللسن سوه|جم | |ي | فيليبــــ ز|خر
بــــه |حمد زبــــ|د|75936 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمن|ر محمود و
322o66 د|بــــ ع شمس| حس طه حسن
237o83|ه نبــــيل يوسف ج|د |لسيد ره|م د|بــــ |لق|
69556oعلوم ج|معتـــ د |طي|سم حس محمد محمد س|لم
6o|84|علوم ري|ضتـــ طنط|عم|د حمدى |حمد فتـــوح حج|ج
رهحسن مجدى حسن حس |23534 تـــج|ره |لق|

د|بــــ حلو|ن|ديل محمد فتـــ محمد3|465
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر محمد عطيه |لسيد متـــو777378
9o4564 تـــج|ره سوه|جعمرو عبــــد|له|دى تـــوفيق حسن
ل|ل خله485555 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم ع|دل قلتـــه 
4|o8|9د|بــــ طنط|رو|ن س|مح حس أحمد غديرى|
654oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومن |يمن زغلول محمود

62746oد|بــــ |لزق|زيق|مروه محمد عبــــد|لرحمن محمدمتـــو
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7o7946ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهن|در محمد |حمد محمد |لسيد سل|مه
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ف|دى عري|ن |سطف|نوس عبــــد|لمسيح4688|2
ف سعد محمد |لديبــــ3675|6 تـــ | طبــــ طنط|من
نوعيتـــ |لمنصورهع |ء حسن خ|طر حسن س|لم24|695
8o77o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء عوض فو سليم|ن|
ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر ص|بــــر عبــــد| ع523236
3|9o72تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد | حسن محمد محمد
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد |حمد |لزلبــــ| |475555

723o5|يف محمود عبــــد د  تـــج|ره بــــ سويفن|
ح|ن638234 تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد |حمد |لسيد 
رهف|طمه محمد عمر عبــــد|لبــــ|رى |بــــر|236857 ندستـــ |لق|
يم خروبــــ997||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ح|زم محمد |بــــر|
7o4oo5علوم ج|معتـــ د |طمريم محمد |لسعيد |لسيد ص|لح
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن كم|ل محمد قر محمود66|234
6o4277ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف جم|ل يوسف محمد |لطويل
8o2o76 تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن فتـــ رمض|ن عبــــد|لغ
8868o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يم|ن مصط رمض|ن محمد
رهمحمد شعبــــ|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح49792| د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييح من محمد محمود834267
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن |لسيد محمدى ع ق|سم2275|3
7682|oتـــربــــيتـــ |لعريشس|ره فوزى كريم عبــــد |لسل|م |لسيد

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |جه|د محمد عفي |م 43452
835o87د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ جم|ل محمد محمد
بــــي 678477 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحس|م حسن رشدى ع |بــــو|ل
يم محمود2366|3 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرزينبــــ عزتـــ حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسخ|لد ع|دل عبــــد|للطيف |حمد226969
6|o7|2د|بــــ |لمنصوره|م محمد |لسيد صل|ح
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سل|م ش|ذ |بــــو|لحسن مصط |86|834
26o993رتـــ|سل طلعتـــ س|لم حد|د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |لعمده مصط ع 832978
طبــــ |لم |س|ندر| ن| ج|بــــر نجيبــــ|65||8
35o63| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمديحتـــ حمدى س|لم حس
88885o ل|ل مرزوق بــــدروس طبــــ |سيوطم|رين| 
ف عبــــد|لمنعم عبــــد|226222 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |
89735o علوم ري|ضتـــ سوه|جع محمد مخيمر ز|رع
رهمنيه حسن |لسيد يح |لسيد حسن|238398 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
54|536| ر محمد محمد سح| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل|م م|
28723o |معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لحكم ه| عبــــد|لحكم |لورد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــسنتـــ سعيد محمد ص|بــــر قطبــــ ش| 266539
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|دين| |بــــو|لنور مصل سلط|ن||2522
4o58||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|ديه |لسيد فوزي بــــرك|تـــ
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839o58|تـــج|ره |سيوطروي مخلص محمد محمود
ل|ل مهر|ن عبــــد |لروؤف س|لم68|259 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ند 

لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|م | و|ئل مسعد لوق|44737
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهنه| حنيدق حسن ع خط|بــــ755773

ندستـــ |لفيوميوسف مصط محمد عبــــد|لحليم67587
يم |لسيد|354225 تـــج|ره بــــنه||ء |س|متـــ |بــــر|
783o4||يم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء عم|د |لسيد |بــــر|
694o22طبــــ |لزق|زيقمحمد عزتـــ عبــــد |لغ |لن|دى عيطتـــ
6o3o89تـــج|ره بــــنه|محمد مصط محمد ع خليل
35625oف ص|لح ص|لح ص|بــــر ندستـــ شبــــر| بــــنه|صل|ح |
3|92o2|ره|ء مجدى جميل صبــــرى حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|ره صبــــرى عبــــد | سيد |حمد425476
ى |لعبــــد محمود||94|76 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهسل|م |لنم
نوعيتـــ |شمونمحمد مصط عبــــ|س |م|م سطو253678
علوم بــــنه|سعيد محمد |لسعيد مهن| عمر2635|5

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ه| عزتـــ حن|9386|
ش|م محمد |ل|ل حندوسه|68682 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم|جده 
د|بــــ دمنهور|من|ل مسعد عبــــد |لمنعم |لش|عر497288
زر|عه ع شمسنرم خ|لد |لسيد محمد62|323
49659oد|بــــ دمنهور|حبــــيبــــه متـــو محمد عبــــد |لسل|م خليف
8o53o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد طلبــــه حج|زي |بــــو|لليل
258o98ف عبــــد|لحميد صقر ندستـــ بــــنه|عبــــد|لحميد | كليتـــ 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |نور عبــــد|للطيف خليفه|268933
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لرءوف عبــــد|لرءوف |لطنوبــــي255726
4627o|حقوق |ل|سكندريهخ|لد جل|ل عبــــد|لعزيز ع خميس
78o886تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمود محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعزه جميل محمد ع محمد439622
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنسمتـــ ع|طف محمد ع حموده98|635
|5o238|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م حن |حمد شبــــل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|له عبــــد |لبــــديع عبــــد |لمحسن محمد785265
222o58زر|عه |لفيومس|ره ع|دل محمد عزوز
تـــج|ره سوه|جمصط |لسيد |بــــو|لعز  |قتـــ 2952|9
تـــربــــيتـــ دمنهوررويه|ن |حمد فوزي ري|ض و|6633|5
77|6oo|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن ر|جح محمد |لسيد
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حسن محمد محمد س|لم783642
6o9283صيدله طنط|حس |كرم |حمد حسن حبــــيبــــ
42|oo9تـــربــــيتـــ كفر |لشيخين|س صبــــرى |سل|م عبــــد|لمع |لش
يم حبــــوه496537 تـــربــــيتـــ دمنهورول|ء |حمد سعد |بــــر|
85o444|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسم|ء محمد عبــــد|لق|در ج|د
معهد ف ص بــــ سويفيوسف شعبــــ|ن شح|تـــه عبــــد|857858

468o7ره|مريم ع عبــــد|لسل|م محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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تـــج|ره بــــنه|حمد عص|م عبــــد |لخ|لق سليم|ن|56283|
334634| علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد |ل |د محمد ع
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|جه|د رف| محمد حل|ج849534
6o8o75تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رضوى يوسف محمد محفوظ
تـــج|ره ع شمسبــــ|سم س| عزيز سليم|ن274|79
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيم|ن خ|لد |بــــو بــــكر حسن ج|دو|689497
زر|عه |لزق|زيقغيد|ء محمد |حمد يوسف |لنعن| 779875
7o69|9|صيدله |لمنصورهلشيم|ء جم|ل |حمد |حمد

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح عمرو46387
228o9|ره|ي|سم |لعزبــــ حس عي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6976ooزر|عه |لمنصورهع|يده فؤ|د محمود |سم|عيل عيد

6o454تـــج|ره بــــ سويفكريم عبــــد|لحكيم محمد عويس
يم مر ||49466 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد عص|م |بــــر|

ره | |س|متـــ حس محمد ج|د|4898| حقوق |لق|
753482| د|بــــ بــــ سويف|يم|ن تـــوفيق رزق عبــــد |
4o739| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوف|ء عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در
48544oش|م محمد مك|وى حسن ره|روضتـــ  عل|م |لق|
6o9||8ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط فتـــوح ي
ى رؤوف عطيه عثــــم|ن476586 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرن| خ
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد فؤ|د حسن273263
326o48كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسلوى محمد من عبــــد|لغف|ر
ف صبــــ حسن عثــــم|ن||76737 تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء |
ء عبــــد|لفتـــ|ح خليفه خط|بــــ|39|27 نوعيتـــ فنيه |شمونل|ء ه|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم |لسيد محمد ذ رح|ل426382
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسم|ح عبــــد |للطيف |لسيد |لمر |685439
تـــج|ره كفر |لشيخص|دق محمد عبــــد |لونيس ص|بــــر مفتـــ5|4386
|عبــــد|لرحيم محمد |مبــــ|رك مصط |82543 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
معهد ف ص |سيوط سم|ء محمد محمد محمود||88676
|5o2o9كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط |حمد عبــــد |لعزيز محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|دين و|ئل محبــــ عبــــد|لبــــ|رى طعيمتـــ332469
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع حسن سليم|ن8||769
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لق|در صل|ح عبــــد |لق|در ص||77833
ندستـــ بــــور سعيدط|رق محمد محمد ع |بــــوزيد764468
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد عبــــد |لمنعم محمد ع شلبــــى|8675|4
تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد محمود محمد262|82
9|298|| حقوق سوه|ج حمد حم|د عبــــد|لكريم متـــو
يم759852 يم ع |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| |حمد |بــــر|
2|83o5رهف|ديه ه| محمود محمد دخ|نه تـــج|ره |لق|
يم |لدسو محمد|775977 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء طه |بــــر|
وف|تـــ|ر | عم|د وديع حن|774269 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|355|5| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه محمود سيد ع
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تـــربــــيتـــ |لم |حمدي |نبــــي شح|تـــه سلط|ن854524
معهد ف ص |سيوط بــــ|نوبــــ م|جد حبــــيبــــ | |س|883592
زر|عه دمنهورجبــــريل عليوتـــ فتـــ جبــــريل2487|5
6o8438تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمريم محمد ع|دل عرج|ن
تـــج|ره بــــور سعيدعمر ن| حس عبــــد |لر| 762854
يم ح|مد |لص|دق محمد محمد783772 طبــــ ع شمسبــــر|
69o|42 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لبــــ| عزتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينعمه عبــــد|له|دي مرتـــ محمد|34|84
23965o|ل|ل سيد رتـــ|يه عبــــد|لتـــو|بــــ  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
35o446ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ح|زم محمد عبــــ|س سيد
يم محمد سليم484|77 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دين| عل|ء محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس| مجدى حس محمد |لغندور3776|2
ندستـــ حلو|نحمد خ|لد ع سوي محمود|56588|
يم |لسل|مو 2525|7 يم محمود |بــــر| |لسن |لم |بــــر|
4|o398|تـــج|ره طنط||حمد عص|م رجبــــ زكري
25633o ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حس عبــــد|لونيس |بــــو عج
نوعيتـــ |لم |نعمه ن|دي حسن |حمد8964|8
27o989|ره|منيه محمود |م رحيم خط|بــــ عل|م |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ| فرج |لسيد |لدسو أبــــو قوره8379|4
92o7o6 ى تـــج|ره سوه|جتـــ |يمن عبــــد|لعزيز ك|مل |لبــــح
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| محمد سيد محمود354438
433oo9طبــــ |سن|ن طنط|عل| عو فتـــ خليفه

رهمحمود من محمود |لف 42667 صيدله |لق|
75o6o5ش|م |حمد عطيتـــ تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر 
تـــج|ره |لمنصورهرض| نج|ح رض| ح|فظ ح|فظ697267
8o247||نوعيتـــ |لم |يه|بــــ سميح ي |بــــسخرون
4o953|د|بــــ طنط|محمد ربــــيع سعد محمد |لف|ره|
نوعيتـــ طنط|مروتـــ محمد عبــــد |لستـــ|ر ر| 4247|4
وف|تـــع عبــــد|لحميد |حمد عبــــ|دي|83443 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

4294oج |لدين| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنتـــ | رمض|ن |حمد ع 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ نبــــيل محمد مو خف| |588|34
4493o8ندستـــ طنط|س|لم عبــــد | ج|د |لربــــ عبــــيد

علوم |لفيومط|رق |يمن |حمد محمد |حمد622|7
د|بــــ د |ط|خلود |لسيد محمدأحمد |بــــو عوض6249|6
ى429555 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عبــــد | محمد حس |لسيد |لح
|6o723| د|بــــ ع شمس|س|مه س| سيد حس
27o43oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رزق عبــــد |لمنعم رزق عمر
4o45o6يم عيد حس محمد بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |بــــر|
222o93| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء عبــــد|لع|ل عبــــد|لحكيم ع
8|74o6نوعيتـــ |لم |جرجس مرزوق و|صف عزيز

|44o8ره|حبــــيبــــه حس|م |لدين طه خط|بــــ د|بــــ |لق|
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44o975|  علوم طنط|حن|ن ممدوح عبــــد|لجو|د
ره|يه محمد محمد عيد رض|579|8 د|ر |لعلوم ج |لق|

89o4o5|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط س|مه سيد |حمد محمد
رهمحمد عبــــد |لحكم |حمد محمد4295| تـــج|ره |لق|

752o95ندستـــ ع شمسي|سم خ|لد محمد ربــــيع عبــــد |لسل
ه عزتـــ حس عر|بــــي|655|82 د|ر |لعلوم |لم |م

292|oره كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد |لسبــــ| محمد كم|ل |لدين ز
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود ع محمد ع  |87655
47767o ل|ل أنور آدم ع تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــميسون 
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد | محمود محمود خ|لد شط|685|68
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهبــــرتـــ|نوبــــ| مصبــــ|ح عبــــده |سك|روس |48923
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسند ح|مد محروس |لشعر|وى7447|6

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد عبــــد |لبــــ| حسن58964
82|oo4لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ح|مد جم|ل |حمد مقلد
47737oعلوم |ل|سكندريهبــــ|نسيه مجدى شفيق عطيه جيد
رهف|طمه |حمد محمد عبــــد|لعزيز228592 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
85o629 |معهد ف ص |سيوطحمدي |م عبــــد|لملك يم
4o9597ري|ض |طف|ل |لمنصورهرند| محمد قطبــــ شويح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرنيم ن| مصط محمد دره7|7635
8o|59oتـــربــــيتـــ |لم |نور| ص|بــــر قطبــــ |حمد
صيدله طنط|من|ر ع|دل محمود عبــــد ربــــه عبــــد|لبــــ||32982
35|6oo|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ح محمدي عبــــد|لمقصود عبــــد
ه |حمد |لسيد شمس|7383|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
نوبــــى محمد حل444226 طبــــ |ل|سكندريهأروى عبــــد |لش| |ل
5|6o|7|معهد ف ص |ل|سكندريهيه محمود عبــــد |لحميد سويف
87977o  تـــج|ره |سيوطول|ء رشيد سيد سيد
تـــربــــيتـــ دمنهورنيف أم ز |م ق|سم9|96|5
طبــــ حلو|نشيم|ء محمد |حمد محمد سعد425964
26o792| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء محمد مختـــ|ر |لجد|
5|7o93 تـــج|ره دمنهورنرم خ|لد عبــــد |لغفور عبــــد |لسل|م
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم|زن ع|دل عبــــد |لعظيم محمد478889
يم|924436 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد يه |لديبــــ |حمد |بــــر|
449o49لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود ج|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح |لص|وى

رهم محمد كم|ل ع 7673| تـــج|ره |لق|
يف426328 ش|م سعيد |لسيد  د|بــــ |ل|سكندريه|رحمتـــ محمد 
8o78|7د|بــــ |لم |رقيه |نور عيد حسن|
84249oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خلود ك|مل |لنوبــــي قن|وي
36|2o3تـــج|ره بــــنه|عبــــ ز محمود ز
يم |حمد حس|ن |بــــر223984 كليتـــ |أللسن بــــ سويفيه | |بــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد رض| محمد ع سليم|ن|25878
علوم طنط|يه محمود ع محمد شح|تـــه|354|43
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يم |حمد محمد حس|ن |37679 رتـــ بــــر| تـــمريض |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيدسم|ء |لسيد محمد |لسيد خليفه|764773
34o665 |يم عو|د رف تـــج|ره بــــنه|نو|ل حمدي |بــــر|
ف محمد عبــــد|لحميد ي|379|6 طبــــ طنط|عبــــد|لرحمن |
ره  عبــــد |لرحمن رمض|ن |لسيد عبــــد |لمقصود23648 معهد ف تـــمريض |ور|م |لق|

854o94حتـــ وفن|دق |لم |جرجس ع|طف  |د يوسف| 
6o4623|لسن ع شمس||ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح فرج يم|مه
9o5296 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدى محمود خليفه محمد
8o2|o2ف  |د سعيد صيدلتـــ |لم |ف|دي |
|4oo76رهه|جر ن| عيد |لسيد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
رتـــ|بــــتـــ خليل محمد محمد |لجد|وى|34232 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق بــــورسعيدمحمد |يمن عبــــد |لعزيز حسن752762
68o548د|بــــ |لمنصوره|ه|له جم|ل |لدين |حمد |لسيد |حمد

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفشيم|ء طه عبــــد |لق|در عثــــم|ن57655
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل|م محمد عمر محمود |حمد||44522
7646o3|ند ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |حمد فريد محمد 

66357| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــ|نوبــــ ه| عيد عي
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف سعد حسن زبــــ ع7|9|76
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقأحمد أيمن جل|ل عبــــ|س شكري625473

صيدله بــــ سويفند حل جمعه حس 58675
7oo|3|د|بــــ |لفيوم||ء محمود ع عبــــد |لعزيز

4365|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد سعد |لسعيد صميده حمد
2587o6|يم ء عبــــد|لحميد |بــــر| طبــــ ع شمسف و
7o7oo6معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ خ|لد شح|تـــه محمد منصور
9o8255 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم|ن |حمد محمد محمود
|6325o|ره|ء |لسيد ح|مد |لبــــربــــرى علوم |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر شعبــــ|ن عبــــد |لبــــص |حمد48733|
|2o2||ندستـــ ع شمسم|رين| ن|در فهيم رزق
24468oد|بــــ ع شمس|محمد ع|دل فتـــ عبــــد|لحميد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لحسن محمد مر محمد عبــــد |لم|لك3|4869
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يه خميس محمد مندور|522258
تـــج|ره دمنهوربــــس|م عل|ء |لدين محمود رمض|ن486599
33o8o8يم عبــــدتـــ وف|تـــمحمد ع|طف |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
77958o يم عبــــد |لرحيم |لسيد محمد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيه ع|دل |لسيد |لعو |55442|
89o2|o معهد ف تـــمريض |سيوط دع|ء عرفه عبــــد|لع|ل فرغ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنرم ح|مد عثــــم|ن عثــــم|ن479372
ندستـــ |سيوطمحمد رجبــــ حس محمد 639|88
يم سليم|ن624342 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن طه |حمد |بــــر|
77o687ن| وليد محمود رجبــــ |يوبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |م|م ه|شم عبــــد|لنبــــى|9||||3
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ره4239|6 حقوق طنط|دين| صل|ح |لسيد محمد  ز
78o6||ى نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقل|ء مصط فضل عبــــد|لمجيد |لمس
علوم طنط|عمرو فوزى |بــــو|لعزم محمد نو|ر433758
يم ه|شم أبــــو ر| |425447 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه ع إبــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لعربــــى عبــــد |لسل|م صبــــ|ح533847
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|فري|ل حمدى |سم|عيل |حمد زويل9283|4

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|جر عي محمد عبــــد  |للطيف3|736
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــرون|ء محمد حس |لف|ر8|2572
42264|| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لد|يم ن
رتـــ |لجديدتـــ|مصط |يمن عبــــد|لعزيز |م 2599|2 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
نوعيتـــ |لمنصورهمن|ر محبــــ محمد لط محمد |حمد |684549
طبــــ حلو|نمصط عبــــد |للطيف |حمد عبــــد|للطيف ح437585

3o477رهريم حمدى |حمد عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
262o85تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لحميد عمرو سعيد مو
رهش|دى |يه|بــــ |حمد مصيل عمر|ن24772| زر|عه |لق|
6373o2طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمود محمد |لتـــه| |لنج|ر
4o|9o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمهند خ|لد |لسيد محمد |حمد
تـــمريض فرع مطروح ف|رس عبــــد |لع| عبــــد |له|دى عبــــد 422336
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ء سعد مرزوق محمد غر|بــــ496988
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــكريم محمد عل|ء |لدين محمد فريد |526|68
ر عثــــم|ن |684765 حقوق |لمنصورهمحمد |لحس محمد ط|
د|بــــ ع شمس|بــــل|ل |س|مه محمد سيد س|لم عط|668|35
يم |2774|6 صيدله طنط|ه|جر محمود عبــــد|لعظيم |بــــر|
8|o94oيم يم ع |بــــر |د|بــــ |لم |سوسن |بــــر|
6o|587| كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــحمد محمد رشدى |لشن|وى ج|بــــ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقصف |ز |لشن|وى محمد عطوه |لنج289|63
طبــــ ع شمس |ر |حمد حمزتـــ عبــــد |لرحيم478||6
تـــج|ره بــــور سعيدمصط مجدى محمد عوض |لمهدى762239
844o28 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| حسن ع مصط
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر ي| |حمد ج|د |لربــــ7|8389
نوعيتـــ |لزق|زيقكريمه سعيد حمدى محمد سل|مه786349
5o|656زر|عه |ل|سكندريهند| خ|لد سليم|ن  شه|وى
6|74o4تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى محمد |لسيد |لطويل

رهحمد محمود رشيد عبــــد |لر|زق|46973 ندستـــ |لق|
رهعبــــد|لرحمن قطبــــ |حمد عبــــد|857|23 ندستـــ |لق|
83392o|يم محمود كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يم|ن فوزي |بــــر|
يم |لدمرد|ش حس 42352| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|له |بــــر|
طبــــ |سيوطندى ع محمد قنديل محمد  |89682
||6oo||ندستـــ ع شمسندرو ه| رمض|ن غبــــري|ل
4o7449 د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــتـــ سعيد عبــــد |لحميد يوسف سيد
23587oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|فرح ع|دل عبــــد| سعيد
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7o5729ف |حمد عبــــد |لجو|د |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد |
6878o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | ع|دل فرح|تـــ |حمد
4o8o69تـــج|ره كفر |لشيخصبــــ|ح محمد ع محمد |لمرشدى
ش|م نظ محمد محمود |لفر478298 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمسه 
7o9579|تـــج|ره |لمنصورهيه |لسعيد محمد سيد |حمد درويش
حقوق |لزق|زيق|ء جم|ل عبــــد|لمنصف محمدعمر|643528

زر|عه |لفيومع سيد محمود عبــــد |لوه|بــــ98282
23oo82|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |يمن جل|ل عبــــد|لسميع
6o6|79يم محمد |لبــــي د|بــــ |لمنصوره|ص|لح |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه فتـــ محمد |لغريبــــ ن عل|م|72|249
لسن ع شمس|نور | سيد عبــــد |لعزيز حسن6|63||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رغده عبــــد|لحميد محروس عبــــد|لحميد حسبــــ 428484
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود محمد مسعد حسبــــو  |بــــي444566
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحن|ن مجدى محمود |لز85|273
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لفضيل حمدى عبــــد |لفضيل محمد 452329
777|4o| تـــج|ره بــــنه|يم|ن مجدى عبــــد |لمنعم محمد ع
7o|255| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد ع |لسيد ع |لشوربــــ
معهد ف ص |لزق|زيقه|نم محمود |لسيد محمد شبــــ|نه629236
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء ع|دل عبــــد|لستـــ|ر |لبــــسيو |443577
2855o3| ف عبــــد|لمجيد محمود عبــــد حقوق |لمنصورهمه| |
نوعيتـــ كفر |لشيخمصط رأفتـــ محمد عبــــد |لحليم شح|تـــه6579|4
ش|م عبــــد |لعزيز |حمد67544| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد 
كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد |حمد ي ح|مد6|8436
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م| عم|د عبــــد|لحليم عبــــد|لمقصود سليم|63528
3|5o62تـــج|ره ع شمسجورج من فرج |سحق
يم محمد |لمرشدى247466 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مرشدى |بــــر|
884o32|تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد محمد |حمد حسن
طبــــ ع شمسيه |لعيو |لمتـــو |حمد حس ||67949
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد نوح محمد حسن |لزي|تـــ|67565
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد محمد صل|ح |لدين عبــــد|لعزيز337687
تـــمريض |سيوطدين| خ|لد محمد |حمد 885266
33888o نوعيتـــ بــــنه||ء محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ
علوم |لعريش/ري|ضتـــيوسف ن رجبــــ عيسوي حسن23|447
بــــ|5|98|6 حقوق د |طس| س| محمود |ل
697o74يم عبــــد |لك| ع ندستـــ |لمنصورهحس|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |نوره|ن ن| عبــــد|لوه|بــــ |حمد2238|8
|د|بــــ بــــنه|م|زن س|مح سعيد حسن355822
ف إسم|عيل |لقص|ص428848 تـــج|ره طنط|أحمد أ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدط|رق يح عبــــد|لسل|م محمد667|87
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د خليل |لبــــكرى |لضوى خليل525658

54o||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|رحمه مختـــ|ر حس مرزوق
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ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود محمد شعبــــ|ن حس 822944 معهد ع| 
754o5||ش|م ع|طف |لمرشدى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء 
7o285o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ع|دل محمود ح|فظ |لنبــــوى

رهيوسف محمد محمد رفعتـــ محمد محمد4522| طبــــ |لق|
يم محمد ز 6699|| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نصل|ح |بــــر|
|5o83oفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعبــــد | محمد |حمد ع
ى527357 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدى |كرم عبــــد|لعزيز بــــدوى ز
ن| مصط مصط |حمد |لعيسوى6724|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
87732o  د|بــــ |سيوط|ر| | يوسف محروس محمود
تـــ محمود شو محمود|349589 تـــج|ره |سيوطم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم |س|مه حس محمد ع9||792
حقوق |ل|سكندريهمحمد سعد أحمد محمدعجوه492433
692|ooمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمرو لبــــيبــــ محمد شكرى عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمروه عزتـــ عبــــد|لخ|لق سليم 9|9242
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمؤمن مجدى محمد محمود محمد445332
4o29o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد ع |حمد ع خف|جه
5o|56o|يم محمد لسن ع شمس|ل|ء ع |بــــر|

ف عبــــد|لع|ل ه|رون|6342 ندستـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن |
لسن ع شمس|حبــــيبــــه حسن محمد بــــدوى ش| 45998|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن حسن حسن 526947
27o9|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء |لبــــرنس رش|د |لبــــرنس |لبــــدرى
ر|ء |حمد فؤ|د محمد |844784 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه |لز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عل| ع|دل خليفه مزروع7|2485
44o237علوم كفر |لشيخمروتـــ مصط رفعتـــ |بــــوموتـــه
طبــــ بــــيطرى بــــنه|دير |لسيد محمد ع|مر63|332
يم73956| ف ومس|حه |لمطريتـــع|دل محمد عيد |بــــر| ك.تـــ. ف رى و
ندستـــ |ل|سكندريهح|زم حس |لسيد محمد محمود479783
|5o8|5رهمحمود |حمد محمود عبــــد |لحليم ندستـــ |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدير محمود حسن محمود37869

زر|عه كفر |لشيخكريستـــ يون|ن عط| | منصور5|88|5
د|بــــ |لمنصوره|د | محمد محمد محمد |لمن675787

كليتـــ |أللسن بــــ سويفي|سم عزتـــ شعبــــ|ن عبــــد|لغ 55259
4|835oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رش| |حمد س|لم |حمد محمد يوسف
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ سيد |م|م ح|مد|3868|3
4357ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ء س| سعيد خ مط|وع
684o47تـــج|ره |لمنصورهحمد ع|دل زيد|ن عبــــد |لعزيز حسون
52853oعلوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد رمض|ن مختـــ|رس|لم |بــــوحسن
26685oتـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن صبــــ ع|مر محمد
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقيثــــ|ر محمد منصور مطر|6|2674

د|بــــ |لفيوم|شهد حس محمد عثــــم|ن رضو|ن|6432
تـــمريض بــــنه|يم|ن |حمد عبــــد|لو|حد عبــــد|لرحمن357666
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76o675تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسدين| محمد ع محمد
9o2o62تـــمريض سوه|ج محمد عبــــد|لع|ل محمد مبــــ|رك
|د|بــــ طنط|ي|سم عطيتـــ حسن |لنح|س432326
62o|58 ي نوعيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لغ محمد سليم|ن 
د|بــــ ع شمس|ريج ط|رق محمود عبــــد |لعزيز|24249|
32o57o|ر رفعتـــ محمد ج|د تـــربــــيتـــ ع شمسحمد م|
9o6949|تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد محمد |حمد عبــــد|لعزيز
يم |394|42 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمه| |س|مه عبــــد |لعظيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ط|رق |حمد محمد235963

6842oتـــربــــيتـــ |لفيومسع|د محمد شعبــــ|ن محمد
علوم ري|ضتـــ دمنهورسم مصط نسيم مصط حس 524652
52oo7|يم دومه تـــربــــيتـــ دمنهورسل محمد ع |بــــر|
يم عبــــد|638624 طبــــ |لزق|زيقعمر عبــــد|لن| عمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء عبــــد|لمعبــــود زكري| عبــــد|لمعبــــود628825

رهعمر ع محمد |لسيد8452| صيدله |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |لسيد عبــــد |لع| |سم|عيل776447
معهد ف ص |سيوطم|رين| جرجس  |د سعيد 887254
تـــج|ره طنط|آيه عص|م عبــــد |لع| مصط |لحد|254|4
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــف|رس محمد ع ع ع غر|بــــه7|4867
|د|بــــ طنط|رض| حمدى عبــــد|لحليم محمد رمض|72||45
623o73 |فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعمر محمد |حمد |لسيد |لحلو

لس يوسف فهيم  |ديوسف52927 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفك
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ندى محمد عيد عبــــد |لحميد يوسف رزق6834|2
227o52رهمحمد خ|لد صل|ح عبــــد|لر|زق حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

7o449طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسمر حس محمود محمد
تـــمريض |لزق|زيق محمود جم|ل ع|بــــدين |م 9|6383
علوم ج|معتـــ د |طسع|د وحيد منصور عبــــد |لمنعم منصور249927
معهد ف ص |سو|نمحمد |حمد مصط حسن493|84
|د|بــــ |لم |مروه |يه|بــــ |حمد يوسف7848|8
|59o8||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد |لسيد حس محمد
76696oندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد عل|ء |لعبــــد حسن سل|مه
92o856 علوم سوه|جف|م ثــــروتـــ صد مه
8o656||كليتـــ حقوق |لم |يه رجبــــ عبــــد|لسميع جمعه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعمر سل|مه |لحسي ع44523|
69o|55تـــج|ره |لمنصورهي |حمد محمد فريد |حمد |لحكيم
نوعيتـــ |ل|سكندريهتـــسنيم عبــــد |لسل|م عبــــد |لغ عطيه دي485389
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم محمد 633568
2682|o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م ع|دل |بــــو|لفتـــح منصور
يم 896357 تـــربــــيتـــ سوه|جسل فتـــ محمد |بــــر|
|3o|37 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهر|ئيل محسن |ل حن
67756oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن ع سعد ع |حمد
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه محمد |نور فه65396|
83o8ooتـــج|ره سوه|جم | طو بــــرسوم فرح
تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن حمزتـــ مختـــ|ر |لمسم|ري477676
52365|| ف محمد محمد ع ندستـــ |ل|سكندريهسل|م |
324o97| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميمن محمد ه|شم حن
|4|7o2د|بــــ حلو|ن|عم|ر خ|لد محمد حسن
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمر عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در ح39|446
35o||3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سيد عبــــد| |لص|وى
بــــ|695|69 يم |ل يم بــــدير |بــــر| د|بــــ د |ط|حمد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكم|ل |لشح|تـــ عبــــد|له|دى زينه553|25
2682o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط محمد |لص|وى |لخلوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |كر| محمد عبــــد |للطيف|699697

تـــ و|عر صل|ح و|عر|38|42 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
9o5|42  د|بــــ سوه|ج|نجل|ء حمدى محمود حمزه

تـــربــــيتـــ بــــ سويفوق سعد رمض|ن محمد|5778
6o6644ى كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود مصط محمود محمد |لم
438o62 |تـــج|ره كفر |لشيخند ف|يز محمد ش
حقوق بــــنه|سم|ء حس محسن محمد|334773
26o74oنوعيتـــ |شمونندى عبــــد|لحميد عبــــد|لصمد سم|حه
44o266| ه س|لم س| عبــــد |لبــــ| ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
د|بــــ دمنهور|مريم حسن ع حف ع محمود485554
ي و|ئل محمد عبــــد |لمو65|5|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــ
9|o775 وف|تـــمحمد خ|لد عبــــد|لع|ل |حمد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيه ي| صل|ح |لدين عبــــد |لحميد|9957||
صيدله |ل|سكندريهمريم حمدى حف |حمد يوسف423575
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|جر محمد |لسيد محمود محمد بــــسيو 489756
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ر مصط حف محمد|575||
يم|833345 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|مه محمد |سم|عيل |بــــر|
زر|عه طنط|ندى |لسيد محمد محمد مر428423
ره|يه محمد ي زكري|243333 طبــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عل|ء  |لدين لبــــيبــــ خميس9|3299
رهمحمد عص|م عفي عفي |64249 د|ر |لعلوم ج |لق|
42oo|8يم سليم|ن محمود تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |بــــر|
تـــج|ره |سيوط حمد عبــــد|لرحمن |حمد محمد|7799|9
|د|بــــ |لم |حس|م ع|دل محمد عبــــد|لوه|بــــ6623|8
6o|376|حقوق طنط|حمد عد سم |لسعد|وى
تـــج|ره |سيوطمصط ح|مد عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل  848|88
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد ع|طف |بــــوبــــكر جزر262976
7o2526يم عثــــم رتـــ| |ده خ|لد عبــــد |لمنعم |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء عبــــد |لمجيد محمد محمد|775982
يم محمد عبــــد|لحفيظ عبــــد|لش862864 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــر|
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|دى حس محمد |بــــوزيد محمد487262
82o76|ف سميح ف|رس تـــج|ره |سيوطجورج |
رهعمر محمد ص|بــــر |لسيد|23426 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9|363o  تـــمريض |سيوطم|يكل من مر|د ك|مل
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــس|ره |يمن محمد يونس249268
9||o96 د|بــــ سوه|ج|س|ره عبــــد|لحكيم ص|دق |بــــو|لعز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد ع|دل |لسيد عزبــــ |لشتـــرى629354
68998oيم معهد ف تـــمريض |لمنصوره ص|لح محمد ص|لح حسن |بــــر|
حقوق |لزق|زيقس|ره محسن ظريف عبــــد|لر|زق936|63
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد سم عزتـــ محمد |لق| |7|27|2
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن |ر ممدوح عبــــد|لل|ه |حمد9768|3
ين حسن محمد مصط 783284 صيدله |لزق|زيقن

علوم بــــ سويفل|ء |بــــو |لحمد شح|تـــه عبــــد |لعليم|52348
7o373|تـــج|ره |لزق|زيقعمر ك|مل صل|ح حنوش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمدى |س|مه حمدى فهيم455|7|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| بــــبــــ|وي عري|ن حبــــيبــــ45|354
756o32| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء |لسيد عبــــد |لحميد ع

زر|عه مشتـــهرمروه ع محمد |لعفي 557|2
تـــج|ره طنط|لي |لسعيد يوسف عبــــد|لقوي |لخويس 489693
يم حس ك|مل444754 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |بــــر| معهد ع| 
23278oم|م عبــــد |لحميد يم  رهد| | |يه|بــــ |بــــر| صيدله |لق|

64oo||ندستـــ تـــ.خ|مس حمد محمد مصط عبــــد |لحميد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
4o5439يم محمود حقوق |ل|سكندريهتـــسنيم محمود محمد |بــــر|
44o339علوم |لمنصورهه|جر حسن محمد حسن
5299oo|ندستـــ |ل|سكندريهحمد إله| محمد ع ف|يد
24oo|2رهحس رفيق محمد مر محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
92385o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|تـــري | ه| سم صد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ح|مد شح|تـــ ح|مد محمد|337875
25749oتـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومشمس جل|ل ع مبــــ|رك
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد سم يوسف حميد|478467
علوم |ل|سكندريهسل صبــــ غريبــــ حسن ع6||425
تـــج|ره |ل|سكندريهلحسن |لسيد محمد أحمد كوزو|||4922
478|o7|علوم طنط||ء عم|د |لدين خليل محمد سليم
ندستـــ حلو|نسل بــــش جمعه دير| |694|2
63oo3o| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد محمد عبــــد |لحكيم ع
9o5492  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسيه|م عم|د |لدين جوده محمود
تـــربــــيتـــ ع شمسيري لطيف صد ثــــ|بــــتـــ||22848
245|6o|ه سعد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|للطيف تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن خلف ع جمعتـــ|259|5|
صيدله |لزق|زيقمحمد طل|ل محمد من رمض|ن239|64
ف |حمد مصط |بــــوكريشه7752|2 رهيم | تـــج|ره |لق|
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5|o4|5ي عبــــد |لصبــــور دردير معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أنس محمود ي
4o4382|يم عبــــد |لنبــــى سليم|ن يوسف د|بــــ دمنهور|بــــر|
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشم|ريه|ن حس نمر لبــــيبــــ بــــولس765792

5595|| ندستـــ بــــ سويفس|متـــ محمد جم|ل ع
32o54|حقوق ع شمسمحمد عيد ف|روق عيد
5o2439علوم |ل|سكندريهيوسف |حمد محمد حل محمد |لحلف
تـــج|ره |لمنصورهيم شمس |لدين محمد عوض شمس 689434
تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى عمرو محمد |له|دي سيد |حمد5|9|22
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد محمد ج|د |لشحنه|255547
تـــج|ره |سيوطف|طمه ي| محمد |حمد845445
ح|ن675473 ندستـــ |لمنصورهخ|لد محمد فؤ|د ع محمد 
62o6||ندستـــ د |طخ|لد |لسيد رمض|ن محمد سليم حسن
يم محمد686|3| حقوق حلو|نرو|ن محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل حمدى ح|مد عبــــد |لسميع جبــــه499425
د|بــــ ع شمس|س|ره حن رميح محمد59867|
449oo7لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|جم|ل إسم|عيل رجبــــ حسن |لعربــــى
8o5377علوم |لم |ريمون جم|ل ك|مل لبــــيبــــ
6oo|82 |لسن |لم |ي|سم محسن محمد ش|
69|o87ره|مريم محمد عبــــد |لوه|بــــ |لعدل عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| |كر| رجبــــ ع خليل|845|77
طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد محمد |لقص|ر|8|424
ريدي26628 ره|محمود محمد |حمد  د|بــــ |لق|
رهعبــــد| عص|م ربــــيع عبــــد|لنبــــى38276 طبــــ بــــيطرى |لق|

|4989oى محمد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نر|ئف عبــــد | خ
4o5429يم سعيد جيد نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهم|رى |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لمجيد |لسيد محمد مو8|4387
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــيوسف شعبــــ|ن محمد محمد 9677|9
5|o6|7معهد ف ص |ل|سكندريهحمد عبــــد|لفتـــ|ح عوض محمد |لكو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد صل|ح |لدين محمد |حمد|67552

تـــربــــيتـــ حلو|نخلود ع حسن محمد|5763|
68|765| د|بــــ |لمنصوره|حمد محمود عبــــد |لعظيم عوض |
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسم|ء ج|د |لربــــ عبــــد |لرحيم قطبــــ ش|22||44
معهد ف ص |سيوطدى عبــــد|لحق جبــــ|ره عبــــد|لحق 5|8877
علوم ري|ضتـــ حلو|نحس|م حسن ع محمد29754|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسوسن محمد مسعد محمود يوسف763485
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن445885
تـــج|ره ع شمسس|ره محمود يونس محمود سلط|ن|735|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد |لمتـــو |لمر |لمر سل|م|677754
6766ooندستـــ |لمنصورهتـــ محمود بــــدير محمود شح|تـــتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرفيده مجدى سعيد شطيه254257
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعم|د حمدي كم|ل بــــيو 8649|4
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88|o29 تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء |حمد عبــــد|لبــــ|سط |حمد
تـــربــــيتـــ ع شمسدير سعيد محمد |لسيد354464
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد |م|م عبــــد|لمنصف درويش|353638
689oo7علوم |لمنصورهمحمود ي| عبــــد |لسميع عبــــد |لعزيز
2778o4|لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|سل|م سل|مه عبــــد|لعزيز محمد
5o4439تـــربــــيتـــ |سكندريتـــغ|ده مجدى سليم|ن محمد سليم|ن
4|o44|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عمر خ|لد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز أبــــو ريه
4o7o58تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| محمد ج|بــــر محمود فر|ج
|28758| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس ج|بــــر ع
8oo238كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|ثــــيو يعقوبــــ رزق | زكري
34|88oف |لسيد محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |
|2o497حقوق حلو|نف|طمه |نور عبــــ|س محمد عبــــ|س
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهول|ء |حمد محمد ع |لقز|ز422934
معهد ف ص بــــنه|محمد بــــكر صديق |لوكيل|25597
5o33o2طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم |نور محمد أحمد بــــريس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعل|ء |لدين شعبــــ|ن |حمد محمد333454
د|بــــ د |ط|ف|طمه ح|تـــم |لسيد |حمد محسن692272
8636o7يم تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د محمد يوسف |بــــر|
4o8598تـــربــــيتـــ طنط|نور| محمد رمض|ن |لجمل
د|بــــ ع شمس|منيتـــ فتـــ محمد |حمد|5|3363
|2|o6|ره | |حمد رض| ن |لدين |لتـــ|بــــ تـــج|ره |لق|
6259o6|يم محمد عبــــد|لعزيز محمد كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــر|
3439o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد صبــــرى محمد ع |بــــوبــــ|ش
8o7863تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه |حمد |لفو عبــــد|للطيف
77645oعلوم |لزق|زيق |ر محسن حل ص|لح
علوم |لزق|زيقد | عل|ء |لدين محمد |لسيد ط|حون635374
75o877|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م محمد ص|لح عط| شح|تـــه
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه عبــــد|لو|حد عبــــد|لو|حد عثــــم64|635
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لمنعم |بــــو |لمع| 544||7
62884o|يم عبــــد كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفريم محمد |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيه صبــــرى |لمتـــو |لمر |لسعد|وى699|62
تـــج|ره طنط|بــــيشوى ن|در ف|روق |سكندر69|475
تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء عي صبــــ |لسيد حربــــ|43|768
|556ooيم ع د|بــــ حلو|ن|ندى س| عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
6oo98|زر|عه طنط|خلود محمد فتـــوح سلط|ن
48658oلسن |لم |ف حمدى محمد محمود محمد شعبــــ|
علوم |لزق|زيقل|ء ممدوح ن |لدين |بــــو |لمع||64387
62759o يم ع ي|س علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد إبــــر|
ره|ء سعيد محمد بــــهن |6338|| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مدحتـــ محمد حسن  |23772|
5o85|||معهد ف ص |ل|سكندريه|حمد رجبــــ ع محمد |لبــــن

Page 2776 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــده |لمتـــو حسن ح|كم|694872
6o6794 ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد عبــــد |لحليم بــــسيو
226o|7حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن حس|م |لدين حسن  |لختـــم
62529oندستـــ |لزق|زيقيوسف محمد |حمد حج|زي
|2o4o4د|بــــ ع شمس|منتـــ | |حمد محمد حسن
علوم طنط|ندى محمد عبــــد|لغ محمد |لشوره428429
تـــربــــيتـــ سوه|جر| | محمد |حمد محمود 223||9
رهمحمد س|مح محمد محمد242653 طبــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط سيد حسن سيد752468
د|بــــ ع شمس|ي|سم ز طو جعفر348528
طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد ع عبــــد|لمنعم عبــــد|لبــــ|ري859258
علوم |ل|سكندريهمحمد فتـــ عبــــد |لغف|ر عبــــد | محمد423259
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء أس|مه عبــــد |لعزيز أحمد س|لم5853|4
تـــج|ره دمنهورن|دين عبــــد |لحميد عبــــد |لجو|د عبــــد25|8|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد س|لم عبــــد | س|لم عبــــد|594|48
وف|تـــخ|لد وليد منصور |حمد عثــــم|ن95|2|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ر |لسيد خليل426698 علوم |ل|سكندريهول|ء كم|ل عبــــد |لظ|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم|رين| جلسن لم |بــــو سيف حبــــ 525244
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر ع|دل ع محمد شق |25295
علوم |ل|سكندريهآيه رمض|ن مأمور قذ| 543552
يم ف|روق محمد253588 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم |بــــر|
علوم حلو|نمحمد ط|رق صل|ح حسن55|53|
678o|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود |س|مه ع ع |لنج|ر
علوم |سيوطي|سم ي| سيد عبــــد|لم|لك  883955

349o5|يم يم محمد |بــــر| رهحمد |بــــر| حقوق |لق|
769488| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حس |حمد ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر مجدى سعد عبــــد |لر|زق |لسيد4|6888
ندستـــ |ل|سكندريهعثــــم|ن ع عثــــم|ن |حمد طقيشم89|528
تـــربــــيتـــ حلو|نس|رتـــ ط|رق من حس 65457|
36o335|يم |بــــوسنه وف|تـــ|حمد صل|ح محمد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
رهسمر ف|روق عبــــد|لمع محمود243385 صيدله |لق|

رهمنه | ممدوح حس عبــــد |لحميد2|4|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــس| خ|لد عبــــد|لحميد حم|د94|2|8 معهد ع| 
4o6738|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه محمد |حمد محمد |حمد

24o78حقوق حلو|نريم|ن محمود خليل عبــــد |لحكم
ف رفعتـــ |حمد خط|بــــ297387 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد | |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد جم|ل شكري عبــــد |لع| |72892|
483o|2د|بــــ كفر |لشيخ|نعمتـــ نبــــيل محمود شح|تـــتـــ
ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد |لحميد رضو|ن894|75
476o4o|ى ج|بــــ | شح|تـــتـــ عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|جو | بــــ
د|بــــ دمنهور|ي|سم كم|ل حسن محمود بــــدر542|52
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ثــــ|ر |لفيوم|وق سم محمد عبــــد||22858
495|o7| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ع|دل ع |حمد حسن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخلسيد ع|بــــد محمود |حمد|452847
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ط|رق محمود |حمد |لسيد م|غوله2989|7
لس كرم لط بــــخيتـــ صليبــــ529894 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومك
يم حسن24|224 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن من محمد إبــــر|
|د|بــــ طنط| |ده محمد درويش حسن666||4
9|o|5||يبــــ طبــــ سوه|ج م ه| وليم و
7o23||علوم |لزق|زيقمريم جم|ل محمد |لمهدى بــــدر|ن
علوم ع شمسل|ء محمد طه محمد عثــــم|ن|33554

4o4623|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد جم|ل |لص| محمد زلط
تـــمريض |لفيوم زينبــــ ن|جح محمد ع73775
رهمحمد ر| |سم|عيل عبــــد |لو|5|43 تـــج|ره |لق|
رهه| | ط|رق حسن  عبــــد|لحميد |للبــــ4879| تـــج|ره |لق|

826o49|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه محمود محمد |حمد
6o748||صيدله |لمنصورهحمد ع | |لص|وى سلط|ن
2733o3وف|تـــ|م|جد |حمد محمد عبــــ|دى ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق حلو|نس|رتـــ ع|طف عمر محمد ع|96|32
د حليمه|695679 يم محمد مج| معهد ف ص |لمنصورهيم|ن |بــــر|
يم ع |لفيل6676|2 ف |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط |
تـــج|ره طنط|ع |لسيد ع|شور |لسيد خ 484644

يم433|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمتـــ جم|ل عبــــد | |بــــر|
34478o| طبــــ |سن|ن ع شمسيتـــ ن| محمود محمود عفي
تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن أحمد محمد حسن |لبــــولي 6628|5
6||32oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|ر| عل|ء |لدين ع|مر صقر
د|بــــ حلو|ن|يه مؤمن صل|ح سليم|2|9|5|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم رؤوف بــــخيتـــ جرجس366235
624o65تـــج|ره بــــور سعيدعمر رفعتـــ |حمد |لسعيد قوره
8o85o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن معتـــز سعد عبــــد|لحميد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم عبــــد |لفتـــ|ح يونس عبــــد |لعزيز56|638
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد| شعبــــ|ن عبــــد| ع مندور34|3|6
زر|عه طنط|نرم جم|ل سيد|حمد |لسحيتـــى7|4347
36o7o8 يم عفي ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط جم|ل مصط |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
777o|4رتـــ|نه|ل |لسيد عبــــد |لخ|لق محرم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ ع شمس|مروه حسن ع حسن48963|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طشهد رض| محمد محمد |بــــو عبــــده624564
6o6374د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لسميع ن|صف

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عثــــم|ن عبــــده |لحد|د7|235
كليتـــ |أللسن سوه|جشهد ي| مر متـــو 886887
92oo8||ه عنتـــر عبــــد|لحميد محمود تـــربــــيتـــ سوه|ج م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر رجبــــ سعد محمود |حمد7|5|48
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بــــه حموده|336537 لسن ع شمس|سم|ء ن| فتـــ و
6o9|o9ندستـــ |لمنصورهمحمود عمر جوده |لبــــحرى
رهعبــــد|لرحمن |حمد محمد بــــكر ع |بــــر|23985 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص طنط|سم|ء جم|ل |لسعيد صبــــرتـــ|69|432
4o4o55د|بــــ |ل|سكندريه|كريم حس محمد ع حسن
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لرحمن مصط 495|23
8o4978|صيدله |ل|سكندريهمنه | عبــــده محمد عبــــد
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |يمن حسن محمد فؤ|د5377|4
6o4o3o|ر عوض عطيه ند د|بــــ |لمنصوره||بــــ|نوبــــ بــــ|
7o3|99|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه صل|ح |لشوربــــ فتـــوح |لدبــــيس
44oo65يف فتـــ ف  د|بــــ كفر |لشيخ|سهيله |
75||62| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عص|م ج|بــــر ش|ذ
د|بــــ |لفيوم|دع|ء محمد عبــــد | محمود72848

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد عص|م حسن ص|بــــر444775
رهعبــــد|لرحمن |حمد كم|ل |لدين |سم|9|2426 علوم |لق|
يم رجبــــ ع ع487423 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |بــــر|
272o35| صيدله طنط|يه وحيد فرح|تـــ عبــــد |لجو|د مصط
76723oلهل ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد عبــــد |لمنعم |حمد |حمد إسم|عيل 
تـــربــــيتـــ دمنهورخديجتـــ حل محمد عبــــد |لوه|بــــ |لقز496887
6o4694يم |لمن تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر جم|ل زكري| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نرم عزتـــ عبــــد|لشهيد ميخ|ئيل 879949
4o975||تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منيه محمد ك|مل محمد محمود
نوعيتـــ موسيقيه |لم |سيل | رش|د سم حن|586|82
علوم حلو|ننرم |بــــو بــــكر عمر محمد عبــــد |لع|ل22328|
ندستـــ ع شمسسعد محمد سعد |م|م عبــــد |لسل|م9327|2
898o76 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمع|ذ محروص يوسف |حمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|طف محمد ضيف |  |89767
6|o295 |ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود عل|ء |لبــــلتـــ| |لبــــلتـــ ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى |لسيد |لسيد |لجمل|3|7|6
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ع|دل محمد |لسيد عبــــد |لق|در755985
رهحمد عم|د |لدين عبــــد |لسميع عبــــد |256|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|د|بــــ |لم |من|ر حم|ده فرع ه|شم9489|8

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد ربــــيع سيد يوسف53262
د|بــــ |لزق|زيق|سه|م محمد عبــــد |لمنعم عبــــد|لعظيم محمد سليم783887
4|o855د|بــــ طنط|شيم|ء فوزى محمد رجبــــ سليم|ن|
ى فوزى عبــــ|س ج|بــــر|66|6|4 تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن ي
ثــــ|ر |لفيوم||ء سم عبــــد|لسميع |حمد|6747|3
ندستـــ بــــنه|محمود بــــدر عبــــد|لفتـــ|ح حسن مر|د78|328 كليتـــ 
63459oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد ن محمد محمود
نوعيتـــ طنط|رويد| رض| |لسيد فخر |لدين سلط|ن433896
|55o56تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رين| مجدى نسيم يعقوبــــ
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5o454oلسن ع شمس|مريم ي| عبــــد |لحميد عطيتـــ ر|جح
تـــربــــيتـــ دمنهورأل|ء |لسيد عبــــد|لحميد |بــــوزيد522293

43o66زر|عه ع شمسنوره|ن ه| محمد عبــــد |لمقصود تـــويج
يم لط عطيه|628883 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|ل |بــــر
وف|تـــمحمد عزيز عبــــد|لسل|م محمد شح|تـــه|44677 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
9||3o6 فنون جميله فنون |ل|قنسمه ع محمود ع
تـــمريض  حلو|نسم|ح عبــــد |لو|حد ك|مل عبــــد |لو|47698
9o958حقوق بــــ سويفمحمد ط|رق عبــــد | عبــــد |لوه|بــــ

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوس|م عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد |بــــر7|77|4
ى |لسيد عطيه |لنوي|378|6 تـــربــــيتـــ طنط|بــــه ي
تـــج|ره سوه|جس|ميه جميل خميس بــــش|ره838657
يد عيد حشيش54|4|4 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرشيده رض| |بــــو|ل
د|ر |لعلوم |لم |ن|در مجدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لستـــ|48722

4437|oيم |حمد ع حقوق طنط|س|ره يوسف |بــــر|
2493o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله |حمد لط محمد |لديبــــ
د|بــــ ع شمس||ء |حمد محمود |حمد|35624|
8o7946د|بــــ |لم |نرم |لعربــــي عبــــد|لروؤف ح|فظ|

3|o58رهبــــسنتـــ عم|د |لدين رشدي محمد طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ صل|ح |حمد |حمد348382
|4598oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــه فرج محمد طه

2|7o6رهدير خ|لد نبــــيل عوض ندستـــ |لق|
علوم |لمنصورهحمد عبــــد |لرحمن ز ح|فظ خليل|83||68
|37|o9يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |س|مه عبــــد |لمنعم |بــــر|
4o5368تـــج|ره |ل|سكندريهصفيتـــ حمدى |لص| مصط عل|م
ر شح|تـــه ويص|33693| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ردين م|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف حمدى ز محمد|5298|
5|8oo8تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــه نبــــيل طوسون محمد عبــــد| ج
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |لي |سحق مل|ك صليبــــ|857|8
ندستـــ |لمنصورهعل|ء|لدين محمد |لسيد |لسيد |لسحي2462|7

3866oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء ربــــيع خ محمد
6945o7تـــربــــيتـــ |لمنصورهنرم |لسيد |لسيد محمد |لبــــ|تـــع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسهيلتـــ ل|ش |سم|عيل حس ع |497365
|د|بــــ طنط|شيم|ء مجدى عبــــد |لجو|د محمد |سم2983|4
75653o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء بــــغد|دى |سم|عيل خليل
75o452ف عبــــد | بــــيو تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | |
4|866oيم ع محمد عبــــد|لحميد تـــج|ره كفر |لشيخف |بــــر|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سيد سيد جمعه5|284
895o89 زر|عه سوه|جمهند |حمد شعبــــ|ن عبــــده

رهمريم عل|ء محمد محمد عبــــد |لو|حد3|439 طبــــ |لق|
5o52o7ش|م خميس محمد محمد عويس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن 

معهد ف ص بــــ سويفدين| خ|لد عبــــد |لمنعم محمد5|9|5
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2584o||حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد محمد بــــ|ظه
6o5||9|  تـــج|ره |لمنصورهلشيم|ء عم|د عبــــد |لجليل محمد
|6343oرهمريم صل|ح صبــــ محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
عل|ج طبــــي قن| حمد كم|ل سيد |حمد|893935
62ooo8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لرحمن جم|ل فتـــ فرح|تـــ
وز محمد محمد حميده حس |44883 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخف معهد ع| 
حقوق |سيوطط|رق |حمد زيد|ن |حمد |88348
يم683423 ندستـــ |لمنصورهد | |لشن|وى ع |لمتـــو |بــــر|
رهه|جر محمد |لسيد رف| 329947 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد محسن محمد |لسيدجل|له|62358
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء عبــــد|له|دى ز عبــــد|لعزيز|م 272652
43oo83صيدله |ل|سكندريهد|رين و|ئل عبــــد |لمنعم خليل رجبــــ
|4|o69 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لخ|لق مر
|54o|9|يم |س|مه محمد |حمد لسن ع شمس|بــــر|

3|8o4يم ر |بــــر| ره|رو|ن محمد م| ثــــ|ر |لق|
ي سليم|ن محمد |ل|م 28|482 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يح ي
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهس|رتـــ ع|دل عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح بــــل329474
ندستـــ ع شمسيوسف حمد|ن محمد عبــــد|لرحيم96|223
تـــربــــيتـــ دمنهورنغم محمد عمر |لسخ|وي497392
|42o48تـــج|ره ع شمسمحمد سيد محمد |لسيد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طريم س|لم عوده غ|نم عوده622652
443oo7طبــــ |ل|سكندريهيم |حمد محمد محمد |بــــو |لخ عرف
يم محمود|738|54 يم بــــه|ء |بــــر| زر|عه طنط|بــــر|
6|32o9|تـــج|ره طنط|حمد حمدى صبــــ |لسيد فليفل
يف|32936 تـــربــــيتـــ بــــنه|ريم محمد نور |لدين ي|س |ل
صيدله |لزق|زيقله|م |س|مه سعيد |لسيد|776294
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ نس عبــــد|لد|يم عبــــد| محمد ع |844999
4o7|25تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى سعد محمد ق|سم محجوبــــ
3|339oطبــــ ع شمسنفرتـــيتـــى محمد |لسيد مقبــــل |لسيد
62o|o7 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| محمد حسن عبــــد ل|ش
478|o|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهفرح |يمن غريبــــ محمد |حمد
علوم ع شمسسم|ء محمد فه عبــــد|لفتـــ|ح |لعز|932|34
د|بــــ دمنهور|رحمه محمد |حمد |حمد |لد |497754
62o523تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | |لسيد نعيم يوسف
يم8428|2 يم |حمد |بــــر| رتـــ|ل | |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
24o44|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــسنتـــ محمد رمض|ن ك|مل
حقوق |لمنصورهع |س|مه ع محمد مرزوق9|4||4
5o2|74د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |س|مه محمد عبــــد |للطيف
د|بــــ بــــ سويف|سم|ء ش|كر محمد حسن عبــــد|لرحمن8|3488
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | عبــــد |لحميد حسن قنديل78|65|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نزي|د محمد زغلول عبــــد |لسل|م738|4
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696o5|صيدله |لزق|زيقطه محمد طه |لسعيد قز|مل
يتـــ|بــــ |لسيد محمد |سم|عيل |بــــر3||476 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|
معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه جم|ل حن عوض768672
م طه عبــــد |لوه|بــــ687489 ه |د زر|عه |لمنصورهن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى ع|دل سيد محمد68694|
279o67|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صبــــ معوض |لمهر
4o5224د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|محمد زكري| عبــــ|س |لسيد رجبــــ
يم |حمد795|22 د|بــــ حلو|ن|زينبــــ محمد ع إبــــر|
ف ع محفوظ8|22|5 طبــــ |ل|سكندريهمحمود أ
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمصط فوزى |حمد محمد عبــــد|لكريم437583
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور |لدين تـــوحيد محمد تـــوفيق ن2|68||
د|بــــ |لزق|زيق|ن|دين حس|م |حمد |سم|عيل عبــــد|84|635
254o6| |علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد محمد |لعبــــ
لع| تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|ج|سم عمرو محمد عبــــد |لرحمن59455|
45|o94لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد|لرحمن حسن محمد |لعزبــــ ه|شم
رهعبــــد|لرحمن جم|ل سيد مر محمد3893|2 ندستـــ |لق|
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــعبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز محمد 76|482

علوم |لفيوم عبــــد|لنبــــى فتـــ رمض|ن36|72
9o53o||علوم ري|ضتـــ سوه|ج سل|م |لبــــدرى فر|ج محمود
د|بــــ حلو|ن|ندى كم|ل مدبــــو |حمد66874|
ندستـــ |سيوط |ر محمود محمد |حمد  878457
775o|4|طبــــ حلو|نسل|م عزتـــ عقل م |لدين عقل
5o2389 زر|عه طنط|محمد |حمد محمد |سم|عيل حسن
|648o9|يم يم صل|ح |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نيه |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــعبــــد| ع عي ع235393
يم6942|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|شد عبــــد | حس |بــــر|
ل|ل دسو 637498 طبــــ ع شمسبــــه عم|د عبــــد |لفتـــ|ح 

52o7| ه و|ئل |حمد ذو |لفق|ر مصط ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|مي
4o4o9 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسند| ح|فظ محمود محمد عفي

ف محمد مبــــروك362|6| علوم ع شمسندى |
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نحمد س|مح ص|بــــر |لسيد|46335

صيدله |لزق|زيقيم|ن ط|رق ع رمض|ن عثــــم|ن|626392
بــــي بــــدوى9878|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه محمد محمد |ل
يم ع|33525 تـــج|ره ع شمسم|جدتـــ ع |بــــر|

ش|م ع محمود حم|ده|5935| رهحمد  علوم |لق|
8o5555|لسن |لم |ين|س جم|ل |ميل حبــــيبــــ|
36o389لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|لتـــ طلعتـــ سيد |لجمل
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد |لعظيم |حمد |لسبــــ| محرم342|48

3683oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوف|ء خ|لد |حمد حسن
8o7587م |لج| محمد تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عز |د
4|o765| ه رمض|ن |لسيد |لدسو ره|م ثــــ|ر |لق|

Page 2782 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ حلو|ن|يه محمد عبــــ|س محمد حج|زى||7|57|
تـــج|ره طنط|ح|زم رض| محمد شبــــل عطيه469|43
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم حس |حمد مهر|ن 885848
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــس|ره محمد عبــــد|لنعيم حسن868842 ك.تـــ. ف للبــــ
صيدله |لمنصورهعبــــد |لحميد شعبــــ|ن عبــــد |لحميد شعبــــ686659

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفدين| شعر|وى فرج محمد53679
طبــــ |سيوطندى ن|صف ز قل|ده  ||8782
6o2587يم حميده يم محمد |حمد |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن محمد سيد يوسف |88855
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد ن| محمد حسي 779599
ري|ض |طف|ل |لمنصورهند يوسف محمد يوسف492|64
5239o7ندستـــ |ل|سكندريهم|زن ع|دل محمد عبــــد|لرحمن دي|بــــ

رهيم|ن عنتـــر شوي ي|س |26956 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم |ل|سكندريهندى أيمن |لسيد محمود دويد|ر426679
6o5|49طبــــ |لمنصورهيتـــ | صل|ح |لدين محمد أبــــو ج|زيه
|45o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد | محمد سيد مدبــــو
ندستـــ |سيوطم|زن عص|م محمد عبــــده حسن حبــــي 774439
6o87o3حقوق |لمنصورهنور| محمود محمد عبــــد | |لنمورى
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر  |ء |لسيد يوسف7375|6
689o94 ندستـــ كفر |لشيخر| ع عبــــد |لق|در |لبــــش
د|بــــ سوه|ج|نهله عطوه محمد عبــــد|لح|فظ 899884
24o5|4ق|وى يم |ل يد |بــــر| ره|رنيم |بــــو|ل د|بــــ |لق|
8o97|4 نوعيتـــ |لم |ن|ديه عبــــد| رجبــــ |حمد ع
7o5754ندستـــ |لمنصورهمحمد سم محمود محمد ع
رهحمد مجدى عبــــد |لحميد محمد بــــند|رى63472| تـــج|ره |لق|
6o265oتـــربــــيتـــ طنط|محمد عزتـــ محفوظ خليفتـــ

رهحمد حمدى سعيد عبــــده|46969 ندستـــ |لق|
يم26|359 يم عبــــد|للطيف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |بــــر|
35o32oتـــج|ره بــــنه|محمد صبــــ عبــــد|لستـــ|ر ج|د |لربــــ
863o33وف|تـــسل|مه محمود عبــــد|لرحيم معل|وي وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o989oطبــــ |لم |عبــــد|لرحمن رض| ع يوسف
تـــ |حمد |لمندوتـــ |لمندوتـــ |حمد||62375 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــم
علوم |لمنصورهحن|ن |لشبــــر|وى مصط عبــــد |لعزيز|69798
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــم ج|د محمد ج|د527678
|6o954تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر م شو |حمد
حقوق |ل|سكندريهحس|م جمعه مبــــروك ع حسن487882
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد نجيبــــ محمد |لسيد ن|68|68
69ooo7معهد ف تـــمريض |لمنصوره وليد محمد |بــــو|لمع| محمد
و 8294|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |يمن محمد محمد |حمد |ل
ين ط|رق بــــرك|تـــ ع |لنج|ر623529 تـــج|ره ج|معتـــ د |طش
يم758625 يم دي|بــــ |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور|ن |بــــر|
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حقوق |ل|سكندريهمحمد رش|د محمد عبــــد |لبــــ|عثــــ62|487
2|3937| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد |حمد سيد مر
تـــج|ره طنط|مصط |حمد |لعزبــــ عبــــد |لش| |لع433458
4|5o38 |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخغ|دتـــ س|لم عبــــده |للق
يكل695835 تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق محمد صل|ح |لسعيد 
89o995 د|بــــ |سيوط|ي|سم سليم|ن محمد حسن
ه ي| مصط محمد||82932 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
حقوق |لمنصورهمحمد ع ن عبــــ|س مو29|7|4
رهف|تـــن مه سل|مه عبــــد |لجو|د43629 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

828|3o|صيدلتـــ |سيوطمنيه |حمد |لهل| محمود محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|عزه صل|ح محمد |حمد محمد442866
لسن ع شمس|حمد مصط حسن محمد رمض|ن|222999
يم حموده|48475 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد|لرحمن خ|لد خميس |بــــر|
793828| حقوق |لزق|زيقحمد محمد سعد محمود عبــــد|

2984oرهمحمد عبــــد |له|دى |بــــو بــــكر محمد علوم |لق|
لسن ع شمس|من|ر ن| عبــــد |لعليم عبــــد|لغ ||7784
88|877| ي تـــمريض |سيوط حمد مصط عبــــد |لح|فظ 
6||o62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء عبــــد |لشهيد |حمد مقلد
حقوق طنط|محمد |حمد يوسف بــــره| محفوظ|8|494
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهكريمه محمد محمود بــــدوي73|754
36o956تـــج|ره بــــنه|سلوى |حمد يح |لحسي طه عيد
ن| ك|مل سم ك|مل و|صف365237 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم
32922oتـــربــــيتـــ بــــنه|دى محمد ج|بــــر ع عبــــد|لحكم
|57o52|رهسم|ء عمر حس قنديل د|ر |لعلوم ج |لق|

ر عبــــد |لفتـــ|ح محمد|37622 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد م|
6995oعلوم |لفيوممحمود محمد ربــــيع |حمد

تـــج|ره |ل|سكندريهحمد س|لم مصط حسن |لنج|ر|484588
6o9427| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م|ل محمود |لعبــــد محمد |لسج|
85o229 يم ود|عه ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |بــــر|
يم47645| رهمحمد ع خليل |بــــر| زر|عه |لق|
347388| حقوق ع شمسحمد محمد عبــــد|لرحيم بــــيو

4868oحقوق حلو|نكريم عيد محمود ع
تـــربــــيتـــ |سو|نعل| سعد عبــــد|لستـــ|ر يسن845663
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفهد محمود ح|مد |لسق 423||9
62782oطبــــ بــــيطرى بــــنه|ميل | ميشيل لويس شفيق
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسمه محمود ح|مد محمود826498
865o96كليتـــ |لطبــــ بــــقن| |ر بــــه|ء |بــــو|لق|سم محمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم عبــــد |لمجيد مصط |حمد قنديل425668
|37455| ره|حمد عرف|تـــ محمود عبــــد |لع| د|بــــ |لق|
253o|6يم |لسيد مجريه كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــند |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم محسن خليل |حمد9699|3
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ندستـــ |سيوطمرو|ن عبــــده محمد ك|مل زي|ن226734
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل|م محمد عبــــد|لمنعم محمودمر628896
تـــج|ره ع شمسشه|بــــ |حمد سعد عبــــد |لموجود |لجمل67247|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مريم صفوتـــ بــــرسوم ج|بــــ | عط| |9465|5
9oo543|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء خ|لد محمد ك|مل |حمد

لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد| حسن عبــــد|لحليم |لسيد38944
نوعيتـــ بــــنه|محمد س|مح محمد |حمد دقم|ق337734
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل حس|م عبــــد|لحكيم |لنعم| |24929
35|75oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــ ف|ضل محمد غريبــــ |بــــو|حمد
تـــج|ره ع شمسش|دى سعيد لم جريس9269||
يم44292 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن وس|م محمد |بــــر|

7oo867 يم مر معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ن| |لسيد |بــــر|
89o96| د|بــــ |سيوط|مروه محمود محمد |حمد
تـــ محمود ص|بــــر محمود غنيه|338887 |د|بــــ بــــنه|م
76|39oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه| | ي| مصط محمد خرشوم

تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفم| ن| سيد محمد|722|5
5237o4 ندستـــ |ل|سكندريهط|رق حس|م |لسيد مصط
235o56رتـــ محمد صل|ح سليم|ن |حمد تـــمريض |لق|

536o5رتـــ|جه|د رمض|ن بــــكرى سيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى جم|ل محمد حسن43743

488|o||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيمن عص|م محمد |لسيد |حمد
6o7|39|يم أبــــوك|شفه يم فرج |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |سل|م عبــــد|لرحمن محمد |لجد332249
3458o2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد م |لدين |لسيد |بــــو |لسعود
نوعيتـــ |سيوطد| | وحيد سيد محمد |87887
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود ع|دل رجبــــ يوسف268424
ندستـــ كفر |لشيخحمد مبــــروك |لبــــسيو |حمد سيد |حمد453584

رهمن|ر طه |بــــو|لعل| محمود |لبــــ|شتـــ44725 صيدله |لق|
علوم |لمنصورهند ى سعيد |لسيد فرغ3|6433
425|4oعلوم |ل|سكندريهن|دين محمد |حمد عبــــد |لرحيم |لسخ
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد عص|م محمود حسن|29267|
87548o|يم |حمد ندستـــ سوه|ج حمد م|زن |بــــر|
6o6343صيدله طنط|حس|م مصط بــــدير |بــــو عبــــده

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفحمد محمود |م حسن|65959
رهوليد عبــــد|لحميد شكرى حزين244244 ندستـــ |لق|
ر عبــــد|لجو|د |حمد 3699|5 تـــج|ره دمنهورعبــــد|لجو|د م|
7o2557|ف عبــــد |لق|در محمد طعمه صيدله |لزق|زيقل|ء |
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم| مرزوق |لسيد |م|ن|95|259
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحميد محمود عبــــد|لحميد254624
878o63| ء رمض|ن حسيبــــه حس| د|بــــ |سيوط| 
طبــــ بــــيطري |لم |سم|ء عبــــد|لمعبــــود محمد عبــــد|لمعبــــود5763|8
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يم حسن سعد محمود|639|84 حقوق |سو|نبــــر|
ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد|لتـــو|بــــ ع مصبــــ|ح85587

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رضوى عبــــده محمد عطيه حم|د629586
33o632زر|عه مشتـــهروق عيد محمد عبــــد|لحميد

578|o|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء شعبــــ|ن ع|شور ز|يد
|4o|62|يف كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم|ن |حمد عصمتـــ حس 
87952o|تـــج|ره |سيوط حمد محمد حسن سيد
يم محمد7324|| ره| عل|ء |بــــر| د|بــــ |لق|
43o5o3 |زر|عه طنط|صبــــ|ح كرم عبــــد |لفتـــ|ح |لق
8o2o95تـــج|ره بــــ سويفعمر خ|لد صل|ح طلبــــ
7655oo|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمد سيد |حمد |بــــو زيد

62o94|طبــــ بــــ سويفحمد شعبــــ|ن حسن محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد ي |لهند|وى|8363|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد مسعود |حمد مصط ر|شد|247396
زر|عه |لفيوميه|ن مجدى حس |بــــو|لعن 5422|2
تـــج|ره ع شمسمحمد فتـــح | صل|ح |لمصطي24767|
تـــمريض |لمنصورتـــ سل شو محمد |لتـــمي عبــــده شح|256|7

37|98| تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء |لسيد فرح|تـــ ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصف| بــــ|سم سعيد محمود د|غر96|255
833o74ندستـــ قن|محمد محمود محمد محمود
|5o585رهعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لمحسن محروس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــ مجدي ع|شور بــــيو فرح|تـــ|9|3545 صيدله ع شمسم
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|جر |لسيد محمد ع |لج |وى8|4368
معهد ف ص بــــور سعيدندين طه محمد عوض6487|6
9oo658 عل|ج طبــــي قن|مريم روم| |سحق سمور
د|بــــ |سيوط|من|ر |سم|عيل ع س|لم عمرو62|758
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسط|رق رمض|ن عبــــده |حمد352786
4|9o53تـــج|ره كفر |لشيخمصط محسن مصط |لزفتـــ|وى
6872o3|حقوق |لمنصورهلسيد فه |لسيد محمد ه|شم
4|o9|3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى |يه|بــــ محمد شبــــل خلف
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم|زن ممدوح متـــو شعبــــ|ن5879|6
6o374||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهلسيد ح|مد |حمد ج|د
9o596o طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمر محمود عمر |حمد
وف|تـــيوسف ن| فه |حمد752693 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ريه|م عبــــد |لمجيد محمد سليم|ن59487|

علوم حلو|نن|ريم|ن محمد محمود محمد43579
تـــج|ره طنط|محمد محمود حسن يوسف25|2|4
6o6963د|بــــ |لم |نور| عبــــد | محمد |لشه|وى|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسثــــري| ع عدوي |سم|عيل825382

|9||oطبــــ بــــ سويفعبــــد| حس|م ع حسن
263o29|صيدله حلو|نسم|ء نجيبــــ |م ن|صف
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6827o6|يم علم |لدين ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه |كرم |حمد |بــــر|
88974o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جر|شد محمد |حمد محمد
علوم ري|ضتـــ دمنهوريم|ن |حمد شعبــــ|ن |بــــوسعده|447777
حقوق |ل|سكندريهع|دل ي| جمعه محمد خل|ف|6|527
76527o| حقوق |لمنصورهحمد |يه|بــــ طه طه مصط
حقوق بــــورسعيديوسف |حمد سم محمد337|75
3|3o28علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد ط|رق رمض|ن محمد تـــوفيق
5o7784يم فتـــ |لهو|رى تـــمريض |إلسكندريتـــ رن| عمرو |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود ع مصط |سم|عيل947|79
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |ء رأفتـــ محمد |نور عي637969
4o8343تـــربــــيتـــ طنط|محمود محمد ج|بــــر محمد سل|مه

صيدله حلو|ندى محمد شعبــــ|ن مصط ع67332
يم حسن643425 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى عبــــد |لحكيم ع|مر |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمحمد محمود عبــــد|لعزيز محمد حموده|44679
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسربــــى محمد عبــــد |لرحمن |حمد محمدين372|76
حقوق |سيوطمؤمن طلعتـــ سيد رف| 8|8755
معهد ف ص سوه|جش|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لر|زق عبــــد|834526
82o794حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لرشيد |حمد| 

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــيشوى عم|د صبــــ نجيبــــ67654
2|3o8oتـــج|ره ع شمسمروه منتـــ |حمد م
49o252تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرحمتـــ ع |حمد عوض حسن
يم |حمد775|3| تـــج|ره ع شمسه|جر |حمد س|لم |بــــر|
يم |لش|م محمد غ|زى|426952 تـــمريض |إلسكندريتـــ يه |بــــر|
4o82o5يم خميس عبــــد|لسل|م يوسف حمد تـــج|ره طنط|بــــر|
699o35| ه نعيم شبــــ|نه عبــــد |لعزيز شع علوم |لمنصورهم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء ع ع شه|بــــ |لدين257342

تـــربــــيتـــ بــــ سويفوق سيد عبــــد |لعظيم محمد5|5|6
ره|سل ك|مل سليم عبــــد |لرحمن27644 د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسولي | سم كم|ل متـــرى|4|549|
76o2o|معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعمر حربــــى عبــــد |لع| |بــــو |لمجد
265346| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد بــــيو مر
6oo|32|ندستـــ |لمنصورهحمد مصط |حمد بــــكر

7o627| د|بــــ |لفيوم||ء بــــدر ع |لسنو
2327o8ره|يه عبــــد|لمرتـــ سيد |حمد محمد سليم د|بــــ |لق|

3|75oإعل|م بــــ سويفمريم ع|دل سيد عبــــد |لقوى
878o75 صيدلتـــ |سيوطمورين منتـــ ف|روق ز|خر
9ooo|8 تـــج|ره سوه|جبــــيشوى فخرى عبــــد|لنور جوده
رهمحمد ع|طف |حمد عبــــد|لقوى266|23 طبــــ بــــيطرى |لق|
328o42|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد رمزى سم عبــــد|لعظيم
828o5| حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديشيم|ء محمد سيد مد

تـــج|ره ع شمسس| |يه|بــــ محمد شعبــــ|ن3|48|
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ر|ء محمد متـــو محمد حس 358957 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه |لز
يم5|6252 ش|م |حمد |بــــر| طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقح|زم مصط 
68o955يم عبــــد |لوه|بــــ |لسعيد ق حقوق |لمنصورهعمر |بــــر|

رهسهيلتـــ ع محمد ع رشدى486|3 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمهند مديح عبــــد |لسل|م محمد |لدقله528667
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر عبــــد | محمد ص|بــــر756964
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع خ|لد محمد ع بــــدر247536
حقوق ع شمسندى يح |حمد جمعه23|326
6|6o93| ر |حمد ج|بــــ ندستـــ د |طعمر محمد ط|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوق ن| محمود صبــــرى محمد754858
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء محمد شح|تـــ محمود259952
87935o|تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء محمد ع محمد
صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عطيه رش|د عبــــد |لحميد 39|675
|763o9ف ح|مد |حمد يس زر|عه مشتـــهربــــ|سل |
||69o4 تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره مصط ك|مل فرم|وى عفي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمريم |حمد محمد محمود |لبــــروه36|496
3|594o|تـــ عمر محمد محمد خميس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
766o58علوم بــــورسعيدسل محمد ح|مد |سم|عيل محمد

ه ن|دى طه محمد|6|257 رهم حقوق |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ط|رق حسن |لح|رو 6|6254
89524o  علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد  |ء |لدين حس ع
معهد ف تـــمريض |لمنصوره لسيده س| رفعتـــ محمد||7|687
|28o84وف|تـــيوسف محمد لط |لسيد ح|مد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سعيد محمود عبــــده|286465
6o|3|7|تـــج|ره طنط|سم|ء رزق محمد سيد |حمد بــــدر
33|o63رهمريم محمد عبــــد|لمجيد |لسيد سل|مه عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |لم |رؤى و|ئل لط ح|مد مصط 5249|6
د|بــــ ع شمس|ريه|م محمد متـــو عي5|3264
د|بــــ |لزق|زيق|مريم محمود محمد |حمد777|78

ف محمد بــــكر ج|د24582 ره|ي|ر| | د|بــــ |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمد |سم|عيل محمد |ألم 764743
496o44حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزينبــــ محمد شعبــــ|ن ع |لسيد عر|بــــى
|22o86ره|نور|ن |يه|بــــ عل|ء |لدين عبــــد |لحميد صل د|بــــ |لق|
6o87ooى حقوق |لمنصورهندى ط|رق |حمد |لسيد |لع
يم فرج حسن733|42 تـــمريض فرع مطروح رض| إبــــر|
ه عبــــد |لجو|د |حمد عبــــد |لرحمن عثــــم8||766 تـــج|ره بــــور سعيدم
3434o2 ف محمد |لصغ كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| |
352o89د|بــــ |سيوط|جميلتـــ محمود عز عبــــد|لوه|بــــ
32628o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن |يه|بــــ صل|ح |لدين محمد
يم حس |لغ|يش438524 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد رمض|ن |بــــر|
6|2o56|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم |بــــوط
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوليد |حمد |حمد محمد 899364
79o255تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|ره عبــــد |لعظيم محمود ك|مل
|577o9رهند| مصط ع عبــــد |لرحيم تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسل جم|ل فؤ|د ح|مد محمد746|5|
صيدله حلو|نسل | رمسيس بــــولس عط| 923|89
2|8|9oندستـــ حلو|نيوسف |حمد حس محمود درويش
يم |حمد عبــــد |لعليم527834 ندستـــ |ل|سكندريهسل |يمن |بــــر|
6o833oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخجه|د عبــــد |لعزيز سل|مه أبــــو |لجود
8|8o98 تـــج|ره بــــ سويفطه عط| عبــــد|لعزيز مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز|32862
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقزي|د بــــ|سم |لسيد محمد بــــدوى682|26
452o94تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخأحمد أيمن أحمد مصط |لع|لم
25ooo3ف |لدين ره|مه| |حمد محمد  ثــــ|ر |لق|
626o|5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمهند ع|دل عي عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره ع شمسد|نه حسن مو سيد مو2943|2
يم م5588|4  |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمر درويش محمد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جعمر ع|طف حس حم|ده 9||924
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمؤمن عبــــد|لحكيم محمد محمد359|83
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نو|ل ع|طف فتـــ عبــــد|لعزيز6|3223
638o2oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد صل|ح |لدين |حمد عثــــم|ن |بــــر
77oo23|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد مغ|ورى رضو|ن مطر
يم||2878| حقوق ع شمسنور مقبــــل |نور |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد حس عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لنظ مهر53||68
354|ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسحر سم |حمد س|لم
24o955ى عبــــد|لر|زق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد مجدى ح
2349o2|رهحمد خ|لد عبــــد|لخ|لق خميس زر|عه |لق|
ل272585 كليتـــ |أللسن سوه|جيوسف محمد عبــــد|لسل|م محمود 
|5953o| |د|بــــ حلو|ن|م|ري|ن| م|جد ثــــروتـــ عط
43o646تـــج|ره طنط|دع|ء محمود عبــــد |لفتـــ|ح فرج بــــرك|تـــ
77o372 يم مصط |لج يم |سعد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهبــــر|
8|9o9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطروج | وص سم ف|يز
7|o|77نوعيتـــ |لمنصورهوس|م ه| |لعو |حمد |لسيد
ف ذ مر عبــــد |لرحمن|5|56|| حقوق ع شمسنس |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم عوض مر حسن786|37
5o7896يم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهفرحتـــ محسن محمد عبــــد|لعزيز|بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمؤمن |حمد عبــــد |لمطلبــــ |ل |ر45297
8456o|حقوق |لمنصورهنوره|ن |حمد ح|مد محمد
5o4o5o|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــحمد متـــو مصط ع دويد|ر

حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن صل|ح عويس محمد96987
يه صل|ح |م|م |حمد35848| تـــج|ره ع شمسي
حقوق |لمنصورهندى محمد فتـــ حس |لخو|جه682389
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785o93يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود |لسيد س| |بــــر|
يم ع سعد74|233 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم مصط |بــــر|
|38o85 رهمحمد ص|لح |لعزبــــ |لشوربــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
68o425|ندستـــ |لمنصورهحمد حم|ده |حمد محمود |لسيد
342o37يم ص|لح شح|تـــه كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسحر |لسيد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لحميد ع|طف عبــــد |لحميد ع 85833
تـــربــــيتـــ بــــ سويفحبــــيبــــه جم|ل يسن محمد9|552

زر|عه طنط|رحمتـــ ي| ع دعبــــيس542727
78|7o5طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقروف|ن حمدى محمد سم |سم|عيل عط
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء عيد عبــــد|لغ خط|بــــ|5|3383
9o4443 علوم سوه|جمصط خليفه محمد ع
237o3||كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء |س|مه عرفه |حمد
يم سيد أحمد499347 تـــج|ره دمنهورف|طمه |لسيد سيد أحمد |بــــر|
9o2993|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــ|نوبــــ فريد |ندر|وس سعد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم حسن محمد فوزى حس 425|63
يم محمد |لسنط|وى2875|6 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــن |

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومخ|لد عبــــد |لحميد عبــــد |لكريم عبــــد ||6947
8o5663د|بــــ |لم |مريم ع|مر مبــــ|رك ك|مل|
تـــج|ره بــــور سعيدبــــل|ل طه ع تـــرك8278|6
علوم حلو|نلحسن |لسيد نص ع خط|بــــ|45467|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر كم|ل عبــــد|لوه|بــــ ع 833428
د|بــــ |سيوط|س|ره سعيد مرزوق |بــــو |لفتـــوح ع759652
يف356246 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|زي|د محمود شح|تـــه نعيم 
22947oره|ض ن|دى فه ع د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|لسيد محمد |لسيد عطيه عبــــد |لمهدى3||779
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيه حس|م |حمد محمد شحم|7227|6
4494o3 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمؤمن محمود عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |ل
755o52تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحسن سيد حسن |حمد
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسليم|ن محمد مصلح مطر س|لم28|767
23669oرهسهيله |حمد |لسيد عبــــد |لسل|م |لف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد حس |حمد|59769
879o89 طبــــ |سيوطمن|ر عيد محمد سعيد
تـــمريض أسو|نف|طمه س|لم حسن ع |84799

د|بــــ |لفيوم|ل|ء |لسيد عبــــد |لعظيم |لسيد|927|7
2o447رهصل|ح سيد صل|ح عبــــد |لحميد زر|عه |لق|

نوعيتـــ |لزق|زيقم| مسلم س|لم مسلم حسن|5|6333
زر|عه |سيوطرمض|ن محمود رمض|ن محمود  7394|9
68o977د|بــــ |لمنصوره|كريم ط|رق عبــــد |لعليم طه محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد محمد مو| ع645674
6o3334تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|دل عبــــد|لرحمن مسعد مر
د|بــــ |لزق|زيق|يه |لسعيد تـــه| ع غ|نم|776998
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لسن ع شمس||ء عبــــد|لستـــ|ر شبــــل |بــــو|لحمد|256793
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ن| محمد شعيبــــ287876
يم جعو244|42 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن ز ي|قوتـــ |بــــر|
صيدله |لمنصورهم| ع عبــــد |لحميد |لدسو ||3|693
4|2o3oتـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن عمرو محمد عبــــد|لحميد
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد |لمتـــو حس قنديل|69233

ثــــ|ر |لفيوم|سه| سعيد محمود عبــــد |لحميد73546
765o6o|تـــج|ره بــــور سعيدروى وليد |حمد ز |حمد عبــــد |لحق
ف |لدين64|7|7 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن عص|م محمد 
35o479تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل محمد سعيد كم|ل
طبــــ بــــيطرى سوه|جرحمه محمد رفعتـــ عبــــد|لمغيثــــ 922292
ي م|دح عبــــد|لحميد9|8587 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حم|ده خ
2678o7ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|للطيف ع|صم عبــــد|للطيف عطيه
8883|o  د|بــــ |سيوط|رن| عم|د محمد عبــــد|لحميد
788o47حقوق |لزق|زيقمحمد حسن محمد محمد ح|مد
رهسل حس|م |لدين محمد حسن643|5| طبــــ بــــيطرى |لق|
د7654|8 نوعيتـــ |لم |ر|ئد |حمد محمد مج|
يم6|58|5 تـــ ع ج| حمودتـــ |بــــر| علوم دمنهورن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأحمد ممدوح محمود |بــــو |لسعود |لف 6|4633
7o|525|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء عطيه رمض|ن عطيه فوده
4782o3علوم |ل|سكندريهسم|ء عبــــد|لمنعم مصط |حمد |لعدوى
زر|عه مشتـــهرنرم عبــــد|لمنعم |حمد محمود محمد238765
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه محمد محمود عل|م54|269
زر|عه دمنهورمروه عبــــد|لمنعم عثــــم|ن ري|ض522828
و |58368| ى |حمد محمد |ل رهيم|ن ي حقوق |لق|
4|oo7|حقوق طنط|زي|د محمد |حمد محمدع خليل
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــوس|م فتـــ ع محمد تـــر267522
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نع|دل محمد سعيد حس| |83747
ره|منتـــ | |حمد مصط |بــــو |لعل||3556| د|بــــ |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمود ي| حس |لسيد فرج|26636|

د|بــــ |لفيوم|يه حمدى حسن عبــــد |لحميد||6659
ف زينهم محمود||5258 وف|تـــكريم | معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمرو حم|ده |لسيد محمد5928|6
327o2|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسجه|د سم |لسيد |لسيد

64o59ندستـــ |لفيومم | ه| فخرى غبــــري|ل
8o5455نوعيتـــ |لم |م|ري ش|دي فوزي فهيم
9o33|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود صل|ح مو محمود
69|8o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد جمعه عبــــد |لبــــ|سط ص|دق
تـــمريض |سيوط حمد كرم عي محمد|8626|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجه|د محمد سيد عبــــد|للطيف4752|2
يم ع |حمد |لع|يش626557 |د|بــــ |لم |حن|ن |بــــر|
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تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد جل|ل محمد |لشه|وى محمد محمود622687
623oo8ندستـــ د |طخ|لد محمد محمود |لسيد |لنج|ر
33|o44طبــــ بــــيطرى بــــنه|دين| جم|ل محمود عبــــد|لفتـــ|ح
ثــــ|ر د |ط|نوره|ن محمد |حمد غنيم|673|5
69337oرتـــ|سلوى رفيق يح |حمد |ل|بــــر|وى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد مصط عبــــد |لبــــديع |حمد|69949
زر|عه ع شمسبــــسمتـــ عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد قدر343237
علوم ري|ضتـــ طنط|كم|ل محمد كم|ل |لدين رضو|ن مصبــــ528799
6o384|تـــج|ره |لمنصورهع ص|بــــر ع ص|بــــر حس|ن
354o|6|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسم| محمود سعيد عبــــد|له|دى
ش|م بــــ|تـــع محمد غيط| |29|427 زر|عه كفر |لشيخ|ء 
35522oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق ع محمد ع|
6||o68تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه حسن محمد |لنقيبــــ
9o4967 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سيمون موريس جريس سليم|ن
تـــج|ره سوه|جبــــسمه صل|ح صد ه|شم 898274
|2o674تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رك مجدي محروس عري|ن
يم محمد زي|ده584|62 تـــج|ره بــــور سعيدشيم|ء مسعد إبــــر|
د|بــــ دمنهور|دع|ء |لشح|تـــ صبــــ عبــــد |لحميد |بــــو غ498763
ش|م |لص|دق عبــــد |لعزيز29332| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور| ن| |نور بــــرتـــخ48|7|6

رتـــ|رحمه محمد حل لط 87||2 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
346o77معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر عمرو حسن عمر|ن
43|8o9| زر|عه طنط|زي|د محمد عبــــد |لرؤف حسبــــ
4oo33oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحخ|لد |يمن محمد |سم|عيل
تـــمريض |لزق|زيق ضح| |حمد رأفتـــ |حمد |بــــو ه|شم زي774657
2|369o تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد بــــيو مصط
يم محمد|584|2 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد |ل|نور |بــــر|
27o5|9ى لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |محمود فوزى محمود محمود بــــح
77o278طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد | حسن |لسيد  |م
|53o53|رتـــسل|م |س|مه ق|سم محمد علوم ري|ضتـــ |لق|
|38446| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء مدحتـــ عطيه ع |لشي
يم رشدى عبــــد|  638|89 حقوق |سيوطروم| |بــــر|
4o4|8||يم خليل د|ر |لعلوم |لم |حمد ي| محمد |بــــر|
ندستـــ |لم |سيف |لدين محمد محمد محمد |لحش525832
|54o43| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدم حسن محمد ع بــــهن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| مجدى |لبــــ|سل عبــــد |لح|فظ23459|
42o||7ر محمد عوض عبــــد |لفتـــ|ح رخ حقوق طنط|شيم|ء م|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد حسن س|لم معوض|638274
نوعيتـــ بــــور سعيديوسف |لسيد محمد مصط |لمتـــبــــو93|762
6|2o83|تـــج|ره طنط|مينه |س|مه محمد محمد محمود
896o27 ر|ء حم|ده |لبــــدرى محمود تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه |لز
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طبــــ بــــيطرى دمنهورمل |لسيد محمد محمد |لديبــــ|8379|5
7o6o86|د|بــــ |لمنصوره|يه محمود محمد محمود

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف|طمه كرم سيد حسن27677
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد سعيد فرح|تـــ34837

8573o9يم ع عرف|تـــ معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء |بــــر|
6869o9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ع عبــــد |لغ فريد محمد
د|بــــ |سيوط|ع حشمتـــ |حمد سليم 5886|9
4327o3ن| |س|متـــ |حمد ع أحمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|م

ره|ندى |حمد مدبــــو ع 6|3|2 د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسحسن |يمن حسن محمد عم|ره|34723

2392o|يع يم |بــــو حقوق حلو|نيه فرح|تـــ |بــــر|
رهمحمد سم ص|لح خليفه67244| صيدله |لق|
823o49|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ي عبــــد| محمد|
6|25o8تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمريم نبــــيل صبــــ رزق | سليم|ن
صيدله حلو|نعبــــد|لد|يم |حمد عبــــد|لد|يم س|لم|256345
82ooo|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــرن| ن| محمد جم|ل |لدين محمد معهد ع| 
27|63oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه محمد شفيق عبــــد |لعزيز دشيش
يم |لغريبــــ |لسيد |بــــو صبــــح|76222 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |بــــر|
|49o65فتـــ محمود محمد محمود تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
يف سعيد محمود محمد238965 ره|خلود  د|بــــ |لق|
|2|o89يم محمود رهسيف محمد فكرى |بــــر| زر|عه |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى |حمد محمود محمد ج|د|5552|
طبــــ طنط|عبــــد |لرحمن جم|ل مصط خلف429855
وف|مريم محمد محمد يوسف حسن8635|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ش|م محمد يوسف بــــل|ل479826 علوم ري|ضتـــ طنط|محمد 
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|لسميع 78|886
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد طلعتـــ محمد عص|م|43822|

ره|وف|ء جم|ل عبــــد |لمجيد طلبــــه سل|33733 د|بــــ |لق|
6o5329يم صو|ر د|بــــ |لمنصوره|منتـــ | محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود س|مح ف|روق محمد حسن رف429888
4|36o6 د|بــــ طنط|لسيد رض| |لسيد عبــــد|لرحمن |لسيد|
تـــج|ره كفر |لشيخعمرو |لسيد |لغريبــــ ق|سم85|3|7
633oo|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد بــــرك|تـــ جوده صبــــره
تـــربــــيتـــ |لمنصورهد| | ط|رق عبــــد |لسل|م خليفه697727
رهنور|ن ع|دل ع محمد |لخو23|224 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد محمود عبــــد |لجو|د7|96||
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن يوسف عبــــد|لحليم يوسف257924
يم |حمد 899467 تـــج|ره سوه|جخ|لد غ|نم |بــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه حس ع صقر5|9|27
تـــج|ره دمنهورحمد تـــ|مر محمد عبــــد |لحميد ش|كر|8|4459
7o2869ش|م حس|ن رمض|ن بــــدير كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نر| 
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4344o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |حمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لجليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد | |سعد |حمد حسن ش|مخ677227
جر ص|دق محمد |648733 صيدله |لزق|زيقمحمود رض| 
88574o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد |مجد محمد سيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سم|ء |س|مه |حمد شو |337338
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد| حسن عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد نع 26|2|3
يم |لعربــــى2|4975 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم ف|يز |بــــر|
64o6||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن| جم|ل |حمد عبــــد |لن| سيد سليم
د|بــــ |سيوط|زينبــــ صل|ح حسن |حمد 877857
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــه ع|دل محمد |لشو|د حم|د699655
5o2352زر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد حسن زوين
7684o5معهد ف ص |سم|عيليهعد مجدى حس عبــــد|لمجيد
4|o887ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنتـــ | حسن عبــــد |لرحيم عبــــد|لق|در  حج
يم محمد فسيخ428935 صيدله طنط|س| محمد مفرح |بــــر|
4oo362تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع عبــــد |لمنعم عبــــد|لحكيم

9o7|6| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه ن| فرج حس
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــيشوى عري|ن  |د عري|ن2|644|
3|98o7|رهن|ن مهيبــــ عبــــد|لمل|ك ويص زر|عه |لق|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لمنعم محمود عبــــد|لسل|755688
ف252853 ش|م عبــــد|لبــــ|سط  تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجيه|ن 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد| محمد عبــــد| فضل |265939
علوم ع شمسسم|ء بــــخيتـــ عبــــد |لع|ل محمد نوير|39477|

7628oتـــج|ره بــــ سويفحسن |يمن حسن معبــــدمحمد
5||o66تـــج|ره دمنهورمحسن وجيه محمد ع محمود
4376o5|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــد |لرحمن يح زكري| محمد رضو
85o386|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد عبــــد|لعزيز ج|د|لربــــ محمد

6646oد|بــــ |لفيوم|نجوى عص|م محمود خليفه
6|o887تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لمقصود |لكيل| |بــــو قيد
78|2o2يم محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقبــــ|سم محمد رش|د |بــــر|
ندستـــ |سيوطعمر ع عبــــد |لجيد عبــــد |للطيف452344
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ف|طمتـــ نجم |لدين ع نجم |لدين ||48598
6o4273علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن| حس |لششتـــ|وى |حمد |لس
68o957د|بــــ |لمنصوره|عمر سعد ن محمد |لسيد

صيدلتـــ |لفيومخلود حس |م|م محفوظ57|73
77|o52د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمود |لسيد |حمد س|لم |لطن
رهمريم محمود محمد |لسيد65334| ندستـــ |لق|
7o4o2||يم محمد محمد |لدعبــــس معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |بــــر|
9o265| تـــج|ره سوه|جمحمود ص|بــــر محمد عبــــد|للطيف
534o75حقوق طنط|عل| كرم مفتـــ|ح محمود

رهرضوى رمض|ن محمد عبــــد |لعزيز25958 تـــج|ره |لق|
6o62|6كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم|رك م|جد موريس بــــ|سي
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45o|42ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ط|رق من شبــــ|نه
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــسعيد خ|لد سعيد ح|مد شمخ|52369
7o5736تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسيد ف|روق حس |حمد
يم محمد عبــــد|للطيف عثــــم|ن|242685 وف|تـــبــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

2oo84ف محمد |حمد ره|يف | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لس ع|طف موريس صورى334574 د|بــــ ع شمس|ك
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد ع خلف | عبــــد |لرحيم رشو|26|765
5o2764زر|عه |ل|سكندريهف|طمتـــ خليفتـــ أحمد حمزتـــ خليفتـــ
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد عبــــد | محمد |سم|عيل783749
7o6278صيدله |لزق|زيقسم|ء محمود محمد عبــــد |لسل|م
9o3582|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد مر ج|بــــر عثــــم|ن
3334|oيم حقوق بــــنه|خ|لد وليد سعيد |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|حمد حمدى |حمد |لسيد ر| |47|7|4
44o768 علوم كفر |لشيخدين| ص|بــــر عبــــد|للطيف |م |لبــــعبــــي
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود سيد طه محمد839668
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد سعد عبــــد|لرحمن929|24
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد سيد |حمد مصط |لشع|495|3
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه نشأتـــ شعبــــ|ن بــــدر|248827
ش|م محمد محمد ع|مر479958 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــن| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرنيم بــــ|سم ص|لح محمد د|ود27258|
ندستـــ |لسويسمحمد رجبــــ جم|ل محمد |لمظلوم|75924
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ند أحمد محمود عليوه6769|6
6392o2كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد مصط كم|ل |حمد
حقوق ع شمسر|ن| حس محمود محمد |لحن 5424|3
352o25| ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد رضو|ن غبــــ| ع
75o5o4لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|زي|د |حمد عبــــد |لفتـــ|ح أحمد ن|فع
43o77oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء ع|طف مصط يوسف عو|ض
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنه محمد حسن عبــــد|لغ |لشو|د 626973
6o598oد|بــــ طنط|محمد حس حسن |لطح|ن|
ف وديع زخ|رى59529| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م|ري| |

ره|سهيلتـــ حس |لسيد محمد محمود274|2 د|بــــ |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم مصط مصط عبــــد |لجو|د448|5

7o4694|لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|سم|ء ي |لسيد عبــــد |لوه|بــــ
ر |بــــو سيف32842 ف عبــــد|لظ| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |

رتـــ|يه |لسعيد محمد |لسعيد يوسف|5|74|7 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
47524oصيدله |ل|سكندريهبــــتـــ | |حمد لط محمد ع
|5|o4oتـــج|ره ع شمسرحمه ن| ه|شم عبــــد |لع|ل
482o68تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود رجبــــ عبــــد |لعزيز محمد
69o472لس م|جد حل رزق طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقك
يم |لخ 478752 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخن|دين ط|رق سعيد |بــــر|

48|o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمعتـــصم |حمد محمد ز عبــــد |لمجيد
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7o887oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنوره|ن محمد محمد |ل |د
رهدع|ء مصط ح|مد مصط 345|2| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف محمد عطيه حسن بــــ|ش|445338
|53o82ندستـــ حلو|نمحمد مصط فوزى محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد نبــــيل عطيه محمد |لغر|بــــ 696869
ره|محمد محمد حف قويه عبــــد |لق|در28896| ثــــ|ر |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو حس عبــــد|له|دى محمد368|32
4268o5| |زر|عه كفر |لشيخيه جم|ل محمد عبــــد |لسل|م م
7o6368د|بــــ |لمنصوره|ند ن| عبــــد |لحميد |لسعيد
علوم |ل|سكندريهم|زن عص|م محمود |حمد عمر|ن|42479

تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نملك عص|م |سم|عيل محمود25527
4o4899يم عبــــد |لحميد حقوق |ل|سكندريهمحمد مصط |بــــر|
437oo6 نوعيتـــ كفر |لشيخمن|ر حسن ع محمد |لبــــو

ندستـــ حلو|نمحمد |حمد حس |حمد7477|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمنيه ح|مد عبــــد |لحليم |لسيد منصور2|4427
8|o496علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد محمود محمد
حقوق حلو|نحس ح|تـــم محمد نبــــيل66|24|
|د|بــــ بــــنه|محمد حمدى حس|ن حسن359255
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ح|زم ع|دل محمد محمد |ل|شمو 353274
كليتـــ طبــــ أسو|نيوسف حمدي مكرم جرجس838276
رهمصط محمد سعيد محمد عبــــد |62|8|2 تـــج|ره |لق|
علوم ع شمسمصط |حمد حسن خليل833|4|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د عبــــد|لحميد عط| سعيد848284

رهيوسف محمد |بــــو |لفتـــوح محمد26633 تـــج|ره |لق|
9o847o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسل ع|دل دردير محمود |لزن|تـــى
4o3938تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد جم|ل محمد |حمد |م|م بــــدوي
4o6986ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رتـــ |  موريس عبــــيد جرجس
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقعو|طف عبــــد |لكريم صل|ح |لدين عبــــده دسو 774853
د|بــــ حلو|ن|م|رين| ه| حن| بــــبــــ|وى7993||

2o3|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مصط ع|دل شح|تـــ |حمد بــــدوى
43o426تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى خ|لد |لسيد |لرف| كس|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمريم عوض محمد سعيد|84957
6o37oo|علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححمد عزتـــ عبــــد|لع|ل عثــــم|ن
يم نور جعفر نور|899|75 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىبــــر| ع.
تـــج|ره |سيوطكريم عزتـــ شعبــــ|ن صبــــ344382
وف|تـــحمد محمد سليم عبــــد|لحميد عبــــد|638334 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره دمنهورعبــــد | يوسف محمد صل|ح محمد|48495
4463|oيم محمد |حمد |حمد ندستـــ بــــنه|عمر |بــــر| كليتـــ 

4726oد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لجليل د|بــــ حلو|ن|ن|
5|o593تـــج|ره بــــنه|مصط ع|طف محمد زقزوق
6o9358ى زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد حسن |لز
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يم4224|8 حقوق بــــ سويفمحمود جم|ل سيد |بــــر|
رهمصط |حمد عبــــد |لح|فظ سليم|3795| تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ع|صم ر| مصط مصط رمل624752
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعبــــد |لرحمن محمد |م عبــــده |بــــو|333|75 معهد ع| 
4o|262تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسمر مصط محمد |سم|عيل
قتـــص|د م حلو|ن|تـــ عيد صبــــري |حمد354287
5o636o تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمه |لسيد محمد محمد حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ع|دل ف|روق ع|75325
7885|5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ل|ء ع|دل |لسيد حسن |لطر|بــــي

6o947طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسحر عبــــد |لعليم حميدتـــ محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد سليم|ن مصبــــح||78525
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن وليد |سم|عيل حس ر|فتـــ|286|4
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنه | ش|كر مهدى حس|ن |22382
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىلمر |بــــو|لعبــــ|س محمد مر |822|84

يم مصط 6858| ره|نوره|ن ح|زم |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى |يمن سعيد فرج حسن238677
بــــتـــ343528 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|فهد محمد سم محمود و
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء رجبــــ |بــــو|لفتـــوح رجبــــ|269568
4o33o7يم يم محمود محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرحمه |بــــر|
ره|ل|ء محمد فتـــ ع |335532 عل|م |لق|
| عوض722|26 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عوض ن| عوض ن
تـــ ع عبــــد| ع 638443 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن
766o42زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرودين| مجدى |لسيد مسعد مبــــروك
49948oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورغ|دتـــ س| محمد ز عي
355o44بــــتـــ يتـــ |نور شح|تـــتـــ و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
8o7o9||تـــربــــيتـــ |لم |له|م |حمد محمد |حمد
|5o49o رهعبــــد |لنعيم عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لنعيم ندستـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن| ه| ي|قوتـــ محمد |لسمره475956
2478o9 ف عبــــد |لفتـــ|ح محمود كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعبــــد|لفتـــ|ح |
4ooo86|د|بــــ |ل|سكندريه|فرونيك| فيكتـــور جرجس عزيز بــــس
7878||| رهحمد |لسيد |حمد متـــو د|ر |لعلوم ج |لق|
|2oo|oتـــج|ره ع شمسمونيك| مدحتـــ فتـــ عري|ن عوض
تـــج|ره دمنهوررو|ن فتـــ |لسعيد محمد ص|لح437283
47922o|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيتـــ | مصط محمد ع سيد
تـــ مصط ع مصط |325565 حقوق حلو|نم
8487|oتـــربــــيتـــ |سو|نمحمد |حمد محمد ج|د
36725o ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد عبــــد| فرج عبــــد|لمع معهد |لصفوتـــ |لع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود محمد محمد محمود منصور59|697
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مصط محمد ج|د|246989
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|زم خ|لد ك|مل عبــــد|لتـــو|بــــ5|2655
6|886oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء محمد مسعد |لزقزوق
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8|6o87 يم |د|بــــ |لم |محمد خلف | صقر |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهع |حمد ع محمد حسبــــ |لرسول445264
682o97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره محمد محمد طلعتـــ محمد |لسيد
76262oندستـــ بــــور سعيدمحمد جم|ل عبــــده محمد ضيف
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور |لدين سيد محمد عبــــد |لعزيز7959||
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن ك|مل فتـــ ك|مل خليل|496984
6o2496حقوق |لمنصورهف محمد سعد عبــــد |لعزيز |لصعيدي
|3o787رهبــــول| روم| س|ويرس غبــــري|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
48668oد|بــــ دمنهور|عبــــد| ج|بــــر رمض|ن عوض عي
6996ooمعهد ف ص |لمنصورهي ع محمد محمد متـــو
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد عبــــد|لعظيم خط|بــــ|265729
23567oرتـــ|مر|م |كرم كم|ل مأمون قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسحل| حس|م |لدين منصور محمدحج|7744|2
6o8o2o يم لبــــشتـــ ه محمد محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|أم
يم9|3|64 يم |لسيد |بــــر| ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |بــــر| ع| 
يم ص|لح نو|ره45|622 يم ي| |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|بــــر|
4o3972د|بــــ دمنهور|مصط حمزتـــ حمزتـــ محمد |حمد
86o364 تـــج|ره بــــ سويفي|سم مصط |حمدفتـــ ع

6o769 تـــج|ره بــــ سويفمحمد حج|زي |حمد مر
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسجه|د عل|ء محمد عبــــد |لمجيد فرج||553|5
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|ر| ع دسو عبــــد|لجو|د858852
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمحمد ط|رق |حمد عبــــد |لوه|بــــ|7752||
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسلسبــــيل |سم|عيل عبــــد |لحميد حس 678627
|لدين |لخو 433424 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|كريم طه |لسيد ن
تـــج|ره بــــور سعيدسم|ء عص|م عبــــد|لرحمن محمد ف|468|75
صيدله |ل|سكندريهندى صبــــ حسونه حسونه حسن|42559
68384o| ف عط| عوض |لعفي تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |
معهد ف ص |سو|نكريم محمد حسن |لسيد839523
علوم بــــورسعيدمحمد |حمد محمد حن 834895
طبــــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |يمن حج|ج |لسيد |بــــر|55|436
تـــج|ره بــــنه|س|مه محمد عبــــد |لع| مسعود||3689|
|ج693236 يم  بــــي صبــــرى |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ن |ل
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيوسف عص|م رجبــــ محمود محمد |لسحر765437
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء شعبــــ|ن |حمد |لهلبــــ|وى|498742
5o2589| تـــ محمد بــــسيو ع بــــسيو تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
46o83oعلوم ج|معتـــ |لسويسمصط |لسيد محمد حسن |لدي
ق|68668 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م سم شو عبــــد |لحميد |ل
85o572إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن ط|رق حسن عبــــد|لسيد
يم ع عبــــد|لحميد|348|3 تـــج|ره بــــنه|ه|يدى |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|تـــ |يمن عبــــد|لمطلبــــ محمد |حمد322998
رهسم|ء شعبــــ|ن محمد خليفه طنط|وي|592|5| زر|عه |لق|
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222o|7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه |حمد سعد عبــــد|لعظيم
يم شمسو637||7 يم محمد |بــــر| يم |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
|546o9| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكريم |حمد عبــــد |لكريم عبــــد
ندستـــ |لزق|زيقسعيد محمد جم|ل سعيد عبــــد|له|دى628752
8oo398كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــه خ|لد |حمد ص|بــــر

رهحبــــيبــــه محمد عل|ء رش|د7535| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء مصط محبــــ |لدين مصط |334992
7o|||8ى د|بــــ |لمنصوره|سل|مه محمود سل|مه بــــيو |لدم
5o36ooتـــج|ره |ل|سكندريهسميه خ|لد محمد عبــــد| |لسم|ن
75685o| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد عم|د |بــــو ش|مه مهر|ن ع
ن| مجدى محمد ص|بــــر مصط 6926|3 ندستـــ ع شمسم
7o||6o| تـــج|ره |لزق|زيقمصط |لسيد سعد |بــــو |لخ |بــــو
يم|762458 حقوق بــــورسعيدحمد نظ ع صبــــح |بــــر|
ندستـــ بــــنه|محمود محمد محمد |لسحي44|262 كليتـــ 
254235|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه مجدى محمود محمد عبــــد|
6985o8| معهد ف ص |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لرؤف ج|د

69oo2|نوعيتـــ |لفيوم|ء مجدى لط غ|نم
678o94|يم عبــــد |لحميد ش|م |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء 
4295o7|حقوق طنط|حمد لط محمد لط عبــــد |لوه|بــــ
يم|699638 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عطيه محمد عطيه |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر |حمد عبــــد |لمؤمن حسن94|52|

رهعبــــد| صل|ح عبــــد|لغ محمد59||4 تـــج|ره |لق|
346o65ود علوم ع شمسكريمتـــ محمد محروس شعر|وى فر
لسن ع شمس|نور|ن |حمد محمد ك|مل رمض|ن49235|
تـــج|ره |سيوطشيم|ء عبــــد|لعزيز محمود سليم|ن 887358
يم محمد شفيع عبــــد |لعزيز 5538|| رهمحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
|لسن |لم |يم|ن مصط حسن محمود|7487|8
2|2o59د|بــــ ع شمس|سل نبــــيل ج|بــــ | نجيبــــ حسن
ف سليم عبــــيد835792 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|ريم|ن |
ف خميس محمد بــــيو 4694|5 زر|عه دمنهورأيتـــ أ
د|بــــ |لزق|زيق|ر| | |يمن |حمد |لتـــه| محمد|63878
لع| للح|سبــــ |آل كنج مريوط لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|محمد حسن عيد د|ود69|523
معهد ف ص |ل|سكندريهح|زم عمر مسعود عبــــد|لفضيل945|54
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|رتـــ محمد |حمد عبــــد |لحميد639875
84o884 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|تـــوئه عبــــد|لجو|د ع حس|ن
7859o|تـــج|ره طنط|عبــــد |لل|ه شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم سليم
ق|وى حس |69|53| رهحمد عمر  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
89o9o||ه حس غيط محمود تـــربــــيتـــ |سيوط م

5|6o|د|بــــ بــــ سويف|ن|ديه ربــــيع فتـــ ع
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد | حس |لسيد محمد|75339
زر|عه |لزق|زيقمحمد مجدى محمد ص|بــــر775425
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تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد نجدى عبــــد|لقوى72967
476|o|نوبــــى كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرن| |لسيد محمود محمد |ل
طبــــ |ل|سكندريهنوره|ن محمود عبــــد |لرحيم |لشخيبــــى9|99|5
زر|عه |سيوط |ء عطيه فتـــ |لسيد 63|893
حقوق |سو|نحس|م عبــــد|لن| فؤ|د محمد827754

معهد ف تـــمريض |لفيومشيم|ء عبــــد |لمو طرف|يتـــ ج|بــــ |68596
7o5432تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود محمد عبــــد |لجليل محمد
48o876تـــج|ره كفر |لشيخشيم|ء نص|ر أحمد نص|ر
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد صل|ح محمد |لسيد|4|6328
يم|482786 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهقتـــ صبــــ محمد |بــــر|
64385oيم ع د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم |حمد محمد |بــــر|
7o7499 بــــي علوم |لمنصورهندى محمد |لبــــ|ز |ل
د|بــــ |ل|سكندريه|خلود رمض|ن محمود سعد4||427
28o|42وف|زي|د |س|مه محمد محمد فتـــوح وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|6288oتـــربــــيتـــ حلو|نصبــــرين مصط محمد ع
ف صل|ح عبــــد|لعزيز249879 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه |
52o594|وم د|بــــ دمنهور|منتـــ تـــيس محمود محمد بــــر

28|8|| ندستـــ شبــــر| بــــنه|ل|ء محمد ف|ضل ع
4||3o8يد عطيتـــ ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سلوى سل|متـــ |بــــو|ل
يم عمر329429 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ي|سم سعيد |لسيد |ير|
77|96oحقوق |لزق|زيقمصط عص|م محمد محمود
حقوق طنط|رحمتـــ صبــــ فتـــ |لسيد ج|د | عي498456
77659oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف|يزه عطيه صل|ح فرج
684o8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد عوض حس|ن عطوه بــــحبــــح
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسمر حل حسن |لبــــربــــ ||79|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|دير بــــه|ء|لدين سيد حمزه825793
رهيوسف خ|لد |لسيد عبــــد ||4789| ندستـــ |لق|
تـــج|ره دمنهورآيه وجدي ص|دق محمد |ليم| 546634
نوعيتـــ |لزق|زيقنبــــيهه ي عبــــد|لر|زق أبــــو|لمجد88|635

رهس|ره يونس |حمد محمود896|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |لسيد عمر479393 علوم ري|ضتـــ طنط|سم|ء |لسيد إبــــر|
طبــــ ع شمسمحمد عبــــد| حسن عبــــد|لمقصود342966
يم773339 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم عويس عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد طه ف|روق طه حمودتـــ|764453
6|439oمعهد ف تـــمريض بــــنه| عمر يوسف عبــــد |لمهيمن محمد |لجحش
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد ممتـــ|ز فؤ|د عبــــد|لغف|ر 892269
7|6|79| يم |لمر حقوق |لمنصوره|ء |م |لسيد |بــــر|
ف فوزي ج|مع|4|4244 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم ع|دل ف|روق |حمد |لدنون84|7|6
يم محمود رزق |لجلدى45|693 رتـــ|ص|بــــرين |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o2o2|معهد ف ص بــــ سويفبــــ|ف شو بــــولس ش|كر
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علوم ع شمسع حسن عبــــد |لعليم عبــــد |لموجود768|4|
يم |لسعيد ع |لبــــر689653 معهد ف ص |لمنصورهمن|ر |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمل|ك عم|د عبــــد|لمل|ك عز9|2355
تـــج|ره سوه|جحس|م محمد تـــوفيق محمد ع 394||9
8o7o38د|بــــ |لم |سمر معمر |حمد ص|لح|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسشيم|ء |حمد |سم|عيل ثــــ|بــــتـــ55727|
|2893o| تـــج|ره ع شمسحمد محمد عبــــد |لحميد |م
5o7464تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره محمد لط محمد سل|مه
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــه | حس ع|مر |لسيد ع|مر39|776
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمل صبــــرى ع محمد ع غريبــــ|244822
تـــج|ره طنط|س|متـــ رشدى فتـــ عبــــد|لمجيد متـــو3854|4
طبــــ ع شمسبــــهجه |حمد عبــــد |لمجيد محمد |لسكرى425286
تـــج|ره بــــور سعيديم|ن عبــــد |لكريم محمد سبــــيع محرم|676658
يم3329|3  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين عل|ء |لتـــ|بــــ |بــــر|
5o9259رى علوم |لمنصورهمحمود سعيد عبــــد |لحميد محمد |لجو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ |لسيد عيد |لسيد89|355
|564o8ف حمدون |لضبــــع ره|عبــــد |لرحمن | د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفدير رجبــــ محمود سيد3468|8
77446oندستـــ |لزق|زيقمحمود |لحسي عبــــد |لل|ه غريبــــ عبــــد
6o8593يم أصل|ن سيد |حمد ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخفرح عص|م |بــــر| معهد ع| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء محمد |نور س|لم|67|348

رهتـــسنيم بــــه|ء |لدين عبــــد |لعظيم ح|مد33269 صيدله |لق|
7o29|6|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |م عبــــد |لمفضل محمد |لرف
5o29|3تـــج|ره |ل|سكندريه س| منصور عبــــد |لنبــــي
|6|63oندستـــ تـــ.خ|مس زكري| م |لدين |حمد |لسيد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
6o94|7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد ع|دل يوسف علو|ن
33o429د|بــــ بــــنه|منتـــ | جم|ل |حمد عبــــد|لمقصود|
7o477o| ف نعيم محمد عبــــد | د|بــــ |لزق|زيق|له|م |
83882oف عبــــد|لحميد دي|بــــ تـــج|ره سوه|جبــــسنتـــ |

يم34487 د|بــــ حلو|ن|مروتـــ محمد مر| |بــــر|
3586o4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن تـــ|مر ع ح|مد
35o826تـــج|ره بــــنه|نرم حس عبــــد|لجو|د عبــــد|لع|ل
6o3|7|تـــربــــيتـــ طنط|رن| |حمد |حمد |لش|ذ
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيوستـــ | فوزى |سعد خليل6757|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل حمدى |حمد محمد24267|
|ن حسن عبــــد|لعزيز|لنحر2|8|42 لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|س|متـــ ع
معهد ف ص ري|ضه سوه|جح|زم محمد محمود محمد 924578
تـــج|ره طنط|محمد |حمد ك|مل |حمد ج|بــــر|43383
تـــمريض |لمنصورتـــ صل|ح |لدين | |حمد مصط عبــــد 698499
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن |لطو محمد |حمد|339765
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد محمد عبــــده626324
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4o2245د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|ره  |د محبــــوبــــ ميخ|ئيل قري|قو
طبــــ |لم |نوره|ن ربــــيع محمد عبــــد|لعزيز45|824
يم4|7656 زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــيوسف محمد |لسيد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ذكرى سعد |سم|عيل خليفه696465
علوم |سيوطف|طمه رضو|ن عبــــد|لج|بــــر رضو|ن 77|894
يف622254 م|م  يف محمد  د|بــــ د |ط|ض 
يم |لف |464926 ندستـــ طنط|يمن رض| |بــــر|
||576oرهشهد محمد صل|ح |لدين عمر تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن فه |بــــوعز38|266
34839oتـــج|ره بــــنه|رويد| رفعتـــ |حمد محمد  |د
ره|يم|ن صبــــ |بــــو |لعط| |حمد |بــــو357463 طبــــ |سن|ن |لق|
ر|ء عمر |حمد عبــــد |لل252|49 تـــج|ره دمنهورف|طمتـــ |لز
63o||6 تـــج|ره بــــنه|محمد |سم|عيل عبــــد |لمؤمن محمود
83o396يم تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيثــــم محمد عبــــده |بــــر|
علوم طنط|منه مجدي عبــــد |لرحمن ع |لدين543583
تـــج|ره ع شمسعمرو ح|تـــم |حمد ع33543|
رهفيبــــى نص رزيق سدره65266| صيدله |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء محمد محمد حسن حج|زي4264|5

69974| د|ر |لعلوم |لفيوم|ء سعيد محمود عج
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|رتـــ طلبــــتـــ عبــــد |لعزيز خ |43584

586o7تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه ع رمض|ن جنيدى
9|o994|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط سم|عيل عو ع مخلوف
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ده محمد حسي سليم|ن373|77
4|oo5||تـــج|ره طنط|حمد سيد |حمد |حمد محمد س|لم
43827oعلوم ج|معتـــ د |طوق خ|لد |حمد عبــــد| |لنج|ر
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفنوره|ن صبــــري محمد جويدتـــ499687
7o75|7تـــج|ره |لمنصورهه|جر |يه|بــــ تـــوفيق لبــــيبــــ س|لم
|3o455ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسسل ربــــيع محمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد محمد حس 4|677|
529o84د|ن ندستـــ |لسويسمحمد |يه|بــــ محمد حسن و
4|8694| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد محمود محمد ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد محمود |سم|عيل246692
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|مريم ع|طف عبــــد|لكريم عط| |بــــو |237964
32|26oيم كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط |حمد عبــــد|لرحيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ل|ء ح|فظ رمض|ن ح|فظ|264397
يم |لدسو دكروري سلط458||8 ه |بــــر| |د|بــــ |لم |م
84o828|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نريج ع|دل عم|ر |دم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء خ|لد ع محمد 497|92

تـــربــــيتـــ |لفيومس|رتـــ محمد |لسيد محمد73542
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء محمد عبــــد |لع|ل يوسف|759269
4|o939حقوق طنط|ه|جر س|لم |لسيد |لسيد |لنج|ر
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بــــى عمر426663 ل|ل شعبــــ|ن و تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر م|جد 
9o2978 د|بــــ سوه|ج|نض|ل جم|ل ع |سلم|ن

رهمحمد |حمد محمد ع |بــــوزيد22538 تـــج|ره |لق|
يم|233838 رهحمد حن سيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| ي| زكري| |حمد337355
266497| معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء وليد صبــــرى |لدم|
كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديده|جر جم|ل رمض|ن حسن|693|3
|2||o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفر|س ط|رق محمد سيد فر|ج
معهد ف تـــمريض |لفيومندى ربــــيع محمود منصور87537

898o62|تـــج|ره سوه|ج نطونيوس |سح|ق ف|يق جيد
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منتـــ | حمدى |لسيد |لسيد ع|مر95|||4
رهندى محمد جل|ل ع عم|ره9|324| تـــج|ره |لق|
836o59حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمنتـــ محمد عربــــي |سم|عيل
ول| ر|فتـــ بــــش|ره سيف5|99|8 تـــربــــيتـــ |لم |م

م بــــس|م طلعتـــ عبــــد |لوه|بــــ|36|9| حقوق بــــ سويفد
7676o6|تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمل |حمد |لبــــدوي حسن
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرين|ل |حمد حسن عبــــد|لعزيز||7824
ف جمعه ع متـــو328333 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد |
5o5332تـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد |لرحمن ي| عبــــ|س مسعود |لسم
624592| معهد ف ص بــــور سعيدمنيه حس مصط مصط |لتـــم|
ف |حمد مسعد عبــــد |لمجيد762686 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم |

298o2| لسن ع شمس|سل|م ع|طف محمود عبــــد |
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء غ|زى منصور تـــر خط|بــــ497786
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفرحه س|لم محمد مو769756
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريه|م محمود عبــــد |لرحمن |حمد852|5|
6o774|ري|ض |طف|ل |لمنصورهلي |ن سعد جرجس ميخ|ئيل
|د|بــــ بــــنه|زينبــــ نزيه عبــــد|لمقصود عبــــد|لمقصود شلبــــى75|263
754o59تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــسنتـــ |يمن كم|ل عبــــد|لعزيز
ندستـــ بــــور سعيديم|ن |حمد |حمد |لسيد عبــــد |لع|763397
5o4579تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء عبــــد |لغ مصط محمد عثــــم
|6o42|يم وف|محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
4|o42oد|بــــ طنط|سعد محمد سعد |لبــــ سلط|ن|
يم حسن 479843 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور |لدين |يمن محمود |بــــر|
24982|| ف محمد محمود خ |  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن |
تـــج|ره دمنهورعبــــد | محمد عبــــد | خ |494682
|5o737ندستـــ |سيوطبــــول| رمسيس فوزى ش|روبــــيم

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء مفيد سعد فه عمر|2|7|2
3258o|تـــج|ره ع شمس محمود حس محمد
ندستـــ بــــنه|كريم عل|ء فتـــ |بــــوعبــــد|245992 كليتـــ 
325o82|طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن حس سيد حس غز
6o7399|يم |لسيد محمد جو|د ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــر|
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يم محمد يوسف عوض764256 ر|ء |بــــر| ندستـــ |لسويسف|طمه |لز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود ربــــيع ك|مل عبــــد|لنبــــي73397

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــر|ن| عبــــدتـــ محمد شبــــيبــــ344966
889o42 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطش|م ع عبــــد|لع|ل مهر|ن
84629o|عل|ج طبــــي قن|سم|ء جم|ل |حمد محمد
3539o6يم تـــج|ره بــــنه|عل|ء عبــــد|لنبــــى شعبــــ|ن |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|بــــه محمد شعبــــ|ن ك|مل2|597
754736| وف|تـــحمد خ|لد عبــــد |لعظيم فرج | معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم753893 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
75o7o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسدين| محمود عبــــد |لبــــ|سط ع عمر
صيدلتـــ |سيوطس|ره عبــــد|لبــــ| |م غريبــــ79|843
262|o2ر عبــــد| طه  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنور عبــــ|س |نور عبــــ|س|357876
ره|خ|لد عص|م ن محمد عبــــد|لرحمن339289 عل|م |لق|

يم س|لم84|68 نوعيتـــ |لفيومجه|د شعبــــ|ن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمن|ر |يتـــ | عبــــد|لغف|ر حس 56|6|3
43oo28حقوق طنط|عمر ط|رق زين |لع|بــــدين عبــــد |لسل
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء ع|دل |حمد |بــــوشعيشع|687954
حقوق ع شمسعبــــد|لحميد |يمن عبــــد|لحميد رزق |لنج3448|3

زر|عه |لفيومحمد وحيد عبــــد |لمنعم تـــوفيق|29223
6o5775|علوم |لمنصورهيم|ن |لسيد |حمد محمد |لغريبــــ
5o4|29|يم سليم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرحمتـــ يوسف سليم|ن |بــــر|
حقوق طنط|معتـــز مدحتـــ محمود |حمد حس 486255
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود سعيد يوسف محمد يوسف5|2679
ر محمد زيد|ن625329 علوم |لزق|زيقسل محمد ط|
2|2o85د|بــــ ع شمس|ع محمود ع حسن قي
ى محمد ي|قوتـــ426466 زر|عه |ل|سكندريهد| | ي
|7o39o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حس جم|ل حس طلبــــه حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن|ديه عبــــد | مصط سوكه535466

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد ع عبــــد |لع|ل ع 4|545
76|87o| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير محمد عبــــد |لغ عمر عبــــد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |نور محمود |بــــو|ل|نو|ر |لسيد سليم697932
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــسمه مجدى محمد حس غل|بــــ5524|5
ه محمد عثــــم|ن عبــــد |لع|ل |لشن8|6846 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف مصط |لسيد ع |لسيد487378
9|o334 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط جم|ل كم|ل |لنم
علوم |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لوه|بــــ ع |حمد خليفه|783928
تـــج|ره ع شمسعمر وليد محمد محمد محمد جمعه2799|2
ند|وى529475 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد مفرح |لشح|تـــ رمض|ن 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جميل محمود |لحو |222|5
64o5o4 تـــج|ره سوه|جح|تـــم محمد سليم|ن غريبــــ |بــــو |لخ
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زر|عه |لزق|زيقحمد محمد رشدى محمد حبــــ جبــــر||77436
حقوق د |طمصط ي مسعد |حمد حزتـــ7763|6
34o448|معهد ف ص بــــنه|ل|ء بــــكر |لسيد فرح|تـــ
9o8585 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنه|ل ع|دل حميد محمود

543o4|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد ع|دل عبــــد | عثــــم|ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيتـــ ع|دل يوسف عبــــد|لمجيد|352387

رهفن| ن حس عي |بــــو ط|لبــــ|33872 حقوق |لق|
4o||o2يم د|بــــ |ل|سكندريه|سعيد عبــــد | |حمد مغ|زى |بــــر|
يبــــ ثــــ|بــــتـــ882569 طبــــ بــــيطرى |سيوطم|ري|ن| م|جد و
|6oo25تـــج|ره ع شمسجوزيف جورج ف|يز |ندر|وس
3595o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يتـــ محمد عفي |لسيد
|569o2رهيوسف محمد عبــــد |له|دى محمد تـــج|ره |لق|
ندستـــ |سيوطمنه | عمرو محمد عبــــد |لغف|ر |حمد764936
صيدله |لمنصوره|ء صل|ح محمد محمد |بــــو زيد|2|9||7
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعل| ع|دل محمد عبــــد |لع|ل446|52
26o4|5|يم ر|ء جم|ل ح|مد محمد |بــــر| صيدله حلو|نلز
522o79زر|عه كفر |لشيخنورتـــ فتـــ عبــــد |لقوى ميهوبــــ
36o3o4رهعبــــد|لرحمن محمد محمود مسلم |لش عل|ج طبــــي |لق|
7o8o63 طبــــ بــــورسعيدرو|ن عبــــد |لن| محمد جم|ل |لعدرو
828o73تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم|رين| عم|د |يوبــــ رزيق
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط حس محمد حس |2644|
ل|ل445395 ه |حمد محمد |لدسو  علوم ري|ضتـــ دمنهورأم
معهد ف ص بــــنه|وجيه محمود ع محمود262622

علوم |لفيوم |ر يح سعد محمد64764
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىي محمود تـــوفيق محمد|82886
يم عبــــد|لسل|م643473 قتـــص|د م حلو|ن|دين| محمد |بــــر|
348oo5|كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد عثــــم|ن محمد |حمد
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمد ع|دل |حمد مصط |حمد شح279492
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  رن| محمد محمدى محمد756798
د|بــــ دمنهور|حمد حمدى محمد |لسيد يونس||49499
693o89تـــج|ره |لمنصورهعمر ه| ح|مد محمودع |لنج|ر
|633o4| رتـــ من|ر عبــــد |لمنعم ك|مل محمد عبــــد تـــمريض |لق|
675o|5تـــج|ره |لمنصورهسم| ي| ح|فظ ح|فظ بــــحبــــح
6o2645 علوم |لمنصورهمحمد س|مح محمد |إلم |م |لبــــسطوي

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء ن| محمد محمد دكرورى|33552
نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء ع|دل حسن |حمد||5548|
يم عبــــد |لسل|م |لبــــي687282 د|بــــ |لمنصوره|دير |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمحمد ع |حمد ع أحمد639764
ره||ء محمد شكر عبــــد |لمنعم||5476| د|بــــ |لق|
ف محمد ح|مد كيل| |777225 حقوق |لمنصورهحمد |
629o58يل ج |لزق|زيقسهيله مصط |لسيد ع |حمد |لمحل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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64|o87يم حقوق |لزق|زيقإيم|ن منصور |لسيد إبــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمد كم|ل محمد سليم|ن محمود |بــــوحس 8|9|54
تـــج|ره سوه|جندى رمض|ن |لسيد ق|سم 897597
ندستـــ بــــنه|محمود رزق عبــــد|لحميد شعل|ن262284 كليتـــ 
7ooo39|ر محمد |حمد صيدلتـــ بــــورسعيدل|ء م|
34825oحقوق بــــنه|سل سيد ع عبــــد|لمع |لسيد
8|4o25 معهد ف تـــمريض |لم | مصط |حمد محمد ع
م ط|رق صل|ح شفيق |لبــــشبــــي 524584 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخد
6|o248بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكريم محمد عبــــد |لمجيد |دريس

صيدله بــــ سويفرو|ن محمد رمض|ن محمد66658
443o92نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم |سم|عيل ع حم|د سعيد
حقوق |لزق|زيقعبــــد | عم|د |لدين مهدى عبــــد|لعزيز مهدى25||79
وف|تـــحمد بــــس|م محمد |حمد عفي |28449| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف ومس|حه |لمطريتـــحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد صقر|85||33 ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره |لمنصورهجوزيف شو عزيز صليبــــ يوسف84|677
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | ع|دل سعيد غ| 856425 معهد ع| 
43|oo4| صيدله طنط|يم|ن جم|ل عبــــد|لع| |لف
33o246|حقوق |لمنصورهيم|ن عبــــد|لنبــــي محمد محمد

د|بــــ بــــ سويف|جوي| مجدى نجيبــــ | |س64|9|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهف|رس |يمن عبــــد|لعزيز |بــــوش|دى|86|42
863o3|ه محمد |حمد عبــــد |لسل|م معهد ف ص بــــ سويفم

7o2839|يم ع|دل محمود عطيه ج|بــــر ندستـــ |لمنصورهبــــر|
8o|723كيس ندستـــ |لم |كريم كرم وليم 
يم قطبــــ عقيله مر42||54 يم عيد |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــر|
89o866 |يم |بــــو|لعل تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطسل صل|ح |بــــر|
يف محروس حسن|44463| علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد 

64o38علوم ري|ضتـــ |لفيومعمر محمد بــــكرى جوده
497oo2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوروف|ء محمد عبــــد|لحميد مندور |لذغ
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمريم |حمد محمد |لسيد مو 7966|2
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد جبــــريل بــــك |حمد بــــك 766734
يد عشم|وى435259 تـــج|ره |ل|سكندريهمرفتـــ محمد |بــــو |ل
6|o2o2يم |لسيد عبــــيدو معهد ف ص طنط|نور| |بــــر|
تـــمريض بــــنه|منتـــ | ه| عبــــد|لوه|بــــ عثــــم|ن محمد||6|33
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء بــــل|ل عنتـــرعبــــد| دبــــل|433862
9|o5|4 صيدله حلو|نزي|د محمد رفعتـــ عبــــد|لغ
3374o7خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممن|ر عبــــد| |لسيد متـــو
تـــربــــيتـــ |لعريشلطيفه عط| | عيد ذيبــــ|ن25|768
85|3o4|تـــمريض |سيوطحمد بــــشندي يوسف محمد

ندستـــ |لفيوموليد ع محمد محمد87283
8o7o48حقوق بــــ سويفعبــــ عبــــد|لنعيم نج|ح عبــــد|لسل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|طمتـــ وجيتـــ |حمد |لخرص|وي39||44
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صيدلتـــ |لفيومزي|د |حمد محمد عبــــد |لكريم65296
رهعبــــد|لرحمن |حمد ح|مد مر |لحن 265367 عل|ج طبــــي |لق|
68|o78حقوق |لمنصورهش|م محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |ل ع
حقوق بــــ سويفعم|د |م |لقس روف|ئيل حبــــيبــــ4|63|8
4o95o4حقوق طنط|محمد سليم|ن محمد عوض
77233oنوعيتـــ |لزق|زيق |ده محمود محمد محمود ع سكر
|5298oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يوسف |لسيد ص|بــــر |لسيد

رهبــــ|ك سم |سكندر |ندر|وس||682| زر|عه |لق|
لسن ع شمس|منه | عبــــد|لع|ل حس ع متـــو6||264
تـــربــــيتـــ |سو|نجه|د طه |حمد يسن845777
ف محمد محمد769828 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسع|د |
83569o تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــس|ره |حمد سل|مه فو

2o937 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرمض|ن جل|ل رمض|ن عبــــد |لخ
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهف|دى صل|ح سيد أحمد محمود صل524824
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ممدوح حج|زى |لسيد محمد خلف 449758
262oo|يم عبــــد|لمطلبــــ معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يوسف |س|مه |بــــر|
42564oصيدله |ل|سكندريهندى خ|لد فتـــ مزيد محمد |لسيد
63o758حقوق |لزق|زيقمحمد وليد ن |لدين عك|شه
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىف|طمتـــ ي| عبــــد|لعزيز محمد77|349

79|8oرهيوسف محمود جبــــريل |حمد صيدله |لق|
5o9667يم عبــــد |لحميد محفوظ معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد حموده |بــــر|

ثــــ|ر |لفيوم|من|ر محمود نور |لدين عبــــد |لجو|د6|562
6o3|39|طبــــ ع شمسيه عص|م عبــــد |لسل|م |بــــو شنبــــ
يم775834 وف|تـــمحمد عل|ء محمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مصط عبــــد|لعزيز محمد|334274
7o49o8تـــج|ره بــــنه|ه|جر صبــــرى |حمد محمد سل|مه سبــــع
7oo777|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |نور عط| |حمد رق|قتـــ
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن حسن محمد |لسيد589|77
4o2435|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منه | محمد فتـــ عبــــد |لنعيم خل
772o|7طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمع|ذ خ|لد محمد ك|مل |لحو|م
34434oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط ط|رق سليم|ن محمد محمود
7o83|o ندستـــ |لسويسسم|ح سعد |سم|عيل محمد |لحسي
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرحمه ع عبــــد |لنبــــى |حمد |سم|عيل249232
52o89o ى مصط يوسف مصط زر|عه |ل|سكندريه خ

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم محمد سعيد و|عر|3842
تـــج|ره دمنهورف|طمتـــ مدحتـــ |لسيد عبــــد|لسل|م497795
يم طه59||27 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى عبــــد|له|دى محمد |بــــر|
حقوق بــــنه|مريم |لسيد عبــــد|لمجيد محمد338467
ثــــ|ر د |ط|ند حس رفعتـــ |لسعيد حمود675755
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدير جميل |سم|عيل حس |حمد624347
|6|2o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|دون| رض| حليم ميخ|ئيل صليبــــ
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنعمه محمد |لسيد محمد حسن4757||
معهد ف ص |لزق|زيقمو |بــــو ه|شم مو |بــــوه|شم53|783
تـــج|ره بــــ سويف عبــــد| عبــــد|لرج|ل عبــــد|723||8
2363o||رهيه |س|مه عصمتـــ عبــــد|لخ|لق علوم |لق|
يم |سم|عيل عبــــد|لع|86|784 طبــــ حلو|نعمرو |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء محمود مصط عثــــم|ن|68237
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه |حمد محمود عبــــد |لجو|د |432453
تـــربــــيتـــ حلو|نغ|ده عبــــد|لرحمن ك|مل حس 243692
يم349298 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسريه|م طه محمود |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــنسمه محمد |سم|عيل زين636829
تـــربــــيتـــ |سيوط لشيم|ء بــــدر يونس عبــــد|لجو|د|6|8826
7748o9وف|تـــمحمود حس|م |لسيد محمد |لشقر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
43o637| طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن كم|ل |حمد |لحلي

د|بــــ ع شمس|سل |حمد فضل عبــــده27535
25oo49لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر سعيد عبــــد|لعليم عثــــم|ن
45o282تـــج|ره طنط|جل|ل سيد محمود جل|ل خل|ف
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء س| |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لحميد|67|255

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ي| |سل|م ي ع محمد6277|
44458oطبــــ كفر |لشيخل|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد ع سليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنور| محمد جمعتـــ عبــــد |لحن|ن محمد 622574
4|o454 |ثــــ|ر |لفيوم|محمد |لسيد محمد |لغز
89655o  حقوق سوه|جي|سم بــــه|ء محمد صبــــرى

2887o| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر عبــــد|لعزيز سيد |حمد عبــــد
ه583|45 ندستـــ |ل|سكندريهمن خ|لد محمد ع |بــــوخ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه حسن |حمد محمد بــــدر |لدين4784|5

3o669رهمنتـــ | ح|تـــم لبــــيبــــ عتـــريس حقوق |لق|
ى عبــــدربــــه كشك338655 معهد ف تـــمريض بــــنه| دع|ء س| ع بــــح
ين محمد |لمغ|ورى |حمد |لف|ر|535|7 زر|عه |لمنصورهن
26o2o6ر سعيد عبــــد|لق|در طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه م|
تـــج|ره ع شمسحمد عمرو رأفتـــ محمد عبــــد|لحميد|6638|2
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد محمد |حمد محمد||83296
26439o|تـــج|ره بــــنه||ء عبــــد|لرؤف ج|بــــر ع|بــــدين
|292o4ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو حن محمود عبــــد |لق|در
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رحمه محمود مهلل بــــدوى عبــــد|لحليم485754
تـــج|ره ع شمسحمد فتـــ صبــــ عبــــد|لرحمن|9|3425
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــيوسف محمود يوسف عيد يوسف626222
325o47حقوق ع شمسنور |لدين |يمن ف|روق ع
772o98|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء ص|بــــر مصط محمد
ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن عم|د زكري| عبــــد |لع|ل نور84|449
يم محمود عبــــد|لرحيم947|84 معهد ف ص |سو|نمحمود |بــــر|
43o567ر|ن تـــج|ره طنط|حفصتـــ أحمد |لدمرد|ش ز
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78o462تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى محمد مو |حمد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــي|سم |لسيد كم|ل |لدين ع |لسيد763655
85o936|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديد|ء ع محمد سيد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــد|لن| ز |حمد4|8467
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لمنعم محمد خليل|246934
42o375رهي|سم أحمد حسبــــ |لنبــــى محمد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نيه عل|ء |م|م عو|د|9635|2
زر|عه |ل|سكندريهأمنيه محمد محمد مو عبــــد |422782
75o32|تـــج|ره بــــور سعيدكريم محبــــ محمد ن |لدين محمد |لغريبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود رمض|ن عبــــده عز|م925|25

رهيوسف ح|مد محمود غنيم597|3 تـــج|ره |لق|
9o|834 كليتـــ |أللسن سوه|جرحمه عبــــد|لن| رمض|ن مو
9o4766|ه مختـــ|ر تـــ |ن حم|ده طبــــ حلو|ن م
6|o536جرس يم  د|بــــ د |ط|آم|ل |لسيد |بــــر|
9o|264  |معهد ف ص سوه|جر|مز |حمد محمود عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمد |بــــو |لمك|رم |حمد|488658
5|99o9طبــــ بــــيطرى دمنهورنرم محمد محمد عبــــد|لعزيز |لكش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميح  |ء رمض|ن |حمد |لسبــــ246276
تـــج|ره كفر |لشيخدين| حس محمد مجدى حس فه 9|6786
52o7o3كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردى عص|م عبــــد | محمود
8o8o39|تـــج|ره بــــ سويفمل |سم|عيل رمض|ن محمد
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد ج|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح يونس|268559 لم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه عم|د حل |لسق|253329
م عل|ء سليم|ن سليم|ن سليم|ن عزبــــ332742 تـــج|ره بــــنه|د
نوعيتـــ |لزق|زيقسل محمد |حمد |لسيد محمد طنط|5|638
يم|56772| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عبــــد |لصمد محمد |بــــر|
4o5776تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر محمود يوسف |لتـــه| قنديل
6o28|8 |ندستـــ |لمنصورهمع|ذ مجدى |م مر م
4|o6|2حقوق طنط|محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ حلو|نحن|ن حم|ده سليم|ن |حمد237775
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم محمد عبــــد |لمر مقلد|622695
227oo7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد| محمود ع شعيبــــ

د|بــــ |لفيوم|ي|ره خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |لتـــعلبــــ69532
78o|53تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد ع محمد عبــــد|لرحمن
صيدله |ل|سكندريهندى محمود حسن |حمد|47838
6|7o27تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرنيم محمد متـــو ر|شد |لفيو
27o433يم ه|رون ص|لح قنديل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممو |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمتـــ |حمد رمض|ن فه تـــوتـــو3937|5
|66o28|رهحمد مصط عبــــد |لعليم |م|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقلشيم|ء صل|ح |لسيد عبــــد|لرحمن|783483

ره|ه|يدى ح|زم محمد ص|لح27247 د|بــــ |لق|
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فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طريم محمد أحمد طه |لبــــس|5345|6
49495oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل محمد عويضتـــ
طبــــ |لمنصوره جميل حسن حفيظ77|698
زر|عه مشتـــهريتـــ شو |لسيد |لطو رضو|ن|2|3386
فنون جميله فنون |لم |من|ر غريبــــ محمد محمود4664|8
69o395علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــس|ره |لدسو عبــــد |لبــــ|رى ع محمد
يم فرج |لوكيل248458 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــتـــ عبــــد|لعزيز |بــــر|
ق484|44 زر|عه كفر |لشيخل|ء س|لم سعد عبــــد | ع |ل
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد محمد |حمد غيط| |بــــو دقتـــ|6||528
تـــربــــيتـــ بــــنه|نهلتـــ مجدى رفعتـــ |حمد355276
24o|76ره|ش|دى ه| |نيس سمع|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
44|o38تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنوره|ن عص|م فتـــ عبــــ|س
23o83||يم محمد|لجم|ل تـــربــــيتـــ حلو|نحمد حسن |بــــر|
5o7o82تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| مجدى مكنوتـــه عزيز
9|o543 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد يسن عبــــد|لرحيم
8|733oتـــج|ره |سيوطمهند محمد فوزي حسن
تـــج|ره |لزق|زيقمنه | |حمد جل|ل محمد626968
|6|o27|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه ص|دق مصط ص|دق

|7o33|ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حمد عل|ء محمد |لعيسوى ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ى عبــــد |ل|7|695 معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء ع |لع
د|بــــ |لزق|زيق|فتـــحيه محمد عبــــد|للطيف عبــــد|لمع7|2|64
يم784395 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقول|ء ري|ض عبــــد |لمنعم |بــــر|
4o4785تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لعزيز مدحتـــ عبــــد|لعزيز محمد عبــــد
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|خلود ح|مد |بــــو|لصف| محمد836988
|55o29د|ر |لعلوم |لم |عل| |حمد دسو |حمد
34776oلسن ع شمس|ش|م سيد محمد سيد عكه

8o84|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن محمد ك|مل محمد سعيد
3574o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط محمد |لسيد بــــيو منصور
يم محمود جبــــر243364 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرقيه خ|لد |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود عبــــد|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد 9|8997
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |لعبــــدج|د |لكريم حف 827799
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد بــــه|ء|لدين عبــــد| محمود ع|مر8263|2
9o9o45  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد م |لدين |حمد طلبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعف|ف عم|د ص|بــــر محمد زيد|ن3|4352
48o872| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــين مو مج|ور عبــــد
رهملك محمد فكرى ح|مد354395 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
صيدلتـــ بــــورسعيدحسن|ء عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد |69247
7o8|49كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــسيف |لدين |حمد |ل|م|م |حمد عبــــ
6328o8بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط محمد مصط محمد غريبــــ
86|5o4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديش|دي |يه|بــــ فتـــ فؤ|د
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ل عم|د محمد رمض|ن عبــــدربــــه247928
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329o5|يم مطر تـــج|ره بــــنه|عص|م ع|طف جوده ع|مر |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخسل ي| مبــــروك عطيه |بــــو |لعل|249685
8o|728تـــج|ره بــــ سويفيوثــــ|م مرزق عزيز  |د
يم محمد|322523 ره||ء محمد |لسيد |بــــر| د|بــــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|نرم حم|ده |حمد |لمتـــو فوده696756
6oo992زر|عه طنط|سل وليد محمد |بــــوش|دي
79|22oندستـــ |لم |يوسف محمد عبــــد |لمنعم محسبــــ
ندستـــ ع شمسمن|ر مختـــ|ر صبــــ |حمد عبــــد |39669|
ح|ن مجلع 898555 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جريمون ثــــروتـــ 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعمر |حمد عبــــد|لفضيل عبــــد |لق|در محمد222892
6o72o8ندستـــ |لمنصورهعزتـــ |س|مه عزتـــ |لغمرى

596|o| ر|ء حسن عبــــد|لعظيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمه |لز
4o8384رهمحمد سعيد مسعود عبــــد|لعليم عبــــد|لجليل د|ر |لعلوم ج |لق|

6oo94يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم|دون| عم|د عطيه |بــــر|
2639o5تـــج|ره بــــنه|س|ره |س|مه عبــــد|لمحسن ع
لس مجدى عبــــد |لشهيد عط|||5473| علوم ري|ضتـــ بــــ سويفك
4o4786تـــج|ره دمنهورعم|ر خ|لد عبــــد|لعزيز |سم|عيل حمد
33o|o7تـــج|ره بــــنه|ن|ء |حمد بــــرك|تـــ عز|زى
ر ف|رس جرجس235933 ره|م | م| عل|م |لق|
ره|ف|طمه عل|ء |لدين محمد حسن||325| د|بــــ |لق|
رهحس رجبــــ حس محمد244676 حقوق |لق|
44o95oتـــ ع عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو|د خليف د|بــــ كفر |لشيخ|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد جم|ل ع|طف عبــــد |لغ 456836
زر|عه مشتـــهريوسف |حمد |حمد عبــــد|لرحمن|32883
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد عبــــد|لجو|د ع |مبــــ|بــــى عبــــد|لجو433377
بــــي 678478 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمد |ل
علوم ج|معتـــ د |ط عص|م ع|طف عبــــد|لعليم عبــــد |لر9|4252
2|5o7|د|بــــ ع شمس|ش|دى سيد عبــــد|لنعيم عبــــد|لسميع
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممنتـــ | ممدوح صبــــ محمد58763|
9o|738 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرحمه محمد خلف محمد
يم حسن شبــــ|نه4256|4 |د|بــــ طنط|ندى ع|طف |بــــر|
3495o5|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يتـــ عزتـــ محمد محمد
7522o7يف تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مصط |لسيد مصط |ل
8o555||د|ر |لعلوم |لم ||ء ص|بــــر محمد |حمد
صيدله طنط|ريه|م خ|لد فهيم نجم حس|م |لدين|25426
26893o|يم حج|ج حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــه|ل صل|ح |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ |لسيد |حمد ع شعبــــ|ن279284

6oo84تـــج|ره بــــ سويفف|طمه حس محمود حسن
رهوف|ء |يه|بــــ عد سعد حسن3|489| د|ر |لعلوم ج |لق|
ف عبــــد|لفتـــ|ح محمد|888672 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| حمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سليم|ن محمد مشعل55|268
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنور|لهدى ع|دل طه محمد شلبــــى38|483
685o23يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|يقه محمد ع منصور |بــــر|

63o48|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفيتـــ بــــدوي ع محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنبــــيل محمد محمد محمد فهيد7666|6
4|734o|تـــج|ره كفر |لشيخحمد و|ئل محمود محمد |حمد سعد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمود محمد جمعه عبــــد|لعزيز779946
ى سيف د| |ل|3298| ره|يوستـــ | ي د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|م | ميل|د ند| حن| يوسف494465
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسوسن |يمن |لسيد |لسيد مبــــروك5845|4
4o|376تـــج|ره دمنهورمه| محمود |نور فر|ج
5oo7|5ء محمد عبــــد| محمد |لسيد شتـــ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نور| مصط محمد صديق55367|
د|بــــ سوه|ج|ف|روق س| لوندى مك|ري |42||9
84o|79| تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن |لسعدي عبــــد|لرحمن |م
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد |حمد عبــــد |لعزيز ع |لحن 7|6984
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء ص|بــــر محمد تـــر |864974
ره|نور| كم|ل |لسيد ه|شم|56|33 عل|م |لق|

ف لويز محروس9393| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكل|ر| |
4o8462د|بــــ طنط|أنس عبــــد|لرحمن شح|تـــه محمد رجبــــ|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمر ك|مل ح|مد معوض مر76845
يم567||3 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مرو|ن محمد عليوه محمد |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدلؤى محمد مصط جر|نه6355|2
7534o6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد حمد|ن مسلم
رهريه|م مجدى محمد زغلول266687 صيدله |لق|
2|932o|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــحمد جم|ل حن عبــــد|للطيف
يم322586 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رى نبــــيل محروس |بــــر|
4|o33oتـــج|ره طنط|محمد |حمد سيد |حمد عي
فنون جميله فنون |ل|قم|ريز رفعتـــ و|صف مرقس |89838
9o9687 تـــج|ره سوه|جر|مز |ديبــــ د| |ل عبــــد|لمسيح
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــحبــــيبــــه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ع عيد64|448
3|3o|5وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|محمد سعيد مصط عبــــد|لمقصود عسكر لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد | نبــــيل عبــــد |لرحمن |لف|ض498675
تـــمريض |لمنصورتـــ ند| |يه|بــــ محمد |لص|وى حس|ن 96|698
6o6247صيدله طنط|محمد عبــــد | عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدير يوسف محمد يوسف |لطح|ن678939
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ف|ضل عبــــد |لمقصود سل|ل9763|6
5o5533|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ن| |حمد محمد رمض|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعد عبــــد|لغ ح|مد عبــــد |لغ |بــــر578|26
7o59|o معهد ف تـــمريض |لمنصوره ع ي| محمد |حمد مصط
24o43|رهحل| ح|زم فؤ|د|لبــــديوى محمود|لبــــديوى حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8o776||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن ن|دي زكري| عرف|ن|
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6o5277 يم |لص لسن ع شمس|فرح |لحس عط| |بــــر|
|566o6لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ح|زم مصط |حمد محمد
63474oندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لتـــو|بــــ خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ خليفه
6o2o|9تـــج|ره طنط|ف|طمه |حمد محمد محمد |لطح|ن
طبــــ ع شمسي|سم | عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لع|95|428
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رك نبــــيل |نور نجيبــــ267|83
|35o85إعل|م بــــ سويفكريم رأفتـــ خليل محمد
44246o|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نلبــــي |لسيد |لسيد |لبــــي |لسيد
رهرن| خ|لد عبــــد |لعظيم محمد52463| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4o5466تـــج|ره دمنهوروف|ء سليم|ن جم|ل |لدين خليل رجبــــ
علوم |لم |م|رين| وجيه ن|دي ك|مل698||8
رهف|طمه ص|بــــر عبــــد |لعزيز محمود33637 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نندي مصط حس|ن مصط 8776|3
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد سعد |لدين |حمد ص|دق |67975
تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد | محمد عبــــد |9745||
بــــي ح|مد قمر87|687 ندستـــ |لمنصورهطلعتـــ عبــــد |لعزيز |ل
32||28| ندستـــ تـــ.خ|مس حمد رمض|ن حسن |لسيد ج|بــــ | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
حقوق |ل|سكندريهر|فتـــ فتـــ فتـــ ع بــــ|ش|429|48
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر محمود محمد |لسيد946|48
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد وجدى |حمد |لبــــكل|258754
د|بــــ دمنهور|ي|ر| م|جد عبــــد |لحميد عبــــد |لر|زق 496693
64o776يم متـــو ع |لص|دى تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |بــــر|

5263oحقوق بــــ سويفش|دي محمد ذ محمد
ر عبــــد|لش| عبــــد|لو|حد 348558 صيدله ع شمسم|جدتـــ م|
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــه|له محسبــــ |م|م حسن844632
6|22o8ج |لدين| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ض |حمد طه |سم|عيل 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء ع محمود س|يح|826345
78|o65علوم |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد |لص|بــــر عبــــد|لع
ره|منه | خ|لد فوزى ع ن2|2362 د|بــــ |لق|

صيدله بــــ سويفمحمد محمود عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعليم8998|
ي|995|22 ف خليل محمد|لمس ه | خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
8|38o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |سم|ء جم|ل خليل محمد
|5332o|رهيه محمد رش|د محمد طبــــ |لق|
753o59يم ع عبــــد |لكريم زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر عص|م |بــــر|
7o5838يم ص|لح تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد رجبــــ |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل محمد مهر|ن عبــــد|لسميع487954
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــزينه بــــهجتـــ عبــــد|لغف|ر |لف |26745
ندستـــ بــــور سعيدرن| محمود حمدى حف محمد فر|ج763792
755266| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء ع حمدى ع

3739oف |حمد |حمد |سم|عيل بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم |
د|بــــ |ل|سكندريه|ف صبــــرى سعد |حمد |لدقله|487872
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طغ|ده منصور |حمد يوسف623922
3279oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشه|بــــ |كمل محمود محفوظ

324568| ندستـــ ع شمسحمد محمد كم|ل عبــــد|لمع
تـــج|ره ع شمسبــــول| ط|رق فريد لبــــيبــــ8|62|

م عبــــد |لحليم |لشح|تـــ عبــــد |لحليم6577|7 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |لسيد |حمد حس |لبــــغ|ل752487
يم|752384 حقوق |لزق|زيقيه|بــــ عم|د سعيد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطبــــو|لق|سم محمود |بــــو|لق|سم محمود9|8469
329o39| طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد يسن |لسيد يسن متـــو
ره|حمد وليد عبــــد |لحميد |بــــو|لعل|62794| عل|ج طبــــي |لق|
|لسن |لم |خلود |حمد محمد |حمد8468|3

29o77تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمصدق |بــــو|لفتـــوح ع حسن
يم محمد |لجندى|7356|2 حقوق ع شمسل|ء ي| |بــــر|
طبــــ بــــنه|محمد خ|لد محمد حسن عبــــد |لو|حد262377
6o7o38ره|رن| |حمد محمد عطيه عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنتـــ | ع|طف محمد رمض|ن |للط 9|4978
د|بــــ |سيوط| له|م حمدى ر|شد عي |6|8835
علوم ج|معتـــ د |طي|سم مجدى |لسيد حسبــــ | سيد772365
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مج|د رمض|ن نور|لدين مط|وع|385|83

يم زي|ده|39227 ره|ء |س|مه |بــــر| تـــج|ره |لق|
يف سم |حمد558|2| رهحبــــيبــــتـــ  حقوق |لق|
7|o64oصيدله |لمنصورهبــــه ع بــــهجتـــ |لسيد عبــــد |لرحمن
7652o3يم حسن |لبــــطوط تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم ع|دل |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر محمد عمر تـــ |ن85|525
ف ع بــــسيس خزبــــك695662 نوعيتـــ |لمنصورهه|جر |
رتـــ|رين|د محمد محمود ع25548| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنه|ل سم محمد عبــــد |له|دى5|7782

حقوق بــــ سويفبــــ|سم رؤوف ك|مل سمع|ن59784
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمتـــ سم عبــــد|لعزيز رزق92|355

5||4oندستـــ بــــ سويفمحمد ع محمود عبــــد |لوه|بــــ
نوعيتـــ بــــنه|س|ره محمد |لسيد |سم|عيل266284
9o7569 تـــج|ره سوه|جع منصور ح|رس محمدين
نوعيتـــ |لم |حس ع عبــــد|لغف|ر مه 8||853
6o575تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنفيسه عبــــد |لق|در لملوم حسن

||88o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر محمود عرفه محمد ع |لجم|ل
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقي|ر| محمد رجبــــ ك|مل47|643
ش|م |حمد |بــــو |لحمد |حمد96|479 د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن 
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسل عبــــد | شعبــــ|ن يوسف527558
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط ي|تـــ ممدوح عبــــد|لنعيم زيد|ن|8|8852
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمل محمد ن |لدين حسن |6|4|5|
8|oo93تـــج|ره بــــ سويفم حسن ع حسن
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لسن ع شمس|نور| ح|تـــم محمد محمد |بــــو |لعل|||7662
52899| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد س|مح مبــــروك تـــه|

تـــربــــيتـــ حلو|نيه |حمد |نور محمد|58792|
23378| ره|حمد جمعه محمد محمد ع د|بــــ |لق|

يم |لسيد جبــــر جبــــريل638554 نوعيتـــ |لزق|زيقديل إبــــر|
ندستـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ عبــــد |لعزيز ع عبــــد|لعزيزعز|772662

تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء بــــهجتـــ فرج سعد49825
حقوق ع شمسمروه |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|||73|2
ر |حمد عبــــد |لعزيز عل|ء |لدين2238|4 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم|
88575o|معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء عبــــد|ل ه|شم محمد
يم صقر|5323|6 ف عبــــده |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |
رهوق عبــــد|لحميد فتـــ عبــــد|لحميد355373 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ طنط|محمد ع|دل محمدشو عبــــد |لحليم  رضو529535

ره|رن| ط|رق خليل |حمد674|2 د|بــــ |لق|
89339|| زر|عه |سيوط سل|م حسن ع ج|د |لمو
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس ن بــــرسوم بــــسط|824893
2698o2| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف مصط محمود س|لم ج|بــــ
764o49تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرحمه |حمد محمد |حمد مزروع
زر|عه ع شمسسم|ء حم|د حمزه محمد|243579
6o3o97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود محمد محمود بــــرسيمه
92o853 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمر|لمختـــ|ر |لسعودى |حمد مسعود
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرن| كم|ل |لسعيد محمد عبــــد|لل|397|52

ندستـــ حلو|نحمد عم|د رجبــــ مهدي|49584
4o8847|نوعيتـــ طنط|يم|ن سعيد محمد محمد سعد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمتـــ ي| سيد محمد حسن|548|3
ره|لفتـــ محمد ك|مل محمد زغلول|2|4|5| د|بــــ |لق|
4|o|66د|بــــ طنط|فتـــ محمد فتـــ شه|بــــ |لدين|
62o|3oحه وفن|دق |لمنصورتـــندى |حمد |حمد محمد عوض| 

5o8|3 ندستـــ |سيوطيون|ن من عبــــده |م
7|o293علوم |لمنصورهبــــه فتـــ محمود عبــــد | ع|مر
رهرقيتـــ محمد ف|روق محمد طنط|وي343257 عل|ج طبــــي |لق|
|د|بــــ طنط|سل محمد دسو عبــــ|س |بــــو |لعن 4359|4
د|بــــ ع شمس|حمد بــــكر محمد عبــــد |لفتـــ|ح|64|53|
862|39| كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد عبــــد|لحميد حس|ن عبــــد|
243o34رتـــ محمد جم|ل ي|س ص|دق تـــمريض |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|جرجس حس عبــــد |لملك غبــــري|ل475562
5o3834يم عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمرو ج|بــــر عبــــد |لعزيز محمد |بــــر|
4o37o|تـــج|ره دمنهورخ|لد |س|متـــ رجبــــ |لسيد خميس
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد س|لم عبــــد|لعليم4||3|3
يم بــــرك|تـــ|494253 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ف|يز محمد |بــــر|
4|oo33|تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لستـــ|ر |لسنو |لجبــــ
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تـــ|روم| نبــــيل شفيق بــــ|خوم تـــ|درس528866 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
45o|84ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد عمر
53o278ف محمد |بــــو |لمك|رم قطبــــ تـــ|تـــ | لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ندستـــ |سيوطمينه |س|مه فر|ج حلوه|5339|2
4237o2زر|عه |ل|سكندريهدى ع|دل |حمد عج ملثــــم
ره|ندى س| حس عو|د محمد239468 د|بــــ |لق|
7oo672رجتـــ يل ج |لزق|زيقفتـــ محمد فتـــ  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق س| محمد |لسيد مصط 249946
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي| ع|رف عفي 5|499|
ى عبــــد |لجو|د عبــــد |24298 رهمنه | ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد رج| رفعتـــ خليل |لح|يس|465628
د|بــــ دمنهور|ف|رس مسعود ك|مل عبــــد|لق|در495572
|2o7|9تـــج|ره ع شمسم مصط |لسيد حسن بــــدوي
45o38|وف|تـــ|حمد |يمن بــــدر |يوبــــ ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

85o476|قتـــص|د م حلو|ن|ل|ء محمد |حمد عبــــد|للطيف
7o2264تـــج|ره |لزق|زيقتـــسنيم محمد محرم محمود |حمد
63o||oيم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم|زن |حمد فتـــ |بــــر|
9|o486|حقوق سوه|ج بــــو بــــكر حمدى |بــــوط|لبــــ محمد
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــس|ره |حمد محمود ع محمد |سم|682679
33o542|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء بــــهنس|وى سليم|ن بــــهنس|وى
|5283oرهدير من حن محمود د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد عنتـــر محمد يونس|8733|9
9|69o7 تـــج|ره |سيوطف|طمه زكري| محمود محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل فريد محمد |بــــو |لنج|396|2
معهد ف ص بــــنه|سحر ن محمد غ|نم252466
632o39د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ند| نبــــيل عطيه محمد
يم مصط |لضوي|75396 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسهيله |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخبــــتـــ | |حمد عبــــد|لعزيز سليم|ن سليم7|4857
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعمر محمد محمد عفي |26835
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |حمد محمد سليم|ن عي 675485
755|o4ف محمد عبــــد|لملك حقوق |لمنصورهرضوى |
|48o44د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف بــــ|تـــع عبــــد |لحكيم |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنور|لهدى محمد سليم|ن سليم|ن ريح8|4965
7|o227|ه |لسيد |لدردير محمد طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ن محمد |لسيد عبــــد |لعزيز |لسعد 227667
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن |بــــوعبــــيد عبــــد|لعليم |بــــوعبــــيد||27544
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىس|ره ثــــروتـــ حل عبــــد|لمل|ك |54|92
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخزينبــــ محمد ج|د | عبــــد |لع|ل453883
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عص|م فؤ|د عبــــد |لعظيم|36886|
846|o7 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمد |حمد عبــــد|لحميد م
77o637|تـــج|ره |لزق|زيقرغده عبــــ|س محمد عبــــد|لرحمن |بــــر
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229o24ه |بــــو|لمجد محمد بــــه|ء محمد |بــــو زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
25756oنوعيتـــ |شمونمصط عبــــد|لتـــو|بــــ ع عمر|ن
يم335798 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحن|ن ن|دى |لسيد |بــــر|
694o85 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لسيد ري|ض |لمتـــو |لمنو
263o9o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مل محمد يوسف يوسف |لجندى
تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن |لسيد |لدسو |بــــو حمزه432245
758o33 وف|تـــمدحتـــ |لزي |لسيد مصط ع ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

|69o|رهربــــ|بــــ مصط عيد عبــــد |لعزيز عيد طبــــ |لق|
يم27987| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرودين| |يمن حس |بــــر|

رهندى |حمد محمد |حمد22228 ندستـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسندى |حمد حسن مصط 7267|2
رهفؤ|د محمد فؤ|د |حمد365|22 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
687o7o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لغ فتـــح | عبــــد |لغ
يكل|268857 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــد|ء رجبــــ عبــــده 
تـــج|ره ع شمسحمد محمد جميل محمد|36953|
7o6649حقوق |لمنصورهطه جمعه محمد |لمتـــو |حمد طه

علوم |لفيومف|طمتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ محمد |حمد87228
6932o9تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لمنعم عص|م |لدين عبــــد |لمنعم غ
8o93o6د|بــــ |لم |يوسف مستـــور ص|بــــر عبــــد|لحليم|
ش|م عبــــد|لغ 88|888 تـــج|ره |سيوطندى فتـــ 
9|o772  ف خلف | محمد ندستـــ سوه|جمحمد |
يم عبــــد|لنبــــى |لسيد359566 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س |بــــر|

يف مصط محمد خض |6643 د|ر |لعلوم |لفيوموق 
|6687oتـــربــــيتـــ حلو|نند| محمد جل|ل محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهيله محمد |حمد س|لم57462|
|3oo94ى عزيز تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجو س|مر م
4459o4| ندستـــ |ل|سكندريهمحمود ج|بــــر حسن جمعه عوض
8|26o3حقوق بــــ سويف|ء محمود عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لمقصود

تـــربــــيتـــ |لفيوميه جم|ل |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح|69983
7o3636يم رزق عوض وف|تـــجورج مل|ك |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
52oo27|تـــ |لنج|ر تـــمريض دمنهوريه ع|دل خ
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر |لسيد ص|بــــر |لسيد|35847
687o26|علوم بــــورسعيدسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ
7842o6يم ع س|لم تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خليل |بــــر|
|د|بــــ طنط|محمد |لمحمدى فؤ|د محمود حمزه3846|4
ف |لسيد ح|مد قبــــ|ل432535 تـــربــــيتـــ طنط|ه|له |
9|o569|ش|م محمود |حمد |بــــوعج تـــج|ره سوه|جمحمود 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمه| محمود |لعزبــــ |لمك|وى صقر5|4|62
6|2o46ء سليم فتـــوح سليم عبــــد|لع|ل| نوعيتـــ بــــنه|إ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م نبــــيل ه|شم عبــــده73|7|8
8o8255تـــج|ره بــــ سويفك|تـــرين نمر نصيف ك|مل
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تـــج|ره طنط|محمد عم|د عبــــد |لحميد محمد عبــــد |7395|4
58o22|تـــمريض  بــــ سويفحمد جم|ل ع عبــــد |لوه|بــــ
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمصط محمود عبــــد|لرحمن |حمد52746

2482o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــندى محمد عبــــد|لصبــــور عبــــد |لحميد دعبــــيس
|32oo7قتـــص|د م حلو|ن|رو|ن محمد |لسعيد عبــــد |لسل|م

ه سم بــــكرى عبــــد |لمجيد|726|5 تـــج|ره بــــ سويفم
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد مصط |حمد محمد ز|يد|3|23|3
6339oيم تـــج|ره بــــ سويفه| سل|مه فكرى |بــــر|

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن ي| |لسيد عبــــد|للطيف5224|5
542|ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد خليفه ف|يز |لسيد
تـــج|ره طنط|محمود رض| حس س|لم جبــــر|42997
32o644حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لسل|م ط|رق حس |لسيد

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفس|ره شعبــــ|ن مصط غنيم64782
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممن|ر خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعظيم68494

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحس صل|ح سيد محمد826975
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم ش|كر محمد |لسيد عبــــد|لر|زق752282
يم مصط سيد |حمد عيد عبــــد5385|5 علوم |ل|سكندريهسل |بــــر|
44224oطبــــ كفر |لشيخع مسعد عبــــد|ل ع محبــــوبــــ
يم مصط مر |383|44 يم مر |بــــر| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــر|
صيدله |ل|سكندريهس|يمون عد ر|غبــــ ميخ|ئيل عبــــد|لمل477946
|35o47ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود عطيه عبــــد |لخ|لق عطيتـــ
2oooo|رهحمد ي| محمد محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

م ط|رق ع عبــــد|لجو|د ع |7|8|48 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|يدى |لغز| عبــــد |لحميد |حمد فرج688332
نوعيتـــ بــــنه|يتـــ عبــــد|لعزيز سل|متـــ عوض|3|3576
272o47علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن عص|م ح|مد |لحفن|وى
45|869| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد عبــــد |لعزيز محمد |لص|ل
7o|47|يم محمد |لسعيد عبــــد |لحميد يل ج |لزق|زيقعزه |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
77|o|5ى كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــوق |حمد فتـــح | رجبــــ ع
تـــج|ره طنط|بــــه جم|ل |لسيد |لسيد |لهمي9537|5
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمود حسن محمود37|862
د|بــــ |ل|سكندريه|وق ع|دل محمد مصط مصط 485395
نوعيتـــ |لمنصورهزينبــــ شعبــــ|ن حسن حسن697749
6|4o|8 |نوعيتـــ طنط|ه| جم|ل |لجيو خف
د|بــــ |لزق|زيق|حمدى مصط حمدى س|لم جنديه7|6293
تـــ582|75 يم رأفتـــ |بــــو عم كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــجنه |بــــر|
تـــج|ره ع شمسن|در وليد عبــــد| محمد352739
ف |لسيد |لطح|ن|63||25 يم | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــر|
44o2|7د|بــــ كفر |لشيخ|دين| بــــدير يوسف بــــديررجبــــ
رتـــ|بــــه عبــــد| حميده يونس266797 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنوره|ن جم|ل محمود سليم|ن 886724
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فنون جميله فنون |لم |م|رين| صل|ح مسعود ذ 885649
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررو|ن عيد |لص| علو| خ 499474
طبــــ ع شمسحسن|ء سعيد حسن عبــــد|له|دى369|35
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــم |حمد رمض|ن حسن32663|
طبــــ بــــيطرى دمنهورحور محمد محمود عطيه ش| 47|522
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء صبــــ سعيد عبــــد|لسل|م فر|267575
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لجو|د عبــــد 5643|4
4o34|8تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن |ر ط|رق محمد عبــــد |لعزيز
|3o837حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عزتـــ محمد |لسي
682|58| د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمود |حمد |لدسو ع
676ooطبــــ |لفيومتـــ محمد|لسمح|ء محمد كم|ل

حقوق |سيوطرش|د |حمد درويش عبــــد|لحميد محمد 2|8885
يم عطوتـــ269|77 نوعيتـــ |لزق|زيقنسمه عطوه |بــــر|
يم |لريس686836 يم محمد |بــــر| زر|عه |لمنصورهي|سم |بــــر|
479o34|تـــ فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحمد محمد ف|روق |لنق
34645oد|بــــ ع شمس|مه| عبــــ|س |حمد |لسيد
6o9552يم طه طبــــ |سن|ن |لمنصورهنه|ل ع|دل فرح|تـــ |بــــر|
6o2667ف |لدين طبــــ طنط|مصط |حمد محمد 
435o43تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن سعد تـــوفيق طليس
قتـــص|د م حلو|ن|ريم عم|د |لدين محمود حج|زى63429|
684|o3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل محمد رأفتـــ محمد مصط

ر|ء عبــــد |لعليم محمود |سم|عيل68786 معهد ف ص بــــ سويفز
|348o8حقوق ع شمسمحمد مختـــ|ر محمد |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفلشيم|ء محمد سيد عبــــد |لسل|م|874|5
5||o6o|طبــــ |ل|سكندريهعمر نعم|ن ك|مل رجبــــ |لكتـــ
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن نزيه عبــــد|لمعبــــود محمد|26264
زر|عه سوه|جنهله خلف | محمود عبــــد|لرحمن  922837
علوم حلو|ندع|ء س| محمد محمود سليم|ن|24548
حقوق حلو|نف|طيم| |حمد عبــــد|له|دى |حمد سل|339|2
ندستـــ طنط|حسن محمود |حمد حسن محمد |لسيد 45|688
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرويد| رزق محمد |حمد غنيم986||7
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن محمد ر| محمد |لزي 764987
52o59||طبــــ بــــيطرى دمنهورمل أيمن أحمد عبــــده عوض
صيدلتـــ |سيوطلبــــ |نور عبــــد|لحفيظ عثــــم|ن 43|877
ف |لسيد حس |776292 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلشيم|ء |
ر|ء حسن عبــــد |لمقصود عثــــم|ن سعيد6772|4 تـــج|ره كفر |لشيخلز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشتـــ فتـــ محمد عبــــد | |لحلبــــي767955
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء رسل|ن محمود محمد رسل|ن692566
88339o  معهد ف تـــمريض |سيوط جميله جم|ل سعد عبــــده
4229ooصيدله |ل|سكندريهسمر محمد حسبــــ | بــــرك|تـــ
نوعيتـــ |لمنصورهسحر |يه|بــــ فوزى مصط |بــــو |لمجد5|6973
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9o3952|يم |لسيد محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــر|
9o58o2|تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد حمدى |حمد عبــــد|لمنعم
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع|دل ع ع|دل |لغ|زى6359|6
طبــــ |ل|سكندريهآل|ء محمد حل |لحلو| |47853
يم |لجز34|262 ندستـــ بــــنه|محمد سعيد |بــــر| كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء |حمد محمد |لسيد|898842
5o975oطبــــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لعزيز عبــــد|لع| عبــــد |لعزيز
5o762|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمن|ر |لسيد محمد أم محمد

2795oيم رهندى حس عبــــد|لو|رثــــ |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o93o4يم محمود سليم يم |لسيد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــبــــر|
89o483|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ  حمد بــــه|ء |لدين فتـــ عبــــد|لحميد معهد ع| 
يم عبــــد |لمنعم |بــــو قرع|696225 معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحيم ف|يد|434|43
45o366ندستـــ طنط|مصط ح|فظ شفيق مصط |لديبــــ
ر محمود محمود فه 5|7||3 د|بــــ حلو|ن|ي|سم م|
طبــــ |سن|ن طنط|بــــسمه حمدى عبــــد|لفتـــ|ح فرج267433
صيدله طنط|ن طلعتـــ |لسيد صقر|43346
6229o4تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم محمد جمعه محمد محمد شح|تـــه

رهيم|ن ص|لح دسو ص|لح|26953 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمد329293
64|2o4تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء |لشح|تـــ |حمد محمد |بــــو|لنور
6337o5| ه سعيد حس مر|د مو تـــج|ره |لزق|زيقم
تـــج|ره ع شمسفرح وليد مصط ج|بــــر3|69|2
|ء عيد عبــــد|لمنعم |حمد|84|879 معهد ف ص |سيوط 
7585o3كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــ خ|لد عبــــد |لعليم عم|ر
لسن ع شمس|من|ر حس|م |لسيد منصور78|7||
|5665oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد سيد محمد |حمد زيد|ن
تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء |لسيد عبــــد |لرحمن محمد سليم779257
ن| نشأتـــ حبــــيبــــ بــــرسموس272855 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف رمض|ن |لسيد |بــــودخ|ن257884
نوعيتـــ |لمنصورهند| ثــــروتـــ عبــــد | ح|مد|3||69
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل محمد ف|روق محمود322763
رهيوسف |حمد ز محمد66436| ندستـــ |لق|

رتـــ|لوج | محمد شمس |لدين عبــــد |لجو3|6|3 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6399o8د|بــــ |لزق|زيق|مريم ثــــروتـــ محمد محمد سيد |حمد جنيدى
ى |حمد بــــرك|تـــ5353|2 علوم ري|ضتـــ حلو|نرن| خ|لد محمد خ
22|44oرهمحمود |حمد محمد غني شعبــــ|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
53o58o ندستـــ |ل|سكندريهندى عبــــده حن |لسعد
2|93o8يف عبــــد|لسل|م رزق لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمرو 
534o|7تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |حمد حس محمدين
6832o3|تـــج|ره |لمنصورهل|ء لط محمد لط عثــــم|ن
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ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمريم محمد |نور حسن محسن27755|
ي محمد|833895 صيدلتـــ |لم |سم|ء |حمد حج
782o73|تـــج|ره |لزق|زيقحمد رجبــــ |حمد محمود جل|ل
تـــ سعد عفي عبــــد|لحميد حم|د338935 |د|بــــ بــــنه|ن
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقليدي| صفوتـــ صبــــ ميخ|ئيل453|63
5|||o2علوم دمنهورمحمد ع|دل |لسيد محمد نعيم
ى |لسيد مو دره573|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء ي
تـــج|ره |لزق|زيقأحمد زين |لع|بــــدين عطيتـــ محمد يوسف637789
6o9678ر|ن تـــج|ره |لمنصورهآيتـــ محمد عبــــده عبــــد |لسل|م ز
تـــج|ره طنط|شيم|ء عنتـــر عقيل بــــيو محمد483556
76866oمعهد ف ص |سم|عيليهريه|م عبــــد | خ محمد
227o8|بــــ ره|محمود بــــدوى محمود |بــــو|لد ثــــ|ر |لق|
63o||4طبــــ حلو|نمحمد |حمد محمد عبــــد |لحليم مر
|4783o بــــي يم |حمد محمد |ل زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد |بــــر|
حقوق بــــنه|سل|م محمد عي |ل |د|776|33
فنون جميله فنون حلو|نف|ديه محمد د|خ رستـــم29|9|8
4667o|ره|سل|م حمدى |بــــوخزيم منصور د|بــــ |لق|

ره|جه|د ح|زم محمد ف|روق عبــــد|لخ|لق منصور4|2|22 ثــــ|ر |لق|
رهنوره|ن محمد ع ع |حمد223842 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ ع شمس||ء |حمد د|ود محمد|59366|
7o57|2تـــج|ره |لمنصورهع |مجد ع محمود عطيه

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عل|ء ه| محمد |م |2879 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
حقوق ع شمسسل|م خ|لد سنو حس |7674|3
847|o9لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــأسو|ن|رح|بــــ محمد جمعه محمد
يف فه عليوه53||6| ين  كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسش
35o7o|يم كليتـــ |أللسن ج أسو|نتـــ ن| ع |لسعيد |بــــر|
6|4o38تـــ أحمد عبــــد |لخ|لق حج|بــــ معهد ف تـــمريض بــــنه| أم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر |حمد عبــــد |لحليم أحمد75|635
8|4o79| حتـــ وفن|دق |لم |بــــ|سيليوس بــــولس شح|تـــه فرج| 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطه|جر محمود سيد حسن 879236
د عبــــد|لعظيم محمود4364|6 رتـــ|ندى ع|دل مج| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o49|9تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد عبــــد |لحميد ح|مد حموده
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر |حمد عبــــد |لحميد نوح622749
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عبــــد|له|دى فريد خليفه 495424
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريم مو عبــــد|لعزيز حسن حسن 348944
5o26o4|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيه يونس محمود يونس محمد
63o289|ندستـــ |لزق|زيقحمد رض| حس حمد محمود
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم سم خليل بــــ|سي 7392||
يفتـــ692652 زر|عه |لمنصورهند| محمود محمود عبــــد |لمقصود |ل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــوق |لمعتـــز محمد |لسيد |لغبــــ| 82|248
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نتـــ |حمد محمد رأفتـــ |حمد26|39|
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خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمد محمود محمد س|لم45687|
3||5o4|ف عبــــد|لج|بــــر ي|س عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمرو|ن ص|بــــر سعد رمض|ن226244
8o4765|طبــــ بــــيطري |لم ||ء ع|دل فتـــ عبــــد|لفضيل
7o7o27|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد ع |لسيد |لسيد عل|م
علوم ع شمسزي|د |حمد ك|مل محمد |لزي|تـــي346267
يم ص|لح||43686 حقوق طنط|ل|ء عص|م |بــــر|
طبــــ حلو|نمدل مندى سم جرجس 883278
يم عرفه |لش|ف|69443 ندستـــ |لمنصورهدير محمد |بــــر|
|لسن |لم |زينبــــ |مجد |حمد يوسف تـــوتـــو9|3448
4847o|تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د ط|رق رجبــــ محمد |حمد
2|842oرهفرح مؤمن عبــــد|لعزيز عبــــد |لصمد |لج تـــج|ره |لق|

62oo7كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود م|جد عبــــد|لستـــ|ر ح|مد
رهريه|م عمر عبــــد |لسل|م |حمد45799 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره كفر |لشيخحن|ن سم محمد محمود خطيطه|43588
يم متـــو محمد752938 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع|دل |بــــر|
وتـــ محمد عطيتـــ |حمد|2583| تـــربــــيتـــ ع شمسز
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن خ|لد ذ حسن|6|585|
حقوق بــــنه|ه|جر محمود عبــــد|لرحمن محمد339433
8o75o5تـــج|ره بــــ سويفحسن|ء جم|ل |لصغ ذ محمد ه|رون
زر|عه ع شمسسل وليد عيد سليم|ن57664|
6|oo2|صيدله |لمنصورهجه|د جوده رشدى جوده
4572ooبــــه حقوق طنط|سم فتـــ عنتـــرعبــــد|لعزيز 
43|o|3كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحميده طلعتـــ ع علي علول
52o326تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــإيم|ن مصط عبــــد|لق|در محمد |لسعودى

ره|ندى |حمد حسن سنو 27362 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|48o3 ل|ل |لف رهه|جر بــــكر فهيم  زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء عيد محمود عبــــد |لمحسن فرغ84296
د|بــــ بــــ سويف|سل|م ع|دل |م حس|ن|57898
فنون جميله فنون حلو|نمنيتـــ محمد ف|روق محمد|25232

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد فه عبــــد |لمطلبــــ شعله|279473
6|662oر |لسيد |لعدل تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| ط|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد نبــــيل سليم|ن محمد |يوبــــ||76684 معهد ع| 

تـــج|ره بــــ سويفمؤمن رمض|ن حل ز65792
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل|م عبــــد |لمو عبــــد |لحليم |لمن محمد48|765
4o7696تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورج|نو خليل رمزي خليل |لجندى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|بــــسنتـــ مر عبــــد|لغ محمود |لعجوز427952
ه عبــــد|لسل|م محمد محمود|825869 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م
45o95||علوم ري|ضتـــ طنط|ندرو نبــــيل شو س|لم

ف محمد محمود679|5 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمريم |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نوره|ن محمد |له|دى |حمد محمد|62635
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علوم طنط|سل|م محمد محمود |حمد عون|427588
تـــج|ره |ل|سكندريهرودين| جميل فتـــوح محمود |لسيد527829
2|29o5 | كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعبــــد|لفتـــ|ح عمرو عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
علوم سوه|ج حمد محمود يوسف محمد||244|9

يف97|36 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــي|سم محمود عبــــد|لحكيم ع |ل
25o4o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوف|ء ص|بــــر ج|بــــر عبــــده
632829| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن ع عبــــد|لكريم ع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنجل|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لمنعم |لنج435499
معهد ف ص |لمنصورهسم|ء |حمد محمد |حمد|694538
معهد ف ص |سيوطوق سيد تـــوفيق عثــــم|ن  |748|9
ش|م حسن حسن |لدعدع622788 معهد ف ص بــــور سعيدكريم 
ره|م|رين| عفتـــ |ل ذكرى34399| د|بــــ |لق|

يم25789 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد فضل | سليم|ن756427
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمود محمدى عتـــيم59|258
علوم ري|ضتـــ ع شمسريه|م عل|ء |م محمد حس 773752
44|o49تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنيد| س|مح عبــــد|لوه|بــــ محمد
|37oooكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعبــــد |لرحمن ع بــــيو سليم|ن
تـــج|ره طنط|منتـــ | خ|لد نبــــيتـــ محمد متـــو322||4
ره|د| | س| محمود فرج33|32| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ كفر |لشيخحمد رض| ع محمد |لنوي |438522
يم حسن خليل679899 ري|ض |طف|ل |لمنصورهنور| ع|دل |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|مروتـــ ع جمعه عبــــد|لعزيز3355|3
حقوق طنط|بــــيشوى ع|دل عزيز بــــطرس مرقص7347|4
يم 632947 زر|عه |لزق|زيقمن|ر محمد عبــــد|لحميد محمد |بــــر|
علوم ع شمسعبــــد |لرحمن ممدوح عبــــد | |لسيد59236|
ندستـــ |لم |ه|جر  |ء |لدين عبــــد |لحميد محمود سليم||4448
معهد ف ص بــــنه|سم|ء |م|م عبــــد| |م|م|95|253
|643|o| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمرو يوسف |حمد عبــــد
معهد ف تـــمريض |لفيوممل ربــــيع سعد |حمد|72822

ق|وى7|4474 ندستـــ |ل|سكندريهندى مجدى محمد محمود |ل
طبــــ |لفيومسل|م محمد معوض عبــــد |لخ|لق|||689

822oo6رتـــ|ي|ره طه عبــــد|لموجود عبــــد|لنعيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
42ooo4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع| محمد مو
9oo278 معهد ف ص سوه|جسمع|ن طلعتـــ نعيم رمزى
لسن ع شمس|نور |يمن عبــــد|للطيف ع |لدين7595|3
صيدله طنط|ع|دل محمد ع أبــــوزينه429985
78oo75د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رن| |حمد سعيد ز|رع
69o53oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره محمد |لسعودى محمد |بــــر|
يم محمد |لزلو 9|4277 يم سعيد |بــــر| تـــج|ره طنط|إبــــر|
ى عوض مهدى425425 يثــــم ي د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م 
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6225ooيم |بــــو سمره تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمن|ر رش|د |بــــر|
رهمحمد ي| محمد عبــــد |لحميد5327| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره دمنهوررجبــــ عبــــد |لو|حد رمض|ن |لمنش|وي493428
حقوق حلو|نم ع|مر محمد ع243239
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ع |لسيد ع حسن حج|زى762477
تـــج|ره بــــنه|حمد وحيد محمدى عبــــد|لغف|ر|327824

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ه|جر محمد تـــوفيق |بــــو جمعه27242
|65o3oرهشيم|ء حس محمد بــــدر|ن د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|يدى كيل| رجبــــ سعيد دكروري|9|64
68o35|| د|بــــ |لمنصوره|حمد فؤ|د ع عطوه ع
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيه محمد محمد عبــــد |لرحيم أحمد|485898
43468oمعهد ف ص طنط|جه|د حس كم|ل حربــــى
|6|o37تـــج|ره بــــنه|رن| عوده مو محمد
497o54كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرويد| حمدي عبــــد |لعزيز |لشويعر
حقوق طنط|مرو|ن عل|ء |لدين عبــــد |لمنعم نو|ر493585
32o236تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد|لمل|ك جرجس لوندى
ف ه|شم محمد833857 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|جر |

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ حس سيد يونس|52359
|2oo59|وف|تـــفن|ن ي جم|ل |دريس قريش معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسل ع|مر عبــــد|لر|زق ع882544
62|o|4معهد ف ص بــــور سعيدلي مصط محمود |لشن|وى
8989o4 تـــج|ره سوه|جرض| محمود محمد محمود
36o|56د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن |يمن سيد |حمد
علوم |لمنصورهنور| محمد عبــــد |لو|حد عبــــد |لحميد ديو684685
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسسهيله حس |لسعد حسن759869
علوم حلو|نم ع|طف رمض|ن |سم|عيل232835

ندستـــ بــــ سويفعبــــد| محمود ع |ن سيد|42|6
7o7778طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد صل|ح |نور عبــــد |لحليم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |من|ر مصط ع |حمد8947|8
4754o6يتـــ|بــــ |يه|بــــ محمود مفرح ع تـــج|ره |ل|سكندريهم|
85|o95تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسيد سليم|ن سيد محمد
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــسحر |لسيد مسعد حسن |لعتـــمه7573|6
معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد| |لمش| فوزي محمد532|43
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلشيم|ء عبــــد |لغ زيد|ن محمد ص|685667
6343o5تـــج|ره |لزق|زيقعليتـــ محمد محروس |له|دى
3|6o2oد|بــــ ع شمس|صف|ء عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لغ يوسف
|3854oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ض محمد عبــــد |لحفيظ حم|ده |حمد
359|9o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمود عبــــد|لغ عبــــد|
7o|9ooندستـــ |لمنصورهمحمد رض| محمد رضو|ن محمد سليم
4o47|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود رجبــــ جبــــريل ع
ين| |ميل صبــــ|ح شمروخ6|3232 رهف طبــــ بــــيطرى |لق|
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علوم |سيوطندى عز|م ف|روق |حمد  882934
638|5oر|ء بــــل|ل محمد |لنجدى غريبــــ صيدله |ل|سكندريهز
حقوق بــــنه|محمد صفوتـــ عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|36|262
يم8|43|3 د|بــــ حلو|ن|محمود سيد محمود |بــــر|
497o86تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم محمد ع محمد |لوكيل
2|6247| م سم محمد |لشح|تـــ عوض | تـــج|ره ع شمسد

ره| |ده فرج ع|شور مقبــــل44733 د|بــــ |لق|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميم|ن شح|تـــ سيد ج|د |لربــــ|245286
زر|عه |ل|سكندريهحسن|ء محمود محمدمحمد |لمنصورى435436
6|o5o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لمنعم خ|لد عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــده
882o29 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف حسن
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه كم|ل |نور محمد |بــــوج|موس9356|5
6ooo3o تـــج|ره طنط|مريم |حمد عبــــد |لمقتـــدر ح|مد جم|ل
|22oo4 رهعبــــد |لحميد محمود عبــــد |لحميد |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
52884oندستـــ |ل|سكندريهش|م محمود حن نحله
يم752248 تـــج|ره |لزق|زيقسل |حمد ع|دل |حمد |بــــر|
|4oo77| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|يدى حس|م |لدين مصط عبــــد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسهيله يح زكري| محمد7382||
ندستـــ |لزق|زيقمصط |حمد محروس |حمد حج|زى774466
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم|زن ط|رق عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم 677857
زر|عه ع شمسسهيله |حمد س| فرج48669|
|د|بــــ طنط|ر| ص|بــــر سليم|ن رمض|ن |لجمي 427663
تـــج|ره كفر |لشيخف|رس صبــــ عبــــد|لن| محمد |بــــوع9652|4
د|بــــ دمنهور|محمد سعيد محمد |لسعيد معروف بــــرك494285
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن نبــــيل يونس فرح|844774
7o5582طبــــ |لزق|زيقمحمود محمد محمد |حمد ج|د
يم مر |لسيد83|267 تـــربــــيتـــ بــــنه|صف|ء |بــــر|
يم عبــــد |لو|حد9|475| رهمحمد عم|د |بــــر| تـــج|ره |لق|
45222oيم أحمد |لجريدى ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعمر عل|ء إبــــر| معهد ع| 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء سيد ع صميده|||589
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمنتـــ | ص|بــــر محمد محمد سليم|ن65336|
882o22حقوق |سيوط  حمد حم|ده عبــــد|له|دى عبــــد|لغف
وف|تـــي|ر| خليفتـــ ع محمد خليفه|52736 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
44o82|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لغ محمد |لدسو يونس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــيشوي ع|دل فكتـــر ي 829825
|5o|3||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد جم|ل مسعد سيد
معهد ف ص سوه|جم|رتـــ | ه| طنيوس يعقوبــــ865952
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوف|ء بــــدر حسبــــ | محمد355458
علوم |سيوطر| | جميل فوزى ر|غبــــ 879358
4o872|يم حس محمد قنديل قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م |بــــر|
رهندى س| محمد عطيتـــ756369 عل|ج طبــــي |لق|
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يم عو|د |لسكرى|26466 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــس|ره بــــش |بــــر|
2688o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير ع|دل حسن |لحنبــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء ع عبــــد |لحميد محمد|||697
49o|3oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعزتـــ خ|لد عبــــد |لرحمن محمد محمد

د|بــــ بــــ سويف|محمد محمود |حمد محمد63365
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمد قر طه|63|64|
8o2822نوعيتـــ |لم |عمر |حمد محمد محمد
643o82نوعيتـــ |لزق|زيقنرم محمد فتـــ متـــو
8o7||5|تـــربــــيتـــ |لم |يه |حمد محمد صل|ح |لدين محمد
9o|229 د|بــــ سوه|ج|حسن|ء محمد عبــــد|للطيف سليم|ن

حقوق حلو|نيه س|لم حس سل|مه|5|372
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر ح|مد |حمد |سم|عيل698343
علوم |لمنصوره|ء |حمد عبــــد |لح|كم |حمد عوض687355
27292oتـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديغ|ده ع|بــــدين |لصغ ع
د|بــــ |ل|سكندريه|يه |مجد |حمد رفعتـــ محمد |لسيد|478278

6|o27ندستـــ |لم |محمد سم سيد ع
زر|عه ع شمسد | سليم|ن ع عويس52227|

54o97|ندستـــ |لفيومل|ء محمد |نور حمدين
9o|567 تـــمريض سوه|ج رحمه س|لم ع كبــــكبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقنور| محمد |لسيد ع |لبــــهن 67||62
يم فرج عي249455 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى |بــــر|
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد ص|دق |لسيد يوسف84|25|
يع223594 رهسه ه| محمود |بــــو تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد محمد عبــــ|س ج|د |لربــــ|764956
د |لدبــــيس||93|34 علوم ع شمسسم|ء صل|ح عطيتـــ مج|

|6859| يم محمود ع لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر||ء حس |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|سل |حمد عبــــد|لع|ل |بــــو زيد عبــــد|322672
9|26o7 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد|لغ رمض|ن عبــــد|لغ |لقط ع| 
تـــج|ره ع شمسي|سم عبــــد| محمد ر| عبــــده9493|2
يم |لسيد محمد 3|6885 يم م|لك |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
|3o|76رهند| عمرو |حمد محمود |لسيد تـــج|ره |لق|

49|4o رهمحمد سعيد ع |م طبــــ |سن|ن |لق|
2|6o96|د|بــــ بــــ سويف||ء |حمد فتـــ |حمد سليم|ن
348o3|طبــــ ع شمسمحمود حل سيد عبــــد|لعزيز

تـــج|ره بــــ سويفحم|ده صل|ح حل ع285|6
85436oعلوم |لم |محمود ن| |حمد عمر
3|57o9د|بــــ ع شمس|ك|تـــرين ن| مو ص|روفيم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد شعبــــ|ن عبــــد | |لسيد عبــــد |528639
685|o8يم ح|مد مصط قط|ن د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|
454oo3د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــ خ|لد محمد حج|زى دردره
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دع|ء |لسيد سعيد ع378|78
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9o32|8|صيدله |ل|سكندريه سم|ء خلف محمد |حمد
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفجم|ل شح|تـــه |حمد شح|تـــه 884672
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدير |لسيد سيد محمد96|264
34944oد|بــــ ع شمس|ي|سم رجبــــ محمد محمد
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمود سيد محمود 878853
علوم كفر |لشيخشيم|ء ص|دق عبــــد|لوه|بــــ حسن37||44
69o553| يم عبــــد |لوه|بــــ معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لوه|بــــ |بــــر|

ش|م محمد عبــــد|لعظيم47385 رهعبــــد|لرحمن  صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوليد محمد |لسيد سليم787322
لسن ع شمس|ندى خ|لد مصط عبــــد |لرحيم ن|صف426245
3234o5حقوق ع شمسمحمد وليد محمد |لنور
48448|| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد خ|لد ج|بــــر حسن عبــــد |
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سم|ء ي| حسن خف|جه|65348|
897o38 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد محمود محمد |لسيد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد سيد |حمد سليم|ن768822
رهع |ء ن| فرج عبــــد|للطيف274525 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص |سو|نم |حمد بــــدوي عبــــد|لعزيز582|84
تـــج|ره سوه|ج  سم|ء |س|مه محمد |لسيد||89659
تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوي جرجس جم|ل |ديبــــ857263
حقوق |لمنصورهيه | محمد محمد |لسيد |لعو |675876
ف ر|غبــــ ج|د |لكريم237687 ره|م|رين| | عل|م |لق|
88o276  ندستـــ |سيوطبــــ|سل خ|لد لط ع |د
ى جرجس بــــقطر28369| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم | وجدى ي
تـــج|ره سوه|جغ|ده مصط ه|شم |حمد 2896|9
د|بــــ د |ط|محمد |يه|بــــ ح|مد |لشعر|وى278249

تـــربــــيتـــ حلو|نمهره ط|رق |حمد محمد5488|
يم ح|مد حسن675958 تـــج|ره |لمنصورهمنه | بــــدير |بــــر|
يم|69359 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لرحمن عم|د محمد ع |بــــر|
وف|تـــحمد شو محمد محمد د|ود|244226 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد مر339953
887o83 د|بــــ |سيوط|ي|سم عبــــد|لح|فظ حسن مصط
8466oo|كليتـــ |أللسن ج أسو|نيم|ن محمود |بــــوبــــكر محمود
44o2o3 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخ|ء حس عبــــد|ل حس |لطري
معهد ف ص |لمنصورهه|جر |لعربــــى محمود ز |لمر |69895
طبــــ |لمنصورهيم|ن خ|لد مه عبــــد |لق|در جمعه|693339
4|6o26 يم محمد سعد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|جر فتـــ سعد|لدين |بــــر|
رتـــ|د| | |لسيد |بــــو|لفتـــوح |لسيد عبــــد|28|635 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
33o42|يم عبــــد|لمنعم محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |بــــر|

رتـــ محمد م|جد بــــكري |لسيد32582 تـــمريض |لق|
تـــمريض |لزق|زيق ندى محمد عي محمد جوده358|63
ر |حمد منصور826444 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دير| | م|
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|دي ن عبــــد|لرسول ع|قوري49897
يم محمد بــــدوى5|4474 علوم ري|ضتـــ طنط| |ر محمود |بــــر|
782oooرتـــ|ع |ء وجيه عبــــد |لمتـــع|ل محمد |لسيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
222o86حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسمه |م |حمد محمد جبــــريل
6359o7يم |لدسو متـــو يم |س|متـــ |بــــر| علوم |لزق|زيقبــــر|
676|5oد|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد |لق|در عبــــد |لغ عبــــد |لق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقول|ء حس عطيه عبــــده475|78
248o54| يم |لف تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوميه صفوتـــ |حمد |بــــر|

ره|ندى فتـــوح رمض|ن |لسيد7|6|2 د|بــــ |لق|
ندستـــ |لفيومف|رس صل|ح ك|مل |بــــو شعيشع39|689
يم عبــــده ع 2427|7 يم |بــــر| حقوق |لمنصورهمحمد |بــــر|
يل ج |لزق|زيقمروه محمد ع عبــــد |لو|حد |لسي676382 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
69o|62|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيه س| عبــــد |له|دى محمد
6347o7 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقأحمد ي| محمد محمد من
|6o879تـــج|ره ع شمسرؤيتـــ خ|لد فؤ|د عبــــد |للطيف
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ي|ر| عبــــد|للطيف شكرى عبــــد|لعزيز5367|2 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
64o549نوعيتـــ |لزق|زيقكريم محمود عبــــد |لق|در |حمد سليم
7o84o5صيدله |لمنصورهع محمد ع محمود
6264o9تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء |لسيد |حمد عمر عمر

4o693|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد عمرى محمد |لديبــــ
272oo رهندى سيد ح|فظ مصط حقوق |لق|
5|6o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نغم |حمد ح|مد |لسيد

8658o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء مبــــ|رك حسن سيد |حمد
|52oo7يم رهجه|د جم|ل محمد |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جش|دى شنوده صليبــــ قلي 924639
|6|oo2صيدله ع شمسمر|م |س|مه حمدى محمد
27oo8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد |حمد عبــــدربــــه |لشتـــي
رتـــ||ء محمد |حمد مبــــ|رك|6749|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لسميع |لسيد 328532 كليتـــ 
7o5|97ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عم|ر ي| جوده مصط |بــــو رمض ل|
489|5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نوره|ن |حمد |لشن|وى محمد |حمد
6o6656|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد جم|ل بــــدير |سم|عيل
رهد | ي| محمد محمد|22245 ندستـــ |لق|
4358ooتـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى ع |لحسي محمود عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد ن محروس |لسيد346|3|
43446o د|بــــ طنط|ه|جر سعيد عبــــد |لفتـــ|ح |لف|
ي ونيس7873|8 |د|بــــ |لم |ن|ردين ممدوح بــــ
علوم طنط|نغم مجدى عزتـــ عبــــد |لرحيم جعفر49|428
د|ر |لعلوم |لم |محمد زين |لع|بــــدين يونس س|لم244324
5o687|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأمنيتـــ أس|متـــ محمد ش|ذ محمدين
|57o27ره/ري|ضتـــمحمد |س|مه محمد محمد حمزتـــ إعل|م |لق|
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د|بــــ د |ط| م|جد فريد محمد ح|مد688656
4o62||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسلسبــــيل محمد حسن محمد
7o|825| د|بــــ |سيوط|سم|ء يح عبــــد |لحميد ع عبــــد
5o4o78علوم ج|معتـــ د |طمؤمن ع|طف خميس عبــــد |لق|در |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء محمد محمد خليل كليبــــ784459
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طح|زم |لسيد عبــــد |لع|ل |حمد سليم|||97|6
تـــج|ره دمنهورمصط |لسيد محمود نور محمد475753
رهمحمد عمرو عبــــد|لحليم يوسف ع74|8|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطمن|ر جم|ل ف|روق |بــــو|لنج|  882437
تـــربــــيتـــ حلو|نخ|لد |لسيد عبــــد |لحميد |لفرس45437|
639o27ندستـــ |لزق|زيقعبــــد| |حمد محمد |حمد محمد
د|ر |لعلوم |لم |ول|ء عبــــد|لن| يوسف |بــــوغنيمه5752|8
د|بــــ حلو|ن| |حمد عبــــ|س عبــــد |66687|
لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ جم|ل |نور محمد جمعه87|322
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد ح|مد حس|ن |حمد|844792
يم محمود شبــــل743|33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر |بــــر|

|976oح|ن لع|  |حه وفن|دق 6 |كتـــوبــــر|محمد جم|ل عبــــد |لحميد 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نكريم محمد محمد بــــهلول9|642|
علوم ع شمسم|رين| عط|| يوسف عط||38849|
629o99|تـــج|ره بــــنه|حمد عفتـــ ع محمد حس|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد محمد ز محمد |لشويخ|||2562
7oo656د|بــــ |لزق|زيق|حس|م |لدين عبــــده |لسيد عبــــده |بــــوسويلم
حقوق طنط|يه ع مر |لجز|ر|696||4

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد | محمود عبــــد |لمنعم ع863|2
76o38o|ف عمر|ن عبــــد|لع معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسم|زن |

ش|م عص|م |لدين فه42|33 رهند  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o559|تـــج|ره |ل|سكندريهزينه محمد محمود عتـــيبــــه
طبــــ |سيوطحسن محمد ه| ثــــ|بــــتـــ |حمد  54|882
حقوق |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد يح |لرحم| 492432
83oo72حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه صبــــري فهيم محمد
نوعيتـــ |لمنصورهمنيه |لعو صل|ح |لعو |697527
د|بــــ ع شمس|محمود |نور |حمد طه45329|
ندستـــ كفر |لشيخيمن |لسيد بــــدير بــــدير |لغبــــور|||4535
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد |لمغ|ورى |لمحمدى333747
43472oيم مصط د|ود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نه| |بــــر|
8753o3 صيدلتـــ |سيوطي|سم ي| |م|م محمد خليفه

47o4| رهشيم|ء رض| عبــــد |لو|رثــــ قر تـــج|ره |لق|
يم|62|8 رهعل| سم |دريس |بــــر| زر|عه |لق|

صيدله |لزق|زيقسم|ء محمد محمد طربــــ|ى منصور|679879
يم342287 ره|ء جم|ل عبــــد|لعزيز دسو |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |ل|سكندريهعمرو فتـــ عبــــد|لعظيم محمد سعد446||5
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن|ء ع |لسيد |لسيد633225
525||o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــسهيله حسن عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن ع
د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء ع حسن عبــــد |لعزيز |لرج|ل|479973
7o2o9|حقوق |لزق|زيقحس ن| صل|ح عبــــد |لحميد |بــــر
633|o6|يم عبــــد|لحميد يم |بــــر| زر|عه |لزق|زيقحمد |بــــر|
|ء سيد ع سيد||87769 د|بــــ |سيوط|  

5o264|حقوق بــــ سويفحمد فضل مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــتـــس|م حج|زى صل|ح محمد|322785
433o63صيدله طنط|تـــوحه عزتـــ حس عبــــد |لغ |لخطيبــــ

رهعبــــد |لرحمن ع محمد ع حسن36249 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ |لفيومندى محمد |لسيد محمود|6737

رهوق ع|طف محمد خليل بــــيو322449 تـــج|ره |لق|
3|873o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسم|ء ع|دل عبــــد|لمنعم محمد
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمود محمد مر |حمد 897545
ر يعقوبــــ قنيطه24676| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهجه م|
علوم |لمنصوره رمض|ن |لشح|تـــ محمد مو2|33|7
479o96ى ع حسن تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حسن م

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن محمد عبــــد |لعزيز53326
|66o2oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف محمد نجيبــــ محمد
8675o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديسمر محمد ع محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء حل ص|بــــر سعيد |بــــو زيد498878
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|د |نتـــ مجدى ك|مل ج|د |لربــــ يوسف489639
د|بــــ |سيوط|ع مصط ع |حمد 884567
د|بــــ |سيوط|مؤمن محمد |حمد ع 347|89

3o483يم ره|وق محمد مصط |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ع شمسرو|ن ع|دل |حمد محمدين5667||
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــنوره|ن سعيد |حمد |لسعيد |لمر|44548
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد رض| ع |لعيسوى عطوه248|62
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن رض| عبــــد |لغ حسبــــ |688236
4o7328يه |حمد عبــــد |لعزيز شح|تـــه سل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
444oo7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخي|ر| محمد ج|د محمد عبــــد | |لحد
ن| ممدوح فه |يوبــــ98|9|8 نوعيتـــ |لم |م
9o7859 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمرو |بــــو|لحمد يوسف |حمد
358|8oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عمرو مورو عليش حميدتـــ
تـــج|ره بــــنه|يه |يمن فوزى |م در|ز|263454
ل|698582 معهد ف ص |لمنصورهمح|سن شعبــــ|ن رمض|ن شعبــــ|ن 
89o585 حقوق |سيوطك|مل محمد ك|مل عويمر
692o|oيم |لحجله يم |بــــر| يم محمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
687oo7 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد عبــــد |له|دى عبــــد |لق|در عبــــد
695938| يم ع ندستـــ |لمنصورهحمد محمد محمد |بــــر|
3|59o8لسن ع شمس|ي|سم حسن عبــــد|لسل|م حسن

Page 2830 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ش|م |لسيد محمود |لبــــدري|465428 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
ر عنتـــر عبــــد|لحميد |لمسلم|7955|5 ه م| علوم طنط|م
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لمجيد |بــــو|لمع|694248
ندستـــ |لم |محمود س| عوض | محمد |لسيد96|689
2343o9لس مل|ك جرجس شنوده تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطك
تـــج|ره طنط|آل|ء ع محمد حسن495998
4o9752يم مصبــــ|ح عبــــد |لمجيد |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه |بــــر|
43o44oصيدله طنط|نور|ن ع|دل |لتـــه| حم|د |لشيخ
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط شفيق عبــــد|لحميد |حمد |بــــر7|5262

رهحمد محمد محمود فتـــ محرم|6455| صيدله |لق|
7o5388تـــج|ره |لمنصورهع |لز|مل ع عبــــد |لسل|م محمد
رهحمد خ|لد عبــــد|لعظيم سيد حسن|65|4|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر يح نعم|ن7293|6 صيدلتـــ بــــورسعيدروين| ط|
4458o2|زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيمن ع|دل ع محمود بــــدير
|محمد ج|د |لربــــ عبــــد|لوه|بــــ حس 824968 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد |لرحمن إسم|عيل خليل إسم|عيل628687 ع.
لسن ع شمس|يم|ن محمد رجبــــ |لسيد سليم|ن|9|4892
9o3487|علوم |سيوط بــــر|م فليبــــ |لعبــــد بــــخيتـــ
ندستـــ ع شمسزينبــــ حس|م |لدين محمد عبــــد | در7226|2
2694o||قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء مصط محمد سل|م

صيدله بــــ سويفمحمود عبــــد |لعزيز حسن عبــــد |لعزيز54382
رهم|ري| |يه|بــــ س| سعد6797|2 تـــج|ره |لق|
تـــ|حمد ي| محمد |حمد عبــــد |لنبــــى|528334 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد عمر |لغط|س||82|25

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|سم حس|م |لدين محمد عبــــد|لحميد شعله6|335
256o33تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد قطبــــ عبــــده |لكريدى

4497oرهع|دل عزتـــ محمد عبــــد |للطيف تـــج|ره |لق|
يم ع و| 764473 ندستـــ بــــور سعيدع |لسيد |بــــر|
357o49فنون تـــطبــــيقيه حلو|نعبــــد|لعليم محمد عبــــد|لعليم |لسيد
حقوق بــــورسعيدتـــسنيم حمدى محمد فه |لسيد763478
7oo298 |يم يوسف و تـــج|ره |لمنصورهه|جر جم|ل |بــــر|
معهد ف تـــمريض طنط| بــــه عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح خط|بــــ69|434
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد صل|ح عبــــد|لر|زق عبــــد|لق|در495494
يف بــــسيو حسن482634 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | منصور سعيد عوض825736
|5o644حه وفن|دق |لفيومحس|م يوسف محمد يوسف| 
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لعو عبــــد | |لعو ||52322
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمن|ر غ| عفي |لسيد335892
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم |سم|عيل عبــــد|لسل|م |سم|عيل235999
9o8843|كليتـــ |أللسن سوه|ج يه محمود عثــــم|ن عويس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن عمرو ممدوح عطيه محمد947|77
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4o7487تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسيمون روم| عزيز عوض جويد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه منتـــ خليل |حمد |لسلم|وى|437856
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينعمه سعد |لدين عبــــد|لع|ل عبــــد|لمنعم826426
ف سم عبــــد |لق|در626289 د|بــــ |لزق|زيق|د | |
علوم |ل|سكندريهمحمد جم|ل |لسيد رشو|ن عمر3|4238
7o3592ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم مل|ك عبــــد | جبــــر|ن يوسف
4o9668يم فسيخ |د|بــــ طنط|ين|س فيصل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
2482o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نور| حمدى محمد |لسيد |حمد حم|د

6964oتـــمريض |لفيوم ع|دل سيد عزتـــ محمد
7o77|o| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد |حمد سليم|ن |لعفي
3|2o55يم عثــــم|ن ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد نعم|ن |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن جم|ل حسن |لنعن|ع8834|6

تـــربــــيتـــ حلو|نمريم كم|ل |لسيد محمد محمد24374
63o7o6حقوق |لمنصورهع بــــدر |لسيد عبــــد |لعزيز
4355o3يم جمعه تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى خميس |بــــر|
5o2595|ر علوم |ل|سكندريهنغ|م محمد محمد حف عبــــد|لظ|

ره|محمود عص|م محمود نظ 45325 د|بــــ |لق|
وف|تـــمحمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد865|4| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم سعد محمد  |رتـــ675777 د|بــــ |لمنصوره|حن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخع|طف صبــــرى عمر محمد من 688923

لسن ع شمس|ريه|م خ|لد عبــــد |لمحسن عبــــد |لق|در64563
ندستـــ ع شمسحمد س| |حمد عبــــد |لغ |45564|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه ع|طف عبــــد|لحليم نور|لدين|248959
|5o|54|ندستـــ حلو|نحمد محمد |سم|عيل |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل ع|دل عبــــد |لمعبــــود خ 55632|
حقوق حلو|نل|م محمد عبــــد|لر|زق دردير|274745
4o24o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|شيم|ء بــــغد|دى |م صديق
ف يوسف عبــــد|لجو|د338939 د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفل|ء |حمد عبــــد |لحميد |م ||922|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م سعيد عبــــد|لحميد عبــــد|لمقصود|25776

|9o28صيدله بــــ سويفس|لمه حسن عبــــد |لحميد حسن
صيدله ع شمسميه|د |بــــو |لوف| محمد قن|وى25958|
|يه جم|ل عبــــد|لفر|ج عبــــد|لغف|ر|||8687 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ره|منه | محمد ط|يل محمد33997 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم سل674|46 ش|م عبــــد|لمجيد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|وف|ء 
ح|ن||38|48 د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م حمدى محمد عبــــده 
3o924ره ر| فؤ|د سيد |حمد تـــج|ره |لق|
رهر| | سيد محمد |م 247|2 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حسن محمد شعبــــ|ن حسن782552
372o8|ه حربــــي محمود |حس|ن محمود رهم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

68o837|يم محمود يم نور |لدين |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
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8o5474|نوعيتـــ |لم |لشيم|ء فو حسن ص|لح
رهمحمد ه| محمد |لص|لح محمد |لصغ 56449| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

6229o| طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع
ى مصط |325747 د|بــــ ع شمس|يم|ن ط|رق خ

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى زينهم |حمد عبــــ|س محمد |دريس44627
ين |حمد |حمد محمد |لنج|ر8546|5 تـــج|ره دمنهورن
6o7o68|تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن نبــــيل عبــــد |لحميد عبــــد |لوه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حبــــيبــــه |مجد |ن عبــــد|للطيف 83|888
88524o تـــج|ره |سيوطبــــسنتـــ فتـــ ثــــ|بــــتـــ جرجس
6o698|رتـــ|محمد حس محمد عثــــم|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــن| رمزى عبــــد |لحميد صديق حج|زى|568|2
26o679تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء رجبــــ سعيد |لسيد
898o89 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــخيتـــه ر|فتـــ عزيز ع|زر
|2989o|لسن ع شمس|مل |حمد محمد عثــــم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمعتـــز محمود محمود عبــــد|له|دى227279
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|ريم|ن محمد ع عبــــد|للطيف828757
69|9o2معهد ف تـــمريض |لمنصوره خ|لد رض| |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد زيد
7o7929تـــج|ره |لمنصورهه|جر حمدى طلعتـــ غ|نم سعيد
44236o|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حمد مر|د |حمد مر|د |حمد
ف |لس|د|تـــ محمود حج|ج|2396|7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يه |
لس ط|رق رمزى سعيد6645|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــثــــينه |لسيد محمد عبــــد |لبــــ|سط محمد638694
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــيشوى ن| من جرجس4834|3

297o7|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رجبــــ عبــــد |للطيف رخ
|4|o44| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد سيد عبــــد |لع|ل ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ك|مل محمد |لتـــه|36585|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|ديه مصط عيد ش|دى|25978
7o|643يم رمض|ن جليلتـــ طبــــ |لمنصورهنعم|ء عص|م |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد مختـــ|ر |لغبــــ|رى5754|6
6382o5تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن صفوتـــ عبــــد|لرحمن محمد عبــــد
7|o254د |حمد تـــج|ره |لمنصورهريه|م حم|ده محمود مج|
5o3o46يم طبــــ |ل|سكندريه |ر |حمد |لحف مهدى |بــــر|
69o462|صيدله |لمنصورهسل|م رجبــــ محمد محمد سيد |حمد
يم |سم|عيل شلبــــي|34|52 تـــ رمض|ن |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهم
ح|ن449746 علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد| نبــــيه عبــــد|لع|ل 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينور| محمد محمود عبــــد|للطيف  896542
49o63oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحبــــيبــــه ع غريبــــ حسن أحمد
44o|87د|بــــ كفر |لشيخ|دير |لسيد محمد بــــك حسن
لسن ع شمس|س|رتـــ  عص|م  فوزى  عبــــد | بــــدر|9274|4
د|ر |لعلوم |لم |حمد عم|د سعد شلش|536934
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلسيد ع |لسيد |حمد |سم|عيل|639262
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ر2773|8 طبــــ بــــيطري |لم |ليدي| ميخ|ئيل  |د جو
تـــج|ره بــــنه|سل|م محمود محمد بــــيو |لطو |343954
لسن ع شمس|محسن |يمن عبــــد |لمحسن عبــــد |لع|775375
|6o628تـــج|ره ع شمسحس |لسيد بــــسط|وى عبــــد |لكريم
483|o5يم يم محمود |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهغدير |حمد |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |س|مه محمد سليم|ن768546
6893o3|حقوق |لمنصورهمل صل|ح |لسيد محمد  حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوف|ء عمرو نبــــيل محمد2|3426
62453o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طم| |يه|بــــ |حمد ع زيد
بــــي عبــــد |694735 تـــج|ره طنط|ي|سم عبــــد |لعزيز |ل
4|o478د|بــــ طنط|محمود ن سيد |حمد محمود |لنج|ر|
يم عبــــد|لكريم عبــــد|لو|حد |بــــر242684 رهبــــر| ندستـــ |لق|

55o68|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد رفعتـــ |حمد سعد |لبــــن
ليل752222 ش|م محمود ذ مو  كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمود 
يم مصط |حمد مصط 638845 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىح|زم محمد |حمد محمد شمس |لدين23854|
ف |حمد |حمد |ل|بــــر|وى|6|6934 ندستـــ |لمنصورهحمد |
6ooo29يم أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم|جده عثــــم|ن محمد |بــــر|
32333o|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد سيد ع ر|وى محمد
497o59تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورض محروس ع حسن صديق
85o768 |ر ش| بــــس تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد |نه م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ع|دل |حمد عبــــد |لمع غ|زى7493||

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف حسن محمد |لسيد539|7
755o77ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لمدثــــر عبــــد |لموجود ع|بــــدين
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن سم|حه |لسيد |حمد نص|ر9785|6
حقوق |لمنصورهحن|ن ط|رق أحمد محمد إسم|عيل5||443
د|بــــ دمنهور|ريه|م سعيد مو دي|بــــ |لعط|ر8765|5
ر |ديبــــ ن|شد696||8 علوم |لم |م|رين| م|
4o4946ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد عبــــد |لجليل محمد عبــــد |لجليل بــــح
حقوق طنط|وف|ء فؤ|د رزق عبــــد |لمنعم  |للق| 436932
884oo2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد مو
54oo49ريدى د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عل|ء |بــــو|لفضل عزوز 
حقوق |لمنصورهند مصط عبــــد| عبــــد|لمجيد محمد3478|4
وف|تـــع |لسيد ع |لسيد ع |لطو|ن895|26 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |لزق|زيق|د | |حمد محمود شعل|ن626752
64o622حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود محمد ي|س ع  |د
6||7o9|يم |لسيد ع حج|بــــ تـــمريض بــــنه|حمد |بــــر|
4o7594د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل عل|ء |لدين محمود بــــدره|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمود ش|كر محمد|2697|9
7ooo8حقوق |لفيومه|له طه طلبــــه محمد

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد |يه|بــــ |لسيد |بــــوزيد |لسيد524863
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8o78o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ر| | حسن عبــــد|لمطلبــــ ع
7|2oo4علوم بــــورسعيدسل |حمد محمد محمد مو
265o|8| طبــــ حلو|نمصط خ|لد عزتـــ عفي ع عبــــد

ه محمد محمود حميد|59239 تـــج|ره بــــ سويفم
769o43تـــربــــيتـــ |لعريشف|دى منصور ط|لبــــ منصور
علوم ري|ضتـــ حلو|نمع|ذ محمود حسن محمد49326|
د|بــــ |لزق|زيق||ء محمد يوسف سليم|ن|548|78
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح حس عبــــد|لفتـــ|ح |لتـــه|356254
9oo2|2 يم طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عل|ء عبــــد|لر|زق |بــــر|
6o8|35يم |لجز حقوق |لمنصورهمريم محمد عبــــد|لمنعم |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوم| حمد كم|ل محمد عبــــد |لحليم عوض63665
رتـــ|شد| محمود محمود |حمد عبــــد |لح|فظ44585 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

6|o477يم ع عيـطه ري|ض |طف|ل |لمنصورهديـن| ع |بــــر|
يم ج|د |لربــــ حسن عبــــيد2||423 زر|عه كفر |لشيخعمر |بــــر|
25o7|8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد س| خليفه |حمد خليفه
تـــج|ره ع شمسيوستـــ | |سح|ق |ديبــــ نظ منقريوس35596|
6|96oo|ر|ء حس أحمد أحمد  |د تـــج|ره ج|معتـــ د |طلز
63o24oطبــــ ع شمسمحمد فوزى عبــــد | محمد |لبــــ
تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د ن| مهدى |بــــو |لعز57428|
85o22|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمد صل|ح محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م|ري| جوزيف شو ز  876932

ره|ء حسن عبــــد |لحميد محمود||2576 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يبــــ  محمد696829 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد |لرحمن عم|د|لدين و
5|26o6|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|لمو محمد
لسن ع شمس|ي|سم | محمد |حمد محمد |لم|249475
25258oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى ه| |حمد شعبــــ|ن
معهد ف ص |سو|نشيم|ء |حمد ع |لنج|ر263|84
22oo22كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم صبــــرى |سحق مسعود
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد محمود |لسيد عبــــد|لعليم|257646
|لسن |لم |ح|زم مر محمد مر4886|2
9|52o7 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن محمد ه|شم سيد
تـــج|ره بــــنه|د| | عص|م ص|بــــر قطبــــ373278
تـــج|ره ع شمسمحمد محمد صل|ح محمود2877|2
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |س|مه مر متـــو شلبــــى634636
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| عص|م عبــــد|لوه|بــــ |حمد عصفور||2698
85o622ق|وي |حمد ك|مل صيدله حلو|نبــــس|م 
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىشيم|ء سعيد |حمد شيبــــه864772
6824o9ه شعبــــ|ن عبــــد |لودود رجبــــ |لحد|د تـــربــــيتـــ |لمنصورهن

5948oلمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|معتـــز بــــ| |حمد رضو|ن محمد
ى |لمتـــو |لمتـــو محمود|62|32 تـــج|ره ع شمسمحمود خ
يم|633858 يم محروس |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|سل|م |بــــر|
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26o3o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومجه|د صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن
صيدله |لزق|زيقد| | محمد حسن عبــــد|للطيف778966
|24o89|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد سعيد فرج حسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حسن |س|متـــ حسن حس 2574|3
ف فؤ|د عبــــد|لسميع محمد543394 تـــربــــيتـــ دمنهورزينبــــ أ
32329oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنور عص|م |لدين س|لم ع محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|أيتـــ م |لدين |حمد ع بــــريدى425379
م ن |لدين محمود محمد|884656 معهد ف تـــمريض |سيوط   د

233o4حقوق حلو|نعبــــد | خ|لد محمد محمد
ر |حمد8|879 وف|تـــيوسف شعبــــ|ن عبــــد|لظ| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء سعيد محمد عبــــد|لع|ل|287855
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن رمض|ن عبــــد |لرحمن |لربــــى529653
علوم بــــنه||ء محمد عبــــد|لمقصود بــــسيو قطبــــ|678|5
طبــــ |ل|سكندريهمن|ر |حمد حس عبــــد |للطيف حس 426555
ندستـــ |لزق|زيقمه|بــــ حس|م |لشح|تـــ حس|ن 635955
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء عطيه ح|مد بــــكر|428348
رهم| مصط |لسيد مصط |7|2595 صيدله |لق|
62223oد|بــــ د |ط|أمينه |حمد عبــــ|س |حمد عبــــد |لمجيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ سل|م سعد محمد بــــدوى3397|3
69||o8تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد | عبــــد |لعليم محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه محمد عبــــد|لسل|م حنطور|269359
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخس|مه عبــــد|لعزيز محمد فتـــ |لع|||2683
77o249طبــــ |لزق|زيقخ|لد عبــــد |لحميد سل|مه شح|تـــتـــ س
|553o6زر|عه ع شمسض ن| محمد محمد
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــص|لح عطيه سعد | |بــــو بــــكر545249
رهحمد |نور ع ع |حمد|33286| د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروش|ن نبــــيل محمود ع 3993|
ف فتـــ |حمد||6337| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |
|5o9|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه |س|مه |لسيد مر
ندستـــ ع شمسحمد سم عبــــد |لمنعم محمد|25863|

رهش|م خ|لد |حمد فكرى26654 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ى|334653 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م خ|لد عبــــد|لنبــــى |لبــــح
26666o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء ريح|ن عبــــد|لغف|ر ريح|ن
635o64|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء شعبــــ|ن |لسيد عبــــد|لعزيز
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد س|لم محمد س|لم8|3286
256|2oل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد |لسيد |لسيد |لبــــدوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدير محمود عي دي|بــــ  5678|9
تـــج|ره |لزق|زيقرؤي|تـــ عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لرحمن دسو 6|7843
يم |لدسو |حمد643456 طبــــ |لزق|زيقد | |بــــر|
ف شكري لبــــيبــــ9389|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|دون| |
بــــه عطوه928|7| حقوق حلو|نمعتـــز ع|طف عنتـــر و
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43o734 معهد ف ص طنط|من|ر ج|بــــر |بــــو |لن طه يح
75o698ه حسن |حمد محمد طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن
3|3o9oد|بــــ ع شمس|لميس سعيد |بــــو بــــكر سيد
436o4|لسن ع شمس|ول|ء حسن عبــــد |لعزيز |لشن|وى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لكريم محمد عل|3|245|
رهع|ئشتـــ م|جد |حمد محمد عمر322255 د|ر |لعلوم ج |لق|
6364o6زر|عه |لزق|زيقمحمود محمد تـــوفيق محمد ز|رع
4o|936| تـــج|ره دمنهورحمد سعيد حسن ع
5|692oعلوم طنط|دين| |س|مه |لسيد |لقص|ص
حقوق |ل|سكندريهحمد مدحتـــ محمد ع حسن|487462
زر|عه دمنهورمصط محمد عبــــد |لسيد |لحو 45|3|5

د|بــــ |لفيوم|دين| صو عتـــريس حس 363|7
4o5oo3 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد فوزى ذ حسن حس
حقوق |سو|نمحمد عبــــد|لح|فظ |حمد عبــــد|لح|فظ|84354
5o3246تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدير |حمد عبــــد |لمعبــــود |حمد
75937o ف| ن| ممدوح فرج ج|د  آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م
6o697|| طبــــ ع شمسحمد ط|رق أحمد |لجع
حقوق |لمنصورهس|ره جم|ل حل محمد |لبــــسيو 682527
ره|فيليبــــ عوض نبــــيه عوض5955|| عل|م |لق|
ف ن| |لسيد عريض6324|7 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور |
د|بــــ حلو|ن|ندى كرم طه محمد محمد886|5|
49o||3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحن غريبــــ عبــــد |لعزيز |لدسو عبــــد
يم عبــــد|لسميع عطيه343632 طبــــ ع شمسند| محمد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء عزتـــ عبــــد| محمد974|82
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدم|ري مكرم  |د رمزي849568
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخ|ء ع|رف حم|ده ع محمد|465772 معهد ع| 
بــــي 7|5282 ر حسن عبــــد|لمع |ل علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد ز|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريه|م عبــــد |لن| |لمتـــو عبــــد |لنبــــى 4|6884
علوم ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ ي| محمد يوسف ع|42659
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسجون عوض ج|بــــ | عوض34857|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقزي|د محمد حسن محمد حف عوض787|77
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخريم عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد |لجمل453648 معهد ع| 
6339o6يم محمد درويش د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمود إبــــر|
ندستـــ ع شمسم|ريو عفتـــ عزتـــ فوزى9867||
بــــ22976| لسن ع شمس|ي|سم محمود محمد ح|مد |بــــو |لد
تـــج|ره سوه|جسحر عط| |حمد حمد|ن 2552|9
|632o8 تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نمنتـــ | |س|مه نجيبــــ مر
7|o787 طبــــ |لمنصورهعل|ء |لدين مصط ف|روق مصط
معهد ف ص |ل|سكندريهإيم|ن رض| رمض|ن عبــــد  |9836|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه عبــــد|لرحمن محمد محمد|886656
رهيم|ن فوزى |حمد محمود |حمد|57757| طبــــ |سن|ن |لق|
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ن| مجدى |لليثــــى ع |لليثــــى626772 حقوق |لمنصورهم
يم67|323 علوم ع شمسه|جر سيد محمد |بــــر|
|د|بــــ |لم |ند| خ|لد ممدوح محمد852557
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروه محمد |لسيد ع |لبــــيو264782

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوميم|ن جم|ل حمدى محمد|9|878
|2o8o6ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف ي| محمد در|ز

5o59|تـــج|ره بــــ سويفمحمود |س|متـــ عبــــد |لبــــ|سط رسل|ن
43o256علوم طنط|تـــ ع عبــــد| ع مندور
د|بــــ ع شمس|يتـــ حسن محمد عبــــد|لعزيز|8|3354
53oo34ندستـــ |سيوطعمر عص|م سعد حسن محمد
6|o879تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م محمد محمد عبــــد |لو|حد |لتـــرك
|4438oى محمود تـــم|م رهح|زم ع ي زر|عه |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمع|ذ محمود محمد عبــــد|لحميد92||4
89|3o7  د|بــــ |سيوط|موزه عبــــد|لد|يم حم|د عبــــد|لد|يم
62o2|8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|تـــن ن| جمعه |بــــو |لرج|ل
علوم ج|معتـــ د |طعبــــد |لوه|بــــ وليد ع |لبــــن|5854|6
77||o2| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء حسن س|لم حسن حس
د|بــــ |لمنصوره|محمود رفعتـــ شح|تـــه محمود يوسف294|68
ف فتـــ حسن سعيد|338962 تـــمريض بــــنه|يتـــ |
4o8282د|بــــ طنط|عمر عل|ء |لسيد |حمد عمر|
م |سكندر9|7849 ن| كرم سيد نوعيتـــ |لزق|زيقم
75|4o||علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد ي| غريبــــ صديق محمد جوده

د|ر |لعلوم |لفيومفرحه عمر محمد عبــــد|95|76
43o||8 طبــــ بــــنه|مر|م |حمد صبــــ محمد بــــسيو
5278o5زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ |دتـــ محمد من|ع ع مهدى
8o6533| نوعيتـــ |لم |من|ل بــــش فيصل فرج
|4o298|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن ن|دى ذ بــــطرس
9|663o|تـــج|ره |سيوط سل|م يح |حمد |حمد
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــ|ء خليل سليم س|لم|ن|7|7584
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــ أحمد محمد |لتـــه| عبــــد|لخ|لق|62754
344656| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يتـــ صل|ح عبــــد|لوه|بــــ ع من
35o9|2د|ر |لعلوم |لم |حس|م  |لدين مصط محمد عطيه
نوعيتـــ بــــنه|محمد ع محمد ع نو|ر54|356
89933o زر|عه سوه|جندى |س|مه |حمد |لسيد
ندستـــ ع شمسعمر |حمد رفعتـــ عبــــد |لوه|بــــ ش| 33542|
رهمؤمن محمد عبــــد|لمعبــــود مو399|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

رهم|ل رمزى فتـــ محمد |لج|بــــرى|38464 حقوق |لق|
|9o9oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف |ر محسن فتـــ مر

يم محمد28357| وف|تـــنوره|ن ه| |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ق|وى685563 ري|ض |طف|ل |لمنصورهد| | ع|دل محمد محمد |ل
8|2oo3|نوعيتـــ |لم ||ء جم|ل محمد خ|لد
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كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدن|ردين وديد ميخ|ئيل |سحق25484|
6||o48|إعل|م بــــ سويفن محمد رمض|ن |لنج|ر
8o8467|تـــج|ره بــــ سويفم صبــــري عبــــد|لعزيز عبــــد|لعظيم
علوم طنط|حمد عرفتـــ محمد |سم|عيل |لعج|ن|427658
علوم |لمنصورهنبــــيل |س|مه |حمد س|لم ح|مد59|||7
6o4834تـــربــــيتـــ طنط|دين| عبــــد |لسل|م |حمد |لجمل
8o9o|||ندستـــ |لم |بــــ|نوبــــ طلعتـــ نبــــيل ن|جح
7o8622حقوق |لمنصورهم محمد |لسيد جبــــر
تـــج|ره بــــنه|محمد وليد زكري| زيد|ن53||78
5|o43o |علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن محمد سم حسن |لكيل
49342o|ي يم |لم تـــج|ره دمنهورحمد ي| ع |بــــر|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر |حمد طه ج|د طه مو624282
ر محمد حسن |بــــو يوسف436657 تـــج|ره دمنهورد| | م|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعيد |حمد |لسيد عم|ره247752
ف محمد رمض|ن236538 ره | طبــــ بــــيطرى |لق|

674o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لع|ل سعد
78o887 كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشمحمد وحيد عبــــد |لحميد ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهنوره|ن عبــــد |لفتـــ|ح فتـــ عبــــد |لفتـــ|496738
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حبــــيبــــه محمد سلط|ن ق|سم مو25||49
ي|572|6 حقوق د |طمحمد كرم عبــــده |لع
رهحمد عم|د عزتـــ عبــــد|لرحمن|822||3 تـــج|ره |لق|
32o||||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يتـــ محمد محمود عبــــد|لحفيظ
32367oيم بــــسيو محمد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |بــــر|
82o936|ندستـــ |لم |حمد مصط محمد عبــــد|لرحيم
7657o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم | وديع ذ عيد ج|د
856o24طبــــ |لفيومع|ئشه جم|ل |حمد عبــــ|س
يم |لقصبــــى|328|42 د|بــــ كفر |لشيخ|ن حسن |بــــر|

5o|4|معهد ف ص بــــ سويفف|رس طه عبــــد |لرحمن سيد
صيدله طنط|بــــتـــه|ل س| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح سليم|8|434
8o|744ن| محروس فرج | ملك حقوق |لفيومم
ى محمد حمزه|28689 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم ي
864o83معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــول| يوسف جرجس |سطف|نوس
تـــج|ره |سيوطمن|ر كم|ل بــــدوي عبــــد|لوه|بــــ|82334

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود سليم|ن |حمد عبــــد|لجو|د786|7
د|بــــ سوه|ج|د | ع|دل حس حس مسعود5|4832
تـــج|ره ج|معتـــ د |طغيد|ء حس|م محمود فه يوسف |لكن622867
26o295|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نهله سل|مه |لسيد |بــــو|لعل
84323o|صيدلتـــ |سيوطل|ء ع محمود حسن
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لرحيم سيد محمد منصور445675
د|بــــ |لزق|زيق|كرستـــ | رض| عبــــده شح|تـــه5|7837
4o6367تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | محمد عبــــد |لحليم رشدى محمد
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79|o55يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم فه رمض|ن محمود |بــــر|
5o64o4د|بــــ |ل|سكندريه|عزيزه محمد رمض|ن |حمد |حمد
حقوق |لزق|زيقه|لتـــ |حمد عليوه ع638939
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدع|ء |لسيد مو عبــــد |لرؤف49|758
ر |لسيد764229 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسحر معتـــز محمد عبــــد |لظ|
4|8o3o| |د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء |لوحيد |لسيد محمد بــــلتـــ
6o9493طبــــ بــــيطرى |لمنصورهأمل صبــــ عبــــد |لعليم مصط عمر
ره|حمد ممدوح |حمد محمد عط|225974 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لسن ع شمس|صف|ء صفوتـــ ذكري شنوده65392|
9o4246 ر|ء |لسيد فرغل مهر|ن إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىز
يم|266882 تـــج|ره بــــنه|لشيم|ء ع|دل محمد |بــــر|
638o|6ندستـــ |لزق|زيقمحمد طلعتـــ محمد عبــــد|لكريم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لرحمن |حمد طلبــــه |لعز|56242|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــيتـــر ن| جور سمع|ن|265|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|تـــن ف|رس |حمد |لسيد حميدتـــ|76|34
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــ|نوبــــ سم  |د عبــــده عبــــد |لملك|437484
42oo34 بــــي د|بــــ كفر |لشيخ|وليد صبــــ محمد محمد |ل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مصط ع مصط سيد |حمد|25825
زر|عه |سيوطس|ره منتـــ محمد عبــــد|لحليم محمود 886872
22|9o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن خ|لد ف|روق |حمد
4o7454تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد| | عبــــد|لغف|ر عبــــد|لع| عبــــد
27o4|4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط مسعد مصط مصط ع|مر
تـــج|ره دمنهوريم سعد|لدين مهدى عبــــده77|422
ى623367 تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم | محمد عبــــده عبــــد|للطيف بــــح
علوم |سيوطلشيم|ء ع |بــــو|لحسن عبــــد|لوه|بــــ|7|8534
يع|243582 ه قر |حمد  علوم حلو|نم
27o649ندستـــ |لم |محمد نزيه عبــــد|لحميد حسن ع|مر

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفطه رمض|ن مك|وى عيد57676
ي777478 ى عبــــد |لموجود خ أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعبــــد |ل خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|جر حمدى سيد محمد 77|879
ى رش|د حسي |76|24 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحبــــيبــــه ي
6o2934 د|بــــ |لمنصوره|كريم سم |لعيسوى |لسيد حس
6o3496|نوعيتـــ طنط|سل|م محمد عبــــد|لعليم |بــــوريه
ش|م س|لم  876384 نوعيتـــ |سيوطي| محمد 
4o5343يم عوض د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ أحمد |لسيد محمد |بــــر|
علوم ع شمسمروه ع عبــــد |له|دى |لسيد25476|
ه ع|دل لويس صموئيل|38452| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود ع|دل تـــ نعم|ن56358|
89|4o7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطجنتـــ ثــــ|بــــتـــ جرجس ثــــ|بــــتـــ
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  عبــــد| محمد محمود |حمد ع63|788
تـــج|ره طنط|محمد حسن |بــــو |لحسن |لدري 546|68
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6|8|5oد|بــــ د |ط|نور| عل|ء |لدين |لسيد سليم
2|45ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط |يمن نجدى عبــــد|لع|ل
34628oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد جم|ل محمد غريبــــ
ندستـــ سوه|جميخ|ئيل رفعتـــ بــــرن|بــــ| غ|بــــيوس 28|2|9
49o539 تـــج|ره |ل|سكندريهحن محمد عبــــده |بــــو |لعن

ندستـــ حلو|نمهند ع|دل سعيد محمود |لمشد34659
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|زي|د |حمد عبــــد |لرحمن |لحس|ن 762833
يف مط|وع7|4772 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|رس يوسف 
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد |بــــو |لحسن محمد |لملي 765568
4|46o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد سعيد سعيد |لحلو
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|عل| ع|شور محمد |لسيد غر|بــــ|25428
8248o2زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد محمود حسن |حمد
صيدلتـــ |سيوطيه سيد محمد |دم|836439
8o97o6 د|بــــ |لم |من|ر عفتـــ سيد ع|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرح|بــــ |يمن ع محمود محمد698555
تـــج|ره طنط|مهند مصط محمد مصط س|لم4|4242
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حس عبــــد|لحميد و|صل752|25
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد خ|لد عثــــم|ن عبــــد|له|دى||33335

2o26| رهمحمد مر حل مر حقوق |لق|
|5o537ى حس محمد وف|تـــمحمد ي تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8o8786ندستـــ |لم |كريم ع|شور محمد |لسيد
4|78o8تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل فوزى عط| | شعبــــ|ن ع
82o769ثــــ|ر |لفيوم|حس|م |حمد صل|ح ص|لح
52o27oمعهد ف ص |ل|سكندريهبــــسمتـــ مجدى بــــيو |حمد عبــــد |لق|در
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر تـــ|مر |لسيد محمد |حمد357689
7oo72oصيدله |لزق|زيقعبــــد |لجليل |حمد عبــــد |لجليل |لطنط
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د عبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لرحمن4|4753
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنسمتـــ ع|طف محمد ج|بــــر |لسيد323236
رهمحمد س|لم|ن قبــــي عثــــم|ن س|لم87|226 حقوق |لق|
7o4483| تـــج|ره بــــنه||ء محمد محمد محمود خ
32529oوف|تـــحس|م محمد محمود صبــــرى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o|39o طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى |م عبــــد|لسميع محمود ع
9|o8o6 ف عبــــد|لعزيز محمد |حمد حقوق سوه|جمحمد |
طبــــ |لزق|زيقغ|ده رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع3|7723

3536oرهس|رتـــ مصط عبــــد |لعليم عبــــد |لرحيم علوم |لق|
256o7oيم يم بــــ|ش| |حمد |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |بــــر|
4oo3o4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد |يمن |نور محمد |لش|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم ع ع صنيور453752
33ooo9تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|منتـــ | رمض|ن حن محمود
6363o9صيدله |لزق|زيقتـــوفيق سعيد تـــوفيق محمد مر
د|بــــ دمنهور|عل|ء |لدين ع|طف عوض |لسيد |لجرو|6|494
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طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيثــــ|ر |يمن محمد عبــــد | لبــــن||62453
يم |لكف3458|6 ندستـــ طنط|عبــــد|لرحمن محمد رش|د |بــــر|
5o3|28زر|عه |ل|سكندريهد| | |لسيد بــــخيتـــ قبــــي حسن
يم|845738 معهد ف ص |سو|نحمد رمض|ن |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| |لسيد عك|شه محمد6|3392
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرحمتـــ صبــــ عبــــد|لرحمن حسن عمر|346846
5o2484زر|عه |ل|سكندريهمحمد محمود محمد |حمد عبــــد |لرحمن

يم محمد|54|2 رهسل ه| |بــــر| صيدله |لق|
9o99|9  |تـــج|ره سوه|جعبــــد| محمود |بــــوضيف خف
تـــج|ره |سيوطسم|ء حسن محمد عبــــد|لبــــديع823886
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |لسيد محمد |لشبــــر|وى عبــــده|265222
3|6|o7فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننوره|ن ع|دل مصط |لبــــ|بــــ
تـــج|ره ع شمسيتـــ |حمد منصور |حمد|||92|3
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخي ح|تـــم زغلول تـــوفيق |لحد|د66|439
وري|28925| طبــــ ع شمسحمد ح|تـــم |حمد محمود |لج
2|79o6رهسل عبــــد|لغف|ر |حمد |حمد سليم حقوق |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| رفيق صبــــ طه نوي 447453

علوم ري|ضتـــ حلو|نه|جر ط|رق |حمد عبــــد |لخ|لق46652
صيدله حلو|ندع|ء سعيد عبــــد|لحليم محمد259253
رهي|سم محمد |م زيد|ن327277 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطجورج ع|دل |ديبــــ جرجس99|868
رهمنه متـــو عبــــد |له|دى ع عرمه68|698 طبــــ بــــيطرى |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن محمد محمد صبــــرى |لنش|ر|622834
تـــج|ره طنط|عمرو محمد محمود محمد عمرو2382|6
8o33o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حس و|ئل حس محمد
يم د|ود259678 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرح|بــــ ع|دل |بــــر|
62|o34معهد ف ص بــــور سعيدنرم |لسيد زكري| حج|زى |ل |يدى
7o4928رى حقوق |لزق|زيقه|له س| محمد محمد |لجو
علوم ري|ضتـــ بــــنه|س|رتـــ عبــــد|لن| مهدى ع359995
6o4356 |ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد|لمجيد عطيه ش
ء |نيس عزيز9834|| وف|تـــم | ه| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمريم محمود عبــــد |لحميد محمد صديق|44574
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد محمد عرفه عبــــده بــــ|شه|62444
بــــه ص|لح767978  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|ن م|جد ر| و
9|2o75 تـــج|ره سوه|جرش| يوسف عبــــد|لسميع خليفه
4o5o62حقوق |ل|سكندريهمحمد فيصل سيف |لن |لمقر
5247o6علوم ري|ضتـــ دمنهورمرو|ن مجدى عبــــد |لسميع حس سليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسندس مبــــروك خميس محمد محمد عوض|9|539
م|م4|8627 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ بــــخيتـــ |لسيد 
4o2o47حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد |لحميد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد رمض| 
9o549o |علوم سوه|جزينبــــ يوسف محمد |حمد |لسبــــ
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23o|46|رتـــ|ح|تـــم محمد |بــــو|لوف| رف قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
779o68ى عبــــد |لحليم محمد معهد ف ص |لزق|زيقول|ء خ
حقوق ع شمسفرح سعيد حل حس |لشن|وى44725|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره غ|ده رض| محمد |لسبــــ| |بــــو |لمجد694649
6o8664حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى عم|د |لعزبــــ |رو|ش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوروق |لص| فتـــ عبــــد |لمنعم ضفدع|49648
تـــج|ره سوه|جدير محمد عبــــ|س فه 922286
6oo|74بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنه | محمد مصط س|لم طعيمه
6o582oء ز شفيق مط|وع| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|إ
4|6o76تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ محمد شح|تـــه |يوبــــ كميل
د|بــــ |لمنصوره|محمد ع|دل محمد |حمد |بــــوديبــــ684769
حقوق حلو|نه|جر جم|ل ه|شم |لغر|بــــ5||236
4o|323|د|بــــ |ل|سكندريه|منيتـــ |نور عبــــد |لر|زق ق|سم
علوم ري|ضتـــ حلو|نمؤمن صبــــ يوسف ش| 43989|
9|52o8 طبــــ |سيوطعل|ء محمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لع|ل
5|o933يم |لحسي عبــــد|لعزيز ش تـــج|ره دمنهورحمد |بــــر|
8|o236حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد قطبــــ محمود عبــــد|لرحمن
238o58|ف محمود محمود رهيه | حقوق |لق|
783o27|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيزيد محمد |لص|دق ع محمد نص
زر|عه |لم |عمرو محمد طه عبــــد|لفتـــ|ح47|853
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ء محمود صل|ح |بــــو يوسف|257425
5o7394يم محمد ع شح|تـــه عي تـــج|ره |ل|سكندريهندى |بــــر|
وف|تـــد | ي| ربــــيع عبــــد |لعليم55733| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

|653oرهمريم |مجد عبــــد|لحميد محمود طبــــ |سن|ن |لق|
زر|عه طنط|س|ره حسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد شلتـــوتـــ8775|5
ره|وف|ء محمد فوزى |حمد عبــــد |لمجيد67578| د|بــــ |لق|

معهد ف ص بــــ سويفه|جر جم|ل |بــــوزيد عبــــد|لجو|د82|72
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفبــــه ه|شم سيد محمد52789

24o35||ندستـــ ع شمسش ممدوح طلبــــه محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمهيتـــ|بــــ مصط خ عبــــد|لو|حد خليفه336498
6o6697كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــصل|ح |لدين ع|طف محمد دحروج
يم مغ|ورى|63464 د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سمر عبــــد|لنبــــى سعيد علي زيد|24899
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدين| شعبــــ|ن سعيد محمود9|2|26
رهن| محمد محمود عبــــد |لر|زق خليل8374|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر حمدى محمد محمود 878882
|2oo6o|وف|تـــوتـــ|د ي جم|ل |دريس قريش معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد كم|ل سعد |بــــوزيد97473
ره|دين| ع عبــــد |لع|ل محمد382|2 د|بــــ |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ سويفميمه عمر صل|ح سيد|54779

328|2o|ندستـــ بــــنه|حمد سليم|ن |حمد سليم|ن كليتـــ 
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زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن عمرو عبــــد|لحليم يوسف 258766
9o8333 علوم سوه|جند ع عبــــد|لعظيم سليم|ن
ن| حشمتـــ |دور من48||89 تـــربــــيتـــ |سيوطم
د|بــــ ع شمس|من|ر محمود قر ش|كر53792|
48o866حقوق |سيوطسه|م رمض|ن عبــــ|س مدكور
782o62يم محمد حس حسن ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىتـــيس محمد رزق |حمد533|84
237o|o د|بــــ حلو|ن| عبــــد|لنبــــى تـــوفيق مصط

4o792يم فوزى معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
43o7o9ل|ل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدين| عبــــد |لعزيز محمد |حمد 
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد طه عبــــد| |لش|ذ452545
حقوق طنط|بــــو بــــكر زكري| زيد|ن يونس|495592

665oo|ف سم بــــش|ى تـــربــــيتـــ |لفيومن |
2|732oف |حمد محمد سليم|ن ندستـــ ع شمسرول| |
|2|37oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود مصط حمدى عبــــد |للطيف

|628|| (شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م | حمد حس|م |لدين |حمد ع
26o294ين ي| فرح|تـــ عبــــد|لحكيم  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن
8o27ooنوعيتـــ موسيقيه |لم |ول|ء جم|ل ع |حمد
رهيوسف س|مح شكرى خليل6979|| تـــج|ره |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومنوره|ن |حمد محمود عبــــد |لسل|م27|67|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف وق فتـــ محمد يونس52434

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــلقيس سعيد محمد مل|زم827499
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج ص|بــــر |لطنط|وى |حمد |لرف|249769
تـــج|ره |ل|سكندريهرويد| مسعد |حمد عبــــد |لحميد |ل|خط435736

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد سيد محمد |سم|عيل محمد63748
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمروه محسن عبــــد|للطيف |حمد عبــــيد4|4383
|32oo3ف محمد دي|بــــ خدمه |جتـــم|عيه حلو|نر| | |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشم| طلعتـــ عو|د غن |767386
6|o533|تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء |لسعيد |لسيد |لصعيدى
|42o25 ندستـــ |سيوطكريم محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لمغ
يم عبــــد |لعليم محمد سليم9383|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره |بــــر|
6o3o24| |طبــــ طنط|حمد عز وجيه |بــــور
|د|بــــ طنط|خلود شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح حسن |بــــو سعد2958|4
يم8956|2 تـــج|ره ع شمسمحمد يوسف عبــــد|لر| |بــــر|
64|3o8|ندستـــ بــــنه|س|مه ص|لح |لسيد محمد كليتـــ 
|2o9|4ندستـــ حلو|نمهند |س|مه |حمد محروس
265o97يم سعيد بــــيو عبــــد |لحميد سعف ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقسم|ء |حمد صبــــرى |له|دى|634245

56|4o|معهد ف ص بــــ سويفمحمود حن |حمد عبــــد
5|4o75معهد ف ص |ل|سكندريهزينبــــ عيد عبــــد|لمنعم محمد سمسم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف|يزه سل|مه سعد عبــــد|لملك سعد496642
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4o39|ر محمد عبــــد|لجليل |لدمو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|جده ط|
778o66|يم حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد محمود |بــــر|
ندستـــ |لفيومحمد و|ئل حسن عبــــد |لمنعم|25737|
رهحبــــيبــــتـــ بــــدر حن محمود48445| حقوق |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنه | خ|لد سيد متـــو حس 227757
|48|o7وف|تـــعمر مجدى عبــــد |لعزيز جل|ل تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|6oo84 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جم|ل ز سوي

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررشيده عص|م |لدين عبــــده عبــــد |لوه63|8|
علوم ري|ضتـــ طنط|رو|ن محمد عبــــد |لرحمن حسن |حمد447997

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد مجدي |حمد عبــــد|لحميد47954
753|9oوف|تـــي| عص|م ح|مد ح|مد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمود مصط |م مصط |لن|عم448565
يم496447 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدع|ء جم|ل عبــــد |لحليم |بــــر|
62o424ى معهد ف ص بــــور سعيدند| و|ئل صبــــرى ع
ه عبــــد|ل مسلم837595 معهد ف ص سوه|جم عم
يم محمد|33|32 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق كم|ل حمزتـــ |بــــر|
يم||77||7 يم |بــــر| ه ن محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمريم خ|لد |حمد محمد44|24

7o|353| |يم جوده محمد كف تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
4328o2صيدله |ل|سكندريه سعيد فتـــ ري|ض
يم |بــــو |لسعود|4736| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه حسن حس ع|994|2
5o9356| تـــربــــيتـــ دمنهورحسن خ|لد كم|ل عبــــيد حسبــــ
422o85تـــج|ره |ل|سكندريهصفيه |لسيد أحمد محمد عدول
5o3738| يم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود محمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدسل بــــكر محمد |لسق| عربــــ|نو8|6246
83399oطبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه محمد سليم|ن س|لم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نول|ء |بــــو|لحسن |م عوض836268
359o48|د|بــــ طنط|حمد سعد محمد رضو|ن|
رهسيف سم رمض|ن عبــــد |لحليم23528| حقوق |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رين| جرجس |لشح|تـــ حن| عبــــد|لمسيح485543
تـــربــــيتـــ بــــنه|خلود جم|ل محمد رضو|ن حج|زى2|3296
5o4443تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمنتـــ | عل|ء |سم|عيل |سم|عيل خليفه
77|o6| ن| عز محمد ع محمد عرفه عبــــد تـــج|ره |لزق|زيقم
3245o5يم رتـــعبــــد|لرحمن سم حس |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد ع محمد محمد|635246
89283o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد خ حن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه محمد محمد عطيه|635778
762937| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسم|ء |يمن عبــــد |لستـــ|ر محمود ع

6228o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء محمد صو قطبــــ
855o42|علوم |لعريش|ء محمود محمد |حمد
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يم |بــــو |635999 يم |لدسو |بــــر| يل ج |لزق|زيقيه |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديح|زم محمد مختـــ|ر محمد83|833
صيدلتـــ |سيوطيه |حمد محمد |ل|م محمود|868449
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|يدى مصط ك|مل عبــــ|س |بــــور|55|497
تـــج|ره ع شمستـــ عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لمنعم محمود42422|
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء مختـــ|ر ع |لسيد|775878

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن |ده فريد فل|ح ح|فظ5|498
9|2o83 ى وص  |د شهيد تـــج|ره سوه|جش
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد سليم755863
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ن| محمد عمرو545829

يم محمد عبــــد |لمنعم|4|444 وف|تـــ|حمد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |سيوطديفيد فتـــ وديع د| |ل  59|882
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسه|جر خ|لد محمد |حمد225|75
8o4427فنون جميله فنون |لم |من|ر محمد |حمد عبــــوده
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم ي| محمد ن صبــــيحه266694
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | عبــــد|لفتـــ|ح محمود ند|249996
5|5326| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمل عبــــد|لوه|بــــ طلبــــه |لخو
9o5846 تـــج|ره سوه|جمصط |م جوده تـــم|م
د|بــــ |لزق|زيق|حن|ن محسن سليم|ن غز| خلف|77973
د|بــــ |لفيوم|منيه محمد رجبــــ محمد|828|5|
تـــربــــيتـــ سوه|جند ع|دل محمد حسن |258|9
4578o5يم كشكه ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ح|مد عبــــد|لمجيد إبــــر|
7|o5o8|حقوق |لمنصورهين|س ط|رق |لحسي |لعفي رزق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه عبــــد|لق|در ج|بــــر فرج جبــــر4449|6
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد جم|ل عبــــده |لشعر|وى5693|6
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــه|جر |حمد |لحف محمد |حمد4|4478
77535oقيتـــ|زي|د محمد |بــــو |لفتـــوح محمد عبــــد|لوه لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــ|لعبــــ|ستـــ - |ل
رهمر|م عص|م |لدين بــــدر|ن ع236487 زر|عه |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحن محمد أحمد محمود |لهري 579|62

تـــج|ره سوه|جسل |حمد سيد |حمد2||52
عل|ج طبــــي قن| حمد عربــــى عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحيم|923568
5244ooد|بــــ |ل|سكندريه|سل س|لم عبــــد|لحميد محمد يوسف
452o98ندستـــ كفر |لشيخإسل|م عبــــد|لعزيز عبــــد|لونيس موميتـــ
42o954 تـــج|ره كفر |لشيخي|سم محمود عبــــد|لمحسن محمد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــرو|ن ع|دل عبــــد|لحميد مصط عبــــد 272669
يم |حمد مو247844 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر خ|لد |لشح|تـــ عبــــد|له|دى |حمد2899|6
ندستـــ ع شمسمريم حس|م |لدين مصط محمد6|426|
5o3425تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح عيد
د|بــــ ع شمس|مريم ط|رق محمد نشأتـــ عز|م23464|
4|586oلسن ع شمس|ع |ء عبــــد |لمحسن عبــــد |لرحمن |لسيد أحمد
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68|o92| د|بــــ |لمنصوره|يوسف محمود عبــــد |لمحسن |لسيد
تـــج|ره بــــ سويفمدحتـــ من متـــي فرج |4235|8
8o77|o| إعل|م بــــ سويفسم|ء شعبــــ|ن خلف عبــــد|
د|بــــ |لزق|زيق|نطونيوس س| شو مليكه|634449
علوم بــــنه|بــــسمه سعيد عطيه |بــــو |لعزم |لقل 3||263
د|بــــ سوه|ج|وليد ع|طف حس حسن 657||9
77|o44نوعيتـــ |لزق|زيقمروه عبــــد |لحميد صل|ح ز|مل
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد ع|دل عبــــ|س عبــــ|س مصلح762666
يم ع محمد |لسحم|وى436788 طبــــ ع شمسندى |بــــر|
رهمحمد ح|فظ محمد ك|مل28737| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يع عبــــد |لعزيز989|2| رهمحمد حس |بــــو  زر|عه |لق|
8375o5ندستـــ قن|مصط محمود حس ص|لح

732|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|له محمد جنيدى جنيدى
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهوق ر|شد سعيد سيد محمد حس |48597
زر|عه |ل|سكندريهه|جر محمد سعد |لسيد محمد خزيم423599
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمود |يه|بــــ محمد طه8|8482
علوم سوه|جيح جم|ل ع محمد 56|895
4|792o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | |حمد محمد |لسيد خ
23o662رهمعتـــز مصط عبــــ|س مصط زغلول حقوق |لق|
5|32o9ى محمد غويزى طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهأحمد محمد ي
4oo5ooد|بــــ |ل|سكندريه|تـــسنيم ع|دل عبــــد |لعزيز |حمد
84957oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمريم |س|مه عمر ز|يد
6|9o6|نوعيتـــ ج|معتـــ د |طنور| |لسعيد عبــــد|لع|ل جبــــريل

72o3|علوم حلو|نرن| محمد عبــــد |لرحمن |حمد
تـــج|ره ع شمسملك سم سعد عسل||53||
ندى 884758 تـــربــــيتـــ |سيوطيوحن| كميل ميخ|ئيل 
د|ر |لعلوم |لم |عبــــد| سعيد محمد ص|لح  892969
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيده|جر |يمن محمد عبــــد |لقوي |لجبــــ|25|432
|2636oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه |يمن كم|ل محمد
69o52o طبــــ طنط|كرستـــ رشدى مك|رى م
|5946oحقوق ع شمسحبــــيبــــتـــ محمود |حمد مر

تـــج|ره بــــ سويفبــــه صبــــرى عبــــد|لش| عبــــد|لحليم عي64826
فنون جميله فنون |ل|قحمد خ|لد محمد عبــــد|لعظيم|844258
تـــربــــيتـــ دمنهورس|مه حسن عبــــد|لوه|بــــ يونس ج|بــــ 493983
5293o7معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود فؤ|د عطيه حسن خليفه
2|877oصيدله حلو|نمحمد حس|م حس مدكور
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد|لرحمن محمد|769|64
صيدلتـــ بــــورسعيدند ط|رق |لسعيد بــــدر |لدين694722
9o64o4|يم ى مفرح |بــــر| ه ي  |حه وفن|دق |ل|ق م
ر عبــــد|لجو|د يس ج|دو346429 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ م|
9o9756  معهد ف ص سوه|جبــــسمه عبــــد|له|دى |حمد عبــــد|لجو|د
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6o9832|نوعيتـــ طنط|لشيم|ء |لسعيد عبــــد|لرؤف فل|ح
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سهيله حسن بــــش عبــــد|لرحمن94|272
45o554معهد ف ص ري|ضه طنط|ن| محمد |لجبــــ| |لصوبــــ|رى
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو ط|رق عبــــد| عبــــد|لغ 334686

د|بــــ ع شمس|دير |حمد فرج عبــــد|لع| 37826
تـــربــــيتـــ دمنهورآيتـــ |لسيد |لبــــش |لسيد رميح4696|5
9o375o|د|بــــ سوه|ج| يه ن| عمر|ن |حمد
7o6o52معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رض| شعبــــ|ن عبــــد |لجليل محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندى محمد عبــــد|لم|لك محمود237362
يم842|78 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نوه منصور محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــلسيد ص|بــــر |لسيد عبــــد|لرحمن|777|33
يم |بــــو |لسعود 745||7 د|بــــ د |ط||ء |لعربــــى |بــــر|
53o|52د|بــــ دمنهور|ندى محمد كم|ل محمد ك|مل ق|سم
رهس|ندر| ع|دل مسعد جرجس32492| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف عطيه ع|62975 د|بــــ |لزق|زيق|ف|تـــن |
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعص|م صل|ح عبــــد|لحميد سيد |لبــــربــــرى347856
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمسعود عبــــد | محمد مسعود من25|775
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| ع|دل محمد حل محمد232248
ين|ل خ|لد ه|شم محمود26572| ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م سعد حسن|22527| علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد 
ندستـــ )6|كتـــوبــــر| |ر حسن |نور عبــــ|س94||2| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
وف|تـــيوسف مصط سعد مر6297| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
2o|99ف محمد طه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |

تـــج|ره بــــور سعيدع حسن محمد عبــــده |لجعبــــري762342
يم  |د ق|سم ع 42459| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |لظريف ن |بــــو زيد|444974
تـــج|ره دمنهورمحمد يوسف عبــــد |لق|در |لشبــــك 493393
د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد محمد |لسيد ح|فظ سليم|ن487249

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عل|ء محمد ك|مل حس 32354
تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء |لسيد فوزى مصط سليم|ن أبــــو قوره|44269
د|بــــ سوه|ج|عل| مصط عبــــد|لرحيم ع 895694
تـــمريض بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لسل|م |نور 328423
4|o|64تـــج|ره طنط|عم|د رض| |لشح|تـــ غيط
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لغفور |م|م عبــــد|لغفور حسن|84255
75o765وف|تـــمحمود |يمن شعبــــ|ن محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد| صبــــ |لسيد محمد عزبــــ ش|632995
49oo74كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن عل|ء رمض|ن محمود بــــدوى
يم|84594 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سو|نش|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جرحمه رمض|ن |بــــو|لمجد حسن 588|92
|632o7لسن ع شمس|من|ر عمرو ه|شم |حمد
حقوق |لمنصورهخلود فتـــ ص|بــــر |بــــو|لعن عي686766
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صيدله |لمنصورهمنه | |حمد عبــــد |لق|در |بــــوص|لح8|6926
صيدله طنط|روضتـــ عبــــد |لرحيم |حمد حسن ق|طور428955
زر|عه دمنهورض ه| عبــــد |لل|تـــ دسو شلبــــى442|52
ندستـــ كفر |لشيخمصط لط مصط شح|تـــه حطبــــ465794
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم| محمد عبــــد |لرحمن ع قنديل||68526
8o497oكليتـــ حقوق |لم |مريم مل|ك عد شح|تـــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينعمه |بــــو|لحج|ج محمد سيد||8397
تـــج|ره بــــ سويفعمرو عبــــد|لمجيد محمد شلق| 73|3|8
622o28د|بــــ د |ط|محمود |حمد عبــــد |لر|زق |ل|م|م وف
يم فضل6|2785 يم حس |بــــر| |د|بــــ بــــنه|د| | |بــــر|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسع|ئشتـــ |حمد عبــــد|لرحيم محمد محمد7|4475
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديص|بــــر ع ص|بــــر عمر698|83
تـــج|ره ع شمسوف|ء |حمد ع شعبــــ|ن24375|

|9o26كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفرن| عبــــد |لحميد عزتـــ عبــــد |لحميد
ره|شيم|ء عبــــد |لمنصف حل |لمحسن|4336|4 عل|م |لق|
82|9o7 د|بــــ |لم |ف|رس سعد بــــكر مو|
تـــمريض بــــنه|يه سعيد ص|بــــر عوض ش| |266522
د|بــــ دمنهور|بــــسمتـــ ن محمد ر|غبــــ شعله495963

لس مجيد سم عبــــده|5264 حقوق بــــ سويفك
75o427 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمصط محمد رمض|ن ع
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه صل|ح يوسف محمد848397
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ل|ء |م محمد |لسيد محمد|489928
|24o7o| تـــج|ره ع شمسحمد وجيه سيد |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد عبــــد|لبــــ|رى محمد عبــــد|لبــــ|رى745|26
ندستـــ |لزق|زيقرحيل مجدى عبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح محمد638855
يم9375|| تـــج|ره بــــنه|محمد |س|مه عمر |حمد |بــــر|
8o4975تـــج|ره بــــ سويفمنه | |م|م حس |م|م
بــــي 622866 د|بــــ د |ط|غ|ده محمود عبــــد|لرحمن |لسيد |ل
6o593| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسعيد حس سعيد حسن

 |حه وفن|دق |لفيومحمد تـــوبــــه محمد جمعه|65686
نوعيتـــ |لم |مصط رض| محمد محمد8399|8
حقوق |لمنصورهمحمد سم سعيد محمد نص|ر323834
4o62o5يم محمد |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|رؤيه |حمد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جم | نبــــيل روف|ئيل |سطف|نوس 9|8954
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم| محمد مختـــ|رمحمد مختـــ|ر عبــــده ج429|75
إعل|م بــــ سويفسهيله محمد فوزى محمود35995|

حقوق حلو|نطه وليد نجيبــــ حم|د7|227
يم |بــــوشع |43792 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخس|رتـــ محمد عبــــد|لع|ل |بــــر|
28o|49 ندستـــ تـــ.خ|مس م|زن حس|م محمد بــــ معهد ع| كندي تـــكنولو | 
85726o|ثــــ|ر |لفيوم|حمد لز علو| شتـــيوي
63o373 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد مو حس
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36o574ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|د | خ|لد محمد |حمد حسن خط|بــــ
تـــج|ره ع شمسمحمد عم|د عبــــد|لغ |حمد35|||3
77522o يم عبــــد |لحميد يم ع|دل |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|
د|بــــ |سيوط|مريم ع|دل فه غط|س 52|887
8o4|9oبــــه فنون جميله فنون |لم |ثــــ|ؤبــــستـــ| عبــــد|لمسيح تـــوفيق و
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن عبــــد|لحميد |لعزبــــ عبــــد |لحميد سيد 9|5|27
8|53o7ه كم|ل محمد |حمد |د|بــــ |لم |ن

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه محمد فوزى كويس|42782
3297o يم زيد|ن |لحسي نوعيتـــ عبــــ|سيهر|ند| |بــــر|

يم|53362 ندستـــ |ل|سكندريهسل خ|لد حسن حن |بــــر|
5|6o|6|معهد ف ص |ل|سكندريهيه محمد عبــــد|له|دى ن حرحش

8|o59ف عبــــد|لعزيز محمد رهعمر | حقوق |لق|
4o4656د|بــــ كفر |لشيخ|شه|بــــ |حمد محمد جمعه
9oo6|o علوم سوه|جس|ره عبــــد|لوكيل محمد ع
77|475| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء |س|مه سعيد يوسف ع
رهمحمد عبــــد |لغف|ر مغ|ورى عبــــد |لغف|2889| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد محمد عبــــد|لغ محمد893|33
ه عو|د عبــــد|لمعبــــود قطبــــ |لبــــدوى263846 معهد ف ص بــــنه|م
62o3o|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمريم فتـــ محمود |ل |تـــى
يم |حمد مصط 675673 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو عفتـــ |بــــر|
طبــــ حلو|نريه|م فتـــ عبــــد|لحميد تـــوفيق272|27
4275ooعلوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعمر |بــــو |لحسن ع |بــــو |لحسن ع
يم محمد |بــــوسعد436997 زر|عه كفر |لشيخد| | ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنوره|ن بــــدر محمد قطبــــ239775
2|89o8ش|م محمد عبــــد|لحميد وف|تـــمحمد  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o83|6 يم |حمد محمد عل|ج طبــــي قن|نه|ل |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــع نبــــيل ع عبــــد|لمقصود47353
يم |لجن|ي 88||27 معهد ف ص بــــنه|دير ي| محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهلسيد محمد |لسيد بــــدوى ف|يد|695879
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسم|ء |حمد عبــــ|س محمد|835668
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر محمد عبــــد |لجو|د عطيه693|5|

ندستـــ |لم |عبــــد |لعزيز محمد حس عبــــده48|4|
ندستـــ بــــنه|ي|سم محمود غريبــــ حج|زى477|63 كليتـــ 
23|9|oيم محمود محمد رهعم|ر |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ف ع حس |897699 حقوق سوه|ج يمن |
د|بــــ |سو|ن|صف|ء عيد |بــــو|لق|سم عبــــد|لغف|273347
|د|بــــ طنط|يمن خ|لد فه بــــسيو عبــــد|ل |3273|4
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمد رمض|ن عبــــد|لموجود عبــــد|لق||83695
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء رمض|ن عبــــد |لع|ل |حمد تـــ 3|6838

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ فيصل سم|ح محمد78|42
د|بــــ سوه|ج|  حمد عبــــد| عبــــد|لرحيم |حمد|895496
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37o98| رهحمد رجبــــ عبــــد |لبــــ| مصط طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ |سيوطمحمود محمد ش|فع درويش 875963
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء جميل محمد عبــــد|لع|266927
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ع محمد رضو|ن محمد864427
طبــــ بــــورسعيدرميس|ء محمد ي |لسيد |سم|عيل75|675
252o34زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمر محمد مر مصيل
رهحس|م حسن محمد محمد خليل529376 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

4533oد|بــــ حلو|ن|محمود مدحتـــ ن ص|دق
433o8||ح يم حس عبــــد |  معهد ف تـــمريض طنط| روضتـــ |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمهند عبــــد|لمحسن محمد عبــــد|لج|بــــر45|8|3
يف ع حسن|5||336 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسعيد محمد ح|مد محمد محمد |لملي 659|25
نديه248257 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء عثــــم|ن ف|روق |لشن|وى 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــجم|ل رجبــــ |بــــو |لحمد قر 48376
624oo6ندستـــ بــــور سعيدر| | |م بــــرك|تـــ بــــرك|تـــ ع|مر
رى 894585 ف ومس|حه |سيوطمحمد صفوتـــ عبــــد|لرحمن ز ك.تـــ. ف رى و
ور عبــــد|لحميد عي4222|6 حقوق |لمنصورهفتـــوح محمد 

رهسل ي| عبــــد |لرحمن محمد24475 تـــج|ره |لق|
8oo394لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عم|ر ي| عبــــد|لع| |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقل|ء |حمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد2|6398

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سهيله خ|لد شعيبــــ لطيف65657
487o64|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط ع محمد ع |لحن
85o796|تـــمريض |سيوطبــــتـــس|م |حمد محفوظ محمد
4||o77تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ح صبــــ |لسيد |لنج|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمؤمن حمدى عبــــد |لفتـــ|ح |لق| 5|4935
يم يوسف |لسيد75|453 ندستـــ كفر |لشيخه|دى |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه ي| سعد ع حم|د476243
822o98| معهد ف ص بــــ سويفيه جم|ل عبــــده عبــــد|لو
ى مصط سيد  888283 تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسم|ح عبــــد|لمعز عبــــد|لعزيز عبــــد|لمعز  884323
3329o4حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ع مدحتـــ عبــــد|لمو |حمد
علوم |لمنصورهفري|ل ط|رق عبــــد |لحميد عبــــد |له|694986
8o8544تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|دل يونس عمر

43oo5ره|سميه ح|مد عبــــد |لر|زق ع نور د|بــــ |لق|
يم |لسيد7576|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم محمد |حمد |بــــر|
359o42| ف مختـــ|ر مو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نرم جم|ل محمد عبــــد|لعزيز97|635
5|9262| معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ عز |حمد عبــــد |لعزيز |لحر|
|5825o|تـــمريض  حلو|نم|ل حسن |لسيد محمد حسن
6o529oطبــــ طنط|م| جرجس وليم ثــــ|بــــتـــ رزق
ره|يوستـــ | ميل|د ر|غبــــ متـــى2|2866 ثــــ|ر |لق|
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48|o42د|ر |لعلوم |لفيومه|جر |سم|عيل عبــــد|لسل|م |سم|عيل
تـــج|ره ع شمسيف عمر |حمد عمر بــــيبــــرس8||25|
433o82يم |لشوبــــرى تـــج|ره طنط|ريم س| مصط |بــــر|
علوم ع شمسم | محسن لم رزق |39|5|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل محمد عبــــدتـــ خميس46222|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــده |لسيد محمد |لمع|م56|3|7
ريدى |لسيد273228 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع |حمد 
258|o3ك.تـــ. ف صن| قويسن|عل|ء |نور عبــــد|لرؤف |لعجورى
ف ج|بــــر محمود639484 ه | صيدله |لزق|زيقن
68|9o5تـــج|ره |لمنصورهبــــثــــينه |حمد شعبــــ|ن |لشح|تـــ عي
تـــج|ره ع شمسكريم |س|مه عبــــد |لمجيد |لسيد99|33|
4|oo9o |تـــج|ره طنط|كريم ع|دل |لسيد |لعن
49o976د|بــــ كفر |لشيخ|تـــ صبــــ عبــــد|لعزيز |حمد حسن
ه سم عطيه محمود عطيه434546 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن
7||8ooتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــدين| رمض|ن شكرى |حمد |لمر
حقوق حلو|ني|تـــ |يه|بــــ يوسف يوسف عبــــد |لوه|23685|
ور محمد عبــــد|لعزيز بــــركه452594 د|بــــ كفر |لشيخ|حس|م 
48o897بــــ ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم خ|لد محمد خليل |بــــو |لد
32o747ف جبــــريل |حمد تـــج|ره ع شمسيوسف |
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشلشيم|ء |يمن |لسيد محمد سيف|767899
6o32|3زر|عه |لمنصورهمروه خ|لد شح|تـــه |بــــو ط|لبــــ
علوم |ل|سكندريهح|زم خ|لد حمدى شعبــــ|ن حس |42382
9o|844 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر عبــــده محمد عبــــد|لر|زق
تـــربــــيتـــ سوه|جسليم محمد مصط |لسيد |89742
|35o5o |ندستـــ ع شمسمختـــ|ر مصط مختـــ|ر |حمد |لق
623o9| ف يعقوبــــ |لسيد حسن صيدله |لمنصورهمحمد |
يس|8|6223 ه س| محمود  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم
تـــربــــيتـــ سوه|جمريم ح|تـــم خلف محمد 898339
4824o4 يم عزتـــ عي حس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو |بــــر|

6925oد|بــــ بــــ سويف|مصط محمد عويس محمد
32|8o5د|بــــ ع شمس|مريم |حمد |لسيد محمد ع|مر
522|o6طبــــ |ل|سكندريهسم|ء عبــــد|لمحسن عبــــد|لعظيم عبــــد
وف|تـــن|ردين فكتـــور صبــــ |بــــو |ليم 986|3| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
78o46|صيدله |لزق|زيقندى حسن محمد |له|دى ع|شور
7o5o|3ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد عم|د مصط |لعط|ر كليتـــ 
754oo5د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى جم|ل محمد |بــــو |لفتـــوح
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه عبــــد | محمد سليم|ن|69|782
|2o88oرهجميله |حمد محمد محمد يوسف حقوق |لق|
4|4||oيم بــــخيتـــ تـــربــــيتـــ طنط|بــــسمه بــــخيتـــ |بــــر|
تـــمريض |سيوطمحمد ع|طف سيد عبــــد|لمجيد  4746|9
876o99 يم تـــج|ره |سيوطمحمد ن| يونس |بــــر|
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رهمحمد عم|د محمد محمد محمود548|22 حقوق |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمد |حمد |لسيد بــــعيلتـــ|32|765
635o75|نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقسم|ء ن| حمدى حم|د محمد
|23o9| رهعبــــد | محمد |م مصط حقوق |لق|
يم |م 2323|4 يم |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
243|o2كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمصط جم|ل عبــــد|لعليم عبــــد|لمجيد
لسن ع شمس|بــــسمه مصط عبــــده عبــــده عبــــد|لجو7823|2
4o6o4|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهفرح محمود |حمد س|لم |حمد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سم|ح |كرم عط| محمد52|758
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نبــــيله محسن عبــــد| ش|كر عبــــد|255334
25o8o4حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز حبــــيبــــ
ندستـــ |لمنصورهمحمد طه تـــوفيق قر محمد37|697

ندستـــ |لفيوممرثــــ| مدحتـــ صبــــرى حبــــيبــــ86|9|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر |حمد عبــــد |لعزيز |بــــو عيد|77666
68996o| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد س| محمود محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد فتـــ عبــــيد محمد35265|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــف|طمه محروس سيد مر |345|8 ك.تـــ. ف للبــــ
437o88كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمل مصط عبــــد|لوه|بــــ ع |بــــو|بــــر
ندستـــ أسو|نمحمد فكري عبــــد|ل|م|م محمود|83462
|3752oرهعمر عل|ء |لدين |حمد فريد علوم |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ م| عزتـــ محمد حربــــ|7|8835
تـــج|ره طنط| |ده محمد |لسيد عبــــد |لرحمن2|47|6
69o439 يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــ عم|د |لدين |لسيد |حمد |بــــر|
26284o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم محمد صل|ح |م عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ بــــنه|دين| خ|لد عصمتـــ عطيه خل|ف566||6
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حس|م سعد |حمد سعد عبــــيد356243
253o75زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــروضه |حمد فريد س|لم
32244oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ محمد عبــــد|لنعيم نور |لدين
رهع|دل ص|بــــر عبــــد |لمقصود عبــــد |لعزيز 756|77 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o796o تـــج|ره |لمنصورهر| | عل|ء |لدين عبــــد |لرحمن سيد
9o22|8|ء عبــــد|ل محمد |حمد| زر|عه سوه|ج  
يم9659|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل محسن عبــــد|لمؤمن |بــــر|

 |حه وفن|دق |لفيومسم|ء سليم|ن خميس فهيم|66554
بــــي 4||3|2 ره|خلود ط|رق محمد ج|د | |ل د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد عل|ء |لدين محمد سيد |حمد|29763|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد خميس |حمد بــــدوى سيد |حمد|545662
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد |لبــــ|رى |حمد عبــــد |لبــــ|رى 436287
م845243 معهد ف ص |سو|نم|ري جرجس شح|تـــ سيد
م|م محمد  892339 حقوق |سيوطملك سعد |لدين 
25|o35|طبــــ |سن|ن طنط|حمد |يمن عبــــد|لحميد |لنفرى
688o92طبــــ |لمنصورهند| عبــــد |لسل|م رزق محمد
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طبــــ |لمنصورهمن|ر محمد محمد طلبــــه |لعج |ل|2448|7
6o6o23حقوق طنط|محمود مكرم محمود عبــــد |لو|حد خميس
245o94تـــج|ره بــــنه|ر| | رمض|ن محمد عبــــد|لحميد

|4|o|يم حقوق ع شمسمحمد عص|م ج|بــــر |بــــر|
9o5585  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد ه|شم |حمد
ى244289 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد سيد |حمد سليم|ن محمد |لبــــح
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز غنيم حبــــلص247279
893o|9 حقوق |سيوطمحمود ع|دل ع |حمد
45o967يم عم|ر |د|بــــ طنط|محمد |حمد سعيد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقد | سعد محمد ص|لح |سم|عيل685899
4286|oيل ج |لزق|زيقنه| حم|ده محمد عبــــ|س |لفرم|وى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o37|6تـــج|ره طنط|محمد رجبــــ عبــــد|لحميد محمد ن|فع
49o289ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سوز|ن إسم|عيل |لسيد عبــــد |لمع
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد محمود محمد محمود |لع|يق|762397

7274oد|بــــ |لفيوم|عبــــد| ن| عبــــد| محمد
6o4544يم سيد |حمد د|بــــ |لمنصوره|ف|تـــن |يه|بــــ بــــدير |بــــر|
4|299o|ف ع |ل|خن|وي تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء |
22|5o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشه|بــــ سلط|ن بــــدوى |حمد
6o846oلسن ع شمس| عبــــد|لمنعم محمود نص|ر
4|o22|تـــربــــيتـــ طنط|حس|م |لسيد |لقطبــــ متـــو
ى عبــــد 925|69 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن وس|م عبــــد |لرحمن |لع
علوم |لزق|زيق|ء رأفتـــ |لشح|تـــ عبــــد|لسل|م|628463
7|229oندستـــ |لمنصورهطه محمد طه مصط ص|بــــر
876324| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  حمد عم|ر ع عبــــد|
8546|o|ل|ل محمد عبــــد|لسل|م |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن 
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|ره ع|دل ص|بــــر عبــــ|س عبــــد|لصمد645758
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــخ|لد عل|ء|لدين عبــــد|لرز|ق |م مر479535
4o||28|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيثــــم محمد عبــــد|لرحيم |بــــو |لعل
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعزتـــ |لسيد عطيه محمد24|5|6
تـــج|ره |لمنصورهحبــــيبــــه غريبــــ |لسيد |لحوتـــ5|28|7
35o453تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد محمد عطيه
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهل|ء جم|ل مر محمد|755354
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقحمد |لسيد محمد حسن |لمشد|254869

تـــ ربــــيع ع حسن|66|63 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
||948oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |يه|بــــ يوسف حليم
768o6|تـــربــــيتـــ |لعريشمريم حسن رج| حسن
8o6628د|بــــ |لم |فرحه محمد محمود ر|تـــبــــ|
|499o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع فتـــح | محمد عك|شتـــ
75233oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع كرم محمد محمود
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دين| عبــــد| كم|ل نعيم278978
444|o6|  عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأحمد أيمن عبــــد  |لق|در عبــــد |لنبــــى

Page 2854 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

82|87oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م سم عبــــد|لبــــ|سط عبــــود|
يم سل|م433727 يم |حمد |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد |بــــر|
683o26تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر |س|مه محمد محمود خليل
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل عص|م |لدين ش|ذ محمود272768
9o8347  علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنجوى رشو|ن عز |لدين نور |لدين
252o54| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد سم محمد حسبــــ
4538o|تـــج|ره طنط|محمد مصط |لسيد محمد |لمغ|زى
د|بــــ د |ط|ندى محمد محمد |لحسي 7592|6
3496o8يع محمد صبــــيح حقوق بــــنه|ف|طمتـــ محمد |بــــو 
6822oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |حمد محمد |لشح|تـــ محمد

7o|4|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حسن |حمد محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |حمد مو |لسيد495859
يم حس 439237 زر|عه كفر |لشيخدين| خ|لد |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |مجد ع|صم ع جل|ل26|239

تـــمريض |لفيوم حسن|ء ع|دل محمد ف|يد7|666
يف مصط |لش|ذ8|2696 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سه| 
494o97|حقوق طنط|حمد ممدوح محمد قن|وى |حمد
تـــج|ره بــــ سويفسل|م |حمد محمد عبــــد|لعظيم|92|||8
|249o5ف عبــــد |لوه|بــــ بــــك|ر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
75787oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحبــــيبــــه محمد حنيدق |لع|ف جل|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ص|بــــر محمود ص|بــــر محمد328637
حقوق بــــ سويفول|ء صل|ح عبــــد|لعليم عثــــم|ن|575|8
9o2572  ف ومس|حه |سيوطح|تـــم عبــــد|لفتـــ|ح عز |لدين |حمد ك.تـــ. ف رى و
6o|733| طبــــ ع شمسعبــــد |لحميد |نور عبــــد |لحميد عبــــد
692o42ندستـــ حلو|نح|زم |يه|بــــ حمدى محمد |لجندي
43o687معهد ف ص طنط|ي|ر| صل|ح عبــــد |لستـــ|ر |لشه|وى
ر |حمد ز353697 طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |حمد م|
5248o2 ندستـــ |ل|سكندريهمحمود فرج متـــو |حمد حس
تـــج|ره بــــ سويفمؤمن ربــــيع محمد عبــــد|للطيف84|4|8
يم |سم|عيل حمد|348639 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد |بــــر|
33277oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حسن محمد حسن ن
يم محمد محمد|755637 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمود |لسيد محمد غنيم|46||4
83655oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــثــــينه رشدي ربــــيع عطيه
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه | غ| ع |لعيسوى7998|6
43o362| رم ونيك| عط| ك|مل عط|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف
ندستـــ كفر |لشيخرفعتـــ |حمد رفعتـــ |حمد |لبــــن|7|7|45
د من ج|د |لكريم 93|923 تـــمريض سوه|ج م|رين| مج|
6o5269صيدله |ل|سكندريهعف|ف حسن عبــــد|للطيف حسن قمر
5o|4o2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد محمود عبــــد|لغ محمد
7o3595ف فه محمد رمض|ن كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى |
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62388o|رهيه نبــــيل ك|مل ك|مل عم|شه طبــــ بــــيطرى |لق|
3|3o88 تـــج|ره ع شمسفيبــــى ف|يز نجيبــــ |بــــو |ليم
يم49442| ره|مصط |حمد عوض |بــــر| د|بــــ |لق|
8o|733فنون جميله فنون |لم |ج | ن|جح شو  |د
|ج |لدين332565 حقوق بــــنه|ه|يدى عبــــد|لعظيم ع 

63867| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد رمض|ن ع ك|مل ع
|4766oلسن ع شمس|مرو|ن محمود عبــــد | ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدندى محمد محمود محمد |لغري| 764744
يم محمد845423 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ره محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|حمد رض| |لسيد قطبــــ |لبــــري|9|22|4
68o575|د|بــــ |لمنصوره|يه سل|مه |لعدل ص|لح |لعدل
4o7||5حقوق |لمنصورهمريم سم سيد رزق |حمد
د|بــــ حلو|ن|محمد عطيتـــ محمد سيد |حمد |لعن| 57|||3
تـــمريض بــــنه|سليم صبــــري سليم محمد356382

3o|46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ن نبــــيل فريد |مجد
6o73|9يم عبــــد|لرحمن |لشبــــر|وى معهد ف ص طنط|يم|ن |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــه حمدي محمود محمود|2444
2462o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر نبــــيل لط زيد|ن|
5o7o87د|بــــ |ل|سكندريه|مريم فتـــ ديمتـــرى |لبــــدرى
3393o5 |طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد عل|ء عبــــد|لر|زق محمد ز
42o23o|يم |م|م محمد حقوق |لمنصورهلشيم|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد نبــــوي محمد محمود|632597
يم عبــــد | ش|47|3|6 علوم ري|ضتـــ طنط|ش|م مجدى |بــــر|
5o5493علوم |ل|سكندريهع ع|طف رمض|ن ر|شد شعيبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنبــــيل محمد |لسيد زغلول262834
يم ع ز|يد499452 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ل |بــــر|
ر |حمد محمد|35497 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــ م|
9o562| د|بــــ سوه|ج|لبــــ |حمد درويش محمود
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود |لحس محمد محمود29|336
9o48o3 كليتـــ |أللسن سوه|جرن| ي| فؤ|د حسن
4o29|7تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن محمد ذ عبــــد |لعظيم إم|م
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمصط صبــــ عبــــد|لحميد عبــــد|لمعبــــود247474
|د|بــــ طنط|ندى محمد محمود |حمد خط|بــــ4|4325
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد  |د محمد358327
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد فوزى عبــــد|لستـــ|ر |لطو|بــــ|448943

طبــــ |لفيومتـــقوى خ|لد عبــــد |لحفيظ |حمد985|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م ي| محمد منصور|8346|3
342o46كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق |يمن عبــــد|لحليم قطبــــ
نوعيتـــ عبــــ|سيهيه |يمن عبــــد |لر|زق عبــــد |له|دى|62869|
777oo4حقوق |لمنصورهرحمه محسن  |د حسن
5o67|4 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسميتـــ عل|ء |لدين محمد حسن ج|بــــ
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68o8|oيم عبــــد |لر|زق |حمد حسن معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ|ء |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|مهند |لسيد محمد عبــــد|لمطلبــــ783793

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومسيمون عم|د شفيق جرجس66924
يم|62678 يل ج |لزق|زيقي|سم |حمد محمد محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ف |لدين |لسنهوري427832 علوم طنط|ي|سم |حمد محمد 
43o537|معهد ف ص طنط|ل|ء محمد عطيه |لديبــــ
7645o9ح|ن تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد ع|دل محمود حسن 
يم ص|لح |لسيد خليل752275 حقوق |لزق|زيق |م |بــــر|
لسن ع شمس|يم|ن |حمد ص|بــــر |حمد |لفيش|وى2|3483
8o|4|||نوعيتـــ |لم |م ه|شم حمدي |حمد محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مريم ك|مل حسن تـــوفيق حسن6255|5
نوعيتـــ |لم |مروه |حمد شح|تـــه |حمد2544|8
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند| محمد |بــــوبــــكر|لصديق حس 243452
7o33|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن جم|ل |بــــو م|جد |لعو |بــــو خشبــــتـــ

ف سعد محمد25952 ره|دع|ء | د|بــــ |لق|
85o479|ه محمد محمود عوض تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود س| متـــو |لتـــر|س5|2678
4|22oo|تـــج|ره طنط|لحس صل|ح عوض ع دي|بــــ
يم ع يوسف|34529| علوم ع شمسيم|ن |حمد |بــــر|
8o5|74 د|بــــ |لم |مريم ميخ|ئيل تـــوفيق |م|
يم ح|مد5|||32 ندستـــ ع شمسيوسف |لسيد |بــــر|
834oo3 |تـــج|ره |سيوطن|ردين جرجس لبــــيبــــ غ
5o76||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|رين| نظ تـــوفيق عجبــــ|ن عبــــد|لنور
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد غ| محمد شح|تـــه|38|435
ق|7|4279 تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن محمد |سم|عيل محمد |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف وليد محمد عبــــدربــــه3375|3
433o39 تـــمريض طنط| أسم|ء محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لعزيز عبــــد
756o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهتـــغريد |حمد محمد منصور
|د|بــــ بــــنه|ل|ء |لسيد محمد عبــــ|س||2|329
34oo44صيدله |لزق|زيقوق ع|دل محمد |حمد غني
9oo728|علوم سوه|ج ل|ء |لسيد رمض|ن محمد
|6356o|رهحمد فريد محمد عبــــد |لعظيم حقوق |لق|
69598oى عرفه |لمتـــو عريضه د|بــــ |لمنصوره|س|مح |لع
697693| يل ج |لزق|زيقيم|ن رض| محمود ع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ر عيد محمد حج|زي2|2332 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نه|جر م|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــول|ء رجبــــ |لسيد جودتـــ||5374
طبــــ بــــورسعيدبــــ|سل محمد سعد طر|بــــيه5|58|6
45o949|علوم ري|ضتـــ طنط|س|مه رزق محمد رزق كس|بــــ
4o7|85ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ر| |بــــو|لمجد محمد ع |ن س|لم
علوم ري|ضتـــ حلو|نع |ء صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح حسن238896
7oo78o|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد رأفتـــ سيد محمد |لسبــــ| |لدم
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وف|تـــعمر محمود مصط محمد29464| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعمر صبــــ |سم|عيل محمد مصط 686346
92377o تـــج|ره سوه|جبــــسنتـــ روم| |لضبــــع محروس
م|م82|837 حقوق |سو|نمحمود عبــــد|لموجود |لعبــــد
تـــج|ره بــــور سعيدبــــدر ح|مد محمد كم|ل |لدين ح|مد676746
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمعتـــصم محمد محمد مصط 5|7589
4o8626 د|بــــ طنط|ل|ء أيمن محمود عبــــد |لح|فظ عفي|
يم |لدسو 334857 حقوق ع شمسس|رتـــ محمد |بــــر|
7o5o5|د حقوق |لمنصورهه|له |لسيد |لسيد محمد مج|
تـــمريض طنط| سم|ء سم عبــــد |لو|حد سعد|53||43
692o75 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن عبــــد |لعليم |لمرتـــ حس
د عبــــد|266395 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومد | ممتـــ|ز عبــــد |لسيد مج|
ندستـــ حلو|نحمد عبــــد|لن| عبــــد|لسل|م محمد273522
ديه |نيس868498 علوم |سو|نم | ميخ|ئيل 

د|بــــ بــــ سويف|ف|طمه جم|ل محمد |حمد73745
ى محمود |لسيد زن|تـــى453388 ى ي ندستـــ كفر |لشيخي
8o9652لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد رجبــــ دكروري محمد
يم بــــكرى|329859 زر|عه مشتـــهرل|ء خ|لد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمك|ريوس طلعتـــ شفيق غ|بــــيوس824834
9o4|56 يم محمد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|من|ر |لسيد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آيتـــ عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |لبــــن|9|496
354o7 ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــثــــينه محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ

3|6o65زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمد عبــــد|لمع محمد
4o45o8 د|بــــ دمنهور|محمد |حمد  عبــــد |لستـــ|ر  |حمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمريم خ|لد ع عبــــد |لش| س|لم22457|
علوم طنط|إيثــــ|ر محمد عبــــد |لبــــر |لمشد428984

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء |سم|عيل يوسف عبــــد |لتـــو|بــــ|62|57
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف||ء حس ح|فظ عبــــد |لمطلبــــ|||626

تـــمريض  حلو|ننس رمض|ن حس حسن|37466|
تـــج|ره طنط|يه |حمد |لسنو محمد |لعربــــى|427926
يم عم|ر|8|4342 علوم طنط|يم|ن |حمد ع |بــــر|
7o4348يل ج |لزق|زيقوق ش|كر محمد د|ود |لعزبــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط ع|طف رش|د فهيم|5463|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهأسم|ء محمود مسعود خليفتـــ9|4358
تـــمريض |سيوطميشيل عبــــد|لصبــــور ف|رس سو|رس  |553|9
ي683265 يل ج |لزق|زيقسم|ء ط|رق محمد |حمد رجبــــ |لز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه صل|ح محمد محمود مر928|68

و 5|388 رهمحمود |يمن محمود |ل حقوق |لق|
8|oo72|ي نجيبــــ جرجس تـــج|ره بــــ سويفستـــر بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء عبــــد|لرحيم ح|فظ |لش|ف |838529
علوم ري|ضتـــ ع شمسكريمتـــ ي حسن |حمد326448
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نوعيتـــ |لم |شيم|ء ص|لح حس ع |5|857
حقوق طنط|محمد محمود محمد محمود بــــ|زينتـــ8537|4
ف محفوظ رزق صبــــح|684563 م | طبــــ |سن|ن |لمنصورهد
معهد ف ص ري|ضه طنط|ع|دل حم|ده محمد عبــــد|لق|در ن |45327
يم525652 يم ر|غبــــ محمد |بــــر| زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحميد |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخحس|م |لبــــغد|دى |لص|وى |لبــــغد|دى443357
رهيوستـــ | رؤوف |ش | حن|23926| تـــج|ره |لق|
5o87o8تـــ محمود زيد|ن |بــــوقمر عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود خ
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سل عص|م |لدين |حمد حس حسن24359|
صيدله |لزق|زيقمريم |حمد محمد عبــــ|س |لمولد772324
642|25| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |لرز|ق متـــو
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد جمعه محمد محمد |لسق||9|687 م |لع| 
يم |لسيد ج|د |لحق222|43 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ندى |حمد |بــــر|
|64|o8يف محمد |سم|عيل د|بــــ |لفيوم|ف|رس 
|5oo4o| ي مهدي ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد خ
معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد نشأتـــ |حمد حسن|752789
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم|سه عبــــده عم|ره محمد عم|ره2269|7
45o7|7 لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|نرم مصط محمد محمود حس|
4o42|2يم محمد عبــــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مؤمن كم|ل |لدين |بــــر|
75o9o2| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |لسيد عبــــد |لصمد عبــــد |
844o38كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|دي جم|ل فرج شنوده
2546o6صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن فتـــ ك|مل |حمد
|227o9رتـــ ي|سم ع|طف |حمد محمد تـــمريض |لق|
45o326يم رجبــــ ى |بــــر| زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعل|ء خ
تـــربــــيتـــ بــــنه|سمر محمد |لسيد ع99|266
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محسن |حمد |سم|عيل|333362
تـــج|ره |لمنصورهه| |حمد رمض|ن |حمد سليم|ن عرفه688494
42|o9o|وف|تـــيه خ|لد مس|عد عبــــد|لحميد معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم
858o58كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفمحمود محمد تـــوفيق عبــــد|لع|ل
يم |حمد|4||39| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|ء رفيق |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | محمد ج|بــــر عرفه محمد خليل477439
ف عبــــد |لكريم محمد عبــــد ||2478| رتـــ |لجديدتـــ|زي|د | ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
يم |حمد|437|26 يم |بــــر| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمريم نبــــيل عبــــد |لحليم |لسيد482726
5o2992طبــــ |ل|سكندريهبــــه سعد خميس ح|مد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف شيم|ء مصط محمود عبــــد |لتـــو|بــــ56263
6o2694|يم محمد |لعزبــــ لسن ع شمس|سل|م جم|ل |بــــر|
26oo62كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى جم|ل عبــــد|لغ محمد
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لرحيم عمر حمد 358|88
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|مح شعبــــ|ن |حمد شعبــــ|ن487586

طبــــ |لفيومنور|ن محمد ع |حمد5|668
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ محمد سعيد محمد سل|م6882|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عيد |لحسي |حمد حميدتـــ|642|34
62o4||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طشيم|ء عبــــد|ل مصط |بــــو |لروس
26o355|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء وحيد عبــــد|لفتـــ|ح محمود
نوعيتـــ |لزق|زيقع |لسيد عبــــد|لحكيم حسن غنيم86|637
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء عدوى عبــــد|لعظيم |لسيد عدوى|332454
تـــج|ره ع شمسمريم |حمد ع|دل محمود |لعمرى26956|
ندستـــ |لزق|زيقحمد سعيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|775759
777o4|ف محمدى مسلم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمر س| عثــــم|ن |حمد عوض جبــــل328867
434o94يم ر|غبــــ عبــــد|لفتـــ|ح يونس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهي|سم |س|مه محمد حسن |لنمله259||7
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود ع|طف فتـــ عبــــد|لرحمن |حمد4||338
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لغف|ر محمود فه عبــــد|لغف|285749
843o69 ر بــــدري خوج كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نتـــ م|
69o488|يم عبــــد |لعليم بــــرك|تـــ |لسن |لم |ل|ء |بــــر|
89937o|ه |حمد حسن عبــــد|لق|در تـــربــــيتـــ سوه|ج م
8o658oنوعيتـــ |لم |ه|جر |حمد رجبــــ محمد
حقوق بــــورسعيديه فه |لسيد |لسيد |لحديدى|766279
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لنبــــى |حمد محمد ع|شور453335
87o699|معهد ف ص |سو|نحمد محمد ط|رق ع محمد لو|ء
68o827|يم |حمد |لسيد يم |يمن |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــس|م عزتـــ |لسعيد يونس غ|نم6485|4
42|9o2طبــــ |ل|سكندريهمؤمن محمد إسم|عيل فرج إسم|عيل
طبــــ |لزق|زيقحمد محمد صل|ح محمد محمد|643576
ن| وليد ربــــيع عبــــد |لرحيم |لسعد|6932|2 علوم حلو|نم
79o728تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعمر ع|دل جبــــ|ره |حمد
لسن |لم |/ري|ضتـــ|ر| | صفوتـــ محمد عبــــد ||29|6|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد رض| مصط |حمد عبــــد|لحليم55|348
ف عبــــد|لغ |حمد||87744 معهد ف ص |سيوط يه |
ل|وى764942 علوم ري|ضتـــ سوه|جندى و|ئل عبــــد |لعزيز محمد 

ره|ء جم|ل عبــــد | عبــــد |لوه|بــــ|42925 طبــــ |لق|
4|o969|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم|ء نبــــيل عبــــد|لخ|لق |لخطيبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج||ء زين |لع|بــــدين |لسيد محمد |حمد485489
د|بــــ ع شمس||ء خ|لد |حمد س|لم|83|335
8|9o|2| علوم |لم |ل|ء ع|دل عبــــد|لمحسن خبــــ
يم محمد3|4538 ندستـــ كفر |لشيخمصط |لسيد عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
يم سليم697336 يم محمد |بــــر| ندستـــ |لمنصورهعبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |سيوطحس|م عل|ء |بــــو|لفتـــح طه965||8
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|يدى ن|جد محمد فر|ج6766||
8|42o9نوعيتـــ |لم |محمد ع شعبــــ|ن |حمد

Page 2860 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3|95o4 لسن ع شمس|نور |لهدى كم|ل صفوتـــ حس
|334o4 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد مجدي |لسيد ع
تـــمريض |لم | ط|رق ن|دي خلف مرزوق247||8
49o37oد|بــــ |ل|سكندريه|عل| خ|لد عبــــد |لنعيم بــــخيتـــ حم|د
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد زن|تـــى محمد |لر| زليلو6|2562

د|بــــ بــــ سويف|ع|طف صل|ح ع|طف عبــــد |لحليم6|542
يم |لص|فورى679262 طبــــ |لمنصورهمحمد |لسيد ح|مد |بــــر|
8o4792|صيدلتـــ |لم |منيه مصط صديق محمد
3565o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م| عبــــد|لمجيد سيد|حمد تـــوفيق دي
ره|رن| ح عبــــده محمد|599|3 د|بــــ |لق|
52|87oيم كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ح جم|ل حسن |بــــر|
م محمد عبــــد |لسل|م |لبــــرقو ||96||4 حقوق طنط|د
|344o6ندستـــ شبــــر| بــــنه|ندى محمد محمد حسن
264o97| يم عبــــد|لع| |د|بــــ طنط|يم|ن |لسيد |بــــر|
|5o642|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عبــــد |لعليم عبــــد |لحميد سيد
تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمد حسن ح|فظ |بــــو طور|943||4
د|بــــ دمنهور|سم|ح ي| مو أحمد مو 496895
339o27|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيتـــ حمدى |لسيد محمد شلبــــى
683o79|بــــه تـــج|ره |لمنصوره|ء |حمد نز|ر و
|376|o|ى ره|نجلو عم|د رفعتـــ ن د|بــــ |لق|

4o7|2|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م |حمد محمد محمد
4o7|36| كليتـــ |أللسن سوه|ج|ء عل|ء |لدين يسن محمد خلف
تـــج|ره |سيوطعبــــد |لعظيم عل|ء عبــــد |لعظيم |لسيد طوبــــ492847
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد محمد عبــــد|لسيد عبــــد|لعزيز|334729
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمد عطيتـــ ح|مد|84|634
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه عبــــد|لن| محمد خلف||569|8
897o|| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع |حمد |بــــو|لمجد محمد
5o7595تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل محمود عبــــد |لحليم عبــــد|لمجيد غ
رهمؤمن |يمن مصط سيد شح|تـــه56636| ندستـــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقحمد مصط عطيه مصط عطيه|632977
48o98oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهر| | |حمد فويلح ج|بــــ | |لسيد
ف |ليس 4558|4 لسن ع شمس|صل|ح حس محمد محمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد ح|تـــم محمد عبــــد|لق|در265759
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نريم مصط محمود محمد34466|

6o693ف محمد عبــــد |لحليم معهد ف ص بــــ سويفم|زن |
زر|عه |لفيومندى محروس حج|ج شعبــــ|ن4|647

8|937oحتـــ وفن|دق |لم |شيم|ء محمد ع محمدسكر|ن| 
|6o257|تـــج|ره ع شمس|حمد محمد حس |بــــو |لعل

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم ر|فتـــ محمد بــــشندى35394
5264o|زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــي|س حم|د محمد ص|لح
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييه كم|ل ع محمد|833788
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756o5oيم ع حسن تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــسمه |بــــر|
266o42ى يم |لهبــــ علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود عل|ء صبــــرى |بــــر|
5o3856|يم |حمد مر |حمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
يم9|7|4| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف سعيد خليل |بــــر|
5o9245 |تـــمريض دمنهورمحمد ي| محمد كم|ل سعد |لقر
د|بــــ حلو|ن|محمد مصط محمد عبــــد|لع|ل496|32
4529ooيف تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر محمد محمود 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود |حمد عبــــد|لمتـــع|ل عبــــد|لع| 843622
د|بــــ كفر |لشيخ|آل|ء سيد|حمد محمد سيد|حمد ه|شم5|5|44
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم|ن مر عبــــد |لعزيز محمود|775888
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ندى مختـــ|ر عربــــ|ن|697648
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود عل|ء مسعد محمد |لسي764395
|2o683 رهع|صم محمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحس|م محمود عبــــد|لحميد طه طبــــق5|4||5
تـــج|ره |سيوطف|رس عبــــد|لر|زق مفتـــ|ح ز|يد 887662
69o229د|بــــ |لمنصوره|محمد مجدى فوزى عبــــد |لعزيز
نوعيتـــ |لم |سم|ء محمد عيد محمد|6552|8

5o3o|ر محسن محمد د|بــــ بــــ سويف|محمد ط|
687o57| حقوق |لمنصورهخلود فرج غ|زى ع عبــــد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف بــــوبــــكر محمود حسن محمود|84679
يم محمد7||768 يم ف|يز |بــــر| كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جخلود محمود |حمد محمد 897632
علوم ج|معتـــ د |طرو|ن محمد يوسف مج |حمد425952
7673o9يف ع |لسيد معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |ل
84|92oيم د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|تـــغريد ع عبــــد|لكريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد| | محمد رضو|ن |لخطري6662|4
ش|م عبــــد|لم|لك محمد 878797 معهد ف تـــمريض |سيوط و|ئل 

2o|24تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد صل|ح |لدين محمد
4274o7يم |بــــويوسف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد |بــــر|
2673o5|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــ|ء ي| مصط د|ود
8o2654بــــه |د|بــــ |لم |جرجس رض| |نور و
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |سم|عيل محمد محمد |بــــو ر|جح9498|5
رهخ|لد وليد عبــــد | محمد محمود|986|| تـــج|ره |لق|
23o786رهعز|لدين حس|م |لدين رجبــــ عبــــد|لمحسن تـــج|ره |لق|
6oo437تـــربــــيتـــ طنط|كريمه مسعد محمد مسعد سعد سعيد
4o75o|يف عثــــم|ن |بــــوزيد د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه حس أبــــو

67o37تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومدع|ء جم|ل |لدين ع خليل محمد
يم|427|63 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيق|ء |حمد محمد محمد |بــــر|
ن| س| مو ري|ض32266| لسن ع شمس|م
432o43تـــربــــيتـــ طنط|حن|ن |يه|بــــ |م |حمد |لش|ف
52o646تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرويد| عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لفضيل حميده 
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تـــمريض كفر |لشيخسل ن عبــــد|لحميد حس |55|44
8o6567 ل|ل ع معهد ف تـــمريض |لم | سم|ح |نور 

رهع |حمد عبــــد|لكريم عبــــد|لتـــو|بــــ9567| تـــج|ره |لق|
|6529oش|م زكري عج|يبــــي كليتـــ |أللسن ج أسو|ننرم 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم جم|ل عبــــد|لن| فؤ|د عبــــد|لعزيز86|324
|5o343تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف |حمد عبــــد |لرحمن محمد
5|732oش|م محمد |لسعيد |لدفر|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى 
ندستـــ |لسويسبــــيتـــر بــــش|ره لبــــيبــــ بــــش|ره446857
ندستـــ |لزق|زيقدع|ء رض| |حمد محمود فرج26|628
6o79|3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء |لسعيد |لسيد |لرف
يم سيد |حمد7|2623 تـــج|ره بــــنه|محمد سم |بــــر|

رتـــ||ء |حمد يس محمد نور|33866 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود عص|م |لدين ذ ع687762
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |لسيد |لبــــند|رى محمد|688665
يل ج |لزق|زيقمريم |س|مه |حمد مصط |لمن|23|77 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره ع شمسن|دين مح |لدين عبــــد|لرحيم |لهو|7449|2
5o7634ن| سم |ي | تـــوفيق تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
زر|عه مشتـــهرحس |حمد حس عمر2547|3
5o8o2|طبــــ |ل|سكندريهر| | حسن مصط محمد سليم|ن
25oo22علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى صبــــ سعيد محمد سعف|ن
||7|ooتـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ط|رق عيد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسعيد محمد |حمد |بــــو|لعن ع |لعبــــد448527
7|o975|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــل|ء |لسيد محمد ع  |ض
طبــــ طنط|دى عبــــد |لمهيمن محمد عبــــد |لمهيمن ج4526|6
8oo4o7كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمن|ر محمد عبــــد|لمنعم محمد
ندستـــ |سيوطحمد جم|ل محمد مهر|ن|96||82
ر عبــــد|لمنعم حم|د|2455|8 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |لشيم|ء م|
تـــج|ره ع شمسه|جر حس|م |لدين سعيد عويس65986|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــند| رض| محمدى شديد عبــــد|لنبــــى|24843
وف|تـــمحمد عبــــود جمعه محيسن244628 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
42|o5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ مسعد |بــــو|لعزم محمد
|38o68حقوق حلو|نعمر عص|م ع عبــــ|س
5o4|59تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمود |بــــوزيد م محمد
د|بــــ |ل|سكندريه| |ر محمد عبــــد|لخ|لق محمدى |لعزبــــ47||49
82o|56لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ وجيه عبــــد|للطيف عبــــد|لعظيم
|38o22|د تـــربــــيتـــ ع شمسحمد |س|مه |لفرم|وى مج|
33o565|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيتـــ رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح سيد مطر
9o6322 ر|ء حس |بــــو|لفتـــوح محمود تـــج|ره سوه|جز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ |يه|بــــ عبــــد|لمعز |حمد|58|355
4|9o84د|بــــ د |ط|عمرو محمد ع محمد ع |سم|عيل
يم|455|88 فنون جميله فنون |لم |  ن س| حنس |بــــر|

Page 2863 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع|دل رفعتـــ محمد زيد34|456
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء مدكور محمد محمود خليفه6537|3
علوم |لمنصورهدين| |لسيد عبــــد |لمجيد عبــــد |لفتـــ|ح5|6987

حقوق بــــ سويفعيد سيد طه محمد5|3|6
6o7652 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسمه محمد مصط ع|مر مصط
64||4o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ر| عبــــد|لحق عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد محمد عبــــد
|د|بــــ طنط|رشيدتـــ عبــــد |للطيف محمد ص|دق شكر449936
64oo||صيدله |لزق|زيقن عبــــد|لمغ |لشبــــر|وى محمد ع شو
264o23|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــل|ء  |ء محمدي ع شلبــــى
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى |حمد محمد محمود782369
يم ر|شد2|6943 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى منسوبــــ محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد عربــــى قر ه|شم65887
يم عبــــد|لكريم7|46| ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد يوسف |بــــر|

|ج |لدين |حمد محمد844467 تـــربــــيتـــ |سو|نفرحه 
769|o5 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم رض| عبــــد |لسل|م حس|ن
9|2o48 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم | ن|ن متـــوشلح مح|ربــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدندى حسن |لع|يق |حمد |لع|يق676428
|7oo39حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعل| مو عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود
ف س| شلبــــى8793|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسنتـــي| |
يم26|237 رهبــــسنتـــ سعيد كم|ل جرجس |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم حسن |لبــــليدى264464 تـــمريض بــــنه|ف|طمه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأرس| موريس متـــرى بــــولس476436
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورع |ء رفعتـــ ع محمد |لعسي9442|5
ندستـــ شبــــر| بــــنه|رو|ن محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمطلبــــ359992
صيدلتـــ |سيوطدع|ء خ|لد |حمد محمد |89583
علوم ع شمسرويد| ع|طف رمض|ن محمد359735
يم239979 ر |بــــر| رهيوسف محمد ع م| زر|عه |لق|
423|2oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
5o78||علوم |ل|سكندريهقمر منصور صبــــ عبــــد |لحليم
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ره |حمد محمد محمد صف|432623
34|o95تـــج|ره ع شمسمحمد سليم|ن عبــــد|لمنعم عيد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم| |حمد محمد |حمد|3|8495
694o79وف|تـــم|زن خ|لد |لسعيد بــــدر|لدين معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
6oo7|3| يم رزق |لعدو معهد ف ص طنط|ل|ء خ|لد |بــــر|
|35o39تـــج|ره ع شمسمحمد |يوبــــ سيد عبــــد |لحميد
يم عثــــم|ن|537322 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمل طلعتـــ |بــــر|
6o|628يم محمد |لعط|ر |ء إبــــر| طبــــ طنط|إ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه ع|طف عبــــد| ع |83227
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق ع عبــــد |لحميد أحمد754639
499o6oتـــج|ره دمنهورع |ء محمود ف|روق يوسف |لديبــــ
243o47 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نخ|لد عفي تـــوفيق حس
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى صبــــرى عبــــده مبــــروك |لجمل|3594
44798o ندستـــ |ل|سكندريه |ر |يه|بــــ سعد |حمد ع خض
طبــــ بــــورسعيدعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد زغلول765393
23o379حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفؤ|د محمود فؤ|د محمد
ندستـــ ع شمسحمد س| مدبــــو س|لم مدين|3|45|2
34988oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسخديجتـــ سعيد ص|بــــر ح|مد

ره|شذ| ع|طف محمد |حمد6424| د|بــــ |لق|
6o5|37رجه ف محمد |لحسي |بــــو  طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم|ن |
2458|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمؤمن محمد ج|بــــر |بــــوحج|زي
68o569|رى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن عص|م |لسيد محمد |لجو
4893|oيف محمد عبــــد |لسل|م |لسمرتـــ حقوق |ل|سكندريهسل 

365|o|ره|ء ج|بــــر حس عمر |م|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم24|7|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد ع|دل عبــــد |ل |بــــر|
يم525893 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد |حمد خ |لدين |بــــر|
|د|بــــ بــــنه||ء طلعتـــ محمد |لسيد||35574
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر رض| محمد حسن |لهل|348426
42455o|تـــج|ره |ل|سكندريهستـــيفن جميل عزيز غ| بــــولس
75o927ف صبــــرى |سم|عيل ندستـــ |ل|سم|عيليتـــريم |
494oo7حقوق طنط|ع قطبــــ سعد قطبــــ عبــــده

ره|مروه صل|ح محمود ع|2437 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ بــــنه|مه| |لسيد يوسف محمود ع339969
266o93|يم عبــــد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفيصل عبــــد| محمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمروج محمود عبــــد | عمر|ن678297
ه حسن عبــــد |لفضيل حسن د|ود|5|6924 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
7o7736 ندستـــ |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد |لمنعم مصط
2527o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دى كرم محمد |لق|رح
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعزتـــ |حمد عبــــد |لعزيز |حمد |لسيد688938
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم| |حمد طه عبــــد|لكريم محبــــوبــــ|8674|5
9o5572تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  بــــتـــس|م عبــــد|لن| |حمد |سم|عيل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرو|ن خ|لد عبــــد|لسل|م |م|م|38|26
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عمر محمد صل|ح فرج |لبــــنه|وى|94|33
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|سم ج|بــــر سعيد عبــــد |لمجيد8582|5
ف محمد ي|س عبــــد |لر|زق464|63 ندستـــ بــــلبــــيسندى | ع| 
|76282| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |لسيد عز |لدين ع
7o9248 |حقوق |لمنصورهمحمد ر|غبــــ سعد عبــــد |لفتـــ|ح |لر

كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــعمر محمد عمر عبــــد |8|474
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طإكر|م س|د|تـــ ربــــيع |لسيد |لبــــر|6|9|6
ره|مديحتـــ حمدى |حمد مدبــــو339728 ثــــ|ر |لق|
علوم |لزق|زيقحمد عبــــد |لع| محمد عبــــد |لع|632873
د|بــــ |لمنصوره|تـــسنيم محمد محمود عبــــده خط|بــــ963||7
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ ر|فتـــ عبــــد|له|دى عبــــد|لعزيز|33892
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4o5559تـــج|ره سوه|جسهيله محمود حن محمود
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد خليفه سليم|ن خليفه|775573
7o6676يم |لخو تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد ص|لح |لمهدى ع |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهيه ع|طف |ل|ل عبــــد |لح|فظ|68|683
62o834 |يم عبــــد |لبــــ علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لحس إبــــر|
7o8o62معهد ف تـــمريض |لمنصوره ر|ويه حربــــيه |بــــو |لمع| |لسيد |بــــر
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء يوسف سيف |لدين يوسف|753829
حقوق طنط|حمد حس عبــــد |لجو|د ز زيد|ن|9|29|6
8|4|8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفكريم ن| محمد |حمد
6o8|22بــــه تـــمريض طنط| فرحه رزق ف|روق رزق و
848o58 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نف|طمه |بــــو|لحسن حس ع
حقوق |ل|سكندريهمهند ممدوح عبــــد |لنبــــى محمد76|445
ري675645 لسن |لم |/ري|ضتـــ|لسيد |لعربــــ|وى |لسيد ح|فظ |لجو

رهمحمود عبــــد|لجيد ع عبــــد|لجيد73367 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عط|| |بــــو|لعين |بــــوع|مر4957|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود ع|دل لبــــيبــــ محمود عمر526997
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمود محمد رجبــــ |لسيد ع99|526
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنيتـــ صبــــ |سم|عيل |حمد |بــــو|لخ 345635
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل محمد |لسيد محمد |حمد |لش|2844|7

طبــــ |لفيومشه|بــــ |لدين خ|لد عبــــد |لجو|د ح|مد69459
تـــج|ره ع شمسجه|د سل|مه ك|مل محمد68|368
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد |لسيد بــــر35|633
ه خ|لد ع|طف |حمد عثــــم|ن423477 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدفري|ل محمد |حمد محمد |لسكرى763689
يم حسن حسونه9876|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــس|م عل|ء |بــــر|
6o93|9كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم|يكل |س|متـــ فريج |يوبــــ
7|o|53|ه رمض|ن محمد ع ع خلف تـــج|ره |لمنصورهم
363ooره|محمد عبــــد |لرحمن بــــدوى حمد|ن د|بــــ |لق|

تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |نور |بــــ|ظه|783776
يم محمد628776 تـــج|ره |لزق|زيقف|رس سعيد |بــــر|
5|479oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحن|ن طلعتـــ سعد سليم|ن سعد
وف|تـــع|صم جم|ل عبــــد |لحميد حسن ع67248| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|5o7|يم محربــــ د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه محمد سعد |بــــر|
3|745o|رهمحمد عبــــد|لرحيم حم|د عبــــد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
رهحمد حموده محمود حموده سيد |حمد452944 تـــخطيط عمر| |لق|
يم شعبــــ64|676 علوم |لمنصورهنوره|ن ي| عبــــد |لمنعم |بــــر|
7o4686|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حل|م |لسعيد محمد |حمد خليل
7o||47تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل حس ح|فظ |بــــو |لقمص
263o39نوعيتـــ بــــنه|خلود ع مصط سعد
تـــج|ره |سيوطشيم|ء ممدوح فتـــ عبــــد|لحميد845433
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |سم|عيل عبــــد |لعظيم عتـــم|ن695248
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52o89|تـــج|ره دمنهور |حمد جمعتـــ عبــــدربــــه غ|نم
تـــج|ره بــــ سويفبــــيتـــر بــــدري |لويز ملك4347|8
حقوق |ل|سكندريهم|رين| مل|ك يوسف د|ود499754
25|o58وى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جوده مجدى جوده |ل
ى عبــــد|لمنعم محمد ن| 96|265 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود خ
778348| نوعيتـــ |لزق|زيقيه ع|طف |حمد متـــو
يم||69999 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء جم|ل |حمد |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسل سعيد عبــــد|لحميد |ل|بــــشي254268
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |يمن سعيد تـــف|ل5447|4
طبــــ |لزق|زيقع |ء عبــــد |لرحمن ع خليل4|7749
267o65تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|رضوه سيد عثــــم|ن ع عيد
8o|56oحقوق |سيوطمحمد جم|ل محمد عبــــد|لع|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد عبــــد |لمع ق|سم عبــــد |لمع484886
43o|43يم تـــج|ره طنط|رو|ن مجدى محمد ع |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقرؤى أحمد عبــــد |لحق |لسيد82|625
يم689589 يم جمعه |حمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهسل |بــــر|
حقوق |لمنصورهمصط |لمتـــو |لسيد حسن |بــــو عن6224|6
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لسل|م رجبــــ 484849
ندستـــ ع شمسعمر و|ئل سعد |لدو|خ323388
معهد ف ص |سيوطوف|ء |حمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد 894494
9o|2o| حقوق سوه|جط|رق حن محمود دسو
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سم|ح بــــدوى ن| محمد336468
494|o2د|بــــ دمنهور|عل|ء سعيد حسن |لر|بــــط
ن| س| عبــــده تـــ|درس3|2776 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمد مصط عبــــد |لحميد مبــــروك8|4942
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| محمد عل|م ري|ض|29|253

معهد ف ص بــــ سويفمصط عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن|73|7
ره/ري|ضتـــعبــــد | ن حس |بــــو |لعز44397 زر|عه |لق|

تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمود |حمد محمد326352
يم محمد أحمد |لمغربــــى7722|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورأسم|ء |بــــر|
يم خليل779639 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|رس سعد |بــــر|
35o888تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سندس سعيد كم|ل سعد
علوم ري|ضتـــ حلو|نصل|ح س| |لسيد محمد324623
لهل8652|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد خ|لد عبــــد|للطيف ح|مد 

69o67|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء حسن |لسيد عبــــد |لغف|ر
5o932| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور |لدين عص|م محمد محمد حسبــــو
يم حسن خف| 679343 ندستـــ |سيوطمصط ي| |بــــر|
بــــي 643792 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|كريم حسن عبــــد|لسل|م حسن |ل
تـــج|ره طنط|محمد محمد مجدى محمد عبــــد |لمنعم محمد 424929
78o586ندستـــ بــــنه|لؤى |لسيد حس بــــدر|ن مر كليتـــ 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقلسيد محمد سيد |حمد ح|مد||63935

Page 2867 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3468o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمريم عمر عطيه محمد مو
إعل|م بــــ سويفحمد ج|بــــر حسن ع |لمغربــــى|5729|2
46|o66|تـــج|ره طنط|ن|ريم|ن ع|دل محمد فتـــ |لششتـــ

6659o|طبــــ |لفيوميه حمدى |لسيد |لسيد
د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء |نور ع |لسيد|837|63

حقوق حلو|نسيف محمد حل محمد |حمد2|72|
23625o |رهيم ي| مصط مصط |لقرم علوم |لق|

6o982كليتـــ |أللسن بــــ سويفسعيد محمد سيد جبــــيل
78o567ف |حمد محمد ه|شم علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعبــــد |لرحمن |
75|o|4يم ف محمد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |
44o678 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح

223o3|رى |بــــو |لمجد ه |حمد محمد ز بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد محمد |لشح|تـــ |حمد |لص|وى|9868|4
يم عبــــد|لع|ل325582 د|بــــ حلو|ن|مروتـــ محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم م|جد حسن حسن 7448||
6oo557|تـــربــــيتـــ طنط|ص|دق محمود ص|دق |لنعن
د|بــــ حلو|ن|ع محمد ع محمد223376
6|o654يم مصط عدس د|بــــ |لمنصوره|آيه |لرحمن |بــــر|
صيدله ع شمسنوره|ن محمد |سم|عيل شبــــل عبــــد |8566||
ف عيد عبــــد |لمطلبــــ |حمد258952 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |
كليتـــ |أللسن ج أسو|نتـــ |لسيد فتـــ |لسيد252448
تـــج|ره |ل|سكندريهريه|م حس |لسيد عبــــد|لحليم475933
3374o6تـــربــــيتـــ ع شمسمريم كم|ل سعيد ملوكه
ى253452 ر|ء عبــــد|لغ مشحوتـــ بــــح طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه |لز
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|حمد يح فه عبــــد |لحميد|677774

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسمه خليفه عبــــد |لعظيم |لضبــــ57246
ره|حمد عزتـــ محمد حس |28763| ثــــ|ر |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمهره س|مح محمد فؤ|د طلبــــه27432|
7633|4| طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |لسيد ع |حمد |لمتـــبــــو
2686|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|لبــــ محمود عبــــد|لرحيم ف|يد
صيدله |لمنصورهمن|ر سعد عوض محمد |لعفش684325
|د|بــــ بــــنه|رو|ن مدحتـــ |لسيد محمد عبــــد|329624
يم محمود محمد 923596 تـــمريض سوه|ج عز|م |بــــر|
4o6o3o نده عبــــد |لعزيز مسعود مصط د|بــــ |ل|سكندريه|ش|
ين صبــــرى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد |لرحمن بــــ 264599 تـــربــــيتـــ بــــنه|ن
54o3|5|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــن|ن عبــــد |لع| شعبــــ|ن عبــــد |لع

65o34تـــمريض |لفيوم لطيفه محمد جمعه |حمد
6924o9|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمل سم عبــــد |لرحيم |حمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه عبــــ|س محمد جنه3526|4
4o72o2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |آل|ء |حمد ع بــــسيو ع|

4|7o7|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمود |حمد سيد |حمد
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46o52| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |لدين محمد عبــــد | محمد حسن
896o39 د|بــــ سوه|ج|دير عل|ء عبــــد|لكريم محمود
6o8457طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ رفعتـــ حسن محمد |لبــــريدى
6oo42|| ي فتـــ عبــــد |لق|در عبــــد تـــربــــيتـــ طنط|سه|م خ
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد نبــــيل عبــــد|لعزيز3427|3
5o2925| تـــمريض |إلسكندريتـــ ف|طمه حسن |لصغ محمد عبــــد
د|بــــ دمنهور|حمد سعد محمد خليل حتـــه|493965
د|بــــ ع شمس|ن|ديه مصط محمد شندى65|58|
6|479o| تـــج|ره طنط|نوره|ن |لبــــ عبــــد |لبــــديع د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيوسف ع|طف |نور عبــــد |لمجيد47473|
د|بــــ ع شمس|ريم رأفتـــ حسن مصط |3983|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمهر|ن |حمد ع |حمد 682|89
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنور |لدين صبــــ عبــــد |لل|ه عبــــد |لفضيل424462
طبــــ |ل|سكندريهحمد |لتـــه| عبــــد|لجو|د |بــــوريشه|435642
وف|تـــص|لح ط|رق ص|لح محمود |لخو2558|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |لسويسم|زن محمد |لسعيد |ل |د545|75

7o5|7|ه حسن عيد |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم
كليتـــ |أللسن ج أسو|نجنه عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم ر|شد زغلول2954|4
يم بــــسيو 479387 ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|نسيه محمد إبــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م |حمد جم|ل |لدين بــــسيو عبــــد529366
تـــج|ره ع شمسلسيد عبــــد|لمجيد |لسيد عبــــد|لمجيد|2828|3
ندستـــ كفر |لشيخح|مد محمد ح|مد محمود ز|يد452296
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مسه |حمد رفعتـــ |حمد|63253
ى عوض عبــــد |لغ |لشح|692779 تـــج|ره بــــور سعيدبــــ|سم بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهروضه ربــــيع رزق مصط |لسبــــ683245
رهحمد محمد ع محمد سل|م|55||33 عل|ج طبــــي |لق|
23o63o رهمرو|ن و|ئل حم|د حس|ن تـــج|ره |لق|

رهل|ء مدحتـــ حس سيد|24333 صيدله |لق|
معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد سعد رمض|ن عبــــد |لرحيم98229

26o383|ره|سم|ء محمود ع عمر|ن |لنمس ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىيه عبــــد|لتـــو|بــــ ه|شم رشو|ن|293479
د|بــــ دمنهور|محمد ع محمد حسن عقل73|493
52o268|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|يم|ن يح عبــــد|لعظيم |حمد ند 
بــــي حطبــــ675267 يم |ل ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد |بــــر|
4||o8oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم محمد عبــــد |لرحيم |لمدلع
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطبــــسمه ي| |بــــو|لق|سم |حمد 923269
5|632o|يم محمد عبــــد د|بــــ دمنهور|رفيد|ء خميس |بــــر|
رتـــ/ري|ضتـــ|شهد عبــــد|لحميد كم|ل |لصي 7924|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم بــــنه|حمد محمد ج|بــــر |حمد سل|م|666|26
4o458|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيح سليم محمد محمد م|جد
يم لط 9|4327 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى نشأتـــ محمد إبــــر|
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756o73 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه |حمد محمد حس
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى حسن محمد |حمد محمود482742
|274o2كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخ|لد محمد صل|ح |لدين عبــــد |لسل
معهد ف ص |سيوطيح عبــــد|لرحمن صبــــرى |حمد حسن 886538

2o43o|رهحمد فتـــ محمد سليم|ن صيدله |لق|
8o2589د|بــــ |لم |محمد ع محمد عبــــد|لرحيم|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| رك|بــــي حسن |لسيد869872
5|o|29تـــج|ره دمنهورج|بــــر جم|ل ه|شم |بــــوزيد
يم خ|لد|245564 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد شبــــل س|لم |بــــر|
6o5875|تـــج|ره طنط|حمد طلعتـــ رفعتـــ ع |لسيد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن|در حس ن فرغل268442
7o|94|يم محمد |لبــــر تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |لحليم |بــــر|
ندستـــ بــــنه|محمد فتـــ |حمد |لنج|ر|24672 كليتـــ 
8424oo|ق|وي محمد كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يه محمد 
5o7838تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد حسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يم|ن محمد محمد محمود|||3294
5252o9د|بــــ |ل|سكندريه|دير عص|م |حمد حسن |لسيد
تـــج|ره بــــنه|ملكه جل|ل قن|وى عبــــد |لعليم38589|

2o438|يم محمد رهيه|بــــ محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد ح|مد عبــــد |لمع عبــــد |لغف|622276
ندستـــ كفر |لشيخمصط فوزى مر جمعه |لحد|د6|4538
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن صبــــ |م حسن عبــــد|لكريم|673|27
ندستـــ بــــنه|حمد إسم|عيل عبــــد |لرحمن نو|ر||44958 كليتـــ 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط |حمد |لسيد |حمد||3|78
4|4o|4يف تـــربــــيتـــ طنط|نور| كرم محمد عبــــد |لسل|م 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نر| |حمد حم|ده |سم|عيل834733
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رحمه ه| صل|ح طه محمد7979|2
6o8o77تـــج|ره طنط|رو|ن |حمد عبــــد |لسميع |حمد |لحبــــ
معهد ف ص |سو|ندع|ء فتـــ حسن ثــــم| 847684
88|37o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطع محمود محمد محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن محمد حس خليل222457
|5o955| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنور| صبــــ ن| ن
3|3o83وقسندس ح|زم محمد عبــــ|س |لجز|ر ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
9o8375  علوم سوه|جي|سم |نور حل عبــــد|لجو|د
ندستـــ كفر |لشيخيوسف خ|لد يوسف خ|لد فر|ويله786|45
علوم حلو|نس|ره نزيه فوزى عوض259548
68o44|يم محمد ع محمود ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهعل| محمد محمد محمد |بــــو ص 763978
لسن ع شمس|رغده |حمد عبــــد|لخ|لق |حمد مصط 263379
يم479684 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيح |حمد عيد ز |بــــر|
25o4o5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم بــــيو عبــــد|لسل|م |لنح|س
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78o36oى محمد |حمد نوعيتـــ |لزق|زيقنرم ي
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد |لسيد |بــــو ط|حون|96|692

لسن ع شمس|زينبــــ ر|فتـــ محمد محمد46565
6o|||oندستـــ طنط|صل|ح سيد محمد ف|يد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم ح|تـــم صبــــ |حمد دي|بــــ267527
وف|تـــندى |لسيد حسن محمد236874 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
د|بــــ ع شمس|ه|جر عص|م عبــــد|لرؤف خط|بــــ335856
تـــج|ره كفر |لشيخمنتـــ |حمد محمد حسن5875|4
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | |لشو|د سعد سليم|ن784663
36o99oره|ريم |لسيد محمد يونس عل|م |لق|
272o87 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور|ن و|ئل حسي سليم|ن بــــك
علوم |لمنصورهمنه | مصط محمد محمود عبــــد |لعليم683357
ى عبــــد |له|دى محمد |لخ2|567| رهمصط خ ندستـــ |لق|
425o63فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|رتـــ مصط صد عبــــد|لمنعم |لنعن

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ع|دل عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |||446
5|5o25ثــــ|ر |لفيوم|فوزيتـــ محمد محمد ع بــــر
6o|5|2حقوق طنط|وق عص|م محمد مغ|زي محمد |لنج
تـــمريض كفر |لشيخحن|ن عثــــم|ن عثــــم|ن عبــــد| |لسيد7|4372
879o94 معهد ف تـــمريض |سيوط دير عص|م فتـــ سيد
تـــج|ره طنط|م ع|دل سعد عطيه |لبــــهوتـــى2|25|6
6o2677|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهوليد عص|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لش
5o47|8 |صيدله |ل|سكندريهرو|ن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حميدتـــ ش
يف عبــــد |لحميد |بــــو|لحمد759647 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ر| | 
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنور| محمود حسن محمود |لصوف| 3|6943
طبــــ |سن|ن ع شمسمحمود سيد عزتـــ محمود|34775
حقوق بــــنه|د | عص|م محمد محمد حس خ 338385
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|يكل |نطون سمع|ن سعيد254559
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م| عبــــد|لوه|بــــ محمود عمر|2|8425
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسجه|د صبــــرى سيد حسن ع66674|
6|o542|تـــج|ره |لمنصورهيم|ن يح مسعد |لوكيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــه محمد شعبــــ|ن محمد65365|

ف |لسيد محمد|6769 | | صيدلتـــ |لفيومي
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمحمد  |ء |لدين عبــــد |لرحمن عبــــد 35|6|6
833o39تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسلوي حسن ح|مد |بــــوزيد
علوم ج|معتـــ |لسويسل|ء محمود ص|لح |حمد|788366
2|9o26وف|تـــعمر خ|لد عبــــد|لستـــ|ر محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه |حمد ي|قوتـــ ع |بــــوه|شم4422|5
فنون جميله فنون حلو|نمن|ر محمود محمد سعيد|682|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نريج |حمد فؤ|د عثــــم|ن|48226|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد |لبــــدرى نظ |لبــــدرى|366||9
تـــربــــيتـــ |لفيومرغد خ|لد محمود سيد65624
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|6|5o|تـــج|ره ع شمسح|زم محسن حن محمد مو
8|5o52|ه محمد |سم|عيل محمد نوعيتـــ موسيقيه |لم |م
5o9984|زر|عه دمنهور|سل|م محمد عطيه عبــــد|لعزيزشتـــ
معهد ف ص طنط|يح ع|دل عبــــد |لبــــديع محمد يوسف427576
7o4|76| يم لط محمد |نور |لكو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــس|مح |لسيد محمد عبــــد |لحميد ع|69367
يم826822 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر محمود |حمد |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لمنعم عطيه ج|دو839267
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمصط سعد محمود عثــــم|ن862359
يف حن| صليبــــ3548|3 |د|بــــ بــــنه|لوريس 
482|o3|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمعتـــز ج|بــــر محمد مرد|ش عبــــد |لوه

73o33طبــــ |لفيومعبــــد |لرحمن |حمد محمود عبــــد |لعزيز
48|89oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسط|رق يح حسن عبــــد |لجو|د
84o7|4كليتـــ طبــــ أسو|نمحمود مطر مغربــــي محمود
52949oندستـــ طنط|حسن |لسيد حسن محمد ج|د
623o4||حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد سم محمد محمد نعم|ن| 
|25o72ين ط|رق مصط كم|ل د|بــــ ع شمس|ل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيه خ|لد محمد بــــكر|264422
23|o39بــــه |لقس |ش |ء رهجورج |يمن و تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــنه|محمد عل|ء|لدين ح|مد |لجعم62|256
4o8822ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــسنتـــ عيسوى ر|شد |لعري|ن
6974o5  تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد رض| رمض|ن عبــــد |له|دى
4|3o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رش| سعيد |لسيد |حمد خليفتـــ
علوم |سيوطم|رين| حشمتـــ جيد غبــــري|ل 23||89
يم3|28|4 |د|بــــ طنط|قمر عل|ء بــــدير ج|د |بــــر|
89653o  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر ع|رف فؤ|د |حمد
85o573د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن فوزي مهدي محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عمرو |يمن صل|ح ق|سم34783|

ه محمد سيد محمد|559|5 تـــج|ره |سيوطم
63743|| د|بــــ |لزق|زيق||ء رزق محمد رزق |لش|ف
وف|تـــيوسف سيد عبــــد |لفتـــ|ح محمود29553| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4478o7ندستـــ |ل|سكندريهمريم يح محمد عط| عبــــد |لعزيز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سل محمد محمد محمد |لبــــغد|دى2336|7

5936o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد جم|ل حمدى عبــــد |لعظيم
علوم طنط|رن| عبــــد |لعزيز عوض محمد عبــــد |لجو9|4395
4oo8o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسل|م عبــــد |لنبــــى ع ع حم|د
9oo9o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم صفوتـــ فهيم بــــدروس
زر|عه ع شمسيوسف خ|لد حسن عبــــد |لو|رثــــ3|624|
حقوق بــــنه|سم| محمد محمد حسن كردى329272
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعطيه أحمد عطيه عبــــد |لجو|د3385|5
49o275يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن محمود محمد |حمد إبــــر|
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|67|3oره|بــــه زكري| ح|مد |حمد عل|م |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود محمد سعد|لدين عبــــد|لعزيز شح|224|6
تـــج|ره ع شمسمحمد ممدوح ف|روق |لسيد حسن324246

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه عبــــد |لمعبــــود ن|دى محمد|72283
طبــــ بــــنه|حمد ع|صم محمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف432|43
68o999|د|بــــ |لمنصوره|محمد تـــ|مر فكرى محمود شط
23o7|3ره|يوسف ع|دل ه|شم ع ثــــ|ر |لق|
رى|253553 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|للطيف صل|ح |لجو
ى محمد338245 تـــج|ره بــــنه|عزتـــ س| محمد خ
49o383يم عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عطيه ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم |بــــر|
9o998|  معهد ف ص سوه|جعبــــد| فتـــ محمد حسن
|د|بــــ طنط|بــــ|سل حسن ح|مد محمد336798
2578o| |كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمؤمن ع|دل عبــــد|لمنصف |لقرم
8oo2|6حه وفن|دق |ل|قعمر عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لكريم عبــــد|لق| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لحج|ج ر|غبــــ طوبــــ|ر|49|696
8|8o48ر مر|د لم عبــــد|لشهيد طبــــ |لم |بــــ|
يم |لقد|ح عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد687893 زر|عه |لمنصورهبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد م|جد زغلول فريد9245|2
46|8o5|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد محمد كم|ل محمد محمد
رهك|رين |مجد عبــــد |لمل|ك زكرى954|2| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه ش| محمد حسن267482
5|2|o7تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز عبــــد |لودود حسن حسن

 |حه وفن|دق |لفيوممحمد فتـــ عمر|ن محمود|2284
762o4|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم عيد محمد عيد
تـــج|ره دمنهورمريم محمد |حمد |بــــو زيتـــح|ر6529|5
علوم ري|ضتـــ |سو|نيهم منصور م منصور|87|844
875|4o ندستـــ |سيوطمحمد |يه|بــــ محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد عبــــد |لمحسن |سم|عيل |حمد75|45|
تـــج|ره |لزق|زيقسل ع |حمد |لمعد|وى638899
62o47||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهندى ع|طف رزق |لش
8|7o47طبــــ |لم |محمد ع عبــــد|لحميد محمد
7o7539|يم حموده محمد زر|عه |لمنصورهيه |بــــر|
33o5|oد|بــــ بــــنه|س| جم|ل |لسيد سليم|ن|
طبــــ سوه|جعمرو جم|ل خميس |حمد 82|899
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرحيل |لسيد محمود |ل |ل763226
تـــج|ره ع شمسعبــــد| كم|ل محمد عبــــد|لمنعم353576
تـــج|ره |سيوطكريم مجدى عبــــد|لعزيز عبــــد|لش| 38|628
6o4629|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه محمد بــــهيج |لزن|تـــى
لسن ع شمس|منيه يوسف عبــــد |لر|زق محمد|67489|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو شو عبــــد|لفتـــ|ح عيد عرفه662|25
حقوق |سو|نيه بــــدر |لدين محمدع محمد|848837
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9o|944  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|ره |حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لوه|بــــ
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر |يمن صبــــ |لسعيد قطبــــ ن|498554
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حس كم|ل |لدين حس سم|حه838|68

3o773|ه ع|دل ج|د | عطيتـــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
4o6|o4د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر ف|رس أحمد |لسيد أبــــوشعله
75965oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرو|ن |حمد محمد |حمد عبــــ|س
ره|بــــسنتـــ |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لوه|بــــ 57424| د|بــــ |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|نور|ن ه| فريج عبــــد |لنبــــى9|4965
7667o4معهد ف ص |سم|عيليهعل|ء عم|د |لدين ر|شد |لسي

يم |بــــو زيد5522| رتـــ|نور|ن حمدى سعيد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
2486o7ديتـــ صقر  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرحمه |لسيد قطبــــ 
5|o367|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد صبــــ |حمد نو|ر
5297o8|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد |س|مه محمد ر|تـــبــــ خليفه
6o8389صيدله |لمنصورهسميه جم|ل ش|كر عبــــد|لر|زق بــــخيتـــه
6o94|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد عبــــد| |بــــوط|لبــــ س|لم كن|ن
تـــربــــيتـــ دمنهورخ|لد رزق |حمد منصور|49399
يم فتـــ مصط عم|رتـــ|433589 تـــمريض طنط| بــــر|
63o947|حقوق |لزق|زيقين|س محمد حسن عبــــد |لحميد
تـــج|ره |سيوطصف|ء حمدى عبــــد|لرحيم |حمد 889784
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسد | حسن عبــــد|لع|ل حسن233489
وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد محمد |لسيد7|566| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
||76o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــسمه محمد حس مصط جمعه
|د|بــــ طنط|رش| رض| ع |لس|يح663||6

يم تـــوفيق سيد||5994 كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفسم|عيل |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سل و|ئل |سم|عيل محمود682282
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــسمه ن|در رزق عبــــد |لعزيز مو| 339|42
ره|ء محمد سليم محمد|64993| صيدله |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لرحمن ي| عبــــد|لرحمن عبــــد|5|2659
693o43 بــــي محمد سل|مه |بــــو د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |ل
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |م |حمد ف|ضل يونس|696887
د|بــــ حلو|ن|محمد ط|رق ربــــيع ع 33994|
معهد ف تـــمريض |سيوط حس|م ه|شم ع |حمد 5779|9

صيدله حلو|نمحمد |حمد محمد |مبــــ|بــــى7||58
6oo558د|بــــ طنط|ط|رق عبــــد |لحميد محمد سلط|ن|
534o57|ف عبــــد |لفتـــ|ح |م |لعتـــر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهيتـــ |
تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر خليل |بــــو زيد عبــــد |لع|ل2862|4
44o2||يم عبــــد |لرحمن ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــسمه ق|سم |بــــر|
حقوق ع شمسيوسف |حمد عي سيد عي6594|2
تـــج|ره دمنهورع|دل مصط محمد رش|د عبــــد |لتـــو|48699
||82o|د|بــــ ع شمس|فريده رض| محمود |حمد
753o98يم  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد مو| ص|لح إبــــر|
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ره|ين|س |حمد عبــــد |لع| محمدع عمر48927| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود صل|ح محمود مو محمد774777
يم |لش|طر68|495 تـــج|ره دمنهورس|مه محمد |لسيد |بــــر|
|43o69يم سيد حقوق حلو|نمنتـــ | محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنيه |حمد عبــــد | |لسيد|755223

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عبــــد |لمجيد |لسيد عبــــد |لمجيد ر33749
طبــــ بــــ سويفمل |حمد شعيبــــ حميده|58434

يف محمد بــــل|ل5283|| حقوق ع شمسبــــثــــينه 
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىه|جر |لش|ذ |بــــو|لمجد ع 826334
4o|8|oيف يم |حمد |ل يم عزتـــ |بــــر| حقوق |ل|سكندريهعزتـــ |بــــر|
259o79يم عبــــد |لمجيد طعيمه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمعتـــز عبــــد|لمجيد |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسهيله محمد |لسعيد محمد معبــــد238989
62o49oحه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد سعد مهدي فرج بــــدر| 
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم|رى |ن شو نصيف حل2|4756
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد مصط عبــــد | |لعر|بــــى|69669

ل|ل عبــــد |25627 ف  رهه|جر | ندستـــ |لق|
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ح|مد عبــــده محمد9|7578

معهد ف تـــمريض بــــ سويف زي|د ربــــيع منصور عبــــد |لمو53536
7oo742|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمؤمن وليد |لسيد فرج طلبــــه ند
4o3978تـــج|ره سوه|جمؤمن مجدى سعد خط|بــــ عمر
يم متـــو329295 رهمنتـــ | ع ج|بــــر |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
ي765272 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدحمد حسن محمد محمود محمد |لفق
43o876 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سل محمد عبــــد |لنبــــى ربــــيع محمد مصط
4379o2علوم كفر |لشيخروميس|ء ن شح|تـــه |لشو|د  شح
858oo8تـــربــــيتـــ |لم |نوره|ن شلق| غري| |بــــو|لليل
يم|9578|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيه خ|لد |لسيد |بــــر|

57o58 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفكرستـــ | صبــــ مل|ك حن
764o73|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم خ|لد محمد |لش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|ميه شح|تـــه محمد شح|تـــه |لجندى3597|6
ره عزتـــ عبــــد |لنعيم عبــــد |لرحيم 877485 تـــج|ره |سيوطز
ف صل|ح |لدين |م 9|432| لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمود |
يم جرير س|لم سل|مه753927 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ |بــــر|
75583oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خلود عبــــد | ع عبــــد |لجو|د
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوق ح|زم حل حسن |لش|عر65256|
6o3896 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|م مسعد محمد ج|د |لشط|نو|
 |حه وفن|دق |ل|قول|ء عمر خليفه ز|يد846447
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسمر ط|رق |لسيد عوض عريف439588
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل |لغريبــــ |لغريبــــ محمد |لص|ل2843|7
7o||87يم جرجس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــول| عصمتـــ جرجس |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزينبــــ عبــــد| يوسف |م|م734|34
يم بــــسيو 33||44 علوم طنط|خلود جمعه بــــسيو إبــــر|
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صيدله حلو|نف|رس رض| عبــــد |لع| حس 249|68
تـــ|محمد رأفتـــ فؤ|د بــــلبــــع546368 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
75992oيم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدير ع محمد |بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيوسف عبــــد|لمجيد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|339699
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء ع محمود محمد5695|3
2|2o45حه وفن|دق |لفيومفؤ|د عمرو عبــــد|لق|در عبــــد|لعزيز| 
|369o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نروم| سم نطر جرجس بــــقطر
||5o39|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلي | |لبــــ |نيس جبــــره
879o68 |د|بــــ |سيوط|ديفيد د |ل |م حن
5|o687| طبــــ |ل|سكندريهسل|م و|ئل تـــوفيق ن|

ره|رح|بــــ صبــــرى صبــــ محمد45667 د|بــــ |لق|
643o54نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر |حمد محمد |حمد محمد
زر|عه مشتـــهرسعد ع|طف سعد |لسيد نوفل328889
6383ooيم يم محمد |بــــر| علوم |لزق|زيقكريم كم|ل |بــــر|
تـــج|ره طنط|مؤمن رض| عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل||47558
7|2o4|تـــج|ره بــــور سعيدمريم تـــوفيق سيد |حمد عيد سيد|حمد
رهحس|م |لدين عبــــد | |خ حسن49547 طبــــ |لق|
6|o78تـــمريض  بــــ سويفف|طمتـــ محمد ي|س ح|مد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط عبــــد|لعزيز مصط عبــــد|لعزيز 3262|6
49o4|7 د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن ع|طف |لدسو عطيه |لدسو
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | |يمن ف|روق عبــــد |للطيف عبــــد765536
يم عبــــد |لسيد بــــركه254973 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير رمض|ن |بــــر|
435|o7تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |لسعيد محمود قريش
224o53رهف|طمه يوسف يوسف |بــــو|لنج| سل تـــج|ره |لق|
86428oلس |كر|م |لقمص مو |لقمص م كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىك
معهد ف ص بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |حمد محمد ح|مد ع|مر|67|62
686o44د تـــج|ره |لمنصورهلميس |لسيد ن مج|
844|o|معهد ف تـــمريض |سو|نمحمود محمد حميد محمود
|34o33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|رون سيد ف|روق |بــــو نعم|ن
4878o4تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |حمد محمود |حمد عمر
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخندى |س|مه |حمد رفعتـــ جوده6554|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نديفيد |دو|رد يعقوبــــ جندى4933|2
ى محمد عثــــم|ن فه |765344 تـــج|ره بــــور سعيدمحمود |لم
7ooo22علوم ج|معتـــ د |طعمر عبــــد |لرؤف عبــــد | |حمد
4o3757| يم محمد سيد |حمد حقوق |ل|سكندريهمصط |بــــر|
يم |لسيد9882|3 ي |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سل ي
تـــج|ره |لزق|زيقدع|ء ع  |م |لسيد357|77
329|2o|لسن ع شمس|ل|ء |حمد محمدى يوسف
علوم ج|معتـــ |لسويسرحمه غريبــــ ع حسن 759727
يم2264|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م مصط محمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد ع|دل شعبــــ|ن أحمد شعيبــــ|633365
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8|o|3||يم يم حسن |بــــر| حقوق |سيوطحمد |بــــر|
ف |حمد ح|مد |89232 نوعيتـــ موسيقيه |سيوطشهد |
طبــــ |سن|ن طنط|عمرو مو |بــــو|لحسن سليم|ن بــــرك|2|2546
د|بــــ ع شمس| |ر ط|رق مصط محمد32262|
7|||8o|يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه ع|دل ع |لمر |بــــر|
8326o6| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد حمد|ن تـــوفيق ع

543o7|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد عص|م سيد عبــــد |لتـــو|بــــ
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد طه بــــسيو محمد خليفه |لغريبــــ2698|5
5|65ooد|بــــ دمنهور|رن| ي| طلعتـــ |لسلم|وى
ى5644|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعم|د |حمد عوض |لع
|62o89حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |يه|بــــ محفوظ |حمد
رهرن| |حمد فر|ج عبــــد|لح|فظ323742 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه |لسيد حسن |لنج|ر|35||77
نوعيتـــ |لزق|زيقتـــغريد نزيه عبــــد |لسل|م س|لم787352
27o3o7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عم|د |حمد عبــــد|لعظيم محمد
925o|9|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ حمد |بــــو|لحمد حسن عبــــد|لمنعم
معهد ف ص سوه|جر| | خ|لد خليفه عبــــ|س 694|92
9|2o5||ء عبــــد|لو|حد عبــــد|لل|ه عبــــد| حقوق سوه|ج 
688664| يم عبــــ|ده محمد |لمر حقوق |لمنصورهحمد |بــــر|
7o8493ل|ل محمد زر|عه |لمنصورهند| عبــــد |لبــــص 
76385oتـــج|ره بــــور سعيدرن |نس فوزى حسن بــــرغوتـــ
75|396| ل| م |يمن عثــــم|ن عثــــم|ن  تـــج|ره بــــور سعيدد
يم محمد ح|مد |752687  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمصط سيد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقيه عص|م |دريس عبــــد|لحميد|648277
9o|265 تـــج|ره سوه|جر|مز فكتـــر ز| سيدر|وس
معهد ف ص |سم|عيليهريج فيصل عبــــد |لرحيم محمد|767989
2623o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحيم شندى |حمد محروس رضو
|2o59oم جرجس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــو ع|دل سيد

6754oطبــــ |لفيوممصط حس يونس محمد
8o2387 حتـــ وفن|دق |لم |محمود صل|ح محمود خ| 
حقوق بــــنه|دى ح|كم |لسيد محمود266244
4o84|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد ع متـــو عبــــد |لسل|م |لبــــو|بــــ|
|634o||زر|عه مشتـــهرسم|ء ع|دل |نور |لحلف|وى
7o|77oد|بــــ |لمنصوره|مريم ط|رق ص|دق |لسيد
7o5|66يم |لعو حسن دي|بــــ تـــج|ره |لمنصورهس|مه |بــــر|
يم |لسيد32555| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنتـــ | محمد |بــــر|
83||ooوس تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم|ره|ن محفوظ نجيبــــ تـــ|و
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــي|سم تـــ|مر محمد |لمقي254344
5o|7o3زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهر| | سعيد سعيد محمد يوسف
يم خ|لد |لديبــــ ص|لح|4|6||9 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر عم|د محمد عبــــد|لش| 336523
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لسن ع شمس|منه | رزق سيد سيد رزق232597
47|5oتـــربــــيتـــ حلو|نصف| |دم طه عك|شه

حقوق طنط|محمود ع|دل |بــــو|لفتـــوح محمود |بــــوشقتـــ5457|4
2288o4|لسن ع شمس|سل مصط عبــــد|لمجيد |حمد ص
258|8oش|م عبــــد|لبــــر صبــــيح خل|ف تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد 
ر|ن|528|5 علوم حلو|ني|سم س|مح بــــسيو |حمد ز
5687oتـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعل|ء |لدين حج|زى سليم|ن ع

64o276|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء ع محمد ع |لنقرز
رهبــــسنتـــ عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لجليل35|52| ندستـــ |لق|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ه| عي حس |858898
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|يدى عبــــد| سيد عبــــد| شوكه23|322
6oo|94علوم ري|ضتـــ طنط|عمر محمود محمد |لصو|ف

57889| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد محمد محمد عبــــد |
2|59o7د|بــــ حلو|ن|ند| ه| سل|مه حسن |لسيد
||7o39ف |لسيد محمد ندستـــ ع شمسكريم |
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم محمد سم محمد ع نوي 233288
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد يوسف عشيش245826
42|3|o|ء |يه|بــــ |لسيد مر وف| د|بــــ د |ط||
62o66||تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأسم|ء أحمد محمد |لهل
8998o| طبــــ حلو|نحسن فوزى محمد |حمد
يم |لسيد حسن668|33 تـــج|ره بــــنه|ح|زم |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسميحه حسن عبــــد|لمو ح|فظ محمد637339
7o8o8oتـــج|ره بــــور سعيدوق خ|لد محمد ع محفوظ

علوم ج|معتـــ |لسويسرحمه ع|دل عبــــد |لع|ل نص|ر54848
3572oرتـــ|عمر حسن ع حسن ع لف |لصن| للصن|ع|تـــ |لمتـــطورتـــ |لنهضتـــ |ول مدينتـــ |لسل|م |لق|
ره|ن|ديه مدحتـــ محمد سيد|96|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندى حس|م سم طه54686

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى عبــــد|لو|حد |لمن|خ|27|25
9||o|3|ى |حمد |لش معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد |حمد محمد خ
رهمحمود ع|دل محمد |لسيد7|444| طبــــ |سن|ن |لق|
6o3967| تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لحميد |لرف|
9o6484 تـــج|ره سوه|جشيم|ء محمد مصط |حمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مر |بــــو|لعبــــ|س محمد ع مر عم636295
4o6o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|منه | و|ئل عبــــد |لموله عبــــد|لفتـــ|ح
4o9487تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |لشن|وى محمد |لصهبــــ
يم353898 د|بــــ ع شمس|عبــــد|لفتـــ|ح رض| عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
9oo494 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ |م ربــــيع بــــدوى عبــــد|لع|ل
يم مصط 436938 لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|ي|سم عبــــد |لقوى ع |بــــر|

3o8|2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل محمد سيد محمود
49647o تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ عبــــد |لر|زق عبــــد | عبــــد |لغ
767o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيوسف عبــــ|س |حمد حميد |لبــــر|وى
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25o8o8نوعيتـــ |شمونمحمود |لحسن محمد عبــــ|ده حسن
88o|78 تـــج|ره |سيوطم|ر ع|طف حن| شلبــــى
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدحمد محمد عوض |لسيد مصط خميس|||762
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى |م فؤ|د ع |م 39353|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفغ|ده رجبــــ فتـــ محمد58578
يف |حمد |حمد من|693275 معهد ف تـــمريض |لمنصوره |حمد 
ره|نور|ن محمد |حمد |لحس|ن 42478| عل|م |لق|
2369o2|رهيه مجدى محمد خليفه تـــج|ره |لق|

27o|2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دين| عل|ء عبــــد |لمنعم |سم|عيل
 |حه وفن|دق |لفيومنور حسن |يوبــــ عبــــد|لحميد7244|2

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه محمود |حمد مه |||273
|397o5م لسن ع شمس|م|ر عري|ن ج|بــــ | سيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|د | أحمد عبــــد |لنبــــى سل|متـــ3|4855
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد حم|ده محمد |لحد|د|76||25
د|بــــ كفر |لشيخ|منه | ع|دل يوسف |حمد |لش|ف7846|4
|6oo72كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ح|زم حسن محمد
5o326o |لسن ع شمس|يم فتـــ محمد محمد |لش
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد محمد |لسيد شهو|ن|258622 لم
75o596د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مريم |سل|م خليل سلم|ن |لشيخ خليل
ر|ء ن|در عبــــد |لنبــــى محمد جبــــريل6|4428 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخز
ر|ء عبــــد |لرحمن سعيد سليم5|7677 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسز
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد ع محمد |لطبــــ|خ633897
5o6485| تـــمريض |إلسكندريتـــ منيه محمد |حمد |بــــو |لخ
4377o8|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد محمود |لسيد محمود بــــلح
33427o|فنون جميله عم|ره ج حلو|نحمد محمد عبــــد|لمجيد |حمد
83379o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه محمد دكرو محمود
778o84محمد ي| عبــــد |لعظيم حسن| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
علوم |لمنصورهمرو|ن |يمن |حمد عي683584
348o|5ف عبــــد|لحميد |لسيد |لعزبــــ طبــــ ع شمسعبــــد| |

48o97رهمحمود محمد سعيد |حمد عبــــد |لعزيز ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
صيدلتـــ |سيوطرن| حسن عبــــ|س عبــــد|لرحيم 898424
635694| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيه ح|تـــم نج|ح عبــــد |لع|ل عبــــد|ل

معهد ف ص بــــ سويفف رمض|ن عوض |م |8||62
679o62د|بــــ |لمنصوره|ش|دى عطيه فتـــ عطيه |حمد
758o46ندستـــ بــــور سعيدمحمد ص|لح ع فرج
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنصور عبــــد|لخ|لق منصور محمد عبــــد 643776
696o96ر يم ز| تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |لسيد محمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمريم مجدى حمزتـــ حسن محمد |لهو|رى476264
5|5|o3 تـــربــــيتـــ دمنهورم جم|ل عي |لعو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخلود ع عبــــد |لمحسن ع حس |9|479
تـــج|ره بــــ سويفبــــ|ف ن|دي |سكندر حن|857838
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه محمد |لسعيد محمد|635335
زر|عه |لفيومزينبــــ محمد حسن حبــــ|س68257

يف صل|ح غريبــــ775446 طبــــ |لزق|زيقبــــ|سل 
775|o8زر|عه |لزق|زيقن محمد بــــدر محمد |م|م ن
علوم ج|معتـــ د |طحبــــيبــــتـــ عبــــد |للطيف محمد قضيبــــ6494|5
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــل|م محمد جوده حسن |لسيد حسن688225
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمل ع|دل محمد عبــــد|لمنعم|335974
يم629637 علوم |لزق|زيقنور|ن خ|لد عبــــد |لحميد إبــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|رو|ن |مجد محمد |ل|نور حس |سم345594

تـــج|ره ع شمسف|طمه محمد ع محمد عبــــد |لرحمن68|28
ح|ن764726 يم |حمد  ن| |بــــر| ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم
7o374oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد |له|دى محمود |بــــو |لمع
يم حسن |لع|قل|767395 تـــربــــيتـــ |لعريشيم|ن محمد |بــــر|

د طلبــــه5643| ر بــــهيج عبــــد |لوه|بــــ مج| رهس| تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــور سعيدعمرو محمد عبــــد |لونيس عمر |حمد765666
علوم |سيوطس| ثــــروتـــ نصيف ي  93|878
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ندي ض| فتـــ محمد7878|8
|3746o|ه تـــج|ره ع شمسحمد محمد محمود ذ عم
4o3773ه ر محمد خليل ع تـــج|ره كفر |لشيخعمر م|
ف مصط ع|مر622454 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد |

رهندى مجدى محمود فر|ج2|224 زر|عه |لق|
ندستـــ حلو|نسعيد مصط محمد سعيد325297
7692o9لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|رض| | سل|مه رض| | محمد
4|3o33|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م| ع|دل محمد ع|شور
علوم |لمنصورهيم|ن جم|ل |لسعيد حس طبــــل|2436|7
35o|32|يم عبــــد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد| عبــــد|لغف|ر |بــــر|

يم |حمد28524 د|بــــ حلو|ن|محمد زين |لع|بــــدين |بــــر|
25|o7|نوبــــى طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ط|رق عبــــد|لمنعم |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى ط|رق محمد حمدى محمد|35|63
7|o233|تـــمريض |لمنصورتـــ يه عص|م محمد |لسبــــ| |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | سيد |م كريم758687
يم |حمد3386|3 تـــج|ره ع شمسملك و|ئل محمود |بــــر|
عل|ج طبــــي قن|مل ع|دل محمد |لع|د |835553
9o7|29 تـــربــــيتـــ سوه|جرضوى عبــــد|لخ|لق مو عبــــد|لحميد
8oooo2حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر مصط محمد |ل|تـــف|وي
77o239تـــج|ره بــــنه|بــــ|سل محمد عبــــد|لق|در سيد غريبــــ
6o|o73وف|تـــكريم محمد شو منصور حمزه معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــول|ء صبــــرى عبــــد|لمعبــــود |بــــوخل|ف6|2525
22o|96تـــج|ره بــــنه|عمرو جم|ل لط محمد

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمود عبــــد |لمحسن عطيه عبــــد |لمحسن78|37
ره|شعبــــ|ن ج|د| شعبــــ|ن |لشي245998 ثــــ|ر |لق|
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8o8|34تـــج|ره بــــ سويفدين| صفوتـــ رشدي شح|تـــه
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمع|ذ |حمد عبــــد|لحميد محمد824659

562o6د|بــــ بــــ سويف|ف|طمتـــ خ|لد |حمد محمد
645o7نده محمد |حمد فرج د|بــــ |لفيوم|ش|

يم779734 تـــج|ره |لزق|زيقحن محمد ممدوح عبــــد | |بــــر|
7739o7وف|تـــيوسف محمد ع محمد رشو|ن معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
يم58696| ره|خلود |حمد صبــــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ طبــــ أسو|نسيل | |س|مه فتـــ |سك|روس292|83
تـــج|ره |سيوطفؤ|د محمد |لسعيد محمد |حمد 885799
يم |لطنبــــو 45|696 د|بــــ |لمنصوره|دين| عبــــد |لحميد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد عص|م |لسيد كيل| 785869
6272o2ور ه ذ فتـــ ذ  تـــج|ره |لزق|زيقن
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن عثــــم|ن حسن رمض|ن638623
69|o97|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى عبــــد |لوه|بــــ |لزي |بــــو
6o792|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|عبــــ محمد حل بــــربــــر
ى |حمد |بــــو |لعل|697736 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــرحمه ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ف|طمه حس محمد حسن28|23|
يكل498487 ر عبــــد |لستـــ|ر |سم|عيل  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر م|
ش|م خلف عبــــد|لبــــ|رى6789|2 كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــسهيله 
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| غريبــــ مصط عبــــد |لعظيم|75545
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه مجدى عبــــد|لحميد |لديبــــ8|2496
7o6226بــــي رمض ه محمود عبــــد |لمنعم |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
4||4o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد خ|لد عبــــد |لعزيز |لسيد مصيل
ره|يوسف ن| خلف عبــــد|لغ 234625 د|بــــ |لق|

|622o|رهحمد |يمن عبــــد |لعظيم |حمد ندستـــ |لق|
يم محمد  427623 علوم طنط|محمد رض| عبــــد|لمنعم |بــــر|
689oo2 طبــــ |لمنصورهمحمود عبــــد |لر|زق عبــــد |لسميع عبــــد

87o9oد|بــــ |لفيوم|ي|سم رمض|ن |حمد خليفه
69o579د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد |لحم| حسن ع
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد منصور حسن محمد حم|د|764|68
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|عبــــ عرفه طلبــــ عبــــ|س274|84
ره|م صبــــ ع عبــــد|لحميد229423 د|بــــ |لق|

وف|تـــتـــغريد عثــــم|ن عبــــد |لرحمن محمد37386 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
64o596تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عبــــد |له|دى محمد محمد |لط
تـــج|ره |لمنصورهعمر حسن عبــــد |لعزيز حسن منصور686898
يف |حمد محمد|22525| رهحمد  ندستـــ |لق|
7oo455|يم |لسيد يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء محمد محمود ر|غبــــ|223549
63o76oتـــج|ره سوه|جمحمد ي| فتـــ حسن
3483|o|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنيتـــ عبــــد|لمجيد عزتـــ مسلم
نوعيتـــ طنط|ندى |يه|بــــ محمد زيد488||6
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35o274حقوق ع شمسشه|بــــ محمد عدل|ن عبــــد|للطيف
4o8234تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد حمدى عبــــد|لر|زق مصط شمر
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشس|ره ع محمد محمد عن| 9|7683
رى 9268|4 يم  |لجو ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحن|ن  حسن  |بــــر|
ثــــ|ر د |ط|محمد |لذكر|وى محمد |لبــــ|ز693647
68o484تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |لمر محمد |لمر

صيدلتـــ |لفيومنوره|ن رمض|ن ربــــيع شعبــــ|ن64727
6229o9| |تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه |يمن عبــــد |لجليل |لص
48897oرهي|سم |سم|عيل ع حسن حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| سم محمود حس محمد476587
ى عبــــد|لمنعم بــــشندى حم|23892 رهي|سم ي تـــج|ره |لق|
يم |لعن| 477985 د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم ج|بــــر |لغمرى |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط بــــش مصط |لمغربــــى494936
د|بــــ |ل|سكندريه|م|رين| سم ري|ض جريس منصور459595
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد سعد محمد سعد3857|2
34|o59 طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن خ|لد محمد عبــــد|لمجيد حس
يم237465 ره|د| |  |ء محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
بــــي عبــــد |لعزيز |لسيد متـــو689882 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لعزيز |ل
642o94لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|يدى ثــــروتـــ |لشو|د محمود
4oo644|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحيم|ن يوسف محمود محمد
889o87 لسن |لم |ول|ء طلعتـــ |حمد مصط|

يم7639| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسم| نجدى ك|مل ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن عبــــد|لحليم عبــــد|لسل|م |حمد|87956
26o99|يم محمد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره سعيد |بــــر|
|4o748يم ع طه حقوق حلو|نش|م ع |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر خ|لد سيد محمد6363|2
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــش|دى عم|د ن|شد سعيد  895627
443oo8كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم عبــــد |لعزير عبــــد |لق|در عبــــد | محمد
هم|ري| ه| يوسف عبــــد | ف|م9973|| نوعيتـــ ج
ره |ر خ|لد |حمد سعد مصط 233494 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

6o59||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء فرح|ن محروس عبــــده
يم|82476 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|دي بــــديع |نور |بــــر|
85752oطبــــ بــــيطري |لم |حن|ن ع|دل بــــطرس عبــــد|لمل|ك
يم |لسيد عطيه833|64 نوعيتـــ |لزق|زيقأحل|م محمد |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطمحمود عبــــد|لرحم|ن |حمد عثــــم|ن 889875
ى8|4754 ندستـــ |ل|سكندريهسل عل|ء محمد سعيد محمد خ
ه كرم ف|روق حن |53|57| ره|م ثــــ|ر |لق|
26o|72كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــسنتـــ س|مح سعيد خ|لد دي|بــــ
622o25 حقوق د |طعبــــد |لرحمن ممدوح عبــــد|لع| عبــــد
35o728|علوم ع شمسسم|ء عم|د سعد مهدى
779o97ف |لسيد ح|فظ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن |
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777|5oحقوق |لزق|زيقنور| يح جوده س|لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم صفوتـــ لبــــيبــــ |سكندر 92|886
د|بــــ كفر |لشيخ|عمرو محمد |لسيد محمد|978|4

تـــج|ره بــــ سويفمن|ر جم|ل ربــــيع ع983|5
62oo64تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد |حمد |حمد |لبــــ|ز
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن |لسيد |لمغ|ورى |لسعيد مرو|ن643882
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|  مل صبــــرى |لسيد محمود|896942
ر|ء ح|مد سيد سعيد825567 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف|طمه |لز
يم24|782 تـــج|ره |لزق|زيقعص|م محمد |حمد |بــــر|
3325o3| علوم ري|ضتـــ بــــنه|يم|ن بــــيو نعيم بــــيو حس
ه خ|لد |لسعيد محمد عبــــد|لمنعم635225 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن
7oo523تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء عم|د |لدين محمد |لسيد
83o338حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | عبــــد|لع| عبــــد|لش| |لسم
7632|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديه رمض|ن رض| عطيه |لغمرى |لمر

6o|64| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفلرميس|ء ج|بــــر ص|لح عبــــد |لغ
ندستـــ حلو|نيوسف حسن صبــــ محمد6578|2
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سميه س| نور|لدين |لسيد5383|2
4356|oعلوم |ل|سكندريهحمد غ|زي خ عبــــد|له|دى |لصعيدي
354o9oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرو|ن محمد عبــــد|لعليم ع |لجمل
7oo466تـــج|ره طنط|خ|لد ع|بــــد عبــــد |للطيف محمود
ره|226387 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلسيد محمود محمد عبــــد |لع|ل ز
3427o|يم د|بــــ ع شمس|سم محمد سم |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيومشيم|ء محمد جمعه عبــــد |72866
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر |حمد |سم|عيل سيد863|6

757o8||د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء طه فريد طه ع ع|مر
2o586 طبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن |مجد محمد حس عبــــد

رهس|ندى عمر خليفتـــ رضو|ن58423| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن محمد |نور عبــــ|س حس 432525
493o85د|بــــ دمنهور|محمد خميس سعد محمد |لعسكرى
تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد |لحميد عبــــد | ح|فظ |69898
4o49|oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــ|س محمد بــــخيتـــ
يم |م|م |لش|ف 8|22|6 تـــج|ره طنط|نعمه محمد |بــــر|
7|o9||يم محمد فه محمد |لم ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
رهيم ح|زم رمض|ن عبــــد | |لحبــــ 57|44| حقوق |لق|
6o3298ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمد سيد حموده  |د
83oo35|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه محمود محمد عبــــ|س
488o52تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عمرو عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لرحيم
ر محمد محمد |لهبــــ|تـــ476683 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندي ط|

تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن|ء جم|ل عبــــده حسن|5267|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عمرو رمض|ن محمد وجيه |حمد2987|8
833|o8ي تـــ|ج |لدين محمد حمد|ن حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي
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يم 675229 نوعيتـــ |لمنصورهي|ر| مصط عبــــد |لعظيم |بــــر|
علوم |لزق|زيقي|سم |حمد حسن |حمد784927
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يم|ن ع محمد بــــرك|تـــ|758339
زر|عه مشتـــهردين| عثــــم|ن جمعتـــ ع |بــــوزيد|34565
ف حسن ي|قوتـــ72|227 رهعبــــد|لرحمن | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|6o888لسن ع شمس|وق عص|م محمد خميس
6o9|o5علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لعليم |بــــو حجر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |حمد حس |لتـــل|وى7|2497
تـــج|ره ع شمسه|دي محمد |لعربــــي عنتـــر حس |6|||3
3o|7oره|ه|جر ع|طف |لشح|تـــ محمد عل|م |لق|

ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد مصط محمود مـحـمـد مـوسـى2|2657
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|طمه عبــــد |لن| محمد |م 425575
معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء |حمد محمد |حمد عطيه784943
9o|493 معهد ف ص سوه|جسل|مه |حمد سل|مه |حمد

رهمصط عبــــد|لمحسن رش|د عبــــد|لمحسن|4632 حقوق |لق|
5284o|ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع|طف يوسف معوض عثــــم
838o66 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد سيد محمد حس
يم4988|8 |لسن |لم |ندي |حمد ع |بــــر|

رهسيف |لدين يوسف محمد يوسف7655| حقوق |لق|
صيدله ع شمسم مصط عيد مصط 23234|
ر|ء طه سيد عبــــد |لحليم6|88|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمتـــ |لز
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن مس|مح عبــــد|لنعيم عبــــد|لحميد866223
62o272|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعبــــد |لرحمن مدحتـــ محمد منصور زي
زر|عه مشتـــهرعبــــد|لسل|م |حمد عبــــد|لسل|م ح|فظ بــــدوي423|34

3o636لسن |لم |ف|طمتـــ معوض محمد |حمد|
يم ش|كر عبــــد|لسميع597|33 علوم بــــنه|رن| |بــــر|

644o2كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم صل|ح ح|فظ محمد
ف يس|بــــ فخري عبــــيد477762 د | كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــلي ي| ع |بــــو سل|مه249976
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مصط محمد سعد عطيه شعبــــ|ن697296
يم |للبــــودى|628338 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد ع|دل فتـــ |بــــر|
7o|356|د|بــــ |لمنصوره|حمد فوزى مصط سيد |حمد زغلول

45oo8يد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط عص|م محمود |بــــو |ل
د|بــــ دمنهور|زي|د محمد يوسف  عبــــد|لحميد |بــــو كبــــشه6|4937
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن مصط سليم|ن سليم|ن |69683
23242o| رهسم|ء مجدى |سم|عيل حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6|99o4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم خ|لد محمد |لس|د|تـــ
يم محمد 2854|9 تـــج|ره سوه|جمحمد بــــهجتـــ |بــــر|
6847o4ندستـــ |سيوطعمر ممدوح |حمد |لسيد غر|بــــ
يم محمد |لنج|ر|5537|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد |لسعيد |بــــر|
9|o227 تـــج|ره سوه|جم|ريه|م مدحتـــ لط شفيق
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهحسن سم |لسيد محمد756396
453|8o|ندستـــ كفر |لشيخحمد عبــــد|لرؤف محبــــ |لسيد عوض
ف ك|مل محمود  5729|9 تـــج|ره |سيوط |
زر|عه |لم |ريم عم|د |لدين |حمد ع 637||8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد رض| محمد شبــــل محمد حسن449576
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد معوض حسن عبــــده54|247

6o637تـــمريض  بــــ سويفعبــــ سيد فتـــ مرد|ش
رهندى محمود ع عبــــد|لر|زق237365 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o7353تـــج|ره |لمنصورهمن|ر |حمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لحليم
9o542o د|بــــ سوه|ج|نوره عبــــد|لبــــ| |لسيد حسن
ر عبــــد |لفضيل528964 ندستـــ |سيوطخ|لد فوزى ط|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود ربــــيع عطيه شمردن3727|8
322o79تـــج|ره ع شمسن|ن ع|دل مصط في محمد

وف|تـــعمر سعد عبــــد|لحميد عمر79234 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
268o28| يم سعد عبــــد|له|دى ع كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــر|
42oo|3 د|بــــ دمنهور|محمد مدحتـــ محمد |لبــــسطوي

299o3رتـــحس ع حس محمد علوم ري|ضتـــ |لق|
764|o9نوعيتـــ بــــور سعيدجيه|ن حم|ده |حمد |لسيد حبــــيش

3o35oيم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرو|ن محمد محمد |بــــو |لعط| |بــــر|
5|87|2| طبــــ |ل|سكندريهيم|ن عرفتـــ محمود حم|د عي
6|o92oيم |لشح|تـــ حس سليم تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
|587o6يم رهوق يح عبــــد |لخ|لق |بــــر| تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس عبــــد|لن| حس |حمد347389
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| مصط محمد ع 845887
5o|336علوم طنط|حسن جم|ل حسن ع
تـــربــــيتـــ |سو|نصف|ء تـــه| دي|بــــ عبــــد|لرحيم869727
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنيف محمد حموده عبــــد|لحميد مو|49835
5|967o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء |لسيد محمد |لسيد |لقصبــــى
675o49علوم ج|معتـــ د |طرضوى |لغريبــــ |نيس حسن |لطح|ن
623o47د|بــــ د |ط|سيف |لدين ه| لط عليم
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |سعد ح|مد سليم|657|64
7532o9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد حسن عبــــد|لسل|م
854o27معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفبــــدر ض| ز شح|تـــه
نوعيتـــ عبــــ|سيهمن|ر مجدى عبــــد|لسل|م خليل349263
نوعيتـــ |لم |يه |بــــوبــــكر حسن عبــــد|لعزيز|4|84|8
4o|62| ف عبــــد |لرحيم |حمد حسن حقوق |سيوطمؤمن |
ره|من|ر عبــــد|لحميد ع طه223538 د|بــــ |لق|
رهي|ر| محمود |حمد ع خلف229664 ندستـــ |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعهد ع|دل م محمد ص|لح485234
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|عيل س| سعد ي |حمد|693632
تـــج|ره |لزق|زيقغ|ده |يه|بــــ عبــــد|له|دى عبــــد|لسل|626758
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4467oتـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لل|ه محمد عبــــدربــــه
يم عطوه43|3|6 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد ي| |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ع|دل عبــــد|لمقصود عدل|ن|7435|3
7767o9 |كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسط|رق |سل|م رجبــــ |لسيد ش

3878oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عمر مصط صل|ح مج
يم29892 رهحمد محمد عبــــد |لمنعم |لسيد |بــــر| ندستـــ |لق|

يم مصط 326488 حقوق ع شمسس|رتـــ حسن |بــــر|
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد مصط 755567
2228o2|ره|حمد سعد ز محمد د|بــــ |لق|
6o2992نوعيتـــ فنيه طنط|مريم ثــــروتـــ عبــــد |لحميد |لنش|ر
9o7726 عل|ج طبــــي قن|محمود حسن محمود ع|بــــدين
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن سم بــــدير ع |لبــــرم|وي|682488
7o9434|د|بــــ |لمنصوره|كر|م محمد عبــــده |حمد عبــــده
5o5629 كليتـــ |أللسن سوه|جعبــــد|لرحمن |لسيد محمد عبــــد|لرحمن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء ع محمد ع |9|8358

688o8تـــمريض |لفيوم من|ر محمد عبــــد|لبــــ|رى محمد
رهمن|ر |نور شعبــــ|ن ه|شم47256 تـــج|ره |لق|

9|o5|6  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشنوده صليبــــ حن| | عبــــد|لمل|ك
تـــج|ره |سيوط حمد صل|ح عثــــم|ن عبــــد|لع|ل|888677
4|9o52حقوق طنط|مصط حس عو محمد سعد
علوم |لم |مريم نبــــيل عز حل 8729|8
7o68ooتـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|دل |بــــومسلم عوض محمد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد عطيه ع |لهلبــــ|وى|5|2456
885oo5|د|بــــ |سيوط| يه سيد |حمد محمود
7o6357| ندستـــ |لسويسيه |حمد ع عبــــد |لمع
يم صقر7637|5 زر|عه دمنهوره|جر محمد سعد |بــــر|
رهن| مرتـــ ع محمد7|84|2 تـــج|ره |لق|

رهكريم خ|لد طه ع|3495 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره دمنهوركريم سم |لسيد ج|د |للتـــ475742
م|م ج|بــــر محمد 2996|9 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ده محمد |لسيد محمد23694|

بــــه|8442| يم و د|بــــ حلو|ن|سل|م |يمن |بــــر|
6o23|6د|بــــ |سيوط|دير ن| محمود ك|مل ع|شور

3o|64لسن ع شمس|نهله وحيد محمد رزق
43o79 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|شيم|ء عبــــد |لمجيد مبــــروك عبــــد |لمجيد

كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسن وص مكرم مرقس|359769
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ء عبــــد |لسل|م محمد عفي 784782
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف فوزي مصط |لسيد33|482
35o384طبــــ بــــيطرى بــــنه|عمر شعبــــ|ن |حمد معوض حم|د
9o25o8 طبــــ سوه|جحميده عويضه |لسيد عبــــد|لع|ل
ندستـــ بــــنه|محمد محمود ع محمود ع446954 كليتـــ 
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كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخندى |س|متـــ بــــند|رى محمد حسن439848
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمن|ر |لسيد|لبــــدوي سعدي صح|بــــي879|84
تـــمريض |سيوطصموئيل مكرم فريج جويد 894446
معهد ف ص |ل|سكندريهمروه محمد عبــــد |لرحيم مهدي97|522
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|سم محمد |حمد |سم|عيل753632
رتـــ|ل|ء محمد |ل|م ع حسن |لخو226|33 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لسل|م ع54||32
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورول|ء رمض|ن حسن جويده مر |49697
تـــمريض |سيوط |ر بــــدر |حمد غ|لبــــ 5666|9
4|o998تـــج|ره طنط|يم محمد فتـــ عبــــد |له|دي
7785o2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد س| عبــــد |لرحمن ضيف |
7o76|8ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــع |سم|عيل |سم|عيل عوض ك.تـــ. ف للبــــ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |حمد ط|يع حسن48573|
75|4o7يم بــــكر تـــج|ره بــــور سعيدعمرو و|ئل |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقرن|د محمد |ل|م عبــــد |لحميد محمد عبــــده زلط752246
يم3283|2 ره مجدى عنتـــر عبــــد|لح|فظ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
فنون جميله فنون |ل|قعبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|ل |حمد|86959
84o768ندستـــ أسو|نمصط سعد|لدين ر| عبــــ|س
329o82ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد| جل|ل عبــــد| حسن عيسوى حموده
5o3o|9|زر|عه |ل|سكندريهيه رمض|ن |حمد |لبــــدوى
د|بــــ سوه|ج|سحر عبــــد|لعليم ع|بــــدين محمد 923857
تـــج|ره سوه|جمن|ر |حمد حسن ع29868|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء عبــــد|لرؤف محمد عي257462
6o6835كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخ|لد حمدى محمد ك|مل |بــــوشل
624o4oد|بــــ د |ط|لسيد بــــل|ل عبــــد|لمو عبــــد |لمنعم مو
7o26|5ل|ل متـــو يوسف معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمروه نبــــيل 
4o|232د|بــــ |ل|سكندريه|سع|د محمد بــــسيو عبــــد |لجو|د |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى حسن فرج حسن3|275|
684|6o تـــج|ره |لمنصوره|حمد محمود ح|مد عبــــد |لجو|د |بــــو
52o478 يم ع خ صيدله |ل|سكندريهه|جر عبــــد|للطيف |بــــر|
36||o5|تـــمريض بــــنه|سم|ء رض| |م|م زيد|ن |م|م
5o4653علوم بــــورسعيدلي فوزى حسن |لسيد محمد
36o6o5د|بــــ بــــنه|رض| رض| مصط حسن |لزيبــــق|
ر |لسيد ع |ل|عرج625333 صيدله |لزق|زيقمريم م|
يم |لهل|3|2459 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي| |بــــر|
4o6957فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسمه محمد عبــــد |لرز|ق محمد فه
226769| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد مصط محمد محمد ج|د | ل|
ر محمد صبــــ |لغزو5|76|| ن| بــــ| د|بــــ ع شمس|م
يل ج |لزق|زيقنوره|ن ي| جميل محمود |لنوي 625465 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن|در ع|طف سعيد متـــو775298
7o6o85|تـــج|ره |لمنصورهيه محمد  |ء |حمد شندي
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ثــــ|ر |لفيوم|ه|جر |حمد عبــــد |لمؤمن س|لم33486
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل يونس عبــــد|لستـــ|ر محمد|832743
يد حبــــيبــــ427823 طبــــ طنط|م عبــــد |لوحود ع|طف  |بــــو|ل
يم227472 يم |بــــر| ف |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نسيف |لدين |
637|o2تـــج|ره |لزق|زيقعمرو أس|متـــ فؤ|د رزق سيد أحمد
7||32oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ثــــ|بــــتـــ |بــــو |لمع| س|لم ع
6|52o3ف عبــــد |لعزيز |لحم|م تـــج|ره ج|معتـــ د |طن| أ
25974o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه دسو رفعتـــ تـــوفيق

رهخ|لد |لسيد غريبــــ حس 29234 طبــــ |لق|
634o49وف|تـــعبــــد |لرحمن حسن فتـــ |حمد  |م ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |لسيد محمد عبــــده |لسيد |لعشم773353
|2985oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسملتـــ صبــــري ح|فظ ج|د منصور
د|بــــ دمنهور|سل|م |س|م يونس محمد محمود دو|492542
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ محمود |حمد محمود بــــكرى739|34
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد|لرحمن |لسعيد |لسيد فتـــح | 9|4424
|6o978فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن صل|ح |حمد عبــــد |لمغيثــــ سليم
6|o266ري|ض |طف|ل |لمنصورهوف|ء |لسيد عبــــد|لحليم حبــــيش
6o9574|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد محمد ف|ضل |لسعيد دويش|
حقوق حلو|نرحمه عص|م محمد عبــــد |لبــــ|سط|6398|
5o76|6ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم سم ج|د |سح|ق
تـــمريض كفر |لشيخوف|ء عبــــد |لحميد طلعتـــ لملوم|44267
|466o6حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن محمد محمد |سم|عيل

7688oى رهعبــــد |لرحمن خ|لد منصور |لع تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسسل|م سعد عتـــريس |م|م|28827

26||63| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن معوض |م|م |لش|م
3428o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ فتـــ محمد |لمرج|وي
يم685562 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| خلود خ|لد محمد |لمن |بــــر|
تـــج|ره طنط|يف خ|لد محمد ر|غبــــ |لشوربــــ 8|9||6
ه |حمد محمد عبــــد|لجو|د|784292 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
|66o96إعل|م بــــ سويفبــــل|ل حس|م حسن رمض|ن
8o354o| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم جم|ل ف|رس صبــــ معهد ع| 
9245o6 يم لم عطيتـــ كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطم | |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحس|م |حمد حسن شوشتـــ8|6968
ندستـــ بــــنه|محمد ع محمد لط مصط عبــــد|8|6253 كليتـــ 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممن|ر ي| مصط محمد |بــــو زيد953|45
|6o74|علوم ع شمسف|دى م|جد مه ج|د |لسيد
7o639يم عبــــد|لحميد حسن حقوق |لفيومعبــــ |بــــر|

34o772د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|من|ر |حمد حل عبــــ|س متـــو|
د|بــــ حلو|ن|س|ره محمود عبــــد|لفتـــ|ح ع محمد5|2432
زر|عه كفر |لشيخيونس ي| يونس |لسيد ع443464
774o34لسن |لم |ه|جر حسن محمود ح|فظ|
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|575o4ف سعيد خليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|ن |
معهد ف ص |سيوطمصط جم|ل محمد عبــــد|لرحيم 893445
تـــج|ره |سيوطمحمد |لسيد |حمد محمد |لطن|783763
62|oo||يم |لبــــس ر|ء رض| عوض |بــــر| معهد ف ص بــــور سعيدز
تـــج|ره |لزق|زيقحمد يوسف عبــــد|لسل|م ح|مد|634442
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمن|ر ع|دل فتـــوح |حمد نص 999|43
|7o637 زر|عه ع شمسرحمه مسعد فرج قطبــــ نو
689o83ندستـــ |لمنصورهحس|م سم عبــــد | محمد |لخر|ش
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخس|ندى سم رش|د عبــــد |لموجود |ل439566
256oo8ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف سليم|ن |لقطبــــ رحرح
|2o493حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل س| حسن محمد
7o3889ندستـــ |سيوطمحمود مجدى صديق خط|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن يوسف سعيد يوسف  محمد ع496523

7o239تـــربــــيتـــ |لفيومرض| حن فؤ|د عبــــد |لوه|بــــ
223649| د|ر |لعلوم |لفيوميه يونس يونس ع

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سم|ح ع|بــــدين محمود حسن 46795
تـــج|ره ع شمسحمد نبــــيل سلط|ن عبــــد|لعزيز|352923
رهسل|م ع|دل ربــــيع |حمد|44957| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|39o67خدمه |جتـــم|عيه حلو|نل|ء ع|طف فتـــ محمد عبــــد |لرحيم
علوم سوه|جر| | محمود ق|سم عبــــد|لمقصود 924443
تـــج|ره طنط|نوره|ن محمد عبــــده بــــنو|ن9453|4
ندستـــ |سيوطعبــــد|لق|در مهدى عبــــد|لق|در |حمد 2|2|88

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعص|م عبــــد |لبــــ|سط محمد |حمد|5292
83oo88د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م|رين| صفوتـــ عد سدر|ك
د|بــــ ع شمس|س|ندى شعبــــ|ن عبــــد |لحميد محمود72362|
تـــج|ره بــــنه|من|ر جميل عبــــ|لعزيز حسن|9|267
زر|عه ع شمسحس|م |لدين س| فضل عويس7|82|3
764462| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدف محمد ف|روق محمد عط||
228|o3| ه خ|لد عبــــد|لوه|بــــ ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم
248482| د|بــــ سوه|ج|حس|ن شو شبــــل |لبــــ|بــــ
|5562oتـــربــــيتـــ ع شمسي|سم | س|مح مو محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |ء محمد محمود جمعه ص|لح995|32
5o87o6تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ي| ر|شد محمد خميس
273o69تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمه عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن محمد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمد |لحسي حسبــــو عبــــد|لحميد627385

رهنرم لويز فهيم عطيه25542 تـــج|ره |لق|
3o6o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسع|د محمد شعبــــ|ن |م|م
3o72oرهن| |س|متـــ عبــــد|لق|در حسن حقوق |لق|

8o7254 |تـــج|ره بــــ سويفرغد| |لبــــدري خليفه عبــــد|لع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ر|ن| محمد ع محمد حس |22877
||532oد|بــــ ع شمس|ه| | |حمد ش|كر عبــــد |  |د
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ف حسن محمد9|222| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د |
6o6724 ندستـــ |لمنصورهعمر محمد |حمد |لدسو
ندستـــ |لم |م | مجدي لويس ف|رس3|55|8
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم نبــــيل عبــــد|لق|در |حمد |لخو 338744
|3238o تـــربــــيتـــ حلو|نن|ردين مجدى كم|ل وص
7658o4تـــج|ره بــــور سعيدمن|ر |حمد محمد كتـــ|نه عبــــد|لل|ه
43o359تـــج|ره طنط|فرح أحمد |لسيد محمد  |ثــــ
د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد مسعود محمد طوسن|863|63

ف |حمد ع خلف27967 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى |
4o9693رتـــ|س|ره حمدى شعبــــ|ن ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|7|57oتـــج|ره ع شمسيري |سعد عبــــد |لمل|ك عبــــد |لمسيح
|48|3oرهسيد ع|دل سيد عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|يم رض| محمد |لسيد يونس28|427
69o|54 ندستـــ |لم |ش|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لحكيم ع
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دي |ده زكري| محمد مصط 273365
49oo|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمه سعيد محمد |حمد عبــــد |للطيف
ين محمود شكري |حمد عط|7|56|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم ش
ري|ض |طف|ل |لمنصورهين|س عبــــد | عبــــد | ج|د عبــــ|س623867
|52o57ره|مريم محمود |لمر |لبــــهن بــــدرتـــ د|بــــ |لق|
34o939| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمنعم رض| عبــــد|لمنعم ج|د
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه من عبــــد |لو|رثــــ شلبــــى|2|6827
يم57945| د|بــــ |سو|ن|ين من عبــــد |لبــــ|سط |بــــر|
د|بــــ دمنهور|ر|ن| ع محمد ع عبــــد|لرحيم496334
76288oيم مصط محمد حقوق |لمنصورهمحمد محمود |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخحمد عبــــد |لعزيز |حمد |بــــو |لفتـــوح بــــدوي438543
ندستـــ |ل|سكندريهند| ج|بــــر |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد445432
علوم بــــنه||ء رض| محمد محمدغنيم|8363|5
9o2263| حقوق سوه|ج سل|م محمد عليو ع
7676o4|طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء محمد محمد عبــــد |لعزيز
89774o|د|بــــ سوه|ج| يم|ن محمد صل|ح عبــــد|لرحيم
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود محمد محمود يوسف معوض684222
265o4o|ى عبــــد|لحليم حل|وه تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ي
يم عبــــد |لفتـــ|ح ق|سم|55478| ره||ء |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود محمد قر ع|بــــد46759
فنون جميله فنون |ل|قد| | سعد محمد ح|مد835265
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مل |لص| بــــسيو ع |733|52
23o667تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهند عص|م نظيم سيد
338o96|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد م |لدين محمد شح|تـــتـــ
6o363|معهد ف ص طنط| |م محسن جمعه س|لم جمعه
32o377| ه حس نجدى ز كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |م |دو|ر حن| بــــرل|م|4577|8
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ندستـــ ع شمسعمر حسن محمود حسن 2925|2
63|o|5ري|ض |طف|ل |لمنصورهس| عفتـــ سيد ك|مل
32o839تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف محمد رجبــــ عبــــد|لع|ل

52|46| تـــمريض  بــــ سويفسم|ء رجبــــ صديق ع
7o477 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومتـــسنيم مسعود محمد بــــسيو

حقوق حلو|نمحمد حس عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لنج|ه49777|
حقوق |لفيومبــــ|ره محمود محمد |لسيد خط|بــــ4|94|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع محمود محمد |لم|ل95|246
6|o72oصيدله |لمنصورهنج|ه محمد أحمد |لطنط|وى
683o5|ندستـــ طنط|عمر محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |له|دى محمد
ف صبــــ|ح محمود767875 تـــربــــيتـــ |لعريشوجد|ن |
22oo38حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــويد| |حمد محمد فؤ|د ر|غبــــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مجدى عبــــد|لنبــــى عبــــد|لق|در جمعه352297
ندستـــ ع شمسسل|م سيد سعد | محمد|643|32
5223o2|يم حسبــــ |لنبــــي علوم طنط|يم|ن عم|د |بــــر|
6|3||9| يم مو ندستـــ طنط|حمد حمدى عزتـــ |بــــر|
يم عبــــد|لع|ل223339 رهمحمد عمر سيد |بــــر| حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد سعد محمد محمد |حمد سيد|ل637295
|6o5|6ى محمد لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر |يمن خ
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو |حمد سيد |حمد عبــــد|لرحمن636336
7o4|7oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط سعد جوده محمد
9o69o8  ف |لدين فرج| بــــدوى تـــربــــيتـــ سوه|ججه|د 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخ|لد |حمد رمض|ن |لمحمدى رم|نه686486
9oo744|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن معتـــمد محمد عس|ف
265o25|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد خ|لد عبــــد|لمنعم |لسيد
879|o8| معهد ف ص |سيوط  حمد حمدى سيد ع
623o93لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|أحمد عص|م |لشح|تـــ ع عمر
6|86ooتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريم محمد مسعد |لخمي
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ول|ء عبــــد|لعليم عبــــد|لفتـــ|ح فرج257|26
256o47| يم |لسعد ر |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد م|
حقوق ع شمسسل ي| صل|ح |لدين شعبــــ|ن |حمد27748|
نوعيتـــ |لزق|زيقتـــسنيم رض| مصط حس بــــرك|تـــ|73|77
5|55o9|تـــربــــيتـــ دمنهورين|س عبــــد |لحميد جمعه محمد قطبــــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر صقر محمد حس صقر628662
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمود عبــــد |لسل|م عبــــد | س|لم768766
2|7|ooتـــج|ره ع شمسد| | |يمن زكري| حس محمد
رهحمد شو ف|يز سعودى|48433 علوم |لق|

حقوق |سيوطيم|ن عبــــد| جل|ل محمد|833778
صيدله ع شمسرضوى محمد شو |حمد2|28|3

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد فتـــ محمد |لسيد عفي 33|28
وف|تـــندى مدحتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد27233| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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نوعيتـــ طنط|حكمتـــ عزتـــ محمد غنيم434585
326o98د|بــــ ع شمس|من|ر محمد |لسيد عبــــد|لعزيز
يبــــ حن||4|6|8 طبــــ |لم |ديفيد ن|در و
469|oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد حمدي عمر عك|شتـــ
ش عبــــد|لتـــو|بــــ85648 معهد ف تـــمريض |لفيوممه| ه|شم د|
يم ش|كر55|48 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه مجدى |بــــر|

يم484466 تـــج|ره طنط|محمود محمد |لسيد مفرح |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف زينبــــ عيد عبــــد |لعليم زي|ن2|524

 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــزكري| عبــــد|لغ زكري| عبــــد|لغ ز|494767
45|o56 ندستـــ طنط|يوسف مجدى |لسيد |لسجي
ف |حمد طه|23|845 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمنيه |
د|بــــ |لمنصوره|مل محمد عطوه حسن |لزي|تـــ|684472
حقوق |لمنصورهكريم عبــــد |لن| |لكن| |حمد679396

ندستـــ |لفيوممحمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح جبــــر ن65337
7o9933|ه حس حسن |حمد محمد علوم |لمنصورهم
ندستـــ |لم |محمد عبــــد|لمنعم تـــو عبــــد|لحكيم853298
د|بــــ |سيوط|دع|ء مبــــ|رك |لعبــــد محمد ع489636
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ول|ء حمدي ري|ض ر|شد6|53|8
82|o77د|بــــ |لم |دير محمد ص|دق فرج|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ع|طف ع سل|مه |لجفنه766747
يم |لشح||69548 يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|غ|ده ع |بــــر|
832o94د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حن|ن |حمد عبــــيد عبــــد|لرحيم
نوعيتـــ |لزق|زيقمصط |لسيد ع|بــــد محمد |لسيد فوده|77555
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه حس  زن|تـــى5287||
ره|رو|ن س|مح حسن |حمد محمد63|7|| عل|م |لق|
32o892لس فرج حبــــيبــــ ف|كيوس تـــج|ره ع شمسك
693o57ر عوض مصبــــ|ح تـــج|ره |لمنصوره |ر محمد ط|

8698oتـــمريض |لفيوم بــــه ربــــيع سل|مه معوض
36o353ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر جم|ل محمد |لسيد |لش|عر
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمصط فؤ|د كم|ل ل|ش 269723
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد صل|ح |لدين عبــــد | ق|سم محمد752454
طبــــ حلو|نجه|د عبــــد |لفتـــ|ح محمود ع |لمغربــــل684269
2559|oزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــو|ئل |لسعيد تـــوفيق نص|ر
يم|2348|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ي| عز|لدين محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن ه| محمد ع حسبــــ |لنبــــى85|348
معهد ف ص |ل|سكندريهيه ع|دل محمد سيف |لدين|72|543
44|6o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ح محمد حم|ده متـــو
رهفوزيه |لسيد ربــــيع محمد29984 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

26o29|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنه سعيد عبــــد|لع| |سم|عيل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرمض|ن محمد علوى سكيتـــ|24663
9o3365|يم |م محمد طبــــ |لسويس بــــتـــس|م |بــــر|
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4o4253تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد محمود محمد ع ج|د
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد | محمد49||2|
8o|729|د|بــــ |لم |سم|ء عبــــد|لبــــ|سط حج|زي حسن|
|2o7o9 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل عم|د |لدين عزتـــ ع
4o6698تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |دتـــ سعيد عفي |حمد عبــــد |لعزيز
756o57يم عرف|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء خليل عرف|ن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|خ|لد يوسف عبــــد | يوسف |لض| 629836
|52|o|رهحبــــيبــــه عص|م |لدين محمد |حمد ندستـــ |لق|
بــــه عبــــد |لغ سيد |حمد32322 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد و

يم635373 طبــــ بــــيطرى بــــنه|دع|ء محمود عبــــد|لمو محمد |بــــر|
35o534|د|بــــ بــــنه||ء فيصل صل|ح عبــــد|لحميد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء |حمد سكر|ن شح|تـــه محمد|774568
7768o|ر نوعيتـــ |لزق|زيقزينبــــ عبــــد |لحميد عبــــد |لغ حس ز
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن حمدى |لسيد |حمد حس|ن حج566|27
تـــربــــيتـــ |سيوطنور|ن |يه|بــــ محمد فرغ 877875
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمود |حمد |حمد |لعزو |695769
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|ره وفدى |لسيد محمد س|لم477|78

رتـــمحمد فه عبــــد|لنبــــي محمد خليل|4637 علوم ري|ضتـــ |لق|
2o76oيم يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسحمد محمود |بــــر|

9o9495 معهد ف ص سوه|جندى ن|جح ص|بــــر حمد|ن
ش|م محمد حس 783485 حقوق |لزق|زيقم 
266o58تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعمر لط عبــــد|لرحمن حليبــــه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل جويده بــــرك|تـــ|7|2588
5o884|| يم رزق | طبــــ |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ ع|طف |بــــر|
477o68علوم ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ سعد شح|تـــتـــ عبــــد |لوه|بــــ حسن
نوعيتـــ |سيوطزينبــــ |حمد ف|روق عبــــد|لعظيم 886865

ره|مصط محمد خلف شح|تـــه|2378 د|بــــ |لق|
44|o44ي عبــــد|لفتـــ|ح رحيم زر|عه كفر |لشيخبــــه ي
5|6o86تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء محسن مو ح|مد شعبــــ|ن |لش
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه سعيد |لسيد شتـــيتـــ248637
تـــج|ره طنط|محمد نبــــيل محمد يوسف عبــــد|لغف|رمحمد795||5
يم643767 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد مجدى |لشبــــر|وى |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفبــــرآم وسيم مل|ك عزيز|67648
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمحمد عثــــم|ن مو حس |27374
علوم ري|ضتـــ |لم |محمود محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لوه|823557
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ع|رف ف|روق متـــو 722|83
6oo827تـــمريض طنط| سمر عبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم |لنج|ر
696oo8|ره||ء |سعد محمد |حمد سل|م عل|م |لق|
7798oo|طبــــ |لزق|زيق|ء ع |لسيد ح|فظ
7o7o3o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد ه| شعبــــ|ن ع عن|ن
صيدله حلو|نتـــ محمود عبــــد|لجو|د محمد قرقر434839
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مرفتـــ رمض|ن عي حسن بــــلده52|694
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلع |ء ص|بــــر |لسيد عثــــم|ن|847529
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد سم د|ود محمد |لعشم|وى|452592 معهد ع| 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد|ء سعد |لدين عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |765854
نوعيتـــ |لزق|زيقد| | ربــــيع |لسيد مو779499
6|52o7| |ندستـــ د |طحمد سم |لسيد |لغبــــ

57|3oتـــربــــيتـــ بــــ سويفمسه محمود سيد محمد سيد
ى عبــــد |لكريم|3382| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهر|مز جميل ن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف محمد |لش|ذ عبــــد|لمقصود محمد339367
45o|2o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد إسم|عيل إسم|عيل |لجبــــ
يم شد|د43277| حقوق ع شمسسل عبــــد |لحكيم |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد وجيه محمد عبــــد|لو|حد48|266
ر|ء محمود |حمد محمود سود338728 زر|عه مشتـــهرف|طمه |لز

|4o9|ندستـــ أسو|نمريم حس ج|د|لربــــ محمد
84o|28 تـــج|ره سوه|جند| محمد محمود عبــــد|لمع
يم|766649 معهد ف ص |سم|عيليهس|مه محمد فؤ|د فريد |بــــر|
ف عبــــد|لحميد عبــــد||2|355 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رزق محمود رزق ح|مد||3334
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفش| |ز وحيد رمض|ن محمود252538
تـــج|ره |لزق|زيق ي| |لسيد |حمد783254
45|oo7يم تـــج|ره طنط|حمد س|مح محمد |سم|عيل |بــــر|

يف رجبــــ سعيد حموده42528 د|بــــ |لفيوم|رجبــــ 
||9o87مون |حمد |لبــــحر|وى فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | |حمد م
353o25تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيشوى ظريف فهيم ربــــي
يف766859 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشجمعه عل|ء جمعه محمد |ل معهد ع| 
ندستـــ ع شمسعمر عص|م عبــــد |لعليم ز|2343|
7o3||4 تـــمريض |لزق|زيق دى سم سعد سعد |بــــو |لعن
حقوق ع شمسمحمود ع|طف خلف محمود|5|35|
89577o تـــج|ره سوه|جشذى محمود |لسيد عبــــد|لرحيم
49o3|2ر |لسيد عبــــد |لسيد  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمريم م|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحس|م ح|مد خليل محمد 923486
263o35|يم محمود تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه حمدى |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن| عبــــد|لع| حس|ن8|2626

 |حه وفن|دق |لفيومم|ري| م|جد مجدى عبــــد|67684
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |س|مه محمود |سم|عيل72539

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمهند ع|طف سليم|ن محمود سليم|ن76|8|2
وف|تـــعمر |حمد ه| محمد مر479545 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
صيدلتـــ |سيوطه|له بــــهجتـــ عبــــد|لبــــ| حسونه9959|8
تـــج|ره |سيوطحمد يوسف |سم|عيل درويش|32|45|
ف محمد |ليم| 7867|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود |
486|3o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء أحمد ج|بــــر ح|فظ ر|شد
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علوم |لزق|زيقسم|ء وجيه |م |حمد منصور|772729
77o|7||يم غ يم بــــش |بــــر| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط |بــــر|
4294o4تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد |لسيد س|لم
د|بــــ |سو|ن|جيه|ن محمد أحمد ع محمد496922
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|زينبــــ عبــــد |لن| محمد |لسيد759479
437o57ى |حمد عبــــد |لصمد عليبــــه طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخند| خ
8o|84|ر عبــــد فنون جميله فنون |لم |لمعتـــصم محمد |يمن محمد ط|
ف محمد عزوز59944 ندستـــ |لم |جم|ل |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن |حمد محمد |حمد3383|2
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر يوسف ف|روق |حمد54495|
|د|بــــ بــــنه|سم|ء عبــــد|لن| فر|ج محمد|348224
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيمن س| عبــــد|لستـــ|ر سليم|ن|246865
وري259565 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل |ء مرزوق |لسيد ع |لج
49o5o|يم محمد يم |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ر حسن |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|جر عبــــد| رزق عبــــد|5|3355
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم|جد عبــــده عبــــد |لحميد ف|يد5365|4
2686o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء س| محمد |لش|ف
33577o|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنيتـــ |حمد مصط عبــــد|لسميع

|47ooد|بــــ حلو|ن|عمر سم سيد محمود
88o|36|تـــربــــيتـــ |سيوط حمد محمد محمود عبــــد|لحميد
د|بــــ |لزق|زيق|كريم ي| محمد |لسيد356338
8o778o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جه|ن حج|ج فؤ|د حس|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد نبــــيل محسوبــــ سليم93|626
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمد فريد عبــــ|س266843
772o74|ش|م عبــــد |لفتـــ|ح جمعه ط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد 
6454o4|صيدله |لمنصورهعبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــه عبــــد |لبــــ|رى ع محمد حس 757579

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسملك محسن عبــــد|لرحيم |بــــو |لحسن25385
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ عم|د محمود عيد ع فضل345852
|53o|5ره|عص|م محمد عبــــد |لملك محمد ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد| عيد عبــــد|257589
4|o78||تـــربــــيتـــ طنط|جنه محمد |حمد س| |لبــــد
7|o8o6| ف محمد ف|روق مصط تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |
د|بــــ كفر |لشيخ|خلود عبــــد|لع| عوض محمد |لسيد عبــــد7||443
ندستـــ بــــنه|حمد سم عزتـــ محمد |لبــــقلول|337878 كليتـــ 
53o28|علوم ري|ضتـــ دمنهوررو|ن محمد |حمد ي|قوتـــ ع
|لسن |لم |محمد حسن عبــــد |لق|در حسن |حمد375|68
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد| محمد |حمد عبــــد|لحميد حسن46|523
7o3o|8|علوم |لزق|زيق|ء محمود محمود |حمد عطيتـــ
د|بــــ |سيوط|سمر جم|ل ج|بــــر عي 894282
4752o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع|ليه محمد عبــــد |لرحمن محمد حتـــحوتـــ
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ف سعيد محمد رح|بــــ|428346 علوم طنط|سم|ء |
علوم ع شمسن|دين مصط عبــــد|لسيد |حمد حسن238848
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء خف|جه حميدو سليم|ن769276
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى ع|دل عبــــد |لمجيد محمد  مسعود52|5|5
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن فتـــ يوسف نجم |حمد2924|2
|42o43ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد محمد |لسيد مظهر
تـــربــــيتـــ سوه|جوق س|مح محمد محمد 898778
معهد ف تـــمريض |لم | وس|م مصط محمد |حمد823394
||7o8oيم رأفتـــ حميدتـــ رهدين| |بــــر| تـــج|ره |لق|
6479o3وف|تـــف|رس عبــــد |لرحمن ر|شد محمود ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
89444o|معهد ف ص |سيوط حمد مهر|ن محمود مهر|ن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه ع|طف |لص|دق حسن |75677
د|بــــ |سيوط|منتـــ | ه|شم ع محمد 4|8867
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود حمدى ع |بــــومسلم246996
3295o9حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح غنيم
يم ف|روق محمد |بــــر89|||3 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|روق |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ عبــــد|لن| محمد ع سليم|ن47||27
5oo774يم |حمد ع ف |بــــر| حقوق |ل|سكندريهي|سم |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد خميس عربــــي |حمد834776

22o65ره|حبــــيبــــه |سم|عيل خليل محمد د|بــــ |لق|
ر ر|غبــــ |م 272994 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــسنتـــ م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيددير عبــــده |حمد بــــر|يه78|763
د|بــــ د |ط|من|ر عبــــد|لعزيز محمد محمد ف|يد6875|4
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |يه|بــــ فتـــ عبــــد|25|2|3
حقوق حلو|ند | مر محمود مر64824|
764o66د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|شيم|ء صل|ح مصط مصط |لزغبــــى

7o276ر حميده محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|له عبــــد|لظ|
6937o3ه عبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف د|بــــ |لمنصوره|م
د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن جم|ل تـــوفيق محمد |ل 59986|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نه|ل ط|رق محمد محمد مسيل|63782
ره|43225 تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ محمد |لسيد 

رهمن|ر جم|ل محمد عبــــد |لحميد647|4 حقوق |لق|
685oo9|معهد ف تـــمريض |لمنصوره د | ي| محمود |حمد |لجبــــ
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمود عبــــد|لع| مسعد صقر87|325
6|26o8|زر|عه طنط|سم|ء جم|ل سليم ع |لقص|ص

زر|عه |لفيومحسن مصط ك|مل سليم|ن67922
| ي| |حمد |لسيد مبــــ|رك249477 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي
6366o4ندستـــ |لزق|زيقمحمد ه| |حمد رمض|ن
تـــج|ره ع شمسروى محمود محمد محرم|27798|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسزي|د محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لرحمن66|2|3
ف ع عبــــد |لعزيزع632655 صيدله حلو|نندى |
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رهسل سم محمد عزتـــ22253| تـــج|ره |لق|
د عبــــد | عبــــد |لجو693893 د|بــــ |لمنصوره|حمد ن مج|
27o|||د|بــــ طنط|ممدوح رفعتـــ محمود مر رمض|ن |لرف|
75o669طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى مهدى |حمد محمد |لعود
33o652كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم |لسيد خليل عنتـــر
وف|تـــعبــــد| خ|لد عبــــد|له|دى محمد63|5|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم بــــخيتـــ2|7583 تـــج|ره بــــور سعيددير ممدوح |بــــر|
6o9344ندستـــ |لمنصورهحس|م حس |لمر |لمل|ح
6o7276|طبــــ طنط|حمد وحيد |لشن|وى |سم|عيل
35|o9|صيدله ع شمسبــــسمتـــ محمد عبــــد|لعزيز سل|متـــ
يم|337977 تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لر| |لتـــه| |بــــر|
ى |حمد سعدى عبــــد |لرحمن9854|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ي
يم شو عبــــد |لغ حسن حبــــيش686879 نوعيتـــ |لمنصورهبــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمحمد وليد زغلول حسن عبــــد|لرحمن|45354
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم |يه|بــــ عبــــد|للطيف عبــــد|لنور6|2598
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن |سل|م محمد |لمر ع699434
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد| محمد عبــــد|لر| |حمد827446
4o7958تـــج|ره سوه|جنوره|ن ن| محمد عبــــد |لد|يم محمد
36o427لسن ع شمس|شيم|ء ط|رق عبــــد|لكريم عبــــد|لعزيز
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نم|ل عبــــد |لن| حسن محمد |ل|سكندر439368
7o5545طبــــ |لزق|زيقمحمد جمعه محمد |لمر خليفه
د |لصي 85|4|6 ندستـــ طنط|محمد ي |نيس مج|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلشيم|ء عبــــد |لبــــ|سط محمد |م|م|5|622
524o38ندستـــ |ل|سكندريه بــــند|رى محمود بــــند|رى سليم|ن
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رحمه ط|رق فكرى |بــــو|لفتـــوح777879
6o7o88رهعبــــد |لعظيم |لسيد عبــــد|لعظيم |لمك تـــخطيط عمر| |لق|

56o45|يف محمود |حمد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يه 
م ج|بــــر محمود بــــسط| |842535  |حه وفن|دق |ل|قد
د|بــــ سوه|ج|محمد صبــــرى رزق محمدين  923644
||7oo||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم حس محمد ص|لح
4o4|98يف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد| محمد ع 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن ط|رق محمد خلف|249825
تـــج|ره بــــنه|مصط ج|بــــر حس حسن8||785
23229oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف محمد عبــــد|لمجيد محمد
6o253oتـــج|ره طنط|محمد حس|م |لدين محمد مصط قميحه
44|o37كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنوره|ن عبــــد|لم محمد محمد
رهل|ء |حمد |سم|عيل عبــــد |لوه|بــــ |حمد83|33| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم سعد695735 يم فتـــ |بــــر| زر|عه |لمنصورهمنه | |بــــر|
حقوق |لمنصورهسم| شو سيد عبــــد|لبــــ| مصط 28|233
49o754د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د رمض|ن عبــــد |لسل|م حسن
8o|298|فنون جميله عم|ره |لم |يه محمد سيد خلف
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8369o8نوعيتـــ موسيقيه قن|رح|بــــ |بــــو|لحسن محمد |حمد
5o65|8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | حس|م شح|تـــه فضل سليم
ندستـــ حلو|نبــــسنتـــ و|ئل عبــــد|لن| عوض4726|2
5o6238طبــــ |ل|سكندريهريم رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |سم
بــــي |95|624 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمود نص |نيس |ل
|64o95تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | ج|بــــر عبــــد | دردير
35o62oيم ص|لح محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع|يدتـــ |بــــر|
6|o|8|تـــمريض طنط| ف|طمه مرزوق حسن |بــــوعيطه
|37o8ه محمود |حمد محمد رهن صيدله |لق|

524o29علوم ري|ضتـــ دمنهورمريم محمود خميس رمض|ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر مدحتـــ |لسيد عبــــد|لعظيم4244|3
89o923 د|بــــ |سيوط|رح|بــــ ي| حسن ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نش|دى |حمد عبــــد|لموجود محمد|24438

يم|3686 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | |س|مه ع |بــــر|
89534o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد رمض|ن محمود عبــــد|لل|ه
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن عمرو عبــــد |لرحيم حسن476392
342o44حقوق ع شمسسه| محمد |م ر|شد |حمد
6387o9 ر|ء ع|دل محمد ع |لمد د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |لز
|ء إسم|عيل عبــــد |لعزيز |لطح|ن9926|6 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهإ
25oo98صيدله حلو|ن |ر ع |لسيد يونس
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــل | محمد عرفه محمد عرفه33|485
طبــــ |ل|سكندريهندى محمود |لسعيد خ 4|67|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد محمود ع عوض |324244
تـــربــــيتـــ دمنهورم|رين| ظريف ج|د |لربــــ وسي6672|5
|32o|5 د|بــــ حلو|ن|ض سعد |حمد |لدسو
|5o3|5حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عم|د حمزتـــ عبــــد |له|دي
6o3o7|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد |لسعيد |لسيد عنبــــ
84o248نوعيتـــ موسيقيه قن|م|جده حم|ده حف محمود
|478o9رهعل|ء سعيد محمد |حمد ندستـــ |لق|
246|9oيم ليله يم شح|تـــه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــد| |بــــر|
3492o7تـــج|ره ع شمسمحمود رجبــــ شح|تـــ ع

|4o54 ره|رؤى نبــــيل محمود ع د|بــــ |لق|
رهس|ره |لسيد ر| |لسيد8353|2 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |بــــرن|ديتـــ فه خليل فه 6979|8

رهحس|م رمض|ن عبــــد |لفضيل ح|مد42627 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط بــــتـــس|م فتـــ محمد |حمد|878864
يم|783673 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء يح عبــــد |لسل|م |بــــر|
تـــج|ره طنط|ي|ر| |حمد محمد عطيه |نور76|434
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديه شعبــــ|ن محمد سل|م||25967
ندستـــ بــــنه|محمد |حمد محمد شبــــل |لسيد367529 كليتـــ 
2648|oتـــربــــيتـــ بــــنه|يه محمد عبــــد|لمحسن عبــــد |لنبــــى سوسه
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25957oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمن|ر محمد |حمد عبــــد|لجو|د
782o98نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد حس |لسيد
ف لبــــيبــــ عبــــد|لمسيح  896837 فنون جميله فنون حلو|نفبــــرو | |
يم839962 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعبــــد| حسن |حمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نطه محمد ص|دق مج|وى68297
علوم ع شمسن كم|ل جرجس شنوده|38747|
36o348 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|للطيف ي| عبــــد|للطيف منصور
5o238|صيدله |ل|سكندريهم|رك م|جد لط ك|مل خليل
9oo426 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمهند عمر عبــــد|لنعيم محمد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ن| حمد|ن فرج |بــــوحطبــــ347667
4o572o| |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه محمود ص|بــــر محمد |لبــــي
32o657د|ر |لعلوم |لفيومعمر حسن |حمد حسن |حمد
|2o552تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس ع|طف عبــــد |لنبــــى شح|تـــه
طبــــ |لزق|زيقمحمود صل|ح حس س|لم99|642
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طموده رأفتـــ حسن جبــــه7964|6
تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء ن|جح ع عمر|ن||469|8
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|غ|ده رجبــــ |لسيد محمد|26423
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر عبــــد|لحميد عبــــد|لستـــ|ر محمد832722
5o2596د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــ |حمد سل|مه عبــــد |لحميد محمد مدكور

تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــلتـــ عبــــد |لسل|م عم|ر خ|لد|7384
476o|oتـــج|ره |ل|سكندريهكل|ر| |يمن يعقوبــــ ميخ|ئيل
26234oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|در |حمد |حمد ملي محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  لشيم|ء ع محمد صل|ح||87795
ل|وى65567| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروه مو |حمد 

كليتـــ |أللسن بــــ سويفعبــــد |لرحمن حمدى محمود حسن62985
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د |نه بــــسيط ز|يد نجيبــــ|472|8
68o864 ف تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لن| |لسعيد عيد محمد 
92o579 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رل ع|طف ري|ض نصيف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل وليد محمد |م 75|683
تـــج|ره |سيوطنرم ع عبــــد|لحكيم حس 499|82
ي ملي 78|236 رتـــ|س|ره س| |لق قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
775|o5طبــــ |لزق|زيقمحمد فوزى عبــــد |لمنعم |لسيد |لنمر
تـــج|ره سوه|جمحمد مجدي طلي حسن|64|86
تـــج|ره كفر |لشيخص|لح محمود محمود محمد محليس8|55|4
يم عبــــده محمود ج|بــــر449487 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمعتـــصم |بــــر| معهد ع| 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم محمد درويش مصط 35899|
6oo529يم يم |لسيد |بــــر| صيدله طنط|حمد كم|ل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسم|ء مسعود عبــــد|لمجيد عبــــد|لموجود6237|3
6oo436|لسن ع شمس|ف|طمه حسن عطيه عبــــد |لفتـــ|ح ع
83846oيم |رم|نيوس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسوسنه ن| |بــــر|

|588oش|م محمد روضتـــ محمد محمد ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يوسف  ل|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيتـــ |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح خليل غيط|س83|342
|3o|36رهمن|ر مصط محمد محمود عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|منيتـــ محسن |بــــو |لعل| محمد|372555
د|بــــ ع شمس|صف| رض| مختـــ|ر ج|بــــر ع3|257|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد محمد فرغ محمد|898|92

82o|5رهه|جر عيد محمد عبــــده عل|ج طبــــي |لق|
4o7425تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورآيتـــ سعد عبــــد |لعليم محمد فر|ج
ريدي محفوظ|484485 تـــج|ره طنط|حمد ممدوح |حمد 
8393o| علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىرحمه مجدي ز ع
8o6|54طبــــ |لم |جورج مس|مح يوسف و|قيم
ى468||6 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر محمد محمد |لدنو
62o36||معهد ف ص بــــور سعيدحمد عبــــد | ص|لح شح|تـــه
5o26|9د|بــــ |ل|سكندريه|ر|ند| |حمد محمد محمود محمد
ر عزيز ميخ|ئيل282583 رهم|ري|ن م| حقوق |لق|
87572o  كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لعزيز محمود محمد نور |لدين
|ج 247347 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومكريم عبــــد|لرحمن نبــــوى محمد 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن رض| ع |لعزبــــى|7|65|6
8o262o| علوم |لم |سل|م عزتـــ تـــه| فتـــ
75o935د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عز عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعزيز محمود
3449o7يم |م|م كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| مصط رش|د |بــــر|
د عبــــد |لمجيد7|6879 معهد ف ص |لمنصورهرض| جم|ل مج|
68647o|يم طلبــــه |لسيد تـــج|ره |لمنصورهلسيد |بــــر|
836o5oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعزه عبــــد|لل|ه محمد محمود
ندستـــ بــــنه|محمد جم|ل |حمد سمك32|262 كليتـــ 

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|كريم ف|رس |م حس 74999
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | |يه|بــــ |لسيد محمدين335894
64o|2oف محمد عبــــد |لمنعم |حمد د|بــــ |لزق|زيق|ع |ء أ
تـــج|ره ع شمسك|تـــرين ن|در ن| |سحق35|6||
طبــــ |ل|سكندريهعبــــد | محمد سعيد ع شح|تـــه477328
|د|بــــ |لم |رح|بــــ ع|دل لبــــيبــــ بــــقطر3954|8
68o325ى خ|طر فرج تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن منصور بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروتـــ نبــــوى عبــــد|لمقصود |لمر نمر49|3|4
86oo|o طبــــ |لم |محمود ح|مد |سم|عيل عبــــد|لغ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد |بــــو|لخ ذكرى عبــــد|لرحمن233686
رهيه ح|زم عبــــد|لكريم |حمد جل|ل|233543 تـــج|ره |لق|

6543oصيدله حلو|نف |ن ف|يز فرح|تـــ ري|ض
6o6|3تـــمريض  بــــ سويفرح|بــــ رمض|ن محمد عبــــد |لد|يم

طبــــ طنط|محمد عيد عبــــد|لفتـــ|ح  بــــره|م433772
5|94o9كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسهيله عبــــد  |لسل|م مرزوق |لمد |لشنديدى
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد عل|ء |لدين ع بــــسيو |لشه|438548
3|27|oتـــج|ره بــــنه|ريمون وليم مكرم حبــــيبــــ

Page 2900 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره ع شمسم ميل|د وليم جودتـــ|362238
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد محمود محمد |حمد57986

35762oنوعيتـــ بــــنه|خلود خ|لد عبــــد|لمنعم شعيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدد | |حمد عبــــ|س محمد فرغ456259
رهي|سم |يمن عبــــد |لحفيظ محمود54|44| حقوق |لق|
4282o4|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء فهيم |م حسون
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يوستـــ | ميشيل بــــخيتـــ نصيف355466
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن سعيد ع محمد333969
ندستـــ سوه|جمحمد جم|ل |بــــوضيف محمد 288|92
تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ| محمد كم|ل سليم|ن عبــــد|لمجيد مخلوف4|4767
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــروحيه ن| عمر حش|د252393
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد رمض|ن سند |لسيد|687587
696o35ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح طلحتـــ
35o953صيدله ع شمسمحمود |لر| محمد طلبــــه
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى سم محمد عبــــد|لمقصود عمر437264
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد866|76
يم عبــــد|لعليم|2938|8 تـــج|ره بــــ سويفسم|عيل بــــدوي |بــــر|
|4248oطبــــ ع شمسنوره|ن عم|د محمد صل|ح عبــــد |لمقصود
52o|o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد عبــــد|للطيف |لور
رهبــــيتـــر صبــــ سليم|ن حكيم6259|| ندستـــ |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر محمد |لممدوح جعفر محمد2|2378
26o873|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء عطيه خليل مبــــروك
7oo23oيم ذ تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــريه|م صل|ح |بــــر|
يم ع |حمد ع|قول|9255|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورميمه |بــــر|
42|3o2تـــج|ره كفر |لشيخو|ئل فتـــ عبــــد |لستـــ|ر حسن
يم مصط عط|432624 |د|بــــ طنط|س|ره حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ريه|م وفدى عبــــد | ع شديد623||6
6|9o97ف أحمد |لسيد |لغضبــــ|ن طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدع|ء أ
ه محمود عبــــد |لق|در عوض66|434 صيدله حلو|نن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخليل ص|دق خليل منصور756399
نوعيتـــ |لم |بــــه رمض|ن حشمتـــ نجيبــــ858462
تـــج|ره |لمنصورهمحمد حس|م فتـــ ج|د ع687335
756|7o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد مختـــ|ر محمد محمود
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد حمدى رمض|ن عبــــد|لحميد عفصتـــ269953
تـــج|ره بــــنه|م|ركو مجدى ف|يز عرنوس29679|
|5o532ر محمود ع وف|محمد م| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسض سعيد ك|مل عبــــد|لعزيز |لسحتـــ348852
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رفعتـــ محمد |لص|وى |لع|د5382|4
233|ooرهرحمه ط|رق محمد محمد خليل تـــج|ره |لق|
68o9o3د|بــــ |لمنصوره|حس|م عم|د محمد حمدى عبــــد |للطيف
85o|58كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جس|جد عل|ء |لدين |حمد محمد
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5o5722| د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد عبــــد |لرؤف محمد |بــــو
24o462يم عبــــد|لمقصود ف |بــــر| د|ر |لعلوم |لم |مريم 
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ر ن ع محمد833997
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد جبــــريل منصور ع 28||85

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفحمد محمد طه ع |9|587
تـــمريض بــــنه|يتـــ |حمد عبــــد|لموجود عبــــد|لجو|د|87|339
لسن ع شمس|مريم |حمد يح ر|شد26957|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمهند |نس عوض |لحسي عبــــ|دتـــ عيد766359
وف|تـــحمد محمد |حمد غريبــــ |حمد|523638 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
علوم |لمنصورهسم|عيل ي| |سم|عيل عبــــد |للطيف678537

|444o|م |يه|بــــ رشدى عبــــد |لغف|ر رهد حقوق |لق|
2o829ح|ن علوم ري|ضتـــ حلو|نمصط عبــــد |لنبــــى محمد 

9o2o88| معهد ف ص سوه|ج ل|ء ك|مل محمد عبــــد|لمو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد |لسيد عبــــد |لجو|د رمض|ن47336|
ول| ن| حبــــيبــــ جرجس5747|3 تـــج|ره ع شمسم
تـــربــــيتـــ سوه|جه|يدى محروس عبــــد|لموجود |حمد 22|897
7687ooمعهد ف ص |سم|عيليهول|ء ع|طف |سم|عيل عو|د
772oo9يم ع سعد زر|عه |لزق|زيقمحمد محمود محمد |بــــر|
9o8o37|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي مل |لسيد ع عثــــم|ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء مصط سعيد عبــــد |لستـــ|ر776586

معهد ف ص بــــ سويفديل محمود حن محمود65448
84o792|فنون جميله فنون |ل|قرح|بــــ يح |حمد عبــــد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد |له|ش |حمد عوض|832287
243287| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء ع محمد بــــيو
4o6759تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدين| نبــــيل محمد محمد |لكل|ف
ر لط عبــــد|لعزيز8448|8 رتـــ|ه|جر ش| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o28|9لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــد|لغف|ر عبــــد|لرحمن محمد ه|رون
معهد ف ص |سو|نندي حمدي عبــــد|لرحمن تـــوفيق|84743
898o35|ندستـــ سوه|ج سل|م |حمد محمد |حمد
85|o75|صيدلتـــ |سيوطيه سعيد عبــــد|لسل|م سعيد
78|o39يم محمد  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|جد محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومدين| فرج فرج رمض|ن68557
893397| معهد ف تـــمريض |سيوط  يمن عبــــد|لعليم محمد ض|
|64o89رهعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
8283o8تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر جرجس ميل|د |سكندر

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|سم سم عبــــود محمد58686
يم عمر7273|| ش|م |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي 
27o572ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ممدوح محمد رأفتـــ عبــــد |لعظيم ف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمتـــ شعبــــ|ن محمد |بــــو |لفتـــح زين428492
تـــج|ره ع شمسل|ء ممدوح |سم|عيل محمد |سم|عيل42362|
4978o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم|جدتـــ عز |لرج|ل عبــــد |لفتـــ|ح مكرم
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252o86لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء عبــــد|له|دى ج|بــــر محمد شديد
52764o|ندستـــ |سيوطبــــسنتـــ |سعد محمد حميده |لبــــن
2683oo|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فتـــ عطيه سل|م
6794o3تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد عبــــد |لح|فظ حج|زى حمزه
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييبــــ|تـــ عبــــد|لق|در فضل محمد833378
معهد ف ص بــــنه|مصط محمود مصط سلط|ن254636
635o68|د|بــــ |لمنصوره||ء مندى عبــــد|لغف|ر رمض|ن
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد س| محمد |لص|دق فخر782287

رهعل|ء ص|لح عبــــدتـــ ص|لح34843 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |شمونمنصور حل منصور دندن27|268
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد خ|لد مصط عبــــد|لع|ل غلوش7499|4
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد محمد محمد ح|فظ|3||762
894|9o معهد ف ص |سيوطمروه عبــــد|لمعز محمد فرغ
433o|7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر محمد عبــــد|له|دى عكر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|شم ط|رق مختـــ|ر عبــــد |لحميد |لقل 269924
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل|م ي| وجدى حس ع|مر|4|7724
||47o2تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لر|زق |حمد
د|بــــ حلو|ن|حس|م |حمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لسميع234679
779o74 طبــــ |لزق|زيقي|سم فتـــ عطيه بــــسيو حس|ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوموس|م |يمن |لسيد عبــــد|لستـــ|ر879|7
نوعيتـــ طنط|و|ئل محمد وحيد عبــــد |لعزيزحسن مك5|2||6
692|o3د|بــــ |لمنصوره|كريم محمد بــــرك|تـــ |حمد محمد
ى عبــــد|له|دى عفي 328562 علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد خ
|5o47oوف|تـــبــــل|ل ه| فوزى |بــــو|لعزم تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
7785o4| ى ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد خ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه | كم|ل ع عبــــد |لحميد |لسيد9|2483
|387o2 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرغدتـــ |حمد عوض |حمد |لحبــــ
6352o6 |تـــج|ره |لزق|زيقدير سليم|ن سل|متـــ سل|م ش
علوم |لمنصورهمحمد عص|م صل|ح |لدين عبــــ|س696999
رتـــ|قتـــ حمدى مغ|ورى حس سعد||26376 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد محمد |حمد حسن بــــدوى||7|442
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط محمد عبــــدون محمد23546

682o69ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم خ|لد |حمد |سم|عيل |حمد
49o4|9|يم عبــــد |لعزيز |م|م عبــــد تـــ |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن
تـــج|ره طنط||ء ع مندوه ع م| |55|9|5
327o4| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمتـــ مجدى |لسعيد مصط
|2o675 حه وفن|دق |لفيوممحمد حس محمد حس عبــــد |لغ| 
2|6o66رهدع|ء م |لدين محمد ح|مد |حمد ندستـــ |لق|
8|7o55|صيدلتـــ |لم ||ء متـــو حسن سيد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم محمد جم|ل س|لم268683
5o96|7| |زر|عه دمنهورحمد |لزي ن ع ش
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4|386oرتـــ حقوق |لمنصورهفريد محمد فريد ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمؤمن محمد محمد |لعو 752968
يم ع |بــــوزي|ده6668|4 تـــج|ره طنط|روضه |بــــر|

رهريم ص|لح شح|تـــه عبــــد |لحليم45672 تـــج|ره |لق|
4oo747حقوق |ل|سكندريهحبــــيبــــه رزق محمد رزق
تـــربــــيتـــ حلو|نول|ء سعيد سعد |لسيد جم|ل |لدين237754
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــبــــسنتـــ حس عليوه غنيم8|3585
تـــج|ره دمنهوريه فتـــ عبــــد |للطيف فتـــ |لج|بــــرى9297|5
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد محمد عز |لدين طلبــــه|865936
تـــج|ره بــــ سويفكريستـــ محفوظ ك|مل حن|856285
حقوق |ل|سكندريهي|سم محمد عبــــد |لقوي عيد زيد|ن496542
معهد ف ص |سيوطسحر محمد محمد عبــــد|لحميد  879496
نوعيتـــ |لزق|زيقدى محمد |لسيد عبــــد|لع|ل783497

رهزيد م| ص|بــــر م| 48382 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود سليم|ن محمدشبــــل س|لم|ن|26824
 |حه وفن|دق |لفيومه|جر عدن|ن محمد ص|لح229559
493o|8| د|ر |لعلوم |لفيومحمد |س|متـــ عبــــد|لغ محمد حس
3367o7تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|جر وحيد رجبــــ عبــــد|لنبــــى

رهزي|د س| عبــــد |لغف|ر محمد قنديل7295| طبــــ |لق|
5|4|o2تـــج|ره |ل|سكندريهمريم س| |حمد ع صف|ر
8o7964لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن عيد محمد |حمد محمد|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدروف|ن محمود |لعربــــى محمود |ل |55|766
لسن ع شمس|ريجن | جورج وديع و|صف6289||
معهد ف ص |لمنصورهمحمد |حمد محمد |لفخر| |69627
22o854طبــــ ع شمسفرح س|مر سعيد |لسيد
6||6o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|فرحه |لش|ود |لسيد مهدى |بــــو |لسيد
45o993 يم سيد|حمد سم يم |بــــر| ندستـــ |سيوطكريم |بــــر|
يم628696 يم إبــــر| تـــج|ره |لزق|زيقحس|م عبــــ إبــــر|
446o8|لس ثــــروتـــ عد |سكندر تـــج|ره |ل|سكندريهك
7o8857تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|ديه عبــــد |لسل|م محمد |لسيد محمد

55o72|تـــج|ره بــــ سويفسل|م عمر طه محمد
تـــج|ره ع شمسروميس|ء حسن ص|بــــر عبــــد |لحليم27589|
رهمريم محمد عبــــد |لمنعم محمد5|3|75 عل|ج طبــــي |لق|
|4836o|د|بــــ حلو|ن|منتـــ | محمد محمود حسن غ
زر|عه |ل|سكندريهبــــسنتـــ عبــــد |لحكيم ع|مر محمد423649
327o75د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــسمتـــ صبــــ |حمد حم|د
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم ممدوح عبــــد |لرؤف محمد محمد ع 789595
68526o|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم| خ|لد فؤ|د عطيه عطيتـــ
يم تـــق|وى بــــدر|وى429849 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسشنوده |بــــر|
7o4523 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرويد| |يمن ع محمود دسو
|د|بــــ |لم |حمد سيد سعد |حمد|233862
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|6o892تـــج|ره ع شمسصدفه مجدى |لغريبــــ محمود
يم6||632 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد عطيه |لسيد ع |بــــر|
يم عبــــد |لجو|د |لعن|93|||4 |د|بــــ طنط|منتـــ | |بــــر|
76266o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد سيد |حمد حف محمد
حقوق |لمنصورهحس حسن حس عيد73285|
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دى سم سيد |حمد |لبــــح|س823|46
7o|339ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمصط محمد |حمد |لدسو |لعتـــ|بــــى
6o8736نوعيتـــ طنط|دين| فرج عوض جعفر
يم6934|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|دى س| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمع|ذ محمد ن س|لم |لبــــن|||4942
تـــج|ره |سيوطسندس عبــــد|لعزيز طنط|وى عبــــد|لعزيز 5664|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيونس فتـــ محمد |لصي 2|6798
459o65تـــمريض فرع مطروح محمد عبــــد |لسل|م عطيتـــ بــــخ|طره
756o8|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهند| |حمد ق|سم محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسل |حمد حسن عبــــد |لبــــ| 25328|

علوم ري|ضتـــ |لفيوملبــــ|سل محمد جمعه عرفه محمود|67722
42576oعلوم |ل|سكندريه ندى محمد محمد سل|مه عبــــد |لحميد
52oo44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردين| |حمد زكري| عم|ر
3257ooكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر جم|ل |حمد محمود
تـــربــــيتـــ |سيوطد| | جم|ل |سم|عيل |حمد 4576|9

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ممدوح محمد سعيد||2882
4o2o95تـــج|ره سوه|جمصط ك|مل محمود حسن سعيد
7o33|5د|بــــ |لزق|زيق|نرم محمود س| عبــــد |لح|فظ ع
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد رض| رشدى محمود |لغرو3492|6
327o55ره|دير محمد عبــــد|لمنعم سيد د|بــــ |لق|
64oo9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره مصط فتـــ ع بــــدوى

رهخ|لد |حمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لبــــر8347| عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |بــــوغن|م |حمد ي|س 688454

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر ثــــروتـــ محمود محمد33986
8446o5د|بــــ |سو|ن|نور| محمود عبــــد|لع|ل بــــدوي
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن| محمد |لسيد |لش|ف624323
تـــربــــيتـــ حلو|نيه |حمد ع |حمد سيد||4484|
85o|83كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد شعبــــ|ن سيد يوسف
تـــج|ره ع شمسحمد ط|رق |لسيد حسن|28988|
د|بــــ دمنهور|سم|ح عبــــد |لحليم حسن رخ|499229
حقوق طنط|أسم|ء محمد عثــــم|ن محمد |لمر|كبــــى284||4
لسن ع شمس|غ|ده ممدوح رش|د حسن |بــــو سعيد39846|
6o8o45ش|م ك|مل محمد زر|عه |لمنصورهتـــرنيم محمد 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشهند| س|مح محمود عبــــد |لع| محمد|62793
معهد ف ص |سيوطزينبــــ ه|شم حم|د محمد  4663|9
د|بــــ |ل|سكندريه|لبــــدرى محمد |لبــــدرى ك|مل|9|5269

Page 2905 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

447o86| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سم عبــــد |لرحمن يوسف |بــــو
428o|oمعهد ف ص طنط|رين|د رض| ع|دل محمد  |م
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس عبــــد|لحميد محمد |حمد842269

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى ن |لدين سيد مر 24522
تـــج|ره |لمنصورهحمد |لزي محمد |لعو |لزي |688756
ن| و|ئل محمد |حمد حمودتـــ58767| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم
ره|ه|جر |حمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ |لد 238945 د|بــــ |لق|
علوم ج|معتـــ د |طندى محمد شه|بــــ |لدين شه|بــــ |لدين6875|6
يم سعد |لسود| 429535 طبــــ بــــيطرى بــــنه|خ|لد |بــــر|
35o5o6ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط لط ح|مد |حمد

5924o|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفميمه محمود س|لم محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|طف رزق محمد353343
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمتـــ خ|لد محمد حسن89|329
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ء|لدين محمد دين محمد رضو|ن626|49
علوم كفر |لشيخمصط محمود |لسعيد سعد436523
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمصط محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لو|حد مو|63482 كليتـــ 
تـــمريض |لمنصورتـــ ش|دن نبــــيل |حمد مصبــــ|ح3|73|6
ندستـــ |سيوطيوسف محمد عبــــد|لع|ل ح|فظ عبــــد|3523|6
4ooo7||علوم |ل|سكندريهسل مختـــ|ر محمد ع
تـــربــــيتـــ |سيوطرؤى صل|ح محمد ن 6|4|89
علوم ع شمسمحمد ع|طف سعيد عبــــد|لخ|لق عبــــدربــــه852|35
6289o2 تـــج|ره |لزق|زيقحس |حمد حس |حمد حس عوض
4359o9علوم |ل|سكندريهأسم|ء جم|ل ع حموده
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيف |حمد ع بــــديوى 882||9
24o3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــو |حمد محمد عبــــد |لح|فظ

|27|o5|ندستـــ ع شمسيه محمد صل|ح |لدين |لجمل
رهه|يدى ح|تـــم محمود محمد|5|44| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ بــــور سعيدسمر ع|طف محمد عثــــم|ن ق|سم763375
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أيمن فتـــ سل|م329|45
|25o66صيدله حلو|نشذ| |يمن حس |حمد
45o434|تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد |لغ |لغن|م
77|o77نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |حمد |لسيد عبــــد|لكريم محمد ع
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد عبــــد|لق|در سيد |حمد ع زعتـــر636|54
76633o تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد |حمد ع |لضوي
7o2634يبــــه ف صبــــ عبــــد |لملك  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى |

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه ي جمعه عبــــد |لغ |548|4
4|932oيم محمد عبــــد |لعزيز د|بــــ كفر |لشيخ|تـــه| |بــــر|
تـــج|ره |سيوطم|يكل عم|د عزيز صهيون7257|8
75o746| يم |لدسو يم حسن |بــــر| وف|تـــبــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o5558 يم ع ح|مد |لطو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر |بــــر|
ش|م |نور|حمد محمد|477583 د|بــــ |ل|سكندريه|ن 
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يم عل|م محمد |89447 صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ ي|سمينه |يه|بــــ رمض|ن يوسف جمعه747|62
رتـــ24436| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لمؤمن |سل|م عبــــد |لكريم |بــــو ز
نوعيتـــ كفر |لشيخكريم ع عبــــد|له|دى ع منصور9653|4

طبــــ بــــ سويفط|رق محمد مصط محمد84228
ف خليفه عبــــد  |لحميد776668 صيدله |لزق|زيقي|سم |
رتـــ|حس محمد عبــــد|لسميع ع234956 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف عي محمد26|332 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|طمتـــ |
رهن|در نصيف نص |ديبــــ282247 حقوق |لق|
7|663o ندستـــ |لمنصورهمحمد مجدى عبــــد |لبــــ| عبــــده عبــــد
46o54o|نوعيتـــ طنط|مصط محمد عبــــد|للطيف فه غبــــ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | شو |حمد ع |بــــو حلوتـــ248659
6o8478تـــج|ره طنط|ندى مجدى محمد عبــــد |لمنعم زرد
تـــج|ره سوه|جسل |حمد |نور |حمد 899758
صيدله طنط|ف|طمه عبــــده رجبــــ حسي 263686
زر|عه دمنهورعبــــد |لرحمن عبــــد |لن| عبــــد |لعزيز عبــــد 7|36|5
6o5|66طبــــ بــــيطرى |لمنصورهتـــسنيم محمود عبــــد| فرج حس|ن
ندستـــ ع شمسكريم نور |حمد سعيد |دم|8|6|2
تـــج|ره ع شمسمحمد صل|ح عبــــد |لمؤمن عبــــد|لمجيد333577
زر|عه دمنهور|ء عصمتـــ مصط أبــــوشعلتـــ|9797|5
43o543|زر|عه طنط|منيتـــ فه عبــــد|لرحمن ذ خط|بــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهنور|ن عل|ء |لدين |لسيد ع محمد يوسف453895

طبــــ |لفيومكريم محمد محمد |م |سم|عيل67522
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|سم محمود حل عبــــد|لصمد|36|4

8o|9|9تـــج|ره بــــ سويفمحمد خلف ق|سم محمد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسد| | خليفه |حمد حميده  6|8825
482o6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |حمد حسن |حمد ع
رتـــ|س|ره مجدى |م محمد ع635653 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o2|93| |ه |لسيد محمود محمود |لميد معهد ف تـــمريض طنط| م
63927oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ن| |له|دى محمد |لصبــــي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|أيتـــ مصط |لعفي أبــــو |لمع|9|4999
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| عم|د جبــــر محمد جبــــر783365

رهمصط |يمن |لسيد |لرعو67539 طبــــ بــــيطرى |لق|
4o9675نوعيتـــ طنط|بــــسنتـــ مصط حسن محمد |لع|لم
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | محمد حس محمد237627

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد سعيد سيد ع |65695
رهعبــــد| ن| عمر |حمد45277 تـــج|ره |لق|

42|36oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخسحر مصط عبــــد |لق|در ج|د |لحق خليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن محمد |حمد جوده26|59|
ره|ه|جر رمض|ن ف|روق رمض|ن27467 د|بــــ |لق|
465o|رهنور| رمض|ن |حمد خف|جه حقوق |لق|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــ | محمد حسن سليم|ن827|6|
34o343معهد ف تـــمريض بــــنه| عم|د |لدين عزتـــ محمد عطيه شعبــــ|ن
بــــوله988||4 حقوق طنط|عمر محمد ع مصط 

تـــربــــيتـــ |لفيوملبــــ س|لم |حمد عبــــدربــــه855|7
يم حسن4|4877 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمهند ط|رق صد |بــــر|
4258o3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن محمود ع ع مك|وى
48o9|| د|بــــ دمنهور|م سعيد عبــــد |لحميد محمود حس
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد ن| محمد |حمد ع حسبــــ328877

2|3o2ر |حمد عمر تـــج|ره ع شمسمن|ر محمد م|
ف محمد عبــــد|لغ 245938 معهد ف ص بــــنه|محمد |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمود حس ن| |833644
يم عبــــد |لق|در5|427| قتـــص|د م حلو|ن|مريم محمد |بــــر|
يم محمود عبــــده عبــــد |لعزيز2454|7 تـــمريض |لمنصورتـــ ه|له |بــــر|
ره|صبــــ|ح ع|دل عبــــد|لغف|ر مو237494 د|بــــ |لق|
ل|ل |حمد سليم|ن759746 علوم ج|معتـــ |لسويسشيم|ء 
تـــج|ره سوه|جشعبــــ|ن عبــــد|لمنعم محمد |حمد 885||9
8o6|56 تـــمريض |لم | حسن ع حسن عبــــد|لغ
32938oطبــــ بــــنه|ف|طمتـــ محمود |لسيد سيد |حمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسمه عبــــد|لرحمن محمد ع |لملي 264548
49|3o2|تـــج|ره |ل|سكندريهمنيتـــ |لسيد عبــــد |لغف|ر |لسيد عبــــد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممريم يوسف عي يوسف72573
2888oإعل|م بــــ سويفمحمد |حمد محمود مصط حميد

8885o9 حقوق |لمنصورهح|مد ع ح|مد عبــــد|لحق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ط|رق عبــــد |لصبــــور عوض فودتـــ|693887
78o48oزر|عه |لزق|زيقي|سم خ|لد فه محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه ع|شور محفوظ عبــــد |لرحمن57279|
يم|59|77 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى محمد عبــــد |لقوي |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|جم|ل عص|م محمد حس محمد |لحمل328523
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|ن خ|لد محمد شو حسن عبــــ|س5|6835
45o73|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سلوى ي| محمد ح|زم دويد|ر
33895o|معهد ف تـــمريض بــــنه| ثــــ|ر عودتـــ محمدى عوده سليم|ن
7o6848 نوعيتـــ |لمنصورهن|ء محمد محمد |حمد |لحن
|د|بــــ طنط|بــــتـــس|م عص|م س| غنيم|259656
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن ع|دل صديق عطيتـــو|686|34

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفريه|م حمدي عويس حسن73538
تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن سم عبــــد |لفتـــ|ح |حمد|لبــــل |676223

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل سعيد عبــــ|س |سم|عيل|2582
8o4874 |كليتـــ حقوق |لم |روج | رؤوف رفعتـــ ر
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم |لسيد محمد حسن مندور777455
تـــج|ره طنط|محمود عبــــدربــــه محمد عبــــدربــــه |لقي|44856
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد|ل مسعد عبــــد|ل |لطبــــ 453794 معهد ع| 
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ندستـــ |لمنصورهحمد مختـــ|ر |حمد محمد محمد|698795
ندستـــ |ل|سكندريهلحس سليم|ن محمود سليم|ن |ألبــــيدي479778
26oo76كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدي|سم عزتـــ شح|تـــ محمود
طبــــ حلو|نسل|م محمد رجبــــ عبــــد|لمقصود|258825
26o88||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن ع|دل عمر رجبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمنه | س|مح ف|يز محمد عليوه992|68
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسل|ء مجدى رجبــــ |سم|عيل|39973|
235o5|يم رهمحمد سعيد محمد |بــــر| زر|عه |لق|
8o429o|طبــــ |لم ||ء محمد حس محمود
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــه وليد حموده طه |لحمز|وى2744|4
ف موريس حن| 7262|9 وف|تـــو|ئل | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

2649oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ط|رق قر عبــــد |لعظيم
حقوق |ل|سكندريهمصط عيد مصط شح|تـــه ص|لح|49269
357|9oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهسحر س| |حمد سعيد
499o37تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوربــــسنتـــ ع |حمد محمود |لمغربــــى
8|2oo5| |صيدلتـــ |لم |سم|ء |بــــوبــــكر ن رف
6|4oo2|تـــج|ره طنط|محمد سيد |حمد |لسيد |لوش
2526o4| ه صل|ح محمد |لفرعو لسن ع شمس|م
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ر حسن محمد حسن |حمد8|3|35
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه| ن عزيز بــــطرس 77|893
ندستـــ تـــ.خ|مس يه|بــــ |لسيد محمد ع ورده|8886|| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره بــــنه|ن حسن |لسعيد حسن عز|م24372|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ ط|يع عبــــد|لصبــــور عبــــد|لنبــــي842|84
5o7|68د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | محمود عبــــد |لرحيم |حمد سعد

63oo3يم ى سعيد يوسف |بــــر| ندستـــ بــــ سويفي
صيدلتـــ بــــورسعيده|جر ع|دل رش|د محمد يوسف763745
طبــــ بــــيطري |لم |يوستـــ | عم|د ضبــــع فه 9992|8
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأم |لرزق عبــــد |لع| ص|لح عبــــد |لع542575
|3858oرهمريم صل|ح محمد طلبــــه تـــج|ره |لق|
84o4|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسه|م خ|لد عبــــد|لحميد محمودخليل
صيدله طنط|س|ره ع|طف كم|ل  |ض محمد434276
|د|بــــ |لم |ربــــ|بــــ عيد خليفه محمود8564|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م ي| سعيد عبــــد |لمنعم |لحمر|689|63
9oo2o|  طبــــ سوه|جمحمد |حمد بــــه|ء |لدين |حمد
3575o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر عل|ء |لدين |حمد عبــــد|لبــــ|رى جعفر
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى سم ح|فظ عبــــد |لمجيد رسل|ن47|683
9|o623 تـــج|ره سوه|جمهند |حمد ش|كر محمد
62o|48طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحس|م |لسيد |لعف منصور زي|ن
يم|238435 ره|يه عبــــد|لع|ل عبــــد|للطيف |بــــر| د|بــــ |لق|
2493o8عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسهيله عل|ء|لدين ز | |س

476o9| د|بــــ حلو|ن|سل|م جم|ل محمد من
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6o5o32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور| |لمحجوبــــ محمود عبــــده نده
رهش|دى س|مح ع محمد6967|| طبــــ |لق|
يم رجبــــ مرزوق حس |67764| تـــج|ره ع شمسبــــر|
تـــج|ره طنط|ع |حمد محمد |لغبــــ| فتـــوح |لطنط448459
|2226oرهتـــ خ|لد حمدى عبــــد |لحكيم علوم |لق|
63589oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمتـــو عم|د |لدين ع |حمد س|لم
فنون جميله فنون حلو|نفريده عمرو ع فه مصط شو 3763|2
7o8|45ج سعد سليم|ن محمود| ندستـــ بــــور سعيدخ|لد 
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد رش|د مصط ق|سم255789
2338o||يم |حمد |لصغ محمود محمد تـــج|ره ع شمسبــــر|
يم 875235 تـــج|ره |سيوطبــــي ر|ئد لوس |بــــر|
يم|499799 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم| طلعتـــ ف|يز |بــــر|
888o62 طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد مر|د يوسف محمد
طبــــ |سيوطندي شح|تـــه ك|مل ع 4679|8

43o|7تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|نم ع محمد عبــــد|للطيف
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |حمد محمد مختـــ|ر|2948|3
يم عبــــد |لرحمن |696795 علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــر|
يم عبــــد| سعد|لدين محمود|642|84 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
ش|م ص|بــــر |لسيد حسن524944 وف|تـــش|دى  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
68o889|يم تـــج|ره |لمنصورهي|د جم|ل محمود |بــــر|
وف|تـــيوسف محمد م ش| 364392 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزينبــــ عبــــد|لبــــ| عبــــد|لحليم عبــــد|لبــــ|956|32
ندستـــ ع شمسه| |  |ء |لدين يوسف محمود وص 7466|2
235o54زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد شعبــــ|ن حسن حسن
83|96o|ر محمد عبــــيد تـــج|ره سوه|جيه م|
8o8375 ندستـــ |لم |ف|يزه |لسيد مو مصط
حقوق |سيوطع عبــــد|لحكيم ع عثــــم|ن 649|89
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن قطبــــ مصط |حمد |لمزين422926

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمرو|ن حمدى مو سم|حه7464|
45o629ين| فؤ|د فريد خليل ندستـــ طنط|ف
د|بــــ دمنهور|عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ حسن476354
3|9o64رتـــ|تـــيس سعيد فهيم عبــــد|لمقصود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهبــــ| صف| بــــديع خله روف|ئيل4845|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|ء جعفر تـــوفيق |حمد |لطويل69|496 د|بــــ دمنهور|إ
893|o9 د|بــــ |سيوط|قمر ع|دل حس|ن |م
تـــربــــيتـــ دمنهوردين| محمد |حمد محمد |لخطيبــــ4836|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمل محمود عرفه محمود|285|35
ى حل فيلبــــس33298| تـــج|ره ع شمسجورج ي

|86o2رهبــــ| محمد فؤ|د |حمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفسمر رمض|ن |حمد محمد62922

يم |لسيد|للبــــدى|85||5 تـــج|ره طنط|نور |لدين خ إبــــر|
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ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| من محمد عبــــد|لحميد356452
ف محمود محمد62895| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|يدى |
يم3527|3 تـــج|ره ع شمسزينتـــ |حمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
688o49علوم |لمنصورهعل| |حمد عبــــد |له|دى |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهوليد عص|م |لسيد |لهو|ري92|529
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهم|زن ي| |حمد محمود رمض|ن4|4798
27o763ف |لدين تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء ع|صم محمد |م 
762o54|علوم ج|معتـــ |لسويسبــــ|نوبــــ ع|دل تـــ|مر رميس سدر|ك
رهحمد مسلم ع ج|د|699|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o58|9| حقوق |لمنصورهحمد عص|م محمد خ ع
د|بــــ |لزق|زيق|ف|رس عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد محمد784625
85o4o7طبــــ |سيوطمحمد كم|ل سيد شتـــيوي
78o699ف عبــــد | عبــــد |لد|يم بــــيو نوعيتـــ |لزق|زيقخلود |
يم محمد سيد |حمد|434734 تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره لمتـــو ي| شح|تـــه حسن|88|679
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأسم|ء ع|دل ر|غبــــ ع عبــــد |لكريم499375
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سبــــع|وى عبــــد |لكريم محمد|767284
244oo6ثــــ|ر |لفيوم|محمود |حمد ص|دق محمد عثــــم|ن
ف |حمد كم|ل ع |لقص|926|32 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمتـــ |
|د|بــــ |لم |يوسف يعقوبــــ يوسف فرج822839
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيح |سل|م محمد مختـــ|ر62224|
6oo376كليتـــ |أللسن بــــ سويفمينه جم|ل عبــــد| يوسف سيد |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمه |حمد عبــــد|لمعبــــود |حمد||6337
8o|899يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |كريم شعبــــ|ن محمود |بــــر|
معهد ف ص |سو|نحمد ع|دل محمود ع|بــــدين|844944
فنون جميله فنون |لم |مر|م جم|ل عبــــده |حمد 877554
تـــج|ره طنط|بــــه ف|يز ي عبــــد|لرحمن عون434359
تـــ ثــــروتـــ عطيتـــ محمد332693 |د|بــــ بــــنه|شه

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | ح|زم لطف | يس جزر33974
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حمد عبــــد|لعزيز محمد |لهو|رى|255758
ندستـــ بــــنه|حمد |يه|بــــ محمد |لسيد |لنج|ر|8||328 كليتـــ 
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد | لط محمد ح|فظ757389
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوف|ء صبــــري مر محمود54|843
5o3|o6|يم |ليم| |حمد |لحد|د نوعيتـــ |ل|سكندريهيه |بــــر|
35472oد|بــــ بــــنه|ه|يدي سعد عبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|
78o28|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد ق|سم |لسيد ق|سم ع.
4575o5ف يوسف فر|ويله حقوق طنط|محمد |
5|5o26ى يم |لشبــــش وز |حمد عبــــد |لمنعم |بــــر| د|بــــ دمنهور|ف
443o28يم عبــــد |لبــــ|رى ع قطبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأمل |بــــر|
صيدله |ل|سكندريه|ء حمدى عبــــد |لعزيز عوض سليم|8362|5

رهمصط حس|م شو حس 5986| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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ح|ن624344 علوم ج|معتـــ د |طنوره|ن محمود عطيه عبــــده 
255o|7تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|ر| رمض|ن عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز 
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره جبــــر سعد جبــــر882388
تـــربــــيتـــ ع شمسيمن محمد ن جنديتـــ|9|3495
تـــج|ره طنط|محمود |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــ|رودى3742|4

تـــمريض |لفيوم حم|ده مسعد عبــــد |لتـــو|بــــ مسعد27|68
86o68oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه ص|بــــر كرم عبــــد|لسميع
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــدير ع|دل عفي ع حسن8|2675
25o9|8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــلسيد حسن |لسيد عم|ر
8|o|48|ن| م سعدي نجدي ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد
طبــــ ع شمسمحمد سعد عبــــد | محمد822|4|
79o934|يم ف|يز محمد عيد معهد ف ص |سم|عيليهبــــر|

6|9o8ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــبــــتـــ طه فريز رسل|ن ك.تـــ. ف للبــــ
779|7o|يم ع عطيه ى |بــــر| يم ي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|فوزيه مدحتـــ محمد م |لدين |حمد494|76
صيدلتـــ سوه|جمحمد رجبــــ عبــــد|لحميد ع 897455
68828oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه حس|م |لدين عبــــد |لرسول |لمتـــو خليل
ه محمد محمد محمود ع876|64 د|بــــ |لزق|زيق|ن
2479o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر | عيد ع ع دغيدى
تـــج|ره بــــنه|ف|رس عبــــد| محمود عو|د357549
2|8|o3حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عص|م عبــــد|لحميد عبــــد |لمجيد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد ج|بــــر رمض|ن جل|ل334322

4793oره|ف|دى ر|وي تـــ|درس ص|لح د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | صبــــرى بــــسطه سليم|ن 922264
ي|623752 يم عنتـــر |حمد |لعج تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |بــــر|
ر شعبــــ|ن حسن |حمد8|8554 ندستـــ |لم |ط|
|268oo| تـــج|ره ع شمسسم|عيل |حمد |سم|عيل ع خ

63o32بــــتـــ ى و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|رى عي بــــ
|3o676خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفيول| |ميل ميخ|ئيل متـــرى

ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن محمد عبــــد |لعظيم خليفتـــ|62629
وف|تـــدير محمد فتـــ عبــــد|لسميع977|78 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود طه محمد حسن عبــــد|لع|8657|4
يم |لسيد مصط عوض8|7|64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقزينه |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|دى عم|د س| مح|ربــــ752878
طبــــ |سيوطرؤى خ|لد محمد حس|ن 878262
5|7o58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور ع|دل حسن محمد |لزو|وي

|865oرهرضوى مصط ه|رون محمد حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىنجوي سيد محمود مصط 836354
5o9255معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود ح|مد سعد ع خميس
تـــج|ره بــــنه|حمد مدحتـــ فتـــح جبــــر سليم|ن|327944

353o4|يم |حمد |سم|عيل رهسم|ء |بــــر| تـــج|ره |لق|
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27o938تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمر|م محمد عبــــد|لغ عبــــد |لعزيز يوسف
83o765كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد كم|ل |لدين محمد |حمد
ف |حمد أبــــو ري|246326 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|حمد |
68o635|معهد ف ص |لمنصورهسم|ء عبــــد |لسميع رجبــــ ع |لغريبــــ
7o8|72وف|تـــ|رم|س فوزى |لسيد |لمتـــو رضو|ن ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عط| يوسف مو638|45

75o22|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود شعبــــ|ن محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء فتـــ محمد غبــــ| |637432
تـــج|ره ع شمسيم|ن مجدي محمود |لسيد||893|3
7o57o2تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | ع|دل عبــــد |لبــــديع ع
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد ع محمد |لسعيد محمد9|2|62
4o9648|نوعيتـــ طنط|ل|ء جمعه محمد محمود حم|د
4o252|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه جم|ل |حمد عبــــد|لع|ل ج|د |لكريم
يم حسن قمر|27852 تـــج|ره بــــنه|ع |تـــ حسن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد مدبــــو عو|د حلفه98|346
تـــج|ره سوه|جمحمد صبــــرى صبــــره |بــــوزيد  37|922
77o698ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقندى نبــــيل فؤ|د شديد منصور

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود سعيد يوسف عبــــد|لبــــ| 73882
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |حمد طه |حمد826834
8o52o|طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــيشوي يوسف جرجس  |د
 |حه وفن|دق |لفيومرو|ن عبــــد|لمقصود صبــــ عبــــد|لمقصود485945
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سم|ء محمد سعيد |لسيد محمد زيد|ن7|46|5
د|بــــ |لزق|زيق|مريه|ن محمد عبــــد |لحميد |نور776435
د678733 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه صل|ح |لدين محمد |لسيد مج|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد محمود قن|وى |لسيد|32745|
3|o986|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمتـــ ع|دل عبــــد|لو|حد عبــــد|لو
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج  ل|ء خ|لد م |لدين |حمد|84|885
د|بــــ حلو|ن|ي| محروس رمض|ن ع |بــــو نق|يه587|22
442733| تـــج|ره طنط|يم|ن |لسعيد محمد |لسعيد |لبــــد|
2236ooتـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء سيد |حمد محسبــــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد سيد حمدي محمد|5429
|2o|96 يم حس رهنور حس |بــــر| تـــج|ره |لق|
6882o5 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــس|ره عوض |لسيد ح|مد |لسيد |لحلو
تـــمريض دمنهورر|ند| س|لم |لسيد ز|يد7|66|5
76o25|حقوق |لزق|زيقعبــــد | خ|لد فتـــ عبــــد|لل|ه
ندستـــ |لم |خ|لد جم|ل عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|449426

قتـــص|د م حلو|ن|حن|ن محمود ربــــيع محمد7|6|5
ف عبــــد|لخ|لق سيد|5|336 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م |
52o3|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيتـــ س| |لسيد سيف ج|بــــر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم عص|م محمود حسن |له|بــــط777935
معهد ف ص |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد محمود |لسيد638777
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زر|عه |لم |عمر وجدي محمود عبــــد|لع|ل852926
صيدله حلو|نس|رتـــ مجدي محمد ح|مد55834

64o82|| ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد | محمد مصط
8|4o32|تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م س|مح صبــــ عبــــده
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد محمد غنيم محمد||33289
ح6|2548 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط عل|ء|لدين مصط عبــــد |لعظيم 
254o|3معهد ف ص بــــنه|يوسف محمد نبــــوى محمد |لتـــيه
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــسمه كم|ل محمد محمود25|826
42o3o7|د تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخيه عبــــد|لرؤف محمد مج|
زر|عه سوه|جعبــــد|لرحمن |سم|عيل عبــــد|لل|ه |سم397|92
9o2o95|ه صل|ح محمد دي|بــــ تـــربــــيتـــ سوه|ج م
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد عل|ء محمد دي|بــــ محمود5967|7
حقوق |سيوطخ|لد رف| عبــــد|لرحمن رف| 896995
ندستـــ |ل|سكندريهحمد خليل |لسيد |لسيد عبــــدتـــ|4|5256
يم غ|764|62 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عل|ء رض| محمد |بــــر|
23o946فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد حم|ده عبــــد|له|دى محمود |لش

535o7|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيمن جوده ك|مل عبــــد |لجو|د
يم مزروع267999 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حس ع|دل |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |حمد |لدسو حم|ده |لصعيدى23|||4
يم|643878 ه متـــو محمد محمد |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق م
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدزينبــــ سيد عبــــد|لحكم مصط 6895|9

23o39يم رهعمرو ممدوح عبــــد |لغ |بــــر| زر|عه |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م محمد عبــــد|لحفيظ حسن||26596
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد| عطيه |حمد عطيه  888925

2474o|تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء ص|لح عبــــد | ص|لح
تـــج|ره بــــ سويفف|دي مدحتـــ عبــــد|لسيد دوس4444|8
4|o257يم سن|ن حقوق طنط|كريم عل|ء |بــــر|

249o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سندس محمد عبــــد | عبــــد |لر|زق
معهد ف ص بــــ سويفيه |حمد محمد ع |6||2|8
|6||2oتـــج|ره ع شمسي|ر| محمد محمد شو طه
4|3o7|يم |لغزيرى |د|بــــ طنط|من|ر مبــــروك |لسيد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ثــــ|بــــتـــ محمد سعد عبــــد |لرحمن|7|2469
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء ه| محمد ص|لح|57399|
ندستـــ |لمنصورهرحمه |سم|عيل |حمد |سم|عيل |بــــو 698965
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأيمن رمض|ن عبــــد|لجليل مصبــــ|ح خ 493346
6389o|كيس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم|رين| عز عد فرج 
يم |لسيد|7|447 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد |م عبــــد |لمنعم |بــــر|
22583oند|وى ره|محمد ح|مد عبــــد|لمحسن  د|بــــ |لق|
6oo|35ندستـــ |لمنصورهزي|د محمد سم جمعه
|5o8o6رهم|يكل عزيز فهيم د|ود ندستـــ |لق|
ش|م |لسيد عبــــد |لستـــ|ر|54766| نوعيتـــ عبــــ|سيهمج|د 
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رهريه|م عبــــد |لحميد فوزى ع854|3| علوم |لق|
7578o7|وف|تـــحمد |لسيد |حمد |بــــوزيد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
76862oتـــربــــيتـــ |لعريشند فرج محمد فريج
|د|بــــ طنط|ل|ء خ|لد |حمد|لبــــر سليم|ن|39|4|4

2o4|6ره|محمود محمد عبــــ|س عبــــد|لنبــــى د|بــــ |لق|
784oo2تـــج|ره |لزق|زيقمصط |حمد مصط |حمد ع |لصعيدى
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عل|ء عبــــد|لن| ن|يل |لسيد 373|92
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نس|ره سيد عبــــد |لحليم مر|د54|65|
ى9|6934 د|بــــ |لمنصوره|حمد حس|م |حمدعبــــد |لكريم |لع
8|365o زر|عه |لم |زينبــــ فوزي رشدي مر

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عل|ء قر شتـــوى |حمد6|577
87o98|زر|عه |لفيوممل عبــــد |لع|ل ع س|لم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء سم محمد حسن ع 972|63
5|58o7يم |لسيد محمد ع كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورند| |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد ع|طف ح|مد حسن|33338|

رهمنتـــ محمد سيد حم|د|375|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o8697 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعمر |لشبــــ عي محمد

تـــج|ره بــــ سويفندى س|لم عبــــد|لكريم ع محمد66794
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع مجدى ع عبــــد|لجو|د6|7564

يع46867 رهنور|ن رض| حس|ن |بــــو صيدله |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| آيه أحمد رمض|ن |لطلخ|وى8782|6
ثــــ|ر |لفيوم|مرو|ن سيد حمدى سيد6|565|
25889oف ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشكرى قطبــــ خ|لد 
يم شوره335|46 يم محمد |بــــر| علوم طنط|محمود |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رض| شعبــــ|ن محمد |لديبــــ|984|4
د|بــــ حلو|ن|عص|م جم|ل عبــــده سليم|ن7|75|3
76o544| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء ع حس مصط
علوم |لم |سم|ء سعد يوسف عبــــد|لودود|823774
6959|o|تـــورى تـــج|ره بــــور سعيدلسيد محمد |حمد |لد

4873o| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد زكري| عبــــد |لفتـــ|ح رف|
4999o4تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن|ن عم|د نبــــيه بــــسل
9o794o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعمرو مرزوق محمد ع
25o|44تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومشيم|ء محمود |حمد |لحبــــ|ل
علوم بــــنه| محروس خ|لد نص|ر24|267
269|8oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ند| حمدى محمد ه|شم
|42o93معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريونس ن| ص|لح عبــــد |لحفيظ
قتـــص|د م حلو|ن|آيتـــ |حمد |لسيد |حمد643558
نوعيتـــ قن|ه|جر عبــــد|لرؤف ع محمد77|835
ه رض| عبــــد |لعزيز |لسيد|699758 صيدله |ل|سكندريهم
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرجبــــ فضل ي عبــــد |لعزيز عبــــد| مني493429
7o73o7|ره|يم|ن |حمد محمد عبــــد |لجو|د عل|م |لق|

Page 2915 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

35557oتـــج|ره ع شمسمن|ر عص|م فوزى عبــــد|لحميد
صيدله |لمنصورهل|ء محمد |بــــوش|دى عرفه مقبــــل|682477
زر|عه ع شمسمحمد س| ع محمد ن344454
رهندرو مدحتـــ حل ن|روز|6962|| علوم |لق|
تـــج|ره دمنهوريم|ن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح حج|زى|6577|5

ش|م محمد محمد محمود|4652| رهسم|ء  تـــج|ره |لق|
تـــمريض |سيوطحس|م |لدين |وس|مه عبــــد|لحفيظ محمود  56|882
4o56o6تـــج|ره |ل|سكندريهريم رجبــــ سعيد طوسون رجبــــ مر
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد عيد حس| شح|تـــه|847234 ع.
يم |لسيد|78472 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد| | |لشح|تـــ |لسيد |بــــر|
346o4oيم حمد خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم |حمد ع |بــــر|
25568oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|له|دى فه عبــــد|له|دى عقيله
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عم|د |لحربــــى عبــــد|لع| دي487433

رهحس|م حربــــى محمود عطيتـــ28724 ندستـــ |لق|
طبــــ |سيوطم | سعد صديق د| |ل 885852
8o6775يم |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رش| منصور خليل |بــــر|
يم حس عبــــد|لنبــــى |لربــــي2527|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر |بــــر|
رهندى صل|ح نمر |حمد54798| د|ر |لعلوم ج |لق|
6|o444تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر و|ئل عبــــد |لوه|بــــ ص|لح خليل
52o3o2| ى فه مر تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء خ
4o3|85| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|خلود حميدو عبــــد |لودود ع عبــــد
7o8|6|يم ج معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |حمد عبــــد |لخ|لق |بــــر|
788o83تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود سيد محمد ج|د|لمو
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد خ|لد محمد محمود عبــــد |لحميد528638

د|بــــ بــــ سويف|يم|ن محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لرسول62444
ر غ|42745 رهعمرو ج|بــــر عبــــد |لظ| ندستـــ |لق|

د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه مر مصط |لطيبــــ694655
رهحمد سعيد عبــــده ح|مد|4836|2 حقوق |لق|
49oo8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر ص|لح |حمد حس|ن  محمدين

7o9o3يم حقوق |لفيومشيم|ء محمد عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمريم ن|صف محفوظ عبــــد|لعليم489|82
د|بــــ |سيوط|ع |حمد عبــــد|لرحمن محمد 885797
698oo9د|بــــ |لمنصوره|د | رض| محمد ع |لمرشدى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |يمن محمد جوده4265|3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل46499|
ينور وس|م |حمد محمد6458|| تـــج|ره ع شمسم|
5|oo92|تـــربــــيتـــ دمنهورحمد حمدى محمد محمد عوده
36o687ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمدى محمد ح|مد ح|فظ يس
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد جمعه |حمد |حمد عر| |4|2627
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنس عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد|683767
345|ooألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|مهر|ئيل ج|د عبــــد| |رم|نيوس
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لسن ع شمس|سم|ء نجم |لدين ك|مل كيل| 44|63|
ف محمد |حمد حس|ن 236925 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |
د|بــــ |لمنصوره|م محمد شعبــــ|ن |لسيد سبــــيع688|63
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم محمد فتـــ محمد9897|3
حقوق طنط|يوسف حسن شعبــــ|ن فليفل493383
23442oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لعليم |حمد منجود
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |س|مه عبــــد|له|دى عبــــد|لمؤمن89|343
44o259|زر|عه كفر |لشيخ|ء عص|م عبــــد|لحميد محمد
حقوق طنط|رو|ن |حمد |بــــو |لحسن محمد483236
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رين| ط|رق طلعتـــ جرجس5652|2
8884o7  ر|ء زكري| عبــــد|لق|در ع صيدلتـــ |سيوطف|طمه |لز
6o5o37يم |د|بــــ طنط|نور|ن سعد |لسيد |بــــر|
3|39o9ثــــ|ر |لفيوم|دين| نبــــيل حس محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد محمد كم|ل |لدين محمد28454|
طبــــ طنط|محمد |لش|ف بــــدير خليفتـــ696272
5o2422صيدله |ل|سكندريهمحمود جم|ل ع محمد سليم|ن
633oo9م|م محمد علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقشيم|ء ه| محمد 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء سم عبــــد |لتـــو|بــــ سليم||75982
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م ح|زم حمدى عطيتـــ2|3|32
يم غ676596 تـــج|ره |لمنصورهي|ر| م سعد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
5o|373تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس محمد محمد |لسيد محمد

6o|83|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيتـــ مجدى ممدوح |بــــو |لق|سم
447o89ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن عشيبــــه
يم فرح|تـــ تـــ |لدين48|689 ندستـــ كفر |لشيخمحمد |بــــر|
6o2453د تـــج|ره طنط|نور| عبــــد |لحميد محمد مج|
45o534تـــج|ره طنط|عم سعيد سيد |حمد حيدره
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| روم| من قلدس 886927
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو |يمن |حمد نجم267932
8|49|oطبــــ بــــيطري |لم |سه| عنتـــر |م حس|ن
62679|| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرل|ء غ|يثــــ خليل ز
332oo|تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عودتـــ محمد عودتـــ

ف رمض|ن عبــــد |لنعيم ج|بــــ 29|9| حقوق بــــ سويفحمد |
رهمروه س|مح محمد مخلص45834 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره |لمنصورهريم حسن يوسف يوسف جبــــر678872
4o|8|8حقوق |لمنصورهعم|ر ي| درويش قريش درويش
د|بــــ |سيوط|دين| فوزى عبــــد|لرؤف محمود 878779
3325ooد|بــــ بــــنه|ند| عزبــــ عبــــد|لع| عزبــــ|
صيدله حلو|نندى |لسيد ع فريح783722

طبــــ |لفيومتـــسنيم خ|لد محمد |م 68463
|5o846|يم محمود تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء نبــــيل |بــــر|
87o785 تـــمريض أسو|نشيم|ء |حمد سيد حس
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حقوق |لزق|زيقفن|ن حس|م مصط محمد محمد |لعز3|6|64
يم ذكري| رشدى |لسيد عمر|34|7|4 تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
6276o7|كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديدس|رتـــ سعيد |لسيد أحمد عبــــد |لغف
|5456oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حس|م |لدين مصط محمد |لسيد
9o2582 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد حل عبــــد|لل|ه مسلم ع| 
7o6893تـــمريض |لمنصورتـــ محمد ط|رق محمد عبــــد |لمطلبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنجوى حسن ع حسن |حمد678794
ر نبــــوى سعد252464 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــريه|م م|
ندستـــ |ل|سكندريهع|ئشه |حمد محمد عبــــد |لستـــ|ر |لعط475433
حقوق طنط|س|مه |بــــو |لسعود محمد |سم|عيل شوشتـــ8975|4

525o7علوم حلو|نن محمد ع |حمد
يم483426 يم |لسيد إبــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى أحمد إبــــر|
ر محمد |حمد58724| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنسمه م|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رح|بــــ كم|ل |لدين عبــــده عبــــد|لرحيم846783
تـــربــــيتـــ طنط||ء صبــــ |حمد |لبــــشك|ر|2656|4
د|بــــ ع شمس|يوسف |س|مه فؤ|د عبــــد|8|29|2
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| عل|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود رضو75|248
7o|36oحقوق |لزق|زيقلسيد متـــو |لسيد متـــو حموده |لشع
6oo995يم |بــــوش|دى معهد ف ص طنط|شيم|ء محمد |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|نيف محمود جل|ل محمود24373|
|6o753يف حس حسن كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديوسف 
مش8269|5 معهد ف ص |ل|سكندريهزينبــــ زين |لع|بــــدين عبــــد|لرحمن متـــو د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد سم محمد |سم|عيل265532

د|بــــ |لفيوم|جوزيف عبــــد |لمسيح فرح|تـــ عي 65733
222o95خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعل| |حمد |لسيد عبــــد|لعظيم
حقوق طنط|ح|زم حم|ده ج|بــــر حمص492999
علوم |لم |م | عص|م صل|ح لبــــيبــــ8745|8
4495o5| ندستـــ كفر |لشيخلسيد صبــــ |بــــو |لخ |لربــــي
35o263لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|خ|لد محمد خ|لد عبــــده
ف محمد عبــــد |لعزيز رمض|ن238|68 د|بــــ |لمنصوره|عمر |
34o565|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــ| |يمن عبــــد|لمؤمن ع عبــــد|لع
حقوق ع شمسعمر عل|ء عبــــد |له|دى عبــــد |لحميد39|59|
معهد ف تـــمريض |لم | من|ل مخلف حسن خليل|85455
ندستـــ شبــــر| بــــنه|منتـــ | عبــــد|لحليم ح|فظ حسن348978
يم |حمد محمد 8343|9 معهد ف ص |سيوطمحمد |بــــر|
4o6o47 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهل|ر| ه| محمد حس حسن
د|بــــ د |ط|سم|ء نج|ح محمد عبــــد |لعزيز|689899
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع رمض|ن ع |حمد |بــــو س|لم768529
رهمحمود جم|ل محمد ع محمد|6283| تـــخطيط عمر| |لق|
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر محمد |لسيد مصط 3|778|
تـــج|ره ع شمسم|ريو |ي | فتـــ حليم9828||
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2|6o38يم عبــــ|س عمر ره|نوره|ن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــ|مل عبــــد|لعزيز محمد |بــــو|لنج|329966
375o59|د|بــــ ع شمس|مصط |حمد محمد |حمد |بــــوفرح
5|5o24تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورفرحتـــ |حمد محمد فوزى محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورآل|ء محمود ح|مد عبــــد |لع|ل497224
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | مجدى فتـــ مدبــــو محمود|5838|
وف|تـــبــــيتـــر من جوده ف|رس75|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5oo842د|بــــ دمنهور|مريم ع|طف |حمد |لخو|لقتـــ
|423o6تـــج|ره ع شمسشيم|ء عويس دسو سيد
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسم|ء محمود |لسيد عبــــد |للطيف|423326
7o5298ف |لسعيد محمد شعبــــ|ن علوم |لمنصورهسمر |
32oo66د|بــــ ع شمس|ي|سم |حمد مصط |م|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لش|يبــــ|24565
رهمنيه مهدى مصط معوض|239647 زر|عه |لق|

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومرضوى محمود سيد محمود7|669
ي سعيد |سحق865959 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىنرم ي
7oo68oف د|بــــ |لمنصوره|محمد رأفتـــ |نور زكري| 
62o5o9تـــج|ره ج|معتـــ د |طحن|ن عبــــد |لكريم عبــــد |لكريم ع حموده
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيوستـــ | ه| رض| ع|زر38653|
علوم بــــنه|ل|ء رض| مصط |لص|دق عبــــد|لعزيز7|3566
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقوق رزق محمد ع|بــــدين مغ|زى329482
26o433معهد ف ص بــــنه|من|ر محمد حج|زى |لخطيبــــ
ف محمد عبــــده |حمد689639 د|بــــ |لمنصوره|مروه |

66o83تـــمريض |لفيوم محمد روبــــي |حمد |لروبــــي
5o8897معهد ف ص |ل|سكندريهحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لق|در محمد مبــــروك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط||ء محمد فوزى محمد ل|ش |67644|
6|oo|9طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــسمه محمد عبــــد |لجو|د محمد رزق
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوس|م س| محمد عبــــد |لمجيد عبــــد 77|39|
3|59o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنور| محمود مصط محمود
8o4567د|ر |لعلوم |لم |نوره|ن حن محمود ح|فظ

حقوق بــــ سويفمحمد |حمد قطبــــ ج|بــــ |59438
3379o|يم يم |بــــر| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حس|م رض| جمعتـــ |بــــر|
686oo7يم ح|مد غر|بــــ تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ محمد |بــــر|
2735oo|عل|ج طبــــي قن|سل|م حس|م |لدين مصط فؤ|د
|6749o| بــــي طبــــ ع شمسيم|ن ش|كر |بــــو |لحسن |ل
د|بــــ ع شمس|يتـــ |يوبــــ جعفر عثــــم|ن|87|323
|64o9|رهعبــــد |لرحمن ح|مد سيد |سم|عيل تـــج|ره |لق|

لس جورج  |د معوض|938| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
يم محمود |لبــــي|ع633577 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمود |بــــر|
7789o4|د|بــــ |لزق|زيق||ء صل|ح سعد ق|سم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــدين| عد مسعود |لسيد263738
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636o54| طبــــ |لزق|زيقع إسم|عيل ع |لدين عبــــد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمود رض| محمد |لسيد محمد327977
2|35o5فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرو|ن س| حن سعد
لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــج|ردن سيتـــى ط|لبــــ|تـــ|س|رتـــ فتـــ |حمد |لسيد |حمد6357|3
ره|عبــــد|لرحمن م|جد عبــــد|لرحمن محمد67|234 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طر| | عطيه ع |لمو| |لصديق623768
9o32|2 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــيوستـــ | س|مح فل|مون متـــي|س
3||89oندستـــ ع شمسكريم ه| كم|ل حسن |لروبــــى
7o2546مجدى عبــــد |لعزيز عوض | لسن ع شمس|ي
|3|o|7 زر|عه ع شمسمحمد ممدوح فتـــ مصط
علوم بــــنه|يه طلعتـــ |بــــو|لمع| ع |لعزبــــ||||263
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــ |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لمعبــــود359688
895o59 ف خلف مو د|بــــ سوه|ج|محمد |
7o|326 تـــج|ره بــــنه|محمد ي| خليل عطيه متـــو |لدندي
88853|| |ء ع|طف |بــــو|لح|رثــــ عبــــد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  
63o49||م محمد زين يونس |لبــــحر|وى ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|د ل|

69|o8صيدلتـــ |لفيومتـــسنيم عبــــد |لعليم محمد فرج
32o49|رهمحمد حس|م محمد عبــــد|لحميد عبــــد ندستـــ |لق|
643|2oصيدله |لزق|زيقبــــه جل|ل مو محمود
9o8234 زر|عه سوه|جشيم|ء عبــــد|لم|لك زيد|ن محمد
|4797o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مصط عبــــد |لعظيم |حمد
7o572|تـــج|ره |لمنصورهكريم جم|ل |حمد بــــرك|تـــ
6oo625حقوق طنط|ش|م محمد حسن محمد عل|م
زر|عه |ل|سكندريهمريم عبــــد|لرحيم |سم|عيل حسن |سم||4237
|3362oيم حقوق |لمنصورهف|طمه جم|ل |لدين بــــكر |بــــر|
يم |لبــــرى|354|2 ندستـــ تـــ.خ|مس نور|ن |يمن محمود |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ ع شمس|ض مصط عبــــد |لرحيم فرويز5|298|
5|oo96|د|بــــ دمنهور|حمد سعد حس بــــخيتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|مريم ف|يز فؤ|د ونيس22|67|
354o43|د|بــــ ع شمس|يري ع|دل د|ود عبــــد|لمل|ك
7o252| يل ج |لزق|زيقمن|ل |يمن عبــــد |لحميد |بــــو |لفتـــوح كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o8583|ي محمد |حمد طبــــ بــــ سويفحمد حميده ع
897o44  حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط محمد نور |لدين محمد
4|o|2oد تـــج|ره طنط|معتـــز |يه|بــــ محمد مج|
حقوق سوه|جنه| |لسبــــ| |حمد محمد 997||9
حقوق |لمنصورهع|ئشه |بــــوسح|ق عطيه محمد عطيه26|684
علوم |لعريش/ري|ضتـــخ|لد أس|مه ع محمد |لسوس| |52944
77644oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر ر|فتـــ ن ك|مل

رهعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لع| حمد32243 تـــج|ره |لق|
64o84|تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء ع حسن ص|لح

9o7469 تـــج|ره سوه|جعل|ء مظهر صبــــرى تـــوفيق
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رهمنه | |حمد ري|ض ج|د48946 عل|ج طبــــي |لق|
|769oره|سل محمد |حمد محمد د|بــــ |لق|

رهمحمد حسن طه محمد |حمد56947| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
25o392كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيده|جر محمد مختـــ|ر عبــــد|لسميع |لجلبــــه
4o2989تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفط|رق مصط عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح
68o779يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| سم فوزى محمد |بــــر|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر بــــه|ء |لسيد محمد |ل|نور7326|
22|o2o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء فوزى محمود حسن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم يح ز|يد محمد مصط دبــــ|996|43

|5o69رهمحمد ي| |حمد محمد س|لم حقوق |لق|
8o9o84تـــج|ره بــــ سويفح|زم عبــــد| عبــــد|للطيف عبــــد|لوه
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر محمد عبــــد|لسل|م |حمد42|342
تـــج|ره ع شمسنور |يمن عبــــد|لفتـــ|ح حج|زى|32372
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|ره س| عبــــد |لحميد محمد عم|639588
|54|o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حسن محمد حسن
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن خ|لد محمد محمود63223

75595oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسليم|ن محمد سليم|ن محمد
4o9696د|بــــ طنط|وق |حمد عبــــد |لحميد محمد |لفرس|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ر| | محمد محمود أحمد عم|ره4333|6
يم|43475| كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــيم|ن حس ع |بــــر|
4o9466تـــج|ره طنط|أحمد س|لم حل أبــــو حطبــــ
8|665oحقوق |سيوطمحمد عبــــد|للطيف سيد عيد
تـــمريض طنط| يه|بــــ وليد محمد شبــــل عم|ر|455|43
4279oo|يم |لقطورى ه وليد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
رهمن|ر |حمد محمد |لسيد||586| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهيف |كرم محمود |حمد|4443| تـــج|ره |لق|
47oo2يم عز|م ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد نبــــيل |بــــر|

6o6o87|تـــج|ره طنط|محمد إيه|بــــ محمد بــــ|ش
تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمود |حمد مو||7754
ر يسه783968 يم متـــو عبــــد|لمقصود  صيدله |لزق|زيقن|ء |بــــر|
45|59o| |ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد |س|مه محمد غبــــ معهد ع| 
طبــــ |لمنصوره عبــــده |حمد عبــــد |لع|679876
يم شوشه|43427 تـــج|ره طنط|ريم محمد كم|ل |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|لطيفتـــ خ|لد عبــــد|لحكيم محمد |لجندى633833
9o2448 معهد ف تـــمريض سوه|ج عمرو مدحتـــ فتـــ محمد
7o|2|9رهمحمد عم|د |لدين متـــو |لسيد |لبــــنوى عل|ج طبــــي |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسمه محمد ج|بــــر طلبــــه د|ود4326|6
صيدله ع شمسرودين| خ|لد يح |لرشيدى24266|
5|o7|7 طبــــ |ل|سكندريهعمرو كم|ل محمد |لبــــولي
6o55o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفين|س ع|بــــد محمد طه
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد| | |حمد ع بــــكر398|5
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لو|حد محمد يونس495745
35728oيم يم |بــــر| تـــج|ره بــــنه|وس|م كرم |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف محمد صل|ح محمد عبــــد |لكريم526262
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمه محسن يونس شح|تـــه35537|
3343o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر جم|ل |سم|عيل يوسف
ر |حمد عبــــد|لخ|لق3|6352 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم م|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صبــــ ع|مر مسعود|277758
6o88o9صيدله |لمنصورهدع|ء رمض|ن محمد |بــــو سليم|ن
6oo829ه سم عبــــد|لفتـــ|ح غنيم معهد ف ص طنط|سم
7o542oيم تـــج|ره |لمنصورهمحمد عزتـــ حسن محمود |بــــر|

|459oرهيوسف |يمن محمد ص|دق |لدرويش تـــج|ره |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|سل|م س|مح عبــــد |لحميد شديد|47947|
يم482958 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|من|ر |حمد محمد خليل |بــــر|
يل ج |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لستـــ|ر ر| عل|م68|777 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد مر ص|دق محمد مر 8239|2
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد ي| محمد |حمد6328|8
5o24|| علوم حلو|نمحمد عبــــد |لرحيم محمد حس
339oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه محمود خليل خليل |لعم|وى

4389o3تـــج|ره كفر |لشيخمحمود مصط ر| مصط |لمزين
ى محمد عبــــد| شوش|524847 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| ي
يم |حمد784958 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صبــــرى |حمدى |بــــر|
784o97 رهمحمد جم|ل |لدين |حمد مصط د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوق محمد قدري زيد|ن|43||6
تـــمريض |سيوطمصط رمض|ن رف| سوي 878674
696o77|حقوق |لمنصورهيم|ن محرم |لصديق محمد شلبــــي

28o3oزر|عه مشتـــهررحمتـــ رجبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
يم5744|2 وف|تـــعمر محمد |ل|م |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
3479o9|حقوق بــــنه|حمد سم عبــــد|لكريم |حمد فتـــوح

رهيم|ن سعيد عز|لدين عبــــد |لوه|بــــ|43645 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق |سيوطدى حس |بــــوزيد منتـــ 878498
يم عبــــد|لبــــ| |497447 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه خ|لد |بــــر|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفندى س| عقيل |حمد55522
24||4oيم رهمحمد كرم عبــــد|لمطلبــــ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ ع شمس|ريه|م ع|طف |لمهدى عط|326759
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|محمود سعيد محمود عثــــم|ن محمد53|495
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طكريم عل|ء |لدين |حمد محمد فه29|2|3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومنوره|ن ع|طف غريبــــ محمد حس|م |254368
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نلمعتـــز بــــ| ي محمد نعم|ن|822933 كليتـــ 
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طيه أحمد محمد|لسعيد سعد فر|ج|9||622
يم |بــــو زيد927||6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|أسم|ء |لسيد محمد |بــــر|
843o55| ه ع|طف محمد عبــــد| د|بــــ |سو|ن|م
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|د|بــــ |لم |سم|ء خ|لد عبــــد |لونيس فرج خميس|5||499
ف عبــــد|لرؤف عبــــد|لوه|بــــ57|2|8 تـــربــــيتـــ |لم |س|مه |
ش|م معوض74|26| د|بــــ حلو|ن|ه|جر |حمد 
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ز محمد ز634545
يد عبــــد||932|5 تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــتـــ تـــ|مر صل|ح |بــــو |ل
تـــربــــيتـــ سوه|جدين| نور حمد|ن محمد 89|924
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد من عبــــد|لسل|م |لسيد يوسف7||627
82o7o7حقوق |سيوطيوسف حس |سم|عيل رضو|ن

2o326تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط كرم محمد سيد
نوعيتـــ موسيقيه |لم |حمد بــــكري عبــــد |لعظيم محمد|||587

4o5333تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن| سليم|ن بــــرسوم سوس
43o9oيم ز|يد رهسلسبــــيل صبــــ |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|

زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــع |لدين محمد عبــــد |للطيف محمد ن3|6793
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء عم|د فتـــ رمض|ن|327478
25o996نوعيتـــ |شمونمصط محمد |حمد |لقز|ز
7o98o6|تـــج|ره |لمنصورهحل|م محمود ربــــيع ص|بــــر محمد
نوعيتـــ بــــنه|د | محمد حسن |لسيد مبــــروك339962
د|بــــ |سو|ن| |ر يوسف ج|بــــر |حمد|48332
تـــج|ره سوه|جل |ء عبــــد|لصبــــور |حمد محمد 3477|9
كليتـــ |أللسن ج أسو|نع |ء عبــــد | محمد عبــــد |44836|
8o9372طبــــ |لم |عبــــد|لرحمن رجبــــ |حمد محمد
م|م|2||46 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى إسم|عيل أحمد مو 
5o44o|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيم حمدي محمد مصط عمر
4449|oي محمد شلبــــي ندستـــ |ل|سكندريه |ء محمد |ل|بــــ|ص
علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر محمد عبــــد| محمد|32694
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقكريم ع|طف حس محمد عطيه634769
|6|o9|زر|عه ع شمس/ري|ضتـــرو|ن ط|رق رمض|ن دكروري
6oo779يم |حمد |لنج|ر علوم طنط|د| | |حمد |بــــر|

رهسميه ع|مر ن|دى سيد25824 حقوق |لق|
معهد ف ص |سيوطعبــــد|لع|ل ح|مد مختـــ|ر محمود 879439

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ ممدوح حسن عويس33953
ه ك|مل ع ك|مل حسن|442723 تـــج|ره كفر |لشيخم
ثــــ|ر د |ط|حبــــيبــــه محمد عبــــده محمود7766|4
52335o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد حمدى |حمد ج|بــــر |حمد

ر ج|بــــ |44745 رهندى طلعتـــ عبــــد |لظ| صيدله |لق|
علوم ع شمسند محمود شعيبــــ سعيد8|98|3

33o|6|تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن صبــــ |لسيد حم|د
7|325oند|م تـــج|ره بــــور سعيدنرم |س|مه محمد محمد 
تـــمريض |لزق|زيق محمد خ|لد محمد ك|مل عبــــد |لفتـــ|ح639436
76365oحقوق بــــورسعيددير حسن عبــــده عبــــده |لدي|س

|6o47ره|فرح محمد فتـــوح |م|م عبــــد |لفتـــ|ح عل|م |لق|
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تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح |لمتـــو عبــــد 624429
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ |سو|نلج |حمد محمد مر 843325
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن محمد شحتـــتـــ زكري| سل|متـــ47|349
|د|بــــ بــــنه|ه|جر عفي عبــــد| عفي محمد289|33
77o49| |ندستـــ |لزق|زيقعمر |حمد عبــــد |لسميع محمد ش
69|o3||علوم |لمنصورهسل|م |لسيد عوض |لسيد |لق|عود
حقوق |سيوطرضوتـــ ج|بــــر عبــــد | ع 62862

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه محمد|له|دى عبــــد |لوه|بــــ |لسيد س|77486
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى |حمد |لسيد جمعه259234
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود ط|رق محمود عبــــد|لرحمن337293
تـــمريض طنط| حسن|ء صبــــرى عبــــد |للطيف عم|ر428574
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مر |لسيد مر |لقص|ص|636296
علوم |لزق|زيقحمد صل|ح عبــــد|لوه|بــــ محمد متـــو637283
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |حمد محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ768528
معهد ف ص بــــ سويف|ء مصط محمد عبــــد|لع| |825||8
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن خ|لد محمد ع 545||8
يع خليفه|5327| حقوق حلو|ندى محمد |بــــو
رهف|طمه عبــــد |لوه|بــــ محمد |حمدمحمد58753| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو ط|رق |حمد محمد حبــــيبــــتـــ79|479
6ooo82علوم طنط|رؤى |يمن فتـــ عي
ى636468 وف|تـــأحمد مصط أحمد عبــــد|لفتـــ|ح |لدم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهمريم عمرو يوسف |لحط|بــــ4493| ندستـــ |لق|
6o8559رهآيه عبــــد |لن| كم|ل |بــــو |لعزم تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريمون ر|فتـــ لمبــــي زخ|ري864984
|6o75|ى |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود ي
7o4559|يد |لسيد زر|عه |لزق|زيقحمد محمد حس |بــــو |ل
234o58ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خ|لد مجدى كم|ل محمد |حمد
53o639يم ندستـــ |ل|سكندريهندى مسعود فؤ|د مسعود إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دع|ء مصط محمد مصط |بــــومو3933|4
3|o9o5ف معوض ع تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم |

تـــج|ره طنط|سل |حمد ح|مد محمد266|2
د|بــــ |لعريش|حمد جبــــ| |سم|عيل محمد |سم|عيل766476
ره| مطر عبــــد|لحميد حسن239587 عل|م |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم | عزتـــ محروس غ|54533|
52|46oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|يزه حسن شح|تـــه عبــــد|لغ |لسم
رهسهيله ح|تـــم عزتـــ محمد4|2369 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن ح|مد سيد محمود346628
6o2828|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد جم|ل محمد حسن رمض|ن
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم|ريو م|جد فتـــ جرجس325548
رهند| محمود عيد حمدى243693 علوم |لق|
7o236||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه جم|ل |لسيد |لزنف |لعش
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يم جمعتـــ سليم|ن ع ع|7|3487 نوعيتـــ عبــــ|سيهندى |بــــر|
63o88 تـــج|ره بــــ سويفسيد حمدي |نور حس
4o268رهمحمود خ|لد سل|مه منش|وى تـــج|ره |لق|

35o945حقوق ع شمسحس مصط حسن مصط حم|د
يم||64|33 د|بــــ |سيوط|حمد صبــــري عبــــد| غني |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ سعيد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لسميع||67|34
429o39تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منيه ع|دل عبــــد |لمنعم محمد |لص|وى
تـــمريض أسو|نسم|ء |حمد |لسيد ج|د بــــكر|845766
34o776 د|ر |لعلوم |لفيومنور| عصمتـــ عثــــم|ن عبــــد|لغ
يم765924 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل ع ع محمد |بــــر|
8o873||يم |حمد يم ن|دي |بــــر| كليتـــ حقوق |لم |بــــر|
|د|بــــ |لم |يه ع |حمد محمدف|رس|4|93|8
439o7||يم عبــــ|س |لنج|ر تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق زكري| سليم|ن ع357678
428|o|يم |لسيد محمد قطبــــ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنه | |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيديم|ن |لسيد محمد محمد عبــــد |للطيف9495|6

5424oتـــربــــيتـــ بــــ سويفع ع|دل محمد محمد
9o4|8||تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــ|نوبــــ روم| شكرى عبــــد|لسيد
|59668| زر|عه ع شمسمنتـــ فوزى عبــــد |لع|ل ع

2oo9|رهصل|ح مجدى مسعود محمدى تـــج|ره |لق|
267|o|ره|ء محمد عرفه محمد تـــج|ره |لق|

تـــ حس عبــــد|لع| عبــــد|لعزيز|3474|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم عبــــد |لغف|534|43 طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد| ط|رق |بــــر|
23oo7||ى عبــــد|لرحيم م ع|دل خ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــزينبــــ نبــــيه ص|دق |حمد |لخريبــــى9534|6
نوعيتـــ بــــنه|ر| | محمد عبــــد|لستـــ|ر حسن44|329
6|o598رتـــ|وف|ء |بــــو |حمد ع شح|تـــتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
27o326 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد مصط عبــــد|لفتـــ|ح سيد|حمد

رتـــعبــــد | سل|مه عبــــد | عبــــد |لحليم سيد53|37 علوم ري|ضتـــ |لق|
2o333 ره|م | ع|طف فه |م د|بــــ |لق|

ندستـــ |سيوطمحمد أحمد حمدى عبــــد |لرحمن |لصفتـــى529283
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــ ع|طف سعيد |لسيد253449
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر |حمد مصط |حمد  877973
8252o7| تـــج|ره |سيوطحمد كم|ل عطيتـــو مو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي| محمد ع سيد4238|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــه|ء كرم عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل62|246
255754| يم |لبــــر زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد س| |بــــر|
د|بــــ ع شمس|وف|ء مصط محمود رجبــــ محمود38645|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط ح|فظ مصط محمد63524
242|o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه فر|ج رمض|ن سيد
تـــ محمد حسن شعبــــ|ن6794|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طأم
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4|||oo| تـــج|ره طنط||ء ط|رق لط ع|مر مصط
893o45 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطيثــــم عمر عبــــد|لحميد |حمد
42o798تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــدربــــه ع عبــــدربــــه
6||2o4د|بــــ |لمنصوره|محمود عص|م |لسيد ر|جح
6o6|o3ف محمود ف|يد د|بــــ |لمنصوره|محمود |
يم |لسيد |لحسي |63589 تـــج|ره سوه|جمحمد |بــــر|
779|4oتـــج|ره |لزق|زيقحمد ممدوح محمد عبــــد |لرحمن شح|تـــه

وف|تـــعمر ع|طف يح سل|م سل|متـــ5877| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ف رش|د |لليثــــى264998 صيدله حلو|نزي|د |
يم سل|متـــ|34238 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ول|ء محمد فتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لستـــ|ر حسن محمد عبــــده |لسيد488|85
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود عصمتـــ محمد طه محمد324262
طبــــ |سن|ن ع شمسي|سم مجدى صو محمد42486|
7o9343 يم ج|د |لمتـــو يم |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |بــــر| م |لع| 
52696oيم وف|تـــف|رس ط|رق محمد مبــــروك |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
زر|عه طنط|محمد بــــدوى ج|د |لمو عبــــد |لع|ل433672
يم85|9|| وف|تـــكريم طلعتـــ ي سعد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره طنط|يوسف يح زكري| عبــــد |لبــــ| س|لمه427577
4o7766 |فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى ن| عبــــد |لفتـــ|ح علو
89o5|8 ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن صل|ح |حمد ه|شم
حقوق |لزق|زيقنوره|ن سليم حس حس |لعمرى79|786
تـــربــــيتـــ حلو|نمروه رمض|ن عبــــد |لعظيم عبــــد |لبــــ|85|52|
9|23o5 حقوق سوه|جعف|ف ي عبــــد|لرؤف |حمد
تـــج|ره بــــنه|م|ريه صوم|ئيل وليم جرجس37|332
يم|422976 صيدله |ل|سكندريهلشيم|ء محمد م |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه| محمد بــــسيو محمد عطيتـــ627555
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد حس محرم |حمد478632
2|9o2|يم عبــــد|لنبــــى وف|تـــحس|م ع |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحسن ع سيد ثــــ|بــــتـــ26339

68488oيم محمود صبــــرى ندستـــ )6|كتـــوبــــر|مجدى |ن محمد |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ين حس| محمد |حمد56|836 معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىش
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نند| عبــــد| محمد فهيم محمد ع 869756
د|بــــ |لمنصوره|جم|ل عم|د بــــدر عمر |بــــو |لخ 677948
حقوق |ل|سكندريه|ء فرج ك|مل رمض|ن|482449

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر |حمد محمود |لسيد47927
||8o|3تـــج|ره ع شمسي|سم محمد سم محمود
يم محمد جمعه782968 نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء سعيد |نور محمد |لعز| |8|9|34
63o53|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن نبــــيل مصط فؤ|د محمد فؤ
2472o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع عبــــده محمد كد|ه
6o75|8د|بــــ طنط|نوره|ن سم بــــدير |لحفن|وى|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنهله حمزه عبــــد|لمر عبــــد|لحليم252699
7o48|8طبــــ |لزق|زيقس|ره عم|ر عطيه طه عبــــد |لرحيم
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء سعيد حسن مغ|زى425546
7o376| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|يزه |يه|بــــ عثــــم|ن عثــــم|ن ع

45o47|يم درويش ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد فتـــ |بــــر|
يم دردير9989|| لسن ع شمس|جنتـــ | ع|دل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره صل|ح محمود محمد عبــــده857|27
علوم ج|معتـــ د |طنه|ل |لعربــــى |لسيد ع كس|بــــ477445
رهدير مصط عبــــد|لع| عيد محمد673|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر جل|ل طه عسكر|9258|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نن م|
7528o2|يم ع|دل سيد |حمد ص|لح تـــمريض  |إلسم|عيليتـــبــــر|
3|88oo|لسن ع شمس|ن خ|لد |لسيد عبــــد|لحميد
زر|عه |لم |بــــر|م مجدي عط| ذ |7375|8
|د|بــــ طنط|وس|م |لسيد عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز2874|4
642726| ف فكرى متـــو حقوق |لمنصورهمنيه |

73o6|ندستـــ |لفيوممحمود بــــدر ربــــيع محمود
يبــــ عبــــد |لحليم622547 معهد ف ص بــــور سعيدمنتـــ عبــــد |لحليم و
تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء شح|تـــه عزتـــ ع237545
49o33||يم دويد يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهندي |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وحيد وحيد ع |لمتـــو ع676845
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأسم|ء |حمد محمد |بــــو شوم497977
ف رشدي عبــــد|لعليم|358679 تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |
8269ooنوعيتـــ فنيه قن|س|ره عوض | |حمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيوسف محمد رمض|ن محمد حف 4||634
6944|oطبــــ بــــيطرى بــــنه|ول|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لحسي عبــــد |لش
تـــ حس|م |حمد قد|دتـــ||35426 حقوق بــــنه|م
صيدله |لزق|زيقن|ن محمد عبــــد |لحميد محمود أحمد33|783
رتـــعمرو وجيه محمد |لسعيد عبــــد|لرحمن5|2354 علوم ري|ضتـــ |لق|
49o892يم محمد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|فرحه مصط |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط |حمد غزى |لش|ف696873
رهرن| ثــــروتـــ محمود ص|دق9932|| تـــج|ره |لق|
زر|عه |لزق|زيقمحمد رض| صل|ح |م 779366
رهبــــسمه صبــــ محمود |لجم|ل247887 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر |حمد |لصغ سيد273439
صيدلتـــ بــــورسعيدمنيه خ|لد محمد |بــــو خليل جمعه|622828
3|62o6ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|رين| س|مح فتـــ بــــولس
4o968|لسن ع شمس|خلود عيسوى شح|تـــه عيسوى
33846oتـــربــــيتـــ بــــنه|فرحتـــ |لسيد |لكح|ل عبــــد|لعظيم

ه محسن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لر| 45765 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م
طبــــ بــــيطرى بــــنه|دين| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه|بــــ ش| 432236
7o|o39 ندستـــ |لمنصورهعمرو عبــــد |لجو|د حل عبــــده عم|ره
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|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نه|ل فوزى |م |لتـــه| محمد264363
ى|444247 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخل|ء |حمد مصط مصط بــــح
4o|38||تـــج|ره |ل|سكندريهمل |لص| سعد |حمد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد |حمد زكري| عبــــد |لعزيز64|28|
علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد |حمد ج|بــــر |حمد ع38267|
2588o7لسن ع شمس|محمود عبــــد|لفتـــ|ح حسن نجدى
35|2o2طبــــ ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لع| عبــــد|لق|در
تـــج|ره ع شمسشهد مجدي ح|مد غريبــــ حن 369855
تـــج|ره |سيوطع خ ج|د |لكريم عبــــد|لح|فظ 3879|9
4o9869|ش|بــــي يم |ل تـــج|ره طنط|حمد صل|ح |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخع محمد ع ع  |لزي|تـــ437542

رهعزيزه سيد عبــــد |لوكيل عمر33536 تـــج|ره |لق|
26o|48م|م محمد ك|مل |حمد سم|حه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء 
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمنتـــ | ه| جميل عيد ح|مد|44755
475o22تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| عل|ء |لدين محمود |لش|ف
4|64o2تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسق
ف حس|م |لدين محمد |لخشنيه52||77 تـــج|ره |لزق|زيقيه |
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد نبــــيل حس عتـــم|ن2394|5
|5o588تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن ع|رف محمد عبــــد |لجليل
68o995ف محمود |لسيد د|بــــ |لمنصوره|محمد |
834o85تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرضوي خ|لد |حمد رشيدي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يري ميل|د سمع|ن م |346498
5||8o5طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود أبــــو |لعز محمود عبــــد|له|دى
يم |لسيد عبــــد|لحميد نو437934 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |بــــر|
2427o5ندستـــ حلو|نزي|د محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لر|زق
رهريم محمد |لسيد عبــــد |لر|زق|93|5| عل|ج طبــــي |لق|
عل|ج طبــــي قن|بــــه تـــه| ع|دل جمعه847439
675o47ش|م رفعتـــ محمد |سم|عيل تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسنتـــ 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى و|ئل صل|ح |لدين |حمد ربــــيع58226|

69o53تـــربــــيتـــ |لفيوم محمود يثــــربــــ عبــــد|لسميع
لسن ع شمس|مصط محمد مختـــ|ر |حمد بــــره| |436243
9o||5| طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن عبــــد|لش| محمد عطيه
8o4||o| طبــــ |لم |م | نبــــيل رزق | حسبــــ
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوملسيد كم|ل |لسيد مصط |87446

رهشيم|ء جم|ل محمد حس|ن عبــــد |66546| تـــج|ره |لق|
6o|o36|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد رجبــــ حسن محمد عل|م
2|9oo||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد لؤى |حمد عطيتـــ
3o664يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|من|ر جم|ل |بــــر|

يم محمد فريد محمد|53||34 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمرو|ن عص|م |لدين محمد عيد خليل789664
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــي|سم سعيد ع |بــــوزيد287895
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6852o6حقوق |لمنصورهخ|لد عم|د عبــــد |لوه|بــــ عبــــ|س
د|بــــ |ل|سكندريه|ط|رق محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد 545835
454o|7 د|بــــ كفر |لشيخ|ط|رق |سم|عيل |لسطو |سم|عيل د
|3o8|9رهكريم خليل سليم|ن شح|تـــه حقوق |لق|
5o9686 يم عبــــد |لحميد معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود فرح|تـــ |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |مصط فتـــ حج|زي عبــــد|لوه|بــــ|622|8
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |لسيد |حمد778726
759o29آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مصط محمود ع |لسيد
تـــج|ره طنط|يوسف محمد |لسيد محمد مصط 487737
ره|جه|د محمود مصط |حمد بــــوشه3|9|35 ثــــ|ر |لق|
يم|93|24 رهي|سم ي| محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
923o77| تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد مؤمن بــــكر حس
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم |حمد محفوظ محمود48|827
774|5oف عبــــد |لنبــــى محمد عوض كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفند| |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لخ|لق محمود222877
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورر| | |يه|بــــ عبــــد |لمنعم ع |لسيد482853
تـــمريض بــــنه|نوره|ن سعيد |لسيد محمد س|لم267643
63o58oوف|تـــمحمود س|مح محمد ع عبــــد | سعود ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
26o273|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه محمد ف|روق |حمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد حسن عزتـــ عبــــد |لعظيم غزى|677757

صيدله بــــ سويفمريم م|جد مرقص يوسف52468
27o462علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد ع|دل سليم|ن سليم|ن
|ج|267547 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء مر محمد ع 

د|بــــ بــــ سويف|دير جم|ل كم|ل |لسم|ن59557
ه رجبــــ عبــــد |لموجود محمد|92|53 صيدله بــــ سويفم

78o2|3يم علوم |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لحليم |بــــر|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــول| نبــــيل بــــولس جرجس896|4|
26324o|يم ف يوسف |بــــر| تـــج|ره بــــنه||ء |
6325o| |حقوق |لمنصورهم ن| عبــــد|لحليم محمد ش
د|بــــ د |ط|زي|د جوده عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح 294|34
3357o8علوم ع شمسمن|ر حس ع محمد
49o257يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوي ع|دل عبــــد|للطيف |بــــر|

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم محمود محمد محمد766|2
ره|يري نقول| عبــــد |لمسيح نقول|28338| تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهكريم |لعزبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لودود679578
زر|عه |لزق|زيقسل محمد ص|بــــر محمد632229

ندستـــ حلو|ننه|د محمد عيد عبــــد|لنبــــي39295
257o45تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريه|م |لسيد |حمد عي 
3295o5تـــج|ره بــــنه|ي|ر| ي| عزتـــ |حمد |لكميتـــي
7o6978طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر رضو|ن محمد صبــــرى عبــــد |لغف
يم عثــــم|ن عم|ر|854334 زر|عه |لم |حمد |بــــر|
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زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــك|مل محمود ك|مل عبــــ|س333734
8833o3  تـــج|ره |سيوطمحمد محمود ع عي
|485o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس رأفتـــ ع محمد ع
5o3882تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د سعيد محمد |لسيد عبــــد |لع|ل
ندستـــ كفر |لشيخمحمد جمعه عبــــد|لرحمن حسن عيد448928
684o75تـــج|ره |لمنصورهمحمد س|مح محمد عبــــد |لعزيز حسون

57o69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم|رين| كم|ل |سحق ن|شد
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد صبــــ فهيم محمود س|لم|ن||53564
352o|9ش|م زكري| ح|فظ معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود 
ى عبــــد|لد|7496|2 ش|م محمد خ رهعبــــد|  علوم |لق|
694o38يم محمد |لش يم مصط |بــــر| ندستـــ |سيوطبــــر|
8383o|يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكريم محسن عبــــد|لمنعم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر صل|ح ربــــيع عو|د حس 898|76
7o6727ندستـــ |لمنصورهيف سعد عطيه محمد محمد بــــدر|ن
يم ق|سم دسو  7525|9 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطنوره|ن |بــــر|
25635oمعهد ف ص بــــنه|محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م ع
د|ر |لعلوم |لفيوميه محمدين حس عبــــد |لعزيز|48257|
34o3|6 تـــج|ره بــــنه|محمد صبــــ محمد غريبــــ مصط
5o8o|2تـــمريض |إلسكندريتـــ حبــــيبــــتـــ مسعد |حمد أم|م حم|د
يم342729 |د|بــــ بــــنه|طه حسن مصلح |بــــر|
2|26o9وف|تـــزي|د خ|لد محمد |م عج|ج ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|د | عبــــد|لعزيز محمد |لسيد637963
7775o3|ش|م |لسيد عبــــد|لسميع حج كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد 
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل |ء محمد عبــــد |لسل|م |حمد عبــــد668|63
زر|عه مشتـــهرل| جم|ل مصط خليل22658|
8o4|33ش|م |حمد ه|رون وف|حمزه  وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ندستـــ ع شمسسم|عيل عمرو |سم|عيل حمزه|25395|

|9o66حقوق بــــ سويفزي|د |حمد عبــــد |لمنعم محمد
ندستـــ طنط|حمد |لمغ|زى |حمد |لمغ|زى |لمتـــو686839
علوم |سو|نمن|ر |حمد عبــــد|لرحيم ز 832827
623o|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد يوسف يوسف عيد
تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء ع عبــــد |لحميد |حمد سليم|ن674|44
6o6294طبــــ طنط|مه|بــــ يوسف عبــــد |لفتـــ|ح |بــــوعلم
6o5524يم غ|زى |لوز|ن زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــن|ديه محمد |بــــر|
6o927o| |يم محمد ص|بــــر |لكن زر|عه |لمنصورهبــــر|
طبــــ |ل|سكندريهخلود |حمد محمد ع سليم|ن426597
نوعيتـــ |لم |سل|م |حمد حسن سعد|وي|7468|8
3||69oيم حقوق ع شمسر| | |حمد محمد |حمد |بــــر|
معهد ف ص |لمنصورهغ|ده ع محمد عبــــد |لع|ل |لبــــر695729
معهد ف ص |سيوطسل |س|مه ف|روق عمر |88995
9o6825 تـــج|ره سوه|جدير ع |لسم|ن عبــــد|لوه|بــــ
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8332|oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ ع|طف |نور محسن
339o|4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ل |ء عزتـــ شح|تـــ عبــــد|لجو|د |لبــــن
ف عطيه محمد782345 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــسمتـــ |
حقوق طنط|محمود محمد عبــــد |لنور |لشو|د 438468
8o4655فنون جميله عم|ره |لم |م|رتـــ | جورج تـــوفيق ميخ|ئيل

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسش|م محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد حسن65862
ل|ل |حمد عبــــد|لوه|بــــ5792|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|ر| 
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء نور عي ع عي |447774
معهد ف ص بــــور سعيدل|ء عمر فتـــ |لسيد |لهو|رى|9493|6
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــه | عم|ر عبــــد |لمنعم صبــــح رخ|763344
يم عبــــد |لع|ل |443|49 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منه | سعيد إبــــر|
د حس محمد |حمد 888862 تـــربــــيتـــ |سيوطن|
يم26|447 ندستـــ |ل|سكندريهيف عبــــد |له|دي سليم|ن |بــــر|
ى حسن |لبــــ|جورى632525 د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى |حمد خ
تـــربــــيتـــ بــــنه|نجل|ء عبــــد|لفتـــ|ح حف |حمد335358
كليتـــ |أللسن سوه|جمحمد ع حس محمد 434||9
33o27oتـــربــــيتـــ بــــنه|سجده  |زى جبــــرى بــــدير

5oo29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد |للطيف
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىريم عبــــ|س عبــــد|لرحمن محمود863877
يم |لنج|5747|4 يم يوسف |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء |بــــر|
68|37oيم ع تـــج|ره |لمنصورهكريم ط|رق عبــــد |ل |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد سليم|ن متـــو مو58|266

ندستـــ |لفيومبــــيشوى صبــــ ميخ|ئيل سليم65325
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن محمد |لسيد محمد شلبــــى22446|
يم سل|مه463765 يم |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخس|ميه |بــــر|
|66o45ف شح|تـــتـــ محمد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |

تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفنوره|ن عمر ع محمد59549
ل|ل4626|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآل|ء طلعتـــ عبــــد |لعظيم 
ين محمد |لسيد عبــــد |لحليم485228 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــش
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل عبــــد |لعليم حسن حمودتـــ4|7767
8o42o3د|بــــ |لم |رغده خ|لد محمد عزتـــ فؤ|د|
يم273232 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد حمدى محمد |بــــر|
45|82oرى ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخق|سم |حمد عبــــده محمد  |لجو معهد ع| 
27847o |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رميس|ء رجبــــ محمود |لفخر
صيدله |لمنصورهخ|لد |لزن|تـــى محمود محمد |لسيد37|||7
692o49معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــرش|د |لسيد رش|د |لمهدى ن|صف
رهمحمود ع قر دسو عبــــد |لمجيد6|2445 حقوق |لق|
صيدله |ل|سكندريهع حس|م محمد |لسعيد عبــــد |لوه|424297
288o45رهس|ره عص|م محمد رجبــــ صيدله |لق|
7o25ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقزينبــــ محمد رش|د |م خ|طر
36o329يم |لسيد ندستـــ شبــــر| بــــنه|وحيد شكرى س|لم |بــــر|
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2864o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد سم محمد صبــــيح
35o34| تـــج|ره ع شمسمصط محمد محمد مر
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لسميع |لسيد محمد |بــــر|643442
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء محمود فهيم عبــــد |لصمد معروف694828
|ء ن| محمد محمد|893665 معهد ف ص |سيوط 
46|8o8|تـــمريض كفر |لشيخحمد فوزي عبــــد |لمطلبــــ دي|بــــ
علوم |لمنصورهندى ط|رق حسن محمد رزق689862
ندستـــ حلو|نلشيم|ء محمد سعد مصط |38964|

د|بــــ بــــ سويف|سم|ء محمود خليل عبــــد |للطيف|232|5
تـــج|ره طنط|فه محمد فه |لخطيبــــ3887|4
6|o794تـــربــــيتـــ طنط|عف|ف محمد |لمر |لمل|ح
تـــربــــيتـــ حلو|نم|رين| ر| فه عطيه325869
يم |حمد ص|لح2569|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد عدن|ن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسديل مسعد رش|د محمود35685|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م فؤ|د طه متـــو يوسف|87|262
7634o3علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدرنيم |حمد |حمد عبــــده |سم|عيل
صيدله |ل|سكندريهمنيتـــ |حمد فؤ|د أحمد |بــــوح|مد|6557|5
يم عبــــد 7|2387 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نف|طمه حمدى محمد |بــــر|
69254oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسل |حمد حسن ع |بــــر|
ندستـــ |سيوطرمض|ن محمود |لسيد محمد عفي 342568
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م|ل رجبــــ محمد ع |837272
92|o3o ه ن|دى عبــــد|لع|ل محمد تـــربــــيتـــ سوه|جن
ى696867 تـــج|ره |لمنصورهمحمد فكرى محمد فكرى |لدم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |لسعيد محمد عبــــد |لرحيم عبــــد | |67996
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمديحه ربــــيع سعد حسن |بــــو سليم822|44
|344ooرهمريم سم سيد حسن تـــج|ره |لق|
3477o9رهمحمد مجدى |م ص|لح |لعو|م عل|ج طبــــي |لق|
يف محمد قبــــ|5647|2 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرو|ن 
تـــ محمد فوزى جوده مقلد436894 تـــج|ره كفر |لشيخسم
8oo5ooنوعيتـــ |لم |محمد ممدوح ع|طف درويش
5|66o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــو ع محمد |لبــــولي
وف|تـــذكرى حس|م |لدين زكري| |بــــو عربــــ6853|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ أسو|نكريم |س|مه سعيد محمد|83435
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيوسف ن| محمد كم|ل |حمد ع678553
يم محمد حسن |لحف ||75289 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
684o62د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن حسن محمد عبــــد |لر|زق حسون
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحن|ن رزق عبــــد|لحميد عبــــد|لغف|ر|25328

ل|ل مصط بــــيو7|644 صيدله بــــ سويفف|طمه رمض|ن 
82o472تـــج|ره بــــ سويفيوسف |سعد غ| نصيف
تـــ |حمد فرح|تـــ6477|2 تـــج|ره ع شمسعمر |يه|بــــ خ
5o6282زر|عه |ل|سكندريهند ع عوض عبــــد ربــــه ع
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د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد محمد فوزى عطوه758566
267||o رهوق بــــ|سم سم |لبــــسيو عل|ج طبــــي |لق|
33o282د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| شيم|ء نج|ح قر عزبــــ عويس
69oo55تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره زينهم محمود ح|فظ
896o4o د|بــــ سوه|ج|ند |حمد عبــــ|س تـــم|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدش|م سعد عبــــد |للطيف محمود ع763924
24372oتـــربــــيتـــ ع شمسول|ء |حمد ربــــيع محمد
9o98o5 تـــربــــيتـــ سوه|جرحمه رمض|ن |لديبــــ محمود

رهن|ريم|ن حسن حمد محمود |لسعد|وى668|3 حقوق |لق|
4o4|82م عص|م |لدين مختـــ|ر رمض|ن مسلم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|د
حقوق |سيوطحس محمد محمد عبــــد|  78|884
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوليد حس|م محمد ح|فظ |لحلو 686276
76736o|تـــربــــيتـــ |لعريش|ء |حمد عبــــد |له|دى يونس
معهد ف ص |لزق|زيقحمد عبــــد|لمو يوسف حسن|82|634
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسطه سم |ل | يونس24298|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| مسعد محمد عبــــد|لمو267637
43o449 علوم طنط|نيف ح|مد طه |لعفي
صيدله |لمنصورهنوره|ن |لزن|تـــى |لسيد عبــــد |لعظيم 695549
يم7|8296 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد|لفتـــ|ح خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد |لزغيبــــي|7|6877
ر محمد |لعربــــي محمد7|79|2 علوم ري|ضتـــ حلو|نتـــ ط|
4|o475د|بــــ طنط|محمود محمد رمض|ن سعيد|
ف266776 ف |سم|عيل  |د|بــــ طنط|بــــسنتـــ خ|لد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد فؤ|د |م|م247684
يم عبــــد|لرحيم بــــيو626425 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقس|ره محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى محمد |حمد عبــــد |لعظيم48377|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسس|لم محمد س|لم |بــــو |لفضل765653

زر|عه ع شمسروى خ|لد سم عبــــ|س|45|33
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد محمود محمد عطيه |لزفتـــ|وى452486
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم وليد محمد |له|دى محمد محمد عطيتـــ2|6756

7|oo5ين يونس منصور س|لم تـــج|ره بــــ سويفش
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد محمد محمد عبــــد|لع|ل766727
ف |لمهر5|2577 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ع 
حقوق سوه|جسه ممدوح |لرم |بــــو|لوف| 974||9
9oo953 تـــج|ره سوه|جحسن|ء |حمد عبــــد|لرؤف ه|شم
479o5|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد |لسيد خليفتـــ |دم
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |حمد |حمد عوض محمد صبــــح763632
يم محمد محمد |لجع|ر5|4497 |د|بــــ طنط|محمود |بــــر|
|ج623289 ندستـــ د |طمصط محمد عوض محمد 

ندستـــ بــــ سويفحمد محمد ح|مد محمد|25|9|
62339o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه وجدى رش|د فرج |حمد
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48o758ى حقوق |ل|سكندريهسم|ء |سم|عيل سعد |سم|عيل |لم
9oo623 تـــمريض سوه|ج سوميه حسن محمد |لسيد
تـــج|ره ع شمسرو|ن مصط محمد |بــــو|لمك|رم54985|
زر|عه دمنهوريوسف سم سعيد سليم|ن |لش|يبــــ478422

د|بــــ بــــ سويف|ص|بــــرين جم|ل لبــــيبــــ حن|7|5|6
4|974oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد عل|ء |لسيد حسن ع
3|69|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحبــــيبــــتـــ سم جل|ل بــــيو

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نليدي| جورج صبــــري حبــــيبــــ5263|
ندستـــ |ل|سكندريهم|ري|ن شح|تـــتـــ غ| شح|تـــتـــ مليكه527573
ريدى57525| ف محمد  رهه|يدى | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o5883د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر رض| |لسيد عبــــد |لرحمن |لمهدى

5873oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفجنيدى جم|ل |حمد محمد
ندستـــ ع شمسمحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن عبــــده59333|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيه عبــــد |لن| عبــــد |لشفيع مأمون سل43|777
تـــربــــيتـــ دمنهورعل|ء |لدين محمد عبــــد |لغ محمد درويش62|494
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل عص|م عبــــد |لحفيظ |حمد |لسيد779757

بــــي 3479| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــ|سم حسن محمد |ل
25422o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه عربــــى محمد سليم
4o7o87د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمه |لسيد محمد عبــــد |لرحيم |دم
يم محمد434|64 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــ عبــــد|لمنعم |بــــر|
27ooo2|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميمن محمد |لشن|وى |حمد |لجم|ل
5o8658ى طبــــ |ل|سكندريهحسن عبــــد|لمنعم حسن محمد |لم
يم حسن8|4|75 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف ن| رش|د |بــــر|
ره||ء محمود محمد سل|مه|66587| د|بــــ |لق|
4|93|oه محمد نور |لدين محمد ع منصور حقوق طنط|م
طبــــ |لمنصورهعمر محمد ع ق|سم677247
64|62oنوعيتـــ |لزق|زيقي|تـــ صبــــ محمد مصط |لسيد عوض
64o8|5يم ندستـــ |لزق|زيقحمد ع|طف كم|ل محمد ع |بــــر|
تـــمريض  حلو|نم|جده محمود ع حسن68828|
يف فرح|تـــ ص|دق|478|35 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد 
26o883|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد ص|دق سيد |حمد
4o7433|حقوق |ل|سكندريهيم|ن ع|دل أحمد محمد سعيد
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط عبــــد |لعظيم مصط عبــــد|لعظيم8|7755
64o529تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لمنعم محمد محمد محمد |لغمرى
63o9|9| نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء حمدى |لسيد مصط
8o7487|كليتـــ حقوق |لم |حمد منصور عبــــد| عبــــدربــــه
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىحن|ن خليل يوسف معوض863367
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ي| محمود س|لم|29647|
ر عبــــد|لوه|بــــ|636465 يف م| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد 
تـــمريض |لزق|زيق زي|د صبــــرى عبــــد |لحميد فريد |لسيد776844
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء طه محمد بــــهجتـــ س|لم|59|3|7
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د|بــــ ع شمس|حمد حس رزق |لسيد|333584
2368o2|غ رهتـــ ي| شو |ل ندستـــ |لق|
6o7748 |لسن ع شمس|مريم ع جوده |حمد |لق
يم مبــــروك مصط |44547| لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|حمد |بــــر|
678o89|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ريج محمد عبــــد |لع| محمد |بــــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لبــــ| عبــــد|لصمد محمد حس 39|4|8
358985| تـــج|ره ع شمسحمد محمد عبــــد|لنبــــى |لش|ف
يم|5||442 طبــــ كفر |لشيخمجد عيد عوض ز |بــــر|
7o42|9طبــــ |لزق|زيقمحمد |لع|دل عمر محمد ع محمود رزق

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء س|لم ج|بــــر محمد||5825
39|7oلسن ع شمس|ه|جر حسن عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلبــــ |لسيد محمد عبــــد|لجو|د784735
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحي|ر| عبــــد |لسل|م صل|ح عبــــد|لسل8352|5

695o7|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه عص|م محمد |حمد
9o4|89  | |يبــــ عط تـــربــــيتـــ سوه|جتـــوم|س ف|دى و
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسندى عم|د |لدين ع ح|مد ع56|63|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |لشح|تـــ عبــــد|لرؤف ج|د||6342
88|o38 د|بــــ |سيوط|ف|طمه محمد عبــــد|لس|تـــر قن|وي
تـــج|ره طنط||ء منصور محمد شو محمد حج|ج كركور427843
6|72o8|لسن ع شمس|م| محمد |لمتـــو فرو
6o44o3|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد مصبــــ|ح ع شلبــــى| 

رهعمرو عزتـــ عبــــد|لخ|لق |حمد9|462 حقوق |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديتـــؤي ط|رق محمد |لطيبــــ839476
236o9oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر عم|د مختـــ|ر حسن
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــيم|ن محمود ذ عبــــده|757362
ره|س|بــــ | محسن يوسف مسعود24599| ثــــ|ر |لق|
49o479ى ع محمد علو|ن تـــج|ره |ل|سكندريهحن ي
452oo5|ندستـــ كفر |لشيخحمد ع|طف محسن محمد |لصبــــ|غ
48o48oيم عرفه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوليد |حمد خليل |بــــر|
رتـــ|وف|ء |لن| عبــــد | |سم|عيل843|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
26356|| |د|بــــ طنط|سم|ء حم|ده |بــــو|لفتـــوح متـــو
تـــج|ره |سيوطع معوض مصط حسن827249
تـــج|ره بــــنه|تـــ جم|ل حسن سيد |حمد مندور338368
854o|||زر|عه |لم ||ء سيد محمد سيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|دون| ع|طف رمزى بــــرسوم342436
763o69تـــج|ره بــــور سعيدمنه | حسن فه محمد |بــــو ش|دى
828o5oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء م|لك محمد شكري محمد |لسم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقح|زم محمد |حمد محمد وزتـــ528353

465ooرهن عص|م محمد عبــــد |لغف|ر حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن ط|رق عبــــد |لرشيد عبــــد |لبــــص ع|5889|
6875o4|زر|عه |لمنصورهل|ء |لبــــيو |لبــــيو ع |لسمنودي

Page 2935 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم |سو|نند| عبــــد|لجو|د محمود |لسيد 896936
4o9|5oتـــربــــيتـــ طنط|تـــ زكري| سعد |بــــوط|لبــــ

728ooد|بــــ |لفيوم|بــــه طه |حمد بــــكر |لجرد|وى
تـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد ص|بــــر حس|ن489|6

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود رض| محمد عبــــد |لخ|لق جميل684776
252o64| ف محمد بــــسيو نوعيتـــ |شمون|ء |

صيدله بــــ سويفمحمد |حمد رسل|ن |لسيد63953
358o32| يم ع ندستـــ ع شمسحمد محمد |بــــر|
يم|44239 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ف|يز |لسعودى محمد |بــــر|
وف|تـــم|زن محسن محمد |حمد |بــــوزيد66|753 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
222o3|ش|م محمود |حمد حس|ن خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى 
646845| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء |س|مه |سم|عيل ع عي
فنون جميله فنون |لم |ع |ء محمد عبــــد|لن| ثــــ|بــــتـــ  877756
تـــج|ره دمنهوري| ع محمد رمض|ن محمد|2|482
43o6|4علوم طنط|وف|ء ع|دل محمد |حمد |لعط|ر
6o4o86طبــــ |لمنصورهعبــــد|لو|حد حس عبــــد|لو|حد محمد حسن
776o8oنوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد |حمد فؤ|د مرغ ج|ويش
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد سيد ع ع ||33426
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمد سيد |حمد سيد |حمد زرنبــــه762592
يم347649 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود جم|ل فتـــوح |لسيد356777

48o34ف محمد ع رهمحمد | تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسحمد رض| سعيد سعد|957|4|
843o26ر|ء عبــــده محمد عبــــد|لعظيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نف|طمه |لز
239o7o|ره|يه ع|طف عبــــد|لرحمن حسن د|بــــ |لق|
92oo55| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|  م| محمود سل|مه ع
6|7o68تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طع |ء عل|ء مختـــ|ر عبــــد |لخ|لق |لمل
4o|834د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد سل|م |لمهدى
|لسن |لم |س|ره خ|لد حمدى محمود حسونه773637

رهن|دين محمد |حمد عبــــد|لبــــ| |624| صيدله |لق|
|ج |لدين ع |لصو |حمد64276 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــسنتـــ 

82o24oتـــج|ره |سيوطس|ره حم|ده شح|تـــه عبــــد|لستـــ|ر
ندستـــ ع شمسكريم |يه|بــــ محمود لط عبــــد|لرحمن|287|2
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدس|لمه مصط تـــوفيق ع 755379
257o|3|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحبــــيبــــه محمد ش|كر ظ|ظ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــسنتـــ رش|د حبــــيبــــ س|لم82|322
5|2o88 زر|عه دمنهورحسن إسم|عيل حسن مر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|روضه مصط |لسيد رمض|ن |لسيد||34|4
62|o84ر محمد مسعد |لسعيد ع لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــ|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |زينبــــ حج|زي سل|مه طلبــــ283||8
تـــج|ره طنط|أمنيه صل|ح رش|د |لغن|م935||6
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور| عمرو محمود متـــو8849|3
648465| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |يه|بــــ رمض|ن عبــــ|س ع
4o7479د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ شكرى مفرح عبــــد |لمع
778o||طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقغ|ده سعيد سعد |له|دي ف|ضل
يم عبــــد|لرحيم785325 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمصط |حمد شو سعد محمد |لخو5395|4
76|4o3علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرنيم حس محمود حس حسن
ش|م محمد سليم|ن محمد55859| حقوق حلو|نمحمد 
8499o6تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدتـــسنيم |لسيد محمد محمد|تـــ
يف489|77  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند| ربــــيع متـــو محمد محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ي| ف|روق عبــــد |لو|حد||3696|
تـــ ط|رق |لسيد عبــــد|له|دى355444 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن
3269o2زر|عه ع شمسندى عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز حسن
حقوق حلو|نيه محمد محمد |لسعيد صديق|53225|
42944o|إعل|م بــــ سويفم ح|تـــم رمزى شنوده
علوم |ل|سكندريهأسم|ء عبــــد|لعزيز ع عبــــد |لعزيز |لجمل8967|5
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح عل879|69
26634oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ريه|م |س|مه عبــــد|لمنعم عبــــد|للطيف
64o3|3 حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم غ|نم محمود محمد عبــــد|لغ| 
د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ حم|ده |حمد |لمو| محمد7|6937
يم |لجم|جمو 5935|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخيم |حمد كم|ل |بــــر|
45o52oندستـــ طنط|حم|س |بــــو |لمع| ف|ئق |حمد
ف عبــــد|لنبــــى |حمد7728|3 رهمحمد | د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد محمود |لصغ عبــــد|لمو |835647
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديطه |حمد عبــــد| محمد23|839
4o9729تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر صل|ح |لدين مبــــروك |حمد |لسق
69|7ooتـــج|ره |لمنصورهحمد جم|ل عبــــد |لن| عط|| |بــــو
ف ر|شد عبــــد|لرحيم|2|79|8 علوم |لم |سم|ء |
ره|ه|له سيد |م|م شفيق223637 د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد |حمد |لدسو |لش|عر6|6774
335375| ندستـــ شبــــر| بــــنه|سمه|ن ر|شد عليوتـــ ع
4o6342يم رزق عبــــد |لعزيزكريم د|بــــ دمنهور|بــــه | |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعيد سند غنيم س|لم754|25

رهيوسف جم|ل فتـــ يوسف9928| تـــج|ره |لق|
وف|تـــع|دل عيد عرفه سيد ف|يد57|286 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ر منصور ص|بــــر عبــــ|ده|36|688 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ  حمد م|
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــدر عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لرؤف عبــــد|لكريم 77|884
يم يوسف 696747 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لحميد |بــــر|
34448o|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ط|رق حسن محمد مفتـــ|ح معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره بــــور سعيدبــــيتـــر مجدى رزق | ج|بــــ | شح|تـــه764586
6235o7يم عبــــده |سم|عيل حقوق د |ط|ء ن| |بــــر|
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يم||6282 د|بــــ |لزق|زيق|جه|د وحيد زغلول ع |بــــر|
ى عبــــد |لعزيز8836|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|دين |يه|بــــ ي
343o76حقوق بــــنه|رح|بــــ ح|فظ شح|تـــ |لكرد|س

5635oحقوق بــــ سويفط|رق عمر عبــــ|س عبــــد |لوه|بــــ ع
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف ه| عبــــد |لمطلبــــ محمد |لمنبــــ677738
4|3o|7يم مصط منصور ره| كم|ل |بــــر| عل|م |لق|

رهريم مرو|ن محمد عصمتـــ7563| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لحميد محمود عبــــد |لحميد محمود698973
7|o4o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهتـــسنيم مجدى |لسيد محمود جبــــل
449|7oندستـــ طنط|حس|م محمد ح|فظ عبــــد |لسل|م
يم |لسيد|52|74| رهم مصط |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
رهمحمد حس محمد حس 2|443| حقوق |لق|
8|3o|oنوعيتـــ |لم |محمد خلف ص|بــــر حسن
4o556|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعن|ي|تـــ شو منصور عبــــد|له|دى محمد
ف محمد عزيز |لدين محمد439345 تـــج|ره كفر |لشيخأل|ء |
62o8|oيم يوسف بــــدوى طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحسن|ء |حمد |بــــر|
6o4|26طبــــ ع شمسمحمد عل|ء|لدين محمد ع عثــــم|ن
9o24|6|طبــــ سوه|ج حمد حمدى |حمد ص|دق
42o265يم أحمد |لسيد ك|مل تـــ إبــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشه
79o446كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسي|سم خ|لد محمود حن محمود
4o|6o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ي| |لسيد مبــــ|رك عبــــد |لحميد
علوم ري|ضتـــ طنط|عمر ع|دل |لسيد |دم محمود445897
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسم|ء |نور محمد |حمد|7|2732
ى |سم|عيل بــــدير عبــــده|8794|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخله|م ي
4o3oo4 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حسن ف|يز محمود |لشوربــــ
حقوق ع شمسعمر عم|د محمود رمض|ن مو 24923|
وف|تـــف|دى ن ع|طف مفيد|32532 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد بــــكر ص|بــــر |لسيد محمد9839|4
26o387د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه ي| عبــــد|لفضيل محمد |لمج|
693273| يم من حقوق |لمنصورهحمد رض| محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد ع|دل محمد عبــــد |لرحيم ز|يد424443
تـــربــــيتـــ بــــنه|س|ره عبــــد|لمع عبــــد |لر|زق درويش |26456
علوم |لم |ن|ردين ع|دل يوسف فرج823358
يم عبــــد|لمجيد6839|3 تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمد |بــــر|
معهد ف ص طنط|عبــــد | ص|بــــر محمود متـــو |لسيد بــــدره443378
6o9353|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن ي| |حمد |حمد صل
68oo46د|بــــ |لمنصوره|س| |حمد |لعدل محمد ع
7o79|8تـــمريض |لمنصورتـــ لي |حمد محمد عثــــم|ن ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحسن مصط عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد 897565
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء |لبــــل| محمد شلبــــى ع|شور77|2|7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ص|بــــر |لسيد |لج|يف247358
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تـــج|ره ج|معتـــ د |طع|طف ع|طف مسعد |لحط|بــــ8293|6
72o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومشيم|ء محمد ع محمد

233o35فنون جميله فنون حلو|نمريه|ن عمرو محمود |حمد أبــــو |لسعود
تـــج|ره طنط||حمد محمد محبــــ محمد بــــ|ش|3269|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحدين| |لسيد بــــسيو محمود |لحم|942|42
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني صل|ح عبــــد|لعظيم  عمر266|32
429oo5|تـــربــــيتـــ طنط|نور ه|ن شعبــــ|ن محمد عبــــده رخ
علوم ري|ضتـــ بــــنه|يه حسن عبــــد|لر|زق عبــــد|لغ |4|2645
6967o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد عبــــده عبــــد |لحميد |لعو بــــريك
8o2396لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م | مرزوق سليم|ن مرزوق
846o22يم عل|ج طبــــي قن|عبــــد| |حمد عبــــد|لسيد |بــــر|
|598o4ره|دير محمود محمد محمود د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| آل|ء محمد محمود نوفل489592
ه فؤ|د رشدي ش|كر7866|8 نوعيتـــ |لم |من
رهمحمد |يه|بــــ عط| | طه9|293| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
427o62يم عبــــد |لرحمن عوض تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنبــــيلتـــ |لسيد |بــــر|
63468oيم عبــــد|لمنعم عليوه |لجمل ندستـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|

8757o|تـــربــــيتـــ |لفيومحمد سيد محمد عبــــد |لو|حد
معهد ف ص بــــنه|سم|ء سعيد عبــــد|له|دى محمود خليل338954
يم محمد عبــــد||6|336 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |بــــر|
479o65| ف علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عمرو فؤ|د عبــــد |لحميد 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــه حمدي نح|س ع 7|8385
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه خليل محمد عو|د|69325
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــسنيم مجدى محمد |لسعيد محمود277379
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعم|ر ي| رمض|ن سليمه246427

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد ه|شم عوض محمد|5265
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|دى سيد عبــــد|لعزيز ف|يز323294

د|بــــ |لفيوم|سميه محمد |حمد مصط 9482|
7oo737 يم |حمد |لسيد |لبــــل|مو تـــج|ره |لمنصورهكريم |بــــر|
2694oo|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس||ء جمعه عبــــد|لعظيم دغيدى
7864o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعطيه سعد رمض|ن عطيه خليل
76463oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد ط|رق |لسيد محمد |لقز|ز
ى3233|7 طبــــ حلو|نسل |حمد محمد يوسف بــــح
|35626| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء مصط ك|مل متـــو
|3947o|تـــربــــيتـــ حلو|نريج |حمد كم|ل |حمد كردى

رهم محمود عبــــده |بــــوبــــكرمو|4572 د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدله حلو|نن مجدى |لبــــسطوي محمد |لبــــسطوي9|6846
|27o54بــــه |لمن|وى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد و
3|459o|ندستـــ حلو|نسل|م |حمد بــــ|ش| س|لم
67926oزر|عه |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود فرج محمود
44o254 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوس|م عبــــد |لحميد عبــــد |لمع |لسجي
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تـــج|ره سوه|جرحمه ن| طه ح|مد333285
يم228226 د|بــــ ع شمس|ي|سم خ|لد |حمد |بــــر|

تـــج|ره ع شمسمؤمنه سم |سم|عيل ع89554
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|منه | ن محمد كريم833846
2689o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سه|م |حمد مصط مو

وف|تـــخلود |حمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد ربــــه25649 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
د|بــــ حلو|ن|يل ف|يز ك|مل جرجس|325895
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرن| محمد شح|تـــه ع شح|تـــه483232
وف|تـــه|يدي عبــــد|لخ|لق عبــــد|لفتـــ|ح |حمد862428 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

وف|تـــ|م|ري| بــــديع شكرى بــــديع47|46 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
25847|| وف|تـــحمد محمد رضو|ن مر معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لسيد عبــــد|لجو|د طلبــــه |حمد|479685
لس بــــرسوم ونيس محروس337224 تـــج|ره ع شمسك
2353o9رهسل|م جوده حس عبــــد|لعظيم حسن ندستـــ |لق|
7|o469|د |حمد ر|شد ر|ء ع مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلز
5o722o|ء خ|لد |سم|عيل محجوبــــ| معهد ف ص |ل|سكندريه 

52o82| حقوق بــــ سويفمل عطيتـــ سيد متـــو
7o9494تـــج|ره |لمنصورهدير سم محمد حسبــــ |لنبــــى
ندستـــ |لزق|زيقمحمد غريبــــ محمد|ل|م علو|ن634379
6o28|o| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود عبــــد |لمؤمن محمود شه|وى

ش|م محمد حسن83|7| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن 
62o928فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــس|م ر|بــــح ج|بــــر بــــره|م حبــــيبــــه
7o5284 علوم |لمنصورهيم|ن عبــــد |لرحمن |لغريبــــ محمد عبــــد
64|8|o|صيدله |لزق|زيقحمد سعد |لبــــدرى عبــــد|لعزيز
نوعيتـــ عبــــ|سيهم|ري| محروس عبــــد|لكريم عبــــده عبــــيد358883
4643o3| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد فتـــ جم|ل |حمد عبــــد
879oo| طبــــ |سيوطمن|ر |حمد محمد سيد
7o|253|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد عطيه |لسيد ع معوض
|6253oوس بــــطرس كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم|رتـــن مريس تـــ|و

544o3ف محمد خ|لد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرخ|لد |
علوم ج|معتـــ د |طروميس|ء س|مح عبــــد |لرؤف |لسيد |7|6246
يم حموده432793 |د|بــــ طنط|ف|طمه |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
ف776592 نوعيتـــ |لزق|زيقند|ء محمد محمد 

69|5oيم تـــمريض |لفيوم سلوى حج|ج سعيد |بــــر|
4938o7يم بــــدير أبــــو شعيشع د|بــــ دمنهور|عبــــد | |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمل لط تـــوفيق عبــــد|لبــــ|رى|233|27
علوم طنط|يوسف ي| سعد |لديس476937
يم خليل حسن عطوه|755736 ه |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
35o975معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعمر فرج |لسيد فرج ع
4o36|6|يم ز عبــــد |لعليم محروس عيد حقوق |ل|سكندريهبــــر|

ندستـــ |لفيوممصط محمود مصط مهدى محمد67582
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زر|عه طنط|دين| ع|طف محمد عبــــد |432992
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرن| رم|ح بــــكر فرغ355358
7ooo86معهد ف ص |لمنصورهنبــــيهه ي| |حمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ص|له حس|م شعبــــ|ن حسن |بــــوسلم483443
|6453oوف|تـــعمر ع|دل سعيد |م|م معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
يم326599 د|بــــ ع شمس|د| | نبــــيل عزبــــ |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|نغم |سعد عبــــد |لحليم |حمد غ|نم|68843
8o5374معهد ف تـــمريض |لم | جرجس سم خليل يون|ن
5o2867تـــج|ره |ل|سكندريهرضوى عبــــد |لحميد عمرون محمود
ندستـــ |لزق|زيقسل|م ن| عبــــد| حس|ن |||6347

تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر ربــــيع محمد صل|ح |لدين358|3
9o68o5 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر |حمد عبــــد|لجو|د بــــدوى
8o2o98طبــــ |لم |عمر محمد سعيد محمد عبــــد|لنعيم
24948oطبــــ |سن|ن طنط|يم حسن عبــــد|لنبــــى سل|مه
تـــمريض |سيوطجه|د ع |نور ع 878949
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل مسعد علو| ن |حمد بــــكر248292
4o3752حه وفن|دق |ل|سكندريهعص|م يوسف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود| 
علوم |لمنصورهمنه | محمود عبــــد |لعزيز |حمد33|676
77329o كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنيه كم|ل عبــــد |لحكيم |حمد مصط

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدين| خ|لد حسن |حمد58942
|5|5o ق|وي |بــــوبــــكر |لف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نوليد 

تـــج|ره بــــ سويفمنيه ع رمض|ن عبــــد|لمحسن|9294|8
3o|o4ف محمود عبــــد |لمبــــدى رهف|تـــن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمصط ثــــروتـــ مصط صقر6376|6
ميسه335||5 د|بــــ دمنهور|محمد |حمد |سم|عيل |حمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن سم |حمد محمد||63353
6o3237 طبــــ |لمنصورهنرم عطيه عطيه |لف
6|2|4oيم طعيمه ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | صل|ح |بــــر|
7558|oمعهد ف ص |سم|عيليهشيم|ء |حمد عبــــد |لرحمن محمود
4853|oرى يم |لجو يم صل|ح |بــــر| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ء |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد |م عبــــد|لق|در7827|3
9o44o9 طبــــ سوه|جحسن ع ج|بــــر حسن
52487oندستـــ |ل|سكندريهمحمود كم|ل خليل محمد ع
يم ن79|224 ره|ند| خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفم | زغلول مسعود سعد859445
5o2|92زر|عه |ل|سكندريهمحمد صل|ح ج|د محمد |بــــوشهبــــه
كليتـــ |أللسن سوه|جندى محمد عبــــد | ع |لمو| 93|678
بــــ45354| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد |بــــو زيد |حمد |بــــو |لد
طبــــ بــــورسعيدمحمد محمود مو |لسيد مصط 95|3|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسهيلتـــ رضو|ن |حمد عبــــد| |بــــو|لعيد2474|3
تـــج|ره ع شمسمحمد مجدى ح|مد دسو 349739
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6oo885طبــــ طنط|ندى رض| ع ع |لسمكرى
7782o3|حقوق |لزق|زيقل|ء |حمد فوزى محمد غريبــــ
تـــ ن|ئل |حمد رأفتـــ عبــــد |لجو|د||||625 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نريم|ن رض| ن| محمود أبــــوط|يش94|5|4
|3o799ره|زي|د نج|تـــي كم|ل محمد نج|تـــي د|بــــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م جم|ل محمود محمد22899
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء عطيه محمد حمد |لعربــــى9425|5
885o42 تـــربــــيتـــ |سيوطرون|ء محمود فرغ ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط محمد مصط محمد  ||8833
زر|عه طنط|من|ر صبــــ |لسيد |بــــو|لمع| حم685|46
4766|oيف يف صبــــ عبــــد |للطيف |ل تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن 
9o9679| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج س|مه |حمد محمد ع
78o757|يم عبــــده |بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم كم|ل |بــــر|
7696|oى عبــــد |لعزيز يف خ حقوق |لزق|زيقط|رق 
8|489oرهرح|بــــ |حمد عبــــد|لحميد ه|رون طبــــ بــــيطرى |لق|
6|o629ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ |ر حس سيد أحمد |لجد
يم محمد ه|رون|63458 تـــج|ره |لزق|زيقيح |بــــر|
ح4724|5 يم |م محمود  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن محمد إبــــر|

تـــ حمدى حسن محمد|53436 تـــمريض  بــــ سويفم
تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م عد موريس جيد  888249
يم عبــــد |لجليل |لسعيد ||43|62 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــه |بــــر|
إعل|م بــــ سويفمنيتـــ محسن عطيه عبــــد |لمع |66569

نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخنوره|ن محمد سيد |حمد قطبــــ سيد |حمد7964|4
823o99تـــج|ره |سيوطف|طمه |حمد محمد محمود
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــه ش|د محمد يوسف62|834
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن وليد |حمد رمزى عرفه|68252
3|587oيم محمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعف|ف محسن |بــــر|
33o267د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|س|رتـــ ص|بــــر عفي محمود|
ى عبــــد|لحليم322||9 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نوس|م رش|د خض

يم |حمد|9|76| رهل|ء ع|طف |لسيد |بــــر| زر|عه |لق|
صيدله |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد محزم |حمد||4246
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد صل|ح عطيه محمود ع 625|79 ع.
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط سليم|ن محمد س|لم بــــربــــ|ر297|25
2|238oيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد عبــــد| يوسف |بــــر|
897o83 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدين| محمود حسن ف|ضل
رهسهيله خ|لد عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف يوسف469|75 عل|ج طبــــي |لق|
89|o82 صيدلتـــ |سيوطزينبــــ خميس ع |حمد
8655o4تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه سعد |لدين محمد سيد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه |حمد |حمد عبــــد|للطيف فضل|422866
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد خ|لد عبــــد |لخ|لق |لسق| كربــــ624233
معهد ف تـــمريض ع شمسيم|ن محمد عبــــد|لنبــــى |م|م خض |343234
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يم227293 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف محمد عبــــد|لسل|م |بــــر|
8o78o5لسن |لم |دين| طه عبــــد| محمد|
|67o82معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعم|ر ي| عبــــد |لحكم |بــــوغريبــــ
رهنبــــيل جم|ل نبــــيل |لسيد45349| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم عوض492784 يم سعد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رجبــــ |بــــر|
ن| رفيق بــــولس جندى6|53|| ره|م عل|م |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |حمد محمد ك|مل نص|ر5|6945
9o|497 تـــمريض سوه|ج عبــــد|لرحمن ع محمد محمد
9oo829 طبــــ بــــيطرى سوه|جندى محمد حمدى محمد
ر|ء سيد محمود مهر|ن859685 تـــج|ره بــــ سويفف|طمه |لز
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد طلعتـــ حسبــــ | ش|كر |للو|تـــى||733|4
د|بــــ كفر |لشيخ|ع |ء محمد ص|بــــر غنيم عطيه378|42
3||o97ف |حمد |بــــو |لليل تـــمريض  حلو|نمريم |
3|o956|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| عبــــد|لسل|م فتـــ سليم
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |بــــوسنه ص|لح جل|ل242632

6oo53لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ر| | محمد عبــــد |لجيد عبــــد |للطيف
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد مط|وع رجبــــ مط|وع محمد|488354
8o59|7 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن|ء حم|ده سيد ع
د|بــــ |سيوط|ص|بــــرين سيد فرغ |بــــوزيد |87864
23o556بــــتـــ بــــه محمد و تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مجدى و
|592o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف ط|رق محمد حسن
9o9297|تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن محمود محمد جبــــريل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن طلبــــتـــ عبــــد |لعزيز عبــــيد6|47|5

4882|| تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن عبــــ|س محمد مر
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سمر محمود محمد عبــــد|لرحمن8|8225
27|6ooد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى محمد حسن محمد سليم|ن
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيوسف محمد ممدوح محمد |لعزبــــ488898
639o46كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجمعه محمد شح|تـــه محمد |حمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عبــــد|لن| فرج أبــــو سيف253336
26477o|ه محمد كم|ل محمود ق|سم تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
|572o|د|بــــ حلو|ن|دع|ء جم|ل ص|بــــر حسوبــــه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره محمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|228798
36|o77|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن محمد ع رزق
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسل|ء ن| محمد حس |354764
9o5|2o|د|بــــ سوه|ج|  سم|ء جم|ل |لفرغ |حمد
6|88o9تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
6o2892تـــج|ره |لمنصورهعمر محمد محمد حف |حمد
7o3836|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنرم حمدى |بــــوسيف |بــــو زيد |لشه
226o54تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشه|بــــ عز|لدين محمد محمد سيد |حمد
د|بــــ |لمنصوره|رن| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | عبــــد |لفتـــ|693797
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــبــــه ربــــيع محمود محمد273379
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|4|o5||ل|ل |م صبــــرى حقوق ع شمسحمد 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م مصط حسن عبــــد|لجو|د|87|82
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد محمد محمد محمد عرفه|684426
تـــج|ره بــــنه|حمد مختـــ|ر سليم|ن س|لم|349365
884o49  د|بــــ |سيوط|محمد منتـــ محمد حس|ن
فنون جميله فنون |لم |محمد محمود |حمد عبــــد|لمحسن7294|8
حقوق |ل|سكندريهيوسف ع|دل محمد سعد حبــــيش484377
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن |لسيد حسن |لسيد|332483
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــو|لمجد عد |بــــو|لمجد محمد|829468
رهحمد جمعه محمد |نس||25833 صيدله |لق|
ي|632|44 ه تـــيس حسن حسن |لبــــح حقوق طنط|م
كليتـــ حقوق |لم |حمد عل|ء عبــــد| عبــــد|لم|لك|822296
|573o3د|بــــ ع شمس|من|ر جم|ل محمد جمعه
48453oحقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــل|ل محمد ص|بــــر عبــــد |لسل|م شعبــــ
4o3o39تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ر|فتـــ عبــــد |لمنعم مك|وي محمد
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عبــــد |لحكيم دسو عبــــد |لحليم دسو 633985
7o9848حقوق |لمنصورهشيم|ء |يمن |بــــو|لن |بــــو|لنور ع
9o599| طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمد |يمن محمد حسن

6o894يم ندستـــ |لفيوممحمد ي| محمد |لبــــكرى |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخخلود محمد محمد عبــــد|للطيف |لفخر435882
49oo82د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|جر ع |لسيد خليل درويش
يم 7353|9 حقوق |سيوطمحمود زكري| محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومف|طمتـــ عبــــد |لع|ل محمد حسن66725
6o448o|د|بــــ طنط|ل|ء محمود رمض|ن |لمغربــــى|
45|4o4ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخأحمد أحمد محمد بــــرك|تـــ معهد ع| 
4o|255| د|بــــ دمنهور|رش| عبــــد|لرحيم ع زين |لع|بــــدين
ندستـــ ع شمسيوسف عمرو حس سيد26748|
تـــمريض |إلسكندريتـــ إيم|ن عبــــد | صبــــ عبــــد |لغ |42287
25854oيم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط رمض|ن عبــــ|س |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم خ|لد عبــــد|لنبــــى |لر|وى9394|3
5|o4o5| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل|م ص|بــــر محمد ح|فظ مر

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد نور نجيبــــ مر57555
علوم |لمنصورهحمد |يه|بــــ محمد |لسيد |لدسو |8|3|68
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه صبــــ محمد أحمد سعد|775894
7o8246تـــج|ره |لزق|زيقسحر عبــــد |لمقصود حسن |حمد حسن
26|85oق ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــدر عمرو بــــدر |لدين عبــــد |لغ |ل
د|ر |لعلوم |لفيوم|ء عبــــد |لكريم صديق عبــــد |لمجيد35424|
تـــج|ره ع شمسلسيد خ|لد |لسيد عبــــد|لحميد ع |532|34
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنور| ع|صم جل|ل |لسيد عوض765968
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع |ء عبــــد |لحميد عبــــد |لع|ل |حمد محمد485396
ندستـــ ع شمسمصط |حمد محمد عبــــد|لرحمن3726|2
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نوعيتـــ |لزق|زيقن|ء |حمد |لشبــــر|وى ع|29|64
حقوق |لمنصورهزي|د |حمد محمد عبــــد | بــــدوى96|677

رهمحمد زكري| فتـــ حسن2|469 تـــج|ره |لق|
75o984يتـــ|بــــ محمد فتـــ محمد تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهم|
7o8483يم رزق رمض|ن  |حه وفن|دق |لمنصورتـــف|طمه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد| |حمد محمد |لمصيل723|45
طبــــ |سن|ن طنط|عمر |لسيد |حمد ج|د دي|بــــ549|43
5|o237|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ح|تـــم محمد عبــــد |لل
رهي|سم | |حمد حمد عبــــد |لفتـــ|ح||633| عل|ج طبــــي |لق|
4o83o4 |تـــج|ره طنط|محمد |يه|بــــ قطبــــ متـــو |لخر
ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |لرحمن حسن عفصه38|4|6
355o7ق يم |ل د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لحميد محمود ع |بــــر|

حقوق ع شمسس مصط ف|روق مصط 35777|
طبــــ حلو|نمحمد من |نور عبــــد|لوه|بــــ443439
88oo83 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطبــــيشوى ع|طف تـــوفيق ش|كر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء عبــــد |لنبــــى |لمتـــو عبــــد |لنبــــى679956
6o6846تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد |حمد |لديبــــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عل|ء سليم|ن محمد سعد258784
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه عزتـــ عبــــد |لعزيز مو778242

|لسن |لم |يم|ن محمد سيد محمد|48266
زر|عه |لمنصورهيم|ن |لسيد |حمد حسن |حمد|243|69
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن سيد محمود |حمد|بــــوزيد526335
رى|94|||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  يه محمد عبــــد| |لز
698oo4تـــج|ره طنط|دع|ء عبــــد |للطيف محمود نور
892ooo  |معهد ف ص |سيوطد |نه ص|لح بــــخيتـــ حن

علوم |لفيوممحمود جمعه عبــــد|لص|دق حسن3|7|7
9o967كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد كس|بــــ سيد |بــــورند

علوم ع شمسحبــــيبــــتـــ عطيه محمد عطيتـــ||282|
ش|م عبــــد|لمنعم |لسيد |ل 642235 ندستـــ |لزق|زيقف|رس 
تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه |بــــوعمره |حمد عي 2558|9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد منصور محمد عبــــد|لعظيم|8||846
ندستـــ حلو|نحمد رأفتـــ سيد صديق|55|243

قتـــص|د م حلو|ن|بــــسمه صل|ح رمض|ن محمد26979
صيدله |لمنصورهمن|ل عبــــد | عبــــد |له|دى س|لم26|676
8oo|28ف عمر محمد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن |
7o8658تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمود محمد |بــــو |لفتـــوح
معهد ف تـــمريض طنط| أبــــر|ر خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح يوسف جبــــر432653
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح ح|مد  خ |43446
ر|ء |لسيد محمد أبــــو سعده4|4||6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ز
تـــج|ره |ل|سكندريهن|ن ع|طف محمود أبــــو |لعن 476275
6|6|o4ف محمد ربــــيع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقكريم |
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|7oo45 |ه محمود محمد محمود ش حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
يم محمد عبــــد|لقوى436294 تـــمريض كفر |لشيخمحمد ه|شم |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر محمد مصط |حمد45|28|
رهعمر عبــــد|لحميد منصور عبــــد|لعظيم927|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

43o53 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسغ|ده رجبــــ مه حس
48o|3ره|عبــــد |لرحمن رمض|ن عبــــد | سل|متـــ عل|م |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ ر|فتـــ |حمد شو |م عتـــ|بــــى|322538
ش|م محمد عبــــد|للطيف |لكشك332728 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق 

رهندرو |مجد |رتـــ حليم|2|45| طبــــ |سن|ن |لق|
ر49473 ر جمعه عبــــد|لظ| رتـــ نور| عبــــد|لظ| تـــمريض |لق|

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدى فخرى عبــــد |لرحمن محمد756586
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه| | خ|لد سم عبــــد |لفتـــ|ح5688||
8389|oيم حسن تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه حسن |بــــر|
3387o7د|بــــ بــــنه|سهيلتـــ محمد |حمد |حمد ع|

6o935|تـــمريض  بــــ سويفيه ه|شم عبــــد |لحليم حميده
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعمر |حمد محمود عبــــد|لحليم7855|3
|د|بــــ |لم |ر|م |س|مه عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد|7755|8
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لحليم |778|27
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد معروف عد حف 42|825
علوم بــــورسعيدبــــيشوى |ل فريد سعد764587

ى|24557 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيتـــ صبــــ عفي بــــح
صيدله ع شمسمحمد عم|د حسن ع5333|

ندستـــ كفر |لشيخخ|لد مسعود عطيه ع |لدكرورى5|8|45
3724oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرحمه عبــــد |لصمد |حس|ن محمود |لسلوتـــ

6o3|78معهد ف ص طنط|روضه ح|تـــم عبــــد |لعزيز سعد
4488o9يم محمد |حمد |بــــو|لسعود ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم |بــــر|
446o69كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمحمود عرف|ن محمد عرفه |لش|بــــوري
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدنوره|ن مديح منصور سيد |حمد فويله763855
7o95|9|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لرحمن رمض|ن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد |يمن |م عبــــد|لحميد رف|349847
9o59o2|صيدلتـــ سوه|ج يه|بــــ مكرم فر|ج عبــــد|لع|ل
22o756|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيه ع محمد سيد |بــــوبــــكر
767o3|ى عبــــد |لحميد |بــــو |لعيد حسن كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد خ
علوم |لعريشحمد عمرو سعد |لدين عبــــد |لمنعم عثــــم777729
4|765o يم حسبــــ تـــج|ره كفر |لشيخسلوى |لدسو مختـــ|ر |بــــر|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىي|ر| وليد عبــــد|لحميد ع 832865
|3o896تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د سيد محمد مهدى
علوم |سو|نمن|ر |حمد |سم|عيل محمد844593
2494o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنجل|ء ع عبــــد|لمع ع محمد
|د|بــــ بــــنه|ي|ر| |لدسو عبــــد|لوه|بــــ دسو 357652
يم677432 يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود |حمد |بــــر|
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7775o|يم يم محمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقحمد عص|م |بــــر|
يم  4|2689 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم صل|ح |بــــر|
حقوق د |طل|ء س| فتـــح |لدين سعيد||696|6
تـــج|ره ع شمسبــــه سيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح محمد34279|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود جمعه عبــــد|لق|در رف| عوض2329|3
يم ص22|772 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمتـــ ط|رق حل |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومفه محمد فه عبــــد|لحميد258234
|د|بــــ |لم |دع|ء محمد |حمد عبــــد|لحليم663|82
685o|9عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعزه محمود |لمتـــو عبــــد |لع|ل

يم عبــــد|لعليم|5764 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع |ء بــــه|ء|لدين |بــــر|
|89o7يم محمد محمود حقوق حلو|نعبــــد |لوه|بــــ |بــــر|

442|73| تـــج|ره دمنهورحمد محمد |لسعيد |لمغ|زى ع
4o653oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخل | محمد |م |لسبــــ| |م قنصوه
ره طلبــــه حس |لسيد632465 تـــج|ره |لزق|زيقز
7o3o4||معهد ف ص |لزق|زيقيه |حمد محمد |حمد |بــــو جبــــل
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد خ|لد عبــــد |لمقصود |بــــو |لمع| 695565
9|5|o7 تـــمريض |سيوطريم خليفه محمد حسن
تـــربــــيتـــ سوه|جنرم |بــــوضيف محمد فو|ز 2258|9

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عص|م مصط رفعتـــ|25944
د|بــــ |لفيوم|جه|د  |ء محمد عبــــد |لغف|ر73495
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــه محمد مصط |حمد |بــــو زيد45|28

د|بــــ ع شمس|حمد ممدوح محمد ع ر|شد|72||34
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريه|م عل|ء |لدين محمود فضل864736
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد سعد محمد ع |لقف|ص|4||444
4|89o4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد خ|لد |لشح|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح ل|ش

تـــمريض |لفيوم محمد جم|ل كم|ل |لدين عبــــد|لقوي86887
ر ز |لصبــــ|غ95|2|4 تـــربــــيتـــ طنط|محمد م|
تـــربــــيتـــ طنط|ي|ر| |لسيد عبــــد|لنبــــي عبــــد|لمع 2877|4
9o6447 تـــربــــيتـــ سوه|جرحمه فوزى بــــرك|تـــ عبــــد|لرحيم
طبــــ ع شمسم |م|م س|لم |م|م582|4|
رهسل ع|دل محمد عبــــد|لفتـــ|ح غيثــــ7435|2 حقوق |لق|
ف عبــــدربــــه عبــــد|لفتـــ|ح292|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمرو|ن |
5o|342طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهخ|لد ن| عبــــد|لعزيز محمد عمر
رهلؤى محمد صل|ح حسن3|322| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه |لمنصورهبــــسمه رمض|ن وف |لسيد |سم|عيل694589
6o9o98صيدله طنط|ي|سم |حمد مصط حم|د
784o57حقوق |لزق|زيقسل|م محمد |لبــــ|ز محمد عبــــد|لونيس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد محمود محمد محمود222935
نوعيتـــ |لزق|زيقله|م |لسيد حسن عبــــد|لغ |639323
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نخلود سم محمدين عبــــد|لفتـــ|ح243642
تـــج|ره |لمنصورهل|ء حسن حس|ن جح| |لعفي |688532
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22o9ooصيدله ع شمسنبــــيله حس ممتـــ|ز ش|كر
يم ك|مل 886476 تـــربــــيتـــ |سيوطم|يكل |س|مه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء عم|د |لسيد عبــــد |للطيف698692
6o52o7لسن ع شمس|رضوى محمد عبــــد |لبــــ| محمد ع|يد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |يمن عبــــد|لعزيز عبــــد|لنبــــى|263365
طبــــ |لزق|زيقصل|ح محمد رجبــــ عبــــد|لق|در |لشح|637832
45o5|o| ندستـــ طنط|حمد ع ز ع
33o|93تـــمريض بــــنه|ندى |لشح|تـــ محمد |حمد محمد |لكعيبــــ
26o3o7تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجه|د |لسيد |نور |م|م
تـــج|ره بــــور سعيدنور|ن محمد محمود |م |لصو|ف764895
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء صبــــري سعد تـــو |859558
رهل|ء محمد عويس سيد عويس|239643 تـــج|ره |لق|
77o338 علوم |لزق|زيقمحمود س| عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن
4oo8o5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححمد فرح|تـــ |بــــوبــــكر ص|
5o2|72يم محمد |م مر زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
طبــــ |سيوطمن|ر مصط عبــــد|ل سليم|84964
د|بــــ |لمنصوره|عمر ع سعد |بــــو|لمع| محمد684955
ندستـــ بــــور سعيدمحمد حس حس ع عي767244
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ي| فه عبــــده |لقربــــه247238

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى سيد سعيد |لسيد75|64
تـــج|ره |سيوطوف|ء محمد محمود محمد 878727
258oo3معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطمحمد مجدى حسن مصط رزق
|ء عبــــيد عمر محمود|266|88 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
تـــج|ره بــــ سويفنبــــيل من رزق |سحق3492|8
3|858oحقوق حلو|ننسمتـــ ع|دل سعيد ع|شور
ره|مريم سيحه ز حن| ميخ|ئيل237865 د|بــــ |لق|

243o6رهدي محمد حس سل|م س|لم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمسعود محمد |حمد مسعود839237
639832| يم محمد ع د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد |بــــر|

234o4ره|بــــ|ف م|جد وديع ك|مل د|بــــ |لق|
3425o4 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــ عبــــد|لع| ع
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|س محمد ي|س دسو 66296|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد أس|متـــ بــــش عبــــد|لق|در |لبــــدوي6|37|6
36o4|4د|بــــ بــــنه|خلود عبــــد| جودتـــ |لسيد خلف|
42o8|4|يم تـــج|ره كفر |لشيخ|ء صف| محمد ع |بــــر|
78223oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرون|ء عبــــد |لسل|م عبــــد |لجو|د محمد
زر|عه |ل|سكندريهحمد |بــــو |لمك|رم رمض|ن محمد|424574
ق|وى|25748 رهه|جر صبــــ فتـــ |ل د|ر |لعلوم ج |لق|
82o|2oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|له رض| فتـــ عبــــد|له|دي
ندستـــ قن|محمد |بــــوزيد ع |لسم|ن864844
832o59 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمهر|ئيل مجدي حل نص
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3399o||يم سويلم يم محمد |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| م |بــــر|
يم أحمد |لسيد |لص|ري|528729 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
42557oيف زر|عه |ل|سكندريهين رض| محمد رش|د |ل
د|بــــ حلو|ن|رحمه لط فتـــ حس 53232|
855o58|يم يم لبــــيبــــ |بــــر| تـــج|ره |سيوطن |بــــر|
6o|3o|ندستـــ كفر |لشيخمحمد ي| محمد ورور
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم صل|ح محمود سنبــــل|26923
75o846يم عبــــد |لرحمن |حمد سل طبــــ بــــورسعيدمنه | |بــــر|
يم مو|26355 علوم بــــنه|سلوى محمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عل| م|جدى مسعود محمد عبــــيد627|27
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وق فتـــوح حمدى عبــــد |لرحمن عليوه776585
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمه مدحتـــ عبــــد |لع| سند646|2|
يف محمد |حمد |لم |وي424655 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمرو 
|4o384رهرضوى س|مح |حمد عبــــد |لق|در شعبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|

علوم ج|معتـــ |لسويسمريم طه |م عبــــد |لغ 446|5
782o6oيم عويضه طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنوره|ن |حمد محمد |بــــر|
يم حسن56324| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|رح|بــــ محمد |حمد محمد عبــــد|لمع332266
ف خليل محمد |بــــر||422|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن |
ثــــ|ر |لفيوم|منتـــ | محمد نور|لدين محمد66493

6|2o36|رهحمد س|لم س|لم محمد فوده د|ر |لعلوم ج |لق|
يم623457 علوم ج|معتـــ د |طن محمود ح|مد |بــــر|
يبــــه محمد||25527 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء س| مو 
ه ط|رىء عبــــد |لمجيد |لسعيد عبــــد 353||7 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــم
6|48o3|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد ط|رق عبــــد |لخ|لق محفوظ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه محمد عبــــد |لعزيز محمد58675|

يتـــ|بــــ محمد |حمد |حمد ص|لح38|24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|
يم537576 حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لمنعم ج|بــــ | محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد |لسيد محمد محمد سيد |حمد|633843
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ي|سم عط| ع |حمد  896957
63544oطبــــ |لزق|زيقسمر عل|ء شو محمد |لسيد
5|34o6زر|عه طنط|كم|ل فتـــ كم|ل محمد
تـــج|ره |سيوطمحمد زن|تـــى ع عبــــد|  33|887
23oo6كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحسن مصط حسن محمد

28o83||تـــج|ره ع شمسيه |حمد سليم|ن |حمد
طبــــ ع شمسمحمد ط|رق محمد عبــــد|لغ |حمد443474
د|بــــ حلو|ن|س عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم7|2372

5855oطبــــ |لفيومسهيله |حمد ع محمد
طبــــ |لمنصورهه|جر ط|رق عبــــد |لعظيم محمد عرف34|696
3477o2ر تـــج|ره ع شمسعم|د جم|ل رمض|ن عبــــد|لحميد ز
34|25oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عص|م حسن محمد عوض
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء عل|ء محمد |لسيد|6|267
4o4789د|بــــ دمنهور|عمرو ع|شور عمر|ن محمد عبــــد|لعزيز

ى سعيد ع |لتـــحيوى5943| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن خ
تـــج|ره دمنهورسعد |حمد محمد كم|ل |لدين495533
طبــــ |ل|سن|ن |لم |زينبــــ مختـــ|ر حس |لسيد4|8526
475o49تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف مجدى صبــــ حن| غبــــري|ل
يم |677679 ش|م |حمد محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|محمد 
4o||48حقوق |ل|سكندريهحس|م ن| محمد محمد ص|لح
4o94|8 تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لفتـــ|ح ك|مل عبــــد|لرحمن
6o9oo7ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسسليم|ن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد حبــــش
7ooo46| ه محمد محمد |لرف| د|بــــ |لمنصوره|م
ره|محمد خ|لد محمد حسن37552| ثــــ|ر |لق|
637o|9ري|ض |طف|ل |لمنصورهمهر|ئيل عبــــد | نزيه سعد

رهيوسف خ|لد فه ع2|229 تـــج|ره |لق|
|2o5o3ره مصط |حمد ع رفعتـــ تـــج|ره |لق|
حقوق بــــنه|روضه |لسعيد عبــــد|لق|در ع|33324
27o432تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رج|ء ع |لمهدى شعبــــ|ن
4783o2|تـــ محمد |حمد محمود ع حسن طبــــ |ل|سكندريهم
د|بــــ حلو|ن|عمر خ|لد |سم|عيل |حمد شه|بــــ4|77|3
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| محمد868694
معهد ف ص |سيوطي| رمض|ن عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لص882237
ره|عمرو |لسيد محمد مصط 234268 د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|ند| |حمد تـــوفيق سل|م2689|4
طبــــ |لمنصورهحن حمدى منصور ص|دق699527
تـــج|ره دمنهور م|جد محمد عبــــده محمد خليف496664
معهد ف ص |سم|عيليهمروه عل|ء |حمد إسم|عيل8|7693

5o338تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد | مصط سيد عبــــد |لق|در
ر عبــــد|لفتـــ|ح عم|ره268894 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ر| | ط|
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء ر| سليم جمعه6676|8
طبــــ |سن|ن |لمنصورهم محمود فتـــ عبــــد |لحق رمض|ن693394
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف سيد حس حسن7825|3
ين عص|م عطيه عبــــد |لحميد8|759| وقن ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
239o83يم |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخلود |حمد |بــــر|
4o4oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|جورج كرم غي بــــقطر
259o|4| يم ع يم شعبــــ|ن |بــــر| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قبــــر|
338o76|طبــــ بــــنه|حمد ط|رق عبــــد|لعظيم عبــــد|لخ|لق
د|بــــ |لزق|زيق|تـــسنيم فتـــ عبــــد |لسل|م جمعه635356
يم محمود793739 تـــج|ره بــــنه|كريم خ|لد |بــــر|
يم عبــــد |لمو499758 قتـــص|د م حلو|ن|من|ر صبــــري |بــــر|
2787o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم محمد شو ع |لطورى
24o3|oرهكريم|ن عم|د صبــــرى عطوه حقوق |لق|
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زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسعيدتـــ محمد ف|روق |بــــوعق|ده|43529
8|79o5|علوم |لم ||ء |حمد عبــــد| سيد
تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــ فكرى عبــــد |لعزيز محمد مر496634
علوم ري|ضتـــ سوه|جزينبــــ محمد |حمد محمد  896846
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل حس |سم|عيل تـــم|م عبــــد |لرج59|754
|52o64 ره س|مح جم|ل |م طبــــ |سن|ن |لق|
67836oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــد | ع ع محمد شندى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى ع محمود ضمر| 42472|
3454o5يم |لش يم |لسيد |بــــر| وف|تـــ|عبــــد| |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم مصط 239347 رهف|تـــن خليل |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
9o23o6 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد |لقبــــ|رى |حمد ع
4978o4ف محمد صل|ح عبــــد| عل د|بــــ دمنهور|مروتـــ |

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومه|جر عبــــد| ع|بــــدين عبــــد|لمقصود69499
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ر| | قلي شح|تـــه قلي 6985|8
4o3|72| ه محمد كم|ل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد تـــج|ره سوه|جم
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقلشيم|ء محمد |لبــــدرى |لص|دق محمد عرف782944
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمن|ر محمود عبــــد |لحليم محمود |لسعد 485248
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نر| | عيد سعد |حمد238933
43397o| علوم طنط|سم|ء عيد عبــــد |لحليم |لسعد
69o226 تـــج|ره |لمنصورهمحمد شعبــــ|ن شعبــــ|ن |لمتـــو
||832o|لسن ع شمس|يري عص|م س| يون|ن
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لرحمن عل|ء حس محمد يوسف452456 معهد ع| 
42|4o3نوعيتـــ كفر |لشيخنرم |لحم|دى عبــــد |لسميع |لحم|دى
تـــج|ره بــــور سعيدش|م محمد عبــــد |لغ محمد |لزي|5777|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهوق محمود محمد محمد|75464
يم86|349 تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل |حمد |بــــر|
يم329363 لسن ع شمس|س|رتـــ |حمد محمد محمد |بــــر|
يم|753828 وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|ل|ء من ظريف |بــــر| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
يم483|63 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم|رين| ج |ن حن| |بــــر|
634o26|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لو|حد عبــــد ربــــه
89779o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|له صبــــرى سعدى عثــــم|ن
ندستـــ |لزق|زيقخلود خ|لد عبــــد|لصبــــور |حمد ع628885
ف عبــــود ع كف| 227792 رهسل | د|ر |لعلوم ج |لق|
27o477يم عبــــد|لعزيز محمد ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محمد مسعود جوده محمد|98|423

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|كريم حس جوده غ|نم26358
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــتـــ سم محمد عبــــد |لعظيم عبــــد|لحميد488968
ل|ل436|45 ندستـــ |ل|سكندريهف|طمتـــ وسيم محمود 
7o7254معهد ف ص |لمنصورهول|ء |لحسي محمد عتـــم|ن |لسيد
|2o687حقوق ع شمسعبــــد | ممدوح حن عبــــد |لعزيز
8699o3لس مجدي ميل|د جندي عل|ج طبــــي قن|ك
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7o8489يم |لسيد حج|زى تـــمريض |لمنصورتـــ م محمد |بــــر|
حقوق |لمنصوره|ء طلعتـــ عرفه صديق رزق|624393
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد حمدي حس مبــــ|رك569|86
6o8o35تـــج|ره طنط|آيه محمد عبــــ|س فوده
|5o222|تـــج|ره ع شمسحمد |لسيد معوض |لسيد
||849oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل| |حمد محمود عمر |لضبــــع
تـــج|ره ع شمسمحمد عثــــم|ن عبــــد |لمحسن محمد28444|
ج| |5978|5 تـــ |حمد ص|بــــر |حمد |ل معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف مجدى ع عبــــد |لخ|لق773969
6238|oره|ن حسن فتـــح | |حمد |لقطه عل|م |لق|
لسن ع شمس| |حمد فؤ|د |حمد222374
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمن|ر |سم|عيل محمد عل|م845342
7o7695طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنه|ل |حمد عثــــم|ن محمد |حمد
2658ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حسن جل|ل حسن |حمد عمر
يم محمد |بــــو |لمع|2234|7 صيدله |لمنصورهل|ء عل|م |بــــر|
صيدلتـــ |سيوط  يه مجدى مختـــ|ر سيد|876965
ف كم|ل |لدين |لبــــسط|وي482593 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمريم |
|548o9|د|بــــ ع شمس||ء محمد |بــــو|لمجد عبــــد |ل|م|م
|67o86|ندستـــ ع شمسحمد نبــــيل فكرى |حمد

9|oo||حقوق بــــ سويفيم|ن |حمد محمد سعد|وى
477oooف حس محمد غ|نم زر|عه |ل|سكندريهرو|ن |
يم سليم|ن محمد634898 تـــج|ره بــــنه|حسن |بــــر|
434o|oعلوم طنط|حبــــيبــــه محمد عبــــد |لق|در |بــــو |لعزم
63623oحقوق |لزق|زيقمحمد متـــو محمود |لسعيد
يم ري|ض248524 ن| س| |بــــر| ره|م ثــــ|ر |لق|
6397o9 طبــــ |لزق|زيقن محمد عثــــم|ن محمد |حمد دسو
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | محمد عبــــد|لق|در محمود355523
م بــــدوى676587 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنور|ن |يمن محمد ف|
علوم |لمنصورهلشيم|ء محمد محمود رمض|ن|694547
92||o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع رضو|ن ع |حمد
د|بــــ |لفيوم|محمد سيد متـــو محمد242794
ره|مريم ع|دل محمد مصط 35898| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهص|له عص|م فتـــ عثــــم|ن ص|لح |675766
4|47o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنه|ل محمد مختـــ|ر شلبــــى
تـــج|ره ع شمسه|يدى عم|د شو ز جرجس9923||
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |م |حمد|625798
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشغ|ده صل|ح محمد محمدعبــــد|لع|ل768324
فنون جميله فنون حلو|ن ي| سيد ع حس 238292
طبــــ |سيوطعمر محمد ع|دل محمد ع 876657

رهمحمد ز ز محمد3|284 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o7575يم |بــــوشقه تـــمريض |إلسكندريتـــ د | ع محمد |بــــر|
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2372|oرهسل شعر|وى حس تـــ |ن حقوق |لق|
6|3o3صيدله بــــ سويفعبــــد| عيد قطبــــ |سم|عيل

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى |س|مه محسبــــ محمد |حمد689689
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد كريم فتـــح ||25784
52o475تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن جم|ل محمد |بــــو|لعن رضو
9|297o د|بــــ سوه|ج|جه|د |حمد حسن قر|ره
7o48|4 | زر|عه |لزق|زيقرن| سم محمد مو |ل
ر  |87827 تـــج|ره |سيوطسلوى ط|رق نور |لدين ط|
8484o7تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمروه ربــــيع حس حسيبــــ
36o542د|بــــ بــــنه|شيم|ء رفعتـــ محمد |حمد حج|زى|
|459o9حقوق حلو|نمن|ر ع|رف محمد |حمد
رتـــ دع|ء |بــــوضيف نص|ر محمد236353 تـــمريض |لق|
|36o||كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم مسعد محمود |حمد
|53o3oرهمحمود بــــه|ء سم عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لق|
76o33oندستـــ |لسويسجون |لبــــ نبــــيل فخرى
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطحسن |حمد سيد محمد 893598

كليتـــ |أللسن ج أسو|نمنيتـــ س| سعيد غريبــــ|34|42
783o74نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه حسن سيد شح|تـــه عبــــد |لرحمن
د|بــــ |لزق|زيق|سل|م |سم|عيل |حمد عبــــد|لمجيد|783425
837o4oيم معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد محمود |بــــر|
يم|779|5 يم محمد أحمد إبــــر| تـــج|ره دمنهورمن|ر إبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعبــــ ع عبــــد|لمقصود ع336477
7o5426يم طه تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد ه| عبــــد |لحميد |بــــر|
45o288ندستـــ |لم |حسن ع حسن عطيه
4|o3o5| يم |لدسو ف ع |بــــر| تـــج|ره طنط|حمد |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد عبــــد|لمؤمن عطيه||26495
تـــج|ره |لزق|زيقمصط ي| بــــكرى مع| ع766|64
6o97|6تـــربــــيتـــ طفوله طنط|خلود رش|د محمد عبــــ|س
د|بــــ |لزق|زيق|د | ع عبــــد |لمنعم ع5|5|77
339o65ق|وى نوعيتـــ بــــنه|نه|ل محسن حس سعيد |ل
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيوسف منجد محمود |لرف| عبــــد|39|442
||766oيم |لسيد |لسيد ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمرو|ن |بــــر|
لسن ع شمس|كريم عم|د مصط محمد عبــــد |لر|زق689989
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| ربــــيع فريد عبــــد |لمقصود نجله4278|6
6o2o24د|بــــ طنط|من|ر نج|تـــى كم|ل |لزغل|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد ع محمد ج|د |لحق|642379
6o877oنوعيتـــ طنط|أسم|ء أبــــو |لعز بــــدير |لعرسه

6894oطبــــ |لفيومع محمود ك|مل عبــــد|لرحمن
تـــج|ره ع شمسنور| ع|دل |حمد شكري ع 24478|
632o37|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق مجدى ز عبــــد|لفتـــ|ح ن

حقوق بــــ سويفم| شح|تـــه قر ص|لح|55993
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698o83تـــج|ره طنط|سه عل|ء |لسيد عبــــد |لخ|لق |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عزه عبــــد|لرحيم عبــــد| عبــــد|لرحيم489333
ش|م فوزى حسن62654| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد 
6427o9| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــتـــس|م محمد عطيه |لص|دق بــــيو
4|o638د|بــــ طنط|سعد حسن ع بــــدر|ن|
83426oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط عبــــد|لمنعم |حمد محمود

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرخلود عبــــد |لقيوم |حمد عبــــد |لمجيد52387
824o29يم لوندي طبــــ |لم |م|رين| ع|دل |بــــر|
696332| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ي|قوتـــ محمد مش|
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن |لسيد حس عبــــد |لحميد|7985|4
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد شح|تـــ عبــــد|لع|ل حس|ن 944|84
|359o7|ره|نوره|ن |حمد حسن محمد رخ د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء جم|ل سليم|ن |م|م |لزغبــــى5|2|27
493o9|د|بــــ دمنهور|محمد مصط محمد |حمد زيد|ن
7o545||طبــــ |لسويسحمد |يه|بــــ م|زى عبــــده م|زى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى محروس ن|دى |سكندر2|557|
6o9948يم خيشه يم عم|د إبــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــإبــــر|
6oo889معهد ف تـــمريض طنط| ندى فتـــ محمد |حمد ق|سم
|2o979فنون جميله فنون حلو|نل | م|جد سم فوزى
272467| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م س| |بــــو|لوف| مر
يم ن أبــــو صبــــح3|88|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طل |ء |بــــر|
7634o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرو|ن ممدوح ر|شد ح|مد سعيد
حقوق |سيوطمحمد محسن ع حسن 875566
ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد|77883
62||o8معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد رشدى |سم|عيل محمد حطبــــ
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيوسف عبــــد|لعظيم |لسيد عبــــد|لعظيم87276
رتـــ|رؤي ه| |سم|عيل |حمد4|86| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
337o8يم عبــــد |لحميد ره|خلود خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|

د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه عبــــده مهلل ص|دق482859
69327o|ويدى طبــــ |لمنصورهحمد ر| وحيد عثــــم|ن 
3397|oف مصط شبــــل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د | |
رهعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لم|لك عبــــد|823752 طبــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى ط|رق مصط محمد9449||
يم محمد طيطه249678  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|جده ع|طف |بــــر|
6o54|5تـــج|ره |لمنصورهن| محمد ممدوح محمد سل|م
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــ|سم شنوده سعد | جويد54578|
7522o4|يم عبــــد|له طبــــ ع شمسمحمد |يمن |لسيد |بــــر|

ر|ء طتـــ عبــــد |لرحمن محمد8|734 تـــربــــيتـــ |لفيومز
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىدين| جم|ل عبــــد|لنبــــي |لسيد835275
6oo65|طبــــ طنط|عمرو صل|ح عبــــد |لخ|لق |بــــوسليم|ن
643o44نوعيتـــ |لزق|زيقمروه |حمد عزوز عبــــد|لحفيظ
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4o3o84تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد ط|رق ز مصط مدكور
|55o65كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم سيد |حمد سيد |حمد
حقوق بــــنه|محمد |حمد رش|د عبــــد|لجو|د352268
6295o2علوم بــــنه|عبــــد|لمنعم جم|ل عبــــد|لمنعم محمدغريبــــ

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمود رجبــــ محمد|92|34
تـــج|ره ع شمسيح محمد فتـــ ح|فظ عوض25384|
5o9256د|ر |لعلوم |لفيوممحمود رجبــــ عبــــد |لع| بــــسيو فرح
تـــج|ره كفر |لشيخممدوح مجدى عبــــد| أحمد |حمد9679|4
ينور |كر|م سعد |لدين ح|مد تـــوكل9587|2 وف|تـــ|م| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o6268رى ري|ض |طف|ل |لمنصورهزينبــــ ع|بــــد منصور محمد |لجو
68o56||ه |حمد |حمد عط| عم|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |سم|عيل مبــــ|رك |حمد758732
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد عبــــد|لرحمن عم|ر سيد288|85
رى776836 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمدى محمد |لن|دى محمدى |لسيد جو
25o237|ف عبــــد|لسل|م ودن تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |
68o778طبــــ |لمنصورهنه|ل |يه|بــــ فتـــح | محمد ع
معهد ف تـــمريض |سو|نوليد محمد |م |حمد محمد845762
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ مجدى جميل ري|ض5382|2
ر فه جرجس7894|4 د|بــــ كفر |لشيخ|يوستـــ | مدحتـــ م|
6||o6oيم يوسف علوم |لمنصورهس|ره حس |بــــر|
5o8589طبــــ |ل|سكندريهمحمود مجدى حل عبــــد|لعزيز حبــــيبــــه
758oo3|ندستـــ بــــور سعيدحمد فرج س|لم محمد
8o5o45فنون جميله فنون |لم |ه|جر متـــو حس حسن

د|بــــ |لفيوم|ف|طمه س|مح سيد حس|ن67744
معهد ف ص |ل|سكندريهحن|ن أحمد حسن محمد ن9842|5
6o2352لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|يدى وليد أم ع طه
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه |بــــو|لحسن رمض|ن ع ||83378
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |حمد ع عط|26548|
يم|697865 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء جمعه متـــو |بــــر|

حقوق |لفيومبــــول| ر|فتـــ سمع|ن حن|65978
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د ن| محمود ر|وي4|2723
7o2247تـــمريض |لزق|زيق منيه محمد ن |لدين عبــــد |لو|حد شعبــــ
6oo666صيدله طنط|محمد محمد يوسف مو |لش|ف
27|o59ور تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرن| سعيد |حمد 
848o66كليتـــ |أللسن ج أسو|نوف|ء عبــــده |لسيد |لضوي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف سيد |حمد ز مو35338|
476|6o كليتـــ |أللسن سوه|ججنتـــ ش|كر عبــــد |لل|ه عبــــد |لمجيد
حقوق |لمنصورهلسيد ح|تـــم |لسيد عبــــد | خ |696928
حقوق د |طسيف محمد فوزي |لمغل|وي9|56|6
8o2695تـــربــــيتـــ |لم |ن|ديه ع|طف سعد ك|مل
22579oرهعص|م خ|لد محمد ثــــ|بــــتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل رمض|ن ح|مد محمود |حمد485959
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخلود حس محمد محمد477||8
4o95|6تـــج|ره طنط|مصط محمود أحمد أبــــو |لقور
78|542| ف عبــــد |للطيف ع نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |
3339o6 د|بــــ طنط|يوسف ع|دل محمود حس|
45|5o9ندستـــ |ل|سكندريهعمر |حمد سعيد ع ريح|ن
يم سعيد حس |لسيد|2|455| وف|تـــبــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
علوم ج|معتـــ |لسويسمريم حميدى |حمد محمد99||76
ر فؤ|د |لسيد |حمد639787 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد م| لم

4|o67معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــه مصط عبــــد|لعزيز |لتـــش
6o2837|ندستـــ |لمنصوره|حمد ن| |حمد ك|مل شط

4o997رتـــ شيم|ء محمد عبــــد |له|دى عم|ر تـــمريض |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حس|م |لدين بــــكر محمود محمد2|264

||659oلس مجدى ي عبــــيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفيه|بــــ عويس محمد يوسف|83629

6o7933د|بــــ د |ط|مريم أحمد محمد عبــــد |لحليم ح|مد
ندستـــ ع شمسمريم خ|لد عبــــد |لعزيز مصط 27386|
يف محمد محمود775554 ف ومس|حه |لمطريتـــيوسف  ك.تـــ. ف رى و
نوعيتـــ |لزق|زيقندى عزيز محمد حسن633463
2|5o88رهكريم حمدى مصط |حمد ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد رشدي |حمد|82279

د|بــــ ع شمس|منتـــ | محسن سعيد عبــــده46486
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|كريم محمد |بــــوزيد عبــــد|لع|ل 468|92 ل|
7558o8علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق بــــدري محمد محمود

رهمرو|ن جل|ل محمد عبــــد||2936 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8634o8|معهد ف ص سوه|جسل|م عبــــد|لن| ع نور|لدين
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نن |حمد ف|روق محمد|7993|2
يم عطيه629829 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقح|زم ي| |بــــر|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمصط ع|طف عبــــد|لعظيم فرج| 79|53
علوم بــــورسعيدنور| ر|ئد حل |حمد رمض|ن486|75
معهد ف ص سوه|جرغده |حمد بــــديع سعيد65|828
رهمحمد عص|م حسن |لسيد محمد5|545| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
77o257تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقصبــــ |يه|بــــ صبــــ محمد
88|72o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  حمد شح|تـــه |حمد فرغ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ |حمد ف|ضل زيد  896496
ى8|69|6 علوم ري|ضتـــ |سو|نريم ي| محمد عبــــده |لخ
7o|82oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعل| عبــــد |لمقصود ه|شم محمد |لنقيبــــ
827o27|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد ع عبــــد|لل|ه |بــــو|لق|سم
5|478oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهجيسك| جورج صليبــــ ن|شد بــــطرس
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ سم|ء ع|دل محمدين محمود|899492
62o7o3|تـــج|ره ج|معتـــ د |طآل|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ |لجم
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م رض| كم|ل |لدين عبــــد |لجو|د|5555|6 حقوق د |طد
4o544oكليتـــ |أللسن ج أسو|نحبــــيبــــه أس|مه أحمد عبــــد |لع|ل شعل
حقوق حلو|نلبــــ |حمد محمد |م 693||3
يم627858 وف|تـــح|تـــم محمود ج|بــــر |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
معهد ف ص |سيوط  بــــ|نوبــــ سم جرجس عبــــد|لمل|ك||87639
85427o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه حربــــي محمد مه
تـــربــــيتـــ دمنهور|سم|ء عص|م محمد ع عثــــم|ن رخ|6799|5
88o446 تـــج|ره |سيوطم|يكل محسن مو عبــــد|لمل|ك
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنه | محمود |بــــو|لسعود عرفه229549
|5o275 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن بــــ|سل عزتـــ حس

علوم حلو|نسل|م محمد |سم|عيل ز |69624
68o87|زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــ|يه محمد جمعه زكري

حقوق |سيوط ميمه مصط محمد |حمد|327|88
784o|| د|بــــ |لزق|زيق|سحر كم|ل ع ع
434oo2كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــسنتـــ حمدى يوسف عبــــد |لجليل نوح
2666o4كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمن|ر ف|يد عبــــد|لفضيل حم|د
8o88o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود |يمن محمود عبــــد|لعظيم
48oo56تـــ|حمد دسو محمود |بــــو|لعز جم|ل |لدين لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منيتـــ مجدى ع محمود محمد|348233

4o336 رهرحمتـــ | رجبــــ عبــــد |لصمد حس د|ر |لعلوم ج |لق|
6o5|4oطبــــ بــــنه|يم|ن ف|يز محمد |لدسو |لعجرودى
42o662تـــج|ره طنط|عمر ممدوح عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحمن
7|8oooحقوق |لمنصورهوق مصط |لسيد مع| ع
ف محمد |حمد زيد|ن487787 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|زي|د |
ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |لخ|لق |لص|دق|8|6425
882oo2|يم حقوق |سيوط حمد |يمن فوزى |بــــر|
7|3|3oحقوق |لمنصورهمحمد ن محمد |حمد سعده
24o447رهسه|م بــــدر |لسيد عبــــد|لرحمن حقوق |لق|
زر|عه |لم |شه|بــــ عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ 855827
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخري|ض عبــــد|لمر ري|ض يونس محمد442368
6o3798|تـــج|ره |لمنصورهحمد |س|مه عبــــد|لجليل محمد عثــــم

تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره |حمد محمد عبــــد |للطيف|6478
ر |لزي|تـــ||6224  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طل| مدحتـــ ي عبــــد |لظ|
6957o|تـــج|ره بــــ سويفنطو ن|دي عطيتـــ ل|قوس

6o7|o7د|بــــ |سو|ن|ع محمد ع |لش|ف
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ر|ند| |لسيد مصط محمد7||649
ه حن عطيه محمد بــــهر|م|683689 نوعيتـــ فنيه |لمنصورهم
247o82|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد مصط |لسيد حميده
3|4|8o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد ن| |حمد فر|ج
6o673|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكريم محمد عبــــد |لوه|بــــ ع عوف معهد ع| 
774o54صيدله ع شمسرضوى جم|ل عوض | محمد ق|سم
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2492o|رتـــ|حبــــيبــــه ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9|o969 معهد ف ص سوه|جمحمود حم|ده رشو|ن محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|دون| |س|مه عزتـــ بــــطرس754445
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد حسن حسن أحمد عبــــد |لع|ل|7|4865
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمحمد س|لم س|لم |بــــو|لعن أبــــوع|8|5|45
ندستـــ |لمنصورهمصط محمد عبــــد |للطيف محمود |88|688
صيدله طنط|محمود |يه|بــــ عبــــده محمد عبــــد |لحميد427559
22847|| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء س| شفيق ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي| |حمد سعد |لسيد36|4|3
حقوق |لمنصورهمعتـــز مصط عبــــد |لمنعم |لمتـــو محمد شلبــــى679237
|6763oف عبــــد | عبــــد |للطيف ندستـــ ع شمسسيف |لدين |
تـــربــــيتـــ طنط|لبــــ عص|م محمد |حمد |لخو2888|4
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن |له|دى |حمد عرف|ن |لرف|4324|6

يم محمد82255 رهسميه محمد |بــــر| زر|عه |لق|
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح س|لم65339

رهمريم صل|ح سيد مر|د239632 صيدله |لق|
حقوق طنط|ف|طمه |حمد محمد فؤ|د عبــــد |لحليم جزر2985|4
2359ooرتـــ|من|ر عل|ء عبــــد|لرحمن منصور لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديد | |بــــو|لحمد عويس |حمد835566
6o||73|تـــج|ره طنط|حمد مجدى سعد |حمد |لنج|ر
2|22o4 وف|عم|ر |حمد محمد عبــــد |لمعز محمد عبــــد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنعمتـــ عبــــد |لخ|لق عبــــد |لجليل عبــــد |8974|5
ف |لدين247442 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــد|لخ|لق محسن محمد 
ندستـــ سوه|جندى جمعه عبــــد |لر|زق |حمد779553
77353oيم ع د|بــــ |لزق|زيق|دى محمود محمد إبــــر|
7o4743يل ج |لزق|زيقه|جر محمد |م عبــــد |لفتـــ|ح كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه|بــــ ص|لح سعيد ص|لح|6|475
452o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقس|مح حم|ده عبــــد|لش| ح|مد حرفوش
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|س صل|ح طه محمدع |لسق|7597|2
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهوس|م |لسيد مهدى محمد نور |لدين294|33
82887oم|م تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد محمد 

665o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومد |نه جم|ل |سحق ونيس
|45o4رهعمر |حمد عمر مصط |لشه|بــــى حقوق |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|جر مسعد محمد ع عوض 52|678
|د|بــــ طنط|حمد حبــــيبــــ |حمد حبــــيبــــ||35339
رتـــ|ء |س|مه فتـــ محمد|23|52| علوم ري|ضتـــ |لق|
2452o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرفيده ع محمود عبــــد|لفتـــ|ح

|684o|أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ حمد |يمن سعد سيد محمد
43o|52 |د|بــــ طنط|لميس |س|مه كم|ل |بــــوش|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزكيه محمد عبــــد|لجو|د بــــدوى3|2486
|363o8رهك|رين ه| صفوتـــ محمد حقوق |لق|
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كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لعزيز|39|784
ندستـــ بــــور سعيدزي|د محمود محمد ع756984
|5o658|رهحمد محمد حس| س|لم طبــــ بــــيطرى |لق|
|22oooرهمصط محمد |حمد |لجندى ندستـــ |لق|
2558o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود رس عبــــد|لسل|م |ل |د
ره|من|ر فتـــ عمر محمود عمر|6|39| عل|م |لق|
46o5|4زر|عه طنط|محمد خ|لد |لمحمدى محمود |لص|وى
7oo332| نوعيتـــ |لمنصورهيه|بــــ طلعتـــ |م ع
تـــج|ره سوه|جحسن ج|د ع عبــــد|827465
4o78o4 |د|بــــ |ل|سكندريه|س|مح |لسيد بــــكر بــــلتـــ
ى|245957 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سل|م |حمد عبــــد|للطيف |لح
44|o22تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم ع|دل لط |بــــو|لفتـــوح
49o422تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|له جم|ل |حمد ه|شم |بــــوليلتـــ
وف|تـــ|محمد ع|دل عبــــ|س محمد664|22 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن رفعتـــ عطيتـــ |لسيد سليم485839
ندستـــ |ل|سكندريهي|سم | حس|م عبــــد |لمنعم محمد 479383
5o2|84كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد حس|م |حمد عبــــده محمد
766o4oتـــج|ره بــــور سعيدرو|ن عزتـــ مصط محمد مصط |لزه
نوعيتـــ قن|يم|ن محمد فتـــ |م |825243
9o||3|| تـــربــــيتـــ سوه|ج ثــــ|ر جل|ل قبــــي ع
ى ع عبــــد |لعزيز رزق|623376 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء ي
75o97oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن ط|رق |م عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء ن| |لص|وى محمد محمد|562|78
رهمختـــ|ر محمد مختـــ|ر حسن58|53| علوم |لق|
782o6|| يم عبــــد|لع|ل تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن مدحتـــ |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م ح|زم رض| |حمد سعد درغ|م||48478
6||o97تـــج|ره |لمنصورهعمر عبــــد |لمنعم شح|تـــتـــ عطيتـــ
82|62o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |يه|بــــ |سم|عيل |حمد ع
علوم |ل|سكندريهشيم|ء محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لل|ه محمود547927
8357o3 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه ع سعيد ع
تـــربــــيتـــ |سيوطمصط رمض|ن محمد عبــــد|لرحيم 876723
ره|مريم شح|تـــه بــــكر محمدشح|تـــه627543 ثــــ|ر |لق|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمصط |حمد محمد حسن |لبــــ|س|7|528
7|o4||يم محمد س|لم يم |بــــر| حقوق |لمنصورهريم |بــــر|
د|بــــ دمنهور|دين| محمد سعد محمد رستـــم|49933
رهجه|د محمد محمد حج|زى322838 د|ر |لعلوم ج |لق|

يم54925 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم|ري| ف|دي نجيبــــ |بــــر|
علوم ع شمسمع|ذ عمر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد658||3
3o22oيف محمد ع تـــربــــيتـــ حلو|نصبــــ|ح 

2344o9رهمحمد ع|صم سيد محمد تـــج|ره |لق|
ر رمض|ن محمد بــــدر246239 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد م|
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42o78|ف |لدين د|بــــ كفر |لشيخ|ف |لدين ص|بــــر ع 
م|ن278246 ف عبــــد|لعزيز و د|بــــ دمنهور|محمد |
ش|م محمد محمد34564| ره|مريم  د|بــــ |لق|
6o353|يم عوض تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق رأفتـــ إبــــر|

قتـــص|د م حلو|ن|مستـــ محمد مو حس 6423|
يم699669 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |بــــر|
صيدله حلو|نمحمد خلف فرج سليم|85778
7o|737| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل|ء محمد كم|ل |لدين حمدى عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد مصط سعيد محمود محمد337955

|529oف رج|ء ص|لح وز | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن
7o|676تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــورد عص|م |لسيد |لحسي قرط|م
25o854د|ن يم عبــــد|لحميد و رتـــ|ند |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعمر سيد عبــــده محمد7798|3

2o293حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمد |حمد عبــــد |لر|زق
5o828يم ندستـــ بــــ سويفف|دى ع|دل مل |بــــر|

ن| ربــــيع محيله |لسيد|69837 تـــج|ره بــــور سعيدم
269oo2|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن جم|ل محمود أبــــو |لغيط
46|o87ف زر|عه طنط|ندى محمد حم|ده محمد 
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل وليد مختـــ|ر |حمد358443
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن|در عبــــد|لتـــو|بــــ |لشو |62|26
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد|لمحسن محمد عبــــد|لمحسن ق|268346
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنسمتـــ شعبــــ|ن |حمد معرف744|42
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء |س|مه محمد |حمد م |لدين|||548|
ندستـــ كفر |لشيخمحمود |سعد |حمد ع |لملي 677434
حقوق |سيوطحمد|ن |حمد حمد|ن سيد27|825
يم|446657 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد حسن محمود حسن |بــــر|
6o26o9ى علوم طنط|خ|لد شعبــــ|ن مسعد محمد |لبــــح
78658oحقوق ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد | |لسيد حل |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد|ء |كرم |لسيد حسن نوفل||76477
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشندى عل|ء خلف |لسيد28|768
8oo239معهد ف ص |سو|نم|ريو جرجس عبــــد|لمل|ك حكيم
837|o6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن محمود فوزي عد
كليتـــ |أللسن سوه|جتـــغريد عص|م محمد جم|ل سعود57|627
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخأس|مه بــــل|ل سعيد قنديل|54|45 معهد ع| 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقم محمد بــــكرى عطيه بــــكرى329558

فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمل ع|دل |لسعيد حسن عويضه|6444|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقند سعيد محمد محمد وف|338536
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمود |لحسي سعد محمد ع محمود|7|2|7
وف|تـــمحمد تـــوفيق عبــــد |للطيف تـــوفيق775776 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــمريض كفر |لشيخحمد ع عبــــد |لستـــ|ر محمد سل|متـــ|438976
89o|4| تـــج|ره |سيوطمحمد ري|ن جل|ل |حمد
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427o76لدين محمد |حمد عوض| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنه|ل ن
حقوق |سيوطمحمد حس س|لم عبــــد|  |89487
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ك|مل |لقطبــــ |لصو|ف245924
6o7|95ندستـــ |لمنصورهحمزه مصط محمود محمد ع |بــــوع

598o6د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لحميد فتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ عيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء عبــــد|لسميع عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر|253464
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |يمن ع محمد خليل|38259|
523|9oندستـــ |ل|سكندريهش|م |حمد محسن مصط |حمد
84o594تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمد عبــــده محمد حسن
زر|عه |لزق|زيقمحمود فوزى حسن عبــــد ربــــه643625

د|بــــ بــــ سويف|مصط ع محمد |حمد57559
|4o|68يم |حمد تـــج|ره ع شمسس|ره |س|مه |بــــر|
|د|بــــ |لم |نوره|ن محمد فوزى |حمد3434|4
22o3o6 ندستـــ ع شمسكريم ن|در عبــــد|لجو|د حل جم|ل
4|2o|9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عبــــد|لحميد |يمن عبــــد|لحميد محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحسن حسن حج|زى محمود |لوكيل446243
يم عل||32877 يم |بــــر| ندستـــ بــــنه|مرو|ن |حمد |بــــر| كليتـــ 
|د|بــــ بــــنه|ريه|م عبــــد|لمر |حمد س|لم987|33
صيدله طنط|ل|ء |لحبــــ محمود عبــــد|لحفيظ|263329

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء عيد حسن |حمد|62885
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء عبــــد|لن| عبــــ|س عبــــد|لرحيم57|825
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م ع|دل فتـــ سيد حس|ن |349766
35o786د صيدله ع شمسشيم|ء عبــــد|لش| مصط |لش|
4o7379تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|يدى عطيتـــ صد عطيتـــ عبــــد|لجليل

علوم ري|ضتـــ حلو|ننوره|ن |يه|بــــ عبــــد|لمحسن ع محمد67|34
تـــج|ره بــــور سعيدروى |حمد محمد |حمد |لحربــــى|765996
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعم|ر ي| محمد عبــــد| ع جم|247|35
د|بــــ دمنهور|ه|جر عبــــد|لعزيز أحمد متـــو ن|صف6748|4
9o8336 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي|ر| حس محمد رضو|ن

علوم حلو|نمريم ح|مد ع محمد3|6|2
4|45o3| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد سعد |بــــو|لعل| |لوري
7o433|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ |حمد فؤ|د ح|فظ عبــــد |لرحمن
بــــي 692724 يف |حمد |لسيد |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم 
تـــج|ره |لمنصورهمر|م محمد عبــــد |لخ|لق |لعن| عيد682549

64773| زر|عه |لفيومفن|ن |حمد سعد عرندس ع
بــــى39234| تـــج|ره سوه|جدع|ء حس|م |لدين |حمد و

69o89|تـــ محمود محمد محمود تـــمريض |لفيوم م
رهتـــ |يمن صل|ح زيد|ن|22896 تـــج|ره |لق|

48|8oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــض عبــــد | ي| سيد
وف|تـــندى |حمد ع |لسيد58652| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

8737o|ح|ن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد قر محمد 
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5|848oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوروق |لسعيد عبــــد|لحميد حسن |لنج
معهد ف ص بــــنه||ء عبــــد|لملك رمض|ن عيد|268628
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نخ|لد ط|رق محمد محمد ز|يد87|7|4
6383o3ف عبــــد|لمنعم متـــو تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
68o339 د|بــــ |لمنصوره|محمود رمض|ن عطيه رمض|ن محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنرم ك|مل عبــــد|لسل|م ك|مل |لف 72|342
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد عطيه حس 67|699
معهد ف ص |لزق|زيقف|تـــن عبــــد|لحميد عبــــد|لبــــ|سط محمد مر8||636
27o|o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد |حمد عنتـــر |لسم|لي
يم عري|ن|42848 رهيري عزتـــ |بــــر حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهمن|ر محمد سيد سليم|ن37|46| زر|عه |لق|
9o5665 تـــج|ره سوه|جمحمد جم|ل ر|جح |حمد
2568|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| رض| |حمد عل|م
يم شعبــــ|ن رمض|ن|48|34| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |بــــر|
ف محمد خ|طر836||6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد |
ندستـــ |ل|سكندريهأسم|ء رمض|ن خميس عوض خ|طر447462
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد صل|ح حس صل|ح529858
يف|5596|3 يم محمد |ل تـــ عيد |بــــر| تـــج|ره ع شمسم
ندستـــ بــــنه|محمود |يمن عبــــد|لعزيز |لصلح|وى38|2|3 كليتـــ 
44963oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ع|طف محمود محمود
6o2469لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سم|ء ع سعيد يوسف

د|بــــ حلو|ن|شمس وليد محمد |حمد49389
32354o طبــــ |سن|ن ع شمسمن|ر تـــ|مر رجبــــ |حمد |م
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل محمد |حمد محمد عبــــد|لحليم2|3297
52o4o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| محمد ع |لسيد قويس
فنون جميله فنون حلو|ننه|ل عص|م وحيد محمد عمر|ن2992|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|زي|د محمد محمد مسعد ع جمعه762834
86249|| تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دينس عبــــد| محمود عبــــد|
صيدله |لزق|زيقبــــسمله ص|لح بــــيو ص|لح|77949
فنون جميله فنون حلو|نيه |حمد حن محمود |حمد|24793|
لس فهيم يوسف فهيم3|546| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ك

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط |حمد س| طه6|8|4
3|2o3رهنرم خ|لد محمد |لسيد حقوق |لق|

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقشيم|ء صل|ح متـــو |حمد حج|زى58|635
9o4548 د|بــــ سوه|ج|محمود ن| محمد بــــدري
تـــج|ره |سيوطد | |يمن سيد حسن38489|
62o5o6تـــج|ره ج|معتـــ د |طآيه صبــــرى شعبــــ|ن |لسيد صقر
3|||5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد| وليد حمدى محمد مو
د|بــــ ع شمس|يتـــ | وليد سعيد محمد|||52||
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد محمد فيصل محمد حس عبــــيدى269|44

35o24ش|م عبــــد |ل|له محمد |بــــو ع رهحمد  ندستـــ |لق|
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طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم حسن ع أحمد757422
77359o|لسن |لم |يه محمد محمد عليوتـــ|
8o8343 |صيدلتـــ |لم |ه|جر محمد|س|مه ر| عبــــد|لبــــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطم مصط محمد فه مصط |بــــوغدير  3|8774

48o84ندستـــ حلو|نشه|بــــ محمد شو محمد
رهلو محمد حسن ع879|22 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
23753o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه نبــــيل  |ض محمد |حمد
|2o686رهشه|بــــ |س|مه محمد عبــــد |لعزيز جمعه ندستـــ |لق|
|28o49يم مو شويقتـــ رهحس|م |لدين وفيق |بــــر| تـــج|ره |لق|

ن| عم|د |سحق مسيحه66527 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد عطيتـــ بــــخيتـــ |سم|عيل334232
تـــج|ره دمنهورأمنيتـــ جل|ل حس سليم|ن |بــــو حس 2|4964
78o453طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق طلعتـــ عبــــده غريبــــ
يم يوسف85|422 د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م ع |بــــر|
7o|496 يم لسن ع شمس|نه|ل محمد حل عبــــد | |بــــر|
4o74|o|د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء خميس |حمد منصور
د|بــــ |لفيوم|روم| جرجس |دو|ر شفيق|4383|
86383oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمه| صد |حمد عبــــد|لرحيم
ى763944 نوعيتـــ بــــور سعيديم|ن عبــــد |لع|ل محمد محمود |لخض
د|بــــ ع شمس|كريم عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لفتـــ|ح مر722|6|
يم63369 صيدله بــــ سويفمحمود حس|م صبــــ |بــــر|

يم |لعزيزى628267 يل ج |لزق|زيقمريم محمود مصط |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخمحمد رض| |لحسي محمود |لش|ذ 6572|4
4o|252| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدع|ء  |د ص|بــــر ضيف
5o9|o7طبــــ بــــيطرى دمنهورعمر محمد زكري| |حمد |لسيد
887o66 ين عبــــد|لحميد محمد سيد حقوق |سيوطش
يم سم |م|م سليم|ن|36939| تـــج|ره ع شمسبــــر|
علوم طنط|ن عمرو جل|ل يونس |سم|عيل|82||43
بــــه بــــولس5934|| ندستـــ ع شمسمهر|ئيل نبــــيل و
77o9o7تـــج|ره بــــنه|ي|سم عبــــد |لرحمن عبــــد | |لسيد

8476o|يم تـــوفيق د|بــــ بــــ سويف|حمد تـــوفيق |بــــر|
42|3o|| تـــج|ره كفر |لشيخه|رون ج|د عبــــد |لخ|لق ج|د سعد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــخ|لد محمد |حمد نص 2|7685
|6o922|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يري بــــديع فرح سدره

يف56986 يم ع  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رحمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمصط فه مسلم محمد |لك|شف766593
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسح|زم غ| غ| عبــــد |للطيف8|4388
يم محمد سليم274233 د|ر |لعلوم |لفيومه|جر عبــــد|لعزيز |بــــر|

ندستـــ |لفيوممحمود مجدى بــــدر عبــــد|لع|ل54532
5|9o|2كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمل محمد محمد ع سيد |حمد |لبــــغد
3447o7كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم محمد جمعه محمد خليفه
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يم ع 2|8477 معهد ف تـــمريض |سو|نف|طمه قبــــ|ري |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم حمودتـــ43675

8o64o|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفه|جر محمود فتـــ عبــــد|لر|زق
تـــج|ره بــــنه|عمرو |حمد محمد |حمد5|7833
7o896|يم |لقليل يم |لسيد |بــــر| زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــيوسف |بــــر|
326o8|حقوق حلو|نم|رى مرزوق غريبــــ عبــــده
86o525 |د|بــــ |لم |شيم|ء عبــــد|لمنعم ك|مل عسقل|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفه|جر محمد عبــــد|لسميع محمد55625
63o7|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو |لسيد محمد مصط عرفه
تـــمريض ع شمس سع|د فوزى ع |لبــــدرى محمد344737
نوعيتـــ |شمونه|له |حمد عبــــد|لبــــ|رى ص|لح266962
د|بــــ |لمنصوره|محمد وجدى حسن محمد حسن5|6869

زر|عه |لفيومزي|د عم|د حمدي عبــــد ||6892
75o899تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد س|لم محمد
معهد ف ص |سم|عيليهح|زم خ|لد محمد حس 767294
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمد ع ح|مد |حمد|789957
6ooo7||زر|عه |لمنصورهسوز|ن ي| سليم|ن من رخ
ى |لسبــــ|8376|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طع|دل محمود محمد ي
247o59معهد ف ص بــــنه|محمد |لوص|ل عبــــد|لخ|لق |لبــــل|ح
9o4982 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|ري|ن| ر|فتـــ عبــــده رزق
ى |م |بــــوشلبــــى|3732|4 حقوق طنط|حمد ي
تـــج|ره دمنهورسم|ء عيد حميده محمد حموده|5474|5
79|8|o| ف محمدعرفتـــ ع تـــج|ره بــــنه|حمد |
68o674|زر|عه |لمنصورهيه حمدى خميس |لسيد رمض|ن
ف9599|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء فريد فريد أحمد 
4322o2|علوم |لمنصورهيم|ن صل|ح |حمد صل|ح
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عبــــد |لرحمن779645
علوم حلو|نمصط محمود ع عبــــد|له|دى محمد 932|54
غ|م39888| صيدله ع شمسر| | |لسيد حسن |لسيد 
5|778o علوم دمنهوروق |سم|عيل محمد |سم|عيل عبــــد
63ooo3|يد |حمد محمد طبــــ |لزق|زيقحمد |بــــو |ل
علوم ع شمسسل عبــــد |له|دى عبــــد |لش| محمدعبــــد 8842||
36|o24حقوق بــــنه|محمد حل عو|د عبــــ|س عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد ح|مد محمود87|346

رهحمد ز فرج خليل|759|3 حقوق |لق|
|488oo|تـــج|ره ع شمسس|لمتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لكريم رف
7o4648ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود محمد |لسيد متـــو |بــــوحشيش م |لع| 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م حل عبــــد |لمجيد عبــــد |لمقصود74|495

2548o زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرج|ء تـــ|مر صل|ح ع
معهد ف ص |سم|عيليهمصط عيد حسن ع|يش768566
9o4729 ف |لسيد محمود تـــربــــيتـــ سوه|جنرم |
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8o6629نوعيتـــ |لم |مروه محمد عبــــد|لحميد |سم|عيل
762o48| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــ|ء فرج مغربــــى عبــــد |لمو

رهسيف |لدين محمد حسن محمد34939 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمود ع محمد |لسيد فرج56|495
تـــج|ره ع شمسنس وليد تـــحس محمد درويش |لشوي37467|
64o482|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد متـــو صقر بــــرك|تـــ
8372o3د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ر| | شعبــــ|ن محمدين |حمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر جم|ل عبــــد|لرحمن عبــــد|لمجيد47233
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسعيد ص|بــــر محمد عبــــد |لعزيز59798

تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لن| |حمد محمد||63628
يم52982 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه| |يه|بــــ ربــــيع |بــــر|
7|o64معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومتـــ محمد سعد |سم|عيل

و |34673 يم |ل ن| صفوتـــ ق|سم |بــــر| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم
تـــج|ره |ل|سكندريهآيه مصط درويش مصط ع426459
42o3|7| نوعيتـــ كفر |لشيخدع|ء وجيه عبــــد|لسل|م عبــــد|لرؤف

ره|سحر |حمد فيصل عبــــد |لوه|بــــ5|497 د|بــــ |لق|
يه|ن محمد محمد بــــه|ء |لدين محمد 24|6| ره|م ثــــ|ر |لق|

زر|عه |لمنصورهي|سم |لمتـــو |حمد سليم|ن |لح73|693
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسي|سم ع عطيتـــو ع759394
تـــج|ره |لمنصورهعم|د عو نف|د عبــــد |لبــــ| |لعج684892
ره|ر| | عي عبــــ|س |دم|6749| د|بــــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| فؤ|د حمدى عبــــد |لعظيم526|2
45|o92ندستـــ كفر |لشيخح|زم عبــــد|لحليم محمد |لعزبــــ ه|شم
رهسل عص|م محمد |لغز|67|222 د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه |ل|سكندريهم محمد سعيد |م محمد |لخر| |47798
6o|938 علوم طنط|مروه شفيق محمد |لروي
يم43472| رهدير محمود محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد رض| فتـــ عطيه638955
طبــــ ع شمسبــــ|سل ط|رق عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز625342
25|2|oتـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د |حمد ج|بــــر ملهط
8o9258| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد |بــــو|لق|سم صديق ع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|يزه عم|د عبــــد |لح|فظ |بــــو|لخ 685596
يم57936| رهل|ء عبــــد |لسميع محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
68428oه تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه تـــ|مر ح|مد محمود م
25o2|6معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر عص|م فتـــ عبــــد|لسل|م |بــــر
752|6oم بــــهجتـــ شبــــل لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|زي|د |د
|648o|| حقوق حلو|نل|ء |يه|بــــ زينهم مصط
|2o432تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو |حمد ص|لح محمود ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |حمد بــــخيتـــ |حمد مر526965
ي437967 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخف|طمتـــ خ|لد محمد عوض |لعج
ثــــ|ر |لفيوم|مونيك| ممدوح وديع قسطور6347||
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6948o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد جه|د |لمر ع |لمر
يم سل|مه5|7625 يم |بــــر| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديوسف |بــــر|
6o45|oتـــج|ره |لمنصورهدي|ن| وحيد فتـــ محمود فرج

5o|82 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفعمر محمد عبــــد |لر|زق |لسيد |حمد عبــــد
|6o3|oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمرو كريم ك|مل مدبــــو
يم ط|رق عزبــــ محمد عزبــــ|262398 ندستـــ |لفيومبــــر|
45o4|8|ندستـــ طنط|محمد عص|م محمد |بــــو |لن |بــــر
4oo248| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |يه|بــــ حسن عبــــد

3858oلسن ع شمس|وق ن كم|ل |لسيد
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطوف|ء سيد |حمد محمد 92|888
ندستـــ بــــنه|كريم عل|ء |لدين ف|يق د |4824|6 كليتـــ 
|766o5ره|سندس مصط رض| يوسف ثــــ|ر |لق|
28647oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد عزيز|لدين ق|سم

ره|حن|ن محمد سعد عبــــد |لح|فظ27638 د|بــــ |لق|
حقوق سوه|جمحمد محروص |حمد |لسم|ن 2675|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر متـــو عبــــد |لحميد متـــو778372
8o|95|حقوق بــــ سويفمصط س|لم محمد خليل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عمرو |حمد عبــــد | سليط|9747||
2499ooكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرحمه طلعتـــ محمد ع حبــــيبــــ
6o3|4o| |تـــج|ره |لمنصورهيه ع عبــــد |للطيف خف
23o559|ره|محمد محمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد د|بــــ |لق|
6|o382تـــج|ره |لمنصورهي|ر| ي| كم|ل عم|ر

42|o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه | رجبــــ شعبــــ|ن محمد
د|بــــ |سيوط| سم|ء محمد مصط محمد||88498
6|o264د|بــــ |لمنصوره|ندى ع محمود |لغني
حقوق |لمنصورهيم|ن محمود |لشبــــر|وى عبــــده |لعري949||7
6o|975|تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء محمد عبــــد | |لبــــيط|ر
يم |حمد5783|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدي مصط |بــــر|
ى6||524 يم ي|قوتـــ |لع علوم ري|ضتـــ |سو|نمه| حسن |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد ح|تـــم |حمد محمود مصط |23379

8o6|6| نوعيتـــ |لم |عبــــد| شح|تـــه محمد عبــــد|لغ
طبــــ بــــنه|محمد عم|د ع ع مأمون625233
7789o9|معهد ف ص |لزق|زيق|ء منصور منصور حسن
يم |بــــو |لمع| منصور 762353 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه خ|لد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لسل|م272|4
|5o25|يم محمد عبــــد |لمقصود رهح|زم محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م نبــــيل تـــوفيق محمود|786387
طبــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن عص|م ر جبــــ فرح|تـــ5845|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد يوسف عبــــده ع49776|
48o954|حقوق |ل|سكندريهسم|ء جم|ل محمد جودتـــ محمد

معهد ف تـــمريض |لفيومر|بــــعتـــ ص|لح عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لجو69379
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عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه |حمد |لسيد|لسيد عبــــد |لرحمن|5|32|7
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم سيد حسن محمد |لسيد8562||
يم||7583 معهد ف ص |سم|عيليهدى |حمد |بــــو |لفضل |بــــر|
|د|بــــ |لم |حمد مجدي بــــدر ع |2|8533
||627oرهمحمد مجدى محمد ع ندستـــ |لق|
ندستـــ |سيوطمحمد ديتـــرنج د| |ل غريبــــ محمد62|479
ندستـــ ع شمسحمد صل|ح عبــــد|لحق عبــــد|لسميع|3887|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ر|م|ج حس محمود فهيم |لجندي8347|4
زر|عه طنط|يه صل|ح |سم|عيل سليم|ن مط|وع|42847
5|o|26|طبــــ |ل|سكندريهي|د عص|م محمد ع |لمل|ح
حقوق |ل|سكندريهزي|د نبــــيل عيد عبــــد |لجو|د عج67|482
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مرثــــ| نون|ى صبــــرى يوسف عط| |643929
يم|||2265 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد حسن حس حس |بــــر|
د|بــــ ع شمس|رغده محمود قطبــــ محمود محمد7946|2
يم754578 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرنيم عبــــد | |لسيد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرويد| محمد |لص| |حمد ع4894|5
8o6722|تـــربــــيتـــ |لم |حمد محمد صل|ح محمد
7o3|78|د|بــــ |لزق|زيق|من|ر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر
53o484|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورزينبــــ عبــــد|لرحمن محفوظ |لشبــــ
76o734تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى محمد رجبــــ عبــــد |للطيف

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىريج صبــــ عبــــد |لجو|د م |لروبــــى5|4|3
|434|oحقوق ع شمسنسمه محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
9|||oo د|بــــ سوه|ج|سحر محمود فه محمود
تـــج|ره |لزق|زيقمريم وليد محمد |حمد سل|مه632285
8o|787 طبــــ |سيوطس| ره ع|دل ش|ر حن

86278| طبــــ |لفيوميه ع ص|بــــر ع
76o7|4ف محمد عبــــيد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر عمر محمود ع 38|55|
4|88o9يم |حمد |لفنه حقوق طنط|ع |تـــ |حمد |بــــر|
64o857 تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|سم محمد محمد |م
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محمد نجم شه|بــــ |لدين239|25
8o3724| ه |سم|عيل عبــــد|لحفيظ مه |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
4794o|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم ع|طف ح|مد عبــــد |لغ  |ض
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن |لحسي |دف|وي محمد87|848
4o45|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |م محمد |م نو|ر
36o774 يم محمد مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم |بــــر|
925oo5 معهد ف ص سوه|جوجدى خلف رشدى |لعبــــد
ي |حمد2||4|8 كليتـــ حقوق |لم |خ|لد |حمد ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــد| محمد |لقل سليم |لقل 269849
7||5o2 حقوق |لمنصورهمحمد شو |لجر|ي |لد|دمو ع
|326o5يع حسن سيد ع|مر ره|دى |بــــو  د|بــــ |لق|
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64o66|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ي عبــــد |لعزيز محمد عطوه |ل
4||o6|د|بــــ طنط|ن شو عبــــد |لعزيز ف|يد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع|دل سعيد منصور |بــــو|لخ 484633
3|o8|o| وف|تـــمجد تـــ|مر محمد رج|ء|لحبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره |م محمد جمعه ع676674
4o7o9oإعل|م بــــ سويفجوي فرج جم|ل فرج
677o42حقوق |لمنصورهيوسف عمر محمد عبــــد | |لهلبــــ|وى
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م عصفور خل|ف مخيمر758572
7o9485د|بــــ |لمنصوره|نسمه ممدوح حسن ع ي
2376o||علوم ع شمسيم|ن ن| محمد عبــــد|لع|ل

455o3|يم |حمد محمود فريد ندستـــ ع شمسبــــر|
طبــــ كفر |لشيخمحمد ربــــيع عبــــد |لنبــــى فتـــح | حمد436453
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىر|ف|ئيل ن|دى شفيق سل|مه764|88
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــكريم سعيد عبــــد|لحكيم محمد262644
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد ط|رق محمد محمد شط|764379

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد ع حمد عبــــد|لجو|د87779
تـــج|ره ع شمسنور|ن حس|م |لدين حمدى عبــــده35579|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود محمد ج|بــــر عبــــد |لحليم |لدنش495287
|2oo58يم حسن محمد يف |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي|ر| 
تـــج|ره كفر |لشيخفؤ|د فتـــ |لسيد محمود |لفو6592|4
م ح|مد حن يوسف |لسيد7|69|| رهن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|53o26فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد سيد فضل ع

5|o|oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد | ح|مد حس محمد
6o|4|حقوق |سيوطي|سم ص|بــــر |حمد سعيد

27o8o|ره|وس|م |حمد ع|دل سليم|ن |لبــــ ثــــ|ر |لق|
76o84|| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رحمه رض| عطيه | عبــــد
9oo|93 بــــه عبــــد|لمسيح لس صوم|ئيل و تـــج|ره سوه|جك
يع سويلم صقر229283 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى ممدوح |بــــو
3|27o| فنون جميله عم|ره |لم |ندى سعيد محمد حس
89|54o تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء مصط |حمد عبــــد|لع|ل
رهمحمد عص|م عبــــد|لر|زق ع265927 عل|ج طبــــي |لق|
5o2o67|تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد |لسيد |حمد |لسيد |حمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم صديق مك سعيد228844
3464oo|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء رمض|ن حسن سليم حسن
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  من|ر حس عبــــد |لمجيد يوسف7833|5
32o8o4تـــج|ره ع شمسف|دى حن| تـــوفيق بــــخيتـــ تـــ|درس
4o3|48كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن ع عبــــد |لر|زق |لسيد محمد
حقوق بــــنه|نوره|ن نجيبــــ عبــــد| عبــــد|لش| 564|33
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيوسف عبــــد|لعزيز يوسف محمود56|832
رهمصط عل|ء |لسيد مصط 56|35| حقوق |لق|
639o38|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد محمد طلعتـــ حس محمد
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يم عرق49|259 نوعيتـــ |شمونبــــتـــس|م خ|لد عبــــد|لنعيم |بــــر|
|4o3o9خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحبــــيبــــه جم|ل رشدى عبــــد |لعظيم

63|8oطبــــ بــــ سويفرحمتـــ ص|بــــر عبــــد |لوه|بــــ محمد
7o457صيدله بــــ سويفممتـــ|زه خ|لد ص|لح عبــــد|لح|فظ

48|5o3د|بــــ |ل|سكندريه|عم|د |يمن محمد  |ل
ي832882 ندستـــ قن|مصط بــــه|ء |حمد |لط
34o624|يم عبــــد ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط محمد ك|مل |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرحمه ع ض| عبــــد |لعزيز|8526
33437oندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف نظ تـــوفيق جرجس
9o9838|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن سم|ء ع|طف كريم |بــــورح|بــــ
7o3||6 يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم |حمد محمد محمد |بــــر|
يم محمد4|6368 رتـــ|آيه ح|مد |بــــر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــ|حمد س| محمود عبــــد|لغ دعميش|52974 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

وف|تـــ|مرو|ن |يه|بــــ ف|روق حبــــ خميس44442 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء سعيد صديق محمد سل|مه785255
علوم ري|ضتـــ ع شمسعمرو |س|مه سل|مه ع8894|2
تـــج|ره |سيوطمحمود مصط ثــــ|بــــتـــ حس |92|82
زر|عه |لفيومزينبــــ سيد عبــــد|لح|فظ عبــــد|239538

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء جوده محمد محمد58563
9oo9o| د|بــــ سوه|ج|غ|ده رجبــــ |لنص محمد
رهمحمد سيد عبــــد |لعليم سيد56|48| تـــج|ره |لق|

رهدع|ء |حمد ع|شور محمد|4378 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |لعدوى38|682 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم محمد رزق |بــــر|
يم محمد |لسيد خليل|262658 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
معهد ف ص |سيوطكريمه عبــــد|لح|رس |م |حمد 5|8869
زر|عه |ل|سكندريهمحمد خ|لد |حمد حسن عبــــد |لعزيز39|424
7763o9|ه ع|دل عبــــد |لغف|ر محمد نوعيتـــ |لزق|زيقم
وف|تـــمحمد جم|ل محمد حسن236|78 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حس|م حسن طلبــــه77|6||
345oo5زر|عه مشتـــهردى |حمد رش|د مو |لجرف
494o59د|بــــ |سيوط|حمد محمود عبــــد |لقوى |لنجي |لقبــــي
رتـــ|ع |ء ع عبــــد| ع5474|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمصط محمد سيد محمد77656|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نه|جر ن| ن بــــلبــــول7995|6
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء ممدوح ر|شد |بــــو|لمك|رم  882836
352o|3تـــج|ره ع شمسعمر مرو|ن محمد عبــــد|لمنعم
ه جودتـــ |لسيد |لغز|وى|5|2528 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م

27o|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرح|بــــ ن| عبــــد |لتـــو|بــــ ح|فظ
د|بــــ حلو|ن|حسن |يمن حسن عزيز49724|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم رأفتـــ عبــــد| ه|رون252666
ي محمد قر عبــــد|لرحيم|6464|3 تـــ  حقوق ع شمسم
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84|o39د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سن|ء جميل ن| سلم|ن
7o|5o|ره|نوره|ن ع مصط ع متـــو جمعه ثــــ|ر |لق|
4o7598|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء |حمد محمود محمد عيد
يم ع229327 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطبــــه محمود محمد ثــــ|بــــتـــ 3|8788
52349oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد محمد |لحر|زى
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخي|د خ|لد محمد حمزه عبــــ|س|75|677
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م |لسيد عبــــد|لغ س|لم|ن||25469
4o8oo9لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|سندس محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر |لشه
5o898||تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحس محمد حسن مر عبــــد |لسل

معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء مبــــ|رك قر ع53699
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنيتـــ عبــــد |لكريم سعد عبــــد |لكريم خميس3|4964
4o537oد|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |حمد حج|بــــ |لسيد عطوه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمد سليم|ن تـــعلبــــ5|6948
266462| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء محمد محمد ع عي
د|بــــ |لمنصوره|مروه خ|لد لط محمد |ل|م|م |لنش4|6843
7o367| ندستـــ بــــنه|محمد محمود عبــــد |لبــــ|سط محمود ي كليتـــ 
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــتـــس|م منصور محمد مرزوق طيلون|3997|5
يم|73|773 ندستـــ ع شمسم |حمد محمود |بــــر|
62o25||ك.تـــ. ف صن| نجع حم|دى بــــن حمد حسن حسن حسن زيد
7o79|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسمر عبــــد |لرحمن عمر عبــــد |لرحمن رضو
يكل242663 رهمحمد محمد عبــــد|لحليم س|لم  تـــج|ره |لق|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحمد |بــــو|لحسن محمد ع |829293
حقوق |لزق|زيقه|يدى عم|د سعيد عبــــد |لغف|ر627827

6o7|2لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد ح|زم مبــــروك غ|نم
لسن ع شمس|محمد ف|يز محمد غلوش2245|4
635o82ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء جمعتـــ ص|لح محمد عبــــد|له|دى
يم |لسيد رزق8|7643 وف|تـــمنه | |يمن |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

522o9معهد ف ص بــــ سويفنوره|ن عبــــد |لن| فتـــ عبــــد |لعليم
د|بــــ دمنهور|أحمد حسن إسم|عيل محمد ع|نوز494653
وقمنه | محمد |لسيد محمد درويش|22|75 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
52o56|ي زر|عه دمنهورمريم ع |لسيد يونس بــــح
64o478تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد صل|ح |لدين محمد حسن

يم37||5 ندستـــ بــــ سويفمحمد صل|ح شعبــــ|ن |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء جم|ل ش| ش| |267544

لس |م جرجس حن 4|677 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
طبــــ |لزق|زيق | محمود جم|ل محمود مر3|6253

د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد |حمد تـــوفيق||5556
8|6o86 ري ج|ر تـــج|ره بــــ سويفمحمد بــــه|ء |لدين |ل|ز
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|رس رمض|ن عبــــد| سليم|ن قرع238|44
|4o668حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس جم|ل عوض عبــــد |لمنطلبــــ حسن
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فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل| ع|دل |لسيد عبــــد |لعزيز |سم|عيل236737
44|o|9تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر عص|م محمد بــــ|زينتـــ
رهلي حسن سعيد حسن27564 علوم |لق|

ف محمد |لسيد |بــــوشوشه6254|5 تـــربــــيتـــ دمنهورمريم |
علوم |لمنصورهر| | رشدى محمد |حمد محمد6|6987
|6ooo2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد ثــــروتـــ محمد |حمد|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد حمدي عبــــد|لرحيم |حمد844852
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |لجليل629855
64o76|طبــــ |لزق|زيقمحمد عزتـــ خليل |لسيد متـــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|بــــسنتـــ |حمد عبــــد |لحليم |حمد س|لم765879
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد |لسيد سل|مه638382
46o|24تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن محروس فرج |لقطبــــ خليفه
6o2994رتـــ|منه | منصور |لسعيد تـــره لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ع محمد ع756698
8782o7  تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم | عص|م زكري| ش|كر

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن ربــــيع مصط مو |49934
78o9|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد غريبــــ |لسيد غريبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء حسن ع |لدمرد|ش348396
6o9934زر|عه |لمنصورهنوره|ن ن |لسيد |لنج|ر
تـــج|ره طنط|محمد نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح سحلوبــــ429999
ى|3||27 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرفتـــ |نور عبــــد| عبــــد |لمقصود |لم
|د|بــــ |لم |وق طه ع عبــــد|لعظيم9|8225
د|بــــ ع شمس|فيول| ر|فتـــ لط مق|ر336487
ل264223 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىخلود خ|لد طلعتـــ ع مغ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد| ع|طف عبــــد|لع|ل ع|24444
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد سعيد شعبــــ|ن سيد حسن|345955

725o8|تـــربــــيتـــ |لفيومحمد روبــــى محمد عبــــد |لمحسن
6299oتـــمريض  بــــ سويفمحمد عبــــد | حس خميس
تـــ حم|دتـــ عبــــد |لمجيد |لسيد|35|42 رتـــ م تـــمريض |لق|

7o9834د|بــــ د |ط|يه محمد زين |لع|بــــدين |لسعيد محمد يوسف
632o62كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن |حمد ف|روق |لسيد متـــو
43|oo3| ف ج|بــــر |لكو صيدله حلو|نيم|ن |
62o769ن| حس منصور أبــــو |لقمص|ن تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
د|بــــ |سو|ن|محمد بــــدري نور عبــــد|لعزيز843723
حقوق |لمنصورهعمرو محسن محمد عبــــد|لجو|د324957
25oo47كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ه|جر رض| عبــــد|لر|زق حس|ن
تـــربــــيتـــ |لعريشمصط نبــــيل فتـــ ص|لح |لك|شف53|767

ندستـــ حلو|نمحمود سيد شعبــــ|ن مر59979
783o43ه محمد عبــــد |لع| |حمد محمد نوعيتـــ |لزق|زيقم
علوم ري|ضتـــ بــــنه|زكري| |حمد ع|دل عبــــد|لبــــر339666
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسربــــ|بــــ ط|رق |سم|عيل بــــيو محمد355353
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشه|بــــ حس|م |لدين محمد سليم|ن887|48
6926o3طبــــ |لمنصورهمريم عبــــد |لخ|لق محمود |ل|ديبــــ

ندستـــ بــــ سويفكريم ر|فتـــ عبــــد |لمجيد تـــوفيق5|592
ه |يه|بــــ مر عبــــد |لعزيز473|63 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ن
|283|9| كليتـــ |أللسن سوه|جل|ء ع|طف |سم|عيل مر
تـــج|ره بــــ سويفيه |يه|بــــ ن| عبــــد|لستـــ|ر|822548
769o7|تـــربــــيتـــ |لعريشلي ع مقبــــل مقيبــــل
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفسهيله مصط محمد عزتـــ محمد 3|8853
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دين| حم|ده |لسيد عبــــد |لعزيز |حمد263578
يم عبــــد | |لمرشدي ن||78796 معهد ف ص |سم|عيليهحمد |بــــر|
43937o|تـــج|ره كفر |لشيخم| بــــحر محمد عبــــد |لجو|د صقر

53o4oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفدين| |حمد ع عز|م
زر|عه |لفيومرحمه |حمد سم عبــــد |لرحمن25956

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ن|جح |بــــو|لحسن عطيه235482
4|o279تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد محمد مسعد عيد |لسيد
يم |سم|عيل محمد |سم5|4899 د|بــــ د |ط|دى |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| دير ف|يز عبــــد|لمنعم ز |م|م72|339
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمصط |حمد مصط محمود |لبــــرم|437474
يم6|2263 رهحمد |سم|عيل |حمد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقله|م |حمد كم|ل |م |لجم|ل||63876
686o78 د|بــــ |لمنصوره|دى محمد محمود حسن محمود عبــــد
49o457د|بــــ دمنهور|ف|طمه محمد ح|فظ رمض|ن زين |لدين

رهع|ئشه ط|رق يوسف عبــــد |لبــــ| 2|333 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
25897oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمه|بــــ محمد عبــــد|لحليم عوض
|ي689677 د|بــــ |لمنصوره|م | نعم|ن محمد عبــــده |لسيد 
رهمحمد خ|لد |بــــوسمرتـــ عبــــد|لجيد|23374 حقوق |لق|

7o345وف|ح|زم عيد محمد عبــــد |لعظيم وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
44o293 يم نص علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ محمد محمود |بــــر|
ر شفيق824829 ف ز| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس |
ره|ه|جر زكري| رزق |لضبــــع622272 عل|م |لق|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىند| ش|ذ حسن محمد273576
|69|o5حقوق ع شمسه|يدى |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن مدكور
ى متـــو خ 9782|4 د|بــــ كفر |لشيخ|كريم خ
يد58|449 يم |بــــو |ل ندستـــ طنط|عمرو |يه|بــــ |بــــر|
5|o5ooزر|عه دمنهورمحمد |حمد فتـــيحه |لسيد فتـــيحه
9oo|38|تـــج|ره سوه|ج حمد حمدى |حمد بــــري

معهد ف ص بــــ سويفمحمد ع محمود جوده68677
يم فرج8|6832 د|بــــ |لمنصوره|تـــوحيده |لسيد محمد |بــــر|
ندستـــ حلو|نعمر ي عبــــد |لع| بــــيو4|479|
رتـــ س|ره قر |حمد عبــــد|لبــــ| 232792 تـــمريض |لق|
ره|ه|جر خليفه خليل محمد232642 د|بــــ |لق|
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رهدين| سعيد مر|د سعيد836|6| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيه سعيد محمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد|لع|447776
تـــربــــيتـــ ع شمسيه مو عبــــد | ه|رون|59369|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديخلود قن|وي جمعه قن|وي467|84
4o7675د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر مجدى ع ص|لح سكر|
43o286 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| ط|رق كم|ل |بــــوش
ره|ي|سم ك|مل عبــــد |لعزيز محمد عبــــد 23839| عل|م |لق|
77o8o7ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسندس |لسيد |م محمود حجره
332o7o|معهد ف تـــمريض بــــنه| يم|ن محمد محمد عبــــد|لحميد شعل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|معتـــز |حمد محمد محمد مو274|35
42|o|9 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دع|ء عم|د ع محمد مصط
3||54oرهعبــــد| ع|طف عطيه عبــــد|لفتـــ|ح حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل عص|م |لدين محمود يوسف3|229|
تـــج|ره |ل|سكندريهن |لدين فتـــ ك|مل |بــــوجنديه435663
ف |لدين بــــ 76|447 ف |لدين  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد مدحتـــ 
|د|بــــ طنط|مريم |حمد سيد |حمد ع عبــــد |لع|4276|4
26o274د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــسنيم حسن عبــــد|لبــــر |م|م

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود ع مر|د ح|مد58788
4o9632حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء مصط |لسيد |لعمورى
4oo384حقوق |ل|سكندريهيوسف س|مح صل|ح |لدين عبــــد |لوه

يم84639 وف|تـــش|دى ن|دى صليبــــ |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم عص|م كم|ل عبــــد |له|دى|78676
|4o25|يم يم فتـــ |بــــر| وف|تـــرضوى |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|ء فوزى ح|مد محمد|884974 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى| 
رهبــــسنتـــ محمد سيد ع محمد|42795 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم طه624495 تـــج|ره بــــور سعيدي|سم ع|طف فتـــ |بــــر|
تـــمريض |سيوطمصط محمود محمد محمود 888785
3|5599| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ |س|مه عبــــد|لمجيد ع

تـــربــــيتـــ حلو|ن |ر بــــطر|ن من |حمد6|498
4233o4تـــج|ره |ل|سكندريهمريم خليل محمد خليل محمد
حقوق ع شمسشيم|ء فتـــ عبــــد |لسل|م |لجيو 42745|
6o5364يم حمدى يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ندى جم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نمروه حس محمد محمد|حمد245426
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورفرح عل|ء |لدين عبــــد | غريبــــ482723
ره|منه ع|دل فوزى |بــــوزيد9|2334 د|بــــ |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه قطبــــ عبــــد |لعزيز ج|د ن|فع266424
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مل ع|دل رمض|ن محمد|23|335
وف|تـــبــــ|سل محمد جمعه حس 323373 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o279o|يم ص|دق تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م خليل |بــــر|
حقوق |لمنصورهمريم |حمد ع محمد بــــشندى||6758
43o569تـــج|ره طنط|خلود جعيصه |حمد جعيصه
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26|5o| تـــج|ره بــــنه|محمد ط|رق عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح
232o68تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد كم|ل حس مختـــ|ر
6|9o53نوعيتـــ ج|معتـــ د |طدى |لتـــ|بــــ |لتـــ|بــــ ع|يد
5o44|7ه |حمد عطيه يوسف عيد |لش|ف علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
4o3334د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ بــــدر بــــ|سم شعبــــ|ن سعد
4o2oo2يم ف محمود رف| |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمود |
|د|بــــ بــــنه|يم|ن ر|جح |لسيد غريبــــ||52|33
تـــج|ره |سيوط حمد عبــــد|لمقصود شح|تـــ ح|مد|894438
8o54o4د|بــــ |لم |محمد طه عبــــد|لع| عبــــد|لحكيم|
4334o7معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد|لغف|ر شبــــل عبــــد|لغف|ر شبــــل حج
ره|محمد |س|مه محروس حمدى3|3|22 د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسمنيه يح غريبــــ عبــــد |لق|در|6||63|
4o9499تـــج|ره طنط|محمد أحمد محمد أحمد |لبــــس
7o3293ر |بــــو |لفتـــوح محمود محمد د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء ط|
92o2oo  معهد ف ص سوه|جس| |ليه مرزوق تـــوفيق
6|o578يف حقوق |لمنصورهم محمد محمد |بــــو
27o972|طبــــ ع شمسسم|ء محمد عبــــد|لعليم متـــو عبــــده
زر|عه دمنهورم|ريز رمزي يوسف صليبــــ|667|5
6972oo|تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد حس بــــيو |بــــر
ره|حمد ع|دل محمد تـــوفيق|9|452| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
34|4o|حقوق ع شمسمحمد ي| محمد |حمد |لجمل
ى676329 صيدلتـــ بــــورسعيدسل حسن عبــــد |لحميد ج|د |لم
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــبــــه | عبــــد |لبــــ|سط محمد عثــــم|ن حس 33|525
ي299||6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريه|م رمض|ن محمد |لز
ر فؤ|د |حمد933|4| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد م|
يم|48922 يم حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآيه |بــــر|
9o8245 تـــربــــيتـــ سوه|جع |ء |حمد ع عم|ر

د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء محمد محمود خليل48854
6oo466ه حسن |لسيد |حمد عبــــيد حقوق طنط|ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه محمد عبــــد|لحميد محمد|6||237
36|2o2| طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن صبــــرى عبــــدربــــه ع
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمريم أنور فرج يوسف فرج4278|5
د|بــــ حلو|ن|ه|جر |حمد محمد مصط |55|7|
8o2|82رهم | ولسن ك|مل صليبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
699o87|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سل|م مجدى ر|غبــــ |حمد ر|غبــــ
48669oحقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع ط|رق ع محمد منط|وى
835oo2لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود |حمد ك|مل |حمد
|2oo75||وف|تـــ|م|ري|ن سم نص عط ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ر محمد368|3| ره|ن|در سعيد محمد |لط| د|بــــ |لق|

رهند| وجيتـــ |م يوسف87|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
44o93| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن
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د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن ن عبــــد |لرحمن |لصمودي|4686|4
42oo6||تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيه محمد ع مو سليم|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعز|لدين خلف عز|لدين محمد853386
52395oندستـــ |ل|سكندريهعمر عص|م محمد |لسيد حسن
48o976ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د | محمد عنتـــر محمد عوض
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ند | ط|رق محمد عبــــد|لرحمن222424
4o87|8يم غنيم تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منه | ح|تـــم مصط |بــــر|

تـــمريض  بــــ سويفيه محمود محمد |م |62296
9o5676|ى عبــــد|لل|ه حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي م بــــومدين م
||8o2oيم سليم|ن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نج|ل| ر| |بــــر|
ره|حمدى فصيح عبــــد|لعزيز |حمد242825 د|بــــ |لق|

ح|ن |بــــوبــــكر |لحش|ش|4665 رهند  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــح|زم محمد عبــــد |لفتـــ|ح نعمه4|52|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود عبــــد| محمد |بــــو |لعن عبــــد 98|265
نوعيتـــ |شمونحل|م ع|دل عبــــد|لحميد ع|شور|252329
صيدله طنط|ع |ء فؤ|د ع عفي فرج|26368
يم بــــسيو 56795| رهجم|ل ن| |بــــر| حقوق |لق|

د|بــــ |لفيوم|محمود ي| محمد ك|مل3458|
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|محمود |يمن زكري| عبــــد |لحميد99|6||
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن خ|لد |لسيد محمد ع|88|26
ين52|624 يم عبــــد |لع|  طبــــ ع شمسمحمد |بــــر|

حقوق بــــ سويفشذى |يمن عنتـــر ري|ض |حمد52428
د|بــــ حلو|ن|محمد |لسيد محمد عبــــد |لحميد |سم57|42|
ف ف|روق |سم|عيل ج| 3|4768 تـــج|ره دمنهورحمد |
طبــــ |لم |نه|ل نبــــيل |حمد عبــــد|لسميع8769|8
تـــج|ره بــــور سعيدول|ء محمد |حمد ع حسن765847
ف سعيد |حمد |بــــو |لسعود7453|2 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسج|ل| |
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود ع|بــــد محمد عبــــد|لفتـــ|ح452523 معهد ع| 
7o7953تـــج|ره |لمنصورهحمد عص|م مصبــــ|ح محمد |حمد |لهل
يم رف| طليس6522|4 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــى629455 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ند عبــــد |لغ عبــــد|للطيف |حمد |لن
|ع عبــــد|لسل|م ج|د |له 867965 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
|54o97يم محمود عبــــد |لحميد تـــج|ره ع شمسمحمد |بــــر|
278o55رهنه|ل ف|ضل عبــــد|لسميع |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ حلو|ن|يتـــ نبــــيل عمر|ن محمد|8452|3
8|669oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|جر عز|لعربــــ عبــــد|لعزيز محمد
262624| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |س|مه عبــــد|لنبــــى عبــــد|لع|
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد محمود معتـــوق محمود 9|7|92
ره|منه سلط|ن محمد تـــ |ن228633 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|يدى |لسيد رجبــــ كرم33|267
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر مصط |حمد حس 545324

Page 2975 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |س|مه فرج |لكرد|246798
58o59معهد ف تـــمريض بــــ سويف ح|مد |حمد |نور محمد

|4|o85 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو سعيد محمد حس
53o6o4ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعزيزه عبــــ|س حسن محمد |بــــوحسن
7695o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس صل|ح محمد |حمد منصور
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيح محمد حمدى عبــــد|لسل|م6593|2
5|o5|5عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد حل محمد عبــــد |لرحمن سل|متـــ
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيح سيد محمد محمود |بــــو بــــيه23396|
6|o796يم تـــج|ره |لمنصورهع |ء محمد عز |لدين |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد سعيد عرفه نجيم853|25
|57o99يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنتـــ | |بــــر|
5o923|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ممدوح أحمد س|لم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهف |حمد حسن حسن |بــــو عمر|829|48
7o5487طبــــ |لمنصورهحس|م |حمد ج|د ع |بــــو |لفتـــوح
ندستـــ |لفيومعمر |حمد محمد س|لم عبــــد|لرحمن6|7|79
ف |حمد محمد42674| تـــج|ره ع شمسه|يدى |
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جفيلوثــــ|ؤس |يمن فؤ|د حن| 68|897
6oo474تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دير محمد سعد طعيمه
4875o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد سعيد محمود عطيه |لبــــ|جورى
6o695oتـــج|ره |لمنصورهعيد ر| |لمعد|وى محمد
نوعيتـــ |لم |نوره|ن صل|ح عبــــد|لك| محمد8969|8
62o8o7طبــــ بــــورسعيديتـــ |لسيد |لبــــدوى محمد |لعزبــــى |لجمل
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدير محمود محمد |لسيد632529
ش|م عبــــده محروس عبــــده494229 تـــج|ره دمنهورعبــــده 
|555o7يم د|بــــ ع شمس|سويبــــه |حمد ع |بــــر|
يم ج|د |3944|6 ر جميل |بــــر| |د|بــــ طنط|عبــــ م|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعبــــد|للطيف رض| عبــــد|للطيف دي|بــــ45|256
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سعيد س| سعيد نور |لدين778438
265oo5رهمحمد |يمن محمد عبــــدربــــه عل|ج طبــــي |لق|
علوم دمنهوررحمتـــ حس عمر ع عمر73|7|5
صيدله |ل|سكندريهم محمود |لسيد محمد |لعو  |699266
8o|954ش|م رجبــــ محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مصط 

د|24735 د|بــــ حلو|ن|سم|ء مصط |حمد مج|
يم|38734 رهحمد ن|دي خليل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

243o3oكليتـــ |أللسن ج أسو|نخ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد |حمد سل|م
26o3oف شح|تـــه محمد |لسيد ره|بــــه | | د|بــــ |لق|

63976o|يم زر|عه |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |له|دي |بــــر|
5o7335 |طبــــ |ل|سكندريهغ|ده رجبــــ خليل ع |لخر
علوم |لم |تـــغريد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد857948

6|49oتـــج|ره بــــ سويفمحمد شعيبــــ يونس عبــــد|لعزيز
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود محمد شح|تـــه مصط 755876
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|ئيل22268| ن| ع|طف من | لسن ع شمس|م
87694| | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لحميد طلبــــه ن

6o|o96معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود محمد |لسيد |لمرشدى
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرويد| |حمد محمد |حمد |لسل|نك6||496
بــــه  |د5452|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم صبــــ و
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|سل|م حسن محمد حسن |348677 ل|
636o8oيم |لدسو عبــــد ر|ء عبــــد|لحكيم |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقلز
678o|5حقوق |لمنصورهمحمد مدحتـــ |لسيد |حمد
يم محمود ن|529785 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
|4o22|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمروه عبــــد |لعزيز عتـــريس محمود
9ooo23 د|بــــ سوه|ج|حس عبــــد|لرحيم عبــــد|لموجود ق|سم
يف محمد ع|طف يوسف256373 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مه|بــــ ط|رق محمد أحمد مر |7|2|4
684o53| تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد صل|ح سعد سعد|
8397|oد|يه ح|مد د|بــــ |سو|ن|ندي |سعد 
8|968o حتـــ وفن|دق |لم |س|ره جرجس لط ز| 
يف طلخ|ن678566 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د س|مح عبــــد | 
4o7297 يم ع متـــو حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسه|م ع |بــــر|
7o|79o| ف ل|ل طلبــــ  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر عبــــد |لمجيد 
يد حس453973 ندستـــ كفر |لشيخيه|بــــ عبــــد|لغ محمد |بــــو|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|سم رجبــــ عبــــد|لرحمن صبــــ|ح326743
ندستـــ |لزق|زيقحسن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن775533
33oo|3ندستـــ بــــنه|م |ل لط عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن بــــدر كليتـــ 
5o9647معهد ف ص |ل|سكندريهسم صبــــرى عبــــد |لع| محمود |لجندى
يم575||6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه سعد تـــوفيق محمود |بــــر|

تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر حسن عطيه زيد|ن5|394
د|بــــ |سو|ن|وف|ء محمد محمود حس 838946

وف|تـــعبــــ|س روم| ن جرجس||294 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |خلود صل|ح بــــديع عبــــد|لحليم278||8
علوم بــــنه|سل سعيد عبــــد| شح|تـــه مصيل264663
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منيتـــ عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم|482796
نوعيتـــ بــــور سعيدع حمد|ن ط|لبــــ حمد|ن2|7692
صيدله |لزق|زيقريه|م صل|ح محمد محمد |حمد628735
2|25ooحقوق ع شمسمصط |سم|عيل محمد |سم|عيل

رهمنتـــ| مجدى ع |حمد|2553 تـــج|ره |لق|
52o335رهوق تـــوفيق |حمد |لضبــــع عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ ع شمس|رو|ن |س|مه محمد |بــــو|لفتـــوح42296|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن فهد عبــــد |لبــــديع |لسيد422778
42o454تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريه|م حس ع محمد قبــــيض

324|o|رهحمد بــــ| حس حسن تـــج|ره |لق|
632oo9يم عبــــيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم عبــــد|للطيف |لسيد |بــــر|
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ره|جم|ل محمد نجيبــــ عبــــد |لحميد |حمد|49|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق د |طنوره|ن ن رمض|ن |لسيد64|7|6
6992o3|ه حمدى تـــوفيق |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم

ندستـــ |لم |معتـــزبــــ| رفعتـــ خليفه عل|م52747
حقوق بــــنه|كرم | وحيد صبــــرى فه بــــش|ى263789
329o86لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمرو محمود عبــــد|لمنعم محمود |لسيد ق
ه حبــــ طه محمد ص|لح9743|5 تـــج|ره دمنهوربــــه
ش|م محمد ح|مد |لطويله2|265| حقوق ع شمسمحمد 
يم محمود|4|3483 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم خ|لد مصط عبــــد|لج|بــــر  882466
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد823452
رهمنتـــ | ح|تـــم شعبــــ|ن عبــــد |لق|در34355| زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد |حمد |بــــوزيد|257|3|
يم ع485423 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــتـــ حس ع |بــــر|
254o66ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد ك|مل طلبــــه منصور
7627o2 حقوق بــــورسعيدمحمد ن|ظم |لسيد |حمد محمود عبــــد
حقوق بــــنه|م|جد عم|د عزتـــ |بــــو لبــــدتـــ349786
قتـــص|د م حلو|ن|من|ر مر عبــــد |لمعبــــود محمد ع9288|4
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمصط جميل ع ع شلبــــى246496
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر |حمد خليفه يونس |بــــوعوف476699
تـــربــــيتـــ |سيوط  يم|ن ك|مل ج|مع رمض|ن|389|88
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف |لدين حمدى عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع 95|752
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد سم عبــــد |لسل|م محمد محمد 697246
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمود محمد عبــــد |لكريم |لريس335|68
|3o|o6د|بــــ ع شمس|ص|بــــرين |يمن حربــــى ثــــ|بــــتـــ
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــع|دل |س|مه ع|دل فه42|352
8o8858كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحس|م فتـــ ص|دق محمد
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نع|ئشه |سم|عيل ع عبــــد |لع| 53495|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |لسيد |حمد حفيشه253245
32o|23 |فنون جميله فنون حلو|نبــــسنتـــ عل|ء |لدين كم|ل عبــــد|لش
|د|بــــ طنط|نور|ن ه| مر عبــــد |6|29|4
د|ر |لعلوم |لم |مؤمن |لسيد عبــــد|لق|در |لسيد 894859

582ooندستـــ بــــ سويفزي|د |يمن عبــــد |لحليم خليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد حسن عبــــد|لبــــ| 758953
يم|523667 يم خليل |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهم |بــــر|
4o5543يم محمد  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــحبــــيبــــتـــ محمد |بــــر|
ره|يه |حمد عبــــد|لرحمن حن |238823 د|بــــ |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه وليد سعد تـــف|حه|7476|6
ش|م محمد حس 767|2| د|بــــ حلو|ن|ندى 

5|6o4د|بــــ بــــ سويف|نعمه عبــــد |لمنعم محمد محمود
ر6695|6 ثــــ|ر د |ط|من|ر مسعد ن س|لم جو
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258o72 |معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ن| ك|مل ش
ندستـــ حلو|ني|س |حمد عبــــد|لمجيد عبــــد |لحميد س6728|2
34542oوف|لؤى ع|بــــد ع عبــــد|لسل|م |لشه|وى وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
36973oيم محمد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|يزتـــ مصط محمد |بــــر|

لسن ع شمس|ض |س|متـــ محمد عبــــد |لغف|ر26794
علوم بــــورسعيدمحمد محمود ع عثــــم|ن جبــــريل765425
يم محمد 9|8768 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطول|ء عبــــد|لمنعم |بــــر|
825o77حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديزي|د |يمن عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحيم

3|6|o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــكريم عل|ء |لدين رجبــــ حس
يم755324 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلن| | ع مر |بــــر|
247o22|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد عبــــد|للطيف سليم|ن
6o292|نوعيتـــ طنط|حمد محمد رض| عبــــد |لجليل بــــكر حج
2|827o |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخ|لد |س|مه |لش|ذ يوسف كيل
45232o |ندستـــ كفر |لشيخع|دل مجدى ع عبــــد |للطيف مو

45o28رهعمرو حسن سيد عبــــد |لر|فع طبــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك|رم زينهم |حمدى محمد6|6288
د|بــــ د |ط|نسمتـــ |حمد محمد |لطلخ|وى6749|6
69794|| معهد ف تـــمريض |لمنصوره ين|س |لسيد زغلول محمد ع
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن |لسنو محمد |42459
8o952oم مختـــ|ر عبــــد|لجيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفغ|ده |د
4o6o99د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن ن|صف |حمد |حمد |حمد|
8o|o9oتـــربــــيتـــ |لم |مريم مصط حس حسونه
9o224o|حقوق سوه|ج حمد ع|مر محمد |حمد
4625o2|حقوق طنط|حمد محمد |حمد حم|ده |لجمل
33925oي عبــــد|لعظيم ع |لشعر تـــج|ره بــــنه|زي|د محمد ي

يم سعيد |م|م66|42 ره|س|رتـــ |بــــر| د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره د| | حمدى فتـــ محمد |بــــو |لعن 684636
ور2446|3 د|بــــ ع شمس|عبــــد|لمنعم خ|لد عبــــد|لمنعم حسن 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مجدى عبــــد|لحميد بــــر سليم|265536
وف|تـــعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لحكيم محمد754828 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6||3o9ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم عص|م عبــــد |لوه|بــــ |لزي|دي
25o932تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن عص|م حسن عرفه
273o52علوم ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ عم|د جبــــر|ئيل بــــخيتـــ
نوعيتـــ قن|سم|ء محمد محمد |حمد|825285
26o963| |طبــــ بــــنه|يم|ن |يمن عبــــد|لق|در ر
طبــــ |ل|سكندريهول|ء رجبــــ |سم|عيل عبــــد |لعزيز |لق9668|5
صيدله |لمنصورهل|ء |حمد ع |سم|عيل|9492|6
يم محمد|2447|9 صيدلتـــ |سيوط سل|م عبــــد|لرحيم |بــــر|
9oo462|ه ط|رق |حمد عبــــد|للطيف تـــربــــيتـــ سوه|ج م

62o29بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــه سعد شح|تـــه فوزى
تـــج|ره كفر |لشيخمحسن |حمد رمض|ن محمد |لجم|ل438685
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288|o8لس |يمن بــــ |س مس|ك وف|تـــ|ك ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق طنط|رضوى عيد عبــــد|لمع رضو|ن |بــــودقيقه498636
|5|o65كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم فتـــ عبــــد |لع|ل عبــــد |للطيف
8o3646ف ن|روز ص|دق |د|بــــ |لم |كرستـــ | |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم محمدسعيد فؤ|د |لسيد775965
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رش|د عبــــد|لحليم سليم|ن|258545
6o3554لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|رش|د فرج رش|د |لص|بــــر
3579|oتـــج|ره ع شمسم|ركو مجدى سعد |يوبــــ
7597o2يم |حمد آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ي|سم رفعتـــ ع |بــــر|
رهمريم |حمد |لسيد و| 46362| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|3594o|تـــج|ره ع شمس|ء ن زكري| |حمد
ف من ع|شور|253363 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |
ف |بــــو|لمجد |بــــو|لمجد |625288 ندستـــ |لزق|زيقيوسف |
7o2|95 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دع|ء |لسيد عبــــد | |لكيل
882327| ف محمد فه |ء | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  
ندستـــ |لزق|زيقيه سم فرح|تـــ ع عبــــد |لجو|د||63366
5o9325د|بــــ دمنهور|ه|شم ممدوح عبــــد|لق|در ه|شم محمد
يم784876 ف |سم|عيل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدد | |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ه|نم بــــكر جوده عبــــد|لصمد8|3493
يم فؤ|د32|25| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |نور |بــــر|
ندستـــ ع شمسمرو|ن جم|ل |حمد عبــــد |لعظيم يوسف|2356|
9o9637 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر سل محمود ط|يع
رهعف|ف ع|صم |بــــو خلف عبــــد |لع|ل خلف688556 طبــــ بــــيطرى |لق|
63o226تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم|يكل عم|د تـــوفيق ر|غبــــ
6o647oعلوم طنط|ميل|د عم|د حل بــــ|نوبــــ
د|ر |لعلوم |لم |عبــــد|لرحمن ع|طف منصور |حمد محمد486662
5|3o38كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن منصور مسعود منصور يوسف
ر |حمد عبــــد|لق|در336567 رتـــ|ندى م| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

8377oتـــربــــيتـــ بــــ سويفوق سل|مه سيد عبــــد |لوه|بــــ
2367o4ره|منه | صفوتـــ |حمد |حمد خليفه د|بــــ |لق|
|66o92يم |حمد علوم حلو|نعمر ع|دل |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد عبــــد | عبــــد |لحليم ر|785933
ندستـــ |لمنصورهيح ي| عبــــد |للطيف يوسف عطيه677726
8|978oي مرقس نوعيتـــ |لم |م|رتـــ | رفعتـــ بــــ
تـــج|ره |لمنصورهمريم فريد شو عبــــد |لمجيد678782
يم منصور764874 علوم بــــورسعيدصف|ء عم|د |لشح|تـــ عن| |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه سوه|جحن|ن فتـــ محمود عبــــد|لل|ه 896457
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م محمد |لحص| عبــــد|لوه|بــــ محمود7484|3
رهعبــــد|لرحمن ع|دل عطيه منو زمزم9363|2 تـــج|ره |لق|
7o8927ندستـــ بــــور سعيدصل|ح |لدين ربــــيع صل|ح عيد ع
تـــربــــيتـــ طنط|جم|ل شبــــل مختـــ|ر شبــــل |لعدوى429843
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6o47|2|تـــج|ره |لمنصورهندى مصط عبــــد |لعظيم سعد |لمك
26o335يم حج|ج حسن زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد عر|بــــى عبــــد|لعليم عر|بــــى حم|د453223
رهمحمد شو نبــــوى محمدى ذكرى|668|2 تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء خ|لد مس محمد |لصعيدى|54273
9oo948| حقوق سوه|ج يه ص|بــــر |لسيد ع
7o||99تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عنتـــر صديق محمد
62oo36لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ش|م خ|لد عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|زق عي
77|4ooعلوم بــــورسعيدجه|د محمد محمد حبــــ محمد
8o8439|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد طه محمد عبــــد|لجو|د
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر |حمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح696664
رهمحمد |س|مه محمد سليم|ن993|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8459o2تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد |حمد معوض سيد
26o534 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى عم|د ك|مل |لصي
2685o5|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد خ|لد عبــــد|لحميد عبــــد|لسيد
67994oيم رزق حقوق |لمنصورهمحمد رزق |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء ن حنيدق محمد|824|63
7o4547حقوق |لزق|زيقعل|ء |لجبــــي رض| صل|ح عثــــم|ن
رهيوسف |حمد عبــــد|لونيس عمر6||235 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ش|م ج|بــــر فه45|239 رهعهد  تـــج|ره |لق|
6o9677تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه محمد |لسيد |لسيد |لوكيل
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|روق محمد ف|روق محمد خ 67|494
نوعيتـــ |سيوطشيم|ء محمد شح|تـــه كريم  882735
|3568oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى محمد رزق خليل
ى يونس ك|مل عنوس444692 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخربــــ|بــــ ي
رتـــعمر محمد عبــــد| |حمد4484|3 علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمصط |لسيد عبــــد |لمحسن عبــــد |لرحمن443496
69|o76صيدلتـــ بــــورسعيدوق مجدى عبــــد | محمد
5|o283معهد ف ص |ل|سكندريهجورج سعد جرجس سعد
6o2958|ى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء ع جم|ل |لبــــح
ين مختـــ|ر سليم|ن شنوده |89235 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطن
3336o4|زر|عه ع شمسندرو مكرم |يوبــــ جبــــر|ن
يم|439965 طبــــ |سيوطيه محمد ف|روق محمد |بــــر|
ندستـــ حلو|نعمر |يه|بــــ |بــــو |لفتـــوح محمد8299||

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ول|ء ع قر عبــــد |لغ 699|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره|ن محمود سيد محمد823376
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ح|مد عبــــده |بــــو |د95|247
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور |لدين محمد |م|م محمد |حمد عرف5578||
4758o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|زن محمد عربــــى حس عبــــد|لع|ل
يم عبــــد|لوه236259 ره|ء عبــــد|لرحمن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
7|o852حقوق |لمنصورهيوسف |سعد عبــــد |لعزيز |لمحل|وى
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقكريمه شو صل|ح محمد|42|78
859o48 تـــج|ره |سيوطسم|ح |نور وجدي بــــيو

ره|صفيتـــ عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف|ر عبــــ|47439 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء مصط محمود محمد|4|7546
678324| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيه محمود ع عوض |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م حسن حس نو|ر|265565
معهد ف ص |ل|سكندريهعل|ء عبــــد|لشفيع حسن منصورسعد2654|5
ثــــ|ر |لفيوم|حن|ن سيد بــــدرى زيد|ن|8|34|
496|6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنور| ع|دل محمد |حمد |لجميل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر محمود محمد |بــــو ه|شم |بــــر|638732

ف رجبــــ عبــــد |لغ |لسيد|9683| رهحمد | تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى عبــــد | |حمد سل|مه حس 39368|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــروضه عزبــــ طلبــــه محمد طلبــــه263465
ر |حمد |لبــــدر| 5|73|6 صيدله |ل|سكندريهشهد م|
7o|o69ندستـــ |لمنصورهيه محمد عبــــد |للطيف محمد عبــــد |لعزيز ش
26o55|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدى محمد عبــــد| |لضليل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|ل سيد عطيتـــ ف|يد|34428|
حقوق |ل|سكندريهيتـــ عبــــ|دتـــ عبــــد|لمحسن عبــــد| بــــلتـــ|5996|5

6953o نوعيتـــ |لفيومويد| محمد عبــــد|له|دي ع
رهوق سم محمد ح|مد عبــــد |لغ 45952 صيدله |لق|

م 875272 ف نعيم سيد صيدلتـــ |سيوطروز |
2|28o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود |يمن محمد حسن
تـــربــــيتـــ ع شمسمه| ع|دل محمد عبــــد|لمنعم سيد|حمد||3487
78o277| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد عبــــد |لفتـــ|ح فؤ|د عبــــد
6984o7| تـــج|ره |لمنصورهحس |س|مه حس عبــــد | سيد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم فوزي فؤ|د حف 9||833
7664o2 ش|م محمد |لسيد |بــــو |لخ كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيده|يدى 
معهد ف ص ري|ضه |سيوط  بــــر|م سم ف|يق ميل|د|882243
ل|ل عبــــده |حمد حو|ط|478483 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمل 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه محمد محمد عيد كشك|85|266
يم محمد عبــــد|لجو|د |لف 439934 تـــج|ره كفر |لشيخن |بــــر|
27335o كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نض |حمد عيد حس
452437| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد ع|دل رش|د |بــــو |لمع| معهد ع| 
32o472ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد شعبــــ|ن |حمد عبــــد|لحميد |لشي
253o66|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن|ء محمد فرج عبــــد |لو|حد شح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه عبــــد|لحميد صبــــرى محمد|249652
نوعيتـــ |لمنصورهلسيد عبــــد |لمع |لسيد عبــــد |له|دى بــــلده695878
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه عم|د حمدى عبــــد |لحميد  |ره|266528
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيوسف رزق محمد رزق ع |ن653|45
5o9o97طبــــ بــــيطرى دمنهورعمر حسن عبــــد|لرحيم منصور
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نربــــ| ع|دل عبــــد| عبــــد|لحليم97|3|2
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5o9974يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف سعيد |لسيد |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| عف|ف سعيد عبــــد|لع|ل عبــــد|264895

د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ عيد جم|ل |لدين متـــو3434|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمروه محمد فضيل ج|د|لربــــ56|834

38|o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر خ|لد محمد خ|لد صبــــيح
تـــج|ره دمنهوريوسف عبــــيد |سم|عيل عبــــيد6|35|5
7o7822تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس محمود عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن شح
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد | مجدى عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد|77536
|5o439لدين| يم ص|لح ن ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |بــــر|

وف|تـــمصط ع|دل |م عبــــد|لفتـــ|ح26256 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
4586|7| يم مو ه مسعد حل إبــــر| تـــج|ره سوه|جم
4o6357 لسن ع شمس|سلسبــــيل عطيه عبــــد |لسل|م ع مصط
62|946|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد و|ئل شعبــــ|ن طلبــــه |لبــــس|
4|oo7oتـــج|ره طنط|زي|د |يه|بــــ حس شح|تـــه عم|ره

رهنعمتـــ | محمد حس |حمد24866 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|نوره|ن ي| فتـــ محمد338867
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد حسن محمد كم|ل حسن|6||2|2
7|2o64يم بــــرك|تـــ تـــج|ره بــــور سعيد فرح فرح |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سو|نيه ك|مل محمد ص|لح رشيدي|845775
معهد ف ص طنط||ء |لسيد يوسف |لسيد نجم||6|443
69o787يم عبــــد |لكريم محمد عبــــد |لكريم معهد ف ص |لمنصورهبــــر|
6o6942|يم رزق يم محمد |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|
5438o9زر|عه كفر |لشيخمحمد شعبــــ|ن رجبــــ محمد حميده
3546o4ر فؤ|د محمد زر|عه مشتـــهرس|رتـــ ط|
4345o2تـــمريض طنط| ن| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لر| عبــــد|لوه
78o964|طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــده محمد

علوم |لفيومش|م حس عبــــد|لرحمن حس 73374
يم |سم|عيل |حمد 762977 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدبــــسنتـــ مندور |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|سل |حمد عثــــم|ن |لش|ذ|33486
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|يري جبــــر|ئيل فوزي بــــسط|354795

صيدله بــــ سويف|ء جم|ل عويس محمد|52797
يم |حمد7395| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرسندس  |حمد |بــــر|

8797|o  زر|عه |سيوطبــــه | |حمد ك|مل سيد
522o5تـــربــــيتـــ بــــ سويفنسمه مصط عبــــد |لحكم سيد

9o7527 ف عنتـــر بــــره|م تـــج|ره سوه|جمحمود |
يف محمد |لسيد |لد|3|7663 م  تـــج|ره بــــور سعيدن
تـــربــــيتـــ حلو|نرميثــــه مصط محمد ك|مل مصط 236669
ر عبــــد|لن| عبــــد|لكريم93|427 تـــج|ره |ل|سكندريهفريده ط|
5o924oتـــربــــيتـــ دمنهورمحمد وحيد سليم|ن عبــــد|لعزيز مطر
4285oo ف محمد |م ه | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن
|ء جم|ل ع حسن|68|879 تـــربــــيتـــ |سيوط 
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ثــــ|ر |لفيوم|يتـــ ط|رق رجبــــ غنيم|5946|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم محمد |لدسو عر| محمد94|683
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سيد محمد |حمد مطر4545|3

667o9صيدله بــــ سويفشيم|ء ه|شم محمد ه|شم
8o8793 ندستـــ |لم |محمد جم|ل عزتـــ يس
44946oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحسن محمد حسن محمد عل|م

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني| |حمد ح|مد |حمد28898
9|o728 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطندى محمد ص|لح محمود |م
لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|محمود محمد ع |لسعيد698425
ل|ل||6755| يف ف|روق  ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد 
تـــج|ره طنط|صهيبــــ محمود قيس عبــــد |لع|ل446449
62o558|طبــــ |لمنصورهسم|ء فتـــ فتـــ |لدويل
4o58o5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمريم محمد جمعه عبــــد |لحميد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعمرو جم|ل حسن عبــــد|لمع عبــــد|65|494
علوم طنط|س|ندر| سم ن|بــــليون |نيس937|43
475|o9 د|بــــ |ل|سكندريه|نورين و|ئل محمد ي|س عبــــد |لحميد خ
رهمريم |حمد جل|ل حسن22755| حقوق |لق|
8|479oنوعيتـــ |لم |ندي سيد محمد |حمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسمر خ|لد سم منصور محمد ط|حون|78649
ر |بــــو حمد|7988|5 ى ط| معهد ف ص |ل|سكندريهيه ي
علوم |لزق|زيقحمد |لسيد محمد |لسيد|634595
37o883ر عبــــ|س |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه م|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوردين| شح|تـــه محمد |م |لغني 497929
ندستـــ |سيوطمحمد ع عبــــد|لغف|ر محمد|62928

7356o |معهد ف تـــمريض |لفيومف|طمه محمد شعبــــ|ن ر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| فتـــ ف|يق |ستـــ|نيس237272
رهمحمد |حمد عبــــد |لخ|لق محمد28695| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن مصط عبــــد |لبــــ| بــــيو772343
496|o5حقوق |ل|سكندريهدين| عبــــد | ع عبــــد |للطيف خميس
د|بــــ |سيوط|زينبــــ رجبــــ عبــــده منصور  9|8769
رهمريم ع|طف ميشيل بــــولس32542| علوم |لق|
4o|34| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن خ|لد فتـــح | شح|تـــتـــ |لمنو
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود |لسيد جودتـــ766|77
7o2|68 ندستـــ بــــنه|محمود |حمد محمود مصط |ل|ل كليتـــ 

56o26كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمروه مصلح |حمد |حمد
524o|صيدله بــــ سويفرح|بــــ حس عبــــد |لرحمن محمود

763o|9تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرو|ن حسن محمد فتـــ |لدسو شل
يم |لسيد خليل|9|6779 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد |بــــر|
ره|صف|ء جم|ل |حمد حسن355224 ثــــ|ر |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ر| | سل|متـــ محمد سل|متـــ68558
449o5|ندستـــ |سيوطمحمود حسن حسن محمد مو
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5|o578تـــج|ره دمنهورمحمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لنو|م
رتـــ| ع|دل بــــسيو عبــــد |لسل|م347|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

6374o7علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عم|د عبــــد |لحكيم |حمد ريشتـــ
|6o893تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــ محمد ه|شم محمد

|8o45لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لعظيم محمد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن فتـــ ع عبــــد | عز|م|4|6893
تـــج|ره ع شمسرحمه عبــــد |لخ|لق عليوه غنيم676|3|
|65o99ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم |يمن ج|بــــر عطيه
78o2|9| صيدله |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد محمد عبــــد
6948o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد مدحتـــ |لبــــسيو عبــــد |ل |لغندور
4259o8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشهد حمدى عبــــد |لعزيز |حمد |لسعودى
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد جمعه عبــــد| عبــــد|لونيس|2762|5
77oo5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسعيد محمد |حمد |يوبــــ عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره بــــنه|م|ل مصط سليم|ن عبــــد|لمقصود|338323
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن ممدوح جمعه عبــــد |لمجيد س32||68
27|5o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير محمد ع |لشح|تـــ عبــــد|لحليم|

وف|تـــمرو|ن و|ئل |نور محمد من 29466 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
679o73حقوق |لمنصورهعمر حس|م محمد عمر عبــــد |لعزيز |ل
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد ع|طف |حمد محمد524766
لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــسوه|ج| حمد عمر محمود عبــــد|لكريم|9682|9
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جس|ره خ|لد |م |حمد 878874
ندستـــ بــــنه|ف ع|طف عبــــد|لخ|لق محمد عبــــد262776 كليتـــ 
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسهيلتـــ محمد عبــــد |لحفيظ عبــــد|لخ|لق نص86|4|4
4o5444تـــج|ره |ل|سكندريهفرح حسن محمد حسن
رهحمد شو ح|مد عبــــد |لرحمن||6448| ندستـــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء محمد محمد |لص|وي||56|78
د|بــــ د |ط|يم مختـــ|ر محمود |لنط|ر5287|6
6764o4ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه | محمد بــــدير |حمد يوسف
259o53|ف ك|مل عبــــد|لعظيم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنس |
ى||6885 رهندى |س|مه محمد حسن |لع د|ر |لعلوم ج |لق|
|6|75oتـــج|ره ع شمسسيف |لدين ي| سيد صديق محمد
فنون جميله فنون |ل|قبــــيتـــر عم|د حف رفق|84359

طبــــ ع شمسدير محمود |حمد محمد25595
4986o6ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نزيهه عل|م عبــــد|لحميد حس |لمنغم
حقوق |لزق|زيقكريم |حمد محمد |لسيد636674
ره |ده سم عبــــوده محمد |لليثــــى233598 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمن|ر عبــــد | محمد محمد عطيتـــ6974|4
بــــي 54|689 ندستـــ |سيوطمحمد |حمد مصبــــ|ح |لسيد |حمد |ل

يم75|9| ش|م مصط |بــــر| حقوق بــــ سويفدى 
ه حس محمد شكري||89565 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ م
تـــج|ره كفر |لشيخه|جر |لسعودى |لسيد ع|مر سعيد444392
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علوم بــــنه|حمد جم|ل سليم|ن محمد|343368
تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه و|ئل مصط سليم|ن سيد أحمد|9|485
8395o8 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىند ط|يع مختـــ|ر ع
5o4273| ه محمد |لسيد |لتـــمي نوعيتـــ |ل|سكندريهم
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مصط |نور ح|فظ عبــــده منصور9|9||5
83|o7حقوق بــــ سويفمحمد عص|م ع محمد

6324|8| تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء متـــو عبــــد|لسل|م متـــو
23o259رهعبــــد|لرحمن ع حسن ع عمر|ن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
89o5o5 ندستـــ |سيوطحسن |حمد حسن |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى حسن ك|مل ع754342
878|o9  ه لطيف ج|د جرجس كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمن
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلوج | س|لم عطيتـــ س|لم35|8||
4|o453لسن |لم |محمد |لسيد متـــو ع |لجرف|

7o675معهد ف ص بــــ سويفسمر فريد محمود عبــــد |لحفيظ
4o9724يم بــــن يم عمبــــر |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|ندى |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره محمد نبــــيل مغ|ورى245345
يع عبــــد |لحميد629843 ر عص|م |بــــو  د|بــــ |لزق|زيق|س|
52o854ندى تـــج|ره دمنهورشيم|ء محمد عبــــد |لحفيظ ع 
8963o| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جدير |حمد لط |حمد
|2o429رهعبــــد | عرفه |حمد محمد تـــج|ره |لق|

د|بــــ حلو|ن|عمر خ|لد سعد محمد44329
طبــــ بــــ سويفحس|م فو شعبــــ|ن سعد|وى59886

4|o586يم ف من عبــــد |لمجيد |بــــر| |د|بــــ طنط|محمد |
527|9o رهمؤمن ط|رق مصط سعدمصط ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
423|o4|زر|عه |ل|سكندريهسل|م رض| حل |لسيد عبــــيد |لحن
|24o92ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ع نور|لدين حسن نور |لدين أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسن|ء |حمد سم محمد فه3|89||
يكل|274|4 ف |لسيد |حمد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه |
2522o8معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ين|س ع|دل عبــــد|لرسول محمد |لجرف
89o6o6 معهد ف ص |سيوطزي|د قطبــــ محمد ثــــ|بــــتـــ
علوم ع شمسمن|ر مصط سيد عبــــد|لفتـــ|ح8|2365
|د|بــــ |لم |زينبــــ ط|رق فوزي عرف|ن8423|8
4o|3|8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى مجدى |حمد محمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م ي| بــــدر عزبــــ بــــدر|245622
6|oo93تـــج|ره بــــنه|عمرو جم|ل مصط مشعل
د|بــــ ع شمس|ك|مل |حمد عبــــد|لسل|م |حمد9238|2
6o2597تـــج|ره طنط|حمد محمد سعيد عبــــد |لرؤف رضو|ن
ش|م رجبــــ |سم|عيل  |لعدوى439975 تـــج|ره كفر |لشيخجه|د 

2o8|2ره|محمد عبــــده محمد فريد عبــــده د|بــــ |لق|
773o29|يم |حمد تـــعيلبــــ يم سعيد |بــــر| ندستـــ ع شمسبــــر|
ره|ين|س حس عبــــد|لفضيل ق|سم|223952 د|بــــ |لق|
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4o63|4|د|بــــ |ل|سكندريه|م| عبــــد | محمد  حس محمد
بــــه عزيز 432|92 تـــج|ره سوه|جف|م رفعتـــ و
5o3o76|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء ج|بــــر محمد |لسيد مهر|ن
9o6262 يم علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىد|ود |حمد ع |بــــر|
26oo52طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|طمه محمد |حمد عبــــد|لحكيم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريم ع|طف عبــــد|لموجود |بــــو|لوف|829329
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدقتـــ رزق محمد رزق|699393

43o36يم عمر علوم ع شمسرحمه حم|ده محمد |بــــر|
صيدله |لمنصورهمحمد ع|طف محمد |حمد محمد697443
لسن ع شمس|أروى محمود سعد عبــــد|لحليم جمعه5928|5
89|o5o د|بــــ |سيوط|ج|كل مدحتـــ وديع معوض
7|oo29يم |لكفر|وى تـــج|ره بــــور سعيدندى محمد محمد |بــــر|
42|8o4|طبــــ بــــيطرى فرع مطروححمد محمد خ سليم

8947oحه وفن|دق |لفيومرضوى |س|متـــ عبــــد |لمنعم سيد |حمد| 
339o59تـــج|ره بــــنه| عبــــد|لعزيز صل|ح |لدين عبــــد|لعزيز
75589o|ه |حمد ع سعيد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
7o822|يم |لبــــ|ز محمد ع معهد ف ص |لمنصورهش|ديه |بــــر|
يم |م مو698557 صيدله |لزق|زيقرحمه محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهلشيم|ء عبــــ|س جل|ل عبــــد|لرحيم|757598
ه عل|ء عبــــد |لحميد محمود626464 زر|عه |لزق|زيقن
زر|عه |لزق|زيقمصط |حمد محمد عبــــد|لحميد محمد|62882
تـــج|ره دمنهورمصط |حمد زكري| ح|رس495724
7oo7|7يم عم|ر عبــــد |لرحمن طبــــ ع شمسشه|بــــ محمد |بــــر|
624o6|حقوق |لمنصورهع حل ع سليم|ن شتـــيه
حقوق ع شمسم |م طلعتـــ عبــــد |لق|در عبــــد |لوه|بــــ25456|
36o5|||تـــ محمد محروس عبــــد|لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
253o62|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن
3|78o9ره|محمد ح |حمد |حمد د|بــــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمنيه |لسيد سعد عطيه نص|ر|778275
تـــج|ره طنط|حمد فرح|تـــ محمود حس |438|43
4o2988د|بــــ دمنهور|سعد محمد عبــــد|لخ|لق عثــــم|ن محمد
ه مصط عبــــد|لسل|م سيد||87759 معهد ف ص |سيوط  م
83292o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|تـــ محروس عبــــد|لق|در محمد
ه |حمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــيه|25268| |لسن |لم |م
45o463معهد ف ص ري|ضه طنط|مصط عبــــد |لغ سليم|ن |لغن|م
بــــ | محمد865634 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعبــــد| محمد و
69o|o3تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| مصط حس سعيد |حمد
تـــج|ره سوه|جديل ع|دل |لسيد محمود  896549
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ط|رق متـــو محمود عبــــد|لع|ل487664
7o5847تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمد |لسيد عبــــده |بــــو |لفتـــوح
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء ممدوح عبــــده جبــــر||69939
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نوعيتـــ بــــور سعيدسل خ|لد |بــــو |لوف| عبــــد |لحميد ر763973
ه محمود فوزى محمود |لصغ 877||7 تـــج|ره |لمنصورهن

د|بــــ بــــ سويف|ويد| سم سعد |بــــو|لعل|8|523
رهحمد رفعتـــ |لسيد محمد|7|376 حقوق |لق|

بــــيلتـــ2239|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمرو|ن ي| محمد محسبــــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم |حمد |لسيد |حمد45745

7o4296تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد |حمد يونس |لص|وى |لع|د
43o447ه محمد |لمغورى شلبــــى طبــــ طنط|ن
يم خليل44332| تـــج|ره ع شمسح|زم خليل |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مونيك| ميشيل مل|ك ميخ|ئيل جرجس335|63
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسمه عبــــد|لمجيد سعيد عبــــد |لمجيد سيد 255276
429832| تـــربــــيتـــ طنط|حمد عيد بــــسيو |لدم|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء وليد ص|لح محمد|788367

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|له ي| عبــــد|لتـــو|بــــ ع69344
معهد ف ص |سيوط حمد حسن محمد شح|تـــه|888746
2|6o5|رهشيم|ء ممدوح ن |لسيد عويس حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه مصط |لص|دق محمد868682
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ سعيد حسن محمد |لطح|ن496773
7||7o6ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد |لحميد مصط كم|ل حموده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد عبــــد |ل|ع عبــــد |لمحسن جمعتـــ59364

2386o5|د|بــــ حلو|ن|ل|ء |حمد محمد سل|مه
49o99|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر |حمد شعبــــ|ن |حمد |سم|عيل|
4o5o82تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن يح |لسعيد مسعود
تـــج|ره بــــور سعيدمريم حسن محمود حل عبــــد |لعزيز765798
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود محمد محمد قشقوش9232|6
487o38معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــمحمد جم|ل قبــــ|رى ع محمد
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود محمد |نور |لبــــر 687759
25o733طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمصط مدحتـــ عزتـــ حموده
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسفرح |حمد فه فرج29863|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهند |حمد محمد محمد محمود مهدى3|9|64
77o6|7|تـــج|ره |لزق|زيقي|تـــ حم|د صبــــ شعبــــ|ن |لبــــيط|ر
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ح|مد مصط محمود |لدكر5496|4
د|بــــ حلو|ن|يه مصط محمد محمد|64962|
69|8o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسعيد كم|ل عطوه سمره
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد سعد محمد |حمد827223
يم يوسف6|4762 تـــج|ره |ل|سكندريهنغم مجدي إبــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| عل| شو محمد شعبــــ|ن4774|6
75o98oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجم|نه |حمد عبــــد |لحميد سليم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفرح ط|رق فوزى عبــــد |لعزيز|48563
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــر|ءه عمر فوزى عبــــد |لفتـــ|ح|2256|
6o2o6لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د| | محمد عبــــد |لقوى محمود
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طبــــ ع شمسحمد وجدى فتـــ عبــــد |لوه|بــــ|438567
معهد ف ص |سم|عيليهحمد سعيد رمض|ن يوسف|757787
4o4256د|بــــ دمنهور|مصط س| محمد |سم|عيل
49o3|3 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر جميل ع ري|ض مو
ره|يه جم|ل ع |حمد|33575| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|64|8oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|مد ن| ح|مد محمود
32|65o |ندستـــ ع شمسح|زم ن| عبــــد|لحميد ن
778|o6|تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد |لعظيم محمد عبــــد|لق|در
25o322| |معهد ف ص بــــنه|يه ص|بــــر فرج |لنيد
7o9472تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره محمود محمد |حمد |لغورى
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسميه ص|بــــر |حمد عبــــد|لع|ل 897758
ر محمد سل|مه|254224 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمينه م|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط حم|د عبــــد |للطيف مصط حم262938
ر محمد محمد|72272| وف|تـــ|سل|م م| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
885o|| تـــربــــيتـــ |سيوطجيه|ن مصط عبــــد|لرحيم جل|ل
5o77o7تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ| مجدى |لسيد طه محمد
نطش|258758 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسل|م ن| حفيضه 
يم ك|مل |لدسو |لهبــــي|47|2|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| |بــــر|
42o69|د|بــــ د |ط|محمد عبــــد|لمنعم بــــديرعبــــد|لسل|م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لفتـــوح ر|جح|248743
9|o2|4 طبــــ سوه|جك|تـــرين صفوتـــ زكرى د |ن
د|بــــ د |ط|منه | محمد صل|ح |لدين |لغط|س5255|6
49o9|9|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|ء |لوليد محمد سليم|ن |لبــــحر
وف|تـــمحمد ي| محمد محمود2|3247 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
2386o8|ره|ل|ء عل|ء|لدين سيد |حمد محمد د|بــــ |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد عبــــد|لمر ش| |3|2654
4|o|68ف |لحص| عبــــد |لوه|بــــ شلبــــى تـــربــــيتـــ طنط|محمد |
8|o549حقوق بــــ سويفعل|ء ع|دل عبــــد| حسن قطبــــ
|262o2ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــول| عص|م ن|دى لبــــيبــــ
يم عبــــد|لر|زق|3949|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |سم|ء خليل |بــــر|

رهرحمتـــ رض| بــــر محمد345|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقعم|ره محمود عبــــد |لمجيد محمد784939
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عز عبــــد|لفتـــ|ح بــــسيو |سم343|44
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود حن |حمد عط|9|664|
يم عبــــد|لعزيز |ل|شوح|269455 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممينه |بــــر|
7o6277د|بــــ |لمنصوره|سل ع محمد ع سعد دي|بــــ
4o45|oد|بــــ دمنهور|محمد |حمد ف|روق |لسعيد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد وجيه حل عبــــد |لرحيم |لنج|ر||3|54
طبــــ |ل|سكندريهوق عبــــد |لمنعم ع |حمد بــــسيو 424|52
وس بــــ|سم يوسف صليبــــ |88467 علوم |سيوطتـــ|و
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نور| |يه|بــــ سعيد محمود فوده|37|63
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4o2665يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنبــــيلتـــ أحمد |لسيد إبــــر|
ف ع جم|ل |لدين639677 ين | د|بــــ |لزق|زيق|ش
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــ |حمد حس محمد خلف263483
83327oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده عطيه عبــــده محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لحميد حيدر جيد|836763

ن| محسن سم فرج67234 تـــربــــيتـــ |لفيومم
د|بــــ كفر |لشيخ|يه مصط يوسف |حمد سلط|ن|9383|4
6848o9بــــي نص|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|دين |لسيد محمد |ل
85o762د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حن|ن جم|ل محمد |حمد
معهد ف ص بــــنه|دع|ء يوسف محمد قطبــــ |لصبــــ|غ8|4|27
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن محمود محمد خليل|48|862
7o9789وف|تـــ|ن |حمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح زويتـــه ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره بــــنه|ش|م حسن قنديل محمد97|367
69|27o ه عبــــد |لحميد عبــــد |لر|زق عبــــد |لغ تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
علوم |لعريشمحمد عبــــد |للطيف محمود عبــــد |لع|643443
2337o7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع جمعه ع |لسيد
|2o92o|رهقتـــ محمد عبــــد |لمجيد |لسيد زر|عه |لق|
رهمحمد مصط محمد محمود8|443| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
25o644لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منه | محمد حمدى مصط |لنقيبــــ
يكل248676 رهندى فوزى محمد  صيدله |لق|

رتـــ حسن جم|ل حسن حس|ن |حمد862|4 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود مصط مو عبــــد |لسل|م مو697393
تـــج|ره ع شمسيتـــ | ن| |لسيد علو|ن|55678|
5o9749|يبــــتـــ معهد ف ص |ل|سكندريهحمد صل|ح سعد ع |بــــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف ن |حمد عبــــد |لحميد753427
نده جم|ل محمد عبــــد|للطيف  96|896 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جش|
س|وى769287 رهمحمود حس مغ|ورى |ل د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه حسن عبــــد|لحميد ع 879599
6o9|7o|حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز |بــــر| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يه |س|مه |بــــو بــــكر مصط |46673|
تـــ خ|لد عبــــد | عبــــد|لرؤف حم|د477694 علوم |ل|سكندريهأم
84669oتـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء محمد سيد |حمد

زر|عه |لفيوم |دتـــ جم|ل محمد ك|مل64359
ف بــــيو عبــــد |لمعز6|358| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل |
تـــج|ره ع شمسروى ع|دل عبــــد| عليوه |لفقس|84|343
يم سيد |حمد773753 وف|تـــسندس ط|رق محمد |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
حقوق بــــورسعيدحمد محمد |لسيد ص|لح شتـــيوى|36|765
ف |لدين 9|92|5 زر|عه طنط|لشيم|ء |لسيد عبــــد|لسل|م 
22357oد|بــــ |سيوط|تـــغريد |حمد محمد عبــــد |لحفيظ |حمد
|لف |لتـــج|رى بــــشبــــر|تـــوفيق عص|م تـــوفيق سيد7687|3
لسن ع شمس|محمد سعيد محمد |حمد63485|
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رهسم|ء رمض|ن محمد سيد|46623 تـــج|ره |لق|
5o7|42 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن جم|ل |حمد |لسيد ع
6o767o |د|بــــ طنط|دع|ء محمد يونس |لق|

ى عبــــد |لوه|بــــ لط |87983 ك.تـــ. ف صن| |لمطريهحمد ع
ندستـــ ع شمسمحمد ع |حمد بــــكر29328|
رهمحمد ي| ع يونس778|4| طبــــ بــــيطرى |لق|

د|بــــ حلو|ن|سل ع|طف |حمد فؤ|د|2532
2|493o|رهحمد ي| محمد رش|د تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|ف|طمه عل|ء مصط أبــــو زيد2987|4
5224|oيم عبــــد | |سم|عيل تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد سعد طلعتـــ محمود |لحطيبــــى|6438|6
حقوق |سيوط حمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لسل|م محمد883963
حقوق |ل|سكندريهحن|ن سليم|ن قر |حمد عبــــود496952
وف|تـــحمد ف|يز غيثــــ عبــــد |لحميد|7||464 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
وف|تـــع سعيد سليم|ن عبــــد|لر|زق3|37|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o6525تـــج|ره بــــ سويفمحمود سيد شو|ط حسن
256oo9|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |حمد س|لم سنبــــل
ش|م محمود |حمد سليم|ن8833|| ى  د|بــــ ع شمس|ك

تـــمريض |لفيوم محمود صل|ح بــــكرى عبــــد|لرؤف|6397
د|بــــ دمنهور|محمد صبــــ محمد شح|تـــه495848
62o957يم معهد ف ص بــــور سعيد|ء أحمد كم|ل عبــــد |لنبــــى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريج حمدي عبــــد|لرؤف ع |842287
عل|ج طبــــي قن|د| | محمد |حمد محمد 2536|9
7o2678تـــج|ره |لزق|زيقمريم شو |لسيد محمد دي|بــــ يوسف
69o96oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد عبــــد |لن| يوسف مبــــ|رك
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم مجدى محمد ع |لنوبــــي354478
يم |لسيد إبــــر9862|4 يم عبــــد |لعزيز |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|

رتـــ|تـــ ي |م|م ع25948 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|22o69رهف|دى خ|لد حس عمر تـــج|ره |لق|
3268o4|ى حسن محمد علوم ع شمسل|ء ي
87927o  | تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى ظريف عبــــد|لمل|ك ج|د
775o|7|ى تـــوفيق سل|مه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ين|س عص|م خ

4|o73فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|ر| ن| عبــــد |لرؤف عقربــــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينسمه عل|ء |لدين حسن محمد826248

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيح ح|مد |لنبــــوي عبــــد|لمجيد|2|29
نوعيتـــ |لزق|زيقوف|ء |لسيد محمد جل|ل محمد629654
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمن|ر |سحق بــــسك|لس |سحق 37||89
ر|ء ه|شم عبــــد | |حمد دي782782 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه |لز
ندستـــ طنط|عمر خ|لد شبــــل محمد عفي |46532
ى فط |95|2| وف|تـــ|مصط محمود ي ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم |حمد7|4325 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نور|ن جم|ل من |بــــر|
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ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد عبــــد |لرحمن بــــل|ل||274|
3387o6تـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ سعيد عبــــد|لعزيز يوسف يونس
ر ع 94|832 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد |لط|
7o9|44حقوق |لمنصورهس|ميه محمد س|لم س|لم حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن س|مح حس |حمد6|64|3
92o|68  حقوق |لمنصورهمه| ع|صم محمد |حمد
894463| معهد ف ص |سيوط يه ع عبــــد|للطيف ع

رهمريم محمد عثــــم|ن مهر|ن295|2 حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره من|ر محمد محمد عبــــد |لرحمن |لمن 694677
|24o29رهنبــــيله ي| عبــــد |لحليم حد|د تـــج|ره |لق|

رهيه|بــــ محمد خلف حس |27|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
25945oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومريه|م عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
ندستـــ ع شمسربــــ|بــــ س| عبــــد|لرحمن |حمد3348|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن |لسيد أحمد مهدى638442
4o52o7يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لمنعم كم|ل عبــــد|لمنعم |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نوق خ|لد صبــــ |حمد5738||
علوم سوه|جمحمد ع محمد مر|د 7|8976
صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن صبــــرى محمد عبــــد|لكريم عبــــد|||423
78336oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمروه صبــــرى فكرى عبــــد|لرحمن
7||oo4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعمرو |حمد عبــــد |لعزيز |لحديدى
6o42o3ندستـــ |لمنصورهزي|د |حمد عبــــد |لحميد |حمد |لبــــربــــري
22|o72د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منه | محمد محمد عثــــم|ن
5|7|4oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ول|ء خميس شعبــــ|ن عطيه |لحن|وي
يم عطيه رجبــــ|9|5|34 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم مو |نيس خليل756639
68oo73يم عبــــد |له|دى رمض تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــنهله عوض |بــــر|
45o|76ندستـــ طنط|محمود رض| مرزوق محمد ع|مر
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــتـــس|م ن محمود محمد|833876
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد |لعزيز مدحتـــ محمد حسن753243
4o5|94ف رمض|ن عبــــد |لحميد د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د |
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرحمه |حمد محمد |حمد تـــ|ج |لدين764786
249o74قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريم محمد محمود عبــــد|لحميد |لش|ل
تـــج|ره |ل|سكندريهتـــ وجيه شعبــــ|ن مفتـــ|ح عبــــد |لسل|485325
9|o89|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع عبــــد | محمد |حمد
563o9|تـــج|ره بــــ سويفحمد عمر محمد محمود

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| ع عبــــد|لسل|م |لسيد225787
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد442294
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد جم|ل حسن حس 633899
4|o353|تـــج|ره طنط|حمد ع عطيه |لديبــــ
يم|345575 ى عطيه |بــــر| صيدله ع شمس|ء ط|رق ي
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس ي| حسن محمد شح|تـــه|75584

Page 2992 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

26|27|| | د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|سيمون من سعد ن
633o92ري|ض |طف|ل |لمنصورهعزيزه محمد حس محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن رجبــــ عبــــد|لعزيز رجبــــ258763
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخإيم|ن متـــو ف|روق عبــــدتـــ439946
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |ط|حمد محمد ح|مد د |||99|6
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  وليد حمدى محمد حس خليل2255|5
ندستـــ ع شمسيح عمرو صل|ح |لدين |لزي|تـــ24559|
448oo|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس ع|دل سعد محمد خليل |لجم|ل
د|بــــ دمنهور|عل|ء صبــــرى صبــــرى محمد |لبــــ|ز36|487
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|م |يمن عبــــد|لمجيد ر|شد|24757
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقه|جر ه| صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح ع رمض774693
2562o5ه ر |حمد فريد عم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفريد ط|
9oo773 طبــــ |ل|سن|ن |لم |س|ره ع|دل حل ع|صم محمد
علوم |لمنصورهندى |لسعيد يوسف |لسعيد |لفض||68969

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفه|جر حمدي |حمد يونس55253
معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد محمود |حمد حسن|53347

ر|ء محمد جبــــرتـــى محمد  9|8945 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطز
يم744|64 تـــج|ره |لزق|زيقتـــ|مر وجيه |بــــو رشيدي |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عزتـــ يوسف |لح|ج ع245882
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|لميس |س|مه ع محمد24829|
طبــــ |لزق|زيقي|سم أحمد عبــــد |لعزيز محمد625588
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد صل|ح محمد عبــــد|لعظيم ند|7|4945
883895| ف ومس|حه |سيوط حمد ع|دل |حمد جبــــي ك.تـــ. ف رى و

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسميه محمد عزوز ش|كر96|56
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود عبــــد |لحميد محمد |لسيد |لك694258
8o5687معهد ف ص بــــ سويفبــــ|سم يوسف فرح مل|ك
8o3486طبــــ |لم |محمد عمر محمد |حمد
ف |حمد فرح|ن محمد23622| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل |
34476o|تـــج|ره ع شمسقتـــ |يمن عبــــد|لنبــــى بــــيو عطوه
|57o35ندستـــ ع شمسمحمد ه| محمد عزبــــ

7o397تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومد| | سم ص|دق ك|مل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد ع|طف عبــــد|لمؤمن عبــــد|للطيف|43|35
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد ي|قوتـــ محمد محمد حس |لغضبــــ624254
7723o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوق محمد جوده عبــــد |لعزيز |لسيد
49|o53تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل محمود متـــو |حمد |لسيد |لزي
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مؤمن ه|شم محمد عبــــد|لحميد84|346
6o47o9تـــج|ره |لمنصورهندى محمد عبــــد|لعزيز بــــيبــــرس
5o6oo3 طبــــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لعزيز |حمد |لسيد |لبــــشبــــي
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع أبــــو |لعز ع غبــــيش|47|44
د|بــــ حلو|ن|حن|ن سيد عيد محمد469|2|
49547oيم عبــــد|لحميد |لزلبــــ تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد جم|ل |بــــر|
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4o|223د|بــــ |ل|سكندريه|مصط محمد سعد عبــــد |لعليم
34o465|يم طبــــ بــــنه|يتـــ مصلح |لسيد |لسيد |بــــر|

ره|يه بــــدر محمد حن |838|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم |حمد محمد محمد |لشيخ9675|3 رهسل |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره |سيوطمروه ك|مل عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لمجيد  ||8829
48|2o|حقوق |لمنصورهسحر عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لمو |لعربــــى
4|3o55حقوق طنط|منيه عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد محمد زيد
4o4377| د|بــــ |سو|ن|محمود و|ئل محمد حسبــــ
طبــــ ع شمسعمرو رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح جمعه245638
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدطه |حمد فوزى عبــــد|لحميد634473
يم523949 ف |لمهدي |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن |
5|7oo6ف إسم|عيل سليم|ن كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورع |ء أ
تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| عم|د ف|روق يوسف237694
5o5333تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز طعيمتـــ
ف ف|روق فه6647|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسيل أ
4o7545تـــج|ره |ل|سكندريهدير وليد عطيه |حمد
|5o89|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ وحيد ع محمد ع|
64o832ندستـــ بــــلبــــيس|حمد محمد |لديد|مو محمود محمد بــــ ع| 
علوم ع شمسن|ن نبــــيل ك|مل د |ن933||3
49o432د محمد يف |سم|عيل مج| د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم 
علوم بــــنه|حمد سعيد بــــكرى محمد|972|77
25o7|6|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يه|بــــ |حمد عبــــد|لبــــ|رى| 
طبــــ كفر |لشيخحمد |حمد محمد |سم|عيل عثــــم|ن|442356
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشبــــل ه| شبــــل |لصعيدى6||256
رهم| حمدى حسن عبــــد |لرحيم|48258 طبــــ |لق|

ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد|له|دى عبــــده إبــــر627593
يف|72|247 ف ع ج|بــــر  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |
8o882oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط محمود ع محمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخفؤ|د محمد محمد عبــــد |لمجيد محمد688945
77o852د|بــــ |لزق|زيق|م وليد عبــــد |لحميد رجبــــ محمد

رتـــ|ض وليد محمد ع |حمد حقيق5896| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|حمد مجدى |حمد حسن |29|38|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|تـــن عبــــ|س فوزى عبــــ|س |بــــوزيد|3592
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمجد مجدى |لسيد عبــــد |لر|زق|699475
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوملشيم|ء |يمن ع بــــدوى|266978
4|oo72تـــج|ره طنط|سعيد |م سعيد |م شلتـــوتـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه طلعتـــ سعد عبــــد |لسل|م9437||
تـــج|ره كفر |لشيخسل عبــــد |لعزيز سعد |لدين |لسيد خليل423396

9o|46رهسم|عيل عبــــد |لجليل عبــــد |لتـــو|بــــ جمعه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندى6|5433 تـــج|ره دمنهورد| | ك|مل ح|مد عبــــد |لعزيز 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــ|سم ج|بــــر ح|مد طر|بــــيه646349
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25o44o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء مصط حسن خلف |
9o986o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريه|م محمود ك|مل |بــــورح|بــــ
د|بــــ بــــ سويف|زي|د حس خميس حس 495752
ى من |لمزين599|25 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعمر ع ك.تـــ. ف للبــــ
يم أبــــو عربــــ|433588 يم عبــــد|لحق |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|بــــر|
6|2o97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ورده محسن جوده جر|مون
4|732oيم يوسف محمد فر|ج د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يوسف |بــــر|

رهيم|ن عزتـــ غ|زى |لسيد|38547 تـــج|ره |لق|
ه صل|ح س|لم عطيتـــ9||67| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم
85o|82يم كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمد سم محمد |بــــر|
25338oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرح|بــــ |س|مه عبــــد|لحميد |لمعد|وى
تـــربــــيتـــ |لعريشندى حسن عبــــد |لعزيز سليم|ن769233
ر محمد|2558| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد |حمد م|

564o|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود جم|ل عبــــد| عبــــد|لوه|بــــ محمد
يم369795 زر|عه ع شمسمحمود محمد |حمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــع |ء جم|ل محمد فريد45697
 |حه وفن|دق |لفيومنور|ن مصط عبــــد| عبــــد|لمنعم66468

8228o5لس بــــهجتـــ عبــــده مسعد تـــج|ره |سيوطك
43o|45تـــج|ره طنط|ريم |س|مه حسن تـــوفيق

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمريم محمود حس عبــــد|لبــــ| 9||9|
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــسمه عبــــد |لعظيم عبــــد |لسل|م ح|مد767648
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود عبــــد|لستـــ|ر محمود |حمد839358
يم |حمد |بــــو شنبــــ|2564| يف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خلود 
486o46حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|ر| خ|لد فؤ|د سيد |حمد
48o397ر عي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|رس شعبــــ|ن محمد ط|
2649o3|حقوق بــــنه| ع|بــــدين بــــكرى |بــــو|لعط
4o8485د|بــــ طنط|عم|د محمد عبــــد|لرؤف أبــــوط|لبــــ|
صيدله |ل|سكندريهحمد سم زكري| محمد ص|لح|422474
2|7|3oندستـــ ع شمسزينه نبــــيل بــــهجتـــ محمد |لطو|ن
44o333 صيدله |ل|سكندريهند| |لسيد حسن بــــسيو
44o229 علوم كفر |لشيخصفيه مدحتـــ محمد ع |بــــو|لخ
9o2569|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد ع يوسف |حمد ع| 
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم محمد حسن محمد85|228
حقوق ع شمسفرح محمد مصط عبــــد |لوه|بــــ9739||
69|o28 ل|ل |بــــو |لعن |لجن|ي حقوق |لمنصورهحمد محمد 
تـــج|ره بــــنه|سل محمد محمود محمد |لمحل|وى329633
|288o7كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقديفيد م|جد من صليبــــ
ف صل|ح مر |لصعيدي74|254 د|بــــ د |ط|ريه|م |
لسن ع شمس|يتـــ مر|د محمد عبــــد|لرحمن رو|ش|886|35
524735|  |حه وفن|دق |ل|سكندريهس|متـــ محمد متـــو محمد مر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |حمد ف|روق |حمد6935||
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ره|3725|4 يم عبــــد |لسميع حسن ز ثــــ|ر د |ط|بــــر|
5o624|صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ كيل| |لسيد كيل| سل|مه
87529o علوم |سيوطمريم ش|دى صفوتـــ رشدى
رهعل|م ط|رق زين |لع|بــــدين عل|م28686| حقوق |لق|
يم348549 زر|عه ع شمسس|رتـــ عبــــده سيد عبــــده |بــــر|
حقوق |لمنصورهم مصط سعد |حمد شلبــــى7|6883
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|س|رتـــ من مصط بــــند|ري635|33
85o664حقوق |سيوطمحمد عص|م محمد يح دردير
4o7254يم عبــــده يم جمعتـــ |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ربــــ|بــــ |بــــر|

حقوق بــــ سويفحمد عبــــيد عبــــد |لحميد حس |59767
|325|oره|ض رشدى عبــــد |لبــــ|رى رضو|ن د|بــــ |لق|
8o2234ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــجورج سم عبــــد|لمسيح فرج معهد ع| 
يدى89|693 ندستـــ |لمنصورهمحمد سعد عبــــد |لق|در تـــوفيق |ل
76oo48تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسم|رتـــ | يوحن| ف|يز يعقوبــــ طنيوس
زر|عه |لزق|زيقعمر س|مح محمد ك|مل774263
6|3926| ه |حمد ن ج|د| تـــربــــيتـــ طنط|م
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عم|د عبــــد |لكريم ع |لقل |479449
علوم |لعريش/ري|ضتـــسل|م ع|دل محمد سعيد ع محمد|32|447
5o449o|زر|عه |ل|سكندريهل|ء |لسيد رزق |بــــو |لفتـــوح |لسيد
|د|بــــ طنط|محمد س| محمد صل|ح |لدين جمعه449363
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عل|ء محمد بــــدر8|2463
8|5o48تـــج|ره بــــ سويفه|يدي سيف |ش |ء سل|مه
422oo||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحيم|ن محمد شو ز|يد محمد
52o9o|يم محمود |لسيد |لجندى زر|عه دمنهورنرم إبــــر|
ف محمد حس دسو |354255 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|منيتـــ |
27o663|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عص|م عبــــد|لرحمن ربــــيع
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منه | زين |حمد ص |لدين عو|د|4||27
755427| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسم|ء محمد |حمد ع
3||5o7تـــج|ره ع شمسه|يدى ع|دل ع |حمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم|ء مجدى محمد |بــــو|لخ |224|33
يم بــــكرى ع|7||36 |د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ ر| |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر صل|ح رجبــــ عبــــد |لمجيد||489|
768|o5|نوعيتـــ بــــور سعيدل|ء يوسف طلبــــ ضيف | أحمد
4o79o|د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء عبــــد|لوه|بــــ |لسيد حسن حلق
4o3||||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد ح|فظ |لسيد ح|فظ وف
د|بــــ ع شمس|ندرو رأفتـــ |ديبــــ ط|نيوس|8|92||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نوره|ن عبــــد |لحكيم |حمد محمد عيد785264
ن| |لسيد عبــــده نو|رج8825|6 د|بــــ د |ط|م
9|o8|3 يم عبــــد|لرحيم ندستـــ سوه|جنور عبــــد|لرحيم |بــــر|
تـــج|ره سوه|ج  لشعر|وى عبــــد|لل|ه |لسيد |م |68|2|9
49272o| د|بــــ دمنهور|سل|م مجدى صبــــ محمد |لبــــو

Page 2996 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرغده خ|لد عي سعد757528
علوم بــــنه|سل رض| محمد |ل |د6644|5

ف محمود |حمد34762 رهف|طمه | علوم |لق|
يم محمد |لصفط|695869 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحن مجدى |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهف |لسيد محمد محمد يوسف|454|68
|53o39ره|كريم ر|تـــبــــ محمود محمد د|بــــ |لق|
عل|ج طبــــي قن|حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز ح|مد|34|838
ه ممدوح أنور محمد |لفل|5376|6 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طأم

ر مصط |م |53429 معهد ف ص بــــ سويف|ء ط|
تـــمريض  حلو|ن محمد ج|بــــ | محمد مط 9568||
نوعيتـــ موسيقيه قن|ف|طمه عز|لدين محمود محمد833558
5o8786د|بــــ دمنهور|منصور حل سعد |لسيد كرم
6|37o||ندستـــ بــــنه|حمد منصور عبــــد | ص|دق مشعل كليتـــ 
4o38|8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد بــــدير ك|مل أحمد خلف
4o7|45تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــسنيم ع|طف محمود صبــــره حسن
8o5|87م |د|بــــ |لم |ف|دي ش|كر شفيق سيد
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن صل|ح مصط ز |لمك|وى|696574
5o4475تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره خ|لد عبــــد |لمحسن |لص|وي
479oooندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد محمود مني
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|ح|زم مجدى محمد محمد محمد |لزي 772899
ندستـــ تـــ.خ|مس حمد |س|مه محمود سليم|ن||2456| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جدير مصط محمد |حمد |56|92
يم244993 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نند محمد |حمد ش|كر |بــــر|
782o37يم ري|ض |طف|ل |لمنصورهحسن|ء محمد ح|فظ |بــــر|
5o2633نوعيتـــ |ل|سكندريهرو|ن عبــــد |لعزيز غ|زى عبــــد |لعزيز

وف|تـــحمد خ|لد محمد ج|بــــر |حمد|56849 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسع محمد ع عبــــد|للطيف8697|4
حقوق سوه|جمحمد محمود |حمد |لسكرى 935|92
8767o7 حقوق |سيوطمصط محمد ع |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــتـــس|م عبــــد|لح|فظ حس ع |327|84
7o48oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود محمد |حمد |سم|عيل

75o82||تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء ن ع سليم|ن
وف|تـــ|ء ص|بــــر عبــــد |لبــــ| رحيم|64798 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

طبــــ |سيوطمصط ع|مر سعد |لدين طه857247
ر|ء عبــــد |لعزيز |حمد |لسيد ملوك783879 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقز
9o|4|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حس حسن ع|مر
طبــــ |لفيومدع|ء ك|مل طلبــــه عبــــد|لغف|ر823788
449o59ى يم ع |لح |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|أحمد إبــــر|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ن خ|لد محمد تـــوفيق|||57
تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد رمض|ن شعبــــ|ن |لم|765664
وف|تـــه| |لسيد |حمد |حمد |لسج|9|4653 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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|2o654رهعمر محمد حس حسن ز|رع حقوق |لق|
3||76oتـــج|ره ع شمسشه|بــــ |لدين محمود محمد سليم|ن شعر

إعل|م بــــ سويفرو|ن محمدين محمد ربــــيع|6|42
|5|o26|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه خ|لد خليفتـــ نور|لدين
ن| خ|لد ع محمد حس 623444 حقوق د |طم
رهنوره ع محمد ع عبــــد |لموجود533|5| تـــج|ره |لق|
|26o54وقه|يدى سم |حمد ه|شم ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
68o96|د|بــــ |لمنصوره|عمر محمد عمر محمد ع
88o274يف كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطنوره|ن محمد محمود محمد |ل
نوعيتـــ بــــنه|زينبــــ عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|4|3384
ندستـــ |لزق|زيقمحمد صل|ح |لدين عبــــد |لمنعم محمد ك679328
ندستـــ طنط|محمد رض| عبــــد|لو|حد عبــــد|لمجيد د8|23|6
2|6o4o يف عبــــد|لقوى محمد ع رهنوره|ن  تـــج|ره |لق|
325o86حقوق ع شمسع محمد ع محمد حسن

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سعيد سعد|لدين ح|فظ47948
ندستـــ |ل|سكندريهمؤمن عبــــد|لغف|ر محمد حس 529564
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوق محمد |لسيد عبــــد |لعزيز |لشو638795
625|7oعلوم ج|معتـــ |لسويس |ر حس|م |لدين ش|ف حسن |سم
677o45د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يوسف محمد لط محمد عبــــد |له|دى
ر|43923| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محسن |حمد |لط|
علوم ري|ضتـــ |لم |ي|س |حمد محمد عبــــد|لكريم822947
ن| صليبــــ رشدي عي |3|843 تـــربــــيتـــ |سو|نم
حقوق حلو|نخ|لد جميل محمد |لجميل فهيم242882
ي8985|4 ر ع م حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس م|
فنون جميله فنون |لم |دير رجبــــ عبــــد| |حمد3962|8
8o49|6علوم |لم |سندس محمد عبــــد|لعظيم عبــــده
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنرف|ن| ص|لح محمد ص|لح عجميه479963
884ooo خدمه |جتـــم|عيه |سيوطشيم|ء محمد |حمد ط|رف
ندستـــ |سيوطحمد ه|دى |حمد بــــكرى سليم|ن|344487
تـــج|ره بــــ سويفص| محمد سيد عبــــد|246||8
د|بــــ |ل|سكندريه|ع|دل عبــــد |للطيف مبــــروك عبــــد |للطيف|52342
6|o223ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد طلعتـــ محمد |بــــو ح|مد ك.تـــ. ف رى و
5283o8| يم عبــــد| علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد حسن جودتـــ |بــــر|
7|3o99علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــكريم محمد محسوبــــ محمد جعفر

|9o84 صيدله بــــ سويفسل ط|رق محمود قر
يم محمود ع عوض2|7627 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمصط |بــــر|
4|562oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخرمزى يوسف ز محمد |بــــوعطيه
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لحميد محمد محمد سل|529795
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمريم ح|تـــم عبــــد |لمنعم |لسيد رف|623356
|د|بــــ طنط|مصط |لسيد محمد عبــــد |لوه|بــــ شلبــــي45|3|6
رهحمد جم|ل فضل محمد محمد|29564| حقوق |لق|
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5o2732 |زر|عه |ل|سكندريهدى |حمد ف|روق |لق
يم محمد |سم|عيل عبــــد95|498 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| لشيم|ء |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عبــــ|س حسن عبــــ|س|62359|
6o|732معهد ف ص طنط|عبــــد |لحميد |لسعيد حسن بــــليطح
64o7|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر محمد عبــــد |لع|ل |لسيد غن|يم
|2249oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن خ|لد سيد |حمد
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط محمود |حمد محمد |لبــــ|424357
|د|بــــ بــــنه|مصط رض| عبــــد|لمنعم شديد426|33
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد |حمد محمد |لسيد65|28|
45o5ooندستـــ طنط|مؤمن |حمد جوده |لضوى
يم محمود فيصل55474| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نوره|ن |بــــر|
5o3867ي خميس متـــو م ي زر|عه |ل|سكندريهأد
رهعمر عص|م عمر |لديبــــ|36498 تـــج|ره |لق|
ى حف 28739| |لسن |لم |محمد عبــــد |لر|زق |لم
8958o| يم يوسف إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم | جرجس |بــــر|
53o282| ندستـــ |ل|سكندريهسل ع|دل رش|د عبــــد
4925o7يم عطيه تـــج|ره طنط|ع|دل فوزى |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفعمر خ|لد مصط خ|لد63|4|8
34o489تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء ط|رق |حمد عبــــد|لع|ل
2577o2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد حس|ن |لشنو

4|4o3رهمدحتـــ ن| عبــــد|لرؤف حسن تـــج|ره |لق|
77oo56تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق |ء عمر محمد |لسيد خلف

رهروضتـــ رجبــــ حسن عبــــد |لسل|م عثــــم|ن|9|4| حقوق |لق|
لس وص  |د جرجس 5|8847 علوم ج|معتـــ د |طك

5642oحقوق |سيوطش|م طه عبــــد| عبــــد|لعظيم
يم |م |حمد شح|تـــه|623254 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــبــــر|
685o79|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سل|م معوض عبــــد |لعزيز معوض|
83|o74د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لج|بــــر محمد
حقوق ع شمسيتـــ سم عبــــد|لسل|م |م|م||35453
يم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمعبــــود محمد495372 تـــج|ره دمنهورحمد |بــــر|
ه محسن |بــــو|لصف| محمد |لج|ر  4358|9 تـــج|ره |سيوطن
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حسن عبــــد|لع|ل حسن 48|898
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــسمه سم كم|ل جمعه|49999

زر|عه ع شمسيه حمدى عبــــد |لع|ل سويلم|25942
د|بــــ |سيوط|نجوى جم|ل ج|د |لربــــ عبــــد|لمتـــج  |88448
طبــــ ع شمس |سم|عيل محمد عبــــد| |لحن 569|44
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ء عيد محمد محمد |بــــو|لمع| د2545|7
ف حس محمد27645| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر |
يتـــ|2||339 تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ سعيد ع عبــــد|لحميد ز
د|648722 يم منصور مج| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد محمود محمد |سم|عيل |لشيخ278865

Page 2999 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

35o|22 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد |حمد محمد عبــــد|لغ حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد عيد |حمد محمد|57663

479o62يف محمد عبــــد|لعزيز  |ض ندستـــ |ل|سكندريهمحمد 
6o7258|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسمه عبــــد |لمنعم ج|بــــ | |لغز
تـــج|ره ع شمسمصط سيد حس محمد |لليثــــي|4386|
4o|698تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمود محمد يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى ص|لح ذ |لسيد|||55|
يم نعمه 528282 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لمنعم فتـــح | |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|د | ط|رق محمد ع |لسيد263577
845|6oلدين فتـــ مختـــ|ر| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نه|له ن
ه ي| محمد |لص|دق محمد درويش626736 تـــج|ره |لزق|زيقن
زر|عه مشتـــهرعمرو ط|رق عمر محمد يوسف566|35
35o275حقوق ع شمسصل|ح جم|ل صل|ح عبــــد|لحميد
6o|3o3ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــشو|ق متـــو محمد |لسيد |لرشد|وى ك.تـــ. ف للبــــ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورزينبــــ فوزى سعد|وى |بــــوسيف858|52
يم ع |لشيخ632937 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسندس حس حس |بــــر|
يم |بــــو|لعن 442585 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحن|ن محمد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهحسن فتـــح | حسن محمد سل|مه984||5

رهم عبــــد |لغف|ر رش|د محمد|3869| تـــج|ره |لق|
35o8ooتـــج|ره ع شمسلي |حمد |لسيد عبــــد|لحميد

يم محمد رجبــــ||6972 د|بــــ |لفيوم|يه |بــــر|
6o588o يم محمد |بــــو |لنج| محمد |لملي تـــج|ره |لمنصورهبــــر|

رهنورم س| فوزى عبــــد |لفتـــ|ح3963| تـــج|ره |لق|
يم صل|ح مصط 27||5 ندستـــ بــــ سويفمحمد |بــــر|

323oo7تـــج|ره ع شمسرضوى عبــــد| محمد نور |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط  سل|م محمد عبــــد| زن|تـــى|8652|9
تـــمريض بــــنه|ه|جر مصط |لسيد ه|شم263299
يم3|64|3 د|بــــ |سو|ن|نور|ن س|لم حسن |بــــر|
تـــمريض  بــــ سويفه|جر خ|لد رمض|ن درويش53732

صيدله طنط|ندى ع|دل عبــــد|ل سليم|ن |لعويل2755|6
6753oيم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد  |ء|لدين ف|روق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــه عبــــد|لحميد مظهر محمد62947

36o8|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ عل|ء عبــــد| شح|تـــ س|لم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيمن وجيه شعبــــ|ن |لسيد|4549|4
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء جم|ل سيد |حمد |لبــــ|سوس|336645
د|بــــ د |ط|دير عبــــد |لن| محمد عبــــد |لوه|3|77|4
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد|لرحمن محمد ع محمد853583 معهد ع| 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم خ|لد مصط عبــــد|لرحمن|692|3
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء سعد |لسيد ف|ضل عبــــد |لصبــــور639388
346o48|تـــ صبــــ حسن محمد|بــــو دشيش إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طيم |حمد محمد ع بــــلح6337|6
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ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ه| حل محمد2592|3
|د|بــــ طنط|أسم|ء عم|د |لدين حمدي درويش432874
ندستـــ ع شمسعبــــد| عمرو مصط |لسيد تـــوحيد7544|2
د|بــــ |لزق|زيق|كريم عمرو محمد |لسيد778527
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى صل|ح مندوه محمود9696|2
حقوق طنط|حمد مختـــ|ر بــــسيو ع |حمد||46|44
ن| محمد تـــوفيق تـــوفيق58679| حقوق حلو|نم
رهعمر سيد |حمد محمود234243 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|2o4o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عل|ء عبــــد |لمنعم بــــدر
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لكريم خ|لد عبــــد |لكريم ع ليلتـــ|67926
922o88 علوم سوه|جمن|ر بــــكر عثــــم|ن |بــــوبــــكر
4o6676فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد عبــــد |لحليم |حمد عي
5|2o5||علوم دمنهورحمد محمد عبــــد |لسل|م |لحريف
تـــج|ره |سيوطيوسف عمرو زيد بــــخيتـــ334543
ندستـــ ع شمسبــــول| عم|د سم |رم|نيوس||378|
4o52o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف محمد|
6o436||ندستـــ |لمنصورهمحمد محمد بــــدير عبــــد| |بــــو|لمع
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محسن طه |ل |452457 معهد ع| 
7739o9|ندستـــ ع شمسبــــ|نوبــــ مجدى وزيرى سند
تـــج|ره |سيوطمصط عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن  9249|9
482o3oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد عص|م محمد فهيم غريبــــ
ه|ن ج|د عبــــد| يوسف326695 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|م

4o|o3رهمحمد عطيه مبــــ|رك مسلم حقوق |لق|
وف|تـــمحمد عبــــده |لسيد |لر 245982 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
|4||6o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمينه مصط محمود |حمد
4ooo79تـــج|ره |ل|سكندريهه| | عص|م |لدين محمد ع |لعط
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |يمن محمد عبــــد|لوه|بــــ|2|3584
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد تـــوفيق عوض حسن |ل|ل 277277
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخخلود رمض|ن |لسيد عبــــد ربــــه خ |439987
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحمد مجدي |حمد مسعد |بــــوجمعه|478867
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|كريم خ|لد حسن محمد مرزوق42|356
ن| طلعتـــ محمد لط 243243 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم

رهحمد مجدي |حمد فؤ|د|22632 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرميثــــ|ء |حمد جعفر |حمد عيسوى249236
22o6|8|تـــج|ره ع شمسيه ط|رق ع ص|دق رضو|ن

67o72د|ر |لعلوم |لفيومرحمه رف| رجبــــ صميده
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه ط|رق محمود |حمد25739

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مجدى محمد محمد خ |لدين245593
وف|تـــش|م |حمد |حمد كم|ل أحمد756989 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ن| س| زكري| نجيبــــ  |88846 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم
|37o72حقوق ع شمسيح محمد |سم|عيل محمد |سم|عيل
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بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــه محمد عبــــد |لمنعم |لسيد48987|
يم عبــــد |لعظيم5259| د|بــــ ع شمس|رحمتـــ ط|رق |بــــر|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد صل|ح بــــخيتـــ عبــــد|لمؤمن2488|3
ره|محمد |حمد عبــــد |لر| |حمد29725| د|بــــ |لق|
صيدلتـــ سوه|جمحمود ف|يز محمود |حمد827453

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر خ|لد محمود ع |5876
25o3|8|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|يم|ن ي| حن محمود شم
زر|عه دمنهورأحمد ع|طف شو ر|شد2869|5
4o374o كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد مصط |حمد عصمتـــ |لشوربــــ
34oo|3 رهيم|ن عبــــد|لمقصود بــــيو عبــــد|لمطلبــــ طبــــ |سن|ن |لق|
ى |لسبــــ|8398|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمود محمد ي
ويد محمد عبــــده|27238 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ع|طف فوزى 

22o63رهبــــ|ك |م سعيد سيد ح|مد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــور سعيدحن |يمن |لسيد |لمر7249|6
4o6975يم أنور مصط أبــــو زيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل إبــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه |لسيد عبــــد|لحميد مسعود|252565
3553||| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |يه|بــــ بــــيو محمد بــــيو

ره|ندى صل|ح سعيد ع|شور عبــــ|س966|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ حلو|ننور حس|م حسن ع585|6|
83|o26|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديل|ء صل|ح |لدين |بــــوبــــكر محمد
879o22 صيدلتـــ |سيوطنور| منتـــ محمد محمد
629o73 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى سم مصط حسي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم يوسف عبــــد|لق|در بــــدوى339746
77o|34د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد ص|بــــر |حمد |لصغ عثــــم|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد عبــــد|لحميد حموده |لشو 227384
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء رش|د محمود محمد|878623
5o9732|علوم دمنهورحمد |حمد رجبــــ دي|بــــ حجر
ندستـــ طنط| |ء محمد |لسيد |لطيبــــى3|4493
د|بــــ ع شمس|مريم محمد عيد ع48966|
35o876يم محمد |لسيد فرج بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسد| | |بــــر|
4o8387تـــج|ره طنط|محمد محمود محمد حسن |لقي
ندستـــ |ل|سكندريهلسيد محمد |لسيد عبــــد |لحميد |بــــر|528557
حقوق |لمنصورهفتـــ محمد عبــــد | محمد |حمد699658
254oooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد محمد محمود |لخو
6o3944تـــج|ره طنط|بــــ|سم |م عو منيبــــ
لس كميل  |د عبــــد|88|6|8 صيدله |ل|سكندريهك
8o35|o| طبــــ |لم |حمد محمد سعد مو
د|بــــ ع شمس|ندى مدحتـــ محرم عبــــد |لغ محرم9549||
ر عبــــ|س|24|857 ر عبــــد|لظ| كليتـــ حقوق |لم |يم|ن م|
طبــــ بــــنه|ندى |يمن محمد سيد |حمد زيد266625
62oo37|ل ندستـــ |لم |آل|ء رمض|ن |لسعيد 
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ش|م محسن محمد مو||377| ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن 
ر رح|ل|645|34 نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء محمد ز عبــــد|لظ|
7||56oتـــج|ره |لمنصورهخ|لد عطوه محمد محمد مصط سليم
د|بــــ |سيوط|محمد سيد محمد سيد7|475|
7o5o63 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ل|ء نبــــيل عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدي|سم محمد |لسيد |لبــــدوى محمد حسوبــــه|3|763
رتـــ|سهيله وليد |حمد عبــــده42|39| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
753|o3يف |سم|عيل ص|دق ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد 
5o89|4|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لحميد |لحل|ج
ه فكرى ع |حمد|283469 تـــربــــيتـــ ع شمسم
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء حس|ن |لسيد حس|ن |335755
232o|8يم حسن سيد رهمحمد خ|لد |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس صل|ح عبــــد |لحليم محمد محمود475689
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مس | ه| محمد |نيس44|8||
|ء ص|بــــر |حمد محمد||66||9 تـــربــــيتـــ سوه|ج 
76oo35تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسريم ع|طف |م عبــــد|لمنعم
علوم ج|معتـــ د |طميخ|ئيل مسعد عبــــد|لمل|ك عبــــد|لمسيح378|44
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد محمود |بــــو |لفتـــح |لصعيدى|42767
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مع|ذ |حمد شو |حمد عوض328937

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| وحيد سعد|وي |بــــو |لسعود37232
زر|عه دمنهورعمرو عبــــد|لش| عبــــد|لرحمن |حمد ش3396|5
يم5664|| ره|ج|نو حل مر|د |بــــر| د|بــــ |لق|
زر|عه مشتـــهرندى |يمن لح مه 355679
يم مر |527636 علوم ري|ضتـــ طنط|ل|ء |حمد مر |بــــر|
5o4587زر|عه |ل|سكندريهصف| ك|مل ك|مل محمد ربــــيع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن نبــــيل عبــــد|لح|فظ خليل||25336
46o53oيم محمد |لشيخ علوم طنط|محمد |بــــر|
نوعيتـــ |شمونم|جده ه| عبــــده مجد82|259
6337o2|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| |لسيد رش|د محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرض| عبــــ|س محمود |لمن248785
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد مجدى محمد |لسعيد |بــــو |لسعود765232

2|492| تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء سبــــ| محمد فتـــ
تـــج|ره بــــ سويفكرستـــ | ميل|د صد|ق |سحق853258

6o274طبــــ |لفيوممن|ل شعبــــ|ن سيد محمد
تـــج|ره بــــ سويفوق عمرو |حمد طه52433

7o|227تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ي| محمد محمد محمد ج|بــــر
245o26رهن|ريم|ن حمدى محمد عبــــد |لعظيم محمد طبــــ |سن|ن |لق|
يم ص|لح |بــــر||35432  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| |سم|عيل |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس منصور محمد عبــــد|لعزيز336499
264o59ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سمر عص|م عبــــد|لستـــ|ر مصيل عي

83o9||إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــيشوي منصور لويز س|بــــ
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32|69oيم عم|ر ندستـــ ع شمسمحمد سيد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ميمنتـــ محمود مصبــــ|ح شعبــــ|ن |لسيد442643
رهحمد عبــــد|لن| محمد محمد|324352 تـــج|ره |لق|
36|o82تـــربــــيتـــ بــــنه|دع|ء جم|ل لبــــيبــــ عبــــ|س
8o4395طبــــ |ل|سن|ن |لم |صف|ء رض| محمد ع مهر|ن

|458oوف|تـــسل خ|لد سيد |لغندور |بــــو |لمجد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
777o72ره|ح|زم |حمد عبــــد |له|دى محمود ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد| |لسيد عم|ره|3772|4

رهل|ء محمد فرج محمد||2739 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ع شمسن|دره ح|مد محمد عبــــد |لحميد33647|
6423o8| صيدله حلو|نيم|ن |حمد عبــــد|لسل|م |لسيد ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــ |س|مه رمض|ن رمض|ن قشوتـــ265|33
2684|oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد يح عبــــد|لمع ق|بــــل
885o9| |كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطكرستـــ | رمزى يح س
ف فتـــ |لسيد خليل425644 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندي |
يم نبــــيه سيد |حمد|233328 رهم| |بــــر| حقوق |لق|
7||7o3ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد تـــوفيق ع تـــوفيق محمد |لفر|ش
698732| تـــج|ره |لزق|زيقحمد حمدى |حمد عبــــد |لمع
26|o29ى محمدى |لص|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنور| خ
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنتـــ | ط|رق محمد |لمسل حسن5733|3
8236o4|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد فتـــ محمد |حمد

د|بــــ |لفيوم|حمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ رزق|68848
359|o ره|وق جم|ل عبــــد |لحكيم محمود |لعط د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يتـــ692366 يف سل|مه عبــــد |لمطلبــــ مو  تـــج|ره |سيوطي|ر| 
5o2423يم يم ع |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهمحمود رجبــــ |بــــر|
ف عبــــده حمزه 933|92 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |
ر|ن بــــ|ش| ج|د |426645 ى ع|دل ز كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفش
يم طه عبــــد |لو|حد|822|6 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمه| |بــــر|
ندستـــ حلو|نعبــــد| محمد ع|دل مأمون سيد |حمد ند74|6|2
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط مبــــروك |حمد عبــــد|لق|در356296
ندستـــ بــــور سعيدعمر ع ي محمد مصط 765549
5o4759ى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرويد| ي
يم حسن932|63 د|بــــ |لزق|زيق|س|ره س| |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدبــــسمتـــ ع|طف عبــــد |لكريم محمد ح|مد صقر3|7635

علوم |لفيومول|ء عبــــد|لعليم ميهوبــــ عبــــد|لعزيز68836
تـــج|ره |ل|سكندريهلض صل|ح |لدين محمد |لسكري||7|476
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء سليم |م |م ق|سم|46|4|5
3o873معهد |أللسن |لع| شعبــــتـــ  |حه وفن|دق مدينتـــ نريم |يمن ن| سل|مه |بــــو سل|مه

تـــج|ره دمنهورمحمد جل|ل رزق |سم|عيل488389
35o636تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم ع|دل سعد |لسيد
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد مدحتـــ محمود |لسيد ربــــيع472|76
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4o6947فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه|ء عص|م عبــــد |لحفيظ عبــــد |لحق محمد
3o|o6ر|ء سيد محمد سيف هف|طمه |لز نوعيتـــ ج

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمصط محمد عبــــد|له|دي أحمد |لق|92|444
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرقيتـــ خ|لد يوسف عبــــد ||2784

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد ع|بــــدين |حمد ع |845578
يم محمد عبــــد |لحميد754799 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |بــــر|
8o5279| |طبــــ |لم |بــــيشوي ه| شخلول عط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء محمد محمدى عبــــد|لد|يم|248372
332o|7حقوق بــــنه|نور|ن محمد كم|ل محمدى

رهمصط حمدى محمد حد|د67|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4234o8علوم |ل|سكندريهعبــــ محمود قنديل محمد
تـــج|ره ع شمسل|ء مجدى محمد سليم خميس|9|79|2
يم محمد356|78 يم محمد |بــــر| نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقيم|ن |بــــر|
د|68729 يم مج| نوعيتـــ |لمنصورهي|سم |لسيد |بــــر|
4o8795كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــسهيله شكرى عبــــد|لمنعم محمد ي
4944o3د|بــــ طنط|عبــــد| |يمن عبــــد|لقوي فيصل |لعربــــي|
75o726يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريسل |حمد حسن عثــــم|ن |حمد لم
ندستـــ د |طمحمد طه طه |بــــو عم|شتـــ8665|6
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــري ح|مد طه328896
777o86|يم دسو عربــــ زر|عه |لزق|زيقحمد جميل |بــــر|
85362o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ل|ء حس حسن ع|مر
765|4o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمد كم|ل |لدين عبــــد |لرحمن
يف محمد عبــــد|لجيد27|267 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| 
497o|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|أسم|ء محمد سعيد حسن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفلشيم|ء سعد فه سيد|95|57
64o3||علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح جمعه عبــــد

4339o9د|بــــ طنط|وق محمد ن فريد |بــــو|لسعد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نبــــويه وحيد حس عوض حسن 678454
3472o| ش|م حس ع حس كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء 
23||o2رتـــ شه|بــــ حس|م ع محمد تـــمريض |لق|
856o28ف |حمد محمود تـــربــــيتـــ |لم |غ|ده |
ى ذ258533 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عم|د خ
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء عطيه رف| |حمد|838789
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود فتـــ صبــــ عبــــد|لحميد |لديك338279
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريه|م رض| أحمد أحمد |لغربــــ|وى572||6
77o337علوم |لزق|زيقمحمود رض| ع محمد س|لم

698o|بــــه حسن تـــربــــيتـــ |لفيومخديجه بــــدوي و
د|بــــ |لمنصوره|ن|دين فتـــ |حمد |لسيد |بــــو|لنج|695657
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــوق محمد عبــــد|لرحمن |حمد|35698 معهد |لصفوتـــ |لع| 
ف محمد |حمد نجم5299|| حقوق ع شمسع|ليه |
36o229|د|بــــ بــــنه|محمود ع محمد |سم|عيل |لبــــن|
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7o4279ندستـــ |لزق|زيقمحمد سليم|ن متـــو سليم|ن ه|شم
صيدلتـــ |لم |حسن محمد صل|ح |لدين ع 99|858
232o35ندستـــ حلو|نمحمد سليم|ن جمعه سيد
42659oعلوم |ل|سكندريهبــــدور حمد|ن سعد عبــــد |لنعيم محمد
682o8| د|بــــ د |ط|ن محمد |لسيد عبــــد |له|دى |ل|ل
حقوق |ل|سكندريهش|دي ع شفيق ع 484345
علوم حلو|نمن|ر عبــــد|لحفيظ عوض |لسيد حميد479|52
6|o963|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محرم عمر محرم عبــــد |لل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم ه|شم53442
يم|846884 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه منتـــ محمد |بــــر|
ف عبــــد |لقوى جم|ل |لدين448486 ندستـــ طنط|محمد |
حقوق ع شمسرن| |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد34465|

|5o92تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجنتـــ |يمن نبــــيل محمد
352o||يم مبــــروك ع محمد تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |بــــر|
69o567ندستـــ |لمنصورهه|جر شمس |لدين عبــــد |لجليل محمد زيد
8o6863 علوم |لم |عل| ف|يز |لسيد حس

33652| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن محمد رمض|ن ع
ره|رضوى |حمد محمد حس|ن 6783|3 عل|م |لق|
يم محمد ع||2267 علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |بــــر|
6|378oد|بــــ طنط|نور| |حمد عبــــد| |حمد |لعم|وى|
487o96| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد و|ئل |حمد محمد ع
8o9266تـــج|ره بــــ سويفحسن سعد |حمد شح|تـــه

5846o|تـــمريض  بــــ سويفيم|ن محمد حف |حمد
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه محمود جم|ل عبــــد|لغ 228597
4o62|7يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل ي| عزتـــ |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمحمد صبــــ زكري| محمد |لعدل|69699
52o244ف محمد د|ود معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نوره|ن |
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء شبــــ|نه عثــــم|ن |حمد|642846
84o92|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نسل حس|م |لدين |لضوي عبــــد|لجليل
|355oo|ره|سم|ء سم حسن محمود ثــــ|ر |لق|

5o9|9د|بــــ بــــ سويف|محمد |لحسي محمد خليل
52o76| |معهد ف ص |ل|سكندريهآل|ء خ|لد عبــــد |لمنعم يوسف بــــلتـــ
62o23oمعهد ف ص بــــور سعيد محمد عبــــد |لسل|م حسن |لبــــ|ز
7o5282| ه جم|ل عبــــد |لق|در حسن ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
27o956|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحل|م ط|رق ف|روق |حمد |م|م
5o25o|يم عبــــد|لكريم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعمر حموده |بــــر|
علوم |سيوطم|ريو مجدى مكرم مرزوق  |9|882

538o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير رمض|ن مصط عبــــد |لجو|د
ر محمود عفي |877698 قتـــ م| علوم |سيوط  
يم عبــــد|لحميد|9|354 لسن ع شمس|نورتـــ ص|بــــر |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرز|ق عبــــد |لعظيم شعبــــ|ن عبــــد |لبــــص 67|56

Page 3006 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

43|o42علوم طنط| عص|م |لدين عبــــدربــــه |لبــــر
ره|محمد رش|د |بــــوضيف محمد سليم|ن47|8|2 د|بــــ |لق|
7769o5ه عبــــد |لر|زق |حمد |حمد |لسيد صيدله |لزق|زيقم
429o29|تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء حسن عبــــد|لرؤف مبــــروك |لدقلتـــ
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقخ|لد عبــــد |لسميع حل عبــــد |لسميع775768
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــتـــ محمود عبــــد|لع|ل محمد359689
6|84o7|حقوق د |طحمد |لسيد عطيه |لبــــرش
36797o|زر|عه ع شمسحمد شكرى محمد عزبــــ
24688oف |لدين طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|م |س|مه عثــــم|ن 
4o8474 حقوق طنط|عمر عص|م أحمد  عطيه |لبــــه

رهر| | ي| فه عبــــد |لجبــــ|ر محمد|3369 د|ر |لعلوم ج |لق|
6|457o| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد|لمطلبــــ كرم عبــــد |لمطلبــــ |لسيد
483375| د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء |حمد عبــــد |لعزيز ع ع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسع|د ص|بــــر ي|س شعل|ن رضو|ن|42635
يم|35694 يم |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر فتـــ |بــــر|

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفيه عد ع محمود|86986
تـــربــــيتـــ |لعريشدع|ء محمد |قبــــ|ل سيد عبــــد |لكريم |767677
يم |بــــو |لسعود محمود 695||7 يم |بــــر| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــكريم |بــــر|
856o96| ي ف|روق دسو كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــحمد ع
علوم بــــورسعيدسل عبــــد |لسل|م عبــــد |لحليم شهيبــــ678883
4867o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر صفوتـــ خليفه عبــــده سعيد
4o9733تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر محمد |سم|عيل |حمد ع حله

|د|بــــ |لم |كوثــــر رمض|ن بــــكر ع73424
علوم |سو|نندى رشدى محمد |حمد ||9227
63|oo8| تـــج|ره |لزق|زيقس|ره عبــــد |لد|يم عبــــد |لعزيز عبــــد
69oo36|بــــي |م حبــــيبــــ يم |ل ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه |بــــر|

صيدله حلو|نفيلوبــــ|تـــ بــــولس صبــــ صليبــــ9|565
6o26o5|يف طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلسيد رض| |لسيد حسن |ل
تـــج|ره ع شمسروضه |حمد محمود بــــدرى حس 39254|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود رمض|ن جمعتـــ محمد35267|
رهم| |حمد يس سيد حبــــيبــــ|286226 علوم |لق|
8o8773ندستـــ |لم |عبــــد|لمسيح فرج ج|بــــر |سطف|نوس
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن سلم|ن ع عمر23|758
88292o  تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر ممدوح |حمد عثــــم|ن
78|o3|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعمرو خ|لد حمد غز|وى

45|3o|يم حن ره|يوستـــ | ممدوح |بــــر| د|بــــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زي|د طلعتـــ محمود عبــــد|لبــــ|رى277454
ندستـــ حلو|نجون د|ود بــــهن|م بــــطرس78|9||
ندستـــ |سيوطحس|م ح|مد محمد صديق|23556

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه |لسيد |لسيد غ|نم|69722
|6o54فنون جميله فنون حلو|نندى خ|لد مصط محمد |بــــو دره
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354794| يم مو تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقيه |حمد ص|لح محمد||75392
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمد محمد عبــــد|لمنعم محمد|337888
434oooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمه تـــ|مر تـــوفيق عبــــد |لح|فظ
تـــج|ره بــــنه|ع عبــــد|لر|زق ع نو|ر39|356
4o6223حقوق |ل|سكندريهوق محمد سليم|ن |سم|عيل سليم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل|ء ع ف|روق محمود |لجن|ي 696838
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد محمد عفي 457||5
|2455o|ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد محمدين عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | محمد محمد عتـــم|ن9|68|4
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمود محمد محمد عبــــدربــــه446355

5oo|9د|بــــ بــــ سويف|زي|د محمد فكرى محمد |لطيبــــ
|ء |حمد |م خليل|878772 د|بــــ |سيوط| 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مدحتـــ محمد حسن عي 752883
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد4429|3
7o947|يم تـــج|ره |لمنصوره مجدى عبــــد |لسل|م محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود جم|ل يوسف ع متـــو328354
|د|بــــ |لم |ف|طمه س|لم ع محمد||85|8
36oo29 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر صفوتـــ عبــــد|لعظيم متـــبــــو
|لسن |لم |مروه ع|بــــدين عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لحميد632277
تـــج|ره |لمنصورهخلود فوزى مسعد مصط حر|ز|97||7
8822o8  تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد كم|ل |لدين محمد عبــــد|لعزيز
رهد| | منصور محمود |حمد49229| حقوق |لق|
حقوق بــــ سويفه|له ش|دي محمد ع 7892|8
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد محمود محمد4|596|
6o|4o7ف |لدين علوم طنط|يوسف س| يوسف 
3|2o53 ندستـــ ع شمسم|يكل تـــيتـــو جرجس بــــ|سي
زر|عه |لزق|زيقي|ر| نبــــيل غندور ع غندور627974
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز مصط سل|مه ع فرح|246847
6o9754علوم ج|معتـــ د |طمريم محمد محمد أحمد |لسمنودى

37o|8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد محمد رش|د محمود
تـــربــــيتـــ |سو|نن جم|ل ع عفي 844429
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيل|ريه |مجد ص|بــــر فرج|475224
4o9|73 |تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|حسن|ء مدحتـــ محمد ع |لق

47oo8ر عبــــد|لوه|بــــ نص|ر رهمحمود م| ندستـــ |لق|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط فتـــ عبــــد |لستـــ|ر حس|ن 56672|
يم محمد6||443 د|بــــ كفر |لشيخ|خلود أحمد أحمد إبــــر|
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |بــــوبــــكر6447|4
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحسن صبــــرى عبــــد|لمحسن د|عوش245|25
علوم |لمنصورهعم|د ي| |سم|عيل حس 693998

د|بــــ بــــ سويف|من|ر جمعتـــ |حمد محمد|5247
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كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسندى محمد عبــــد|لرحمن منصور|23343
22o793 ش|م عبــــ|س حس ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسندى 
7o|349ندستـــ |لزق|زيقيوسف |له| يوسف يعقوبــــ لطيف
|677o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس|م حسن حسن ح|فظ
4|26o| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م|رتـــ | وجدي سعد عز
يم526228 د|بــــ |ل|سكندريه|مهند محسن فتـــح | محمد |بــــر|
5|o7oo|زر|عه طنط|مح |لدين محمد |حمد بــــره

د|بــــ |لفيوم|دين| محمد سيد محمد68327
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رشيد عبــــد|لحميد عبــــد |لصمد بــــرك448729
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد حس عبــــد |لر|زق عبــــد |لسل|679224
ندستـــ ع شمسشه|بــــ |لدين محمد سعد |حمد ع27859|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد عبــــد|لمحسن|7766|3

رهه|جر ع |حمد فرغ9|242 حقوق |لق|
8o98o5صيدله بــــ سويفندي ع محمود عبــــد|لفتـــ|ح غ|نم
4|o7|8يم غريبــــ شح|تـــتـــ عز|م لسن ع شمس|د|رين |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|رس ع|مر محمد ع|مر |لميمو |3228
76254o| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدكريم محسن محمد محمد |سم|عيل
|67o77تـــربــــيتـــ حلو|نمهند مدحتـــ يوسف عبــــد |لبــــ|سط
تـــج|ره |لمنصورهم|رين| س| عط| | د |ن979|68
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|محمد |حمد محمد محمد |له|دى غبــــيش|75298
49o957|حقوق |ل|سكندريه سم عبــــد |لسل|م عبــــد | مرج
83224o |يم ضمر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديندي رمض|ن |بــــر|
ف |لسيد ع326493 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسين |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق ع |حمد ع عبــــد |425628
طبــــ |لزق|زيقيم|ن ن |حمد |حمد |لنح|ل|779826
49o592ف ف مصط كم|ل م د|بــــ |ل|سكندريه|ملك م
ندستـــ |لمنصورهحس|م محمد محمود عوض |لقلي 695946
8|546o فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمن|ر ع حج|زي مه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدندى جم|ل طه |لطويل34|7|6
|3772oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر رمض|ن رمض|ن مصط ر|شد
|ج776887 نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء يح محمد 
م محمد سعد محمد طرط |675472 لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|د
ين عبــــد|لع|ل محمد م|يز8|2288 رهش تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ممدوح |لسيد ح|فظ عبــــ|س328243
7o62|7|طبــــ |سيوطسم|ء مجدى ع ح|مد محمود

رهريه|م مجدي محمود |لسيد محمد84|7| تـــج|ره |لق|
6247o|د د|بــــ د |ط|محمود عص|م |لسيد متـــ
7o6452ر |لسيد حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلشيم|ء مجدى عبــــد |لظ|
78o22|علوم |لزق|زيقمحمد ن| محمد محمد سليم
ندستـــ |لمنصوره عبــــد |له|دى عبــــده عبــــد |لعزيز4|6834
6o8|33تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم محروس رضو|ن |لسيد |لنج|ر
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5o9589| طبــــ |ل|سكندريهعبــــد | سعد|وي |لسيد عبــــد
تـــربــــيتـــ |سيوطك|رول ه| ز|خر بــــش|ى 889655
5o75|oيم عبــــد |لجو تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــتـــ | محروس |بــــر|
83|oo7 |حقوق |لمنصورهمروه مسعود محمود مو
علوم |لزق|زيقمن|ر سعد محمد حسن مقيبــــل782|78
يم |لحن|وى7676|6 يم ط|رق إبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طإبــــر|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىميخ|ئيل نعيم رشيدى بــــش|ى9|7526 ع.
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلحس مختـــ|ر يوسف |لعربــــى|286368
77o|78تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسممدوح محمد ممدوح محمد عبــــد |لمجيد
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمريم فرج محمد بــــدوى حسن234|77
يم774829 ه |حمد سعيد عبــــد|لخ|لق |بــــر| حقوق |لمنصورهم

زر|عه |لفيومندى قر نمر |م 64|72
تـــج|ره بــــ سويفيه مجدي ميهوبــــ يوسف|52368

9o83|o تـــربــــيتـــ سوه|جنجل|ء محمد عبــــد|لحميد |بــــو|لحمد
ر|ن755845 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد رمض|ن محمد |حمد ز
696|o9صيدلتـــ بــــورسعيدسه|م وجيه فوده |لسيد |لمتـــو

574o3علوم بــــ سويفمرفتـــ محمد عبــــد |لعظيم محمد
475|o6ي يم |لم ثــــ|ر |لفيوم|مريم عل|ء محمد |بــــر|
7ooo34| ر ع رهسم|ء رجبــــ |حمد م| طبــــ بــــيطرى |لق|
24o874ره|عل|ء |لسيد |بــــو|لمجد ج|د |لربــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن مسعد عبــــد|لحميد |بــــو ز|يد355|27
معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن |لسيد محمد محمد ص|لح|2|7699
يم محمود عليوه محمد |لفقس|342982 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
2485o5قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رضوى م|جد |حمد مر
499o58حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء صل|ح |حمد |لص|وى
9o39|3 تـــج|ره سوه|جمحمد ع |حمد عبــــد|لسل|م
27o847عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح صبــــرى زيد
757599| معهد ف ص |سم|عيليهم|ل نبــــيل ميخ|ئيل عبــــد |
تـــج|ره كفر |لشيخعمر مصط عبــــد |للطيف ع محمد مني7227|4
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــه رمض|ن يوسف غريبــــ82|835
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم ع|دل سيد عط| |25|229
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر مدحتـــ محمد |لش|ف حس عزيز23878|
معهد ف ص سوه|جوق حس عطيه حس 836655
4769o9تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| منصور ز تـــد|وس
7o3485حقوق |لمنصورهمحمد و|ئل شح|تـــه عبــــد |لعظيم
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد محمود يح عبــــده ص|لح24986|
76654oد|بــــ |لعريش|عمرو ف|روق درويش س|لم حسونه
يم |لدسو رجبــــ ع776546 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمن|ر محمد |بــــر| ع.
|3|52o زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحس|م |س|مه مصط عبــــد |لغ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |سم|عيل طلبــــه عوض2||642
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عبــــد|لش| |بــــو|لعل| |486663

Page 3010 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رى232257 كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمؤمن ط|رق مصط |لجو
يم عبــــد |لخ|لق5784|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه محمد عي |بــــر|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ن سليم|ن |حمد|22647
ندستـــ ع شمسدين| خ|لد عطيتـــ محمد يوسف92|5||
ن| حبــــيبــــ ظريف سليم|ن96384 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم

علوم حلو|ننوره|ن كم|ل |لدين عبــــد|لق|در محمد عبــــد|32358
5o655|تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ |لص| عبــــد|لجو|د عمر سعيد
رهع محمود |حمد ع56||23 زر|عه |لق|
8o596oطبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد مخيمر |بــــوزيد حسن
رهعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لسميع عجور265372 طبــــ |سن|ن |لق|
يم86|57| د|بــــ حلو|ن|تـــ ع|دل عبــــد |للطيف |بــــر|
ي ع 839877 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لوه|بــــ سيد ط
53o4o5ندستـــ |ل|سكندريهدين| طلعتـــ زكري| عم|ر
627|5o|تـــج|ره بــــنه|يه كم|ل فوزى محمد عم|ره
36o8|o| تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن مح س|لم مصط مر
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح محمد 333434
326o55حقوق ع شمسسهيلتـــ حسن محمد |حمد
حقوق |ل|سكندريهمحمد محروس حسن محروس شعبــــ|ن73|526
ند| |حمد محمد محمد |لر|498778  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــش|
حقوق |لمنصورهحمد و|ئل محمد مدحتـــ محمد عبــــ|س حسن766327
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد |لسيد |بــــو|لمجد محمد|524826
9o5378|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج مل جم|ل عبــــد|لودود محمد
692|o5 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــم|زن ط|رق |لسعيد خض م |لع| 
6972|oيم ع سل|مه نوعيتـــ |لمنصورهمحمد |لسيد |بــــر|
9||85o|ف فتـــ محمد يم | د|بــــ سوه|ج| بــــر|
تـــج|ره ع شمسه|جر محمد عبــــده حس |6479|

رهمحمود عطيتـــ محمد عطيتـــ9|433 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
زر|عه ع شمسن محمد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد639|2

767|o7معهد ف ص |سم|عيليهمحمد بــــش |سم|عيل عبــــد |لسل|م حسونه
تـــج|ره ع شمسمريم محمد ي حسن5499|3
حقوق ع شمسمحمد عبــــد |لمنعم حمد|ن محمد ع9474||
طبــــ ع شمسمحمد مصبــــ|ح |لسيد خليفتـــ |لسيد443529
4868o8 يم |لص ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد وليد محمد |بــــر|
63o229علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد حس محمد ع
4896o8| حقوق |ل|سكندريهيم|ن |لبــــدري سعيد محمد فرج |
4o8697حقوق |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لوه|بــــ سعد محمود سعيد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد|لرحمن محمود محمد |لحد|د66262
صيدله حلو|نبــــتـــس|م صديق ع |لسيد ذرد|62|687
776o25كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد
نوعيتـــ |لزق|زيقشذ| وص محمد متـــو |لسيد سبــــله633327
حقوق |لمنصورهمل محمد |لعبــــ|دى فضل ع شح|تـــه2237|7

Page 3011 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|2398oش|م محمود |حمد ره|ي|سم  د|بــــ |لق|
4o6576 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم خ|لد صبــــ محمد ع بــــسيو
43o893علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعل| جه|د محمد عبــــد |لعزيز أبــــو |لليل
82|o28ف سيد جل|ل تـــج|ره |سيوطمحمد |
7o89|5ندستـــ كفر |لشيخحس|م فو|ز محمود ع |ل |د
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد طلعتـــ |حمد عطيه|648724
64o936 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لبــــديع محمود ع.
22|o8oيف محمود عبــــد|لفتـــ|ح ه  تـــج|ره ع شمسن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ ع صل|ح |لدين عطيتـــ4952|
82o336كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطي|سم جبــــر عبــــد|لصبــــور عبــــد|لجيد
8|285oم ر|فتـــ زكري| جيد كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفن
7o7|6| حقوق |لمنصورهحمد رجبــــ عبــــد |لعظيم |بــــو مسلم سيد
يم عبــــد |لفتـــ|ح خ8|7777 د|بــــ |لزق|زيق|يوسف صبــــ |بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|زي|د ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح يوسف843563
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه رضو|ن ج|بــــر |حمد6668||
45o5|7د|بــــ طنط|ح|زم |لسعيد |حمد ج|د|
ر|ء محمد محمد |حمد عوض694488 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه |لز
7o5||6علوم |لمنصورهمروه ط|رق |لسيد ر|غبــــ منصور
رهس|ره لط زخ|رى غ|38793| تـــج|ره |لق|

تـــمريض |لفيوم ندى شعبــــ|ن رمض|ن محمد57|72
6o945oتـــج|ره طنط|ندى حف |لسيد حف مو
2698o6|يه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد و|ئل سليم |لحسي 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ص| محمود |لعدل محمد7538|7
|4o273رتـــ|مروه محمود عبــــد |لعظيم عبــــد |لج|بــــر ش قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمنيه |حمد بــــسيو حميده حرحش|7946|5
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم حس|م عبــــد|لوه|بــــ عبــــد |لوه263439
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء |حمد عبــــد|لعظيم  |تـــى245497
يم تـــوفيق فضل |للتـــ 5453|5 تـــربــــيتـــ دمنهورند مسعود |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود ع|طف عبــــد|لحميد |لدخ| 223348
6oo99oزر|عه طنط|زكيه طه عبــــد|لغف|ر شعبــــ|ن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |حمد محمد طه37|825
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسريم مسعد سيد |حمد عبــــد |لعظيم ج|597||6
772o92 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح حسن
6oo837 |صيدله |ل|سكندريهوق محمد محمود ر
33o763|د|بــــ بــــنه|حمد عبــــد|لمجيد شعبــــ|ن س|لم|
2|2835| ف ك|مل شلق| وف|تـــحمد | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهمصط عبــــد| عبــــد|لمحسن عبــــد|3652|2 تـــج|ره |لق|
688oo5زر|عه |لمنصورهرفيده |يمن غ|زى بــــدير غ|زى
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط عبــــد|لن| محمد ف|وي6|8335
64246oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع |سم|عيل |لسيد |بــــر|
237|9o ش|م سعد |حمد |لدسو تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه 
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28o83|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء سيد عبــــد |لنبــــى تـــوفيق
يم53|757 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل محمد رمض|ن |بــــر|
حقوق بــــورسعيدبــــسنتـــ |حمد |لسيد |لعربــــى حج|بــــ |حمد سليم764665
يم |لسيد |حمد|686444 ندستـــ |لمنصورهحمد محمد |بــــر|
9o4|22 معهد ف تـــمريض سوه|ج ول|ء |لسيد |حمد محمد
77o248علوم |لزق|زيقحسن محمد |حمد أم |لش|ذ
ش|م عبــــد |لحميد |حمد688647 د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ 
4o9289ف محمود عبــــد|لجو|د دغيم |د|بــــ طنط|رن| |

6889o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع|دل عبــــد |لوه|بــــ حس
6o8638ف ع عشم|وى |د|بــــ طنط|عبــــ |
27o|59ى |حمد |بــــو|لعل| |بــــو|لعزم معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|مه خ
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمحسن |لسيد |حمد625277

3o853ف عثــــم|ن محمد رهنوره|ن | حقوق |لق|
د|ر |لعلوم |لم |عمر صل|ح ف|روق سليم|ن مو324947

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن دسو محمد حميده48|46
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد جم|ل عز |لدين ع |55382

6|7|2o|ن| مجدى درويش |بــــوعبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم
رهريم مصط محمد مصط 48765| تـــج|ره |لق|
352o62نوعيتـــ عبــــ|سيهرضوى حس سعد محمد
485o5oر فوزى بــــخيتـــ مق|ر حقوق |ل|سكندريهم | م|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفيه عمر محمد طه|4|575
يم محمد43547 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ سيد |بــــر|

775oo4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء رض| عبــــد |لو|حد |لسيد حسن أحمد
4632o|| تـــج|ره كفر |لشيخحمد رفعتـــ فؤ|د حس|ن
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررودين| محمد محمود محمد |لرشيدي5|359|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفريم عص|م عفي |لشح|تـــ9446||
صيدله |ل|سكندريهحس ط|رق حس حس عبــــد|لد|يم477897
5|4588| تـــج|ره طنط||ء محمد سعد شح|تـــه ج|بــــ |
|3o349| د|بــــ ع شمس|ل|ء ط|رق محمد ع
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد كرم |لسيد عبــــد |لمع مصبــــ|ح|98|69
ه |حمد حسن |حمد|9|||84 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمود |حمد محمود424694
7o42o7حه وفن|دق |لمنصورتـــمعوض ع|دل معوض عبــــد |لفتـــ|ح |حمد| 
علوم طنط|رو|ن حس محمد |لسيد| بــــو عنبــــر432777

رهمحمد عزتـــ فتـــ عبــــد |لرحيم44998 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه طو|بــــ بــــكري حس 59|839
يف عمر عبــــد |لبــــ| 34|58| د|بــــ حلو|ن|ه|يدى 
829ooo م ن| ظريف ي حقوق قن| جنوبــــ |لو|دين
معهد ف ص طنط|ر| خ|لد عبــــد |لنبــــي سليم|ن بــــيص|3|7|43
784o4o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
246o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد ح|مد عبــــد|لغ شتـــ|تـــ
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زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد ع محمد |دريس عسل|2459|5
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عمر صل|ح |حمد عبــــد |لعزيز زيد|ن56263|
ندستـــ ع شمسش|دى محمد محمود |حمد |حمد24324|

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــل|ل طه عرفه طه عبــــد |لع|ل|3277 ل|
|2o93o|ره|يري عي عز سيحه ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد| ذ ع336926
6oo883لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ند| خ|لد |لسيد |م غز|له
ندى|77542 دى  علوم |لزق|زيقزي|د محمود ز
تـــربــــيتـــ سوه|جن|ردين شح|تـــه فتـــ مكسويل |89922

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عمر |حمد محمد |حمدمحمد83954
426o23يم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحبــــيبــــه ع |سم|عيل محمد |بــــر|
5|7o53 |علوم طنط|م وجيه سعد عبــــد|لحميد |لزلبــــ
8463o6|معهد ف ص |سو|نمل نج|ر عبــــد|لو|حد نور
25o273يم |بــــوزيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــه |بــــوزيد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور| مجدى محمد محمود |لشعر|وي|552|
27|o94|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سندس محمد |حمد محمد |لدم
64o|3o ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|فرح |م محمد ك|مل |م |لص
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم سم محمد يونس|5|643
83o624|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمد |حمد عبــــد|لحميد
د|بــــ |ل|سكندريه|أمنيه محمد أحمد يوسف عبــــد |لق|در478286
7o63o5|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم ي| محمود فرج |بــــو |لوف

حقوق |لفيومنوره|ن س|مح عيد محمود9273|
تـــج|ره بــــنه|سم|ء س| محمود |له|دى |لسيد|357657
تـــج|ره |سيوطط|رق سعيد محمد عبــــد|9|6349
8847o5 معهد ف تـــمريض |سيوط عمرو حم|د محمد ع
358o23ندستـــ ع شمسمحمود سيد محمود حل
4|o3o3د|بــــ طنط|يوسف ط|رق بــــسيو |لسيد|
6o963||تـــج|ره طنط|يم|ن محمد سم محمد |لقن|وى
6o|897ره|ول|ء عمر |لسيد بــــرك|تـــ ثــــ|ر |لق|
|وى498787 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعف|ف خ|لد عبــــ|ده |لق
7o9336 م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــع محمد |حمد ع
88o452 ن| ملهم تـــوفيق بــــولس تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىفرحه صل|ح |حمد مع 272782

5o96|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفكرم نجيبــــ شكرى سمع|ن
7o|429|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن صل|ح عبــــده حسن ر|غبــــ
9o7584|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى حمد |لسيد ص|بــــر عبــــد|لرحيم
ره|رضوى عص|م محمد عبــــد|لمحسن236975 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| |حمد عبــــد |لعزيز عطيه درويش|774583
حقوق ع شمسم محمد حسن |حمد355262

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويففؤ|د ع|طف فؤ|د سيد63523
حقوق حلو|نزي|د مجدى محمد |ليم| |2625|
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ح|ن |حمد عبــــد|لبــــ||78529 معهد ف ص |لزق|زيقغ|ده محمود 
2685|o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لحميد مبــــروك |لنقيبــــ
طبــــ بــــنه|ف|طمه رض| عيد عي249337
48935o |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مريم حمدي |لسيد محمد |لق
63o585ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد حس خليل صقر
رهي|تـــ فتـــ ز |حمد|8|486| تـــج|ره |لق|
رهعمر طه |بــــو |لحديد طه32822 ندستـــ |لق|

476|3oد|بــــ |ل|سكندريه|وعد |حمد حسن خميس محمود
34o7|o|حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن عمر سعيد عبــــد
ر محمد عمر بــــريك||3273 حقوق ع شمسبــــسنتـــ م|
623|2oي أحمد متـــو عم|ر معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد خ
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدم| محمد معوض |يوبــــ|849898
يم  879844 معهد ف ص |سيوطدع|ء |يمن عبــــد|لمنعم |بــــر|
وس52|8|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند |نه مجدى صموئيل تـــ|و
يم ع رزق||48|45 يم عم|د |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــر|
يم عبــــد|لبــــ|سط ع د|ود439522 طبــــ |لسويسرو|ن |بــــر|
يم |لع|يدى763958 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرحمه ه| |بــــر|
لسن ع شمس|سم|ء مصط حس مصط |572|3|
ره|منه | محمد ع|يد ه|شم952|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
85ooo2|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد محمد عثــــم|ن عوض
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ند| |حمد محمود |م 288|76
7o673oندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــوبــــكر محمد عمر بــــيبــــرس
د ك|مل عوض3|8436 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن مج|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|تـــ ر| |لديبــــ |حمد598|28
يم829828 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن درويش مغربــــي |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــله|م سعد كشك عبــــد|لكريم|7|8375
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم |لسيد عبــــد |لستـــ|ر حس 33|67|
277ooتـــج|ره ع شمسمنتـــ | |س|مه |لسيد عبــــده حميد

|243o|تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل فوزى ر|غبــــ
4258o9يم حن يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهس|ندر| ر| |بــــر|
85|23o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــتـــس|م |حمد محمد سيد
يم حس 753424 ندستـــ تـــ.خ|مس مصط محمد |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مروتـــ |سم|عيل |لش|ذ |سم|عيل326499

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدير مصط عبــــد|لنبــــى |م محمد64443
8|o38|ي عبــــد|لع| عبــــد|للطيف تـــج|ره بــــ سويفع خ
48|6ooتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صل|ح ر|شد ح|مد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر خ|لد حمدى ع233278
2638oo|ين |بــــو|لسعود عبــــد| عيد |بــــر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ن
8o9||oحقوق |سيوطمحمد |حمد مصط محمد
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــم| محمد |لسيد |لحلو| 28|5|6
7824o2|ه ك|مل طلبــــه محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|لسيد |حمد |لسيد |لص|وى|256368
686|o4كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقصف|ء عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه

ندستـــ حلو|نسيد |حمد سيد عبــــد |لرحمن75|49
ش|م |لسيد |بــــو |لعط||26298 وف|تـــمحمد  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
48o2o4حقوق |ل|سكندريهرن ه| محمد عبــــد |لعليم |لسيد
د|بــــ دمنهور|ل|ء س| رش|د |حمد |لهلبــــ|وى|496557
|6o|39د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد سعيد ع محمد ع
|29362| رهحمد خ|لد سيد بــــر ندستـــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|فتـــحيه محمد عبــــد |لحميد  |م784883
54o222 ف فخري |بــــو |لعن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس |
9o9|88|ندستـــ سوه|ج حمد عم|د فريد يسن
4o96ooحقوق طنط|س|رتـــ ربــــيع |سم|عيل محمد درويش
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميف عز مهدى |لح|مو3|2|25
24o926تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ثــــروتـــ عبــــد|لمع محمد محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م| |س|مه ع محمد|6558|8
كليتـــ |أللسن ج أسو|نكريم |حمد عبــــد|لش| رسل|ن358|83
فنون جميله عم|ره |لم |عبــــد |لرحمن صل|ح |لدين حس عبــــد 5|5237
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد |لمؤمن |سم|عيل حسن عبــــد |لفضيل64522|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر|ند| محمد سل|مه ع784467
ه شحتـــه حس حسن مسعود|772238 تـــج|ره |لزق|زيقم
زر|عه ع شمس |ده وجدي بــــهلول ح|مد52255|
حقوق د |طل|ء محمد محمود سليم|8775|6
زر|عه |ل|سكندريهيوسف حسن محمد حسن عبــــد |لرحمن477284
|2|oo7|رهحمد |حمد ع|طف دي|بــــ دويد|ر زر|عه |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |يمن عبــــد| |بــــو|لعط|262953
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيتـــ حس عبــــد|لمع عبــــد|لوه|بــــ|5287|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء مجدى عبــــد|لرؤف ش| |7|4348
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مجدى حس|م جودتـــ نور |لدين327927
يم ن||43733 تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن رمض|ن مصط |بــــر|
4o5669كليتـــ |أللسن كفر |لشيخس|ره محمد ش|كر حسن محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | عثــــم|ن جم|ل عثــــم|ن أبــــو |لعل477658
7|6o69تـــج|ره |لمنصورهسل|م |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد |سم
342o72معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمتـــ محمد ممدوح محمد |حمد |لطن

علوم |لفيومم| فوزي محمد ص|بــــر|64596
4o7452تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهحن|ن محمد حس خليفتـــ
يم |لش9648|6 يم إبــــر| يم إبــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمرو إبــــر|
زر|عه دمنهورمحمد جم|ل محمد |لبــــ|جورى2922|5
7|29o2ل|وي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم عوض |سم|عيل عوض |لم
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــد | |حمد ع محمد متـــو |لجن|ي 2|6983
زر|عه |لم |دين| يوسف عيد عليوه823239
علوم ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن رض| محمد محمود |لصفط33|624
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ر بــــدره684768 د|بــــ د |ط|محمد ع|دل ط|
4|73o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمصط محمود عبــــد |لحميد بــــسيو رضو
ف عبــــد |لسميع |لقر |465745 ندستـــ كفر |لشيخس|متـــ |
68o9|oيثــــم محمد |حمد رمض|ن د|بــــ |لمنصوره|خ|لد 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهعل| محمد ع محفوظ696649
تـــج|ره بــــنه|سع|د عبــــد|لفتـــ|ح ع عبــــد|لر|زق سيد 338845
رهد |نتـــ جورج ع|طف ميخ|ئيل922|5| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم تـــ|مر نبــــيل خليل626993

د|بــــ |لفيوم|عل| عبــــد |ل محمد عبــــد |لمجيد68795
22o84oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه |حمد محمد |لسعيد عبــــد |لعظيم جودتـــ
4|3o9o| |ف ع ش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |
تـــج|ره بــــنه|مصط محمد مصط |حمد محمد9|7863
|3|9o6 طبــــ |سن|ن ع شمسنعمه حس رجبــــ حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدين| سيد قر بــــدوى54622

6o3348|نوعيتـــ فنيه طنط|نور|ن محمد |حمد سليم |لش
3|3o|7علوم ع شمسمصط |حمد عبــــد|لحليم خ|لد |لشيخ
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطفيول| فوزى ف|يز ج|د |  29|879

تـــربــــيتـــ |لفيومسميتـــ ع محمد |سم|عيل87289
|44o37ره|ندى عبــــد |لمنعم محمود عبــــد |لعليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسد | طه محمود عبــــد |لع| سعد43624|
د|بــــ كفر |لشيخ||ء محمود |م|م محمود عبــــد |لوه|3|3|42
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمود شكرى فوزى |لسيد||6829
6o3|24|علوم |لمنصورهل|ء محمد ربــــيع محمد محرز
تـــج|ره بــــور سعيدروى خ|لد محمد |لحسي محمد مختـــ766229
|6o6|6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ز حس |لسعيد
د|بــــ كفر |لشيخ|كريم محمد تـــوفيق حل بــــكر|563|4
263o|2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ن عصمتـــ عبــــد|لر|زق متـــو
يم ع|مر6|8|63 د|بــــ |لزق|زيق||ء س| محروس |بــــر|
ره|ء عص|م |حمد حس |33785 تـــج|ره |لق|

طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعمرو و|ئل رجبــــ محمد حميدو424967
8|54o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره حم|ده محمد سنو|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــغريد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لرمسي 5989|4
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر مجيبــــ ف|روق محمد475983
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــر| | محمود عبــــد| عبــــد |لغ دويد|24828
تـــج|ره |لمنصورهش|م فؤ|د فه حسن397|68
32o543تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط ع|طف عبــــد|لحميد مسعود
677o54|يم عبــــد |لعليم يم ه| |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهبــــر|
صيدله |لزق|زيقيتـــ عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لغ |329522

رتـــ|وق ه| عبــــد |لرحيم ع37256 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
3348o2|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيتـــ محمد عبــــد|لجو|د حدوتـــ
ندستـــ |سيوطمحمد عوض عبــــد|لمدبــــر |لمتـــو عوض774|62
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48|6o6 حقوق |سيوطمحمد ع|مر |حمد تـــوفيق متـــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رحمه ن| محمد سيد386|2

8o9o|2| ندستـــ |لم |حمد صل|ح شح|تـــه مر
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد ع|طف محمد ك|مل محمد|756946
||85o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرضوي |لسيد محمد |لسيد
يم عي 25|624 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــ|سل عل|ء |لسعيد محمد |بــــر|
778o63|تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــ |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرج|ء محمود عطيتـــ ج|د |لربــــ بــــدر6|4855
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|مه |لسيد سل|مه |لسطو 254598
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدين| عيد فتـــ عبــــد |لمقصود |بــــو|لعين |47655
6o7256نوعيتـــ طنط|ه| شعبــــ|ن |لمحمدى |لزنون
و 694352 ثــــ|ر د |ط|يم|ن وليد عبــــد |لحميد حسن |ل
68983o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|سم عبــــد |لحميد |لسعيد محمد مصط
حقوق ع شمسمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق|در25536|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عزتـــ سيد |حمد مصط |352757
7o6o2o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند رمض|ن حس حسن |لمتـــو
8o33|8د|بــــ |لم | |ء |لدين |حمد صل|ح ن |لدين|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|ر| وليد محمود ع رضو|ن83|459
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد عبــــد|لتـــو|بــــ متـــو محمود|884648
25o9o3| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عل|ء|لدين فه ش
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لسل|م |لسيد 8|3259
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشح|تـــه ع|طف شح|تـــه حن| 25|3|9
ندستـــ |لزق|زيقعص|م عبــــد |لحكيم عبــــد |لمقصود عبــــد 776733
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طخلود محمد |لسيد |حمد طنط|وى23495|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|زينبــــ محمد محمد |لص|وى636886
ف منصور درويش59777| تـــربــــيتـــ ع شمسندى |
2oo63يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خ|لد وليد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

4o|966|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | عص|م ج|بــــر محمود سليم
783o75ف حسن يوسف بــــنديرى نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقول|ء |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ محمد |حمد يوسف تـــوتـــو3|3448
رهسل صل|ح |لدين عبــــد | |سم|عيل32947| زر|عه |لق|
ثــــ|ر د |ط|ي|سم ي| عرف|تـــ |لخليفه622759
3248o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمؤمن |حمد بــــدر |حمد
6o5774نوعيتـــ طنط|آي|تـــ محمد |حمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد وليد فتـــ عبــــد|لنبــــى4394|3
78|2o4وف|تـــبــــل|ل محمد |لسيد ع |حمد معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ه رجبــــ ف|وى محمود|57752| د|بــــ ع شمس|م
علوم طنط|ع |س|مه ع محمد |لرك|يبــــى554|54
تـــج|ره طنط|يوسف عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد ز|يد448574
6983o7| يم ع ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن ه| جو
343oo3|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد محمد عط| فهيم ع|مر معهد |لصفوتـــ |لع| 
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تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد|37|355
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمدحتـــ عبــــد|له|دى سيد عبــــد|له|دى 878742
2874o3علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لمنصف مصل عبــــد|لمنصف مصل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل عل|ء عبــــد|لرحمن عوض |6967|2
7748|oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمود عطيه |حمد عطيتـــ سيف |لدين
تـــربــــيتـــ طنط|وق مصط عبــــد |لع|ل |حمد عبــــد432439
5||oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه|بــــ محمد محمد ربــــيع |لسيد ه|شم
34oo65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م ع|دل محمد بــــيو ع
4o7329د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|من|ر  س|  عثــــم|ن  سلط|ن شلبــــي
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــآيتـــ |لسعيد عبــــد| ع |لشن|وى485652
ه خ|لد محمد مصط |63348| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
6|3o34 حقوق طنط|ع|دل |لسيد محمود |لسيد |لبــــسيو
حقوق سوه|جص|بــــرين محبــــ |حمد محمد 924823
52o364 ر عبــــد|لمعز |لف  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر م|
7o7674معهد ف تـــمريض |لمنصوره زينبــــ |سم|عيل محمد ع ع د|ود
4899o5د|بــــ |ل|سكندريه|ندى مجدى عبــــد |لفتـــ|ح سيد |حمد فودتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود محمد |لتـــه| عبــــد|لسل|م |5393|4
6o5429يم عبــــد |لفتـــ|ح رمض نوعيتـــ طنط|ي|سم محمد |بــــر|
236|o8تـــربــــيتـــ ع شمسنرم عص|م محمد سيد مصبــــ|ح
ندستـــ حلو|نفرحه عبــــد|لسميع سيد ع5|2452
77o87|طبــــ |لزق|زيقندى محمد عبــــد |لمجيد |حمد رضو|ن
8497o8تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدر| | محروس حسن |حمد

|4o47كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفك|مي | ع |حمد محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نوره|ن رمض|ن محمد عبــــده محمد خليف496676
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| محمد يوسف معروف8795|6
ف كم|ل عثــــم|ن|896427 تـــج|ره سوه|ج يه |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــبــــوتـــ|م | |لقس فليمون يون|ن رزق5|2|26
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وف|ء مر عبــــد|لمنعم عفي ع628968
ه |بــــو|لخ |لسيد محمد|635295 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م
3333o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ه|جر |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ ع|
84|84oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىخلود عبــــد|لد|يم |لص|وي |حمد
د|بــــ دمنهور|مروه طه |حمد محمود485549
3|426oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد عبــــد ||لستـــ|ر |حمد مطر
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ك|مل سعيد |لسيد محمد|629464
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد| | محمد يوسف يوسف |لبــــ|ش|692482
لس عزتـــ د|وود عوض55|334 علوم ع شمسك
معهد ف ص بــــ سويفع |ء محمد طه محمود823299
8335oo إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحس|م جمعه |لصغ متـــو
6o2o67حقوق |لمنصورهد |نه طلعتـــ مرزوق تـــ|درس
ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء عصمتـــ نور|لدين ع |لمع|م77|627
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ محمد خليل محمد||8424
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89oo37 تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لع|ل عبــــده عبــــد|لع|ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | سيد عبــــد|لعزيز |سم|عيل6343|3
نوعيتـــ |لزق|زيقمروه رض| عطيه ع779448

|9o35يم ر رج| |بــــر| صيدله بــــ سويفع |ء م|
تـــج|ره |لمنصورهحن|ن محمود جوده |حمد |بــــو |لعل679964
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى محمد عبــــد |لملك |لسيد754747
رتـــ |لجديدتـــ|مصط |حمد مصط مر|د864762 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
|5532oد|بــــ ع شمس|م|رين| سعد |سكندر سعيد
6o6|72 يم عبــــد |لرحمن |لحن تـــج|ره |لمنصورهرفعتـــ ع|دل |بــــر|
معهد ف ص |سيوطيم|ن عمر محمد حموده عبــــد|لسل|م428|85
7o7793 معهد ف ص |لمنصورهحن|ن زين |لع|بــــدين عبــــد |لعليم |حمد ع حس
537o8|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|إسل|م ع عطيه ع

يف سم جرجس37288 رهنف  حقوق |لق|
ه رمض|ن خض|رى |بــــو |لحسن3||755 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم
2534o4كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــندى حسن قطبــــ مبــــ|رك
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخسل|م و|ئل محمد جل|ل |سم|عيل|445962
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد خ|لد محمد عبــــد |لع| |756849
6o7238تـــج|ره طنط|س| فؤ|د س| ع|مر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط عبــــد |لعظيم مصط عبــــد |لعظيم92|45|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديند| ك|رم محمد عوض272689
علوم ري|ضتـــ |لم |بــــوبــــكر |سم|عيل محمود |م |822285
8444o3|حقوق |سو|نيه فتـــ عبــــد|لر| |حمد
4o|||9 يم بــــسيو |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو جم|ل |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |يتـــ |للتـــ ع|دل حسن محمد|4327|

2277o||رهحبــــيبــــه عبــــد| |لسعيد عبــــد حقوق |لق|
437o3||يم عسل علوم كفر |لشيخيم|ن محمود |حمد |بــــر|

5o563حقوق بــــ سويفعبــــد | محمد عبــــد | تـــوفيق محمد
د|بــــ ع شمس|مريم مصط عرف|ن مصط 3|384|
5o|389 علوم ع شمسمحمد حس محمد حس
69o748| نوعيتـــ |لمنصورهم| عفي عبــــد |لحميد عبــــد |
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء عبــــده محمود حس| |83596
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهل |ء ع أحمد محمد عبــــد|لنبــــى478473

2|8|o|ره|ل|ء محمد |حمد محمود عل|م |لق|
يم سليم478629 تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد حس محمد |بــــر|

2o|25| رهعبــــد |لرحمن محمد صل|ح عبــــد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |من|ر محمد جم|ل عبــــد|لغ 4778|8
ل|ل694659 ل|ل |لعر|  طبــــ بــــيطرى |لمنصورهكريمه 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء صل|ح |لدين مصط |سم|عيل دويد49|695
ره|دير حمدى عبــــد | عيد57386| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4983o|تـــربــــيتـــ دمنهورأيتـــ عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد عبــــد |لح
543o5oطبــــ بــــيطرى دمنهورآيه ع|دل |حمد |سم|عيل |لصبــــ|غ
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ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد |لرحمن سعد |لدين محمد زعربــــ767297
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطع خلف ع عبــــد|  342|89
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد حس |حمد قن|وي|82943
يم سيد |بــــوخليف |88967 معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأيتـــ محمد فؤ|د عبــــد |لحميد6872|5
د|بــــ د |ط|زي|د مصط مصط |لسويدى3|56|6
4o5855 حقوق |ل|سكندريهبــــسمله و|ئل |حمد حسن عبــــد  |لعزيز  حسن
6|o749|معهد ف تـــمريض طنط| |ء مرزوق عبــــد|لح|كم مرزوق
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | فيصل طل|ل معجل784564

|454oندستـــ |سيوطمحمد حسن محمد |حمد |لخش|بــــ
9o5332|تـــج|ره سوه|ج حمد عزتـــ محمد عبــــد|لع|ل
92424o ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمروه محمد عبــــ|س ع ع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لكريم عبــــد|لفتـــ|ح سليم267675
يم |لسيد |لصعيدى2|9|25 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |بــــر|
يم محمد |لسم||||496 يم إبــــر| حقوق |ل|سكندريهرحمه إبــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن ح|مد |حمد حمدى238337
272o|4| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمد محمد محمد |لمتـــو
معهد ف ص |سو|نف|طمه عبــــد|للطيف |ل|م |لص|دق|57|84
6o6536ندستـــ |لم |بــــل|ل محمد محمود تـــوفيق عبــــد |لمحسن
رهعمرو عص|م |ألم حف |6464| حقوق |لق|
ف رمض|ن عبــــيد||352|5 زر|عه طنط|حمد |
طبــــ بــــنه|محمد س|مح عبــــد|لفتـــ|ح عر| محمد332755
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمروه سيد عبــــد|لغ غيثــــ833989
معهد ف ص |لمنصورهمروه محمود |حمد محمود عبــــد |لرحمن698395
83998o|صيدلتـــ |سيوطمل جمعه |حمد عبــــد|لرحمن
435o53عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد رأفتـــ عبــــد |لحميد محمد أبــــو |لعل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ مصط |حمد عبــــد|لمجيد252689

رهع |ء يوسف محمود صد محمد |لو6448| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وف|تـــمحمد |س|مه فتـــ عبــــد|لو|حد5746|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
||53o4حقوق ع شمسك|رول ميل|د يوسف عبــــد |لمسيح
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر سو |حمد ح|مد524523

5|379| علوم |لعريشمل عزوز حسن ع
6o5824حقوق طنط|من|ر مجدى عبــــد|لحميد شلبــــى
6o8o24|د|بــــ طنط|يم|ن جل|ل رمض|ن |سم|عيل|
62o444يم |لحديدي ع |لحوتـــي علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد إبــــر|
علوم دمنهور|ء جم|ل محمد عطيه مر|د|6462|5
ف|39|452 تـــ عبــــد|لحميد محمد محمد  علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخم
||56o5ول ع|طف عوض سمع|ن فنون جميله فنون حلو|نك
ف ذ بــــش|ره|549|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|ري| |

336o|رهرضوى |يمن |لسيد طعيمه تـــج|ره |لق|
8o5968طبــــ |لفيوممحمود عمر د|خ |سم|عيل

Page 3021 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

486o53يم عبــــد |لعزيز ش|م |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|حبــــيبــــتـــ 
يم7|686 يم عبــــد|لو|سع |بــــر| معهد ف تـــمريض |لفيومنوره |بــــر|

يم محمود حسن663|52 ى سعد |بــــر| علوم |ل|سكندريهي|سم ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد محروس محمد محروس337278
رهمروه محمد عبــــد|لحميد فؤ|د232993 تـــج|ره |لق|
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــخ|لد مصط محمد مصط جمعتـــ||5|23
رهملك محمود يح محمود |لحسي 8796| ندستـــ |لق|

5o886||م ف عبــــد| ع |ل|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد |
يم |سم|عيل6949|5 تـــج|ره دمنهوررو|ن ربــــيع |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لفتـــ|68|293
6o8952 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهع صبــــ عبــــد |لحميد خض
48|5o9يم حقوق طنط|عمر |حمد محمد |لسيد |بــــر|

57o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ر محمود ع |حمد
طبــــ |لزق|زيقحمد ممدوح |سم|عيل محمد مصط |78497
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسهيله محمود محمد محمود87|238
87o7o||صيدلتـــ |سيوطيمن نج|ر جعفر محمد
يم حس 697583 نوعيتـــ |لمنصورهخلود معتـــمد |بــــر|
رهمحمد ط|رق دردير حس 226577 طبــــ |سن|ن |لق|
يم |لسيد3984|2 رهتـــسنيم ثــــروتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
26898|| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء محمد محمد |لخو
|299o|د|بــــ ع شمس|بــــ|رثــــ | ريمون رشدى سعد

بــــه عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود|6377 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد و
صيدله طنط|وق مجدى محمد خروبــــ432932
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشسه|م جم|ل عي محمد عبــــد |لخ|لق694295
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه |يمن عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد423564
6o4o82طبــــ حلو|نعبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لمنعم مهدى س

72o32د|بــــ |لفيوم|رو|ن شعبــــ|ن محمود ميهوبــــ
272o82طبــــ بــــنه|ندى ع محمود ع شلبــــى
6237o2يم أبــــو |لمع| مفتـــ معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدأحمد محمد إبــــر|
4o3249|يم ر|جح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء محمود محمد |بــــر|

علوم |لفيومحمد جمعه سعد محفوظ|86572
45o4o|رهحمد حن حسن |م سليم|ن ندستـــ |لق|

طبــــ |سن|ن |لمنصورهخلود ع|دل |بــــو|لفتـــوح |لمر عبــــد 694364
6244o7بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نغ|دتـــ عبــــ|س جمعه عبــــ|س يوسف |ل
9o6545 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر مؤمن |حمد عثــــم|ن
3|74ooتـــج|ره ع شمسمحمد ع|طف شعبــــ|ن عبــــد|له|دي
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد محمود |حمد محمد عثــــم|ن258865
يم مصبــــ|ح |لسيد |لتـــلبــــ| 38|683 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه |بــــر|
يم|67922 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد محمد ع |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيه محمد |بــــو|لمجد |لدسو |825879
4o65o5د|بــــ |ل|سكندريه|ندي جم|ل محمد حس مغربــــي
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8o|427يدي سيد كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |غ|ده محمد نور |لدين و
5o2476ر حسن ر مر|د م| علوم |ل|سكندريهعبــــد | م|
ن| وليد محمد ح|مد28|636 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقم
رهس|ره عمرو |سل|م محمد7885|2 تـــج|ره |لق|
755o34تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن مجدى |لسيد محمود
6|8o5|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود عبــــده محمود |ل|رشل
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|ردين رفعتـــ ك|مل غبــــور237345
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|وف|ء |حمد محمد عبــــد|لرحيم8|9|24
82|o67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء مبــــروك ص|لح ع
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|وق ش|كر رمض|ن محمد32635|
4o7o26د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن عم|د مجدى عبــــد |لسل|م |لجندي

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفميمتـــ محسن بــــكري ع |52567
طبــــ بــــيطري |لم |حس|م مس|مح فتـــ محمد6||853
635o67|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ء محمد عبــــد|له|دى عليم |لسيد
2553o3يم يم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| |بــــر|
258o|o|ل|ل ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م حمدى مبــــ|رك محمد 
26295o|يم طلبــــه زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |بــــر|
258795| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عل|ء|لدين محمد |لشيخ ع
629o4||يم عطيه شح د|بــــ |لزق|زيق|آيه عبــــد |لرحمن |بــــر|
32o467د|ن عبــــد|لنبــــي ش|م و رهيوسف  طبــــ |لق|
7722o7كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــي|سم ي| بــــيو عبــــد|لمنعم
69o648 ف محمد مصط د|بــــ |لمنصوره|رن| |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف |يمن عبــــد|لحميد ي|س 78|232
885|o7 د|بــــ |سيوط|من|ر ع عبــــد|لحفيظ مه
8|o542|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد مدحتـــ |يوبــــ ك|مل
7o8o24د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |لطح|وى محمد عبــــد |لرحمن عيد
9223oo|ندستـــ |سيوط ل|م عبــــد|لحميد محمد عطيتـــ
تـــج|ره |ل|سكندريهدين| |لسيد شح|تـــه عبــــد |لجليل شح459549
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــه محمود محمد عز |لدين3|3|6|
يم238669 تـــربــــيتـــ حلو|نر| | جم|ل رجبــــ عبــــد|لنبــــى |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدمحمود خ|لد |بــــو |لحسن محمد حسن677436
طبــــ |لمنصورهمحمد عبــــد | بــــدير |لغن|م9924|6

وف|تـــمحمد عل|ء |لدين ش|كر تـــ|ج32866 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــمريض بــــنه|شيم|ء مجدى محمد عبــــد|لع|ل34|339
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء ع|دل |نور |لسيد|335528

5o49|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ح|زم عبــــد |لن| سيد ف|رس ل|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ي|ر| عل|ء سعد عبــــد|لجو|د339234

37o37رهحمد|ن جم|ل محمد |لسيد |حمد تـــج|ره |لق|
6|798oر حسن عبــــيد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنعمتـــ حسن ط|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسع|د س|مح عبــــد|لغ محمد مو22|239

6o965تـــمريض  بــــ سويفند| محمد قر سيد
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ندستـــ ع شمسم|ريز فهيم تـــ|درس فهيم|548||
7o37|7ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه منصور |حمد منصور عمر|ن |لجمل
رهبــــسمه خ|لد |سعد عبــــده73489| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رتـــعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لمتـــج سعيد983|8 علوم ري|ضتـــ |لق|
رهنور|ن جه|د عبــــد |لرؤوف محمد892|3 تـــج|ره |لق|

2|2|9o| ندستـــ ع شمسحمد ي| ع محمد رفعتـــ ع
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه|بــــ رمض|ن محروس محمد||25459
43o23||يد رمض|ن تـــج|ره طنط|يتـــ حمدي صبــــ |بــــو |ل
622||oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد خليل |لص|وى 
|2|88oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم |حمد محمد محسن حسن
63o255علوم |لزق|زيقمصط محمد ح|مد |بــــو زيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلبــــ حسن |حمد ع |حمد26988|
صيدله |لمنصورهرحمه مصط عبــــد |له|دى ري|ض679495
رهيه سعد عبــــد|لمؤمن محمود|74|259 د|ر |لعلوم ج |لق|

يم|3373 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|يدى |حمد ه|شم طلبــــه |بــــر|
829|o2تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ فؤ|د حسن |حمد
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد عو|ض فر|ج عو|ض عبــــد|لصمد347585

3|7o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد نور |لدين فوزي محمد
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم محمد سليم775772
64o52| يم تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لبــــديع محمد عبــــد |لبــــديع |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ل |ء عيد فرج ع|شور926|52
22|2o8ش|م |حمد |لسعدي كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه 
5o5662علوم |ل|سكندريهمهند محمد |لسيد محمود |حمد
|3732o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيوسف ممدوح عبــــد |لمبــــدى محمود زك

ندستـــ حلو|نعز|م ع عز|م ع عبــــد |لمع43337
|4oo94كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ ممدوح يعقوبــــ قلتـــه |قل|ديوس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م ع|دل عبــــد| قنديل|85|4|3
يم محمد|35353 ره||ء مسعد |بــــر| عل|م |لق|

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طول|ء مصط ح|فظ يوسف6334|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ه| عبــــد|لق|در |لسيد9322|3
6o8|84ى د|بــــ |لمنصوره|ن |حمد محمود |لم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم حسن مصط ك|مل حسن ك|مل5|2667
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرو|ن محمود عبــــد |لسل|م محمد |بــــو ط447999
6|66o8| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء عبــــد | |لسيد محمد عبــــد
ندستـــ أسو|نحمدي عبــــد|لصبــــور مهلل حس|ن 847845
63o5o7ندستـــ حلو|نر| محمد |حمد رفعتـــ جميل
82o25| |تـــج|ره |سيوطي|سم |نور سم ن
د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد عبــــد |لجليل حسن عبــــد |لعزيز787548
ف محمد عبــــد|344753 معهد ف تـــمريض ع شمسند |
علوم بــــنه|محمود ه| |لسيد محمد ع |سم|عيل634659
تـــج|ره ع شمسريم محمد حمدى درويش35776|
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رهصل|ح نعيم قر عبــــ|س49784 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومح|زم مجدى |لسيد عبــــد|لسل|م247644

253o5 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ محمد عزتـــ محمد حس
ثــــ|ر |لفيوم|حمد عبــــده |حمد خليل|787692
766o|o|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  يم|ن ص|بــــر |بــــو ضيف محمد |حمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء عبــــد|لعزيز محمد |لعريف|36|27
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد ن| محمود عبــــد |لبــــ| 764388

83338| تـــمريض  بــــ سويف|ء جم|ل نعيم عبــــد |لعظيم ع
8496o4|تـــمريض |سيوطمل عبــــد|لخ|لق سعيد خ|لد
437o28| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديم|ن كم|ل |سم|عيل محمد جم

4|2o||يم علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد محمود عبــــد |لمنعم |بــــر|
52o77|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء ص|لح حس عبــــد |لعظيم

|229o7رتـــ|ندى عل|ء عبــــد |لستـــ|ر مغ|ورى قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم عبــــد|لمؤمن348839 لسن ع شمس|رضوتـــ سليم|ن سيد |بــــر|
ن| مبــــروك فنجرى فوزى323234 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
7o8222|طبــــ |لزق|زيق|ء صل|ح |لمر منصور
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |لحن محمود29|479
رهف |م غط|س مرقص|4932|2 تـــج|ره |لق|
5|3o|4تـــمريض دمنهورس|لم ربــــيع س|لم عوض عفش
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سم محمد عبــــد |لفتـــ|ح757235
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر محمد أحمد عبــــد |لعزيز639757
3|74o5ل|ل خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط ثــــروتـــ محمد 
تـــج|ره |لزق|زيقنور غريبــــ ع غريبــــ ع626979
ى محمود|72|58| ره||ء محمود خ د|بــــ |لق|
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعهد ه| |حمد عبــــد |لمجيد25662

7o||o3|ل|ل متـــو جو|د كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد طه 
2694o7| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه |لسيد محمود |لطهوي
م|م ع محمود|844558 تـــربــــيتـــ |سو|نيه 
762o72آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل |لبــــدرى شعبــــ|ن |لسيد
9o9242 ندستـــ سوه|جمصط |حمد يوسف |حمد
د|بــــ حلو|ن|مصط |يه|بــــ مصط |حمد |لنش|ر52976|
تـــج|ره ع شمسعبــــد | |س|مه |نور محمد عمر848|75
رتـــ يوسف سم يوسف |سعد||6|22 تـــمريض |لق|
بــــه |لشح|تـــ محمد سويد|ن576|23 ندستـــ حلو|نمحمد و
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء مدحتـــ مبــــروك محمود زيد|ن|7229|2
54oo58|تـــج|ره دمنهورس|مه |سل|م محمد كم|ل |لتـــرزى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ربــــ|بــــ رمض|ن عطيتـــ سيد |حمد489645
7oo536تـــج|ره |لمنصورهندى ع|دل محمد عبــــد |له|دي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــسمله ح|مد محمود ح|مد |بــــوزيد9|6783
|5o436علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعم|ر محمد محمد عبــــد |لحميد
2382o8ره|عل| وجيه عبــــد|لعظيم يوسف محمود د|بــــ |لق|
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معهد ف تـــمريض |سو|ننوره|ن |حمد حمزه عبــــ|دي|84869
88o2|4تـــج|ره |سيوطمحمد |س|مه محمد جم|ل |لدين عبــــد
م|م عثــــم|ن محمد 647|89 حقوق |سيوطعثــــم|ن 
يم عبــــد |لمحسن|452946 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد |بــــر| معهد ع| 
علوم طنط|يه س| عطيتـــ محمد|35|522
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــسم|ء ز منتـــ |لسيد محمد |لش|عر698289
ش|م فرج ع3|2289 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم 
43||4oه عبــــد |لجو|د شفيق محمد قنديل علوم طنط|ن
يم|3994| ره|ل| كم|ل |لدين محمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه عبــــد|لح|فظ |بــــوبــــكر حر| 832946
6|932oندستـــ د |طيوسف طه حسن |لطر|ني
69o47oلسن ع شمس|عم|ر ي| |لديس عبــــد |لو|حد ل
طبــــ سوه|ج حمد |يمن محمدى |لدمرد|ش حسن||89822
7o942|ف محمد محمد حسن تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد مجدى سعد منصور|324555

3o979رهرحمه حس سيد محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
3362ooيم ع كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسندى محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|صل|ح |لدين محمد صل|ح منصور35|523
695o99|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م سم |لبــــسيو حمد
5|2o57|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح |ل |د
346o55| |تـــج|ره ع شمسسم|ء حس محمد عبــــد|لع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمد محمد س|لم7758|3
د|بــــ سوه|ج|ه|جر محمد ص|بــــر جل|ل 895698
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء |حمد ف|روق |حمد|838397
زر|عه دمنهورنوره|ن محمد رمض|ن ز مر58|6|5
رهدير ط|رق محمد ع حمزه935|35 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم حلو|ند| | خ|لد عبــــد|لرسول قطبــــ95|323
64o94o| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد عبــــد | حس عبــــد
5o87o2تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد متـــو |لسيد |حمد |بــــوه|شم
9oo266 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــيشوى صبــــرى سعد رزق

رهعبــــد | |ل|م حسيبــــ محمود5926| تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسل|ء خ|لد عبــــد |لمحسن عبــــد |لغ |2|77||
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س ح|زم حسن تـــر249766
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |لسيد ع محمد غن|م |حمد756693
صيدلتـــ |سيوطجوزيف مرزق لويز صموئيل 884674
|وى3363|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد خلف متـــو خلف |لمع
5oooo6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمتـــ مبــــروك عبــــد |لبــــر مبــــروك عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد |لسيد ص|دق خف| |77439
تـــج|ره |لمنصورهيه صبــــرى رزق رزق فوده|698878
علوم |سو|نع|يدتـــ محمد حسن |حمد ح|فظ425728
4449o2علوم ري|ضتـــ طنط|ع ممدوح محمد غ|زي
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تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد |حمد جل|ل عبــــد |لمجيد مش676834
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء س| |بــــو|لسعود شح|تـــه|643494
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|يكل رشدى منقريوس |سح|ق52958|
زر|عه سوه|جم يوسف |نور محمود 898974

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| سعيد جرجس خليل756|2
ى |حمد |سم|عيل782293 معهد ف ص |لزق|زيقمصط بــــ
ر محمود |لحديدى765929 تـــج|ره بــــور سعيدشمس بــــ|
ه275|42 حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لكريم محمد عبــــد|لكريم عم
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــع عم|د حمدي عبــــد |لستـــ|ر جعو|ن453769
35332oلس صفوتـــ دلف جرجس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
حقوق طنط|حمد عم|د سعيد لط عمر|ن|495227
244oo4ف رهمحمد محمود محمد محمود م حقوق |لق|
375oo9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد وليد يوسف |بــــو |لفتـــوح
تـــمريض بــــنه|حمد خلف سليم محمد عر|بــــى|332223
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دى حموده محمود أحمد |لسيد|77758
896o83 تـــربــــيتـــ سوه|جد| | ن| |حمد رمض|ن
4o659oيم عبــــد |لعزيز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى |لشيخ محمد |بــــر|
||48o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجل|ل ع|دل جل|ل عبــــد |لحميد
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد|626667
|4o4o6|ه عبــــد |لعظيم محمد |لسق| ند تـــج|ره ع شمس|م

زر|عه |لفيومف|طمتـــ |سم|عيل محمود عبــــد |للطيف6|333
صيدلتـــ |سيوط حمد خ|لد عبــــد|له|دى رم|ح|478|89
5|6o32كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورد| | حم|ده رحومه |لديبــــ
44o84| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد خ|لد محمد ع
د|بــــ |لزق|زيق|رو|ن محمد طتـــ |لعكش925|63
52o253لسن ع شمس|يم صل|ح محمد |لزي|تـــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمود فوزى عبــــد |لو|حد |لجندى273|25
|54o26| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عص|م وحيد محمد عبــــد |لغ
859o|o| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيفيل فتـــ خلف مه
62o|68| تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء محمد عثــــم|ن |لد|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | ن| عبــــد |لنبــــى محمد5644|
ندستـــ بــــور سعيدزي|د ه| محمد ممدوح محمد |ل|بــــ765525
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن|ديه محمود عبــــد |لمنعم عبــــد|لحميد784367
89o8o8 معهد ف تـــمريض |سيوط ل |ء عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمهيمن عبــــ|س
7||85o |د|بــــ |لمنصوره|منه | محمد ف|روق محمود |لق
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء سعد |م سعد|24732

329o52ي ف محمد عبــــد|لغ بــــح |د|بــــ بــــنه|محمد |
ف حل محمد حس 264443 طبــــ بــــيطرى بــــنه|رن| |
طبــــ سوه|جمصط ر|فتـــ |حمد سعد 898663
رهحمد حمدى ه|شم ح|مد|323366 ندستـــ |لق|
|5922o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنطو|ن ن|جح عوض د|ود
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6o6|34د|بــــ طنط|حمد محمد عبــــد | عبــــد |لمجيد عطوه|
يم عبــــد |لجيد27939| قتـــص|د م حلو|ن|ف|طمه ي| |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشيم|ن محمود عبــــد | محمد حسن|767396
يتـــ مدحتـــ مسعد محروس3543|3 لسن ع شمس|م
|د|بــــ |لم |محمود |نور ز محمد|696|8
3oo7o2 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لغ ز |لملي 
يم بــــدوى689438 ى محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسل محمد ي
7657o4علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمصط و|ئل |لسيد محمد ع
تـــج|ره ع شمسمحمد حس|م محمد سعيد9|546|
5o3o|8|يم حمدي رزق علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |بــــر|

3o376رهمروتـــ |لسيد عبــــد |لمجيد خميس طبــــ |لق|
حقوق سوه|جرضوه |حمد عبــــد|لر| فر|ج  896629
تـــج|ره ع شمسمريم |حمد حل |حمد عبــــد |لرحمن25293|
249oo9حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلبــــ عبــــد|لمغ |لسيد م
تـــربــــيتـــ |سيوطحم|ده عوض حمدى عبــــد|للطيف |595|9
|397o|نوعيتـــ عبــــ|سيهشهد محمد |لمر جمعه
رهع |حمد ع محمد|2958| حقوق |لق|
7o443|يم ع سليم|ن صيدله |لزق|زيقوق طلعتـــ |بــــر|
76o72o آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى ج|بــــر عبــــد |لوه|بــــ محمد |لصغ
5o2452زر|عه |ل|سكندريهبــــ|سم |يمن عمر عبــــد |لموجود
9o4449 |تـــربــــيتـــ سوه|جم | مسعود لم عط
6942o|حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود ع|دل مو ع| 
يف768328 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمه| مدحتـــ حل حمد|ن |ل
علوم |لمنصورهجنه محمود مط|وع ع عل|م2|6857
|665o4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء خ|لد س|لم جمعه
695o6oبــــه بــــه مصط و ندستـــ |لمنصورهكريم و
تـــج|ره ع شمسمحمد حس|م محمد ق|سم عطيتـــ8748|2
يم عوض 784263 ندستـــ أسو|نمحمد محمد |سم|عيل |بــــر|
م عبــــد|لوه|بــــ محمد شعل|262848 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم |د
تـــج|ره ع شمسمحمد يح زكري| |حمد 93|362
8o|8|7|تـــج|ره بــــ سويفحمد ربــــيع عبــــد|لسميع |حمد
ندستـــ |لفيوميثــــ|ر شعبــــ|ن قر عبــــد |لتـــو|بــــ|67282

تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه ي| محمد حسن شكحه|678835
تـــج|ره |سيوطم|ريو مجدى موريس لوق| 884587
6|287oى ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء حمدى شلبــــى عبــــد|لجليل |لم
4336o2|طبــــ بــــنه|حمد نزيه محمد |حمد حكيم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرضوى |كر|م |حمد سيد |حمد||3222
8o5686صيدلتـــ |لم |سم|عيل مه عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو مجدى محمد |لنج|ر246793
قتـــص|د م حلو|ن|رح|بــــ عبــــد|لعظيم |حمد محمد2495|8
ندستـــ |لم |عبــــد|لحميد |سم|عيل عبــــد|لحميد محمد3288|8
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36o732| يم مو تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |حمد ح|مد |بــــر|
4o8o|7ن| محمد عبــــد|لمنعم |لش|عر د|بــــ |ل|سكندريه|م
6o7877د|بــــ طنط|د| | صل|ح |حمد |بــــو ش|دى|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنه | ط|رق كس|بــــ |لسيد عبــــد|249374
صيدلتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن محمد رمض|ن |حمد 898239
697|6oرى تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود مصط محمد |لجو
تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــتـــس|م خلف حسن محمد|2282|9
|د|بــــ بــــنه|محمد عص|م ع محمد |لجز|ر328236
76o|67صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن محمد |حمد عبــــد |لعزيز
5|o3|2لس سم من |نيس طبــــ بــــيطرى دمنهورك
معهد ف ص |سم|عيليهممدوح ن|صف عبــــد |لسل|م |لسيد756498
حقوق |لزق|زيقحمد محمد حسي عطيتـــ||77956
طبــــ |سن|ن |لمنصورهم| محمود |لسعيد جعفر|682479

د|بــــ ع شمس|رز|ق عربــــى عطيتـــ محمد|25|42
62552o رتـــ|مريم ع|طف عبــــد |لرحمن |لسيد سيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ور ||4|488 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لحليم 
7778o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقكريم |يه|بــــ عيد عبــــد|لسل|م مطرود
82o476|د|بــــ |لم |سم|ء رجبــــ عبــــد|لغ محمود|
6o8792يم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهآيه س|لم ع |بــــر|
6|o2o8ى معهد ف ص طنط|بــــه مسعد عبــــده |لم

ره|شيم|ء رمض|ن فتـــ عبــــد |لرحمن77|48 د|بــــ |لق|
63|3o5 يم يتـــ|بــــ ن |لدين محمود |بــــر| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م|
حقوق بــــنه|سم|ء محمد حس |لسيد|9||357
349o7|د|بــــ ع شمس|ند مجدي تـــوفيق |لجز|ر
9|2o78 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره عي نظ فكرى
8|72|oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد ز عبــــد|لرحمن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سيد عبــــد|لحميد |حمد257|22
6o654|ف حسن ع |لبــــخ علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحسن أ
لسن ع شمس|بــــسمه حس محمد حس 72|44|
33o2|8علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسهيلتـــ |حمد محمد نجيبــــ
رتـــحمد حمدى رمض|ن محمد مصط |7699|2 علوم ري|ضتـــ |لق|
د|بــــ |سيوط|محمد محمد حس عزيز |لدين  893346
معهد ف ص |سم|عيليهدين| سليم|ن عبــــد | سليم|ن758397
علوم ع شمسبــــه | سم عبــــد|لعظيم سيد عبــــ|س9559|2
2672o4 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر مجدى شو |حمد بــــسيو 
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسي|سم عز|لدين عفي محمد ش| 8458|2

54|25| كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــحمد رفعتـــ محمد تـــه|
علوم |لزق|زيقمر|د محمد محمد بــــ |لدين779947
طبــــ ع شمسرؤيه محسن محمد عبــــد|لسل|م355526
2263o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |سم|عيل |لسيد |سم|عيل
4oo|27د|بــــ |ل|سكندريه|نور حسن عبــــد |لحكيم حسن |لسحتـــ
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طبــــ بــــ سويفلشيم|ء جم|ل |حمد عبــــد |للطيف||5957
9o3232 حقوق سوه|جه|جر ممدوح عبــــد|لفتـــ|ح |حمد

577o2 تـــمريض  بــــ سويفخلف رجبــــ حسن حس
536|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط عم|د محمد صبــــ |حمد
حقوق ع شمسمصط حسن محمد محمد |لحوي 3|3425
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفط|رق مصط محمد محمد جبــــر|2372|
معهد ف ص |سو|نزينبــــ عي رشيدي |حمد|86836
ر5258|| رتـــ|م|ريه|ن |يمن محمد ط| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم| صل|ح فتـــوح |لسيد عز|م||77746
زر|عه |ل|سكندريهمن|ر |يه|بــــ محمد عمر|ن محمدين425828
ن|دى محمود س|لم |لش|ف 7|6889 صيدله |لمنصورهسلم|ن 
4o7229 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأيه |يه|بــــ |حمد متـــو مر
ف2|6952 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــف|طمه عبــــد |لحميد |بــــو |لفتـــوح محمد م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ند| خ|لد |لسيد عبــــد |لسل|م524|78
4|36oo|يم |لهند|وى يم محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|بــــر|
52976oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمود عطيه جبــــريل
887o75 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمن|ر ع|دل حسن محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |حمد ك|مل زيد|ن |لحف 249265
علوم ج|معتـــ د |طنعمه أحمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن |لعشم|444658
252|2o| ه حس |لسيد |حمد حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
3|3o9| لسن ع شمس|مريم مصط محمد |حمد حسن
62o8ooيم ع |حمد |لريس تـــ |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ أم
د|بــــ |سيوط|ع ممدوح محمد محمود 7582|9
88o252  يبــــ رهم|ريو ميخ|ئيل مفيد و طبــــ بــــيطرى |لق|
6o8oo3| د|بــــ |لمنصوره|قتـــ ز عبــــ|س ز عي
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق محمد فهيم محمد عبــــد|لر|زق8|2493
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|م|339283
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس محمد حس محمد678|76
525o88|ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء محمد أحمد محمود |لعيسوى
8o5|62 ندستـــ |لم |ول|ء سعيد ض| ع
تـــج|ره بــــور سعيدمؤمن عل|ء محمد عبــــده عبــــد |لرحيم543|75
7oo3o6معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد عبــــد |لحميد منصور عبــــد |لحميد
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمصط محمد حسن ن6|9|76
4o46|7|يم محمد ف |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد |
446oo| |علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد حسن عو|ض حسن ج
تـــ ن| عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد|584|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
فنون جميله فنون |ل|قم|رسلينو ممدوح ك|مل بــــس|ده824583
694o47ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد |لمك|وى عبــــد | |لمك

معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء ص|لح محمود |م |69362
6767|oد|بــــ |لمنصوره|زينبــــ محمد طه محمد |لسكرى
|54o|7تـــج|ره ع شمسيوسف ن |  |د نخله
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لس822892 لس |كرم صفوتـــ ك علوم |لم |ك
وف|تـــحمد خ|لد |م محمود مصط |344|28 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
6|53ooحقوق |لمنصورهزي|د محمد محمد بــــيص|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|من|ر |لسيد مصط |لجندى498482
حقوق |لمنصوره سن|ء محمد حج|زى ع درويش684|42
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ حسن |لس|99|693
6883o7تـــج|ره طنط|م|رتـــ | حليم صبــــ جبــــر|ن
476o88لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن|ء محمد |حمد محمد حربــــ
طبــــ كفر |لشيخ |لسيد محمد محمد إسم|عيل ع|مر439684
معهد ف ص بــــنه|يه محمد محمود |لعلي سليم|ن|247|27
5o2725تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر |لسيد |لسيد عز |لرج|ل
ين محمد |نور عبــــد |لعزيز |لديبــــ7696|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ن
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء |حمد فرغل |حمد8|78|8
تـــج|ره |سيوطحمد عمر |حمد |لضوي|868632

596o9 تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه |حمد ع ع
9o3497 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــيشوى بــــهجتـــ ر|شد مسعود

664o7د|بــــ |لفيوم|دين| عبــــد |لنبــــى عبــــ|س شعبــــ|ن
علوم بــــ سويفعبــــد| محفوظ سيد سل|مه53966

تـــج|ره |سيوطدع|ء مو عبــــد|لرحمن محمد 886835
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه|بــــ |لسيد محمد عبــــد | |لسيد|484392

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء سم محمد محمد|89332
85o286 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|نورس ن| محمد مرغ

لس س| رزق |يوبــــ29547 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ك
وف|تـــحمد محمود |لسيد صبــــره||32457 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|شه|بــــ ي| فتـــح | سل|مه267895
8o2232يم ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــولس وجيه مل|ك |بــــر| معهد ع| 
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمحمد عص|م عبــــد | عبــــد|لعزيز مدين86|787
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــ|سم محمد |لسيد عبــــ|س396|48
|د|بــــ طنط|ل|ء عم|د |حمد سعد |لزي|تـــ||355|4
67898oيم عبــــد |لحميد ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسنتـــ حسن |بــــر|
4876o7يم رمض|ن عبــــد|للطيف حقوق طنط|عبــــد| |بــــر|
7o6785|د|بــــ |لمنصوره|حمد صل|ح حل خ|لد
6o335|حقوق |لمنصورهيم يوسف عبــــد|لجو|د |بــــوفوده
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد و|ليد محمد عبــــد|لعزيز ج|د |526279
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمري|نتـــ ع|طف نصيف مو|32645
رهنوره|ن جم|ل محمد عطوه|2656| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لسل|م مندور||65|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخش|م ي عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو يوسف2||462
|3o2o8علوم ري|ضتـــ ع شمسيؤ|ن| وديع حن| مرقص

رهمهند عمرو مختـــ|ر عبــــد|لحميد |لسيد3||5| تـــج|ره |لق|
63o398|ندستـــ بــــنه|ف|دى رؤف صبــــح حن كليتـــ 
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لق|در حس 364479
4253o| يم |لسعد صيدله |ل|سكندريهملك وليد فوزى |بــــر|
يد7888|8 كليتـــ حقوق |لم |نوره|ن محمد رشدي |بــــو|ل
2776o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم ن|در عبــــد| بــــرسوم
طبــــ ع شمسدين| حس محمود محمد عوض773448
62||2o ندستـــ طنط|محمد ن| حمد|ن |لعو
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|ي|س محمد محمد ر|شد247575
د487669 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد|لعزيزعوض عبــــد|لوه|بــــ و
معهد ف ص بــــور سعيدند| |لشح|تـــ طلبــــه |لزي|تـــ623678
5o5962|تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محمود سعد محمود خليل
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد ن|در شو محمد |له|دى752863
صيدله |ل|سكندريهمحمد حم|ده جمعه |لن|دى |لخمي 694897
تـــج|ره سوه|جدين| محمد حمدى س|لم|ن 875458
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سمر محمد رجبــــ ر| 6579|8
7oo323|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء جمعه متـــو محمد مبــــروك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء عبــــد |لمحسن ع |لسيد|9|8|3|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس||ء جم|ل محمد عبــــ|س بــــدوى|759428
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ره محمد ع ضبــــيش252788
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزينبــــ |يمن حس محمد تـــوفيق25539|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسه|جر ص|لح عبــــد|لوه|بــــ محمد محمد632336
4|995oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخزي|د |يه|بــــ عبــــد| عبــــد|لحق
5|8o48 حقوق |ل|سكندريهريه|م عبــــد |لحكيم محمد |حمد عبــــد
7o|876 د|بــــ |لمنصوره|دع|ء س| محمد ع حس
9o84|8 تـــج|ره سوه|ج |ر معروف فؤ|د مو
حقوق ع شمسمحمد مصط عبــــد |لعزيز حس سويلم9377||
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود جوده محمود |حمد775246
4|226o|د|بــــ طنط|حمد عبــــد |لو|حد مصط |لجم|ل|
طبــــ |لسويس بــــ|نوبــــ ص|بــــر بــــخيتـــ جبــــرتـــ|879622
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمد جم|ل ز |بــــو|لعل| حربــــى494487
6386o2 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ثــــن|ء |حمد محمد |له|دى |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء |حمد ص|بــــر ص|لح773446
معهد ف تـــمريض |لمنصوره منه | عبــــد |لعزيز عبــــد |لبــــ| خليل 683282
32o4|3كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمريم ع|دل عبــــد| محمد سليم|ن
32|9o8تـــج|ره ع شمسدع|ء ط|رق محمد ع عبــــد|لخ|لق
|58o55|د|بــــ حلو|ن|ل|ء عبــــده ك|مل ثــــ|بــــتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه خ|لد |م محمد |لسيد834|24
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد| محمود عبــــد| محمد869|33 ك.تـــ. ف للبــــ
86o569طبــــ |ل|سن|ن |لم |دع|ء ع عبــــد|لجو|د مرزوق
876|3o  ندستـــ |سيوطيوسف ن يوسف خله

كليتـــ |أللسن بــــ سويفيه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجو|د|58464
ندستـــ |ل|سكندريهش|دي عبــــد |لسل|م ع|رف |حمد ع|445847
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5o|74|معهد ف ص بــــ سويفسل|م ن| مع|رك فرج
227o22|رهعمر عل|ء عز|زى عبــــد|لع حقوق |لق|
5276o8ه محمود محمد سع|د محمود منجود تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمي
|29o32|علوم ع شمسبــــ|نوبــــ ر|شد يوسف عبــــد |لمسيح
م|م635766 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ع فوده 
يف سيد محمود محمد39879| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسثــــر|ء 
تـــج|ره ع شمسلي |سم|عيل عبــــد | |لشح|تـــ49|63|
وف|تـــ|خ|لد محمد عبــــد|لر| رزق |827466 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
علوم ع شمسشيم|ء |لسيد قطبــــ محمد دي|بــــ773467

|5257| إعل|م بــــ سويفين|س سوك|رنو |حمد بــــيو
638o33تـــج|ره طنط|محمد سعيد محمد |لسيد عليوتـــ
62o583 ر|ء محمد حسن خض نوعيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه |لز
حقوق |سيوطم|رك م|جد من جندى ف|م|48869
معهد ف ص |لمنصورهم جم|ل عبــــد |لنبــــى |حمد |لصعيدى685326
43o5o8يم ش| |لنج|ر تـــج|ره طنط|مريم |بــــر|
يم||5|3|6 ف عبــــد|لرحيم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيه |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ع |ء رض| محمد عبــــد|لمجيد دومه496777
رتـــمحمد سيد |بــــو |لفتـــوح مر|6456| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط حل|م طلعتـــ ن|دى زي|دتـــ||88596
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طبــــه | مسعد |لسيد مر|د5259|6
5o2575د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء مدحتـــ |حمد عبــــد |لرحمن زم|ره
44|7o5|ه زكري| ع ع صل|ح تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
4|o325تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |حمد سيد |حمد عي
زر|عه ع شمسندى ع|دل محمد |لفخر| 348339
6o7577 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــكريم طلعتـــ |لسيد |لحسن
يم محمود|825523 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد صل|ح |بــــر|

6o549|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفين|س سعد محمود صديق
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود جم|ل شوي ع59847

رتـــ|عبــــ مصط ك|مل عطيه حس 784343 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ف|دى ف|يز ك|مل نسيم75873| ل|
434o67زر|عه طنط|نعمه حج|زى |لمصل محمود حج|زى
8|o8|3|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد |حمد |بــــو|لليل
يم |بــــو|لق|867684 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديكريم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
25o936د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دي|بــــ محمد دي|بــــ |بــــوشوشه
23|o97زر|عه |لفيوميف عبــــد|لحميد خل|وى ن|فل

صيدلتـــ |لم |ف|طمه رجبــــ عبــــد |لمجيد محمد73558
7||9o3|طبــــ |لزق|زيقروى خ|لد محمد مصط عرفه
26o84oف حس حم|د تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر |
892o84| رتـــ| م| رزق عبــــد|لرحيم حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق سوه|جمحمود محمد جم|ل |لدين عبــــد|898458
643o6| نوعيتـــ |لزق|زيقم |حمد محمد محمد حس
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تـــربــــيتـــ ع شمسيل|نه رأفتـــ حن| جندى42553|
4oo847د|بــــ |ل|سكندريه|ن| رمض|ن مر عبــــد|لم|لك
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد ع فوزى |لطر|بــــي8397|6
تـــربــــيتـــ ع شمسسحر مجدى عبــــد |للطيف محمد62252|
896472| د|بــــ سوه|ج|  م|ل حس عبــــد|لغ |بــــو|لن
67886oر كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدد | محمود حس ج|د ز|
8342o9 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن عبــــد|لحكيم محمد حس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م حس|م |لدين |لسيد ع مر عبــــد 65|25|

6285|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء محمود سيد عبــــد |لل
6o7833|تـــج|ره طنط||ء بــــسيو بــــسيو أحمد |لشيوى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه حس فتـــوح نور|لدين|266385
ندستـــ |لزق|زيقمحمد سعيد محمد |لسيد562|77
يف محمود |حمد |لسيد446484 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعمر 
865o8oف ف|ضل |بــــوع|يد |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|يف |
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشس|ره سعيد حس محمود768898
28o2|oد|بــــ ع شمس|ي|ر| محمد |لسيد ع
تـــمريض |سيوطرح|بــــ ع عبــــ|س كتـــبــــي 886848
طبــــ |سن|ن طنط|مع|ذ رض| ع زلهف|67|43
7o9442تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــن ي| عبــــد |لرحيم محمود |لسيد
27332oمصط محمود فه |حمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمود محمد |حمد حسن59225
ه محمد عبــــد|لق|در |لسيد |حمد فرج287582 علوم بــــنه|م
22o38|| حه وفن|دق |لفيومحمد تـــ|مر ف|روق محمد لط| 
3|936oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر محمود عبــــد|لع|ل محمود
تـــج|ره سوه|جحس|م كم|ل كم|ل |حمد س|لم|69344
9o2326  تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد م |لدين |حمد حسن
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطرن| محمد عبــــد|لخ|لق |حمد 25|875

6o82||د|بــــ بــــ سويف|حمد شعبــــ|ن حس سيد
6|o|64طبــــ |سن|ن كفر |لشيخزينبــــ ر| فتـــ |لجندى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|  م| |بــــو|لحمد |بــــو|لق|سم محمود|92388
4o8324حقوق طنط|محمد فؤ|د فؤ|د سليم|ن جمعه
76o486| علوم ج|معتـــ |لسويسحمد عفي ع محمد ع عفي
7o9229حه وفن|دق |لمنصورتـــحمدى محمد |حمد |لش|ف| 
ف مصط شعبــــ|ن329285 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــف|طمتـــ |
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|وئ|م ع محمد ع 832845
طبــــ |سن|ن طنط|منيتـــ س| |سم|عيل |لقص|ص|5|4329
52o449علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | عبــــد |لعزيز محمود عبــــد|لرحمن ش
د|بــــ |لزق|زيق|محمد رمض|ن |حمد محمد رمض|ن783434
رهمصط خلف ع محمد37955| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|ري|ن حبــــيبــــ صمويل ط|نيوس829962

6o968تـــمريض  بــــ سويفنوره|ن حس حميده محمد
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43|84oمعهد ف ص طنط|محمد عبــــ|س ح|مد |لجم|ل
بــــي 687824 د|بــــ |لمنصوره|س|ره سميح محمد عبــــد |لمطلبــــ |ل
صيدله حلو|نعزه جم|ل |لسيد خ 39845|
حقوق |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح حم|686338
9o9|o5  معهد ف ص سوه|جعبــــد| رجبــــ محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عمرو محمد محمد||45|2
د|بــــ حلو|ن|ل|ء سعيد عطيتـــ يوسف|24739

675o4oف محمد |حمد علوم |لمنصورهمحمود محمد |
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد ج|بــــر محمدسيد طنط|وي|8343
25o9|رهسل مدحتـــ حسن عبــــد |لعزيز علوم |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لق|در خ |668|79
رهملك |حمد ص|بــــر |لش| 33499 تـــج|ره |لق|

رهرحمه عوض سيد عبــــد |3|579| ندستـــ |لق|
يم|64229 معهد ف ص |لزق|زيقعمر محمد مصبــــح ع |بــــر|
493||o| تـــج|ره دمنهورلسيد |لسيد عوض |لكو |لصي
علوم ج|معتـــ د |طمصط منصور محمد ح|مد 922495
|5o954 ره|ن ن| حسن قر ثــــ|ر |لق|
9o2435 حقوق سوه|جح|زم عمر|ن محمد محمد
4|3|o2 ف ع |لملي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | |
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدين| عبــــد|لحليم مو مصط 443683
7o4358تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم |حمد زكري| عبــــد |لرحمن نور
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم نبــــيل فوزي جرجس829968

طبــــ |لفيومحمد محمد معوض عبــــد |لرحمن|85824
4o5|3تـــمريض  حلو|نمريم ع شعبــــ|ن عبــــد|لجيد

9o879oد|بــــ سوه|ج| |ده عبــــد|لق|در |سم|عيل عبــــد|لق
45o|24ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |لسيد مصط خليفتـــ محمد
622o89تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسن|ء |لسيد سعد | |لسيد أحمد
2|9||8| علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد سم ص|دق ع
يم رشو|ن763922 تـــج|ره بــــور سعيدمحمود ن |لدسو |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق يم|ن س| حس عطيه سليم|ن|637847
32662oى تـــج|ره ع شمسريم |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لخ
4|o774|ل|ل يم |بــــو تـــج|ره طنط|يم|ن |حمد |بــــر|
53oo99ندستـــ |ل|سكندريهه|جر أحمد سل|متـــ رمض|ن سنهورى
45622oيم طه د|بــــ |ل|سكندريه|مريم مسعد |لسيد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمصط |حمد عبــــد|للطيف محمد  9765|9

د|بــــ |لفيوم|دين| ص|بــــر محمد عبــــد |لحليم64296
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديجه|د |لنج|ر |بــــو|لمجد محمد7|8334
4|9o49د|بــــ كفر |لشيخ|محمود محمد عزتـــ عبــــد| بــــس|ط
تـــج|ره طنط|حمد من |حمد نبــــوى محمد عبــــد |لرحمن|48452
6387o8نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقشيم|ء مصط محمد |لسيد عبــــد| حليمه
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| فوزى كرم عبــــد|لرحمن597|35
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طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| حسن عبــــد|لعزيز سليم|ن626992
يف زو ن|شد5762|| ونيك|  تـــج|ره ع شمسف
ف صموئيل خله صموئيل499749 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورفيبــــي أ
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد عص|م |م |حمد|353244

ره|فوزى محمد فوزى |حمد|7748 د|بــــ |لق|
طبــــ |سيوطي|سم ع|طف محمود |حمد 892645
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم| محمد ع|دل محمد عسكر675438
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررن| ن |نور س|لم7429|5
69oo5|تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ مجدى ع يوسف ع
يم39598| ش|م من |بــــر| رهه|يدى  طبــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط ص|لح صل|ح |لدين حم|دى53866|
ن| |حمد عبــــد |لعزيز محمد عمر39922| تـــربــــيتـــ ع شمسم
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن ن حسن |سم|عيل سليم|ن|346676
7o426oندستـــ |لزق|زيقحسن ع |لسيد محمد |لسيد
ره|نوره|ن خ|لد محمد عنتـــر |حمد6|632| د|بــــ |لق|
زر|عه كفر |لشيخحمد |بــــو |لمك|رم |حمد محمد |لعشم437492
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع حج|ج |حمد ع 865344
246o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد بــــش محمد غل|بــــ
د|بــــ كفر |لشيخ|ل |ء عز محمد |لبــــ|جورى4669|4
2|5o84وف|تـــسيف |لدين |حمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
8||o97علوم |لم |محمد رض| ر|شد محمد
6o9392د|بــــ |لمنصوره|مصط سم عثــــم|ن |لصعيدى

ره|ع|ئشتـــ فؤ|د محمد فؤ|د عبــــد |لرحمن4673| د|بــــ |لق|
462||oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمود  |زى تـــوفيق رجبــــ |لدن|صورى
7o94||تـــربــــيتـــ |لمنصورهحس|م محمد جميل محمد |لسيد قدح
9oo96o معهد ف ص سوه|جد |نه سليم|ن شو نعس|ن
4o|887تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع محمود دسو ع

|د|بــــ |لم |بــــسمه جم|ل طه حس 59699
34o|45علوم بــــنه|حمد فتـــ محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لزغبــــى
يم متـــو |83477 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد حف |بــــر|
6o88|5طبــــ طنط|رح|بــــ |حمد ذ حج|ج

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسصف| حمدى عبــــد |لنعيم محمد محمد عبــــد 37342
ى محمد عبــــد|لمجيد 2|8982 طبــــ سوه|جمحمد ي
7555oo|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد ع|دل ف|روق حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ مصط محمود يوسف327696
يكل622892 علوم ج|معتـــ د |طندى ي|س ي|س 
764o88كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى ن| رجبــــ حسن جلبــــي
759o77علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمرو ح|مد حمد |لسيد
صيدله ع شمس جم|ل محمد عبــــد |لوه|بــــ||634|
8|o2o5ي حبــــيبــــ تـــج|ره بــــ سويفف|دي ع|مر ن
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رسيل عم|د جرجس ميخ|ئيل يون|ن|32227
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يم57499| رهم جم|ل محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
لع| للعلوم |إلد|ريه 6 |كتـــوبــــر|م|لك |حمد |حمد محمد89523

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ني|س ي| محمود محمد ع33432|
4o3666| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لمنعم |يه|بــــ |م عبــــد|لرحيم
9248o4 حقوق |لمنصورهعمرو |لديبــــ |بــــو|لوف| |لسيد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر ع|دل محمد ك|بــــس252674
25o847|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ين محمد ص|لح عبــــد
62o926| طبــــ |لمنصورهف |حمد |لسيد محمد |لنجو
8o6236نوعيتـــ |لم |يوسف منصور رمض|ن عبــــد|لكريم
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|يوسف عمرو مدحتـــ ح|فظ |حمد6685|2

رهسم|ء شعبــــ|ن محمد حمد|ن|75|57 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم687534 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | محمد ف|روق  |بــــر|
4|228oحقوق طنط|محمد |لسعيد محمد |لسقو
4o2222تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهربــــ|بــــ |حمد خميس |حمد شعل|ن
8397o3ي سليم كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمن|ر محمود خ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمود شعبــــ|ن |حمد منصور249369
433o76تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رحمتـــ ي| شبــــل |لبــــ |لشيخ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| محمد مجدي عبــــد |7763|
252o74| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نع|م عقل حسن |ل|نور ع
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــم محمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحميد|7||66|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يمن عبــــد |لمجيد ص|لح|4|452|
ه ع |لسيد مره|4|2498 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
2435o5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمل محمود عبــــد|لع|ل محمود

56o92تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد سعيد سعد محمد
تـــمريض |لفيوم ف|طمه شح|تـــ رمض|ن سلومه72453

5|24|oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد رمض|ن محمد يونس
5246|oيم حسن محمود علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد ي| |بــــر|
يم |لشيخ|255884 يم رجبــــ |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــبــــر|
6o|884نوعيتـــ طنط|أمنيه سم ك|مل ه|شم
92o553  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسحر ع|دل عبــــد|لر|زق |بــــو|لمجد
ه محمد عبــــد|لعزيز محمود|79|266 |د|بــــ طنط|م
ندستـــ |لزق|زيقمحمد رض| |لسيد أحمد ع 777542
5o3936تـــج|ره دمنهورحمد فرج |م عبــــد |لفتـــ|ح |لج|ويش
7o5653ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــلسيد محمد |لسيد محمود محمد |لسيد م |لع| 
تـــربــــيتـــ |لعريششيم|ء |حمد عبــــد|لمعتـــمد طنط|وي767478
764o3||حقوق |لمنصورهل|ء صبــــ شح|تـــه عوض
43o|26تـــج|ره طنط|ندى محمد عبــــد |لسل|م |بــــوشوشتـــ
6o252oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم مجدي حسن مصط محمد
يم |لسيد عرفه5262|4 حقوق |لمنصورهحن |لسيد |بــــر|
ندستـــ حلو|نحسن |بــــوبــــكر حسن رش|د |بــــو بــــكر عبــــد 8269|2
7o2979|ش|م شعبــــ|ن محمد عبــــد |لع د|بــــ |لزق|زيق|عبــــ 
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنورين عبــــده ع مصط |لمعد|وى675624
524o22ندستـــ |ل|سكندريهلور| عبــــد |لعليم |لسيد عبــــد |لعليم محمد

32o28 ندستـــ حلو|نف|روق محمد ف|روق ز
7o5|o4طبــــ |لزق|زيقوق |لسيد |حمد محمد بــــيو
8o4465لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نور| صل|ح سيد بــــل|ل
يم 465748 ف |حمد محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحس|م |
علوم |لمنصورهي|سم محمد مصط ع|مر|69762
ى س| ري|ض سليم|ن8923|| رهش صيدله |لق|
ر مصط عبــــد |لخ|لق |لحديدى46357| رهسهيله م| صيدله |لق|
وف|تـــيم حسن سل غريبــــ ع587|6| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم عبــــ|س4|4869 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطح|زم محمد |بــــر|
ى محمد |حمد |لخمي695794  |حه وفن|دق |لمنصورتـــوق ي
22839o ف عبــــد|لحميد حس|ن ره|نوره|ن | د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء ع|دل عبــــد|لرحمن مو عبــــد|5945|5
لس مجدى |ميل وديع324968 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــك
5o75o3 صيدله |ل|سكندريهندي عبــــد |لل|ه بــــدر عبــــد |لل|ه محمد
علوم |لزق|زيقلشيم|ء حمزه محمد فخرى |لشيخ ع|3||77
ف ع |لسيد|22789 تـــربــــيتـــ ع شمسد | |
4o|72|| يم محمد صل|ح محمود مو حقوق |لمنصورهبــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمر محمد عبــــد |له|دى عبــــده4|6997
6o83oo|د|بــــ طنط|يم|ن |كرم محمد |لبــــو|بــــ|
طبــــ |لمنصورهه|جر |لمغربــــى ع محمد |لمغربــــى3253|7
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــشه|بــــ |لدين محمد محمد سيد |حمد687686

رهمعتـــز محمد رجبــــ عيد8666| حقوق |لق|
9o2545 طبــــ بــــيطرى سوه|جند| |حمد محمود ع
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد رزق رزق ع خ |693535

5438oيم كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمود جمعتـــ |بــــو|لق|سم |بــــر|
ر |م|م محمد مصط قشبــــر339478 تـــربــــيتـــ بــــنه|جه|د ط|
77|43oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم حسن محمد حسن عبــــد|لكريم| 
يف |حمد عبــــيد497376 تـــج|ره دمنهورمن|ر 
9o4722تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمنتـــ | |حمد عبــــد|لرحيم عبــــد |لحميد
يكل625283 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|زي|د س|مر محمد يح محمد 
ندستـــ ع شمسه|جر |حمد ع |حمد66886|
رتـــ رح|بــــ ج|بــــر مرتـــ عبــــد|لحميد326228 تـــمريض |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندي عزتـــ كم|ل عبــــد|لحميد369663
5o78o2يم صيدله |ل|سكندريهشيم|ء سعيد محمود |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهل|ء سعيد محمد محمد خليل|343468
9oo385 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لمحسن |حمد شيبــــه |لحمد
9224o3|طبــــ بــــيطرى فرع مطروح حمد ع|دل محمد محمد
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه |ر محمد |لسيد |لمغربــــي4449|5
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدوء وليد محمد ملي 395|5|
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4o442oيم |لسيد محمد |بــــو منصور حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــس|م |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفنفيسه محمد محمد ح|فظ858458
|د|بــــ |لم |خلود محمد عبــــد |لحميد متـــو375|78
| ز|يد قشطه477968 ش|م ن تـــج|ره |ل|سكندريهكريم 
336o94رهي|سم خ|لد جوده محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |لزق|زيقسل ح|تـــم أم عبــــد| |حمد خط|625394
4|o|||تـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــد |لغ ع رزق
7688|oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن س|لم حسن |حمد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نديل عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد7797||
د|بــــ ع شمس|نوره|ن محمود |حمد عطيه26587|
8|4o43|يم تـــج|ره بــــ سويفحمد رض| محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمل حس|م |لدين عبــــد|لخ|لق |لطبــــل277567
829|7o|تـــج|ره سوه|جي|تـــ عبــــد|لنظ محمد |حمد
537o53 تـــج|ره دمنهورري|ض ك|مل عبــــد|لحميد مو
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء مصط صبــــرى سليم|ن266585
يم ف|روق محمد |لعط|ر9|7633 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدد | |بــــر|
6|9o69تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأشو|ق |لقصبــــى محمد |لقصبــــى

6o9o9كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفم|دون| عز ع|يد |سحق
معهد ف ص |ل|سكندريهعمر فتـــ ط|يع يسن عبــــد|3389|5
صيدله حلو|نمحمد عطيه محمد ع |حمد688978
يم عبــــد |لسل|658|4 يم حمد|ن |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــر|
علوم حلو|نبــــ|نسيه سيد طه |حمد |سم|عيل5297|2
43o254ف محمد محمود |لقل طبــــ بــــيطرى كفر |لشيختـــ |
ندستـــ بــــور سعيدنور|ن عم|د بــــدر مسعد|75534
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|مهند محمد حس عوض شح|تـــه763923
7o44o4|ه محمد محمود حموده طبــــ |لزق|زيقم
يم853|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهح|زم مجدى |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد جم|ل عبــــد|لسل|م مندور|46252
|2o|o2رهن|دين محمود فوزي عطيتـــ تـــج|ره |لق|

ندستـــ بــــ سويفعبــــد |لحميد سيد محمود |بــــوزيد4||9|
ندستـــ |ل|سكندريهعمر عص|م سيد قنديل سيد478692

رتـــ عل| عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ49457 تـــمريض |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعم|د عبــــد |لنبــــي عبــــد|لع|ل |حمد28|49

634o32| |كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــس|مه |حمد |لسيد محمد عن
7o|3o8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد حل مر
7o2278ى يم بــــح تـــج|ره طنط|رحمه عبــــد |لو|حد سيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهوريه ربــــيع أحمد دسو يوسف|478484

5932oطبــــ بــــ سويفين جمعه محمود عبــــد |لعليم
4776o6 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدين| ع عبــــد |لسميع محمد ع
تـــج|ره |ل|سكندريهنور مدحتـــ ج|بــــر محمد264|49
9o3778 صيدلتـــ سوه|جف|طمه صد |لسيد |م
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883|o5  |ه عبــــد| ذ عبــــد تـــربــــيتـــ |سيوطمن
||7o65تـــربــــيتـــ ع شمسمونيك| ر|بــــح رس جريس
35o74o| طبــــ ع شمسيتـــ جم|ل عبــــد|للطيف ع |لبــــر
يم475576 يم عرفتـــ |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |حمد |بــــر|
9o||9||حقوق سوه|ج حمد فتـــ عبــــد|لع|ل |بــــوزيد
تـــج|ره بــــ سويف|ء رجبــــ |سم|عيل محمود||6977

68o75|لسن |لم |مريم |لسيد عبــــد |لو|حد |لسيد |لخمي|
ره|ع|دل عص|م |حمد عبــــد |لعزيز47986| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطندى عبــــد|لكريم عبــــد|لعظيم محمد 4525|9
علوم |لم |م | وجيه مرزوق رزق8|8574
يم مصط ع سعيد|836234 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىبــــر|
د|بــــ |سيوط|س|ره |حمد حل س|لم 3424|9
496o|6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن ن|در شعبــــ|ن خليفه صبــــح
ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف |س|مه محمد محمد ع9345|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
2376o6زر|عه ع شمسيه عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد |لجيد محمد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|زن |يه|بــــ ر|غبــــ عبــــد |لوه|بــــ22797
4o6925تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوق ي| |لسيد |حمد
7||88o|تـــج|ره |لمنصورهه|يدى |حمد |حمد مسعد |لبــــرمبــــ
لسن ع شمس|ص|بــــرين  محمد |حمد ع326494
62o426تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن ط|رق ز |لخو
8||5o2تـــج|ره بــــ سويفص|بــــرين عبــــد|لتـــو|بــــ حسن محمد

ف عبــــد |لحميد نبــــوى2|876 معهد ف تـــمريض |لفيومس|ره |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود ع|دل سعيد حمزه8|||25
76698oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد يوسف عبــــد |له|دى محمد رستـــم معهد ع| 
4o|||6|نوعيتـــ |ل|سكندريهعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد |بــــر
42892oتـــج|ره طنط|يح عبــــد |لمنعم بــــدر عبــــد |لمنعم |لبــــر
|ء |سم|عيل |حمد |سم|عيل|5|8857 تـــربــــيتـــ |سيوط 
معهد ف ص |سم|عيليهي|سم سم فتـــ ع سعد769869
83897o تـــج|ره سوه|ججنه كم|ل محمود مو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|ي| |حمد ن| |حمد ز مصط ثــــ27693|
يف ك|مل محمد محمد|32669| ه  رهم ندستـــ |لق|

2577o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء سم مر رمض|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|خ|لد عيد عبــــد |لعزيز عوض ||44944
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدندي عز|ز |سم|عيل عبــــد|لعزيز849579
8597o3|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــديفيد عم|د من حن
63996oيم س|لم تـــج|ره |لزق|زيقوف|ء خ|لد محمد |بــــر|
32652oد|بــــ حلو|ن|بــــتـــ مجدى فؤ|د ز
صيدله ع شمسسيف ي| محمود ع|شور سيف2452|3
5o27ooزر|عه طنط| |ر محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |بــــو|لعل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــد| حسن عبــــد| |لبــــ|بــــ245797
6353o2| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيري ع|دل ح|كم ميخ|ئيل فرج |
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د|بــــ دمنهور|مصط عبــــد|لمو فوزى حس عبــــد|493342
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــع محمود ع خر|ش843|25
7o||46د|بــــ |لزق|زيق|محمد صل|ح نص|ر ع |بــــ|ظه
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدوق ن| ربــــيع ص|بــــر849827
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لرحيم |حمد |لشنو| 876667
689o29|ندستـــ |لمنصورهحمد |لسعيد محمد عبــــد |لحميد عمر
تـــج|ره |لزق|زيقمرو|ن عم|د ح|مد قن|وى47|633
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إن ع ع محمد مزروع4|4345

669o4تـــج|ره بــــ سويفنهله مك|دى جنيدى عبــــد |لر|زق
|44o5|رتـــ منتـــ | عبــــد |لمطلبــــ بــــسيو رمض|ن تـــمريض |لق|
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسل|م جم|ل محمد عبــــد |لسل|م يوسف675569
تـــج|ره |سيوطسيد حسن سيد محمد 875895
5|4o7| |صيدله |ل|سكندريهرو|ن أس|متـــ محمد حس م
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نس|مه بــــطرس زكري| مح|ربــــ|832289
ندستـــ |سيوطعمر عبــــد|لحميد سيد محمد  3784|9
3|932oتـــج|ره ع شمسس|رتـــ |حمد عيد عبــــ|س
6o6993|صيدله |ل|سكندريه|ء كم|ل محمد غ|زى
طبــــ |لمنصوره|حمد مجدى حس عبــــد |لعزيز شط|874|69
و | رأفتـــ قديس عبــــد |لقدوس|48969 د|بــــ |ل|سكندريه|ف
68976o|ري|ض |طف|ل بــــورسعيد|ء رض| |حمد مصط محمد
89443o ديه تـــج|ره |سيوطندى زكري| |حمد 
4872ooتـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن محمد طه سعيد |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقريه|م س|مح محمد نبــــيل |لسيد9|6326
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|رتـــ | محسن بــــر|ميدس نعيم6346||
328oo7طبــــ بــــنه|زي|د |حمد محمد من عمر
2388o6رهمريم محمد عبــــد|لمنعم محمد فتـــح |لبــــ زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهي|سم ن| محمد |حمد محمد |ل 79|758
45o299علوم ري|ضتـــ طنط|س|مر سم رمض|ن |لصو|ف
ن| ن|دى عبــــد |لنور جيد489899 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م

9o533تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد | شعبــــ|ن زينهم عبــــد |لغف|ر
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره|ن سعيد محمود ع بــــدر7|99|5
42o335يف نده عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمد  حقوق |ل|سكندريهش|
83|73oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد غ| مر ح|مد

رهريم خ|لد محمد |لش|ذ7|352 تـــج|ره |لق|
يع73|43 تـــج|ره سوه|جمحمود سعيد عبــــد | |بــــو 

643|o6يم محمد تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن منصور |بــــر|
9o5623 م|م حس تـــج|ره سوه|جه|جر حس 
33|o|6|معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــتـــس|م عم|د طه عبــــد|لمنعم
ف عبــــد |لق|در ص|لح423549 علوم |ل|سكندريهسل أ
336o53ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|من|ر ه| |لسيد |حمد
علوم بــــنه|محمد فوزى عبــــد|لعزيز تـــوفيق56|262
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ى عبــــد|لش| 758485 ندستـــ بــــور سعيدمحمد عل|ء خ
922o79 معهد ف ص سوه|جفد|ء جم|ل ع |سلم|ن
تـــمريض بــــنه|يم|ن سعد شعبــــ|ن غني عل|م|264636

64o9||د|بــــ |لفيوم|منيتـــ محمد رمض|ن محمد |حمد |لبــــ
ز|ع28|268 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م |حمد طلعتـــ 
يل ج |لزق|زيقف|طمتـــ عبــــ|س عبــــد|لعزيز ط|حون356666 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
485o9o|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ي|س محمد عبــــد|لغ |بــــر
4898o4يم د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ ع|دل فوزى |بــــر|
ل|ل حسن39884| علوم ع شمسدع|ء نبــــيل متـــو 

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعص|م سيد عثــــم|ن بــــش 5|624
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طآيه |لسعيد محمود محمد |لعتـــ|بــــى|62387
7oo4|9معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لبــــديع |لسيد |سم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد شعبــــ|ن م |ر عبــــد |لحفيظ|6|288
وف|تـــش|م محمد ع|شور |حمد6|93|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
26||2oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء ممدوح محمد رش|د قوره

رتـــ|مريم محمد صبــــ|ح |لسيد52|27 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم |لمنصورهحمد يح مصط ذ ربــــيع|695326
ف سعد عزيز قلتـــتـــ24877| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجورين |
صيدله |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد |لحميد فوده|779474
تـــربــــيتـــ سوه|جم خ|لد عبــــد|لل|ه محمد 25|||9
496o87ه مصط خ|لد جم|ل |لدين محمد  |حه وفن|دق |ل|سكندريهأم
64o574حقوق |لزق|زيقمحمد ع|طف محمد خ محمد زيد
3|o966رى ر عبــــد|لوه|بــــ |لجو كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | جو
7o|9o3ندستـــ |لزق|زيقمحمد مصط عبــــد |لمهيمن محمد عطيه
|425o|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحن خ|لد عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لصمد
يم حسن |لن|دى775867 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط||ء ص|بــــر |بــــر|
236o|5|د|بــــ حلو|ن|ل|ء حس حسن رضو|ن
7|o5o2يم رجبــــ علوم |لمنصورهيم|ن عل|ء عبــــد |لعظيم |بــــر|
352o93| صيدله ع شمسل|ء محمد صل|ح |لدين عبــــد|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمصط |حمد حسن محمد بــــكر|45|54
642o97د|بــــ |لزق|زيق|دير محمدشكرى عبــــد|لبــــ| عبــــد|لوه
زر|عه طنط|محمد |يه|بــــ عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف بــــدر3335|6
صيدله |ل|سكندريهدع|ء ع|دل |لسيد محمد دي|بــــ8744|5
صيدله |ل|سكندريهزي|د خ|لد سعد مصط ع424852
صيدله ع شمسبــــسنتـــ كم|ل |لدين ع ع سعد7279|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق نبــــيل ك|مل شمخ4244|4
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمدى عبــــد|لمجيد محمد عبــــد |لمجيد 245628
2468o6ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عط| سعد |ل|بــــطح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط روى ه|شم سيد محمد|889893
842o97|صيدلتـــ |لم |حمد جم|ل فه |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لوه|بــــ محمد وجدى محمد عبــــد 24327|
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طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |حمد |بــــوزيد عبــــد |لجو|د  |لجمل|42775
9o86o9 تـــج|ره سوه|جر| | ج|د ع عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد عبــــد|لمنعم جل|ل محمد |لبــــغد|493279

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرضوى غريبــــ |م|م ش |2|39
68o2|5|يم عبــــد |لع|ل علوم |لمنصورهمنيه |حمد |بــــر|
ند|وى|9|779 حقوق |لزق|زيقخلود رفعتـــ رمض|ن عثــــم|ن 
2676oo|يم معهد ف تـــمريض بــــنه| يم|ن مجدى أبــــو|لمع| |بــــر|
يد محمد أبــــو|لفضل434455 نوعيتـــ طنط|ندى محمد أبــــو|ل
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى محمد رمض|ن محمود حس 55242|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه محمود |لسيد طه863947
48o82||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه صبــــ عبــــد |لع| شعبــــ|ن
4|746o حقوق طنط|أس|مه محمد عبــــد|لمنعم محمد عفي
8o6|72 صيدله |ل|سكندريهمحمد عمر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ |لسيد عبــــد|لغف|ر حسن|326562

|627|| رهس|متـــ خ|لد محمد حف ربــــي تـــج|ره |لق|
ى4383|6 صيدله |ل|سكندريهحمد محمد فوزى عبــــد |لمهيمن |لهم
معهد ف ص طنط|محمد ي| محمد عبــــد |لمقصود442435

4733oيم عشم|وى زر|عه |لفيومي|سم عشم|وى |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن ه| مصط |لف 252638
32377oطبــــ ع شمسن|دين |حمد سيد مصط محمد
معهد ف ص طنط|سم|ء عنتـــر فتـــوح عبــــد|له|دي ع43|434
رهه|جر |لعري محمد عبــــد|لرحمن326389 علوم |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط محمد متـــو محمد |لمنش|وى353972 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد نبــــيل محمد |حمد64239|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ندى صبــــري م |لدين فخر |لدين637778

رهمحمد مصط ف|يز عبــــ|س887|4 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسلبــــ شح|تـــتـــ عبــــد|لنبــــى حسن2924|3
9o58|4 د|بــــ سوه|ج|بــــول| صفوتـــ شفيق خليل
رهفتـــ محمد فتـــ ع |لسيد234292 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره سوه|ج  حمد جم|ل شح|تـــه عبــــد|لرحيم|895274
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم محمد بــــدوى عطوه248452
يم فرج محمود345945 ش|م |بــــر| يم  د|بــــ ع شمس|بــــر|
44o447تـــج|ره طنط|م| عبــــد|لعليم سم محمد عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دى|ء عبــــد|لع| |حمد عبــــد|لجليل832594
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |يه|بــــ |لسيد |حمد435|32
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود محمد محمد شعبــــ|ن عبــــد 9||692
5o334o|د|بــــ |ل|سكندريه|ن ع |لنجي ع محمود
تـــج|ره |لمنصورهمحمود رمض|ن محمود رمض|ن جمعتـــ698424
|2|567| رهيم|ن محمود |لسيد ع تـــج|ره |لق|
788o82|يم ع|دل ع محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
يكل5|6932 د|بــــ |لمنصوره|مؤمن بــــ|سم عيد خليل 
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حقوق حلو|نيه مصط |بــــو|لعل| عبــــد |لع|ل|576|3|
د|بــــ كفر |لشيخ|ح|زم شعبــــ|ن |لغريبــــ محمد |لشن|وى9877|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سيف محمد عبــــد |لعزيز عطوه57|37|
تـــج|ره بــــور سعيدبــــسنتـــ محمد ن |لدين |م حسن9|7649
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــيشوي ميل|د عد تـــ|مر373598
8o4o85 ف سيد حس نوعيتـــ |لم |محمد |
علوم |لزق|زيقن|دين ي| عبــــد | متـــو  |م49|625
35o259يم |د|بــــ بــــنه|بــــدر محمد مر |بــــر|
ندستـــ طنط|محمد جم|ل عبــــ|س عبــــد|لسل|م |لرمل449538
8328oo| علوم |سو|نسم|ء |حمد نظ|م محمد ن| مه
2268o8 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد| |حمد محمد حس
639o26|وف|تـــحمد محمد |حمد |لسيد سليم|ن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3338ooيم عبــــد|للطيف يم صبــــرى |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|رضوى بــــه|ء |لدين عبــــد |لفتـــ|ح حسن قش2479|6
7o943o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوليد محمد |لسيد |حمد |بــــو|لعن
895|o7|تـــج|ره سوه|ج حمد ن|جح عبــــد|لحميد |حمد
|2o824ندستـــ ع شمسسل محمود متـــو محمد مر
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن|دين خ|لد محمد |لشيخ3259|2
|2oo62تـــج|ره ع شمسجنه محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
44237oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|مح عوض عبــــد|لعزيز |لمعد|وي عجور
4o6774 نوعيتـــ |ل|سكندريهروضه عبــــد |لمنعم مختـــ|ر محمد عبــــد
76237o ندستـــ بــــور سعيدمحمد عل|ء |لدين محمد حس عبــــد
7o449o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن يح |لسيد مهدى شعبــــ|ن
47698oد|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن ع محمد |لسيد ع
ندستـــ |لزق|زيقمل محمد فتـــوح بــــرك|تـــ|732|77
معهد ف ص بــــنه|ط|رق شعبــــ|ن عبــــد|لسميع عمرتـــ|24563

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد وزير محمد عبــــد |لبــــ| |57534
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومدع|ء مرزوق سيد حس 232678
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمؤمن شعبــــ|ن عبــــده |لش|ذ|46|25
63498oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ع|دل غريبــــ |لسيد |لعكش
8|5oo9 تـــربــــيتـــ |لم |يوستـــ | نج|ح شح|تـــه مج
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد لط عبــــد|لحليم عبــــدربــــه ن| 265958
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل |سم|عيل محمود |بــــو|لعبــــ|س55692|
معهد ف ص |لزق|زيقدولتـــ أحمد محمد عبــــد |لحميد محمد |63889
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|رحمتـــ محمد فوزى بــــكرى9|4825
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحسن صل|ح حسن م محمد529842
9o6547 علوم سوه|جمن|ر محمد ع عبــــد|لسل|م
78o672|يم علوم |لزق|زيقل|ء |لسيد محمد |حمد |بــــر|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد طه ف|روق محمود|59685
تـــج|ره بــــ سويفبــــول| عيد نجيبــــ سعد3278|8
طبــــ طنط|محمد طه |حمد محمود |لسندبــــي427533
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36o546صيدله |لزق|زيقف|طمتـــ ع سيد |حمد عبــــد|للطيف
تـــمريض |إلسكندريتـــ م صل|ح عبــــد |لكريم عبــــد |لق|در عبــــد 423448
5o6o58طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعمرو ع|دل فتـــ محمد محمود
4|89o2|يم يم محمد |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد خ|لد |حمد محمد شح|تـــه|696895
7696o5 حقوق بــــورسعيدحس جم|ل عبــــد|لن| حس عبــــد

تـــمريض  حلو|نعزه سل|متـــ عبــــد |لعزيز محمد3|392
|63o67تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم حمدى عبــــد | عبــــد |لمجيد
زر|عه ع شمسمصط محمد ع عبــــد|لمنعم645|22
623o3|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهجنه يح محمد محمود ر|جح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد |يمن محمد جعفر74|27|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم | عط|  |د عبــــد |لمل|ك47459|
6o358o|نوعيتـــ طنط|لشيم|ء س| |لبــــسيو |لهليس

2o8o8يف خلف عبــــد |لح|فظ ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد  أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه صبــــ |حمد عبــــد |لغ |لمعن|وى5987|4
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نريه|م محمد عربــــى عبــــد|لحفيظ عبــــد|337363
9|3oo3|يم محمد |حمد محمد معهد ف ص ري|ضه سوه|ج بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء محمد عبــــد |لعزيز نبــــيه عبــــد |لعزيز624268
|69o63ر |لبــــدوى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد ط|
حقوق ع شمس|ء عبــــد| فه رف| |348473
6o35||يم نوعيتـــ طنط|محمود |حمد معوض منصور |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق |لم |حن|ن محمود سلط|ن محمد6343|8
763|o3يم يوسف حمد كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمود |بــــر|
3286o4|تـــج|ره بــــنه|م عص|م |م محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومكريمه رمض|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم267577
علوم ع شمسمريم عبــــد |لن| مهر|ن عبــــد |لستـــ|32543|
424|2oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمود يح محمد محمد |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لوه|بــــ عطيه محمد عليوه357769

رهمحمد ع|بــــد رزق ع |لف 42564 تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون |لم |م|دون| سم نصيف جرجس42|9|8
طبــــ |لزق|زيقمحمد عمرو محمد محمد636388
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرنيم حس ع محمد مصط 626925
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندى محمود |حمد محمد63467|
7o3742| |يم نعيم لبــــيبــــ خف د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |بــــر|
7627o7 يم عبــــد |لبــــ| مصط كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمود |لسيد |بــــر|

ه محمد قر محمد|84594 تـــج|ره بــــ سويفم
صيدله حلو|نه|جر |حمد |بــــوسمره محمد33|856
482o73 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود عبــــد |لكريم عبــــد |لحكيم عبــــد
244o73|رتـــس|مه محمد ن|فع محمد س|لم علوم ري|ضتـــ |لق|
6o3779ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط |حمد مصط عبــــد|لمع
صيدله |لمنصورهتـــه| عبــــيد عبــــد |لحليم عبــــيد عطيتـــ694944
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تـــربــــيتـــ |لفيومرحمه صل|ح |حمد محمد69996
ندستـــ ع شمسي|تـــ محمد حسن عبــــد|لسميع|229389
صيدله |ل|سكندريهندى معروف |لسعيد |نص|رى عيد443795
4o5798يم عسكر د|بــــ دمنهور|يه|ن ع|دل فرح|تـــ أحمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد عبــــد| محمدحسن|628756
تـــج|ره دمنهورند عوض محمد |لحو 3|72|5
48836oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|لرحمن ن| فتـــ عبــــد| فرج
7o6236 تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ بــــهجتـــ فه |لسبــــ| مصط
تـــربــــيتـــ بــــنه|ن|دين ط|رق من عبــــد| عبــــد|لمل||28|33
6o634oح|ن تـــج|ره طنط|ح|زم محمود عبــــد |ل 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره عبــــد|لرحيم شح|تـــه عبــــد|لرحيم|64833
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسشيم|ء مصبــــ|ح عبــــد|لع|ل |لديد|مو 639227
3357|oعلوم ع شمسمن|ر عل|ء سعيد محمد
طبــــ |لزق|زيقنه|ل كم|ل مصط عبــــد |لحميد637872
8o828| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم |حمد عبــــد|لرحمن ع
ندستـــ طنط|محمد رأفتـــ محمود سل|مه سل|مه|349|6
تـــربــــيتـــ حلو|نعل| عبــــد|لرؤف عبــــد|لعزيز محمد322889
طبــــ بــــيطرى دمنهوري|ره ج|بــــر محمد عبــــد |لرسول مرج|44|7|5
تـــج|ره كفر |لشيخطه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لر|زق442373
يم شوشه693246 د|بــــ د |ط|ريه|م ح|تـــم |بــــو |لمع| |بــــر|
42o669تـــج|ره كفر |لشيخك|مل ح|مد ز ح|مد
26o24| ره|ي|سم |يمن رش|د عبــــد |لحليم عبــــد ثــــ|ر |لق|
رهرحمه مجدى |حمد رشدى57643| تـــج|ره |لق|
2624|5| وف|تـــحمد مصيل عبــــد|لعزيز مصيل تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

242o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نور|ن ع|دل عبــــد |للطيف عبــــد |لمو|
227o64لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|محمد عص|م محمد عرفه
2492|oف سعد منصور تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن |
د|بــــ |لمنصوره|دع|ء |لبــــغد|دى رزق فرج |حمد685722
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر خليل فتـــوح |حمد |حمد2|7828
6o596oور تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|كرم عبــــد |لق|در |م 
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع|دل ثــــ|بــــتـــ خ|لد629895
497o25|د|بــــ دمنهور|ي|تـــ ع عبــــد|لحميد |لعبــــد
2293o8رهسميه |سعد |بــــو|لفتـــوح محمود طبــــ بــــيطرى |لق|
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــمع|ذ ع|دل |بــــو |لوف| محمد759262
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد |حمد |لسيد |لطبــــ|خ429779
268o68|يم عبــــد|لعزيز يم رض| |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
|3469oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|در ط|رق سيد جوده
49885oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند| |يمن مبــــروك حس ع|مر
7o2887ف مختـــ|ر |لسيد رمض|ن ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمود ع فه 33325|
4767o2يم ن ف |بــــر| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سل |
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822o72|حتـــ وفن|دق |لم |حمد ر| صفوتـــ عثــــم|ن| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| خ|لد ي|س ع |حمد697739
7o489oمعهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقرحمه |سم|عيل مو رش|د محمد
853o37 |طبــــ بــــيطري |لم |سل عم|د ع عزقل
تـــي|499372 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــتـــه|ل |لسيد محمد |لسيد |لن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمد |حمد |لشيخ59||25
ندستـــ بــــنه|محمود محمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح جبــــريل79|328 كليتـــ 
9o93|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسمر |م محمود |م
حقوق بــــورسعيدبــــه | محمد محمود ع|شور حسن8|7662
7o8o27| يم |لمتـــو عبــــد تـــج|ره |لمنصورهلشيم|ء عفتـــ |بــــر|
7o85o|ر عبــــ|س محمد ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر ز|
تـــمريض |لزق|زيق محمد محمود ص|لح محمد779658
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــدين| ن| |لسيد ص|بــــر9|3367
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط ي محمد ع عط||67285|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمصط محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــده424829
نوعيتـــ |لم |دع|ء ص| مو حس 5697|8
تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوي عزتـــ سنفرو بــــشندي33|6|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر محمد |لبــــ|ز ع |لبــــ|ز |لبــــطر685469
تـــربــــيتـــ ع شمسسم عص|م عبــــد |لمطلبــــ حل45244|
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم سل|مه عبــــد|له|دى سيد |حمد||3366
9o5256|طبــــ سوه|ج م|ل ص|بــــر عبــــده عبــــد|لل|ه
يم سعد محمد483332 تـــج|ره دمنهورندى رض| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسص|بــــر |لسيد علو|ن منصور ط|حون928|77
4o7366ر |لسيد حسن |لسيد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور| م|
34o||5تـــج|ره بــــنه|جل|ل محمد جل|ل ع عدروس
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه محمد عبــــد|لفتـــ|ح خليل|7756|5
2|78o9ى جم|ل |حمد عبــــد |لرحمن عجور وف|تـــ|ك ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | وحيد ح|فظ كم|ل  |م342352
|65o28رهسهيله جم|ل محمود |بــــوزيد زر|عه |لق|
يم عبــــد|لغ |حمد س264355 |د|بــــ بــــنه|ن|ريم|ن |بــــر|

رهحمد ممدوح |حمد عطيتـــو|3849| تـــج|ره |لق|
68o|7معهد ف تـــمريض |لفيومجه|د صل|ح ص|لح ع

7538o6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ء سم خ عق|بــــ محمود
69o645ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــرح|بــــ |حمد محمد تـــوفيق ك.تـــ. ف للبــــ
ه ن| محمود مصط |5737| رهن حقوق |لق|
52o4|2علوم طنط|عل| حمدي عبــــد |لرسول عبــــد|لمقصود عرقوبــــ
25|o5o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لعزيز فه محروس

6o83oحقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد محمد مجدي محمد
بــــه محمد عبــــد| |433522 معهد ف ص طنط|محمود وجدى و
823|3oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ول|ء محمد ع عبــــد|لرسول|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مرح مختـــ|ر فز|ع ع 53454|
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7oo8||معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ خ|لد حس|م رؤوف محمد مدكور
683o|6ف تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى |حمد رزق رزق 
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد محمد محمد رسل|ن حس |446665
رهسيف |لدين محمود س| ع مهدى56257| حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد رضو|ن عبــــد|لع| خ |752|43
ندستـــ طنط|حمد ص عبــــد |لرحمن حميد|448954
نوعيتـــ |لمنصورهرو|ن محمد |لسعيد محمد |لمغ|زى2||678
يم||6|||9 قتـــ عو |حمد |بــــر| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى 
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد سعد ع |حمد ش|دى444558
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |محمد عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |لح|فظ46794|
حقوق ع شمسسل حسن سيد عبــــد |لرحمن29|8||
|6o372ندستـــ ع شمسح|تـــم محمد ع محمد
يم يوسف9738|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد |لمحسن يوسف إبــــر|
887o|2 ندستـــ |سيوطبــــر|ء محمد محمد حسن
6o9926ن| أحمد عبــــد|لعظيم أبــــوعمرو زر|عه |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | محمد عد عبــــد|لسل|م264234

تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره |حمد س|لم س|لم68258
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحسن عبــــد |لعظيم ع محمد36232

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد | خ|لد سعد شفيق ع426468
ندستـــ حلو|نع ح|تـــم ع محمد زين |لدين2|82|2
4|64o| يم تـــج|ره كفر |لشيخمحمود عبــــد |لعزيز أحمد أحمد |بــــر|
8o|382 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|شيم|ء حس ح|فظ ع
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء رمض|ن ري|ن عبــــد|لمنطلبــــ 538|89
4524|oى ندستـــ كفر |لشيخمصط س| رزق |لع
تـــربــــيتـــ ع شمسغ|دتـــ |حمد فؤ|د |حمد342599
9|o345 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|ريو مدحتـــ شفيق منتـــي|س
429o58| معهد ف ص طنط|يم|ن شح|تـــه عبــــد |لعزيز |بــــو حس
7oo938م محمود عبــــد | سيد |حمد |بــــوزيد علوم |لمنصورهد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد ع محمد  |د833|25
رهندى مجدى محمد ع س|لم237358 حقوق |لق|
صيدله ع شمسكريم رض| عو|د |حمد عو|د حويس345327
64o475| حقوق |لزق|زيقحمد محمد |لسيد ع عبــــد |لمع
|6|7o||ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمجد محمد |مجد |حمد
نوعيتـــ |لم |عص|م بــــهيج عبــــد|لعزيز تـــو 6635|8

تـــج|ره بــــ سويفمريم |حمد فؤ|د صبــــيح عبــــد |84342
33775oتـــج|ره بــــنه|محمد محمود عبــــد|لحليم محمد
يم محمد |لمهدى|699474 تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
486o|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| |دتـــ ممدوح صل|ح ص|لح محمد

طبــــ بــــ سويفسيد محمد سيد مصط 84225
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمرو محمود محمد |حمد محمد523745
ندستـــ طنط|حس جم|ل عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|44946
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8o5865| تـــج|ره بــــ سويفحمد حمدي |حمد |م
حقوق |سيوطمحمد رمض|ن يح محمد258|82
صيدله |لزق|زيقنور جم|ل محمد |حمد عبــــد|لع|ل329395
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره ر|جح محمد محمد754869
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن حسن سليم محمد634368
د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن ع|طف محمد سليم|ن|22577
|ء محمد سيد حس |892494 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
علوم كفر |لشيخنه|ل |بــــو |لفضل عبــــد |لمنعم بــــسيو 868|44
6o3643|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد ي| |لسيد |لمرس|وى

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر محمد يوسف محمد|2422
896598| تـــج|ره سوه|ج  لشيم|ء ممدوح محمد ع
7594o8 يم |م د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره عل|ء |بــــر|
رهمحمد عليوه |حمد عليوتـــ779655 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط ص|بــــر خلف عبــــد |لر| 487997
84o795 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ عبــــد|لر|زق مد حسن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سميتـــ شه|بــــ ن|جح عبــــدربــــه جعفر357528

ف ف|روق ف|م67688 علوم بــــورسعيدمريم |
طبــــ ع شمسل|م|م |يمن |لسيد |بــــو |لفضل|59|||6
|5959oد|بــــ ع شمس|ندى محمد عبــــد |ل محمد
6o8563تـــج|ره طنط|رضوى حس خليل حس خليل
رهعبــــد |لرحمن محمد حس |لسيد66392| ندستـــ |لق|
677o36حقوق |لمنصورهه| محمد حسن عبــــد |لو|حد

439o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ريم|ن مكرم حن| نجيبــــ
234o29حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحس|م محمد فرغ عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن مسعد عبــــد|لمجيد7792|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نش|م عبــــد|لرشيد حل عبــــد|لرشيد|23479
ش|م بــــدر |لدين ش| 6978|4 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم ه| عبــــد| ويص|355785
34o975تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد وجيه |لسيد |لبــــدوى منصور فضل
32oo53|يم حمدي علوم ع شمسيم|ن |يمن محمد |بــــر|
45289o|ندستـــ كفر |لشيخس|متـــ فرح|تـــ |لسيد عبــــد |لعزيز
د|بــــ حلو|ن|ع |ء |حمد |بــــو |لمع| محمد48328|
3o5o8رهنوره|ن مرزوق فتـــ مرزوق د|ر |لعلوم ج |لق|

8o24o2|حقوق بــــ سويفبــــوبــــكر خ|لد شكري تـــوفيق
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ر|فتـــ محمد درويش |لنقيش344532
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد ح|تـــم محمد ع 4||875
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد عطيتـــ ك|مل688|32
43677oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخ عبــــد |لعزيز |سم|عيل |لسيد |لطنوبــــى
9o3o48 عل|ج طبــــي قن|مؤمن ع |لسيد فو|ز
2|7|8oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره بــــ|سم عبــــد|لحميد محروس

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن | صل|ح رجبــــ دردير محمد8943|
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ي|6524| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء |لرحمن محمد حس خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع|صم عبــــد |لمنعم |حمد|7554||
يف |لسيد عبــــد|لق|در||6435 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء 
346o33حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|رحمتـــ سعيد عبــــد|لمحسن سل|مه صو
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مصط محمود محمد593|64
تـــج|ره طنط|ي|ر| |حمد محمد |حمد عطيتـــ432738
4o2459 د|ر |لعلوم |لفيومنسمه |حمد مصط محمد حس|ن
2365o2| رهمريم مجدى عبــــد|لمع عبــــد|لغ صيدله |لق|

47o9|رهدع|ء مجدي محمود ص|دق صيدله |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن |يمن محمد مصط |سم|عيل|757274
48o755تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطي|سم محمد زكري| حس |حمد محمد
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن غريبــــ |حمد عبــــد|لسميع||35995
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود س|مح محمد |حمد منصور788572
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشبــــل رض| ع |بــــو|لعن 77|246
حقوق ع شمسيوسف |م|م فه |م|م9479||
6oo398 يم خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حن|ن س| عبــــد|لعزيز |بــــر|
42979oد|بــــ طنط|مصط |م |حمد عل|م|
تـــج|ره ع شمسيم مجدى عبــــد| |لصبــــ|22|7|2
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد حسن سيد درويش|7936|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد | رض| عبــــد|لفتـــ|ح مو| |حمد |496452
علوم |لزق|زيقي|ر| محمد |لسيد منصور782247

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |حمد حس حسن|3663
معهد ف ص بــــور سعيدي|سم |لحسي عبــــ|س عبــــ|س مو766466
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومدي محمد كم|ل |لش|ف 9925|5
24622oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد خ|لد عبــــد|لمع حل|وه
4|oo2|بــــى حقوق طنط|حمد |يمن |حمد فؤ|د  محمد |لذ
883o77 تـــربــــيتـــ |سيوطر| | عبــــد|لسل|م ع عبــــد|لسل|م
زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ رزق رف| عبــــده|33872

2o267 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط محمد مصط
77oo43يم ى فتـــح | محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|خ|لد خ
د|بــــ دمنهور|عل|ء سعد مبــــروك ع حسن492255
|5293oيم عبــــد |لمجيد رهحمد عبــــد |لمجيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
439|o3|يم محمد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء عبــــد|لسل|م إبــــر|
يم مرج|32372| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر مصط ص|لح |بــــر|
يم4429|8 معهد ف تـــمريض |لم | عم|د من يوسف |بــــر|
4o6996د|بــــ كفر |لشيخ|منه | |حمد |سم|عيل محمد
5o4728 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهشيم|ء رجبــــ |لسيد محمد عبــــد|لغ
778oo3 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقس|ره حس|ن |م خليل حس|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد خ|لد محمود عبــــد |لرحمن ز|يد|24265

يف |حمد منصور |لمن 9545| ره|ن|دين  د|بــــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء محمود عبــــد |لر|زق حس ||63358

Page 3050 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|2o428 رهعبــــد |لعزيز محمد عص|م ك|مل محمد تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ف|تـــن |حمد عطيه محمد عطيه629427
ندستـــ ع شمسحس|م عبــــد | سليم|ن عبــــد |975|4|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسجيه|ن ع عبــــد |لع|ل ص|لح ش|كر499|78
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عبــــد |لرحمن |سعد ع فقوسه8294|6
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد| محمد |لسعيد عبــــد356446
د|بــــ ع شمس|منتـــ | عل|ء ع|طف حسن323543
62o842 ندستـــ د |طدين| حس طه |حمد مصط
826o68ئيل| نوعيتـــ موسيقيه قن|م|دون| عم|د صبــــ |
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسهيله صفوتـــ مبــــروك عوض مبــــروك5777|2
76o579تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسرن| |لسيد سعد يوسف عبــــد |لرحمن

د|ر |لعلوم |لفيوممحمد جمعه عبــــد|لسل|م حس 72688
35o249تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل|م |حمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لمجيد
32849oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط حس|م |لدين مصط محمود
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمجدى محمد عل|ء |لدين محمدوفيق شع 686236
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم محمد |لسيد |لص|وى خلف694496
رهحمد ممدوح |حمد |بــــوضيف|22433| ندستـــ |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهبــــسمتـــ بــــسيو عبــــد|لعزيز أحمد739|42
يم |لغلبــــ2|4342 ه |لسيد عبــــد|لحميد |بــــر| معهد ف ص طنط|م
5o5574د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |حمد محمد عبــــد|لجو|د
485|o2| د|بــــ |ل|سكندريه|فرونيه ن جور ن
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد محمد عبــــد |لمنعم |حمد477223
779o82|طبــــ |لزق|زيقديل |م حسن |م |لغز
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سميه مصط محمد |لسكريه4243|4
5o8639يم صبــــ عبــــد|لعزيز |لسيد |لغم طبــــ |ل|سكندريهبــــر|
يم|754469 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء حس |لمتـــو |بــــر|
64o896ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | ع|شور عبــــد | محمد بــــدر

29o22تـــج|ره بــــنه|كريم عم|د |لسيد ز
6o779|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور| محمد بــــدير محمد سويف
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دع|ء رض| عبــــد|لعزيز |لمل|ح269483
27o378 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممحمد سل|مه محمد |حمد أبــــو|لخ
679848| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيه فه عيد عيد |لمصيل
|4o||3د|بــــ بــــ سويف|سمر سيد دسو محمد بــــيو
|27o67رهروش|ن خ|لد محمد ع |لمغربــــى حقوق |لق|
3433o4معهد ف تـــمريض ع شمسم |حمد مصط محمد |بــــو عرف
4o95|8ل|ل سعيد محمد عجبــــ حقوق طنط|ش|م 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى |س|مه لبــــيبــــ مو مصط 2|2637
يم ع سل|مه782884 صيدله |لزق|زيقع حسن |بــــر|
ه684759 نوعيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن عزتـــ |لحسي محمد تـــقص
7o5|25|يم ري زر|عه |لزق|زيقمن|ر ي| فؤ|د |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح خ|لد محمد معروف8|4|2|

Page 3051 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4o9742لسن ع شمس|وف|ء رض| |بــــو زيد محمد زيد|ن
7|o763| يم عبــــده |لمع|م علوم بــــورسعيدم شو |بــــر|

صيدله بــــ سويفبــــ|سم حسن محمد حسن8|842
2645o4طبــــ حلو|نند ط|رق صبــــ محمد |لبــــهن
| عبــــد|لحميد محمود حسن 4|8472 طبــــ حلو|ني
628437| د|بــــ |لزق|زيق|حمد حس عبــــد |لحميد ز عبــــد|
4247o4يم تـــه| عبــــد|لمطلبــــ تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |بــــر|
ره|محمد عبــــد|لمنعم فر|ج عبــــد|لع|ل4924|3 د|بــــ |لق|
686|4oتـــربــــيتـــ |لمنصورهندى س| محمود عبــــد |لحميد دغيدى
63755oه عبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|م ن غمرى معهد ف ص |لزق|زيقم
يل ج |لزق|زيقد | |لسيد فوزى |لسيد |لربــــي|267|6 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم محرم2|7|25 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىكريم صبــــرى عط| |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهعمرو |حمد عبــــد |للطيف |لسيد محمد697|68
9o7969  علوم |لعريشمصط جم|ل عز |لدين محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع رجبــــ ع عبــــد|لسل|م|24768
2|5o27|رهحمد مجدى مدبــــو محمود ندستـــ |لق|
طبــــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لنبــــى عر|بــــى محمدعوض|478423
6o39|2يف محمد عبــــد|لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عبــــد|لرحمن 
رتـــ حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ح|244487 تـــمريض |لق|

65o5oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسه|م ع سعيد |بــــو|لق|سم
يم |لسيد محمد386|5| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|ن| خ|لد |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ س| حسن |حمد |حمد عبــــده693368
5o5763تـــج|ره |ل|سكندريهعزتـــ |حمد محمد |حمد |بــــوسمره

ندستـــ ع شمسي| صل|ح محمد عز |لدين32898
تـــمريض |لزق|زيق نهله سعيد جوده |لسيد سليم|ن639339
5|o2|4يد علوم |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لنبــــي عبــــد |لعزيز |بــــو|ل
ره|دير |حمد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لمع 48238 د|بــــ |لق|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دين| |لسيد عبــــد |لمو فو|ز2|4577
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|مد عم|د ح|مد عبــــد|لع|ل محمد 573|26
5o6833د أحمد محمد محمد مو تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|
36o827تـــمريض بــــنه|عزتـــ ن| عبــــد|لبــــ| عثــــم|ن
4|728oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ه| ط|لبــــ بــــسيو |لسيد
تـــربــــيتـــ سوه|جندى عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد 895677
783o|9تـــ ر سعد |حمد مصط عم تـــج|ره |لزق|زيقم|

ندستـــ ع شمسمرو|ن محمد سيد عبــــد |لشهيد39565
5|8o55زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل ر|فتـــ ع|بــــدين عبــــد |لنبــــى سعد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء فوزى ص|لح |لسيد ص|لح|348477

6o35oتـــج|ره بــــ سويفمحمد رجبــــ محمد حسن
ر نجيبــــ بــــرسوم665||8 طبــــ |ل|سن|ن |لم |صو | م|
وف|تـــحمد بــــدوى عبــــد |لع| عثــــم|ن|63397 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقيه |لسيد |حمد س|لم|778953
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|273o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|روي خ|لد محروس حسن
44o2|oعلوم كفر |لشيخبــــسمتـــ |لسيد محمد حسن محمد
8o4|53فنون جميله عم|ره |لم |مصط ن| محمود محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح ع |لبــــر697548
|46o4oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه فه كم|ل ح|مد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|جل|ل مسعد جل|ل محمد عبــــده475894
5o7|5|د|بــــ |ل|سكندريه|سل ن| سعد محمد رجبــــ
تـــج|ره ع شمسم|زن محسن زينهم محمد |لعجوز|4399|
7789o6|يم محمد طبــــ |لزق|زيق|ء محمد |بــــر|
678|o||ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن ط|رق فؤ|د ع |لسعيد
تـــج|ره دمنهورحسن محمد حسن |بــــو سيف  |رتـــ|88|54
طبــــ حلو|نمحمد رمض|ن خ محمد منصور697442
7||87oد|بــــ |لمنصوره|ن محمود عبــــد |لحكيم عبــــد | |لنقيبــــ
يم676399 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه |حمد |بــــر|
76o88|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|منه | محمد |م رجبــــ
علوم |سو|نمع|ذ ك|مل طلحه محمودع 829654
69o32|د|بــــ |لمنصوره|دع|ء محمد جمعه عبــــد |لعزيز
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | محمود عبــــد|لفتـــ|ح خ 256465
يم |لسيد قطبــــ |لجم|ل223774 ره|بــــسمه |بــــر| د|بــــ |لق|
62|o|7كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمريم |حمد |حمد عبــــد |لعزيز حشيش 
75o538وف|تـــمصط |حمد |حمد عي ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع م |لدين ع بــــهر|م||68644
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقيوسف يح يوسف حسن264|78

تـــربــــيتـــ بــــ سويفوف|ء عزتـــ |بــــو|لخ محمود63563
6o7264|تـــربــــيتـــ طنط|م| عطيه سيد |حمد زويل
نوعيتـــ كفر |لشيخوق بــــهن عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحميد 555|44
حقوق |سيوط يه ع مهر|ن ع |892799
7585o8د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن عبــــد |لع|ل عبــــ|س عبــــد|لحليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفك|رول سم لبــــيبــــ عطيه272964
85o398زر|عه فرع |لو|دي |لجديدعبــــد| |حمد محمد فر|ج
64|4|oيم عبــــد|لعزيز نوعيتـــ |لزق|زيقن|ديتـــ محمد |بــــر|
354o4o|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيتـــ محمد ك|مل عطيتـــ

ره|م |يمن ع ص|دق72|25 د|بــــ |لق|
||6o|6ندستـــ ع شمسسيف |لدين ع|طف شبــــل |حمد محمد
238536| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسين|س عبــــد|لق|در محمد ع
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه حسن سيد |حمد سعيد|836246
439|8oيم عبــــد |لعزيز |بــــو |لمجد بــــدير تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء عبــــد| رجبــــ عبــــد | شه|بــــ ||43989
4|6o29|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسم|ء فه محمد مغربــــى |لقيم
6o64o6علوم |لمنصورهمحمد |حمد محمد عبــــد |لعظيم عم|ر

28285| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد عص|م عطيه ع
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76o799|تـــج|ره سوه|ج|ء محمد حر| يوسف يوسف
2o996رهعمر عبــــد |لعزيز جم|ل |لدين |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

يبــــ عزيز|5296|2 ره|يري فرج و د|بــــ |لق|
يم ع عبــــد |لحميد شلبــــى8|4324 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رود | |بــــر|
24845o |قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ول|ء وحيد محمد |لكيل
|4895oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل صل|ح عبــــد |لعزيز فهيم
|5985o|ندستـــ ع شمسيه محمد |لحسي |لسيد
رى|5|6344 تـــج|ره بــــنه|حمد رض| ف|روق محمد |لجو
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنيه محمود حن |حمد محمد|762955
حقوق |لزق|زيقبــــه غريبــــ عبــــد |لفتـــ|ح س|لم785437
3558o9يم حسن حقوق بــــنه|حسن عص|م |بــــر|
ق|وى633497 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عوض جودتـــ حسن |ل
9o8762 تـــج|ره سوه|جحن|ن ميخ|ئيل كل|وى |لتـــعلبــــ
7o2252تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن محمد محمود عبــــد |لمقصود عزبــــيه
8o934oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر رمض|ن فخري عبــــد|للطيف|
5o7|89زر|عه |ل|سكندريهي|سم |س|متـــ سعد حسن
238o||| ره|ء عل|ء رزق عفي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|674o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمرو محمود |حمد ع

طبــــ بــــيطري |لم |حمد سعيد محمد غ|نم|73298
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخسل |نور عبــــده حسن مصط 527557
ل|ل|||6497 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفس|مه عص|م س| 
269587| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن ع |لسيد عي
كليتـــ |أللسن سوه|جمر|م مجدي |حمد نعيم عزبــــ497554
483o95وف|تـــس|رتـــ |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
639o45نوعيتـــ |لزق|زيقجم|ل عبــــد|لن| ح|مد عبــــد|لحليم ل
|ج|24723 طبــــ |سن|ن طنط|محمد عبــــد|لمجيد بــــسيو سعد 
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد|لمجيد بــــش |لقصبــــي عبــــد|لمجيد443525
277oo8كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسول|ء ن| |سم|عيل درغ|م
ش|م عبــــد |لسل|م عبــــده |لعدل386|68  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد 
487o6oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن مجدى محمد أحمد ع
77|o94تـــربــــيتـــ |لزق|زيقول|ء محروس محمد |حمد |لشح|تـــ
تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن محمد نسيم |حمد ح|ل675753
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م |لدين محمود محمد |لشبــــي 65|246
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره |لص|وى ري|ش |لص|وى635789
22o459ندستـــ تـــ.خ|مس محمد ح|زم محمد محمد |بــــوحج|زى معهد ع| كندي تـــكنولو | 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه رض| محمد عبــــد |لجو|د4469|
ندستـــ |لمنصورهمحمد أحمد أحمد عبــــد|لع|ل بــــرك|تـــ624228
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود محمد شع |6993|7
تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد|لر| ع 4|8228
د|بــــ ع شمس|ندى محمد صل|ح عبــــد|لعزيز334943

علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم |س|متـــ ف|روق عبــــد|لمع44926
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7o5664 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحس|م عبــــد |لمحسن منصور عبــــده سيد
26o349|ره|نوره|ن سل|مه شح|تـــ عبــــد|لع ثــــ|ر |لق|
8o8923|طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــ|نوبــــ م|جد ك|مل ميخ|ئيل
52o837تـــربــــيتـــ دمنهورريم محمد عبــــد|لقوى محمد مق|وى
ر|ء جودتـــ |لسيد عبــــد |لغ |637977 علوم |لزق|زيقلز
م623246 د|بــــ د |ط|ه|جر س| شعل|ن |لسيد |ل|د
يم |سم|عيل2|6882 تـــج|ره طنط|مه| ط|رق ص|لح |بــــر|

يم34675 رهه|جر ه| عبــــد|لستـــ|ر |بــــر| تـــج|ره |لق|
حقوق ع شمسيه وحيد محمد محمد غ|زي|35764|
8|72o7تـــربــــيتـــ |لم |ع|دل محروص شعر|وي |نس
د|ر |لعلوم |لفيوم|ء محمد خ محمد|322792

د|بــــ |سيوط|عبــــد|لكريم |حمد عبــــد|لكريم حبــــ |لدين45273
ف |حمد محمد852833 نوعيتـــ |لم |لؤي م
6|8o82فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره مصط رزق |لخو
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقي|سم صفوتـــ جم|ل محمد سيف773739
زر|عه مشتـــهرمنتـــ | محمد دويبــــ معوض |دريس|35468
226oo8حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد
4o887|| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء نبــــيه محمد عبــــد|للطيف ن
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأمل ع|طف ع |سم|عيل735|52
9o98o6 ور ف كريم  تـــج|ره سوه|جسل |
حقوق |ل|سكندريهم|ريون جورج ك|مل سعد عطيه425277
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود محمد ز|رع عبــــد|لغ 325355

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفخ|لد محمد ربــــيع ع73|83
8o6737|كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن محمد ص|لح عبــــد|لسل
زر|عه |ل|سكندريهندي محمود عبــــ|س محمود رفعتـــ425593
معهد ف ص |سيوط  م| حسن عبــــد|لغ محمد|882494
علوم ع شمسزينبــــ محمد فرج |لسيد63295|
48282oحقوق |لمنصورهآيه صبــــ |لسيد عبــــد |لحليم حموده
صيدلتـــ |لم |منتـــ مدحتـــ ذكري حسن6224|8
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىروى حسن محمد حسن |لنج|ر|773533 ع.
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــد|لحميد ع|دل عبــــد|لحميد عبــــده مر92|247
ندستـــ طنط|محمد |حمد ع |حمد |لخو448483

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجه|د محمد فرج عبــــد |لجيد طه39427
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره ع محمد عيد8|7|78
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م ض| عبــــد|لع|ل محمد859527
علوم بــــورسعيددير عزتـــ عبــــد |لحميد سليم عبــــد |لحميد8|4265
علوم حلو|نمحمد عل|ء ف|روق عبــــد|لمطلبــــ757||3
33o995حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود محمد طه مسعد| 
يكل22447| ش|م محمد عفي  د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ 
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عمر عبــــد|لحليم عبــــد |لحفيظ سل8889|2
يم |26972| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحبــــيبــــه | ط|رق محمود |بــــر|
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرح|بــــ رشدى سعيد شديد243688
64o587د|بــــ |لزق|زيق|محمد نبــــيل محمد محمد
44o24|ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|من|ر مصط ع |حمد شدو
29345o|وقم| نبــــيل ط|نيوس تـــوفيق ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
رهصبــــرى محمد ص|بــــر محمد عبــــد|لبــــ| 4852|3 حقوق |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعم|ر |لسيد |حمد سليم|ن 4|26|9
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عمرو |س|متـــ عبــــد|لحميد مقلد دغيدى64||32
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمه| محمود يوسف دويد|ر6936|4
يم س|لم|782583 ندستـــ |لزق|زيقسل|م محمد |لسيد |بــــر|
4|o348تـــربــــيتـــ طنط|معتـــصم محمد ح|مد دي|بــــ

5o7|3علوم حلو|نمصط ج|بــــر رف| سعد
د|بــــ ع شمس|محمد |لسيد محمد حس عبــــيد37233|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|تـــسنيم عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح حسن72284
9o2483ء محمد حف عبــــد|للطيف محمد| معهد ف ص سوه|ج 
8o73o7تـــج|ره بــــ سويفس|لم عبــــد|لق|در س|لم ش|مخ
6o7844|ف |لدين ش|م محمدى  تـــج|ره طنط|سم|ء 
تـــج|ره |لمنصورهل|ء محمد |لحسي محمدعمر ع |لشيخ697893
طبــــ |سن|ن |لمنصوره|ء |م خليل ع |لبــــدوى|694528
معهد ف ص |سو|نغ|ده سيد |حمد |بــــو|لحسن563|84
6o4645د|بــــ طنط|تـــسنيم محمد عبــــد|لرحمن حسن سيد أحمد|
483o58|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ل|ء محمد لط عبــــد |للطيف|
447oooيم عو ندستـــ |لفيوميوسف محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
|457o6تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيف |لسيد محمد |حمد

ف قطبــــ معوض67347 د|بــــ |لفيوم|مدحتـــ |
تـــج|ره بــــ سويفدين| |حمد عبــــد |لحميد سيد |حمد عل5|94|

6|47o9د|بــــ طنط|مروه عبــــد |لخ|لق |لطنط|وى ص|بــــون|
5o6o3|طبــــ |ل|سكندريهعبــــد| مسعود محمد |حمد سليم
طبــــ ع شمسمنتـــ | |حمد مجد |لدين عبــــد |25834|
9o8|65| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ ن |لضبــــع ميخ|ئيل ز
84o9o7معهد ف ص |سو|نزينبــــ |حمد عبــــد|للطيف كريم

رهفكرى عبــــد|لمجيد شعبــــ|ن عبــــد|لمجيد محمد|4246 تـــج|ره |لق|
253o28يم زين ف |بــــر| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم |
تـــج|ره دمنهورمحمد بــــه|ء |لدين محمد قن|وي حس 4|5258
تـــمريض |سيوطي|ر| سيد محمد حسن 887279
علوم |سيوطرش| زين |لع|بــــدين يس محمود 924729
83o|33حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ر ص|بــــر فتـــ عبــــد|لحكيم

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دين| لم غ| جرجس24999
د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن مجدى محمدى خ|طر|32777
6o|o64ندستـــ طنط|عطيه خ|لد عطيه خليل |بــــو|لجريد
وقكريم ط|رق عبــــد |لعليم حسن2|346| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
علوم ج|معتـــ د |طإيم|ن محمد سويلم |بــــو شهبــــه436947
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ند|وى|29|634 حقوق |لزق|زيقحمد حسن |لسيد ع 
63o74|د|بــــ |لزق|زيق|محمد حسن |لسيد خليفه محمد

وف|تـــحمد محمود عبــــد |لرؤوف عبــــد |لع|ل محمد|683| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
|566o7لسن |لم |/ري|ضتـــ|حسن عرفه ج|بــــ | عبــــد |لمعبــــود

صيدله بــــ سويفمريم |حمد طه |حمد3|574
6467oد|بــــ |لفيوم|شدوى خ|لد محمد |لروبــــي

ف متـــو متـــو محمد484576 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يوسف |
4o3875تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د محمد سعد ص|بــــر |حمد
صيدله ع شمسمنيه محمد حموده عطيه حموده|38744|
5ooo84حقوق طنط|محمد مسعد فؤ|د حميده صقر
42o368د|بــــ كفر |لشيخ|بــــتـــ محمد |لسيد محمد |سم|عيل
|37o3|ف فه حسن د|بــــ حلو|ن|محمد |
4o7|8oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ |حمد ح|مد شعبــــ|ن محمد
حقوق |لمنصورهأحمد مسعد شعبــــ|ن محمد ع عبــــد ربــــه2|2|42
يم272989 ندستـــ حلو|ني|سم |يمن عبــــد|لعزيز |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره قدرى |حمد مر|د243532
7o|328| يم محمد ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد |حمد |بــــر|
9o|5o3 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جع |لسيد |حمد |لسيد
يم س|لم287233 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد |حمد |بــــر|
342o25طبــــ ع شمسزينبــــ محمود |سم|عيل عبــــد|لرحمن س
8o29|8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندي عبــــد|لك| |بــــوبــــكر بــــ|
ش|م سعد |حمد سل|مه7|7659 وه  تـــج|ره بــــور سعيدز
زر|عه |ل|سكندريهم شعبــــ|ن عبــــد |لفضيل مصط 4|4229
332|o3يف عبــــد|لسل|م محمد تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ح 
35o||o|يم حقوق ع شمسحمد ز ز |بــــر|
يف كم|ل عبــــد |لمجيد يوسف 3|4825 حقوق |ل|سكندريهدين| 
7537|o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم ي| محمود مصط
4o44|7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|لسيد جم|ل |لسيد غبــــ| شلتـــوتـــ
4o5o57د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ف|روق |حمد ف|روق عبــــد |لرحمن
4443o2ف تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرن| محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح 
2375o4يتـــ|بــــ محمد ص|لح عبــــد|لمطلبــــ د|بــــ حلو|ن|م|
4oo899تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنعمه ع|دل رمض|ن محمد
تـــج|ره ع شمسع محمد ع فه323385
3|22o6ندستـــ شبــــر| بــــنه|يثــــم ر|فتـــ |لسيد محمد
6o7|o|د|بــــ طنط|آيه حسن |لسيد |لبــــدوى|
643o96علوم |لزق|زيقنوره|ن |لسيد محمد مهدى

زر|عه |لفيومتـــقوى حمدى |حمد عبــــد |لعزيز|8||7
2|9o|7|تـــج|ره ع شمس |سل|م حسن عبــــد|لحميد
7o|254 وف|تـــحمد عطيه محمد صل|ح |لدين عطيه معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
6348o2 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد محمد ع|دل ع فه عبــــد|لغ ع.
5o|34oصيدله |ل|سكندريهخ|لد رمض|ن ج|بــــر محمد درويش
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يد درويش |2|4276 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|كريم محمد فهيم |بــــو|ل
يف محمد ص|لح775382 د|بــــ |لزق|زيق|محمد 
6822o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محسن محمود محمد  سيد |حمد
4o35|| ف ع ج|بــــر ع حقوق |سيوطنوره|ن |
|59|9oد|بــــ ع شمس|مصط رمض|ن محمد رمض|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|دع|ء محمد عبــــد|لعزيز غريبــــ358352
ندستـــ |ل|سكندريهع محمد طعيمه حمص|44487
لسن ع شمس|ريم عص|م محمد محمد9235|3
ل|764683 تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن معتـــز عبــــد |لمنعم رمض|ن 
زر|عه |لم |نطونيوس مندي حن| ز|خر|858522

53|4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد| سل|مه عبــــد|لحليم محمد
6o83|7تـــج|ره |لمنصورهآيه محمد عبــــد |لحليم |لعيسوى
35|4o2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| محمد |لسعيد محمد ع مدين
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد مجدى مصط متـــو مصط |676884

24254| ف ع ع تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه |
438|o7يم خ|لد يوسف تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ديه بــــش |بــــر|
يم |لجم|ل255954 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمدى ف|يز |بــــر|
يف639||5 صيدله طنط|يف سعد حس محمد 
تـــج|ره طنط|س|ميتـــ |لمر عبــــد |لسيد |لمر 422||6
ندستـــ ع شمسه|دى |حمد فتـــ |لنمر2395|2
فنون جميله فنون |لم |ندي محمد حسن محمد|82||8
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــي| محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود|26792
342o3o كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|رتـــ سليم|ن محمد |له|دى سليم|ن
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمعتـــز محمد سليم|ن عبــــد|لمع محمد369354 معهد |لصفوتـــ |لع| 
7o9423 تـــج|ره |لمنصورهمحمد  |ء |لدين بــــره|م محمد عبــــد
تـــمريض فرع مطروح لشيم|ء عبــــد |لستـــ|ر محمد  فكرى عبــــد 422535
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر فتـــ ع |حمد9729|3
4o|928يم محمد محمدين يم حسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمنه | |حمد محمد محمد غ|لبــــ529|76
42926oيم |حمد |لحج تـــج|ره طنط|ش| |ز محمد |بــــر|
26|55o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل فريد محمد |لنو|وى
علوم |سو|نسحر حس عثــــم|ن محمد سيد845427
86oo|6|ر عبــــد|لمجيد |حمد تـــج|ره |سيوطكرم ط|
334377| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد خ|لد خلف خلف |
صيدله |ل|سكندريهه|جر حمدى عبــــد |لحميد محمد عبــــد 692693
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمه محمد |لسيد ع35|228
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| سعيد محمود |لمهدى||49872
ر حسن22736| وف|تـــعبــــد |لرحمن مجدي عبــــد |لظ| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

ره|منه | محمد مصط ح|فظ |بــــو س446|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
مه684848 تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ حس |لسيد عبــــد |لحميد |لد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد يوسف محمد يوسف62348|
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د|بــــ دمنهور|محمد |كرم |حمد مه|بــــتـــ488387
نوعيتـــ |لزق|زيقند| و|ئل عبــــد |لستـــ|ر |لسيد632952

بــــي 6357| ندستـــ أسو|نيوسف |حمد محمد |ل
علوم ري|ضتـــ دمنهورنوره|ن |حمد حسن |حمد خمخم478777
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمروه ع|طف عبــــد |لحميد عبــــد|لعزيز جميل32|786
6|oo|6|يم |لدسو منصور زر|عه |لمنصورهيه إبــــر|
|د|بــــ بــــنه|رحمتـــ عي ع |لع|يدى حسن356646
8o7oo8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه محسن محمد عبــــد|لحميد
|د|بــــ طنط|محمود |حمد عبــــد |لنبــــى سل|م2285|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين |يمن محمدى نعينع75|435
5o7757يم عبــــيد ه حس|م |لدين محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|ره رض| عبــــد |لعزيز محمد محفوظ232|79
8||53oحقوق |سيوط |ر محمد ع|دل عبــــد|لعزيز |لسيد
69399o صيدلتـــ بــــورسعيدع|صم صل|ح عبــــد | عبــــد |لجو|د
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء سعيد فه حس|ن 5|3466
يم ع |لشه|وى693475 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمريم ع |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمورينو يوحن| ج|بــــر سعيد أبــــ|دير9275||

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|رتـــ شبــــل سعد |لصعيدى|479|
48o466|تـــج|ره كفر |لشيخمك|رى منتـــ منصور فؤ|د حن
7o4827تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوق عبــــد |لرحمن مهدى عبــــد |لرحمن
7|o765تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم ط|رق سعد محمد حسن |لنح|س
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء |نس |حمد محمد عر|بــــى||77358

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود حس عبــــد|لفضيل |بــــوط|لبــــ47599
ندستـــ |ل|سكندريهيه |حمد عويس بــــسط|وي عمر||52737
76665oعلوم |لعريشسل|م |لمتـــو عبــــد |لغف|ر |لمتـــو خلف
ف عبــــد |لحليم سعد عبــــد 496638 تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمتـــ أ
حقوق |سيوطعبــــد|لحفيظ ص|لح عبــــد|لحفيظ ج|774|88
753|o2ندستـــ بــــور سعيدمحمد سيد عبــــد | محمد
يم عبــــد |للطيف9|7527 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمه|بــــ حس |بــــر|
4|o|63تـــج|ره طنط|ع عم|د ع محمود زيد|ن
46oo54زر|عه |ل|سكندريهجه|د ز محمد أحمد عقل

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يم |يمن |سم|عيل حسن عبــــد|لحفيظ|6726
5o5465|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لفتـــ|ح عطيه |حمد حسن
||53o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| س|مح ضبــــع بــــطرس
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيه س|مح غز|ل ح|فظ|49823
د|بــــ حلو|ن|محمود محمد ص|بــــر |لد|45328

تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره سيد بــــكر سيد 888833
تـــج|ره |ل|سكندريهإن أيمن محمد محمد عبــــد |لغ 477696
طبــــ ع شمسخ|لد |حمد محمد |حمد عبــــد ||3|675
48o86علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد | محمد مر صديق

صيدله طنط|سمر سعيد عبــــد|لغ محمد يوسف حسن|43428
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25o62| |علوم ع شمسمنيه معتـــز يح حس |لورد
447o63يم محمد ندستـــ بــــور سعيدعمرو نبــــيل عبــــد |ل ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد محمد دي|بــــ محمد|837452
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|لي محمد عبــــد |لعظيم ص|لح25968|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومف|تـــن ف|ضل عبــــد|لحميد محمود |حمد329648
علوم ري|ضتـــ |سو|نل|ر| أحمد محمد طه محمد||4482
تـــمريض |لزق|زيق  محمد ع محمد643939
علوم |سيوطه|يدى نبــــيل خليفه حس  882947
رهسم|ء محمد ص|لح عبــــد |لحميد|824|5| تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهحسن محمد ع محمد |لمر443469
77o254علوم |لزق|زيقسعد حس عبــــد |له|دى عثــــم|ن
6o|689تـــج|ره طنط|عم|د حمدى مصط |لجعبــــرى
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهرضوى خميس |لسيد عبــــد |لنعيم423859
د |لسيد فوده266633 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| مج|
76oo84|رى ندستـــ |لسويسحمد محمد فتـــ |لجو
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد تـــ|مر ن|در محمد فؤ|د عبــــد |لحميد762758
5o|828طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهف|طمتـــ خديوي |لر| حسن
تـــ محمد عبــــد| ص|بــــر|359978 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود خ|لد محمود |لصبــــ|غ277793
يل ج |لزق|زيقنسمه |س|مه محمد فرج252776 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ بــــيطرى دمنهوررن| |حمد ك|مل ع|شور6499|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد| حمدى عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لنبــــى287654
35o235|حقوق ع شمسحمد ط|رق شحوتـــ عيد شحوتـــ
4754o5كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم|رين س|مح جورج فه جرجس

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن محمد حسن عر|بــــى49277
|38|o4حقوق ع شمسش|م بــــدر بــــ|سم |حمد |حمد
ره ح|زم جل|ل مصط رضو|ن26993| ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س|رتـــ مصط |لسيد عبــــد |638866
4o3463تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|ره سعيد طه طه |لسيد
9o687| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد محمود محمد ع
7o4235|يد متـــو س|لم معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد متـــو |بــــو |ل
68886oيم عبــــ|س محمد د|بــــ |لمنصوره|يوسف محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد فؤ|د |لنمي429586
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|لبــــ جم|ل محمد رمز |لدين محمد نور8584|2

زر|عه |لفيوميح محمد محمد عبــــد |لسميع83|87
6o936معهد ف ص بــــ سويفتـــه| عبــــد |لستـــ|ر ز|يد سيد
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعبــــد| جم|ل فيصل حبــــيبــــ56357

5||25oع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ محمد رض| أحمد عبــــد|لعزيز |لعبــــ|دى
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ج|بــــر محمد عقبــــ|وى عبــــد478879
42376o|تـــج|ره |ل|سكندريهم| فتـــ ك|مل عوض |لجمل
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خلود سعيد |سم|عيل حس 755367

Page 3060 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

339o42ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سم|ح عم|د |لسيد عر|بــــى قنديل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسعد يوسف سعد رجبــــ32|759
ه محمد عبــــد|لحميد متـــو ن|صف8|4383 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمي
حقوق طنط|سم|عيل وحيد |سم|عيل سعد |لص|494259
و|ري865994 طبــــ |لسويسزينبــــ محمد|لزفز| محمد 
يم حس23|356 تـــج|ره بــــنه|حج|زى محمد حج|زى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ندين| محمود عبــــد| محمود34|845
34946o|د|بــــ بــــنه|سم|ء محمد عبــــد|لرحمن محمود|
ن| زكري| شفيق عبــــد |لسل|م26|483 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م
8o27|6 |تـــمريض |لم | يف ر|فتـــ عبــــد|لرحيم عبــــد|لو
|463o5يم رهه|يدى بــــل|ل كم|ل |بــــر| حقوق |لق|
445o38ندستـــ |ل|سكندريهريم محمد عبــــد |للطيف ح|فظ

7o363تـــج|ره بــــ سويفمحمد |لسيد محمد |لسيد
675o6 علوم |لفيومعبــــد|لرحمن جم|ل تـــوفيق فتـــ

ندستـــ |ل|سكندريهأبــــر|م جميل ف|يز ف|كيوس444966
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|طف |لسيد محمد عجيبــــتـــ449478
وف|تـــحمد |لص|دق ثــــ|بــــتـــ |لص|دق||33965 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
د|بــــ |لمنصوره|رمض|ن |يمن عبــــد |لر|زق حسن حسن679928
زر|عه دمنهورزي|د عم|د |لدين عبــــد| محمدي|263|5
78o|74حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن حس محمد
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد |يمن ف|روق |لروي 449358
7o6582تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــندى فه عبــــد |لرحمن محمد سليم|ن
4|o|8oره|محمود محمد رجبــــ درويش ثــــ|ر |لق|
يم محمود عبــــد|لخ|لق28|254 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |بــــر|
6o8445تـــربــــيتـــ طنط|من|ر محمد مصط ع حم|يه
5o3792يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم ع عبــــد |لمنعم محمد |بــــر|
يل ج |لزق|زيقوق عبــــد |لع|ل عبــــده عبــــد |لع|ل779763 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

حقوق |لفيوممحمد ثــــروتـــ |بــــوبــــكر محمد86694
رهحس مجدي محمد بــــكر |لجعيص46894 تـــج|ره |لق|

44o294علوم ج|معتـــ د |طند| محمد عبــــد |لسل|م محمد محمود
|599o2بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدير زكري| كم|ل ك|مل
334387| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمود |حمد محمد ع
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء |نور عبــــد|لحليم صبــــيحه|266253
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــش|م محمد |لسيد ع |بــــوطرطور527|45
|5522oصيدله ع شمسسل عمر |لسيد محمد
4o39o7يم سيد |حمد د|بــــ |ل|سكندريه|عمر خ|لد محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهيح صل|ح |لدين ن| سعد محمد شعبــــ|47538
يدى|522257 زر|عه دمنهوريه |حمد سعد مصط و
زر|عه دمنهورف|طمتـــ |سم|عيل فتـــ حج|ج |سم|45|52
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــيشوى مجدى نصيف سعد5783|2
6982o2د|بــــ |لمنصوره|ند| محمد كم|ل |حمد
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقلحسن محمد عبــــد|لعزيز عطيه سيد |حمد625636
يم643748 زر|عه |لزق|زيقخ|لد |حمد ج|د يوسف |بــــر|
685o97د|بــــ د |ط|ط|رق ع|دل ف|روق عبــــد |له|دى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهع |ء محمد حل عبــــد ربــــه حج|ز|68577
يم حسن بــــكر|878478 د|بــــ |سيوط| حل|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد سعيد محمد |لنبــــوى سعيد344455
2|35o|يم سليم حقوق حلو|ننوره|ن جم|ل محمد |بــــر|
رتـــ ف محمد سيد عبــــد|لكريم|244259 تـــمريض |لق|
76227oيم |لهو|ري تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم|زن محمد محمد |بــــر|
حقوق طنط|محمد رجبــــ محمد حس |بــــوحمره2829|5
5o6322| تـــج|ره |ل|سكندريهيه خميس عمر|ن مر
7o5524يم يم عيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهفريد |حمد |بــــر|
شورى266397 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د | و|ئل مصط |لد
ندستـــ |لمنصورهمحمد ثــــروتـــ محمد حسن |لر|ج322||7
يم|33646 يم |بــــر| د|بــــ ع شمس|سل |حمد نعيم |بــــر|
92|o69|معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد |سم|عيل متـــو |سم|عيل
تـــج|ره بــــنه|يتـــ ن| جميل حسن|342796
لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|محمد |حمد محمد عبــــد |لكريم |لحد686363
8279o2عل|ج طبــــي قن|مع|ز حس |بــــو|لحمد عل|م
844o44| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |بــــو|لق|سم عبــــد| عوض
679o68 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ |لدسو
4|o435كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد | رضو|ن محمد رضو|ن
76||3oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سميه |سم|عيل عبــــد |لوه|بــــ |لسم|ن
ف|ن| محمد |لسيد |لتـــر|م4||7|6 حقوق د |طم
ر|ن352842 حقوق ع شمسمحمد وليد عبــــد|لمو ز
62o89|| تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه حسن صبــــرى |لبــــر
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخلود عم|د |لسيد عبــــد |425544
27o|26|رهحمد |لسيد |م|م محمد حسن شلبــــى صيدله |لق|
43o8o8|تـــج|ره طنط|يم|ن |حمد مصبــــ|ح محمد
ن| صل|ح مهدى عي حس|ن 57889| فنون جميله عم|ره ج حلو|نم
حقوق طنط|محمد ع خميس سلط|ن فرج8|3327
|6o345|رهحمد عص|م محمد دويد|ر ندستـــ |لق|
م تـــوفيق محمد845333 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نف|طمه |د
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يه محمود دسو قطبــــ |لسيد|439|63
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نم|ري شكري زكري م 5||843
8264o5 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه مصط محمد ع
يم |لسيد |لجم|ل434267 تـــج|ره طنط|رن| مصط |بــــر|
4625o5حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لن| ع قطبــــ قطبــــ غ|نم
تـــج|ره ع شمسمحمد سم |لسيد عبــــد |لق|در37245|
ل|ل محمد |حمد ر|غبــــ675648 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعمر 
رهيوسف مصط |لمهدى |لحف 232293 ندستـــ |لق|
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|د|بــــ |لم |ف|دي عص|م نبــــيل شح|تـــه|724|8
م |حمد |حمد محمد شح|تـــه|484386 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد

رهحبــــيبــــه ي| ع عبــــد |لسل|م ص|لح4577| ندستـــ |لق|
معهد ف ص طنط|ن|ء محمد عبــــد |لرحمن |لضوي 2|5||6
64o54o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو محمد حس |حمد حس
2643o|| |د|بــــ طنط|ل|ء حمدى |لسيد عزبــــ ع
علوم ري|ضتـــ دمنهورنجيبــــ محفوظ محجوبــــ محمد محسن3|5287
علوم ري|ضتـــ |سيوطسيمون محمد شح|تـــه |لعدوى78|257
مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــيه|بــــ |حمد محمد |حمد بــــعيلش|779677
د|بــــ |لمنصوره|صف|ء صبــــرى |بــــو |لجو|د عبــــد ربــــه ع|68466
يم حم|ده محمود عوض67|524 ندستـــ |ل|سكندريهيم|ن |بــــر|
يم|783676 حقوق |لمنصورهمينه عبــــد | مصط |بــــر|
ي |حمد محمد |حمد محجوبــــ4566|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء خ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رن| خ|لد درديري محمد32|238
يم |حمد عمر|ن487636 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــده عبــــده |لف|ر|765|6
28438oى  |حه وفن|دق |لفيومم|رين| رأفتـــ و بــــ
يم خ |63545 تـــج|ره بــــنه|وق مصط عبــــد|للطيف |بــــر|
ى موريس مسعد قري|قص255|49 د|بــــ |ل|سكندريه|مريم خ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي|سم معروف |بــــوزيد عبــــد|لرحيم863247

4o9|7|يم محمد فرج معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن نبــــيل |بــــر|
ه |لسيد محمد حس نمنوم|6839|5 علوم |ل|سكندريهم
322o45تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |بــــو |لعل| محمد |بــــو زيد
6oo|2| علوم |لمنصورهع |ء جم|ل |لمر |لمر
629o6|د|بــــ |لزق|زيق|عبــــ ص|بــــر سليم سليم
4oo328 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهح|زم معتـــز محفوظ عبــــد |لغ
68928oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمهند ع محمد ع سعيد م |لع| 
894o|8 معهد ف ص |سيوطمحمود حسن محمود د|خل
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد سعيد عبــــد|لسل|م محمد محمود254857
حقوق |ل|سكندريهحمد يوسف عبــــد |لر| حس|ن مسعود487529
64o2o6 طبــــ بــــيطرى بــــنه|نورين محمد ع محمد |لزنكلو

رهمحمد شعبــــ|ن |لسيد عبــــد|793|4 تـــج|ره |لق|
صيدله بــــ سويفحمد بــــدر عثــــم|ن ك|مل|59867

75o432تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجم|ل |حمد جم|ل أحمد
4427o7عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم| |لشح|تـــ خ|لد |لسيد |لقبــــل|وى
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نصد|م |حمد محمد عبــــد|لمجيد846584
ره|ه|جر م |لدين فر|ج محمود حس 232395 د|بــــ |لق|

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|دون| |م حبــــيبــــ جرجس27566
حقوق بــــنه|س|متـــ |يمن محمد عبــــد|لحسيبــــ|93|352
يم عبــــد |لكريم ع|65|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود |بــــر|

يم حميد سل|مه44|46 رتـــشيم|ء محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
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5433|o|يم ن | بــــل يم إبــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن إبــــر|
|58o79د|بــــ حلو|ن|رضوى محمد عيد يوسف

3586o|ى ر محمود محمد |لبــــح رهمينه م| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدرويد| محمد م |لدين |لسيد محمود عوض766385
45o9o7|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمد |لسيد محمد |بــــوشل
43o|76يم ح|مد ح|مد |لسيد جبــــر تـــج|ره طنط|ه|يدى |بــــر|
495o9||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد |حمد عبــــد|لسل|م محمد
7o3358علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــس|لم سعد س|لم محمد |بــــو عريضتـــ
طبــــ |سن|ن طنط|حسن|ء ع|دل محمد |لش|ل434385
624o3|| تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد س| محمود |لسعيد |لمن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسهيله |سل|م |حمد ز خليل22298|
ف عيد محمد حسن752585  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحس|م |
علوم |لزق|زيقيم|ن ح|زم عبــــد|لرحمن عبــــد|لمجيد|632587
498o29تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورصفوه عبــــد|لونيس |سم|عيل ربــــيع
ندستـــ |سيوطحمد عم|د عبــــد |لحليم عبــــد |لبــــ|سط38278|
4422o6تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر|ئد عزتـــ عبــــد|لق|در ع |بــــورزق
حقوق |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لحميد رمض|ن|636288
د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ |حمد محمود |حمد66533|
صيدله طنط|سم|ء |لسيد بــــش سيد |حمد عثــــم|ن|44357
824o73كليتـــ حقوق |لم |محمود |س|مه |حمد عبــــد|لم|لك
معهد ف ص |لمنصوره|ء محمد محمد |لسيد |لعدوى|8|6949
22oo2|تـــج|ره ع شمسمري|ن| ميل|د ز| جرس
247o39معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحبــــيبــــ عزتـــ معوض عزيز
م |لسيد |لعربــــى عبــــد|لعزيز |لسم476346 حقوق |ل|سكندريهد
تـــ ن| ص|لح |لسيد |حمد|329754 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م
63o527ندستـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد ف|روق محمد كليتـــ 
9oo72o|ء عبــــد|لق|در عفي |حمد| تـــج|ره سوه|ج 
د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد عوض حسن843|68
طبــــ |ل|سكندريهنوره|ن خ|لد |لسيد حج|زي478539
229o89 علوم حلو|نوق |حمد سيد حسن
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيف عل|ء |لع|رف ح|فظ 898235
بــــي محمود66|689 رهمحمد حس |ل تـــخطيط عمر| |لق|
78235oنوعيتـــ |لزق|زيقر| | ح|مد ع محمد
62||o2 ندستـــ د |طكريم محمد |لطنط|وى عبــــد |لحميد
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم حس|887327

4427o تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمصط رفعتـــ ج|بــــر حس|ن
تـــج|ره بــــنه|عمرو عبــــد|لق|در عبــــد|لحميد محمد |278245
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد عيد حسن ع حسن عدس337743
وف|تـــحمد وس|م حسن |لضوي|446267 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم عو|د محمد768699 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــوعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورنبــــيله محمد حسن محمد |لخو|جه498734
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26o69oمعهد ف ص بــــنه|غ|ده رجبــــ سعد عوض
ش|م عي محمد عي332866 |د|بــــ بــــنه|ن|ميس 
تـــج|ره كفر |لشيخأس|متـــ أحمد محمد غ|زى مرج|ن452536

ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن محمد فؤ|د رمض|ن68982
6428o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ند| محمد وجدى ج|د مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | محمد عبــــد |لسميع عبــــد |627635
6o7679د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دين| مصط مصط |لبــــر|جه
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|تـــيس صبــــري محمد محمود425693

يم عبــــد |لمطلبــــ23358 رهمصط خ|لد |بــــر| تـــج|ره |لق|
8o7|97طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|له صل|ح |حمد |لسيد
حقوق سوه|ج حمد عبــــد|لرحيم ع |حمد|922927
معهد ف ص |ل|سكندريهلبــــ محمود عبــــد |لمجيد ضيف |539853
ش|م سليم|ن عبــــد|لرحمن |لخو35|623 حقوق د |طعمر 
|2o25|ش|م شفيق |بــــو|لسعد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى 
68788oتـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن محمد حسن |لمر بــــشتـــه
4o29|o حه وفن|دق |ل|سكندريهعمر عم|د محمد تـــ|ج |لدين محمد |لحو| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر |لسيد |حمد عبــــد |لخ|لق678368
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |بــــو |757838
صيدله |لمنصورهرحمه محمود |لسيد متـــو حس 376|62

زر|عه ع شمسه|جر حمدى محمد ع |لكفر|وى39256
علوم طنط|سم|ء خ|لد عبــــد|لحليم طعيمه|5|4348
3466o6كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسزينبــــ |لسعيد فضل |حمد ع
|384o4لسن ع شمس|س|رتـــ ط|رق عبــــد |لنبــــى يوسف

رهر| | عيد عبــــد |لسميع عبــــد |له|دي37329 تـــج|ره |لق|
يم||8239 طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد |حمد محمد |بــــر|
طبــــ ع شمسقتـــ عص|م |لدين ز م| |5669|2
رهدع|ء حس |حمد حس سل|م57772| طبــــ |سن|ن |لق|
طبــــ |لزق|زيقش|م |سم|عيل سليم حس 638325
9|2o32  معهد ف ص سوه|جعبــــد| شعبــــ|ن عبــــد|لح|فظ حسن
يم ع عبــــ|س عبــــده|679994 صيدله |لمنصورهحمد |بــــر|
24o336يم مر ف |بــــر| ره|ملك | د|بــــ |لق|

3o26|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد| | جم|ل حسن |حمد ف|يزى
تـــج|ره ع شمسحمدى ص|لح صل|ح ص|لح محمد عم526|3|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد محمد |حمد نبــــيه عبــــد |لفتـــ|ح مصط 752368
32856oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد جم|ل ذ حسن |لصو|ف
حقوق ع شمسسيف مجدي محمد محمود أم |لصي 663|4|
يم |لدسو ||6|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد مجدى محمد |بــــر|
ف ومس|حه |سيوطعبــــد| ص|لح عبــــد|ل |حمد  924874 ك.تـــ. ف رى و
ند| عبــــد | عبــــد |للطيف عبــــد |689373 ره|سو عل|م |لق|
35o743|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيتـــ رض| محمد عبــــد|لفتـــ|ح
حقوق |سيوطريه|م حسن محمد عبــــد |لمجيد 877484
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عبــــد |لرؤف عبــــد |لص|نع |م 978|3|
8768o5 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره محمد ع|مر عبــــد|لق|در
رتـــ|م عبــــد | |لسيد |لشبــــر|وي784364 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6845o9معهد ف تـــمريض |لمنصوره مريم |حمد بــــ |لدين عبــــد |لبــــ|رى

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|يكل |دو|ر د |ن قلتـــه7923|
48785o تـــج|ره دمنهورحمد ع|دل |لغريبــــ عبــــد|لستـــ|ر |بــــوسيد
ري|ض |طف|ل بــــورسعيد|ء مدحتـــ محمد |بــــو ص|لح|689455
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رين| |يمن |بــــو سيف بــــطرس6354||
4|6o72نوعيتـــ كفر |لشيخمن|ر سعد عبــــد |لمجيد سعد حبــــلص
33383oد|بــــ ع شمس|سم|عيل محمد شعبــــ|ن يوسف س|لم
22o794تـــنغم خ|لد محمد عبــــد |لق|درمتـــو نوعيتـــ فنيه ج

|7o83ره|منتـــ | محمد محمد س|لم د|بــــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد حس عبــــد|لع|ل |حمد|4755

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومسم|عيل بــــيو |سم|عيل زين |لدين|783|25
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء |لبــــند|ري فتـــوح محمد |لدم||4|434
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ر محمد ع |لسيد أحمد776777
8858o5  |تـــج|ره |سيوطمحمد سيد عبــــد| عبــــد|لبــــ
بــــي |حمد5|6826 لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|رن| حسن ن| |ل
9o67o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرقيه جم|ل |لسيد د|ود
4|9oo6حقوق طنط|ع |نس |سم|عيل |بــــو|لفتـــوح
84o74||ندستـــ قن|حمد حسن عبــــد|لصبــــور |لنوبــــي

5o844|ثــــ|ر |لفيوم|حمد سيد محمد |حمد
ر |حمد555|48 ر صبــــري م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|
5|o926|حقوق طنط|حمد م|جد |لسيد |لشبــــر|وى

معهد ف ص بــــ سويفش|م محمد ع قر 738|7
وف|تـــ|مريم |حمد يوسف |لش| 27595| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | |حمد |لسيد |حمد ع688238
يم527662 ندستـــ سوه|جمن|ر مجدي خميس |حمد |بــــر|
9o4358 تـــج|ره سوه|جمحمد حمدى |حمد محمد
7|29o||حمزه محمد محمود |بــــو |لنج | علوم |لمنصورهي
حقوق طنط|يم|ن محمد محمود |لف|ر|497256
6|9o29تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم جم|ل |لدين محمد |لعدل
رهمحمد ج|بــــر |سم|عيل محمد معوض|24432 تـــج|ره |لق|

2o22| د|بــــ بــــ سويف|محمد دسو عبــــد |لفتـــ|ح دسو
|2o43|رهعمر عل|ء |لدين عبــــد |لمنعم |حمد عزوز تـــج|ره |لق|
ره|سل م|جد سل|مه عثــــم|ن236422 د|بــــ |لق|
صيدله |ل|سكندريهيه ر|غبــــ ح|مد ح|مد جزر||43576

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل| ميهوبــــ شح|تـــه محمود55848
696o33تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |كرم |حمد حلويش
78o734طبــــ حلو|نندى حسن محمود زين |لدين
لسن ع شمس|منيتـــ محمد عبــــد|لبــــ|رى |لنوبــــى|85|327

Page 3066 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3548o2تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ حسن سم مصط |سم|عيل
75239oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجون مجدى عبــــد |لنور غبــــري|ل
معهد ف ص |سو|نه|جر عثــــم|ن عثــــم|ن |حمد845572
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد حس صديق حس 878765
تـــج|ره |ل|سكندريهد| | عبــــد |لستـــ|ر متـــو |بــــو حس 4762|4
46o6o4 زر|عه طنط|حل|م محمد ع |لدين عبــــد |لحفيظ
44|o36كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنوره|ن ح|مد غ|زى |دريس

وف|تـــيوسف عبــــد |لرحمن محمود عبــــد|لرحيم ملي 45597 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
77|7o|يم عبــــد |لق ش|م محمد |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء 
||67ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | محمد عم|د عبــــد |لل|ه
طبــــ حلو|نف|طمه |حمد محمد محمد عبــــد|249539
4o4426د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ح|زم ع رمض|ن محمد |بــــوزيد
6|857oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد فه محمد |لغ| |بــــو حج|زي
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيم|ن خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|756542
8||92oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جه|د حم|ده فوزي محمد|
ر |حمد حسن|5675| حقوق |سيوطمحمود م|
تـــج|ره |سيوطم | ه| رشدى عبــــد|لسيد 887398
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل|ء |لسعيد محمد ص|لح سل|مه |لزميتـــى692395

5457o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء سعيد ن | محمد
675o25ش|م محمود محمد |لعدوى صيدله |لمنصورهخ|لد 

معهد ف ص بــــ سويفنوره|ن بــــكرى عبــــد |لستـــ|ر جودتـــ899|6
4o8329تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مدحتـــ صبــــ محمد عيد
معهد ف ص |سيوطه|جر حمدي عبــــد|لحميد محمد|84997
8442o4لس نش|تـــ حد|د سعيد معهد ف ص ري|ضه |سو|نك
35|o6oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|لتـــ ع|دل عبــــد|لمعز ح|فظ محمد
طبــــ بــــورسعيدحمد محمد |حمد |حمد مسعد حسن|766348
9o9576 ء ن| محمد ع |حمد |ل| معهد ف ص سوه|ج  
ف |م منصور|248946 ه | د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|له|م صديق |لسيد |بــــو |لوف|637223
855o7oيم محمد تـــربــــيتـــ |لم |حسن|ء محمد |بــــر|
|2o792ندستـــ |سيوطكري|كوس نش|تـــ رس حن ميخ|ئيل
تـــج|ره بــــ سويفر|مز عزتـــ ذ جيد43|6|8
9o3949 يم د|ر |لعلوم |لم |لي مخلوف محمد |بــــر|
5o7947تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنه|ل عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم منصور

رهيه حس حمزتـــ ح|فظ|46426 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o522oش|م حس |م حفيضه كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرنيم 
|23o95وف|تـــمحمد |حمد محمد محمود تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

رهحس|م |حمد جمعه عبــــد |لف|ضل34329 ندستـــ |لق|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ |ر مصط عبــــده محمد7|4457
25o|38ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطس|جده سعيد عبــــد|لفتـــ|ح |لزغبــــى
يم محمد ع محمد7||783 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمه| |بــــر|
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68o97|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رض| |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ل سعيد سيد |حمد ع عبــــد|لكريم|32|35
349o32كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء |حمد ع|شور |حمد
5o6574زر|عه |ل|سكندريهشيم|ء سعيد محمد |حمد سيد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومشيم|ء ج|بــــر محمد حسن66434
د|بــــ |لزق|زيق|أسم|ء |لسيد عبــــد |لو|حد عبــــد |لمطلبــــ637976
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|صفيه خ|لد سعد سليم|ن حسن 968|68
|385|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن عبــــد |للطيف عبــــد |ل عبــــد |للطيف
876o3|وف|تـــحمد جمعه محمد عبــــد |لبــــ|رى ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

69o769يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهم عص|م ج|د |بــــر|
|62836| ه ص|لح رفيع محمد ع د|بــــ ع شمس|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــوم|س |يمن حفظ | عشم|وى  897976
علوم ري|ضتـــ حلو|نحبــــيبــــتـــ ط|رق كم|ل حوتـــه5884||
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء سعيد محمد فتـــوح محمد|777388
35933o|وف|تـــحمد ع|طف عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لنبــــى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
45|76o|يم جن علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد مصط مصط |بــــر|
9oo6|7 طبــــ سوه|جسل محمد نعيم |لسيد
7685o6تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحج|ج س|لم سليم س|لم
رهدير عبــــد|لعظيم حج|بــــ |م|م243567 حقوق |لق|
لسن ع شمس|س|رتـــ حسن ش| محمود336598
8323o5كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م|رتـــن ف|يز فريد ص|دق
ين| |لقس تـــوم|س كم|ل |لدين |نيس|77654 ندستـــ بــــنه|ف كليتـــ 
44975oيم محمد |لسيد عبــــد |لحميد |لقطبــــ ندستـــ |لم |إبــــر|
69o9|2معهد ف ص |لمنصورهنور| عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــدر|وى عبــــد |لفتـــ
4632oo|ف |لسيد بــــدير |لمل|ح تـــج|ره طنط|حمد |
6|o426تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد |بــــو |لفتـــح نبــــيه عبــــد ربــــه
|62o2|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ي| محمد زي|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردير محمود محمد محمود شه|وى64|8|5
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طندى عبــــد |له|دي عبــــد ه عبــــد |لخ|لق عبــــد 66||62
254o86ندستـــ بــــنه|مصط محمد مصط غز|له كليتـــ 
تـــج|ره بــــ سويفم|ري| جم|ل حم|يه حن||5|9|8
ر محمد علو|ن52|824 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد م|
24499oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نن ربــــيع سليم|ن مسعد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| |حمد عيد |م 334948

رهس|ره |حمد مصط محمود8766| صيدله |لق|
د|بــــ ع شمس|محمد صل|ح محمد محمد|3496|
3o224ر بــــرتـــي ن|شد |بــــ|دير تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رتـــ | م|
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء زينهم عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد49393

يم محمد |لشن|وى3765|4 تـــج|ره طنط|محمد عزيز |بــــر|
يم442583 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحسن|ء رمض|ن محمود |بــــر|
44o556يم علوم |لمنصورهدير ع|دل محمد |بــــر|
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طبــــ |سن|ن |لمنصورهسلسبــــيل محمد حس سعد622859
4o4728تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط |نور سيد |حمد محمد نجم
حقوق طنط|حمد ع |حمد يوسف |لن|عم|2|56|4
7|3o93| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |لسيد ع محمود خ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد ن| |لشح|تـــ محمد777323
424|3o طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عز |لدين ج|بــــر بــــسيو عبــــد
|5|2o4رهنور| |ل|م ح|مد عبــــ|س صيدله |لق|
26693oنوعيتـــ |شمونشيم|ء محمد مه |لشيخ
يم25957| ره|ع |ء عص|م |حمد |بــــر| عل|م |لق|
4|454o|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد رأفتـــ قطبــــ عبــــد |لرحمن

65o32علوم ج|معتـــ |لسويسفرحه حج|ج عبــــد|لحميد حميده
82249o تـــج|ره بــــ سويفمؤمن محروس عبــــد|لحسيبــــ مصط
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد نبــــيل عبــــد |لحليم رمض|ن79|526
8oo2oo|د|بــــ |سو|ن|يثــــ|ر محمد ع|صم رك|بــــي
ه عبــــد|لسميع سعد عبــــد|لسميع محمد5|2786 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدع|ء خ|لد محمد طعيمتـــ256655
طبــــ |سيوطصف|ء زين |لع|بــــدين ز|رع حسن 878273
طبــــ |ل|سكندريهبــــسنتـــ ع |لسيد ع قرقر9675|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ري|م ن|دى فهيم مسعود||2538
ش|م يوسف شح|تـــ|89|352 د|بــــ |سيوط|حمد 
طبــــ |لزق|زيقند عبــــد |لش| عبــــد |لعزيز محمد مس776252
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد ن| عبــــد |لعظيم عبــــد| حج583||5
33567oريدى د|بــــ ع شمس|ر| | خ|لد ض| 
معهد ف ص طنط|مصط ع|دل محمد |لسيد |لبــــيو429897
7|o75oيم محمد شلبــــى شح  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد |بــــر|
8|86|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دي|ن| بــــدر شح|تـــه حن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|مر محمد حسن |سم|عيل دو|بــــه9429|6

وف|تـــس|ندر| مجدى نبــــيل ش|كر35438 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حس مكرم |حمد حسن829369
4|5oo4|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد محمد عي |بــــو حموده
43o728معهد ف تـــمريض طنط| صف|ء عبــــد|لق|در |بــــو|لفتـــوح بــــدير
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهد | محمد |حمد |لمو| حس 679494

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد ص|بــــر عرفه مر63793
زر|عه كفر |لشيخآيه عبــــد|لوه|بــــ أنور ع |لشيخ ع435428
9o57|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء ممدوح حم|ده عبــــد|لق|در
|د|بــــ |لم |منه مجدي فخري دسو |859783
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد|لرحمن عبــــد|لص|دق عبــــد|للطيف شعبــــ494227
رهسل |حمد محمد مصط 49387| تـــج|ره |لق|
8oo4o4حقوق |سو|نتـــه| عبــــد| |سم|عيل محمد
4o4868د|بــــ |ل|سكندريه|عمر |يه|بــــ مصط |لسيد خليفه
|633o|يد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نغ|ده س| مصط |بــــو|ل
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزكري| يح زكري| ذ6375|2
وف|تـــمحمد محمود عبــــد |لرحمن |حمد29457 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسم|ء |لسيد ح|مد |لش|ذ266729
2528o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء ع|طف |م ع|مر
9o5542 وف|تـــبــــخيتـــ ع|دل ك|مل ج|د|لكريم ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ |لزق|زيق|حمد مر |حمد مر |لسيد|642285
6788o|ه |لسيد |لبــــ|ز محمد حمزه ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن
24o9|2تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد |سم|عيل خليفه
|د|بــــ بــــنه|عمر مصط عبــــد|لمعبــــود س|بــــق2|3377

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند | مصط حل |حمد صبــــيح37773
26o4o6رتـــ|ندى ي زكري| |لسيد عبــــد|لمعز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروتـــ محمد |حمد عبــــد|لسل|م6|57|3
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ع|دل عبــــد |لحميد محمد مر|د696686
تـــج|ره |لمنصورهمحمد حس عبــــد |لغ ح|مد |لد|686243
ش|م عزتـــ منصور476|27 وف|تـــمريم  معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء |حمد عبــــد |لعظيم محمد |لسيد643668
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم|زن ح|تـــم محمد عم|د |لدين عبــــد|لمقصود حج327926
تـــج|ره بــــنه|يتـــ عبــــد|لحميد يوسف |م |329695
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفرحه |حمد سيد محمد838|86
7o2879 وف|تـــعبــــد |له|دى مسعد عبــــد |له|دى محمد ع معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــتـــ رض| |حمد |لسعيد358284
|55|o3د|بــــ |سيوط|ن|دين سيد محمود ع
8o2o23علوم |لم |بــــه|ء محمد |حمد عمر|ن
لسن ع شمس|من|ر |لسيد |لبــــ|ز |لسيد235897
كس3338|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر| | محمود ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد |لسيد محمد مصط |5|4233
رهمحمد رمض|ن محمود ح|مد246|23 تـــج|ره |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ندي يوسف حبــــيبــــ سل|مه838993
4|433oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|رويضه عي عبــــد|لبــــ| يونس
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |حمد محمد عبــــد|لعزيز|لشح|453383

تـــمريض  بــــ سويفشيم|ء سيد صل|ح محمد534|6
33o8|2 علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود سعيد محمود مصط
766828| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لفتـــ|ح ع |لر|وى ع
د|بــــ د |ط|يم|ن محمد |لسيد |لنو|ح|624546
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد | ربــــيع عبــــد|لحميدع حم|د8746|5
325o67يم جمعه محمد رهيوسف مصط |بــــر| تـــج|ره |لق|

36o73|رهيم|ن سم عبــــده |لهند|وى صيدله |لق|
9o6862 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع ح|مد محمد سليم|ن
8o82o3 تـــج|ره بــــ سويفين |حمد محمدك|مل ع
حقوق طنط|ح|زم محمد عبــــد |لحميد |بــــو غنيمه25|494
تـــج|ره |سيوطشيم|ء عزتـــ |بــــوزيد بــــقو 883548
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تـــمريض |لفيوم ندى عص|م مصط حس |حمد67268
8o5|29 فنون جميله عم|ره |لم |لي ع عبــــد|لرحمن ع
5o6442تـــمريض |إلسكندريتـــ نور| محمد |حمد عبــــد | يوسف
4486o5 ف عبــــد |للطيف مصط ندستـــ طنط|عبــــد |للطيف |

حقوق بــــ سويفع |ء عبــــد |لع|ل عبــــد |لشفيع سليم|645|6
|7o638ره|رضوى مجدى |حمد |حمد ثــــ|ر |لق|
يم29|67| لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|ه|ديل ش|ذ محمد |بــــر|
يم عبــــ|س |لسيد635436 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء محمد |بــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىي|سم محمود |بــــو|لمجد محمد9|8354

طبــــ |لفيوممحمد صل|ح ع عبــــد|لبــــ| |6838
رهس|رتـــ جمعه عبــــد|لعزيز محمود97|326 علوم |لق|
877o37  صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ جم|ل عبــــد|لغ محمود
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دع|ء كم|ل |لدين حمدي محمد |لصغ 826999
د|بــــ |لزق|زيق|محمد شلتـــوتـــ حسن ش|ه سليم|ن د|782553

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ج|يده |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عرفتـــ4468|
7|7oo8يم محمد معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد ع|دل |بــــر|
8o2oo3ح|ن ي عبــــد|لجليل  طبــــ |لم |حمد محمود ي
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد عطيتـــ بــــهن عطيتـــ بــــهن7|4632
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد ط|رق فرج |لخ فرج||68697
6o9463يم صيدله |لمنصورهحمد عبــــد| عبــــده |لزمز |بــــر|
ن| س|مح خلف | حفيظ64|329 تـــج|ره بــــنه|م
6|o3|7د|بــــ |لمنصوره|آيتـــ عبــــد|لمنعم |حمد شبــــند
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمحمد محمد محمد رزق |لبــــسيو 684829
رهيم ح|تـــم |حمد محمد8459|2 تـــج|ره |لق|
رهسيف |لدين محمد محمد سيد56928| علوم |لق|
5o3|85صيدله |ل|سكندريهف|طمه نبــــيل غريبــــ محمد صقر
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد محمد |لشح|تـــ |لمحر|تـــ|246335
تـــج|ره ع شمسسل |سم|عيل خط|بــــ |سم|عيل|582||
يم عبــــد |ل عبــــده ع حج|زى679266 ندستـــ |لمنصورهبــــر|
54232oد|بــــ |ل|سكندريه|ند ط|رق رزق محمود |لنج|ر

48375| يم فه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف م|جد |بــــر|
ف محمد عبــــد|لوه|بــــ|947|2 تـــج|ره ع شمسفريده |

7|69oصيدله بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن سيد محمد
يم محمد |لسعيد |بــــو ريه|25|68 زر|عه |لمنصورهكريم |بــــر|
يم |لدسو |ل|كر8283|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد |بــــر|

صيدلتـــ |لفيومحمد |لسيد |حمد حسن|||696
رتـــ/ري|ضتـــ|محمود |لسيد محمود دي|بــــ69486| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
زر|عه دمنهورمصط شعبــــ|ن رجبــــ فتـــح | نو|ر3498|5
ه محمد نبــــيه عبــــد |له|دى|636874 د|بــــ |لزق|زيق|م
رهعمر صل|ح |لدين محمود محمد عبــــد|5|2337 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لمنعم كحيل3296|5 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــر|
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تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد فرج عزبــــ29633|
تـــج|ره |سيوطل|ء صل|ح خ|لد فه |858987
يم ذ339745 تـــج|ره بــــنه|ي|سم محمد |بــــر|
صيدله |لزق|زيقسحر عز |لدين |لسيد محمد627534
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه |م محمد |لفره252662
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن س|مه عم|د |لدين مهدى يونس|766494
معهد ف ص طنط|يم|ن |لدسو عبــــده |لدسو |6|4345
يم|6333|9 يم مرزق حسن |بــــر| تـــمريض |سيوط  بــــر|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــ|ء محمد مسعد شل|طه|6338|6
يم|98|682 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه |حمد جم|ل حسن |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|عمر مختـــ|ر حمد سعيد عبــــد|لجليل2|565
8o8o62| يم |م تـــج|ره بــــ سويفن |م |بــــر|
|32o58د|بــــ ع شمس|مريم ط|رق ع محمد
69o845| علوم |لمنصورهيم|ن ع |لسعيد محمد ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم محمد محمود محمد834|76
8o65|8يم نوعيتـــ |لم |محمد |سم|عيل محمد |بــــر|
45o84oتـــج|ره طنط|جه|د عم|د|بــــو |لعل| |بــــو |لعل| |بــــو شنبــــ
4|o73|تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه محمد يوسف يوسف |ل|ع
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|ر| ميخ|ئيل س| ميخ|ئيل 896369
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدكريم خ|لد |لسيد |حمد |حمد |ل |ل624225
222|9oرتـــ|قدريه حس سيد عز|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم  عون436832 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدير محمد حمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| عبــــد |له|دى |حمد عبــــد |له|دى حليمه694366
772o22ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد بــــدر|ن محمد محمد ع عثــــم|ن ع.
69o37oيم تـــج|ره بــــور سعيدسلم|ن حم|س |لسيد ع |بــــر|
يف محمد معوض|2|652| ره|ء  تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ع عل|ء |لسيد ع43|782

3o72|ى طه محمد تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نند ع
2|6o9oوف|تـــح|زم طلعتـــ عبــــد| عبــــد|لمقصود وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

|963oره|محمد يوسف درويش عم|ره د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط محمود |حمد عبــــد|لق|در|75248
يم محمد زي|دتـــ|63|462 بــــ |حمد جم|ل |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــشيم|ء عبــــد |لرحيم عبــــد |لحميد عثــــم65327|
فنون جميله فنون |لم |روم| ميخ|ئيل ش|كر بــــطرس 884857
تـــربــــيتـــ |سو|ندع|ء ح|زم شح|تـــ ضوي846339
26343oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|له ط|رق |لسيد |لج|بــــرى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيم|ن |صو خ ع |843763
84343oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشيم|ء جم|ل تـــ|ج |لدين |لسم|ن
89|3oo  تـــربــــيتـــ |سيوطش|ديه محمود ري|ن محمد
حقوق |لمنصورهض مدحتـــ فوزى |لسيد  896573
صيدله حلو|نندى فوزى محمد محمد ع638666
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5o424حقوق بــــ سويفعمر ج|بــــر محمد محمد
ف حل |لسيد|334255 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |
35|9o5 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير محمد سيد |حمد ع
8|o7|9ندستـــ |لم |دع|ء عم|د محمد عبــــد|لعزيز
ر عي عبــــد |لر|48542 تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء عبــــد |لظ|

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ن| |حمد مصط |لعو|د769627
6863o|تـــربــــيتـــ |لفيوميمن شعبــــ|ن |حمد محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لعزيز عبــــد|لع98|338
رتـــمحمد سعيد عبــــد |لحميد بــــدر||664| علوم ري|ضتـــ |لق|
إعل|م بــــ سويفسم|ره عبــــد|لمؤمن محسن |بــــون|عم39|429

4489o|تـــربــــيتـــ حلو|ندير |حمد عبــــد |لحليم |حمد |سم
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمود س|لم رمض|ن4569|4
62o553 علوم ج|معتـــ د |ط|ء ط|رق عبــــد |له|دى عبــــد |لجليل خ

تـــج|ره بــــ سويفد| | ع|دل |حمد عبــــد |لموجود997|7
335|27| تـــ |حمد عبــــد|لع|ل ع لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م
5o9933تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد|لرحمن ع ع عثــــم|ن |لديبــــ
3529|oزر|عه ع شمسمحمود عبــــد|لرج|ل |بــــو |لسعود محمد مرزه
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ع|دل كم|ل تـــوفيق |سعد|47832
ه ي| زغلول محمود|بــــو شيتـــه|6|7676 تـــربــــيتـــ |لعريشم
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطحبــــيبــــه |يمن |حمد محمود  5|8773
كليتـــ حقوق |لم |سل|م سل|مه ر|شد عبــــد|لوه|بــــ|857748
تـــج|ره ع شمسنرم |حمد |لسيد حسن زعبــــوط2338|3
778oo2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره |س|مه ع مصط س|بــــق
437o63|وف|تـــ.وس|م محمد محمود محمد ن ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
5o8553تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد|لرحمن عوض محمدعبــــد|لمو طيلون
4o862o|تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء محمد محمد |بــــو كحله
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دى|ء مصط |حمد عبــــد|لسل|م |لعبــــد|44882
9o7o77 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــحسن|ء جبــــريل |حمد محمد

456o5رهطه عبــــد |لفتـــ|ح كم|ل عبــــد |للطيف ندستـــ |لق|
56oo7ف شعبــــ|ن ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرضوتـــ |

يم ع 686694 يم ك|مل |بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مجدى |بــــر|
ى564|34 يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد ع|دل عبــــد|لمنعم |لسيد |لعش ل|ك|ديميتـــ |لم
ى77||75 ى يوسف |لبــــح يم |لبــــح ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ع|بــــد عبــــد|للطيف محمود صبــــره|22733
5o8798طبــــ |ل|سكندريهإسل|م فكرى ع حم|د
ور95|262 ش|م ذكري| حس  حقوق بــــنه|ذكري| 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنور| يوسف حسن ع 826953
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد جمعه محمد||353|8
يم826275 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيوستـــ | منصف صبــــ |بــــر|
8ooo45تـــج|ره بــــ سويفمحمود ع|دل عبــــد|لمنعم عبــــد| |لعو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عوض |لسيد محمد عم|ره|633344
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د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لحميد محمد حسن|695767
259o86صيدله طنط|يوسف ع رمض|ن |لعص
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن عم|د|لدين عم|د|لدين محمد حس 9645|6
6o5336حقوق |لمنصوره |حمد مصط مصط منصور
يم محمد233379 ف عبــــد|لج|بــــر |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسندس |
لس نجيبــــ عزيز جرجس 27||92 تـــج|ره |سيوطك
6o836|علوم ج|معتـــ د |طرو|ن خ|لد |بــــو|لعن شوشه
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نزي|د صل|ح |لدين غ|نم محمد843968

رهسهيله |حمد |م عبــــد |لرحمن5542| طبــــ |سن|ن |لق|
يم238762 رهندى ممدوح ص|بــــر |بــــر| تـــج|ره |لق|
9o547||ر |حمد عبــــد|لحميد علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى يه م|
نوعيتـــ |لزق|زيقنور| محمد عبــــد |لغ مصيل محمد5|7772
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسوسن بــــدر فتـــ جعفر|||354
ن| جم|ل ع خل|ف482637 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم

علوم بــــ سويفن|ديتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لستـــ|ر حسن54964
6o477oد|بــــ |لمنصوره|أمنيه محسن محمد |رو|ش
7775|o طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمود محمد محمود عبــــد

حقوق |لفيومحس|م رضو|ن عوض عبــــد |لغف|ر |72674
35o928يم |سم|عيل تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عم|د |بــــر|
حقوق حلو|ن|ء شح|تـــه محمد ص|بــــر|7||222
ندستـــ |لسويسكريم ممدوح محمد |لغريبــــ758872
يم رزق عوده678874 صيدله |لمنصورهزينبــــ رزق |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|يوسف عبــــد|لمنعم محمد نور846933
علوم طنط|مؤمن ع محمد ع |لبــــلي675|43
تـــج|ره سوه|جمصط سعيد عيد ع 8|676|
د|بــــ |لفيوم|حمد عثــــم|ن عبــــد |لتـــو|بــــ عثــــم|ن|73865
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد س|لم محمد علو|ن59442

4o8849نوعيتـــ طنط|خديجه حس |حمد محمد |لغول
يم4997| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|يوسف |حمد سيد |حمد |بــــر|

63442o|د|بــــ |لزق|زيق|حمد ط|رق فتـــ |حمد محمد يعقوبــــ
يم محمد عبــــد|42|4|5 زر|عه |ل|سكندريهي|سم ط|رق |بــــر|
رهسل محمد مح ز يوسف877|2| تـــج|ره |لق|
4|38o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد جم|ل يوسف نوح
5o3727 د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |لسيد عبــــد |لمع ع |لملي
د|بــــ دمنهور|مريم عم|د زغلول عمر محمد|48585
لسن ع شمس|ي|ر| محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لرحيم5476||
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يتـــ | عمرو عبــــد |لرحمن عط|68229|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمدحتـــ |حمد عبــــد |لعزيز |بــــو |لوف|5|442
8o6o86تـــربــــيتـــ |لم |دع|ء ع |م محمود
7o59|| يم مصط طبــــ |سن|ن |لمنصورهعمر صل|ح مصط |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جنه خ|لد مهدى عبــــد |لغ 24|34|
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د|بــــ ع شمس|س|رتـــ منتـــ |لسيد محمد335455
يم482948 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم |يمن |لسيد |بــــر|
يم سعد|24224 رهل |ء سعد|وى |بــــر| علوم |لق|

تـــج|ره بــــ سويفسل|م ص|بــــر ري|ض عبــــد |للطيف|49997
وف|تـــحمد ح|مد |حمد محمد||84|83 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o|8|2|حقوق بــــ سويفحمد |يمن محمد محمد
257o94لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|لبــــ محمد ي عبــــد|لحق
5o873|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيه|بــــ حس عبــــد |لونيس عبــــد |لمو شح
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد حسن محمد عبــــد|لغ حسن357392 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره |ل|سكندريهآيتـــ حمدى |لسيد مصط |لخر| |423|5
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لعزيز |لسيد فتـــوح |لسيد |حمد366|34
علوم |لزق|زيقسم|ء |حمد فتـــ عبــــد|لو|حد|9|6359
ه |يمن حس |حمد485|2| د|بــــ حلو|ن|ن
وقوق عص|م محمد عم|ر||673| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد عبــــد|لع|ل حس جبــــر|8238|2
|6735oرهحسن|ء عبــــد |لمنعم محمد حسن |بــــر طبــــ |لق|
4o3995| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد سيد عبــــ|س |لسيد |لوي
6o63o7|معهد ف تـــمريض طنط| حمد ع|دل محمد رشو|ن
لس حكيم |سك|روس حكيم|97|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نك

26|o5رهكريم حسن ن |لدين حسن رزق صيدله |لق|
9ooo37 حقوق |سيوطعم|د محمود عبــــد|لحليم عبــــد|لفتـــ|ح
77o53| يم أبــــو |لعيون عبــــد ف |بــــر| وف|تـــمحمد | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

|84o6كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف رضو|ن محمد فر|ج |حمد
ش|م محمد عبــــد|لرسول2544|3 د|بــــ ع شمس|مهند 
4|88o6د|بــــ كفر |لشيخ|وق سليم|ن قطبــــ يوسف سليم|ن
9o2928 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود خلف فهيم |حمد
ف شعبــــ|ن |حمد  |358|9 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطيوسف |
493o84 تـــج|ره دمنهورعمر عبــــد|لص|دق ح|مد عبــــد|لص|دق حس

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م|يكل نصيف فتـــ نصيف53545
63876o|ر|ء محمد يوسف |حمد عطوه صيدله |لزق|زيقلز
8|724oتـــج|ره بــــ سويفف|دي |وليف ولسن فهيم
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد عبــــد |لسل|م |حمد جم|ل834|63
6945o2ن| وليد يوسف محمد حمزتـــ د|بــــ |لمنصوره|م
6o8926د|بــــ |لمنصوره|نجوى |لششتـــ|وى |لششتـــ|وى م
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد محمد عليوه سليم|653|34

629|oصيدله بــــ سويفدع|ء حم|د محمود سلومه
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندير ط|رق عبــــد|لج|بــــر ع236242
يم354865 يم فوزى |بــــر| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسندس |بــــر|
|3o268د|بــــ ع شمس|وق ط|رق طه يسن طه
642o||يم ف|ضل |حمد حقوق |لزق|زيقه|جر |بــــر|
ره|ي|ر| حس محمد مبــــ|رك8|3258 د|بــــ |لق|
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| سعد652|52 طبــــ بــــيطرى دمنهورغ|ده سم بــــدير ن
63o357لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|زي|د عبــــد |لحكيم يوسف عطيه
يم|3855| رهف|طمه محمود |لسيد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ع شمسحبــــيبــــه عل|ء عبــــ|س ع28477|
طبــــ |ل|سكندريهيوسف محمد رفعتـــ قنديل435664
رهعمر ح|تـــم |حمد محمدحمدى66||23 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|ندين| مدحتـــ قدرى محروس متـــو 235795
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد حبــــيبــــ عبــــد |لحميد محمد||2836|
يم محمد |سم|عيل|6|487 حقوق |ل|سكندريهمحمد رجبــــ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لبــــ|رى |حمد 26|922
|243o4يم مصط محمد عزتـــ حقوق ع شمسيوسف |بــــر|
|53o|o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م |لسيد عثــــم|ن محمد
رهنور |يمن سليم|ن عبــــد | عبــــ|دتـــ|5|6|| تـــج|ره |لق|
ى محمد عبــــد|لسل|م صقر33|4|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــي|سم ي
ندستـــ |سيوطو|ئل وجيه لم ن|شد  884964
|طه زكري| عبــــد|لسيد محمد834337 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحم|ده محمد عبــــد |لحليم جل|ل7|847
68|7o4ر سعيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم ح|مد عبــــد |لمقصود جو
ف غز| عبــــد|لرشيد|564|88 |ء | كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|مح |حمد تـــه| ع ع يوسف777477
6|o||2طبــــ |لمنصورهمحمد مصط عبــــد|لوه|بــــ طه
4o3oo7تـــج|ره طنط|محمد مصط ص|بــــر محمد منصور
ندستـــ |سيوطمحمد عز ه|شم شح|تـــه 876288

665|oين عبــــد |لن| محمود عبــــد |لعليم حقوق |لفيومش
ندستـــ بــــنه|بــــه|ء |حمد عبــــد|لحميد ع|2|262 كليتـــ 
88o795 حقوق |سيوطمروه عبــــد|لعظيم فرح|ن حس
642882| يم محمد متـــو ر|ء |بــــر| زر|عه |لزق|زيقلز
77|o74 |كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنسمه رف| يوسف فرج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|مل عبــــد|لحكيم سيف |لن |بــــو|لوف827996
53o3o6|ف زكري| خليل حر|ز ندستـــ |ل|سكندريه|ء |

رهسم|ء عيد عمر سيد |لبــــدرشي |46539 زر|عه |لق|
تـــج|ره ع شمسيه خ|لد عبــــد |لحميد محمد|8|268|
رى522853 د|بــــ دمنهور|رن|ء عمرو |لسعيد |لجو
32o59o|رهسل|م محمد سم |م|م حقوق |لق|
36|o32|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد |لسيد خليل قطبــــ حسن
|67o9oيتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد نزيه عبــــد |لشكور خلف ل|ك|ديميتـــ |لم
طبــــ ع شمسمنه | مصط محمود مصط 58784|
تـــ عبــــد |لق|در رجبــــ عبــــد |لق|در ضيف |48978 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهأم
23o629حه وفن|دق |لفيوممرو|ن محمد محمد |لدسو حسن| 
629o65نوعيتـــ |لزق|زيقمديحتـــ عبــــد|لحميد عيد ع|مر
5o8o82طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه صل|ح عبــــد |لجو|د |لس|يس
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد م|زن محمد حس 892268
356|o||تـــج|ره بــــنه|حمد |س|متـــ |حمد فرج حمود
معهد ف ص |سم|عيليهحمد س| محمد محمد يوسف|768778
4|9257| يم  عج د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| يم|ن  عطيتـــ ع |بــــر|
634o87علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد |حمد عطيه
62o346|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء |لزين عبــــد |لفتـــ|ح |لش
3|65o5 قتـــص|د م حلو|ن|رح|بــــ ه| عبــــد|لغ عبــــد|لغ
2449o6معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر ممدوح سيد حس|ن بــــكر شلبــــى
75264o| وف|تـــلص| محمد محمد حف تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
لبــــ ع|مر525772 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط عوض |بــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء شح|تـــه عمر عبــــد|لرحمن||35674
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه محمد |لسيد ع |لجرف498769
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع |ء |حمد |حمد |لحسي محمد693565

58o7|رهرمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ كم|ل شح|تـــتـــ طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــمريض |لم | عمر محمد محمود |لسيد|7|3|8
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء محمد زيد|ن غريبــــ زيد|ن|35|4|4
75656oحقوق |لمنصورهوق رض| محمد محمد
22o25|يم |لسيد |حمد |لغربــــ صيدله ع شمسحمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل رض| محمد عبــــد |لرحمن تـــو 777888

3268o ى مصط فوزى محمد |بــــو رهعم|ر ي تـــج|ره |لق|
||5o88يه عم|د مفيد ك|مل تـــج|ره ع شمسك
تـــج|ره |سيوطعبــــد| ثــــ|بــــتـــ مفتـــ|ح عبــــد|  884859
86o668 طبــــ بــــيطري |لم |رجبــــ حس|ن حسن ع
يم عبــــد |لرحمن ق54|675 ف محمد |بــــر| إعل|م بــــ سويفمحمد |
64o777يم خ|بــــور تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود |حمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينرم عبــــد|لش| |بــــو|لمجد عبــــد|لش23|829
8o4748 نوعيتـــ موسيقيه |لم |ه|جر عص|م محمد سنو
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|ر| ي| دردير محمد |لبــــن|3|2366
7o7224| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدع|ء ص|بــــر |لغريبــــ حسن عبــــد
43o299علوم طنط|رو|ن خ|لد عبــــد |لعزيز |لشيخ
2583o3|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جل|ل معوض ط|حون
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل|م س|لم حد|د عطيه|8|68|8
9o8635|تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحكيم نص|ر عبــــد|لحكيم عبــــد
علوم ري|ضتـــ |سو|نشه|بــــ |لدين س| عبــــد|لبــــديع عبــــد|328528
8432o8علوم |سو|ند|يه محسبــــ محمد ح|مد
م ي| عوض |ليم| غ|نم623566 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طأد
7o52o5معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد س| |حمد عثــــم|ن
48|oo7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمتـــ شو بــــش عبــــد |لر|زق|
د|بــــ دمنهور|يه|بــــ عص|م قبــــ|ري محمد حس |484834
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد |لمنعم محمد |لسيد628|78

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــ محمد |حمد حمزتـــ453|2
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3|o82oتـــج|ره ع شمسكرمتـــ |حمد |جل|ل شكرى محمود شكرى
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسوز|ن عمر ص|لح عبــــد|لمجيد74|332
35o8o6يم سليم|ن تـــربــــيتـــ ع شمسمريم س| |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن مجدى عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد سيد 5|3287
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد |لسعيد ع |بــــو |لسعود|785385
62o639|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه مجدى محمد جوده
يم7945|| وف|تـــم|ريو عص|م حن| |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ى3||676 ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه محمود |حمد محمد بــــح
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكم|ل حن| ك|مل حن| عبــــد |لمل|ك764555
|475o9تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد محمد محمود
طبــــ |لزق|زيقحس|م عبــــد|لرشيد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|||6346
زر|عه |لفيوم|ء ي| شيبــــتـــ |حمد غ|نم|78|242
د|بــــ كفر |لشيخ|ع ع|دل عبــــد |لعظيم سعد نعمتـــ |462722
75794o د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد يح عبــــد |لرحمن س|لم |بــــو |لعن
معهد ف ص |سو|نيه عبــــد|لمطلبــــ محمد حسن|238|84
4o5453لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|قدس إيه|بــــ عبــــد |لقوى فرج حسن
8|o46||ندستـــ |لم |بــــ|نوبــــ ممدوح محروس ص|دق

6o4|6معهد ف تـــمريض بــــ سويف نجل|ء |حمد ص|لح محمد
ر محمد جوده|4235| د|بــــ ع شمس|نسمه م|
تـــج|ره بــــنه|مريم محمد نور |لدين عبــــد|339523
4|799oلسن ع شمس|حبــــيبــــه |سم|عيل محمد |بــــوشعيشع
782o85تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس|م ثــــروتـــ حسي عبــــد |لسل|م
36oo2|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جندى |س|متـــ فؤ|د محمد
4|o||7تـــربــــيتـــ طنط|مصط ط|رق زيد |لغر|بــــ
82|8|o|د|بــــ |لم |يم|ن جبــــ| رمض|ن عبــــدربــــه|
83234oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حس |حمد دنقل
6297o8لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عمرو تـــوفيق عبــــد |لسميع تـــوفيق شلبــــى
82o725تـــج|ره |سيوطم | |س|مه حن| روم|ن
4o56||ق  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمسه محمد ف|روق عبــــد | |ل
78o454يم معهد ف ص |لزق|زيق ع |حمد |بــــر|
ر344238 تـــج|ره ع شمسمصط |يه|بــــ محمد ع ط|
36o8o9|علوم بــــنه|يتـــ سعيد عبــــد|لعزيز |لسيد شلبــــى
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نتـــسليم| |يمن مو محمد27636|
|63o3|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند| | حمدى فتـــ عطيه
8o77|7| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ل|ء محمد مصط ع
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|محمد ع|دل محمد محمد شقره643762

6o|84|ف عل|م من|ع لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يم|ن |
36|o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن عبــــد |لن| ص|بــــر محمود ع سل
معهد ف تـــمريض |لفيومحمد محمد يونس محمد|72242

25|o8|ف زكري| ذ تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم|يكل |
||56o6 رتـــ/ري|ضتـــ|م|رك نبــــيل ص|دق جور قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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ندستـــ قن|حمزه محمد مرغ |حمد824929
68659o تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد عوض |حمد |ل|ل
ف محمد مختـــ|ر محمود ح|33|247 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفح|تـــم |
حقوق بــــنه|ن|ن جم|ل عز عبــــد|لفتـــ|ح329662
تـــج|ره طنط|د | عبــــد |للطيف مصط محمد|42823
تـــمريض |لمنصورتـــ وف|ء محمود رفعتـــ |بــــو|لسعود683937
44o23oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخض عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد حبــــيبــــ
33oo2o ندستـــ بــــنه|ي|سم رض| |حمد سم كليتـــ 
482o53حقوق |ل|سكندريهمحمد نبــــيل حسن محمد ع
3552o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ ه| |لسيد لط
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمر ن| حس محمد359238
9o|o73  ه ط|رق |حمد |لسيد فنون جميله فنون |ل|قشه
يم |حمد عبــــد |لسل|م |حمدع|2|6|68 د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن|ن ع|دل عبــــد | |حمد خليل782828
6o5733 يم عج لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|يوسف محمد سم |لسعيد |بــــر|
طبــــ |سيوطس|ره بــــخيتـــ عبــــد|لرسول ص|لح  4467|9
6o9699ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء عبــــد |لو|حد سليم|ن حس سليم
|37o32تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |يمن من رمض|ن س|لم
ف محمد ص|دق حسن58|698 حقوق |لمنصورهمن|ر |
8o37|9|علوم |لم |م| عمر محمد محمد
ف محمد ع ق|سم426467 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد | |

ف حسن قطبــــ حسن35965 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ند |
24o2|| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريم|ن محمد وجدى |حمد ي

تـــج|ره |سيوطم|رين| |يمن نعيم ملك823328
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم مصط صبــــ قبــــ|رى عبــــد|لجو478285
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم ع|دل محمد |حمد حسن 4|4756
3476o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم حسن مر عبــــد|لعزيز شلبــــي
6|55o9|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |للبــــ|ن
4983o8 حقوق طنط|زينبــــ |لسيد محمد |سم|عيل |لفد|و
تـــمريض أسو|نعبــــد| محمد دبــــس محمد عيد|84497
495o|2|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى محمد محمد س|بــــق
84o886 يم ع طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د عبــــد| |بــــر
4924|oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن محمد حس فرج بــــدير
44o2o5|يم ق|سم يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمل ع |بــــر|
7|o493|  زر|عه |لمنصوره|يم|ن |حمد عبــــد |لحميد محمد
27284oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نرو|ن محمد |بــــو |لصف| محمد
ويدي عبــــد|لرحمن عبــــد|لل|ه62|358 |لسن |لم |محمد 
4o3349حقوق |ل|سكندريهسل متـــو محمد متـــو عبــــد |لرحمن
طبــــ |سيوط حمد ع|طف محمود عبــــد|لجو|د|7|8898
443o|7كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسم|ء خ|لد عبــــد |لعزيز |لسيد خ|طر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدين| ع|دل ع|شور |لخو252866

Page 3079 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره بــــ سويففر|ج ي عط| مصط |7767|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ه|جر فرح|تـــ شعبــــ|ن ع|مر2|596|
علوم |لمنصورهنهله |لسيد عرفه |لبــــوس 495||6
|489|4| ره|ء جم|ل سعيد ع د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشمه| سل|مه حسن م| 6|7675
تـــربــــيتـــ |سيوط يه عبــــد|لكريم |حمد عبــــد|لحليم|7|8943
5o6974زر|عه كفر |لشيخفرحه محمد رزق خف|جه

42422| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |م|م ع
|2o272ندستـــ ع شمسعم|ر ي| كم|ل سند
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعمر محمد محمد خليفتـــ س|لم|ن523739
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|ري|ن يح صبــــ فرج485455
تـــربــــيتـــ |لعريشفرحه سليم|ن سليم|ن س|لم769268
69|87o|تـــج|ره |لمنصورهحمد س|لم |حمد محمد عبــــد |لع|ل
4237o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــه | محمود محمد محمود
يم محمد7|2|26 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجه|د عبــــد|لنبــــى |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسجم|ل عبــــد |لن| ع ع سليم|ن62|787
يم حل |لشنو|28724 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــط|رق عبــــد|لسل|م إبــــر|
ر عبــــد|لحميد |لمحمودى5|2472 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم جم|ل ز|
رهمنتـــ | |حمد عبــــد |لحميد |حمد74294| حقوق |لق|
يم6779|2 ل|ل |بــــر| تـــج|ره ع شمسصبــــ| |يمن 
صيدله بــــ سويفطه صل|ح س|لم سل|مه857643
78o466ين محمود محمد عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن
89oo73 علوم |سيوطعم|د ميخ|ئيل قد|موس ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد محمد حس|م |لدين عبــــد|لمحسن محمود875|88
925o64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود صبــــرى عبــــد|لع|ل |لسيد
43942o|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن محمد محمد محمود |ل|شوح
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــدين| عل|ء |لحم|دى |لديس|62256
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح|633856
يمريم مصط رمض|ن عنتـــر49335| أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
27|o84طبــــ ع شمسسل |لسيد ج|د |لفرم|وى ج|د
حقوق |لمنصورهح|مد محمد ح|مد محمد  |م5|6769

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |كرم فه طلبــــ |لسيد52698
7o8|8oمعهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ه|له محمد |حمد ص|لح محفوظ
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرضوى محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لمجد عبــــد794||3
222o|4رهس|ره سعيد عبــــد|لعظيم |حمد |لمنو حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ بــــور سعيديف محمد س|لم رض| |29|769
تـــج|ره |لمنصورهسل|م عبــــد |لح|فظ |سم|عيل ع مصط 89|694
6o|692|حقوق طنط|محمد |لسيد |لشح|تـــ مهن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| ع|شور |حمد |حمد57796
254o88ندستـــ بــــنه|مهند مصط كم|ل قرنوص كليتـــ 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــتـــس|م عزتـــ مصط عبــــد|لمطلبــــ|337334
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8o3349حتـــ وفن|دق |لم |م|ريو ع|دل |ديبــــ ش|كر| 
8435o7|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد|لرؤوف وجيه عبــــد|لرؤوف سليم
يم |حمد ق|دوم428568 علوم طنط|إيم|ن ن| |بــــر|
78o|42| تـــج|ره بــــنه|حمد فوزى عبــــد |لحليم ع
ى ونيس سيف 59||89 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطه|يدى خ
ندستـــ ع شمسسل رض| محمود عطيه32655|
637oo||تـــج|ره طنط|ف|روق |لسعيد ف|روق |بــــو|لعط
8|o342تـــج|ره |سيوطح|زم ي| حس محمد
تـــج|ره ع شمسمونيك| جميل د |ن وغريس|3992|
علوم |سو|نحمد محمد |حمد فرج|9|8357
772oo6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد ع محمد ع |حمد عثــــم|ن
8o44o8لس يوسف عبــــد|لنور علوم |لم |م|رتـــ | ك
35o296حقوق بــــنه|عمر عبــــد|لخ|لق كم|ل محمود
3383o2|نوعيتـــ بــــنه||ء ع|طف محمد سيد
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن كم|ل محمود ع |بــــو|سم528273
77557o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد عمرو ف|روق |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سم|ء |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح |حمد سليم482779
يم |لسيد س|لم ن|78543 يل ج |لزق|زيقنسمه |لسيد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه حس عبــــد|لحفيظ محمد253537
كليتـــ طبــــ أسو|نبــــيتـــر |نطونيوس مك|ريوس زكري844955
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدع|ء ي| |م|م |حمد عفي |34997
42o4|oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخكوثــــر |لسيد محمود |لسيد زن|تـــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر| | عل|ء |لدين محمد حسن بــــسيو 338666
تـــج|ره طنط|لسيد وحيد |لسيد |حمد سليم|ن|698737
7oo884تـــج|ره بــــنه|يوسف |حمد عثــــم|ن محمد محمد ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء جم|ل عبــــد|لرحمن محمد|2|2287
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح أبــــو عجينتـــ254567
634o85وف|تـــمحمد سليم مصط كم|ل سليم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|من محمد شو |حمد77899|

وف|تـــمحمود عبــــد|لحميد محمود محمد49362 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم4227|8 |د|بــــ |لم |محمود سعد |حمد |بــــر|
4o265oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر محمود |حمد عبــــ|س  |حمد
7oo853يم شح|تـــه ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد حسن |حمد |بــــر| م |لع| 
لس|25677  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــد | سم عبــــد|لغ 

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهيلتـــ عبــــد |لن| محمد |سم|عيل9|2|3
تـــمريض  حلو|ننرم محمد فكري سيد53594|

حقوق |لفيوممروه ع |حمد سيد66747
|26o23ن| مصط محمد عبــــد |لمنعم علوم ري|ضتـــ ع شمسم

57o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمروه محمد محمد |حمد
ى ري|ض235978 لسن ع شمس|ه|يدى ط|رق ي

6o766يم خليفه د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومفتـــ محمد |بــــر|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مل|ك مل|ك ج|د |سح|ق44493
27o6|8يم سبــــيع بــــدر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ف|خر |بــــر|
9o98|4|يم ح|مد معهد ف ص سوه|ج حمد ممدوح |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن رمض|ن طه محمد697742
7733o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رحمه سعيد عبــــد |لق|در معوض
تـــج|ره دمنهورمريم ع|دل حسن نو|ر478533
76337o|نوعيتـــ بــــور سعيدس|ره ط|رق |حمد حسن |لسق
34|23oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |س|مه محمد حسن عمر

تـــج|ره بــــ سويفيه طه عبــــد |لتـــو|بــــ مر|د||4|54
9o93|6 كليتـــ |أللسن سوه|جسه|م عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لع|ل مصط

3o|42 ن| صموئيل من ز د|بــــ حلو|ن|م
نوعيتـــ |لم |محمد |حمد خليفه عبــــد|لش| 35|2|8
تـــج|ره دمنهور|ء جم|ل |سم|عيل محمود|7839|5
75658oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــه|جر ع|دل فؤ|د محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| محمد فتـــ محمد فه 8562|4
|63o38ع| در|س|تـــ متـــطورتـــ بــــ|لقط|ميتـــ شعبــــتـــ تـــج|رتـــ ومح|سبــــتـــريح|ن سعيد محمد سليم|ن
2|7|o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره عمر عبــــد|لعزيز محمد |لش|ف
222|6oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رن| نبــــيل محمد ك|مل ز
|35o38كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد سعيد حسن
896596| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  ل|ء م|جد جم|ل |لدين ع
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديثــــ|ر عبــــد|لحكيم ع|مر صديق|862658
ين جم|ل ج|بــــر محمود حس|ن344835 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش
2652o3رى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |لسيد ك|مل عفي |لجو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |سم|عيل خليل عقل267936
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن محمد |حمد محمد محمد عمر4|7|48
433o3oد|بــــ طنط|ه|جر |لسيد عبــــد |لسل|م |لعربــــى|
7o798o|يم |بــــو|لعبــــ طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلسيد لط |لسيد |بــــر|
8o|589إعل|م بــــ سويفندي |حمد صل|ح |حمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنجو|ن قدرى فتـــح |لبــــ|بــــ مبــــروك332|7
765|ooيف لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حل| ط|رق س|د|تـــ محمود |ل
64o889لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |حمد
42779oتـــربــــيتـــ طنط|رو|ن و|ئل عبــــد |له|دى أحمد نعيم
85oo56تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم|يكل شكر| رميس ف|رس
4o26|5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن محمد ع|شور عوض سيد |حمد
3544o9د|بــــ ع شمس|م محمد سل|مه س|لم
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدل|ء عد محمد عبــــد|لد|يم|849937
5|98o2|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسم|ء صبــــ محمد محمد شح|تـــتـــ
علوم طنط|يه حس غريبــــ حموده|432978

569o9| د|بــــ بــــ سويف|سم|ء عبــــد |لر|زق مسلم مصط
64o629|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد بــــكرى |لسيد |ل|م|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| ط|رق حس |لسيد22584|
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ق|وى7873|5 د|بــــ دمنهور|نوره|ن |يمن |لسيد حس |ل
2632oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن ع|طف عبــــد|لغ فرم|وى

علوم حلو|نيم|ن عبــــد |لنبــــى |حمد خلف|2|646
تـــج|ره بــــنه|كريم فتـــ محمد ص|بــــر328323
446o29ندستـــ كفر |لشيخمصط ط|رق عبــــد |لمؤمن عبــــد |لغ قنديل
2648o4| تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن بــــكر عبــــد| متـــو |لش|
ندستـــ |ل|سكندريهأحمد محمود عط| عبــــد |لعزيز ع |لبــــن445649

ندستـــ |لم |محمد |كثــــم |م جل|ل |لدين  |د4458|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىفن|ن عبــــد|لن| محمد عبــــد|لع| 839766
|د|بــــ بــــنه|سيمون حل  |د حل4|2632
تـــمريض سوه|ج ر| | |حمد فؤ|د |حمد 896344
3|2o|2يم محمود ع ف |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نندى |
تـــج|ره ع شمسحمد و|ئل |بــــو|لعل| |بــــورو|ش|226936
|75|o5ر جمعه طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ |د|رتـــ |عم|ل ومح|سبــــتـــ |لمع|دىسندس |س|مه |حمد م|
|243o7علوم ع شمسزي|د |لسيد عبــــد |لحليم غ|زى
4764|o| ش|م حمدي |م فه تـــج|ره |ل|سكندريهحمد 

ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م محمد ع حسن|34989
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومود|د سم محمد تـــوفيق عم 266487
ه ع|دل ح|فظ يم| |99|46| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد رمض|ن |حمد محمد349576
9|258o د|ر |لعلوم |لم |بــــه يوسف محمد يوسف
23677o |رهه|يدى ط|رق عبــــد|لبــــص كيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o3557يم خط|بــــ طبــــ ع شمسعمر |لمتـــو |بــــر|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخح|مد ج|بــــ | ح|مد محمد |لخطيبــــ453735
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجوزيف يعقوبــــ لويس ميل|د63|24|
|48o35تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمرو|ن عل|ء |لدين |لبــــ |لسيد
حقوق طنط|عبــــد|لرحمن محمد طلحه عبــــد|لقوى من2483|4
ى ف|روق محمد |لربــــعتـــ3647|6 صيدله طنط|آيه ي
75786o|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن فريد |بــــو |لحمد محمد
يف2748|4 |د|بــــ طنط|خلود عثــــم|ن عبــــد |لتـــو|بــــ سعيد 
وف|عمر تـــ|مر صل|ح |لدين مصط 3469|3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

د|ر |لعلوم |لفيومعمر محمود عبــــد|لحليم عبــــد|لجيد68666
طبــــ |لسويسمحمد |بــــو|لخ حسن ع محفوظ783784
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لعليم محمد عبــــد|لحليم عطيه863263
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|له|دى عبــــد|لحليم بــــيو محمد عبــــد|3|487
352o69حقوق ع شمسشيم|ء محمد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ
62o53o تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر أم أم |لسيد مصط
رهس|ره و|ئل طه محمد857966 طبــــ بــــيطرى |لق|
33o37|د|بــــ بــــنه|رح|بــــ محسن شح|تـــه يونس|
6o242|د|بــــ طنط|سل |لعط| |لسيد |لقطبــــ حج|زى|
||92o9ندستـــ ع شمسمريم ميل|د مفيد شلبــــى سليم|ن
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| فرج محمد حسن مرج|ن689|5|
6o4796|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد حسن شمس |لدين
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديف |حمد نور|لدين |حمد247783
336o8oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|لتـــ ع|دل عبــــد|لمؤمن |بــــر|
حقوق حلو|نمعتـــز محمد ص|بــــر بــــند|رى|45|6|
ندستـــ طنط|محمد محمود محمود |لعزبــــ |لديبــــ3724|6
بــــ629339 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|دى مجدى ز عفي د
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن |لسيد محمد محمد عبــــد |لو|حد447788
م كم|ل محمد مه  5732|9 تـــج|ره |سيوطن
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسل|م عم|د |لدين |حمد ح|مد|452443 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر خ|لد محمد ح|مد483577
ند|وي499748 د|بــــ دمنهور|ف|طمه فتـــ محمد 
رهيح ز|يد يح سيد45353| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ ن| ج|د بــــولس759842
5|85o7 ه مو يف محمد |بــــوخ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمريم 
ف عبــــد |لحسيبــــ عبــــد |لجيد58878| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى |
7o5268تـــج|ره |لمنصورهه|يدى فوزى ح|فظ ع عوض
د|بــــ دمنهور|بــــ|نوبــــ ع|دل عبــــد |لمسيح سعيد خليل487769

يم744|7 معهد ف تـــمريض |لفيوميوسف عبــــد|لتـــو|بــــ دسو |بــــر|
5|o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد سم جوده عبــــد|لسل|م

ره|فرحتـــ |لسيد عبــــد|لح|فظ |لسيد37|323 د|بــــ |لق|
رهخلود عص|م عبــــد |لتـــو|بــــ كم|ل45655 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|ء |س|مه |حمد عبــــد |لوه|بــــ||2424 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحسن |لسيد بــــدير عبــــد |لخ|لق677793
نوعيتـــ طنط|م ج|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح محمود |لمزين24|4|4
63984oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه عص|م |سم|عيل عبــــد|لحميد |سم
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر عيد حسن عبــــد|لحميد عمرو338936
نوعيتـــ موسيقيه قن|ن|ديه |حمد محمد |سح|ق836924

يم25728 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نزينه محمد س|لم |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد م|جد |حمد |حمد |لبــــره|7398|4
يم3939|4 نوعيتـــ موسيقيه طنط|عل| ن| محمد حل |بــــر|
8768o4|د|بــــ |سيوط| يري عنتـــر حل جرجس
معهد ف تـــمريض |سيوط رحمه عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لر|زق  879847
يم |حمد  397|88 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء عبــــد| |بــــر|

ره|س|رتـــ سم عبــــده عبــــد |لفتـــ|ح43546 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمه| فوزى عثــــم|ن محمد حسن489894
5o44o4صيدله |ل|سكندريه |ر فرج عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لعزيز
53o383|تـــ|سم|ء محمد عيد محمد |لشه|وى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

ي66955 تـــج|ره بــــ سويفندى ف|ضل عبــــد | ع
يم9|8562 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد |نه رفعتـــ يعقوبــــ |بــــر|
لسن ع شمس|لبــــ نبــــيل محمد محمد |لخو432795
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9o|929  يم عنبــــر تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جحس|م حسن |بــــر|
يم عبــــد|لو|حد سمره8|4522 تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن أحمد إبــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعم|ر أحمد أحمد |لزن|تـــي7686|6
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنه|ل محمد |حمد محمد شتـــ|66|437
|2687o حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ح|تـــم حس حس مصط عز
8|524o|يم تـــربــــيتـــ |لم |يه نزيه |سم|عيل |بــــر|
وف|تـــبــــس|م جم|ل محمد حسن857|83 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|54439| تـــج|ره ع شمسحمد رض| |حمد ج|بــــ |
262o45ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخش|م وجيه شو مصل معهد ع| 
صيدله |ل|سكندريه حمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لصمد حس|878887
9o2739  معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد سيف |لدين محمد |بــــوضيف
د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ جم|ل |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح عطيتـــ633787

63485| د|بــــ بــــ سويف|سل|م |حمد ن| حسبــــ |
6335o8تـــج|ره بــــنه|جم|ل |لسيد محمد عبــــد |لعزيز
48965oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرضوى ط|يع محمد حس محمد ع
|3o|o7صيدله حلو|نع |ء محمد حن محمد
ف حسن ع عبــــد |له|دى5|3|23 رتـــ محمود | تـــمريض |لق|
رهرحمه حمدى عبــــد | عبــــد |للطيف|2298| ندستـــ |لق|
4|6o82|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|لتـــ محمد محمود محمد بــــ
|4o233يم رهمريم حسن حس |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
3454o4علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م ع طبــــل
6||o24| د|بــــ |لمنصوره|حمد ح|زم عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــشبــــي
تـــربــــيتـــ دمنهورإيم|ن رمض|ن عبــــد|لنبــــى محمد خليل8927|5

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم تـــ|مر س| عبــــد |لق|در منصور4663|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يه فوزى عبــــد |لسل|م خليفه س|لم|ن27667

علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــح|زم شعبــــ|ن ش|فع مر ش|فع عربــــى|44686
257oo8علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د |حمد سعيد عبــــد|لخ|لق
تـــربــــيتـــ بــــنه| |م رض| مهدى محمد س|لم338539
رهل|ن| |ميل عزتـــ مورى6334|| طبــــ |سن|ن |لق|
895o28 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن فوزى |لقر |حمد
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمود محمد |لن|دى372545
8887o8|حقوق |سيوط يه عبــــد|لرحمن حس عبــــد|لرحمن
84347o كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نع مصط محمود مصط
ف محمد غني سعودى |لجندى772465 ندستـــ |لزق|زيقس|مه |
63o762تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |حمد |حمد محمد بــــدر
826o57د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ حسن محمد |لمدثــــر
9o2493|معهد ف ص سوه|ج ي|تـــ |لمدمرى حم|د عبــــد|لرحيم
25o|67حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه وجيه عبــــد|لرسول محمد مو

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء سيد رمض|ن جمعتـــ|64797
ه محمد سيد |م|م|829|3| تـــربــــيتـــ حلو|نم
335o69كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ف|طمتـــ زين |لع|بــــدين عبــــده عبــــد ربــــه
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84o7||صيدلتـــ |سيوطمحمود |حمد محمود ص|بــــر
فنون جميله فنون |لم |م|رين| غ| ذ غ| 8924|8
6o435oندستـــ |لمنصورهمحمد س| محبــــ ح|فظ
8o4343معهد ف تـــمريض |لم | رح|بــــ حس |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
صيدلتـــ |لم |ميل|د فرح فه يون|ن858278
4o67|2ف |بــــو|لفتـــوح محمد ع د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر |
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورريه|م محمد صفوتـــ محمود طو|له5829|4
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود عبــــد |لوه|بــــ صديق عبــــد |لوه32|692 م |لع| 
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  نور|ن |س|مه محمد حسن755259

رهس|رتـــ |س|متـــ عبــــد |للطيف |حمد93||2 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ع شمسمصط محمود فؤ|د مصط 45553|
يم|232927 ره|ء سيد عبــــد|لو|حد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لس رأفتـــ من د|ود295932 د|بــــ حلو|ن|ك
6o6665ندستـــ |لمنصورهأحمد عبــــد | |لسيد بــــدره
|لسن |لم |خ|لد محمد |حمد محمد ج|د785354
رهسل محمد حن ص|دق23|233 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد صبــــ |حمد عبــــد| حبــــيبــــ|777656
325o84 علوم ع شمسعزتـــ رض| دسو عطيه دسو
28353oرهدين| ف|خر سليم|ن شلبــــى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
255o56|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه عي عبــــد| |لبــــكر|وى 
83o33|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن |بــــو|لعط| عبــــد|لش| |بــــوزيد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر عبــــد|لصمد عبــــ|لغف|ر يونس438662
643o|8نوعيتـــ |لزق|زيقشمس محمد عبــــد|لعزيز عبــــد |لمقصود
6|7|3o|ف محمد |ل|غ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهفرحتـــ محمد سعد |لعسكرى497229
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم محمد محمد رمض|ن رزق39|496
7o33o2ل|ل علوم |لزق|زيقمريم س|لم |حمد س|لم 
89o887|د|بــــ |سيوط| سل|م |حمد سليم|ن مسعود

ره|حمد عبــــد | ع عبــــد | |لج|بــــري82473 د|بــــ |لق|
75o657طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفريده س|مح عبــــد |لرسول محمد
6|2o39رى ل|ل |ألز حقوق طنط|حس|م مجدى مصط 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|لبــــ |حمد محمد |لمغ|و ري65463|
ندستـــ ع شمسس|ره خ|لد عطيه محمد49|9||
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفعبــــد|لعظيم مبــــروك عبــــد|لعظيم طلبــــه7|633

ر|ء ربــــيع فوزي محمد|847868 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نلز
تـــج|ره ع شمسي|سم |حمد مسلم ع55354|
7796o9|زر|عه |لزق|زيقحمد ط|رق محمد |حمد عليوه
حقوق طنط|محمد شعبــــ|ن محمود |لمزين493874
7|o76oيم طبــــ |لمنصورهس|مه محمد |حمد مصط |بــــر|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفسميتـــ ع |حمد عطيه54639
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قخ|لد عل|ء |حمد محمد |لبــــن|6|55|4
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7o78|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يمن محمد |لسيد
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمود سم |لسيد عثــــم|378||3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رن| |حمد محمد رش|د محمود سل|مه935|32
ر845674 تـــربــــيتـــ |سو|ندي ع محمد ط|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرح|بــــ أحمد محمود أحمد422543
ش|م محمد عبــــد |لحكيم حس 25295| رهمريم  تـــج|ره |لق|
4o4263تـــج|ره |ل|سكندريهي| ع|دل محمد أبــــو |لعم|يم
يم237397 رهه|جر ع محمد |بــــر| حقوق |لق|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم بــــسيو بــــسيو حموده طه9346|6
85469o|تـــج|ره |سيوطحمد خ|لد محمد محمد
68477oتـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لحكيم محمد |لسعيد |لبــــه
|لدين محمد29||22 تـــج|ره ع شمسر|ن| س| ن
علوم طنط|د | |حمد خميس |لج|ر422985
يم |بــــو|لعن 6846|3 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن جم|ل محمد |بــــر|
7o||24د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن عمرو صل|ح عبــــد |لع| محمد
|4227oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل عيد ربــــيع بــــدر|ن
3433|oن| |حمد عبــــد| حسن تـــر كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
4o73o3 يم عبــــده حس تـــج|ره دمنهورشيم|ء |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسندى طه حس طه يوسف322934

م خ|لد كم|ل سعد|64838 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد
693o79معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لسل|م محمد مصبــــ
|د|بــــ |لم |محمد رمض|ن ع عبــــد|لفتـــ|ح|84|82

44o|9د بــــ |م مج| رهخ|لد |بــــو |لد حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد ع|دل مر عوض |لتـــرس|||5264
طبــــ بــــ سويفخ|لد عبــــد | محمد |حمد58828

يم فرغ |بــــوزيد484372 د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن |بــــر|
3o2|8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر مصط محمد ج|د معوض

ره|سل حمدى ج|د |لكريم فرغ6642|3 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | س| محمد محمد |لهو|رى974|27
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى سلط|ن محمد عبــــد |لصمد753693
4799o2فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسم| ط|رق محمد فه محمد
6298o|| كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد محمد ز ح|مد عفي
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم ن| مفيد عبــــد|لكريم محمد483295
84o|58|يم علوم |سو|نسم|ء |حمد |بــــو|لمجد |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه رجبــــ عبــــد|لع|ل محمد827598
يم||64357 علوم |لزق|زيقحمد صل|ح |سم|عيل |بــــر|
5o4|46زر|عه |ل|سكندريهوق محمد محمود فتـــح | عي
يم328668 |د|بــــ بــــنه|عمر |س|متـــ جودتـــ |بــــر|
4o5375| تـــج|ره |ل|سكندريهريج محمد محمد ج|بــــر |لعو
|3|8ooف عبــــد |لرؤوف ع رهمن|ل | طبــــ |سن|ن |لق|
يم |لدسو محمد |34495 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسم|ء خ|لد |بــــر|
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يم|3|3339 يم |حمد |بــــر| حقوق بــــنه|حمد |بــــر|
487|o9كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمدى |حمد يوسف سليم|ن يوسف
23|497| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عبــــد|لمنعم محمد عوض |
يم |لمرشدي7|9|43 حقوق طنط|زي|د محمد |بــــر|
7o5549طبــــ |لمنصورهمحمد خ|لد محمد عبــــد |لر|زق
فنون جميله فنون |ل|قفرح عل|ء |للي عبــــد||27278
طبــــ |سن|ن طنط|وق م|جد محمد عبــــ|س|||267
359o53|تـــج|ره ع شمسحمد ص|لح محمد |لسيد ص|لح
84886oكليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطعبــــد|لرحمن سيد معوض بــــرك|تـــ

52o53|ف عويس |حمد ندستـــ حلو|نيه |
طبــــ حلو|نحمد قدرى حسن |لعلوى |لعلوى|2||622
رهعبــــد |لرحمن مدحتـــ عبــــد |لسميع عبــــد 977|2| صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء عيد مر طه محمود|62248|
2335o3 وف|تـــ|ثــــن|ء محمود شن|وى ج|د ع ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o3778تـــج|ره طنط|محمود مسعد مختـــ|ر مفتـــ|ح محمد
527o3oوف|تـــف|رس محمد عبــــد |لمجيد محمد عبــــد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
26|4o2| تـــج|ره بــــنه|حمد جم|ل محمد ملي
د|بــــ سوه|ج| حمد محمد ع محمد|899257
د|بــــ سوه|ج|مه| ع |لسيد ع 899879
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط محمد محمود|22334
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| جم|ل محمود محمد |لقز|ز446688
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد محمد فتـــ سعد مهدى|443337
68933oنوعيتـــ |لمنصورهتـــ محبــــ |بــــو |لمع| محمود |لقط
43o55o|ف نوعيتـــ طنط|يم|ن |لسيد ع عبــــد | 
6o2229تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ه|جر رفعتـــ |حمد محمد |لص|بــــر
ندستـــ |لسويسحمد مسعد حسن حسن محمد |لدي|س 764456
ف عبــــد |لمنعم سليم|ن حس477742 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم أ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد عبــــد|لبــــ|سط ع |حمد 665|89

نوعيتـــ |لفيوميف محمد حسن محمد|7226
تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن سعيد دغش |حمد|422955
2675o7ه عفي محمد محمد |لجعبــــرى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
|د|بــــ طنط|محمود محمد ج|بــــ | عطيتـــ ج|بــــ ||49445
رهيم |حمد محمد |حمد|83542 طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ |سيوط|سم|ح محمد عبــــد|لق|در |حمد  877965
يم عبــــد |لرؤف |بــــو زيد2324|4 |د|بــــ طنط|محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسكريم ي جميل صبــــرى |بــــو خطوه|652|2
5o6484ل|ل بــــه حس  د|بــــ |ل|سكندريه|أمنيه كريم و
طبــــ |لسويسمريم عبــــد |لفتـــ|ح محمود |لسيد محمود48|698
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نيف مجدى نجيبــــ |بــــو |لخ يوسف263997
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء يح |لسيد محروس62|||4
478o79 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسل سعيد ع عبــــد|لغ |لدسو
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يكل||3474 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|له|م سعيد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لسل|م 
9o23|6 يم |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد صبــــرى |بــــر|

قتـــص|د م حلو|ن|عبــــد |لعزيز فتـــ عبــــد |لعزيز محمد45546
259o97|يم محمد يم مجدى |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
يم |لدسو |لسيد775976 تـــج|ره |لزق|زيق|ء رض| |بــــر|
258oo7معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد شح|تـــه عبــــد|لعزيز سويلم
6|o754يم بــــدر |لدين محمد جعفر صيدله |لمنصورهأل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ | محمد محمد عبــــد|لحميد348428

تـــج|ره بــــ سويفسهيلتـــ عبــــد |لرحيم حس ع||526
4469o4ندستـــ |ل|سكندريهع رمض|ن رمض|ن يونس محمد
2546o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــطه ص|بــــر طه ع ن

|75ooرهيه |يه|بــــ محمدعبــــد |لغف|ر عبــــد |لمقصود تـــج|ره |لق|
طبــــ |لسويسجه|د شعبــــ|ن محمد سيد 4323|9

4|o35 |معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر مصط عبــــد|لعزيز جيل
ندستـــ حلو|نم و|ئل عبــــد |لحميد شبــــل عطيه|258|2|
6857o8علوم ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ طه فوزى عبــــد |لعزيز |لدمرد|ش

وف|تـــعمر عل|ء |لدين محسن محمد829|3 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
2|45o4رهمهند مر|د ع محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
49643o| تـــربــــيتـــ دمنهوريه |حمد محمد عبــــد|لحليم |لش|ذ
د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن |حمد فؤ|د ح|فظ4775||
تـــمريض ع شمس ف|طمتـــ حسن |حمد محمد8646|3
حقوق ع شمسكريم عمرو محمد |حمد7385|3
رهيح صل|ح عبــــد |لمنعم حسن59|35| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدخلود منصور سعيد حسن849542
|289|oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم | كحل|وى عبــــد |لنور تـــ|ودرس
257994| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م سعيد حسن عثــــم|ن ع
63929oيم سل|مه عبــــد|لستـــ|ر د|بــــ |لزق|زيق|بــــه |بــــر|
5|65o9يم |لمقطف طبــــ حلو|نس|رتـــ محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر فتـــ محمد |لسخ|وى256827
77378oد|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد محمد عبــــد |لعزيز

ف |حمد عقيله|48269 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه | |
48425o|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سعيد متـــو محمد |حمد
4335o6تـــج|ره طنط|محمد |لبــــيو ح|فظ نجله
6o935o يم شح|تـــه مصط تـــج|ره طنط|ع|صم شح|تـــه |بــــر|

7895oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن زينهم جمعه |م زعف|ن
7o5294صيدله حلو|نرقيه ج|بــــر تـــوفيق |لعو |لشن|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد محمد لط حسن دحيه6282|2
|4568o تـــج|ره سوه|جعبــــد |لرحمن ممدوح ز عفي

|8o29ندستـــ |لم |عمر عص|م ع|مر عبــــ|س
زر|عه طنط|محمد تـــوكل ر|شد عبــــد |لسل|م منصور3998|6
35o647د|بــــ ع شمس|منتـــ | م|جد س| محمد شعل|ن
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وز عبــــد| محمود عبــــد|للطيف829284 خدمه |جتـــم|عيه |سو|نف
يم محمد عبــــد|لعزيز5|||76 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|دع|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نريه|م بــــكري محمود ج|د |لربــــ53564|
5o47o8|زر|عه |ل|سكندريهمنيتـــ محمد |حمد |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء جمعه ع حسن852538
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه يوسف ع محمود سليم|ن57432|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريم ع|طف م محمود8|6878
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه جم|ل عبــــد|لعزيز |سم|عيل|57|629
|652o5ره|مريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد سلم|ن د|بــــ |لق|
2823o2تـــمريض ع شمس محمد نشأتـــ عبــــد|لحكم عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسهيله |حمد محمود عبــــد |لحليم عي956|68
6o|8o5يم مسعد |لخو|جه طبــــ طنط|زينبــــ |بــــر|
8o247o|نوعيتـــ |لم |م عزيز |نور عزيز
43|o78تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أيتـــ |لسعيد مصط ش|متـــ
طبــــ |لم | نطون شفيق جورج د| |ل حن |4342|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط جم|ل عبــــد |لص|نع ف|يد943|4|
حقوق |لمنصورهم |حمد |حمد محمد حس |2984|7

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفشهد محمد طلعتـــ عبــــد |لعظيم426|5
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهوردتـــ وليد حس محمد يح 5454|5
699o64معهد ف ص |لمنصورهغ|ده ربــــيع محمود |لعو سل|مه
43343oيم ع فوده ف |بــــر| رتـــ|محمد | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء |حمد |م طه ص|بــــر||69239
|4749o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |لبــــدرى عبــــد |لحميد محمود
634696| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عبــــد| محمد محمد عي
تـــربــــيتـــ ع شمسمصط محمد عبــــد |لغف|ر |حمد9|348|
|39727| ه مجدى حس|ن محمد ع د|بــــ ع شمس|م
يل ج |لزق|زيقوق س| تـــوفيق فه نعم|ن963|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o6754كليتـــ حقوق |لم |وحيد غ|لبــــ |حمد عبــــد|لنبــــي

7o463يم تـــوفيق ه ج|بــــر |بــــر| علوم |لفيومن
ى588|68 يم |لمس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود محمد جم|ل |بــــر|
رهيوسف |حمد فرح|تـــ |لسيد752|22 تـــج|ره |لق|

3344oرهس|ره عص|م عبــــد |لحميد محمد |لعس تـــج|ره |لق|
7o|25o معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| عص|م ح|مد عبــــد |لمع حج|264875
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|أم| حسن أحمد محمد عبــــد|لو|حد483482

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد | وزير رشدى خليفه96||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأحمد سعيد محمد عبــــد|لمنعم |لسيد486945
ش|م فضل مأمون||2232| ره|ء  تـــج|ره |لق|
4o85|4|يف ف محمد محمد  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م |
9o5o43|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دي يه صل|ح |حمد |بــــو|لحمد
تـــربــــيتـــ |لعريشدين| محمد محمود سليم|ن درغ|م767433
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775o|9 ندستـــ |لزق|زيقيه ن| عبــــد |لرحمن محمد محروس
6|o9|7ين صيدله حلو|نفتـــ حمدى ربــــيع ع
|5|224| د|بــــ حلو|ن||ء سعيد |حمد محمد ج|بــــ |
د|بــــ ع شمس|حمد سعيد حمزه عبــــد|لفتـــ|ح|57|8|3
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عبــــده سليم|ن مشعل6|2686
ه عبــــد |لرحيم |حمد يوسف |لهوبــــرى33|696 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن

ره|دير ع محمد ع 28||3 د|بــــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|رضوي رفعتـــ محمود |سم|عيل عمر483228
224o6oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم مجدى عبــــد|لعزيز |بــــر|
يم |لبــــ|جورى254998 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ سم |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم |ى فتـــ شفيق |سكندر95|425
لس س|مح جم|ل ري|ض يوسف|63463 علوم |لزق|زيقك
حقوق بــــ سويفحمد ن|جح محمد عبــــد|ل ||85726
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن س| عبــــ|س |لسيد59223|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | عزتـــ محمد بــــربــــش بــــري 83|46|
4|99o4يم ممدوح  حس محمد مندور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخممدوح |بــــر|
697|o4ندستـــ |لمنصورهعبــــد | ه| عبــــد | حس محمد
|55o53تـــج|ره ع شمسم|ري| وجدى نص بــــسطوروس
772o|oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد محمود محمد محمود عتـــم|ن
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندع|ء عبــــده عبــــدربــــه سيد عبــــد ربــــه3|2437
776o77تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه س| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل
تـــج|ره ع شمسعمر ع|شور ربــــيع ع|شور حموده347637
|495o2 تـــ محمد |لحن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |حمد خ
ف محمد سيد5|94|2 تـــج|ره ع شمسي|سم |
323o39د|بــــ ع شمس|منتـــ | محمود محمد عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه غريبــــ محمد غريبــــ|394|64
82oo83|د|بــــ |لم |يه عص|م |حمد ح|فظ|
ر فتـــ |لسيد ش| |263832 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|قتـــ م|
2|42|oرهمهند محمد رمض|ن رش|د عبــــد |لجو تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسم|رين| تـــوم|س سليم|ن |سعيد8|554|
25792oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د |حمد فه |لعج|ن
يكل695833 يم مصط |لسعيد تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد|لمنعم رض| عبــــد|لمنعم |حمد مر442423
تـــج|ره ج|معتـــ د |طصف| |سم|عيل |سم|عيل |لعق|د9|73|6
7o84|6ى محمد عبــــد |لحميد تـــج|ره |لمنصورهمحمد ي
85942oتـــمريض |لم | محمد جم|ل عبــــد|له|دي عبــــد|لمجيد
7o59o3يم |لعدل معهد ف ص |لمنصورهسل|م عص|م مسعد |بــــر|
حقوق طنط|محمد ع|دل محمد محمد حسن 486786

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفحمد ر| عوض عبــــد |لسل|م|5|837
7o9637ر عبــــد |لع|ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | عص|م م|
ره||ء شو عبــــده عبــــد|لمنعم|243575 د|بــــ |لق|
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تـــج|ره ع شمسيم|ن يوسف صبــــ يوسف|342826
تـــج|ره بــــنه|ن خ|لد حس در|ز867|2|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد بــــرك|تـــ عوض سليم27769

يم|375|2 تـــج|ره ع شمسس|ره |حمد عبــــد|لغ تـــوفيق |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحن |يه|بــــ |لسعيد محمد |لج|بــــري675886
7o2969تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحن|ن محمد عبــــد | |حمد |لمر
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن محمد زكري| حموده|8582|6
43683oيم يوسف يم |بــــر| يم |بــــر| حقوق طنط|بــــتـــ |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| محمود عثــــم|ن محمد  923422
5|5934| د|بــــ دمنهور||ء خليل عوض خليل تـــر
847o4o|تـــربــــيتـــ |سو|نلحس عبــــد|لحميد محمد عثــــم|ن
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |وف|ء حشمتـــ عبــــد|لع|ل فه 4|48|8
|226o5|ف عوض جعفر فنون جميله عم|ره ج حلو|نحمد |
6o2368 نوعيتـــ طنط|أسم|ء رض| أنيس |لدسو
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد ه|شم محمد |لنج|ر778|45
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| محمود محمد محمد857348
63o4|7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد حس|م حسن عبــــد |لنبــــى
447o83علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |يه|بــــ محمد |حمد محمد
35|9oo|تـــربــــيتـــ ع شمسندى سعيد سيد محمد عبــــد
طبــــ بــــيطرى |سيوطمريم |يه|بــــ مرتـــ حش  876999
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطتـــغريد محمد ري|ن عبــــد|لجو|د642746
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمس حمدى سعد عطيه682437
صيدله طنط|عبــــد|لعظيم محمد سليم|ن محمد339632
يم منصور6|4767 تـــج|ره |ل|سكندريهدين| ح|زم ع عبــــد |لحميد |بــــر|
حقوق سوه|جط|رق عيد |م عبــــد|لرحمن 923589
رهنوره|ن رمض|ن زكري| حسن6443|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن|ء صبــــرى |حمد محمود |لشبــــلن 249526
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد محمود محروس محمد422743
68923oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيوسف |سم|عيل ف|روق |سم|عيل محمد
ن| رش|د دلدوم ف|لح|26469 طبــــ بــــنه|م
9o724| علوم سوه|جمحمد جم|ل محمد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسيل | رض| عد جميل8898|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ع|دل عبــــد |لفضيل |لبــــيو484364
7o8|29نوعيتـــ |لمنصورهن|ء محمد ن سم عبــــد |لمقصود
9o|7o8  حقوق |سيوطعبــــد| محمد عبــــد|لنعيم جمعه
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره يوسف |حمد عبــــد |لعزيز حج|689586
2359o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ل ح|زم عبــــد|لغف|ر عبــــد|لمطلبــــ
272o75 |تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمهتـــ|بــــ عم|د ح|مد |لسيد |لكيل

يم حبــــيش35887 رهرحمه |حمد عبــــد |لمحسن ع |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |حمد |لحبــــ|ك|435758 تـــمريض كفر |لشيخيم|ن |يمن |بــــر|
يم |لسيد حس |48527 ف إبــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنور|ن أ
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حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه|بــــ |لسيد |بــــوزيد عبــــد|لنعيم|265735
تـــج|ره |لزق|زيقمعتـــصم س| محمود حمدى ع|مر775756
يم679895 يم محمود |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|نجوى |بــــر|
4335o4تـــج|ره طنط|عمر ع بــــدوى محمد |لمزين
علوم بــــنه|مصط محمود ح|مد |لسيد عم|ره337865
88o24|  ف صبــــره محمد تـــج|ره |سيوطعمر |
8o4|83|نوعيتـــ |لم |يم|ن طه ع محمد
493o55د|بــــ دمنهور|أحمد سل|مه جمعتـــ ع سل|مه
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيه عزتـــ محمود س|لم|829387

طبــــ ع شمسيوسف مصط ك|مل |لشبــــر|وى6257|
نوعيتـــ |شمونم عبــــد|لمو عبــــد|لحليم عبــــد|لمو259268
686o48ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم رمزى عبــــد |لر|زق عبــــد |للطيف ه
ر سعد |سم|عيل87|26| تـــج|ره ع شمسه|جر م|
4oo|||ى يوسف ندستـــ |سيوطم|رين| جوزيف ي
د|بــــ |لمنصوره||ء قدرى منصور عبــــد |لر|زق |بــــر||69238
ف محمد مسلم223945 زر|عه ع شمسه|جر |
رهسم|ء عم|د ج|بــــر عبــــد|لحليم|236269 عل|ج طبــــي |لق|
8o|724|د|ر |لعلوم |لم |حمد حمدي عبــــد|لرحيم عبــــد|لح|فظ

|522oف |لدين حسن محمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد شعبــــ|ن محمود منصور5|472

4o|o7oد|بــــ دمنهور|محمد رش|د عبــــد |لعظيم |حمد
33772oحقوق |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد عو|د بــــدر

ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن طه شح|تـــه قطبــــ9||83
32685oرهرحمتـــ ط|رق سيد عبــــد|لعزيز علوم |لق|
6o|o48|ندستـــ |سيوطسل|م محمد محسن درويش
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود س|مح محمود سيد محمد منش223347
782o76|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد |حمد ك|مل ه|شم
يم نجم773683 صيدله ع شمسندى ف|يز محمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهرضوى |لمدبــــو |حمد عبــــد |له|دى489493
4|5o24ن| |حمد محمد محمود ريح|ن نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخم
يم حسن |حمد  95|882 طبــــ |سيوطمحمد |بــــر|
صيدله |لزق|زيقمحمود محمد ح|مد عبــــد|لحميد محمد634656
626oo3يم |حمد عطيه د|بــــ |لزق|زيق|محمود صبــــ |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مصط محمد أحمد ع627428
2|6|o5رهندى س|مح عبــــد|لد|يم |لعس|ل حقوق |لق|
|5294o|د|بــــ حلو|ن|حمد وجدي |لقر جودتـــ
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ن ع عطيتـــ محمد |لف 435379
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ء محمد من خميس سعد|5475|5
ف |حمد شتـــيوي565|75 علوم بــــورسعيدرنيم |

5o633|حقوق بــــ سويفسل|م عيد محمد محمود سيد
5o8258 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــه|ء|لدين محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحيم
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|8578| ش|م فتـــ مو رهحمد  حقوق |لق|
وف|تـــرمزى مطر |لسعيد عط| مطر636499 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ر|ء مصط |بــــو |لليف محمدين759495 تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسف|طمه |لز
وف|تـــمحمد عم|د سعيد عبــــد |لمتـــع|ل ع 2876|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
88o737  ندستـــ |سيوطعبــــد| |س|مه عبــــد|لر|زق |لبــــ|ز
4o8927نوبــــى تـــربــــيتـــ طنط|م شعبــــ|ن حموده |حمد |ل
يم2|97|3 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس مسعد بــــكر |بــــر|
4o76|7| يد |لسيد عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن عص|م أبــــو |ل
22892o|رهي|تـــ سيد مصط سيد حقوق |لق|
8|7o67 د|بــــ |لم |خلود خلف د|خ مه|
487o67تـــربــــيتـــ |سكندريتـــش|م |لسيد عزتـــ |لسيد |حمد
6o5992تـــج|ره طنط|محمد ع|طف |لسعيد |حمد م
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عبــــد |لفتـــ|29337|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن |س|مه عبــــد|لرحمن محمد عي84|246
6o436o|ر محمد |بــــو|لمع ندستـــ |لمنصورهمحمد م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى ع|طف عبــــد|لع|ل فتـــوح356678
ف |حمد محمد77|759 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمهند |
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد لط ع محمد833453
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق |لسيد عبــــد |لرحيم مصل39287|
9|2o47 تـــج|ره سوه|جم |  |د ص|دق قديس
33o232 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء |لسيد عبــــد|لمجيد محمود مو

د|بــــ حلو|ن|رحمتـــ ي نعم|ن حسن383|2
4|66o7د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن ن سيد أحمد حميدتـــ
ره مفيد |لسيد شلبــــى248237 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ط|
23o942|رهحمد تـــ|مر محمود عبــــد |لعظيم ر|شد طبــــ بــــيطرى |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد جل|ل جمعه ور|د|96258
د|بــــ ع شمس|حس ن| محمد |سم|عيل353676
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسدع|ء عبــــد|لفتـــ|ح |حمد فرج47||35
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد خ|لد |لسيد أحمد545529
8o|767ف ج|د خليل تـــج|ره |سيوطم | |
4o5852|يم عبــــد |لحليم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهيه حسن |بــــر|
ر سعيد تـــ|درس جرجس76|475 تـــج|ره |ل|سكندريهش|دى م|
ندستـــ بــــنه|محمد ع|مر محمد فرح|تـــ328566 كليتـــ 

د|بــــ |لفيوم|ف|طمه مصط |م سيد65428
ش4348|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء |لمد|ح عبــــد|لمهيمن محمد 
269|o4|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ح وليد |حمد |لقل
4|oo44|يم عبــــد |لمنعم ع غريبــــ |د|بــــ طنط|حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسيه صل|ح محمود بــــيو |759639
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره |حمد محمود حسن مر|د259547
4o8856تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره عبــــد | محمد |بــــو |لفتـــح زين عم
42365oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ |حمد محمد عبــــد |لحميد محمد
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4o5992 |حقوق |ل|سكندريهر| | عبــــد|لرحمن حسن محمد |لق
4o3468تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم محمد محمد محمد محمد |لديبــــ
حقوق |لمنصورهمحمد ع|طف مصط حسن حمزه|67682
تـــربــــيتـــ |لعريشسه خ مصط ر|شد سكر767469
6|349oندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد حمدى محمد منصور نجم

يم |لبــــ|جور7256| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نج|سم |حمد عوض |بــــر|
وف|تـــ |ر حسن محمد عبــــد|لفتـــ|ح3|2294 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود رض| حسن |لن |85|43

رتـــ سم|ء سيد محمد عمر|ن|7|244 تـــمريض |لق|
يم سم عبــــد|لستـــ|ر محمد||84345 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد محمود محمد ع25745|
4|855o| لسن |لم |خلود عبــــد|لفتـــ|ح محمود عوض ع|
يم7|4883 تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن |يمن محمد حسن |بــــر|
64o|98تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنهله |حمد محمد عبــــد|لرحمن سليم
صيدله |لزق|زيقحمد سعيد |لسيد |لحلبــــى|627478
257o49تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |حمد محمد ج|مع
معهد ف ص طنط|سل|متـــ ع|صم رشو|ن عبــــد |لمجيد |428882

يم مغربــــى عبــــد |لبــــ| 72946 تـــج|ره بــــ سويفعويس |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهوف|ء عبــــد |لسل|م عبــــد|لع| محمد عبــــد5823|5
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد |لرحمن و|ئل |لسيد محمود |لعدل762647 كليتـــ 
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم عم|د|لدين عبــــد|لمع عبــــد|لبــــ265357
|6625oرهعبــــد |لكريم عبــــد |لمنعم |لسيد مهر|ن حقوق |لق|
2|69o6|ف مصط محمد عبــــد |لخ كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسدين| |
4764o|تـــج|ره |ل|سكندريهف|دي وجيه خليل غ| شح|تـــه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط محمد سليم|ن عبــــده356479
7o2547 ش|م |حمد حل |لسيد مصط تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ندر| سم حن| سل|مه ميخ|ئيل348792

ره|سميه مصط مصط عبــــ|س مر||358 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ صل|ح |حمد عبــــد|لجو|د|342224
طبــــ |لزق|زيقحس|م حس عبــــد |لحميد عيد س|لم775449
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخلود كرم عبــــد|لعزيز جل|ل|25388
تـــ ظريف محمد عبــــد |لعليم |لمحل|43|42 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأم
33oo2|ندستـــ بــــنه|ي|سم عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن عزبــــ كليتـــ 
|25oo|ندستـــ ع شمسبــــ|سل محمد |لسيد جمعه سمره
68o344تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد جم|ل |لعدل عبــــد |لمجيد عمر مو
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــخ|لد |حمد حم|يه عبــــد |لرحمن753383
832|2o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عوض | فهيم شح|تـــه
|2624oتـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لمقصود|بــــر
48o74|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر محمد ح|مد حن |حمد

ره|دين| سم حسن محمود32969 د|بــــ |لق|
827o6oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد خ|لد محمد م |لدين عك|شه
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477o79 تـــج|ره كفر |لشيخرضوى بــــش عبــــد |لوه|بــــ بــــش
48oo64يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم|رتـــن |مجد |يوبــــ |بــــر|
يم تـــ|مر ملك |63|89 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحس|م |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|طمه محمد |لسيد رزق ع788493
زر|عه مشتـــهري|سم رشدى عبــــد|لخ|لق عبــــد|لحميد سليم348769
حقوق |لزق|زيقف|طمه عثــــم|ن محمد حسن فرج33|789
ض|9|2522 ف مصط ن| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء |
5|o455تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد |لرحمن زغلول محمد حل عطيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعمر محمد عمر حج|زى |لق| 695886
373o5o|د|بــــ بــــنه|محمد حسن |لسيد |بــــو |لمع|
8o3||2|ه |حمد محروس ص|وي طبــــ |لم |م
489o73د|بــــ |ل|سكندريه|س|ندى سم محمد محمود قنديل
تـــج|ره |سيوطنجل|ء حمدى ح|مد حس 878789
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ش|دى عطيتـــ صموئيل جرجس6|3736
8825oo|ه صفوتـــ عبــــد|لمؤمن عبــــد|لحكم تـــربــــيتـــ |سيوط  م
9|o673 ى ن| ط|رق محمد |لم حقوق سوه|جم
255o8|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرنيم عص|م |لسيد |حمد |لسيد بــــكر 
علوم دمنهوره|يدي مسعد أحمد |لف|ر2|78|5
8769o|| |ء |سم|عيل فتـــ عبــــد|لن| د|بــــ |سيوط|  
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــشو رمض|ن شو حل ||8598 معهد ع| 
|4o269|د|بــــ ع شمس|ك|تـــرين جورج مكرم فه حن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود محمد محمد معروف عطيه3|2|33
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل عبــــد|لسل|م نص|ر255587
82638oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ عبــــد|لر|زق عمر ك|مل
75o774طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |ء مدحتـــ |حمد محمود
4474o8ندستـــ |ل|سكندريهفرح محمد عبــــد |لمحسن محمد سويلم
تـــج|ره بــــ سويفميسون جل|ل فخري سليم|ن7872|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدجميله مصط ج|د |لربــــ محمد ح|مد498365
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد ع|دل |حمد ع |824676
6o3572| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|زه|ر ن| مر|د عبــــد |لعزيز دو|
ل|ل عبــــد |لع|636943 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ندى حسن 
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|دع|ء رجبــــ عبــــد |لعزيز محجوبــــ756249
د|بــــ |لزق|زيق|م كلثــــوم محمد سعيد محمد |له|دى|77|638
د|بــــ كفر |لشيخ|مروه مصط كم|ل محمد متـــو7839|4

78o55|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمد فتـــ حسن محمد |حمد
طبــــ |سن|ن ع شمسمنيه خ|لد بــــدر عبــــد |لحليم|39443|
يم عبــــده |لهلف3||5|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طيوسف جم|ل |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |يه|بــــ |حمد محمد ص|دق عبــــد|5|323
7o7538طبــــ طنط|يم ي| محمد |نور |حمد رضو|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد سعيد جعفر269228

تـــربــــيتـــ بــــ سويفندى عبــــد|لعظيم عبــــد|لخ|لق عبــــد|لعليم2||53
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حقوق |سيوط يه عيون |حمد حسن|6375|9
6o9777تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|جر مصط |لمحمدى |ألديبــــ

يم سعود عبــــد |لرحمن|4343| رهل|ء |بــــر| طبــــ |لق|
69oo46بــــ |ر| | حس|م |لدين ع عبــــيد لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

يم خ |42852 رهيه طه |بــــر| تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومم|زن |س|مه ع خليفه258775
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |ي| محمد عبــــد|لرحمن |حمد  3793|9
صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن فرج |سم|عيل عوض689985
42oo49|نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء عم|د ع |لسيد |لمغ|زى
ره|ي|سم محمد ع محمد فرج239272 د|بــــ |لق|
7o8947ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد | محمد عبــــده سيد |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم عم|د |لدين سليم|ن |حمد33952|
466o48ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد أس|مه محمد دغيدى
معهد ف ص |لمنصورهس|ره محمد سيد |حمد عبــــد |لوه|بــــ699243
معهد ف ص بــــور سعيديم|ن محمد عبــــد |للطيف محمد خش|697|62
7692o7معهد ف ص |سم|عيليهوف|ء ن| عيد سليم|ن
طبــــ |لزق|زيقمحمد |حمد رضو|ن |لسيد639434
8o|9o4 لس جورج ك|مل ز تـــج|ره بــــ سويفك
6o99|2تـــربــــيتـــ طنط|وق ن عبــــد|لرحيم فوده
6239o3 ف يوسف يوسف |لعج علوم ج|معتـــ د |طس|ره |
يف محمد نبــــيل |لسيد479675 ندستـــ حلو|نع |لدين 
8859o7|تـــج|ره |سيوط حمد فتـــ صديق |بــــوسيف
68oo52تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء ن| |لمتـــو |حمد بــــدوى ج
4o4863ف ف|يد محمد رشو|ن تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | |

كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جع محمد ع عبــــد |لعزيز ع|2978
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نكريم عوض مكرم بــــهج|تـــ47|66|
62o36oمعهد ف ص بــــور سعيدحمد عبــــد |لسميع عبــــد |لحميد |لبــــربــــرى
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر محمد ر| محمدعبــــد|لعليم232724
7o535o|يم تـــج|ره بــــور سعيدسل|م ع|طف |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |بــــو |لق|سم عبــــد|لسل|م طلبــــه352433
527o33وف|تـــمحمد ع عبــــد|لق|در |لسيد سنهوري معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
8o68|8تـــج|ره بــــ سويفبــــيتـــر عط| | يوسف ك|مل
ف عبــــد |لنبــــى محمد|57839| ندستـــ ع شمس|ء |
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمود |ل|م |حمد|43|842
84o699 يم عبــــد|لر| ع لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورند| مصط ع حسبــــو|8|4975
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس|ن محمد حس محمد827372
طبــــ حلو|نمريم سعد عبــــد |لصمد |لسيد عبــــد |لصمد694668
|2o7|6 يم |حمد حسن د|بــــ حلو|ن|ه|له جمعه |بــــر|
4o|654تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جش|دى حسن عيد حسن
تـــمريض كفر |لشيخف|تـــن حل عبــــد|لع|ل |حمد محمود562|44
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|د |حمد فتـــ صقر|26793
6|o254|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|خلود محمد عبــــد |لمو |لعبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود ط|رق س|لم |حمد333765
6357o6ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ح محمد عبــــد| محمد |ألكرتـــ

رهحمد محمد مصط فؤ|د|69256 طبــــ بــــيطرى |لق|
27o5o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ن| ذ محمد |لصو|ف
تـــمريض |لمنصورتـــ د | حمدى فتـــ محمد |بــــو |لعن 684638
44o22|يم عمر |لسيد رمض|ن كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرحمه |بــــر|
2|539oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسوسن| رفعتـــ فوزى سعيد
8oo58o| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد عبــــد|لحميد |لطو|بــــ ع

3o396زر|عه ع شمسه|يدي |حمد عبــــد|ل|م|م سليم
8|o282|معهد ف ص بــــ سويفبــــ|نوبــــ مجدي حن| خليل
د|بــــ |لزق|زيق|حم|س عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف عبــــد649628
49698oتـــ محمد سعد بــــكر تـــربــــيتـــ دمنهورأم
ف حمدى ع54294| إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــيف |
248o23|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومويد| عبــــد|لحميد محمدمحمد |لبــــن
ل|ل عبــــد |لحميد يس|622725 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيم|ن ح|تـــم 
5o86o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد أحمد |لعج

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر بــــول| صبــــ سليم|ن يوسف4||8| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
طبــــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعليم عبــــد|لوه443426
ف |لحسي حسن||22849 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه |
تـــج|ره بــــور سعيدسل عبــــده |حمد محمد فرح765923
7|o92oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد فخرى معروف مو |لمحل|وى
حقوق |سيوطفرحه طه محمود محمد 6|8928

تـــربــــيتـــ بــــ سويفلبــــ ص|بــــر ع مصط |5524
لسن ع شمس|منتـــ | رفعتـــ ف|روق محمد4|434

64o973ندستـــ بــــلبــــيسيوسف محمد عبــــد |لحميد عبــــد | م ع| 
|22769| يم ن|دى فرح رزق | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
8o47o|ر |سم|عيل |لسن |لم |سهيله مصط عبــــد|لظ|
7ooo27تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد نبــــيل محمد محمد
5o39|4 يم عبــــد يم محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |بــــر|

زر|عه ع شمسزينتـــ محمد محمد عبــــد |لبــــ|سط8587|
يم مهن422545 علوم |ل|سكندريهرو|ن |س|متـــ |سم|عيل |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديوعد |حمد نور |لدين مط|وع434|83
ندستـــ |لمنصورهحمد ن محمد عبــــد | خ|طر|675245
د|بــــ ع شمس|ندى ط|رق |حمد محمد336625
9o8656|تـــج|ره سوه|ج حمد جم|ل محمد |حمد
يف73|4|6 حقوق طنط|كريم ط|رق |لحن محمد 
|64o65|رهم عبــــيد جورج خليل حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمريم محمد محمود عبــــد |لحميد فر|ج|52428
يم |6|4467 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود محمد عبــــد|لع| |بــــر|
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علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىغ|ده كم|ل يوسف عبــــد|لحميد|86352
273|83| حقوق حلو|نمنيه صفوتـــ كم|ل ع
775|o9يم محمد عبــــده ع حسن طبــــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
رهرحمتـــ محمد سيد حسن2|3275 علوم |لق|
89o694 يم ح|مد تـــربــــيتـــ |سيوطمديحه ع |بــــر|
|د|بــــ |لم |يم|ن محمد |حمد محمد|34|5|8
ندستـــ ع شمسسل محمود عبــــد |لعظيم محمود22224

ى |لسيد مبــــروك3|97|3 د|بــــ ع شمس| |دتـــ يح بــــح
|64o2 ف محمود مصط ع وف|تـــمحمود | ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

رهمحمود نبــــيل عبــــد|لع| سيد234499 تـــج|ره |لق|
يم محمود عبــــد|لبــــ|سط844725 تـــمريض أسو|نمن|ل |بــــر|

رهمر|م عمرو غمرى |م 8687| حقوق |لق|
696o2|رجتـــ د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ |كرم محمد محمد 
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد سعد |لدين زكري| ف|يد5237|6

علوم |لفيومه|جر ن| عبــــد|لمطلبــــ مس|عد72897
زر|عه |لم | | مجدي جم|ل |لدين عبــــد|لحليم853693
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|ع|صم ط|رق محمد عو|د عبــــد |لحميد873|26
447o43ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|شه|بــــ نبــــيل مختـــ|ر |صيل |حمد
تـــج|ره |سيوطيه |يمن فتـــ ع |9587|8
7o9348تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لرف| |لسعيد |حمد عيطه
|5o277حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن محمد محمود
7o959oطبــــ |لمنصورهخلود |لتـــه| محمود ع ص|لح
ه مصط ع |حمد عطوه|95|5|2 رهم حقوق |لق|
75624o|يم يم محمد |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رض| عنتـــر ثــــ|بــــتـــ|34289
ر98|62 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مح ع|طف عبــــد | ز|

43o74|طبــــ طنط|ن|ديتـــ مصط عبــــد | |لعقبــــى
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد رمض|ن محمد عبــــد|لسل|م53758

69o523طبــــ |سن|ن |لمنصورهمريم مظهر عبــــد |لو|حد |لبــــغد|دى محمد
يم ع عطيه8|4336 صيدله طنط|عبــــد |لعليم عبــــد |لعليم |بــــر|
يم37|682 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |حمد يسن محمد |بــــر|
ر|ن ن| 6766|2 يم ز يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
علوم |لمنصورهريم حمدى |لسيد عبــــد |لحميد625579
لس |ي | عطيه نص |92493 تـــربــــيتـــ سوه|جك

7||o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دي س| لوق| محروس
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| ع|دل ك|مل خليفه |لمز|ر245799

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد حس عوض |8||52
9|o94oريدى س|لم معهد ف ص سوه|جحس|م |لدين |لع|رف 
8332o6|يم |لدين محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن ن
نوعيتـــ كفر |لشيخند| محمد بــــهج|تـــ عبــــد |لغ |بــــو|لعن 9443|4
7625o9م|م كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمود محمد محمود |لسيد 
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تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء محمد |بــــو زيد مبــــروك|8|4328
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمنتـــ |حمد عبــــد|لرحيم |حمد 27|2|9
معهد ف تـــمريض |لفيومعبــــد |لحميد محمود حس عبــــد |لحميد87992

رهمحمد |حمد ه|رون عبــــد |لع|ل ه|رون5586|| طبــــ بــــيطرى |لق|
5o5|5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمصط حس |حمد محمود

يف ع|دل حسن|22748| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن 
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد مكرم |م|م محمد عفي |53|8|2
د|بــــ حلو|ن|ل|ء و|ئل سيد عبــــد|لخ|لق|235629

رهم|زن |حمد رفعتـــ |بــــو |لفضل5645| تـــج|ره |لق|
33o567|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ عص|م يونس |بــــوبــــكر يونس
يم محمد مسلم343572 تـــج|ره ع شمسسل عم|د |بــــر|
8o7697|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء ر محمد |حمد|
|533o7|رهمينه فرح|تـــ زين |بــــو ط|لبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسل|ء رض| معوض حس |767373
6o7928تـــلر عبــــده يوسف كليتـــ |أللسن كفر |لشيخم|رين| مل|ك 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد | شعبــــ|ن عبــــد ||4579|
4o7o38تـــج|ره |ل|سكندريهعل| محمد حسن محمد |بــــو |لسعد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| عبــــد|لمنطلبــــ بــــسيو بــــسيو عطيه248432
|32|o7 إعل|م بــــ سويفبــــثــــينه خ|لد عبــــد |لحميد حس
236o44|لع| للغ|تـــ بــــم جديده|د |نه |يمن فريد غ
76o4||ندستـــ |ل|سم|عيليتـــم | |م شفيق شح|تـــتـــ
ره|يم|ن محمد عبــــد|لسل|م محمد سيد|243325 د|بــــ |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدبــــ|سم حسن |حمد |حمد خميس|2|762
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء عبــــده ع محمد س|لم|756737
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد عبــــد|لتـــو|بــــ س|لم خليل خميس262925
ف|684243 ف قطبــــ م ف م طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم| |

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخلود عم|د ص|بــــر مر 62722
6o7349نوعيتـــ طنط|س| ي| عبــــد |لوه|بــــ |لبــــ|جوري

ندستـــ |لم |رن| عثــــم|ن محمود ع64452
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ عم|د سعيد محمد نص|ر||34227
693o88تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد | |يمن طه مسعد |لبــــد
ور479922 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــ ن |لدين محمد ميك|ئيل 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف|طمتـــ محمود يوسف محمد خميس499449
4|43|o|نوعيتـــ موسيقيه طنط||ء سليم|ن فتـــ سليم|ن س|لم
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن وحيد عبــــد |لرحمن |لسيد درويش494485
تـــمريض كفر |لشيخدير رمض|ن محمد عبــــد| س|لم75|437
8225oo|ف يوسف كريم رتـــ||ء | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
3467o5 و ى محمد |ل كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سه|م ي
49oo36 حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر عبــــد|للطيف أستـــ|ذ محمد |ل|شمو| 
ندستـــ كفر |لشيخن|فل محمد عيد سليم|ن عيد622685
4263oo|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخلشيم|ء سيد عبــــد|لحميد عبــــد|لقوى
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علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر شعبــــ|ن عوض |حمد عوض523454
ندستـــ |لسويسمحمد ف|يز محمد مطر8935|6
يم محمد محمد خط|بــــ623547 ثــــ|ر د |ط|رغد |بــــر|
بــــي |بــــر|694959 يم |ل معهد ف تـــمريض |لمنصوره رو|ن |حمد |بــــر|
يم637649 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزينبــــ عمر محمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى متـــو كم|ل علو|ن د|ؤد835|77
48o783| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء عبــــد|لحميد محمد محمد ع
ندستـــ طنط|عبــــد | محمد عبــــد | |لسل|خ449432
7o3o95تـــربــــيتـــ |لزق|زيق عبــــ|س عطيه عبــــ|س بــــختـــيتـــ

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد خ|لد |حمد |لدرديري|3|289
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىع|صم خ|لد |م|م |حمد838296
تـــج|ره ع شمس|ء ف|يز حسن مختـــ|ر|355477
فنون جميله فنون |لم |ل|ء عل|ء|لدين عبــــد|لبــــ| عبــــد|لحليم857928
4o2958د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مصط |حمد محمد |لسيد محمد

رهمحمود سيد |حمد عبــــد |لعليم ع مر 42293 طبــــ |لق|
|627oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نيوسف عبــــد |لفتـــ|ح ع طه نوفل

78o36| رتـــ|نه|ل ع|دل محمد مصط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|5|o44تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسم|ح |حمد |حمد محمد
42|985| علوم |ل|سكندريهل|ء ع عوض ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سلوي محمد عبــــد|للطيف |سم|عيل833547
4342|oتـــج|ره طنط|منيه محمد سليم|ن عبــــد|لرحمن سليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |يمن |حمد عبــــد|لغ طلبــــ9787|4
7o35o9تـــج|ره |لمنصورهدير عبــــد | |لسعيد عوض |ل|م|م

م مبــــروك52466 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم عبــــد |لعظيم |د
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء ع |حمد |لسيد |حمد||68498

ش|م |حمد عبــــد |لعزيز3975| ره|ش |ز  د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ر محمد سيد محمد774252
7723o9ر ف|روق عبــــد|لمقصود تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء م|
4||65oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| لي محمد فوزي عبــــد |لمجيد عل|م
يم |لبــــرى627877 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــ|سم محمد |لسيد |بــــر|
ره عبــــد |لع|ل عبــــد |لحليم مر|د65279| تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون |لم |بــــيشوي |ش |ء |سحق حن|852743
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحن |لسيد عبــــد |لد|يم |لبــــو6248|6
صيدله طنط|حمد |لسيد |حمد سيف|433469
ف |حمد محمد مهدى323782 تـــج|ره ع شمسرو|ن |
6o5234زر|عه طنط|رو|ن وحيد |بــــو|لمع| محمد

5849oر صل|ح |حمد علوم بــــ سويفد| | |حمد م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|من|ر عبــــده حس ج|د3|6334
نوعيتـــ |لمنصورهرحمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع |بــــو |لوف689345
ن| عبــــد |لفتـــ|ح حس عبــــد |لفتـــ|||485| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
9|o|77 لس ن| |لقط|ن عدل صيدلتـــ سوه|جك
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68569oيم |لسيد صل|ح |لدين تـــج|ره |لمنصورهيم|ن نه|د |بــــر|
رتـــ|يل|ريه |يمن صبــــ فرج منصور|98|39| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7oo428ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــه| سم عبــــد |للطيف عطيتـــ
يم محمد |حمد|635257 تـــمريض |لزق|زيق سم|ء خ|لد |بــــر|
8o7668د|ر |لعلوم |لم |ند ن|دي |بــــوغنيمه فتـــح |لبــــ|بــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم ع|دل مصط فهيم9|495|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمريم عيد عبــــد | محمد26|52
5o4497تـــج|ره بــــنه|أوجي أيمن أديبــــ ر|غبــــ
تـــج|ره بــــور سعيدسل محمد |م عبــــد |لو|حد348|75
8|754o|تـــج|ره بــــ سويفحمد صفوتـــ |حمد ص|وي
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد |س|مه عوض محمد |لمد ||62242
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يم|ن حسن عبــــد|لرحمن حسن|878945
26786oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حمدى محمد عشم|وى جبــــر
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد س| صل|ح عبــــد |لسل|م|495226
9o477o|علوم سوه|ج يم|ن ع|دل مختـــ|ر ج|د |لكريم
د|بــــ |سيوط|ريه|م وجيه عبــــد|لسل|م فرج |لنج|ر496956
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح |حمد مو526478
62o58o|معهد ف ص بــــور سعيدشيم |كرم محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخزكيه محمد سل|مه ع259848
||6o37ندستـــ ع شمسم | ع|طف عبــــد |لعزيز حل
4|4o68|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه مدحتـــ |لحليبــــي |لسعيد سل|م
ندستـــ بــــنه|عمر محمد ع ج|بــــ ||25578 كليتـــ 

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ فو26796
9o5|o5 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسمر حل محمد سليم|ن
تـــربــــيتـــ بــــنه|حس عبــــد| حس عبــــد| عز|م58|2|6
6o|775|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء ص|لح محمد |لشوبــــرى
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد ج| |لص|بــــر ق|سم بــــعيص3429|5
635232| تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء تـــيس محمد |لسيد مو
769o78تـــربــــيتـــ |لعريشندى سم عطيه مبــــروك
ش|م ح|فظ |لمل|5995|| م  تـــج|ره ع شمس|د
44o|92 علوم كفر |لشيخوف|ء عبــــد |لمحسن عبــــد |لعليم محمد
345764| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|عيل بــــيو حسن بــــيو
ندستـــ بــــنه|محمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح ه|شم محمد328485 كليتـــ 
علوم كفر |لشيخنوره|ن محمد عبــــد |لر|زق يوسف |لجلمه462585

5382oيم ع ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمن|ل |بــــو |لخ |بــــر| كليتـــ 
8336o6 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطعبــــد|لرحمن ع|طف |بــــوبــــكر ع
معهد ف ص |سو|نبــــه|ء سيف | ع سيف |4|8456
يم |م 263743 علوم بــــنه|منه | رمض|ن |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ سيد محمد محمد عطيتـــ|345465
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندع|ء خ|لد |حمد عمر|ن9994|2
ندستـــ ع شمسمحمود س| |حمد عبــــد |لخ|لق54523|
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4o6893تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن ي| محمد |لسيد ح|فظ
تـــج|ره ع شمسزينه |حمد رجبــــ |حمد42663|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمروه ن| محمد يح ع73|438
يم |لعيسوى9855|6 يم |بــــر| حقوق د |طإيم|ن محمد إبــــر|
تـــمريض  حلو|ن|ء نور|لدين محمود محمد||8|229
34|7o6نوعيتـــ عبــــ|سيهحسن|ء رض| محمد محمد سند
53827oيم تـــوفيق معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــم|رين| محبــــ |بــــر|
88o524  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرحمه محمد سيد ع
4|o862كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــفرح عص|م |لدين عبــــد |لع|ل مصط ر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|غ|ده شبــــل عبــــد|لج|بــــر رجبــــ257264
معهد ف ص |لزق|زيقنور| محمد سعيد ز صقر628857
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرح|بــــ جم|ل د|ود محمد ع23|339
|3525oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد | حس عبــــ|س عثــــم|ن
تـــمريض بــــنه|غ|ده رجبــــ حسي محمد محمد263683
ر عبــــد|لعزيز ع خليل|3||434 ه م| بــــ |م لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
67549o| |ندستـــ |لمنصورهيه محمد جم|ل عثــــم|ن ش
يم مسعد عبــــد|لبــــص |4|3339 حقوق بــــنه|حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن عص|م عبــــد |لكريم |حمد قن|وى8233|5
8o7382| يم بــــ|سي طبــــ بــــيطري |لم |م ن|جح |بــــر|
425o78وي| علوم |ل|سكندريهمنه | ي| ع محمود |لق
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لعزيز عبــــد |لمطلبــــ محمد عبــــد |||6997
359o4o|ف عبــــد|لمو عبــــد|لستـــ|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |
ن| عبــــد|لن| عبــــد|لغ حمزه255266 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم
76o999معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم فرج روف|ئيل تـــوفيق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد سيد عبــــد |لعظيم |لشو|د 752669
رهرحمه |حمد |لمعز سليم|ن حسن عبــــد 229584 تـــج|ره |لق|
رهتـــسنيم خ|لد فه |لعمرى8|488| ندستـــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لمجيد ع عبــــد|لمجيد ع سليم443384

نوعيتـــ عبــــ|سيهمروه |يمن محمد |سم|عيل442|3
يم357273 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر مجدى عبــــد|لسل|م |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دير محمود حسن عبــــد |لعزيز |لم|وى87||27
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لسيد محمد |لص|وى|784297
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــبــــ|رك وحيد عبــــد |لمحسن بــــيو|5874|
5283|oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد خ|لد يونس عبــــد|لعظيم محمد يونس
437o62علوم كفر |لشيخدى جم|ل محمد عبــــ|س |لخطيبــــ
76o546|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ل|ء و|ئل |لسيد |لبــــدوى خض|رى
5|o9|oد|بــــ دمنهور|محمود حمدى عبــــد |لوه|بــــ كريم
ندستـــ |لم |محمود |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ عيد63794

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن|ء حسن |م حسن عرفه267565
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنبــــيل مختـــ|ر عبــــد |لفتـــ|ح طبــــنجه6|5247
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سلوى رض| فهيم محمد فرح|تـــ339569
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84378o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نجيه|د محمد محمود |م
9o2242رون د|بــــ سوه|ج| حمد عبــــد|لن| عبــــد|لرؤف |بــــو
تـــج|ره |لمنصورهسل|م ع|بــــد محمد |لشبــــر|وى عبــــد |8|6798
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لوه|بــــ عم|د عبــــد|لوه|بــــ محمد سيد 5|6365
|65||o| رهرحمه محمد عبــــد |لر|زق |حمد عبــــد حقوق |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود عبــــد|لعزيز محمد سعد3|||84
8459o7تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد سيد محمود |حمد
49o895ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم|ري|ن مسعود سعيد ز|خر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|ر| مجدى عبــــد |لجو|د جبــــر67466|
يم فرج287|75 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ عص|م |بــــر|
8o3985تـــج|ره بــــ سويفم|يكل صبــــ حن| شفيق
تـــج|ره |سيوط م عبــــد|لحكيم محمد عثــــم|ن|7||889
4o2545د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر حسن |حمد رمض|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم تـــ|مر محمد حسن حسن |لبــــ|3|||49
8o9|93كليتـــ حقوق |لم |رؤي رض|ء رجبــــ عبــــد|للطيف
|غ|ده يوسف عبــــد|لنعيم محمد835429 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
يم محمد |لعفي |356763 تـــ سعد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم خ|لد عبــــد|لق|در |لمغربــــل272793

ر محمد عبــــد |لحليم63799 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممصط م|
63456oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ن| |لسيد محمود |حمد حج
د|بــــ |لعريش|عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز ع 768742
4o94o2|ى محمد غل|م يم خ تـــج|ره طنط|بــــر|
9o7|5o ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جصبــــرى |يوبــــ |بــــو|ليم شح|تـــتـــ ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م محمد |حمد |نيس |حمد |لنوس|753526
|37|o3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد وحيد محمد بــــهجتـــ محمد نجيبــــ
4635o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد |لسيد حسن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ فكرى محمد حسن622256
يم حسن عبــــد 783983 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم |لسيد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لوه|بــــ محمد سليم|ن سل|م45|793
ى |لبــــ|سل حمد|ن ||8937 تـــج|ره |سيوطمحمد ي
677||o|زر|عه |لمنصورهيوسف ط|رق |حمد رج| شط
43o|63لسن ع شمس|منه خ|لد ح|مد عطيه خليل
علوم ري|ضتـــ حلو|نرو|ن م|جد محمد عزبــــ عبــــد|342||3
8|o594د|بــــ |لم |ر|ند| رض| محمد |حمد|
ره|وق |حمد ع |حمد صقر249756 عل|م |لق|
23o653رهمصط محمد محمود |حمد تـــج|ره |لق|

ره|ع عبــــد |لقوى عبــــد |للطيف عبــــد |لقوى 6289| د|بــــ |لق|
حقوق بــــ سويفعبــــد|لعظيم ع|مر عبــــد|لعظيم طه52637

ش|م ر| حبــــيبــــ858533 نوعيتـــ |لم |بــــيتـــر 
7o7957| تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |حمد زغ |حمد زغ

ى سيد |حمد69743 تـــج|ره بــــ سويفسوميه ع
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم محمد ح|مد عبــــد |للـه58497|
نوعيتـــ |لم |سحر ي |نور عبــــد|لحفيظ6988|8
ندستـــ طنط|محمد أحمد محمد عبــــد|لحميد محمد نعمه3487|6
تـــربــــيتـــ طنط|وق ع زين |لق| 4272|4
5|o2o3 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد رض| فتـــ محمد |لف
4o6289د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومنه|ل ع رزق ن|يل

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود عبــــد |لع|ل |حمد محمود54273
يم ن عبــــد |لبــــ|رى244||6 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد | |بــــر| ل|
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد مندور624678
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عبــــد |لغ عرف|تـــ عبــــد |لوه|بــــ|9|3|7
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| رض| محمد ع |343389
زر|عه |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد محمود خليل776627
8|73o|ي جليل حموده  |حتـــ وفن|دق |لم |محمد ي
بــــ27475| حقوق ع شمسكريم |يه|بــــ عبــــد |لر|زق |لسيد د
7|o6|oتـــمريض |لمنصورتـــ ندى |لسعيد عبــــد |لمنعم نبــــيه
5998oيم كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود عبــــد | محمد |بــــر|

ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه محمد عبــــد |لرؤوف محمد |بــــو عي 694389
5o7248| طبــــ |ل|سكندريهيه حمدى حسن محمود ع
4o24|4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|غ|دتـــ عل|ء |لدين رجبــــ محمود
تـــج|ره طنط|رمض|ن |لسيد عبــــده محمد |لصي 5683|4

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد |حمد محمد عبــــد|لغ 87424
حقوق حلو|نندى ع ع ع25357

7o2295تـــج|ره طنط|وق جوده نجيبــــ تـــوفيق |سكندر
3|9o7oثــــ|ر |لفيوم|دع|ء |بــــو بــــكر |لصديق رش|د عطيه
رى766637 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد محمد عبــــد |للطيف محمد |لجو
تـــج|ره بــــنه|سل|م شعبــــ|ن رمض|ن عثــــم|ن|353259
ر|ء محمد سعد|لدين محمد4||27| ندستـــ ع شمسف|طمتـــ |لز
يم محمد رضو|ن |لصعيدى49|694 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شيم|ء |بــــر|
7o4o88يف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه محمد ع عبــــد |لعزيز ع |ل
4o45|9د|بــــ دمنهور|محمد خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمود |لحلو
ندستـــ |ل|سكندريهعمر محمد سم عبــــد |لوه|بــــ54|479

تـــج|ره ع شمسين روبــــي مختـــ|ر محمد5||24
يم فرم|وى5|3279 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن عبــــد| |بــــر|

رهحمد حس|م |لدين حس صديق|4737| ندستـــ |لق|
4|o86| |لسن ع شمس|ف|طمه ف|يق محمد فه |لشنو
4o4252د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود ع|طف |حمد حسن محمد ع
|5o78o|وف|تـــ|حمد محمد |حمد مهدى ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ دمنهور|بــــسمتـــ ظريف سعيد ظريف خر|بــــه|49589
9oo532 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| ثــــروتـــ مصط |حمد

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحس|م عمر محمد عبــــد |لر|زق82542
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|خ|لد و|ئل محمود مو677532
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وف|تـــ|صل|ح محمد محمد |بــــو|لحسن827469 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
44726oوف|تـــحس محمد |حمد رجبــــ معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد خ|لد مك|وى عبــــد |للطيف764376
د|بــــ د |ط||ء ط|رق عيد س|لم|6377|6
49oo83ش|م حسن ع عطيتـــ تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر 
4764o3د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد |لعدوى متـــو حم|د
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ مجدى عبــــد|لو|حد عبــــده بــــدوى7855|4
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|رفل صفوتـــ جندى عبــــده  896676
|عبــــد|لرحمن |حمد رجبــــ |بــــو|لمجد839439 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
4o9832د إسم|عيل إسم|عيل صحص|ح حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|
ندستـــ ع شمسمصط محمد محمد |لششتـــ|وى6547|2
6o4976|معهد ف ص طنط|م |حمد محمد عبــــد |لقوى |بــــو س
8958o3 علوم |سو|نم | عص|م ر|غبــــ ميس|ك
تـــج|ره |سيوططه عص|م سيد طه37|4|8
47882o|فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح تـــوفيق عبــــد |لفتـــ
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن|ء محمد |ل|م فوزي |حمد|826462
ر مختـــ|ر ز|535|| ندستـــ ع شمسن|دين مدحتـــ م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنور| |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لكريم 457|89
7o||73تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سم متـــو |لسيد محمد |لبــــنوى
4o8489حقوق طنط|محمد عبــــد |لعزيز سميح ه|شم
7o46|4ر |س|مه رج|ء |لسيد |حمد ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــ| م |لع| 
34o237| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ول|ء مصط |حمد ع حسبــــ

492o5| |ن ع معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء جمعه ع
7o72o3|تـــج|ره |لمنصوره|ء ي| محمد محمود رمض|ن
ى ع متـــو حمد682529 د|بــــ |لمنصوره|س|ره ي

698o8تـــج|ره بــــ سويفدع|ء فتـــ عبــــد |لع| عبــــد |لبــــ|سط
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــسمه ع|دل صد محمد 888942
87892o معهد ف ص |سيوطش|م ع|طف محمد محمد
تـــج|ره ع شمسرقيتـــ محمد |يه|بــــ محمد42265|
علوم |لمنصورهيه | مصط محمد عبــــد | |ل|بــــيض683845
8393o9| حقوق |لمنصورهحمد ع|دل سعد|لدين حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ ي| عبــــد|لق|در محمود|32349
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه رمض|ن محمد |سم|عيل|24887
تـــج|ره ع شمسمريم كرم عبــــد |لجو|د محمود32545|
69o|79تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز س|لم مط

كليتـــ |أللسن بــــ سويفنوره|ن |حمد درويش سعيد85958
838o24 |حقوق |سو|نجورج عبــــد|لمل|ك |نور غ
483o79 لسن |لم |حبــــيبــــه عزتـــ حسن ع بــــسيو|
|د|بــــ طنط|يوسف سم محمد ي474||4
يم ح|مد |لش|ف |لعو2922|4 |د|بــــ طنط|ه|جر |بــــر|
4|o8o6ل|ل كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرضوى عمر ع 
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64o797علوم |لزق|زيقيوسف فؤ|د لبــــيبــــ حن| جرجس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل |حمد سيد |حمد|262476
ندستـــ بــــنه|محمد خ|لد كم|ل عبــــد|37||45 كليتـــ 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد فرج ج|د |لمو بــــسيو |546329
8o268|ر |د|بــــ |لم |مصط فتـــ خل|ف عبــــد|لظ|
64379o| |ش|م جل|ل |بــــو|لمع ندستـــ |لزق|زيقط|رق 
يم57|783 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |لبــــ|ز |لسيد |بــــر|
88ooo8  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعثــــم|ن ع محمد منصور
معهد ف ص بــــنه|ريه|م حمدى عبــــد|لنبــــى |لطو |25666

4282oرهدير محمد |لمتـــو محمد غر|بــــ حقوق |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرضوى |س|مه محمد |حمد32483|

3o8||رهسل سيد جمعه |بــــورو|ش حقوق |لق|
9|o733 يم حس علوم سوه|جه|جر محمد محمود |بــــر|
ل|ل|64||85 ه فتـــ ن  معهد ف ص |سيوطم
6|249o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــس|ره عبــــد |لعظيم محمد ج|بــــر|لن
رهدع|ء ع تـــوفيق محمد سعيد57559| علوم |لق|
7o6877يم تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | رض| |لسيد |بــــر|
69o|44تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود سم بــــدر|ن عبــــد |لمجيد رمض
7754|oنوعيتـــ |لزق|زيقمصط محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|للطيف
|673o8 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل عزتـــ ص|بــــر |لصغ
لع|  |حه وفن|دق 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن خ|لد محمد شح|تـــه25573|
769o97 معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه ع نص|ر ع
تـــج|ره ع شمسم|يند محمد |حمد عبــــ|س3484|3
يم |بــــو|لفتـــوح ج476335  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م |بــــو|لحسن |بــــر|
9o4693|يم درويش د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| يه محمد |بــــر|

2|7o3 ره|ف|طمه محمود ع محمد بــــك د|بــــ |لق|
يم263226 تـــج|ره بــــنه|مريم ه| عبــــده |بــــر|
يم |لسعيد س|لم ديه453254 ندستـــ كفر |لشيخخ|لد |بــــر|

7o273د|بــــ |لفيوم|ه|جر عبــــد|لمو |حمد عبــــد|لمو
8449o|معهد ف تـــمريض بــــ سويف سل|م |سعد كيل| |سعد

ثــــ|ر د |ط|مريم عبــــده حسن حسن |لحم|م623936
9o|827|تـــربــــيتـــ سوه|ج مل رضو|ن |حمد محمد
رهزينبــــ محمد شعبــــ|ن محمد |حمد2||233 تـــج|ره |لق|
77o7|2| نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد نجيبــــ علو|ن مصط
7o9997| ري|ض |طف|ل |لمنصورهض محمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد
|48228| لسن ع شمس||ء حمدى محمد مو

تـــربــــيتـــ بــــ سويفخلود نبــــيه |حمد عبــــد |للطيف62723
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرضوى سيد محمود محمد36866

معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد ع|دل ح|مد محمود مدكور254859
838||oحقوق |سو|نعل|ء |لدين ع|طف عبــــد|لرحيم |لط
63882oعلوم |لزق|زيقندى محمد ع|دل م |لدين
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يم|85335 يم محمد ثــــ|بــــتـــ |بــــر| زر|عه |لم |كريم |بــــر|
رهل|ء عم|د محمد عبــــد |لغف|ر|49523| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره سوه|جعمر ط|رق محمد |حمد22775
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد حس|م عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد فرج|635863 ع.

572oo|معهد ف ص بــــ سويفمنيه ع|مر محمد عبــــد |لحميد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء |لسيد معوض |لحر| |88||26
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|عبــــد |لرحمن ممدوح |لسيد روبــــي69689

4o5523ش|م رج|ء |لسيد عبــــد|لمجيد د|بــــ |ل|سكندريه|ندى 
8484o9تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمروه محمود فرج | محمد
5o72o8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــتـــ حسن سعد حسن محمود عبــــد |لنبــــي
د|بــــ حلو|ن|نوره|ن وليد محمد ع 22757|
ف765942 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمنه | |كرم |لد|ودى محمد 
علوم كفر |لشيخعل|ء رأفتـــ ح|مد طلبــــه442236
يم محمد محمد |لسي |53|267  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه |بــــر|
63ooo||يم عبــــد |لجو|د فرج تـــج|ره |لزق|زيقحمد |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لرحمن |س|مه زيد|ن عبــــد|لرحمن 332744
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسيد |حمد |بــــو|لمجد عبــــد|لق|در  875979
8475o8 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد بــــدري مهلل ع
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|يوسف خ|لد حسن حم|د449833
64|o9|| حقوق |لمنصورهيه فتـــ |لسيد |حمد عبــــد|
4o75o2يم وف|تـــفد|ء محمود سند |لبــــند|رى |بــــر| معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــأس|مه رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح مطر592||5
323o5د|بــــ |لفيوم|محمد ع|بــــر سيد محمد دردير

4o799|يم ع حسن نده حس |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|ش|
2547o7علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن عل|ء |حمد محمد
5o2763ف محمد تـــوفيق ين | زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهش
7o3o79تـــمريض |لزق|زيق مروه مجدى يح محمود |لصعيدى
433o55|د|بــــ طنط|يم|ن |لسيد محمود |لديبــــ|
7o6836نوعيتـــ |لمنصورهغ|ده مجدى |لفرح|تـــى محمود
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل|ء صبــــرى ح|مد عل|م |حمد|678828
يم مرغ ضوى42267| تـــج|ره ع شمسرو|ن |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سيوطمؤمن نج| نظ شبــــيبــــ خليل526553
36o825تـــمريض بــــنه|شيم|ء سيد محمد |لسيد بــــي|ن
4397oo|يم ج تـــربــــيتـــ كفر |لشيخند| حمدى عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|

ف مكرم ويص|||665 و | | د|بــــ |لفيوم|ف
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن |حمد حسي درويش259926
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم سل|مه سيد مر|د |لسيد348862
ى237247 يم سليم |لح كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف |حمد خلف محمد38376|
8o4o79 لس نور سم ز علوم |لم |ك
يم حسن ع3|7636 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدس|ره |لسيد |لشبــــر|وى |بــــر|
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92o378 د|بــــ سوه|ج|م ع سيد حسن
2|723| رهيه محمود عبــــده ع تـــج|ره |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد |حمد متـــو |لديبــــ247558
د|بــــ |لزق|زيق|يه |لسيد عبــــد|لحميد محمود|998|64
طبــــ بــــنه|آل|ء زكري| خليل ع|قول929||6
7o52o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ن| محمد |لعو شعبــــ|ن
3575oo قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نرم محمد |لحسي حسن مصط

6665oتـــربــــيتـــ |لفيومرن| جم|ل ف|روق حس|ن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء عزتـــ ف|روق عشم|وى |لحن |556||6
44628oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحس|م بــــ|سم عبــــد|لحميد محمد نوفل
يم مسعد |لدسو |لمر94|||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ |بــــر|
222|7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء عز محمد محمود
236o62رتـــ|وق ع |حمد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|58|o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|من|ر |سم|عيل حسن |سم|عيل
33|3|4| ند|وى |لخو كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يتـــ |س|مه |لسيد 
طبــــ |لم |محمد عبــــد| سيد محمد857246
623o67| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد صبــــ |لددمو
|4825o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نيري صبــــرى ظريف جرجس
63592oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسآل|ء عبــــد|لحليم محمد |بــــوطريه
رهرح|بــــ سعيد محمد ع369684 د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ |لم |يه وجيه محمد سيد|859564
حقوق ع شمسحس|ن م|جد حس|ن محمد سويلم344372
342o93ف حموده عبــــد|لفتـــ|ح سل علوم ع شمسمن|ر |
زر|عه |ل|سكندريهمصط ع|دل ن س|لم |بــــوسيف2737|5

24743| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسلشيم|ء مجدى ح|مد عبــــد |لع|
7o|562تـــربــــيتـــ |لزق|زيقر| | |لسعيد حسن بــــيو |لمك|وى
84o8|o نوعيتـــ فنيه قن|م|رين| بــــ|خوم رزق | سيف
|5798oل|ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|جيه|د عمر خليفه 
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|عمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد محمود635877
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد سم |لسيد محمد |لبــــي|ع|762588
45o573|ندستـــ طنط|حمد سعد حس|ن ع |لجم|ل
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسحبــــيبــــه محمد زين |لع|بــــدين عبــــد|لحليم45|237
ف صل|ح ف|ضل6|23|8 طبــــ |لم |س|ره |
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنيه صل|ح محمد ع |حمد|389|64
|447o2رهدريتـــ ع فوزي محجوبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

56|8o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن ربــــيع طه قر
3|69o||رهسم|ء رجبــــ فؤ|د عطيه حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|س|مح محمد منصور محمد ع5||779
يم45||68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم ي| معوض ع |بــــر|
7|o98||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه |لسيد |لوصيف مسعد |لقز
44o|43نوعيتـــ كفر |لشيخندى |لسيد |ر |لسيد مصط |لحد
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رهحن|ن سيد شكري عبــــد |لع|ل |حمد38772| طبــــ بــــيطرى |لق|
6|595o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد حيدر حسن |ل|م|م
6896o8 بــــي طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخشيم|ء محمد عبــــد |لعزيز محمد |ل
وف|محمد غريبــــ نور |لدين معد|وى|9||75 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ن| محمود عبــــد|للطيف مصط 2895|6 حقوق طنط|م
|52o59ش|م |لسيد حسن فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم 
وف|تـــ|يوسف |حمد محمد سليم|ن233628 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |لم |نه| ق|سم عي كيل| 7882|8

تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء |حمد محمود|لمهدي نجيبــــ846|7
45|4o8ندستـــ |ل|سكندريهأحمد محمد ع |لسنور

د|بــــ |لفيوم|ه|جر عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لبــــ| 86|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد و|ئل محمد عبــــد |لمع يوسف58||68
8643o2كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|رين| محسن نصيف حبــــيبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمود حسن عبــــد |لرحمن |حمد752472
6o57|4ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن مجدى عبــــد|لفتـــ|ح سليم
يم سيد صبــــرى سيد محمد|344343 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|يم محمد سليم|ن مرزوق9|6||6
نوعيتـــ |لمنصورهيم صفوتـــ بــــدير عبــــد |لع| |لبــــطر689435
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | محمد محمود ع |لديبــــ564|62
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد كم|ل محمد عبــــد|لعظيم|33434
2766o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|جو | صبــــ عبــــد| صليبــــ
|6o2o|رهخ|لد محمد صل|ح |لدين محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
6o246تـــربــــيتـــ بــــ سويفطيبــــه ن|دى عبــــد |لحميد طلبــــ

34o|29يم د|بــــ |لزق|زيق|محمد مح محمد محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد س| عبــــد |لعزيز محمود |لفرم|523352
حقوق |لمنصورهه|جر |درى سعيد |لشح|تـــ عبــــد |لمجيد628427
وف|تـــبــــ|نوبــــ بــــ|سم ف|روق يوسف||599|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم6933|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جح|زم ط|رق رمض|ن |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|ف روم| بــــش|ى |ندر|وس7894||
486o57يم محمود عوض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمنتـــ | محمد |بــــر|
5o2382 علوم بــــنه|م|زن |س|مه |لسيد |حمد عبــــد |لرحمن
63o976د|بــــ |لزق|زيق|خلود رأفتـــ محمد عبــــد |لحميد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطخلود فتـــ عبــــد|لعليم عبــــد|لفتـــ|ح 95|883
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لحميد فوزى عبــــد|لحميد مهدى277456
76582oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدند| ع|دل مصط سليم
تـــربــــيتـــ بــــنه||ل|ء رأفتـــ عبــــد|لعظيم |لسيد|بــــو|لعط72|266
7822o6تـــج|ره |لزق|زيقه|جر ع|طف |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد محمد ك|مل |لسعيد |بــــون|عم437466
ندستـــ |سيوطشيم|ء حسن محمد محمد ع يوسف772378
ف |حمد محمد |بــــو سعده84|254 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه |
يم9854|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد |لسيد ع |بــــر|
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ر ن| يوسف عي قطبــــ28785| تـــج|ره ع شمسبــــ|
|6o862د|بــــ ع شمس|نوره|ن سل|مه حن محمود
د|بــــ ع شمس|محمد ط|رق محمد مهدى53966|

6586oتـــج|ره بــــ سويفش|م ربــــيع حس جوده
نوعيتـــ |لمنصورهخلود خ|لد |لسيد |حمد |لسيد693787
ند|وى||6436 ف |حمد محمد  د|بــــ |لزق|زيق|محمد |
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن صل|ح عطيه ع 756722
تـــج|ره |سيوط  حمد عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ5488|9
معهد ف ص طنط|محمد |حمد محمد |لسق|766|43
35o766م ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ريم محسن ف|ضل |ل|د
787o89يه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء عص|م عبــــد |لرحمن حس 

ره|يم|ن صفوتـــ سيد محمد |حمد||2425 د|بــــ |لق|
8o2492كليتـــ حقوق |لم |محمود حس عبــــد|لرحمن خليفه
8o|353|د|بــــ |لم |يه|بــــ |يمن محمد |حمد|
ف محمد بــــديع محمد كيل| 77|629 صيدله |ل|سكندريهبــــسمه |
789o68|د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع|طف عبــــد | |بــــو |لمع
لسن ع شمس|رحمه محمد عبــــد | حبــــيبــــ ضيف773367

رهمريم مدحتـــ محمد يوسف54|27 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهف|دى |يه|بــــ لويس سمع|ن526958
يم محمد محمد شلبــــى|695933 ندستـــ |سيوطحمد |بــــر|
639oo5 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ي| عبــــد |لصمد مصط
ره|حن|ن محمد ج|بــــر عبــــد||842|2 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سعيد |حمد محمد محفوظ|487453
د|بــــ |ل|سكندريه|ر| | محمد جمعه عيسوى |سم|عيل489788
325||o|ره|بــــ|نوبــــ ن|دى فه حن صيدله |لق|
4o2654نوعيتـــ |ل|سكندريهمنه | ي| ج|بــــر سيد |حمد محمد

4o576|وف|تـــحمد حس عبــــد |للطيف |بــــو|لحديد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم ن|يل432569 تـــج|ره طنط|بــــسمه |حمد متـــو |بــــر|
تـــ صل|ح حسن عبــــد|له|دى غنيه|949|34 طبــــ ع شمسم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل|م ع|دل محمد عبــــد |لتـــو|بــــ ع حل684752

ش|م محمود |لسيد2|722 زر|عه |لفيومي|سم 
6oo9o| تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن |لسيد عبــــد|لحميد عبــــد| خ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسزينبــــ محمد محمد |حمد347435
636o6oتـــمريض |لزق|زيق محمد |يمن عطيه عطيه |لسيد
5oo267|تـــج|ره دمنهورحمد محمد محمود طريه
5o4696| ى مصط عبــــد تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | ي
علوم ري|ضتـــ بــــنه|نور| |لسيد مصط شديد338866
ندستـــ ع شمسم | كم|ل فوزى حن 23297|
علوم |لمنصورهمريم محمد منصور جمعه حبــــيبــــ|68256
يف سعيد محمد|44393| رهحمد  طبــــ |سن|ن |لق|
2287o3|د|ر |لعلوم |لم ||ء ن| عبــــد|لمنعم |حمد
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83449oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ محسن حسن |حمد
تـــج|ره كفر |لشيخر| | محمد س| غ|زى444298
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر |حمد |لسيد غيثــــ686222
272o54كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسل سم |لسيد مسعود |لوحش
6|o|4oيم فنون تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إن س| |بــــر|
تـــمريض طنط| ندى نور|لدين |لسيد ن |لدين شه|433938
رى776829 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسعيد |حمد سعيد جو
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج  سم|ء عبــــد|لن| محمد بــــدرى|896592
54o573تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمزه |يمن محمد حس عبــــد|لفتـــ|ح بــــيو
يم محمود عبــــد |لل|ه2||489 حقوق طنط|مريم |بــــر|
9oo577 حقوق سوه|ججه|د محمد ع|مر عبــــد|لمجيد
69786o| بــــي إعل|م بــــ سويف|ء مصط لبــــيبــــ محمد |ل
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدموده |حمد عزيز |لسيد |لسيد نور763274
يم |لسيد حسن479469 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود |بــــر|
|337o5وف|تـــبــــه محمد س|لم عبــــد |لفتـــ|ح تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ندستـــ |ل|سكندريهله|م سعيد عبــــد |لجليل ع |447828
حقوق |لمنصورهس|ره ربــــيع محمد |لسيد |حمد مو| |68492
ش|م ع|شور |لليثــــى38|7|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــندى 
524|9oتـــج|ره طنط|مريم ممدوح نبــــيل بــــطرس
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك مجدى لبــــيبــــ فرج864|42
8o|883|ف عبــــد|له|دي عبــــد تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|له|دي |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه رض| ن|فد حسن جعفر684929
877|o7 ر عبــــد|للطيف |حمد تـــج|ره |سيوطر|ن| محمد م|
|62|4|| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م عطيه مختـــ|ر عبــــد |
4283oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ عبــــد |لن| |حمد محمود دويد

يم سليم|ن|55|33 يل ج |لزق|زيقمن|ر |م |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لسن ع شمس|منيه |حمد |لسيد ع حم|د|23684|
تـــج|ره ع شمسمريم محمود رمزى محمود997|75
حقوق طنط|رجبــــ محمد رجبــــ مر5|4937
78o|3|تـــمريض |لزق|زيق يم ن| صل|ح عطيه
28o86ره|حبــــيبــــه عزتـــ محمد منعم ثــــ|ر |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد حس سيد|336224
صيدله بــــ سويف|ء عل|م محمود سليم|ن|72583

324o9o|د|بــــ حلو|ن|سل|م يوسف |لسيد حسن
رهيح عل|ء |نيس عبــــد |لحميد ز5965|| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|حمد محمد ح|مد محمد |لكيل| |494473

2835o| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد رجبــــ ع رزق ع
علوم |لفيوم مجدى قر عبــــد|لسميع64438

9o97o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه م|لك ثــــ|بــــتـــ |لسيد
5|99o2طبــــ |ل|سكندريهندى س|مح محفوظ صبــــ|ح
68o496حقوق |لمنصورهمحمد ه| محمد |حمد
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفح|زم محمد جودتـــ |حمد4||59
يف |سعد ص|دق27838 تـــربــــيتـــ حلو|ندين| 
53o64كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفويده عبــــد|لر|زق عبــــد|لفتـــ|ح طه

9o8|28  | |ر زكري| عط د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نورين م|
7743o| زر|عه |لزق|زيقه|يدى ع|دل محمد عزتـــ |لسيد مصط
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد |لسيد زين |لدين عبــــد|لوه|بــــ4|4632
ف محمد طه45628| رتـــيثــــم | علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر مختـــ|ر محمد محروس62|269
تـــج|ره سوه|جمصط حل مصط عبــــد |لرحمن مو646888
||9o37|حقوق حلو|نف محمد ع عوض سل|مه
8|4o7||حتـــ وفن|دق |لم |م بــــ|سم عبــــد| ص|دق| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|ء عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لسل|م محمد بــــلوزه437284
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى ع محمد س|لم58445|

طبــــ |لفيومحمد خ مصبــــ|ح عبــــد |لجيد |بــــوزيد9276|
ره|عبــــد|لرحمن غ|لبــــ يوسف حن 224542 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |يمن محمد علو| محجوبــــ437554
يم758773 علوم ج|معتـــ |لسويسعم|د|لدين حس عبــــد |لرحمن إبــــر|
762956| ه طلعتـــ |لسيد محمد |لرحي لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|م
77ooo7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سعيد نجيبــــ |بــــو|لخ
922o44 لس ع|دل بــــخيتـــ شح|تـــه معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرك
طبــــ |لسويسل|ء |حمد محمد حس|ن |759439
د|بــــ ع شمس|صف|ء مجدى عبــــد |لحميد عثــــم|ن||388|
7o4886| د|بــــ |لزق|زيق|منيه ع|طف نزيه محمد |م
826o79حقوق |سو|نمن|ر محمود نج|ر محمود
6|26o2|ى معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء |لسيد محمود محمود |لم
ي58|756 زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــرحيمه |لسيد محمود محمد محمود |لز
تـــج|ره |سيوطنشوى ح|فظ سيد عبــــد|لح|فظ 886978

ر س| شح|تـــ جرجس8395| ره|بــــيتـــر م| ثــــ|ر |لق|
6|7o55تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسيمون ن| صليبــــ جندى
بــــ |حسن |حمد حسن |حمد697237 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
7776oo معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء عزيز |لدين |نور عبــــد |لمطلبــــ ع
8oo274علوم |سو|نرؤي محمد فوزي محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمد عبــــد|لرحمن ري|ض|369793
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| عص|م عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|للطيف338663
علوم بــــورسعيدندى عبــــد |لنبــــى |حمد محمد757643
رهيه رفعتـــ عبــــد |لر|زق مرزوق|49582| حقوق |لق|
لس تـــ|مر كرم |بــــو|ليم 822579 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ك
53o436|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميتـــ شعبــــ|ن ج|بــــر عي شكر
239o68|د|بــــ ع شمس|يه ط|رق محمود محمد عمر|ن

26o58يم |لبــــرى يم |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|مريم شعبــــ|ن عمر |لسيد عمر329653
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د|بــــ |سيوط|يه |ليم| لبــــيبــــ حل|وه|278942
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورلشيم|ء رض| محمد |لحص| عبــــد |6454|5

رهشه|بــــ محمود |لسيد |بــــو عمره4698| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |سيوطسيل | ن| نصيف ن |  877338
يم |بــــو 35||54 د|بــــ دمنهور|محمد ع |حمد محمد |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخمحمود سم رجبــــ محمد عطيه438897
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رتـــ | م|جد ليشع سدره327374
ه |ي | عد رسله|9|2289 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
48o766ف سعد محمد عبــــد |لحليم كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىجيه|ن |
68797o|ه عبــــد |لق|در عبــــد | عبــــد |لق تـــج|ره |لمنصورهم
7o|324زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد مجدى محمد محمد حسن |لبــــيبــــى
482o52حقوق |ل|سكندريهمحمد ن| نورى مر|د محمد

|لسن |لم |رحمه ع|طف حسن |حمد66642
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ط|رق مصط |سم|عيل عبــــد| حم324626
5o9o24|د|بــــ دمنهور|صل|ح |حمد |حمد محمد |لمر
434o|3معهد ف ص طنط|خ |تـــ عبــــد |لحميد |حمد د|ود
يم حسن|47988 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سليم|ن محمد |بــــر|
75o722ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ي|ر| رض| |لقصبــــي |لطنط|وي ل|

د|بــــ |لفيوم| |ر نبــــيل عويس |لقر 66783
طبــــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن ع|دل عطيه سليم|ن4|6288
يم772575 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد مأمون عبــــد|لد|يم |بــــر|
5|o546يم غنيم معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ع محمد |بــــر|
يم حم|د7244|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |حمد ز |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس|م خلف |بــــو|لحمد دردير 924946
د|بــــ |لمنصوره|خديجه |لمتـــو محمد ح|مد |بــــو |لعن 683222
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر عبــــد|لمنعم محمد |بــــو|لمجد254429
علوم ع شمسبــــتـــ | محمود محمد ع حسن323582
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد س| |لسيد مصل||2622
4|o756نوعيتـــ طنط|ل|ء عم|د |لدين عبــــد |ل عبــــد |ل شلبــــي
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء رض| محمود جمعه|268956
ر|ء ص|بــــر محمد سليم|ن|343329 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسلز
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــقتـــ |حمد خميس عبــــد |لسل|م محمد|42594
تـــربــــيتـــ |لم |سل|م محسن فؤ|د ك|مل|4687|8
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسلسبــــيل مدحتـــ محمود عبــــد|لحليم|25929
معهد ف ص |سو|نسم|ح سيد محمد ص|دق844824
8o7959د|بــــ |لم |نوره ص|بــــر عبــــد|لجو|د عبــــد|لع|ل|

رهحمد محمد بــــكر محفوظ عثــــم|ن|3|47| حقوق |لق|
علوم حلو|نمنتـــ | ش|كر عبــــد|لش| عبــــد|للطيف5886|3
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد |لغف|ر |لسيد عبــــد |لغف|ر محمد94|699
يم رزق|5|7|42 صيدله |ل|سكندريه|ء |لسيد شفيق |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| صبــــ إسم|عيل عي |سم|عيل623472
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه ص|لح صبــــ ص|لح عثــــم|ن|254377
22852oرتـــ|دع|ء |حمد محمد بــــخيتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديلحسن محمد محمود |لسم|ن|||8326
ي692933 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمريم رجبــــ عبــــد |لحميد |لبــــح
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد نظ عبــــد |لع|ل |حمد444867
صيدله |لزق|زيقعبــــ محمد ع |حمد4|9|78
636o3oيل ج |لزق|زيقدير محمد |سم|عيل ص|بــــر مو كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o9578ي ع عبــــد |لعظيم شوم|ن علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــأمجد ي
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| محمد عبــــد|له|دى مسلم|26868
68oo97 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |لسعيد |حمد سل|مه |لبــــسيو م |لع| 
4||o79 ثــــ|ر |لفيوم|فرحتـــ رض| محمد |لطو
د|بــــ بــــ سويف|ي|سم محمد مصط |بــــو زيد|62637
5236o6علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىيوسف حس|م |لدين يوسف |سم|عيل مبــــروك
43542o|طبــــ |ل|سكندريهيم|ن |لسيد محمد عبــــد |لع|ل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |ء عبــــد|لعزيز مصط |حمد |لسلو223993

تـــربــــيتـــ حلو|نسل ح|مد محمود محمد|4355
يم28793| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــجوف| |يمن ف|روق |بــــر|
53oo88|ف خميس |لسيد عبــــد|لو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سم|ح |
ف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|2274|8 كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لعظيم |
|3oo||ره|بــــسنتـــ |س|مه رؤوف شفيق د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد صل|ح حسن |سم|عيل|3|226

6366|5| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عر| ح|فظ عر| متـــو
9245o7|فنون جميله فنون |ل|ق  ندرو صفوتـــ فخرى |لقمص تـــوم|س
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم ممدوح عبــــد |لحميد عطيتـــ778898
622o99تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طبــــه جم|ل أحمد محمد |لرم
249oo7حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــك|م | سم محمد حج|زى
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن خ|طر |لسعيد عبــــد |لرحمن سليم|44968
|3o78o|يف فؤ|د خليل م  تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د
879o|5 د|بــــ |سيوط|ندى سيد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمروه ط|رق محمد محمد |لنش|ر436745
د|بــــ |لزق|زيق|رحمه حس|م معوض فريد636884
تـــج|ره بــــور سعيدسل ممدوح |حمد |لبــــدرى محمد788523
تـــج|ره ع شمسشه|بــــ محمد تـــوفيق |حمد8|288|

رهزي|د جم|ل عبــــد | عمر|ن5|286 زر|عه |لق|
35o222يم س| عبــــد|لعزيز ع |لعيو تـــج|ره بــــنه|بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لعزيز |حمد |475329
صيدله |لزق|زيق|ء |لسيد عبــــد|لمو عبــــد|لعزيز|637538

442o9 رتـــ محمد رجبــــ محمد ع تـــمريض |لق|
ى|68565 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|ء |يمن رزق عبــــد |لحميد |لع
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريه|م عبــــد | |حمد عبــــد | منصور425474
يم مصط عبــــد | |حمد689246 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
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حقوق طنط|حمد عبــــد |لحميد عي |بــــو شلوع|46|494
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروبــــرتـــ كرم عبــــده ثــــ|بــــتـــ36227|
4o958|ر محمد محمد|لغ|يش حقوق طنط|شمس ط|
6|ooo6بــــ |د|بــــ طنط|مصط عمر عبــــد |لبــــديع عمر ذ
طبــــ |سن|ن |لمنصورهل|ء عبــــد |لحليم مسعد حسن |لمتـــو 688533
يم عبــــد|لرحمن محمد|638877 طبــــ بــــنه||ء |بــــر|

6|5o7|ندستـــ بــــ سويفسل|م ف|رس محمد عبــــد |لمجيد
26o866|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء سيد حسن محمد 
تـــج|ره |سيوط صبــــرى محمد مصط 45||89
498o|4تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمتـــ محمد سعيد أبــــو |لمجد
89o756 علوم |سيوطتـــه| حسن |حمد حسن
نده محمد سعد محمد عز5239|| علوم ع شمسش|
689o65| يم نص م رشدى عيد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء منصور محمد محمدى|259429
تـــج|ره بــــور سعيدحمد وحيد |لشبــــر|وى |لشبــــر|وى جبــــر764528
4523o7ندستـــ كفر |لشيخرفعتـــ زين |لع|بــــدين حسن حم|د
8999o6 ى بــــخيتـــ ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جر| مسعد خ ع| 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنتـــ | نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عقده|49723
يم ع 526222 ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمود عبــــد|لبــــص |بــــر|
267o49معهد ف تـــمريض بــــنه| نوره|ن نبــــيل محمد يسن |لطو سند
6o7737يم وبــــ محمد |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه مو
يف433||5 نوعيتـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن فه عبــــد| بــــكر|ل
زر|عه طنط|عمرو بــــل|ل عبــــد |لع| مصط |لضلع427667
77|7o6| ه بــــه|ء |لدين مهدى محمد حس زر|عه |لزق|زيقم
علوم |لم |يوسف يون|ن شح|تـــه يون|ن8286|8
5o7996| ه ري|ض سعد ري|ض بــــس| تـــج|ره |ل|سكندريهم
ن| جم|ل محمد محمد عبــــد|لرحيم3|8|32 د|بــــ ع شمس|م
4|3|o4تـــج|ره طنط|ربــــ|بــــ وليد مصط |لشن|ط
498o9|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسمر شلبــــى |لسيد |حمد شلبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|رين| فوزى تـــوفيق عبــــده رزق977|43
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى مصط محمود عبــــده |لعق|د5378|2
77626o|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد |بــــو |لفتـــوح محمد

تـــمريض  بــــ سويفحس|م جمعه رجبــــ ش|كر54|59
7o98o7|د |حمد شلبــــى يم مج| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |بــــر|
486o26يم حسن |بــــو زيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|ن |حمد |بــــر|
77447oندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمصط محمود حسن |حمد شوم|ن ع.
33o835|تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى |بــــو|لعل| عبــــد|لكريم |بــــو|لعل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عل|ء|لدين عفي محمد43|266
ندستـــ حلو|نمصط رمض|ن عبــــد|لتـــو|بــــ حس|ن 26|232

8o|4|وف|تـــزينبــــ حس|م |لدين جمعه محمود معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
رهسعيد |حمد محمد سعيد |حمد حج|زى239872 ندستـــ |لق|
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6|o376ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|له عبــــد|له|دى عبــــد|له|دى |لخو
تـــج|ره ع شمسيوسف محمود طه |لجندي5|249|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــلويز| ن|شد نظ ز عبــــد|لمل|ك4||255
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديص|بــــرين ع عبــــد|للطيف رجبــــ833552

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفش|م حسن عبــــد|لحميد حسن96284
 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمد بــــسيو |حمد بــــسيو |لقل|وي|49428
329o|3تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود م مج|ور عبــــد|لسل|م عمر

56o28يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مه| محمد محمد |بــــر|
رهحمد كم|ل عمر عمر منصور|672|23 ندستـــ |لق|
ش|م ج|د |لكريم عثــــم|ن645|48 د|بــــ دمنهور|محمد 
52o569علوم طنط||ء عبــــد|لجو|د ن|شد عبــــد|لجو|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم|ري|ن لط |نطون ز 682329
4|2o23حقوق طنط|عبــــد|لرحمن خميس رجبــــ محمد حسن
تـــج|ره |سيوطم | عي حن منصور 46|888
884o39  تـــربــــيتـــ |سيوطس|مح جميل عزيز بــــهم|ن
78|o5oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ محمد ص|بــــر
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرض محمد ك|مل محمد عفي |26446
معهد ف ص |لمنصورهدير حس فر|ج محمد696446
6|3o59تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د | عل|ء |لسيد مصل حسن |لبــــدوى
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمنه | محمود ج|بــــر طنط|وي475426
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نلميس محمد عص|م |لدين محمد تـــر66798|
33|2o6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد عص|م |لسيد |لسيد عبــــد|لد
89|2o9 حه وفن|دق |ل|قمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لحليم حس| 
5o52|9علوم |ل|سكندريهيوسف جرجس جيد عبــــيد
ه محمد |لسيد طه |لسيد7|6845 ري|ض |طف|ل |لمنصورهن

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | مسعود عيد مهدى6|2|5
رهبــــه ط|رق عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحيم52263| د|ر |لعلوم ج |لق|
325|||| يم بــــ|سي تـــج|ره ع شمسبــــر|م ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|يدى محمد صل|ح |لدين محمد عفي |62843
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|رس عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز |لسيد3|3|3|
344o78زر|عه ع شمسبــــل|ل محمد |حمد يوسف منصور
ه عص|م عبــــده محمد جمعه |لشنو496568 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــد| | مصط عبــــد |لفتـــ|ح فرج77|44|
767384| تـــربــــيتـــ |لعريشلشيم|ء كم|ل حس حس سل
حقوق طنط|عبــــد|لسل|م محمد ع|بــــدين عبــــد|لسل8532|4
|ء رمض|ن سليم|ن أحمد |لزي 624|52 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إ
4|96o8| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد |لدسو شندى |بــــو|لعن
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــآيه |لمعتـــز بــــ| محمد عبــــده من|ف مو623873
يم عمر|698384 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه و|ئل محمد |بــــر|
7o8oo8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد |لمهدى مقبــــل |لمر
487o2|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|دى م | شهدى مس|ك
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يم سعيد24945 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرضوى سعيد |بــــر|
26749o يم عفي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| عفي |بــــر|
7oo683د|بــــ |لمنصوره|محمد ط|رق فؤ|د |لسيد محمد
ج249737 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر ع عبــــد|لجو|د |ل|
3|2o65م محمد يم |د تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــتـــ محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|م|جده صبــــرى سليم|ن عبــــد |لونيس686776
طبــــ |ل|سكندريهنسمه ن| دسو عبــــد |لنبــــي48|6|5
689o96ندستـــ حلو|نزي|د محمد عطيه |لشح|تـــ

رهمن|ر جم|ل عبــــد|لصمد خشوتـــ646|4 حقوق |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لن| عبــــد|لمنعم بــــكر محمد86|265
77o944|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء س| ص|بــــر أحمد مسلم
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لعو عبــــد |له|دى |حمد د|694249
علوم |سيوطمحمد مبــــ|رك منصور خليل 886497
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد ر|فتـــ ص|دق تـــوفيق|829588
تـــربــــيتـــ |سيوط نجليوس ع|دل جرجس سعد||88466
4|o|23د|بــــ طنط|نظ |لظريف |لسيد |لجم|ل|
35o24||تـــج|ره بــــنه|حمد محمد حن محمود مندور
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وليد |حمد ج|د|لربــــ حسن|59|83
د|بــــ |ل|سكندريه|جم|ل ح|مد فتـــ أحمد سليم|ن848|48
8o|374د|بــــ |لم |رحمه ن|دي حج|زي حس|ن|
6758|oتـــج|ره |لمنصورهمريم |حمد عبــــد |لرحمن رزق ليله
9|o|59 صيدلتـــ |سيوطتـــ|مر ميشيل تـــ|مر خيله جور
يم |حمد |لحو 8527|4 يم |حمد |بــــر| حقوق طنط|بــــر|
يم فضله|685522 د|بــــ |لمنصوره||ء ح|مد فرج |بــــر|

رهعبــــد |لرحمن محمد سعد عبــــد |لعظيم 8599| تـــج|ره |لق|
69o|2oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــحسن رضو|ن محمد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد رض| محمد |لسيد86|226
يم  |68488 يم عبــــد |لنبــــى |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء مصط |حمد محمد|4|7794

2592o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صبــــ حمد شح|تـــه
6oo893كليتـــ |أللسن ج أسو|نندى و|ئل |حمد مصبــــ|ح قنونتـــ

حقوق بــــ سويفس|ره |حمد محمد ك|مل |حمد بــــ|ش5|573
4o47|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمود ع زي|ن سليم|ن
76549o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدحمد حسن محمود محمد ع خليل
622|7o |ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمود سعد محمود محمد مو كليتـــ 
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |لسيد يوسف سل|متـــ محمود|488732
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر عبــــد|لح|فظ محمود عبــــد|لح|فظ  877772
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعن|ن غريبــــ |حمد |حمد92|764
|2|o39ره|ش|دن ه| سم محمد د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ و|ئل محسن عبــــد|لغ عيده322294
257o4oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن جم|ل حس ع
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علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوم|لحسن محمود مصط |لبــــن|255768
لس ظريف عطيه بــــخيتـــ 898688 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىك
6o5346علوم |لمنصوره |ر محمد عبــــد |لعزيز |لسيد |لمر
د|بــــ حلو|ن|زينبــــ عبــــده سعيد محمود6|65|3
7oo6|3معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رض| |لسيد حسن
255465| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء وجيه ع بــــيو عبــــد |
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن محمد جمعتـــ778727
وف|تـــكرم فر|ج حس |لجندي864869 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
897o3| د|بــــ سوه|ج|محمد جم|ل س|لم غ|نم

22|o4تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد ص|بــــر حل
|26o45ندستـــ ع شمسيوسف خ|لد شو سيف |لدين
8|944oيم فنون جميله فنون |لم |ميس|ن محمد عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
ر |ل فهيم32368| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم م|
4o3999يم محمد |لسيد ج د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل|م محمد |بــــر|
وف|تـــخ|لد شعبــــ|ن محمد مر محمد523682 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
9oo529 حقوق سوه|جمن|ى خ|لد حسن ع عبــــد|لح|فظ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء |حمد محمد |حمد حسن|759926
ك.تـــ. ف صن| بــــور سعيدمحمد س|مح مصط حل|وتـــ8664|6
حقوق ع شمسحمد رجبــــ عبــــد|لع|ل محمد|357959
تـــج|ره |لزق|زيقنجل|ء محمد عبــــد |لحميد ع443|78
وف|تـــمريم ح|زم |م |لسيد5||2|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|68o8|تـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــغريد فوزي محمد|حمد |غ

تـــمريض  بــــ سويفسم|ء عبــــد |لحكيم سيد ص|بــــر|867|5
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسل ي| يوسف |حمد |لري 5839|4
ري|847679 علوم |سو|نيه ي حج|ج |لز
5o4423يف محمد |حمد محمد |لفل تـــمريض |إلسكندريتـــ جنتـــ |ل
35o735| تـــج|ره بــــنه|لشيم|ء |حمد ن| ز
|53o33ره|مصط محمد |بــــو |لليف |سم|عيل د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |سعد كم|ل يوسف4|7793
|د|بــــ |لم |ه|جر |نور سيد محمد2855|8

صيدله بــــ سويفف|تـــن صبــــ محمد قطبــــ847|6
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم محمد محمود حسن ع|مر65|485
823oo7|رتـــ||ء ن|دي حج|زي |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد عبــــده عبــــده |لفحل|76498
رهه|له عبــــد|للطيف عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|285462 د|ر |لعلوم ج |لق|
|276o4|ى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمد عثــــم|ن 
752o3|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم نبــــيل زكري| |سكندر
36o442نوعيتـــ بــــنه|ه|جر محمد سعد |لدين محمد عي
4o6|57|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه جم|ل بــــدر|لدين ك|مل
ور689692 علوم |لمنصورهندى |لسيد |لمحمدى |سم|عيل 
تـــج|ره ع شمسي|سم حكيم م بــــولس|32263
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9oo555|حقوق سوه|ج مل عو|د ع|مر |حمد
صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد مو |لسيد محمد686986

|48|o|رتـــ/ري|ضتـــ|ل|ء عص|م |لدين قر |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|2436oش|م محمد فتـــ د|بــــ ع شمس|سندس 
9o8682|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسليم|ن ن |لدين ج|د|لكريم عثــــم
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــبــــدر محمد حس عبــــد |لفتـــ|ح757332
د|بــــ ع شمس|منتـــ | عم|د محمد حس عبــــد|لمطلبــــ|35492
د|بــــ كفر |لشيخ|خلود رمض|ن مبــــروك محمد ص|لح492|44
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حس|م صل|ح عبــــد|لمقصود ع|3|338
45|o55ندستـــ كفر |لشيخي| عبــــدربــــه عبــــد|لع|ل متـــو صديق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن عم|د|لدين عبــــد|لغف|ر عبــــد 265439
2468o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ع|دل محمد عثــــم|ن زن|تـــى
طبــــ بــــيطرى دمنهورمل كرم تـــوفيق سليم|ن خ|لد|522297
84o794د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ حسن سعد |لدين محمد
ه ح|مد فه ح|مد29|55| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن
يم سويده624538 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء جم|ل محمد |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــض |م سليم|ن مصط حسن2|||27
يم |لشلح|2349|3 وف|تـــ|حمد خ|لد محمد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
8o8734|يم تـــج|ره بــــ سويفحمد جم|ل محمد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد حسن محمد حسن327868
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |حمد محمود شو 867234
نوعيتـــ |لزق|زيقنور|ن عص|م ع محمد8|6428
زر|عه |لم |ول|ء حس صد عبــــد|لوه|بــــ858957

رهول|ء سعد م |لدين صديق8|465 تـــج|ره |لق|
85o35oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|مؤمن |حمد علوي |حمد
2|38o||رهحمد ف|رس محمد حم|د تـــج|ره |لق|
7o|533|ل|ل ح|فظ ل|ل  علوم |لمنصورهم| محمد 
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |ي|د معوض عبــــد |لصمد677744
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|بــــيتـــر ه| ري|ض فرج33295|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــجوزف صفوتـــ سم رمزي26556|
صيدله طنط|نسمه جم|ل عبــــد|لبــــ| عطيه |بــــوزيد829|27
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|مجدى ه| محمد |لص|لح محمد |لصغ 56432|
حقوق |لمنصورهن جم|ل عرفه ع بــــحبــــح|886|68
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسرحمه |لسيد حن محمد حن 766283
4|595oيم عبــــد|لحميد ع|مر  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحن خ|لد |بــــر|
رهدير صبــــرى محمد |حمد عبــــد |لرحيم57836| زر|عه |لق|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عمر من عمر مصط 722|68
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نغم مجدى محمد ن |حمد محمد|297|2
22o778كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحبــــيبــــه خ|لد ف|روق عمر|ن
||53ooتـــج|ره ع شمسع |ء محمد عبــــد |لمنعم عرفه
يم695577 يم |لص|وى |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــزي|د |بــــر| م |لع| 
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2474o9|يم |حمد |م محمد حش|د طبــــ حلو|نبــــر|
|2o4|o يم محمد |لدسو ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه| | محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدي|سم صل|ح سيد |م|م849594
4o4859|د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن ع|طف محمد |حمد غ
4o5245 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|در عبــــد |لعظيم فه عبــــد |لعظيم سيد
رتـــبــــ|سم حس |سم|عيل محمود92|62| علوم ري|ضتـــ |لق|
6896o3طبــــ |لمنصورهوق حسن محمد محمد سليم|ن
7o8|4||ى عبــــد |لعزيز محمد |حمد ندستـــ |لمنصورهحمد ي
6968o4| تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد جم|ل |لسعيد |لسيد ع
338o35تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد لبــــيبــــ محمد وجدى حس |لدريدى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد ح|مد محمد ح|مد756428
2|4o57كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى فتـــ محمد محمد عطيه
|2|o37|رهد | عبــــد |لسل|م كم|ل مأمون حس حقوق |لق|
حقوق ع شمسه|له ن ع محمود عثــــم|ن387|6|
8o53o9فنون جميله فنون |لم |محمد عبــــد|لن| محمد عبــــد|لرحمن

تـــمريض |لفيوم ف|طمه محمود حسبــــ | عبــــد |للطيف68266
7o75o8تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن محمد حمدى محمد محفوظ
8o2586يم حمد تـــربــــيتـــ |لم |محمد خل|ف |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| عبــــد |لسل|م |حمد محمود2|232|
رهوق حسن ثــــ|بــــتـــ حسن235846 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o9448تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم محمود خليل عبــــد |لجو|د يوسف
68682o بــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل |ء |حمد ج|د |لمتـــو |ل
5o488|يع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | سم حسن |بــــو
معهد ف ص بــــنه|لشيم|ء |لسيد |حمد ق|بــــيل|268983
رهمحمد ع|دل مهدي ع 44|35| د|ر |لعلوم ج |لق|
22o7|9|طبــــ ع شمسحسن|ء |كرم محمد نبــــيه |لسيد نص
76538o| يم مصط صيدلتـــ بــــورسعيدحمد مدحتـــ |حمد |بــــر|
يم عبــــد|لحليم |لحكيم258254 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنج|ح سليم|ن ص|لح ع |ن حمد|ن|356|
523o5كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنه محمد ج|بــــر ع

3436ooتـــ محمود |سم|عيل محمود عثــــم|ن د|بــــ ع شمس|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخديجتـــ عبــــد|لع| محمد محمد |لق627|42
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن ط|رق كم|ل ص|لح235964
د|بــــ |لزق|زيق|نور| ص|بــــر محمد محمد97|778
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد نشأتـــ |لسيد خليل||33439
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورس|ره س| عبــــد|لنبــــي حسن67|522
وف|تـــحمد ع عبــــد |لغف|ر محمود|65|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
42o888يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوق |حمد مصط عبــــد|ل |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرن| محمد عبــــد |لعزيز سعيد435837
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح عشيش|7|2556
22|6o9لسن ع شمس|محمد ي| عبــــد|لق|در ع|مر
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898o33|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ حمد ق|سم حمزه ح|فظ
3o65|د|بــــ حلو|ن|م|ري ملك خلف ملك

2|266oندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن وجيه ص|بــــر محمد محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــج|د خ|لد جوده عبــــد|لبــــ|سط74|756
يم|78449 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|وق |لسيد يونس س|لم إبــــر|
5o37|o تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حس |حمد سعيد حس عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطتـــيس عبــــد| محمد عطيه  269|88
75|52o|حقوق بــــورسعيدحمد ط|رق |حمد محمد سلط|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نوره|ن محمود رش|د محمود عبــــد|لجو8596|4
يم عل494723 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح إبــــر|

علوم بــــ سويفمحمد ع ز عبــــد |لمطلبــــ352|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر صف|ء سعد عبــــد|لحميد خض 456228
رهمنتـــ | ي يوسف محمد53587| علوم |لق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |نور نبــــيل |نورمحمود424257
63873oيم مرو|د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر |لسيد |بــــر|
3|9o29تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور|ن |حمد محمد |حمد حسن |لغمر
حقوق حلو|نندي خ|لد |حمد عبــــد|لق|در9625|3
34o895| تـــج|ره بــــنه|حمد عوض محمود عوض غني

ره|مريم ص| عبــــد |لرسول س|لم |حمد|829| د|بــــ |لق|
6o5766تـــج|ره |لمنصورهوسيم محمد عبــــد |لسل|م فضل
|282o4| رهسم|ء عبــــد | عبــــد |لجيد حس طبــــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|م|رك و|ئل ف|ضل فهيم |سكندر677264
رهض جم|ل عي بــــخيتـــ42448| زر|عه |لق|
تـــج|ره بــــنه|عمر |حمد محمد حج|زى265882
6o9643د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| شيم|ء محمود |لسيد |لبــــي
يم صل|ح |لسيد عبــــد |لجو6|8||7 تـــج|ره |لمنصورهسل |بــــر|
286o9|يم م |حمد فتـــ |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد

89o|87 ى قلي معهد ف ص |سيوطمرقس س| ي
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رؤى بــــسيو محمد بــــدر756|27
ر عبــــد |لفتـــ|ح حسن عقل5865|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريم م|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخجه|د شبــــل |لسيد عبــــد |لصمد|لسيد257362
689|3oيم |لزرق معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمرو حس عبــــد |لمنعم |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء رمض|ن يوسف رمض|ن|778785
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد بــــهجتـــ عبــــد |لمجيد عبــــدتـــ|62567|
4o26ooيم تـــج|ره طنط|ر|ن| ع|دل محمد |لسيد |بــــر|
78oo49ند|وي يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريح|زم صل|ح ع حسن  لم
علوم ع شمسمونيك| مجدى رمزى ز خليل323547
|448o|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمروه صبــــ عيد بــــيو
3|66|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم بــــكر عبــــد|لع|ل بــــكر
34o944د|بــــ ع شمس|عمرو |حمد محمود |حمد |لخو
ل| تـــ|ج |لدين|486956 م ح|تـــم رفعتـــ  حقوق طنط|د
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزينه محمد حسن محمد |لش|ف|2225|
يم277745 يم عبــــد| |بــــر| نوعيتـــ |شمونمحمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|منه | محمد حبــــ أحمد عبــــد |لحميد|62546
343|6oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى عبــــد| فهيم محمود
6o9335|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمود قنديل محمد قنديل
2|5o9oرهم|زن حس|م محمود محمد ندستـــ |لق|
628|o4معهد ف ص |لزق|زيقنوره|ن |حمد عبــــد|لر|زق |حمد
حقوق طنط|عم|د ع|طف عصمتـــ |م سليم3658|4
طبــــ طنط|ند ع|دل حسن شعيبــــ432323
89o563|د|بــــ |سيوط| حمد حسن |حمد سيد
يم524858 يم محمود ي|قوتـــ |بــــر| وف|تـــمحمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
8o||o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره|ن سيد عبــــد|لو| حسن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود صبــــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لمجيد محمد438457
7oo457|علوم |لمنصورهحمد |لسيد س|لم س|لم
رهروضه مجدى رجبــــ |بــــو|لعل||22527 حقوق |لق|
8o5355د|ر |لعلوم |لم |محمد عرفه محمود محمد
يم حس 326382 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد |بــــر|
88o465 حقوق |سيوطعمر سعيد زكري| حس|ن
5o89o3| تـــج|ره طنط|حمد فرج ف|روق فرج |لش|
6|528oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طزينتـــ محمد رفعتـــ محمد حس |لجل|د
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمستـــ |يه|بــــ |نور ع |لسي3295|2
رهيم|ن شعبــــ|ن عبــــد|لحميد عبــــده|232445 تـــج|ره |لق|
ره|ء عبــــد |لحكيم عبــــد |لمجيد عطوتـــ53526| زر|عه |لق|
763o|7تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرو|ن |سم|عيل ص|بــــر |حمد بــــدريه
طبــــ بــــيطرى دمنهوره|جر مجدي مر |بــــو طور6739|5
75298o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد ع
يم جنيدى88||49 حقوق |سيوطسل محمد خليل |بــــر|
رهم|رين| مفيد ثــــ|بــــتـــ ي |قل|ديوس242296 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم | جميل تـــ|درس عبــــد|لمل|ك 745|89
33o229تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء ن|جح ع محمد عبــــد|لمقصود
تـــربــــيتـــ |سو|نريه|م |نور محمد |حمد847736
د|بــــ دمنهور|س|ره محمد بــــسيو |حمد محمد4922|5
7oo424ى عثــــم|ن محمد ندستـــ |لزق|زيقمحمد ي
علوم حلو|نسم|ء مفرح متـــو ز|يد|432963
|294o3ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــول| س| د| |ل فلبــــس

تـــج|ره ع شمسخل|ف عبــــده محمد ح|مد587|3
52|o5حقوق بــــ سويفدع|ء سعيد محمد |سم|عيل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطد| | عبــــد| محمد ك|مل ص|لح  6887|9
2667o7تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر حمدى مو عبــــد|لمقصود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره ي شعبــــ|ن |حمد خ |لدين|24786
45o428|يم مقلد يم رض| |بــــر| علوم ري|ضتـــ طنط|بــــر|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنج|تـــ محمد فوزى سيد38|34|
7o8|83| يم زغ ف محمود |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمل |
نوبــــى |حمد439666 ثــــ|ر د |ط|منتـــ | رجبــــ |ل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد حسن محمد يوسف|965|35
697o6o|ندستـــ |لمنصورهحمد ن |لسيد |حمد محمد
685o76|ل|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م عبــــ|س |لمهدى عبــــ|س 

892o4 رهمريم فؤ|د محمود حس د|ر |لعلوم ج |لق|
77o732يم عبــــد |لحميد عبــــد|لغ ر نوعيتـــ |لزق|زيقم| |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحن|ن محمد محمود |لسيد جلهوم639854
45ooooد|بــــ طنط|ند| ي |بــــو |لمجد حسبــــ | مرزوق|
رهحمد مدحتـــ |حمد عبــــد |لرحمن عبــــد |43925| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــمريض |لفيوم س|رتـــ عم|د رجبــــ |لسيد43|69
يم محمود 924985 ه علوى |بــــر| تـــج|ره |سيوطمي
3||62oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيل|نتـــ بــــبــــ|وى ن ظريف
84o227يم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمصط سيد عمر |بــــر|
885o5|  | تـــج|ره |سيوطزينبــــ محمود حسن ج|د
د|بــــ دمنهور|محمود فرج |لسيد |سم|عيل محمد492676
76784oتـــربــــيتـــ |لعريشنوره|ن محمد حس |لعبــــد
786o88حقوق |لمنصورهد | محمد ع|دل |سعد سيخه
26o356|طبــــ بــــنه|سم|ء مجدى |سم|عيل حسن
يف نمر ن|روز حن|25972| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــول| 
تـــج|ره طنط|مؤمن ط|رق عمر حج|زى429654
معهد ف تـــمريض |سيوط ول|ء |لسيد |حمد ع 892897
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندي حمدي |حمد محمد826424
تـــربــــيتـــ ع شمسندى خ|لد حبــــ سيد |حمد335848
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدين| صل|ح |حمد عيد |حمد سل|م5544|5
|5458oحقوق ع شمسبــــول| عي فؤ|د |ندر|وس
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشه|بــــ عبــــد |لرحمن |بــــو |لفتـــوح |لليثــــي782539
صيدله |ل|سكندريهدع|ء محمود ص|بــــر |لزغيبــــى687999
تـــج|ره ع شمسزينبــــ عص|م ع |بــــو حمر27538|
تـــربــــيتـــ |سيوطي|ر| |بــــو|لحسن عبــــد|لج|بــــر |بــــو|لحسن 8||883
49252o|يم غ|زى بــــيو سعدتـــ ثــــ|ر د |ط|حمد |بــــر|
يم|629785 يف فوزى |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقحمد 
4o758|نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهملك |س|مه يوسف حسن خط|بــــ

صيدله بــــ سويفحسن|ء ع|طف عيد محمد64287
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج له|م سعد محمد |حمد||89773
|294o5 ندستـــ ع شمسبــــيتـــر |دو|ر وليم حل
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم عبــــد |لرحمن عبــــد | س|لم778492
علوم سوه|جعبــــد| ع |حمد محمود  62|897
46|85o تـــج|ره |ل|سكندريهرنيم سعد عبــــد|لفتـــ|ح |لعج
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد عبــــد |لرحمن سليم عبــــد|لرحمن عو782489
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8o786|نوعيتـــ |لم |غ|ده عربــــي ع لبــــيبــــ
5o598تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن|در ع|دل سم تـــوفيق

حقوق |سيوطمحمد محمود عنتـــر خلف7|42|8
43o235|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيتـــ عل|ء |لدين |لسيد أبــــو زيد
7|o|82|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لحس |لسيد محمود حسن
68o328|د|بــــ |لمنصوره|محمد |س|مه عبــــد |لخ|لق ص|لح د
9o8|77|صيدلتـــ سوه|ج يه حمد|ن محمود |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد سم رمض|ن سيد |لحج|ر|344285
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دع|ء محمود محمد محمد سل|متـــ498453
صيدله |لزق|زيقنرم مجدى ع|دل عط| متـــو|63555
تـــج|ره سوه|جرح|بــــ محمد |حمد شه|بــــ |89759
طبــــ |سن|ن طنط|ل|ء كم|ل محمد |لف |269442
 |حه وفن|دق |لفيومنور|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــد|للطيف|3|326
9o2|76 معهد ف تـــمريض سوه|ج ي|سم محمد |حمد عل|م
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|زم خ|لد محمد عبــــد| ع جعفر247585
د|بــــ |سيوط|نعم|تـــ عبــــد|لحميد محمود |بــــو|لعل| 878792

رهخ|لد ر|فتـــ عبــــد |لعظيم محمد بــــدوى26558 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى |ميل |دولف فهيم39266|
4o8422| د محمد مو يم مج| |د|بــــ طنط|حمد |بــــر|
حقوق حلو|نديفيد مجدى رفعتـــ ليسكو33366|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمستـــ محمد محمود |لسيد |لوكيل976|34
علوم |لعريشمن|ر ن| محمد جم|ل عبــــد|لح|فظ  877773
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ميمه محمد تـــوفيق مصط |بــــو|لن527637
6o8594| |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمريم أحمد بــــدير عمر عط
2582o3كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد سم لط عبــــدربــــتـــ
معهد ف ص سوه|جع|طف محمود محمد محمود 79|899
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نكريم محمد عبــــد|لع|ل ع شبــــ|نتـــ5|2629
حقوق |سيوطعمر فتـــ ه|شم محمد822759

7o744د|بــــ |لفيوم|مصط سيد |حمد |حمد
طبــــ |سيوطحمد عبــــد|لو|حد عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لموجود34|882
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــوق ز عبــــد|للطيف |لجبــــ| ش| 8|8|27

يم44||5 ش|م كم|ل |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد 
32o489يم |حمد ندستـــ ع شمسعمر عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء شح|تـــه حس محمد نميس|444229
2574|oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومكريمه تـــوفيق |بــــوزيد ن|يل
6o348oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد محمود عبــــد |لمجيد محمود سل
4335o3 زر|عه طنط|عم|د حمدى عبــــد|لحليم سيد|حمد سم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|سم جم|ل فتـــ |لسيد335395
42o2o7حقوق طنط|بــــسمه عبــــد|لحميد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|له
ى عبــــد|لمع محمد غنيم |لبــــن8844|5 طبــــ |ل|سكندريهند| خ
|د|بــــ |لم |رفيده محمد ج|بــــر نظ 2|8537
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632o8|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقه|يدى عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيزعطيه
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن ع|دل زغلول خليل |لكح|76546
فنون جميله فنون حلو|ني|سم |يه|بــــ |لضبــــع محمد صبــــرى|957||
26o|34نوعيتـــ |شمون محمد محمود ع خليف

طبــــ بــــ سويفف|تـــن ن| عبــــ|س ش|كر ||حمد84536
325oo|رهمحمد ط|رق خلف حسن عبــــد|للطيف تـــج|ره |لق|
336|8oوم ي من بــــر نوعيتـــ بــــنه|مريم بــــ
زر|عه ع شمسي|ر| ع رجبــــ محمد|58|5|
تـــج|ره |لمنصورهه|يدى عم|د |لدين عبــــد |لعظيم |حمد محمد 685633
تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد| |سم|عيل فريز سيد عثــــم|ن282296
يم عبــــد|لعزيز بــــ |لدين3948|4 تـــربــــيتـــ طنط|ن|ء |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ط|رق سعيد محمد سعيد حج|زى|3|356
معهد ف تـــمريض سوه|ج عبــــد|لرحمن صديق عبــــد|لرحمن صديق 2|8998
475o96 |د|بــــ |ل|سكندريه|د | عل|ء محمد محمد عبــــد |لع
9o839| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | |لسيد سليم|ن عليو
7o8299 ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ عبــــد
معهد ف ص طنط|حس رض| حس بــــكر7|4299
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدخ|لد |لسيد ن |لدين |لسيد |لسنبــــ762832
5|779oعلوم بــــورسعيدمروتـــ رمض|ن شعبــــ|ن محمد محمد شعبــــ
44o827| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعز |لدين شكرى فتـــ محمد ج|د
|55o87ي تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمه|نده خ|لد محمود خ
8587o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ك|رول كم|ل ك|مل بــــش|ي
2687o6ى ر محمد |لم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحبــــيبــــه ط|
6284o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ر| | فؤ|د محمد حسن |لشوبــــ
يم |لشوربــــ نجم5|6799 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسل|م خ|لد |بــــر|
9o3585|م ع محمود محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج د
ف مندى بــــحر|4|352 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ش|دى |
|223o8يم عبــــد |لسل|م تـــج|ره ع شمسكريم ط|رق |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سو|نمصط كم|ل محمد محمد844335
تـــج|ره |لزق|زيقرودينه ع|دل عبــــد |لحميد محمد عم|639655
6|469oإعل|م بــــ سويفر|ويه |لدسو أحمد |لذ
رهمحمد عمر عويس خميس279|23 علوم |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن حسن |لسيد محمد |لنميس ع526942
6o467| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سم|ء حسن ع حسن يح
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|تـــ عبــــد|لمجيد ع|مر |لسيد |حمد329247
نوعيتـــ بــــنه| |دتـــ محمود محمود عبــــد|لموجود3|6|33
86|77oصيدلتـــ |سيوطمصط محمود عبــــد|لستـــ|ر |لس|يح
علوم ج|معتـــ |لسويسدع|ء كم|ل معد|وي محمد826938
طبــــ بــــيطرى |سيوطرن| رمزى عبــــد|لرز|ق مسعد882854
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ش|م رض| سيد حسن عبــــد|له|دى242999
يم |حمد سيد|884764 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط حمد سيد |بــــر|
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ندستـــ |لفيوممحمد بــــ|سم ح|مد |حمد |بــــو|لنج|625286
2o38oد|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحس|م حسن حس عبــــد |لر|زق

6o59o6تـــج|ره |لمنصورهأحمد محمد عبــــد |لش| محمد
27|3o4ى كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمنه | ي| د|ود محمد |لسن|ف
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دين|دين فؤ|د ع |حمد عمر9334||
حقوق |سيوطبــــه نبــــه|ن جل|ل محمد58372

ف محمد عبــــد|لعزيز343978 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرد|يتـــ |
يم36859 ره|خلود خ|لد صبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|

|2|o54تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين خ|لد عبــــد |لرحمن محمد
ريدى|26293 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمد عبــــد | 

7||5o5يم تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــده محمد رمض|ن |بــــر|
4o5596د|بــــ |ل|سكندريه|لم| ط|رق |سم|عيل حتـــ|تـــه

رهنور| نبــــيل |حمد عزتـــ49744 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطسم| |يمن ع فكري826324
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوق عبــــد | سعد |بــــو زيد محمد27438|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهر| | محمد |لسيد عبــــد |لمع |حمد39|757
علوم بــــنه|ي|ر| |حمد عيد طلبــــه355695
تـــربــــيتـــ |سيوطف|يزه حس|ن عبــــد| حس|ن  882557
52|45oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمتـــ |حمد سليم|ن عبــــد|لكريم

تـــ س|لم محمود محمد س|لم|36|42 تـــربــــيتـــ حلو|نم
9|2o28 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزي|د زكري| محمد عمر
67759oد|بــــ |لمنصوره|ع عبــــد |لل|ه سيد محمود
6o2o27د|بــــ طنط| عم|د يوسف يوسف |لس|يس|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسم|ء |حمد عبــــد|لنعيم عبــــد|لبــــ|سط844438
ف ف|روق محمد تـــوفيق|328629 تـــج|ره بــــنه|حمد |
يف عدن|ن سعيد72|23| لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش إد|رتـــ  تـــجمع خ|مس|مهند 
|د|بــــ |لم |دى مصط صبــــيح مبــــروك سليم|ن|34889
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |حمد رمض|ن |حمد |لدجوى259558
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررويد| خ|لد فتـــ محمود محمد5374|5
رهندى |نور محمد |م ر| 434789 صيدله |لق|
763||o| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنوره|ن |حمد ع عبــــد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مرح صبــــ محمود عبــــد|لش| ع 426378

رهرقيه محمد عبــــد |لعزيز سليم|ن|4293 طبــــ |لق|
4o2294حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | محمد عطيه محمود عطيه
حقوق |لزق|زيقحمد |يمن فؤ|د عبــــد |له|دى محمد ش3|7858
يم خليل |ل |ر764939 زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــندى جم|ل |بــــر|
يم عبــــد |لعزيز بــــدوي|49689 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره محسن إبــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد | يح محمد ه|شم4||22|
|94o2تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع |يوبــــ محمد عبــــد|لمجيد

ر|ء خ عبــــد |لر|زق |9|||69 نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه |لز
علوم |لم |ن|ن |ي | رمزي ي 9922|8
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لمعز حس 3682|4
44388oف |لشح|تـــ عبــــد|لق|در ه | زر|عه كفر |لشيخن
حقوق ع شمسفرح محمد حس عطيه522|6|
78632oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط محمود محمود ح|مد
4o5483لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|خلود مصط بــــكري مصط |لسيد
رهس|ره ع|طف عبــــد| قطبــــ |لعقبــــ|وى8|2843 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم طنط|مؤمن |يمن يوسف عرف|ن جبــــر2|4294
3|4oo2|يم عبــــد|لعزيز رهحمد محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4o9o4|تـــج|ره طنط|محمود جل|ل عبــــد|لفتـــ|ح |لدبــــه
وف|تـــعمر عبــــد |لمنعم عبــــد | |لسيد752856 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

رهمنيه بــــشندى عبــــده سيد مدكور|||334 تـــج|ره |لق|
7o422oطبــــ |لمنصورهمحمد ع محمد حس|ن |حمد
ر|ء رجبــــ |سم|عيل حس|ن 863726 كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىز
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد ط|رق ري|ش |لص|وى|635867
3554o6خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر |يمن ه|يص تـــوفيق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ع|طف يوسف مصط بــــخيتـــ2|4843
835o66تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء شح|تـــ محمد خليفه
يم حسن55|828 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|د| | عبــــد|لعزيز |بــــر|
8|2o6|يبــــ مو مسعود ندستـــ |لم |م | و

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى صبــــ عبــــد |لغ |حمد8|482
د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد ي| جمعتـــ محمد427|48
|5o6o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود حس|م محمد محمود
ف |لشح|تـــ س|لم عطيه896|33 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمود |
د|بــــ كفر |لشيخ|سهيله |لسيد ح|فظ محمد عبــــد|لع|ل4|4426
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد عم|د عبــــد |للطيف  جمعه|686678
5o65o2يم |لل|وندى تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد محروس |بــــر|
يم374|63 تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن |س|مه عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحن حمدى صديق حسن مو 697986
4o4oo2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د حمدى محمود عبــــد |لحميد |بــــر
|2|2o7بــــه رهل ط|رق رشدى و علوم |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــي|سم حسن عبــــ|س محمد عمر689828
34o58|ندستـــ |سيوطمحمد طنط|وي رزق |م|م خليفه
8|44o9 طبــــ |لم |عبــــد|لرحمن ع |حمد فتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرش| ن| ح|فظ |حمد |89958
ندستـــ |ل|سكندريهن جم|ل عطيه |لسيد|478756
8o3996 حقوق |سيوطمحمود جم|ل مو مر
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمود حس |حمد حس 836956
فنون جميله عم|ره ج حلو|نيه ط|رق سيد رج|ء حس |38976|
6|98o5|تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م ي| ح|مد أبــــوعبــــده
6oo95o|يف تـــج|ره طنط|ل|ء فتـــ محمد |حمد |ل
48929oتـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن عص|م سم ع حسن
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د436885 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخرض| حمدى |لسيد مج|
زر|عه |ل|سكندريهعل| |لسيد |سم|عيل ع بــــعي426648
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن عمرو ع محمد475734
7759|oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره شحتـــه محمد |لسيد ع
4|3o32|إعل|م بــــ سويفم|ل محمد أحمد |سم|عيل |لغندور

تـــربــــيتـــ حلو|نيوستـــ | ف|يز عبــــيد شنوده25596
339o7o|د|بــــ بــــنه|ن| محمد فتـــ محمد عبــــد|
3|44o2زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن فوزى من بــــش|ى تـــوفليس
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمن|ر محمد عبــــد|لحميد حسن 885894
769o62| تـــربــــيتـــ |لعريش|ء ن | ع حس
3382ooد|بــــ بــــنه|محمد محمود ع|يد حس مدبــــو|
رى689372 تـــج|ره |لمنصورهسهيله محمد |لشح|تـــ |حمد |لجو
علوم ع شمسعبــــد |لرحمن |لسيد محمد عبــــد|لعزيز863|75
د|699524 يم مج| ه |لسيد |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهم
معهد ف ص بــــ سويفجرجس سعد وليم |سعد4357|8
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء خميس ن خميس784734
ي67|267 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| طلعتـــ شوقتـــ محمد |لهبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهكريم ع فؤ|د ع حسن ريح|ن686229
تـــربــــيتـــ |سيوطل |ء |يمن ع بــــكر 878489
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد محمد مصط بــــدوى2|2682
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق فرج يوسف محمد  ع|مر425569
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحسن محمود عبــــد|لعظيم عيد سعودى244548
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عمر مصط |لملي ||25576
طبــــ بــــورسعيدحمد ن| ع ع مقلد|8366|6
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمروه زين |لع|بــــدين |حمد زين |لع|بــــدين5438|2

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد سعد ع عبــــد |لرحمن|8|57|
لس فتـــ خليل غط|س3||58 معهد ف تـــمريض بــــ سويف ك

تـــمريض بــــنه|حمد جم|ل عبــــد|لعزيز عثــــم|ن|833|33
يم|69955 وف|تـــسعيد رض| |لسيد |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
268563| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|طف محمد |لش|ذ
ف ثــــ|بــــتـــ ج|د |لربــــ |لسيد528498 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــنديم |
49o272تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن |حمد عبــــد |لعزيز محمد ع|مر

338o5 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |كمل محمد عبــــد | مصط
تـــج|ره |لمنصورهعمرو جبــــر عز |لرج|ل |لسيد |بــــو زيد678574
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن حمد محمد مصط |حمد|8|76|9 كليتـــ 
رتـــ|دع|ء ع محمد |لمهدى غ|نم432988 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4|26o4| حقوق طنط|مريم |حمد محمد ز حسبــــ
د|بــــ ع شمس|ديم| ط|رق عبــــد |لعزيز بــــند|رى5289||
علوم ري|ضتـــ ع شمسيم|ن حمدى صديق عبــــد|لجيد||4|6|3
د محمد ع|763685 يم مج| ري|ض |طف|ل بــــورسعيدص|بــــرين |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود ع عبــــد |لغ وزير|529233
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علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود رض| محمود جبــــر محمود|47983
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد | ه| عبــــد |لمجيد عجينتـــ246||6
699o36صيدله |لمنصورهي|تـــ جم|ل |حمد عبــــد |لرحمن دي|بــــ
7o5725يم محمد |لغربــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |حمد سعد |بــــر|
85oo86 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمد محمود نج|تـــي ع
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سعيد محروس |ألشمو 7|2458
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمد عبــــد|له|دي محمد|825844
ندستـــ |ل|سكندريهم|زن ط|رق محمد فتـــح | تـــ|ج |لدين523759
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم|ريو ن|در ظريف بــــولس  876545 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل محمود عبــــد |لمهيمن |لسيد |لفيش694273
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ عبــــد|لسل|م محمود |حمد حسن 344956
882o64  |حقوق |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لع| بــــ|ش
ه محمد حس| محمود228864 لسن ع شمس|مي
ه |نور ممدوح طر|بــــيه|8865|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
3564o6معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ع حمد ع |حمد
247o6| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل ح|مد |لبــــسيو
834o94يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده بــــكري محمد |بــــر|
83939o| ري مو كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سل|م مصط |لز
52849oيم |بــــو|لنج ندستـــ |ل|سكندريهمصط خ|لد محمد |بــــر|
|284o4تـــربــــيتـــ حلو|نفرح س| مصط عليو
طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد ه| رفعتـــ محمد عبــــد |لع|ل|3|99|6
6o7|7|ره|محمد خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوغربــــيه ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحسن|ء حل رمض|ن ع عميش95|496
4o9483تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ط|رق سعد سعد س|لم رجبــــ
8o4953 طبــــ |سيوطمر|م عبــــد|لحليم |لسيد |م
6|563oتـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن حسن حسن عمر
||63|oتـــج|ره ع شمسس|رتـــ جورج فرنسيس جرجس
243o|3د|بــــ |لفيوم|يثــــم ع|طف عبــــد|لغ مرد|ش
ندستـــ ع شمسه|جر |حمد فؤ|د عبــــد |||344|
ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لشح|تـــ|775264

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|محمد حسن |حمد س|لم36287
753o55تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|د |حمد محمد |حمد
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ن|صف محمد مر مبــــ| |629567
وز |سم|عيل محمد |لحسي |سم478|64 د|بــــ |لزق|زيق|ف

872o7 د|بــــ |لفيوم|وف|ء حن محمود عبــــد|لغ
د|ن4579|6 ندستـــ طنط|محمد طه |لسيد محمد و
882o74  تـــج|ره |سيوطمحمد حمدى محمود حسن
|525o3يم ج|د د|بــــ |سو|ن|عمرو صل|ح |بــــر|
6369o6لسن |لم |عبــــده رمض|ن عبــــده |م|م|
صيدلتـــ |سيوط  حمد عص|م |حمد عرفه||89555
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد رشدى فرج عبــــد|لجو|د فرج546449
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معهد ف ص سوه|جسميه صل|ح س|لم عبــــد|835773
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يوسف |لسيد عبــــد |لرؤف |لسيد ه|شم486892
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد |حمد محمد محمدعي637834
27o937يم |لدسو عطيتـــ منصور تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه |بــــر|
754o54|ه وحيد يوسف ع|يش تـــمريض  |إلسم|عيليتـــم
علوم سوه|جمس |ر فوزى عبــــد|لرحيم محمود 924564
|2o|58 ين عص|م |لدين محمد شكرى عبــــد حقوق ع شمسش
43o463 ش|م محمد مصط |د|بــــ طنط|ه|يدى 
يم755889 يم |لسيد |بــــر|  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن |بــــر|
4479o2 علوم ري|ضتـــ دمنهورخلود عبــــده محمد عبــــد|لموجود حس
85|o2o تـــمريض |سيوطبــــه رش|د محمد حس
نوعيتـــ |لم |ر| | وحيد سيد عبــــد|9646|8
تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ و|ئل سم عبــــد||33523
تـــمريض |لمنصورتـــ زي|د ن| عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لعدل684435
68oo29|تـــج|ره طنط|ن ه| |بــــو |لخ محمد |لسيد
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد|لرحمن |له|م عبــــد|لمنصف |لسيد339673 معهد |لصفوتـــ |لع| 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|ر| مصط رمض|ن |لبــــهو|ش|25999
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ندى سعيد ميخ|ئيل منصور8|29|3
5|o227طبــــ |ل|سكندريهمحمود |حمد مسعود نعيم
7643ooتـــج|ره بــــور سعيدرو|ن محمد محمود زكري| محمود
7|2o27تـــج|ره بــــور سعيدعل| ثــــروتـــ عبــــد |للطيف محمد محمد رزق
33487oيم عبــــد| محمد |د|بــــ بــــنه|سم|ح |بــــر|
وف|تـــحمد خ|لد |م|م عبــــد|لمنعم|787967 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
92|o65 د|ر |لعلوم |لم |رح|بــــ محمود ك|مل مج
تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ |سم|عيل |حمد |سم|عيل 9|8857
8895o9 تـــج|ره |سيوطش|م محمد حس حم|د
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء محمد محمود |لعن| |55672|
يم |لسيد محمود ع2927|4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمصط محمود عبــــد|لحكيم ع488253
87623o|صيدلتـــ |سيوط حمد محمد سيد مرزوق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعصمتـــ محمد |بــــو |لعبــــ|س |لسنو695292
رهيوسف محمود فتـــ شكري|4769| علوم |لق|
7588|o| |ندستـــ |لسويسحمد سم محمد |لورد| |لجرو
حقوق طنط|حمد ع محمد عمر|2292|4
6396o3|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقسم|ء |حمد محمود محمد س|لم
كليتـــ حقوق |لم |محمود ي تـــيمور د|خ 263|82
4o4464لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|عبــــد|لرحمن |لسيد أبــــو |لفتـــوح |لسيد يوسف
د|بــــ |لعريش|ع محمد جم|ل |لدين ع |لغن|م766532
5|345oطبــــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لعزيز سعد عبــــد|له|دى
9o4853 |معهد ف ص سوه|جمن|ر محمد حسن محمود |لشيبــــ
7|o759| يم مصط طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|مه |حمد |بــــر|
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ر ع|شور543327 تـــج|ره دمنهورع |ء صل|ح |لدين محمد ز|
|447o7 يم محمد مصط خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندين| سعيد |بــــر|
|د|بــــ |لم |يه حسن حس |حمد|2372|8
7o53o7 ش|م |لف|روق |حمد حس صيدله |لمنصورهمن|ر 
ندستـــ |سيوطمحمود شعبــــ|ن معوض |لشعيبــــى339694
6o38|7|نوعيتـــ طنط|نور نج|ح |لسيد عبــــد |لغ جميل
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|جو | جورج عبــــده بــــش|ى ميخ|ئيل|47998
نوعيتـــ |لمنصورهدير محمد يوسف ع 687284
85648o|فنون جميله فنون |لم |روي جمعه محمد جمعه
4|56|4| حقوق طنط|حمد محمد ك|مل عبــــد| جوي
تـــربــــيتـــ |سو|نطه عمر محمد نوفل85|848
84425oتـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نرن| خ|لد عبــــد|لجو|د مقلد
د|بــــ |لمنصوره|ر|جيه محمد رش|د سل|مه |لحو |69495
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند عل|ء عبــــد |لحميد بــــدوى343|2|
ندستـــ |لمنصورهمحمود |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن|58|68
423935| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء جم|ل محمد عي
|2o294يم ر حسن |بــــر| تـــج|ره ع شمسيوسف خ|لد م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــيتـــر نسيم عزيز سعد مرقص|533|4
ندستـــ |لزق|زيقحمد س| حسن محمد|82||78
يم عيسوى4925|5 معهد ف ص |ل|سكندريهس| محمد |لسيد |حمد |بــــر|
639oo6|د|بــــ |لزق|زيق|حل|م شو محمد |حمد ع بــــكر
4|o49||ر أبــــوزيد صقر |د|بــــ طنط|حمد ط|
8o4345تـــمريض |لم | رحمه خ|لد ص|بــــر تـــوفيق
32o9o9 ره|محمود خ|طر فتـــ حس د|بــــ |لق|
6|242oد|بــــ طنط|عل| ي| عبــــد|لسميع يوسف |بــــويوسف|
7o9483تـــج|ره طنط|نرم ع|دل محمد رفعتـــ محمود
494|6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد|لرحمن محمد محمد محمد |لنقيبــــ
3547o2|تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن بــــليغ شح|تـــه |حمد |لسق
77oo52تـــج|ره |لزق|زيقسيف |لسيد |لحسي ع سيد أحمد
266275| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه معتـــز ع|مر مر
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــيشوي ج|د| صد يعقوبــــ252|83
|محمد بــــل|ل عبــــد|لسميع |لسيد زغلول245645 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محروس |حمد محروس |لشوربــــ 772488

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد  |د عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لغف|86697
تـــج|ره |لزق|زيقموده جم|ل |لسيد محمد632859
442|o5| يم ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد رمض|ن |لسيد محمد |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــه عل|ء |لدين |حمد متـــو425|3
345o34 ين محمود حس بــــيو كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش
77o349زر|عه |لزق|زيقمصط محمد نجيبــــ ع حسن حج|زى
تـــج|ره بــــور سعيدشه|بــــ |لدين محمد صل|ح |لدين محمد نحل497|75
25o77|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س محمد عبــــد|لغ عبــــد|لوه|بــــ |لبــــرم
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م|م527323 علوم ري|ضتـــ دمنهورول|ء محمد يونس 
63oo8|يف شيبــــتـــ خلف تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء 

92o8o2|بــــ عبــــد|لع|ل بــــ شح|تـــ |بــــود تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج بــــو د
43oo5| |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد| محمد محمود |لرف| 
68754oيم حس|ن محمد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لسعيد |بــــر|
ن| ع|طف رشدي عزيز5746|3 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
32o478علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحس|م |لدين ف|ضل حسن عو|د
تـــربــــيتـــ دمنهورريه|م محمد محمد ق|سم |لف 5|4966
68o|6|| يم |لعيو تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن طه |لسعيد |بــــر|
32362oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ |حمد عبــــد|لع| |سم|عيل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنصور شيبــــ|ن منصور فضيله56|266

رهكرم حمدى شعبــــ|ن عبــــد |لستـــ|ر|22672 حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعزه مصط عبــــد |لخ|لق مصط |لوش7|27|6
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن| ح|تـــم حسن محمد ع نص|ر682438
تـــج|ره |لزق|زيق |ر محمد زيد|ن |لبــــدر|وى زيد|ن45|625
|د|بــــ |لم |كريم |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح72|4|8
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل محمد س| عبــــد |لعزيز مر ر4|2639
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى ع|مر عبــــد |لحميد س|لم ع|مر422923
يم محمد|3299|5 يم نبــــيل |بــــر| علوم ع شمسبــــر|
فنون جميله فنون |ل|قم حس محفوظ محمد838736
4o8266ى |د|بــــ طنط|عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ محمد |لبــــح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |لسيد |لبــــدوى محمود |لسيد |ير||67874

5746oتـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن |حمد جم|ل خليفه
رهعمر وجدى محمد محمد عبــــد |لمنعم|||697 تـــخطيط عمر| |لق|
676244| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه عص|م ع عبــــد |
صيدله |لزق|زيقمحمد عبــــد| عبــــد|لمقصود |سم|عيل ع636383
63|84o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لشيم|ء محمد عبــــد| |نور
7o5946|ه رجبــــ محمد ع عبــــد |له|دى طبــــ حلو|نم
تـــج|ره ع شمسل|ء محمدى محجوبــــ مغربــــى |لشيخ|773424
7|o462تـــمريض |لمنصورتـــ سمتـــ سم مقبــــل محمد صبــــح |سم|عيل
تـــج|ره كفر |لشيخ ع ممدوح ع مطر6946|4
522o5||ى يح عبــــد |لحميد تـــ خ زر|عه دمنهورم
|263|oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم ي| محمد معوض
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ عد |لسيد |سم|عيل|359772
43o758تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء محمد يوسف |لدو|خ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد محمد فوزي بــــدري|842266
تـــج|ره طنط|ندى عل|ء |لدين محمد كم|ل محمود 39|428
يف محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لحد426464 تـــج|ره |ل|سكندريهحن 
8|9o86تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرغده حربــــي صل|ح ر|شد

5o29oد|بــــ بــــ سويف|عبــــد | محمد |نور مبــــروك
وف|تـــسهيله مدحتـــ سم محمد28588| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

Page 3133 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ ع شمسيوسف كرم عشم بــــخيتـــ25438|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء ك|مل محمود ك|مل عم|ر|22743|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــ|سل ي| ف|رس |حمد29|675
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــسنتـــ نبــــيل رض| |بــــو|لفتـــح78727|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندى عبــــد|لوه|بــــ محمد محمد بــــرك|تـــ344982
معهد ف تـــمريض |سيوط يه |حمد فريد |لحسي |سم|عيل|493|85
68o28oف محمد رمض|ن محمد ندستـــ |لمنصورهمحمد |
|254o6تـــج|ره ع شمسجون س|مح ص|دق ي
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ح|مد شفيق عبــــد|لبــــ| 934|26
ندستـــ ع شمسعمرو |م شو ع|دل محمود25526|
يم629985 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل |لسيد عليوه |بــــر|
صيدله |لزق|زيقدين| عل|ء عبــــد |لحليم مك|وى|78276
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود |حمد |لسيد |حمد ع ند|762234
|36o54رهليدي| س| ص|دق ميخ|ئيل تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|سل|م محمد |حمد محمد |لسيد|373623
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطتـــرنيم رض| زكري| وسي  97|877
ندستـــ |سيوط  |حمد شه|بــــ |لدين ع |بــــو|لعل|875676
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حس|م حسن عبــــد|لعزيز بــــركه443|26
يم ق|سم قطيش|52667 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــف|رس ن |بــــر|
يم 767382 ر|ء |س|مه محمود س| إبــــر| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدلز
43o29oد|بــــ طنط|رن| محمد كم|ل |لدين مرو|ن|
6o26o|ر طبــــ |لمنصورهحمد وجدى محمد رش|د ع |بــــو جو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نرم محمد |لسيد محمد يونس2|7865
83o947تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىد | |مبــــ|بــــي عبــــده عبــــ|دي
يم352275 حقوق بــــنه|محمد جم|ل |حمد |بــــر|
ره|ريم جم|ل سل|مه عبــــد |لسل|م حم|5|6322 عل|م |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء سعيد مو محمد ج|د |43|775
48663oد|بــــ |سيوط|خ|لد ممدوح عبــــد |لجو|د محمود متـــو
نوعيتـــ موسيقيه طنط|مسه محمد |حمد عبــــد |له|دى |لرف4372|6
د|بــــ |ل|سكندريه|كريم محسن محروس محمد عثــــم|ن526353

يم عبــــد |لسميع |بــــر32787 رهسيف |لدين |بــــر| حقوق |لق|
يف||427|6 |د|بــــ طنط|نع|م محمد مو| محمد 
8o4799|فنون جميله فنون حلو|نن عص|م ف|يز عبــــد|لحميد
يم ع عل|752933 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سيف |لدين محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|ديه محمد حسن محمد حسن ص|لح694694
69893oري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ميه منصور |لبــــ|ز محمود

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | م|جد |ديبــــ |بــــتـــن|غو6||73
8|3o|9نوعيتـــ |لم |محمد عبــــد| محمد عبــــد|لحميد
68656oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود لط عبــــد |لصمد |حمد محمد جويده
7oo274د|بــــ |لمنصوره|حسن|ء |حمد مو |لسيد
92o362 حقوق سوه|جس|ره محمد عبــــد|لرسول محمد
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5o9772|د|بــــ دمنهور|سل|م د|ود محمد د|ود عم|ره
تـــج|ره ع شمسمحمود شح|تـــ محمود محمد أبــــو |لن54628|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه صل|ح رمض|ن حن 253454
4|925o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلشيم|ء ه|شم |لسيد ع دقيس
حقوق بــــنه|سنيورتـــ |حمد محمد |حمد|35253
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد حبــــ عبــــد |لعزيز |لسيد فرج83|495
ف محمد |لتـــم 846265 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نن|ء |
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم عسكر حسن |لنحله6256|7
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــ عم|د عقل عبــــد |له|دى|42299
يع|5845| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نوره|ن ط|رق جوده |بــــو 
يم ح|مد |لقز|ز|43762 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمو |بــــر|
بــــه عبــــد|لغ 57|325 علوم حلو|نعمر خ|لد و

ف سم عط|56|22 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |
وز |سم|عيل عبــــد |له|دى محمد ص|76749 تـــربــــيتـــ |لعريشف
ندستـــ |سيوطنور| محمد شعبــــ|ن |لبــــي676586
9o2252|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد محمد سعد |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم محمد |م س|لم|64|29|
6o29o9حقوق طنط|محمد ط|رق نور|لدين |لوزيرى
|395o8 |يم كيل معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسد | مجدى |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه |ر |حمد محمد حس محمد425588
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهزي|د محمد س|لم|ن سليم752645
22o786تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |ء سم عبــــد|لرحمن رمض|ن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم محمد حف ح|فظ548|3
8969o5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| جم|ل |لسيد حسن
علوم ري|ضتـــ طنط|ه|يدى حس|م محمد |لمك|وى عبــــد448325
475o85د |بــــوزيد د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمد فتـــ مج|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء عبــــده |حمد محمد|635243
| بــــش|ى92|336 كليتـــ |أللسن ج أسو|نم | ميل|د ن
ندستـــ بــــور سعيدحسن محمد ع ع سليم|ن2598|7
علوم |لعريش/ري|ضتـــطه عص|م |لدين سعيد |لسيد485|33
|36o86 |معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مستـــسنيم فكرى مسعود يم
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمجدى عزتـــ عوض حسن |لمحل|وى424255
52|689| ل| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|ء عبــــد|لكريم فوزى 
ندستـــ |سيوطحمد ي| محمد|حمد عبــــد|لح|فظ|269765
624o48تـــج|ره |لمنصورهزي|د أحمد محمد أحمد شميعه
4||2oo يم |لسيد حقوق طنط| |لسيد عبــــد |لجو|د |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدين| محمود عبــــد |لسل|م محمود43536

323o5|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن محمد عبــــد|لوه|بــــ بــــدر|ن
4o294|د|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس جم|ل متـــو عبــــد|لق|در

6|65oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمتـــ ك|مل محمد |م ع
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد مجدى صبــــ محمد محمد526678
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6oo748| صيدله طنط|يم|ن محمد عبــــد|لعزيز |لسبــــ|
5o5476|يم يم عبــــد |للطيف |بــــر| تـــمريض |إلسكندريتـــ م |بــــر|

ه |حمد57352 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|شه |ز وحيد مي
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمنه مجدى |نور حس 52593

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء س| محمود محمد |لجم|ل254282
م |حمد |سم|عيل سليم|||8879 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط د
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد مبــــ|رك فكرى مبــــ|رك759249

6|o5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ض وليد عبــــد |لحميد عويس
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد محمد |لسيد محمد حسن|769642
4o7733تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهصف|ء شكرى |حمد |سم|عيل محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|حس|م ممدوح محمد |لبــــ|نوبــــى9624|4
5o7435|صيدله |ل|سكندريه|يم|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد ي| مغ|ورى محمود بــــيو5|3393
تـــج|ره دمنهورسميحه فه يوسف محمد يوسف ش|498247
تـــج|ره |ل|سكندريهخلود محمد ك|مل شتـــ|72|435
يف فتـــ طنط|وى|8|249 صيدله طنط|بــــسنتـــ 
6o576| تـــج|ره |لمنصورهص|دق |لجل| معروف |حمد ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد مصط بــــ|ش| يوسف345269
يم رمض|ن234273 ره|عمرو محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهعبــــد | عبــــد |لرحمن عثــــم|ن عبــــد|لرحمن5|7524

يمحمد محمد مصط عبــــد|لحق5394| أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
ره|دين| جم|ل ن|دى محمد |حمد3|584| د|بــــ |لق|
حقوق بــــنه|لميس عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد تـــوفيق356567
89o55o علوم ري|ضتـــ |سيوطم | ص|لح |سطف|نوس ش|روبــــيم

6227o|علوم بــــ سويف|ء رمض|ن ح|فظ محمود
حقوق طنط|أحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در محمد جن6983|4

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مل شعبــــ|ن فتـــ شعبــــ|ن|58264
7o5562يم طبــــ |سيوطمحمد عل|ء |حمد محمد |بــــر|
حقوق |سيوطزي|د عص|م فرغ عبــــد|لمو |87885
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لمجد محمود825274
رهنطو|ن نسيم نبــــيه عج|يبــــى|753|4| عل|ج طبــــي |لق|
زر|عه دمنهورإيم|ن سل|متـــ ج|بــــر ع شعبــــ|ن|585|5
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|رو| و|ئل محمد فتـــ محمد |لعزبــــ|683||3
د|بــــ دمنهور|مصط محمود |حمد ق|سم493782
772o53يع محمد ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمر عبــــد |لعزيز |بــــو  ع.
675|5oف عبــــد |لمقصود |حمد نج تـــج|ره |لمنصورهف|دى |
4o6767د|بــــ دمنهور|رن| سعيد |لسيد حن |يوبــــ
تـــج|ره |لمنصورهن محمد بــــدير محمد |بــــو |لخ |63|678
|667o8لسن ع شمس/ري|ضتـــ|دير فتـــ |حمد عوده
7|oo72يم علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدفردوس رض| محمد |لبــــ|ز |بــــر|
44o732نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخف|طمتـــ رض| محروس |حمد سعيد
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تـــج|ره بــــور سعيدنرم حس |لسيد |لبــــرل |854|6
معهد ف ص سوه|جمه| شح|تـــه عطيه عبــــد|لغ 924866
صيدلتـــ |سيوطرضوى رو|ش محمود مصبــــح  888368
48936oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر عص|م كم|ل عي |بــــو زيد
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عص|م طه فريد|76438
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشمس |حمد عبــــد |لعزيز |حمد مر|د|4832|
5|o3o4| تـــج|ره دمنهورعمر خ|لد |سم|عيل بــــوسف عبــــد
صيدلتـــ |سيوطمصط طلعتـــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمجيد|86493
|ن محمد||84384 معهد ف تـــمريض |سو|نيه عبــــد|لكريم ع
علوم |لم |رؤى حس|م محمد طه5936|2
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد |حمد منصور||69647
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد مر طه محمد843748
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممر|م محمد محمد |لشيخ ع|مر248649
|3oo|8| رهرول| ه| ميل|د عبــــد عل|ج طبــــي |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمه| فتـــ عبــــد|لغ عبــــد|لمنعم253573
6o2337ثــــ|ر د |ط|رو|ن ع|كف |لسيد عبــــد |لعزيز

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم||ء محمد تـــوفيق محمد|27298
يم636569 ندستـــ بــــلبــــيسمحمود جم|ل محمود |بــــر| ع| 
تـــج|ره بــــ سويفرم|ح رض| رمزي بــــ |م 85|7|8
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرحيل محمد فؤ|د ع |لدسو 779743
44927o| يم |لحو تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد م|جد |لسيد |بــــر|
ى ع|شور7675|6 ى أسعد ي حقوق د |طي
6o8368يم عبــــد |لحليم شمس |لدين تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره إبــــر|
6o|o33ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ثــــروتـــ ف|روق عبــــد|لجو|د علو|ن
439366| علوم ج|معتـــ د |طلشيم|ء معتـــز محمد |لسيد ع
حقوق حلو|نكريم |حمد |لسيد محمد327652
علوم بــــورسعيدبــــيشوى محسن |ر |  |د  876465

6663oكليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومدع|ء سعيد |حمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم سم عط| عبــــد|لخ|لق367263
4o859oر تـــج|ره طنط|ف|طمتـــ حس عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لد
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|م|دون| حمدى صحص|ح ميخ|ئيل773989
ره|شهد محمد عبــــد|لحميد محمد قنديل235658 ثــــ|ر |لق|
834|9o| د|بــــ |سو|ن|يمن خ|لد محمود ع
|64|9oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين بــــيو عبــــد |لمعز سيف ن
يم محمد ع سليم|ن626295 تـــج|ره |لزق|زيقربــــ|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن ن| |حمد |سم|عيل|847768
د|بــــ |لمنصوره|ندى ه| محمد |حمد محمد |حمد698949
طبــــ بــــ سويفريم محمود منصور |بــــو|لسبــــ|ع857532
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م| رض| رمض|ن عبــــد|لصمد|783464
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|لحسن فؤ|د عمر  فؤ|د |بــــوزيد|96|334
ره/ري|ضتـــي|ر| وجيه رجبــــ ع |لفيو47|3|2 إعل|م |لق|
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طبــــ حلو|نبــــريسكل| ع|دل حن| و|صف3242|3
6o|5||صيدله بــــ سويف|ء ري|ض رضو|ن محمود

رتـــ |لجديدتـــ|محمد |يمن |بــــوزيد محمد عبــــد|لر|زق337935 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
33927oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محمد قنديل |لسيد سل|مه |لصبــــ
3392|oى ع عبــــد طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر عبــــد| عبــــد|لمنعم بــــح
صيدله |لزق|زيقنور| محمد محمد محمد ع928|78
ه جم|ل محمد حسن |263568 رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم بــــرك7|6933 علوم |لمنصورهيوسف محمود |لمتـــو |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــسنيم عبــــد | محمد |لغريبــــ368|78
866|4o رهوف|ء سل|مه مريد سق تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن |حمد محمد |لبــــند|رى فوده|433985
4936o9تـــج|ره دمنهورمصط عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد | تـــعلبــــ
معهد ف ص بــــ سويفلشيم|ء |حمد محمد ربــــيع ه|رون|66|823
6oo|87ش|م محمد |لدسو |لغر|بــــ |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد 
6ooo35حقوق |لمنصورهمن محسن محمد |لششتـــ|وى |لمنصورى
8o7o99|ه ر| حسن خلف تـــربــــيتـــ |لم |م
4o3|o8يم |لسيد مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عم|د |لدين ع|طف |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م| عبــــد|لرحمن ص|بــــر عبــــد|لصبــــور|87935
3269o5كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمد محمد رجبــــ
68|83oحقوق |لمنصورهع مصط |حمد حبــــيبــــ عيد
د|بــــ كفر |لشيخ|يه نبــــيه نبــــيه عبــــد |لغ حميد|9384|4
7|77o7|ه م ط|رق ع ع عج ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |د
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|بــــ|سم و|ئل مصط |لسي95||25
د|بــــ |لمنصوره|حمد محسن عبــــد |لجليل |لشح|تـــ|693576
تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدى محمد حس عبــــد |لفتـــ|ح بــــدر426569
||9874| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء محمود |م ع
تـــج|ره بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد|لعظيم |حمد منصور332559
حقوق |لمنصورهمحمد ه| |حمد خليل محمد5|6936
76o56o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسيم|ن رمض|ن محمد أحمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر |حمد حس محمد شلتـــوتـــ4|3485
6428o2تـــربــــيتـــ |لزق|زيق |لسيد عبــــد |لعزيز أحمد
طبــــ |لم |محمد ع حميد ع|يد5|8239

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محسن رزق مر رزق|4476
6o6698يكل يم محمد  ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نط|رق جم|ل |بــــر| كليتـــ 

زر|عه |لفيومر| | |حمد محمد |حمد7|275
ق|وى758354 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|ره عبــــد |لعظيم محمد |ل
7o4486| تـــج|ره بــــنه|ل|ء ع عبــــد |لسل|م ع |م
|5o765رهيوسف |سم|عيل محمد تـــوفيق ندستـــ |لق|
د|بــــ |سيوط|ف|طمه محمد جل|ل |لدين محمد يوسف  |88535
2|7|6o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء عل|ء|لدين ع |حمد ص| لح
6o2o|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع |ء جميل حسن ق|دوس|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد رمض|ن عبــــد | فرج|63997
رى|26|693 معهد ف ص |لمنصورهل|ء |حمد |لشح|تـــ محمد |لجو
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سم|عيل محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح|357875
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد محمود محمد محمود|39|879
وف|تـــ|عبــــد|لرحمن حس محمد عبــــد |لفتـــ|ح 524|23 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ر محمد قدرى عبــــ|س||37|75 تـــج|ره بــــور سعيدحمد م|
9o8827 د|بــــ سوه|ج|محمود ع |لسيد |حمد
علوم حلو|نحبــــيبــــه محمد سيد سليم|ن222423
4435ooيم |حمد س|لم يم محمد |بــــر| طبــــ كفر |لشيخبــــر|
5o6668تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمس |لسيد حسن عبــــد|له|دى س|لم
7743o9|تـــج|ره |لزق|زيقحمد شو محمد محمد |حمدعم|رتـــ
6o7864| تـــربــــيتـــ طنط|يه أحمد |لمصل مصط |لمنو
رهيوسف ع|طف عبــــده |لشبــــر|وي258643 ندستـــ |لق|
صيدله ع شمستـــ مصط كم|ل عبــــد |لوه|بــــ27593|
4767o9تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ر| نبــــيتـــ ز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد ي |لشن|وى|24|258
تـــربــــيتـــ حلو|نض جم|ل محمد ن323757
2628o8ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |يمن عبــــد|لمقصود عبــــد|لفتـــ|ح ل|

لسن ع شمس|عص|م ع|طف زغلول مبــــروك48746
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |بــــو |لعل| محمود |بــــو |لعل| 895257
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق|ء ع عبــــد| عبــــد|لع|  |629537
4o4258د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مصط محمود محمد عبــــ|س محمد
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |لسل|م عبــــد| منصور643322
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| ن| سل|مه ح|مد عوض 684345

6oo2||كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن حمدى سيد ك|مل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديموند| ع|دل سعدي عبــــ|دي838739
|7o986|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيم|ن منصور ح|مد عبــــد |لسميع
5|o398|م م |حمد ك|مل محمد |ل|د  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــد

رهسم|ء ع|دل مصط خليفه|8736| حقوق |لق|
49o744|تـــ فؤ|د سليم|ن فؤ|د سليم|ن حقوق |ل|سكندريهم
يم سعيد73|5|6 طبــــ |سن|ن |لمنصورهرقيتـــ جم|ل عيد |بــــر|
يم طعيمتـــ52|7|2 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن | ط|رق حل محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|أمل أحمد محمد فقوستـــ6239|6
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسه| محمد |لص|دق محمد|86|84
يم حج|ج492564 يم |بــــر| د|بــــ دمنهور|ر| |حمد |بــــر|
ره|يتـــ بــــ |لدين شمس |لدين عبــــد|لموجود2|92|3 د|بــــ |لق|
رهع محمد ع محمد حس 55||23 زر|عه |لق|
8834|o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسمر سيد |حمد لط
يم قطيط س|م325788 تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| س|م |بــــر|
د رشدي تـــميم |لصغ 833222 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|
7o4657ندستـــ |لمنصورهيوسف |حمد عبــــده محمد عبــــد |لمقصود
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صيدله |لزق|زيقعمر خ|لد |حمد عبــــد | عبــــد |لع|627754
6o563| ري|ض |طف|ل |لمنصورهفيح|ء رض| عبــــد|لحق |حمدخض
9|292o تـــج|ره سوه|جبــــرك|تـــ ع شح|تـــه ع
|6o8|7وف|تـــكريم ع عنتـــر ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
636o29يل ج |لزق|زيقدير رض| عبــــد|لسميع عطوه ع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
صيدلتـــ |سيوطعبــــد| خ|لد عبــــد|لر| ع  75|882
75o467علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط محمد نور |لدين
3|93o3ره|ندى |يمن محمد رمض|ن د|بــــ |لق|
طبــــ ع شمسمن|ر حل ع |لسيد355667
77|97o|زر|عه |لزق|زيقحمد دسو فريد عبــــد |لفتـــ|ح
رى |لع|م695726 علوم |لمنصورهع|ئشه مو حمزه |لجو
يم عبــــد|لعزيز محمد|328678 طبــــ بــــنه|حمد |بــــر|
7o8277|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد عل|ء محمد فه عمر س|لم
4|o574تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم محمد عبــــد |لغ ح|مد |بــــو شليبــــ
طبــــ |ل|سن|ن |لم |يري عبــــد|لمل|ك رزق عبــــد|لمل|ك||486|8
يع حمزه |لسيد8629|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمود |بــــو 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقند عي عي |لسيد عي264527
تـــج|ره بــــنه|محمد مصط |لسيد محمود خليل73||35
ش|م محمد |لشن|وي5|4|54 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن 
يم محمد رزق6|7839 ه محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن
86835o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء محمود عبــــد|لكريم م
ف محمد عبــــد |لوه|بــــ776965 علوم |لزق|زيقمحمد |
7o84|7يم محمد تـــج|ره |لمنصورهمحمود شعبــــ|ن |بــــر|
د|بــــ دمنهور|فتـــح | خ|لد فتـــح | ع |بــــو|لفضل4939|4
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ط|رق |سل|م عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف حبــــيبــــ267896
رهسميه عم|د يوسف |لسيد53736| حقوق |لق|
5o2839|ي عبــــد زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ خ|لد عبــــد |لعزيز م
يم699586 ره|دى مصط |لسيد |بــــر| عل|م |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو عم|د بــــرسوم ع|زر|5848|2
3422o5علوم ري|ضتـــ بــــنه|سمر محمد صل|ح |لدين محمد

علوم حلو|ننوره|ن جم|ل محمد عبــــد|لبــــ| رمض|936|
يم مبــــروك255586 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ج|بــــر |بــــر|
|5oo45|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد ع سيد حسن
25o|2oيم |لشخيبــــى صيدله طنط|ندى مصط ع |بــــر|

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء رجبــــ عبــــد |لحميد عبــــد |لن|45875
9o8o6|يم حقوق |لمنصورهحمد محمود محمد |بــــر|

7o3o93طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنه | يح سليم|ن سليم|ن |ل|دغم
257o5oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره |حمد محمد صقر
7o42o5 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمصط رمض|ن |بــــو |لعزم |حمد |بــــو
|د|بــــ بــــنه|مريم س|مح بــــ|ش| بــــرسوم359625
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــندرو وجدى ز حن| سعد|524977
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سل ه| صل|ح |لدين عبــــد|لمجيد 8359|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطح|زم رمض|ن سيد حسن 886323
622|o|يم محمد يف ربــــيع إبــــر| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طي|ره 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عمرو |لسيد |لسيد|45356

م|م53|764 ري|ض |طف|ل بــــورسعيدنوره|ن محمد محمود |حمد 
777oo7ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم محمد عبــــد |لق|در شح|تـــه
م|م قرع| 353|7| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسصل|ح عبــــد |لل| 
2|35o8تـــربــــيتـــ ع شمسمنه | |يه|بــــ يح عبــــ|س
|3839o| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قثــــ|ر ف|رس محمد عبــــد |لن|
346o22حقوق ع شمسنور| رف| ع محمود ع عي
6o7876كليتـــ |أللسن كفر |لشيخخلود خ|لد محمد عزتـــ تـــوفيق
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى ع|دل محمود محمد مصط |7|499
9o395o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ل |لقذ| |لسيد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود عبــــد |لغ صل|ح عبــــد |لغ سليم6244|4
تـــج|ره طنط|منه | ممدوح ن عطيه ن683498
علوم ج|معتـــ د |طن|ء بــــسيو عبــــد| |لسبــــ| |حمدين67|8|5
32o9o2رهمحمد شو عبــــد|لرحمن |لنج|ر طبــــ بــــيطرى |لق|
8oo27|تـــج|ره |سيوطحبــــيبــــه ع|دل مصط عبــــد|لعليم
853o3oتـــمريض |لم | محمد ي حسن محمود
27o45o|ل|ل يم عم|د مو مو  ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
4o9728 د|بــــ طنط|نوره|ن ه|شم محمد عبــــد |لرحمن |لخو|
ره|مريم بــــخيتـــ يوسف عوض599|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

4o2|5رهزي|د ع عبــــد |لصمد محمود عبــــد |لصمد حقوق |لق|
23795o |كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعل| عم|د ع |لدين عثــــم|ن |لق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهخديجه عبــــد |لعزيز |سم|عيل ع754428
49o522|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمد رجبــــ محمد فرع|ص
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زينبــــ ثــــروتـــ محمد ع 2724|8
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعوض عبــــد |لحكيم عوض س|لم سلط38|689

4|o|6رتـــ ف|طمه عبــــد|لكريم سيد |حمد تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى ن| ز عيد عبــــد |للطيف||6978
7oo243ه و|ئل محمد |لسعيد ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
تـــج|ره |لزق|زيقيه حل عبــــد|لمعز |حمد||64293
ندستـــ ع شمسيوسف محمد عبــــد|لحميد يونس9347|2

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن رجبــــ عبــــد |لعظيم محمود32244
علوم ع شمسنور |لدين |حمد مصط |لصبــــ|غ76|424
ندستـــ ع شمسش|دى عبــــد |لع|ل |لسيد عطيتـــ86|29|
77o|o3ر محمود محمود |لقيش|وي حقوق |لزق|زيقم|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن عبــــد | ج|بــــر ع |55599
233o57|ه عمرو مسعود محمد قطبــــ رهم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
5o323|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنرم يوسف د|ود سليم|ن
885232| د|بــــ |سيوط| يه سل|مه عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لن|
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7o82oo| د|بــــ د |ط|يم|ن جم|ل محمد |لمتـــو حس
6o4|8طبــــ بــــ سويفه|جر عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لو|حد محمد

3|5o48|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمد رجبــــ سيد
|3o867ر متـــو محمد رهيوسف م| حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشه|بــــ محمد شح|تـــه |حمد55349
ندستـــ طنط|حمد |يمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسمدو 449255
6o6o36تـــربــــيتـــ طنط|ن|در |لسيد ز عبــــد |ل |لصم
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلي محمد محمد عبــــد|ل  |ض637349
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطد| | سيد محمد سيد 4|8768
6o2o47|يم |حمد |لبــــر نوعيتـــ طنط|ه|جر مصط |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|د| | بــــهجتـــ مختـــ|ر شندى شخبــــه267244
4o5755ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــع |ء محمد طه محمد |بــــو |لسعد
يم تـــوفيق|62923| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسل|ء شوربــــ |بــــر|

26o22رهم|جده |س|مه محمد سعيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ح|زم |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح يح 633627
88oo9| لس مدحتـــ موريس |سحق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حسن |حمد حسن |حمد |لصبــــ|36|328
2|54ooد|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوملينه حس|م محمود |حمد
4o7576تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــ |لسيد |حمد محمد عوض
رهريم محمد عبــــد | عوض3|583| ندستـــ |لق|
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد ع ع محمد  828|88
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|حمد رض| |لسيد |لعربــــى ع |لخو97|9|6
6934o6يم |لسيد متـــو عوض صيدله |لمنصورهنوره|ن |بــــر|
زر|عه |لفيومنوره|ن ع|طف محمد وفدى236725
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعل|ء |لدين سل|متـــ عك|شتـــ محمد347857
تـــج|ره طنط|حمد وليد ع خط|بــــ ع |429947
9|o7|5 معهد ف ص سوه|جمريم محمد ص|بــــر مرزوق
|426ooبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنوره|ن محمود محمد حسن
6|6o24لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|خ|لد فرج |حمد |بــــو قبــــتـــ
8o567|د|بــــ |لم |ند سيد محمد عبــــد|لسل|م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|لسيد رزق |لسيد فيش|وى|349|34
45o323تـــج|ره طنط|عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم عبــــد|لجو
488o|9يم د|بــــ |ل|سكندريه|ش|م خ|لد |لسيد |بــــر|
486oo3تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمنتـــ | مجدى فتـــ محمد عبــــد |لوه

رهمحمود محمد فتـــ محمد54386 طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نين|س محمود محمد ص|دق|847369
4393o6ف عبــــد|لق|در عمر ه | تـــج|ره كفر |لشيخن
2|936o| وف|ر| فتـــ عبــــد|لر|زق عطيه وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
حقوق ع شمسس|رتـــ |حمد محمد محمد59492|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى محمد عبــــد | |لق| 498852
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن ه| مدحتـــ مصط 53288|
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صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه| حس س|لم حس 768995
تـــج|ره |ل|سكندريهملك شعبــــ|ن محمود حس محمد485785
يم مو345776 |د|بــــ بــــنه|محمود |حمد محسن |بــــر

64o88|يم تـــربــــيتـــ |لفيوممل خ|لد ف|روق |بــــر|
4o93|7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه حسن |سم|عيل يوسف شم|خ
طبــــ حلو|نحمد عبــــد | فتـــ |لسيد عبــــد |لع|3768|5
623o94| ندستـــ د |طحمد عطيه |إلم |م |لقل
|424o5علوم ع شمسدى |لسيد محمد نور|لدين
7687o8|رهيه محمد حمد مسلم د|ر |لعلوم ج |لق|
23o733حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف مصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيوسف عبــــد | محمد |ل |د752722

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دير |يمن |حمد حسن|7247
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد رمض|ن محمد272579
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|شنتـــ|ل |دور عري|ن سعيد42|5||
48oo8|ندستـــ |ل|سكندريهم|رك صموئيل حليم عزيز
7o|597تـــج|ره بــــنه|شهد |حمد محمد س|لم رجبــــ
|6o|23حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن |لسيد شعبــــ|ن |لدمسي
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لحميد محمد |حمد |لغريبــــ بــــل|688235

6o|48|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء جم|ل شعبــــ|ن سعد|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يه |يمن ك|مل ع ع |لكف| |763474
علوم |لمنصورهسهيله محمود محمود عبــــده مو676345
ره|محمود محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لعظيم225879 د|بــــ |لق|
وف|تـــمحمد و|ئل حسن عبــــد|لر|زق475||3 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

رهحمد جم|ل حج|ج محمد|6|4|4 تـــج|ره |لق|
6344o ندستـــ حلو|نمحمد محمود |حمد حس

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردير سعد عبــــد|لمهدى |لدستـــ|وى84|543
259o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|سم جمعه |حمد |حمد

|6oo83حقوق ع شمسمحمد مدحتـــ ي ربــــيع
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــآيه عبــــد |لروؤف محمد يوسف445725
76o952م ن| عزيز نسيم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسج
36o847|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م| سيد محمد |لسيد |بــــر|
4o8542 تـــج|ره طنط||ء |حمد |سم|عيل محمد مصط
7742o9ر عبــــد |لع|ل تـــج|ره ع شمسسل |حمد م|
نوبــــى|54274 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوري|سم |حمد محمد |ل
تـــج|ره |سيوط مصط محمد مصط ع|مر6884|4
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهذكرى ع |حمد عثــــم|ن55|522
بــــي |5|4|69 يف |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |لسعيد |لبــــ|ز 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرحمه |حمد |حمد محمد|82539
رتـــ|آيه جمعه صبــــ مصط زي|دتـــ97|4|4 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4o253oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنه | |لسيد عطيه |لسيد عطيه
9o9627|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج يم|ن ع|بــــدين مهر|ن بــــخيتـــ
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمريم |سم|عيل محمد غريبــــ958|78
48482oحقوق |ل|سكندريهمرو|ن محمد عبــــد |لر|زق خليفتـــ |حمد
رهنوره|ن |حمد فه عبــــد|لغف|ر|24325 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم سعد |حمد336698 ندستـــ شبــــر| بــــنه|مروتـــ |بــــر|
48|o29د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محروص حد|د حس|ن محمود
883o46خدمه |جتـــم|عيه |سيوط سم|ء حج|زى عبــــد|لكريم عبــــد|لبــــديع
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عثــــم|ن |لسيد محمد عطيه67|8|7
6o7755د|بــــ طنط|من|ر محمود عبــــد|للطيف ع ع|
تـــمريض |لزق|زيق آيه حسن محمد |سم|عيل75|633

|43|oندستـــ حلو|نعبــــد | فوزى عبــــد |لستـــ|ر سل|متـــ
حقوق حلو|نع محمد محسن عبــــ|س33383|
9oo3o| لس و|ئل سم ميخ|ئيل علوم سوه|جك
8269o3تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسمر محمد عمر محمد
د|بــــ |لمنصوره|منه محمد محمد مصط |بــــو جبــــل4|6755
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم | ثــــروتـــ مه|ود بــــخيتـــ 6|4|92
45|53o| حقوق |ل|سكندريهحمد |حمد ع|طف خلف |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــسنتـــ محمد ع حس 838424
تـــمريض |لمنصورتـــ عزه حسن عطيه خ عط|392|69
323oooحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ ط|رق محمد محمود سعد |لدين
م عص|م ع|شور |لشنو| |72|338 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد
معهد ف ص |سو|ن |م محمد |حمد حسن867949
نوعيتـــ |لزق|زيقزينبــــ |حمد |لسيد رف||77229
4o8577تـــربــــيتـــ طنط|رح|بــــ خليل |لمر عبــــد|للطيف سلط
7o9|25د|بــــ د |ط|دير محمد محمد ع |لدك
8o6375|بــــه تـــمريض |لم | يم|ن ج|بــــر عزيز و
تـــج|ره |لزق|زيقم محمد محمد عبــــد |لكريم643263
2727o8فنون جميله فنون |ل|قرن| كم|ل |لدين رش|د محمد

تـــربــــيتـــ حلو|نم محمود محمد محمد45849
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سم|ء عبــــد|لحكم محمد سليم|ن منصور|33956
تـــج|ره |لمنصورهعوض محمد عوض محمد عبــــد |لعزيز687745
4|89o8تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد ع عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــو شنبــــ
ندستـــ |سيوط محمد جم|ل محمد  877837
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن صفوتـــ حس طقطمش||5|6|2
9|2||o ندستـــ سوه|جبــــو ج|د حس ج|د
تـــربــــيتـــ |لمنصورهغ|ده رجبــــ |لسعيد رجبــــ |لسيد694847
يم حس|ن3873|8 |د|بــــ |لم |محسن خ|لد |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود |بــــو |لسعود بــــكرى |بــــو بــــكر ع23527
452o73ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد | فتـــوح فتـــوح عبــــد |لجو|د معهد ع| 
6o2276 د|بــــ طنط|وق عبــــد |لمنعم عبــــد |لعليم سعد سيد|
253o47ش|م محمد |لفل|حه تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدير 
32|72oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمعتـــز نص|ر مصط |لسيد
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2724o5|يم عبــــد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د عبــــد| |بــــر|
8|6o89حقوق |لفيوممحمد رشد|ن سنو عبــــد|للطيف

رهمحمد رمض|ن رمض|ن ز محمد23|37 صيدله |لق|
نوعيتـــ بــــنه|ندى محمد مصط |سم|عيل مسلم|33954
|2o44oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد مدحتـــ محمد عبــــد |لعزيز
علوم |لمنصورهيه محمود مصط |لمتـــو حم|يل|679547
2558|oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود محمد فوزى |لمل|ح

يم23686 لسن ع شمس|حس|م ع محمد م |لدين |بــــر|
ر|ء خ|لد |حمد ع| |369873 تـــربــــيتـــ بــــنه|لز
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى |حمد عبــــد |لخ|لق محمد |لسيد685344
699228| تـــمريض |لمنصورتـــ يه عل|ء شعبــــ|ن ع
63o6o8ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |حمد محمد طر|بــــيك ع.
ندستـــ بــــنه|عمر محمد يوسف محمد محمد478636 كليتـــ 
69o425تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد عطيه ع عبــــد |لسل|م ع
رهمصط حس |سم|عيل محمود47446| تـــج|ره |لق|
ل|وي|53342 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر محمد محمود |لم
حقوق حلو|نعمر عثــــم|ن محمد |لكتـــبــــي6585|2
894277| تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن محمود محمد ع
7o8262يم عبــــد |لبــــ|رى حسن ش|م |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنهله 

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفم|جده |حمد عثــــم|ن محمد57524
8o2423تـــربــــيتـــ |لم |سلط|ن عبــــد|لكريم سلط|ن عبــــد|لكريم
25o4o8|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء فرح|تـــ |لسيد فرح|تـــ كرسوم

ره|نوره|ن عص|م رمض|ن محمد سيد44648 عل|م |لق|
6o2823| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|بــــ|نوبــــ |مجد جورج غ| رزق |
82o248د|بــــ |لم |ن|ديه محمود طه محمد|
684o|8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومي|سم عبــــد |له|دى |لغريبــــ |لغريبــــ
|5498o د|بــــ |سيوط|رن| محمد محمد رض| خليل حس
8o5o76|فنون جميله فنون |لم |ن حس|م |حمد محمد |حمد سليم
|24o33تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن ط|رق حسن محمد |حمد
حقوق ع شمسسل محمود |حمد مسعود344739
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد ع|طف محمد حسن سل|مه766748
رتـــ|وق محمود عبــــد|لمجيد محمد |لنف4395|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|25o75يم علوم ع شمسمروه رمض|ن |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند ع|طف |حمد |لسيد |حمد|26373
6o2o72حقوق |لمنصورهشيم|ء |لسيد |لسيد عبــــد |لمنعم شعبــــ
42434oتـــج|ره |ل|سكندريهسيف مصط محمد عبــــد |لسل|م محمد
92o399 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد |حمد عبــــد|لرحيم مهر|ن
42||o6تـــج|ره طنط|ورده كم|ل محمد كم|ل خليفه
78o362تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| ط|رق محمد عبــــد|لحليم ع
34oo23طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود سم سليم|ن عبــــد|لعظيم |لمل
89826o حقوق سوه|جعبــــد|لرحمن ع|دل محمد عبــــد|لرحيم
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يف |لسيد محمود طعيمتـــ|33828 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــنور  معهد |لصفوتـــ |لع| 
ر طوبــــي| معوض834843 صيدلتـــ |سيوطبــــيتـــر م|
357o5|رهمحمد |لص|دق عبــــد|للطيف |لص|دق عل|ج طبــــي |لق|
675o68تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لعزيز يوسف |لجندى
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|عبــــد | ربــــ|ح رجبــــ مصط |بــــو زور436439
9o85o4 تـــربــــيتـــ سوه|جم | مجلع شم|س مجلع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى خ|لد محمود ذ محمد ن324|35
6o|726لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ح|مد جم|ل عبــــد |لسل|م فرج عيد
|3o534 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حبــــيبــــه خ|لد عبــــدتـــ حس
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|حمد س|مح |حمد وجدي ع صقر|23|759
ره|مريم مجدى سيد محمد شعر|وى58564| د|بــــ |لق|
4|5o68|يم ند ه رف| عبــــد| |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||م
35o836تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــ | محمود محمد مر عوض
89675o  تـــج|ره سوه|جيوستـــ | عويضه حسبــــ | عويضه
رتـــ266454 تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــه صبــــ معوض |بــــو ز
يم عيد2|5444 تـــربــــيتـــ دمنهورنعمتـــ محمد عبــــد|لحميد |بــــر|
معهد ف تـــمريض طنط| حمد محمد |لسيد عبــــد |لسل|م ج|بــــر427438
رهحمد ي محمد لبــــيبــــ شفيق|6||223 ندستـــ |لق|
84o|25نوعيتـــ موسيقيه قن|من|ر بــــدوي حسن ط|يع
6o6227تـــج|ره طنط|محمد |لمرغ |لمر قديس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدير |حمد حسن سيد محمد334965
لس جوزيف ثــــ|بــــتـــ فه 2745|9 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىك
نوبــــى |حمد دميس464536 د|بــــ |ل|سكندريه|مصط ع|دل محمد |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد أحمد بــــدر |لدين4598|4
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حس|م رض| سليم|ن |حمد752926
يم |لسيد عبــــد |لعزيز بــــدر287384 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفخ|لد محمود فوزي محمد59|55
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي| محمد عبــــد|لنعيم عبــــد|لق|در 2228|9
9o56|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|دين| رفعتـــ فريد محمد
247o94تـــ|جرجس من عزيز عبــــيد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ندستـــ ع شمسي|س صل|ح محمد عبــــد |لحميد54535|
تـــربــــيتـــ |سيوطخلود رمض|ن |حمد سيد 885253
صيدلتـــ بــــورسعيدع |ء خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لعربــــى763277
يل ج |لزق|زيقتـــ سيف |لن محمد |بــــو|لفتـــوح2965|3 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد مجدى محمد حج|زى|278379
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخثــــري| ر|فتـــ محمد رجبــــ رسل|ن439974
5o6483|علوم |ل|سكندريهمنيتـــ زكري| ع محمد سل|م

4o446|ره|ء |لسيد حسن ص|لح صيدله |لق|
لسن ع شمس|سل محسن فه |لدمرد|ش39749|
3282o8تـــج|ره بــــنه|سم مدحتـــ سم جرجس

تـــج|ره بــــ سويفغدير تـــوبــــه عبــــد|لمع منجود26|77
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د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء صبــــرى فتـــ |لسيد شكر72|627
7o8728 ى طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين بــــرك|تـــ |لع
ج5|2486 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ محمد بــــدوى |ل|
ندستـــ |لم |ع محمد عثــــم|ن محمد ج|مع765544
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء |لسيد |حمد زكري|3987|4
نوعيتـــ طنط|نوره|ن عفي عبــــد |لمطلبــــ حسن حجر432524
ه محمود عبــــد |ل |حمد|9|89|| تـــج|ره ع شمسم
علوم |سو|نس|ره بــــطرس زخ|ري صليبــــ832387
7o4oo2يل ج |لزق|زيقعزه بــــل|ل محمود محمد عبــــد |لرحمن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يف32732| ف عبــــد |لحميد سند |ل ندستـــ شبــــر| بــــنه|نوره|ن |
|ن ع عبــــد|لرحمن 53||92 د|ر |لعلوم |لم |ع ع
47866o|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد محمد حسن عبــــد |لسل|م
7o3339ندستـــ |لمنصورهحمد |لحس|ن |لسيد |حمد مسعود
4|4o34حقوق طنط|يه زغلول عبــــد|لوه|بــــ عبــــده |لسو|ح

|8oo9رهعمر ر|فتـــ عبــــد|لصبــــور محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
878|o2  تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| عل|ء رمزى حبــــيبــــ

تـــربــــيتـــ |لفيوميه شح|تـــ عبــــد |لستـــ|ر شح|تـــ|2|8|7
7|o9|o|يم عثــــم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |بــــر|
4|4oo8يم  زي|دتـــ تـــربــــيتـــ طفوله طنط| |حمد مصط |بــــر|

597o6يم تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ محمد |سم|عيل |بــــر|
رهعبــــد |لرحمن محمد شوكتـــ فتـــ53935| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
82o945 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحس|م ع|دل محمود ع معهد ع| 
7o88|5ر|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره محمود محمد ز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد محمود محمد محمد عفي 332245
ق|وي |لعربــــي ع |84692 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حسن 
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد صقر بــــدر صقر |لغ|766745
ي محمد|83|82 تـــج|ره بــــ سويفحس|م محمد م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر شعبــــ|ن محمد |حمد32|776
5248o3لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|مرقس ع|دل لم عي جرجس
36o692 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ع سعيد لط محمد ع
48o75|ل|ل ش|م طلعتـــ محمد  |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ول|ء 
رهسهيله عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لر|زق 766249 تـــخطيط عمر| |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | صفوتـــ بــــ |م جلوعه سل|مه6|7|75
يم ع |لبــــر477446 د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن ممدوح رأفتـــ |بــــر|
ره|تـــ محمد رج| نص|ر محمد عبــــد |لرحيم5497|2 د|بــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخرن| عل|ء |لدين محمد ر|غبــــ محمد |675435
43o936صيدله طنط|ند| طلعتـــ محمد محمد خط|بــــ
4o7666|تـــج|ره |ل|سكندريهمريم عم|د صموئيل يوسف حن
7o5776ندستـــ |لمنصورهمحمود ع|دل محمد محمود  |لسيد
4|o5o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد|لرحمن يوسف مصط |لفحل
8o2oo9|تـــج|ره |سيوطسل|م سيد ج|د سيد
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7o4452ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم |لسعيد محمد |لسعيد يوسف
يم |لدش649785 نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه محمود عبــــد | |بــــر|
9|86o7|حقوق |سيوط  حمد عص|م |لدين س|لم جل|ل
علوم طنط|رو|ن سعيد قطبــــ ر|شد |لحش|ش8||429

ره|خ|لد |لطيبــــ منصور نظ يوسف3|34| د|بــــ |لق|
د|بــــ |لفيوم|س|رتـــ |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعزيز33|64

78o988يم تـــمريض |لزق|زيق ح|زم منصور عبــــد |لع|ل |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد ع سيد ع |5|455

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م نبــــيل مر ز|يد||24586
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نعبــــد|لمحسن حمدى عبــــد|لمحسن محمد عبــــد|34863
756824| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد محمد ع محمد |لن
ل|ل25|4|5 زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن حسن سعد عبــــد|لحميد 
يم |لبــــو|بــــ32|8|5 معهد ف ص |ل|سكندريهنرم عبــــده فتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأم |لسعد ع محمد محمد |لبــــط|ط463926
627oo7تـــج|ره |لزق|زيقرول| سم عمر |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدرح|بــــ ر|فتـــ |نور محمد246|85

ره|ل|ء نبــــيل |لسيد |حمد|29953 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
246o82ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر خ|لد محمد ع غنيم
5o777oد|بــــ |ل|سكندريه|جه|د سم فتـــ عبــــد |لق|در محمد
وف|تـــمحمدى حسن محمدى محمد |لملي 975|26 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشل| عبــــد |لن| مصط محمد |لقص767549
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد سعد س|لم سعد ع|77524
د|بــــ ع شمس|ع |ء ع|دل عنتـــر |حمد932|22
صيدلتـــ سوه|جوق محمد حسن محمد846966
يم|782|2 يم غنيوتـــ |بــــر| د|بــــ ع شمس|ه|جر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء حم|ده ق|سم عبــــد|لعزيز|||8462
طبــــ |ل|سكندريهند س| محمود عبــــد |35|7|5
تـــربــــيتـــ |سيوطخلود جم|ل كم|ل عبــــد|لحفيظ 885252
ل|ل55288| ش|م |نور  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن 
7843|oيم د|بــــ |لزق|زيق|د | |لسيد حل محمود إبــــر|
طبــــ حلو|نيه عبــــد|لخ|لق محمد غنيم|69|249
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد مصط محمد جبــــرغ|نم762|25
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيوسف محمود ط|رق خليل مؤمن9|53|6
5|83|oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور |ر ممدوح محروس |لعتـــ|ل
5o89|7| د|بــــ دمنهور|حمد محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لعظيم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ج|بــــر محمد عبــــد |لجو|د |لدليل254883
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عبــــد| |حمد عبــــد|لنبــــي عبــــد|لمحسن||3573
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عل| محمد |حمد محمد متـــو336729
76o|o6ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مصط ص|بــــر عيسوى |حمد ل|
6||8o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف محمد |حمد |لسكرى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر |حمد طه سيد2853|8
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273o9|لسن ع شمس|يه سيد |حمد |لبــــدوي
2433o||علوم ع شمسمنيه |حمد جم|ل محمود
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعمر ط|رق سعد محمد سعد697433
د|بــــ ع شمس|مريم ي| محمد عبــــد |38588|
تـــج|ره |سيوطنوره|ن محمد ن| |حمد ص|لح823823
||6o27فنون جميله عم|ره ج حلو|نم|رك مختـــ|ر ص|بــــر حبــــيبــــ
بــــى |نور محمد46322| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسض و
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآل|ء محمود محمد محمود |حمد عطيه4|6395
4o9796| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يتـــ طه محمد محمد |لش|ذ

68oo6| د|بــــ |لفيوم|م| عبــــد |لسل|م محمد حس
يم محمد|484524 يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهدم |لسيد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــسنتـــ ص|لح حسن ص|لح347488

7o||o|د|بــــ |لفيوم|حمد محمد عل|م محمد
62o497ى محمد تـــوفيق |لجندى تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ي
رهعبــــد|لمنعم عل|ء عبــــد|لمنعم |لسيد7372|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ع محمود |حمد |لسنط|وى||597|7
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| بــــدر |لدين خ حس 23743|
يم حس|ن436972 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنه|ل ع محمد إبــــر|
4o6329نده زكري| زكري| جبــــر د|بــــ |سو|ن|ش|
ف عبــــد |لحميد يوسف|67997 تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ |
تـــربــــيتـــ دمنهورند عبــــد|لق|در عبــــد|لسل|م حميده عبــــد499549
77o478ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | |يمن |لسيد مر يونس
طبــــ |سن|ن طنط|ه|يدى محمود طه دسو محمد28|432
رهسم|عيل محمد |حمد محمد |سم|عيل227433 تـــج|ره |لق|
36o336 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد|لحكيم رف| عبــــد|لع|ل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|مصط عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لجو|د سليم|24675
|د|بــــ طنط|ن محمد محمود أبــــو |لعن حج|ج|2946|4

39|o4|رهسم|ء ه| محمد دي|بــــ تـــج|ره |لق|
زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ محمد عبــــد|لرحمن ع9||47

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|بــــ|نوبــــ زكري| رش|د | |س نخله|524533
|3o9|7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر محمد عبــــد |لق|در |لليثــــى
م23|493 د|بــــ دمنهور|ف|دى مسعد حل ذ سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد حس|م |لدين مصط عو|د |بــــوشيتـــه766477

يم محمد  بــــطر|49296 ف ومس|حه |لمطريتـــبــــطر|ن محمود |بــــر| ك.تـــ. ف رى و
يم زين |لدين55|248 معهد ف ص بــــنه|سم|ء ح|مد محمود |بــــر|
رهعمر |لسيد محمد عبــــد|لمنعم328543 تـــخطيط عمر| |لق|
معهد ف تـــمريض سوه|ج غ|ده محمد |لكيل| عبــــد|لو|رثــــ 84|922

رهحسن مسعد حسن محمد حس|ن 42628 زر|عه |لق|
899o54 تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــ عبــــد|لحكيم |بــــو|لحمد محمد
4o26|2تـــج|ره طنط|رو|ن |س|متـــ كم|ل عبــــد |لحسيبــــ
ه427599 صيدله |ل|سكندريهسيف |ل|سل|م محمد ع عبــــد|لصمد ع خ
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8o7289|يم عبــــد|لجو|د د|ر |لعلوم |لم |لسيد شعبــــ|ن |بــــر|
زر|عه طنط|حمد عل|ء عبــــد|لحميد خليفتـــ|433694
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد| محمد مصط منصور  876542 معهد ع| 

6o7o7|ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نسل|م ط|رق سعد عبــــد |لر|زق
تـــج|ره طنط|محمد جم|ل عبــــد |لحميد ع |لقبــــ| 427525
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم أحمد ع ن|يل67|499
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدندي |حمد عبــــد|لع| ع 479|85
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم |حمد شكرى عبــــد|لسل|م ع299|33

ر ذ سيد56372 تـــج|ره |سيوطكريم م|
ق|وى محمد72|63| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم جم|ل 
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى محمد ع حس 839|78
د|بــــ |لزق|زيق||ء محمد فوزى عبــــد |لسل|م مصط 775978
422o47|لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ريم ممدوح محمد عبــــد |لحميد |لهج
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|ي|سم ي| حس حس |لغيط|765986
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |سو|ننوره|ن محمد عبــــد|لعظيم ع 43|843
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| منتـــ مصط س|لم|ن256346

|39o8رهعمر |سم|عيل محمد |لشح|تـــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
34o498صيدله |لزق|زيقمروتـــ مصط |حمد |لبــــربــــرى

تـــج|ره ع شمس|ء |حمد ك|مل معتـــوق||3775
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حس|م |لدين عمرو عطيتـــ عبــــد 39|526
23o|48رهح|زم خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح حس |لع|نوس حقوق |لق|
693o66بــــي |لبــــدوى سيد |حمد ر |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ط|
ه فتـــ محمد فه |حمد538|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن
ندستـــ طنط|محمود |حمد محمد |لشح|تـــ عزبــــ2327|6
يل ج |لزق|زيقمصط ن| محمد عبــــد|لعزيز257724 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
78o633د|بــــ |لزق|زيق|وق محمد محمد عبــــد |لمجيد حسن ص
9o8o47| تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|لغ
4o384o| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد مختـــ|ر ربــــيع |حمد عبــــد|
7o2853ندستـــ |لزق|زيقحمد ع عبــــد |لرحمن سليم|ن عليوه
6457o8يف دي|بــــ ندستـــ حلو|نمحمد رمض|ن ك|مل 
5o|723 علوم |ل|سكندريهعزه سعيد رجبــــ يوسف |لدخ|خ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــزينبــــ خ|لد محمد |لعزبــــ |لنقيبــــ2488|6

5o896تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد |حمد مخلوف
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | محمد |س|مه عبــــد |لمنعم محمد 9443|2
247o32|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد وحيد |بــــو ز|رع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحيم فرغ336|32
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرحمه عبــــد |لسل|م |حمد عبــــد |لسل|765746
9o257o|تـــج|ره سوه|ج سل|م محمد محمد عبــــد|لرحيم

6o|o5تـــج|ره بــــ سويفمنه عم|د محمد |م|م
ف محمود مقلد268835 رتـــ|خلود | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منتـــ | حس |سم|عيل |حمد64885|
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4o5576كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنور ح|زم |حمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسنتـــ حمدى محمد ع35887|
5|2o7|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م شعبــــ|ن عبــــد |لسميع حل جبــــر

علوم بــــ سويفه|جر مصط محمد محمد88|72
طبــــ |سيوطحمد رمض|ن عبــــد|لعظيم ص|لح|822848
27o338ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن رض| محمود |حمد عيد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|ره |حمد عطيه عبــــده بــــسيو 7||496
تـــربــــيتـــ |سيوطجل|ل جم|ل جل|ل قطبــــ 2|8755
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ|ء شعبــــ|ن عبــــد|لر|زق فتـــح | حسن447589
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنرم محمد ع |لديبــــ696423
64o928ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد رجبــــ محمد ع ع حسن ع.
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــه ك|مل عبــــد|لحميد خربــــوش249743
7747o7ر عبــــد |لص صيدله |لزق|زيقي|سم محمد عبــــد |لظ|
26|5o5ره|مصط محمد |سيو لبــــيبــــ سلط|ن ثــــ|ر |لق|

6oo32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجه|د فرج بــــيو محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|مينه ن |لسيد محمد ش|طيه|263364

رهس|ره |لسيد محمد سل|م82484 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|رو|ء رض| حسي محمد عبــــد |لرحمن94|779
6o7335طبــــ حلو|نبــــسمه محمد عزتـــ |بــــوكحله
4o62|5د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد ص|لح |حمد سليم

يم36445 تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف عل|ء مدبــــو |بــــر|
7o8||4طبــــ |لزق|زيقندى محمد زكري| محمد رمض|ن
طبــــ |لفيوممحمد عبــــد|لحميد محمود |حمد رجبــــ6728|8
7635ooكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنور| حسن محمد حسن |لصعيدى

329o4ندستـــ )6|كتـــوبــــر|يوسف جم|ل محمد عبــــد |لسميع ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
2454o|د|بــــ حلو|ن|يه عم|د |لدين |سم|عيل محمد

|349o6رهيوسف محمد سم عبــــده تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهف محمد مختـــ|ر حسن حسن عبــــد |74|3|7
حقوق |لمنصورهشيم|ء نبــــيه رف| عطيه4782|4
د محمد574|63 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحن|ن بــــش مج|
يم |بــــو كرش437962 تـــج|ره كفر |لشيخغ|ده خليل |حمد  |بــــر|
64o|5oرهمن|ر عبــــد | محمد أحمد |لسيد عل|ج طبــــي |لق|

رهمه| ممدوح قطبــــ ع طلبــــه38597 علوم |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل عبــــد|لمجيد عبــــد|لر|زق|63622
|457o8د|بــــ |لفيوم|صل|ح |لدين ي| حسن محمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهن ع|طف محفوظ سليم|ن||5|448
حقوق |لزق|زيقل |ء سيد |حمد محمد عبــــد|لحميد643477

د|بــــ |لفيوم|دير |يه|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ محمد ص|دق8||67
ش|م مهدى |م|م |حمد8382|2 لسن ع شمس|ي|ر| 
4o584o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|ء صل|ح ذ عبــــيد محمد
7o7995معهد ف ص |لمنصورهكريم محمد ف|ضل محمد عبــــد |لحق
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــه|دى س|مح زغلول عبــــد|لرحمن خ|لد267877
ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف و|ئل ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح628|2| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرودين| محمد يح بــــدوى773597

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| عص|م صل|ح |لدين محمود76|5|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعهد و|ئل محمد عبــــد |لعزيز ف|رس8853||
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ر سعد عبــــد |لسميع عبــــد|لمجيد784582
834o84تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرش| عليو |حمد معوض
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمه|بــــ |س|مه عبــــد |لعزيز عبــــد |77|27|
يم64739| د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ |س|مه |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مسعود عو|د عبــــد|لسل|م4657|2
43|25oعلوم طنط|ن| |ألم عبــــد |لق|در |لخو|جتـــ
وف|تـــبــــ|نوبــــ س|مح كم|ل حكيم ج|د|8559|2 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
42|789| يد ع صيدله |ل|سكندريهحمد جم|ل |بــــو |ل
26848oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمجدى محمود محمود طبــــ|نه
ندستـــ ع شمسمحمد عم|د عبــــد |لرحمن محمد مر4|242|
24667o |حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعم|ر محمد قمص|ن |لسود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــه عبــــد|لعزيز حس حسن سعيد633296
وف|تـــحمد ن| سعيد شديد|66349| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
894o75 تـــربــــيتـــ |سيوطنسمه عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر عبــــد|لمجيد
2|39o6رهمحمود يح عبــــد|ل محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
نوعيتـــ |لم |سن|ء رض| ف|يز د| |ل7|8555

د|بــــ بــــ سويف|زينبــــ محمد شح|تـــه جودتـــ2|573
9|o5o6تـــج|ره سوه|ج سل|م عبــــد|للطيف عبــــد|لر|زق عبــــد
ره مصط عبــــد |لبــــ|رى |لحبــــتـــي55333| طبــــ بــــيطرى |لق|
|5|o28حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسملتـــ مصط ك|مل عبــــد |لحميد
زر|عه |لزق|زيقمريم مصط عمر محمد |لسيد |يوبــــ872|77
54o25|زر|عه |ل|سكندريهجه|د شعبــــ|ن محمد مدين محمد
4276ooر صبــــ عبــــد|له|دى عبــــد|لع| شح صيدله طنط|ط|
8o679| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مروه |حمد محمود |م
5|935oتـــمريض دمنهوررح|بــــ عبــــد| عبــــد |لغ حس |بــــو دشيش
ندستـــ |سيوطمحمود |يه|بــــ ف|يد |لسيد|95|33
36o7|4ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــيتـــر س| سعد ز مسيحه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمد عبــــد | عبــــد |لح|فظ986|68
32955oطبــــ ع شمسف|طمتـــ ع|طف عبــــد|لعظيم ع |بــــر
27o687|ق|وى كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد سعيد |حمد حس |ل

رهروفيده |حمد عبــــد |لعزيز محمد|433| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2898oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشه|بــــ ي| محمود ف|روق محمود

حقوق طنط|حمد محمد نوفل عبــــد|لمو سليم|ن|495393
حقوق بــــ سويفمحمد محسن محمد محمد6|567
4o78oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد سعيد محمد |لنمر

لسن ع شمس|م|ل محمد محمد محمد |لحد|د|5348|6
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ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود محمد محمود محمد |لسق|35773 ل|
83384oحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمريم خ|لد عبــــد|لحليم سل|مه
62|3|oمعهد ف ص بــــور سعيدمحمد |لسيد عبــــد |لرحمن |لدشتـــى
د|بــــ |لمنصوره|س|ره و|ئل |لسعيد ك|مل ع حس683253
صيدله طنط|يوسف حسن بــــكرى حسن عج|ج|33933
د|بــــ حلو|ن|مريم مجدى حليم فؤ|د حن||74|3|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعم|ر محمد حمدي ع مصط 639737
453o5o|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد فريج حسن |بــــومنصور معهد ع| 
تـــج|ره طنط|ممدوح ع مصط خليل  |ء|68657
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد |لرحمن محمود حسن عي685|2|
36|o36تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلحسن عبــــد|لكريم مهدى ع|شور |بــــوريه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمه| محمد محمد حج|ج248523
7o6|72|د|بــــ |لمنصوره| يه محمود محمد محمود

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــتـــس|م حمدي عثــــم|ن عبــــده||4682
تـــج|ره |لمنصورهيه محمود عبــــد |له|دى عبــــد |لوه|بــــ|697363
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ش|م ط|رق محمد محمد ع |35274
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل سيد سعيد دي|بــــ3997|2
تـــربــــيتـــ |لعريشيه محمد ربــــيع |لسيد||76764
8o2796|د|بــــ |لم |حمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لحكيم|
923|o3 جيوس لس من عجيبــــ  ندستـــ سوه|جك
67544o تـــج|ره |لمنصورهع |ء |حمد |لسيد حس

ه عبــــد|لكريم عبــــد|لنعيم |حمد ع25534 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمي
ف محمود عبــــد |لفتـــ|ح7||58| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر |
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنجل|ء مسعد شيبــــتـــ |لحمد روميه267582
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ محمد ج|د حس 42442|
|2587oش|م |ل|م|م بــــهر|م تـــج|ره ع شمسعمر 
529o76ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد ممدوح صفوتـــ |سم|عيل
ف فوزي عبــــد |لع|ل887||5 صيدله طنط|أحمد أ
يف783682 يم محمد |سم|عيل |لسيد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروه |بــــر|
7o4244|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد ود|د عمر عطيه
27o387 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمد |لحسي متـــو سيد |حمد مصط
9o2647 لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|محمد ع|بــــدين |حمد عبــــد|لحكيم
تـــج|ره طنط|مريم مدحتـــ عبــــد |لق|در عم|ره668||6
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء عبــــد|لحميد ص|دق |حمد سويد|24963
834o|2ر مبــــ|رك  |حه وفن|دق |ل|قنعمه ص|بــــر |لط|
5|2o27معهد ف ص |ل|سكندريهأحمد خلف | عبــــد |لحليم شوم|ن
تـــج|ره بــــنه|عمرو أحمد طه منصور642397
7o9||8إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعل| |يمن مخلوف |لدسو شعل|ن
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــ|ء ط|رق محمد |لدسو عطيه|624535
||9oo3حه وفن|دق |لفيومنوره|ن ع عبــــد | نور|لدين| 
رتـــح|مد محروس ح|مد |حمد44247 علوم ري|ضتـــ |لق|
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248o2o |معهد ف ص ري|ضه بــــنه|س|ره سليم|ن حسن |لكيل
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر ممدوح محمد عطوه629233
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعن|ن عص|م |حمد عبــــد |لرؤف769499
صيدلتـــ |سيوطمعتـــز ع|دل محمد |سم|عيل 889883
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لبــــ|سط |لسيد طلخ|ن غل254729
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |س|مه عبــــد |لمطلبــــ حف |لسيد |46||27
يثــــم عبــــد |لعزيز خليل776382 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريه|م 
68o868| تـــج|ره سوه|جحمد محمد ع|طف محمد |لحسي
معهد ف ص |لزق|زيقلسعيد |لسيد عبــــد |لوه|بــــ |لبــــل|ط|637467
8ooo78|لسن |لم |م|رك عم|د بــــ |م بــــسط|
894oo6 رهمحمد عبــــد|لستـــ|ر حسن ع طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | ن| |لسيد ذ دره253428
تـــج|ره طنط|خ|لد ع|طف عبــــد|لرحمن محمد |بــــوع466||4
رهندى مصط حسن مصط 236565 تـــج|ره |لق|
يم63|525 بــــتـــ إبــــر| م | فكرى فوزى و ندستـــ |ل|سكندريهك

7o|69ندستـــ |لفيومعبــــد | |حمد مع دخيل
85|o54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدخلود مجدي ع سعيد
76o22|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد عوض محمود
68o848|د|بــــ |لمنصوره|حمد جم|ل فتـــوح ري|ض محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــه ص|بــــر بــــشندي |حمد253|85

4|25o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ين|س عص|م صبــــ |لسيد
6||976| زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد عبــــد |لحليم ع عبــــد |
طبــــ |لزق|زيقحمد خ|لد حسن |حمد نجم|783775
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ج|ل| محمود محمود ص|لح صبــــ2549|4
6oo76كليتـــ |أللسن بــــ سويفشيم|ء سم |حمد بــــخيتـــ

تـــربــــيتـــ سوه|جض |حمد سيد عبــــد|للطيف 77|923
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم سم بــــخيتـــ شنوده228843
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم فتـــ خلف | عبــــد|لكريم95|228

2765oف ص|بــــر سويلم ره|ف|طمه | ثــــ|ر |لق|
رهسل |حمد محمد |حمد ع|رف|5284 طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــج|ره طنط|م| محمود محمد عطيه |لجندى|2874|6
6o24|oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|رن| صبــــ فوزى عبــــد |لسل|م
7846o5|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لحميد محمد إبــــر|
43|4o5| يم منو يم حسن |بــــر| معهد ف تـــمريض طنط| بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| م مجدى |م|م خض |26448
يم محمد |لسيد |لملي ||43749 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمود |لمتـــو عبــــدربــــه |لمتـــو|44274
علوم |لم |مروه عبــــد|لر|زق عبــــد|لعظيم عبــــد|لحميد856728
792o76ه حمدى عبــــد |لجو|د محمد علوم بــــنه|ن
يم شح|تـــه بــــخيتـــ878|3| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ري|ن |بــــر|
53564oرى محمد عبــــد|لرحمن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمود محمد |لز
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|397o3تـــربــــيتـــ ع شمسم|دون| عم|د ص|بــــر  |د
رهيوستـــ | رأفتـــ معوض عوض236896 ندستـــ |لق|
يم425|2| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن عمرو حسن |بــــر|
44645o تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمود حس
4396o9يم عبــــد|لسل|م محمد |لجم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشهد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|محمد ع|شور عط| طه4|474|
828o66تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه فوزي محمد محمود
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد عل|ء |لدين محمد محمود عبــــد |628|68
يم محمد356||4 تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ سعيد |حمد |بــــر|
9o26o4  حقوق سوه|جصف|ء حل |حمد |لبــــسيو
9o5279 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| رفعتـــ قري|قس عجيبــــ
يم96|22| يم |بــــر| ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| نج|ه ممدوح عبــــد |لحسيبــــ منصور |بــــر|26727
يم |حمد محمد647||3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط ع|طف |بــــر|
6852o8|تـــمريض |لمنصورتـــ ص|بــــر عص|م ص|بــــر |بــــو |لنج

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعبــــ محروس شعبــــ|ن ر|غبــــ|6546
2o4o5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عمر عبــــد |لمنعم شعبــــ|ن ع
9o44o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد

7886|o| ن| صل|ح سل|مه عبــــد|لمقصود كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم
رتـــ|خلود محمد سيد محمد56963 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرشذى محمد |حمد عبــــد |لع|ل4|875

طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن خ|لد محمد |لسيد حج|629494
ل|ل498|68 ل|ل تـــوفيق  علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد |لعزيز 
|39|6o د|بــــ |لم |من|ر ف|يز |حمد محمد حس|
49o5o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه عبــــد |لمحسن قر عبــــد |لمحسن

علوم ري|ضتـــ طنط|رو|ن قدري عبــــد |لعزيز خلف447757
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مصط ف|رس عبــــد|لستـــ|ر ع 4244|8
6385o3|يم ص|لح تـــج|ره |لزق|زيقمنيه |س|مه |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم |حمد صبــــري دردير|82823
رهيف نبــــيل |لسيد سيد |حمد عبــــد|لفتـــ3935|2 ندستـــ |لق|
صيدله |ل|سكندريهعبــــ محمود محمد محمود846788
علوم ع شمسمصط عبــــد |لتـــو|بــــ مر محمد75856|
6|o547نوعيتـــ طنط|آيه محمد معوض رجبــــ
8o259oنوعيتـــ |لم |محمد محمد د|كر حسن
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |لسيد محمد |لسيد ع|مر523426
4o843oتـــربــــيتـــ طنط|حمدى |حمد |بــــوزيد |حمد |لش|ز

رهبــــ|سل |يه|بــــ س|لم عبــــد |لعظيم6397| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|89o2يم محمد |لبــــ|بــــ علوم ج|معتـــ د |طمريم |بــــر|
بــــه|86933 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ي رمض|ن من و
68o692معهد ف تـــمريض |لمنصوره دع|ء محمد |حمد محمد ع|مر
22o|48|ل|ل لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|س|مه ممدوح تـــوفيق 
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقند| محمد محمد محمد |لجم776678
|5o97|ره|س|ميتـــ محمد |حمد فه عبــــد |لستـــ د|بــــ |لق|

5o6o26تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد ع|طف خ|لد ع ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدحمد محمد عبــــد |لسل|م ج|د عرفتـــ|765637
272oooه مجدى شبــــل متـــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|جر عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح طلبــــه|6438
نوعيتـــ |شمونرض| خ|لد فه عبــــد |لمطلبــــ شعله279476
22oo9oرتـــ س|ره |حمد محمد فرغ تـــمريض |لق|
ه سعد جمعه |لسيد|642642 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o7o86| ى حل |بــــو |لعن عبــــد| حقوق |ل|سكندريهيه ي
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن صبــــرى |لسيد دسو |77|778
6|4o62د|بــــ طنط|د| | صبــــ محمد ع أبــــو طر|د|
688|26| يم |لسيد ع يم ع |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
7o|367رهعبــــد | |حمد عبــــد |لحق |حمد محمود د|ر |لعلوم ج |لق|
864o87كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجوف| عم|د غبــــري|ل بــــبــــ|وي
7o2567|ف |لسعيد محمد |ل|بــــيض تـــج|ره |لزق|زيقيه |
علوم ع شمسرضوى ط|رق عبــــد|للطيف ح|مد22|3|3
6ooo52تـــج|ره |لمنصورهكريم |حمد عبــــد|لر|زق |حمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد وجيه عبــــد|لسل|م مصط |لع|262243
رهه|جر مح ح|مد حن خط|بــــ233442 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
92o25|  لص رون ك علوم سوه|جس|ندى فتـــ 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وس|م |لتـــه| مصط حف |لتـــه|773|27
علوم |لزق|زيقمحمد |لعربــــي محمد سليم34|633
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|شم ه| ه|شم |بــــو |لمجد5775|6

598o4تـــج|ره بــــ سويفط|رق فتـــ سيد عبــــد |لجيد
75o979|يم ه محمود عبــــد |للطيف |بــــر| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
2|54o4|ر|ء عبــــد|لحليم سيد سيد ص|لح طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز
تـــج|ره ع شمسندى حس محمد محمد35572|
|د|بــــ بــــنه|وف|ء محمد ر|فتـــ محمود|34647
وف|تـــمصط محمود مصط |لسيد232284 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن ع|دل محمد حس|ن |6795
تـــج|ره ع شمسي|سم محمد رمض|ن عبــــ|س27279

8o3665ح|ن ع عبــــد|لر|زق نوعيتـــ |لم |ند| 
8|56oرهحس|م |لدين ع|طف ن عبــــد |له|دى تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نتـــسنيم سيد عبــــد |لحميد سيد57977|
32725o|ف محمد نجم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ |
د|بــــ حلو|ن|بــــدريه |يمن محمد ع232775
ش|ن |حمد|356765 تـــج|ره بــــنه|يتـــ |حمد محمد |لد
6oo997نوعيتـــ طنط|عبــــ |حمد |لغريبــــ عبــــد |لصمد
رهنرم |حمد حسن عبــــد |لحميد كرم776235 عل|ج طبــــي |لق|
753o89 وف|تـــزكري| ح|مد محمد محمد حس وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|يدى محمد أحمد |لسيد نص|ر2533|6
5|5o36ى طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمديحه مصط عبــــد |لمنعم عبــــد | خ

2532o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل سم سيد |بــــو|لعل
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــر|ر شح|تـــه عبــــد |لمقصود درويش|425679

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد محمود عك|شتـــ||5872
يم|326827 يم مصط |بــــر| ره|يم|ن |بــــر| ثــــ|ر |لق|
892o98 د|بــــ |سيوط|ر| | |حمد سيد ق|سم
23o924|رهبــــ|نوبــــ روم| حليم فرح زر|عه |لق|
8|8o44| |علوم |سيوطيمن سيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لش
824o3|فنون جميله فنون |لم |مه| صل|ح عبــــد|لمجيد عبــــد|لحفيظ
طبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن |سم|عيل |لسيد محمد 43|444
342o2|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م ط|رق محمود |لخصوص
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنجل|ء جم|ل سعد |حمد عبــــد |لكريم9|7658
د |بــــو |لحمد سليم276|76 حقوق |لمنصورهحبــــيبــــه مج|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ح|فظ يوسف ح|فظ44|338
8o7474تـــج|ره |سيوطمخلوف محمود مخلوف |لسيد
899o67 علوم سوه|جم|رين| جم|ل |م غبــــري|ل

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر خليل عبــــد |لعظيم عبــــد |لتـــو|بــــ|3344
تـــج|ره سوه|جعمر عز|لدين |حمد محمد864539
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| |ده خ|لد ف|روق عبــــد|لفتـــ|ح سعد264353
|4987oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سم عبــــد |لجو|د عبــــد |لحفيظ

5738oيف صيدله بــــ سويفف|طمه فهد حسن 
ندستـــ بــــنه|زي|د محمد وجدى عبــــد |لمنعم |لسيد 479444 كليتـــ 

6662oعلوم بــــ سويفحن|ن مجدى |م|م ز
323|9o|طبــــ |سن|ن ع شمسج|كل عبــــد| موريس عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقيه حس|م عبــــد|لوه|بــــ محمد |له|دى639838
77o729| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لرؤف عمر مصط
44o727 ين عبــــد|لمنعم محمد قطبــــ خ تـــمريض كفر |لشيخش
5o|854ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــه | |حمد محمود |حمد حسن
769o|6معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــسهيله محمد محمود عبــــد |لسميع
32247oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم غمرى |لسيد غمرى مك|وى
حقوق |ل|سكندريهنعمه سعيد محمد |ل |د95|5|4
معهد ف ص |سم|عيليهدع|ء مسعد عيد عوده |لبــــس57|768
36o958تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق |لسيد ح|مد محمد عبــــود

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ زين |لع|بــــدين ر|تـــبــــ عثــــم|ن675|3
لسن ع شمس|حمد محمود يس |حمد طه|572|25
ش|م عبــــد |لمنعم |لفرتـــ|449983 تـــج|ره طنط|يه 
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عمر |لعربــــى عمر |لعربــــى|686926

24o27رهبــــسمتـــ ط|رق عبــــد |لعظيم يوسف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ج|معتـــ د |طه|جر يوسف محمد |لشح|تـــ |لزي|تـــ623689
تـــربــــيتـــ |سيوطسل صل|ح يوسف حسن273423
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6329o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقأزه|ر سم محمد محمد
يم عسل3492|2 تـــج|ره ع شمسسم|ء خ|لد عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح صقر|268739
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد سعيد عبــــد |لع| |لكريو |653|54

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد محمد عبــــد |لنبــــى شعبــــ|ن|99|54
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عمر محمد عبــــد |لعزيز عبــــيد|3|2|5
26o7|5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر عبــــد|لحليم عبــــد|لستـــ|ر سبــــل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنهله سعيد سعد محمد772|3|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخش|م محمد س|جد مش| 696297
تـــ |لسيد |لسيد |لقز|ز837||7 ري|ض |طف|ل |لمنصورهفيول| خ
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد بــــه|ء|لدين عبــــد |لحليم تـــره2694|2
7|o957ف يم محمود عبــــد |لغف|ر  زر|عه |لمنصورهمحمد |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|يه محمود محمد |لسخ|وى|32|252
رهف|طمتـــ شح|تـــه حس |م |933|3 معهد ف تـــمريض |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد رفعتـــ عبــــد |لمجيد |لبــــلق|497||7
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|نسيه ع|طف د|ود ونيس89|425
6o47o5|د|بــــ |لمنصوره|نبــــيله محمد بــــسيو |لرف
د|بــــ |لمنصوره||ء ه|دى صبــــرى محمود |لشبــــ|684233
249o3oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند| صبــــ |م عبــــيد
4|58|oيم ع عبــــد |لع| حموده تـــج|ره كفر |لشيخدين| |بــــر|
677o|6يف حس |حمد |لليثــــى حقوق |لمنصورهمحمود 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء صبــــري بــــدير |لس|مو 445||6
3|4o68تـــج|ره ع شمسخ|لد |حمد صديق محمد
|6o67|يف مبــــ|رك محمد تـــج|ره ع شمسمحمد 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد سعد 273237
7o97|3ندستـــ حلو|نزي|د ممدوح عبــــد |لمو محمد جبــــر
يم|843233 تـــمريض أسو|نم| منتـــ محمود |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود |بــــو زيد ل| حس |76677

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــ محمد ح|مد يوسف7894|
طبــــ حلو|نأحمد ع|دل ع|مر محمد ع|مر428854
نوعيتـــ طنط| |ده ع مصط ع  |لبــــغد|دى68|4|4
9|532o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ع فكرى محمد
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد ع محمد |حمد دي|بــــ766754
34|o5oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس جم|ل حس |حمد|لوكيل
43438o|تـــمريض طنط| يه صل|ح عبــــد |لحميد غنيم
د|بــــ حلو|ن|محمود ن| |بــــو |لق|سم يوسف52972|

ره|نغم يوسف عط|رد فه محمود3|44| د|بــــ |لق|
43o769|صيدله |ل|سكندريه|ء ط|رق حسن |لبــــحر|وى
ندستـــ كفر |لشيخحبــــيبــــه عبــــد | عبــــد |لحميد |بــــو |لخ 4|4526
88o894|تـــج|ره |سيوط يه |حمد جل|ل عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن رمض|ن محمد حسن359672

Page 3158 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم|22336 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني| محمد فريد |بــــر|
ندستـــ |سيوطط|رق سيد محمد ص|لح 884782
6o676|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|طف |لسيد محمد بــــل|ل
6|28ooعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقدين| |لسيد عبــــد |لع|ل محمود |لعدس
2729ooمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ وق مصط محمد حسن كريم
ندستـــ سوه|ج حمد محمد حل |م ||87547
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع عم|د |لمهدى محمود ع247742
75o689يم تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمشتـــ |يمن شلبــــى |بــــر|
حقوق سوه|جمحمد |حمد محمود عبــــد|لحميد 875427

و|رى45|53 د|بــــ بــــ سويف|محمد حس|ن مرتـــ 
868o8|معهد ف ص |سو|ن |ده عبــــد|لفتـــ|ح ح|مد محمد
ين حمد|ن حمد | عبــــد|لكريم9398|2 د|بــــ ع شمس|ش
4o3967تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمرو|ن حسن محمد حسن |لبــــردي
يم حم|دي|73|868 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
حقوق سوه|جمحمد عص|م |لدين محمد حس|ن  4|8997
يم عبــــد|لخ|لق |لبــــدرى628277 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقه|جر |بــــر|
23897oين صل|ح سنو تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرح|بــــ 
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عبــــد|لرحمن ع |لنح|س246429

رهيوسف محمد |لسيد عبــــد|لعزيز|4|28 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
78oo32تـــج|ره |لزق|زيقمحمود مصط محمد عقيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى |حمد صبــــ محمود355269
يم جودتـــ857|33 علوم بــــنه|يف ع|طف |بــــر|
|39o88كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيله مدحتـــ |حمد حسن
زر|عه |ل|سكندريهمريم |حمد زغلول |لسيد حسن426379
ف محمد محمد عبــــد |لقتـــ|ح66554| تـــج|ره طنط|ندى |
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عقيله |حمد عبــــد |لرؤف |لعو 696648
صيدلتـــ |سيوطع |ء زي|ده عبــــد| حسن2|8556
68o9|9د|بــــ |لمنصوره|زي|د محمد |لسيد حس شبــــ|نه
26|46oيم عبــــد|لمر محمدى إبــــر ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
علوم |لم | يم|ن ح|مد ر| حسن|2523|9
4o49|5تـــج|ره دمنهورمرو|ن محمود |بــــوزيد عبــــد |لودود |بــــر
37o699علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد طه حس محمد
د|بــــ بــــ سويف|يوستـــ | حكيم وظيف حكيم حن|489772
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| لط عبــــد| زغلول256269
ف |لبــــرنس خليفه238473 ره|سهيله | د|بــــ |لق|
ره|عبــــد |لرحمن ي| سعد ز45259| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|سم س| فهيم عبــــده257236
8o3534|ندستـــ |لم |حمد عل|ء محمد عبــــد|لحليم
يم تـــعلبــــ268535 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر سعيد |بــــر|
245o82|تـــربــــيتـــ حلو|نله|م ع |حمد محمد محمود
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مرين| شو عطيه غ|252672
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رهس| رتـــ ح|تـــم فتـــ حف 45943 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم عبــــد |لمنصف عبــــد |لش477763 د|بــــ |ل|سكندريه|ندى إبــــر|

رهبــــدر ك|رم حمدي عبــــ|س خط|بــــ46979 ندستـــ |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|زينبــــ |حمد رمض|ن حسن759477
وف|تـــحمد حسن حس محمد|54438| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6838|8| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |يمن محمد رجبــــ محمد |لربــــ
ندستـــ ع شمسحمد محمود ك|مل عبــــد|لصمد|84|5|3

ندستـــ بــــ سويفمحمد جم|ل محمد عبــــد |لمحسن32||5
4o58ooستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــ عم|د عبــــده ك|مل بــــنشوى
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لمجيد عر|بــــى محمد356252

رهبــــ|سم محمد |م محمد |م 4696| حقوق |لق|
6o4598د|بــــ |لمنصوره|نور|ن |س|مه محمد |لسيد سل|مه
898|3o|علوم سوه|ج منيه قدرى |لز|ر خلف
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن| | حج|ج يونس سليم|ن832864
زر|عه ع شمس|ء ع قنديل ع قنديل|348362
493o69د|بــــ دمنهور|محمد عم|د محمد فوزي محمد
438oo8كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخ |س|مه جوده محمد جوده
لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|محمد و|ئل |لسيد محمد ع29|5|7
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن محمد ص|لح محمد حس |55359|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود مطيع |م |حمد خليفتـــ347247

تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر كم|ل سعد محمد73442
طبــــ حلو|نلينه |حمد محمد |بــــو|لنج|682543

د|بــــ بــــ سويف|مروه سيد محمد محمد58343
تـــج|ره سوه|جعهد ع|طف حل محمود826567
7o4o22 ندستـــ |لمنصورهحمد جوده محمد عبــــد |لحميد |لمغي
4|946o|نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء |لسيد عبــــد |لمنعم عبــــد |لجو
343o85|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء عيد ع سويلم
معهد ف ص بــــنه|محمود حم|ده محمد صقر992|25
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد سعد شفطر||463|4
243o7تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|سم ع|طف خميس |سم|عيل

35o648يع عو|د كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم عل|ء |بــــو 
8768o|| |تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء صل|ح سيد و
يم|784846 ندستـــ |لم |حمد عمر بــــهجتـــ |بــــر|
يم |لدسو 5447|2 رهسم| ري|ض محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o6|76 تـــربــــيتـــ سوه|جعيد عبــــد|لر|زق |حمد شح|تـــتـــ
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهأحمد محمد عبــــد |لد|يم |لسيد غريبــــ428923
9o8569|تـــج|ره سوه|ج يم|ن ن|جح عبــــد|لغ محمد
لسن ع شمس|مروه ط|رق محمد سعد67|65|
346o|5تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ ع|دل فه محسن جندى

طبــــ بــــ سويفمه| شو عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمجيد2|533
852o59بــــه حكيم لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|در| ه| و
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ندستـــ |سيوطمحمود أبــــو |لعزم محمد صل|ح ع|بــــدين649397
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ل|ء محمد حن سليم|ن محمد|496558

ندستـــ |لفيومحمد محمد |حمد طلبــــتـــ|86668
287oo3|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لجو|د حسن جمعه
49oo|3بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نغر|م جل|ل محمد محروس محمد
6o4493يم عبــــد |لغ محمد تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه عبــــد |لغ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|دى محمد عبــــد |لرحمن منصور ع643856
788o73د|بــــ |لم ||ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز متـــو عبــــد|
يسم حفظ | |لسيد3|7625 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنشأتـــ 
معهد ف ص طنط|ندى خ|لد معروف ح|مد جبــــريل33|428
6|o372 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر سعد سيد|حمد |لحم
6946o4 صيدله طنط|د | س| عبــــد |لحفيظ |لمك|وى محمد
ه محمود ع |حمد|849522 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|م
684o6|د|بــــ |لمنصوره|سم عبــــد | عبــــده |لسيد |لعس|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــسنتـــ عبــــد |له|دى |حمد عبــــد |له|دى688286
332o86زر|عه مشتـــهردين| ضيف | عبــــد|لعزيز بــــصيل|ن
صيدله طنط|دين| |حمد رمض|ن درويش سويلم432925
49932o|يم |حمد د|بــــ دمنهور|يه سعد |بــــر|

علوم حلو|نسل|م |يه|بــــ |حمد محمد|26243
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يم|ن فوزى شمس |لدين عبــــد|لعزيز|329596
نوعيتـــ طنط|فبــــرو | ممدوح مو تـــ|درس حن 963|43
89o924 د|بــــ |سيوط|رحمه ع عبــــد|لشكور محمد
طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد |لرحمن ع|دل محمد محمد عبــــد 3|4784
تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد عبــــد|لعزيز محمد |بــــر|638235
رهه|جر محمد |لسيد |لسيد عبــــد ربــــه7|3265 حقوق |لق|
حقوق حلو|نندى |س|مه نشأتـــ محمد عويس824|6|
42oo78يم |حمد |لبــــدوي حقوق |لمنصورهخلود محمود |بــــر|
ن| محمد ه|شم محمد2|485| رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه | عبــــده محمد عبــــد |لغ |لسيدبــــس3254|7
رهمع|ذ |حمد محمد س|لم|ن|37|2| تـــج|ره |لق|
|6o99وف|تـــجوزيف عص|م شفيق بــــجي وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

معهد ف ص بــــ سويفوق جم|ل محمود محمد5||9|8
84o244تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجيه|ن |حمد سيد |حمد
8578oo تـــج|ره بــــ سويفيون|ن سف يون|ن فه
64o258 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|سل محمد |حمد محمد ش
89o377  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مصط جم|ل |لدين عبــــ|س سيد
ر656|49 تـــج|ره |ل|سكندريهكريم خ|لد عبــــد|لر|زق ط|
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نلشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمود منصور|835829
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحم | ن| مو عبــــد|لملك843826
يم |لنور|57969| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن ن| |بــــر|
يم عبــــد |627698 ش|م |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسخ|لد 

Page 3161 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــندى |يه|بــــ عبــــد |لمحسن ع محمد65|34
7|o749|يم محمد |بــــو |لعز طبــــ |لسويسحمد محمد |بــــر|
2526o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء مصط محمد صبــــرى |لشعر|وى
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدتـــسنيم |حمد |لسيد حج|زى625|75
يم مصط |لعو 639969 صيدله حلو|نروى |لسيد |بــــر|
|39o43فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمونيك| محبــــ منصور جبــــر|ن
د|بــــ د |ط|نور|ن يوسف عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــيبــــرس622929
ره|ندى حسن محمد حسن57332| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد عوض س|لم9|65|4
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد محمود عبــــد |لحكيم عبــــد |لونيس 529539
89o998 د|بــــ |سيوط|يوستـــ | عنتـــر سم مو
78o64| د|بــــ |لزق|زيق|فرج | جم|ل محمد |لشو|د حس
تـــج|ره طنط|تـــوم|س وديع نصيف جرجس463|43
معهد ف ص طنط|س|رتـــ فتـــح | فتـــح | عطيتـــ435968
صيدله طنط|بــــسمه كم|ل محمد عبــــد |لنبــــى |لخو249|27
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم نبــــيل |لسيد محمد محمد |حمد بــــغد873|77
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد |لسيد بــــسيو و|صل بــــرك|تـــ|524725
ر محمد محمود |بــــوج|موس449633 معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود م|

ن| ميخ|ئيل ذ جرجس98|49 لسن ع شمس|م
ف محسبــــ محمود ع|42638 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نم ه|شم |حمد شح|تـــ محمود|53|847
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |لسيد عبــــد |لرحمن محمد756495
د|بــــ ع شمس|زينبــــ |م عبــــد |لش| محمد35472|
ره|محمد |حمد فهيم محمد227542 د|بــــ |لق|

إعل|م بــــ سويفم|ري| |س|مه ذ سليم|ن58599
26o93oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نه|يدى سم يوسف حو|س
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعل|ء|لدين |حمد |لسيد |حمد285685
تـــج|ره بــــنه|محمود جم|ل محمد فوده982|26
483o|6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور|ن خ|لد ز |حمد محمد
8982|o حقوق سوه|جمحمد  |ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد

2o922 رهحس|م محمد سعيد مصط ندستـــ |لق|
يف766857 معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــبــــل|ل |حمد سعيد محمد |ل
68o66|| معهد ف ص |لمنصورهن عل|ء |لدسو محمد |لدسو
4354o6|زر|عه |ل|سكندريهسم|ء محمد عبــــد |لوكيل شخلوتـــ
89o656| ء مرزوق محمد عبــــد|لغ| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط 
يم982|33 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دين| رزق |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسندى عبــــد |لرحيم محمد حس مو 45||76
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لحميد رزق عبــــد |لحميد687756

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|وف|ء قر محمود عتـــريس ع|4452
8o|555يف ع محمد حقوق |سيوطعمر 
4649o8تـــج|ره طنط||ج |لدين حمدى ع عبــــد|لغ كركور
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27o793يم محمدعربــــ  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد |بــــر|
حقوق بــــنه|سهيلتـــ سميح |لسيد عبــــد|لغ 329797
تـــج|ره بــــ سويفيوسف نبــــيل مفرح حكيم7353|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين س|مح سيد عبــــد |لعزيز عسل693|75
تـــربــــيتـــ دمنهورجه|د حسن محمد عبــــد|لمقصود |م |49942
5o9884|علوم ع شمسمصط |حمد ص|لح |حمد |لبــــن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نرؤى محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد236972

د|بــــ حلو|ن|دين| مصط محمد حسن45929
6o4884د|بــــ طنط|س|ره م|جد |لسيد محمد عبــــد |لد|يم|
م |سم|عيل حسن833554 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىض |د
بــــي عبــــد|لر|زق|834835 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف يوسف و
7o3223ل معهد ف ص |لزق|زيقحسن |حمد حسن حسن حس |لج|
يم ف|يد||584| ره|د| | شعبــــ|ن محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
78397o|ف سليم|ن حس |لسو|ح ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ء |
6o4852علوم |لمنصورهرن| محمد عبــــد |لحميد مصط شلبــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــغ|ده عص|م مصط عبــــد|لع|259829

834o6|يم يم محمد |بــــر| كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفحمد |بــــر|
ى3825|4 تـــربــــيتـــ طنط|ن محمد حسوبــــه |لم
|36o65 فنون جميله فنون حلو|ن |ر جورج شفيق ي
5|96o8طبــــ طنط|من|ر ح|فظ عبــــد |لسل|م ح|فظ أيوبــــ
257oo7صيدله طنط|جه|د |حمد أمر | خ |لدين
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد حل محمد |لنح|س7|2468
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ي|سم |حمد صل|ح |لدين حس 3779|2
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمروه عي محمود محمد835787
هيم |يمن محمد بــــه|ء |لدين |دريس4|43|2 نوعيتـــ ج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمهند محمد صل|ح |لدين ح|مد767||3

حقوق |لفيوممحمود خ|لد محمد عبــــد |لحميد2|639
77o247ثــــ|ر |لفيوم|حسن |حمد عبــــد |لستـــ|ر |لشح|تـــ
|53oo||ره|حمد ع|دل عبــــد |لتـــو|بــــ محفوظ د|بــــ |لق|
|ء حسن محمد |حمد |حمد عط|626237 نوعيتـــ |لزق|زيق|
4|28o4يم عبــــد |لحميد |د|بــــ طنط|ف|طمه حسن |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرودين| عل|ء يح قص |لديل22|5|6
تـــج|ره ع شمسنو|ل |حمد سيد |حمد35834|
ره|عبــــد | سيد حسن محمد56|45| د|بــــ |لق|
7o7223تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء سعد حس حس ع
يم ج|د248885  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنور| |حمد |بــــر|

845o5معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد عبــــد|لحميد ص|دق عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى صل|ح شفيق جندى 883557
25538oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدير جل|ل ك|مل محمود |لش|ف
78o27oمعهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمؤمن |حمد |حمد محمد |لمهدى
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد شعيبــــ منش|وي عبــــد|لحميد|755696
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحن محمد مدحتـــ |حمد محمود675459
639o3oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لمقصود تـــوفيق عبــــد|لع|ل
6o32o2ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعزه عمر |لبــــسطوي |ى |لدين ك.تـــ. ف للبــــ
|5o527ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ع|دل عبــــد | |حمد
6o33o3كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمحمود |حمد عبــــد |لحليم |لقن|وى
64o74| ف عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
868o7||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه محمد حس |بــــو|لوف
وف|تـــح|زم محسن ح|مد فر|ج8444|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره طنط|حمد كرم |حمد |لسيد حم|د|934||4
4o8885تـــربــــيتـــ طنط|آل|ء ف|رس عبــــد| عمرو
26o|86كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــزينبــــ ع|طف ر|شد ف|رس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء محمد درويش إسم|عيل درويش8634|5

صيدله بــــ سويفم|زن |حمد عبــــ|س طلعتـــ8996|
رهمنتـــ | جم|ل ع حس 66868| زر|عه |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء |يمن ع|رف محمد|426|8
4399|o| د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء محمد حسن محمود بــــسيو

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن ع حميدتـــ67933
68o95oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد | ن عوض |لسيد |لعدل
34869o|حقوق |لمنصورهميمتـــ رجبــــ محمد |حمد
6o4344ور ندستـــ |لمنصورهمحمد |س|متـــ محمد |لسيد 
8o9|23تـــج|ره بــــ سويفمحمود رض| وف عبــــد|لجو|د
922o5o ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مصط ح|مد محمد ع
ف سميح عبــــد |لحميد عن622899 علوم ج|معتـــ د |طه|يدى |
8|24o4|معهد ف ص بــــ سويفسم|ء حس ع|مر حج|زي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمع|ذ محمود ثــــ|بــــتـــ سيد |87577
|525o|ره|عمر |حمد محمد محمد د|بــــ |لق|
ه سيد |حمد عبــــد|لرحمن||89722 تـــمريض سوه|ج  م
34o7o5|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد

يم ع62656 تـــج|ره بــــ سويفم مس|عد |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوس|م |حمد عيد |حمد حس 37377

يم محروس|49865| يم مصط |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
77o99oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقر| | س| عثــــم|ن |لسيد |لجندى
يم |بــــو|لعط437823 طبــــ |ل|سكندريه|يم|ن عبــــد|لنبــــى |بــــر|
د|بــــ دمنهور|قسمتـــ محمد |حمد |لسكرى496643
يم عبــــد | محمد |لنبــــر695245 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمؤمن |بــــر|
7o4|82| تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمد ع سليم ع
5236o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود خميس |لسيد |لسيد محمود
6|346oم |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد| |س|مه ز مو سعده
5o9|||طبــــ بــــيطرى دمنهورعمرو دي|بــــ ن دي|بــــ |لهو|ري
لسن ع شمس|حمد محمد نور |لدين |لسيد مر |438979
علوم دمنهورسعد عبــــد|لحميد سعد عبــــد|لسل|م شمخ422||5
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42322oحه وفن|دق |ل|سكندريهرمض|ن رمض|ن فؤ|د سعيد| 
478oo6تـــج|ره |ل|سكندريهلؤى عص|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
9o8522 تـــربــــيتـــ سوه|ج |م جم|ل |لبــــدرى محمد
يم عبــــد |لسميع757844 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسن|ديه مصط |بــــر|
6352o| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنوره|ن |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمعبــــود
35o53o|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه||ء عبــــد|لنبــــي عبــــد|لرحمن معوض
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــول|ء زكري| |لسيد حبــــيبــــ269223

8oo79زر|عه ع شمسمريم |حمد عبــــد| ع
35|o3|رتـــ وجيه محمد شح|تـــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ط|
علوم طنط|حمد |لسيد محمد |لدن|433593
5o9o59 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | عفي جم|ل |لدين محمد حسن
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورأمنيه سعيد عبــــد| |لجندى9238|5
92|o26 تـــمريض سوه|ج ندى مصط محمد |لسيد
|لسن |لم |م|ي|ن محمد محمد ع753865
يم |لمل693477 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدنرف|ن| ط|رق |حمد |بــــر|

تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن ع|دل محمد |حمد64||6
7753o9د|بــــ |لزق|زيق|خ|لد س| محمد عبــــد|لعظيم
33o327|لسن ع شمس|حل|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح |م|م
68262oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسل |حمد |لص|وى محمد |ل|بــــيض م |لع| 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ء ح|مد عبــــد | |بــــو |لعن |38445|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعزه س| محمد ص|لح7||787
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه سعيد محمود زيد|ن|268744
89|83o تـــج|ره |سيوطلبــــ ظريف سليم|ن ع
حقوق |ل|سكندريهعل|ء حمدى محمد عبــــد|لسل|م عبــــده543|45
756oo7| ندستـــ بــــور سعيدحمد سيد ك|مل عبــــد |
354|o4 |د|بــــ بــــنه|سل وليد رمض|ن ع |لغز|
25o498لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ي|ر| ي| محمود |لش|ف
علوم |سو|نسم|ء صل|ح شو فه |833248
حقوق |لمنصورهمحمد عم|د |لسيد بــــيو|75327
زر|عه كفر |لشيخي|سم محمد ع عوض فرج439857
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن عمرو عبــــد |لعزيز مصط 246|49

ر|ء جميل سيد محمد قطبــــ59|7| رهف|طمه |لز تـــج|ره |لق|
ف |لسيد ح|مد عمر فرج|26|685 رتـــ||ء | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o2932زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم|رين| ف|يز جرجس يوسف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطش|م محمود |حمد رقي 887746
23|7o4| ندستـــ حلو|نحمد ي| |لسيد مو
ره |ر |يه|بــــ مصط محمد ه|شم|2|224 حقوق |لق|
يم محمود بــــ|ظه973||6 يم مجدى |بــــر| ندستـــ طنط|بــــر|
تـــج|ره دمنهوررو|ن غ|زى محمد غ|زى ع|مر9859|5
صيدلتـــ سوه|جمحمد ع |حمد ع  924584
7|o776|بــــي رمض|ن شط ر |ل تـــج|ره |لمنصورهزي|د ز|
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25o299|معهد ف ص بــــنه|مل |لسيد ش|كر دودو
تـــربــــيتـــ حلو|نس|رتـــ محمد سيد عبــــد |59496|
د|بــــ |سيوط| حمد حس شح|تـــه حسيبــــه|7792|9
448o93بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسوق ن محمد عبــــد|لرحيم

|534oوف|تـــحس|م سيد محمد محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
47788oلس عم|د رش|د قلي جريس تـــج|ره دمنهورك
68o383طبــــ كفر |لشيخع |حمد محمد |حمد س|لم
ثــــ|ر |لفيوم|مه|بــــ مجدى ه|شم حس زيد|ن477837
علوم ري|ضتـــ طنط|سم محمد سم |حمد عبــــد |لجو|د449675
7o|534| يل ج |لزق|زيقمنيه |حمد |لشح|تـــ |لسيد ع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5|294oى ز|يد ف ومس|حه |لمطريتـــمعتـــز محمد صبــــ ع ك.تـــ. ف رى و
يم526764 تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس |حمد ج|بــــر محمد |بــــر|
8525o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|د| | ض| رجبــــ محمد
75638o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد سيد عوده سليم|ن
52oo25كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآيه رض| شح|تـــه محمد |ل|قطش
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممحمد |حمد محمد جميل87|268
69oo72يم |حمد عطيتـــ ري|ض |طف|ل |لمنصورهصف| |بــــر|

يم ع حس |25632 ره|ء |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــندى جم|ل عمر عبــــد|لفتـــ|ح23|46

ن| حسن ص|لح عبــــد |لحميد ص|682372 تـــج|ره |لمنصورهم
8o6753تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن حمدي محمد |حمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمن|ر ربــــيع ح|مد س|لم |لحلو269528
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمود عزتـــ محمد عبــــد|لعظيم6964|8
ره| |ر حس|م |لدين كم|ل |سم|عيل حسن237339 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8265o2كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىجيه|ن ع|دل حس محمد خليل
7|o649يم |لغربــــ|وى زر|عه |لمنصورهي|ر| خ|لد محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهل|ء |يه|بــــ عبــــد |لحميد طه |لدسو |683328

544o2|إعل|م بــــ سويفحمد وليد سيد عبــــد |لجو|د
يم عبــــد |لحميد  694866 يم رمض|ن |بــــر| صيدله |لمنصورهبــــر|
إلد|رتـــ و|لسكرتـــ|ريتـــ و|لح|سبــــ بــــكليتـــ |لبــــن|تـــ |لقبــــطيتـــ بــــ|لعبــــ|سيتـــ إد|رتـــ وسكرتـــس|ره ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح قر 65383|
85o43oحقوق |سيوطمصط محمد عبــــد|لغف|ر محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأمل محمود أحمد أبــــوعي8778|6
27o464ى عبــــد |لوه ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط جميل محمد ي
64|8o3 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر سليم|ن عبــــد|لرحمن ع حس
49984o|د|بــــ دمنهور|يم|ن محمد مصط |لسيد عمر
رهي|ر| حسن محمد حسن9|58|| حقوق |لق|
علوم ج|معتـــ د |طمحمود ط|رق |م عبــــد | |م 677328
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دير| عبــــد|لن| يوسف محمد826976
زر|عه |لمنصورهعمر عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لنبــــي947|69
تـــج|ره |لمنصورهيوسف ف|يز عبــــد |لمسيح بــــولس سليم688859
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ندى معوض سعد يوسف رزق486222
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس خ|لد ر| فهيم2|394
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد جم|ل غريبــــ محمد778635
ندستـــ ع شمسيح ح|تـــم يح |لعربــــى عبــــد |لخ|لق6223|2
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخي|سم محمد رفعتـــ فتـــ  ع سليم|7726|4
ندستـــ |لزق|زيقمحمود رض| |لسيد |حمد عرفه2|6348
37o463|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محبــــوبــــ محمود محبــــوبــــ
8o8o5||زر|عه |لم |منيه مكرم |لسيد خليفه
69o3|3|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه ط|رق مخيمر خليفتـــ
7o84|8معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود عثــــم|ن فرج محمود
7o84o3عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزي|د عثــــم|ن |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|ري|م موريس بــــخيتـــ عبــــد |لمل|ك755246
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ل عنتـــر |حمد محمد|65438|
تـــج|ره كفر |لشيخمصط عبــــد |لعليم فرح|تـــ سعد6463|4

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمل |حمد حمدى |حمد بــــ|ش|38466
4o9433حقوق طنط|محمد محمود شح|تـــه محمد عز|م
يم|38458| تـــج|ره ع شمسي|تـــ حسن محمد |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد مدحتـــ محمد محمد حج|زى|42|765
د|بــــ |سيوط|ن|ديه ع|دل فضل عبــــد|لل|ه273367

|85o|رهنوره|ن محمد ز|يد عبــــد|لغف|ر صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه سم |لسيد |بــــو |لعزم |لبــــعليط2722|6
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل|م |س|متـــ  محمد |حمد |لقلف|ط4|2||5
623oo|تـــج|ره بــــور سعيدوليد |لسعيد محمد ش|كر محمد
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقم| عبــــد|لرحمن عبــــد|لر|زق محمد عبــــد626529
صيدله حلو|نديفيد بــــه|ء |ي | تـــكل| 884679
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط لعمده سلط|ن عبــــد|لعزيز |حمد|4|8837
رهم| شكرى عبــــده عبــــد |لحليم|635777 د|ر |لعلوم ج |لق|
6753o8|ندستـــ |لمنصورهس|ره جم|ل |حمد |بــــومسلم ند
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم | صفوتـــ بــــطرس لبــــيبــــ66|7||
76o586آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|س|ره محمد يونس سعيد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء |حمد ربــــيع مو |827984
75o4oo|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد فط |حمد |حس|ن
49943oه ك|مل مرشدى مر د|بــــ دمنهور|ن
6773|oد|بــــ |لمنصوره|محمد مصط |حمد مصط |لشوي
4492o3ندستـــ طنط|جورج |س|مه فخرى ن|شد
6o7227تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|مصط خ|لد |لسعيد |لش|عر
34445oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد ممدوح غريبــــ |لقل
4o2324د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محمد |حمد محمد رزق
زر|عه كفر |لشيخعمر خ|لد صل|ح محمد مندور3||423
89|7o9 معهد ف ص |سيوطر| محمود ر| سيد
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييه|بــــ حس|ن عمر محمد|5|8395
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى عبــــد|لخ|لق |حمد محمد |حمد228655
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ندستـــ كفر |لشيخمحمد ع محمد عبــــدربــــه  |ض29|687
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقي|سم عبــــد |لع| عبــــد |لع| |685472

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمود فرج ع|يش محمود مصط 3|639
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط ه|شم |حمد محمود|52644
تـــج|ره طنط|سم|ء محمود |حمد محمد نعنوش|427855
63oo76 علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |يمن محمد رش|د منصور
7||768| ه حسن معن مصط |لخو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
69o289 تـــج|ره |لمنصورهمحمد سيد |حمد عبــــد | |بــــو|لعن

زر|عه |لفيومحمد ي محمد |حمد روبــــي|63725
ف نجيبــــ نيقول|544477 تـــربــــيتـــ دمنهورن|ديتـــ |
774o9o|ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه ح|مد مكرم ح|مد ض|
6767o4طبــــ |لمنصورهوئ|م |م مح |لدين عبــــد |لع|ل سليم
رهمؤمن |س|مه ع |حمد بــــدر762742 عل|ج طبــــي |لق|
22o2o8تـــج|ره ع شمسيوسف محمد ص|بــــر عبــــد|لعزيز
ش|م عرف|تـــ حس |25452 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد 
7o8798زر|عه |لمنصورهد| | |لسيد عرف|تـــ ع |لعدل
435o59طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمود ح|مد محمود |لحلو
6o||35ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخرح|بــــ محمد عبــــد | د|ود معهد ع| 
ى لبــــيبــــ زخ|رى  896524 م | ن د|بــــ سوه|ج|ك
2628o|علوم ري|ضتـــ بــــنه|عمرو |حمد عبــــد|لغف|ر |حمد

ف عبــــد |لتـــو|بــــ رمض|ن|5939 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |
د|بــــ ع شمس|يم|ن محمود صل|ح حس |359777
82o599|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد عبــــد|لرحمن ز |حمد
تـــج|ره دمنهورعمر محمد فؤ|د عبــــد |لنبــــى محمد479875
تـــ|عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيزمحمود كشك|52939 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم ع محمد4|5268 وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
رهتـــ|مر ع|دل |لليثــــى حسن6||8|2 تـــج|ره |لق|
6|o262 |رتـــ|مه| عبــــد |لغفور |لبــــلتـــ| |لبــــلتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

9647o|ف ومس|حه |لمطريتـــسل|م عك|شتـــ محمود عك|شتـــ ك.تـــ. ف رى و
يم عبــــد|لسل|م درغ|م252247 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دى |بــــر|
42o998| يم |لخو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء |لسيد محمد |بــــر|
لع|  |حتـــ وفن|دق |لغردقتـــ|س|ره |لسيد محمد |لسيد|63293
ندستـــ بــــنه|محمد عبــــد|لكريم عفي |لتـــه| |حمد48|338 كليتـــ 
ف حمد|ن مصط 694978 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــغ|ده |
صيدلتـــ سوه|جل |ء |لضبــــع عويضه عبــــد|لسميع 898285

فنون جميله فنون حلو|نبــــه ع|دل محمود |حمد995|2
ه عبــــد|لعزيز جل|ل محمد|842569 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|منه | ع|طف عثــــم|ن محمد626448
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ |لسيد حسن بــــخيتـــ زعفر54769|
23869oرهريم حس |حمد سليم تـــج|ره |لق|
صيدله |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد |لفتـــ|ح مصط 22||78
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء محمد لط ح|فظ|54578
د|يه |لبــــكرى |لحفن|وى|97||6 رتـــ|نعيمه  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقكريم وحيد جمعه عبــــد | ع 99|752
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنورين محمد |حمد محمدعصفور7599|5
|253|oتـــج|ره ع شمسي|سم عم|د ع محمود

7|292| د|بــــ |لفيوم|سم|ء محمد شوبــــك ع
8o6o64كليتـــ حقوق |لم |نوره|ن عم|د فوزي محمد
6o48o3قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسنتـــ عمر محمد متـــو س|لم
ن| رؤوف ج|بــــر ز 7|8787 تـــربــــيتـــ |سيوطم
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمود عص|م سليم|ن فكري836823
63o5o5يم شلبــــى ف مصط |بــــر| ندستـــ بــــنه|خ|لد | كليتـــ 
3389|oتـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ يوسف |حمد |لسيد مصط شوم
زر|عه طنط|يه مصط مصط ع فؤ|د||42588
تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد محفوظ محمد ر|شد328656
|57962| يم متـــو د|بــــ حلو|ن|ص|له محمد |بــــر|

25o94ش|م سيد عبــــد |لق|در زر|عه مشتـــهرسهيلتـــ 
ر مصط 875646 عل|ج طبــــي قن|محمد مصط ط|
78o696كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــتـــسنيم ع|طف محمد ه|شم عبــــد |للطيف
6o4463 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور محمد ع محمود بــــسيو
4o6o52يم |لسيد عبــــد |لغف|ر منصور حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم |بــــر|
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن محمد ذ حسن324924
6o9338|معهد ف ص ري|ضه طنط|س|مه فتـــ ف|روق محمد عز|م
896o24 د|بــــ سوه|ج|شيم|ء محمد ثــــروتـــ عبــــد|لحميد محمد
84|2ooمعهد ف ص |سو|نيوسف |حمد فتـــ بــــسط|وي

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــروم| صبــــ ميخ|ئيل سليم65295
822|o4|تـــج|ره |سيوطيه محمد عمر |حمد
237o89|رهيم|ن حمدى محمد عبــــد|لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد |لسيد عربــــى |حمد|||3254
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لرحمن نبــــيل عبــــد |لنبــــى |لبــــ|سل28388

د|بــــ |لمنصوره|منه | |حمد |لسيد |حمد |لسيد682352
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمل محمد سعيد |حمد||84394
42|8o6|علوم |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد شلتـــوتـــ
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمود طري حس 757978
ف سيد |حمد بــــسيو سيد |6675|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمريم |
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــند| نشأتـــ محمد يوسف |بــــو |لعز229||7
يم فؤ|د عبــــد|لعزيز226542 رهعبــــد|لرحمن |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطشيم|ء عبــــد|لل|ه عبــــد|لسميع |حمد 879587
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء محمد عبــــد |لمطلبــــ س|لم عبــــد 427853
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منتـــ ط|رق محمد رمزى بــــيو|293|3
7|o299|علوم |لمنصورهوف|ء |لحس عيد عبــــد |لق|در س
7o|593 يم |لعو علوم |لمنصورهسوسن رض| ذ |بــــر|
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رهس|ره شبــــل محمد عم|ره257456 د|ر |لعلوم ج |لق|
77o996 |د|بــــ |لزق|زيق|روز محمد |حمد |حمد |لكر

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنه سيد رمض|ن جل|ل||468
يم|5||63| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفل|ء كم|ل من |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد يوسف يس عبــــد |لرحمن يوسف2527|5
692o46كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــحس خ|لد رأفتـــ محمد حسن |لسيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ح|تـــم ص|لح عبــــد|لستـــ|ر وص|ل |لصي 572|26
د|بــــ |لزق|زيق|ريه|م سم صقر |لص|دق صقر49|638
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسنوره|ن |س|مه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 6|6894
يم675|48 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ي| أحمد إبــــر|
يم22277| لسن ع شمس|ن|دين تـــ|مر صبــــ |بــــر|
4|o626 د|بــــ طنط|يوسف سليم|ن سعيد عبــــد|لع|ل |لحسي|
2|7o24ش|م عيد حسن كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم 

394o6| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميم|ن |حمد محمد صبــــرى عبــــد |
طبــــ سوه|ج يم|ن خلف |حمد محمد|686|92
|49o44زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرؤي| |حمد عبــــد |لع|ل حسن
682o29تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| محمد فتـــ |سم|عيل عنتـــر
بــــي ح|مد |لسعيد |لخول687693 ندستـــ |لمنصورهمحمد |ل
266o89د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لوه|بــــ ن|دى عبــــد|لوه|بــــ |للبــــودى
يم عي 993|82 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم | |حمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهرحمتـــ محمد |حمد |لغبــــ|رى444299
ندستـــ حلو|نمحمد حس|م شو و| 27373|
نوعيتـــ |لمنصورهمروه محمد ع محمد62||69

د|بــــ |لفيوم|حمد رجبــــ محمود محفوظ||6794
4o5478حقوق |ل|سكندريهتـــ طه عبــــد |لعظيم طه |لديبــــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|عزه ع|طف عبــــد|لمحسن عبــــد|لع|58|263
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندى محمود بــــيو |لج|بــــرى|2|27|
4947o6 |حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ص|بــــر محمود |لعبــــ
2|69o4|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه |س|مه عبــــد|للطيف عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــ كم|ل عبــــد |لرؤف |حمد |لسم|28|496
5|49o3د|بــــ دمنهور|زينبــــ رمض|ن محمد رضو|ن بــــدوى

ه محمود عبــــد |لرحمن يونس|69|63 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورخميس |حمد |حمد مصط قمح329|54
طبــــ |ل|سكندريهمريم ن |لسيد ص|لح محمد423434
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سعيد مصط عبــــد |لمعز عبــــد |ل سل|68649
تـــج|ره دمنهورعل| يوسف مصط |حمد محمد489336
معهد ف تـــمريض بــــنه| م عبــــد|لن| |حمد محمد ع جمعه332353

66o38طبــــ |لفيومعل|ء|لدين ع|طف عبــــد|لتـــو|بــــ محمد محمد
ن| |لقس صموئيل ك|مل فيلبــــس27||83 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
63|o84حقوق |لزق|زيقنور |لهدى ز عبــــد |لحميد ز
د|بــــ |سيوط|تـــسنيم ي| حسن مصط 877898
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9oo934|ء جم|ل |حمد عبــــد|للطيف| معهد ف تـــمريض سوه|ج  
يم |لسيد |حمد محمد|43|622 ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
9o6o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرحمتـــ محمود عبــــد| ع

5295o| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لسل|م أبــــو |لخ يس |حمد أبــــو
يم|326259 تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء حم|ده حس|ن |بــــر|
7oo7o9طبــــ |لمنصورهلنعم|ن مصط |لنعم|ن مصط |حمد زغلول
ر سيد سعد|وي|6524| علوم حلو|نرحمه م|
ندستـــ بــــنه|د| | منصور فتـــ حل|بــــتـــ478767 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن محمد ثــــروتـــ محمد |89852
3||o53 يم |لدسو رهمع|ذ ن| |بــــر| ندستـــ |لق|
7645o4يم حسن يم |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدحمد ي| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين فتـــ يوسف جبــــره|829922
8|2o74 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع |بــــو|لليل ز
معهد ف ص |ل|سكندريهبـــــه شعبــــ|ن |سم|عيل شعبــــ|ن رزق5248|5
|453o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد خ|لد محمد حسن
ش|م محمود محمد27852| علوم حلو|نمصط 

ور طه|7|842 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يه|بــــ عبــــد |للطيف 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررش| ف|روق سيد أحمد محمد835|52
تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه حل محمد ع  896239
34|o49تـــج|ره بــــنه|حسن |لسيد حسن عبــــد|لمجيد عي
5249o|زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعمر يوسف |سم|عيل عطيتـــ عيد
8483o5تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد دسو سليم|ن سعيد
8o579o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده ع|طف ع ع|
88o754  تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر سعد يوسف عبــــد|لمع
ه سيد |بــــو|لوف| |لطو|بــــ|838935 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نم
صيدله ع شمسنرم سعد نبــــيه عبــــد|لحميد348567
يم حس ر|شد حسن 768295 علوم |لعريشي|سم |بــــر|
33|87oمعهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد| ن| س|لم حسن
ف ربــــيع عبــــد |لعظيم36|35| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |
د|بــــ ع شمس|نوره|ن عشم|وي عشم|وي محمد مد 348979
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمود محمد |حمد خليل|244299
833o3|| ه ع سليم ع معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىم
24|7o8|رهسم|ء محمد حسن عوض حقوق |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|بــــ|سم نبــــيل رض| ز|خر634453
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد عم|د |لدين |لش|ف خ|لد محمد3|75|7
علوم |ل|سكندريهرحمه ط|رق شو |لسيد درويش6932|5
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى محمد محمد محمد سيف249553
ف سعد عبــــده||2472 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمرو |
كيس|32322 تـــج|ره ع شمسم|ريز مجدى لم 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد | كم|ل رمض|ن حف غ|نم777745
7o9|59تـــج|ره |لمنصورهزي|د ع |م محمد ع
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34o873ى ع ع خليل تـــج|ره بــــنه|محمود خ
ي محمود |سم|عيل54633 تـــج|ره بــــ سويفس|رتـــ ي

تـــج|ره ع شمسمحمود ممدوح محمد محمود37948|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد ن| يوسف جميل839532
9o5472|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه محمد شح|تـــه محمد
|كريم ع عبــــد|لحميد حس 867493 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
رهتـــ|مر عص|م حسن عبــــد |لع|ل |ل|كوخ225722 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم| محمد رمض|ن محمد عبــــد |للطيف5966|5
يم شبــــل رقيه|2454|4 تـــج|ره طنط|لسيد |بــــر|
33552oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسول|ء |س|مه سعيد محمد
5|o4|2|تـــج|ره دمنهوركرم عبــــد |لمجيد عبــــد |لستـــ|ر مقلد
68o227| د|بــــ |لمنصوره|تـــسنيم |حمد محمد عبــــده ج|د
24|7o2|رهسم|ء ح|مد محمد |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o6735تـــج|ره بــــ سويفخ|لد ن| جمعه |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | شعبــــ|ن عبــــد|لج|بــــر سعيد 522|89
8o8o75|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن محمد محمود عبــــد|لحليم
تـــ698553 يم عبــــد |  تـــج|ره |لمنصورهدين| ف|رس |بــــر|
87o698|ف طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمد |ل|م محمود 

ندستـــ بــــ سويفحمد جم|ل حسن عبــــد |لق|در||8472
7o62o7|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحل|م ع|دل |م ع طتـــ
علوم |لمنصورهن|دين ن|در مصط تـــوفيق عي|8|695
7778oo ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف عبــــد
وف|تـــل |ء ع عبــــد | سيد |حمد درويش545863 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
معهد ف ص |ل|سكندريهعمرو محمد محمد فرح|تـــ35|2|5
ندستـــ ع شمسجورج جم|ل سعيد مرقص حن|54|6|2
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر سعيد مع| عيد س|لم23698|
ر867964 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعدي عبــــد|لر|زق |لسعدي |لط|
622o9| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــند| |حمد جل|ل يوسف شع
68o765ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ر ص|بــــر رمض|ن |لسعيد رمض|ن
يم262458 يم شعبــــ|ن |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود و|ئل |بــــر|
ن| فكتـــور حكيم جرجس شح|تـــه9969|| ندستـــ ع شمسف
طبــــ حلو|نف|رس سيد صل|ح |لسيد89||23
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منه | محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع عن| 497379
5o3o89|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنيه ع |لسيد ع محمد عريبــــى
4o77|8د|بــــ دمنهور|س|ره محمود |لسعيد |لسيد ع
ر مصط |لسيد |لحن|وي764632 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد م| معهد ع| 
حقوق حلو|ننوره|ن سيد رض| محمد |حمد|2374|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن |لسيد حس حس|ن 689567
ر محمد625296 طبــــ |لزق|زيقمصط ثــــروتـــ عبــــد|لظ|
4o4588|ف محمد نبــــيل ع حسن د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |
359o22د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد مصط |حمد عو|د
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5o629|يم تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|مه خليل عبــــد |لعظيم |بــــر|
278o78نوعيتـــ |شمونرند| وليد عبــــد|لمنعم ن عزبــــ
|لسن |لم |مصط جم|ل ر|شد محمود|782|3
884o27 طبــــ |لسويسول|ء بــــدر محمد عبــــد|لعزيز
8|8o84 تـــمريض |لم | س|مح عم|د سميح ع
76682oيم |لك|شف ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد رفعتـــ ك|مل |بــــر| معهد ع| 
رتـــ|ل |ء |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لعر| |32737 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم عبــــد54|497 يم عبــــد|لبــــ| |بــــر|  |حه وفن|دق |ل|سكندريهه|يدى |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ع|دل |لسيد لط سل|م منصور99|697
4o62|oحقوق |ل|سكندريهسلسبــــيل عبــــد |لن| سعد عبــــد |لق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ي| رضو|ن رضو|ن4|252|
طبــــ |لزق|زيقعمر طلعتـــ |سم|عيل |سم|عيل775472
8756o6|يم |حمد يم ع|دل |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوط بــــر|
8387o2صيدلتـــ |سيوطم|ريز مجدي ز ولسن
||8o69تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن مفرح موريس |خنوخ
5o5975|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهع|دل عص|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ
76o|5oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جه|د ع عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد
326o89تـــربــــيتـــ حلو|نمريم ع|طف |لسيد قبــــي
4o6573تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركريمتـــ حسن كم|ل حسن محمد نعم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود صل|ح محمد عبــــد|لجو|د855699

334ooرهعل| |يمن عبــــد |لفتـــ|ح |لمغربــــي ندستـــ |لق|
ندستـــ بــــلبــــيسكم|ل حس|م كم|ل عبــــد|لعزيز775825 ع| 
27o46||ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|دل زين عبــــد |لع| عبــــد
4o7543 د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر كم|ل سعد محسن متـــو
6|8|7oى  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |ط |م بــــ|سم رأفتـــ بــــح
529o5|| علوم ري|ضتـــ طنط|حمد عبــــد |لسل|م محمد |لجنبــــي
وف|تـــمصط عمر مصط شوم|ن246752 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرضوى رض| محمد خليل259757
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طتـــسنيم محمد محمود |لبــــد|7565|6
د|بــــ ع شمس|م|ري|ن |ستـــ|ورى جورج كري|زى33|5||
85o73|ندستـــ بــــ سويفسل|م |حمد رمض|ن محمد

6o8328ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىجه|د |حمد محمد |لصعيدى
يم2|654| ن| عز  |د جرجس |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نم
حقوق بــــ سويفمريم جم|ل نصيف مه 7684|8
تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد |س|مه جوده |حمد9943|4
وز محمد عبــــد|لبــــديع ع 358|64 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف
8o7873كليتـــ حقوق |لم |فرحه شعبــــ|ن محمد محمود
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رح|بــــ سعد محمد حربــــي825389
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن كم|ل حس عويس|24262
8o36o5|ه عطيه عل|ق عبــــد|لق|در تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
علوم |سو|نمصط ع|دل عبــــد | يوسف بــــكرى423834
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4o895|رهمل حسن عبــــد |لمنعم حسن حقوق |لق|
|645o رهسليم|ن محمود سليم|ن عبــــد |لصمد تـــج|ره |لق|

ق696672 بــــي |ل ندستـــ |سيوطحمد شكرى سيد |حمد |ل
25o496تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدير محمد عبــــد|لو|حد |لليثــــى

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسوسن| سعد عزيز سعد58552
27245o |علوم حلو|نمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح كيل
معهد ف تـــمريض بــــنه| نور| محمود |سم|عيل ع|بــــدين267499
3596o7ر متـــو د|ر |لعلوم |لم |ف|طمتـــ ي| م|

يم عبــــد | عيسوى |حمد6737| يمحمد |بــــر| أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
777o3o|نوعيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء مسعد مصط |لسيد
4784ooتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد حسن حسن |لوز|ن
تـــج|ره بــــور سعيديوسف |لسعيد محمد مصط عوض |326|75
883oo9 حقوق |سيوطمحمد |حمد رفعتـــ ج|د
تـــج|ره كفر |لشيخ|ء شعبــــ|ن |سم|عيل سل|مه|6696|4
معهد ف ص بــــ سويفمنه | |سم|عيل حل |سم|عيل823347

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفل|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لتـــو|بــــ |م ||9||9
6o8829ه رض| عوض |بــــو سليم|ن نوعيتـــ طنط|سم

يم|38735 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ن| عثــــم|ن |بــــر|
8o577oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رغده كم|ل |حمد مهدي|

علوم حلو|نكريم محمود |حمد محمد69946
3545o2|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــل|ء ط|رق عبــــد|لع| عفي |لقط
|د|بــــ |لم |محمد |بــــو|لليل محمد |بــــو|لليل8393|8
ف |لدين4353|6 نوعيتـــ طنط|ف|طمه شو محمد 
ي تـــوفيق|2873| ش|م |لخبــــ رهكم|ل  حقوق |لق|
34|2o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لحميد سكر
تـــربــــيتـــ طنط|عص|م عبــــد |لو|حد عبــــد |لو|حد عطيه حشيش3843|4
تـــربــــيتـــ |سيوطجيه|ن يوسف فتـــ عبــــد|لحكيم  |88339
26o6o2|ه صل|ح محمد جمعه د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
475oooتـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ |لروم| عبــــد|لشهيد عبــــد |لمل

علوم بــــورسعيدعل|ء محمد |حمد عبــــد|لقوى85|66
||7|o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رتـــ | عم|د ميخ|ئيل عبــــد |لمل|ك
7o|872 رهبــــسنتـــ |حمد محمد |لمصيل ن عبــــد طبــــ |سن|ن |لق|
69985o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد جم|ل |لسيد منصور

47o22ره|بــــسمتـــ محسن فتـــ عبــــد |لمقصود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم |حمد ج|د صبــــح38|695 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نخلود خ|لد حس ج|د|844564

م ع|دل فوزي |حمد|6293| ره د تـــج|ره |لق|
|5o23ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|يوسف نبــــيل محمد عطيتـــ محمد عطيه

تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوردير ف|رس بــــسيو بــــش|ره|49754
ه محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لر|زق25775 رهم حقوق |لق|

24o5|3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجه|د خ|لد محمد عبــــد ربــــه |لسعد|وى
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | |س|مه عبــــد | حسن26449
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمع|ذ |حمد |سم|عيل مصط 778556
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنورتـــ مصط صبــــ مصط 52|345
725ooتـــج|ره بــــ سويفمحمود قر محمود ع

ش|م لط عبــــد|لسل|م9969|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عمر 
53o332يم ع |لغول علوم ري|ضتـــ دمنهورسهيلتـــ |بــــر|
تـــج|ره طنط|بــــسمه يوسف شبــــل محمد شبــــل|52726
نوعيتـــ قن|شيم|ء محمود مصط ع 865467
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد|لرحمن س| محمد |نور محمد ك6|82|2
8o4265نوعيتـــ |لم |نوره|ن محمود محمد محرم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ مجدي عبــــد|لرحمن محمود |بــــوعي335539
حقوق |لمنصورهمريم ع|دل |لسيد سعيد36|764
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ محمود سيد ع |لغربــــ|وى285645
3|2|ooطبــــ بــــنه|بــــتـــ عم|د عبــــد|لق|در سل|متـــ
زر|عه ع شمسل|ء يوسف صل|ح يوسف||269|3

يم6387| يم حسن |بــــر| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طملك نش|تـــ |بــــر|
يم|5279|3 ف رزق |بــــر| ره|ء | د|ر |لعلوم ج |لق|
434|6oمعهد ف ص طنط|ن|ديتـــ عل|ء محمد محمود سكر
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد جم|ل مصط محمد |لجز|ر682886
222o46|ف |حمد محمد تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد سيد محمد سيد||34752

رهحمد سيد عبــــد | عبــــد |لغ |98|66 ندستـــ |لق|
رهعمر ط|رق عبــــد|لق|در مر29825 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد محمد جم|ل |لدين|269954
حقوق حلو|نتـــسنيم عبــــد|لرحمن تـــوفيق منصور325899

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفزي|د رمض|ن فريد مقربــــ52689
7o7248ين محمد عبــــد |لروؤف مر |لسيد تـــج|ره |لمنصورهن

ره|ف|طمه خ|لد حس مر حس 3||27 د|بــــ |لق|
3|857oبــــه |حمد محمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل و
ندستـــ طنط|حمد ح|مد حس |لعيسوى |لخو |449736
755o55يم علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |سم|عيل تـــوفيق أبــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|ج م| محمد عبــــد|لموجود حسن||92322

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نوره|ن سعيد محمد ع55527
ي762693 حقوق بــــورسعيدمحمد جم|ل حسن محمد ع
7o6223|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفلشيم|ء ي| |نور محمد |لهجرس
4o32ooتـــج|ره سوه|جسل عص|م |لدين محمد محمد حسن طوبــــ
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدى ع|دل عبــــد|لحميد متـــو طعيمه254337

52o43| طبــــ بــــ سويف|ء ه| محمد رج| حس
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد رمض|ن ن|فع |لسيد|666|79
معهد ف تـــمريض |سيوط  لشيم|ء ي| عبــــد|لكريم ش|كر|876823
62o|38يم سعد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدى محمد عيد |بــــر|
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4o76oيم مصط حميده علوم ع شمسمحمد |بــــر|
43|6o رهمحمد عبــــد |لرسول ف|ضل عفي تـــج|ره |لق|

تـــمريض ع شمس مصط عبــــد |لع| شعيبــــ زغلول742|4|
ف محمد |للبــــ|ن6|83|6 د|بــــ د |ط|محمد |
686oo4| صيدله |لمنصورهيه محمد |سم|عيل |حمد خ
حقوق |سيوطدع|ء عبــــد| محمد حسن |حمد  6|8855
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد ع بــــ|ش| |لسيد2397|3
63|o77د|بــــ |لزق|زيق|ندى عبــــد |لرحمن يوسف عبــــد | دود
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح2|||62
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنرم ن| د|ود بــــخيتـــ مرج|ن527684
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديندي محمد عبــــد|لقوي فؤ|د863497
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء عبــــد|لعظيم عبــــد|لق|در عي264864
286|o|رهمحمد |سم|عيل محمد |لبــــكرى محمد خليل ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمستـــ س| فؤ|د عبــــد|لوه|بــــ|33592
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن |يمن ف|روق محمد35582|
ر ع حس 45279| رهعمر م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

رهس|ره سم سعد زغلول5485| تـــج|ره |لق|
ف محمد من 62939| تـــج|ره ع شمسنه|ل |
ر عبــــد|لحكيم محمد|993|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه عبــــد|لظ|
4276o5 علوم حلو|نعبــــد| سم عبــــد| عبــــد|لعظيم يح
يم |لدسو |بــــوحج|542|4 د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م محمد |بــــر|
6o||59| حقوق طنط|يم|ن محمود محمد ن |لش|ذ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد جوده مصط 4|7773
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد |لسم|ن عبــــد|لبــــ|2737|9
63o423كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد خ|لد ص|بــــر محمد
د|بــــ |سو|ن|يه محمود |حمد سلط|ن|52442|
رهيوسف |حمد ف|روق مر عي222538 ندستـــ |لق|
52oo84لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|شيم|ء محمد عبــــد|له|دي عبــــد |لغ ص
ر287|63 رتـــ|صف| ص|بــــر عبــــد |لعظيم |لط| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8||o47|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|ل صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمنعم|
حقوق طنط|حمد ع عبــــد|لسميع ع حميدتـــ|495289
ره|بــــسمه رجبــــ معوض |حمد|23246 ثــــ|ر |لق|
تـــ مأمون مو|52647 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحس|م ح|زم مصط ن
بــــ 6426|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طف|تـــن عبــــد | محمد |لر
9o7537 حقوق سوه|جمحمود محمد عبــــد|لو|حد سليم|ن
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | عل|ء محروس عبــــد |لعزيز9|6|5|
ند|وى ع محمد |لع|437875 يف  علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخد| | 
6o2878ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد ن|در محمد عبــــد |لغ |حمد
758434|  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد محمد |لسيد ن|
9oo753 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود |يمن مو ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد سعد صبــــرى |لسعيد عربــــ|نو624687
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88|o2o طبــــ |سيوطرزق سعودى ه|شم س|لم
تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء |لبــــدرى شعبــــ|ن |لسيد محمد|97|55|
تـــج|ره |لمنصورهمه| |حمد محمد بــــيو حسن675969
8o52o5 نوعيتـــ |لم |عبــــد| مح ع تـــو

وف|تـــيوسف ص|بــــر محمد عبــــد|لحكيم45596 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o64|4معهد ف ص طنط|محمد حسن عبــــد |لعليم حسن
43oo7|تـــج|ره طنط|رو|ن زي|د محمد رزق
27o298|يم ق|بــــيل ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد س| محمد |بــــر|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد شو عبــــد |لق|در|278||7
ف محمد سعيد محمد9|384| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |
|3284oيم مهر|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء ع|طف |بــــر|
6o832oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهآيه منتـــ محمد ك|مل |لسخن
4oo24o|د|بــــ دمنهور|حمد بــــريك خ | |بــــو شن|ف
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | ثــــ|بــــتـــ ه|شم محمد3|6227

2449oرهفرح محمد زين |لع|بــــدين عبــــده تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|محمد ح|تـــم محمد محمد |لسيد |بــــو |67728

ره| |ر بــــه|ء عبــــد |لمجيد ز 26838 د|بــــ |لق|
5o9697 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهن|در |لسيد عبــــد|لحميد زع
علوم ري|ضتـــ دمنهورحن|ن عبــــد|لق|در محمد محمود |بــــر478743
د|بــــ ع شمس||ء |حمد |لمر |لبــــهن بــــدره|978|5|
|64o77حقوق حلو|نحمدى |حمد عبــــد |لصمد |حمد
ندستـــ ع شمس|ء محمد |حمد سعد|2|94|3
|57o58| تـــج|ره |سيوطيه حس |حمد حس
77o262تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد |لعليم درويش
طبــــ |ل|سكندريهرقيه محمد عبــــد |لع|ل |لحد|د |حمد|42633
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــندى محمود محمد جبــــر حبــــيبــــ269537

ن| محمد ف|يق محمود66899 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم
ى خليل حكيم |762|9 معهد ف ص ري|ضه |سيوطش|دى خ
8|o328يم طبــــ بــــيطري |لم |بــــول| نش|تـــ حكيم |بــــر|
|ء محمد محمد عبــــد |لل|ه مو489582 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|إ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء محمود |بــــو |لفتـــح محمود خط428395
حقوق |لمنصورهحمد عبــــد|لحكيم |حمد محمد سعيد|487387

رهحل| محمد عبــــد |لمجيد بــــدوى35358 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط| حمد محمد عبــــد|لعظيم محمد|4|8863
6o6982ف |لدين تـــمريض طنط| محمد شعبــــ|ن محمد 
68o592د|بــــ |لمنصوره|سمر ي رمض|ن محمد |لعيسوى
ش|م محمد محمد |لغز| |لسيد89|449 ندستـــ |سيوطمحمد 
86|6o3لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |عبــــد| زكري| محمد تـــوفيق|
82|9o4يم |لسن |لم |عمر رض| ص|دق |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه محمد عبــــد |لنبــــي ع بــــركه499997
686oo2|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه حس ع محفوظ |لس|يس
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه جم|ل عبــــد |لجو|د |لعدل |لطلخ|685273
ره|دى طلعتـــ طه |لعزبــــ4|74| د|بــــ |لق|

23925o|د|ر |لعلوم |لم |يم|ن يوسف تـــوفيق عبــــد|لسل|م
7o2229د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر عل|ء عبــــده |حمد محمد ن|فع
يم أحمد8|4852 تـــج|ره |ل|سكندريهريم حمدى شعبــــ|ن إبــــر|

معهد ف ص بــــ سويفدير ع |بــــو|لح|رثــــ ع72899
معهد ف ص سوه|جمحمود محمد محمد |لطيبــــ حمد |862586
يم عزيز ن4|234| زر|عه ع شمسيوس|بــــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|رن| ح|مد عبــــد|لسميع |لسيد محمد722|33
ندستـــ كفر |لشيخو|صف عبــــد |لحميد و|صف عبــــد |لفتـــ452249
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر محمد |لح|ج حس محمد |لزي 447266
ره |ر |يمن |ديبــــ عبــــد|893|22 حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن حس|م |لدين |حمد عبــــد |لحليم26789|
6|o868|يم ع|مر صيدله |لمنصورهمنيتـــ فوزى فوزى |بــــر|
76732oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد خ|لد عبــــد |لمعز عبــــد|لحميد حم معهد ع| 

|5o99يم معز|وى |رمنيوس معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوستـــ | |بــــر|
7oo772يم محمد |لسعودى صديق ع سعيد د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشه|بــــ مصط محمد مو246398
معهد ف ص |لمنصورهس|ره حسن س| محمد شح|تـــه698562
4o257o| ه محمد عبــــد |لق|در |لسيد مر ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم

معهد ف تـــمريض بــــ سويف نوره|ن رمض|ن مصط ع|49|5
ه|ن مسعد عبــــد|لبــــ|سط رف|9|477 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم

فنون جميله فنون حلو|نمريم ن| |لسيد محمد275||3
 |حه وفن|دق |لفيومكريم رفعتـــ محمد |لش|ف محمد56|32
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفر| بــــدر محروس ن|شد|5792

طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه ممدوح محمد خض 8|7699
4|8o73تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|ر| س|لم محمود |حمد |لبــــر
ه |حمد محمود محمد|759287 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم محمود ملي مصط 9985|8

ك.تـــ. ف صن| شبــــر|محمود محمد سكر|ن محمد277|7
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد ع عبــــد |لفتـــ|ح ع محمد|486544

تـــربــــيتـــ حلو|نمنه | محسن كرم سكلتـــ|4348
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد أحمد محمود ع 438443
رى|227|45 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|يه |يمن عبــــد |لحميد |لجو
4o8636|ه |حمد محمد محمد سلط|ن ره|م عل|م |لق|

2o344يم عبــــد |لعليم مبــــروك تـــج|ره ع شمسيوسف |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد حمودتـــ حسن در|ز|444946
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسع محمد |حمد مصط حربــــ762785
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيس عل|ء |حمد عفي 265387
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهس|ره محمد مصط عبــــ|س قرنفل55|754
42o792ر محمد محمد شعيشع تـــج|ره كفر |لشيخمحمد م|
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8o|378نوعيتـــ |لم |س|ره |حمد ي خلف
9o3|4o معهد ف ص سوه|جس|ره ثــــروتـــ ك|مل بــــدروس
6o7923رتـــ|غ|ده عبــــد |لفتـــ|ح رجبــــ يونس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

3o525|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء محمد مو عبــــد |لحميد
تـــج|ره طنط|مريم سليم|ن عبــــد |لر|زق سليم|ن حس 87|||4
علوم ج|معتـــ د |طمنه | محسن محمد رزق7363|6
4|||9oنوعيتـــ طنط|من|ر خ|لد عوض محمود |لبــــدرى
83|oo|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي|سم شح|تـــه حف محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخوس|م مصط عبــــد|لبــــ|عثــــ مصط |462236
8o8653علوم |لم |عبــــد|لرحمن محمد نور|لدين ع طرف
يم485957 ف مصط محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسلسبــــيل |
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعل| عبــــد|لعزيز عبــــد| محمد249957
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد عزتـــ عبــــده عزبــــ|34628
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد | |حمد عبــــد | محمد756477

ندستـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن جم|ل محمد عبــــد|لبــــ|رى56596
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء ع ح|مد ع معوض|695867
49oo5oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر |حمد محمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ن| يونس |بــــو |لحسن ||7622
ره|وق سعيد عثــــم|ن |حمد عيد235847 د|بــــ |لق|
صيدله |ل|سكندريهندى محمد محمود محمد |لنمر6542|5

يم52299 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمريم محمد صميدتـــ |بــــر|
4365oo|يم مصبــــ يم محمد |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعم|د ن| مل| عبــــد|لمل|ك858567
868o74معهد ف ص |سو|نمري|نه ن| صبــــ جرجس

رهمحمد سيد عبــــد |لعزيز قر 23843 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهول|ء |لسيد سعيد ري|ض |لنو|م|49796
تـــ ممدوح نبــــوي |لجندي|432673 |د|بــــ طنط|م
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم ط|رق عبــــد|لحميد ج|بــــر257648
د|43368| يم مج| ره|ء عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|أحمد س| نعم|ن |لغريبــــ |لجمل|539|6
كليتـــ |أللسن ج أسو|نس|ره عبــــده محمود عبــــده845362
82o|37|نوعيتـــ |لم |محمد محمود تـــو عبــــد
يم |حمد محمود |لبــــرم|334393 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسل|م |بــــر|
رتـــ|ء رأفتـــ عط| عبــــد |لفتـــ|ح محمد|9|586| علوم ري|ضتـــ |لق|
77o496ندستـــ |لزق|زيقعمر عل|ء ح|مد |حمد عسل
يم99|699 طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد مصط ج|د |بــــر|
878o98  د|بــــ |سيوط|م|رتـــ | سم حل م
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرول| مصط سيد بــــدري846352

علوم بــــورسعيدحمد |يمن |حمد حسن محمد|42|4|
7o8266صيدله |ل|سكندريهنوره|ن ط|رق طعيمه محمد محمد
692o98 يم محمد مع كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعمرو ش|كر |بــــر|
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5o6386 ف محمد عل|م حف زر|عه |ل|سكندريهسل |
|83ooرهحبــــيبــــه سيف |لن محمد |لسيد تـــج|ره |لق|

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندى خ|لد محمود |سم|عيل63|335
4|8o5||تـــج|ره طنط|ه|له محمد |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لعط
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىع |لمن |لمن عبــــد |لبــــ|سط679657
4o9|44|ه محمد يوسف كرد|ش د|بــــ د |ط|م
حقوق |سيوطم|ي| ع عبــــد|لحميد عبــــد|  885384
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد سعيد عبــــد|لفضيل محفوظ||2878
76|o|6ر ط|يع أحمد سليم|ن صيدله |ل|سكندريهن|دين ط|
|35o55رتـــمصط سعيد حل |بــــو |لق|سم علوم ري|ضتـــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمروتـــ جم|ل عيد عبــــد|لعظيم62245
د|بــــ حلو|ن|كريم عم|د محمد |لن|دي8|642|
489o65يم حقوق |ل|سكندريهس|ره |م|م |لسيد |م|م |بــــر|
ندستـــ بــــنه|م عيد عبــــد|لعزيز سليم|ن78|332 كليتـــ 
حقوق |سيوطكريم محمد كم|ل |سم|عيل7247|8

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم عثــــم|ن يح عثــــم|ن|2762
معهد ف تـــمريض بــــ سويف |ء رمض|ن عبــــد|لعزيز محمد|63569

35o|o8|خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحمد حسن عبــــد|لنبــــى عبــــد|لرحمن
78o426تـــج|ره |لزق|زيقرو|ء حسن خليل حسن
689|5oيم محمد مصط |حمد د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|
529o|6ندي علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد محمد عبــــد |لمقصود 
تـــج|ره |لمنصورهندى طلبــــه محمود طلبــــتـــ687867
8254|oنوعيتـــ قن|من|ر محمد محمود |حمد
ه ع ع محمدعم|ر|8388|5 معهد ف ص |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه محمد عبــــد|لرؤف |لدسو |ل|ط 442753
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدس|ميه عل|ء عبــــد |لغف|ر ع عثــــم|763678
يم |لعبــــد443867 |ء خ|لد فضل |بــــر| زر|عه كفر |لشيخإ
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن ن حل ع مصط 8|6862
تـــج|ره طنط|محمد خ|لد محمد |لش|ذ|368|4
تـــج|ره سوه|جه|يدى حسن عبــــد|لرحيم حسن 2976|9

7766o|علوم ع شمس|ء كرم ز محمود
7o42o8د|بــــ |لزق|زيق|ه|رون |يمن محمد |بــــو |لفتـــوح |لبــــر
6|7o98د|بــــ د |ط|منه | |يمن ن ص|لح
يم خلف4458|3 تـــربــــيتـــ حلو|نمصط عص|م |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د| | |حمد حس محمد عمر48274|
4498ooندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد عزتـــ |لموزى
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سم جمعه عبــــد |لرؤف |بــــوطه488392
تـــج|ره دمنهورإيم|ن سعد عبــــد|لمنعم أبــــوخوخه6487|5
2376o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لق|در
صيدله حلو|نمحمد ش|كر عبــــد|لعظيم ش|كر مر|د8||824
ندستـــ ع شمسحمد خ|لد محمد نور |لدين|97|24|
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ن| من فه بــــ|سليوس243244 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى ن س|لم محمود757572
763o28| تـــج|ره بــــور سعيدريه|م رمض|ن حس |لسيد ج|د
7o9o95 علوم ج|معتـــ د |طنسمه سم حس غزى ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم حمد|ن عبــــد|لع|ل محمد789|34
معهد ف ص |ل|سكندريهه|دى |لسيد ع محمد نج|773|54
ه جميل |سم|عيل عل|م||657|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــسملتـــ محمد عطيتـــ محمد58|625
8o4|56ندستـــ |لم |يوسف نبــــيل يوسف ضبــــيع
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطي|سم ك|مل عبــــد|لحليم محمدين 892363
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود محمد س| |لحلبــــي|457|4
4|o892تـــج|ره طنط|م أيمن عبــــد |لجليل بــــر
لس مل|ك رزق  |د95|324 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ك
4|987o|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد ع  |حمد فرج
4o4738 تـــج|ره دمنهورمصط محمود عبــــد|لمنعم محمد حس
يم عبــــد |لحفيظ528654 ندستـــ |ل|سكندريهسل|م صبــــ |بــــر|

يه|م ي| حسن عبــــد |لمحسن حسن36948 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــ
نوعيتـــ |لفيومع|يده محمود |حمد عثــــم|ن54653

رتـــ|يتـــ سيد محمود ع |لغندور|243||3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|42o45 رهمحمد رض| محمد محمد مصط تـــج|ره |لق|
76o525ندستـــ |لسويسمحمد رجبــــ |حمد |حمد
د|بــــ |لمنصوره|رؤيه عبــــد |لرحمن يسن زيتـــون922|68
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء محمود فه يوسف||84752
9o59|7 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىجرجس مسعد من|ى عطيه
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــع جبــــريل محمد يونس66359|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفه|جر ك|مل محمد يس52599
43576o| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه خليل محمد خليل |لفر|ر
|رن| |حمد ع|بــــدين س|لم|83844 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نرم عص|م محمد |لضمر| 6287|3

تـــج|ره بــــ سويفبــــسمه يوسف محمد عبــــد |للطيف|5973
معهد ف تـــمريض |لم | كرستـــ عيد صد جميل464|82
يف جل|ل |سم|عيل بــــليح539663 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهوس|م 

نوعيتـــ عبــــ|سيهعمر |بــــو ضيف سيد عمر3437|
يف محمد |ل|نص|رى9432||  | حقوق ع شمسي
رهحسن مصط سيد مصط 66386| ندستـــ |لق|
449o32تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد أحمد إسم|عيل أحمد عربــــ
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى ممدوح رفعتـــ ع |لعبــــ|763289
د|بــــ كفر |لشيخ|يه|بــــ |يمن عبــــد|لمنعم |لسيد|484698
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | عل|ء محمود حسن|5822|
6||o|o د|ر |لعلوم |لفيومجه|د رض| جمعه |لقص
7o3489|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء مسعد عبــــده ع قنديل
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د|بــــ دمنهور|كم|ل محمود كم|ل مصط درويش493232
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــسنتـــ ع|دل صد عوض32398|
77327oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقنجوى م|جد ع محمد |لسيد
طبــــ حلو|نمحمد عبــــد|له|دى مح عبــــد|لر|زق سليم4|4335
|425o8طبــــ ع شمسسل مدحتـــ |لسيد ع
علوم ري|ضتـــ ع شمسرو|ن |حمد |لبــــدوى |حمد38995|
22634oبــــتـــ بــــرسوم معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)م|ريو طلعتـــ 
|39o64تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|ء عبــــد |لن| عبــــد |لستـــ|ر |حمد
898o67 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |يمن |لسيد محمد
|6o9|7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ر| زين عبــــده خوج محمد
42o22|د|بــــ كفر |لشيخ| |دتـــ من محمد ر|غبــــ
ره|سه|م رض| |م |لسيد|24|5| د|بــــ |لق|
وف||ء عبــــد | فتـــ |لدسو |285|6| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ بــــرك|تـــ |حمد |سم|عيل||4|83
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حمد حربــــي سعيد دي|بــــ||83549
6o36o9معهد ف تـــمريض طنط| سحر |س|متـــ عبــــد|لر|زق |لسيد غ|زى
2242o9د|بــــ حلو|ن|رحمه عوض سعد محمد عثــــم|ن
679o49تـــج|ره |لمنصورهح|زم محمد عبــــد |لحليم عطيه |لسيد
علوم |لم |دير صفوتـــ |م حس 9227|8

53o69|ر عبــــد |لتـــو|بــــ محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء م|
763o24|ف محمد عبــــد |لفتـــ|ح |غ ري|ض |طف|ل بــــورسعيدروضه |
|475o| ره|عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لحميد ع د|بــــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|محمود عم|د محمود |لسيد |لنجدي347987
3463o|تـــمريض ع شمس ن|در عم|د ش|كر فه
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسهيله عبــــد|لخ|لق ح|فظ |لشي264777
|39o72|رهيه محمود حلبــــى |سم|عيل د|ر |لعلوم ج |لق|
يم27|695 ري|ض |طف|ل |لمنصورهدير ح|فظ عبــــد |لرؤف محمد |بــــر|
يم رضو|ن سعد487572 د|بــــ |ل|سكندريه|رضو|ن |بــــر|
27o776 |ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحبــــسنتـــ س| ع خف

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشذى سعيد عبــــد |لمنعم سعد52429
48266oيم بــــرتـــى ن|شد |بــــ|دير تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنيف إبــــر|
7o7959| يم محمود ع ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه |بــــر|

يم محمد رمض|ن |م|م|46657 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
علوم |سو|نسم|ح صل|ح |لدين سيد طه محمد7|8452
علوم طنط|حمد رف| |لسعيد ع محمد||6|475

يم|7|27 رهمنتـــ | محمد |حمد محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور ط|رق حمدى حس 363532
تـــمريض بــــنه|يه س| عبــــد| عبــــد|لكريم|267424
785o|oتـــج|ره |لزق|زيقنور| محمود |حمد حسن سعف|ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء ح|مد محمد |لسيد|992|64
68o338يم يم محمد محمد |بــــر| لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|محمود |بــــر|
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4o4o96حقوق |ل|سكندريهحسن ع حسن ع |لمعل|وى
د|بــــ ع شمس|محمد رفعتـــ ع محمد|773|3
24|8o4رهس|ندى س|مح عي عري|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنسمه حمدى قن|وى مو75|499
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد ن| |حمد حمودى|893388
طبــــ |ل|سكندريهرو|ن محمد س|لم محمد س|لم4882|5
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــيس عبــــده محمد حس 756759
ي قطبــــ ر|تـــبــــ|9282|8 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطل|ء عش
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشنوده مشمش رفعتـــ مرقس864926
34o3o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد س|لم سويلم س|لم |لبــــطل
ء |لسيد فؤ|د ه|شم محمد صقر64||63 علوم |لزق|زيقلشيم|ء ه|
34o757تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد |حمد ج|د |م|م يوسف
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــغ|دتـــ مسعود محمد محمد |لعقبــــي|396|5
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نرم |حمد عبــــد|لعزيز |لسبــــ|249724
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد| عص|م حسن س|لم ش| |3|346
ه ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |لش|ف5||269 صيدله طنط|ش|
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــ محمود محمد عبــــد|لعزيز حس 3|44|5
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن سم محمد |لمد |م 526488
78o|2oنوعيتـــ |لزق|زيقكريمه س| ف|روق عبــــد |لحميد

لس ه| |لفونص فه6|93| صيدلتـــ |لفيومك
علوم ري|ضتـــ دمنهورروميس|ء حسن حل محمد524223

وف|تـــحمد عم|د |لدين رضو|ن عبــــد |لكريم|2234 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم محمد |بــــوص5||487 د|بــــ |ل|سكندريه|يف شعبــــ|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم حم|ده عبــــد|لد|يم قنديل249747
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود عوض |لدسو |لشح|تـــ|8|6866
علوم |لمنصورهيه مجدى ك|مل طعيمه|443643
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق||ء بــــنه|وى محمد حس |348988
|6o456لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|م |لدين محمود م |لدين محمود
د|بــــ د |ط|مصط يح شكرى |بــــو |لعط|278258
ى263896 طبــــ |سن|ن طنط|رن| عبــــد|لحليم |بــــو|لخ عطيه بــــح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور| ي| فوزى |م 52447|
3353ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم عص|م كم|ل عبــــد|لمنعم عبــــد
4o67||تـــ |حمد محمد ع عثــــم|ن حقوق |ل|سكندريهن
د|بــــ ع شمس|بــــتـــ | |يه|بــــ محمد عبــــد|لع||34348
معهد ف تـــمريض بــــنه| حس|م حسن مر رشيد مسلم|85|33
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لستـــ|ر محمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد ن3633|4
طبــــ طنط|عل|ء ع|دل عبــــد |لمطلبــــ مبــــروك |لقو |67||5
27o|69| |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|د عمرو محمد طلعتـــ |لجرو
زر|عه سوه|جعمرو |حمد ع عبــــد|لح|فظ 958|92
ى عبــــد|لفتـــ|ح ص|لح355643 تـــمريض ع شمس س|رتـــ ي
827o2oيم عبــــد|لبــــ|ري تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىول|ء |لسيد |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسسهيله عص|م محمد ف|ضل عبــــد|لر||723|2
طبــــ بــــورسعيدمحمد محمود عبــــد |لعزيز مصط عبــــد324|62
75896oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عمر خ|لد حن عبــــد |لع|ل
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرحمه عبــــد|لع|ل حمدى ثــــ|بــــتـــ|32775
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود محمد طعيمه محمد طعيمه248277

ره|مروه حمدى محمد عبــــدون759|2 د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد486657

تـــج|ره بــــ سويفرضوى رشدى سم حسن62745
د|بــــ ع شمس|مل عطيه عبــــد |لحميد خليل|6||23|
نوعيتـــ قن|من|ر خ|لد ع |لسيد838725
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهط|رق رمض|ن |بــــو |لفتـــوح محمد ع487793
2|3o32تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | محمد عبــــد| |لمك|وى
زر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن محمد حس عط||3|476|
|4o326حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء ه| فتـــ قطبــــ
675o52ف |لغريبــــ يم م كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمريم |بــــر|

رتـــ/ري|ضتـــ|ه|جر مح |لدين حسن محمود7539| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7|o828|طبــــ حلو|نمحمد ف|يز عبــــده |بــــو |لعز |لمحل
63oo92يم محمود تـــمريض |لزق|زيق ع نبــــيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم|رين| عم|د |م نبــــيه6673|5
|ء |حمد حمزه محمود||78|92 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ 
5o|858يم ف عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| تـــمريض |إلسكندريتـــ مس |

352o6ف |بــــو|لحج|ج |لسيد د|بــــ حلو|ن|ه|جر |
88773o  تـــج|ره |سيوطنور| صل|ح عبــــد|لحميد حم|د
8o47o6نوعيتـــ |لم |وق عبــــد|لمنعم ع حسن
رهمحمود |حمد حس محمد|77865 عل|ج طبــــي |لق|
33337o|يم |لسيد تـــج|ره ع شمسحمد ممدوح |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسل|م |حمد |لشح|تـــ |حمد|677777
5o8o87ن| فتـــ عبــــد |لمنعم |حمد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
247o64طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد فتـــ عطيه |لعيسوى

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد رمض|ن ز سيد4|535
5|676|| تـــمريض دمنهورزه|ر |سم|عيل فتـــ علي
يم|779959 نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد |لغ |بــــر|
6oo9o9يد كريم نوعيتـــ طنط|ه|له ح|مد رجبــــ |بــــو |ل
طبــــ |لمنصورهسهيله سعد محمد ج|بــــ |697595
845|ooتـــربــــيتـــ |سو|نمن|ر رمض|ن عبــــد| محمد
|37oo8| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | |لسيد عبــــد |لحميد شه|بــــ
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد حسن حسن غ|نم|43764
8879o3|د|بــــ |سيوط| حمد جم|ل كم|ل مرس|ل

4|7o|رهحمد عبــــد |لعظيم ك|مل عبــــد |لعظيم تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسر| | جم|ل بــــدر |بــــو|لعل| |حمد35884

كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن محمد |حمد فرغ 834744
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تـــ حمدى |حمد محمد محمد خ 533|35 معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسمش
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخول|ء |يمن غ|زى عبــــد |لق|در غ|زى442673
حقوق حلو|نر| | محمد لط عبــــد|لحميد783|24
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | |لسيد غريبــــ |لسيد335482
88|9o4ديه ص|لح د|بــــ |سيوط|عبــــد|لفتـــ|ح فر|ج 
26|33oنوعيتـــ |شمونرمض|ن عم|د رمض|ن شوك
تـــج|ره طنط|ش|دى محمد عبــــد|لعزيز عبــــد |لع| قنديل4292|6
494|o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد شح|تـــتـــ محمد عطيه مرج|ن
7|o537صيدله |لمنصورهر| | محمود |حمد عبــــد |لجليل |لسعد
رهسلسبــــيل محمد حميده بــــيو عبــــد |لفتـــ43|52| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9o6643  معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنه|ل م |لدين محمود محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|ري| نبــــيل كوكبــــ ن|شد22455|
7o9467د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|من|ر عص|م محمد رض| عبــــد |لرؤف
يم92|49| وف|تـــعمر |حمد عبــــد |له|دي |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
رهمصط عل|ء |لدين سعد مصط 44349| حقوق |لق|
ن| حس|م |لسيد |لعربــــى محمد |764728 حقوق بــــورسعيدم
5|9|o2تـــج|ره طنط|ن|ديتـــ رمض|ن عبــــد|لعزيز |حمد يوسف
يف محمد نبــــيل |لهل|28349| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرضوى 
تـــربــــيتـــ ع شمسزي|د محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لحميد33|334
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورند رش|د عبــــد |لجو|د ح|مد سليم|ن2|72|5
9o2485|ء محمود ع عبــــد|لرحيم| معهد ف ص سوه|ج 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |ط |ر محمد عبــــده ص|لح8535|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرغده صل|ح مصط نبــــوى264225
8o29o5د|بــــ |لم |ف|طمه م |لدين دردير ري|ض|
4o44|3| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف ع|دل منصور عويضتـــ عبــــد |

يم |بــــو 44265 يم محمود |بــــر| رهمحمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــمريض |إلسكندريتـــ خلود عبــــد |لن| بــــدر عبــــد |لن|423363
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن سم محمد سيد6724||
7o253| يم |لعزبــــ |لبــــسطوي د|بــــ |لزق|زيق|نو|ل مسعد |بــــر|
|39o26رتـــم|رين| عبــــد |لمل|ك بــــش|ره سعد علوم ري|ضتـــ |لق|
36o436تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى محمد سعيد محمد دبــــور
 |حتـــ وفن|دق |لم |بــــ|نوبــــ فيكتـــور تـــوفيق عبــــد |لمل|ك|487496
تـــج|ره سوه|جم|ريو مدحتـــ ري|ض لبــــيبــــ |2|2|9
6937|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسمه ج|د ع ج|د محمد
54o374د|بــــ |ل|سكندريه|مودتـــ حس|م محمد من |حمد |سم|عيل
3|56oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ س| جوده حسن محمد

5232o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفوس|م |حمد قر عبــــد
صيدلتـــ |سيوطس|مح منصور عبــــيد | عطيه  |7||92
8876o7 تـــربــــيتـــ |سيوطنرم فلفل عيد فه
ندستـــ |لزق|زيقحسن عل|ء حسن عليوه|79373
ق|وى88|434 تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء وجدى |لسيد |لسيد |ل
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تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لحفيظ56398
7683o3ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسل مصط رج| محمد
855o47| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف |ق ع ك|مل ع

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وق ع|طف شح|تـــه |لليثــــى3|337
رهف|طمه |شليبــــ يوسف |حمد64765| تـــج|ره |لق|
ح|ن434853 طبــــ طنط|س|رتـــ تـــوحيد عبــــد |لرؤف 
|58o97ف محمود عبــــد |لغف|ر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سندس |
ى698679 نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه محمود محفوظ |حمد |لع
لسن ع شمس|ل|ء محمد فتـــ محمد محمد زح|فه|773234
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | حسن عبــــد |لرحيم |لسيد24|489
رهن وليد مجدى مصط محمد ص|دق7394|2 تـــج|ره |لق|
حقوق بــــورسعيدحمد حسن عبــــد |لفتـــ|ح محمود|752894
7oo|79يم شح|تـــه صيدله |ل|سكندريهغ|ده |يمن |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم عبــــد|لحميد محمد |لنج|ر242|26
8o6238حقوق |سيوطبــــسمه حمدي سيد عبــــد|للطيف
تـــج|ره كفر |لشيخف|روق عص|م |لدين ف|روق م |997|4
صيدله ع شمسسم|ء رشدى محمود محمد جمعه|39867|
ف محمد |لدسو |لد| 5675|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمجدي أ

معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد ربــــيع |حمد حس ج56495
2o9|6لسن |لم |/ري|ضتـــ|بــــدر محمد فوزي عبــــ|س

77o8o4صيدله |لزق|زيقسمر صبــــ محمد حسن عبــــد|لكريم
يم محمد|69252 ري|ض |طف|ل |لمنصورهريه|م سعد |حمد |بــــر|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|محمد |س|متـــ عبــــد|لموجود |حمد||3579
77956o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد
92o652 صيدلتـــ |سيوطرضو|ن بــــخيتـــ محمد عبــــد|لل|ه
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ي|سم سعيد فتـــ |لبــــهلول9|2525
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمن|ر مجدى |حمد عبــــد |لرحمن754454
د|بــــ |سيوط|ع |حمد ع محمد غ|نم||6888
صيدله |لزق|زيقشيم|ء عبــــد|لش| عبــــد|لق|در ن|فع|35|33
6|89o4طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمن|ر حم|ده شح|تـــه |بــــو عم|شه
ى ط|رق د|ود عبــــ|س62|5|| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسك
رهنور محمد حزين عبــــد|لعزيز326|22 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره سوه|ج م| س|لم |حمد محمد|895724
772o99 نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء ع|مر محمود محمد سل|مه خ

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود ط|رق سم تـــوفيق|4444
3237o2| رهن س|مح يح محمد ع علوم |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه||ء محمود ع رويس|649|35
26252oيم يم |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| حس|م حسن |بــــر|
6o4oo2د|بــــ طنط|محمد عبــــده فوزى محمودعم|م|
يف247537 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومع محمد ع|طف سعيد محمود 
34326oيل ج |لزق|زيقرن| خ|لد عبــــد|لسل|م |حمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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769o4oف معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  مجد عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد أبــــو |لمجد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نف|طمه |حمد |لنج|ر محمد846274
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |حمد محمد |لسيد|776567
2366o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسند حسن سعد محمود سعد
تـــج|ره بــــنه|مريم جم|ل محمد عبــــد |لحميد تـــ |453888
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنسمه مجدى حسن سل|مه32274|
273o96تـــربــــيتـــ سوه|جرو|ن مجدى عبــــد|لمجيد شهدى
حقوق |سيوطمحمد خميس |نور م 493749
زر|عه ع شمسسميه حس محمود ص|بــــر233378
9o6o|o علوم سوه|جمحمد مدحتـــ حسن محمد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ميه |حمد محمد عبــــد|لرحيم عطيتـــ427|27
36oo49|ر سيد محمد سيد |حمد د|بــــ ع شمس|حمد ط|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد محمد عبــــد|لعزيز |لخو 752352
زر|عه مشتـــهركريم و|ئل |حمد ع37|352
ى ع محمد782389 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم ي

|8o5o |طبــــ ع شمسم حن سعد رف
2o4|7 رهمحمود محمد محمود حس تـــج|ره |لق|

يم|69426 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مصط س| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىول|ء |حمد ك|مل عبــــد|لحميد832445

يم قر رسل|ن |لجندى44496 رهمن|ر |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
3586o7|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق محمد محمد عبــــد
6o54o3تـــج|ره طنط|ه|جر عل|ء محمود |حمد |لدكرورى
|د|بــــ طنط|سم|ء نبــــيه عبــــد |لمو عبــــد |للطيف|489462
8o9326ر|ء ك|رم يوسف عبــــد|لنبــــي |د|بــــ |لم |ز
3|5843| تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ ربــــيع محمد محمد |لسنبــــ|
6o8953تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عمر رمض|ن فه عي حسن
معهد ف ص بــــور سعيدف|روق |سم|عيل ف|روق |لشعر|وى8385|6

6535o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسم|ء |يمن متـــو محمد
84|72oمعهد ف ص |سو|نلش|ذ عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|له|دي
رهشهد خ|لد زكري| |لسيد |لشيخه|3|5|| صيدله |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهرح|بــــ محمود عبــــد|لتـــو|بــــ محمود9664|3
84o|68| صيدلتـــ |سيوطمل عبــــد|لسل|م محمد ع
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــع رض| ع ع 698959 م |لع| 
تـــج|ره |سيوطكريم |حمد فؤ|د حسن862576
ى|766829 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد | سل|م |لخ
يتـــ|بــــ ر|فتـــ صبــــري بــــطرس|85383 طبــــ |لم |م|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مح |لسيد عبــــد|لعزيز |لشيخ286384
ي|259663 لسن ع شمس|مل ك|رم محمود |لم

د|بــــ بــــ سويف|نورتـــ سيد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد824|5
27o686|ف ف بــــسيو  معهد ف ص بــــنه|حمد جم|ل 
24855o|طبــــ |سن|ن طنط|قتـــ محمود |حمد صبــــرى |لجندى
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ر سعد |حمد شو|4589|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخش|
2|7||| ره|سم|ء س| ر| مو د|بــــ |لق|

يم |لسعيد خطيبــــ|694877 نوعيتـــ |لمنصورهلسعيد رفعتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدروفيده ع|شور فؤ|د محمد مو763545
6o4585تـــج|ره |لمنصورهندى سعيد |لسيد |لسيد محمد
4922o||يم محمد عبــــد شح|تـــتـــ |لعدل د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
6o5299 تـــج|ره طنط|مريم خ|لد زين |لع|بــــدين عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه ع|طف يوسف نور|لدين828887
زر|عه فرع |لو|دي |لجديدحمد سعيد مبــــروك محمد|359|85
تـــربــــيتـــ |سيوطسه فوزى رزق |بــــتـــن|غو 929|89
4|58o2|يم |لسم يم |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|خلود رض| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |يمن خ سيد خليل|526448

2o94|| علوم ري|ضتـــ ع شمسزي|د عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف عبــــد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر عل|ء صبــــ محمود نعيم5653|5
2524ooإعل|م بــــ سويفسميحه محمد رشدى |بــــو زور
حقوق |لمنصورهخ|لد حمدى عبــــد |لجو|د عط| رخ||9|677
53oo8فنون جميله عم|ره |لم |محمد ع|دل محمد ه|شم

علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىصموئيل يوحن| فؤ|د ك|مل|83678
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمريم ع|دل محمد محمود689648
64o386|زر|عه |لزق|زيقيه |حمد رش|د عبــــد|لعظيم شح|تـــه
5o755oتـــ خ|لد عبــــد |لرشيد محسبــــ محمود د|بــــ |ل|سكندريه|أم
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل|ء |لدين محمد |بــــو |ليم ف|يز رضو625223
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| محمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لفتـــ|ح7353|2
م محمود عبــــد |لعزيز |لمك|وى|443|68 ندستـــ |لمنصورهد
يم |لسيد 689576 ر|ء |لحسي |حمد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهز
432o83يم |لغندور علوم طنط|أريج جم|ل عبــــد|لو|رثــــ |بــــر|

صيدله بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن ف|روق محمود54365
4|o369تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع جم|ل ع كريم
9o2|57 ن| ع|دل شو بــــش|ره تـــج|ره سوه|جم
ه عبــــد|لحميد صبــــرى عبــــد|لحميد3|2649 معهد ف تـــمريض بــــنه| ن
5o|362طبــــ |ل|سكندريهعبــــد| ع |حمد بــــ|زيد

ف عطيه ملوكه|5994| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نندرو |
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م محمود عبــــد |لل|ه حس |23547|
|35oo8ندستـــ حلو|نخ|لد محمد ع حسن
23479oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م حس|م |لسيد محمود |لسيد
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد |يه|بــــ كم|ل عبــــد|لجليل|333676
9o7462 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لعظيم |حمد عبــــد|لعظيم |حمد
7o2483تـــج|ره |لمنصورهحن محمد |حمد عن| |لرجبــــي
49o543تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | خ|لد عبــــد|لمعبــــود |لسيد ع
يم حطبــــ|44299 بــــي |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخوس|م |ل
246o|o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د ع|شور عبــــد|للطيف |لشبــــي
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7625o3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد مجدى عبــــد |لعزيز |لمسل
237|oo|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه |حمد محمود |حمد
حقوق حلو|نعبــــد | ص|لح محمد غريبــــ34772|
6o942|حقوق |لمنصورهمصط عبــــد| ع عوض ع
324o48|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد تـــوفيق وحيد |حمد يوسف
25o839|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه خ|لد س| أبــــو سليم|ن
4523o9ندستـــ كفر |لشيخز محمد ز محمد |للو|تـــى
4o5o45|تـــج|ره طنط|صل|ح |لسيد محمد محمد |لبــــن
يم فرج269884 يم شفيق |بــــر| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــميخ|ئيل |بــــر|

5o94|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط حس متـــو محمد
325o77|رهر | وجدى ج|د نسيم زر|عه |لق|

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرش|دى محمد سيد محمد عبــــد |لع|ل6|72|
838o98حقوق |سو|نيوسف محمد يوسف عبــــد|لحكيم
تـــج|ره |لمنصورهدين| محمد حسن ع خض 978||7
23|oo9|زر|عه ع شمسسم|عيل محمد |سم|عيل ع محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود محمد عبــــد|لنعيم حف  876376
ف482452 د|بــــ |سيوط|أسم|ء شح|تـــه عبــــد |لنبــــي محمد 

د|بــــ |لفيوم|ح|تـــم محمد ربــــيع محمد97999
زر|عه طنط|محمد مجدى رش|د ح|مد حج|بــــ433347
2|22o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر محمد |حمد سليم |لمسل
7o33o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنبــــيله شمس محمد |لسيد |بــــوع|مر
تـــج|ره طنط|محمد ن| محمد عبــــد |لمقصود33|2|4
تـــربــــيتـــ طنط|م| سم فتـــ محمد كو |2622|6
9o4989 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|من|ر محمود |حمد محمد
تـــج|ره ع شمسي|سم | | عبــــد |لعزيز طلبــــ63996|
9o7629 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديش|دى ع|دل زكري| منصور
27o585 |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| ع |لسيد ر
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىر|مون| مجدى يوسف عبــــد|لمسيح272982
يم484687 تـــج|ره |ل|سكندريهيح حسن محمد |حمد |بــــر|
|6o73o| تـــمريض  حلو|نحس س|ير حمد|ن يوسف عبــــد
|د|بــــ |لم |مروه عمر رجبــــ |حمد3578|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمصط |سم|عيل عبــــد| |ل|م 845585
83o22oعلوم |سو|نم|دون| ثــــروتـــ نجيبــــ بــــش|ره
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد ط|رق عبــــد |لمنعم |لبــــدوى  |43|692

9o|36 يم عبــــد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ عبــــد |لن| |بــــر|
يم 25|688 يم |بــــر| يم رمض|ن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره بــــر|
3442o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف عبــــد| |حمد حميد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره حسن كيل| حسن7886|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن حمزه حس حمزه3293|2
4983o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحن|ن محمود حمزه يوسف زبــــ|دي
وف|تـــحمد |لسيد عبــــد|لع| |لسيد محمد479524 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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رى|76268 حقوق بــــورسعيدعمر فرج كم|ل |لز
رهوق خ|لد فرغ محمد45|52| ندستـــ |لق|
7o6o64| ندستـــ |لسويسمع|ذ ع|مر عبــــد |لحميد |حمد عبــــد
9o9|47علوم |لم |محمد عم|د |لدين صل|ح حمد|ن عبــــد
4773o5|س علوم طنط|حمد عبــــد |لسل|م |حمد محمد 

3oo95حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسوسن| مج شح|تـــه مج
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر عبــــد |لع|ل لط عبــــد |لع|ل96|49

رهحس|ن وحيد محمود |حمد حس|ن56473| تـــج|ره |لق|
79o557 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدجم|ل محمد شح|تـــه محمد مصط
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|شيم|ء علو| عبــــده نوبــــي|42|84
طبــــ |لزق|زيقس|ره محمود ع عبــــد | عطوه627958
9||oo6 معهد ف ص ري|ضه سوه|جعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد محمد
62224o تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود عل|ء |حمد |لحبــــ
تـــج|ره دمنهورحمد |يه|بــــ حسن |لسيد |حمد|7|4764
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمرو|ن محمود محمد |لسيد |ل|ع247658
ر|ء عبــــد |لجو|د عبــــد |لسميع سعيد787338 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|لز
7o45|9| تـــج|ره |لزق|زيقخلود خ|لد يوسف عبــــد |لعظيم عبــــد
6o7o6|حقوق طنط|نبــــيله جوده عبــــد |لحميد فرج

69oo7تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء سعيد عبــــد |لل|ه عبــــد |للطيف
637o96تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقش|كر وليد صبــــرى ع ع
ل|ل438993 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمزتـــ عبــــد |لحكيم حس 
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع و|عر ع |لسعد|وى|529226

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد تـــوفيق عبــــد |لمنعم تـــوفيق29256
حقوق بــــنه|ممدوح مجدى عبــــد|لحميد محمد428|33
49747oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررو|ن محمود عبــــد |لمنعم ع|مر
25o6ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |يمن فه ع محمود
حقوق بــــنه|محمود |لسيد محمد محمد4|9|76
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد ي| عبــــد| محمد ق|عود627389
3|3o2||علوم ع شمسبــــيتـــر |م مر|د تـــوم
6o4858ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ن س| عبــــد |لفتـــ|ح |لعنتـــرى
4o9472د|بــــ طنط|أنس رمض|ن محمد عبــــد |لو|حد|
4o589|| ينور محمود عبــــد |لع|ل سليم|ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء |لشن|وي مصط |لشن|وي ص432659
رتـــ|يه محمد ه|شم ريه|259673 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
22o7|oوق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|غ|ده محمد ح|مد ع لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
9o8o65 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رن| رش|د عبــــد|لل|ه محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود رض| ع حج|ج245825
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىر| | |حمد محمد مدكور 777||9
د|بــــ حلو|ن|ي| محمود ع عبــــد|لمقصود95678

د|بــــ ع شمس|ف|تـــن نجم محمد محمد47|3|3
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييوسف حس |حمد حس 827837
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24o296رتـــ|جنه مجدى |حمد يس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34|685| تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن خ|لد محمود حسن عبــــد|ل
88o|25  د|بــــ |سيوط|مريم بــــ|سم فكرى قلتـــه
762o7oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود محمد عيد عو|د
68882o|تـــج|ره |لمنصورهكريم محمد عبــــد |للطيف |بــــو|لمع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحبــــيبــــه محمد فؤ|د عبــــد ربــــه753563
6|873o|وف|تـــنس محمد |لسيد دويبــــ تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
علوم ج|معتـــ |لسويسبــــرسيس منصور |سعد فلتـــس 885238
499|oo تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورريه|م و|ئل عبــــ|س محمد مصط

53o49كليتـــ |أللسن بــــ سويفعزيزه مل|ك مسعود  |د
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم محمد عوض عبــــد |للطيف بــــدر687856
6|7o35|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رول| حس|م |لدين |حمد ح|مد |بــــر
8o6769لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د| | |حمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد|

229o4يم |حمد ره|يوسف |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يل ج |لزق|زيقمنه | ع|دل فتـــ عوض632545 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم عبــــد|لحميد336656 تـــربــــيتـــ ع شمسد | عبــــد|لعزيز |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنه | محمد ع سيف238278
تـــج|ره |لمنصورهعم|ر |يه|بــــ |بــــو |لمع| عبــــد |لمع |62468
9o5227 د|بــــ سوه|ج|مروه ك|مل حسن |حمد
226o27رهخ|لد ع شح|تـــه محمد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |حمد محمد رفعتـــ عبــــد |464483
7724o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد وجيه عبــــد |لعزيز |حمد حسن
ف |بــــو|لق|سم بــــسط|وى348296 لسن ع شمس|ي|سم |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد ط|رق عبــــد|لسل|م ج|د||24578
447o39 ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد زكري| عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد
676o29حقوق |لمنصورهي|سم |س|مه غريبــــ فريد ع
22o226 تـــج|ره ع شمسمصط وليد ع|دل |لسيد حسن |لعري
تـــربــــيتـــ |لعريشرو|ن م|جد عبــــد |لعزيز |لعبــــد عر|بــــى767448
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد عمر ع عمر سلط|ن|3356|
يم عوض |439672 تـــج|ره بــــنه|منه | محمود |بــــر|
||5o96| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم محمود محمد فرج
بــــه جم|ل عبــــد|لحميد |سم|عيل |88882 تـــمريض |سيوطد
تـــج|ره سوه|جمؤمن ع عبــــد |لمؤمن |حمد34659|
5o8426صيدله |ل|سكندريهسل عو|د عبــــد|لحكيم |بــــوزيد مبــــروك
|د|بــــ طنط|رو|ن صبــــ عبــــد|لمقصود أم أبــــومندور498458
34oo|4| طبــــ |لسويسيم|ن عبــــد|لن| محمد بــــيو
ل|9862|6 د|بــــ د |ط|ريه|م عم|د محمد أحمد حسن 
يم محمد ع مر264273 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف خ|لد حسن يوسف39|4|3
يم محمد مصط 349669 تـــربــــيتـــ ع شمستـــ |بــــر|
266o9oطبــــ ع شمسع رمض|ن |لسيد |لسيد عبــــيد
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تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عل|ء |لدين |حمد ج|د |824798
ندستـــ |ل|سكندريهح|زم سعد ممدوح سعد حس 529375
4o74o3|ف قطبــــ قطبــــ نعنوش د|بــــ |ل|سكندريه||ء أ
زر|عه |سيوطعبــــد|لحميد عزتـــ عبــــد|لحميد محمد 5883|9
6o5o82د|بــــ طنط|ول|ء بــــل|ل فوزى محمود ز|يد|

نوعيتـــ عبــــ|سيهي|ر| محمد حسن محمد24724
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء ص|بــــر عبــــده حزين||83376
تـــج|ره دمنهورمحمد ش|كر محمد عزيز عوض |لحو 85|542
6854o8يم |لبــــغد|دى يم عيد |بــــر| ندستـــ طنط|عيد |بــــر|
8o5397|تـــربــــيتـــ |لم |حمد عمر |حمد خلف
6o|875 يد |لمصطي يم |بــــو |ل نوعيتـــ طنط||ء |بــــر|

7345o|معهد ف تـــمريض |لفيوم|ء |حمد يونس خليفه
تـــج|ره |لمنصورهذي|د |لسيد |لكو ر|شد |لكو693986
زر|عه |ل|سكندريهول|ء محمد مصط |لسيد محمد|42348

439o9كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
نده عيد ع عيد4738|8 نوعيتـــ |لم |ش|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــه|جر محمود محمدين محمد رحيم|44544
صيدله طنط|محمد مصط محمد درويش433639
6|459oندستـــ طنط|محمود |لحسي عبــــد|لع|ل يونس
يم783668 يم محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|محمود |بــــر|

رهوليد حمدى سيد عبــــد|لر|زق73376 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| سيد |حمد ص|بــــر223527
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره خ|لد محمد |لقطبــــ |لسيد84|683

ندستـــ |لفيوممع|ذ |حمد رجبــــ |لسيد289|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر محمد عيد محمد62|27
527o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |يمن ج|بــــر عبــــد |لسل|م

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نجه|د محمد شعبــــ|ن جل|ل239297
|55oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل محمود عبــــ|س محمد
36o793رهي|ر| ع عبــــد|لفتـــ|ح حسن حم|ده د|ر |لعلوم ج |لق|
د|ن442662 د|بــــ كفر |لشيخ|بــــه رمزى عوض |حمد و
حقوق |لزق|زيقأسم|عيل أحمد محمد متـــو628897
34o247|طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء ي| |حمد عبــــد|لع| صل
لس ر| |ن |سحق48|869 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرك
237oo6ره|مه| خ|لد عبــــد|لبــــص محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ء مصط شو مصط ||34239
تـــج|ره |لمنصورهل|ء محمد ك|مل محمد |حمد|685664
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخلود ن| سيد محمد|35252

67|9oعلوم ج|معتـــ د |طد| | عبــــد |لفتـــ|ح فرج عبــــد |لفتـــ|ح محمد
|2942oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|جوزيف نزيه مخ| ملك
4o96o7د|بــــ طنط|ف|طمتـــ صل|ح |لدين محمد |لمسلوتـــ|
838|o|| |كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ع|دل ثــــروتـــ محمد |لغز
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9|o647 طبــــ بــــيطرى سوه|جع |ء جم|ل |بــــو|لغيط |لسيد
4793o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل و|ئل صبــــرى عبــــد|لحميد
767o79حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن |س|مه حسن س|لم سل|مه| 
حقوق طنط|محمد |لص|وى أحمد صو|ر3334|6

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم فرج سعد فضل |9|447
د|بــــ د |ط|عم|ر محمد ع محمد مو9646|4
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه |كمل |حمد فه365|78
628o55كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفأحمد طه مصط عبــــد |لعزيز
وف|تـــكم|ل |لدين ط|رق كم|ل عبــــد |لقوى عطيه59|8|2 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
7o|278 ف محمود سيد |حمد محمد ندستـــ |لمنصورهشه|بــــ |
|64o42| بــــي يم محمد منصور |ل رهبــــر| حقوق |لق|

3o534|ل|ل تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء خ|لد سعد 
يم ع |حمد|753834 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |بــــر|
يم عبــــد|لحفيظ ع |لطلبــــ267228 تـــربــــيتـــ بــــنه|ن |بــــر|
34o45|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|له|م ن|در عبــــد|لحميد ع |بــــر|
ندستـــ ع شمسمجدى محمد سعد |لدين يح ر|غبــــ27795|
83o54oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر محمد عبــــد|لع|ل فؤ|د |بــــوع|يد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيوسف خ|لد محمد ج|مع|25574
علوم ع شمسم |م|م |سم|عيل حسن354686
معهد ف ص بــــور سعيدرمض|ن عبــــد |لرحيم عبــــد |لوه|بــــ عبــــد 7|2|62
8826o4  تـــج|ره |سيوطدير فيصل من |م
675o44طبــــ |سن|ن |لمنصورهيوسف محمد محمد زكري| عبــــد |لحميد ع

7o924ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحه|جر عبــــد|لتـــو|بــــ رمض|ن حسن
رهمصط مدحتـــ مصط عبــــد|لجو|د44|232 تـــج|ره |لق|
9o6574 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديند| ن|در |بــــو|لخ و|صف
2544o5صيدله طنط|رحمه صبــــ |بــــو |لغيط عبــــد |لعزيز شلبــــى
8o2|35طبــــ |ل|سن|ن |لم |م|يكل نبــــيل فؤ|د عزيز
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن سعد عبــــد|لحكم |سم|عيل247|26
8|97o4علوم |لم |سم|ء مجدي رمض|ن عبــــد|لحكيم
49o55oلع| لل |حه و|لفن|دق و إرش|د |ل | بــــأبــــي ق |رضوى سعيد محمد سعيد عطيه
89227o تـــج|ره |سيوطمحمد ن| عبــــد|لع|ل حسن
ين محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|له|دي 885593 د|بــــ |سيوط|ن
359326| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــر|م عط| | زخ|رى ج|د |
ش|م حس محمود عبــــد|86|528 ندستـــ |ل|سكندريهحس 
325o25ف سعد ك|مل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعم|د |لسيد |بــــو |ليله عبــــده |لحن 64|2|7
معهد ف ص |سو|نحمد جم|ل فؤ|د محمود|839258
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسعيد جل|ل محمد سعيد مجدى75|475
|4o675تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سيف |لدين محمود عز محمود

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم خ|لد عبــــد |لحميد عبــــد|لعظيم54932
25|2o4ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن فؤ|د ع ملهط
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زر|عه دمنهورمحمد سعيد حسن محمود بــــدر3439|5
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نور| عزتـــ محمود عطيه خليل356956
يم محمد مصط زي|ن465442 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمدي |بــــر|
||9o95ره|محمد س|لم ع عبــــد |لحميد ع د|بــــ |لق|
25o784 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |يمن فتـــ أبــــو مصط
3273o2|ى س|ويرس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيفون |سعد ن
ندستـــ بــــور سعيدجوزيف جورج رمسيس ش|كر مرقص765643
تـــج|ره |سيوطر | ن|دى |ديبــــ صليبــــ  882856
حقوق ع شمس |ر مجدي عبــــد |لسل|م |حمد26855|
|65o83لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ندى يح |حمد محمود
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء محمود محمد محمود|522357
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطند |حمد صديق محمد  879888
2482o9يف معهد ف ص بــــنه|بــــه حسن عبــــد |لغ حسن 

يم محمد|4925| يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
75|o68ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد حسن نبــــيل ع |لدق|ق

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوميه عيد عبــــد |لع|ل سعيد|466|7
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم دوس وديع دوس355253
ندستـــ |لم |ع|دل شعبــــ|ن حسن ع 2432|8
7634o6يم |حمد ع |بــــوعي ندستـــ بــــور سعيدسل |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطمحمد عزبــــ عزيز قن|وي868239
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد سيد كم|ل محمد45788|
نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه سليم|ن عبــــد |لرحمن محمد سليم772537
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن|ء |لسيد |حمد محمد فهيم نوح487|27
8|345o طبــــ بــــيطري |لم |ف|طمه |سم|عيل بــــكس|وي سنو
879562| حقوق |سيوط يم|ن عز |حمد ع
تـــج|ره طنط|يم|ن عبــــد |لعزيز محمد |لسيد|2726|4
69o382ندستـــ |لمنصورهمحمد رض| مصبــــ|ح محمد عبــــد |لحليم
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دي |ده عبــــده |بــــو|لفضل |حمد835357
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــ شحتـــه ع محمد783564
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــلحس خ|لد عبــــد |لحليم عبــــد|لرحمن72|773
لسن ع شمس|رو|ن |حمد كم|ل ح|مد محمد22445|
83o3|6 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد قن|وي عبــــ|س ع
تـــ|فد|ء |ل|سل|م |حمد فكرى |بــــو|لفتـــوح452968 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
46oo62|صيدله |ل|سكندريه|ء محمد متـــو مر س|لم
ره|تـــسنيم عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد عزبــــ6|2395 د|بــــ |لق|
24665oندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن محمد |حمد طه |لسندبــــي
ل|ل|752493 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد ع|دل |حمد 
34|32oتـــج|ره ع شمسمحمود عبــــد|لمنعم |لسيد درويش عبــــيد
علوم |ل|سكندريهملك ط|رق محمد عبــــد |لمحسن محمد477385
5o4745يم عبــــد|لحليم د|ر |لعلوم |لفيومدى محمد |لسيد |بــــر|
ه سيد سعدي محمد|836433 صيدلتـــ |سيوطم
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل محمد بــــل|ل2|2564
2|6o33يتـــ ممدوح  |د سعيد ن|روز تـــج|ره ع شمسم
53oo78علوم ري|ضتـــ دمنهوري|س ف|روق عثــــم|ن سليم|ن
262o78|يم عبــــد|لعزيز |لجز طبــــ |سن|ن طنط|ف |بــــر|
922575| يم عبــــد| تـــج|ره سوه|ج  حمد صبــــ |بــــر|
882o|o كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمؤمن محمد عبــــد|لحميد عبــــ|س

رتـــعبــــد |له|دى نبــــيل عبــــده |حمد36476 علوم ري|ضتـــ |لق|
يم |لعز|زى484846 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حمدى |بــــر|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفوق محسن فتـــ سيد55456
د|بــــ دمنهور|س| س| مسعد عبــــد |لسل|م تـــليمه9||6|4
د|ر |لعلوم |لفيومحبــــيبــــه حسن محمد عبــــد |لع26988

ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف رمض|ن يوسف صقر مصط 3||353
756382| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لنبــــى ع
4777o5كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجيسيك| ميل|د ز يوسف
زر|عه كفر |لشيخآيتـــ |حمد فؤ|د محمد442565
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|س|رتـــ محمد عبــــد |لمع |حمد63855| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
7679o6كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــبــــسمتـــ محمود ح|مد محمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــسمله خ|لد ع ع س|ره427946
4399o|| علوم كفر |لشيخل|ء |حمد محمد |لسيد مصط
52o586|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء محمود صبــــ يونس بــــدوى
7|75o4رى تـــج|ره طنط|ه|جر عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لجو
35o9ooيف سعيد محمود تـــج|ره ع شمسنو|ل 
4o428|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد محمود حس محمود حس
68|44o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد نص |ل|م|م عبــــد |لحميد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن جم|ل س|لم |لسعيد صقر4|5|52
7o59|5يم د|بــــ |لمنصوره|محمد ح|تـــم فتـــ محمد |بــــر|
6955o||تـــربــــيتـــ |لمنصورهله|م خ|لد محمد عبــــد |لمنعم محمد
5o63o5| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنيتـــ بــــش محمد |لمهدى ع
تـــ حسن يوسف فه يوسف335737 علوم بــــنه|ن

63o92تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| حس عبــــد |لسل|م حسن
849o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|ر| ي| رفعتـــ ص|بــــر

تـــج|ره دمنهورسعد محمد سعد محمد خليل492787
وف|تـــعمر سيد محمد عبــــد |لبــــ| 62434| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4283|oنوعيتـــ طنط|نور|ن مصط ع سيد |حمد
69o||8| ندستـــ كفر |لشيخلسيد صد زكري| محمد ع
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد جم|ل |نور عبــــ|س 3873|9
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر عبــــد |لر|زق فرج عبــــد |لر|زق9||525
6oo9|4|ش|م |لسيد |لرف تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|يدى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسكريستـــ ر|ئف خليل تـــوفيق239456
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |يمن بــــ|ش| مغ|زى عزبــــ262688
تـــج|ره ع شمسكريم نور |لخ نور333867
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأحمد رجبــــ محمود |لجنيدى6345|6
يبــــ جيد6332|8 يبــــ مرزق و |د|بــــ |لم |و
32556o|ر ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر نس من عبــــد|له|دى ط| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منتـــ | سيد ع محمد33637|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــع |ء مصط عبــــد |لعزيز محمد متـــو464352
ر|ن263|62 يم |لحس|ن ز نوعيتـــ ج|معتـــ د |طبــــر|ء رزق |بــــر|

55o37يم محمد زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــتـــ |حمد |بــــر|
68852oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد شعبــــ|ن زيد|ن |حمد حج|ج
439oo5 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد |لمنعم |حمد فؤ|د عبــــد|لسل|م
253o98ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |حمد محمد سعيد عبــــد|لرحمن
زر|عه دمنهوردع|ء |لسيد ممدوح عبــــد |لمنعم |بــــويوسف5755|5
تـــج|ره ع شمسسم|عيل سعودى |سم|عيل عثــــم|ن|333384
5o5363ح تـــمريض |إلسكندريتـــ م|جد محمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لرحمن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهصف| رش|د رش|د فهيم عبــــد |لحليم693723
|5336oم محمد تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نشيم|ء محسن سيد
ه عبــــد|للطيف |لسيد عبــــد|لق|در5|4436 طبــــ بــــيطرى فرع مطروحم
تـــج|ره |سيوطعز|لدين كم|ل عز|لدين عبــــد|لفهيم823586
7o93o2يم مقلد تـــج|ره |لمنصورهيوسف ع|دل |بــــر|

3o536|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قل|ء عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |يمن عبــــد |لع|ل |لديد|مو عبــــده ع696888
رهم|ركو نظ شنوده |سعد33395| تـــج|ره |لق|
ش|م مصط محمد مصط 689|77 ثــــ|ر د |ط|من|ر 
رى عبــــد|لفتـــ|ح2|2229 كليتـــ |أللسن سوه|جكريم |يمن |لط|
224|o8ره|فري|ل سيد رمض|ن محمد عل|م |لق|

22|3oعلوم حلو|نروفيدتـــ |حمد مختـــ|ر رضو|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سيده ف|رس زيد |حمد زيد232959
حقوق |لمنصورهحمد حسن نعيم ري|ض |لغضبــــ|ن|424||7
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء جم|ل نجيبــــ حسن|746||7
تـــج|ره طنط|صل|ح محمد سعد ع |بــــوزيد494267
2|5o5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم | سم ش|كر شح|تـــ
|5o2|8يم عبــــد |لمجيد عبــــد |لصمد سعد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
6233oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء |حمد محمد فرج

8o4o8o صيدله حلو|نم|تـــيوس ع|طف جم|ل ذ
رهمحمد |حمد ي |حمد242557 حقوق |لق|
تـــمريض ع شمس ريه|م ن|جح ك|مل محمد |لسيد66|67|
248538| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء خليفه عبــــد|لستـــ|ر |لبــــ|بــــ
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ندي شعبــــ|ن محمد محمد3833|8
يم عبــــد |لحميد628859 تـــج|ره |لزق|زيقي|ر| محمد مجدى |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى|ء |حمد جبــــر |حمد|837264
7|o56|زر|عه |لمنصورهسل محمد محمد محمد |لجمل
ن| صفوتـــ عبــــد|لمنصف س|لم323769 تـــربــــيتـــ حلو|نم
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وف|تـــكرم |بــــوبــــكر متـــو محمد طه|528222 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
معهد ف ص |لزق|زيقخ|لد وليد رأفتـــ عبــــد |لعظيم776843
3288o2تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد جم|ل عبــــد|لعظيم |لخو
644oo2ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىح|تـــم عبــــده ح|تـــم محمد ع.
43463oمعهد ف ص طنط| |لعربــــى عبــــد|لعزيز نور|لدين
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــسل|م حمدي محمد لط محمد|852933 معهد ع| 

7975oرهحمزه ع|دل محمد عبــــد |لكريم |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |ل|سكندريه|ء مجدى عبــــ|س |حمد ع |426293
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود حس صل|ح |بــــو|لليل9|8568 معهد ع| 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد حس رش|د محمد|34527
44522o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م محمد رمض|ن محمد
226oo3لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|جم|ل |م|م جم|ل |م|م
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|رودينه نبــــيل عبــــد|لعزيز عشم|وى248924
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس| فتـــوح |لسعيد عبــــد |لحميد فتـــوح754378
8o968|تـــربــــيتـــ |لم |بــــسمه جم|ل عبــــد| ك|مل
9|o456 حقوق سوه|جمهند ع|دل محمد |حمد محمود
د4344|4 ف عبــــد|لحليم مج| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور |
ق|وى23957| ره|منتـــ | محمود |م |ل د|بــــ |لق|
77o565ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد عوض ع عبــــد|لح|فظ مر|د

تـــ جمعه محمد عبــــد |لحميد|43523 ره|م ثــــ|ر |لق|
7oo654|ف حسن ع منصور يل ج |لزق|زيقيه|بــــ | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رهس|ره محمد محمد محمود عبــــد |لع|233263 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
47746oحه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن ه| محمود |لسيد محمد| 
تـــج|ره ع شمسمحمد سم محمد عبــــد |لرحمن3|622|
يم عبــــد |للطيف محمد44546| ره/ري|ضتـــيوسف |بــــر| زر|عه |لق|
يم محمد حس ع محمد7886|4 تـــج|ره كفر |لشيخن| |بــــر|
25o564معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــي|ن رمض|ن |بــــو|لخ غز|لتـــ
|648o4| حقوق حلو|نمنيه |حمد وص محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى |حمد |حمد |لسيد |لغربــــ|وى38|489
طبــــ |ل|سكندريهأمنيه وجيه محمد ع |بــــوعبــــد|4343|5

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندى ربــــيع |حمد عبــــد |لمنعم37|67
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لمعبــــود محمود تـــه339359
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ مصط عبــــد|لخ|لق سيد ر|شد279652
|42o9|علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف عيد محمود محمد
يف زكري| محمد محمود|48748 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد 
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ مجدى عبــــد|لحكيم |لمهدى8||257
825|6o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم| سيد ف|وي محمد
52352oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد مصط حسن ع محمد
529oo8علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد عد محمد شيبــــتـــ
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعمر مصط عبــــد |لرحمن محمد عبــــد 445993
صيدله طنط|م|ي| ه| محمد عم|د مصط ك|مل332849
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|مد محمد حمدى |لسيد عثــــم|ن|26287
6576oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن |لسيد جنيدى محمد

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |حمد مصط |757776
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نف|طمتـــ خ|لد عبــــد| حج|زى335583
4482ooيف |بــــو|لمع| محمد خليل ندستـــ |ل|سكندريهنوره|ن 
6o7472| يم عبــــد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو ه| حسن |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيديه ط|رق سيد |حمد سيد |حمد شلبــــى7969|7
9o|o65  د|بــــ سوه|ج|حن|ن خ|لد سلم|ن عبــــد|لع|ل
يم|75486 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم خ|لد عبــــد |لحميد |بــــر|
ى محمود عبــــد |لق|در69|9|5 |د|بــــ طنط|أسم|ء خ
76o|o3وف|محمد نبــــيل عبــــد |لص|دق عبــــد|لعليم وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
طبــــ |لم |دين| سعد |لدين |بــــو|لعل| محمد|85322
حقوق حلو|نمن|ر ن| |حمد س|لم5326|3
تـــج|ره سوه|جمرو|ن عوض |حمد عبــــد|لرحيم 882|92
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء شعبــــ|ن عبــــد |لحميد |لطبــــ|خ|7724|5
7o538oحقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد محمد محمد |لمندوتـــ
6o7292 تـــج|ره طنط|محمد فرج ع |لسجي
يم محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لغ 826967 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــر|
|3|8o3لسن ع شمس|دير حس سيد ع
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد وجيه محمد |حمد م |957||4
8||o6oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء محمود حمزه |بــــر|
يم محمد73||85 معهد ف ص |سيوطس|ره عبــــد|لن| |بــــر|
يم عبــــد |لرؤف |لسيد |حمد حسن كن442353 علوم كفر |لشيخإبــــر|
ى |م مح|ربــــ359632 حقوق بــــنه|مريم ي

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ مجدى مصط محمد|2|35
ره |ر |يه|بــــ عبــــد |لجو|د |حمد293|5| طبــــ |لق|
6344o7|ور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد |م عبــــد| 
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن محمد ع محمد ع523976
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد|لوه|بــــ||24429
4998o2 حقوق |ل|سكندريهآيتـــ صبــــ محمد ع مر
ري حسن عبــــد |42|443 ن| أكمل |لجو ثــــ|ر د |ط|م
يح268636 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوملشيم|ء عبــــد|لمو محمد عطيه 
6o4244ى محمد |لهندى ش|دى علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد مصط ص|لح محمد |ل|عرج337956
8o47o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |وق كم|ل محمد |حمد|
صيدلتـــ |لم |ر| | ربــــيع |حمد عبــــد|لبــــ|سط6|86|8
يم حسن 26955| صيدله ع شمسفريده ط|رق ع |لسيد |بــــر|
9o852o تـــربــــيتـــ سوه|جنيه تـــه| محمود |سم|عيل
6o7o35ف |لدين |د|بــــ طنط|ر| | عل|ء |حمد 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديريه|م حس محمود محمدحسن863479
5oo852حقوق |ل|سكندريهحن محمد حسن |بــــوعيطه
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8o52|oفنون جميله فنون |لم |م | ع|دل سيف |لمسيح ف|نوس
448o56ندستـــ |ل|سكندريهن|ن عو حس فلتـــئوس شح|تـــه
868o42| فنون جميله فنون |ل|قسلف|ن| مفدي موريس رزق

ى68296 ف ومس|حه |لمطريتـــحس|م ص|بــــر يوسف عش ك.تـــ. ف رى و
69|26o متـــو يم |لبــــر علوم |لمنصورهغ|ده محمد مصبــــ|ح |بــــر|
صيدله طنط|مروه |س|مه |حمد عبــــد |لصمد |حمد|98|43
23o8|9رهمصط ع|دل خليل مر خليل حقوق |لق|
معهد ف ص سوه|جس|ره حسن محمد حسن833963
2|36ooف محمد ف|رس حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|منه | |
يم|838|63 د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء سعيد عبــــد| |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفطه محمد محمود عبــــد |لق|در53357
86o332 معهد ف ص بــــ سويفف|طمه حمدي محمود عبــــد|لغ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــه| ي| محمود حس 4684|6

تـــمريض  بــــ سويفمحمد خ|لد محمد ر|تـــبــــ5|568
328|9oيم عبــــد|لبــــ يم عبــــد|لبــــ|ري |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقنه| |حمد عبــــد |له|دى |حمد3|7782
435o73|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل|م عبــــد | |حمد سعد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسمه مبــــروك حس صديق63538
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن جم|ل فتـــ ع |سم|عيل36|263
33o574|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمود شح|تـــه عبــــد|لفتـــ|ح
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء عص|م عبــــد | محمد|9|6|3|
|66||oتـــج|ره ع شمسه| عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد |للطيف
7o8|52معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن حمدى محمد |لسعيد فرج
4o49|6تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن ممدوح بــــدوى |لضوى محمد
رهمرو|ن ط|رق عبــــد|لتـــو|بــــ عوض محمد342|23 تـــج|ره |لق|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسل ن|در عبــــد |لحليم دحيه24758|
د|بــــ |ل|سكندريه||ء ع|دل محمد ع |لسكرى|482769
|5o2o4ى محمد جندي حقوق حلو|نمحمد خ
8o755o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء عبــــد|لقوي عبــــد| حس|
معهد ف ص ري|ضه سوه|جقنديل نبــــيل ولسن قنديل 7|7|92
687o22| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء حسن |حمد عبــــده |لمخزن
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمروه فر|ج ج|د |حمد867879
بــــه سيد |لمحمودي339532 ره رض| و صيدله |لق|
49o488تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن خ|لد حسن ع حسن |بــــو طه

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنيتـــ ن عبــــد |لحميد |حمد|9|8|2
ي مش|422872 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهإيم|ن ع محمد ع
63273oصيدله |لزق|زيقمريم عص|م |حمد |لسيد
6o7|98يف ندستـــ كفر |لشيخص|بــــر محمد ع 
253o24كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|سم حمدى محمد بــــدر
4367o8طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسل أيمن ي عبــــد|لبــــ| سيف |لدين
يم |حمد شليوه894|69 تـــج|ره |لمنصورهجم|ل ف|يد |لسيد |بــــر|
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ل|ل48|462 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد مصبــــ|ح عبــــد |لجو|د  ك.تـــ. ف للبــــ
ى |بــــوزيد عبــــد|لع|ل 894484 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط ي
طبــــ |سيوط  بــــوبــــكر |حمد بــــكر مدكور|9||882
د|بــــ دمنهور|ن|ء س|لم عبــــد |لر|زق |لسيد بــــر 77|6|5
758|82|  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن عبــــد | محمد عبــــد |

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوفيق شكرى بــــ| |حمد حمودتـــ82555
7788o4| حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمينه |لسيد محمد حس| 
9oo649 تـــج|ره سوه|جم|رين| |نور فخرى |قل|ديوس
ل|ل784537 يم  تـــج|ره |لزق|زيقنور ه|شم |بــــر|
6o3o85ق|وى علوم |لمنصورهمحمد محمد منصور |ل
7o99|8|صيدله |لمنصورهلشيم|ء طه |حمد |حمد سعف|ن
علوم بــــنه|حمد خ|لد |حمد عبــــد|لجليل |حمد||35732
ندستـــ |لزق|زيقمحمد أبــــو ورده رمض|ن محمد628689
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــخلود جوده لبــــيبــــ |لسيد ش| 2359|6

2o824رهمصط |حمد سعيد سيد ندستـــ |لق|
يم محمد45796| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود محمد |بــــر|
442|o2يم محمد ج يم |لسيد |بــــر| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد |بــــر|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عل|ء محمد |لعدوى محمد |سم|عيل 677586
2335o4علوم ري|ضتـــ حلو|نخلود ع |لبــــدرى ع محمد
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد حمدى طه |لسيد محمد حسن332235
765o79علوم بــــورسعيدسم| خ|لد |حمد شتـــيوى
7o7573تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهر| شعبــــ|ن محمد حسن محمد
2367o2كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم ه|شم محمد طلبــــ
236o46 |كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| |س|مه ع جوده ش
وف|تـــرمض|ن مصط حل عبــــد|لنعيم 887633 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|3oo74ف مرتـــ متـــرى ى | رهش طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ كفر |لشيخرو|ن حس محمود |حمد |لغمر|وى|67655
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن شعبــــ|ن عبــــد|لمر صقر|252563
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس محمد |حمد محمود س|لم2337|2
88374o|تـــج|ره |سيوط حمد ص|بــــر ذ فرج
يم 743|89 معهد ف تـــمريض |سيوط م | |س|مه رفعتـــ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|سم|ء رجبــــ ج|بــــر |بــــو |لنج|39866|
439|5o طبــــ كفر |لشيخنور|ن أيمن أحمد ع
223o|9|رهحمد مجدى جوده |لسيد عج|ج تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقيه رض| |لص|دق |لسيد محمود|779829

رهمحمد عثــــم|ن محمد محمد8474| ندستـــ |لق|
92|oo2 حقوق سوه|جس|ره ح|مد عبــــد|لمو |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد رشدي محمد |حمد|476435
علوم بــــنه|مروتـــ صل|ح محمد مغ|زى مصط |36|33
33478o|يم د|بــــ ع شمس|ل|ء محمد ع|مر محمد |بــــر|
49|o|2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسمه خ|لد حسن عبــــد|للطيف |لبــــشندى
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4o6229|يم عبــــد |لمعبــــود ضمر تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــصف|ء |بــــر|
24945oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى شكرى ع |لمش|يخ
6o5688تـــج|ره |لمنصورهنبــــيله ص|بــــر عبــــد|لحميد غنيم |بــــو|لعط
7o4988ندستـــ |لمنصورهحل عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لمع| مسلم مسلم
26o898تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومزينبــــ سعيد مرزوق فه
54339o|ء ك|مل أحمد ج|د| د|بــــ دمنهور|إ
4||o|8 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدروضه |لسيد عبــــد |لمعبــــود |لص|وى
يم ع |لمتـــو527689 ندستـــ |ل|سكندريهي|ر| س| |بــــر|
طبــــ |سيوط بــــ|نوبــــ فليمون فخرى شنوده|887968
7o9833|د عيد يوسف د مج| تـــج|ره |لمنصورهيه مج|
52o9|9كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|يدى مجدى |لسيد عبــــد|لع| |لسبــــي
3354o9| د|بــــ ع شمس|لشيم|ء حس|م |لدين محمد ع
633|2o|معهد ف ص |لزق|زيقلسيد |حمد |لسيد |حمد |بــــوه|شم

م ع حسن محمود |لسيد|65966 طبــــ |لفيومد
8o22|3|ندستـــ |سيوطحمد سيد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لع|ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر عص|م |لدين عبــــ|س مدبــــو56|223

علوم بــــ سويفيه | عبــــد |لحميد صل|ح عبــــد |لحميد58466
رهعن|ن محمد محمود محمدين236466 زر|عه |لق|
35484oطبــــ بــــيطرى بــــنه|ريه|م جم|ل نبــــوي |حمد
447o9|ندستـــ |ل|سكندريهمحمد نور |لدين عبــــد |لق|در سليم|ن غنيمتـــ
يف ص|دق |حمد |لفرم|وى325787 حقوق ع شمسفرح 
يم محمد |لش| 629632 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى ع|طف إبــــر|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدع محمد حس| عبــــد|834882
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى محمود حس محمود58269|
د ع69|235 زر|عه مشتـــهرعبــــد| ع مج|
5|o||5|ش|م |لحص| سنبــــل كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد 
حقوق بــــورسعيدعبــــد | عيد عوده  |ده757949
ور|634|68 ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد | عبــــ|س 
6ooo87كليتـــ |أللسن كفر |لشيخندى حسن عبــــد |لحميد حسن حزه
ندستـــ قن|محمود يح عبــــد|لموجود سعيد865455
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|سلو|ن |حمد عبــــد |لعليم |حمد محمود67369|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رقيه منصور محمد |لصفط|وى688297
64|o|7 حقوق |لمنصورهعبــــد| جوده ص|بــــر محمد بــــسيو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن عص|م شعبــــ|ن عبــــده63|3|3
3|4|o7حقوق ع شمسمحمد محمود شح|تـــتـــ |حمد
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخ|لد |ل|م رمض|ن سليم|ن 9||889
63o3|4|يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد محمد |حمد محمد خليل لم
256o94ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س|لم محمد |بــــو|لعيله
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه ه| عبــــد|لمعز حسن |87994
زر|عه ع شمسعبــــد | عمرو محمد مصط م|جد|2||4|
783o36معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقع فكرى ع عوض |لفل
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوميم|ن عزتـــ |بــــو|لحسن بــــيو شح|تـــه|264737
رهس|مه |حمد عبــــد |لنبــــي |حمد|47945| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |حمد محمود محمد332285 |د|بــــ بــــنه|ندى |بــــر|
6455o3زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد عم|د عبــــد |لعزيز ك|مل
8|o766يبــــ رفله علوم |لم |بــــيشوي صفوتـــ و
حقوق |سيوطيونس عبــــد| |حمد سليم|ن  2862|9
78o423يم معهد ف ص |لزق|زيقرغده محمود مصط |بــــر|
529o43تـــ|وليد خ|لد |نور ز زعيتـــر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

معهد ف تـــمريض |لفيوم|ء رجبــــ ه|شم محمد|87587
ه محمد فضل | |حمد||63962 تـــمريض |لزق|زيق م

د|بــــ |لفيوم|م|ر مجدى ظريف ذ66444
239oo6إعل|م بــــ سويفندى عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن عمر|ن
27o974|يم |لسيد طبــــ ع شمسل|ء |لسيد ع |بــــر|
7o|o4| م|م عبــــد ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لق|در 
4|7|o6| تـــج|ره كفر |لشيخحمد رفعتـــ مط|وع ع
د|بــــ حلو|ن|ندى ع يوسف مصط 27989|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|غ|ده رجبــــ محمد ش| 268798
||672o| وف|تـــحمد محمد رأفتـــ مدبــــو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم637528 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدير |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رقيه سعيد عبــــد|لحميد ع |لسيد |لسوسه263893
6o3886تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط |حمد محمد محمد|ل|حول
يم24272| يم كم|ل |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحسن|ء |بــــر|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحسن ف|يز كم|ل حسن |لمهدي692897
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه فضل |بــــو|لوف| شبــــيبــــ|832472
7o4292علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيح نور|لدين محمد عبــــد |لعزيز محمود
تـــمريض |لمنصورتـــ ريم محمود عبــــد |لسل|م |لحديدى693363
يم سليم|ن |لح|رون677635 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمود |لسعيد عبــــد |لمو محمود688263
يف||684|5 ه مصط |حمد |ل طبــــ |ل|سكندريهم
42o765ى عبــــد|لعزيز حج|زى ربــــيع تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود ي
يم عبــــد|لمؤمن شح|تـــه9|2655 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــط|رق |بــــر|
434o57د|بــــ طنط| عبــــد |لحميد سليم|ن مسعود|

ف عبــــد |لمنعم يونس83422 صيدله بــــ سويفندى |
ف محمد عبــــد |لخ|لق23856| ندستـــ تـــ.خ|مس محمود | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |س|مه |بــــو|لعل| فكرون268267
62635oنوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن فتـــ |لسيد محمد ع

رهمريم سعد|ن |لقط متـــى25428 صيدله |لق|
ريدى523566 ف محمد ع  ندستـــ |لم |مؤمن |
ندستـــ ع شمسع تـــ|مر عبــــد |لغ ح|مد درويش5383||
ش|م زينهم عبــــد |لعزيز48339 زر|عه ع شمسبــــه | 

6||5o4ند تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنيف |نور ع مو 
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معهد ف تـــمريض سوه|ج ج|كل ص|بــــر |سحق بــــش|ى 922223
معهد ف ص بــــ سويفمحمود عز|لدين محمد محمود857279
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نند |سم|عيل محمد عبــــد|لجليل7|9|24
5o5|65ف عطيه محمد طلبــــه تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|زن |
48o345د|بــــ كفر |لشيخ|ح|زم عبــــد|لمع عبــــد|لحميد |لسيد سليم
77583oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمد حس|م |لدين عبــــد |لرحمن محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد ع|طف عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز خط424838
بــــي حسن 9|6957 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ح ي| حس |ل
يم حس |لحسن عبــــد 2994|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحمدي محمد مصط عثــــم|ن||8267
8|oo38تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره محمد سيد عبــــد|لعظيم

5o242يم |لدسو سيد زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــيوسف محمد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهي| عرفه عي |حمد |لديبــــ9||694
6o4669لسن ع شمس|س|ره مصط |لسيد مصط شعبــــ|ن
5o|5o6د|بــــ |ل|سكندريه|عل|ء صبــــ عبــــد |لفضيل خزيم
د|بــــ ع شمس|بــــيشوى ع|طف شفيق غ| غبــــري|ل5|378|
9o2|6o معهد ف ص سوه|جن|ن مملوك نز ج|د |لربــــ

رهرضوى ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحليم35274 طبــــ بــــيطرى |لق|
وس6|8598 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم|جد شح|تـــه شكر تـــ| معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء محمود |حمد ع |832696
يم ه|شم|893569 حقوق |سيوط حمد مجدى |بــــر|
رهعبــــد|لحميد جمعه عبــــد|لحميد تـــ |ن244647 تـــج|ره |لق|
زر|عه |لمنصورهحن عص|م |لدين محمد عطيه سلط|68953
ندستـــ قن|دع|ء شه|بــــ |لدين عبــــد|لوه|بــــ |حمد272872
43o597 يد تـــربــــيتـــ طنط|ع |ء عبــــد |لسل|م ص|بــــر |بــــو|ل
85oo||تـــج|ره |سيوطبــــ|سم سيد |حمد ص|لح
4|oo45|يم محمد محمد |لسيد |د|بــــ طنط|حمد إبــــر|
36o9|7 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |لسيد عبــــد|لخ|لق مصط
تـــ|محمد سعيد سيد |حمد |سم|عيل546252 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
رهع |ء مدحتـــ قر ع |لحنبــــو236463 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |شمونرن| |يمن حس |بــــو |لغ|ر252636
52o7o| علوم طنط|ه|جر رفعتـــ محمد عبــــد | |لفيو
4323o8عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندى ي| |لسعيد |ل|بــــشي
2723o6د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|جرجس ن| جرجس  |د
35595o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء |سم|عيل جل|ل |سم|عيل
صيدله |لمنصوره|ء جم|ل |حمد حسن |سح|ق|2|6838
طبــــ |لم |محمد حم|ده خلف | محمد4475|8

يم محمد|834|3 رتـــ/ري|ضتـــ|حمد حس|م |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسجورج ممدوح ف|يز نقول|8275||
494o29 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد عبــــد|لمؤمن عبــــد|لر|زق |حمد بــــسيو
يم768749 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد محمد |سم|عيل |بــــر|
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|48239| رهل|ء |يمن حس مر حقوق |لق|
رهبــــ|ف فكتـــور ف|روق عوض5973|| صيدله |لق|
22o734|يم محمود |لقل |ء |مجد |بــــر| تـــج|ره ع شمس|
625|4oعلوم بــــنه|مريم ع|دل يوسف روف|ئيل حبــــيبــــ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عل|ء |لدين |حمد ع عبــــ|س357379

8888oيم ع وف|تـــعمر |حمد |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم عوض|767397 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشين|س |حمد |بــــر|
4o963oتـــج|ره طنط|سمر |حمد ع |لزي|تـــ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورتـــغريد ممدوح عفي محمد ح|رون499843
27o966معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء |يمن محمد |لسيد حسن سعيد
84|5o2د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود محمد عثــــم|ن محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء ي| طلعتـــ شتـــ|287856
7o6778يم |حمد محمد رزق ندستـــ |لمنصورهش|م |حمد |بــــر|
حقوق حلو|ني|سم سم عبــــد|لرحيم عبــــد|لجليل227782

5344o|تـــ وزير |سم|عيل بــــرك|تـــ معهد ف ص بــــ سويفم
2|95o2| |كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء ع|دل عبــــد|لحكيم |لق
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فوزى بــــرك|تـــ عبــــد |لعظيم955|77
43374oطبــــ |سن|ن طنط|حمد م|جد محمود عبــــد|لمقصود |لشعر
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد ع|طف لط عبــــد |لق|در|687588
6|868oر|ء مرزوق |لسيد دي|بــــ معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدف|طمه |لز
32oo48ف مسعد |م|م حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |

36o23زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــغ|ده رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح ع حسن
8o2872|نوعيتـــ |لم |يه محمد خلف طلبــــ
يم عبــــد |لعزيز|766666 معهد ف ص |سم|عيليهيه|بــــ |حمد |بــــر|
8o4377لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سمر سطو عبــــد|لمو محمود|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرفيده لط عبــــد|لمعبــــود ع مر264|27
رهف|طمه محمد عبــــ|س محمد65265| علوم |لق|
2423o5 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله |حمد تـــ|مر محمد عبــــد |للطيف مو

5o834تـــج|ره بــــ سويفيوسف |يمن فتـــح |لبــــ|بــــ ص|لح
حقوق ع شمسه|جر سيد حسن ع |لبــــن|336522
صيدله |ل|سكندريهمريم عبــــد |لرحيم ر| عبــــد | حسن 426384
43o6|7|طبــــ بــــيطرى بــــنه|روى عبــــد |لغ عبــــد |لق|در طلبــــ
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريمه مختـــ|ر طه |حمد |بــــو حمد544592
759o24تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود |نور |حمد مو

علوم حلو|نمحمد محمودجم|ل |لدين عبــــد|لحفيظ 68959
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م||ء |لسيد محمد تـــوفيق|259638
ل|ل258|78 وف|تـــمصط محمد |لشح|تـــ حسن  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
345o7oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود محمد عبــــد|لرؤف محمد

662o2|ندستـــ |لفيومحمد ع|طف محمود محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|سل|م سم عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لدرغ839|26
4|38o5 تـــج|ره طنط|كريم |م عبــــد |لق|در |م
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78o|44|ى محمد محمد رمض|ن تـــج|ره |لزق|زيقحمد ي
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهنسمه محمود ن|يل نور|لدين2|7563
تـــ شعبــــ|ن |حمد عبــــد |للطيف محمد9|4889 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد كم|ل سعد زن|تـــى8872||
||55o7د|بــــ حلو|ن|من محمد من عبــــد |لفتـــ|ح
نوعيتـــ |لم |حسن رجبــــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|9|55|8
52|ooo| يم ص|لح عبــــد |لرحمن د|بــــ دمنهور|أميمه |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يم فتـــ عبــــد|لسميع محمود825979
5|o|28طبــــ |ل|سكندريهبــــه|ء |لدين |حمد عزتـــ |لقطرى
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر|ويه مصط بــــدير |لسيد محمد|44279
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمجدى فرج معوض وديع حن|6|6988
4982o4| يم |لسيد |لخر|د تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه سعد |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم محمد فرح |لغن|م764479
868o83 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ننجل|ء |حمد محمد |لدن
طبــــ بــــورسعيدند |حمد محمد عبــــد |لجو|د682584
تـــج|ره دمنهورأمل أحمد محمد |لمصل422862
تـــمريض |لزق|زيق زينبــــ محمد محسوبــــى مصيل حسن643674
يم |حمد ه|شم |حمد|8||227 د|بــــ حلو|ن|حمد |بــــر|
لسن ع شمس|عبــــد | ع|طف |بــــو |لعن عبــــد |لسل495683
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| كرم عبــــد|لع| |بــــو شعيبــــ257547
7o22|5يم تـــج|ره |لزق|زيقمريم سم يوسف |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|يدى |نور صد شمروخ335744
صيدله |ل|سكندريهنص|ف عبــــده محمد عبــــده |حمد|27|522
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحبــــيبــــه عبــــد|لمنعم محمود عبــــد|488|24
6987o9زر|عه |لمنصورهل|ء محمد عثــــم|ن عبــــد |لحميد صديق
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ صل|ح عبــــد |لع|ل سل|مه سل483563

ف عط| | تـــوفيق25568 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيوستـــ | |
268|o3|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد م |لدين يوسف مشعل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمود عبــــد|لغ |بــــو|لخ 965|26
9oo5o5| تـــج|ره سوه|ج منيتـــ |حمد سيد ع
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم رض| عبــــد|لمنعم محمدعمر357654
886o78 د|بــــ |سيوط|محمد ص|لح عبــــد|لحميد عبــــد|لنعيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديدين| جمعه محمد عبــــ|دى272999
6|o495تـــج|ره |لمنصورهند| ع ع |حمد كشك
|69449| يم طه قطبــــ مو رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
68259oيف ج|بــــر |حمد ج|بــــر ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم 
|484o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر مصط عبــــد | عم|ر
رهجل | مصط |ل |تـــي ك|مل325568 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ل|وى9832|6 د|بــــ د |ط|محمد ربــــيع محمد |لم
89663o  يم محمد خليفه تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرن| |بــــر|
4462oo حه وفن|دق |ل|سكندريهش|دى محمد |له|دى حسن يوسف عبــــد| 
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8o5o36ه مصط |لحسي عبــــد|لحميد كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىن
499|3oى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمتـــ ع عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ |لشق
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مروه حس|م عبــــد |لفتـــ|ح |ل|دشي982|43
د|بــــ ع شمس|عل| حسن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|م354373
6o2989كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|ي| ق|سم عبــــد |لمحسن |لسندى
68o682|يم |لغندور تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد سليم|ن |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | |حمد جم|ل عثــــم|ن فودتـــ696835
|2|86oر تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ محمد حسن تـــوحيد ط|
89|o62 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء جم|ل محمد شح|تـــه
يم ع عبــــد|لرحمن||33998 رهبــــتـــس|م |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
حقوق حلو|نيوسف خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ |يوبــــ436|32
84oo4|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ول|ء حمد|ن عبــــ|س رضو|ن
معهد ف ص بــــنه|ه|جر كرم عبــــد|لر|زق عطيه269288
ش|م عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لرحيم|87633 تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد 
ف محمود حن 326647 تـــ | كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد عبــــد|لن| محمد سند5|2658
64o653|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد ع محمد
3|26|o حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن مدحتـــ مصط حس| 
6o|34oحقوق |لمنصورهدين| عبــــد|لن| سل|مه |لمغربــــى
د|بــــ |ل|سكندريه|صل|ح |لدين عل|ء صل|ح عبــــد |لح487264
|59o98|حقوق ع شمسنطونيوس حشمتـــ ف|يق جرجس

تـــج|ره بــــ سويفه|جر جم|ل كم|ل ع |5349
2362o6يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم محمد ه|شم محمد |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمنتـــ مختـــ|ر |بــــو|لسعود نج|ري832638

ره|ء ط|رق |حمد حن |26894 تـــج|ره |لق|
52o749علوم طنط||ء رمض|ن فه محمد عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممديحه |حمد محمد عبــــد|269525
87oo58يم تـــربــــيتـــ |سو|ني|سم عبــــد|لمنعم محمد |بــــر|

يم57383 تـــج|ره بــــ سويفف|يزه طه عبــــ|س |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم| |حمد عوض عبــــده نج|682284
4|o|38 د|بــــ طنط|مصط مدحتـــ مصط |لشوربــــ|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمن|ر ع محمد ع757559
تـــج|ره |لمنصورهس|ره محسن |لسعيد |لشه|وى684852
تـــج|ره ع شمسعمر سيد يسن عبــــد|لر|زق محمد347859
صيدله ع شمسسم| رءوف عزتـــ |لسيد بــــيو25949|
د|بــــ |لزق|زيق|ند| محمد عثــــم|ن عبــــ|س عطيتـــ643365
د|بــــ ع شمس|يتـــ رمض|ن |حمد |سم|عيل||32693
338o|2|تـــج|ره بــــنه|حمد جم|ل جودتـــ حسن
63o42|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد حسن محمد حسن شعبــــ|ن ع.
85|o26ندستـــ |سيوطمصط |حمد محمد |سم|عيل
62232oصيدله |ل|سكندريهأمينه أيمن محمد رج|ء جبــــر
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5o5643تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|زن محمد عبــــد|لمحسن رمض|ن بــــرك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسند محمود محمد محمد359695
7527o5ف جمعه محمد حقوق بــــورسعيدع|دل |
355o32بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمروتـــ جم|ل محمد عبــــده |سم|عيل
7o769|صيدله |لزق|زيقمن|ر سم محمود عبــــد |لجو|د محمد
||5|ooلسن ع شمس/ري|ضتـــ|مح|سن عمر لبــــيبــــ |حمد
د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى محمد |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لمع|26|695
4538o3|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لفتـــوح عبــــد معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسمصط |حمد مصط خليل خليل64|358
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىس|ره عمرو |م|م عطيه|688|2
حقوق |ل|سكندريهد| | |حمد |حمد |حمد محمد ه|رون28|498
د|بــــ د |ط|ه|جر حمد|ن |حمد جمل6284|6
4o8288د|بــــ طنط|كريم جم|ل محمد عبــــد|لعزيز يوسف|
يم يح حج|زى449248 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|يح |بــــر|

قتـــص|د م حلو|ن|منتـــ | محمد فوزى عبــــد|لجو|د6|457
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء حمدى رجبــــ رشيد|252357
6|6|o3لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|كريم |سم|عيل |سم|عيل |لحكيم
5263o7ورى زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمصط محمود جمعه |لج
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمل عبــــده |لرف| محمد|لرف| |29|2|7

يم شفيق968|5 تـــج|ره |سيوطك|رين |سحق |بــــر|
يم محمد حسن رفعتـــ عبــــد |لحليم752522 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد رزق محمد عبــــد|لع|ل |لف 429877
تـــج|ره |سيوطم|ريو ممدوح سل|مه منصور857653
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ندى فتـــ عبــــد |لرحمن |حمد29986|
52564o| تـــج|ره طنط|نس جميل عبــــد | محمد عبــــد |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم |لسيد رضو|ن |لبــــش|25294
د|بــــ |لمنصوره|شو محمد شو محمد حس 676768
24287o لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط ع|مر عبــــد|لرحمن |م
9o4677|ء ه|شم سيد مهر|ن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
6o5788د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء خ|لد ري|ض ع
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محمد ر| |بــــوعيد256838
تـــج|ره كفر |لشيخندى مهدى عبــــد |لبــــديع محمد عبــــد|لمنعم6938|4
ل|ل ص|بــــر |لحديدى477394 د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن خ|لد 
425438| د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمد عبــــد |لسميع عط| |
تـــمريض دمنهورلسيد محمد |لسيد جبــــر ط|يل|7|23|5
||65o5علوم حلو|نج | تـــ|مر فؤ|د لبــــيبــــ
2294o|وف|تـــد| | |لسعيد |حمد |لمهدى تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|6o66|لس نبــــيل |م عبــــد |لملك تـــج|ره ع شمسك
45255oتـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد|لرحمن غريبــــ عشم|وى محمد عشم
ف |لسيد |لبــــربــــري حف 778422 د|بــــ |لزق|زيق|ند |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنيه حمدي محمد محمود||83583
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ي|ر| |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|للطيف|26636
معهد ف ص بــــنه| |ر جل|ل محمد خ 252497
يم838466 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|غ|ده محمد حل |بــــر|
يم س| حسن يوسف حسن|678483 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــر|
27o849تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره محمد |م نص|ر
ندستـــ د |طمحمد ي| سل|مه عبــــد |لرحمن |لمل3|6245
|د|بــــ |لم |رح|بــــ ع عبــــد |لرحمن ع59477|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوستـــينه مجدى فخرى زخ|رى|33498

ندستـــ |لم |مؤمن محمد |سحق عثــــم|ن |لسيد86599
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|حمد محمد منصور |حمد ند|||2|42
رهصف|ء ربــــيع ح|مد بــــيو58|45 علوم |لق|

علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف|طمه |حمد محمود عبــــد|لش| 86|828
9o2649 ف عبــــد|لرحيم محمد حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــ|ء عم|د|لدين ش|ذ طه|273556
4|75ooى |لسيد معوض سليم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد خ
4o|674حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم |لسيد محمد عبــــد |لحليم
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عل|ء مصط ص|دق |بــــو|لحسن|83945
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفبــــرو | مدحتـــ حكيم د|ود عي 5|4252
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحس|م خ|لد مبــــ|رك مر|د 886325
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء عوض عوض ع|مر سليم|5||637
8o37o8| صيدلتـــ |لم ||ء محروص محمد ع
رهيم|ن محمد |حمد عبــــد |لد|يم خليل||7662| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رتـــ|رح|بــــ محمد سعيد بــــسيو 42867 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد لط مصط |لمغ |57|7|4
638o52حقوق |لزق|زيقع |ء عل|ء محمدمحمود |حمد عبــــد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم ع حسن |حمد485665
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد سعد |حمد س|لم|688765
7o|873 طبــــ |لزق|زيقبــــسنتـــ خ|لد |حمد حسن |لعو
3548o6علوم بــــنه|جنتـــ | محمد حسن |نيس حسن
486o85| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ندى |لعري|ن عطيتـــ عوض
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقوق سعد ع سيد |حمد49|357
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| بــــخيتـــ جوده عويضه237688
ل|ل|684235 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |حمد ص|بــــر 
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديميمه عبــــد|لن| محمد مو |836435
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهع|دل محمود تـــوفيق عبــــد|لح|فظ غر|2323|5
4847|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر خ|لد |لسيد عبــــد |لو|حد
6|3o9o ف |لسيد مصط عبــــد |لغ طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن أ
3333o6طبــــ بــــيطرى بــــنه|مريم |مجد محمد سعيد
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعمرو ش|دى عبــــد |لحميد |سم|عيل24329| ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ محمد طه |لحسي قنديل|728|5
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عل| عبــــد |لفتـــ|ح طه محمد بــــرك|تـــ498473
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266o64|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي| ع|بــــدين |لع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرقيتـــ بــــدر|ن ف|ضل بــــدر|ن |حمد458643
معهد ف ص |ل|سكندريهفري|ل ح|زم رمض|ن عبــــد |لحكيم |لشن9452|5
4o7325 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمريم عبــــد |لرحمن خليل حسن عفي

ف بــــديع |لزم|ن |حمد عبــــد|||76| علوم ري|ضتـــ حلو|نعمرو |
يف سعد درويش354286 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جتـــ 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء محمد ص|لح عويس55782
88o5o2 طبــــ |سيوطمحمد عبــــد|لغف|ر محمد ج|د |لكريم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن نبــــيل فوزى عبــــد|لفتـــ|ح444938
|49223| فنون جميله فنون حلو|نل|ء ع محمد حسن ع
|5oo47| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد محمد سيد محمد ع
ش|م محمد جم|ل |لدين |لجندى328698 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد 
6o3469ندستـــ |لمنصورهحس |م محمد |م |دريس
|4834oره|مريم حسن حسن عطيتـــ ثــــ|بــــتـــ د|بــــ |لق|
رهمصط وجيه محمود |سم|عيل32|2|2 طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمروتـــ |حمد عبــــد |لحليم |حمد|97|5
ندستـــ |ل|سكندريهيف محمود حس محمود عبــــد| ج|47863
علوم بــــنه|حمد |سل|م محمد صل|ح محمد رفق52|2|3
زر|عه دمنهورد | سعيد محمودع سليم|ن |بــــوزينتـــ5362|5
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|م خ|لد ع|طف |حمد |لمقي39|254
8o7278|تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لجو|د |لسيد عبــــد|لجو|د
6o85o3ه عبــــد |لمنعم محمد شبــــل حمد تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس مصط عبــــد |لعزيز حسن |ل 475859
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد مبــــروك إسم|عيل نو|م س|رى787||5
8o4982لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م ع|مر |حمد محمد|
|4o343يتـــ|بــــ |نعم عبــــ|س محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | عو|د عبــــد |لحميد عبــــد |لنعيم747|2|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء محمد ع ملي |786659
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فؤ|د |حمد ف|روق |لش|يبــــ9|2458
ندستـــ شبــــر| بــــنه|شه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ حسن عبــــد|||3379
84548oن| ميشيل سم وردي معهد ف ص |سو|نم
6|o284| ره|عمرو محمد عبــــد |لر|زق عبــــد ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طط|رق شبــــ|ن محمد فرح|تـــ6442|6

رهه|جر حسن حس محمد4355| زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|مصط رزق ر|شد سيد |حمد333542
يف |حمد غ|نم حم|د432466 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل |ء 
طبــــ ع شمسد| | حسن عبــــد|لحميد حسن335663
5|599o|طبــــ |ل|سكندريهنه|ر فرح|تـــ رمض|ن محمد طه
636|o7تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن| محمد محمود ع|رف
كليتـــ طبــــ أسو|نحمد عبــــد|لرحيم |حمد محمد|844946
علوم |ل|سكندريهس|متـــ محمد عبــــد|لجو|د عبــــد| |لصعيدى397||5
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ر فوزى عبــــد|لمقصود6||7|4 د|بــــ كفر |لشيخ|جم|ل ط|
ش|م عبــــد |لبــــ| |حمد |لسيد484523 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد 
9o|54o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| ن| مو محمد
3564o|صيدله |لزق|زيقمحمد سعيد محمود مهدي
4o7486كليتـــ |أللسن كفر |لشيخسهيله محمد |حمد مسعود منصور

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــصف| محمد حسن عثــــم|ن حسن67298
ره|سندس سيد بــــدر محمد43499| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص طنط|ف|رس محمد |بــــوزيد حسن غ|زى442258

معهد ف تـــمريض |لفيومندى س|لم عبــــد|لتـــو|بــــ ع 54|72
ر|ء محمد |بــــو|لفضل حج|82657 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه |لز
علوم طنط|ه|نم محمد |بــــو |لفتـــوح سل|مه7|6||6
822|o6طبــــ بــــيطري |لم |جيه|ن جميل ملك بــــش|ي

2682oلسن ع شمس|من|ر |م|م مهتـــدى محمود
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ي| |لسيد جمعه|775337

7284oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|حسن|ء رجبــــ |لسيد سليم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهس|ره ج|بــــر عبــــد|لحميد عبــــد|لجيد ن496775
4|o2|2|تـــج|ره طنط|ف محمد عزتـــ حسن مرو|ن
7o2563|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمينه ط|رق فوزى متـــو |لطنط|وى
يم|679|34 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ مصط مدبــــو مصبــــ|ح |بــــر|
يم سعد ز 7225|8 |د|بــــ |لم |عبــــد|لمسيح |بــــر|
7o88|oصيدله |لمنصورهريه|م |لحس ع ع عنتـــر
يم |لعري|449224 ف |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخيوسف محمد | معهد ع| 
288o22ر |نور ع سعد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحسن| م|
6|3o49|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسم|ء عبــــد|لرؤف محمد محمد عيطه
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرو|ن صبــــ م محمود254576

653o8يم عبــــد|لتـــو|بــــ نوعيتـــ |لفيومعمرو خ|لد |بــــر|
3297o2د|بــــ بــــنه|رؤى عمر ح|مد محمود نو|ر|
وف|تـــيف محمود مصط محمد |لبــــل|ط478679 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد محمد |لسيد عبــــد|لحليم ش| 6555|4
46o593طبــــ طنط|نوره|ن صبــــ محمد عبــــد|لمجيد عبــــد
62o5|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسهيله محمد محمد سيد أحمد |لني
42442o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد ن| |لسيد عبــــد |لمطلبــــ
8756o| معهد ف ص |سيوطمصط محمد مصط حس|ن

ف ع حل58534 علوم حلو|نزينبــــ |
34927oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنرم مجدى عبــــد|لفتـــ|ح خليل
28o485 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه محمود عبــــد |لمح حس|ن
6986o3حه وفن|دق |لمنصورتـــنوره|ن فريد ن فريد ع| 
يم شعبــــ|896|2| رهيه محمد عبــــد |لر|زق |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
4o9265د|بــــ طنط|ندى خ|لد ح|مد بــــ|ظه|
447o8oندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد عثــــم|ن |لسيد محمد
9o47o6 فنون جميله فنون |ل|قوق محمد عبــــد|لعزيز محمد
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7o8oo9 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ن| |حمد |لمتـــو حس|ن
تـــج|ره بــــنه|محمد كم|ل |لدين سعد |حمد328766
|د|بــــ |لم |ص|له خ|لد |حمد ع |ن|7699|8
7795o|رهدين| محمود |لسيد محمد حسن عل|ج طبــــي |لق|

يثــــم حسن محمد شمس |لدين7944| رهس|رتـــ  تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن محمد طه طه مصط 765755
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء ه| فؤ|د ح|مد|65|348
طبــــ حلو|نحمد محمود عبــــد|لحميد |لملي |788|26
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهريم مختـــ|ر فتـــ مختـــ|ر سل|م53|525
84422oيم تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمحمود يح محمود |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخل|ء جل|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| محمد442699
8|9|o6يم من عبــــد|لج|بــــر طبــــ بــــيطري |لم |سل |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد ي| حم|د شتـــيوى76|762
6o79o3تـــربــــيتـــ طنط|س|ره أيمن محمد دبــــور

رهل|م حس محمود محمود|69626 طبــــ بــــيطرى |لق|
ه عبــــد|لجو|د ص|لح عبــــد|لجو|د 24|522 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لعزيز ع|مر تـــوفيق محمد|83686
8o44o| علوم |لم |ك|تـــرين ع|طف س| ز
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لدسو شح|تـــه بــــسيو مو7247|4
تـــج|ره كفر |لشيخ ع محمد |لري |43677

49o|8رهفه محمد فهيم محمود ندستـــ |لق|
336o69تـــج|ره بــــنه|نوره|ن |لسعيد عبــــد|لحميد |لسيد

رهسم|ء سيد ع |سم|عيل|46826 زر|عه |لق|
ر محمد عبــــد |لرحمن26663| تـــج|ره ع شمسمريم ط|
499o94| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ع|دل محمد محمد مو
د|بــــ |سيوط|ش|م حس مصط محمد 6|73|9
تـــج|ره ع شمسريه|م م|جد محمد محمد2936|3

فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندير عم|د عبــــد |لع|ل |حمد35382
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يتـــ محمد عبــــد|لصمد عبــــد|له|دى|33|335
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رجبــــ سيد |حمد |لخ|لدى494933
43842oطبــــ كفر |لشيخخ|لد محمود عبــــد|لعظيم عبــــد|له|دي
6o574oزر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــرقيه فيصل |لسعيد رزق شلبــــى
تـــمريض |لمنصورتـــ ند| مسعد محمد سعد7397|6
لسن ع شمس|س|ره محمد عبــــ|س عمر عبــــ|س9|385|
تـــج|ره طنط|أسم|ء سل|متـــ زكري|  |د426|42
8|7o|4د|بــــ |لم |نوره|ن محمود محمد |سم|عيل|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد محمد محمد |لغندور268586
يم عل|م498499 يم س|لم |بــــر| تـــج|ره طنط|ندى |بــــر|
867o|2حه وفن|دق |ل|قمعتـــز محمد عبــــد|لوه|بــــ شح|تـــ| 
معهد ف ص |سيوطس|ره مصط حس محمد  8547|9
تـــربــــيتـــ |سيوط يمن محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ|878597
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تـــج|ره دمنهورحمد مصط شكرى سعد بــــكر|487859
يم عمر3|2633 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|روضه مصط |بــــر|
ر|695985 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود |حمد عبــــ|س ز|
4o79|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمه ع|دل عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ
33o854| زر|عه مشتـــهرسم|ء عيد |لسيد متـــو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ ن| محمد ع عبــــد|للطيف354582
25o82oه حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |لحسي عبــــد|لحميد عمر عم
3267o4حقوق |لمنصورهندى عبــــد|لن| |حمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسهيله ج|بــــر حس |لسيد |ل |تـــى435778
32|8o|ره|م| |ر محمد عبــــد|لسميع ز خميس د|بــــ |لق|
معهد ف ص بــــ سويفمروه حم|ده رجبــــ ع 4963|8
884oo4ر|ء محمد عبــــد|لحميد عبــــد د|بــــ |سيوط|ف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ |لم ||ء مختـــ|ر فوزي سليم|ن|7762|8
يم محمود  5542|9 علوم ري|ضتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمعتـــز ع|طف عبــــد|له|دي ري|ض67584
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــيسن محمود عبــــد |لعظيم يسن58242

ندستـــ ع شمسرقيه |يمن |لسيد |حمد جعفر6946|2
يم محمود جم|ل |لخو|جه428547 |ء إبــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إ
ره|سم|ء ص|بــــر عبــــد |لحميد بــــدوى|64723| د|بــــ |لق|
صيدلتـــ سوه|جمريم محمود |لسيد محمود 896439

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م سيد محمد حسن|56857
نوعيتـــ عبــــ|سيهن|ريم|ن محمد |حمد د|227763
257o5|ى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|ره بــــل|قي |حمد |لح
|29|8oرتـــحم|د ص|لح حم|د |حمد علوم ري|ضتـــ |لق|
6o3672تـــج|ره طنط|مصط ن عوض أبــــوزيد
5283o|| يم ج|بــــ يم محمد |بــــر| تـــ|حمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

6o666تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم محمد سليم|ن سيد
ره|محمد عمر |حمد |سم|عيل محمد7|798 د|بــــ |لق|

د|بــــ |لزق|زيق|تـــسنيم |لسيد |لبــــدوى |لسيد عبــــد |لع652|78
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــه عط| محمد |حمد825333
8o2358د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لحكم ن|
4|o83|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخس|ره رض| |حمد |حمد بــــليله
تـــج|ره ع شمسمحمد حربــــ عبــــد|لو|حد تـــر45456

حقوق |سيوطع زين |لع|بــــدين |لسيد فرج 892974
4|2o96د|بــــ طنط|محمد |لسيد مصط |لقطبــــ درويش|
4o3732تـــج|ره دمنهورمه|بــــ حن محمود محمد عبــــد |لمجيد

3o673تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | محمد تـــوفبــــق محمود
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد حس|م |لدين |لسيد |لمغ|زى ع|45356 معهد ع| 

ه|سلوي ن |بــــو|لقمص|ن |لفرم|وى25322 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |بــــو|لوف| |حمد محمد|58|842
85o662قتـــص|د م حلو|ن|محمد عبــــد|لع|ل رف| شعبــــ|ن
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435oo6زر|عه كفر |لشيخأحمد عبــــد|لن| عبــــد|لمجيد |لبــــي
68oo78معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــه صبــــح |لعدل |حمد محمد
6oo357تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمود محمد عمر
لسن ع شمس|ندى محمد حمدتـــتـــ محمد عمر578|27
7o4225معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مصط سليم محمد عبــــد |لرحمن محمد نص
د|بــــ دمنهور|عبــــد | |س|مه |لسيد محمد حسن492795
4|52o2تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنيف سعيد |حمد |حمد ع|مر
9o2393 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمروه محمد محمد |لصغ
6|98oo|تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| وجيه حسن |لجعيدى
تـــج|ره ج|معتـــ د |طممدوح مجدي مختـــ|ر |لنج|ر72|6|6
رهبــــيشوي ميخ|ئيل  |د جبــــر|ن عبــــد |45527| تـــج|ره |لق|
يبــــ يوسف |لش|وى9328|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد يوسف و
49o962يم د|بــــ |ل|سكندريه|ندى يوسف عبــــد |لع|ل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د |حمد محمد |حمد ع|43|48
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدير ص|بــــرع يوسف ص|بــــر648|42
8o|o92 فنون جميله فنون |لم |من|ر عص|م محمود ع
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد عص|م |لسيد عبــــد | |لش|ف452385
2548o3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ح|زم حم|ده عبــــد|لمع عبــــد| غنيم
69o297|معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء رزق |سم|عيل رزق
طبــــ ع شمسحمد جميل عبــــد|لوه|بــــ |لسيد |لنج||34442
63|o32حقوق |لزق|زيقصف|ء صبــــ |حمد محمد صقر
774o82|زر|عه ع شمس|ء منصور عبــــد |للطيف طه
5o6378يم عبــــيد معهد ف ص |ل|سكندريهريم عبــــد |لرؤف قطبــــ |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديشيم|ء محمد ع|شور ج|د833825
ف بــــخيتـــ جوده |حمد|63|764 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد|ء |
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخرن| عبــــد|لنبــــى |لشن|وى |لدسو ن6736|4
63o|53طبــــ |لزق|زيقمصط |يه|بــــ عبــــد |لحميد ز محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــند| محمد صل|ح عبــــد|لحميد228944
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندرو جرجس |لفريد |بــــ|دير|23|6|2
نوعيتـــ بــــنه|ف|رس ط|رق بــــيو محمد بــــيو3|3326
حقوق |لزق|زيقسل|م ع حل عبــــد |لوه|بــــ|773792
9||6|6| تـــج|ره سوه|ج  حمد جم|ل |حمد خلف |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن عبــــد|لمر |سم|عيل خميس252778
تـــج|ره سوه|جي|سم محمد عبــــد|لنعيم سيد 875468
7o828o|ر م محمد عبــــد |لسميع |لسيد ز| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــد م |لع| 

د|بــــ بــــ سويف|نوره صل|ح عبــــد |لحسيبــــ ع 63628
يم357653 رتـــ|ي|سم |لشح|تـــ عبــــد|لنبــــى |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم فه |حمد699479 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــرن| يوسف |بــــر|
نوعيتـــ |لم |كريم |س|مه جم|ل عبــــد|لن| محمد6952|8
حقوق طنط|شيم|ء محمد أحمد عبــــد |لقوى |لم|498645
حقوق |ل|سكندريهسن|ء عبــــد |لم|لك حمود عبــــد |لم|لك سك 499645
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6o2592|طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد رض| عبــــد |لمنعم |لفرم|وى
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود ن |حمد |لعمرو3|75|4
تـــج|ره ع شمسمن| شعبــــ|ن محمد جنديتـــ3|3496
د|بــــ |لمنصوره|لسيد جم|ل مصط |لعو مصط 679926
يم محمد|849935 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسم|ء |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسم|ء سعود حس عبــــ|دي|755727
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عبــــد |لن| عطيتـــ |ليم |6|435
تـــج|ره |سيوطعمرو عيد سلومه محمد23|226
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حس|م حسن سم|ن حس 273288
4o7453تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن|ن محمود محمد عبــــد|لمحسن عبــــد
حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن بــــ|سم محمد زيد|ن52295|
|3853o د|بــــ حلو|ن|سهيله عبــــد |لوه|بــــ محمد ع|شور عبــــد
89|3o|  حقوق |سيوطصف|ء |حمد ع عبــــد|للطيف
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسروميس|ء محمد ف|روق شح|تـــه22928|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه حمد|ن مسلم مر769442
329o42| طبــــ بــــيطرى بــــنه|مجد عهدى عز عوض |
488o95تـــج|ره |ل|سكندريهلعربــــى محمد |لسيد محمد حس |بــــوكليله
يم |بــــوخليفه437595 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد |حمد |بــــر|

ندستـــ بــــ سويفحمد كم|ل جل|ل محمد|84635
ه سعيد عبــــد |لعزيز محمود مر|د263425 نوعيتـــ بــــنه|ن
89|34o تـــج|ره |سيوطعبــــد|لكريم سعد محمد حسن
5|o|54طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محروس سعد خف|جتـــ
يم سليم|ن|843494 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد |بــــر|
69o8|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود مصط محمد |بــــوريه
|3999o ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|ره ع|طف محمد عبــــد |لبــــ| عبــــد
علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف ي| عبــــد |لر|زق عوض56683|

تـــج|ره بــــ سويفل|ء جم|ل ع عبــــد |لجو|د|64589
رهه|جر عل|ء عبــــد|لعليم حسن56|229 صيدله |لق|
7o4|4||يم |سم|عيل طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه محمد ع |بــــر|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|يوستـــ | رض| سليم|ن عبــــد |لسيد5922||
7o89|6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحس|م نبــــيل سعد عبــــد |لوه|بــــ
طبــــ |سيوطندى سيد محمد عبــــد|لرحمن و|عر 878289
زر|عه فرع |لو|دي |لجديدمحمد رفعتـــ حسن محمد547|87
4o2745حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرحمه |لسيد ع عبــــد|لر|زق
3377|oلسن ع شمس|عمر محمد نور |لدين عطيه محمد معروف
ى|262836 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ص|بــــر ذ |لح
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحسن سعد طلعتـــ محمد |لهبــــ|بــــ89|677
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد فكرى تـــوفيق عبــــد |لمجيد محمد عبــــد 438724

ندستـــ )6|كتـــوبــــر|وعد ط|رق |لسيد |لبــــسطوي96|28 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ندستـــ قن|محمود صل|ح تـــر محمد8|8628
رهبــــسنتـــ |له| |حمد شو عرف|تـــ73|44| صيدله |لق|
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4o889|يم محمد ج|مع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أمينه |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ ستـــ |لقمص لوك|س ميل|د جورجيوس923227
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــفرحه حس| محمد حسن273574
وف|تـــكريم ف|يز فؤ|د | |س25924| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نبــــيله محمد عطيه عبــــد| ليله629437
|6226oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر ع|مر محمد |حمد
|48|o4رهعبــــد |لرحمن ع |سم|عيل حج|زي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأسم|ء رجبــــ مسعد ز|يد7723|5
8o2696|تـــربــــيتـــ |لم |بــــه ميل|د مرزق حن
|554ooيم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرن| ن| |بــــر|
فنون جميله فنون حلو|ندير عمر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| أم 9|2332
33934o| يم عفي تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عفي |بــــر|
7o94o9حه وفن|دق |لمنصورتـــلسيد |حمد |لسيد عبــــد |لخ|لق |لسيد| 
5o4588زر|عه |ل|سكندريهمروتـــ ك|مل ك|مل محمد ربــــيع
رتـــ|د |نه ص|دق عطيتـــ ص|دق39236| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف عبــــد|لحفيظ محمد |حمد342685 |د|بــــ بــــنه|ندى |

حقوق بــــ سويفصف|ء عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه57835
|4o43زر|عه ع شمسسوز|ن |م|م ف|روق |حمد

4o7298كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسهيلتـــ محمد مر عبــــد |لغ قطبــــ
694o44|ندستـــ |لمنصورهحمد ع|طف |لسيد عبــــد |لعزيز غنيم
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|رن| شحتـــه محمد محمد بــــدر|ن784476
6o78|6نوعيتـــ طنط|دير جم|ل عبــــد |لمقصود محمد |لسوه
يم طنط|وى359527 د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ عل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن محمد |حمد محمد354953
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ريه|م رمض|ن دسو |حمد85|782
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم حس |لمر حسن ص|لح695363
4252o3طبــــ |ل|سكندريهبــــسمه أس|مه |لسيد عبــــد |لوه|بــــ
6o8534تـــربــــيتـــ طنط|وس|م |يمن |لسيد عبــــد | |لفيو
5o7933ى علوم |ل|سكندريهسل عل|ء |لسعيد محمد |لز
47876oتـــج|ره طنط|م|رى وس|م ف|روق |نيس

صيدله بــــ سويفه|جر محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعظيم53736
52693o ندستـــ |ل|سكندريهزي|د حسن ي|س محمد ي|س
ر|62778 ف محمد |لط| طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |
6o9o86|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد محمد جرمون
228o26تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء عبــــد|لوه|بــــ محمد |سم|عيل
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه وليد تـــوفيق عبــــد |لمر جمعتـــ|264429

تـــربــــيتـــ حلو|ندين| ر|فتـــ محمد ح|مد729|2
حقوق بــــنه|نوره|ن محمد |حمد يوسف334952
علوم |سيوط ل|ء ص|بــــر حسن محمود|878933
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهدير فرح|تـــ عبــــد |لجو|د عطيتـــ عبــــده8888|5
||7o66آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس| |ده مهدى محمد حسن
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7o|769 د|بــــ |لزق|زيق|فرجي | ريمون سم جور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|رتـــ محمود |حمد محمد55835

ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع|صم ثــــ|بــــتـــ محمد محمد |بــــون|ر368|45 معهد ع| 
23o396حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــك|ظم محمد طلعتـــ عبــــد |لد|يم خميس
4|3o3oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم سعيد ع ص|لح
د|بــــ |سيوط|شعبــــ|ن سعد محمد |حمد 879924
6o8254|زر|عه |لمنصوره|ء مصط |لسيد عم|ره
|2o26||وف|تـــحمد نبــــيل عبــــد |لرحمن |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ل|ء محمد نج|ح نعيم|||4285
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد م|جدى محمد محمد6|3579
تـــمريض بــــنه|أسم|ء محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لنبــــى مر2543|6
4o8926تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|غ|ده ي| عبــــد|لرحمن ر| شعل
62o|25تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمنه | |حمد محمد |لشهي |لجمل
|25o|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد رجبــــ محمد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|يدى حسن بــــدر |لدين حسن773279
63382o ندستـــ |لزق|زيقع|طف جودتـــ سليم|ن حسي
يم |لكردى424398 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد | ممدوح كم|ل |لضوي838432
تـــج|ره بــــنه|سه| س| محمد محمد يح 266574
3324o2|حقوق بــــنه|لسيد |يمن سعيد عبــــد|لمقصود
علوم بــــورسعيدم|يفل جورج عزيز ك|مل عبــــد |لمل|ك764877

يم عوض جمعه عبــــد |لجو|د|49583 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــبــــر|
||76|oتـــج|ره ع شمسسل محمد محمد ع محمد
رهسم|ء عبــــد |لع|ل |حمد عبــــد |لغف|25597 تـــج|ره |لق|

|د|بــــ طنط|دى ط|رق ح|مد ع زي|ده|43395
ي9426|4 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفوزيه |لشح|تـــ |حمد |لسيد |لم

7o|3|تـــربــــيتـــ |لفيومعل|ء ط|رق بــــكرى درويش
|د|بــــ بــــنه|مصط سم حس حسن جمعه328392
تـــج|ره ع شمسمحمد سم عبــــد|لنبــــى عبــــد|لحفيظ347872
3249o6 ره|عبــــد|لر|زق حس عبــــد|لحق حس د|بــــ |لق|
رهع |حمد محمد بــــدر مرزوق58|5|2 ندستـــ |لق|
يم6|6955 د|بــــ |لمنصوره|د | عبــــد |لنور ز محمود |بــــر|
ندستـــ بــــنه|محمد معتـــز محمود عبــــد|لحميد75|328 كليتـــ 
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد367549
ن| د |ل مليكه جبــــره  |89672 تـــج|ره سوه|جم
يم |لدسو خليل حسن2338|6 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد| حمدى |بــــر|
85o29|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــه |حمد خلف | عبــــدربــــه
ف عيد |حمد|6548|8 |د|بــــ |لم ||ء |
يف عد ثــــ|بــــتـــ25|359 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم|يكل 
معهد ف ص ري|ضه |سو|نعبــــ ح|زم |لتـــه| محمد846568
تـــج|ره دمنهوره|دى جم|ل سعد |لحج|زى529349
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ف عبــــد|لمجيد قطبــــ|6|2595 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــم| | ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو محمد محمد صبــــرى |لعصفورى|943|6

697|o|د|ر |لعلوم |لفيوم|ء جمعه محمود |حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لغ عبــــد|لمع نص 267942
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد ع|دل محمد عبــــد|لغف|ر258386
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقزي|د ع جوده |لد|775584
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|دى س| عطيتـــ حن|4889|3
52o866ور ر|ء ع محمود ع  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف|طمه |لز

|6o73رتـــمنه | عد مرتـــ بــــش محمد علوم ري|ضتـــ |لق|
87oo6د|بــــ بــــ سويف|عم|ر ع عبــــد|لرحمن عي

355|o3 ندستـــ شبــــر| بــــنه|منتـــ | محمد فوزي فتـــ
علوم ري|ضتـــ سوه|جمجدى م|زن محمود |حمد |262|9
9||6|o  حقوق |لمنصورهدى بــــخيتـــ ممدوح |حمد
ثــــ|ر |لفيوم|عم|ر ع|دل حسن محمد29|8|8
9o5|oر|ء محمود سيد محمود محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمتـــ |لز

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد ج|بــــر عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|977|48
|539|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــه|ء |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد
كليتـــ طبــــ أسو|نبــــر|ر مصط محمد |حمد|846935
8o379oصيدله |ل|سكندريهمريم مل|ك د|ود معوض
9o7|2||علوم |سيوط نه|ر محمد ع |لسيد

4|8ooره|محمد عبــــيد شح|تـــ محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم بــــسيو عم|ره528438 ندستـــ بــــور سعيدمحمد |يمن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخدين| كم|ل تـــوفيق ع مو| 437225
|42o22ندستـــ |لفيومعمرو فه حسن فه

رهرح|بــــ محمد محمود |لجن|ي 33282 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمروه مدحتـــ عبــــد |لر|زق ط|يل496963
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد |لقصبــــى عبــــ|ده2288|2
49o879ف د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ محمد عوض عبــــد|لر|زق م
تـــج|ره كفر |لشيخندى ن| عبــــد|لق|در  |7|4397
4847o6تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم محمد
يم سليم84|642 يم حمزه |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
27o532|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد ع ح|مد ع قنديل
868o|||ر |مبــــ|بــــي كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يه |لعزبــــ |لط|
64o336حقوق |لزق|زيقفد|ء |حمد عبــــد|لعزيز |حمد عثــــم|ن
27o5oo|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح حس رزق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د |نتـــ |لبــــرتـــ  |د حن 36|336
8949o2 تـــ فريد عبــــد|لعزيز حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصعبــــ خ

28o69ره عي عبــــد |لمقصود عي تـــج|ره |لق|
5o|7||تـــج|ره دمنهورريم محمد جل|ل محمود |لسيد
ح|ن|76468 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رنيم ع محمد 
4o|657د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لع| محمد منصور
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رهحمد تـــ|مر صل|ح |لدين |لبــــردى|66|22| تـــج|ره |لق|
|4897oيم ر |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| |ده محمود ط|
4o94|oيم عوض ره|عل|ء محمد ع |بــــر| ثــــ|ر |لق|
د|بــــ دمنهور|مصط ك|مل عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن حج495853
|د|بــــ بــــنه|نوره|ن عط| |لسيد عط| محمد2|3293

4524oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحس|م حمدى عتـــريس حسن
طبــــ كفر |لشيخحمد رض| مر محمد مر خ |438523

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|م محمد عبــــد |لع| ك|مل|59779
نوعيتـــ فنيه قن|مريم وديع جرس مجلع829566
47965oنوبــــي |لسيد |لعمر رهنور |لدين سعد |ل تـــخطيط عمر| |لق|
5o9625زر|عه طنط|حمد عبــــد|لع| محمد حسن صبــــ|ح
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عبــــد |لرحمن مس|عد محمد حسن758849
4o9643|تـــربــــيتـــ طنط|سل|م محمد ص|لح |لسيد شتـــيوي
6|36o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م|جده وليد |حمد ع

تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره جم|ل محمود محمود48842
يع352265 يم ري|ض |بــــو تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه| صبــــ سعد سجرجو|24583
ره |ر |لحسي محمد |لبــــ|ز محمد66688| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o54o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد حس
2672o5يثــــم محمد كم|ل بــــيو عمر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ه|جر 
9o||33|ر|ء محمد فوزى شبــــيبــــ تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ لز
5o6996|زر|عه |ل|سكندريهم| مختـــ|ر عبــــد |لحميد محمود
494o8oحقوق طنط|محمود معروف محمد |حمد |بــــوش|مه
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنوره|ن عبــــد |لخ|لق صل|ح عبــــد |لخ|47|63
6o62|5تـــربــــيتـــ طنط|كم|ل فتـــ كم|ل ر|غبــــ حر|ز
8o6822تـــمريض |لم | رمض|ن |حمد صل|ح |حمد
تـــج|ره بــــنه|آيه |حمد محمد سليم حس|ن 629743

5o8o9تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفيوسف عل|ء |لدين محمد حسن
36|oo6|تـــج|ره بــــنه|حمد سعيد زيد|ن عبــــد|لمؤمن
|5o547لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود نجيبــــ محمود |حمد
7o3736تـــج|ره |لمنصورهم|م شحتـــه عزتـــ |لسيد |بــــو قوره
62227o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر حسن عوض محمد عبــــد |لسل
825o56تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد سيد ع |لنح|س

ي8645| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|بــــ|سل جم|ل عبــــد | حسن |لم
تـــج|ره بــــور سعيدصبــــ| حم|ده |لسعيد عبــــد |لحفيظ692263
د|بــــ سوه|ج|جرجس ريمون فؤ|د قلتـــه 894957
معهد ف ص ري|ضه سوه|جعبــــد| ع محمود محمد8|8362
حقوق طنط|محمود سم سعد |حمد472||4
4o544|لسن |لم |رو|ن س|لم عبــــد |لفتـــ|ح س|لم سليه|
45o55| ندستـــ طنط|محمد ي| |لسعيد خبــــ
8o3767 طبــــ |ل|سن|ن |لم |سهيله حسن محمد مصط
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26o362طبــــ حلو|نجه|د عص|م |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
ف ظريف موريس جيد|894443 تـــربــــيتـــ |سيوط 
62o|35تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر جم|ل |لد|ودى طه نده
4o663oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــه محمد نوبــــي |دريس
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  |لسيد عوض عبــــد |ل غن|م59|693

|55oo|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيه محمد عبــــد |لصبــــور عبــــد |لق|در
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروقيتـــ |حمد حس عل|م87|33

علوم طنط|عل| عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز بــــدر428593
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد فتـــ أم مصط |لفرم|وى694|43
علوم |سيوطشيم|ء ض| ج|بــــر محمود 885325
498|o9 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|ميه محمد محمد حل |لحو
حقوق سوه|جم | رفعتـــ |لكس|ن قسطندي 924655
||66o7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسك|تـــرين رفعتـــ لم رزق

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن يوسف عبــــد| ع عبــــد|3433
62968o|تـــج|ره |لزق|زيق|م ع|طف حس طنط|وى |لبــــن

د|بــــ |لفيوم||ء |حمد|لمختـــ|ر محمد عبــــد |لجو73968
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدع|ء محمد عبــــد|لبــــ|رى يوسف34|336
6o2583 تـــج|ره طنط|مصط مصط محمد خليل |لطو
8o8442كليتـــ حقوق |لم ||حمد عبــــد|لن| تـــ|يبــــ محمد |بــــو|لعل
7684o2|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد | |حمد عبــــد | |حمد |لنح
7o472| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س|ره و|ئل مصط |حمد ع
484o27|ه عبــــد|لع|ل محمد محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م

72|o4طبــــ |لفيومل |ء زيد|ن رش|د عبــــد|لتـــو|بــــ
ره|نرم ع|دل |لسيد محمد حسن |لص|344983 ثــــ|ر |لق|
8o|258 |نوعيتـــ |لم |ندي سعد محمد شلق
886o28|تـــج|ره |سيوط نغ|م محمد ع|دل جل|ل محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشه|بــــ |لدين رج| |لسيد |حمد6|288|
7o3764ري|ض |طف|ل |لمنصورهمر|م فتـــ محمد ك|مل محمود
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدير جم|ل |لدين |حمد محمود|77649
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــر|ر رضو|ن ع رضو|ن|5362|3
وف|تـــبــــ|نوبــــ جم|ل يوسف مق|ر|72|5|3 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
علوم ري|ضتـــ ع شمسرحمه مجدى سليم|ن عبــــد |لمقصود32689|
763o27يم بــــدوي نوعيتـــ بــــور سعيدريم محمود غريبــــ |بــــر|
9oo827 عل|ج طبــــي قن|ندى ط|رق محمد |بــــوزيد
8o79|9 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ل محمد |بــــو|لحسن حس
 |حه وفن|دق |لفيومحمد |يه|بــــ |حمد حسن|63489|
ف عبــــد|لخ|لق ح|6|7749 نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد عمر ع758677
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ه|له |حمد سيد تـــوفيق272894
معهد ف ص |سيوطكرستـــ | ف|يق عبــــد| ف|يق  5722|9
طبــــ ع شمسسل محسن ع عطوه صقر26|625
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7o4|57ندستـــ |لزق|زيقش|دى نبــــيل محمد غيثــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ع محمد |بــــو |سم|عيل359629
|277o4د|بــــ ع شمس|نور|ن حس|ن محمد مو |لغن|م
زر|عه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن صل|ح ز محمد |لدبــــ|3376|5
يم مصلح عبــــد |لش| 9647|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوف|ء |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوط|ء محمود حمزه محمد|453|85
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديثــــم خ |م خ 229|85
حقوق ع شمسسل|م محمود محمد محمد||9|5|3
32645oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم|رين| عزتـــ لم سعيد
5o2492تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف سيد |سم|عيل حسن |سم|عيل
4832ooد|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه عبــــد|لر|زق محمد محمد محمود
75o434تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن صل|ح فتـــ ص|لح
يم بــــسيو محمد طه|7327|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد |بــــر|
يم875|48 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د ع حسن ع |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عبــــد|لع|ل محمود |لد|268242
68o|7|يم حقوق |لمنصورهف|تـــن ف|يق يح |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقعص|م |لسيد محمود |سم|عيل سلط5|6288
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفندى ن| محمد |حمد  882445
ش|م عبــــد|لر|زق عبــــد|لمحسن||2492 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحن 
45o449تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عبــــد |لرحمن مجدى محمود ع |لخو
62o7|4|معهد ف ص بــــور سعيدرحمتـــ رف عبــــد |لمنعم ع عبــــد |لخ

تـــج|ره بــــ سويفمصط عمر ح|مد نص|ر59856
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإيم|ن رشدى نور محمد سيد622556
326oo9|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحن|ن عبــــد| |حمد عبــــد
4o9545تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد محمد س|لم محمد عـز|لدين
2377o4|ره|مريم جورج ص|بــــر عبــــد د|بــــ |لق|
ف محمد بــــغد|دى279893 حقوق حلو|نصف|ء |

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء ع|مر عبــــد |لمنعم عبــــد |لجو|د59486
5|2o4|| معهد ف ص |ل|سكندريهحمد عل|ء محمد سليم|ن |لقل
تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد عثــــم|ن عبــــد |للطيف ع حج|بــــ778562
|4|oooتـــربــــيتـــ حلو|ني|ر| |حمد سيد جمعتـــ
85|o53تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدحسن|ء سعد محمد سعد
|588o6رهند ش|ذ محمود سلومه زر|عه |لق|
8o32o4كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر محمد محمد سعد خلف
49292o| حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن أحمد عبــــد |لرحمن عبــــد
4o6364تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمتـــ عبــــد |لمنعم |حمد رضو|ن
|26o59ندستـــ حلو|نس|رتـــ عمر محمد زغلول يوسف
8o|3|3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــر|ر محمود محمد عبــــد|لحكيم|
9|25o6تـــج|ره سوه|جيح محمد خلف عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |م عبــــد |لفتـــ|ح عمر34665|
67645o|تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن جم|ل محمود عبــــد |لع
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882o72حقوق |سيوطمحمد جم|ل حس عبــــد|لمجيد
4|9o54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمع|ذ ع|صم محمد عبــــد |لمقصود

597oo تـــربــــيتـــ بــــ سويفثــــري| ع محمد |ل|ربــــع
د|بــــ |ل|سكندريه|ديل ن| محمد ص|دق حل9|4899
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |س|مه ع |لكيل| |24645
تـــج|ره بــــ سويفمرفتـــ نبــــيل رجبــــ محمود985|82
5|5|8oمعهد ف ص |ل|سكندريهنرم س| عبــــد|لفتـــ|ح محمد
87o895علوم |سو|ننصيف س|مح عبــــده نصيف
طبــــ |لزق|زيقمحمد عمرو |حمد كم|ل778644
88o974 علوم |سيوطمحمود |حمد عبــــد|لع|ل محمد
د|ر |لعلوم |لفيومصل|ح |لسيد صل|ح |لسيد257969
تـــربــــيتـــ |سيوطم| | |يمن جميل ميخ|ئيل 48|887
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنتـــ | |يمن عي محمد عبــــد|لوه||5|339
49|o23تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د |نه منتـــ |نور سعد
43562oطبــــ |ل|سكندريهعمر شعبــــ|ن ع رجبــــ خط|بــــ
د|بــــ |سيوط|حس|م حمدى حمزه خ 894246
حقوق |لمنصورهمنه | محمد ح|مد  |م |بــــو|لعز2777|7
9o9488 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى محمود منيبــــ محمد |حمد |بــــوجبــــل
ش|م لط |لسيد24239| فنون جميله فنون حلو|نن|دين 

حقوق بــــ سويفه|جر سم ف|روق عبــــد|لر|زق|6237
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمل سليم|ن عبــــد|لسل|م شعبــــ|ن|75|539
85|2o6تـــمريض |سيوطمحمد سيد محمد قص|ص
علوم ع شمسرمض|ن ممدوح حسن عبــــد |لبــــ| 44429|
د|بــــ |سيوط|م | حربــــى تـــ بــــعزق  |||878
نده |لسيد |لبــــدوى رمض|ن عبــــد 57344 تـــمريض  بــــ سويفش|

7o6938معهد ف ص |لمنصورهجه|د س| محمود مر|د |بــــو |لعز
8|o849|تـــربــــيتـــ |لم ||ء |لمهدي عبــــد|لحميد من|زع
ه م|جد محمد سيد|35658| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
4o3o63يم محمد تـــج|ره |ل|سكندريهع|دل |حمد عطيه |بــــر|

ق|وى8747| ندستـــ |سيوطدى |يمن |لسيد |ل
22o76oندستـــ تـــ.خ|مس ه|جر حس|م محمد نبــــيل عبــــد |لروءف مر معهد ع| كندي تـــكنولو | 
رهي|ر| ط|رق |نور حس ||2366 صيدله |لق|
6|54o6ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد ح|مد ح|مد عليوه عطيه حم|د

تـــربــــيتـــ حلو|نسل محمد محمود |م|م44689
يم56|753 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمر |حمد محمد |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد عبــــد |لنبــــى محمد محمد ح|مد696998
علوم |لمنصورهخديجه محمد |م |حمد678596

2o522|رهحمد عثــــم|ن محمد يوسف علوم |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن حسن عبــــده |حمد ر| |25438
52o87|علوم |ل|سكندريهكرستـــ | جم|ل من يون|ن يوسف
8|o344 طبــــ |لفيومحس|م صبــــ |لبــــدري عبــــد|لغ
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75|4o5لسن |لم |/ري|ضتـــ|ع|دل |س|مه |م خليل نبــــه|ن
تـــج|ره ع شمسريمون |نور خله روف|ئيل يوسف|3769|
يم عبــــد | 475864 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد مصط عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد دي|328347
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء س| عبــــد|لحليم م| |257354
6o4487|ه محمد فتـــ ص|دق رضو|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم

52o74|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء قر عبــــد |لستـــ|ر |حمد
675o6oحقوق |لمنصورهنور|ن صل|ح صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز ع
صيدله |ل|سكندريهندى ع |لسيد يوسف عبــــد |لد|يم5|96|5
64|9o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن سعيد ف|يز شمس |لدين

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء محمد محمد عبــــد |لرحيم|5697
رى عوض |679649 تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد محمد |لط|
349|o|ف تـــوفيق بــــرسوم طبــــ بــــيطرى بــــنه|ج|كل |
4o4o23م محمود سعد سعد |لنج|ر تـــج|ره |ل|سكندريهأد

|8o43رهنور|ن عيد محمد عيد تـــج|ره |لق|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|يوسف وليد حسن حسن محمد34|25|
رهنور محمد صل|ح |لدين خليل27957 تـــج|ره |لق|

كليتـــ |أللسن ج أسو|نفدوى محمد |لسيد عطيتـــ عطيتـــ33|625
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر عبــــد|لنبــــى د|ود حسن 9266|3
ش|م محمد عبــــد |لعظيم خ 498782 د|بــــ دمنهور|شهد 
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخطه محمد عبــــد |للطيف |لسيد ع طه453662 معهد ع| 

27o59ره|سل |سم|عيل |حمد |سم|عيل د|بــــ |لق|
5|5o3oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  كريمه محمود يوسف محمد |لجندى
بــــي عبــــد |848|44 صيدله |ل|سكندريه سعد رزق |ل
د|بــــ |سو|ن|د | خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح علو| 482845

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم عص|م سيد عبــــد |للطيف24972
26o88o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن |حمد عبــــد|لمنعم حج|ج
685524| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء حسن محمد حسن مش|
628o68|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق قتـــ بــــدوى بــــدوى بــــدوى
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه جم|ل حن حشيش269522
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد محمد سعد س|لم سعد|32|38|
علوم |لمنصورهحن|ن |م فه |م عوض688547
63259o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن فوزى محمود عبــــد |لجليل
يم حمدى محمد ص|لح239384 رهنجو|ن |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
يف فؤ|د سليم محمد343|6| تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | 

رهد | فريد عبــــد |لع|ل |حمد54|42 تـــج|ره |لق|
 |حه وفن|دق |لفيوممر|م محمود مصط محمد753866
63o359وف|تـــسم س| محمد عبــــد |لحليم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o492|زر|عه |لمنصورهعبــــ سم |ألم ع كريم |لدين
|3|59oرتـــ| خ|لد محمد |حمد فر|ج لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عبــــد|للطيف عبــــد|لجو|د عبــــد495773
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يم عس|5444|2 ى |بــــر| رهريم و|ئل محمد خ تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء |حمد مصط عبــــد|لنعيم 6||883
يم عمر438242 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنور| عبــــد| |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|سهيله صبــــ |حمد سليم|ن475245
52o3|2 معهد ف ص |ل|سكندريهأمنيه صل|ح عبــــد |لفضيل |لبــــر
9|o288 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ممدوح حس محمد
77662o|طبــــ |لزق|زيقيه رض| مغ|ورى |بــــو |لسعود
7748o7لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد ن| محمد صل|ح محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عيد يوسف سل|مه265497
7o9622طبــــ |لمنصورهلي عبــــد |لق|در مصط عبــــد |لق|در

6o42oكليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفبــــه فتـــ ص|بــــر جوده
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحسن|ء محمد |حمد محمد32|499
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمتـــ عم|د زين |لدين |حمد سيد348539
تـــمريض ع شمس |ء محمد محمد عبــــد|لحميد |لليثــــي923|34
يم محمد |نيس|784|42 صيدله |ل|سكندريهحمد |بــــر|
ر ع حس 779863 تـــمريض |لزق|زيق س|ره ع عبــــد |لظ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور جم|ل سيد عبــــد |لعزيز |لسيد689252
3346o6|رهحمد حم|ده محمد جبــــر د|ر |لعلوم ج |لق|
رهيوسف ه|رون طلبــــ صديق28253| ندستـــ |لق|
م يوسف |لسيد يوسف754285 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن
23826oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ر |حمد محمود محمد عبــــد |لبــــ|رى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــسنتـــ ه| |له|دى |حمد ش| 53|3|6
||7922| ندستـــ ع شمسلكسندر |فر|م |سكندر من
|49o6oلسن ع شمس|من|ل محمود ع |حمد
5o8788تـــربــــيتـــ دمنهورن | محمد محمد ش|ور
9o|65| رى حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد مصط ه|شم |لز
تـــ جمعتـــ مسعود محمد شح|تـــتـــ|444436 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم

معهد ف ص بــــ سويفس|ره |حمد حسن طه75|52
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد| | رجبــــ شعبــــ|ن محمد منصور496446
8o694oيم |د|بــــ |لم |ند| عيد عدوي |بــــر|
لسن ع شمس|ن| |لسيد سميح حسن |لسيد752262
تـــ محمود عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل|29||44 تـــمريض كفر |لشيخم
ره|يه|بــــ عبــــيد عبــــد |لحميد |لسيد|22679 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |حمد ذ محمد سل|م|5928|3
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عيد عبــــد |لجيد زيد|ن |لمغ|ورى |لسعد 9885|4
4774o9ف محمد سعيد عبــــد |لم|لك ن| | د|بــــ |ل|سكندريه|م
طبــــ |ل|سكندريهمحمود محمد خميس محمد معروف424878
443o6oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمريم |سم|عيل محمد عبــــ|س مو
تـــج|ره طنط|حس|م |لدين محمد غريبــــ محمد سعيد 7||424
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |يه|بــــ عبــــد|لرحمن ق|سم|4|2474
8255ooندستـــ قن|ج|بــــر حس ج|بــــر عبــــدربــــه
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4o59||د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر ع|طف ص|دق محمد عبــــد |لق
تـــج|ره دمنهورمحمد رفعتـــ قبــــي رف| |حمد|59|48
م عدن|ن عبــــد|لمع حسن|879375 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط د
|34o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود خ|لد عبــــد |لش| محمد
|5o7o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد مصط محمد
تـــمريض |لم | محمد لط محمد عبــــد|لحميد83|859
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دى فيصل عنتـــر عبــــد|لوه|بــــ |لديبــــ|384|6
د|بــــ |لزق|زيق|رج|ء رجبــــ عبــــد |لق|در عبــــد |لجو|د759|79

تـــج|ره ع شمسمحمد عمرو |حمد عو|د34962
898o97 د|بــــ سوه|ج|رغده شعبــــ|ن عبــــد|للطيف محمد

58o55طبــــ بــــ سويفبــــيتـــر محفوظ عزيز ميخ|ئيل
نوعيتـــ طنط|ف|طمه حسبــــ | رمض|ن |لشيخ448||6
حقوق |لزق|زيقحمد عبــــد |للطيف حسن محمد |بــــوشعيشع642585
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه رفعتـــ |حمد |لق| 826573
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عثــــم|ن |حمد |حمد عثــــم|ن3||785
ثــــ|ر د |ط|شذى و|ئل سم محمد بــــدر|ن624469
4o325| تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء | زكري| عبــــد |للطيف |لسيد حسن
6o5896| حقوق |لمنصورهحمد عص|م ع عبــــد | |لش|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء ع|دل محمد مصط ش| 436856

طبــــ |لفيومعبــــد |لرحمن |حمد محمد |يوبــــ87773
ندستـــ |لم |مصط محسن ص|بــــر عبــــد|لنبــــي859237
4|o|5|د|بــــ طنط|حمدى محمد حمدى محمد حسن|
752o27زر|عه ع شمسغ|ده محمد |حمد بــــركتـــ
د|بــــ |سيوط|ن محمد عبــــد|لجو|د حس 887377
د|بــــ د |ط|رو|ن محمود |لقطبــــ محمد شج|ع|934|6
69o|7oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــبــــه محمد |لبــــسيو سعيد
يم ط|3|6944 صيدله |لمنصورهي|سم محمد |لسعيد |بــــر|
ى محمد محمد |بــــو|لزين|492325 د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ي

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز فؤ|د34839
|29|6o| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد ه| |بــــوبــــكر ع
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعن|ن عم|د |لسيد منصور482579
رهف|طمه حل عبــــد |لسميع محمود64862| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم مر 348482 تـــ سل|متـــ عبــــد|لخ|لق |بــــر| لسن ع شمس|م
د|بــــ ع شمس|ن مصط عبــــد|لعظيم ص|بــــر|222349
63o534ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد |لفتـــ|ح ه| عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــسيف |لدين عمرو عبــــد |لمجيد عبــــد |24|479
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه مو محمد عبــــد|لشهيد|849942
9o||8| معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد محروص طه محمد
4|564oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمحمد سعد عيد سعد حنور
حقوق طنط|مودتـــ عبــــد|لعزيز محمد |حمد |لجندي|785|4
يم ع|مر|645563 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــل|ء |حمد |بــــر|
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8o565oنوعيتـــ |لم |رضوي رمض|ن عبــــد|لمعبــــود محمد
734o6|ثــــ|ر |لفيوم|م| ع|طف فؤ|د |حمد

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرن| عمرو محمود محمود أبــــو |لسعود74|5|6
ر عبــــد|لج|بــــر |حمد ||59|9 د|بــــ |سيوط|ريه|م ز|
|6o749تـــج|ره ع شمسمحمد مصط عبــــد |لحكيم عبــــد |للطيف
طبــــ سوه|جم | ع|طف ز ش|كر 924429
ش|م |لبــــسيو سليم|ن2|2329 ره|مريم  د|بــــ |لق|
632|27| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء محمد رأفتـــ كم|ل مصط ع

3|8|7| رهحمد ج|بــــر محمد ع طبــــ |لق|
6o3|52يم حبــــ|ظه علوم |لمنصورهد|رين ج|بــــر |بــــر|
6o89oo|د|بــــ طنط|يم|ن صفوتـــ يوسف ع|مر|
رهريه|م كم|ل |لدين منصور محمد|95|32 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|52o93 تـــربــــيتـــ حلو|نيم ع|دل عبــــد | حس
22o743د|بــــ ع شمس|ي|سم |حمد مصط ع ن
تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــ|نوبــــ رش|د شفيق قديس|896966

694ooتـــربــــيتـــ |لفيومض خ|لد سليم|ن حمد
يف445964 تـــج|ره |ل|سكندريهي|د محمد جل|ل عبــــد |لح|فظ |ل
893357| يم ع د|بــــ |سيوط| يم|ن ص|لح |بــــر|
7o7986ى معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمدى محمد حسن رمض|ن |لع
صيدله حلو|نل|ء |حمد محمد |حمد||26626
ندستـــ |ل|سكندريهلحس سيم|ء شح|تـــتـــ مر محمد|445967
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم |حمد محمد |حمد333838
يم محمد |بــــوع773857 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود سم |بــــر|
نوعيتـــ |لم |شعبــــ|ن كريم شعبــــ|ن عطوه972||8
|49o|3رهرويد| عبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف علوم |لق|
7o534o| بــــي تـــج|ره |لمنصورهحمد محسن محمد |ل
يم عبــــد|له|33898 تـــمريض بــــنه|شيم|ء  |ء |نيس |بــــر|
علوم |لم |  حمد محمود حسن رمض|ن|895275
8o4298|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفل|ء |حمد فتـــ حسن
|58o37تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر |حمد سيد |حمد محمود
نديتـــ248983 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىروضه |لسيد |حمد 
تـــمريض |لزق|زيق د | عم|د مصط عبــــد|لحفيظ|63777
78939oد|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد عبــــد |لوه|بــــ محمد حسن
4964o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمل |لشح|تـــ عبــــد|لم|لك س|لم |لديش

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسجه|د عبــــد |لفتـــ|ح بــــدر سيد42784
62o234تـــمريض |لمنصورتـــ ندى محمد سليم سليم جبــــل
يم سيد |سم|عيل|327494 ره|يتـــ محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
ى246635 كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــزي|د محمد عبــــد|لحميد |لبــــح
ندستـــ |ل|سكندريهحمد مجدى ن|صح حف محمد|3||528
تـــج|ره دمنهوررجبــــ عبــــد|لمعبــــود غيثــــ |حمد ع495566
8532oo|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه حس محمد عبــــد|لحميد
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وف|تـــس|مه محمد فريد محمد|24564| معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
624o|4بــــي شبــــ|نه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طند| عل|ء ع |ل
يم محمد|455|64 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق||ء |بــــوه|شم |بــــر|
4467o8 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لمطلبــــ قطبــــ
علوم ري|ضتـــ دمنهورخ|لد سعد خليفه عبــــد |لحميد سعد528563
4o82|7|تـــج|ره طنط|حمد ع|دل عبــــد |لرسول محمد دو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن ي| محمود عبــــد |لق|در |لسيد28293|
33486o حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل |حمد حسن |حمد حس
فنون جميله فنون |لم |عن|ن عم|د |لدين صل|ح |لدين |حمد853439
بــــي عيد|68696 بــــي ن |ل ه |ل تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــن
|66o8| رهمصط |حمد مصط حن حقوق |لق|
754o89 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم ح|تـــم محمد ف|روق |لحفن|وى
4o848|د|بــــ طنط|ط|رق |حمد سم يوسف|
رهمصط خليل خليل علىحسن423|23 صيدله |لق|
4o862|د|بــــ طنط|سم|ء مصط |حمد مصط عبــــد |لغف|
ندستـــ طنط|حمد عبــــد|لمطلبــــ حسبــــ | شعله|828||6
4o2o48|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــد|لغ عبــــد|لرحمن |لخطيبــــ
رتـــ|ف|طمه عبــــد |لوه|بــــ محمد ع 877494 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8489o8يم ندستـــ أسو|نعبــــد|لكريم محمد عبــــد|لكريم |بــــر|
يم |لسيد عزبــــ |لغمري27884| ره|س|ره |بــــر| د|بــــ |لق|
4o38|9|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حسن فؤ|د حسن عمر
62244oيف عبــــد |لص|دق محمد صف ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم| سعيد عرفه محمد|245466
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر عص|م محمد |لصغ حمزه828483
وف|تـــمحمود كرم سيد |حمد26649| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن عم|د عبــــد|لرحمن |لبــــي|ع|9735|5
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد |لسيد |لبــــدوى محمد 29|895
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر ع حمدى عبــــد|لغف|رمحمود|77659

4o238د|بــــ حلو|ن|مصط عيد سيد يونس |ل|بــــوز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ل|ء جم|ل عبــــد|لرحمن عطيه|228474
تـــج|ره سوه|جكريم محمد محمد عي4649|6
4379o9نوعيتـــ كفر |لشيخريم|ن محمد مصط محمد |لسيد |لشن
زر|عه |لمنصورهس|ره حس|ن |حمد محمد ي|س 692528

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عص|م محمود شعبــــ|ن45324
تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء |حمد سيد عبــــد|لمحسن245342
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|ن| عل|ء محمد بــــيو232499
23892oرهي|ر| محمد محمود عبــــد |لحميد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o623|| د|بــــ |لم |لبــــدري محمد مر نص|
4o6o62نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهمريم ن عبــــد |لعظيم حس عك|شتـــ
49oo85|د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه ع |حمد طه |لش
يم أبــــو إسم|52867 يم |لص| |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد إبــــر|
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768o8|تـــربــــيتـــ |لعريشه|جر ثــــروتـــ محمود ج|د|لربــــ
د|بــــ |لفيوم|مروه حس|م |حمد ع|مر65554

7o96|| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسوسن |لسيد محمود فه |لحف
8o2446جرس عثــــم|ن مر|د طبــــ |لم |محمد 
د|بــــ |لمنصوره|ول|ء ر| ع محمد698263
7o8|99يم يم رشدى |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن |بــــر|

ر|ء محمد محمود |حمد||4937 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسلز
4|o687حقوق طنط|محمد ع|طف حسن شبــــل

يم حميدتـــ53332 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ممدوح |بــــر|
رهحمد محمد صل|ح |لسيد عجوه|58843| صيدله |لق|
6ooo92ندستـــ طنط|محمد حسن حيدر محمد |حمد
4o92o7|رهحسن|ء عزتـــ محمد فهيم |بــــو|لعط د|ر |لعلوم ج |لق|

33o2oيم رهيه محمد عبــــد |لحكيم محمود |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ عبــــد|لرحمن مندى مر ر|ضون|329864
8o8824 |ف عبــــد| جد ي | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ي
رهي|سم مجدى |لسيد عفي 89|46| تـــج|ره |لق|
علوم طنط|ط|رق سيد سليم|ن سعد  |ض427473
9oo756 تـــج|ره سوه|جد |نه سم خليفه مسعد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  منيه رزق عبــــد |لونيس عبــــد|لر|زق محمد9237|5
تـــج|ره |ل|سكندريهس|مه عص|م حل محمد|378|48
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| |حمد محمد |لسيد |لزغيبــــي783872
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر |سل|م |حمد حسن |لص|دي677594
تـــج|ره بــــنه|مريم ي| ع محمود |لعربــــى56|698
32o855تـــج|ره ع شمسم|رسلينو ه| وجيه فكرى
5|6o39|يم مصط عم كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردين| عبــــد | |بــــر|
43o25oيم مسعود صيدله طنط|بــــسمه محمد عبــــد |لجو|د |بــــر|
يم |322|68 زر|عه |لمنصورهحمد خ|لد |لشح|تـــ محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|عمرو عطيتـــ س|لم مطر3858|4
يم محمد عوض|6|6992 ه |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهم
ه نبــــيه محمد حسن عربــــ6|7772 زر|عه |لزق|زيقن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ عبــــد|لوكيل ع عثــــم|ن |لفرم|وي6||4|8
7o||43 تـــج|ره طنط|محمد سعيد ف|روق |لسعيد مصط
9o4|24  يم م |لدين معهد ف ص سوه|جي|سم جم|ل |بــــر|
تـــمريض |لم | بــــول| موفق صليبــــ حل 857839

37|o5| علوم حلو|نحمد محمد محمد محمد ع
تـــج|ره |ل|سكندريهج | |س|مه مصط محمد يوسف423855
تـــج|ره ع شمسمحمد مجدى |لسعيد |لمر95|||3
4o|275تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمروتـــ فرح|تـــ ق|سم سبــــخيتـــ
نوعيتـــ |لم |ه|له تـــو شلق| عبــــد|لع|ل855927
يم |لمنو 9|99|| لع| للغ|تـــ بــــم جديده|ندى زكري| محمد |بــــر|
طبــــ طنط|سميه |لسيد |حمد |لشيخ عم|ره432786
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4973o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر ه| محمد عبــــد |لسل|م مر
7549|oيم وف|تـــمؤمن ع خليل |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــمريض |لزق|زيق صل|ح متـــو عبــــد |لرحمن |حمد3|7832
طبــــ حلو|نف ع|دل عبــــد |لرؤف بــــره| فضل43|462
9o3465  |تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــد| | |حمد محمد عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد عثــــم|ن محمد محمد |لسيد643596

رهعمر محمود خليل محمود45282 حقوق |لق|
رهروى مصط مصط محمود|779|2| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء عبــــد|لرحيم محمد مهدى|5||345
25o46زر|عه ع شمسه|جر مصط محمد |حمد
65o39يم معهد ف تـــمريض |لفيومنرم ع|دل ح|مد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريمون موريس ميشيل ري|ض22|488
يم||3|838 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد عبــــد|لحميد |م |بــــر|
لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| س|ندر| |يمن حل سل|مه3496|3
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عمرو محمد محمود حموده268244
7o4|28تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر فه يوسف |لدسو محمد
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمروتـــ عم|د فتـــح |لل|ه محمد7223|3
حقوق ع شمسرحمه عبــــد |لو|حد يوسف عبــــد |لو|حد95|63|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن |لسيد عطيه مو عبــــيد446685
ى محمد |لسيد|974|33 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يم|ن رفعتـــ خ
759o4o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لن| محمد عبــــد|لر|زق
45382o|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخم | معوض عطيه معوض شحتـــو معهد ع| 
676o||  يف عبــــد |لرحيم محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسم|ء محمد كم|ل عبــــد |لفتـــ|ح|324|5|

4|98o|تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن حم|ده حسن محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد حسن رمض|ن حسن66276|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسلسبــــيل ط|رق عمر |حمد776536
84o8|4تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر خ|لد عبــــد|لرز|ق محمد
477o8|زر|عه |ل|سكندريهسل س|مح |حمد محمد عبــــد|لحميد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط |لصبــــ| ص|لح |لزي |لمع688675
3|8438| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مل محمود سيد ع
|29o77علوم ع شمسعبــــد | |سم|عيل عبــــد | |لر|وي
688oo3ج| طبــــ بــــورسعيدرح|بــــ عص|م محمد 
تـــربــــيتـــ حلو|ننور| |حمد عبــــد |لعظيم ل|ش ع|5534|
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو ع|طف خميس محمود |لعط|ر526599
نوعيتـــ |لزق|زيقعمر فتـــ محمد |حمد778522
علوم حلو|نسم محمود سم |حمد |دم|385|5
69o|o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهول|ء عص|م |حمد محمد عبــــد |لر|زق
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود |حمد |لسعيد مصط 752833
8o5oo6طبــــ |ل|سن|ن |لم |ن|دين |حمد محمد محمد
د|بــــ |سو|ن|ول|ء سعيد محمد بــــيو محمد محمد496944
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9o8|73| ف محمد مصط تـــج|ره سوه|ج يه |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رمض|ن محمد عبــــد|لح|فظ267938
تـــج|ره |ل|سكندريهسم|عيل مصط |سم|عيل مصط |484529
معهد ف ص بــــنه|ند محمد |حمد محمد |لسعد|وى248322
5o3|57ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسع|د محمد عبــــد |لحميد محمد |لحو
6|o7o4 علوم |لمنصورهمريم عيد عبــــد |للطيف مصط |لزل
4o749oنوعيتـــ |ل|سكندريهشهد عبــــد |لرحيم محمد |حمد محمد
تـــ حمدي مصط عبــــد|لوه|بــــ|334794 تـــج|ره ع شمسم
4o5534حه وفن|دق |ل|سكندريهلي مر عبــــد |لق|در مر مسعود| 
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نسن|ء عبــــد|لحميد حس |لجهل|ن43|867
تـــج|ره طنط|محمود شو ع عبــــد |444964
رهرحمه صل|ح |لدين عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|248844 صيدله |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن س| رمض|ن عبــــده ق|سم3984|5
8o69||تـــج|ره بــــ سويفحم|ده شعبــــ|ن خميس محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد سعيد محمد عبــــد|لحليم |لخطيبــــ258592
ندستـــ طنط|لبــــس|م خ|لد عبــــد |لو|حد عبــــد|لحفيظ 4559|6
443o85تـــج|ره كفر |لشيخه|نم |لسيد ع عبــــد|لفتـــ|ح
8o4244 فنون جميله فنون |لم |من|ر عص|م |حمد مو
صيدله طنط|ي|سم حسن |لسيد طه |م|ن433959
فنون جميله فنون |ل|قفرج | عصمتـــ شو مجلع836665
34|o34|تـــج|ره ع شمسحمد محمد عبــــد|لعزيز محمد دويد|ر
337o|3زر|عه ع شمسمرو|ن خ|لد رمض|ن عبــــد|لمقصود
9o2275 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىجم|ل عبــــد|لن| محمود |لبــــدرى
ر محمد محمد2278|7 ر م| معهد ف تـــمريض |لمنصوره نسمه م|
527o3|وف|تـــمحمد |لسيد ثــــ|بــــتـــ |حمد ع معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم خليل عبــــد |لسل|م عبــــد525946 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل إبــــر|

5oo73تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ع ري|ض عبــــد |للطيف
4o57|6|ه صبــــ ذ عبــــد |لموجود د|بــــ دمنهور|م
رهمحمد |حمد محمد عبــــد |لحميد مهينه685|22 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ بــــ سويف|د | جم|ل محمد بــــطيخ497356
754o39| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  |ء عبــــد | طري حس
يم825576 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|ء |حمد حسن |بــــر|
5o|659يم ف عبــــد|لمنعم محمد |بــــر| صيدله |ل|سكندريهن |
علوم |لعريشعبــــد | |يمن عبــــد | ط|لبــــ عبــــد|767299
488o76تـــج|ره |سيوطحمد محمد عبــــد|لخ|لق محروس |لسود
33785oزر|عه مشتـــهرمحمد ي| محمد رش|د حموده
تـــج|ره ع شمسس|ره وليد محمد |م 6842|2
696oo3تـــج|ره سوه|جمحمد رض| محمد حسن  |لقشل|ن
6o4683تـــج|ره طنط|غ|ده |حمد محمود محمد |لفرم|وى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | مصط |حمد محمد ع |944||
يم |حمد شعبــــ|ن76|494 د|بــــ دمنهور|محمد أحمد إبــــر|
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89|47o ف عبــــد|لفتـــ|ح صديق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ند |
8o8o59|تـــربــــيتـــ |لم |ن|سيمون ج |نتـــ حبــــيبــــ ص|دق
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييوسف شعبــــ|ن عز حس|ن 2|8299
رهم | م|يكل ك|مل عزيز52|22| تـــج|ره |لق|
5|24o3كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــم ن| محمد عبــــد |لمر محمد سعد
7o3o6oزر|عه |لزق|زيقروضه حس عبــــد |لوه|بــــ |لسيد حربــــ
6o944|يم عمرو ور |بــــر| يم  تـــج|ره |لمنصورهس| |بــــر|

رهد | عبــــد |لحميد عبــــد |لرؤوف عبــــد ||4729 زر|عه |لق|
د|بــــ |لمنصوره|نور| رض| كم|ل عبــــد |لعزيز عبــــد |لمقصود 692336
9o28oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرغده محمد محمد ع
22|oo2د|بــــ ع شمس|س|مح فرح|تـــ ع |سم|عيل
ر|ء حج|زى محمدى حج695599 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــف|طمه |لز
9|876o لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د| | |سم|عيل حد|د ج|د|لكريم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء |حمد عبــــد |لعزيز ع عبــــده|488975
628473| يم عليوه ع تـــج|ره بــــنه|م| ه| |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمن|ل عبــــد|لبــــ|سط ع |حمد |لقل7|3496
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سم|ء فوزي |حمد ح|مد|354997
335o4oلسن |لم |رحمتـــ محمد لط عبــــد|له|دى|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنرم محسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لحسي 623969
تـــج|ره سوه|جرحمه خ|لد محمود |حمد  |9|896
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد |يمن |لسيد مح عبــــد|لعظيم|775328
وف|تـــيم حمدى ع محمد ج|د34|774 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
683o84|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء مجدى سل|مه |لغريبــــ شميس
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود محسن فه محمد |لزغبــــى8998|6
9o9658|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد ن|جح |لسم|ن |لسيد ع| 
علوم |لزق|زيقيه وحيد حسن علو|ن سعودى|772253
|64349| تـــربــــيتـــ ع شمسنطو|ن عم|د تـــوفيق ز
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسحر |حمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لر|زق 683456
9|o942 تـــج|ره |سيوطخ|لد مصط عبــــد|لص|دق محمد
64|2o8|يم تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |حمد محمد |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود محمد |حمد  |ض265486
9o|234 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرش| ي| |لسيد محمود
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد ي| لملوم عبــــد|لغ  4|8822
43|o49بــــ |ي|ر| ه|شم ضيف عبــــد |لر|زق لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهل|ء محمد كم|ل عبــــد |لونيس محمد|425773
3429o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد| |حمد عبــــد| |حمد
7o49o|ر ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن محمد جوده ط| كليتـــ 
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عبــــد |لمطلع سعيد |حمد |لربــــعه|43646
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد ول|ء عيد محمود|3273|8
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|وق |يمن حس |سم|عيل محمد شلبــــى7|6294
يم |لدسو |لن264496 رهنوره|ن محمد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|ر| خ|لد ك|مل |بــــو |حمد252327
633o|9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|صبــــرى محمد ص|بــــر عبــــد| محمد بــــدر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد | |حمد ع عبــــد|لرحمن236357
77|89oنوعيتـــ |لزق|زيقدير منصور منصور حسن
4o5|32 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحسن محمد حسن محمد حسن
2349o4| علوم |لعريشحمد رزق حسن |لسنو
52777oيم ح|مد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن محمد |بــــر|
235o5oزر|عه ع شمسمحمد رمض|ن محمد حس |حمد
تـــمريض دمنهورعل|ء محمد عبــــد |لمجيد جم|ل |لدين|99||5
تـــمريض طنط| مصط ع محسن عبــــد |لل|ه433778
7o5|78تـــمريض |لزق|زيق زكري| ط|رق يح |لسيد حسن
رهش|م جم|ل شعبــــ|ن حسن 4|532| ندستـــ |لق|
يف صبــــره 994|88 يدى  تـــج|ره |سيوطعمر و
42|3o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد محمد |لسعيد محمد ع|شور
يل ج |لزق|زيقلؤ| عثــــم|ن |حمد محمود769757 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره سوه|جمصط ع|دل صبــــره شح|تـــه8|744|
49o35oد|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم بــــل|ل |حمد محمد |لسيد عرفه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لمنعم492|32
ندستـــ |ل|سكندريهحسن عبــــد |لسل|م حسن عبــــد |لسل|6|3|45
يف عبــــد|لفتـــ|ح شبــــل رمض|9|5|45 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد 
حقوق |ل|سكندريهخلود أحمد أبــــو |لعن حسن |بــــو |لعن 499275

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه محفوظ عبــــد |لحليم |حمد|58276
8o3688ف |حمد محمد نوعيتـــ موسيقيه |لم |ي|سم |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|سل |حمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــد|لمع632769
6|92o4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد |م حس|ن سيد |حمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمرو محمد |لعدوى ع |لعدوى|965|4
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|رين| وديع تـــوفيق س||25757
6o5244|تـــج|ره |لمنصورهريم وليد |حمد ع |لسق
تـــمريض بــــنه|محمد عرفه عبــــد| محمد عبــــده339933
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى حسن عوض حسن46|443

ف عبــــد |لونيس سعيد|35972 ره|ء | علوم |لق|
85o|24|يم محمد يم محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |لم |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جمريم |سح|ق جرجس فه 994||9
تـــربــــيتـــ |سيوطسعيد سعد بــــسيو محمود 549|88
يم546526 علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد عبــــد|لستـــ|ر فتـــ ط|يل |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيوسف سعيد محمد حل عبــــد |لق|در 5|4486
245|o4خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــ عمر عبــــد|لحليم ح|مد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء |بــــو بــــكر سيد يسن|823|3|
52o975علوم |لزق|زيقدير جودتـــ محمد ح|مد محمد

رهيح |حمد محمد رجبــــ4924| حقوق |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلطيفه ع|دل ع سعد259564
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9o4638|ندستـــ سوه|جحمد ج|د |حمد فرج
23o||4|رهم نور|لدين جم|ل |حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6oooo4|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل|ء محمد عبــــد |لعزيز |لحبــــيبــــى
بــــي 8|76|4 حقوق طنط|حبــــيبــــه عص|م تـــوفيق |ل
حقوق حلو|نسهيله عص|م محمد |حمد|2358|
2689o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل نزيه عبــــد|لحميد خليفه
حقوق |لمنصورهكريم حسن محمد مسلم675327
887o34  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه خليفه عبــــد|لعليم رضو|ن
د|بــــ سوه|ج|لسيد عم|د|لدين |لسيد ه|رون|265564
تـــربــــيتـــ |لعريشحسن|ء ك|مل محمد حس |لهند|وى4|7683
837o25تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه عبــــد|لرحمن محمود خليفه
2|365oيم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحسن ن| عبــــد|لغ تـــوفيق |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسمتـــ من زغلول لنديوس|48532
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد حس سل|متـــ ع|64256
6976o5علوم |لمنصورهمريم سعد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لمجيد
6o977|ر|ن تـــج|ره |لمنصورهندى صبــــ عرفه بــــرك|تـــ ز
|6o53oيم مر محمد ندستـــ ع شمسمحمد |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنه ط|رق عبــــد |لسل|م عبــــد |لد|يم24383
طبــــ كفر |لشيخكريم عل|ء عبــــد |لمجيد عبــــد |لحفيظ437639
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآل|ء لط |لسيد |لسيد |لحد|د9|3|42
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيتـــ سليم|ن محمد |حمد  |م|9252|4
2742ooزر|عه مشتـــهرسل عبــــدربــــه |لسيد عبــــدربــــه
88o89||ه ع|دل سيد |حمد جودتـــ كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م

علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود عص|م |حمد عبــــد |59224
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد خ|لد محمد محمد |لسيد نور46|526
49|o77ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|مريم محمد |بــــو|لوف| عبــــد |لمجيد محمود
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن صبــــرى فهيم |بــــو |لهدى9896|6
|574o9|ف محمد غريبــــ كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروه |لسيد عبــــد |لمعبــــود ع |لسيد58|772
رهمريم |حمد محمد عبــــد |لمجيد8587|| تـــج|ره |لق|
ف منصور |م 55922| ره|خلود | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر محمد ف|روق كيل| 2623|4
92|2o2|تـــج|ره سوه|ج بــــ|نوبــــ فكتـــور س| بــــوس

3o677ه ط|رق عصمتـــ محمد د|بــــ ع شمس|من
8o55|4صيدله بــــ سويفه|جر خلف محمود سيد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م |لدين محمود مصط مصط محمد حربــــى762738
9|o379 صيدلتـــ سوه|جمنتـــ | حمدى |لسيد محمود
يم6|6943 ه محمد محمود |لتـــه| |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ن
تـــربــــيتـــ |سو|نحمد سليم|ن عبــــد|لسل|م خليل|846623
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد شعبــــ|ن ص|بــــر محمد54388|
|2884oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع ط|رق ع |حمد
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د|بــــ حلو|ن|منتـــ | محمد ح|مد عزبــــ52|52|
تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |يه|بــــ رمض|ن |حمد|336228
حقوق طنط|بــــ|سم جم|ل متـــو عطيتـــ8237|4
تـــج|ره طنط|مصط |حمد سيد |حمد ع876||6
ره|ه|يدى محمود حسن |حمد359687 ثــــ|ر |لق|
ه حمدي عبــــد|لعزيز |حمد|846458 معهد ف ص |سو|نم
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط سعيد مصط محمد |لكور| |65|45 معهد ع| 
26o|o3|رتـــ|يم|ن ج|بــــر محمود |بــــويوسف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34o932|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ن| عبــــد|لرحيم عبــــد
9o3753 تـــج|ره سوه|جخلود ع|طف يوسف عبــــد|لع|ل
35o866|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعتـــم|د تـــوفيق محمد ح|مد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر حمدى عبــــد|لبــــر عل|م257276
ر عبــــد|لحليم عبــــد|لفتـــ|ح2673|2 وف|تـــمحمد م| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ر رش|د جمعه|927|92 تـــج|ره سوه|ج حمد م|
6|o552تـــربــــيتـــ طنط|حبــــيبــــه محمد ع |لمنتـــ
8o582|طبــــ |ل|سن|ن |لم |ه|يدي سم محروص ق|صد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نفتـــ مرزوق عبــــد|للطيف |لشه|وى7488|4
تـــمريض كفر |لشيخنرف |لسيد حل |لسيد48|443
ر محمد حو|له335|45 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد م|

29o25لس كرم عبــــد|لفتـــ|ح ك|مل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
885|6o|ء |يه|بــــ ف|روق عبــــد|لمطلبــــ| معهد ف ص |سيوط 
774o64 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقع |ء محمد عبــــد |لمنعم حس
3328o6حقوق بــــنه|رن| حس|م عبــــد|لعزيز |لسيد |لغ|ي
رتـــ|سم|ء طلعتـــ |حمد |حمد |ل |ل||69283 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد محمود عبــــد|لمجيد عفي 265593
8o5882ي |سم|عيل ف خ كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد |
8o4o25|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم ||حمد ع|دل |حمدمحمد |بــــو|لعل
|د|بــــ بــــنه|س|رتـــ مصط عبــــد|لرحمن عبــــد||32963

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لحكيم محمد49797
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد شو عطيه سيد |حمد492636
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد جم|ل شح|تـــه |حمدحسن6|6854 م |لع| 

ر جم|ل |لدين5652| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لرحمن ط|
رتـــ محمد م|جد عبــــد|لمنعم سعيد46958 تـــمريض |لق|

7573|oيم مصط محمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |بــــر|
8|47o2| تـــربــــيتـــ |لم |منه |لحسي محمد مر
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |حمد عبــــد|لو|حد محمد349574 ل|
رهرح|بــــ محمد بــــسيو ع بــــسيو |76|22 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخيوسف حسن |لسيد |حمد خليفه|77|45 معهد ع| 
يم سعد448795 ندستـــ طنط|رضوى سعد |حمد |بــــر|
63347oصيدله |لزق|زيقه|جر محمد عوض | عطيه
يم فودتـــ89|676 تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء رمض|ن عبــــد |لمنعم |بــــر|
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يم حسن|639523 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيم|ن ربــــيع شح|تـــه |بــــر|
34o934د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد| |حمد محمد سند بــــحبــــح
7622o3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدزي|د محمد |لسيد محمد سل|متـــ
42o|59ثــــ|ر د |ط|ن|ديه |يمن شفيق جمعه ن|صف
35o669حقوق ع شمسنور بــــه|ء عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز
ندستـــ |ل|سكندريهعمر مختـــ|ر محمود عبــــد |لرحيم478856

|6||oرهمحمد بــــدر عبــــد|لق|در بــــدرحسن تـــج|ره |لق|
طبــــ ع شمسع|ئشتـــ عليوتـــ عبــــد|لمنعم محمد332592
يم |لبــــ|ز692668 تـــج|ره بــــنه|نرم |س|مه لط |بــــر|
يم ص|لح محمد صبــــره464332 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــعز |لدين |بــــر|
493o83حقوق |ل|سكندريهحسن حس ع يوسف |لجندى
رهعمر حس|م حسن عبــــد |لحميد45277| حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد خليل سلط|ن عبــــد |لحميد |لعربــــى5|4532

|8o9oرهيوسف محمد عبــــد |لموجود شعبــــ|ن تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمروه محمود |بــــو|لفتـــوح محمود |لديوى687852
تـــج|ره ع شمسدى ه| محمود عبــــد | ع|مر عبــــد 27278|
6479o2ش|م محمود خليل |نور ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن 
يتـــ|بــــ مصط محمد بــــدوي52374| حقوق حلو|نم|

ى|4253 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسعد ع|دل سعد محمد |لخ
48|63o د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مجدي محمد عبــــد |لرحيم عبــــد
د|بــــ |ل|سكندريه|روضه صبــــ ج|بــــر حسن9||485
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن محمود حد|د تـــوفيق||8|758
4o9633يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|من|ر |لسكري عبــــد|لمجيد إبــــر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل محمود أم ع |لمل|ح984|27
يكل67|7|6 ه |س|مه |حمد  تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن
9o|559 معهد ف تـــمريض سوه|ج خلود محمود خل|ف بــــخيتـــ
77766o|م و|ئل |لسيد |لدمنهورى تـــج|ره |لزق|زيقد
52o882يبــــه زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمن|ر عبــــد|لر|زق عبــــد| 
يم478924 ر حس عوض |بــــر| فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهم|رك م|
642o44تـــج|ره |لزق|زيقم محمود محمد سليم|ن
7652o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمؤمن صل|ح محمد |م عشعش
876o68|تـــج|ره |سيوط  حمد ع|طف محمد حمد
7o|22oصيدله |ل|سكندريهمحمد فتـــ سل|مه حج|زى
صيدلتـــ |سيوطمحمد |حمد |بــــو|لفتـــوح محمدع 863436
488|3oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سيف |لدين زكري| |حمد محمد محمد
يم784259 ره/ري|ضتـــمحمد حسن محمد |حمد |بــــر| إعل|م |لق|
54|4o7|يم سعد محمد معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد |بــــر|

رهبــــتـــه|ل مصط ع عبــــد |لرحمن حسن|465| طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ محمد فتـــح | عبــــد|لحليم3|2666
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن سيد محمد حسن محمد633877
5o7856علوم |ل|سكندريهدير ع |لسيد ع ع
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869oo4 د|بــــ |سو|ن|ه|جر ج|د|لكريم محمد مو
826o9|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل ع|طف عبــــد|لحميد سليم|ن محمد
ى حسن ع5|4464 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طف|رس |لسيد |ل|بــــ|ص
ندستـــ |لمنصورهمريم سم فتـــوح عبــــدتـــ676569
يل ج |لزق|زيقلي ح|تـــم س| فؤ|د |لسيد687455 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
63o|24طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد سعيد محمد مو حسن |لبــــغد
تـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ حسن عيد ع349493
88o932  | |تـــربــــيتـــ |سيوطه|يدى لم تـــ|مر عط
27o737لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عمرو نبــــيل عبــــد|لمقصود مس|ور
2627o6نوعيتـــ |شمونمصط صل|ح |بــــو |لعط| عفي |بــــر
|2795oوس رهه|يدى ر|مز رمزى ي تـــ|و صيدله |لق|
328o45|علوم ري|ضتـــ بــــنه||حمد طلعتـــ محمد عط
3643o7زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط دسو مصط صديق
تـــ مصط صبــــرى نبــــه|ن|338334 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
د|بــــ حلو|ن|ف|طيم| محمد مصط محمد عبــــد |28398|
|2o6|3رهبــــيتـــر ه| نبــــيه عوض تـــج|ره |لق|
22o3o5بــــه وف|تـــف|رس عل|ء|لدين عبــــد|لمنعم و ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
226oo9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم ع حسن ع
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفلوثــــر عم|د جندي د| |ل5|36|8
26672o ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــسنتـــ عم|د فوزى |بــــو|لخ ل|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد حس رجبــــ محمد|85584
68726oى عطيه عبــــد |له|دى |لعتـــبــــ تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|عيل سعيد |سم|عيل |لصعيدى|3244|4
يم محمد بــــدوى شتـــيتـــ435784 زر|عه كفر |لشيخمريم |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمه| ص|بــــر عبــــد|لفضيل |لدسو 29|6|5
د|بــــ ع شمس|من|ر |لن| صل|ح |لدين |م |بــــر56|354

ره|سم|ء عبــــد |لرشيد |حمد منصور|5|269 د|بــــ |لق|
897|o8 تـــربــــيتـــ سوه|جل |ء عبــــد|لفتـــ|ح محمود |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم يح مصط عبــــد|لحميد  3464|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  م|ره عيون رمض|ن محمود||88338
علوم بــــنه|س|رتـــ سعيد عبــــد|لسميع عبــــد|لو|حد|34264

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ سيد|74983
|3o247د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ ن| يوسف عي قطبــــ
تـــج|ره ع شمسمحمد عزوز ع محمود5|3335
323o57عبــــد|لمقصود تـــوفيق متـــو | تـــربــــيتـــ حلو|ني
6252o3ندستـــ |لزق|زيقي|سم |لسيد ع محمد يعقوبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لوه|بــــ نور|لدين258672
تـــج|ره ع شمسيوسف ط|رق محمد خليل5|6|2|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهزينبــــ محمد مصط ع |حمد3|4454
يم  896566 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرو|ن عبــــد|لحكيم خلف | |بــــر|
4o24|5د|بــــ |ل|سكندريه|غ|دتـــ محمود محمد محمود طنط|وي
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ه محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |685535 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
يم|36979 علوم ع شمسمحمد حسن حمزه |بــــر|
7oo2|8معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عبــــده عوض عبــــد |لفتـــ|ح

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفدير ن| عبــــد |لحميد عيد62822
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لقوى |حمد حمد462|25

تـــربــــيتـــ |لفيومرح|بــــ خ|لد حمدى عثــــم|ن85554
5o425د|بــــ بــــ سويف|محمد |حمد رمض|ن محمود

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنتـــ | محمد محمود |لتـــرع|وى7796|5
8o|655نوعيتـــ |لم |جه|د نبــــيل مصط عبــــد|لحكيم
زر|عه ع شمسريم ط|رق ع عثــــم|ن947|22
يم مو  حم|د8|7648 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمنه | عبــــده |بــــر|

ش|م عبــــد |لجو|د ذ46485 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر 
صيدلتـــ |سيوطيوستـــ | سم شنوده ولسن  |88296
د|بــــ |سيوط|نور| محمود سعد حسن 5775|9
6o4o23تـــج|ره طنط|نور|لدين |لسيد عبــــد|لحميد عبــــيد
62|66o بــــي بــــي نزيه |حمد |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمه| |ل
9o2798 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرش| ع|بــــدين عبــــد|للطيف |حمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم محمد يوسف |حمد222589
4o2329|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء عبــــد |لسل|م عبــــ|س طلبــــه|
ف محمد عبــــد|لح|فظ8|3355 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــ |
4o4o93تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديج| |نور حسن محمد شعبــــ|ن
8o8592يم عبــــد|لو|حد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخل جميل عبــــد |لق|در متـــو دي|بــــ7665|4
تـــربــــيتـــ حلو|نرضوي |يمن عبــــد |لمنعم محمد59483|
|629o3يم محمد معهد ف تـــمريض حلو|نجه|د عبــــد |لحكيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه رجبــــ |حمد ع |826359
35363oتـــربــــيتـــ بــــنه|يوسف ط|رق |لسيد سعد
5o3o39| د|بــــ |ل|سكندريه|مريم صفوتـــ عبــــد | عبــــد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديند| محمد |حمد حسن826422
2|33o7ندستـــ ع شمسحبــــيبــــه محمد حسن |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد خ|لد مرزوق |لسعيد |لعزبــــى|6|94|6
يم عيش82|262 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لرؤف |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد|لسل||78457
6o849| |يم ش عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنور| ش| |بــــر|
تـــج|ره سوه|ج لحس عبــــد|لل|ه عبــــد|للطيف |م|896985
يم |لعشم|وى85|7|7 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|
48oo5رهخ|لد سعد ع |لوكيل طبــــ |لق|

يم4|7573 م جم|ل حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |سهيله |سم|عيل ع عبــــد|لرحمن9362|8
2849ooندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|ري| يوسف |سكندر جرجس
تـــج|ره ع شمسوق |لسيد ف|يز علو|ن326492
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تـــربــــيتـــ |سو|نحمد حمدي مصط |حمد|846698
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسم|ء محمد عبــــد |لحليم طه||9|763
تـــج|ره |ل|سكندريهك|رين حشمتـــ يوسف مرقس دوس475977

ندستـــ |لفيومحمد محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لعزيز |2|662
6o5859زر|عه |لمنصورهمن|ر محمد بــــسيو عبــــد|لوه|بــــ
76o497ق|وي حسن محمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود حسن 
87o784علوم |سو|نس|ره مجدي حس عبــــد|لحليم
22oo56ف محمد د|خ رهنوره|ن | زر|عه |لق|
9|4o49  تـــربــــيتـــ |سيوطك|رول ن| سل|مه جريس

ره|غ|ده رجبــــ محمد ع33636 د|بــــ |لق|
6oo532|تـــج|ره طنط|حمد محمود عيسوى |بــــوريتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد جم|ل عبــــد|لج|بــــر ع |حمد||38|2
حقوق بــــورسعيدحمد عص|م محمد حس حج|بــــ|766482
695o89 يم عبــــ|س عي معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيم|ن رمض|ن |بــــر|
|4o262|ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|يم|ن عبــــد |لل|ه حل |لزي|تـــ
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم عبــــد |لحميد حسن ع |لسبــــ769582
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن رض| يوسف ش| |2826|6
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عبــــد|لعزيز محمد |لنبــــوي غنيم|245567

لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|عمر |حمد |لسيد محمد مظهر67566
يش|م ي|س عبــــد |لحميد حسن|23|5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه 
يم عطيه منصور||37362 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نبــــر|م عطيه |بــــر| كليتـــ 
6oo728|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مل |لسيد محمود عيد
89795o|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس روى |حمد عبــــد|لرحيم |حمد
ه ح|تـــم محمد محمد عبــــد|لغ 222364 د|بــــ حلو|ن|سم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح محسن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد453376
|4578oرهعمر |حمد محمد ح|مد تـــج|ره |لق|

رهس|ره حمدي |لسنو |لسيد89|26 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
433726| يم ن كم|ل عبــــد| طبــــ طنط|بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخح|زم ح|مد عبــــد |للطيف |لسيد دويد453249
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيه عص|م |حمد عبــــد |لق|در|575|3|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد رجبــــ محمد |لبــــتـــبــــس|وى|24622
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــرض| ص|لح عبــــد |ل محمود||352|
82|o65لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره صل|ح ع محمد|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد|لعظيم محمد حسن332467
5246o5 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمحمد ع|دل ع حس|ن
32936oصيدله |لزق|زيقريم خ|لد عبــــد|له|دى ذ عبــــد|له|دى
ر محمود عوض236369 ره|ر| | م| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسنوره|ن ه| محمد رف|3|73|2
نوعيتـــ |لزق|زيقند محمد جوده خ|طر776253
2796o9 ين |لسيد ج|بــــر |لسيد عي كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورن

تـــج|ره بــــ سويفمحمود عف|ن سلط|ن عبــــد|لفضيل46|58
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كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمريم كرم محمد نبــــوى عي252944
25984|| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لش|ف
تـــج|ره طنط|محمد أحمد شو أحمد حسن2386|4
ف عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن  شح4|7843 حقوق |لزق|زيقدين| |
8885|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحس|م سعيد حسن محمد
4389o7يم س|لم ز |لجندي طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمرو|ن |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سعد |حمد |لش|ف |حمد ج|د952||5

رهمن|ر شح|تـــه رش|د |بــــو|لمع|9|5|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
76o248تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع بــــرك|تـــ محمد
يم7794|7 تـــج|ره |لزق|زيقسل |حمد عبــــد |لحق حم|د |بــــر|
يل ج |لزق|زيقخلود عبــــد |لرحمن حسي ع779436 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم حن 92|236 زر|عه ع شمسع |ء عم|د|لدين |بــــر|
يم|684234 نوعيتـــ |لمنصوره|ء ي| محمد حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د حسن سعد وزيري825883
33389oد|بــــ بــــنه|محمد محمود محمد |لسيد|
ف معوض عبــــد |3|6843 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمروه |
لسن ع شمس|رو|ن ه| محمود عم|ر232|49
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن ع محمد سليم|ن |بــــوحمد|496983
رهمصط |حمد مصط ك|مل مصط 4275|2 ندستـــ |لق|
752o87لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|جه|د |سم|عيل عبــــد |لعظيم |سم|عيل
25oo89|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى محمد عبــــد|لسميع |حمد عبــــد
د|بــــ ع شمس|ن خ|لد سعيد محمد|8446|3
يل ج |لزق|زيقحمد خ|لد محمد محمد|636855 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
883o32 د|بــــ |سيوط|محمود ي| محمود نص|ر

|936oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|لهدي بــــهنس عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــيد
ندستـــ بــــور سعيدسيف |ل|سل|م |حمد شعبــــ|ن أحمد محمد364|75
368o96ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطزي|د |حمد محمد سليم|ن رضو|ن
صيدله طنط|غ|ده مسعد ع محمد ه|شم48|434
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لمنعم |حمد حسن||78346
675|3oيم |لسيد ع |لبــــي طبــــ |سن|ن |لمنصورهح|زم خ|لد |بــــر|
679o2|| يم ع ع د|بــــ |لمنصوره|حمد تـــوفيق |بــــر|
تـــج|ره طنط|س|متـــ سعيد فرج صقر|494368
23485oتـــج|ره ع شمسف|دى روم| صد جرس
يم |بــــو|لمجد862738 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن| |ر |بــــو|لمجد |بــــر|
52o548ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــبــــتـــ | صل|ح محمد |حمد حم|د ك.تـــ. ف للبــــ
طبــــ بــــيطرى |سيوطرحمه خ|لد محمود حسن  877742
637oo3تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ري|ض محمد محمد
يم جلو|2|4537 ندستـــ كفر |لشيخحمد رشدى |بــــر|
8|o7o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم | |حمد مصط محمد|
ى682836 حقوق |لمنصورهين|س ق|بــــيل شعبــــ|ن مصط |لدم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن عبــــد |لحكيم غريبــــ حسن754789
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322oo|ه لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|حمد مجدى محمد عبــــد |لع|ل حسن لع| در|س|تـــ نوعيتـــ ج
6o|9|9ى |حمد |لششتـــ|وى زي|ده عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء ي
ندستـــ |لمنصورهفرح |حمد محمد |حمد  |لش|ذ ||6765
تـــربــــيتـــ بــــنه|نتـــص|ر بــــدر عبــــد|له|دى محمود خليفه329236
ر محمد عبــــد|للطيف عطيه4|5263 يم م| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخبــــر|

6o385 بــــ ن| محمد |م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ي| جوده عبــــد |لعليم|776336
36oo63ف و|صف فلتـــ|ؤوس ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م | |
6334o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــسمه س| محمد أحمد
ل|ل طه حسن|463225 د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد 
تـــج|ره سوه|جمحمد سيد محمد زين839348
ف |لسيد بــــطيشتـــ|49788 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل |

يم خميس عبــــد |لحميد |بــــوزيد|49537 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدبــــر|
6875o2تـــج|ره |لمنصورهوئ|م محمد عبــــد |لرسول يوسف
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىدين| عبــــد| ضي شبــــيبــــ5||866
نوعيتـــ |لفيومم محروس شكر د| |ل|56458

علوم ع شمسعبــــد|لغف|ر عبــــد|لمع عبــــد|لغف|344438
47755oتـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه |يه|بــــ |حمد عبــــ|س عويس
ف|258867 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |يه|بــــ |حمد 
ف عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن|2532|3 صيدله ع شمسحمد |
6|3o35تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد| |س|مه |نور محمد شلبــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرقيه حس محمد ع 3|8358
يف248789  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء علم |لدين محمد |ل
يم مو 646738 طبــــ |سن|ن |لمنصورهمه| ح|مد أحمد إبــــر|
85|o23|كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفحمد محمد عبــــد|لر| محمد
ف محمد عبــــد|لص|لح 4435|8 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعمرو |
6o5929حه وفن|دق |لمنصورتـــس|مح محمد |لسيد |لجم|ل| 
6|364oتـــج|ره طنط|منيتـــ |سل|م عبــــد |لرحمن بــــيو سمك
تـــج|ره بــــنه|محمود محسن عبــــد|لرحمن |حمد شبــــ262224
4o477o| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد و|ئل كم|ل عبــــد|لستـــ|ر ع

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعد مصط سيد فرج47594
495|o9|  يم ص|لح د|بــــ دمنهور|حمد عوض |بــــر|
77|o89حقوق |لزق|زيقدير عص|م عبــــد |له|دى عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــده عبــــد|لعزيز عبــــد|لحفيظ عبــــد|494598

رهعمر جم|ل عبــــد|لغف|ر عبــــد|لرسول32453 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه مصط ك|مل جنيدى|83237

معهد ف ص |سيوط حمد محمد جل|ل |حمد حس |893384
6o6248| زر|عه طنط|محمد عبــــد | محمد عبــــد
36o9|8ره/ري|ضتـــمحمد مصط سيد محمد ق|سم إعل|م |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|صفوه عص|م |لدين محمد محمد |لعبــــيدى|62695
7o5o46تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره |يمن كم|ل |نور |حمد ريه

Page 3239 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

9o968||حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي سل|م |حمد عبــــد|لحفيظ محمد
77o8|7 طبــــ |لزق|زيقشيم|ء رمض|ن محمد خليل |لحس

تـــمريض |لفيوم س|مه محمود تـــوفيق ص|لح|68649
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسم|عيل محمد |سم|عيل زيد|258872
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد سليم|ن س|لم2|2632
26337oد|بــــ بــــنه|يه ن| منصور عبــــد |لرحمن عثــــم|ن|
رهمحمد حمدى محمد |حمد75|226 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7oo339ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــزينبــــ |حمد مصط عبــــد |لمجيد
4|o543إعل|م بــــ سويفح|زم محمد عبــــد |لوه|بــــ |لشورى
42854oيل ج |لزق|زيقه|جر حل عبــــد|لعظيم |لعط|ر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــش|م |حمد محمد حمد يوسف686274
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس يح حس |حمد |لخ|لع47979|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومنوره|ن ع|طف عبــــد| جنيدي85|53
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحبــــيبــــه سعيد محمد طلبــــه8849||
78o|89| طبــــ |لزق|زيقحمد محمد دسو دسو

لسن ع شمس|ه|جر عبــــد|لمجيد |حمد ع35836
ره|دير جرجس صبــــرى بــــبــــ|وى326396 د|بــــ |لق|
|5oo8|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | محمد عبــــد |لعليم عبــــد |لمتـــج
|6744oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن رمض|ن فتـــ قطبــــ
تـــمريض ع شمس محمد |حمد محمد |لسعيد |له|دى عيد429|34
44568oعلوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود محمد |حمد عيد |حمد
6o99o|طبــــ ع شمسآيتـــ أس|متـــ بــــدير عويس
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|فلوس م|جد ع|دل حن| عوض477982
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |بــــو نعم|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد85|53|
43973o زر|عه كفر |لشيخنور |ل|سل|م |لخطيبــــ يوسف |حمد
626523| ى ع نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقل|ء |حمد محمد |ل|بــــ|ص
تـــربــــيتـــ |لعريشيه|بــــ محمود |حمد محمد|39|767

6|7|o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء سيد ع سلومه
رتـــبــــسمله محمد |لسيد مر كشك|23972 علوم ري|ضتـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم |حمد مو عبــــد|لسل|م25|236
رتـــ |م ط|رق فتـــ محمد ع6|2223 علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره دمنهورسل|م محمد عبــــد |لوه|بــــ خليل |لبــــشتـــ5422|4
ره|ن|ن |لسيد |يوبــــ |سم|عيل779775 ثــــ|ر |لق|
634o54ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد |لرحمن وجيه عبــــد |لرحمن عيد ع.
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسد| | |سم|عيل سعد |له435883
7o9954|يم ع |سم|عيل د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء سعيد سيد خليل24279
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد حسن |سم|عيل عبــــد|634782 لم
3463o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد عم|د |حمد عو|د |لليثــــى
يم |لسيد |حمد629873 تـــج|ره |لزق|زيقمؤمن صل|ح |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمصط رمض|ن مصط ع772443
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد أحمد محمد حسي |حمد36|445
6o353تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ع|دل محمد سعد|وى

د|بــــ |سيوط|م|رتـــ | ممدوح |يوبــــ |سكندر 885726
36o9o5| طبــــ بــــنه|شه|بــــ طلعتـــ حربــــ محمد كم|ل |لدين

6o45o|حقوق بــــ سويفعمرو عبــــد| ه|شم عبــــد
|23o93 ندستـــ حلو|نعمر ع|دل س|لم محمد حس
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | عص|م عبــــد |لرشيد |لدسو فرج9||483
34|8o8كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنه|د عبــــد|لرحمن عبــــد|لرؤف عبــــد|لرحمن

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمود محفوظ ري|ض8994|
ف محمد محمود7839| رهسل | ندستـــ |لق|

7|o7o4يم معوض يم عبــــد |لرحمن |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|نو|ل |يه|بــــ |م |م بــــل|ل7||432
ره محمد حسن محمود |حمد243528 تـــربــــيتـــ حلو|نز

حقوق |لفيومديه صبــــري مصط محمد96|64
حقوق |لفيومجه|د عبــــد |لتـــو|بــــ ن عبــــد |لتـــو|بــــ73946
يم39356 ره|ش|م سليم فرح|تـــ |بــــر| د|بــــ |لق|

ى عبــــد |لعظيم |لنج|24625 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد خ
يم بــــخيتـــ ع 899288 حقوق |سيوطصبــــ|ح |بــــر|
9o3452 د|بــــ سوه|ج|فيصل محمد محمود ع
8o7o79 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دي ع محمد ع
883o5||حقوق |سيوط سم|ء محمود |حمد عبــــد|لرشيد
45|849| ندستـــ كفر |لشيخس|مه محمد محمد محمد ج|د |
تـــمريض طنط| حمد وحيد محمد |لصعيدى|57|||6
علوم ج|معتـــ د |طسهيله حم|ده طلعتـــ ع ||97|8
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد مصط مصط محمد حسن|68497
ندستـــ تـــ.خ|مس ط|رق ي| محمد عزبــــ |لسبــــ|73||75 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|يوسف عبــــد|لحميد محمد |حمد يوسف262582
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمصط |حمد مبــــروك |حمد |بــــوحس 7|4626
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد |حمد محمد د|ود|762394
طبــــ |لم |يم|ن محمد رجبــــ سيد|9574|8
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن محمد أحمد محمد مصط ||5262
5o43o5يم علوم |ل|سكندريهرو|ن أس|متـــ محمد |بــــر|
وف|تـــمحمد رض| شح|تـــه محمد927|4| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيه |س|مه عبــــد|لجو|د |لمي ||24882
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهممدوح سعد محمد نجم3|5289
767o|4يم جوده ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيثــــم ح|تـــم مرشد |بــــر| معهد ع| 
ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد|لرحمن |حمد محمد ن2274|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
4o7422|تـــ بــــش|ي عجيبــــ بــــش|ي تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد ي| بــــه|ء |لدين |حمد |لمهندس766493

6o897ندستـــ بــــ سويفمصط محمد محمود محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم |سم||77252

Page 3241 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7||8o|تـــج|ره |لمنصورهدين| ع|طف ن |لدين |لمتـــو |لسق
7o3753يم ف محمد |بــــر| رتـــ|رن| | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o26|oد|بــــ |لمنصوره|قمر ع|طف |لشح|تـــ ح|فظ |بــــوزيد
صيدلتـــ |سيوطعبــــد |لرحمن مختـــ|ر ص|بــــر عبــــد |لغ 8385|9
ره|شه|بــــ |لدين ع|دل خميس |لسيد6|48|| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|فرحه حسن زين |لع|بــــدين محمد38553|
8889oo تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمصط |م محمد محمود
ن| محمد شح|تـــه صو 63545| د|بــــ ع شمس|م
|ج |لدين من سيد ع|شور|3|3|2 علوم حلو|نجيل|ن 
ه طلعتـــ محمد مصلح حج|زى|25235 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــن
تـــج|ره طنط|محمد ع|دل |حمد رمض|ن غنيم529534
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عوض | محمد |حمد629928
تـــربــــيتـــ سوه|جرض| محمد عمر محمد 899377
26oo6|طبــــ حلو|نند| ن| |حمد قطبــــ سليم
67658oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقن|دين محمد |حمد سلط|ن |حمد
4o6753| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|خلود |لسيد عبــــد |لرحيم محمد سيد
يم عبــــد |لعظيم محمد حس697525 تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |بــــر|
6o2|37علوم |لمنصورهف|طمه وليد حسن عبــــد|لمقصود |لبــــيط
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرضوى كم|ل |لدين ع حسن |لجمل69|678
4|o|3oتـــج|ره طنط|حمد حس|م مو عبــــد|لسل|م |لعربــــى
842o58تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىغ|ده رجبــــ |ل|م |حمد
يم6|6267 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم ح|زم |لسيد |بــــر|
علوم حلو|نه|جر ن| تـــوفيق محمد|||859
د|ر |لعلوم |لفيومرحمه ربــــيع محمد عبــــد |للطيف7|734

وس|78394 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر| | محمد مصط محمد عبــــد |لرحمن در
346|o8 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لرحمن ع
يم عبــــد |لق|در محمد محمد|69957 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لمنعم |بــــر| م |لع| 

حقوق |لمنصورهمصط ع مصط ع مر 4|778
ه جل|ل عنتـــر عبــــد |لبــــر44829| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن

يم سيد54634 د|ر |لعلوم |لم |س|ره سيد |بــــر|
رهسهيله محمود تـــ|ج |لصبــــ|ح حس 7946| تـــج|ره |لق|

ف ج|بــــر محمد |لش|ويش|248937 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |
ر |حمد عبــــد |لمجيد68|42 لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|س|رتـــ ط|

75o4o3|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م ن| ص|لح |سم|عيل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم بــــدوى عبــــد |لعزيز |حمد سليم|ن2|4992
يم4|2634 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م ه| |حمد عبــــد |لجو|د |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء محمد حج|زى |حمد حج|زى|957|27
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ريم وحيد مصط طلبــــه4|2633
2|87o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن ع|صم |حمد عبــــد
يم محمد39||3| ندستـــ ع شمسمحمد حسن |بــــر|
64o339| وز خ|لد عبــــد|لرحيم |لسيد |حمد د|بــــ |لزق|زيق|ف
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44|56oتـــج|ره كفر |لشيخع |ء مدحتـــ |لسيد محمد يوسف
226o79حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن عم|د|لدين محمد محمود
22o86|د|بــــ ع شمس|ن|دين ع|دل محمد خليفه حم|ده

7o374معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمود محمد فرج تـــوفيق
3|87|oبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنتـــ | عص|م |لدين ص|لح محمود
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطمصط حم|ده عبــــد|لجليل محمد859833
تـــج|ره بــــنه|حمد |لسيد عبــــد|لستـــ|ر محمود|262475
ره|مريم |حمد حسن بــــدر|ن52248| د|بــــ |لق|

حقوق بــــ سويفن|در عص|م عبــــد |لعزيز ع 54568
رتـــ|سم|ء عيد |لتـــه| محمد عبــــوده||78|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد منتـــ ج|بــــر حسن273487
6|2o54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روضه محمد عبــــد|لجيد غ|نم
7o6464يم ف|ضل ه مصبــــ|ح محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد | محمد عمر6936||
9|5o59| د|بــــ |سيوط|  حمد سيد سليم سل

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسعيد |س|متـــ سعيد رضو|ن46294
787||oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س| حم|ده محمود |لسيد
علوم حلو|نيم |حمد محمود |حمد43595

ره|م محمود محمد محمد64779| د|بــــ |لق|
يم محمد عبــــد |لرحمن ع|286||4 |د|بــــ طنط|ل|ء |بــــر|

52|o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرح|بــــ رجبــــ محمد ع
ندستـــ ع شمسعمر فرج مصط بــــيو323387
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسمر جعفر حمدى جعفر253323
23o243 رهعبــــد|لرحمن |لحس محمود |حمد حس حقوق |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ د | فر|ج عبــــد |له|دى بــــرك|تـــ |لش|684639

295o|وف|تـــمع|ذ محسن عبــــد |لرحيم عبــــد |لعزيز ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
83o744طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رك ع|طف ن|در تـــ|درس
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــس|مه عم|ر عبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|677495
8827o||ء |حمد حيدر فريد| د|بــــ |سيوط|  
3485o7ر|ء بــــه|ء عبــــد|لرحمن عبــــد د|بــــ ع شمس|ف|طمه |لز
رهه|جر جم|ل عبــــد|لر|زق |بــــو|لحسن236588 زر|عه |لق|
76798o|حقوق بــــورسعيدنشوى عبــــد |لحكم |حمد |لسيد عمر

يم ع57492 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف |م طه |بــــر|
85o266 كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد مصط |حمد ع
علوم بــــورسعيدبــــسنتـــ حسي عبــــد|لغ حسي 633783

تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م |م فتـــ |م 329|4
7o|725علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنوره|ن جه|د عبــــد |لحميد خليل
يم |لكو38232| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد سعيد عيد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرض| محمد كم|ل عبــــد |لوه|بــــ75996|
معهد ف ص |سم|عيليهعمرو ع عمرو محمد769222
44o7o||تـــمريض كفر |لشيخله|م |س|متـــ عبــــد|للطيف سعد
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بــــي 9|4254 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور محمد محمد عبــــد |لعزيز رزق |ل
4o4526يم تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سعيد محمد |لقطبــــ |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد |لسيد عبــــد |ل |حمد |لمل|ح7248|4
نوبــــى |لحلو424||5 نوبــــى قطبــــ |ل تـــج|ره طنط|سعيد |ل
يم سل688422 د|بــــ |لمنصوره|ف|يزه عبــــد | عطيه |بــــر|
6|o792د|بــــ |لمنصوره|ض |حمد |لسيد |بــــو ط|لبــــ
صيدله |لزق|زيقمصط محمود |لسيد محمد عيد779662
3|2o42كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيح زكري| |لسيد فتـــوح
4|34o4|يم ه محمد حس حسن |بــــر| |د|بــــ طنط|م
7o5727يم رزق ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمد |بــــر|
2|6o84رهمحمد عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ شعر حقوق |لق|
5|6o37صيدله |ل|سكندريهد | عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م سليم
ندستـــ |لفيومعبــــد |لحميد غريبــــ عبــــد |لحميد |حمد445248
ف عبــــده |سكندر|2869| لس | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
يم |لشو|د ع |لسيد886||7 د|بــــ |لمنصوره|يل|ء |بــــر|
|28||oيم يم بــــطرس |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ري| |بــــر|
45o|29يم |سم|عيل ح ندستـــ طنط|محمد حس|م |لدين |بــــر|
رهمحمود |يه|بــــ محمد سعيد226475 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| قدرى عبــــد |لحميد ح|مد689732
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه محمد |حمد محمود حبــــيبــــ|264546
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |حمد |بــــو زيد حس 752337
4955o9يم غ|زى |بــــو خشيم تـــج|ره طنط|كريم عطيه |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوميم|ن |يمن قر عبــــد |لسميع|64428
6o72o6|يم |بــــر يم |بــــر| ندستـــ |لمنصورهعبــــد|لمنعم |بــــر|
8o43|9|معهد ف تـــمريض |لم | يم|ن مبــــروك مبــــ|رك محمد
تـــربــــيتـــ |لم |د| | محمود محمد عبــــد|لحكيم|962|8
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ندى س| خلف م |532|24
يم كشك684347 يم |بــــر| ه محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ن
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسي|ر| محمد |حمد |لعيد|روس643427
85|o29 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدي|سم محمد حسن حس
5o894||كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل|م |حمد ص|دق يوسف
ل|وى84|688 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مصط |لسعيد |لمتـــو |لم
د|بــــ ع شمس|ن محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لغ |55488|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم عمر محمد عبــــد|لعزيز|52239
ندستـــ ع شمسول|ء حسن محمد يح 55383|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن سعيد عبــــد |لحميد عطيه336|2|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم | | محمد حس ح|مد3|48|8
483o|3رهنعمتـــ | |حمد حن محمود د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر سيد |حمد ع 878883

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء صل|ح عبــــد |لصمد ص|لح||56|6
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود صبــــ محمد |لسيد مطرود492443
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7o|256|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد عمرو زينهم سعد يوسف خلف م |لع| 
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد | محمد عبــــد |35|695
4|3o34د|بــــ دمنهور|مل محمد عبــــد|لحميد |بــــو حو|س |لسي
علوم |لمنصورهحل|م محمد فرج |لدسو حسن|692376

4o344رهغ|ده |حمد كم|ل عبــــد|للطيف تـــج|ره |لق|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حبــــيبــــه محمود محمد محمود236752 ل|

ره|نيف لويس  |د حن||2488 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمروه ع دي|بــــ محمد|75562
6o|423ق|وى تـــج|ره طنط|س|ره رض| فتـــ |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يوسف عبــــد|لنبــــى محمد |حمد تـــ|ج |346395

تـــج|ره بــــ سويفبــــه ع|مر حميده عبــــد|للطيف66958
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقفتـــ ي| محمد سعيد |حمد782592
774o92زر|عه |لزق|زيقيه عبــــد |لسل|م عبــــد |لع|ل رمض|ن محمود
حقوق بــــنه|حمد مختـــ|ر ر|غبــــ محمد نجم|5|3498
حقوق ع شمسزي|د محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لحبــــ 6398|2
5o74o2تـــج|ره |ل|سكندريهنه| رض| |بــــو|لفتـــوح رمض|ن
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صبــــ محمد |سم|عيل634977

تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء خ|لد قطبــــ عبــــود قطبــــ35877
يم |لسل|وى |بــــر763466 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سم|ء محمد |بــــر|
22|78o|د|بــــ حلو|ن||ء محمد محمد |لسيد نص|ر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــيتـــر جورج سم |بــــو |لسعد8286||
6|o8|7 صيدله |لمنصورهن |حمد ن عبــــد|لغ |لحسن
84o5|9|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسم|ء |حمد عربــــي عبــــد|لرحمن
8o7o69تـــج|ره بــــ سويفندي ربــــيع محمد محمد
زر|عه كفر |لشيخف|طمتـــ عبــــ|س |لسيد |لدمرد|ش محمد522276
ه عل|ء |حمد محمد |لعقده|7846|5 تـــمريض دمنهورم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره جم|ل س| أبــــو سليم|ن248854
27299|| |لدين عبــــد|لسل|م ع تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديل|ء ن

علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد محمد فتـــ |حمد|42695
6o5|55طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــ|سنتـــ |حمد فؤ|د زكري| سند
7o4593يم متـــو تـــج|ره |لزق|زيقنور|لدين فخرى محمد |بــــر|
8oo284كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسيل | جرجس حن| بــــش|ره

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــه فرج عرفه ع53737
ندستـــ |لم |محمد بــــدر |سم|عيل عبــــد|لحكيم3689|8
27666o|معهد ف ص بــــنه|م| فتـــ معوض يونس
4426o|يم ذ لسن ع شمس|ريه|م رض| |بــــر|
9|3o7| تـــربــــيتـــ سوه|جيوسف عبــــ|دى قلي شفيق
785o44نوعيتـــ |لزق|زيقكريم |لسيد خليل ع خليل

4|o2|ره|لي ي| عبــــد|لصمد |ل |ر د|بــــ |لق|
||8o67 صيدله ع شمسنور| عفتـــ |حمد عفي
78458o د|بــــ |لزق|زيق|فد|ء عبــــد |لرحيم عبــــد | مو ع
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد عبــــد|لغفور مختـــ|ر|2454|2
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رسيل مشيل أنور بــــخيتـــ489874
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدوف|ء مصط |لسيد محمد |لغندور بــــر764222

رهك|ريم|ن وجدى سيد محمد35226 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين يح محمود أنور|لجندى447353

وف|تـــحمد عمر حسن بــــدوي|83635 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم محمد938|2| رتـــرنيم محمود |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف حس عبــــد |لحفيظ محمد حسن|3759|
يف محمد رمض|ن773733 علوم ع شمسدير 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمل |لجربــــى |حمد عبــــد |لحليم|6|64|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه ممدوح محمود حسن|59583

7o4273تـــج|ره |لزق|زيقكريم ص|لح عبــــد |لحميد ص|لح
ندستـــ ع شمسنرم جم|ل |حمد جبــــ| |حمد323786
34o588|تـــج|ره بــــنه|حمد و|ئل فكرى عبــــده
2492o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء معوض رشدى عبــــد|لد|يم

6592o|يم رمض|ن يم مجدى |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورش|م رمض|ن عبــــد |للطيف محمد خليل4|4942
25oo97طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ مجدى تـــوفيق عثــــم|ن شلبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ عص|م محمد رمض|ن24277|
يم حمودتـــ42653| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ |س|مه حسن |بــــر|
897o96 حقوق سوه|جسم|ح |نور عبــــد|لحفيظ محمد
علوم ري|ضتـــ طنط|زي|د حس ع حسن عبــــد |لعزيز525989
ى |بــــو |لمع|68746| رهبــــتـــ | |حمد خ تـــج|ره |لق|
755o||آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ندى عبــــد |لخ|لق |لسيد |حمد
||787oر محمد |لمعتـــصم |لسيد |لمغ وف|تـــحمد ط| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
483o4|يم محمد |لعزيزى |د|بــــ طنط|ي|ر| |حمد |بــــر|
87833o  د|بــــ |سيوط|ي|ر| عص|م |لدين عبــــد|لعزيز يوسف

يم فتـــح |لبــــ|بــــ محمود4|667 تـــربــــيتـــ |لفيومع |ء |بــــر|
وس|4279|8 طبــــ |لم |بــــ|نوبــــ خليل كم|ل تـــ|و
34o|86|علوم ري|ضتـــ |لم |حمد محمد كم|ل |حمد
244o97رهش|م رش|د محمود |حمد محمد ندستـــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|س| من س| ميخ|ئيل بــــولس676764
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد يوسف |حمد سل|مه|768494
6|o3ooتـــج|ره طنط|ي|من نج|ح عبــــد|لعزيز نو|ر
827o22|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد |بــــو|لحسن |حمد |لص|وي
تـــربــــيتـــ دمنهورحن|ن فتـــ محمد محمد شتـــ|522875
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد |لسيد بــــسيو |254533
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــومسلم طلعتـــ |بــــومسلم عبــــد |لعزيز|689958

رهمحمد |حمد عبــــد|لرحمن |حمد4|456 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ن| ك|مل بــــسك|لس مو57|6|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
وف|تـــع |يمن ع محمد9|477| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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24345o|ن| محروس يوسف عزيز غ رهم طبــــ |لق|
2368o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخلود مصط محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد
7ooo||| تـــج|ره |لزق|زيقحمد س|مح عثــــم|ن |لشوربــــ
4|22o6 نوعيتـــ طنط|محمد أحمد سعيد مندوه |لمق
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ع |ء |لسيد عبــــد |له|دى عبــــد ربــــه|944|5

ف عبــــد |لتـــو|بــــ يوسف عبــــد 4|637 تـــج|ره بــــ سويفيوسف |
تـــج|ره دمنهوره|جر |حمد محمد |لبــــولي 6737|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حبــــيبــــتـــ عل|ء |لدين محمد |حمد29799|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد محمود محمد محمود عبــــد|لل|ه526462
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــخلود ع حسن ع |لعج495964
7o6755 يف عبــــد | محمد مصط تـــج|ره كفر |لشيخمحمد 
7oo664تـــج|ره بــــنه|شه|بــــ و|ئل |لسعيد محمد متـــو |لديبــــ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد نبــــيل عبــــد |له|دى عبــــد |لحميد عبــــد |2|638
499257| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه |يمن |حمد عفي |حمد منتـــ
لس عم|د شفيق ر|غبــــ8456|| علوم ري|ضتـــ حلو|نك
يف|692387 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |لسيد |بــــو |لعن 

5464oكليتـــ |أللسن بــــ سويفسميحه خميس فتـــي| سيد
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد جم|ل عبــــد |لشكور عبــــد |لمجيد7|292|
يم عبــــده ع خميس  |ض764937 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى |بــــر|
76997oمعهد ف ص |سم|عيليهدع|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لمو د|ود
يم سليم427564 يم حسن |بــــر| |د|بــــ طنط|مصط |بــــر|
52399o|تـــج|ره طنط|ل|ء نعم|ن حسن نعم|ن محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم جمعه |م |حمد|93||25
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف حس نور |لدين |لسيد757932
ره|ء |حمد رش|د ص|لح|326533 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم محمد |لبــــدرى |حمد حس 477895
26766oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــغ|ده رجبــــ محمد محمد ع
3495|o|تـــج|ره ع شمسحمد |س|متـــ محمد جنديتـــ
44o55|زر|عه كفر |لشيخمروه عبــــد|لونيس محمد محمد
75o844علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك|رين محمود |لسيد عبــــد |لش| نجم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حن|ن محمد خليفه محمد|75862
8o2493 |ي فتـــ غيط  |حتـــ وفن|دق |لم |محمود خ
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسندى عبــــده محمد حسن ع حسن 765825
3|24|oتـــج|ره ع شمسمحمد محمود محمد عبــــد|لعليم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود سيد عبــــد |للطيف محمد29634|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د مجدى حس |لسيد حس |48758
5|o685|ره|س|مه عبــــد|لحليم عبــــد|لحفيظ عبــــد عل|م |لق|
9oo384 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد ع|صم محمد |سم|عيل ع| 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسس|ره |حمد ح|مد يوسف769543
5o74|6ف |حمد محمد عبــــد|لع|ل ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|جر |

|846o|رهحمد صبــــ محمد عبــــد |للطيف تـــج|ره |لق|
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 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد سليم|ن عبــــد|لمنعم بــــسيو عشم339|44
8o5||9فنون جميله عم|ره |لم |س|ره وجدي فوزي جرجس
تـــج|ره |لمنصورهمحمد س|لم عثــــم|ن س|لم55||68
69392oتـــج|ره |لمنصورهمحمد حسن محمد حسن |لفل|ل
4o|254ف محمد |لسيد عمر|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررح|بــــ أ
لس جيد شندى بــــسخرون362265 حقوق ع شمسك
حقوق |لمنصورهه|جر فتـــ |لسيد |لسيد|5|678
تـــج|ره |سيوطسمر |حمد مصط محمد 2|8874
حقوق |سيوط  مل صل|ح |لدين نعم|ن محمد|46|886
ه98|435 طبــــ |ل|سكندريهريم محمد حسن عم
تـــج|ره سوه|جمحمد سعد ع محمود826873
32o764|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد عم|د محمود حسن عبــــد|لحميد
25o7o5تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم |سحق |سحق سليم|ن
|د|بــــ |لم |ش| |ز محمد فكري عبــــد|لعظيم9|8555
يم مصط |23427 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو عبــــد|لن| |حمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه محمد فوزي حف |بــــوزيد7528|8
4262o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمه |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد و|ئل سليم|ن حميدو محمد6|4849
44872oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمرو |يمن محمد ه|شم مدكور

يم حس محمود58649 علوم ج|معتـــ |لسويسه|جر |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحس محمد حس فتـــح | عي448753
ف محمد ح|مد س|لم|529452 ندستـــ طنط|حمد |
88o435 تـــربــــيتـــ |سيوطمورين سم عط| جرجس

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفشه|بــــ ن| |حمد مصط 52995
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد وليد سيد محمد مهدى244728
رهع |ء جم|ل |حمد محمد7|3259 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف تـــمريض |سو|نحس يسن |حمد عبــــد|لق|در845745
6|375o|ه محمد |حمد ع|صم |د|بــــ طنط|م
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مديحه |لسعيد |حمد |لسيد محمد|69732
4763o2|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــد|لعزيز يوسف حسن درويش
27o9|4وقل|ء محمد |لمحمدى عبــــد |لد|يم |بــــر ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
علوم |لمنصورهنوره|ن مصط محمد عبــــد |لعزيز جبــــر688438
|2o873|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن|ء حسن عبــــد |لحميد حسن

3838oد|بــــ |سيوط|تـــرنيم ح|تـــم عبــــد |لعزيز حسن
 |حتـــ وفن|دق |لم |رح|بــــ ج|بــــر عبــــد|لرحيم محمد4|8589
صيدله |ل|سكندريهبــــه | محمد و|ئل ي زكري| شح|64|478
8346o7يم ندستـــ أسو|نمصط رمض|ن عطيتـــو |بــــر|
ندستـــ طنط|مريم عم|د |نور سل|متـــ449893
4o4639|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلسيد محمد |لسيد تـــوفيق منصور
ف صل|ح مهدى 894866 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |
ره|ف|طمتـــ |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن325657 د|بــــ |لق|
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6o9|65د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد |حمد أحمد منصور
يم43835| يم خميس |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نصل|ح |لدين |بــــر|
268o23ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط صبــــ مصط سلط|ن
زر|عه |سيوط يه محمود محمد |حمد||89|89
5o7628يم حسن عبــــد|لجليل زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنتـــ | محمد |بــــر|
ه ر| |حمد حسن|459||8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفريده |سم|عيل محمد ع|بــــد826289

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ن| درويش عبــــد|لمحسن سل42292
334||o|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد |يمن زين |لع|بــــدين |سم|عيل
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد لط عبــــد|لمعبــــود محمد ع|مر333756 معهد |لصفوتـــ |لع| 
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسحر جل|ل قن|وى سليم|ن756629
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد محمود |حمد محمد782324
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهشيم|ء ه| ف|ضل شفيق محمد  |بــــر684659

26o|9تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره مل|ك حل تـــ|مر
36o898ى ع عثــــم|ن تـــج|ره بــــنه|محمد بــــ
328o7oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعليم معتـــز عبــــد|لعليم محمود
686o7|صيدله حلو|ننوره عبــــد |لمنعم محمد محمد حبــــيبــــ س
7o5267تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن ه| يوسف س|لم |حمد
معهد ف ص بــــ سويفمروه |حمد عبــــد|لبــــديع رشو|ن87||82
6857o4|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد حس |لمر|كبــــى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لسل|م حسن5239|7
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــنس عبــــد|لمعبــــود محمود |لبــــشبــــي ||574|2
|77o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود حمدى محمد |بــــو |لمجد
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود سليم عيد سليم769255
تـــربــــيتـــ |لعريش|ء تـــوفيق |حمد عبــــد |لرحمن أحمد767362
7o4oo7تـــمريض |لزق|زيق م محمد |حمد عبــــد | |لدعبــــس
تـــج|ره دمنهورمحمد سليم|ن محمد سليم|ن شكر|48766
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زي|د |لسيد محمد محمد درويش|48747
77o649تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره وليد |حمد محمود متـــو
7564|oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن فتـــ ع بــــديوي
|63o94زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه ش|دى |حمد عبــــد |لم|لك

رهي|سم محمد محمد عبــــد|لعزيز24529 صيدله |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمد مصط محمد عطيه487487
63oo|9| طبــــ ع شمسحمد عبــــد |لحليم صبــــ متـــو سيد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر وليد عبــــد|لحفيظ جمعه محمد255332
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ط|رق محمد صل|ح محمد فض|488656
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد عبــــد |لمحسن بــــ|ش| مصط |لبــــهو7449|4
ر |حمد محمود ع358554 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهر س|
ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء محمد حسن محمد عوض|4|4473
483o29د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|جر عبــــد |لمنعم محمد محمد رزق

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| حمدي محمد ع |5462
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | مجدى عبــــد |لع|ل |لزلبــــ| 7|4799
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد وجدى رزق منصور||25564
2574o9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|قمر س| عبــــد|لغفور رجبــــ
763|o8 حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|ن |لسيد عبــــده |لسيد |لعف| 

رتـــ|رن| ه| سيد محمد8|67| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف |حمد مقبــــل عبــــد |لحميد|476653 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىل|ء |
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن مسعد عبــــد |لحميد |لسيد497849
26o656علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ |يمن عبــــد|لرحمن |لجدمه
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق  عطيه عطيه عبــــد|لغ 27|636
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــسعيد فرج ع محمود528377
887o8| حقوق |سيوطوف|ء عبــــد|لحكيم حس عبــــد|لرحمن
يم عبــــد|لرشيد  826|88 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمحمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد بــــ|ز |لسيد28|526
4o5o3|حقوق |ل|سكندريهأحمد عبــــد |لرحمن بــــسيو محمد
د|بــــ ع شمس|د | تـــ|مر سعيد محمود3975|2
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرش| عدن|ن عبــــد |لعزيز حس كل|بــــ432773

55o89نوعيتـــ |لفيوممحمد ربــــيع سيد ري|ض
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفف|طمه جم|ل ع محمد57377

|5o5|9علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد سعيد ح|مد ع
62o625يم رضو|ن ندستـــ |سيوطمحمد فكرى |بــــر|
8358o||م حم|د سل|مه حم|د وف|تـــد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره |لمنصورهيه حس عز جمعه محمد|3|6782
8|o755لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر سل|مه محمد سعيد|
|278o9رهملك محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحليم تـــج|ره |لق|
طبــــ ع شمسسم|ء نبــــيل عبــــد |لش| |حمد مطر|773347
6o74oo| |يم محمد |لمر ش ندستـــ |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روي عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لمطلبــــ عفي |429275
8|o4o2تـــج|ره بــــ سويفم|رسلينو |يه|بــــ ك|مل مسعد
5o9|5oيم عبــــد |لوه|بــــ سويد تـــج|ره طنط|محمد |لسيد |بــــر|
8o8294طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | |حمد مختـــ|ر |حمد
تـــج|ره بــــنه|ي|ر| ط|رق شح|تـــه دسو 635594
بــــي 4|85|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود أحمد ع |ل
524o5o|د|بــــ |ل|سكندريه|وجد|ن يوسف عبــــد |لمن عبــــد |لع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | ي| عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|335489
52o|63تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر صبــــ عبــــد |لمجيد محمود 
68o347د|بــــ |لمنصوره|حمد ع|طف عبــــد |لغ مصط |لشح
248o36يم |حمد |لسيد نيبــــر تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدين| |بــــر|

6693oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رين عم|د سعد قسطور
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ح|تـــم |سم|عيل |حمد|6|6|78
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد صبــــرى بــــر محمد|62525
258o65ف شعبــــ|ن ع|مر طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |
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886595| تـــج|ره |سيوط  سح|ق سعد | |سح|ق سعد |
يم |حمد352664 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن محمد |م |بــــر|
4494o4| |تـــج|ره طنط|م | ر|فتـــ لويز عط
36oo57ئيل| يم | لس رض| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد شعبــــ|ن محمد عبــــد |لصمد36295
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ل ع بــــدري خ|لد837229
يم حسن|76||37 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس|ء حسن |بــــر|
4776|oعلوم |ل|سكندريهرن| عل|ء |لدين مصط ع غربــــيتـــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|يدى محمد سعيد سعد حسي 628225
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ده خ|لد مصط ع||5|29
ندستـــ |لزق|زيقحمد عم|د محمد ع محمد بــــسيو ||63833

حقوق بــــ سويفسيد حم|ده سيد عبــــد |لعزيز|6296
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه |حمد سعيد |حمد عفي 66547|
4o553o د|بــــ |ل|سكندريه|يم محمد |لبــــدري محمد حسن
صيدلتـــ |سيوطن|ردين بــــ|سم  |د بــــولس838753
ندستـــ كفر |لشيخسل|م |لسعيد |لش|ف محمد |لسيد679286
||86ooل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|دريه عمر |سم|عيل مر
7o47|2| حقوق |لزق|زيقيه محمد |حمد عمر مصط
8o8854تـــج|ره بــــ سويفبــــيتـــر عد فوزي حن|وي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمهدى |لسيد فؤ|د |حمد محمد324524

رتـــ|نور|ن حس|م ع محمد محمد |لغربــــ324|2 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
898o83|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| ن| سعد س|لم
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر |حمد محمد عبــــد|لفضيل 463|89
||89o9يم غبــــري|ل نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهج | ميل|د |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م |حمد سعد |لبــــ|جورى268443
ف خلف سليم عبــــد||52234 طبــــ |ل|سكندريهبــــه |
يم حسونه623967 تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى محسن عبــــده |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر مصط عبــــد| نص|ر59|344
5o5|35زر|عه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |س|مه حسن عبــــد |لعزيز
33o724|ندستـــ بــــنه|يم|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز كليتـــ 
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد |سم|عيل عبــــد|لحميد عبــــد|لوه868472

د|بــــ |لفيوم|سل|م حس عبــــد |لحميد بــــكر|68629
وف|تـــمحمد ي| محمد سعد مهدى766374 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء محمد ع محمد833826
يم أبــــوبــــكر ق|سم87|497 د|بــــ دمنهور|مريم ق|سم |بــــر|

حقوق بــــ سويفنور| شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لعظيم|5288
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعمرو حمدى |حمد مصط 23||3|
تـــ قطبــــ عثــــم|ن قطبــــ زعيتـــر3|4977 تـــج|ره دمنهورأم
82o856تـــج|ره بــــ سويفمحمد عوض عبــــد|لحميد محمد
32o5|7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرمزي |س|متـــ رمزي ميخ|ئيل
يم243346 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحن عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد |بــــر|
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تـــج|ره بــــنه|رقيتـــ مصط سليم|ن |حمد329262
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عزتـــ صفوتـــ عبــــد |لحميد محمد|8489

كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد حمدى سليم|ن752974
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حسن محمد قطبــــ محمد مصط 233677
8o663|يم محمد |د|بــــ |لم |نوره ن| |بــــر|

تـــج|ره |سيوطيم|ن |يمن محمد طلبــــه|8|239
77oo89ل|ل تـــج|ره |لزق|زيقعمر شو رمض|ن 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لص|لح محمود36|48|
لسن ع شمس|نور| |حمد كم|ل محمود54877|
453o|4تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمصط محمد فتـــ محمد ق|سم
معهد ف ص |سيوطنيف ص|بــــر شفيق شح|تـــه  882942
يم عيد825|2| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخ|لد |يه|بــــ شو |بــــر|
863o89تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جم|ل محمد محمد
4o27o7ر |م حسن د|بــــ كفر |لشيخ|م مسعود ط|
8547ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــه عبــــد|لع|ل |لسيد عبــــد|لع|ل
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد|ء محمد عبــــده سليم|ن عز|م||76359
تـــمريض |لم | مروه عبــــد|لر|زق عبــــد|لعزيز محمد859893
6794o5يم محمود حج حقوق |لمنصورهمحمود |لحسي |بــــر|
4o8465 ور |لبــــر |د|بــــ طنط|سعيد خ|لد محمود 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود مصط محمود عفي 6824||
8o2379 تـــج|ره بــــ سويفمحمد محسن فه ع
6o3|22|علوم |لمنصورهل|ء ف|يز |لسيد ح|مد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد عوض |بــــو بــــكر حم|دتـــ759246
336o73كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنيف صبــــ لبــــيبــــ |سكندر
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لو|حد ر|غبــــ رزق عبــــد |لو86|686
8976o4|طبــــ بــــيطرى سوه|ج  يه|بــــ فوزى ج|بــــ | شح|تـــه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد يح محمد755842
85o32o|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد سعد زغلول |حمد
77|o83 يم مصط حقوق |لزق|زيقه|جر |لسيد |سم|عيل |بــــر|

رهحمد محمود محمد عبــــد |لحليم||3264 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء |حمد محمد مصط حس |9343|4
3|68|oعلوم حلو|نض عبــــد|لع|ل زكري| عبــــد|لع|ل
868o94 ر حف د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن|ء عبــــد|لجليل |لط| 
ندستـــ |لزق|زيقمحمد صبــــرى عبــــد |لحليم وف||62798
ق|وى عبــــد |لحميد |حمد|783543 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء |ل
6376|8| نوعيتـــ |لزق|زيقحمد سعيد |م مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى مجدى ع |حمد |لمتـــبــــو|76474
4|o694تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مع|ذ |حمد |لسيد عبــــد|لو|حد سل|م
7o3984 ه |حمد |لسعيد |بــــو عربــــ |لسعد تـــج|ره بــــنه|م
معهد ف تـــمريض سوه|ج بــــكر محمد سيف |لدين عز|لدين عبــــد|745|92
تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــه |لسيد عطيه ع |لبــــن|624489
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78|7ooتـــج|ره |لزق|زيقرو|ن محمود فرح|ن |حمد
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد| حسي ع25|629
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهلحسي محمد |لحسي |سم|عيل ج|8|26|5
7ooo9|حقوق حلو|نه|له طه محمود عبــــد

د|بــــ سوه|ج|ص|لح مختـــ|ر محمد حسن ||9239
764o92 نوعيتـــ بــــور سعيددى |حمد محمد ش|كر مصط
5o3794تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد خميس |حمد |لملي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمود محمد |لمر5639|6
تـــج|ره ع شمسل|ء ح|زم |حمد محمد|8796|3
27|o|4|معهد ف ص بــــنه|ين|س |لسيد سعد عزبــــ
44698o| تـــج|ره |ل|سكندريهمعتـــز حسن ع|شور محمد عبــــد
5|346oتـــج|ره دمنهورمحمد محمود عبــــد|لو|حد حسن
جيوس 9636|9 لس جم|ل مسعود  فنون جميله فنون |ل|قك
ر محمد شو عبــــد 5|6823 ر|ء ط| علوم |لمنصورهف|طمه |لز
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد رجبــــ عبــــد |لق|درعم|ر|464494

تـــربــــيتـــ |لفيومسل|م ه| صل|ح عبــــد |لعليم|72993
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد ن| حسن حم|د769292
بــــه673|82 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |كرستـــ صليبــــ عزتـــ و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء محمد |سم|عيل ع|مر|253465
يم عبــــد |8856|| ن| م|جد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
حقوق |لمنصورهمحمد |سم|عيل محمد عبــــد |لن|7||53|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ شعبــــ|ن مصلح محمد326634
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عبــــد| |حمد صو|بــــي342924
|2649oيم محمود شلبــــي رهدين| عبــــد |لن| |بــــر| تـــج|ره |لق|
رتـــمحمود خ|لد رمض|ن عبــــد |لع|ل54686| علوم ري|ضتـــ |لق|
7o53|3 يم |بــــو |لفتـــوح يل ج |لزق|زيقدى محمد محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د و|ئل عبــــد |لمنعم حسن سعد7|22|6 |د|بــــ طنط|ن|
ندستـــ كفر |لشيخأحمد شعبــــ|ن سعودى متـــو دعله5|4537

3o639د|بــــ |لم |فرح |س|مه سعيد عثــــم|ن|
طبــــ |لفيومحمد محمد حسن محمد|56445

526o48ندستـــ بــــنه|عبــــد | ن عبــــد |لد|يم عبــــد |لودود كليتـــ 
تـــج|ره ع شمسزينبــــ عل|ء |لدين |حمد محمدزيد|ن55373|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــدتـــ شح|تـــتـــ عبــــد|لنبــــى حسن|285|3
5||24oر يم جو د|بــــ دمنهور|محمد أحمد محمد |بــــر|
لسن ع شمس|م|رجريتـــ مكرم عد |بــــو |ليم 8559||
|3o344 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسن|ء محمد ف|روق حس
يد |بــــو ع|43229 يم |بــــو |ل تـــج|ره طنط|من|ر محمد |بــــر|
8|oo34تـــربــــيتـــ |لم |حسن|ء ط|رق فتـــ عبــــد|لقوي
6o5835|حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــتـــس|م ح|مد ح|مد |سم|عيل| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|يدى صهيبــــ |لنح|س مصط شلبــــى688333
3573o7|ل|ل ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد س| فه عبــــد|لع| 
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835o5||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن ع|صم محمد سليم|ن
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد جم|ل |حمد |حمد مو324682
|293o9رهم|جد |س|مه |حمد |حمد ندستـــ |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىرضه |سم|عيل محمد محمد826939
6o84o4يم |بــــو حج|زى تـــج|ره طنط|ض عبــــد | |بــــر|
4778o5ش|م محمد |حمد زغلول طبــــ |ل|سكندريهمحمد 
يم عبــــد|لح|فظ433697 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد محمد عطيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | |س|مه سعد ع 883992
|55o|| |يم عبــــد |لع ره|سهيله محمد |بــــر| عل|م |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد نبــــيل عبــــد|لحميد عبــــد|لج|بــــر823946 معهد ع| 
78o2|6علوم |لزق|زيقمحمد حج|زى محمود محمد

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ف|طمه ط|رق تـــوفيق |لسعيد |لبــــ|ز63|34
رهطه محمد طه محمد 8||898 طبــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــرى محمد عثــــم|ن محمد|474|33
6o|729معهد ف ص طنط|سعد وليد سعد حبــــق
تـــمريض ع شمس محمود محمد عبــــد| محمود2489|3
9o7o6| تـــج|ره سوه|جع ع|بــــدين |حمد |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ر|ن| محمد معوض عثــــم|ن65854|

6253oيم كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسيد مجدي حبــــيبــــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود محمد عبــــد|للطيف محمد 876256
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد |حمد بــــيو |حمد عبــــد |لق|در2356|5
35664oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود عبــــد|لمجيد خليل عبــــد|لمجيد عمر
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمود عمر ع ||86765
د|بــــ د |ط|سم|ء خ|لد محمد عي ع9869|6
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ خ|لد محمد ع354336
يم |لقيمتـــ6|42|6 يم رمض|ن |بــــر| تـــج|ره طنط|خ|لد |بــــر|
يم226785 رهبــــول| ع|دل وديع |بــــر| تـــج|ره |لق|
4988o4 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننوره|ن ط|رق محمد ع|طف محمود
حقوق ع شمسيم|ن حمدى محمد دسو سليم|ن|684|34
44|o4oيم |لسيد عبــــد|لقوي ه |بــــر| طبــــ كفر |لشيخن
علوم |لزق|زيقند| فتـــ محمود محمود يوسف625632
|255o|د|بــــ ع شمس|مغرد سيد عبــــد |لفتـــ|ح ع
9o4872 ه محمود ص|دق عبــــد|لح|فظ علوم سوه|جن
|22858| م ط|رق رجبــــ ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
5o92o|يم عبــــد |لق طبــــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لق|در |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م|رين| ميخ|ئيل ك|مل ميخ|ئيل9|3596

تـــج|ره بــــ سويفرضوى |حمد |بــــو |لنج| محمود275|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ س| عبــــد|لعزيز س| رو|ش|89|35
7o7293حقوق |لمنصورهسم|ء |لسعيد محمد |لعربــــى |لسعيد
5|o7|oحقوق طنط|بــــش|ر |حمد |حمد |لحسي ع د|ود
6oo47|بــــه مق|وى |لسن |لم |بــــه مفرح و
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8|7o6||علوم |لم |يم|ن |يمن محمد محمود
26o537 حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن فرح|تـــ |لسيد شع| 
|4447o ندستـــ شبــــر| بــــنه|خ|لد محمود محمد ع
25o6|4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــ شو بــــل|قي ص|لح
تـــج|ره بــــور سعيدندى |لسيد خلف عبــــد ربــــه436|75
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم |يمن ع م|مون|57|33
لس س| ولسن س| 4622|8 تـــج|ره بــــ سويفك
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد |لسيد مو عطيه||62954
يم5264|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورند جم|ل عبــــده عبــــد |لمجيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد س| |لسيد ع محمد484425
34o922 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|لرحمن |لسيد |حمد |لسيد |لف
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نبــــيتـــر رس تـــ|مر تـــوم||693||
82o|o5كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطصفيه محمد خلف عبــــد|لعظيم
يم |حمد حج|ج|779835 صيدله |لزق|زيقيه وجيتـــ |بــــر|
23|84o|علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن خ|لد قر مر عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس|ء محمد سعيد عبــــد|لعظيم|3|3264
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــسمه صفوتـــ عرفه ع غنيم697365

تـــج|ره بــــ سويفمصط عربــــى خميس عبــــد |لكريم62546
6364o2طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمود عبــــد|لبــــ|سط |لسيد محمد |لسيد
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جس|ندى ح|سم حليم |سعد|49764
4|o288نوعيتـــ طنط|محمود خ|لد محمد محمود عز|م
6o7469د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لجو|د بــــدير
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |حمد محمد |حمد|768932
4|9||oد|بــــ كفر |لشيخ|لسيد منش|وى محمد |لسيد عبــــد |لجليل
76739o| ه حمدى ربــــيع متـــو ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشم
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر مجدى محمد محمد عبــــد |522|48
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممصط جم|ل مصط |لجندى|25573
84o333 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ف|طمه ع عبــــد|لسل|م ع
يم محمد679557 يم محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك|تـــرين |لقس يعقوبــــ جرجس يعقوبــــ4|667|
5|73o2علوم |ل|سكندريهمن|ر |حمد محمود ع معبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى محمد |حمد عبــــ|س |لجنيدى582||6
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لعزيز |سم|عيل عبــــد |لعزيز |سم777743
تـــج|ره بــــنه|تـــؤى عص|م ورد| شح|تـــه54934|
8|o794تـــج|ره بــــ سويفمه| جم|ل محمد رض| محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد محمود ح|مد حس |لص 494452
9ooo|||ى خلف محمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد ي
5896oتـــج|ره بــــ سويفوق طه سعيد |حمد

4765o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمرو|ن مجدي عبــــد |لعزيز مصط حم
67685oد|بــــ |لمنصوره|يوسف حس محمد لبــــدتـــ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىوق ع|دل عبــــد|لعزيز عبــــد|لع|ل838674
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6|2o69يه يم |بــــو كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدزي|د حسن |بــــر|
3723|o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد عبــــد|لسميع عبــــده
نوعيتـــ قن|رح|بــــ عبــــد|لن| |سم|عيل سليم867568
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| منه | ع رش|د |لمتـــو |لسق|763492
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمنه | محمد |م ف|يد6399|6

ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــرغدتـــ شعبــــ|ن عبــــد |لع|ل ع 56252 ك.تـــ. ف للبــــ
يم ك|مل2|4368 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور|ن محمد سعد |بــــر|
حقوق |سيوطيم |حمد محمد |حمد 878235
6o3887د|بــــ |لمنصوره|مصط كم|ل عبــــد |لحليم محمد |لحديدى
4ooo68صيدله |ل|سكندريهرو|ن س|مر سعيد محمد ع
84538o| تـــربــــيتـــ |سو|نمنيه |حمد محمد عبــــد|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء مكرم عبــــد | |لبــــل|مو 622346
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مؤمن |حمد ف|روق عبــــد|لوه|بــــ324675
ش|م محمود عبــــد |لغف|ر446358 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمود 
معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسدع|ء ص|يم ع عمر59699|
8o|853تـــج|ره |سيوطحسن عبــــد|لق|در |لجيل| مفتـــ|ح حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود |سم|عيل محمد محمد ن|صف4398|4
32o684د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |س|متـــ محمود |حمد
ندستـــ |لم |منتـــ | |س|متـــ عبــــد |لمطلبــــ سل|م449989
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــر|م ن| رمزى عبــــد|لمسيح|324528
تـــج|ره ع شمسمحمد |يمن عبــــد|لعليم عبــــد|لعزيز7533|3

تـــربــــيتـــ |لفيومجه|د عص|م عويس صبــــري73764
8472oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف يوسف سيد ع يوسف

لسن ع شمس|محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحكيم حس 622794
75|o2||علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن قي نعيم فوزى
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد عم|د محمد خط|بــــ2|66|4
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممصط عبــــد|لحميد عبــــيده عبــــد |لعزيز 246499
9|o7oo|علوم سوه|جرن| خ|لد جم|ل |لدين عبــــد
5o34|6زر|عه طنط|وس|م |س|مه س|لم صبــــ س|لم
د|بــــ |سيوط|قمر عبــــد|لحكيم ع سيد  |87929
4o5943| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــله|م شعبــــ|ن |لسيد |حمد مصط
75483oوف|تـــمحمد |حمد محمد |لشبــــر|وى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |لمنصورهمريم محمد ج|بــــ | ع 2898|4
ه زكري| |لسيد عبــــد |لوه|بــــ غنيم|777595 طبــــ |لزق|زيقم
لسن ع شمس|مصط قطبــــ عبــــد|لعزيز |لقن|وى255933
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|مه محمد |حمد |لدسو بــــرك|تـــ|74843|
46o525ل تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لرحمن |لعربــــي |لسيد مو 
4o5o7o حقوق |ل|سكندريهمهند محمد |حمد عفي
ثــــ|ر |لفيوم|د|ن| حمدى |حمد محمد |بــــو |لنج|29|752
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء |يه|بــــ فه بــــدر|248484
حقوق طنط|رح|بــــ خ|لد |حمد ز|يد حس 486383
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4|o|4oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عمر محمد محمد محمود بــــدوى
تـــج|ره بــــ سويفمريم محمود عبــــد|لحميد بــــك 2|7||8
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد م|جد أحمد عبــــد |لنبــــى493483

6o382|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ محمد |م تـــم|م
ى عل|ء |لدين محمد سل|متـــ ص|475727 تـــج|ره |ل|سكندريهخ
78o469يم |لسيد محمد كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقنور| |بــــر|
7533o3|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |مبــــ|بــــى مبــــ|رك بــــسط|وى
ندستـــ ع شمسنور |لدين ن| حس منصور8434||
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |دتـــ عبــــد|لن| عبــــد | عيد498942
يم عبــــد|لعزيز عمرو74|357 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر |بــــر|
يم محمد ||52859  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود محمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره سوه|ج |ر ممدوح محمد عبــــد|لرحيم  3|8967
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| |لسيد خلف محمود ع|48728
9o4852|تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر عبــــد|لن| عبــــد|له|دى |سم
علوم |لم |صموئيل خلف مل|ك |م 4394|8
تـــج|ره دمنهورحمد محمد حسن |بــــو |لغيط |لجز|ر2|5225
6o56o6ه شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز س|لم رتـــ|أم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم |لزق|زيقسل س|مح محمد ص|لح |لغل64|625
يم |سم|عيل سليم7||357 نوعيتـــ بــــنه|سم|ء |سم|عيل |بــــر|
رهرضوى خ|لد عبــــد |لحميد محمد27896 حقوق |لق|

صيدله |ل|سكندريهخلود عبــــد |لمنصف محمد عوض|42288
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |س|مه ع جم|ل |لدين |لملي 246452
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |ل|م محمد شفيق |لق| |257889
26338o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرن محمد طل|ل لبــــيبــــ محمد |لبــــسيو
47579oد|بــــ د |ط|زي|د صل|ح خميس ع يوسف
7o535||يم |حمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسل|م عبــــد |لق|در |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد وليد فؤ|د عبــــد |لمنعم كحلتـــ6275|
4o54o|يم ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سهر محمد كم|ل محروس |بــــر|
62o449ندستـــ سوه|جمحمد عبــــد |لحميد صبــــرى |لخو
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــي|سم فتـــ |لسيد محمد ص|لح646535
|24o22تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد مهدى عبــــد |لعزيز
|4o734حقوق حلو|نمحمود ممدوح محمد محمد ع|مر
6o8946|ق صيدله طنط|حمد |لدسو فهيم سق
طبــــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لحميد |لسيد محمد|بــــر785379
7o973o| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ كريم عم|د |لدين عبــــد |لمجيد عبــــد
تـــج|ره ع شمسح|زم محمد صل|ح عبــــد |لمجيد974|4|
يل ج |لزق|زيقمحمد ع محمد ح|فظ س|لم|||627 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o9748  طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمود عبــــد|لحميد حس|ن طنط|وى
7o99o5 زر|عه |لمنصوره|ء محمد |حمد |حمد |لسيد |لحسم

رهمحمد رشدى عثــــم|ن ر|شد44994 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد ط|رق فتـــ عبــــد|لوه|بــــ634978
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تـــربــــيتـــ |لعريشحمد محمد مقبــــول محمد|768732
|د|بــــ |لم | |ده زكري| تـــوفيق حس|ني 9433|8

يم|36726 رهيه ط|رق مصط |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2234o5ره|محمد بــــدرى |حمد |ل|شقر د|بــــ |لق|
42o|44تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمريم ع|دل عبــــد|لمنعم |بــــو|لمع| عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|نور حمدى عبــــد | سليم|ن6|7782
تـــج|ره بــــنه|ين رض| قنديل حسن 339786

صيدله حلو|نل|ء قنديل محمد حس ||6268
8499o4|يم عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديه عص|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمريم صل|ح |لسيد كرشه684|45
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود رض| محمود كشك|25788

تـــمريض |لفيوم وليد عبــــد| محمد عبــــد|لحكم63984
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |س|مه صل|ح |لدين ع629968
د|بــــ |لمنصوره|صف|ء جم|ل |لدين محمد شمس |لدين 692569
يم حسن 42955| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد ح|زم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى شعبــــ|ن عبــــده |لسيد757737
35o739|تـــ عبــــد|لعظيم |حمد محمد تـــمريض ع شمس م
يكل9298|4 د|بــــ دمنهور|نوره|ن  محمد  |حمد عي  
د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ |حمد فتـــ محمد  895897
حقوق طنط|مريم محمد مندوه |لسيد خ|طر4274|6

رهس|مه سعيد عطيه عطيه|375|4 تـــج|ره |لق|
ند| شحتـــتـــ |لسيد |حمد متـــو342478 علوم ري|ضتـــ ع شمسش|
معهد ف ص ري|ضه |سو|نجون جرجس مرقص ديسقورس24|846
ح|ن3989|6 تـــج|ره طنط|صبــــرى مصط محمد مصط 
يم سليمه||2692 طبــــ |سن|ن طنط|ه|يدى سعيد |بــــر|

يم عز فلتـــس5939| رهجورج |بــــر| علوم |لق|
7|79o2| معهد ف ص |لمنصورهحمد منصور مع محمد مع
24757oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط زغلول شبــــل متـــو ع

ره|دير عزتـــ سيد |حمد سعودي|4362 د|بــــ |لق|
5|o|32معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ح|مد |حمد ع |لنو|م
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حبــــيبــــه تـــ|مر عبــــد |لرحيم مبــــروك محمد عبــــد 9323|5

رهيم|ن رمض|ن جل|ل عبــــد |لعزيز|39|42 طبــــ بــــيطرى |لق|
8|o435طبــــ |لم |محمد فضل بــــكر محمد
9o2|42 وس وس بــــ|ش تـــ|و معهد ف ص سوه|جمريم تـــ|و
|3o9ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع|دل |حمد محمود ع حسن
د|بــــ حلو|ن|ي|سم رفعتـــ عبــــد |لرحمن |لسيد52396|
434o|7رى طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرحمه |حمد محمد |لمصل |لجو

ش|م عطيه خ |3888| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد 
24|o64|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد ع|طف عبــــده محمد عطيه
علوم |سو|نول|ء حم|ده عبــــده |حمد4|8446
36o843تـــج|ره بــــنه|ه|جر عص|م عبــــد|لمحسن محمد منصور سلط
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486o9oحه وفن|دق |لمنصورتـــم|رتـــ | ميشيل س| مسعود نسيم| 
9o54|4 د|بــــ سوه|ج|من|ر |حمد محمد محمد
يم زي|ن427635 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد مصط محمد |بــــر|
26783o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شو محمد |لمك|وى
تـــج|ره دمنهورعمر |حمد ع |لشيخ63|424

علوم |لفيوممحمود ط|رق حس مصط |||66
علوم ري|ضتـــ ع شمسحسن محمد حسن محمد |حمد عبــــد|345365
6793o|ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حسن محمد محمد صبــــرى ي|قوتـــ حميده ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 

5o628|د|بــــ بــــ سويف|حمد ن| محمد |حمد
3564o2|تـــج|ره بــــنه|محمد ط|رق محمد عزبــــ عبــــد
2634o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه محسن رضو|ن مصيل رضو
322o6oد|بــــ حلو|ن|منتـــ حسن محمد محمد ح|فظ
5o9|74تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد س| محمد عبــــد |لر|زق صقر
4|9o58تـــج|ره كفر |لشيخش|م فوزى عوض محمد |بــــو|لهدى

5739oتـــربــــيتـــ بــــ سويفلبــــ عبــــد |للطيف مبــــروك عبــــد |للطيف
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمن|ر عبــــد|للطيف سليم|ن محمد سليم6222|4
|53o8oيم |حمد حسن رهمحمد |بــــر| ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |لفيومله|م رجبــــ |يوبــــ محمد|9|697
علوم |لمنصورهكريم محمد محمود عطيتـــ696796
5o6763|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسم|ء حس|م محمد خميس
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآيه عبــــد|لن| حسن سليم|ن626269
تـــج|ره |سيوطمحمود محمد حسن سلط|ن 875892

25o76د|بــــ حلو|ن|دين| عطيه ز عطيه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف سيد فوزى عبــــيد||4445|
ف محمد |لسيد639682 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجم|ل خ|لد جم|ل عبــــد |لجو|د |لجز63|246
تـــربــــيتـــ |سيوطرحمه |ل|م محمد عبــــد|لح|فظ 877482
2232o2ندستـــ |سيوطيوسف محمد ع |حمد
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحرو|ن سعيد فوزى محمد صف|ر96|478
8247o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىتـــ|درس ر|فتـــ م | عبــــد|لنور
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد سعيد سعد نجيده|628545
8o37|5|طبــــ |لم |لشيم|ء |حمد |نور محمد
79|8o6|يم محمد حسن رتـــ|منيه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
68|5oo| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد | خ|لد عبــــد |لحميد سل|مه
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن ن| مصط محمد82|227
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم كريم سعد |حمد635492
|5o624ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|عمر محمود |لسيد |لص|دق
8|785oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مروه محمد ربــــيع عبــــد|لغ |بــــو|لمك|

كليتـــ |أللسن بــــ سويفيم|ن خلف محسبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ|4|5|6
طبــــ بــــ سويفم| محمد |حمد محمد|54764

علوم طنط|يم|ن عبــــد|لعزيز محمود محمد |لشيخ428945
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332|8oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ج|بــــ | ن| ج|بــــ | جوده |سم
33944oإعل|م بــــ سويفول|ء محمود عبــــد|لحميد محمد |لضبــــ
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | ع |سم|عيل |لغني محمد|2|775
وف|تـــ|ي|ر| |حمد زكري| محمد فرج322739 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق بــــورسعيدعمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لملك درويش87|765
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء رش|د فه محمود |لغن|م|537369

5o696 تـــج|ره بــــ سويفمحمد فريد عبــــد |لخ|لق حبــــي
64o5|2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|خ|لد |حمد |لشبــــر|وى محمد سليم
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل| |لسيد مصط محمد755464
9o9479 معهد ف ص سوه|جمن|ر كم|ل ك|مل حمد|ن

6446oندستـــ )6|كتـــوبــــر|ند| رجبــــ ع |سم|عيل ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
4o4427|ل ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ح|زم محمود ج|بــــر 
7o9769ندستـــ |لمنصورهنور|لدين |حمد محمود عبــــد |لمنعم
تـــربــــيتـــ بــــنه|غ|ليه فتـــ يوسف حج|زى عبــــد|لبــــر332662
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|يم|ن |حمد محمد |لطو عبــــد|لمجيد حربــــ338348

32|9o| ره|حمد بــــدوى |لسيد ع د|بــــ |لق|
36|o43صيدله |لزق|زيقمحمد |يمن محمد |له|دي

ش|م من|ع حسن |لسبــــ|32526 زر|عه |لفيومحسن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|دى قديس عبــــد|لبــــ| معوض597||9
تـــ محمد عبــــد |لع| عبــــد|ل خليل4227|5 د|بــــ |ل|سكندريه|م
طبــــ ع شمسف|طمه بــــهجتـــ |لسيد محمد |رز442878
2389|o|ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ندى حس|م |لدين حس |حمد |بــــر ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
رهحمد و|ئل ف|روق حسن محمد|8842|2 ندستـــ |لق|
|44|98| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــسم|ء شعبــــ|ن ع|بــــدين مر
يم بــــدير ع4762|6 صيدله طنط|حن إبــــر|

3|6o3ندستـــ أسو|نمصط محمد سعيد فتـــوح
د|بــــ حلو|ن|سهيله سيد خ|لد عبــــد|لو|حد5397|2
6795ooتـــمريض |لمنصورتـــ سميه سم عبــــد |للطيف ع شوم|ن
486o47محمد محمد عبــــ|س |بــــ|ظه | د|بــــ |سو|ن|ي
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رو|ن حمدى محمد محمود32654|
رهخلود خ|لد سيد ع 9|463| زر|عه |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــه ي| |لعدوى |لسيد حبــــتـــه36|696

رهمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد ع|شور44997 تـــج|ره |لق|
يف محروس دويد|ر668|75 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد 
معهد ف تـــمريض بــــنه| ه|له وليد رجبــــ |لرف|263729
ره|ف|طمه س|مح حس عبــــد |لر|زق خليفه237246 د|بــــ |لق|
يف49723| رهحس|م فضلون محمد |لسيد  تـــج|ره |لق|
|لدين مصط |حمد843693 |محمد ن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
88354o نوعيتـــ فنيه |سيوطروز|ل مرزق بــــطرس |سحق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه |س|مه محمد |لسيد سليم4|2544
23|o32فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــيتـــر ن|دى شنوده بــــقطر
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7o3977 تـــج|ره طنط|بــــس|م |لحسي |لغز| محمود |بــــو
علوم ع شمسوليد جم|ل سيد ع758||3
3o7o6ف محمد مط|وع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر |

تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نمجد مي نجيبــــ |بــــو|لليف|843496
معهد ف ص |سم|عيليهخ|لد عيد سليم|ن عوده||7685
3566o2نوعيتـــ بــــنه|بــــتـــ محمد عبــــد|لبــــ|رى محمد
ش|م ف|روق محفوظ8389|2 رهدين|  عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر محمد فتـــ حسن غبــــور252952

6977o|يم تـــج|ره بــــ سويف|ء ربــــيع حسن |بــــر|
7oo268|علوم |لمنصورهيم|ن جم|ل ع يوسف

67o64|د|بــــ |لفيوم|يه محسن عبــــد |لتـــو|بــــ ق|يد
6oo4|6د|بــــ طنط|س|ره عبــــد |لحميد مختـــ|ر يوسف|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشمس شح|تـــتـــ عبــــد|لحميد شح|تـــه354625
7oo556ف حسن منصور معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حسن |
تـــج|ره |لمنصورهسع|د |حمد عر|بــــى جبــــر676322
89o533 ندستـــ |سيوطمحمد جم|ل عبــــد|للطيف حسن
د|بــــ سوه|ج|سع|د جم|ل سيد |م 544|92
7o4994معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد | ع|طف |حمد مصط جندي
243885| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيه محمد |حمد محمد ع
حقوق سوه|ج فن|ن بــــيو ع محمد|2636|9
علوم |ل|سكندريهحمد جم|ل |لدين محمد |ألم محمد2468|5
ف محمد عبــــ|س|9789|9 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج  سل|م | ع| 
ندستـــ بــــنه|عمر محمد عبــــد|لعزيز سيد |حمد262277 كليتـــ 
ثــــ|ر د |ط|ر|ند| عثــــم|ن عبــــد |لسميع |لشبــــي 694464
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسمه شو محمد عك|شه شعبــــ|ن5|2438
تـــج|ره |سيوطحبــــيبــــه صل|ح ع خليف823536
يم |لشيخ27|493 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد صبــــ محمود |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسد |نتـــ عم|د عري|ن ثــــ|بــــتـــ8|94|3
طبــــ |لزق|زيقي|سم |حمد محمد كم|ل عبــــد |لمنعم 849|78
علوم |لزق|زيقسوز|ن عوض |حمد لط عوض626947
تـــج|ره طنط|رض| عبــــد |لنبــــى ع محمد |لشيتـــتـــ3548|6
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفميمه عص|م |لدين مو عبــــد|للطيف988|83
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوق جم|ل محمد ع عن| 65459|

42o67كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ل شعبــــ|ن فوزي |حمد
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد |لسيد س|لم ع|2|784
علوم |ل|سكندريهن|ء صل|ح |لدين محمود غريبــــ رجبــــ425934
252o43د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م حس ج|بــــر عبــــد|لرحيم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط سليم|ن محمد سليم|ن768593
754o64يم معهد ف ص |سم|عيليهخلود خ|لد |لسيد |بــــر|
9o4|47 معهد ف ص ري|ضه سوه|جف|رس محمد محمود ع
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد |لسميع||268|
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7355oحقوق |لفيومشيم|ء سيد ي|س محمد
إعل|م بــــ سويفمنيتـــ حمدي عبــــد|لرؤف حسن|323729

6o844|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد عبــــد |لحسيبــــ جمعه سيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|ن محمد |لسعيد |حمد شبــــ|نه38|255
د|بــــ دمنهور|آل|ء حسن |لنبــــوى |لسيد عي7|4994
765o92طبــــ بــــورسعيدندى عبــــده مصط مو محمد
يم|327486 زر|عه ع شمسل|ء ي| |لسيد |بــــر|
83o7|8تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعمر محمد |بــــو|لمجد |نس حسن |لغز
8oo595تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد عبــــد|ل محمد فكري |بــــو|لفضل

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر عص|م |حمد محمد48556
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|رأفتـــ |حمد رأفتـــ ح|فظ3642|2
5o2286|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد حمدى عبــــد |لق|در ح|فظ
89|o65 رى محمد |حمد معهد ف تـــمريض |سيوط دع|ء ز

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد نج|ح طه عبــــد |لغ |54|66
تـــى7275|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد مسعود محمد |لن
تـــج|ره |لزق|زيقوق س|مح محمد |حمد عز|زى632239
لسن ع شمس|ف|طمه عبــــد |لق|در ح أبــــو مسلم عبــــد2567|6
8927o7  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | ع|طف سيد حسن
7664o4كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرول| ع|دل عبــــ|س عوض محمد
يم دسو عر| 3|2594 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــن
||8oo7رتـــ|ن|ردين رأفتـــ نسيم جرجس قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد أحمد فتـــ محمد |لخطيبــــ494329
2457o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط عل|ء مصط غريبــــ |بــــو|لن
رهخ|لد |يمن |م |م 66239| حقوق |لق|
ه حسن ص|بــــر حسن|59842| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|م

علوم ري|ضتـــ بــــ سويف وليد محمد زكري|539|5
268o29|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد ح|فظ خليل
يم ه|شم|4|45|2 وف|تـــحمد محمد |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم رج| فتـــ ح|مد عوض623442
علوم طنط|لشيم|ء عبــــد |لحميد ونيس سعد حميده439365
يم عبــــد|لوه|554|33 نوعيتـــ بــــنه|م عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
26o244|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن عبــــد| |حمد محمد |دريس
83273o|د|بــــ |سو|ن|حمد صل|ح محمد |حمد
8o4o44ر معهد ف ص بــــ سويفحس|م حسن ذ عبــــد|لظ|
ى عبــــد |لسل|م محمد |بــــر9443|5 تـــج|ره طنط|ع |ء ي
8o86o9|لسن |لم |س|مه سم مش| |حمد|
767|o5يم سليم|ن تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد |يمن سليم|ن إبــــر|
85o5|7تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لحليم

معهد ف تـــمريض بــــ سويف شيم|ء ع ه|شم عبــــد |لسل|م56262
|ء محمود تـــو مصط ||88664 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قع|دل |لسيد |حمد |لسيد7||59|
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|جه|د ض| عبــــد|لعزيز محمد9323|8
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــل|ء محمد |نور محمد |حمد بــــحر|22665|
ندستـــ سوه|ج حمد عنبــــر عبــــد|لر| بــــدرى|5||922
تـــج|ره |لزق|زيقل|م ع محمد صبــــ ع |م|م|627225
435o47عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |حمد ك|مل محمد رضو|ن
|5o97||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــقتـــ ع|طف فؤ|د س|لم
26o484 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــتـــ نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح |م
|66o79حقوق حلو|نمحمود حسن عبــــده حسن
48o735تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهند| ع|دل ف|يز عبــــد |لمسيح
كليتـــ |أللسن ج أسو|نيه ربــــيع عربــــي |لص|دق|842573
88o997| ه حسن محمد مصط تـــربــــيتـــ |سيوط م
7o9998علوم |لمنصورهع |ء |لبــــدوى |لبــــي |لسعيد حسن
336o||كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىر|ن| صل|ح فرح|تـــ عبــــد|لحميد
6o33|8ندستـــ طنط|تـــسنيم ط|رق |حمد |لطلي

7o45oعلوم حلو|نوق محمود حسن ع
حقوق |لمنصورهعل|ء س|لم ع عبــــد |لحميد|68834
د|بــــ ع شمس|روج | رفعتـــ صبــــ مرقس59|32|
6|o432يم محمد د|بــــ |سيوط|آيــه محمد فتـــ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ند|ء جم|ل محمد سيد |حمد639287
وف|تـــع|دل نشأتـــ شو لبــــيبــــ2|254| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8||6o||طبــــ بــــيطري |لم |يه كم|ل تـــوفيق خلف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومط|رق |لص|وى سعيد |لص|وى896|25
|257o5 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|رتـــ محمد عبــــد |لبــــص |لسيد محمد مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد مجدى |حمد ع|شور|37|227
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء كرم |حمد محمد 897675
26859oلمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|مهند معتـــز فوزى خليفه
423o64ى محمود تـــج|ره |ل|سكندريهخلود محمود خ
د|ر |لعلوم |لم |محمد عمرو كم|ل |لدين محجوبــــ92|38|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حمزه محمد محمد محمد سليم|64929
زر|عه كفر |لشيخلشيم|ء محمد عبــــد| عبــــد|لعزيز غ|437785
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعزتـــ عبــــد|لشكور محمد ج|د |لكريم795|32
م|م حسن |لكريدى|2823|6 ر  تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|م| م|
5o88|5ف م |لدين شد|د زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد أ
75o882|ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد س|لم عبــــد |لرحمن

ندستـــ حلو|نحمد محمد ف|روق شح|تـــه محمد|29384
764o39|تـــج|ره بــــور سعيديه |حمد محمد ح|مد محمد
حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن |حمد سيد |حمد |م|م|39||4
رهلي |حمد عيد |م|م عيد334898 د|ر |لعلوم ج |لق|
رهع|ئشه ع|دل عبــــد |لمنعم ع426853 د|ر |لعلوم ج |لق|
|6665oتـــربــــيتـــ حلو|نسل محمد كم|ل محمد حسن
تـــج|ره |سيوطرن| |حمد صل|ح عبــــد|لرحمن |87533
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25o|45علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعزه محمد خ|لد محمد جميل محمد مك
9o4|98 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمؤمن محمد |لعج محمود
علوم ع شمس|ء محمد |سم|عيل |حمد بــــكري||34853
ش|م |لسيد عيد9|428| خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندير 
رهسيف ع|دل حس محمد ع8262|| حقوق |لق|
6|oo63|تـــج|ره طنط|حمد عزتـــ |لسعيد در|ز
7o63o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر محمد ع |لحسي زيد

رهن م |لدين جم|ل |لدين سليم|ن46866 د|ر |لعلوم ج |لق|
9o9492 تـــج|ره سوه|جندى |حمد محمود |سم|عيل
حقوق |ل|سكندريهمحمد عنتـــر محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح|48679

يم64696 تـــج|ره بــــ سويفمن|ر ع|دل محمد |بــــر|
رهمؤمن صل|ح |لدين عبــــد|لمنعم |لعمورى4|2229 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |سيوط ل|ء خ|لد محمد تـــوفيق||89279
6|9oo9|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرودين| عبــــد |لمنعم أحمد أبــــو |لعل
7o6|73| يم |سم|عيل ع تـــج|ره |لمنصورهيه مصط |بــــر|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمريم محمد بــــ|سل محمد592|5
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر عزتـــ محمود عبــــد|لعزيز87|64
يحمد رجبــــ عبــــد |لمقصود محمد|34252 أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل

معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد حسن |بــــو فول295||5
ر سيد محمد |حمد ج|بــــ ||72|4 رهبــــ| تـــج|ره |لق|

علوم ج|معتـــ د |طمحمود محمد عبــــد |لغ عبــــد|لعزيز|828||5
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدع طه محمد طه عي226|69
9o3|o3|ه ع|شور خلف | |لسيد طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى  م
طبــــ |لم |ديفيد |يوبــــ بــــطسط| ز عبــــد|لنور394|82
82484o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس ه| |نيس ز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس محمد حس |لصعيدى7|2655
ف |حمد محمد  |87778 زر|عه |سيوطندى |
27ooo4يف ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخخ|لد |لسيد عبــــد|لعليم |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|مهند محمد |لسيد عرفتـــ محمد28368|

رهنف سعيد |لسيد عبــــد|لخ|لق527|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
63|o98 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نوره|ن عص|م |حمد مصط
5|465o| تـــمريض دمنهورم| بــــسيو سعيد بــــسيو
رهزي|د جم|ل |لدين عبــــد |لصبــــور محمد7|539| حقوق |لق|
366o8|يم محمود ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفل|ء س|مح محمود مرزوق|8|723
ره|رضوى س| عبــــد |لخ|لق محمد35372 د|بــــ |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره عبــــد| عبــــد|لمنعم صقر268842
رهم|ركو جيد س| حنس22777| طبــــ |لق|
8|78o8د|بــــ |لم |س|ميه جم|ل |حمد شح|تـــه|
83o5oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد ع|طف |حمد محمدين
|3|56oتـــج|ره ع شمسمختـــ|ر |لسيد مختـــ|ر ع
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3237o9تـــج|ره ع شمسسل |حمد محمود |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحبــــيبــــه |لسيد حسن |لديبــــ|67562
45o25||د|بــــ طنط|حمد محمد ي خميس غ|زى|
85344oتـــج|ره بــــ سويفكرستـــ عج|يبــــي وديع |سكندر
684o42حقوق |لمنصورهحمد حمدى عبــــد |لمحسن ص|دق |ل
نوعيتـــ |شمونسم|ء جمعه |لسيد عبــــد|لسل|م||25242
48o24|علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخأرس|نيوس كريم شو بــــخيتـــ خليل
76o279تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي |حمد سيد |حمد
76567oوف|تـــمؤمن محمد ع ع |بــــو ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم  92|878 طبــــ بــــيطرى |سيوطريموند| جم|ل بــــرتـــى |بــــر|
يم|67|326 رهمنيتـــ مصط ع |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
26o92oف صل|ح سعيد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىن|ديه |
علوم |سو|نفؤ|د محمد |نور |لسيد3263|5
522o|8تـــج|ره دمنهورديتـــ صبــــ |سم|عيل محمد |لزن|تـــى
6o|364|تـــج|ره طنط|س|ره مصط محمد |لسيد عبــــد|لد
32o45|رهم|يكل م|جد مر|د فرح خليل طبــــ |لق|

296|o|رهس|مه حسن ع حسن تـــج|ره |لق|
4949o9د|بــــ دمنهور|حسن عبــــد |لل|ه حسن قمبــــر
علوم ج|معتـــ د |طسلوى |لسيد محمود محمد عبــــد |لعزيز 624324
تـــربــــيتـــ بــــنه|حس قدرى محمد ع حرحور3223|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهسل|م مجدي |حمد خميس رجبــــ|487536
ره|كريم صبــــ يوسف دسو |4977| د|بــــ |لق|

|9o36تـــج|ره بــــ سويفغ|ده ع|دل ص|بــــر سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكريمه رض| عبــــد | عثــــم|ن عبــــد ||69449

رهمحمد حس ص|بــــر مبــــروك785|4 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهخلود ع|دل |حمد شح|تـــه عمر|68693
د|بــــ |لزق|زيق|حس|م و|ئل سيف |ل|سل|م فتـــ79|628
68o662| |حقوق |لمنصورهد|ء |حمد يونس |حمد |لبــــلتـــ
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن محمد سعيد |لزيدى44963|
4|3o24تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور| غريبــــ محمد محمد خليل |لنج|ر
6o|98o| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م|ل ع|دل عبــــ|س ع |لق
طبــــ بــــيطرى دمنهورصبــــرى ك|مل رمض|ن ك|مل محمد644||5
رهمن|ر حسن عبــــد |للطيف حسن75975| علوم |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عمرو محمد |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ ونس695||5
4oo294د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رقيتـــ عبــــد |لد|يم إسم|عيل عبــــد |لد|يم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقأي|تـــ سعد محمد محمد525|64
49o387تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم ظريف سليم|ن عبــــد |لسيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيوسف أحمد محمد ك|مل موقع83|446
333382| تـــربــــيتـــ ع شمسسل|م محمد مصط ع
|د|بــــ طنط|د | |لسيد محمد نبــــيه |لرف| |لسيد432398
8545o6|صيدلتـــ |لم |منه | رمض|ن |سم|عيل عبــــد|لع
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|رتـــ سعيد تـــوفيق سعيد سيحه426624
8o|473|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء فتـــ حس عبــــده|
يم354427 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|
449582| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد ع|دل محمد عي ك.تـــ. ف للبــــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود حسن |حمد عبــــد|لرحمن||99|
زر|عه |لمنصورهمحمد ع ع ع |لمر شتـــ|7863|7
4o|345تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهول|ء محمد متـــو عطيه
حقوق بــــورسعيدحمد محمد سم عبــــد |لعظيم|757382
885o63 ر محمد |حمد كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسميه ط|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه مجدى فرج محمد|253559

حقوق بــــ سويفه|جر ع محمود عطيه9||57
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع عص|م ع شعبــــ|ن258492
رهبــــيشوى سم فهيم فه بــــش|ى|28229 تـــج|ره |لق|
9o527o معهد ف ص سوه|جسوز|ن| خليل ز يوسف
حقوق |لمنصورهبــــسمه رض| عبــــد |لحميد محمود695282
4||28oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم محمد عبــــد|لر|زق دعبــــس
رهم|جد |لمن سليم|ن |لمن سليم|699885 د|ر |لعلوم ج |لق|
|578o9بــــه محمد صيدله حلو|نمريم محمود و

7o87o| ى محمد عبــــد |لمو حقوق |لفيوميه ع
يم ع|38|8|2 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد مجدى محمد |بــــر| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
26oo39ى عبــــد|لنبــــى ذ زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره خ
ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر |حمد مصط محمد خض 7||525
7o2393|حقوق |لزق|زيقيم|ن ن| |حمد محمود محمد قمر
يم |لسيد ق|سم |حمد524954 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورلشيم|ء |يمن عبــــد |لمجيد محمد سعد9986|5
حقوق |لمنصورهعو|طف |لديد|مو محمد |لديد|مو 642783
8o7877د|بــــ |لم |قمر سيد متـــو |بــــو|لمجد|
6o9725 يم |لبــــسيو علوم |لمنصورهرو|ن جميل |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوردش|ن سعيد حسن سليم|ن767876
صيدله |لزق|زيقحمد جم|ل سعيد محمد|779336
69976o|صيدله |لمنصورهيم|ن فوزى عبــــد |لنبــــى ص|دق
5o45o8زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ |لسيد ع عبــــد |لجو|د عزبــــ
يم رضو|ن678525 حقوق |لمنصورهه|جر |نور محمود |بــــر|
6o2o||تـــربــــيتـــ طنط|سع|د |لسعيد صل|ح |لحن د|ود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| |م |حمد محمد شح|تـــتـــ638645
375o39|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|متـــ محمد خليفتـــ |حمد
ي6|4776 طبــــ |ل|سكندريهروج | فوزي عوض | |حمد |لع
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود مصط مصط محمد |حمد436236
تـــج|ره ع شمسرو|ن وليد زكري| عبــــد |لمجيد ع حموده25998|
يم268|25 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد عص|م محمد |له|دى |بــــر|
8o2o27تـــج|ره بــــ سويفبــــيتـــر سم ف|روق لبــــيبــــ
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3oo5|رهجه|د سيد صل|ح |حمد عبــــد |لرحمن د|ر |لعلوم ج |لق|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|حمد ي| جمعه محمد||22677
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسلوى موريس فهيم ف|رس 923368
تـــمريض أسو|نمحمود ع|دل |حمد عبــــد|لرحمن3|8473
428o96يم حسن تـــربــــيتـــ طنط|من|ر حسن |لسعيد |بــــر|
يم محمد شلبــــى|48462 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د |حمد |بــــر|
|5o23||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمود |حمد بــــدر
تـــج|ره سوه|جمحمود محمد يوسف أحمد عرج|ن492678
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع عبــــد |لرؤف محمد ع |لريس75|637
779|o9|حقوق |لزق|زيقحمد محمد |لسيد محمد عطوه
49o6|5ه محمد فرج |بــــو زيد ص|بــــر د|بــــ |ل|سكندريه|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء عبــــد | عبــــد |لعزيز محمد|54|776
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــسل|م عيد ر| س|لم|88|5|3
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عبــــده عبــــد |لفتـــ|ح |لف|ر5|57|6
2625o9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط عمرو ع محمد ع

46|76| رهسل|م زكري| ع عبــــد | تـــج|ره |لق|
49o3o9كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمريم ع|دل أبــــو |لسعود عبــــد |لعزيز عطيه
2|282oتـــج|ره ع شمسعبــــد| خ|لد فرغ عبــــد|لسميع
|32o8||تـــج|ره طنط||ل|ء حس محمد |حمد |بــــو |لعل
رهمروه مصط ك|مل |لسيد |لبــــدرى8322|2 تـــج|ره |لق|
6o97|8معهد ف تـــمريض طنط| د | |يمن محمد |بــــوغن|م
|32o25حقوق ع شمسم|رتـــ | س|مح يعقوبــــ ن
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ عبــــد|لمؤمن محمود عبــــد| محمود844328
49534oحقوق طنط|محمد جم|ل محمد حسن ح|مد
62o762تـــ محمد ع عبــــد|لع|ل ح|فظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طأم

م عل|ء |لدين عبــــد |لستـــ|ر |حمد|45358 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند
د|بــــ ع شمس|يتـــ خ|لد |سم|عيل حس |م |9|3354
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|فرحتـــ محمود بــــك|ر |حمد355235
475o87د|بــــ |ل|سكندريه| عم|د شو عز سوري|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد |لسعيد طه |لطوبــــ 762358
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحن|ن حسن حسن عبــــد |9943|6
معهد ف ص بــــنه|سم|ء بــــ|سم |حمد ع غز|ل|254385
معهد ف ص |ل|سكندريهد| | |س|مه محسن عبــــد| خلف 8254|5
633532| د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عزتـــ عبــــد |لمنعم ذ
329o98 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد محمد حس|م عبــــد|لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط عبــــد |لوه|بــــ محمد زكري|629992
7o5478تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد ي| |حمد محمد عبــــد |لمقصود
تـــج|ره |سيوطلميس |س|مه محمد ج|د |لمو 622|88
بــــي 625976 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |يه|بــــ محمد محمد |ل
5o3256علوم |ل|سكندريهي|سم خ|لد |حمد محمد
و | جوزيف حس م|87|8|| وف|تـــف وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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4||36oرتـــ|مر|م ممدوح عبــــد |لرحمن أبــــو |لنور قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
9o296| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرضوى محمد مرتـــ محمد
476o|2ف محمود ع خليل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمريم |
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد| محمود نجدي محمود855255
4o5967|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــسنتـــ كرم عبــــد |لع|ل |حمد عبــــد|لع
27345oتـــج|ره سوه|جنرم ع|طف عد ج|د
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي||ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد| محمد|32|355
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجه|د عبــــد |لسميع عبــــد |لسميع عبــــد 676267
3384o6تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهرو|ن محمود فوزى محمود ع
79389oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد خ|لد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لر
7o2982ر|ء |سم|عيل خليل |لش تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه |لز
علوم ج|معتـــ |لسويسزي|د صل|ح |لدين مهر|ن ع  95|898
د|بــــ |لزق|زيق|ر| | رجبــــ |لسيد عبــــد | محمد درويش628487
ف فتـــ |حمد7987|3 معهد |لعبــــ|سيتـــ للعلوم |لتـــج|ريتـــ و|لح|سبــــ|تـــ |ل|ليتـــ ش(نظم معلوم|تـــ)ط|رق |
د|ر |لعلوم |لم |محمود ص|بــــر عبــــد|لمقصود محمد  884925
2653o3رى صيدله طنط|محمد خ|لد |لسيد عفي |لجو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن|ديتـــ مصط |بــــوزيد |حمد مصط 2|4996
5|o22oعلوم |لمنصورهمحمد م كم|ل عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|منيه محمد محمود سل|م ع ||76347
معهد ف ص بــــور سعيدزينبــــ |لدسو |لسعيد محمد رمض|ن382|62
33o776تـــج|ره بــــنه|ن ح|زم سيف |لن يوسف
يم خليفه 8784|9 معهد ف ص |سيوطول|ء عبــــد|لمجيد |بــــر|
3497o3يم |د|بــــ بــــنه|ح|تـــم |يه|بــــ عبــــد|لمنعم |بــــر|
رهسم|ح ك|مل عبــــد|لمنعم ك|مل عبــــد4699|6 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد |حمد فؤ|د عبــــد|للطيف  9888|9
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد حسن ع يوسف حج|زي756847

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومخ|لد ع مرتـــ ع منصور63679
تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق محمد عبــــد |لحميد64234|
علوم |لزق|زيقمحمد حس|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|34|639
7o2959ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه ط|رق ش|كر محمد |لرف| شعبــــ

|5o95يم معز|وى |رمنيوس لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|رتـــ | |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــوق حس|م |حمد |لزغبــــى6656|6
7739o|وف|تـــمصط خ|لد فؤ|د |لبــــل|ط ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنرم زينهم محمد صقر252696
52o894ن| عل|ء عبــــ|س عبــــد |لحليم شعيبــــ تـــج|ره دمنهورم

رهمصط مسعد |م ح|فظ |م 9|46| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يون|ن عزتـــ عزيز | |س78|359
حقوق |ل|سكندريهمحمد حسن عبــــد |لكريم حسن |لسيد سليم487956
3245o9لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد| |يمن عبــــد|لرحمن عبــــد|لل|ه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم فتـــ |لسيد محمد جمعه|63959
يل ج |لزق|زيقيم|ن سعيد رف| ع أبــــو |لخ |44||77 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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8o|||9| فنون جميله فنون |لم ||ء جم|ل |حمد ع
تـــج|ره بــــنه| خ|لد حسن عبــــد|لمع نوفل357493

طبــــ |لفيومي|سم صل|ح حس |حمد67643
طبــــ |سن|ن طنط|رضوى رض| حمزه محمد |بــــو |لعزم2684|6
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|خ|لد |س|مه حس |حمد غنيم764464
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحن|ن ممدوح معتـــمد محمد653|62
34o629|ور |لسيد لسن ع شمس||ء رفيق ر|فتـــ 
م|م |حمد3|6296 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مروه جم|ل عبــــد |لحميد 
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــس|مه لط سيد |حمد |لسيد حج|ز|686455
ى منصور628489 علوم ج|معتـــ د |طريه|م عص|م عبــــد |لعظيم خ
ندستـــ |ل|سكندريهألبــــ |لعري|ن عطيتـــ عوض |524937
تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد ن|جح عبــــد|للطيف ح 9|8977
معهد ف ص |لمنصورهل|ء محمد |لبــــ|ز محمد|697892
|65o46 يم مر تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننغم نبــــيل |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفيه جمعه كم|ل |لدين مو |68579
3247o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد نج|ح عبــــد|لفضيل محمد ر|شد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد محمود محمد عبــــد |لمجيد43|453 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ع شمسسوس|ن صل|ح |لشبــــر|وى عبــــد|لسل334876
د|بــــ ع شمس|محمود حمدى محمود عبــــد |لكريم829|4|
422o4oلزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|رو|ن ص|لح ع|شور |سم|عيل
69769o|ه محمد عثــــم|ن سليم|ن |لجمل تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
تـــج|ره |سيوطعبــــد| جم|ل محمد عبــــد||722|8
35|o35ف محمد سيد حقوق ع شمسف|طمتـــ |
9o6oo6 تـــج|ره |سيوطمحمد مؤمن محمود عبــــد|لحميد
33|84|| رهحمد محمد |حمد مصط ن صيدله |لق|
688o4oتـــج|ره طنط|سهيله حس|م حسن محمد |حمد
ح|ن |حمد فرج|353543 تـــج|ره ع شمسحمد 

ه محمد ن عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد37382 رتـــم علوم ري|ضتـــ |لق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد مصط محمد رجبــــ|3329|5
معهد ف ص سوه|جمه| صبــــري مرتـــ ع 835354
ر عز |لدين |حمد5382|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعز |لدين عبــــد |لظ|
رهبــــدور ثــــ|بــــتـــ ص|لح محمد مر73|57| حقوق |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقريه|م |لسيد سليم ثــــ|بــــتـــ8|6432
887o73 يبــــ سعيد تـــربــــيتـــ |سيوطمري|ن|  |د و
معهد ف ص |سيوطنوره|ن |يمن ن|فع محمد|84986
|د|بــــ |لم |م|زن صبــــري صل|ح عبــــد|7255|8
9o9839|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ سم|ء محمود ج|د عبــــد|لل|ه
6o2o48ى تـــج|ره طنط|بــــه شديد فه علوى |لبــــح
|235o9ف ح|مد |بــــو زيد محمد كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسهيله |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | |لسيد عبــــد |لق|در موميه6925|4
تـــج|ره |سيوطم عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز  882924
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بــــ| نجيد623746 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| |لسعيد ع محمد |ل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومر| | نور|لدين نور|لدين خض 266826
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر ع|دل محمد عبــــد|لجليل 877929
علوم حلو|نف|دى زكري| غبــــري|ل محروس88||23
45o29||يم محمد محمد |بــــوغ ندستـــ بــــنه|خ|لد |بــــر| كليتـــ 
زر|عه كفر |لشيخمنتـــ | ع سعد خ 843|44
278o|9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور| سم |سم|عيل |لجميل
يم مصط 3||342 يم |لسيد |بــــر| ن| |بــــر| حقوق ع شمسم
يم 52|894 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسه|م محمد ص|بــــر |بــــر|
صيدله ع شمسمروتـــ عبــــد| فؤ|د عبــــد| |حمد س2|3298
26o569نوعيتـــ |شمونمريم مجدى يوسف |سكندر
||6o86حقوق ع شمسزينتـــ عمرو محمد طنط|وى
تـــمريض |لمنصورتـــ ع|دل عبــــد |لحكيم ظريف عبــــد |لحميد696957
7oo22oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد و|ئل عزتـــ ف|يز

يم ع|8|324 تـــربــــيتـــ ع شمسحمد عبــــد |لر|زق ح|فظ |بــــر|
6o8453زر|عه |لمنصورهم ط|رق محمد أبــــو |لن
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفكريم ه| |نور لوندى8576|2
8o9|45تـــج|ره بــــ سويفرحمه محمود ز عبــــد|لعظيم
ون| من مسعود تـــ|درس27984| رهم حقوق |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم أحمد عبــــده أحمد |لعبــــ|9|52|4
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ح|زم |لدين عبــــد |لخ|لق علو|ن776948
2|862oعلوم حلو|نيوستـــ | جرجس ف|يق حبــــيبــــ

معهد ف تـــمريض |لفيومعبــــد|لرحمن حم|ده لطيف ك|مل|8553
5o89o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد فؤ|د غ|زى عبــــد|لع|  |بــــيتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطندى غريبــــ مصط مرس|ل 976|89
7o5o||ندستـــ بــــنه|محمد عص|م عبــــد |لنور محمد |لسي كليتـــ 
ره|ر|ن| س|مح فؤ|د سيد |حمد س|لم849|22 د|بــــ |لق|
7o4245|ل|ل حوطر ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد يح 
|5|o99خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|سم ع|دل |حمد |حمد
326|o4 حقوق حلو|ن |دتـــ |يمن |حمد شو
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد سم عرفه |حمد633576
يم|35|774 يم حف |بــــر| وف|تـــبــــر|ر |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
صيدله ع شمسندى عفي سيد محمود|897|3
4o8279تـــج|ره طنط|عمر شعبــــ|ن حسن عل|م |بــــو جبــــل
صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد ي محمد فه ع4|6959
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |لطح|وى فوزى |حمد |لمر7|4533
4o25|2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|س|رتـــ جمعتـــ |لسيد محمد |لبــــيو
يم عل|م |لسبــــع6484|6 معهد ف ص بــــور سعيدرويد| |بــــر|
ل|ل523538 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمود ح|فظ عرفتـــ ح|فظ 
ف سعد |لسيد عبــــد |476659 د|بــــ |ل|سكندريه|ذكرى |
زر|عه ع شمسرن| ح|مد |حمد |لبــــدوى25467|
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء محمد |لسعيد  |بــــون|4|47|4
63oo8oتـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين سعيد متـــو
8o52o3| زر|عه |لم |شنوده بــــولس عبــــد| م
يم |بــــوجل|له|7824|6 يم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م محمد عبــــد |لعظيم محمد |ل28775|
5o2|36طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمود |بــــر
64o953يم حسن تـــج|ره بــــنه|محمود سعد محمود |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف سم عبــــد|لعظيم |بــــو خل|ف445|25
35o563|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن محمد محمود شح|تـــ
922o54 علوم بــــورسعيدم | فوزى ص|دق مو
ف محمد |لشح|تـــ92|627 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى |
4|27|o|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل|م صبــــ عبــــد| حموده

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحل| موفق ع حسن7749|
تـــج|ره دمنهورحمد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرؤف ع|2||495
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرو|ن فتـــ يوسف فضل228549
ل|688354 يم |لمتـــو |لم معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |بــــه تـــوكل |بــــر|
8o8o3o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|لشيم|ء |حمد كم|ل ع
67779oتـــج|ره |لمنصورهبــــكر ع |بــــن |بــــى ط|لبــــ محمود محمد شكيبــــ
52ooo|ف أحمد سلومه ه أ نوعيتـــ |ل|سكندريهأم
تـــج|ره طنط|رو|ن مصط محمد ف|ضل يعقوبــــ2767|4

|655oحه وفن|دق |لفيومل|ر| عط| محمد فرو|تـــى| 
وف|يوسف حس|م |لدين مصط سيد72323| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|2o588|صيدله حلو|نبــــر|م ع|دل صموئيل عبــــد |لمل|ك
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود |حمد كم|ل |حمد طويلتـــ8|5||7
تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء ح|تـــم |لسيد عبــــد| عبــــد|له634298
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم مجدى محمد محمود789|2|
834323| يم |حمد مبــــ|رك عبــــد| ندستـــ قن|بــــر|
35265oتـــج|ره ع شمسخط|بــــ عم|د عبــــد|لحميد خط|بــــ
9o8392 تـــج|ره سوه|جربــــ|بــــ صفوتـــ ج|بــــر عبــــد|للطيف

حقوق حلو|نحمد نبــــيل كم|ل عمر|8||32
هس|ره ع|صم عبــــد|لحميد سيد |حمد228796 نوعيتـــ ج
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لن| عبــــد|لحكيم |لسبــــ254556
تـــج|ره بــــنه|حمد س| محمد عبــــد|لرحمن |لعيسوى262234
تـــربــــيتـــ |لمنصورهصف|ء عبــــد |لحميد محمد |لخمي259|69
3|3o95حقوق ع شمسمنتـــ | محمد عبــــد|لحميد محمد
تـــربــــيتـــ |لم |وق وحيد |حمد خليل3573|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل ج|بــــر حس 53968|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد مهدى محمد بــــدوى|36|268
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجه|د ن عبــــد|لسل|م شلبــــى4||228
8o6|9o|تـــمريض |لم | يه حج|ج رفعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور|ن و|ئل حسن عبــــد|لع|ل477765
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7|o394|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء ي| حل |حمد |سم|عيل
7o4889تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقربــــ|بــــ رض| محمد ع |حمد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمروتـــعبــــد|لعزيز حس |لدم|6744|4
ف عبــــد |لحميد محمود |لش||369|6 تـــج|ره طنط|حمد أ
معهد ف ص |ل|سكندريه |لشح|تـــ عبــــد |لمجيد و|8527|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء ن| عبــــد|لحكيم محمد خميس225|52
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد عمرو حسن |سم|عيل |لهبــــش|347583

فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمر ع|دل فرج ع4855|
6|o||3طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد ن| ع |بــــوعمر
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم عبــــد|ل |م |لسيد|277775
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سن|ء محمود سعيد بــــدوى بــــدوى772548
ندستـــ ع شمسعمرو عبــــد |لوه|بــــ سيد عبــــد |لرؤف حج24554|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد محمود رجبــــ عبــــد|لح|فظ28753
يم حسن|263634 ف |بــــر| تـــمريض بــــنه|سم|ء |
تـــج|ره ع شمسح|زم محمود حن محمد32|27|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنور| |سم|عيل محمد مش|696427
وف|تـــ|يم ي| عبــــد |لعزيز عطوه426|76 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
لع| لل |حه و|لفن|دق و إرش|د |ل | بــــأبــــي ق |ه|جر خميس محمد  خلف | عر|بــــي495939
5o8745علوم |ل|سكندريهسعد |لسيد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح حمد
حقوق |لمنصورهلي محمود عبــــد |لحميد ع |لبــــرمبــــ|692593
7|o67|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفغ|ده طلعتـــ |لد|ودى ع |لبــــن
حقوق طنط|محمد سعد |بــــو|لقمص|ن عوض |بــــر8686|4
8o4694ش|م عبــــد|لغ محمد نوعيتـــ موسيقيه |لم |زينبــــ 
تـــمريض |لزق|زيق ند محمد |لسيد محمد ربــــ|ع34|783
4o5o4oحه وفن|دق |ل|سكندريهبــــه|ء صبــــ شح|تـــه بــــكر محمد| 
حقوق |سيوطخ|لد ع حسن محمد77|7|8
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمود |يمن |حمد شح|تـــه85243

6354o3ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ريم خ|لد محمد فؤ|د عم|رتـــ
ر ح|مد محمد حسن|49972 د|بــــ دمنهور|د | م|
رهتـــسنيم بــــل|ل محمد عبــــد |لرحمن عبــــد|476|5 د|ر |لعلوم ج |لق|
ر|ن267967 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|م عم|د قنديل ز
6|o3o6| يل ج |لزق|زيقسم|ء رجبــــ رجبــــ مش| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم حسن39683| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه|جر |حمد محمد |بــــر|
77538oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد محمد ح|فظ
ندستـــ تـــ.خ|مس م|ثــــيو عم|د عد ز|659|| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ بــــ سويف|سم|ء محمد شعبــــ|ن حم|د|552|5

22|o59د|بــــ حلو|ن|زينبــــ ع|طف خلف سليم|ن
يل ج |لزق|زيقندى |حمد |لسيد |حمد مو3|45|6 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم||99|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ه|جر و|ئل |لسيد |بــــر|
9o|7o3|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد ثــــروتـــ |بــــو|لفضل خ|طر
28357oزر|عه مشتـــهره|جر |لسيد حمد|ن عبــــ|س
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886o|o تـــج|ره |سيوطعزيز ع|دل |حمد محمد
4o8258حقوق طنط|عبــــد|لرحمن عبــــد|لر|زق عبــــد|لرحمن محمود
د|بــــ ع شمس|محمود محمد محمود سيد عبــــد |لع|ل|78|4|
| محمد |م|م عيد268734 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد ع |28462
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود سيد منصور حسن|22348
وف|تـــعبــــد |لرحمن خ|لد ف|روق محمد27365| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

78o56ره|ش|دى من شفيق ج|د د|بــــ |لق|
69o22oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|عيل محمد |سم|عيل يوسف |لجزيرى
325o79| علوم ع شمسجرجس ع|دل نعيم رزق

تـــج|ره بــــ سويففتـــ محروس فتـــ محمود65|84
رهبــــه محمود جمعه عبــــد |لمجيد49677 حقوق |لق|

889o|2 تـــج|ره |سيوطحسن ع حسن ع
|د|بــــ بــــنه|خ|لد وليد منصور محمد منصور262488
4o8562| ل| تـــ |يمن فؤ|د محمد  حقوق طنط|م
433|2o علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|جر عبــــد|لسل|م عبــــد|لستـــ|ر عبــــد
تـــمريض |إلسكندريتـــ رن| محمد عص|م حسن ع نونو477566
4754o8 ندستـــ |ل|سكندريهملك س|مر عبــــد |لوه|بــــ محمد حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــسمتـــ محمد عبــــد| عبــــد|لسل|م|965|3
9o9394| معهد ف ص سوه|ج يه محمود |حمد عبــــد|لغ
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |يمن محمد محمود |حمد|76328
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس جعفر محمد عبــــد |لرسول حسن277|27
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنور| عبــــد |لق|در عبــــد |لعظيم |ل|م|6725|5
348o32تـــج|ره بــــنه|محمود ع عبــــد|لمطلبــــ ع |بــــوريشه
تـــمريض ع شمس ريمون سم ن سعد359229
695|o5حقوق |لمنصورهرض| محمد عبــــ|س |لسيد محمد
4o8632|يم غ|نم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م| ح|مد محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور |يمن |حمد بــــك 7982|6

علوم ج|معتـــ |لسويسمحمود فهيم محمد ع84||4
6o4965 يم عبــــد|لمع عبــــد تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | |لسعيد |بــــر|
25o533|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه |حمد محمد عليوه
د|بــــ |لمنصوره|ح|زم حسن محمد |لعو |لنمر5|6968
ر |حمد |لشيشي 422|27 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــروض|ء م|
4o5522د|بــــ |لم |ندى ع|مر ع ع|مرع|
ه محمد |ل|م دمرد|ش|58366| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م

58o|5|علوم بــــ سويفبــــ|نوبــــ |يه|بــــ شكري |ندر|وس
6o7|57| زر|عه طنط|م |يمن عبــــد| س|لم ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| خ|لد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمتـــع|ل|24922
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|سم يونس حس |حمد  |87977
4|o844د|بــــ طنط|سمر محمد محمد عبــــ|س |حمد|
ر|وى435326 يم |لد طبــــ |ل|سكندريهدير كم|ل |حمد |بــــر|
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زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمريم سيد محمد لتـــو|م348977
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد | حسن |لسيد |لسيد عليوه778729
حقوق |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لسل|م محمد نور||82|68
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمد عبــــد |لسل|م |حمد محمد9|4759
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد و|ئل حس |سم|عيل365693

6|o3o|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي||ء محمد عبــــد |لقوى محمد
يم حسن|867882 يم عبــــد|له|دي |بــــر| علوم |سو|نبــــر|
9|7o|2 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطد |نه ر| فريج س|ويرس
35987oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| شنودتـــ س|رح غبــــري|ل

5|98oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم مصط ع عبــــد |لنبــــي
697|o8ندستـــ |لزق|زيقع محمود فه حسن عطيه
|5o539ره|محمود |سعد محمود عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهحمد رأفتـــ |لبــــسيو |لسيد|699575
يم محمد صديق محمد حس |634845 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره دمنهورخ|لد حسن أحمد حسن ع542|54
9o6434 تـــج|ره |سيوطد | ي| حسن حس|ن

4824oثــــ|ر |لفيوم|ديل كم|ل بــــدر خل|ف
7o88o9علوم |لمنصورهريم محمد عوض |لمتـــو |لديبــــ

ر عبــــد |لحميد|38476 د|ر |لعلوم |لفيوميه ع|دل عبــــد |لظ|
يم مصط 239382 رهن|دين |يمن |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د |حمد حمدى عبــــد |لغ 694|4|
|د|بــــ |لم |سم|ء ع|طف رمض|ن سليم|822636
758o|3يم وف|تـــشنوده بــــ |م جبــــر|ئيل |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم نور|لدين5675|2 لسن ع شمس|سل محمد |بــــر|
زر|عه مشتـــهرندى |حمد محمود |حمد |لبــــقلول338774
يم ع6373|5 د|بــــ دمنهور|ند ع|دل ع |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومك|مل ط|رق ك|مل عبــــد|لعظيم23|259
معهد ف ص بــــور سعيدف|رس رفيق عبــــد |لنبــــى عبــــد |لع| محمد679|62
يم عبــــد |لحميد بــــريقع425378 علوم طنط|مينه ممدوح |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر ع ز|يد عبــــد |لفتـــ|ح ع|52|48
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد عوض ع ع |حمد عوض|8965|4
علوم |ل|سكندريهمنه | وجيه عبــــد| محمد ص|لح96|427
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل|ء محمد |حمد |لصغ ||82647
ريدى4|498| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود فريد محمود 
تـــج|ره |لمنصورهمحمود عل|ء محمد سليم|ن عبــــد |لفتـــ8|6972
تـــربــــيتـــ |سيوطسندس خ|لد محمد خ|لد  882546
تـــج|ره |لمنصورهمرو|ن عبــــد |لن| محمد محمد حسن677697
حقوق |لمنصورهوليد زكري| |لسيد محمد |لسيد مصط 2386|7
ندستـــ |لمنصورهمحمد فيصل ع عل|م ع82|689
رهحمد ع|دل |حمد |لسيد|65|4|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|o997تـــج|ره طنط|يم ع عبــــد |لحميد ع عوض
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوأن| عم|د وص عطيتـــ7375||
تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد محمد شلق| 856583
236o57 ره|سل |لعزبــــ محمد |لعزبــــ |ل|ل ثــــ|ر |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم محمد |حمد م |لدين345|2
وف|تـــع رض| ع محمد323384 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم دبــــور698525 تـــمريض |لمنصورتـــ نبــــيل عط| | ع |بــــر|
23564o يم حبــــ ره|حبــــيبــــه |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
يم عبــــد |لمقصود محمد ع5368|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |بــــر|
77o275 طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لكريم محمد عبــــد |لكريم حس
8o5o67تـــربــــيتـــ |لم |ي|سم |يه|بــــ محمد ح|فظ
ى أحمد |لسيد غ|نم498528 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم ي
32748o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء عبــــد| ف|روق محمد بــــدوى
6|7o42تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره ع حل محمود قص |لديل
676o|2|تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن عبــــد |له|دى ك|مل عبــــد |له
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |77|753
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ر| |حمد محمد |حمد334973
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ي| ع ع |لحديدي762438
7648o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدريم عل|ء |لدين |لسعيد خليل خليل
2869o8علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمحسن سيد رشو|ن
339o58ور |د|بــــ طنط|مه| حمدى عزبــــ |لسيد 
25593oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ن| ع رحمه
يف نبــــيه نجيبــــ35|625 د|بــــ |لزق|زيق|كرستـــ 
6854oo ندستـــ |لمنصورهط|رق محمد يح |لبــــ|ز |لدسو

56899| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء |حمد ع|شور ع
|5o3|7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد مصط محمد محمد
يم352965 علوم ع شمسمحمد |حمد محمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمفرح محمد محمد عبــــد|لرؤف |لبــــدوى772885
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسم|ح محمد عبــــد| طه|4|845
88o|72|تـــربــــيتـــ |سيوط يه عبــــد|لغف|ر حمزه عبــــد|لكريم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد خ|لد زين |لع|بــــدين ع34895|

|د|بــــ |لم |مينه ع|دل سيد محمود|64226
34o996حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوسف محمد ك|مل |بــــو |لسعود محمد عبــــده
4|o498يم ى محروس محمد محروس |بــــر| |د|بــــ طنط|خ
7o9|75 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرح|بــــ فخرى محمد |لمر |بــــو |لعن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسيمون سم رزق عبــــد |لملك عط| |959|68
نوعيتـــ |لزق|زيقف|روق ن| محمود س|لم629869
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|ريو جم|ل فيلبــــس ص|دق|672|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد محمود |لسيد محمد |لكسبــــ| |488632
5|52|oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن خ|لد حسن عبــــد |للطيف |حمد
8o482oزر|عه |لم |بــــسمله حس عبــــد|لعزيز يوسف
|233oo|تـــج|ره ع شمسحمد عدن|ن فرج عبــــد |لوه|بــــ
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعمر حمتـــو ع مصط |83746
ندستـــ بــــنه|منيتـــ ح|مد محمد |حمد عبــــد|لمقصود356975 كليتـــ 
تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر يح يح مر44|496
يم|2773|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد محمد محمود سلط|ن |بــــر|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد |لرحمن عص|م محمد حبــــيبــــ7|264|

22|8oره|ه|يدى جم|ل |حمد محمد د|بــــ |لق|
لس |س|مه حل بــــخيتـــ97|773 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ك
4o2499|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن رف| |حمد رمض|ن|
تـــربــــيتـــ |سيوطمه| محمود عثــــم|ن |حمد |28|88
922o55 تـــج|ره سوه|جم | نج|ح عوض جرجس
ه ن |حمد يوسف||466|8 |د|بــــ |لم |م

رهم|رتـــن نبــــيل وليم عبــــد|لمل|ك سعد93|23 ندستـــ |لق|
864o6||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــ|نوبــــ رزق |ي |س ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ حلو|نرن| حس|م حسن يوسف57226|
75o94||ى صبــــ|ح |لخ |لسيد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ي
5o|59|تـــمريض |إلسكندريتـــ دع|ء محمود عبــــده محمد كبــــيثــــه
وف|تـــ|كريم |مجد رمض|ن محمد226|79 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ى |حمد عبــــد|لعزيز||3|23 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد ي
ر|ن6822|4 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررن| جم|ل ك|مل |حمد ز
رهعمر ن| فوزى |م 72|8|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|ر |لعلوم |لم ||ء عبــــد|لحميد عزيز عبــــد|لحميد|284775
معهد ف ص |ل|سكندريهحسن محمد لملوم حسن822|42
255|5oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه مجدى ر| محمد 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء جم|ل عبــــد |لر|زق زرزور|753467
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد مؤمن من ع محمد حسن69|762
تـــج|ره |سيوطعمر ممدوح مر متـــو 876242
طبــــ |سن|ن طنط|محمد فتـــ محمد |لجز|ر382|25
ف |حمد بــــسيو 423457 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهند| |
5o9337طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعمر خ|لد محمد محمد جعفر
يم|225688 حقوق حلو|نحمد محمد سيد |بــــر|
6o6575ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعم|ر خ|لد نج|ح سليم|ن
27oo74يف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم لط ح|مد حسن 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط عبــــد|لن| محمد عبــــد|ل|م222488
4|o96|تـــج|ره طنط|ي|سم صبــــري كم|ل محمود بــــكر
2|8o67|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد نبــــيل حسن سيد
تـــج|ره بــــور سعيددرويش خ درويش محمد خض 373|75

تـــربــــيتـــ حلو|نريم عص|م |لدين محمد |لبــــيو |بــــر4789|
|لدين ع ن |لدين65|226 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد جم|ل ن
35|o|9 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |لسعيد عبــــد|لفتـــ|ح |لشن|وى
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ن|در |لسيد |حمد |حمد |لسيد جمعتـــ342563
6o8o2|زر|عه |لمنصورهأميمه |حمد خ صل|ح سيد |حمد
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7o5275| صيدله |لمنصورهسم|ء مسعد ح|فظ عبــــد |
حقوق بــــورسعيدسليم|ن سيد عبــــد | سليم4|7685
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم ن| سل|م بــــدوى9273|3
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن حس|م محمد ع356957
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن محمد عوض يوسف |لعط| |68574
تـــج|ره طنط|معتـــز ن|جح عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لق|در جودتـــ677445
757o89|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|ل منصور ق|سم شح|تـــه ج|د
علوم ري|ضتـــ بــــنه|يوسف خ|لد حمدى عبــــد|لغف|ر353987
تـــربــــيتـــ حلو|نم|ريز نبــــيل فريد ش|كر322896
تـــج|ره |لمنصورهن عبــــد |لخ|لق |حمد محمد سعيد9|6752
|2oo|9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوستـــ | كرم ميخ|ئيل مو
ه|6433|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ط|رق محمد تـــوفيق |بــــو عم
تـــربــــيتـــ بــــنه|روضتـــ |حمد مر |حمد مر|35747
69343oيم شد|د تـــج|ره بــــور سعيدمحمد سعد محمود |بــــر|
6o|2o7|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|يه محمد فؤ|د محمد بــــرع|ص
8|86o7صيدلتـــ |لم |د| | محمد عبــــد|لنبــــي محمد
6937o||ه |لسيد عبــــد | |لسيد بــــدوى رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم شح|تـــه محمود خليفه767828
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمروه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق|در عبــــد |437987
|2o458 ش|م محمد حس رهمرو|ن  تـــج|ره |لق|
33|55oحقوق بــــنه|مريم نبــــيل عبــــد|لق|در |حمد
صيدله |لزق|زيقض |حمد حسن بــــيو 9||332
|د|بــــ |لم |يم محمد عبــــد|لحميد عوض248253
تـــج|ره دمنهورمحمد بــــره|ن ع محمد غنيم995||5
يم خ|لد ف|روق عبــــد |لعظيم عبــــد 857|69 د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
يم حج327||5 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد| محمود عبــــد| |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء محمد سعد فهيم4|485
42o|72| نوعيتـــ كفر |لشيخنوره خ|لد عبــــد|لحليم سلط|ن عبــــد
9o3227  يم صيدلتـــ سوه|جمريم محمد خلف | |بــــر|
يم محمود |حمد |للبــــ|ن||43|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء |بــــر|
يم حس 4342|6 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ خ|لد محمد |بــــر|
م |حمد رش|د |حمد خليفتـــ|24295| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
476o89 تـــج|ره طنط|ي|ر| محمد محمود ع بــــسيو
يم حسن |بــــر|444675 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم وفدى |بــــر|
7o4455يف محمد|لسيد سل|مه صيدله |لمنصورهمن|ر |حمد 
7o|39o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود مصط |نور |لسيد |لدم

يم639|6 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعبــــ عبــــد |لع|ل سيد |بــــر|
6o8976علوم |لمنصورهع |ء محمد عبــــد |لرؤف |بــــو|لغيط
حقوق بــــورسعيدعص|م صل|ح |لدين حسن محمود   سليم46|762
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عل|ء صل|ح |لدين |حمد328363
يم |ديبــــ بــــرسوم853585 ندستـــ |لم |م|ريو |بــــر|
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34||8o|علوم ري|ضتـــ بــــنه|لبــــدرى محمد زغلول عليوه محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد محمد مسعد |بــــو طر|د3|93|6
4o|778د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ر|مز جم|ل محمد |بــــو زيد
علوم طنط|ي|سم محمود محمد عبــــد |لرحمن425997
لس بــــدروس تـــوفيق بــــدروس566||3 ندستـــ ع شمسك
8o43o4|إعل|م بــــ سويفم| ع صل|ح طه
524|o| ندستـــ |ل|سكندريهرن| |يمن حس عبــــد |لر|زق حس
8||5o3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ص|بــــرين منتـــ رجبــــ فو
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء |حمد |لسيد عبــــ|س |لسيد|423633

يف43282 د|بــــ حلو|ن|ن|در محمود محمد عبــــد| |ل
وف|تـــش|دى |حمد محمد شو عسكر24966| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o6988يم محجوبــــ يم |بــــر| يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|وف|ء |بــــر|
تـــج|ره |سيوطحمد جم|ل بــــدوي عبــــد|لحكيم|858299

ف عبــــد |للطيف عبــــد |لسل32659 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|خ|لد | ل|
4936ooحقوق طنط|عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم صو|ن
7o549o |د|بــــ |لمنصوره|خ|لد حس خ|لد |لسيد |لحلو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|عيل فضل |س|عيل |لدمرد|ش محمد492778
879654| تـــربــــيتـــ |سيوط بــــتـــس|م عبــــد|لل|ه محمود ن
تـــ كم|ل |سم|عيل ح|مد عبــــد|لكريم3|3268 زر|عه ع شمسم
يم مو |784284 تـــج|ره |لزق|زيقله|م شكرى ع |بــــر
6o2752يم ع تـــربــــيتـــ طنط|يوسف ص|لح صبــــ محمد |بــــر|
2|2o64كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنيف محمد زينهم محمد
36o8|8طبــــ بــــنه|زينبــــ ه|شم ع مر |لليثــــي
825|8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه عبــــد|لفتـــ|ح مغربــــي |حمد
77|o57تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمه| مح |لدين محمد حل ع

طبــــ بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن حميدتـــ عبــــد |لجيد346|6
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديوسف |س|مه |حمد ك|مل |لص 762244
7o7647|يم شح|تـــه ه عيد محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم

6|o2oعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمود |بــــو |لعل| رمض
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهص|لح |س|مه ص|لح حس أحمد42|753

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط عبــــد|لرحمن مو محمد شيحه42578
8|84|o|رتـــ|سم|ء نجيبــــ حس عبــــد|لسل|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم عبــــد |لسل|م|9||3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمؤمن ه| |بــــر|
يم محمد مصط عبــــد|لرحمن|77|334 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن كف|ح متـــو عبــــد | محمد755835
زر|عه ع شمسمحمد س| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحيم2||5|3
|49o79ر فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسد | م|
|55oo6يم نوعيتـــ عبــــ|سيهسميحه عمر |حمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهيح مصط عبــــ|س حس 8|4468
تـــج|ره ع شمسسل عبــــد |لعزيز |نور عبــــد |لفتـــ|ح35693|
طبــــ بــــنه|ه|جر |لتـــه| |لشح|تـــ محمد |لسيد638829
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمود ع|دل عبــــد |لق|در محمود752473
43o628| تـــربــــيتـــ طنط|منيتـــ |لسعيد عبــــد |لجليل |بــــو |لعن
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمود س| فوزى |حمد محمد679378
846o|4تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد|لرحمن ع محمد مختـــ|ر
|653|oد|بــــ ع شمس|ول|ء محمد عبــــد |لحميد ه|شم
7o649oيم خميس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود ع |بــــر|
ه عبــــد|لحميد |حمد عبــــدربــــه462|64 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفأم
478o55تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمود سعيد رجبــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح
يم |لسق|685446 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــندى ح|تـــم محمد |بــــر|
|37o69ش|م |حمد ز ع تـــج|ره ع شمسه|دى 
ف عبــــد|لجو|د محمود مهر|488955 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر |
52|78oتـــج|ره طنط|آيه ن| يونس مقبــــول
75286oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن |يه|بــــ رشيد عبــــده محمد
4388|oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد يح عبــــد |لمقصود عبــــد |لعزيز ويح
222o4|تـــربــــيتـــ حلو|ني|ر| ط|رق مصيل محمد عز|م
69o756|ثــــ|ر د |ط|يه |حمد حسن محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر عص|م عز |لعربــــ محمد سلط|334956
7o377o يم عطيه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منه | عل|ء |لدين |بــــر|
د|بــــ د |ط|محمد خ|لد |لسيد محمد |بــــو سعده5497|4
يم حسن|28|438 علوم ج|معتـــ د |طسم|ء محمد محمد |بــــر|
5|2o|4|يم شعتـــ يم رجبــــ |بــــر| رهحمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورف|طمه |حمد محمد حسن رزق6663|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| محمود محمد محمد342353
يم سعيد محمد سعيد486972 د|بــــ |ل|سكندريه|جم|ل |بــــر|
4o7459|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر|ن|  محمد عبــــد|لمع محمد عبــــد
علوم |لمنصورهم|دون| تـــوفيق عزيز تـــوفيق ميخ|ئيل442888
يم |لدسو |لحسي فرج693582 بــــي |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهل
معهد ف ص |سيوطي|سم |حمد غن ع 68||89
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمد محمد سعيد |حمد |لشعبــــى339659
244o53يم رتـــ|محمد |حمد سيد حس|ن |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
43965oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخمروه |لسيد فتـــ محمد |لجريدى
||923oتـــج|ره ع شمسبــــي بــــ|سل رزق بــــ|سي
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديطه عز|لدين عبــــد|لحفيظ محمود||8296
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|جنه جل|ل جل|ل |لدين عثــــم|ن34334

ف سعيد غ|نم ن| 63|222 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره |
رهس|رتـــ ه| محمد |لص|وى س|لم35986| د|ر |لعلوم ج |لق|
8o82|2تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء خ|لد |حمد محمد خليفه
لس وليد صليبــــ عوض5|92|| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك
24533o|رتـــ لشيم|ء |حمد  |تـــى عبــــد|لحليم تـــمريض |لق|
76992oيم محمد ن| محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم
8o5o|5يم كليتـــ حقوق |لم |ندي |حمد محمد وجيه |بــــر|
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272o8 رهندى محمد |بــــو |لفضل عمر بــــيو حقوق |لق|
4o9465ق|وى حقوق |لمنصورهأحمد س|لم أحمد محمد |ل
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لعزيز رض| عبــــد |لعزيز ق|بــــيل777797
|4757oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ن|در |لسيد محمد

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرن| ي محمد |بــــو |لعل| حس 82|7|
د|بــــ ع شمس|نوره|ن مصط محمود محمد354954
يم مهدى765693 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد ن محمد |بــــر|
يم حسن حسن حمود484||7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحسن |بــــر|
5oo8o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوره|يدي مصط ع |لسيد
ندستـــ ع شمسبــــول| عم|د من ثــــ|بــــتـــ حن|6647||

تـــج|ره بــــ سويفوس|م مجدى سيد عبــــ|س9|9|6
ندستـــ د |طتـــسنيم محمد محمد أم حبــــيبــــ65|9|6
78o896ش|م محمود سليم|ن محمود سليم نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدض محمد |حمد يونس838464
7877o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل|م جم|ل عبــــد | عو|د
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر فرج محمد محمد م |لدين45|6|4
د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء محمد ع عبــــد|لق|در783557
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفريده فرح|تـــ ع فرح|تـــ49|427
8|7o38نوعيتـــ |لم |طه طه |حمد محمد
حقوق د |طمحمد ف|دى عبــــد |لسل|م |حمد |لري8333|6
طبــــ طنط|عبــــد |لرحمن حمدى ي |بــــو ع|مر429856
|2o254صيدله ع شمسم|زن ع محمد عز
774589| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منيه خ|لد جم|ل ع
8|o4||يم علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفم|يكل ع|دل عجيبــــ |بــــر|
9|647o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوف|ء س|لم ثــــ|بــــتـــ س|لم
يم845935 تـــربــــيتـــ |سو|نمصط |دريس حسن |بــــر|
354o5oتـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ ع|دل عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن
نوعيتـــ |شمونحمد رأفتـــ فريد رمض|ن|277722

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسمتـــ مصط جمعه عبــــد |لجيد763|6
4o|298ن| ع مصط حل ق|سم كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم
78o33oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرحمه محمد ع حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسح|زم ص|بــــر مصط حسن7877|3
رهويد| محمد محمود محمد محمد966|22 زر|عه |لق|
6|o836معهد ف ص طنط|ي|سم عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لرحيم عبــــ
476o3|يم متـــو خل ش|م فتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمريم 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|نوره|ن |حمد محمد ز محمد بــــدوى764747
ق428867 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسأحمد محمد عبــــد |لمع محمد |ل
696o4oيدى د|بــــ |لمنصوره| |م |نور عبــــد |لغف|ر محمد |لو
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد خليل|79356
5o2894تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسل جم|ل حن |حمد حسن
|ئيل جرجس85|36| تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | عم|د |
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8o89|3 تـــج|ره بــــ سويفميخ|ئيل نون|ي عزيز ذ
6327o9 طبــــ |لزق|زيقريم إيه|بــــ فريد عبــــد |لحميد |لطو
يم حل|وه|67|34| تـــربــــيتـــ ع شمسيه |يمن |حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء عبــــد| عبــــد|لسميع محمد خليل296|35
ى |س|مه عيد زكري |سكندر8|258| د|بــــ ع شمس|ش
حقوق طنط|محمد سم محمد ك|مل تـــ |نه492374
485o89تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ي| مر عبــــد |لسل|م |م|م
تـــج|ره طنط|حمد محمد رفعتـــ |حمد مر |لشيخ ع6|4485
6o6||2د|بــــ طنط|م | يوسف غ| يوسف د|ود|
ش|م ح|مد خليل3|3297 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سن|ء 
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمر ر|فتـــ سل|مه س|لم767224
25|9o3ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لمنعم سيد |حمد عبــــد|لمنعم ن
معهد ف ص سوه|جمحمد ن| دسو محمود 924426
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نر| | |يمن فرج |لسيد محمد238968
9o|8|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد فريد |حمد محمد
4o||7oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد خميس عبــــد |لفضيل خميس
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن مر عبــــد|لعزيز عمر|لجندى|254233
427o73زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنرم محمد ه|شم محمد عبــــد |لل|ه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود ص|لح ص|لح محمد شعيبــــ5749|6
85o533تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرن| عبــــد|لكريم شتـــيوي |حمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر حبــــ ع حس محمود43|496
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل |س|مه |حمد غ|نم3|2535
|64o55|د|بــــ حلو|ن|حمد محمد سعيد ثــــ|بــــتـــ
||55o8|يم محمد رهحمد محمد |بــــر| علوم |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــد| ش|ذ ك|مل ف|رس834292
7577o4 معهد ف ص |سم|عيليهكريم س| ح|فظ |بــــو |لفرج شه|بــــ
ف |لسيد حسن |لسيد|56|699 تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء |
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــوليد سيد نور |لدين عبــــد|757829
يم محمد |بــــو|لعل339935 صيدله طنط|محمود جم|ل |بــــر|
6o4394يم محمود سعيد ندستـــ |لمنصورهيوسف محمد ع|دل |بــــر|
زر|عه ع شمسنرم رمض|ن ع رمض|ن928|35
7ooo6oمعهد ف ص |لمنصورهدين| مصط |لسيد محمد
يم ه| محمود عبــــد |لع|ل|756377 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي |م محمد سيد فر|ج 45|899
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني|سم فتـــ عبــــد |للطيف عبــــد |لعظيم سليم4|46|6
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىول|ء مصط |حمد سيد|حمد839952
687o7|طبــــ |لسويسصف|ء |لسيد سم |لسيد شمس |لدين
تـــمريض كفر |لشيخوق محمد |حمد محمد مصط 6|4426
24225oيم حسبــــ |لنبــــى س|لم رتـــ|من|ر |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم س|لم|ن3665|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق ع|دل |بــــر|
د|بــــ |سيوط|رح|بــــ |حمد سيد |حمد ع خلف|2|695
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7oo4o6|يم رضو|ن معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد رضو|ن |بــــر|
|5o447ندستـــ ع شمسمصط محمد |حمد عبــــد |لع|ل
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لرحمن مصط ز |حمد حسن634485
تـــ |حمد عبــــد|لمنعم عفي |339382 نوعيتـــ بــــنه|م
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد حسن محمود |لنح|س766943
8o9|62د|بــــ |لم |ي|سم عص|م محمد عبــــد|لحميد|
2574o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق |حمد |لسيد تـــعلبــــ
|478ooندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن سيد عيد س|لم
تـــربــــيتـــ سوه|جع |ء عبــــد|لعظيم |بــــوبــــكر ع 897593

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دير محمد |حمد يوسف95|64
ندستـــ بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لعظيم طه|62||5

259oo5 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمصط محمد منجود |لدمهو كليتـــ 
د|بــــ دمنهور|م|رين| ك|مل |لسعيد عبــــد |لملك542844
5o4|7|د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين عبــــد |لرحمن محمد محمد |حمد
68o49oد|بــــ |لمنصوره|محمد ع محمد محمود ع
يم ع |لبــــو|بــــ83|445 يم |لسيد إبــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــإبــــر|

ف عبــــ|س عبــــد |لسل|م ع|5|37 د|بــــ حلو|ن|يف |
نوعيتـــ عبــــ|سيهمنتـــ سم عبــــد|لخ|لق عبــــد|229|3

|د|بــــ |لم |سيد |حمد ص|بــــر |حمد89|66|
8859o9| تـــج|ره |سيوط حمد محمد شح|تـــ ع
8o2353كليتـــ حقوق |لم |حسن عم|د حسن |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر مجدى عبــــد |لرحمن |لصبــــ|غ8666||
252o2oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد فريد محمد أبــــو ش|دى
طبــــ سوه|جيوستـــ | صفوتـــ ز جبــــره 562|92
يم 227442 يم عبــــد|لحكيم |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــ|حمد |بــــر|
ره|زينبــــ محمد عز |لدين مصط 32833| د|بــــ |لق|
طبــــ حلو|نين|س |نور عبــــد| |حمد|66||83
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفصموئيل |دو|رد كريم جرجس2|8539
842o74تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحمن
تـــج|ره دمنهورمحمود |لشح|تـــ محمود |حمد س|لم273||5

رهرح|بــــ مصط ك|مل ع |لسيد4655| حقوق |لق|
5|8o66علوم دمنهورشيم|ء رمض|ن عبــــد |له|دى حج|زى
يم رزق264678 علوم بــــنه|مريم |يمن |بــــر|
بــــه جرجس53|5|8 نوعيتـــ |لم |ريه|م جم|ل عبــــد|لن| و
جر محمود 9||883 د|بــــ |سيوط|ي|سم عل|ء ز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن ص|بــــر ح|فظ سل|مه23476|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم محمد رف| |حمد|3895|
ش|م محمد |نور عطيه266|2| رهسيف |لدين  تـــج|ره |لق|
حقوق ع شمسمريم خ|لد محمد مهدى39328|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند| شو |بــــو زيد سعد ج|بــــ |496873
معهد ف ص بــــنه|ف|تـــن سعيد ح|مد |لسيد249965
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يم عبــــد|لبــــديع |بــــوط|لبــــ9399|8 تـــج|ره |سيوطمروه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره مرقس شنوده ي 76|8|9

د|بــــ حلو|ن|عبــــد | |س|متـــ رش|د حف 99|47
9oo62o ه  |د غ| قلدس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسم
ف يوسف يوسف عيد762865 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لمنعم حسن كم|ل محمد عط|937|69
علوم |سيوط  ن ض| شفيق بــــش|ى|456|88
7o4536|تـــج|ره |لزق|زيقحمد صل|ح ح|مد محمود محمد
83935o حه وفن|دق |ل|قمحمد ع|مر محمد حس| 
حقوق د |طعمرو ح|تـــم فتـــ |لشه|وى5657|6
8o8594|صيدلتـــ |لم |حمد عمرو حس حسن
رهمحمد |حمد عطيه |بــــو ع255786 تـــخطيط عمر| |لق|
5249o3يم عقل ندستـــ |ل|سكندريهعمرو محمد |بــــر|
43oo92 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر محمود ع|طف رضو|ن بــــش
8o|37|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه ع|دل عبــــد|لنبــــي فه|
علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف |حمد ه| |سم|عيل |لشلق|46|274
يم جمعه632683 د|بــــ |لزق|زيق|ول|ء |يه|بــــ |بــــر|
6o538||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نسمه حمدى |لحسي مصط |لجم
7o7737ندستـــ |لزق|زيقيوسف |لسبــــ| ي|س عبــــد |لتـــو|بــــ
9o|3o4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج له|م |حمد |حمد حس
92o729 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد عنتـــر محمد |حمد
4826o6تـــج|ره سوه|جمن|ر |حمد مصط محمد يوسف
يم محمد347557 د|بــــ ع شمس|محمد ن| |بــــر|
|497o2|يم محمد |حمد جودتـــ د|بــــ حلو|ن|بــــر|
763o32د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|س|ره محمد |لسيد محمد |ل|سمر

2|o49 رهمحمد ص|بــــر رمض|ن ي|س تـــج|ره |لق|
4o2954حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد صل|ح |لدين فضل محمد خليف
25o9|7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه |حمد |س|مه شعيبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يفه محمد محمود عبــــد|لر|زق232546
6856o7|د|بــــ |لمنصوره|من|ر مسعد |حمد محمد |لمل
يف محمد فرغ 877487 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره 
6o43|7ندستـــ |سيوطس|مر |حمد عبــــد | عطيه عي
4|8o79رهعبــــد |لرحمن مدحتـــ رجبــــ |حمد ج|د د|ر |لعلوم ج |لق|
7o||38كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد |بــــو بــــكر عبــــد |لجليل محمد
|497o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد م|دح مد رضو|ن
75o49o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود |حمد ح|مد

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمتـــ محمد محمد عي 46577
4o74||تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء حسن محمد عمر محمد
تـــج|ره |لمنصورهسم محمد سم سعد محمد شح|تـــه676933
3|6o32يم ين| ع|طف عبــــد|لملك |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف
ندستـــ |ل|سكندريهم | س| لويز بــــطرس تـــ|درس72|525

Page 3283 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4479o8 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخرقيه عبــــد|لعزيز عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|لحمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مروه عبــــده حس حسن828996
475o82كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــك|رول يوسف بــــس| تـــوفيلس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|روف|ن| حس محمد حس محمد ع|76576
9o6||o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|يكل جم|ل حل شكرى
3393o3تـــمريض بــــنه|محمد س| |لسيد |لسيد حج|زي
9|||o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسحر ن| ع محمد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن حس|م سعد |لسيد |لس69|765
68445oيم ع بــــل|طه زر|عه |لمنصورهمحمد محمود |بــــر|

رهد | عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لكريم مصيل عيسوي42232 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدى أحمد ج|بــــر حسن أحمد48|425
ه خ|لد زكري| عبــــد|لبــــ| 6|92|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن
264o|9تـــج|ره بــــنه|ي|سم ص|بــــر عبــــد|لستـــ|ر محمد

تـــمريض  حلو|نقتـــ خ|لد محمد عوض عبــــد |لغف|ر84|39
د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم حمدى عبــــد |لحميد |لسيد مو|44322
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنوره|ن |نور |لسيد خليل34|257
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|رس شعبــــ|ن مق|وى مس|عد مق|8|4926
267|5oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |يمن محمد ربــــيع محمد |لعج
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن |حمد حس |لسيد2|3374
زر|عه دمنهورعمر مصط حم|ده ج|د |لربــــ5|38|5
|2o28oلس جوزيف ش|كر شنوده وف|تـــك وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|7oo|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحل| |س|مه محمد |لعز|زى
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد|لسل|م صفوتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد442223
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومصبــــ|ح |حمد حسن |لحد|د267349
4983o4 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــسمتـــ سم سعيد عبــــد |لع| |لفيو
وف|تـــحمد محمود محمد محمود |لنورى|332779 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
7536o3ش|م مصط عبــــد | مصط ش تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسغ|ده 
|2|o26د|بــــ ع شمس|يوسف رض| يون|ن بــــ|سيليوس
33825oمعهد ف تـــمريض بــــنه| محمد شعبــــ|ن محمد |لسيد عيد فرو
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمود ر|شد فتـــ ر|شد |لل|649|43 ك.تـــ. ف رى و
حقوق ع شمسحس حسن محمد حس |لجندى67|24|
68o587يم زقزق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره محمد محمود |بــــر|
6o|4|9نوعيتـــ طنط|دين| محمد س| مج|ور حسن
يم عبــــد|لنبــــى |لسيد مرزوق4499|3 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيه خ|لد ن |بــــو غ|ليه|252445
حقوق ع شمسندى |حمد ع نور |لدين سيد234||3
زر|عه ع شمسيه عيد شعبــــ|ن ص|دق|27633
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمود تـــه| سعد حس |36|6

علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لغ محمد عبــــد|لخ|لق شعبــــ|ن|||246
|32o68|ره||ء ع|طف فوزى محمود د|بــــ |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء سعيد معوض عبــــد|لكريم59|865
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5o4247 ج| زر|عه |ل|سكندريهنور| محمد ح|مد عبــــد |لجو|د 
صيدله |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لد|يم محمد|782278
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|مريم محمد طلعتـــ حسن |لبــــلبــــي626766
25685o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء محمد عبــــد|لحميد |لفر|ر

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدل|ل ي| حف |بــــو ش|ربــــ|5227
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |لسيد |لسيد عبــــد |لجو|د |لسيد693679
89o359 حقوق |سيوطمحمد رمض|ن محمد محمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن شح|تـــتـــ بــــبــــ|وي ري|ض|58925
طبــــ بــــنه|بــــسنتـــ عم|د محمد |لشيخ88||43
689o72يم محمد يم سيد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسم|عيل |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخحمد جم|ل عبــــد|ل محمد ش| |437684
رهط|رق محمد سيد ج|بــــر27723| صيدله |لق|
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحبــــيبــــه حس حسن عبــــد|لفتـــ|ح237889
|3555oتـــج|ره |سيوطيفه ع محمد محمد
تـــج|ره |سيوطد |نه مجدى ثــــ|بــــتـــ جرجس  37|878
|53o94ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد عص|م محمد مر
4o83o7د|بــــ طنط|محمد جم|ل مصط ع عم|ر|
زر|عه ع شمسيوسف محمد عبــــد |لخ|لق حن 42|29|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنعمه طه |لسيد عبــــد |لحميد محمد صقر86|772
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدع|دل |لسيد ع|دل |لسيد ع |لمرحو 762835
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى |ر يوسف محمود حس 868277
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر محمد حسن |لبــــسيو 493735
رهس|ره كريم يوسف عوف5669|| حقوق |لق|
|لف |لتـــج|رى بــــقن|كريم عي ك|مل عي 827783
9o|446 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد حسن |حمد محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرحمه محمد شعبــــ|ن ص|لح6928|4
4227o5|زر|عه |ل|سكندريهحمد محمد محمود حسن مطرى
يم|637|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق فؤ|د ع |بــــر|
63o493| د|بــــ |لزق|زيق| محمد كم|ل |م
|3277o| تـــج|ره ع شمسسم|ء رأفتـــ تـــوفيق عبــــد |لو|
4o4422يم محمد بــــكرى |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــه|ء |لدين |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد سيد |حمد محمد339357
635o25حقوق |لزق|زيقيوسف كم|ل يوسف محمد يوسف
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم محمد رضو|ن محمد خ 748|25
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جوده |سم|عيل محمد سل|مه|6923|
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد مصط محمد |بــــو |لفتـــوح698769
92oo43  لس معهد ف ص سوه|جمريم ن| ر|غبــــ ك
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم |حمد ح|مد محمود339662
تـــج|ره بــــ سويفمري|ن س| حبــــيبــــ غ| 8929|8
|6o2o9زر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن محمود م |لدين محمود
7o|36||  |حه وفن|دق |لمنصورتـــنطونيوس صبــــ جرجس حن مو
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34o|3|تـــج|ره طنط|محمود عم|د فتـــح | عويضه
4997o| تـــربــــيتـــ دمنهورأسم|ء حس مصط م
زر|عه كفر |لشيخه|جر |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ مختـــ|ر463259

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنوره|ن محمد |نور رم|دى83693
ندستـــ |سيوطمحمود صل|ح محمد ح|مد محمد99|689
76364oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى محمد محمد مسعد ع جمعه
4o5577يم محمد درويش ه |يمن |بــــر| حقوق |ل|سكندريهن
267oo2رتـــ|رحمه ع |سم|عيل غنيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|تـــ ص|لح فتـــ محمد838|5|
طبــــ طنط|أمل شلبــــى عبــــد |لنبــــى دسو |لطبــــ|خ9232|5
5|2o49معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد تـــوفيق عبــــد |لغف|ر طروتـــ
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد حمدى عبــــد |لرحيم |حمد|757786

59229| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء سيد مصط عبــــد |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــص|بــــر بــــه|ء |لدين ص|بــــر محمد483|84
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيه صل|ح محمد عوض ش| |685436 م |لع| 
فنون جميله فنون |لم | جم|ل محمد محمد  877836
علوم ج|معتـــ د |طعبــــد |لسل|م |لسيد محمد |لدبــــو5849|6
ندستـــ حلو|نحمد و|ئل عبــــد|لرؤف عبــــد|لكريم|43|636
وف|تـــمحمد |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لحليم22738| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
لسن ع شمس|من|ر ن| |لسيد |لص|دق حس|ن 73|772
ف صبــــ |لسيد جمعه89|9|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|رتـــ أ
|452o6|يم سعد |لدين طه محمد رهبــــر| تـــج|ره |لق|
2|6227| ف فكرى محمد ع م | وف|تـــ|د ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
معهد ف ص سوه|ج  يه حس|م |لدين محمد |بــــوزيد|898869
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مجدى |حمد |حمد محمود|486948
|6269oوف|تـــع جم|ل عبــــد |لن| رمض|ن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهرضوى |حمد عثــــم|ن مصط 238454 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م عم|د صل|ح محمد|337287
447o75ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد |لسيد |حمد محمد
53oo8|ى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغريبــــ سعيد محمود محمد|لشبــــ
882|9o  تـــج|ره |سيوطم|رك جوزيف رفعتـــ ش|كر
6983o8| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــيه |يمن |م حسن حسبــــ |
6o3|5| يم |لف يف قطبــــ |بــــر| تـــمريض طنط| خلود 
وف|تـــمحمد س| محمد ع|مر535|26 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o35oo معهد ف تـــمريض سوه|ج جرجس |ل ثــــ|بــــتـــ بــــخيتـــ
27oo|3ل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح مصط عبــــد|لفتـــ|ح مصط أبــــو 
د|بــــ كفر |لشيخ|حبــــيبــــه محمود شكرى محمد ع |لسم|43947
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|طه محمد طه شح|تـــه |لفرم|وى257984
6|o75||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |سم|عيل عطيه دوده
63o37||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن |حمد حس محمد جل
طبــــ كفر |لشيخي| |لسيد محمد عبــــد|لمنعم ع|مر442345

Page 3286 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

صيدله طنط|ل|ء |لسيد |حمد خ |257352
تـــج|ره |سيوطن|در لط عي يوسف طه|43748
358o34وف|تـــسل|م محمد مختـــ|ر محمد محمد عبــــد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
68o76oيم |لدسو جمعه |لغربــــ تـــربــــيتـــ |لمنصورهمه| عيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د ه| نج|ح |لنس|ج264437
5o5|38| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد |سم|عيل محمد
33622o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم محمد عويس |بــــو |لعل

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمرو|ن عمرو فوزى جمعه|854|
24o824خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومخ|لد عبــــد|لعظيم حس عبــــد|لعظيم
رهل|ء خ|لد فؤ|د |حمد|6|227| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييه حس |بــــو|لوف| |حمد|827558
25o|64|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه نبــــيل محمد حبــــيبــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفض |حمد تـــوفيق |حمد784|5
تـــج|ره ع شمسملك محمد محمد زين |لع|بــــدين محمد 36|6||
يم |لص| 8|4632 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمود عبــــد|للطيف |بــــر|

8o933كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر| | سم عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم |سم|عيل عبــــد|لخ|لق مرس496384
6o6273| معهد ف ص طنط|محمود ع|دل محمد د
36o4|3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــثــــينتـــ عبــــد|لن| محمد سليم|ن علو
ق|وى43|248 نوعيتـــ |شمونمن|ر صل|ح سعد محمد |ل
37o265حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ض |يمن |حمد |حمد ذ
عل|ج طبــــي قن|سن|ء عويس عبــــيد مصط 865773
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عبــــد|لحميد |حمد شح|تـــه|278858
|ء س| عبــــد|لسميع عبــــد|لع|ل877877 علوم |سيوط 
ثــــ|ر د |ط|خلود متـــو عفي مصط 357738
6756o9 طبــــ |لزق|زيقن مدحتـــ محمد ي|س
6|o|25د|بــــ |لمنصوره|مصط عبــــده عبــــد|لبــــديع |لعنتـــرى
5o7743|ى سل|مه مصط سل|مه تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء خ
89o688 تـــج|ره |سيوطين جم|ل ف|روق زيد|ن
تـــج|ره طنط|محمد محمود عبــــد |لكريم |بــــو طبــــل|42755
||6o96ره|جودى |حمد محمد ممدوح |حمد |بــــو سيف عل|م |لق|
ى49786| ى |سم|عيل سم|س رهمحمد سم|س تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهمصط شعبــــ|ن محمد |لمتـــو عل|م433524
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــموده عل|ء |لدين |حمد |ل|تـــربــــى7966|6
ش279648 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نرم طلعتـــ عبــــد|لسميع سليم|ن 

|929oإعل|م بــــ سويفبــــسمه يح فو|ذ محمود
27o894معهد ف ص بــــنه|ند محمد عبــــد|لحميد سعيد
4423|oلسن ع شمس|محمد ن| عبــــد| بــــدير |بــــوشعيشع
|425o9تـــربــــيتـــ حلو|نسميه عيد عبــــد |ل ن|صف
تـــج|ره |ل|سكندريهندى |حمد محمود عبــــد |لحكيم عبــــد |5|4783
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن عبــــد 756465
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حقوق بــــنه|حمد ن| عزبــــ محمد عزبــــ|84|262
7o8835يم ع |حمد يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم|جده |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مهند يوسف محمد طه834944
ر|ء خلف عبــــد|للطيف رزق838446 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىز
6|928o| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــكرم |س|مه محمد |حمد |لبــــطو
882o54  ف سعيد صديق تـــج|ره |سيوطع|دل |

معهد ف ص بــــ سويفندى عص|م |حمد عثــــم|ن52498
3389o8تـــج|ره بــــنه|سم| محمد عبــــد|لسل|م محمد حبــــيبــــ
348o25 تـــمريض ع شمس محمد سعيد محمد عو|د ع
ف محمد |حمد4|7586 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |
د|بــــ كفر |لشيخ|دين| محمد بــــسيو جم|ل |لدين يوسف7785|4
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ي| شو مسعد |لمتـــو2538|7
يم س|لم |لجندى|248254 ه محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|فد|ء |حمد صقر حسن 48|344
6o7555ف محمود محمد |بــــو|لغيط د|بــــ |لمنصوره|محمود |
49687oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسهيلتـــ محمد ع محمد يوسف |لجندى
885o89 ر شو خله د|بــــ |سيوط|ك|تـــرين م|
32o686ف |حمد |لعتـــريس عبــــد|لعظيم تـــج|ره ع شمسمحمد |
6384o8د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمد مغ|ورى عطيتـــ
|5o35|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف محمد كم|ل محمود
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد صبــــري عبــــد|لمتـــع|ل مد 843477
رهعبــــد|لرحمن عبــــد| شعبــــ|ن ع853|23 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه حمزه محمود عبــــد | |لسنبــــ|623982
معهد ف ص بــــنه|حمد عم|د عبــــد|لمحسن محمد سويلم662|26
يم759677 ف ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمن|ر |
9oo76o تـــج|ره سوه|جر|ن| حمدى محمود محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى مصط ك|مل تـــوفيق  |لسيد753695
رهعمرو محمد ع محمد28848| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o|696|رتـــ||ء |حمد بــــدوى مط|وع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعهود عص|م حسن عي249962
77|668| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء فوزى منصور ع
4o8482| د|بــــ طنط|عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد|
7o84|3تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حسن شح|تـــه محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد حس محمد ج|د 345259
حقوق |لمنصورهحمد محمد |لحسي |لمر عوض|4|6875
حقوق ع شمسبــــيشوى م|جد عطيه سعيد37482|
رهندي عص|م حسن عبــــد|لع|ل رزق |لبــــغد|27||3 تـــج|ره |لق|
يم733|26 ف محمد |بــــر| طبــــ بــــنه|محمد |
83|o42|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه عط| |حمد سليم
4o|987تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد حبــــ محمد حموده
|6o534ف محمد عبــــد |له|دي ندستـــ ع شمسمحمد |
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ر|ن جمعه ع 3832|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مه| ز
5|o2|2طبــــ |لسويسمحمد ع|دل رمض|ن محمد ج|مع

7o|2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر| عمر عبــــد |لشفيع محمد
تـــج|ره ع شمسمريم محمد |حمد محمود39666|
34o|9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد مختـــ|ر |حمد |لبــــي
يم سيد7||855 تـــج|ره بــــ سويفمن|ل سعد |بــــر|
لسن ع شمس| |ر محمود ع سيد |حمد |لمقدم7|4577
8o7297 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفح|زم ربــــيع عبــــد|لرحمن متـــو
|35o86تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمد فتـــ محمد
د|بــــ |لمنصوره|يوسف عبــــده |بــــو |لفتـــوح ع بــــرك|تـــ636||7
27|5o3د كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنور| ص|لح شبــــل عبــــد |لعزيز مج|
84o386تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ محمود |لش|ذ |لعزبــــ
ره|ريم ي| عبــــد|لرحمن |حمد96|237 د|بــــ |لق|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط محمد عبــــد |لعزيز عبــــ|س59357|
75o99|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسرو|ن ن| محمد ع
ندستـــ |ل|سكندريهسل مصط عم|ره |حمد عم|ره445383
7|26o4معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ع|صم جمعه نجيبــــ عبــــد |لحليم عوض
7644o2تـــج|ره بــــور سعيديوسف حمدى محمد |حمد عثــــم|ن
صيدلتـــ سوه|جشيم|ء بــــرك|تـــ صديق عبــــد|لمطلبــــ6|8626
4365o7طبــــ |ل|سكندريهمحمد رزق محمد سعد أبــــوحليمه
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدع|ء رض| محمود ع755798
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء |حمد |لصغ عبــــد |لق|در|6749||
ف فتـــ دي|بــــ438933 تـــج|ره طنط|محمد أ
266o5||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد| دعدوش
ي بــــكري837557 نوعيتـــ موسيقيه قن|نو|ل عمر خ
765o42تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن |لسيد سعد عمر عبــــد |لمو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرحمه |لسيد |حمد محمد |لجر|765898
3364|o تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|من|ر ممدوح محمد |لحسي
تـــمريض |لزق|زيق ل|ء محمد عبــــد |للطيف مصط شح|777396
4o4363 يم حسن |لسعد ف |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعمر |
68o|33|حقوق |لمنصورهحمد محمد عنتـــر سليم|ن د|ود
يم محمود عبــــد|لحليم م| |96|256 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
88o472|حقوق |سيوط ي|د محمد |كر|م طه |لسيد

يم67625 طبــــ |لفيومف|طمتـــ جم|ل |حمد |بــــر|
52o6o9| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن |حمد محمود ع مو
675o42ثــــ|ر د |ط|مهند |حمد محمد مسعد
علوم بــــنه||ء ع|دل تـــوفيق م| |263825
يم عبــــد |لسل|49|756 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــنوره|ن محمود |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد محمد بــــسيو |لسيد |حمد485246
ف فوزى عثــــم|ن3|6854 ندستـــ |لمنصورهمحمد |
تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ عبــــد|للطيف حس عبــــد|للطيف|33978
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476o96لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حبــــيبــــه ه| ف|روق ع خليفتـــ
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيوسف س|مح |نور شح|تـــه عبــــد|لملك97|475
5o8955كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورلحس صل|ح عبــــد|لمحسن عبــــد|لكريم عبــــد
ين ط|رق |لسيد محمد777444 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن
9o6728 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر ع صبــــرى عبــــد|لحميد
6o5367طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى خ|لد محمد ع شح|تـــه
لس7896|| تـــج|ره ع شمسديفيد ه| سليم|ن ك
يم |لدسو 694836 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ين|س |لدسو سل|مه |بــــر|
ف عبــــد|لغ محمد39|357 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| |
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يه عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز776|52
علوم سوه|ج بــــ|نوبــــ نبــــيل عد |سكندر|895427
533o73ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط ن |لدين |حمد محمد صفوتـــ
8o46o3فنون جميله فنون |لم |سيمون ي حبــــيبــــ شنوده

ندستـــ ع شمسي|سم محمد كم|ل |بــــو |لمجد8556|
67772oور عبــــد |لعزيز مصط خليل ندستـــ |لفيومو|ئل |لسيد 
75|7o5|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|د |س|مه خل|ف عنتـــر ري|ض
27o842كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــرحمه عبــــد|لفتـــ|ح معوض |حمد
رهنوره|ن |يمن عبــــد |لعزيز محمد5||7|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ سوه|ج|سم|ح بــــحر سليم|ن شح|تـــه  896949
ندستـــ |سيوطحمد س|لم مصط محمد فر|ج|479525
|259o2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| |ر محمود عبــــ|س محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء محمد بــــدر |لسيد وف|575|42
م |مجد عبــــد |لمجيد محمد |سم|عيل حمدي378||4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د
857|oo| |د|بــــ |لم ||ء سم|ح محمد عبــــد|
|23o75تـــج|ره ع شمسمحمد س| |حمد محمد
طبــــ طنط|جيه|ن عبــــد|لفتـــ|ح جبــــر محمد حميدتـــ434479
د|بــــ دمنهور|ه|جر حس|م ص|لح |حمد ع3|5428
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|ري| ع|دل عوض ر| |892|8
7o|352علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيوسف مصط محمد |بــــو |لخ |لمنش
يم عبــــد |لع|ل إسم|24|485 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل ن إبــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخض ع حميده ع |942|4
علوم ع شمسزينبــــ مدحتـــ عبــــد |لغ عبــــد |لفتـــ|ح |لق26769|
9o6538 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر حسن عبــــد|لحميد مر
ه |لسيد مصط |حمد|بــــو|لعل|52|695 معهد ف تـــمريض |لمنصوره |م
يم قنصوه259649 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنوره|ن |س|مه محمد |بــــر|
476o38تـــج|ره كفر |لشيخي|سم يوسف ف|روق |لسيد مخلوف
ه مسعد عبــــ|س فوده8632|6 علوم ج|معتـــ د |طن

|82o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ل|ء عمرو ص|لح يوسف
|295o9لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد ع|طف محمد ع|مر
تـــج|ره |ل|سكندريهحس محمد ك|مل محمد عبــــ|س448239
34|o56طبــــ بــــنه|شوكتـــ |حمد شوقتـــ محمد رزق

Page 3290 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ ع شمسع ه| |حمد ع9|66|2
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |لرف| غ|298|4
4499o6ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|ندى مجدى محمود صل|ح
رهحس|م محمد حسن ع |بــــو|لعل|775|23 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|ه|جر |حمد |بــــو بــــكر |لصديق |حمد 2433|6
د|بــــ |لزق|زيق|منيه |لسيد محمد |لسيد|575|77
ه ي| عبــــد|لسميع |لمر|بــــع|96|432 معهد ف ص طنط|م
8823o| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر |حمد ز |حمد
3|43o3تـــج|ره بــــنه|محمد و|ئل شح|تـــتـــ |لسيد

رهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لسل|م محمود 35565 تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|سم|ء ع|دل فتـــ شح|تـــه|358765
يم مصط فر|ج |حمد|879892 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  بــــر|
7845o| يف |حمد ع طبــــ |لزق|زيقفرح ع|دل 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود ع|دل ع حسن|23477
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء خ|لد حسي بــــدر269622
9o8637 تـــج|ره سوه|جعبــــد|للطيف ع|طف عبــــد|للطيف |حمد
حقوق |لمنصورهسه|م |حمد |لسيد لط عرف|ن||6796
6|944o |تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد وليد محمد ح|مد ح|مد |لق
|4837o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين مه|بــــ مصط رف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسل سعيد عبــــد |لعزيز محمود57247|
4o|o49|ر|ن تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |حس|ن محمد ع ز
تـــربــــيتـــ |لعريشه|جر خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح خليل|76785
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محجوبــــ ع محجوبــــ|333379
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن حمدى عبــــد|لمنعم محمد |لنج|247884
4289o|ى يم محمد |لسيد |لح معهد ف ص طنط|محمد إبــــر|
633||o|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد سعيد جمعتـــ محمد
44976oيم |لسيد عبــــد |لرحمن تـــج|ره طنط|بــــل|ل |بــــر|
2694o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه |س|مه عبــــد|لعزيز ع عبــــد|لعزيز
6o2443|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمن|ر محمد محمد زكري
تـــج|ره |سيوطط|رق زكري| فرج سيد 883758
زر|عه دمنهورمل معتـــوق |لسيد |حمد قنديل|5973|5
9o35o3 معهد ف ص سوه|جر| |ديبــــ جوده بــــخيتـــ
تـــمريض كفر |لشيخمحمد رزق سليم رزق442277
ر ز سليم|ن||6523| علوم حلو|نيه م|
4|o544يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حسن شح|تـــتـــ حسن حسن |بــــر|
3594o8تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم | وجيه فرح|تـــ تـــوفيق
622o57يم عيد معهد ف ص بــــور سعيدبــــسمتـــ محمد |حمد محمد |بــــر|
ره|عمرو |حمد خط|بــــ محمد سل|متـــ552|32 ثــــ|ر |لق|
8967o|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم نبــــيل وليم خله
4292oo|نوعيتـــ طنط|ند| |لسيد شو |حمد |لبــــن
|2o|42ونيك| بــــيتـــر لم علم رهف تـــخطيط عمر| |لق|
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــندى عل|ء |لدين |م |سم|عيل78|699
4o3239تـــج|ره كفر |لشيخدى محمود محمد شعبــــ|ن  |ض
علوم ج|معتـــ |لسويس|ء محمد ع عل|م|249787
رهسندس |لسيد ر| |لسيد8364|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد سعيد عبــــده مك|وى|5|3478
23o873رهعمر عبــــد|لسل|م |حمد عبــــد|لكريم طبــــ بــــيطرى |لق|
يم قنبــــر482662 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|جر سعيد |حمد |بــــر|
ثــــ|ر د |ط|عبــــد | عبــــد |لمجيد |حمد |لش|ذ 5544|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخشيم|ء م|جد محمد عبــــد |لجيد عجل|6968|4
7576o8|صيدله حلو|نيم|ن محمد ص|بــــر عبــــد |لحميد
9o8297 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج |بــــو|لسعود بــــكر تـــم|م
|4o222صيدله ع شمسمريم عبــــد |لحميد |لسيد |حمد جمعه
ندستـــ بــــور سعيدمصط |حمد ع عبــــد |لع|ل محمد762379
طبــــ حلو|نمع|ذ محمود |لسعدي سيد867783

675o2طبــــ |لفيومشه|بــــ |حمد صد ق|سم
526|o8لس سم ف|يز شمشون  بــــولس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ك

462o8تـــج|ره |سيوطعبــــد|لكريم نبــــيل عبــــد|لكريم محمد
9|o29|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيتـــ |حمد سيد سيد

ره|ع |ء سل|مه محمد عبــــد |لرحيم مصط 39425| ثــــ|ر |لق|
ره|منه | خ|لد عبــــد |لمنعم محمود637|2 د|بــــ |لق|

42o23||حقوق طنط|لشيم|ء محمد ع |حمد عثــــم|ن
يم3|6|24 ف محمد |بــــر| |د|بــــ |لم |من|ل |
8969o3 يم د|بــــ سوه|ج|من|ر |بــــو|لفتـــوح مرزوق |بــــر|
24535oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسه| جم|ل سيد مرزوق
539|3oيم طلحه طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد سعيد |بــــر|
78o587يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|زن عل|ء ع |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد خ|لد |حمد محمد|8|4433

2o437| ر محمد ج|بــــر ع رهلبــــ| طبــــ |لق|
رهيوسف محمد محمد |سم|عيل444|34 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحمد س| |حمد محمد حسن||24|22
تـــربــــيتـــ حلو|ن |ر محمد عبــــ|س محمد42468|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مدبــــو عيد محمد مو775388

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعل|ء محمد ع فر|ج9|225
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمنيه جم|ل ربــــيع يس|||8384
69o3|6ر حمدى عبــــد |لمقصود |بــــوزيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجو|
5|76ooتـــج|ره دمنهورن| |يه|بــــ محمد عبــــد |ل شلبــــى
7524o5 |حقوق بــــورسعيدص| |حمد خليل ص
ندستـــ بــــنه|م|مون فتـــ م|مون محمد ع328552 كليتـــ 
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمرو ه| رشدى محمد |لقبــــ|رى523746
ره|شيم|ء خ|لد محمد جم|ل |لدين رف|236447 د|بــــ |لق|
479o26ندستـــ |ل|سكندريهحمد |س|متـــ |حمد يوسف |حمد خليل
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76744oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشرض| محمد صديق حس|ن |لسيد
بــــ |نوره|ن ن| ذ |لسيد699279 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
يم حسن محمد|62|633 ف |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقم| |
تـــج|ره ع شمس|ء صفوتـــ عثــــم|ن ج|د|6|73||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عيد تـــ|ج |لدين بــــ|ظتـــ6|2584
6|52ooعلوم ج|معتـــ د |طنوره|ن وحيد محمد ع شوشه
784o54|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م عبــــد |لسل|م |حمد |حمد
52o657يم أحمد عبــــد|لمجيد |بــــر علوم دمنهورسه| |بــــر|
تـــج|ره طنط|نسمتـــ |حمد محمد |ل|جدر434883
2662o5|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء بــــيو عبــــد |لعزيز عبــــد|لسل
4o2279وز رمض|ن محمد محمد شعبــــ|ن تـــج|ره طنط|ف
9o85|8 صيدلتـــ سوه|جند |بــــوعمره |حمد جهل|ن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخكريم |حمد عوض | صقر437447

535|oكليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعل|ء محمد عويس محمدعويس
2|o6oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى محمد عبــــد |لحميد جودتـــ

6o3594معهد ف ص طنط|حبــــيبــــه عبــــد|لغ عبــــد|لو|حد |حمد عبــــده
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |س|مه محمد |حمد محمود|76456
3549o7يم د|بــــ ع شمس|مريم محمد جودتـــ مقد|م |بــــر|
|5o449رهيوسف ع|دل ص|دق ه|شم ندستـــ |لق|
تـــمريض |لم | نطونيوس م | |سحق د| |ل|4344|8
4o5976تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــتـــ محمد محمود |حمد حسن
5o3875د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م محمود |لسيد |حمد محمد

56o35رتـــ|دير ر|فتـــ سيد |سم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه عبــــد |له|دى فه ق|سم|778257
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مصط عبــــده تـــوفيق يوسف |حمد27|346
|5989o|يتـــ ميخ|ئيل نجيبــــ س ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم
صيدله |ل|سكندريهيوستـــ | عزتـــ خلف عي 875456

رهحمد سليم|ن محمد محمد فندى|23385 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|يه |حمد بــــدوى |لسيد بــــدوى|433992
3||9o4تـــج|ره ع شمسمصط محمد سعد ع
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح 2259|2
يم4|483| ه فتـــ محمد |بــــر| ره|سم د|بــــ |لق|
4796o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد محمود جم|ل محمد محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء عبــــد|لنظ حس|ن عبــــد|لمو |92378
2|5|o5رهمحمد عص|م محمد حسن محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

|9o72ندستـــ بــــ سويفعمر عص|م |لدين سيد محمد
يم27333 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسهيله عص|م عبــــد |لغ |بــــر|

يم محمود273376 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن عص|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى |حمد |لسيد عبــــد |لعزيز753776
ى |لمر |لبــــسطوي حجر|68837 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد خ
يم بــــسيو |لحد|د497293 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى |بــــر|
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يم |بــــودوح عبــــد|لجليل|988|84 حقوق |سو|نحمد |بــــر|
5|689o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه خ|لد |لسيد شيبــــتـــ
7o839||معهد ف ص |لمنصورهحمد ع عبــــد |لر|زق |لشح|تـــ
نوعيتـــ |شمونعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد |لعزيز محمد 247332

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرفيده رج|ء محمد |سم|عيل88269
8o45|7يبــــ |ديبــــ تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مريم س|مح و
6o9475|تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد محمود |حمد عم
د|بــــ ع شمس|ريم |س|مه رؤوف فؤ|د6476||
5o7o5|وى تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره فتـــ ذ |ل
35oo66نوعيتـــ بــــنه|خلود فتـــ عبــــد|لمجيد ص|لح
ى||45259 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد ح|مد فتـــ ح|مد |لبــــح
5o|343زر|عه |ل|سكندريهرشدى ع|طف رشدى عبــــد|لخ|لق
بــــي 8643|| ف محمد سعد |ل ندستـــ ع شمسه|جر |
|د|بــــ طنط|دين| ي| ع عبــــد|لمقصود ع 8|2796
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعل|ء مجدى عبــــد|لفتـــ|ح حج|ج247533

ن| رمض|ن سيد عبــــد |لد|يم87958 علوم |لفيومم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر س|لم جعفر س|لم96|52|
5|496oيم قطبــــ ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــوق رمض|ن شعبــــ|ن |بــــر|
356755| تـــج|ره بــــنه|ل|ء مرج|ن عبــــد| متـــو

43|o3|ل|ل سعد |لدين محمود عبــــود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد 
ه شعبــــ|ن محمد قر |236955 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
823o36|ه ك|مل عبــــد|لتـــو|بــــ سيد تـــج|ره بــــ سويفم
د|بــــ دمنهور|نوره|ن مسعد طه |حمد |لصقع|ن9528|5
6o57ooصيدله |لمنصورهدى عبــــد |لعليم طه محمد حمد
6984o9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهصبــــرى سعد سعد ح|فظ د|ود
48oo4||ندستـــ |ل|سكندريهيه|بــــ رجبــــ عبــــد|لمطلبــــ محمد منصور
52oo|o|تـــمريض دمنهوريم|ن |حمد مبــــروك محجوبــــ
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهع صبــــرى ع محمد حس 752854
و||49|5 زر|عه دمنهورس|رتـــ حس|م |لدين عبــــد |للطيف 
فنون جميله فنون |ل|قسل | سم صبــــ شكر |838879
يم ن |سعد775477 تـــمريض |لزق|زيق ف|دى |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل منصور حس س|لم|769294
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــع ج|بــــر عبــــد|لع| عبــــد|لفتـــ|ح بــــدير487474
642o65تـــج|ره بــــور سعيدع|دل مصط محمد ع
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمنه | حمدي مصط |لصغ 826452
2226o5 تـــربــــيتـــ حلو|نمنه | محمد قطبــــ مصط
6o4274|يم |حمد فض تـــج|ره طنط|نور|لدين سيد |بــــر|
7698o|| معهد ف ص |سم|عيليهمنيه محمد |سم|عيل مو
26o497يم رش|د منصور نوعيتـــ |شمونسل |بــــر|
ى سيد عطيه|349324 د|ر |لعلوم |لفيوملسيد ي
رهبــــر|م |يه|بــــ ع|دل نبــــيل |ديبــــ||5|9|| زر|عه |لق|
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7o|834يم د|بــــ |لزق|زيق|خلود خ|لد عبــــد |لمنعم |بــــر|
ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن رس ع|طف |لغريبــــ|2457|

رهح|زم عص|م ف|روق عبــــد |لمع محمد|2249 د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مصط عبــــد|لو|حد عيد|246884
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود حن محمود محمد226226
8o8986طبــــ |لم |م|ريو ج|بــــر يوسف سمع|ن
7o4o89تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود عيد محمد عبــــد | |لشيخ
22o259تـــج|ره ع شمسحس|م محمد ع |حمد مح|ربــــ

59o|9|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء ن|دي محفوظ عبــــد |للطيف
5o3o|2زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهقتـــ حسن عبــــد |لمنعم مصط محمد
علوم ع شمسجورج ميشيل ص|بــــر بــــ|ش|324382
4o3835|تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد كتـــ|نه

رهيوسف محمد حس محمد4278| تـــج|ره |لق|
89o379  | |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ميل|د شو معوض عط
|4o54o|حقوق ع شمسحمد عبــــد |لسل|م مو عبــــد |لسل
452o99ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لحميد فتـــ عبــــد |لحميد محمد بــــكر معهد ع| 
262o9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لمحسن خ|لد عبــــد|لمحسن عدوى
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره |لسعيد |لسعيد |لدنون7899|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد عيد |لسيد مر493535
يبــــ8|4345 يم و تـــج|ره طنط|تـــ عوض |بــــر|
44|4o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ محمد شبــــ
6o88|9علوم طنط|رضوى بــــليغ محمد محمد حج|زى
د|بــــ حلو|ن|ي|سم ط|رق محمد ج|د98|52|
8o5946يم عبــــد|لنعيم معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن سيد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|روضه مصط فرح|تـــ مصط |لسيد|77262
تـــج|ره ع شمسسهيلتـــ |حمد شح|تـــتـــ |سم|عيل54|352
6o5948نوعيتـــ طنط|عبــــد | محمد نبــــيل عبــــد |لو|حد |ل
43o57|معهد ف ص طنط|دع|ء |لسيد |ل|حمدى |ل|شقر
25o486 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|منه | عزتـــ محمد |لمو

تـــج|ره بــــ سويفحمد حسن عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|57866
ف محمد عبــــد|لعزيز محمد485552 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم |
ندستـــ كفر |لشيخمحمد مسعد عوض |حمد86|689
3|536oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|سم حسن فتـــ حسن
7723o8ر سعد عبــــد |لعزيز عي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء م|
62oo54ندستـــ د |طيم |لسعيد ج|بــــر كريم |لدين
8476o| تـــربــــيتـــ |سو|نكريم|ن محمد سيد ع
طبــــ |ل|سن|ن |لم |م|جد خلف يوسف عبــــد|لمل|ك9|67|8
رهس|ره جم|ل محمد لبــــيبــــ |لشموتـــى865|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ حلو|ن|صبــــ مدحتـــ صبــــ عبــــد|لمحسن28|324
نوعيتـــ |لزق|زيقنه|ل نبــــيل |طر|د محمد779893
8987o| تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد ع |لسيد فرغ
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يم عبــــد |لفتـــ|ح |23|69 علوم |لمنصورهمحمد |لسعيد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نديفيد ه| فتـــ بــــش|ره6678||
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره|ن جمعه |حمد سعيد حس|ن 72889

|539o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد نبــــيل محمد |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمود عبــــد |للطيف |حمد غزل|9|4942
رهندى عبــــد|لعظيم |نس سليم|ن عمر|ن7|2383 تـــج|ره |لق|
6765|o| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــشيم|ء سعد محمد عوض
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو |يه|بــــ محمود حسن غنيم764984
9o5362 يم محمد |حمد تـــج|ره سوه|جكرم |بــــر|
33767oتـــج|ره بــــنه|سل|م ي| محمد جل|ل |لسيد محمد
يم |لبــــ3237|4 |د|بــــ طنط|ندى |يه|بــــ عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
رهبــــسمه حل بــــدر|لدين |لسيد حسن|26443 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ طبــــ أسو|نوق عبــــد|لن| عبــــد|لعزيز سيد846468
7oo384 صيدله |لمنصورهعبــــ حسن |لمتـــو مصط
24o538حقوق حلو|ندع|ء محمود عو|د زغلول
7o9543طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|در |لسيد محمد عبــــد |لرءوف

رهعبــــد |لرحمن خ|لد |حمد ع يح 7779| ندستـــ |لق|
حقوق |لفيومشهد محمد محمد |م حسن9288|

63758oيم ندستـــ |لزق|زيقحمد سعيد |بــــو|لفتـــوح |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد ط|رق |حمد عبــــد|لكريم389|24
7|2o79صيدله |لزق|زيقندى |حمد محمود محمود |لسحي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|منيه عبــــد|لعليم |بــــو|لسعود حسن||82952
6oo79تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء محمود |حمد حسن

طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لسل|م |لش|3488|
8|6oo4|حقوق بــــ سويفمه| فوزي جبــــ| عبــــد
يم325845 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر ح|فظ عبــــد|لحميد |بــــر|
ر||23467 رهس|مه خ|لد ع عبــــد|لظ| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|جنج|ه حس |حمد ك|مل 895674

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يتـــ حس |حمد حس |62694
رهسعد|لدين سيد محمد ن23645| علوم |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحمن عبــــد|لمحسن عبــــد|لل|ه غ885769
تـــربــــيتـــ حلو|نسل نبــــيل |حمد عبــــد |7699||
8o3639يم جمعه حسن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شيم|ء |بــــر|
3383o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء محمد محمد ع محمد
وقملك |حمد محمد مأمون7|427| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
7o8232يم ع عمريتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن مجدى محمود |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلؤى وليد صل|ح محمد |سم|عيل8|256|
طبــــ |سن|ن طنط|محمد لط عمر حموده حسن245726
علوم |لعريشيه زي|د حمدى أحمد|768643

3|9o4د|بــــ حلو|ن|ط|رق زي|د رشدى س|لم
35o8|8صيدله ع شمس |ر |يمن سيد جمعه
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5|o564علوم دمنهورمحمد ممدوح عبــــد|لعليم محمد ن|صف
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمرو خ|لد جم|ل |لدين |لسيد438434
د|بــــ ع شمس|ن |حمد فؤ|د ع خ|لد773333
يم ش| 328553 يم ع |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |بــــر|
|459o6| د|بــــ ع شمس|لي ط|رق |لسيد عبــــد
8o7|66| تـــج|ره بــــ سويفف|طمه رجبــــ ر| حسبــــ
د|بــــ |لمنصوره|م|رك مجدى من متـــرى47||68
5o9o57عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد | سعيد |لسيد رمض|ن
487o|8يم عبــــد |لرحيم ع حم|د لسن ع شمس|عمرو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمد محمد ع عريفتـــ678786
6o5876د|بــــ |لمنصوره|ول|ء محمد س|لم غ|زى
تـــج|ره طنط|حمد ط|رق مصط بــــدر|3746|4
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديم|ن محمد ع |لسوس| |6585|5
77o4|3|د|بــــ |لزق|زيق|حمد ن| |م صقر
76o9o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن حسن محمود ع محمد
487o35كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد |لسيد أحمد أحمد ع
يم |سم|عيل تـــوفيق34662| تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |بــــر|
ين عبــــد|لعظيم عبــــد|لبــــ|عثــــ |لبــــقرى7695|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن

تـــج|ره ع شمسسم ط|رق سم عبــــد |لعزيز32233
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيوستـــ | نبــــيل |م سمع|ن6898||
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لمنعم محمد فوزى |لسيد عبــــد |782457
3459o4تـــج|ره ع شمسعبــــ |حمد مهدى محمد |سم|عيل
233o34ئيل| لسن ع شمس|ك|رين ميل|د من إ
يم محمد67|853 طبــــ |لم |محمود محمد |بــــر|
429o45|ه ثــــ|بــــتـــ بــــدر|وي ر|غبــــ حنيش تـــج|ره طنط|م
تـــج|ره طنط|ي|سم محمد عنتـــر ع |لعبــــ|92|428
498o69د|بــــ دمنهور|بــــه مجدى محمد حل ع حسن
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخكريم|ن ع محمد محمد شعبــــ|ن436965
د|بــــ |لزق|زيق|حمد ه| رمض|ن |لشو|د |لسيد|648928
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ه| رجبــــ |لسيد |ل |ط|9927|4
7o639o| يم يم |لحسي |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|د| | |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|رف فرح|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح|48368
2536o2|تـــج|ره سوه|جحمد ط|رق محمد ف|روز
رهمحمد ع معوض ع244752 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقعبــــد|لرحمن خ|لد كم|ل عبــــد|لعظيم خليل628299
ره|حسن مجدى سيد محمد446|2| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يف جم|ل حسن ع232498 تـــج|ره |سيوطر|ن| 
نديه756|63 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ء |لسيد محمد محمد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود محمد عبــــد|لمو ط|لبــــ ي|س 426746
8239o|حقوق |سيوطي|سم محمد لط |حمد
4oo4|3يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمحمود حسن محمد حسن |ل

Page 3297 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

63663| د|بــــ بــــ سويف|حمد ع|طف |حمد مر
ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىمحمد |لسيد محمد عبــــد |لع| حس 529675

4947oيم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند| ف|يز جمعه |بــــر|
25o834|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م حسن عبــــد|لعزيز دبــــور
83o96o نوعيتـــ فنيه قن|سمر ه| عبــــد|لصبــــور مصط
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ري| ع|طف عري|ن  |د بــــش|ى98|9||
6o3o35تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حس مجدى حس مصل
يم عبــــد|لجو|د محمد823849 |د|بــــ |لم |شيم|ء |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد صبــــرى فوده عبــــد|لعزيز ج|دو346285
9|o66| تـــج|ره سوه|جمن|ر محمد مصط |حمد
27o479يم عبــــد |لد|يم |بــــر تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد |حمد |بــــر|
|2o|53ى ندستـــ ع شمسيم محمود محمد محمود |لعج
2664o6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومريه|م صل|ح عبــــد| عليوه
7ooo73معهد ف ص |لمنصورهصف|ء |حمد |لعو |حمد
نوعيتـــ عبــــ|سيهحن ي| صل|ح |لدين |حمد محمد39227|
5o7472تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق |حمد سليم|ن محمد صبــــرى
9o|963 د|بــــ سوه|ج|حم|ده خ|لد عوض محمد
26o558| نوعيتـــ |شمونل|ء مسعد سليم|ن |لمق
حقوق |سيوطعبــــد|لجو|د محمود عثــــم|ن عبــــد|لجو65|882
يم حميدتـــ |لمسيدى254825 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد س| |بــــر|
رهحمد عيد عبــــد|لخ|لق بــــكر س|لم |لسي242592 تـــج|ره |لق|

رهمه| صبــــرى تـــوفيق فرغل4||33 حقوق |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهيه ه| محمد عبــــد |لحميد عبــــد ربــــه ن447464
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد عبــــد|لحميد زين |لدين|25|252
477o59طبــــ |ل|سكندريهندى ممدوح محمد عبــــد |لمع محمد
4o2473تـــج|ره |ل|سكندريهمتـــ ع|دل مصط ح|فظ  محمد
تـــج|ره |سيوطه|جر جميل عبــــد|لسل|م بــــخيتـــ 894545
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وف|ء عبــــد |لخ|لق بــــسيو محمود |لسيد83|428
|ج|449827 تـــج|ره طنط|لسيد محمود |لسيد |ل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل حمدى طه محمد699246
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |حمد فه مر عيد278346
6o323oد|بــــ طنط|ند| محمد |لسيد |لمشد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفتـــ سعيد |حمد |لسيد784626
تـــج|ره سوه|جول|ء ع حس ع 9|23|9
نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م |لسيد محمد غنيم|8||633
ره||يه عطيه محمد شتـــ|497347 عل|م |لق|
63o43||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد صبــــرى |لسيد عبــــد |لرحمن س
3||o74بــــه ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر |سم|عيل م |لدين و
زر|عه ع شمسمنيتـــ طتـــ سل|م محمد|5|3584
معهد ف تـــمريض |سيوط ه|جر رفعتـــ محمود |حمد 878723
ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد سيد|29372|
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهلشيم|ء خ|لد |لدسو يوسف |لجبــــ||69323
بــــي نور |لدين محمد854588 |د|بــــ |لم |شيم|ء 
علوم |سو|نمحمد عبــــد|لشكور محمد بــــدر759|84
رهمصط مجدى مصط |حمد854|2| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره رض| عوض |لسعيد |ل|م|م99|||7
4878o3د|بــــ |ل|سكندريه|عم|ر |حمد |حمد محمد عل|م
طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لر|زق |لسيد342955
7627o3ف كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد ه| صبــــ تـــوفيق 
زر|عه طنط|شيم|ء |لسيد محمد |حمد |لعقده8285|5
327o52 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ه|جر محمد ز عفي
علوم |سيوطعمر |حمد مصط تـــوفيق  3599|9

رهمحمد سعيد عبــــد| ر| عتـــ|بــــى35683 طبــــ بــــيطرى |لق|
839o57علوم ج|معتـــ د |طيوستـــ | ه| طلعتـــ ع|مر

د|بــــ |لفيوم|عمرو |حمد صل|ح |حمد67423
8423|oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرفقه ن| سعيد سل|مه

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشعبــــ|ن عبــــد |لسل|م ع عبــــد |لمو72733
ندستـــ بــــلبــــيسحمد وس|م |حمد جم|ل |لدين محمد 629674 ع| 
يم حسن رمض|ن|493248 تـــج|ره طنط|حمد حسن |بــــر|
يم ح|مد خف| |43|34 معهد ف تـــمريض ع شمسمحمد جم|ل |بــــر|
2242o6ى رهجه|د عبــــد|لحكيم ع محمد شق علوم |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهفؤ|د |حمد محمد جعفر39|2|5
42555oندى عبــــد |لحميد عبــــد ربــــه زر|عه |ل|سكندريهدين| 
437|o3نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن ع عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح عنبــــر
7877o3 يم محمد حقوق |لزق|زيقسل|م عبــــد |لسل|م |بــــر|
79o563يم جندى معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  جم|ل محمد |حمد |بــــر|
4645o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمر ع عبــــد |لعزيز محمد جوده
د|بــــ |لزق|زيق|سمر |حمد عطيه محمد عبــــده|63967
5|325|| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد ع|دل ضيف جمعه |لشي
7o8363نوعيتـــ |لمنصورهجيه|ن و|ئل ف|ضل |لبــــ|ز
طبــــ |لمنصورهي|سم |يمن |حمد |له|دى ند|695372
|342o8 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره حس |بــــو|لسعود حس
يه|252594 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء ع|دل فتـــح | م
4763o8| د|بــــ كفر |لشيخ|ف|يز |لشح|تـــ سليم|ن عبــــد |لرؤف
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فرج محمد محمد ع عبــــد|لرؤف9668|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد ع محمد عبــــد |لحليم |غ|494992
ندستـــ كفر |لشيخحمد رض| محمد محمد بــــرك|تـــ|452259
6o4634| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن حمدى محمد عبــــد |لعزيز عبــــد
وف|تـــ|م|زن مجدى عبــــد|لغ محمد فضل239882 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر |س|مه محمد رشدى|98|52
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسبــــتـــ |حمد عبــــد|لنعيم مه |32673
25|o39|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ر|شد معوض عينو
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رو|ن ع|طف |لحسي |لعن| 252|33
تـــربــــيتـــ حلو|نم حمدى عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد78379|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ندى محسن سيد محمد237359
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه |حمد عبــــد|لعليم |ل|بــــجر|266984

|43o8|م |يمن |لسيد فريد وف|تـــد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
895oo8  |معهد ف ص سوه|جسيد |حمد محمود عبــــد

تـــمريض |لفيوم دع|ء ع حسن |حمد65222
تـــج|ره |لزق|زيقيمن عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح|2|7785
|64o67تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|سم محسن ثــــ|بــــتـــ مسعود
45o2o|ه يم مبــــروك |بــــوخم يم ص|دق |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــر| معهد ع| 

493o7ره|عمرو سليم|ن سيد محمد ثــــ|ر |لق|
26299o| ر|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لج|ر |د|بــــ بــــنه|لز
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعص|م محمد عبــــ|س |لمتـــو خليل695433
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــر|نده محمد عبــــد|لحميد حنطور269374

زر|عه مشتـــهرمن|ر ي| |حمد ي|س 38594
4o5|2||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد مجدي محمد مصط |حمد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه |سم|عيل |حمد |سم|عيل فليله|587|7
24745| تـــ عنتـــر محمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم

34o576ش|م محمد حسي عفي |لعقبــــي طبــــ بــــنه|مهند 
8o7293تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |جم|ل حس عطيه عبــــد|للطيف
تـــج|ره بــــ سويفه|يدي جم|ل نصيف سليم|ن2863|8
صيدله |ل|سكندريهسل خ|لد ذ |حمد867329
7o97|8ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود حل تـــوفيق معروف
لسن ع شمس|ه|ي| محمد عز |لدين محمد عبــــد |لحفيظ25662|

رهثــــري| ع|طف |نور عبــــد |ل 43632 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
238o42| ه ع|دل |حمد مصط رهم تـــج|ره |لق|

تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد محمد ص|لح57974
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لقوى32564

معهد ف ص |سو|نخلود طلعتـــ فه عبــــده|84867
7|3o|2ف ج|بــــر |حمد |لعصفورى د|بــــ د |ط|محمد |
يم|78434 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــ عبــــد |لحميد عطيه |بــــر|
5o853o |معهد ف ص |ل|سكندريهبــــه|ء |لدين نبــــيل محمد محمد م
5o7o39د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى مر |لسيد محمد يونس
7|o5|9|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد محمد ح|مد |لجز|ر
علوم |سو|ندين| مصط محمود محمد|83368
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع فتـــح |لبــــ|بــــ ع8972|2
|545o2لس |س|مه موريس عبــــده ندستـــ ع شمسك
76487oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق جم|ل |لسيد سليم|ن طعيمتـــ
رتـــ|ع|يده مجدى عري|ن |سحق|26735 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
87877o  يم محمود محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطنور |لدين |بــــر|
4o322|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور |حمد حميد س|لم
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8o4374علوم |لم |سل ه|شم محمد ه|شم
4|o7o9حقوق طنط|نرف|ن| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح دي|بــــ
53o378معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــه|جر ع حس|ن حم|د خميس
يم عز|428598 تـــج|ره طنط|مروه عبــــد|لرشيد محمد |بــــر|
69o54|علوم |لمنصورهبــــه محمد |سم|عيل محمد محمد
حقوق سوه|جع عبــــد|لمطلبــــ |حمد محمد 758|92
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــعل|ء |مجد محمد فتـــ |لغر|بــــ8449|6
د|بــــ |سيوط|عمرو محمد فريز عبــــد |لبــــ| 7|46|4
ره|حبــــيبــــه ي| |لبــــط|ل صل|ح432225 ثــــ|ر |لق|
9o2474|تـــمريض سوه|ج  حل|م خلف |لسيد محمد
تـــمريض بــــنه|إيم|ن حس محمد حمودتـــ4753|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلينه |حمد حسن |لدق|ق425299
|247o|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد | محمد رض| ن|فع حسن
232o42ندستـــ حلو|نمحمد  |ء محمد |سم|عيل
رتـــ|ند عبــــد |لعزيز عبــــد |لحفيظ محمد473|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7527o3حقوق |لزق|زيقسيد محمد سيد فؤ|د بــــغد|دى
44o|7|ف |لسيد |حمد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر |

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد رش|د محمد عبــــد|لن|8|636 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
8854o7 لس طبــــ |سيوطمريم ن|جح تـــوفيق ك
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه ح|رس محمود عبــــد|لرحيم92|843
6o8239تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أحل|م ع|دل محمود محمد |بــــو قوطه
33|5o3د|بــــ بــــنه|مصط عم|د سعد محمد|
يم شلبــــى784282 تـــج|ره |لزق|زيقلشيم|ء محمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمن|ر وجيه حسن حسن |لف 498267
7o794|يم عوض ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعمر |لشح|تـــ محمد |بــــر| م |لع| 
27o3|2| |معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد محمد |سم|عيل محمد |لعر
معهد ف ص بــــنه|شيم|ء ع|دل عبــــد|لد|يم فه259325
4|o594|تـــج|ره طنط|محمد حس إسم|عيل محمد |لغز
|د|بــــ بــــنه|س|ره محمد ص|دق |لسيد |سم|عيل263784
884|oo  تـــج|ره |سيوطديفيد م|جد ن|دى |ديبــــ
9o2355| تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن محمد |لغيط| |لصغ
27o52|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمد |لحسي |بــــوزيد ف|يد
43o692|تـــمريض طنط| سم|ء عبــــد|لعزيز ج|بــــر خليل
يم|345892 يم عو|د |بــــر| |د|بــــ بــــنه|يتـــ مهر|ن |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعل|ء و|ئل ع|دل محمد |لسيد23453
زر|عه |سيوطسندس مصط ثــــ|بــــتـــ محمد 877455
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن محمد جم|ل عبــــد|لمع |م شعله266744
34|9o3يم عبــــد|لمطلبــــ |لشقرى كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نرم محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|ره |حمد ص|لح ح|مد مختـــ|ر678284
298223| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد حسن مو
77o74||ه |س|مه محمد عبــــد|لعزيز عبــــد نوعيتـــ |لزق|زيقم
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علوم بــــ سويفمصط جم|ل ص|لح محمد83633
8|96o2|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسج|نو بــــ| سم بــــش| ي عبــــد
يم عبــــد |للطيف9|4389 لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ كفر |لشيخ|ي ع|دل فوزى |بــــر|
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|مع|ذ |حمد محمد عبــــد|لل|ه899|42
علوم ري|ضتـــ سوه|جذكرى نبــــيل ذكرى ذ 576||9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رحمه |لص| عبــــد |لمع ع محمد682722
ش|م محمد عبــــد |لحليم عبــــده شط3|57|| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه| | محمد 
رهحمد |يمن محمد حسن|6|28|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
8|99o6ن| جرجس ري|ض فرج |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
8o5942 طبــــ بــــيطري |لم |حمدي فتـــ حسن ع
9o6853 حقوق سوه|جخليل ع عبــــد|لحميد محمد
9oo792 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| لطيف رزق عز
ندستـــ كفر |لشيخند ص|لح محمد رشو|ن عبــــد |لحميد478782
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم محمد عبــــد |لحكيم غني حسن59632|
يم ق|سم ص|لح |لج |وى773396 تـــج|ره |لزق|زيقندى |بــــر|
7o36o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــه عزتـــ محمد |بــــو |لعل| بــــدر

5697oتـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء ع محمد عبــــد |لع|ل
8443o7لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رو|ن رمض|ن |ربــــ|بــــ خليل
ف عوض وحيده ص|لح|783|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورغ|ده |
د|بــــ |لمنصوره|محمود |لعو محمد |ل|م|م |حمد695777
6o7388معهد ف تـــمريض طنط| ي|ر| ي| عمر |بــــو|حمد
حقوق |لزق|زيقمحمد |س|مه محمد |سم|عيل57|774
7o9925تـــج|ره |لمنصورهم| |يه|بــــ |لحديدى محمد|لحديدى

4256oد|بــــ ع شمس|محمد جمعه عو|د عوده
علوم طنط|مل حسن محمد عوض ز|يد|8678|5
7o7|29 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــه | محمود محمد عبــــد |لحميد ع
|46o||رتـــ|رو|ن وليد محمد عبــــد |لفتـــ|ح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم|968|34 تـــج|ره ع شمسين|س شح|تـــ معوض |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدين| |يمن دجيش عبــــد ||5593|
7o5484معهد ف ص |لمنصورهجم|ل محمد |لسيد شح|تـــتـــ
9o8664|حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي حمد محمود حسن سليم|ن
9o3629 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــري|س محمود |حمد ي|س
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومع عبــــد|لعزيز ع س|لم265695
8oo|22 فنون جميله فنون |لم |مريم بــــه|ء فكري ع
6o5o92يم زر|عه |لمنصورهي|سم |يمن محمود |بــــر|
5o3724زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط محمد محمد |سم|عيل
9oo92o ه محمد فرج |حمد تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشو |حمد محمد عبــــد |لرحمن|78966
78o93|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود ح|زم محمود |له|دى
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسل|م رمض|ن |لسيد عمر شهيبــــ|679288
ندستـــ بــــنه|شه|بــــ ر| ع |لص|وى453268 كليتـــ 
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|2762oف محمد محمد حسن ندستـــ ع شمسعمر |
7695o7ش|م |لسيد محمد صقر علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره 
رهمصط محمود محمد مهر|ن66292| حقوق |لق|
836o8|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديصل|ح |حمد مصط محمد
8458ooمعهد ف ص |سو|نل |ء |حمد ك|مل |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهمصط |لسيد |حمد عبــــد|لرحيم |لسيد446476
7|32o5|ه خ|لد حسن |لزير ري|ض |طف|ل |لمنصورهم|ل مي

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى محمد ف|ضل عبــــد|لمقصود6|647
9|o235 وس ن| نش|تـــ وليم تـــ|و طبــــ بــــيطرى سوه|جم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد عبــــد |له|دى |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح659|64
يم773672 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره عيد ح|مد |بــــر|
|29oo8 رهعبــــد |لملك محمد رجبــــ عي طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــج|ره بــــ سويفمصط |حمد مصط محمد38|59
43289| يع مر تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهحمد رجبــــ معتـــمد |بــــو معهد |لج

حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |حمد ق|عود |حمد769483
رهخ|لد |م محمد ن |لدين5595|| حقوق |لق|
|2984oيم تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن جم|ل خليل |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقند عبــــد |لقوى محمد عبــــد |لقوى447682
يم مر436226 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود |يمن عبــــد |لو|حد |بــــر|
حقوق |لمنصورهحمد حسن فؤ|د محمد||23383

5839o|يم جوده معهد ف ص بــــ سويفزه|ر حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر سيد جل|ل ع6|3269
يم56|5|| د|بــــ ع شمس|سل حم|ده زكري| |بــــر|
8o2|24طبــــ |لفيومم|تـــيوس مح عط| مرقص
زر|عه |ل|سكندريهعبــــ عطيتـــ |لسيد محمد مط|وع4266|5
تـــج|ره دمنهورنهله محمد |حمد تـــوفيق عبــــد ربــــه8863|5
6||4|o فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طريم محمد فريد |لبــــر
7684o7 |معهد ف ص |سم|عيليهع محمد ع عبــــد |لش
د|بــــ |سيوط|طه ن| ع|يد ع 252|88
4o69ooه وجيه محمود عبــــد|لنبــــى عبــــد |لمجيد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء سم عبــــد|لفتـــ|ح مر |338569
يم جمعه |لطويل242884 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــربــــيع محمد |بــــر|
علوم |لمنصورهيه محمود عبــــد |لخ|لق زو|و|543|69
علوم ري|ضتـــ طنط|آيتـــ |بــــو زيد سعد |بــــو زيد ص|لح|44998
7o|7|9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيق |ر |حمد عبــــد |لسميع محمود شديد
339o79|نوعيتـــ بــــنه|يم|ن عص|م شح|تـــه عبــــد|لحليم
نوعيتـــ |لم |نديم سيد فرغ محمد853572
449o84حقوق طنط|خلود |لسيد نبــــيه س|لم مزروع
68o978د|بــــ |لمنصوره|كريم عم|د عبــــد |لبــــ|رى مو محمد
ى عبــــد|لعزيز|4|3553 لسن ع شمس|م|ل جميل بــــ
ى |حمد حس  8|8799 معهد ف ص ري|ضه |سيوطمن|ر ي
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ل |ء مجدي ع |لسيد2772|8
|2682oتـــج|ره ع شمسرضوى عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |للطيف
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|فرحه محمد يوسف عبــــد|لعزيز|7|264
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|مر |حمد ع|مر محجوبــــ746|32
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع مصط ع |حمد حج|زى|24558

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|تـــن عبــــد|لعزيز حسن |حمد عقله35922
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد فؤ|د محمد863437
ف مصط حس بــــخيتـــ39|489 حقوق |ل|سكندريهندى |
يم عيد7623|4 يم |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخدع|ء عيد |بــــر|
يم9|34|8 لس ن|دي فرج |بــــر| تـــج|ره |سيوطك
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد محمود صقر53|62|
8o6o7o |تـــربــــيتـــ |لم |دي |حمد |سم|عيل جبــــ
د|بــــ حلو|ن|ثــــيؤدور| ن|دي ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لمل|ك42337|
تـــربــــيتـــ |سيوطع |ء ممدوح مصط |حمد  6|8834

رهسل خ|لد عبــــد |لجليل محمود|2573 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ كفر |لشيخحمد رض| عبــــد | حسن ف|يد|3||436
رهم|رين| جم|ل بــــخيتـــ قزم|ن29952| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشردينه سل محسن سل حس|ن 767439
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــل|مون ثــــروتـــ بــــل|مون م| 5|8333
36|oo5|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يمن قن|وى حس بــــلبــــول
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد دسو |حمد |لسيد755525
د محمد ع دسو ع87|635 تـــج|ره بــــنه|ن|
|لسن |لم |جون مسعود عزيز مسعود533542
ى |حمد ن|269273 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ن| |حمد عبــــد|لرحيم|752374
4o|7|5|يم حسن فه خليفتـــ حقوق |ل|سكندريهبــــر|
8o|o8oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ك|تـــرين لبــــيبــــ خلف ص|دق
27o354 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمرو مصط سعيد حسن حس
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطتـــغريد عبــــد|لح|فظ عبــــ|س عبــــد|لح|فظ  69|877
236|o7د|بــــ ع شمس|ندى محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز
د|بــــ |سيوط|ص|بــــرين نبــــيل ن|ن ري|ض 878642

ره|جوم|ن| |يه|بــــ عطيه ع6323| د|بــــ |لق|
9o9873 معهد ف ص سوه|جنغم ي| |مبــــ|بــــى حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنعمه عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لكريم م 7|93|9
633oooره/ري|ضتـــمحمد |لسيد محمد سعيد عبــــد|لحميد مصيل إعل|م |لق|
6o264|صيدله |لمنصورهمحمد حس|م عبــــد | عبــــ|س
8|7o77 |زر|عه |لم |فرحه شعبــــ|ن حسن عبــــد|لع
68833oحقوق |لمنصورهنور| محمد عبــــد |لعزيز |بــــو رح|بــــ

معهد ف تـــمريض بــــ سويف صف|ء طلعتـــ عبــــد |لعزيز |حمد|5347
77o865 يم مه طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندى حل محمود |بــــر|

272|oره|ندى محمد محمد م |لدين عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|
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7|o395|يم مطر نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء |لسيد منصور |بــــر|
8369o2تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــحسن|ء عط| عبــــد|لل|ه |حمد
رتـــ|رضوى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ عبــــد|لفتـــ434262 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o4o49|حقوق |ل|سكندريهعمرو عل|ء |لدين محمد رش|د سليم
4o26|9 د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ |حمد محمد |لحسي
82o3o3| د|بــــ |لم |حمد محمد عبــــد| ع|

ره|يه عل|ء |لدين عبــــد |لق|در عوض|24932 د|بــــ |لق|
 |حه وفن|دق |ل|قحمد ع|دل عبــــد|لمقصود محمد عبــــد 272367
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد عمرو محمد محمد56662|
||979o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نندرو عص|م من صليبــــ مق|ر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ عبــــد|لمنصف محمود حس  53|2|9
273o4| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديندى حس |بــــو|لق|سم حس
4255o|يم محمد عرفه عرفه زر|عه طنط|نور|ن |بــــر|
49o698تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم ص |لدين |حمد محمد دقيقه
354oo7|يم تـــج|ره ع شمسل|ء |حمد عبــــد|لح|فظ |بــــر|
45o33|يف يم عمر |ل ر |بــــر| |د|بــــ طنط|ع م|
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد عل|ء |لسيد |حمد مختـــ|ر|37456|
75296o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويففيصل محمد حل عبــــد
نوعيتـــ طنط|خلود خ|لد |حمد |لبــــغد|دى384||6
7225oتـــمريض |لفيوم مصط محمود |حمد عبــــد|لفضيل

تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء عبــــد|لحكم سعيد عبــــد|له|دى|22882
يثــــم عبــــد|لفتـــ|ح عو|د2|3397 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهد | 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|لسيد |سم|عيل |لسيد عبــــد|لعزيزخ 337896
8o6|88|ي حن نوعيتـــ |لم ||يرين ع|دل بــــ

د|بــــ |لفيوم|ه|جر محروس عبــــد |لق|در سعد عبــــد 66474
رهيه |حمد محمد عبــــد |لعظيم|472|3 صيدله |لق|

يم |بــــو|لحسن محمد محمود 675679 حقوق |لمنصورهند |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل محمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح628845
8775|o  د|بــــ |سيوط|ي|ر| مؤمن |لسيد حسن
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد محمد سل|مه ع سلط|ن|764454
476oo7يم ف محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحن |
تـــج|ره طنط|يه ع عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد دغيم498668
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ريم شو عبــــد|لشفوق |حمد |لكف|266339
77o893رتـــ|دير عص|م محمد سليم|ن |لعط|ر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نشيم|ء |بــــو|لحج|ج محمد عبــــد|لق|در3|8369
تـــربــــيتـــ بــــور سعيد |م ط|رق عبــــد | |حمد |لقر|ش764899
د|بــــ ع شمس|ريه|م |لسيد عبــــد|لرحمن |لسيد5|65|3
يم فتـــ شعتـــ|467|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر |بــــر|
49598oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدى |لسيد بــــدوى محمد س|لم
76579oري|ض |طف|ل بــــورسعيدم|جده متـــو حسن حسن رضو|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد حسن محمد محمود |لمز||67524
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يم عثــــم|ن|47764 تـــج|ره |ل|سكندريهمر|م م|جد |حمد |بــــر|
ره||ء |حمد حس محمود ربــــيع|233243 د|بــــ |لق|

3772o|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد طه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ل|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطع |حمد ع يوسف 888653
|2o63oلس نشأتـــ |ديبــــ سليم|ن ندستـــ حلو|نك
تـــمريض |سيوطر| | ي سعد محمد 886845
طبــــ |لزق|زيقنوره|ن ممدوح محمد عبــــد|لغ |63557
|2o677تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |س|مه محمد عبــــد |لمنعم دغيدى
يم عبــــد|لمجيدعبــــد|لعزيز 257879 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |بــــر|
6o3874لسن ع شمس|محمد محمد عبــــد |لحميد محمود |لس

رتـــ|ملكتـــ عيد |سعد يوسف49659 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
893484| معهد ف ص |سيوط يه رمض|ن خليفه ع
3236o|وف|تـــمنتـــ | ط|رق |سح|ق فر|ج ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o3743ى مصط كم|ل د|بــــ دمنهور|م|زن ي
يم |لبــــو|بــــ2685|4 نوعيتـــ طنط|منه محمد |بــــر|
رهمريم |حمد شكرى حسن238996 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
836o|9 تـــج|ره سوه|جيوسف ن| محمد مو
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمرو |س|متـــ |لسيد رسل|ن484|43
25727oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممه| من فتـــ |لخو
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن صل|ح |لدين محمد عبــــد |لعظيم مصط 766685
يم محمد عبــــد ربــــه محمد523897 علوم ري|ضتـــ طنط|عمر |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط ض| عبــــ|س عصم 53|832
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد كم| ع ع|بــــد|86458
ن| ممدوح شفيق عبــــد|لحكيم عطيتـــ8774|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
رهرضوى حسن عبــــد |لصمد عبــــد |لصمد49533| تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|يم|ن محمد صل|ح |لدين عوض|8647||
69o|39معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لسيد محمود عبــــد |لغف|ر
7o||64تـــج|ره |لمنصورهمصط عبــــد |لرحمن سم حسبــــ |لنبــــى
يل ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لعزيز |حمد سليم634483 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر عم|ر مصط محمد ه|شم324664
53o||3فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهدع|ء محمود عبــــد|لكريم أبــــ|ظه
7o7772معهد ف تـــمريض |لمنصوره خ|لد عم|د |بــــو حج|زى |حمد |لعيسوى
ف |سم|عيل متـــو355579 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| |
حقوق ع شمسبــــيشوى فكتـــور لط ن|شد333393
يم ل| حميده دسو |628353 تـــج|ره |لزق|زيقي|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق ع محمود ع624497
تـــربــــيتـــ حلو|نرن| صل|ح محمد صل|ح23458|
|3285o ره|مرثــــ| فه صديق مه د|بــــ |لق|
479o73تـــج|ره كفر |لشيخمحمود ط|رق محمود زكري| |حمد |لزغبــــى

7|o|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومعل| عبــــد|لق|در عبــــد| ع
9o2574 علوم ري|ضتـــ سوه|جصل|ح بــــخيتـــ عبــــد|لح|رس محمد
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35o949تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد حج|ج حسن س|لم
28o227تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير محمد فتـــ محمد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد | |دم ع عبــــد |لرحمن زبــــيد|762844
5o4o92|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــل|ل صبــــ محمد عبــــد|لحميد |بــــر
علوم |لزق|زيقندى محمود محمد |له|دى محمد |لد|6|7784
4o923oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|بــــسنتـــ ه| محمد مصط نوفل

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيتـــ محمد حمد|ن عفي |24|48
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء |م عبــــد|لستـــ|ر محمد245353
|39474| د|بــــ حلو|ن||ء محمد عبــــد |لمعز نعمتـــ |
د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| عربــــى |سم|عيل محمد38|787
4|o|48|تـــج|ره طنط|حمد مصط محمد طه عل|م
صيدله ع شمسسل س|لم |حمد س|لم326763
4o8587 |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق جمعتـــ مصط محمد |لس
269|6oيم كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمن|ر محمد عبــــد|لحميد |بــــر|
49742o|تـــربــــيتـــ دمنهور|ء حل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى جم|ل عبــــد|لعزيز مرعزي842442
44|7o3|ه |يمن محمد محمد ع |لسيد طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
حقوق |لزق|زيقمروه |حمد عطيه |لسم|ن |حمد759353
237|o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه رمض|ن |حمد محمد شح|تـــه
9o5377| |ء |سم|عيل عبــــد|لرحمن ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
5o7|93كليتـــ |أللسن كفر |لشيخآل|ء مجدى |حمد ك|مل عبــــد |لعليم

ره|رو|ن صبــــرى كم|ل عر| ع387|2 د|بــــ |لق|
ش|م عبــــد |لرؤف زلط23442| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد 
|6oo76تـــج|ره ع شمسمحمد سعد عبــــد |لسيد ع
53o468|د عص|م عبــــد |لكريم |حمد قن ندستـــ |ل|سكندريهن|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم منصور منصور محمد فريح346578
يم محمد |لبــــدرى763334 طبــــ بــــورسعيدمريم سم زكري| |بــــر|
4|3|o9يم |لبــــل|ط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
يم |لنش|ر254279 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزه خ|لد محمد |بــــر|
26389oتـــربــــيتـــ بــــنه|رح|بــــ ط|رق |لشح|تـــ مصلي |لنج|ر
26o465|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء سم عبــــد|لسميع سيد |حمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمريم محمد |لسيد سليم|ن248425
|د|بــــ |لم |نوره|ن محمد دي|بــــ شلبــــي4797|8
678|o2| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد | ز |لعج |لدسو
تـــربــــيتـــ |سيوطغ|ده |حمد عبــــد |لمجيد حسن 877549
ه محمد صل|ح حسن عبــــده|786667 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
يم35|825 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمر عبــــد| حسن |بــــر|
ر6|2343 |د|بــــ |لم |مؤمن خ|لد محمد محمد ط|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره عطيه مصط |لمر268665

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه حس |بــــو صبــــيح قر 48234
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمزه محمود عبــــد |لعظيم |م 24665|
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تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء فيصل |نور فيصل54648
27oo3oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لحسي |حمد |ل |د
9o63o4| ه ع|دل ثــــ|بــــتـــ عبــــد| حقوق |سيوط  م
علوم ري|ضتـــ حلو|نندى فوزى |حمد سعيد67384|
335o56يم زر|عه ع شمسسهيلتـــ محمد عبــــد|لر|زق |بــــر|
7o5527يم تـــج|ره |لمنصورهمجدى |لعربــــى عبــــد |لسل|م |بــــر|
8657o7لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ندي جم|ل ع مسعد|
ل|ل874|44 ي  عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنوره|ن رزق يونس م
تـــج|ره |سيوطس|ره عي محمد |حمد823274
26463o|ه ع عزتـــ س|لم معهد ف ص بــــنه|م
يم |حمد محمد |حمد643355 د|بــــ |لزق|زيق|حسن|ء |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديجمعه ن|فع فرج حسن864393
زر|عه كفر |لشيخحسن محمد أبــــو |لحسن عبــــد |لر|زق عبــــد 477986
255|8oره|دين| شعبــــ|ن ح|فظ |لشه|وى ثــــ|ر |لق|
8562ooتـــج|ره بــــ سويفم|رين| ن|دي جرجس خليل
7687o6|يم عثــــم|ن قويدر تـــربــــيتـــ |لعريشد|ء محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخريه|م بــــ|سم محمد ق|سم |لسيد453442

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني سم |حمد ص|لح45629
حقوق |ل|سكندريهمريم وليد مكرم ز539855
265224| |د|بــــ بــــنه|حمد حس نور عبــــد|
7o6||o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء محسن رضو|ن محمود
6oo475 نوعيتـــ طنط|ن|ء بــــسيو محمد عمر |لضن

57o34تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء عص|م ع ك|مل
ف عبــــد |لحميد |بــــوزيد|6|4|3| رهحمد | علوم |لق|
د|بــــ ع شمس|عل| ع محمود عفي 343283
7o99oo|ر ز عبــــده تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |لسعيد ط|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم |لسيد |لمتـــو منصور محمد442998
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد تـــوفيق محمد عبــــد |لحميد فرج993|48

تـــج|ره بــــ سويفسل|م طه محمد عبــــد |لحميد|36||6
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد فوزي سعيد محمود عبــــد |لنبــــي|38726

|2|5o8حه وفن|دق |لفيوممحمد حسن عبــــد |لسل|م |سم|عيل| 
رهحسن عبــــد |لن| ع فه سطو6|234 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

4o9625قتـــ خ|لد حس مر  |د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أ
25o358| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــوق ط|رق محمد مختـــ|ر عمر عبــــد
868o99كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ي|ر| سيد عبــــد| محمد
92o697 صيدلتـــ |سيوطمحمد قدرى عبــــد|لر|زق عبــــد|للطيف
267|o| رهرن| محمد محمود عبــــد|لغ عل|ج طبــــي |لق|
يم محمد698558 علوم |لمنصورهرحمه محمد ح|فظ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمود ي| محمود محمد ع|478933
4929ooتـــج|ره دمنهورم عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |للطيف ع محمود
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء |له|دى ن محمد ه|شم|776568
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6o4983لسن ع شمس|مونيك| جورج ميشيل ص|دق دوس
ره|س|رتـــ عبــــد |لعظيم ص|بــــر عبــــد |لعظيم ع4657| د|بــــ |لق|

2655o8|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م |م ز |لصعيدى
45o2|6| ندستـــ طنط|حمد ح|فظ ع |لعمرو
يم محمد |حمد47||76 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسندى محمد |بــــر|
يم869659 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نم حس شمندي |بــــر|
|22o2oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن عبــــد | بــــرك|تـــ عبــــد |لق|در
رهد |نه ع|طف ج|بــــر |دو|رد237625 تـــج|ره |لق|
7|o8o5ف محمد |ل|سمر محمد |حمد معهد ف ص |لمنصورهمحمد |
يم58727| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|يدى مصط صل|ح |لدين |بــــر|

4|7o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــلحسن محمد |نور عرفتـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عل|ء محمد عبــــد|لحميد9|658

تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء سيد مغربــــى ثــــ|بــــتـــ|886755
صيدله طنط|ه|يدى عبــــد |لسل|م محمد |لمغ|ورى 675225
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | صل|ح محمد محمد |لسيد شعبــــ85|767
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد شفيق أحمد عبــــد | شعبــــ|ن|64|462

يم |سم|عيل محمد74|22 ره|نوره|ن |بــــر| د|بــــ |لق|
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|م |  |د نجيبــــ جرجس د |ن77|2|4
م | جورج نظ مكرم |846393 معهد ف ص |سو|نك
63349oندستـــ |لزق|زيقمحمد جوده غني مصط حم|د
تـــج|ره طنط|سم|ء س| |لسعيد |لسيد |لبــــيه8|6957
9oo697 صيدله |ل|سكندريهدير محمد عبــــد|لرحيم محمد
78524oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لعليم متـــو
84o923تـــج|ره |سيوطسميه |حمد عبــــد|لو|حد رمض|ن
5o69|5ند|وي رضو|ن زر|عه |ل|سكندريهعبــــ محمد غريبــــ 
رهعليتـــ مصط سيد ج|بــــر26595| تـــج|ره |لق|
432o69| طبــــ طنط|ل|ء محمد أحمد ل|ش
85673oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ندي جم|ل سيد |حمد|
صيدله طنط|رن| عبــــد |لحميد محمد |لشيخ93||43
35425o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم| سعيد عبــــد| محمد خليل
معهد ف ص |سيوطع محمد خليفه حسن 77|887
معهد ف ص بــــ سويفلحس |حمد عبــــد|لعظيم محمد||85524
يم |لبــــل|ل|3|255 طبــــ |ل|سكندريه صل|ح سيد |بــــر|
22o625معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسه|م ي محمد عبــــد|لحليم
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــل|ل ي| محمد مصط |لشقري|34295
49o8|6حتـــ وفن|دق |لم |مريم عبــــد|لرحمن محمود |لسيد عزبــــ| 
85o275|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدد|ء ج|د ع محمد
4o5254|يم جمعه سعد ه|شم محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
676532| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــل|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع متـــو م |لع| 
د|بــــ |لمنصوره|د | مصط مصط مصط |ل|م 2|25|7
تـــربــــيتـــ |سيوطورده وديع ذ مسعود 883585
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حقوق حلو|نحمد فوده عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل|م|2846
زر|عه |لفيوميم|ن رمض|ن رس محمد|77||7

35344oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| |ء حسن |حمد |حمد
4o8o2oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عل| عص|م |لدين ع ع
343o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد خ|لد محمد عبــــد|لعظيم
ندستـــ حلو|نمحمد شكر ص|بــــر رضو|ن254726
8532o6|صيدلتـــ |لم |يم|ن محمد فو عبــــ|س
رهعبــــد | حسن عبــــد | ح|مد محمود633375 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ع|صم محمد ز24666|
ره|نرم |حمد ف|روق فرج بــــبــــ|وى2|2385 د|بــــ |لق|
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــسهيله |حمد ص|لح |حمد38945|
ندستـــ |سيوطوليد |حمد محمد |لسعيد |لطبــــ|خ4594|6
8o778|د|بــــ |لم |جو|ن| مكرم بــــبــــ|وي فهيم|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رقيه ي| سعد سويلم سيد |حمد248352
8||7o4صيدله |ل|سكندريهمري|م |يمن ف|روق جرجس
26o|8oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه جم|ل ع فرج
بــــي رجبــــ حسن شوشه|683332 ه |ل تـــج|ره |لمنصورهم
ى لط عبــــد|لع|ل|775432 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد خ
 |حتـــ وفن|دق |لم |يوسف محمد محمد ز|يد7672|8
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد |لسيد محمد حسن 479828
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد ع عبــــد |لرحمن||82|3|
ى محمد34227| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسفرح محمد ي
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سمر |س|مه عبــــد|لغف|ر عمريه|26692

ره|رقيه عبــــد |لش| |حمد محمود873|3 ثــــ|ر |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|مه عبــــده ممدوح |حمد طه|242599
يم262572 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع محمد ع |بــــر|
689oooعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود طلعتـــ محمد محمد |حمد بــــدوى
85o378كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدوس|م فتـــ محمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وس|م حمدى ع محمد ع رمض|ن52|7|7
يم دسو عبــــد|لمنعم776|83 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورسمر صل|ح عبــــد|لحليم عبــــد |لحليم 2|4983
4|69ooد|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن محمد ع|زم حسن يعقوبــــ
د|بــــ حلو|ن|نسيبــــه محمود محمد ع عبــــد |لوه|بــــ9|485|
ره|يوسف |حمد عبــــد|لنبــــى |لسكرى67||24 د|بــــ |لق|

رهيم عبــــد | مد |حمد599|2 عل|ج طبــــي |لق|
697o22 طبــــ |لمنصورهمصط ع عبــــد |لوه|بــــ محمود عبــــد
27oo68د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر عم|د ح|مد عبــــدربــــه |لحفن|وى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء خلي محمد |حمد||24826
تـــربــــيتـــ بــــنه|دين| محمد عبــــد|لرحمن محمدعبــــد|لرحمن338664
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر ع ن |حمد |لبــــدوى2622|4
43o9|3تـــربــــيتـــ طنط|مريم |لسيد عبــــد |لسل|م محمد |لفرم
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777o33|طبــــ |لزق|زيقيم|ن |حمد |لسيد محمدى
تـــج|ره بــــنه|زي|د |يمن محمد محمود |لنوري56|2|3
8o449|تـــج|ره |سيوطوف|ء محمود محمد سيف
42572oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ندى مجدى نظيف جرجس
68o658|ه عطيه محمد عبــــد |لمجيد عمر تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
ندستـــ حلو|نحمد ي| |حمد ع جبــــر|23774|
رتـــسل | عم|د حل ص|دق223778 علوم ري|ضتـــ |لق|
ين محمود جمعه |لوكيل256479 صيدله |ل|سكندريهن
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين عبــــد |لنعيم سعيد عبــــد |لخ|لق779526
د|بــــ ع شمس|ه|جر |حمد د|ود محمد59384|
893o58|د|بــــ |سيوط| نغ|م شعبــــ|ن خلف |لسيد
يم |حمد4|3258 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى محمود |بــــر|

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|مصط |حمد عبــــد |لعظيم مصط |9583|
893o|8 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمود صبــــرى حمد|ن رضو|ن
ع249275 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره عل|ء|لدين مصط |ل
8o78o3| رتـــ|د |نه ن|بــــليون صد رزق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفن|ء محمد |حمد |بــــو ح|مد7|849
48o856د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|رتـــ رض| |لسيد مر شح|تـــتـــ|
تـــ|محمد ع |حمد |لديبــــ529686 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
صيدلتـــ |سيوطم|دون| ميل|د |نيس حن| 7234|9
63886o ش|م عبــــد |لحميد محمد مصط ندستـــ |لفيومند| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد| | حسن |لحسي حسن335997
626o4o|صيدله حلو|نحمد رمزى عبــــد|لفتـــ|ح جل|ل
53o466 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمريم |يه|بــــ حس ح|مد مر
تـــج|ره |سيوطم |بــــوضيف حسن محمد 893545
676o94 تـــمريض |لمنصورتـــ رن| |لدسو محمد محمد |م
طبــــ |سن|ن ع شمسرحمتـــ خ|لد سيد |سم|عيل جبــــل345656
وف|تـــيم فتـــ ع عبــــد |لمع56|49| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
25o99oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط |حمد عبــــد|لمحسن مودوع
6o4388ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمه|بــــ محمود محمد منصور
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن محمد |حمد |حمد |لعبــــس|وى622752
6o294oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد حسن محمد سويلم

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نش|م فه |حمد |حمد يعقوبــــ7|423
7633o2يم نجم يم |بــــر| علوم بــــورسعيدي|سم |حمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهلسيد رمض|ن |لديس |حمد |لسعيد679927
3362o6تـــربــــيتـــ ع شمسنور|ن محمد سيد منصور
علوم |لمنصورهسل س| حس |حمد حس 685488
2565|4| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء |لسيد |لدسو |لكو
يم|48998| رهسم|ء محمود عبــــد |لعزيز |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
766o|9 |تـــج|ره بــــور سعيددين| محمد |لسيد |لسيد |لزنقر
5|9o|6 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمنيه مصط بــــسيو ع عبــــد|لعزيز
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يثــــم عبــــد|لحميد |لصي 477629 صيدله |ل|سكندريهفرح 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد ف|يز فكرى سلم|ن|755868
2736o5علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحن|ن محمد رف| مو
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيق |ده محمد ح|مد عبــــد |لسميع|8|643
بــــي |495347 حقوق طنط|حمد محمود |حمد محمد |ل
6|o56|يم محمد |لدمرد|ش شعتـــ نوعيتـــ موسيقيه طنط|سم|ح |بــــر|
علوم طنط|عبــــ محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لزي3|||43
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|دل كريم ص|دق فهيم7989|3
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن يوسف عزتـــ يوسف خ 624632
ندستـــ |لزق|زيقمحمود جم|ل محمود س|لم قنديل775633
68o|56|ري|ض |طف|ل |لمنصورهم| |حمد |لسيد |حمد
4|4|o6| ل|ل |لخف تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| فرج 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طدين| محمود عبــــد |لعزيز زعتـــر6622|6
5oo245د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لحميد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم ج|
2|7o53رهج |ل |لسيد |حمد مختـــ|ر سيد |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
ن| عزيز عيد سعد يعقوبــــ626334 نوعيتـــ |لزق|زيقم
صيدلتـــ سوه|جدين| نبــــيل نص صليبــــ 36|898

5o442يم تـــج|ره سوه|جمصط رضو|ن ح|فظ |بــــر|
8|6|o| ق|وي |بــــوغنيمه ع كليتـــ حقوق |لم |و|ئل 
9o2374 تـــربــــيتـــ سوه|جريه|م فوزى ك|مل عبــــد|لوه|بــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ثــــروتـــ عد نجيبــــ|777||
4963o9| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء حس|م ك|مل قطبــــ بــــيو
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطحس محمد حس معبــــد 8864|9
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندرو |مجد ف|يز د |ن عوض|765286
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نوره|ن سعد ع محمد قطبــــ ش| 498282
تـــج|ره |سيوط حمد كم|ل شو |حمد|5|8845
بــــي 678474 يم حسن رشدى ع |بــــو |ل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــر|
4o4|68تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمع|ذ محمود عبــــد| محمود |سم|عيل
تـــج|ره |سيوط  |غ|بــــى بــــه|ء وليم ويص|877298
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حس|م حسن حسن ع |ل|جهورى348627
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد جم|ل متـــو |لشعبــــ| 2|93|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنعمه مرد|ح سيد عبــــد |لحميد48567

7o9232 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهخ|لد محمد محمد |حمد |لخلي
||6o43يم ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف ش|دى جورج |نطون |بــــر|
زر|عه طنط|من|ر صبــــ مبــــ|رك محمد |بــــو جمعتـــ6354|5
785o2||كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء مصط محمد مو ع|مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمن|ر مجدى خميس |بــــو زيد64777|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م فؤ|د عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لر|زق3675|4
26o466|لدين| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء صل|ح عبــــد|لغ ن
8999oo ريدى د|بــــ سوه|ج|مريم حمدى محمود 
5o23|6ش|م ص|بــــر |حمد فرغ زر|عه كفر |لشيخبــــ|سم 
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تـــج|ره كفر |لشيخمحمد أحمد |لبــــدرى |لصغ ع|مر5552|4
طبــــ بــــيطرى دمنهورمينتـــ |س|مه |لسيد محروس |لهند|وى4687|5
9o6957 طبــــ سوه|جعبــــد|لق|در خ|لد عبــــد|لق|در عبــــد|لحليم
يم مو765237 نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد محمود متـــو إبــــر|
|3253oرهم|رين| عم|د فهيم |سحق علوم |لق|
772o32|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىسل|م محمد بــــكرى |لسيد خوخه ع.

9o845وف|تـــمحمد يسن ع عبــــد |لو|حد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهمحمد خليل محمد ج|بــــر||2577 د|ر |لعلوم ج |لق|
9o7|72  د|بــــ سوه|ج|ن|ء ع محمد رضو|ن
د|بــــ |لزق|زيق|حبــــيبــــه ن|در محمد عبــــد|لحليم3|6268

يم5854| يم عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| رهتـــ |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
5464o6|وف|حمد محمد ع ع عمر وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
42522o|علوم |ل|سكندريه |ر محمد عبــــد |لوه|بــــ خليل سليم
8|23o6|طبــــ |لم |سم|عيل محمد ص|لح |حمد
4|o869يم شن|وى |لبــــيو كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمريم |بــــر|
25o359قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء عبــــد| |بــــوط|لبــــ محمد
|4259o كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رينتـــ ثــــروتـــ شو |بــــو |ليم
رهمؤمن |حمد ح|مد محمود23392| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد ف|روق |بــــو زيد محمد9792|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج حمد شعبــــ|ن |حمد ج|بــــر||92245
و258366 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــو|ئل رض| سليم|ن ز
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدوس|م رض| |حمد متـــو سليم|ن|8|763
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوف|ء عبــــده ع|بــــد سيد |حمد |لزفتـــ|426438
85o879|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|جر |حمد سنو عبــــد
|66o43حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو محمد صل|ح شح|تـــه
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخس|ره أمجد محمود فتـــح |439548
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه عبــــد |لمهدى مبــــروك مبــــروك5347||
6262|o| وف|تـــمصط خ|لد مصط مر مصط معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
يم محمد |لمحمودى782456 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | |بــــر|
9o5838 حقوق |سيوطمحمد |بــــوعمره يوسف حسن

إعل|م بــــ سويفبــــسمه خ|لد محمد عص|م |لدين قر 48829
يم عبــــده رجبــــ نو|ره|9|6227 تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء |بــــر|

زر|عه |لفيومرمض|ن ع خميس ع73324
5oooo|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|ره حليم ربــــيع بــــل|ل
زر|عه |لمنصورهدير |حمد شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لعزيز693868

د|بــــ حلو|ن|حمد س|مح شكرى عبــــد |لكريم|9956|
5o729يم سليم طبــــ بــــ سويفخ|لد رمض|ن |بــــر|

رهسم|ء حمدى حسن محمد|66443| حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد عص|م عبــــد|لعليم بــــسيو 9|4338
|33|o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | نبــــيه عبــــد | محمد
تـــج|ره ع شمسدع|ء عم|د |لدين مصط |بــــو |لعل|58596|
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5oo62حقوق بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد |لرحمن عر|بــــى
462o63 تـــمريض كفر |لشيخمن|ر محمد محمود حسن |لقهو
رهعبــــد | محمد سيد |سم|عيل رف|47624| زر|عه |لق|
ه |لسيد شلبــــى شلبــــى |لع|763743 طبــــ بــــورسعيدن
25838oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|فتـــ |يمن فتـــ منصور
7o7359د|بــــ |لمنصوره| |ر محمود محمد صبــــرى حسن
25o5|4|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء يسن محمد عبــــد| |لبــــط|وى
يم شتـــيوى9587|6 ف سعد إبــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر أ
85o944|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطيم|ن ص|بــــر جمعه مبــــ|رز

75o|6رهمحمود ر|فتـــ سم عيد رمض|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد عبــــد |لسميع ع|مر محمد756695
4|o876كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمريم محمد مصط |لعزبــــ |لعيسوى
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء ع|طف محمد بــــكري832747
638247| يم حرز| علوم |لزق|زيقحمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطف|يزه ز|يد حس ص|وى 885353
2665|o|طبــــ بــــيطرى بــــنه||منيه جم|ل عفي |حمد شم
زر|عه سوه|جوق محمود حسن محمد |89577

57o54تـــربــــيتـــ بــــ سويففرحه خلف محمد ج|بــــر
22oo77|علوم ع شمسمنيه رشدى طه عبــــد|له|دى
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|سهيله مندوه محمد |لسيد سمك248745
ف| عبــــد| جل|ل عبــــد|لخ|لق434628 زر|عه طنط|من
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حس|م عص|م حسن سبــــ|ق29282|
ندستـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه ي| |سعد حسن عبــــد |لرحيم447476
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|فرح |حمد |لسيد |بــــوبــــكر |بــــو زيد627898
64o92|ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد ك|مل |حمد |بــــوزيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخح|مد |لسيد ح|مد |لمنسوبــــ بــــدوى98|442
6o4429|د|بــــ |لمنصوره|محمود |حمد زكري| محمد غ
4o78|3د|بــــ |لم |محمود |حمد |لسيد |حمد شلبــــى|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ مصط محمد عبــــد|لحميد338457
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقريج صل|ح محمد |لمهدى يوسف|4|9|34
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرؤى |حمد عثــــم|ن |لنحر|وى252868

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | محمد عبــــد |لنبــــي عبــــد |لرحمن65758
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|يدى عبــــد|لو|حد محمد عبــــد|لسل25557

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد |حمد عبــــد |لعزيز |لسيد696|76
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لمنعم محمود |لمر بــــركه679769
نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء محمد سند محمد |لجبــــ|س|344756
7oo|93|يم يم محمد |ل|حمدى |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
5o63oo|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء عبــــ|س |م|م عبــــ|س |حمد
صيدله |ل|سكندريهروى محمود محمد محمد حربــــ|4556|5
ر عبــــد |لبــــ| رف| كس|بــــ3|86|| ه م| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
36o6o4تـــج|ره طنط|خ|لد عص|م خ|لد ع عبــــد|لو|حد
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ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد نبــــيل ع عمر|259|3
5o8277حقوق |ل|سكندريهحس|م محمد عوض |حمد
7o|298 بــــي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمر سعد عمرح|مد |ل
ي طلعتـــ  |د9488|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|ج | ي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |لسيد محمد |لسيد |لكو448863
8o425|ن| مشيل سيحه |قل|ديوس فنون جميله فنون |لم |م
24744o علوم بــــورسعيدسيف |لدين عمر محمد |بــــو|لمح|سن
|448|oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء س|مح عبــــد |لص|دق عبــــد |لقوى
تـــج|ره ع شمسم|ري| صبــــ مل|ك بــــطرس84||4|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم محمد محمود عبــــده شعبــــ|ن459837
22o897لسن ع شمس|مريم محمود محمد مسعد

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء عوض قر عوض|8|269
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــس|لمه ع|دل عبــــد |لحميد |لسيد ع|56|7|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن ط|رق محمد مدبــــو44654|
8o|9ooيم حسن  |حتـــ وفن|دق |لم |كريم عزتـــ |بــــر|
ندستـــ ع شمسبــــول| م|جد مرقس رزق25797|
335o|7 يم |حمد ملي تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د |بــــر|
ندي|6238|8 يم قلي فه قلي  |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |بــــر|
طبــــ ع شمستـــغريد محمد |لسعيد محمد عبــــد |694593
8o63o6نوعيتـــ موسيقيه |لم |دي جل|ل جمعه عبــــد|لرحيم
زر|عه ع شمسوق شعبــــ|ن جوده محمد |لعزبــــ9793|3
يم58293| يم عبــــد |لعزيز |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن |بــــر|
88o|64 صيدله |ل|سكندريهمحمد ف|روق حسن ع
معهد ف ص |سو|نل|ء عبــــد|لبــــ|سط |حمد سل|م|847355
رهرحمه زكري| بــــرك|تـــ سيد ش|ف239659 تـــج|ره |لق|
34|o8|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|يكل وجدى ميخ|ئيل س|ويرس
رهمن|ر محمد عط| محمد |لسم|ن57493| حقوق |لق|
922o87 صيدلتـــ سوه|جمريم عم|د فهيم عطيه

يف يسن |حمد46254 رهش|م  حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ |لم |محمود شعبــــ|ن عبــــد|لو|رثــــ |حمد822943
4o9778يدى نوعيتـــ طنط|مروه عص|م |لدين محمد خط|بــــ و
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخه|يدى محمد عبــــد |لق|در محمد |حمد 682425
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف خ|لد |حمد |بــــو |لفتـــوح8|9|2|
د|بــــ |لمنصوره|س|ره |م ح|مد محمد حس 387|69
6o2356تـــربــــيتـــ طنط|وف|ء |لسيد محمد عبــــد|لعزيز
ره|يه |س|مه محمد يونس دسو |784594 ثــــ|ر |لق|

يم |حمد ف|روق سيد|2|62| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
8338o9تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ صل|ح |بــــو|لحسن بــــديوي
حقوق طنط| |ء |حمد |لسيد مسعد غنيم|829|6
صيدله ع شمسمحمد |حمد غريبــــ |سم|عيل353696
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر محمود شكرى محمود243672
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24348o|د|بــــ ع شمس|ي|سم عبــــد|لغ عبــــد|لمطلبــــ عبــــد
|2o6|6وف|تـــتـــوم|س س| |ي | تـــد|وس ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
4|2|3o تـــج|ره طنط|محمد ممدوح محمد محمد |لمو
ره| |م مصط ع|بــــد |لسيد64924| د|بــــ |لق|
يم2|4956 حقوق طنط|محمد سعد عبــــد|لمع |بــــر|
ش|م |حمد عبــــده محمد64|638 معهد ف ص |لزق|زيقول|ء 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد عثــــم|ن عبــــد|لستـــ|ر س|لم246537
8275o6حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء عبــــد|لو|رثــــ ج|د|لكريم |حمد
علوم حلو|نشيم|ء محمود عبــــد |لحميد محمود48675|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفع محمد حسن محمد56363
ره|ي|سم مدحتـــ حسن صديق عبــــد|لحميد683|24 د|بــــ |لق|

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفسه|م خليفه محمد ك|مل84596
يم مصط |لحوتـــ|76555 ندستـــ بــــور سعيدعمر محمد |حمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسحس|م محمد ع عبــــد |للطيف24432|
77o864ف محمد سعيد بــــغد|دى صيدله |لزق|زيقندى |
علوم |سو|نع |ء محمد فر|ج محمد محمود533328
|5o926 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل محمد سيد حس

ره|ه|جر رجبــــ صل|ح عبــــد|لرؤف مو42344 د|بــــ |لق|
444oo2ف خليل |لرف تـــج|ره كفر |لشيخبــــه عبــــد|لرحمن |أل

4o292تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|سم جل|ل محمد |حمد مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمه|بــــ محمد عبــــد |لحميد م| |48782
تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر مصط عبــــد|لحليم حسن |بــــو |436759

ش|م |حمد محمد23979 ره|ه|جر  د|بــــ |لق|
7o5354|يم |لسيد ع |لسحتـــ تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نلسيد |بــــر|
42o|7| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنور|ن |حمد محمد ع |لمن
يم ط|رق عبــــد |لمجيد |حمد عزتـــ|69|69 ثــــ|ر د |ط|بــــر|
83o84طبــــ بــــ سويفمحمد سيد تـــه| محمد

5o4|77علوم |ل|سكندريهنور محمد غ|زي ع أحمد
رهنوره|ن ع|دل محمد |حمد34272| تـــج|ره |لق|

رهحمد مصط حس ك|مل بــــسيو |4393| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|جده عرف|تـــ |حمد عرف|تـــ |حمد3243|7

7o858|تـــربــــيتـــ |لفيوممل عيد رجبــــ عبــــد |لحميد
د|بــــ |لمنصوره|وس|م |حمد محمود |حمد عبــــد |لع|686833
ش|م محمود |لسيد |لخليفه632425 نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقأسم|ء 
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر |حمد محمد سليم527355

6|o23كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن خ|لد عويس طه
9|o669 تـــج|ره سوه|ج |ر ر|فتـــ صديق حسن
حقوق |لمنصوره |ر عبــــد|لمنعم مصط |لششتـــ|وى2|7||3
779o|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|تـــن شو حسن سليم|ن
تـــ|حمد سعيد فتـــ |حمد |ل|م|م|529329 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
7o9488ه محمد محمود محمد رجبــــ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــن

Page 3316 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

25o|6| علوم ري|ضتـــ بــــنه|ندى ول|ء سعيد محمد |لشيشي
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لحميد |لشوي |696472
5o2877يم محمد حسن طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ن محمد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهآمن عبــــد|لكريم محمد محمود س|لم435668
7o533||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |حمد محمد |حمد ع |لجندى
تـــج|ره طنط|سحر عيد أحمد محمد |لسبــــ||249|6
4o2636تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء محمود عبــــد |لمجيد محمود حسن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن |نور محمد خليل |لش|ف675885
9o88o| ى ج|د |حمد د|بــــ سوه|ج|دير |لط

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرضوه ربــــيع شبــــ|ط سيدمحمود75276
يم5||349 علوم ع شمسس|رتـــ ش|كر محمد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد عبــــد|لسميع محمد سيد |246226
يم أحمد756957 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحس|م سل|مه |بــــر|
8o2386ف محمد عبــــد|لرحيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود |
رهعبــــد|لرحمن |حمد محمد حسن8764|2 تـــج|ره |لق|
ندستـــ حلو|نورد| عبــــد |لمطلبــــ ورد| ص|بــــر949|4|
8o6723|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد محمد ص|دق
262oooيم |لمرج يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يوسف |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمحمود رض| ع ص|لح4|2679
صيدله ع شمسحمد عبــــد| فتـــ لط محمد|342947
779o78| ى |لش|ف لسن ع شمس|يه س|مح فه ع
ندستـــ بــــور سعيديوسف |سم|عيل محمد |لسيد678692
رهف|روق تـــ|مر ف|روق عبــــد |لع|ل44626| ندستـــ |لق|
زر|عه |لمنصوره|ء محسن ع |لسيد ش| |697855
69o785تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــورده جوده عبــــد | ع |لسيد
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقعزيز وجيه عزيز عبــــد |لمل|ك775363
7o5369 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهربــــيع ع ربــــيع ع مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء مختـــ|ر |بــــو|لمك|رم عبــــد| له|دى684983
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم محمد |حمد محمد769656
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمنتـــ مصط ك|مل محمد||87|3
د|بــــ حلو|ن|حس |يمن محمد عد82|64|
يم حسن||398|6 طبــــ طنط|حمد فتـــ |بــــر|
9o6374|تـــج|ره سوه|ج روى ط|رق حس منصور
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم| محمد صل|ح |لدين محمد عبــــده635435

37o|3| لسن ع شمس|حمد ع ن |م ن
د|بــــ |لزق|زيق|م|جدتـــ |لرف| يوسف |لسيد|حمد 633287

رى|829|2 رهي|تـــ |حمد عبــــد |لحميد |لجو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |حمد حسن |حمد59|29
تـــربــــيتـــ بــــ سويفنرم نبــــيل كم|ل شح|تـــه|82|5

7o5377حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد |بــــو مسلم محمد محمد
||9o78تـــج|ره ع شمسه|جر جم|ل ز|يد محمد عبــــد |لو|حد بــــدر
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6o5925 د|بــــ |لمنصوره|حس محمد حس عبــــد |لحليم عبــــد
طبــــ |لم |بــــيتـــر عيد يوسف عوض395||8
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخدين| |لسيد عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم منصور442783
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحيم أحمد عبــــد 9|4869
6||86oيم |لجمل تـــج|ره طنط|محمد ص|بــــر |بــــر|
حقوق بــــ سويفصل|ح محسن محمد حل 96|7|8
7||96oيم ح|ل حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ بــــكر |بــــر|
89|o6o معهد ف ص |سيوطد| | حسن غيط يس

54o69صيدله بــــ سويفندى مصط ع محمود
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق مصط فه حس |لق| 475939
2736|8| تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــيم|ن عبــــد|للطيف متـــو ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط محمد عبــــد |لجليل مصط 687764
حقوق حلو|نعمرو حس|م عمر محمود63686|
|3|3o9كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشعمر ع|دل ز عبــــده
52597oد|بــــ |ل|سكندريه|حسن صل|ح رجبــــ يوسف محمد
رهمحمد مدحتـــ محمد |م|م56354| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم|ل محمد |حمد |لسم|ن||83377
يم896|24 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ننوره|ن حمدى سعيد |بــــر|
862o79د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ريه|م ك|مل مط|وع محمود
ره|حمد محمد يوسف سيد |حمد|263|3| د|بــــ |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يم|ن عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لسل|م |حمد محمد عبــــد348572
صيدله |لزق|زيقنور| ط|رق حسن ن332856
معهد ف ص |سم|عيليهل|ء ع|طف كم|ل ع حسن|768345
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم كم|ل محمود سليم|ن96|778
8o7o6o |يم عبــــد|لك |د|بــــ |لم |ف|يزه صل|ح |بــــر|
8o9629 تـــربــــيتـــ |لم |حسن ع ق|سم ع
26753oيم |د|بــــ بــــنه|ي|سم كم|ل ع|بــــدين محمد |بــــر|
6o6243تـــربــــيتـــ طنط|محمد عبــــد |لرحمن محمد فتـــوح حج|بــــ
676o44 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــتـــس|م |لسيد شيبــــه  |لحمد مر|د عبــــد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمل محمود حس عبــــد |لح|فظ|687622
يم |لسعيد سليم|ن|699226 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــح|مد |حمد ح|مد |حمد699296
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد و|ئل حسن |حمد عبــــد |لرحمن25624|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم سعد عشم رزق |  ||75|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|منيه حس محمد عم|ر|56925
2o6o|رهعبــــد |لرحمن محمود فوزى محمود علوم |لق|

رهحمد خ|لد محمد فخر |لدين صل|ح|23938| تـــج|ره |لق|
79|o94|يل ج |لزق|زيقر| | |لسيد محمد عبــــد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4|o25|د|بــــ طنط|عمرو ط|رق عبــــد |لمجيد خ | قمر|
||82o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م|رين| ع|طف عبــــد | قرقوشتـــ
8o366يف محمد عبــــد |لخ|لق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل 
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تـــمريض |لزق|زيق ر| | محمد شبــــل عبــــد |لنبــــي حسن635384
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ه|دى |حمد محمد عبــــد |لغف|ر33429|
7o63o2| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم عبــــد |لوه|بــــ ك|مل محمد عبــــد
|44o86كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر محمد سويلم عو|د
755o7o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحسن ص|بــــر حسن مصط
حقوق |ل|سكندريهمصط منصور س|لم حمد مسلم492448
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |لسيد عبــــد|لعظيم محمد عفي 262823
49|o27د|بــــ دمنهور|ر| | درويش محمود درويش

خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننجل|ء محمد خ|لد محمد|8296
ندستـــ |سيوطعبــــد |لوه|بــــ |مجد |لسيد محمد9|2|78
|4o4|4 د|بــــ ع شمس|تـــ فوزى عبــــد |لستـــ|ر مصط
رتـــ م|يكل عم|د ع|زر مسعد9273|| تـــمريض |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه س|مح سعيد ري|ض|39696|
64oo6|تـــج|ره |لزق|زيقرؤى عز |حمد |حمد بــــيو
تـــمريض كفر |لشيخمحمد ن|جح طلعتـــ محمد محمد442495
ر |حمد محمد48522| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعزه عص|م |لدين سعيد عبــــد |لو|حد 686939
4|926o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه |بــــو|لعبــــ|س عبــــد |لمع محروس
6o6766م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد عبــــد |لعزيز عبــــده |بــــو |لمجد عثــــم
9oo|45|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد عل|ء عبــــده |لسيد
يم سليم|ن3385|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرح ريه|بــــ |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفي| مجدى |حمد محمد63247
معهد ف ص |لزق|زيقزينبــــ ه| محمد محمد |ل|سد|وى92|633
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | محمود بــــدوى |حمد63432|
4o4528د|بــــ دمنهور|محمد ش|كر محمد |حمد حج|زى
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفريده عط|| بــــدوي ع 845528
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد ع محمد ع منصور|633743
طبــــ طنط|رو|ن |س|مه محمد |حمد مو4473|6
زر|عه طنط|ر| | ع عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |بــــو زيد3|4267
تـــج|ره دمنهورمحمد حس|م مبــــروك عبــــد |لمجيد582|48

476o4لسن ع شمس|ش|م سيد |م عبــــد|لمقصود
33o245|نوعيتـــ بــــنه|يتـــ عج محمد عج |لح|دق
88o8o3 معهد ف تـــمريض |سيوط حس|م حسن ع محمود
2|9o|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |لسيد |حمد |لرمي
9o5493 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىش|ديه د|ود |سم|عيل محمد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود محمد |بــــوبــــكر |لتـــ|بــــ ع حيده6949|7
يم محمد32346| صيدله حلو|نسندس حس|م |لدين |بــــر|
45339oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخيونس عبــــد|له|دي يونس عمر |رز معهد ع| 
ندستـــ |لفيومعص|م |لدين ع|دل عبــــد |لجو|د محمد524949
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف عبــــد|لن| عبــــد|لخ عبــــد|لمجيد334495
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد |لبــــ|سط |م|م عبــــد |لبــــ|سط ع 42|444
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نوعيتـــ بــــنه|ندى |س|مه محمد سل|مه حسن|33997
6924o5|يم محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| |يمن |لظريف |بــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|رحمه ربــــيع منصور حسن779967
لسن ع شمس|ف|طمتـــ |حمد عبــــد|لعزيز محمد349426
|629o||فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمل ي| محمد شح|تـــه

لس جل|ل سليم عبــــد |لملك53|9| ندستـــ بــــ سويفك
د|بــــ كفر |لشيخ|دين| عص|م حسن ع7784|4
ر محمد رخ||868|6 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|مروتـــ م|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|سم كم|ل ع محمد |بــــوعبــــيد82|437
طبــــ |سن|ن طنط|سم|ء ع سعد عبــــد |لع| |لطنوبــــى427852
ه رفعتـــ عبــــد|لكريم حموده|785|89 تـــج|ره |سيوط م
83o2|2تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديك|تـــرين روم| بــــسط| مق|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سم|ء صبــــرى عبــــد|لخ|لق محمد مسعد346479
ف صل|ح عبــــد|لحميد عبــــد 397|44 طبــــ كفر |لشيخيف |
وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد محمود محمد48|753 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط سيد ذكري| |لجعودي45472
639oo7معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء عبــــد|لن| شح|تـــتـــ |لسيد |لمهد
343o38وف|تـــمحمد خ|لد جميل محمد صبــــيح معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم
755o74يم عبــــد |لر| |بــــر ندستـــ |لسويسعبــــد | |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد محمد |لسيد|||5|64
يم يوسف94|676 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء محمود مصط |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنه|د محمود محمد |بــــو|لنور785295
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|جر حمدى عبــــد |للطيف حسن نص75||27
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حسن صد ج|د |لربــــ عبــــد|للطيف827862
69o|33ندستـــ كفر |لشيخف|رس لط ج|د محمد ع
6||oo6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |لغمري |لشيخ
 |حه وفن|دق |ل|قد | محمد خليفه سيد44|836
||8o53ل|ل طبــــ |سن|ن ع شمسمريم ر|شد عبــــد |لمنعم 
2|29o2|تـــج|ره ع شمسحمد ع|شور محمد شعبــــ|ن
33488oيم عبــــد|لمع محمود تـــربــــيتـــ ع شمسوق عبــــد|لمع |بــــر|

5o2|9وف|تـــعبــــد |لرحمن فتـــ سيد سل|م عي وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|كرم عبــــد | محمد |لص |25857|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سهيلتـــ بــــ|سل |حمد عثــــم|ن8|6|5
5o99o7|علوم دمنهورحمد مبــــروك منصور |لديبــــ
27|o9oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ح طلعتـــ |لسيد بــــل|قي |سم|عيل
64o458| ف عبــــد |لمنعم محمد عبــــد تـــج|ره |لزق|زيقحمد |
نوعيتـــ بــــنه|ن|ء محمد عبــــد|لمجيد ع339739
يم ج|د |لحق |بــــر699345 د|بــــ د |ط||ء جم|ل |بــــر|
4o9555 يم أبــــو|لخ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عـمر عـزتـــ إبــــر|
يم |لخلي 256387 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط صبــــيح |بــــر|
طبــــ |سيوطمحمود محمد ك|مل ص|لح 5458|9
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8o6232يم فتـــ جمعه نوعيتـــ |لم |عل|ء |بــــر|
طبــــ بــــنه|نور|ن محمد محمود محمد سيد |حمد625627
يم |لسيد حسن |سم|عيل 783932 ر|ء |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ مرو|ن سعيد حسن||35533
24728oه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعر| لط عر| |بــــوخ
755o3||يم عوده تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيمن عوده |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصوره |ده سم |لسيد |لبــــر محمد2|6856
7852o||د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد |حمد محمود
785o8oمعهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقدع|ء |حمد محمد |حمد
علوم طنط|قسمتـــ محمد |لشو|د عبــــد|لمع فودتـــ9|||43
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود ع |حمد |سم|عيل|27349
42o6|3| يم محمد عي تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخصف|ء غ|زى مو غ|زى |حمد559|44
6o2539تـــج|ره طنط|محمد محمود كم|ل بــــو|دى
يم عيد عمر8892|5 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــويد| محمد |بــــر|

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمروتـــ ج|بــــر ح|مد عبــــد |لص|لح 677|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يوسف رض| محمد |لسعيد محمود ش|4|679
6o5674تـــج|ره طنط|سهيله حم|ده محمد رمض|ن |لبــــسندي
زر|عه ع شمسه|جر ممدوح محمود مصط يونس343635
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن حل |لسيد محمد9|4535 معهد ع| 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوملشيم|ء قر محمود محمد|66387
6o57o9| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |م محمد عبــــد|لح|فظ |لزي
3|345oوي ف س| طنط|وى |ل تـــج|ره ع شمسبــــل|ل |
45o54|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جل|ل ح|مد |لسو|ق
يم خليل محمد رخ|438|75 تـــج|ره بــــور سعيدندى محمود |بــــر|
45|o98كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمحمد ح|مد عبــــد|لعزيز عبــــده
علوم حلو|نمن|ر حسن ع عبــــد |لح|فظ39434|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |عبــــ محمد عوض | حسن2526|8
زر|عه |لم |بــــيشوي حن| عزيز حبــــيبــــ856554
48o477 يم عبــــد |لو|حد د|بــــ دمنهور|ش|م محمد |بــــر|
9o6783 يم حس معهد ف ص سوه|جسل عبــــد|لن| |بــــر|
25486oح ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد مصط عبــــد|لعظيم |حمد 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم حس جودتـــ عبــــد |لغ 46685|
6|6973| ه |لسيد عبــــد |لبــــ| عبــــد |ل تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم

تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد محمد |حمد55424
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |لشح|تـــ محمد يوسف درويش72|693
763o64تـــج|ره بــــور سعيدمريم عص|م |لدين عبــــد |لمنعم محمود تـــرك
تـــج|ره دمنهورر| |حمد |حمد محمد |لمسدى528226
6862ooتـــربــــيتـــ |لمنصورهحس|م |لدين عصمتـــ عبــــد |لجليل يونس عر
3|642oلع| للغ|تـــ بــــم جديده|ه|جر عبــــده ح|مد عبــــدربــــه
4o5769تـــج|ره |ل|سكندريه |ر جم|ل |بــــو |لحسن |حمد ع
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره عبــــد |لحميد محمود محمد عبــــده9|49|5
2483o| حقوق حلو|نم|ري|ن ع|طف |لعبــــ|دي عبــــد

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقأحمد محمد صل|ح محمد642589
معهد ف ص |سو|ندين| محمد محمود عبــــد|لمجيد847685
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمود عبــــد|لعليم ج|د |لربــــ حس|ن839669
3|o9o4حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر محمد سليم حسن
45o|o6زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــم|يكل جورج لويس بــــطرس
826|o8|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىل|ء محمد مبــــ|رك |بــــو|لحسن
6764ooيم ع يم يوسف |بــــر| طبــــ |سن|ن |لمنصورهمنه | |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|مصط |حمد محمد عوض | ضيف3397|6
758o36يم عبــــد |لرحيم عبــــد |لمنعم جوده وف|تـــبــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|46|o6رتـــ رحمه عبــــد |لمنعم عبــــد |لستـــ|ر |لسيد تـــمريض |لق|
326565| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ حمدى حسن |بــــو ع
2646o4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر عي |لسيد عبــــد|لحميد

رهمن|ر محمد |حمد ع خلف|9|35 حقوق |لق|
ندستـــ حلو|ننور |لدين جم|ل نور |لدين عيسوى |حمد526239
د|بــــ |ل|سكندريه|د | |حمد يوسف |سم|عيل حس 489642
6o6494| ندستـــ |لمنصورهحمد بــــسيو عبــــد |لفتـــ|ح مو
63|o6oري|ض |طف|ل |لمنصورهم سعيد |حمد بــــ|ش| |حمد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء سيد فتـــ محمد|84428
7o8863تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى سل|مه سل|مه سل|مه
زر|عه طنط|ي| عبــــد|لر|فع عبــــد| حم|م433723
879o2| طبــــ بــــيطرى |سيوطنور| مجدى سعيد م
63o72|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |كريم ف|روق ح|فظ محمد|

9o477يم طه ع كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمتـــ شعبــــ|ن |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|منيتـــ حس|م محمد |م|م |لسيد|495958
698o79طبــــ |لزق|زيقسميه ي| ك|مل بــــ|ز
معهد ف ص سوه|جد | كم|ل محمد خلف 6|8993
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط |ء محمود عطي محمود 642|89
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد خ|لد عبــــد|لع| عبــــد|لغ مو357393 معهد |لصفوتـــ |لع| 
زر|عه |لمنصورهعبــــد |لرحمن مصط محمود |لحس|ن منصور6784|7
ندستـــ |سيوطحمد عرف|تـــ محمد رشد|ن|83||45
يدعبــــد |لمجيد حس759283 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنيه |يه|بــــ محمد |بــــو |ل
32o958يم يم محمد |بــــر| ف |بــــر| زر|عه ع شمسن|در |

يم27245 ح|ن محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|له 
6984o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد ع|دل محمد |لسعيد مصط |لسيد
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنيتـــ محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لجليل|325973
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعهد محمد فؤ|د طه432554

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــ سم لبــــيبــــ عبــــد |لعليم55846
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن عربــــ|وى رجبــــ محمد779459
8o8o88| طبــــ |لم |يه عبــــد| خميس عبــــد|
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8o3726|ه ع|طف فرغ محمد طبــــ |لفيومم
معهد ف ص |سيوطي|سم محمود عبــــد|لحميد محمود  7534|9
4|67o8ف عبــــد |لمؤمن رزق نوعيتـــ كفر |لشيخوق |
وف|تـــمحمد مدحتـــ محمد ع رف||887|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
88oo24 طبــــ |سيوط حمد مصط |حمد ممدوح عبــــد|للطيف
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــنغم و|ئل |لسيد |لسعيد عبــــد |لوه|بــــ676584
|5o325رهمحمود عقل ج|بــــ | حسن تـــج|ره |لق|
6o|244تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أسم|ء أحمد محمد |سم|عيل
68o694ر محمود د|بــــ |لمنصوره|دين| جل|ل |لدين م|
طبــــ طنط|محمد عبــــد|لش| محمد صديق433575

د|بــــ بــــ سويف|سعد عم|د سعد مل|ك57923
|4922oيم يم |بــــر| ف |بــــر| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمنتـــ | |
ش|م |حمد محمد يونس826544 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ره 
تـــربــــيتـــ طنط||سل|م سعد ع سيد|حمد |بــــو|لنج3768|6
يم229238 زر|عه مشتـــهرسل ه| |حمد |بــــر|
ف سعد |حمد355545 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسين |
تـــج|ره ع شمسيوستـــ | |كرم م| عبــــد|لمسيح95|9|3
صيدلتـــ بــــورسعيدحمد عمرو |حمد حسن |لمغربــــى|764428
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمود محمد |بــــو|لمجد||82486
رهندى عبــــد|لق|در كرم| رزق238759 صيدله |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن خميس محمد يوسف||43542
|د|بــــ |لم |سم|ء سيد عقيله عبــــد|لرحمن|7|8567
4o85|o|حقوق طنط|حمد ع عبــــد |لمنعم حسن ع|مر
4o6238حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|فريده رضو|ن عبــــد |لمع رضو|ن
صيدله |لمنصورهمنه | محمود |لشح|تـــ محمد |بــــو|لسعد|68236
68875oيم مجدى محمد عبــــد |لعزيز |بــــو تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــر|
علوم |سيوطر| | محمد عبــــد|لنظ كحيل 886843
23o6o3يد تـــج|ره ع شمسمحمود ع|دل كم|ل |بــــو|ل
7oo|68يم ع نوعيتـــ |لمنصورهدين| نبــــيه |بــــر|
رتـــ/ري|ضتـــ|سيف |لدين محمد محمود |لسيد عودتـــ8296|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم جه|د يونس ع عز|م|688749 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــر|

9o524| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيمن محمد مبــــروك حس|ن
ندستـــ ع شمسمحمود محمد مصط عبــــد|لمعبــــود2894|2
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفرحه عص|م محمد عبــــد |لسل|م72|754
تـــج|ره |سيوطي|سم ع تـــوفيق عبــــد|لح|فظ 885482
يم |لحسي |حمد سليم9|7625 نوعيتـــ بــــور سعيدحمد محمد |بــــر|
6|o33o |صيدله |لمنصورهزينبــــ مسعد |لمتـــو |لنوس
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لمنعم حسن486655
7o2867ندستـــ |لزق|زيقحس|م ط|رق محمد ك|مل عبــــد |ل عنيبــــه
ندستـــ |لم |ريمون ن|دي ذ ج|د822939
د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه محمد حس مصط |93||8
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|6375oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمد محمد |حمد عيسوى
639oo8|يم محمد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء وحيد محمد |بــــر|
25||2oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد ع حم|د
64o958وف|تـــمحمود محمد شح|تـــه محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6265ooعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم ع|دل سعد محمد
5|4622| طبــــ |ل|سكندريهقتـــ |حمد محمد |لسيد بــــيو
3|2|5o|حقوق بــــنه|س|متـــ ط|رق ع ع فه سليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقص|ف |ز تـــيس عبــــد |لحليم عبــــد |لمع686|77
رهحمد |بــــومسلم ع حن س|لم|636586 تـــخطيط عمر| |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء ع حسن ع حسن|673|44
فنون جميله فنون حلو|نسهر محمود شعبــــ|ن |لخو |23684
ش|م صل|ح ز65294| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر 
8|o|83يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور| حمدى عبــــد|لحميد ق|بــــيل264923
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل ط|رق |حمد محمد |لشيخ39273|

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومي|سم عرف|تـــ عرفتـــ ري|ض96|65
|5oo|7|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م حسن رمض|ن حسن
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد مصط حسن ف|رس678924

85439| علوم |لفيوممنيه ع|دل |حمد مر
يم327356 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ع|ئشتـــ ص|بــــر |لسيد |بــــر|
رهنوره|ن ن| معوض ص|دق|5376| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
479o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف ط|رق خليل محمد سليم|ن
صيدلتـــ بــــورسعيدريج ي مسعد ع |بــــو سعده|765998
د|بــــ |ل|سكندريه|ي| بــــدر محمد عبــــد|لو| عبــــد|لمو488269
8o8664ف ع عبــــد|لطيف تـــج|ره بــــ سويفع |
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــغريد |حمد عبــــد|لغف|ر عثــــم|ن248833
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ن |م ع|مر ح|مد ص|لح847789

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد حمدى عبــــد |لعظيم عبــــد |لعظيم4|858
36o244ر |لسيد |لسيد محمد قنديل إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىط|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء صل|ح |لدين عبــــد ربــــه عبــــد |53474|
692o8|تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لسميع محمود عثــــم

رهيثــــم شعبــــ|ن عبــــد|للطيف عبــــد |لمطلبــــ94|47 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
79o99oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسنور| وليد ع محمد
53376o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمد مصط محمد سليم
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم مدحتـــ فرنسيس جرجس |سعد626855
رهحمد |س|مه عبــــد |لنبــــى محمد رشو|ن56684| ندستـــ |لق|
ندستـــ حلو|نمريم نور |لدين عبــــد |لحميد سيد55|28|
48|o47تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــتـــ | |حمد ص|لح عبــــده |حمد
336o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ريه|م |لسعيد عبــــد|لحميد |لسيد
7o||28 حقوق |لزق|زيقع و|ئل ع محمد عبــــد |لفتـــ|ح سيد
حقوق بــــنه|ي|سم عبــــد|لرحمن سعد عبــــد|لرحمن357655
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4o8783|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن صبــــ محمد محمد مسعود
|د|بــــ بــــنه||ء محمد محمد ع|مر|86|357
تـــج|ره طنط|ه|جر |لسيد خلف حس|ن423922
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمع|ذ عبــــد|لفتـــ|ح محمود |لسيد247476
433o38| معهد ف ص طنط|سم|ء عبــــد |لع| محمد |لقبــــي
معهد ف ص بــــ سويفحمد ص|لح عبــــد|لرؤف رشو|ن|855959
89825o تـــج|ره سوه|جمصط |لسيد |حمد مصط
4o7495د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــ رمض|ن |سم|عيل محمد ص|لح
43|||oعلوم طنط|وق |لسيد ح|مد |لسيد |لغول
52593oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسل|م محمد بــــدر عبــــد |لر|زق |لعج
5o2949 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه | ه| ج|بــــر محمد ع
4o3323 تـــج|ره دمنهوررو|ن فؤ|د |حمد ج|بــــر بــــسيو
وف|تـــحمد محمود |حمد عبــــد|لح|فظ|272465 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع|صم رض| ع ع خليل||646|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صفوتـــ ع عبــــد|لمنعم يوسف337944
ندستـــ ع شمسحمد خ|لد محمد عوض||952||
ف محمد |حمد |لسيد|36448 تـــربــــيتـــ ع شمسحمد |
7oo65تـــمريض |لفيوم دير محمود محمد محمود

477o45زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لبــــ|رى
889o25  تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــ غل|بــــ عبــــد| سيد
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطريه|م ع حسن محمد  2|47|9
يم بــــدوى2|76|2 ش|م |بــــر| رهحس|م  تـــج|ره |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جي|ر| فريد محمد عبــــد|لرؤوف237998
يم |لبــــلق6||675 د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد مصط |بــــر|
6||4ooتـــربــــيتـــ طنط|رن| جم|ل |لرف| ط|يل
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد فهيم |حمد |لغربــــ|وى|679998
رهش|دى عص|م محمد ع|شور غز|ل222867 تـــج|ره |لق|
ى|765283 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|لسيد محمد محمد |لش|ف بــــح
8753o| تـــج|ره |سيوطه|جر |حمد محمود عبــــد|لعزيز
طبــــ |لمنصورهحمد ر| |حمد صبــــرى حس مبــــروك29|677
يم |حمد  محمد رستـــم475852 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر |حمد |بــــر|
335o48كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ن| محمد عل|م
5|o839بــــ |أحمد محمود ع رزق عتـــم|ن لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
يم |لمحرو 6445|5 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآل|ء |بــــر|
|23|8o|ى عبــــد |لحميد تـــربــــيتـــ ع شمسحمد مصط ي
طبــــ حلو|ندى خ|لد محمد |لغس|ل7|4323
رتـــ ه| عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لعليم5866|5 معهد ف ص |ل|سكندريهز
||52ooف سم بــــطرس تـــج|ره ع شمسكل|ر| |
يم |لمقدم42283 د|بــــ حلو|ن|ي| عم|ر عج |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمد محمد |لسيد|898768
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم حسن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لبــــ| 2||327
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ندستـــ شبــــر| بــــنه|ندى سعيد حسن |لسيد خليفه344944
9o5226 تـــج|ره سوه|جكريمه عوض جوده رضو|ن
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نخ|لد حم|د شعبــــ|ن محمود49889|
4|6|o6كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيم|ن رفعتـــ محمد عبــــد |لسل|م |لفرنو
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ |بــــوزيد مخيمر |بــــوزيد|345568
وف|تـــنور|ن عص|م |لدين |لدري |حمد خليفتـــ|3273| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ |لفيومجه|د صل|ح |لدين محمود عبــــد |لرز68466

3435o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــدر عزتـــ ص|لح محمد سيف
5o894ر كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن عم|د ع محمد ط|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفنورعز|لدين |حمد محمود |لسيد475987
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحسن|ء محمد مح محمد ع||3|77
علوم كفر |لشيخمحمد |حمد بــــسيو |حمد بــــسيو عي436333
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه ع|دل عبــــد |لرحيم |لسيد483276
4o6|89د|بــــ |ل|سكندريه|د | جم|ل محمد |حمد |لجمل
يم بــــدير بــــره676949 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد | |بــــر|

يع37797 رهف|طمه حمدى عبــــد|لعزيز |بــــو تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسندى رف| محمد رف|59779|

3749oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رزق محمد رزق
4836o3حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور|ن حن ف|رس سعد
صيدله |لمنصورهزي|د محمد |بــــو زيد محمد عبــــدتـــ696952
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط |حمد عبــــد |لسل|م |سم|عيل 22426|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عزه سليم رجبــــ عرفه636939
438|o|تـــمريض كفر |لشيخغ|ده خ|لد ع |لشه|وى
35285oتـــج|ره بــــنه|مصط محمود محمود محمود قمر
د|بــــ |سيوط|زينبــــ ع |حمد محمد |875|9
36o299| ش|م |حمد حسن حس ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد 
36|2o||علوم بــــنه|متـــثــــ|ل |لسيد مسعد |لسيد
84o555|يم حس |لع|د محمد كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــر
ندستـــ بــــور سعيدمحمد نبــــيل محمد عبــــد |لسميع689278
25959oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|نم يح محمود مصط عوض

معهد ف تـــمريض بــــ سويف بــــه |حمد مظهر عبــــد |62946
62oo97|ه عبــــده |لد|ودى طه ند تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|م
يم جبــــر487247 لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |حس ه| |بــــر|
629oo9تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عمرو محمود حمدى بــــند|رى سعف

رهحمد ر|فتـــ صل|ح مك|وي|72|47 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5oo26o حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع سعد حس حبــــي
ل|6646|4 ر|ء خ|لد |بــــوزيد مغ إعل|م بــــ سويفلز
معهد ف ص طنط|محمود رض| ع عبــــد|لرحيم|43358
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سعيد عبــــد | |م عبــــد|لرحمن787954
27|73oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|جر جم|ل حسن عبــــد |لغ |لعدل
8o3766 |تـــربــــيتـــ |لم |سل عمر طلعتـــ رف
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8|oo33لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء رمض|ن بــــكري محمد|
ه محمود حسن محمود|879222 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م

رهعمر |يمن محمد |م 4536| ندستـــ |لق|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعم|ر جم|ل |له|دى عبــــد|لعزيز778332 ع.
تـــج|ره بــــنه|سحر مجدى عبــــد|لمطلبــــ محمد عبــــيدو59|443

معهد ف ص بــــ سويفيم|ن مبــــروك عبــــد |لر|زق عبــــد |لحميد73483
27o826|ر معهد ف ص بــــنه|يم|ن محمد محفوظ محمدجو
رهسل نبــــيل محمد بــــي|زيد22275| تـــج|ره |لق|
|27oo6|حقوق ع شمسحسن محمود حسن |بــــو|لعل
69|o57صيدله |ل|سكندريهيم|ن محمود عبــــد |لرحمن محمود منتـــ
ش|م مر عبــــد|لع|ل|44499 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن 
7o2227تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| خ|لد محمود سيد |حمد محرم
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــريم يعقوبــــ ع يعقوبــــ ع محمد|42654
6o9722تـــج|ره طنط|رضوى رمض|ن أحمد |لجم|ل
5462o||معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد محمد عبــــد |م |لسد
6868o2د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عوض حمزه عبــــد |لع| ج|دو
صيدله |لزق|زيقيم|ن عم|د تـــه| عبــــد |لسل|م|475|79
ره|دير |حمد محمد سعد سيد58234| عل|م |لق|
|66oo4| ش|م حس محمد مو ره|حمد  د|بــــ |لق|
علوم |لزق|زيقم|رتـــ | ك|مل وليم سعيد مق|ر|99|75
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــبــــدر ط|رق بــــدر عفي بــــدر89||33
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء ع |لسيد عيسوي|556|78

3|oo6ف |حمد حسن رهفرح | طبــــ |لق|
علوم كفر |لشيخحسن|ء مجدى عبــــد |لمنعم محمد |لسنور439977
6o|347د|بــــ طنط|محمد |يمن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح سعد|
صيدله ع شمسوق |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لنبــــي358392
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــزين |ل|م محمد عيد |لشيخ427467
228o96| رتـــ|سم|ء ص|بــــر عمر ع |لدسو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
49o|o||يم محمد ع ج|د تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــل|ء |بــــر|
84o|o7كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نشيم|ء |حمد ربــــيع محمد
ي7|5|75 يم عيد محمد |لم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد بــــه|ء |لدين عك|شتـــ بــــخيتـــ||938||
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمريم رض| سعد مدبــــو 63784|
439|o||طبــــ كفر |لشيخأروى محسن محمود عبــــد|لسل|م أبــــو
طبــــ |ل|سكندريهمنتـــ | ممدوح حسن مو |لجمل6||543
42o892|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء حسن عبــــد|لفتـــ|ح حسن |سم
معهد ف تـــمريض |سو|نعف|ف قر ع عثــــم|ن869728

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنتـــ | محمد |حمد عبــــد |للطيف34699
يم عبــــد|لوه358752 وف|محمد عبــــد|لوه|بــــ |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

صيدلتـــ |لفيومعبــــد | ع|صم عبــــد |لمنعم عبــــد | عي265|9
45o746تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|د | نش|تـــ كريم |حمد كريم عبــــد |لع
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4o9485| تـــج|ره طنط|طه عبــــد |لسل|م طه ع عبــــد
يم6|6786 يم محمود ثــــروتـــ |بــــر| زر|عه |لمنصورهيم|ن |بــــر|

تـــربــــيتـــ ع شمسم|زن يوسف |ل|م خل|ف عبــــد |لعزيز6458|
وف|تـــ|عز |لدين |يمن محمد فتـــ76|367 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7|o8o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |حمد محمد |لمحجوبــــ يوسف
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمحمود فتـــ محمود حسن |حمد4|5246
6o7566|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد محمد حمودتـــ
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخرحمه |لسيد |م|م |لسيد أحمد437888
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد س|مح سيد عبــــد |لو|حد |حمد|254788
829992| يم مشمش زقزوق فتـــح | ندستـــ أسو|نبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممكسيموس فرج رمزى فرج286423
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|ره عبــــد|لعزيز خليل محمد848527

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفخلود حسن ذ محمد394|5
45|o85علوم ري|ضتـــ طنط|م|جد مصط تـــوكل |لعر|بــــى
342o23فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ |كرم عبــــد|لع|ل حسن |لصو|ف
ف محمود عبــــد |لعزيز383|76 وقمنه | | ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير فتـــ |م |سم|عيل |لقرش|وى9545|5
85o945يم محمد |حمد ي |بــــر| تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدبــــ
رهيوسف عبــــد |لفتـــ|ح فوزى عبــــد |لفتـــ|ح محمد23942| حقوق |لق|

64o53علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمود جم|ل محمد درويش
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرشدي |حمد محمد عط|98|834
يم س|لم محمد |لحلف|وى9497|4 د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر إبــــر|
6362|o| حقوق |لزق|زيقعمرو عبــــد| محمد عوض
طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء كم|ل سند محمد |لدو|س|66|432
432o23علوم طنط|رحمه ممدوح فتـــ ع عز|م
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد|لرحمن خ|لد سعد محمد |م|م484635
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رول كم|ل بــــطرس نصيح جرجس24|36|
9o|7|5|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ سم|ء محمود سيد ح|فظ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد ج|بــــر |لسيد |بــــوشعلتـــ|246928
6439|oش|م عبــــد|لستـــ|ر فه محمد تـــج|ره بــــنه|زينبــــ 
نوعيتـــ عبــــ|سيهسميتـــ ح|زم مصط محمد مصط |ل344688
ندستـــ ع شمسوق مجدى محمد محمد |نور25332|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمد كم|ل عبــــد |للطيف ظهر694993
68o|98طبــــ حلو|نتـــوفيق ع|طف تـــوفيق بــــندق
88o792 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطفرحه حم|يه منصور عبــــد|لع|ل
إعل|م بــــ سويفوف|ء صبــــ محمد محمد شفيق9468|6
4233o7طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنه | |حمد محمود |حمد  محمود

47|46| تـــمريض  حلو|نل|ء عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |
يم|783|2 د|بــــ |سو|ن|ي|سم شه|بــــ |حمد ك|مل |بــــر|

2|4o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع|ئشتـــ عل|ء|لدين كم|ل عبــــده
83o998تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديوف|ء سيد |بــــو|لوف| |حمد
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5o6388زر|عه |ل|سكندريهسل محمد فوزى ع |دريس
9o5525 طبــــ |لسويسند عبــــد|لر|زق |حمد حسن
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوسف خ|لد |حمد رجبــــ |لدم|438464
|35426| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ل|ء عبــــد |لنبــــى ع مر
7o763oزر|عه |لمنصورهمحمود |لسعيد |حمد حمزه
46|o8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن |حمد |لسيد |لخو

صيدله بــــ سويفدع|ء |حمد ق|سم |حمد58495
وف|تـــعبــــد | محمود فتـــ محمد محمود |524669 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
3|6o43|علوم ع شمسم|رتـــ | مجدى نظي حن
6o2o92|معهد ف ص طنط||ء |كرم عبــــد |له|دى طم|ن
6757o9|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرن| محمد طلبــــه عيد ص|لح رخ
6o9847جرس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر نه|د عبــــد|لرحيم 
ر5||833 يه|ن ع|طف |حمد ط| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ش
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدنوره|ن ع|طف محمد عبــــد |لق|در|حمد458|62
د|بــــ |لزق|زيق|أيمن |لسيد فتـــ |لسيد خ|طر628354
5|4o84علوم حلو|نسمر مي ح|مد محمد |لرج|ل
88oo5o ف غ| مسيحه كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم | |
5o53o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخ|لد محمد سعد عبــــد |للطيف
لسن ع شمس|حمد |يمن |لسيد |لسيد |لسيد |حمد484582
د|9||334 د |حمد مج| علوم ع شمسحمد مج|
356|oo|يم وحيد مو عمر ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|جشمس حس |حمد حسن 897592
8|399oي شفيق ميخ|ئيل معهد ف ص بــــ سويفبــــه بــــ

د|بــــ حلو|ن|رو|ن رض| عبــــد |لرؤف حسن4|42|
8o677| تـــربــــيتـــ |لم |دع|ء خ|لد محمد ع
حقوق ع شمسيه عل|ء عبــــد |لجو|د محمد|27547|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل محمد محمد |بــــو |لسعود2||337
34532oف عبــــد|لحليم محمد |لعز زر|عه ع شمسعبــــد| |

|625oندستـــ حلو|ننوره|ن خ|لد |حمد عبــــده
4586oف عبــــد | محمد رهنرم | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

5o5388علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد جم|ل عبــــد |لعزيز جمعه
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسع |ء مصط ع يوسف بــــخ|ري 684366
92299o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن ع|صم عبــــد|لرحمن خليفه
معهد ف تـــمريض بــــنه| تـــغريد حسن |لسيد متـــو356888
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رتـــ | نبــــيل سعد ويص|838699

6o2||تـــربــــيتـــ بــــ سويفد |نه ن| ج|د|لسيد رشيد
333o4|يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عل|ء جمعه ع |بــــر|

3o538| د|بــــ بــــ سويف|ل|ء ي| يح و|
4o58|3يم حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى عل|ء |بــــر|
وف|تـــمحمد مصط خليفتـــ مصط 77365| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ |سن|ن ع شمسحمد سل|مه |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لحميد|327996
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تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | مدحتـــ ف|يق تـــوفيق عبــــد|66442
ف عبــــده عبــــد |لعزيز37232| د|بــــ ع شمس|محمد |
2695o2تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــريه|م ربــــيع |لص|وى محمد منصور
|2o639 ندستـــ ع شمسمحمد ع|طف ف|روق عبــــد |لغ
طبــــ بــــيطرى |سيوطن جم|ل |سحق عبــــده|853635
3|267oتـــج|ره ع شمسمحمد فتـــ فتـــ |لسيد
7575oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهيم|ن |س|مه عبــــد |لعزيز |حمد
|2o96|وقندى تـــ|مر عبــــد |لحليم حل محمد ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
6o553كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفجه|د معوض محمد عبــــد |لعزيز

||867oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمؤمن عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد طه
23|69o| |رهحمد محمود |لغريبــــ |حمد |لنوس ندستـــ |لق|
8o6378كليتـــ حقوق |لم |حسن|ء محمد حسن محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ح|فظ ع |لعط|ر867|25
6o|933تـــربــــيتـــ طنط|سندس عبــــد|لحميد ح|مد |لح|ج
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمهند محمود ص|لح در|ز673|76
5o3223زر|عه كفر |لشيخندى حسن عمر|ن محمود جوده
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه س| كم|ل نجيبــــ|776326
ش|م |لسعيد عبــــد |له|دى ج|د4|6776 ندستـــ |لمنصورهعمر 
6oo432حه تـــربــــيتـــ طنط|عبــــ رجبــــ عبــــد |لع|ل |ل
757o56آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نسمه مو حسن مو حسن
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرن| ر|شد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن|33736
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ط|رق |لسيد عبــــد |لر|زق695258

تـــج|ره |سيوطش|م عبــــد| عبــــد|لعزيز حم|د55738
8436ooمعهد ف ص |سو|نطه |حمد ه|شم محمد

ره|ندى محمد فكرى |سم|عيل77|6| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهرض| ن| |حمد |بــــو|لعن محمد مو 746|69
4o|83|يم خليل عبــــد |لف|رس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
34o|49|رى رى محمد جو حقوق بــــنه|حمد و|ئل جو
64o996|حقوق |لزق|زيقس|متـــ سيد|حمد محمد سيد|حمد
ندستـــ |لمنصورهزي|د جم|ل عبــــد |لموجود محمد مر678676
2684o6طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ه|شم مصط ه|شم
تـــج|ره |سيوطحن|ن مصط عبــــد|لعزيز محمود 29|894
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر شعبــــ|ن |م صبــــح عطيه348884
ندستـــ ع شمسحمد محمود حمدى يوسف محمد|34||4|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمريم كرم فتـــ فرنسيس ري|ض426495
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن طلعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لخو9858|2
تـــج|ره |لمنصورهسل|م محمد حس|ن محمد عبــــد |لمجيد683629
يم ع 436837 يم ع |بــــر| تـــج|ره دمنهوري|سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نحمد |س|مه ح|مد محمد جل|له|2628|2
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد خ|لد محمد س|لم ع|مر762694

زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــبــــه محمد مصط محمد25239

Page 3330 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ف |لدين965|82 |د|بــــ |لم |ر| | صفوتـــ عبــــد|لر|زق 
د|بــــ بــــ سويف|عبــــ|س مصط عبــــ|س درويش49769

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ محمد ع عبــــد |لق|در26358|
د|بــــ دمنهور|بــــ|سم محمد |حمد ع59|482

علوم بــــ سويفمن|ر سعيد سيد سعيد52472
339o3o |ره|يم|ن مصط عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لبــــ ثــــ|ر |لق|
زر|عه دمنهوريه|بــــ محمد ع حس |لحفن|وى|944|54
772o6|ف |حمد |حمد سليم|ن علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |
تـــج|ره كفر |لشيخع محمد ي عبــــد |لجو|د |ل|نه5523|4
6oo9oتـــربــــيتـــ بــــ سويففدوى حج|ج حس محمد

رهوق حمدى محمد عبــــد|لعزيز238476 حقوق |لق|
تـــمريض |إلسكندريتـــ سل|م محمود محمد عبــــد |  |د|24|424
6o|5|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع |ء |حمد محمد غ|زى
34o58oندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد س| فه حس يسن معهد |لصفوتـــ |لع| 
معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــوق س| عبــــ|س محمد |لخو|496|5

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمروتـــ جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح |حمد797|5
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محسن سليم عبــــد|لرحيم|69|4|3
تـــمريض دمنهور محمد عبــــد|لونيس ج|د |لزن|تـــى9485|5
26o457ف حلوه نوعيتـــ فنيه |شموندير |حمد 
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد | |حمد عليوه |لشيوي|446835
6o6444تـــج|ره |لمنصورهمحمود |يمن محمد خروبــــ
498o28تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء عبــــد |لسل|م خميس عبــــده سليم
5452o3|ى |حمد محمد د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع

علوم |لفيومعبــــ مصط |حمد عبــــد|لرحمن64683
27o759| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء |حمد ف|روق ل|ش
ف صبــــ جبــــر|ن جرجس7|4383 ن| | تـــج|ره طنط|م
5|6o95تـــج|ره دمنهورف|تـــن فرج عطيه محمد |لحش|ش
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء |حمد |لبــــدوي ق|سم عبــــد |لعزيز 755885

حقوق بــــ سويفمحمد ع|طف حسن عبــــد|لعزيز57983
6954|oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود رض| محمود من عبــــد |لرحمن
4|67o7 حقوق طنط|سمر ي| |سم|عيل |بــــو|لخ |لمد

ف |سم|عيل |حمد52|55 وف|بــــل|ل | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
22o795تـــج|ره ع شمسه| | محمد ع|طف سيد محمود |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع حسن محمد منصور يوسف|525886
د|بــــ |لزق|زيق|وف|ء عبــــده محمد |حمد |حمد639586
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمن|ر ط|رق محمود |حمد6|2798
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم عبــــد|لجو|د ص|دق عبــــد|لمجيد366|27
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |بــــو بــــكر عبــــد |لحكيم عبــــد|لعظيم559|77
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس محمد حسن محمد خل|ف752586
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حسيبــــ عبــــد|لموجود |لسنو 842559
7649o|حقوق بــــورسعيدي|سم مصط عيد |لسم|ن
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حقوق |سيوط حمد مظهر محمد |حمد|892942
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمد عبــــد |لحميد |لحس|ن ع|974|4
33|9o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــد|لنبــــي محمود |بــــر
2558ooيم محروس ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد فتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورخلود ن|يل محمود |حمد ند|27|498
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عشم|وى |لسيد حس مصط |783747
8o855|تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط عبــــد|لحميد سيف
85o23oرتـــ |لجديدتـــ|محمد |لقذ| |نس شعيبــــ ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
|5744oره|رح|بــــ حس |لسعيد ع د|بــــ |لق|
6|o8||ف محمد |بــــو جميل كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسندى |
يم تـــوكل محمود |بــــوسليم8334|5 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنوره|ن |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيوسف سعيد سيف |لن محمد456|26
ندستـــ سوه|جعمرو ع طه محمد 66|898
228o27د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء ع محمود ع
4o32o5يم |حمد س|لم ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه|ن ط|رق |بــــر|
4|34o7 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه محمد محمد |لحلو
يم58284| يم عبــــد |لرحيم |بــــر| رهمريم |بــــر| تـــج|ره |لق|
6o3o76تـــمريض طنط| محمد حس حس |لرخ|وى
يف328787 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يوسف ن|در حس طه |ل
|2o8o9حقوق ع شمسفريده صبــــ خليفه محمد فرغ
زر|عه طنط|محمد شوكتـــ ج|بــــر|لسيد يوسف4|6|54
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــسمتـــ مصط سليم|ن محمد عبــــد|لكريم|677|3
يم حسن8|6352 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|تـــغريد رفعتـــ |بــــر|
9||o|o لس من قديس تـــوفيق معهد ف ص ري|ضه سوه|جك
د|بــــ ع شمس|ند محمود عبــــد|لسل|م |حمد9|98|3
ن| ممدوح حسن عثــــم|ن |حمد6|2283 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
23637oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نربــــى |حمد جل|ل مصط ك|مل
5|65o4يل ج |لزق|زيقزينبــــ |م محمد |م |بــــو زيتـــح|ر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o|3|oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد حس|م |لحسي عبــــد |لق|در محمد
3|649oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود |حمد ح|مد سيد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم خ|لد ص|بــــر محمد228688
324o99تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم كم|ل ند بــــدروس
د|بــــ ع شمس|مل ص|لح محمد سيد|9|398|
27oo89تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى أبــــو |لسعود محمد |ل|بــــيدى

547o8تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر مختـــ|ر عويس عي
478o7|ر|ن تـــج|ره |ل|سكندريهر| | ن|در محمد كم|ل ز
7o6896طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود محمد |لسعيد |حمد |لعشم|وى
53o498ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــ محمد عبــــد |لص|دق عوض ع
حقوق |لمنصورهعمر ن| |لسيد مشحوتـــ عبــــد |لحميد49763|
3|4oo9|حقوق حلو|نف ن| حسن خليفتـــ
257o89زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه مصط |لسيد |بــــو ن|صف
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27o244|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط عبــــد|لعظيم |بــــو|لعل
22o|29 |رتـــ/ري|ضتـــ|ديه غربــــ|وى سيد فرج قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|تـــسنيم عبــــد|لق|در غريبــــ محمود شح|425886
|2o5|8همريم وجيه عبــــد |لرحمن شهبــــندر نور نوعيتـــ ج
6o|o57ر فتـــ عبــــد |لنبــــى طعيمتـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ز|
2432o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | |حمد حسن س|لم بــــر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|يدى صبــــ مر حسن |لف 769447
8o64o6ي يون|ن تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــولس س|مح بــــ
5o3|65علوم |ل|سكندريهسندس محمود محمد |لسيد سل|مه
6o4485يم |لنج يف محمد رجبــــ |بــــر| |د|بــــ طنط|منيه 
628oo2تـــج|ره بــــنه| أيمن محمد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن محمود2|3446
علوم |ل|سكندريهعبــــد |لحميد عبــــد |لن| عبــــد |لمجيد 3|8|46
84oo24معهد ف ص |سو|ن محمد فه حسن
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|ر| حسن محمود عبــــد |لعزيز274|6|
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد ممدوح محمود عثــــم|ن  3788|9
4o549|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن |حمد سعيد عبــــد |لعزيز صقر
صيدله |لزق|زيقمحمود شحتـــه محمد محمد سليم638628
8o|372د|بــــ |لم |تـــقوي ن| جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| عبــــد|لر|زق |حمد عبــــد|لجليل329836
427|o|تـــج|ره |ل|سكندريهول|ء محمود ص|دق |حمد
يم محمد ع|مر|5|5282 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
يم عبــــد|لرحيم775537 ف |بــــر| وف|تـــعمر | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم محمد|225935 يم مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نبــــر|
2735o2علوم حلو|نح|زم |حمد عيد |حمد
ر س|لم محمد دغبــــ|ج626779 نوعيتـــ |لزق|زيقي|ر| م|
يم حس ||6||49 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه حسن محمد |بــــر|
69443oيم |بــــوحليمتـــ ر محمود |بــــر| كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديددى م|
35|5|o كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عبــــد|لوه|بــــ فؤ|د مصط

تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننوره|ن رض| فه محمد7|43|
ش|م |حمد محمد |بــــو|ل|سع358635 د|بــــ ع شمس|شيم|ء 
69o856ري|ض |طف|ل |لمنصورهحن|ن رض| |لسيد ع
تـــج|ره |سيوطسل|مه حسن غ|نم طه2357|8
53o352|ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء محمد عبــــد |لش| غر|بــــ
629o93يم منصور خليفه يم |لسيد إبــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقإبــــر|
49429oتـــج|ره طنط|محمد منصور سعد محمد عشيبــــه

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــص|ئر رجبــــ محمد |حمد|5725
تـــربــــيتـــ |سو|نعبــــد| حسن عوض | حسن846857
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدير محمد دسو محفوظ 9|4|88
9|o97o عل|ج طبــــي قن|محمود سعد محمد سعد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|صفيه محمد عط| |لزن|تـــى4298|4
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد سلومه255693
2|3o89 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عل| محسن مختـــ|ر |لف
77o7o2ه محمد ع|طف عطوه |لمحل|وى نوعيتـــ |لزق|زيقن
6o7494| يم مجدي حسن بــــسيو طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــر|
7o34o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|س|ره ط|رق محمد محمد |لحلبــــى
8o49o|فنون جميله فنون |لم |س|ندي س|مح شح|تـــه شح|تـــه
تـــمريض طنط| شيم|ء صل|ح عبــــد|لر|زق شمس |لدين434698
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد عبــــد |لحميد |لمر عبــــيد78|693
765378| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد محمد ع حسن ع
يم محمد ع255323 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسهيله محسن |بــــر|
26354oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لرحمن
4o8268حقوق طنط|عبــــد| سعيد محمد ع عرفه
76829o|كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشنوره|ن رش|د فه عبــــد|لرحيم |بــــر
698534| صيدله حلو|نل|ء |حمد مصط |حمد عي
يف ع عبــــد |لقوى|698295 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ م|ل 
|4746oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم | ه| رزق يوسف
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدروف|ن| عي كم|ل عبــــد |لوه|بــــ محمد2|7659
8|74o2| نوعيتـــ |لم |سم|عيل عوض حسن ع
7oo346|ى شفيق عبــــد |لحليم صيدله |لمنصورهحمد ي
تـــربــــيتـــ دمنهورس|مه ع|دل محروس محمد شيبــــه|399||5
يل ج |لزق|زيقل |ء محمد مصط صقر768674 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
436|26| تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد فوزي محمد ج|د |
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|جورج ن| فه عطيه ن33754| ل|
يم عر| ع عر| 677633 ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفند| عبــــد|لمنعم سعد عبــــد|لفتـــ|ح عيد635529

327o6ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد ع|طف نبــــيه عبــــد |لموجود ل|
|2583oيم قلدس كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل | محبــــ |بــــر|
علوم |لعريشندى سم سيد ع |3|875
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججه|د محمد عبــــد|لرحيم حسن 897589
يم محمود4|4388 يم فتـــ |بــــر| ر إبــــر| تـــج|ره طنط|بــــ|
يم |حمد |لش36|356 تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لعزيز عطيه |بــــر|
ش|م ه|شم مو شو|ده|497657 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه 

شيمه سيد|63576 ر|ء رجبــــ |بــــو تـــج|ره بــــ سويفلز
د|بــــ بــــ سويف|س|لمه عبــــد |لتـــو|بــــ عويس مرس|ل287|5

879|o9|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  حمد محمد بــــكر محمد
رهنس محمود سعد |لحديدى|66|29| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنه|ل صل|ح محمد |م|م248526
5o|663زر|عه |ل|سكندريهه|جر حس|م جم|ل |لدين حسن عوض
9o|279 معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد خ|لد حسن |حمد
تـــمريض |لم | مصط عبــــد|لتـــو|بــــ ص|لح عبــــده859869
42o|85تـــج|ره كفر |لشيخدير جم|ل ع|مر عثــــم|ن ع|مر
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325o|9يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ي محمد |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ ف|طمه شلبــــى محمد شلبــــى |لمتـــبــــو2855|7
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــندى رشيدى بــــدوى رشيدي|75428
35|2o9علوم بــــنه|محمد ه| يوسف محمد يوسف
4|o299حقوق طنط|ه|دى عل|ء |لسعيد |لرف| غر|بــــه
68o7|7معهد ف ص |لمنصورهسلوى عبــــد | عثــــم|ن محمد كيو|ن
4479ooعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحن بــــسيو |لسيد |لسيد مر|د
طبــــ |لزق|زيقن سم |سم|عيل |حمد ع628273
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجون ع|دل ثــــ|بــــتـــ فهيم222848
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء محمد حل محمد |لسيد|86|335

6o2|7يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | محمود بــــدوى |بــــر|
453|2oيم أبــــو|لمع| ط يم أحمد إبــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخإبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجو مجدى فؤ|د عزيز شنوده9|6832
تـــربــــيتـــ |لم |حمد ع يونس عبــــد|للطيف|823859
922o86 تـــمريض سوه|ج مريم شعبــــ|ن ح|مد فهيم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء حسن ع محمد|4|666|
طبــــ |لمنصورهف|طمه محمد شفيق رسل|ن449||6
7o9|64علوم |لمنصورهمحمد محمد سعد زغ محمد سنج|بــــ
36o3|5|طبــــ بــــنه|محمد صل|ح |لدين محمد محمد حج
6oo|66رهح|زم حس|م شو |لحفن|وى عل|ج طبــــي |لق|
7o7752تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود مصط |حمد محمد
42o232|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|له|م شح|تـــتـــ محمد |حمد خط|بــــ
9|o|87 رهم | عد ري|ض مق|ر |ل|سيو طبــــ |لق|
|د|بــــ |لم |لشيم|ء |حمد محمود محمد|2454|8
4|o|9|| يم محمد سعد خ تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
يم779493 يم |بــــر| طبــــ ع شمسجه|د ع|دل محمد |بــــر|
|د|بــــ |لم |يم|ن محمد محمود تـــوفيق||82398
د|بــــ د |ط|سل|م جم|ل عبــــد |لرؤف حسن سليم|53678
فنون جميله عم|ره |لم |عن|ن |يه|بــــ ع عبــــد|لع|ل|85387
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعل| |حمد عبــــد | غ|زى |لعربــــى693828
22o|3| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــيم |حمد عبــــد| |حمد |بــــو |لخ
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره جمعه محمد عبــــد |لحفيظ حسن دع52|757

يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ند| ج|بــــر ع ع62798 لم
2642oo|يم وه لسن ع شمس|ي|سم | |نس محمود |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد |لرحمن ط|رق سعدي حس 44653|
9|o597| ش|م حفن|وى ع تـــج|ره سوه|ج حمد 
8o44o7كليتـــ حقوق |لم |م|دون| نبــــيل نصيف شح|تـــه
339|8o|تـــج|ره بــــنه|ل|ء |لسيد صبــــ |بــــوجميل
45o9o8علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمد عبــــد|لمنصف ش| شح
8|842oد|بــــ |لم |دع|ء ع|دل عبــــد|لجليل محمد|
5o7989 ور حم|ده |لقو علوم |ل|سكندريه|ء محمد محمود 
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أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح6695||
تـــمريض |لم | يه |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمنعم|23|856
د|بــــ دمنهور|س|رتـــ محمود متـــو عبــــد |له|دى7532|5
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |لسيد خ|لد محمد|758286
3|528oيم ف ص|بــــر مدبــــو |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحسن محمود محفوظ خليفه692|83
78o335ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ميه عوض سعد |لسيد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء |لسيد محمد شح|تـــه |لوكيل|269576
848o7o| ي |حمد حس معهد ف ص |سو|نحمد ن
وس|2483| د|بــــ حلو|ن|ليدي| ع|طف بــــولس تـــ|و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحسن محمد محمد محمد دغ 47977|
وف|تـــم|زن حس|م |لدين |لسيد محمد|||9|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط جم|ل سيد حميده ع |بــــوعيلتـــ347754
4o4oo6تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حس محمد حس |لمك
4||oo6د|بــــ د |ط|آيتـــ |حمد حمدى منصور
6899o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يم|ن بــــس|م |لسيد عبــــد |لمقصود
ر  883293 تـــج|ره |سيوطط|رق محمد عو عبــــد|لظ|
7o8386| يم محمد ع بــــ |حمد |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
وف|تـــيوسف |يمن زكري| ح|فظ|3798| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم درويش42923 ره|ي|سم سيد سيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوق شوكتـــ |لسيد |حمد |لشويعر66|327
9o6o45 طبــــ سوه|جويص| ن| موريس رمزى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |حمد |لسيد مصط محمد بــــدوى|684845
تـــج|ره |لمنصورهلينه عمرو سعد زغلول محمد675392
9o6292|ء م|جد محمد |حمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ بــــرك543444
ي عي مو 836422 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديم|يكل م
تـــربــــيتـــ |سو|نعزه منصور محمد بــــش 846972
د|بــــ ع شمس|ل|ء عل|ء |بــــو|لفتـــوح صبــــيح|355486
يم ع |بــــو |لحس 6267|6 د|بــــ د |ط|فرحه |بــــر|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفوق محمود محمد محمود66698
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |سعد عبــــد |للطيف عبــــد |لرحمن585|64
9|73o6 يم سليم|ن حقوق |سيوطمحمد خ|لد |بــــر|
زر|عه |لم |نوره|ن رج|ء محمد عثــــم|ن93|5|8
49oo77د|بــــ سوه|ج|نوره|ن محمد حميده محمد |لصبــــ|غ
ندستـــ |ل|سكندريهديم| محمد عبــــد|لعزيز ص|دق دسو 527737
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد فه محمد أبــــو |لعل||62742
44893oندستـــ |لم |محمد س| |سم|عيل |لخو
33o466حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم جم|ل يوسف عبــــد|لسل|م
رهي|سم حسن محمد حسن محمود238385 حقوق |لق|
يم حسن |لبــــن93|627 تـــج|ره |لزق|زيقندى سعيد صبــــ |بــــر|
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ش|م |حمد  مصط |لشح|تـــ|643|68 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد 
772oo|طبــــ |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد رشدى
27oo2|يف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عم|د |حمد عبــــد|لوه|بــــ |ل
32285oحقوق ع شمسد | سل|مه |حمد سل|مه
رهسل محمد سيد عبــــد |لع|ل |لج|بــــى48665| حقوق |لق|
وف|تـــ|م | ز| تـــ حن|54|232 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دع|ء سيد |حمد محمد58292
يم679|75 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك|رول عم|د مل|ك |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م بــــربــــري عبــــد|لحكم عبــــد|لحكيم6||823
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسخ|لد ح|تـــم ط|رق جم|ل |لدين شديد788576
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنور| مصط عبــــد|لفتـــ|ح |لمو| |24977
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لعظيم ف|ضل عبــــد |لعظيم محمد رمض775594
82o247لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر محمد ف|روق محمد|
تـــج|ره بــــنه|محمد عجل|ن |لسيد عر| عجل|ن339868
نوعيتـــ كفر |لشيخرض| مسعد عبــــد |لد|يم عبــــد |لجليل سيد8937|4
تـــج|ره طنط|م|رين| |يه|بــــ شح|تـــه ري|ض432469
ه عبــــد| سليم|ن عبــــد|9|96|2 حقوق ع شمسن
6o833د|بــــ بــــ سويف|محمد ربــــيع حسن عبــــد |لمحسن

صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمورين مجدى جوده ج|د |لكريم759998
|324o9 ف محمد عفي رهف|يزه | تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد سعد حسن حسن69|792

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومريه|م طه |حمد فرج74|65
صيدله |لزق|زيقحمد س|مح عبــــد |لمنعم محمد |ل|ل 777722
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دير سعيد عبــــد|لقوى |لبــــ|جورى8|2692
|د|بــــ طنط|ه|جر ي| رجبــــ محمد ج|مع2866|4
27o774|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه محمود عبــــد|له|دى سمرى
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد فتـــ جوده محمد775289
22o|4||ش|م كم|ل عبــــده |لش تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد مصط سل|مه بــــدر54|6|6
25699o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه مصط رجبــــ عقيله
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |خلود محمد عمر|ن عبــــد|لرحيم959|82
266|7o| ر عبــــد|لرشيد عبــــد|لمع  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء م|
9223o7 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد ع|طف محمود محمد ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
82o626حقوق |سيوطيف صموئيل مو عبــــد|لنور
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد مصط محمد محمد |حمد|32857
معهد ف ص سوه|جبــــيشوى ثــــروتـــ ند مه  895566
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ عبــــد |لمحسن قطبــــ ج|بــــ |878|6|
3|75ooق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نصل|ح محمد عطيه عطيه عطيه |ل
4o|869يم د|بــــ دمنهور|محمد ع محمد |بــــر|

7o327زر|عه |لفيومخ|لد |حمد عبــــد |لقوى طلبــــه
5|94oo| طبــــ بــــيطرى دمنهورسم|ح ف|يز محمد حس خ
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يم46||23 رهعبــــد| مهدى سعد |بــــر| تـــج|ره |لق|
رتـــمصط جم|ل محمد |بــــو |لحسن66944| علوم ري|ضتـــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نن| ي| |مجد محمد |لسكرى5355||
ش|م عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد|323554 رهندى  عل|ج طبــــي |لق|
7|5oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنه | |حمد حمد|ن |لعشم|وى
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنه|ل سل|متـــ عبــــد|لفتـــ|ح |لغريبــــ442654
35637o|ف محمد محمد طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد |
تـــج|ره |لزق|زيقرحمه محمد سعيد عبــــد|لع|ل6|6432
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى عربــــى |لسيد محمد عتـــيم252877
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدند عبــــد|لسل|م سنو قن|وي356|85
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن كم|ل |لشح|تـــ |حمد محمد حبــــسه9637|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور|ن خ|لد محمد فه |حمد عتـــلم287|33
434o28 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ميه محمد |لرف| محمد نص

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد سيد مصط |حمد72955
د|بــــ بــــ سويف|مصط جم|ل ك|مل عبــــد|لمقصود96455

88o25o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|رتـــن مدحتـــ سم ش|كر
763o9|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |يمن ح|مد مسعد سعد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن عمر رش|د |حمد صبــــ|ح7|8|34
يم|523373 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد مصط |حمد محمد |بــــر|
7o8929 ندستـــ طنط|عبــــد | |لسيد محمود |لسيد |لعو
علوم ع شمسرح|بــــ تـــوفيق محمود محمد تـــوفيق|976|2
63o93o|د|بــــ |لزق|زيق|م| سعيد ف|روق عرفه محمد
32o55o|يم |حمد حسن |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|

875o8تـــمريض |لفيوم زينبــــ مهدى عبــــد |لق|در عبــــد |لر|زق
628oo6تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لسل| م عبــــد|لفتـــ|ح مصيل

علوم ع شمسل|ء ص|بــــر عبــــد |لمعز رجبــــ|33598
وف|تـــعمر سعيد عبــــد | عبــــد |لحليم8986|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
25o953تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم كم|ل ف|روق |بــــو مندور
يم |لتـــمس4677|6 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه |بــــر|
|4o|o|رتـــ|رحمه عبــــد |لرحمن |بــــو بــــكر عبــــدربــــه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سه محمد |حمد محمد |لمتـــو8|6899
ثــــ|ر |لفيوم|لبــــ رزق ن| |حمد823579
643oo8يم محمد طبــــ |لزق|زيقسميه ع |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر محروس منصور محروس33|489

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | محمود سيد محمد54237
علوم |لمنصورهمروه مدحتـــ محمد عبــــد |لق|درمحمد سليم3|2||7
زر|عه طنط|محمود س| عبــــد|لحفيظ جميل6|4337
677o84عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم|زن محمد |لسيد عوض |سم|عيل
4|o489|د|بــــ بــــ سويف|حمد |لسيد ج|د |بــــو سل|متـــ

طبــــ بــــ سويفبــــتـــس|م حس ه|شم |م |59563
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود حم|ده سل|مه عو|د يوسف766984
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تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد فرغ محمد محمد5|4772
رتـــ|سل حس عبــــد |لحليم عبــــد |لخ|لق24273| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
755o93|ف مر عبــــد |لسل|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء |
26|o39علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم عص|م عبــــده  |ره
يم عوض583|43 علوم طنط|م|يكل جم|ل عبــــده |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مصط محمود رمض|ن محمد نص|ر|3|679
|4488oه ه| محمد محمد ره|سم د|بــــ |لق|
64573oتـــج|ره طنط|ندى مر م|جد حسن
9oo479 فنون جميله فنون |ل|قرويد| محمد |بــــوضيف |حمد
يم سعيد269|3| رهبــــدر |لدين خ|لد |بــــر| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مروه ممدوح |لحسي سيد3579|8
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء ج|بــــر عبــــد|لرحيم يونس|99|253
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء عبــــد|لع| محمد محمد |بــــو|5939|5
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويف|ء مصط محمد ع |لشبــــي |249556
ندستـــ كفر |لشيخمحمود مجدي محمود بــــسيو |7|453
د|بــــ ع شمس|جيسيك| جوزيف محروس تـــ|درس5327||
6o9o7oطبــــ بــــنه|صف|ء مندوتـــ عبــــد |لحميد |بــــو غبــــينه
صيدلتـــ سوه|جطل|ل طلعتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح847289
3||24oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير عبــــد|لرحيم مصط عبــــد|لخ|لق
رهسندس |حمد فتـــوح |حمد58275| صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنسمتـــ محمد ك|مل |حمد تـــر|بــــيس8547|5
3399o6تـــج|ره بــــنه|خ|لد عفي شعبــــ|ن عفي محمد
5|oo9o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|حمد |يه|بــــ سعيد |لبــــن
477o|7يتـــ|بــــ ع بــــسيو عبــــد |لغ |بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|
تـــج|ره طنط|مصط محمد محمد محمد |بــــو |لعز766|45
|6235oحقوق حلو|نمحمود عبــــد | محمد عبــــد |لر|زق
5||4ooيم ع حمودتـــ يم |بــــر| تـــج|ره دمنهورسل|م |بــــر|
رهسح|ق يوسف عبــــد| محمود|234925 زر|عه |لق|
5o9885طبــــ |ل|سكندريهمصط |لشح|تـــ عبــــد |لعزيز عسل
|4844oتـــج|ره |سيوطتـــ |حمد محمد |حمد منصور
4o4485د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر سم محمد عبــــد |لع|ل |لسيد
4o9629نوعيتـــ طنط|إيم|ن جم|ل عبــــد |لمجيد ز|يد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط ل|ء |لسيد محمد |لسيد|895999
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد يوسف ك|مل جمعه272628
496oo4|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرح|بــــ عبــــد |لحكيم سليم|ن محمود ع
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوى ع |حمد ع |حمد|33672
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خلود خ|لد محمد مر|د|82564
تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|نوبــــ مو مو جرجس|634674
يدى9|7|63 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن حمد|ن عبــــد |لق|در و
علوم |لمنصورهي|سم ف|يز |لعيسوى محمد محمد عي694736
2668o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى محمد عبــــ|س عبــــد |لر|زق سيد
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49|o43يم |م حسن سل|مه فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريم |بــــر|
92o994  | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحبــــيبــــه ه| تـــم|م حمد
64o57oد|بــــ |لزق|زيق|محمد صبــــ ص|بــــر ع
3354o6|لسن ع شمس|قتـــ عص|م عبــــد|لحميد |نس
69o976|ف عبــــد |لمع عبــــد |لع تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــن|ديه |

5o232وف|تـــمحمد ج|بــــر جمعه محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــمريض سوه|ج مصط |بــــو|لمع|رف عبــــد|لمبــــدى |سم|275|9
تـــربــــيتـــ طنط|دين| ن| عبــــد|لنبــــى محمد |لبــــهوتـــى2476|6
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمرجريتـــ مجدي فرح عط| |4|8387
تـــربــــيتـــ طنط|يه نبــــيه محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع ش| 432566
9o9572  تـــربــــيتـــ سوه|جمنتـــ | محمد بــــدرى محمد سيد
صيدلتـــ |سيوطعف|ف عبــــيد |حمد شو 833978
علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف عل|ء ض| |حمد445336
32564o كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|رتـــ عبــــد|لبــــ|سط سيد مصط
يم|68377 طبــــ بــــورسعيدخ|لد عط| غ|زى |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم عبــــد|لفتـــ|ح |م |حمد محمد سند848|34
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمه عل|ء |لدين مسعد درغ|م7242|6
4o39|4ور ى عبــــد |لجو|د محمد  تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمرو ي
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | محمود شعبــــ|ن محمود |ل|بــــي692625
ي ع 848535 تـــربــــيتـــ |سو|نسندس محمد م
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرحمه مجدى عبــــد |للطيف محمد ع 462|5|
د|بــــ ع شمس|دين| خ|لد محمود ع 372592
47792oتـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن حمدى صل|ح محمد عبــــد |لحميد
7o3583صيدله |لزق|زيقف|طمه محمود عبــــد |لع|ل ع سكر
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد ي| عبــــد|لعزيز محمد طه ز|3|4637
7|7oo3تـــج|ره |لزق|زيقمتـــو محمد |لمتـــو عبــــد |لمجيد حج
6o8348طبــــ |سن|ن |لمنصورهرح|بــــ سم محمد مصل
32o798|يم محمد محمد عبــــد|لفتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر |بــــر|

237o2ف رمض|ن محروس رهعبــــد | | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
264298| يم ع لسن ع شمس|سم|ء غنيم غنيم |بــــر|
7o853oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد خ|لد محمد |لبــــدرى حسن م |لع| 
7859o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |للطيف حبــــيبــــ عبــــد |للطيف |حمد
9|o278|حقوق سوه|ج حمد ن| ثــــ|بــــتـــ عثــــم|ن
ندستـــ |لسويسخ|لد م |لدين م |لدين حسن39|753
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمل عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز|35928|
268988| صيدله طنط|منيه عبــــد|لمنعم مصط مو
ره|عبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لملك محمود6|3249 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ |سن|ن ع شمسع|ئشتـــ |حمد محمد محمود8642|3
يم367|78 رتـــ|بــــهيه |حمد عبــــد |لمع |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ين صل|ح |لدين عبــــد |لمنعم حسن 28324| تـــج|ره ع شمسش
د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد عبــــد|لحميد ع عيد485768
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يم3297|5 يم محمد ه|شم إبــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورإبــــر|
معهد ف ص ري|ضه سوه|جعبــــد|لرحمن حمدى محمود مهر|ن 895478
629o2||ف |لسيد |حمد رتـــ|سم|ء | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
837o84 ي عبــــد|لنعيم حس تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرحمه خ
يم325232 لس  |د خليل |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفخلود عبــــد |لجو|د طه عبــــد |لجو|د395|5
ف |حمد عبــــد|لعزيز |حمد|632826 نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |
25o624تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــكريستـــ شح|تـــه حليم عبــــيد

تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننغم فتـــ رضو|ن |حمد27366
يم مصط 349599 نوعيتـــ بــــنه|سع|د مصط |بــــر|
675o8oف كم|ل محمد عوض ندستـــ كفر |لشيخعمرو |
43o93o طبــــ |لفيوم وليد زين |لع|بــــدين أحمد حس|ن
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى خميس سعد زغلول55|496
426o24ي مختـــ|ر حبــــ محمد زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحن خ
24|o9|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جط|رق ي عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد
6|23o2|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ف قدرى مر محمد |لسيد
نوعيتـــ |لزق|زيقرض| محمد عبــــد |لحميد محمد محمد784473
رتـــ|ه|جر صل|ح صبــــيح |حمد حس 259273 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4354o2|نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء حسونه محمد عمر |لعربــــى
حقوق سوه|جمحمد حمدى |حمد سنو 87|898
|596o4لسن ع شمس|نور|ن ن حس عبــــد |لرحيم
يف |حمد ك|مل ع|مرعبــــد|لبــــر7547|2 رهيح  ندستـــ |لق|
ره|دين| يح مصط غيثــــ|67543 عل|م |لق|
يم سعيد ع |لسيد حم|د|526893 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــر|
يم عبــــد|للطيف358362 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم حمدى |بــــر|

54o79|طبــــ |لفيوميه |حمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لصمد
ره|رن| محمود عبــــد|لحميد |لزير252883 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ أسو|نمحمد رجبــــ محمد سيف |لدين272542

طبــــ |لفيومتـــقوى رمض|ن بــــكري حس 68325
84o59oد|بــــ |سو|ن|محمد جل|ل شح|تـــ |بــــو|لحج|ج
ف سليم|ن |سك|روس||88797 ره بــــر|م | طبــــ بــــيطرى |لق|
وف|تـــ|حمد ع|دل ع خليل|37793| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعم|د سم محمد كريم84928
2|36o8ره|م |م مصط |سم|عيل محمدفريد عل|م |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدع|ء سيد عبــــد |لعزيز |لسيد منصور غر35878
ندستـــ |لفيوملسيد مصط |لسيد ع |حمد|446565
حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن محمد |لسيد محمد محمود222876
تـــمريض بــــنه|م| عبــــد|لموجود عبــــد|لفتـــ|ح محمد266263

726o|معهد ف ص بــــ سويفجه|د شعبــــ|ن سيد محمد
5o3433زر|عه |ل|سكندريهحن محمد فوزى محمد محمد
ه عص|م سعد محمود826432 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ن
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــخ|لد رس |بــــو|لفتـــوح |لملي |24587
تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| سعد محمود طلبــــ||5826

وقنوره|ن ع محمد محمود حمدى9652|| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
لسن ع شمس|حبــــيبــــه عل|ء محمد محمد57982|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ره ميخ|ئيل عطيتـــ يوسف بــــ|سم432627
4o39|3يم محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمرو ع فتـــ |بــــر|

رهمنتـــ | محمد كم|ل عبــــد|لمنعم23964 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ريم محمد عبــــد | محمد حس 777884
يم مصط محمد|35656 نوعيتـــ بــــنه|عزيزتـــ |بــــر|

ندستـــ حلو|نصل|ح |لدين عطيه سيد عبــــد |لرحمن58888
48433o|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد |حمد |لسيد مبــــروك

538o3| د|بــــ بــــ سويف||ء عبــــد |لحميد عبــــد |لمو عبــــد
35o496وف|محمود ف|يز عدل|ن عبــــد|للطيف وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
25o244لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|خلود ع|شور |بــــو|لعل| |لعرجتـــ
4o563|تـــج|ره |ل|سكندريهع| | ع|دل مصط ع |حمد
رهمحمد |يه|بــــ حس محمود29||24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــ سم محمد محمد مصط سمك676633
877o63  ف محمد محمد فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمن|ر |
829o96|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن سعد محمد |دم
7oo37o| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن محمد جمعه |لدسو
353o42يم كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن ط|رق فضل |بــــر|
ى حسن|697845 ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء حسن محمد ي
8o5393 لس حن| شفيق حبــــ تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوفيل ف|يز عبــــد|لشهيد رزق تـــ|درس626735
|د|بــــ بــــنه|شه|بــــ سليم|ن عبــــد|لعظيم سليم|ن محمد42|328
23o472يم ثــــ|ر |لفيوم|محمد حمدى ك|مل محمد |بــــر|
لسن ع شمس|ن سم عبــــد |لعظيم حس 773276
4843o5تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مجدى |حمد سليم|ن |حمد
ى صبــــ بــــخيتـــ|896328 معهد ف ص سوه|ج يري ن
يم جمعه685646 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ند| جم|ل |لدين عبــــد |لع|ل |بــــر|
6o7628ه مجدى محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لرحمن د|بــــ |لمنصوره|أم
6|79o7ى تـــج|ره ج|معتـــ د |طسلوى حس|م حسيبــــ |لع
تـــج|ره سوه|جمحمود ن| محمد ق|سم5755|6
تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم خ|لد لط |لصفتـــى4|72|5
معهد ف ص |سم|عيليهحبــــيبــــه عبــــد |لفتـــ|ح محفوظ محمود768254
7o4569صيدله |لزق|زيقصل|ح |لدين زغلول شعبــــ|ن مو خليل

49o93|زر|عه |لفيومحمد |حمد محمد حميدتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم محمد محمد محمد ع|مر348267
يم عوض||69457 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد |لمتـــو |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأيه عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن أبــــو |لمجدحج489227
92o|88  معهد ف ص سوه|جحبــــيبــــه محمد محمد عبــــد|لع|ل
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد وحيد محمد حل |449277
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| محمد دي|بــــ عبــــد|53627

9oo249|كليتـــ |لطبــــ بــــقن| |حمد جم|ل محمود |بــــو|لعل
تـــج|ره |سيوطمحمود حس محمد سليم|ن936|82
تـــج|ره بــــنه|يه |حمد ص|لح بــــكر |حمد|425454
7o3389علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لفتـــ|ح عط| عرفه عل|م
تـــج|ره ع شمسعمر عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|لق محمد سيد 34|7||
775o45 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عم|د محمد حس
7o3o98م د عز |لدين محمود ح|مد |ل| رتـــ|ن| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
465oo6ندستـــ بــــنه|محمود جم|ل |لدين طه عتـــم|ن كليتـــ 
يم مصط حسن |242|34 تـــج|ره ع شمسمحمد رض| |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |لسيد مسعد سيد |حمد 676943
3|8o54حقوق حلو|نمحمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد عص|م عبــــد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخ|لد مصط محمد |حمد279|3|
43o8|7  طبــــ طنط|بــــسنتـــ ع|دل ع|شور محمد ج|د
طبــــ |لسويسمحمد جم|ل سيد محمد |حمدحسن 875595
رهحمد حس|م |لدين حس |حمد|22783| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ دمنهور|آل|ء خ|لد عبــــد |لصمد عبــــد |لجو|د بــــ8|69|4
776o|6د|بــــ |لزق|زيق|حبــــيبــــه ط|رق محروس عبــــد |لفتـــ|ح
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط محمود جوده عبــــد |لص|دق778444
25o642|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر محمد محمد |بــــو|لعل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |لسيد ع خليفه حسن487322
258973| يم طه |سم|عيل |لسكر طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
69535oره||يه |لسيد |حمد |لدمرد|ش |بــــو |لوف عل|م |لق|
إعل|م بــــ سويفر|ن| محمود عبــــد|لصمد محمد |لبــــن325854
تـــ ع |ء عم|د محمد عبــــد |لرحيم |867|5 لسن ع شمس|ل|م
6oo6|6|تـــربــــيتـــ طنط|محمود |يمن سليم عبــــد|لرحمن |لسبــــ
687|o4ف تـــمريض |لمنصورتـــ ند محمود سعد حسن 
ف محمد |بــــو خليل محمد |773445 طبــــ ع شمسد|رين |
تـــج|ره بــــنه|ي|د خ|لد محمد عبــــد|لمنعم در|ج|328686
76o899آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|نف سعد شعبــــ|ن س|لم
6o|97| يم |لبــــلقي يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط||ء مجدى |بــــر|
رهنورس ع|دل عبــــد |لحق محمود27463 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره |ل|سكندريهم مجدى محمود |حمد |لسمرى425744
46578oندستـــ كفر |لشيخنه|ل صبــــ |حمد بــــسطوي ع عم
6oo53o طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد محمد حسن عبــــد|لحميد |لخو
ند|وى633964 ر  طبــــ بــــيطرى بــــنه|عمر رض| م|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد شعبــــ|ن مو سكر||57|4
5|o95||معهد ف ص |ل|سكندريهحمد عبــــد|لجو|د ج|د عيد
7o5567تـــج|ره |لمنصورهمحمد نبــــيل صل|ح |لدين ص|لح ع

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد محمد عم|ر خميس|73828
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تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــو خليل ع خليل34|424
وف|تـــعمرو محمد |حمد |بــــو |لمك|رم5732| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

78|9o5طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره عزتـــ عطيه |حمد
د|بــــ |لمنصوره|خلود جم|ل |حمد رجبــــ كشك685284
تـــج|ره دمنهوررن| رأفتـــ أحمد |لسيد |ل |ط496927
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ع|دل |حمد محمود445296
صيدله |لمنصورهمحمد و|ئل كم|ل محمد عي ع|شور686|62

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفحس|م فتـــ |لسعدى فه63289
46o86oصيدله طنط|ي|ر| |حمد محمود منصور

تـــربــــيتـــ بــــ سويفروضتـــ عم|د|لدين |حمد عبــــد |للطيف926|5
تـــج|ره بــــنه|دير لط محمد محمد356966
6o522|ف |لسعيد محمد |لسعيد ق|سم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهر
همه| خ|لد فؤ|د فهيم82|7|| نوعيتـــ ج
236o3oد|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ |س|مه عبــــد|لحليم عبــــد|لفتـــ|ح
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر ن| عبــــد|لرؤوف محمود أبــــومو|43342
8o3737|طبــــ بــــيطري |لم |يه خ|لد فتـــ محمد
تـــج|ره |سيوطمحمد صفوتـــ عبــــد| |حمد  8344|9
6|62o3د|بــــ د |ط|كريم زكري| |حمد |لغز|وى
6o2975|د|بــــ |لمنصوره|رشديه |حمد |بــــو |لعل| |لد
يم حسن2|4238 علوم |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــر|
64o95oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |حمد عطيه محمد عطيه
36o952د|ر |لعلوم |لفيومجيه|ن فتـــوح ص|بــــر محمد
صيدله حلو|نسندس |حمد محمد جم|ل |لدين صقر9544|2
4459o3 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ي| محمد غ|نم |لحن
7o5683ندستـــ بــــور سعيدش|دى محمد محمد بــــدوى |لمن
27o3|6| ف عبــــد|لفتـــ|ح |لملي ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه |

علوم بــــ سويفس|ره مجدى عويس عبــــد |لحفيظ|5854
تـــربــــيتـــ |لفيوميم|ن عبــــد |لمو عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |299|7

رهمصط سعد |لدين |حمد ز222494 طبــــ بــــيطرى |لق|
64o|67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |ر |حمد محمد مر|د عبــــد |لعظيم محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء رفعتـــ محمد محمود|269433
ش|م عبــــد|لعظيم |حمد852842 طبــــ |لفيوممحمد 
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــس|ره ن| غ|زى محمد شبــــ|نه695288
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمنتـــ | |س|متـــ محمد عبــــد |لحميد  |42574
63o|42ى يوسف تـــج|ره |لزق|زيقمحمود خ|لد محمد خ
معهد ف ص |لزق|زيقريم ط|رق عبــــد|لعظيم حسن |لسيد |637336
طبــــ ع شمسم أحمد أم ق|سم|429842
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|م |لبــــي687559
يم مو6|49|5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسـ|رتـــ ع محمد |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعمرو رض| عبــــد|لستـــ|ر س|لم268353
4o9326د|بــــ دمنهور|أثــــ|ر سيد |حمد ف|يز رضو|ن شنيشن
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صيدله |ل|سكندريهروين| ع محمد عجميتـــ73|435
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند| محمود مبــــروك مر224234
ندستـــ طنط|حمد عزتـــ عبــــد|لوه|بــــ ح|فظ |لديبــــ|3849|6
48o373 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عبــــد|لرحمن صل|ح نسيم مصط
27|o97زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسوسن مصط حمدى مصط حج|زى
6o248|تـــج|ره طنط|ندى رض| |لسعيد ع |بــــوجعفر
76o559| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسيم|ن |لسيد ك|مل ع
6o|3|8|د|بــــ طنط|لشيم|ء نبــــيل فتـــوح رجبــــ|
تـــج|ره بــــنه|رو|ن محمود عبــــد|لرحمن |لسيد محمد626823
8o|367| د|بــــ |لم |قتـــ ع|دل بــــكري حس|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | |حمد محمد محمد عبــــد |لرحمن22554|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد فر|ج |حمد رفعتـــ عوض4|6842
ندستـــ طنط|حمد خ|لد حسن ه|شم||44926
يم عبــــد|لنعيم ح|فظ عبــــد|لنعيم863785 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن |لوحش عبــــد|لرحيم محمود833854
62o92||م محمد ح|رس رمض|ن طبــــ بــــورسعيدد

362o9|يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عمرو صل|ح |لدين |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد |لستـــ|686699

د|بــــ |سيوط|حس محمد عبــــد |لصبــــور محمد3569|
يف767742 تـــربــــيتـــ |لعريششمس كم|ل حمدى عبــــد | |ل
8o672||د|بــــ |لم |حمد محمد رجبــــ محمد|
268o25حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه|بــــ |حمد محمد |لطحمودى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل زكري| جل|ل عبــــد |للطيف68385|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ح|مد عبــــد|لعزيز زيد|ن||26845
8295|o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرز|ق ثــــروتـــ عبــــد|لمبــــدي محمود
896467| تـــج|ره سوه|ج  سم|ء حسن محمد عبــــد|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |رقيه محمد فتـــ |بــــو|لفتـــح853865
26556o|م ثــــروتـــ يوسف مـحـمـد غيـثــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د
9o6268 ف عمر عج ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمر |
دى سليم|ن |لسكرى||52935 يم ز ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن عزتـــ حسن محمد |بــــو ليلتـــ483399
طبــــ طنط|محمود محمد فؤ|د |بــــوجرز429934
9o44|6  ف صل|ح محمد تـــج|ره سوه|جعبــــد| |
تـــج|ره طنط|مريم ه| عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز حسن479296

469o4رهعم|د حمدي مجدي |بــــوبــــكر تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورنوره|ن |لسيد محمد محروس زعربــــ|ن2|5427
تـــج|ره دمنهوررو|ن محمد رشو|ن ع فر|ج527744

|98o7|ور يم محمود  ره|حمد ع |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر خ|لد |لسيد عبــــد|لعزيز |لبــــسيو 248443
يم |بــــوزيد عمر59698| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء |بــــر|
|426o3تـــج|ره ع شمسه|يدى محمد وحيد عبــــد |لمجيد محمد
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تـــج|ره ع شمسم|زن |حمد عبــــد |لعزيز حم|دتـــ|3466|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم عبــــد | محمد من محمد سليم|ن 478724
427|8oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــندي محمد عبــــد |لمنعم محمد |لجمل
رهيم|ن ج|د|لمو حسن |حمد|322826 د|ر |لعلوم ج |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طفن|ن عهدى |ل|ل يوسف|693329
84246o|ندستـــ أسو|نحمد حسن |حمد بــــكر
د|بــــ |سيوط|ف|طمه محمد مصط |حمد  878369
6|34o3يم |لسيد |حمد محمد |لشن|وى ندستـــ |سيوطبــــر|
4o4682 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم عبــــد|لرحمن |م رشدى |لدسو|
7|o968تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد ع ع محمد |بــــو |لفتـــوح |لنج
78o477طبــــ ع شمسبــــه عص|م رمض|ن حسن ع

74o|9|حقوق |لفيومحمد ي| |حمد عبــــد |لمنعم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود محمد محمد244658
زر|عه كفر |لشيخيه محمد عبــــد|لرءوف ع عبــــد|لخ|طر463338
معهد ف ص |سو|نبــــو|لحسن ح|مد مصط رشيدي|847882
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه جم|ل محمد حسن|229437
3||87o صيدله ع شمسعبــــد|لرحمن عص|م فتـــ عبــــد|لغ
ر |لزرق| 252399  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره محمد عبــــد|لظ|
7597o8|ى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء عبــــد |لبــــ|سط |لسيد |لخ
88257o  تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| مجدى جرجس غط|س
42o474ي عبــــد|لمجيد ملوخيه ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم محمد خ
636o82|علوم |لزق|زيقمل |حمد |لسيد محمد محمود
ندستـــ |لفيومس|ره ه| محمد محمد غني 3626|2
ن| بــــ|سم مجدى حن| جريس|68237 حقوق |لمنصورهم
||9o|oتـــج|ره ع شمسنه|ل صل|ح س|لم س|لم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحسنه مصط محمد عبــــد|لبــــر3|85|6
673o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدين| محمد سعيد عبــــد |لستـــ|ر

5|553oعلوم كفر |لشيخجه|د عبــــد | عبــــد |لر|زق خ|لد |لعو
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد عبــــد |لرحمن غنيم|78482
42o963تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخشيم|ء محمد بــــسيو عبــــد|لعزيز |بــــو شعيشع
67852o |يم مش كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمريم ن| |لسعيد |بــــر|

يم66726 صيدلتـــ |لفيومف|طمتـــ محمد عويس |بــــر|
8o827oطبــــ |لم |م|رين| |مجد |نيس قنديل
43|o48معهد ف ص طنط|ند نزيه |لسيد |لشن|وي
تـــج|ره طنط|ندى ن| حسن محمد صدقه78|525
طبــــ |سن|ن ع شمسشهد م|جد عيد حسن 898284
6|34o4| يم عص|م حسن ع حس تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــر|
22o8o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــه مصط ك|مل عبــــد|لجو|د
حقوق |سيوطمحمد جم|ل محمد |حمد 8994|9
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء رض| جل|ل عبــــد|لفتـــ|ح334885
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحس|م محمد عبــــد |لمجيد |سم|عيل عبــــد 766863 معهد ع| 
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يم عبــــد6933|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخغ|ده سم عبــــد|لمعبــــود |بــــر|
482o27تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد عبــــد |لمنعم حن عبــــد |لحميد محمود
63773oندستـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد |لسيد عبــــد |لع|ل كليتـــ 
يم|49625 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنور| عيد طه محمد |بــــر|
2663|oحتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى محسن عفي محمد عفي |لغول| 
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنه كم|ل محمود |لعتـــ|ل5385|6
9o7898|زر|عه سوه|ج حمد ع |بــــو|لوف| |حمد
33o|o3م|م ع محمد تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــ | شكيبــــ 
|4727oره|محمود خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح رشيدى د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|ل |ء |حمد ج|بــــر حسن |لهلوتـــى695|45
329|9oتـــربــــيتـــ بــــنه|رن| |حمد نجيبــــ عبــــد|للطيف
د|بــــ |لزق|زيق|نه| ع|دل ع محمود784377
رهنسمه محمود |حمد ه|شم26585| طبــــ |لق|
682|ooكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسل خ|لد لط عبــــد |لحميد |لبــــي|ر
رهمروه ح|زم عبــــد|لعليم |لبــــ|ز |لسيد3|2224 طبــــ بــــيطرى |لق|
4o96|2 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مروه يح سعيد |بــــو|لخ
6o||4o ندستـــ طنط|ي|سم محمد محمود |لسيد حس
5o|884زر|عه |ل|سكندريهدين| شعبــــ|ن |حمد ج|د|لكريم ع
حقوق |ل|سكندريهحمد فوزي |حمد |لفرح|تـــي|493842
84o599 يم ي كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود سهري |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|م محمود محمد سيد46238|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه ج|بــــر طه محمد|59432|
د|بــــ بــــ سويف|لشيم|ء عوض ع دومه|77|538
يم محمد|32984 تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى محمد حسن |بــــر|
9|5o73  د|بــــ |سيوط|م|رين| حربــــى عبــــد| سليم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــخلود عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن699664
767o57| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |للطيف سيد
معهد ف ص |سم|عيليهمل محمد فتـــ عبــــد|لرحمن|768348

|872oيم |حمد رتـــ|محمد خ|لد |حمد فريد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ر |لدسو سيد |حمد944|26 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد س| م|
د|بــــ دمنهور|منتـــ | مجدي عبــــد |لرحيم مصط 482972
طبــــ |ل|سكندريهمحمود |لسيد ر| عبــــد |لجو|د438894
ندستـــ طنط|محمد عيد عبــــد |لمع رضو|ن |بــــو دقيقه529596
4923|oيم |لعقده يم محمد محمد |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهم|رين| رؤوف شفيق جرجس |سكندر682745
طبــــ بــــورسعيديه يوسف عبــــد |لحكيم عبــــد|لحليم سيد 788623
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن ن| |لسيد محمد |لشو |754|27
د|بــــ حلو|ن|ح|زم محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز47325|
3232o6د|بــــ ع شمس|س|ندر| |نور شو مح|ربــــ
يم |لحن 453592 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعزتـــ حمدى عزتـــ |بــــر| كليتـــ 
رهسهيله سل|مه عبــــد|لعزيز محمد239547 تـــج|ره |لق|
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معهد ف ص بــــنه|مل بــــل|ل محمد |لشوربــــ |252334
يم خ|لد|28433 ره/ري|ضتـــندى حمدى |بــــر| إعل|م |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحكمتـــ ط|رق ي محمد53553|
|د|بــــ طنط|ه|جر محمد محمود صديق غ|نم|259|6
4435o9طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد جم|ل |حمد محمد يوسف
343o49د علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لفتـــ|ح مج|
ن| حل مسعد مسعد فهيد854||7 تـــج|ره |لمنصورهم
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ممدوح حيدر محمود حسن 424|32

3|662| رتـــ|يه عبــــ|س مر |لرف| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــمريض طنط| منه | محمد |لشن|وى |لسيد س|لم53|434
923oo2 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــروم| مسعد لط فه
تـــربــــيتـــ طنط|من|ل محمد محمود محمد |لحل|ج85|429
تـــج|ره طنط|ريم|س |حمد محمد محمد |دم426279
يم عبــــد| دي|بــــ|265734 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لحسن |بــــر|
768o8oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن محمد محمود |حمد |لنج|ر
زر|عه مشتـــهرنرم عص|م محمد عبــــد|له|دى349474
صيدله |ل|سكندريهيوسف ي| معروف فه حسن476965
429|8oيم حس عبــــد |لفتـــ|ح شتـــ حقوق طنط|من|ر |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدنعمه خ|لد |لسيد |حمد5|6976
6876o4حقوق |لمنصورهكريم محمود ح|مد عبــــد |لسل|م
تـــمريض بــــور سعيد ندى فوزى محمد محمد علود|76374
6o|27|| زر|عه طنط|حمد فريد محمد عبــــد |لمع حس
7663o7يم محمد حبــــيبــــ رهندى حس |بــــر| ندستـــ |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد | صبــــرى محمد ف|يد قن|وى ف436327
4755o9يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود محمد محمود حسن |بــــر|
7oo4|o|ى عثــــم|ن محمد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سل|م ي

5|3o9| تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|دون| |دو|رد |نور عبــــد
6o26o7ر علوم |لمنصورهم وس|م محمد رش|د ع |بــــو جو
8|76o||طبــــ |لم |س|مه رمض|ن عبــــد|لحفيظ محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح عوض756365
5o4o43| تـــمريض |إلسكندريتـــ نس سعيد سعد|لدين بــــحر ع
طبــــ حلو|نحمد عبــــد |لمنعم ف|روق شح|تـــتـــ|9|33|5
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يه سم فرغ حج|ج يوسف|232892
32987oد|بــــ بــــنه|تـــسنيم حسن محمد |لشعر|وى|
تـــج|ره ع شمسمرو|ن محمد فه |بــــو|لمجد37753|
حقوق طنط|ندى محمد أبــــو |لخ محمد س|لم|396|6
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء مجدى محمود محمد|622824
رم |3|8635 وف|تـــم|يكل محسن حشمتـــ فه  معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
62726oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمود صل|ح |م محمد بــــدوى
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخزينبــــ عبــــد |لع|ل محمد مغ|زى عبــــده|46257
حقوق ع شمسلي سيد رجبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ322268

Page 3348 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

64|77o| نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء حس |حمد حس
5o7244|زر|عه |ل|سكندريه يم|ن |حمد بــــسط|وى محمد آدم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه صل|ح |لدين عبــــد |لكريم عبــــد |لكريم عوض77|||7
63o|64طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند س|لم نبــــيه س|لم عبــــد |لع|ل
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسنتـــ نبــــيل عوض عبــــد|لفرج ميخ|ئيل||4263
7o|364ر س|لم د|بــــ |لزق|زيق|سيف |لدين عي ز|
رهثــــ|بــــتـــ حس ثــــ|بــــتـــ |حمد75|53| ندستـــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد رفعتـــ |لسيد ص|بــــر|||6479
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره مو محمد |م|م787645
77o5o8ندستـــ |لزق|زيقفؤ|د محمد فؤ|د حسن |ل|جربــــ
زر|عه |لزق|زيقمحمد جمعه ع محمد ع رضو|ن779647
يم|63474 ندستـــ |لفيومعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد |بــــر|

ر عبــــد |لعليم|8|526 تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد م|
ش|م |بــــو|لعل| عبــــد| محمود|32359 ندستـــ ع شمسم|ل 
8995o9 بــــ عبــــد|لحليم تـــج|ره سوه|جسحر زكري| |بــــود
297o75زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيج|د |حمد مجدى ح|مد عي
36o666ر جميل سيد |حمد محمد سيد |حمد عدس زر|عه مشتـــهرم|
9o4|o8 معهد ف ص سوه|جنرم نبــــيه شكرى نص
7o878o| زر|عه |لمنصورهيم|ن |لسيد |حمد عبــــده |لمر
4o37o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د عم|د عبــــد |لعظيم محمد
6848o5رتـــ|منه | محمود |لسيد |بــــوحس عطوه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7oo75oيم عزيز طبــــ حلو|نمحمد ي| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمل |حمد محمود محمد |لشوربــــ |6|7725
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر مسعد عبــــد |لحليم مو رشود774868
75o4|5تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |سل|م كم|ل صقر
5o64|9زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمريم |لشح|تـــ ك|مل مصط ح|مد
5o|622زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|طمتـــ |حمد عبــــد |لحميد عثــــم|ن حسن
5|35o7|زر|عه |ل|سكندريهمك|رى ي| رزق تـــكل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لع| سلط|ن عبــــد|لمع 784355
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسبــــ|سل عبــــد | مسعد حمودتـــ44|435
حقوق طنط|حمد خ|لد كم|ل محمد عبــــد|لفتـــ|ح||4|494
يم محمد شمس 677457 يم شمس |لدين |بــــر| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |بــــر|
9o957|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محمد ثــــ|بــــتـــ عي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد رأفتـــ محمد عبــــد|لجليل |لطح|ن492648
د|بــــ سوه|ج|أيه جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|للطيف489946
تـــج|ره |لزق|زيقيه فتـــ ع محمد|783586
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد| محمد مسعود |لبــــ|ز |حمد |2|6365
322oo5| حقوق حلو|نف|طمتـــ محمد صل|ح |لدين محمد
64o5|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مح |س|مه محمود |سم|عيل حسن
69o388 ف رمض|ن مصط ندستـــ |لمنصورهمصط |
صيدله |ل|سكندريهم|ريه|ن حس ر|غبــــ فه 7239|9
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36o9|9ش|م محمود عبــــد|لبــــ|سط علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود 
5|92o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|آل|ء رمض|ن سعد عبــــد|لمجيد خروبــــ

ره|جه|د رض| عبــــد |لموجود عبــــد |لفتـــ|42|48 د|بــــ |لق|
ندستـــ حلو|نتـــسنيم محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن42|24|
89o953 د|بــــ |سيوط|ك|تـــرين عو ص|لح عزيز
4398o7|د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء حسن محمد حسن عبــــد |لمنعم
6o824o|يم حج نوعيتـــ موسيقيه طنط||ء |س|مه شعبــــ|ن |بــــر|
يم د|ود2|4353 د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر محمد محمود |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ي| لط محمد697633
349o|8تـــربــــيتـــ ع شمسد | ع|يد محمد حسن
طبــــ طنط|منيه فوزى عثــــم|ن حسبــــو|233|43
525o8o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن أحمد عبــــد|لرحمن أحمد عبــــد
5o2967يم ر|شد علوم |ل|سكندريهندى عبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد عص|م |لدين حسن مصط |بــــر492774
يم9|6364 صيدله حلو|نيوسف حسن يوسف |لسيد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف عبــــ|س محمد ز محمد|52493
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن جم|ل محمد عبــــد|لحميد 885924
ى||23|6 ندستـــ أسو|نعبــــد| محمد عطيه عبــــد|لرحمن بــــح
ى فرج |487755 لس عزتـــ  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رتـــ | وجيه مجدي جور 5283|8
|3o942يم سعد |لدين تـــج|ره ع شمسمحمد ه| |بــــر|
366|3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|ريز مجدى عبــــد|لمل|ك بــــش|ى
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم مخلص محروص  |د297||8
27o876 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ عمر |م سعد خض
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء ع|دل ذ |لعبــــد |لنمر|264529
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود رجبــــ بــــكري ع 834358
322o|7ى حبــــيبــــ لبــــيبــــ كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|دون| ي

55o|6| |صيدله بــــ سويفسم|ء محمد عبــــد | تـــه
يم شبــــيبــــ22759| د|بــــ ع شمس|رن| خ|لد |بــــر|
رهي|ر| س| عبــــد|لمنعم محمد ص|لح238792 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررج|ء محمد عبــــد |لن| ر|غبــــ عبــــد |4|63|5
يم |حمد سعف|||792 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشه|بــــ صل|ح |لدين |بــــر|
رهبــــسمله محمد محمد |حمد ق|سم46352| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2|698o لسن ع شمس|سلف|ن| س|مح ف|يز لط
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|طه محمود |م عبــــ|س|86342
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد| |لسيد محمد |لسيد |بــــو عوض4|7658
كليتـــ حقوق |لم |مه| |حمد حسن محمد6594|8
يم محمد محمد محمد |بــــو 53|446 تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن |بــــر|

|7o|4 رهعمرو محمد |بــــو |لسعود |بــــو |لسعود ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لمنصورهسم|ء ممدوح محمود |لغر|بــــ |ل|م684237
5o8877| تـــربــــيتـــ دمنهورحمد رجبــــ محمد محمد |لدسو
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط صبــــ حسن |حمد رجبــــ328774
9o45|2|تـــج|ره سوه|ج حمد ع عبــــد|لحميد ق|سم
د|بــــ |لزق|زيق|عمرو ي| نبــــوى فرج776947
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد ه| محمد محمد طه|225|37
887|o6 علوم بــــورسعيدمروه محمود سيد عبــــد|لحليم

2o5o8|رهحمد تـــوفيق محمد رمض|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
7669|oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعمر محمد ع|دل |لعبــــد
499o36|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه خ|لد مسعد حموده
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |س|متـــ فوزى محمد355839
|384o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه رض| ك|مل حسن
8o|7o8د|بــــ |لم |محمد صبــــيح مو عبــــد|لحميد|
تـــمريض |لزق|زيق دير إيه|بــــ حمدى أحمد628748
25oo92طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعل| محمد محمد محمود
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد شو |بــــو علم| محمود339643
2|5o49تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عم|د محمد ع|مر محمد
9oo8|8 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| |حمد عبــــد|لم|لك عط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد ع|دل محمد طلبــــتـــ23262|
يم بــــطرس868497 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم | مجدي |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنيه عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد شتـــيه623749
43o2|9علوم طنط|أميمه محمد عبــــد |له|دي عتـــلم
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ستـــر كم|ل ك|مل د| |ل|7757|8
25|o23 ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدعبــــد|لص|دق عل|ء عبــــد|لص|دق فتـــح
ف محمود محمد دح|نه442266 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |
24634|| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد رض| فوزى |لشي
62o743ن| رض| ص|دق |لد|جن تـــج|ره بــــور سعيدم
ر|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|825366 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لز
7o5535ف محرم رمض|ن محمد تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |
معهد ف ص |ل|سكندريهريه|م ع|دل رزق محمد |لسيد|556|5
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد ع |حمد عبــــد|لل|ه 876629
علوم |لزق|زيقمحفوظ بــــ|ز عوض محمد372|64
36o746د|بــــ بــــنه|د | سل|متـــ شح|تـــ سل|متـــ|

رهسمر سم محمد |لمهدى |لشورى65|28 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورأم| خ|لد عوض محمد ط|يل496878
8o4|85|يم |لحكيم كليتـــ حقوق |لم |يه محسن محمود |بــــر|
زر|عه |سيوطمحمد ط|رق |حمد سيد  879797
طبــــ |سن|ن طنط|ف|طمه عبــــد| مبــــروك |لف 269523
5oo832ف فوزى حميد د|بــــ دمنهور|زيزى |
رهحمد عل|ء عبــــد |لمقصود |حمد|54284| تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره ع شمسي|سم مصط محمد مصط 8494||
يه|ن حسن |حمد عبــــد |لحليم |لخشن5663|| د|بــــ حلو|ن|بــــ
د|بــــ |لمنصوره|دع|ء عل|ء |لدين عبــــد |لحليم محمد5657|7
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5o6852طبــــ |ل|سكندريهبــــتـــ محمد محمود حميدو محمود
يف فتـــ رمض|ن2564|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسكريم 
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ح|زم محمد ح|فظ يوسف72|638
324o76|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد كم|ل محمد عبــــيد حسن
25o647 ر حن| حبــــ معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمونيك| م|
63|o73لسن ع شمس|ندى |يمن |حمد سل|مه
4o8593تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر ع ع |لمزين
79o873تـــربــــيتـــ |لعريش|ء سعيد محمود محمود ع|مر قنديل
25243o| يم مو ه ع|دل |بــــر| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد | محمد |لسيد محمد |لغر|بــــ 765399
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر |حمد محفوظ رشو|ن 878785
3|526oعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفمصط ح|تـــم |لحسي عبــــد|لمع
ندستـــ بــــنه|حمد م|جد محمود |حمد محمود سكر2|7744 كليتـــ 
معهد ف تـــمريض بــــنه| من|ر صبــــ عزتـــ محمد عثــــم|ن263696
27o766|لسن ع شمس|منيه محمود عبــــد|لستـــ|ر محمد صقر

حقوق حلو|نعبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |22749
478o82 ل|ل ع تـــج|ره |ل|سكندريهفرح |يه|بــــ عطيتـــ 
د|بــــ ع شمس|سحر بــــ|ز محمد عبــــد|لمقصود8883|3
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود ه|شم محمد عطي محمد766998 معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن |حمد ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح محمد85|692
4o492|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن ع حس|م |لدين محمد |حمد حموده
4|675oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأستـــ ز مسعود ز
9|o328 لس رش|د لبــــيبــــ جرجس فنون جميله فنون |ل|قك
5o88|6تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر بــــرك|تـــ محمد |ألنص|ري
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |حمد |لسيد |لفرم|وى|25946
755o88 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء ص|بــــر |حمد محمد محمد عبــــد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن |ر عص|م جم|ل |لدين |حمد54884|
نوعيتـــ |لم |ل|ء خ|لد عبــــد|له|دي |بــــوطل|س|857494
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد طه محمود خ |لدين|77|235
|5o297يم يم عبــــده |بــــر| قتـــص|د م حلو|ن|محمد |بــــر|
2|264o|يم فه شلبــــى رهحمد ول|ء |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
626o|2يم حقوق |لزق|زيقمصط فوزى محمد دسو |بــــر|
|44o97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نثــــري| مجدى عتـــريس ع
يم سليم|ن2|7694 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنور| نظ |بــــر|
||7o82تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى رأفتـــ فتـــ |لسيد
6345o6يم |بــــ ى عبــــد|لسل|م |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقعمرو خ
زر|عه مشتـــهردع|ء |يه|بــــ محمد عزتـــ عبــــد|لعظيم بــــربــــش|33948

366o5يم لبــــيبــــ سيد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشمس |بــــر|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد | ن محمد ع شلبــــى993||6
يم محمد |بــــر|637679 يم عص|م |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــر|
|28|8oندستـــ حلو|نمصط رفعتـــ عبــــد |لستـــ|ر ع
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48696o|د|بــــ كفر |لشيخ|رس| وص ن|شد مسعود
م عمرو عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف|ر45465| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد
44687o ندستـــ |ل|سكندريهزي|د |حمد ع |حمد |لس|مو
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعل|ء حمدى متـــو عبــــد |لغ خل|ف257999

27o86تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نوق محمد |نور عبــــد |لحميد
728o6لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن|ء عيد محمد محمد زيد|ن

63o684حقوق |لزق|زيقش|دى سم عبــــد | محمد
6o6448 يم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود عبــــد |لفتـــ|ح محمود |بــــر|
|5o829لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف ممدوح ع مهر|ن
رهمصط |حمد عبــــد |لرؤف عبــــد |للطيف26245| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|سم حم|ده عبــــد |لفتـــ|ح محمد755669
5|o26o كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريوسف عبــــد |لرحمن محمد |لحبــــ
77o476ندستـــ |لم |عبــــد | |حمد |لسيد جوده حمد
 |حتـــ وفن|دق |لم |بــــيتـــر صموئيل حن| ن|شد|765|8
63o|55ره|مصط س|لم محمد س|لم |لزنف ثــــ|ر |لق|
495o|9|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد منصور |بــــو|لمجد |حمد

ره|محمود |حمد مصط متـــو43698 د|بــــ |لق|
يم عبــــد |لق|در مصط كرم693722 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء |بــــر|
طبــــ بــــنه|محمد خ عبــــد|لحميد عبــــيد86|||6
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمرو|ن محمد مرو|ن ش|كر |لخ 7669|2
2|9o5|يم |لع|ص كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىن|در محمد |حمد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|رين| صبــــ يس |سكندر839496

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد محمد |لسيد |حمد47955
2553oرهمنتـــ| حسن فتـــ حسن علوم |لق|

معهد ف ص |سم|عيليهحمد عبــــد |لنبــــى محمد ي|س |768784
يم7|3|2| تـــربــــيتـــ حلو|نندى حس حسن |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عنتـــر حسن عبــــد|لع|ل843724
وف|تـــمحمد ك|مل محمد ك|مل226724 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
2234o|يم |لرف رهط|رق محمد عبــــد|لحميد |بــــر| علوم |لق|
89683o  حقوق سوه|جي|سم زكري| ح|فظ |حمد
ف صبــــرى عبــــد |لرحمن28323| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |
9|8|o2 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــيشوى يؤنس نصيف ف|م
4o4375 حه وفن|دق |ل|سكندريهيح خ|لد عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م مصط| 
5o8644| |علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد حس بــــكر |حمد |لصفو
قتـــص|د م حلو|ن|سه|م صبــــرى محمود زي|ده253536
تـــج|ره |سيوطع|صم عيد ثــــ|بــــتـــ |حمد 884554
4|5o23| يم |حمد يل ج |لزق|زيقمنتـــ | عرفتـــ محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
زر|عه مشتـــهرزي|د |حمد سعيد عبــــد|لسل|م|3|334
|398o4ره|غ|ده عزتـــ عبــــد |لد|يم محمد عبــــد |لجليل د|بــــ |لق|
45o784د|بــــ طنط|حس|م عبــــد |لسل|م محمد ضيف|
875|o3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط سم|ء حس |حمد ص|بــــر
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6|47o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لميس م|جدى محمد |بــــو |لمجد صمول
ش|م عبــــد |لحميد حسن35333| حقوق ع شمسمحمد 
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعمر فتـــ محمد شح|تـــه6272|8
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم ع فرج ع |لسيد335524
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود محمد |لسيد متـــموح83|523
339o26|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيتـــ محمود حس محمود
8|46o|ندستـــ |لم |ش|دي محمد |م مندر|وي
359o4||ف محمد |حمد |لجز|ر تـــج|ره ع شمسحمد |
علوم طنط| ص|لح محمود |ألحوق753||6
4788oo|يم غريبــــ حس غريبــــ |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــر|

د|ر |لعلوم |لفيومبــــدور ع|دل محمد تـــوفيق66|65
تـــج|ره بــــنه|س|مه |لسيد حسن محمود|9355|2

تـــربــــيتـــ بــــ سويفد |نتـــ سليم|ن د|ود عبــــد |لشهيد55639
معهد ف ص |سو|نسميه خ|لد |لسيد عبــــ|س|26|84
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لكريم ع عم|ر|528743
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد صل|ح عبــــد|لحليم حسن356463 معهد |لصفوتـــ |لع| 
علوم ري|ضتـــ |سيوطحس |حمد حس محمد56|353
25o997د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط مو مصط |لكوع
83|95oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ند| محمود محمد ح|مد

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممنه | خ|لد عبــــد |لمنعم |م |6763
حقوق |لمنصورهسل|م نبــــيل |لسيد عبــــد |لعزيز |بــــو غربــــيه763873
2242o7 رهحبــــيبــــه محمود محمد محمد |ل|شطو طبــــ |لق|
|د|بــــ |لم |يه محمود خلف |حمد|8853|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمنه | عم|د محمود سيد |بــــو|لمجد32253|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محسن محمد عبــــد |لنعيم مهر|762372
تـــج|ره ع شمسندى |حمد محمد |بــــو |لن |حمد8|69|2
33|847| معهد ف تـــمريض بــــنه| م حسن عبــــد|لحميد مر
نوعيتـــ فنيه |سيوطغ|ده ع عبــــد|لع|ل ع 893629
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مع|ذ محمد مسعود |حمد64588|
يم ق|صد عبــــد |لع|ل22479| رهسل |بــــر| علوم |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء |حمد محمود حسن988|32
4o6445د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن مصط محمد عوض يوسف
يم محمد صبــــ |بــــوش| 526896 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
7|o8o3ف |لسيد |لسيد قريع تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |
76232oف عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد مبــــروك لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|محمد |
علوم |ل|سكندريهريم ع|طف ع عبــــد |لمتـــج426478
5o3o96يم يم |لمرغ محمد |بــــر| صيدله |ل|سكندريهن |بــــر|
7637o4|تـــمريض بــــور سعيد |ء عبــــد |لسل|م |لبــــ عبــــد|لسل
ف|2264| ه رض| عبــــد |لعزيز محمود  رهن حقوق |لق|
628o|4 تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن عبــــد|لع|ل |لسيد عبــــد
|6o3o2ندستـــ ع شمسعبــــد |لر|زق عبــــد |لمجيد عبــــد |لر|زق محمد
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794oo7|يم عبــــد|لد تـــمريض |لزق|زيق سمر |يه|بــــ محمد |بــــر|
68|9oo|نوعيتـــ |لمنصورهيه مجدى عبــــد |لعزيز |لبــــ|ز |لطح|ن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر ي| عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم754897
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء محمد محمد |لص|دق ع|2|786
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطيوسف |كرم |حمد محمود س|لم93|527
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|خ|لد |حمد عبــــ|س محمد24|785
د |لد |6545|6 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد مصط مج|
85o|53تـــمريض |سيوطحسن |حمد عبــــد|لرحمن |حمد
8o6732يم تـــج|ره بــــ سويفخ|لد |حمد محمد |بــــر|
ه منصور ز فرح|تـــ|883839 تـــربــــيتـــ |سيوط م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدى مجدي |لسيد  محمد أبــــوعكر439853
تـــج|ره دمنهورنورين عص|م |لسيد عبــــد |للطيف6733|5
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخشيم|ء محمد ح|مد محمد ع مو96|443
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد|يه سعيد محمد محمد779978
78o6|8|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه عبــــده ح|مد حسي ع |لبــــ|ز
2|84o8ندستـــ ع شمسي|ر| عمرو سيد سيد
تـــج|ره طنط|سم|ء ع|طف كم|ل مو |لنحر|وى|8|9|5
رهمريم ع محمد |سم|عيل8262| تـــج|ره |لق|

د|بــــ كفر |لشيخ|رن| عبــــد |لحميد |لسيد مصط حسن7632|4
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مروه محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لح|وى276994

تـــمريض  بــــ سويفمحمد سيد عبــــد |لتـــو|بــــ حس 5||55
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن محمد حل محمد |لسيد |حمد2|4857
885788| تـــج|ره |سيوط سل|م فوزى ج|بــــر ع
تـــج|ره بــــنه||ء محمد ج|بــــر عبــــد|لسل|م |حمد محمد342258
62o|66تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمصعبــــ عبــــده حمزه |لهو|رى
7o6639| د|ر |لعلوم |لم |حمد ع |حمد ع
5o6o63طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد رش|د |م شيخ روحه
علوم |سيوطدع|ء محمد ز|يد |حمد  882835
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دين| |لسيد حس محمد755747
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد| عمر محمد طو محمد عي|24|35

علوم بــــ سويفدع|ء ف|روق سل|متـــ عبــــد |779|6
طبــــ بــــورسعيدمروه |يمن تـــوفيق محمد عر|م623934

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء مؤمن فتـــ عبــــد |لمقصود|52253
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ممدوح عبــــد|لحميد غنيم||56|26
د|بــــ |لزق|زيق|سه سليم رجبــــ سليم627537
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عزوز فه صقر262978
|56556| رهحمد كم|ل غمرى متـــو ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد حج|ج محمد ج|د |لربــــ|473|22
7|o643يم محمد عبــــده |ل ثــــ|ر د |ط|دير |حمد |بــــر|
ش|م محمد |لسيد ع|شور8|4762 تـــج|ره كفر |لشيخنور 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه عمرو عبــــد |لرحمن ر| 23894|
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يم سعد287256 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم|رين| زكري| |بــــر|
طبــــ طنط|يم مصط سعيد نص|ر432749
543o9|علوم ج|معتـــ د |طم| ص|لح عبــــد|لمقصود مبــــروك محمد
8694|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نعل| |حمد ع نوبــــي
معهد ف ص |سيوطين محمود ع|مر حس  96||89
4458o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمود |لسيد |حمد |لكمشو
ى594|54 زر|عه كفر |لشيخمحمد حسن محمد |حمد |لم
6|294oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء عبــــد |لوه|بــــ عي محمد |لسو
د|بــــ دمنهور|دير |حمد محمود محمد|48336
رهيوسف محمد صل|ح عبــــد|لعزيز23|235 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|456o3رهكريم عبــــد |لحميد |لدفق خليفه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
886o89|تـــربــــيتـــ |سيوط يه محمد |حمد دردير
معهد ف تـــمريض |سيوط ش|م محمد سيد حس 878529
496ooo|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه |س|مه محمد محمد زيتـــون
علوم |لمنصورهحمد محمد محمد شبــــ|نه|2528|7

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم| محمد عبــــد|لحكم فتـــح |لبــــ|بــــ69865
7|o833 حقوق |لمنصورهمحمد مصط محمد |حمد ي|س
د|بــــ |لزق|زيق|نعمه محمد ع محمد639575
لسن ع شمس||ء عص|م فتـــ عبــــد |لمجيد|63937|
87954o تـــج|ره |سيوطمحمد ع|مر شعبــــ|ن سيد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رود| | |لعزبــــ عبــــد |لفتـــ|ح حس|ن 527|27
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوليد |حمد ح|مد |حمد848237
ه سعيد |لسيد محمد يوسف||62839 د|بــــ |لزق|زيق|م
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|ره خليفه جبــــر |سم|عيل |لصعيدي|3|429
د|بــــ حلو|ن|مرفتـــ مدحتـــ محرم محمد66864|
79|7o8|تـــج|ره بــــنه|سل|م محمد فتـــ عبــــد|للطيف
3|5oo5 |ف سيد عر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محمد |حمد |حمد حبــــ|له487829
رهوس|م عبــــد|لسل|م |م|م ع طلبــــتـــ326924 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسش|م |لسيد محمد شبــــ|نتـــ محمد محمد6|7729
د|بــــ حلو|ن|يم|ن محمد |حمد فه ع|مر|884|32
3|853o|د|بــــ ع شمس|منتـــ |س|متـــ شح|تـــتـــ عبــــد
7o9749معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد عمر|ن محمد عبــــد |لغف|ر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد نبــــيل |لسيد ن| 9|4|33
ندستـــ ع شمسزي|د ط|رق محمد عبــــد |لوه|بــــ قن|وى54472|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممريم ط|رق عبــــد |لمنعم محمد82|46|
يم|352472 نوعيتـــ عبــــ|سيهيثــــ|ر |حمد محمد عبــــ|س |بــــر|
يف ص|لح محمود ع998|43 تـــج|ره طنط|ملك 

5o|34تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد سيد ه|شم
يم عبــــد |لحليم رجبــــ|3876|5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
82o893طبــــ |لم |ش|م كسبــــ|ن رفعتـــ جمعه
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339o25|يم |لشح|تـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمل محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|محمود عص|م |حمد بــــدر |لنج|ر|9|623
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لستـــ|ر شديد633875
7|289o|طبــــ |سن|ن |لمنصورهدير محمود محمد ص|لح عبــــد |لفتـــ
4o22|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدين| محمود صل|ح مصلي ع
د|بــــ حلو|ن|نور|ن ي| ف|روق |لسيد خليل889|5|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره فكرى |حمد فكرى |لرف|688948
تـــ عبــــده محمد |لشي237485 لسن ع شمس|سمر خ
8o|o85 فنون جميله فنون |لم |م|رين| يوسف من من
48|o46د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|لتـــ سم ع يونس محمد|
434|o6طبــــ طنط|ل|ء عبــــد|لفتـــ|ح حل عبــــد|لفتـــ|ح ع

477ooكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعل| عبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد|لعزيز
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيه مختـــ|ر رش|د خ|لد|252838
77o65|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل محمد |بــــو |لعل| محمود |بــــر|

7o672|صيدلتـــ |لفيومزينبــــ عزتـــ عبــــد |لمن و
م فتـــ أحمد أحمد جمعتـــ642447 طبــــ |لزق|زيقأد
6373o3علوم |لزق|زيقمهند |لسيد محمود فه |لحل|ج
6o9433|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيتـــ ع عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعزيز طه
تـــج|ره طنط|آل|ء مسعود عبــــد |لق|در |لعربــــى7|92|5
27o58تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندر| ثــــ|بــــتـــ |نور عطيتـــ

4798o8 يم |لحسي علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــكريم |حمد ع|دل |بــــر|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /رييم|ن |حمد ح|فظ محمود|626486 لم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرف| |حمد رف| |حمد محمد247645

زر|عه |لفيومي|ر| محمد ربــــيع محمد64747
|624o7|رهحمد محمود عبــــد |لجو|د |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
63oo85 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ي| محمد سعيد عبــــد
4952o8حقوق طنط|أنس عبــــد|لص|دق محمد مط|وع
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد| حس|ن محمدين محمد محمدين329|24
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر ي عبــــد|لقوى |لغن|م498586
لس ه| حن| فهيم87|23| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك

24o9|يم |لدسو عثــــم ره|س|ره ن| |بــــر| د|بــــ |لق|
2624|o|ر|ن |حمد علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد عبــــد|لع| ز

45|2oرهمن|ر سعيد محمد عبــــد |لحميد حقوق |لق|
2487o6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم عص|م ذ ص|لح
78|o4|يم يم زيد |بــــر| رهمحمد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
9o4336 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جطه دريهم فه تـــوفيق
5249o5د|بــــ |ل|سكندريه|كريم محمد رف |لسيد |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف عبــــد |لرحيم محمد ع64657|
6369o5د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ع خليل
معهد ف ص بــــنه|مصط محمود |بــــو|لفتـــح سليم|ن267988
د|بــــ |لمنصوره|من|ر |لشح|تـــ |لشح|تـــ ع |ل|ل|وى|4|687
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44|o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمؤمن |حمد عبــــد |لح|رس ع
وف|تـــعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لق|در |حمد5|7|22 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد مجدى محمد رمض|ن يوسف|777272
تـــج|ره طنط|عبــــ|س ممدوح عبــــ|س سلط|ن ع427733
تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ |حمد محمد |حمد|3|5|33
49597o |د|بــــ |ل|سكندريه|ص|بــــرين محمد أحمد محمد |للبــــ
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|لحس سعيد محمد محمد |لحج|ر|8736||
يم|82579 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر عبــــد|لن| رشيدي |بــــر|
6398o3نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسم|ء خ|لد محمد عبــــد |لحق |سم|عيل
|4534oلسن ع شمس|مصط رض| عبــــد |لعظيم حسن
7o|263|يكل ش|م |لسيد محمد  ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد  م |لع| 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرقيه |حمد محمد سم |لزي|تـــ6487|
82334o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر صل|ح محمود مر
8||4o9ف |حمد محمد علوم |لم |مريم |
د|بــــ |لمنصوره|منه | |يمن محمود رزق عوض7|6789
9o8855 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن |كرم جبــــر|ن بــــخيتـــ
6o|946علوم طنط|ه|جر مفرح محمد |لسنهورى
زر|عه |ل|سكندريهمريم سم عبــــده سليم|ن426383
طبــــ |لزق|زيقل|ء |لسعيد شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز|699744
8434o2|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نريج كم|ل |لدين ص|لح ص|دق
75435oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمري|ن ه| كم|ل مسيحه
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم محمد صديق عثــــم|ن622624
2389o2ندستـــ ع شمسمريم عزتـــ ص|لح |حمد ص|لح
6o|748يم بــــ |محمد شعبــــ|ن مصط |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
نده حسن تـــوفيق ع حسن239449 ره|ش| د|بــــ |لق|
88o752  ى بــــدر سيد كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمنتـــ | ي
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعبــــد |لرحمن عبــــد |لمقصود ح|مد عبــــد 7|6885
238o7oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــسنتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد

59o62طبــــ بــــ سويفس|ره عبــــد |لكريم |حمد محمد
ى محمد عوض رم|ده|5||762 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد ي
رهشيم|ء شعبــــ|ن مك|وى عبــــد |لح|فظ48852 تـــج|ره |لق|

||878oندستـــ |سيوطم|يكل سم س|ويرس نجيبــــ
252428| غ| ه جل|ل |حمد |ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م

رتـــمهند رجبــــ محمد سل|متـــ44446 علوم ري|ضتـــ |لق|
|4|55oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ره فتـــ |حمد عبــــد |للطيف
|22o|8رتـــ|ملك مجدى محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

د|بــــ بــــ سويف|د | كم|ل عبــــد |لعظيم ع|75|5
ق|وى |حمد359532 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء |حمد 
433o|oر|ء عطيه ع |بــــوسليم تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ف|طمتـــ |لز
4537oo|يم جمعه |لشو|د ع عط ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوم|بــــر|
4o4|52|يم |لصبــــ تـــج|ره طنط|محمد ف|روق محمد |بــــر|
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يم عبــــد |لفتـــ|ح |لدمنهوري777733 تـــمريض |لزق|زيق سل|م |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر محمد عبــــد|لسل|م |حمد4862|2
وف|تـــحمد محمد ج|بــــ | محمد|28383| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2489|oرى طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــروضه عبــــد|لجو|د بــــيو |لجو
كليتـــ |أللسن ج أسو|نه|يدى أحمد أحمد |لنج|ر|647|6
8|69o9|تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م ع|مر ذ ص|دق
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عثــــم|ن جمعه مر |لص|وى|688445
4|o526د|بــــ طنط|حمد جم|ل ع عبــــد| عبــــد |لرحمن|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم ع حسن ع227656
ره|ه|جر عبــــد|لرحمن محمد عثــــم|ن|73||3 د|بــــ |لق|
78457oرهسم محمد عبــــد |لفتـــ|ح عمرو عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره دمنهوروس|م |لسيد |حمد |لسيد |لسعودى5267|5
|وى9648|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمر |يمن س| محمد |لن
6|9o65|يم رجبــــ طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء محمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ رمض|ن عبــــد|لعليم8|658
69|o35|زر|عه |لمنصورهعمر محمد |لش|ف |لش|ف |لش
69|89o| تـــربــــيتـــ |لمنصورهلسيد |حمد مسلم |لسيد مصط
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدير محمد محمد م 256757
حقوق |سو|ندع|ء |حمد عزتـــ محمد846338
7|o834 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد ن| صديق عثــــم|ن |ل|م
حقوق حلو|نبــــه فهيم محمد حس |سم|عيل|24493
49o497ل لسن ع شمس|شيم|ء ي| صبــــ عبــــد |لمجيد محمد 

حقوق بــــ سويفندى مجدى شعبــــ|ن |بــــو |لليل58639
يم|68935 ري|ض |طف|ل |لمنصورهريم حل محمد |بــــر|
448|ooفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهن|ردين وليم فهيم |سكندر بــــخيتـــ
85o494د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سهيله |يمن محمد |حمد

692o5كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومدير ه| بــــرك|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح
8o9827 علوم ري|ضتـــ |لم |حسن ع حس ع
7o7|3|| يم محمد ح|مد عبــــد تـــج|ره |لمنصورهي|سم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد محمد|3|4452
حقوق ع شمسكم|ل عبــــ|س فخرى محمد336882
طبــــ ع شمسندى عبــــد | عبــــد |لعظيم عبــــد |لحليم7|766|
2428o6يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نمصط |بــــر|
8o8|76 طبــــ |لم |زينبــــ محمد عبــــد|لحليم ع
63o624|يم د|بــــ |لزق|زيق|حمد حمدى محمد دسو |بــــر|
62o|89طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحن|ن |لمر |لمر شلبــــى
ش|م محمد ع سل|متـــ||22|5 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد 
حقوق بــــنه|محمد مصط مبــــروك |حمد353358
7o83o3ندستـــ |لمنصورهمصبــــ|ح صل|ح مصبــــ|ح عبــــد |لمع
4|o38|حقوق طنط|محمد محمد ع|شور محمد بــــدر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسف|طمه رضو|ن عطيه س|لم|ن59|769
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء عرفه عيد ثــــ|بــــتـــ|35954|
68|3o7 علوم |لمنصورهن| عبــــد | |لسيد |لسيد عوض
8|9o|6|بــــه كم|ل ملك معهد ف ص بــــ سويفم|ل و
ره|مريم |حمد سعد |حمد372754 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء ع|دل شعبــــ|ن بــــسيو |لصو|ل489825
767o9|معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لرحمن |لسعيد عط| |بــــو زيد
9oo454حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد رمض|ن بــــخيتـــ عبــــد|لل|ه
د|بــــ |سيوط| يم|ن محمد |حمد محمد||22|89
يف238|34 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |يه|بــــ عبــــد|لغ |لسيد 

علوم بــــ سويفمحمد سل|متـــ عبــــد|لش| ك|مل62|62
6|628oيم حسن |بــــو |لسعود تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنرم |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمريم عص|م محمد عبــــد ه236926
497o88حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحسن|ء حس|م محمد محمد |لدرس
26o587|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ء سل|مه شعبــــ|ن |بــــو حميدتـــ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق وف|ء محمد |لسيد |سم|عيل |لسل|293|77
|25o34ن| |يه|بــــ ع بــــكر |لسيد د|بــــ ع شمس|م

فنون جميله فنون حلو|نحبــــيبــــتـــ خ|لد محمد سيد |حمد8258|
يع مهدي55624 حقوق بــــ سويفه|جر عويس |بــــو 

77o493زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعمر جم|ل صل|ح |لدين عبــــد |لحليم بــــكر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع خ|لد ف|روق عبــــد |لعزيز45268|
|2457oرتـــشه|بــــ |لدين ي| حمدى محمد علوم ري|ضتـــ |لق|

رهنجل|ء عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لحميد29996 تـــج|ره |لق|
2634o5نوعيتـــ |شمونف|تـــن محمد سليم|ن سليم|ن رضو|ن
489|o4د|بــــ |ل|سكندريه|كرستـــ | فرج فوزى مرزوق
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيمن ر|شد صقر ر|شد||4|268
62|o99ندستـــ د |طعمرو لبــــيبــــ رضو|ن ع مبــــ|رك
ف762774 ندستـــ |سيوطمحمد |لسيد |سعد عبــــد |لغ 
33o434ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمه| متـــو عبــــد|لغف|ر مغ|ورى |لديبــــ
5o2|5|يس زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعمر |لسيد محروس ع د
يم53|262 حقوق بــــنه|محمد محروس محمود |بــــر|
وف|تـــسل|م مجدى |حمد محمد عبــــد|لمجيد3|3458 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
5o67o7ن سليم| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|رتـــ محمد عبــــد |لعزيز ع
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود خلف محمود |لدسو |حمد765699
23848oرهف|طمه مجدى وليم ذ تـــج|ره |لق|
69o344تـــربــــيتـــ |لمنصورهلي محمد عبــــد |لعليم محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمصط خ|لد |لحمر|وى مصط عبــــد453992
تـــ |لسيد شح|تـــه |حمد سليم|ن634339 نوعيتـــ |لزق|زيقن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورص|بــــرين محمود سعد |حمد حرحش6335|5
323|o|| |زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيتـــ رزق ع خف
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|مونيك| |ميل عبــــد |لمسيح رزق |32258|
رهمحمد شو حس عبــــ|س233747 تـــج|ره |لق|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|فرح عل|ء محمد |حمد عي2593|4
8oo3|2عبــــد|لرحمن |حمد مو محمود| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
8o9433تـــربــــيتـــ |لم |بــــه شكري ري|ض و|صف
7o3992تـــمريض |لزق|زيق رن| سعد ع عبــــد |لحميد عج|ج

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفغ|دتـــ رجبــــ |م عبــــد |لمنعم62868
معهد ف ص |سو|ن|ء حربــــي ع محمد|847655
34o225د|بــــ بــــنه|نور| خ|لد |حمد رمض|ن|
ج| 764255 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدع |ء مدحتـــ |ل|سمر محمد |ل
علوم |ل|سكندريهآل|ء صبــــ عبــــد |لغ ص|لح غنيم7|4359
52o983ء شح|تـــ عي عوض حسن| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
9o3|46 يم محمد مصط تـــج|ره سوه|جسم|ح |بــــر|
9o3|5| طبــــ سوه|جوق محمد محمود محمد
ندستـــ |لم |س|رتـــ |نور م|مون عبــــد|له|دي75|349
8ooo54حتـــ وفن|دق |لم |م|ري| ع|دل عد حبــــيبــــ| 
يم يوسف434389 |د|بــــ طنط|رن| عبــــد |لنبــــى عليوتـــ |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعمرو فكرى عبــــد|لحميد سليم262525
يم2869|3 لس تـــ|مر رس |بــــر| تـــج|ره ع شمسك
25|24oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو |يه|بــــ حسن عبــــد|لق|در
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىرن| س| ع مصط 7|8983
علوم ع شمسي|سم رض| عد عبــــد|لفتـــ|ح |لسنديو 647|35
7oo597تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمود يوسف |لسيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود حمدتـــو محمد278354

|75o6ش|م محمد نور |لدين وز  ره|ف د|بــــ |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويسحمد عصمتـــ |لسيد محمد|55|62|
7o8787|علوم |لمنصورهيه |لسيد |لسيد |حمد شمس |لدين
6o923oتـــمريض طنط| عبــــد |لرحمن حسن |حمد آدم
رهبــــسمله وليد عبــــد|لمنعم محجوبــــ235756 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير ي| زكري| محمد355456
حقوق |لمنصورهس|ره عبــــد | محمد عبــــد |لغف|ر ز676622
ندستـــ طنط|حمد ط|رق ذ محمد |بــــو|لعزم|2292|6

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء |يمن حسن وزير|64|57
صيدلتـــ سوه|جم|رين| مجدي حكيم |يوبــــ||8672
7oo788ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد عم|د عبــــد | عبــــد |لعظيم بــــرك ل|
9o8378|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي سم|ء |بــــوبــــكر عبــــد|لسل|م |حمد
5o263oيم يم كم|ل |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن سعد |بــــر|
4o|823تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهف|رس |حمد |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمجد ع|دل فوزى  |د|59782
4o3892 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود س| عبــــد |لحميدعبــــد
تـــج|ره ع شمسحن ع|دل |حمد محمد28|32|
6223o3|يم |لعزبــــى تـــج|ره ج|معتـــ د |طروى حسن |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوسف محمد صديق يوسف827458
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يم مسعد688|79 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد سل|متـــ مر عبــــد |لحليم متـــو493235
يم محمد753537 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نسمه محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخص|بــــرين محمد عبــــد |لستـــ|ر مصط 4696|4
ر تـــوفيق قر 4|7|3| د|بــــ حلو|ن|ف|طمه ط|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــس|ره طلعتـــ عبــــد|لحميد ن6|2532 ك.تـــ. ف للبــــ
لس مجدى متـــي|س عطيه عبــــد |لمسيح765668 ندستـــ أسو|نك
268o||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رجبــــ عبــــد|لمحسن رمض|ن
م عبــــد|للطيف ربــــيع |لحس|ن |623565 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفأد

يم8698| علوم ري|ضتـــ ع شمسزينبــــ حمدى ع|شور |بــــر|
ي32|485 حقوق |سيوطلطيفه عبــــد |لق|در محمود محمد |لع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد|لرحمن حم|ده محمد |حمد رزق345768
62o3|o|ر|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمنيتـــ ع|دل حسن ز
52o7o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدير أحمد رضو|ن عبــــد|لع|ل
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــي| عم|د متـــو محمد غريبــــ446376
يد |لمغ |7|443 د|ر |لعلوم |لفيومن مصبــــ|ح |لسيد |بــــو|ل
79|o36|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد شو مهدى |لغز

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|ر| ي| ربــــيع عبــــد |لتـــو|بــــ66849
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمود محمد عبــــد |لجو|د محمد ع529554
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــسيد محمد |حمد يونس |894|9 معهد ع| 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد خليل عي||8|25
صيدله |لمنصورهمحمد ع|دل س| عم|شه |لسيد عطيه693654

ندستـــ ع شمسعل|ء|لدين حسن محمود |لعقبــــ|وى38975
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد |لشح|تـــ عسل634957
897o6o|ء ه|شم بــــخيتـــ محمد| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر مجدى عبــــد |لملك يوسف||539|
تـــج|ره كفر |لشيخأحمد محسن سعد |لسيد بــــدر438465
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد محمد سعد محمد منصور3||494

رهف|طمه فرج محمود |بــــو زيد9||27 حقوق |لق|
معهد ف ص بــــنه|ي|تـــ عبــــد|لغ عبــــد|لجو|د عبــــد |لغ عزبــــ585|27
رهف|طمتـــ عزتـــ محمد مهر|ن355549 عل|ج طبــــي |لق|
|77|oo تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــع |ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد عبــــد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد مصط ع39|279
|د|بــــ طنط|خ|لد محمد لط محمود حبــــي 4396|4
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ل|ء ي |نور سعيد|39975|
248|7o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه يوسف عبــــد|لجيد يوسف
273o56تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه مصط نعيم |حمد
6777o5د|بــــ |لمنصوره|مصط عمرو محمد ع عنتـــر
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف شعبــــ|ن |حمد |حمد334247
8o99|2تـــج|ره |سيوطحسن جم|ل سيد نوبــــ|ر
معهد ف ص |لزق|زيقوق عبــــد|لحميد ع عبــــد|لحميد جبــــر634297
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77o82 ف ع |م تـــج|ره بــــ سويفش|م |
6874o2|علوم ج|معتـــ د |طيه صل|ح محمد عبــــد |له|دى
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|محمد |يمن محمد ع |بــــو عجور493464
لسن ع شمس|محمود |حمد |لسيد عوض |لهبــــل3347|6
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمف|دى محمد ع|بــــد |لص|دق محمد صبــــيح337924
8o|o5oف مر عثــــم|ن نوعيتـــ موسيقيه |لم |س|ره |
78482o|يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ك|مل |بــــر|
4o4697 يم حسن |لفر|ر د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حسن |بــــر|

ندستـــ بــــ سويف|ء سيد عبــــد |لن| محمد|84548
85652oن| صليبــــ شفيق عبــــد|لسيد تـــج|ره بــــ سويفم
رتـــ|م| مصط |لسيد مصط |لغمرى|4|6396 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|وليد تـــوفيق |حمد |لسعيد766597

رهلحسن محمد |لشح|تـــ |لسعيد محمد|32382 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد ع|دل شحتـــه س|لم|775262
يف|449858 |د|بــــ طنط||ء محمد محمود 
د|بــــ ع شمس|ي|ر| صبــــ حسن |سم|عيل حسن43|322
ف |لسيد محمد شح|تـــه772322 زر|عه |لزق|زيقمروه |
639o25معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن |سم|عيل محمد فتـــ محمد عبــــد
7847o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن ع محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حسن|ء محمود عبــــد|لعزيز ع حسن66||43
علوم ري|ضتـــ حلو|نحس نور |لدين حس ع محمود993|2|
52|5o2يم ف رش|د |بــــر| علوم طنط|ندى |
د|بــــ |لمنصوره|تـــ مصط مصط مصط |لشوه||28|7
69o73oور مو تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لقدوس |حمد محمد 
889o|3 تـــربــــيتـــ |سيوطحسن محمد عبــــد|لحليم حسن
46|o73|معهد ف ص طنط|مل محمد حل ج|بــــر عل|م
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد ق|سم |لسعيد رمض|ن حسن|92|624
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل محمد عبــــد | حج|بــــ766555
|62|o6حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط ط|رق عبــــد |لمنعم شعبــــ|ن
7o7836|حقوق |لمنصورهحمد محمد |لسيد |لقطبــــ
224o87|وبــــ |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه سعيد مو
|د|بــــ بــــنه|حمد عبــــد|لن| عفي عز |لرج|ل|396|33
ل|ل ح|مد مبــــروك سيد |حمد عم2|6354 د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــسمتـــ ع|بــــد عبــــد |لحفيظ سليم|ن783|52
8843o8|ه محمد محمود محمد تـــربــــيتـــ |سيوط  م
يم |حمد مط|وع|44749 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــي|سم |يمن |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|يتـــ |لسيد محمد |لسيد مصط |356766
4o746oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــر|ند| سعيد سعد عبــــد |لمو سلط|ن
32o535حقوق ع شمسمحمد |حمد محمد حسن محمد
يم ع695|78 تـــج|ره |لزق|زيقرن| |يمن |بــــر|
33o563|يم محمود |لح|ج يم |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يتـــ |بــــر|
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4o64|4يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|بــــسنتـــ ج|بــــر عبــــد|لل|ه |بــــر|
تـــج|ره |سيوطين جم|ل محمود عبــــد|لرحيم 6|8874
5o6||8علوم |ل|سكندريهف|رس عبــــد |لحميد محمد محمود |لش
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم ج|بــــر عبــــ|س محمود  6|74|9
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نمحمد مر| عبــــد|لحميد محمد839666
23|o29طبــــ حلو|نبــــول| س|مح نجيبــــ حكيم
ندستـــ |لزق|زيقورده محمود رمض|ن سيد |حمد698347
8687o8كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمحمود ع مسعود عثــــم|ن
82o845يم حسن علوم |لم |محمد ربــــيع |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طسميه حسن أحمد |لسيد |لمرشدى9|6234
4o7292 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل محمود مصط |سم|عيل مصط
رهمل صبــــرى ج|د |لمو محمود ز|يد||24364 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن طه عبــــد|لمنصف نص|ر|266889
78654o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــ|نوبــــ خلف س|ويرس يوسف
7o8237تـــج|ره |لمنصورهحن|ن ي| عبــــد |لحميد محمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مرفتـــ سم ص|دق |حمد862992
4523ooندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحسن |س|مه حسن عطيتـــ |بــــو ع|مر
يه |س|مه سيد عبــــد|لرحمن 893622 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطخ
طبــــ بــــيطري |لم |غيد|ء مصط عبــــد|لفتـــ|ح سنو 857978
تـــج|ره كفر |لشيخم محمد حبــــ حج|زى  |بــــى|44465
266o|o|ف عبــــد|لص|دق محمد عج ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد |
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود محمد محمود محمد ع697532
686o8oري|ض |طف|ل |لمنصورهند محمد نور |لدين |لذ محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوم |ء |س|مه حسن سليم|ن |لمخرط253926
|6o756|د|بــــ حلو|ن|حمد عص|م عبــــد |لمهيمن عبــــد |لوه
8|428o| علوم |لم |بــــ|نوبــــ ر|فتـــ |نور فه
759|o6ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود عطيتـــو محمود |لسم|ن
د|ر |لعلوم |لفيومحمد محمد سعيد محمد يوسف|495695
ي |حمد455659 د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــ كم|ل محمد خض
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن ع محمد محمود835449
75o6|3د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور|ن |لبــــ|ز محمد محمد عبــــد|لر|زق
7|o4|4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|زينبــــ جم|ل ع |لقعق|ع قض
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود حسن حسن محمد |لجز|ر624699
نوعيتـــ |لم |سيمون |دو|رد سعد يوسف4||9|8
كليتـــ |أللسن بــــ سويفسل عل|ء |لدين حل ع 57327

تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحمد جم|ل |حمد عبــــد|لحليم|868578
4o5554د|بــــ |ل|سكندريه| |ر محمد |لسيد حس عروس
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ح نعم|ن ف|روق نعم|ن محمد عبــــد 496625
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد سيد سعد |م عبــــيد|234655
يم7467|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخ|لد ر| |لسيد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن محمد سيد محمد حسن273225
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ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نه| محمد ف|روق حس عبــــود224236
تـــج|ره دمنهوريم|ن |يمن بــــسيو |لبــــسيو |6579|5
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمعبــــود حسونه شلبــــى429883
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورع |ء فؤ|د عبــــد|للطيف محمد ص|لح496487

ف محمد سيد |حمد53547 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمن|ر محمود رضو|ن |لسيد عبــــد |لعزيز678965
ى34|426 زر|عه كفر |لشيخيه |حمد مهدى عبــــد |لمع |لح
||753oره| |ر ع|دل عبــــد |لصبــــور محمد عل|م |لق|
33o274د|بــــ بــــنه|سم|ح ع|طف عبــــد|لسل|م محمود|

يم696|7 تـــمريض |لفيوم محمد عبــــد| ع |بــــر|
|66oo||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حمدى عبــــد |لمجيد محمد
5|o7|9ر حليم |لسبــــ لس م| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورك
45o5o5|ندستـــ حلو|نحمد |لسعيد عبــــد |لمنعم |لقليبــــى
6o|4|6 |تـــج|ره طنط|جه|د  |زى رجبــــ ش
7||7o5معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ع|دل |حمد |لسيد جعفر
علوم ري|ضتـــ حلو|ن|ء يح زكري| ع مصط |لمك|726|5|
ه ع عبــــد|لحفيظ حس |823474 تـــربــــيتـــ |لم |م
يم بــــرسوم مس|ك 885662 طبــــ |سيوطنرم |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ع|مر عبــــد|لسل|م حس 247566
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ محمد مصط محمد |لخ |وي6|67|4
ريدى|892382 طبــــ بــــيطرى |سيوط س|مه سيد عبــــد|لرحمن ع 
تـــربــــيتـــ طنط|حن|ن خ|لد محمد د ||476|6
3||296| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عبــــد|لمنعم محمد ع بــــيو
يم|576|| ره|فرح |س|مه |م |بــــر| د|بــــ |لق|
25o|99 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش| |ز محمد ع|طف عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |لسيد محمد محمود حسونه|6248|
ره |ر |سحق عبــــيد | جرجس35293 علوم |لق|

تـــربــــيتـــ ع شمسر|ند| سعيد عبــــد|لنبــــى |لسيد355634
تـــج|ره سوه|ج حمد صل|ح ص|بــــر عبــــد|لل|ه|||8754
حقوق |لزق|زيقصبــــرى بــــدر|ن حل محمد ص|بــــر|78696
7o4356 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم محمد عبــــد |لق|در |سم|عيل خض

662o8|رهحمد محسن محمود محمد تـــخطيط عمر| |لق|
ف محمد |حمد27598| علوم ع شمسر| |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عل|ء محمود ع محمود ع782589
 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|خ|لد عبــــد|لح|فظ ع عبــــد|لح|فظ 493992

ره|نوره|ن محمد رف ع ج|بــــ |35835 ثــــ|ر |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهحبــــيبــــه محمد |لسيد ع4845||

رهح|زم محمد عزتـــ سيد9825| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o559معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد صل|ح |حمد محمد

7746o2|ف |م بــــند|رى محمد زر|عه |لزق|زيقيه |
773o34لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد|لمعبــــود
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تـــج|ره بــــور سعيدن مصط مصط محمد |لشو|ربــــى|76587
رهم و|ئل عبــــد|للطيف محمد625|3 طبــــ |سن|ن |لق|

89o8o5 علوم |سيوطف|طمه عزوز مصط رضو|ن
ره|م|ل حس|م |لدين حس مصط بــــغد233327 د|بــــ |لق|
طبــــ حلو|نحسن ش|ف حسن ش|ف8|7724
62o826معهد ف ص بــــور سعيدي|سم محمد محمود |لمتـــو  |م
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن رش|د عبــــد|لرحمن سيد  68|882
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دولتـــ |حمد |لدمرد|ش محمد348742
يم |لدسو بــــر خليل426953 صيدله |ل|سكندريهيه |حمد محمد |بــــر|
علوم ع شمسدير سعد |لدين ي سعد|2325|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنه | عمرو |حمد فؤ|د عبــــد|لحميد6928|2
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه ن| مو مصط محمد|443647
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |لصدورى ع|رف |لصدورى 922726
43|6o4علوم طنط|محمد |لسيد |حمد ج|د دي|بــــ
5o2585|يم عبــــد |لرحمن زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنيتـــ خ|لد |بــــر|
68|oo4 د|بــــ |لمنصوره|محمد حسن |م|م سليم|ن
6o5o53ه سعد حمدى سعد سعيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحبــــيبــــه عثــــم|ن |حمد عبــــد |لرحيم|5798|
6oo7|6نوعيتـــ طنط|ل|ء صل|ح |لدين |حمد محمد شه|وى
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد رض| عبــــد |لر|فع عبــــد|لمقصود245677
88642o|طبــــ |سيوط م |ن عزيز سعد
7o45o9ل|ل محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقنوره|ن ع|دل محمود 
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد مصط محمد يوسف بــــدر|ن|528752
626o43|يم طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد صل|ح محمد |بــــر|
49o464تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنرم فتـــ شعبــــ|ن ع محمد |لكو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |يمن بــــرك|تـــ عبــــد|لرحمن28|5|2
6853o4يم عبــــد |ل غز تـــمريض |لمنصورتـــ سل عبــــد |لعزيز |بــــر|
د|بــــ |لفيوم|محمد |حمد محمد |حمد صقر56338|
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد حمزه |حمد عيد جبــــ|ره|76656
تـــج|ره بــــور سعيدل|ء سعد عطيتـــو مر|د|758336
ى محمد محمد مو |لحريرى275443 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نبــــ
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لمنعم ز |699862
77o|84| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف |مجد يوسف عز|لدين محمد
ح9|98|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن عمرو عوض عثــــم|ن 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر |حمد عبــــد|لل|ه محمد 899297
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن عل|ء عبــــد|لغف|ر  |لس|مو 422775
9o47o2 د|بــــ سوه|ج|رن| عبــــد|له|دى |حمد عبــــد|لمنعم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ن |ح محمد عبــــد|لمحسن |لرف|352382
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد فتـــ |حمد م5373|4
حقوق ع شمسه|له ع سيد محمد9428||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد س|مح |حمد محمد327967
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سعيد سيد حمزتـــ عطيه347563
د|ر |لعلوم |لم |ريه|م عثــــم|ن أحمد زكري|499727
ندستـــ ع شمسيح صل|ح رجبــــ عزبــــ |لزغبــــى|5|773
5233oتـــج|ره بــــ سويفمنتـــ | |حمد فه محمد

د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن محمد ك|مل محمد |مبــــ|492585
6oo478د|بــــ طنط|وف|ء محمد ع |لسيد رجبــــ|

يم72436 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم فكرى لم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير محمد |لسعيد |لمتـــو خود694862
تـــج|ره كفر |لشيخرض| ع سليم|ن عبــــد |232|42
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد ج|بــــر محمد |حمد||3|38|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء عبــــد |لحفيظ ز|يد عبــــده|5|678|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء عليوه |حمد عليوه زميتـــر|4|44|6
يم ن|269292 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم مجدى |بــــر|
44|53oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه محمد ع سيد|حمد ص|لح
ى جم|ل حن| جرجس  ||4|88 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم
د|بــــ دمنهور| |ر محمد خليل |حمد |سم|عيل7|4833
6o5385صيدله |لمنصورهن ط|رق عبــــد |لعزيز درويش
|298ooرهحبــــيبــــه محمد ش|ف عوض د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
62o3o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ح|زم |لحسن محمد ع |سم|عيل
4|o426تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|طه محمد محمد |سم|عيل يوسف
علوم |لمنصورهصل|ح منصور نجيبــــ محمود |بــــو دل|ل|68633
7773o|د لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |  |ء |لدين حس مهدى 
4778o6|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود محمد رفعتـــ عبــــد |لغف|ر ص
علوم ري|ضتـــ دمنهورسل|م |حمد محمد |سم|عيل|529836
357o95 ف سيف |لدين محمد د ندستـــ بــــنه|عم|د |لدين | كليتـــ 
9o482| تـــج|ره سوه|جشيم|ء عبــــد|لرحيم |لسيد عبــــد|لرحيم
ش|م ح|مد عبــــد | |لصعيدى4444|6 |د|بــــ طنط|يم|ن 
د|بــــ |لمنصوره|مريم |حمد عوض معوض |بــــو |لخ 6|6843

يم محمد ز|يد سعود42529 رهزي|د |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره |لمنصورهزي|د صبــــرى رمض|ن |لع|مرى696825
9|3|4oحقوق سوه|جعبــــد|لرحيم |سم|عيل عبــــد|لحميد ص
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد رجبــــ محمد سيد |حمد452458
||992o ف محمد محمد مصط تـــج|ره ع شمسن |
|654ooكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمرثــــ| جرجس |رمل عبــــد |لمل|ك
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لحليم مهدي254555
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن حمد حس عبــــد|لرحيم حس بــــهنس876682 كليتـــ 
43o843يد |بــــو زيد طبــــ |سن|ن طنط|ر| | عبــــد |لسل|م |بــــو |ل
ره||ء ع|طف ع ز |لسيد|38687| عل|م |لق|
8|9|3oتـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه حمدي مس|مح شح|تـــه
34|5o8وف|تـــكريم فتـــ محمد |لشح|تـــ س|لم عوض معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
8|o748لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جه|د رزق |لد|خ محمد|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد محمد خليل|674|4|
4o69||د|بــــ |ل|سكندريه|د | محمود عبــــد|لر|زق محمود
7o5|2o طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لحليم عبــــد |لعظيم ع عوض
44o345|صيدله طنط||ء رض| عبــــد|لو|حد عمر مسعود
يم شح|تـــه س|لم495988 تـــربــــيتـــ دمنهورحن|ن مجدي إبــــر|
897o|7 تـــج|ره سوه|جفوزى عبــــد|لرسول فوزى عبــــد|لرسول
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرن| محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــ|س |لهم|4|8297
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محمد ش|نه254|25
7oo9o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقثــــن|ء محمد عبــــ|س محمد |بــــو |لسعود
|258o5م صليبــــ لس ع|دل سيد وف|تـــ|ك ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمتـــ عبــــد|لرحمن لط |لسيد |حمد7|3466
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|دون| مق|ر |لقس يعقوبــــ مو7335||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج |ء |لدين خ|لد م |لدين عبــــد|لرحيم  |92464
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيوسف محمد رفعتـــ صديق  922533
679|5oتـــج|ره |لمنصورهخ|لد مصبــــح محمد |بــــو زيد عبــــوله
252o55تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لعزيز محمد سبــــيع

د|بــــ بــــ سويف|يم|ن قر سيد عبــــد |لرحمن|4|552
د|بــــ دمنهور|مل سلط|ن محمد ع دغ|ر|499377
ى عبــــد |لمنعم محمد سليم|ن4983|5 تـــج|ره دمنهورعبــــ خ
||86o7رهمريم محمد محمود زيد تـــج|ره |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط عبــــد|لن| متـــو ص|دق843483
تـــج|ره |سيوطيل|ريه ع|دل عوض عزيز|826487
تـــمريض |لمنصورتـــ يم س|لم محمد س|لم |لسجي 696463
8o9|63د|بــــ |لم |ي|سم محمد |بــــوغنيمه عبــــد|للطيف|
34o428تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر محمد عبــــد|لحميد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد غريبــــ |لسيد ثــــ|بــــتـــ639269
37|27oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسزينبــــ |نور محمد فتـــوح

428o6حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلي حن ع |سم|عيل
69|342| تـــج|ره بــــور سعيدحمد متـــو ف|روز محمد عبــــد |
7657o5علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمه|بــــ |حمد بــــهجتـــ |حمد محمدمو
|5oo|5رهيوسف |حمد عبــــد |لش| بــــدوى زر|عه |لق|
5436o3|تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء ص|بــــر ربــــيع عبــــد |لجو|د

معهد ف ص بــــ سويفض عبــــد |لن| عبــــد |لرحمن عبــــد 455|7
494|7oحقوق طنط|كريم دي|بــــ |حمد محمود |لعبــــ|دي
25o579تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرحمه حمدى ع|شور |لعكل
835o92د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ محمد سليم|ن عر|بــــي
68oo|5وف|تـــ.محمد عيد محمد عبــــد |للطيف ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع خ|لد ع مصط  437|88
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــر|ء محمد محمد صبــــ سليم|ن993|78
493974| د|بــــ دمنهور|حمد محمد حسن محمد مو
34o337|معهد ف تـــمريض بــــنه| لحسن محمد فرج ع فرج
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67936oندستـــ |لمنصورهمحمد ي| |لسيد |بــــو |لخ |لسيد
حقوق طنط|محمد |يمن ع |بــــو|لفتـــوح أبــــو |لصف3245|6
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسحر عبــــد|لموجود عبــــد|لر| |بــــو|838455
تـــج|ره طنط|حس محمود محمد خليفه عبــــد|لغف3652|4
حقوق |لمنصورهندى عطيه محمد عطيه |لشه|وي675988
تـــج|ره ج|معتـــ د |طع ح|مد محمد محمد |لبــــي|ع5858|6
تـــج|ره |لمنصورهمنه | و|ئل عثــــم|ن |سم|عيل3|6834
49o923د|ر |لعلوم |لم |أمل صل|ح عبــــد |لغ يوسف |لفر|ش
يم صبــــ ع محرم5|4488 تـــج|ره طنط|ن |بــــر|
4328o9طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخن |لسيد محمد عبــــد |لعزيز |لبــــرم|وى
7o9|43تـــج|ره |لمنصورهرويد| محمد ع محمود فر|ج
4244o|| زر|عه |ل|سكندريهمؤمن |يه|بــــ جمعه حسن عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|كريم عبــــد|لخ|لق عبــــد|لرحمن حميدى328759
448oo5علوم ري|ضتـــ دمنهورشيم|ء ع عبــــد |لحكيم |لسيد ص|لح
5o8||4طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهي|سم بــــدر |لدين محمد محمد ز طنط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمود و|ئل |حمد قرمد677695
يم عبــــد |لحليم|49573 يم ط|رق |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
ريدى227866 يم  رهه|جر خ|لد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
||583oرهمريم حس|م محمد ع حقوق |لق|
6275o8معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمود رمض|ن شو محمود عطيتـــ
ندستـــ د |طمحمود مجدى نجيبــــ |لسيد24||62
تـــج|ره |سيوطمحمود سيد |نور محمود  4966|9
7o5o|4 ندستـــ بــــنه|محمد محمد عبــــد |لمع ج|د محمد كليتـــ 

رهنه|ل محسن محمد معروف535|3 صيدله |لق|
4o8925تـــربــــيتـــ طنط|عزه جم|ل محمد عفي  |لزغبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمن|ر ط|رق حسن عبــــد|له|دى9522|2
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد مصط |لغفلول7534|4
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد| ن| زغلول محمد سيف476323
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم ن| |نبــــي ف|رس7858|8
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم محمد عبــــد|لع|ل محمد عبــــد |لع769|22
24|54oرتـــ|سل ع ه|شم عبــــد|لمو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
75o445تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمزه عصمتـــ حمزه محمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن بــــدر |لدين سيد ع22459|
|298o3تـــربــــيتـــ حلو|ندين| |م مكرم لبــــيبــــ
حقوق |ل|سكندريهلميس مهند عبــــد |لوه|بــــ ي|قوتـــ محمد96|476
حقوق طنط|أحمد عص|م تـــوفيق ز عبــــد |لع|ل|42892
معهد ف تـــمريض بــــنه| ذكرى نور |لدين |لمن نور |لدين356642
يد عطيه7||429 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــرو|ء محمود |بــــو |ل ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره طنط|كريم شهدى محمد محمد سيف|494|4
6|o8|2ف محمد |لمل|ح صيدله |لمنصورهندى |
4oo5|9| ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحرضوى |حمد محمد خ
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تـــج|ره |سيوطرن| عبــــد|لمنعم حس محمد 5|8768
ف محفوظ ن7|4343 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|منه |
جرس249578 يم  معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سع|د محمد |حمد |بــــر|
9o|337  | م سعد طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرح|بــــ عص|م محمد ف|
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمود |لحسي |حمد عم|رتـــ|695468

7o4o7شيمه د|بــــ |لفيوم|شيم|ء محمد |حمد |بــــو
لس مدحتـــ رفعتـــ ش|كر324674 وف|تـــك وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر عل|ء محروس محمد |بــــوسمرتـــ5236|5
ر|ء محمد عبــــد |لر|زق محمد|75853 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
77o983 |د|بــــ |لزق|زيق|بــــثــــينه محمد سيد ذ |لمو
49o328د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين حسن بــــهجتـــ محمد درويش
43o8o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن ح|مد |حمد محمد بــــدوى
4o2472تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدير |لسيد مر محمد
75o597تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عزتـــ عطيه بــــسنتـــى
6o|o63ندستـــ طنط|عبــــد | محمد عبــــد |لحميد |لسيد فحيل
9o532o علوم ري|ضتـــ سوه|جخلود ن| عبــــد|لق|در محمد
يم عبــــد|849574 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمنه محمد |بــــر|

353o8|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــل|ء |يمن |حمد عبــــد |لق|در
45|6o6|ندستـــ |ل|سكندريهسل|م و|ئل بــــ |لدين سل|متـــ
676o59| ف زكري| محمود مو ر|ء | علوم |لمنصورهلز

ره|منيه ع|طف عبــــد |لحميد حسن|26935 د|بــــ |لق|
ره|خ|لد محمد |لسيد ح|فظ56729| د|بــــ |لق|

زر|عه مشتـــهرقرنفله |حمد محمد كشك|3867
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ جم|ل حسن طه |لعبــــس|وى|343569
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور خ|لد سيف | محمود شح|تـــه8|5372
4o6285يم د|بــــ |سيوط|ندى عزتـــ كم|ل عبــــد |لنبــــى |بــــر|
62737oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حسن مجدى حسن حسن |لش|عر

5465oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفصبــــ|ح محمد محمد محمود
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|ء |حمد غريبــــ عن| |9|7554
تـــربــــيتـــ |سيوطويد| وص بــــش|ى جوده  49|884
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء رفعتـــ شندي حم|د|2|8462
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد أحمد رزق رزق|7|2|5
8o3382د|بــــ |لم |م | رض| ص|روفيم غط|س|
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخدين| حس |لسيد ص|لح8|79|4
42o269يم د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمتـــ عزتـــ |لسيد عمر |بــــر|
43|94oزر|عه طنط|سلسبــــيل سعيد تـــوفيق حسن ري|ن
354o3o| يم مر تـــ مرزوق محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|م
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ وس|م محمد معروف معروف |لش|عر675294
4o58o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر |حمد |بــــو |لفضل |حمد
33o687ل|ل |د|بــــ بــــنه|ه|يدى جل|ل محمد عزيز ع 
3|7872| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسل|م صفوتـــ |حمد عبــــد|
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77o|3|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد |حمد مصط |لمحل|وى
ف سعد محمد عط| |246873 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
يم|823925 طبــــ بــــيطري |لم |سم|ء |حمد ح|فظ |بــــر|
676o35 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم ع|دل |لسيد |لمد |لسل|مو
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد شه|بــــ |حمد محمد شهدى|8||436
ي|63495| علوم ع شمسحمد مدحتـــ عبــــد |لر|زق |لع
حقوق |لمنصورهمريم عبــــد|لمنعم |حمد يوسف|63923
7o2856|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد |حمد سليم|ن |ل|دغم
ديبــــ5575|4 يم قر  حقوق طنط|حسن خميس |بــــر|
ف محسوبــــ عزبــــ زعبــــل5|6294 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسومه |
35|o99 ر |حمد مصط علوم ع شمسريه|م عبــــد|لظ|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد |حمد محمود عبــــده يوسف5684|6
صيدله |ل|سكندريهيم|ن ع|دل عبــــد|لحميد |لسيد حسن 42|478

رهعبــــد| محمود حسن ج|بــــر29423 تـــج|ره |لق|
رهن |س|مه عبــــ|س |حمد عبــــد |لرحمن888|5| حقوق |لق|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر سل|م حمدى |حمد حسن|273529 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عيد محمد أحمد |لسبــــ|779||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمروه رض| حسن شوم|ن7936|6
53oo23|زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحمد رض| عبــــد |لصمد محمد ط|يل
87oo29تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نريه|م فتـــ نور مسلوبــــ
يم489963 حقوق |ل|سكندريهد | ممدوح طه ع |بــــر|
|5o989فنون جميله فنون حلو|نس|رتـــ رض| مر عبــــد |لحميد
يف |لسيد بــــدر|ن|777389 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء 
759o46|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسسل|م كم|ل سل|مه نور
264o4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى كم|ل |لحسي محمد
ف عيد |سم|عيل 2546|9 كليتـــ |أللسن سوه|جريم |
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود مصط سليم|ن مصط 779845
تـــج|ره كفر |لشيخعم|ر جم|ل عبــــد |لعزيز |حمد |لرف|7222|4

رهول|ء محمود |حمد عط| |33353 علوم |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ل|ء |حمد سليم|ن عبــــد|لحميد||63888
صيدله |لمنصورهلينه |لسيد |حمد محمد بــــدوى682544
68267o|ندستـــ |لمنصورهيم|ن ثــــروتـــ |حمد عطيه ربــــيع

رهعبــــد | محمد |حمد عبــــد |لمطلبــــ جعفر7877| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــتـــ شعبــــ|ن محمد أنص|رى22|9|5
4ooo23|لسن ع شمس|ن| |يه|بــــ |حمد ع |لبــــن
4o29|2د|بــــ |ل|سكندريه|كريم |حمد فتـــ سليم|ن سلط|ن

ه محمد مصط حسن|56934 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
|38o92د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد مصط |حمد محمد
يم |حمد عثــــم|ن627922 نوعيتـــ |لزق|زيقجه|د ع|طف إبــــر|
447o69لس وص مريد جويد بــــخيتـــ ندستـــ |ل|سكندريهك
يم634766 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقفوزى محمد |حمد |بــــر|
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يم عبــــد |لفتـــ|ح364|9 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سميه حسن |بــــر|
5o7|58طبــــ |ل|سكندريهفري|ل بــــكرى مصط بــــكرى حم|د
6o5979د|بــــ |سو|ن|محمد ثــــروتـــ عبــــد |لبــــر محمود عوف
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سل|م عبــــد |لنبــــي محمد عبــــد|لغ |765383
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدف|طمه جر|ح عبــــد|لحميد حسن|44|85
تـــج|ره كفر |لشيخبــــه سم |لسيد مصط |سم|عيل462832
4o5|88|حقوق |ل|سكندريهسل|م محمد عبــــد |لصبــــور |لغندور
78366o وف|تـــخ|لد مصط |لسيد ع دسو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط محمد محمود محمد |بــــوزيد346334
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطريم عمرو قطبــــ سليم|ن22||76
444883| يم |نس محمدى |لجر تـــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم
يم قنديل3|6858 يم فتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن |بــــر|

رهيه ع حسن ع حسن |8|373 حقوق |لق|
48ooo4تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم عل|ء |لدين محمد أحمد عبــــده
9o9o24  كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد| جم|ل محمد |حمد |حمد
3294o4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|سم مدحتـــ كم|ل |لدين غرس |لدين
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد سليم|ن محمد|34762
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لرحمن ح|تـــم زين |لع|بــــدين |لسيد234|2|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرن| ممدوح محمد ج|د48292|
معهد ف ص |سيوطند|ء صل|ح |حمد محمد849967
حقوق |ل|سكندريهندى خ | سعد خ |497698
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم فكرى محمود |بــــو |لنج|6496|7
م|م|54224| تـــج|ره ع شمسحمد شفيق تـــوفيق 

رهس|رتـــ عص|م |لسيد عبــــده ع|مر4868| تـــج|ره |لق|
4969|o| تـــربــــيتـــ دمنهورن|ء سعيد جوده محمد عوض
6|o|33|يم |لقرموط تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل|ء محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء سيد عبــــد| محمد  892885
تـــربــــيتـــ دمنهورحسن|ء عبــــد |لعزيز ع محمودعط|498449
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|يدى محسن محمد محمد محمد جبــــر9869|2
62oo45ندستـــ د |طنجوى ع|دل نشأتـــ عبــــد |لسل|م |لغريبــــ
رتـــ|وس|م عبــــد |لمنعم محمود طه783344 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4|3o94|تـــ عبــــد|لحميد س|لم |لجز|ر تـــربــــيتـــ طنط|م
تـــج|ره ع شمسنور|ن |حمد صل|ح محمد42477|
89o|63 ف م|جد ن|شد كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــديفيد |
يف|4665|5 يم |ل د|بــــ دمنهور|منيه حسن محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عثــــم|ن حسن محمد محمد عثــــم|ن775|69
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىسيف |لدين عمرو |حمد يوسف كم|ل96|2|2 ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد | محمد محمد |لغز|65|774
تـــمريض |سيوطمصط محمود محمد نص 6|8789
ى محمد |لسيد محمد|254648 وف|تـــحمد ي ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
6782o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ويد| ن| محمد شهود
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم جم|ل |لحسي عطيه سليم|ن269733
5o99|3ف ح|مد سعد |بــــونعمه تـــج|ره دمنهورح|مد |
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد مو عبــــد|لق|در مو |لمض 453386 معهد ع| 
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نف|طمه |حمد حس|ن |حمد229422
7737o4|لسن ع شمس|يم|ن عم|د محمد محمد فضلون
طبــــ |سيوط  سم|ء |يمن محمد تـــوفيق|7635|9
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| سم |لشبــــر|وى |حمد2|6282
3|62o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسلؤه |س|متـــ |حمد عيد
5465o2ى ندستـــ |ل|سكندريهع عبــــد|لمجيد ع بــــح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمرو |لسيد محمد ز |لبــــدرى265447
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد |لسيد محمد حبــــيبــــ|25838
4922|o|يبــــ د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد محمود محمد و
تـــربــــيتـــ |سيوطصموئيل جرجس يون|ن عشم  876473
84|2o||معهد ف ص |سو|نبــــتـــس|م عبــــد|لسل|م ح|مد قن|وي
|2o592رهر|مز عم|د ثــــ|بــــتـــ حنس حقوق |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسمر |حمد محمد علو| 8|6|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ر محمد حس سيد ص|لح35568|
|5|5o9ر|ن رى ز تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه صل|ح ز
علوم بــــ سويفجه|د مصط رمزى محمد54826

6o37o2|تـــج|ره طنط|حمد ف|روق عبــــد|لمحسن عبــــد|لع
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمحمد جم|ل |بــــو |لغيط عبــــد |لحميد36|778
8|o645|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منيه مصط عيد عبــــد|للطيف|
|5o839د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن||ء عبــــد |لحميد |لسيد |حمد محمد
488o49حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد حس|م فتـــ محمد ف|ضل| 
5|678o|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ|ء محمد عبــــد| |لجندى
ه فيصل محمود مسلم 9|8944 حقوق |لمنصورهسم
ى66|688 ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد ح|مد |ل|بــــ|ص
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن مسعد نور |لدين ف|يز727|63

طبــــ بــــ سويفسل عرف|تـــ محروس بــــدر9|524
4347o2تـــج|ره طنط|عل| عطيه محمد حربــــى
علوم دمنهورسندس عبــــد|لمحسن محمدى ص|لح6988|5
تـــربــــيتـــ |سو|نصف|ء |حمد |م محمود846242
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــعبــــ حسن تـــوفيق عيد832646
774|4oندستـــ |لزق|زيقدع|ء وص عبــــد |له|دى ص|دق
26287oطبــــ بــــنه|بــــه|ء محمد ع ع خميس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط ثــــروتـــ مصط طه4|2||8
339o|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريتـــ محمود عبــــد |لعظيم ود|عه ص|لح

يم فتـــ حس |لشهيدى626234 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء |بــــر|
834o25تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديدي |لضوي محمد حسن
877|o5 لس ن| ر|فتـــ فوزى ك تـــج|ره |سيوطم

29593| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد ع محروس ع
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|ج |لدين |لسعيد |لسيد684987 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء زكري| 
245o77| رهسم|ء |حمد محمد مر د|ر |لعلوم ج |لق|

د|بــــ |سو|ن|حمد عم|د عبــــد |لعزيز خليل|9984|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر| | عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز33774|
ندستـــ |ل|سكندريهم|ري| جم|ل متـــى متـــرى ج|د |لكريم||4474
78o24o| ندستـــ |لزق|زيقحمد مجدى محمد مصط
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشه|جر محمد |حمد شعبــــ|ن |لليثــــى32|768
783582| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيثــــ|ر محمد عبــــد |لعزيز ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسرويد| محمد محمود محمد9234|3
تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء مصط محمد محمد محمد  896794
45o7|5علوم ري|ضتـــ طنط|ندى وحيد حج|زى شعبــــ|ن
3|99o8رهه|جر |حمد |نور |حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
758oo9يم وف|تـــجبــــر|ئيل زكري| جبــــر|ئيل |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|42|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود س|مح |بــــو |لح|رس سيد
33o354يل ج |لزق|زيقتـــ جم|ل عبــــد|لمجيد محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم778649 ش|م عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| زر|عه |لزق|زيقمحمد 
266oo3معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد رفعتـــ عبــــد|لعظيم رمض|ن
2|99o||تـــج|ره ع شمسسم|ء عبــــد|له|دى محمد |حمد
ر محمد856557 علوم |لم |حس|م |لدين محمد عبــــد|لظ|
882o88  تـــج|ره |سيوطمحمود سيد |حمد عبــــد|لمجيد
4o44o8|تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م |حمد |لسيد محمد ربــــيع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــورده |يمن محمود محمد محمد ج|بــــر527772
6o777oيم |لعزبــــ |لعدوى ري|ض |طف|ل |لمنصوره محمد |بــــر|
27o255معهد ف ص بــــنه|محمود عبــــد|لع| خليل عبــــد| خليل
معهد ف ص |ل|سكندريهسمر محمد |لسعيد خل|ف7778|5
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه خ|لد عبــــد |لق|در محمود753543
6454o3معهد ف ص طنط|ع|دل فرح|تـــ |لخروبــــى بــــدر
|35o27ندستـــ ع شمسعمر |حمد د|ود |لسيد
يع|3|522| علوم حلو|نل|ء ع|طف محمد |بــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــسنيم |لسيد بــــدر|ن حموده|||4|4
|5o54رهعمر محمد ر|غبــــ عبــــد |له|دى ندستـــ |لق|

يم رك|بــــى طه|47|6| تـــج|ره ع شمسع |بــــر|
6273o8يل ج |لزق|زيقس|ره سعيد سليم|ن محمود بــــدوى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

6486oكليتـــ |أللسن بــــ سويفعل|ء عيد عبــــد|لحميد سلط|ن
رتـــ مصط محمد حربــــ |حمد63|49 تـــمريض |لق|

ف مصط ع محمد527635 علوم ري|ضتـــ |سيوطي|سم |
||7|2oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|جنتـــ |حمد |لسعد|وى عبــــد |لجو|د

نوعيتـــ |لفيومخلود خ|لد عبــــد |لخ|لق |حمد||546
7o7758|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره يم|ن منصور |لبــــ س|لم محمد
تـــج|ره بــــ سويفرن| خلف |حمد خلف5382|8
63oo2 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم عبــــد
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تـــج|ره بــــ سويفزينبــــ |حمد محمد محمد58533
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نوره|ن حس|م عبــــد|لرحيم محمود238338
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد سليم|ن سم سليم|ن |بــــوقصبــــه492373
تـــربــــيتـــ طنط|دل|ل سعد حسن جميل432586
35|oo4|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ ه| ربــــيع |م |بــــر|
8324o8كليتـــ |لطبــــ بــــقن|كريم|ن |مجد |قل|ديوس بــــطرس
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط سعيد محمود محمد محمود337783
49o975|د|بــــ |ل|سكندريه|يه محمد عبــــد |لسميع ع معوض

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد |لرحمن مختـــ|ر ح|مد عيد94||5
4o8889ه أيمن عيد عبــــده عز|م |د|بــــ طنط|أم
|6o578حقوق حلو|نحسن محمد حسن فرغ
6o9243تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |يمن |لنبــــوى بــــ|ميتـــ
7668|o|يم س|لم |حمد عثــــم|ن ندستـــ أسو|نحمد |بــــر|
4475o7| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهي|سم |لسيد ع |لسيد ج|بــــ
تـــج|ره بــــ سويفع طلعتـــ |حمد محمد2||824
تـــج|ره بــــ سويفمحمود عل|ء طلعتـــ عبــــد|لغ 7573|8
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مهند |لتـــمي محمد محمد ع 5|7627
|238o4| ش|م محمد عبــــد |لغ ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره 

2o68|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ن| |لمصل حج|زى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه محروس جمعه |حمد||6922

6o3492|نوعيتـــ طنط|حمد س| محمد م |لدين
44495oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع محمد خ|لد محمد ع بــــط|ح
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخخلود حمدي نج|ح علو|ن|777|4
6o5734يم صقر ندستـــ |سيوطل|ء طه عبــــد|لمحسن |بــــر|
يم |لروي 433543 يم |لمر |بــــر| معهد ف ص طنط|حمد |بــــر|
7|o7|7| حقوق |لمنصورهمحمد عوض مصط محمد ج|بــــ
7o687||يم محمد |لشح|تـــ طبــــ حلو|نيه|بــــ |نس |بــــر|
رتـــ| حس|م |لدين حس |لبــــسطوي235926 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نر| | خ|لد محمد عمر325632
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طف|يزه |يمن محمد م |لدين |لقز|623927
5o455oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|يدى حس محمود محمد محمود
|5o6|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوليد ص|لح ع ص|لح
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود صبــــ |لسيد عبــــد |لرحمن ف35287|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسند| محمد حبــــ حسن ع|93|76
تـــربــــيتـــ |سيوطمه| ع رشدى بــــره|م 3|8838

رهسليم|ن سعد محمد محمد بــــكر46985 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهن محمد |لسو|ح عوض عمر675829

معهد ف ص بــــ سويفنه| محسن محمد عبــــد |لحفيظ689|5
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | سعيد محمد محمود خليفه252956
69o|97|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه ز ز عبــــد |لجو|د
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه محمد عبــــد|لعزيز |لديبــــ|256988
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رهحمد محمد |حمد محمد |حمد|386|22 تـــج|ره |لق|
ي مصط دكرو |4|833 كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد خ
|2445o وف|تـــش|دى تـــيمور نور |لدين حس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o5o7o|ز|ع ه س| محمود |حمد  ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
تـــج|ره |سيوطبــــول| بــــه|ء سم تـــق|وى 894444
8|o77oطبــــ |لفيومعبــــد|لرحمن |حمد محمد محمد
36o67oد|بــــ بــــنه|محمود فكرى |لسيد دي|بــــ|

رتـــ حس|م رمض|ن بــــدوى صقر32432 تـــمريض |لق|
599o5صيدله بــــ سويفمحمد |حمد محمد محمد قطبــــ

حقوق |سيوطمحمد ي| محمد رمض|ن6385||
رهجه|د غريبــــ عبــــد|لش| محمد6776|3 عل|ج طبــــي |لق|

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن ع|دل سعيد حس ص|لح39556
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ط|رق |حمد سعد مسلم387|75

يم عبــــد|45346 د|بــــ حلو|ن|ي| محمود |بــــر|
ن| صل|ح محمد |حمد7388|2 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم
رتـــ|ض |حمد سيد محمود6375|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o2|47كليتـــ حقوق |لم |محمد صل|ح محمود محمد
835o36|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلطيبــــه محروس عبــــد|لرحيم محمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد سعيد |حمد542|77
5o777|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخلود |لسيد سعد مو |لجعفري

7|8o4|د|بــــ |لفيوم|م| محمد فتـــ ك|مل
تـــج|ره ع شمسعليه سليم|ن محمد فريد سليم|ن |لح39538|
يم دنور336495 تـــج|ره ع شمسمن|ر حم|ده |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىجرجس منعم فخري عط|829367
88o723 صيدلتـــ |سيوطخلود سيد |حمد سيد
|د|بــــ |لم |منه مجدي مصط |حمد||929|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشندى محمد مقبــــل جبــــر مقبــــل767526
يم3|6||3 ين| رؤوف كم|ل |بــــر| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طف
2|674o|تـــج|ره ع شمسحمد |يمن |حمد حس|ن
تـــج|ره دمنهورع عص|م محمد |لسيد عبــــد |لنبــــي7|4449
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد وص محمد |م محمد|26245
426|9oصيدله |ل|سكندريهوق وجدى محمد عطيتـــ |لنج|ر
تـــربــــيتـــ طنط|عزيزتـــ ح|مد محمد |لشن|وى3569|4
8854o4 طبــــ بــــيطرى |سيوطمريم محمد ع محروس
329|3o|ف مصط ع|مر تـــج|ره بــــنه|يم|ن |
86349o كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمريم محمد محمود محمدع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|دون| ثــــروتـــ ف|روق نجيبــــ22987|
6822o|| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |لر|ف عبــــد |لمقصود |لمر
2566|oنوعيتـــ فنيه |شمونندى ع فؤ|د |لحن|وى
معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد يوسف حسن محمد847643
6o2|82يم محمد ص|دق | حس |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي
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322o63حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| |حمد عبــــ|س |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| آيه ح|مد محروس محمد |لبــــي|ع622234
695o72ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد عزتـــ ع |حمد رمض|ن

3o5|9طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ طريق سق|ره |لهرمي|ر| عبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لرحمن
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى عبــــد |لن| عبــــد |لرحيم محمود527354
765|8o حقوق بــــورسعيدعمر |حمد |حمد عبــــد |لر|زق |لزي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جصف|ء ع|طف محمود حسن 897765
8o5727نوعيتـــ |لم |مر رض| مر |سم|عيل
42o257د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رضوى |حمد محمد |حمد رضو|ن

362|o| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد لط رمض|ن لط
تـــج|ره سوه|جخلود |بــــو|لحمد |حمد |بــــو|لحمد 558||9

و|ش7448| رهمنتـــ | محمد يس بــــدر  تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لم | دع|ء محمود محمد عمر|ن8|8532
49o376تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|جدتـــ عل|ء |لدين |لسيد عبــــد |لرحيم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|تـــن وحيد سعد ن جم|ل |لدين97|9|4
64o729تـــج|ره |لزق|زيقمؤمن جل|ء عبــــد |لبــــ|سط ص|لح |بــــر
27o375ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ر|ئد سليم|ن حس ش|دى
7o878| يم سليم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |لسيد ص|لح |بــــر|
694o6|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحس|م |لبــــيو |حمد |لبــــهن طعيمه
حقوق |لمنصورهع |ء مسعد مسعد محمد |لمن3|6853
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط محمد عبــــد |لرحمن |لسيد أبــــو زيد627868
6o68|7|تـــج|ره طنط|حمد جم|ل طه |سم|عيل فوده
527o|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسأحمد عوض عبــــد|لع| ع
تـــج|ره |لزق|زيقيه |لسيد محمد عبــــد |لخ|لق ربــــيع|774892
448o99علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |ط |ر |حمد معتـــمد محمد س|لم
وف|تـــبــــل|ل محمد |لقعق| محمد يوسف784848 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|زي|د عمر محمد |لنح|ل778774
تـــمريض |لزق|زيق دع|ء عبــــد|لرحيم |حمد عبــــده634284
6|53o6|د|بــــ |لم ||ء |حمد |حمد |لهندي|
تـــربــــيتـــ حلو|نفرح عص|م مرزوق سيد شلبــــى22943|
8o788oبــــه تـــج|ره بــــ سويفكل|ر| ميل|د حن| و

43o32 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | محمد رفعتـــ |لف
68|6o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمصط محمود محمد محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمنيه رض| |حمد |لسيد عوض|398|85
8o93|||ه جم|ل حس عبــــد|لوه|بــــ كليتـــ حقوق |لم |م
تـــج|ره |لمنصورهحمد |سم|عيل صبــــرى طه معوض|7753|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه ممدوح مصط محمد9744|8

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد عبــــد |لعظيم محمد جمعه974|6
622o77تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــرحمه عزيز |بــــو |لمع| محمود |لبــــطه

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنتـــ | فه حسن مصط |2729
د|بــــ |سيوط| مونيوس كم|ل بــــش|ى مسعد|6||889
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48467o يم محمد |لصي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن محمد |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | حس|م حس |لح|دى55468|
64|o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |لسيد ع غريبــــ جمعه
ندستـــ |لمنصورهعمر محمد زين |لع|بــــدين زين |لع|بــــدين سليم||6776
5o3747حقوق |ل|سكندريهسيف |ل|سل|م محمد حس|ن فرغ محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخصل|ح |لسيد فتـــ رمض|ن محمود442372
62426o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م رحم|ن خ|طر عبــــده زيد

حقوق |لفيوممحمود |حمد |م عبــــد |لعزيز72497
78388oرتـــ|زينبــــ حس عبــــد |لع|ل |سم|عيل س لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره طنط|حمد سم محمد سليم|ن |لجندى|429663
||974oيم |حمد |لهريدى تـــج|ره ع شمسبــــ|ك |م ح|زم |بــــر|
تـــ354379 ر|ء سيد ع شع حقوق ع شمسف|طمه |لز
687|o8تـــمريض |لمنصورتـــ ي|ر| محمد متـــو عبــــد |لرحمن
ندستـــ |لمنصورهسيف |لدين و|ئل شفيق محمد |لمصيل675522
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسل|م عمر بــــكري يوسف|836722

|7o79|رهمنيه عص|م محمود عمر|ن حقوق |لق|
ه طلعتـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لو|حد|266378 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
تـــج|ره |ل|سكندريهم|جد ر| رزق ري|ض رزق486739
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى |لبــــيو6286|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء ي| حس محمد شعر|وى|334782
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن زين |لع|بــــدين عبــــد |لرحمن ق|7333|

لس9382| يم موريس ك تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | |بــــر|
2363o5|رهيه | و|ئل محمد عبــــد|لوه|بــــ عل|ج طبــــي |لق|
8o6o3|طبــــ |ل|سن|ن |لم |شيم|ء فتـــ محمد ربــــيع عر|بــــي
4262o8|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|ري لوق| |قل|ديوس لوق
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه عبــــد |لعزيز |بــــو |لنج| |بــــر|639685
88||o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم مجدي ميخ|ئيل ش|روبــــيم
7796o8|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد سليم سليم قطبــــ
ندستـــ |لمنصورهي| جعفر طه محمود |لمو 748|68

ندستـــ |لفيوممنتـــ| حسن قر رمض|ن72225
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهتـــ حسن محمد |لسيد محمد425888
77o226| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد ه| ع |لسيد حس
كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــون |ن| مدحتـــ |حمد شو طه238956

رهسعد بــــدر محمد فو|ز28974 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o359| حقوق بــــ سويفحمد |يمن سيد قر

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد ط|رق |حمد |لعس|له|7|4923
ف عيد حس|ن9663|3 د|بــــ ع شمس|ر| | |
684|67| معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|عيل محمد محمود |لش|ف
76663o|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد محمد |حمد طلبــــه محمد
يم|2|6395 د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء صل|ح ع |بــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخ ع|شور طه زكري| ضلو||5|452
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25|o|3|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م |لسيد محمد |لشيخ
د|بــــ كفر |لشيخ|د | محمد جوده عبــــدربــــه7625|4
42o769|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ع|رف بــــرك|تـــ |حمد سيد |حمد
تـــربــــيتـــ |لم |محمد عبــــد|لن| محمد محمد4486|8
5o8|98ر ع ع عيد طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأيتـــن ع عبــــد |لظ|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرضوى حسن محمد عط|335448
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جم|ل فتـــح | بــــكر غز|له254762

صيدله حلو|نحمد عم|د عويس حس |73892
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورس|ره حسن صبــــرى |لنج|ر|49736
رهمن|ر ع|طف محمد ع |لسي 5873|4 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

حقوق |لفيومجون عبــــد |لمسيح فرح|تـــ عي 65744
546o9نوعيتـــ |لفيومحسنتـــ محمود حس سل|متـــ

323o29نوعيتـــ عبــــ|سيهف|طمتـــ |حمد |نور جودتـــ
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديف|طمه ربــــيع |بــــو|لحج|ج عبــــد|لرحيم273355
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس عزتـــ ميخ|ئيل مق|ريوس862684
|6259o رهحس|م محمد |لسيد ع تـــخطيط عمر| |لق|
877|oo|يم محمد |حمد |لسم|ن تـــربــــيتـــ |سيوط ل|ء |بــــر|
323o|8|ندتـــ وحيد حسن عبــــد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسش|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننوره|ن يح |حمد محمد ج|د346746
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــتـــغريد ح|تـــم محمد |حمد حسن832745
يم سعد ذ |487497 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــر|م |بــــر|
لس ه| بــــدري ش|كر4|546| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
| جم|ل محمد |حمد 28|897 حقوق سوه|جي
يم تـــوفيق357639 نوعيتـــ بــــنه|مه| حسن |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطنجل|ء ظريف |حمد محمد2|8587
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عمر سعد عبــــد |لمنعم محمود73266|
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء |سم|عيل |حمد عبــــد|لرحمن47||82
|د|بــــ |لم |صف|ء ن| حسن م|لك232||8
83499oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ج|د |لكريم يونس |حمد
د|بــــ |سيوط|م حسن فوزى محمود2|7536
|4o2o2|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |حمد ع |حمد
84|oo6تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي |ر مصط محمود حسن
265|o5كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد خ|لد عبــــد |لسميع محمد ج|د |لكريم
497o76| تـــ ممدوح عمر عبــــد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
ره|ي|سم |س|مه بــــيو رمض|ن228223 د|بــــ |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد نبــــيل محمد |حمد عبــــد |لرحمن43874|
244o65رهيوسف شعبــــ|ن محمود محمد سيد يوسف تـــج|ره |لق|
2|5o36ندستـــ حلو|نعمرو سيد عبــــد|لع|ل خليل

د|بــــ بــــ سويف|سم|ء صبــــرى سعيد حسن||8|53
يم محجوبــــ46|499 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|رتـــ س|لم إبــــر|
تـــمريض |لم | سل|م سيد عبــــد|لسميع سيد|854473
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد |لرحمن | ف محمد |بــــو زيد ق45|529
452o22ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد رض| محمد محمد شلبــــى معهد ع| 
68o424|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد حس حس عبــــد |لسل|م
478o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفرح |حمد محمود سل|مه |بــــو|لق|سم
776o23نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء زكري| ربــــيع |لسيد
3|7768| حقوق ع شمسحمد محمد محمد ع
3492o6تـــج|ره ع شمسمحمد سم ع مر
ره|ه|يدى ط|رق حسن محمد66563| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخس|ره محمد عبــــد|لمنعم ح|مد عبــــده|667|4

رهسهيله سويلم عو|د عوده85|7| زر|عه |لق|
77|53oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقند |لسيد ن|دى عبــــد |لرحمن
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــسمه عم|د فتـــ عبــــ|س ورد263869
د|بــــ ع شمس|سل |يه|بــــ ف|روق محمد7843||
د|بــــ دمنهور|يه عبــــد|لمتـــع|ل بــــرك|تـــ عبــــد|لع|ل بــــرك|49822
34873oر|ن نوعيتـــ عبــــ|سيهشيم|ء |سم|عيل حسن حسن ز
7o7238يم محمد |بــــو معهد ف ص |لمنصورهمروه عبــــد |لرحمن |بــــر|
يم227939 ره|ي|سم ي| محمود عو|د |بــــر| د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسند| |حمد مصط |حمد49|774
5o|465معهد ف ص |ل|سكندريهمصط محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لمعبــــود
معهد ف ص بــــ سويفعمرو |يمن سعد عبــــد|لوه|بــــ855257
5|o643ف حقوق |ل|سكندريهمرو|ن جمعه عثــــم|ن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|له رمض|ن |حمد محمد828484
4492o7ندستـــ طنط|عدن|ن عبــــد |له|دى عدن|ن تـــوكل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد حس|م رمض|ن بــــدوى |حمد|25394
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن زغلول محمد |له|دى |له679522
علوم ري|ضتـــ دمنهورمع|ذ محمد محمود |حمد |سم|عيل526225

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفدير مصط محمد عبــــد|لحميد5|9|6
يم حربــــ|636|23 ندستـــ |لم |حمد رجبــــ عبــــده |بــــر|
ره|ع |ء مصط حس عبــــد |لمقصود|24|6| ثــــ|ر |لق|
معهد ف تـــمريض |لم | رح|بــــ عم|د محمد مخيمر35|824
يم طنيوس ش|كر869233 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ه| |بــــر|
6o838oور ور أم  نوعيتـــ طنط|س| 
6923oo |حقوق |لمنصورهمن|ر صل|ح ز |لعر
علوم ري|ضتـــ ع شمسيم|ن ط|رق عبــــد|لنبــــي |سم|عيل|45||35
د|بــــ |لزق|زيق|حمد سم حسي محمد محمد حسن||3|779
22o629تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن
6764o9طبــــ بــــيطرى بــــنه|م محمود عبــــد |لق|در منصور |لديبــــ
23o9o6رهمحمود ع|دل محمد عبــــد|لمطلبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم تـــوفيق قنديل تـــوفيق قنديل575|69
تـــربــــيتـــ |سيوطوليد |حمد محمد سيد 3|8857
|53o7oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد | |حمد زكري| عبــــد |لعليم
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9o3647|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه محمد |حمد محمد
تـــج|ره ع شمسكريستـــ |يمن ف|يز فرح24852|
7o8383 رهنوره|ن عم|د رفعتـــ |لمر د|ر |لعلوم ج |لق|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف| محمد عبــــد |لر|زق محمد52872
6977|o|يم محمد تـــج|ره طنط|يه محمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|طه ك|مل ج|بــــر ع2|7565
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشيم|ء ع شعبــــ|ن عبــــيد257463
34285oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدين| ر|فتـــ فرج مر ص|لح
8975|o حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديم ه|شم |لسيد عمر|ن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه ع|طف محمد كم|ل مصط |638692
ثــــ|ر |لفيوم|سم|ء محمد طلعتـــ مصط |327482
يم محمد عبــــد |633924 يم |حمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقبــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|كريم محمد |حمد |حمد452744
تـــربــــيتـــ |سو|ننعمه عبــــد|لجبــــ|ر محمد |حمد846657
م محمد ي محمد ع |لعجوز|225696 رهد تـــج|ره |لق|
5256|o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد بــــدرى بــــ|زيد ش|كر
7637o6|علوم بــــورسعيد|ء محمد مسعد محمد |لسيد
د|بــــ |لمنصوره| |م |حمد عبــــد |لعزيز |لبــــدر|وى689427
6864o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف محمد |لشح|تـــ يوسف ر|جح

تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر جمعه ك|مل |حمد69343
35763oتـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــ |لص|دق حس |لص|دق
تـــمريض |لزق|زيق ي|سم حسن عبــــد |لرحمن حسن638984

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ع|طف رزق |حمد|28925
|7o97|تـــج|ره ع شمسمحمود عص|م محمد عبــــد |ل فرح

ف رشدي ص|دق|2|8348 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد |
حقوق ع شمسبــــيشوي مجدي وف نصيف897|4|
2426o6|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنطون غ| فؤ|د غ| عطيه

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمهند محمد محمد محمد |حمد67356
7oo24بــــ مصط ص|لح محمود تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
طبــــ بــــيطرى |سيوطشيم|ء صل|ح |لدين رجبــــ عبــــد |لحليم55643

بــــي حسن |لغ|زى685576 د|بــــ |لمنصوره|ريم رض| |ل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| |لغريبــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد عتـــم|463777
وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|حمد و|ئل ف|رس عبــــد |لعليم||758|| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
9o4445 م|م صيدلتـــ سوه|جمصط كم|ل محمود 
وف|تـــعبــــد| محمد حج|ج محمد834979 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
45326oمعهد ف ص ري|ضه طنط|زي|د |لدسو |لسيد يوسف
|6643oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ن|در محمد عبــــد |له|دي مهدي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف عبــــد|لمجيد عطيتـــ عبــــد|لمجيد ج|48424
626o55يم عبــــد|لفتـــ|ح عوض طبــــ |لزق|زيقأس|مه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم| ع|دل جمعه محمد|5|594|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد نبــــيل مصط ع58228
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء شعبــــ|ن مهدي ع|رف|72279
معهد ف ص بــــور سعيدلسيد محسن |لسيد رجبــــ س|لم|9757|6
د|بــــ |ل|سكندريه|ع |ء سل|متـــ سعد محمد منصور485347

رهسل|م س|مح حمدى عبــــد |لجو|د|5|383 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــسمه محمد محمد |لق| 269297
د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره رزق ع محمد |بــــو |لعن 356|42
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء |س|مه حل |لمقص|259426

يم ع 9358| كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومن|دين م |لدين |بــــر|
8o||34|صيدلتـــ |لم |ل|ء محمد حسن ك|مل
689|o9يم ف عزتـــ محمد |بــــر| ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |
63782oيم يم |حمد |بــــر| حقوق |لزق|زيقنف ز |بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيه محمد ص|لح محمد|758598
26o936تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم وحيد عبــــد|لع| فرح|تـــ
يم3225|8 تـــمريض |لم | محمد محمود محمد |بــــر|

8o|67معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|يزه ر| عبــــد |لعظيم |حمد
679o2o|د|بــــ |لمنصوره|حمد بــــدير عبــــد |للطيف بــــريجه
32o82oتـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد سعيد محمد
تـــمريض |إلسكندريتـــ نه|وند سيد |م عبــــد | خلف426683
علوم ج|معتـــ د |طشيم|ء سيد|حمد محمد |لشح|تـــ سيد444635
9o2|37 معهد ف ص سوه|جم|رتـــ شنوده مه بــــخيتـــ
ره|مريم مجدى مصط |حمد ع227658 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2875o7تـــربــــيتـــ بــــنه|سمر محمود |حمد طه
92o379  | د ن| جرس ج|بــــ معهد ف ص سوه|جن|
يل ج |لزق|زيق|ء |له|دى محمد محمد |حمد|626236 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o6|3o|د|بــــ |لم |محمد رض| عبــــد|لمعز |بــــو|لعط|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد درويش عيد495|25
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |لسعيد عبــــد |لرحمن محمد حر|699394
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلي خ|لد سم ه|رون252663
8o9322لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رند| عبــــد|لعظيم عبــــد| فرج|

رتـــش|م محمد محمد |لروبــــى37748 علوم ري|ضتـــ |لق|
77863oف ف|روق محمد تـــمريض |لزق|زيق محمد |
مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــلسيد محمد عبــــد|لرحيم |ل |بــــى|245962
|399ooزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ميه محمد فوزى طه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ ط|رق فتـــ محمود349783
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|دين| عبــــد| |حمد ع 45|836
4o48o|تـــج|ره طنط|محمود خليل فه خليل عقل
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيوسف نبــــيل عفي عبــــد|لمل|ك858674 معهد ع| 
حقوق |لمنصورهشه|بــــ |يمن كم|ل محمد45376|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد مجدى عبــــد |لستـــ|ر |لسعيد عط452394
68o892د|بــــ |لمنصوره|بــــ|سم بــــكر فؤ|د عبــــدتـــ
24o8o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجرجس مل|ك فه رزق
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تـــج|ره |سيوطمحمود حم|ده سم عبــــ|س8957|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد رمض|ن محمد لو|ش|9365||
9o359| تـــج|ره سوه|جبــــ|سم |حمد حس حسن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه طلعتـــ سعيد محمد |لسيد|275|26
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيتـــ عم|د حمدى فرج|335377
رهيوسف محمد سعيد |لسيد حسن9|4|22 علوم |لق|
|58o72ره|د|رين جم|ل محمد عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|

5o78oندستـــ |سيوطع |حمد محمد حسن
8498o7ف حمود ح|مد معهد ف ص |سيوطر| | |
77|37oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم |يمن عبــــد |لو|حد محمد
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد بــــه|ء عمر |لسيد|6246|2
5o8|34يم محمد تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن رض| |نور |بــــر|
9|3oo2 تـــج|ره سوه|جمن|ل ع|طف عي |لر|وى
5||o72طبــــ |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد |لمنعم |لمنش|وى حسن
785o||آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|نوره|ن عبــــد |له|دى محمود متـــو سل
طبــــ |لزق|زيقنه|ل سل|مه ع |سم|عيل784598
زر|عه سوه|جمحمد عبــــد|لبــــ|رى حل محمد 526||9

|4|4oره|محمد منصور عبــــده صديق د|بــــ |لق|
تـــج|ره دمنهوريم |حمد حس |سم|عيل ي|قوتـــ496543
|محمد |حمد مبــــ|رك محمد824965 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
د|بــــ |لمنصوره|من|ر محمد عبــــد |لغف|ر |لسيد غ|نم|68939
4424o2| تـــمريض كفر |لشيخحمد ه|شم ثــــ|بــــتـــ ع
6o726oنوعيتـــ طنط|سه|م جم|ل حس |سم|عيل
42o8o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعم|ر ع عط| ع حسن
طبــــ |سن|ن ع شمسسن|ء عبــــده محمد نج|ح عبــــدتـــ32|339
حقوق |لمنصورهي|سم عبــــد|لمنعم |حمد محمد عتـــم7725|4

معهد ف ص بــــ سويفجي |نه سم جرجس سعيد عبــــد |لمسيح|39|5
حقوق |لزق|زيقمحمد فرج محمد خميس عبــــد|له|دى634985

د|بــــ |سيوط|د | فتـــ محمود خميس محمود |لعبــــ44564
44o947زر|عه كفر |لشيخأمنيتـــ كم|ل مصط محمد حج|زى
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مروه سيد عز|زى محمد755387
ه عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز |بــــو|لعين 256574 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
5|o333ق|وي علوم دمنهورمحمود مختـــ|ر عبــــد |لعزيز |ل
|ء عبــــد|لل| حس عبــــد|لل|338572 تـــج|ره بــــنه||
معهد ف ص طنط|محمد عبــــد |لخ|لق محمد |لرف| 5|4298
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د عل|ء|لدين ع حس ذ 526479
87925o| تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء مصط محمود ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحسن|ء خ|لد سليم|ن حميدتـــ5|3236
7o6|92تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمنه عبــــد |لحميد |لمهدى |لهبــــ|بــــ |بــــر
تـــمريض دمنهورمحمد ع عبــــد |لمو عبــــد |لصمد |لخو775||5

بــــ29|44 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد ر|فتـــ |بــــو|لد
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2|2o5||لسن ع شمس|يه |سم|عيل لط |لسيد |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حميده مر|د عبــــد |لجليل628553
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه فتـــ ع محمد |لضوى|279672
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جكريم عبــــده ع عبــــده |بــــوشيتـــه|76727
تـــربــــيتـــ سوه|جويص| يوحن| ك|مل لبــــيبــــ 942||9
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمنيه محمد عمر |حمد|9|8495
8||6|oطبــــ |لفيومتـــقوي عبــــد|لرحمن ي |حمد
ق|وي2|29|4 بــــه |ل ف عبــــد|لمو و لسن ع شمس|ندى أ
4o8578|تـــج|ره طنط|ريه|م ع|دل حل مصط خلف
ره|منه | فكرى |لسيد |لسيد شط|623439 عل|م |لق|
633o93 حه وفن|دق |لمنصورتـــمن|ر مر ع خليل ع| 
7o89o6ندستـــ |لمنصورهلسيد |حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ |لعزبــــ
يف حس ع5758|| صيدله حلو|نس|ره 
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد ح|زم ج|بــــر حج|زى|24755
83284oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر محمد ي| شح|تـــ محمود
8o8oo||يم يم عبــــد| |بــــر| صيدله بــــ سويف|ء |بــــر|

7|947| ه مجدى عبــــد |لنبــــى ع زر|عه |لفيومم
وف|تـــحسن ع|طف |حمد حسن29422| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7|o923 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|مح سعيد محمود ع سليم26|488
د|بــــ |لمنصوره|م مصط عبــــده حسن متـــو699625
52o84oيم عوض |بــــو شمعه زر|عه دمنهورس|رتـــ |حمد |بــــر|
236|45| ه |نور محمد مو رهم علوم |لق|
رهحمد حسن تـــوفيق حسن |225939 تـــج|ره |لق|
7587o9يم سعد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره س| محمد عبــــد|لمجيد267455

رهمن|ر عص|م |حمد عثــــم|ن|2225 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدع|ء |لضوى محمد سعيد35746|
63o8o9يم فه ح|فظ |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف سعد |بــــر|
5|o334ق|وى زر|عه دمنهورمرو|ن |حمد محمد |ل
27o628علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر ع|طف فوزى |حمد محمد ع
753o64صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس|م قطبــــ خليل  |م
68o453ر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود جل|ل محمد |لبــــ|ز ز|
639o76حقوق |لزق|زيقمصط زينهم محمد |حمد س|لم
23o673تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نن|در |لسيد عبــــد|لص|دق محمد
88o432 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمريم جم|ل فكرى يوسف
د|ر |لعلوم |لفيوميوسف س| |حمد محمد |لدمرد|ش234597
يم|834274 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد محمد مغربــــي |بــــر|
4o575oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل أحمد محمد يوسف
نوعيتـــ بــــنه|رحمتـــ مصط شعبــــ|ن طوسون8|3574
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريه|م ع عمر ع |بــــو|لسعود497278
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــه محمد محمد مصط غلمش86|438
25|83oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخرأفتـــ عم|د|لدين رأفتـــ عرفه
9||22o تـــمريض سوه|ج ر| | |حمد ه|شم |لسيد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمه| وحيد عصمتـــ حسن235923
4o623o|د|بــــ |ل|سكندريه|ض محمد عبــــ|س ع ن
635277| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م| |لسعيد ع محمد غ|
48478o|ش|م رجبــــ ص|دق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد 
يم حسن حسن586|2| يم مجدي |بــــر| تـــج|ره سوه|جبــــر|
ندستـــ ع شمسمصط محمد عبــــ|س عبــــ|س |لسوده76|2|2
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــرح|بــــ محمد |ليم |لجهل|ن838626
حقوق طنط|حل|م عبــــد|لنبــــى |حمد |سم|عيل|7895|4
|626|o|د|بــــ ع شمس|حمد وجيه عبــــد |لخ|لق |حمد
يم37376| ـ| شـو |بــــر| حقوق ع شمسيوسف 

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|شم مصط ه|شم ه|شم84247
رهمحمد ع|شور عبــــد|لفتـــ|ح محمد82282 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ف سيد حسن  3737|9 تـــج|ره |سيوطخ|لد |
زر|عه ع شمسن|ء عبــــد| |حمد |بــــو|لغيط63|229
ره|م محسن يس محمود عبــــد |لحميد227664 د|بــــ |لق|
يم447799 د|بــــ |ل|سكندريه|فرحه شعبــــ|ن كم|ل |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه |حمد محمد بــــه|ء |لدين أبــــو مسلم|43|264
د|بــــ ع شمس|جميلتـــ عمرى |بــــو |لمجد عمرى76|355
ف جودتـــ محمد357728 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــسملتـــ |
62o794تـــج|ره ج|معتـــ د |طأسم|ء أحمد أحمد حم|د
75o77oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ |يه|بــــ ه|شم بــــر| 
84oo49زي|د حس محمد ج|د |لربــــ| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
علوم طنط|ع |لسيد محمد محمد س|لم7|4334
ل434274 معهد ف تـــمريض طنط| زينبــــ ع عبــــد|لسل|م عبــــد|لمع 
تـــ|788|43 صيدله طنط|حمد محمد حسن أبــــوط
طبــــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن ك|مل عبــــد|لحليم ك|مل44|3|8
تـــج|ره |ل|سكندريهسيد ع أحمد حسن ع23|445
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــن|ء صبــــ شح|تـــه |لسيد699938

تـــ محمد سعيد عبــــد |لصمد|667|2 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|م ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
4o6|72يم بــــل|ل د|بــــ |ل|سكندريه|تـــسنيم ي| رض| |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لمر س|لم |لعربــــى246234
7o29o6معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود مصط محمود |حمد |بــــو عيش
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمر وليد محمد سليم56||75
تـــج|ره طنط|محمد حس فوزى عبــــد |لفتـــ|ح |لجندى438869
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود عبــــد|لرحمن غيثــــ عبــــد|لرحمن|5|338
3446o9|د|بــــ بــــنه||م| جم|ل محمد فتـــ |حمد |بــــو|
26o|4|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره|ن ع|دل حن| |سح|ق 
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |لسيد عبــــد |لرحمن |لسعيد|695782
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77288oحقوق |لزق|زيقمحمود |حمد ج|د|لربــــ محمدين
828959| تـــج|ره سوه|جحمد خ|لد عبــــد|لحميد عط|يتـــ |
|5oo92يم رهكريم محمد ن |بــــر| ندستـــ |لق|
493o75تـــج|ره دمنهورمصط أم إسم|عيل حسن محمد
د|بــــ حلو|ن|د| | عبــــد|للطيف محمد ع|رف|27283
معهد ف ص |سيوط سل|م سيد |حمد عن|ن|7692|9
638o5oنوعيتـــ فنيه |لزق|زيقس|رتـــ محمد فتـــ عبــــده |لسيد
69o972زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمن|ر عبــــد |لجو|د محمود محمد عطوه
5o783| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ| |لسيد عبــــد|لعزيز حس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومع|مر سعيد محمد |لطو ع ع|مر73|369
ندستـــ |لزق|زيقحسن ي| محمد حس |سم|عيل774244
9o9|36 معهد ف ص سوه|جمحمد |سعد عل|م خليفه عل|م
769|6o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد سليم|ن س|لم حسن
تـــج|ره بــــنه|د| | ع|طف محمد حسن|32977
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف مو |حمد حسن ع|5|445
طبــــ |لزق|زيقكريم |حمد محمد |حمد شمروخ5|6393
تـــمريض بــــنه|م |حمد عبــــد|لسميع سليم|ن عبــــد |267488
تـــج|ره طنط|رن| كم|ل |لدين ح|مد مر سليم|ن478745
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد | محمد مصط محمد533|3|
طبــــ |سيوطمحمود |حمد سيد محمد 875933
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ح|زم س|مح |م عبــــد |لحليم محمد بــــخيتـــ475837
حقوق |لمنصورهزينبــــ عبــــد |لر|زق حمدى عبــــد |لر|زق6489|7
|2o747زر|عه مشتـــهرمنتـــ | ه| محمود |حمد محمود خليل

3o252| زر|عه ع شمسين|س يوسف محمد ع
حقوق |لمنصورهند| محمد |لسيد |سم|عيل89|635
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدندى عبــــد |لمنعم يوسف مختـــ|ر |لجل864||7
|47|5oش محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمه ه| مد
يع عتـــ|بــــي242263 تـــربــــيتـــ ع شمسنوره ط|رق |بــــو
ش|م عبــــد|لحكيم سليم|ن|48979 د|بــــ |ل|سكندريه|رحمتـــ 

ره|ع صل|ح خليل ع62|38 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
435o3oتـــج|ره |ل|سكندريهع|صم حس عبــــد |لغ عبــــد |لغ عجوتـــ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنسمه عبــــد |لستـــ|ر جوده |لسيد  |ض759378
ف عطيه تـــوفيق8955|8 ن| | |لسن |لم |م
ف عز |لدين |لعتـــر5687|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد أ
45343o نوعيتـــ كفر |لشيخن|ء صبــــرى عبــــد |لعليم |لبــــ |لعر
ر حسن شلبــــى687967 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمل محمد عبــــد |لظ|
69o83oصيدله |ل|سكندريه|ء ممدوح عبــــد |لق|در حسبــــ |لنبــــى
898oo| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | ر| يعقوبــــ شكرى
87658o  لس نبــــيل صليبــــ جرس علوم ري|ضتـــ |سيوطك
6o4o35|تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن مسعد عقبــــ |لبــــ|بــــ
92o5|7  حقوق سوه|جعص|م علم |لدين محمد |حمد
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5o58o8يم متـــو زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد| محمد عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأمنيه محمد فوزى عبــــد |لعزيز423946
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ل|ء ط|رق عبــــد|لغ عبــــد|لحميد|367|26
يم|22|785 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد مدحتـــ |حمد |بــــر| معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسن| محمد محمد ح|مد |لحم|دى24396|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لرحمن جم|ل ك|مل |لبــــنبــــى247272
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد يوسف رمض|ن غنيم66|256
6|o34oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عزتـــ د|ود |حمد ن|صف

69o|2|يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممنيتـــ |بــــر|
5oo|6د|بــــ بــــ سويف|زي|د فوزى جم|ل فوزى

4oo453|يم يم عبــــد |لنبــــى |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد حمدى شح|تـــه حسن ع526974
ن| عص|م تـــوفيق ك|مل |لص|دى22|682 تـــج|ره |لمنصورهم
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهروميس|ء حسن محمود |لقبــــ| 425386

342o||معهد |كتـــوبــــر |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | (|درتـــ |عم|ل)حمد ن|در |حمد محمود  
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمجده عبــــيد عبــــده جرجس65|839
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |لهنيدى كم|ل صدقه255858
يم عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد|428|6 تـــج|ره طنط|بــــر|
8|48o6لدين محمد| تـــربــــيتـــ |لم |دير خ|لد ن
|4262oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنور| حس خليفتـــ سليم|ن
79|573| يم ع تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمد ع |بــــر|
76o276تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمهند عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|زق محمد

تـــج|ره ع شمسحن|ن ص|لح سيد ص|لح27836
6o6988 |تـــج|ره |لمنصورهمصط محمد عبــــد|لمنعم |لعن
5o764o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنور|ن محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لفتـــ
626o39علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد زين |لدين عبــــد|ل مر
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى |س|متـــ عبــــد|لعليم ح|مد728||3
تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر محمد عبــــد|لعزيز يوسف سعدتـــ434352
75|4o8 |ندستـــ بــــور سعيدكريم جم|ل ح|فظ د|ود غز
78|77oتـــمريض |لزق|زيق مريم سعيد رزق | |نور
9o3696 تـــج|ره سوه|جزي|د |حمد بــــخيتـــ مه

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر خ|لد |حمد محمد عل|وه44884
|د|بــــ طنط|نجل|ء عطيه سند عوض سند69|4|4
يم2|6345 تـــج|ره |لزق|زيقكريم عبــــد|لرحمن عطيه |بــــر|
64o96|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمود ن| حسن |لسيد محمد |لغ كليتـــ 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد عبــــد|لبــــ| عمر|83|4|2
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ طه ع تـــو 3||288
28oo6|ر عبــــد |لرحمن خليفتـــ ره||ء م| د|بــــ |لق|

4|4o33|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه جم|ل عبــــد|لعزيز ع خليل
84o7|7كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمصط |لسعدي |لغول |لسعدي
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــيشوي حن| ف|روق فرويز2|8224

Page 3387 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح مصط 225958
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد ع حس مفرج|3|6|89
238o6o| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه حس محمد حس
 |حه وفن|دق |لفيومم|رين| ريمون بــــطرس رزق |7363||
تـــج|ره سوه|جم|م مصط |سم|عيل ع 27|899
|2o799يم لم جرجس ندستـــ ع شمسم | |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره |حمد عوض محمد |لسيد689358
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |حمد |لسيد |لسنبــــ|وي245823

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم|ن محمد |لحسن ق|سم37558
تـــ |حمد حسن يوسف حسن |لطوري 527367 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــم
9oo258|ش|م عبــــد|لرحيم خليل طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى حمد 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد |لسيد عبــــد|لع| |لسيد335|25
48o656يم  |لسيد ع يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن |بــــر|
|4o224ره| |ده |حمد ي |حمد محمد ثــــ|ر |لق|
ي238877 تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ننوره|ن محمود محمد بــــح
7o2o8o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمود حل محمد محمد
63oo27|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد حسن
88oo96 ندستـــ |سيوطم | |يه|بــــ متـــى ي
تـــج|ره |لزق|زيقخلود جم|ل محمد رجبــــ محمد626286

83o96|حقوق بــــ سويفحمد حس|م |نور محمد
زر|عه كفر |لشيخ |لسيد عوض |لسيد|44378
75777oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمن|ر عبــــد |لرحيم ع محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد فتـــ محمود |لمع|ز253997
زر|عه مشتـــهرمحمد |حمد  |ء |لدين عبــــد|لمو356393
ندستـــ ع شمسط|رق |حمد حس |حمد حسن6229|2
824o95حقوق بــــ سويف محمد سعد محمد
ه س| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | |سم767536 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشن
45385oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد |بــــو |لوف| سعد تـــر
5o2398 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد جم|ل محمود مصط
449o3|د|بــــ طنط|م|يكل مجدى ك|مل نصيف|
877oo5  تـــج|ره |سيوطندى عم|د |لدين ثــــروتـــ عبــــد|لع|ل
كليتـــ حقوق |لم |مروه عم|د |م ع |773|8
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د ع حل |حمد عيد245667
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  يه رجبــــ عبــــد |لمجيد عطو|ن|756794
طبــــ |ل|سكندريهع عم|د ع بــــسيو |لزي|تـــ|44||5
8o24|2|تـــج|ره بــــ سويفسل|م عص|م كم|ل |لدين |حمد
علوم |لزق|زيقدين| ع|دل |لسيد مصط سليم|77985
3475o5 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمرفتـــ صل|ح ع حس|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرو|ن عبــــده محمود عبــــده|2||76
|36o24ي تـــج|ره ع شمسنوره|ن خ|لد عبــــده ص|لح |لعم
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــفودتـــ كرم |سم|عيل فوده  |ض2287|5
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4384o2يم صحص ف |لسعيد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخحمد |
6|o538| تـــج|ره |لمنصورهمنيه محمد ع |لمد
42|o45د|بــــ د |ط|مروه ح|مد مصط محمد |لسيد بــــي
9o4785 زر|عه سوه|جد| | |حمد فه عبــــد|لموجود
د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |يمن ع عبــــد |لفضيل |حمد8||489
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسل|ء رض| حل |حمد|5929|3
4o5767د|بــــ دمنهور| مصط |حمد عك|شه
9ooo26 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطش|دى ح|تـــم مختـــ|ر |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م عبــــد|لع| حس عبــــد|لع|265736
يل ج |لزق|زيقلؤ| حس|م محمد |حمد س|لم|ن|8|752 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ ع شمس|كل|ر| ع|دل حبــــيبــــ سف 38559|
تـــج|ره طنط|منه | |حمد حس |بــــو عم|شه7955|6
9o9|o7  صيدلتـــ سوه|جعبــــد| ك|مل لط ج|د

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد محمد مصط فرج|9269|
بــــه|8|662 نوعيتـــ |لفيومحمد نبــــيل |حمد محمد و

|66o49د|بــــ |لفيوم|محمد ع حسن ع
ه رجبــــ محمد ع |697689 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
معهد ف ص بــــور سعيدن|ريم|ن فكرى محمد  |د6486|6
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن حمدي عبــــد|لعظيم عبــــده859528
32793oف محمد |لص|دق حقوق |لزق|زيقمحمود |
وف|تـــكريم مهدى بــــ|ز مصط 776737 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
رتـــ|مصط جم|ل مو عفي 262336 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عص|م سعيد معوض772979
24928o |قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره مصط عبــــد|لمع |لشنو
6o5226تـــج|ره |لمنصورهرو|ن ح|تـــم ع ع |لبــــى
45|o63|ر |لخ عبــــد |له|دى |لعتـــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد م|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رو|ن |حمد محمد سليم|ن883|2
|3o926 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|يكل عم|د ميخ|ئيل فه
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مدحتـــ تـــ|مر ع عبــــد |لبــــ|سط |لمشد622467
426o|6|د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ |حمد كم|ل |لدين محمد تـــم|م
83o3o4|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |لنج|ر عبــــد|لع| محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|عيل مصط |سم|عيل محمود|833496
64|85o علوم ج|معتـــ د |طتـــ |لسيد طه حس

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند محمد عبــــد |لمعبــــود محمد48343
8o75o4|د|بــــ |لم |يه عيد محمد جوده|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى عبــــد |لن| عبــــد |لحميد عثــــم|26456|
63o565ندستـــ |لزق|زيقمحمد رجبــــ محمد غز| عم|ره
642o57علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقي| محمد حس من|ع
ف عبــــد|لكريم محمد349469 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ر| |
رهمهر|ئيل صبــــرى |سعد ز5336|| تـــج|ره |لق|
8o7677|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء محمد نجيبــــ بــــحر سيد|

Page 3389 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

طبــــ بــــيطرى دمنهوردير ي| |حمد عطيه غض|بــــى |لف 9546|5
9o6939 تـــج|ره سوه|جنرم |لسيد محمود عبــــد|له|دى
يم فودتـــ6|3445 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو محمد |لسيد |بــــر|

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ش|م حس سيد حس 54552
ره |ء |لدين عرف|تـــ سعيد سليم|ن8598| تـــج|ره |لق|

ه محمد عبــــد|لمنعم عبــــد |لسل|م 235729 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف |لسيد محمد |حمد |لدري 9|3|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد أ
تـــج|ره ع شمسزي|د سيد محمد ع27648|
4oo963|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروح|ء |حمد محمد بــــدوى
تـــج|ره ع شمسمرقص س| مرقص سوري|ل37|||3
يم محمود عبــــد |852|5 علوم دمنهورمنتـــ | معتـــمد |بــــر|
حقوق بــــ سويفسم|ء حسن ع عبــــد |لتـــو|بــــ|59233

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمر عبــــد|له|دي محمد عبــــد|للطيف8|8272
يم رمض|ن شكر||266|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيه |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حمدى عبــــد |لو|حد ح|مد |لجم|24686
42o459  ه عبــــد|لغ عبــــد|لعليم محمد حقوق طنط|سم
2526oo|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــل|ء |يمن ص|بــــر نوير
رتـــ/ري|ضتـــ|سل |حمد محمد  |ء |لدين عبــــد ||33|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |ميخ|ئيل مجدي  |د شنوده5|2||8
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط |حمد خلف | |حمد479635
|د|بــــ طنط||ء تـــر سليم|ن |حمد عل|م|||6|27
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعبــــد| جم|ل عنتـــر محمد3|46|8
يم ضبــــيش|43998 طبــــ طنط|خلود حم|ده عبــــد|لو|حد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء مصط محمد سعيد |لص|دق||3|638
تـــمريض |لزق|زيق ي|ر| محمد حسن محمود634349

498o7|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نن عبــــد |لحميد ع ح|فظ
858o47ن| |حمدرجبــــ ر| |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل طه رمض|ن خليل338422
وف|تـــمحمد عبــــد|لحميد رشدى |حمد حس|332793 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ندستـــ |لزق|زيقيه |حمد عبــــد |لق|در |حمد عبــــد |لق676539
367297| يم ع معهد ف تـــمريض بــــنه| ل|ء ق|صد كريم |بــــر|
5o5289تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــل|ل |حمد طه عبــــد |لد|يم
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |خلود محمد شح|تـــه سلط|ن47|2|8
9o995||يم |حمد |حمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |يمن |حمد حسن |بــــوع3673|2
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم سيد ع حسن عثــــم|ن349993
تـــج|ره ع شمسيوسف سعد عبــــد |لحميد |لنعم| |3483|
كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمود |حمد محمد سيد|34|85
6877o2|يم |لسيد محمد محمد |لبــــ|ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــر|
32689oرهمن|ر محمد دي|بــــ محمد صيدله |لق|

6o342تـــج|ره بــــ سويفحس|م محمد |حمد زين
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67857oيم صيدله |لمنصورهع ي| ع |لسيد |بــــر|
689o||طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم | وفيق فتـــ ك|مل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رو|ن وليد رش|د سودى 277629
لسن ع شمس|م|رين| جه|د كم|ل عزيز24857|
ى ط|رق مر عبــــد|لفتـــ|ح حس 4759|6 تـــج|ره طنط|بــــ

47o59د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|وردتـــ عبــــد|لن| محمد |بــــوبــــكر
ر ع  92|882 ر ع م| طبــــ |سيوطم|
|5o9|9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه خ|لد حن محمد
معهد ف ص سوه|جحس محمود عبــــد|لعليم ضيف |  |92236
697o52|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد لط محمد |لص|وى زيد|ن
6o9845ري|ض |طف|ل |لمنصورهعل| عل|ء |لدين عبــــد|لعزيز ديدح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عبــــد| محمد |لخطيبــــ|235288
52o|87معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء صبــــرى محمد عبــــد|لعزيز سنبــــل
85o|49صيدلتـــ |سيوطبــــيشوي ر|فتـــ فتـــ فخري
67979oيم رمض|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــسنتـــ ط|رق |بــــر|
5|8636| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء محمد محمد ع |لدم|
م سند |لدسو |نيس محمد|262634 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمود |مجد فتـــ عبــــد|لحميد6|3|23
25476oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مبــــروك مفتـــ|ح سعيد مر|جع
رهيم |حمد ح|مد خليل |صل|ن238797 زر|عه |لق|
ر|ء عبــــيد سعيد حس 838468 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه |لز
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم| ن| محمد ع منصور779865
26325o|تـــربــــيتـــ بــــنه|م| |لدسو جوده قمر
ندستـــ |سيوطع|صم خ|لد ف|روق مر95|22|
229o62|تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى عبــــد|لحكم عبــــد|لموجود عبــــد
|262o3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجون لطيف عزيز ميخ|ئيل
صيدله طنط|محمد عبــــد |لمنعم ص|لح مرج|ن433636
676o77تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ حس|م ح|مد |حمد عبــــد |لحميد
6973oo|تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء محمود تـــوفيق محمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء زينهم عبــــد|لع|ل عبــــد|لع|ل|434474
7ooo28طبــــ بــــورسعيدمحمود عبــــد |لن| |لعو |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| |ر ع يوسف ع27932|
8|o598ندي |د|بــــ |لم |ريه|م محمد |م |م 
رهحبــــيبــــه |حمد ك|ظم حسن229445 حقوق |لق|
ه|6632|3 ى حج|ج خ معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيتـــ ي
22668oرهصل|ح محمود ميمون ص|بــــر ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــشيم|ء مهدى محمد مهدى بــــخيتـــ464345
تـــربــــيتـــ حلو|نندى عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم7|282|
24o339رهمنه | يونس حسن عقل محمود طبــــ |سن|ن |لق|

83o2|معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــنيف |حمد جمعتـــ |حمد
ند|وى73|5|5 تـــربــــيتـــ دمنهورندى نجيبــــ ري|ض عبــــد |لجو|د 
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3|867oرهبــــتـــ ع|دل |حمد عثــــم|ن زر|عه |لق|
|5o55|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط ح|مد يح |لسيد
493o73|د|بــــ دمنهور|محمود محمد خميس عبــــد |لعزيز شح
يم محمد |بــــو |سم2738|4 تـــربــــيتـــ طنط|تـــ مصط |بــــر|
يم5|2592 يم |بــــر| ه مجدى |بــــر| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم
نوبــــي234|42 تـــج|ره كفر |لشيخسعد ذ محمد سعد |ل

5o67|علوم حلو|نكريم |حمد ج|بــــر محمد
4528o3ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــ|سم محمد عيسوي |لسيد |لعيسوى معهد ع| 
78|5o|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|خلود يونس عبــــد |لمنعم محمد س|لم
64oo7oيم محمد د|بــــ |لزق|زيق|رن| رض| عبــــد|لعزيز |بــــر|
53o|97ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر ربــــيع ع س|لم
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمود ممدوح محمود حس 38368|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــنور سعيد |نور |لجمل|257766
تـــج|ره ع شمسيم|ن حس|م |لدين ص|بــــر |لدمرد|ش9|3584
يكل|8|347 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لر|زق ح|فظ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء محمد |سحق مصط |72768

44734oندستـــ |ل|سكندريهدع|ء مجدى كم|ل أحمد عيد
75562oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|لي محمد |لسيد محمد
يم |لسيد |بــــر698279 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم ن| |بــــر|
6o37o5| صيدله طنط|حمد مصط |لسيد مصط
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد عم|د |لدين محمد مختـــ|ر عبــــد 765289
|لسن |لم |شيم|ء فوزى محمد محمود  سليم58|4|4
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مع|ويه ع |لح 256433
42oo79تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدع|ء رجبــــ ح|مد غ|زى حموده

359o9 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسش| |ز عص|م عبــــد |لجيد ج|د عبــــد
معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمود محمد حج|زى عبــــد|لعظيم63373

حقوق |لمنصورهيوسف |كرم عبــــد |لرحيم محمد خلف5535|4
44o48يف تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ربــــيع ع بــــيو |ل

49oo48د|بــــ |ل|سكندريه| ع|طف محمد ح|مد بــــرغش
69o73|| د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | |حمد عبــــد |لر|زق |لسيد
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد محمود محمد محمود حسي 779598
92|o4| تـــج|ره سوه|جمريم رشدى منقريوس خليل
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدخ|لد عبــــده عبــــ|س عبــــده شلبــــي49|433
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد شو ص|بــــر عبــــد |لمغيثــــ8|7653
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمود محمد خليفه|839278
رهحمد س|مح عبــــد|للطيف عرف|تـــ|233647 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهعبــــد|لعزيز محمد مصط عبــــد|لسل|7684|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد|لرحمن |حمد محمد سعيد |حمد يعقوبــــ486652
ه محمد عط| | محمد843794 د|بــــ |سو|ن|ن
4428o7يم نوعيتـــ كفر |لشيخرو|ن وليد عطيه ق|سم |بــــر|
465oo|ندستـــ |سيوطأيمن إسم|عيل أحمد حموده حموده
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حقوق |لمنصورهعمر ج|بــــر ع |لطم| 9|6965
يم |لزر||5|684 ف حسن |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهحمد |
3o277ر |لسيد فريض رهمروتـــ م| طبــــ |لق|

تـــج|ره كفر |لشيخحمد سعد فؤ|د مصط |لبــــ|ز|9764|4
923565| صيدلتـــ سوه|ج حمد طلعتـــ حربــــ مر
5|944oعلوم دمنهورعل| محمد سعد سعد بــــريك
47592o |ر عبــــد |لفتـــ|ح |لفرنو حقوق |ل|سكندريهمصط ط|
ره|لؤ| مصط ع محمد723|3| د|بــــ |لق|
يم محمد |لفيش|وى254375 نوعيتـــ موسيقيه |شمون|ء محمد |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|بــــهجتـــ ع ري|ض عو|د عبــــد|لرحيم764|32
ف فتـــ عبــــد|لو|حد||3539 تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهكريم | معهد |لج
43|o3|ح|ن معهد ف تـــمريض طنط| صف|ء ش|كر شح|تـــه محمد 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم جم|ل |حمد |بــــو|لمك|رم823688
6378o7|يم يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء ع|دل |بــــر|

رهعبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم عبــــد |45494 زر|عه |لق|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طل|ء محمد فوزى |لحبــــ |4|6223
ه ح|فظ بــــ|ش| محمود|833774 نوعيتـــ قن|م
4o378||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|د عم|د طه محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رول ميشيل ملك |سطف|نوس5776||
صيدله |لزق|زيقرو|ن ممدوح عبــــد|لعزيز محمد329359
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــه صل|ح |لرف| |لرف| |بــــر||88||7
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد سيد عبــــد |لمنعم عل|م|68686

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |لبــــدرى ر|تـــبــــ أحمد789637
صيدله |لمنصورهمحمد ح|مد جل|ل عبــــد |لفتـــ|ح |لش622542

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر سل|مه ع محمد69874
6|o94o|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد ع | محمد |لطح|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد|لرحمن كرم محمد عبــــد|لنعيم223375
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن ع عط476423
4463o7ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | ممدوح عبــــد|لع| عبــــد|لمعبــــود
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسأمنيه عبــــد |لن| عنتـــر مصط مو| 444259
9o2o6o يد |حمد معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد حسن |بــــو|ل
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيشوى فرج | سعد | |سكندر سعد |25483
يم فرج حسن329935 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى محمد |بــــر|
3236o5ن| وحيد عجيبــــ حن| دوس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم
5o5345تـــج|ره |ل|سكندريهعم|د محمود ع |لسيد |لش|ذ
4o5777د|بــــ دمنهور|ه|له ط|رق ع حسن خط|بــــ
6|6|o|ندستـــ بــــور سعيدف|رس محمد |لسيد |لمغربــــي
تـــ فوزى يوسف |لص| يوسف|5|4968 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منتـــ | بــــدر عبــــد |لرحمن مه 6|673|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر ع|طف كم|ل مصط 299|26
428o28طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ء محمد سعد عبــــد |لعزيز |لقشل
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ر|ن33695 ره|مروه موفق عبــــد|لفتـــ|ح سيد ز د|بــــ |لق|
83o39|معهد ف تـــمريض بــــ سويف ندرو محروس |سعد معوض

9o|499  |معهد ف ص سوه|جعز |حمد عزيز|لدين عبــــد
7o5373لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|شه|بــــ مصط محمود ر|غبــــ
يم |لمحل|وى384||4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مه|بــــ أيمن أحمد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهسم|ء |لسيد عبــــد | شلبــــى بــــرك|تـــ||43527
6o4926علوم |لمنصورهع |ء وحيد حس |لسيد رضو|ن
د|بــــ |لمنصوره|نغم |يمن ف|روق تـــوفيق متـــو3||675
تـــج|ره |سيوطحبــــيبــــه و|ئل محمود |حمد |لحد|د|27346
9o9247 ندستـــ تـــ.خ|مس مك|ريوس |ل|م سعد بــــسك|لس معهد ع| كندي تـــكنولو | 
676o56|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىل|ء |لسيد |لشح|تـــ |لسعيد
ندستـــ |سيوطمحمود ي| محمد محمود عبــــد|للطيف448567
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد فتـــ حس|ن حس7|6772
8o5752| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن عم|د |لدين شو عبــــد|لغ|
يم |حمد|269899 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور طلعتـــ غني |بــــر|
5o5276| صيدله |ل|سكندريهرس| س|مح من فه
|34o74كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نه|دى ط|رق ع |سم|عيل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عيد بــــدر محمد|233652
6o97|9د|بــــ |لمنصوره|د | مجدي |حمد مصط |بــــو نعمه
242o96تـــمريض  حلو|نعبــــ عيد محمد ج|د |لربــــ |حمد
8|8|7oف لويز طبــــ|عه تـــج|ره بــــ سويفم|يكل |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | ه| |لسيد مك|وى حس 36643

ل|ل8|4493 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد |لرحمن رض| ع|شور |بــــو
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم ه| ن|س|ن ج|د | بــــ |م 46|774
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ل محمد عبــــد|لرؤف محمد عمر2|2552
تـــ حس|م فوزى  |د جرجس|38|3|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
52|4ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريم |يمن محمود محمد مؤمن
طبــــ حلو|نمحمد فتـــ محمد |حمد778645
4267o6|ف |حمد |لسيد محمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء |
7o7979|معهد ف ص |لمنصورهف محمد عبــــد |لعليم محمد |لشه
ف فتـــ عبــــد |لع|ل282|63 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسشيم|ء |
63o582 يم |حمد مرغ ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود ع|مر |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهشيم|ء عص|م عبــــد |لسل|م رسل|ن59|757
د|بــــ حلو|ن|عمرو خ|لد |حمد محمد43872|
27o825|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن عزتـــ |لمحمدى |بــــو |لفتـــوح |ل 
78o348د|بــــ |لزق|زيق|مهديه ع محمود مو حزين
نوعيتـــ |شموننوره|ن ع|دل محمد عرفه57|253
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ف|طمتـــ حمدى عبــــد|لرحمن محمد |لسيد633286
878o8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمورين ه| |دور حبــــيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ثــــروتـــ عبــــد |لعليم |لدمرد|ش|74||78
ف محمد |حمد345528 د|بــــ ع شمس|رحمتـــ |
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تـــربــــيتـــ دمنهورآيتـــ سعيد محمد |لسيد عيد496422
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سم|عيل محمد ن|دي |سم|عيل محمود56998|
5o35oبــــه معهد ف تـــمريض بــــ سويف م | مو سعد و

د|بــــ |سيوط| س|مه عبــــد|لنبــــى ع حس|ن |6|8863
يم يسن محمد|67693 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د ي|س |بــــر|
يم محمد767756 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصف|ء ع|طف |بــــر|
2576o9حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م رمض|ن محمد زين |لدين
685o33معهد ف ص |لمنصورهنوره|ن خليل حس عبــــد ربــــه |لمر
43382oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يف عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لوه|بــــ |لقطورى
8875oo| ء س|مح عبــــد|لنبــــى ص|لح| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط 
263o|5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر محمود فتـــوح خ|طر
زر|عه كفر |لشيخرحمتـــ محمود محمد |بــــو |لسيد435773
6|3o46تـــج|ره طنط|منصور ي| رض| |لسيد عبــــد |للطيف
785o35ن| حس|م عي ع علوم بــــورسعيدم
92||o6|ى سيد تـــج|ره سوه|ج مل |نور خ
د|بــــ |لزق|زيق|سليم محمد محمد |حمد636859
5o5263|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عم|د |لدين محمد محمد طعيمتـــ
6o498oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م محمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لغ عوض
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نوره|ن ن| شعبــــ|ن رمض|ن485865
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومش|م عبــــد|لعزيز سعد |بــــو ستـــه246838
69786|| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء ي| زغلول محمد ع
يم827529 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينوره محمد محمد |بــــر|
83||o3ي تـــج|ره |سيوطم|رين| جرجس رشدي بــــ
ندستـــ أسو|نش|م عمر حسن رمض|ن838376
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم نبــــيل |ديبــــ ف|نوس32245|
طبــــ حلو|نآيتـــ شحتـــه جمعه |بــــو|لخ 627529
ندستـــ بــــنه|ش|دى فوزى عوض فرج رزق262426 كليتـــ 
وف|محمد محمود محمد |حمد محمد |ل|759254 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
بــــي حس|ن 689632 بــــي فريد |ل علوم |لمنصورهلي |ل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م | ع|طف عزيز عبــــده سليم|ن265899
769|o8معهد ف ص |سم|عيليهنوره|ن سم عطيه مبــــروك
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نفرح صل|ح عص|م صل|ح |لدين7983||
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء شعبــــ|ن محمد محمد عبــــد |لرحيم638929
62o477|تـــج|ره بــــور سعيدحمد ع وف محمود
6o3o45ش|م عبــــد |لحميد |لكرد معهد ف ص طنط|عبــــد |لحميد 
5|72|oطبــــ بــــيطرى دمنهوردى محروس عطيتـــ عوض |لجعو
لسن ع شمس|يه محمد مصط سليم|ن|266387
|65|8o |رهم |ن ط|رق عوض عبــــد |لر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم عبــــد |لمجيد ع ع زيد5295|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم |بــــر|
63o442ندستـــ |لزق|زيقمحمد مجدى محمد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره سل|مه محمد سل|مه مو995||7
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43o282تـــج|ره طنط|رن| أيمن ح|فظ أم محمد
ين خ|لد محمد محمود|972|8 تـــج|ره |سيوطش
2347o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد|لرحمن |يمن محمد سعيد ع
52238oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق سعيد فكرى سويلم
متـــ27564| حقوق ع شمسسم|عيل شكرى |سم|عيل ر|غبــــ 
علوم ري|ضتـــ طنط|سهيله عفي س| عفي |لص|لحيه447472
تـــمريض أسو|نيم يوسف |حمد محمد846664
ندستـــ طنط||حمد ع عبــــد|لعزيز عبــــد | |لشقر529465
رتـــ393||6 طبــــ |لمنصورهدين| |س|مه شفيق |بــــوز
7o8|34 يم ك|مل محمود يم ك|مل |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
|د|بــــ بــــنه|دى محمود ن| محمود عبــــد|لعزيز332296
رهس|مه |حمد محمد |سم|عيل|226939 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

وف|تـــيوسف حس|م |لدين عبــــد|لر|زق |لسيد32949 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ن| عبــــد |لسل|م مصط عبــــد |لسل|2||2| رهم تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيثــــم عز |لدين |حمد |حمد34824|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عص|م محمد محمد خليل343844
69o755|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن صل|ح لط محمد
ش|م |حمد محمود جم|ل |لدين6845|2 تـــج|ره ع شمسفريده 
||825oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشمس بــــهجتـــ سعد| تـــوم|س بــــقطر
|ء |حمد |لرف| عبــــد |لر|زق |489|63 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| |
5|758oعلوم دمنهوررو|ن خ|لد محمد حس كحله
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء ع|رف رشيدي ه|شم|56|825

469o6رهعمرو عبــــد|لعزيز |م|م ع غنيم تـــج|ره |لق|
ره|ن| ح|زم سعيد سيد عجور24844| عل|م |لق|

د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد |لرحمن ممدوح محمد |لسيد6|479
9oo335 علوم |لم |مصط ع محمد ع
|5o294تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نكريم |يه|بــــ محمد ممتـــ|ز

 |حه وفن|دق |لفيومله|م محمد حمدي محمد|66388
عبــــد|لمنعم محمد محمد526557 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نن|در نص كليتـــ 
بــــه ع|زر 7233|9 علوم |سيوطكرستـــ شمعون و
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سهيلتـــ محمد ع فر|ج عبــــد|لرحيم485845
ين| ثــــروتـــ سعد محروص بــــش|ره426373 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهف
معهد ف ص |لمنصورهحسن صل|ح حسن عمر |لجمل348|68
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ده عبــــد |لسل|م محمد |لحص| حمد497886
43o729يم رزق |لنج يم |بــــر| معهد ف ص طنط|عو|طف |بــــر|
7658o|| يم حنيدق محمد  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم مجدى |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد محمد أم أحمد63|425
84o945تـــج|ره |سيوطف|طمه ج|بــــر عبــــد|لرحيم |حمد
27o538|م طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م محمد عبــــد|لحميد |لسيد 
5|845oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورر| | فتـــح | عبــــده محمد حج|زي
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود فوزى كم|ل |حمد452866 معهد ع| 
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8o4264لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن عل|ء قن|وي فؤ|د|
42742o|طبــــ |سن|ن طنط|حمد س| صل|ح عز |لعربــــ |لمزين
835|8oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــه |بــــو|لق|سم سيد |حمد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد محمد |سم|عيل |لفخر|684|22
طبــــ |سن|ن ع شمسربــــى حسن |حمد عبــــد ربــــه زيد6778|2
5|o553تـــج|ره دمنهورمحمد كم|ل فرج سعد|وى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد | محمد67634|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح بــــديع عطيه8933|6

67o32 علوم ري|ضتـــ |لفيوممريم ع|صم محمد مر
حقوق |سيوطدولتـــ محمود تـــم|م ثــــ|بــــتـــ 899283
|22o45رهمريم |حمد ح|مد ش|كر صيدله |لق|
ندستـــ حلو|نيوسف خ|لد شعبــــ|ن محمد محمود مسلم23995|
254o35|ف غريبــــ فليفل وف|تـــصيل | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
3257o|ره|ه|جر حس حمد|ن محمد ثــــ|ر |لق|
يع محمد محمد زيد242542 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــو
9o9379|ه فتـــ |لسيد عبــــد|لرحيم معهد ف ص سوه|ج م
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحبــــيبــــه حس|م |حمد رض| عبــــد |لشهيد479279
22o745تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرون|د| |حمد محمد |م |لدقن
نوعيتـــ كفر |لشيخند|ء محمد عبــــد |لرحمن سعد  |د7|4353
تـــمريض بــــنه|ف|طمتـــ سعد شح|تـــ سويلم عز|م338984
|2o967رهرن| عل|ء |لدين حسن ع حسن |لنشي ندستـــ |لق|
34o43|حقوق بــــنه| |دتـــ |س|مه محمد |مبــــ|بــــى
4o8378|د|بــــ طنط|محمد |حمد ج|د|لحق |سم|عيل ج|
تـــج|ره ع شمسمحمد ي سعيد |حمد |لط |وى5959||
49oo8|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|جر عبــــده |حمد حسن محمد

682o2د|بــــ |لفيوم|صبــــ|ح تـــه| محمود شلبــــى
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمه جل|ل عبــــد|لفتـــ|ح يوسف غنيم264337
69o||7ندستـــ |لفيومسم|عيل محمد |سم|عيل حس|ن ع
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد |حمد مصط |2|4452
846o87طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىيوسف |حمد محمود |حمد
8|o829يم ف عبــــد|لسيد |بــــر| حقوق |سيوطم|رين| |
35o967ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرمض|ن وص رمض|ن عبــــد|لمؤمن
نوعيتـــ كفر |لشيخندى |حمد ع عطيه4795|4
26o72|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ل ع درويش ع
88o44o ف صد تـــكيل تـــج|ره |سيوطيل|نه |
يم ع235974 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر محمد |بــــر|
9oo298 لس ع|طف ك|مل |بــــوعوض طبــــ بــــيطرى سوه|جك
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمحمد سل|مه رضو|ن عبــــد|لعظيم843746
7842o9زر|عه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد|للطيف عبــــد
882|2o|تـــمريض |سيوط  بــــوبــــكر حف صديق |بــــوزيد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد حس|م محمد حس |لكيل| 785943
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7o6932|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد |حمد مهدى
622|o5 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طعمرو محمود رزق مصط 
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرحمه ط|رق عبــــد |لحميد سل|م774638
ف سعد|لدين خط|بــــ699297 حقوق |لمنصورهسعد|لدين |
26268oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعم|ر محمد سل|مه غريبــــ عبــــد|لوه|بــــ
|23o77وف|تـــ|بــــ|سل محمد |لسيد محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
رهشيم|ء عيد محمد عبــــد |865|3| صيدله |لق|
88694o  |تـــربــــيتـــ |سيوطمريم ص|بــــر تـــوفيق عبــــد
878o92  تـــربــــيتـــ |سيوطدين| صفوتـــ عجبــــ|ن سعد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |حمد سيد عبــــد |لبــــ| |9|266|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم | وجيه فؤ|د عزيز844295

ندستـــ |لم |تـــ نبــــيل سعد زغلول محمد25643
يم|55487| يم عبــــده |بــــر| حقوق ع شمسمينه خ|لد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهمصط وجيه كرم عبــــد |لمقصود422462
348o99كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد حس سعيد |م|م س|لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد حس محمد بــــيو محمد|334375
طبــــ بــــيطرى بــــنه|كريم عبــــد| حسن عبــــد|633754
ه ع|دل قطبــــ ك|مل|852724 علوم |لم |م
ينور محمد سنو عك|شه24269| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|
8794o3|حقوق |سيوط سل|م ف|رس محمد |حمد
239o97إعل|م بــــ سويفرحمه قطبــــ عبــــد|لسل|م مر

ف محمود جم|ل |لدين محمدعثــــم|637| رهفرح | تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسخ|لد عمرو |سم|عيل محمد6756|2
43582o ند|وي عبــــد|لمنعم |بــــو|لن تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء خ|لد عبــــد|لر|زق دي|بــــ3|2479
26||o6نوعيتـــ |شموندين| خ|لد ع  |ض
5|28o3صيدله |ل|سكندريهع عبــــد|لستـــ|ر ن| مو
6768o7حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد محمد ع كس|بــــ
68|5o8يم عج محمد ندستـــ طنط|عم|ر ي| |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخر| | وليد لط محمد |لطح|ن|43667
36o58oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|لي محمد صفوتـــ |حمد عبــــ|س
صيدله |ل|سكندريهل|ء صل|ح عبــــد |لستـــ|ر محمد |لفض|43575
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد عمر عبــــد|لش| ع 924984
يع|28|65| د|بــــ ع شمس||ء عمرو عيد |بــــو 
د|بــــ حلو|ن||ء جم|ل محمد عبــــد |لعزيز||9|46|
د|بــــ |لمنصوره| |لسيد محمود |لسيد مو693845
|22o7|رهعمر عم|د |لدين عمر صديق غيثــــ تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطجه|د حج|ج صل|ح عبــــد|لع|ل 885243
ف محمد صبــــ عبــــد |لحميد 265456 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد |
|لدين6|532| علوم ري|ضتـــ |سو|نيوسف مصط مرزوق ن
ندى984|77 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحم|ده سعيد محمد عوده حسن 
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35o323تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لرحمن ك|مل |لسيد |بــــوزيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طأيمن محمد ع حس طه5572|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيتـــ | مدحتـــ |حمد |حمد ع |4782||
حقوق |لمنصورهحمد ع فه محمد|984|6|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م |حمد عبــــد|لحليم مط|وع5|2497
85o775تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسم|ح مصط محمد سيد
4o7647ه|ن محمد |سم|عيل |بــــو| |زيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|د محمد حسن ع82|756
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن حربــــى مغربــــى عبــــ|دى|759833
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيف محمد محمد عبــــد |لعزيز757387
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |لمعز لدين | فتـــ محمد54379|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد محمد حسن حس عبــــد|لعليم|492536
755o|4حقوق |لمنصورهنيف |و خليل ع
يم334822 حقوق ع شمسخديجتـــ كم|ل |سعد |بــــر|
يم ن|صف |لكيل|279675 قتـــص|د م حلو|ن|نور| ف|يز |بــــر|
يم بــــدوى3632|4 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
86oo22ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | مو شح|تـــه جرجس معهد ع| 
يم محمد37||33 يم محمد |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|جوم|نه |حمد محمد |حمد محمد475598
|62|6o طبــــ |سن|ن ع شمسش|دى |حمد عبــــد |لع|ل ش|ذ
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــس|ره عطيه محمد عوض278|62
تـــربــــيتـــ دمنهورنبــــيله نبــــيل محمد محمد |للق| 497384
تـــج|ره |سيوطمن|ر  |ء |لدين |حمد محمود  892342
68689oتـــج|ره |لمنصورهبــــ|سل |لسعيد عبــــد |لح|فظ |لسعيد
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مروه سعيد |لسيد نص|ر|25658
يم غ|ليه52||45 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود خ|لد |بــــر|
43o||4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرين|ء محمد عبــــد |لمنعم |لبــــديوى
علوم ري|ضتـــ دمنهورحسن ع حسن ع |حمد523674
267o6o|ندستـــ بــــنه|م| |سم|عيل ص|بــــر |سم|عيل كليتـــ 
762|o||تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد محمد عويس |لسيد
52o|4oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عص|م حمدى |لنح|س
697o99ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن و|ئل صل|ح |سم|عيل
24432oرهمحمد |حمد شعبــــ|ن محمد |حمد تـــج|ره |لق|
|4o|25 يف ص|لح حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمه 
8o2888 |د|بــــ |لم |رح|بــــ ع جبــــل عبــــد|لبــــ|
ن| ط|رق عبــــد|لحميد حس عبــــده2425|6 |د|بــــ طنط|م
3485|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروتـــ حسن صل|ح عبــــد| عبــــيد
7oo5o6طبــــ |سن|ن |لمنصورهخلود محمد ع |بــــو شبــــ|نه
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن س| محمد |لمهلبــــ|267555
52o66|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء سعيد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ
4o7734تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــ |م ص|بــــر |م محمد
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2|322o| حقوق ع شمسقتـــ عمرو فتـــ حس ل|ش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عل| |سم|عيل سعد مر 25|354
د|بــــ |سيوط|م|رين| عيد فتـــ لبــــيبــــ 278|88
6362o9يم ع كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعمرو صبــــ |لسيد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمريم |حمد عبــــد|لرحمن محمد |حمد|47828
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جمعتـــ محمد |لسيد |لمغربــــي546284
صيدله |لزق|زيقمن|ر محمد محمد عبــــد|للطيف عبــــد|329823
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن|ن عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد |لد|85|635
685o27معهد ف تـــمريض |لمنصوره مروه عرفه محمد ص|بــــر محمد عطوه
78o96||صيدله حلو|نحمد محمد شح|تـــتـــ عبــــد |لعزيز
يم |لسيد776247 تـــمريض |لزق|زيق ه|له جم|ل |بــــر|
حقوق |لمنصورهدى حم|د ح|مد عبــــد |لل|ه8|7599
يتـــ |س|مه ف|روق محمد فؤ|د7977|2 ره|م د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن خ|لد |حمد محمود28567|
ندستـــ ع شمسسم|ء |بــــوبــــكر عبــــد|لوه|بــــ حسن |9576|2
تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود4|5|44
||883oتـــج|ره ع شمسشهد عزتـــ سعيد |لدمرد|ش
483o2فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوق |حمد فيصل ع

7oo462| |نوعيتـــ |لمنصورهحمد محمد |حمد محمد مو
يم محمد دسو 24278| ر |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنتـــ | م|
د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر مجدى ص|بــــر عبــــد|لمع بــــسيو 639|42
يتـــ|بــــ محمد عبــــد|لمقصود ع عبــــد254363 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|
336o8|يم حقوق بــــنه|ه|يدى |لدسو عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه محمد عي |حمد|94|22
6o7o49يم جمعه يم عمر |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|فرحه |بــــر|
68oo7|تـــج|ره |لمنصورهندى من محمد فتـــ محمد |لعدل
3|9oo|تـــج|ره ع شمسنور| |بــــوبــــكر مسعود عبــــد|لمجيد
ه محمد سعيد ن|دى محمد7746|2 طبــــ ع شمسن
63o525لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن محمد جوده ع
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|أحمد سعيد عبــــد|لرحيم محمد يوسف2|6259

يع54387 ف سيد |بــــو  معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط |
د|بــــ دمنهور|بــــ|نوبــــ ه| ميشيل فريد سل|مه|484924
64783oندستـــ |لزق|زيقرض| عبــــد|لسميع سليم محمد عجوتـــ
5387o8زر|عه كفر |لشيخشعبــــ|ن محمد ع محمد دشيشتـــ

6o4o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدع|ء سيد عبــــدتـــ محمد
7o9283رهحمدى |لسيد سل|مه سليم|ن حسن طبــــ بــــيطرى |لق|
7786o5تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد ع|دل عبــــد |لجليل يوسف
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن جمعه محمد عبــــد |لرحمن 287488 كليتـــ 

رهريم ط|رق محمد عبــــد |لعزيز2|676 طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــيشوى ف|يق فهيم ذ2258|3
477oo6| تـــمريض |إلسكندريتـــ سل |حمد محمد |حمد عبــــد
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ش|م عبــــد |لسميع ع |لسيد647|6| لسن ع شمس|دين| 
يم قلي |7225|9 تـــربــــيتـــ |سيوط يري عزتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر عص|م عبــــد |لش| محمد57377|
عل|ج طبــــي قن|م|دون| جوزيف |سحق بــــخيتـــ 5|5|92
ندستـــ |لزق|زيقفرونيك| بــــدر مو بــــش|ى632389
27o77||ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يه حسن |حمد |لبــــعـل
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء |حمد زن|تـــى |حمد |27|89
24627oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه| سعودى محمد |حمد زيد
تـــج|ره سوه|جن| حم|ده حسن حس حسن9|7|48
5o9845يم سل|م طبــــ |ل|سكندريهمحمد سل|مه |حمد |بــــر|
8|76o8د د محمد مج| تـــمريض |لم | عل|ء مج|
يم4|544| ندستـــ حلو|نمهند محمد ع |بــــر|
5||3|o|تـــج|ره دمنهورحمد حسن |لسيد محمد عبــــد|لحميد
69|4o8يم يم عطوه |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهبــــه عص|م |بــــر|

683|7| د|ر |لعلوم |لفيوم|ء جمعه ح|مد عبــــد |لمو
|د|بــــ طنط|مؤمن محسن ف|روق محمد ح|فظ3299|4
رهبــــتـــ محمد |حمد عوض354722 عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عبــــد| محمد عبــــد|لمع عبــــد|لحميد 4985|4
تـــربــــيتـــ طنط||حمد شفيق محمود |بــــو |لعط|47|||6
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن|ء |حمد عيد مو ج|د238789
462o38صيدله |ل|سكندريهشيم|ء يوسف محمد |لنج|ر
يف964||7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهتـــ |حمد رأفتـــ محمود |ل
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ دم شح|تـــه |سم|عيل عشيبــــتـــ6395|5
علوم دمنهورنغم ن| |حمد نور |لدين بــــخيتـــ89|5|5
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ع فؤ|د محمود323382
26524oيم تـــج|ره بــــنه|ش|دى محمد ن| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرضوى بــــدر|لدين |سم|عيل |حمد |لسيد زيتـــون4|6282
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيم|ن فهد حس محمد|42|6|3
83278oكليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد مجدي عبــــد|لمو عليوه
25o742|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد م|جد عبــــد|لحميد صبــــرى |لزي
رهحن ح|زم محمد وف|ء |لدين27|32| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدرودينه محمد مسعد رمض|ن |لسيد عبــــد 763369
7o58|5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــش|م محمود محمد |حمد محمد |لسيد
زر|عه |لمنصورهلسيد |حمد |لسيد عبــــد |لعزيز |لمغربــــى688375
5o7o49 زر|عه |ل|سكندريهس|رتـــ محمد |حمد رشو|ن |لقو
273o55 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجو | جورج يوسف م|لو
ين ثــــروتـــ مصط محمد |لبــــيو622265 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن
439o99يم صحص|ح تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخوليد محمد |لسيد |بــــر|
629o24|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء محمد ع عبــــد|لق|در
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد| ع|دل عبــــد|لمنعم محمد5|48|2

وف|تـــفرح ط|رق محمود ز محمود4682| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
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ندستـــ قن|عبــــد| شح|تـــه |مبــــ|رك شح|تـــه834344
47747oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهلينه خ|لد محمد حس محمد س|لم
2597|o|ره|ء حمدى عبــــد|لغ عثــــم|ن صيدله |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسه| حس|م محمد محمد345672
تـــمريض دمنهوريم|ن ع|دل محمد |بــــو |لخ طه|9272|5
675o23| ف محمد |م محمد ستـــ تـــج|ره كفر |لشيخكرم |
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| محمد ج|بــــر طبــــ|نه268342
نوعيتـــ كفر |لشيخنسمه محمد منش|وى |لشح|تـــ |بــــو حطبــــ967|44
9oo845 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |م محجوبــــ محمد عبــــد|لرحمن
6o25|8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|كرم من |لسيد عبــــد |للطيف غديه
رتـــ|ف|طمه صبــــ|ح متـــو محمد554|2| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد |لحكيم |حمد محمد منصور446947
فنون جميله فنون حلو|نبــــولس فيكتـــور فوزى حبــــيبــــ364972

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ ع عبــــد |لمنعم عبــــد ||64|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|وف|ء محمد فؤ|د سعيد755636
|32o26رهم|رجريتـــ جم|ل جميل عطيه حقوق |لق|
يم محمود مصط 7747|3 تـــج|ره بــــنه|محمود |بــــر|
9oo955 معهد ف ص سوه|جحن|ن رمض|ن محمود عبــــد|لص|لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|له جم|ل |لدين محمد |لسيد ن||4328
698o3oتـــج|ره |لمنصورهرحمه مصط |لسيد عبــــد |لمقصود محمود
6|389o|ره إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحمد |لسيد حم|د|لسيد ز
69o866 علوم |لمنصورهرو|ن حمدى عبــــد |للطيف |بــــو|لعن
92|o2o |تـــربــــيتـــ سوه|جم|رتـــ | عط| جرجس عط

65874| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد محمد |حمد محمدع
44||5o تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخوف|ء فكيتـــ عبــــد|لعزيز بــــسيو
يم |لسيد عبــــد |لمجيد ع|49893  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه |بــــر|
ق|وى عبــــد|لنبــــى عز|بــــى|3|25|9 صيدلتـــ سوه|ج فن|ن 
8|o|55د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــدوي مصط شعبــــ|ن بــــدوي|
8o8432|تـــربــــيتـــ |لم |حمد حج|ج عبــــد|لوه|بــــ |حمد
9o4824 معهد ف ص سوه|جض عزتـــ صديق عبــــد|للطيف
رهحمد سعيد |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ|244336 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن عل|ء |لدين غريبــــ ع352663
تـــج|ره |سيوطيف محمد محمد شلق| 2336|8
يم عبــــده |سكندره|24697 لس |بــــر|  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــك
يم مو2|4266 ر مو |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن ط|
4o5446 تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لشوربــــ

رهمصط جم|ل |حمد محمد45333 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o|375|صيدله |ل|سكندريهحمد عبــــد |لمقصود سعد حم|د
447o48ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ح|مد ح|مد محمد |بــــوج
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحس |لسعيد |حمد محمد |لحم 5425|4
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحن محمد حسن بــــدوى عوض323492
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4o6776ف محمد عزبــــ |لسيد د|بــــ دمنهور|ريه|م |
8756o9|تـــج|ره |سيوط حمد خ|لد سيد |حمد
|4o738حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ع|طف محمد عبــــد |لفتـــ|ح
نوعيتـــ |لزق|زيق محمود أحمد محمد سيد أحمد7|6355
ش|م ع محمد ع572|33 تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم 
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشم|ل عبــــد | عبــــد |لع|ل عبــــد |لح|فظ767385
ور عبــــد|لمعز محمد|393|33 حقوق بــــنه|حمد 
حقوق طنط|أمنيتـــ محمد محمود عبــــد |لوه|بــــ497992
يه623825 تـــج|ره بــــور سعيدي|سم |حمد طه ع 

6o64oف عبــــد|لمجيد محمد كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعل| |
تـــج|ره بــــ سويف|ء بــــدر |لدين صل|ح محمد|5|26|8
4o|649د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حس|م سعيد عبــــد |لص|دق |لسيد
4o5779وف|تـــي|سم سعيد محمد محمود خليفتـــ معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
تـــج|ره ع شمسبــــل|ل محمد محمد |لنبــــوى |حمد8945|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ديه |حمد محمود محمد |حمد32269|
نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد دوير437592
26o5||تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه نبــــيل فرج عبــــد|لو|حد
8o|497يم عبــــد|للطيف ره |ر مدحتـــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
6227o||حقوق د |طعبــــد |لرحمن محمد |حمد |حمد حم
يف7|23|6 معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممحمد خ|لد عبــــد|لرؤف |لسبــــ| 
صيدلتـــ |سيوط ل|ء محمد محمود |حمد|888798
89|95o يم طه سيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ه|له محمد زكري| ع عثــــم|ن638733
688o85يف |حمد محمد |لش|ف تـــج|ره كفر |لشيخ 
79o73|| ى |لعبــــد محمد |لخلي ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد ي معهد ع| 
ش|م معتـــصم |لسيد عقل24|447 ندستـــ |ل|سكندريهيوسف 
تـــج|ره بــــنه|يف خ|لد يوسف محمد ز كف| |62594
26o38oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوستـــ | ع|طف سل|مه صليبــــ
6o3o58طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر خ|لد فؤ|د |لعيسوى
256454| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منيه يح محمد حسبــــ |
6o8356|علوم طنط|رو|ن |حمد |لسيد رخ
صيدله |لزق|زيقرحيق محمد عبــــد |لحميد عيد639652
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|وق قطبــــ سليم|ن |لسي252553
تـــربــــيتـــ طنط|مصط طتـــ دسو محمد دسو 65|2|4
634oo5 يم |لدسو جمعه يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
2|7|o9 طبــــ ع شمسمريم |حمد كم|ل خليل محمد دسو
9237o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|يكل ق|بــــيل مل |فر|م
233o|4ره|مريم حل ع ع عطو|ن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد فكري سيد|حمد عوض3896|4
حقوق حلو|ن|ء محمد حس |حمد|66754|
7oo922| يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنجل|ء رض| عبــــد |لحميد |بــــر|
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82o827لس عفي |ليشع بــــلنك طبــــ |لم |ك
87o343معهد ف ص |سو|ننسمه |حمد سيد |حمد

حقوق ع شمسبــــل|ل يوسف محمد عبــــ|دي22487
4889o3ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء عبــــد| |بــــو|لفضل |لص|وى منصور
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد وليد |م|م عبــــد|324252
272555| ل| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد ع|دل عوض |حمد 
4|o|37يم |بــــو |لغيط حقوق طنط|محمود حمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد محمد |حمد عبــــد|لرحيم|899689

|54o4رهيوسف |يمن ص|لح |حمد |سم|عيل مرزوق تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|جد جمعه محمد عبــــد |لمنعم696826
حقوق |سيوطعمر عبــــد|لبــــديع ز حس|ن |88457

رهدى مجدي يوسف كم|ل2|277 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهي|سم محمد |لسيد محمد |لقصبــــى42|686
5o45|9علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ع عبــــد|لل| |ل |د محمد
تـــج|ره ع شمسعبــــد| محمد ي|س عبــــد|لق|در347624
د|بــــ |لزق|زيق|جه|د حسن |لسيد حسن حم|ده67||77
7ooo95|ندستـــ |لمنصورهحمد عل|ء محمد |لمر رزق

رتـــ|مل ه|شم ص|لح ه|شم|59237 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص سوه|جمريم طلعتـــ نعم|ن بــــهن|ن 828|92
تـــج|ره بــــنه|س| عبــــد | حس عبــــد |للطيف49732|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نبــــيله صبــــ تـــوفيق عبــــد|له|دى269638
346|5oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــ|سم ط|رق محمد ر|شد|لزي|تـــى
9o||28 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود خ|لد |حمد خليفتـــ
4o7|37|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء محمد خليل حسن خليل
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه س|مح محمد عبــــد|لمنعم|7788|2
63985oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ثــــري| |حمد يوسف مصط بــــدوي
|6673o ره|سل مجدى |حمد |حمد |لتـــحفج د|بــــ |لق|
م حس عبــــد|844479 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نندي |د
|553o4ر محمد حسن ين م| تـــربــــيتـــ حلو|نش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنف عبــــد|لحكيم مصط سليم89|269
رهحمد عبــــد |لو|حد سيد |حمد مشعل|44396| تـــج|ره |لق|
267o74|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم|ل فتـــ عد رزق
9|o75||ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج يمن ن| ه|شم عبــــد|لحميد ع| 
4o97o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء بــــسيو يوسف مصط زرير
6395|oحقوق |لزق|زيقسم|ء |حمد عبــــد |لبــــ| |لسيد محمود
ندستـــ ع شمسيوسف حس محمود عبــــد|لسل|م6729|2
نوعيتـــ |شمونه|نم ممدوح |حمد |لشيخ256839
ر |لبــــيه|688276 ر ف|روق ط| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م|ل ط|
49o26||د|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن كم|ل |لدين محمد محمود شح
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحس|ن صل|ح عبــــد|له|دى رمض|ن|256926
326o||ش|م س|لم س|لم ره|خلود  د|بــــ |لق|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــريه|م رمض|ن حسن |لشيخ268858
بــــ| سليم5347|6 بــــ| |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طند| رض| |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء س| |لحسن |لمهدى عويضتـــ|68525
يم محمد872|79 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسهر عص|م |لدين شح|تـــه |بــــر|
تـــج|ره سوه|جس|ره |يه|بــــ مصط سل|م 898379

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد| ع|دل عبــــد|لرحمن تـــوفيق63887
طبــــ ع شمسمحمد ع|دل عبــــد|لحميد عبــــد |لرحمن تـــر265654

358o2 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نتـــ عبــــد |لبــــ|سط رمض|ن محمد عبــــد
83956oكليتـــ |لطبــــ بــــقن|ريه|م حس|ن حل حسن

رهسل خ|لد محمد |حمد|2467 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن محمد محمود محمد |لديبــــ|496985
يم حميده حس غ|لبــــ529983 ندستـــ |ل|سكندريهمصط إبــــر|
82oo|6ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــريه|م محمد |يه|بــــ |حمد |سم|عيل معهد ع| 
رهمصط محمد محمود ح|مد ش| ||2355 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره دمنهورأنور محمد أنور ع عبــــد |لحميد422448
75o3o4 يم محمد ع معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعمر |بــــر|
8o3224كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفه|جر محمد فوزي محمد
43435oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر عبــــد|لعزيز |لشح|تـــ |حمد |بــــوزيد
329oo4يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد وط محمد عو|د |بــــر|
لسن ع شمس|س|ره ن| ج|بــــر جل|ل4|282|
رهيه |حمد |لسيد محمود |لدكر|35795 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــمريض |لمنصورتـــ ف |لسيد ز |بــــوزيد|888|69
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمله عبــــد |لسل|م عبــــد |لجبــــ|ر عبــــد 39489|
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمد محمد رف| |لرمسي4|5452
34288oيم ك|مل |م|م ز|يد ندستـــ شبــــر| بــــنه|من|ر |بــــر|
9o69|8 حقوق |سيوطف|طمه محسن محمود محمد
يم34498| تـــج|ره سوه|ج |ر ممدوح محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ر| | عي محمود عثــــم|ن 896286
7o67|5|يم محمد |لسيد |حمد ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــلسيد |بــــر| م |لع| 
ز|ع678584 علوم |لمنصورهمهند مدحتـــ صبــــرى محمود 
|2|7o7| |ره|حمد ن|ئل محمد ع |لنقر د|بــــ |لق|
684o3لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ش|م حسن محمد عبــــد|للطيف
يم كس|بــــ فك|ر قرق|ر64496 حقوق |لفيومدع|ء |بــــر|

3399o4ى تـــج|ره بــــنه|بــــل|ل محمود عو|د محمود |لبــــح
7o8756 يم محمد شح|تـــه |لسيد د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عبــــد |لرحمن ع|شور عويس عبــــد |لتـــو54225
يم محمد |لص2|663| يم مبــــروك |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
22o833يم حسن فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه محمود عبــــد|لجو|د |بــــر|
يم|48577 تـــج|ره |ل|سكندريهسهيلتـــ ح|مد عبــــد |لع| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ |سم|عيل |حمد حس 273567

تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه محمد عبــــيد عرفه58584
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تـــربــــيتـــ حلو|نر| | مجدى ف|روق سيد45665
832o63علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىندي محمد حسن |بــــوزيد
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طه|جر محمود رزق محمد |حمد622667
7o9|o6ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |سم|عيل ع ع مط|وع م |لع| 
52o75|م|م محمد |بــــو زيد ي  |ء صبــــ خ علوم حلو|نإ
77957oحقوق |لزق|زيقزي|د عبــــد |لمنعم |حمد ذ عبــــد|لمنعم
68232oري|ض |طف|ل |لمنصورهك|رول نبــــيل |نيس لبــــيبــــ عبــــد |لمسيح
بــــ ح|مد ق|سم ع 885863 تـــمريض |سيوطد
485|7o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| قتـــ محمد حمدي محمد نعم|ن
4364o6يم محمود محمد |لجم|ل تـــمريض كفر |لشيخحمد |بــــر|
8o94o6|ه رض| فكري يعقوبــــ طبــــ |لم |م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف ع|دل شلبــــى عبــــد|لرحيم محمد225923
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسمر شعبــــ|ن محمد محمود ع 233474
9o3596 تـــج|ره سوه|جخ|لد ع محمد ع
رهمع|ذ محمد عبــــد |لعزيز عبــــد|لغف|ر768862 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|س|ره |لسيد محمد سعد |لملوك محمود637||4
يم |لص|وي عقيله7|426| ندستـــ ع شمسمنه شعبــــ|ن |بــــر|
ره|بــــسنتـــ عل|ء|لدين |لسيد محمودعبــــد|7|2239 د|بــــ |لق|

5843o|يده عبــــد |لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ بــــ سويفله|م محمد بــــ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ محمد مصط محمد |بــــو|لهيثــــم725||4
7o3o59يف طبــــ |لزق|زيقرو|ن ن|در |م سعد 
32o74|تـــج|ره ع شمسنبــــيل |حمد ع|بــــدين ع
تـــج|ره |سيوطنوره|ن ع|دل محمد رفعتـــ محمود835389
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|محمد ي| محرز بــــيو337758
يم عبــــد ربــــتـــ3849|3 ش|م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر 
6|24o6يم |لدمر|وى ر محمد |بــــر| |د|بــــ طنط|د | م|
تـــج|ره |ل|سكندريهدير |حمد ج|بــــر حسن |حمد476278
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهح|زم محمد مصط محمد مر 855|48
89o345 حقوق |سيوطع محمود ع محمد
ى رشو|ن حربــــ6|5432 علوم دمنهورسهيله حس|م خ
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد صل|ح |لدين عبــــد|لرؤف عبــــد|876665
يم عزوز9838|8 تـــج|ره |سيوطندي محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقزينبــــ وليد محمد فتـــ ع زيد|ن247|63
طبــــ |سيوطمن|ر كم|ل مصط |حمد 887425
تـــج|ره بــــنه||ء عبــــد|لر|زق فرج محمد |بــــو|لخ |22|33
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر عبــــد |لستـــ|ر صبــــرى محمود محمد698884
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ط|رق |حمد |حمد ف|يد8438|6
2237o||تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ن| عثــــم|ن رمض|ن
77o448لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حسن محمد |م ع مر

تـــج|ره بــــ سويفمغرد خ|لد عبــــود محمود39|59
68o885ق تـــج|ره |لمنصورهف محمود |لسيد |لبــــدوى محمد |ل
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د|بــــ |سو|ن|حمد حس عزيز حس |48364
9o|682 يم عد جندي طبــــ بــــيطرى سوه|جدين| |بــــر|
432o92|معهد ف ص طنط||ء محمد سعد صبــــري |لعربــــي
83o78oيم |بــــو|لفضل تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد |بــــر|
49o986تـــج|ره دمنهورم |ل محمد محمود خليل
ندستـــ ع شمسنوره|ن محمد |لسيد محمد323292
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|يدى جم|ل عبــــد |له|دى محمد35455|
67548oندستـــ |لمنصورهعمر محمد ع رضو|ن عطيه
4387o8طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد صل|ح محمد محمود حميده
4788o4 ف سعد |لدين |حمد ندستـــ |ل|سكندريهسيف |لدين |
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمروه عبــــد|ل محمد |م |83756
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|م|رتـــ | |مجد ع|دل شفيق247|75 لم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف عبــــد |لق|در مصط |لشعر|وى93|6|6
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن كم|ل |لعيسوى محمد محمد عي694444
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|39224|
يم227634 يم عبــــد|لرحيم |بــــر| ره|رن| |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|إيم|ن |لسيد محمد عبــــد |لمجيد ع|959|5
حقوق |ل|سكندريهزي|د محمد رمض|ن نبــــيوه495567
معهد ف ص |لمنصورهع |لسيد محمد محمد ع3|6997
34o47|معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــسنتـــ محمد |لسيد محمد
5o3777|علوم |ل|سكندريهحمد مجدي ع محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن ع|دل فوزى حن| 887524
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|تـــغريد سعيد ع محمود348574
4o436|تـــج|ره دمنهوررجبــــ سليم|ن رجبــــ سليم|ن سليم|ن
25o96oف |لبــــيه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |س|مه رش|د 
3426o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنج|تـــ خ|لد سليم ص|لح مسلم

وف|تـــي|تـــ عبــــده عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمجيد نعيم74|36 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم رجبــــ |لرمل|وى3|252| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ع|طف |بــــر|
||7o69ره|تـــسنيم محمد |حمد فتـــ د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس عبــــد|لعليم |بــــومسلم عبــــد|لعزيز4|3259
25o777يم رقعه طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم س|مح |بــــر|
5o53|4| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزي|د سيف عبــــد | محمد عوض
ف ميل|د حليم شح|تـــه|886598 تـــج|ره |سيوط 
علوم بــــورسعيدزينبــــ وليد عبــــد |لحميد محمد |لحلو 763325
697o|5تـــج|ره |لمنصورهمحمود كم|ل يوسف |لمحمدى |حمد ع
52926oتـــ|عبــــد | |حمد محمد بــــسيو |بــــوزينتـــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
2498o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| ن|جح محمد سيد |حمد
755o82ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحس ن|در حس عبــــد|لرحيم
6o4972|تـــمريض طنط| منتـــ | محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــن
لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــ نظم تـــجمع خ|مس|عمرو ع |لسيد ع محمد||3|3|
تـــربــــيتـــ سوه|جريح|ن |حمد شح|تـــه محمد |26|92
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معهد ف تـــمريض طنط| |ء مصط |لمتـــو |لعشم|وى|339||6
||592oد|بــــ حلو|ن|نور خ|لد محمد عبــــد |لعزيز |بــــو عقيل
يم مسعد853449 ن| |س|مه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
692o9| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمر |حمد |بــــو|لفتـــوح محمود محمد عبــــد
35o3ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم محمد حسن شح|تـــ
يم حسن|828863 يم بــــصيله |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــر|
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخسل رفعتـــ فؤ|د حس|ن سل|مه8882|4
6o9455تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نه| خ|لد |لسعيد |لسعيد بــــدوى

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن معتـــز وفدى عبــــ|س ع|مر|45898
48793oتـــج|ره |ل|سكندريهعمر ع|دل عبــــد|لعزيز عثــــم|ن |حمد

تـــج|ره بــــ سويفط|رق مدحتـــ محمد عصمتـــ |لسيد|5793
ره|ف|طمه س عبــــد| عويس49723 د|بــــ |لق|

362o97|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيمن ع|دل ك|مل غبــــري|ل
رهمحمود شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد|89|4 طبــــ |لق|

6|o882 متـــو تـــربــــيتـــ طنط|عمر محمد ع |لبــــر
22o947تـــج|ره ع شمسسهيله |حمد شعبــــ|ن محمد
27o683يم |حمد عبــــد|لحفيظ |حمد عمرو معهد ف ص بــــنه|بــــر|
62387o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه |لدسو ع ع كربــــ|لو
4537o9|ندستـــ |لفيومحمد حس|م محمد فرح|تـــ حج|زي
9o38o2 |معهد ف ص سوه|جبــــه سعد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لعل
9o7289  حقوق |لمنصورهعبــــد|لحميد حم|ده عبــــد|لحميد محمد
25639o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ مجدى عبــــد|لنور بــــسخرون

874o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
9|9o9o| تـــمريض |سيوط حمد كم|ل بــــكرى ع ن
يم |بــــو |لجل9|4379 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخزينبــــ حمدي سعد |بــــر|
76298o ري|ض |طف|ل بــــورسعيدجه|د ط|رق محمد |لش|ف مصط
89o849 ه عبــــد|لعظيم |حمد تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدير عم
34243oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشيم|ء عر|بــــى |حمد عر|بــــى
78955oعلوم ري|ضتـــ |سو|نمحمود محسن محمود عبــــد | |حمد
4o49o2حقوق |لمنصورهمحمد ه| محمد |لسعيد |لعزبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم محمد |بــــو |لفتـــوح ح|مد محمد97|678

يم|663|2 ف |حمد |بــــر| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس||ء |
حقوق |لزق|زيقحمد محمد بــــدير سليم|ن|27|759
52o952يف طبــــ |سن|ن كفر |لشيخد | مصط عبــــد |لسل|م عبــــد |لونيس 
يم بــــس||64334 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرش|د محمد رش|د |بــــر|
4||6o8|يبــــه |د|بــــ طنط|يه ن| محروس يوسف |بــــو
357|3o| تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن عبــــد|لحليم شفيق عبــــد|
6o3924حقوق طنط|كريم محمد ع عبــــد|لعزيز يوسف
476o9|تـــج|ره كفر |لشيخمل مسعد صل|ح |لسعيد خليل جوده
675o8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهكريم |حمد جم|ل |لدين حبــــيبــــ عوف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد عبــــد |لفتـــ|ح مغ|ورى مصط 54393|
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د|بــــ ع شمس|فؤ|د صبــــرى فؤ|د محمد352955
7o73|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء محمد ع عمر ع
8o|83||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد محمد سليم|ن ح|فظ
د|بــــ حلو|ن|محمود عمر ثــــ|بــــتـــ محمد |حمد57||24
يم |حمد ق|مش|7677|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد عبــــده إبــــر|
يم ع محمد273577 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديندى |بــــر|
يم|9|477 علوم بــــنه|محمد رمض|ن محمد ع |بــــر|
7758oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحبــــيبــــتـــ محمد |م|م عبــــد |لرحيم

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفج|فيد|ن محمد عبــــد |لرحيم زيد|ن32624|
5o659|تـــج|ره |سيوطعبــــد |لرحمن محمد زكري| عبــــد |لفتـــ

طبــــ حلو|ني|ر| |حمد محمد محمد نص|ر897|44
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ي| وفيق سليم|ن||72|69
حقوق |سو|نمحمد ع عثــــم|ن |حمد273468
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ممدوح محمد حس |لم |س9|443|
6o834o نوعيتـــ طنط|د| | ن| محمد |لحسي
ف محمد حسن عبــــد|479388 تـــج|ره |ل|سكندريهر|ن| |
257o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل حس محمد |لجرش
ره||ء سعيد محمد فؤ|د محمد |بــــو شعيشع||652| د|بــــ |لق|
6o6549يم عبــــد |له|دي يم |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|صبــــ |بــــر|
5|5|o9 علوم |ل|سكندريهم عبــــد |لفتـــ|ح سيد |حمد مصط
75o993تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمر|م ط|رق محمد ع
9o2773|صيدلتـــ سوه|ج م| محمد محمد |حمد
8|23o5د|بــــ |لم |وس|م محمد |حمد محمد|
معهد ف ص |سو|نمحمد حس محمد نور756|84
لسن ع شمس|كريم حمدى عزتـــ ج|د |لربــــ منصور429574
5o856oف |لدين حس تـــوتـــو علوم |لمنصورهعص|م 
يم489423 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن محمود حمدى بــــهلول إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رن| عم|د فه عبــــد|لعزيز|32962
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لرحمن محسن ه|شم |سم|عيل 883263
|د|بــــ |لم |ه|له خ|لد محمد طه7978|8
2588o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود ه| محمد محفوظ |لخو
9o2765|ء ن| خميس محمد| تـــمريض سوه|ج  
د|بــــ |لزق|زيق|ش|ديه محمد |سم|عيل ذ طلبــــه2|4|78
ندستـــ طنط|حل |حمد حل محمد |بــــوزيد529492
صيدله |لزق|زيقحس يوسف حس ع عشم|وى82|356
48o468|تـــج|ره |ل|سكندريهمهند يوسف رف| |لسيد عبــــد|لص
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد ط|رق عبــــد|لنبــــى زنون|25794

يم محمد نجم |لدين |بــــر57799 ين |بــــر| تـــج|ره |سيوطن
756o4o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء محمد سعيد يونس
ر حكيم بــــخيتـــ عطيه|484578 د|بــــ دمنهور|بــــ|نوبــــ م|
4228o6|يم عسل د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن ع |حمد |بــــر|
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6599oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمدى محمد حمدى محمد
حقوق ع شمسمحمد عل|ء |لدين سل|مه ع 4763|3
26|o67نوعيتـــ |شمونشيم|ء ي عبــــد|لعزيز خليفه
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|ري| ع|طف عوض غط|س88|8||
7o9774|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــله|م |لسيد ع |حمد عمر |لنج|ر
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء عبــــده |لمتـــو عبــــدربــــه|679693
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ن|دى حس ح|مد242625

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محسن خميس عبــــد |لعظيم|87255
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شمس محمد |حمد محمد عمرو357425

7|343| زر|عه |لفيوم|ء فرج عبــــد |لجيد ع
52o6|7علوم |ل|سكندريهتـــ أيمن صبــــ عيد
26|o87|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء |لسيد عبــــد|لعزيز |ل |د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر عبــــد|لرحيم مصط محمد43|827
4o5o27|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد سعيد خليل رسل|ن خليل
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهخ|لد شعبــــ|ن عوض يونس5|4227
تـــج|ره دمنهورعوض شح|تـــه عبــــد |لق|در عبــــد |لحميد خليل543679
يم قطبــــ ن253288 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند| |بــــر|
779|o5يم ندستـــ |لزق|زيقندى كم|ل |حمد |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق رحمه |حمد محمد عل|وى|78359
9o5556 |لس س|مح موريس غ كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطك
698o55صيدله |لمنصورهس|ره حم|د يسن ع حم|د
ندستـــ قن|حمد ن شعبــــ|ن مصط |594|86
ف |لسيد حس |لحديدى83|329 حقوق بــــنه|جه|د |

723o4 يم محمود حس نوعيتـــ |لفيومم |بــــر|
48|5o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع محمد عبــــد |لعزيز ح|مد
4|89o7|ر ع عبــــد |لع| ص|لح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد ط|
3392o5علوم بــــنه|ف|طمتـــ |لص|دق محمد |لشح|تـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف م |لدين |حمد محمد479854

|4o6o| علوم ع شمسمنه | عبــــد |لفتـــ|ح محمود عطيتـــ
6966o4|طبــــ |لمنصورهمحمد كم|ل |حمد |بــــو|لنج
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء |يه|بــــ |لدين علم مو عبــــده|248332
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | ري|ض |حمد عبــــد|لحميد765538
ي محمود824874 صيدلتـــ |سيوطعمرو |سعد |لخض
79o49||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــ|نوبــــ ر|فتـــ قلد عزيز
6o486oيم جمعه يم |بــــر| صيدله |لمنصورهرو|ن محمد |بــــر|
5o5779يم متـــو تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد وجيه |لسيد |بــــر|
4249|9| م محمد مو ج|د مو تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ندى |حمد عبــــدتـــ |لعربــــى |حمد محمد329669

79o8||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد |لعري|ن ع محمد
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدخ|لد |لمتـــو عيد |لمتـــو |لسيد759|62
87932o| تـــربــــيتـــ |سيوط حمد عبــــد|له|دى خلف مرغ
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6245|oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد حس أحمد محمد شعبــــ|ن
5o46o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ء محمود سليم|ن |حمد محمد
|57o2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمرو |حمد |لسيد جمعتـــ رم|ح
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمتـــ |حمد |لسعيد |لسيد شميس6626|6

طبــــ |لفيوميم|ن حمدى فؤ|د محمود||7348
د|بــــ |لمنصوره|خ|لد محمد مسعد |لمتـــو |سم|عيل693456
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم | فيليبــــ |رم|نيوس فيلبــــس625642
4o443|حقوق |ل|سكندريهحس|م محمد حسن |بــــور|جح س|لم
8o887oتـــج|ره بــــ سويفصموئيل نص حن| نعيم

2oo6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد محمد مرج|ن قمص|ن
معهد ف تـــمريض بــــنه| غ|ده صبــــرى عبــــد|لفتـــ|ح محمد263684
6o6688ف حسن |لرف| |لسيد حقوق طنط|حسن |
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــ|نوبــــ رزق مو يوسف|||5|32
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لرؤف |حمد يسن 897495
ى حشيش54|266 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط عل|ء ك|مل محمد بــــح
496398| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء صبــــ كم|ل محمد |لخو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدجه|د مصط رف| مصط |24|85
4oo4||يم ع |حمد حقوق |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
ى حس محمود357696 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم ي
يم محمد |لشوربــــ 784||6 تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ أحمد إبــــر|
25oo|4قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|ديه سعيد ع حج|زى
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر يوسف |حمد |لسيد ع عبــــد|لع|44225
صيدله |لزق|زيقبــــسنتـــ ري|ض محمد ري|ض محمد44|2|3
8o|484|تـــمريض |لم | يه محمد ز دردير
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد | نبــــيل تـــوفيق |حمد سلط|ن769394
63o597ش|م محمد فكرى صل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسن| |لدين 
262|o5|يم عبــــد|لنبــــى |بــــو|لعن محمد علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــر|
زر|عه د |ط/ري|ضتـــعم|ر عبــــده لط طه|845|6
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد حمد | شح|تـــه639665

52|ooكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفتـــغريد |حمد يوسف محمد
تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|دى مجدى غبــــري|ل رزق39|9|

244o94وف|تـــمصط عبــــد|لمنعم حسن محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|o348يد شتـــيوى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمتـــ محمود |بــــو |ل
6oo||3| طبــــ طنط|ريج شعبــــ|ن حسن حسن |لعفي
9|932o كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطن|ء حس ري|ض |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد فتـــوح عبــــد |لصبــــور فتـــوح |لليثــــى2394|4
|49869| د|بــــ |لفيوم|حمد سل|مه |حمد ع
ف عزبــــ محمود428545 زر|عه طنط|ديل |
د|بــــ حلو|ن|حمد ع |م سيد|52933|
ندستـــ |لزق|زيقي|سم سعيد محمد |م حسن476|63
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حل عيد ع |ل|شقر235||6
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24872o| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سم|ء عبــــد| محمدعبــــد | تـــ|ج
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه حسن حس حسن42976

د|بــــ ع شمس|حمد محمود |حمد مهدى|352633
د|بــــ ع شمس|ش|م سعيد |حمد |لتـــه|369|3|
رهخ|لد س| رزق محمد7653|2 ندستـــ |لق|
4||9o2|تـــج|ره طنط|بــــر|م عم|د جرجس منصور
8o|58| |د|بــــ |لم |كوثــــر ي| رجبــــ و|
692o|5|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد |لبــــغد|دى سعد ع |لبــــطل
6o3296 تـــج|ره طنط|محمد عبــــد | حل عم
82o694د|ر |لعلوم |لم |مصط حس فوزي محمد
تـــج|ره سوه|جسل حمدى عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحمن|9|48|
|2o937ره| |ر سعيد مسعد سعيد عل|م |لق|
يم مو422497 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــسنتـــ مصط |بــــر|

ف48836 يم |م|م م كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحن|ن |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|سهيلتـــ محمد عبــــد|لش| محمد |له|36|343
475o9| د|بــــ |ل|سكندريه|نور |حمد محمد |حمد محمد |لزي
زر|عه |لزق|زيقمصط فوزى فتـــ عبــــد|لحميد778663

ش|م فرح|تـــ عبــــد |لخ|لق|25254 إعل|م بــــ سويفيه 
4568|oد|بــــ طنط|محمود مجدى محمود |بــــويوسف|
8795o5|علوم ري|ضتـــ |سيوط  حمد رجبــــ جل|ل سيد
3279o9تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حس|م |يمن محمد |لمعتـــز مر

488o4|رهسم|ء عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لق|
638|o|حقوق |لفيومحمد حمزه عبــــد |لحكيم محمد

2383o3ره|نج|ه محمود ع محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن 34225|
4o8834|ره||ء محسن جوده سليم|ن حبــــش ثــــ|ر |لق|

ين محمد عثــــم|ن محمد |لمد بــــش 682|3 رهس تـــج|ره |لق|
4o5||2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|لدين |لسيد محمد |لسيد كونه
تـــج|ره بــــ سويف|ء |حمد عبــــد | |حمد|59693

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديديه سلم|ن ع عبــــد|لمنعم|83598
د|بــــ |لزق|زيق|ند رشدى سيد محمود |بــــو|لعل|626744
ر697459 معهد ف ص |لمنصورهمصط |لسيد عبــــد | منصور ز|
7o3285 معهد ف ص |لزق|زيقس|ره صل|ح |حمد سيد |حمد عبــــد
|3966oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|ري|ن سم نص يوسف

4253oد|ر |لعلوم |لفيومس|مح ي| فضل محمد ح|مد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدر| | نبــــيل خليفه حس  882848
معهد ف ص |ل|سكندريهيوسف شعبــــ|ن عبــــ|س بــــسيو أحمد62|3|5
يف عبــــد|لش| |بــــوط|لبــــ239898 رهيوسف  حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم محمد عبــــد |لجو|د |لسعيد |بــــر|684365
62o6|7| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمر رض| مر|د عبــــد

55o5oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسن|ء |حمد من |حمد
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|46o2|تـــج|ره بــــنه|حمد ع|طف معوض خط|بــــ
8o7o62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |قنوع محمود محمد عبــــد|لق|در
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقفتـــ محمود |ل|نور محمد7|7823
4|5o56 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوق أحمد مصط ش
ر محمود عبــــد |لحكيم435|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|زي|د ش|

رهيوسف عيد رمض|ن محمود |حمد35533 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ي عبــــد |لحميد محمد77|65|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىند| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ج|د |لمو 833849
وف|تـــيم|ن عم|د محمد عبــــد|لغ |635645 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم أحمد عبــــد |لمنعم |لسندى ق35|525
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمرشدى |لشن|وى محمد مرشدي عبــــد 436237

تـــربــــيتـــ |لفيومم|رتـــ | ميل|د و|صف جرجس7|665
طبــــ ع شمسجم|ل |لدين محمد عبــــد |لر|زق |لسيد55|784
يم عبــــد |لح|فظ سعيد2|4262 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم |حمد |بــــر|

د|ر |لعلوم |لفيومدين| ه| عبــــد |للطيف |بــــو|لعن 89454
89o449 تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد جم|ل شعبــــ|ن رزق
وف|حمد عمرو طلبــــ سل|متـــ|875|75 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

رهف|طمه ط|رق شكرى محمد45822 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد رض| |حمد |لسيد|696898
82o459لس ص|بــــر ز| عبــــد|لسيد تـــج|ره |سيوطك
8o3957د|بــــ |لم |حس|م طه عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعزيز|
تـــج|ره بــــور سعيدمريم |لسيد فؤ|د عيد عبــــد|لرحمن765797
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حل عبــــد|لمقصود معوض |بــــر356274
|654o4حقوق حلو|نمريم صموئيل فريد عبــــيد
629255| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم محمد مختـــ|ر مو عي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد عبــــد | |حمد |حمد699725
تـــ حسن فتـــوح سيد سل|مه|346488 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدع|ء ط|رق |لسيد ع متـــو766|24
د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد |حمد ع محمد عط|64|482
4oo846 يم محمد جوي د|بــــ |سيوط|مصط |حمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|أم خ|لد أم |حمد يوسف23|3|6
ندستـــ |سيوطمحمد عدوى رجبــــ طه4295|2
7o829|ندستـــ كفر |لشيخعص|م عبــــد |لمنعم منصور محمد حمودتـــ
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسل محمد عبــــد | محمود |لعبــــ|26|764
ندستـــ طنط|حس|م سيد |حمد محمد |بــــو عبــــلتـــ449459
بــــي صقر67|692 حقوق |لمنصورهم|ل فتـــ عبــــد |لحميد |ل
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مصط محمود حسن عبــــد |لع|ل عليم452246 ل|
ن| عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحمن |بــــر||76828 رهم عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره سوه|جشيم|ء |حمد محمد ع 898935
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق محمد محمود حس |لتـــلبــــ| 692562
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىول|ء شعبــــ|ن بــــربــــري حسن825577
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معهد ف ص |سيوطجه|د عيد صل|ح ع  877727
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد صفوتـــ عبــــد |لمنعم كليبــــ44582|
|62o6oحقوق حلو|نحكيم ه| سيد محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء محمود عز محمود|325885
525854| يم مصط عسكر محمد ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يف بــــكر محمد محمد |لن| 9639|6
9oooo||حقوق |سيوط حمد صل|ح |حمد |لسيد
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه جل|ل ش|كر جل|ل228828
69725oيم يم طه |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |بــــر|
52o9o3طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنه|ل ف|رس ج|بــــر خليفتـــ  زردق
|4628oرهض حس حسن |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
49844oد|بــــ طنط|بــــس|تـــ ع سعد ع محمد |لفل|له|
بــــه رجبــــ|||758 معهد ف ص |سم|عيليهمع|ذ س| و
7o|99|يم حسن محمد سل يم محمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
5o6o66تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مجدى محمد ع |لشيخ
رهرن| حس عبــــد|لرحمن ع شلبــــى222389 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــنه|روضه عم|د سعد محمد سعد249252
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حمدى |حمد فرح|تـــ|44288|
4|47|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نو|ل حس|ن رجبــــ ص|لح عشوش
4|78o9د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء |حمد ع عبــــد|لكريم
4|6|o2| |د|بــــ كفر |لشيخ|مل عبــــده |حمد عبــــد |لوه|بــــ عط
ثــــ|ر |لفيوم|نوره|ن مجدى حليم شح|تـــه35|326
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد صبــــ عبــــد |لبــــر عبــــد |لجيد |بــــو حلوه543||5
رهطه ع|طف مصط كم|ل عبــــد | |2586|2 حقوق |لق|
ي |ي | عط| | بــــش|ي836656 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديش
8o533oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد رض| محمد |لهلبــــ|وي ك|مل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــس|م رض| محمد |حمد69|29|
3|53o5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ محمود مر عبــــد|للطيف
|29o9o| رهفكرى |م فكرى عبــــد طبــــ بــــيطرى |لق|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــي|سم محمد |سعد عبــــد|لحميد |ل 85|7|6
تـــج|ره |لزق|زيقجوكرن| مجدى ص|لح محمد حسن752243
63229oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر فوزى مصط مصط |لنج|ر
د|بــــ |ل|سكندريه||ء سعيد محمد |حمد|488982
رهوق متـــو عبــــد|لمغ متـــو |لحديدى236442 حقوق |لق|
7823o3| ندستـــ |سيوطحمد محمد عبــــد |لمنعم مو

9o249خدمه |جتـــم|عيه حلو|نصف| رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لقوى
رتـــ|يم|ن ثــــروتـــ مصط عبــــد|لع|ل عيد|782748 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد ربــــيع |حمد محمود|876733
يم محمد عبــــد |لمجيد|755943 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م |بــــر|
347|o9حقوق ع شمسمرن| |دو|ر خليل عري|ن
يم غز777374 رتـــ|مروه محمد مهدى |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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تـــج|ره سوه|ججورج فؤ|د فه يون|ن |962|9
4o448| تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء عربــــى |لسيد ع

4o|765رم | بــــولس تـــربــــيتـــ |سكندريتـــتـــوم|س صبــــ بــــولس 
يم محمد عوف|69249 تـــج|ره ج|معتـــ د |طد | ي| |بــــر|
43o3|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريم ع |لرف| |لسدي
778o34 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوس|م خ|لد ع عبــــد|لمجيد |لقبــــ
يم||2594 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى محمد س| ز|يد |بــــر|
رهل|ء ن| فتـــ عبــــد |لق|در مبــــروك35789 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدير عبــــد|لرحيم ع|مر عمر|82929
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ن جم|ل محمد محمود |بــــو |لسعود766237
5|572o|يف سعد شمس |لدين معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  منيتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــسمتـــ محمد عبــــد |لعزيز ط|حون776626

رهعم|ر ي| محمود محمد64|44 علوم |لق|
76o736ي| محمد |بــــوضيف | تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسي
5|o2o8 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد سعيد محمد معوض ع
طبــــ |سن|ن ع شمسنور  |ء ص|لح بــــيو ||89|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيتـــ ي| ف|روق شح|تـــه عفي ز||33938
يم عبــــد|لحليم||78322 ندستـــ |لفيومحمد شعبــــ|ن |بــــر|
252266|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم| |بــــوط|لبــــ خ | ن
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخسعد عبــــد |لعزيز سعد عبــــد |لعزيز524755

زر|عه مشتـــهرين|س رجبــــ محمد سليم|ن|24986
324o8||حقوق ع شمسحمد محمد عبــــد| |حمد س|لم
7793o4إعل|م بــــ سويفع|دل |حمد محمد |حمد
يم |لدرش55|494 يم محمد |بــــر| تـــج|ره دمنهورشه|بــــ |بــــر|
34o42oش|م عبــــ|س عبــــد|لمؤمن د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صبــــ|ح 
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد عبــــد|لبــــديع مأمون عبــــد|لعزيز عي|49425
6o6||7|تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لمنعم محمد |لرخ
6759o5| د|بــــ |لمنصوره|رحمه ط|رق كم|ل محمد عبــــد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد حس محمد حس 244282
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |يه|بــــ مصط |حمد|78|6|
ه شعبــــ|ن |لسيد محمد حم|دى|622642 معهد ف ص بــــور سعيدم
6|87oo تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن محمد محمود ع
يم حمدى عبــــد |لسل|م محفوظ776643 نوعيتـــ |لزق|زيقسمر |بــــر|
يف سليم|ن حس 96|522 د|بــــ دمنهور|مروه 
نوعيتـــ طنط|نسمتـــ نبــــيل محمد خليل449929
يبــــ سمع|ن33297| تـــج|ره ع شمسجرجس رض| و
425o58حه وفن|دق |ل|سكندريهر|ن| بــــدرى طه |لسيد| 
ندستـــ حلو|نعمر خ|لد محمود |لنج|ر|623|2
267o7|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|ر| عبــــد|لنبــــى محمد |بــــو|لحسن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسمه جل|ل عبــــد|لسل|م  |ده252625
د|بــــ |لزق|زيق|س|مه ن| بــــخيتـــ سعيد سليم|95|638
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342o2|تـــج|ره ع شمسحمد ه| رفعتـــ عبــــد |لبــــ|سط
فنون جميله عم|ره ج حلو|نرن| فتـــوح محمد عبــــد|لمحسن9|2368
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لسميع بــــيو رف| 926||9
78237oف |لسيد عبــــد |لعزيز ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى |
كليتـــ |أللسن ج أسو|ندع|ء مختـــ|ر |ليم سليم|ن|84445
8o6965تـــج|ره بــــ سويفمحمد رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح مسعود
يم منصور3947|6 حقوق طنط|عهد عم|د |بــــر|
4|o295تـــج|ره طنط|مؤمن |لسعيد عبــــد|لسل|م سلط|ن
46|6o6زر|عه طنط|محمد بــــدوى مصط سعد فلو
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء |حمد عبــــد|لغ |حمد2347|8
7o5534ف ف|روق |بــــو |لغيط طبــــ |لمنصورهمحمد |
8o5566د|بــــ |لم |ه|يدي مكرم سليم|ن فهيم|
ف س|لم328584 ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط |حمد رف| 
حقوق ع شمسشوق رمض|ن محمود عر|بــــى322248
معهد ف ص |سيوط  سم|ء عل|ء مصط عبــــد|لتـــو|بــــ|883375
8o89|5تـــج|ره بــــ سويفميللر |مجد لط ف|م
يم ع |لسيد767462 تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشس|ره محمد |بــــر|
6o3o4|طبــــ |سن|ن |لمنصورهصبــــرى ع|دل |لمحمدى عبــــد |لحليم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمد عبــــده |حمد رمض|ن698942
ش|م محمد |لدمنهورى|6586|5 تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن 
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمود أحمد محمود |لعدوى|2||62
5o89|o|ع|ن تـــج|ره دمنهورحمد محمد حسن 
ف غط|س بــــرسوم824842 معهد ف ص سوه|جم | |
ن| |يمن جل|ل |لزه|ر644979 حقوق |لمنصورهم
يم |لقس يوحن|9677|8 تـــربــــيتـــ |لم |س|ره |بــــر|
62o638معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدأيه رفعتـــ ع محمد جوده
689o6o|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد نه|د حسن نيل حسن

8667o ندستـــ |لفيومحس|م محسن محمود ع
رهمحمد ن|صف محمد |لحسي محمد مصط 63683| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
49o|29د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ض عص|م محمد عبــــد|لرحيم |حمد
8o68ooد|ر |لعلوم |لم |نه|ل سيد محمد محمد
|4o3|4يم رهدين| محمد فو ج|د |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|6o62|د|بــــ |لم |مجد  يوسف متـــي|
ف |لسيد عبــــد|لمنعم358578 تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م |
د|بــــ |لزق|زيق|دين| محمد |لسيد |حمد حسن6|6423
4o|336 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|منه | سل|مه عبــــد |لرحمن مصط
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي جم|ل ز در|ز254978
5|956oزر|عه طنط|ول|ء عبــــد |لعظيم محمد محمد مر
تـــج|ره كفر |لشيخحس|ن س| حس|ن بــــرك|تـــ438594
يم عبــــد |لعزيز عطيه عبــــد |لعزيز629774 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
859o|7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جيه|ن حل |حمد عبــــد|لرحيم|
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6497o7|يم كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسم|ء |حمد محمود |بــــر|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نوق |حمد عبــــد |لمو عبــــد |لصمد46358|
تـــج|ره سوه|جرحمه صبــــرى |بــــ|رى عبــــد|لعليم  92|896
766|o7تـــربــــيتـــ بــــور سعيددير محمد |لنبــــوى |حمد |لدنج|وى
8o2764|يم |حمد محمد ندستـــ |لم |حمد |بــــر|
838o34ف سعيد سيد كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نش|دي |
رهنور|ن |حمد حسن ع 58575| طبــــ |لق|
ش|م محروس محمد|3428| كليتـــ |أللسن ج أسو|ند|يه | 
4o7|88|يم بــــره| محمد د|بــــ |ل|سكندريه||ء |بــــر|

يتـــ|بــــ عمرو يسن يوسف بــــي|ض9289| حقوق |لفيومم|
2|374oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرنيم مصط محمد |لحديدى
8|o577|د|بــــ |لم |يم|ن ر| |حمد عبــــد|لو|حد|
78o|43|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمود محمد حميدتـــ
5247o4ف ك|مل عفي نص|ر تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |

علوم حلو|نحمد محمد سيد عبــــد |لمغ |لصعيدى35658
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| ه| عطيتـــ ز عطيتـــ485457
25o5|5يم شمس |لدين طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء |لش|ذ |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهرو|ن مجدى ع حسن |لعمرو7529|5
ر عبــــد|للطيف255326 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء عبــــد|للطيف م|
يم عجوه495469 يم محمد إبــــر| ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|محمد إبــــر|
طبــــ |ل|سكندريهسل س| عبــــد | ع عبــــد |426358
8o2|63بــــ عبــــ|س محمد طبــــ |لفيوممصط |بــــو|لد
تـــج|ره بــــور سعيدوفيله |م |حمد |م عي766223
88o3|2|ندستـــ |سيوط حمد محمد مخيمر محمد
طبــــ |سن|ن طنط|شيم|ء محمد بــــدر |لسيد عبــــد |لمجيد حو432788
2|5o|4رهمحمد حس|م عثــــم|ن يسن ندستـــ |لق|
43o747تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر رض| |لبــــيو |لطنط|وي
9o9|||طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن رأفتـــ محمد |حمد |لمشنبــــ
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه |سم|عيل عبــــد|لمجيد محمد|859269
3|568oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سم| محمد |لسيد |حمد محمد |لشني
7o4294| تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لسيد رجبــــ ع

35o76ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنور|لدين محمود فرج ع
ف |حمد |لعزبــــ عفي 65|232 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفيح |
رهد | جم|ل محمد |لسيد |بــــو سل|مه259445 د|ر |لعلوم ج |لق|
ف محمد فتـــ عبــــد||62646 صيدله |لزق|زيقنرم |
63oo69يم مصط طنط ر ي| عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|
5|69o3 طبــــ |ل|سكندريهحسن|ء حمدى محمود |لحو
يف مصط حسن|887457 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| حمد 
7|224o|زر|عه |لمنصورهيم|ن |حمد محمد |حمد نبــــه|ن
7o773|ف |لسيد محمد سعيد ندستـــ |لمنصورهمحمد |
357|8o ف جودتـــ ع |د|بــــ بــــنه|دي |
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــسمه ن| عبــــد|لرحمن عثــــم|ن 886658
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفش|م جم|ل ن|دى شك 9|564

معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن نبــــيل مجدي محفوظ96|854
4oo||2ور تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |حمد سليم|ن 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعم|د محمد ج|د محمد|83422
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن صل|ح مصط عبــــد |لوه45644|
صيدله |لزق|زيقمحمد ع|دل محمود محمد779652
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن حسن متـــو عبــــد|لمجيد||2347
7o38o5|بــــك د|بــــ |لزق|زيق|منيه مجدى مصط حن خ
52937o|رهلسيد سعيد محمد عبــــد|لسل|م د|ر |لعلوم ج |لق|
يم محمد59885| د|بــــ ع شمس|مريم ممدوح |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىروضه رمض|ن |حمد رمض|ن964|84
تـــج|ره بــــنه|تـــغريد خ|لد |حمد محمد ع |32987
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني| محسن ج|د محمد عثــــم|ن324799
4o4989تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد أحمد صل|ح عبــــد |لمع يونس
525o89|ف محمد |حمد محمد ندستـــ |ل|سكندريهل|ء أ
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه ط|رق ع عبــــد |لبــــ| |48433|
5o5747|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد شعبــــ|ن |لسيد محمد رو|ش
7o4477ف محمود محمد عزبــــ |لدحلبــــ طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيثــــربــــ |
7772o6علوم |لزق|زيقمريم سعيد بــــص ف|يز
42575oن| وجيه رشدي يوسف عوض طبــــ |ل|سكندريهم
76o|79وف|تـــ|خلود س| رجبــــ محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
رهه|جر |حمد ح|مد |لسيد |حمد223873 حقوق |لق|

يم48568 يم عبــــد|لعزيز |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نو|ل |بــــر|
9|o|64 صيدلتـــ |سيوطجرجس مجدى عزيز كر|س
رهلبــــ عل|ء|لدين عبــــد|لفتـــ|ح محمد235876 تـــج|ره |لق|
رهه|جر مبــــروك سيد جبــــر رف|245527 صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد ط|رق خ|لد محمد328928
يم بــــدر498477 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورك|م | صبــــ محمد ز|كر |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمؤمن |سم|عيل حس |سم|عيل486856

|34|o|د|بــــ ع شمس|س|متـــ محمد حسن محمد
يم محمد |لسعودى493657 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |بــــر|
6o7|42حه وفن|دق |لمنصورتـــأحمد حربــــي فرج |بــــوحليمه| 
4893o6يم محمد عبــــد |لحق عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل |بــــر|
ش|م محمود |م|م4234|8 تـــج|ره بــــ سويفمحمود 
336o3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سهيلتـــ حسن حس مصط|

ر|ن سعيد بــــرك|تـــ954|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ع |ء ز
يم |لسعيد محمد |ل|683432 تـــج|ره |لمنصورهف|طمه |بــــر|
49o675د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى |حمد |لسيد سعد |لبــــربــــري
حقوق |لمنصورهشيم|ء خ|لد فتـــ عبــــد|لحميد |حمد رمض6||786
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط فتـــ |لسبــــ| جبــــ 245698
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رهكريم |س|مه حس حسن 28|226 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7768o8علوم |لزق|زيقع |ء عبــــد | عبــــد |لعزيز سل|متـــ
4o4745د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|دى وليد |حمد عبــــد|له|دى
بــــ525626 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسأحمد محمد فتـــ سليم|ن أبــــو |لذ
785o33علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم| |لسيد حس حسن محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لنبــــى |لسيد |لسيد |بــــوحس 247695
8258o5|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ء رمض|ن محمود محمد

567o5تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد جم|ل ك|مل غل|بــــ
تـــج|ره بــــ سويفم|ر م|جد ميخ|ئيل يوحن|9782|8

2o|7|يم رهفتـــ محمد فتـــ |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد مجدى عطيه محمد |حمد|68755
7792o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمن|ر متـــو ر| محفوظ رضو|ن
حقوق ع شمسحمد ع عبــــد |لحميد |حمد|4|3|76
6o6968د|بــــ طنط|ي|ر| طلعتـــ |لشه|وى حم|د |لعدوى|
ى782564 تـــج|ره |لزق|زيقمرو|ن محمد |لشبــــر|وى عبــــد | |لع
4o892|د|بــــ طنط|دع|ء محمد عنتـــر عبــــد|لفتـــ|ح رضو|ن|
2537o3رى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنبــــيل عمرو |نور |لجو
علوم ج|معتـــ د |طه|جر نبــــيل عبــــد |لمنعم عبــــ|س بــــندق8|6824
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمود محمد مر |783456
حقوق حلو|نحمد ه| عبــــد |لمجيد عوض|28667|
يم784253 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع ط|رق ع |بــــر|
6o9855تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم ع عمر |لحس|بــــ
64o22|د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى إسم|عيل |لسيد محمد
يف نبــــوى ع39934| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر 
329oo5تـــج|ره بــــنه|محمد وليد عبــــد|لفتـــ|ح فرج ع
وف|تـــ |ء |لدين محمود سيف |لدين ع حسبــــ 3784|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم ج|معتـــ |لسويسر| | كم|ل عبــــد |لكريم عبــــد|له|دى684|78
6o7369طبــــ طنط|من|ر محمد عبــــد|لعزيز أبــــو |منه
2|86o2تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|ري| ك|مل شفيق جودتـــ
تـــج|ره طنط|عمر عل|ء خميس منصور2378|4
3554o9حقوق |لزق|زيقمن|ر عزتـــ |لسيد شبــــل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء رجبــــ رمض|ن محمد ع|مر|44|9|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود فؤ|د حمزه ح|مد835665
|د|بــــ طنط|حمد عيد حل |لسيد |لق| |932||4
8564o8|ندستـــ |لم |حمد محمد رجبــــ محمد
64o649| معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لبــــ|سط ع
يم |لمؤيد|34548 د|بــــ بــــ سويف|رن| |س|مه عبــــد|لرحيم |بــــر|
9|o528 ف |حمد |م علوم سوه|جعمر |
7o4364د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ندى رض| عبــــد |لحميد ص|دق سليم
|397o8يم |م|م ش|م ح|فظ |بــــر| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن 

رهسم| |حمد صل|ح |لدين محمود حس 34564 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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رهخلود محمود حسن عبــــد |لغ 98|57| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o455يم تـــج|ره بــــ سويفكريم مصط محمد |م |بــــر|

6|58o5| |معهد ف ص بــــور سعيدحمد محمد ع ع |لمو
478o37|تـــج|ره |ل|سكندريهلحسن ي| عي عبــــد |لجو|د
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطص|بــــرين رفعتـــ حسن |م|م  4289|9
633o|8|تـــج|ره |لزق|زيقزي|د محمد عبــــد| عبــــد |لعظيم |بــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء رمض|ن محمد عبــــد |لتـــو|بــــ85|63
يم ع|مر|265787 طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد كم|ل |لدين عبــــد|لخ|لق |بــــو حس 9|2465
علوم حلو|نمروه عبــــد|لن| محمد رف|272259
7o826oيم فرح|تـــ س|لم معهد ف ص |لمنصورهندى |بــــر|
لسن ع شمس|ه|جر خ|لد محمد جل|ل |لدين نو|ر598|3|
8o9o88 تـــج|ره بــــ سويفحس محمد يوسف |بــــو|لخ

ه|منتـــ | محمد ممدوح رف|72|27 لع| در|س|تـــ نوعيتـــ  |حه و فن|دق ج
طبــــ |لفيوممريم يوحن| بــــديع سليم|ن9398|

يم757966 يم عثــــم|ن |بــــو |لريش |بــــر| طبــــ بــــورسعيدبــــر|
4875o||يم ع|صم محمد |سم|عيل |لن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى رزق محمد عبــــد |لعزيز|لجندى264694
4o3454د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه حسن شعبــــ|ن ع
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمن|ر ط|رق محمد |حمد ع342447
4o4o56د|بــــ |ل|سكندريه|كريم غريبــــ سليم|ن |حمد سليم|ن
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر |حمد حس|ن |لسيد |حمد|52526
تـــمريض بــــنه|نهلتـــ سل|مه |لسيد محمد2|3398
|3oo62د|بــــ ع شمس|دى ع|دل عبــــد |لرحمن ص|لح
8o2976 لسن |لم |ريمون محروس ذ حن|
|55|5oد|بــــ ع شمس|ي|سم خ|لد جميل عو|د
|65|2oحقوق حلو|ننوره|ن رمض|ن محمد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ حلو|نكريم محمد سطو |لسيد22529

يم |حمد محمد |لسيد|8|7532 كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشبــــر|
ره|سهيله عبــــد |لرحمن |حمد حس 484|5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم نبــــيل |لبــــ|ز عبــــد|لحليم53|643

علوم حلو|نيوسف محمود صل|ح درويش67549
5o8o52ره|شدوه مدحتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |حمد مر عل|م |لق|
يم42|499 ف سعيد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رقيه |
338|o2ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعمرو |نور محمد رس محمد |لبــــكرى معهد |لصفوتـــ |لع| 

7o27|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفنور| ن| ربــــيع عبــــد|لحليم
ندستـــ |لفيوممحمد حج|ج |حمد سيد42|65

24848oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|يدى س| دي|بــــ محمد غ|نم
7o|523|ل|ل رمض|ن علوم |لمنصوره|ء محمد ف|روق 
|77o88حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــن |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد 638727
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8o77o8|كليتـــ حقوق |لم |سم|ء خ|لد محمد محمد
848o9معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد ع|صم عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحميد

د|بــــ |لمنصوره|مريم محمود |لسيد |حمد |لسيد687639
685oo7تـــمريض |لمنصورتـــ خديجه ح|تـــم عبــــد |لع| محمد |لدي
يم حسن ||33939 تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن صل|ح بــــيو |بــــر|
ف عزبــــ حس 3734|3 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ه|جر |
3|9o77كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر|ن| ع|طف صل|ح |قل|ديوس
8|o|65|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد |حمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد
ندستـــ ع شمسحمد ن|در نظ عبــــد|لقوى|3938|2
ى8|3328 تـــ محمود عبــــد|لعظيم |لم معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسم
4o94o9 كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد| |حمد قطبــــ |لحبــــ
84232oيم تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعل| عبــــد|له|دي محمد |بــــر|
26474o|ف عبــــد|لتـــو|بــــ محمد حسن |د|بــــ بــــنه|يه |
5o7|22|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنيتـــ |حمد فؤ|د |حمد حسن
48557oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن|ن محمد شعبــــ|ن محمد |لصفتـــى
9oo|6||علوم سوه|ج سل|م حس ع |لسيد
يم محمد ديكو335||4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دير سل|متـــ |بــــر|
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممصط محمد ص|لح محمد|48|3|
ليل473|6 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط سيد بــــر 

ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|دين| ع|دل عبــــد | لطيف498455
طبــــ |ل|سكندريهسل منيبــــ مأمون محمد |ألع6643|5
7o928|بــــي عز يم |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــ|سل |بــــو خليل |بــــر|
ندستـــ ع شمسحسن|ء سم محمد سيد |حمد8|98|2
صيدله |لمنصورهمحمود |لسيد محمدطلعتـــ عبــــد |لنبــــى محمد686388
69o|o5 حقوق |لمنصورهمريم محمد حس ع |لمو
ند|وى628937 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد نجدى |م عطيه 
يم |لح|جه84|265 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لجليل |بــــر|
8o|||6| كليتـــ حقوق |لم |سم|ء ن| عيد ع
د|بــــ ع شمس|مريم مصط عبــــد |لعزيز محمد743|3|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد محمد يوسف عبــــد|للطيف|347693
ف حس رضو|ن  9|8968 تـــج|ره سوه|جندى |
صيدله بــــ سويفجم|ل محمد عبــــد|لق|در حس 857753
يم257939 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد رمض|ن |بــــر|
8457o7كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط زكري| عبــــد|لر محمد
876oo5  ف محمود عبــــد|لحميد تـــج|ره |سيوطف|رس |
د|بــــ دمنهور|من|ر شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز حسن رمض496934
9o54o8 ر|ء |سعد محمد محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|طمه |لز
زر|عه |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد ع|بــــد||43564
ف محمد محمد سيد|88|243 خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميه |
424496| تـــج|ره |سيوطحمد عط| | شعبــــ|ن عط| |
لسن ع شمس||ء عبــــد|لرحمن عبــــد| |لسيد|325589
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4448o4لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ع |ء محمد عبــــد|لرحمن |لحف بــــصل
4o6845 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور| |ر ج|بــــ | عبــــد|لستـــ|ر عطيه |بــــو
|3o835تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح ن
رهرشدى عبــــد|لمحسن رشدى ع786|23 ندستـــ |لق|

ندستـــ ع شمسحمد ط|رق عبــــد |لبــــ|سط |لسعيد|6575|
ه |لسيد |لسيد |لحسي |لغندور|682483 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نس وليد |حمد دي|بــــ شمندي|7|473|
علوم ع شمسسل|م |م مجدي فتـــ |334554
يم عبــــد|لغ |7|96|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد|لغ |بــــر|
رهمحمد خ|لد حج|زى عبــــد|لرحمن225833 حقوق |لق|
7626o9ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ع حج|ج ع حج|ج
3|7oo3طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن وليد مصط سيد درويش
ر محمد سيد348254 د|بــــ |سو|ن|سهيلتـــ ط|

458o6|تـــ قسم |لعلوم |لتـــج|ريتـــس|ندى |لبــــ حبــــيبــــ حن ع| درس|تـــ نوعيتـــ بــــ|لج
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|جه|د عيد ع جبــــر ع 439467
يف433438 تـــربــــيتـــ طنط|محمد صل|ح عبــــد|لحكيم 
|6|26oره|ن|ديه حسن متـــو حسن ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |سيوط| حمد خلف عبــــد|ل|خر ع |894243
4o579oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدين|  |د بــــ|دير زخ|ري

يم |لح|رون|9|34 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لسل|م |بــــر|
327o4oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ عص|م محمود مبــــ|رك
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخن|ن نسيم عبــــد|لملك ذ عبــــد|لملك527869
د يح ك|مل محمود5|2453 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن|
9|379o |ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمود محمد بــــس|م |لسيد |لصل ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
6||o4|علوم |لمنصورهمحمد خ |بــــو بــــكر |لجع
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع |ء مجدى مشحوتـــ خل|ف253232
تـــج|ره |لمنصورهمهند ذو |لفق|ر فتـــ عطيه |حمد34|679
79o885|يم |لجندى يم محمد |بــــر| معهد ف ص |سم|عيليهيه |بــــر|
علوم |لمنصورهمريم محمد محمد |لش|ف |لسيد639696
تـــج|ره |لزق|زيقس|مح محمد عي متـــو عي575|64
علوم |لمنصورهرن| |م رجبــــ متـــو مو7|6825
4o2o4||يم غريبــــ |لسيد عبــــد |لفتـــ تـــج|ره دمنهورحمد |بــــر|
784o85|يم محمد عبــــد تـــج|ره |لزق|زيقعمرو محمد |بــــر|
|4o|63|يم تـــربــــيتـــ ع شمسيه محمد عويس |بــــر|
57oo5د|بــــ بــــ سويف|س|رتـــ محمد |حمد محمد

تـــربــــيتـــ |سيوطند|ء |بــــوخليل طلعتـــ عبــــد|لق|در  884264
33oo8|تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم ط|رق محمد عبــــد|لغ ن
علوم سوه|جشيم|ء عمر محمد |لر|وى 76|923

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد ط|رق عبــــد |لحفيظ فتـــوح39546
754|7o|يم عبــــد |لمجيد |بــــر علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |بــــر|
4o3o97|م محمد عبــــد |لحميد ع |لسق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد|د
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ندستـــ أسو|نمحمد وجدى محمد ق|بــــيل حسن8|26|7
24655o|بــــه شلبــــى يم سعيد و معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|

ره|مريم مدكور محمد مدكور43789 د|بــــ |لق|
 |حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن رمض|ن فتـــ عبــــد|لر|زق9|56|8

ره|ي|سم ط|رق عبــــد | فرح|تـــ39|25 د|بــــ |لق|
معهد ف ص سوه|جعل|ء |لدين |نور ح|فظ ع 835734
54o8o7تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرن| حمدى |حمد ع عبــــد|لح|فظ
443o4| معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحن|ن مسعود حسي محمد بــــسيو
7|o296كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــدير حسن لط محمد بــــ|غتـــ

ره||ء فرج |لسيد سيد|239|4 د|بــــ |لق|
ه ج|بــــر |لبــــدرى بــــخيتـــ 898933 معهد ف ص سوه|جشه
75948oره|زينبــــ محمد |حمد منصور عبــــد |لسل|م ثــــ|ر |لق|
4|3oo3 نوعيتـــ طنط|ريم محمد ز أبــــو |لعل| خ
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد |سم|عيل عطيه |سم|عيل سويلم699378 ك.تـــ. ف للبــــ
9o4578تـــربــــيتـــ سوه|جبــــيتـــر يون|ن  |د جرجس
62633oحقوق |لزق|زيق محمود محمود حسن محمود
4752o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيوسف مرقص ز| سليم|ن
7o557oش|م |لدسو عبــــد |لوه|بــــ علوم |لمنصورهمحمد 
تـــمريض |إلسكندريتـــ سل |لسيد عبــــد |لمجيد متـــو ع426754
2332o9لسن ع شمس|ه|جر سعد |لسعيد |لسيد مو
772o77علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود علو|ن |حمد علو|ن

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|مريم خ|لد محمد محمد حسن|2745
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |م |حمد |لبــــهن سليم|768475
9o6732 تـــربــــيتـــ سوه|جمنتـــ | محمد |حمد محمد
45o22||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد خ|لد مصط |بــــو يوسف
|668o8خدمه |جتـــم|عيه |لفيومندى عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحليم محمود
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن| خ|لد عبــــد|لعليم عبــــد|لرحمن|739|2
صيدله طنط|أم| سم تـــوفيق عبــــد|لحميد سل|م9225|5

59|ooكليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفدى عبــــ|س مصط رضو|ن
وف|تـــكرم محمد فوزى جم|ل |لدين |لسيد|2|2466 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
4473o4ندستـــ |ل|سكندريهنسمه ص|لح بــــش عبــــد |لعزيز
86389o حقوق |سيوطفري|ل ف|وي محمد حف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م جم|ل عبــــد|لحميد |لف |247776
4253o2|علوم |ل|سكندريهمنه | تـــ|مر عبــــد | ع |لش
|3495oندستـــ ع شمسعمر خ|لد |حمد |لسيد |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم |ر ي محمد عثــــم|ن عوض65436
تـــربــــيتـــ |سيوطند| شعبــــ|ن ع عبــــد|لمع  877667
4|2o2o|نوعيتـــ طنط|عبــــد|لحميد معوض عبــــد|له|دي عبــــد
د|بــــ |سو|ن|نور| حس معوض محمود7957|4
54o534يم شعبــــ|ن علوم طنط|عل| فه عبــــده إبــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ديتـــ محمد عويس دي|بــــ55245
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طبــــ |سيوطحسن|ء محمد عبــــد|لمن حسن |88562
ره|مريم محمد كم|ل محمد ع 5|284| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد مختـــ|ر |لسعيد حسن|4992|
ى عوض محمد عوض |لطنبــــ5778|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يم|ن خ
46o873|طبــــ |سن|ن طنط|ح|تـــم شعبــــ|ن محمد عبــــده رخ
7o5672ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــخ|لد عبــــد |لجو|د |لمتـــو مصط رجبــــ م |لع| 

|5o87ره|ه| | ع عبــــد |لعزيز محمد عمر|ن عل|م |لق|
22o9|o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء محمد ش|ذ حسن |لح|وى
78oo4oيم |حمد نوعيتـــ |لزق|زيقعمر |لسيد |بــــر|
تـــ ي| عبــــد| سليم|ن خر|بــــيش5986|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم
53o35| د|بــــ دمنهور|ي|ر| يوسف عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر مجد |لدين عبــــد |لحميد |لقص|ص772853
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء زغلول طلعتـــ عبــــد|لحكم|6337|8
76o85oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسريم محمد رمض|ن |لعز|زى
52o447 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد
5o8o85ن| ط|رق محمد عبــــد |لمنعم محمد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
|ء عم|د محمود محمد59|9|6 تـــج|ره بــــور سعيدإ
473o8يم رهم محمود عبــــد|لقوي |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

وف|تـــمحمد حمدى محمود سعيد56646| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o7296د|بــــ |ل|سكندريه|سميه لط |لدسو عبــــد |لجو|د
يم ص|لح ز48|754 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن |بــــر|
42675o علوم |ل|سكندريهرو|ن شعبــــ|ن عبــــد |لبــــ| محمد عبــــد
267o75|ه و|ئل عبــــد|لمحسن ص|لح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
62o227بــــي عبــــد |لو|حد معهد ف تـــمريض |لمنصوره منتـــ | جم|ل |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|يكل عم|د لبــــيبــــ رزق |28877|
48353oديه تـــج|ره سوه|جرو|ن |يمن |حمد |م 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء جوده محمد عقل|775973
يم ع |بــــو|لعل||35545 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ع |بــــر|
4o9227|د|بــــ طنط|يه ش|كر مصط رمض|ن |لجندى|
9o6|99 تـــج|ره سوه|جمصط جم|ل عبــــده عبــــد|لمنعم
7o69o5|بــــي محمد تـــمريض |لمنصورتـــ |ء |س|مه |ل

5o592|حقوق بــــ سويفمحمود ح|تـــم محمود |لسبــــ
58454| معهد ف تـــمريض بــــ سويف يم|ن جوده |حمد ع

يم عبــــد|لرحمن عيد494634 يم |بــــر| تـــج|ره طنط|مع|ذ |بــــر|
4o4366يم تـــج|ره |ل|سكندريهكريم محمد محمد شفيق |بــــر|
4|o6o7تـــج|ره طنط|محمود |حمد حسن شح|تـــه
حقوق |سيوطمعتـــصم ع محمد ج|بــــر  875772
تـــج|ره ع شمسي|سم مصط |حمد |لسيد ع|مر3565|2

تـــربــــيتـــ |لفيومدين| رمض|ن |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ9|687
779o|7يم نوعيتـــ |لزق|زيقم| خ|لد |لسيد |بــــر|
يم محمد عيد448474 علوم ري|ضتـــ طنط|عمرو عل|ء |بــــر|
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رهنور خ|لد محمد د|ود4424|2 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود مسعد صبــــ عبــــد|لرحمن342849

طبــــ |لفيومريه|م سيد رمض|ن مصط 8|654
89o992 ر د|بــــ |سيوط|ول|ء جم|ل فه عبــــد|لظ|
77634oتـــج|ره |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد محمد |له|دى |لن|دى
446o54ر شكرى ري|ض لس م| ندستـــ |ل|سكندريهك
49oo25ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم|رتـــ | شنوده مق|ر نصيف مق|ر
يم عبــــد |لع|5972|7 ى عوض |بــــر| علوم |لمنصورهحمد ي
84647oتـــربــــيتـــ |سو|نصف|ء شعبــــ|ن حسن دردير
|25o28ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسع |ء محمد شفيق محمد ف|روق
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم | ع|دل رس لوق|864282
ف لط محمد |بــــو |لمجد9|34|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرؤى |
|34o22|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط زكري| عبــــد |لجو|د عط
92oo3o  ف عز جبــــره تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|دون| |
6oo366|يم محجوبــــ ليلتـــ تـــربــــيتـــ طنط||ء |بــــر|
|4854oتـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عص|م عزيز محمد معوض
22oo97 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمريم عص|م محمد دسو
|34o5|د|بــــ ع شمس|سعد عبــــد |لع| قط بــــربــــرى
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | طه سعد |بــــو مو8822|6
لس ظريف نجيبــــ سعيد868227 معهد ف ص |سو|نك
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |حمد |بــــو زيد سل|مه|327252
5o8596تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف حسن ع حسن زيتـــون
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر ح|مد محمود محمد |لمن|وي68|693
ى434|54 طبــــ بــــيطرى دمنهورحسن محمود عبــــد|لعزيز |لسيد |لم
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن محمود حس |حمد324639
7o|547ر محمد |لسعيد محمد |لخلوتـــى تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن م|
ندستـــ |سيوططه فريد طه عبــــد| ع حبــــيبــــ|33429
4|4oo7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منتـــ | محمود ش|كر عبــــد |لكريم شوم
5|6o63طبــــ بــــيطرى دمنهورسحر |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در
9|3o3o| حقوق سوه|ج  حمد سم مسلم حمد |
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد سيد محمد لبــــيبــــ489|32
يم|484925 حقوق طنط|حمد |لسيد حسن |لسيد |بــــر|
77|oo3حقوق |لزق|زيقس|ره حمدى |حمد غ|نم غنيم
45o239|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عل|ء |لدين |م محمد تـــوفيق
27|o7|| يم عبــــد|لصبــــور محمد معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره |بــــر|
6o2547ق د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد |لمنعم محمد عبــــده |ل
5245oo| يم محمد ع يم حمدى إبــــر| علوم ري|ضتـــ |سو|نبــــر|
5236|oيم عبــــد |لمحسن ع يم محسن |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخبــــر|
طبــــ |ل|سكندريهرو|ن ع|طف |حمد زكري|843|52
7o|548|ف سعد محمود شوم|ن علوم |لزق|زيقيه |
يف محمد حسن846982 تـــربــــيتـــ |سو|ن 
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245o8يم ر عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| ره| |ده م| د|بــــ |لق|
2589o||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رجبــــ ك|مل ربــــيع
486oo4تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | محمد عبــــ|س عبــــد |لوه|بــــ
75o795حقوق بــــورسعيدعبــــد |لحليم محمود |لسيد عبــــد|لحليم
|499o4رهمحمد |حمد شعبــــ|ن محمود تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |لسيد محمد محمود |لدوم| |9|6958
زر|عه كفر |لشيخع محمد عبــــد |لمنصف ع سعيد443388
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخشيم|ء محمد |حمد خط|بــــ443734
428o62  تـــج|ره طنط|ف|طمه |لحس عبــــد|لبــــديع محمد
د|بــــ دمنهور|د | ع |لسيد ع|48592
6|6o|oي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حس|م |لدين ن| فوزي |لح
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد ن|دى عطيه عزبــــ 886572 معهد ع| 
ندستـــ |لم |ندرو يوسف س| يوسف جرجس||44584
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد |لن| عبــــد |لمنعم بــــهلول عبــــد 28|633
32|8o2د|ر |لعلوم |لم |مرفتـــ مصط |حمد خليفه
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعزه ع|طف عبــــد|لع |لصبــــى معبــــد9|34|4
علوم حلو|نعم|ر ي| |بــــو|لفضل عثــــم|ن925|6|
يم |حمد سليم|ن محمد98|354 تـــج|ره ع شمسه|جر |بــــر|
8||88o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد رجبــــ حسن
693|9oندستـــ |لمنصورهمحمد مصط عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف زقزوق
علوم ع شمسشيم|ء مجدي عبــــدربــــه عبــــدربــــه354874
طبــــ بــــنه|ر|ن| ع عفي ع329538
67585o بــــي عبــــد |لمقصود محمود د|بــــ |لمنصوره|يم |ل
يم65479| ف سعيد |بــــر| د|بــــ حلو|ن|نسمه |

ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــشيم|ء سيد ع سيد54886 ك.تـــ. ف للبــــ
6|o54||تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |لسعيد رمض|ن |لش|بــــودى

|9o94تـــج|ره بــــ سويفيم محمد عبــــد |لحكيم عبــــد |للطيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن رمض|ن |لسق| محمد بــــره|م|698542
رتـــ|يم|ن رض| عبــــد|لعزيز شعبــــ|ن|248758 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لفيوممحمد ي| عبــــد|لخ|لق عبــــد|لغ ||3347
تـــج|ره |سيوطروم| ع|طف يوسف يعقوبــــ852747
كليتـــ |أللسن سوه|ججورج | جوزيف صديق ص|دق  4926|9
تـــج|ره ع شمسغ|ده حس طلعتـــ حس 2|425|
معهد ف ص |لمنصورهسميحه محمود نعيم عوض696745
طبــــ بــــنه|محمد ن| |لبــــكرى عبــــ|س سفق262886
رهمنه | ع محمود ع |بــــو|لعل|238497 حقوق |لق|
8|o978تـــج|ره بــــ سويفع|دل محمد عبــــد|لحميد حميده
783o53د|بــــ |لزق|زيق|س| سيد سيد |حمد سيد |حمد

د|بــــ حلو|ن|مصط عبــــد|لمنعم سعد|وى حف 47373
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنوره|ن صبــــ محمود سعد ملي 437269
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد ي| مختـــ|ر يوسف |لش|ف83|526
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7o4949|تـــج|ره |لمنصورهحمد مدحتـــ عبــــد |لستـــ|ر محمد سنبــــل
85o388|صيدلتـــ |سيوطيمن فريد حسن |حمد
476o42د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم خليل محمد |حمد خليل فر|ج|
9|856o يم د|بــــ |سيوط|خ|لد ع عبــــد|لرحمن |بــــر|
77o744|ه طه حل حفن|وى محمد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
طبــــ |ل|سكندريهيوسف وجيه محمد مر |بــــو حليمه533548
328o55| يم |سم|عيل ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سم|عيل |بــــر|
8o954|| حقوق |سيوطسل|م شعبــــ|ن فؤ|د عبــــد|
3|5o4o|تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ كم|ل عزيز سليم|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه عص|م عبــــد|لحليم محمد 886699
4o46o3تـــج|ره طنط|محمد عص|م صل|ح مصط ع

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحسن عص|م حسن |حمد497|7
8o7937ن| ع|طف |سعد ميخ|ئيل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حبــــيبــــه محمد عبــــد|لوه|بــــ شعبــــ|ن642748
حقوق |لزق|زيقعل| ع سعيد و|صف عبــــد|لعزيز784345
68764oر|وى لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|منه | عطيه |لشح|تـــ |لد
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عم|د شعبــــ|ن |بــــو |لحسن عبــــد 5384|4
|د|بــــ طنط|محمود طلعتـــ محمد جوده46|2|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعل|ء عبــــد |لسل|م عبــــد |لمطلبــــ |لكو92||45
|4244o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نروزيتـــ ميل|د يوسف حن
يم محمود سليم623688 علوم ج|معتـــ د |طه|جر ع|طف |بــــر|
33o|8|ف عبــــد|لمجيد فتـــوح محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مريم |

4466|| تـــج|ره ع شمسمنيه محسن مصط ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم سم محمد عي عي679978
3|3o|3لسن ع شمس|جوف| عيد نظ بــــخيتـــ
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد |لن| عبــــد |لرحمن عبــــد 484722
23o726 رهيوسف محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |بــــو تـــج|ره |لق|
ف عبــــد |لمنعم يوسف |حمد|42632| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه |
طبــــ |ل|سكندريهع محمد ممدوح ع من|ع2499|5

468o3تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه عبــــد|لحليم عبــــد|لق|در عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد محمود بــــكرى فرغل 894885
ف عزتـــ |بــــو عم|شه|622723 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء |
زر|عه |لم |من|ر محمد ع حسن3|28|8
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن ح |حمد محمد كبــــشه677394
يبــــه42|8|2 رهصل|ح |لدين |س|مه |حمد عبــــد |  حقوق |لق|
يم تـــ|مر جلبــــي882387 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ر| |بــــر|
5|o993|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل|م محمد خلف محمد سليم|ن

رهشيم|ء محمد فرح|تـــ حس 859|8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد |يمن محمد محمد |لدسو |35739
4959o8د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ أحمد أحمد محمد|لنقيبــــ
8|4o6||تـــج|ره |سيوطحمد يوسف عبــــد|لحكيم محمد
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5o987oد|بــــ دمنهور|محمود عبــــد |لعزيز محمد ع ش|مون
نوعيتـــ |لم |ن|ء محمود خلف | |حمد||48|8
76o845 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسرو|ن حس محمود حس |لبــــيبــــ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء عبــــد |لفتـــ|ح ز فرج |62227
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط س| ج|بــــر ملي سحبــــل25|4|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منيه |حمد مصط محمد مصط |234|27
ندستـــ بــــور سعيدحمد عل|ء ح|مد حسن|675566
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد محمد محمود |حمد|769677
4o39o2حقوق |ل|سكندريهع مجدى |حمد عبــــد |لجليل
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح عطيه 446884
ندستـــ بــــنه|مصط ط|رق محمود سليم|32849 كليتـــ 
42oo4oيم |لسيد محمد عبــــد |لنبــــى |د|بــــ |لم ||ء |بــــر|
رهرح|بــــ |حمد عبــــد |لع|ل |لسيد خ|لد5925|| صيدله |لق|
تـــج|ره طنط|يه مصط |ل|حمدى محمود سلط|ن2|6977

رهعبــــد |لرحمن ن| عويس حسن |حمد2|96| حقوق |لق|
ندستـــ |لم |حمد خ|لد محمد عبــــد |للطيف|72|58

كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــ|ء فتـــ شندى سويلم|266495
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمه |بــــوزيد محمد محمد |حمد ج|24487
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ممدوح فتـــ فرغ9834|6
يم سليم676869 حقوق |لمنصورهحمد بــــه|ء |لدين سيد محمد |بــــر|
68o86|د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز رمض
رهسيمون |ن بــــرسوم بــــسط|228576 حقوق |لق|
6o3933تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|در عبــــد
692o92ندستـــ طنط|عمر |حمد وفدى عبــــد |لغف|ر عمر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم كم|ل يوسف عزيز238247
6|6979| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن محمد |لسيد ز
886o9o زر|عه |سيوطد | |حمد |لعزيزى ري|ض |حمد
3|2o47ندستـــ بــــنه|حس|م |حمد محمد فتـــ كليتـــ 
78oo34|د|بــــ |لزق|زيق|وليد محمد محمد عبــــد
8o|573د|بــــ |لم |ر| | |بــــوزيد مخيمر محمد|
33579oطبــــ ع شمستـــسنيم جم|ل ع ع
6o4o22طبــــ |لمنصورهم | وليد صبــــ وديع جرجس
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء رفعتـــ حس حف |888793
ندستـــ شبــــر| بــــنه|جه|د رش|د مصط حس|ن |لنج|ر4|3452
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن محمد أحمد شعبــــ|ن عبــــد 477959
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد رض| محمد عبــــد |لعزيز757697
صيدله |ل|سكندريهحمد ط|رق منصور عبــــد |لحميد |لشيخ2593|5
رتـــ|نور| سعدى محمد محمد456|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرضوى مدحتـــ |حمد شو طه|23897
|24o2|رهع محمد فتـــ عويس عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد حم|م مصط عبــــد|لحكيم829637
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يم ف|روق نبــــيه|2666| تـــج|ره ع شمسمريم |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهحمد ن عبــــد |لر|زق عبــــد|لحميد|777732
6895o||ل|ل صيدله |لمنصورهيم|ن فوزى محمد ن 

ر شه|د مو73644 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممريم ز|
ف فتـــ سعد رزق484653 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخكريم |
6o4o57معهد ف تـــمريض طنط| سل|م محمد عبــــد|لحميد |بــــو|لعل| بــــسيسه
بــــه2986|7 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــه|ء |لدين محمد |لسيد محمد و
34o52|ور ندستـــ شبــــر| بــــنه|د |نتـــ سم سليم|ن 
|53o25رهمحمد سعيد محمود |لحو|ش زر|عه |لق|
6832|o|صيدله |لمنصورهيم|ن |لسيد محمود |حمد
د|بــــ |لمنصوره|مصط عبــــد |لحميد ر| |م |لمو62||68

يم84|55 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد حمدي عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|د | ي| محمد سميسم762998
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد عبــــد|لرحمن238|64
رتـــ س|ره ع|دل نجيبــــ شكر |79|236 تـــمريض |لق|
معهد ف تـــمريض |لم | ف|طمه فرج ع محمد5829|8
ندستـــ |لمنصورهش|م محمد |لسيد ك|مل|9|688
6259|oتـــج|ره |لزق|زيقحمد رض| ف|روق عبــــد|لسل|م |حمد
||9o|2د|بــــ حلو|ن|روج|ن جورج شهدى فؤ|د

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى |يه|بــــ مصط |بــــو|لعل|98||3
|5o48oعلوم ري|ضتـــ حلو|نشه|بــــ عبــــد | محمد محمد |م|م
تـــج|ره سوه|جسه| محمد |لضبــــع |لسيد 8|9|92
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن تـــ|مر زكري| ح|فظ2577|3
8o3346حقوق |سيوطكريم محمد كم|ل محمد

5357oندستـــ بــــ سويفطه رمض|ن تـــوفيق |حمد
34o4o8حقوق بــــنه|حن|ن ع |لش| ع عوض
يم |حمد2683|3 رتـــ|نرم ن| |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ى عبــــد|لغ |لسنهورى8496|5 لسن ع شمس|ف|طيم| خ
54o36oى ك|مل بــــولس نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهك|رول كميل خ
4|o23oتـــج|ره طنط|سيد سعيد |لسيد محمد حج|ج
رهنرم بــــيو رزق بــــيو46297| حقوق |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه خ|لد محمد |لسخ|وى|276598
تـــج|ره سوه|جمحمد حسن عبــــد|لمحسن حس 942|37
4256o3|علوم |ل|سكندريهسم|ء صل|ح ذ عبــــيد محمد
يم |لن|دى|69593 يم |لسيد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
|2o794ندستـــ ع شمسم|رك ميخ|ئيل عبــــد |لمسيح صليبــــ
7o3898علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقل|ء |سم|عيل جم|ل يوسف |لنش|ر
حقوق بــــنه||ء ر| |لسيد عبــــد|لعزيز نوي 99||36
د|بــــ دمنهور||ء ع عبــــد|لسل|م بــــعيص|6778|5
يف محمد متـــو  عبــــد|لحميد488237 حقوق |لمنصورهمحمود |ل

رهشيم|ء ص|بــــر عبــــده منصور |بــــوسمره46455 تـــج|ره |لق|

Page 3429 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم سوه|ج  يم|ن ج|د سعد |م|م|925733
|224o8 وف|تـــس| جم|ل عبــــد |لع|ل حس|ن ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
7|2o32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه محمد |نور شط| حتـــ|تـــتـــ
حقوق |سيوط حل|م سعد عبــــد|لسل|م محمد|5|8826
52498o د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لم|جد محجوبــــ
تـــربــــيتـــ دمنهورند عبــــد|لزين سعيد عبــــد|لحميد7|4996
يم |لسيد338426 حقوق بــــنه|سه|م خ|لد |بــــر|
32o669تـــربــــيتـــ ع شمسكريم عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لرز|ق

6|o57تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــه فرح|ن شعبــــ|ن حسن
معهد ف تـــمريض |سيوط   يه ع|طف محمد عثــــم|ن|893798
يم352822 يد عبــــد|لمنعم |بــــر| رهمحمد |بــــو |ل د|ر |لعلوم ج |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع مصط ع |لجندي255964
8866o9 حقوق |سيوطمحمود بــــدوى |حمد سيد
رهعبــــد |لرحمن حسن |لسيد حسن محمد عمر44474| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ ع|دل |لسيد محمود عتـــم|ن692465
زر|عه |ل|سكندريهح|زم عبــــده سعد سعد |لمعد|وى424894
779o34طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم |حمد ن| حسن محمد
9|o777 تـــج|ره سوه|جمحمد زين |لع|بــــدين منصور |حمد
يم |بــــوط|لبــــ259826  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء فؤ|د |بــــر|
يم ف|يد433442 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد ع ع إبــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسيف محمود يونس سيد235365
6843ooى ف مسعد محمد |لسيد |لبــــح صيدله |لمنصورهوق |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|له محمد |لغريبــــ عبــــ|ده689865
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طدير ن| فكرى |حمد يوسف453429
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد خ|لد محمد محمود |لحدق|433474 ك.تـــ. ف للبــــ
884o|7 د|بــــ |سيوط|بــــه سيد |حمد |بــــوسيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن محمد عبــــد|لمنطلبــــ |لسيد||89744
تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه عطيه حسن محمد 7|8937

تـــربــــيتـــ بــــ سويفل|ء ي| محمد رش|د حسن|94|57
7247oد|بــــ |لفيوم|بــــه عبــــد| عبــــد|لحميد عبــــد|لحفيظ

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده مجدي جمعه محمد855978
رهوليد |حمد مأمون عبــــد|لعظيم244667 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــنه|م|زن ع سعد سويلم262737
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهشه|بــــ خ|لد |حمد محمد |لهو|ري|4|753
حقوق |لزق|زيقبــــه|ء طلعتـــ محمد ع754892
تـــربــــيتـــ حلو|نندى و|ئل |بــــو بــــكر |لصديق محمد طه57578|

7o|6||علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد مصط محمود عبــــد |لغف|ر
2373o|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم مجدى عبــــد|لمل|ك بــــبــــ|وى

رهشه|بــــ |لدين محمد سلط|ن بــــيو49553 طبــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مروه سليم|ن محمد سليم|ن محروس||7736
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنجيل د| |ل جميل فه |سعد|786876
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رهسل|م محمد رمض|ن |حمد|36475| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ |لم |حمد ه|رون محمد ع |854256
نوعيتـــ |لم |مريم منتـــ بــــولس مسعود|894|8
|2|3o8د|بــــ حلو|ن| |ر محمد سيد محمد |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عص|م محمد عثــــم|ن478642
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسج|كل |يه|بــــ ر|فتـــ عي4|3555
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء زكري| منجود |لزقي |9962|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل خ|لد |سم|عيل |ل|مبــــ|بــــي2465|3
75|6o5ندستـــ بــــور سعيدع حل يوسف محمد قردش
68o2|oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود زغلول |لسعيد محمد |لسعيد
7o8858طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند| محمود محمد محمد مقبــــل
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد ع|دل |حمد عبــــد|لسميع  876597 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|ندر| س|مح جميل و|صف758499
قتـــص|د م حلو|ن|كريمه محمد عبــــد|لحميد يوسف رزق276629
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن حسن محمود ع333968

رهمه| حسن ح|مد عط|||378 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىكريمه ف|يز |لسيد شعل|ن499899
ر |حمد346537 د|بــــ ع شمس|شيم|ء ن م|
8o45|5ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم|ري| بــــولس عبــــده جرجس معهد ع| 
34828oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى محمد حس ع شلبــــى
6o7772 ري|ض |طف|ل |لمنصوره محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح |لف

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمد رمض|ن عويس |بــــوسيف55768
يم محمد محمد طلبــــه223476 رهعمر |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ري|ضتـــ دمنهورخ|لد عبــــد | محمد محمد |لبــــن|446525
62o24|تـــج|ره ج|معتـــ د |طند عبــــد |لرؤوف خ|لد شتـــيه
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد زين |لع|بــــدين ثــــ|بــــتـــ عبــــد |للطيف49785|
يف عمرو محمد حج|ج5794|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ 
2324o6|تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عص|م يح زكري| محمود
32|5o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمه|بــــ محمد فتـــ صح|بــــ
6o8892نوعيتـــ طنط|ي|سم رجبــــ |لسيد |بــــوط|حون
53o4oo|تـــ|يتـــ عبــــد|لحميد ف|روق مطر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد ح|تـــم محمد |لدمرد|ش حسن62759|
4|3o43 |ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء جم|ل محمد محمد غ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر عمرو محمد فؤ|د849756
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|حسن شح|تـــه حل ضيف |  897979
528|o2| ف محمد محمد |لسم زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد أ
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهغر|م ط|رق سيد ع 753673
9o||34|تـــربــــيتـــ سوه|ج ي|تـــ |ليم حسن خل|ف
||472oه كم|ل |لدين |حمد حسن ره|ن عل|م |لق|
ف لط عبــــد |لغ 776964 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عمر خ|لد عبــــد|لحميد |بــــو |لفتـــوح3|3533
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7o9894تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم جم|ل عبــــد |لحق ج|د ع
ندستـــ ع شمسيوسف ممدوح عبــــد |لع| |لق|صد7|268|
6o8||oتـــج|ره |لمنصورهعو|طف خ|لد |لمنسوبــــ ليمون
ف عز|لعربــــ محمد|33348 ر | تـــربــــيتـــ ع شمسم|
طبــــ سوه|ج م| ممدوح طه محمود||7|||9
تـــج|ره |سيوطم|رى ص|بــــر عيد فليتـــه 4||893
8|5o64د|بــــ |لم |مريم مر يح زيد|ن|
34222o|د|بــــ بــــنه||ء مسلم حس عيد حسن|
تـــج|ره بــــ سويف عيد نجيبــــ عبــــد|لحليم8743|8
36oo97د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــتـــ ع لط ع
89|3o8  تـــج|ره |سيوطنرم سعيد محفوظ عبــــد|لنبــــى
9|2o73 علوم سوه|جر| | عبــــد|لنور شهيد سيف

رهيه محمود ع محمود|94|39 تـــج|ره |لق|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد يح محمد عمر622799
|ء محمد نوح |سم|عيل|877297 علوم |سيوط  
6o8|25يم نجم يم أحمد |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|لي |بــــر|
6o433|ندستـــ |لمنصورهعمر خ|لد عمر |لسيد |لبــــرى
يم عبــــد |لجليل عبــــد |لسل957|69 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ محمدي عبــــ|س ع ش| 37|354
حقوق حلو|نيوسف عبــــد|لرؤف محمد |حمد233792
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|لتـــ صد حسن عبــــد|لفتـــ|ح |لش|بــــورى8|4985
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لرؤف عبــــد|لرز|ق عبــــد|لرؤف |364|4
ر|254232 رهيم|ن محمد ع|دل يوسف محمد ز صيدله |لق|
صيدله |لزق|زيقف|طمه محمد تـــوفيق محمد تـــوفيق23|698
5|2|o8معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |بــــو |لحسن تـــوفيق متـــو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزيز محمد سيد |حمد سيد |حمد  |لخل427772
43o676ف سليم|ن حمودتـــ جمعه تـــربــــيتـــ طنط|نرم |
تـــربــــيتـــ |لم |شذ| ص|لح سل|مه عبــــد|لغ 853664
||8o84ندستـــ أسو|نرودين| ط|رئ محمد رش|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى سل|مه عط| فهيم67672

|54o32|رهحمد محمد |حمد ك|مل حقوق |لق|
وف|تـــمريم |يه|بــــ رزق خ|لد769878 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6338ooتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر |لسيد سليم |م|م حربــــ
4999o6تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر محمد شعبــــ|ن عبــــد| غ|نم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىنو|ل ك|مل |حمد محمد846437
زر|عه |لمنصورهعمر محمود |لسعدى محمد ص|لح694889
7o6969ري|ض |طف|ل |لمنصوره مجدى محمود س|لم
|44o4|يم د|بــــ حلو|ن|نوره|ن ي |حمد |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مؤمن ي| مصط محمد428|76
ندستـــ بــــنه|م|زن محمد |لسيد ع بــــسيو 68|2|3 كليتـــ 
حقوق |لزق|زيقن|ديه محمد محمد محمد عرفتـــ826|77
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4|5o98| يم |لمن يم |بــــر| ه |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىش|دي ج|د حكيم ف|خوري832299
3568o8رهعزيزتـــ |حمد عبــــد|لرحيم |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
697o26نوعيتـــ |لمنصورهش|م |لسيد ع محمد
يم |لدسو ك|مل عبــــده حبــــ 763999 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدنور| |بــــر|
9o64o2|ه سنج|بــــ محمد محمود فنون جميله فنون |ل|ق م

د|بــــ حلو|ن|حسن|ء جم|ل سيد |حمد47456
ف |حمد محمد54827| تـــربــــيتـــ ع شمسجيه|ن |
778o93تـــج|ره |لزق|زيقع |حمد ع |حمد
تـــمريض دمنهورعبــــد |لرحمن رح ع عبــــد |لرحمن |229||5
ف عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لق|64864 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومف|رس |

تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدمه| محمد عبــــد|لع| عبــــد|لحميد525|87
49528oتـــج|ره دمنهورمحمد أحمد عبــــد |لر|زق أحمد قنديل

6o|9|| طبــــ بــــ سويفيه |يمن عبــــد |لغ قر
5o7538تـــج|ره |ل|سكندريه|ء مجدى محمد |حمد سيد |حمد حبــــيبــــ
62|2o4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ح عل|ء مغ|ورى محمد مرزوق
د|بــــ ع شمس|ل | |حمد محمد قطبــــ42275|
تـــج|ره بــــنه|ه|جر وليد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد |له|دى عبــــد39|263
825o33|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد منتـــ حس محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد حسن ص|بــــر عطيتـــ449747
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم عل|ء صل|ح |لدين |ل|عرج279583
237o74|رهمنيه ع فه ع |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3||2o8ش|م كم|ل عبــــد|لرحمن إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء |سم|عيل |سم|عيل عبــــد|لمقصود8563|3
429o66| تـــمريض طنط| يم|ن محمد |حمد |بــــو |لمجد مع|
9o4755|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء مظهر فتـــ ه|شم
تـــج|ره بــــ سويفسم|ء |حمد محمد محمد||666|8
5o492يتـــ|حسن |حمد حس طه لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م

2|9o53| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد كم|ل |لدين حس ع مصط
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممريم يوسف ندير ف|رس243645
4o8766|يم |لفر |د|بــــ طنط|ي|ر| محمد رمض|ن |بــــر|

7o267علوم |لفيوم |ده عيد |حمد حسن
68o2o5|معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد فهيم |لشبــــر|وى |بــــو |لمع
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسميحه محمد بــــه|ء سعيد ع |بــــ|ظه498777
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد| | محمد ع محمد  |بــــيه496599
تـــج|ره ع شمسحمد محمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ||7|4|3
وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد صديق محمد رف||4|523 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم253679 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ه| محمد |لبــــكرى |بــــر|
5o4|64 ى محمد حس طبــــ |ل|سكندريهمن|ر ي
6o8799تـــربــــيتـــ طنط|آيه محمود |لسيد ط|حون
|464o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د | ن| حسن محمد
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7o8388|تـــج|ره |لمنصورهحمد ط|رق محمد حسن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه جم|ل عبــــد|لمجيد شتـــ|268883
259o44تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم مسعد محمد عبــــد|لحميد
77676oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقدين| حمدى عبــــد |لعزيز محمد كس|بــــ
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ سم|ء محمود ع عبــــد|لرحيم|2233|9

يف محمد ع رض|8|42| د|بــــ ع شمس|سندس 
9|o||5|يم ض| |حمد محمد ره بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
معهد ف تـــمريض |لفيومف|طمتـــ عبــــد |لشفيع محمود غريبــــ68797

5|7o83تـــربــــيتـــ دمنهورندى عم|د |حمد محمد |لشيخ
76895oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ ط|رق محمد محمود |لديبــــ
معهد ف ص |ل|سكندريهي|ر| حسن عطيتـــ عوض جبــــريل|835|5
|6o245تـــربــــيتـــ ع شمسمندى عص|م عبــــد |لج|بــــر عشم|وى
ن| ع|دل محمد فتـــ خف| |763|5 علوم ج|معتـــ د |طم
4o67|6د|بــــ |ل|سكندريه|بــــتـــ | محمد |حمد محمد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسش|دى ع|دل فتـــ محمد شط|278|75
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومريه|م ي| ربــــيع رجبــــ |لعبــــس|وى248354
336o|7د|بــــ بــــنه|رضوتـــ محمود سعد |لسيد|
يم |حمد254568 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمنعم |بــــر|

قتـــص|د م حلو|ن|رحمتـــ |حمد سعد عبــــد |للطيف24942
269ooo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن |س|مه قنديل |لعبــــد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف يوسف |حمد عبــــ|س ج|بــــر56565
8|o422 ف محمد صفوتـــ عبــــد|لغ زر|عه |لم |محمد |
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم سعيد مط|وع عبــــد|للطيف |لدمر 37|496
7oo465| تـــج|ره |لزق|زيقيه|بــــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لق|در عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمن|ر محمود محمد محمد975|78
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمتـــ محمد عبــــد |لوه|بــــ صميدتـــ6633|6
رتـــ| حمد محمد |حمد تـــم|م|697||9 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط ج|بــــر عبــــد |لمجيد محمد76|526
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــستـــبــــرق عفي حسن عفي |38435|
82o|67 علوم |لم |من|ر |حمد جمعه ع
رهكريم |يه|بــــ ص|لح |حمد |حمد43978| تـــج|ره |لق|
27693o|ف متـــو |لنش|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء |

54o73 د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن |حمد لط ع |م
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد |حمد خليل عبــــد |لوه|بــــ||7725
676o|8تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|له محسن ر|شد محمد ص|لح

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندى سيد ف|روق |لسيد|2486
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد | محمد غ|زى |لبــــي|45333
49549o|د|بــــ دمنهور|مصط ع مصط ع |لغز
75o4|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د ط|رق خلف عبــــد|لع|ل
تـــج|ره ع شمسرو|ن |حمد نبــــيل طوسون26674|
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لحميد |لسيد |لعوي683754
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6o9442تـــربــــيتـــ طنط|سلوى |يه|بــــ يوسف يوسف ق|سم
علوم بــــ سويففؤ|د محمد فؤ|د محمد52693

75769oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد | غريبــــ عبــــد |لو|حد غريبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يوسف حمدى صل|ح |لسيد |لعكفه253954
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد| | |بــــو |لحسن معوض |بــــو |لحسن759955
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رجبــــ عبــــد|لنبــــى مق|وى2957|5
رهرضوى مصط محمود |يوبــــ63446| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ره|عل|ء ن رمض|ن محمد36257 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم سليم|ن عبــــد 88|767 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعم|د سليم|ن |بــــر|
8oo|36ندستـــ |لم |عمرو شه|بــــ رفعتـــ تـــوفيق
9o4444 طبــــ |ل|سن|ن |لم |مصط شعبــــ|ن عمر |حمد
وف|تـــح|زم محمود عثــــم|ن |حمد حس|ن |4|65|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد صل|ح سليم|ن س|لم|768727
36o59o|تـــج|ره بــــنه|حمد سليم|ن محمد محمد |لوكيل
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهملك حسن محمد كم|ل عبــــد |لسل|م7|4752
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــكم|ل |يمن صبــــ فرج |  68|898
د|بــــ |سيوط| منيه |يمن حسن حس |889588
6||7o6 |يل ج |لزق|زيقمحمود حسن محمود |لسود كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ حلو|نمصط محمد |بــــو |لفتـــوح عو|جتـــ433679

2925oبــــى بــــى محمد و علوم حلو|نعمرو محمد و
تـــج|ره |لزق|زيقريه|م صل|ح محمد|لصغ |م ||||79
4|o8|4د|بــــ طنط|رو|ن |سم|عيل حس محمد بــــر|
769o69ش|م نمر مصبــــح تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشسلوى 

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف شعبــــ|ن سيد حسن 49335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طخ|لد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز منصور5596|6
بــــي 692628 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه عبــــد |لن| سعد ص|لح |ل
8|o569|يم رتـــ|سم|ء ع محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
48o8o4|كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشمنيه |لسيد سم |لسيد س|لم
8594o|تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لعزيز سيد عبــــد|لعزيز |حمد
د|بــــ سوه|ج|دين| حس مو سليم359535
76|97oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسع |س|مه محمد نشأتـــ محمد تـــوفيق
تـــ محمود |حمد محمد عبــــد|356837 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن
حقوق |لمنصورهسلوى طه حمدى مو9868|6

ش|م |حمد عبــــد |لرحيم73|27 د|بــــ حلو|ن|منتـــ | 
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمس |ر ط|رق فرج |حمد25697

8o894o|يم حن طبــــ بــــيطري |لم ||ندرو حن| |بــــر|
7|o363ف وجيه |حمد سل ر|ء | نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه |لز
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهفيلوبــــ|تـــ سعيد حليم يوسف بــــخيتـــ445995
معهد ف ص |سيوطيم|ن حسن محمد رض| عبــــد|لعظيم|426|85
22oo65ش|م كرم محمد |لعدوى د|بــــ حلو|ن|زينه 
يم||3498| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد بــــخيتـــ محمد ع |بــــر|
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8o8882|تـــج|ره |سيوطف|دي حن| جرجس حن
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن س| محمد حسن حم|د447394

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عمرو عل|ء سيد ع4|342
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد محمود محمد محمد يوسف|68445
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء محمد حميده عبــــد|لجو|د |بــــر632853
527o57ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| ه| حسن حسن سليم|ن
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسنور| سعد حسيبــــ ق|يد254967
ف |لدين||46426 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد محمد |حمد محمد 

2o627رهف|روق عبــــد|لرحيم ف|روق عبــــد|لرحيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6869ooتـــج|ره طنط|عمرو ط|رق عبــــد |لحليم سعد |لشه|وى
ل|ل محمد عبــــد |لرحمن |لعري9439|4 حقوق طنط|مه| 
48o3ooيم فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح محمود يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــر|

5363oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفنجل|ء رجبــــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحمن
زر|عه |لزق|زيقمحمد رمض|ن محمود عبــــد|لنبــــى775493

428o7رهمروه طريف حسن لبــــيبــــ حسونه تـــج|ره |لق|
وف|تـــديفيد صفوتـــ شو عبــــد |لمل|ك8|523| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره دمنهورحمد ي| محمد مبــــروك محمد س|لم533772
يم |8933|5 ف مصط خليل |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  دين| |
ف محمد محمود766932 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد | معهد ع| 
4|768o د|بــــ كفر |لشيخ| |ده |س|مه محمد مر خ
25899o| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن حس فتـــ محمد عبــــد
يم أبــــوكرش437968 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخف|طمتـــ شفيق محمد |بــــر|
4o96||تـــج|ره طنط|م|دل سعيد قطبــــ |لجندى
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى مصط عبــــده سيد|3242|
6o8962|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل|م |لسيد عبــــد |لمجيد زبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد فيصل مغربــــي يس |9|8367
د|بــــ ع شمس|د | عم|د ف|يز جور 355349
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسيد |لعزبــــ347926
436635| حقوق طنط|يه محمد محروس ع فضل |
67723oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد | زينهم |لمحمدى محمود |بــــو عمر
|5oo87رهع شعبــــ|ن ع محمد ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن محمد سعيد بــــدير|256978

يف محمد |بــــو |لعل| سل|مه32744 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمنيه مدحتـــ عبــــد |لحفيظ محمد |لخمي683687
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخريم عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لسل|م9482|4
حقوق |سو|نمصط حسن عبــــد|لحميد حسن832633

رهمحمود جمعتـــ عبــــد |لجو|د |بــــو |لمجد ودن7|344 صيدله |لق|
8|o62o د|بــــ |لم |بــــه ع|طف سيد مر|
36o93oحقوق بــــنه|رحمتـــ محمد صل|ح عثــــم|ن |بــــو|لعل
825o6oي |حمد كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمود عبــــد|لرحيم خ
صيدله |ل|سكندريهحمد جم|ل |لسعد  ع أبــــوسم |372||5

Page 3436 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8|959o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ربــــيع فتـــ سيد|
8o|9o9 تـــج|ره بــــ سويفمحمد |س|مه فرج ع
ندستـــ حلو|نز حمدى ز محمد235354
4o5o24| يبــــ ميس|ك عبــــد د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|نوبــــ عط| | و
علوم طنط|يح ع محمود ع |لنج|ر433528
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء ربــــيع ز سليم|ن|7833|6
7669o9 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعمر عل|ء عي ع حسن بــــك معهد ع| 
68o34oيم محمد ى جنيدى محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ي

33245| ره|ء محمد فرج |لتـــ|بــــ زر|عه |لق|
طبــــ |ل|سكندريهمصط نج|ح سعد بــــيو قنديل3744|5
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد رمض|ن محمد أحمد768835
|237o4 يم مصط رهي|سم مدحتـــ |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

|876oندستـــ |لم |يوسف محمد عبــــد |لمجيد محمد
6|7o|3تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | ع|دل |لسيد |لغول
258ooo معهد ف ص بــــنه|محمد حسن محمد مصط
يم |لسيد |حمد حزين939|76 وف|تـــ|ل| |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لنبــــى|23754 رهس|ره ي صيدله |لق|
ف ع|دل ن|شد|36|82 فنون جميله فنون |لم |كرستـــ |
433o6oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسنتـــ |لسيد بــــدوى أبــــو سنتـــ
نوعيتـــ |شمونحن|ن سعيد |بــــوزيد طعو|ش268599
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم رض| محمد محمد778858

يم26999 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخلود ع|دل ش|كر |بــــر|
9o786| يم تـــج|ره سوه|جغيثــــ |لسيد محمود |بــــر|
9o24o| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جند| محمد محمود حس
25o973تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عم|د عبــــد|لغ عويضه

معهد ف ص بــــ سويفن|ء سم عبــــد |لحكيم |حمد697|5
يم95|357 يم |لسيد |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|نو|ل |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نشه|بــــ |لدين عل|ء |لدين محمد |حمد9|644|
|2376oلسن ع شمس|روف |يه|بــــ صبــــ نعم|ن
||7|6o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سهيله نص عبــــد |لخ|لق حسن نص
حقوق |ل|سكندريهمحمد حس|م ح|مد مر|د رم997|48
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد طلبــــه محمد طلبــــتـــ262255
علوم طنط|أحمد رض| أحمد مصط ق|سم3766|5
9oo889 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــدين| |حمد عبــــد|لمقصود |حمد
8||7ooتـــج|ره بــــ سويفمرن| صليبــــ دكش عيد

6|3o5معهد ف تـــمريض بــــ سويف عزتـــ ع عبــــد |لمنعم |حمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى فتـــ مخلوف سيد755399
ر حس |بــــو زيد شعل|ن23429| ندستـــ ع شمسعمر ط|
علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد رض| عبــــد |لحليم محمد |سم|772434
ر ع |لمنو 77|635 تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر نبــــيل ط|
864975| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء عبــــد|لموجود محمد عبــــد|
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فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم سم مصط محمد638|33
6oo|23 علوم |لمنصورهملك |حمد نبــــيل محمد |لتـــو
6|o884يم عبــــد|لمنعم |لنمر تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
6292o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منه | |حمد جل|ل عبــــد|لرحيم
34258o|تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ه| محمود محمود ك|بــــوه
رهل|ء ع|دل محمد سليم|ن|2|583| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
499o59 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع |ء محمد عطيتـــ محمد |لبــــك|تـــو
5|o364|و|ش تـــمريض دمنهورحمد سعد |حمد 
د|بــــ |ل|سكندريه|سندس مرو|ن محمد محمد |لبــــسيو 478288
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طفدوى محمد فوزى محمد |بــــوزيد|733|6
علوم |ل|سكندريهله|م |حمد شعبــــ|ن |حمد|7936|5
68838oعلوم بــــورسعيدح|مد حمزه محمد محمد حمزه
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نبــــيله س|لم مو س|لم حسن|44|78
848o2o|معهد ف ص ري|ضه |سو|نسم|عيل حسن ح|مد د|ود
د|بــــ |سيوط|مرفتـــ محمد عبــــ|ده عبــــد|لج|بــــر  882748
|د|بــــ طنط|نوره|ن محمد صل|ح |لبــــسيو 9|29|4
رهدين| محمد فؤ|د عبــــد|لعزيز238967 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد| | ك|مل مبــــروك محمد |لحص|وى496598
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد شعبــــ|ن سعف|ن8|2462

يف شعر|وى حس 77|9|  | طبــــ بــــيطرى بــــ سويفي
9oo257|علوم |سيوط حمد ن| فتـــ محروص
يف483335 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندي جوده عبــــد |للطيف |لسيد |ل
تـــج|ره |سيوطر| | عيد نص |حمد  882845
رهس|ره خ|لد رفعتـــ محمد48895| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
صيدلتـــ بــــورسعيدنه|ل ع|دل |لمتـــو محمد |لمرس|وى695742
7839o8د|بــــ |لزق|زيق|ندى نبــــيل عبــــد | مو
يم خط|بــــ498775 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسمر |لسيد |بــــر|
627o33تـــج|ره |لزق|زيقمنيه محمد عبــــد|لرحمن |لسيد كرم |لدين
5|o49|ويدى تـــج|ره دمنهوركريم ع|دل عبــــد|لمقصود 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء |حمد |حمد محمد عبــــد |687259
|485o||ره|مريم ط|رق سيد مصط |لسيد عثــــم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|س|ره فوزى عبــــد|لمنعم بــــسيو حسبــــ 4332|4 عل|م |لق|
2|49|o|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمد |م حسن
حقوق |لمنصورهعبــــد|لفتـــ|ح جمعه ع|شور جمعه442227
8825o7|ف حن محمد طبــــ |سيوط  يه |
22o89oرهلي محمد حسن محمد |حمد تـــج|ره |لق|

طبــــ |لفيومندى عم|د عيد محمد64425
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه حس محمد سليم|ن حس |9|||22
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد عبــــد|لع| مصط رجبــــ|52528
7583|oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|له مجدى فر|ج محمود
معهد ف ص |سو|نحمد عبــــد|لنعيم |حمد عبــــد|لنعيم|847268
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4ooo87تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسفريده |يه|بــــ سليم|ن ج|بــــر
427|3oر معوض علوم |ل|سكندريهآيه أحمد محمود |لط|
صيدله |لمنصورهندى خ|لد محمد |بــــو شبــــ|نتـــ5|6964
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مجدي عبــــد |لنظ عبــــد |لحليم يوسف628|48
443o39 |طبــــ كفر |لشيختـــسنيم |لسيد محمد عوض |لكيل
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لنبــــى زكري| سيد |حمد|262959
6|48ooزر|عه طنط|ي|سم محمود محمد |لديبــــ
6o7232ندستـــ طنط|ه|دى محمود فتـــح | ع |ن
76853oمعهد ف ص |سم|عيليهع محمد ع |سويلم
رهجرجس ع|طف ميخ|ئيل صد|ق762|23 تـــج|ره |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لع| بــــ|زيد محمد948|84
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع عزتـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لخو262649
|3639oره| |ر ه| |م|م طه د|بــــ |لق|
6|7o8oد|بــــ د |ط|مريم |حمد ح|مد |بــــوعوض
479|o2 ندستـــ |ل|سكندريهحسن مصط حسن ع
د|بــــ سوه|ج|بــــسمه شح|تـــه نجيبــــ سليم|ن 922789
694932| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |حمد محمد |لسطو
7oo589طبــــ بــــيطرى |لمنصورهد| | صل|ح فتـــ حسن
تـــج|ره بــــنه|يف| ط|رق مصط محمد محرم|449864
ف محمد محمد46474| علوم حلو|نرؤي| |
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــي|سم منصور |سم|عيل ع 435|64
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه |يمن عبــــد|لمنعم محمد بــــ|طه|227687

معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــمحمود رمض|ن جمعتـــ عبــــد|لستـــ|ر29936
ر حسن246895 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم حسن صبــــرى ط|
7o735o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمروه محمد |حمد محمد مصط

35o75يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ننصيف مجدى نصيف |بــــر|
3|62o5يم علوم ري|ضتـــ حلو|نم|رتـــ | |دو|رد شح|تـــه |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرو|ن عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لمقصود 249245
25||o6تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| عبــــد|لنبــــى زيد
4|o479 يم عبــــد |لبــــ| |لدسو |د|بــــ طنط|مصط إبــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــحبــــيبــــه خ|لد بــــر محمد857227
77o|||تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |سم|عيل عبــــد |للطيف مردن
9o46o6 صيدلتـــ سوه|جم | حشمتـــ شنوده عزيز
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم محمد حل عبــــد |لمجيد |لفخر496228
8992o9 صيدلتـــ سوه|جسندس ن| عبــــد|لع|ل عبــــد|لبــــ|رى
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمهدى |س|مه عبــــد |لحليم |لسيد |لمل767|45
8o6752 حقوق |لمنصورهمصط محمد معتـــصم عبــــد|لمجيد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى قن|وى حس|ن محمد58387|
4|o|47|د|بــــ طنط|حمد مختـــ|ر عبــــد |لغ عل|م|
رهل|ء فتـــ ح|فظ محمد|3|2287 تـــج|ره |لق|
يم|49||84 تـــج|ره سوه|جحمد مو |حمد |بــــر|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسمه |حمد عبــــد |لحكم |حمد |لقص66774|
ره|نوره|ن طلعتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لنبــــى حس 238773 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لحميد عبــــ|س  98|882

د|ر |لعلوم |لفيومسعد |لسيد محمد ح|فظ69577
ن| سعيد مصط محمود |لحط|بــــ42|678 حقوق |لمنصورهم
892|o3 د|بــــ |سيوط|س|ره منصور رشدى سيد
64o528 د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لمنعم محمد

يم354|4 ه عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد |بــــر| رهن حقوق |لق|
6o4248|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد ع|دل |حمد |لششتـــ|وى عبــــد
7o25o2كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل |لسعيد جم|ل |لدين |لسيد محمد سليم
879|8o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نور| سيد م|زن عبــــد|لغ
يم محمد خليل عبــــد |767555 د|بــــ |لعريش|ي|سم |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|رو|ن ش|مل حسن حسن5|6759
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود محمد عثــــم|ن عطيه محمد484727
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء محمد |لسيد كيل| حموده|428452

تـــمريض |لفيوم يه محمد قطبــــ محمد|68462
ندى عبــــد|522393  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | عبــــد|لص|دق 
7o9|52ي تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــبــــه | سم |لمتـــو مسلم |لم
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|ره محمد عبــــد |لغف|ر |حمد درويش432626
7o7625صيدله |لمنصورهمحمد ثــــروتـــ ع |حمد محمد
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن مصط |لسيد مصط |لملي 4734|5
ق|وي855|76 وز رض| ع  وقف ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ي|سم عبــــد|لمع ك|مل محمد|33653

رهجه|د مر |حمد |م 49439 صيدله |لق|
ش|م نبــــيل حليم م 95|475 د|بــــ |ل|سكندريه|م | 
6932o3نوعيتـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لسل|م حسن ع|شور
علوم |لمنصورهحسن |لسعيد حسن |لسعيد شه|بــــ |لدين688898
23o562تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمود |لسيد مرزوق خليفتـــ

646o7| كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومنف|ل محمد كم|ل ع
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــ |ده فوزى حسن عبــــد|للتـــ754255
8349o6علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد سيد عبــــد| عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن عثــــم|ن |حمد ع عز|زى643963
54392o|زر|عه دمنهورعبــــد|لرحمن ن| عبــــد|لع| عبــــد
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد رمض|ن محمد سليم|ن|769337
4o9552حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضو|ن أحمد عـ رضو|ن عـثــــم|ن
ر عطيه عبــــد|لبــــ|رى777676 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعطيه م|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد محمود صو|بــــى |لنح|ل342936
ح|ن|2||78 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد ع 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه خ|لد |بــــو|لق|سم يوسف|53443|
حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن حمدى فرج عبــــد |59988|
6o4883 معهد ف ص طنط|س|ره ع|طف صل|ح عبــــد |لغ |لمو
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ين شوشه |حمد عل|وى756562 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهش
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| حس ح|مد |لص|دق سيد |حمد638875
|482o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسصفيه محمد محمد يوسف
89oo32|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد|لع|ل نبــــيل عبــــد|لع|ل محمد|ل
تـــج|ره ع شمسم|ريو يوسف عد يوسف28876|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|وق س| غريبــــ حس ثــــ|بــــتـــ344972
64o232د|بــــ |لزق|زيق| |م محمد عوض |لسيد متـــو

2o357حقوق حلو|نيوسف سعيد عبــــد | عبــــد |لكريم
علوم |لمنصورهحن|ن عبــــد |لوه|بــــ بــــدير عبــــد |لوه|687995
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل عص|م |لسيد عبــــده |لصفتـــى38524|
2499o2طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرن| |حمد مط|وع |لنج|ر
2428o4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود منصور ع مه
89o927 د|بــــ |سيوط|زينبــــ مصط عبــــد|لن| طميش
9o9234 علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمود |سعد كم|ل عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنرم جم|ل عبــــد |لعزيز عثــــم|ن ريح|266478
يم49||34 يم حسن |بــــر| ف |بــــر| يم | علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــبــــر|
7o844o|يم |حمد يم عثــــم|ن |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|يه |بــــر|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد ع محمد سيد|47994
4||o98|يم محروس ع |لشيخ تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهكريم عمرو حس فه672|75
2473|o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد فتـــ فتـــ |حمد |بــــوسليمه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمرو عيد ف|روق محمد حسن 93|447
يم |حمد دي|بــــ682636 يف |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|مريم 
7o453oيم عبــــد |لحميد محمود ف |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|يدى |
8o5o9o|معهد ف ص بــــ سويفسم|ء |سم|عيل يوسف |حمد
25o968تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ص|بــــر ع جبــــر
|د|بــــ طنط|كريم |حمد محمد |حمد عثــــم|ن485|43
ر عبــــد|لمنعم |حمد|523|2 ن| م| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
7o462|ر ذ |حمد خليل رهعبــــد |لرحمن م| تـــخطيط عمر| |لق|
75|56o كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|ري| مو ج|بــــر مو
صيدله |لمنصورهمحمد رض| محمد |بــــو |لعل| عبــــده686372
ره|يم|ن محمد |حمد محمد خليل|49535| د|بــــ |لق|
4|o4|9يم نوعيتـــ طنط|زي|د من بــــسيو عم|رتـــ |بــــر|
82o977ر عبــــد| محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط ش|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد تـــوفيق معوض محمد عي |328254
رهمحمود سعودى عبــــد|لعظيم ع62|283 صيدله |لق|
64o77|تـــج|ره بــــنه|محمد مصط صل|ح |لدين عبــــد |لكريم
تـــ |لسيد محمد محمود عمر|ن|4|4853 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
تـــج|ره |سيوط |ء محمد |بــــوبــــكر |حمد7359|8
75|2o3آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|د | |نطونيوس فض بــــ|سي
رهرحمه محمد رجبــــ ن|يل |لديبــــ853|22 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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رهمن|ر محمد حسن مصط |22885 تـــج|ره |لق|
يل ج |لزق|زيقحمد و|ئل |حمد |لسيد محمد دعدور|62947 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ طنط|حسن وليد حسن |لش|عر2462|4

ر|82785 ه عثــــم|ن |حمد عبــــد |لظ| رهم تـــج|ره |لق|
4o|697حقوق |ل|سكندريهمحمد محمود |حمد محمد |بــــو ضيف
8o6648معهد ف ص بــــ سويفمحمد ع|مر محمد محمد
4o8373ف ي عبــــد|لعزيز ي حقوق طنط|عمر |
5o3266يم ح|فظ ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرحمتـــ ي| محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ي|سم عمرو |حمد حس 358763
4o3842|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد مصط محمد محمود قرقوره
طبــــ بــــيطرى دمنهورريم حس|م |لدين رمض|ن عبــــد| ع 5559|5
4|o6|oد|بــــ طنط|محمود حمدي كم|ل محمد عبــــد |لمتـــج|
ف |حمد محمد حسن|446392 د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |
2722o2تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــمروه ن| عبــــد|لحليم |بــــو|لفضل

ره|سندس مر محمد يوسف22|42 عل|م |لق|
|42o9|رهل|ء |حمد ف|روق عبــــد |لخ|لق حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم |حمد7|93| طبــــ |لفيوممهند |حمد حس |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نشوى حسن محمد ك|مل محمد58362

ف ومس|حه |لمطريتـــس|مح محسن عبــــد|لمعز محمد643272 ك.تـــ. ف رى و
7o7985 حه وفن|دق |لمنصورتـــحمدى عم|د عبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد| 

لسن ع شمس|حمد حم|د |حمد حم|د|46937
8o|489تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرضوه مصط عثــــم|ن محمد
5|336oمعهد ف ص |ل|سكندريهحسن ع|طف عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمو
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرن| مجدى |حمد محمد ف|يد6454||
8|8o8oنوعيتـــ |لم |روم| سعيد ن|جح عبــــده
5o2254تـــج|ره دمنهورحمد مجدى عبــــد | عبــــد |لجو|د محمد
865oo6علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمن|ل ن|جح محمد فتـــ ك|مل

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد محمود ع طه58226
|4oo22يم حل ع د |بــــر| حقوق ع شمسن|

|687oرتـــ|مريم |حمد حس ع حسوبــــتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
887o5o| حقوق |سيوط م كلثــــوم عرفه فوزى مصط
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد ع محمد ع ||82293 معهد ع| 
483o84د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|د | |لسيد ع محمد |لدبــــ|ح
حقوق ع شمسعدن عص|م رجبــــ محمد2249|3
6o78|3ى ى محمد |لبــــح |لسن |لم |بــــه ي
يم مو |5|2|82 يم عزوز |بــــر| |د|بــــ |لم |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخجيه|ن ط|رق صبــــ مسعود ج|د|7547|4
26846o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه رض| |لسيد |لشيخ
689o26 ندستـــ حلو|نحمد |بــــو|ل|سع|د عبــــد |لستـــ|ر |بــــو
2|347oتـــج|ره ع شمسجنه مصط |حمد محمود |لسمنودى
ر ص|بــــر عوض ش| |266496 صيدله طنط||ء م|
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|234o4| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م حم|ده عبــــد |للطيف محمد
كليتـــ طبــــ أسو|نعبــــ حسن |م حسن848542

ف شعر|وي عبــــد |لحميد62596 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد |
تـــج|ره ع شمسيح محمد صل|ح |لدين حسن854|75
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم|رين| مفيد صموئيل ميخ|ئيل455|63
626|3o|ندستـــ |لزق|زيقسل|م |حمد محمد نجدى |لوزيرى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممريم |س|مه عي شح|تـــه عي676567
75959oلح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|كوثــــر |حمد سعيد ح|مد
ف جوده |لشبــــي 263265 تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــه |
69o493|معهد ف تـــمريض |لمنصوره منيه مجدى محمد شو فرج
76692oيم سل|م |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسكريم محمد |بــــر|
49o|57 | حقوق طنط|نورين نور |لدين عبــــد |لحميد عبــــد
24|466| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |يمن سيد ع
35oo3يم عبــــد |لمنعم رهعمرو محمد |بــــر| ندستـــ |لق|

9|7o95 نوعيتـــ |سيوطمرمر حس صديق قسطندي
د|بــــ |لعريش|بــــه | ع|يش مصط محمد767543
ه عل|ء |لسيد محمد |حمد ع|69947 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ن

63o|o|د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسم|ء عيد غ|نم ص|بــــر
53o2o3ي تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورندى صل|ح محمد عبــــده |لح
ره|مريم عليم ع س|لم63276| عل|م |لق|
5o4255زر|عه |ل|سكندريهه|ي| ي| محمد أم تـــوفيق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد يح ن| عبــــد|للطيف 894893
5|o|o4| ر مصط محمد مصط د|بــــ دمنهور|حمد م|
نوعيتـــ |لزق|زيقش|دى منصور صبــــ محمد642454

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن بــــدوى عطيه عبــــد|لستـــ|ر75846
7oo6o8|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد |لسيد محمد
7o398|علوم |لزق|زيقمحمود يوسف ثــــ|بــــتـــ محمد |بــــويوسف
62786oتـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ه| جم|ل محمود
علوم ع شمسعبــــد | غنيم عبــــد | محمد38248|
8|o56o| د|بــــ |لم |زه|ر فيصل م |م|

رتـــ||ء ع|دل فتـــ عبــــد |لسل|م|24242 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم محمد فتـــ |لحد||225|5 تـــمريض دمنهورنور|لدين إبــــر|
6o2333د|بــــ |لمنصوره|جميله منصور |لسعودى محمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|ر| |حمد سيد مهدي867233
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد يوسف محمد ش| 25424|

د|بــــ |لفيوم|محمد رمض|ن ع محمد72235
7o428oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد صل|ح محمد |حمد |بــــو بــــكر
يم ممدوح مصط عبــــد |426749 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن |بــــر|
8253o3 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دير| | عبــــيد محمد ع
63554oعلوم |لمنصورهندى رض| عبــــد|لجو|د أحمد سعد
يم بــــلتـــ| فؤ|د بــــلتـــ| ||78654 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــر|
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62o|47|طبــــ |لمنصورهيه|بــــ |حمد  |ء غ|نم
6394o9ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ر سعيد مصط محمد
وف|تـــف|رس محمد عزتـــ جمعتـــ57|446 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء صبــــرى محمد |لسبــــع |لهو|رى|448782
27|26oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدين| س|لم مصط س|لم شلبــــى
2378o7ن| طلعتـــ يوسف عبــــده تـــربــــيتـــ حلو|نم
يم445652 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشه|بــــ |لدين |حمد عيد |لسيد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ ع|شور فه |حمد46493
7o|695ي تـــج|ره |لزق|زيقرحمه تـــ|مر رفعتـــ محمد  ع |لح
ندستـــ |ل|سكندريهعمر عل|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد5|4469
|4892o|همنيه ض| شعبــــ|ن فرج نوعيتـــ ج
رتـــ |لعل| |يمن محمود |لورد| 27883| ره|ز د|بــــ |لق|
7o6737ندستـــ |لفيومع س|مح فتـــ ع |لعدوى
36o424تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق سم محمود |حمد حيدر

5ooo8د|بــــ بــــ سويف|بــــيتـــر ن| عبــــد |لمسيح  |د
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطلحسن عبــــد|لص|دق غريبــــ محمد|25||85
علوم |لمنصورهزي|د محمد ف|روق شعبــــ|ن مصط 7|2|68

|679oى ن| نص|ر و|صف نص|ر لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ش
د|بــــ حلو|ن|نور|لهدى صل|ح |حمد عبــــد|لسل|م7|2384
صيدله ع شمسسهيله محمد |حمد تـــوفيق9768|2
7846o4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن ع
5o8574د|بــــ دمنهور|محمد |حمد يوسف بــــل|ل
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد عبــــد |لمقصود محمد سيد|حمد|756467
8o2889د|بــــ |لم |رحمه نش|تـــ سيد |حمد|
88o946 طبــــ |سيوطبــــطرس يعقوبــــ فهيم يعقوبــــ
49o524|د|بــــ بــــ سويف|يه |حمد عبــــد |لمحسن |لسيد
7oo279ى عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح فنديس تـــمريض |لمنصورتـــ رحمه ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو محمد مو عبــــد|لفتـــ|ح774945
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م محمد محمد محمود ص|لح47327|
4o47o7حقوق |ل|سكندريهمحمد ع |حمد حسن ص|لح
رهريم |حمد |لسيد ع |حمد||47|2 زر|عه |لق|
8955o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  م ن|جح عبــــده فهيم
3|2o23تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|م|رك نبــــيل صبــــ سل|مه
897o66|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج منيه عبــــد|لنبــــى يونس محمد
|66|7oرهعل|ء م|جد عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ه ع ف|روق محمد||85688 طبــــ |لفيومم
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء محمد مو عبــــد |لمجيد عجوتـــ||||43
رهسم|ء |حمد سعيد محمد نجم|54|248 صيدله |لق|
د784264 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد محمد |لشبــــر|وى مج|
د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن مصط س|لم محمد |حمد س485375
د|بــــ |لمنصوره|ندى سعيد |حمد جمعه639573
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63787oيم |حمد منصور سعد علوم |لزق|زيقم سعيد |بــــر|
وف|تـــجم|ل ن| |لكنتـــ ه|شم864447 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسمحمد حس|م فؤ|د شو سليم|ن28455|
د|بــــ |ل|سكندريه|ند| صل|ح |لسعيد قطبــــ غر|بــــ495926
يم متـــو689378 نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء |لشح|تـــ |لمتـــو |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسفرح حمدى |م محمد ع4|89||
يم محمد محمد|86827 د|بــــ |لفيوم|يم|ن |بــــر|

9oo6o| صيدلتـــ سوه|جرضوى ربــــيع |لبــــدرى محمد
تـــج|ره طنط|ح|مد |لسيد ح|مد عبــــد|لحميد يونس3555|6
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد محمد عبــــد |لبــــ| |حمد|628678
8o329o|تـــربــــيتـــ |لم |حمد ع ع|يش عبــــد|لنعيم
4|8o39كليتـــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحن|ن |حمد حم|د خ|طر ع
2292oo|رتـــ|يه |حمد محمود محمد عبــــد |لق|در لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر ص|لح ع حسن |لك|فوري837|44
وف|تـــجنتـــ | عم|د |حمد محمد شح|تـــه765|32 ره بــــم معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه |لق|
89o846 طبــــ بــــيطرى |سيوطدى عبــــد|لن| محمد ج|بــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود عم|د رمض|ن جمعه695972
ه محمد عبــــد|لمنعم سليم|ن|73|483 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م

376o2رهرضوى عص|م ع |حمد تـــج|ره |لق|
د عبــــد |له|دى محمود759974 علوم ج|معتـــ |لسويسوق مج|

|438o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م ر|فتـــ حن محمود |لسيد
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد مسلم |لمر مسلم|526643
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|حمد ع|طف |لسيد عبــــدربــــه|8962|4
697|9oتـــج|ره |لمنصورهجم|ل |م سعد فرح|تـــ
623|ooلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حس عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم متـــو بــــدير
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــكل|ر| ع|طف فه عبــــد |لمل|ك527568
|2446o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمد ه| مصط كم|ل
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمريم |حمد محمد سلط|ن|569|2
33o63تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمن|ر |حمد عبــــد |لغف|ر محمد

فنون جميله فنون |لم |مروه عبــــد|لمقصود ص|لح بــــكر  878345
حقوق |لمنصورهعم|د عبــــد |لحميد محمود مصط محمود774324
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس |يه|بــــ حس |لسيد عفي 353|34
7||o25|د|بــــ |لمنصوره|له|م محمد جمعه |حمد حبــــلص
25923o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| عبــــد|لمنعم محمد عط
ل|ل3||6|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مريم محمد عبــــد |لغ |لسيد 
6|288oتـــج|ره طنط|بــــدور رفعتـــ محمد عبــــد|لرحيم حسن
تـــج|ره طنط|دع|ء ع|دل محمد |حمد سعد499328
7745ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|خلود محمد لط |لسيد شح|تـــه
3585o5وف|مريم عبــــد| محمد متـــو وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
49467o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يمن عبــــد |لعزيز |لسيد |لشيخ
ف محمد سعيد3|8|22 رهي|ر| | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |لؤي حس محمد ك|مل حس ص|دق5|59|
تـــج|ره ع شمسل|ء محمد رمض|ن عبــــد|لعزيز|232749

57o63د|بــــ بــــ سويف|لي معوض محمد |حمد معوض
|23o29ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد حسن كم|ل محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط مل عبــــد|لعليم محمد سيد|892293
تـــج|ره ع شمس|ء ع عبــــد |لفتـــ|ح ع نعيم سعد932|75
348|6oمعهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمع|ذ مو محمد مصط ع|فيه
يم حسن حسن مصط 752798 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
علوم سوه|جيوستـــ | ر|فتـــ صبــــ فلتـــس |9|899
456|58| تـــج|ره |ل|سكندريهنس محمد عبــــد |لعزيز ع ع

26|o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د |يه|بــــ ممدوح محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه عل|ء|لدين |حمد حس 235769
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لر|زق ن345879
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخأم رزق لبــــيبــــ عوض ميخ|ئيل5486|4
علوم |لزق|زيقدير محسن صبــــ عليوه محمد627348
|ء محمد عبــــد| عبــــد|لغ |لبــــن498926 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||
لسن ع شمس|س|ره مدحتـــ عبــــد |لعزيز عطيه773379
6o|773|د|بــــ طنط||سم|ء خط|بــــ خط|بــــ مهن|
د|بــــ |سيوط|ه|جر محسن |حمد ع 883267
صيدله طنط|محمد مجدى محمد ع |لمشد429684
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عبــــد | محمد محمد محمد||78342
433o44تـــج|ره طنط|أمل محمد عبــــد |لغف|ر محمد |لبــــرل
يم7||465 تـــج|ره طنط|سم |لسعيد محمد |بــــر|
7636o4ري|ض |طف|ل بــــورسعيديه ي| |لسيد عبــــد|لمقصود محمود
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | ص|بــــر مفتـــ|ح عبــــد|لعظيم335485
77o763|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه ف|يز ح|مد |لسيد حمد
63258oه رمض|ن شح|تـــ محمد علوم |لزق|زيقأم
32448oتـــربــــيتـــ حلو|نيوسف شعبــــ|ن قر عبــــد|لحميد
5o7|82علوم |ل|سكندريهنوره|ن مصط عبــــد | |حمد|لشنو
رى546266 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــي| |يه|بــــ عبــــد|لمجيد حس |ل|ز
4|o43oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد |لرحمن محمد يونس أبــــو |لمك|رم
يم عبــــد|358333 تـــ سم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن
23o|98تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|مح ص|بــــر ص|لح عبــــد|لر|زق
تـــج|ره كفر |لشيخزغلول عزتـــ وجيه محمد |لبــــل|وى9948|4
حقوق |سيوطم | منصور يوسف رزق  895537
رهحمد محمد محمود عبــــد |لحميد|62793| علوم |لق|
36ooo7| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|رين| |قصد | غ| رزق
بــــي 9379|6 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|وق ع ع ع |ل
علوم ع شمسمروتـــ محمد فتـــح | عبــــد|لق|در |لف 344846
25o326 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــسمه جم|ل محمد حسن مصط

يم عبــــد|لمنعم29664 رهعمر |حمد |بــــر| حقوق |لق|
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77892o|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء جوده محمد مصط سعيد
ش|م يوسف مصط |423872 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسم|ء 
علوم بــــنه|لشيم|ء مو ع|دل تـــوفيق|4|2875

7756oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك|تـــرين |نور يعقوبــــ عطيتـــ
32o46oرهمحمد ي| بــــيو تـــوفيق طبــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهنور| محمد عبــــد |لق|در دي|بــــ498||6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد مسعد ر|غبــــ محمد عبــــد |686253
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورريه|م خليفتـــ عبــــد |لقوى عبــــد |له|دى854|52
76683o|ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد فوزى عبــــد| |حمد حموده معهد ع| 
يم محمود عز|زى|636294 تـــج|ره بــــنه|حمد محمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسع حسن محمد حس |لبــــدرشي 345324
إعل|م بــــ سويفم|رتـــ | جورج فرنسيس م |249758
88o76o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه فوزى محمد عبــــد|لرحمن
صيدله طنط|عمر سم مختـــ|ر |حمد عبــــد|لمنعم9|4334
|4o473ف ذ| جرجس وف|تـــس|ندى | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم كفر |لشيخم|رتـــ | نبــــيل سعد عوض69|438
|553|oتـــج|ره ع شمسف|طمه سيد |حمد فؤ|د

39o8|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرنرم خ|لد محمد |لطح|وى
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد محمود عبــــد |لعزيز |لبــــرم|وى448656 معهد ع| 
7o82|3|تـــمريض |لمنصورتـــ لسيد حس |بــــو |لمع| فضل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحمن ع237356
ندستـــ |لفيومجيل|ن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ683394
83o826حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد جم|ل محمد سليم|ن
4974o6لسن ع شمس|ي|سم خ|لد كم|ل |ل|رف
د|بــــ دمنهور|س|مح |لسيد صل|ح |لسيد |لشورى|49439
د|بــــ كفر |لشيخ|ر| |حمد عبــــد |لسل|م |حمد|87|48
8o3633حقوق بــــ سويفس|ره محمد ربــــي ع محمد
علوم |لمنصوره|ء ع|بــــدين عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لو|حد عبــــده8364|5
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــتـــ | يوسف |حمد حسن س|لم2|4358
68||5oق حقوق |لمنصورهمحمد |حمد محمد عبــــد |لر|زق |ل
4o8634يم محمد |بــــوسمره تـــج|ره طنط|منيه ع|دل |بــــر|
ين عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم499869 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن
64o669نوعيتـــ |لزق|زيقلسيد عبــــد |للطيف |لسيد محمد |حمد
8o|874كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن عص|م لط |حمد
يم4|2673 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومي|تـــ محمد عبــــد|لخ|لق محمد إبــــر|
ر |حمد329869 علوم بــــنه|تـــسنيم |حمد عبــــد|لظ|

43|o9|رهيه|بــــ خ|لد |لسيد محمد |حمد تـــج|ره |لق|
52587o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد س|لم س|لم ع عشيبــــه
ف طه محمود نور6|7646 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسطه |
77o33oد|بــــ |لزق|زيق|محمد محمود محمد |سم|عيل
34o83||د|بــــ بــــنه|يه سعيد محمود |حمد عبــــد|لنبــــى|

Page 3447 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|5o852|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء محمد جمعه محمد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدوق ي| محمود محمد فرح شمس |76368
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمل محمود عبــــد |لرسول محمد م| |428358
876o7||معهد ف ص |سيوط  حمد محمد |حمد سليم|ن
رهكريستـــ مل|ك |سكندر خليل ميخ|ئيل562|5| حقوق |لق|
4|469oد|بــــ كفر |لشيخ|تـــغريد ط|رق عبــــد |لحميد عبــــد |لحليم
26|63o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمصط عبــــد|لق|در م |لدين عبــــد
6979o2| يم حسن ع ثــــ|ر د |ط|مل |بــــر|
338o88معهد ف تـــمريض بــــنه| مصط شح|تـــه |لسنو شح|تـــه
5o7|8oتـــج|ره |ل|سكندريهن محمود أحمد محمود ع كشك
علوم |سيوطد| | ممدوح محمد عبــــد|لحميد |89724
بــــي |686795 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء محمد عبــــد |لحكيم |ل
ف عك|شتـــ طلبــــه مسعود357388 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |
ى عزيز 328||9 د|بــــ سوه|ج|عف|ف نش|تـــ خ
م عص|م عفي |لسيد عفي |247622 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |حمد محمد مصط حسن67339|
8|7|8o يم فه تـــج|ره بــــ سويفديفيد مكرم |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمد مدحتـــ محمد تـــوفيق مر|د9254|6
ر846552 عل|ج طبــــي قن|ف|طمه نور |لدين |حمد م|
د|بــــ |لمنصوره|منه | عبــــد |له|دى شبــــل عبــــد |له|683469
حقوق |سيوطس|ندى عص|م خليفه روبــــيل  992|89
ر محمد8249|8 علوم |لم |مصط عزتـــ ش|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|زينبــــ سعيد زغلول عزبــــ|84328
428oo9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريم محمد محمود بــــسطوي ع
تـــربــــيتـــ بــــور سعيديم|ن محمد وص محمد ك|مل فروح|763428
42o|53 ى حس تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخم حس طلخ|ن |لم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل| سيد ك|مل عي62866
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهكل|ر| و|ئل وديد صليبــــ لوز|47526
ره|ح|تـــم محمد سلط|ن قر 226672 د|بــــ |لق|
6o592oتـــج|ره طنط|بــــل|ل محمد رزق عوض
3|223oد|بــــ ع شمس|رن| |س|متـــ جميل ري|ض
ن| رمض|ن ز محمد9|673| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم

6o||9تـــج|ره بــــ سويفن صل|ح عبــــد|لعزيز مصيل
7556|o| يم محمد محمد جم|ل د|بــــ |سو|ن|س|ره |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|جه|د |حمد ج|د|لكريم سعد |لدين  77|3|9
يم محمد|32446| ره|يه |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
62|o75تـــج|ره بــــور سعيدأحمد عل|ء رزق عبــــد |لحميد |لبــــ|ز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور| قر ح|مد عبــــد |لمجيد22576|
7658o6كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمن|ر محمد محمد |لسيد |لبــــص|ل
علوم بــــورسعيدمحمد |لسيد فرح|تـــ |لسيد784666
6887o3د|بــــ |لمنصوره|ندى |حمد |لسيد عبــــد |له|دى |حمد
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وف|تـــن محمود محمد فه658|2 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد شو |لبــــي حسن694859
7o6628تـــج|ره كفر |لشيخرن ن| محمود عبــــد |للطيف
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مل رفيق عبــــد|لغ |لفرم|وى|266883
86o|79تـــج|ره |سيوطدع|ء ه|رون محمد حسن
رهكم|ل ع |حمد محمد حم|د8|2352 تـــج|ره |لق|
47569o|حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــو ضيف ع عبــــد |لع
د|بــــ |لزق|زيق|عصم|ء ع|طف محمد محمد مصط 627845
43o|87| صيدله طنط||ء رأفتـــ أحمد خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم| جم|ل عبــــد|لن| محمد خليل 354767

يم28379 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د ع عبــــد |لكريم |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديصفيه ش|كر سيد حس| 273427
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | صل|ح محمد |حمد7854||
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــده حسن عبــــد|لكريم827889
د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد8||59|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد ربــــيع سيد عبــــد |25|58

342|o3يم زر|عه مشتـــهرمنتـــ | جم|ل |لسيد |بــــر|
42635o فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس رأفتـــ لط حسن |لسبــــ
6o7535يم سعده |د|بــــ طنط|رو|ن |لسعيد |بــــر|
6|o554 د|بــــ |لمنصوره|رحمه عطوه سيد|حمد |لعو
466o43ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن مصط |حمد |بــــوزيد ع
معهد ف ص بــــور سعيددى |حمد صل|ح عبــــد|له|دى ع رضو|62449

علوم |لفيوميوسف نبــــيل |دو|رد فرج53|66
معهد ف ص |لزق|زيقيم|ن جم|ل |حمد محمود||78349
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيتـــ |حمد محمد |حمد |لوكيل|522298
7|o874|يم ر محمد |حمد |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدسل|م ط|
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمد محمد|33349
ر|ء محمد حس محمد|3|856 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه |لز
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــش|كر محمد عبــــد |لرءوف حميده82826

يم |64392 ف عوض محمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقشيم|ء |
5|28o8 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ |ل
36|o73|يم حسن فرج تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء حسن |بــــر
تـــج|ره طنط|محمد مر|د عوض ع بــــرغوثــــ487|43
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرودين| محمد |لسيد حس 759327
75o6o6د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ر و|ئل محمد عبــــد|لخ|لق
د|يتـــ |حمد ك|مل محمد|628823 صيدله |لزق|زيق|ء 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مهند محسن محمد حسن خ|طر275|34
رهزيزى عم|د |لدين سيد جنيدى محمد66499| حقوق |لق|

يم محمد عثــــم97|4| يم |بــــر| لع| للغ|تـــ بــــم جديده|مريم |حمد |بــــر|
ر |حمد677828 حقوق |لمنصورهعثــــم|ن بــــ|سم محمد م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــصبــــرين يح محمود عطي 44835|
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6o8o44 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسنتـــ محمد |حمد |لدسو لبــــشتـــ
زر|عه سوه|جرو|ن |لسم|ن عبــــد|لش| |لسم|ن 2544|9
فنون جميله فنون حلو|نس|ره م |لدين |م |لنجدى33|3|2
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|خلود عبــــد |لن| حس محمد58289

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|جر رمض|ن |بــــو|لعل| محمد243255
يم 2577|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد جم|ل حل عبــــد |للطيف |بــــر|
علوم سوه|جم|ري| جميل جرس حن|  895978

رهحمد ع محروس محمد|5476| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ط|رق محمد تـــوفيق غ|نم|445952
22724oرهمحمد شبــــل عبــــد|لجو|د عبــــد|لمطلبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
268o45|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد عبــــد|لمو |لص |ن

542o4|حقوق بــــ سويفسل|م شعبــــ|ن حسن |حمد
895o83 ش|م |حمد مصط طبــــ سوه|جمحمود 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن |س|مه غريبــــ صديق66592|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهند| ع|دل عبــــد |لعزيز |حمد756264
د|بــــ كفر |لشيخ|دين| خ|لد صل|ح سود|ن444447
رتـــكريم |حمد سيد عبــــد|لجو|د عثــــم|ن235424 علوم ري|ضتـــ |لق|
5o6637طبــــ |ل|سكندريهندى |يه|بــــ محرم محمد مر
|4485oرهصف| رمض|ن محمد عل|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|د|بــــ |لم |صف|ء عبــــد|لحفيظ عبــــد|لعزيز عبــــد||82372
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحمن محمد 6|2866

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء مصط عرفه |حمد|58249
7o|65|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن فوزى مصط سيد |حمد زغلول
788|o4|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء حمدى محمد ر|جح
438o77يم |بــــوشعيشع |ء عبــــد |لرحمن |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخإ
د|بــــ ع شمس|رض| صل|ح محمد محمد355354
486o8|| معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــروز|ن جورج رزق ج|د
69586oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو محمود عبــــد | |لسيد زيد|ن
تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد رض| ص|لح محمدحسن844|75
7|2o77تـــج|ره |لمنصورهندى |حمد رأفتـــ محمد |ل|م|م غربــــه
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مصط محمد عبــــد | محمد د|ود629525
433o9|معهد ف ص طنط|وق ي| محمد عبــــد |لعزيز غ|نم
تـــج|ره ع شمسمريم مجدي سعيد ع |لشيخ2|6|35
76o54||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويس|ء عبــــد |لسل|م محمد حموده
242o23|رهسم|ء |حمد جل|ل حس محمد علوم |لق|
لسن ع شمس|ندى عم|د ر| |بــــو زيد46|9|3
|4o693 تـــج|ره سوه|جعمر محمد زكري| |حمد حسن
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد نعم|ن عزتـــ ح|فظ|528942
نوعيتـــ |لزق|زيقإيم|ن ص|لح |لسيد متـــو639279
طبــــ بــــيطرى دمنهوريم|ن عبــــد |لحليم |حمد عبــــد |لحليم 9273|5
ى محمد |حمد |لسيد|328458 ندستـــ بــــنه|حمد بــــ كليتـــ 
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7o5539 |طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |لسيد ح|مد محمد ش
4o4548يم محمود جمعه حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورتـــ حسن أنور |للبــــودى497452
922||o|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ بــــ|نوبــــ فؤ|د رزق قلد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر ع عمر محمد344379
69938oتـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد حسن |لسيد
4o5o55 د|بــــ دمنهور|ف|رس أحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لغ فوزى
5o4849زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد |حمد محمد |حمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ عبــــده محمود بــــغد|دي322863
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسمر عبــــد|لمحسن عبــــد|لمؤمن محمد252283
طبــــ بــــنه|من|ر ممدوح ف|ضل |لسيد43|332

تـــج|ره بــــ سويفغ|دتـــ ص|لح محمد شح|تـــتـــ59525
7|oo|oزر|عه |لمنصورهمريم محمد عوض عوض |لمك|وى
9|26oo ندستـــ )6|كتـــوبــــر|زي|د محمد |حمد |لتـــ ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
علوم |لزق|زيقرح|بــــ خ|لد منصور عبــــد|لوه|بــــ منصور627298
64o733تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد |حمد محمود مر

327o9يم ندستـــ حلو|نمحمد عل|ء |لدين محمد |بــــر|
ر|ء محمد رض| تـــحتـــمس محمد رف7827|2 رهف|طمه |لز تـــج|ره |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ط|رق ع|دل عبــــ|س ص|لح249273
448o52فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمودتـــ محمد عبــــد |لحق ذ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء حس عبــــد|لحليم حس |268954
يم ري|ض256446 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريمه ي| |بــــر|
488oo3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مصط محمود محمد عبــــد|لنبــــى حسن بــــيو
4|3o5||نوعيتـــ طنط|نوره|ن محمد عبــــد |لحميد |لبــــن

ره|سل جم|ل محمد منصور268|2 عل|م |لق|
ندستـــ |سيوطط|رق صبــــري ع عنتـــر453589
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفريموند| ع|طف فخرى مك 92|6|3
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يم|ن محمد محمد محمدعطيه |لقلف444445
ره|ن|دين محمد سيد ع س|لم323552 ثــــ|ر |لق|
7635o4 يم محمد حسن كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنوره|ن ن |لدين |بــــر|
5|868o|ف علوم دمنهورمنيتـــ سعد عبــــد|لمقصود محمد 
23o857 رهسعد مصط سعد |حمد مصط تـــج|ره |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــتـــ محمود طه س|لم س|لم483446
5|8o49زر|عه دمنهورريه|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن عز |لدين
4oo728د|بــــ |ل|سكندريه|محمود سعيد محمود سلط|ن |حمد

46827| رهسم|ء فرج | عز|لرج|ل رف| صيدله |لق|
يم789|44 زر|عه كفر |لشيخسلوى ع عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطيوستـــ | ر|ئد رس بــــ |م  |87799
8337o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي |ده |سم|عيل محمد مهر|ن
758|o6ش|م عوض محمد صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد 
8|93o5|حقوق |سيوطيم|ن |حمد سيد عبــــ|ده
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7|o8o9معهد ف ص |لمنصورهمحمد بــــ|سم عبــــد |لحميد رش|د |لمنسوري
|5o26oف فريد |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزي|د |
3568ooد|بــــ |لزق|زيق|سم|ح وحيد |لسيد عبــــد|لحميد
697o43|تـــج|ره بــــور سعيدحمد رش|د صبــــ  عطيه
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|طه مجدى حسن |بــــو عيد4566|6
7oo2o||معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد ي| عوض عبــــده
7o4797ل|ل علوم |لزق|زيقجه|د مهدى عطيه عبــــد |لعزيز 
462|o9طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود ح|مد محمود محمد ح|مد
تـــج|ره طنط|يم محمد عبــــد | محمد6|4499
ى|279||6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء كم|ل عبــــد |لع| |لز
علوم ج|معتـــ د |طش|دى عبــــد |لنبــــى محمد عبــــد |لنبــــى يوسف3|4386
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جم|ل سليم|ن محمد228|23
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه |بــــو شوشه |لسيد محمد38544|
89764o تـــج|ره سوه|جشيم|ء خلف كم| عبــــد|لكريم
رهعمرو منصور حس عبــــد|لكريم4734|3 تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسمصط فتـــ عزبــــ ش| 2853|2

9o586|نوعيتـــ فنيه |لفيومسم|ء سم عبــــد |لمحسن |حمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمصط شبــــل عبــــد |لفتـــ|ح شبــــل446976
42283o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن محمد سعد محمود
|6o537لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |يمن محمد عبــــد |لحليم
6o4853بــــي نص ثــــ|ر |لفيوم|رن| محمود عبــــد |للطيف |ل
ندستـــ |لم |ح|زم محجوبــــ محمد مر 6258|8
د|بــــ حلو|ن|محمود محمد فؤ|د محمد حسن37275|
يم|||6893 د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |حمد ج|دو حسن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم سعد عبــــد |لحميد عبــــد |لرحيم ع|679737
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه عثــــم|ن حد|د محمد2284|8
|4|7o4| ره|عمر محمد يونس عبــــد د|بــــ |لق|
ندستـــ أسو|نمحمد صل|ح |لدين حس م 869397
ر|ء حربــــي محمد |لملقبــــ يسن38|865 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه |لز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر|مز |يه|بــــ |سحق ز9627||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد محمود يونس بــــخيتـــ|38733

تـــربــــيتـــ |لم |منه | ن| محمود |حمد823349
9233o4 كليتـــ |أللسن سوه|جسم|ح ج|د|لكريم تـــوفيق ع
تـــج|ره |سيوطمن|ر شو محمد |سم|عيل ||8854
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعل| |لسيد محمد عبــــد |لمجيد محمد22|683
حقوق ع شمسدير نبــــيل عطيتـــ حسن6329||
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطش|دى عم|د عبــــده جو 876773
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر جمعه ربــــيع عبــــد|لعليم52|||8
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحسن|ء ن| محمد |لتـــلو| 268886

ل|ل ع|837| يف  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شيم|ء شعبــــ|ن شو ص|بــــر629|6
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|54o92لسن ع شمس|مؤمن عنتـــر محمد شيبــــه |لحمد
82474oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم نص|ري
46o859 |لدين صبــــ |لزمر| |د|بــــ طنط|ول|ء ن|
7o2946|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |لسعيد ك|مل عبــــد |لنبــــى |بــــر
6849o2|حقوق |لمنصوره|ء شبــــل |حمد |لغني سل|مه
2735o6كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفط|رق حس محمود حسن

5o428تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد جم|ل محمد جودتـــ
نوعيتـــ فنيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــيتـــ محمد |حمد ص|دق|3|4552
علوم سوه|جحمزه حسن خلف محمد سل|مه 898594
49o762م|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حسن|ء محمد |نور بــــشندى 
ق|وى2|4|45 ندستـــ |ل|سكندريهإسل|م محمود أحمد |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح يوسف سعد8732|3
9o647o طبــــ سوه|جس|ندى مجدى مليد ذ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيمن ممدوح سعيد |لحلو| |4547|4
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر ح|تـــم ع بــــيو775365
268o57تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد عمر خربــــوش
يم محمد|58733| ره||ء يح |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

نوعيتـــ عبــــ|سيهم| سعيد سمع|ن ميخ|ئيل755|2
5882o معهد ف تـــمريض بــــ سويف حس|م ع محمد ع

5264o2يم محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيح رزق ك|مل |بــــر|
7o6|9oج |لدين |لمهدى ح|مد |لمهدى| حقوق |لمنصورهمريم 
يم |لسيد عمر|ن|69624 تـــمريض |لمنصورتـــ بــــ|سم محمود |بــــر|
27o698تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحم|د مصط حم|د حسن حموده
|6627o| ره|مؤمن س|مح محمد عبــــد |لعزيز عبــــد د|بــــ |لق|

ره|ء محمود عبــــد |لعزيز ك|مل|638|4 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخنرم  |لسعيد  حسن  شعبــــ|ن9295|4
632o57يم كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــنغم ع عبــــد|لعزيز |بــــر|
5o33|o|ه عل|ء |لدين مسعد |لسيد رضو زر|عه |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء محمد محمد ك|مل خميس|499626
7||||oم تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه |لسعيد رجبــــ |حمد حسن 
297o2 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد حس |م|م حس

يم |حمد |لسيد |لنج|ر432847 تـــربــــيتـــ طنط|س|ره |بــــر|
6422o|يم |حمد صيدله |لزق|زيقمحمود محمد |بــــر|
يم |حمد محمد229822 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|نوره|ن |بــــر|
6|o74oبــــ |ند عبــــد |لغ ر| |لنشي لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
8o428|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |سل محمد سيد رمزي

رهح|رثــــ عبــــد |لكريم عبــــد |لمغ |بــــوط||8|46 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ قن|شيم|ء سلم|ن محمد عبــــد|لجليل335|84
تـــج|ره طنط|م | ه| خليل فرج رزق424277
8o8|54فنون جميله فنون حلو|نرحمه ي| |حمد لبــــيبــــ
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطن|ن سعيد |بــــ|دير ف|كه 885676
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وف|تـــسل|م ط|رق محمد ر|غبــــ|227457 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
898o95 حقوق سوه|جرحمه حمدى محمد |م
7682o8كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشرو|ن عبــــد |لعليم عبــــد | | حمد
يم زقزوق|764524 تـــج|ره بــــور سعيدحمد حسن محمد |بــــر|
632o32تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | مصط سيد مصط |لسيد
52o367|د|بــــ دمنهور|ه|يدي عل|ء محمود محمد|بــــو|سم
23o9|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ميل|د فوزى متـــى
68o385طبــــ |لمنصورهعمرو حس عبــــد |لع| |لفرح|تـــى
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــول|ء مصط عبــــد|لعظيم |حمد سليم245449
452o36|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد رمض|ن |لسعيد |حمد |لكردى معهد ع| 
3348o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيتـــ محمد صبــــ فريد
يم محمد محمد ن |لش562|48 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |بــــر|
84o368 علوم |سو|ند| | عل|ء مصط ع
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد سليم|ن |لسيدعبــــد |لخ784985
حقوق |لمنصورهحمد |ل|سمر نظ مسعد||42||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء مجدى محمد محمد عوض |687567
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|بــــسنتـــ عزتـــ عبــــد|لمع |حمد عثــــم|ن229396
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى عبــــده عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود425642
زر|عه سوه|جحسن|ء صل|ح ح|مد محمد 896339
7o|426|ر د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |يمن ع عبــــد |لمنعم ز|

تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن نور |لدين عبــــد |لمنعم محمود|25465
|4o482تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |رميه مك|رى عوض
نوعيتـــ بــــنه|نوره|ن محمد |لسيد محمد356595
|42o76 ندستـــ ع شمسمصط ز محمد ز
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد مصط |52|632
45o639|م علوم ري|ضتـــ طنط| |ر صبــــ رضو|ن عبــــد |لرحيم 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ط|رق |حمد ن  |د|258649
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ن جرجس بــــطرس حن|7|246|
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ عبــــد |لعظيم فتـــوح حموده26369|

رهخ|لد حس فهيم حس فهيم44373 تـــج|ره |لق|
4436oيم خليل يم خليل  |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |بــــر|

2662o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق عنتـــر محمد عبــــد|لعزيز|
7634o9يم رى |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدشيم|ء محمد كم|ل |لز
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء عبــــد|لمقصود عبــــد|لرحمن فهيم|838848

طبــــ |لفيومندى عط|ء مصط ز62|72
|4oo63يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس خ|لد حسن |بــــر|
765|o6ري|ض |طف|ل بــــورسعيدوق معتـــز محمد |لمر ص|لح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن |يمن عبــــد |لص|دق |حمد|76|5|
معهد ف ص |سم|عيليهع عبــــد |لوه|بــــ |ل |تـــى ك|مل769655

رهيوسف و|ئل |نور محمد |ل | 6284| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نمروه مجدي مغربــــي محمود53|845

Page 3454 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــسمتـــ فتـــ ع |حمد دعبــــيس7252|5
د|بــــ سوه|ج|شيم|ء ن|دى بــــخيتـــ محمد 485||9
تـــج|ره ع شمسسم|ء ص|لح |حمد حسن |322984
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــده ف|5632|6
ف عبــــ|س محمود حسن486759 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد |
4o|282|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن|ن حن| موريس حن
7562o5|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد محمد حس |لسيد
75|4o9تـــج|ره بــــور سعيدكريم سم عبــــده مصط حم|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|سم ك|مل فتـــ محمد |لبــــغد|دى765852
2|59o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| ع|دل ف|يق عبــــده
834o|9علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىه|جر عبــــد|لن| ع محمود
زر|عه ع شمسدع|ء سعيد شح|تـــ عبــــد|لحليم3|2|37
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| ه| سليم|ن محمد عليوتـــ ربــــيع774846
تـــج|ره كفر |لشيخسمر |حمد حسن |حمد بــــدوى28|443
زر|عه |لم |صف|ء محمد فرح محمد273656

ره|حبــــيبــــه محمد |حمد عبــــد |لحفيظ39238 د|بــــ |لق|
8o6o25ي شح|تـــه نوعيتـــ |لم |ريه|م مل|ك بــــ
رهزي|د |يمن محمد محمود233688 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o4o||يم عبــــد |لفتـــ|ح |لطنط|وى تـــج|ره طنط|نور| |بــــر|
ه يوسف محمد ص|لح|486374 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهم
259o|o|يم عص|م حم|د محمد يونس زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــبــــر|
7o5446| يم عبــــد يم يوسف مو |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
علوم دمنهورم| شعبــــ|ن عبــــد|لحليم محمد |لجمل5965|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد جم|ل |لدين كم|ل |لدين |م 828872
6oo453فتـــ ظريف حس حس|ن |ل|حول تـــربــــيتـــ طنط|م
32224oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل محمد ع ع
علوم كفر |لشيخيه |حمد |لسيد ع سعف|ن|526|44
تـــ محمد عمر بــــسيو |7233|3 حقوق ع شمسم

ف |حمد ع|99|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ |
تـــج|ره طنط|محمد سم قدرى ق|سم مطر|وى494489
7o5o39|ري|ض |طف|ل |لمنصورهم| عبــــد |لمع |حمد محمد عتـــم
|3334o|ف محمود محمد رهحمد محمد | حقوق |لق|
24435o|وف|تـــ|حمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لعظيم عبــــد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
338o7|معهد ف ص بــــنه|محمود مسعد محمود يوسف
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخدين| زكري| سليم|ن محمود ع|بــــدين489488
د|بــــ دمنهور|فيبــــى فريد فخرى مجلع ج|د|لربــــ485539
د |لطنط|وى محمد فريد |لطنط688657 د|بــــ |لمنصوره|ن|
صيدلتـــ |لم | محمد |لغز| خ |وي يوسف9892|8
344o25|نوعيتـــ عبــــ|سيهي|تـــ رض| عي محمود
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجيه|ن |سم|عيل محمد |سم|عيل يوسف779964
7o2oo3وف|تـــ|حمد و|ئل |حمد عبــــد |لو|حد |سكندر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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|32o39ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء عبــــد |لحميد شديد |بــــوط|لبــــ ز
ه متـــي|س527579 ندستـــ |ل|سكندريهمريم كرم ع
طبــــ |سيوطمحمد سيد عبــــد|لو|رثــــ عبــــد|لمجيد  925|88
|2o2|4ره/ري|ضتـــن|دين محمد عزتـــ ع ر|جح إعل|م |لق|
3397o7| نوعيتـــ بــــنه|يم|ن محمد حس|ن حس|ن
8|33|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم |يمن مه رزق |
يم5||36| رتـــ مصط |لنح|س |بــــر| علوم ع شمسز
77o86|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقميسون كم|ل عبــــد |لسل|م حمد|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ح|زم |حمد قورتـــ5736|2
5o|9|oد|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لمجيد
يم687332 يم عمر |بــــر| حقوق |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ع|دل محمود حسن محمد475582
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نصبــــ |لجيو ف|روق |لعتـــر988||6
يم عبــــد|لحميد محمد |حمد|348622 تـــج|ره بــــنه|بــــر|

|لسن |لم |حبــــيبــــه عبــــد |له|دى منصور فضل239|2
6887o6زر|عه |لمنصورهندى س| |بــــو|لفتـــوح ع
ندستـــ بــــنه|د | حس|م |حمد |حمد |لكرش248463 كليتـــ 
تـــج|ره ع شمسمؤمن ن حمدى |حمد24539|
682o75|يم عيد حقوق |لمنصورهل|ء عم|د |لعدل |بــــر|
يم |نوي سليم769387 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــه| |بــــر|
9o7|92 د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحمن محمود |لز|رع عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |لزق|زيقد | عل|ء محمد عبــــد |لعزيز773666
حقوق ع شمسمحمد ربــــيع محمد عبــــد| سلط|ن346373
6o56o7|حقوق |لمنصورهيم|ن |حمد محمد |حمد |حمد عيطتـــ
تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء ع|دل |حمد محمود|84757
معهد ف تـــمريض ع شمسيتـــ | عبــــد|لحميد ف|روق عبــــد|لحميد336227
372o3oصيدله ع شمسمحمد سيد حسن محمد محمد ضيف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسوسن مجدى محمود حسن س|لم622367
حقوق ع شمسريه|م |حمد عيد شح|تـــه|3598|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر محمد محمد عبــــد|لو|حد ع|صم3673|6

رهمريم مصط س|لم |لسيد محمد98|4| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره دمنهور|ء يوسف خميس عبــــد |لرسول|499698
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |يمن سيف عبــــد |للطيف778487
طبــــ حلو|نحمد محمد محمد مبــــ|رك|257753

صيدلتـــ |لفيومسم|ء |حمد عبــــد |لرحيم محمود|87728
|482|oد|بــــ ع شمس|من|ر ممدوح عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |حمد |لسيد نجم|785837

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم| مصط محمد |سم|عيل|59295
حقوق |لزق|زيقمل رزق سعيد فرج |حمد |لبــــحر|وى|5|6395
7o83o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود حس|م |لسيد حسن عيد
62735oيل ج |لزق|زيقديل س|مح |حمد ن| ج|د كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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3536o9معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد رمض|ن محمد |لسيد
تـــج|ره دمنهورعمرو محمد رفيق محمد|49557
وف|تـــسيف |لدين |يمن محمد رشدي محمد2923|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرح|بــــ ع|طف حس |حمد852529

227|o ف محمد حبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيف |
د|بــــ |لزق|زيق|يه |لسيد بــــسيم عرفتـــ ص|لح|53||77
4o|o2|د|بــــ |ل|سكندريه|عمرو ج|بــــر محمد حج|زى
د|بــــ ع شمس|ه|جر س|مح ج|سم شكرى66|9|3
5o9|27ى علوم |ل|سكندريهكم|ل محمد كم|ل حسن ن |لح
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدجيه|ن محروس وف |لدرسه93|8|6
46o79ره|منه حس|م محمد ع د|بــــ |لق|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نن|درتـــ ط|رق عبــــد|لعزيز حس|ن 286||3
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــ عل|ء عبــــد|لغف|ر |لبــــدوى مش9669|2
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ي| محمد ص|بــــرعبــــد |لحميد774344
27|28o كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسمر و|ئل ش|كر |ل|م|م |لقل
842o36 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حليمه حج|ج |لنج|ر ع
رهم | شند فه شند443|3| طبــــ |سن|ن |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|م محمد |حمد محمد عمر|ن|244297
8554o8تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنهله عم|د |لدين مصط محمد
8o2734|ف تـــو سيد طبــــ |لفيوميه |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|لق سل6|6794
تـــج|ره سوه|جحمد عبــــد |لع| |حمد عبــــد |لع||49386
22o|77رهحس|م محمد سليم|ن محمد |لبــــيو تـــج|ره |لق|
327o22نوعيتـــ عبــــ|سيهحبــــيبــــتـــ حسن ص|لح محمد عبــــد|لر|زق
348754| يم محمد ع عبــــد| تـــ |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
معهد ف ص |ل|سكندريهن محمد ق|سم ع منصور|748|52
46374oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمح|سن ع|دل محمود |لسيد عبــــد|لع
237o65| ف محمد عبــــد| رهم| | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|6o44ى ندستـــ طنط|س| س| عبــــد |لفتـــ|ح |لح
9o6223 تـــج|ره سوه|جطل|ل ع|دل مهدى رشو|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ عبــــد|لمومن |لسيد عبــــد|لمؤمن342663
442|2oصيدله |ل|سكندريهصل|ح عل|ء محمد عبــــد|لعزيز

تـــربــــيتـــ |لفيومن|در عم|د موريس جرجس|6392
33665o|لسن ع شمس|يتـــ حف عبــــد|لحفيظ |سم|عيل
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد صل|ح |لدين ح|مد محمود|52845

|ج33369 |ج حمدى  زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم 
7o|||7تـــج|ره |لمنصورهرض| متـــو رض| متـــو محمد يونس
تـــج|ره ع شمسعمرو عل|ء |لدين |سم|عيل |حمد||62||
26874o|ه شو غبــــ|ش حم|ده |د|بــــ طنط|م
36o22oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد عبــــد|لرؤف ص|دق محمد منصور حل
4o36o8|يم محمود رمض ف |بــــر| تـــج|ره طنط|سل|م |
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|4o|2|ش|م محمد شكرى عبــــ|س ره|ض  ثــــ|ر |لق|
49o364تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق محمد ع عبــــد |لحميد حج|زى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعزه |حمد محمد محمد حسن5594|5
|66445| هل|ء ي| عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــ نوعيتـــ ج
4247o8 رى تـــج|ره |ل|سكندريهمصط صل|ح |لدين ع |لجو
7o5853تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء عبــــد | |لسيد عبــــد |لوه|بــــ عبــــده

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيم |يه|بــــ حسن ن|دى53|54
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر محمد |حمد |لشح|تـــ حم|يتـــ |485463
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورفن|ن |يمن فوزى عبــــده محمد|499796
6263o9ى تـــج|ره |لزق|زيقسهيله بــــرك|تـــ |سم|عيل بــــرك|تـــ |لز
427o96ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ند فوزى محمد |حمد سليط
6|96o3بــــتـــ |لتـــ|بــــ د|ود تـــج|ره ج|معتـــ د |طآيتـــ وف| و
يم جرجس|32755 علوم حلو|نمورين ميل|د |بــــر|

4949oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم عويس محمد عويس
|475o8ر تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد كم|ل عبــــد |لظ|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنرم حبــــ ميل|د ر|غبــــ863894
و|ري عبــــد|لمجيد26||52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم| عبــــد|لمجيد 
8o5o|9صيدلتـــ |لم |نرم عص|م بــــيو ص|بــــر
6|6o67 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لعزيز فوزي عبــــد |لعزيز عي ل|
يم63|237 ره|د | رض| ف|يز |بــــر| د|بــــ |لق|
36o278زر|عه مشتـــهرسل|م محمد محمد محمد |لصهرجتـــى
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقرحمه |لسيد عبــــد | |لسيد ع|مر778825
معهد ف ص |سو|نبــــسمه حسن ع عبــــد|848486
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محمد عبــــد |لرؤوف محمد|54892|
62|652| د|بــــ د |ط|يه |لشح|تـــ |لسيد ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عص|م |حمد فريد|56773|
علوم |لمنصورهول|ء محمد محمود حس عبــــد |لعزيز688443
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد صل|ح ز رزق|24569
448|9o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمه| محفوظ عبــــد|لحميد يوسف ل|ش

علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف سيد طه محمد44276
ندستـــ بــــنه|يوسف طه متـــو |بــــو غ|بــــه|24677 كليتـــ 
4o8248د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سعيد أنور |بــــو|لفتـــوح محمد |لمرحو
7o5923تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمصط سعد مصط شبــــ|نه |لسيد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهم|رى سم |ميل ف|رس638974
تـــج|ره بــــور سعيدعمر |حمد محمد عبــــد |لر|زق5648|6
479|o9ندستـــ |ل|سكندريهع محمد عبــــد |لق|در عبــــ|س عبــــد|لق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|آيه س|لم عبــــد |لحكيم س|لم عرفه2399|6
تـــمريض |سيوطبــــخيتـــ عبــــيد بــــخيتـــ حن|وى 97|9|9
69o9ooعلوم ج|معتـــ د |ط |ر محمد محمد |حمد حسن
ق|وى|24866 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م جه|د محمد |ل
تـــج|ره كفر |لشيخند|ء محمود ق|سم محمد سليم|ن442647
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ني|ر| |س|مه عثــــم|ن عثــــم|ن|6298|
42959oف ح|مد محمد سلم|ن طبــــ طنط|محمد |
69o8o2تـــمريض |لمنصورتـــ  |ء حسن |حمد محمود |لخل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنور|لهدى محمود يوسف |لدغيدى869|27
864o75| |حقوق |سو|نسل|م ضمر| عبــــد|لحميد ضمر
|6o522ندستـــ ع شمسكريم محمد حسن محمد عويس
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء عبــــد| عبــــد| حسن|845378
4988o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عل|ء |سم|عيل |لنج|ر
2|3oo7علوم ع شمسس|ره حسن ص|بــــر حسن |بــــو عز|م
4o628oحقوق |ل|سكندريهندى |حمد ندير |حمد محمد
89o67o|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح  يه نور |لدين |نور ثــــ|بــــتـــ
صيدله |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد| حس|ن 88|642
تـــج|ره ع شمسسم س|مح سم ح|مد |بــــوزيد |لشيخ ع 547|35
4||oo7|ف عبــــد |لجو|د |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |

4|2o6|رهلمهند محمود دسو خليفه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف|دي نعيم معوض جرجس448756
تـــج|ره |ل|سكندريهرحمتـــ عبــــد |لحميد ح|فظ رزق حسن489647
69o877علوم |لمنصورهوق |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد
ء عبــــد | عبــــد |لمنعم ع55268| د|بــــ ع شمس|تـــ
27oo35يف محمود عفصتـــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
ريدى ص|بــــر|5694| رهكريم ع  علوم |لق|
ود257265 د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه |لسيد عبــــد|لحكيم 
تـــج|ره ع شمسمريم حس|م |لدين عبــــد|لسل|م محمد777|34
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد محسن عي يوسف355827
يف مر|د |لبــــو258836 طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن 
52o752|ى عبــــد |لموجود سل|م زر|عه دمنهور|ء ع
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| عمرو ع عبــــد |لسل|م485933

ندستـــ |لم |محمود رجبــــ ز محمود48||5
68|63o|يم محمد ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد عيد |بــــر| كليتـــ 
7623o3|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن رضو|ن |سم|عيل رضو
9oo|2o ف محمد عثــــم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنه|د سلط|ن شعبــــ|ن شعبــــ|ن349625
يم|228248 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه محمود محمد |بــــر|
5o43o4طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرن| محمد عبــــد |لمنعم |حمد عمر|ن
5o7975تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|ريم|ن عل|ء |لدين |لسيد |نور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ع|دل محمد عوض بــــدر495662
يم جنينه694773 يم |لطنط|وى |بــــر| ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
4827o||تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن ن| عبــــ|س |لسيد محمود
ى84|622 يم شلبــــى |لبــــح ن| |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م
د|بــــ |سو|ن|منه | عل|ء محمد |حمد سيد238277
تـــج|ره ع شمسوق نبــــيل عنتـــر |حمد322676
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ى3234|6 تـــج|ره طنط|ع عمرو ع |حمد |لم
4772o2 م محمود |لسيد سيد |حمد |لشو تـــج|ره |ل|سكندريهأد
692o47| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ خ|لد |حمد ع ع عبــــد
5o2788 ف صل|ح عفي زر|عه طنط|ن| |
يم|265422 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم بــــكرى محمد |لبــــكرى |بــــر|
2344o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ط|رق عبــــد|لجو|د مر
4o3224تـــج|ره دمنهور |ر متـــو |سم|عيل محمد متـــو
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد |لرحمن قدرى ع حسن |لحج|وي83|767
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدحمد محمد نبــــوى محمد |لن|دى|97|762
4|o|43تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد |لسعيد عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لن
|ج 42|434 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء |يمن |بــــو|لعزم |لعيسوي 
يم477527 يم محمد ذ |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهسل |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف رض| صل|ح |م 226278
حقوق |لمنصورهي|سم عبــــده محمد فوزي محمد عثــــم232669
تـــج|ره ع شمس|ء مصط سيد عبــــد | |حمد|24344|
تـــج|ره |لزق|زيقخليل حسن خليل حسن629837
33o28oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء محمد حس|ن محمد |لعدوي

صيدلتـــ |لفيومف|طمه |حمد خليل ع72452
يم عبــــد |لجو|د87223 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوموق معبــــد |بــــر|

|4629oرهمن|ر خ|لد رض| محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ف |له|دى محمد عبــــد ربــــه حج|ز|686682
3|5o26علوم بــــورسعيدعبــــد|لرحمن فؤ|د عوض محمد
|6o949 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمر|م محمد عبــــد |لغ مصط
تـــج|ره طنط|لط محمد لط |لدسو |لديبــــ695244
2644o5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مل محمد |لمهدى |لعلي
|5863o| ندستـــ ع شمسيه ع|دل |لحن ع
45355oندستـــ كفر |لشيخمصط محمود |لمتـــو حسن
ف عبــــد|للطيف محمد834898 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد |
26|o49ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه نبــــيل محمود شح|تـــه
44o753تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم عبــــد|لوه|بــــ فتـــ محمد حم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه فريد مصط عبــــد |لفتـــ|ح278525
ى|763423 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدقتـــ |حمد |حمد عبــــده |لع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن محمد |نور |حمد759|3|
7o6454|تـــج|ره |لمنصورهم| ع |حمد يسن
8375|o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء عبــــده |حمد سليم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر عبــــد |لعزيز |حمد |لسيد|68874
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــن|ء خ|لد سل|مه |حمد858857 معهد ع| 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد سيد بــــخيتـــ |حمد||3832|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــف|طمه عرف|ن محمد عبــــد|لج|بــــر عبــــد445465
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريم |يمن صديق ج|د252887
ف عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|827726 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |
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ف عبــــد|لرحمن فرج عجور5||264 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر |
يم ح|مد جمعه47425| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مؤمن |بــــر|
تـــمريض أسو|نمل حس |حمد حسيبــــ|847938

4578oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجيه|ن محمد عبــــد |لحليم حسن
ل|ل نص نص 237||4 تـــربــــيتـــ طنط|ريم شو 
5o4|26زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدع|ء إسم|عيل حسن مك|وى محمد
رهمحمد م |لدين محمد محمود229935 تـــج|ره |لق|
يد مصط |لقطبــــ|265|4 تـــج|ره طنط|ي|سم |حمد |بــــو |ل
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسم|ء عزتـــ محمد عبــــ|س|59835|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نقتـــ عل|ء مصط عبــــد |لجيد حن ||7646|
تـــج|ره سوه|جمنتـــ | ي| عبــــد|لحميد |حمد 898348
د|بــــ ع شمس|يف |حمد عبــــد|لحفيظ سيد357893
تـــج|ره بــــور سعيديه محمود ح|فظ مصط |بــــو حس |8944|6
ول| س|مح سم ن|ن  |89684 تـــج|ره سوه|جم
تـــج|ره بــــنه|محمود كم|ل عبــــد|لصمد مر766|26
4467o4 وف|تـــمحمد س| |لسيد عبــــد|للطيف |لعبــــد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
|37o|2د|بــــ حلو|ن|ع محمد ع |حمد محمود
76596oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى |س|مه خليفه محمد خليفه
7o2533تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر |لسعيد عزبــــ ع طبــــل
34o99| تـــج|ره بــــنه|مصط محمد ي| محمد |لدمرد|ش محمد مصط
ف |لدين644|28 زر|عه ع شمسنوره|ن |س|مه محمد 
طبــــ ع شمسحمد فتـــ عبــــد|لحليم |بــــوطريه|636286
حقوق ع شمسم | س| صبــــ ميخ|ئيل3922|3
9o3948 ف محمود طه كليتـــ |أللسن سوه|جف|طمه |

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد محمود حس 29695
|2o7|oى |يمن فرج جندى كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش
6|952o |زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــخ|لد محمد ن محمد |حمد |لعن
6|o349لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ف|طمتـــ محمود عبــــد|لجو|د سيد |حمد
يم عبــــد |لعزيز38|633 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد صبــــ |بــــر|
7o579oتـــج|ره |لمنصورهه| عبــــد |لعظيم محمود |لسيد
|د|بــــ طنط|ي|سم ع|مر ف|روق ع|مر محمد2|9||6
638o48|يم عيد |لسيد د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد إبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |حمد حس عبــــد ربــــتـــ342775
4o696o ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه محمد محمود محمد حن
علوم |لمنصورهمحمد ح|مد محمد حسن699596
642o49يم يم محمود |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقدير |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهعمر محمد رزق مر جمعه529268
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــه| عل|ء بــــدر|لدين يوسف88|753
88383o علوم |سيوطمحمد ن|دى شو عبــــ|س
6o22||نوعيتـــ طنط|رو|ن فرج محمد يوسف ن|فع
62o432|يف محمد رشدى |لش معهد ف ص بــــور سعيدي|ر| 
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8o|o38كليتـــ حقوق |لم |د |نه ن|دي يون|ن مرقص
824|o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حمد مصط فتـــ |حمد
يم |لسيد|778779 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |لسيد |بــــر|
زر|عه ع شمسحمد سم فتـــ عبــــد|لعزيز|7576|3
|64o59|يع عبــــد |لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد مصط |بــــو 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن |لسيد |لسيد محمد|279834
89376o  د|بــــ |سيوط|وف|ء سعد حمد|ن فرج
68o6o4تـــربــــيتـــ |لمنصوره محمود |لسيد غ|زى ع
5|8o7oزر|عه طنط|عبــــ رجبــــ سعيد عبــــد |لرحمن رجبــــ
ه مو حس 768844 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جصف|ء ربــــي سعد |حمد  896656
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد ح|تـــم بــــدر |لدين محمد843688
د|بــــ |سيوط|محمد ن| محمد محمد |لطو 8|3435
8345o6نوعيتـــ قن|ف|طمه قدري |حمد محمد
2|4|4oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م جم|ل ج|بــــر فه
حقوق د |طمحمد عوض | محمود عوض ||9||62
25o6o4طبــــ |سن|ن طنط|سمر مدحتـــ عبــــد|لحميد فضل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر| | محمد محبــــ محمود سل|مه223|63
علوم ج|معتـــ د |طمريم فوزى مصط عوض9||8|6
ثــــ|ر د |ط|غ|ليه مو عبــــد|لحميد مو576|27
حقوق طنط|ن|ء |لسيد عبــــد |للطيف حسن ع497542
6oo344د|بــــ طنط|محمود محمد ع حسن|
83436oتـــج|ره |سيوطمحمود نبــــيل بــــدوي محمد
24543oتـــربــــيتـــ ع شمسمه| محمود بــــك|ر قر ع
6ooo64|يم م | عطيه طبــــ بــــيطرى بــــنه|ندرو |م سليم |بــــر|
يم سليم94|448 ندستـــ |ل|سكندريه |ر محمود محمد |بــــر|
7o455|ش|م محمود |حمد شبــــ|نه تـــج|ره طنط|محمود 

62oo6لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود عبــــد | |حمد محمد
69o|5|ندستـــ كفر |لشيخمصط فوزى ع محمد |لسيد كرم
4364o5|يم محمد ي ف|يد علوم طنط|حمد |بــــر|
ر مختـــ|ر |لسيد5|89|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوف|ء محمد ط|
طبــــ حلو|نف|طمه |لسيد عبــــد|لستـــ|ر حسن |لسيد عمر435894
ندستـــ طنط|عبــــد | س|لم|ن |سم|عيل محمد ||67757
رهزي|د عل|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ 7|628| حقوق |لق|
68o943 حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن مصط محمد ع حسن| 
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمتـــ |حمد ع عبــــد|لحميد335582
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدين| ع|طف محمد مصط 825386

رهدع|ء محمود عبــــد |لرحمن عبــــد |لع|ل45922 تـــج|ره |لق|
بــــه59976 وف|تـــمحمود سعيد عمر و ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد رفيق عبــــد |لحليم مصط 774972
ى |حمد أحمد6|6236 ف أحمد خ علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأ
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د|بــــ د |ط|ه|جر محمد محمد س|لم622273
49o964ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن محمد خليل رضو|ن ح|مد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد|لرحمن س| نبــــيل |حمد بــــرك|تـــ435||5
4o7323 |د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |حمد محمد عبــــد |لسل|م م
62oo95تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــآل|ء عبــــد| عبــــد|لكريم عتـــم|ن
4787|o ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن ممدوح بــــسيو محمد بــــسيو
3428o2تـــج|ره ع شمسكريمتـــ |م|م محمد محمد
8978o3|حقوق سوه|ج حمد مجدى عبــــد|لوه|بــــ حسن
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لعظيم حسن |لقرمه536843
526o85ندستـــ |ل|سكندريهعمرو عبــــد |لعزيز فه حرحش
33o566|يف سم |بــــو|لسعود علوم بــــنه|يتـــ 
5|8o97تـــج|ره دمنهورمن|ر |يمن سعد شلضم
8o|832| تـــج|ره بــــ سويفحمد مختـــ|ر ج|بــــر عبــــد|لغ
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد ممدوح محمد |بــــوزيد752675 لم
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد مصط محمد عبــــد |لسل|م868|4|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|يزه |حمد فتـــ |لفرم|وى256494
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد مهدى فؤ|د حس |755558
يم عبــــد|لفتـــ|ح357675 ف |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم| |

رهثــــويبــــه مصط عبــــد |لستـــ|ر محمد سل|2454 زر|عه |لق|
وف|تـــع ط|رق فخر|لدين |حمد65|6| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

رهسم| يوسف محمد يوسف||8|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6oo47تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء محمد مر ص|لح

ى436537 يم |لم تـــج|ره كفر |لشيخعمرو |حمد |لسيد |بــــر|
يم446975 د|بــــ |ل|سكندريه|مصط خميس |حمد محمود |بــــر
4|2o69حقوق طنط|كريم خ|لد محمد محمود |لدرعه
52o949زر|عه دمنهورآيه ربــــيع عبــــد|لعزيز محمد خميس

4o995معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء صل|ح عبــــد |لمجيد منصور
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحسن|ء سليم|ن مصط سليم|ن |89975

5447oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفطه محمود فتـــ مر|د
5o9235تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن| قطبــــ محمد حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ص|لتـــ مجدى |لسيد درويش|329576
تـــربــــيتـــ طنط|ندى شفيق أحمد حظ432899
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء حس محمد س|لم عبــــد |لو|حد826|63
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو عبــــد |لمنعم عبــــد |لوه|بــــ سويلم786593
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــ محمود جوده محمد محمد ح 475434
42464o|تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد ن| مبــــروك |لشيخ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد | خ|لد حس سليم|ن عبــــد|لجليل349|27
8o47oo ش|م |حمد مر نوعيتـــ |لم |سل 
49333oد|بــــ دمنهور|محمد شعبــــ|ن صبــــ ع جوده
8o|o27 د|ر |لعلوم |لم |بــــسمله مصط محمد بــــيو
تـــج|ره بــــ سويفم|دون| جوزيف ونيس عط||857982
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8o4489معهد ف تـــمريض |لم | و|ل|ء حم|ده محمد حسن
26869oيم عرفه طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر رض| |بــــر|
ى|89|439 علوم كفر |لشيخل|ء مجدى عطيه عطيه |لع
|269|oندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ي|س |حمد محمد ع ليله أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
يم حسن|699323 ه |لسعيد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم
حقوق |لمنصورهيوسف محمد ح|زم محمد8266||
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرو|ن خض عبــــد |لكريم خض 427998
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي|سم سعيد |بــــو|لسعود ز|يد252249
29o478وف|تـــحس|م |لدين عبــــ|س عبــــ|س قط|مش معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ندستـــ |ل|سكندريهصل|ح |لدين ط|رق صل|ح |لدين عبــــد 25|479
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــو |لسعود عبــــد |لسيد ع س642467
ق|وى|449263 ندستـــ طنط|حمد سم |حمد |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|رويد| |لسيد محمود عبــــد|لعزيز756557

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحلوه محمد |م عبــــد |له|دى5855|
4|o272ومه |د|بــــ طنط|محمد رمض|ن محمد بــــر
ره|نور| عبــــد |لنعيم محمد عبــــد |لمنعم|5735| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|7847| يم |لطني كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريه |حمد خليل |بــــر|
تـــ محمود |سم|عيل محمد |لبــــسيو 4679|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم
صيدله |لزق|زيقوليد عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن محمد |687|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنوره|ن |لسيد محمد عبــــد|لعزيز |بــــو496378
تـــج|ره بــــ سويفنوره|ن محمود محمد كم|ل مصط 4|92|8
يم |لفحل493272 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد ع حسن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط ع|دل عبــــد |لر|زق محمد257|78
يم عبــــد|لحميد محمد |بــــر6672|3 ره||ء |بــــر| د|بــــ |لق|
رهمحمد من عبــــد |لسميع عبــــد |4797|| تـــج|ره |لق|
488oo9| حقوق |ل|سكندريهمؤمن عبــــد |لصبــــور |لسيد |لص|وى
6o44|2 ى حسن حس تـــج|ره طنط|غ|نم فريد خ
د|بــــ ع شمس|ه|يدى |حمد سعيد ع28472|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسخلود محمود محمد |لعو 235|5|
ندستـــ |لزق|زيقحمد ثــــ|بــــتـــ |م محمد|775257
ندستـــ حلو|نل|ء ط|رق محمود |حمد|74942|

بــــ س|لم25336 رهفرح عل|ء ذ |بــــو |لد حقوق |لق|
4452o3|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |لسيد مصط محمد شح|تـــه
823|95| رهنجيل ممدوح جميل عبــــد| طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن جودتـــ شعبــــ|ن جودتـــ|49|63
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه جم|ل |حمد |بــــو ستـــه247922
يم بــــنوى647694 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |لسيد ع |بــــر|
6o5o22|طبــــ بــــيطرى بــــنه|نرم خ|طر |بــــو سليم|ن جمعه |بــــر
تـــج|ره طنط|يه محمد رشو|ن شح|تـــه|489839
6o5882| يم |لسيد عبــــد |لمقصود تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
8o2475نوعيتـــ |لم |ط|رق عبــــد|لرحمن عبــــد|لغف|ر محمد
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يم325934 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمودتـــ |م|م |م|م |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد شبــــل محمد زين268269
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد صبــــ عبــــد|لع| مصط شلتـــوتـــ448547
يم يوسف447972 علوم ري|ضتـــ طنط|غ|دتـــ |نور مصط |بــــر|
يم 875428 يم عبــــد|لكريم |بــــر| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمود |بــــر|
|5o997رتـــ|منتـــ | مختـــ|ر محمد |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6757o2|تـــج|ره |لمنصورهسعيد محمد طلبــــه عيد ص|لح رخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نخديجه ص|بــــر حسن سليم|ن846733
معهد ف ص سوه|جمصط عبــــد|لوه|بــــ محمود محمد 898664
وف|تـــحمد محمد |بــــو|لعن محمدعيد|287824 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ سوه|جيوسف بــــدوى محمد محمد 9|7||9
ندستـــ شبــــر| بــــنه|من|ر سم سعيد خليفه|33589
6o992oعلوم |لمنصورهمريم فتـــ |لمتـــو شقوير
4o7|47كليتـــ |أللسن كفر |لشيختـــ متـــو |حمد منصور مبــــروك
343o39علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد خ|لد ع عو|د
6o9523علوم |لمنصورهسه| محمد محمد |لسيد حمزتـــ
324o64| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد طه ع حس|ن
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء حسن ع |لسيد مطر|879|27
يم محمد |لعتـــريس محمد 883446 تـــج|ره |سيوط  حمد |بــــر|

نوعيتـــ |لفيومه|جر شعبــــ|ن |حمد عطيتـــ68274
ندستـــ حلو|نمنتـــ | قدرى ح|مد محمد |لوصيف6893|3
5|o57|علوم |ل|سكندريهمحمود رمض|ن محمد عبــــد|لرسول |بــــر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن شح|تـــه عبــــد |لفضيل محمد عبــــد4|47|5
معهد ف تـــمريض |لمنصوره غ|ده حس رزق محمد مش| 685492
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن حج|زي ك|مل حج|زي|833536
يد ش| عم|ره434466 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــبــــه ش| |بــــو|ل
62oo6oتـــج|ره ج|معتـــ د |طلعربــــى |لعربــــى |لد|ودى ع عبــــد |لحق
6|oo69|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد مو محمود س|لم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفصمو| ئيل جرجس ك|مل يوسف56783
4426o6 يم |لسعيد |لدسو ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|س|رتـــ |بــــر|
5232oo| فنون جميله عم|ره |لم |حمد نبــــيل محمد مر حس

4o29o|وف|تـــس|مه محمد زينهم س|لم جبــــر تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم|6|788 معهد ف ص |سم|عيليهحسن لط حسن |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |حمد عبــــد|لعزيز |بــــومسلم422939
د|بــــ دمنهور|محمود |حمد محمود |حمد فرغ487437
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد |نيس حسن 696282

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دير |حمد صل|ح محمد سليم|ن|4464
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن |حمد غويل |حمد753386

5o547 تـــج|ره بــــ سويفحس محمد فه ع
4o3387تـــج|ره طنط|مريم محمد مصط |حمد ص|لح
77594oد|بــــ |لزق|زيق|من|ر منتـــ ع عبــــد |لحميد
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|46o92تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند| ي| محمد عبــــد |لحليم
|3856oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكل س| فوزى رزيق
48o343د|بــــ بــــ سويف|جم|ل محمد حس محمد سيد
يم حسن547|34 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــر|
دى عبــــد|لسل|م س|لم|35772 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمد ز
34332oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــتـــ بــــدر|ن عليوه محمد |لقرم

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر محمد |حمد عبــــد |29|52
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نه|جر مصط يوسف |بــــو|لحج|ج845354
76442o|تـــج|ره بــــور سعيدمحمد خ|لد ع ع |لسق
62785o يم |لسيد مصط طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن |حمد |بــــر|
ف |حمد محمد|67255| وف|تـــحمد | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد س| عبــــد|ل |سم|عيل عتـــم|453964 معهد ع| 

74o86كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى محمد كم|ل محمد
3389o5و|زل نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ مجدى محمد محمود 
حقوق ع شمسوق تـــوفيق صل|ح |لدين |لش|ذ9545|2
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد محمد محمد |لخربــــوط|32765
766o8oعلوم بــــورسعيدمنه | محمد محمود عبــــيدى رمض|ن
صيدلتـــ |سيوطمحمد تـــوفيق حف عبــــد|لجليل9||842
تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه مجدى محمد طلبــــتـــ|78438|
75964o|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يه غريبــــ |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن|ء جم|ل حسبــــ |لنبــــى رمض|ن|274579
ندستـــ ع شمسمحمود |حمد محمود عبــــد |لحميد ط|54742|
5|o63| زر|عه كفر |لشيخعبــــد | حمدى عبــــد | |حمد حبــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| س| |م بــــس|ليوس8935||
48|7o6 د|بــــ دمنهور|معتـــز محمد مصط شعل|ن مصط
4292o7تـــربــــيتـــ طنط|ندى جم|ل رجبــــ ع |سم|عيل
4276o3علوم طنط|عبــــد|لرحمن محمد ع|طف محمد عليوه
ف محمد فتـــ حسن |لكور|3235|6 حقوق طنط|عمر |
ف محمد عبــــده حسن |لبــــدن478984 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |

4o568معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود سم شكرى طلبــــه
رى374|6| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوى محمد محمود |لز
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحسنيه |حمد رجبــــ |لغبــــ| 256769
حقوق طنط|صل|ح حس حس عبــــده ص|لح535636
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عف|ف عص|م محمد |لبــــر 696377
75o55oندستـــ بــــور سعيدزي|د محمد عبــــد |لرءوف |حمد
8o3942|د|ر |لعلوم |لم |حمد حس فتـــ ج|بــــر
|ج |لدين489327 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|شيم|ء فتـــ مصل محمد 
8533o9|ندستـــ |لم |سم|ء عبــــد|لمنعم عيسوي حمزه
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقند| محمد مصط محمد قدوس282|33
ندستـــ |ل|سكندريهمصط |حمد محمد قنديل خط|بــــ479664
طبــــ |لمنصورهوق محمد |لسيد عطيه متـــو695527
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يم |حمد|784873 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه مجدى |بــــر|
ف ك|مل يوسف33582| تـــربــــيتـــ ع شمس |

ه رجبــــ محمد سليم|ن|944|7 معهد ف ص بــــ سويفم
8549o||إعل|م بــــ سويف|ء عوض سيد عطيه
34427oتـــمريض ع شمس حس|م منصور محمد حس ز|يد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره حمدى حس خ|لد عبــــدربــــه||6763

علوم ري|ضتـــ حلو|نج|ن| ر|فتـــ موريس لبــــيبــــ95||3
69o827|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء صل|ح عوض |لسيد سعيد
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحم|ده جم|ل عبــــد|لحميد عقيد7|8326
4o3744|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندرو  |د |دو|ر  |د حزين
علوم ج|معتـــ د |طحل|م محمد رجبــــ محمد ع نجيد|623828
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرؤى حسن محمد فرغ254928
يم بــــدير|لبــــغد|دى442993 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء |لدسو إبــــر|
6o2864يم |لكفورى ندستـــ |لمنصورهمحمد |س|مه محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسس|ندى عري|ن غط|س بــــطرس76|32|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــص|بــــرين محمد فضل عبــــد|لرحيم سليم|48933
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | مصط فتـــوح عيد9|423|
4o8869|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء فتـــوح |حمد زلط
يم629922 يم حبــــش |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |حمد |بــــر|
68|99o ف محمد عبــــد |لمنعم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنه | |
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط محمد يوسف جبــــر |لطنج 766789
رهس|رتـــ |يمن عبــــد |لكريم مصط 2|426| ندستـــ |لق|
5o868oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعم|ر عم|د|لدين |حمد |بــــوقوره
772o8o ندستـــ بــــلبــــيسمصط خليل مصط خليل حس|ن ع| 
|642o6 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لعظيم |م

إعل|م بــــ سويفرحمتـــ ع|دل محمد ري|ض792|3
يم629925 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م خ|لد محمد محمد69574
7o57ooر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | |س|مه رشدى عبــــده جو
طبــــ |لمنصورهمحمد نبــــيل محمد |لشح|تـــ675424
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| |حمد مهدى عبــــد|لسل|م  924873
4o2225د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى محمد |لسيد محمود |بــــو |لعل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقلشيم|ء محمد محمود محمد|784929
486o|8د|بــــ |ل|سكندريه| |ر ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |منه | ي| |حمد |بــــو|لليل3922|8
5293o4ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |لسعيد محمد |لسعيد |لنجي
د|بــــ |سيوط||ء ع محمد خميس||487|4
|2633oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد
3279ooيم جوده محمد مسعود يم محمد |بــــر| وقبــــر| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
78o292ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط محمود محمود عبــــد |لح|فظ
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخمنه | م|جد عبــــد |لسل|م محمد فلي5878|4
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يم  محمد |لند78|||5 يم عبــــد| |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهبــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورص|بــــرين محمود عبــــد|لحميد غ|زى |496629
4|4o32|لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق ||يم|ن محمد فتـــوح محمد |بــــو|لعط

6|o43تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|رتـــ |حمد |لسيد |حمد
حقوق بــــ سويفحمد حمدى محمد سلط|ن|85246

27o|29ر عبــــد|لمنعم منصور تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد جم|ل عبــــد|لظ|
7|o3o5ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لمنعم سليم

5o722 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفش|م مصط حسن متـــو
د|بــــ كفر |لشيخ|مرو|ن |حمد ممدوح ذ |لعجرودى488245
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم مجدى عبــــد |لوه|بــــ منصور |لكو45||27
فنون جميله فنون |ل|قعل| مجدي عبــــد| عبــــد|لمعز845544
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سم|ء كم|ل عطيه سعيد|849682
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل س| حسن محمود687828
8o4443كليتـــ حقوق |لم | |ر ع|دل محمد |حمد
5o989oعلوم طنط|ه|دى جم|ل عبــــد|له|دى عبــــد|لمقصود مقرش
تـــج|ره ع شمسمدحتـــ ن| ع عبــــ|س7|3486
وف|تـــسيف |لدين سيد عوض محمد |بــــوبــــكر37846| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم |لسيد سعد محمد عمرو42|9|4 وف|تـــإبــــر| معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهند مصط عبــــد| |لسيد يونس69|422
8o7oo6|نوعيتـــ |لم |يه رمض|ن محمد عبــــد|لسل|م
لسن ع شمس|ن|ء صبــــ طلبــــه عبــــد |لخ|لق |لجدع8566|4
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييوسف عبــــد|لحميد لم عبــــد|لحميد3|8287
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف  بــــ|نوبــــ مدحتـــ حن| عبــــد|لنور|4897|9
لس جم|ل نصيف جرجس سليم|ن244576 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــك

تـــج|ره بــــ سويف|ء عم|د |لدين ع |حمد|54|57
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف محمود محمد |بــــوعمر37774|
6o46o2د|بــــ |لمنصوره|ه|جر ع حمد|ن فرج محمد
259484|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء رف| سعد رف|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد خ|لد محمد ر|غبــــ محمد5|65|4
7o7883معهد ف تـــمريض |لمنصوره زي|د |لسيد محمد |بــــو |لخ حسن
82496oلس رزق رؤوف ذكري ندستـــ قن|ك
773o65|تـــج|ره ع شمسبــــل|ل ص|بــــر صديق رف| عبــــد|لع

|7oo5|رهحمد عل|ء مختـــ|ر سيد صيدله |لق|
6oo477تـــربــــيتـــ طنط|وف|ء بــــدر|لدين محمد بــــدر|لدين |لعدو
69o4o4 د|بــــ |لمنصوره|ند |لحسي |لرف| |بــــو |لعن

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد |لستـــ|ر ص|لح59386
274548| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفل|ء صفوتـــ سعد مصيل
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سهيله سيد |حمد حسن267|75
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حس محمد عبــــد|لع|ل3|8252
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميوسف ع وجدى سيد |حمد نجم24|247
رهم|ري| ع|دل جيد حن|6647|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
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تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننور|ن ط|رق |لسيد ص|لح27662
49785oيم عبــــد |للطيف عبــــد |لجو تـــ |بــــر| د|بــــ دمنهور|ن
يم|859485 زر|عه |لم |حمد كم|ل محمد |بــــر|
676o76 |د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ ح|تـــم محمد فرج سعد ش
2728o9كليتـــ |أللسن بــــ سويفنرم محمد محمد محيسن
ي سليم862497 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شعبــــ|ن ع م
رهع|ئشه |حمد عبــــد |لمع |حمد |لسق27886| زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ي| محمد عبــــد|لع|ل636396
3|968oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء عبــــد|لحليم محمود عطيه
|د|بــــ |لم |جيه|ن ف|ضل رجبــــ ف|ضل8859|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد سم صل|ح |حمد حسن766564
زر|عه طنط|يم|ن جم|ل عبــــد |لحميد صدقتـــ|9265|5
|5|8o2ره |ده حس ع |حمد عبــــد |لل|ه حقوق |لق|
4o6967ف |حمد محمد حسن عوض تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن أ

رهسم|ء مصط محمد |لسيد|66555 طبــــ بــــيطرى |لق|
7o888|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهويد| ي| عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط| |دتـــ خ|لد محمد |حمد طه4254|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى حسن محمد حسن82|757
يم شح|تـــه|754787 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لعشم|وى |بــــر|
4o|o58|لسن ع شمس|عبــــد | أحمد ع عبــــد |لع
62oo8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد حليم عبــــد| شح|تـــه
تـــج|ره دمنهورمحمود محمدع|بــــد محمد |لشح|تـــ فرج حسن495723
يم |حمد |لصعيدى69|685 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــشيم|ء |بــــر|
يم حف |88|845 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه حس |بــــر|

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيه |حمد محمد مك|وى|48268
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمل سعد حسن خليل|755732
طبــــ سوه|جمصط ح|زم عبــــد|لرحمن عبــــيد | ع  |89825
يم عبــــد|لمنعم سليم429582 صيدله |ل|سكندريهمحمد |بــــر|

ش|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو |7922| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن 
859o4| كليتـــ حقوق |لم |س|ره ع|طف زين ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد جوده محمد2||64|
رهندى |بــــو|لمك|رم عبــــد|للطيف سلط|4582|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط ج|د|لكريم محمد حس|ن 825236
معهد ف ص |سو|ننعمه عبــــد|لحميد فه |حمد842639
4382o8طبــــ كفر |لشيخيم|ن عبــــد|لعزيز محمود عبــــد |للطيف عك
235753| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه محمود جوده ع
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سعيد عبــــد|لمنعم خليفه268386
8o6477 ش|م محمد حس نوعيتـــ |لم |رؤي 
ره|ند| عبــــد|لفتـــ|ح فوزى محمود6|2326 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمد معوض ع|يد جودتـــ8|592
يم26438 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد |لرحمن ع|دل رجبــــ |حمد |بــــر|
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رهزينبــــ محمد محمد عبــــد |لغ 9|357| تـــخطيط عمر| |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيري ن|در بــــطرس جرجس||62639

رهحمد |س|متـــ متـــو قطبــــ|4835| طبــــ |سن|ن |لق|
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخس|رتـــ خ|لد عبــــد |لمنعم سيد |حمد عجميه4769|4
236o|8|ه محمد ص|لح محمد ص|لح رهم تـــج|ره |لق|

يبــــ ك|مل53576 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعم|د ك|رم و
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمن|ر ج|د |لربــــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد326994
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|نز|ده |م|م ص|لح رجبــــ23977|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء حس محمود محمود محمد|243722
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |لسيد محمد عبــــد |للطيف |لطن684553
264o96|ه محمد رزق |حمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى نبــــيل عبــــد |لجو|د |لسيد نص|ر997|27
ف محمد |سم|عيل633756 علوم |لزق|زيقمحمد |
7668o7يم |سح يم عبــــد |لحليم عيد |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشبــــر|
تـــج|ره بــــ سويفسم|عيل محمد خلف حسن|4|66|8
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |نور عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن|59655|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحم|ده عزتـــ حس ق|سم|24684
44938oش|م محمد ز غر|بــــتـــ ندستـــ طنط|محمد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد سيد عبــــد |لع|ل27|64|
زر|عه ع شمسمحمد ع|طف فتـــ عبــــد|لعزيز|759|3
تـــج|ره |ل|سكندريهروبــــ مرقص عبــــد |لمل|ك رزق477256
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم| ط|رق حسن ع |849774
يم سليم|ن837|75 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | كم|ل |بــــر|
|349o2تـــج|ره ع شمسم | س| خل|ف مسيحه
68o666تـــج|ره |لمنصورهيم|ن مسعد سل|مه |م|م عبــــد |لع|ل
ندستـــ |سيوطحمد سم حس س|لم|642522
49663o حقوق |ل|سكندريهصف|ء سم محمد عبــــد|لغ
46273oيم بــــسطوي تـــج|ره طنط|محمد جمعه |لسعيد إبــــر|
يم ش| |33964 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد سعيد |بــــر|
ي رشدى يوسف324464 رهمحمود ي د|ر |لعلوم ج |لق|
5o68o4معهد ف ص |ل|سكندريهس|ره رفعتـــ محمد محمد سعد|لدين
تـــج|ره |لزق|زيقلسيد عبــــد |للطيف محمد |لسيد |لقط639|77

ح|ن|855| ف مصط  رهحبــــيبــــه | صيدله |لق|
نوعيتـــ بــــنه|ه|جر ع|طف حس عبــــدربــــه357646
تـــج|ره بــــنه|حمد منصور ع |لسيد خليل|337668
زر|عه |لزق|زيقختـــ|م محمد سعيد عطيه264|64
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد ح|مد شعيشع|635336
6|o6o5 حقوق |لمنصوره|ء ن عبــــد |لغ رمض|ن بــــسيو
ره|ندى حس محمد عبــــد|لعزيز232848 د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمروه محمد س|لم|ن مر67654|
5o9638زر|عه دمنهورتـــ|مر عمر مر ع |حمد
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يم يوسف فتـــ قلقيله429755 معهد ف ص طنط|إبــــر|
ش|23838| طبــــ حلو|ني|سم شكرى عبــــد |لعظيم |ل
تـــربــــيتـــ |لم |نوره|ن ط|رق محمد عبــــد|لنعيم5644|8
|2o983رهرفعتـــ بــــ|سم محمد رفعتـــ |لشه|وى حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى صل|ح سعيد عبــــيد |8577||
ف حل يوسف||74|88 كليتـــ |أللسن ج أسو|ن  سل|م |
8o755||نوعيتـــ |لم ||ء محمد ن| محمد
4|223oحقوق طنط|عبــــد|لرحمن صل|ح سعيد عبــــد|لبــــ|رى
4o444oد|بــــ طنط|خ|لد جم|ل محمد حس حم|د|
معهد ف ص |لمنصوره|يم|ن محمد فتـــ محمد |بــــو |لنج||68295

7o992يم عبــــد |لعظيم محمد علوم |لفيومرن| |بــــر|
3|486oيم يم متـــو |بــــر| لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيح ط|رق |حمد سعيد حسن |52625
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن رأفتـــ عبــــد |لج|بــــر يوسف عفي 266636
يم سلم|ن4|95|5 زر|عه طنط|نه|ل محمد مرشدى |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يه|بــــ صبــــرى |لسعيد4724|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــره|جر خ|لد حن محمد27236

يم حمد||34859 |د|بــــ بــــنه|حمد |يمن |سم|عيل |بــــر|
يم محمد عبــــد|لرسول|5594|3 تـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نم
53oo5| تـــج|ره دمنهورعمرو محمود محمد عي
2525o7معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور| حم|ده عبــــد| أبــــو سليم|ن
ندستـــ |لفيومحمد محمد عبــــد|لوه|بــــ بــــشندى|697|22

يم مصل7244| د|بــــ ع شمس|دين| عمرو |بــــر|
يم ع محمد طلبــــه445979 علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن |بــــر|
2566o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مريم ي| عبــــد|لعزيز نجم
ف|528325 ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |لسيد محمود 

4383oعلوم ع شمسرحمتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ سعيد |بــــو|لسعود
|ء عبــــد|لج|بــــر عبــــد|ل رضو|ن882776 علوم |سيوط  
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |حمد محمد عبــــ|د246924

ر|ء محمود عبــــد|لعليم ع 43|8| فنون جميله فنون حلو|نف|طمه |لز
49o8o2يم محمد |حمد فرغ تـــج|ره طنط|عهد |بــــر|
8338o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدين| محمد |حمد |سم|عيل
5|4|5oد|بــــ |ل|سكندريه|إيم|ن حسن غ|نم عبــــد|لفتـــ|ح |لحلو

ره|حل|م عص|م عبــــد |لج|بــــر محمد|952|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |حمد |سم|عيل عبــــد|لغ 7727|3
يم |بــــوزيد||89797 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد سم |بــــر|

رهمحمد نبــــيل ع درويش35||2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o4|93نوعيتـــ |لم |حن|ن عمر|ن محمد |حمد
7o95|8معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد |بــــو|لعط| محمد |لسيد عر
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء محمد غريبــــ محمد|757484
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد جم|ل حسن حس 9242|2
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6325o|تـــمريض  بــــ سويفحمد حس ذ |حمد
426o66| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفريده |حمد ع |حمد |لسيد |بــــو
5|o473عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعل|ء عنتـــر سعد عطيتـــ محمد
د|بــــ |لمنصوره|حمد |لشح|تـــ محمد محمد شح|تـــه|679867
35o57|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود خ|لد محمد شح|تـــ سليم|ن
ف عبــــد|لحميد عبــــد|لر|زق 39|478 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهص|له |
259|8oرهف|طمه س| ذكري| بــــيو د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
معهد ف ص بــــ سويفسل|م رمض|ن م| |حمد|3628|8
رهشنوده حن| فوزى ونيس29756| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره بــــ سويفخلود محمد س|لم عبــــد |لتـــو|بــــ64628
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى |لسيد عبــــد| |لشو|د محسوبــــ745|63

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد سيد ج|بــــر عبــــد|لحميد32858 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
2|4o8رهفرح محمد فه ك|مل تـــج|ره |لق|

6|3|9o  تـــج|ره طنط|حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن |بــــو
8o2269لس سم تـــر عبــــد|لسيد ندستـــ |لم |ك
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سل ع|دل عطوه فوزى عطوه264564
يم|325|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء |لسيد فؤ|د |بــــر|
6o667o|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد محمد |حمد بــــرك|تـــ
5|o788زر|عه دمنهورمحمود سعيد محمد أحمد |لجزيرى
229o3|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن عص|م |لسيد فز|ع |لجبــــ|
46o572تـــج|ره طنط|مريم |حمد ري|ض |لسيد |بــــو |حمد
حقوق |لزق|زيقحسن صل|ح ن عبــــد |لمنعم3526|6
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء محمد |لرف| |لدبــــور|268966
يم|699225 معهد ف ص |لمنصورهيم|ن ممدوح مصط |بــــر|
497o35حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنجل|ء جمعتـــ خ محمد صقر
43ooo7تـــمريض طنط| يوسف م|جد عبــــد|لسل|م |لش |وى
355o67|تـــ ع حسن محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|م
ندستـــ بــــور سعيدي|سم ر|غبــــ مصط عبــــد |له|دى 694764
696o83|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد |لدسو رجبــــ كس|بــــ
رهمريم و|ئل ع |لشن|وى25765| زر|عه |لق|
تـــمريض |لزق|زيق يف عبــــد | |لسيد |لسيد طعيمه777277
5|o453| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لوكيل عبــــد
24683o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد جوده مسعود
ندستـــ |لزق|زيقخليل خليل ز|يد محمد659|77
4o298oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإي|د محمد مسعد محمد |سم|عيل
يم محمد يوسف|452268 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد فريد |بــــر|
7o8656د|بــــ |لمنصوره|محمود سعد ن|صف عبــــد |له|دى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسم|ح ممدوح عيد ع|د 846234

معهد ف ص بــــ سويفع ع|دل ع محمد7|624
ف كم|ل ق|سم245746 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومكم|ل |
47556o|ف تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مصط جمعتـــ يوسف 
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3oo87كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىس|ره ميل|د ميخ|ئيل نصيف
349o98|تـــج|ره ع شمسبــــ|تـــول محمد سعيد محمد زكري
يم مر| |لفيو9|4323 طبــــ |سن|ن طنط|دير |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ محمد |حمد محمد|676|34
4o2o62تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق محمود يس محمد
رتـــ|شيم|ء عطيه نبــــوى عطيتـــ عبــــد |لع| ||7776 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |سيوطجو فيكتـــور |سحق ي 875267
6oo|44 ندستـــ |لمنصورهنور|ن فيصل سعيد شكرى |لف
4845o2 لف للفن|دق |ل|سكندريه|محمد حسن جودتـــ عبــــد |لغ
237o|8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى عص|م محمود عبــــد|لحميد
7o|697تـــج|ره |لزق|زيقرو|ن |س|مه سليم|ن عبــــد | سليم
6394o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء محمد |حمد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |حمد فؤ|د عبــــد|لصمد828|23
تـــج|ره |لزق|زيقول|ء رض| عبــــد |لحميد محمد |لصغ عليم892|77
|5o7||علوم حلو|نمحمد رض| |لحسي ك|مل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر محمد |لطيبــــ عبــــد|لسميع مصط 344894
زر|عه سوه|جخلود محمد عبــــد|لجو|د سيد 899577
499o29| |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ع|دل ك|مل علو| 
ه كم|ل |لدين ص|لح محمد|846542 معهد ف تـــمريض |سو|نم
يم يوسف|836|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه|بــــ |حمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس| |تـــ سيد فتـــح | |لسعيد|35944
||959oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرحمه |يمن ع حسن سليم|ن
نوعيتـــ |لم |سه عي حسن س|لم46|857
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيه محمد سعيد سعد|6|4439
62o7oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد | ثــــ|بــــتـــ محمد صميده

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر س|مح محمود حسن حل9773||
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مصط |حمد ح|فظ|522|75

5|3o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفشهد عبــــد |لق|در محمد سيد
كليتـــ |أللسن سوه|جتـــ و|ئل محمد صل|ح |لدين38474|
6oo973| صيدله طنط|ين|س محمد محمود ل|ش
49o53| |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجنه ط|رق |حمد ع |لكن
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه | ج|بــــر حسن محمود حسن 483583
تـــ ج|بــــر محمود محمد سليم|ن6|5252 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــأم
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |سم|عيل محمد |لسيد رف526427
9o5633 زر|عه سوه|جع |لبــــدرى ع |حمد

5o246|م محمد |حمد عبــــد |للطيف ندستـــ |سيوطد
76366oتـــربــــيتـــ بــــور سعيد|ء خ|لد محمد ح|فظ محمد |لسيد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد فرج |لعربــــى|246595
9o||62|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء رمض|ن |حمد عثــــم|ن
ه حس مصط ش|كر||88897 طبــــ |سيوط م
ر|ء مجدى سعد خط|بــــ7778|| تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ |لز
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حقوق |لمنصورهلسعيد |لسيد |لسعيد |لسيد |سم|عيل678538
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــتـــس|م عبــــد|لحكيم |حمد ع |845586
3224o||د|بــــ ع شمس|ن حسن فتـــ حسن
تـــج|ره طنط|محمد |بــــو |لمك|رم |بــــو |لعن محمد 992||4
يم |لدسو 4|6983 لسن |لم |/ري|ضتـــ|رحمه ع|دل |بــــر|

36|o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى رمض|ن عبــــد |لحليم حس عبــــد
د|بــــ |لمنصوره|مريم محمد لط عبــــد |لفتـــ|ح مصط 683278
رى28|253  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم|ل عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمقصود |لجو
يم خليل259589 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــه|جر س| |بــــر|

يم|25292 ره|ل|ء مصط عبــــد |لرؤوف |بــــر| د|بــــ |لق|
صيدله حلو|ن|ء ف|يز محمد سليم|ن|768624
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديريه|م |حمد مرزو دكرو |27334
د|بــــ |لزق|زيق|أيه محمد فتـــ عبــــد |لكريم79|2|6
322o65خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |حمد ع |حمد ع
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننه|ل بــــهجتـــ فتـــ مو6875||
ى عبــــد |لع|ل عبــــد |لوه|بــــ56664| رهمحمد ي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

رهمريم محمد |حمد محمد25669 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
طبــــ بــــنه|شيم|ء حس منصور نص|ر24|269
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسمه جم|ل |حمد |لع|د865|63
6o46o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دير |لسيد محمد |لسيد د|ود
6o4786|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد |لسعيد عطيه س|لم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنيه عبــــد|لخ|لق ص|بــــر عبــــد|لخ|لق|7||252
يم عبــــد |لعزيز|688679 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء ط|رق |بــــر|
8o75o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ر| | جم|ل محمد عبــــ|س
6o4298يم |لمرس|وى ندستـــ |لمنصورهحمد محمد يوسف |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسل ع|طف محمد ذ ح|مد3|8965
د|بــــ ع شمس|محمد جميل ز ع عم|ره342757
35673oندستـــ شبــــر| بــــنه|ندى عبــــد|لر|زق مصط |بــــوو| جر
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد درويش ك|مل بــــرك|تـــ|68|268
22o77||يم رض| |حمد تـــج|ره ع شمسستـــبــــرق |بــــر|
بــــي حسن|846523 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن صبــــري و
طبــــ بــــنه|بــــه مجدى ن محمد فرح|تـــ|25924
طبــــ |سيوطيثــــم مجدى محمد سمك625238
طبــــ ع شمسمحمود سل|مه محمود فرغل268422
228o77تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن ط|رق عفي سيد
طبــــ |سن|ن طنط|ه|جر |حمد محمد بــــرك|تـــ |لمرعز2768|6
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره ن|جح عبــــد|لعزيز نور|لدين832935
8234o3| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ل|ء ع عبــــد|لعظيم ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |مجد محمد |لسيد قنديل247694
7|o767صيدله |لمنصورهح|مد محمد ح|مد ح|مد |لجز|ر
معهد ف ص |سم|عيليهم| سليم حس محمد|2|7582
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4426o9طبــــ كفر |لشيخس|ره خ|لد عبــــ|س ع منصور
ف سيد ذ98599 تـــمريض |لفيوم ي|سم |

يم |لشبــــر|وى |لبــــي|ر682242 طبــــ |لمنصورهرن| |بــــر|
ف ع عبــــد|لفتـــ|ح45279 ره|ع | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

487o7|تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |حمد شو حسن عبــــد|لد|يم
62o237|معهد ف ص بــــور سعيده|جر زكري| ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح زي
884o52  تـــج|ره |سيوطمحمود ع عبــــد|لرحمن محمد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حسن حس حسن محمد5722|
9o8|37 د|ر |لعلوم |لم |ويد| عط|ى ص|دق |حمد
69o|24معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز محمد
ره|محمد محمد س|لم عبــــد |لفتـــ|ح نص|2825|2 عل|م |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل|ء ع|دل عنتـــر بــــدوى|39|6|3
7o9o84ر|ء محمد محمد ع محمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه |لز
36||o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|وس|م س| محمد فوزى محمد منصور|
طبــــ |لفيومغ|ده مصط عبــــد|لش| ع ص|بــــر85939

6o5488|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيه صل|ح عبــــد|لحكيم شه|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدع|ء ك|مل عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحميد642655
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعن|ن عل|ء محمد عبــــد|لحميد |ل |945||3
يل ج |لزق|زيق ع|دل عبــــد|لعظيم رف| محمد89|627 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o7884ف محمد محمد |لسيد |لعشم د|بــــ |لمنصوره|يف |
2|94o6د|بــــ ع شمس|رو|ن |نور حسن بــــيو عجل|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد ن محمود منصور |لسيد74|762
78|9o|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريه|م |لسيد عبــــد |للطيف محمد
تـــج|ره دمنهورسم شعبــــ|ن محمد |حمد خليفتـــ425||5
39o53يم سعيد د|ود كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعزيزتـــ |بــــر|

525oo6علوم ري|ضتـــ |سو|نبــــ|سم |حمد ع|دل محمد |حمد سليم
4o465oريدى |مبــــ|بــــى |بــــو|لحسن |مبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| خ|لد 
تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر |يه|بــــ ح|مد عطيتـــ4284|4
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد مجدى عبــــده حم|ده||7|75
طبــــ |سن|ن طنط|عبــــ خ|لد ع محمد شتـــ|959|43
69982oري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ل محمد صبــــ |لمتـــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد صل|ح رمض|ن عبــــد|لرحمن|95|26
معهد ف ص |سيوطه|له محمد عبــــد|لوه|بــــ مر 887273

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نط|رق محمد مصط حسن عبــــد |له|42492
يم |لص|يم||8793 ر |بــــر| تـــربــــيتـــ |لفيوميم|ن ط|

774o67تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنه |يمن محمد |لصغ |حمد نوح
|65|9o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|سم نبــــيل عبــــد |لحليم فرج
يم محمد حسن|776274 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|دع|ء محمود عبــــده |لوصي |69773
64o934ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عبــــد |لرحمن |لصغ متـــو |حمد ص ع.
د|بــــ ع شمس|مس م|جد طه عبــــد|لع|ل3464|2
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن مبــــروك عبــــد |للطيف عبــــد |لخ|لق9377|4
ندستـــ |لزق|زيقصل|ح |لدين |يمن صل|ح منصور778328
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن مصط عبــــد|لمنعم سيف |لن73|348
53o3o2 |ف صل|ح |لس تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورشيم|ء |
علوم ري|ضتـــ طنط|لؤى وليد محمود حس سعد2||526
69636oصيدله طنط|سع|د |حمد مصط |حمد |بــــوشح|تـــه
د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ محمود عبــــد |له|دى مصط 377|69
يف||76685 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشلحسن محمود فه محمود |ل معهد ع| 
م8753|3 ر|ء حمدى محمد |ل|د كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسز
تـــج|ره |لمنصورهعم|د عبــــده |م يوسف عوض683582
752o39 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن|ء ثــــروتـــ زغ ع |لمر
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــفرحه محمد صل|ح محمد697645
7o6658تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|رس |حمد محمد |حمد |لسعيد
4|8o86يم ويح ف عبــــد |لر|زق |بــــر| حقوق طنط|نس |
6oo579ى طبــــ طنط|محمد |س|متـــ صل|ح محمد |لمس
حقوق ع شمسي|سم مندر محمد عبــــد |لع|ل عبــــده8||69|
775o72|تـــمريض |لزق|زيق يه عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |حمد عبــــد
9o29|| تـــربــــيتـــ سوه|جخلف محمد ع حسن
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسزينبــــ |يمن عيد عبــــد|لرحمن348442
ليل2395|4 د|بــــ د |ط|محمد محمد |لسعيد مصط 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد رمض|ن س| عوض7|9|25
ف محمد ج|مع|767568 معهد ف ص |سم|عيليه|ء |
4|o562تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ك|مل عبــــده ع |لسيد
يم |لسيد عقل699476 حقوق |لمنصورهمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطط|رق |حمد محمد حسن 885923
8o7|99طبــــ |لم |ند عزتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل
معهد ف ص |لمنصورهم جمعه محمد |حمد |لمسلم| 694396
6o4|66يم |لبــــقرى يم |بــــر| ندستـــ طنط|حمد عبــــد| |بــــر|
يم25792| ف لطيف |بــــر| علوم ع شمسش|دى |
8o5763نوعيتـــ |لم |د |نه جم|ل  |د سعيد

طبــــ |لفيوميثــــم سيف |ل|سل|م محمد حسن عسقل53972
تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ خ|لد |بــــو |لحمد محمد24757

رهعبــــد|لرحمن حمدى عبــــد|لع| س|لم6|2398 تـــج|ره |لق|
يم ج|بــــ |5768|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|در محمد |بــــر|
6|o593م ع|دل فوزي رم|نه كليتـــ |أللسن سوه|جن
صيدله حلو|نم|رين| نتـــ عبــــد |لمسيح شح|تـــه682546
5258o|ندستـــ |ل|سكندريهيوسف يح حسن حج|زى
رهممدوح عل|ء |لدسو |سم|عيل226494 طبــــ |لق|

حقوق بــــ سويفمحمد |سم|عيل محمد محمد5|559
طبــــ ع شمسمصط |حمد عبــــد|لمنعم |حمد |لسيد442325
77537oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|رس محمد سعيد تـــوفيق
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36o3|7|يد |لمو طبــــ حلو|نمحمد محمود |لسيد |بــــو |ل
69o749|ه جل|ل فرغ محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
8o5726معهد ف ص بــــ سويفمحمود نور |لدين محمود عبــــد|لعليم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن جه|د محمد ش| 973||3
9|275o طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمود عبــــد|لمبــــدى |حمد محمد
9o8o58 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود ع|طف |لسيد ع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل محمد محمد محمود864293
ر عبــــد|لعزيز محمد |لف|ر||45396 ندستـــ كفر |لشيخحمد بــــ|

ره|روضه ف|ضل سند |لغندور747|3 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد سيد محمود عمر|ن22753

497o53| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورروضه عبــــد |لحميد محمد محمد |بــــو
34o|78|صيدله |لزق|زيقمحمود |حمد فتـــ فرح|تـــ |بــــو|لعل
معهد ف ص |سو|نم|دون| روم| سليم رسن846394
7685oo| معهد ف ص |سم|عيليهي|د محمد س|لم ع
7o4765|علوم |لزق|زيقسم|ء ع|طف بــــهج|تـــ طه ص|لح
4|4o96تـــربــــيتـــ طنط|ند ع عنتـــر ع حج|زى
رتـــ|ه|يدى عبــــد|لمجيد محمد |حمد عبــــد642828 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
437o65 يم |سم|عيل يم |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم |بــــر|
3|895oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشهد|ن |س|مه عبــــد|لعزيز عبــــد|لستـــ
تـــج|ره ع شمسعمر صبــــ رمض|ن عبــــد |لعزيز62|54|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد|لرحمن حم|ده غري| |لسيد633|7
حقوق حلو|نل|ء حس|ن عبــــد |لتـــو|بــــ حسن|222|2

633o|oه سعيد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لحميد محمد علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن
87674o تـــربــــيتـــ |سيوطجوزيف |مجد |نيس نبــــيه
6o5262لسن ع شمس|سوسن |حمد عبــــد|لبــــرمحمد ضيف
77944oيل ج |لزق|زيقس|ره ي| محمد حسن ج|د|للتـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
نوعيتـــ |لزق|زيقم |سم|عيل عبــــد|لحكيم محمود محمد283|64

665o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| كرم رزق حزين
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند محمد سعد |لن|دى|69645
9o9457ف عبــــد|لعظيم ع عبــــد|لرحيم عويس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جغ|ده |
458o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمنه | ج|بــــر ع ج|بــــر ع |لش|ذ
5o4|8oعلوم |ل|سكندريهنوره|ن محمد محمود عبــــد |لع
علوم سوه|ج بــــر|م فهيم عزيز ج|د|923559
8763o4  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعمر محمد عبــــد| عمر
ر |لسيد محمود حسن524986 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|
ه عوض بــــدوى محمد|687789 د|بــــ د |ط|م
حقوق |سيوطي|سم سيد |حمد مصط عمرو  7445|9
495o62حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــن|در جل|ل يوسف |حمد
64o689| ف محمد حسي محمد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسلط|ن |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأمنيتـــ محمد بــــسيو عبــــد |لحليم س|لم82|496

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء ن| محمد محمد57272
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ق|وي236765 رهم |م صل|ح تـــوفيق |حمد  ندستـــ |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسحر نشأتـــ يوسف |حمد |لسيد48663|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رن| وجيتـــ محمد محمد يونس5|8|77
7o5o86|يثــــم ع |لسعيد عبــــد |لرحمن معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يه 
8o5989|تـــربــــيتـــ |لم ||ء عل|ء عبــــد|لك| |سم|عيل
د|بــــ كفر |لشيخ|مع|ذ وليد عبــــد |للطيف محمد |لبــــص298|42
8|o968 د|بــــ |لم |ف|طمه رجبــــ حس حس|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممنيه |حمد |لسيد سويد|ن|682599
7584o7معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه مسلم عوده فرج
يم ع |43|784 علوم |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
6|24o3يكل تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحسن|ء جم|ل محمد عبــــد|لفتـــ|ح 
ف محمد |حمد829486 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمؤمن |
ود مو6||359 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نفيلوبــــ|تـــ مو فر
تـــج|ره دمنهورمروتـــ ص|بــــر محمد محمود ع445695
يم محمد عبــــد|لر|زق عبــــد264797 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
867o33كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدح|زم جم|ل عبــــد|لبــــ|سط شح|تـــ
د|بــــ |سيوط|ش|م صل|ح ه|شم سيد  47|888

إعل|م بــــ سويفسل |يمن صل|ح |لدين |حمد6233|
تـــج|ره كفر |لشيخزي|د عص|م رفعتـــ عبــــد | |لص|ل5337|4

نوعيتـــ |لفيومه|جر صل|ح عبــــد| ع 5||67
4|69o2يم عم|رتـــ تـــج|ره كفر |لشيخه|جر ج|بــــر بــــدر |بــــر|
52o|o4نوعيتـــ |ل|سكندريهف|طمه محمود محمد عبــــد |له|دى محمود بــــ
صيدلتـــ سوه|جيوسف عل|ء |حمد |لسيد |حمد |ل 898256
357|7oف حس عبــــد|لوه|بــــ نوعيتـــ بــــنه|ندى |
7o96o8 يم عبــــد |لحميد محمد |لشوربــــ تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم| |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسل|م حمدى |حمد خ |267965
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لعليم |حمد عبــــد|لعليم |حمد|56|35
رهم|ي| |مجد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد65||2| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4o4858يم تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ط|رق |لسيد |بــــر|
627o36ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسل عبــــ|س |لسيد ط|لبــــ خليل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ||يه |كرم محمد مر ند|629389
6oo585يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|محمد خ|لد محمد عبــــد |له|دى مليس لم

49|o4|رهحمد محمد |حمد عبــــد |لحليم تـــج|ره |لق|
ثــــ|ر |لفيوم|س|رتـــ ح|مد محمد |حمد عبــــد|للطيف|64354
د|بــــ ع شمس|خلود محمد محمد من عبــــد |لحليم32|32|
77o822تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|تـــن مسعد محمد محمد |لم|ل
علوم كفر |لشيخيم|ن سم فتـــح | |حمد محمد|3|4394
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق رض| محمد |لسيد962|63
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسنرم ن| محمد |حمد |لجم|ل769969
يم ع647944 تـــج|ره سوه|جيف |حمد |بــــر|
6o||64تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم عبــــد|لرحيم صل|ح عبــــد|للـه مبــــروك
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758o64تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعمر عوض محمد مبــــشع
2|483oف يح حسن تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيح |
|73o42وف|تـــعمرو |حمد ذ عبــــد |لعزيز معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
زر|عه |ل|سكندريهيم|ن محمد صل|ح |لدين |سل|م |لعج425946
23o686رهي محمد حمدى جبــــرتـــ تـــج|ره |لق|
6o6457 علوم |لمنصورهمدحتـــ عل|ء عبــــد |للطيف |بــــو|لخ
|4382o|يم ص|لح عبــــد |لمنعم ص|لح رهبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

2o597يم خليل علوم بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض طنط| ندي بــــسيو شبــــ|نتـــ عبــــد |للطيف427825
تـــج|ره بــــ سويفلهيثــــم محمد شحوتـــ عبــــد|لعليم||838|8
85o589نوعيتـــ موسيقيه |سيوطمحمد مجدي محمد محمود
ندستـــ طنط|محمد فوزي |حمد عبــــد|لمنعم دحريج|46542
8o263o| رهسم|ء ن|دي تـــه| فتـــ طبــــ بــــيطرى |لق|
269o3||طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه مبــــروك حسن سليمه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنه | مهدي محمد ع 8|8389
لسن ع شمس|بــــ|ك |م ع|دل عبــــد |لنور ر|غبــــ |بــــر|478328
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد سيد محمد عبــــد |لمطلبــــ مر |23|753
|6o898يم عبــــ|س لسن ع شمس| جم|ل |بــــر|
|د|بــــ |لم |عل|ء زين خليفه عبــــد|لبــــ| 58|4|8
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسيم|ن مصط حسن محمد|759785

847o3رهحسن|ء محمد |م سيد طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|سم مصط محمد جم|ل |لدين عبــــد 232398
855o69|صيدلتـــ |لم |حسن|ء صبــــري قر عبــــد
49o28oثــــ|ر |لفيوم|ريه|م محمد طه عبــــد |لر|زق رضو|ن
4oo578تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحدى |دريس |بــــوبــــكر منصور
6992o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |له|دى محمد
9o9978 علوم سوه|جط|رق محمد |لسيد |حمد
26o246تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــجه|د ع|دل عبــــد|لد|يم بــــدر عسل
875|8o| |يم عزتـــ غ صيدلتـــ |سيوط بــــ|نوبــــ |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمصط يوسف عبــــد |لعظيم محمد عم479836
9o||32ر|ء حس عبــــد|ل|خر عبــــد|لحليم تـــربــــيتـــ سوه|ج لز
642o28| يم عبــــد|لمع نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء |حمد |بــــر|
6o78|2يم |بــــويوسف تـــربــــيتـــ طنط|بــــه محمود |حمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|محمد جم|ل محمد عبــــد|لمغ |لقطي 448726
4o|2o||يم د|بــــ |ل|سكندريه|حمد كرم ه|شم |بــــر|
7o||27 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | ط|رق محمد محمد حس
2233|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| |حمد محمد |حمد فرج
معهد ف ص |سيوطمؤمن محمد محمد رف|  3744|9
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر نشأتـــ |م عبــــد |لق|در صل|ح5|4|42
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمروه محسن محمد نعيم حسن روميه6269|6

ره|س|ره حس|م |لدين |سم|عيل |بــــر|7827| د|بــــ |لق|
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75247oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد و|ئل يونس محمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس| س|مح بــــش|ي بــــخيتـــ459554

386o|ره|نور| صل|ح ع |لسيد زقلتـــ د|بــــ |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد أحمد عثــــم|ن محمد سليم|ن642472
د|بــــ |سيوط|روم| لطيف رزق جرجس  36|888
طبــــ ع شمسمحمود عبــــد|لرءوف محمد طه دي|بــــ8|23|3
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جن|ء خ|لد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح3|344|
5o6847زر|عه |ل|سكندريهنور|ن وحيد |حمد ع |بــــو حربــــ
حقوق |ل|سكندريهحن عل|ء فؤ|د |لبــــ خميس5|4859
يف مصط عبــــد |لفتـــ|ح |لحسي 676395 تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر 
طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء يوسف محمود طه |ألجهورى|263444
43o5o4تـــج|ره طنط|ض |حمد محمود |لحفن|وى
رهعبــــد| شح|تـــه |لضبــــع مخلوف7|5|22 حقوق |لق|

حقوق بــــنه|س| سعيد صبــــ حس 259|3
54o|99زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد ع محمد محمد |بــــو زيد
ي فه 664|82 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطد |نه بــــولس بــــ
6oo485 يم محمد |لشبــــي تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء صبــــ |بــــر|
75945o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيه رض| حسن محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن محمد عبــــد| محمد  923963
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد سم |حمد محروس|256363

حقوق |سو|نند| مر|د |بــــوبــــكر |م |بــــو بــــكر66462
756o87ه فتـــ حسن محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن
7o|o33ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لحميد طلعتـــ عبــــده متـــو خليفتـــ
|28o78ى ش|كر محمد رتـــمحمد ي علوم ري|ضتـــ |لق|
4o5988 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د | عص|م عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد
8oo587حقوق |سو|نح|زم حسن ح|فظ محمد
2286o8ره|م|رى ع|دل موريس نظ بــــش|ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|236o|لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|يه|بــــ محمد أحمد |لجندى 
معهد ف ص ري|ضه بــــنه||ء سعيد فتـــ |لبــــ|بــــ |248732
4o27|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نيف حسن |لسيد رجبــــ |سم|عيل
تـــج|ره بــــنه|عبــــد | ن| حس|ن عبــــد |لعظيم64|38|

رهيوسف محمد كم|ل |لدين |حمد4267| تـــج|ره |لق|
4|o|83يم منصور |لزغبــــى كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدش|م |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمل وليد |لسيد |بــــو عمر|84|8|6
د|بــــ |لمنصوره|مريم محمد محمد محمود |بــــو |لسعود22|676
ندستـــ شبــــر| بــــنه|لمعتـــصم بــــ| حس خليل حس ش|347833
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |لسعيد عبــــده عبــــد ربــــه |لنج|ر4678|4
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع خ|لد مصط محمد55|325
4o8464 د|بــــ طنط|زين جم|ل زين |لملي|
68597oتـــربــــيتـــ |لمنصورهعزه جل|ل |لسيد حسن
325o48حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نور |لدين عم|د رضو|ن عبــــد|لفتـــ|ح
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766o|5تـــمريض بــــور سعيد خلود خ|لد محمد محمد عمر
82988o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نندرو ه| ميخ|ئيل صموئيل
ف عيد عزوز253533 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دع|ء |
33ooooكليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــحسن|ء محمد مرزوق سليم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومعبــــد|له|دى عبــــد|لمنعم عبــــد|له|دى رجبــــ64858
يم محمد |بــــو |لخ 43344 رهروى رض| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

6|24o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رغده وفيق |بــــو |لفتـــوح ح|فظ عويس
428o|7تـــج|ره طنط|س|ره سل|مه عطيه محمد |بــــو كريمه
2|3|5o|ندستـــ حلو|ند| | معتـــز محمد |بــــو|لعل
تـــمريض |سيوط ن فكرى عجبــــ|ن جندي|9382|9
صيدلتـــ بــــورسعيدخ|لد محمد عبــــد |لق|در محمد نور765387
6365o4حقوق |لزق|زيقصل|ح حمدي صل|ح عبــــد|لمقصود
علوم ج|معتـــ |لسويسسل حسن عبــــد|لعزيز حسن أبــــوخبــــر|42648
ره|نور|ن صل|ح تـــكرو خليل سعد27|9|| د|بــــ |لق|
69|5o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ع|طف محمد |لشن|وى
6862o2تـــج|ره |لمنصورهحسن عبــــد |لع| |لسيد عبــــد |لحميد د
3493o5ندى تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ سل|مه عبــــد|لحميد 
يم ج|بــــروص|ل عبــــده63|4|4 |د|بــــ طنط|غ|ده |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مصط ن |لدين محمد عبــــد|لمقصود779|84
تـــج|ره طنط|خ|لد كم|ل حسن عبــــد|لجو|د سعد898||5
4o4536| تـــج|ره دمنهورمحمد عص|م عبــــد |لرحيم عبــــد
م خ|لد |م فرج|6|8437  |حه وفن|دق |ل|قد
5|22o7تـــج|ره دمنهورمحمد محمود محمد عطيتـــ سليم
ندستـــ ع شمسرو|ن ي| |حمد |لسيد32694|
332o76صيدله |ل|سكندريهجيه|ن محروس ك|مل جمعتـــ
تـــج|ره دمنهورمحمود محمد محمود أنور مغ|زي495265
تـــربــــيتـــ بــــنه|م| محمود صبــــ شلبــــى|263357
4424o|| علوم ج|معتـــ د |طحمد محمد عبــــد |للطيف محمد مر
4o84o7د|بــــ طنط|محمد ع|دل محمد أبــــو ضوه|
36o9o8|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد بــــل|ل عبــــد|لق|در |حمد

وف|تـــمع|ز |حمد |نور خليفه54546 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ره|عبــــد|لرحمن رزق عوض | بــــكرى7|3249 د|بــــ |لق|
26o5|6ف عنتـــر مشتـــو كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمروه |
9o53|9 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــحن|ن جم|ل قدرى عبــــد|للطيف
47947oندستـــ |ل|سكندريهمحمود رجبــــ ع سليم|ن |بــــو دومتـــ

7o35oمعهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعبــــد |لحكيم عبــــد | ع س|لم
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|حمد ه| عبــــد| عبــــد|لسل|م|244489
يم شلبــــي693265 يم  |بــــر| يم محمود |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــر|
ف عبــــد|لرسول بــــسيو |729|25 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح محمد رجبــــ محمد236432
تـــربــــيتـــ |سيوط بــــتـــس|م محمد فتـــ |حمد||87955
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4o424|د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |حمد عبــــد |لخ|لق |لسيد
يم شمس |لدين9384|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| |حمد محمد |بــــر|
8275|oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكريمه حس|ن جبــــري |حمد
43|62oتـــج|ره طنط|محمد  |ء |لدين |حمد عمر
معهد ف ص |سم|عيليهرحمه عيد محمد س|لم788768
ري|ض |طف|ل |لمنصورهصف|ء رفعتـــ محمود |لبــــسيو 637447
7o9942| بــــي رتـــ|يم|ن |بــــو حل|وه محمد |ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |لسيد مصط مقلد|268646
د|بــــ سوه|ج|ه|جر محمد مصط عبــــد|لعزيز|23852
يم غ|زى سل|مه942|44 ف |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخس|رتـــ |
3|6o35د|بــــ ع شمس|كرستـــ | بــــ|رح حن| جيد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسريه|م |لسيد محمد عبــــده4|7854
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف مختـــ|ر محمد |لمغ|ورى337296
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورخلود محمود محمد محمد مو|844|5
4o5736يم |لسيد حس |لسيد د|بــــ كفر |لشيخ|رحمه |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد |سم|عيل محمد سليم|ن3|2783
4883o8|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد محمد عبــــد|لمنعم محمد عوين
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمريم محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ|ح|34|5|
تـــج|ره بــــنه|يوسف س|مح رزق محمد ع395|23
معهد ف تـــمريض بــــنه| ع|ئشتـــ عبــــد| عبــــد|لحليم عبــــد|للطيف357679
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود سيد بــــدوي |حمد838973

243|o|د|بــــ |لم |سم|ء زكري| محمد |حمد|
بــــ عبــــد|لع|ل 898657 تـــمريض سوه|ج محمود شح|تـــ |بــــود
4o52o5ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد | ع عبــــد |لرحمن محمد ز
639o55تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعمر محمود |حمد |لشبــــر|وى محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|يدي حسن محمد مصط |83854
5|5|o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم |حمد صبــــ محمد شلبــــي
68|6o8تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيوسف ط|رق |لسيد مصط |لبــــ|ز
يم حمدي عمر أبــــو|لدرج|43974 تـــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخن
وف|تـــيوسف محمد مصط زكري| محمد446795 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
علوم |ل|سكندريهبــــريه|ن عمرو محمد جل|ل بــــيو فرغ425258
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر |حمد |حمد سليم26|8|6
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمؤمنه محمود عبــــ|س |لك|تـــبــــ7335|6
755|o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|س|ره نبــــيل شو محمد عثــــم|ن
77o356علوم |لزق|زيقن|در |لسيد |حمد |حمد فر|ج
تـــج|ره سوه|ج|ء ع|طف |حمد عبــــد |لحميد|25|57|
37225oحقوق بــــنه|محمد سم محمد محمود
ش|م محمد فرج|3939|2 علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد 
|223o7رهف|دى فؤ|د ثــــ|بــــتـــ دلوعتـــ صيدله |لق|
ره|ء |بــــو |لمع| محمد حل |بــــو 58394| تـــج|ره |لق|
7o8365نوعيتـــ |لمنصورهدين| حس عوض عبــــد |لمحسن
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4|6o9oيم رمض|ن تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم حل طه |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط محمد حج|زى محمد حسن  883354
875943| تـــج|ره |سيوط حمد كم|ل سيد مر
رهمحمود محمد ع عبــــد|847747 ندستـــ |لق|
|22oo9يم |بــــو ش|دى رهعمر محمود |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره طنط||ء محمد عبــــد|لعظيم ع حج|زى|59|9|5
حقوق |لمنصورهسه|م وليد رفعتـــ عبــــد |لسميع عطيه|67837
34|o82يم مصط |حمد معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد |بــــر|
36o966نوعيتـــ بــــنه| مصط شمس |لدين عبــــد|لخ|لق

ره|رض| محمد عبــــد |لنعيم عبــــد |لجو|د|9268 د|بــــ |لق|
يم |لسيد|||638 ف فتـــ إبــــر| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق كريم |
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمصط |حمد تـــمس|ح |لصغ 9|8344
|4o456تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه عبــــ|س ع ع
3452o8 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسمر حمدي س|لم عبــــد|لغ
7o4687|د|بــــ |لزق|زيق||ء سم |حمد محمد ع نوفل
688o84علوم |لمنصوره |له|دى محمد عبــــد |له|دى
تـــج|ره ع شمسف|طمه فتـــ محمود شه|بــــ64767|
يم مقد|م5|6274 يم إبــــر| د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لرؤف إبــــر|
تـــمريض  حلو|نمحمد خ|لد جمعه |حمد سعد|24458
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى كميل زخرى عزيز7|8|32
68845oف عبــــد |له|دى نوفل ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــخ|لد | م |لع| 
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد طه مصط 775353
يم629732 تـــج|ره بــــنه|محمود محمد صل|ح محمد إبــــر|
8oo|74 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدح|تـــم سيد |بــــو|لحسن زك
77o488ندستـــ بــــنه|عبــــد |لوه|بــــ ط|رق حس حل |حمد جبــــر كليتـــ 
6o|6o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|له جم|ل محمد سيد|حمد |لبــــن
تـــج|ره بــــنه|دى |يمن فتـــوح ن||27869
6o5869ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهط|رق |نور محمد يوسف
878o84|د|بــــ |سيوط|  م| |حمد محمد |حمد
6|58o2|د|بــــ د |ط|حمد عوض محمد |لجنيدى
يم سيد محمد محمود||27|32 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــر|
697o55|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد عوض |حمد
4o4967كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نزي|د محمد ع حسن ع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهجه|د س|مح شو محمد |لبــــل| 692799
طبــــ |ل|سن|ن |لم |م|رتـــينه رض| سم يوسف47|9|8

ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود يح حن محمد |حمد7349|
رهعمر عبــــد | حسن |حمد محمد5||22| ندستـــ |لق|
75756oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م سيد محمد فوزي
52oo|3| تـــمريض دمنهوريم|ن بــــكر عبــــد|لسل|م عطيتـــ ن
2735|9| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد حمدى |م ش|ذ ع.
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد ع محمود |حمد|7868|3
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4o4856تـــربــــيتـــ |سكندريتـــط|رق محمد خميس محمود دي|بــــ
9oo432|يم محمد |حمد |بــــوضيف تـــج|ره سوه|ج بــــر|
ندستـــ |لمنصورهحمد عم|د شو |لذكرى|679277
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن محمود |حمد عبــــد| |لطنوبــــي462232
9o3|52 تـــج|ره سوه|جش |ن محمود محمد محمد
698o6| يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ميه عبــــد |للطيف محمد |بــــر|
75639o|كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــس|مه محمد حسن محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحسن عمرو محمد سليم3|4|23
|422o2يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيف محسن محمد ع مط|وع ل|ك|ديميتـــ |لم
82o9o7|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد مجدي عبــــد|لجليل محمد
334o37|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط عص|م ج|د عبــــد
2|73o7تـــج|ره ع شمسريم خ|لد سليم|ن محمود سليم|ن
حقوق طنط|حمد فتـــ محمود شيحه||49539
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م محمد |لطنط|وى محمد |لطنط9||356
25866|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م معتـــمد مسلم عبــــد|
77o|93حقوق |لمنصورهمؤمن صد رضو|ن حسن سليم
ى حسن محمد|38|24 ندستـــ |سيوطعمر محمود م
رهعبــــد|لرحمن محمد نجيبــــ عبــــد |لسل|م 6625|2 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود رمض|ن لملوم عبــــد |لعزيز64244|
ف حس حسن حس 766929 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد | معهد ع| 
77o8ooتـــج|ره |لزق|زيقسل ع|طف محمود حسن مو
4o53|2|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عزتـــ محمد محمد |حمد عبــــد
|36|9oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيثــــربــــ ه| |لسيد محمد
6o||62تـــج|ره طنط|ف|طمه سعيد حسن حس |بــــوسنه
زر|عه طنط|سع|د ع |لسعيد ش| 432259

طبــــ بــــيطري |لم |عبــــد| ع|شور عبــــد| عبــــد|لرحمن69944
يم |لكردى محمد65||77 د|بــــ |لزق|زيق|تـــقوى محمد |بــــر|
68785oيم |حمد |لبــــدوي تـــربــــيتـــ |لمنصورهلي |بــــر|
6o2688|ل|ل علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد فرج ك|مل |لسعيد |بــــو 
77o96|ه عبــــد |لق|در مصط عبــــد |لق|در كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم
||8o42تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رين فخرى جور | |س
765o9oن| ح|تـــم حسن |حمد |لشعر|وى تـــج|ره بــــور سعيدم
 |حه وفن|دق |لفيوممصط محمد مصط بــــرج|س43962|
9o6o|7 طبــــ سوه|جمحمود صبــــرى ع|بــــدين عبــــد|للطيف
6o3344يم محمد مو قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دين| |بــــر|
زر|عه |لفيومعمر عل|ء|لدين محمد عبــــد|8252|2
|6o489|وف|تـــدم سعيد سعد عبــــد |لجليل تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

ره|يري ميشيل نجيبــــ حن|4328| حقوق |لق|
وف|تـــ|لبــــ|ز |لسيد بــــ|ز محمد|699294 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7754o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ع|دل سعيد محمد رش|د
6o6829|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مجد ريمون وص جرجس|
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4o2645تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم|رين| فتـــ بــــش|ي ج|د
34o7o4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وف|ء محمد طلعتـــ محمد سل|متـــ
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــي|سم |حمد محمد خليفه سعد547|76
9|28o8  تـــج|ره سوه|جمحمد رزق نور |لدين عبــــد|لغ
5o7842علوم |ل|سكندريهندى ح|مد |لسيد محمد شح|تـــه
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود صل|ح محمود ن268423
ر بــــطرس فرج |476474 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيتـــر س|مح ز|
حقوق بــــ سويفرحمه كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد854685
884o24  علوم |سيوطشيم|ء م |لدين خلف عبــــد|لتـــو|بــــ
7o7484 طبــــ |لزق|زيقمنه محمود مسعد محمد |بــــو |لعن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمه| رمض|ن |لسيد عبــــد|لحليم 27|||9
ثــــ|ر د |ط|فرح |لسيد طه ع |بــــو سعده3|6|75
د مهد79|446 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سم عبــــد|لغ مج|
628o64 زر|عه |لزق|زيقمحمود عل|ء محمود عمر يح

يف42934 رهشيم|ء عمر محمد فضل |ل طبــــ |لق|
6oo472يم ن|صف يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د|يتـــ |حمد |بــــر|
9o|734|معهد ف ص سوه|ج يه سيد ع عبــــد|لل|ه
877oo3  | طبــــ بــــيطرى |سيوطمورين جم|ل سعيد فرج
6347o6|معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد ه| حسن عبــــد|لمنعم
4o8246تـــج|ره طنط|زي|د فتـــ عبــــد|لحميد س|لم شح|تـــه
تـــج|ره ع شمسم|رك م|جد فؤ|د عبــــد |لشهيد5957||
طبــــ |ل|سكندريهيم|ن ك|رم محمود  |حمد محفوظ||424|5
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد|رين س|مح محمد نبــــيل|63245
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكميله |سم|عيل خليفه محمد|4|822
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد من سليم|ن محمد |لجعبــــ9792|4
يم سويسه52|843 ر |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نن|ء م|
2736o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء ع|بــــدين سعيد مو
4o2o76يم معوض تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|دى ف|ئز ز |بــــر|
ر عبــــد |لحليم |لج |485429 تـــج|ره |ل|سكندريهد | محمود ز|

يم سيد عبــــد |لقوى63298 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسيد |بــــر|
يم ج|بــــر |حمد حسن 423289 له |بــــر| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــأ
48o7o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمتـــ |حمد محمد |ل|بــــي|ري
تـــمريض طنط| ح|زم نبــــيل محمد |حمد ن| 433464
52o9|8طبــــ بــــيطرى دمنهوره|يدى عبــــد |لمنعم ع محمد سعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديلمعتـــصم بــــ| |حمد محمود |حمد||82464
4|o4o7|م عم|د محمد محمود |د|بــــ طنط|د
485o49حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن محمد محمود شديد س|لم
يم عم|ر443327 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد ع عبــــد|لعظيم |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدين| عم|د محمد محمد336657
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعزتـــ ع ع فريج|54438
لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|ميل |س|مه |ميل نجيبــــ سمع|ن|486968
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن عم|د |لسيد |حمد صديق|8||6|
|6o7o8يم محمد نبــــوى تـــج|ره ع شمسح|تـــم |بــــر|
5|7o76تـــج|ره دمنهورندى حمدى |لسيد محمد |لصعيدى
|4|o8|تـــج|ره ع شمسعمر محمد عبــــد | محمد درويش
6o8657يم حموده تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ ع عبــــد|لمنعم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه شفيق عبــــد|لفتـــ|ح ح|فظ|6226|5
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر| | |حمد |بــــو|لفتـــوح ع|28276
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد ز جمعه عبــــد |لعزيز|53897|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمد سعد محمد|834534

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد عبــــد |لحميد |م سليم|ن|55883
طبــــ حلو|نمن|ر حس محمد يوسف359745
|674o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم سعد |لمتـــو |لسيد |لبــــسيو
رهي|ر| مصط ع صديق|6675| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن عبــــد|لسل|م ع عبــــد|لحكيم|879664
78o8|o تـــج|ره |لزق|زيقحسن عبــــد |لخ|لق يوسف عبــــد|لخ|لق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|ريو عبــــد|لن| عبــــد| جبــــر|ن|55|48
يم عبــــد|لجليل سيد 763749 حقوق بــــورسعيدي|سم محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومي|ر| |حمد فتـــ ح|مد66479
|5o97o|لسن ع شمس|سم|ء جل|ل معوض |لسيد
|7oo66رهسندس عم|د عبــــد |لشكور فرح|تـــ علوم |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد |م عل|م|246589
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمع|ذ سليم|ن عبــــد |لعزيز محمد مصط 449727
48o377حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحيم ي| عبــــد|لرحيم |م مر
6|o82o |طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|جر |حمد |لسيد ش
4o6|66 حقوق |ل|سكندريهبــــسنتـــ |حمد عبــــد|لرحمن ق|سم حسن
7|o864|ر معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد سعد رزق محمد عيد ز|
رهمن|ر عيد ي محمد5568|2 زر|عه |لق|
|د|بــــ |لم |شيم|ء محمد خليفه مر 823289
783o37يم محمد محمد أحمد ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م من محمد مط|وع|48735
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لر|زق يوسف|262349
7o255o|علوم |لمنصوره|ء عبــــد |لعزيز محمد محمد |لبــــي
حقوق ع شمسخلود محمد عبــــد|لر| رضو|ن9993|2
لس شنوده ميخ|ئيل يس|23543 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
6|699o|حقوق |لمنصورهيه محمد |لسيد ص|لح
تـــج|ره طنط|محمد ي|س عبــــد |لمحسن قطبــــ9793|4
838o74كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد نور|لدين رمض|ن عبــــ|دي
26598oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ممدوح عبــــد|لمعبــــود محمد |لطلبــــ
2|48o9 رهشه|بــــ |لدين |حمد عبــــد|لنبــــى حن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
34|o9|صيدله ع شمسمحمد |مجد |لسيد س|لم |بــــوريه
837o2oيم علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمروه صبــــري |ل|نص|ري |بــــر|
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92|39o |معهد ف تـــمريض سوه|ج تـــوم|س وجيه حس بــــدو
تـــربــــيتـــ طنط|مر|م فؤ|د عبــــد |لحميد سل|متـــ2889|4
23762oتـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــه خ|لد محمد محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــل|ل |يمن ع خميس233992
33o46|حقوق بــــنه|دير حسن رمض|ن عبــــد|لبــــ|رى
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ محمد س|لم |سم|عيل245523
طبــــ بــــيطري |لم |حمد عبــــد|لسيد عقيله |بــــو|لعيد|857625
6o9285|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ع|صم عمر |لسيد عبــــد |لع|ل |لبــــن

688|oد|بــــ |لفيوم| معوض عبــــد |لحميد محمد
67o2oحقوق |لفيومن| سم ح|مد |ل|بــــي|رى

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد صبــــرى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحيم|89||64
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد |م محمد |بــــو |25|697
62924oصيدله حلو|ني|سم محمود ع محمد حسن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ربــــيع قطبــــ عبــــ|س ع73|444
يم354932 ن| عص|م عطيه |بــــر| د|بــــ ع شمس|م
5o29|6 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــعبــــ مدحتـــ مصط |لص| ع
4237o8زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهوق صل|ح |لدين محمد عبــــد |لمجيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد جم|ل رمض|ن |لسيد|233824
25|8o5|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــس|مه محمد عبــــدربــــه جربــــيده

5o837|يم ج|بــــر حسن عبــــد |للطيف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه|بــــ عبــــد |لمنعم ع حسن||48659
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخوف|ء عبــــد|لفتـــ|ح فرح|تـــ عقل6692|4
8o2728| كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفسم|ء حسن محمد عبــــد|لغ
تـــج|ره بــــ سويفمحمد خلف محمد سيد822492

5o99|ى فرج تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوى فخرى بــــ
لس ص|بــــر منصور سعد972|23 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــك
ندستـــ بــــلبــــيسسليم |حمد |لسيد سليم773927 ع| 
ف عليوه محمد |لبــــرى774388 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمر محمود ح|مد طربــــ|ى684442
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حن|ن تـــوفيق عبــــد|لصبــــور تـــوفيق823539

د|بــــ بــــ سويف|شه|بــــ |لدين عقبــــه عبــــد |لعظيم |حمد56346
تـــج|ره |سيوطمحمود فوزي حسن مصط |82568
4o39||غ د|بــــ |ل|سكندريه|عمر مدحتـــ عبــــد |لعزيز محمد |حمد خليل 
8o6|39نوعيتـــ |لم |تـــغريد ع رجبــــ عبــــد|لرحمن
8o8537تـــج|ره بــــ سويفمحمد زين محمد سيد
تـــ رمض|ن حسن درويش|342793 د|بــــ |لفيوم|م

3o2o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر|ن| ط|رق عمر محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد و|ئل ص|بــــر مـحـمـد |للـبـــــودى265659
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر وجيتـــ سعيد ه|شم9292|3
ى |حمد فتـــ محمود757578 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــه|له ن
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حس عبــــد|لرؤف عرفه5|9|25
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782o|3ه محمد عبــــد |لرحمن محمد سليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد تـــوفيق |لعو|م347792
معهد ف ص |سو|نمحمد ع حس يوسف867773
يم869|82 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم زكري| ذ |بــــر|
يم354448 تـــ ر|شد جمعه |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن
487o49| تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |بــــو |لعزم محمد محمد |لد
صيدله حلو|نمحمد رض| |حمد |لدسو منصور697378
رهسل|م عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد يوسف28774| تـــج|ره |لق|
6763o2تـــج|ره |لمنصورهريم حس|م محمد بــــكر عويد|تـــ
د|بــــ |لمنصوره|منه | خ|لد جم|ل |لسيد ع|99|68
257|o5علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم  |ء |لدين |حمد عبــــد|لجو|د
رتـــ||ء |يه|بــــ ح|فظ ح|فظ |لعزيزى|2443|6 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
75o546وف|يوسف ع |حمد عبــــد|لرحمن وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ع|دل ز ص|لح|2|3455
حقوق ع شمسرن|د محمد حس بــــرك|تـــ3739|2
9|2o|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــش|ى يوسف سليم|ن رزق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|نوبــــ س| وديع مو |29572

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|لم عص|م حسن سعيد حسن4|94|4
تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر عبــــد |لغف|ر مصط شه|وى444477
4|85o6 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخيمن فتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م نعمه
يم عوض|45937 د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى مجدى محمد |بــــر
ق|وى487469 ق|وى محمد  م  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حسن |د

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود محسن عبــــد|لتـــو|بــــ سيد5||66
3486o9 تـــربــــيتـــ بــــنه|عم|د محمد كرم| |لسيد |لف
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن محمد حسن محمد4|3|32

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــ|نوبــــ مجدى |سعد غبــــري|ل|6473|
صيدله ع شمسر|ن| عم|د فوزى كس|بــــ63769|
5|o3o2تـــربــــيتـــ دمنهورع |حمد ع عبــــد |لغ عبــــد |لجيد
صيدله |ل|سكندريهيوسف سعيد ع محمد عم|رتـــ|6|3|5
ره|ندرو جم|ل ز قزم|ن|56792| ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن ع|مر عبــــد|لحميد محمد352455
83275oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره |حمد عبــــد|لل|ه بــــخيتـــ
لسن ع شمس|محمد حسن محمد حسن784978
ر محمد يوسف4|7556 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعزيزه م|
ل|ل سيد |حمد |بــــر|6|7657 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|حس|ن محمد 
6282o6|يل ج |لزق|زيقميمه وحيد معروف محمد |لعربــــى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يل ج |لزق|زيقسميه محمد محمود س|لم سل|مه626943 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ ع شمس|محمد سيد جم|ل |لدين فهيم253|23
35o683ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|ر| سيد عثــــم|ن |حمد
89565o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج منيه عبــــده يس |لسيد

43o38رهرحمه محمد عرف|ن محمد |بــــوبــــكر تـــج|ره |لق|
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تـــج|ره طنط|محمد س| ج|بــــرعبــــ|س و|3848|4
8o8oo3|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف|ء بــــدر محمود محمد
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــعبــــد | |حمد ك|مل حم|دتـــ |لخلي |76733
22o723تـــج|ره ع شمسربــــى |حمد ف|روق |حمد|لص|دق

2859o |رهعمر حم|ده |بــــو |لوف| عبــــد |لش تـــج|ره |لق|
6o3883تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود حس |حمد |سم|عيل |حمد

2o86||رهحمد خ|لد محمد |حمد عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|نجوى ع|دل محمودعبــــد |لسل|م عبــــد|225|6
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــتـــ |حمد ك|مل محمد مبــــروك525224
د|بــــ |لزق|زيق|عص|م أحمد فوزى أحمد6|6274

يم|2332 يم محمد |بــــر| د|بــــ حلو|ن|كريم ف|روق |بــــر|
8899o6| ه |يمن |حمد ع تـــج|ره |سيوط م
7o6636يم منصور |لمتـــو |لسيد حقوق |لمنصورهحمد |بــــر|
42982oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مصط محمد |لبــــرل
ى مجدى عري|ن حبــــ 236446 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نش

نوعيتـــ |لفيومم|ري| م|يكل ع|دل ص|دق67685
6933o7 |صيدله |لمنصورهمحمد خ|لد سعد |لعر|بــــى |لكن
تـــج|ره ع شمسعمر سعيد رمض|ن طلبــــه62479|
علوم طنط|أس|متـــ محمد سيد أحمد محمد س|لم|87||5
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم ربــــيع م |ر عبــــد|لمجيد86966

4|5o69تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن مصط |حمد معروف |لبــــربــــرى
452o48ندستـــ كفر |لشيخمحمد عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح درويش حموده

5|8o5ف عبــــد | عبــــد |لتـــو|بــــ د|بــــ بــــ سويف|من|ل |
5|373o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد مدحتـــ جم|ل |لدين محمد |لق
نوعيتـــ عبــــ|سيهرؤى ع|طف حس تـــوفيق73|237
د|بــــ د |ط|نور عبــــده عبــــده شط|46|7|6
طبــــ |لمنصورهحمد |لكحل|وى زيد|ن محمد فتـــح |686287
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد رجبــــ عبــــد |لحميد ك|مل |لسق||49375
697o66|يم سعف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيد محمد |لسعيد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عبــــد|لن| محمد عبــــد|لحكيم|452742 معهد ع| 
6o7286علوم |لمنصورهمحمد |لعن| محمد |لرجد|وى

تـــربــــيتـــ بــــ سويففرحه محمد محمد عبــــد||5898
يف محمد ع محمد9|4464 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد 
9o4786 زر|عه سوه|جد| | جم|ل |حمد محمود

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ض| محمد ذ6683|
تـــربــــيتـــ |لعريشسندس محمد ع|دل |لهندى محمد767468
36o967تـــج|ره بــــنه|ن|ديتـــ محمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد|لحكيم محمد
علوم بــــنه|رو|ء عبــــد|لغ حفن|وى عبــــد|لغ 3|3328
7o5723ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسكريم صبــــرى |لسيد محمد |حمد
حقوق بــــنه|من|ر |حمد عبــــد |لحميد |حمد يعقوبــــ759676
معهد ف ص بــــنه|نه|ل كم|ل |لدين محمد عبــــد|لعزيز طلبــــه2|2483
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحن|ن ع|طف |حمد |لسيد636786
76o623يم ص|لح تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ده محمد |بــــر|
627o6||يم د|بــــ |لزق|زيق|حمد ع|شور عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
6o5589تـــج|ره طنط|عمرو عص|م محمود |لسعيد

يم|54586 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمل سعيد مهدى |بــــر|
5o749|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه | |حمد عي ه|شم عثــــم|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخبــــدر خميس عبــــد |لعليم عبــــد |لجو|د رزق39|436
7699o5تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسغ|ده حمدى عبــــد |لمقصود ع حسن
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر |حمد عزوز محمد322955
9o863||تـــج|ره سوه|ج حمد محمد ع |حمد
53o|59|تـــج|ره دمنهورسم|ء سعيد مهدى سعد ع|مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر ع سعيد محمد ع حسن8|4895
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد حسن سعد |لدين محمد |بــــوزيد48|356
245o|7يع حميده تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه سيد محمد |بــــو
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد مدثــــر حسن ص|لح|275|2

تـــربــــيتـــ بــــ سويفد| | مصط صل|ح |حمد|5522
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود سموكتـــ معد|وي محمد غ|زى|895|4
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عيد رش|د سيد|6425|
تـــج|ره بــــ سويفمريم جرجس س| ذ 853263
يم |لمن422|44 يل ج |لزق|زيقمحمود |حمد حسن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدل|ء عص|م عبــــد |لغ سل|مه سلط|762945
3225ooتـــج|ره ع شمسنوره|ن ع|دل عنتـــر محمد

رهرو|ن خ|لد محمد فكرى مبــــروك7943| حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن| |لجي |حمد شديد جعفر343259
رهحس|م |لدين ط|رق محمد حسن442|22 تـــج|ره |لق|
وف|تـــحمدي |حمد عبــــد|لمبــــدي عبــــ|س834968 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
88oo5| طبــــ |سيوطم | |يه|بــــ رفعتـــ حل جور
تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد غريبــــ بــــديع تـــم|م762537
ه عبــــد| عبــــد|لعزيز عبــــد|لمطلبــــ44|632 يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

5276oد|بــــ بــــ سويف|خلود محمد جم|ل عبــــيد ع
48o25||ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد صبــــرى محمد |بــــو |بــــر
7574o3د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود و|ئل محمد أحمد
778o28 |طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنرم |حمد ف|روق جوده |لغيط
9o8757|د|بــــ سوه|ج| يم|ن ع|صم عبــــد|للطيف |حمد
يل ج |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لوه|بــــ ع 776776 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
89o658| د|بــــ |سيوط| سم|ء سيد محمد مصط
4o446oتـــج|ره دمنهورعبــــد | محمد جمعتـــ محمد ع|شور
33o492نوعيتـــ بــــنه|جه|د حمدى |لسيد ز

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه |حمد محمد |بــــو شوشتـــ|24253
5o373ندستـــ بــــ سويفعمر سعد ع عبــــد |للطيف

ش|م محمد |لمرشدى223232 تـــج|ره |سيوطحس|م 
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بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسن ن| |لسيد محمود49536|
رهحمد ص|بــــر عبــــد |لخ|لق |بــــوبــــكر|47338 حقوق |لق|

يم|335756 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء رض| سيد |بــــر|
86o646تـــمريض |لم | ش|م ر| طلبــــه جمعه
|66o86|علوم حلو|نلحس ج|بــــر محمد حسبــــ ربــــه

تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء رمض|ن عبــــد |لق|در تـــوفيق|45||7
9o|992|ى محمد رمض|ن د|بــــ سوه|ج| له|م |لح
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء ي| عبــــد|لو|رثــــ يوسف|626252
834o2oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــه|جر مر|د سعيد محمود
63266oطبــــ بــــيطرى بــــنه|ن |سم|عيل تـــوفيق |سم|عيل
5|633oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء سعد|وي يوسف |بــــر|
يم767966 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسشيم|ء عرفتـــ محمد محمود |بــــر|
774ooo|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء |سم|عيل محمد عطيه
طبــــ |ل|سكندريهمحمد ع محمد |لزعوي|||3|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ل |ء كم|ل محمد محمد نعم|ن5863|4
78o459تـــج|ره |لزق|زيقندى |حمد ع محمد عتـــم|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|ل |يمن محمد |لسعيد عبــــد |لحميد عطيه542935

4o3o4 رهعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرز|ق محمد ندستـــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره مصط مصط ع مصط 5|4454
6o6685زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحس|م أحمد س|لم خ|طر
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد سعد أحمد  |م|645|6
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم محمود محمد محمد|92|78
25398oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عبــــد|لرحمن محمد محمد مصط |لدر
7756o5يم محمد علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمرو محمد |بــــر|
5o89|2صيدله |ل|سكندريهحمد محمد شعبــــ|ن جمعه حسن رمض
4oo3o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد جمعه عبــــد |لعظيم محمود

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم صفوتـــ حس حس |4|52
5o67||طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسلف|ن| سعيد لم سعيد جرجس
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء ن |حمد |سم|عيل|3|8462
83936oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود نج|ر خليفه محمد
|3o478رهي|سم |يه|بــــ عبــــد |لمنعم ثــــ|بــــتـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ل|ء جم|ل |لدين حسن رمض|ن|||8|6|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد صميده جمعه |لصبــــي245|44
حقوق طنط|س|ره |لسيد |لغريبــــ |حمد ج|بــــ |72|3|4
يم أحمد26785| يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسنوره|ن |بــــر|
24oo7|| م |حمد معوض عبــــد|لغ رهد حقوق |لق|
78o3o6|نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء ع|دل |لسيد عزتـــ
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطسلوى نبــــيل عبــــد| سعيد882876
48ooo5ندستـــ |ل|سكندريهوق رمض|ن خلف سيد ع

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء معروف تـــوفيق محمود|49927
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد عيد مك مصط عبــــد|لمجيد2844|5
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22253o| ندستـــ تـــ.خ|مس محمد ف|روق محمد صل|ح ح|فظ معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|تـــن جل|ل جل|ل |بــــو سليم|ن حوزه622742
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفن| |مجد ن| محمد|42|82
9o44o5 د|بــــ سوه|ج|بــــولس نبــــيه يو|قيم شنوده
75o563وف|تـــمحمد ع|دل منصور محمد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
68o739طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |حمد عبــــد |لش| |حمد ع
يم 536858 يم عبــــد|لغف|ر |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|س|مح |بــــر|
78o559علوم |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد |لعظيم عبــــده حسن غ
9|o76o  زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــعبــــد|لحميد ل|حظ عبــــد| محمود
ى |حمد محمد544|77 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ي

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد طلعتـــ ح|مد |حمد56389
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخلؤى ح|مد رجبــــ ع محمد446923
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ع |حمد شمروخ829266
9o9869 معهد ف ص سوه|جمروه محمود مهر|ن |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه ي| عرف|تـــ |حمد833336
77o654يم |حمد تـــعيلبــــ د|بــــ |لزق|زيق|سندس |حمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــه محمد عبــــد|لرحيم بــــدوى363|64
85o9|9تـــج|ره |سيوطعمرو جم|ل محمد محمد
4773o6صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن سعيد فتـــ |حمد تـــميم
يم عبــــد|  882944 د |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر مج|

84o76|ف ج|بــــر محمد معهد ف ص بــــ سويفن |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد عبــــد |لرحمن محمود |لمن 39|6|6
8|28o2 تـــج|ره بــــ سويفمريم مو نجيبــــ مو
5o855|معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد| عبــــده سعد سعد عيد ريشه
3246o5يم سيد فؤ|د حقوق ع شمسخ|لد |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهوق جم|ل ش|كر عبــــد|لرحمن425566
2628o6|يم عبــــد|لمنعم عبــــد|لع ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد |بــــر| كليتـــ 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى مدحتـــ مصط كم|ل24584|

ره|سل ممدوح فؤ|د عبــــد |لمعبــــود36876 د|بــــ |لق|
2|435oين| ه| ن|جح حبــــيبــــ رهف طبــــ |لق|
طبــــ حلو|نل|ء يوسف عبــــد|ل يوسف |لمعن|وى|3|632
4o8365 تـــج|ره طنط|حمدى محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لغ فضل
62o354تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدى رمض|ن محمد حمودتـــ
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن|ء |حمد محمد |لضوى محمد|523986 كليتـــ 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل |بــــو بــــكر عبــــد|لع|ل |بــــو بــــكر حم425722
9o8688 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لر|زق رفعتـــ |حمد محمد

تـــربــــيتـــ حلو|ندير عبــــد |لفتـــ|ح مرزوق عبــــد |لمقصود83|22
علوم ري|ضتـــ |سو|نسه| عويس محمد حس 67396

69||2o زر|عه |لمنصورهمصط |لعري|ن عبــــد |لغف|ر مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرو|ن مصط |لسيد |لصعيدى435964
يم28|493 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد محروس عبــــد|لعظيم |بــــر|
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488o5oوف|تـــمحمد حسن قطبــــ عبــــد|لمجيد قطبــــ معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
معهد ف ص |لمنصورهسمر عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل |لسيد من3235|7
يم عبــــد |لبــــ|75|622 مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــعبــــد |لرحمن محمد إبــــر|
624|3o| علوم ج|معتـــ د |طس|مح عل|ء |لسيد |لبــــدوى عبــــده
طبــــ ع شمسرضوى محمد |سم|عيل محمد |سم|عيل39794|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه محمد لط عبــــد |لسل|م|6|2|76
|4o355تـــج|ره ع شمسمهر|ئيل سم سعد د| |ل
حقوق |سيوطبــــكر محمد بــــكر |حمد 883747
48o3|9| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع |حمد محمد ع
د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى خ|لد محمد |لطنط|وى سيد 695484
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء |حمد ع ع |لعط|ر|33573|
7o6385| تـــج|ره |لمنصورهيه |لسيد ص|بــــر |لسيد |لمن

قتـــص|د م حلو|ن|محمد |يمن رمض|ن عبــــد |لسل|م3565|
يم |لسيد626877 صيدله |لزق|زيقنور|ن محمد |بــــر|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|عزيز بــــبــــ|وى عزيز سيحتـــ63567|
477899| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد محمد رمض|ن حسن بــــيو
طبــــ |لزق|زيقحمد حس|م محمد ع مر ||9|752
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ول|ء محمود عبــــد|لقوي ق|عود3839|8
تـــج|ره بــــنه|بــــ|نوبــــ معوض روف|ئيل ميخ|ئيل متـــى775427
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــرضوى محمد عبــــد |لغ |حمد قن|وى|52532
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسهيلتـــ جو|د جميل تـــوفيق323795
43873o |طبــــ كفر |لشيخمحمد مجدى فتـــوح |لمو
42|o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نه|د |يه|بــــ محمد جل|ل عوض
863o87لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمد ن| عبــــد|لحميد |لسم|ن
معهد ف ص بــــور سعيدجيه|ن محمد |حمد ع |لفط|يرى763753
8o8444| كليتـــ حقوق |لم |حمد ع محمود ع

|84o7تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف عطيتـــ ك|مل عطيتـــ
يم |بــــو|لحسن |لنم6722|4 د|بــــ كفر |لشيخ|بــــه |بــــر|
7o37o3يم ندستـــ |لفيومندى عل|ء فتـــ |لخز| |بــــر|
63|829| يم فه ره|سم|ء ط|رق |بــــر| عل|م |لق|
8o2o4oمعهد ف تـــمريض |لم | جون وجيه ميخ|ئيل فرح|ن
طبــــ |ل|سكندريهرن| |حمد يوسف |حمد426536
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |بــــل|ل |يمن |بــــو|لفضل |حمد يوسف53|7|8

يم محمد عبــــد|لعزيز964|2 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى |بــــر|
623|4o|ر|ء |لسعيد |لسعيد |لهو|رى حقوق د |طلز
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود |حمد منصور2||689
7o3398|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ل|ء س|لم محمود عط| محمود
صيدلتـــ |لم |ه|جر محمود محمود محمد|286|8
68o378| ثــــ|ر د |ط|عبــــد |لرحمن س| رشدى |لزن|تـــى

لسن ع شمس|حمد س| عبــــده حسن|46262
4|o88oتـــربــــيتـــ طنط|من|ر ط|رق يح محمود سليم|ن
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7724o7| طبــــ بــــنه|حمد حس|م ح|مد حسن عبــــد|
3398o5تـــمريض بــــنه|نج|تـــ نص|ر محمد |لسيد
ى4|6853 علوم |لمنصورهغ|ده عل|ء |حمد عبــــده |لجعبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوط سل|م حس|م عبــــد|لمنعم محمد|8568|9
يم|68323| يم |حمد |بــــر| حقوق |لمنصوره|ء |بــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيتـــ محمد مصط محمد||24|5
يم سلط|ن|266658 صيدله طنط||ء صبــــ |بــــر|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه حسن محمود ع حسن|67597
9oo8|3 تـــربــــيتـــ سوه|ج محمود عبــــد|لل|ه محمد

ندستـــ |لفيومض جم|ل سيد |م 6|648
833o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفوس|م مدحتـــ صبــــرى محمد

يم محمد مر فوده499278 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسلسبــــيل |بــــر|
يم |بــــو بــــكر |لحش2532|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|له|م |بــــو بــــكر |بــــر|
35o746|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيتـــ محمد عبــــد|لجو|د محمد

6o478لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عبــــد|لرحمن سيد ع فهيم
حقوق |سو|نمحمد |لنوبــــي ف|رس |لنوبــــي839343
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمنيه فرج | مصط مد |4|9|84

7o|98 |نوعيتـــ |لفيومند| سيد قر علو
حقوق |لمنصورهمصط |حمد |لشبــــر|وى |لسيد عبــــد 769933
تـــج|ره ع شمسسم محمد سيد |م|م324|32
وف|تـــحمد و|ئل سيد محمود|26||28 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5282o2ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــي زكري| محمد عطيه ع|مر
||52|o|حقوق ع شمسمل محمد |حمد حمزه
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسريه|م عص|م |نور عودتـــ338685

3434oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نفرح جل|ل جل|ل |لدين عثــــم|ن
6795o5تـــمريض |لمنصورتـــ من|ر محمد ع محمد ش|دى
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم |لدين محمد م |لدين محمد |لف 474|44
رهمحمد |س|مه عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف47393| تـــج|ره |لق|
ر فهيم غبــــري|ل775373 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جفهيم م|
تـــمريض طنط| ر| | |بــــو |لفتـــح محمد سليمه|43284
وز ه| فه جيد3|89|8 فنون جميله فنون |لم |ف
7825o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقجم|ل عم|د محمد |لسبــــ| |حمد
|2|26o| تـــج|ره ع شمسمحمود محمد محمود ك|مل عبــــد
27o92||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه وليد محمد تـــم|م سل|مه
تـــج|ره ع شمسف|دي ممدوح ف|يز بــــطرس83|324
|5|o||د|بــــ حلو|ن|ي|سم مصط |سم|عيل محمد
معهد ف ص بــــ سويفس|مه |حمد محمد عبــــد |للطيف|53349

9o8258 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|دون| |يه|بــــ ف|يق م|نو
6o84|3ر|ء مجدى منصور صقر طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|طمه |لز
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسل محمود شح|تـــه عي3|9|6|
2|22|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر محمد مسعد ششتـــ|وى
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4o4o7|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط وجيه زينهم |حمد ع
496o92تـــج|ره دمنهورآيه صل|ح |لدين مصط |لبــــحه
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء |لسيد مصط عبــــد |للطيف شحتـــو53|682
علوم ع شمسه|جر |حمد عبــــد|لعليم حسن327457
227o57|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع|دل عبــــد| مصط |بــــو ط

6oo22| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن ربــــيع عرفه حس
4o8448تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مسعود محمود يونس محمد مر
848o8|معهد ف ص |سو|نمصط حسن محمد حسن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن محمد محمد حسن عروجه347733
تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ سعد فتـــ فرح|تـــ7358|5
وف|تـــمعتـــز مدحتـــ عبــــد |لرحمن محمد |لزن|478733 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ف فوزى عبــــد |لمقصود حس 22695| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن |
د |لسيد ع |لدسو 676939 د|بــــ د |ط|ط|رق |لسيد مج|
ف حسن عبــــد|لحميد سليم||43376 تـــج|ره طنط|محمد |
7567|oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | سليم محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد |حمد محمد|25|6|
7o9564|ه |بــــو |لمع| محمد |حمد عج د|بــــ |لمنصوره|م
ف سعيد |م |لسبــــ253837 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ن |
علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر محمد حل محمود922|4|
|د|بــــ طنط|حمد شو يوسف |بــــو|لعن |429759
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد مؤمن عبــــد|لرؤوف محمد  3787|9
|2365o|رهحمد محمد سعيد عثــــم|ن ندستـــ |لق|
2436o3كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى صبــــرى عبــــد|لحميد ميهوبــــ
ش|م أحمد عبــــد |لبــــديع محمد|9|625 ندستـــ |لزق|زيقه|يدى 
34||9o علوم |لعريش/ري|ضتـــحسن |حمد حسن محمد |لبــــسيو
8o68||حقوق بــــ سويفول|ء عمر|ن |لسيد عبــــد|لسل|م
78o254وف|تـــحسن رمض|ن حسن محمود ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
75o755ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد محمود عبــــد |لمنعم ك|مل
8|oo66تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لجيد عبــــد|لعزيز
ه ي| |لسيد عطيتـــ|784295 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|

ور جعفر783|4 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد جعفر 
يم فرج محمود|379||4 يم محمد |بــــر| حقوق طنط|بــــر|
يم443|22 رهحس|م عزتـــ محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ر ص|دق محمود|4443 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عمر م| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
886382| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  بــــ|نوبــــ ممدوح  |د ج|بــــ |
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور عم|د فؤ|د محمد عبــــد |لسل|م6275|4
4|4|o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل|
679o56تـــج|ره |لمنصورهذ خ|لد ذ طه محمد
6|o846|يم متـــو |لسنبــــ معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــندى محمود |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ه| ف|يز مسعود25363|
رهحمد حمدى ح|مد محمد |لسيد|229978 حقوق |لق|
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6|o6ooتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| ع محمد |بــــوعم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد جم|ل عبــــد |لخ|لق أبــــو |لخ 433834
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد| عبــــد|لمع رزق|256639
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء محمد ح|مد عبــــد|لمقصود |لعريف362|27
23o474رهمحمد حمدى محمد فرغ حقوق |لق|
4|58o7 يف رفعتـــ حس |لدقدو د|بــــ كفر |لشيخ|د| | 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ي محمود ي محمود محمد||4932
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره عبــــد |لغف|ر ع |لسيد |بــــو |لرج695736
رهف محمد يوسف |لسيد|33346| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمود ع سعف|ن ع محمد59|675
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسف|طمه حسن عبــــد | عبــــد|لمجيد759349
زر|عه مشتـــهرعمر جم|ل عبــــد|لعزيز |لح|مو 7|3623
6o859oعلوم ري|ضتـــ طنط|شيم|ء سم أحمد خليل جزر
تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره عيد ن|فع ع53|238
5|7o86زر|عه طنط|ندى محمد فوزى محمد جم|ل |لدين
يم حل محمد محمد|768296 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسم|ء |بــــر|
وف|تـــعبــــد |لرحمن لط محمد خ |لدين769493 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ر| | محمد رش|د عبــــد |لبــــ| 628|64
معهد ف ص ري|ضه طنط|مر محمد مر محمد |لنج|ر449246
5||o22طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسليم|ن حمدى سليم|ن عبــــد |لرحيم
4o3852يم حسن جم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلمعتـــز بــــ| ع|طف |بــــر|
26932oندستـــ |لفيومريم عبــــد|لعزيز حسن عبــــد|لرحيم
769o2o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد صل|ح مبــــروك
2867o7طبــــ |سن|ن طنط|كريم |سم|عيل شعبــــ|ن سعد
وه252955 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمنه | |لسيد محمد |لشح|تـــ 
ف475259 ف عبــــد |لجو|د مو  علوم |ل|سكندريهسجود 
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد بــــس|م عوده حسن768547
حقوق |لزق|زيقعبــــ ي|س |حمد كم|ل|78488
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|ء |لسيد محمد صديق |لمن 347945
ى ع||7788 تـــج|ره |لزق|زيقحن |حمد خ
83|92o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حن|ن ع سليم|ن عبــــد
77878oد|بــــ |لزق|زيق||ء رض| عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد |حمد |لسيد |بــــو|لنور36|247
تـــج|ره ع شمسي|سم خ|لد |م عثــــم|ن عطيه2|36|2
764o44تـــربــــيتـــ بــــور سعيدبــــسنتـــ صل|ح حسن مسعد جبــــر

علوم حلو|نبــــسمه |نور عبــــد |لحكيم |لجمل45|42
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد فيصل عبــــد|لمقصود عبــــد|لمجيد924945 ع| 
يم عبــــد |لعزيز عبــــ|س غنيم5|4929 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د |بــــر|
48o372د|بــــ دمنهور|عبــــد|لرحمن |س|متـــ عبــــد|لملك نور|لدين
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد خ|لد |بــــوحسيبــــه بــــكر|886393
معهد ف ص |لمنصورهسم|ء طلعتـــ مصط مصط عوض |لهتـــي682929

Page 3496 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يح عبــــد |لمحسن يوسف |حمد ع475756
489o96 ر|ء عبــــد |لعزيز |لجندى ع د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمد محمد عبــــد|لرحمن صبــــيح332324
طبــــ بــــنه|حمد بــــ|سم |حمد ح|مد|649|26
||8o55زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم عبــــد |لغف|ر عبــــد |لسميع |بــــوسل
23o27| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرؤوف ع مصط
8o68o3د|بــــ |لم |ه|جر عبــــد|لعظيم محمد حسن|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهع |لحسن فتـــ محمد ع486688
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمد مر عطيه |لسيد|44977
ف محمد مصيل|26337 تـــربــــيتـــ بــــنه|حسن|ء |
89799o حقوق سوه|جكريم خ|لد محمد مو

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرن| |حمد محمد محمد923|5
76o26o حقوق |لزق|زيقم|زن |حمد سعيد ع
32|4|oلسن ع شمس|محمد مصط ك|مل ح|فظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد54556|
23827oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ل ممدوح مصط ز
3|8o86|لسن ع شمس|حمد محمد سعد صديق سليم|ن
628o24حقوق |لمنصورهآل|ء |حمد كم|ل عبــــد|لحميد
ى محمد 888724 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطل |ء ص|لح ع

رهرن| |حمد محمد عبــــ|س44569 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر سعيد عيد طعيمه5|2574

2o284همحمود حس ع محمد نوعيتـــ ج
8o4743رتـــ|ندي محمد ع طه ع |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم عبــــد|لخ|لق |حمد مرو638734 د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ سيد محمود ع7769|2
تـــج|ره ع شمسحمد محمد محمد بــــيو مرو|ن|343492
756o63ر|ء ع|دل محمد حسن د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ز
4958oo حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | صبــــري |لششتـــ|وي مصط
يم|423336 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمنيتـــ سعد سيد سعد |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |نور محمود س|لم دي|بــــ245748
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطنرم ر|فتـــ عبــــد|لمسيح صليبــــ 885677
8962o5  تـــربــــيتـــ سوه|جنور| عبــــد|لفتـــ|ح حبــــ|رير عثــــم|ن
4|4o8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه عبــــد|لن| عبــــد|لستـــ|ر عبــــد
78o345 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلبــــ محمد يونس |لش|ف
لسن ع شمس|عبــــد |لحكيم خ|لد محمد عبــــد |لرسول محمد688924
6335o2ف محمد عبــــد|لعزيز ندستـــ |لزق|زيقدين| أ
233o78تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ محمد حسن |حمد شل|طتـــ
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه ج|د| فؤ|د محمد|832854
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــد|لرحمن طه محمد ع 885926
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد حمدى محمد |حمد شتـــ|679768
رهوق محمود عبــــد|لفضيل عبــــد|336263 عل|ج طبــــي |لق|
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4o8375يم منصور تـــج|ره طنط|كريم عل|ء فوزى |بــــر|
69o383 ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد |لحميد محمد |لعو
5334o|ف نعيم حل مح|ربــــ تـــج|ره دمنهورم|يكل |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمونيك| يوحن| موريس |سح|ق868276
يم مصط |63484 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد مصط |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنيتـــ عل|م عبــــد|لعزيز حمزتـــ|735|35
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ ط|رق حسن  محمد حسن |لشن|وي8|4767
تـــج|ره |لمنصورهبــــدريه فهيم بــــهلول عبــــد |للطيف698446
ندستـــ بــــور سعيدكريم محمد ع محمد ع3|3||7
4o|246|د|بــــ |ل|سكندريه|ي|تـــ |بــــو بــــكر سعد محمد
696o89يم مر|د د|بــــ |لمنصوره|ر| | مر|د حمدى |بــــر|

ف د|ود سليم|ن|25938 ه | رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
6|oo66|طبــــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد|لبــــديع شل|ل
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع محمد ع فرغ ع679473
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمود فؤ|د خليل خليل سليم7|6237
ش|م |حمد محمد كريم766243 تـــج|ره بــــور سعيدرضوى 
7o879| يم |لدسو يونس طبــــ كفر |لشيخبــــسمه سعيد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد جم|ل سعد سل|م|233|5
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء عص|م محمد خليل777898
884o58| د|بــــ |سيوط|  زه|ر ي| محمود ع
ى|7|9|4 ع محمود |لبــــح حقوق طنط|محمود عبــــد |لن|
علوم |لزق|زيقزينبــــ محمود محمد |حمد642994
||873oتـــج|ره ع شمسشه|بــــ مجدى عبــــد |لرحمن فرج
رى337682 تـــج|ره بــــنه|حس|م نبــــيل فتـــ |لسيد |لجو
4335o2طبــــ طنط|عل|ء محمد عبــــد|لسميع عدس
43o656تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــ تـــ|مر عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لجندى

3|o3|رهن|دين ص|لح |بــــو |لنج| بــــهلول زر|عه |لق|
يم محمد عبــــد|  |5327|3 ثــــ|ر |لفيوم|منتـــ | |بــــر|
9o6|29 ى ف|نوس لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لمسيح |س|مه 
|د|بــــ طنط|مريم عبــــد| عبــــد |لمنعم حس 2826|4
426o43لسن ع شمس|س|ره بــــسط|وى عبــــد |لرحمن  |م
254o33يم يم |لرف| |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد محمد |بــــر|
9oo634  معهد ف ص سوه|جغ|ده عم|د |لدين محمد فتـــ
بــــه9584|2 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|ره ع|طف ص|بــــر و
ندستـــ |لمنصورهمحمد |يمن عبــــد |لحليم عبــــد |للطيف س57|689
كليتـــ حقوق |لم |كريمه محمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لسل|853747
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد محمد س|لم|ن766548
|5242oش|م ر مض|ن محمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|رون 
9o|76o  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد محمود محمد
358|2oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد خ|لد محمد عبــــد|لجو|د

زر|عه ع شمسه|جر |حمد عط| عبــــد |لع|ل77|28
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د|بــــ ع شمس|ل|ء ع|شور محمد |ليم| فتـــح |لبــــ|بــــ348368
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن س| محمد محمد محمد حس4|294

تـــج|ره ع شمسيوسف |سم|عيل سليم|ن ع324297
طبــــ طنط|وليد محمد رجبــــ محمد محمود855||5
تـــربــــيتـــ ع شمسغ|ده خ|لد متـــو محمد46|239
78o368د|بــــ |لزق|زيق|بــــه |لسيد محمد |حمد
يم775792 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد نور |لدين |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طمحمود حسن محمود محمد مر424|44
25o28oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دى حسن محمود ع بــــرك|تـــ
64o2||ه رض| محمد |لسيد محمد فريد د|بــــ |لزق|زيق|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |حمد مو |حمد5|37|6
6885o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسلوى محمد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لعزيز
229o76زر|عه مشتـــهرسحر محمد مصط محمود
د|بــــ ع شمس|د | خ|لد منصور زغ|ليل|34496
6o749|صيدله طنط|محمد صفوتـــ سعد |لدين |حمد |لبــــرل
7o584oق|وى ر ز|يد |ل تـــج|ره بــــور سعيدمحمد م|
22378oرهشيم|ء عبــــد|لنعيم |حمد عبــــد|لنعيم ندستـــ |لق|
6o2589| يم طبــــ طنط|حمد جم|ل عبــــد |لمنصف |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسيد كم|ل شح|تـــ بــــيو 349773
زر|عه |لزق|زيقمريم محمود ع محمد776|78
78o385تـــمريض |لزق|زيق |ء |سم|عيل محمود عبــــد |لسل|م
68oo58طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمروه محمد |لسعيد حسن |لخريبــــى
7||756| تـــج|ره بــــور سعيدل|ء خ|لد ع محمود |لخو
9|9|2o معهد ف ص |سيوطمن|ر جميل سيد |بــــو|لحسن محمد
6o9544علوم ج|معتـــ |لسويسند| محمد ص|بــــر ع أبــــو ع|مود

ه ح|تـــم فرج | خميس||5763 تـــج|ره بــــ سويفم
|3837oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|مكسيموس ع|دل ج|بــــر |لصغ شح|تـــتـــ
4448o5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رين| عط| د|ود عبــــد |لمسيح
52o|79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم مصط محمود عم|ره
4oooo8| ى عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد تـــج|ره |ل|سكندريهشهد ي
4|3o75ى |لص|وى عمر إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|نم ي
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حس سيد حس |حمد6|3443
4353o8يم فتـــ محمد حر|ز علوم |ل|سكندريهمن|ر |بــــر|
682o77د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منيه عبــــد |له|دى |لشح|تـــ متـــو منصور
ف769786 ره|ء |لسيد محمود عبــــد |لش|  عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لن| س|لم محمد|755847
تـــج|ره طنط|كريم |حمد |لشن|وى محمد |لبــــلي2322|4
ثــــ|ر |لفيوم|تـــ مصط سيد محمود حسن354288
262|2o|وف|تـــلسيد سعيد |لسيد عطيه ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o8522تـــج|ره بــــ سويفمؤمن ض| عبــــد|لعظيم محمد
87685o يم |حمد ك|مل |نوره|ن |بــــر| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
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رهندى محمود صل|ح |لدين حسن محسن522||3 تـــج|ره |لق|
4o6||5تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد مصط  عيد
8o9832 |تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ط|رق عط| |بــــو|لليل شلق
8o6|76تـــج|ره |سيوطم | ن|دي س| سليم|ن
تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م محمد محمود9||64|
|ج695738 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ن|ديه |لسيد |لقطبــــ |لقطبــــ 
69o733د|بــــ |لمنصوره|محمد |لشح|تـــ عبــــد |لعليم بــــدر عمر
تـــج|ره بــــنه|محمد حسن |لسيد ه| بــــدوى772497
8753|o رهمحمد |حمد محمد ص|لح تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد |لسيد فه حسن629935
5o4348طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم أس|متـــ حسن يوسف
62279oل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|م|زن ط|رق محمد درغ|م
تـــمريض |إلسكندريتـــ فرحه محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد ع423566
نوعيتـــ |لم |مل مح |لدين محمد عبــــد|لرحمن||883|8
5o82ooزر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــه ع|دل محمد طه |بــــوزيد
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ممدوح محمد حسن ع424355
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمثــــل حم|د محمد ورده|255648
5299o3تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوربــــ|سل عز|وى |لسيد |بــــو حمرتـــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | مسعود سعد عي55|63
فنون جميله فنون حلو|نفرح عم|د عبــــد|لمحسن |حمد3337|3
4628o|ن| عل|ء |لدين ي مغ|زى |حمد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
42|oooد|بــــ كفر |لشيخ|أم| محمد |لسعيد ح|مد ن

رهمحمود عم|د |لدين جميل عبــــد |لرحيم|2946 ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد |سلم|ن |سلم|ن جم |765486
حقوق |ل|سكندريهع محمد ع محمود محمد94|493
ف ومس|حه |سيوطمحمود شح|تـــه محمد حس  4673|9 ك.تـــ. ف رى و
ف ومس|حه |سيوطع |حمد ع سيد858657 ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدكريم محمد ع عبــــد |لغ ع|مر765667
69oo43يم محمد ع رضو|ن معهد ف تـــمريض |لمنصوره دع|ء |بــــر|
|3o279تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| مسعد مه مسعد

رهدين| ن| محمد عيسوي عبــــد |لمنعم46558 زر|عه |لق|
69986o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد سليم|ن سويلم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ جم|ل عمر|ن بــــدوى عمر|ن527822
وف|محمود |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حس غنيتـــ6|5|34 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o74|3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | عبــــد |لحميد فكرى |بــــو دره
7o|2|2يم ج|بــــر محمد |بــــونشوق يل ج |لزق|زيقمحمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس أحمد حس محمد ع حسن985||5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طآيه أحمد أحمد عبــــده |لسعد 8989|6
يم محمود|2364|3 د|بــــ ع شمس|مل شو حسن |بــــر|

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد ص|لح عبــــد|لحميد عبــــد|لسميع72754
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمنه | محمد عبــــد |لفتـــ|ح جنيدى84345
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رهعمر محمد محمد عبــــد|لرحمن234262 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد | محمد عبــــد | تـــوفيق26453

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيري روم| ج|بــــ | حل يوسف|24847|
طبــــ ع شمسحس حس حس نديم4383|3
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنور| نبــــيل |بــــوزيد منصور |لف|ر434337

ف عبــــد |لعظيم محمد52765 تـــج|ره |سيوطرح|بــــ |
9|o3o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|جه|د عبــــد | محمد قر

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد |س|مه عبــــ|س محمد|32|7|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد محمود محمد عبــــد|لمجيد82|446
9o8752|د|بــــ سوه|ج| مل |بــــوبــــكر عبــــد|لمبــــدى محمد

32494| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حموده عبــــد |لمتـــج تـــر
9|23|o طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنتـــ | ح|مد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحيم
تـــمريض |لفيوم يم|ن ربــــيع بــــيو سعد|87343

6|o896|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد |حمد بــــوبــــو
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر محمد محمد ص|بــــرعبــــد|لمقصود333465
تـــج|ره |سيوطف|طمه صل|ح ح|مد حسن 46||88
88343o  علوم |سيوطمن|ر ع|طف سيد عبــــد|لعزيز
9oo425 ندستـــ سوه|جمهند ح|مد ع محمد
|ن سليم|ن676342 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسمر محمد ع
حقوق طنط|مريم محمد حسن |للم 653||4
نوعيتـــ |لزق|زيقيه |لسيد عبــــد |لعزيز سليم|ن|772598
6359o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ول|ء فتـــ ع عبــــد|لفتـــ|ح

688o6طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمن|ر ع |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
4565o6د|بــــ طنط|محمد |سم|عيل عبــــد|لحليم محمد حم|
يم 922953 صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن |لسهو |حمد |بــــر|
ره|نوره|ن |يه|بــــ |لدين |حمد |حمد جمعتـــ9586|| د|بــــ |لق|
5oo933ن| محروس |حمد محمد جمعه رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |يمن ص|لح عبــــد |لو|حد حم||54|68
بــــي 643895 زر|عه |لزق|زيقخلود محمد عبــــد |لعظيم سعد |ل
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| ظريف عوض | شكرى  885376

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوم عبــــد|لنبــــى محمد |لصغ قنديل65464
278o77نوعيتـــ |شمونر| | شح|تـــه محمد عر|بــــى
يف499885 يم |ل تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورندى مصط |بــــر|
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسيوسف عمرو سيد ع74|23|
838o95يم كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ني حمدي نسيم |بــــر|
24o887و|رى |بــــوزيد يف  رهعمر  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم جبــــر623894 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرح|بــــ محمد |لشح|تـــ |بــــر|

6|o66علوم بــــ سويفدع|ء عمر حل ك|مل
تـــربــــيتـــ سوه|جد | نور |لدين ع |حمد  7|8993
|6|o59رهمريم شكرى عزيز ك|مل تـــج|ره |لق|
8o8325تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نهله خ عبــــد|لعظيم محمد
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4o478oحتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسيف |لدين محمد مهدى ع جنديه| 
8793|o ر|ء ح|مد عبــــد|لمع عل|ج طبــــي قن|ف|طمه |لز
|د|بــــ طنط|بــــو سم محمد عبــــد |لحميد سل|م|38|46
3|7|o2| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد عبــــد|لبــــ|سط خليفه حف

7oo6|زر|عه |لفيومه|جر ع |حمد عثــــم|ن
د|بــــ |لزق|زيق|بــــه طلعتـــ عبــــد |لخ|لق س|لم784389
ل|ل ع سعيد526258 ندستـــ |ل|سكندريهيوسف ع 

رهكريم مجدى محمد |حمد نص|ر29436 تـــج|ره |لق|
يم783272 زر|عه |لزق|زيقتـــم| عبــــده حس |بــــر|
6|224o ندستـــ طنط|محمود عبــــد|لفتـــ|ح ع |حمد|م|م مصط
688678| زر|عه |لمنصوره|ء حسن |حمد |حمد ع
ل|ل|4586|3 ك.تـــ. ف صن| |لمطريهحمد محمد محمد عبــــد| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مديحه حمدى مصط |لدبــــر|32774
تـــج|ره ع شمسسل منصور محمد عبــــد|لعزيز3226|3
تـــ عبــــد|لو|حد سليم عبــــد|لو|حد|356872 تـــج|ره بــــنه|م
طبــــ |سن|ن ع شمسمريم وليد سيد محمد343296

تـــج|ره بــــ سويفوجدى |س|متـــ وجدى محمد6||9|
447o|6فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحمد مصط |حمد محمد |حمد |لش
ر محمود منصور جمعه عريض287|69 ندستـــ |لمنصورهم|
9o7388|حقوق سوه|ج حمد محمد عبــــ|س سنج|بــــ
تـــمريض |سيوطف|طمه |بــــوزيد سيد ج|د|لربــــ 75|894
يف22493| يف محمد محمد  قتـــص|د م حلو|ن|سهيله 
764o9o تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنور| تـــحس |لسيد ي|س مصط
32o935 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفعبــــد|لرحمن عل|ء عمر عبــــد|لبــــص
ي لوزه4|99|8 ن| منصور بــــ علوم |سيوطم
يم |لدري 692993 يم ط|رق ع |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|
4o8o4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | محمد ف|روق |لدسو |لغر|بــــ|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء مصط عبــــد|لمقصود س|لم|ن249788
2542o9يم |ل|بــــشي رهسم|ء سعيد ج|بــــر|بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
رهروم| صبــــ ص|دق فهيم||226| ندستـــ |لق|
5235ooعلوم ري|ضتـــ طنط|محمد سعيد محمد محمد |لص|يغ
3|9|4o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن|ردين ك|مل صد بــــسط

رهوق سعيد محمود |حمد2||24 د|ر |لعلوم ج |لق|
4o637|ق|وى ش|م أحمد أنور |ل د|بــــ دمنهور|ندى 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر |لسيد حل س|لم934|3|
63o23يم ع د|بــــ بــــ سويف|س|رتـــ محمود |بــــر|

وف|تـــزي|د صفوتـــ |لسيد محمد عزبــــ328748 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ول|ء د|ود محمدى سليم|ن ل|ش 46|263
49752oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورندى خ|لد محمد عبــــد |لنبــــى بــــكر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء جم|ل |حمد رشدى |حمد طلخ|695498
يد256679 صيدله طنط|عل| |س|مه ع |بــــو|ل
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25o||6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ل ح|مد عبــــد|لحميد  |د
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|فن|ن |لسيد محمد عبــــد |له|دى|782623
62o669تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | |لحسي سعد |لحسي |لشن|وى
79|59oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ح|تـــم محمد حسن ع سويلم
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|خلود مصط |لسيد مصط 759793

رهحمد سعيد عبــــد |لرؤف |حمد دسو |34985 ندستـــ |لق|
علوم |لعريشسميتـــ حمدى محمد عمري6984|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم م|جد محمد مصط ك|مل322632
7795o2علوم |لزق|زيقرحمه ر|فتـــ عيد محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود حس عبــــد|لروؤف حس 59|||3
2432oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفريده ك|مل حسن بــــديرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود فنجرى عزتـــ فنجرى||424

62o693معهد ف ص بــــور سعيدع عبــــد |لق|در محمد ك|مل رخ| عبــــد
يم ودن|937|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورروفيد| محمد عبــــد |للطيف |بــــر|
2358|oد|بــــ حلو|ن|ريم ج|بــــر مدبــــو ج|بــــر حريز
جيوس42564| تـــج|ره ع شمسمورين مجدي جرجس 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن |ر عم|د فؤ|د |حمد2977|2
6|93o|| رهعبــــد |لرحمن |حمد |لش|ف صدقه د|ر |لعلوم ج |لق|
|2o3o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم صل|ح زينهم |حمد
9o2746 تـــمريض سوه|ج محمد عص|م سعد ص|دق
تـــربــــيتـــ |لعريشيم|ن |لسيد نجيبــــ معوض |حمد||76835
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|له ع|دل محمود |سم|عيل755777
8||27o|نوعيتـــ |لم |سم|ء طه محمد |لفو |حمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد |لمقصود زمزم258636
49|5o|د|بــــ دمنهور|آيه محمد |حمد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردى ط|رق حس|ن عبــــد|لحميد س|96|6|5
5|o843| ره|سم|عيل محمد |سم|عيل تـــر ثــــ|ر |لق|
27o||7 د حس يم جودتـــ عبــــد|لعزيز مج| ف ومس|حه |لمطريتـــبــــر| ك.تـــ. ف رى و
صيدله |لمنصوره|ء محمد سعد |لدين |بــــو |لعن ع689454
85o79|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدنوره|ن سعد عبــــد|لستـــ|ر منصور
7o692o|تـــج|ره |لمنصورهمل |يه|بــــ ك|مل يوسف

|658oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|يدى خ|لد |حمد عثــــم|ن
 |حه وفن|دق |لفيومم ح|تـــم محمد ع |لشعر|وى3744|2
77685o|يم |لسيد ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عم|د |حمد |بــــر|

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى |م زن|تـــى قطبــــ282|3
د|بــــ بــــ سويف|ي|س ع محمد يسن273242
د|بــــ |لفيوم|د| | نبــــيل طلعتـــ محمد53228|
2452|oتـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر عص|م سيد |حمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|لك محمد محمد |لسيد |بــــو ر| 476989
32o646تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| |حمد ع عبــــد|لسيد
2664o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ مجدى محمد محمد |لنج|ر
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ندستـــ |ل|سكندريهأحمد سل|متـــ ع بــــي حس|ن 9|5286
69734oندستـــ |لمنصورهمحمد ص|بــــر فضل |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
7o2637 |تـــج|ره |لمنصورهندى محمود |حمد محمود |لكيل
75689o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود عبــــد |لبــــ|ري سليم

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــحمد كم|ل عبــــد |لعظيم عيد|92|6|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد نجيبــــ عبــــد |لعزيز محمود|779922
ر|ء عمر |سم|عيل محمد ص|لح|96|768 تـــربــــيتـــ |لعريشلز
يم محمود845893 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نعمر محمد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|ره محمود محمود محمد3546|2
6o4726تـــج|ره طنط|ه|يدى محمود محمد مصط سند

66o88ج حس متـــو| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد  |ء محمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد عبــــد |لبــــ|سط سيد ص|لح26494

895o43 لس رفعتـــ |ديبــــ مجلع تـــج|ره سوه|جك
يم |لدسو |لمتـــو ع|98|766 ن| |بــــر| زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
26o63|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجه|د محمود سطو |لدن|صوري
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رقيه محمد محمود محمد ق|سم56||22
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يوسف خ|لد ف|يز رمض|ن |ل|ع487449
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء عبــــد | عبــــد |لمع سعف|ن3|6963
ف مغ|ورى |لسيد كسبــــر226792 رهسيف |لدين | ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|س|ره مصط فكرى مه 72|32|
34o7||حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد ع محمد بــــدير| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه عم|د عبــــد|لبــــ|رى عبــــد |لحميد شيحه833|27
ه حسن زيد|ن سل|مه932|27 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن
تـــج|ره بــــنه|يوسف عيد شكرى ص|لح226362
|3o|o2كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|ره عيد عزيز ميخ|ئيل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يمن |لسيد شعيبــــ|26553
9o55o7 تـــج|ره سوه|جمريم كم|ل |حمد عبــــد|لحميد
76o7|2يم نور |لدين متـــو تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمنه | |بــــر|
تـــمريض ع شمس شيم|ء محمود محمود حسن منصور386|35
62o9|8| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهأحمد عبــــد |لحن|ن سعد عبــــده عبــــد
 |حتـــ وفن|دق |لم |بــــتـــس|م ط|رق محمد حمد|338874
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ج|بــــر محمد صديق|27234
تـــج|ره دمنهورح|زم |حمد خليفه حسن |حمد484938
832o98 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سل محمد عبــــد|لسل|م مصط
|565o| علوم حلو|نعبــــد |لرحمن رض| عبــــد |لحكيم حسن عبــــد
689o35ندستـــ كفر |لشيخحمد حس|م عبــــد |لمطلبــــ ق|سم شعبــــ
885o65 تـــربــــيتـــ |سيوطسه سل|مه حل سلط|ن
9|75o2  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مرن| عزتـــ |سعد ف|يز
تـــج|ره |سيوطرضوى ف|روق ع محمد  877962

42o45يم د|بــــ |سو|ن|ف|طمتـــ محمود عط|| |بــــر|
|3o82oر سمع|ن ف م| لس | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
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د|بــــ حلو|ن|شيم|ء |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لنبــــى224222
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخسم|ح |لسيد رمض|ن عطيه عبــــد |لمنعم258||4
9o2o59 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد يوسف |حمد
5oo759تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــه |لحس سعيد محمد |لخو
|5393oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين ز س|لم
وف|تـــعبــــد|لرحمن |بــــوبــــكر صد ع |لد|877|26 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطي|سم |لحس |حمد محمود9472|8

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعل|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعليم57548
5276o7 |ندستـــ |ل|سكندريه |حمد عبــــد |لمع محمد رف
35o34oد|بــــ بــــنه|مصط محمد عبــــد|له|دى محمد|
طبــــ |ل|سكندريهمحمد |لشح|تـــ محمد فتـــح | فرج| 337||5
معهد ف ص بــــور سعيدمنتـــ | ع محمد |لسق|536|62
527o58ى رضو|ن محمد رضو|ن ندستـــ |سيوطعم|ر ي

د|بــــ ع شمس|رحمه م|جد |لسيد عبــــد |لسميع26768
طبــــ حلو|نمعتـــز مفرح عبــــد|لسل|م عبــــد |لرؤف 2365|5

9o498|معهد ف ص بــــ سويفيم|ن شعبــــ|ن عبــــد |لحميد طلبــــ
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|شور |بــــو|لسعود عبــــد|3|8343
ثــــ|ر |لفيوم|محمد ع|دل محمد ع 422656
772|o2 ر|ء |لسعيد ص|بــــر |حمد |لسعيد قتـــص|د م حلو|ن|لز
689o3||ندستـــ |لمنصورهحمد |لشح|تـــ عبــــد |لعليم |لسيد

تـــمريض |لفيوم يم |سم|عيل محمد محمود|6477
83955oمعهد ف ص |سو|نحبــــيبــــه محمد حس شح|تـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد ك|مل عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد بــــيضون9274|6
ف عيد يوسف8286|2 ندستـــ حلو|نمحمد |
تـــج|ره بــــور سعيدنيف عل|ء |لدين |لسعيد محمد |لعف 763296
تـــ رمزي محمد ع عبــــد |لرحمن|5982|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم
ن| ي| عبــــد | بــــيو |حمد697797 حقوق |لمنصورهم
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لوه|بــــ نبــــيه عبــــد|لوه|بــــ ع  |88335
865o97 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينور|ن مصط زين |لع|بــــدين ع
7692o6 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه سليم|ن ن|فل ع
7o8392|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد |لسيد محمد
887|67| تـــربــــيتـــ |سيوط حمد جم|ل عبــــد|لرحيم ع
|4|o93|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد |بــــو زيد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نص|له حس |حمد محمد|847867
ندستـــ |ل|سكندريهمريم سعيد |لسيد حسن |لسيد527388
وف|تـــحمد محسن محمد حسن|752634 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |لمنصورهروم| محسن نسيم يوسف غبــــري|ل676926

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نلشيم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد44535
تـــج|ره دمنهورم|ركو ز صبــــ شنوده صليبــــ449||5
4oo399حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد رشدى ع|مر
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء ن |لسيد |حمد ح|مد|774825
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح |لدسو مو4|6||6
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط عبــــد |لحليم عبــــد |له|دى محمد488|4|

4|o45|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى شح|تـــ |بــــو|لفتـــوح |بــــو|لنج
9o|857 معهد ف ص سوه|جبــــطرس سم سعيد ميخ|ئيل
طبــــ ع شمسد | محمد محمود |للق| 5|66|5
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لعزيز محفوظ |لنج|633|68
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد | ع |لسيد س|لم سليم|ن453|77
وف|تـــحمد محمد سعد عبــــد |لكريم|29373| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
8o7923 يم مر قتـــص|د م حلو|ن|منه | ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| زكري| ك|مل |سك|روس63|839
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح محسن||7|268
68o34|| يم |حمد |لسيد محمود |لحف طبــــ بــــورسعيدبــــر|
|6688oرهخلود عبــــد |لبــــ|سط محمد غوثــــ ندستـــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|سعد محمود سعد محمود  |بــــو سليم|ن235|42
6o732o|ف بــــرك|تـــ شتـــ|تـــ تـــج|ره طنط|يم|ن أ
تـــج|ره طنط|يم|ن فخرى |حمد عبــــد |لرحمن |لمهدى432826
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق س|مه محمود محمد محمود|643338
252o|7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ج|بــــر مصط |لكو
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد شهر رمض|ن |حمد824793

ره|حمد محمد فتـــ |م|م|23893 د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|سم عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لق|267529

73o28تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط رمض|ن محمد محمد
332o|8يم |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن خ|لد |بــــر|
يم أحمد|63842 حقوق |لزق|زيقآيتـــ صبــــرى إبــــر|
69922|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن عوض محمود عبــــد |لع|
|د|بــــ طنط|مؤمن ط|رق شعبــــ|ن محمد عم|رتـــ8|4294

تـــج|ره بــــ سويفوق حسن طه عبــــد |لحميد53695
33872o ف |لسيد |م|م ع تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ |

ندستـــ ع شمسف|روق فتـــ ف|روق محمد4858|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن حمدى عبــــ|س |لسيد حسن5|678

25848oوف|تـــحسن ر| ع ع|مر وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7767o2 تـــج|ره |لزق|زيقش|م عبــــد |لرحمن ع عفي
4798o2ندستـــ |ل|سكندريهعمر سعد زغلول عبــــدتـــ مو
يم |لعدوى339957 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مصط محمد عو|د |بــــر| ل|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نكريم ط|رق حج|زى |حمد حج|زى7|256|

68|6oيم علوم ري|ضتـــ |لم |محمد شعبــــ|ن حزين |بــــر|
يم37454| يم حسن |بــــر| د|بــــ ع شمس|حمد ط|رق |بــــر|
رهمحمد ع|طف محمد قر 242657 علوم |لق|
معهد ف ص |سيوطمن|ر عبــــد|لغف|ر طه سيد273596
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمود عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز |لملقبــــ بــــدوي5|8248
768o57معهد ف ص |سم|عيليهعبــــ ع|دل محمد عي
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75o3o7ش|م محمد سيد محمد آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|رن| 
د|بــــ |لمنصوره|منيه |حمد |حمد عثــــم|ن|872|68
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد |حمد محمود|38279|
تـــج|ره |سيوطسميه ز |لسيد قطبــــ |بــــو |لن365|42
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعبــــ ع حس عبــــد|لنبــــى سيد خ |35437
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود ممدوح |بــــو|لوف| جبــــر828878
328o52| ندستـــ بــــنه|حمد ن  |لدين ز ع كليتـــ 
د|بــــ ع شمس|د | مصط عبــــد |لرؤف مصط 845|3|
|3o923لس ص|بــــر تـــ|مر فرنسيس ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك
425o35|علوم |ل|سكندريهيه ط|رق ع حسن |حمد
ر|لدين عبــــد|429727 علوم طنط|عمرو عبــــد|لسل|م ش|
علوم |لمنصورهخ|لد ط|رق فتـــ بــــيو خليفه92|677

682|o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممروه جم|ل محمد فرج
معهد ف تـــمريض |لمنصوره نرم سعد عبــــد |لجبــــ|ر شعبــــ|ن694697
د|بــــ سوه|ج|نوره|ن زكري| عبــــد|لغ حسن 896444
85o|67حقوق |سيوطع حسن محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء عمرو |حمد رش|د محمد |حمد|2525|4
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيتـــ حم|دتـــ ع|دل محمود|349246
6o9444ر |لسيد ح|فظ عطيتـــ د|بــــ |لمنصوره|سمر ط|
|573o5رتـــ|من|ر ط|رق محمد |سم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|6298o|د|يتـــ محمود |لبــــهنس تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|جر ط|رق 
حقوق |لزق|زيقر| | صبــــ عبــــد |لسل|م منصور563|79
6o8828طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسل جل|ل عبــــد |لمنعم عبــــيد
تـــج|ره |لمنصورهمن|ر خ|لد طه محمد83|683
ر عبــــد |لعزيز عبــــد |682897 د|بــــ |لمنصوره|محمد عم|د م|
4o|7|9|يم ع |لصغ محمد |حمد تـــج|ره طنط|بــــر|
ندستـــ |لم |محمد حس|م مصط عبــــد|لعزيز254724
8796o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطندى |حمد يوسف عبــــد|لع|ل

6o||5ف جميل حسن كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى |
حقوق |لمنصورهحمد رزق محمد سل|مه محسن|63|338
6o36o2 |معهد ف ص طنط|ريه|م صبــــ |حمد |لدوم
2287o8|رهسم|ء مجدى عبــــد|لفتـــ|ح محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
يم محمد عق|بــــ|42898 معهد ف ص طنط|أم| رض| إبــــر|
34o64|تـــج|ره بــــنه|مريم ط|رق ع عبــــد|لعزيز محمد حبــــيبــــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |كرم محمد |بــــو |لروس4|6227
765|9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعمرو ع|دل متـــو |لجوخ
تـــمريض  حلو|نحن محمد محمود منصور42372|
35o574ف ثــــ|بــــتـــ محمد تـــج|ره بــــنه|دع|ء |
تـــج|ره |سيوطحبــــيبــــه محمد فوزي |حمد8599|8
8687o5ق|وي عمر ندستـــ أسو|نص|لح |حمد 
8o2oo5|طبــــ |لم |س|مه حسن محمد حل حسن
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78o54oلع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|عمرو مصط |حمد ع عطعوط
ثــــ|ر |لفيوم|مريم |يمن عمر طلبــــه9677|2

رهيم ن |لدين محمود شح|تـــتـــ27622 زر|عه |لق|
بــــه964|22 زر|عه ع شمس |ر مؤمن نور|لدين و
4o8437يم |لنحر|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع |لسيد عزتـــ |بــــر|
9o673| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمنتـــ | ع|دل محمد ص|دق
6o39|5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عزتـــ عل|ء طلحه محمد طلحه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء خليل مصط حسن غز|ل|427847
5|o534 حقوق |ل|سكندريهمحمد ع|مر حمزتـــ |لحدي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيددى عبــــد |لسميع وديع عبــــد |لعظيم |76422
ف عو|د حج|زى |لنج|ر596|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود |
78o669|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء غريبــــ يوسف عبــــد |لد|يم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|طف فرج | عثــــم|ن5847|2
4o8868د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء خ|لد محمود عبــــد|لفتـــ|ح |ل
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  يم|ن جم|ل |لدين تـــوفيق محمود|923322
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |حمد محمد |سم|عيل عبــــد |لحليم|289|2
رهمصط محمد |حمد خليل33|8|2 تـــج|ره |لق|
ره|مريم عبــــد| شح|تـــ |حمد محمد238487 د|بــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ع عبــــد|لمنعم |لشيخ252898
35o932 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد مصط محمد حسن |بــــومصط
ره|سهيله |حمد ر|شد خل|ف228573 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|78o4د|بــــ بــــ سويف|سحر فرج |لسعيد فرج
معهد ف ص |لمنصورهمحمد |لسيد متـــو |بــــو |لمع| |لسيد||6985
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد يوسف كم|ل يوسف||8383
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء صبــــ عط|| سعيد|||8352
5|798o|يم محمد أبــــوعيطه تـــربــــيتـــ دمنهوريه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم |بــــو |لمع| محمد |لغريبــــ حسن692598
8o49o8د|بــــ |لم |سل عم|د محمد سنو |حمد|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد حس 756725

رهيوسف رض| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد898|4 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــ|2|783 ش|م |لسيد محمد ع عم ه  تـــج|ره |لزق|زيقن
4282o9|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء خميس |حمد محمد حو|س
ى غريبــــ محمد منصور249365 رتـــ|مريم ي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6||896| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عبــــد |لرحيم محمد |لح|ج ع
وس خليل94|869  |حه وفن|دق |ل|قم|يكل ثــــروتـــ تـــ|و
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشهد محمود حمدى |لليثــــى حمود425295
د|بــــ |سو|ن|رحمه محمد حس نص|ر5938|2
375o54ر محمد محمد بــــدوي حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عبــــد|لرحمن م|
|5|4|o|د|بــــ حلو|ن|ل|ء خ|لد فوزي جمعتـــ
4||8o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرن| رفعتـــ |لسيد عبــــد|لمطلبــــ
76884oطبــــ |لسويسمحمد ط|رق عبــــد |لحميد |حمد
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4o5447د|بــــ |ل|سكندريه|أمنيه ط|رق عبــــد | مصط ر|تـــبــــ
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعمر ع |سم|عيل ع عمر424867
يم |حمد عرفه344698 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |حمد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|محمد مصط |حمد عبــــد|لر|زق 879542
7o38oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء جم|ل فوزى غريبــــ سعد عن|ن
تـــج|ره ع شمسول|ء جم|ل عطي عبــــد |24376|
272o59تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصف|ء ع|دل يوسف |لدسو وتـــوتـــ
6|69o6علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طد | محمد ج|بــــر طه عبــــد |لعزيز
6o453|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|شوق محمد رفعتـــ |حمد مر|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سهيله محمد محمود |لسيد ن|يل3664|6
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن مجدى سليم|ن عبــــد|لج|2|4||9
3|97o5نوعيتـــ عبــــ|سيهمن|ر محمد عبــــد|لنبــــى |حمد
||595oحقوق ع شمسعمر خ|لد جم|ل محمد يس
5o775||صيدله |ل|سكندريهل|ء ر|فتـــ محمد عبــــد |لشكور محمد
معهد ف ص |سو|نبــــه جم|ل محمد سيد842453

تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر ج|بــــر ع جمعه65259
يبــــ5723|8 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم|دون| |لقس ميخ|ئيل ك|مل و
22|6o5تـــمريض ع شمس محمد عبــــد|لرحمن |بــــو|لق|سم جه
9|oo47| ى عبــــد|لرحيم حس معهد ف ص سوه|ج يه ي
68o|35حقوق |لمنصورهجمعه عبــــده محمود محمد شلبــــى
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مؤمن محمد ج|بــــ | عبــــد|لخ|476362

يبــــ يوسف|7|96| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن يوسف و
تـــج|ره بــــنه|محمد حس محمد عبــــد|لوه|بــــ ع332424
يم|3|23| د|بــــ ع شمس|منتـــ | ص|بــــر |لحسي |بــــر|
357o52ندي تـــمريض بــــنه|محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز 
زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن زين |لع|بــــدين ح|مد |سم|عيل423697
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدلشيم|ء ص|بــــر عبــــد |لع|ل |لسيد|763595
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|رو|ن |حمد شبــــل محمد عفي 2563|4
ه |بــــو|لحمد محمد حف |853774 نوعيتـــ موسيقيه |لم |م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رجبــــ بــــكر حسن |حمد |لعربــــي352697

234o5حقوق |لمنصورهبــــر|ء فتـــ مختـــ|ر جوده
7o68o9تـــج|ره |لمنصورهي| ي| |لصديق غندور
685o99|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد |حمد محمد عز
| محمد |سم|عيل عبــــد|لجو|د  882469 تـــج|ره |سيوطي
تـــمريض كفر |لشيخمحمد |لشح|تـــ محمد |لك|يش6|4357
78o337د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سهيله وجدى |لسيد محمد

رهمنتـــ |للتـــ ع |بــــوزيد عبــــد |لمحسن|536| حقوق |لق|
629o74د|بــــ |سو|ن|ندى عبــــده |لسيد عبــــده
24o82|د|بــــ |لم |حس محمد حس عبــــد|لرحمن|
8335o2تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس مصط حس عبــــد|للطيف

يم48935 رهف|طمه ع عبــــد |لمنعم |بــــر| صيدله |لق|
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ش|م لط عبــــد |لغ ج|د32876 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد 
صيدله طنط|محمد عبــــد|لرؤف رمض|ن عبــــد |لرؤف حم429683
يم عبــــد |لسل|م قطبــــ524823 وف|تـــأحمد محمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآل|ء ع سعد أبــــو حل|وتـــ5753|4

رهه|جر خ|لد |حمد |لعزبــــ76973 تـــج|ره |لق|
د|بــــ حلو|ن|د |نه ميل|د سم صليبــــ54954|
483o56|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء عص|م نبــــوى حسن يوسف
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسنوره|ن ي| ص|لح عبــــد | محمد ع67342|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمريم محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|ح647483
9o|82| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم | فتـــ نسيم حكيم
84|o29|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىلسيد صل|ح |بــــو|لمجد محمود

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|س|رتـــ متـــو |لسيد طلبــــتـــ55||7
طبــــ |لم |لبــــ شعبــــ|ن عبــــد|لسل|م ثــــ|بــــتـــ7|8233
|ه|يدي محمد |بــــو|لمجد سعد3|8388 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
4o|952ريدى يم محمد  حقوق |ل|سكندريهبــــل|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمود عم|ر87|287
68o8|8معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــم حس محمد |لسعيد |لسيد
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــتـــ ط|رق ع محمد عي39647|
يم محمد684946 د|بــــ |لمنصوره|سعد |لسعيد محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى محمد س| |لسيد349624
2597o4 نوعيتـــ |شمون|ء عل|ء عبــــد|لمحسن محمود |لعفي
9o77|6 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد عمر حس|ن صديق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مصط عبــــيد |بــــو|لعن 256386
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلي محمد عبــــد |لعزيز حسن سيف|69466
5o38oيم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد ط|رق |حمد |بــــر|

طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد عبــــد |لن| محمد صبــــ معروف 424322
تـــج|ره ع شمسي|سم ع|دل عبــــده |حمد عفي 28335|
يم |لعدوى |لعدوى695725 معهد ف ص |لمنصورهض |لعدوى |بــــر|

ره|جه|د محمود عبــــد |لمنعم محمد ع33374 د|بــــ |لق|
ى عبــــد|لفتـــ|ح محمد362559 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د | ي
يم ع محمد صبــــره||6|79 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو محمد |بــــر|
624o35|يم محمد |لشيحه تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد |بــــر|
8374oo تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحس جر|ح عبــــد|لمنعم بــــش
|645o|وف|تـــ|ح|زم |حمد فؤ|د |حمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
معهد ف تـــمريض ع شمسلي عبــــد|لمقصود حس عبــــد|لمقصود789|35
تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|نوبــــ سم عط| | حن| حسبــــ |87|752
75o656ر|وى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفرح مصط عبــــد |للطيف |لد
837o2|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مروه محمد محمود |حمد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر |حمد محمد ع قطبــــ49|32
يم |لعو686698 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد صبــــرى عبــــد |لغ |بــــر|
264o57ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزينبــــ ربــــيع حف عبــــد |لحفيظ ص|لح
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5|o986طبــــ |ل|سكندريهس|مه |سم|عيل خ عبــــد |لعزيز ش
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسحر مكرم عبــــد |لمجيد شح|تـــه زيد|ن32|437
|6o589تـــج|ره ع شمسعمر ن س|لم حربــــي
نوعيتـــ عبــــ|سيهسم|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن349249
ل|ل435722 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد مجدى عبــــد |لفضيل |بــــو 
635o92|ه |حمد محمد عطيه حسن نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقم
رهرح|بــــ رض| عبــــد |لحكيم ج|د846|3| طبــــ |لق|
8o75|8يم تـــج|ره بــــ سويفمن|ر محمد رش|د |بــــر|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفزينبــــ |يمن محمد مو58535
64|75oندستـــ |لزق|زيقعمر محمد |لسيد محمد متـــو
78396oد|بــــ |لزق|زيق|ندى محمد سل|مه محمد |بــــ|ظه
يم أبــــو حم428894 معهد ف ص طنط|عمرو محمد أبــــو |لمع| إبــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند| محمد محمد |لمتـــو حسن699825
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمجدى حسن مرج|ن |لفد|وى|749|4
2|943|| يم محمد محمد مو كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه |بــــر|
6|o7o|صيدله |لمنصورهمروه ن| محمود عبــــد |لحميد
صيدله |لزق|زيقه|يدى محسن |حمد |حمد339826
62|94oيم |لجمل  |حه وفن|دق |لمنصورتـــي|ر| مدكور |بــــر|
89o838 يم |حمد محمد تـــربــــيتـــ |سيوطنه|ل |بــــر|
|675o8|يم حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلسيد |لسيد |بــــر|
ش|م ح|مد عبــــد |لمقصود|47||63 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندى ي|قوتـــ ع ي|قوتـــ حل485863
48|4o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجم|ل مخلص |نور محمد عبــــد|لعزيز
|6o4o9وف|تـــعمر محمد ع عبــــد |لسميع معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
7788o3|ه محمد |لسعيد |حمد محمد د|بــــ |لزق|زيق|م
9|2o97 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر عزتـــ فخرى حن

رهحمد شو محمود ز |لنج|ر|38259 زر|عه |لق|
6oo693|تـــمريض طنط| سم|ء |مجد ع |حمد بــــ|رومه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|شيم|ء صبــــرى ع ع627457
صيدله طنط|خلود محمد عيد خليل428293
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمن|ر محروس عبــــد|ل محمود5|2373
85|25oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر صبــــر تـــوفيق محمد
حقوق |لمنصوره|يم|ن رجبــــ |لسيد |لسيد |لبــــن|44|685
ره|ه|جر |حمد محمد حمد |لسيد239689 د|بــــ |لق|
7o2|39تـــج|ره |لزق|زيقمع|ذ |حمد عبــــد |لعزيز |لسيد محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م |لدين |حمد محمد ع عصفور484395
8o2|73يف عد نجيبــــ طبــــ |لم |مو 
5|o4o6معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سل|م ع|طف عبــــد |لحليم قطبــــ محمد
يم |لجمل|7|7|7 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنرم |يمن سعد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ه|شم |حمد سعيد|843963
تـــ|يوسف ع|دل محمد محمد عبــــد|لعزيز شعتـــ|52976 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
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8ooo99تـــج|ره بــــ سويفبــــ|رثــــ | س| ظريف لبــــيبــــ
د درويش|25937 د ع مج|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه مج|
يم سل|م عبــــد|لمنطلبــــ829864 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينسمه |بــــر
49o527| د|بــــ |ل|سكندريه|يه عبــــد| عثــــم|ن عبــــد |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لجيد من عبــــد|لجيد عطيه9739|4
تـــج|ره بــــنه|يوسف |لسيد ذ بــــيو4|3396
9o67|8 د|بــــ سوه|ج|ض خ|لد محمود محمد
د|بــــ ع شمس|منتـــ | |س|مه محمد ز|يد26959|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد|لحميد |لسيد محمد633645
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |س|مه محمد يوسف عفي 528526
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود |حمد محمود |بــــو |لخ |446667
رهمنه | محمد ع |لمتـــو239373 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن خ|لد محمود محمد |لزي 7|4493
يم حج|ج|8|7552 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيه |بــــر|
حقوق حلو|نيه جم|ل محمد |حمد حبــــيش|726|24
بــــه محمد سيد|827|22 ه س| و ره|م د|بــــ |لق|
784o48|ج |لدين| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد محمد عزبــــ 
وف|تـــخلود ي| سعيد محمد درويش93|342 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|زينبــــ منصور عبــــد |لرحمن |حمد892|2
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــآيه محمد سليم|ن مصط رخ|7|6225
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|مه| أبــــوه|شم محمد عبــــد |لعزيز حسن637997

رهحسن محمد بــــرك|تـــ عبــــد |لكريم49298 صيدله |لق|
34oo88معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــتـــ شهو|ن حس|ن عبــــد|لمتـــج محمد
7|o328معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لحس محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ثــــري| فتـــ محمد محمد دسو 58|627
323oo3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ مصط عبــــد|لع| |لسيد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــه يوسف عبــــد|لرحيم يوسف مصط 434362
6|884oتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــدير مسعد |لسيد شولح
8o4776|حقوق بــــ سويفل|ء |حمد طه |حمد
رهن حس ع محمد|8|7676 د|ر |لعلوم ج |لق|

رهعبــــد |لفتـــ|ح ع|دل محمد |سم|عيل4532| ندستـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم صبــــ |لسيد محمد عبــــد|لوه496859
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م ع 339253
|د|بــــ بــــنه|يم|ن عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن عبــــد|لفتـــ|329525
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم|ن جم|ل |حمد عط| |حمد|354277

7o3o2 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|مر محمد |حمد عبــــد |لبــــ
699o3||ر |لعو |لحفن يم ط| علوم |لمنصورهمل |بــــر|
2|933oتـــج|ره ع شمسعمر خ|لد عبــــد|لعزيز حسن
يم629292 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقخلود محمد عبــــد|لغف|ر |بــــر|
ه سيد |حمد محمد تـــوفيق949|43 تـــربــــيتـــ طنط|سم
صيدله ع شمسحمد محمد |لسيد |لسيد |لغن|م|429835
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ره|نوره|ن |حمد محمد عبــــد|لرءوف236579 د|بــــ |لق|
5o343oيم عبــــيد زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدير رض| محمد |بــــر|
لسن ع شمس|م|رين| صبــــ جور سعيد|5953|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد مصط س|لم |حمد|92||64
9o868| تـــج|ره سوه|جدي|بــــ ك|مل محمد بــــك
69859o| تـــمريض |لمنصورتـــ م |س|مه سعد |لدين |حمد حسن
25|54oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |لشح|تـــ مبــــروك |ل|نجبــــ|وى
|562o4|يم مجدى محمد رش|د علوم حلو|نبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى ه| |سحق بــــبــــ|وى5295||
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |شيم|ء ف|يز خ | محمد854782
طبــــ حلو|نمحمد يح محمود عبــــد|لغ فرج578|25
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسعد سيد|حمد سعد عط||2|6|45
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نرم محمد |حمد محمود |حمد|75454
83o575كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود ف|يز عبــــد|لمجيد |حمد

53o6|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفه|جر محمد محمود محمد
562|oد|بــــ بــــ سويف|لبــــ عبــــد |لرؤف محمد حسن

ى254693 ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م محمود عبــــد |لمهدى محمود |لشق
صيدله بــــ سويفحمد محمد فؤ|د مصط طلبــــتـــ|84782

قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند| وجيه فرج حس 264693
9o853| يد ش|كر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطدول| بــــ| فر
48|45oد|بــــ |سيوط|سيف |لدين حمدى حسن ع
وف|تـــمحمد عبــــد|للطيف محمد |لبــــيو ع |7|328 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لحليم ح|فظ |لصغ 865667
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر عبــــد |لرز|ق فتـــ معتـــمد43733|
756o42|تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمل محمود سليم ص|لح
رهحمد |يه|بــــ فتـــ سليم|ن|9|3233 تـــج|ره |لق|
علوم ع شمسي|تـــ عبــــد|لرحمن محمد ع عويس||36484
5|o24| علوم دمنهورمصط محمد حسن م
د|بــــ د |ط|رن| عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق كربــــ|لو4|54|6
طبــــ |لمنصورهحمد صبــــرى محمد محمد |لقصبــــى|682853
4o8232د|بــــ طنط|ل|م رف| عبــــد|لجو|د |حمد عي مر|
|456oo علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعمر محمد سيد مصط
5o6375علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن عيد عبــــد |لحليم |حمد عبــــد |لع
783o46لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دع|ء حسن محمد |لسيد عبــــد|لمجيد
6|8o86لسن |لم |سعده نص |نور |لنمر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه |س|مه |لبــــدري جل|ل|67|843

ند|وى محمد45235 رهبــــكر ع|طف  تـــج|ره |لق|
37o88| ره|وليد |حمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لمجيد ثــــ|ر |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسبــــيشوى ميل|د شكرى عطيه76|773
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنوره|ن عل|ء عزتـــ يوسف حبــــيبــــ99|5|6
6o58o2|ف يوسف محمد علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد |
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ى677295 علوم |لمنصورهمحمد ع|طف محمد |لشبــــش
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د |حمد محمد مو |لسيد5|4789
5o73oعلوم بــــ سويفعبــــد |لرحمن مصط |حمد عبــــد |لمجيد

9o3|oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج مل رجبــــ |لسيد محمد
875o6يم محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرويد| محسن |بــــر|

8o92|8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |كريم عد رجبــــ |بــــو|ل
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عل|ء |لدين محمد متـــو زيد|ن524694
5o4888ي ق|سم عبــــد |لع|ل حسن علوم |ل|سكندريهنوره|ن ي
23|36oره|مع|ذ بــــدوى عبــــد|لع|ل عبــــد|لمجيد د|بــــ |لق|
6o4762|ر|ء محمود عبــــد|لحميد عوض صيدله طنط|لز
د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى محمد |حمد تـــ|مر|68589
تـــج|ره سوه|جو|ئل رجبــــ حل ز|يد 74|3|9
وف|تـــيوسف زعف|ن عطيه زعف|ن84|232 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخندى |لسيد |لششتـــ|وى |بــــوقوره6746|4
حقوق |سيوطي|س عبــــد|لمؤمن محمد عبــــد|لمؤمن  863|88
تـــربــــيتـــ |سيوطنه|ل ع |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ 23|885
د|بــــ حلو|ن|ل|ء محمود مو محمد|223673

49o32|رهله|م محمد عبــــد |لخ|لق محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
8436o6علوم بــــورسعيدعد كم|ل عد |مونس

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|س |حمد محمد |لحريرى3|4|4
ي سمع|ن9455|8 |د|بــــ |لم |نيف رمزي 
6833o3ه مصط |حمد ع صيدله |لمنصورهن
438oo9يم محسبــــ عم|رتـــ طبــــ كفر |لشيخ ع|دل إبــــر|
|6667o |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر حمدى عبــــد | محمد |لق

2o825زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمصط |سم|عيل حس عبــــد|لحميد
62948oعلوم |لزق|زيقسل|م ي| |سم|عيل |حمد نجيده
يم شتـــ|27622| ندستـــ حلو|نمحمد |ي|د ع|دل |بــــر|
معهد ف ص |سيوطمحمد حمدى محمد سيد  |87649

9o|72تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد |بــــو|لفتـــوح حسن فرج
د|بــــ |لمنصوره|ع محمد ع محمد حمدون|539|7
تـــج|ره |سيوطحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز تـــو |822852
د|بــــ د |ط|م|ل يوسف عبــــ|س محمد ع|مر|698672
يم س|لم ع |حمد439248 د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف بــــه|ء |لدين حج|زى دي|بــــ  879474
يم ز|يد5764|3 يم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنه|ل ط|رق |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|زن |حمد ع مصط 65|223
8|o758نوعيتـــ |لم |نعمه محمد ذ محمد
3556o2|يم محمود د|بــــ ع شمس||ء حم|دتـــ |بــــر|
8o7326د|ر |لعلوم |لم |كريم جمعه محمد محمد

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوموق جم|ل فتـــ |حمد842|7
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويستـــ ع عبــــد |لسميع محمود759567
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|5o85|| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء ع سعد ع
435o75زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحس|م عبــــد |لرحمن عبــــد | نوفل
7826ooكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد خ|لد محمد ع يوسف
68o752د|بــــ |لمنصوره|مريم حمدى |حمد عبــــد |لرحيم |لسيد
4237|oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|رتـــ | زكري| لوندى بــــش|ى مق|ر
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عبــــد |للطيف بــــخيتـــ ط|يع2||54|
ندستـــ |لم |مصط عمرو مصط عبــــد ربــــه334242
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مجد سعيد فه مسيحه|246946
8||o39ف عبــــد|لرحمن محمد |د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن |
4o695o| ه |حمد سل|مه |حمد ع تـــج|ره |ل|سكندريهم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع خميس ض| عبــــد | عبــــد |لمو484492
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــجورج |وس|م لط نجيبــــ33455|
تـــربــــيتـــ سوه|جديفيد منتـــ نص حكيم 894834
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينبــــ فوزى محمد س|لم|ن292572
4o|3o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن متـــو |لمتـــو |لعري|ن
يف محمد عم|د |لدين شو 25826| ن|  تـــج|ره ع شمسم

يم ع3|254 رهرفيده محمد |بــــر| صيدله |لق|
4o2585د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|تـــ ص|بــــر حسن حسن
4292o4تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى |سم|عيل محمد ر|شد عبــــ|ديه
ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــد|لحليم|85542
232o78 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد مصط كم|ل محمد مصط
5oo8o3ل|وي |د|بــــ |لم |دير خميس محمد |لم
7o9o|oتـــج|ره |لمنصورهحمد محمود شح|تـــه بــــكر عبــــد |لو|حد
ر342858 يم عبــــد|لظ| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسفرحتـــ حس |بــــر|
يم |بــــو |لعين 3||763 تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن محمد فتـــ |بــــر|
4972o6د|بــــ دمنهور|م| سم شعبــــ|ن |حمد عبــــ|س |لطويل
د|بــــ دمنهور|محمد رجبــــ |بــــوزيد محمد495764
رى689652 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم ي محمد |حمد |لجو
يم |لشعش258534 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــوبــــكر سعيد |بــــر|
لسن ع شمس|س|ره ذ |حمد عبــــد |لسل|م776385
4||o9|ر عثــــم|ن |د|بــــ طنط|رنيم محمد عبــــد|لظ|
د|بــــ |سو|ن|وق نبــــيل عزتـــ ذ |لعس|ل346535
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند| رجبــــ رمض|ن عفي ||2637
8778o4  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطول|ء جم|ل ن| عبــــد|لرحمن
626o5o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد ع عبــــد|لعزيز ع |لطوبــــ
معهد ف ص بــــنه|نوره|ن فتـــ عبــــد|لمجيد سليمه99|269
ندستـــ |لزق|زيقبــــيتـــر ميل|د ف|رس سعد|9|6347
يم |لمتـــو9652|6 يم أم إبــــر| زر|عه د |ط/ري|ضتـــمحمد إبــــر|
ه رض| ع حج|زى249735 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمود شعبــــ|ن تـــوفيق محمد786|82
|227o5رهمريم عم|د |لدين |حمد يوسف تـــج|ره |لق|
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75o7o3يد ندستـــ |ل|سم|عيليتـــد | محمد محمد |بــــو|ل
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى حسن جل|ل شعبــــ|ن |لسيد323772
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه ع عبــــد|لسل|م عم|ره248528
5|74o8تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحبــــيبــــتـــ |حمد يوسف |حمد حج|ج
9ooo32 حقوق سوه|جعل|ء حس ض| محمود
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحس|م محمد ج|بــــر سعد صليحه253624
علوم طنط|سهيله حس|م |لدين محمد تـــوفيق سليمه|42672
77o8o3علوم |لزق|زيقسم| |س|مه ص|لح حسن زيتـــون
نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء حس محمد |لقم|ح|435745
893644| معهد ف ص |سيوط حمد كم|ل |حمد فرغ
5o42o6| صيدله |ل|سكندريهخلود خ|لد عبــــد |لمجيد ج|د
تـــمريض بــــنه|ن|دره رض| محمد محمد يونس264483
5o28|5|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأمينه محمد حسن عبــــد |لسل|م عبــــد
| محمد محمد صديق محمد637726 تـــمريض |لزق|زيق ي
معهد ف ص بــــنه|يه ع|دل رشدى عرفه|253364

رهكريم ع|دل خلف قط حس |9|23 تـــج|ره |لق|
د|بــــ حلو|ن|ندى |حمد محمود |حمد حس 39724|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسليم نبــــيل محمد محسن484842
يم |لعيسوى8|7733 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم ح|مد ح|مد |بــــر|
7o2624صيدله |لزق|زيقمنه محمد صل|ح محمد سيد |حمد عليوه
نوعيتـــ |سيوطم جم|ل عبــــد|لمج عليش |946|9
498o88د|بــــ دمنهور|بــــسنتـــ ع|دل عبــــد |لمقصود |لبــــرك|وي
ى محمد حسن484438 حقوق |ل|سكندريهنور|لدين وحيد |حمد 
يم ك|45385 يم تـــوفيق |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد تـــوفيق |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم حسن محمد محمود425579
ره|ف|طمه محمد محمد رض| |لسيد دي239675 د|بــــ |لق|
68o354| طبــــ |لزق|زيقحمد محمد ح|مد ع
يم عثــــم|ن محمد حسن5834|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسع|د |بــــر|
677o55| معهد ف ص |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لسميع عطيه |بــــو
326o|oتـــربــــيتـــ حلو|نخلود محمد فتـــ محمد
يم حسن|6493|9 د|بــــ |سيوط|  بــــتـــس|م حسن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود حمدي سعد خليفه محمد خليفه3|8||5
تـــ496976 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء محمود عبــــد|لستـــ|ر ع حنتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه محمد مصط سعيد عمر|2|6378
حقوق |لزق|زيقع|دل مجدى |حمد محمد |لوزيرى625943

56|o2 تـــج|ره سوه|جمحمود محمد سيد ج|ر
ش|م مصط محمد27559| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم 

54o45د|بــــ بــــ سويف|جه|د محمد |حمد عبــــد |لرسول
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومم | ج|د |لسيد بــــرسوم73938
486o7رهحميده زينهم عبــــد |لخ|لق ش|ف تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم |حمد عبــــد |لحميد سليم|ن753889
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رهحبــــيبــــه محمد فريد محمد رف|274575 زر|عه |لق|
ى محمد سليم|ن245486 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| ي
624|o4 |تـــج|ره ج|معتـــ د |طأحمد حسن فتـــح | |لحسي |لد

33o86ف محمد جمعه عبــــد|لحميد إعل|م بــــ سويفي|ر| |
طبــــ |لزق|زيقغ|ده محمود حسن فه محمود حسن699422
يم متـــو حل4|6788 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــتـــس|م |لسيد عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|

6585oد|بــــ |لفيوم|مصط محمد فتـــ حسن
526|o7يم عطيه لس د |ن شو |بــــر| تـــج|ره دمنهورك

د|بــــ بــــ سويف|سهيله محمد عص|م |لدين جمعه محمود576|5
رهمحمد |حمد محمد ع5468| تـــج|ره |لق|

634o93كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد محمود محمد محمود
64o23|يم عس يم محمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقنذ|دتـــ |بــــر|
|272o7رهسم|ء ع|طف محمد عو|د |لجمل طبــــ بــــيطرى |لق|
6o|oooيم |ل|ودن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه ممدوح |بــــر|
822||oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حل|وتـــهم خليفه محمد سعيد
53o33oعلوم ري|ضتـــ دمنهورسندس |حمد ع سل|مه
ره|دين| محمود محمدى حسن|6537| د|بــــ |لق|
علوم بــــورسعيدمصط محمد رش|د عبــــد|لحميد ض|3762|5
يم23567| رهعز |لدين |حمد عثــــم|ن |بــــر| ندستـــ |لق|
زر|عه دمنهورمحمود ع محمد ك|مل عك|شتـــ29|3|5
ندستـــ |لفيوممصط محمود ع عبــــد|لمجيد72547

ف |حمد |حمد  |لبــــق346852 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|ديتـــ |
|2o479|حقوق حلو|نلشيم|ء سعيد عزيز محمود
معهد ف ص |سو|ندع|ء مصط محمد ك|مل8||868
498oo9|يم ح|فظ بــــسيو |للبــــ تـــربــــيتـــ دمنهورحن|ن |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد رفيق |لسيد محمد |لمل|ح3847|4
ف صبــــري عبــــد|لنبــــي58|343 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندي |
8o5993| طبــــ بــــيطري |لم |سم|ء حس مصط ع
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ه| ع عبــــد |لحميد628938
ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمد عبــــد |له|دي محمد حسن762373
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| |حمد عبــــد| |حمد محمد 479492
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن عنتـــر عبــــد|لع| يوسف ع23|266 ل|
47oooرتـــمحمد ع عربــــي غريبــــ علوم ري|ضتـــ |لق|

|338o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمود محمد عبــــد |لخ|لق
ره|ندى ص|لح ع|مر ص|لح محمد8|434 د|بــــ |لق|

حقوق |ل|سكندريهسميه محمود |لسيد ج|د|لكريم3|2|48
75o585تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسه| ي| محمد سليم|ن |لصفتـــي
766o49ل|وى تـــج|ره بــــور سعيدزينه وليد عبــــد |لعزيز محمد 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــر| | جم|ل شح|تـــه عبــــد |لمع سلط4332|6
847o62|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد |س|مه |حمد شح|تـــ
ش|م عزتـــ |بــــو ط|لبــــ44|5|6 د|بــــ د |ط|ي|ر| 
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط محمود محمد ج|بــــر ع526689
تـــج|ره |لمنصورهي|سم محمد |حمد |بــــوشلبــــ|يه|69646
تـــج|ره بــــ سويفمن|ر ر|فتـــ |بــــو|لنج| بــــهلول78|5|8
ندستـــ |لفيومكريم عبــــد |لن| عد محمود63786

تـــج|ره |سيوطرح|بــــ |حمد عبــــد|لس|تـــر حسن 877855
27|2o6|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه يوسف ح|مد |بــــو|لعزم

رهمحمود مرو|ن بــــند|ري عبــــد |لحكيم46375 تـــج|ره |لق|
علوم حلو|ن |ده |لسيد |حمد |بــــو |لسعود423685
رهيم ع|دل محمد عبــــد|لرحمن |بــــو ع|3||222 د|ر |لعلوم ج |لق|
6oo|3|تـــ محمد مهدى محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م

8o9673ي جرجس تـــج|ره |سيوطم | رض| بــــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعد محمد |لمغربــــى435|25
د|بــــ |لمنصوره|محمود ع محمد محمد |لسيد637954
رهمحمد عبــــد| عبــــد|لرحمن عبــــد | 262883 د|ر |لعلوم ج |لق|
ن| وحيد نبــــيه |حمد676634 د|بــــ |لمنصوره|م
52o829علوم دمنهوررو|ن خ|لد عبــــد |لعزيز عبــــد |لح|فظ عبــــد
454o||| |ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخس|مه عبــــد |لن| محمد |لق معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى |لسيد حسن |لسيد محمد||2494
تـــربــــيتـــ حلو|نس|متـــ محمد محمد |حمد|299|32
44774o علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخه|جر خميس محمد |بــــو |لفتـــح |حمد مصط
ف عبــــد|لع| |سم|عيل محمد348532 طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء |
رهعبــــد|لرحمن محمد حسن عبــــد|لرحيم حسن8|5422 عل|ج طبــــي |لق|
7o||23 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد | عبــــد |لعظيم
838o49تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر بــــكري |حمد عبــــد|لرحيم
8o6227 |ندستـــ |لم |ن|در |م عطيه غ
ره|نوره|ن عمرو عويس |لسيد9|69|2 عل|م |لق|
23o332ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|د عبــــد|لحكيم ع|مر عي
يم محمد478653 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف ه| عنتـــر |بــــر|
رهمن|ر رض| محمد |م عبــــد |لفتـــ|ح|67|5| طبــــ بــــيطرى |لق|
6o6594م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ كريم نبــــيل |لمحمدى |حمد صنقر
د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| صبــــرى ر|شد محمد سمره697834
25o776 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم بــــهجتـــ |حمد محمد |لبــــسيو
رهيم عثــــم|ن عبــــد|لعظيم عبــــد|لق|در9722|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ طنط|محمد مصط رجبــــ مصط صل|ح639|43
4o6622|تـــج|ره |ل|سكندريهيتـــ |حمد |م|م |حمد حسن
8|o6|5د|بــــ |لم |ند| مجدي |حمد |لسيد|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | س| ع محمدع329828
63644o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |لسيد محمد مدحتـــ |لسيد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد مصط محمود محمد5255|3
49|oo7ه عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لحليم عل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
عل|ج طبــــي قن| روى صل|ح عبــــد|لق|در محمد|93|899
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طبــــ حلو|نندى حم|دتـــ |لسيد عو|د338776
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد صبــــرى ص|لح محمد ج|د|676876
ج| 7688|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف خ|لد خ|لد عبــــده |ل
88877o لس فكتـــور عز بــــش|ي صيدلتـــ |سيوطك
78o343نوعيتـــ |لزق|زيقغ|ده عمر عطيه محمد
7o9447| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيه |حمد محمد |لسعيد مصط
ش|م عزتـــ محمد |لهو|رى527833 ندستـــ |ل|سكندريهس|ره 
ش|م م محمود قنصوه264845 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخكريم عبــــد|لسميع محمد غ|زى علو|ن6628|4
ندستـــ حلو|نس|ره عبــــد|لص|بــــور مو محمد ع242323
9o3444 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــولس قرق|ر شهيد ف|م
معهد ف ص سوه|ج يه |يمن ع يونس|895737
رتـــ|نو|ره محمد ع ع|بــــدين45927| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ين حربــــي فرغ محمد27999 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن
ف مصط |حمد |لمسلم|65|7|4 د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م |
2|3o|2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه محمد م |لدين محمد عبــــد |لعظيم
35o5|8| تـــج|ره ع شمسحمد رمض|ن ص|لح |م
52o385يم عمر عبــــد|لحليم  |ض رهيم|ن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيتـــ خ|لد محفوظ محمد|84|342
د |لتـــمي2426|7 د مي مج| معهد ف ص |لمنصورهمج|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرض| محمد عبــــد | أحمد محمد642976
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|صفوتـــ محمد |حمد عبــــد|لرحمن |بــــر||33223
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس|م حسن حس |سم|عيل3||488
حقوق حلو|نمحمد |يه|بــــ |لسيد |حمد64229|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيح محمد محمد حسن775848
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد |لطو سليم|ن774743

ش|م عبــــد |لعزيز محمد7|6|3 د|بــــ ع شمس|رن| 
يم|77624 رتـــ|نوره|ن عم|د عبــــد |لمنعم |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيتـــ |لرحمن |حمد محمد محمد|67|63|
نوعيتـــ |سيوطسيل | س|مح خلف صموئيل888264
258|o4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عل|ء نبــــيل عبــــد|لقوى بــــدوى
يم محمد |بــــو |لن |بــــر|44582 ندستـــ |ل|سكندريهزي|د |بــــر|

ره|يم|ن |حمد مختـــ|ر |حمد |لبــــيهدى|4|372 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ندى ن| عبــــد |لعزيز |لجمل875||6
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشنور|ن |س|مه |سم|عيل نعم|ن محمد767834
تـــ محمود رمض|ن |لص|  |لسق86|496 د|بــــ دمنهور||م
ر273356 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديف|طمه عبــــود دردير |لط|

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد مجدي عبــــد |لحسيبــــ محمد||6255
رهحمد عمرو صبــــرى عبــــد|لفتـــ|ح||23982 تـــج|ره |لق|
4449o7يم محمد |دريس ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |بــــر|
تـــج|ره سوه|جخ|لد عبــــد|لرحمن بــــخيتـــ محمد 899396
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تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء عبــــد |لحسيبــــ قوشتـــى ج|د|754563
8o87|8طبــــ بــــيطري |لم |مع|ذ عبــــد|لرحمن عبــــد|لنعيم عبــــد|لنبــــي

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم ع معوض مدبــــو25866
معهد ف ص سوه|جس|ره جبــــره شفيق رس 829943
4o4o79يم عوض | |لغندور د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد محمد |بــــر|
حقوق |سيوطم|زن محسن ش|كر محمد 898526
4oo576تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحه|جر حس ع|بــــد بــــدوى

طبــــ |لفيومرن| |حمد خليل عبــــد |لعزيز66965
32o987ندستـــ ع شمسمحمود صل|ح محمد |سم|عيل |حمد
68o376تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع|دل ص|لح محمد جعفر حسن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لن| سم |لشتـــله258967
87o|66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحس|م |لدين مصط عبــــد|لر|زق عثــــم
رهوق ع محمود ع228583 تـــج|ره |لق|
2|352oوز ي| سيد محمود ره|ف عل|م |لق|
26o95|| |يم عبــــد|لحميد |لفخر نوعيتـــ |شمونل|ء |بــــر|
ره|روضتـــ ع سيد |حمد296|2| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لفيومم| مصط ع محمد|69978

2|345oد|بــــ ع شمس|رن| عبــــد|لعزيز |لحسي |لبــــيه
4o4o83م سم محمد محمد |حمد |لمج|يرى تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لحسي محمد |لحسي محمد 734|26
5|o833 معهد ف ص |ل|سكندريهحمد عبــــد |لحكيم |حمد |لنجي ج|بــــ
رهه|يدى ش|رل د| |ل فه |نج4386|2 تـــج|ره |لق|
34o786|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمد محمد سعيد |بــــر|
صيدله |لمنصورهمن|ر جمعه حج|زى متـــو|69894
يم ع عبــــد ربــــه 2|7||9 طبــــ بــــيطرى سوه|جعل|ء |بــــر|
|54446| تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد |للطيف عيد |لهجر
تـــج|ره |سيوطشيم|ء عل|ء محمود عبــــد|لمعز 884424
حقوق بــــورسعيديف محمد خليل مو769242
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد |نور عبــــد |لمع عبــــد |لرؤف 54|487
4o|3|7تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــند| محمد محمد |سم|عيل
45o28oيم علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــيشوى جورج فتـــح | سل|مه |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهمنه | جميل شح|تـــه محمد محمود768279
8363o7 يم ع تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسحر عبــــد|لر| |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخصف|ء محمد سعد ع |للق| |43589
ره|مروتـــ ه| سليم|ن عبــــد|لوه|بــــ8|57|3 ثــــ|ر |لق|
88334o|معهد ف تـــمريض |سيوط   حمد صفوتـــ مصط محمد
8437o5 معهد ف ص ري|ضه |سو|نش|م ح|فظ حمدن| | ع
7o23ooمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق عزه ع عبــــد |لمنعم ق|سم عطيه
87o739|تـــج|ره سوه|جسم|ء |حمد محمد عبــــد|لعظيم
وف|تـــحمد |يه|بــــ ح|مد حسن يونس|775|77 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم |يمن |لسيد محمد962|48
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مرو|ن محمد عرفه سيد |حمد |لمي484467
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد ربــــيع سم محمد24|58

774|o2د|بــــ ع شمس|وق |حمد عبــــد | |حمد طه
تـــج|ره طنط|سل|م |حمد ع محمد |لسعد |446275
رهيوسف خ|لد عبــــد|لبــــ| محمود |لديبــــ233577 حقوق |لق|
47693oتـــمريض |إلسكندريتـــ كريم محمد صبــــرى عبــــد |لعزيز |لسيد
فنون جميله عم|ره ج حلو|نعبــــ  |ء |حمد مختـــ|ر326443

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد محمد فيصل |حمد|9242| ل|
يم338629 نوعيتـــ بــــنه|بــــسمتـــ سعيد محمد |حمد|بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لفتـــ|ح |يمن عبــــد|لفتـــ|ح صقر مو2279|6
4o8466د|بــــ طنط|عبــــد|لعزيز جبــــر عبــــد|لعزيز ه|شم|
حقوق طنط|ع ج|بــــر محمد محمد |لطور4935|4

5o586 د|بــــ بــــ سويف|محمد مجدى محمد ج|بــــر حس
7o334طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد ثــــ|بــــتـــ ص|لح معوض
6o|78| ه محمد محمد حس معهد ف ص بــــ سويفم

صيدله ع شمسم محمد عبــــد|لمنعم ف|روق محمد عثــــم9|74|2
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــيم مدحتـــ سعيد محمد767938
7848|oد|بــــ |لزق|زيق|نيف نبــــيل محمد |بــــو|لفتـــوح |لبــــقرى
76252o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد محمد |حمد محمود |بــــو سمره

يم |حمد8|363 حقوق ع شمسمحمود ع |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه عبــــد|لرحمن محمد |لخ ى|6595|6
ش|م محمد ص|لح8746|2 تـــربــــيتـــ حلو|نعمرو 
تـــج|ره ع شمسمحمد |لمعتـــز بــــ| شكرى عبــــد| خ8964|2
76o27|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود حسن |حمد خل|ف
د|بــــ |سيوط|دع|ء عو|د محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لنج|ر343763
288o|5كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمريه|ن عزتـــ عبــــد|له|دى عبــــد|لمع
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|كل|ر| |مجد مرقو ص|دوق|997||
76o75||علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيه زكري| ص|بــــر عل|م
34|7oo |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|تـــ |حمد محمد حس |لطن

668ooق|وى عبــــد|لعزيز تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى نزيه محمد |ل
7o27o8حقوق |لزق|زيقبــــسنتـــ عبــــد |لسل|م حس ح|فظ
5o6529 د|بــــ |ل|سكندريه|رش| حسن سيد مو
6|473|| معهد ف ص طنط|لسيد محمد محمد ج|د |
يم544|44 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخزينبــــ سعد محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطي|ر| فتـــ |حمد فتـــوح|32368
259o39تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف مبــــروك سيد |حمد |م|م |لز|غر
77o|58د|ر |لعلوم |لم |محمود خ|لد محمود حس |حمد
|3694o|يم ع|دل مختـــ|ر عبــــده خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــر|
رهحمد عبــــد|لعزيز سل|متـــ عبــــد|لعزيز طتـــ7829|3 تـــج|ره |لق|
رهحسن خميس محمد |حمد جعبــــوبــــ|3|528 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد جل|ل ع عبــــ|س عبــــد |لمجيد677279
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|2o|36ي سيف تـــج|ره ع شمسس|ندر| |سحق ن
4o3763 حقوق |ل|سكندريهسيف |لدين ح|زم عبــــد|لمنعم |لطو
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|منه | بــــل|ل |لسيد عبــــد|لق|در263955
يم عبــــد|لحميد6835|2 ش|م |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى 
3|869o|يم |حمد ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ن|ء ط|رق |بــــر|
9|9oo8 تـــربــــيتـــ |سيوط |ر كم|ل محمد صديق
25o468د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سمر سم سعد |بــــوزيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن محمد يوسف عز |لدين492|4|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نسم|ء عط| | ع محمد|846877
د|بــــ ع شمس|س| محمد محمود حس دكرورى27267|
7oo34oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشمس س|مح يوسف محمود
يم خ|لد |حمد |لن|دى |حمد|242577 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
يم |لسم|57|496 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نرم سعيد محمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|رن| عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لجو|د در684643
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكريم ربــــيع رمض|ن عبــــد |لمجيد49973|
رهسيف مجدى ص|لح |حمد53838| حقوق |لق|
88o||2  حقوق |سيوطبــــسمه خ|لد محمد |لص|وى محمود
4o7397د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ي|سم ر|فتـــ كم|ل ف|يد ز|يد
رهشيم|ء جم|ل ع خليل225484 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفصفوه جم|ل س|لم عبــــد|لمقصود227835
رهمروتـــ سيد محمد محمود6267|3 حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقي|سم عبــــد|لسل|م عبــــد| عبــــد|626478
د|بــــ |لزق|زيق|محمود صبــــرى |سم|عيل ف|ضل|77288
24oo38رهمحمد ع|دل |حمد محمد تـــج|ره |لق|
69847oتـــج|ره |لمنصورهمريم ف|يز عوض عبــــد |لخ|لق
7o|44|تـــج|ره |لزق|زيقجه|د محمد متـــو ع |ل|شقر
8554o||علوم |لم |يه جم|ل مؤمن عبــــد|للطيف
تـــج|ره بــــور سعيدمصط نبــــيل محمد |دريس325|75
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقس|متـــ ص|لح ن محمود|634362
ف حسن درديرى|47|78| رتـــ |لجديدتـــ|يه|بــــ | ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ جم|ل عبــــد |لن| عبــــد |لحميد |حمد عبــــد 696933

تـــج|ره بــــ سويفعمرو محمود |حمد صديق56368
639o53يم |لسيد تـــج|ره سوه|جعبــــد| مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسوق جم|ل محمد رش|د5|3358
482o49د|بــــ دمنهور|محمد محمود محمد مجيد عمر
ندستـــ شبــــر| بــــنه|وق زين |لع|بــــدين ج|د عبــــد|لرحمن346797

569|o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء عثــــم|ن |حمد محمد
2o842د تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد غريبــــ مج|

ش|م محمد عبــــد|لنبــــى6865|2 ندستـــ ع شمسس| 
22922oرهرح|بــــ محمد شو فؤ|د عبــــد |لمع صيدله |لق|
34344oيم علوم ع شمسمصط حسي عو|د محمد |بــــر|
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4||3o3تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ |لمغ|ورى زيد|ن سعيد
تـــج|ره كفر |لشيخسعد محمد سعد |لخو5339|4
6|o379طبــــ |لمنصورهبــــتـــ |لمحمدى |حمد |بــــو جمعتـــ
2|6o28 يم كرم يم |لصغ |بــــر| حقوق ع شمسمريم رض| |بــــر|

579o2|تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد شح|تـــتـــ محمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعمرو عبــــد|لسل|م لبــــيبــــ محمود834465
معهد ف ص |ل|سكندريهري|ض طلعتـــ ري|ض ه|شم |لبــــكس|629||5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س| سعيد تـــوفيق حسن ري|ن935|43
82o5ooد|بــــ |لم |ف|طمه محمد خميس مصلوح|
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء |حمد محمد رسل|ن |لطح|ن|6|9|62
8oo396تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد خ|لد عبــــد|لرحيم محمود
358|o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لمنعم عبــــد
ف عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعظيم477882 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــس|م بــــ| |لسيد بــــ| مر839|48
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عل| |حمد محمود |م 275|84
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز ع |حمد محمد |لنح|س247335
د|بــــ |سيوط|فرحه جمعه ج|د ك|مل278|82

د|بــــ حلو|ن|يوسف عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح سيد28568
تـــج|ره |لزق|زيقمصط عبــــد|لعزيز أحمد محمد عطيه637955
م يزيد عبــــد |لرحيم55887| د|بــــ حلو|ن|يوسف |د
7o7|79د|بــــ |لمنصوره|خلود بــــدر |لدين |حمد حج|زى محمد
6o7|54|ه ف |لسعيد |بــــو خ طبــــ |لمنصورهلسعيد |
2236|o تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مروه نور|لدين عبــــد|لعزيز محمد مصط
63938o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود شفيع محمود حس
ف محمد ممدوح محمود محمود479862 ندستـــ |ل|سكندريهأ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء سعيد محمد شمس |لدين|332|27
7o||o7|تـــج|ره |لزق|زيقحمد مجدى فؤ|د عمر عطيتـــ
587ooتـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفف|طمه خليفه معوض محمود

5o6653زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن رض| |حمد عبــــد | سعد
7o5779 بــــي مصط معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود محمد |حمد |ل
3|8o|9حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |يمن يح يونس
5o6674ى د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم حس فتـــ حس |لم
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمود محمد محمد محمد |لعكشتـــ46|627
ندستـــ بــــور سعيدزي|د |حمد حرز | |سم|عيل بــــدوى||4523
5o9|42تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد محمود |حمد عبــــد |لغف
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن فؤ|د ص|بــــر محمد754||8
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود مصبــــ|ح |لسيد غ|زى435725
حقوق |لمنصورهمحمد مصط محمد محمود سلط|ن697522
4o7223| ى محمد |حمد عبــــد | د|بــــ دمنهور|يتـــ |لم

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرن| ط|رق ر|فتـــ عبــــده ع س|لم4556|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر وف|ء محمود |حمد  883953
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د|بــــ بــــ سويف|محمد رمض|ن حس مصط 59394
|د|بــــ طنط|ل|ء ج|بــــ | حسن عبــــ|س|5|27|4
||52o8فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهنور| عمرو محمد عبــــد |لغ حسن
زر|عه مشتـــهررح|بــــ |حمد سعد |م|م47295

ندستـــ |ل|سكندريهيح فوزى محمد رمض|ن523925
77o6|5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه ص|بــــر طه |بــــوزيد |لشلفه
يم |حمد ز |لدين45336| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط |بــــر|
رهمه|بــــ مجدى محمد يوسف366|3| تـــج|ره |لق|
9o7552 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنعيم فؤ|د نعيم بــــولس
يم775992 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمل حل عبــــد |لوه|بــــ محمد |بــــر|
698o5|حقوق |لمنصورهريه|م شكرى محمود |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|مروتـــ عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لفتـــ|ح483285
629|3oتـــج|ره |لزق|زيقمصط |لسيد حس عبــــد|لحميد
539o78زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهزي|د يح عطيه تـــم|م سعيد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سل|م |حمد |م |حمد|629475
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مصط محمود ذ محمد848338 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
54o|3oف جميل محمد |لجزيرى تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |
7o742o|د|بــــ |لمنصوره|يه مصط عزتـــ |م |حمد

تـــج|ره |سيوطه|جر محمد ع حسن678|6
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد صفوتـــ محمد عبــــد |لسل|م55727

ف عبــــد |لمجيد |لم|لح|3|446 ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد |
6o76|4نوعيتـــ طنط|آل|ء محمد |لهريدى |لبــــطل
8539o9|يم رزق بــــخيتـــ تـــج|ره بــــ سويفندرو |بــــر|
رهس| عرفه عبــــد |لرشيد معبــــد خليل47||6| تـــج|ره |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نور|ن سعد ف|روق محمد835793
26o924تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنه|ل رش|د فرج |لبــــ|جوري

4o6o||معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء جم|ل تـــوفيق محمد
7934o4رهي|سم |لسيد سل|مه عيد نص|ر د|ر |لعلوم ج |لق|
637o88 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعزه مصط خليل مصط
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء وجيه حس مو2363|6
2|9o|8|ندستـــ شبــــر| بــــنه|نطونيوس صبــــرى عري|ن |سكندر
علوم |لزق|زيقن ه حسي عبــــد|لحميد محمد |بــــو |643996

467o8د|بــــ حلو|ن|محمود ط|رق محمد عبــــد |لحليم
4o249|| د|بــــ |ل|سكندريه|منيتـــ |لسيد عزتـــ محمد متـــو
ر ص|لح عوض ف|نوس695|2| لس م| رهك تـــج|ره |لق|
3563o2| حقوق بــــنه|حمد |بــــو مسلم رجبــــ عبــــد|لع|
|5oo24رهمحمد سيد شعبــــ|ن |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
2258o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسكرم |حمد خ|لد كرم محمود
6o|||4ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد أحمد ع حمد|ن ك.تـــ. ف للبــــ
طبــــ حلو|ن حمد بــــهجتـــ رمض|ن |م ||87622
زر|عه ع شمسصف| عص|م |لدين |حمد محمد243398
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54o34|تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر بــــكر |سم|عيل عبــــد |لمقصود
ل|ل699785 يم  ل|ل |بــــر| زر|عه |لمنصورهدين| 

يم عبــــد |لمسيح|6|58 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيوسف رفعتـــ |بــــر|
7o7355يم |حمد |لن|دي رتـــ|م محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ حلو|ن|رن| مدحتـــ محمود |لسيد |لش| 27999|
يم585|35 ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط محمود عبــــد|لعزيز |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لم |محمد صبــــرى سيد محمد29227|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد ص|بــــر عبــــد|لمحسن حس 84||85
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم عبــــد |لحكيم فنجري عبــــد |لحكيم659|62
ندستـــ |ل|سكندريهبــــه|ء |لدين مصط صبــــري |لش|طر546567
26645oتـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر عبــــد|لج|بــــر بــــكرى حج|ج
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخلي حس مو محمد |للبــــودى442632
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|دع|ء محمد عوض حسن39|329
3337o5وف|تـــجل|ل |حمد جل|ل |حمد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
صيدله |ل|سكندريهلبــــ محمد منصور عبــــد |لد|يم477636
4932o4يم محمد مبــــ|رك د|بــــ دمنهور|محمود صل|ح إبــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|محمد شح|تـــتـــ محمود |سم|عيل حمد433435
ر5||678 يم جو حقوق |لمنصورهس|ره مصط |بــــر|
علوم |سو|نعبــــد | محمد عبــــد | محمد |بــــو |424773
266274| ل|ل ع تـــمريض بــــنه|يه محمد 
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود |حمد محمود رزق محمد525838

تـــج|ره بــــ سويفحمد عزوز عبــــد |لع|ل عبــــد |لمجيد|75383
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منيه خ|لد محمود محمد |لسنهوتـــى|628642
839o87تـــج|ره سوه|جبــــول| ن|جح ذ معوض
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء ج|بــــر محمد |لحلف|وى|5|2524

د|بــــ حلو|ن|دير زكري| |حمد محمد47|35
ندستـــ |سيوطع عطيه |حمد عطيه 9|77|9
62o79|ء |لسيد ع أحمد |لريس| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد |حمد ع فه |25842|
6242o3|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نخ|لد ع|دل فتـــ عوض |لش
832o72تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن ع|دل عبــــد|لوه|بــــ تـــوفيق
2643o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م|ل |نور محمد عقل
34672oى |سحق تـــربــــيتـــ بــــنه|م|دون| سم بــــ
د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء محمد حن محسن |حمد|482459
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد رض| حسبــــ |لنبــــى مر95|356
92|4o9 ريدي حقوق سوه|جمحمد مرتـــ محمود 
6o2o78د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م نبــــيل عبــــد |لحليم عيد|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمود جمعه |لسيد8|333|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد عبــــد|لع|ل حسن عبــــد|لع|ل859428
يم38362| ندستـــ ع شمسمحمد كم|ل ع |بــــر|
4484o3|يم كشك يم لبــــيبــــ |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
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|5o|52|وف|تـــحمد طلعتـــ محمد |لغريبــــ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ندستـــ |لمنصورهمحمود |م |لسيد |حمد س|لم698744
ى بــــدر |سم|عيل |لحن|وى|5|493 حقوق طنط|بــــدر ي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفوزيه ربــــيع مس|عد ن| عبــــد |لرحمن|23324
7|o82oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد ع|دل عبــــده عبــــده |لشه|وى
يم ص|لح محمد353372 حقوق ع شمسمصط |بــــر|
ر|ن268436 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمصط عم|ره مصط ز
76756oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــي|سم | عبــــد |لعزيز عبــــيد مطر
5o7|52ش|م حن محمود جعد|ر تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسميه 
|47oo4يم س|بــــق محمد ندستـــ ع شمسعمر |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عص|م |لسيد متـــو ك|مل636385
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرحمه محمد فوزى محمد236374
يم ميخ|3|3345 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــطرس ميخ|ئيل ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
7|5o|oيم محمود بــــيو |لسيد حقوق |لمنصورهمحمد |بــــر|
لسن ع شمس|حن حربــــى ع محمد ع بــــدرتـــ|4226|
36o87رهجه|د ي| عبــــد |لمحسن عبــــد |لحميد غبــــ طبــــ |لق|

49o583تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه محمود محمد |يوبــــ صبــــره
7o2658د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم ه| |لسبــــ| محمد |حمد جليلتـــ
ره|نور| وحيد فتـــ محمد327222 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمسريم زكري| محمد |سم|عيل |لفرغ8|24|3
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء ممدوح جمعه عبــــد|لفتـــ|ح|287556
8463o7|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمنيه |حمد مو محمد
تـــج|ره طنط|محمود حسن محمد |لسيد محمد484432
حقوق ع شمسع فتـــ ربــــيع عبــــد |لحميد |لسيد9372||
رهع |حمد عزتـــ محمود |بــــو نق|يه538|23 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|رس ع ع عبــــد |لع|ل ع |لمتـــو478||7
6|o|77يم محبــــوبــــ مصط |لديبــــ د|بــــ |لمنصوره|ف|طمتـــ إبــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد |سم|عيل محمود5|8267
5|747oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوركريمه عبــــد |لل|ه ع عبــــد |لرحمن
777oo|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدين| سعيد عبــــد |لعزيز س|لم
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمد |حمد |لقري 695239

48o32علوم حلو|نمحمد |حمد فوزى سليم|ن
8o324||معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفبــــ|نوبــــ ن|صف ميخ|ئيل يعقوبــــ
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد محمد محمد مصط مصط |لروم446263
حقوق حلو|نحس محمد |س|مه ص|لح عبــــده2785|2
89439o لسن |لم |بــــريز عوض ذكرى بــــش|ى|
|57|29| حقوق |لمنصوره|ء ن| عبــــد |لحميد مو
9o|847| يم ن عبــــد|لرحيم |م معهد ف ص سوه|ج بــــر|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد محمد عبــــد |لموجود عبــــد|لمع أبــــو حسن83|4|6
5222o9يم مو زر|عه طنط|ن|ديتـــ فوزى |بــــر|
|32o38|لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر||ء |يمن |حمد عطيه
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طبــــ |لم |محمد ثــــروتـــ محمود محبــــوبــــ59|2|8
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م |لسيد سيد |حمد |لسيد رجبــــ76|252
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل مدحتـــ محمد |حمد793|5|
د|بــــ ع شمس|يوسف |نس |حمد يوسف2||353
849o2صيدله بــــ سويفه|جر |حمد عبــــد |لونيس سليم|ن

6oo84oعلوم طنط|شيم|ء فتـــ عطيه محمد عطيه
تـــربــــيتـــ ع شمسرن| عبــــد | محمد محمد عرف|تـــ86|33

يم |م|م محمد|647896 يم |حمد |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه | س| محمد قطبــــ836|78
صيدله بــــ سويفسم|عيل محمود خلف خليل||385|8
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد خ|لد |لسيد |لسم| 2387|5
2384o9د|بــــ حلو|ن|شيم|ء ص|لح كر|ر حسن محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء ن| عبــــد|لرؤف |لسيد|7|6275

يم22828 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل عبــــد|ل |بــــر|
6882o4تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــرقيه |لسيد |لبــــدوى ص|لح |لسيد
علوم |ل|سكندريهحمد حبــــ شعبــــ|ن حبــــ |83|423
جرس448569 ى  ندستـــ طنط|مؤمن محمد عبــــد|لمع |لع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم حس|ن شح|تـــه حس عيد496998
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيوستـــ | بــــولس عبــــده منصور39||26
ف محمد  |زى م| 37|252 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ محمد |
75o583تـــج|ره بــــور سعيدسم| س| عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح محمود
88o4o3 |لس مجدى ثــــ|بــــتـــ غ طبــــ |سيوطك
4o684o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|منه | محمد محمد فتـــيش عبــــدربــــه ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر طلعتـــ سعد عبــــد|لحليم نور263949
صيدله |لزق|زيقأنس وفيق محمد فه أحمد يوسف643743

د|بــــ حلو|ن|سل فوزي عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحليم28|35
554o9يم يع عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعل|ء |بــــو

8o237|ي |حمد |د|بــــ |لم |محمد ح|زم محمد |لع
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمريم بــــ|سم شكرى سعد 875289
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل|م بــــدري نوبــــي محمد|824687
32o476|رهحمد محمد |سم|عيل محمد ع|مر ندستـــ |لق|
|5||o7|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء ربــــيع سيد محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نر|ئد ط|رق حفظ | عبــــد |لمو حس 42|37|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــل|ل عبــــد|لمجيد ع محمد يونس8||839
زر|عه دمنهورعتـــم|د س| محمد مصط محمود |3|57|5
ش|م عبــــد|لرحيم نور|لدين|389||4 حقوق |لمنصورهسل|م 
تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن محمد عقبــــه طه|53598

رهعل|ء عبــــد|لمنعم محمود محمد |حمد3|2342 د|ر |لعلوم ج |لق|
42o793تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ي| بــــدوى عبــــد|لغ بــــدوى
2|338o|ر|ء ع|دل مصط |بــــر حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه |لز
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخل|ء محمود عبــــد|ل مر عمر|24||44
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834o66| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء رمض|ن |سم|عيل عبــــد|
5o7763|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه |حمد حميده |حمد زي|ن
يم عوض433648 يم عبــــد |لمجيد |بــــر| زر|عه طنط|بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد مجدى عزتـــ محمد |لفحل8||452
يم |حمد كبــــيش783738 يم ن| |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|

ندستـــ |لفيومعمرو محمود عويس محمد62432
7o86|4يم ى محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ي
48|o34د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نورتـــ ن شح|تـــه عبــــد|لق|در |لم|ل
4|563oتـــج|ره كفر |لشيخكريم سعد |بــــو |لعل| |بــــو |لعل| شلبــــى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد عم|د |لدين عجيبــــ محمد |لسيد خليل774783
323o48فنون جميله فنون حلو|ننور| سيد تـــ|مر محمود
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد حسن423255
ف853|3| تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن ع|مر محمد 
8767oo علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد ع ز ر|تـــبــــ
33542o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيتـــ رمض|ن فتـــ رمض|ن |لج|بــــرى
35266oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد|لرحمن |يمن حسن عبــــد|لحميد
3||o96 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|ئشتـــ عبــــد|لعظيم |حمد مصط
معهد ف ص |سيوط سم|ء رضو|ن عبــــد|لع|ل |لسيد|892863

4|2o4|رهس|مه خليل فر|ج عبــــد |لنبــــى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
نوعيتـــ بــــنه|بــــسمتـــ محمد محمد عبــــد|لبــــ|سط |ل|338364
6|26o3|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد|ء رش|د أحمد عبــــد|لعزيز أحمد
علوم ع شمسندى محمد |بــــو بــــكر محمد ع35679|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن عبــــد | عبــــد |لر|زق محمد يوسف688436
36o6|2تـــج|ره بــــنه|ع|صم ح|مد ع مر محمد |لليثــــي
ى|25732 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنبــــيله ع|طف محمد |لم

د|بــــ |لفيوم|نجل|ء سليم|ن محمود مصبــــ|ح379|7
د|بــــ دمنهور| |ر ثــــروتـــ محمد مر حس 498492
لسن ع شمس|مهر|ئيل ميشيل ملك |سك|روس88|5||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|عيل |س|مه مختـــ|ر حسن|264996
|4|o43|يم ص|لح تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس |بــــر|

4|o|4| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمه |لسيد محمد عبــــد
ه روم| حليم سيف |896323 معهد ف ص سوه|ج م
7o5o27|ندستـــ |لم |مع|ذ طلعتـــ عبــــد |لمجيد عبــــد | س
78539oزر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــز|يد ع حسن ز|يد محمد
يم خ|لد محمد فتـــ |لزي |256354 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|بــــر|
258887| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطس|مه |حمد |لسيد |لقطقو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد|لعزيز |لسعيد ضيف محمد بــــدوى5353|4
22o698 |رهمريم مطر|وى فرغ عبــــد|لر حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
35o243|يم تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عبــــد|لنبــــي |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |سيوطمريم مجدي ليشع |سكندر72|9|8
8688o5|صيدله |ل|سكندريهحمد بــــه|ء محمود سيد
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وف|تـــم|ثــــيو محسن |نيس ميخ|ئيل9235|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديع مبــــ|رك حسن ع 825255
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسنتـــ خ|لد عيد عوض|68385
4o|764| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــيشوى فؤ|د وديد جوده مجد
448oo9يم محمد نوعيتـــ |ل|سكندريهمريم عص|م عبــــد |لعظيم |بــــر|
4o84|9د|بــــ طنط|محمد |لسيد |لكو عبــــد |لغف|ر |لكو|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|ركو ميل|ده مرقص بــــطرس|26594
د|بــــ سوه|ج|حس حسن فتـــوح محمد 396||9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود س|مح رمض|ن عبــــد |لمع 8473|6
تـــربــــيتـــ دمنهورن|ديتـــ سل|مه عبــــد|للطيف |بــــوبــــكر494|52
7o6237تـــج|ره |لمنصورهتـــسنيم محمد محمد |لسيد |لطنط|وى
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمر خليل محمد خليل84|753
87o766|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء عبــــد| محمد |لسم|ن
22884oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم |ديبــــ ر|شد صليبــــ
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشلؤى |س|مه خليل ص|لح ط|لبــــ767493
ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ده سم عوض محمد |لحفن|وى|67582
|27o|o|صيدله ع شمسحمد |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد

رهه|يدى مجدى مصط محمد333|2 تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|سهيلتـــ ي| فوزى |لسيد عبــــد|لرحيم6528|3
ف سعد ع476628 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|تـــن |
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى محمود محمد ع|مر خليفه264844
77o857علوم |لزق|زيقم |م حسن سيد حسن علو|ن
ش|م عمر |لف|روق ح|مد محمد6922|2 علوم حلو|نه| | 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع|دل |حمد عبــــد|لعزيز2663|2
تـــج|ره سوه|جنجوى ع|دل ذ عبــــد|لحميد 899522
8o|49oف حس محمد كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفريم |
6o6oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمد عبــــد |لرحيم |لخو
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمود رضو|ن عبــــد |لحميد رضو|ن623286
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــسمه فوزى ص|دق و|784|22
|2767oتـــج|ره ع شمسرو|ن ع|طف سم تـــوفيق
8o5o52صيدله |ل|سكندريهبــــه خلف ع محمد

رهس|رتـــ محمد حس محمد23937 تـــج|ره |لق|
424377| يم مرغ ع يم رض| |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــر|
يم جوده |لنعم|23|246 يم نبــــوى |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنج|ه محمد س|لم عبــــد |لق|در782929
26o894|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه فرح|تـــ مسلم عبــــد

3468oرهسل خ|لد عبــــد |لصبــــور |حمد حقوق |لق|
تـــج|ره |سيوطوق |حمد |لسيد عمر|ن68725

6863o6|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد مصط عوض |لسيد |حمد
35o9|7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |لوليد ممدوح عبــــد|لعزيز
يف صل|ح ح|فظ25869| وف|تـــعمر  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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طبــــ ع شمسبــــتـــ | عمر|ن عبــــد |لنبــــى سليم|ن42544|
629|9oطبــــ |لزق|زيقس|ره متـــو |لبــــ متـــو
رهمحمد مرزوق تـــوفيق عبــــد |لوه|بــــ23522| حقوق |لق|
7o75o|يم علوم |لمنصورهندى نج|ح عوض |بــــر|
4|3o63تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ميتـــ محمد |لسيد |لسعودي
وف|تـــيوسف عم|د ميخ|ئيل |ع23299| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسعبــــد| حمزه عبــــد|لسميع محمد7587|3
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|يدى محمد |لسعيد عبــــ|س محمد |356599
وف|تـــر| | س| محمد ي|س 253282 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
3|35o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ محمد |لسيد محمد عثــــم|ن

68o22 معهد ف تـــمريض |لفيومدع|ء رمض|ن عوض | عبــــد |لبــــص
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسلج عبــــد|لبــــ| إسم|عيل عبــــد|لبــــ| د426374
82o5o2 د|بــــ |لم |فرحه رمض|ن محمد عبــــد|لنظ|
36o434تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ نبــــيل |حمد |لش|ذ غر|بــــ
يم حس منصور|74|358 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |بــــر|
نوعيتـــ طنط|ف|طمه محمد عبــــد |لقوى ج|بــــ |5||3|4
62o5|2 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لق|در
يم |حمد|888646 يم |حمد |بــــر| ندستـــ |سيوط بــــر|
ندستـــ ع شمسيوسف محمد حس عبــــد|2938|2
7o52|5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد رش|د محمد عوض
422o79علوم |ل|سكندريهوق |حمد مصط عبــــد |لرحمن
بــــي 776893 بــــي |حمد  نوعيتـــ |لزق|زيقنور| محمد 
2242o5تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د حمدى عبــــد|لغ سعد|وى
4476o6ندستـــ |ل|سكندريهد | عبــــد|لمجيد ص|بــــر عبــــد|لعزيز
9|2o72 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | ع|طف محمد |لسيد
5o2896تـــج|ره |ل|سكندريهسل فتـــ عبــــد|لمعز عبــــد|لعزيز |حمد
2676|oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حن|ن محمود محمود عبــــيد
رى |87552 حقوق |سيوطمحمد |يمن صل|ح |لز
معهد ف ص |سيوطحس|م |لدين |حمد محمد نص  |87889
طبــــ طنط|مل محمد حسن |لمعد|وى|82|432

وف|تـــمحمد |م|م محمد |م|م |لخو 82|4| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|54o2ي |لسيد |لنح|س تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخوليد س|مح |لبــــح
يد  ف|يد8795|5 معهد ف ص |ل|سكندريهشيم|ء ع|دل محمد |بــــو |ل
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــد|لرحمن مصط محمود خليل |حمد526663
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرن| |يمن محمد عبــــد |لسل|م||246|
تـــج|ره |سيوطع عبــــد|لن| عبــــد|لرز|ق ع 892976
7o59|2ه طبــــ |سن|ن |لمنصورهعمر ع|طف فتـــوح ع ط
6o3247تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن محمد مر جم|ل |لدين
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم بــــه|ء|لدين محمد عبــــد|لموجود825973
68o65o| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمل زغلول عبــــد |لمو ع
262o6| تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد|لغ حسن نص
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ره|ف|طمه صل|ح |بــــو|لي عمر927|2 د|بــــ |لق|
68|2|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رجبــــ |حمد عي
يم8349| رهيوسف |لسيد عبــــد |لحليم |بــــر| تـــج|ره |لق|

256o55طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م محمد فتـــ |لبــــغد|دى
ر |حمد محمود|85263 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه محمد م|

يم|346252 صيدله ع شمسحمد شو |لسيد |بــــر|
7ooo82ش|م منصور ن تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه 
ندستـــ |لزق|زيقمحمود سعد محمد عويضه3|6348
حقوق |سيوطمحمد  |ء نبــــيل طلعتـــ 892998
35|o43حقوق ع شمسمريم |حمد سعيد شح|تـــ |بــــوسل|مه
ثــــ|ر د |ط|منيه رض| |لسيد محمد فريد|96|763
8o5|3oتـــج|ره بــــ سويفم|رجو |م محروس بــــولس
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |حمد محمد جم|ل |لدين بــــيو 249358
علوم ع شمسنوره|ن |حمد محمد عبــــد |لمع 773727
88977o|تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن سم د| |ل ضيف
7o9o39|تـــربــــيتـــ |لمنصورهين|س |لسيد محمود عبــــد |له|دى
حقوق حلو|نيوسف |س|مه عبــــد |لجو|د عبــــد |لل53874|
ف |لدين9635|6 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمدي رض| ر| 
يم حسن95|7|4 تـــج|ره طنط|صبــــ محمد محمود |بــــر|
2329o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء مصط عبــــد|لسميع حسن مخلوف

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن عم|د عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز محمد752|3
د|بــــ د |ط|مروه مصط مصط عبــــد |لق|در3|6837
48856oحقوق |ل|سكندريهمحمد نور ع محمد |لمغربــــى
4o8445تـــج|ره طنط|محمد محمود |لغريبــــ محمد |لقيم
4o|||5ل|ل حميده عبــــد |لمو د|بــــ |ل|سكندريه|ع|طف 
ر محمود347696 علوم ع شمسح|زم |حمد م|
تـــج|ره |سيوطمريم فتـــ محمد سيد |88694
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوجيه   محمد عبــــد|لجميل محمد عبــــد 446644
4572o4د|بــــ طنط|مه| عم|د |لمصل عبــــد|لسل|م رجبــــ|
رهمحمد |يوبــــ محمد محمد ر| 54|226 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8o52|4| علوم ري|ضتـــ |لم |بــــول| |يمن ذ |ي
883o97  ر حقوق |سيوطف|طمه مصبــــ|ح عبــــد| عبــــد|لظ|
893o|6 ر|ن تـــج|ره |سيوطمحمود خلف |لز ز
علوم ج|معتـــ |لسويسع |ء مصط محمد محمد923|76
25oo53طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر محروس عبــــد|لعزيز محروس
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد بــــ|سم محمد |لسعيد عليوه|246927
9oo9|4  تـــج|ره سوه|جنور|ن محمود خلف | |بــــوع|مر
7|oo47ى رهند |م صل|ح |لدين محمد سعد |لع د|ر |لعلوم ج |لق|
4o437|ش|م محمد طلبــــه مصبــــ|ح د|بــــ دمنهور|محمد 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محمد |حمد جمعتـــ34549|
يم |لجندى452543 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحس|م أحمد عبــــد| |بــــر| معهد ع| 
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تـــج|ره بــــنه|مرو|ن حس سيد محمد عبــــد|لق|در2528|3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ط|رق |حمد |حمد34885

48o728تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ عبــــد | خلف محمود
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لعزيز وسيم عط| | بــــدوى محمد88|453
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد |لسيد عبــــد|لمنعم |لسيد |لحجر7||3|6
طبــــ |ل|سكندريهمحمد مصط حميده عرف|تـــ عيد2848|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد رمض|ن سعد محمود يوسف494753
89o464 معهد ف ص |سيوطمحمود ع|دل سيد ح|مد

54o8oيف عبــــد |لحميد محمد تـــج|ره بــــ سويفتـــ 
6oo93|تـــج|ره طنط|ي|ر| عص|م حس محمد جل|ل
257o93كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــفريده مو عزتـــ زقزوق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسمر مسعد |حمد منصور78|678
432o99يتـــ |م لويس صليبــــ خليل |د|بــــ طنط|م
ن| جورج جريس يوسف عبــــد |لمل|476682 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخم
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحسن عبــــد|للطيف سعد ن|46425
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طد | جم|ل فتـــح | محمد سويده624553

4679oرهرن| سعد|وى |سم|عيل مهدى تـــج|ره |لق|
5o6343زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــه حمدى محمود طه |بــــودوح
52|9o4يم يم ه|شم إبــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعف|ف إبــــر|
9o|997|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ي|تـــ رمض|ن |حمد |لسيد
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود سعيد يونس محمد مو339267
معهد ف ص بــــنه||ء ه|شم محمد |بــــو|لخ |253355
76o9|6يم يم |بــــر| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ي|ر| خ|لد |بــــر|
42o3o3يم |حمد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|آيه أس|مه إبــــر|
324o79|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد |حمد مخلوف
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه عبــــد |للطيف عبــــيد عبــــد|للطيف|757492
49o78|د|بــــ |ل|سكندريه|ريم محمد ع ع غ|نم
ندستـــ ع شمسمحمود خ|لد عبــــد |لع|ل ع29526|
يم ج|د||64328 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسل|ء عبــــد |لرحمن |بــــر|
82389o |كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطغ|ده فتـــ محمد كيل
34264oتـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |حمد محمد قره
طبــــ بــــيطرى |سيوطمصط |سم|عيل سيد محمود |88878
8346o|زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمحمد ع عبــــيد جبــــر|ن
76o765 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسم| حس |حمد حس
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط نبــــيل |لسيد عبــــد|لحميد نو|ر437477

3895o| رتـــفيصل حس فيصل خلف علوم ري|ضتـــ |لق|
8|2oo4| يم ع ع علوم |لم |سم|ء |بــــر|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود محمد محمد |لمهدى |لسيد9|7||7
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهنغم مر فتـــ جمعه6|4974
لس ط|رق كم|ل نجيبــــ |بــــ|دير2|4492 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ك

طبــــ |لفيومرش| محمد |حمد |حمد|5852
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643o45يم ر |حمد |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقمروه |لط|
تـــج|ره ع شمس|ء ثــــروتـــ محمد رش|د نور |لدين|6653||
25o7ooعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومد |نه مل|ك فؤ|د يوسف

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رحمتـــ ع شو عدوي27892
5ooo44ور د|بــــ دمنهور|رغده جمعه محمد مصط 
ف صل|ح |لسيد|635325 علوم |لزق|زيقيه |
تـــمريض |لزق|زيق سم|ء وجدي حل عبــــد |لمع |643639
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل |حمد |حمد |حمد |لري 5835|4
حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ممدوح ق|سم محمد |لسيد3|9|48
778o4o علوم |لزق|زيقبــــسمتـــ جم|ل محمد |لسيد بــــسيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنرم محمد عبــــد|لحميد مر ع249725
3|299oندستـــ بــــنه|محمود محمد عز |لدين ع |م|م كليتـــ 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لشيم|ء جم|ل محمود |حمد|827674
62o257|تـــج|ره بــــور سعيد|حمد محمود ضيف | |بــــو |لوف
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرن| عص|م عبــــد|لسميع دو|بــــه4||496
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | زغلول جم|ل عبــــد |لعزيز65275|
5o8995 تـــج|ره طنط|زي|د شكرى عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمقصود
د |بــــومسلم2249|2 طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد مج|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشه|بــــ ع فؤ|د ع|3396|
6|882oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر وجيه محمود من
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم مجدى |نور محمود عوض777||4
7oo|9|يم سعد طبــــ |لزق|زيقند |حمد |بــــر|
4o4535حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عص|م |لسيد حسن ع
4o66o|د|بــــ طنط|ه|جر يح عبــــد |لفتـــ|ح خ|طر|
يم عبــــد |له|دى مصط 4762|| تـــج|ره ع شمسيوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه ع|طف عبــــد |لحميد سعد|699324
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسهيلتـــ سليم عبــــد |لمع محمد سليم8|4893
3|6o52تـــربــــيتـــ حلو|نمروتـــ |سل|م ع عويس
علوم ري|ضتـــ طنط|ش|دى ع|دل سعد عبــــد|لمجيد479484
8|26o9| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفروي سعيد سيد حس|ن
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مجدى يس |حمد |لحبــــ|ك475363
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــن|در عبــــد|لق|در حل عبــــد|لعزيز5|5245
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس| حس|م |لدين محمد حربــــ محمد محمود426346
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف ربــــيع محمد سيد محمود64669|
85o|48تـــج|ره |سيوطبــــس|م عبــــد|لحميد شعبــــ|ن يوسف
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمريم محمد عبــــد | قمر|لدوله |لجم248339
ود|285523 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــلشيم|ء محمد س| كم|ل فر
حقوق |لمنصورهعمر ع|دل محسن |لسيد محمد |لعط676958
رهمنه | ع|دل عبــــد|لوه|بــــ عبــــده238276 حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|يم رجبــــ عبــــد |لمنعم سيد |حمد بــــدوى527848
624o38ف رزق |لبــــيو شعبــــ|ن تـــج|ره بــــور سعيدإسل|م أ
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فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طجنتـــ و|ئل محمد |لو 355626
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |لسيد عبــــد|لمجيد سعيد433|25
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن س| ورد| محمد محمد346564
76666o|طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م مدحتـــ |يوبــــ عبــــد | |يوبــــ
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر صبــــرى |لسيد محمد |بــــو |لعزم692345
نوعيتـــ |ل|سكندريهنور| |حمد حسن محمد قش|447|5
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد محمد محمود عبــــد|لحفيظ  صقر492539

63o3oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويففرحتـــ ري|ض ص|بــــر خليفتـــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ن شو عبــــد|لو|حد |لمن|خ252987
حقوق |لزق|زيقمحمد نبــــيل ص|بــــر |حمد مط|وع629358

57oo6تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|رتـــ مصط ع سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم ن كم|ل مح 434622
تـــج|ره بــــنه|حمد كم|ل |بــــو |لفتـــوح |حمد|356375
|لسن |لم |عبــــد| وحيد عيد عبــــد|لعزيز|59|26
5|5977| معهد ف ص |ل|سكندريهمنيه محمد محمود عوض |
64o7o8تـــج|ره |لزق|زيقع |لسيد عبــــد |لمجيد عبــــد |لسميع عمر
يم محمد محمد ع خط|785872 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرض| |بــــر|
767892| يم مو معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــ|ء ط|رق |بــــر|
زر|عه طنط|ع صفوتـــ عبــــد |لمنعم ع |لكو427497

رهحمد خ|لد |حمد محمد|38926 ندستـــ |لق|
4o4o9o|تـــج|ره |ل|سكندريهيمن محمد عبــــد|لد|يم |لسيد
تـــج|ره |سيوطم|رين| حس تـــوفيق شفيق 886925
|6oo88تـــج|ره سوه|جمحمود عم|د |لدين عبــــد |لرحيم محمد
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|ن |نور |حمد فؤ|د عبــــد|لو|حد562|33
9o96o4 تـــج|ره سوه|جسلط|ن جم|ل عبــــد|لحفيظ ج|د
ش|م ف|روق محمد447378 ندستـــ |ل|سكندريهنور 
د|بــــ |سيوط| حمد فوزى حس سيد|894389
6339o8كليتـــ |أللسن سوه|جمحمد و|ئل منصور عبــــد |لق|در محمد
طبــــ |لم |م|رتـــن سم حليم شح|تـــه|9|6|8
يم ن| 32|258 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لر|زق ن| |بــــر|
د|بــــ ع شمس|سم|ء حسن عزتـــ محمود |لملي |346655

545o2كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد بــــدوى ن|دى زي|ن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عيد سند مصط |لنقي 567|34
8|9o88تـــربــــيتـــ |لم |رن| محمد |بــــو|لليل حج|زي
5|4o49معهد ف ص |ل|سكندريهجيه|ن ع محمد محمد |لرشيدى
7o|4o2تـــج|ره بــــنه|عبــــد | سعد |لسعيد حس|ن عقل
6769o||تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م مصبــــ|ح صبــــ ع |حمد
|48oo7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو وليد يوسف درويش يوسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد| محمد |حمد مصط 3|8272
84|65o|ف محمد حسن د|بــــ |سو|ن|سل|م |
8|||25| صيدله بــــ سويفيه ر رجبــــ عبــــد|
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244o3|ف معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م محمد عبــــد|لسل|م محمد م
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع|مر محمد |نور أحمد حسن |ألل 9|||78
2874o7يم ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد |يمن عطيه عبــــد |لغ |بــــر| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
يد|425535 ف محمد |بــــو |ل تـــمريض |إلسكندريتـــ يه |
يع محمد42694| ره|رضوتـــ سعيد |بــــو د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسمحمد محمد |لحسي محمد محمد254|34
حقوق |لمنصورهف|طمه كرم عبــــد|لستـــ|ر حس|ن572|24
246|o5|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد صبــــ محمد |لحبــــيبــــى
855o99ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |ء رجبــــ |حمد عبــــد|لموجود
|د|بــــ طنط|نور|ن محمود قنديل يسن محمود9522|5
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|مريم ع سلط|ن محمد سلط|ن786762
69o843|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |حمد ق|سم محمد
3647o3تـــ نبــــيل محمود |لسيد محمد د|بــــ ع شمس|ن
628o69تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآل|ء ط|رق صديق عبــــد|لرحمن
2|5o93رهمحمود عبــــد|لبــــ|سط محمد حس ع ندستـــ |لق|
حقوق |لمنصورهف|دى عمرو محمد محمد سل|مه677255
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد س|مح محمد فريد4|79||
9oo962 ر محمد معهد ف ص سوه|جد | ك|ظم عبــــد|لظ|
258o58ح حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سم عبــــد|لح|فظ محمد عبــــد|لح|فظ 
63o443 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد ع|طف عبــــد |لحميد عبــــد
4485o3|ندستـــ طنط|حمد |بــــوبــــكر |لسيد |م|م |لشوره
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلؤى عم|د|لدين عبــــد| عوض4||268
43o526نوعيتـــ طنط|ي|سم عبــــد |لمطلبــــ مسعد رمض|ن
يم محمود329882 تـــربــــيتـــ بــــنه|رضوي |يمن محمد |لسعيد |بــــر|
6o93o3طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود محمد ح|مد |لغريبــــ سل|م
8o|oo3|نوعيتـــ |لم |سم|ء |حمد محمود محمد
5o274oء أحمد محمد أم حسن| علوم بــــنه|إ
تـــمريض  حلو|ن|ء محمد صو محمد|362598
تـــج|ره طنط|خ|لد وليد مصط عبــــد |لعليم689269
رتـــ كريم عزتـــ ع تـــمر|ز4364|3 تـــمريض |لق|
طبــــ |لمنصورهمحمود طه عبــــد |لستـــ|ر ه|شم |لسيد697453
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمصط |م ح|فظ عبــــد |لسميع |بــــر226737
د|بــــ حلو|ن|مه| |بــــو زيد محمد |بــــوزيد52446|
ف حسن عبــــد |لحميد756336 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم| |
25||66| يم محمد سل|مه و| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
زر|عه مشتـــهرريم ممدوح ف|روق |لسيد محفوظ367329
25o5|6|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء ع عبــــد|لعزيز |لجحش
7o8797ر|ن ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود محمود محمد ز
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعمر عبــــد |لحميد زين |لع|بــــدين بــــيو عبــــد 625294
حقوق |لزق|زيقيح محمد يح محمود |لق| 775524

ره|وق سم محمود ونس47638 د|بــــ |لق|
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4|457oد|بــــ كفر |لشيخ|محمد و|ئل تـــوفيق نوفل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومنص|ر عطيتـــو نص|ر عبــــد|لع|ل283224
4o5569د|بــــ |ل|سكندريه|مروه عبــــد |لمعز |حمد ع ليله
433o34نج|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دى ع عبــــد |لحميد |ل
|39|5oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه محمد |حمد خميس
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مريم جميل فؤ|د |سعد52586

حقوق طنط|أحمد سل|متـــ ج|د محمد |لقسط|وي537||5
67829oصيدله |لمنصورهسل محمد |م ص|لح حو|س
تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد عبــــد|لستـــ|ر محمود262492
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهتـــسنيم حسن |حمد سع|ده|75574
|24562| ف ش|ف ذ وف|تـــحمد | تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
84oo84| نوعيتـــ فنيه قن|روي محسوبــــ عبــــده ع
يم عبــــد |لمقصود محمد عبــــد 697243 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحبــــيبــــتـــ ط|رق |حمد |لسيد79|48|
353o2ل|ل |لعجوز صيدله حلو|ني|سم رض| محمد 
رهرح|بــــ فرج جم|ل ع ع|مر322|4 علوم |لق|

لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|محمد سل|متـــ محروس |لسيد |لطر|وى4952|4
|4o364تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ردين مدحتـــ مشيل بــــطرس
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيل|ري| |ميل |م ميخ|ئيل|7377||
ندستـــ بــــنه|مصط عم|د |لدين عبــــد|لعزيز محمد منصور328587 كليتـــ 

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدير ع|دل محمد طه|84|5
68o323يم ع ع |حمد عمر تـــج|ره |لمنصورهحس|م |لدين |بــــر|
||9o65تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح عو محمد سعيد عبــــد |له|دى
83437o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد صل|ح |حمد |لص|دق
89o576 د|بــــ |سيوط| |ء رجبــــ سعد عليوتـــ
تـــج|ره |ل|سكندريه|ء عبــــد |لق|در ع حسن |لبــــمبــــى7|43|5
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعثــــم|ن |حمد عثــــم|ن |بــــومسلم642458
25o347صيدله طنط|س|ره ع يوسف صفه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــد| ع محمد  |د838|25
4o6o96 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن |لع|رف عبــــد |لنبــــى عبــــد |لنعيم ع
ندستـــ ع شمسعمر سم حسن محمد محمود787|6|
|4oo32|د|بــــ ع شمس|يه كرم فتـــ |م عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره ع شمسع يح ز محمد حسن76|37|
ه ربــــيع |حمد محمد|53595 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم

رهنوره|ن |حمد عبــــد |لع|ل أحمد754582 عل|ج طبــــي |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نتـــ عم|د |لدين عبــــد |لصبــــور عبــــد |لعزيز39497|
75|o72 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمود |حمد محمد مصط
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــوق محمد محمد عبــــده عطيه|76897

يم عبــــد |لد|يم خليل523|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد عل|ء|لدين محمد عبــــد|لك| |76|628
ه منصور |لسيد زيد|ن|758597 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
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6346o4| م ي| محمود |لسعيد |لخو علوم |لزق|زيقد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمود محمد |لسيد ج|بــــرفر|ج|67|48
9oo758 علوم |سيوطد | ع مر محمد
نوعيتـــ عبــــ|سيهوق عبــــد |لن| ع محمود2|342|
|459o|تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء عص|م فوزي عبــــد |لخ|لق
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــلسيد ع|دل |لسيد |لسيد|634448
يم محمد فريد محمد|782252 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |بــــر|
|34o|o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |لسيد محمود حس
335o44يم سل|م تـــج|ره ع شمسريم خ|لد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم وحيد محروس يونس266655
د|بــــ ع شمس|ه|جر محمد عطيه تـــ|ج |لدين ع8|69||
4442o9زر|عه كفر |لشيخمحمد |حمد تـــوفيق شوشه

علوم حلو|نمن|ر محمد |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحق44727
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهم|ري| ن يعقوبــــ |سعد عبــــد |لسيد88|43|
يم |سم|عيل976|64 حقوق |لزق|زيقفر|س عد |بــــر|
5|386o|ف |لدين جمعه محمد سليم زر|عه دمنهورمحمد 
طبــــ ع شمسمحمد ن| حسن عبــــد|لعزيز324326
ف عبــــد|لو|رثــــ محمود845466 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمن|ر |
ند|وى نعيم6243|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورريم نبــــيل فوزى 
329o75|يع محمد ف|يد علوم ري|ضتـــ بــــنه|م جم|ل |بــــو
|2oo42ور م | فيليبــــ |نيس  ره|ك عل|م |لق|
4288o6|تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد |له|دى شلبــــى
يم حس ع سلم|ن|6|229| ه |بــــر| رهم عل|ج طبــــي |لق|
بــــي 678694 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــرقيه و|ئل |حمد عبــــ|س |ل

2o97|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد | |سم|عيل محمد محمد
278o47حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ محمد عبــــد|لخ|لق محمود
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد | رض| سعد |لبــــهن449593
2358o|رتـــ|رغد مصط متـــو |لسيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهثــــري| عم|د فوزى ع698387
ف عبــــد|لحميد عطيه |لعبــــس247727 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومخ|لد |

4449oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه محمد جم|ل عبــــد |للطيف
رهنور|ن |س|متـــ محمد |لشن|وى392||3 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنسمه يوسف ك|مل يوسف 897785
256o53|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد ه| فؤ|د عل|م
4o||38|و|رى تـــج|ره طنط|حمد عص|م |حمد محمود 
6o8767|تـــ كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لمطلبــــ أبــــو خ
6|o899|علوم |لمنصورهحمد مدحتـــ ع |ل|م|م

6o542| |ر|ء ح|مد محمود عبــــد |لع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفلز
زر|عه |لفيوممحمود محمد نبــــيل عبــــد|لعظيم7||66

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم سليم|ن |لمر |سم|عيل |لهري 58||62
د |لن 4275| يف دسو محمود مج| تـــج|ره بــــنه|عمر 
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6o99o7علوم |لمنصورهر|ن| محمد |لسعيد مشعل
27o864 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه ع|دل ف|روق ل|ش
8248ooحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد قر عبــــد|لوه|بــــ محمود
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد شو تـــه| 833455
68|9o2| حقوق |لمنصورهيه محمد فتـــ |لغمرى |لديس
وف|تـــيوسف سم سيد |حمد محمد85|232 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
9|299o  معهد ف ص سوه|جعبــــد| |حمد ج|بــــر حس
ي عبــــ|س865498 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديس|ميه محمود خ

يم عثــــم|ن72342 تـــمريض |لفيوم مروه ع |بــــر|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقميسون محمد عبــــ|س ع|مر782366
77722oطبــــ |لزق|زيقي|سم عم|د محمد عبــــد|لخ|لق
علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــ|سم عبــــد| محمد مدبــــو سليم|ن328522
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء ع|دل ع حر| |833762
حقوق طنط|سهيل جم|ل عبــــد |لر|زق محمود عبــــد |534|4
527o99لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد محمد عبــــد|لحكيم |لص|وى |لد
77643oتـــج|ره |لزق|زيقمريم تـــ|مر سعيد حسن
4773o7يم محمد فر|ج طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمود |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ن روم| ثــــ|بــــتـــ بــــخيتـــ||9|36|
52655oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمعتـــز |حمد محمد عبــــد|لق|در غنيم
83oo|4|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي|ء محمد ف|وي تـــوفيق
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد حمدى عبــــد|لكريم |حمد ع|مر7253|4
9o58o3|حقوق سوه|ج حمد حمزه |بــــو|لفتـــوح محمود

339o3يتـــ وليد محمد خليل أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
يم |حمد عبــــد |له|دى 22|763 ري|ض |طف|ل بــــورسعيده|يدى |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد عص|م محمد عبــــد |لحميد||67688
893o52|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط له|م بــــدوى ع محمد
882o38|ش|م |حمد محمد تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد 
53o3|5ندستـــ |سيوطج | ع|دل عزيز م | بــــطرس
6777o6 حقوق |لمنصورهمصط محمد محمد عبــــد |لمنعم |حمد
636o95|علوم ج|معتـــ د |طين|س محمد ف|يز |لسيد ف|يز
لسن ع شمس|ريم خ|لد |سم|عيل ع |حمد238976
329o|8نوعيتـــ بــــنه|مصط ي|س عبــــد|لعزيز ي|س تـــف
252o28معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لد|يم محمود عبــــد|لد|يم عم|ره
328o93ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد ص|بــــر عبــــد|لحميد مصل معهد |لصفوتـــ |لع| 
||7o85و | جرجس ف|يز حبــــيبــــ تـــج|ره ع شمسف
|3o|32تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم رج| شكرى جيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرو|ن صل|ح خليفه |حمد925|83
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشسل|م ع صبــــ ع |ن حج|بــــ|766496
7696o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسر| |سم|عيل ر| |سم|عيل
5o4||9علوم بــــنه|بــــسملتـــ ط|رق شعبــــ|ن منصور محمد
2526o5|ه محمد ج|بــــر |لبــــش تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
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ه |سم|عيل |حمد ع |833657 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
4947o7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد صبــــرى عبــــد| |لكريو
يم|582|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحس|م محمود عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
628|8oحقوق |لزق|زيقرض| عبــــد|لن| عبــــد|لمع عطيه محمد
8o5|68|ف |سم|عيل محمد د|ر |لعلوم |لم |قتـــ |
4o3||oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |بــــو بــــكر محمد مرغ ع
2o895|رهس|مه مجدى ع|يد ع|يد محمد ندستـــ |لق|

ندستـــ أسو|نمنه | محمد غريبــــ محمد6|7596
48|5ooر حس بــــيو خليفتـــ قتـــه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ع م|
8646|o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء عبــــد|لرحيم سيد مو
|22733| وف|تـــحمد محمد عيد ع معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
778|o2ثــــ|ر |لفيوم|محمد ز|يد صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح
زر|عه |سيوطيه |يمن كم|ل حمد|ن|2|8773
84o896يم عبــــد|لنعيم كليتـــ |لطبــــ بــــقن|دين| ه|رون |بــــر|
نوعيتـــ |لم |تـــريف | م|جد قي عبــــده9599|8

8353oيتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود سيد عبــــد |لعليم عبــــد |لح|فظ ل|ك|ديميتـــ |لم
حقوق ع شمستـــسبــــيح مصط سعد رمض|ن8429|2
صيدله طنط||ء ج|بــــر |لسيد |بــــوزيد|267588
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |نس شكرى شبــــل |لنج|ر|234894
676o49 تـــج|ره |لمنصوره|ء محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم
يم بــــرك|تـــ697782 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم محروس |بــــر|
تـــج|ره سوه|جن|ء عبــــد|لق|در ع حس 899235
75o867يم كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــرنيم جم|ل عبــــد | |حمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحسن فؤ|د |حمد عطيتـــ سليم|ن628358
تـــمريض |لزق|زيق ن عبــــد |لحميد عطيه محمد عطيه779273
يف عبــــد|لمعتـــمد تـــو |883738 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد 

رهع |سم|عيل |سم|عيل محمد حج||3933 حقوق |لق|
437o53|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمريم مل|ك مل|ك غ
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ ع شعبــــ|ن |حمد |7|889
77o266كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن صبــــرى محمد عبــــد |لمجيد سليم
25o248ف جميل |لص|فورى تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حسن |لسيد بــــرك|تـــ||34576
5o4366 طبــــ ع شمسم |لسيد مصط |لسيد مصط
تـــج|ره بــــور سعيدرن| حمدى ف|روق عبــــد |لد|يم |لكيل|76638
حقوق |سيوطك|مل عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد خميس 88|884
حقوق حلو|نبــــيشوى ممدوح موريس حبــــيبــــ33354|
ى|||6766 يم محمد |لع تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |لسيد |بــــر|
يم متـــو حمزه5527|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |لسيد |بــــر|

3o678يم عمر|ن ره|مه| شح|تـــ محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o6437يم تـــج|ره دمنهوررو|ن |حمد |لسيد |بــــر|
حقوق طنط| |ض |س|مه  |ض |لغر|بــــ2278|4

Page 3539 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ف فرح زعتـــر|6577|6 ثــــ|ر د |ط|سم|ء |
حقوق بــــنه|حمد محمد خليفتـــ |لسيد |بــــوبــــكر||8|367
ره|يه مجدى سيد عبــــد |لحفيظ|53422| د|بــــ |لق|
4o|739|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع محمد ع |حمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد رض| يوسف عبــــد|لعظيم||75667
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسل عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لحليم334866
رهعبــــد |لرحمن ح|مد حس عبــــد |لخ|لق45254| حقوق |لق|

رهل | محمد كرم |لبــــيو5|336 صيدله |لق|
7o795|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ند كم|ل محمد عبــــ|س |لمتـــو
493o67ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد زكري| أحمد درويش

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد فتـــ سيد ع 43878
77|o75يم حسن عبــــد |لوه|بــــ تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنه|ل |بــــر|
27|54oل تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه س| يوسف سيد |حمد 
حقوق |لزق|زيقأم| محمد عبــــد|لعظيم محمد غنيم625363
ف ن عط| |  875253 علوم |سيوطم|رك |
رتـــ|رح|بــــ عبــــد|لرحمن |حمد مرزوق5649|3 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ ع شمس|ل|ء س| محمود ع حسن|38738|

2|o5oرهمحمد صل|ح |سم|عيل مو تـــخطيط عمر| |لق|
68o|47حقوق |لمنصورهمحمد ي| ثــــروتـــ حل
ندستـــ بــــور سعيدمحمد سم محمد جمعتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ764488
يم322|64 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهل | فؤ|د |قل|ديوس مو753864
تـــ|رش|د صبــــ مس|عد عبــــد |لفتـــ|ح مو 528565 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
34o675|يم حسن محمود س|لم تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن |بــــر|
صيدله طنط|من|ر محمد سعيد فريد زلهف432484
4||3ooيم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن ع|دل أحمد درويش إبــــر|
|4384oره|عبــــد | ع محمد ع ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعم|ر ي| م |لدين |حمد عقبــــتـــ452339
|29oooتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزي|د |س|مه |لسيد فتـــ محمود
يم ع 7|6376 يم فؤ|د إبــــر| تـــمريض |لزق|زيق إبــــر|
259877| يم |لبــــي حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|تـــ عبــــد|لحكيم |بــــر|
8392ooد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دين| حج|ج فتـــح | محمد
وس 7|8987 ندستـــ سوه|جم|ركو نش|تـــ يوسف تـــ|و
8|o289| يم ه| محمد |لحسي ع تـــمريض |لم | بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهلبــــ عبــــد |لعزيز فتـــح | محمد |لقط527427
ري|ض |طف|ل |لمنصورهرضوى رض| |حمد |لسج||256|4
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |لسيد |سم|عيل سعيد258238

453o9ره|محمد عبــــد |لبــــ|رى حسن محمد ثــــ|ر |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ي| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمطلبــــ حسن636563

يم85934 د|بــــ |لفيوم|دين| |حمد محمد |بــــر|
7386oفتـــ عبــــد|لرحمن ع عطيه د|بــــ |لفيوم|م
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45o367ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط حسن ف|يز مصط |بــــوزيد معهد ع| 
تـــ س| مو |سم|عيل|327239 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
762o29|علوم ج|معتـــ |لسويسيم|ن ن حس محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــل|ل محمد |لسيد |لغندور255553
89o862 معهد ف ص ري|ضه |سيوطدع|ء |حمد عبــــد|لرحيم |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد سبــــ| ري|ض|349349
68||8o| حقوق |لمنصورهحمد خ|لد |لسيد محمد |لليمو
صيدله |ل|سكندريه|ء |س|متـــ محمد عبــــد |لع|ل||||632
معهد ف ص طنط||ء |بــــو |لسعود صبــــ |لصعيدى|435232
م |حمد رش|د ع498847 رهمن|ر |د د|ر |لعلوم ج |لق|
6o|o52ندستـــ طنط|بــــدر سم بــــدر |حمد |لخطيبــــ

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمروتـــ ج|بــــر حمد|ن عبــــد |لق|در949|6
45o2|9|يم |لسيد زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد خ|لد رمض|ن |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليه|ء صل|ح حسي عطيه لكشه|629738
ه نبــــيل |سم|عيل مك|رم25822| تـــج|ره ع شمسمش
ندستـــ طنط|سل|م محمد عبــــد | محمد سليم|ن453|68
78o753يم معهد ف ص |لزق|زيقويد| عبــــد | محمد محمد  |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دع|ء عبــــد | |حمد محمد ع 779848
ندستـــ |لسويسن| خ|لد |لسيد |لمرس|وى624246
ر|ء سعيد حسن عبــــد |لع297|63 علوم |لزق|زيقف|طمه |لز

علوم ري|ضتـــ حلو|نورده عرفتـــ بــــريك محجوبــــ33433
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــندى ن سعد |حمد757644
حقوق |سيوطعل|ء |حمد محمد فرغل 884562

ندستـــ |لم |مه| محمد خلف محمد |حمد|5785
|ج |لدين محمد |حمد832848 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم 
ى763297 علوم ج|معتـــ |لسويسه|يدى ممدوح محمد عوض |لسيد |لدم
83o959 |حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسلوي عبــــد|لمحسن ج|د عبــــد|لش
تـــربــــيتـــ |سيوط ميمه |حمد سيد حس |566|88
6o7o87لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد |لحميد ز عبــــد |لحميد ز مو
ندستـــ |لزق|زيقحمد  |ء|لدين لط |لسيد|634693
ه زكري| |م|م س|لم32285| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل| ن|در محمود ع62958|

35|6o|تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن حسن محمود عبــــد |لع|ل
ندستـــ |لزق|زيقس|مح موريس عد منصور صليبــــ628524
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ن|ردين |يوبــــ شلبــــى ص|لح346557
45259oتـــج|ره كفر |لشيخيوسف |يمن صبــــ ع حتـــحوتـــ
ه مصط بــــش شح|تـــ شح|تـــ||75532 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــم
5o8753ر م ع خميس علوم |سو|نع|دل م|
تـــج|ره |لمنصورهحمد عيد ع ع |لجرج|وى|88|686

579o3| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسل|م محمد عبــــد | |م
8o82o7ين جم|ل محمد عبــــد|لوه|بــــ |د|بــــ |لم |ش
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2488|6| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوميم|ن |حمد محمد تـــوفيق |لربــــ
6864oتـــربــــيتـــ |لفيوممحمد محسن محمد ه|شم

4o885oيم عبــــد |لمجيد تـــربــــيتـــ طنط|خلود خ|لد |بــــر|
4|94o6يم ع|مر تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرش| عمر سعد |بــــر|
معهد ف تـــمريض طنط| سحر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن |لش|434434
7o3586د|بــــ |لزق|زيق|م|رين| غط|س سل|مه معوض فرج
ره||ء عبــــد |لبــــ عبــــ|س محمد|58244| د|بــــ |لق|
ه محمود ح|مد فرح|تـــ|7846|6 حقوق د |طم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء سعيد بــــيو محمد|44|267
يم |لنج|ر|2265|6 تـــج|ره طنط|حمد ح|مد محمد|بــــر|
د|بــــ ع شمس|وف|ء محمد بــــخيتـــ محمد89|9|3
ر محمد ع محمد كريم753767 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمن|ر م|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشر| |يمن ف|روق شح|تـــه شعبــــ|ن5|7665
7||275| تـــج|ره بــــور سعيدحمد فتـــ محمد ع ع ن
6o6634علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود |لسعيد |لرف| ع |لبــــق|ش
5o9683د|بــــ دمنهور|محمود ع|دل فتـــ مر حنيش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقآيه مز|ي| عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل77|633
238o7|ره|بــــسنتـــ محمد عمر عبــــد|لحميد د|بــــ |لق|

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفه|جر عبــــد |لرحمن يوسف عبــــد|للطيف64789
ف |حمد محمود زيد|ن56573| رهمحمد | ندستـــ |لق|
|6o69oيثــــم عبــــد |لفتـــ|ح ك|مل |لغتـــورى حقوق ع شمسنور 
علوم |سيوطمرو|ن محمد فكرى خليل 876674

ره|نوره|ن محمد ع |حمد حسن75|22 د|بــــ |لق|
6252o2ندستـــ |لم |نور|ن س| سعد محمد محجوبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد |لرحمن ط|رق جوده |بــــو |لمع|53844|
7oo64||تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|نوبــــ ه| عد عبــــد |لملك
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــزي|د محمد عبــــد |لعزيز حسن753354
248o8o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء صبــــ شديد |حمد
5o8696ى تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد رض| محمد سعد |لز
يم عبــــد|لحميد786367 د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم بــــدر |بــــر|
يثــــم فتـــ عبــــد|لرحمن328573 ندستـــ بــــنه|محمد  كليتـــ 
وف|تـــحمد خ|لد عبــــد|لحفيظ عبــــد|لخ|لق|6538|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|35o|6ره/ري|ضتـــيف مصط محمد س|لم إعل|م |لق|
75224o|يم بــــ تـــج|ره |لزق|زيق|يه حس|م |لسيد |لسيد |بــــر|
7o866oتـــج|ره بــــور سعيدمصط |لسعيد جمعه عبــــد |لسل|م جمعه
تـــج|ره طنط|يم|ن نعيم لط تـــوفيق محمد|442742
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منيه محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــو حج5|2796
يم |سم6479|2 تـــج|ره ع شمسمصط |حمد مصط |بــــر|
يم عزتـــ محمد |لطويل5|4949 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعزتـــ |بــــر|
معهد ف ص |سو|نس|مه ع محمد حفوضه|868399

يم|2|22 رهبــــسنتـــ ممدوح |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مصط عبــــد|لرحيم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|26|88
33o6|3|يم |لقل تـــمريض بــــنه|ريم مسعد عبــــد|لعليم |بــــر|
693|5o ف عبــــد |لحليم محمد عبــــد طبــــ حلو|نف|طمه |
6|59o5حقوق د |طمحمد محمود فتـــ |لكو
42o494تـــج|ره كفر |لشيخنعمه ع|دل بــــدير سعد سويف
معهد ف ص |سيوطرضه محمود عبــــد|لحميد عبــــد|لن| 879683
|4o882 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء ي| محمد ن
465oo5زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــفوزي أيمن س|لم سعد رجبــــ
رهمحمد حمدى رج|ء سليم|ن254725 تـــخطيط عمر| |لق|
رتـــ|يم|ن خ|لد |لشن|وى ع|مر جبــــر|693462 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم نع|متـــ|69579 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ريم ن|صف عطيه |بــــر|
معهد ف ص |سو|نسم|ء سعد |بــــو|لحسن نوبــــي|847657
علوم |ل|سكندريهمنه | حمزه عبــــد |لع|ل |حمد425584
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدين| محمد |حمد محمد عبــــد |لعزيز6|6937
68o4o7| معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد مصط عثــــم|ن |حمد شمس

رهفطيم| تـــ|مر فتـــ شه|بــــ|793| حقوق |لق|
تـــمريض بــــنه|يه|بــــ حم|ده محمدى |م|م|262357
وف|تـــمصط محمد حس محمد445659 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

رهن جم|ل عبــــد |لصبــــور |سم|عيل89|25 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء عبــــد|لعزيز عمر |م |249784
233o72د|بــــ حلو|ن|بــــسمله |حمد عيد رمض|ن
49o88oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|ره سعيد |سم|عيل محمود |دريس
89o82o معهد ف ص |سيوطمن|ر حمدى سيد ع

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم محمد عبــــد|لجو|د طه|4652
45||o9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل عبــــد |لحليم طه

ند|وى|2|44 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود |حمد محمد 
ف مو روس  882896 ين| | تـــج|ره |سيوطف
32o569|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عص|م عبــــد|لحليم سيد
ندستـــ سوه|جمحمود ي|س |سم|عيل عبــــد|لرحيم |89924

طبــــ بــــ سويفمروتـــ ف|روق سل|متـــ عبــــد |859|6
488o46تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد| ع|دل عوض |لسيد حس|ن
268294| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد محمد |لسي
معهد ف تـــمريض |لم | تـــوم|س  ك|مل مق|ر|96||8
تـــمريض |سيوطمريم فوزى نعوم |ستـــم|لك  5|8829
2296o4رهف|طمه ن|در عبــــد|لرحمن |لسيد فرج زر|عه |لق|
يم |لسيد|329595 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يم|ن ع محمد |بــــر|
26oo74تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوس|م حمدى محمد |لغزو 
8|2|4oتـــج|ره بــــ سويفمحمود س|لم فتـــ |لسيد
476o97كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــر| | محمد حسن ن س|لم
ندستـــ بــــلبــــيسيه|بــــ سعيد |حمد عبــــد|لمطلبــــ|775532 ع| 
ق|وى|497998 د|بــــ دمنهور|يتـــ عل|ء سعيد محمود|ل
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رهرن| سم ع محمد48652| زر|عه |لق|
|53o62يف حس مك|وي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس 
رهحمد خ|لد رمض|ن محمد|28927| طبــــ |لق|
يم محمد خليفتـــ|42973 |د|بــــ طنط|محمد ر|فتـــ |بــــر|
معهد ف ص سوه|جد| | محمود عبــــ|دي عبــــد|833934
6o4285|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد جم|ل ر|غبــــ خليفه عج|ج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء |حمد محمد |حمد|52|825
صيدله ع شمسه|جر محمد حسن محمد5833|3
يم92||26 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه صبــــ ع |م |بــــر|
484o|5|د|بــــ بــــ سويف|مروه محمد محمود مصط عبــــد
236o73 |تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــف|طمه محمد |لحسي ر
يم عمر|2525|6 ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن |لسيد عمر|ن |بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ع ح|زم محمد |حمد843567
34864o رهحمد |لسيد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعظيم نور عل|ج طبــــي |لق|
527o6|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر عبــــد|لن| محمد ق|سم
يم684453 نوعيتـــ |لمنصورهمحمود |لسيد |بــــو |لعط| |بــــر|
22o|o5معهد ف تـــمريض ع شمسدى محسن ف|روق س|لم
|د|بــــ |لم |ر| | رض| محمد لبــــيبــــ4|8|82
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ عم|د ص|بــــر عطيه سليم|ن482828
تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | نش|تـــ |ستـــليو بــــسطوروس4953|8

تـــج|ره ع شمسعمرو صبــــري محمد جوده22782
نوعيتـــ بــــنه|م|زن ع|طف محمود محمد محمود6|9|26
63o96تـــج|ره بــــ سويفعمرو جمعتـــ عبــــد |لحفيظ محمد

8|45o2تـــمريض |لم | محمود صبــــ محمد حسن
7763o4|طبــــ |لزق|زيقمنيه حس|م محمد عبــــد |لد|يم
فنون جميله عم|ره |لم | سل|م محمد ص|بــــر عبــــد|لل|ه|875475
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره منتـــ حبــــ حس محمد|42393
تـــج|ره |سيوطرو|ن محمد حسن حس حسن 62874|
يم334338 وف|تـــمحمد عم|د |لدين محمد |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
6o3525تـــج|ره طنط|جيه|ن محمد |لسيد محمد خليل
692oo8 يم ع |لدسو يم حس|ن |بــــر| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |بــــر|
ندستـــ حلو|نيف ع|طف عبــــد|لو|حد |لسيد32|338
يم زع 8|4335 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد نشأتـــ |بــــر|
53o274| يف محمد طلعتـــ |لحو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يه 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف محمد |لسيد محمد33437|
8258ooيم حسن | حسن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ي

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنه|ل مكرم ن| تـــوفيق39438
435|o8تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد سم محمد |لطبــــ|خ
زر|عه مشتـــهرعبــــد| ك|مل محمد |بــــو |لعن 28|368
64|9o6|تـــج|ره بــــنه|مر|م منتـــ |لشبــــر|وى سبــــ| |بــــر
26423oر عبــــد|لستـــ|ر طلبــــه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ع|ليه م|
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لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|مريم مجدى مظهر عبــــد |لمحسن49334|
48o69|د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره رمض|ن محمود ج|د عيد
87o88|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نرين|د عبــــد|لحميد محمود عبــــد|لعظيم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه نهرو محمد محمد حسن ع |لجندى782644
5|o||o|د|بــــ دمنهور|حمد محمد ع محمد طه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن| محمد عبــــد|لخ|لق968|26
ره|نطونيوس كم|ل كرم روبــــيل|33947| ثــــ|ر |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــسمه ع|صم سيد عبــــد|لح|فظ844447
يم |حمد ع عبــــد |9779|5 علوم طنط|ندى |بــــر|
34943oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مروتـــ |حمد محمد محمود

حقوق حلو|نمنتـــ |للتـــ بــــدر محمد حسن25745
4|7587| حقوق طنط||ء ربــــيع مر مصط نعمه |
49|o3|يم رجبــــ عبــــد|لمجيد ع د|بــــ |ل|سكندريه|رقيه |بــــر|
444oo8ش|م محمد حسن |لبــــي ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سم 
|د|بــــ طنط|ع |ء محمد عبــــد |لحميد محمد ع جم4628|6
7o7895يم صديق سليم|ن د|بــــ |لمنصوره|حل|م محمد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رض| عبــــد|لمجيد عدس258384
6o9|76 |د|بــــ |لمنصوره|محمود ع ع ن
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد بــــدوي محمد سيد|45877|
ش|م محمد محمد مو |لغز3|4967 تـــج|ره دمنهوررو|ن 
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرول| عبــــد |لحميد محمد |بــــو عوف434596
528937| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عبــــد |لعزيز |لسيد منتـــ

رهم | ط|رق عبــــد|لمل|ك ميخ|ئيل8565| طبــــ |سن|ن |لق|
|66845| علوم حلو|ن|ء محمد عبــــد |لحميد عبــــد |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |حمد عبــــد|لر|زق محجوبــــ864565
علوم ري|ضتـــ ع شمسسل|م محمد كم|ل |لدين |سم|عيل|95|334
تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر حمدى |لسيد ع |بــــوسعيد4285|4
طبــــ |لزق|زيق|ء س| عبــــد |لر|زق عبــــد |لنبــــى|776264
ر نبــــيل |حمد عبــــد|لرحيم |89323 تـــج|ره |سيوطسم|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمصط |م|م محمد ش|كر 368|89
ره|ء سعيد فكرى مقبــــل|643245 د|ر |لعلوم ج |لق|
83|7ooتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن سيد محمد |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود |لسيد فريد زين |لدين|25|78
معهد ف ص بــــ سويفمريم س| عزيز فهيم5852|8
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمر يح |حمد ع 9|7564
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن عم|د |لدين |لسيد عطيه عسكوره638686
|د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ ن| عبــــد|لد|يم |حمد عبــــد358|33
|د|بــــ طنط|س|رتـــ |حمد محمد |لسيد مر|د434852
تـــج|ره ع شمسخ|لد طلعتـــ محمد |حمد29|334
62o87|حقوق د |طمحمد ر| |حمد |حمد ص|لح
75476oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|سم سعيد فوزى |لسعيد
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8489o6يم تـــمريض أسو|ني|سم محسن محمد ع |بــــر|
88o949 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدر|ئف سل|مه سمع|ن سل|مه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف موريس حل ع|زر عبــــود54644|
466o5|يم |لسيد |لبــــي حسن علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمروه |بــــر|
3353o8|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء مد|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لغفور
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ ص|بــــر ز محمد أحمد78|448
ى46|485 ش|م عبــــ|س حسن |لم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر 
||47o9ر شو لظيم د|بــــ ع شمس|م|رك م|
ندستـــ |لمنصورهمحمد بــــدوى |لسعيد بــــدوى |لش|ف697339
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عمر عيد بــــدوى37255|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشيم|ء خميس |لسيد مك|وي ع|9|476
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنيه محمود محمد |حمد|228478
ي338377 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حسن|ء محمود عبــــد|لعزيز محمود بــــح
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرندى رض| |لشح|تـــ عبــــد|لحليم محمد338993
82o355كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد خ|لد عبــــد|له|دي عبــــد|لح|فظ
76o6o7آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م|ري| سعيد عبــــده شويل
5o8o99| تـــج|ره دمنهورنور|ن حم|ده عبــــد |لع| عبــــده
رهم | ع|دل عج|يبــــى س|ويرس283329 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يكل|762252 يكل عبــــد |لخ|لق  تـــمريض بــــور سعيد حمد 
نوعيتـــ |لمنصورهيمن مسعد محمد |حمد عطيتـــ|676744
ش|م عبــــد |لحميد |حمد خ 48827| رهسه|م  تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عبــــد|له|دى |حمد عبــــد|لحليم|34934
9o|336 تـــج|ره سوه|جر| | محمود عبــــد|لع|ل |حمد
45o9ooندستـــ ع شمسمحمد خ|لد صبــــ عي
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحس ح|فظ عبــــد |لحليم حس 757944
|63o95ى فنون تـــطبــــيقيه حلو|نفرح |حمد محمد ع

94o73رتـــ محمود حس |بــــو|لمجد حسن تـــمريض |لق|
3359o7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر محمود حن محمود
64|7o6علوم |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لرحمن سعيد عبــــد ربــــه سليم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |لسيد محمود محمد755532
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عمر محمود ع |54889|
تـــج|ره بــــور سعيديوسف محمد رض| محمد |لغضبــــ|ن765263
6783o9يم محسن يم محمد |بــــر| ن| |بــــر| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم
62o8|3كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدين| ط|رق محمد عبــــد |لرحمن محمد غ 
48o426تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ط|رق عزتـــ منصور |حمد

3289o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمه|بــــ جم|ل عوض حسن |لبــــن
7o5|87 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد عمرو عبــــد |لرحمن عبــــد |لوه|بــــ عبــــد م |لع| 
نوعيتـــ بــــور سعيدسل|م فتـــ مصط عطيه|769678
ف مصط عر|بــــي822832 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط |
ف سيد ع عبــــده3|3349 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر |
78o448معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لبــــ| طلبــــه حسن
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وف|تـــنغم تـــ|مر محمد حبــــ 23257| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء رشدى محمد |بــــو خليل623886

3o335|رهن سعيد ص|بــــر كم|ل ميخ|ئيل علوم |لق|
45||6o| |ندستـــ بــــنه|مع|ذ عبــــد |لعزيز |حمد عط كليتـــ 
35|63oيم رهدع|ء |سم|عيل |حمد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
24o9o7د|ر |لعلوم |لفيوممحجوبــــ محمد رمض|ن محجوبــــ

زر|عه |لفيومه|جر محمد ف|يد عبــــد|لحميد69876
8449|o |د|بــــ |سو|ن|ع |ء ح|تـــم فرغ ض
7522|oي طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه|بــــ محمد محمود محمد |لمس
طبــــ |لفيومل|ء عبــــد|لحميد زين ع |858988
7758o8|ش|م عبــــد |لغف|ر محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد 
224o92 ره|تـــ مصط فؤ|د عبــــد|لغ د|بــــ |لق|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممنتـــ | جم|ل |لدين مو محمد44894|

رهمحمود سعد |حمد ح|فظ48788 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم مو |986|84 يم |لسيد |بــــر| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــر|
68|o22 د|بــــ |لمنصوره|محمد عل|ء|لدين عي عبــــد |لمقصود عبــــد
896o53|ء جم|ل فتـــ ج|د| زر|عه سوه|ج 
8352|o|معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء سعد محمد ح|مد
يل ج |لزق|زيقس|رتـــ خليل محمد فؤ|د خليل||6439 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
وف|تـــندى حن محمد محمود ع3778|3 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
62ooo3|حقوق د |طزي|د ن| يوسف عبــــد |لفتـــ|ح بــــل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد سعيد عمر ق|بــــل|267882
|2|2o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى خ|لد محمد جل|ل
332395| يم جم|ل عبــــد| مر د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــ|سم من شنوده عطيه  8742|9

565o3معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد| |حمد محمد |حمد |لسيد
44|47oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد |لحميد محمد معروف مر
معهد ف ص سوه|جريه|م سيد عي حسن865492
|38oooد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م |لدين عص|م محمد عبــــد |لحميد محمد ع
69o4o9|تـــج|ره |لمنصورهبــــ|نوبــــ عبــــد |لمل|ك ميل|د نسيم
42o223|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخند| محمود محمد ع غ
8oo253|يم ف حس|م |لدين |بــــر| د|بــــ |سو|ن|ل|ء |
8oo579يم جم|ل |لدين تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سيف |لدين |بــــر|
273o23 يم محمد مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دينوره|ن صل|ح |حمد |بــــر|
9o9246 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مع|ذ وحيد رمض|ن ح|مد عبــــد|لغ
|ء ع |حمد |لسم|ن|2284|9 علوم سوه|ج 
طبــــ |لزق|زيقدين| محمد حسن |حمد بــــدوى77||77
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | ح|مد محمد ن |لدين ح|مد |لعزيرى9884||
ش|م حسن |حمد حس|ن238964 ره|خديجه  د|بــــ |لق|
36o372|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ سعيد صل|ح عبــــد| غر|بــــ
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء عو|د عبــــد|لمعز عبــــد |لحليم رمض65|267
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636oo2| يل ج |لزق|زيقيه صل|ح |حمد محمد |لبــــيو كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف تـــمريض |سيوط  ل|ء |سم|عيل عبــــد|لغ عبــــد|لع|ل894455
معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد خل|ف صبــــيح |حمد|26|9|9
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر ي| صل|ح خف|جه247454
ق|وي439532 يم عي |ل كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسروضه عي إبــــر|
ف عثــــم|ن عطيه|699696 د|بــــ |لمنصوره|حمد |
4o9833 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ندى شعبــــ|ن محمد |لف
332o3|د|بــــ بــــنه||ء |حمد عبــــد|لص|دق عبــــد|لرحمن|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدزي|د |يه|بــــ عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق |5|679
7o3257ي معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيم|ن رفعتـــ منصور عبــــد |لمجيد بــــح
83o995تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي |م ن|جح عي رضو|ن
6|o728علوم |لمنصورهندى محمود محمود |لصعيدى
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |حمد |سم|عيل عبــــده|259425
رهحمد ع |حمد قر |244373 تـــج|ره |لق|
5o|489 تـــمريض |إلسكندريتـــ بــــ|سط مر ص|بــــر مر
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد زينهم |لسيد |لعدوى خض |98|9|6
6o673ندستـــ بــــ سويفبــــه |حمد حج|ج |م|م

7o23o7يم مصط عبــــد |لرحمن سيف كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم|جده |بــــر|
يم |حمد |حمد |لنج|ر|76472 تـــج|ره بــــور سعيدمه| |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط حمد ذكري| فتـــوح عبــــد|لرحمن|484|85
4oo|23 |ندستـــ |ل|سكندريهل | وليد صل|ح |لدين زكري| ش
لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ |لعزبــــ س|لم |لعزبــــ839|5|
يم|485672 حقوق |ل|سكندريهسم|ء ع|طف حسن ع |بــــر|
8o25ooتـــج|ره بــــ سويفيوسف ص|بــــر فرنسيس عبــــد|لشهيد
67845oد|بــــ د |ط|منه | |يه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ |لسنجيدى
حقوق حلو|نم|ل سيد محمود ز |327287
6o2o76د|بــــ |سو|ن|مريم كم|ل كم|ل محجوبــــ دي|بــــ

6o34|ف سيد محمد تـــج|ره بــــ سويفحس|م |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنيه خ|لد شح|تـــه فر|ج|4|5427
4o2637حقوق طنط|ض محمد ج|بــــر محمد ق|سم

29o9oرهيوسف جميل |حمد مبــــروك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
26562o|رهحمد محمد |حمد ك|مل بــــكر عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمزه محمد محمد حميدو |لسيد486976
يم |لعو 2853|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسبــــه بــــكر |لسيد |بــــر|
9||4|o د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لر|زق رمض|ن عبــــد|لر|زق |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزينبــــ ع|دل فتـــ نج|ر 883859
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ي| محمد شكرى عبــــد |لر|زق38695|
يم |سم|عيل رجبــــ نور |لدين698536 تـــمريض |لمنصورتـــ م|ل |بــــر|
يف فتـــ محمد565|5| د|بــــ حلو|ن|لبــــ 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــ|سم ن| |لسيد محمد يوسف484262
4||9oo|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|نوبــــ عزيز حل بــــ|نوبــــ
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طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد مدحتـــ محمد |لسعيد |لبــــسيو |44235
7|o|27تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د محمود محمد |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عل| محروس محمد طه355227
6o5|92علوم |لمنصورهد | ممدوح عبــــد |لحليم |حمد لقوشه
|د|بــــ طنط|حمد ع عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود ل929||4
صيدله طنط|ع ط|رق ع عبــــد|لمهدى مر|25488
8o559o فنون جميله فنون |لم |نوره|ن |يمن رجبــــ |م
8o937|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد|لرحمن |لخط |حمد عبــــد|للطيف
4826o9يف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر سيدمعروف عبــــد |لر|زق 
|3oo|o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد عمر ع
ف جوده عبــــد|لحميد357593 ندستـــ أسو|نس| |
52726oف مو فرج مو تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــسمه |
ف ص|بــــر |م|م844628 تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ ف|طمه |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه فضل مصط عبــــد |لجو|د عبــــد |لرؤف567|42
48787o|د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م محمد عرفه عرفه محمود
757o|7قتـــص|د م حلو|ن|بــــسمتـــ محمد محمود حسن د|ود
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|صم أحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحيم أبــــو حمر428884

64o89| ثــــ|ر |لفيوم|مل محمد رجبــــ محمد مصط
5535oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد حس عبــــد |لح|فظ

|د|بــــ بــــنه|سهيلتـــ |لسيد |حمد |حمد |لسيد |لخو329543
49oo66د|بــــ دمنهور|نسمه |حمد طه طه عبــــد|لكريم
معهد ف ص بــــنه|محمد عل|ء |لكو عي255854
تـــج|ره |سيوطشيم|ء |س|مه عبــــد|لبــــ|سط حسن 887242
69|29oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــ|ء م|جد |لدسو خط|بــــ |لدمن|وى م |لع| 
ى ع|بــــد درويش ع|بــــد 889428 نوعيتـــ |سيوطف
446o76م منصور عبــــد |لجو|د عبــــد |لرحمن ف ندستـــ |ل|سكندريهد
يع299|23 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد نبــــيل |م |بــــو
رهع| | مجدى ح|مد |حمد223897 تـــج|ره |لق|
ره|ر|ن| جوده |لسيد عبــــد|لسميع3472|2 عل|م |لق|
4o8383د|بــــ طنط|محمد رض| فوزى قطبــــ عز|
3|8o|6د|بــــ حلو|ن|محمد |حمد محمد |حمد
تـــج|ره طنط|أحمد محمد س|لم محمد |لقط3852|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر خ|لد مصط محمد سليم|ن629867
776o3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر| | محمد عبــــد | محمد
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|بــــ|رثــــ | مدحتـــ سعد | ص|لح838594
د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء حمدى محمود |لش|ذ9489|4
علوم ع شمسبــــه كم|ل سعد حسن46349|
علوم كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد |لطويل8|4627
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم محمد عطيه محمد نم 779797
تـــج|ره بــــور سعيدبــــ|سل محمد ص|دق محمد |حمد |لص765384
ندستـــ ع شمسمريم عهدى حل عبــــد |لمسيح42628|
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يم |لسيد|938|3| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس||ء ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومدير وليد محمد عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|ل 259654
6o4|7oيم غيده تـــج|ره طنط|حمد مجدى عبــــد |ل |بــــر|
ش|م حس محمد حسن |لنج85|488 د|بــــ |ل|سكندريه|كريم 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد سم عبــــد|لمقصود عشم|وى||24595
5o9|75|د|بــــ دمنهور|محمد س| عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|عيل مجدى محمد عبــــد|لمقصود مو 253923
43o7|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رح|بــــ محمد |ليم| مر أبــــوعي
5o2494زر|عه |ل|سكندريهيوسف محمود عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحليم حسن
تـــج|ره بــــور سعيدوس|م |حمد عبــــد |لعظيم محمد |بــــ|ظتـــ765259
صيدلتـــ |لم |محمد يوسف عبــــد|له|دي حسن857788
طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |حمد |442224
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمد مو شبــــ |2|6963
طبــــ |سن|ن طنط|لشيم|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ش| |259865
24824oيم حش|د عبــــد |لمقصود حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه |بــــر|
352o54| تـــ ص|لح سيدمحمد |لرف| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
تـــج|ره طنط|محمد |لبــــسيو ع|مر |لبــــسيو 4|39|4

47o7||رهسم|ء جم|ل |حمد |سم|عيل معهد ف تـــمريض |لق|
8753o9 لس عبــــد|لملك ج|د وف|تـــم|ثــــيو ك ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ى |لبــــدرى |لسم|ن 38|924 معهد ف ص ري|ضه سوه|جخ|لد خ
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |لسيد محمد حسن س|لم695582 م |لع| 
6o37|7تـــمريض طنط| محمد رض| ف|روق عبــــد|لفتـــ|ح
رهر| | عبــــد|لفتـــ|ح حس درويش5344|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o6o|5تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره مصط |حمد محمد |بــــوش|دى

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد ط|رق عبــــد |لمنعم عرفه عبــــد |87445
5273ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمنه | سعيد طه عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد محمد مصط |لخطيبــــ7||5|2
رهن|ء بــــه|ء |لدين مصط حس 9|97|| تـــج|ره |لق|
24628oيم حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف ع|دل ع |بــــر|
7o3|o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر سل|مه محمد |حمد |حمد |لبــــصي
4o||4|تـــج|ره |ل|سكندريهس|مه عبــــد |لحكيم رش|د عبــــد |لحكيم
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخل | نشأتـــ ف|يز |حمد عيسوى عتـــم|ن437977
رهمحمود |س|مه جمعه عبــــد|لرحمن2|3|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
34o|34تـــج|ره بــــنه|مع|ذ |حمد محمد محمد |بــــو|لعز
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحن|ن |لسيد محمد |لسيد عسكر72|248
تـــج|ره ج|معتـــ د |طأمل عبــــد |لرز|ق عبــــد |لرز|ق رجبــــ9848|6
تـــج|ره ع شمسه|رفن |يه|بــــ وفيق صبــــرى236|3|
527|2oيم محمد د|بــــ |ل|سكندريه|كريم حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| شعبــــ|ن |حمد مو65|259
ر شح|تـــه سند 7629|9 ندستـــ |سيوطم | ظ|
8o2999كليتـــ حقوق |لم |ع |بــــوبــــكر محمود محمد
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صيدله حلو|نلحسن خ|لد ع محمد|848267
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر رض| محمد محمود2|2538
ر|ء محمد حسن عبــــد |لسل56|499 د|بــــ دمنهور|ف|طمتـــ |لز

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد حمدى صل|ح مك|وى68949
7667o6تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نع عص|م محمد |لسيد جبــــر

رتـــسل|م ي| محمد خليل خل|ف|43296 علوم ري|ضتـــ |لق|
يم حسن مصط 5738|6 حقوق د |طمحمد ن|صف |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريه|ء سيد |حمد حل سيد |حمد|8|5272
ندستـــ أسو|نعبــــد |لرحمن محمد عيد خليل |لغز|ل766895
345|2o|تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ ح|تـــم صل|ح محمد عوده
طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر محمد يونس طعيمه غ|264476
يم عبــــد |لحميد |بــــو 683296 د|بــــ |لمنصوره|نور محمد |بــــر|
3|9oo8 يم ع تـــج|ره ع شمسبــــسمتـــ حمدي |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف حس عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد55|25|
حقوق |ل|سكندريهمنتـــ| محمد |سم|عيل محمد ع535893
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو ي| عبــــد |لسل|م عبــــد |لق|در762538
معهد ف ص |سيوطس|ره طلعتـــ حل حنس  4868|9
9o929||تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ ل|ء |حمد ع غز| محمد
د|بــــ حلو|ن|محمد محمود محمد عبــــد |لمجيد49988|
يم |حمد محمد حرحش977|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| نبــــيل عبــــده ص|لح|652|6
حقوق ع شمسحن|ن عبــــد |لرحيم عبــــد |لحميد محمود|5946|
9||o94 تـــج|ره سوه|جزينبــــ محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لبــــر
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن| محمد |لسيد |بــــوسعد425369

رهدع|ء حمدى عبــــد |لجليل محمدى خ 75|33 علوم |لق|
33o93oند|وى عفي عبــــد|لوه معهد ف تـــمريض بــــنه| سل|م خ|لد 
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخبــــسنتـــ س|مح محمدي غريبــــ سيدروحه435734
تـــربــــيتـــ دمنهورسلوى سعيد |لسيد متـــو أبــــو قويتـــ4939|5
6o3o73|تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد | عط
6oo|2oيف صيدله |لمنصورهس| فتـــ |لسعيد |بــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخروضه طوى عبــــد |لحميد طوى حموده435454
تـــج|ره كفر |لشيخبــــ| محمد مر محمد6|4384
طبــــ ع شمسندى عبــــ|س عبــــ|س عبــــد |لغ |لحد|444374
د|بــــ |لزق|زيق|لسيد فتـــ |لسيد |سم|عيل|633863
ثــــ|ر د |ط||ء |حمد |لشح|تـــ |حمد حسن|698433
897o39 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ممدوح ك|مل طنط|وي
22352o|رهسم|ء جم|ل سيد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
بــــي 764383 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ع محمد |حمد |ل

3|o66زر|عه |لفيوموق عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|سل|م محمد عبــــد |لع| |لسيد|34994|
86o588علوم ري|ضتـــ |لم |بــــ|سم بــــل كرم عبــــد|لسيد
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352o33وف|م|زن ذكري عطيتـــ حسن وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
36o538د|بــــ بــــنه|وق |حمد فوزى |حمد حج|زى|
معهد ف تـــمريض |سيوط بــــثــــينه جميل ر|غبــــ بــــطرس  22|879

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سيد عبــــد |لنبــــى سيد سعيد خليفتـــ47525
269o65طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرح|بــــ ص|بــــر يوسف |لجم|ل
8|3o32 حقوق بــــ سويفمحمود محمد عبــــد|لحليم ع
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنرم عص|م طلعتـــ |لشوربــــ 972|62

4635oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن حس محمد محمد
45|7o3يم محمد عبــــد |لفتـــ|ح حمزه حس ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
2697oo|يم |حمد محمد بــــده تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومبــــر|
24o8o6بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــيتـــر ف|رس خليل عوض
8oo444ر تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |رحمه خلف صل|ح عبــــد|لظ|
9|o463 تـــج|ره سوه|جط|رق |حمد عبــــد|لعظيم |حمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــتـــس|م رمض|ن متـــو حمدون|64|272
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد| حمدى حسن دسو ع347533

رهمنتـــ| محمد شكر محمد27939 تـــج|ره |لق|
8|o2o|تـــج|ره بــــ سويفعمر صل|ح |لدين محمود |حمد درويش

معهد ف ص بــــ سويفمري|ن ن و|صف عوض ||8434
تـــج|ره |سيوط سم|ء كم|ل فرغ عبــــد|لغف|ر|887346
|لدين348768 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ند س|مح سعيد محمد محمد ن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره نبــــيل |لعشم|وى عبــــد |للطيف عثــــم249922

معهد ف ص بــــ سويفسم|ء سيد عبــــد |لش| سيد|624|5
ف عبــــد|لصمد حم|د336674 تـــربــــيتـــ ع شمسنغم |
يم محمد |لدويك|254228 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |بــــر|
36|2o7|حقوق بــــنه|حمد ه| محمد سم عبــــد|لحميد
8|3o26تـــج|ره بــــ سويفمحمد ممدوح عبــــد|لمنعم محمد
د|بــــ |سيوط| حمد صل|ح ف|روق صديق|2|8845
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود مصط |سم|عيل ع فرج534383
8o|992|كليتـــ حقوق |لم |حمد طلعتـــ محمود عبــــد|لو|رثــــ
حقوق |لزق|زيقحمد حس|م |لدين |لشبــــر|وى |لسيد خلف4|6493
7o5458| علوم |لمنصورهحمد رض| محمد |لعدرو

7o337كليتـــ |أللسن بــــ سويفمصط مجدى محمود محمد
75|o88|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسل|ء مسعد ع |سم|عيل
76o37oندستـــ |لسويسف|دى ظريف رشدى عبــــد |لمل|ك
صيدله |ل|سكندريه|ء رزق محمد منصور |لعيسوى حم|254|7

حقوق |سيوطمحمد ربــــيع ن|دي سليم|ن|9||6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن عبــــد|لن| محمد |لسيد|32|2

626o99ف محمود محمد عليوه ربــــيع كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمود |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء جمعه محمد سنج|بــــ محمد|679596
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز |لسيد258875

تـــربــــيتـــ |لفيومبــــه خ|لد حسن عيد86434
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ف ومس|حه |سيوطمحمد ع|دل عبــــد|لنص غ|نم 885742 ك.تـــ. ف رى و
حقوق |لمنصورهمحمد حل لط عبــــد|لعزيز م| 7498|4
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|دى محمد شح|تـــ حسن769864
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمل غ|زى فؤ|د عبــــد |لفتـــ|ح|7|4963
8o369|كليتـــ حقوق |لم |ي|سم عمر محمد عبــــد|للطيف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م| سعيد مصط يوسف|335536
5|6o57كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورس|رتـــ أحمد عطيتـــ محمود شج|ع
69oo99| يم ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|له ح|تـــم مصط م|
36o789د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن عزتـــ ع محمد عبــــد|لسل|م
لسن ع شمس|سه|م حس محمد تـــوفيق عبــــد|لح|فظ859|27
6o3|79|ر عبــــد |لحميد ند نوعيتـــ طنط|رويد| م|
يم حسونه9774|5 معهد ف ص |ل|سكندريهمه| خليل جمعه |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم محمود |حمد صفوتـــ محمد7635|8
لسن ع شمس|سم|ء جم|ل عبــــد|لغف|ر محمد|8428|3
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــرن| |حمد |حمد ج|د |لهو|ل623298
تـــج|ره ع شمسمريم عمرو سيد |حمد84|7|2
44355o| |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |لشح|تـــ محمد عط
7o4722د|بــــ |لزق|زيق|س|ميه عبــــد |لفتـــ|ح حس عبــــد |لفتـــ

يم بــــليغ يوسف|6822| رهحمد جل|ل |بــــر| زر|عه |لق|
68|424| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ع|دل محمد |حمد ع م |لع| 
زر|عه دمنهورحسن يوسف خلف ح|مد رضو|ن3685|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمه س| سيد مه 32847|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رتـــ | صفوتـــ عط| فل|مون98|36|
54o36 ه |س|مه فتـــ فه عبــــد |لجو|د علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفم
49oo8|ف ومس|حه |لمطريتـــحمد محمد ع |بــــومسلم ك.تـــ. ف رى و

|حسن|ء |بــــو|لنج| رمض|ن عمر|83652 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن غ|نم عبــــد|لبــــص |لقبــــ| |268595

ره|منتـــ | محمود زكري| محمود364|2 د|بــــ |لق|
69o43o| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ|ء |حمد ع عبــــد |لغ  ع
|37o7|وف|تـــوليد محمد محمود |حمد محمد تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
كليتـــ حقوق |لم |عبــــ ط|رق محمد جل|ل سيد857974
9oo654  | |معهد ف ص سوه|جمريم |نور ز عط
تـــمريض سوه|ج محمد شعبــــ|ن |حمد عبــــد|للطيف 2485|9
معهد ف ص |سيوط سم|ء مصط محمد عبــــد|لح|فظ|887776
ه من محمد ع 75528| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن
معهد ف ص ري|ضه بــــنه||ء خ|لد محمد سل|مه|253527
رهمنتـــ | جمعتـــ عبــــد|لبــــ|سط محمد338562 عل|ج طبــــي |لق|
88o334  د|بــــ |سيوط|محبــــ مجدى نو|ر بــــولس
675|65| طبــــ |لزق|زيقسم|ء ع|دل جل|ل محمد ج|د|
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد محمد عطيتـــ778878
|66||6| تـــج|ره ع شمسسل|م محمد حل ع
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|د|بــــ |لم |روي مصط عبــــد|للطيف ع |7756|8
3o743حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسع|د مؤمن رزق حسن

آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ي|سم سيد عبــــد |للطيف |سم|عيل759393
علوم |لمنصورهمحمد نبــــيل عبــــد |لحليم |لز| ر|شد688989
24o428|ره|ء عل|ء صل|ح |لدين يوسف تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنسمه |لسعيد عبــــد|لو|حد |حمد443798
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىع|ئشه عبــــد|لعليم فهيم محمد|82933
6o4393 ندستـــ بــــنه|يوسف عمرو عبــــد| محمد |لحبــــ كليتـــ 
24252o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ كرم صل|ح خليل
يم محمد |لسيد259765 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|شيم|ء |بــــر|
4o296oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمصط صل|ح بــــيو |حمد

ي |م محمد74|66 علوم |لفيومعبــــد|لرحمن خ
8o|o48|فنون جميله فنون |لم |زينبــــ عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
يع سليم|ن سل|م|586|35 تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــس|م |بــــو 
6|3|o7رهنسمه ط|رق عبــــد|لرحمن جوده |لعربــــ عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهع|صم محمد عطيه |بــــوعيد526483
4o4875 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمرو |حمد يح منصور يح
26o49oنوعيتـــ |شمونرضوى |حمد عبــــد|لمنعم |بــــوسنه
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرضوى محمد علم |لدين |لضوى325573
875o|9|م |س|مه محمود عبــــد|لحفيظ حقوق |سيوط  د
5oo737د|بــــ د |ط|سلسبــــيل |حمد رجبــــ ع س|لم
وف|تـــمحمد ي| |لسيد |لص|وى753365 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

يم22293  |حه وفن|دق |لفيومي|ر| ي| ف|روق حس |بــــر|
55o93كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمود |حمد حسن س|لم

حقوق |ل|سكندريهص|لح حمدى ص|لح |حمد486647
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد جم|ل |لسيد عبــــد |لع|479852

58o33|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمد جمعه عبــــد |لحميد
5|o229طبــــ |ل|سكندريهمحمود ج|بــــر سعيد عبــــد |لسل|م

رهعمر يوسف عمر|ن محمد9875| د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|طل|ل عص|م فليفل عبــــد|لغ 235369
36o93|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|زينبــــ عبــــد|لغ سعيد محمد
68o748نوعيتـــ |لمنصورهمديحه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لغريبــــ محمد
6988o6تـــج|ره طنط|ع|طف مه|بــــ فليبــــ نجيبــــ
5o45|5صيدله |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد |لع|ل |حمد عبــــد|لع
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم | سيد خليفه ج|د37966|
2652o4تـــج|ره بــــنه|مصط |يمن عبــــد|لستـــ|ر حج|زى
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م|رتـــ | و|ئل ن|در فرج87|826

شيمتـــ575|2 رهندى |حمد عبــــد | |بــــو  تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطحمد محمد |لحس| محمد|843658
حقوق بــــورسعيديثــــربــــ جه|د سعيد عبــــد | |لزملوط767887
25oo3o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم محمد ص|لح عبــــد |للطيف |لبــــ
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طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ي| |لسيد |حمد يونس72|757
رهخ|لد محمد زكري| عبــــد |لغ حسن79|29 زر|عه |لق|

2547o8 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحيم محمد محمد عبــــد |لرحيم
7o2389|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيفتـــ ر| حم|ده خليل يوسف
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن شعبــــ874|45
25976oف زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمد محمد 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخ|لد صبــــ |بــــو|لحسن عبــــد|834379
776o56يم |لدسو عليوتـــ تـــج|ره |لزق|زيقسميحه ي| |بــــر|
43o2|o|صيدله طنط|م|ل محمد سم محمد |سم|عيل
6997o3| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عم|د محمد متـــو
يم نبــــوى25945| يف |بــــر| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسملك 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمد |لسيد |بــــو |لعن |لبــــ|ز679684
45o543ندستـــ |سيوطمحمد سم|ره |حمد |لج|ريه
علوم |لزق|زيقمنيه |حمد زين |لع|بــــدين محمد سليم628475
معهد ف تـــمريض طنط| ندى محمد حسن مصط غ|56|432
44599o |ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعمر ع|طف حسن ع |لشنو كليتـــ 
يم عبــــد |لع|ل سيد أحمد7246|| ندستـــ ع شمسنور|ن |بــــر|
د|بــــ دمنهور|ع عبــــد |لمحسن ع |حمد |لحرو 39|487
صيدله |لمنصورهحمد محمد سعيد محمد |لسيد|2|6974
|3o348رتـــ/ري|ضتـــ|ف|طمه عبــــد |لنبــــى معوض ع محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمستـــ فرغ جمعه فرغ359988
426o98يم عط| | سليم|ن تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنسمه |بــــر|
53o|45 د|بــــ دمنهور|سلسبــــيل مصط صل|ح مصط
يم حسن محمد شولح|8744|6 حقوق |لمنصورهبــــر|
ر ن443548 طبــــ كفر |لشيخف|رس شبــــ|نتـــ عبــــد|لظ|
9o4586 حقوق سوه|جشه|بــــ عثــــم|ن م عثــــم|ن
تـــج|ره بــــنه|لشيم|ء عبــــد|لرحمن مصط |ل |ط338588
|674o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر ع|دل رفعتـــ |نطون
7o5oo| معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمؤمن عطيه محمود محمود ي|س
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــسمه محمد بــــهيج ع |حمد767649
تـــربــــيتـــ |سو|نيه محمد حسن ش| |272228
|266o3تـــج|ره ع شمسعمر سعيد فكري سل|مه
يم642792 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم عبــــد| ع محمد|بــــر|
5o8959|طبــــ |ل|سكندريهنور خ|لد خميس |سم|عيل عبــــيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررن| سم أحمد |م منصور533327
ين س| شوقتـــ عبــــد |لجيد689846 تـــج|ره |لمنصورهش
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديجرجس ع|دل محسوبــــ مص| 2|8634
63oo67 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر|مز ح|زم كم|ل محمد |لعن
756o54د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حن|ن عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |له|دى محمود
82o|o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ص|بــــرين شعبــــ|ن حسن عبــــد|للطيف
9o4259 تـــربــــيتـــ سوه|جندى عبــــد|لن| محمد |بــــوزيد
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247o|o|يم س|لم يم عبــــد|لمطلبــــ |بــــر| طبــــ حلو|نبــــر|
8538o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رفيده جم|ل ز محمد|
معهد ف ص |سيوطشيم|ء محمد سيد ج|د |لربــــ 879368
9o682| م خ|لد |حمد مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن
4|o||oد|بــــ طنط|محمود محمد سعيد عبــــد |لفتـــ|ح|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|زن محمد رفعتـــ ر|شد سيد |حمد487633
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م عص|م محمد مصط 265426
ق675||5 طبــــ طنط|ع |لدين محمد ع |لدين محمد |ل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمنعم زيد66585

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ عص|م وحيد بــــهجتـــ8|3468
345o7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| سيد عيد محمود جوده
يم سبــــيتـــه محمد |لعربــــي543523 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  لبــــ |بــــر|
268o62| يم محمود خ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود |بــــر|
ل|ل238875 ره|م وليد ف|روق ز  د|بــــ |لق|

رهخ|لد صل|ح ق|سم عبــــد |لع|48739 زر|عه |لق|
|6|oo7ره|مه| ع|طف عبــــد |لمع محمد د|بــــ |لق|
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمد فريج فتـــ عبــــد |لحميد53635|
طبــــ |لزق|زيقعمر محمد عبــــد|لوه|بــــ سكر|ن حس 636423
حقوق |ل|سكندريهحمد نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لشوره476345
6768o6حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لصبــــور |لمغ|زى محمد
ف |حمد عبــــد|لقوى 484627 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسيف |لدين |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنعمتـــ ش| محمد ش| 3||347

تـــربــــيتـــ حلو|نيه فؤ|د سيد محمد|355|2
علوم |لمنصورهه|جر حمدى منصور |لطنط|وى منصور679877

معهد ف ص بــــ سويفل|ء ع |بــــو|لح|رثــــ حف |53|77
ف ع ع حسن52|38| د|بــــ بــــ سويف|ط|رق |
9o|684| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج  حمد محمد ع عبــــد|
64o242 يم |لسيد محمد كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جي|سم |حمد |بــــر|

يف |حمد|362|5 كليتـــ |أللسن بــــ سويفثــــ|ر |س|مه محمد 
5o2324تـــمريض |إلسكندريتـــ حس عص|م حس سعيد مر
نوعيتـــ |شمون|ء |حمد ح|مد |لحن|وى|249629
يم752343 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع محمد ع حسن |بــــر|
4972o7|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|أمنيتـــ محمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لفتـــ
ثــــ|ر |لفيوم|حمد ع|دل عبــــد|لعزيز سل|مه|265225
|37o94|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد س| محمد |بــــر|
42o465د|بــــ طنط|ص|بــــرين جم|ل مبــــروك محمد عم|ره|
896o28 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رتـــ | وص ك|مل لوق

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى |حمد محمد محمد44624
6o35|8|يم |سم|عيل تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء محمد رزق |بــــر|
7oo994| تـــج|ره |لمنصورهندى |حمد محمد عبــــد |لسميع عبــــد
|3o|77علوم ري|ضتـــ ع شمسي|سم ممدوح |بــــو |لفضل عبــــد |لسيد
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تـــ حم|دتـــ عبــــ|س |لديبــــ|338329 |د|بــــ طنط|م
859o9|ر يوسف تـــج|ره |سيوط |ر يح ش|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لعليم عبــــد|648675
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمود لط |بــــو |لمع|683986
6o64|5لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد حس أحمدى |لجندى
4o2o99ى جم|ل محمد عليو محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي
52o846ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سميتـــ سعيد |نور سعيد عبــــد|لمجيد
54548oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعص|م محمد حس ك|مل
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ف|طمه محمد حس حس 768984
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآل|ء عوض كم|ل فهيم سليم|ن428554
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورآيتـــ محمد |حمد فرغ مسلم77|483
تـــج|ره بــــنه|حس|ن ن| حس عبــــد|لعزيز نص342657
تـــج|ره دمنهوربــــه صل|ح محمد |حمد سليم|ن  |544673
88o4|2 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد ط|رق مصط محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ن| محمد عبــــد |لرحيم49853|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى محمود حسن محمود ق|سم676436
كليتـــ |أللسن ج أسو|نندي ع|دل حسن عبــــد|لسل|م835976
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نسمه عبــــد|لفتـــ|ح فهيم |لبــــسيو 269648
8373o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي |ر سيد تـــه| محمد
|4o3|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رضوى شح|تـــه فيل شح|تـــه
24o429|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نلشيم|ء كم|ل |لدين محمد ربــــيع |بــــر

ندستـــ حلو|نمحمود ط|رق محمود محمد2|73|
2o462معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمرو |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم

د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم |حمد سعد ع |لعبــــد73|489
رهع محمد ع محمود6225|| عل|ج طبــــي |لق|
32735oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسوز|ن س| ك|مل منصور
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد حسن|44425|
6o425oندستـــ |لمنصورهمحمد ع|طف عبــــد |ل مصط غ|نم
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــسنتـــ ج|د ع محمدع67|785
77|75oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمود محمد شحتـــه عبــــد|لحكيم
ندستـــ |ل|سكندريهحسن شعبــــ|ن حسن عبــــد |لعو|ض446674
445oooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد خ|لد محمد ربــــيع
ي خليل|836846 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد خليل خ
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء عزتـــ محمد عبــــد|لحميد در|ز|4584|5
4|929oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخمه| بــــدر|لدين محمود |لنمر
9|o624 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم | |لكس|ن فتـــ حبــــيبــــ
ندستـــ أسو|نحمد خلف | عبــــد|لش| عبــــد|لرحمن|82884
642849| ر محمود مو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء م|
339o29| نوعيتـــ بــــنه|يم|ن محمد عفي محمد عفي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمود شعبــــ|ن محمود حم|د62723|
4o8572 د|بــــ طنط|بــــسنتـــ متـــو شعبــــ|ن متـــو |لبــــشبــــي|
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7o9o74| بــــي معهد ف ص |لمنصورهيه رمض|ن سعد |ل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن |حمد محمد |لحسي عطيه|639522
6962o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد محمود |لشن|وى
8|5o26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سحر رض| عثــــم|ن عبــــد|لعليم
43459oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دع|ء ن محمد |لش|ف
علوم |لزق|زيقشيم|ء جم|ل محمد جمعه632943
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد خ|لد محمد |حمد محمد767|48

6o4|9تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــه سيد |نور ص |لدين
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء محمد سعد دي|بــــ|6479|5
زر|عه |ل|سكندريهبــــه | |س|مه أحمد عبــــد |لغف|ر محمد سعيد425598
89o352 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|يكل جم|ل مفيد عكوش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه ن| عبــــد|لحليم عطيه|635342
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره عمرو ح|مد عبــــد |لمنعم82||76
تـــج|ره سوه|جس|ره رفعتـــ عبــــد|للطيف |حمد |92473
3495o4|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيتـــ |حمد محمد حسن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيف محمد محمد |لجز|ر245876
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرغده معتـــمد ز مر|د 58|899
684o|9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد سم |حمد فهيم
د|بــــ |سيوط| سم|عيل محمد |حمد محمد|893945
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه سعيد عبــــد|لعزيز محروس ص|لح||26357
يم سيد7867|| تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد |بــــر|
692o24ندستـــ بــــور سعيدحمد رض| فرج |سم|عيل عبــــد |لعزيز
4o36||تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو عبــــد |لق|در |حمد سكر
يبــــه|87693 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومحمد |لسيد |م عقل 

د|بــــ ع شمس|ر| | |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حن عوض348834
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد محمود طلحه |لزي|تـــ|43758
5o32o6طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمنتـــ | محمد ع |سم|عيل محروس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمريم جبــــر|ئيل عبــــده منصور|3||26
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد |بــــو|لمك|رم محمد |حمد بــــ |645|26
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومفرج كم|ل عبــــد|لسل|م |لكرد|246794
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنجيبــــ حمدى نجيبــــ سعد494749
ون  9|8764 تـــج|ره |سيوطم|ريو بــــه|ء وليم |بــــسخ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد |حمد فتـــ |لبــــي|6|2463
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محسن محمد صبــــري عبــــد|لع|ل754793
4752ooطبــــ |ل|سكندريهيوسف محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد |لسيد خف
9o9638 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــدى فر|ج سليم صبــــره
78292o|نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لحكيم عبــــد |لودود |بــــر
3243o3لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|يوسف شعبــــ|ن يوسف |حمد
لسن ع شمس|مريم محمد عبــــد |لرز|ق عبــــده مر |53966
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم عم|د|لدين محمد حج|زى بــــدر|26545
يم رسل|ن372|62 د|بــــ د |ط|دين| فكرى |بــــر|
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35o465ندستـــ |لسويسع |حمد سعيد |بــــو |لحديد
لس ر|فتـــ فه ع|زر سليم|ن|57|43 تـــج|ره طنط|ك
د|بــــ |سيوط|مصط |حمد محمود مسعود 887955
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسخ|لد فه ف|روق فه|35328
يثــــم |سم|عيل عثــــم|ن |يوبــــ427469 زر|عه طنط|سيف 
35|69oد|بــــ ع شمس|ممدوح عبــــد|لرحمن فتـــ عبــــد|لطيف
44|o8o|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|ء محمود ع محمد خ|طر
679o65حقوق |لمنصورهط|رق فؤ|د ذ |لمتـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن |يمن صبــــري ش| |7244|5
4|666oنوعيتـــ كفر |لشيخخلود محمد عبــــد|لعليم حج|ج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم رمض|ن نبــــوى حسن45|59|
بــــه55594| تـــج|ره ع شمسمونيك| صبــــ شح|تـــه و
486|oo| د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن عبــــد|لمنعم محمد نبــــيه عبــــد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي|ر| سعيد فرج سعد335622
ف زكري| |حمد محمد طعيمه99|638 تـــج|ره |لزق|زيقزي|د |
339282| تـــمريض بــــنه|حمد محمد |حمد |بــــو|لن
يم بــــربــــيش|69533 يم جمعه |بــــر| زر|عه |لمنصورهيف |بــــر|

رهعبــــد |لرحمن عم|ر عبــــ|س ح|مد45545 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ف عبــــد|لستـــ|ر |لسيد234233 رهعمر | د|ر |لعلوم ج |لق|
4|o769|د|بــــ طنط|يتـــ رض| |حمد حسن محمد|
64o796معهد ف ص |لزق|زيقنوح محمد عثــــم|ن محمد خ|لد

يم عبــــد |لرحمن57|8| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ند| | |حمد |بــــر|
تـــمريض |لفيوم كريم |لبــــدوى سيد ذ68538

762o88ندستـــ |لسويسنرم صل|ح |لسيد غريبــــ
يل ج |لزق|زيق عمر عبــــد |لمجيد محمود غنيم44|625 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

2338o|حقوق ع شمسحمد حسن مصط |حمد
نوبــــى محمد ن|37|447 ندستـــ |سيوطخ|لد وليد رش|د 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورند| صبــــ عبــــد |لر|زق خليفه498799
|2o6|8ندستـــ ع شمسديفيد بــــ|سم صبــــ حليم

638o|تـــج|ره بــــ سويفمهند حس عبــــد |لعظيم محمد عطيتـــ
ر|ء حس سيد محمد5|6|6 كليتـــ |أللسن بــــ سويفز

د|بــــ |سو|ن|منه | فتـــ |م عبــــد | |لسيد485364
4|o548ند يم   |د|بــــ طنط|خ|لد ي| |لهند|وى |بــــر|

ش|م ج|بــــر ع886|6 ن|  ثــــ|ر |لفيوم|م
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم رمض|ن حج|زى حم|د264342
بــــ مجدى |حمد |لعبــــد محمد39239| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند
5|o545معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد ع سعيد ونس
تـــج|ره ع شمسمن|ر محمد غ|نم غ|نم عبــــد |لنبــــى39574|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء حسن لملوم يونس|326258

رهلمختـــ|ر |يمن محمد |لسيدمحمد|74|8| طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمن|ر محمد محمود ج|بــــ |755249
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د|ر |لعلوم |لم |سم|ء س|لم ع س|لم|3552|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| عص|م عبــــد| دسو |4537

ه453743 تـــج|ره كفر |لشيخزي|د رش|د مرشدى عبــــد |لقوى عم
|د|بــــ بــــنه|فريد فرج |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح7|3429
يم82|622 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمريم رش|د محمود محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|سهيله وجيه جم|ل |لدين مصط |52775
|25o33حقوق بــــنه|مو | محمد حس محمد
بــــش|523387 وف|تـــسل|م فرج | ج|د |بــــو معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ بــــنه|نور عل|ء |لدين سعد متـــو 328733 كليتـــ 
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد غريبــــ |حمد كرد444679
|د|بــــ |لم |سنيه عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز مر |97|82
ر |لسيد736|5| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــسنتـــ عبــــد |لغف|ر عبــــد |لظ|

3|4|7| رهسم|ء ر|فتـــ حسن محمد ع حقوق |لق|
8o3223معهد ف ص بــــ سويفنيف س| ثــــروتـــ صموئيل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمصط |لمعتـــصم محمد صديق|87573
صيدله حلو|نل |ء عبــــد |لستـــ|ر محمود عبــــد |لع|ل948|5|
|598o|رهبــــه |س|مه بــــيو محمد علوم |لق|
6|8oo|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــن| محمد طه مر|د
24oo97يم حقوق |لمنصورهيوسف رض| سعيد |بــــر|
6o3725تـــج|ره |لمنصورهمحمود |لسيد عطيه |لسيد جمعه
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمؤمن يح سيد |بــــو|لحسن||5|86
77|o87كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــه | |لسيد محمد عبــــد |لعزيز
ر |لنقر| |لنقر| أبــــو|لفتـــوح|228|6 معهد ف ص طنط|م|
رهف|دى بــــ| |لفريد بــــ| د |ن5978|| صيدله |لق|
زر|عه ع شمسعل|ء عبــــد| ع عبــــد| |لنج|ر357948
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م|ري| ن| ثــــ|بــــتـــ عبــــد|688||8
32o856علوم ع شمسم|زن خ|لد حسن حسن |لسيد

رهمحمد عبــــد |لبــــ|سط |حمد ح|مد23339 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
36o98oتـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ مهدي |لسيد |حمد
7o|33||ندستـــ |لزق|زيقمحمود |لسيد |لشح|تـــ طنط|وى شح
تـــج|ره بــــنه|ح|زم سعد حس شح|تـــ334399
ف محمود فتـــ ص|لح479838 ندستـــ |ل|سكندريهمه|بــــ |

رهمحمود سعد عبــــد|لعظيم عكوش2|437 تـــج|ره |لق|
49oo3|ف |لسيد عبــــد |لق|در محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم |
نوعيتـــ طنط|نوره|ن محمد عي  |حمد |لصف 427826
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيم|ن |حمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح|69|349
88329o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطجوزيف وسيم وليم مكرم
249o28تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنج|ه ه| جوده ح|فظ ص|لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمروه محمود عبــــد|لبــــ|رى |حمد496356
7o27|4حقوق |لزق|زيقس|ره س|مح سيد |حمد عبــــد |له|دى عبــــ
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |حمد محمود سيد حس |لطن| |287|35
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5o|4|8|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم | ثــــروتـــ نبــــيه حن
6|864oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوس|م محمد |لسيد رودس
ف خ|لد |حمد شعبــــ|ن ع|مر767444 تـــربــــيتـــ |لعريشر
766o7|علوم بــــورسعيدكل|ر| عم|نويل مو عبــــد | مو
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه جم|ل محمد محمد أحمد حس 784387
ر 875242 حقوق |سيوطنوره|ن طه محمود م|
يم|637552 تـــمريض |لزق|زيق ين|س |حمد محمد |بــــر|
44oo55يم زر|عه كفر |لشيخسل حم|ده أحمد |بــــر|
677o37تـــج|ره طنط|ش|م محمد |لمر |بــــو |لعبــــ|س عبــــ

تـــج|ره |سيوطحسن ع|دل مر عبــــد |لسميع5|579
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد خ|لد محمود عبــــد|لعظيم334223
4o6426بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندع|ء س|مح |حمد رمض|ن

5o|94|يم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد محمد شو |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقسل كم|ل حسن |حمد626939
رهحمد رفعتـــ عيد محمود عيد|5|2269 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|5oo43| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد صل|ح |لدين |حمد ع
228o83ره|ه|جر مجدى عبــــ|س محمد |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر غنيم355724 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفف|طمتـــ ن |لدين |لط|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم | وسيم ن|دى لبــــيبــــ  7|36|9
يم رزق5796|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطي|سم عم|د |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد حس |بــــو |لحمد حس 9|292|
439o5|حقوق طنط|محمود س|لم عشم|وي محمد عشم|وى
3|4|6o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد سم |حمد |بــــو حس
د|بــــ |لزق|زيق|حس حم|م حس حس|ن 634457
علوم |لم |دين| حس|ن مه عبــــد|لرحيم|82379
د|بــــ ع شمس|ه|جر بــــدر عبــــد|لفتـــ|ح بــــدرعبــــد|لحليم|35445
نوعيتـــ بــــنه|سم|ء |م|م عبــــد|لعظيم |م|م |لبــــلبــــي343585
يل ج |لزق|زيقثــــن|ء |م |لسيد محمود حج|زى|88|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o772علوم بــــ سويفعبــــد| مح|ربــــ بــــش محمد

4o467|حقوق |لمنصورهعل|ء عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن حج
|25|3oتـــج|ره ع شمسمعتـــز محبــــ مصط مر
9o5386| د|بــــ سوه|ج| يه عص|م |حمد ع
معهد ف ص |سم|عيليهحمد سعد |لدين |حمد محمد عثــــم|ن|9|7666
6|2o45نوعيتـــ بــــنه|ند| محمد فوزى منصور |لع|د
معهد ف ص بــــنه|سميه ع|دل عبــــد |لسميع محمود رمض|6|252
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأيتـــ خميس أحمد ع بــــرل5773|4
6769o2يم حس حسن |لجمل نوعيتـــ |لمنصورهف |حمد |بــــر|
5o5973يم تـــج|ره بــــنه|صبــــرى يح صبــــرى يح |بــــر|
د|بــــ ع شمس|مريم ح|تـــم حسن عبــــد|336379
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد نبــــيل جوده فه عبــــد |لعزيز23|692
علوم ع شمسمحمد حس|م محمود ع حس 635|22
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5o63o6طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمنيه صبــــرى مسعد عبــــد |لمغ |لدخمي
وف|تـــيوسف محمد سعيد |حمد258794 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o84|9معهد ف ص |لمنصورهمحمود عيد محمد خميس
رهمصط ف|يز مصط محسن34684| تـــج|ره |لق|
|54o27|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عل|ء رمض|ن محمد
8329o6تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديك|مل رجبــــ عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد
تـــج|ره سوه|جريه|م محمد |حمد محمد |89832

6o636لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عبــــ جم|ل |حمد محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ريه|م عص|م بــــدر|ن |سم|عيل524||6
8o|6o9 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحس|م ن|جح فه عي ك.تـــ. ف للبــــ
498oo3|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن محمد مبــــروك عبــــد|لعزيز عويد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد| قر ض| ع 2|8272
ندستـــ أسو|نمريم سم محمد عبــــد |لمطلبــــ |لبــــر||6965
9o2376  تـــج|ره سوه|جس|ره مصط عبــــد| محمد
ح|ن2259|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رضوي |حمد عبــــد| 
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحرحمه محمد محمد |لسيد|69979
4o3778| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |حمد ح|مد محمد يح
4|38ooد|بــــ طنط|ع|دل ن رش|د محمد عبــــد |لع|ل|
يد كرو|424854 ر محمد فرح|تـــ |بــــو |ل تـــج|ره |ل|سكندريهس|
ف جمعه عبــــده |بــــوطور493577 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |
8o3853ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــرضوي مجدي حس سليم|ن معهد ع| 
4o|642| ف |حمد |حمد |حمد غ| م | تـــج|ره دمنهورد
6o7549يبــــه نوعيتـــ طنط|ه|جر عبــــد |لمهيمن محمد 
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــو بــــكر ن| محمد خليل||76887
49o676تـــج|ره |ل|سكندريهرن| ع|طف مصط ع عقل

28o34ر| ه| |حمد محمد رهز زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمود جم|ل حسن سيد54268

يم4|375| يم |بــــو|لهدى |بــــر| د|بــــ ع شمس|عص|م |بــــر|
معهد ف ص سوه|جم|دون| |مجد جوده فهيم  896669
رهع |ء ع |م |حمد |بــــوسنينه5|2387 طبــــ |لق|
8o37o6| طبــــ |ل|سن|ن |لم ||ء خ|لد بــــهنس|وي مر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد جم|ل سليم|ن جم|ل|333677
د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن محمد ي| حسن محمد محمد 447985
32o5ooندستـــ ع شمسمه|بــــ س|مح |حمد عبــــد|للطيف
3|6o28تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ ع|دل محمود عبــــد|لمغيثــــ
75o675تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|يدى سعيد |حمد محمد |حمد
تـــج|ره بــــ سويفمنيه فتـــ |نور مو |456||8
43oo94يم جم|ل |لدين طبــــ طنط|ي|ر| ع|طف إبــــر|
يم |لسعيد7|6957 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسم| |م حسن |بــــر|
6372o4بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود جم|ل |حمد ع |لسيد تـــم|م
7ooo|8طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن محمود |بــــر
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهع|ئشه عص|م محمود محمد حسن 686774
رهعمرو محمد ز ع |حمد5528|2 ندستـــ |لق|
علوم ع شمسر|ن| محمد |حمد عبــــد |لمع 5|362|
حقوق ع شمسمحمود |حمد محمد حسن 348637
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس يوسف |لد|خ قن|وى35565|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسوق مجدى |حمد |لسيد759975
يم  |رتـــ497463 ره|د | ع|طف |بــــر| عل|م |لق|
|3563o|تـــربــــيتـــ ع شمسمنيه درويش محمد درويش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسجه|د |حمد محمد |بــــو |لفرج حسن9654|3
6344o5|يم تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد بــــديع |بــــر|
25o654م ن| |م مسيحه سيد معهد ف ص بــــنه|م
4o42|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنور |لدين رمض|ن ري|ض نور|لدين محمد
تـــ عم|د محمد عبــــد|لصمد|336539 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء سم عبــــد |لر|زق |لشلو |498746
ف عبــــد|لفتـــ|ح ع |لغندور245928 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممهند |
4|9o27حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لحميد شتـــ| عبــــد|لحميد عبــــد
236o39 لسن |لم |حبــــيبــــه عمر سيد محمد دسو|
33|73o يم محمد ع |لسيد حسن طبــــ بــــنه|صف|ء |بــــر|
35o485علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد صل|ح شح|تـــتـــ عبــــد|لمؤمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين جمعه مسعد محمد833278

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمصط صبــــ حس محمد86923
معهد ف تـــمريض |لمنصوره نور| رفيق |بــــو |لعز حسن |لدغيدي688563
42|7o7 علوم |ل|سكندريهمريم فرنسيس فه م
43o2|3|علوم طنط|منيه محمد |حمد عبــــد |لو|حد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمود |حمد شو |لسيد452522
|44o32تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمر|م عبــــده فتـــ عبــــده محمد
4o434| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م | ميل|د حن| مسيحه حبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دينه|ل شعبــــ|ن محمد |حمد||2728
7785o9|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسم|عيل محمد |سم|عيل معوض
4|98o3يم سيد |حمد بــــل يم رض| |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|

  معهد |كتـــوبــــر |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | (|درتـــ |عم|ل)مريم حمدى عبــــد |لغ عبــــد |لحميد33722
783o73حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|له محمد |لص|دق |لص|دق ع
52829oيم محمد أبــــويونس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|أس|مه إبــــر|
6875|6| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد محمد محمود |لبــــسطوي
8oo|92ر عبــــد|لمجيد حقوق |سو|نح|زم |حمد م|
8436|oلس مرقس سل|مه معوض كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نك
يم355685 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنوره|ن مجدى |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــدين| محمد عبــــ|س طلبــــه |حمد699237
9o8562 د|بــــ سوه|ج|محمود محمد |حمد عبــــد|للطيف
35o798 علوم ع شمسكريم|ن حس مصط حس
رهتـــسنيم |حمد محمود عبــــد |لمقصود|4856| طبــــ |لق|
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9oo9|6 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنوره|ن سم عبــــد|لرحمن حمد|ن
76433o|تـــج|ره بــــور سعيدحمد رجبــــ محمد حسن بــــدر|لدين

6|62oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسمر عبــــد |لعليم سعد |حمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر فرغ محمد |حمد  |87837
تـــج|ره ع شمسندرو ن| فؤ|د ص|دق بــــطرس|9367||
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسهيله مصط |لسيد رزق فودتـــ692557
حقوق بــــورسعيدز|يد ي| ص|لح محمد سليم|ن766678
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهس|ره شح|تـــ مر عبــــد |لصمد755756
2579o7|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م سعيد ع عبــــد|لفتـــ|ح
89|o38| |علوم |سيوط  يري د|ود سعد | ض
رهمحمود |سعد محمود |حمد مو669|22 ندستـــ |لق|
ي محمد ع 787458 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقع|صم محمد نص
بــــي 8342|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حن|ن ط|رق حسن محمد |ل
4473o7تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن وحيد يس |لفيل
تـــج|ره طنط|ند| فتـــ |لسيد محمد خ 9495|5
5o2767زر|عه |ل|سكندريهمروتـــ مسعود حبــــ شعبــــ|ن
تـــمريض دمنهورمصط م|لك محمد |لسيد م|لك عي497||5
تـــربــــيتـــ |سيوطندى محمد عبــــد ||لسل|م |حمد 879948
3566o|ف منصور عبــــد|لق|در  |حتـــ وفن|دق |لم |بــــتـــ | |
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد صبــــ محمد بــــسيو 69|487
35838oحقوق ع شمسسم|ء محمد |لدسو سليم|ن |لهي
685o39بــــه محمد |لمرغ محمد صيدله |لمنصورهبــــه و
36o595|حقوق بــــنه|حمد عبــــد|لعزيز رجبــــ |حمد عثــــم|ن
6|o3||| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |لشح|تـــ ز| |بــــو|لمع|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسهيلتـــ سم |بــــو|لنج| عبــــد|لرحمن9883|3
لسن ع شمس|ه|جر غمرى |لشح|تـــ |لسيد779794
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|يدى حم|ده حسن |لص|وى عثــــم482667
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  س|مه عبــــد|لحكم محمود ح|مد|884932
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لشيم|ء محمود |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لو|433973
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|بــــيل| م|جد صبــــ روم|ن38563|
تـــج|ره طنط| |ر وجيه محمد |لعزبــــ ر| 434324
حقوق بــــنه|يسن ج|بــــر حل مسعود سليم|ن327897
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن مصط |حمد |لصفتـــي493724
32|5o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
7o465oف معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد م
526|o9لس عص|م وليم عزيز روف|ئيل ندستـــ |لم |ك

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد محمود حسن42497
معهد ف ص بــــنه|فه فرج فه |بــــو شنبــــ258839
627o7o| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد فوزى خليل |لسيد ي
699o92حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لنبــــى عطيتـــ
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|يدي ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغ 489546
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زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــبــــ |م ع|طف نعيم ي عبــــد|2|5298
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يه سعد مو |لشن|وي|247948
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمهند ع محمود ع|27258
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد س|مح عبــــد |لخ|لق مصط ر|جح47|5|6
7o3297 زر|عه |لمنصورهعل| |لسيد طه عطيه حس
6o5o62بــــتـــ بــــرك|تـــ علوم |لمنصورهه|جر رض| |لسيد و
ف بــــيو محمدى فرو|338889 نوعيتـــ بــــنه|يتـــ |
3|o996رهحبــــيبــــتـــ |حمد س|لم عبــــد|لع|ل ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء رفعتـــ سعد غندور|35628|
46o|94تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر محمود رفعتـــ جبــــر |بــــو |لمجد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد جم|ل محمد زي|ده نوي 38|526
لس عصمتـــ كم|ل قي عشم93|324 رهك حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر جم|ل محمد مصط عبــــد|لجو|6675|4
45o|72| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود جم|ل ع عبــــد

3o237 رهدير ن| محمد حس تـــج|ره |لق|
924364| معهد ف ص سوه|ج  يه محمد عبــــد|لسيد عبــــد|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه عبــــد| س|لم |حمد|249856
89o3o5|ش|م |حمد حقوق |سيوط حمد ط|رق ح|مد 
63565oندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىرنيم |لسيد حسي |لسيد حسن ع.
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــس|ره ط|رق محمد بــــ |لدين صقر249274
779|3o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد زكري| |حمد محمد
حقوق ع شمسنوره|ن حس محمد |حمد8546|3

حقوق حلو|نحمد عبــــد |لنبــــى |حمد محمود|22626
تـــج|ره ع شمسحسن|ء حس ج|د |لكريم |بــــو |لحسن|4237|
يم عسل476347 يم تـــوفيق |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م |بــــر|
ر |ديبــــ |سكندر486873 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم | م|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد خ|لد محمد محمود|77875
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء ي| بــــل|ل |لسيد عبــــد |لصمد96|9|5
358o28|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد سعيد نعيم سعيد
| حسن محمد |لديبــــ489557 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي
2624o5|يم حسن عيد ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد صبــــ ع |بــــر|
|483o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل محمد |سم|عيل طه
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى مجدى فوزى محمد ع|67599
نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء ع محمد حسن|63|782
4o6o68 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه |س|مه ذ |حمد عفي|
معهد ف ص |سيوط سم|ء سل جبــــر محمد||687|9
ندستـــ بــــلبــــيسي| مجدى محمد |لبــــرم|وى627393 ع| 
||56o4| رهفليمون م | |سطف|نوس م ندستـــ |لق|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد عبــــد ربــــه محمد |حمد26498

ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمريم شعبــــ|ن جم|ل عبــــد |لوه|بــــ754252
6o8968تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسمه طه |لمحمدى مر|د
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى ي| جوده عبــــد |لعزيز يوسف774537
4|o38يم عبــــد| |سم|عيل معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمه| |بــــر|

تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرح|بــــ صبــــ منصور زنفل252872
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر تـــوفيق |سم|عيل ق|سم36422|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريبــــيشوى ع|طف بــــطرس يؤنس334737 لم

ر |لزمر39252 د ح|زم م| رهن| تـــج|ره |لق|
يم ع محمد||89482 د|بــــ سوه|ج| س|مه |بــــر|
8o27o6|علوم |سيوطندرو س| حكيم سمع|ن
6o9275|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد محمد |لسيد عنتـــر
25269oويد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ |ر مصط مرزوق 
يف497277 ف ر|فتـــ |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريه|م |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسس|ره كم|ل عبــــ|س عبــــد|لع|ل788345
ندستـــ |ل|سكندريهيثــــم مجدى ع قطبــــ |لعربــــى444785
|3695o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لمنعم |لفو محمد
ش|م خلتـــ ف|رس357||3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|مر 
|لسن |لم |ف|طمه |يه|بــــ رمض|ن بــــكر853826
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط مصط يوسف |لسيد رجبــــ9|4538
4o454oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد محمد |حمد عبــــد |لكريم |لفيل
|23o32ف سعيد |حمد د|بــــ حلو|ن|مريم |

35o32د|ن ندستـــ حلو|نر|شد |لسيد ر|شد و
ندستـــ سوه|جعزيز ثــــ|بــــتـــ ظريف عبــــد|  924948
4|934o حقوق طنط|نوره|ن ري|ض سم |بــــو ||لعين
ش|م محمد |بــــو|لمجد59297| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نصل|ح 
6o54o4|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفه|جر عل|ء محمود عبــــد |لجو|د حر

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمود عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد67344
لسن ع شمس|ن|ن محمد محفوظ ر|شد25752|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود شعبــــ|ن محمود ص|لح|757|8
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|سم مجدى عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو حفيشه257487
صيدلتـــ |سيوطي|سم ن| |حمد محمود |88743

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نديم مصط يح بــــسيو 695|3
رهنور|ن ط|رق من محمود دي|بــــ26|6| تـــج|ره |لق|

4o2385تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن ح|مد عبــــد |لق|در عبــــده سعيد
45o9|o|م |حمد محمد محمد |لبــــشل|وي ندستـــ طنط|د
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطدير بــــدر خليفه محمد826299
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط رمض|ن |بــــو |لعبــــ|س سيد|4574|
37o523|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ح ميل|د ملك حن
6796o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |لسيد مع| |لسيد
4269o8يم رضو تـــج|ره دمنهوربــــتـــ | مصط |لسيد |بــــر|
6o8789|صيدله طنط|يم|ن محمد عبــــد|لعزيز غنيم
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |سل|م |لعيسوى |لسيد|لجعبــــرى765438
إعل|م بــــ سويفنوره|ن |س|مه |سم|عيل محمود222344
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9o35o4 تـــربــــيتـــ سوه|جط|رق قن|وى بــــخيتـــ عبــــد|لع|ل
85o334|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|يه|بــــ محمود عبــــد|لر|زق سيد
يم مصبــــ|ح |بــــو شعيبــــ|42394 صيدله |ل|سكندريهآل|ء محمود |بــــر|
68865oيم ع محمود ع تـــربــــيتـــ |لمنصورهين |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد محمود محمد ع 834244
26768oتـــج|ره بــــنه|محمد |س|مه ع|طف محمود |لمشد
علوم بــــنه|يم|ن عر| |بــــو|لهدى عر| |لسيد329868
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ش| |ز محمد يوسف عليوه747|34
4o|889حقوق |سيوطمحمود محمد حس شح|تـــتـــ بــــكر
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|زينبــــ محمد سعد حسن272243
تـــربــــيتـــ ع شمسحن|ن عبــــد|لسل|م |لسيد عبــــد|لسل986|34
7o6732| ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |لهجر محمد

رهعمر حس|م |لدين محمد ك|مل4932| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديلو |ن| سم شو عزيز838479
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م عم|د محمد محمد عطيه342235
معهد ف تـــمريض طنط| تـــغريد رض| دسو عجور429288
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود جم|ل محمد عبــــد |للطيف26425|
36o625د|بــــ بــــنه|محمد رض| محمد |لسيد ع|

7266o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــن|ديه |س|مه صل|ح عبــــد
د|بــــ حلو|ن|ه|جر ع|طف حسن محمود222222
4957o5تـــج|ره دمنهورري|ض صبــــ ري|ض عبــــد |له|دي
يم صل|ح طر|بــــيه769667 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نوليد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحسن عبــــد |لجيد عبــــد |لر|زق |لل|492629
تـــربــــيتـــ دمنهورد | |بــــو|لمك|رم محمد مصط شه||49823
83o8|4علوم |سو|نبــــول| مك ز قديس
صيدله طنط|محمود ح|مد ه|شم مصط |بــــو |لج648|43
4897ooتـــج|ره |ل|سكندريهمريم أحمد عبــــد |لمقصود محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس ع|دل حس محمد ش| 28|265
5|3o65يم محمود محمد عو|د تـــج|ره دمنهوركريم |بــــر|
26993oيم محمد عبــــد|لحميد ز|يد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف |بــــر|
9o|83o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عبــــد|لعزيز محمود محمد
35962oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمرن| س|مح فتـــ بــــدروس
ندستـــ |لمنصورهحمد ح|فظ |لسيد ح|فظ جمعتـــ|623|68
ره|حمد رش|د فه عبــــد|لجيد|244367 د|بــــ |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو جم|ل محمد عو|د369967
64||3oحقوق |لزق|زيقن محمد سعد ع حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  يه |لسمرى محمد عبــــد|لسل|م|924767
ندستـــ ع شمسعمر  |ء عبــــد ربــــه عبــــد|لمجيد3299|3
|6|2o2تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ح |يمن محمد محمد
268o47|رهحمد عبــــد|لمو محمد عبــــد|لغف|ر صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى ع |لبــــدوى |لش|2875|7
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خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد عيد محمد مصط 53979|
زر|عه |لمنصورهر| | عمر|ن محمد رش|د محمد37|6|7
علوم ع شمسحمد محمد جم|ل محمد |لهو|رى|324357
صيدله |ل|سكندريهع|دل ر|شد عبــــد |لمنعم عبــــد |لجليل8|4386
يم ع عبــــد |لعزيز سعد|463337 تـــمريض كفر |لشيخيم|ن |بــــر|
8o3345حتـــ وفن|دق |لم |كريم محمد |سم|عيل حسن| 
7|3o25تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمود |لسيد محمود |لد|ودى |حمد
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديرج|ء محمد ع |حمد|54|84
5|3o6|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدف|روق محمد محمود عم|رتـــ
5o4|52يم حميدو |لسيد يف |بــــر| طبــــ بــــيطرى فرع مطروحفريده 
75466oرهندى رشو|ن |حمد محمد طبــــ |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سعيد غنيم عبــــد|لعزيز |لوكيل563|34
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــل|ل محمد فوزى محمد مصط 842|48
||9o93حه وفن|دق |لفيومعبــــد |لرحمن محمود محمد |حمد يوسف| 
تـــج|ره دمنهورمحمد جميل رشدى ع  |د492746
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم شنوده ذ بــــش|ره754|82
يم74|525 ندستـــ |ل|سكندريهن|دين عص|م خميس |بــــر|
7|242o تـــج|ره بــــور سعيدورده |لسيد بــــس|م حسن حسن عبــــد
33o2o5 |ثــــ|ر |لفيوم|ند ع|طف عبــــد|لحميد س|لم عر
|2978oيم ف عبــــد |لحكيم |بــــر| وف|ع | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6792oo تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهصل|ح محمد محمود ه|رون محمود حسن
يم عبــــد| محمد|34923 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |بــــر|
يم |لسيد 424|92 علوم |لعريشح|زم |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | عص|م |حمد محمد عبــــد |لع38678|
د|بــــ |سو|ن|دير عطيه محمد إم|م |حمد8|2332
867|9oش|م يوسف |بــــو|لمجد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل 
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــيه محمد |بــــو |لحسن خ |6|7583
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صل|ح عبــــد|لخ |حمد356464
758o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمد صل|ح |لسيد |لسيد
2557o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد |ل |د
76642oندستـــ |لفيومرو|ن محمد كم|ل |لدين مختـــ|ر حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد سليم |لسيد |بــــو ه|شم |حمد عبــــده635979
36o679ندستـــ |لم |حمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لعزيز محمد فرج
78o563علوم |لزق|زيقش|م حمدى محمد محمد
صيدله ع شمسريج صبــــرى سعد ملي |3239|3
7ooo66طبــــ بــــورسعيدس|ره محمد |لسيد |لبــــ|ز
9o27o7|علوم سوه|ج حمد ع سل|مه عبــــد|لحكم
6o9o56| |يم |لبــــلتـــ زر|عه |لمنصوره|ء |لسيد |بــــر|
452o|7|علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخكريم عبــــد| خليفه فريد عبــــد
|د|بــــ |لم |محمود |حمد فه ع 2|8229
تـــمريض كفر |لشيخعل| |لسيد محمد ع حسن442624
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تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |لسبــــ| محمد |لسبــــ| |لبــــجل443444
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ف|دى عزتـــ |سح|ق غبــــري|ل22879|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | |حمد بــــهج|تـــ سل|مه |حمد9224|4
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره حمد|ن مر|د عبــــد|لحميد قطبــــ9239|4
8o2829حقوق بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد|لعزيز سليم|ن
د|بــــ |سيوط|محمد سعد ف|يق عبــــد|لح|فظ  822|88
833o48بــــ | عبــــد|لرحمن علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىص|بــــرين |بــــو|لمجد و
45o563ف محمد عبــــد |لع|ل ندستـــ بــــنه|محمود | كليتـــ 
327o67|يم عبــــد|للطيف تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــيتـــ |لسيد |بــــر|
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشمحمد حمدى |حمد حسن|42|26
4|2o25 د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن ط|رق ع |بــــو|لحسن محمد|
8o33o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ح|زم محمد فتـــ محمد
يم |لسيد622736 تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل سيد |بــــر|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|عل|ء محمد قر عبــــ|س68|353
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد رض| محمد |لبــــي |5538|4
تـــج|ره |سيوطمروه عبــــد|لق|در |نور عبــــد|لق|در 878336
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نجه|د |يمن |حمد نجيبــــ عبــــده662|2|
رهلي |ن فريد شو يؤنس6657|| حقوق |لق|
يم حج|زى3658|6 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقريم حسن منصور |بــــر|

46o4||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء خ|لد رجبــــ عبــــ|س
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى ع ع ع قنديل489736

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد س| |حمد ع|مر|63868
|لدين259934 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم |حمد محمود ن
تـــج|ره |سيوط |ه عزتـــ فتـــ محمد عبــــد|لسميع|63752
232o7|رهمحمد محمود سعيد |سم|عيل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
35o74||علوم ع شمسيتـــ حس عيد عبــــد|لفتـــ|ح
|59o76| يم جمعه عبــــد | د|بــــ ع شمس|حمد |بــــر|

ه كم|ل |لدين حسن سيد33699 رهن د|ر |لعلوم ج |لق|
يم|83|4| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ن عبــــد |لر|زق |بــــر|

ر رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ|8|45 تـــمريض  حلو|نبــــتـــ جو
لسن ع شمس/ري|ضتـــ| |ر محمود ع |لدين محمود |ل|م 4462|2

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لغ ع محمد23597
2|9o72تـــج|ره ع شمسعمر س|مح ح|مد ع
677374| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد محمد محفوظ ج|د |
7o7o|5تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــ رمزى فكرى محمد
حقوق |سيوطمحمود عبــــد|لجيد يوسف عبــــد|لجيد|47|85
ف من ف|م4|5||8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمرن| |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد جمعتـــ |سم|عيل |حمد9895|

4338o3ش|م مصط محمد |بــــو|لنيل رهمصط  طبــــ |لق|
ف مصط محمد د|ود249427 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن |
6o4234ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ صل|ح حسن عبــــد
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد حسن محمد تـــوفيق حس|ن |695459
4957o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ع|دل محمود |حمد حسن خ
62|o5oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدير رض| لط |لسيد 
طبــــ |سن|ن ع شمسمحمد ع|دل حس سليم|ن54676|
4o8825تـــج|ره طنط|رح|بــــ أحمد مصط |لسيد |لكردى
م محمد ف|روق عبــــ|س|988|88 تـــج|ره |سيوط د
رهفرح س|مح |حمد ج|د محمد9|35|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
6o2445علوم |لمنصورهنجل|ء محمد ع عبــــد |لنبــــى
تـــج|ره دمنهورمحمود طه محمود محمد ع47|445
|2o536ره مصط عبــــد |لعظيم |حمد تـــج|ره |لق|
يم846482 |م|دون| نبــــيل صبــــ |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ر محمد |سم|عيل شمعتـــ|293|76 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسم|ء م|

تـــمريض |لفيوم ند| ن| عبــــد| مهلهل6|688
8863o5|  |حتـــ وفن|دق |لم | حمد خلف عبــــد|لحليم فرغ
|5o937د|بــــ حلو|ن| ط|رق محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمنيه محمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لحميد|9362|4
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى من ص|دق جبــــره 235|89

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء حسن |حمد محمد|44||7
5o79||| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه محمد كم|ل عبــــد |لر
36842| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء |سم|عيل محمود ع

صيدله ع شمسوق س| محمد |حمد|35565
بــــه د 688753 يم عبــــد |لع| |حمد و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|حمد |بــــر|

يم عبــــد|لحميد54544 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط معروف |بــــر|
حقوق |لمنصورهندى محمود س|لم |حمد699692
5|o577معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــد |لجو|د |لشه|وى
تـــج|ره |ل|سكندريهف|تـــن مصط ه|شم عبــــد |لعزيز|6|425
معهد ف ص |سيوط  حمد كم|ل محمد عبــــد|لجو|د|8845|9

2o947رهسيف مسعد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ج|د ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4838o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم يح محمد قبــــ|رى حسن|
|4o75oيم محمد |حمد سليم|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوسف |بــــر|
تـــج|ره |سيوطريه|م ف|رس عبــــد| عبــــد|لحميد  46|879
64o85o| ندستـــ بــــنه|لسيد |حمد محمد حسن مر كليتـــ 
نوعيتـــ |سيوط |ده |حمد حسن عي 888959
68o|26|د|بــــ |لمنصوره|حمد |يه|بــــ عبــــد |لرحيم مسعد
د|بــــ ع شمس|عمر ض| |حمد فتـــح |لبــــ|بــــ923|23
يم مصط |86866 معهد ف ص |سو|نخديجه عبــــد|لحميد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمود سيد رشيد حس 59978
3324o8|د|بــــ |سيوط|مصط محروس مصط |لسيد عبــــد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد ط|رق عبــــد|لمحسن قطبــــ |بــــو سبــــ446255
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن رض| عزتـــ |لسعيد |لجز|ر|753725
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد خ|لد سعيد محمد فرج |لفخر|247594
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ف عثــــم|ن عبــــد|لمقصود45274 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |
4o|864حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد عل|ء عبــــد |لو|حد محمد| 
8787o5 فنون جميله فنون |لم |صف|ء عبــــد|لحميد محمود محمد
ه وجيه شح|تـــه |لدبــــ68|7|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن
7o5389تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر عص|م محمود |حمد عطيه
|57o5|حقوق حلو|نسم|ء عبــــد |لمحسن حسن عبــــد |لرحمن
تـــج|ره طنط|محمد سيد محمود |لسيد352834

فنون جميله فنون |لم |غ|ده محمد عبــــد|لسل|م محمود83437
|5o866|يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن رأفتـــ |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه غريبــــ محمد أحمد|785578
تـــج|ره ع شمسندى مح |لدين عبــــد |لع| عبــــد |24747|
7o2669معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ رضوى محمود محمد فؤ|د محمد
لسن ع شمس|منيه س| |حمد مصط ||78443
يم |لغول|2||43 صيدله طنط|كوثــــر محمد محمد |بــــر|
رهك|رم حس عبــــد |لحليم ج|د |26472 د|ر |لعلوم ج |لق|

لسن ع شمس|م|رين| عم|د فه صليبــــ يونس496492
ه ع|دل حسن محمد5|2722 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن
7o6497معهد ف ص |لمنصورهدين| صل|ح محمد محمود محمد
ره|عل| صل|ح |لدين لط ر| محمد محمد77|5|2 د|بــــ |لق|
حقوق |سيوط ريج محمد عبــــده حج|بــــ|899733
85|3o9|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء رمض|ن محمد نص|ر
6|o735زر|عه |لمنصورهنوره|ن |لعبــــد محمد كشك
ر842439 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر حسن |حمد |لط|
لسن ع شمس|ندى مجدى |حمد فؤ|د |لمهدى|2459|
يم مر عبــــد |لسيد مر6|643| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد محمد حس محمد|29645|
ثــــ|ر د |ط|بــــسمله مصط مصط |ل|صيل675543
تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن ع مسعود عم|رتـــ7582|5
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسل عبــــد |لحميد حسن عبــــد|لحميد|77944
يم عط||862742 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين صل|ح |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرقيه ن عبــــد|لعزيز |لصغ 6|8647
يبــــ نسيم ف|نوس698524 معهد ف تـــمريض |لمنصوره م | و

يم|49293 علوم حلو|نسل|م محمد مح |لدين |بــــر|
2|9o7o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن فرح محمد حسبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جص|بــــرين ي| عرفه عبــــد|لفتـــ|ح محمد832754
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم حمدى محمد |لنبــــوى ع526|22
|24|7o يف عبــــد |لكريم مصط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشه|بــــ 
3352o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ خ|لد محمد خلف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حم|ده عبــــد|لقوى |لسق|33|268
د|بــــ ع شمس|ندى عص|م |لسيد محمد |بــــومعن92|345
25oo|7ف |بــــو|لفتـــح |لجمل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |
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تـــج|ره ج|معتـــ د |طغ|ده رجبــــ |لرف| مو نص|ر9|97|6
8o6679يم سليم|ن تـــمريض |لم | ي|سم |سم|عيل |بــــر|

64|oo|نوعيتـــ |لفيوميتـــ شعبــــ|ن محمود مج|ور
5o65oo ى يم |بــــو |لمجد سم|س تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــسنتـــ |بــــر|
82|o|7|د|بــــ |لم |حمد |س|مه |بــــوجبــــل دمرد|ش|
32o466رهيوسف ن| ن|دى سيد طبــــ |لق|
ن| ه| متـــرى جبــــره482995 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم |لم|ظ فرج498273
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم جم|ل محمد دويد|ر255552
طبــــ ع شمسمروه سم عبــــد |له|دى عبــــد |لمقصود محمد676379
زر|عه كفر |لشيخبــــسمه مصط كم|ل يوسف صبــــح435879
44347oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخكم|ل ممتـــ|ز |لسنو |لص|دق محمد
ش|م فه سلط|ن|2929| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيف 
46o|44تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر محمد رمض|ن محمد محمود
68|88o| ه جم|ل محمد محمد ع د|بــــ |لمنصوره|م
يم776496 علوم |لزق|زيقي|سم |حمد عي |بــــر|
|2o563علوم |لعريشمحمد خ|لد بــــدر |حمد محمد
68o72|يم بــــسيم |لدق|ق زر|عه |لمنصورهسوز|ن |بــــر|
نوعيتـــ طنط|ع |ء ف|يد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ف|يد434296
8o73ooحقوق |لفيومحسن نبــــيل حسن سيد
ش|م عبــــد |لفتـــ|ح عزبــــ8||7|| رتـــ |لجديدتـــ|نور  ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
69o|76د|بــــ د |ط|حس بــــرك|تـــ عم|د ع
لسن ع شمس|ك|تـــرين| ن|ثــــ|ن ج|د | حلقه349|4|
4o6537ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنيتـــ سعيد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمعز خليفه
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد جم|ل |لدين رزق در|ز|598|45
33o|8oحقوق بــــنه|مروتـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لغ محمد
3|o985 رهعبــــ مجدى محمد حس علوم |لق|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمروه |حمد محمد عبــــده بــــسيو |لزي 59|634
9||6o|  د|بــــ سوه|ج|محمود سليم عبــــد|لفتـــ|ح عطيه
52o6o4|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيتـــ عبــــد|للطيف ع ص|دق 
42o677حقوق طنط|محمد |حمد لط ك|مل حسن
تـــ|عبــــد |له|دى محمد عبــــد |له|دى |لديبــــ528974 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره سوه|ج|ء ص|بــــر سيف |لدين محمد ضبــــع5368|3
6o399oيم حسبــــ | محمد |بــــر طبــــ طنط|محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم كم|ل محمد محمد754573

رهسل |نور سعد مرغ 25585 طبــــ |سن|ن |لق|
ره| خ|لد يوسف ز |حمد626|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
689o98ندستـــ أسو|نس|مح محمد نبــــيه |لسيد جمعه
|749o3ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ل|ر| سم ف|يز شح|تـــه
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور|ن مجدى عبــــد |لمنعم مصط |لع39379|
6o4522ش|م محمد خميس |لمر لسن ع شمس|ريم 
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26997o |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــفؤ|د محمد فؤ|د عبــــد|لحميد أبــــور
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||حمد مسعود |حمد عط|9|3338
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط محمد عبــــد| محمد853594
معهد ف ص بــــنه|رو|ن خ|لد محمد |لسيد|26333

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسع|دل خ|لد محمد عبــــود84793
35832oنوعيتـــ عبــــ|سيهنجل|ء ع|طف |م محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منتـــ | عبــــد|لوه|بــــ مصط عبــــد|لحليم عبــــد 456295
5o7436|علوم |ل|سكندريهيم|ن ممدوح ح|مد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم| |تـــ عو|د عبــــد|لوه|بــــ حسن||2238
7o2743تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر محمد سعد |لدين محمد شو محمد عرف
|6|8o2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط سم ج|بــــر ع
44o993 يم مصط ف |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخسل |

4o38oرهرح|بــــ ميدر محمود عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
5|o332ن خليل دميس| طبــــ |ل|سكندريهمحمود محمد ع
4352o4طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسم|ء عزيز حسن |لمنصورى
9o7o65  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |حمد نور |لدين فرج

رهكم|ل محمد |سم|عيل حسن39354 تـــج|ره |لق|
4o232oتـــج|ره |ل|سكندريهي|سم رجبــــ عبــــد |لعظيم |حمد بــــدر
|د|بــــ |لم |من|ر |حمد فرغ عبــــد|8|94|8
6o72o5 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد| مر عبــــد|لحميد |بــــو |لخ
69o35|علوم |لمنصورهنهله سل|مه محمد محمود |لحفن|وى
تـــج|ره ع شمسحمد مسعد حسن رجبــــ|345946
6o2573تـــج|ره طنط|كريم محمد طلعتـــ |لسيد محمد

رهزكري| محمد زكري| يونس حسن|2884 تـــج|ره |لق|
د|بــــ د |ط|عبــــد |لرحمن |يه|بــــ محمد فرج8295|6
6oo572تـــج|ره طنط|كريم رأفتـــ حسن محمد |لبــــندر|وي
4o84|2|د|بــــ طنط|حمد سعيد محمد سم ذ حنيش|
4o8737تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى عص|م سليم|ن محمد رضو|ن
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحسن حس |حمد |دم825234
9|o6o7 صيدلتـــ سوه|جعمر |سم|عيل ف|روق |سم|عيل
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىندى محمد |حمد محمد |بــــو|لليل|||675
ف عز عبــــد |لحميد محمد2|6966 معهد ف ص |لمنصورهسم|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنتـــ | محمد سلط|ن ج|د |لربــــ عمر256|49

تـــج|ره بــــ سويفعصم|ء ش|مل يوسف فرج44|54
ره|رو|ن |حمد يوسف محمود4|82| د|بــــ |لق|

4o8864 تـــج|ره طنط|دير ثــــروتـــ |حمد عبــــد |لحميد حسن
5o85|o|طبــــ ع شمسحمد خميس حل سليم حسون
يم عثــــم|ن73|49| رهمحمود |نور |بــــر| تـــج|ره |لق|
6o2779ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |نس محمد حس |لجندى
7874o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|جر |لسيد عبــــد |لحميد محمد
وف|تـــمحمد |حمد عبــــد |لعزيز |حمد محمد523485 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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9oo754 طبــــ سوه|جدع|ء |حمد ه|شم |حمد
يم عبــــد | شلبــــى449592 ندستـــ |لم |عبــــد | |بــــر|
5|9o63د|بــــ طنط|س|ره سعيد عبــــد |لمجيد مح|ربــــ جبــــريل|
ي عبــــد|لرحيم قن|وي847824 معهد ف تـــمريض |سو|نس|ره خ
2|4o62تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعهد ي| صل|ح |لدين م |لدين
8|o2o8تـــج|ره بــــ سويفكريم |سم|عيل عبــــد|لرحيم |حمد
د|بــــ حلو|ن|جوم|ن| مجدى فوزى |م 5|5||3
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهوق |حمد عبــــد | محمد عم|ر764254 معهد |لج
حقوق |ل|سكندريهمحمود عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لسل|495474
6||9|oه ن|جح |لسيد حم|د |لسيد |د|بــــ طنط|ن
تـــج|ره ع شمسم عزتـــ كم|ل بــــدر5|6|35
5|3o62 طبــــ |ل|سكندريهفرج عبــــد |لمقصود عبــــد |لجليل نعيم محمد
|62|o3تـــج|ره ع شمسمحمود ع محمود ع
7o|99oيم عبــــد |للطيف رشيد يم جم|ل |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيوسف |حمد محمد ن مغ|زى 876787 معهد ع| 
يم ح|مد835599 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىنوره ح|مد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم ع|دل سعد جم|ل |لدين|245785
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء |م |م|م سليم|ن349257
تـــربــــيتـــ دمنهورن| خ|لد |ل|نص|رى خط|بــــ3|4942
49o424تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|يدي سم |سكندر م منصور
نوعيتـــ عبــــ|سيهسل جم|ل |حمد ج|د342874
تـــمريض كفر |لشيخيم|ن عيد عبــــد|لع| ر|شد|438256
63o473ندستـــ |لزق|زيقو|صف سم عبــــد |لملك مك
ن| ز |نور خلف  882928 تـــج|ره |سيوطم
ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر أحمد ف|يز ي|س بــــر| 527867
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد فوزى محمد عبــــد |لمنعم|758745
35699oد|بــــ بــــنه|ي|سم محمد ع محمد|
يم |699352 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره محمد حل محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| رجبــــ عبــــد|لر|زق شبــــل8|3267
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|ي زكري| مبــــروك ج|د |444955
د|بــــ |ل|سكندريه|آيه سم أحمد حم|د محمد475658

كليتـــ |أللسن بــــ سويف|ء يونس |حمد محمود|54752
د|بــــ |ل|سكندريه|منيتـــ لقم|ن خليل محمد رضو|ن||52779
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| | ع سيد سعيد7|||76
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد |حمد محمد حسن |بــــو عبــــيد5|7||5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد خ|لد فتـــ عبــــد|لعظيم |لحو |||48|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن سعيد سيد |حمد شمعه6|6787

5o5|oك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمود رجبــــ حمد | ك|مل
رهمحمد صل|ح محمد ق|سم عبــــد|لفتـــ|345275 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o89|9يم محمد عوض م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ خ|لد |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|حمد محمد بــــر حسن|328743
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83o495علوم ري|ضتـــ |سو|نف|طمه |حمد عبــــد|لحليم محمود
622o5|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء مجدى عبــــد |لبــــ| |لدسو |لمشد
4797o9ندستـــ |ل|سكندريهيوسف مصط رش|د ص|دق عبــــد |لل
يم طه |حمد محمد عم|ر445429 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ |ر |بــــر|
84oo76 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نند ممدوح تـــوفيق عفي
273o64ر حم|يتـــ تـــ|درس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديس|ندر| م|
79o322صيدله حلو|ند| | صل|ح محمود ه|شم
لسن ع شمس|عبــــد |لحميد حل عبــــد |لحميد |لسيد عرفه443488
ره|د | سعيد جم|ل سيد بــــيو227623 د|بــــ |لق|
ندستـــ طنط|رن| نف|د محمود عبــــد |لمقصود685878
بــــه 7429|9 معهد ف ص ري|ضه |سيوطمرثــــ| رفعتـــ ميخ|ئيل و
24oo79تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد|لرحمن وليد سيد عبــــد|لع|ل
ش|م محمد عبــــد | ش|66962| رهس|ين|ي  ندستـــ |لق|
34o6|7ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود جم|ل |له|دى عبــــد|لعليم خلوى
تـــربــــيتـــ بــــنه|وق مصط |سم|عيل عبــــد|لحليم359838
4o7362تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنعمتـــ محمد |لحسي محمد يوسف
4|o54oد|بــــ طنط|لسيد أس|مه |لسيد ح|مد |لشعر|وى|
د|بــــ |لمنصوره|ريم مصط محمود محمد |لمغ|زى675574
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد |ء |لدين محمد عبــــ|س بــــخيتـــ779|83
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن|دين ثــــروتـــ عل|م عبــــد|لرحيم858|86
تـــج|ره ع شمسي|سم بــــدر سعد محمد35687|
طبــــ بــــنه|سل|م سم رف| |حمد|356379
7o|276كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــس|مح حس|م |لدين عبــــد |لحليم سعيد بــــكر
85o|o2تـــج|ره |سيوطمصط |حمد مصط |حمد
صيدله |لزق|زيقمريم محمد |م محمود حس حبــــيبــــ774668
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــ|نوبــــ عم|د |يوبــــ سدر|ك|358995
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمود شلبــــى عبــــد|لجليل332776
7o3|95تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمصط محمد |لبــــ|ز |لمر |لخو
62oo66ه د|بــــ د |ط|خ|لد منصور محمد م
يل ج |لزق|زيقند ع حسن ع ع ن|فع776494 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
نوعيتـــ موسيقيه قن|دين| ع عبــــد|لع| عبــــد|لع|ل838435
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد رفعتـــ عبــــد|لمجيد |لسعد42|338
62o355| يم عبــــد يم س| |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
53oo92تـــج|ره دمنهورمن|ر ري|ض محمد محمد زيتـــون
ف مو عو|د59772| تـــربــــيتـــ حلو|ن |ر |
| منصور فرج محمد7|6783 معهد ف ص |لمنصورهي
تـــج|ره بــــنه|حمد كم|ل عبــــد|لص|دق |لنج|ر|78|262
طبــــ |سيوطنرم رمض|ن فوزى |حمد 978|89
يم |لقني 7683|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيف ن|در إبــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهس| سم عبــــد |لسل|م أبــــو ضيف3||425
75o4|3تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |يمن ع |لسيد
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كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرويد| |لسيد محمد |لد|6827|6
حقوق بــــ سويفبــــوبــــكر سيد سعد عبــــد |لحليم|83|54

|37386| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد |حمد عبــــد | ع
||653oعلوم ع شمسمونيك| ع|طف سم نخله
ي محمد محمد833548 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ح خ

د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد مصط |حمد|48649
7o3448 حقوق |لمنصورهند| محمد محمود |لولي
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمود محمد عبــــد |لمع رزق عي696|43

ر فتـــح | خليل42434 ر |حمد جو تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجو
ين محمود حسن مصط 3|8587 طبــــ بــــيطري |لم |ن
462o34 ش تـــج|ره |ل|سكندريهأمل يح عبــــد |لحميد 
6o38|6د|بــــ طنط|سل|م محمد عبــــد|لعزيز |لسيد ع|شور|
ر|ن7956|4 ر|ن محمد بــــسيو ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنه|د ز
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره ع منصور ز ع مر|د676623
تـــج|ره سوه|جم|رين| ع|طف ك|مل حبــــيبــــ  |89668
375o6oتـــج|ره ع شمسيوسف شعبــــ|ن سعيد |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد ح|تـــم محمد عبــــده |لضل3|65|4
8326o4|يم عبــــد|لسيد ع عبــــد|لسيد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|يم|ن |بــــو|لنج| محمد ع |بــــو|لنج635924
|5o457|رهحمد س| مصط كم|ل ندستـــ |لق|
77o|7o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمسعد منصور عبــــد |لفتـــ|ح محمد حف
9o9|9o|ك.تـــ. ف صن| سوه|ج سل|م ف|رس ع حمد|ن رضو|ن
|4o4|||يم ف محمد |بــــر| وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|يم|ن | لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
رهر| | خ|لد قر عبــــد |لتـــو|بــــ49447 صيدله |لق|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|له عز|زى |حمد محمد دسو 784896
75oo8 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مد|ح عيد عيد تـــر
رهندى محمود محمد محمود25358 تـــج|ره |لق|

معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود تـــوفيق |ل|م|م |ل|م|م عبــــود688457
5|2o35|يف |حمد |لزي|تـــ رهحمد  طبــــ |سن|ن |لق|
حقوق طنط|شيم|ء طلعتـــ ص|دق عبــــد |له|دى ع|693|4
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لرحمن محمد |89532
7576o3|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  منيه عبــــد |لحميد سيد عبــــد |لحميد
3339o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|م ثــــروتـــ عبــــد|لحميد سيد  |م
352|o4فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرن| محسن محمد محمد

5o356| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفبــــوبــــكر طلعتـــ ع قر
تـــربــــيتـــ |لمنصورهر| | ف|يز محمد يوسف مو|68573
4856oo|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء غنيم عفي غنيم
نوعيتـــ طنط|مل حسن سيد |حمد عبــــد|لد|يم سليم427889

ره|يه محمد سيد محمد||2564 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |شمونبــــسمه محمد ذ عبــــد|لصمد259948

33oo2س|لم عبــــد |لرحمن ص|لح | حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد قر عبــــد |لوه|بــــ|55336
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد حس|م محمد عبــــد|لغ |3|9|33
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور | ي| محمد صبــــ |لدمنهورى6549|5
ه|ن فتـــ محروس مر434326 صيدله طنط|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطص|بــــر ع|شور ص|بــــر عبــــد|لع|ل 26|887
تـــ وص محمد محمد خليفتـــ496527 تـــربــــيتـــ دمنهورن
رهم|يكل ريمون فوزى بــــرسوم765462 عل|ج طبــــي |لق|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفل|م محمد ي|س محمد||5272
777o47تـــمريض |لزق|زيق سه| رشو|ن |لسيد |م|م
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد |سم|عيل محمد حسن643759
ف ع مخ|ريطتـــ328769 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود |
7o4585ر صيدله |لزق|زيقمحمد محمود |حمد محمد ط|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسوميه |حمد ع ع 756767
3|5o95رهف|دى |ميل فهيم خليل طبــــ بــــيطرى |لق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دين| عل|م ف|رس عبــــد |لعظيم7|9|5
د|بــــ حلو|ن|نور| جم|ل معوض |لديبــــ |لبــــ|ش|325876
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ح عبــــد|لق|در |بــــو|لمجد عبــــد|لق||8253
يم ش| 437676 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط بــــسيو إبــــر|

رهمصط ع|صم |سم|عيل ع|صم23234 ندستـــ |لق|
7o|583يل ج |لزق|زيقسل |نور مصط مصط محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم354876 زر|عه مشتـــهرض بــــدوي عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|قن زكري| عبــــد|للطيف ع |869994
424||oيم |حمد |حمد د|بــــ |ل|سكندريه|مرو|ن محمد |بــــر|
7o|379| حقوق |لزق|زيقمحمد خ|لد ع|دل ع ج|بــــ
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن حمدي ع|يد عبــــد | عبــــد|لرحيم425899
ره|شيم|ء سعد يونس عبــــد|لرحيم236449 د|بــــ |لق|
إعل|م بــــ سويف  يه|بــــ ر|شد مسعود رضو|ن|4652|9
27oo9تـــربــــيتـــ حلو|ندين| |س|متـــ ع محمد
يم776|4 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نكريم و|ئل |بــــر|
6|4|oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفخ|لد زغلول |حمد عثــــم|ن

صيدله |لزق|زيقعل|ء|لدين ع مصط حسن ف|يد627773
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م صفوتـــ سند عبــــد|لرحمن |لقرم729|34
244o6oزر|عه |لفيوممحمود فريج سليم|ن سل|م
834o96 ر|ء صديق محمد مو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |لز
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــندى عزتـــ غريبــــ فليفل5|2543
تـــج|ره ع شمسمحمد ج| |حمد |لصديق27393|
52|69o| |زر|عه طنط||ء عص|م |حمد طه |لعن
8877o| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطبــــسمه حسن محسبــــ سل|م
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود فرغ صديق محمد84|45|
معهد ف ص بــــنه|يم|ن عبــــد|لع| شبــــل عقل|248385
حقوق بــــورسعيدر| خ|لد ثــــ|بــــتـــ |حمد حسن762466
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زر|عه طنط|مريم |حمد |لسيد عبــــد|لع|ل477438
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحيم |بــــوس779467
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد تـــ|مر |لسيد حس عبــــد |لعزيز|27387|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|ر| محمد محمود |لشعر|وى493|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم عص|م محمد فكري محمد669|5|
د|بــــ |ل|سكندريه| |ر |حمد محمد خليل عبــــد|لع|ل482984
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهس|ره أحمد ع|طف أحمد خليل447343
تـــ |لدسو |حمد |لدسو 4|4999 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|أم
تـــربــــيتـــ دمنهورن|دين ع|طف ج|بــــر س|لم542736
يم635449 رهوق محمد |لسيد فرج |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
لسن ع شمس|رحمه سيد فتـــ |حمد48462|
بــــتـــ6422|6 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرن| أس|مه سعد |ل
تـــج|ره كفر |لشيخخلود عبــــد |لسميع محمد عبــــد|لسميع |488|4
2|64o5تـــج|ره ع شمسعمرو ح|تـــم فؤ|د |حمد فه
تـــربــــيتـــ طنط|رن| محمد يوسف غنيم432243
53o65|تـــ|عن|ن ع|دل |لششتـــ|وى ح|مد سعد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد حس|م |لدين محمد محمد حمودتـــ بــــ46|446

رهع|دل صبــــ عبــــد |لحكيم |حمد382|4 تـــج|ره |لق|
527o|7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م بــــهجتـــ محروس عبــــد|لحليم صقر
حقوق |سيوطمهر|ن عمر عطيه مهر|ن 889884
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نسم|ء عبــــد|لبــــ|سط ج|د |لكريم محمد862686

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ره جنيدى عبــــد |لتـــو|بــــ جنيدى52838
453o|5ى ه| عبــــد| سليم|ن ندستـــ |سيوطي
6934ooطبــــ |لزق|زيقنج|ه ع ع|بــــد ع محمد عبــــد |لقدوس
|ء سم ع محفوظ|38|892 معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوط 
وف|تـــصمويل |نيس فوزى صموئيل37847| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
92|5o2|د عبــــد|لمجيد فنون جميله فنون |ل|ق منه محمد ر|فتـــ مج|
يكل623986 تـــج|ره ج|معتـــ د |طدير ط|رق محمد محمد يوسف 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عل|ء سعد حسن 8|6|48
ش|م عبــــد |لغ عبــــد |35528| ره|د| |  ثــــ|ر |لق|
4845|7| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ع عبــــد |لعزيز كم|ل ع
ر محمد عبــــد |لغ سل|م627|26 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود م|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــع فتـــ ك|مل ع 857252 معهد ع| 
معهد ف ص سوه|جعبــــ مه ع محمد833977
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمتـــ ربــــ|ح |لمحمدى يوسف يوسف|62745
ه||454|4 د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ط|رق محمود عم
835o63يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحسن|ء طلعتـــ عبــــد|لنعيم |بــــر|

55oo5صيدله بــــ سويفند بــــرك|تـــ محمد محمد
يم |لزبــــده76|6|6 ندستـــ |لمنصورهن|در عيد |بــــر|
ش|م صبــــرى عثــــم|ن عبــــد |لع|ل675967 حقوق |لمنصورهمنه 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن فوزي محمد عبــــد|لع|ل|7|8632
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82o753| طبــــ |ل|سن|ن |لم |ي|د كسبــــ|ن محمد عبــــد|لمتـــج
88o|43 حقوق |سيوطمصط محمود محمد حسن
نوعيتـــ قن|ل|ء |لنوبــــي ع |حمد|865728
معهد ف ص |سيوط يم|ن عص|م ع |حمد|888597
88378o ف ص|بــــر عبــــد|لج|بــــر تـــربــــيتـــ |سيوطش|م |
4|75o3 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|زن خ|لد ع ع27566|
ش|م محمد محمد رضو|ن|424842 علوم ج|معتـــ د |طحمد 
63|o23يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سمر عم|د |لدين تـــه| |بــــر|
رهمحمد بــــه|ء زوين |حمد854262 طبــــ بــــيطرى |لق|
ف فؤ|د محمد858929 صيدلتـــ |لم |ف|طمه |

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسل|م عبــــد |للطيف ح|مد محمود|64|85
تـــربــــيتـــ |سيوطكرستـــ | ن| ف|يز بــــخيتـــ 879598
يم جم|ل عبــــد|لونيس498874 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورخلود رأفتـــ |بــــر|
|د|بــــ طنط|ه|له جم|ل عبــــد |لمقصود |حمد |لسي2||3|6
3488o7 يم سيد دسو تـــ |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــشيم|ء عبــــد|لر|زق محمود |سم|عيل358823
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمرو|ن |حمد ط|رق محروس67697|
9o3595 ى مر د|بــــ سوه|ج|حمد|ن جم|ل ع
28o424 حقوق ع شمسغ|ده عهدى عبــــد|لعظيم محمد مصط
7o72o4| معهد ف ص |لمنصورهسم|ء سم |لص|دق |لدسو ع

صيدله بــــ سويفرج|ء ربــــيع ع عبــــد |لمجيد54846
تـــج|ره سوه|جمروه |لطيبــــ صل|ح |لدين ص|لح844827
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنه | |لسيد محمد ع يوسف439669
6o3o66يم محمد محمد بــــقلوله طبــــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
77o265|رهعبــــد |لرحمن رض| مسعد مرزوق |بــــو عل|ج طبــــي |لق|
يم|2289|7 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد محمد عوده محمد |بــــر|
9o2335 يم محمود تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لعليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطرش| عو|د بــــسيو عو|د 894542
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــزينبــــ فرج عبــــد |لخ|لق |لبــــو|بــــ4695|6
تـــج|ره كفر |لشيخأحمد محمد أحمد محمود |حمد  زم|ره6436|4
يم طنط||42|33 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد ي| عبــــد| |بــــر|
22869oلسن ع شمس|ي|سم محمد حن ع
24|o|oرهنور صل|ح |لدين مصط خليل حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محمد |لسيد عبــــد |لسل|م |بــــر9765|6
83695oعلوم |سو|نمحمد |بــــو|لحمد ح|مد محمود
2|53o8 زر|عه ع شمسلي حس عبــــد|لغ حس
علوم |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لمنعم محمود ع |553|78
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم ي ع|يش حسن768266
علوم حلو|نمحمد |حمد محمد مجيد |لص|دق437|3|
527o32ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد |لمنعم بــــيو محمد |حمد
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د|بــــ سوه|ج|  حمد رفعتـــ ص|بــــر تـــسن|895495
8o463|تـــج|ره بــــ سويفمريم ممدوح |سحق حبــــيبــــ
48667oد|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن محمد محمد ع|طف |لنش
ه عبــــد|لعظيم |حمد عبــــد|لعظيم|255256 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
رهم|ريه|ن طلعتـــ عبــــد|لع| عبــــد|لق||32587 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
83o548لس جرجس ف|يز خله د|بــــ |سو|ن|ك
776o32تـــج|ره |لزق|زيقرح|بــــ رض| محمد عبــــد |لرؤف عبــــد |لعزيز
ندستـــ |لفيومل|ء محمد عي عبــــد|لقوى|756659
|333o7رهعمر خ|لد رمض|ن شح|تـــه تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورسعيد رمض|ن عبــــد |لسميع محمد عوض27|495
2469o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ض مؤمن طه عبــــد |لفتـــ|ح |لعبــــد
7o8926معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ص|لح ع|طف محمد عبــــ|س

يم عبــــد |لجو65227 د|بــــ |لفيوم|رح|بــــ عبــــد |لنبــــى |بــــر|
88o3o2 يم كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد مصط فرج |بــــر|
8o83o7كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم | ف|يز ر|غبــــ فرج
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد مصط محمد مصط |49297
266o82طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م محمد محمود |بــــو|لحسن

حقوق |سيوطحسن محمد حسن ع56336
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهين محمد ع محمد|3|756
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم حم|ده ذ عبــــد|لسل|م|5|49|4
5|52o5ف محمود |حمد |بــــو |سم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن |
رهندى س| محمد محمد22575| عل|ج طبــــي |لق|
6872o4د|بــــ |لمنصوره|جم|ل |حمد |لمتـــو |لمتـــو ص|بــــر
وف|تـــمصط |س|مه قنديل ع584|23 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد سليم|ن سليم|ن |لصعيدي442522

5222oتـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء سعد عبــــد |لحكم |حمد
علوم طنط|منه | ي| محمد |سم|عيل عوض7867|5

6|26o|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد محمد عبــــد |لفضيل حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمود |لسيد صبــــره حسن|367|48
7|22o3يم صبــــي ر عبــــده عبــــده |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدحمد ط|
|23o92تـــج|ره بــــنه|عبــــد | يح عبــــد | عبــــد |لمجيد
49oo5|د|بــــ دمنهور| |ر خ|لد محمود  |م محمد
حقوق |سيوطمن|ر فرج محروس سدر|ك  885529
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم محمد عبــــد|لرحيم محمد6|4|26
9o83o7 ن| مجدى حكيم رزق كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم
33o736ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سهيلتـــ و|ئل |لسيد عبــــدربــــتـــ
6o75ooمعهد ف تـــمريض طنط| زي|د محمد عبــــد |لغ |لحوتـــى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف عطيتـــ محمود عطيتـــ439|32
4595|o زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد س| أحمد |لحسي محمد |لعو
4|4o|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نهلتـــ محمد محمد |لسبــــ
4796o6| ندستـــ |ل|سكندريهم | حن شفيق حن م
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8o47o3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شذي صد |م عبــــد|لغ|
775o26|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد سم محمود ق|سم نص|ر
34o9o||ش|م حس|ن |حمد حس|ن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد 
ندستـــ |ل|سكندريهمه|بــــ حس |حمد عبــــد |لق|در4|5247
رهحس|م عبــــد|لمنعم حس|ن محمد|24398 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخريم عبــــد|له|دى محمد عبــــد|له|دى عم437234
83o76|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لع|ل |حمد
يم66|332 معهد ف تـــمريض بــــنه| ول|ء سعيد |لسيد |بــــر|
5o5482زر|عه |ل|سكندريهحس|م |لدين ر|فتـــ |حمد محمد
د|بــــ |سيوط|ر| | ع|طف عبــــد|لموجود محمود  878384
23o634تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط |حمد محمود ع رحمه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــ |ر نج|ح عبــــد |لع|ل حس |حمد525329
حقوق |سيوطع محمد |له|دى |حمد محمد  794|88
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف حسن ع محمد4||758
رهرميس|ء محمد صل|ح |حمد |لوكيل|4865| تـــج|ره |لق|
يم عبــــد|8323|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد | |بــــر|
83o873زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمصط محمود |لسيد طه
884o9|  تـــربــــيتـــ |سيوطنه| بــــولس رشدى بــــولس
85o|84|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد صبــــ |دم عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نعمه |حمد يوسف محمد يوسف25|67|
34349oعلوم ري|ضتـــ ع شمسخلود محمد كم|ل محمد
8376o3يم تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديدي صل|ح سعيد |بــــر|
|3o893تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد |حمد حس فه
256o4||تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد حسن عبــــد|لفضيل بــــشتـــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه عط عبــــد |لمنعم |لصي 2724|6
6o8o66تـــمريض طنط| ر| | |لسيد مصط |ل|شعل
طبــــ بــــيطرى بــــنه|أحمد شو ح|مد مو878|43
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد مصط محمد634538

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى |يمن قر |حمد27949
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء بــــه|ء عبــــد|لحميد |حمد|9476|8
77769oتـــج|ره بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لمنعم عمر سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء صبــــ محمد محمود |لدى84|428
336oo9د|بــــ ع شمس|دين| ي| محمد عبــــد|لسل|م

2722oرهنور| محمد نور عبــــد|لغف|ر تـــج|ره |لق|
325oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عبــــد|لعزيز محمدى |حمد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز رجبــــ|768924
6892ooندستـــ أسو|نمحمود عبــــد |لق|در عبــــد |لغف|ر حسن ع
يم |لص|بــــر|779||7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه عمرو ثــــروتـــ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن حس |يوبــــ عبــــد|لو|حد334296
447o72ندستـــ |ل|سكندريهم|زن محمد محمد رفعتـــ قطبــــ
علوم طنط|آل|ء عبــــد|لعزيز |لسيد محمد حم|د428352

Page 3581 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

33o3|3ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقنور|ن تـــ|مر محمد |سم|عيل |لجز|ر
4o3433ين |يه|بــــ |لسيد بــــسيو عبــــده د|بــــ |ل|سكندريه|ن

ره|بــــه حس محمود حسن25993 د|بــــ |لق|
2|73o5|رهبــــن|ن ملهم سعد |لدين مصط عمر تـــج|ره |لق|
8o6948ندستـــ |لم |محمد ع|دل محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــد| كرم ع محمد852826
692o2||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد محمد ع | |لسيد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء |م |م |بــــو سيف عبــــد |للطيف55222
|د|بــــ طنط|عبــــد | سيد|حمد محمد سيد|حمد در429722

3o||9حقوق حلو|نم|رين| رفعتـــ ر|غبــــ عزيز
64o933 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع|دل |لشبــــر|وى |حمد مصط
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط ص|لح صبــــرى دسو 362|3|
تـــج|ره |سيوطمحمود ص|بــــر حموده مبــــ|رز333|85
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد ع أحمد جبــــريل485474
|32o5oحقوق ع شمسس|رتـــ محمود عبــــد |لرحيم عبــــد |لع|ل
|37o59ف |م|م محمد محمد تـــج|ره ع شمسمصط |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن |مجد سيد ي|س |94|24
صيدله |لمنصورهمنيه محمود محمود فه صبــــح|5|6846
89o542 ندستـــ |سيوطمحمد مصط ع |حمد

رهن|ديه حسن |حمد مرزوق حسن ر|بــــح35828 د|ر |لعلوم ج |لق|
66o42علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعم|د|لدين |حمد فه |حمد

83oo25|ه حمدتـــه ص|بــــر محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م
9o|974 حقوق سوه|جعمر محمد محمد |حمد
د|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن عثــــم|ن زغلول عثــــم|ن محمد489856
صيدله طنط|بــــسنتـــ |حمد عبــــد |لحميد طه432376
6767o6|د|بــــ |لمنصوره|يه م|جد عمرو سليم|ن عمرو
8o|o83تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ل |ء مجدي يح |حمد
7o6985علوم |لمنصورهدير |لحسي محمد جل|ل
697o85يم محمد ندستـــ |لمنصورهزي|د مصط |بــــر|
علوم |ل|سكندريهرو|ن محمد حسن ع |لخ|ن74|426
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويستـــسنيم محمد رمض|ن حسن ع |لمل642948
ر فوزى محمد سيدين5838|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طع|صم م|
5|4oo9| |معهد ف ص |ل|سكندريهل|ء |حمد |لسيد |حمد |لحلو

رهرو|ن خ|لد ع محمد |لدسو 4886| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|دون| مجدى ديمتـــرى بــــ|سي 895668
د|ر |لعلوم |لم |ي|سم سلط|ن حسن عم|ر6379|8
82257o تـــربــــيتـــ |لم |نوره|ن |حمد ع حل
92|o63|معهد ف ص سوه|ج  ل|ء حسن عبــــد|لحميد |حمد
5o53o4 يم طبــــ |ل|سكندريهحس سليم|ن أحمد سليم|ن |بــــر|
49o667تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجيه|ن قطبــــ محمد قطبــــ |لسيد
د|بــــ ع شمس|يتـــ عبــــده محمد عبــــد|لعزيز|3|92|3
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78|6o4| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنتـــص|ر |لسيد فوزى محمد عي
52o96|تـــج|ره دمنهورف|طمتـــ محمد محمد حج|زي
53o563تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــيس |حمد عبــــد |للـه |لشيخ
يم زيد|ن44337| رهعبــــد | ص|بــــر |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل عبــــد|لن| عطوه مغ|356272
تـــج|ره |سيوطمحمد محمد حشمتـــ بــــغد|دي حسن4492|8
689o92ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخ|لد محمد |لسيد محمود |لقصبــــى
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رغده ص|لح علو| ر|حيل853228

ره|دع|ء جم|ل رمض|ن عبــــد |له|دى74|33 د|بــــ |لق|
34444o معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطعرف|تـــ محمد صبــــرى زوي
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|ره سعيد كم|ل ك|مل |لسق|497474

صيدلتـــ |لفيوميم حسن عبــــد |لفتـــ|ح ع64752
زر|عه ع شمسرو|ن جم|ل محمد |لش|ف25485

78o558|طبــــ ع شمسمحمد مختـــ|ر عبــــ|س محمد |حمد عبــــ
|6o989 |م|م حس تـــربــــيتـــ ع شمسرن| محمود 

تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن محمود محمد نجيبــــ محمود محمود44663
تـــج|ره طنط|محمد وحيد عبــــد|لمنعم |لسيد زمزم2326|6
حقوق |لمنصورهنوره|ن حس عيد |حمد|6597|
2546o7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد تـــوفيق كشك
د|بــــ دمنهور|حن محمد فتـــ عبــــد |لعزيز حس 489787
425o54تـــج|ره |ل|سكندريهجه|د محمد حسن ع محمد
848o69|معهد ف ص |سو|نحمد نج|ر عبــــده نج|ر

رهشيم|ء صل|ح محمد عبــــد |لع| 86|7| تـــج|ره |لق|
2|88o7رهمحمود |يمن فوزى عبــــد|لعزيز طبــــ بــــيطرى |لق|
|24|o9| يم ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه ه| |بــــر|
يم48354| لسن ع شمس|من|ر محمد |حمد |بــــر|
بــــي |69226 تـــج|ره |لمنصورهين حس |لنبــــوى محمود |ل
779o35تـــمريض |لزق|زيق م |لسيد عبــــد |لرحمن |حمد

66o66علوم |لفيوممحمد |حمد محمود رمض|ن
يم76|9|3 تـــج|ره ع شمسبــــتـــ |لعج|تـــى عمر |بــــر|
4|372oيم |لفخر يد |بــــر| تـــج|ره طنط|سل|م محمد |بــــو |ل
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لش| عم|د عبــــد|لش| حسن مهدي337828
د|بــــ ع شمس|ر| |س|مه محمد عبــــد|لفتـــ|ح275|22
ه254947 ف عبــــد|لعزيز |بــــو خ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عزه |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندى محمد عبــــد |لد|يم |لسمنودى9|6964
9|2o99 ن| معوض كليبــــ |نور معهد ف ص سوه|جم
82o94o علوم ري|ضتـــ |لم |بــــيتـــر نبــــيل حبــــيبــــ ي
علوم بــــنه|حمد محمد عبــــد|لرؤف محمد خليفتـــ|262867
نوعيتـــ بــــنه|محمد محمد |لسيد مصط محمد337746
5o9823تـــج|ره دمنهوركريم محمد ع |م ع
تـــج|ره ع شمسعمر|ن رض| عمر|ن محمد349722
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33444oيبــــ سعيد ر و لس م| تـــج|ره بــــنه|ك
وف|تـــ|سل |يه|بــــ محمد ع77|3|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o888oطبــــ |لمنصورهند |لسيد محمد |لسيد محمد |لحديدى
5o6785تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر|ن| كريم زيد|ن كريم
تـــج|ره كفر |لشيخر| | عطيتـــ غ|زى عطيتـــ442596
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمتـــ عبــــد|لحميد محمد حس 6348|3
ف محمد |لمشهور |لحس| يوسف57|839 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديض |
حقوق |ل|سكندريهمحمد محمد محمود |حمد شغتـــ486797
رهمحمد |حمد |لعدوى محمد |لصوف||73|22 ندستـــ |لق|
6o3689تـــج|ره |لمنصورهمحمد حس|م |لدين |لسيد |لقطبــــ
8o8487تـــج|ره بــــ سويفخ|لد جمعه صل|ح محسن
زر|عه |ل|سكندريهمنه | أحمد حمدى عبــــد |لمجيد35|425
7o27o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه بــــند|رى مرغ بــــند|رى بــــند|رى
تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل |لدين مرغ عثــــم|ن844978
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|غ|ده |لسيد محمد محرم||2687
6|43oo تـــج|ره طنط|محمد حسن محمد حسن |لمن
|62o8|حقوق حلو|نعمرو |حمد |حمد سعد
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطبــــيشوى عبــــد|لج|بــــر ف|رس رزق  879284
رتـــعبــــد| ط|رق |حمد عتـــريس232247 علوم ري|ضتـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ند| عل|ء سم ع |بــــوزيد694795
8|o636|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء ر|فتـــ محمد يوسف|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نزينبــــ |سعد ق|سم دردير844458
7o5286|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه محمد محمد مصط عمر
262o5| يم تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
علوم |ل|سكندريهمن|ر عبــــد|لمنعم سعد |لدين زيتـــون|42255
حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |حمد عبــــد |لمو484363
8|42o8تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرؤف عبــــد|لوه
7o9o85تـــج|ره |لمنصورهك|م | |لسيد ع |لبــــسطوي
د|بــــ ع شمس|محمد |حمد سعيد |م|م334444

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمد ز|رع محمد |حمد53759
92o53o  حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك|تـــرين عم|د |نور ج|د
معهد ف ص |ل|سكندريهغ|ده حليم كم|ل عبــــد |لحميد |ل |9446|5
8o7|6o كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسعزه صفوتـــ حس ع
يم ع785297 ه رمض|ن مر |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقن
884o85يم عبــــد|لمهيمن عبــــد|لح تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر |بــــر|
يم محمود محمد326988 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ف|طمتـــ |بــــر|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهكريم رض| |لسيد ع عبــــد | |لنج|93|684
6o7282لسن ع شمس|عبــــد| حس|م عبــــد|لرؤف |لشيخ
85|o49|ه عربــــي عبــــ|س مسعود كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
علوم بــــنه|م| |حمد مصط محمد شه|بــــ|329228
6o83|2د|بــــ طنط|آيه بــــيبــــرس |لسيد ح|فظ سعيد|
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ندستـــ |ل|سكندريهي|سم حسن تـــوفيق ع حسن475428
9o642| حه وفن|دق |ل|قجو |ن| بــــولس جرجس بــــطرس| 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم ع |حمد يعقوبــــ د|ود767886
436o43جرس زر|عه كفر |لشيخي|سم حسن ع 
6233o3ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمريم مصط مصط |لطح|ن
7o3328تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدى | عل|ء |لدين منصور محمد
4o||73حقوق طنط|محمد ع|دل حمزه حسن
علوم بــــنه|ي|سم محمود محمد عيد سليم|ن354738
4|5o74د|بــــ كفر |لشيخ|ع|ئشه ز |حمد محمد |لعس|وى
يم بــــدوى685399 ندستـــ |لمنصورهصل|ح |بــــو |لمجد |لسعيد |بــــر|

6o269 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر طه حس محمد حس
يم465434 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد يوسف ح|مد سند |بــــر|
6|||o4يم |لسيد |لطح|ن ندستـــ |لمنصورهمحمود |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| عبــــد |لمع |لسيد عرف|||6975
تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد رفعتـــ شو سعيد822828

58o76تـــج|ره بــــ سويفيف حس ج|بــــر |حمد
84o23o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم|ء |لحس |حمد |لضوي

يم لوق|54924 علوم بــــ سويفم|دون| موريس |بــــر|
|5o777|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد كم|ل فتـــ |حمد
639o87معهد ف ص |لزق|زيقحمد محسن عبــــد|لحليم عبــــد|لحميد ع
تـــج|ره |سيوطم محمد منصور حس|ن838737
33o9o2 تـــمريض بــــنه|ي|ر| صبــــري عبــــد|لرشيد عفي
526o73كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر عل|ء محمد عثــــم|ن
34o696ندستـــ شبــــر| بــــنه|نوره|ن ع|مر محمد |لطو |سم|عيل
رهبــــسنتـــ |حمد رجبــــ عبــــد |له|دى62264| د|ر |لعلوم ج |لق|
685oo2|ر معهد ف تـــمريض |لمنصوره ين|س جم|ل نعم|ن قوتـــ جو
27|o3|يم |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــتـــ مجدى عبــــد |لحميد |بــــر|
7o656oرتـــ|مه| طلعتـــ محمد |حمد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع |تـــ حسن عبــــد|لمنعم |لضحيوى257496
علوم سوه|جعبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم محمد 2|8978

علوم حلو|نمحمد خميس |حمد محمد28669
يم578|22 د|بــــ ع شمس|مصط مجدى مصط |بــــر|
بــــي 5866|6 د|بــــ د |ط|عمرو محمد |حمد |ل
نوعيتـــ بــــنه|منتـــ | |يمن |سم|عيل عبــــد|لرحيم332563
يم شلبــــى247673 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسعيد حمدى مصيل |بــــر|

|د|بــــ |لم |يوسف عبــــد |لغ حسن حمزه28567
7o2593صيدله |لزق|زيقسم| ه| عبــــد |له|دى حسن عريضه
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نزي|د صل|ح محمد ذ |84762
638o72حقوق |لزق|زيقس|ره محمد سيد |حمد محمد عبــــد|لفتـــ
يم35949| د|بــــ حلو|ن|نوره|ن محمد ف|روق |بــــر|
4375o7|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد محمد |حمد محمد كشك
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268|5oطبــــ بــــنه|كريم ع|دل جل|ل سليم|ن |لقط
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |حمد محمد ص|بــــر|92|853
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم مدحتـــ ش|كر عوض |74|635
695oo5يم ص|لح معهد ف ص |لمنصورهندى رض| عبــــد |ل |بــــر|
6o829|| بــــي ه |حمد محمود |ل تـــربــــيتـــ طنط|م
طبــــ |لزق|زيقسل|م |لسيد عبــــد |لمنعم حسن |لع|643738
تـــربــــيتـــ حلو|نسل محمد سيد مو57253|
تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل||3477
يل م|جد فوزي حبــــيبــــ826239 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
43o4|5صيدله طنط|ميسون ع|دل حمد ع|مر
882o|4 تـــمريض |سيوطمرو|ن |حمد محمد عبــــد|لكريم
يم47|63| وقفريده مصط حس |حمد |بــــر| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
69792o|يم حليمه ه مصط محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |لعريشنور| حم|ده سليم|ن ص|دق بــــدوى|76753
رهريم يح محمد |لسيد س|لم8|668| طبــــ بــــيطرى |لق|
وف|تـــحمد ع|طف مصط معوض|55388 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

صيدله |ل|سكندريهشيم|ء حمدى شح|تـــه ع 7|8886
8o9996د|ر |لعلوم |لم |رمض|ن ن|دي محمد |حمد
47663oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفرح محمد ص|لح عبــــ|س ص|لح
822o54تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد ن| محمد جم|ل سيد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد صل|ح محمد حسن||77426
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطي|سم ع عبــــد|لرحيم ه|رون  876898
رهر|ن| مصط |حمد محمد46267| تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسعمر محمد عي عبــــد|لمهيمن|36495

بــــتـــ عبــــد |لسل|م||736 تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر جمعتـــ و
|5oo53|علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد مصط محمود ص|دق
5|5o78علوم |ل|سكندريهمن|ر محمد فؤ|د ع محمد |لجندي
ره|عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن سعد مختـــ|ر||9|4| د|بــــ |لق|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــ ع|مر مسعود2|2584
طبــــ |لمنصورهمريم صبــــرى |لسيد محمد ن689645
3338o9|رتـــ|حمد رض| عطيتـــ| |حمد محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
88248o|ء سيد ع سيد| زر|عه |سيوط  

33o6oيم حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|دون| صفوتـــ فرج |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمصط عزتـــ عبــــد|لع| عبــــد|لغ ع9|3486
28677oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن رمض|ن رجبــــ يوسف
5|958oء عل|ء فؤ|د فؤ|د طه| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
||8o59تـــج|ره ع شمسم | فكرى فه عويضه
6o|83o   معهد ف ص طنط|نور| خ|لد حموده |لمهر
4o3839| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد نعيم طلبــــ بــــسيو
معهد ف ص |لمنصوره|ء محمد ع محمد رزق|697857
تـــج|ره بــــور سعيدند| |حمد حسن |حمد47|676
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تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمود |بــــو|لمجد محمد عبــــد638236
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمود محمد ري|ض مصط |لعز|زى766587
7643|o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدروف|ن عمرو عبــــد |ل |لسيد |لد
حقوق |لمنصورهمحمود ي محمود ص|لح يوسف755535
4232o4زر|عه طنط|س|مه ربــــيع عبــــد|لرحيم عبــــد|لحليم غ
34oo55كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورف|طمتـــ محمد |حمد محمد ف|يد
فنون جميله فنون حلو|نمريم مجدى مكرم س|ويرس38866|
تـــج|ره بــــنه|ي|ره |س|مه محمد مختـــ|ر عبــــد |لمقصود72|775
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حمد عبــــد |لسل|م |لسعيد حسن عبــــد 7332|4
د|بــــ |سيوط| |بــــ|نوبــــ صبــــ مسعود حن|886587
9o46o8 تـــج|ره سوه|جوليد محمد |لسيد مط|وع
طبــــ ع شمسبــــسمله خ|لد عبــــد | ع222|6|
4845ooتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد رجبــــ محمود |حمد
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسهيل| محمد ع |ل|مشي4664|4
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم شعبــــ|ن محمد رضو|ن759892
زر|عه طنط|ف|طمتـــ |بــــوشفيع عبــــد|لحليم |لقرو|42849
628o59ف ه|دى طنط|وى تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن |

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع ع محمد حج|زى47924
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد عبــــده سعد عبــــد |لعليم |لزغبــــي|624662
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء |حمد حمدى |م ورد|499572
|5o925يم ح|مد ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|فرح محمود |بــــر|
يم |حمد محمد عبــــد |379|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سل|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نلشيم|ء محمد ه|شم |م |847332
تـــج|ره ع شمسه|يدى بــــرك|تـــ مو رزق |336363
6o|o53علوم ري|ضتـــ بــــنه|حس|م جم|ل ري|ض دويد|ر
6o3|44وى| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيختـــسنيم ع منصور |لق
ره|كريم |س|مه |لسيد عبــــد|لغف|ر5529|2 د|بــــ |لق|
2|7o47لسن ع شمس|رن| ح|زم عبــــد|لرحمن خليل
8|o|36|د|بــــ |لم |حمد سيد محمد ج|د|
883|3o معهد ف ص |سيوطرض| زغلول محمد عبــــد|لمطلبــــ
علوم ج|معتـــ |لسويسحمد سليم|ن محروس سليم|ن|656|26

رهرو|ن عل|ء |لدين لبــــيبــــ عبــــد |لحليم25383 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يف زيد|ن489947 يم  تـــج|ره |ل|سكندريهآيه خ|لد |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جك|تـــرين| عم|د  |د حبــــ  896799
6o8842| ر|ء عم|د يوسف عبــــد تـــج|ره |لمنصورهف|طمه |لز
6|9o|8|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق عبــــد |لرحمن |لد|ودى |لبــــص
6o2|24ر|ن معهد ف ص طنط|روز|ن مأمون عبــــد |لمنعم ز
26|6|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سل|مه |لسيد محمد دل|ل
76689o ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن بــــهجتـــ محمد حل حم|ده عبــــد
| |بــــوبــــكر عثــــم|ن محمد6|8469 تـــربــــيتـــ |سو|ني
2|745oتـــج|ره ع شمسه|يدى حس|م |لدين سعيد |لسيد
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26|58oتـــج|ره بــــنه|سيف |لدين |حمد مر ع مبــــ|رك
6o44|5يم محمد يوسف |لبــــي|عه تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيم|ن حمزه عليش حمزه||32628
|6o|o7|رهحمد محمد عبــــد |لعزيز |لعزبــــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ر عبــــد |لسل|م حسن8282|2 يثــــم ع م| وف|تـــعمر  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4|3o|5يم صقر |د|بــــ طنط|منتـــ | س|مح |بــــر|
432o|2معهد ف ص طنط| عبــــد |لسل|م مصط |لمزين
8|4|7oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|روق عص|م ف|روق تـــوفيق
534o44 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف محمد |لسيد حسن
6o9|33د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مه| رمض|ن عبــــد|لرسول دي|بــــ|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو محمود عبــــد|لو|حد محمود6|874
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد جميل حم|د ع |834366
35428o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم|ن ع محمدي ع
ر شعبــــ|ن حزيمتـــ493484 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد م|
رقويدر84|267 يم محمد عبــــد|لظ| نوعيتـــ |شمونض |بــــر|
773o2|تـــج|ره ع شمسمحمد ع|طف |حمد ع بــــيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند |حمد محمود |حمد865782
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدين| محمد عبــــد |لحميد حس حس|2|7769
|323o5 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم جم|ل محمد حس
5o7o25 |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدع|ء سل|مه حسن عبــــد |لع
699o34|ه محمد |لسيد محمد |لسيد زر|عه |لمنصورهم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــسمه عبــــد|لحفيظ ع غز| 825296

تـــج|ره بــــ سويفمحمد عمر محمد ج|بــــر59842
43o|65 تـــج|ره طنط| |ر حسن محمد فتـــ |بــــو حس
355o27تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسشيم|ء |حمد مغ|وري |بــــو |لعل| خليل
ه |نيس صبــــ |نيس صبــــره772348 تـــج|ره |لزق|زيقن
6o4|oo|تـــج|ره طنط|كريم |س|مه |لسعيد شعبــــ|ن |لجد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد حمدى سليم عبــــد|له|دى|782874
9o44|5  تـــج|ره سوه|جعبــــد| |حمد دي|بــــ حس
يم |لف 256567 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنرم |بــــر|
عل|ج طبــــي قن|عبــــد|لرحمن |حمد عويس ع 824733
| |حمد محمد عبــــد|لل|ه5|2289 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي

ره||ء حمد|ن طه محمد|69973 عل|م |لق|
ن| م|جد يو|قيم مج6536|| رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
447|o8ل|ل كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمؤمن س|مح محمد سعيد 
تـــج|ره |لزق|زيقبــــسنتـــ حس|م عي عبــــد |لخ|لق59|625
68oo76يم |حمد سعد د|بــــ |لمنصوره|ه|جر ن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسمـ| ثــــروتـــ عبــــد|لحميد محمد632935
تـــربــــيتـــ ع شمسسل|م ع|طف ن |لدين ع |357966
27|2ooطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم محمود |حمد عبــــ|ده
27o668تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م محمد محمد عمر حبــــل
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697o23طبــــ ع شمسمصط ي| مصط محمد عرفه
رتـــ|مريم عبــــد |لعزيز عبــــد |لمطلبــــ |لسيد غيثــــ628592 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5oo798 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن محمد عبــــد|لصبــــور حس
77o|56يم عوض يل ج |لزق|زيقمحمود |حمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدى عزتـــ |حمد حس|ن يوسف22|||7
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د مصط ك|مل |لسو|ق494678
272|o6ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــه سعيد حس|ن |لسيد |لسبــــع|وى
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حس|م |لدين |لسيد محمود ع|مر332763
6|42o4تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|منتـــ | شعبــــ|ن |لسعيد |لسيد |لسيد
رهفيلوبــــ|تـــ وجدى شو مو6589|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ف محمد عبــــد |لجو|د|66672| رهل|ء | ندستـــ |لق|
وف|تـــمحمد ي| محمد حس |لط|رو5|6283 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o6582تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع|ئشتـــ فر|ج عنتـــر عبــــد| ع
484597| د|بــــ دمنهور|حمد محمود |حمد |حمد مو
ف محمد نبــــيل|438793 طبــــ كفر |لشيخحمد أ
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد|ء محمد تـــوفيق محمد قل|شه|99|437
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم |يمن ع |لسيد سليم|ن434797
تـــربــــيتـــ |لعريشدين| |حمد سعيد محمود59|768
4228ooزر|عه |ل|سكندريهصفيه شعبــــ|ن عبــــد |لر|زق نص|ر
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه عبــــده |حمد دقيدق|392|83
8||7o8فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم عبــــد|له|دي ز عبــــد|له|دي
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد ح|زم ح|مد سيد |حمد سليم|ن|3|34|6
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه|جر محمد مصط عبــــد |لعظيم48|24|
26o67|بــــه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح حمدى حن و
م محمود محمود سعد |لدعدر|453724 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخد معهد ع| 
4o3||8يكل يم  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخن|در صبــــرى رجبــــ |بــــر|
رهيم|ن رجبــــ |بــــو |لليل |حمد|57864| تـــج|ره |لق|
|289o6حقوق ع شمسمه|بــــ محمد محمد  |لمتـــو
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ورده طه جمعه سعيد54|2|8
24874oيكل تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومدير ع|طف عبــــد| 
837o64تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديرجبــــ عطيه حميد عبــــد|لسيد
68733oى |بــــو |لفتـــوح تـــج|ره |لمنصورهعمرو محمد خ
|2224oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلن| عمرو ع|دل محمد
6|85o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد|لسل|م عبــــد |للطيف |لتـــو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه | ع عبــــد|لعظيم حبــــيبــــ||2497
8o36o3|يم محمد سيد ه |بــــر| د|ر |لعلوم |لم |م
769o|5 ى |دريس ع كليتـــ |لتـــعليم |لصن| بــــج|معتـــ |لسويسرضوى ي
زر|عه طنط|يف ع عبــــد |لحميد |لعربــــى|42747

573o5تـــج|ره |سيوطريه|م ع|طف حس محمد
2326ooتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمنه | محمد محمد بــــق

3o|o8رهف|طمه جم|ل حسن حسن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيقد| | |لسيد محمد محمد48|777
ر رشدى |89335 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطميل|د عبــــد|لمل|ك م|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكم|ل عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز |لنمر5626|2
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــس|رتـــ من محمد |لطنط|وى4242|6
26o|5||تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء رجبــــ محمد |م عز|لدين
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهأحمد خ|لد نص سليم|ن حسن5|4244

ف |حمد شو |24985 تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ |
243o88حقوق حلو|نمحمد جم|ل لط سيد |بــــوزيد
253|6oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر محمد محمود منصور
6o64o2يم |لبــــقرى يم إبــــر| د|بــــ |لمنصوره|محمد إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|تـــ جم|ل |حمد بــــغد|د|297654
يم642222 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقبــــ|سم محمد عوض |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وس|م رأفتـــ حس خليل |بــــو كريمه82|428
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمينه سعيد عبــــد|لعزيز حس |22|252
ق|وى32|3|4 ره|ند خ|لد عبــــد|لعزيز |ل ثــــ|ر |لق|
449o|3ف يوسف بــــدر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومخ|لد أ
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |م فوزى محمد عوض688634
6|o528د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ض سلم|ن عبــــد |لبــــديع سليم|ن |لبــــلجي|
ي765274 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد عبــــ|س ع كم|ل |لدين |لم
حقوق |لمنصورهمحمد محمد رض| صل|ح |لدين محمد |68355
622o62تـــج|ره بــــور سعيدعل| مجدى ف|روق حسن مو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره فريد شو |حمد عبــــد |لفتـــ|ح222|76
حقوق |لمنصوره|ء فتـــ |حمد |سم|عيل|675858
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزي|د |لسيد محمد عبــــد | |لبــــلقي 97|677
د محمد ع39226| د|ر |لعلوم |لم |حسن|ء مج|

وف|تـــ|حس|م عص|م عطيتـــ عبــــد |لمنعم46344 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد |لسيد |حمد |لنج|ر776983
4785o5 طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــسنتـــ سعيد عبــــده |م

ره|منتـــ | مصط عبــــد |لحميد مهدى27355 د|بــــ |لق|
|د|بــــ طنط|ه|جر حس حف حس 329675
4o2o57ف عبــــد | معوض حلقه تـــج|ره |ل|سكندريهتـــو |
642o74 حقوق |لزق|زيقمن|ر مصط عبــــد|لوه|بــــ مصط
تـــربــــيتـــ |سيوطرن| ع محمد مج  876876
تـــج|ره ع شمسمر|د عم|د  |د ن|ن53993|
تـــج|ره ع شمسه|نيه نزيه |سعد ميل|د |ل|شقر8|54||
معهد ف ص |لمنصورهدع|ء كم|ل محمود طه |لسيد684273
ين| ز صد ز  885544 تـــج|ره |سيوطف
7o|48|حقوق |لمنصورهمريم عوض | لبــــيبــــ ذ يون|ن
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقأحمد محمد عبــــد|لرحمن يونس625634
علوم بــــنه|محمد ع|دل عبــــد| محروس458|33
6|o7||طبــــ طنط|منه | عبــــد |له|دى أحمد خش|ن
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طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمود محمد جمعه |حمد بــــدوى422696
طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لعظيم ع 4|3346
8o5o25فنون جميله فنون |لم |ن |كرم ثــــ|بــــتـــ غبــــري|ل
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود ربــــيع |لسيد محمد4946|3
علوم حلو|نخلود خ|لد محمد حم|د42429|
475|6o| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ روم| فريز ع
6369o2|يم ص|بــــر محمد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهحمد حم|ده فرج |لسيد||75554
ق85|54| يف عل|م |حمد مصط |ل م  طبــــ ع شمسد
حقوق حلو|نندى ن| سيد حسن67658|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدندى ن |م |لسيد عبــــد |لرحيم764953
42|87oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد عيسوى |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــ|نوبــــ ط|رق عط| بــــسيط|34697|
د|بــــ ع شمس|حمد خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لتـــو|بــــ|352863
88o|3o  يبــــ منصور ن| مقبــــل و علوم |سيوطم
76o587تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل ع|دل حميد محمود
22|78|| ى محمد ع ه شه|بــــ ن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
26oo3oيم |حمد |لن|قه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــد| | |بــــر|

22o35يم ين| خ|لد فؤ|د |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف
7o7o39تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهثــــروتـــ خ|لد ثــــروتـــ شفيق |لسيد |لقولنجي
48oo8oندستـــ |لم |عبــــد |لرحمن محمد محمود محمد ن|صف
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىم|ل خ|لد محمد محمد|826963

حقوق |لفيومعمرو ثــــ|بــــتـــ محمد عبــــد |لعزيز69266
د|بــــ دمنهور|خليل سعد عبــــد|لجو|د ج|بــــ | سعد75|495
ندستـــ |لفيومن|در طلعتـــ صبــــ عبــــد|لعزيز شعبــــ|ن529565
4|o87|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم |لح|ج ف|روق محمد يس
ندستـــ ع شمسسيل | ممدوح ميل|د رزق25492|
42oo93 يم |لمتـــو تـــج|ره طنط|س|ره عبــــد |لرحمن |بــــر|
حقوق حلو|نيه ص|لح عبــــد |لمنعم |سم|عيل|22233|
د|ن|326473 تـــج|ره ع شمسمل يوسف محمد و
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |لسيد عبــــدربــــه عبــــد|لعزيز238756
9o674o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ول|ء ع|مر عبــــد|لعزيز محمد
9ooo6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد عبــــد|لعظيم محمد س|لم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسم | ك|ميل نصيف حكيم|75262
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد يسن  |د689|79
علوم |لعريشم| |حمد ز|يد عودتـــ|9|7694
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |س|مه فتـــح | رمض|ن عبــــده||26|7
7o486o |تـــج|ره |لزق|زيقن عطيه |بــــوه|شم عطيه |لق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ محمد عبــــد |لمنعم حسن |بــــو |لنج695643
طبــــ بــــورسعيدحمد محسن محمد بــــكر |لسيد|29|||7
د محمد خليفه|9724|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طس|مه |لسيد مج|
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حقوق |لمنصورهعمرو سم محمد بــــديوى محمد |لزي|798|33
رهحمد ع|دل عبــــد |لوه|بــــ ح|فظ||6279| طبــــ |سن|ن |لق|
رهشيم|ء شعبــــ|ن جودتـــ محمد937|5| تـــج|ره |لق|
ندستـــ حلو|نمحمد ي| عرف|تـــ عرف|تـــ743|22
|ن273372 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندى طلعتـــ محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ عطيتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ ع حسن26|339
يم|847659 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسم|ء عبــــد|له|دي حس |بــــر|
26o529رتـــ|مهيتـــ|بــــ رض| عبــــد|لخ|لق ج|د قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
33o84o تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر بــــدوى |لسيد ي|س
69o522صيدله |لمنصورهمريم صبــــ عبــــد |لسيد قل|دتـــ
54|o|7طبــــ حلو|نمحمد جمعه محمد |لسيد ق|سم
|3o|33د|بــــ ع شمس|مريم عمر محمد عمر
تـــج|ره |سيوط حمد ثــــروتـــ فو جيل| ||88396
يم |لديبــــ|وي435533 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم س| |بــــر|
يم طه|27|765 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد عوض مصط |بــــر|
3|6|6oبــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسنرم |سحق فضل ج|د |لسيد
32737oتـــج|ره ع شمسكرستـــ | لط فوزى مس|ك
|24o3|يم عبــــد |لرحمن |لطبــــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرنيم ه| |بــــر|
يم فرج عي|747|4 تـــج|ره كفر |لشيخطه |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمسسيل |حمد |سم|عيل مصط |25663|
ى |لسيد|67868 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر |لسيد |حمد |لز
7836o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نوره|ن شح|تـــتـــ |سم|عيل ص|لح
253|o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومه|جر جو|د بــــكر عجور
||929oرهس|ندر| وليد عزتـــ لبــــيبــــ زر|عه |لق|
رهيه شعبــــ|ن نبــــيل |حمد|432|5| حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف|طمه محمد ن |للبــــ|ن622868
ق|وي63|2|5 يم خليل |ل طبــــ |ل|سكندريهمحمد خليل |بــــر|
ور معوض265644 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|دى |ديبــــ 
معهد ف ص سوه|جرح|بــــ |لش|ذ |لر|وي محمد|5|836
زر|عه |لمنصورهي|ر| طلعتـــ فتـــ محمد693872
يم مصط عم|ر||6|23 يم خ|لد |بــــر| رهبــــر| ندستـــ |لق|
5757o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم رض| فتـــ شح|تـــه

ندستـــ طنط|حمد عمرو |حمد |لسعيد منصور|99|449
تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|طمه مصط رشدى |لهجر|996|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س|رتـــ صبــــري محمد كم|ل محمد627929
85656oكليتـــ حقوق |لم |حم|ده محمود محمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط محمد عثــــم|ن عبــــد|لغ مو328936
علوم بــــنه|حمد خ|لد |لسيد جعفر|332739
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــدر |لسيد بــــدر محمد59282|
تـــج|ره دمنهورندي ي| فتـــ محمود |لبــــل|ط78|5|5
ره|وق |نور طه عطيه37876 د|بــــ |لق|
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ى محمد قطبــــ67336| د|بــــ ع شمس|منتـــ | محمود ع
52o346تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر |لسيد عبــــد|لجليل عبــــد|لصمد
ي سعد|لدين تـــوفيق32|843 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |سو|نميس|ء ي
ف محمد |حمد |بــــو غز|438|27 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه |
معهد ف تـــمريض بــــنه| مروه عبــــد|لغف|ر عبــــد|لفتـــ|ح رضو|267483
تـــج|ره بــــور سعيدفه ع|طف فه ع 98|756
6o2348يم محمد |لدمر|وى ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر |بــــر|
ندستـــ بــــنه|محمد ف|يز |حمد بــــهن ش| 4584|6 كليتـــ 
صيدله ع شمسبــــرين |حمد عبــــ|س درويش |لخو25666|
6927o|يم معهد ف ص |لمنصورهه|له محمود محمود طه |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف ه| محمد محمد غز|ل475392
2528|8| ف عبــــد|لفتـــ|ح |لمر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء عص|م بــــدير مصط |لع| |7735|4
8775o6  د|بــــ |سيوط|ندى حس|م |لدين محمد ع
3|66o8يم حسن محمود عرفه تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ي|ر| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سمر سعيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد8758|3

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفه|جر جم|ل ع |م|م59276
حقوق |سو|نمحمود ر|تـــبــــ محمودش|كر خليل |ل|863446
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن محمد حسن ع رمض|ن342494
نوعيتـــ بــــور سعيدد| | مي |لسيد |لسيد غنيم|||764
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطي|ر| عل|ء سيد ثــــ|بــــتـــ  |87724
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد |حمد محمود|752896
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مروتـــ ع|دل محمد |لبــــدوى |حمد ع3||483
4463o3تـــج|ره طنط|عبــــد |لعزيز عص|م عبــــد |لعزيز محمد عبــــد
د|بــــ دمنهور|نور |لسيد خط|بــــ عمر خط|بــــ سليط499665
48272oر|ء محمد ع ع |بــــو سمره د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |لز
8o6o59طبــــ |لم |ندي محمود عبــــد|لمنعم عبــــوده
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لرحمن عبــــد| محمد محمد258486
صيدله |لزق|زيقد | محمد رمض|ن محمد356899
5|75o6تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر رزق عبــــد |لمجيد عي
|237o2يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم محمد ح|مد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسل عبــــد|لعزيز رجبــــ عبــــد|لعزيزعبــــد|344823
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم محمد |لسيد س|لم477772
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقين|س سعيد حسن غريبــــ حسونتـــ|858|63
يم بــــدوى|689479 صيدله |ل|سكندريهمنيه |لسيد عوض |بــــر|
يم ش||7|65| د|بــــ |سيوط|مريم |يمن محمد محمد |بــــر|
9o9889  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جطه محمود نور |لدين ح|مد ع| 
7o6oo7تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|ديه محمد فوزى ربــــيع |حمد نجم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|رس محمد فؤ|د ف|رس59244|
يم ع |لدسو 7344|6 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |بــــر|
832o53كليتـــ |لطبــــ بــــقن|من|ر معروف |بــــو|لق|سم محمد
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د|بــــ ع شمس|محمد ع |لسيد محمد59335|
449o23وف|تـــعبــــد |لوه|بــــ إسم|عيل يوسف بــــسيو عيد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
4o4643تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــيتـــر عيد مه تـــوم|س بــــخيتـــ
2735o5 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىزي|د وص تـــم حس
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــطه ي| |حمد رش|د29577|
325953|  |حه وفن|دق |لفيوم|ء |حمد عمر ع
26o328تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره |حمد ع ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهز محمد ز محمد |لطنط|وى693586

6o296تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر |بــــو |لخ |حمد سيد
8|828oتـــج|ره |سيوطيوحن| غ عبــــد|لمسيح عزيز
زر|عه دمنهورمحمود عبــــد|له|دى عبــــد| عبــــد|له|9|8||5
23o657رهمصط محمود محمد سعد عطيتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم237259 ف كم|ل |لدين |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريمه |
34485oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم عم|د عبــــد| عدوى |بــــوليله
522o29زر|عه دمنهورول|ء سم عبــــده عطيه
5o4524 د|بــــ |ل|سكندريه|سميه مبــــروك عبــــد |لحميد منش|وى عبــــد
ندستـــ |لمنصورهحمد خليل |حمد محمد حرز|677468
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطبــــل|ل عبــــد |لرحمن |بــــو|لنج| شعبــــ|ن683955
رهعبــــد| ع|طف ي|س محمد |حمد244744 معهد ف تـــمريض |لق|
7o|462د|بــــ |لمنصوره|س| ح|مد عبــــد | محمود محمود
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد فتـــوح يوسف شديد و| 247757
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمه ع |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح54969|
تـــمريض كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد محمد عبــــد |462732
78|8o6تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم عص|م محمد عبــــد|لحفيظ
885734| صيدلتـــ |سيوط حمد ربــــ|ح ن مو
6383o4زر|عه |لزق|زيقمحمد بــــكرى محمد بــــكرى فرج
يم رش|د محمد محمود |لم 239|49 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن| |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى ش|كر حس محمود |لهج|ن67|5|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رح|بــــ |س|مه صل|ح محمود53682

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــ| محمد مصط عبــــد |لبــــر9536||
67993| تـــج|ره بــــ سويف|ء |حمد عبــــد |لعزيز ع

6o84|6صيدله |لمنصورهف|طمه محمد مصط محمد شلبــــى
7o|74|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ميمه خ|لد ع |لشح|تـــ ع حس
34oo42تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمد عط| | عبــــد|لو|جد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقخ|لد |حمد محمد |لسعيد عطوه628994
د|بــــ |سيوط|ف|يزه |حمد |حمد حس 885982
4||2|oيم س|لم |د|بــــ طنط|نشوى |حمد لط |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد ط|رق محمد حسن36|697
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــكرستـــ عطيه حليم لط سليم|ن مو527566
|25|2oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نع حسن محمد سعيد محمد |لس|كتـــ
2|286o|ندستـــ ع شمسحمد ي| حسن عبــــد|لغف|ر حسن
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2|43o9تـــج|ره بــــنه|لميس عم|د محمود حس يوسف
قتـــص|د م حلو|ن|عبــــد | ط|رق عبــــد |لمعبــــود |لدمرد||375|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود رزق رزق |لع|جز584|68
89|67o حقوق |سيوطمحمود |حمد طه ع
تـــج|ره طنط|يه بــــدير بــــدير ع ريشه|84||43

ى حن عبــــ|س|2593 رهندى ي زر|عه |لق|
يم مصط 754369 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ عص|م محمد |بــــر|
6|4o55تـــمريض طنط| آيه محمد محمد حج|زى
تـــج|ره |ل|سكندريهلوق| صبــــ فه ر|غبــــ486738
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسي|سم |م |م |بــــو |لحسن759924
4o9765تـــج|ره طنط|ن|ديه خليفه |سم|عيل خليفه |لدي
4294o5 صيدله طنط|عبــــد |لرحمن ي| عبــــد | محمد عبــــد
علوم كفر |لشيخشيم|ء عبــــد|لن| عبــــد|لبــــ|رى |بــــودي437955
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ مرتـــ عبــــد|لع| عفي |354536
24|o|8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيثــــم ي| يوسف شفيق
262962| وف|تـــنس رض| عثــــم|ن |لصبــــ| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

علوم ري|ضتـــ ع شمسبــــ|سل |حمد حس |حمد5472|
تـــمريض |لمنصورتـــ بــــه | |حمد عبــــد |لع| ص|لح عبــــد 678935
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ي| محمد ع |حمد |لروي 546428
5o257o|زر|عه كفر |لشيخ|ء ع|دل عطيتـــ |لسيد
علوم طنط|حن|ن |س|مه محمد |نور |حمد432837

655o5علوم حلو|نس|رتـــ ن| محمد |لسيد
63o952تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه بــــه|ء |لدين عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز
8435|oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن |حمد عز |لدين خ|لد
||77ooتـــربــــيتـــ ع شمس |ر ع حسن يوسف
5o39|oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد سعيد |لسيد محمد محمد نجم
8486ooيم تـــوفيق ج|د تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء |بــــر|
5o2474صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد محمد |حمد عي
69o8|o نوعيتـــ |لمنصورهمحمد |لمتـــو عبــــد |لو|حد |لمتـــو
ينور ع|دل محمد محمود محمد754783 وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|م| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
9|o5o3| م محمود عبــــد|لجو|د ع طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس د
446o92|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد عمرو |حمد محمد |حمد

د|بــــ حلو|ن|روضه فط عبــــد | حس 265|4
ه|س|رتـــ ط|رق رمض|ن فرج354338 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ركو صفوتـــ ن|س|ن س|م و|صف2769|3
78o|67تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل محمد خليل مهدى
|36o|8ن| حمدى شو خليل د|بــــ حلو|ن|م
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحسن مصط حسن مصط سل|مه337684
حقوق طنط|محمد عمر عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن |لطن6425|4
||62o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننبــــيه مكرم نبــــيتـــ ش|كر
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمريم محمد محمود |حمد 8|8995
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زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء عبــــد|لع| |بــــو|لوف| |حمد49|842
485oo6تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد وليد ع حسن ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| ي | ش| ف|ضل 6||897
635oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود فتـــ فوزى |لسيد
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد عبــــد | سيد|حمد779653
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دييه سيد بــــكرى محمد|272748
بــــ أحمد|768794 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسل|م |حمد |بــــو د
حقوق حلو|نسيف |لدين محمود محمد |لخطيبــــ8|494|
4|496o حقوق |ل|سكندريهمحمد محمد محمد عبــــد |له|دى |لدسو

|834oرهبــــول| نبــــيل عطيتـــ عطيتـــ تـــج|ره |لق|
4o5423د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره ع|دل عوض ع كيله
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد فوزى |حمد طه345|64
تـــج|ره بــــ سويفبــــيمن شكري عد ش|كر858534
يم |حمد يوسف |لطنط688654 د|بــــ |لمنصوره|مريم عمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|س|مر سل|متـــ حسن محمد353288
د|بــــ دمنهور|سميتـــ خميس |حمد|لديبــــ محمد عبــــد |5|4893
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود452852

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد تـــ|يبــــ ص|بــــر سعد|وى68947
ندستـــ |لسويسسل|م ي| فؤ|د رمض|ن بــــيو |99|759
23o759|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد تـــ|مر |حمد محمد عبــــد |للطيف
نوعيتـــ |لزق|زيقدير |لسيد محمد عبــــد|لحميد637529
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخنور| سعد محمد |لمر يوسف453449
765o53كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى ح|مد |حمد |حمد مو
يم سليم عبــــد 637395 ندستـــ بــــنه|سم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| كليتـــ 
ه ص|لح محمود محمد||6|245 علوم ري|ضتـــ حلو|نم
76o592ه |ل|نص|رى محمد |نور آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سم
وف|تـــ|عمر |حمد محمد محمود29453| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
52o297|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء |لشح|تـــ تـــوفيق سل|م

ه ر|فتـــ فه محمد|87928 تـــربــــيتـــ |لفيومم
64o969يم وف|تـــمهند |حمد صبــــرى ز |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسلسبــــيل حسن عبــــ|س ع عمر|4458
596ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|ره |حمد محمود محمود

|53o37رهعبــــد |لرحمن محمد فتـــح | فه زر|عه |لق|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــسل ع|دل مأمون سيد |حمد |لديبــــ|67535
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رح|بــــ شو عبــــد |لمو ج|د ربــــيع482856
683o87|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه عم|د |لسيد |بــــو |لعزم |لسيد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | |حمد عي ع56977
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعمر عبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم محمد 899357
تـــج|ره ع شمسحل|م رض| رمض|ن خلف|92|55|
يف343324 يم |حمد رش|د  صيدله ع شمسوئ|م |بــــر|
7|o97oى خ|طر ى |لع تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ه| |لع

Page 3596 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

25773oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن سل|مه محمود عبــــد|لعظيم
حقوق بــــنه|جل|ل طلعتـــ محمدى جل|ل|78|33
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن عل|ء|لدين محمد |حمد محمد زرزور487794
4o3|o9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمرو أحمد حسن |لسيد محمد
8o4o3||تـــمريض |لم | حمد ن سيد عبــــد|لحليم
4523o8ندستـــ كفر |لشيخرمض|ن |حمد عبــــد |لعزيز عبــــ|ده

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد حمد | محمود جوده59833
62o882حقوق د |طش|م |يمن |حمد بــــدر |لنج|ر
9|3o4| تـــربــــيتـــ سوه|جحس|م فتـــ محمد |لسيد
تـــج|ره |لزق|زيقآل|ء حمدي محمدعبــــد|لفتـــ|ح حسن حس 3639|6
د|ر |لعلوم |لفيومخلود محمد عرفه حسن|3|39|
5o5467|تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محروس فريج محمد منصور
75479oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حمدى عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحمن
8o59|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |من|ر |لعدوي محمد ع
ش|م محمد عبــــد|لرؤف خلف428435 طبــــ |سن|ن طنط|نه|ل 
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |سعد |لسيد محمد |لسيد غريبــــ443493
ر عبــــد|لسل|م775588 ر |يمن ط| وف|تـــط| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم عبــــد|لعزيز|6477|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يم|ن عمرو |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عطيه |سم|عيل عطيه حسن 338725
صيدلتـــ بــــورسعيد|ء حس عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد699389
كليتـــ حقوق |لم |عمرو ع|طف حسن ع|رف72|3|8
بــــى محمد صبــــرى عبــــده697778 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|جده و
علوم طنط|ل|ء محمود محمد محمد |ل|تـــك|وى3|4282
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد |لسيد محمد |له|دى |لسيد خليل337933
8854o| تـــربــــيتـــ |سيوطمريم صفوتـــ سعد مؤنس
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن سعد عبــــد |للطيف محمد |لخل4383|5
تـــربــــيتـــ |سو|نه|جر جمعه رمض|ن حسن843868
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط ل|ء محمود عبــــدربــــه حسن|877423
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــيه فكرى محمد |بــــو سمره|8784|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |يه|بــــ |حمد |حمد53|226
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمه| ممدوح |لسيد محمد7|8284
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| | حسن حل محمد ع|68|78
44o823طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حسن محمد |بــــوشعيشع
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|خ|لد محمد عبــــد|لبــــسيط عبــــد|لع|ل 7333|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد محروس خف| محمد858595

5o43oتـــج|ره بــــ سويفمحمد رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد
4o5433يم عبــــد| عي تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى عبــــد | إبــــر|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ط|رق فتـــ |لسعيد699896

489o9علوم حلو|نيم|ن ص|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز
4o|878تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد نبــــيل مصط |حمد |حمد
7o5o52يم يوسف مصط |لطح خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوس|م |بــــر|
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تـــج|ره |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد سعد عبــــد |لسميع 786237
معهد ف ص |سم|عيليهحمد حسن |لسيد محمد|768776
35o8||كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر حمدى نعيم عسكرى
83398oعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعل| حسن محمد ح|مد
5263ooتـــج|ره طنط|محمد ي| صل|ح |لسيد عوض

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|زينبــــ عم|د حسن ع محمد |لسق|4|676
علوم ج|معتـــ |لسويسمنيه |لسيد محمد حس|ن |32||75
|52o49يم رهف|طمه محمد شبــــل |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره طنط|عبــــد|لعزيز عبــــد|لحكيم عبــــد|لق|در |3332|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|يدى ع|دل محمد |سم|عيل3767|2
تـــج|ره كفر |لشيخرح|بــــ |حمد |لسيد |حمد |للق| 435772

658o7د|بــــ |لفيوم|محمد حل عي عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه رجبــــ سلط|ن صمول|252224
|لسن |لم |وق |حمد محمد محمد6|25|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |له|دى محمد |لسيد|5|7848
877295| |ء ع|دل ع عبــــد|لمتـــج تـــج|ره |سيوط  
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه محمود حسن عر|بــــي838682
23846o|لسن ع شمس|س|ره روم| د|ود حن
تـــج|ره |سيوطمجد ط|رق عبــــد|لمحسن محمود محمد عبــــده328959
5|7o64 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنجل|ء عيد حس محمد حس
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهم|زن عم|د محمد عبــــود ن524857

7o475| علوم ري|ضتـــ |لفيوم|ء ر| |حمد ع
د|بــــ |سيوط|محمد جم|ل محمد مصط 94|876
34o||3| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نلسيد متـــو |حمد  متـــو

56o|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ف|طمتـــ سل|متـــ محمد سل|متـــ
وف|تـــميشيل |س|مه سعد ه|بــــيل7952|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o287oندستـــ |لمنصورهمحمد ع|دل محمود مصط |ل|ختـــي
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهنوره|ن محمد جمعتـــ حس بــــغد|دي34|478
|263o| يم غريبــــ حسن حس تـــج|ره ع شمسخلود |بــــر|
حقوق |سيوط يم|ن عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|د899276
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمد |لسيد عطيه |للبــــودى675956
7849o8تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ سعد محمد س|لم
ندستـــ د |طمحمد عبــــد|لمنعم محمود عبــــد|لسل|3|||62
6o6972|يم |لع|يق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد فوزى |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــي|ر| عل|ء محمد عبــــد|لسل|م خليف688||6
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه صل|ح سم عبــــد|لعظيم|256643
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |لسيد |بــــو |لمجد محمد757448

342o7د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لحميد مجدى |حمد كم|ل
ه محمد عبــــد|لكريم|845296 تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء مي
ه |حمد فؤ|د سليم|ن|966|24 رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطروضتـــ عبــــ|س فخر|لدين متـــو254|3
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69o83|| صيدله |لمنصورهسم|ء |بــــو |لمع| عبــــد |لبــــ|سط
88o294|د|بــــ |سيوط|  حمد حس|م |لدين فؤ|د محمد
حقوق |لزق|زيقه|يدى ه| حسن عبــــد |لعزيز عبــــد |648234
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن عبــــد|لنبــــي عبــــد|لرحمن جمعه345769
626o79يل ج |لزق|زيقمحمد |يه|بــــ محمد عبــــد|لعزيز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حس محمد ع325444
33655oيم يم خليل |بــــر| حقوق ع شمسرحمتـــ خليل |بــــر|
8355o5 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حس|م ثــــروتـــ |حمد ع
يم|678563 ر |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|مجد معروف ط|
علوم بــــنه| ه|دي محمد محمد سيد |حمد356949
4449o4ندستـــ |ل|سكندريهمجدى ع|دل ع قنديل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مل محمد عبــــد |لخ|لق محمد|642364
69o25|تـــربــــيتـــ |لمنصورهس| نور جمعه ع
3|5|o6صيدله ع شمسم|يكل ص|لح حليم ص|لح
تـــج|ره سوه|جمؤمن سيد فر|ج مبــــ|رك عوض7|2258
8o3585|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمولر مجدي وديع حن معهد ع| 
7o2265تـــج|ره |لزق|زيقتـــ سم عبــــد |لعظيم عيد محمد |سم
34o296ل|ل تـــج|ره بــــنه|وف|ء محمد جوده |حمد 
643o88تـــج|ره |لزق|زيقن محمد نجيبــــ |حمد عبــــد |لرحيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنه|ل ع|طف محمد |لبــــيو عبــــد |للطيف777576
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ ن| عبــــد|لق|در |حمد325866

رهمحمد م |لدين عزتـــ محمد8759| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
5o7666ليل عبــــد |لحميد مفتـــ يم  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيم|ن |بــــر|
6372o8تـــج|ره طنط|محمود عبــــده متـــو |بــــو|لفتـــوح |لسيد
2|7o4|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن |يمن محمد ف|روق عبــــد|لعزيز
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخريه|م محمد سعد ع محمد |لبــــي|ع782|44
6o78o||يم محمد |لعس ه |بــــر| |د|بــــ طنط|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر ي| عبــــد|لحسيبــــ محمود34|337
4o69o4|حقوق |ل|سكندريهبــــسنتـــ ش| عبــــد|لكريم عوض |لج

علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد|لمو |حمد عبــــد|لمو5|476
ر |لسيد |بــــو|لروس8569|6 معهد ف ص بــــور سعيدمحمد ز|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد رمض|ن معوض|528748
6o7|96يد شلبــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخ|لد شلبــــي |بــــو|ل

حقوق |سيوطمحمد مبــــروك سعد محمد69||9
3326|oد|بــــ بــــنه|عربــــي حج|زى خ|لد حج|زى مدكور|
زر|عه ع شمسيف زكري| محمود محمد37|334
9o9947 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره محمد |حمد ع
صيدلتـــ |لم |رن| |حمد سعد محمد823255
يم9736|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطول|ء حسن سيد |بــــر|
5|89o7تـــج|ره دمنهوري|سم محمد بــــدوى دويس
5o4|79علوم |ل|سكندريهنوره|ن ع مصط حسن |لقم|ش
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5486oصيدله بــــ سويفزينبــــ ف|رس محمد عبــــد |لعزيز
5|73|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ حس محمد ع

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر| | رأفتـــ عبــــد |لسل|م |سم|عيل682|78
ى|25|453 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد ع مو يوسف |لح
83747oبــــ|ش صيدلتـــ سوه|جحسن محمد فكري 
يم ن عبــــد |لمسيح|98|432 زر|عه طنط|يري |بــــر|
5||26oطبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد عطيه عبــــد |لنبــــي شعيبــــ
63949oمعهد ف ص |لزق|زيقيم بــــند|رى |لتـــه| بــــند|رى
6976o9ل|ل د|بــــ |لمنصوره| محمد محمود |حمد  
طبــــ |ل|سكندريهدين| ي| يوسف علوي9853|5
9o7962 تـــج|ره سوه|جمحمود ح|زم محمود لبــــيبــــ
طبــــ حلو|نزي|د ص|بــــر عبــــد|لمع حس 6|7|43
رهمحمد صبــــرى محمد عبــــد|لفتـــ|ح49775 حقوق |لق|
زر|عه |لفيوممنه | ن| دسو عبــــد | بــــخيتـــ3|332

طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىحمد سيد تـــ محمد عبــــد|لمقصود|834272
63342o|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س| مهدى عبــــد|لفتـــ|ح
ره|سل محمود |حمد محمود5735|| عل|م |لق|
25|o2|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع|دل محمد عبــــد|لو|حد ع|مر
4|256oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رج|ء سم أنج بــــطرس د |ن
ر|252389  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن ي| سعيد جو
7836||| د|بــــ |لزق|زيق|م| |لص|دق محمد محمدع
حقوق ع شمسلبــــ عد نجيبــــ جرجس|36968|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|دي محمد محمد |لصغ عبــــد|لعزيز668|64
تـــج|ره |ل|سكندريهسل | مجدى نبــــيه تـــ|درس خليل423898
تـــج|ره بــــور سعيدمؤمن |س|مه محمود محمد محمود8|7622
6|75|oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|لج فتـــ صديق |لفيو
يم6774|2 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن| و|ئل سيف |لدين ع |بــــر|
لس8723|8 لس يوسف ك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مريم ك
نوعيتـــ |لزق|زيقول|ء س|مح محمد محمد عبــــد|لنبــــى ش627355
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسلسبــــيل ط|رق محمد يوسف جبــــر344684
8o543|د|بــــ |لم |نفيسه جل|ل محمدخ عبــــد|لعزيز|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود فوزى عبــــد|لحميد |لسيد |لعم986|26
تـــربــــيتـــ بــــنه|نور |لدين و|ئل عبــــد|له|دى عبــــد|لكريم359275
6oo337تـــج|ره طنط|محمد مو ز مو
2556|o|يكل حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |لسيد عطيه 
6287o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|كريم |س|مه محمد عبــــد|لسل|م عط
5o8|46تـــج|ره |ل|سكندريهمروتـــ |حمد سيف |لن عبــــد |لنعيم
وف|تـــزي|د |حمد رزق مو56692| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طول|ء ك|رم محمود مصط |لحن 9469|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــسمله مدحتـــ محمد عبــــد|للطيف 898386
يم محمد643752 زر|عه |لزق|زيقعبــــد|لوه|بــــ |سم|عيل |بــــر|
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يم سليم|ن|54|442 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد |لسيد |لسيد |بــــر|
4|||o4تـــربــــيتـــ طنط|أسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد عل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مؤمن حسن قطبــــ |لسيد سعد492239
262o|3ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع محمد يسن |لسيد

583o4تـــج|ره بــــ سويفر| | عم|د |نور عبــــده
63o488|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد مخلص محمد بــــدر
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسل صبــــرى محمد محمد |لم|لح3936|6
4|4o27لسن ع شمس|دى رفعتـــ |حمد حل محمد يونس
4o2o44|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد سعيد عبــــ|س شلق|  رضو|ن
27o323ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لعزيز
وس5358|8 تـــج|ره بــــ سويفجوليتـــ موريس غ| تـــ|و
6394|oري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ل محمد شعبــــ|ن ع حج|زى

ره|رحمتـــ مسعد سل|متـــ |حمد249|2 ثــــ|ر |لق|
يم769395 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد قطبــــ |لسيد |بــــر| معهد ع| 
497o5o حقوق |لمنصورهذكري ف|يز سعيد محمد |لسنو
524o23د|بــــ |ل|سكندريه|لينه |حمد محمد عبــــد|لحكيم |لشو|ربــــى
ندستـــ |لزق|زيقخ|لد محمد |لسيد ضيف | محمد643789
بــــ9||775 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد فتـــ عبــــد |لمقصود 
8872o5|يم محمد طبــــ |سيوط سم|ء طلعتـــ |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود عبــــد|لعزيز ك|مل حل|وتـــ438755
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن ي فكرى حو|س|27|2|6

زر|عه ع شمسسل عزتـــ |حمد |حمد52|45
يف |حمد عطيتـــ349664 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى 
9|2o33 |حقوق سوه|جكريم عزتـــ عبــــد|لمنطلبــــ رف
8o9634 حقوق بــــ سويفخ|لد مصط |بــــوزيد ع |لشوربــــ
8o4876لسن |لم |روز عم|د فتـــ شفيق|
8634o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديصف|ء محمد |بــــو|لق|سم عطيه
35o7o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم صبــــ |لسيد محمد
9o598o علوم سوه|جم|ريو عفتـــ صموئيل فخرى
75678o تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|جر محمود محمد مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر مصط ص|لح عل|م ص|لح339527
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه عبــــد |لنبــــي عبــــد |لو|حد دسو 64863|

تـــج|ره ع شمسحمد |س|مه عبــــد |لخ|لق |لحو|39492
76o756ندستـــ |لسويسبــــسنتـــ محمود |حمد حسن
62888oندستـــ |لم |مصط كم|ل |لسيد متـــو
4o3o92تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف سعيد |لسيد محمد |لسيد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نزينبــــ محمود محمد محمود848383
6o268oيم حسن عزتـــ عبــــد |لحفيظ حسن تـــج|ره طنط|بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط |يمن عبــــد|لستـــ|ر |حمد عبــــد 723|25
يم محمود|633526 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م| جم|ل |بــــر|
8ooo59|طبــــ |ل|سن|ن |لم |حمد خ|لد ع فه بــــدر
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يم |بــــو|لحسن844785 د|بــــ |سو|ن|ف|طمه محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|كريمه رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح حسن94|52

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن س| ع عسكر|248564
وف|تـــس|ره ط|رق حس سيد حس |565|| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
7776o8نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره عبــــد |لمنعم صل|ح عبــــد |لمنعم غنيم
علوم ج|معتـــ د |طعمر يوسف عبــــد| يوسف مطر27|2|3
8534o3كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن |لسيد |سم|عيل سليم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل بــــدوى ذ عبــــد|لر|زق5|2238

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنور| شعبــــ|ن محمد مدبــــو54975
8o62o5ف شح|تـــه بــــرسوم علوم |لم |ك|تـــرين |
8o|928فنون جميله فنون |لم |محمد عم|د محمد عبــــد|لعزيز
5o2983صيدله |ل|سكندريهنوره|ن ع محمدي ع |حمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمع|ذ خ|لد حسن |لجحش9||247
م7756|| ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|رك مجدى |م سيد
4373o9يم محمد |لقصبــــى رهرقيه |لسيد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم|523992 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممنيه صل|ح |لشح|تـــ |بــــر|
7o6433|طبــــ |سن|ن |لمنصوره|ء حسن |حمد حسن |لسيد
236263| رتـــ |ء محمد رزق مر تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه محمد عزتـــ عبــــد |لحميد |لسيد سليم694654
طبــــ كفر |لشيخمريم ربــــيع ن |لدين مصط |لطبــــ 444344
لسن ع شمس|تـــ محمد |لدسو محمد |لدسو 8384|2
235o43تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يه|بــــ ع حس|م |لدين محمد
836oo4تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىول|ء |حمد سيد|حمد |حمد
345|o||ن| حس|ن حسن حس|ن |لدخ نوعيتـــ عبــــ|سيهم
4o59o5نوعيتـــ |ل|سكندريهند| طه |لدمرد|ش محمد |بــــو |لسعود
معهد ف تـــمريض |سيوط حسن|ء ن| عبــــد|لرحيم |بــــوزيد 893493
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| محمود محمد42229|
3582|o ندستـــ |سيوطعبــــد| محمود تـــم|م ع
ف عجيبــــ بــــ|سي 2|8952 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جه|ر | ع| 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمريم محمود عبــــد |لوه|بــــ محمد7|596
49o668|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه حمدى سعد عبــــد |لحميد فرح
44|oo8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخغ|دتـــ محمد |سم|عيل بــــي
28o425|ى ويص ر بــــ رهمريم م| زر|عه |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|قتـــ محمد |م |حمد عبــــد |لرحمن|24633
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء سيد ع |حمد|25|836
يم عبــــد|لحفيظ236332 تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د شعبــــ|ن |بــــر|
يم عبــــد |لو|حد خليل|5|4|3| ره|حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
26|3o5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند عبــــ|س سعيد حس
3522o9كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قتـــوفيق ع تـــوفيق عوض شلبــــى
رهندى محمد حسن محمد عبــــد |لع|ل محرم453893 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض طنط| ممدوح عبــــد|للطيف ممدوح عبــــد |للطيف 745|43
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88o2o2 ندستـــ |سيوطف|رس |حمد رض| عبــــد|لسميع ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نوره|ن |بــــو بــــكر يوسف صديق635|2|
9o9574  حقوق قن| جنوبــــ |لو|دين|دين محمود عد حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ||ء محمد مو |لشبــــر|وى|585||3
35o439|علوم ري|ضتـــ ع شمسسل|م حس|م |لدين |مبــــ|بــــي يوسف
علوم |لزق|زيقيم|ن |لسيد محمد محمد |حمد ن|س83||63
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــ|سل ي| عو|د يوسف جعفر|33278
34o974د|بــــ ع شمس|محمد و|ئل زكري| حس |لخو
معهد ف ص |سو|نه|جر عبــــد| محمد |بــــوزيد848694
8446o8تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نه|جر حسن حس |حمد

علوم ع شمسعبــــ جم|ل محمد محمد45|22
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجه|د عتـــم|ن حسن عتـــم|ن597|6

تـــج|ره بــــور سعيدمحمد حمدى مصط |سم|عيل764373
697||oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعمر ع|دل |لسيد تـــوفيق م |لع| 
كليتـــ |أللسن ج أسو|نزي|د محمود سيد عبــــد |لرحيم53922

683o9||تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه عل|ء |لدين |بــــو |لعل| يوسف
75o48o|ي تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |يه|بــــ |سم|عيل ي
|48o28 |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد يونس فتـــ عبــــد |لبــــ
5o586| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد
4o4394| حقوق |سيوطحمد سم حسن خ |
6|o263 تـــربــــيتـــ طنط|مه| عبــــد |لمنعم محمد |لمن
8|oo4|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده ح|مد حمدي ح|مد|
د|بــــ |لفيوم|يم محمد معوض حسن66868

رهول|ء |حمد |لسيد محمد ع|مر ع892|2| تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لرحمن ه|شم محمد ه|شم حمص89977

يم عبــــد |لعليم زع 269874 ى |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي
5577oوف|تـــمحمد محمود محمد سيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــج|ره طنط|مصط |لسيد حسن |لزو|وى2288|4
تـــ|حمد مصط عبــــد |له|دي عبــــد |لعليم فضل546463 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوميثــــم رمض|ن صديق منصور95|87
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىخ|لد جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد حوض632989 ع.
9o6394| د|بــــ سوه|ج| ل|ء محمد فتـــ محمد مصط

تـــمريض |لفيوم ح|زم محمد عبــــد |لسل|م مغربــــى6|689
75o954ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ن عبــــد |لعزيز |حمد
222|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمرفتـــ جم|ل محمود |حمد
رهكريم محمد عبــــد |لكريم خربــــوش773|4| طبــــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم بــــقطر نبــــيه مسعود جور |559||3
89o3|6| حقوق |سيوط سل|م نص|ر يونس مصط
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد ط|رق غريبــــ حسن غريبــــ|33277
5o2o6o|يم د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|نوبــــ مجدى حن| |بــــر|

طبــــ بــــ سويفعمر عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد63|53
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كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفكريم|ن ص|بــــر جوده عبــــد |لمطلبــــ23746|
69782oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور|ن حس|م |لدين محمد |لسعيد
رهل|ء صل|ح |لدين محمود حسن حسن 68744| حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض |سيوط د| | صل|ح عبــــد|للطيف ج|د|لحق494|85
6||4o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| و|ئل طه ديغم
طبــــ بــــيطرى بــــنه|م | جورج فريد رزق429472
7o8334|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعلوى م|جد شح|تـــه |بــــو|لمع
ره| س| محمود زيد|ن268762 ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جديل و|ئل محمد محمد |لسيد699283
762o44طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|له |سم|عيل عز ص|دق
صيدلتـــ |لم |ر| | ثــــروتـــ سبــــع ويص|5796|8

3|42o|رهيثــــ|ر حسن خميس محمد تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد أبــــو |لقطبــــ أحمد3736|5
6|||5oطبــــ |لمنصورهحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد حو|س
9o44|8 علوم |سيوطعبــــد|لرحمن عمر صديق عمر

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء عبــــد |للطيف حس محمد|96642
حقوق ع شمسمحمد جم|ل معبــــد محمد محمد |بــــر|988|2|
837o56|تـــج|ره سوه|جحمد محمد |حمد صديق
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|وق جم|ل حس|ن |بــــو عمر |لبــــن534|27
7o5579طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود مجدى عوض رزق
يم قطبــــ2294|4 تـــج|ره طنط|حس|م ن|جح |بــــر|
62o529ويدى يم  ه رف محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــن
2598o3تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم سعيد محمد أبــــوع|ليه 
23oo35|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد عبــــد|لو|حد
يم272373 شور محمد |بــــر|  |حه وفن|دق |ل|قعبــــد|لرحمن د
تـــج|ره ع شمسمروتـــ محمد |سم|عيل عبــــد|لر|زق7|57|3
8|72o2د|بــــ |لم | |ء محمد عبــــد|لرشيد عبــــدربــــه|
5oo839د|بــــ |سو|ن| محمد ع |لعس|ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لنبــــى محمد خليفه|26497

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد معوض ع عبــــد |لوه|بــــ57579
8o5958 تـــمريض |لم | محمد حشمتـــ ن ع
معهد ف تـــمريض طنط| محمد فتـــ عبــــد|لسل|م محمد شيحه433577
ى ذ جبــــر336636 زر|عه مشتـــهره|جر ي

ره|رض| خليفتـــ محمد عبــــد |لر|زق37778 د|بــــ |لق|
52o||3|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم عبــــد |لغف|ر زكري| عبــــد |لغف
49o629تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــسبــــيح عص|م منعم |حمد محمد
رهيه عبــــد|لحميد محمود |لحبــــ |249854 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|غ|ده محمد عبــــد | |لششتـــ|وى68|||4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد عل|ء عبــــد|لحميد عبــــد|لق|در عبــــد453225
679o|5|م بــــدر|ن عثــــم|ن |لعزبــــ حقوق |لمنصورهحمد |د
6o3|27|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|ل رض| عبــــد |لمحسن |لخو|جتـــ
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6o6629تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد نبــــيل ملي نجم
45o369مه ندستـــ بــــنه|مصط محمد سعد حسن |ل كليتـــ 
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمنه | |لسعيد عبــــد |لحميد ق|سم6427|6
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد |حمد ر|غبــــ عبــــد |لعزيز688429
2|6o37يم |لسعيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ندى وليد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــسم|عيل رض| |سم|عيل عبــــد|لرؤوف 6|8|42
يم783692 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم |لسيد محمود إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لمجيد||75|4
لسن ع شمس|حمد عبــــد |لحميد عبــــ|س حميد|27798

76oo83علوم ج|معتـــ |لسويسش|م |يمن محمد عبــــد |لمقصود
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح333886
4974o9 |تـــربــــيتـــ دمنهوريم محمد |حمد محمد |للق
52645o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد حمدى ع مصط ج|د
يم محمد478336 د|بــــ |ل|سكندريه|ندي حمدي |نور |بــــر|
يم غريبــــ ش| 946|64 ه |لسيد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن

رهرحمه محمد |حمد ج|د385|2 تـــج|ره |لق|
رهميخ|ئيل منصور |بــــو |لسعد جو|ر 5689| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

772|oo|حقوق |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لق|در |لعبــــودى
7o42|7علوم |لمنصورهحسن عنتـــر |لسيد حسن |لسيد
ندستـــ ع شمسسل|م محمد فه |لسيد|72284|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنيه قدرى حج|زى حج|زى ع|شور|444588
تـــربــــيتـــ سوه|ج م جميل فخرى مسعود|894826
9o4o54|صيدلتـــ |سيوط نو|ر عبــــد|لبــــ|سط ع |حمد

يم ك|مل دردير44349 رهمحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
778|o8|طبــــ |لزق|زيقحس|م عبــــد |لش| حسن عبــــد|لش
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسهيله |حمد محمد مو757883
9o5876|عل|ج طبــــي قن| حمد خلف ف|روق |لسيد
رهمحمد رض| خلف |حمد324995 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهحمد س|مح صبــــرى محمود حج|زى|835|3 ندستـــ |لق|
ندستـــ ع شمسمهند خ|لد محمود محمد325242

289o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف محمد نجيبــــ رمض|ن عبــــد |للطيف
4o96|6نوعيتـــ طنط| محمود ع أبــــوع|مر
يم59454| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|تـــ من مر|د |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقكريم محمد |لغريبــــ مو غ|زى3|6362

ندستـــ |لفيوممحمد ع عبــــد|لسل|م محمد68397
يف|269239 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مل سم محمود |ل
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنه | محمد |حمد عبــــد|لمحسن236533
تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء |يمن عثــــم|ن متـــو 895775
76o639يم محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسه|جر |بــــر|
طبــــ ع شمسعبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد حسن خليف424648
يم سعيد88||35 ح|ن عثــــم|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسسل|م 
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6o9233طبــــ طنط|عبــــد |لرحمن مصط محمد عبــــد |لحليم
يم |لجندى|69589 تـــج|ره طنط|محمود حل محفوظ |بــــر|
83o865لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد زكريه عبــــد|لفضيل تـــوفيق
6397oo د|بــــ |لزق|زيق|م ع|طف حمدى مصط

يم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|29922 ندستـــ ع شمسعمر |بــــر|
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد سيد |حمد |حمد|642|23
77727o|تـــج|ره بــــنه|حمد جم|ل عبــــد |له|دى ح|مد
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| حزين لط حن|858825
4o87o9تـــربــــيتـــ طفوله طنط|فريده |حمد دم محمد عبــــد|لنبــــى
فنون جميله فنون |لم |جيل|ن محمد ع محمد8856|8
33o785| |تـــمريض بــــنه|بــــيتـــر مجدى بــــرسوم عط
63o5o8لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ربــــيع محمد محمد محمود
ف محمد |لعزبــــ7262|6 تـــج|ره بــــور سعيددين| |
63o694 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |لرحمن عبــــد
4o3654يم صل|ح |لدين عبــــد |لجو تـــج|ره |ل|سكندريهنور |بــــر|
5o94|4| د|بــــ دمنهور|حمد مجدى عبــــد |لعزيز محمد ع
62|67oطبــــ |لمنصورهح|مد |لسيد عبــــد |لرؤف ع|شور
5o985|د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |للطيف أحمد بــــلتـــ
يم مرج|ن484574 ى |بــــر| تـــج|ره دمنهورم | ر| مك
76o957صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخديجه مصط عط| | محمود
حقوق |لمنصورهيم عل|ء |لسيد |سم|عيل |لخو 682465
صيدلتـــ |سيوطندى ك|مل حس عبــــد|لح|فظ 888866

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحس|م محمد شعبــــ|ن مر|د3|634
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد طلعتـــ فؤ|د محمد258245
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر أحمد حسن مصط ع445462
4o32o2تـــج|ره |ل|سكندريهسندس |لسيد محمد شح|تـــه
22o636يم محمد ندستـــ تـــ.خ|مس نوره|ن محمد |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 

تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود قر |حمد3|837
62o764 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء |لسعيد محمد عبــــد |لق|در محمد
34o865ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حس سعيد حس عبــــد|لسل|م |لعسي

يم خليفه|67|58 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|
4|3o25 ش تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر حمدى عطيه عبــــد |لنبــــى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدندي |حمد محمود عبــــد|لوه|بــــ|67|87
نوعيتـــ بــــنه|ص|ف |ز عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد354367
78784o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه رض| سعد |لطنط|وى
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه | عبــــد |لعزيز محمود عزتـــ |لقل678242

يم|62692 معهد ف ص بــــ سويفنو|ر محمد مر|د |بــــر|
4793o3فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهه|جر محمود محمد سعيد نمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم|لكه عي حسن محمد ع273749
وف|تـــحمد ط|رق عبــــد |لعزيز خليل |لشيخ|49|29| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
232oo7 وف|تـــ|محمد جم|ل محمد قر مصط ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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24o|o3تـــج|ره ع شمسمحمد جم|ل محمود حسن محمد
6989o5| صيدله |لمنصوره|ء عوض | ع عوض |
علوم ري|ضتـــ ع شمسندى |حمد محمود ع 4||355
5|26o5|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد محمد عبــــد|لسل|م |لشيخ
يم6|6996 تـــمريض |لمنصورتـــ ر| | عبــــد | طه |بــــر|
9o5898د|بــــ سوه|ج| لحس |س|مه محمد حس |لسيو
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه مجدى عبــــد | رجبــــ7523|6

3392o رهمريم خ|لد ع محمد ل|ش تـــج|ره |لق|
33o43oره|منتـــ | ر|فتـــ محمد ع طلبــــه عل|م |لق|
ه مصط جمعه مصط ف|ضل9|6222 حقوق د |طمي
9o438o  |د|بــــ سوه|ج|موريس عبــــد| |سعد عبــــد
2697|oيكل ف محمود |حمد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد |
4o6995كليتـــ |أللسن سوه|جمن|ر ممدوح عبــــده مختـــ|رمحمود
معهد ف ص بــــ سويفمؤمن محمد عبــــد|لعظيم |لريدي|85577

علوم |لفيوممهند خ|لد فكرى |حمد38|66
7o53o5|صيدله |لمنصورهف|طمه ه| عبــــد |لمنعم عوض ف
ندستـــ ع شمسل|ء محمد ع شح|تـــه جلهوم|24756|
9o294| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمصط محمود مهر|ن |لسيد
753o|| تـــج|ره بــــور سعيدمصط ع|دل سليم|ن مصط
ر فخرى رزق |  876483 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|رك م|
9|oo56 طبــــ سوه|جدين| سعيد حمدى رضو|ن
لسن ع شمس|حمد جم|ل |حمد يوسف أحمد|9863|4
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ند فوزى ع رضو|ن228|43
77o||5ف محمود ع ش|دى تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
84oo|7علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىل |ء محمد صل|ح ع |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عم|د عبــــد |لمقصود محمد |لدكرورى772|78
|347o3|رهحمد خ|لد |حمد عبــــد |لنعيم تـــج|ره |لق|
حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن فريد |لزغبــــى محمد37|762
علوم |لم |وف|ء ه|شم عيد |حمد38|855
78oo99| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء مصط |حمد مصط
ندستـــ سوه|جيثــــم حمدى |حمد محمد مر  9947|9
|32||o حقوق حلو|نبــــسنتـــ ع|دل رض| جور
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم|زن |حمد |بــــو |لغيط سليم9|7857
د|بــــ |سيوط|بــــه ر|تـــبــــ محمد ع 467|89

494|4| ره|ء حمدى محمد و|ص طبــــ |لق|
8324o6ين| |يه|بــــ |قل|ديوس بــــطرس تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف

ش|م يوسف محمد|3485 د|بــــ ع شمس|عمر 
بــــي 5292|| يم |ل حقوق ع شمسزينه عمر شو |بــــر|
62o7|2| تـــج|ره ج|معتـــ د |طد | محمد |لسعيد شفيق محمد أبــــو
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن فيصل محمد|لص|دق عبــــد 899|62
3|884oن| محمود |لسيد محمود تـــج|ره ع شمسم
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7534o|يم محمد محمد  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمد |بــــر|
73o8o| تـــ خ|لد |حمد محمد ع د|بــــ |لفيوم|م

رتـــ ندى ع محمد |لدسو 53388| تـــمريض |لق|
طبــــ بــــنه|فرح محمد جم|ل |لدين محمد حفن|34|625
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــو بــــكر محمد ف|يد677858
3278o3| يم مر يم محمد |بــــر| |د|بــــ بــــنه|بــــر|
ف عبــــ|س عبــــد| عم|ره|6224|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء عبــــد|لرحمن محمود ع خليل|85|7|2
ش|م عزبــــ عبــــد|لجو|دعلوه72|263 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــجنه 
78o||5كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|ره محمد |سم|عيل |حمد عبــــده
|264o5تـــج|ره ع شمسمحمد ح|تـــم عبــــد |لبــــديع |لشيخ
د|بــــ |سيوط|مريم ممدوح جميل |ستـــم|لك  5622|9
7|6o23ري|ض |طف|ل |لمنصورهغ|ده محمد عبــــد |لمحسن |ل|م |لق
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد زكري| محمد |لجريدى|52|7|4
رهبــــسنتـــ عل|ء محمد عبــــد|لحليم223953 علوم |لق|
|2696oن| شه|بــــ |حمد عص|م ز د|بــــ ع شمس|م
755o39تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عبــــد | محمد محمد
يم ع حسن933|49 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم محمد |بــــر|

476o3رتـــ مصط عبــــد|لجو|د محمود عبــــد|لجو تـــمريض |لق|
35o694|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء سعيد مصط عبــــد|لحميد
تـــج|ره بــــور سعيديه ع |حمد |بــــو |لعل| |حمد|765877
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمود ع منصور|266973
|54o35|د|بــــ ع شمس|حمد محمد عبــــد |لق|در |م|م
يم |لكن| 4|6942 تـــمريض |لمنصورتـــ بــــل|ل |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|طف محمد ص|بــــر سعف|ن278833
6322ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| عسكر |حمد عسكر
يم |لسيد يمن6884|7 تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء سم |بــــر|
4o3787تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لق|در سعد |لدين عبــــد |لق|در قنديل
|ء و|ئل صل|ح |لدين |حمد|895997 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|  
ف يوسف |سعد6|2487 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدي|ن| |
حقوق حلو|نعمر محمود عبــــد |لغ متـــو83|37|
رهصف| محمد |حمد |لمهيوى826|24 حقوق |لق|
صيدله طنط|عبــــد|لعزيز نبــــيل محمد رضو|ن|26564
يم |76346 حقوق بــــورسعيدي|سم |لسيد ع |سم|عيل |بــــر|

9o222|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن ر|فتـــ بــــسيط ص|دق
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهع|صم رمض|ن عبــــده رمض|ن |لسنهوري424858
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | عص|م عبــــد |لمنعم محمدعبــــد 8|423|
29346|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دييم|ن محمد |سم|عيل |حمد ع
|652o4د|بــــ ع شمس|مريم |لسيد |حمد محمد س|لم
233o53|ره|منيه طلعتـــ مهدى محمد |لمهدي د|بــــ |لق|
ف شعبــــ|ن |حمد|2632|8 تـــج|ره بــــ سويفل|ء |
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78o929تـــج|ره |لزق|زيقمحمد نج|ح  غريبــــ |لسيد حسن
كليتـــ طبــــ أسو|ننه|ل |حمد مصط عبــــد|4|8254
8|8o|6|تـــمريض |لم | حمد مصط مهر|ن عبــــد|لكريم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د س|مح |لسيد |حمد |لعس|س72|623
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دير جم|ل ع |لس|يح673||6

رهم|رين| نزيه بــــش|ى عبــــيد36|27 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
42o2|7ر محسن عبــــد|لحميد د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه م|
تـــج|ره ع شمسقدرى ط|رق عبــــد|لل|ه سيد |بــــو|لعين 442|35
52o33oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحيق فكرى عبــــد|للطيف عي

5|o78|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــ|نوبــــ وجدى ع|دل خليل
|25o97فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن تـــيس عبــــد |لحفيظ محمد
88o476 حقوق |سيوطيح ذكري| عبــــد|لرحمن ع
فنون جميله فنون |ل|قفبــــرو | |يه|بــــ |لوحش حن 9|8988
يم بــــدير محمد|489467 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمل محمد |بــــر|
4|2oooيم محمد درويش لسن ع شمس|حسن محمد إبــــر|

44o66| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سعد |حمد حس|ن
ندستـــ كفر |لشيخعمرو عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد 447268
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء مجدى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |للطيف مو263552
6|6o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهزي|د محمود رزق محمد طه
د|بــــ كفر |لشيخ|رضو|ن فوزى فريج محمد |لبــــربــــرى453836
43|9o7د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن و|ئل محمد ع |لسو|
م|م |لسيد56962| رهمعتـــز ه|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

رهحمد ع محمود |بــــو|لسعود خليل|29323 حقوق |لق|
9oo53| ن| محمود سيد عبــــد|لعزيز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نله|م |لسيد ق|سم محمد مصط |848362
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم حس س| عبــــد |لرحمن |لم|7|6843
يم عبــــد|لحميد غز|ل|23|5|2 ندستـــ حلو|نسل|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر فتـــ |سم|عيل محمد بــــدر695462
تـــربــــيتـــ طنط|مصط محمد مصط عثــــم|ن عو|جه3757|4

إعل|م بــــ سويفسل محمد محمد |لصغ شمروخ عبــــد 44583
476o83ف محمد محمد زيد|ن كليتـــ |أللسن كفر |لشيخند| |
5|8o23كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدين| محمود محمد فؤ|د عبــــد |للطيف
تـــمريض بــــنه|ه|جر نشأتـــ عبــــد|لجليل فرج266645
34238oصيدله ع شمسبــــتـــ خ|لد محمد ه|شم خط|بــــ
64o887تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن فؤ|د محمد خليفه محمد
علوم |سيوط حمد حمدى |حمد ص|دق|893639
ش|م محمد قو|رتـــ429984 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|صل|ح 
ق|وى429767 نوعيتـــ طنط|حس|م محمد |لسيد |ل
يم يح عبــــدربــــ |لنبــــى |لفخر| |24766 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحس|م ع|طف عبــــد |لو|حد عمر عبــــد 446863
ى جورج شكرى ل|وندى763697 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه محمد ع محمد محمد 237|89
ندستـــ |سيوطمريم ي| محمد فتـــ محمد |حمد رزق38|7|2
76449oندستـــ بــــور سعيدمحمد محمد نجيبــــ عبــــده محمد |لسم
طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــتـــس|م صبــــرى محمد ر|شد يوسف|297|52
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيوسف |حمد سويلم سليم|ن772888
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نمحمد و|ئل |لسعيد |لش|عر35|2|4
يم محمد محمد حس ||77397 د|بــــ |لزق|زيق||ء |بــــر|
773233| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء خ|لد محمد صبــــ عوض |
259o|5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لحسي عبــــد|لمجيد |لخرف|ن
84o847|كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء محمود |لسيد |حمد
6o9942 نوعيتـــ طنط|دى محمد سعد |لحلو
|58o|2 ف يوسف حف رهمريم | تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لمنعم عيد عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|349332
|5956oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | حسن محمد حسن
لسن ع شمس|نوره|ن محمود درويش |حمد3339|2
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرودينه سعيد عل|م |حمد عل|م6|4852
9o|657 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحميده |لسيد محمد عبــــد|لع|ل
838|6oيم سليم|ن كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــول| حن| |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|يتـــ محمد |م|م محمد عبــــد|لوه|بــــ|339468
774|o8طبــــ ع شمسمريم مرزق عد ز
يم67|438 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفتـــحيه محمد فريد محمد |بــــو|بــــر|
4274|oش|م محمد عمر خ|طر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد 

زر|عه مشتـــهر|ء |حمد فتـــ |حمد||3355
|2o3o3تـــج|ره ع شمسسع|د ك|مل يسن ع
ش|م محمود محمد3445|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــه 
427o28تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعل| ثــــروتـــ لبــــيبــــ يوسف محمد
7||35|| د|بــــ |لمنصوره|مل مجدى عبــــد |لوه|بــــ |لمتـــو
7o7o|oوف|تـــم|زن مصط سعد |حمد |لبــــدوى تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
785338| نوعيتـــ |لزق|زيقحمد |لسيد |لص|دق عي

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفريه|م خليفتـــ عبــــد |لحليم خليفتـــ62643
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عص|م حسن محمد ع22836

رهمؤمن يح صل|ح |لدين عبــــد|له|دى84|8|3 زر|عه |لق|
طبــــ |لزق|زيقمحمود |لسيد |سم|عيل |لسيد |لحوتـــ9|6842
49874oتـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء سعيد عبــــد |لنور محمود عم|ره
848o32تـــربــــيتـــ |سو|نح|مد ع |حمد محمد

معهد ف ص بــــ سويفسل|م نبــــيل عبــــد |لبــــ| عبــــد |لو|حد83839
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسف|طمه جمعه محمد |لسيد|75425
يد439364 زر|عه كفر |لشيخلشيم|ء ع|دل عبــــد|لعظيم |بــــو|ل
5275o3| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|يه محمد |حمد محمد حسن
43237o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيه |يمن ك|مل عبــــد |لمعبــــود منصور
طبــــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ممدوح عبــــد |لرحمن |بــــر436326
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علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد | محمد زغلول محمود محمد ||64485
رتـــ مصط |حمد عثــــم|ن |م|م49332 تـــمريض |لق|

نوعيتـــ موسيقيه |لم |مريم |حمد محمود عبــــد|لوه|بــــ5288|8
5o8624تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد رجبــــ عبــــد|لكريم فتـــح | فلتـــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| نج|ح عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل سليم265846
626239| تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء محمد بــــهجتـــ محمد مر
ود|257248 د تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه عبــــد|للطيف |حمد 
بــــه34863| ى عبــــد |لجو|د و رهعبــــد |لرحمن ي طبــــ |سن|ن |لق|
483|o7د|بــــ |سو|ن|ف|طمتـــ صبــــري فرج حسن |حمد
7o4639علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد صبــــ محمد عبــــد |لعظيم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن بــــش حس مسعود348283
494o24حقوق |لمنصورهمحمد شعبــــ|ن محمد حس حبــــيبــــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه عبــــد|لح|رس عبــــد|لحكيم |لنج|ر|92|839
8|2o33تـــمريض |لم | من|ر سيد عبــــد|لعليم |لسيد
28o373ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|معتـــزبــــ| سيد بــــكر محمد
6|52|o|م مصط مصط ع عرنسه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طد
حقوق ع شمسزي|د محمد سعيد عبــــد |لحميد22826|
67579oتـــج|ره |لمنصورهر| | خ|لد سعد ح|مد رضو|ن
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود ن |لسيد |ل|م|م|59|68 م |لع| 
صيدله طنط|قوتـــ |لقلوبــــ |مجد عبــــد|لحميد خ|لد253396

طبــــ بــــ سويفسل|م محمد روبــــى عبــــد |لستـــ|ر|5||62
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد صفوتـــ ع |حمد عمر|647|23
63379oتـــ تـــ|ج |لدين عبــــد| تـــ|ج |لدين خورشيد طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرحمه ع|طف محمد محمد عبــــد ||63246
238o82|رهجيه|ن محمد عبــــد|لرؤوف عبــــد تـــج|ره |لق|
ى ويص| و|صف|6542|| رهيري ي تـــج|ره |لق|
882o57  د|ر |لعلوم |لم |عبــــد|لرحمن مصط ه|شم عبــــد|لمج
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم |لسيد رزق حسن رزق ح|يس692287
طبــــ بــــيطرى |سيوطمنتـــ | |حمد محروس محمود  |87828
9o5363 لس بــــولس فكرى سعيد تـــربــــيتـــ سوه|جك
34o94oندى بــــدر د|بــــ |لزق|زيق|عل|ء  |ء |لدين عبــــد|لخ|لق 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ع |حمد |حمد54258
تـــربــــيتـــ سوه|جثــــري| مصط بــــخيتـــ محمد 39|899
4865oo|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|نوبــــ بــــولص وديع عزيز بــــخيتـــ
4o4822د|بــــ كفر |لشيخ|حمد شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لسل|م |لعزله
4o45|8تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد خ|لد جم|ل محمد عثــــم|ن
تـــج|ره طنط|بــــه | محمد |حمد قن|وى225|43

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد محمد عثــــم|ن |سم|عيل5345|
ر عدل|ن عبــــد |لجليل عبــــده427744 معهد ف تـــمريض طنط| حمد م|
6834o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسهيله صل|ح |لسيد ذ |لسيد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي حسن |نور سيد محمد||2234
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رهه|جر مصط حمدن| |للـه محمد ج|238354 حقوق |لق|
7oo2o2|وف|تـــ|لسيد ي صديق محمد |بــــو |لليل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
777o75ى ى |لح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسيف |لدين س|مح رف| خ
53o2o2ندستـــ |لفيوم |ر ربــــيع عبــــد|لر|زق محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد سليم|ن يوسف عبــــد |لرحيم |لعبــــ436258

رهمحمود محمد عبــــد|لمعز عبــــد|لكريم46964 تـــج|ره |لق|
9o97o6 تـــج|ره سوه|جوق مختـــ|ر رضو|ن مهر|ن
4o8427|د|بــــ طنط|حمد محمد |حمد غنيم|
ش|م سيد |لعربــــى|2|559| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|يه 
ى8|6326 ر محمد |حمد ع طبــــ |لزق|زيقرويد| م|
حقوق |ل|سكندريهر| | ط|رق عمر|ن محمود جوده496457
6|9o84د  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طإيم|ن عص|م |لدين أحمد نص و

علوم بــــ سويفسه|م محمد سعد محمد57337
6o2428تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء محفوظ محمود خليل
45o654 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمريم |مجد فوزى |م
4o864o|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمينه مبــــروك حسن خروبــــ
علوم ري|ضتـــ بــــنه|يح محمد دومه عبــــد |لن| عبــــد |4||447
45|2o4ندستـــ طنط|محمود خ|لد محمد عطيه بــــدر
529o95|ندستـــ |ل|سكندريهحمد رض| محمد ع |بــــوسعيد
صيدله طنط|محمود محمد رش|د |لدسو سليم623632
4o6462تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسيمون عم|د فوزى غ| بــــش|ره
6o4287|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد خ|لد مختـــ|ر ح|فظ |لعو|د
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ سعد رجبــــ محمد32457|
تـــج|ره |لمنصورهمريم ع|دل محمد منصور محمد |لمك694495
453o82تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخس|ره عطيه عبــــد |لر|زق محمد عيد
يف6588|4 يف حمود محمود  تـــج|ره كفر |لشيخإسم|عيل 
رهآيه وجيه عبــــد |لعزيز |لدسو سليم3588|6 د|ر |لعلوم ج |لق|
334|o7|يم تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ سعد| |سحق |بــــر|
4o56o7تـــج|ره |ل|سكندريهريم عبــــد |لعزيز عبــــد | |لحد|د

|7o68لسن ع شمس| |ر سعيد مفتـــ|ح محمد
87698o  تـــج|ره |سيوطين مجدى عبــــده عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|له عبــــد|لع| عبــــد|لسميع تـــوفيق|83328
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم ع|طف |لسيد عبــــد |للطيف|47674
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|ديه ربــــيع عبــــد|لنبــــى |لشهبــــه259975
5o2533يم محمد ميل يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|جه|د حسن محمد محمود535264
52o58o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |لوليد محمد عبــــد|لرحمن
|5o877د|بــــ ع شمس|ج مدحتـــ رش|د محمد
نوعيتـــ |لم |منه عبــــد| محمد فوزي|852646

69o8||معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء محمد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |لعريشحسن|ء د|ود سل|مه مريحيل768895
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وف|تـــعمرو |حمد ع |ن عبــــد|836497 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|آل|ء سعيد رجبــــ |حمد محمد خليل482692
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | محروس محمدى محمود259267
5o6224زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــسمه |حمد ثــــ|بــــتـــ |حمد محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعدن|ن محمد رزق | عبــــد|لر| 834877
رهحس خ|لد حسي عبــــد |لمحسن27858| ندستـــ |لق|
حقوق |لمنصورهسم|ح محمد عطيه صديق محمد684923
629o8|نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن مدحتـــ ع|مر |حمد |سم|عيل
35o882بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسزينبــــ حمدى حس خليفه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــوف|ء محمد محمود عبــــد |لمقصود698348
|298|oتـــج|ره ع شمسسلف|ن| ع|طف عبــــد |لشهيد ميخ|ئيل
82o8|3 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعمرو محمد |حمد ع
عل|ج طبــــي قن|محمد |حمد فه محمود8|8336
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد|لرحمن صبــــري عبــــد|لرؤف س|لم 629495
75388oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهندى محمود |لسيد محمد ع
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد محمود محمد 2942|9
د|بــــ ع شمس|وف|ء ع |لسيد ع773735
ليل|5|4964 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيتـــ مدحتـــ جمعتـــ محمد  
53o288تـــ|منه | ع محمود فتـــ |لخم|رى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|5o6|3تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف خلف بــــخيتـــ جبــــره
رهش|دى |فر|يم فه ميخ|ئيل33457| تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون حلو|نملك محمد رض| حسن حس فريد5|47|2
معهد ف تـــمريض |لم | |ء |بــــوبــــكر محمود عبــــد|لحليم|3426|8
8998o6  تـــمريض سوه|ج صل|ح |لدين |حمد ص|بــــر ج|دو
حقوق |لزق|زيقروى محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق|در عبــــدون639793
6825o9 صيدله حلو|نخلود محمد محمد مصط مصط
يم5||634 ندستـــ |لزق|زيقيوسف محمد ع |بــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد خ|لد مصط خ|لد محمد487327
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمصط محمد محمد عبــــد|لسل|م محمد|96|77
34439o| لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد ع محمد |حمد عوض
8338o6تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دير| | حمود ي|س |حمد
ين محمد ري|ض عبــــد |لغ 38536| تـــج|ره ع شمسش
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسميه فرج عبــــد| جبــــر |لعيسوى264452
|3249oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره عبــــد |لعليم مصط عبــــد |لرحمن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود حن حن محمود3835|
يم مصط زغبــــه4234|4 |د|بــــ |لم |خلود |بــــر|
34o943تـــج|ره ع شمسعمرو |حمد عبــــد|لمع ع دي|بــــ
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــلوسيند| فه محمد فه9|6|75
معهد ف ص |لزق|زيقل|ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد|لرحمن|783489
7o4962|ق يم محمد عبــــ|س |ل طبــــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
|333o3كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد | ع عبــــد | مر
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69737oخدمه |جتـــم|عيه |لفيومف|طمه عبــــد |لسميع لط عبــــد |لسميع
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصف|ء يونس محيسن حس|ن محمد44842

7o5757 يم محمد ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|
4|388oتـــج|ره طنط|حسن محمود محمد |لحسي |لنح|ل
5o2377ش|م محمد عمر طبــــ |ل|سكندريهكريم 
36o528تـــمريض بــــنه|رح|بــــ محمد عبــــد|لمؤمن سليم|ن |لمر
63o57|ندستـــ |لزق|زيقمحمد عج محمد عج
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه عرفه عبــــد| محمد843785
علوم طنط|م | ع|دل ميخ|ئيل عبــــد |لمل|ك دوس|42757
765443| تـــمريض بــــور سعيد ف مر قطبــــ عبــــد |لسل|م عي
682o98تـــج|ره |لمنصورهس|ميه |يمن عبــــد | ع |لنقي
77364oد|بــــ |لزق|زيق|سل |حمد محمد نجيبــــ |حمد رسل|ن
23o252رهعبــــد|لرحمن خ|لد رف| ك|مل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
49o659|كس يم  ه |لسيد سعد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|م
855o7|علوم |لم |دع|ء محمد شعبــــ|ن عبــــد|لرسول
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عبــــد |لجليل فرح|تـــ فرج شبــــكه|695642
63||6o|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء محمد سعد عبــــد |لحميد محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|سيف أحمد محروس أحمد قندبــــوله4556|4

رهعبــــد| حمدى عبــــد |لر|زق ع عثــــم6253| تـــج|ره |لق|
3345o6|ل|ل عبــــد|لحليم عبــــد|لنبــــى حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد 
|4o65o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد منتـــ محمد ع محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمد |لسيد |حمد صبــــره629755

4697o رهحمد رض| م |لدين محمد |لسند ندستـــ |لق|
نوعيتـــ بــــنه|بــــ|سنتـــ رض| عبــــد|لمنعم عبــــد|لمقصود محمد339474
5|69o6علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحسنيتـــ حسن محمد ق|بــــيل
||7o74حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوستـــ | عزتـــ عوض يوسف
4o3o79|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد حسن |لسيد عبــــد |لسل
24o933رهمحمد رأفتـــ ز عبــــد|لرحمن خلف تـــج|ره |لق|
|26o9oيم أحمد د|بــــ ع شمس|عمر مصط |لسيد |بــــر|
يم محمد8|3542 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم محمد |بــــر|
2|626oتـــج|ره ع شمسمحمد سم محمد عبــــد |لعزيز سليم
7|o925دعبــــده محمود |لمس ندستـــ |لم |محمد محمود مج|
معهد ف ص |لزق|زيقمنيه شو شو |حمد |لسيد||63529
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دير سل|مه سعد حسن8|535|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دين ط|رق عبــــد|لح|فظ محمد|825289
علوم |لزق|زيقندى عم|د محمد شو ع 632746
4o6668حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسندس محمد صل|ح ص|لح

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسل|م محمد سيد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح|44244
9|o|58 صيدلتـــ سوه|جبــــيشوى فؤ|د سعد عويضتـــ
6o|725معهد ف تـــمريض طنط| جم|ل محمد عبــــد |لسل|م فرج عيد
68|3o8 حقوق |لمنصورهيوسف |حمد ي |حمد |لسيد |لحبــــ
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رهحبــــيبــــتـــ صل|ح فتـــ عبــــد | |حمد48446| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد ع حسن |لسيد |سم|عيل|2|447
|35o46يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد من محمد عبــــد |لمع ل|ك|ديميتـــ |لم
68532oد|بــــ |لمنصوره|مروه محمود |لهند|وى حسن

ى سوري|ل6532| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ردين م|جد 
ندستـــ |لزق|زيق |ده عبــــد |للطيف |لعن| محمد697349
حقوق |لزق|زيقمحمد |سم|عيل |حمد أحمد785324
8o274|طبــــ |لفيومثــــري| رمض|ن نجيبــــ محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نندى |س|مه محمد |لسيد284299
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ح عبــــد |لق|در مصبــــ|ح عبــــد |499732
25o786كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــدى |بــــوحج|ج قطبــــ حسن |لحجو

رهمحمد نبــــيل فتـــ عبــــد |لغف|ر32589 زر|عه |لق|
4o|723|يم تـــوفيق ف |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |
42o663يم يل ج |لزق|زيقغ|زي رمض|ن محمد رمض|ن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
64|69o|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |لسيد |لسيد سيد أحمد |لشبــــ
35298oرهمصط |سم|عيل عبــــد|لبــــ|سط محمد ع د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص |لمنصورهندى محمد فوزى ي|س 684684

526o9ندستـــ |لفيومسل سعيد عثــــم|ن ه|شم
429o59|د|بــــ طنط|يم|ن شعبــــ|ن |حمد |لبــــربــــرى|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه|جر صبــــ محمد عبــــده82|349
|2o644تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نميشيل سم ف|يق جرجس
زر|عه |لمنصورهمر|م منتـــ محمد حسن محمد689636
6o5473لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منتـــ | ط|رق ع عبــــد | حسن|
رتـــ|من|ر جم|ل محمود |لص|دق |ل|عرج338479 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق سوه|جنجل|ء فتـــ محمود مر|د 995||9
8|oo||تـــج|ره بــــ سويفميخ|ئيل |سحق ميخ|ئيل عبــــد|لمل|ك
5o8597 |علوم |ل|سكندريهيوسف ع حسن م
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرين|د مدحتـــ محمد أحمد شح|تـــه369|75
معهد ف ص |لزق|زيقبــــ|نوبــــ ع|طف نسيم عبــــد|لعزيز|637277
يف صل|ح |لدين محمود ع58|7|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرو|ن 
8478o2كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد محمود محمد عبــــد|لعزيز
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح خليل |بــــر|482766
|54o|3تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف |لسيد محمد |لسيد
62|3o9 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد |لسيد مصط
كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشخ|لد عبــــد | ح|مد محمد عبــــد |لرحمن767266
5|3o37زر|عه دمنهورعبــــد |لرحمن مصط |سم|عيل عيد سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن|ديتـــ ص|لح عبــــد |لق|در ص|لح شعيبــــ6398|5
تـــج|ره ع شمسرو|ن و|ئل محمود س| عبــــد |لمنعم2|278|
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشرو|ن سل|مه حسن مبــــروك767447
2|3o63فنون تـــطبــــيقيه حلو|نتـــسنيم |حمد ن فج |لنور ع
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى |لرف| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح نيبــــر767|27
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ش|م ف|روق شعر|وي3947|2 رهمحمد  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمصط عبــــد|لسميع منصور عبــــد|لسميع||6364
علوم ع شمس |ر متـــو |حمد متـــو درويش238847
4|9o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود عص|م فه بــــسيو بــــكر

يم خليل عبــــد|للطيف|6323 تـــربــــيتـــ بــــ سويفعمرو |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجون عم|د ك|مل عط|43|45|
68|622| بــــ| تـــج|ره |لمنصورهحمد جو|د |حمد |ل

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|ره رجبــــ كريم |حمد42755
2727ooيم كليتـــ |أللسن سوه|جدى خ|لد رش|د |بــــر|
6272|oحه وفن|دق |لمنصورتـــي|ر| محمد ي|قوتـــ حسن حسن سعود| 
5o575o|ق|وى ش|م محمد محمد |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد 
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف محمد رزق |لسيد64598|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوجيه محمد عبــــد |لحليم |لق| |44468
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه رف| حسن محمد|833784
628o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند سعيد ف|يز محمد عبــــد |لرحمن
د|بــــ ع شمس|ي|سم عم|د حمدي عبــــد|354985
52o876زر|عه كفر |لشيخمريم نزيه محفوظ سلط|ن

59o2||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء شح|تـــتـــ كيل| |حمد
يم|286549 صيدله حلو|ن|ء ع حسن |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورحبــــيبــــتـــ محمد طلبــــتـــ منتـــ497264

علوم حلو|نشيم|ء قر سيد محمود رف|5|672
277443| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد سعد حس حمد |
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره محمود فتـــ عبــــد |لوه|بــــ753953
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع محمد ع حميدتـــ523938
43o|34تـــج|ره طنط|يل|ري| ه| ميشيل سعيد عبــــد |لسيد
تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد |لمنعم عبــــده محمد ع679784
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمل وجيه يوسف جرجس ميخ|ئيل|8|2287
يم83|633 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حن|ن صبــــرى محمد |بــــر|
34o227تـــ صل|ح محمد علم| |لفر|ن كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نن
8839o6 ى محروس مسعد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطصموئيل ي
3|8o23بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد خ|لد حسن مدبــــو
253oo4ره|ه|جر مسعد فتـــ مسعود ثــــ|ر |لق|
9o7257 تـــربــــيتـــ سوه|جدين| |لسيد محمد رشو|ن
رهل|ء محمود محمود محمد |لحسي |26579| تـــج|ره |لق|
6o975|بــــ |ف|طمه عبــــد |لنبــــى محمد عوض |لبــــيعه لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| جم|ل |حمد ز حسن بــــندق824|35
8o|2o3 ي نجيبــــ تـــو نوعيتـــ |لم |ف|طمه خ
طبــــ بــــيطرى |سيوطمروه ع محمود ع 893689
686|o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمريم عبــــد |لن| ص|لح مختـــ|ر
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لسيد عبــــد |لعزيز محمد |69698
يم محمد رمض225|69 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد | حج|زى |بــــر|
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد ريح|ن |م|م فر|ج|255349
8|46o9ف ومس|حه |سيوطع|طف عبــــد|لسيد مكرم عبــــد|لسيد ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنه|ل وليد رفعتـــ |لمرج|وى49|8|6
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد|لرحمن عص|م رجبــــ مهدى334672
8758|o  تـــج|ره |سيوطعمر مصط كم|ل مصط

رتـــ|سم| جم|ل محمد فرج26785 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o73|8علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل عص|م |لدين |حمد خليل |لعمر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنيه محمد محمد ك|مل|457||8
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسف | م|رسيل |لبــــرتـــ مق|ر|82973
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنور| عص|م غريبــــ عبــــد|لع|ل |لعط|264366
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمن|ر ر| شح|تـــه عبــــد |لحميد769844
صيدله ع شمسنور حس|م |لدين رج|ء عبــــد|لسميع3573|2

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد مصط |سم|عيل |ل |د||2922
يم|452947 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد محمد حس قطبــــ |بــــر|
4o5o54تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمر محمد رمض|ن ع |بــــو زيد
92o|64  تـــج|ره سوه|جم|دون| مدحتـــ عطيه قري|قوس
8o4258لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ندي عط| حسن عبــــد|لحكيم|
4o8955رى |د|بــــ طنط|محمد عبــــد| محمد |لجو
يم ع س|لم447383 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسل ح|مد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــد|لحكيم خل|ف عبــــد|لحكيم فه 888765
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره محمد |سم|عيل محمد237647
ندستـــ |لزق|زيقمحمود محسن |لمر ع4|6999
|د|بــــ |لم |سم|ء فرغل عبــــده مصط |9276|8
4345|o|ه صبــــ |حمد زي|ده نوعيتـــ طنط|م
تـــج|ره سوه|جمحمد عل|ء محمود عبــــد|لجليل 646||9
7o457| صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمد سيد
422o59صيدله |ل|سكندريهس|ره فرج نجيبــــ عي
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم ه| سليم|ن حس سليم|ن344984
438o64يم عبــــد |لع طبــــ كفر |لشيخول|ء سم بــــسيو |بــــر|
862o59|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|فرو | رمسيس عزيز بــــش|ره
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخخ|لد ش|كر جوده سليم ن|صف546274
|556o6تـــربــــيتـــ ع شمسنور| محمد |م عبــــد |لمقصود
62352o |تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرش| ع|دل محمد طه عر

2o|38تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | ع|دل محمد عبــــده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيمن مصط عبــــد|لمنصف |لسيد|89|4|3
7772|oصيدله |لزق|زيق |ر حميده محمد محمد ن|يل
ه حمد|ن محمد |حمد عيسوى|4|7766 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحم
37o88|كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نف|طمه ص|بــــر عبــــد|لحكيم ك|مل شعل
78|o|oنوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لحميد ع محمد نجم
ه عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد حس|ن 893476 تـــج|ره |سيوط م
4o87|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر ن| محروس |سم|عيل حس
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بــــى عبــــد|لمسيح عط| |  6965|9 علوم |سيوطم|رى و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيح ف|يز يح |لعو|د7695|6
تـــج|ره بــــنه|عزتـــ عز|م صل|ح محمد |لزي|تـــى79|346
رهل| خ|لد عبــــد|لكريم |حمد حمدى6849|2 تـــج|ره |لق|
27o922تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسنتـــ سم |لسيد |لسيد شلبــــى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعو|طف محمد س|مح عبــــد|لمنعم759|34
ف محرم رضو|ن |لغر|بــــ|9|429 ره| | ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورسهيله |س|مه |م محمد عبــــده خ 542499
يم |حمد محمد عدل|ن4|7874 حقوق |لزق|زيقبــــدر |بــــر|
يم3|76|| حقوق حلو|نمنتـــ | محمد |حمد |بــــر|
63|o8o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى محمد |لسيد |م
7oo45|رتـــ|رحمه ش|كر يوسف محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

د|بــــ حلو|ن|عمر خ|لد زينهم |حمد5242|
|579oره|س|رتـــ ط|رق محمود سليم|ن د|بــــ |لق|

لسن ع شمس|وق جم|ل محمد مندور غن|يم|34|35
254o65 ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد خ|لد رش|د زي
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ن|سيمون ذ مل|ك سل|مه |لنج|ر|264633

32|o9|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ف|يز مصط |بــــو حسن
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيه منصور رجبــــ عثــــم|ن|86453

5o3298تـــج|ره |ل|سكندريهدى عوض ع رزق |لطبــــ|خ
88o959 زر|عه |سيوطعمر حمزه عمر عثــــم|ن
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس حمد عبــــد|لخ|لق عل|م عبــــد|لخ|لق|7953|9
تـــ منتـــ عبــــد|لكريم محمد|335777 د|بــــ ع شمس|م
6864ooحقوق |لمنصورهنور |حمد نور ع عبــــد |لعزيز
263o49طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره فرج فرج محمد
رهم | ميشيل مرقص لوس2||5|2 تـــج|ره |لق|
|489o|حقوق ع شمسمن|ر مجدى بــــيو محمد ه|جر
تـــج|ره سوه|جمع|ز ج|بــــر عبــــد|لح|فظ محمد 448||9
يم782557 لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|محمد م|جد حسن محمد |بــــر|
صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن |سم|عيل |سم|عيل حسن 699372
||93o5 لس عص|م ف|يز لط تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
||6o|oندستـــ ع شمسحس|م سعد طه محمد ع
ف محمد سيد خلف795|35 صيدله ع شمسه|جر |

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمن|ر صبــــرى رشدى عبــــد |لمع 656|2
3|8o58حقوق ع شمسمسعد محمد مسعد |حمد
765|5o|لع| لإلد|رتـــ و|لح|سبــــ شعبــــتـــ علوم تـــج|ريتـــ بــــرأس |لبــــر|لسعيد محمد محمد محمود عثــــم|ن
6978o7يم جل|ل |لشن|وي نوعيتـــ |لمنصورهندى مجدى |بــــر|
تـــج|ره سوه|ج سل|م حل |بــــو|لفتـــوح محمد|894925
7oo9|5يم رتـــ|سع|د عط| محمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد عبــــد | مو عثــــم|ن766992
ى |لوحش مملوك|923685 زر|عه سوه|ج س|مه خ
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تـــربــــيتـــ |سيوطمؤمن مكرم فريج جويد 894399
87o374معهد ف ص |سو|نعمرو سعد شيبــــه حسن
يم488937  |حه وفن|دق |ل|سكندريهرحمه ع|طف حسن ز إبــــر|
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر رض| محمد محمد |حمد326723
4759o2 د|بــــ |ل|سكندريه|يح |مجد محمود عبــــد |لحميد |لكش
62o455لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد وسيم عط| |لخو

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد مصط طه محمد52937
|3|6o3|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه ع|دل شعبــــ|ن فرح|تـــ خليل
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد ص|بــــر رجبــــ مصط خليل755||5
263o46كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــروضه سعيد محمد ن|صف
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرحمه رض| محمود |لبــــديوى696345
يم|694438 ه كم|ل كم|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرنوره|ن عصمتـــ رمض|ن مدكور|57|4|
يم46482| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــض مصط محمد |بــــر|
7792o7|حقوق |لزق|زيقنسمه ع|دل عبــــد |لعزيز |لليثــــى حمد
4|o587د|بــــ طنط|محمد |لسيد ع|بــــدين محمد سليم|
تـــ |سل|م رش|د عبــــد|له|دى |لغ|بــــ 329439 |د|بــــ بــــنه|ن
9o8578 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرحيل عبــــد|لعليم حسن |حمد
تـــج|ره ع شمسيتـــ سيد رشدى عطيتـــ محمد عوض|345583
كليتـــ طبــــ أسو|نمحمود |لسعدي |حمد بــــك 26|842
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ول|ء عبــــد |لمقصود عوض محمد636795
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |لفرح|تـــى م |لدين |لحسي ||68499

لع|  |حه وفن|دق 6 |كتـــوبــــر|حمد بــــه|ء عبــــد |لرحمن خليل|6573|
رهمحمد عبــــد | |م|م عبــــد |لمقصود قن42656 تـــج|ره |لق|

444o|o|يم مغ|زى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء |لسيد |بــــر|
7784o||نوعيتـــ |لزق|زيقرغده |لسيد سل|مه |لسيد |لبــــن
ندستـــ |ل|سكندريهن|در نبــــيل رشدى بــــولص سعد445882
69398oعلوم |لمنصورهحس|م |سعد عبــــد |لكريم فرح|تـــ سلم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآي|تـــ خ|لد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لحليم6|4977
47984oندستـــ حلو|نمهند فريد كم|ل محمد رزق
حقوق ع شمسس|رتـــ ط|رق |حمد محمد مصط |34879
6o|o44| لسن |لم |/ري|ضتـــ|حمد نشأتـــ ممدوح |حمد |لدسو
يم |لف 63||27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنرم ع|دل |حمد |بــــر|
885o64 تـــج|ره |سيوطسندس خ|لد مصط ذ
ونيك| يعقوبــــ ر| فريد8557|| تـــربــــيتـــ ع شمسف
4|62o9تـــج|ره كفر |لشيخرح|بــــ ع يوسف ع |لسيد بــــلوزه
تـــج|ره ع شمسيوستـــ | ه| عزيز بــــسط|9|83||
ره|مريم محمد رفعتـــ محمد عبــــد |لغ محمد عبــــد |6728| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد فتـــ عبــــد |57979

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نل|ر| حس|م خليفه منصور843324
783oo4| يم حسن محمد عطيتـــ حس تـــج|ره بــــنه|بــــر|
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2|3o5oحقوق ع شمسسهيله تـــ|مر |حمد غريبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد محمود |لسيد عبــــد|لر|زق267747
35o346 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ن|در بــــيو عبــــ|س بــــيو
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمرو|ن عزتـــ يوسف محمد839378
8259o8علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسل محمد |حمد عل|م
7o8999د|بــــ |لمنصوره|لميس |لش|ف ع |لش|ف
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمنيه ع|طف عبــــد |لمقصود |لسيد شعيبــــ439386
طبــــ ع شمسكم|ل محمود محمود محمود |لعبــــيدى588||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ع محمد |لسيد نوفل692999
د|بــــ |سو|ن|من|ل |بــــو|لن |نور عبــــ|س844425
7o64|4|ر من لوق تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــنبــــيله م|
حقوق |لمنصورهعمرو محمد سعد عبــــد|لحميد زغلول4824|4

رهدع|ء خ|لد عبــــد |لشفيع علو| 76|33 تـــج|ره |لق|
8382o5 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لبــــ| |لصغ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد مجدى عبــــد|لحميد حبــــي |حمد7|8|26
نوعيتـــ موسيقيه |لم |رح|بــــ حسن ع سيد8875|8
2|89o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود جم|ل رشيد ح|مد محمد
423oo5د|بــــ |ل|سكندريه|دين| عبــــد | مصط عبــــد |لر|زق عشم
ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن حسن شعبــــ|ن ع 853987
تـــج|ره ع شمسمحمد ه| محمد سعيد محمد524|32
7o2578صيدله |لزق|زيقر| | |حمد محمد حل مر
89o984 تـــربــــيتـــ |سيوطبــــه ثــــ|بــــتـــ غط|س سليم|ن
تـــربــــيتـــ دمنهورد | ك|مل ع مر رضو|ن496453
تـــج|ره سوه|جحمد عبــــد |لمنعم ري|ض معوض عوض3|4875
8|3o59|طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــر|م |سحق ن| نجيبــــ
64|6o3حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء |حمد عبــــد |لرحمن ع عبــــد |لسل
تـــربــــيتـــ دمنهوردير فرج مرزوق جمعه عبــــد|لعليم|53829
28o|44تـــربــــيتـــ حلو|نش|م محمد |لسيد محمد س|لم
6|9o3oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم صل|ح حس محمود سند
888o23 معهد ف ص |سيوطصموئيل صفوتـــ صموئيل متـــرى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|جه|د مصط |لمحمدى شلتـــوتـــ382||6
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم|ري| ميشيل يون|ن جور 426653
علوم ع شمسي|ر| صل|ح |لدين محمد |حمد عجل9|3457

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لوه|بــــ سعيد نعم|ن بــــر45372
63454oيل ج |لزق|زيقمحمد رجبــــ متـــو رجبــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

6o534|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء ع|طف بــــكرى ه|شم
تـــج|ره |لمنصورهحسن ع|طف حسن ع |لق| 677794
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مصط مصط قطبــــ ع |لنج|9||424
تـــج|ره |سيوطم | سعد وليم رمزى 3825|9
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء |لسيد |حمد محمد درويش||28||4
معهد ف ص |سيوطمحمد رمض|ن محمد |حمد  648|88
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53oo54علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمود ربــــيع ري|ض ج|د بــــرغوتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نغ|ليتـــ تـــر محمد |حمد42844|
5o6644ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندي محمد |حمد محمد بــــرك|تـــ
لسن ع شمس|س|رتـــ عبــــد | |حمد عودتـــ49362|
5o9247 د|بــــ دمنهور|محمود |حمد عبــــد |لمو محمد عبــــد
453o|oوف|تـــ|محمد محمد |لسيد بــــسيو سل|م ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  من|ر |لسيد عبــــد|لجيد عط| | |لز7||6|5
337o98نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهرن| عص|م |حمد محمد
يم غنيم2467|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|مح |حمد محمد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم|ء عبــــده حسن محمد|82|847
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطزي|د ط|رق لط عبــــد|لرحيم 3|8755
8o5926تـــربــــيتـــ |لم |كوثــــر صل|ح محمود |حمد
ى خ|طر263469 تـــربــــيتـــ بــــنه|زينبــــ ممدوح |حمد م
رى ه|شم767964 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسه عبــــد |لرحيم حس |لز
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيوسف محمد محمود بــــدوي825657
6o85o8معهد ف ص طنط|ه|جر أحمد ع عط|| ع
9|o494|يم تـــج|ره سوه|ج  حمد علم |لدين |حمد |بــــر|
62o827|ندستـــ د |طحمد محمد |حمد محمود
78o748تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر محمد ربــــيع عبــــد |لعزيز سل|مه سمهوتـــ

3422o|رهمحمود عبــــد| ربــــيع عبــــد حقوق |لق|
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقسن|ء حس محمد حس 777893
7oo946يم مزروع كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد خ|لد عبــــد ربــــه |بــــر|
زر|عه |لم |ين عبــــد|لغ ص|لح محمد|66||8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسلشيم|ء عبــــد |لمنعم قر ع|مر|298|4

تـــج|ره سوه|ج سم|ء محمد سليم|ن |حمد|899782
254o3o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد ع|دل محمد|لسيد جعفر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه رجبــــ محمد عثــــم|ن|924363

7|o73|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد فؤ|د ص|دق
75576o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهصف|ء سعد ع مصط
ي|2659|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |لعج محمد |لع
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلشيم|ء ن| عبــــد|لمحسن |لسود| 259866
83694o|معهد ف ص سوه|جسم|عيل ع|مر عبــــد|لجليل |حمد
48536oد|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |لسيد |بــــو|لعل| |لسيد

6o843تـــج|ره بــــ سويفي| صل|ح محمد ري|ض
78o467تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن |لسيد دسو عليوتـــ
7768|oنوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد |لسيد نور|لدين
636o74| |يم عبــــد|لش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|ر |لسيد |بــــر|
6765o7يم تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ |حمد عبــــد |للطيف |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــدين| مهدى فريد |بــــو |لعزم شعله746|27
يم عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد|832866 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــر|
فنون جميله فنون |ل|قم|ريه عو صد سيد|روس 724|92
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253o8ره|حبــــيبــــه محمد يوسف عي د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | عبــــد|لمقصود محمد عبــــد|لمقصود253836
تـــمريض |لزق|زيق ندى محمد سعيد |بــــو|لقمص|ن626459
د|بــــ |لزق|زيق|محمد كم|ل صل|ح |لدين عبــــد|لحميد3||627
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |س|مه حل |م|م44635|
يم243242 ره |ده مجدى محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
4|27o8|د|بــــ طنط||ء محمود عبــــد|لمنعم |بــــو |لمجد|
62o653|د|بــــ د |ط|عبــــد |لسل|م محمد أحمد فه عبــــد
يم محمد685945 ش|م ي |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهن 
يم28|699 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد سم عبــــد |لرحيم طلبــــه |بــــر|

يم |بــــو |لحسن غنيم32336 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |يمن |بــــر|
يم س|لم حسن98|6| ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|تـــ |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم | غ| شح|تـــه غ||64225
ره|مسه |حمد م|جد محمد |لورد| ||97|2 د|بــــ |لق|
5o9878 |ف غ|زى محمد ش كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط |
85o|2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديوسف |حمد يوسف جعفر
لسن ع شمس|د| | ربــــيع فرح|تـــ عبــــد |لمع44845|
47635oحقوق |ل|سكندريهزي|د حج| عوض عبــــد|لر|زق عبــــد

6523o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرض| ع مختـــ|ر عبــــد
د|بــــ |سيوط|حسن |لسيد محمود بــــهن رمض|ن7464|4
6|45o7طبــــ |سن|ن طنط|ند| أيمن |لسيد مصط ج|مع
تـــربــــيتـــ حلو|نرفيق |لدين مدحتـــ عد يوسف44428|
ف بــــخ|طره |حمد755477 د | علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعو عبــــد|لموجود محمد ك|مل749|84
يم حسن محمد |بــــو |لنج|4|32|7 تـــج|ره |لمنصوره|يه |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهمنه | جم|ل سليم|ن عبــــد |لغ سليم425365
433o93يم صبــــ ظهره معهد ف تـــمريض طنط| شيم|ء |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيديه محمد ص|بــــر عبــــده حسن|765735
7o498o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ف |لسيد |لعز|زى ع عبــــد ربــــتـــ
يم|787626 يم محمد |بــــر| ر|ء |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لز
63536oصيدله |لزق|زيقجه|د معتـــز عبــــد|لعظيم ع
يم حزين عوض34278| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|يدى |بــــر|
78|o64تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعد محمد عبــــد |لسل|م
26988o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــد |لحميد |حمد س
يم782483 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد |بــــر|
يم496348 يم طه |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسه|م محمود |بــــر|
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن محمود |حمد محمد829482
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخ|لد |لسيد تـــحس |لسيد487562
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد س| سعد زوين5897|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|غ|دتـــ حم|دتـــ ح|مد |حمد354639
صيدله |لمنصورهمن|ر جم|ل محمود |لسعيد فرح|تـــ59|698
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764|o2نوعيتـــ بــــور سعيديم|ن عل|ء مصط عبــــده عبــــده |لفض
4|585oه ط|رق ع محمد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشه
نوعيتـــ |لزق|زيقمه| زكري| محمود مر643224
4o2|4| د|ر |لعلوم |لفيومد | |حمد عبــــد |لنبــــى حف
يم محمد جودتـــ حمد | مسعد|37|4|6 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
حقوق |سيوطدير منصور محمد حسن3|53|8
ى|434|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ندى ن عبــــد|لحكم محمد |لم
د|بــــ |لفيوم|سم| ي| صل|ح محمد29|22|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد خ|لد يوسف |لجع|رتـــ|245949
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد يوسف سل|مه يوسف |لبــــن||44344
7o356oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحسن|ء مصط محمد عبــــد |لحميد ق
رهمنتـــ | ن| مهدى |بــــو |لعز57498| تـــج|ره |لق|
9o4753|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء عوض عبــــد|لرحيم حم|ده
تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد عطيه |حمد محمد حس 423256
رهنور| س|مح محمد بــــسطوي بــــ|ز239688 طبــــ |لق|
4|8o52تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخه|نم ع|طف |سم|عيل شه|بــــ |لدين
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء محمد عبــــد |لعزيز عوض |3|6844
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ندع|ء مصط عبــــد |لمنعم ع م 22543|
2655o4| |تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد عل|ء|لدين رمض|ن |لشنو
نوعيتـــ |لم |ر| | ن| عبــــد|للطيف |حمد3|8589
343o98|د سويلم ف مج| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |
69o27|د|بــــ |لمنصوره|يم |نس محمد |حمد غ|زى
يف|64|249 معهد ف ص بــــنه|يه رأفتـــ ع 

زر|عه |لفيوممحمود حم|ده جبــــ| بــــدر73363
27o489| وف|تـــمحمد |لهند|وى محمد |لسيد حسبــــ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
43o365تـــج|ره طنط|كريمه ع|دل محمد |لنبــــوى عي
ى6735|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| محسن سعد محمد |لبــــح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء شعبــــ|ن عبــــد| عبــــد|لخ|لق283574
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمر|م عزتـــ ع عبــــد |لحميد |بــــو|لن247996
643o85يم طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنسمه محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد |حمد دسو 784974
85o463تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد |بــــوبــــكر |حمد عوض
8|6o43|إعل|م بــــ سويفيم|ن |يمن |لمتـــو عبــــد|لسميع
ندستـــ طنط|محمد خ|لد فتـــ طه قنديل8|37|6
زر|عه |سيوطمحمد ع|دل |حمد سيد 893427
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مع|ذ |بــــو |لمجد فتـــ |حمد3|24|3
ف مصط |حمد حموده388|5| رهرضوى | د|ر |لعلوم ج |لق|
224426| رهحمد شعبــــ|ن خميس عي حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء مي |سم|عيل |حمد |سم|عيل89|498
42o799نوعيتـــ كفر |لشيخجل|ل عبــــد|لمجيد حسن محمود معبــــد
د|بــــ |سيوط|مصط عم|د |كر|م |حمد |88637
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علوم طنط|ل|ء جل|ل فتـــ محمد يوسف|427862
|33|o8يم فتـــ شكرى تـــج|ره ع شمسعمر |بــــر|
34o|26تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد خ|لد محمد سعيد شح|تـــه

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لتـــو|بــــ حمدى عبــــد |لتـــو|بــــ مر57935
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد مد عبــــ|س مد محمد478845
ى عبــــد| محمد228976 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ره ي
|35o54د|بــــ حلو|ن|مصط |مجد عبــــد |لمنعم سيد
3344ooرهح|مد فوزى ح|مد محمود د|ر |لعلوم ج |لق|
272o92 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــه|يدى عم|د عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــو
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى محمد مصبــــ|ح حسن ع77|525
46|o|4تـــج|ره طنط|محمد ج|بــــر مصط مر |لعق|د
494o2oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ربــــيع |لسعيد |م|م
معهد ف تـــمريض |لم | ول|ريه |س|مه ظريف شفيق|439|82
7626oo|يم فرح ندستـــ بــــور سعيدف |لعربــــى |لسيد |بــــر
رهمحمد س|لم محمد س|لم مو4486|2 حقوق |لق|
8o89o|تـــج|ره بــــ سويفمحمد فتـــ قر عبــــد|لموجود
64|4o6نوعيتـــ |لزق|زيقمه| محمد |حمد ع
|4o2o8زر|عه ع شمسد |نه ع|دل عزيز سل|مه
832o87زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم |لسيد محمد ق|سم
83o8o3 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىي|س |حمد ي|س ع
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخخلود عبــــد |لخ|لق عبــــد |له|دى عبــــد 439484
4334o8تـــج|ره طنط|عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمد |لش|ف
ندستـــ |سيوطسعد محمد |حمد محمود 287|92

6248oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|حن|ن |حمد عطيه محمد
4|o54|| د|بــــ طنط|لسيد مسعد |لسيد محمد |سم|عيل|
624o|oندستـــ د |طس|رتـــ مو |لطنط|وى محمد |لطنط
498o83|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه عبــــد |لحليم صبــــري سل|متـــ شويل
5o7o45 زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمود |حمد خلف حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرن| عبــــد |لغ حس محمود ن777882

265o6رهمحمد كحل|وى ج|بــــر س|لم د|ر |لعلوم ج |لق|
35oo79حقوق بــــنه|زينبــــ وليد عبــــد|لعليم |بــــو|لعزم
2|424oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عص|م |لدين محمود مو
3279o8يم |حمد نو|ر ف |بــــر| تـــج|ره بــــنه|حس|م |
82564o| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه سيد دندر|وي عط||
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |س|متـــ ع يوسف معروف327428
6o5475لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|م محمد محمود محمد سلط|ن|
8o833oتـــج|ره بــــ سويفنور|ن محمد مط|وع عبــــد|لعظيم
82o6o2| تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد بــــحر ذ
يم عبــــد |لرحيم62||6| تـــربــــيتـــ حلو|نمريم محمد |بــــر|
42388oزر|عه طنط|آيه خ|لد محمد ج|بــــر |لسيد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسه| محمد رمض|ن عبــــد|لحليم286577
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسر| | خ|لد محمود عيد مصط 773547
8475o4تـــربــــيتـــ |سو|نكرم |لسيد عبــــد|لعزيز رمض|ن
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسهيله ط|رق |بــــو |لعل| عبــــد |لبــــص 39753|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفش|م س| محمد محمد54284
9oo528 د|بــــ سوه|ج|من|ر محمد |حمد عبــــد|لعزيز

يم ص|وي25544 رهنه|ل محمد |بــــر| علوم |لق|
معهد ف ص بــــنه|محمد شعبــــ|ن |لسيد مصط |لسيد339928
4||o56تـــربــــيتـــ طنط|عل| جم|ل |بــــو |لفتـــوح سل|م
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سم|ء مجدى عبــــد |للطيف محمود||68929
24972oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح حم|د
9o7|35 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لموجود
تـــج|ره ع شمسمحمد مسعد شفيق سليم|ن359262
ره|ص|بــــرين ص|بــــر سيد |حمد62|228 د|بــــ |لق|
675o|9ش|م محمد ع قنديل كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمن|ى 
25|8o6| |يم عبــــد|لحميد ش علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفسل|م |بــــر|
25o768ف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره خ|لد شعبــــ|ن محمد مصط 
يم |لغ|يش|755|43 طبــــ بــــنه|حمد مصط |بــــر|
حقوق |لمنصورهيح |لسيد أحمد حرز5779|6

599o3كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد |حمد ج|بــــر عويس
تـــج|ره |سيوطحمد رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ عل|م|55945

5228o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــر|ر محمد فريد محمد حسن
رهسندس محمد صل|ح محمد|5833| ندستـــ |لق|
84oo42معهد ف ص |سو|نول|ء محمود |حمد محمد
33|42oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد نبــــيل محمد يسن
د|بــــ |سيوط|ريه|م منصور محمد حس 885974
رهم | كميل ميخ|ئيل غ|27965| تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |لم |محمد |حمد شو عبــــد|لغ 858587
9|2o69 تـــج|ره سوه|جدول| شح|تـــه عز ن|شد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم عبــــد |لعزيز |لسيد محمد782388
||972oحقوق ع شمسوعد |حمد عص|م |لدين عبــــد |لعزيز
ره|ء وحيد ي|س تـــوفيق|243577 صيدله |لق|
يل ج |لزق|زيقحمد ع ع عبــــد|لص|دق خليل|433739 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
83754o ي عبــــد|لمو نوعيتـــ موسيقيه قن|شيم|ء محمد خ
2|4|2o رهعمرو |حمد محمد محمد حس|ن تـــج|ره |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطسوز|ن قطبــــ سيد قطبــــ  888395
تـــج|ره ج|معتـــ د |طين|س كم|ل فه |لل|وندى|622587
تـــج|ره ع شمسنه|ل ط|رق عبــــد|لمنعم محمد7243|2
4o7|59د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه ع حسن ع رضو|ن
844oo||ي محمد حسن حقوق |سو|نحمد ي

8o648|ف عزيز حبــــيبــــ ره|بــــ|نوبــــ | د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسط|رق |لسعيد محمود ع |33452
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|276o|ره|ف|دى |يه|بــــ فؤ|د جربــــ|ش ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن حمدى مهر|ن فر|ج8|482|
684o77تـــج|ره سوه|جمحمد صل|ح سعد ع |لجمل
ق|264463 يم شح|تـــه |ل تـــج|ره بــــنه|عل| عم|د |بــــر|
ندستـــ ع شمسمن|ر ع|دل محمد عبــــد|لتـــو|بــــ325843
ق|وي76|5|4 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر محمود ع يوسف |ل
4o3866حقوق |ل|سكندريهحس|م |لدين مصط فر|ج |حمد سعيد
8o8236يم ع عبــــد|لجو|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه |بــــر|
حقوق سوه|جعمر عبــــد|لمنعم |حمد محمد |حمد898452
تـــربــــيتـــ ع شمسوق ع|دل محمد عبــــد ربــــه حسن383|35
يتـــ عص|م حن| متـــرى9953|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
رهمحمد صل|ح |لدين مصيل |لسيد |34959 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

4622o6|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| |حمد ع|دل محمود عبــــد|لغف
2722o8يم تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دي |ر وحيد محمود |بــــر|
823o66حقوق |سيوطرح|بــــ |حمد محمود محمد
ى483242 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرو|ن عمر |حمد عمر |ل|بــــ|ص
3|8o6oلف |لتـــج|رى بــــ|لمطريه|مصط بــــدر مصط |لسيد|حمد
ي محمد|238|8 تـــربــــيتـــ |لم |نور| ع م
34653oرهسحر ك|مل |لصبــــ| |لسيد |حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|66o82| رهحمد زينهم سعد عبــــد |لغ طبــــ |لق|
238o75 ر محمد مصط ره|تـــ م| د|بــــ |لق|
علوم |لمنصورهنهله نبــــيل محمود عبــــده |لعدل682397
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد س| محمود |بــــو |لمجد9|4462
صيدله |ل|سكندريهأسم|ء صبــــرى عبــــد |لمقصود خميس68||52
6o|974 يف |لمحمدى عبــــ|س |لشيشي حقوق |لمنصورهسم|ء 
نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه خ|لد عبــــد | عرفه فض|777429
324584| ره/ري|ضتـــسل|م محمد مصلح ع زر|عه |لق|
329o|5تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط عبــــد|لحكيم محمد |حمد |لسيد
8o83o|طبــــ |لم |مه| رمض|ن عبــــد|لمحسن بــــل|ل
28662oيف زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد|لر|زق عبــــد|لفتـــ|ح 
د|بــــ كفر |لشيخ|مروه |لسيد محمد بــــسيو كس|بــــ437984
837o|5ي محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكريم|ن سيد خ
92|o32 زر|عه سوه|جدير ع |بــــو|لوف| ع
د|بــــ حلو|ن|ه|جر محمد رمض|ن محمد322958
ل|ل محمود 897444 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جصف|ء محمود 
5o4||6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيتـــ عمر ف|روق محمد
يم عبــــد |لقوى غ|زى23|436 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد فكرى |بــــر|
يه عبــــد |لكريم |سم|عيل مك|وي مقبــــل784555 معهد ف ص |لزق|زيقي
صيدله طنط|بــــسنتـــ عليوه تـــوفيق عليوه يونس264644
7844o3نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم مجدى محمود |سم|عيل |بــــوزينه
صيدله |لمنصورهنور|ن مجدى محمد ع شح|تـــه بــــدر623242

Page 3626 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |لفيوم|محمد ه| سيد ق|سم||639
876|75| حقوق |سيوط حمد جم|ل |حمد فرغ
689o56|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد |لسيد محمد م |لع| 
6o6776ندستـــ |لمنصورهمحمد كم|ل محمد |بــــو رمض|ن
8o|o36 |د|ر |لعلوم |لم |دع|ء مح |لدين محمد عبــــد|لك
يف ري|ض جندى  882259 وف|تـــفيلوبــــ|تـــ  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم محمد منصور5784|5 طبــــ |ل|سكندريهف|طمتـــ خميس |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|سم|ء دسو سعد محمود|68552
معهد ف ص بــــنه|رسميتـــ بــــل|ل عبــــد|لد|يم ه|شم329257
6o|468يم محمد |نور |لفرتـــ |د|بــــ طنط|ع|صم |بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــرحمتـــ محمد عبــــد|لحميد |لدسو 96|342
ش|م ع عبــــد|لكريم|438566 زر|عه كفر |لشيخحمد 
877|9o|حقوق |سيوطسم|ء ط|رق |نور عبــــد|لل|ه
فتـــ |م عجيبــــ |م عبــــد |لجو|د254959 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
24o858ره|عبــــد|لرحمن عوض عل|م |سم|عيل د|بــــ |لق|

رهسل عدن|ن عز|لدين |حمد25587 زر|عه |لق|
43o4|7ف محمد رش|د محمد بــــيبــــرس طبــــ بــــيطرى بــــنه|ن|دين |

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|وق عز |لدين عبــــد | محمد|7|48
زر|عه ع شمسمونيك| صبــــرى فريج سعد4442|2
4o5787د|بــــ |سو|ن|جه|د محمد محمود |حمد |حمد
4367o6 ره|سل |حمد عبــــد |لمو رزق بــــ عل|م |لق|

رهنور|ن |حمد محمد محمد4974| ندستـــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمود سعيد فتـــوح عبــــد|لعزيز|72|25
8o97|2وي |حمد رتـــ| |ده ن| ك لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2445o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر خ|لد عبــــد|لعزيز محمد حسن روق
77|o35تـــربــــيتـــ |لزق|زيقفري|ل صل|ح |لسيد محمد إسم|عيل
حقوق |ل|سكندريهحس|م عبــــد |لسل|م لملوم طه495595
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |منه | سيد عي خلف853447
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سليم|ن |لسيد سليم|ن |لسيد327837
طبــــ بــــنه|يف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لوه|بــــ محمد شعل688|26
يم ن|ن7|3239 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم مخلص |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىبــــول| روم| شفيق زكري834332
زر|عه مشتـــهرسل ط|رق |حمد محمد |لهبــــ|ق338699
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــوليد مصط كم|ل محمد محمد495772
84o2|||تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد ع|مر متـــو رشو|ن
د|بــــ |لزق|زيق|دين| حس عبــــد |للطيف |لسيد محمد779987
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |لسيد عبــــد|لحميد در|ج|338294
ش|م محمد يح عبــــد |لفتـــ|338|23 رهمحمود  تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس||ء محمد |لبــــيو مصلح |لسيد مصلح922|34
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن سعيد عبــــد | عبــــد | عز|م|769988
7o7865تـــج|ره بــــور سعيدع |ء س| |حمد حسن شلبــــى
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وف|تـــمحمد |حمد قطبــــ |حمد226833 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |نطو ع|دل فرج مرزوق|853379
يم مدبــــو325668 تـــربــــيتـــ حلو|نمروتـــ سيد |بــــر|
ف محمد عثــــم|ن832|32 تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم |
رهندى رض| ع سيد عليوه|23798 حقوق |لق|
لس عبــــد|لمسيح لبــــيبــــ مرج|ن |92226 معهد ف ص سوه|جك
تـــج|ره ع شمسندى عل|ء |لدين عبــــد |لمنعم حسن94|8||
5|6o22معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  جه|د ع |لسيد محمد حسن
وف|تـــمحمد |لسعيد |بــــو|لفتـــوح م| 636845 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم جمعه بــــدر عمر7489|
حقوق |لمنصورهكريم |حمد عبــــد |لعزيز ح|مد682822
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحسن محمد سم عبــــد |لحليم شلبــــى|47589
ره|س|ره محمد عربــــى محمد ع 56|238 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ن| جرجس مختـــ|ر صليبــــ جرجس626865 صيدله |لزق|زيقم
33|6|o|طبــــ بــــنه|لميس عبــــد| |حمد عبــــد
|د|بــــ بــــنه|مروتـــ منصور مر محمد مر369363
يم فه ش| 369389 وف|تـــعمرو |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ز|ع|553|4 د|بــــ بــــ سويف|محمود سم سليم عبــــد |لعزيز 
ن| ثــــروتـــ فكرى عطيتـــ27946 ره|م د|بــــ |لق|

77o384| ندستـــ |لزق|زيقحمد خ|لد |حمد محمد |لقو
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد س| محمد عبــــد|لر|زق بــــصل69|2|5
تـــج|ره |سيوطم|دون| س| فه زخ|رى  879986
تـــج|ره ع شمسحمد |يه|بــــ |حمد قطبــــ|248|2|
صيدلتـــ |سيوط ستـــيفن ف|يق وديع فرج||88753
685393| ندستـــ |سيوطلسيد محمد ري|ض |لش|ف
78o32|يم صقر د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حن صل|ح |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ط|رق محمد |لقط|ن257942

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرن| ع|دل ر|تـــبــــ جودتـــ53||7
8352oo|يم طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد|لرحيم محمد |بــــر|
9|5495| تـــج|ره |سيوط  سم|عيل ع جم|ل ع
|2o949لسن ع شمس|م|رتـــ | وفيق جورج ري|ض
يم634653 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|دل أحمد |بــــر|
252o57ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |حمد محمد غ|نم

6oo43تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء جبــــر ه|رون عبــــد |للطيف
حقوق حلو|نمحمد رفعتـــ محمد |م مصط 34798|
2|6o54لسن ع شمس|مريم محمد عبــــد|لعظيم محمد |حمد
ر|84475 تـــربــــيتـــ |سو|نعبــــد|لرحمن ج|بــــر صل|ح ط|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــوق سعد ع|شور زي|ن755459
676o|7ثــــ|ر د |ط|ه|جر ي| حسن حسن ليله
23o798تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لعظيم عوض عودتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ل|ء جم|ل |حمد عو|د عبــــد |لع|ل|679844
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تـــج|ره بــــنه|سم|ء زكري| محمد حل |لسيد ع عليوتـــ332549
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لرحمن حسن |حمد447993
7o6o63| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمصط صل|ح |لمغ|ورى رزق عبــــد م |لع| 
827o64علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لجليل عبــــد|لفضيل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م |بــــو|353947

يم92|44 ره|سعيد س|مح رجبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|شيم|ء |س|مه سم عبــــد|لمقصود637|35
تـــربــــيتـــ |لم |ندي |يمن عبــــد|لوه|بــــ محمد88|5|8
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |س|مه محمد عبــــد|لحميد |249967
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدعمر محمد ن |حمد مصط 764552
رتـــ حل|م عل|ء|لدين عبــــد|له|دى محمد 232733 تـــمريض |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|تـــه| يوسف محمد يوسف8729|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقط|رق |يوبــــ سليم|ن |يوبــــ ع 8|7874
486o|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر س| أحمد مصط
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعيد ذ مطر |لدسو ||2469
4o3755تـــج|ره |ل|سكندريهعز |لدين ع|دل |سم|عيل |سم|عيل
6oo559ر |لسيد خميس يم ط| ر |بــــر| تـــج|ره طنط|ط|
|2o235تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود سم فؤ|د مر|د
44689o | |علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن عص|م مبــــروك عط
ه محمد عبــــد | مصط أحمد||77483 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م

72o86د|بــــ |لفيوم|ع |ء عبــــد|لبــــ|سط ه|شم محمد
ى سيد|حمد |بــــو|لمجد|45353 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لنم
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | |حمد مغ|زى حسن |حمد |438639
43o647بــــيتـــ |حمد |حمد ف|يد صيدله طنط|ذ
طبــــ بــــيطرى سوه|جسلف|ن| عي فؤ|د د |ن 66|923
4o5756د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ خميس حج|ج جمعه
69|8o9د|بــــ |لمنصوره|محمد رض| |لسيد عبــــد |لسل|م محمود
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء ص|دق محمد ص|دق جبــــ|ره757744
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عل|ء سعد جمعه |لسيد|لحد|د5489|4

طبــــ |لفيوم|ء يوسف رمض|ن عبــــد |لحليم|9|683
7744o5 يم |حمد عبــــد |لر|زق |حمد ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد |بــــر| ع.
يم |لغندور|255746 يم خ|لد |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
69762o|معهد ف ص |لمنصورهدى ي| ند| ند
36o296تـــورى |د|بــــ بــــنه|نج|ح عبــــد| محمد عبــــد|لسميع |لد
يم4|4|26 ر صبــــ |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن م|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقش|دى |يمن لبــــيبــــ حم|د2|2|25
رهسلوى |حمد حل عبــــد |لمجيد5672|| حقوق |لق|
طبــــ |ل|سكندريهي|ر| يح محمود بــــ|ش|478542
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــل|ء عل|ء ع س|لم خ ||88|27 ك.تـــ. ف للبــــ
يم |لشوبــــرى99|3|4 نوعيتـــ طنط|ه|جر حسن |بــــر|
حقوق طنط|عل| عل|ء محمد |لعج |حمد482577
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لسن ع شمس|يم|ن |حمد |لسيد  محمد صو|ن|5|3455
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه محمد مصط در|ج|677||6
تـــربــــيتـــ |لم |عبــــد| ع ع|مر علو|ن823585

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | عل|ء يح |لسيد ق|سم25229
43425oق|وي تـــج|ره طنط|خلود عم|د ص|لح |ل
|ئيل22948| ي ج|د | رهم|دل ن تـــج|ره |لق|
 |حه وفن|دق |ل|قف|طمه محمد محمد |حمد839938
حقوق طنط|معتـــز أحمد عبــــد |لمقصود محمد فتـــح |494464
4o|843د|بــــ |ل|سكندريه|محمد تـــ|مر |لسيد عبــــد |لسل|م حسن
76|o85ندستـــ |لسويسندى |نور عبــــد | محمد حسن

رهوردتـــ جم|ل فرج عبــــد|لعزيز3||42 تـــج|ره |لق|
7795|oزر|عه |لزق|زيقشيم|ء رمض|ن حس متـــو
232|3oعلوم ري|ضتـــ حلو|نمصط عبــــد|لكريم سيد عبــــد |لكريم محمد
7o8|33يم ع محمود |لسيد ع زغلول ندستـــ |لمنصورهبــــر|
|5|o45تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ح |حمد محمود تـــوفيق
ف عبــــد|لفتـــ|ح سيد ع356449 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح |
تـــج|ره ع شمسمريم محمد صل|ح |لدين محمد شعبــــ2954|2
صيدله |ل|سكندريهدير عبــــد |لحكيم ح|مد |بــــو |سم|عيل435524
وف|تـــحمد عبــــد |لكريم حسن عليوتـــ|6832|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|حس|م حسن محمدى عو|د حسن342539
92o|42|تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــتـــس|م محمود |حمد محمد
|59o77|يم يم عبــــد | |بــــر| رهحمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|

حقوق حلو|نحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لر|زق عبــــد 3|393
7o7725يم عبــــده |لجندى معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |فتـــ محمد |بــــر|
495o48د|بــــ دمنهور|مرو|ن حس|م سم ع
|د|بــــ بــــنه|دين| عبــــد| |حمد |لسيد حس|ن 263549
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح سل||52897
33||o2|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد مو مختـــ|ر |لهيبــــري
24779o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم|زن ممدوح عبــــد|لمحسن |سم|عيل مصط

رهط|يع حم|ده محفوظ متـــو48453 طبــــ |لق|
ر |لغريبــــ9672|6 ف فتـــ م| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــآل|ء أ
62|oo3ويدى د|بــــ د |ط|س|ره س| عز|لرج|ل طه 
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم ع|دل حم|يتـــ قلدس43479|
876858| تـــربــــيتـــ |سيوط  مل محمود ع عي
25285oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومتـــ ح|فظ |لسيد |حمد ح|فظ
حقوق د |طف|رس كم|ل ع |لبــــسيو 7638|6
د|بــــ |ل|سكندريه|رمض|ن محمود |م |حمد487573
رتـــحمد حس س|لم |حمد|67|53| علوم ري|ضتـــ |لق|
طبــــ بــــورسعيدجه|د عفي حس عفي حسن |ل|حمر32|766
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمصط |لسيد سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح  |92433 ع| 
699o37|طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم|ن |يمن محمد محمد عبــــد |لسميع
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89649o  د|بــــ سوه|ج|حبــــيبــــه |حمد محمد شعبــــ|ن
يم سل|مه حس 36|768 تـــربــــيتـــ |لعريشول|ء |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريه|م ي| عبــــد |لعظيم محمود98|63|
8o26o4نوعيتـــ |لم |شيم|ء صل|ح طه عويس
ره |ده رزق محمد |حمد34358| تـــج|ره |لق|

672o9معهد ف تـــمريض |لفيومس|رتـــ وص ك|مل حسن
34o4o7يم حقوق بــــنه|جيه|ن فوزى محمد |بــــر|
24|o82|رهتـــوفيق خ|لد محمد تـــوفيق عبــــد |لع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يوسف ع|دل محمد |حمد|23379
إعل|م بــــ سويف يه ع حس ع |4322|9
|2573oتـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد فتـــوح ضيف
معهد ف ص بــــور سعيدندى ن| |لسعيد |لكبــــبــــ 96|5|6
6o66ooيم يم فتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهد| | محمد محمود حسن بــــربــــش8256|5
رهسل|م سيد عبــــد |لكريم |لسيد أحمد|29384| ندستـــ |لق|

|9oo6|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفل|م |حمد محمد ربــــيع |حمد
ر ز عبــــد |لحليم628539 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنبــــيل ز ط|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىتـــ محسن طه شح|تـــه844776
76o267تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عص|م ن محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره سعيد عبــــد|لسيد حس|ن254264
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه سيد عبــــده مسعود|827559
24o829ره|زي|د ع يوسف ج|د محمد د|بــــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|مصط |م محمد |حمد مصط 2242|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ خ|لد سعيد محمد|335544
م عيد ن| محمود جمعه28|626 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|أد
يم محمد غنيم484464 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد نبــــيل |بــــر|

64|3oد|بــــ |لفيوم|رحمه ع|دل جل|ل سيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــ ي| عبــــد |لمقصود ع شعل|ن24346|
68o434رى ى محمد |لسيد محمد|لجو ندستـــ |لزق|زيقخ
ندستـــ |لمنصورهم|رى جرجس خلف حبــــيبــــ5|6765
يم |ل |د676695 نوعيتـــ فنيه |لمنصورهدو| محمد |بــــر|

4o2|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د |حمد رحيم محمد حس
يف سعد |لدين رزق|5667| وف|تـــمصط  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
5o3|67علوم بــــورسعيدسهيله سعيد عبــــد|لرسول عبــــد|لمقصود

2785o د|بــــ حلو|ن|فرح محمد حس مر
ر حس 8233| ف |حمد م| رهمنه | | تـــج|ره |لق|

يم عبــــد |لسل|765975 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنوره|ن عبــــده |بــــر|
7o6457يم عبــــد |لمجيد تـــمريض |لمنصورتـــ مل مجدى عبــــده |بــــر|
2|97o2حقوق ع شمسنور حس محمد حسن حسن
7oo|65|علوم |لمنصورهيه |لسيد محمود |لسيد

رهيه | محمد |بــــو ذكري حسن|8543| تـــج|ره |لق|
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495||8| تـــج|ره دمنهورحمد ن عبــــد|لحميد |لمقر
348o78|د|بــــ ع شمس|حمد بــــدوى عبــــد|له|دى محمد
83524o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه خ|لد محمد ط|يع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسعيده محسن حس |حمد ||8466
8o3o8|| تـــربــــيتـــ |لم |سل|م ع|دل حس عبــــد|لغ
د|بــــ سوه|ج|ل |ء محمد |بــــو|لحمد ع 899765
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــد|لمريد |حمد ع|رف526533
6|o|66د|بــــ |لمنصوره|س|ره عبــــد|لق|در ص|لح |لم|وردى
69569oق|وى تـــربــــيتـــ |لمنصورهين|س |حمد مصط |حمد |ل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمود |حمد |سم|عيل757757

د|بــــ بــــ سويف|محمود سم عبــــد| مخلوف|5427
27o4ooندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |لجيو |لحف مصط رضو
5o5637ف ع |حمد عثــــم|ن تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع |
تـــج|ره بــــنه|مروتـــ فكرى محمد محمد محمد |لبــــر332347
علوم سوه|جيف محمد |حمد محمد 924973
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د سعيد وص|ل حمد245966
525|5oندستـــ |ل|سكندريهرن| |حمد ع عبــــد |لسل|م |لطر|وى
6o|245تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إيم|ن مصل بــــسيو |لششتـــ|وي زيد
287oo5| يم ع فتـــح تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |بــــر|
يم638658 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسيد حسي عمر |بــــر|
42o495 د|بــــ د |ط|نغم |يمن مصط جوده مصط
8o9|56رتـــ| رمض|ن كم|ل عبــــد|لعظيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

رهيتـــن عم|د|لدين ص|لح محمد |لحق|4486| ندستـــ |لق|
5|3o7oيف ر أحمد |ل زر|عه دمنهورمجدي م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسجرجس روم| وليم |سك|روس37483|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ص|بــــر عبــــد|لرحمن محمد324223
33o78||طبــــ بــــنه|حمد عصمتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ

ر سعد |سم|عيل7528| همروتـــ م| نوعيتـــ ج
352o2نوعيتـــ عبــــ|سيهنور|ن محسن محمد محمد

علوم |لزق|زيقحمد خ|لد محمد عبــــد|لغف|ر|634597
3o266تـــربــــيتـــ حلو|نريم خ|لد شح|تـــه |بــــو|لحديد ع

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن فوزى ربــــيع نبــــوى ف|تـــى249434
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنهله سلط|ن عبــــد |للطيف |بــــوشعيشع|68748

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمدى عطيه محمد محمد59794
بــــ|75246 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لسل|م |لسعيد عبــــده |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|ر| مصط |حمد متـــو |لشيخ327436
4o479oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهكم|ل عم|د |لدين محمد |لقص|ص
36o465لسن ع شمس|ريم محمد محمد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ
حقوق |لمنصورهمريم ه| سم بــــخيتـــ 3|82|9
تـــج|ره بــــ سويفحمد جم|ل محمد تـــم|م|84484

علوم طنط|حمد جم|ل سعد عيد|7|4274
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8o2736|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه رض| رمض|ن قطبــــ|
رهسل|م جم|ل عبــــد|لجو|د غرز |لدين|233955 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|يم منصور منصور |لسبــــ|2654|4
8o262|معهد ف تـــمريض |لم | جوزيف فه رزق مرزوق
تـــربــــيتـــ |لعريشروى ن| حس عبــــد |لعزيز عطيه|767358
ف محمد ك|مل|858996 علوم |لم |منه |
44897oك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدعبــــد|لرحمن ع ص|بــــر شكر
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|م ع|دل عبــــد |لعزيز حموده|233||6 ل|
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــرحمه محمد حسن محمد753793
رهند| |سم|عيل ع محمود|35849 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوليد سيد ض| محمود865844
صيدله |لزق|زيقس|ره صل|ح ح|فظ |لسيد سليم3|6763
8o328||يم ط|رق عبــــد|لرحيم حمزه |د|بــــ |لم |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد صل|ح |لدين محمد خ 253852
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم محسن محمد من عقل |حمد||6244
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه خ|لد عبــــد|لص|لح عبــــد|لجو8436|8
22o995تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود سعيد محمد |بــــو يوسف
4346o2زر|عه طنط|س|ره |يمن مصط عبــــد|لستـــ|ر |لنج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشه|بــــ محمد عبــــد|لمنعم |حمد محمد326|32
42o6|4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد |لسيد |لشن|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه محمود عبــــد|لصبــــور فرج  884263
2462|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومكريم ح|تـــم محمود قنديل
5|52o6 يم محمد خ تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن |لسيد |بــــر|
|7|59oى ظريف ن|جح زر|عه مشتـــهرم|رى م
325o4|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمصط محمود |بــــو |لوف| ع|بــــدين
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن |حمد حس |حمد |لسيد526759
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود عبــــد|للطيف عبــــد|لرحيم عبــــد|839235
نوعيتـــ بــــنه|مروتـــ عبــــد|لن| متـــوكل حس |لنورى357488
9|o|5o|صيدلتـــ سوه|ج حمد فهد مصط محمود
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن حمدى |لمصيل ع رجبــــ|4||434
88o458  وس طبــــ |سيوطم | ن| شكر | تـــ|و
ف764928 يم جل|ل  ف |بــــر| حقوق بــــورسعيدسندريل| |
46544oى ندستـــ طنط|محمود عل|ء حس|ن سيد أحمد |لع
|322o8 د|بــــ حلو|ن|ك|رول رأفتـــ كم|ل |بــــوسف
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ |حمد عبــــد|لبــــ| حم|ده97|329
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىن|ن رفعتـــ وليم بــــطرس865957
تـــج|ره بــــنه|عمر ط|رق ع حس 349336
صيدله |لزق|زيقكريم |لسيد عبــــد |لكريم |لسيد عوض2||638
زر|عه دمنهوريم|ن فهيم حسن أحمد |لجز|ر|7975|5
697o9oيم |حمد ندستـــ |لمنصورهع|صم ذ |لسيد |بــــر|
ويدى2272|5 زر|عه دمنهورحمد عص|م |لدين |حمد عبــــد|لحميد 
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يبــــه546253 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد صل|ح |لدين |حمد محمد  لم
ش|م |لسيد مصط |258559 ره|حمد  عل|م |لق|
يم|62427 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه جم|ل محمد |لعزبــــ |بــــر|
م عبــــد|4458|8 لس ع|طف سيد صيدله بــــ سويفك
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف محمد حسن دسو عبــــد ||24758
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل ع |لسيد |حمد54845|
تـــمريض كفر |لشيخرش| حسي عبــــد |لوه|بــــ محمد ق|سم22|437
لسن |لم |/ري|ضتـــ|دين| عثــــم|ن طلعتـــ حس 334||8
يم |لنم3|66|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد محمود محمد |بــــر|
ندستـــ حلو|نندرو |ميل ك|مل بــــشل|وى|47774|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|د |نه ميل|د سل|مه عوض سل|مه643896
حقوق حلو|نمحمد مهدي ع محمد25725|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سم طلعتـــ سم عبــــد |لحليم48384
7o5449|ف محمود محمد |لسعيد صيدله |ل|سكندريهحمد |
معهد ف ص |ل|سكندريهمل عبــــد |لسل|م عبــــد |لحليم |لكيل|9233|5
حقوق ع شمسدير ن| جل|ل عبــــ|س8559|3
8o43|2|معهد ف ص بــــ سويفميمه محمد حسيبــــ محمد

حقوق ع شمسس|مه عبــــد |لسل|م |حمد سيد|34294
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه |حمد ع محمد ش|كر24767

تـــج|ره |لزق|زيقح|تـــم ع |لسيد بــــدر|وى52|642
25o242تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومتـــغريد ع|دل فرج شوم|ن
تـــج|ره دمنهورل|ء ع محمد حسن |ل|طمز|6449|5
6o4558تـــج|ره |لمنصورهمريم محمد عبــــد|لفتـــ|ح تـــوفيق نونو
32o4|o|زر|عه ع شمس/ري|ضتـــ|سم|ء |حمد |حمد مصط |لسق
6ooo56 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن محمد محمد عبــــد |ل |لع
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد سعيد مصط ر|شد |بــــوسمره||76682 معهد ع| 

تـــج|ره بــــ سويفبــــ|سنتـــ حسن سعد محمد55283
ه ع|دل عبــــد|لستـــ|ر |لقسيسه|269296 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــف|طمه حسن محمد محمد محمد ح|769876
4o34|2يم ع |حمد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| |ر |بــــر|

65o29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومض عويس عبــــيد بــــيو
8456o3تـــربــــيتـــ |سو|نوف|ء ك|مل محمود يس
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ محمد عبــــد|لحميد محمود |بــــو|لعط442929

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومين ش|كر من|زع ش|كر|5896
تـــج|ره بــــ سويفدير ع عبــــد|لحليم عبــــد|لحفيظ87295
4|o88|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد خ|لد عبــــد |لقدوس |يوبــــ

 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم عبــــد |لرحمن دي|بــــ محمود73|755
82932o|ه |حمد |م عبــــد|لنبــــي زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم

2o677رهمحمد محمود محمد محمد حمزه علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهفوزى جم|ل |لمتـــو |بــــو زيد689883
75359oف حس محمد خليل لسن ع شمس|س|ره |
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8o|649|ف فتـــ عبــــد|لحكيم صيدلتـــ |لم |يه |
6|579o|ق|وى يم و|ئل مختـــ|ر |ل معهد ف ص بــــور سعيدبــــر|
77|24oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر رجبــــ ص|لح غنيم محمد حشيش
623o56تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |يمن |حمد فوزى درغ|م
معهد ف ص طنط|غ|ده ي|قوتـــ عيد عبــــد|له|دى مس|م 428323
4275o|يف زغلول عبــــد|لفتـــ|ح ر|شد طبــــ طنط|عمر 
ندستـــ |سيوطمعتـــز |حمد محمد |حمد محمد6|2725
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد خ|لد عبــــ|س جمعه 886484
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | |لسيد عرفه عبــــد | عبــــد |لع39|764
د|بــــ دمنهور|لي محمد يوسف محمود بــــدوى498825
يم|639628 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقيم|ن محمد حس |بــــر|
2597ooف عبــــد|لحميد عبــــد|لنبــــى  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر |
علوم |لمنصوره|ء جم|ل عبــــد |لغف|ر محمد سم|43|682
886||o  | ندستـــ |سيوطم|يكل ع|يد مسعود فرج
ش|م مصط أحمد غزل|ن92|427 علوم |لمنصورهسم| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد رزق عبــــد |لعليم ع سمك495259
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل مختـــ|ر محمد |حمد |لرف|249935

يم595|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط عبــــد|لحميد |حمد |بــــر|
يم ح|مد منق|ر6649|6 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طريم |بــــر|
|لسن |لم |ع |ء نش|تـــ حس عيد 888838
354o2||د|بــــ ع شمس|منيتـــ مصط |حمد طه |لمغربــــي
|7|39o|بــــه يم و معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمجد نسيم |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د ممدوح عبــــد|لحميد ع|فيه258668
63373oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــند| عل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدجه|د نبــــيل محمد كيل| 242|85
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهقتـــ حس طلبــــه سليم|ن|98|683
تـــج|ره ع شمسجم|ل جوزيف روم| نخله9|27|3
64o2oo| تـــج|ره |لزق|زيقنور|ن رفعتـــ محمد رف| محمد تـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديرن| |حمد |لسلي فك|ر86|273
769o|oيم طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوف|ء س|لم حس إبــــر|

428o|| ر|ء معوض فضيل عبــــد تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه |لز
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوملسيد ح|مد ع عبــــد |لحميد حس ||28674
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح محمود حل |لشيخ27499|
|6|89oتـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | |حمد محمود عشم|وى
ش|م عبــــد |لمنعم |ل|ل 638|68 ندستـــ |لمنصورهحمد محمد 
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــد|لرحمن عم|د ك|مل عبــــد|لحميد روميله3866|2
د|بــــ |سيوط|  سم|ء سجيع شح|تـــ فر|ج|882339
6|747o|ف ع محمد مخ|ريطه ندستـــ د |طيم|ن |
24oo99ش|م محمد عبــــد |لرحمن محمد زيد حقوق ع شمسحمد 
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم |حمد مو ع عبــــد |لرحمن425345
4|36o7 |تـــج|ره طنط|ط|رق |حمد |لشح|تـــ  محمد ش
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2|5o75ندستـــ ع شمسمحمود عم|د|لدين محمد عطيه
698o42تـــج|ره |لمنصورهرو|ن |حمد حس س|لم |لمحنكر
يف سعد بــــرك|تـــ6553|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن 
||74o|ف فوزى سعد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسج|نو |
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود ج|بــــر ع عبــــد |لق|در776952
25o56o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه و|ئل رمض|ن سيد |حمد عفش
34o269طبــــ بــــنه|سندس |لسيد |حمد |حمد
حقوق د |طسم| حس|م |لدين أحمد سل|مه|538|6
5o524o|يم حن| مجلع تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ |يه|بــــ |بــــر|
4o5395يم محمد تـــج|ره |ل|سكندريهد | عص|م محمد |بــــر|
رهوق ط|رق عبــــد |لعزيز حمد|55224| صيدله |لق|
صيدله |ل|سكندريهنوره|ن سم حسن محمد مبــــ|رك5|52|5
يم عوض |24|262 حقوق بــــنه|خ|لد ع|طف |بــــر|
يم بــــدوى||743|4 د|بــــ دمنهور|حمد س|لم |بــــر|
ى ز38768| صيدله ع شمسجو | وليم بــــ
7653o9 |تـــج|ره بــــور سعيدعمر عز |لدين ع محمود |لش
32o|28علوم ع شمسنوره|ن سعيد فتـــ محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |نيس |لسيد ع |لمغربــــي779585
9o2||6 علوم سوه|جريه|م محمد محمد سليم|ن

|5o43|رهحمد |س|متـــ |نيس |لليثــــى تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|يه |لسيد عبــــد |للطيف محمود يوسف483499
ف عثــــم|ن حس 246799 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نور|لدين عبــــد|لفتـــ|ح صل|ح ص|لح272432
تـــربــــيتـــ |لمنصورهصل|ح |لدسو صل|ح عبــــد |لجو|د3|6862
34ooo4|تـــ مسعد محمد بــــيو |لنج|ر تـــربــــيتـــ بــــنه|م

وف|تـــعص|م ع|دل محمد ك|مل67952 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لعزيز سليم|ن |ل|772727
|6oo28د|بــــ ع شمس|حسن |حمد حسن عبــــد |لرحمن
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرويد| زكري| قبــــ|رى فرج426836
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد عبــــد|لعزيز محمود|4|832
252o27حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم محمد عبــــد|لجبــــ|ر عبــــ|س| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |حمد عبــــد |لمنعم محمد محمد|99|682
تـــج|ره ع شمس |تـــ سيد |حمد حسن29|32|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطن|ن ر|فتـــ يوسف ف|يز 875373
753o|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور محمد سيد محمد ج|د
5o2553عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر وحيد عطو|ن عبــــد| عبــــدربــــه
6269|o|يم رتـــ|يه عل|ء|لدين محمد محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
68736o|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء |لس|د|تـــ ي |لغريبــــ كشك
33232oد|بــــ بــــنه|يتـــ خ|لد عبــــد|لجو|د |حمد عبــــد|لحميد|
تـــج|ره طنط|سيف |لدين عمرو |ل|حمدى عبــــد |للطيف محمد675629

تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم صبــــرى محمد ص|دق43624
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485|o6د|بــــ |ل|سكندريه|آيه أحمد مرزوق |لسيد مر
|د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ عفي ع عفي عصفور4|3394
زر|عه |لم ||ء محمد |بــــوبــــكر |حمد|9|8527
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم| جل|ل سعد جل|ل|7769|8
معهد ف ص بــــنه|منيه حمدى محمد شح|تـــه|6|2688
يم ع 894257 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويف|يم|ن ن|دي لبــــيبــــ طوبــــي|5687|8
يبــــه643642 صيدله |ل|سكندريهآل|ء سم عبــــد |لق|در ع 
رهعمر |حمد محمد شح|تـــتـــ448|2| حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود تـــوبــــه عبــــد|لغ |سم|عيل67459

يم حن 4764|| تـــج|ره ع شمسم|رين| |سحق |بــــر|
6979o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه ط|رق |لسعيد رمض|ن
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن رضو|ن حج|زي |حمد مو55|423
5o5238يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | مؤنس ن | |بــــر|
7o244oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وس|م و|ئل عطيه محمد |سكندر
حقوق |لمنصورهمحمد خ|لد عبــــد |لعليم عبــــد |لم|لك2|6768
6896o7يم محمود د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء محمد |بــــر|
4oo455 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحجه|د جمعه عبــــد |لمنعم حس
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد عبــــد|لن| ج|د |حمد|||8356
يم فتـــ ي|س محمد رشو4|9|64 ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىج|د |لمو |بــــو|لحج|ج محمدين |لطيبــــ92|834
م6276|| رهبــــيشوى ف|دى فتـــح | سيد ندستـــ |لق|

فنون جميله فنون حلو|نن| عبــــد |لعزيز ممدوح |لجندى4674|
ره|حس مصط عبــــد |لفتـــ|ح محمود28239| د|بــــ |لق|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منه عزتـــ محمود مصط 822566
4o4376تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف |لسبــــ| محمد محمد نص|ر
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لمنعم مو عبــــد |لمنعم كحيل493447

6|57o|تـــ مصط محمد عبــــ|س تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
معهد ف تـــمريض |لم | مجد عم|د ز د|ود|6393|8
8o5332|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد حمدي عبــــد| محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لجو|د |حمد عبــــد|لع|ل|758|83
5o|339 طبــــ |ل|سكندريهخ|لد حسن محمد ص|لح خ
زر|عه طنط|دين| يوسف عبــــد |لمنعم عبــــد |لع|ل434846

رهس|ره مرزوق عويس عويس84|53 طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد رض| غز|ل سل|متـــ772866
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|مصط محمود ع صبــــره|848|2
23o925|يم |حمد محمد عبــــ|س تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــر|
878o34يم عبــــد|لبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر عبــــد|لمنصف |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمود عص|م محمود سعيد72|846
32o477|ندستـــ حلو|نحمد محمود حسن |حمد
يم9|427| رهمنتـــ | مجدى بــــدر |بــــر| حقوق |لق|
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|5|o22|ره|مينه عمر سيد محمد د|بــــ |لق|
82o7o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |يوسف عل|ء محمد شح|تـــه
|34oo|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمد فوزي محمد
834o67|نوعيتـــ قن|سم|ء عبــــد|لن| |حمد محمد
كليتـــ |أللسن سوه|جندرو ع|طف ز جرس|234822
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ر|فتـــ محمد ع328842
42337oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى حسن محمد |لص|وى جعفر
زر|عه ع شمسمنتـــ | ممـدوح محمد صـ|دق38886|
256o62علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|دى ن|صف عبــــد|لسل|م بــــشتـــه
|48o8|رهعبــــد |لوه|بــــ حسن عبــــد |لوه|بــــ محمد صيدله |لق|
رهسل|م جمعه محمد |حمدمحمد||24464 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
778o44نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء حس|ن عبــــد |لمجيد حس|ن رشتـــه
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ص|بــــرين خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ سيد |حمد358849
علوم كفر |لشيخنه|ل ملهم عبــــد |لفتـــ|ح ج|بــــ | نوي 437267
288o94ندستـــ تـــ.خ|مس ط|رق عبــــد|لصمد نور|لدين محمد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
رهيوسف ص|لح فتـــ ص|لح46|54| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمود ع محمد ع زينهم89|487
تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمتـــ |حمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح بــــرك53||52
822o|||د|بــــ |لم |سل|م حسن ن|جح عبــــد|لحليم|
4o6945|يم فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهروى |يمن |سم|عيل |بــــر|

44oo7|ره|حمد ع|شور شعيبــــ محفوظ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6|o85|يم |بــــوح|تـــى د|بــــ |لمنصوره|سم|ح محمد |بــــر|
لس عم|د فخري جور 34844| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آل|ء س| عبــــد |لمع حسن فر|ج428553
كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديدعبــــده ج|بــــر عبــــده |م|م6|2322
77777o|ندستـــ |لزق|زيقحمد ص|بــــر حس بــــدوى شلبــــى
طبــــ بــــنه|محمد س| محمد سليم|ن |لجندى|42968
45o399لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف محمد عبــــ|س عبــــد|لحميد حبــــيبــــ
رهمصط مدحتـــ عبــــد| حسن سعيد|3|8|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
896oo4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| يم|ن خ|لد |لسيد |حمد
علوم ري|ضتـــ ع شمسمصط محمود |بــــو |لنور عفي 62586|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن سيد حسن حس 6662|3
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمود حسن حسن 477292
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمود محمد نبــــيه بــــدر|ن4|348|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|شيم|ء عبــــد |لحميد |م عبــــد|لحميد757546
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقدين| |لسيد محمد |حمد||7829
حقوق ع شمسسل|م ك|مل حسن محمد|4|353|
9o256| تـــمريض سوه|ج ي|سم عبــــد|لح|فظ |نور |لسيد
7o4|9|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ح|مد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لع|ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعص|م ع عبــــد|لد|يم |لجم|ل258722
ش|م محمد عبــــد |لجو|د422628 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد 
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68|o75د|بــــ |لمنصوره|نور |لدين ع|دل |لدري |لدري |لس
49385oد|بــــ دمنهور|عبــــد|لستـــ|ر طل|ل عبــــد|لستـــ|ر خليل
78o245|ندستـــ |لزق|زيقس|مه صل|ح ع |لسيد سليم|ن
4o2938حقوق |ل|سكندريهعز |لدين ه| ع حميدو محمد حسن
رهمريم ع ربــــيع منصورغيض|ن48699| تـــج|ره |لق|
4o77oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ح|مد فرج صقر

5o8928|علوم حلو|نحمد ن| |حمد محمد شعيبــــ
رهعمر محمد |بــــو|لعز ح|مد52956| تـــج|ره |لق|
23932oف محمود عبــــد|لمنعم د|بــــ حلو|ن|س|ره |
77422o ف بــــيو محمد |لف تـــج|ره ع شمسجه|د |
ندستـــ أسو|نيوسف حمد| ع|رف |بــــو|لحسن827488
طبــــ |سن|ن ع شمسه|جر حسن |لسيد |لعفي 329945
حقوق |لمنصورهدير فتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز |675227
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم|جده عزتـــ محمد |ليم| |لشح|تـــ28|684
6o46|5د|بــــ طنط|وف|ء محمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لع|ل|

5o74||علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد سيد ف|روق عبــــد |لحفيظ
52o337 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء س| عبــــد |للطيف |لزي
د|بــــ ع شمس|دين| خ|لد ح|مد |دريس9437|3
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مصط ي| مصط ع عل|م694226
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ محمد |حمد |م سليم|ن |83|345
78o|o9 تـــمريض |لزق|زيق خلود ع|دل عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء محمد عبــــد |لعزيز محمد|66756|
ف عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن  895923 تـــج|ره سوه|جس|ره |
77o564وف|تـــمحمد عمرو سيد علو|ن معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
7o8372تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــف|طمه محمد عطيه عبــــد |له|دى
82o274علوم |لم |شيم|ء |س|مه عبــــد| حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عمر |يمن ف|روق |لمن |لمح 644924
22|9o4رهنور|ن عمرو محمد محمد ن حقوق |لق|
5o248|حقوق |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد محمد عبــــد |لرحمن
د|بــــ |سيوط|شيم|ء محمود حمد|ن ثــــ|بــــتـــ 86|888
52765oعلوم ري|ضتـــ |سيوطسل مدحتـــ طه ج|د | محمد
تـــربــــيتـــ |لم |م|رين| |سحق لط ميخ|ئيل479|82
تـــربــــيتـــ |سيوطنور| ص|بــــر ع ن|يل 887686
ندستـــ سوه|جعمر محمد سعودى محمد |لق| 898267
|57o8|د|بــــ حلو|ن|ض رض| عبــــد |لمجيد محمود
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مصط محمد مصط محمود7323|8
4o9747|بــــه |لبــــ|جورى تـــربــــيتـــ طنط|حل|م محمد ك|مل و
تـــج|ره |سيوطمريم عبــــد|لحميد عنتـــر عبــــد|لحميد 93|886
4|2o82تـــج|ره طنط|م|زن |حمد مصط محمد جمعه
78o355ل|ل خليل عبــــد |لعزيز تـــج|ره سوه|جند| 
ه محمود مصط د|ود|696323 معهد ف ص |لمنصورهم
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رهف|دى ميشيل تـــوفيق سليم|ن33462| تـــج|ره |لق|
يبــــه446247 يم يوسف و يم سليم|ن |بــــر| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــبــــر|
يم خ|طر|44987 ندستـــ طنط|حبــــيبــــه حس |لنبــــوي |بــــر|
|47|ooيم رهعبــــد | عمرو محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
رتـــ||ء جم|ل طو عبــــد|لرحمن |لجل 588|35 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهنوره|ن خ|لد |حمد جبــــريل عبــــد |للطيف5|2392 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7oo3o2ف عبــــد |لغ |حمد |لمر ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد | كليتـــ 
35445oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر |يه|بــــ |لمتـــو عبــــد|لوه|بــــ
27o456ل علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لعزيز مجدى عبــــد |لعظيم |لمر 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه محمد مر محمد نور|لدين|32|248
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م| محمود ع محمد|822637
يف |لسيد محمد2333|2 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن 
يم محمد حشيش255968 معهد ف ص بــــنه|محمد |بــــر|
|328o3|ره|ء بــــدوى ص|بــــر خليل تـــج|ره |لق|
89375oد|بــــ |سيوط|رفيده فيصل عبــــد| محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|جدتـــ محمود سعد شعبــــ|ن364632
63o524ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |حمد حسن
يم محمد عبــــد |لرحمن62428| وف|تـــم ع|صم |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o8226ف ع | محمد حموده طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|سم |
24oo78حقوق حلو|نشه|بــــ عمرو سيد سل|مه
62o67o حقوق د |طرضوى تـــوكل سليم|ن سليم|ن |لمر
ر428|83 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىندي محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لظ|
69946oندستـــ طنط|عمر عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد حر
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنرم ن| |لسيد محمد96|772
يم|628755 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهآلء ن|صف يوسف فضل|543544
كليتـــ حقوق |لم |نوره|ن فتـــ بــــدر فتـــ |حمد بــــدر5487|8
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد قدرى محمدصد ح|مد موص3|6237
يم|2|33|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد صبــــ محمود |بــــر|
6o3442صيدله طنط|ل |ء محمود محمد |لسيد حشيش
3|o822|تـــج|ره ع شمسيتـــ |حمد مصط |لسيد |لفح|م
|5292o|يم |حمد عبــــد |لعظيم |حمد رهبــــر| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد | رمض|ن محمد ع يعقوبــــ6||2|5
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسديفيد ع|دل |سحق ثــــ|بــــتـــ858||3
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حسن عبــــد |لغ حسن369|2|
4o8728يم عنبــــر ع |د|بــــ طنط|ن|دره محمد |بــــر|

5o359|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد حس طه بــــرك|تـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|أسم|ء فريد حل  |م763||6

ره|ف|طمه سيد عبــــد |لعزيز محمد فرج7|337 د|بــــ |لق|
4393o5تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن فتـــوح عط| |لعمري
9|o6|o طبــــ سوه|جمحمد |كرم محمد خليل
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه|بــــ عبــــد|لرحمن محمد |لكيل| 257853
يم29|37| ف |سح|ق عوض |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجوزيف |
7657|o كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــيوسف حس|م محمود ر|فتـــ |لحلو
صيدلتـــ بــــورسعيدر| | محمد غن|م فرج74|675
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء ص|لح |حمد فر|ج|5759|8

تـــج|ره بــــ سويفمهند |حمد حمد محمد7|639
439o|8يم رجبــــ يم عبــــد|للطيف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخكريم |بــــر|
77o7o4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر لط عبــــد |للطيف |م ع|مر
648447| وف|تـــحمد فوزى محمد تـــه| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
785|6o|تـــج|ره |لزق|زيق|ء محمد |حمد محمد |حمد
32o435رهحس|م |حمد عبــــد|لعزيز محمد بــــيو طبــــ |لق|
8793oo  يم |حمد معهد ف ص |سيوطمحمد حس |بــــر|
ف كم|ل  |م255875 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|كم|ل |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|ء |لسيد ع |لسيد|354227
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد سعد محمد عبــــد |لحميد4|||42
87o89د|بــــ |لفيوم|ي|ر| محمد شعيبــــ مر|يف

6o3868د|بــــ |لمنصوره|محمد عص|م محمد محمد |لكني
75599oيم أحمد صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع عبــــد |لكريم |بــــر|
8|oo68ثــــ|ر |لفيوم|محمد جمعه س|لم |حمد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمريم |حمد |بــــو مسلم عطيه مصيل632772
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |لسيد حس|ن محمود|75686

ش|م محمد لبــــيبــــ عثــــم|ن لبــــيبــــ 6325| رهزينبــــ  تـــج|ره |لق|
7o7728تـــج|ره |لمنصورهمجدى |س|مه |لمغ|ورى عبــــد |لحميد
|59|o8د|بــــ ع شمس|حس مصط ك|مل محمد
8o|397 تـــمريض |لم | صل|ح خ|لد نور ع
تـــج|ره بــــنه|نور| محمد عزبــــ محمد |لش|ف264846
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم محمد صبــــيح محمد حس|ن 338492
27o223معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سم عبــــد|لرحمن عبــــدربــــه عبــــد
373o8oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن محمد فتـــ |لسيد
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف نع|م محمد ع عبــــد|لسميع|888593
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لعزيز جمعتـــ عبــــد|لعزيز جمعتـــ864|33
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــبــــو ي| |حمد |لسيد |لوزير|76588
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عطيه عبــــد|لعظيم |بــــو جبــــل258683
222oo6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندع|ء |م|م سيد |حمد عبــــد |لعليم
49|o86يم مك|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | محمد |بــــر|
4o7539 د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن ع رمض|ن بــــر حس
8o4263د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن حس|م محمد نجيبــــ محمد|
يم خلف|348649 يم |بــــر| يف |بــــر| تـــج|ره ع شمسحمد 
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  مدحتـــ |حمد عو|د سل768564
4o5829تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمود سعد حسن س|لم
تـــج|ره |لمنصورهحمد سعد عزيز محمد |سم|عيل|32|677
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لس ن|دي فهيم |بــــسخرون857848 علوم حلو|نك
ف فتـــح |لبــــ|بــــ س|لم|95|853 زر|عه |لم |م|ل |
د|بــــ |ل|سكندريه|يه |س|متـــ فتـــ محروس محمد|||4256
حقوق ع شمسكريم |حمد رفعتـــ خلف | ع 678|2|
يم ع 46|329 حقوق بــــنه|رويدتـــ صل|ح |بــــر|
27o5|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــد|لرؤف خ|لد عبــــد|لرؤف مدين محمد

57o28تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء رض| سعيد س|وي
حقوق حلو|نبــــل|ل ط|رق ص|لح |سم|عيل9|497|
48o986د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رن| محمد ع حسن ع
تـــمريض فرع مطروح عبــــد|لرحمن صبــــرى محمدى عم|ره|76|42
47oo5لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود جم|ل شعبــــ|ن |بــــوبــــكر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنجوى ص|بــــر عبــــد|لستـــ|ر محمد ج|بــــر437262
482|2oيم كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نوليد حمدى |لسيد ن |لدين |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسع|صم فوزى محمد |لسيد443|2|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرحمه صبــــرى محمود ع38572

 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد جل|ل |حمد |ل|حمدى246535
25o989تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرو|ن |يه|بــــ فوزى حريزه
|39o24ندستـــ ع شمسم|ري| رض| د|ود مج
6|9o63|علوم ج|معتـــ د |ط|ء بــــل|ل محمد محمد كسبــــتـــ
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد عبــــد |لحميد |لجندي محمود |لقف525878
4o6o69حقوق |ل|سكندريهمنه | |حمد مصط |حمد
د|بــــ |سيوط|د| | يوسف نظ عبــــد|لغ  879289
7o8532ندستـــ كفر |لشيخمحمد سعيد ن|صف سعيد
|678o8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر طه عبــــد |لسميع طه
5o37o8صيدله |ل|سكندريهص|بــــر ه| محمد محمود
4|3|9oرتـــ|ندى |لسيد حس عبــــد |لفتـــ|ح بــــر قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد يوسف محمد يوسف حسبــــ ||5|495
8o4o92تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل عبــــد|لق|در |بــــوزيد
علوم ج|معتـــ د |ط جم|ل ع محمد |بــــوشبــــ2746|6
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد محمد محمد حس محمود|247642
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ع حسن ع حسن6|7527
حقوق طنط|عبــــد| يس |حمد حسن يس 33|495
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| عبــــد |لمنعم حج|زى عبــــد |لر|فع حج|69547
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنيف|ل بــــدر محمد بــــدر يوسف|68866
يم عرفه|235627 ره|ء حس س|لم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4423o3يكل معهد ف ص طنط|محمد مجدى عبــــد |لبــــ|سط ع 
يم حسن4|7644 يم |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدعمر وليد |بــــر|
يم |بــــو د |5|35|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى خ|لد ح|مد |بــــر|
9o9|oo  معهد ف ص سوه|جعبــــد| |بــــو|لحسن عبــــد|لغ |حمد
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعل|ء يوسف |لسيد محمد353774
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ح|مد محمود |بــــو زيد|9689|4
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6o6553ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدط|رق عم|د عبــــد |لو|حد |لعبــــد
يم مر |بــــو |لعبــــ|س حسن 424847 طبــــ |ل|سكندريهمجد |بــــر
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع حس س|لم|76855

تـــمريض |لفيوم يوسف ع|دل ف|روق ذ9|677
6o4649حقوق |لمنصورهجن| محمد |حمد محمود |لجندى
52o763طبــــ |ل|سكندريهآل|ء سم محمود غ|زي
معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء جم|ل فؤ|د عبــــد|لبــــص |338952
26453|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء رأفتـــ عبــــد|لحميد مصيل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد صل|ح طه محمد27774
627o67|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد ع عبــــد|لحميد ع|شور
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|صل|ح فتـــ حسن محمد |لنج|ر5343|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمريم محمد ك|مل مسعد |لف|ر444646
6|7o|5 | تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | مصط |حمد ع|شور |ل
9o9644|علوم سوه|ج  يم|ن |حمد نور |لدين محمود

372o2|د|بــــ حلو|ن|مل م|جد حف عبــــد |لحفيظ
رهصف| سليم|ن حسن س|لم|ن 892568 طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق حلو|نيه محمد عزتـــ حس |48255|
4o5646ف |لسيد حسن بــــيو تـــج|ره كفر |لشيخسل |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ج|د|لكريم عبــــدربــــه محمد خليل|27327
4o|738| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع عبــــد |لمجيد |حمد ع

علوم حلو|ني|سم |نور |لسيد عبــــد|لمجيد8|732
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنسمتـــ عص|م فتـــ عبــــد |لمع إبــــر|635556
26o595|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م|ل كرم عبــــد|لنبــــى |لزعيم
4o2597ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــد | رمض|ن عبــــد |لسيد |بــــو زيد
د|بــــ |سيوط|نسمه مجدى فتـــ فهيم 877568

|8|ooوف|تـــمرو|ن محمد خلف محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
838o99|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــ|نوبــــ يون|ن لوق| يوسف

ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد|لق|در سعيد عويس64943
يتـــ|بــــ عبــــد |لعزيز ع سنيور495972 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|
52|684| تـــج|ره طنط||ء عبــــد |لحميد عطيه مو
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء رجبــــ |حمد سعد|لدين|66||76
|2o964|ندستـــ ع شمسيز|بــــيل نبــــيل فه مرقس
يم كس|بــــ غز263947 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر س| |بــــر|
8o7o85|نوعيتـــ |لم ||ء شعبــــ|ن ك|مل تـــوفيق
238oo7|تـــج|ره ع شمس|ء سم عطيه عبــــد|لبــــ|سط
7o829oندستـــ |لزق|زيقعبــــد | شعبــــ|ن محمود شعبــــ|ن غ|زى
3378o5|م |لسعيد عبــــد|لمنعم |حمد |لك كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــد
تـــج|ره ع شمسمصط مسعد محمد |حمد39|54|
يم حسن628275 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن صبــــرى |بــــر|
48o497| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد |سم|عيل محمد ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور مجدى زكري| محمد754767
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4294oo|يم صبــــري يونس حس نجم طبــــ طنط|بــــر|
|242o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد وفيق محمد |لديبــــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد صل|ح عبــــد| عبــــد|لسل|م سل|386|5
3|549oحقوق حلو|نم|رين| مجدى يوسف يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخوق فرح|تـــ عبــــد |لوكيل محمد|44393
8939oo| د|بــــ |سيوط| حمد عبــــد|لح|كم عم|ر حس|ن

رتـــ|تـــغريد حس سيد حس 38|48 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لمنصورهشيم|ء |سم|عيل محمد |سم|عيل |لبــــطل697538
8o9758| تـــج|ره بــــ سويفسم|ء محمود عبــــد| محمد ع
|58|o6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد نور|لدين محمد

ش|م محمود دردير طلبــــه4|448 لسن ع شمس|دين| 
5273oندستـــ بــــ سويفعمرو محمد عبــــد|لحميد حج|ج

3345o2|ق|وى تـــج|ره بــــنه|حمد ص|بــــر محمد خليل |ل
تـــربــــيتـــ بــــ سويفتـــقوى ع|مر زيد|ن حسن55284

77252oد|بــــ |لزق|زيق|ن عبــــد |لسميع عبــــد |لعزيز محمد عبــــد
7o7385|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهغ|ده محمد رجبــــ |لسيد |بــــو |لوف
52o|26كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس |حمد مر عم|ره
يم5|4833 تـــج|ره |ل|سكندريه |ر عبــــده عويس |حمد |بــــر|
34548oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوي محمد عبــــد|لعزيز محمود
يم منصور فوده433322 صيدله طنط|يف سم |بــــر|
77943o|يل ج |لزق|زيقيه رض| عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
34o644تـــج|ره بــــنه|من|ر ه| |بــــو |لعل| محمود
5|652o حه وفن|دق |ل|سكندريهغ|دتـــ رض| |م|م محمد |لخدر| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جفرحه عبــــد|لن| حسن |لمغربــــى 8||||9
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محمد عبــــد|لحفيظ أحمد مصط 485483
تـــج|ره بــــنه|حمد ي| عبــــد|لر|زق عيد|93|333
طبــــ بــــنه|منيه |حمد ف|يد |حمد ف|يد||42789
26838oطبــــ ع شمسمحمد خ|لد محمد مو
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مر محمد عبــــد |لغ ||4296
وف|تـــر|مز جورج رمزي فريد بــــخيتـــ478955 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ شبــــر| بــــنه||ء صفوتـــ محمد مصط |339835
طبــــ |ل|سكندريهمحمد ح|تـــم محمد |حمد |بــــو |ل ||9|436
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم عبــــد|لكريم عبــــد|لمنعم عبــــد329739
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد |لسيد كريم8|7644
3|2|3oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد
7o2844|ى ندستـــ |لزق|زيقحمد حسن عبــــد | |حمد بــــح
765o|7ف |لسعيد ح|مد |لبــــي|ع ندستـــ بــــور سعيدمحمد |

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|م|يكل مجدي فه يعقوبــــ7|283
79o732|لسن |لم |/ري|ضتـــ|س|مه محمد ر|تـــبــــ عبــــد | يوسف
785|32| يم مو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىوجدي ع|دل سعد عطيتـــو865798
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7o86|8|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــين|س ط|رق عبــــ|س |لسيد
ندستـــ |لسويسعمرو محمد |حمد |لبــــهنس|وى628872
25o92|| |ف سم |ل|بــــر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه|بــــ |
ي حسن عبــــد|لوه|بــــ676||8 علوم |لم |ف|طمه ي
8o7855 تـــربــــيتـــ |لم |صف|ء رجبــــ محمود قر
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد م |لدين عبــــد| محمد رزق629246
77oo7|تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | عمرو |حمد |لسيد علو|ن

5262o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد مصط ج|بــــر محمد
882|6o  علوم |سيوطديفيد فرج نجيبــــ فه
تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن ممدوح بــــخ|طره محمد حسن2768|4
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|د محمد سيد98|262
وف|نور |لدين محمد ع مدين99|23| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
رتـــ||ء  |ء |لدين حسن محمد بــــدر|263824 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم| |حمد ع عبــــد |لع|ل|9|723
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد حشمتـــ فريد ر| 64|837
5o4676علوم طنط|سم|ء محمد |حمد عبــــد |لحليم بــــكرى
د|بــــ بــــ سويف|منيتـــ رمض|ن محمد عبــــد|للطيف |بــــويوسف338326
يم حسن |لمل|ح7|5286 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورأحمد حسن إبــــر|
7|2oo2يم محمود حسن حمود تـــج|ره بــــور سعيدسبــــيله |ل|نص|رى |بــــر|
4|4o25لسن ع شمس|بــــه عبــــد |لمنعم |حمد ع|مر
عل|ج طبــــي قن|كريم |حمد محمد رأفتـــ محمد  895582
6o6o29د|بــــ |لمنصوره|مصط |لسعيد محمود دوسه
يم765767 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدس|ره |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

صيدله ع شمسيوسف ع|طف محمد عطيه449|4
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمريم سم محمد |بــــو|لخ عمر|ن338738
69o298|يم معهد ف ص |لمنصورهسيل محمد طه |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم عم|د|لدين |سم|عيل |لسيد|634889
تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |لوه|بــــ شعبــــ|ن |لجم|ل|482784
صيدله |لمنصورهرو|ن |يمن |حمد |لسيد بــــدوى689568
459263| لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|مل ك|مل محمد ع
62o996يم عبــــد |لمنعم محمد حس تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرفيده |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود زغلول محمود محمد265774
معهد ف تـــمريض طنط| مصط كريم عبــــد| |بــــو|لمجد |لعبــــد433356
|345o8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى |س|مه سيد عبــــد |لمقصود
د|بــــ |لعريش|وس|م ح|مد جمعه سل|مه|76755
ر عبــــد |لمنعم محمد |لمقدم||7744 ندستـــ |لزق|زيقحمد ط|
ر |حمد |ل|ل |762965 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديه | حسن ط|
8|58o5معهد ف ص بــــ سويفريح|بــــ |حمد محمد ك|مل
4o44o3حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح عي |بــــو زيد
نوعيتـــ |ل|سكندريهمونيك| جميل ند و|سي|44767
د|بــــ |سيوط|من|ر محمد حسن عبــــد|لعزيز 877499
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5o866|د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد |حمد فرح|تـــ س|لم قشيوط
4338o9يم |بــــو |لسعود يم معوض |بــــر| زر|عه طنط|بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــرو|ن محمد |لصديق |لسعيد |لهو|رى|68225
صيدله |لزق|زيقرن| محمد |لسيد محمد أحمد642982
7o6545يم سعيد ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم شعبــــ|ن محمد |بــــر|
497o62يم خليل محمد خليفتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورلي |بــــر|
|23o48تـــج|ره ع شمسشه|بــــ محمد عبــــد |ل عبــــد |لح|فظ
33o929رهسل|م |حمد محمود |حمد م|مون بــــدوى صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد عل|ء مهدي ك|مل853589
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم | مل|ك ن| مه 273277
يم |سم|عيل أحمد |لشيحه623963 تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لقوى محمد كروش8|2467
نوعيتـــ |ل|سكندريهسهيلتـــ خ|لد محمد فتـــ فليفل498466
63945o|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء مجدى ع محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جخلود |حمد حس حسن |89889
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ف|طمه عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز |سم264467
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |لسيد عبــــد|لمنعم حل |6|8399
ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد محمد |لعفي |2665|2
4|o3o2د|بــــ طنط|يوسف |مجد |حمد |حمد عبــــده|
637438| يم |لبــــلي رتـــ|يه ص|دق |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم8|3377 يم ع |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد |بــــر|
33947o| طبــــ بــــنه|يم|ن |لسيد حسن محمد حسن
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد عص|م حل عبــــ|س عبــــد |للطيف959|26
تـــج|ره |لمنصورهمحمد رض| |لسيد محمد شع 687754
تـــج|ره كفر |لشيخمه| |حمد حس طه |بــــو|لفتـــوح|44292
يم |مبــــ|684898 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد محمود شعبــــ|ن |بــــر|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد عيد حسن محمد56824
تـــج|ره دمنهورسجده عل|ء|لدين سعد عبــــد|لغ 8|4973
د|بــــ |لزق|زيق|مديحه صل|ح عبــــد |لونيس عبــــد |لجو227|77
7|oo76د|بــــ |لمنصوره|من|ر رمض|ن يونس |حمد سعيد
|د|بــــ بــــنه|ن س|مح محمد عر| 53|332
ف محمد ع|528835 علوم ري|ضتـــ دمنهورمصط |
||6o75وف|تـــكريم ط|رق صبــــرى جرجس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمود |لسيد ع طل|يع|448428
|3599oره|سل ع محمد ع حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |لسعد|وى بــــسيو عبــــد |لعليم يونس9785|4
تـــج|ره طنط|محمود عبــــد |لمعبــــود ع شعل|ن5|39|6
ثــــ|ر |لفيوم|حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد|4378|3
4o2335| تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء محمود |حمد محمد حس
4o6839تـــج|ره سوه|جمنه | محمد محمد عي حج|ج
ف محمد عبــــد |لحكم755754 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريه|م |
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــتـــ سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمطلبــــ83|349
تـــمريض |لم | ي|سم نور عبــــد|لعظيم محمد5892|8
|342o6د|بــــ ع شمس|زينبــــ سعيد منش|وي ص|لح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيمن ح|مد حمزه |لم|ريه|7529|4
44o2|9يم |لجرم تـــمريض كفر |لشيخدين| عبــــد| مخيمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نجل|ء محمد محمود دي|بــــ7875|8

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــربــــى عل|ء |لدين شح|تـــتـــ رمض|ن5769|
7o3263| يم ع علوم |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لسل|م |بــــر|

 |حه وفن|دق |لفيوممحمد ع|دل ع متـــو68952
|58o64تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د جم|ل عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنيتـــ سليم|ن |سم|عيل قرو|ش||33|52
8764oo  رهبــــيشوى رزق عط| رزق طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندى |حمد عيد شح|تـــ س|لم48534|

د|بــــ |لفيوم|ين رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لع|||683
|29o83 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |حمد عو|د حس
د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء درويش مر عبــــده شنق|ر|9355|4

4|o56معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنور| |لسيد حسن |لرمل|وي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أيه مصط عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عل|م432565
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنرم ن|در ع فو عم|ر267369
245o45|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه مو عبــــد|لعزيز خليل
84o35|رهصفو|ن محمود عبــــد|لرحيم محمد ندستـــ |لق|
د|بــــ |سيوط|ر| | فريد شو  |د 885276
9|o35o صيدلتـــ سوه|جبــــسمه حس|م محمد |بــــوضيف مهر|ن
نوعيتـــ |شمونه|جر محمد يوسف |بــــو|لعن 263429
ر|446833 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ط|رق |حمد جو
معهد ف ص بــــنه|دى نبــــيل عبــــد|لرحيم طعيمتـــ4|2567

7o933د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ي|سم |حمد محمد حم|د
6836o||ف |لشح|تـــ |لسعيد تـــج|ره |لمنصورهحمد |
755o65|يم محمد يم ع|دل |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
324823| يم |لسيد عبــــد| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سهيلتـــ مصط طوسن شعبــــ|ن297|5
د|بــــ ع شمس|سل|م |حمد سعيد محمد|2523|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدي عطيتـــ رزق عطيه حسن829|34
4799o6يد |بــــوط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمريم |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| عبــــد | سعد |حمد عبــــد |لمجيد6287||
د|بــــ |لزق|زيق|جيه|ن عبــــد|لغف|ر محمد حسن عبــــد 2376|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد محمد عبــــد | محمد|756392
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع مصط ع محمد6945||
د |لسعيد دويبــــ|532||7 طبــــ |لمنصورهحمد |لسعيد مج|
8426o3|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد عبــــد|لق|در محمد

رهسيف محمد عبــــد |لعزيز |لك|شف8495| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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رهحمد عطيه شكرى حسن منط|ش|35654 تـــج|ره |لق|
|63o33 د|ر |لعلوم |لم |د | صفوتـــ محمد شح|تـــه عفي
تـــج|ره ع شمسي|سم محمد محمد ع شوكتـــ7936|2
4446o5|يم محمد محمد |لمزين تـــربــــيتـــ كفر |لشيخين|س |بــــر|
7556o5د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ر|ن| ع|دل محمد |بــــو|لليل
زر|عه دمنهورمصط محمد |سم|عيل طلبــــتـــ|374|5
4252o7لسن ع شمس|خلود سيد |حمد محمد سليم|ن
تـــج|ره بــــ سويفزي|د مجدي عبــــد|لر|زق عليوه822366
يم |لطنط263974 رتـــ|نجل|ء ن عبــــد|لعزيز |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
823oo9|خدمه |جتـــم|عيه |سيوطسم|ء جم|ل ق|سم عبــــد|لرحيم
يم|64367 رتـــ|دين| محمد صل|ح |حمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o5922تـــج|ره |لمنصورهمحمود سل|مه محمد عبــــده |لغو|بــــ
رتـــ|ي|سم |حمد محمد |حمد |بــــو|لعن 694324 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
755642| يم ع حقوق بــــورسعيدص|له ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد رجبــــ |بــــو عجوتـــ|628548
ف محمد عبــــد |لر|زق9977|6 ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|ر| حمدى ف|روق عبــــد |627732
25934oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه فكرى فوزى سعد
75929o|يم متـــ|ؤوس عزيز تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيفيل |بــــر|
يم48|834 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده غريبــــ سيد |بــــر|
2689o8يف شعبــــ|ن دي|بــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء 
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمن|ر كم|ل س|لم غ|نم 897395
7||o5|ه محمود محمد محمود فوده تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد عل|ء عبــــد|لرز|ق عبــــد|ل |حمد93|445
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردين| بــــدر عبــــد |لح|فظ محمود حسن4828|5
6o6493| يم |لبــــي معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد إيه|بــــ محمد |بــــر|
8859o5|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد طلعتـــ |حمد محمد
2|3466| ه عل|ء عمر تـــوفيق ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
6237o3ندستـــ د |طأحمد محمد أحمد حسن علوبــــ
9o26o2|ه محمد عبــــد|لعظيم قبــــيص د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|  م
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق طه محمد |حمد|85|76
44542oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسميه محمد عمر محمد  عمر سليم|ن
علوم ري|ضتـــ |لم |حس فوزي عبــــد|لحكيم خليل852984
8|933oحتـــ وفن|دق |لم |د| | |يه|بــــ مسعود مسعد| 
4o2779تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج |ر مجدى خليفه ع|مر
تـــج|ره ع شمسد| | نبــــيل فتـــ |م 39232|
2494o6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند| صل|ح عبــــد|لر|زق سل|م
27235oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمحمد ع عبــــده محمود

8o67o|رتـــ|يم|ن حمدى شيخ |لدين ص|لح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
68o6o2تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ل |لمتـــو رمض|ن محمد كيو|ن
|4o|6|تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه ص|لح عبــــد |لصبــــور ص|لح
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34o232تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير محمد عطيتـــ ع|شور |لكردى
ش|م شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز636576 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود 
827o74علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد ج|بــــر سعيد
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمرو |حمد رمض|ن محمد حسن32|445
45o54oف ومس|حه |لمطريتـــمحمد |لسيد محمد |بــــوغطفه ك.تـــ. ف رى و

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفشيم|ء مصط يونس عي58968
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|شه|بــــ محمود قطبــــ عثــــم|ن حميدتـــ476422
446|23| ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد ح|زم محمد ع مو
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن رجبــــ محمد حسن452324 معهد ع| 

43o55ره|ف|طمه عبــــ|س سيد محمد ن د|بــــ |لق|
6o5|62طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــسنتـــ محمد ط|رق عبــــد|لمنعم |حمد لقمه
4|85o9تـــج|ره كفر |لشيخعمر |لشح|تـــ محمد |حمد |لمهدى
د|بــــ ع شمس|منيه ط|رق محمد محمود س|لم|39642|
تـــربــــيتـــ طنط|من|ر يح |حمد بــــند|ري شبــــ|نه432485
طبــــ |لسويسحمد عربــــى محمد محمد عطيه|9|6287
77699oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف شعبــــ|ن محمد رشو|ن
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|منتـــ | جمعتـــ سعيد |للبــــ 498732
8||o73| معهد ف تـــمريض |لم | بــــوسمره فتـــ |بــــوسمره مر
حقوق بــــورسعيدمحمد |يمن عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |764372

لسن ع شمس|مريم |حمد شكري عبــــد |لكريم797|3
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد |لسيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح|77444
يم|382|3| رهحمد ع|دل صل|ح |لدين |بــــر| تـــج|ره |لق|

رهكريم ط|رق محمد عبــــد |لحميد5946| تـــج|ره |لق|
394o2معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمود عبــــد |لمر مبــــروك عبــــد |لعظيم

24787oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء شبــــل جودتـــ عبــــد|لحميد |لفرم|وى
تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن ع خليل ع 879|44
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن ص|لح عبــــد | محمد786965
||922oوم جرجس د| |ل نجيبــــ علوم ع شمسج
25o7o8ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور|ن عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لعزيز |لخليفتـــ
9o352o|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|سيمون |مجد بــــيتـــرو |ندر|وس
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيف ي| محمد |لدقن78|246

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى محمد حسن ع محمد44629
449o38ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد سم إسم|عيل محمد |لزي|تـــ

فنون جميله عم|ره ج حلو|نزي|د حمدى عبــــد |لمجيد عطيتـــ75|4|
433o33تـــي علوم بــــورسعيدبــــه مصط مصط |لن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد صبــــ |لسيد نور|32|227
2733o5تـــج|ره سوه|جمحمد |بــــو|لحمد |سم|عيل |حمد
ه ن| عبــــد|لمنعم سويد|ن|252562 لسن ع شمس|م
8484o| |كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|رين| كم|ل لبــــيبــــ غ
4o2635 حقوق |ل|سكندريهشيم|ء محمد محمد حس
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود حف |م|م حف |م|م|62894
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3455o4د|بــــ ع شمس|ي|ر| صل|ح محمد |حمد |لشحرى
نوعيتـــ طنط|محمد عبــــد  |لمجيد محمد رو|ش حوي 729|43
4339o5عم|ر تـــج|ره طنط|وق |لسعيد كم|ل |لخ
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد|لرحيم بــــند|رى |حمد|333359
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنتـــ عبــــد |لقوى منصور عبــــد|لقوى |لن486|52
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ندرو ع|طف فه نصيف|968|4|
م636427 دى سيد ف شو معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمولر |
6o23|oى حقوق |لمنصورهرز|ن |لحسن محمد محمود |لمس
69387o د|بــــ |لمنصوره|ند ط|رق محمد |لسيد |لمتـــو عر
44||2o يم سيد |حمد يم |بــــر| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش||ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه سعيد ذ |بــــو|لعن 9|2648
ه عبــــد|لعليم ع عط||83752 نوعيتـــ قن||م
9o|375 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى محمد سيد يوسف

2823o|وف|تـــعبــــد|لرحمن شو محمد محمود عبــــد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم |لسيد |لحسي عبــــد 2292|7 ندستـــ بــــور سعيدمحمد |بــــر|
7897o6لسن |لم |جون سم فكرى مسعد|
يف529388 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لسيد سعد بــــكر |ل
639|5o|ندستـــ |لزق|زيقحمد رمض|ن |لسيد ع حسن
رهعبــــد|لرحمن |لسيد |سم|عيل |لسيد حسن8|28|2 صيدله |لق|
287o97|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد فه عوف

رهكريم خ|لد رمض|ن |حمد بــــيو|3426 تـــج|ره |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي |سم|عيل حمد|ن |سم|عيل58689

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|ر| ه| نجيبــــ محمود |لحسي 624286
6329oتـــج|ره بــــ سويفحسن |حمد عط| |حمد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد مصط |حمد محمد فولتـــ479823
9o65|6 معهد ف ص سوه|جم|رين| يعقوبــــ وص نعم|ن
يم5|8655 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــه عبــــد|لقوي محمد |بــــر|

4624o|ى سيد عبــــد رهمحمد ي تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخروه محمد صبــــ |لمزين|6726|4
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء سم |لسعيد |لمن|وى|624537

رهمحمد رجبــــ عبــــد|لحميد عبــــد|لمحسن46228 تـــج|ره |لق|
ف حسن محمد727|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحسن |
ره|بــــه معوض فوزى مندوه538|4 د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد حس|م محمد |لسعيد |لنجي محمد بــــلبــــولتـــ492747
معهد ف تـــمريض طنط| محمد رفعتـــ محمود |بــــو |لعل| |لخو 427776
695o77ندستـــ |لفيوممحمد محمود فتـــ محمود سكر
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لعظيم سليم|ن|632876
|4o2|9زر|عه ع شمسشيم|ء ط|رق كم|ل ع محمد
253|5oيكل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|فوزيه |حمد مصط 
772o4oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شه|بــــ محمد |حمد محمود شلبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ف|يزه وجدى عبــــد|لق|در سند278526
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52o246تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|نم س| سعد |لعشم|وى
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحمد حل محمد رض| |لبــــحر|وى|3789|4
9o|o|6 تـــج|ره سوه|جم  |د بــــش|ى مو
ره|ول|ء حس زين |لع|بــــدين حس 3|2374 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|3|7o2إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء س|مح حسن محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| عبــــد| ص|بــــر عبــــد|لغ  879329
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم|زن |حمد ربــــيع |حمد س|لم|ن775483
7o5|89|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |لشن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد محمد |لفيش|وى3|5|25
علوم ري|ضتـــ |لم |م|رين| ميل|د سم ف|رس555|82
ر |لسيد |حمد منصور|25548  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــخلود م|
787o24| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمنيه محمد سعد مصط
تـــ مصط محمد محمد خليل||49922 د|ر |لعلوم |لفيومم
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسمه سعيد بــــيو حس 262998
زر|عه طنط|حمد خ|لد |حمد عبــــد ربــــه |لف |427656
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد عبــــد|لفتـــ|ح حسن حسن636|22
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء عبــــد|لجو|د |حمد عي |844395
6|2o|2|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسيم|ن رمض|ن رزق محمود صقر
3|7468| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد س|مح فوزى عبــــد|
شورى|||3|33 تـــربــــيتـــ بــــنه|مينتـــ سعد محمد |لسيد |لد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لمنعم محمد مختـــ|ر |لجد|257975

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد سل|م عبــــد |لعزيز سل|متـــ||6|46
4526o3||تـــج|ره كفر |لشيخ|ء محمد |سم|عيل |لسيد عط
4o42o|| تـــج|ره كفر |لشيخكريم محروس محمود فتـــح
259525| طبــــ ع شمسين|س سل|مه عبــــد|لعليم مو

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء ع|طف رجبــــ |حمد ه|رون |لعط 2|359
معهد ف ص بــــور سعيدحمد حمدى رجبــــ محمد عل|م|289|62
ى527868 ندستـــ |ل|سكندريهن|ردين رأفتـــ رؤوف م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمصط |حمد كم|ل |لزن|تـــى8352|6
5o4356طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم محمد محمد رشدى |بــــو طه
6943o5تـــربــــيتـــ |لمنصورهك|مي | محمد |سعد |لسيد عقل
25o884|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لص|دق عبــــد|لفتـــ
9o5224 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــعزه خليفه حسن عبــــد|لغف|ر
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأيه مسعد |لسعيد حس ص|لح6229|5
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط محمد |حمد عبــــد|لرحمن2657|2

333o7صيدله حلو|نوق عم|د ري|ض عبــــد |لقوى
يم حس 56535 معهد ف ص بــــ سويفمحمد عم|د |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ريج محمد حس |لسيد مصط |7|7657
64o696| يم ف محمد |بــــر| رهعبــــد |لرحمن | عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ |سن|ن ع شمس|ء سعد لط عبــــد|له|دى|335629

رهيم|ن ع|دل عبــــد |لمنعم |لبــــشبــــي |33258 صيدله |لق|
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6o|998حه وفن|دق |لمنصورتـــرفعه ع عطيه |حمد عبــــد|لع|ل| 
تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر |حمد مصط محمد|5865

69o834| بــــي بــــي مرو|ن |ل ر|ء |ل معهد ف ص |لمنصورهلز
علوم |لمنصورهنوره|ن عز|م يوسف |لمهدى7|6755
85o|4||ش|م |حمد |لسيد تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد 
43o2o4د|بــــ طنط|آل|ء عبــــد|لحق |لش|ف عبــــد|لمحسن|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حبــــيبــــتـــ عبــــده شعبــــ|ن عبــــده عزبــــ5789|4
حقوق حلو|نتـــ محمد ز| نجيبــــ8|648|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخلسيد محمد |لسيد محمد غ|زى|9623|4
يم93|847 تـــمريض أسو|نس| سم عبــــد|لمسيح |بــــر|
477o7oيم |حمد بــــدر كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيددين| خ|لد |بــــر|

7oo73يم محمود عبــــد |لتـــو|بــــ علوم ري|ضتـــ بــــ سويفند| |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حسن جل|ل عبــــد|لجو|د339688
لسن ع شمس|عل| عبــــد |لمؤمن |حمد عبــــد |3|4783
د|بــــ |سيوط|ي|ر| حس|م |لدين عج عبــــد |لرحمن|48362
62o7|5| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طرنيم محمد محمد ك|مل رخ| عبــــد
حقوق |لزق|زيقيوسف محمد غريبــــ شح|تـــه|5||75
7|62o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر حمدى فتـــ محمد
4|767oد|بــــ كفر |لشيخ|مريم محمد د|ود حسن عم|ره

رهمحمد |حمد محمد ش|كر28879 تـــج|ره |لق|
تـــمريض كفر |لشيخرح|بــــ أحمد عبــــد |لو|حد بــــسيو أبــــو |437886
42o|46د|بــــ كفر |لشيخ|مريم محمد |لمغ|زى فرج |بــــو|لغيط
843o45| د|بــــ |سو|ن|كر|م عبــــد| محمد عبــــد|
54|o92زر|عه كفر |لشيخحمد مجدى س|لم |بــــو |لفرج |لدكرورى
7o7823يف محمد |حمد عبــــد |لر|زق ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهفتـــ 
يم عبــــد ربــــتـــ قطبــــ479839 ندستـــ |ل|سكندريهمه|بــــ محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |جورج م | ع|طف بــــولس9|5|82
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر حمدى بــــدر حسن 44899|
258o43| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد فتـــ ك|مل عبــــد|لمو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|وق محمود عبــــد|لغف|ر |لعر|بــــى485659
247|5oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حس|ن عبــــد|لحميد شلبــــى محمد
تـــج|ره ع شمسوق عبــــد|لن| محمد |لص|دق3379|2
4o3693| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حس|م محمود محمد ر|
ندستـــ ع شمسمع|ذ محمد حسن تـــوفيق محمد24456|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طش|م |حمد فؤ|د بــــطروخه6227|6
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ|ء فوزى س| عبــــد|لمو سلطح|25|438
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن رض| عزتـــ |ل|شقر|728|6
8|o634|يم يم |حمد |بــــر| زر|عه |لم |سم|ء |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسدير رض| محمد ك|مل عبــــد |لعليم628433
يم مصط 47||52 طبــــ |ل|سكندريهسهيله عل|ء|لدين |بــــر|
34479o|صيدله ع شمسيم|ن محمد سعيد سل|مه
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رهي|ر| ر|فتـــ سعد عبــــد |لسل|م47329 علوم |لق|
43o242صيدله طنط|إيم|ن رزق أحمد رزق عبــــد |لمقصود
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــسنيم سعيد محمد عبــــد|لبــــ|رى248963
تـــمريض |لزق|زيق ويد| محمد عبــــد | |لسيد عبــــد|لرحمن429|77
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعمرو محمد عبــــ|س ند|623623
23|25o رهمحمد سعيد عبــــد|لرحمن |م صيدله |لق|
ندستـــ |سيوطحمد خ|لد محمد محمد زنكل|245675
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد |يمن عبــــد|لرحيم |حمد869522
44oo93تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|طمتـــ سعد حسن محمود دحدوح
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه محمد ح|مد محمود عوف763272
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمن|ر يوسف عبــــد| عمر353|85
7o5743معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد حسن |حمد محمد عبــــد |لرحمن
69o528طبــــ ع شمسمه| |لسعيد محمد عبــــد |لر|زق محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مجدى حس|ن حسن|24649
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|د | محفوظ |حمد محمد يوسف535265
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأل|ء |حمد |نور ن|497983

تـــج|ره بــــ سويفحمد مصط محمد محمد|86699
د|بــــ |سو|ن|عمرو حس |بــــو|لحمد عبــــد|لنبــــي832975
بــــي 8|6928 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |س|مه |لسيد |حمد |ل
تـــج|ره |لزق|زيقف|رس حمدى |بــــو |لفتـــوح |حمد628556
علوم |سو|نبــــيشوى |يمن فؤ|د عبــــد |لع|477983
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد جم|ل فؤ|د |بــــوزيد|876792
لسن ع شمس|ش|م محمد خليل عبــــد|لرحمن |لش4976|4
327o95نوعيتـــ عبــــ|سيهزينبــــ عمر|ن عطيتـــ | حسن
6858|oد|بــــ |لمنصوره|نور| محمد س|لم محمد س|لم
79|6o2|زر|عه |لزق|زيقلشيم|ء |حمد محمد أحمد
4|o443تـــج|ره طنط|عمر محمد |حمد محمد مشعل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد |حمد حسن33965|
يم |لسيد بــــخيتـــ27|634 يم ص|لح |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــر|
32639oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر سيد مسعد حسن
تـــج|ره ع شمسسل جم|ل عبــــد|لن| عطيه خليل48|7|2
827|o7|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن |حمد محمد ط|يع
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لرحيم مدحتـــ عبــــد|لرحيم طلبــــه |356448

طبــــ بــــ سويفم|جدتـــ رمض|ن محمد سيد62354
ف فضل | عبــــد|لمل|ك|353832 ندستـــ |لم |بــــ|نوبــــ |
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|ع س| محمد ع35|352
69o|82 تـــج|ره |لمنصورهمحمود زيد|ن زيد|ن ع
75o98|رهريم جم|ل ع |حمد عل|ج طبــــي |لق|

يم|2394 رهسل عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
6o483oعلوم طنط|دين| |س|مه محمد محمود قنديل
7o2o77تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد فتـــ |حمد فتـــح |لبــــ|بــــ |لزعربــــ
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ره|ر|مه نشأتـــ عبــــد |للطيف عبــــ|س ع5696|| د|بــــ |لق|
488o89|م محمد جل|ل عبــــد|لفتـــ|ح |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|د

تـــج|ره بــــ سويفم| معوض حن| معوض8|94|
27863oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره ح|تـــم عبــــد|لحليم رضو|ن
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء محمد رزق عبــــد|لحفيظ نوفل|4|68|5
7o8362تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسمه عبــــد |لمنعم محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |لسيد شو تـــعيلبــــ|434377
ندستـــ |لزق|زيقحمد صبــــرى عبــــد |لسل|م سليم جنديه782578
9o5o34|حقوق سوه|ج سم|ء |سم|عيل |حمد بــــطيخ
|6328oصيدله ع شمسمنتـــ | مسعد مصط يوسف
ح|ن25|429 معهد ف ص طنط|ريو|ن شكرى محمد |حمد 
4227o||طبــــ |ل|سكندريهحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|م محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م عبــــد |لحميد سيد عثــــم|ن752485
27o6o|لدين محمد حل |لغندور| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمهند ن
معهد ف ص بــــنه|محمد ط|رق محمد كم|ل |لح| 27|254
تـــربــــيتـــ بــــنه|يه |لسيد عبــــد|لبــــص |لسيد حس |329459
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط معوض بــــيو محمد9|2445
3|4|4oتـــج|ره ع شمسيوسف س|لم ع عبــــد|لعزيز
8oo|7oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نصبــــ| |لنوبــــي عبــــد|لوه|بــــ حسن
7o4389|صيدله |لزق|زيقسم|ء محمد |لسيد سليم |لسيد
يم عمر7|34|5 زر|عه دمنهورمحمد |حمد |بــــر|
7o488| يم مو علوم حلو|نيم خ|لد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م |يمن ي طوبــــي| 6442|9
7o||86رهبــــ|سل عي |حمد |لسيد |لغندور عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ بــــ سويف|ر|ن| |حمد |م محمد232497
تـــربــــيتـــ سوه|ج  يه |لزو |حمد كم|ل |لدين||89753
ندستـــ ع شمسجوزيف مدحتـــ فكرى م |5378||
4o439تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــ سعيد محمد محمد

د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء حسن محمد سليم|ن784994
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن س|لم عبــــده نمر756687
44ooo8ق زر|عه كفر |لشيخرحمه |حمد عبــــد|لرحمن محمد |ل
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد ن محمد |حمد |لعزبــــى|55|75
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــ عبــــد|لحليم محمد ج|د|255328
758o83يم دي|بــــ تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوليد |حمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورحس|م حسن رضو|ن |لحنطور|49356
322o32حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم فوزى لم رزق
د|بــــ |لمنصوره|غ|ده عبــــد |لرحيم عبــــد |لجو|د شلبــــى 682994
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م س| ع شح|تـــه||75323
9|o9|3 حقوق سوه|جمحمود صل|ح فرغل محمد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد مجدى فوزى عبــــد|لموجود4|26|2
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه ثــــروتـــ محمد جم|ل |لدين محمد697543
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|3oo43بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رين| مجدى جرجس ج|د|لسيد
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد |يمن محمد ربــــيع22873| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
27o448ل يم  كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمصط |س|مه |سم|عيل |بــــر|

52oo3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ند| سعيد شبــــل س|لم
ى مصط محمد حسن|697968 د|بــــ |لمنصوره|يه ي
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد متـــو مصط ك|مل متـــو سلط28|247
4o9|76د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عف|ف رفعتـــ عبــــد|لمع ع مج|
|73o55رهمحمد سعد |حمد مرزوق ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
معهد ف ص بــــ سويفه|جر فو عبــــد|لر|زق ر|شد94|5|8
ى|33287 وف|تـــحن مصط ع بــــح معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــتـــ كم|ل طو|س عبــــد |لفتـــ|ح سيد |||4836
4o6638ى محمد ع فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدع|ء ي
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|دين| |حمد عبــــد |لحميد محمود294|75
|د|بــــ |لم |تـــ وليد تـــوفيق محمد تـــوفيق||6||4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسلوى عبــــد |لرؤف محمد سل|متـــ496994
ف |لسيد محمد3739|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط أ
4|23o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور |لدين محمد محمود درتـــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق ع|دل عبــــد|لحميد نبــــوى94|255
4o6529تـــج|ره |ل|سكندريهيم يح زكري| محمد بــــكرى
تـــج|ره ع شمسم |ن تـــ|مر م |لدين |حمد مو23595|
علوم |لزق|زيقلشيم|ء محمد صفوتـــ مصط |حمد سك 4426|6
26669o|طبــــ بــــنه|عل| حس|م عبــــد |لحليم محمود جل

84o46حقوق |سيوطحسن|ء محمد صل|ح ذ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزي|د رض| محمد محمود|64239
43ooooطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود |حمد عبــــد|لعزيز عي
4o82|5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد شعبــــ|ن |حمد ع |لجرم

يم ص|لح58236 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمصط |بــــر|
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|ح|زم سيد عبــــد |لمع |حمد9|376|
6o37o4|طبــــ |لمنصورهحمد مصط |لسيد عل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه سعيد فتـــوح إسم|عيل عزبــــ|777972
42o243|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يم|ن |حمد ح|مد عبــــد|لغف|ر عمر
حقوق طنط|مروتـــ رجبــــ عبــــد |لجو|د عبــــد |له|دى |496647
77|8o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن مصط عبــــد |لحميد مصط عبــــد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ط|رق |بــــو|لفتـــح مر ج|د|62||3|
تـــج|ره طنط|ن |لدين غريبــــ فضل سلط|ن حس|ن 494466
6oo386|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه |لسيد محمد ع عبــــده
7o3594صيدله |لمنصورهندى |حمد مصط محمد |لرص|ص
48o93oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر محمد عبــــد |لر| محمد مو|
|54o2o| يم مو يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــر|
ر686428 ندستـــ |لمنصورهحمد حس|م ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح ز|

2|oo2| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعمر ممدوح محمود ضيف
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8o57oتـــربــــيتـــ ع شمسف|دى عيد ح|فظ |سكندر
حقوق |لمنصورهيوسف |س|مه يوسف بــــرسوم8|7856
ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد | مختـــ|ر عبــــد |له|دى679329
6953o2تـــج|ره |لمنصورهمن|ر مصط عبــــد |لبــــ|سط سيد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن محمد عبــــد|لعزيز |لح|ج |حمد849|27
يم263586 يم محمد |بــــر| ر|ء |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومز
معهد ف ص |سيوط  يم|ن ربــــيع محمود محمد|7|8777
88o||o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطن|سيمون |كرم |دو|ر جرجس
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز47567

433o5oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|أمينتـــ سم أحمد محمد |ألبــــيض
68|o9|د|بــــ |لمنصوره|يوسف محمد غ| رشو|ن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نيف ع|دل عبــــد| شندى266483
8o4|36|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسس|مر ول|ء جبــــره عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |سل|م |لسيد |لحديدى328638
رهمحمود فه |لسيد مصط ح|مد|3775| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
54||o|حقوق |ل|سكندريهسعيد |حمد سعيد محمد عبــــد |لد|يم
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|له فتـــ عبــــد|لح|فظ |حمد 654|92
وف|تـــعمرو عبــــد |لرحمن ع عبــــد |لعزيز779389 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهم|زن محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لسل|5646| حقوق |لق|
5o9886ق تـــج|ره دمنهورمصط محمد محمود عبــــد |ل |ل
6969o2|علوم |لمنصورهحمد س| حسن عبــــد |لمقصود
6253o8حقوق |لزق|زيقيم|ن محمد سم |حمد وجدى محمد ش
تـــج|ره ع شمسع سعيد ع منصور9|264|
26272o|ش|م محمد ع سلم|ن كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد 
335635| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نل|ء مسعد جمعه بــــيو

7o965|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه حسن |حمد محمود
لسن ع شمس|ي|سم محمد جم|ل |لدين محمد محمد 338|35
يم ع عبــــد|لعزيز محمد442355 تـــج|ره بــــنه|إبــــر|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرو|ن عيد محمد سعيد849553

5484oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|دع|ء محمد عزتـــ ك|مل
4o38|2|م و|ئل |نور محمد|حمد يوسف تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد
ن| نبــــيل جرس خز|م  3||878 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم
3|529o|رهيم|ن رمض|ن عبــــد|لمجيد محمد تـــج|ره |لق|
78383oرهمحمد |سم|عيل سليم|ن |سم|عيل عكيله تـــخطيط عمر| |لق|
ندستـــ طنط|محمد مر خليل ع غنيم67||45
يم عبــــد|لجيد عطيه دي246655 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومعبــــد| |بــــر|

رهمريم |حمد ع محمد4424| زر|عه |لق|
47993oيم نسيم خليل نسيم علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــشيم|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ين|س محمد سليم|ن ع |ألشهبــــ||43399
|4o|54رتـــ|بــــه |لسيد فوزى عطيه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
475o58فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرحمه ع شعبــــ|ن |حمد
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شورى25568| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمريم ع|دل ح|مد |لسيد |لد
892|2o د|بــــ |سيوط|ول|ء |حمد مصط سيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |يمن محمد ملي |36|253
يم53854| تـــج|ره ع شمسمحمد حسن ح|مد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد فتـــ |لسيد |لعربــــى و|صف |764967

ره|ع سيد سيد عبــــد|لتـــو|بــــ46684 د|بــــ |لق|
9o5263 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحن|ن حكيم حن| بــــطرس
يم |بــــو|لحسن543|84 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نرحمه |حمد |بــــر|
8|636o د|بــــ |لم |ليدي نبــــيل جرجس لم|
طبــــ |ل|سكندريهريم مأمون محمد شكر435246
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لبــــ|سط محمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد775535
782|7o| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عبــــد |لمنعم محمد ع
68478oد|بــــ د |ط|يوسف |لسيد محمد متـــو |لهجر

6|6o4| تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| جم|ل رمض|ن عبــــد
علوم |ل|سكندريهعمر بــــ|دى كودزو عبــــد |لصبــــور82|475
78o4o4|تـــج|ره |لزق|زيقمنيه صل|ح كم|ل |لسيد
يم||77359 لسن ع شمس|يه وليد محمود محمد |بــــر|
6o4843تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| جم|ل |لسيد أحمد طه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطيوسف |حمد عبــــد|لرحمن شح|تـــه 885959
تـــربــــيتـــ ع شمسع خ|لد ع محمد59238|
صيدله طنط|محمد محمود رجبــــ |بــــو زينه||2563
تـــج|ره طنط|حمد س| فهيم |لطنوبــــى|7443|4
33o6o5يف طبــــ |سن|ن طنط|رن| |يه|بــــ ص|لح مصط 
ف عبــــد |لعظيم ك|مل |بــــر|9256|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ميمه |
|د|بــــ طنط|سل|م محمد |لسيد ج|د|788|25
ر غر|بــــ8338|6 د|بــــ د |ط|محمد محمد ط|
ف كم|ل ر|غبــــ234826 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــول| |
638o26يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقط|رق طلعتـــ محمد عيد |بــــر|
4936o8 |تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ي| صبــــ |لق
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود عج عج يونس448736
يم7883|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــه محمود |بــــو|لفتـــوح |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مونيك| عم|د شو عوض حن 432499
36|o|4|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|عيل عط| |سم|عيل عط
نوعيتـــ فنيه قن|ين|س محمود عبــــد|للطيف محمد|837527
625|o4| |يم |بــــو |لعط د|بــــ |لزق|زيق|صفوتـــ غ|ندي إبــــر|
33o828تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ض عبــــد|لعظيم |سم|عيل |سم|عيل
نوعيتـــ طنط|آيه كم|ل محمود عبــــد |لحليم374||6
9||53oحقوق سوه|جمحمود عبــــد|لر|زق مهدى |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نزي|د عبــــد|لن| عبــــد|لستـــ|ر محمد842548
885|8|| تـــمريض |سيوط  ل|ء بــــدر قصد | ع
48253oد|بــــ دمنهور|رو|ن |لسيد عز|م ج|بــــر ح|مد
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7o|5o4ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ه|جر محمد حسن بــــيو
رهحمد |يه|بــــ فرغل بــــهلول|5993| ندستـــ |لق|

نوعيتـــ ج|معتـــ د |طزي|د مستـــج عوض عبــــد |لغف|ر |لجبــــرى624382
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه ي| ع عبــــد|لحميد|83847
ف محمد ع شلبــــى35|422 تـــمريض فرع مطروح  |ر |
صيدله طنط|حمد عبــــد |لحكيم |لسيد عبــــد |لق|در حج|42743
7o775oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد ع|دل محمد مو زغ
يم|778458 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن حس |لسيد إبــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود عبــــد| |حمد4673|2
75o9|3يم رشيدى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد|رين |حمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه س| حسن سيد محمد|266895
يم نيبــــر758|45 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد محمود محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقنور|ن و|ئل |لسيد محمد سليم|ن632552
د|بــــ |لمنصوره|من|ر و|ئل |حمد |حمد ش|دى678787

زر|عه ع شمسف|طمتـــ سعد محمد محمد35285
6o2835| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد طلعتـــ نعم|ن |لس|مو
4o5455كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم |لشمندى محمد محمد حم|ده
تـــربــــيتـــ ع شمسم| |لسيد عبــــد|لفضيل محمد|654|34
63o594كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمع|ز مسعد رجبــــ فه
يم||69676 يم سند |بــــر| ندستـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
2565o6|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء جم|ل |حمد عبــــد|لرحمن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــل|ل محمود حس حسن34934|
7o7563تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن عبــــد |لسل|م |حمد عوض
6|8o36| |تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |حمد محمد كم|ل |لسن

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|سم |م |حمد |م 33233
83|36oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد صل|ح |لدين فؤ|د

33|o8خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه |حمد عبــــد |لغ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر |حمد محمد |حمد |حمد سعيد|227|7
63326o|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد ق|سم عبــــد |لفتـــ|ح ع سعيد
ف فرج فرج | ش| 623682 طبــــ |سن|ن |لمنصورهنه|د أ
|236o7يم ج|د |لربــــ عط رهمنتـــ | محمد |بــــر| صيدله |لق|
78o373تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لمجيد محمد علو
3549o|تـــمريض ع شمس مروتـــ محمد عبــــد|لح|فظ محمد ح|مد
884o|8 تـــربــــيتـــ |سيوطند رجبــــ ع ن|دى
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |لتـــه| ع|طف ليمونه436225
ندستـــ ع شمسبــــ|ف |يمن صبــــ جرس2|258|
ندستـــ |لم |عبــــد|لحميد شو عبــــد|لحميد حسن822577
63852oره|دع|ء صبــــري ح|مد |لسيد عل|م |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف طه |حمد محمد محمود25|56
تـــ عبــــد|لحميد |حمد شعتـــ|349636 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم
5o3282تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم |حمد محمد تـــوفيق |لمر|و
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42o44|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|دي|ن| عمرو ع ع مر|د
45|24oيف محمد |لتـــه| شلبــــي زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــه|جر 
7o4622م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |بــــو زيد ع
|3|89oطبــــ ع شمسمن|ر ي| فتـــ |حمد
|2o|74صيدله ع شمسجو لوثــــر تـــوفيق مك|رى
يم |ل|ودن774273 ف محمد إبــــر| وف|تـــكريم | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
769o63|تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشيم|ن جم|ل ن | س|لم
6|o6|o |يم محمد ن |د|بــــ طنط|آيه |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفعمرو عبــــد |لجو|د محمود محمد53543

3234o9وف|تـــمرو|ن عبــــد|لسل|م شمس |لدين |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
523382| حقوق |ل|سكندريهس|مه جم|ل مصط ع
9o4732 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوف فتـــ محمود ع
د|بــــ |لمنصوره|منيه عبــــده |نور |لسيد عيد|678336
3364o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|من|ر |حمد محمد عبــــد|لجيد
وف|تـــك|رول ر|فتـــ نظ ش|كر843434 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
86o|96ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود خ|لد صفوتـــ عبــــد|لحليم معهد ع| 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|كريم ع عبــــد |لمنعم سليم752334
لسن ع شمس|ف|طمتـــ ص|دق عو|د مصط شح|تـــتـــ42|343
68o865| حقوق |لمنصورهحمد عز مو |لسيد ع
64o277| د|بــــ |لزق|زيق||ء محمد |لسيد ع |لشني
2|65o8 ف محمد حمدى محمد ندستـــ |سيوطمرو|ن محمد |

2o36oرهيوسف ع|طف حسن عبــــد |له|دي تـــج|ره |لق|
25|o|8 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسعد محمد سعد حس ك.تـــ. ف للبــــ
|34o49|تـــربــــيتـــ حلو|نلسيد |حمد |لسيد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رو|ن |حمد |لسيد ح|فظ483453

د|ر |لعلوم |لفيوممحمد رجبــــ محمود حن |8745
تـــج|ره ع شمسمن|ر فرج عبــــد |لل|ه |حمد24746|
4328o8طبــــ طنط|نه|ل لط ع |لمغربــــي
|342|oيف عبــــد |لرؤوف محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ميه 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم حمدى |نور خليفتـــ58346

زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن جم|ل مصط ج|بــــر |لعو|||2|6
صيدله طنط|ل|ء نجيبــــ مصط مصط عبــــد|لبــــ| 4424|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمصط محمود سعد ج|بــــر 886374

ره|س|ره خ|لد عبــــد | محمد عبــــد |629|2 د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن محمد سهري حج|ج|4|8673
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم فوزى محمد عمر |حمد9577|5
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه محمد عبــــد |لحميد محمد كرم 624566

طبــــ |لفيوممل محمود عبــــد |لغ عبــــد |لجيد||9863
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمؤمن مصط |سم|عيل بــــدر422665
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــول| ميل|د فتـــ بــــخيتـــ758938
9o9|22 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعمر ع |لسيد |حمد ع
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8328o8 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحسن|ء فتـــ محمد مصط
تـــمريض |لم | صموئيل س| عبــــد|لمل|ك ي |847|8
رهزينبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ ع عبــــد|لمجيد244975 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع|دل سعيد |بــــو |لعزم عفي 774796
78oo28ى عبــــد |لجليل |حمد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد ي
4988o9يم سعيد عبــــد |لكريم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدير عل|ء |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصوره|ء ص|لح محمد |نور عبــــد |لحميد 47|692
|2o697|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء مجدي محمود عبــــد |لفتـــ|ح
2483o5يم ع محمد معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |بــــر|
ي كم|ل محمد  |ض26645| ندستـــ |لم |عمر ي
تـــربــــيتـــ طنط| محمود صبــــ |لشق 2687|4
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محروس |سم|عيل ع634369
صيدلتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لرحمن ز 834866
جيوس عبــــيد مسعود5954|| رهفيلوبــــ|تـــ  تـــج|ره |لق|
ندستـــ حلو|نمحمد سيد |حمد |لسيد54387|
5234ooندستـــ |ل|سكندريهبــــل|ل عص|م |لسيد مصط |حمد
45o457ندستـــ كفر |لشيخمحمود |س|مه عبــــد |لرحيم عبــــد |لرحيم نيده
|36oo9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم م|جد ز جبــــره بــــخيتـــ
7o5|43 ر|ء محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لنبــــى معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لز
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء عرنوس عبــــد|لق|در حمزه|832357
85o57|حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن |س|مه سيد محمد
69882o|ه محمد صبــــ عنتـــر ص|دق فرح طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
|3o79oرهبــــيشوى عم|د ن|دى ن تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |سيوطمحمود حس عبــــد |لمحسن سيد55688
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىزي|د مرتـــ حس |حمد824933
6|766oتـــج|ره بــــور سعيدمحمود عثــــم|ن عثــــم|ن سبــــح
92|o37| معهد ف ص سوه|ج بــــتـــس|م |بــــو|لروس |سح|ق م
يم |لدسو سعده624368 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|ه|جر محمد محمد |بــــر|
7o5433|حقوق |لمنصورهمصط عبــــد |لودود صل|ح عز |لرج
د|بــــ ع شمس|مره|ن عمر عبــــد|لفتـــ|ح محمد2255|3
|32|o5| حقوق ع شمسيه ع|دل ع عفي
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه حسن محمود |لجندى|8|2668
8687o7ندستـــ أسو|نمحمد ممدوح عبــــد|لعظيم |حمد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ي|سم حسن محمد عبــــد |لعزيز حسن633227

548o9| طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيه عبــــد |لعظيم |حمد ج|د |لمو
حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن ع محمد محمود54594|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر منتـــ سعد ع6423|3
324oo5| حقوق حلو|نحمد محمد زكري| بــــيو
ف محمود عبــــد|للطيف643266 صيدله |لزق|زيقنور| |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دين| محمد |لحم| |لذ ج|د |685456
22o392ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|شه|بــــ خ|لد |حمد عبــــد|لمنعم
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4o92o4حقوق طنط|وس|م محمد |بــــو|لن محمد |لشيخ ع
|ء ع|طف عيد فر|ج|888935 حقوق |سيوط 
تـــج|ره طنط|محمد محمد عبــــد|لع|ل رضو|ن |لخطيبــــ|48||4
لسن ع شمس|حمد |ل|حمدى |لص|دق |حمد|857|75
زر|عه |لمنصورهيه رمض|ن ق|سم ع ميتـــ|698546
ف صل|ح عبــــد|لسل|م |628327 وف|تـــمنه | | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره حسن محمود جيل| 832484
يم حسن |حمد323995 تـــج|ره ع شمسبــــسمله مجدى |بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد نبــــيل |لسيد س|لم|922|33
78|265| وف|تـــحمد |لسيد محمد يوسف مع| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهبــــه عبــــد|لع| |لفه عبــــد|لكريم545|3 حقوق |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمصط مدحتـــ ع محمد شح|تـــه7|75|4
42o664د|بــــ د |ط|فريد خ|لد محمد حسن محمد
ور483258 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسلوى مجدى غبــــ| محمد 
يم محمد مسعد محمد |لمو| ||68875 د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمود محمد محمد |بــــر752943
تـــربــــيتـــ |سيوط له|م ع|دل حس عبــــد|لبــــ|رى|893355
ويدى26284| وف|تـــخ|لد |حمد عبــــد |له|دى  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7oo|72معهد ف ص |لمنصورهزينبــــ |لسيد يوسف عطيتـــ
4o48o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ع |لنقر| عبــــد|لعليم |حمد |لمهدى
ف محمد محمد مقلد4523|5 صيدله |ل|سكندريهر| | |

69o58|نوعيتـــ |لفيومبــــه عربــــى كم|ل زكري
695oo6تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى عثــــم|ن عبــــد |للطيف عطيه  ضيف
84o389 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرغده ربــــيع لبــــيبــــ م
|29o6oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجون رأفتـــ ز يوسف

48|o4د|ر |لعلوم |لفيوم|ء |سم|عيل عبــــد |لغ |سم|عيل
8357|oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىدير ر|فتـــ ف|روق محمد

حقوق |سيوطمريم تـــوفيق فه بــــرسوم2|562
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل زين |حمد يوسف678764

483o7تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نصفيتـــ محمد عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لر|زق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند| رض| عبــــد|لحميد فتـــ مدكور255426
8o835|تـــج|ره بــــ سويفي|سم |حمد محمد حسن
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|رتـــ محمود محمد عبــــده |لرحم| 542959
684552| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |كر| ع |لمتـــو |لمتـــو
82oo79|ه محمد عبــــد|لعزيز محمد كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم
6882o6د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد |لشح|تـــ عبــــد |للطيف شعبــــ
75566o |تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهف|طمه حمدى |حمد محمد |لعن
5o9364|د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن محمد |حمد حسن |بــــر
7o57o4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | محمد |لمر |لسيد |لنح|س
7o6265تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريم مصط كم|ل عبــــد |لرحيم
|28o53كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعل|ء محمد ربــــيع ح|فظ |حمد
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9o5557 ندستـــ سوه|جمحمد |حمد |حمد حسن
4|o8o4يف أحمد أحمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رحمه 
يم عط426556 يم عط| | |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنتـــ | |بــــر|

يم خليل شي |44934 رهحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
رهسيف |لدين صل|ح حس محمد محمود حس 27979| ندستـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يوستـــ | وجيه |ديبــــ ثــــ|بــــتـــ354224
5|o737|ر|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد عم|د جم|ل ز
ره|يه تـــ|مر محمد مدحتـــ محمد ك|مل|46253| عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ نع|م محمد ع محمد|9|9239
طبــــ سوه|جعمر محمد عبــــد|لل|ه محمد حسن 898395
|585o9 م عص|م عبــــد |لرز|ق حس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمهند |حمد غريبــــ |لمو 762437
89986o طبــــ بــــيطرى سوه|جر| | جم|ل عبــــد|لرحيم عبــــد|لفضيل
|ء مبــــروك أحمد مصط مر 9798|5 تـــمريض دمنهورإ
علوم |سو|نندرو صفوتـــ لبــــيبــــ عزيز|824694
حقوق |لزق|زيقحمد محمد محمد عطيه سلط|ن|648487
|442o2|رهيه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ندستـــ |لق|
48o389حقوق |ل|سكندريهعم|د ع|طف ح|مد حس حمد
حقوق بــــنه|محمود عزتـــ عبــــد|لحميد |لمي337859
3|o975تـــج|ره ع شمسريم وليد محمد |لج|ر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء |لحس عمر محمود |بــــوسيف||6375|
د عم|رتـــ839||6 ش|م محمد مج| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد 
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|كريم مؤمن  |ء|لدين ك|مل مر569|43
4o5269 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م ط|رق عبــــد |لحميد محمد طه عبــــد

2o298رهمحمود محمد محمود ع سيد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لجو|د محمد|783534
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن عص|م عبــــد |له|دى حو|س|6|4394
9o24|o حقوق |لمنصورهي|ر| عبــــد|لن| محمد محمد
8|o759 د|بــــ |لم |نهله ن| ص|بــــر ع|

تـــج|ره سوه|جسل محمود يسن س|لم طلبــــه44484
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمه| |حمد |لسيد |لشيخ87|257
ف محمد محمود عبــــد|لعزيز4695|5 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسآيتـــ أ
48|4ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــل|ل ج|بــــر محمد حسن
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــسمتـــ ممدوح عو|د ع سند339393

ندستـــ شبــــر| بــــنه|رمزي محمد رمزي محمد عبــــد |26642
44697oعلوم ري|ضتـــ طنط|محمود نبــــيل ج|بــــر عبــــد |لرحمن
يم625|24 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
6o9436حقوق |لمنصورهد| | ع|دل محمد |لسعيد |لزغبــــى
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد وليد ن|صف |لسيد منصور3|2476
تـــمريض كفر |لشيخإين|س خ|لد حل محمد خ 436994
وف|تـــعبــــد|لرحمن عل|ء|لدين حف رضو|ن|274|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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6o|939|نوعيتـــ طنط|من|ر |س|مه محمد |لعبــــ
4|892oد|بــــ كفر |لشيخ|عمر محمد محسوبــــ إسم|عيل فرج
5o9939معهد ف ص |ل|سكندريهعمرو فرج محمود مو |لسو
حقوق حلو|نتـــ مجدى محمد ع7|73||
ل|ل||23245 تـــربــــيتـــ ع شمسيه خ|لد محمد |حمد محمد 
يم محمود شعبــــ|ن439443 علوم كفر |لشيخآيه نبــــيه |بــــر|
ن| ميل|د جورج فهيم2837|8 فنون جميله فنون |لم |م
436982| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء |لسيد ع |حمد خلف |
رتـــ |لجديدتـــ|محمد طه عبــــد|لتـــو|بــــ محمد حسن9377|2 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
2|23o2|علوم ع شمسحمد حم|ده |حمد عبــــد|لر|زق
7o2677ونيك| موريس لبــــيبــــ معوض معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ف
يم حسن عبــــد|لع|8734|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | |حمد |بــــر|

ه شعبــــ|ن محمود محمد|66573  |حه وفن|دق |لفيومم
ندستـــ ع شمسسل صهيبــــ محمد صد ز|يد3|33|2
ندستـــ بــــنه|بــــسنتـــ |حمد محمد حسن5|3567 كليتـــ 
4762o9ن| إيه|بــــ ك|مل |لسيد عبــــد |لع|ل حقوق |ل|سكندريهم

6o43||ى عبــــد |لع|ل مبــــروك حقوق بــــ سويفحمد ع
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء ص|بــــر شح|تـــتـــ |لسعدو |755728
زر|عه كفر |لشيخحس حسن بــــدير ف|يد438598
752o83يم كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدل |ء |لسيد جوده |بــــر|
8776o9  معهد ف تـــمريض |سيوط خلود |حمد محمود عبــــد|لح|فظ
كليتـــ |أللسن ج أسو|نس|ره عص|م |حمد محمود757534
6o57|9ندستـــ سوه|جعمر محمد عبــــد|لعزيز محمد حم|د
88oo73 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطل |ن ميخ|ئيل سوري|ل جرجس
|2o752طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ |د|رتـــ |عم|ل ومح|سبــــتـــ |لمع|دىبــــيتـــر وجيه فه شح|تـــه
8o68o| حقوق |لفيومنه|ل ن| جم|ل محمد ع
6839o9|حقوق |لمنصورهمريم ع|دل عبــــد |لعزيز مصط |لق
علوم بــــورسعيدند| رمض|ن عبــــد|لع| |بــــوط|لبــــ838757

|466oم |حمد من بــــدر|ن د|بــــ ع شمس|سندس |د
و 7442|2 ش|م محمد حسن |ل د|بــــ حلو|ن|منه | 
76628oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــتـــسنيم عل|ء ح|مد محمود در|ز
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر س| سيف ن |لسيد33|682
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخندى عزتـــ عبــــد |لمو سعد |لف 9445|4
ف محمد عبــــد|لبــــ| 9|3395 يتـــ|بــــ | ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم|
6o44|7ف |م عبــــد |لع|ل |ل|بــــي حقوق |لمنصورهمحمد |
يم |لمسدى|47|25 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــوليد ع|دل |بــــر|
27o336علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن خ|لد ع |حمد |لسيد س

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروتـــ ع|دل عبــــد| |حمد3||45
6o3o69 يم عبــــد |لغ معهد ف ص طنط|محمد |س|مه |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد  |د عبــــد|لوه|بــــ محمود|8|8245
زر|عه طنط|رون|ء محمد |بــــو|لفتـــوح حسن ك|مل428583
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طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم محمد عوض محمد غنيم2|7677
9|5o3o|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ حمد محمد ع|طف محمد معهد ع| 
تـــج|ره سوه|جندي ع|طف عبــــد|لق|در |حمد65|865
ندستـــ بــــنه|حمد محمد سعيد |حمد مرو|ن|328744 كليتـــ 
755o4|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمد حس أحمد
7o6927|معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن فوزى فوزى محمد
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد|لرحمن محمد فتـــ خف| 822578 معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد |م محمد مطر|74||25
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد محمود حس عبــــد |لعزيز6|444|
85o338تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحس عبــــد|لموجود حس عبــــد|لموجود
35o8|7د|بــــ ع شمس| |دتـــ محمد عبــــد|لحكم عبــــد|لحكيم
تـــربــــيتـــ حلو|نمؤمن محمد رش|د |لسيد378|32
زر|عه دمنهورإسل|م عبــــد|لمحسن عبــــد|لمنعم قريطم997|54
25|o98يم محمد |بــــر زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
7o||4| ف عي |لسيدحس|ن تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|سل مرو|ن محمد عطيه647899
7||2o9|يم عبــــده حس تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه |حمد |بــــر|
ر|ء ن|جح محمد حسن ||8443 تـــمريض أسو|نف|طمه |لز
8|3o89|معهد ف تـــمريض |لم | سل|م محمد خلف محمد |حمد

ندستـــ بــــ سويفحمد حسن ج|بــــر رجبــــ|29|55
ندستـــ كفر |لشيخكريم |حمد محمد |لسعيد |لمز|677624

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسل|م حموده ع عبــــد |لحميد|63279
علوم بــــنه|جه|د ر|شد ز ح|فظ حليمه263459
8o9333|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده شعبــــ|ن حسن عبــــد|
ره|محمد سعدون |لسيد محمد764|64 ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمود عبــــد |لر|زق نمر عطو|ن5|7532
6o6292زر|عه |لمنصورهمع|ذ |يمن صد عبــــد |لرحمن |لشيخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه سل|مه محمد |لكبــــ حج|زي83|835
يم8|7556 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدلطيفه |بــــر|
د|بــــ د |ط|ف|طمتـــ وليد رض| |لمر9879|6
حقوق |لزق|زيقعمر حسن عبــــد |لحليم رحيل772398
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ه|جر محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح755262
د|بــــ حلو|ن||ء |حمد عطيتـــ عبــــد|للطيف|5573|3
8|6o54| تـــج|ره بــــ سويفحمد محمود عبــــد|لسل|م ضيف |
ف محمود عبــــ|س |لعز|زي762434 ندستـــ |لفيوممصط |
43o624حه علوم طنط|آل|ء بــــدر|لدين سعيد |بــــو|لعن |ل
5o6286د|بــــ |ل|سكندريه|يم محمد ح|مد محمد |لسو|ح

597o5تـــج|ره بــــ سويفوق يونس سعد عبــــد |للطيف
2|579oرهم|رين| سعد ميخ|ئيل سعد عل|ج طبــــي |لق|
44867o|د|بــــ طنط|مرو|ن عبــــد | محمد عبــــد | حم|
كليتـــ حقوق |لم |جورج سيف سعيد شح|تـــه859646

Page 3664 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره سوه|جم و|ئل |م محمود|684|2|
صيدله |ل|سكندريهندى ي| محمود عبــــد |لفتـــ|ح |حمد425643
43o648|علوم طنط|رن| خ|لد مر أبــــو |لعط
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد عثــــم|ن محمد عثــــم|ن |لم|ريتـــ|7335|4
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــميس|ء |حمد حس محمد حسن بــــلبــــل6869|2
8534o9| علوم |سيوطسم|ء ظريف ع ع
437o47 |علوم كفر |لشيخسحر حمدي رزق |لسيد |لفض
6o4|47ف رمض|ن فرج علوم |لمنصورهمهند |
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ر رأفتـــ محمد |لحسي محمد66464|
|29oo6 رهعبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم عبــــد | |حمد صيدله |لق|
تـــج|ره بــــ سويفحمد جم|ل نجيبــــ سيد|4295|8
ندستـــ |لفيومشذى حسن عبــــد|لمقصود عبــــد|لحليم5346|2
435396| نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء عبــــد|لعزيز عبــــد| |لم
ثــــ|ر د |ط|نور مجدى |حمد |حمد عوض |لبــــن|2938|7
رهندى محمد حس مبــــروك23363| طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطند| ممدوح فتـــ عبــــد|لس|تـــر  2|4|88

تـــج|ره ع شمسرمض|ن سيد رمض|ن عبــــد |لحكيم93|46
صيدله |لزق|زيقحمد محمد محمود حد|د محمد|774766
تـــج|ره |لزق|زيقس|مه |حمد محمد أحمد |لسيد|5|7744
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ن حمد ر|فتـــ |حمد عبــــد|لل|ه|896973
686o76|صيدله |لمنصورهه|جر عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه
يم|5|8|48 يم حسن |بــــر| م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد ع|رف عبــــد |لمقصود عون829|46
تـــج|ره |سيوطحمد |سم|عيل خلف بــــ |854335
تـــج|ره ع شمسدين| كم|ل عبــــد| محمد محمد349975
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |حمد |بــــو|لفتـــح |لغز| ||27926
3482|oحقوق بــــنه|نوره|ن ممدوح طه محمود سل|متـــ

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشه|بــــ يثــــربــــ سعيد ذ23295
6o4o27يم ع عبــــد |لمقصود د|بــــ |لمنصوره|و|ئل ي| إبــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ع ي| ع |لسيد633638
2|438oره|منه | حسن |حمد خليل ثــــ|ر |لق|
7|o567|ش|م محمد |لمتـــو و تـــج|ره بــــور سعيدشذ| 
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ل|ء |يمن ف|روق عبــــد|لجو|د|22|329
448o57د عص|م متـــو شح|تـــه ندستـــ |لم |ن|
|2773oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسلوي محمد صبــــح طه
9o48|o طبــــ بــــيطرى سوه|جس|ره محمود سيد عبــــد|لحميد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سيد قر عبــــد| محمد8266|3
4||o34تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نعمه محمد |حمد نج| |لنج|ر
حقوق بــــنه|محمد محسن محمد سليم|ن95|344
م ق|سم تـــوفيق |حمد خليفتـــ||75|4| علوم حلو|ند
يم خ|لد|||236 رتـــ|نور|ن حمدى |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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رهمحمد عم|د ح|فظ عبــــد|لد|يم883|4 طبــــ |سن|ن |لق|
ه محمد محمود عبــــد |لغف|ر|57966| رهم حقوق |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسيف محمود كم|ل |حمد شه|وي332|54
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ح و|ئل عبــــد |لحليم محمد عوض694972
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمه مجدى خلف خليفه|4628|
6o3472رتـــ |لجديدتـــ|عبــــد |لسل|م عبــــد | عبــــد |لسل|م تـــر ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
زر|عه كفر |لشيخخ|لد محمود يوسف  محمود عبــــد |لع|224||5
7o3895ف يوسف محمد حر|ز معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــيوسف |
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |يمن عبــــد |لفتـــ|ح حسن حس 533689
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|خلود |لسيد |حمد زين |لدين249753
9o7535 د|بــــ سوه|ج|محمود عوض فؤ|د ج|د |لكريم
9o2389 د|بــــ سوه|ج|غ|ده ع محمد عمر|ن
4o6729|د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء عبــــد |لع| كم|ل |حمد محمد
ف محمد |لج |وي|8|2||6 تـــج|ره طنط|حمد |
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديلحسن |حمد محمد |لسهري |لش|ذ 48|838
زر|عه سوه|جعمرو يوسف حل يوسف 898243

7353oد|بــــ |لفيوم|رفيدتـــ شعبــــ|ن محمد ج|د
طبــــ سوه|جمحمد حم|ده ج|د شعيبــــ 24|924
د|بــــ |سيوط|ع عل|م فه عبــــد|لرحمن 887329
د|بــــ |لمنصوره|جه|د ك|مل |لسيد |لدسو 2|6955
ر سعيد عبــــد |لع| درويش32834| د|بــــ |سيوط|س|ره م|
5274o9|ر حسن محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء م|
طبــــ |ل|سكندريهم | ن لبــــيبــــ جيد ن|46274

رهمؤيد |لدين مصط |بــــو |لسعود |بــــو |867| طبــــ |لق|
4|2|o5د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لحليم محمد|
تـــربــــيتـــ بــــنه|يوسف محمد |لسيد محمد منتـــ333563
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د حسن منصور حسن منصور293|35
ى عوض48935| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | |لسيد ي
63|39oصيدله |لزق|زيقه|جر محمد شو سليم سل|مه
44833oندستـــ |لفيومم محمد عي محمد ع

يف حسن س|لم39|27 رهمروه  حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمد عبــــد |لر| |حمد محمد757955
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لغ |لسيد طوبــــ85|28|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه ج|بــــر عبــــد|للطيف يوسف832936
يم |لدو|ن347|42 د|بــــ كفر |لشيخ|دع|ء س| نبــــيه |بــــر|
5o23o4|صيدله |ل|سكندريهحمد محمد |حمد ر|تـــبــــ محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء رض| فتـــ |لسيد|329587
يم محمد محمد 523434 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
43o549|بــــ معهد ف ص طنط|يم|ن |حمد محمد |بــــو |لد
6275o7ى عبــــد|لمعبــــود محمد بــــدوى تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ي
ر حس|ن |4|895 تـــج|ره |سيوطمحمد مرتـــ عبــــد|لظ|
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ه رفعتـــ ع|رف عبــــد |لغ |72|68 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم
يم327979 تـــج|ره بــــنه|محمود مي |لسيد |بــــر|
ق|486522 معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــحمد خ|لد محمد سعيد يوسف |ل
7o3o33|ف |لسعيد رمض|ن بــــدير طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنيه |
ندستـــ طنط|حس عبــــد|لفتـــ|ح بــــدوى عبــــد|لفتـــ|ح مصبــــ6|4489
|249o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عص|م |لدين محمد |لبــــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|له جم|ل عبــــد|لمؤمن عبــــد|لع|259274
75353o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر مصط ع مصط
5o56|5زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد |س|مه عبــــد|لعزيز عبــــد|لوه|بــــ
|63o24|د|بــــ ع شمس|يه حسن |حمد حسن
تـــج|ره سوه|ج سل|م |لسيد عبــــد|لعليم |حمد|866||9
ره|ء |حمد محمد عبــــد|لكريم|97|9|3 حقوق |لق|
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمه محمد |حمد |بــــو|لعزم2725|6
|38o57حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | خ|لد رمزى تـــوفيق
6o7|3| |تـــج|ره |لمنصورهع |حمد ع |لق
د|بــــ ع شمس|نور| خ|لد عبــــد |لع| زكري|59598|
تـــربــــيتـــ |سو|نسه محمود يوسف عبــــد|846236

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق ممدوح محمد كم|ل3|9|2
3|74o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمد عبــــد|لسل|م محمد
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمنه | |حمد ص|لح |لسيد752255

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لص|دق معوض37574
27o3o8|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد فريد محمد شو ع زين
ش|م محمود محمد3462|2 رتـــ|ه|جر  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م |لدين محمد سم سيد |لشيخ693|4|
جي | فيكتـــور صلبــــ|ن حن|وى2|65|| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف
|559o6|يم حقوق |لمنصورهيه |حمد يوسف |بــــر|
7oo667 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لعظيم مجدى عبــــد |لعظيم عبــــد

تـــمريض  بــــ سويفبــــتـــ محمد |حمد كم|ل52523
63o|45يم د|بــــ |لزق|زيق|محمود عبــــد |لعزيز محمد |بــــر|
8o65||تـــج|ره |سيوطعمر محمد عي محمد
8o8736| ندستـــ |لم |حمد خ|لد محمد عبــــد|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود جوده عو|د سعف|ن247564
9o5965 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|دى روبــــيل ري|ض حكيم
6|56o8د|بــــ د |ط|زي|د ط|رق مسعد محمود حسن
9|22o5 د|بــــ سوه|ج|جورجيوس |ن فتـــوح ميخ|ئيل
4o||89د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن محمد |لسيد سليم|ن
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جخلود حس|م |حمد ص|دق849945
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسنوره|ن محمد تـــوفيق |حمد عبــــد |له|6933|2
24596o| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىلسيد ج|بــــر |لسيد |لر ل|ك|ديميتـــ |لم
|57o86يف عبــــد |للطيف رهف|طمه جم|ل  حقوق |لق|
8o5|23ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــوق خ|لد جمعه محمد معهد ع| 
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ى عبــــد | شعيبــــ|68582 ه ي تـــمريض |لمنصورتـــ ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد حمدى |حمد حمدى766945
69573o يم تـــج|ره |لمنصورهف|طمه خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
7oo9o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ين|س عبــــد | عبــــد |لو|حد عن|ن حس عن
وف|تـــمحمود رف| حسن عبــــد |لحليم ش|329|79 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه ع|طف مختـــ|ر محمود س|لم|ن|432829
783o7oش|ن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنرم حل عبــــد | قطبــــ  د
88o|84 تـــج|ره |سيوطنور|ن ع فرغ عبــــد|لحليم
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن وليد حسن ع عبــــد|لنبــــى478474
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد عبــــد|لوه|بــــ مصط حسن323|64
76oo43لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|ف|طمه رجبــــ محمد |لسيد
69o6o5| يم |م محمد فتـــح تـــج|ره بــــور سعيدسل|م |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء محمد ص|بــــر عتـــريس|4||48
حقوق طنط| |ء محمد مصط شيبــــه493797
6992o||علوم |لمنصوره|ء |حمد عوض ص|لح
2594o8معهد ف ص بــــنه| صل|ح عيد حسن عيد
رهرحمتـــ عبــــد|لصبــــور |م|م محمد334842 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــنه|عمرو ش|كر عزيز |لسيد عيد7|23|3
ن| عبــــد|لمحسن فتـــح | ش|كر359656 تـــربــــيتـــ ع شمسم
|د|بــــ |لم |م| محمد محمد عبــــد|للطيف|6665|8
|46893| ندستـــ حلو|نحمد محمد |لدسو ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حس|م محمد مبــــروك عبــــد |لق|در عل|44858
طبــــ |لم |محمد عبــــد| محمد عبــــد|8|8569
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط محمد حس|ن محمد عم|ره295|42
تـــ مجدى |حمد |حمد|334795 تـــربــــيتـــ ع شمسم
33595o|بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|جر كم|ل |حمد عبــــد
25o25|نوعيتـــ |شمونسل |لسيد |لبــــيو |لسيد بــــص|ر

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مع|ز حسن مع|ز حمز|وى83648
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد عبــــد|لق|در عبــــد|لع| عفي 636289
حقوق |سيوطع جل|ل محمود عبــــد|  7342|9
معهد ف ص |ل|سكندريهع جمعه ع عطيه جوده|389|5
4329o9|يم سل|مه ر |بــــر| |د|بــــ طنط||ء ط|
وف|تـــ|محمد ط|رق حسن حس|ن24659| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
بــــه |لعيسوى3798|6 صيدله ع شمسسم|ء حمدى محمد شو و
تـــج|ره ع شمسف سلط|ن |بــــو ضيف محمود |بــــو جبــــل|5653|
تـــج|ره |سيوطش|م محمد عبــــد|لمنعم محمد3257|8
د|بــــ ع شمس|دير حسن محمد حسن354726
48oo95 |وز عبــــد |لعزيز عبــــد |لمنعم |لطن فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن
7o4|75|يم حسن سليم يم حسن |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
3|3o96 تـــربــــيتـــ ع شمس خ|لد عبــــده س| فؤ|د حسن
يم حسن |لسيد672|87 يم |سم|عيل |بــــر| زر|عه فرع |لو|دي |لجديدبــــر|
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ف عبــــده |حمد497746 حقوق طنط|رج|ء |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد|لرحمن رمض|ن عبــــد |لعظيم عبــــد 495649

رهح|زم مصط ع رحيم86882 طبــــ بــــيطرى |لق|
ه ي |نور |بــــو|لعز س|لم|6|97|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريج من فخري نظ ج|د|48|5||
زر|عه |لزق|زيقمحمود شح|تـــتـــ محمد شح|تـــتـــ379|64
6o47|4تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن خ|لد عبــــد |لمؤمن عمر
9o2524 ره |حمد |حمد ع علوم |سيوطز
|398o6ف |لسيد محمد محمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه |
8o73|7تـــربــــيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد |حمد |لسيد
8274o|تـــج|ره سوه|جمحمد |بــــو|لسعود عبــــد| ح|مد
6oo|5oتـــج|ره طنط|محمد ج|د |لسيد ج|د |بــــو عس|كر
ره|م | نبــــيل ميل|د جبــــره227282 د|بــــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمود |سم|عيل حج|زى|452535
3495o2ن| خ|لد سعيد عبــــد|لحميد خليفتـــ لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|م
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه محمد عبــــد|لرحمن عبــــد |لعزيز |لعط3|2363
تـــج|ره بــــنه|يثــــم مدحتـــ عبــــد |لمع عبــــد |لع|948|4|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| |حمد محمد عبــــد|739|33

تـــج|ره بــــ سويفحمد مصط سلط|ن |حمد|53255
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|لم |حمد ك|مل محمد9274|

9o9835|ء حس محمد |بــــوضيف| طبــــ سوه|ج 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى |لسيد فؤ|د |لسيد شح|تـــتـــ|4|5|5
تـــمريض |سيوطميكل مكرم مريد بــــش|ى |89345
د|بــــ |سيوط|نجوى محروص مسعد حن| 4846|9
5|3434| زر|عه طنط|محمد رجبــــ |بــــوشن|ف ن
63987oنوعيتـــ |لزق|زيقرن| نبــــيل مصط عبــــد| محمد
ندستـــ ع شمسمهند عم|د |لدين |سم|عيل خليل|2543|
يع طلحه33879 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريه|م ع|دل سيد |بــــو

88oo46 صيدلتـــ |سيوطم|ير م|جد موريس ذ
علوم |لمنصورهآيه محمد محمد |لسيد عوض ف|يد42|638
تـــج|ره طنط|زينبــــ مجدى محمد |نور محمد ع425387
ره|يم محمد |حمد حن 58464| د|بــــ |لق|
8o5636|د|بــــ |لم |سم|ء حمدي |حمد ج|د |لربــــ|

رهحمد حم|ده عطيه |حمد|48728 صيدله |لق|
ف محمود عبــــ|س|6|8857 |ء | تـــربــــيتـــ |سيوط 
ثــــ|ر د |ط|ي|ر| حس|م |لدين حسن ص|دق |حمد2|||49
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم سم صبــــ عبــــد |لمطلبــــ محمد277369
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــي|سم مسعد عبــــد |لوه|بــــ حسن |حمد698745
يم778265 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|له |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد |لسيد محمد كم|ل||5388|
تـــربــــيتـــ |سيوطغ|ده بــــه|ء |لدين سيد نوفل  4785|9
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4|2o45كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد| عمر محمد حسن مسعود
تـــربــــيتـــ دمنهورف|تـــن سعيد عبــــد|لق|در محمد عبــــد|9448|5
ندستـــ |لزق|زيقمصط |يه|بــــ محمد محمد محمد |ل675654
62o4o8تـــج|ره ج|معتـــ د |طسلو|ن سعد نعم|ن |لف|ر
254o38ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م محمد |لسيد جمعه
يم489648 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمتـــ ه| ع محمد |بــــر|
5o5|64زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم|زن |حمد محمد ز محمد
ود|899|6 د يم  د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومآيه صل|ح إبــــر|
834o||طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىنعم|تـــ شحتـــه ع محمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رجبــــ عبــــد| |حمد محمود9|8333

5|o87| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد محمد كم|ل فتـــ
7572ooتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوف|ء محمد بــــخيتـــ محمد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ ط|رق محمود محمد325799
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد جم|ل عبــــد|لمطلبــــ خلف334698
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء محمد عبــــدربــــه حس |826338
صيدله حلو|نمريم مدحتـــ حسن سيد5|69|2
د|بــــ |لزق|زيق|رقيه سعيد |سم|عيل محمد52|777
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س|متـــ و محمد محمد||63926

رهمحمد حسن |حمد من 26648 ندستـــ |لق|
ف عبــــد |لغ |سم|عيل39847| د|بــــ حلو|ن|لق|ء |
وف|تـــبــــل|ل ع|طف عبــــد|لمحسن محمد متـــو648|32 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
486o32د|بــــ كفر |لشيخ|ندى كرم ص|لح حس ص|لح
9|9o2| ق|وى حكيم عزيز تـــج|ره |سيوطمري|ن| 
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ورد |يه|بــــ |نور |حمد259636
4|4o63|يم مسعد محمد حموده |د|بــــ طنط|منيه |بــــر|
6995o8|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد حسن خليل حسن| 
يم محمد عمر22|423 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |يه|بــــ |بــــر|

صيدله بــــ سويف|ء رجبــــ كم|ل |حمد|52|57
يم276964 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــند مرزوق عبــــد|لمنعم |بــــر|

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسم|ء رجبــــ عبــــد |لنبــــى عويس|53645
ندستـــ |سيوطمحمد عو|د محمد سليم|ن 888658

2o596 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن عوض محمود حسبــــو عبــــد
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | ه| محمد |سم|عيل3|7644
846|o3طبــــ |لسويسعبــــد|لرحمن محسن غريبــــ محمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخصف|ء |حمد عبــــد |لو|حد |بــــو بــــ|ش435252
علوم ج|معتـــ |لسويسل|ء |س|مه |لسيد حم|د عطيه|6|26|6
ف عطوه فوزى عطوه248362 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نور| |
ف |لسيد محمود خ 682676 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــدين| |
|2279o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى مجدى سند ج|د
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــلسيد زكري| |لسيد جعفر||95|25
255|o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه رمض|ن محمد زعيمه
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع محمد عطيه |لفرم|وى246424
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيل| خ|لد عبــــد |لمقصود حسن|5779|
36o82oتـــج|ره بــــنه|س|رتـــ محمد لط محمد ص|لح

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|له خ|لد ع|شور عبــــد|لمجيد69526
ره|منه | عص|م صبــــ محمود24847 د|بــــ |لق|

236o|o|يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء مصط من ص|دق |بــــر|
7o233oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ميسون محمد |حمد |لصديق سيد |حمد
6769o8نوعيتـــ |لمنصورهبــــ|سل ه| طلعتـــ عبــــد |لحليم
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|فن|ن محمد محمود س|لم|263762
|399o9صيدله ع شمسمريم خ|لد صل|ح عبــــد |لمقصود
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل|م مختـــ|ر رف| محمود عمرو|357364
847o73حقوق |سو|نمحمد عبــــد|للطيف سيد عبــــد|للطيف
7o2352يم طبــــ |لمنصورهند |لعيسوى محمد |لعيسوى |بــــر|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمريم محمود |بــــو|لحسن |لش|طر867766 كليتـــ 
ره|ض سيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد236455 د|بــــ |لق|
زر|عه مشتـــهرلبــــ عبــــد|لعزيز محمود س|لم2282|3
يم جمعه محمد |حمد|7||677 تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
5o7378تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ده خ|لد مصط محمود |لجندى
صيدله |ل|سكندريهس|ره خ|لد محمد |حمد سليم|ن422894
يم685628 تـــج|ره |لمنصورهه|جر صبــــ |لسعيد |بــــر|
|2o962لسن ع شمس|دى محمد |حمد ك|مل
حقوق |سيوط حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لسل|م محمد|64|876
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمد |حمد محمد حس 752437
يم رمزي حن| بــــغد|دى6625|4 نوعيتـــ كفر |لشيخع|طف |بــــر|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق|ء سعيد محمد عبــــد |لرحمن عطيه38|629
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد |لرحمن محمد خليل حسن94|66|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى حل محمد |لششتـــ|وي|76985
ندستـــ ع شمسعمر صل|ح |لدين فرح محمود فرح2|635|

طبــــ |لفيومحمد عبــــد |للطيف عبــــد |لع| عبــــد |6836
37o3||يم رهلسيد مسعود مسعود |بــــر| تـــج|ره |لق|

ه جم|ل |حمد عبــــده ع875||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
علوم |سيوط سم|ء |بــــوزيد عم|د |بــــوزيد|882638
رهعبــــد|لرحمن ن|جح عطيه محمد عكوش242624 طبــــ |لق|
حقوق |لمنصورهمن|ر |لسيد ع |لسيد عبــــد |لق|در763984
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ع حسن ع ح|مد|42|243
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم |ر س| عبــــد|لمحسن محمد سوسه264839
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديشهد حسن حس مصط 2|2727
6o|365د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء عبــــد |لوه|بــــ |حمد |لسيد |لسقط|
5|o627طبــــ |ل|سكندريهخ|لد محمد محمد ز|مل
4oo563تـــج|ره |ل|سكندريهندى |لسيد مر|د محمد |ل|زم|زي
تـــج|ره بــــ سويفمحبــــ بــــولس لوندي عبــــد|95|6|8
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6o258|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |حمد سعيد عبــــد |لعزيز شح|تـــه
497427| د|بــــ دمنهور|سم|ء محمد عبــــد|لو|حد رف|
3|4|9o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه|بــــ محمد شعبــــ|ن سيد بــــهلول
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر رض| |حمد |لسيدتـــوتـــو3987|5

67o44|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومم|رين| وجدى وليم حن
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقدع|ء جم|ل |لتـــه| محمد غبــــن637946
8395o5حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديه|جر محمد عبــــد|لحميد حسن
ف277797 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمجيد ع|طف عبــــد|لمجيد 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن مجدى ف|روق |لنبــــر|وى|695348
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ي|سم محمود ضمر| محمد833484
8o8|o2كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــسمه |بــــوغنيمه عبــــد|لعليم حسن
5o3o78|ي حسن د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء عوض خ
ف محمد سعد شمس |لدين|9842|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق|ء عبــــد|له|دى يوسف تـــوفيق|635242
42o353ش|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر 
4o8446ى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود عبــــد|لنبــــى |لح
يم عبــــد |للـه23892| رهمريم محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
ره|يه عم|د |نور |حمد|2|328| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسش|دى نبــــيل فهيم محمد67767|
7o97o7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نجم|ل ن| |نور عبــــد |لعليم
4|o952ش|م مر|د شمس |لدين |لديبــــ حقوق طنط|ل| 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد محمود |لسيد محمود464525
425o43ن| محمد |لسيد حسن فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
3326o2كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دير عبــــد|لغ سليم|ن محمد عم|ره
رهخديجه خ|لد |حمد محمد عبــــيد49376| عل|ج طبــــي |لق|

4993o| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ حمدى محمد حبــــيبــــ |
2o595معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لرحمن عص|م سعد عبــــد |للطيف

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نتـــ ط|رق عبــــد |لمنعم |حمد53324|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نمريم حسن |حمد فؤ|د محمد ري|ن39958|

رهديفيد ع|دل |رمنيوس يس34935 طبــــ بــــيطرى |لق|
رهحمد ع |لسيد ع عبــــد|له|دى|7|4875 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
22389oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرنيم |يه|بــــ كم|ل سيد
لسن ع شمس|ردينه مصط |م ع |لفرم|وى564|6|
معهد ف ص بــــنه|يه ج|بــــر محروس مر عبــــد|لكريم|676|27
8o|996|طبــــ بــــيطري |لم |حمد عم|د عيد عبــــد|لرحيم
يم|33532 تـــربــــيتـــ ع شمسحسن|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو محمد |حمد مقبــــل ع |ن783783
9o2949|ه ر|فتـــ فه |سك|روس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن ي| ع محمد756575
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر |سم|عيل محمد عبــــد|لو|حد348524
ر حسن سليم|ن929|77 ف ط| ر | حقوق |لزق|زيقط|
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حقوق ع شمس|ء يح عبــــد|لوه|بــــ |حمد |لعن|354493
88o2o9 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |فهد مصط عبــــد|لرشيد |حمد|
6|89o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه ي|قوتـــ |حمد ع
طبــــ طنط|دين| س| محمد محمد |بــــو |لعل||94||6
|556o3د|بــــ حلو|ن|ندى محمد صفوتـــ |م|م
8o638oتـــمريض |لم | د |نه جرجس صفوتـــ د|ود
يم عبــــد |لوه|3|||27 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــض كرم محمد | بــــر|
6349ooد|بــــ |لزق|زيق|حسن سعيد حسن عبــــد|لمقصود
|54o33|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد |حمد محمد سند
9|o64| د|بــــ سوه|ج|ر| | ن| |لبــــدرى حمد|ن
3|7o46يم لسن ع شمس|س|رتـــ عل|ء |حمد عي |بــــر|
8o2o|9|د|بــــ |لم |نطونيوس مرقص يوسف بــــولس|
رهفرح |يمن |حمد سعد حسن48496| حقوق |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسمر ط|رق ربــــيع عزبــــ346433
صيدله |ل|سكندريهد| | حس محمد محمد حس صبــــره442768
ف267247 تـــج|ره بــــنه|دع|ء محروس محمد 
75o423تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد ع ع

49337| وف|تـــحمد جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح و|ص وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o7284زر|عه |ل|سكندريهرحمتـــ فتـــ حسن عبــــد |للطيف |حمد
6|75o4تـــج|ره ج|معتـــ د |طشدوى |يه|بــــ عبــــد |لر|زق مو

رهندى ن| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد37286 حقوق |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|زن سم يح خليل23483

63o43oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد ص|لح ع تـــوفيق
ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لمنعم ع ع |لمر 9|7|68
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخوق |لسيد مصط محمد |بــــو|لعن 5|6938
ندستـــ ع شمسحمد محمد م| محمود قر |499|6|
تـــمريض |إلسكندريتـــ ن|ديتـــ سم محمد مرتـــ 422966
د|ر |لعلوم |لم |ن|ديتـــ محمد محمود عبــــد|لو|حد سيف349997

يم25442 ره|ندى ح|مد ع |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ره|محمد محسن تـــوفيق عبــــد|للطيف3|||4 د|بــــ |لق|

49|o36تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن ط|رق محمد عبــــد| |لسخ|وى
4947o3حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد س|مح محمد عبــــد |لونيس |لعيسوى
46|o36زر|عه طنط|محمد ح|تـــم محمد عبــــد|لحليم نص|ر
692o99 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمرو ط|رق محمد فؤ|د مسعد |لعر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء |حمد مس|مح |حمد94|824
ه |لسيد جم|ل عبــــد |لبــــ| مصط شق 32598| رهن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
28o4o9 رهمحمود عبــــد|لحليم محمود عبــــد|للطيف ندستـــ |لق|
477o|oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل محمود عبــــد |لعظيم محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حس|ن صل|ح قطبــــ |حمد|38|823
33o||7يم عبــــد|لحكيم |لسيد غر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء |بــــر|
وف|تـــعبــــد |لرحمن عص|م ع محمود فه22864| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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تـــربــــيتـــ |سيوطسحر عبــــد|لمطلبــــ محمد |حمد  925464
حقوق بــــنه|محمد حس سيد ه|شم سليم|ن|35283
7oo746تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عص|م عبــــد |لحميد عبــــد |لع|ل حل
أم 792|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مه| زين |لع|بــــدين ف|روق عبــــد |لبــــص
7o5o8o|تـــمريض |لزق|زيق يه رمزى عبــــد |لعزيز محمد عوض
ف يوسف ر| 626|89 تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر |
تـــج|ره سوه|جدع|ء |حمد |بــــوحم|دى محمد  797||9
معهد ف ص بــــنه|غ|ده رمض|ن عبــــد|لو|حد |لش|ف46||26
ف محمود محمد258554 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |
|3|4oo|يم فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد تـــربــــيتـــ حلو|نبــــر|
علوم |ل|سكندريهمحمد ف|يز ن| |لجه422627
63824oد|بــــ |لزق|زيق|ي| |حمد محمد |لسيد سعيد
د|بــــ سوه|ج|ندى محمد سعيد عبــــد |لكريم مصط 482647
ف |حمد عبــــد |لسل|م ع|مر627835 ره|م| | عل|م |لق|
64o532تـــج|ره |لزق|زيقعل|ء محمد عبــــد | شكرى سليم|ن

رهكريم سيد عبــــد |لسل|م عبــــد |لتـــو|بــــ|2377 تـــج|ره |لق|
7o963oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم محمد ح|فظ محمد منيع
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم |يه|بــــ |لسعيد حن 274|36
7o6683|بــــه رجبــــ يوسف شلبــــي زر|عه |لمنصورهس|مه و
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم عبــــد|لفتـــ|ح محمود محمد267663
26o|o4|نوعيتـــ |شمونيم|ن سعيد عبــــد|لسل|م محمد |لف
معهد ف ص |سيوطيم|ن سعيد |حمد محمد|66||85
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيه سعيد عبــــد|لعزيز عم|ره|28|252
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  حمد عبــــد|لن| درويش عبــــد|لبــــ|رى5364|9
رهحبــــيبــــتـــ محمد |حمد ع |لسيد5793|| تـــج|ره |لق|
25545o|يم سعد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريموند| ع|دل نعيم |بــــر|
68oo98يم |م |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسيد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء مغ|زي |لسيد جمعه طه|9352|4
5o46o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ و|ئل محمد يوسف لبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد عبــــد |لعزيز رجبــــ عبــــد |لعزيز خليفتـــ7448|4
يم|244229 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد محمد عبــــد|لعظيم |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ندى محمد |حمد يوسف97||5|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عص|م عبــــد |لرحمن حسن أبــــو قنديل484483
6932o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهش|دى وجيه ك|مل يوسف نوح
88o9o7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرش| سيد |حمد محمد
526|6oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد ط|رق محمد فه جمعه
8o399|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد مجدي محمد سيد
علوم حلو|نمحمد مجدى خليل خليل |لطن| 235|24

رهحمد خ|لد حس حسن|48365 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o3984 تـــج|ره بــــ سويفم|يكل مل|ك وديع |م
83o268| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم|ء عوض | محمود ع
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يم3656|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| حمدى |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حمد ممدوح كم|ل عبــــد|لسميع|342488
ره|حبــــيبــــه ط|رق نجم |لدين محمد عثــــم||5886| عل|م |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مدحتـــ محمد جم|ل |لدين3|5|2|
5333oيم عبــــد |لحميد |لسن |لم |محمد |حمد |بــــر|

4o5|58 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ي| محمد محمود حس|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|ره محمود عبــــد |لعظيم ش| حريبــــه|44538
زر|عه ع شمسل|ء عليوه ع عليوه رزق|8|66|3
35o966ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسر| محمد عبــــد|لمنعم سيد |حمد
د|بــــ سوه|ج|نهله ن|جح فكرى عبــــد|لل|ه 897786
وف|تـــمنيه محمود عبــــد |لحميد ع مك|وى|77354 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ دمنهور|يمن محمد عبــــد|لق|در |لسنو |4|4954
زر|عه |لم |عبــــد|لرحمن فرح|تـــ محمد فرح|تـــ857846
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|ديه ص|لح ع ص|لح |لعدس98||26
لس ر|فتـــ ظريف يوسف843683 ف ومس|حه |لمطريتـــك ك.تـــ. ف رى و
32o8oo|د|بــــ ع شمس|عمر حس شديد رف
6o8273معهد ف تـــمريض طنط| لشيم|ء كم|ل عبــــد |له|دى محمد غنيم
9o255o تـــربــــيتـــ سوه|جنور| يوسف محمد |لسنو

3o46|| د|بــــ حلو|ن|يم|ن ع ف|روق ع
حقوق بــــ سويفف|دي عزتـــ فؤ|د ز 4442|8
5o679oتـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن زكري| محمود خليل |لحش|ش
صيدله طنط|حمد محمد |حمد محمد |لعبــــد|262239
87975o| ه محمود محمد مو تـــج|ره |سيوط  م
4o8583تـــج|ره طنط|سه| محمد عبــــد |لحميد سيف |لدين
5|988oعلوم دمنهورض مهدى محمد ف|يد
ره|ر| حسن |بــــو|لق|سم حسن48|358 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يري ع|دل مكرم ش|كر|865924
تـــربــــيتـــ |سيوطه|شم سعد ه|شم محمد  4754|9
22o635رتـــشيم|ء |يمن محمد ع علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم محمد محمد ح|مد |لعزبــــ|2|8|6
رهشيم|ء ع|دل محمد محمد32982 حقوق |لق|

76o934|ه حسن |م|م عك|شتـــ صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
علوم طنط|ر| | ع|طف عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ4468|6
8256o9 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر عبــــد|لن| |حمد ع
يسم ص|لح ص|بــــر رحيم678394 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ |ر 
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد ي| محمد |لحسي حم|د |لمغربــــى272384
76652oر عثــــم|ن |حمد ر محمد ط| كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن ط|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم|ل |حمد رش|د عبــــد |لفتـــ|ح سليم|689869

ره|سيد خ|لد فتـــ ح|مد94|46 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
272o86معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور| رض| ص|بــــر مصط رجبــــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع عبــــ|س عمر |لسيد23|527
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 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد محمد |لسيد |حمد ص|لح7||646
762o96|نوعيتـــ بــــور سعيدحمد |لتـــ|بــــ مسعد محمد زنو

48o4|زر|عه مشتـــهرمحمد عص|م |لدين محمود |حمد
62o837ندستـــ د |طمحمد عبــــد| |لدسو نور |لدين
63oo64معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقخ|لد محمود عبــــد |لحميد حلبــــى

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور ع|صم حسن عز|م79682
ره|حمدي محمد عمر|ن عبــــد |لع|ل78256| د|بــــ |لق|
6|o385|يم عبــــد | محمد كسبــــر حقوق |لمنصورهبــــر|
 |حتـــ وفن|دق |لم |دي محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لحليم853855
8o5349لس جرجس عزيز يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفك
488o69لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |حمد عبــــد|للطيف محمد |حمد عبــــد|للطيف
4783o9ر زر|عه طنط|حبــــيبــــه مجدي مسعد |حمد جو
4o8276د|بــــ طنط|ع |لسيد ع |لسيد |لمل|ح|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد حسن د|ود محمد3|475|
8956o6  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | مدحتـــ فؤ|د مو
وف|تـــمحمد |لمر محمد فه4658|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8|o856|يم تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن عمر |بــــوبــــكر |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |م فكرى |لخصو772693
33o256نوعيتـــ بــــنه|د | عنتـــر |لسيد محمود
رهم|رتـــ | رزق فؤ|د رزق عبــــد|لمسيح323534 طبــــ بــــيطرى |لق|
22676o| رهحمد ط|رق محمد جمعه ز ندستـــ |لق|
268o|7 |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود جم|ل محمود ش
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يه محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ |لسيد|634277
تـــج|ره ع شمسعمر |حمد خ|لد محمد كم|ل |لشملول2867|2
وف|تـــمحمد بــــل|ل تـــوفيق محمود32|758 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
د|بــــ ع شمس|نهله  |ء حسن ع سعيد3|94|2
تـــج|ره بــــنه|كريم ع |م عبــــد |لحليم64283|

5|5o6تـــج|ره بــــ سويفيوستـــ | س|مح يوسف ميخ|ئيل
رهلميس حس|م |لدين مصط محمد|655| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6378oعلوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن خ|لد حس شعبــــ|ن محمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م| محمد عبــــد|لفتـــ|ح دردير|7|2287
7o997تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومس|ره محمد محمود عبــــد |لقوى
رهحس|م عبــــد |لمنعم حس عبــــد |لع|ل38749 حقوق |لق|

7o689|معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد صل|ح معوض |حمد حج|زى
88oo|2  |ندستـــ |سيوطلوك|س لط مسعد حن
د|بــــ |سو|ن|د | محمد ح|مد عبــــد |لمجيد |حمد6||684
75o989طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن عل|ء محمد عبــــد |لغف|ر
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| ح|فظ |حمد |لبــــق3|2686

ف محمد محمود|399| ره|د| | | ثــــ|ر |لق|
7o744|يم بــــه |بــــر| يم محمد و صيدلتـــ بــــورسعيدر|ويه |بــــر|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد عزتـــ سعد |بــــوري|684882
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهلسيد حس |لسيد عبــــد |لغ |687723
زر|عه ع شمسيتـــ خلف | محمد مهدى|49933

77|o38وز نجيبــــ محمد عبــــد |للطيف أبــــو حمده  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف
9|82|4| طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد غ|لبــــ يونس كي
34oo34رهريه|م مجدى رمض|ن محمود مو عل|ج طبــــي |لق|
9o|589 صيدلتـــ سوه|جل |ء عبــــد|لرؤف |حمد عبــــد|لع|ل
8o5685|معهد ف تـــمريض |لم | سم|عيل محمد |حمد محمد
يم |لنش|ر|762754 علوم بــــورسعيدحمد محمد بــــهجتـــ |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|نه|ر شعبــــ|ن رمض|ن محمد|لحو |9258|5
نوعيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ محمد عبــــد|لبــــ|ري خلف4692|4
8|2|7oتـــربــــيتـــ |لم |رقيه حمدي ذ عبــــد|لصمد
636o3|يل ج |لزق|زيقول|ء |لسيد منصور مر خط|بــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|6o597يم ره|محمد سعيد مهلل |بــــر| عل|م |لق|
لسن ع شمس|سل زكري| حسن مو24268|
4797oo|ش|م |لسيد |لسيد بــــدر م  ندستـــ |ل|سكندريهد
حقوق |لمنصورهد| | ع|طف ن |لدين |لمتـــو |لسق793||7
|2494oيم تـــج|ره ع شمسمحمد محسن محفوظ |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد بــــهن شح|تـــه مط|وع493322
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن خ|لد فوزى مصط أبــــو ف492923
784o7oتـــج|ره |لزق|زيقخ|لد ه| سعيد محمد |سم|عيل
يم62|255 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ره بــــ|سل ف|روق |بــــر|

علوم |لفيوممنتـــ | مسعد |حمد |حمد66769
9o29o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج لسيد ج|د محمد |لسيد
|5|7o7ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نهله سيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
88|o25 معهد ف ص |سيوطزينبــــ |بــــو|لي ع |حمد

97o32|تـــمريض  بــــ سويفف|تـــن |بــــو |لخ عبــــد | |بــــو |لق
76o64| يم مصط حقوق |لزق|زيقه|جر محمد |بــــر|
624|o9 طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد ع|دل عبــــد |للطيف يوسف عبــــد
777o46نوعيتـــ |لزق|زيقسه| |لسعيد |لسيد |حمد
26o27||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |حمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لرؤف

د|بــــ بــــ سويف|حمد حج|زى عبــــد |لمو محمد|53743
|5o28ندستـــ حلو|نمصط خ|لد سعيد عبــــد|لبــــر

6|56o3حقوق د |طر|ئد عم|د حسن نوي
|492o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنغم مجدى |حمد ع |حمد

6372o|ل|ل سيد |حمد د|بــــ |لفيوم|حمد مجدى 
علوم ري|ضتـــ |لفيومحسن جم|ل حسن فه |بــــورح|بــــ524|3|
||9o57ندستـــ ع شمسلط مبــــروك ع |لسيد محمود
836o|8يم د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود محمد مصط |بــــر|
82696o يم ع تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد عبــــد|لخ|لق |بــــر|
علوم طنط|يم|ن ح|مد ح|مد |بــــو ن|ر|432367
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نكرستـــ جرجس عزيز جرجس244985
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883o24 ف عبــــد|لرشيد ع حقوق |سيوطمحمود |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمروه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل|3|54|5
ق688855 ى يس عبــــد |لعظيم عبــــد |لعليم |ل تـــج|ره |لمنصورهي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل محمد |لسيد عفي حسن799|22
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|مه عبــــده ع |حمد|839864
|د|بــــ طنط|غ|ده محمد |لعزبــــ عبــــد |لرحمن عمر83|2|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رين| |نور فوزى |رتـــ |3966|
تـــج|ره ع شمسحمد نبــــيل محمد عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |ل|2322|3
حقوق |ل|سكندريهمرو|ن ط|رق ع ع صل|ح |لدين484974
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط محمد ص|لح محمد839366
7o|3o2ندستـــ |سيوطعمرو جم|ل محمود يوسف ع
777o|8 رتـــ|ه|جر سعيد محمد حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
476oo9لسن ع شمس|كرستـــ صموئيل ز عس|ل |يوبــــ
77744oن| منصور محمد منصور |لسيد زر|عه |لزق|زيقم
6o83o5|طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم|ن مؤمن عبــــد |لع| زيد|ن

5o983|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م محمد سعد طه
د|بــــ د |ط|يم|ن رمض|ن فريد بــــدر سلط|ن|686765
7o|838يم حسن د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ رمض|ن محمود |بــــر|
8|52|oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــن|ن و|ئل حسيبــــ حسن معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ع شمسحسن ع |حمد محمد |حمد226967
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمد |حمد محمد حسبــــ |52676
د|ر |لعلوم |لفيوموف|ء محمد عبــــد| عبــــد|لجليل336573
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عم|د ع|دل ع محمد7||54|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمصط محمد مصط عبــــد|لعليم |لبــــ|52869
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد مصط |حمد مصط |5|3|76
علوم ري|ضتـــ سوه|جف|دى مرزوق ش|كر جوده 923629
429|o7تـــمريض طنط| دين| محمد |حمد |لمزين
4|o882تـــج|ره طنط|من|ر فتـــح | محمد عبــــد |لكريم
|5o337تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | عوض فوزى |سعد

ك.تـــ. ف صن| شبــــر|عبــــد |لرحمن ه| ف|روق فتـــ 59429
82o5|9|تـــج|ره بــــ سويفحم|ده محمد ع عبــــد
يم سليم|776|23 تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحس|م ن|جح محمد |بــــر|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|محمود ع |لدين محمد عبــــد |لق|در ع6236|2
49494oيم عبــــد|لمجيد مو زغم|ر تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــإبــــر|
7o4963يم محمود عبــــد |لمنعم س رهمحمد |بــــر| طبــــ |لق|
7o8355|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| م |لدين عبــــ|س |سم|عيل
23oo63| رهحمد ه| جميل محمد عفي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|ء أحمد |لسعيد |ألعرج497562 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإ
ندستـــ طنط|لمعتـــز بــــ| ط|رق متـــو سعد |لنج|ر|44957
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم شعبــــ|ن عبــــد|لحميد عي9|3362
|535o2د|بــــ حلو|ن|مروه حمدى مفضل بــــكر
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4o3o44|يم عبــــد|لقوى عبــــد|لح تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |بــــر|
زر|عه |لمنصورهمحمد حل عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد 3|6||7
49o942د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ريم عبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم |لنج|ر
642737| تـــج|ره |لزق|زيقيه |م محمد متـــو

حقوق حلو|نحمد محمد |حمد محمد جمعه|492|7
4|49ooيم حج يم |بــــر| يم جم|ل |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
69o74|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود مسعود محمد |سم|عيل
2472|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومع عل|ء|لدين ع |لعسي

5872o|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد طه محمد
لسن ع شمس|يم|ن محمود |حمد سعيد |لعليبــــى|293||4
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ش|دى فتـــ ع|بــــدين مسلوبــــ |لنج|ر772845
وف|تـــ|ف|رس |يه|بــــ عبــــد|لكريم محمد328845 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ف عبــــد|لغ نج|ر2|8325 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديوف|ء |
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرحمه منصور عيد حسن756333
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء ع يس |حمد حسن |لقصبــــى442686
تـــج|ره كفر |لشيخصل|ح عبــــد | عبــــد |لمقصود عبــــد |39|444

36o22رهع|ئشه عبــــد |لنبــــى صل|ح |حمد |لبــــهو عل|ج طبــــي |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهرش| ع|رف عبــــد |لسميع سيد|حمد2|6935
ه|ن |حمد |لمنش|وى |حمد |بــــو442932 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم

3899o|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء محمد عل|م محمود
2484ooتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدع|ء سعيد |حمد يوسف |لسيد
حقوق |لمنصورهريه|م محمد محمود |لمهدي687432
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ن| عبــــد|لستـــ|ر |لسيد|265834
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمريم |حمد محمد |حمد جلمد343|75
88o8o8 معهد ف ص |سيوطعل|ء عبــــد|لمجيد دردير ع
7o||79|بــــ حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد د
8o|o63د|بــــ |لم |سه |س|مه شح|تـــه |ديبــــ|
6o6329|طبــــ |لمنصورهسل|م ش| عبــــد |لشكور حج|بــــ
49oo88| ف محمد |لسيد فتـــح تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمس |
|4o886خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ر عبــــد |لن| عبــــد |لم|لك خلف
32968oلسن ع شمس|ه|جر م|مون عبــــد|لو|حد |م|م سليم
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد محمود عبــــد |لسل|م مني|52|45
52o67|رهغ|دتـــ محمد محمد |حمد عل|ج طبــــي |لق|
34ooo5| ف |حمد |حمد |لمو علوم بــــنه|يتـــ |
د|بــــ ع شمس|عمر |حمد فؤ|د عبــــد |لرحيم|4527|
5o7864تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيم كم|ل حسن محمد حويره
69o994تـــج|ره طنط|ش|دى |س|مه رشدى ذ بــــيو
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء مؤمن محمد محمد7584|8
ف عبــــد |لرؤف شعبــــ|ن |لقصبــــى7432|5 تـــج|ره دمنهورريه|م |
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطنرم محمود |حمد محمد  893757
688|o2علوم |لمنصورهنور| |لسيد عبــــد |للطيف |لسيد ح|مد
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رهريه|م خ|لد عبــــد|للطيف عبــــد|لوه|بــــ445||3 عل|ج طبــــي |لق|
حقوق ع شمسف|طمتـــ رفعتـــ ح|مد محمد345544
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم |بــــو زيد |حمد متـــو محمد782729
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |يه|بــــ ك|مل حس محمد|762392
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد مصط |بــــو ش|دى56|256
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| صفوتـــ فوزى جرجس حن 28|425
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسميه ع|دل محمد محمد سعد بــــدر||4574
تـــج|ره طنط|محمد متـــو محمد |لنحر|وى22|2|4
52o522|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء |حمد ربــــيع محمد 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطدير مصط طوسون محمد 879237
63||o8 يع عبــــد |لع|ل حقوق |لزق|زيقه|يدى جم|ل |بــــو 
5|o2o6طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد سعد مصط |لقمح|وى
27o4|8ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمهند |يه|بــــ فه |لصف |لشيخ
حقوق بــــ سويفحمد جل|ل حل حسن|3994|8

طبــــ |لفيومسل |س|مه |حمد |لسيد49|69
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمينه صل|ح يوسف عطيه|59425|
36o833تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم محمود مصط محمد س|لم
33o69|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير مصط عبــــد|لعظيم صديق
ر حسن سلط|ن3|7|68 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |س|مه ط|
44o685| يم عبــــد|لمنعم محمد تـــج|ره طنط|حس|م |بــــر|
وف|تـــمحمد |حمد عو|د ع|مر ع|مر544|3| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهف|رس فتـــ |لسيد عبــــد |لع|ل فرغ4|4464

|لسن |لم |ك|رين نبــــيل ف|روق حن|66932
37o335حقوق بــــنه|محمد ع|طف محمود محمد |لملط

6o255معهد ف ص بــــ سويفف|طمه عص|م |سم|عيل عبــــد|لحميد
ندستـــ |لفيوممحمود عبــــد| رزق صو 67359

7oo426يف عبــــد |لحليم ندستـــ |لمنصورهمحمود مجدى 
35446oدي رهه|جر ه| عز |لعربــــ  د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

رتـــ حمد رمض|ن بــــدوى صقر|3|324 تـــمريض |لق|
تـــج|ره طنط|بــــه مجدى محمد نص 5|4323
يم سعد676487 ن| تـــوفيق سعد |بــــر| طبــــ ع شمسم
5||93oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوركريم حمودتـــ عبــــد |لجو|د حمودتـــ بــــلبــــع
26o434كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمن|ر محمود |لسيد عمر|ن

لسن ع شمس|س سعيد فؤ|د مسعود537|2
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىندى |يمن |لسيد عبــــد |لرحمن |حمد39366|

569o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء رمض|ن جمعه رزق
رتـــ|يم|ن حسن مصط حسن حسن|6||772 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o7|78يم |لسيد حبــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود |بــــر|

5522oنوعيتـــ |لفيومد| | سعيد بــــدوى محمد
ى عبــــد |لسميع عبــــد ربــــه474||6 طبــــ بــــيطرى بــــنه| بــــ
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |سم|عيل بــــدوي جود|825594
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43|o8||كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم طه عيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدع|ء ع |حمد ع2|466

43o|23كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى |يمن عبــــد|لخ|لق سل|م
ن| عم|د صبــــ معوض66898 علوم |لفيومم

نوعيتـــ بــــنه|زينبــــ رض| ع |حمد ع533|33
3|73oيم |حمد عوض رهمنتـــ | ه| |بــــر| تـــج|ره |لق|

35564oى محمد جمعه تـــج|ره ع شمسريه|م |لح
353o26ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسح|زم ع عبــــد|لحميد ع

رهن|ء صل|ح عبــــد|لمنعم |حمد|4897 ندستـــ |لق|
3|553o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى حس جعفر مصط
|د|بــــ طنط|نوره|ن عمرو |لسيد محمد عبــــد |لق|7|29|4
نوعيتـــ عبــــ|سيهوف|ء ع|دل نبــــيل مو34288|
ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد رجبــــ9273|6
رهمحمد عبــــد |لعليم جمعه |سم|عيل8||64| تـــج|ره |لق|
5|o544 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عل|ء |لمر |لمر
69o634| معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه جل|ل محمود |لديس
حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد عو|د عبــــد|لفتـــ|ح|35634
8o3377يم نوعيتـــ |لم |مصط محمد محمد تـــوفيق |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخمن|ر ك|مل محمد قنيطر6|4352
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوركم|ل |لسيد محمد عبــــد |لل|ه |لحد495256
ندستـــ بــــور سعيدسم|ح محمد حسي عبــــد |لع|ل9|7583

ند| محمد نبــــيه سكر|ن66695 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ش|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عنتـــر حس|ن حسن 894942
2|359oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل |حمد فؤ|د محمد عمر|ن

د|بــــ |لفيوم|محمد عبــــد|لعظيم |لسيد مصط 68396
4|o439تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|ع عبــــد |لستـــ|ر ع حسونتـــ جمعه
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسمه |بــــو|لعزم |بــــو|لعزم ع|مر3967|4
يم عبــــد |685375 يم عبــــد |للطيف |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــر|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد ي| سعد بــــدوي|697333
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد وليد محمد ع 368567
89o765 معهد ف تـــمريض |سيوط د| | |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ حسن
6oo644تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لحميد مرشدى

22|ooزر|عه مشتـــهرنوره|ن مجدى |حمد محمد
6859o4|د|بــــ |لمنصوره|منيه محمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لكريم
7572o6|زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــله|م ع محمد عطيه
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محروس |لسيد |لف| |257396
حقوق بــــنه|يم|ن ممدوح فتـــح | محمد|سم|عيل2|3565
43257o| يم تـــج|ره طنط|بــــسمه حس عبــــد |لخ|لق |بــــر|
د|بــــ د |ط|ندى محمد عزتـــ محمد ع عبــــد |لع|ل|68787
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد حسن محمد محمد |لحن 247||5
4|o9o3إعل|م بــــ سويف |ر ط|رىء محمد |حمد سليم|ن
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68o873|تـــج|ره |لمنصورهحمد وليد محمد شعبــــ|ن سليم|ن
ش|م ف|روق نص|ر|2478|5 زر|عه دمنهورحمد 
تـــ س|مح شبــــل مصط |265|3 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن

رهمريم ح|مد عبــــد|لعظيم محمد4||45 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره دمنهورمروتـــ ع|دل رجبــــ محمد |حمد527655
348o97يم رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــر|
6o2629 |تـــج|ره |لمنصورهلؤى |حمد محمد |لحم
482o|6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد ضيف | عبــــد |لمقصود عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|حسن|ء |لسيد حس |حمد73|782
4|5o33حه وفن|دق |ل|سكندريهرن| محمد ح|فظ حس رجبــــ| 
تـــربــــيتـــ حلو|ننور|ن محمد محمد محمود عثــــم|ن3|649|
يم|827259 يم محمد فخري |بــــر| تـــج|ره سوه|جبــــر|
ش|م محمود محمود |لحديدي624242 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود 
843|ooين مجدي |يوبــــ ف|رس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نش
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ش| ط|رق عبــــد |لغفور محمد علو2|6948
فنون جميله فنون |ل|قمريم مجدى سعد ه|بــــيل  896696
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء ح|مد محمد |لدجوى267622
صيدله طنط|حمد سعيد محمد حس مصط |424|43
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | محمد فتـــ سيد عبــــد |لنبــــى48889|
رتـــ سل مو محمد بــــره|م26345| تـــمريض |لق|
68258oيف عبــــد |لعزيز ع دوله طبــــ |لمنصورهبــــه | 
8o7396علوم |لم |حس سيد عبــــد|للطيف |حمد

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرحمه |حمد نعيم ح|مد5538|
5o4336تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمه محمد |لسيد محمد |لسيد
693|o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| محمد محمد سليم|ن |لبــــتـــ|تـــو
757o82|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء ع|دل محمد حسن

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس|ء عبــــد |لوكيل |لسيد عبــــد |لوكيل37873
ر عبــــد|لحميد حسن |لعري|632975 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد م| ع.
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدميمه حس محمد بــــشندي|88||85
|39o96د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ك|رول رأفتـــ عزيز جرجس خليله
|لسن |لم |رو|ن |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح759472
2|2o8o| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد محمود محمد محمود ن
3396o6ر ف|روق ع |د|بــــ بــــنه|محمد م|
ثــــ|ر د |ط|أسم|ء ع|دل عطيه محمد خلف224|62
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| ع |مبــــ|در محمود828685

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوف|ء محمود محمد عبــــد |لع|ل44896
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء عص|م |لسيد عبــــد |لوه|بــــ|2|65|6
|58o45آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ي|سم طه محمد عبــــد |لوه|بــــ
6346|o تـــج|ره |لزق|زيقح|زم |يمن مصط محمد مصط
7o53oo علوم |لمنصورهوق حس|م محمد عبــــد |لقوى محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد سيد |حمد |لسيد||||35|
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3335o8تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق محمود نص|رمحمود
32o832تـــج|ره ع شمسمع|ذ ص|بــــر سعد محمد
ه ممتـــ|ز |حمد حسن|6|8925 علوم |لعريش م
5|4o|2| معهد ف ص |ل|سكندريهل|ء محمد أحمد |لسيد |لد |
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لعزيز رأفتـــ عبــــد |لمقصود محمد قطبــــ335|54
معهد ف ص |سم|عيليهه|يدى تـــوفيق |لشو|د محمد767859
23322oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل| صل|ح ك|مل بــــديع
ندستـــ ع شمسسل  |د حج|زى ع  |د|799|2
35|736| تـــ عبــــد|لنبــــى محمد ع|يش ع رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|وى عبــــد|لمؤمن محمد|233888 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ع
ش|م محمد عبــــ|س6286|| رهتـــ  حقوق |لق|
7o8|98| ه |لبــــ|ز محمود ص|دق ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م

ندستـــ ع شمسمحمد جم|ل رزق متـــو م| 6764|
4o4883 يد يم |بــــو |ل يد |بــــر| د|بــــ دمنهور|محمد |بــــو |ل
85o434د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|تـــسنيم محمد |لمهدي عبــــد| حج|زي
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمر ن حرز| محمد ع 838349
يم676647 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ي|سم |يمن محمد محمد |بــــر|
5o53o2تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م أم معتـــصم عقل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر مصط ع عبــــد|لحميد رزق359637
8|oo6o|طبــــ |لم |حمد عبــــد|لرحيم |حمد محمد
262||o| ندستـــ بــــنه|حمد س|مح مر بــــيو مر كليتـــ 
6424o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد تـــوفيق كم|ل |لدين عبــــد|لعزيز
4|8o45 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م أبــــو|لعن ع |حمد مصط

4|64o|رهن تـــوفيق فهيم |يوبــــ حقوق |لق|
ف ع محمد52953| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |
8499o||ه محمود ع قريش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم
23||8oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد كم|ل مهدى |لشيخ
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنس مختـــ|ر محمد |لحف |258828
5o379oيم |حمد عيد تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ع|طف |بــــر|
5|2o52|زر|عه طنط|حمد محمد عبــــد |لعظيم |لطويل
6o9o24|حقوق |لمنصورهيه محمود |لحس|ن |لع|يق
6o8435تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم خ|لد رضو|ن |لديبــــ
69|o49|نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء محمد |بــــو زيد عبــــده
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــريم خ|لد سعد س|لم رجبــــ2972|4
5|89o2 |معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم |حمد محمد محمد |لجرو
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل |ء حمدى فه ز محمود263938
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رضوى محمود محمد محمود45|336
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديزي|د حمدي |بــــو|لجود محمد|ل|نص829477

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد حمدي ربــــيع |لسيد|6|376
69388o|م |حمد حسن ش|مخ تـــج|ره |لمنصورهحمد |د
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسعد مصط رجبــــ |بــــو |لن487749
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|ء محمود ع محمود|897729 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
يم |حمد |لسيد |حمد768953 معهد ف ص |سم|عيليهتـــ |بــــر|

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر عبــــد |لرحمن رمض|ن محمد محمد  44983
ه محمد |لزي عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |58442 ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهم
علوم ري|ضتـــ |لفيوممصط رمض|ن محمد عبــــد|لتـــو|بــــ72276

تـــج|ره ع شمسم|ري| رزق من ديمتـــرى3549|3
معهد ف ص بــــ سويفول|ء رمض|ن رش|د |حمد73624

د|بــــ |سيوط|محمد سيد ص|لح محمد 24|889
75782oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس|م محمود عمر عبــــد|لرحمن
بــــ| |لبــــند|رى9247|6 صيدله |لمنصورهعمر ع محمد |ل
5o2o97زر|عه |ل|سكندريهبــــيتـــر |بــــو |لخ فرح جندى
5|o733حقوق |ل|سكندريهيوسف ط|رق طلعتـــ ك|مل حربــــ
د|بــــ كفر |لشيخ|عل| حمدي |لسيد |حمد محمد عبــــد|442625
3|22o3ر محمود ع|مر محمود علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم|
ره|حمد شعبــــ|ن مصط محمد سليم|ن|33335| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6|85o4د|بــــ د |ط|محمد عم|د |لسيد |لز|مك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء عبــــد|لجيد سيد عبــــد|لجيد859885
52|56o| بــــي ه |لسيد مصط محمد |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع|مر عيد عبــــد|لسند سيد346|83
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسوق سل|م عبــــد |لو|حد سل|م|28|76
|6o232تـــج|ره ع شمسمحمد حس|م |لدين محمد ج|بــــر

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه رجبــــ |سم|عيل جمعه45833
7o5554ر |لسيد حسن معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد صل|ح |لدين عبــــد |لظ|
ره|حسن|ء جم|ل ربــــيع عبــــد |لر|زق37|65| ثــــ|ر |لق|
62o962| يم عبــــد |ل |لش|ف معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء |بــــر|
ندستـــ سوه|جمحمد مختـــ|ر ع|بــــدين عبــــد|  898262
6ooo|o|تـــج|ره |لمنصورهحسن ص|لح حسن |لدسو |لعبــــ
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |حمد ع|دل |حمد ص|لح699832
ى جندى429577 لس طلعتـــ بــــ تـــربــــيتـــ طنط|ك
278oo|نوعيتـــ |شمونروضه محمد عبــــد|لحميد صبــــيح

رتـــ|سميحه خ|لد حس حسن775|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخلود خ|لد |سم|عيل محمد658|78
يم ج|بــــر محمد حو|ش5|4232 زر|عه |ل|سكندريهخ|لد إبــــر|
76o477كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد محمود محمد |لر|وى
رهول|ء محمد عبــــد|لمعز عبــــد|لو|حد5888|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد رمض|ن محمد مر 768755

2772oيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نن| عل|ء محمد |بــــر|
ي عبــــد |لغ عجل|ن437647 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد رفيق خ
يم يوسف|493278 د|بــــ دمنهور|حمد جم|ل |بــــر|
صيدله طنط|ل|ء محمود حس|ن محمود|256953
3252o6رتـــ م | ف|يز نصيف نسيم تـــمريض |لق|
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|487ooره|مريم مدحتـــ خ حسن د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد طلعتـــ عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم |768728

539ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ه|جر |حمد ج|بــــر ع
27o747ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عم|د مصط شند
347o29ف محمود عبــــد|لجو|د حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |
23o53|رهمحمد عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه محمد |لديبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ر| | محمد ممدوح محمد358433
6o94o8ف عبــــده عوض رمض|ن تـــربــــيتـــ طنط|خ|لد |
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |سم|عيل642238

ندستـــ |لفيومسيف عمر ع |حمد66246
ى696978 يم ص|لح |لح صيدله |لمنصورهمحمد |لرف| |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقد| | محمد عبــــد|لمنصف |لسيد ع994|78

85o45|ندستـــ |لفيوم|ء كم|ل طرف|يتـــ عبــــد |لرسول
|4|68oرهعمر خ|لد ز محمد تـــج|ره |لق|
5o8o93 تـــج|ره طنط|ندى عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد شديد
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشمن|ر مسعد حمزه محمد سليم|ن27|768
||888oش|م |بــــو بــــكر عبــــد |لوه|بــــ محمد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمر 
|2o777|وف|تـــندرو م|جد |ميل ز خليل تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
طبــــ |لمنصورهك|مي | محمد |حمد عوض شعبــــ|ن699565
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نور |لدين رمض|ن فؤ|د حسن|4542|
3248o7حقوق حلو|نكريم فتـــ عبــــد|لع| محمد
89768o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جول|ء محسن عبــــد|لفضيل عبــــد|لرحمن
م عمر عبــــد|لج|بــــر محمد|876686 ندستـــ |سيوط د
6|343oندستـــ طنط|أس|مه فوزى عبــــد|لعزيز محمد عم|ره

3596oرهبــــه فكرى عصمتـــ محمد س|لم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم كريم76328 د|بــــ |لفيوم|محمد عبــــد|لكريم |بــــر|

لسن ع شمس|يه س| محمد خليل|267237
وف|تـــمحمد جم|ل لط عبــــد |لرحمن794|6| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8255o|تـــ|حس عبــــد|لل|ه رف| س|لم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
35o964ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحس|م محمود |سم|عيل محمود
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد ع|طف عبــــد|لمجيد |حمد غبــــ427688
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مدحتـــ وحيد محمد |لسيد ش| 755859
6286o7معهد ف تـــمريض |لزق|زيق أحمد محمد |لسيد س|لم
897oo5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن حم|ده |لسيد عبــــد|لج
رهعبــــد |لسل|م جم|ل |حمد عبــــد|لعزيز78|784 عل|ج طبــــي |لق|
7o|748يم محمد |لجندى تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحن|ن محمد |بــــر|
44o97||تـــج|ره كفر |لشيخيه عبــــد |للطيف سل|متـــ |بــــو |لفتـــوح
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جوده عل|ء جوده سليم|ن|75883

علوم بــــ سويفشيم|ء محمد عويس محمد833|6
د|بــــ حلو|ن|ف|طمتـــ من محمد |حمد|||9|3
يم |لتـــه| |بــــر469|79 ندستـــ بــــنه|محمود صل|ح |بــــر| كليتـــ 
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يم قنديل688662 حقوق |لمنصورهوف|ء سعد تـــوفيق |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمود س| ز|يد عبــــد|لعزيز634994
6837o9تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء خ|لد حس |لمكبــــ|تـــي
يم ع محمود ن5|4776 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن وليد إبــــر|
ر عبــــد|لحميد عبــــد |لحميد شه56||54 طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد م|
4|2|o4تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|ل|حد |لسيد جم|ل |لدين

ره|عمرو |نور ع مصط حس |6|37 د|بــــ |لق|
زر|عه مشتـــهرم|ريو شكرى شح|تـــه عبــــد|لمل|ك|35296
7869o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منه | درويش عبــــد|لسل|م درويش
6o6242د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لخ|لق ق|سم |لنج|ر
يم خليل|69|634 يم |لسيد |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــر|
يد4|4278 يد محمد |بــــو |ل صيدله |ل|سكندريهر| | محمد |بــــو |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن عبــــده عبــــد |لرحيم كريم |لدين|742||7
26o482ر شح|تـــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــسنيم |حمد م|
92o7o8 كليتـــ |أللسن سوه|جند ر|فتـــ محمد عثــــم|ن
6o|867يم عبــــيد |د|بــــ طنط|محمد فوزى |بــــر|
488o45د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن حمدى كم|ل |لدين شعبــــ
حقوق |ل|سكندريهبــــسنتـــ عز |لسيد عطيه |سم|عيل |لجم436995

ش|4448| يم  فنون جميله عم|ره ج حلو|نحمد معتـــز خليل |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند جبــــر محمد |لهندى سليم|ن245364
43o699|ه شفيق عبــــد |لعزيز |لسبــــع|وى علوم طنط|م

د|ر |لعلوم |لفيومص|لح س| ص|لح محمد48663
4|8o83تـــج|ره كفر |لشيخمحمد سعيد قطبــــ محمد
8793o2  معهد ف ص |سيوطمحمود ع ه|شم بــــيو
يف سعد6876|2 رهبــــسنتـــ |سل|م ف|رس محمود |ل حقوق |لق|
4496o2علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد رض| محمد ع|طف ف|يد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه محمد عبــــد|لحليم عبــــد |لفتـــ|ح ع266773
تـــج|ره ع شمسرحمه مدحتـــ عبــــد |للطيف فرغ228|6|
علوم بــــورسعيدندى مجد|لدين محمد |لسيد |لزل|ط62|478
7oo|73صيدله حلو|نس|ره ع |لسيد محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرويد| ممدوح عبــــد|لمع عيد27|343
5o2525تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر ع محمد ح|فظ عمر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد|لعظيم منصور|652|25
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمحمد حس|م محمد ع|طف |لشبــــر|وى677647
7663o4| ف عبــــد |لرحيم محمود عبــــد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ندى |
498|6oمحمد صبــــرى |حمد |لدكم|وى | حقوق طنط|ي
6877o5يم عبــــد |لفتـــ|ح محمد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |بــــر|
83o36|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|ديه عوض ري|ض محمد
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمله سعيد محمد |حمد ص|لح  |ض627837
9|7o89 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطصف|ء ع سيد ع
44|o|2تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمه عيد حل عبــــد|لسل|م
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حقوق |لمنصورهيوسف ن| يوسف طه5672|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد |لسيد |لمر| محمد |لقص|ص766473
6o9869يه| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد حسن حسن 
7o55|6يم |لعشم|وى تـــج|ره |لمنصورهعمر محمد |حمد |بــــر|
حقوق ع شمسعمرو ط|رق |حمد ن خميس4|369|
ندستـــ كفر |لشيخي|ر| عزتـــ محمد عمر|ن عمر|ن255252
6|o69o كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسشد| محمد ع |لشبــــي
حقوق |لزق|زيقي|سم جم|ل حسن عطيه626369
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء عم|د مصط محمد757886
لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|عبــــد | محمد |لص|وى عبــــد |لسل|36||68
4|o775|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن مصط |لسيد حميده |لسيد
43o32|علوم طنط|س|ره محمد |لسيد |لح|رون

طبــــ ع شمسحن د |ل عزيز جرجس|3375
7o2532رى حجر يم |لجو تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن سل|مه |بــــر|
44328o تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نتـــ تـــ|مر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــد
رهندى ممدوح محمد سعيد حس 628272 عل|ج طبــــي |لق|
رهمريم حسن محمد حسن6|239| حقوق |لق|
رهلي مر|د سعد محمود حسن مر|د6|2434 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر |لسيد عبــــد|لحميد عبــــد |له|دى عبــــد |26237
2562o||ش|م عبــــد|لر|شد سل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لر|شد 
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد جبــــر |حمد عبــــد |لعظيم|699362
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عص|م |يمن شعبــــ|ن عبــــد|لحليم |بــــوشعيشع66|493
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م| مجدى بــــيو محمد|77|266

|385o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنس ص|لح محمود محمد
|د|بــــ |لم |مه| ظريف حم|يه فرج|895|8
25o269قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نور| |حمد رمض|ن ع رمض|ن
78o864|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |يمن سم محمد عبــــد
|34o2oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|مصط حس شعبــــ|ن محمد
صيدله |ل|سكندريهع |ء حف محمد مصط حف 4529|5
4|782oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء صل|ح ص|بــــر |حمد
22o|57رهعمرو محسن محمود عبــــد |لحميد |لبــــحر تـــج|ره |لق|
4o628|د|بــــ |لم |ندى جم|ل عبــــد |لحميد محمد|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد محمد |سم|عيل عبــــد |لمطلبــــ |بــــوش|44842
4o3867حقوق |ل|سكندريهحسن ع|دل حسن شعبــــ|ن ع
يم |639864 تـــج|ره |لزق|زيقر| | صل|ح عبــــد|لرحمن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره لط |لسيد محمد |لزن|تـــى786228
477o38 طبــــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد محمد |حمد حس
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن مو نوفل مسلم768877
طبــــ حلو|نريه|م ي| رمض|ن |حمد5897|2
3433o9ره| |ر محمد |حمد ك|مل عمر ثــــ|ر |لق|
36o963ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ف|طمتـــ ع عبــــد|لد|يم ع
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ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمرو|ن محسن خليل |بــــو|لمجد753422
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء محمد كم|ل عبــــد|لستـــ|ر منصور266875
265o26|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد خ|لد عزتـــ عبــــد|لغف|ر
78o346تـــج|ره بــــنه|من|ر عبــــد |لستـــ|ر حسن سليم
وف|تـــحمد ي| محمد ح|فظ ص|لح|43|2|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
49o559ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن سعد قطبــــ سعد

ره|ء محمد |حمد محمد|863|8 تـــج|ره |لق|
يم827542 يم عبــــد|لو|حد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء |بــــر|
7699o4خدمه |جتـــم|عيه |لفيومشيم|ء محمد |حمد عبــــد|لحليم
62848o|معهد ف ص |لزق|زيقيه |بــــو |لخ عبــــد | |لسيد ع|مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد عبــــد |لرحمن محمد مو28888|
22||o3لسن ع شمس|رن| |حمد فؤ|د محمد محمود
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيتـــ حسن عبــــد |لمنعم محمود|5|4236
د عبــــد |لونيس عمرو494778 د|بــــ دمنهور|محمد مجدى مج|
رهجه|د ط|رق حن محمود34439| تـــج|ره |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء مجدى محمد |سم|عيل ع حربــــى776287
8o4228نوعيتـــ |لم |فيول| خلف عبــــد|لمسيح |سعد
ل487796 تـــج|ره دمنهورعبــــد|لعليم ع عبــــد|لعليم ح|فظ 
25|697| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــلسيد مر |لسيد ع
صيدله حلو|نس|مح محمد عبــــد |للطيف غزى692823
صيدله ع شمسغ|دتـــ مصط سيد ع |لصعيدي348399
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد عل|ء محمد س|لم68|262
معهد ف ص |سو|نميمه حس|ن |حمد محمد|54|842
حقوق حلو|نبــــول| صد عزتـــ منصور سليم|ن|3335|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند| | ثــــروتـــ محمد |حمد محمد482843
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد ممدوح محمد شلق| |4|4||8
4o8988تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد عبــــد|لعظيم جم|ل عبــــد|لعظيم عيسوى

ره|عزتـــ كم|ل طح|وى محمد ع 24363 د|بــــ |لق|
22o|86حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م حس|م |لدين حسن ص|لح محمد سنبــــل
رهمؤمن ط|رق فتـــوح متـــو9|3|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o3862|حقوق |لمنصورهمحمد حس عبــــد|لعزيز متـــو |لجز
629o92 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|ر| مصط صل|ح عطيه مصط
25o|22علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| |يمن محمد فتـــ زيتـــون
تـــج|ره ع شمسه|جر خ|لد عبــــد |لعزيز |حمد35839|
لس مجدى فرح|تـــ تـــوفيق 879383 معهد ف ص ري|ضه |سيوطك

رهرقيتـــ مدبــــو محمد مدبــــو26292 تـــج|ره |لق|
يم حس 8936|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رض| |لشح|تـــ رزق |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|ي|ر| ه| يسن |لسيد|32922
تـــي|ن38|336 د|بــــ ع شمس|دي|ن| |يمن كرم 
|324o4كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل ه| ف|روق محمد
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىبــــول| كرم ك|مر ميخ|ئيل829785
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علوم |سو|نبــــيسنتـــي مر|د لبــــيبــــ بــــطرس67|838
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع|دل محمود محمد |لقصبــــى475797
4|o784|تـــربــــيتـــ طنط|جيه|ن محمد محمود عصمتـــ ذو |لفق
علوم |لم |نعمه ممدوح عد رضو|ن823369
تـــج|ره ع شمسجنه جم|ل حس سيد25234|
تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | ط|رق عطيتـــ لم6|553|
2|5o83رهسم فتـــ عبــــد|لغ |سم|عيل تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد مصط محمد سيد|224445
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسند |حمد سعد عوض مر 48738|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروتـــ حس|م عبــــد|لحليم حسن |بــــوه||79|64
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم|رين| ع|طف موريس عبــــده | |س759889
43266o| صيدله طنط|سم|ء ع|دل محمد |لدسو ن
ندستـــ بــــنه|حمد طلعتـــ عبــــد|لمجيد |حمد سليم|24|453 كليتـــ 
يم754227 ن| ط|رق يوسف |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمنه | صفوتـــ |بــــو ريه عبــــد |له|دى |695365
ره|د| | ن| محمود عبــــد|لحميد9|2285 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ف عريبــــى محمد|635286 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنيه |
معهد ف ص |سم|عيليهمروه عي س|لم ع 768987

رهمؤمن ف|رس سيد عبــــد|لسل|م46224 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهكم|ل عص|م كم|ل عوض فرج2954|5
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطيم|ن حمزه عبــــد|لرؤف محمد|366|85
ف499264 يم  ف |بــــر| د|بــــ دمنهور|مديحه 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمينتـــ محمد |حمد محمد حس |447874
5o|424|معهد ف ص |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ مع حن| ثــــ|بــــتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهكريم |حمد فوزى عبــــد |لحميد عبــــده524598
4o4934كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيوسف فتـــ محمد محمد |م|م
معهد ف ص |سيوطي|ر| حسن محمود محمد 878728
|483o2|لس سليم ر سليم|ن ك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ندر| م|
|549o4|تـــج|ره ع شمسمنيه |يه|بــــ فتـــ عبــــد |لر|زق
342o22صيدله ع شمسزينبــــ |حمد سيد عبــــد|لعزيز قنديل
يم|42258| د|بــــ ع شمس|يم|ن |يمن محمد |بــــر|
فنون جميله فنون حلو|نمنيه حسن لبــــيبــــ حسن فرج|229386
رهحمد |سم|عيل محمود |حمد |ل |د233556 تـــج|ره |لق|
ف محمد حل |لشيخ|762525 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدلسيد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين |حمد عبــــد| مصط |47744
7o9477تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |لسيد حس عبــــد |لمنعم مقبــــل
8o7362حقوق بــــ سويفن| محمود ن| |حمد
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمود فتـــ محمد عطيتـــ756452
م محمد |لسيد محمد |لسيد|449|3| وف|تـــد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
35|24oندستـــ شبــــر| بــــنه|طه رمض|ن عبــــد|لجيد محمد
تـــج|ره بــــنه||ء س| عبــــد|لر|زق سليم|356854
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7o|43كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد ممدوح |بــــوبــــكر ع
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد محمود عبــــد |لق|در يوسف محمد446953
7o|9|4تـــج|ره |لزق|زيقبــــيتـــر ش|كر ص|لح جرجس ص|لح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد |حمد حل عبــــد |للطيف64637|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم عل|ء |لدين حسن |حمد عبــــد |3|399|
تـــج|ره طنط|لسيد ح|فظ |لسيد |لبــــهن سليم|ن5|6975
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد صبــــرى ر|شد |حمد عبــــد |له|دى452378 معهد ع| 

رهحمد محمد سيد عو|د|3936| ندستـــ |لق|
4o4874يم عبــــد |لمقصود محمد عبــــده  |حه وفن|دق |ل|سكندريهعمرو |بــــر|
|محمود مصط محمود مصط 842465 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
925o26 حقوق سوه|جعم|د ممدوح |سعد منصور

|د|بــــ |لم |نجوى عبــــود عزيز عطيه||523
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى محمود عبــــد |لل|ه عبــــد |لرحيم|62289
5|376oزر|عه دمنهورمحمد طه عبــــد |له|دي عبــــد |لمجيد
ندستـــ حلو|نحمد سيد محمد مرزوق رزق||5432|
497|6o|حقوق |ل|سكندريهل|ء فه عبــــد |لستـــ|ر سعد ح|مد
7o2446علوم |لزق|زيقيم|ن صبــــرى |لسيد عبــــد |لرحمن ق|يد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه محمد |حمد محمود مك|وى|264427
تـــ |778338 يم عو|د ج تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء حم|د |بــــر|
68ooo6يم عوض محمد محمد معهد ف ص |لمنصورهعوض |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|غ|ده عم|د س| |م|م267473
ي248965 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجنه |حمد رف| |لد
يم نص|ر245986 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط جم|ل |بــــر|
|28o65|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سل|م محمد ك|مل حسن |لسيد
6278|oتـــج|ره |لزق|زيقم|رل شفيق صبــــ |نطون
ف8|3457 علوم ع شمسند عتـــريس محمد عتـــريس 
5o4678|تـــ |لسيد محمد |لسيد شح|تـــتـــ د|بــــ |ل|سكندريه|م
5o987||طبــــ |ل|سكندريهمحمود عثــــم|ن محمود ج|د
علوم ع شمسف|روق |لسيد ف|روق |لسيد رزق|3753|
6|3o45 د|بــــ طنط|مصط عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد عبــــد|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حسن |سم|عيل |سم|عيل |لن|4|4845
4453ooتـــج|ره طنط|محمد ع عبــــد|لح|فظ ج|د
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمود أحمد نبــــيل عبــــد |479573
6|87o5ثــــ|ر د |ط|حن عبــــد|لغف|ر مسعد طر|بــــيتـــ
حقوق |لمنصورهمحمد شحتـــه محمد |لعو |69739

7o469 تـــج|ره بــــ سويفول|ء ع|دل صبــــ |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرو|ن نبــــيل عبــــد |لمنعم |لسيد |لش|444624
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|رن| |لسيد عبــــد |لعزيز بــــربــــر4238|4
زر|عه دمنهورمحمد |حمد صل|ح |لدين محمد عبــــد 8|34|5
2387o8 يم محمد حس رهوق |بــــر| علوم |لق|
4o869|يم ج|د |لربــــ ع|مر |د|بــــ طنط|سل وجيه |بــــر|
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4942o6 د|بــــ دمنهور|محمود محمد عبــــد |لعزيز حسن |لزنق
ر|ء يح عقيل س|لم|ن||76927 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز
|6o963يم عبــــد |لر|زق محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|يدى |بــــر|

74o27ثــــ|ر |لفيوم|محمود |حمد جمعه خليل
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ل|ء عبــــد|لبــــص عبــــد|لش| حسن|827992

429o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر محمد رفعتـــ محمد محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه بــــ|سم عزتـــ عل|م||567|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسل|ء محمد محمد عز |لدين عبــــد |لخ||4363|
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم ع|دل محمد قنديل93|9|3
6o|764طبــــ طنط|مصط محمد |لسعيد بــــذر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|سم |حمد محمد |لمهدى337|7
لس روم| سم حبــــيبــــ||3343 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نك
286o6|ر عبــــد |لحكيم فتـــح |لدين رهحمد م| طبــــ بــــيطرى |لق|

47935oندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ محمد رشدي عمر محمد |لشيخ
وز فتـــ محمد عبــــد |لرحمن زغلول478497 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف
7o478||يل ج |لزق|زيقيم|ن |لسيد |حمد محمد خليفه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
43o7|5يم أحمد أحمد حلوه طبــــ حلو|نروضه |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قزي|د محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لمجيد بــــلتـــ26|495
5|7|8o|لسن ع شمس|رو|ن محمد |نور |حمد أغ
7o634o ر |لمتـــو يف ز| تـــج|ره طنط|دير 

نوعيتـــ |لفيومسم|ء رمض|ن عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحميد3|534
82o356معهد |لم | |لع| للغ|تـــمحمد شح|تـــه و| حم|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| |يمن عد ك|مل22283|
|ء ممدوح معوض عبــــد |لعزيز496553 تـــج|ره طنط|إ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر رزق ص|بــــرأحمد نجم9588|6
75|53oتـــج|ره بــــور سعيدزي|د |حمد صل|ح |لدين محمد شديد
يم محمد |لسيد محمد||59|78 ه |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقم
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــس|مه محمد سعد عيد  |ره|679347
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررو|ن وليد محمد ف|روق |لشفه6|4973
ف محمد ح|مد45347| رهمهند | تـــج|ره |لق|
4|o743|تـــج|ره طنط||ء رجبــــ |لسيد محمد |لطويل
يف رمض|ن عرفه|243329 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه 

تـــربــــيتـــ حلو|نحسن|ء ي|قوتـــ عبــــد |لحفيظ ي|قوتـــ47244
88o366  يم يم محمدز |بــــر| ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لحميد عبــــد 94|489

698o9علوم بــــ سويفدين| يوسف مو بــــطر|ن
8o2|99طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن مختـــ|ر محمد محمد
22574oره|زي|د |حمد ع عبــــد|لرحمن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى |لسيد جودتـــ |لسيد357265
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود عبــــد|لرحيم محمد ج|د |لربــــ  5559|9
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ء |نور ص| قويه||54354

Page 3691 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|4995oرهح|مد ف|ضل ح|مد مر علوم |لق|
ه عبــــد|لمحسن محمود عمر826285 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشه
|422o6د|بــــ ع شمس|عم|د عبــــد |لر|زق محمد |سم|عيل
5o7353حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رين| شنوده شفيق بــــش|ى| 
877o65  معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر صل|ح |حمد سيد
د|بــــ |لمنصوره|د | عم|د محمد محمود منصور66|678
5o|583د|بــــ |ل|سكندريه|جيه|ن محمد |لسيد |حمد عبــــد|لرحمن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيه محمد سيد عبــــد |لتـــو|بــــ|34|48
تـــربــــيتـــ |سيوط يه طلعتـــ عبــــد|لر|زق خليفه|887|89
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد عبــــد|لغ 3|3579
ل|ل433436 صيدله |ل|سكندريهمحمد شعبــــ|ن عبــــد|له|دى 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــرو|ن جل|ل ف|رس سبــــع|25234

|8o2|رهمحمد كم|ل حمدي ضيف صبــــره ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد | صل|ح زكري| حس |لسيد66|448
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد |لسيد عبــــد|لوه|777796
ندستـــ حلو|نسهيله حسن |لطيبــــ محمد |حمد8943||
2676o4| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه عبــــد|لغف|ر حسن ع
8o458o| ه حسن محمد حس فنون جميله فنون |لم |م
طبــــ بــــيطرى |سيوط بــــتـــس|م حس حمدى عبــــد|لحليم|893454
يم352283 تـــج|ره بــــنه|محمد س| محمود |بــــر|
638o|2| يم ع ندستـــ |لسويسعبــــد|لعزيز أحمد محمد إبــــر|
76783oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنسمه يوسف محمد س|لم
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل ح|فظ س|لم334462
36|oo9|تـــج|ره بــــنه|حمد ع|طف شفيق بــــدوى س|لم
36o8|6ر |حمد سليم معهد ف تـــمريض بــــنه| رغدتـــ م|
257o55تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره محمد سعد قنديل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه عصمتـــ محمد نظ228779
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لعظيم محمد عبــــد785243
53o|o5يم |لسيد عر| زيتـــون د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمتـــ إبــــر|
772245| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه |حمد محمد محمد عي
تـــج|ره طنط|خ|لد وليد محمد و|3839|4
9|o9o8 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد ع |حمد يونس
63726oق|وى يم |حمد |ل يل ج |لزق|زيقندى محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
62293oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنوره|ن جم|ل تـــوفيق |لزفتـــ|وى
4o9492د|بــــ طنط|عص|م محمود سعد مر غنيم|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر محمد مصط |لصغ 2|8264

5889oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن ي| مبــــروك محمد
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ي|ر| ع|دل حمدى فتـــوح حم|د777929
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد|لرحمن |يه|بــــ صل|ح محمد طنط223299
يم|632693 ه |يه|بــــ ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم

د|بــــ حلو|ن|عن|ن محمد ع محمد |لفرم|وي5772|
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832o4|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىل |ء خلف محمود عبــــد|لل|ه
|2o|44 ي وسي ندستـــ شبــــر| بــــنه|كل|ر| ر|ئف ن
442452| علوم كفر |لشيخحمد عوض |لبــــسيو ع تـــر
ه|||622 صيدله |لمنصورهه| محمود عبــــد |لرحمن |لسعيد ك
ندستـــ أسو|نمحمود ي| عطيه ح|مد رضو|ن73|622
4|2o39ش|م محمد فؤ|د عطيه ره|عبــــد|لرحمن  ثــــ|ر |لق|
7674oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه |يمن عبــــد |لكريم حمد|ن

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحس|م ج|بــــر محمد محمد26582
8385o5د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندي |يمن مكرم بــــش|ره
76o28oأك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريوسف من ر| تـــوفيق
يم|7|827 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مجدي محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهسع|د مصط مهدى |حمد عبــــد |لع|489666
255756| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سعيد عبــــد|لو|رثــــ |لمي
ره|سل سيد سيد حسن |لسيد972|32 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o|7|7|صيدله طنط|حمد محمد عبــــد|لستـــ|ر |لعبــــد
ف عيد شح|تـــه|4|253 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء |
7o2|9oد|بــــ |لزق|زيق|ثــــري| |لسيد محمد محمد ع ن|فع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيتـــ جمعه محمد محمد سليم|ن|5|3228
4o8o5o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء سل|مه سعيد ميهوبــــ ص|لح
43o775تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |لسبــــ| عبــــد |لحميد |بــــو زيد
4o58|2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى سعيد عبــــد |للطيف |بــــو |لحسن

32o45علوم حلو|نروضتـــ |س|متـــ فؤ|د |سم|عيل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــرحمه فوزي محمود محمد836995
|44o87رهي|ر| حسن محمد |سم|عيل تـــج|ره |لق|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمصط ع|بــــد حمزه ع |سم|عيل33|687
336o96كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقي|سم عزتـــ فرج محمد
6|759oتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــندى |لسيد |ل|م|م |لعدل
4|o888|تـــج|ره طنط|منتـــ | خ|لد رجبــــ يوسف عبــــد |لل
252o35|يم عبــــد|لمقصود زيد|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ع شمسول|ء عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن عمر33825
ف 93|8|9 ف ع م لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندى |
6759o6د|بــــ |لمنصوره|رحمه ع|دل ف|روق ع ع سليم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد حم|ده محمد |لسيد عبــــدربــــه328992
5445o8علوم بــــورسعيده|نم ممتـــ|ز سل|مه شمسيه
5o7673يم عطيتـــ ع ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــجه|د ثــــروتـــ |بــــر|
6o5|59صيدله |لمنصورهبــــسنتـــ |حمد حس محمد |لطح|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| خل|ص ي| ض| |حمد|884966
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومنور| شو |بــــومندور ودن88|257
ي محمود عبــــد|لجو|د2243|3 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن ي
ل|وى623648 معهد ف ص بــــور سعيدحبــــيبــــه رض| ع ع |لم
طبــــ |لمنصورهمحمود محمد محمد مصط مصط غزى697455
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 |حه وفن|دق |لمنصورتـــد| | يح محمد عط| محمد جعبــــوبــــ685564
7o7826تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل منصور |لسيد منصور
76238oندستـــ بــــور سعيدمصط حسن ص|لح حسن حربــــ
ندستـــ حلو|نديفيد وسيم وص ونيس8565|2
5|46o8|زر|عه طنط|سم|ء ص|لح |لسيد محمد ص|لح

5392oتـــج|ره بــــ سويفزي|د |يمن سيد سليم|ن
2555o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جل|ل |لشح|تـــ محمد |لزن|تـــى
33o49oيم علوم بــــنه|تـــسنيم عبــــد|لغ |لسيد |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد |حمد جمعه سيد33|49
64o394يم محمد نوعيتـــ |لزق|زيقخلود محمد |لسيد |بــــر|
علوم |سيوطعبــــد|لرحمن ع|طف جم|ل ع  69|882
3|7o54 رتـــ|م|ري|ن عم|د فوكيه بــــ |م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ى رجبــــ عبــــ|س عبــــد |لسل|م495446 حقوق طنط|محمد ي

يم رسل|ن59796 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرسل|ن عم|د |بــــر|
778574| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد سعيد ع ع
ي485254 وف|تـــ أحمد محمد أحمد |لم معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
6o5354تـــج|ره طنط|ن|دين |حمد ع |لسيد |سم|عيل
ندستـــ ع شمسمحمد رجبــــ محمد طلبــــه773893
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمصط محمد عبــــد|لعظيم مصط 839434
|4872oيم محمد |لبــــق رهندى عص|م |بــــر| زر|عه |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفعبــــد| سم عبــــد|لستـــ|ر محمد84799
يم ع ند|777926 حقوق |لزق|زيقدير محمد |بــــر|
6843o7تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــ سعد محمود عمر |لمن
ى337853 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمود |حمد محمد بــــح
|د|بــــ |لم |فتـــ ممدوح فتـــ سيد|695|8
ندستـــ |لسويسيوسف فيكتـــور ج|بــــر حبــــيبــــ367|76
يم|889|4| ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــحمد بــــكرى محمد ع ر|شد||62886
6o6362طبــــ بــــنه|عبــــد |لرحمن |حمد |حمد منصور |لرف
لس وجيه عطيه عزيز|33462 علوم ع شمسك
يم محمود346|26 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فتـــ |بــــر|
752o22معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسل خ|لد عبــــد | محمد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | محمود رمض|ن محمد6|434
6|639oر ر محمد جو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طسمر م|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسدين| صبــــ |حمد عبــــد|لحليم منصور994|34
لس وحيد سدر|ك رزق |29485| تـــج|ره ع شمسك
84o979كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نند| عك|شه |حمد |لنوبــــي
3543ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خلود كرم عبــــد|لرحمن |حمد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريه|م |يه|بــــ عبــــد |لمر |لسيد8|64|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن |حمد |سم|عيل |حمد2932|3

5|8o3تـــج|ره بــــ سويفمن|ر ع|دل محمد عبــــد|لعزيز
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د|بــــ |لفيوم|رند| رجبــــ |حمد عويس6|654
62o333ه رجبــــ |لبــــ|ز يوسف مر|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طأم
327oo4بــــه يف |حمد و ره/ري|ضتـــه|جر  زر|عه |لق|
علوم |لم |دير ممدوح سل|مه مر 6522|8
7o366|لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمد عبــــد |لحميد وحيد حسن |لخو
يم عبــــد |لمقصود6943|7 ندستـــ حلو|نشيم|ء عل|ء |بــــر|

3|6o8ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ه| ع |لسيد
تـــج|ره |لمنصورهبــــه|ء عل|ء|لدين صل|ح |لدين جبــــر2|||68
||9o28ندستـــ ع شمسجنه |لسيد |حمد |لقصبــــي |لسلخ
حقوق |لمنصورهم عطيه محمد محمد عطيه678789
4|o89o ش|م عبــــد |لغ محمد |لطو نوعيتـــ طنط|منتـــ | 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رو|ن محمد سعيد محمد عبــــده763437
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ح|زم |حمد خليفه عبــــد|لكريم|484696

رهسل|م ربــــيع عبــــد |لسميع محمد ش|ف47574 طبــــ |لق|
رهدع|ء محمد عبــــد |لرحمن محروس266|5| تـــج|ره |لق|
89924o وس د |ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطد |ن رفيق تـــ|و
رهبــــه عبــــد|لرحمن محمد ع عبــــد |للطيف|22962 د|ر |لعلوم ج |لق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ندى سم ر|غبــــ مل|ك58544
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ش|م حس جمعه كليبــــ|6339

ومتـــ328577 ندستـــ بــــنه|محمود صبــــ محمد عبــــد|لمقصود بــــر كليتـــ 
طبــــ ع شمسمريم |حمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لسميع882|3|
838oo4|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد عل|ء محمد عبــــد|لرحيم
ندستـــ |ل|سكندريهمه| حسن محسن ع ط|يل659|45
ر|ء |حمد عبــــد|لغ |حمد ص329547 تـــمريض بــــنه|ف|طمتـــ |لز
ه عطيتـــ شح|تـــ عطيتـــ شح|تـــ527474 علوم ري|ضتـــ طنط|سم

يم حس 79985 وف|تـــمحمود ك|مل لط |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
رهمحمد رض| |م |م 375|22 حقوق |لق|
35o974علوم ري|ضتـــ بــــنه|عمر ذ صل|ح ذ
|3|625| ر محمد عبــــد |لع| ره|سم|ء م| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لسل|م صل|ح ن |سم|عيل محمد5623|4
2659o6| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد ممدوح محمد مر
تـــج|ره طنط|محمد شعبــــ|ن محمد |حمد |لزن|تـــى429996
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد | فتـــوح عبــــد |للطيف |لمحل|7477|4
يم |لش|7946|4 ف |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمريم |
285o|oرهه|دى حج|ج ك|مل مبــــ|رك تـــج|ره |لق|
43|o98تـــج|ره طنط|رو|ن ممدوح محمد مصط |لنش|ر

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسم مصط جودتـــ عبــــد |لحميد29532
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــ |دتـــ محمد محمود حسن شمندى22|525

يف عط| ميل|د شنوده6529| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|رل 
|د|بــــ بــــنه|يم|ن عل|ء رمض|ن عبــــد |لحليم حس 264542
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن ه| عبــــد|ل |لمسدى|252443
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258o63زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |يمن عمر زلط
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل عبــــد|لمحسن حسن854868
كليتـــ |أللسن سوه|جرن| محمد عيد محمد2|8498
ف |لسيد |سم|عيل |سم|عيل697652 ه | تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم
تـــج|ره بــــنه|ح|تـــم محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لمقصود3|3442
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد حسن عبــــد |لمطلبــــ حسن عبــــد 448997
6o|958يف ندستـــ طنط|مصط عبــــده محمد |ل
تـــ زكري| محمود |لسيد|447892 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومم

يم مر |لسيد637|3 رهش|م |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم ن|صف محمد|25836 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |بــــر|
8353o3تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديين رزي ج|د |لكريم عبــــد|لرحيم
76o933|ه |حمد عبــــد |لر| محمد طبــــ |لسويسم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع نور|لدين |لقص|ص245725
علوم |لعريشتـــوم|س ممدوح ر|تـــبــــ م |92358
7o3o84تـــمريض |لزق|زيق مريم محمود |لسيد محمود محمد
نوعيتـــ |لم |من|ر سيد محمد عبــــد|لمحسن79|5|8
62|o52تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|ء حس محمود مصط رزق
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|رتـــ عص|م عطيتـــ عبــــد |لقوى خليفتـــ478543
89o9|4 تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء خلف محمد ع
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقن|ء عطيه |لشح|تـــ عطيه625743
تـــج|ره |لزق|زيقعمر أحمد محمد رفعتـــ محمد عبــــد|لع||62535
26o52|د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر عبــــد|لن| ع |بــــو مو
44o|5oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخنرم |حمد ح|مد فتـــح | خليل
9o8574 د|بــــ سوه|ج|بــــسمه محمود حسن عبــــد|لمبــــدى
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم محمد رمض|ن |لسيد عبــــد |483293
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد ع|دل ن|دى مو 886568
|334o3د|بــــ ع شمس|محمد ك|مل عبــــد |لخ|لق سيد
يم686594 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | |لسيد ن ح|مد |بــــر|
495o78حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ه|شم مصط محمد سل|مه
44594oيم سعد شه|بــــ |حمد ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحم|ده محمد عبــــد|له|دى |لسيد246953
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م | س| سميكه جو|ر تـــ|درس488262

7o793معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد فرح|تـــ عبــــد|لمهدي ك|مل
2o35oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |لسيد مصط |لسيد محمد

معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيم|ن نبــــيل |لبــــلي |لسعيد سليم||3|2|7
رهسل|م محمد عبــــد |لموجود محمد|64289| تـــج|ره |لق|
يم |لسيد عبــــد|لستـــ|ر عقيله|43474 طبــــ |سن|ن طنط|مروه |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود عيد محمد ع محمد247692

27|ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ض عل|ء |لدين سعيد عبــــد |لع|ل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد مصط محمد |نور عبــــد |لبــــر4|4|75
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريه|م حسن عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن|78356
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حقوق |لزق|زيقمحمد س| عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عقيل|77749
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد شعبــــ|ن نص 65|268
8863|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد عبــــد|لع|ل سعد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهح|زم |مجد محمد محمد |لق| 478627
نوعيتـــ موسيقيه قن|يم|ن ج|د بــــخوم بــــش|ره|6|8384
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | محمد |حمد ج| 8447|6
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نس سم عبــــد|لحكيم بــــسيو |||4227
2343o4رهكريم عو|د عبــــد|لحفيظ فصيح تـــج|ره |لق|

4692oرهمحمد ع عبــــد| حسن خط|بــــ تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــتـــ | عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه|بــــ عبــــد 8|85||
تـــمريض |لفيوم لحس |حمد بــــدوي عبــــد |لو|حد|3|689
نوعيتـــ |لفيومرفيده جل|ل محمد تـــه| 765|5

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــغفر|ن طلعتـــ سيد محمد|4472|
يم4|346| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم|يكل رفيق من |بــــر|
2476o2حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن مبــــروك مو |لسيد عبــــد
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لو|رثــــ محمد عبــــد|لو|رثــــ |625|43

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم جم|ل جمعه |حمد62389
483|8o|حقوق |ل|سكندريهيم|ن محمد رزق محمد |حمد
يم|34249 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــل|ل سيد عبــــد|لر|زق |بــــر|
حقوق حلو|نض حس ع عبــــد|لرحمن6|3259
ى38632| ه محمد عبــــد | م ره|ن د|بــــ |لق|
ه جم|ل محمد محمد|45992| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|م
8o28o7ش|م |حمد محمود تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حسن 
237o||يم محمد د|بــــ |سيوط| |ر محمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|يه ي| لطيف عبــــد|لص|دق|54|637
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى مجدى |حمد حسن |لقط689696
 |حه وفن|دق |لفيومسل |حمد حسن محمد محمد |لسندبــــي78|32|
تـــج|ره بــــنه|ن عطيه |لسيد عبــــد|لنور |لشو|د 629222
ندستـــ |لسويسيوسف ع عبــــد |لنبــــى ع حبــــيبــــ452426
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م رمض|ن |لبــــدوى |لبــــدوى |بــــو|682866
34o272| رهسهيلتـــ محمد ري|ض عفي عوض طبــــ |سن|ن |لق|
92o||7|ء رش|د عز |لدين محمد| معهد ف ص سوه|ج  
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد|9|6259

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيف |حمد عبــــد |لعزيز يوسف7732|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطي|ر| محمد جم|ل حسن محمد235995
493o7oلع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمد عنتـــر عوض عنتـــر أحمد 
7866o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع جم|ل |م|م حميده
9o746| تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن ه|شم مختـــ|ر عبــــد|لعزيز
يم محمد472|64 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقدين| ع|طف إبــــر|

طبــــ بــــ سويفجون صفوتـــ فرج عبــــد |لملك|5367
معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمتـــ مسعد ك|مل عثــــم|ن7787|5
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يم244234 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ع|دل |حمد عويس |بــــر|
ه محمد عبــــد |لمع عثــــم|ن حلبــــي687383 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء محمد ي|س |لبــــيو عبــــد |لجو694459
42467oح|ن تـــمريض |إلسكندريتـــ مؤمن |يمن عرف|تـــ محمد 

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ شعبــــ|ن فوزي عبــــد |للطيف|2427
257o|8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء سعيد زين |لدين عبــــد|لرحمن
279627| يم س|لم عي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه يوسف |بــــر|
82o364تـــج|ره بــــ سويفمحمد يوسف عبــــد|لل|ه عبــــد|لعزيز
يل ج |لزق|زيقحمد محمد |لسيد |سم|عيل |لجندى433547 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء سعيد عزبــــ |سم|عيل طلبــــه|628382
معهد ف ص طنط|م بــــكرعبــــد|لخ|لق محمد صبــــ|ح434539
نوعيتـــ |لمنصورهمل ن| محمود محمد|699687
679o78تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمرو |حمد محمود |لسلك|وى
44|o85|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نلشيم|ء خ|لد محمد شه|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمهر|ئيل فتـــح | عبــــد |لحفيظ ك|مل759685
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن ط|رق عبــــد |لحميد |حمد789876

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفصهيبــــ مسلم سليم ع28|63
علوم |ل|سكندريهد| | س|لم ع عبــــد |لمنعم |لصفتـــى|43595
علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــسنتـــ كم|ل ميهوبــــ مرزوق63437|
43o237|تـــمريض طنط| يتـــ مسعد محمد صبــــرى |لسم|ن
49245oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يوسف محمد عبــــد |لجو|د |حمد عطيتـــ
حقوق |لمنصورهدين| مل|ك  |د ك|مل3952|8
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|ر| و|ئل محمد عشم|وى محليس378|27
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوسف عبــــد|لفتـــ|ح صل|ح محمود834268
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لمهيمن حس |لسيد محفوظ927|48
ره|محمود سيد |حمد محمد9599|| د|بــــ |لق|
49822o|د|بــــ دمنهور|إيم|ن يوسف خليفه يوسف ن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ |حمد |م سعد |لفخر| |24823
4o|38oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــوس|م محمد عبــــد|للطيف غريبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|س|ره |م |حمد |لسيد زويل55565|
د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى ي| عد عبــــد|626885
علوم |لمنصورهحمدى |لسيد حمدى |لبــــدوى عبــــد |لع696948
2384oo|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميه محمد عبــــد|لعزيز |حمد حج|ج
4|23o|حقوق طنط|محمود عبــــد |لرحمن مصط عل|م
|66oo9 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر مصط مقبــــل مصط
49o7|5د|بــــ |ل|سكندريه|نيف |حمد سعد محمد سعد
ندستـــ ع شمسكريستـــوف رأفتـــ زكري| عز6245||
ندستـــ |لم |يه سعيد عبــــد|لحكيم |حمد|858725
92o356 تـــربــــيتـــ سوه|جدين| رشيد رضو|ن |حمد
|3447oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل ه| عبــــد |لفتـــ|ح بــــخيتـــ
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه خ|لد سيد عبــــد|لغف|ر|888324
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لسن ع شمس|يوستـــ | عص|م بــــديع رمزى583||3
ين محمد محمود |سم|عيل8338|2 ندستـــ |لم |ن
نوعيتـــ عبــــ|سيهدع|ء خ|لد عبــــد|لش| عبــــد|له|دى 8||343
تـــج|ره بــــ سويفعمر محمد حس محمد56692
علوم ع شمسن حس س| حس |36944

9|o6o5 طبــــ سوه|جع ن|يل عبــــد|لحميد ز
7o|5o5تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر محمد محمد عبــــد | محمد خط
ق|وى628|36 تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء جم|ل عبــــد|لع| |ل
ه ع عطيتـــ محمد صقر|||4345  |حه وفن|دق |لمنصورتـــم
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عطيه رزق محمد|2|7569
63o345د|بــــ |لزق|زيق|ثــــ|بــــتـــ ر| ثــــ|بــــتـــ لوندى
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد|لعزيز حج|ج عبــــد|لعزيز ع مصط 339345
6ooo4oندستـــ |لمنصورهزي|د وليد شو محمد شديد
6866o2ندستـــ |لمنصورهمحمد فتـــ بــــرك|تـــ بــــدوى محمد بــــدوي

64o64ندستـــ |لفيوميوسف بــــكر |بــــو|لح|رثــــ محمود
764o29| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدل|ء |حمد عربــــى عطوه خ
يف  895922 د|بــــ سوه|ج|ر| | ن محمد محمود |ل
معهد ف ص |لمنصورهمحمد شح|تـــه |حمد عبــــد |لحليم699723
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد محسن محمود محمود |حمد73|347
258|o9لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |حمد فه شنبــــ
يم |حمد223534 لسن ع شمس|وق سيد |بــــر|
484248| حقوق |سيوطحمد رجبــــ عبــــد |لمنعم ع
معهد ف ص |سو|نص|بــــرين سعيد بــــدر |لسيد847829

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمزه مخلوف فتـــ عبــــد |لنبــــى56587
7797o5|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لشيم|ء و|ئل |حمد |بــــر|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد حس |حمد592|4
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لعزيز ط|رق عبــــد|لعزيز ص|بــــر352795
معهد ف تـــمريض |سيوط بــــول| مجدى ش|كر خ 893953
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ن|صف |لسيد |حمد عبــــد |لسل|م |685429
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن ن| |لسيد محمد |حمد|489837
4o3276|ش|م |سعد محمد عصفور تـــج|ره كفر |لشيخيه 
دي محمد سل|متـــ343437 تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد ز
رهس|ره |حمد عبــــد|لح|فظ |حمد236828 ندستـــ |لق|
9o8582 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ف|يزه كم|ل محمد |لسيد
ف رمض|ن محمد شه|بــــ |لدين8|4443 ره|سل | عل|م |لق|
يف55|689 ندستـــ |سيوطمحمد |سم|عيل عوض |لدكرورى سيد 
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|رح|بــــ محمد سليم|ن حسن273|85
64o3|9تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نس|ره عبــــد|لبــــ|سط محمد محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد تـــو محمد 74|899
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمود عبــــد | دد|مو ع523584
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء نفيس |لسعيد عبــــد|لخ|لق سعد2|6356

Page 3699 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7|23oo|ندستـــ |لمنصورهسم|ء محمد محمد رش|د طه زرنبــــه
علوم بــــورسعيدرحمه محمد عبــــد |ل محمد من764855
ر عبــــد |لبــــديع|39862| لسن ع شمس||ء ر| م|
338o28د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| شعبــــ|ن عبــــد|لمؤمن محمود|
طبــــ بــــيطرى دمنهورر| | محمد |لسيد عبــــد |لحميد |لرسول5547|5
6479|oندستـــ |لزق|زيقحمد |س|مه نج|تـــى رأفتـــ عمر |لعدوى
752oo5زر|عه ع شمسه|جر كرم فتـــ عويس حسن
25o725يم د|ود طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لوه|بــــ |حمد |بــــر|
|395o6تـــج|ره ع شمسد |نتـــ ن وليم رزق سليم|ن
525o94|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نس|م سعيد أنور محمد أبــــوزيد
ندستـــ بــــنه|محمد |لسعيد عبــــد| |لسعيد636536 كليتـــ 
تـــ|يوسف متـــو محمود شيحه452497 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
34o243|زر|عه مشتـــهر|ء سعد محمود محمد
يف |حمد محمود7|2358 تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره 
|284o8|رتـــ|قتـــ ط|رق محمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء عص|م محمد عبــــد|لمنعم خ|طر357449
تـــج|ره بــــور سعيدحمد عل|ء |لدين |لسيد ع أبــــو زيد|765632
7529o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد سيد عبــــد |لع|ل
898o6o تـــج|ره سوه|جع|دل ج|بــــر |لسيد ج|بــــر
69589oيم |لسيد ف|يد د|بــــ |لمنصوره|محمد محمد |بــــر|
26833o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ذكري| عبــــد|لفتـــ|ح رضو
تـــج|ره ع شمسم|زن |حمد ع محمود |لطو 3|623|
4o67|5تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|يدى محمد يوسف سليم|ن بــــحر

58o92كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفعبــــد | رجبــــ خميس عبــــد |لفتـــ|ح
787o64ري|ض |طف|ل |لمنصورهل |ء عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمود
يم محمد57|499  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه رض| |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد وليد ع|دل عبــــد |لعظيم |لمتـــو622625
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــس|رتـــ حس عبــــ|س حس ع 338689
ف محمد | |س826987 د|بــــ |سو|ن|محمد |
رتـــ|منتـــ | |حمد |سم|عيل محمد محمد ع25653| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق |سيوطسندس عم|د |لدين ك|مل سوي  877748
تـــمريض بــــنه|نوره|ن مجدي محمد |حمد سليم|ن329563
نوعيتـــ |لم |صل|ح مر عبــــ|س محمد32|4|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروه |لشح|تـــ ع حس|ن 775936
معهد ف ص طنط|عبــــد| ن| |لمر تـــبــــع يوسف442233
حقوق حلو|نحس|م خ|لد رجبــــ صبــــ عويس|27256
|لف |لتـــج|رى بــــقويسن|يم|ن سم |لسيد |حمد أبــــوسمك|343|27

ف فتـــ مبــــروك78579 وف|تـــيف | معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ن| صموئيل روف|ئيل عج|يبــــى خليل489728 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم بــــه|ء ع فوده|232||6
ف محمد مصط ضيف673|69 صيدله |لمنصورهرو|ء |
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ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد عبــــد|للطيف حسن عبــــد|للطيف853297 كليتـــ 
76o3|o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد مصط |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمر|م س| عبــــد |لحميد |لسيد عطيه29825|
يم ند797|69 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لمنعم |بــــر|

رهش| |ز محمد صل|ح ص|لح |لزغبــــى44836 طبــــ |لق|
68|o6oتـــج|ره |لمنصورهمحمود و|ئل محمود عبــــد |لمنعم سعف
يم  893748 تـــج|ره |سيوطرج|ء حسن |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|25829
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر عصمتـــ حس محمد826256
9o242||طبــــ بــــيطرى سوه|ج  حمد عل|ء |لدين فرج محمد
353o38وف|تـــ|طه محمد |حمد عيد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط سم|ء محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لسل|م888534
طبــــ بــــيطرى دمنهوروق رمزي عثــــم|ن قطبــــ زعيتـــر6993|5

ندستـــ حلو|ن |ر صل|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لش35428
حقوق ع شمسسيف |س|مه ر| |لسيد |لطو 5||25|
تـــربــــيتـــ |سيوطند| قلتـــه نجيبــــ قلتـــه 888864
||5oo9رتـــ|جنه محمد شكرى محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6|77o7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد عبــــده حسن |حمد |لمر
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن|ء |حمد حفن|وى ع |لحفن|وى|24832
6o457|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م |س|مه عبــــد | تـــوفيق عليوه
68355oتـــج|ره |لمنصورهمحمد مجدى محمد ع
تـــج|ره |سيوطحمد عبــــد|لكريم عبــــد|لمو |سم|عيل838322
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  بــــ|نوبــــ فكتـــور ج|بــــ | عوض|897965
6o49o| يم بــــش نوعيتـــ طنط|سم| |حمد سعيد |بــــر|
8o4663|ر|ء حس |حمد عبــــد|لرحيم رتـــ|لز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
نوعيتـــ |لم |ديفيد ع|دل ن|جح شو |747|8
يبــــه |حمد|262352 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد كم|ل محمد 
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |حمد محمد محمود |لسعودي345424

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر|ن| سعيد عبــــد |لمقصود خليل محمد6878|
تـــج|ره طنط|بــــتـــس|م قن|وى |لسيد محمد |لدرش|427833
د|ر |لعلوم |لفيومسم|ح محمد مهدي عوض |لسم|ك499684
يم446287 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمد |بــــر|

3|o|3ره|مر|م مصط جل|ل عبــــد |لرحيم ثــــ|ر |لق|
8o3|89معهد ف تـــمريض |لم | ل |ء عبــــد|لر|زق ربــــيع عبــــد|لر|زق
حقوق |لزق|زيقيمن شو شو محمد عبــــد|لع|ل|636637
7|o565|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسهيله محمد محمد محمد ع |لعشم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م و| عبــــد |لرحمن |حمد||6632|
ه عبــــد|لرحمن ع |بــــوخطوه|786|89 تـــج|ره سوه|ج م
332o77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حن|ن مر جودتـــ عبــــد|لغف|ر

5oo76د|بــــ بــــ سويف|محمد ن| عوده حسن
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىيم|ن عز نوح عي |33|866
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صيدله |ل|سكندريهعمر شعبــــ|ن عبــــد | محمد |لعسي 436277
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل|ء |لعربــــى |لسيد عبــــد |لق|در حسن638755
لس وحيد |بــــو| |م عبــــد|لنور  7|8764 حقوق |سيوطك
48o89o|د|بــــ دمنهور|كوثــــر س| عبــــد |لو|حد محمد |بــــر
رهندى حسن |نور محمد |حمد3335|2 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء حج|ج عويس حج|ج|2|723
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين عبــــد |لحليم ع حسن مبــــ|رك8|4254
حقوق |لزق|زيقحسن |حمد محمد عبــــد |لعزيز |لحفن785863
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن فريد نعم|ن محمد |لسيد|5|6893
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد رأفتـــ ذ |لبــــل|ط|438967
7oooo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| رمض|ن يوسف محمد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سه جه|د ق|سم مه 3|78|8
9o7869  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد فوزى ن |لدين |لسيد
يم محمد فتـــ ق|بــــيل|6|6|46 نوعيتـــ طنط|ف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد شو عبــــد |لمنعم |حمد|777655
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيم|ن عبــــد|له|دى رمض|ن محمد|349443

د35|36 ف |حمد |لسيد |لش| تـــربــــيتـــ حلو|نن|ديه |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ق|سم عبــــد |لستـــ|ر ق|سم278|4

835o76د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ر| | عبــــد|لنعيم |حمد عيد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه محمد حسن محمد826575
6o8673حقوق طنط|ه|جر عبــــد|لحميد مصط عثــــم|ن |لبــــدرى
429o97تـــربــــيتـــ طفوله طنط|خلود محمد عبــــد |لغ |بــــو شعيشع رميح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه عبــــد|لعزيز |لسيد |لبــــدرشي |885|27

53|o4تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ عبــــد |لر|زق حسن محمد
7o2273وى| د|بــــ |لزق|زيق|خلود |حمد |حمد |لسيد |لمع
لسن ع شمس|محمد محمود |حمد محمود عبــــد|لخ 636|43
84oo77ندستـــ قن|يسم عبــــد|لرؤف محمد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسوق حس درويش مصط 323275
|22o36ف زكري| ح|مد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم |
9|2o95 تـــج|ره سوه|جم|رين| من وليم عبــــد|لمتـــج
ره|يم|ن جم|ل محمد عبــــد|لنبــــى|222274 د|بــــ |لق|
يم عزبــــ|43633 تـــج|ره كفر |لشيخعمرو محمد طلعتـــ |بــــر|
حقوق ع شمسع عبــــد|لرحيم سعيد |حمد2233|2
ندستـــ |لزق|زيقحمد ع|دل عبــــد | عبــــده|634356
وس 886633 |فيم تـــ|و لس ن|دى | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطك
يم عوض |745|24 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــه| زكري| |بــــر|
87o535|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نيه حج|ج عبــــد|لحميد |دم
842o76د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|من|ل حسن محمود محمد
879|o5| معهد ف ص |سيوط  بــــ|نوبــــ |يمن نظور عز
تـــج|ره سوه|جسل حمدى |م عبــــد|لع|ل 923222
وف|تـــوليد محمد ربــــيع عبــــد|لرحيم|35398 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
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2|5o86 ش|م عبــــد|لعزيز عفي رهعبــــد|لعزيز  تـــج|ره |لق|
حقوق طنط|نوره|ن ط|رق عبــــد|لمر عبــــد|لبــــ|675||4
69939o|تـــمريض |لمنصورتـــ |ء مدحتـــ ك|مل |لسيد |ل |د
رهيه حسن محمد عبــــد |لع|ل|5|576| علوم |لق|
ندستـــ بــــور سعيدمهند عمرو عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن765599
رهحبــــيبــــه |حمد حس سليم|ن898|2| صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد ص|بــــر سم متـــبــــو |لبــــلبــــي |345354
3|424oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر عبــــد|لر| عبــــد|لعزيز عي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مروتـــ عبــــد| عبــــد|لح|فظ |لسيد335474
رتـــ|حمد يح ع حسن ح|مد|233938 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ند| فرج محمود دسو محمد29|483
6o|6|9طبــــ طنط|عمر عبــــد |لغف|ر |حمد فرج |لفرتـــ
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــف|طمه مجدى مصط |حمد عبــــد |3|4234

63o33بــــتـــ ى و حقوق بــــ سويفمريم سعيد بــــ
9o528| تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لمو عبــــد

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن م|جد محمود |لصعيدى عبــــده زيد262344
479o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيف كم|ل يوسف |حمد

نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــ عبــــد |لحليم محمد أدريس |لوحش|949|4
ن| كرم فه بــــولس498992 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
ش|م ذ مر محمد4||478 صيدله |ل|سكندريهرودين| 
27o427ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف محمود محمد عبــــد |لكريم محمد شتـــله
علوم ج|معتـــ د |طندى ن |لبــــدر|وى |لسيد ح|مد شعيشع443796
4993o||ي محمد حل أغ |ء ي تـــربــــيتـــ دمنهور|
2548o2د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م |حمد ه|شم عبــــد|لحفيظ |بــــر
طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لعظيم محمد |ل |ط|68888
يم متـــو |حمد |لبــــطل784995 ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ء |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمصط عبــــد|لغف|ر عبــــد|لجو|د خ  852|88
4877|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مصط عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد محمد |لكيل
يم مهدي846244 تـــربــــيتـــ |سو|نف|تـــن محمد |بــــر|
9o3938 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرش| خلف س|لم ع
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد و|ئل جم|ل نبــــيه|44449|
تـــج|ره |لمنصورهسم|ح محمد عبــــد |لمحسن |لمتـــو مندور8|6884
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــتـــسنيم محمد عبــــد|لعليم حس  |89592
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| جم|ل |حمد مصط |ل |ط4|26|4
تـــج|ره بــــ سويفجرجس ع|دل جرجس |سلم|ن|85724
6oo552 |طبــــ طنط|حمدى محمد حمدى |لسيد |لبــــلتـــ
5|27o2يم عبــــد|لع| جنيدي زر|عه دمنهورمحمد عل|ء |بــــر|
34o6o9 نوعيتـــ بــــنه|محمد |حمد محمد عبــــد|لمحسن محمد
769o6o|يم تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريش|ء حسن حس |بــــر|

5||o5لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|س|مح كم|ل ش|كر يوسف
تـــج|ره ع شمسمصط محمد م |لدين محمد323857
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد ع|مر ع ع|مر|||44|3
د|بــــ حلو|ن|ندى محمد عبــــد |لرحمن محمد28265|
كليتـــ |أللسن سوه|جسحر ع محمد منصور سل|مه2776|4
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى بــــسيو سعد عبــــيد252774
4|oo|9تـــج|ره طنط|عمر عبــــد|لح|فظ |حمد عبــــد|لح|فظ
يم |لخيو526293 يم محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |بــــر|

336o3رهريه|م |حمد محمود |حمد |لخطيبــــ طبــــ |سن|ن |لق|
6o2996م تـــج|ره |لمنصورهمه| محمد حسن حسن |أل
34o652| ره|ريج حس|م فؤ|د عطيه بــــيو عل|م |لق|
|د|بــــ بــــنه|خلود محمد فوزى عط|335662
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقص|بــــرين سيد عبــــد |لصمد سعد|وى53782|
ف |لسيد رجبــــ8867|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طأميمه أ
|5o|79ندستـــ حلو|نمحمود عبــــد |لسميع صبــــ عبــــد |لسميع
4938o9كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعم|ر خميس سعد سيد |حمد مر درويش

8o437 رهمحمد سعيد سم عبــــد|لفتـــ|ح مصط د|ر |لعلوم ج |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |حمد خ|لد فؤ|د عبــــد |لكريم|6|449
يف فكرى فرج جرجس358|4| تـــج|ره ع شمسم|ري| 
حقوق |سيوطوق طلعتـــ حس محمد 39|889
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمرو محمد يوسف بــــخيتـــ753397

رهجنه |سم|عيل محمد |سم|عيل35245 تـــج|ره |لق|
7o8648تـــج|ره |لمنصورهمحمد سم محمد محمد |بــــو عيشه
د327558 د|بــــ ع شمس|ندى ع|دل فؤ|د مج|
4|o3o8ر عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل ختـــعم تـــج|ره طنط|زي|د ط|
تـــج|ره |ل|سكندريهد | ن |لسيد سليم|ن محمد485923
تـــج|ره |سيوط  حمد رش|د سيد محمد|3443|9

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومي|سم ع|شور عبــــد| محمد69439
يم |سم|عيل |لرم||3|498 تـــج|ره دمنهوررن| محمد |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى عبــــده محمد عبــــده ري|ن765826
77243oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عبــــد |لص|دق محمد
صيدله |ل|سكندريهدع|ء عط| بــــدر |لدسو أبــــوغر|ره7||437
4|56o|حقوق طنط|محمد يوسف محمد مو زي|ده
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفنور نبــــيل عبــــد|لعظيم بــــرك|تـــ63389

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى محمد عبــــد|لمجيد محمد287|64
ره عم|د حسن محمد |بــــو |لنج|9685|2 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
8967o4  تـــج|ره سوه|جمن|ر جميل ع سليم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد عص|م عيد فرج3|295|
تـــج|ره طنط|ف|دى س| جوده مو شنوده526959
جر ص|دق محمد|64855 حقوق |لزق|زيقد | و|ئل 
تـــج|ره دمنهورمل |حمد محمد أم |لفح|ر|498333

9o5o5علوم بــــ سويفرحمه |حمد عبــــ|س عبــــد |لعزيز
حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن ر|شد ف|روق ر|شد شلبــــى28826|
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88o426 ف خله ك|مل ى | تـــج|ره |سيوطش
8882o| صيدلتـــ |سيوطجه|د حمدى ك|مل فرغ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|طف سعد عبــــد|لتـــو|بــــ545482
هحمد عر|بــــى |لسيد عر|بــــى|7339|3 نوعيتـــ ج
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ خميس |لسيد مصط محمد476238
رهبــــسنتـــ خ|لد محمد عثــــم|ن44945| زر|عه |لق|
6|98o||بــــ  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد مجدى محمد شخ
25o55تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|سم محمد بــــدوى جبــــر

4|o852د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء ط|رق محمود جم|ل |لدين|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن محمد عبــــد|لمغ محمد266448
4o9694تـــربــــيتـــ طنط|س|ره ع حس محمد |لسيد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمود مصبــــ|ح محمد عبــــد |لرحمن46|633
639o69د|بــــ |لزق|زيق|محمد ي| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لمعز |حمد |حمد مبــــروك76|487
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لنبــــي حس|ن عبــــد|لنبــــي محمد839658
36o644تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|يوسف محمد سعد محمود ع قطط
|6o964د|بــــ ع شمس|بــــتـــ | ع محمد نور
33o964ف محمد عبــــد|لعزيز |لسيد حج معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ع|دل |
د|بــــ |لمنصوره|حمد طه فؤ|د طه محمد|696763
3389o9يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سندس منصور فتـــ |بــــر|
د|بــــ |لعريش|محمد مجدى فوزى عليوه حسن766576
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحس مصط محمد حس ||8529 معهد ع| 

ل|ل محمد |يوبــــ|29|48 رهيم|ن  د|ر |لعلوم ج |لق|
89o445 يم محمد محمد طبــــ |سيوطمحمد |بــــر|

ره|يوسف شعبــــ|ن محروس ن| 37469 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخيه محمد عطيه محمد أبــــوحليمتـــ|69|6|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عص|م عبــــد | عبــــد|لعزيز|786379
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود عبــــد |لحكيم سند محمد عبــــيد776699
يم سيد |حمد محمد|3763|5 زر|عه دمنهوربــــر|
|3o954تـــج|ره ع شمسمصط محمد شفيق عبــــد |لحكيم
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ص|بــــر محمد |لعبــــد محمد766952
علوم |سو|نرغده |حمد عبــــد|لش| حسن3|8328
علوم |لزق|زيقندى طه عبــــد |لجليل فرج772762
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشي|ر| |يمن س|لم حسن767554
رهسميه عبــــد|لرحمن عطيه محمدين243387 طبــــ |سن|ن |لق|
حقوق ع شمسدير عبــــد| بــــربــــرى محمود |لزي|تـــى346469
وف|تـــحس|م محمود ع محمد |لمدخوم446568 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4o6295فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر محمد بــــسيو |حمد عمر
6985o6يم محمد عوض صيدله |لمنصورهمحمد |حمد |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طروبــــ| عص|م |لدين |حمد طلعتـــ25468|

525o5لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نهلتـــ حس عبــــد |لفتـــ|ح دي|بــــ
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د|بــــ بــــ سويف|وق رجبــــ ع |حمد7||52
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ع|دل فؤ|د غبــــري|ل37|5|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن ع |لسيد عبــــد|لحميد9|2222
حقوق |لمنصورهريم محمد حسن عبــــ|س حم|د942|68
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حسن|ء جم|ل عبــــد|لسل|م |م سنجر349484
د|بــــ حلو|ن|محمد سيد محمد |لروبــــى223248
حقوق د |طيه محمود |لبــــدوى |لبــــي|ع|622235
76o879آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|من|ر سعيد سليم محمد عثــــم|ن
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ه|جر |حمد شمس |لدين عبــــد|لخ|لق264497
يم محمدى محمد326388 د|بــــ ع شمس|ه|جر |بــــر|
ن| عم|د مكرم حن||23734 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد حسن |حمد |لمريح5599|6
زر|عه ع شمس|ء محمد محمد |لسيد|26478|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمدى |حمد رجبــــ محمود484746
3426o4ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|مريم عبــــد|لمنعم |نور محمد
4o|299تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنج|تـــ أحمد فؤ|د عبــــد|للطيف
د|بــــ |سيوط|من|ل محمد عبــــد|لعليم عبــــد|لح|فظ 883568
معهد ف ص |سيوط سم|ء جم|ل عبــــد|لرحمن |حمد|889575
8o|o54نوعيتـــ موسيقيه |لم |سلسبــــيل عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره بــــور سعيدخديجه |لسعيد حسن حسن |لنج|ر969||7
8278o2حقوق |سو|نمحمد حمدي عبــــد|لعزيز محمد
6382ooتـــج|ره |لزق|زيقزي|د محمد |حمد مك|وي عليوه
|49|7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط حمدى عبــــد |لموجود سيد
يم397|69 طبــــ كفر |لشيخم محمد |لسيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج ين|س رزق |حمد محمد|2998|9
علوم |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد قطبــــ769|77
طبــــ سوه|ج سم|ء ر| |لسيد حسن||54||9

د|ر |لعلوم |لفيومنور| م|جد سيد محمد |لط|فش25|6|
حقوق |سيوطحمد مسعد حسن محمد|298|22
75o482كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقحسن محمد عبــــد |لمنعم حسن
6o5282معهد ف ص طنط|ك|مي | ع|طف عوض عطيه
4o5o2|تـــج|ره طنط|يوسف محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسيد
6o758|معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد ه|شم شو زنفل
ر259474 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور|ن حس|م عبــــد|لعزيز فه حسن ز
68o258صيدله |لمنصوره نزيه طه |حمد |لطنط|وى
8|2o67|يم |حمد محمد طلبــــ حقوق بــــ سويفبــــر|
علوم |سو|ن مل س| عبــــد|لحكيم |حمد|4459|9
624o92يم مرو|ن يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمرو|ن |بــــر|
26o277تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد| | صل|ح ز عبــــد|للطيف
معهد ف ص |سو|نصل|ح |حمد ع|د |حمد867584
6o575o |تـــج|ره |لمنصورهمحمد يو سف بــــدير |ليم| |لبــــلتـــ

Page 3706 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

35|5o5كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسميحتـــ ش|دى عبــــد| ش|ف
ف محمد عبــــد|لعظيم68|347 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |
ف324324 رهمحمد طه |لسيد عبــــد|لمع  علوم |لق|
ين |حمد حسن |لسيد |سم|عيل695528 علوم |لمنصورهش
د|بــــ حلو|ن|منه | محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لحميد7|239|
4238o6علوم |لمنصورهح|تـــم حسن سليم|ن حسن |لجم|ل
د|بــــ |لعريش|حن|ن رض| |حمد نص|ر767956
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىر| | يسن |لصغ محمد833945
49994o د|ر |لعلوم |لم |ف|طمتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح قطبــــ نص
ف فتـــ |لشلف433759 تـــج|ره طنط|فتـــ |
|3o782| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م وجيه سيد بــــيو
 |حه وفن|دق |لفيومد|رين حس|م |لدين صل|ح |بــــو |لعل7235|2
4o|665تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع محمد ع محمد محمود
نوعيتـــ |شموندير سعيد |حمد قن|وى277995
68972oصيدلتـــ بــــورسعيدبــــه محمد |لمرشدى عبــــد |لغف|ر |لمرشدى
رهندرو يونثــــ|ن مرج|ن حنس|47593| صيدله |لق|
4|o85o تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء رض| مط|وع سيد |حمد حس
5o4o42|ر صبــــ محمد خليل م م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
يم 684|48 تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمد محمد عبــــد |لمنعم إبــــر|
زر|عه |لمنصوره|سم|ء يح رجبــــ عبــــد |لع| |بــــو||68566

2824oيف |حمد تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نندى |حمد 
5oo|2د|بــــ بــــ سويف|بــــيشوي نـعـيــم ميخ|ئيل جـرجـس

475o|9تـــج|ره |ل|سكندريهيف ج|بــــى وليم فيليبــــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن فوزي |بــــو|لوف| محمد|69|867
نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهف|طمه ي| محمود ذ محمد24365|
8o2748لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |فدوي عبــــد|لحكيم عبــــد|لكريم عبــــد|لموجود|
ف محمد حسن |لدمن |7|4796 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |
78o|85علوم |لزق|زيقحمد |سم|عيل عبــــد |لكريم عبــــد |لكريم عطيتـــ

يف تـــوفيق زين28|24 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نغ|دتـــ 
ل25939| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى عل|ء محمد سيد |ل|
5o3273 |تـــج|ره |ل|سكندريهسلوي ثــــروتـــ محمد حم|د م

يم||3586 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|تـــ خ|لد حس |بــــر|
6|2|oo| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |لغ عبــــد |لكريم |لروي
تـــمريض سوه|ج ع |ء |سم|عيل |لسيد |سم|عيل 898948

33oo3|يل ج |لزق|زيق|ء ثــــروتـــ مصط |لعر|بــــى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8222o|زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمود سيد محمود طه
رهجون ع|دل صبــــ جرجس بــــش|ى|2286| ندستـــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد محمد عوض عبــــد | مر|د478875

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرحمتـــ عبــــده عبــــده محمد3498|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشنوره|ن ه| |حمد شعبــــ|ن44827|
ندستـــ حلو|نسل خ|لد عبــــد |لمعبــــود جمعه65323|
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تـــربــــيتـــ |لم |يه رجبــــ عبــــد|لجو|د خلف|36|5|8
44oo2oزر|عه كفر |لشيخرن| ر| |سم|عيل جمعه |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |حمد عو|د درويش27|9|3
3453o5|زر|عه مشتـــهرحمد صبــــ |لسيد حس يوسف
6o8999علوم طنط|غ|ده عبــــد |لخ|لق ص|بــــر ح|بــــوه
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسعيد محمد سعيد محمد محمد258588
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|ر| عص|م |لدين عبــــد|لفضيل |بــــو زيد محمد9737|3
4623o8يم بــــسيو غ|زى |لشه|وى تـــربــــيتـــ كفر |لشيخروى |بــــر|
ى عبــــ|س 893335 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطيف كم|ل ع

يم كم|ل57955 حقوق بــــ سويفف|رس ه| |بــــر|
8o7|54علوم |لم |شيم|ء ص|لح رمض|ن عثــــم|ن
26574oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد حسن شح|تـــه |لجعفرى

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفوليد ط|رق عيد محمد53947
يم حسن رفعتـــ عبــــد|لعزيز 878296 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطه|جر |بــــر|
7584o9طبــــ |لسويسم|رين| عبــــد |لسيد عزيز سليم|ن

3|9o6خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن فوزى خليفتـــ ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عصم|ء |حمد ذ محمد مر263678
265|o7| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد س| عبــــد |لمنعم مو حس

ندستـــ |لفيومه|دي س|مر عبــــد|لح|فظ محمد67585
ندستـــ ع شمستـــ حس فتـــ مصط 27638|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــيوسف |حمد سعيد مر عبــــده فروح345372
ر محمد عبــــد|لعزيز|354528 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ ح|مد جو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|متـــ محمد عبــــد |لحليم محمد شقرون525924
2676o7تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه مصبــــ|ح عبــــد|لسميع عبــــدربــــه شلبــــى
يم |بــــو شنبــــ85|494 حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحس|م حسن محمود محمد |لمهدى692996
7|278oنوعيتـــ |لمنصورهندى عوض |لسيد |لسيد عوكل
7o287oندستـــ |لمنصورهزي|د ع عبــــد |لعليم محمد عبــــد |لرحمن عبــــده
686o24علوم |لمنصورهريم مصط فرح|تـــ |حمد فرح|تـــ
34o5|8كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|سم رض| فرح|تـــ عو|د
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط ي مصط يسن273683
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط محمد طه ح|مد82|328
6o3256طبــــ بــــيطرى |لمنصورهن|ء مجدى ز ز محمد نجم

يف49922 قتـــص|د م حلو|ن|نورتـــ جل|ل محمد 
64o5|8 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصل|ح |حمد محمد |حمد من
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرضوى عبــــد| مصط سعد44|253
معهد ف ص سوه|ج يه محمد ع عبــــد|لموجود|728||9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهتـــس|بــــيح |بــــو|لمع| |حمد |حمد حج2248|7
844ooo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد ه| |حمد حسن

495o2|رهيمن محمد عبــــد |لحليم |حمد تـــج|ره |لق|
7|o48| يم محمد |لجر|ي عبــــده ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
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ف |حمد محمد|77526 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يه |
6o7329|معهد ف تـــمريض طنط| يه عبــــد |له|دى محمد |لشعر|وى
د|بــــ حلو|ن|يه عبــــد|لعزيز فتـــ عبــــد|لعزيز|228493
بــــه  |م493838 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود صل|ح و
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|محمد جم|ل محمد عبــــد |للطيف62545|

2o232رهمحمد صل|ح مصط |لسم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
78|8o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| مهدى محمود سليم|ن
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموه بــــ|نوبــــ بــــ|سم حس تـــوفيق|883893 معهد |لج

تـــمريض |لفيوم مريم مجدي سعد عبــــد|لفتـــ|ح64694
|3o34|| |ف ذ عط علوم ري|ضتـــ |سيوطريموند| |
نوعيتـــ طنط|بــــه |حمد سعد عبــــد |لع| |لطنوبــــى|7|428
49o36o د|بــــ دمنهور|سل يح |لسيد بــــيو

49o|4 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحسن مك|وى  |تـــى عبــــد |لبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد زيد|ن |لغلبــــ|ن33|279
حقوق طنط|سعيد س|مح |لسعيد ك|مل عبــــد|لجو2634|5
62o6o7|د عبــــد|لر|زق محمد كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطحمد مج|
ه |لسيد محمد شتـــيوى سعد2883|7 د|بــــ |لمنصوره|ن
زر|عه مشتـــهره|يدى محسن |م|م حسن 346637

كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــحبــــيبــــه جم|ل عبــــ|س عبــــد |لرحمن6|222
يم محمد |حمد ع|مر|48264 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى |بــــر|
ف رمض|ن ع 867477 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|عبــــد| |
يم ع|مر صبــــيح332336 رهسن|ء |حمد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمر|م محمد مخيمر ع52296
وف|تـــيوسف محمد |بــــو |لعين |بــــو |لعين 66|479 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

43o3|ره|تـــغريد |حمد طه |حمد شيحه د|بــــ |لق|
يم ح|مد8|9|76 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسل و|ئل |بــــر|
فنون جميله فنون حلو|ندع|ء |س|مه فتـــح عبــــد|لعزيز|23866
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط محمد ك|ظم حسن 883982
7623o4يم |لشن تـــمريض بــــور سعيد عبــــد | محمد محمد |بــــر|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحسن محمد حسن محمد |لخ|لع|34539
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |يمن |حمد محمد |لشيخ63269|
5o9958طبــــ حلو|نمحمود بــــسيو عبــــد| سعد عبــــد|لجليل
تـــج|ره بــــور سعيدعمر |لعربــــى صديق عبــــد |لع|ل |حمد762535
63oo6o| يم حسن ع عوض طبــــ بــــنه|حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم| ع عبــــد|لق|در |لجيل| |3|8257
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ح ن|جح حس|ن |سم|عيل 922675
تـــج|ره سوه|جر| محروس حس ه|بــــيل 898682
5o47|oيم ع ع تـــمريض |إلسكندريتـــ أيه ع|دل إبــــر|
ر سعيد عطيه محمد عز629639 لسن ع شمس|نوره|ن م|
34o582|يم حسن غن|م ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد حسن |بــــر|
3555o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن جم|ل محمد شح|تـــه صديق
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سم محمد أحمد حديرى55|526
ره|محمود فر|ج خليفه محمد38874 ثــــ|ر |لق|

699oo2| يم خض يم عطيه |بــــر| تـــج|ره طنط|يه |بــــر|
4o4576د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن ممدوح سليم عبــــد|لسل|م سليم
د|بــــ |سيوط|محمد صفوتـــ عبــــد|لح|فظ عبــــد|لمقصود  824|88
7o7938يم جمعه يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسم ع|دل |بــــر|
علوم |لزق|زيقحمد حمدى |حمد محمد عبــــد|لرحمن|772688
حقوق ع شمسن |يمن محمد عبــــد|لمنعم محمد9973|2
6|8o7oصيدله |لمنصورهرنيم ن|يل سود|ن زن|تـــى
يم ع 67||54 علوم |ل|سكندريهح|تـــم |لسيد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفوس|م حميده سعيد عبــــد |66478
|8oo5|رهلسيد محمد |لسيد عبــــد |لمعز تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |لمنصورهمريم عص|م عبــــد |لحق عبــــد |لر|زق|68432
6439o4تـــج|ره |لزق|زيقرحمه محمود عبــــد |لرحمن محمد |لسيد
د|بــــ د |ط|وف|ء ممتـــ|ز ح|مد محمود خط|بــــ96|6|4
486o78حقوق |ل|سكندريهرو|ن أحمد سعيد أم تـــر
6|57o8 ر ع |لحسي تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ط|
ه |حمد حسن حس |848474 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نم
848o72تـــمريض أسو|نديفيد فرح رزق شح|تـــ
7oo3||معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد | |لسيد |لسعيد |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منتـــ | |حمد عزتـــ عبــــد |لمحسن5|4897
|5547oحقوق حلو|نن|ديه محمود عبــــده عبــــد |لمجيد
بــــه |||397| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم ع|دل محمود و
ثــــ|ر |لفيوم|محمود محمد صل|ح |لدين عبــــد |لظ67537

232o25تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد رأفتـــ عبــــ|س |لص|وى
258o95ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس |لسيد حس |بــــويوسف
ره|س|ره عل|ء عبــــد |لو ع بــــدر263783 ثــــ|ر |لق|
||8o92بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسك|رول ه| ز خله مو
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد مصط محمد |لجم|ل769978

ندستـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن حس رزق عبــــد |6|4|6
رهن |س|مه حس عبــــد|لح|فظ|228343 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر مصط ثــــ|بــــتـــ محمد  |87722
|29o74| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لعزيز عبــــد
8332o8حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدع|ء حج|ج سليم|ن محمد
8o5658تـــربــــيتـــ |لم |غ|ده |حمد محمد عبــــد|لمتـــع|ل

4o283وف|تـــحمد عم|د صل|ح محمد عبــــد |لكريم ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ندستـــ حلو|نحمد |يمن |بــــو|لعن رزق||826|2
7|o638معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|نم |سعد عبــــده |لخمي |لم|ظ
يه264655 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرن| |سم|عيل محمد م
35774oف |حمد فؤ|د محمد نوعيتـــ بــــنه|لؤى |
ر عبــــد |لصمد كيل| ||77557 ندستـــ |لزق|زيقحمد م|
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تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر مجدي مو عي 46245|
تـــج|ره دمنهورم|رين| جورج فكرى ج|بــــ |499655
يم مر634827 يم عبــــد|لمنعم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسي| |بــــر|
يم25|825 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجوده عد جوده |بــــر|
زر|عه ع شمسحمد مصط ك|مل ص|بــــر|22725|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسوسن س| |حمد |لكو432634
يم |حمد عبــــد |لرحيم447587 ندستـــ |ل|سكندريهن رمض|ن |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد |يمن عبــــد|لل|ه سليم|ن |بــــوريه2327|5
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم عبــــده عبــــد|لملك غط|س|28282
6|o797ر|ء حم|ده عبــــد |لحليم عم طبــــ |سن|ن |لمنصورهف|طمتـــ |لز
ر|688976 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عبــــده عبــــد |لق|در |لسيد ز
2723o5تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــيتـــر روم| |لقط عبــــد|لمسيح
علوم ج|معتـــ د |طم |لسعيد |لسعيد ع بــــ|شه28|9|6

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حد|د ط|رق محمد عي8|475
6985o9د |حمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمد مج|
رهمروه سعد طه محمد53368| علوم |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقد | محمد |سم|عيل محمد784724
2|8o98رتـــعل|ء عم|د عبــــد| |لسيد علوم ري|ضتـــ |لق|
69o86|تـــج|ره |لمنصورهد | سميح سنو مو محمد
تـــمريض ع شمس يتـــ رض| |حمد |حمد ش|ف |956|34
642o7oحقوق |لزق|زيقمحمود حمدى بــــكرى |لسيد |حمد
885o25 ى سعد  |حتـــ وفن|دق |لم |دين| ص|بــــر بــــ
يم||22872 وف|تـــمنيه |يمن محمد |بــــر| ره بــــم معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه |لق|
صيدله |لمنصورهمع|ذ عبــــد |لرحمن |حمد |حمد |لجن678583
لف |لتـــج|رى بــــبــــور سعيد|ع محمد مسعد حسن762726
ليل238379 حقوق حلو|نول|ء جمعه محمد 
35o922تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد حمدى س|لم |حمد

يم25886 ره|ه|جر وجدى محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
ش|م محمد |حمد محمود 7||445 ندستـــ |ل|سكندريهح|زم |حمد 
د|بــــ |لمنصوره|ح|زم ع|دل صل|ح |لزي|دى3|6769
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد سيد محفوظ مفتـــ|ح344388

4542o|رهحمد محمود عبــــد | محمود علوم |لق|
44525o يم يم عط| |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نيه |حمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لق|در|848778
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عص|م |حمد محمد |لصغ |545242
د|بــــ |ل|سكندريه|عزيز رفعتـــ عزيز سعيد روم|ن484643
847276| معهد ف تـــمريض |سو|نلحس شعبــــ|ن حسن عوض |
825o42حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد عد محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز طه265744
م محمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح|359334 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقد
يم|267|3| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف خ|لد كم|ل |بــــر|
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36o45ره|ن خليل محمد خليل تـــليمه د|بــــ |لق|
2346o7رهيوسف ف|روق محمد ك|مل حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|2o|64ف يعقوبــــ بــــرسوم تـــج|ره ع شمسمريم |
2525o5طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنه|ل جل|ل |لحسي عجور
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|سم |حمد سعد محمود عوض شمعه778893
تـــج|ره طنط|ع|دل |يوبــــ عرفه عبــــد|لحفيظ بــــدوى494529

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن محمد طلبــــتـــ محمود6673| ل|
9o6ooتـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء عبــــد|لفتـــ|ح قر يوسف

826|o6|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء عبــــد|لن| بــــدوي محمد
9|o659 حقوق سوه|جمن|ر عبــــد|لن| ص|دق حس|ن
7o86o2| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد حمدى |حمد عبــــد |لمغ ل|
7o89|2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيه|بــــ محمود محمود |لبــــكرى
معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد عبــــد|لعزيز محمد محمود845628
43362oطبــــ طنط|عبــــد| محمد عطيه |لحز|بــــ
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد فؤ|د عبــــد |لستـــ|ر عبــــد | محمد524828
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم مصط حمزه عليوه59594|
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدعبــــد | |لحس |لمهدى |بــــو ر|شد433664

رهنوره|ن |حمد حسن ك|مل83387 طبــــ بــــيطرى |لق|
|2|5|o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهند صل|ح عبــــد |لق|در عفي
د|بــــ |لفيوم|حل|م فؤ|د عبــــد |لجليل محمود|422|7

7||o|6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |لسيد |بــــو |لمع| |بــــو |لمع
4o4o|o حقوق |لمنصورهمحمد ع |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح نص
يم عبــــد |لسل|م شح8972|6 معهد ف ص بــــور سعيدي|ر| محمد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد محمد حسن سليم 879324
27o|98 |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعل|ء ع|دل كم|ل محمد ش
2458o6د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو |حمد محمد ر|جح
88oo85 ندستـــ |سيوطزي|د محمود ع محمود
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لسعيد عبــــد|لعظيم عبــــده محمد عبــــد 637323
حقوق |لمنصورهعبــــد |لسل|م |بــــو بــــكر عبــــد |لسل|م جل2996|7
6322o4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرحمه محمد عبــــد|للطيف عطيه
نوعيتـــ |لمنصورهل|ء عزتـــ محمد محمد شلبــــى|757||7
يم محمد ع |لقص|ص462286 د|بــــ كفر |لشيخ|ند |بــــر|
4oo742|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمل فوزى سعد |لنج|ر
يم 9|8953 تـــربــــيتـــ سوه|جشنوده |لم|رى حبــــيبــــ |بــــر|
4|5|oo|ه محمد مو دي|بــــ حقوق |لمنصورهم
علوم ج|معتـــ د |طعمر س| محمد محمد س|لم|62254
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ريو ع|دل عبــــد |لمسيح جبــــره752434
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نوس|م سيد عبــــد | محمد6|289|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حسن عز|لدين حسن محمد بــــدوي233676
685o93تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يف عص|م محمد |لشبــــر|وى جبــــر
رهمحمد |لسيد ج|بــــر محمد|6444| تـــج|ره |لق|
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|5o8|رهس|رتـــ جم|ل |م س|لم محفوظ طبــــ |سن|ن |لق|
وف|تـــ|عبــــد|لعزيز عمر عطيه عمر مصط 4|3379 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

صيدله حلو|نيثــــ|ر محمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح ق|سم|6658
يم حسن|779379 وف|تـــحمد مصبــــ|ح |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرو|ن حسن معروف محمد |لوكيل727|34
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد عوض |لسيد عبــــد |لمهيمن|35|688
76o8|3|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منيه محمود محمد أحمد
82454oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|جورج م|لك مك ميص|ل
63o335|يبــــ يعقوبــــ ندستـــ |لزق|زيقنطونيوس يعقوبــــ و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــس|م خ|لد عبــــد |لرحمن مو45|38|
|2|56oره|س|رتـــ |س|مه سيد |حمد د|بــــ |لق|
443|66| معهد ف تـــمريض كفر|لشيخسم|ء عطيه عطيه |لمتـــو
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعزه عي سيد حسن|2|835
4989o6قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسمه محمد صل|ح محمد فرج
84362o طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد محمد جل|ل |لدين عفي
و | |يه|بــــ بــــ |م مسعد9749|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف
معهد ف ص |سو|نحمد خليفه بــــدري |حمد|845737
6|o328ري|ض |طف|ل |لمنصورهريو|ن مسعد سليم|ن جمعه
طبــــ كفر |لشيخمحمد ممدوح سعد عبــــد|لمنعم سعد438892

د|بــــ بــــ سويف|دير خ|لد محمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|للطيف83379
تـــج|ره طنط|ريم ط|رق |لسيد عبــــيد فتـــي| 928|43
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــش|م |يه|بــــ عبــــد |لسل|م سو|حل|75269
4o6679يم |لسيد تـــج|ره |ل|سكندريهفريدتـــ محمد |حمد |بــــر|
27o3|9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد محمد |لسيد أبــــوزيد ورده
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|جد مصط محمد |لسيد نو|ر53|9|2
5o763|علوم |ل|سكندريهمنه | محمد بــــدوي |حمد محمد

59o79تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه عبــــد |لعظيم حف محمد
فنون جميله فنون |ل|قنوره|ن |يمن محمد ز محمد847|86
899ooo تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينهله محمود مصط محمود

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مع|ذ محمود محمد |حمد42|6| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسل|م فوزى عبــــد| عبــــد|لحليم|7|2457
4|3oo6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره محمد محمود ص|لح

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | ع|شور فه محمد57773
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد فكرى عبــــد |لعزيز |سم|عيل|757244
صيدله حلو|نسل وسيم عبــــد |لعزيز محمود محمد 26675|
32o52|د|بــــ حلو|ن|شه|بــــ مصط عبــــد|لستـــ|ر محمد
43o6o|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمريم مو فؤ|د |لجز|ر
تـــج|ره |لمنصوره محمد |م محمد مبــــروك689672

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد |لعزيز ص|لح|29597
|5|9o6|ف رجبــــ عطيتـــ رهيه | د|ر |لعلوم ج |لق|
رهسمر س| محمد صديق243384 علوم |لق|
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4o3o87تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ن |لسيد عبــــد |لسل|م دحروج
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|لحليم محمد رضو|ن|248567
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــه سم |بــــو|لفتـــوح يوسف محمد|49852
|2o|4|ندستـــ ع شمسفرن| ف|يز حن| ف|يز
85oo39ر ع سعيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدعل|ء عبــــد|لظ|
7o56o9ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد |لمتـــو |لسيد ع |لمتـــو زيد
يم|488276 يم حسن |بــــر| تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
يم  883454 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمصط محمد عبــــد|لبــــ|رى |بــــر| معهد ع| 
52|57o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه عبــــد|لن| عبــــد|لمنعم صقر
6283o3يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر عبــــد|لرحمن عطيه |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ص|بــــرين ط|رق سل|مه عبــــد|لكريم7823|8
تـــج|ره ع شمسكريم ط|رق فؤ|د |لجندي2647|2
|2657oرى لسن ع شمس|روميس|ء صل|ح صبــــرى ع |لجو
حقوق |لزق|زيقيم|ن حل يسن |لسيد عبــــدربــــه|778346

علوم |لفيوم|ء |حمد مصط محمد|66535
حقوق بــــنه|فتـــ |حمد فتـــ |حمد س|لم32282

425|3oتـــج|ره |ل|سكندريهمروه محمد فتـــ محمد حسن
44o72oزر|عه كفر |لشيخريه|م كم|ل عبــــد|لسل|م عبــــد|لد|يم محمد
69o882طبــــ |لمنصورهصبــــ|ح مجدى عبــــد |لر|زق محمد
د|بــــ حلو|ن|سهيله عمرو فريد حسن473|2|
تـــج|ره بــــور سعيدمر|م رش|د عيد ع بــــدوى765795
9|o2|o  | علوم سوه|جس|ندى سم سمع|ن فضل
42o634د |لمل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رض| عبــــد|لحليم |لسعيد مج|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد| كرم بــــسيو شلبــــى7|29|5
2642o5ندستـــ بــــنه|خلود ح|مد م |لدين عطيه كليتـــ 
49478o لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمد ي| محمد |حمد ع |لعلي 
ندستـــ |سيوط  ندرو م|جد ملك ي |876536
صيدله |لزق|زيقس|ره |بــــو عتـــ|بــــ |لسيد |بــــو عتـــ|بــــ متـــو3|6354
9ooo5| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |لسيد عبــــد|لحليم رضو|ن
44282oحه وفن|دق |ل|سكندريهزينبــــ عل|ء |حمد |سم|عيل حبــــيبــــ| 
6o8o|8 ه جم|ل عبــــد |لن| |لزغبــــى عبــــد زر|عه |لمنصورهأم
|2o285 ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد زكري| |لقرمو
د|بــــ |لمنصوره|س|ره عبــــد |لحليم |حمد |لبــــدوى |بــــوسمره684799
زر|عه سوه|ج سل|م محمد عبــــد|للطيف حس |923576
49255o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهبــــيشوي بــــ|خوميوس وليم يعقوبــــ فرج
ر|ء محمد شعبــــ|ن |لمر683383 تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه |لز
يم حشيش|8|224 ره|نرم محمد سعد محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود عبــــده عبــــد|لغ |لق| 256434
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه عل|ء|لدين حس|ن عبــــد|لع|ل|257249
حقوق حلو|نمحمود |حمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ7|74|3
35o594كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ س| جمعتـــ محروس
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علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد مح عبــــد |لخ|لق |حمد بــــندق|776956
|6o884|بــــي محمد ج|د كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م 
637|o| نوعيتـــ |لزق|زيقع محمد محمد عصمتـــ |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز|49977
7o4748د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |حمد فؤ|د |حمد عطيه
|2o8|7تـــربــــيتـــ حلو|نم|رين| |يه|بــــ عبــــد |لملك حن| عطيه
تـــج|ره |سيوطزينبــــ ن| |حمد سيد  888252
ف محمد |لعزبــــ |لخو2484|6 تـــج|ره طنط|رو|ن |
67792o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |لمحمدى حسن |لمحمدى
48o993 حقوق |ل|سكندريهس|رتـــ محمود ع محمد حس
ه حسن |حمد عبــــد|لكريم|782225 علوم |لزق|زيقم

|4|2oش|م محمد عبــــد |لحميد رهكريم  تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|مروه |حمد حسن حسن فضه774527
5|o535صيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــ|س محمد مر زعيتـــر
ثــــ|ر |لفيوم|رج|ء ف|رس ف|روق مصط 58744|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشرض| محمد شيبــــه |لحمد محمد حميد47|767
694o45|ندستـــ |سيوطحمد عيد رمض|ن محمد عبــــد ربــــه

د|بــــ بــــ سويف|محمود عرفه مكرم عرفه عمر42573
42o4o5تـــربــــيتـــ كفر |لشيخصبــــ|ح مصط محمد سعد محمد
صيدله ع شمسدير |حمد محمد مو عبــــده|936|3
|6o3o9 ندستـــ ع شمسعمرو ح|تـــم |حمد مصط
8oo|39 فنون جميله عم|ره |لم |محمد ص|لح عبــــدربــــه ع
تـــج|ره بــــ سويفمصط فتـــ محمد عبــــد|لحليم4528|8
معهد ف ص |لزق|زيقحمد صل|ح |لدين |لسيد بــــدر|وى|32|642
45o729 تـــج|ره طنط|رنيم |حمد |لبــــدوى محمد سيف |لدين عبــــد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ح محمد عبــــد |لمع محمد55298
23979oرهدى سم |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o2976د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره جم|ل محمد عبــــد |للطيف |لزين
459o42معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد حميده سليم|ن يونس
حقوق |لمنصورهمحمد مدحتـــ عبــــد |لعزيز س|لم37266|

|6|3oرهلي حس|م |لدين عبــــد |لعزيز عطيه علوم |لق|
33|6o8طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|طمتـــ سل|م عبــــد| سل|م
حقوق |ل|سكندريهسل|م |لسيد مرزوق محمد|4582|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق يح عبــــد |لعليم |ل|خ 434||6
5o9|98 زر|عه دمنهورمحمد عبــــ|س خميس عبــــ|س |لش|ذ
علوم ري|ضتـــ ع شمسندى |لسيد ح|مد |لسيد ح|مد335942
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه محمود عبــــد|لمنعم مبــــروك236339
زر|عه كفر |لشيخعمرو ي| محمد |حمد مو| 678|62
تـــ عبــــد |لجليل بــــيو ع حج|زى|9244|5 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|م
معهد ف ص |سو|نم|رتـــ | |يمن ميل|د مرقص845455
7o4446|يم نص |لع رهف|طمه عزتـــ |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
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25488o زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزتـــ صقر عبــــد|للطيف خ
ر عبــــد|لعزيز عري|ن256882 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صبــــحيه ط|
7o2322تـــج|ره |لزق|زيقمنه | |حمد محمد يونس
7o7326تـــج|ره |لمنصورهزيزى جم|ل محمود |لمتـــو عريضه
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخفرحتـــ رمض|ن عبــــد |لع| عوض |لبــــص||86|5
|د|بــــ طنط|دير مصط فر|ج فر|ج|35||4
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد| |حمد عنتـــر محمود46987
لسن ع شمس|غ|ده رمض|ن يوسف حسن7264|

تـــج|ره |سيوطمحمود محمد محمد فر|ج  |379|9
تـــج|ره سوه|جزينبــــ عبــــد|لرحيم خليفه محمد  924258
رهسل|م ف|رس حل عبــــد|لوه|بــــ|244377 حقوق |لق|
3233|oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|من|ر ممدوح محمود عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقخلود خ|لد محمد مسعد يوسف37|775
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود س| عبــــد |للطيف عبــــد|لسل452865
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| عص|م فهيم ع فخر344673
9oo636 عل|ج طبــــي قن|ف|طمه عبــــد|لر|زق |حمد ع
ف عبــــد |لوه|بــــ محمد نوي765439 تـــمريض بــــور سعيد حمد |
يم|47599 تـــج|ره |ل|سكندريهتـــ ه| خليفه |بــــر|
7o6|63 ندستـــ |لمنصورهنجيبــــ شح|تـــه عبــــد |لمحسن محمد عبــــد
9o3|53  معهد ف ص سوه|جشيم|ء |حمد خلف | حس|ن
يم |بــــو|لعزم498538 ف محمد |بــــر| لسن ع شمس|آيه |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م ي| عبــــد|لحميد ح|مد |بــــو زيد696|25
ندستـــ |لزق|زيقدير محمد محمود |لهو|رى|69476
وف|تـــعمر |حمد مهدى عبــــد |لحميد54493| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم محمد |لسيد|768926 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمود |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخيف صل|ح يوسف |حمد ع|67567
يم عبــــد|لسل|م333786 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيوسف محمد |بــــر|
8o7943رتـــ|نج|ح من ن|دي ك|مل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورس|ره |حمد عبــــد|لجو|د ودن268663
78o228طبــــ بــــنه|مصط محمد ز| عي
9|276o تـــج|ره سوه|جبــــر|ءه عصمتـــ عبــــد|للطيف عبــــد|لحليم
ه3|4484 وف|تـــأحمد صبــــرى ع محمد |بــــوع معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| بــــج|معتـــ |لسويسمؤمن محمد ص|بــــر محمد723|76
رهد| | |م محمود بــــش |28428 طبــــ بــــيطرى |لق|
88o887| ر|ء محمد محمد ع د|بــــ |سيوط| لز
76|o69تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمريم |حمد مصط محمود
صيدله |لزق|زيقرضوى ربــــيع |لسيد رضو|ن778976
رهم محمد كم|ل |بــــو |لعل| محمد574|5| تـــج|ره |لق|
يم |بــــو |نه|47682 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء ص|بــــر فؤ|د |بــــر|
حقوق |لمنصورهم|رين| ه| يوسف غ|237276
42o736تـــج|ره كفر |لشيخبــــسيو محمد بــــسيو عبــــد|لعزيز
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4o7469 د|بــــ سوه|ج|رو|ن محمد عبــــد |لنبــــي محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|رتـــ طتـــ عبــــد |لبــــ|سط حسن2|593

36o23||تـــج|ره بــــنه|حمد جم|ل محمد مصيل شعيبــــ
64|5o2د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد| س| |حمد محمد
د|بــــ |سيوط|مرو|ن |حمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو 492682
حقوق طنط|حس و|ئل حس عبــــد |لق|در حس 493225
|د|بــــ طنط|آل|ء ي| صل|ح عبــــد |لرحمن ع586||6
9o||4| د|ر |لعلوم |لم |س|ره حس |لسيد عبــــد|لل|ه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى عل|ء |لسيد عل|م75|246
4o8372نوعيتـــ طنط|عبــــد|لقوى محمد عبــــد|لقوى ع |بــــوعي
494oooل|ل حقوق |ل|سكندريهصل|ح عبــــد|لحميد |حمد |بــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء عبــــد|لعزيز رجبــــ عبــــد|لعزيز غ|2872|6
6|22o5صيدله طنط|سع|د س|لم محمد ع غنيم
882o34|د|بــــ |سيوط|  حمد محمد ن|فع عبــــد|لع|ل
ش|م جميل قنديل|425|4 |د|بــــ طنط|م 
حقوق حلو|نه|يدى محمد طه |بــــو|لمجد862|6|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر صل|ح |حمد عم|ره6|2569
معهد ف تـــمريض |سيوط نجود محمد محمود حس 886973
رهعمرو ح|مد صبــــ ع محمد89|37| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
33|o46كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرح|بــــ رض| بــــر |حمد
852o58كليتـــ طبــــ أسو|نمصط محمد يسن محمد
يم ن| محمد عوض|664|54 تـــج|ره دمنهورنس |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخلود عثــــم|ن عثــــم|ن حج|ج685285
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممحمد مصط ص|لح محمود8|8468
78o428علوم |لزق|زيقروضه محمد ع محمد
8|43o6|علوم |لم |حمد ع|دل عبــــد|لمنعم محمد
رهحبــــيبــــتـــ منصور عبــــد |لك|مل |سم|عيل42426| زر|عه |لق|
4792o3|ن| ط|رق كم|ل عوض حن ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نم كليتـــ 
تـــج|ره بــــنه|ي عبــــد |لمنصف محمد |لسيد23|779
|6o235كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد طه ن| |حمد
26o|84تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرن| عبــــد|لمؤمن فوزى |لجزيرى
يم |لجمي|68254 وز ع |بــــر| علوم |لمنصورهف
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــ|س بــــل|ل2|7|68
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق د| | صل|ح عطيه عبــــد |لحكيم عطيه779248
7o2795|ف محمد سعد عقل يم | طبــــ |لزق|زيقبــــر|
كليتـــ حقوق |لم |حمد خ سيد عبــــد|لغ |852799
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك ع|دل محمد ثــــروتـــ محمد عثــــم|ن|2693|
33oo78ف |نور ن|شد عطيه تـــج|ره بــــنه|م|رجريتـــ |
6o2o28ن| رض| صل|ح |م عبــــد|لع|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
4o74o6ء ع|دل سعد محمد سيد |حمد| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــإ
يم9|3494 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحسن|ء مجدى كم|ل |بــــر|
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754|8oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر جم|ل محمد فوزى محمد
4|23ooتـــج|ره طنط|محمد فوزى عبــــد |لحميد زيد
ين تـــ|مر |حمد محمد مر683566 حقوق |لمنصورهش
4825o4ى إمبــــ|بــــى سعيد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | حسن خ
ف خلف عبــــد|لموجود|897846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج مل |
وف|تـــنغم محمد محمد طه زع 5895|4 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم
8o7979|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ء رض| |لسيد عبــــد|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيتـــ محمد فرج رمض|ن|426949
يم عبــــد |لموجود |حمد |بــــر696626 معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف سعيد محمود محمد435|26
8o9o8o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد محمد حسن مر
24749oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| ر|شد عبــــد|لحميد ع ر|شد
686o62يم |لسيد د |س|مه |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهن|

ره|ن|دى سليم|ن عبــــد |لجو|د حم|د43775 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لس نبــــيل ن|در عط| ||75739 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عيد بــــكرى محمد عيد|63375
م |لسم| مصط عبــــد |لنبــــي ر|523649 ندستـــ |ل|سكندريهد
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود حسن محمود حسن دربــــ|له4996|4
4|969o|حقوق طنط|حمد حسن |حمد محمد ح|مد
تـــج|ره طنط|محمد خ|لد محمد عبــــد |لعليم صل|ح444677
8o5382لس سم عد خليل حقوق بــــ سويفك
6o7764|د|بــــ |سيوط|م عص|م |لدين محمد لط |لنبــــر
معهد ف تـــمريض سوه|ج شيم|ء حل |نور محمد 898937
8765oo  تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لل|ه محمد ع
يم8368|2 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ع |ء يوسف حمدى |بــــر|
5o43|2حه وفن|دق |ل|سكندريهرودين| محمد |لسيد |حمد ص|لح| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره ع|طف محمد |لسيد دي|بــــ276668
تـــج|ره بــــ سويفلمعتـــصم بــــ| عبــــد|لبــــ| محمود ع 4337|8
8956o7  معهد ف ص سوه|جم | مكرم لبــــيبــــ يوسف
د|بــــ |ل|سكندريه|نور|لدين كم|ل عبــــد|لعزيز محمد488264
ندستـــ |لفيومرش|د س| رش|د |لدستـــ|وي529647
ندستـــ قن|وليد محمد ج|د |لكريم مصط 3|8365
 |حه وفن|دق |لفيومعبــــد |لرحمن |لسيد متـــو |لسيد29667|

ره|نهلتـــ |حمد |بــــو |لحمد ع قبــــي25444 د|بــــ |لق|
تـــج|ره سوه|ج لسيد محمود مصط |لسيد|6|8974
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| عص|م |لسيد عبــــد |لع|ل||46|64
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد ع محمد منصور332784
ره|عبــــد |لرحمن محمد فتـــ |م|م |لشيختـــ43936| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ه |لعبــــس|47722| رهعمر ط|رق محمد عزتـــ عم ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد محمد خليل ع خليل|524633
يد عطيه449577 ندستـــ طنط|محمود محمد |بــــو|ل
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تـــج|ره بــــنه|حمد وليد محمد عزتـــ ز سليم|ن|265993
تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء صل|ح قر بــــكرى59256

طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد صل|ح عطيه |لص|دق|77864
627o66|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع صل|ح مصيل غن|يم
785o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن محمد محمد عبــــد |لحق مو
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد مختـــ|ر عبــــد|لرحمن |لدسو |ل262269
27|383| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء |لسيد |لعلي |لسيد |لعلي

53o48د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء سيد حسن محمد|لحن|وي
4|4o45نوعيتـــ طنط|سن|ء سم من عبــــد|لجو|د سكر
326o83حقوق حلو|نم|رين| حليم ف|رس حليم
د|بــــ |لزق|زيق|آيه محمد |لش|ف محمد سل|متـــ|4|638
د|بــــ |لزق|زيق|خديجه |لسيد عبــــد|ل |لسيد شح|تـــه889|63
48o673بــــ |حمد عبــــد|لسميع عبــــد|لجو|د د|بــــ دمنهور|د
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسل سعيد عبــــد|لمنعم رشو|ن252345
صيدلتـــ بــــورسعيدل|ء محمد صبــــيح محمد عيد|562|75
78oo65|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء خ|لد محمد عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعبــــد|لرحمن جم|ل حل عبــــد|لمع عبــــ528232
ود|779564 د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل|م |لسيد |لسيد سل|مه 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير حمدى مصط محمود حبــــش772657
د|بــــ كفر |لشيخ|دع|ء سعيد ع |بــــوزيد |لنح|ل442775
حقوق سوه|ج |ده |حمد فرغل محمد  |92233
4o9323د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نسمه |لسيد ك|مل ن|

54o62طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمريم ف|ضل ش|كر سيد |لجمل
يم مك|وى7535|6 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــندى كم|ل محمد |بــــر|

737o8تـــمريض |لفيوم محمود ز|يد عبــــد|لسل|م |حمد
8|o833يم محمد تـــج|ره بــــ سويفمحمد ن|فع |بــــر|
ره|منه | وليد حسن حس 9|2359 د|بــــ |لق|
يم محمد29||36 رهي|سم حس سعيد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
88677|| علوم |سيوط لشيم|ء ع محروس ع
6o|46|| تـــج|ره طنط|نس شعيبــــ فرج |حمد |لكتـــ|
5o585تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل عبــــد |لفتـــ

ه عبــــد |لعزيز عبــــد  |لمنعم محمد |688393 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
9o8862|لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر| سل|م يوسف محمود عبــــد|لحليم
92o7|6 تـــج|ره سوه|جيوسف عبــــد|لمنعم |حمد  |قه
7577o7 ندستـــ بــــور سعيدحس|م مصط |سم|عيل مصط |لف
6o|76|ى محمد حبــــق طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود ي
374o8د|بــــ حلو|ن|كريم محمد محمد عبــــد|لحميد

233o88يع تـــربــــيتـــ حلو|نخلود |س|مه ف|روق |بــــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــسنتـــ محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد | عمر489476
ندستـــ كفر |لشيخمصط محمود شعر|وي مو 74|453
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه حس |حمد عبــــد| تـــعلبــــ|7982|5

Page 3719 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

27o9|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه محمود محمد محمد فرج
6o337|حقوق |لمنصورهدين| |لدسو رفعتـــ |لعر|بــــى
4o||46د|بــــ كفر |لشيخ|بــــل|ل محمد ع محمد رمض|ن
يم |حمد حموده443945 ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــنرم محمد |بــــر|
9o5o26 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنهله فيصل محمد ع
53ooo4تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمود محمد عبــــد |لحميد صقر
ي842452 يم عبــــد|لعزيز |لط تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديبــــه |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق م|ل صبــــرى لط محمد |لعري |627277

يم فرج||5236 إعل|م بــــ سويفيل|ري| فرج |بــــر|
|836oرهريم محمد فتـــ |لش|ف صيدله |لق|

ف محمد |حمد773344 د|بــــ |سيوط|دى |
6o24|6تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ صبــــ يونس محمد
8o4o69علوم |لعريشعز|لدين حس محمد بــــشندي
85o||8 لسن |لم |يوسف |حمد بــــخيتـــ حس|
69555oطبــــ حلو|ننوره|ن محمد |م |لمر عم|ره
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جه|يدى زكري| مشمش زخ|رى 2825|9 ع| 
يم محمد ملش|4|4948 يم محمد |بــــر|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــر|
ندستـــ حلو|نمحمد حم|د |لروبــــي عنتـــر حسن8295|3
6422ooكليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمود عم|د محمود مر
9o7254 تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء جم|ل |لسيد دردير
ندستـــ حلو|نمحمد محمود عبــــد|لل|ه ع574|23
تـــج|ره كفر |لشيختـــ عبــــد |لفتـــ|ح ص|لح محمد حموده439457

رهمحمد ي| محمد ع |لطو|بــــ|476| ندستـــ |لق|
معهد ف ص طنط|ع حس ع عبــــد |لعليم حس 427496
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر فتـــ عبــــد|لع| |لزرق| 252675

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه عمر محمد عبــــد|لسل|م محمد|9737
يف عبــــد|لمقصود مزروع|26656 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|روضه 
ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىلسعيد جم|ل |لسعيد عبــــد |لقوى |لقولنجي 684742
6865o9ندستـــ |لمنصورهعمرو محمد ك|مل عوض |لقصبــــى
82|44o|طبــــ |لم |يري جرجس من جبــــره

وف|تـــعز |لدين عبــــد |لرحمن ص|لح |حمد3948| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم عبــــد|لحميد محمد |م 833999
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر محسن فه رمض|ن |لس|يس97|2|7
26|2o4|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء صبــــ صل|ح منصور
يم عبــــد|لق|در|348755 تـــ مصط |بــــر| تـــج|ره ع شمسم

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ر| | جمعه حم|د ي53249
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع حسن خليفه |لسيد |حمد486693
8o4496ف رمض|ن حسن كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــي|سم |
طبــــ ع شمسحمد عص|م محمد|لمهدى عفي |433693
طبــــ |ل|سكندريهسوميه ع محمد عبــــد |لجو|د |لش||43525
تـــربــــيتـــ |سيوط منيه رجبــــ ع |حمد|879252
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6o6777ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محمد رمض|ن عبــــد |لخ|لق حس
نوعيتـــ |لمنصورهمر|م نبــــيل عبــــد |لشكور |سم|عيل متـــ|68486
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|أمل محمد ع ع 642724
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف عل|ء فتـــ محمود فرج2|66|2
26223o| يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف صبــــرى عبــــد|لعزيز |بــــر|
7o3349| مر معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمود |حمد ن
36o435 تـــج|ره بــــنه|م جم|ل يوسف مصط
63|o95حقوق |لزق|زيقنوره|ن خ|لد عبــــد |لمجيد |لسيد |لد
84o672 ر حس|ن كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد|لرحمن بــــكري |لط|
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم نبــــيل ع |بــــو|لليل|23849
44o7o|رهحمد عبــــد |لنبــــى جمعه عبــــد |لنبــــى حقوق |لق|

8o54o3|تـــج|ره بــــ سويفمحمد رجبــــ حل عبــــد
839o42علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىه|جر |لمدثــــر |بــــو|لعدبــــ محمود
ر سليمه|647|62 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طيم|ن |لشح|تـــ أحمد ز|
د|بــــ ع شمس|وق حس محمد س|لم5685|3
6|792oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء |لسعيد محمود |لجخ
علوم ع شمسس|ره |حمد |حمد ع|6342|
زر|عه طنط|ش|م ممدوح عبــــد|لجو|د |حمد |لر2253|5
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحن|ن ط|رق محمد حسن بــــلبــــع3|74|5 ك.تـــ. ف للبــــ
يم38879| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمنتـــ | |حمد حسن |بــــر|
د|بــــ |سيوط| ي|تـــ محمد صل|ح عبــــد|لمجيد|884999
634o34ندستـــ |لزق|زيقسل|م محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد
||8o95ندستـــ ع شمسكل بــــ|سم حشمتـــ نجيبــــ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رح|بــــ محمود تـــه| محمد825459
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد ن ك|مل حبــــيبــــ769628

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| عبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |887|3
5o323|تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد |بــــو |لعل| محمد

تـــج|ره |لمنصورهد | |س|مه نف|ده ع عبــــد |لخ|لق6|6922
43o786|صيدله طنط|ل|ء ع|طف |حمد عبــــد |لحق
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |لسيد فهيم |لسيد بــــدر|695276
433995| تـــج|ره طنط|يه س| |بــــو|لمح|سن |حمد ع
رهيم|ن جم|ل عبــــد |لحليم مط|وع|62949| تـــج|ره |لق|
ل|ل عبــــد|لسل|م شعبــــ|ن 34|885 تـــج|ره |سيوطه|جر 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |م سيد |حمد دسو |36942|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد ع حس |لسو|ق|264|44
يم بــــرسوم7895|8 نوعيتـــ |لم |ن|ء نجيبــــ |بــــر|
63o|59يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|مع|ذ محمد شفيق عبــــد |لمقصود لم
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهف|طمه س| عيد صبــــيح755765
صيدله حلو|نه|جر محمد طه عويس83|7||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند| نشأتـــ محمد عبــــد|لحفيظ|49995
يم حس 78|335 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ند |سم|عيل |بــــر|
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يم |حمد425853 علوم |ل|سكندريهسيل محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
يم56|||3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صبــــرى |حمد |بــــر|
36o45|| زر|عه مشتـــهر|ء شو عبــــد|لعزيز |حمد مو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | عبــــد|لن| |حمد محمد حبــــيبــــ|34467
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفه|جر ممدوح |سم|عيل محمد||53|8
8|38o5يم محمد تـــج|ره |سيوطي| عمر|ن |بــــر|
رهبــــسمله عم|د قنديل سليم|ن225438 حقوق |لق|
24o469|ره||ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمد غنيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لمنصوره|مريم حس فتـــوح |حمد عمر679777
نوعيتـــ |لزق|زيقس|رتـــ حسن |م|م عبــــد |لوه|بــــ جبــــريل628492
صيدله |لزق|زيقمحمد سم ع عبــــد|لمحسن628243
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن عطيتـــ عبــــد|لل|ه مصط سويد7||9|5
8|5o|o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |م| ص|بــــر شبــــيبــــ جوده

رهن| محمود ن| عطوه|4872 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
635|o6يم محمد |لبــــ|ز ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عبــــد|لحكيم |بــــر|
8876oo ئيل| طبــــ |سيوطمريم صفوتـــ بــــش |
9o338o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود خل|ف |حمد |لسيد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| محمد مسعد ص|لح679988
6oo877|تـــربــــيتـــ طنط|مه| سعيد محمد |لسبــــ
ندستـــ حلو|نمؤمن حمدى حسن درديرحسن56|272
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطنسمه حسن عبــــد|لع|ل ثــــ|بــــتـــ 849|89
475o|7فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسيف |لدين محمد ح|مد |حمد ح|مد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم لويز ج|د عبــــد|لمل|ك355256
يم526747 زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــيح |حمد محمود سعد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد |لرحمن محمد حس |حمد99|44
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد خ|لد ع|دل ز رجبــــ523775
يم |حمد |لجرو| 8673|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم| |حمد |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهدى عبــــد |لتـــو|بــــ شمس م نجدى767864
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رضوى محمد |بــــو |لفتـــوح محمد فرج489278
تـــج|ره |سيوطول|ء محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن  5739|9
4o69|4ريدي د|بــــ دمنهور|رن| محمد فكري محمد 

يم رجبــــ |حمد62648 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفسلوى |بــــر|
تـــج|ره |سيوط|ء |حمد محمد عبــــد |لعزيز|64||2

يم ري|ن جل|ل ري|ن8|3486 تـــج|ره ع شمسمصط |بــــر|
يم |لدسو 434742 د |حمد محمد |بــــر| إعل|م بــــ سويفن|
|566o8رهحس ك|مل محمد مر ندستـــ |لق|
|28o58علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد |لسيد عوف
34|6o|يم محمد حموده كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ فرج |لسيد |بــــر|
تـــمريض  بــــ سويفي|سم ربــــيع سيد قن|وى62499

تـــج|ره بــــ سويفمحمود عبــــد|لعزيز |لج|ر عبــــد|لعزيز855293
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمصط حمدى محمد عبــــد |لمحسن عبــــد 479834
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43|o29تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق طلعتـــ |لسيد عزبــــ خلف
|379o8علوم ري|ضتـــ ع شمسم|يكل ن|جح فوزى خله
|4oo8||تـــج|ره ع شمس|ء |حمد محمد محمد
لس |كرم ن|دى زكرى  884959 ندستـــ |سيوطك
تـــربــــيتـــ |لمنصورهلشيم|ء رض| محمد ص|لح نو|ره|694924
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحس|م محمد |لسعيد محمد عبــــد|226|42
24||9oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نتـــم|م سيد تـــم|م ز|يد
ه |حمد عبــــد |لعزيز |لسيد |لحتـــه2|6938 زر|عه |لمنصورهسم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد رمض|ن محمد زين |لع|بــــدين عز8|7834

معهد ف تـــمريض |لفيومعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لحميد عيد69262
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر محمد عل|م عبــــد|لسل|م 889788
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|رتـــ محمد ع مسلم خض 782|64
766o87|ف محمد |بــــو |لعل تـــج|ره بــــور سعيد |ر |حمد |
4||o5oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|ر| | رمض|ن محمد عبــــد |لعزيز
264o84| تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء س| ع محمد ع
44oo|9 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرن| بــــسيو محمد ش
|2o887ره|ش| |ز و|ئل محمد |ديبــــ |لسم|ن ثــــ|ر |لق|
ى عبــــ|س محمد235652 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سل خ

د|بــــ |لفيوم|ه|جر حمدى ف|روق عبــــد|72892
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد ع محمود ع ||||924
45|2o8ندستـــ طنط|محمود ط|رق |حمد جم|ل س|لم
يم محمود محمد|783988 حقوق |لزق|زيقيه|بــــ |بــــر|
43844oلس فوزي ك|مل جبــــر|ن جرجس تـــج|ره كفر |لشيخك
758o25ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد سل|مه س|لم|ن س|لم
علوم ري|ضتـــ |سيوطعمرو مو ه|شم محمد 878576
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج|ء |يمن عبــــد|لسل|م |لصبــــ|غ|256849
|6276oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سيف |لدين محمد رمض|ن |حمد
34o6o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم|زن ع محمد ع |لبــــح|ر
88oo69 د|بــــ |سيوط|سيل | رفيق |ميل ع|زر
|2o|3oل|ل يف محمد حس  ه  تـــج|ره ع شمسن
يم |بــــر|643523 يم محمد |بــــر| حقوق |لزق|زيقمحمد |بــــر|
يم7354|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجوستـــ | يعقوبــــ |سحق |بــــر|
3385o9كليتـــ |أللسن سوه|جنه|ل |يه|بــــ تـــوفيق بــــيه محمد بــــيه
88o952 تـــج|ره |سيوطسيد |حمد سيد ع
زر|عه |ل|سكندريهنور| محمود عبــــد | طه ع423997
4o|976د|بــــ |ل|سكندريه|عمر محمد محمود محمد
يع654|2| ي |بــــو  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ محمد خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد خ|لد ص|بــــر |سم|عيل|447224

5269oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|زي|د محمود حمدى محمود
68|5o3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد | ه| |لسعيد عبــــد |لمحسن مصط
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــس|م سم عبــــده محمد ف|رس254542
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|2o789ندستـــ |لفيومف|دى مجدى ح|فظ سعيد
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد يوسف متـــو |حمد487475
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد زغلول ع محمود مرس|ل632|45
22o72oيم محمد ع |حمد ط|مع تـــج|ره ع شمسدع|ء |بــــر|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد حس ك|مل وسط|وى|8779
2|772oرهعبــــد|لرحمن عبــــد| طه محمودعرفه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|57o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف ي| مر سيد محمود
ندستـــ |ل|سكندريهلسيد |حمد |لسيد عبــــد |لقوى|529882
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسجيه|ن خلف محمد عبــــد|لرحيم 692|92
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ  حمد محمد ص|بــــر محمد|3648|9 معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د سعيد كم|ل شعتـــ528869
ى عبــــد|لعزيز مركز  5||887 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطخلود خ
5o8o3وف|تـــن|در ع|طف عطيتـــ بــــبــــ|وي ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

ين |حمد فؤ|د ع خ|لد773466 وقش ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ده محمد عبــــد | محمد|5957|
ه ع|طف محمود محمد |لقرم| |774486 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
332o|6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نه|ل عص|م محمد حسي
6oo692| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|سم|ء |لسيد محمد |حمد |لخلي
تـــج|ره |لمنصورهند عل|ء |لدين عثــــم|ن ذ678528
يم سعيد ع محمد8|4467 د|بــــ |ل|سكندريه|مصط |بــــر|
25oo55ج معهد ف ص بــــنه|ه|جر محمد محمود |ل|
22|8o2رتـــ|وق ممدوح محمد |سم|عيل محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ه س|لم مصط |لجن|ي 7428|6 ثــــ|ر د |ط|ن
7|o545تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرن| محمد محمد كم|ل |لسيد
طبــــ بــــورسعيدمروتـــ عبــــد|لحميد محمد فتـــ عبــــد |لحميد623429
يم768464 يم محمد |بــــر| كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن عبــــد| |بــــر|
63837oندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد جم|ل متـــو ع
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| |حمد عبــــد| دبــــر |لفرم|257997
33o|68تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ خ|لد جوده ه|شم فرج
63o622|حقوق |لزق|زيقحمد حسن جميل حسن
ل| 8528|6 لسن ع شمس|ين ن| عبــــد |لرحيم 
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــدين| ع|دل عبــــد |لحليم حميده292||6
242o|7|ره||ء مختـــ|ر سيد س|لم رزق س|لم د|بــــ |لق|
43o794تـــ حمدى عبــــد|لسل|م فر|ج |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م

د|بــــ ع شمس|مريم سيد حس مصط 57|22
يم عبــــد|لمجيد833465 معهد ف ص سوه|جرش| عبــــد|لعليم |بــــر|
لسن ع شمس|مل محمد عل|م محمود|478547
68|98oد|بــــ |لمنصوره|مروه محسن محمد حسن محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمحمد ع|طف عرفه |م|م محمد38254|
3353o3لسن ع شمس|ي|سم محمد زيد|ن |حمد
|2o892 يم محمد |بــــو|لعن أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــر |حمد |بــــر|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ شعبــــ|ن ع حسن355386
6o4o|6د|ر |لعلوم |لفيوممصط ربــــيع عبــــد|لر|زق سيد|حمد جمعه
ف محمد |لسيد235758 رتـــ|بــــسنتـــ | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف خ|لد مخلوف شح|تـــتـــ حسن5|4887
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمجد مجدى جم|ل |لدين ص|لح |لز892|4|
9oo559|ه حم|م |بــــوضيف عبــــد|لرحيم زر|عه سوه|ج م
ى محمد محمد26|3|3 تـــج|ره بــــنه|سه| ي
ر حكيم عبــــد|لمسيح||75994 علوم ج|معتـــ |لسويسيري 
يبــــه493999 حقوق |ل|سكندريهصديق محمد عطيه |لسيد محمد 
|د|بــــ |لم |محمود عبــــد|لمتـــج محمد عبــــد|لمتـــج 822826
5258o8ندستـــ |ل|سكندريهعمر عل|ء عبــــد |لق|در عبــــد |لفتـــ|ح
ندستـــ |لزق|زيقعمرو عم|د |لدين محمد زينهم محمد625273
6oooo8د|بــــ |لمنصوره|مريم عزتـــ عثــــم|ن |حمد |دريس
6o588||يم محمود طه حسن عبــــد |لوه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
52o959|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورصف|ء محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لش

4999o|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد
32855oلس من عد فريد سليم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ك
63o273|يم محمد محمد |لسيد بــــدر|ن وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى ص|بــــر ع فؤ|د محمد |لنق 485267

ندستـــ حلو|نمصط عبــــد |لخ|لق |بــــو ط|لبــــ عبــــد 45589
9o9o73|طبــــ سوه|ج حمد ن| ثــــ|بــــتـــ |حمد طلبــــ
5o7953 تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه عم|د |لدين |لد| عبــــد |لعزيز
تـــج|ره ع شمسسليم|ن ممدوح محمد يوسف محمود96||34
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه|بــــ عمرو عبــــد|لحميد حس|ن265333
طبــــ |لسويسس|ره حمدى عبــــد |لقوى عبــــد |لقوى769826
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخي|ر| ممدوح عبــــد |لحميد أحمد رزق439786

34o78رهيوستـــ | محروس عبــــد |لمعز قدوس ج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه محمد محمد حسن |لسيد|689322
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه |حمد |لسيد عبــــد|لرحمن6873|2

ره|مريم محمد عبــــده محمد |بــــوسنتـــ4475| د|بــــ |لق|
|45o79رهنوره|ن ن| محمد سليم|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
||5o6|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم|رين| صفوتـــ موريس و|صف
تـــ سيد محمد |لبــــدري|822|2 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م
594ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد كم|ل محمد عبــــد|لعظيم

علوم ري|ضتـــ سوه|جيوسف منصور محمود |حمد 74|898
874o8كليتـــ |أللسن بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحكم عيد

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ي| محمد عبــــد|لمنعم س|لم |لفخر|9|222
يم |لطو 328895 صيدله طنط|محمد |لطو |بــــر|
766367| تـــج|ره بــــور سعيدسل|م خليل |لسيد حسن |لطر|بــــي
9o9|52 علوم |لم |محمد محمود ر|فتـــ ح|فظ |ل |ر
ف |لسيد |حمد |لكح765897 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرحمه |
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8o87o7صيدلتـــ |لم |محمود ط|رق صل|ح طه
د|بــــ سوه|ج|م|رين| عم|د تـــوفيق حن|  896526
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر ع محمد منصور96|4|2
| ص|دق عبــــد |لسميع |لص|دق28433| تـــج|ره ع شمسي
ندستـــ بــــور سعيدحمزه ف|ضل |حمد عبــــد |لر|زق755563

5o462| طبــــ بــــيطرى بــــ سويفش| محمود حس عبــــد
69o982تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــريم عبــــد |لرحيم عبــــد |له|دى |لسيد
ندستـــ |لزق|زيقحمد سعيد فتـــ فتـــوح||77729
تـــمريض بــــنه|من|ر عبــــد|لعظيم صل|ح عبــــد|لعظيم محمد329554
4|o485حقوق طنط|مصط محمد ع شعبــــ|ن
ندستـــ حلو|نعبــــد|لكريم خ|لد عبــــد|لمنعم يونس|665|2
ري|ض |طف|ل |لمنصورهزينبــــ |مجد شكرى عبــــد |لعزيز ع|68782
45o|55لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد عمر محمود |لجندى|

24o39كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه عم|د حمدى مر
7o3497  |د|بــــ |لزق|زيق|رغده |لسيد |لشح|تـــ عبــــد |لش
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد مصلح كم|ل حس 524868
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد عبــــد|لرشيد |حمد محمد 885743
695o74ندستـــ |لمنصورهمحمد ع عبــــد | محمد ضيف
8o469oكليتـــ حقوق |لم |رن| ط|رق محمد صل|ح |لدين
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــه ع|دل كم|ل شنوده  62|2|9
62972oيم جوده ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يه|بــــ |لسيد |بــــر|
23o24||ف حسن محمد |بــــر تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن |

4854oرهوق محمد جمعتـــ محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
2499o6د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رو|ن ي| رمض|ن |لسنط|وى
69856oد|بــــ |لمنصوره|ريه|م عم|د حمدى فه د|ود
ندستـــ طنط|محمد مختـــ|ر فريد عيش269786
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود صبــــرى شح|تـــه |لجندى767276
4777o8|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد| | ع|دل عبــــدتـــ عبــــد |لمجيد |بــــر
89|5o|| تـــمريض |سيوط سم|ء موعود كم|ل |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهرؤيه خ|لد محمد |حمد755368
طبــــ ع شمسشيم|ء محمد عوض محمد شط|32|443
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى بــــسيو فرج ر|شد369|27
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد سعيد عبــــد|لحليم سعيد||24446
7o|o78ه ي| محمد |بــــو زيد |بــــو زيد |لعزبــــ زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــن
يم عبــــد|لسل|م حج|زى256577 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|ر| |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمتـــ جمعتـــ |لسيد محمد |لعو 637768
8864||| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط س|مه عبــــد|لموجود محمد ع
يم عبــــد|لع|ل |لسيد257524 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رحمه |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|رن| ي| عبــــد|لح|فظ عفي عبــــد|لح367436
78o65oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نوره|ن ع|دل |لسيد مصط مسعد
4259ooعلوم |ل|سكندريهرو|ن خ|لد |لسيد عبــــد |لرحمن |لفخر
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يثــــم صعبــــ عبــــد|لعزيز66|334 زر|عه مشتـــهرمحمد 
ن| وجيه حليم جرجس59576| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى ع|دل |حمد |لبــــستـــ|وى497678
تـــربــــيتـــ ع شمسدين| محمد ن محمد3633|3

يم ص|لح6666| د|بــــ حلو|ن|محمد رض| محمد |بــــر|
4o5oo6د|بــــ دمنهور|محمود |لسيد محمد مصط خليل
5o988|علوم ج|معتـــ |لسويسمصط خ|لد |حمد عي
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخم|م ع|دل ع كرشه||46556 معهد ع| 
5o4o23لس مرقص شفيق ج|د سل|مه د|بــــ |ل|سكندريه|ك
ف محمد محروس حسن265539 حقوق بــــنه|محمود |
ندستـــ ع شمسسم| |حمد محمد كم|ل32657|
925o75 ر د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|تـــ |بــــوبــــكر عبــــد|لمقصود عبــــد|لظ|
تـــج|ره بــــ سويفسل|م رض| جمعه محمد|855768
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طريم محمد فتـــ |لمغ|ورى دحدوح|94|62
يم عبــــد|636375 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صبــــري فتـــ إبــــر|
2|42o4لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد نبــــيل بــــرك|تـــ |لسيد
تـــمريض |سيوطع عص|م محمود خليفه 889478
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يتـــ ط|رق عبــــد |لحميد |يوبــــ|8||||4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد عبــــد|لوه|بــــ سعد |لسيد عبــــد|لوه|33825
|د|بــــ |لم |حم|ده رفعتـــ مر سعد2952|8
4922o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمد |لسيد محمد حبــــيبــــه
776933| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمنيه صل|ح |حمد مصل
تـــج|ره |لمنصورهبــــ|نوبــــ ه| فؤ|د صبــــ جرجس|676722
4o8799تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م س|لم عبــــد |لنبــــى عبــــد |لنبــــى |لقص
علوم |سو|نسه| عبــــد|لكريم متـــو محمد848536
8o3972ش|م حس محمد نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن 
بــــه صبــــيحه247324 بــــه |حمد و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحس|م و
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورلشيم|ء عبــــد|لن| فهيم عبــــد|له|دى499462
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن صفوتـــ محمد حسن|87||63
ف عبــــد|لبــــ|سط |لسيد328455 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــركريم |
تـــج|ره ع شمسحمد خ|لد محمد |لسيد|342944
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |لص|وى ع بــــدوى|268624
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسم|ء عم|د عبــــد |لحميد محمد حسن766289
رهيوسف وليد صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز45453| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طأمينه محمد محمد|لسق| سليم623589
32985oيم شعيبــــ |د|بــــ بــــنه|ي|سم |لسعيد عبــــد|لمنعم |بــــر|
76o634آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى محمد عبــــد |لغ |لغريبــــ
359o85ل|ل معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم نظم معلوم|تـــجورج يح نبــــيل 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |س|مه محمد عمر |سم|عيل|255475
م|م|76|266 ره|م| سم عبــــد|لص|دق  ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح خ|لد سعيد ح|مد628588
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زر|عه |لمنصورهيه عص|م عبــــد |لمحسن عيد |لمتـــو694582
ى488266 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|وليد حس|م عبــــد|له|دى |لم
8586o3علوم |لم |محمود حسن خليل حسن
25o763|صيدله |ل|سكندريهروى سعيد بــــدوى |م|م
نوعيتـــ |شمونسمر عص|م عبــــد| حسن ج|بــــ ||26734
6254o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمود ربــــيع فؤ|د حسن غزه

د|بــــ ع شمس|شيم|ء ح|مد عبــــ|س مسعود79694
88o825 تـــربــــيتـــ |سيوطع |ء يوسف سليم ع
|2o|66ف عبــــد |ل |لدليل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد مصط عبــــد|لحميد |ل|245633

7o|37 معهد ف تـــمريض |لفيومعمر عز|لدين عمر محمد عبــــد|لمو
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمود محمد عبــــد|لع| |حمد زعبــــل|49377
43|o2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| صقر مصيل |حمد
9o5864| يم ن| عبــــد| رزق | كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد  بــــر|
|3o269ره|شيم|ء خ|لد محمد |لحسي محمد د|بــــ |لق|
68o48oنوعيتـــ |لمنصورهعمر ع|دل عبــــد |لرحمن |حمد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره خ|لد سليم|ن |لجزله252395
228o62ر محمود محمد ح|فظ ره|منه | م| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o6298صيدله |لمنصورهمروه محمد مصط عبــــد |لمع رمض
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن حس|م |لدين شو محمود26|464
9o3|96 علوم سوه|جندى خ|لد محمد محمد

358|o د|بــــ حلو|ن|سم|ح عزتـــ عبــــد |لسميع |م
لسن ع شمس|ل|ء جم|ل محمود ع شح|تـــه|774884
ف 8898|2 يم  ندستـــ حلو|نمحمد |حمد سعد |لسعيد |بــــر|
ندستـــ |لم |زي|د |يه|بــــ عثــــم|ن عوض |لسيد677537
52o|37ف |حمد حسن قبــــل|ن د|بــــ دمنهور|ندى |
د|بــــ |سيوط|غ|ده صل|ح عبــــد|لعظيم حسن 886693
صيدله حلو|ن|ء محمد سم |لد |349632
8o382oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دوء |حمد عبــــد|لع| ريح|ن|
يم263457 علوم بــــنه|بــــسنتـــ ع|مر شبــــل عبــــد |لسميع |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمد عم|د |لدين عطيه عبــــد |لفتـــ|ح6||29|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه شعبــــ|ن عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |57838
د|بــــ |لفيوم|مروه محمد ربــــيع عبــــد|لحليم|7357

36o7|9رهمرو|ن |يه|بــــ عبــــ|س عبــــد|لحميد بــــكرى ندستـــ |لق|
د|بــــ دمنهور|رحمه محمود حن |بــــو علو6934|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحسن |حمد حسن سليم|ن54|346
يم أبــــو |لكر|م|تـــ محمد |حمد85|||4 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم إبــــر|
رهن|ء حمد|ن |لسيد ج|د |لكريم238373 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم حس|ن |حمد475634 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحبــــيبــــه محمد |بــــر|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ند| عبــــ|س فوزى محمد |لعمرى537292
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه حسن محمد محمد ع خلف2|236|
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تـــج|ره |سيوطنوره|ن رجبــــ محمد ح|فظ|945|8
77o772تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقتـــ ممدوح محمد فتـــ عبــــد|لسل|م حج
7o76o2|تـــمريض |لمنصورتـــ س|مه معوض عوض |حمد طه
9o665| تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمريم حس فه مكسيموس
89o432 يم معهد ف تـــمريض |سيوط ع|صم |بــــوزيد حسن |بــــر|
|627o5لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد و|صل

22o24ره|وق سيد عبــــد |لع| ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o7477د|بــــ |لمنصوره|من|ر محمد عبــــد |لعزيز تـــوفيق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط |حمد عطيه |حمد23|232
نوعيتـــ بــــنه|محمود |يمن سعيد حس|ن عفي 337857
معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد ص|بــــر عبــــد|لحميد |حمد|883237
م محمد عثــــم|ن ح|مد محمد|476469 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــد
ف محمود عطيه|5583|3 رتـــ|سم|ء | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حبــــيبــــه محمد |حمد ع سليم|ن33644
علوم |لزق|زيقرحمه |لسيد سليم قطبــــ779852
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد صل|ح حسن ق|سم|766826
تـــج|ره بــــور سعيديوسف |حمد محمود محمد سكريه765364
يم |لسيد986|32 حقوق ع شمسوق حسن |بــــر|
766o38تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرو|ن خ|لد ك|مل نعم|ن سليم|ن
76o58o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرن| عم|د عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لغ
وف|تـــميشيل سم يوسف ن7954|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|692oد|بــــ كفر |لشيخ|لشيم|ء محمد يوسف عبــــد |لو|حد ع
42289oد|بــــ |ل|سكندريه|رنيم ع|دل |حمد محمد
يم زيد|ن344672 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء |لسيد محمد |بــــر|
7|6|8o يم د|بــــ |لمنصوره|جيه|ن مجدى عبــــد |للطيف |بــــر|
687|o7تـــمريض |لمنصورتـــ ول|ء صل|ح حسن حسن شمس |لدين
ر |حمد67535| ر |حمد عبــــد |لظ| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لظ|
معهد ف ص بــــ سويفشنوده كم|ل ك|مل  |د4392|8
|د|بــــ |لم |حمد مختـــ|ر عوده عبــــد|لغ |3789|8
يم محمود |حمد شعوط453346 ندستـــ |سيوطمحمود |بــــر|
83968o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمينه نوبــــي |حمد مصط
طبــــ |سن|ن ع شمسبــــتـــ صل|ح س|لم ع|6|332
ن| حس عبــــد | عبــــد |لنبــــي5644|| تـــج|ره ع شمسم
د|ر |لعلوم |لفيوممروتـــ ج|بــــر محمد ج|بــــر عمر322766
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد رمض|ن مل|حظ محمد|5|8373
د|بــــ حلو|ن|محمد ع|طف محمد عبــــد |لع|ل28738|
6848o3| د|بــــ |لمنصوره|مريم |لسيد محمد عبــــد |لرحمن عبــــد

3766oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |لسيد محمد محمد
علوم كفر |لشيخبــــسمه مصط محمد مصط رشو|ن439446
|د|بــــ بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لع| عبــــد|لسميع265973
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ن| عبــــد|لعظيم حد|د258786
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ش|م |حمد تـــوفيق|833877 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحس|ن 
43o633يم قلقيله معهد ف ص طنط|آيتـــ حسن |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |ي|سم محمد عبــــد|لمنعم ع 853857
ندستـــ |لزق|زيقف محمد |لدمرد|ش محمد مرد|ش7|7744
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم| محمد |لسيد ح|مد ص|لح|828|62
تـــج|ره |لزق|زيقمهند |يمن شح|تـــه عبــــد|لعزيز778557
ل|ل772974 يم  د|بــــ ع شمس|محمد رمض|ن |بــــر|
323o5oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن صبــــ محمد حسن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسمع|ن ن| |يوبــــ بــــ|سليوس346355
ندستـــ تـــ.خ|مس مصط |حمد محمد عبــــد|لحميد |لشوربــــ شديد475|76 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
784o|9|يم |لسيد يم سليم |بــــر| حقوق |لزق|زيقبــــر|

24o75حقوق حلو|نرضوى يح حل |حمد
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | عل|ء |لشح|تـــ عبــــد|لخ|لق338487
7o2o38ندستـــ |لزق|زيقمحمد سم عبــــد |لحميد محمد مو
345oo3تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر سعيد محمد د|ود حندس
69o564يم شلبــــى ندستـــ |لمنصورهمريم ي| محمد |بــــر|
6|2o52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | |حمد محمد شح|تـــه عطيه |لبــــسيو
6o7695د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ |لسيد بــــل|ل |لجم|ل

|57o6|يم يم |لسعيد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد |بــــر|
52o974ف ع عبــــد |لحميد حقوق |ل|سكندريهبــــتـــ مصط م
د|269326 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء عطيه |بــــوبــــكر |لمج|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ74|637
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخن ع ف|روق محمد غ|زى436924
رهمنيه عبــــد |لرسول محمد عبــــد |لكريم|6|343| تـــج|ره |لق|
|2o7|5ش|م صل|ح |لدين عبــــد |لسل ره|نور|ن  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o94|o معهد ف ص سوه|جد| | ج|د عبــــد|لحميد رسل|ن
5o5385صيدله |ل|سكندريهمحمد بــــسيو بــــسيو عبــــد|لق|در نوح
23o596 رهمحمود حس محمود حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر عن| مصط فضه|698674 ه ط| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم

تـــ |س|متـــ رمض|ن محمد|49932 رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
صيدله |لمنصورهحمد محمد |حمد |لحبــــ |6853|7
775672| ف محمد بــــيو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |
4o89o7تـــربــــيتـــ طنط|نعمه نجيبــــ حن نص|ر
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمد عبــــد |لحليم فه |لحلي |8555|6
د|بــــ دمنهور|محمد حس|م |لسيد ع |حمد سعد492645
ه عبــــد |لمل763462 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدي|سم صبــــرى  |د بــــح
628o9oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقرضوى ي| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمدى عم|د |لدين حمدى عبــــد |لكريم47335|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد محمد كم|ل عبــــد |لخ|لق|2373|5
تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن حم|ده محمد محمد |لعري 263423
5o75|7يكل كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدي|سم مسعد |سم|عيل محمد 
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8o7784يم خليل ج|د |لسن |لم |جوي |بــــر|
4o|799د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد |لرحمن عنتـــر فريد فؤ|د
7o4|24تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــد | |حمد |لسيد مندوه غيثــــ
ره|يري س| فكري قوسه|65356| د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ش|دى فريد ن|شد عبــــد |لسيد جندى484272
6o3854تـــج|ره |لمنصورهمجدي مجدي |حمد ن |لدين
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|ر| شكري محمد رش|د عبــــد |لعزيز عفي 22||46
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد مصط |بــــو|لمجد سنو ||84668
تـــج|ره طنط|بــــدر س|لم محمد عمر حريره|49458

يم44897 زر|عه ع شمسول|ء وجدي |حمد محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىن حس خلف | ع| |8|8635
معهد ف ص طنط||ء محمد عر|بــــى مط|وع||43466
9o||4o كليتـــ |أللسن سوه|جرش| محمد عبــــد|لل|ه محمد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــل|ء عن| عبــــد | عن| |775988
تـــج|ره |سيوطم|جده د|ود عزيز سليم|ن 233|89

رهبــــتـــ | ع|دل |حمد بــــيو6994| تـــج|ره |لق|
349o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حسن|ء حس |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد مجدى |حمد ع |حمد|9692|4
صيدله |لزق|زيقل|ء محمود عبــــد |لق|در يوسف|772226
يم25||84 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــعزه عبــــد|لح|رس محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى عبــــد |لمؤمن عبــــد |لعزيز محمد حف 57|5|5
4o|852 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد رجبــــ |حمد محمد دسو
92o358 صيدلتـــ |سيوطرحمه جم|ل عبــــد|لل|ه محمود
يم سليم|ن |لكل|وى262236 تـــج|ره بــــنه|حمد سم |بــــر|
ي جرجس شح|تـــه ميخ|ئيل6685|8  |حتـــ وفن|دق |لم |م
8o9o|9|فنون جميله عم|ره |لم |م مل|ك ف|يز عبــــد|لمل|ك
تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء مجدي شعبــــ|ن محمد|9|532|
8o7o83تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم ربــــيع عبــــد|للطيف مبــــروك
6o8o|7ه |لسيد عبــــد|لعزيز |لرشيدى معهد ف تـــمريض طنط| أم
2|94o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ن|ديه مصط عبــــد| مصط
يم حسن |لسيد|22|456  |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحسن|ء عبــــد|لق|در حم|ده عبــــد|لعزيز832372
684o79تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد عم|د عبــــد |لمو |حمد |بــــو|لنج
رهحمد عم|د يوسف حسن|226646 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقدير كرم |حمد عبــــد |778266
634|3|| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد سند متـــو متـــو
346o99تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحس|م سعيد صبــــ مصط |لدوه
6oo|o3تـــج|ره |لمنصورهيوسف عبــــد|لمحسن سعد |لغريبــــ
25956oر عبــــد|لحكيم ع|بــــدين ره|ف|طمه م| ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمصط رض| م |لدين عبــــد|لجو|د855477
|د|بــــ طنط|ندى محمد منصور |لطيبــــى |لمغ 2522|6
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45o997|معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد ش|كر |لنعم| عبــــد
6639o| كليتـــ |أللسن بــــ سويفمنيتـــ ع محمد عبــــد |لغ

تـــج|ره ع شمسرو|ن محمد عي محمد54837|
9oo93o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىفرحه ه| محمد |لبــــدرى
33|29oتـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر محمد عبــــد|لمغ |لطو حسن

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع سيد |مبــــ|بــــى ع3|699
27o899يم عبــــد|لعزيز د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره ي| |بــــر|
5o5953|يم تـــج|ره |ل|سكندريهحمد جم|ل |لسيد دسو |بــــر|
ندستـــ |لم |مصط محمود |لسيد محمود محمد34|777
ندستـــ بــــنه|حمد حس محمد |حمد م| |795|26 كليتـــ 
7|748o ه سل|مه عبــــد |لغ |حمد عبــــد |لغ معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم
8o488|فنون جميله فنون |لم |ريم وليد فو محمد
2|27o2ف عبــــد|لبــــ|سط عبــــد ربــــه عط زر|عه ع شمسيوسف |
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه محمود عزبــــ حنيش|4|2683
875oo9|طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديد يه حس فرويز محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | مجدى حسن |سم|عيل حمزتـــ345849
823o37|ه محمد حسن سعيد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
يم سمك2|6246 معهد ف ص بــــور سعيدر| | سعد سعد |بــــر|
رهزي|د  |زى مصط حسن|798|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |سم|عيل |حمد خميس د|ود|523346
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | |حمد محمد يوسف |غ|395|35
68o|85|تـــج|ره |لمنصورهحمد |لبــــ|ز محمد ن يوسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| عل|ء |لسيد حس|ن |بــــو ط|لبــــ85|683
|د|بــــ طنط|عبــــد|لجليل ع|طف عبــــد|لمطلبــــ ص|345767
ف عبــــد |لرحمن عبــــد |لع|632329 نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |
صيدله |لمنصورهم خ|لد |حمد عبــــد |له|دى |لطلح|684673
ى442288 تـــمريض كفر |لشيخمحمد ط|رق محمد ف|روق |لقرق
|ء |لسيد |حمد محمد |بــــو |لعل||6|266 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||
26o86oى |حمد سمرتـــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ي
||9o76تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن ه| سيد محمود |لخو|ص
47575oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد فرج |لسيد طلبــــتـــ عبــــد|لرحمن
9o6793 ر|ء محمد فتـــ محمد طبــــ بــــيطرى سوه|جف|طمه |لز

حقوق بــــ سويفمريم خ|لد محمد ع 52463
ف ع عبــــد |لعزيز رجبــــ764894 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنور|ن |
5o8o54علوم |ل|سكندريهوق |حمد مغ|ورى محمد محمود
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل محمد ك|مل محمد754763
5o7798تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ح يوسف جمعه جبــــريل
5o6237طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| جبــــر محمد جبــــر |لصبــــ|غ

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفه|جر محمد ع دكرورى469|7
طبــــ حلو|نآل|ء صبــــ ع محمد سل|مه8664|5
6o38|o|تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمد عبــــد |لعظيم محمد حبــــيبــــ
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قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| محسن محمود |لدعو 268764
5o22|3 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |م عبــــده |م
رتـــ/ري|ضتـــ|يه|بــــ ع|دل سل|مه جرجس عطيه||7|9|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ع|دل عبــــد |لق|در محمد3982|

ندستـــ ع شمسنور |لدين خ|لد |حمد |لسيد ستـــيتـــ68435|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نهله مصط رضو|ن مصط 759693
ندستـــ ع شمسنور ع|طف محمد محمد533|2|
د|بــــ |لمنصوره|د | مدحتـــ فتـــ محمد ع|مر5953|7
45o726 د|بــــ طنط|جه|د عبــــد |لبــــ|سط محسن يوسف عبــــد|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد|لر|  |ء |لدين عبــــد|لمنعم 357375 معهد |لصفوتـــ |لع| 
|د|بــــ |لم |خلود ع|يد عبــــد|لر|زق عثــــم|ن7|6||8
8o7676|تـــربــــيتـــ |لم ||ء شعبــــ|ن ح|فظ عبــــد|للطيف
24897oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومخلود خ|لد بــــيو عبــــد|لوه|بــــ سويد
رهحبــــيبــــتـــ جم|ل عبــــد|لحميد عطيه323738 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د عص|م محمد فوزى خ|لد266675
625||o تـــج|ره |لزق|زيقآل|ء |حمد محمد ع
6o8o46ر|ن ف مصط عبــــد |لغ ز تـــج|ره |لمنصورهتـــ |
ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىبــــسيو عبــــد| بــــسيو عبــــد |لرؤف452446

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد | |حمد محمد |حمد|5557
|7|o47حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم حم|ده محمد |حمد
يم |حمد محمد بــــدوى|46743 رهبــــر| طبــــ |لق|

622o6|معهد ف ص بــــور سعيدسهيله محسن |لسيد عبــــد |لمحسن |بــــر
رهمحمد سيد عبــــد | سيد عفي 47638| طبــــ |لق|
يم محمد |حمد |حمد687859 نوعيتـــ |لمنصورهنج|ه |بــــر|
حقوق |لمنصورهمحمود ص|بــــر |حمد |لسيد ع|78922
ثــــ|ر د |ط|د |نه ميل|د يو|قيم متـــرى||6229
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد|لكريم |بــــو|لسعود |لسيد 232742
رهف|دى ع|طف رشدى غ|لبــــ242639 تـــج|ره |لق|
62o737|رهحمد عوض |لسيد محمد سم|حتـــ تـــخطيط عمر| |لق|
ن| |حمد مصط |حمد4548|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىص|بــــرين شعبــــ|ن عبــــد|لمج |لسيد829727
طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|ره عبــــد | حسن محمد63|699
لسن ع شمس|منتـــ | محمود |سم|عيل محمود38885|
|436o8يم |سم|عيل ره|رحمه عبــــد |لحميد |بــــر| د|بــــ |لق|
45o|85علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود عم|د ع |حمد حسن
ندستـــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لمعتـــمد خليفه37733|
9o9|32 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمؤمن جم|ل محمد ح|مد |حمد
2867|o|وف|تـــي|د طه ح|مد بــــحبــــح معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م نعيم منصور |لسيد|5562|6
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط حمدى ش|مخ حسن عبــــد|لع|269669
8338o5تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دير| | حسن |حمد عبــــد|لسل|م
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يم34245| رهمن|ر جم|ل عبــــد | |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمن|ر سل|مه عبــــد|لعزيز |حمد54672

36o7|2| يم خ|لد ع حسن عفي رهبــــر| ندستـــ |لق|
7o|4o3ى محمد س|لم |لغربــــ|وى زر|عه |لمنصورهمحمد ي

58o62كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفحسن عم|د|لدين حسن سيد
معهد ف ص بــــ سويفحمد شو ع سيد|87982

778o32معهد ف ص |لزق|زيقدير |لسيد |حمد ز عبــــد|لح|فظ
تـــج|ره طنط|حمد ع|دل عبــــد|لجو|د خميس |لسعدي494345
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكل|ر| نبــــيل نصيف ميخ|ئيل7|65||
47623o|د|بــــ |ل|سكندريه|م| محمد محمد محمد طلبــــه
زر|عه |لم |ن|دين محمد عيد محمد273597
حقوق |لزق|زيقنور |سل|م محمد |حمد648233
زر|عه |سيوطمحمد سيد عمر محمد 7696|9
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد | ط|رق محمود عبــــد |له|دى643845
معهد ف ص |سيوطمرثــــ| ع|طف س| حن|  492|88
يم عبــــد|لمع2883|3 يم محمود |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
يم جل|ل معوض محمد ر|شد|392|33 معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم نظم معلوم|تـــبــــر|
85o|7oطبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدعمر عبــــد|لرحمن غريبــــ س|لم
ف جوده عبــــد|لق|در|2|2|22 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء |
||52o3 د|بــــ ع شمس|مريم محمد ع|دل حس
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد يوسف عبــــد | محمد يوسف86|526
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|بــــسنتـــ ع حسن عبــــد |لسميع|5482|
يم محمد |لفرشو66764| ه |حمد فؤ|د |بــــر| د|بــــ حلو|ن|م
تـــج|ره سوه|جمل نجدي |لنوبــــي |دم|838958
624o59يم محمد عبــــد|لع|ل ع تـــج|ره |لمنصورهع |بــــر|
ه سم ق|سم حسن|923846 د|بــــ سوه|ج| م
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|د|ء محمد |دم محمد|849525
|د|بــــ بــــنه|بــــه ه| فكرى عبــــد|لعليم د |266323
6|39o3تـــج|ره طنط|ع حمدى ع حسن |ل|صور
تـــمريض ع شمس يم|ن محمد ي محمود|27|345
حقوق ع شمسكريم محمد محمد ح|فظ|2339|
7o4868د|بــــ |لزق|زيق|ه|له جم|ل جوده |حمد
يف766799 معهد ف ص |سم|عيليهمهتـــدى منتـــ ش|كر معيلق |ل
يم |بــــو692583 ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه ربــــيع |بــــو|لعن |بــــر|
رهف|روق محمد ف|روق محمد45|5|2 ندستـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ |حمد |سم|عيل |حمد535|2|
وف|تـــنوره|ن صبــــرى سليم|ن عبــــد |لخ|لق|3968| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
م محمود عزتـــ عطيه|67245| وف|د وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
679o7|حقوق |لمنصورهع |حمد ع محمد |لخو
تـــج|ره سوه|جعمرو محمد تـــوفيق محمد  924582
8|433o|تـــمريض |لم | سل|م شعر|وي حسن خليل

Page 3734 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

معهد ف ص |لزق|زيقي|ر| |حمد عثــــم|ن محمد عبــــد |لع|885|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ه| مه بــــ|4||4|3
ى محمود625934 حقوق |لزق|زيقخ|لد محمد خ
5o7392نوبــــى مدكور زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهند| محمد عبــــد|لبــــ|سط محمد |ل
78o627 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره رأفتـــ عبــــد |لحليم ع حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|دون| نعيم فوزى صديق326337
|63o78دير زكري| عبــــد |لحميد فنون جميله فنون حلو|نغ|ده 
رهمن|ر جم|ل ع عويس243433 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7|o772معهد ف ص |لمنصورهخ|لد محمد محمد محمد غ|زى

د|بــــ بــــ سويف|حمد ح|مد حس ح|مد|59753
ر حسن محمد ع 5|3378 علوم بــــنه|حسن م|
7o9825|يم محمد وف ري|ض |طف|ل |لمنصوره|يم|ن محمد |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخشيم|ء عبــــد |لعزيز ح|مد |سم|عيل|43439
322oooد|بــــ حلو|ن|ف|طمتـــ |م عبــــد|لفتـــ|ح |م |حمد
صيدله |لمنصورهبــــ|سل |س|مه عبــــد |لغ فطيم683768

يم77684 يم |حمد |بــــر| علوم ع شمسسل |بــــر|
||9466| تـــج|ره ع شمسحمد بــــدر |م محمد مو
24o|42| رهعمرو ن| مصط محمد عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|خ|لد |لسيد عبــــد|لحميد حطبــــ7465|4
5|53o5تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء عص|م |لبــــسيو ص|لح |لسيد شلبــــى
صيدله ع شمسندى ع محمد عبــــد|لغفور ع364668
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمجد |يمن |لمرشدي محمد بــــدر|لدين255769
4o72|5|ه سم محروس شعبــــ|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم
|229|4| علوم ع شمس|ء ط|رق محمد ع
37|5o2حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر محمد حسن ع بــــدوى

3|89oن| |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح م|زن رهم تـــج|ره |لق|
رهحمد عم|د عري|ن يوسف||2377| ندستـــ |لق|
3|7o2|| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم ثــــروتـــ جميل |م
86722oصيدلتـــ سوه|جمونيك| |م |لقس مرقس حكيم
449o72|ل يم شعبــــ|ن ع  إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود إبــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندي|ن| محمد محمود |حمد865|2
تـــج|ره بــــور سعيدحمد صل|ح عبــــد |لرحمن |لمهدى|783745
د|بــــ |سيوط||ء صل|ح |حمد مصط |3622|3
ر2||8|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه زكري| رمض|ن جو
رهغ|ده محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عمر53626| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ف سم محمود غنيم679726 ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء |
69o236|ف عبــــد | عبــــد |لمجيد د|بــــ |لمنصوره||ء |
254|7oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رحمه ن| حس |لجندى
9o79o2|تـــج|ره سوه|ج حمد ن| ح|فظ عبــــد|لع|ل
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|ره بــــ|سم رفعتـــ مر642997
يم|698439 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء محمود مصط محمد |بــــر|
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حقوق طنط|حبــــيبــــتـــ محمد حس |لمر497572
ثــــ|ر |لفيوم|سيد حج|زى محمد |لر|وى57674
72o74تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء عص|م |لسيد محمود

يم |ل|طروش|44|42 د|بــــ د |ط|من|ر رسل|ن |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس|م محمد حسن عبــــد|لحميد273289

د|بــــ بــــ سويف|ند عم|د سيد عبــــد |3|6|5
د|بــــ |لمنصوره|حمد حس عبــــد |لسميع محمود ليله|684557
ي|837286 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|يه محمد عبــــد|لعليم بــــ
9o84|6 يم تـــج|ره سوه|جمن|ل |سم|عيل رضو|ن |بــــر|
756|2oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه ع ج|د | ع
34o476زر|عه مشتـــهرد| | ف|روق م عطيه
5o9949 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ع|دل محمد م
9o7|64 ك.تـــ. ف صن| سوه|جي|س |حمد |بــــو|لوف| |حمد
رهمحمد سيد حس سيد232269 ندستـــ |لق|
635o94|ه سعيد |بــــوورده محمد |لنج|ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
يم خليل محمد ع|مر|2|||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهدى |بــــر|
89o883| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى زه|ر كم|ل عبــــد|لرحمن حس
د|بــــ |لمنصوره|محمود ط|رق ف|روق |لنبــــوى عبــــد |676832
264|4oطبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن جم|ل عبــــد|لمر |حمد |لسيد
حقوق بــــنه||ء محمد ع |حمد جبــــل|||3566
علوم كفر |لشيخآل|ء محمد محمد ع عبــــيد عي|44443
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ر |يمن كم|ل محمد ج|د |364665
ف محروس |لسيد362|83 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |
تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه خ|لد صل|ح محمود سيف447475
9o5242 تـــج|ره سوه|جحس|م محمد عبــــد|لرحيم مر
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدد | |يمن عبــــد |لعزيز زيد|ن عم|ر|76574
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| ممدوح يوسف قنديل7633|4
6o422|ندستـــ |لمنصورهعزتـــ عزتـــ ح|مد عبــــد |لسل|م |بــــوع|فيه
علوم طنط||ء محمود |لسيد عبــــد|لمطلبــــ |لجم6785|5
8o9o37ندستـــ |لم |ع|صم |حمد محمد |بــــو|لفضل خلف

د|بــــ ع شمس|دير محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد49|35
زر|عه سوه|جمن|ر عبــــد|لش| ع بــــديوى 2562|9

2|68oر|ء |حمد شندى بــــيو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومف|طمه |لز
268o54تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصبــــ عزتـــ |لسيد مبــــ|رك
وف|تـــلبــــ ي عبــــد |لمنعم عبــــد |لعليم8238|| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
رهمريم محمد |لسيد محمد محمد مصط 48347| تـــج|ره |لق|
ره|فرحتـــ حسن محمد محمد حسن 326672 د|بــــ |لق|
معهد ف ص |لمنصورهحس|م مجدى ع عطيه |لش|ويش684432
د|بــــ |ل|سكندريه|سعيد محمد سعيد عبــــده |حمد عقيل482387
حقوق بــــنه|حس منصور حس ص|لح ع262288
يم كريم |حمد6|4873 د|بــــ دمنهور|مجدى ع|دل |بــــر|
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ل|ل محمود ع |لم|ل48|684 تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم 
ره|عمر محمد لط حن 9872| د|بــــ |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى جميل محمد ص|بــــر8487|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طلدسو |لدسو طلبــــتـــ زيد|9629|6
معهد ف ص سوه|جمحمود عل|ء |لدين محمود عبــــد|ل 833457
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد عبــــد | |لسيد وف|775362
4|2|o|يم |بــــو ش يف ق|سم |بــــر| |د|بــــ طنط|محمد 
859o4oيم تـــمريض |لم | س|ره رمض|ن محفوظ |بــــر|
4o4932يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف عزبــــ فؤ|د محمد |بــــر|
4|o839تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل عل|ء سعد حنيش
ى267299 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نسمه ع|دل محمد ك|مل |لهبــــ
84o5o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ننوره|ن حج|ج محمد بــــغد|دي
يم فتـــ محمود|55532| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهحمد عص|م فرج محمد عبــــد |لحليم|694233

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمر ر|فتـــ |حمد حسن حس 27|26 ل|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد رمض|ن محمد ن رمض|ن446338
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود |لسعيد رفعتـــ |لشهبــــي495552

رهبــــسنتـــ جم|ل محمد |لسيد عبــــد |له|دى66|33 تـــج|ره |لق|
6|379oتـــربــــيتـــ طنط|حل ع|دل حل ح|فظ حجر
ح|ن عبــــيد لبــــيبــــ 683||9 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم 
6oo923|د|بــــ طنط|دى محمد محمود |لكتـــ|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمد عبــــد|ل عبــــد|لخ|لق233758
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه منيه مصط عبــــد|لحميد عبــــد|لم|لك875224
4|6o85تـــج|ره كفر |لشيخدير فؤ|د عبــــد |لخ|لق محمد |لمحص
حقوق |ل|سكندريهنوره|ن حسن فتـــوح حسن |لش|ف6|4894
6o93|7وف|تـــكريم محمد شعبــــ|ن صولتـــ معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره بــــ سويفحمد ه| ص|دق محمد|288|82
يم |لعزبــــ684879 يم فتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــفتـــ |بــــر|
طبــــ طنط|شيم|ء |بــــو|لفتـــوح جوده سليم|ن حبــــش|42832
ره|عبــــد | سعيد |سم|عيل عبــــده33974| د|بــــ |لق|
5o723oثــــ|ر |لفيوم|ل|ء |حمد |دم خميس حم|د |بــــن |دم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد عوض عوض |لك|شف5597|6
4584o| تـــج|ره كفر |لشيخحس|م ع|دل ح|فظ محمود |لص
8973|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن محمد |حمد حس|ن
تـــمريض |لزق|زيق محمد جم|ل عبــــد |لعزيز مر حس||77775
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نلؤى سعيد محمد محمد |لصبــــ|غ63|2|2
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نح|زم حسن محمود عبــــدتـــ |لصي 768|23
د|بــــ |لمنصوره|م|ل عم|د|لدين |بــــو|لحسن عبــــد |لغفور73|682
يم |بــــر25|326 تـــج|ره ع شمسنرم عص|م عبــــد|لمنعم |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهم|ي| محمد أحمد عبــــده98|476
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنيتـــ رض| |لسيد |حمد رف| 633339
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4o5867د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|دع|ء سم عبــــد |لرحمن محمود
زر|عه مشتـــهرحمد محمد قر ص|لح||742|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رحمه محمد |لديبــــ عل|م عبــــد |لغ 489649
77o443ندستـــ بــــنه|ح|تـــم عل|ء محمد محمد حس خليفتـــ كليتـــ 
د|ر |لعلوم |لم |ند سم قطبــــ دسو ه| 4|4574
ندستـــ |لزق|زيقأحمد  |ء محمد صل|ح |لدين |حمد متـــو625298
يم632954 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقندي صبــــ شح|تـــه |بــــر|
علوم ع شمسل|ء ي| منصور عبــــد |لنبــــى|9578||
76355oتـــج|ره بــــور سعيدمريم محمد ف|روق عبــــد |لرحمن |لزي
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــوليد صل|ح |حمد عبــــد| |بــــو|سم|6|5245
تـــمريض |لمنصورتـــ سليم س|لم سليم ح|مد679652
|د|بــــ |لم |نوره|ن عم|د |حمد ص|لح626734
62o|27نوعيتـــ ج|معتـــ د |ط محمد عبــــد | محمد خليفه
ف مختـــ|ر مدين|249639 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه |
علوم ري|ضتـــ ع شمس |ده عبــــد | ع عثــــم|ن58337|
|596o5حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن جم|ل |سم|عيل محمد
358o6oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد محمد رض| |حمد
6o5587تـــج|ره |لمنصورهع محمد ع |لششتـــ|وى رقبــــ|ن
78|986| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه محمد عبــــد |لعزيز متـــو ع
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريش|ء |حمد |بــــو |لمجد مر |حمد|485488
رهرضوى |بــــو|ليم عبــــد|لفتـــ|ح مسعد228544 تـــج|ره |لق|
5|9o7|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء |لص|بــــر شعبــــ|ن |لص|بــــر
ف محمد ع محمد |لحمزى793||3 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومخلود |
33o595تـــمريض بــــنه|ر| | سعيد محمد ع غندور
وف|تـــم | عزيز جرجس عزيز29544| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
عل|ج طبــــي قن|مل بــــكري محمد حسن|867999
يل ج |لزق|زيقآل|ء محمد حسي طنط|وى |لبــــلبــــي 629547 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o8o47| تـــربــــيتـــ |لم |منيه حس عيد حس
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــ |س|مه |لسيد ع|شور252849

569o6|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء صل|ح عيد |ل |ط
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مصط خلف تـــم|م |حمد337247
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى ع|دل مرزوق رزق 96|879
معهد ف ص |ل|سكندريهريم عبــــد|لعزيز محمد محمد بــــرز|ن4896|5
ره|مونيك| نبــــيل حليم رزق |33689| د|بــــ |لق|

حقوق |لفيوميوسف |حمد يوسف عبــــد |9266|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن سعيد عبــــ|س أحمد |بــــر||77957
يم |لسيد |لجزيرى7|83|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورندى |بــــر|
يم فضل683238 رهرحمه محمد |لمر |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدله |ل|سكندريهسن|ء حل |لسيد ص|لح محمد75|522

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع |حمد ع |لف 42546
583o9د|بــــ بــــ سويف|رن| سيد |م|م عبــــد |لعظيم
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد منتـــ محمد ع |لخريبــــى3|7||7
د|بــــ حلو|ن|س|ره محمد مصط محمد محفوظ238983
7|o466|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محمود حن محمد |ل |د
3736o2|زر|عه ع شمسشنودتـــ عبــــد| فه عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|شه|بــــ |لدين محمد ص|لح عبــــد |لرحمن||568|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد مصط شهو|ن مصط حسن|339944
823o64 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ر| | لملوم |سم|عيل مصط|
7oo94|تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن رمض
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل |حمد عبــــ|ده 893422
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء عطيه محمد محمود|756738
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمرو |لسعيد محمد فتـــ |بــــو |لفضل687744
3498o3|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــ|نوبــــ |نيس حن|  |د
262o|9|د|بــــ بــــنه|ف |حمد |سم|عيل رزق|

3o5o7رهنوره|ن ع محمد عبــــد |لسل|م حقوق |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد منتـــ عبــــد|لعزيز مغ|زي|2|7|84
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد صبــــرى محمود |لدمنهورى2|5294
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | جم|ل محمد ضيف7956|6
يم758538 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند| محمد شو يوسف محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيمن عبــــد |لحكيم ح|مد |لمر فرج|88|697
4o7538د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن صل|ح |لدين محمود خط|بــــ
رهنور بــــ|سل محمد عبــــد |للـه|2385| تـــج|ره |لق|
7o7|24نوعيتـــ |لمنصورهنعمه منتـــ |لسيد حسن

697o8علوم ري|ضتـــ بــــ سويفيوسف صل|ح |لدين سليم|ن محمود
ندستـــ |سيوطمحمد عص|م لبــــيبــــ ن|يل255796
ه حج|ج |حمد دردير|834478 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
2|73|9| ندستـــ ع شمسن |يمن |حمد |لعبــــ|
يم عبــــد|لرحمن339467 طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ محمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره سوه|ججوستـــ | |يه|بــــ ع|دل ميخ|ئيل9||32|
تـــج|ره |لزق|زيقوق سعد |لدين عوض | مصط 8|7774
||7o44وف|مصط محمد ج|بــــر درويش وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
لس مرقس |سحق |رم| 57967 تـــج|ره بــــ سويفك

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | |حمد محمود محمود5426|2
4o7488يم شلبــــي تـــج|ره |ل|سكندريهوق عل|ء فوزى إبــــر|
6946o5متـــوش معهد ف ص |لمنصورهد | محمد محمد محمد مع|ز |لبــــر
د|ر |لعلوم |لم |محمد |بــــوبــــكر محمد |حمد  5372|9
8925o5|تـــربــــيتـــ |سيوط مل لط نص |حمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخ|لد عمر رضو|ن جبــــريل845863
د|بــــ |ل|سكندريه|نج|تـــ ع|دل محمود محمد483325
8o7839كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسهيله محمد ف|روق عبــــد|لمحسن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمع|ذ ه| |لغريبــــ محمد |لغريبــــ87|762
طبــــ سوه|ج بــــر|م نبــــيل شنوده زخ|ري|29|897
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6934o|صيدله |لمنصورهنجل|ء بــــليغ ن|صف ن|صف محمد
زر|عه |ل|سكندريهمريم سيد |حمد فوزى مصيل423978
|د|بــــ طنط|يم|ن نعيم ذ |حمد رمض|ن|3583|6
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقي|سم نعم|ن |حمد عبــــد|لر|فع338556
4o6594 |ن محمد |لمر| د|بــــ دمنهور|نه|ل محمد ع
4537o4|ه ندستـــ كفر |لشيخحمد |لسعيد محمد محمد عم
5|o366|علوم كفر |لشيخحمد صبــــ |سم|عيل |لحليوى
63|o53د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ملكه عم|د مختـــ|ر سوري|ل
|3952oتـــمريض  حلو|نرويده عص|م عمر عبــــد |لرحمن |لديبــــ
طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــسنتـــ سعيد س|لم س|لم |لق| 867|34
5o5347طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعمر خ|لد |حمد ع حسن ع|مر
82oo25 معهد |لم | |لع| للغ|تـــسلوي بــــكر ح|مد عبــــد|لغ
يف عطيه خليل53858| رهمحمد  حقوق |لق|
78oo35|يم محمد يم |حمد |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقبــــر|
||8o8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد|رين |حمد رجبــــ سليم|ن
رهحمد سعيد محمد سليم|ن|857||3 عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ ع شمس|مع|ذ وليد محمد |حمد رف|347893
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ عبــــد|لرحيم عبــــد|لغف|ر |حمد  882729
تـــج|ره ع شمسسل محمد عبــــد|لنبــــى حس 69|238
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  صف|ء محمود فتـــ محمد بــــدر7289|5
822o86|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سل|م شعبــــ|ن يونس عطيه|
33959o|حقوق بــــنه|لسيد صل|ح |لسيد |لص|دق
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|يوسف |يه|بــــ ف|روق حسن محمد|638|2
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمن|ر صديق جمعتـــ عبــــد |63642

448o94زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــض محمد محمود مصط محمد
تـــج|ره ع شمسيمن |س|مه محمد |حمد عطيه||34443
|ن حسن عي498342 د|بــــ دمنهور|ريه|م سم ع

ل|ل ن مسعد89|35 رهمريم  حقوق |لق|
6o7o67تـــج|ره طنط|نوره|ن محمد مسعد |حمد عبــــده |لبــــرى
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدن|ديه محمد عبــــد|لعزيز849742
|238ooيم إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــيوسف |حمد محمد رش|د |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء يونس ج|د |لمو بــــخيتـــ962|82
ه جم|ل محمد محمد مخيمر223|64 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن

يم عبــــد |لجيد|4||3 ره|تـــسنيم خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|
|2o36|ندستـــ ع شمسح|تـــم عمرو |حمد حمدي |لبــــنه|وي
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد حسن عبــــد |لع|ل سليم|ن|789692
46o524تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد عزتـــ محمد عيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه محمد جميل ح|فظ محمد252932

تـــمريض |لفيوم نور| حسن دسو محجوبــــ2|668
زر|عه |ل|سكندريهنور|ن قدرى ع حسن477376
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمنيه ه| |لسيد عبــــد |لق|در||53|63
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تـــج|ره طنط|ر|ف|ئيل ر|فتـــ ثــــ|بــــتـــ ملك424428
7o6288عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخغ|ده سعيد فوزى حج|زى
27o339زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لموجود محمد قلبــــ
6329o4|زر|عه |لزق|زيق|ء حمدى عبــــد |لحميد حمدى
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |نور محمد عبــــد|لر|زق حس 338249
ين من عبــــد|لفتـــ|ح |لف 2994|2 وقش ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــج|ره ع شمسف|تـــن |حمد |م محمد8|3698
23227oيف سل|مه محمد رهمحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مؤمنه |لسيد عبــــد | سليم|ن|78325
حقوق حلو|نمحمد معوض مبــــروك محمد47||24
رهيه |سم|عيل عبــــد |لحميد محمد|48826 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

6o|436طبــــ طنط|ن|ء عل|ء محمد عم|ره
|ء س| عط| عطيه|8794|9 معهد ف تـــمريض |سيوط   
88o9o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورخلود فريد |بــــو ط|لبــــ عبــــد |لرحيم498762
تـــج|ره |لمنصورهن|ن عبــــد |لسميع |لمغ|زى ع |لمغ|68944
تـــج|ره |سيوطزينبــــ محمود |حمد ج|د |  878267
6o4885يف |لسيد محمد قط صيدله طنط|س|ره محمد 
يم جودتـــ محمد7||359 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمود عط| |سم|عيل كيل| 494292
كليتـــ حقوق |لم |ه|جر |س|مه خ|لد كم|ل2854|8

رهنطونيوس نبــــيل شح|تـــه مق|ر|22675 تـــج|ره |لق|
7oo966تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد| | ع|دل |حمد |لغريبــــ |حمد
يم |حمد حسن|68|692 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم| و|ئل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن محمد نور |لدين |لص|دق726|63
32925oمعهد ف ص بــــنه|د| | محمد |م|م عل|ء |لدين
يم|339578 يم حس |بــــر| |د|بــــ بــــنه|حمد |بــــر|

رهزي|د |لسيد عطيه |لسيد32783 ندستـــ |لق|
524|o9 |ندستـــ |ل|سكندريهفرح وحيد طلعتـــ عبــــ|س |لكيل
|2o|77تـــج|ره ع شمسس|ره م|جد كم|ل نصيف
ف |حمد |بــــوعكر|2|3|4 تـــربــــيتـــ طنط|من|ر |
ى762547 تـــج|ره بــــور سعيديوسف ع|طف محمد |حمد |لم
35633oتـــج|ره سوه|جعبــــد|لعظيم فتـــ عبــــد|لعظيم محمد حج
4o4982| يم عبــــد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس عص|م محمد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر و|ئل حسن عبــــد |لق|در |لطن|م|2762|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد خ|لد عبــــد|لمبــــدي |حمد|863389
تـــج|ره دمنهوره|جر |لسعيد محمد عبــــد|لمجيد عبــــد8872|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع محمد سند ع629863
ره|يم|ن محمد ع مط|وع|236299 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسميخ|ئيل حل زكري| جرجس|33366
تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه محمد دقدق س|لم|ن24|768
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نوعيتـــ |شمونسم|ء محمد |حمد ط|حون|259662
6o|279|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لنج|ر

يم68|34 ره|نوره|ن عم|د |لدين محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
8|574oيم د عص|م عبــــد|لوه|بــــ |بــــر| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|
يم |بــــو|لمجد محمد |لزي|دى|458457 تـــج|ره طنط|بــــر|
6o2993تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم محمود جل|ل محرز
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ محمود لط محمود335237
تـــمريض |إلسكندريتـــ |ء فوزى محمد حس |459343
تـــج|ره ع شمسي|سم |حمد عسجد عبــــد |لغ 773737
68o664لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|يم|ن عبــــد |لحميد شعبــــ|ن عبــــد |لحميد
48|o33د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نور| محمد رجبــــ محمود |لجندى
يم34|3|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |س|مه |حمد |بــــر|
33o562|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن ح|تـــم |لسيد |لسيد محمد |لمع

تـــج|ره بــــنه|مهند مدحتـــ محمدصبــــري ك|مل5668|
638o63رتـــ|دع|ء محمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمود محمد عبــــد |له|دى ع53382
7o4982ق|وى ندستـــ |لمنصورهلسيد |حمد محمد طه |حمد |ل
4|8o|6بــــه |لجرم حقوق |لمنصورهر|ويه محمد و
4954o5يم مصط خط|بــــ تـــج|ره دمنهورمصط إبــــر|
ل|ل484873 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صل|ح |حمد |حمد 
4|647o|تـــج|ره طنط|حمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح |حمد رجبــــ
429o7o|تـــج|ره طنط|يم|ن محمد عبــــد |لغ ز|يد
2429o4تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد محمد فرج ربــــيع
يم جمعه686544 ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لغ رجبــــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم رض| يونس حبــــ 632945
8985|2| ف ش|كر ع حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي سل|م |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ع سعيد ع|مر|253354
معهد ف ص بــــنه|س|ره ميشيل فتـــ عزيز227|26

ندستـــ |لفيومملك تـــوفيق |حمد سليم23|9|
معهد ف ص ري|ضه طنط|مصط |لشنتـــن|وى مرزوق زوين56||45
ندستـــ قن|محمود سيد خض محمد834359
نوعيتـــ ج|معتـــ د |ط محمود حسن متـــو ع283|62
طبــــ |لفيومكس|بــــ |حمد بــــدر |حمد2|8569
6|o5|4ندستـــ |لمنصورهمحمد فر|ج |لسيد سيد |حمد |لنج|ر
علوم ري|ضتـــ حلو|نس|مه |حمد |لسيد |لسيد محمد |لصف32645

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمود محمد |حمد |سم|عيل963|37
5o3874د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م حسن محمد حسن |حمد
|5444o| علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد رض| محمد ع

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوس|م مصط محمود محمد عبــــد |لح4247|
26o||5يف  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرحمه |حمد محمد ر
6475o4نوعيتـــ |لزق|زيقسم|عيل عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لوه
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يم شعبــــ|ن رمض|ن94|342 علوم ري|ضتـــ ع شمسدين| |بــــر|
حقوق |لمنصورهسحر م|جد ع محمود حسن264|2

بــــ|233324 ره|ء نبــــيل |سم|عيل |بــــو|لد زر|عه |لق|
2|5o7رهبــــسمتـــ |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح ع صيدله |لق|

د|بــــ ع شمس|مريم محمد صفوتـــ |حمد25|9|3
د|بــــ د |ط|من|ل عي محمد معروف|882|6
23o799رهمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح خ ع تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م|رين| مل|ك سعيد غ| 3|5||8
رهيوسف |س|مه |لسعودى ع |لسطو388|23 علوم |لق|
684oooندستـــ |لزق|زيقي| عبــــد |لغف|ر بــــدير محمد عديسه

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سحر عص|م عبــــ|س عبــــد |لوه|بــــ57324
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|م محمد بــــسيو 634479
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود ع صل|ح |لدين بــــحور768886
يل ج |لزق|زيق |ر ط|رق عبــــد|لسميع بــــدوى266473 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ حلو|ني|ر| |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لحميد|4874|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمرو|ن |حمد مخيمر |بــــو|لعل||32427
يد سيد |حمد حميده6725|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم |بــــو|ل
يم |بــــو |لعن ع689853 زر|عه |لمنصوره|ء |سم|عيل |بــــر|
248o94علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ |حمد محمد سكيتـــ
5296o8تـــج|ره دمنهورعز |لدين ط|رق عز |لدين محمد |لقديم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمرو محمد |لشو|د أحمد7|6274
طبــــ |لمنصورهمصط وحيد حل |لسيد رف| 79|624
5|2345| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع|دل ن مر|د عي
8o||92 طبــــ |لم |سوسنه فه عبــــده قلي
تـــج|ره ع شمسروبــــ رؤوف خليل جرجس سل|مه5532||
75796oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عبــــ|س |لبــــدرى عبــــد |لع|ل
لسن ع شمس|بــــتـــ | سم |لسعيد محمد عم|ره462234
7o3276طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرج|ء عم|د |لدين منصور محمد ح|مد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط محمود |لسيد محمود 9654|9
تـــج|ره بــــنه|تـــوحيدتـــ خ|لد محمود عبــــد|لفتـــ|ح يونس|33837
27oo6| يم ع يد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحس مجدى |بــــو|ل
7534o5|ف عبــــد|لنظ عبــــد حقوق بــــورسعيدمحمد |
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن خ|لد فه محمد |لسيد6|87|2
رتـــ|مروه محمد معوض عبــــد|لمؤمن|26694 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم عبــــد |ل42586| ندستـــ ع شمسسل محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعل|ء عبــــد|لمحسن عبــــد|لسميع محمد ع|8|346
252o79ر فوزى خط|بــــ نوفل تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكر|م |حمد رف| شح|تـــ|8|8275
834o55ندستـــ قن|لي ص|لح عط|| محمد
7633o7|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء رشدى عمر عمر |لسخرى
تـــج|ره |سيوط  منيه حس حموده حس |7|53|9
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ميشيل فهيم حلقتـــ758534
264o8حقوق حلو|نبــــيشوى غبــــروس سدر|ك جرجس

رتـــ|حن|ن محمد |لر| عبــــد |لنبــــى635365 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o2334د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سم|ء محمد عبــــد |لرحمن عثــــم|ن محمد
3596o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ عيد |حمد محمد
6o5542د|بــــ |لمنصوره|يوستـــ | ه| وليم عبــــد |لملك
|5oo58|يم |سم|عيل |لسيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسم|عيل |بــــر|
69o95oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــزي|د محمد |لسعيد محمد يوسف
يع ع جمعه235565 علوم ري|ضتـــ ع شمسسيف |لدين مصط |بــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد كم|ل |لدين ح|مد محمد رجبــــ3|6383

د|بــــ بــــ سويف|محمد خ|لد فتـــ بــــ|52933
طبــــ بــــيطرى دمنهوررن| محمد |لسعيد  عبــــيد قلقيلتـــ6942|5
ره|منتـــ | مصط |حمد ع سيد |حمد66552| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره سوه|جمحمد فوزى عبــــد|لرحمن يسن 7|8956
8838o3 يف |حمد سيد تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |حمد عبــــد |للطيف |حمد محمود خط695465
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم محمد عبــــد|للطيف ع حموده2883|4
ق|وى4638|6 يم محمد |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد صبــــرى |بــــر|
256o93حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حم|ده عبــــد|لحميد حمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف مصط عبــــد |لمقصود مصط |782445
يم محمد سلوم42||52 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخريه|م مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــه سعد محمد مر 252|85
يف سعد ع |343349 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد 
تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م محسن عبــــد|لجليل سليم 886863
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفؤ|د عبــــ|س عبــــ|س محمد45283|
رهن|دين |يه|بــــ يح |لشبــــك |2595| تـــج|ره |لق|
48o539|حقوق طنط|محمد عبــــد|لغ عبــــد|لغ عبــــد|لوه

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد سيد عبــــد| ع حسن72954
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد|لغ ع محمد|833887
د|بــــ حلو|ن|عمر ي| عر|بــــى |حمد365|32
9o6o46 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|س عبــــد|لجو|د |بــــو|لفتـــوح محمد
4o2526 د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر مجدي محمد عبــــد |لبــــ|ري |لبــــر
|55o88يع حقوق حلو|ن عل|ء محمد |بــــو 
483o|5تـــج|ره |ل|سكندريهنيف |م |حمد |لسيد عبــــد|لحميد
23239oرتـــ|ن دسو |حمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد مهدى محمد محمود |بــــوعيشه|92|54
ى57366| تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ي فريد |حمد |لبــــح
488|4oحقوق طنط|عبــــد|لرحمن شو طه |حمد عبــــد|لعليم
زر|عه كفر |لشيخدير محمود عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح طه443864
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم|دون| ع|دل بــــخيتـــ حن|499942
8o26o||د|بــــ |لم |يه سعيد عبــــده محمد|
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يم|34272 ف محمد |بــــر| لسن ع شمس|يثــــم |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه ربــــيع |حمد ع 845725
د|بــــ سوه|ج| يم|ن محمد |حمد عبــــد|لرحمن|2695|9
5o6646طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنردين وجيه |ر|د عبــــد|لمسيح بــــس|ده
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لجليل تـــو عبــــد|لمجيد7284|8
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه سعيد بــــدر |لهبــــ|شه||24965

يم محمد8|664 د|بــــ |لفيوم|رن| نبــــيل |بــــر|
ه عبــــد|للطيف |حمد خليفه|9286|9 صيدلتـــ |سيوط م
8o2778كليتـــ حقوق |لم |شعبــــ|ن فضل محمد محمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسنتـــ صموئيل سعيد بــــطرس256995
ندستـــ بــــلبــــيسكرم محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن|635947 ع| 
ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف |س|مه محمد |لسبــــ| 25878| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
286o2||حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيمن |حمد ري|ض عبــــد|لجو|د
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء ثــــروتـــ منصور عيد عفي ||6|789
4464o3علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمزتـــ محمود فؤ|د محمود |حمد

5||7oندستـــ حلو|نمرو|ن عمرو جم|ل |لدين عبــــد |لعليم
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|له محمد محمود |لشطورى8|4355
يم سيد34396| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسض سيد |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمود محمد عبــــده منصور762237
89oo58 تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر مصط محمد |حمد
نوعيتـــ |لم |ميل|د نج|ح وليم فهيم7576|8
3|66o6ره | محمد محمد حسن ع |لدين د|ر |لعلوم ج |لق|
ي|42522 تـــج|ره |ل|سكندريهندى |حمد ك|مل مد بــــ
7|o8|oد|بــــ |لمنصوره|محمد بــــديع فتـــ |لسيد شلبــــى
84468o|حقوق |سو|نيه |حمد ن|در محمد مزمل
5o|655زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهند| نبــــيل عبــــد|لق|در عبــــده سيف
حقوق |ل|سكندريهحمد حس|م |لدين ج|بــــر عبــــد|لمطلبــــ مندور495527
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن مجدى ص|لح محمد ص|6|4789
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د محمد حسن حسن جبــــر764959
9o6776 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمه محمود عبــــد|لحميد خليل
4o47|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود ط|رق محمود فؤ|د |حمد
4o8677د|بــــ طنط|ربــــ|بــــ عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز غبــــ|
9|6o32  صيدلتـــ |سيوطمروه مه محمد مه
82oo6|كليتـــ حقوق |لم |محمد نبــــيل عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|للطيف
|2o483| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نتـــ محمد ن عبــــد

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سطف|نوس رسل مل|ك |يوبــــ|85|58
رهمؤمن عل|ء |لدين عبــــد |لق|در عبــــد |37736 ندستـــ |لق|

حقوق |سو|نزينبــــ |حمد عبــــد| س|لم838876
45o578لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد | ع|دل |سم|عيل |لقص|ص|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن سم عوض |بــــو زيد|6877|5
ش|م فتـــ ع حسن39838| رهسهيله  علوم |لق|
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5o3356كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدين| |حمد حسن محمد ع
6o|78||تـــمريض طنط| لشيم|ء حمزه سليم|ن غيط

رتـــمحمد فرج عبــــد |لجبــــ|ر خليل3878| علوم ري|ضتـــ |لق|
2624o4 يم ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد شعبــــ|ن عبــــد|لمقصود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ سليم|ن جودتـــ سليم|ن|972|33
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه جم|ل عبــــد |لن| |لسيد محمد|66488|
ندستـــ ع شمسمحمد عبــــد|لنبــــى سيد عطيه324695
|274o3 ندستـــ ع شمسس| |يمن مسعد |لشوربــــ
25o693لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ي|سم ع خط|بــــ ع
د م |629824 تـــج|ره |لزق|زيق|يمن مجدى ش|
8865o| تـــج|ره |سيوطمحمد ن ص|لح فرغ

ره|ء ع|دل صل|ح |لدين |م |26895 حقوق |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه حسن ديهوم عبــــد|لرحيم8879|8

5684oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمق|ر يوسف فوزي ك|مل
|6o925|يم عثــــم|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه عم|د |لدين |بــــر|
ندستـــ حلو|نعبــــد| سم سعيد ذ محمد|453|3
27759oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومرحمه رض| مشعل محمد
ف عبــــد |له|دى ع حموده684367 حقوق |لمنصورهحمد |
معهد ف ص |سو|نطه عبــــد|لمع جعفر عبــــد|لمع 844959
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينهله عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز833852
4|o433يم |لسيد يونس |د|بــــ طنط|عبــــد | |بــــر|
3449o3كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيل|نتـــ ميخ|ئيل عبــــد|لسيد ميخ|ئيل
ديه عبــــود سيد856722 كليتـــ حقوق |لم |سحر 
33o676ره|نور| ر|ئد وجدى س|لم ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ |لم |من|ر عل|ء |م محمد نعم|ن2556|8
495o37 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لق|در عبــــد |لسل|م عبــــد
رهحمد جم|ل سيد |حمد|44548| تـــج|ره |لق|
|2o842|ش|م محمد بــــطيخ حسن رهحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|o733 ين رمض|ن رمض|ن |لطو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن
د|بــــ |لعريش|حبــــيبــــه عبــــد |لخ|لق حمدى ص|لح ح|7|7674

تـــج|ره بــــ سويفمحمد رجبــــ محمد عبــــد |57725
تـــج|ره ع شمسم|رين| لبــــيبــــ موريس لبــــيبــــ5763||
7o|369تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | مدحتـــ محمد |م خ|طر
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف عبــــد|لمحسن محمود درويش479639
253o86علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسندريل| س| عزيز د|ود
نوبــــى |حمد عبــــد |لع||46273 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رجبــــ |ل
د|بــــ ع شمس|رو|ن |يه|بــــ |حمد فوزى2952|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن| |ر |حمد محمد فتـــ |حمد عبــــد |لع483777
75836oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ف|طمه عمر عبــــد |لغ محمد

رهمصط خ|لد فه عبــــد|لصمد|864| حقوق |لق|
785o99معهد ف ص |لزق|زيقيمن محمد س| محمد |حمد عثــــم|ن
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736ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومندى رجبــــ |لسيد محمد
يم عبــــد 6|6342 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد رض| عبــــد|لجليل |بــــر|

رهحمد محمد عبــــد |لحميد |لششتـــ|وى|6||4| حقوق |لق|
ندستـــ بــــور سعيدندى |حمد |لسيد عبــــده كر|ويتـــ492|75
5o93ooزر|عه كفر |لشيخمصط حس محمد قنديل
يم حسن عبــــد|لمنعم782459 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |بــــر|
5o4272|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه شعبــــ|ن ص|بــــر بــــكرى
27o385ف ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عمرو محمد ع|طف عبــــد|لحميد 
23oo8o| بــــه ز ف و رهسل|م | تـــج|ره |لق|
6o|o93ى رزق خليفه |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود خ
36o327ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمود محمد يوسف |لسيد |لصديق أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
يف زكري| ف|يد7389|6 حقوق د |طن|دين 
علوم |لزق|زيقبــــسمه ع|دل ز عبــــد |لحميد776338
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد مدحتـــ لبــــيبــــ ع|شور766762
4o9|65د|بــــ طنط|مريم عطيه سعد |للبــــيدى|
42o99oد|بــــ كفر |لشيخ|م جم|ل أحمد جبــــ|ره
7o3767تـــج|ره |لمنصورهمروه عبــــد | صديق ن |بــــو |لريش
تـــج|ره طنط|عمر محمد |حمد يوسف429452

ندستـــ ع شمسعبــــد | ع|دل محمد |لح|كم44246
ر محمد دي|بــــ|622836 تـــج|ره بــــور سعيديه م|
د|بــــ |لمنصوره|محمد عم|د |لدين حمزه رمض|ن حريبــــ2|6842
وس|78397 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم|ء |لسيد مصط عبــــد|لرحمن در
||92o|رهمونيك| ه| لبــــيبــــ ك|مل علوم |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعمرو |يه|بــــ حسن محمود4436|8
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر وليد عبــــد |لر|زق ع مصط ||7667
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــ|سم محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لق|در 634452
يم سيد65|826 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىض حمدي |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|فرح رينيه جبــــر|ئيل عرنوق|354|3
4o97|4د|بــــ طنط|من|ر |لسيد محمود محمود |لش|ل|
ود623933 يتـــ|بــــ سعد فرج طلبــــه  عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود خ|لد محمود |حمد4225|8
3|24o9 لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد عل|ء محمد حس
75438oر |حمد محرم تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء محمد متـــو ز|
ه عطيه محمد |لسيد محمد|687788 تـــج|ره طنط|م
حقوق حلو|نيتـــ |لسيد عبــــد|لعزيز |لشح|تـــ|6325|3
428|o6ر ك|مل ع مر تـــمريض طنط| م م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمود محمد عثــــم|ن|57398|
47894oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد |لسيد حبــــ سعد محمد |لجندى
897|7o  | لس فريد رزيق عطيتـــ تـــربــــيتـــ سوه|جك

معهد ف تـــمريض بــــ سويف متـــ منصور سعد|لدين عبــــد|لعليم57489
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــه نسيم شفيق محمد |لطري 5272|4
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856o73تـــج|ره بــــ سويفل |ء محمود محمود |م|م
|63o84| ه |م|م عبــــد |لخ|لق حس تـــج|ره ع شمسم
3|242o يم |م كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى |حمد |بــــر|
يم نعمتـــ |496288 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء |سعد محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد |حمد شتـــيوى شتـــيوى765478
4375o5| تـــج|ره كفر |لشيخحمد عوض جمعه عوض ج|د |
|37o85|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ من عد جرجس
26o|59|ر|ء |يمن محمود |لسيد |ل|ودن ره|لز عل|م |لق|
تـــج|ره طنط|سم|ء مسعد عبــــد |لمنعم |لش|عر|497328
8o3396|تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ فيض ج|د |لكريم
|3o8o9حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع عص|م عزبــــ |لسيد عم|ره

بــــه59826 د|بــــ بــــ سويف|فتـــ محمد سيد و
42o766تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود يونس سعد يونس
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن صبــــ حس عطيه مصط 447359

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م محمود عبــــ|س عبــــد |لمجيد|42428
425oo8طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنور عل|ء عبــــد |لعزيز محمد خ|طر
تـــج|ره |لمنصورهحمد خ|لد شعبــــ|ن عبــــ|س |لشيخ|684936
ريدى483642 حقوق |لمنصورهمن|ر عل|م معبــــد ع 
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمهند مصط عبــــد |لسل|م مصط عبــــيد446723
77237o|يم مبــــ|رك ندستـــ |لزق|زيقن خ|لد |بــــر|
5o49o6صيدله |ل|سكندريهك|تـــرين صموئيل لط بــــطرس رزيق
معهد ف ص ري|ضه طنط|يم|ن محمد |حمد |حمد جس|ر|449948
|د|بــــ |لم |محمد ممدوح سليم|ن عبــــد|لرسول222946
رهنيف |يمن لم ونيس228322 طبــــ بــــيطرى |لق|
7o3482تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد جم|ل ج|بــــر ن زين
2|3o|5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه |بــــو|لي مصط ع
رهند نعمتـــ | محمد عطيه سليم|ن66749| حقوق |لق|
فتـــ  |د شو يوسف237554 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
تـــج|ره دمنهورعمر عبــــد |لعزيز |حمد محمد ص|لح|52898
3566o3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ول|ء علوى |لص|دق ع
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم بــــسيو سعد عثــــم|ن |لمن|43928
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروفيده ي| |حمد ذ |حمد268662
ق|وى|623263 ندستـــ |لم |حمد محمد |لسيد متـــو |ل
طبــــ |سن|ن طنط|حمد ن| سعد |لحس|ن |429799
4|o566د |حمد ع|مر كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعز |لدين خ|لد مج|
8o5577|د|ر |لعلوم |لم |سم|ء ربــــيع محمد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|عيل فهيم ع |لسيد|628898
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنور| مجدى عبــــد|لستـــ|ر مصط |لجندى|24943
2729o8|يم ج يم |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه |لش|ذ |بــــر|
ش|م حسن دسو |545894 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيه 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن|ء |حمد نبــــيل سيد حسن232929
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353o95زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمود مصط |سم|عيل محمود
49o642حقوق |ل|سكندريهشيم|ء محمد |حمد محمد سليم|ن

362o7|ره|حمد صل|ح محمد حسن د|بــــ |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |لشح|تـــ |نص|رى ع497534
75o48||يم عبــــد |لعليم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنس وص |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| محمد عطيه محمد352242
686o38يم |لمر زر|عه |لمنصورهوق محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقي| محمد عبــــد|لسل|م محمد عيد|63824
طبــــ حلو|نحمد |لسيد |لسيد مصط محمد|26|779
338o86معهد ف ص بــــنه|محمود خ|لد محمود سيد |حمد
48o889يم تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــفرحه ف|روق دسو |بــــر|
9o7o74د|بــــ سوه|ج| يم|ن عبــــد|لل|ه |حمد عبــــد|لموجود

2o988ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر |يه|بــــ رجبــــ محمد محمد
زر|عه دمنهورسم|ء نبــــيل وحيد |لدين ر| |5|7|52
22o937ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمريم و|ئل |بــــوبــــكر |سم|عيل |لمهندس
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|لج خ|لد فوزى عم|ره27544|
صيدله |لمنصورهثــــن|ء عبــــد |لرحيم فهيم فهيم يوسف زن692846
بــــي 386|69 معهد ف ص |لمنصورهريم محمد فرج عبــــد |لرحمن |ل
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نوره|ن محمد صل|ح محمود |حمد عتـــم5222|5
4584|o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عل|ء |لدين مصط عبــــد|لفتـــ
ين حسبــــ|ن عبــــد |لرحمن سيد42|44| رتـــ|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6||93o |د|بــــ طنط|آل|ء منصور عبــــد |لمليك ش|
|5o278رهعبــــد |لرحمن ع|دل |بــــو |لفتـــوح |حمد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد| محمد عبــــد|للطيف حسن7224|8
79o4|8تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ محمد محمود محمد
35o498ندستـــ بــــنه|محمود محمد |حمد محمد كليتـــ 
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود منصور |حمد |سم|عيل|82677
تـــج|ره ع شمس|ء مسعد عبــــد |لسل|م ع عبــــد |84|63|
633|9oر|ء سم عبــــد|لحميد غريبــــ عبــــد|لرحمن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ز
تـــج|ره بــــ سويفبــــه|ء مجدي عزيز حن|32|6|8
88793o |خدمه |جتـــم|عيه |سيوطش|دى |سحق |سكندر بــــسط
6454ooتـــج|ره طنط|مريم منصور عبــــد |لفتـــ|ح خيشه
|28o92ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط مجدى سليم|ن محمود
ندستـــ بــــور سعيدمحمد خ|لد ع أحمد مهدي756223
696o29ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــيشوي ف|يز حن| | عبــــد |لشهيد446858
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد محمد ع|مر |حمد|376||9
45oo3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد نبــــيل سيد منصور

87o325|معهد ف ص |سو|ن|ء نبــــيل عبــــد|لع|ل محمد
ندستـــ |لم |ريه|م عص|م محمد محمد5896|8
7o57|4م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عم|ر ي| |حمد |لسعيد فوده
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د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند| محمد سليم|ن محمد756776
يم639263 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحسن محمد حسن |بــــر|
7o3732تـــج|ره |لزق|زيقمتـــو خ|لد منصور متـــو شبــــ|يك

رهمحمود ه| سيد مدكور7374| طبــــ |سن|ن |لق|
82o684 تـــج|ره |سيوطمحمد ن|دي عبــــد|لل|ه ع
7o273oف فوزى صبــــ محمد تـــرك د|بــــ بــــ سويف|منه | |
9o3|49 طبــــ بــــيطرى سوه|جسوسنه |لقمص زكري| ذ سدرتـــ
4o3649 يم محمدع د|بــــ |ل|سكندريه|محمد صل|ح |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم ح|فظ محمد ح|فظ خميس53|476
45o685يم سليم تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|آيه محمود |بــــر|
7|7|o6د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء صل|ح ع محمد جبــــر
تـــ أحمد عبــــد |لحميد محمد |حمد|2|4854 لسن ع شمس|م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء ع|طف محمد محمود|287857
6|4o93|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروتـــ عبــــد |لحليم عبــــد|لفضيل |لشح

يم س|لم||8798 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد جبــــريل |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|رسلينو مدحتـــ ز سيد|652|

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حسن عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|لر|زق|34382
8624ooر|ء |حمد محمد |حمد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |لز
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نفرح حس|م زكري| حل صقر556|4|
يم مو758842 وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد عبــــ|س إبــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
8o2277ندستـــ |لم |محمد بــــدر جمعه عبــــد|لخ|لق
حقوق حلو|نوق حس|م محمد نظ4|2288
زر|عه |لمنصورهل|ء مجدى |لسيد ع تـــوحيد|682476
6|2o9oتـــربــــيتـــ بــــنه|س|ره ع|دل محمد |لشح|تـــ |لديبــــ
35o433|يم محمد لسن |لم |/ري|ضتـــ|حمد ممدوح حس |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمود محمد س496379
4|oo3|| حقوق طنط|محمد بــــه|ء |لدين محمد جم|ل عبــــد
طبــــ |لفيومعمرو عبــــد |لسل|م قطبــــ محمد72729

7ooo|5صيدله |لمنصورهتـــ|مر عثــــم|ن ع ع
8598|oندستـــ |لم |بــــيتـــر سم لويس |سكندر
5o5963|ف محمد محمد |سم|عيل زر|عه |ل|سكندريهسل|م |
يم |بــــو |5436|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عص|م جم|ل ع |بــــر|
6o8424تـــج|ره طنط|م|رل ممدوح |ديبــــ بــــطرس
يم453537 حقوق طنط|محمد ع|صم مسعد محمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|لسيد زغلول طلبــــه محمد عبــــده |لسبــــ|72|7|4
حقوق حلو|نشيم|ء محمد حسن محمد|4|67|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طر| | أس|مه محمد عبــــد |لحميد ج|د 623656
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ع|طف عبــــد |لمجيد |لسيد مصط 422734

تـــج|ره بــــ سويفيوسف سيد |حمد عبــــد|لحليم85546
يم869249 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمه| فتـــح | عبــــد|لمتـــع|ل |بــــر|
حقوق ع شمسسعيد محمد سعيد محمد خليل324895
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طبــــ بــــيطرى بــــنه|مروه زغلول عبــــد |لملك حس |حمد|26369
5o7455يم محمد مر |لقص|ص فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهردينه إبــــر|
78o644د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم مصط يوسف |لحسي مصط سعد|
6|883oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طندى مجدى حموده ع|شور
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |يه|بــــ محمد فؤ|د عبــــد|لعزيز344625
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرن| |لسيد |حمد عبــــد | محمد عوض689558
9o5486 يم يوسف حسن د|بــــ سوه|ج|رحمه |بــــر|
28o322ره|عمر |حمد عبــــد|لو|رثــــ محمد د|بــــ |لق|
|2|o8|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مرو|ن |لح|ج محمد |لسيد من
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى سعيد مصط خليفه|25298
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط صل|ح مو ه|شم757783

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عمرو جم|ل رمض|ن عبــــد |لعظيم53367
طبــــ |سيوطريم سيد حس ع 849626
حقوق |سيوطفوزيه محمد |لسيد ف|رس |حمد379|76
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عل|ء |حمد عبــــد |لرحيم خلف عبــــد ||67783
تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف ح|تـــم |لسيد عوض ||22279

467|oرهوحيد فريد ص|بــــر عبــــد|لو|حد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o9|64|زر|عه سوه|جمحمود محمد كم|ل ح|فظ |حمد غز
4973o|تـــربــــيتـــ دمنهورنور| محمد فتـــح | محمد ع
774o68صيدله ع شمسم محمود محمد مو
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد محمود ح|فظ مو456266
6|7o33تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طرو|ن محمد حسن |لسعيد تـــرك
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــف|طمه مجدى محمد حسبــــ |لنبــــى6847|6
82|o73د|ر |لعلوم |لم |نجل|ء فتـــ شح|تـــه محمد
حقوق |لمنصورهحمد محمد |حمد |لسيد |لقـل |432||7
لسن ع شمس|نسمه محمد مرشدى عبــــده ند|4466|5

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد |لرحمن |حمد حسن ع حس|ن 23697
ف |م محمد |لمشد|76994 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |

6o78| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد |للتـــ س|لم فرج
د|بــــ بــــ سويف|حن|ن رمض|ن عبــــ|س جمعه62229

3|29o4|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد |حمد محمد
طبــــ |لمنصورهمع|ذ رض| نسيم عبــــد |لمجيد679677
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد عبــــد |لمقصود ع 757249
243o87د|بــــ ع شمس|محمد |لحس |حمد |حمد
صيدله |ل|سكندريهدى عبــــد |لستـــ|ر حفن|وى جعفر43||43
7o6o72ى عبــــ|س عوض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمنه عل|ء |لخ
4|o747نوعيتـــ طنط|أسم|ء |لحسي عبــــد |لرحيم محمد
6o9848يم نوفل د|بــــ |لمنصوره|نجل|ء فتـــ |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــي|سم محمد |حمد |لسود| 256579
ف محمد محمد|32356 طبــــ |سن|ن ع شمسدير |
يم حسن ش|ذ |حمد حسن|223367 رهبــــر| حقوق |لق|
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د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه محمد |حمد ع فرج447783
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء |لسيد محمد |لسيد|62|52|
434oo4زر|عه طنط|تـــ |لسيد محمد محمود |لليثــــي
ره|عص|م رأفتـــ حسن ع 64638| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|لدين||6936 بــــي ن د|بــــ د |ط|محمد ف|روق محمد |ل

|52o8تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد صل|ح |لدين حسن
263oo9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منه | جم|ل عبــــد|لر|زق بــــيو
|396o3تـــج|ره ع شمسيم عص|م صل|ح مصط عبــــد |لع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن|دين عل|ء |لدين عبــــده |بــــو |لنيل3|3447
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد وحيد رش|د محمد بــــدر2826|2
7||33o تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد فريد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |له|دى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د ع|دل |لسيد عبــــد|لوه|بــــ258294
7o88||صيدله |لمنصورهريه|م |لسيد |سم|عيل ع |سم|عيل
8635o4| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لستـــ|ر حم|ده |بــــوسح
223o4oتـــمريض  حلو|نكريم عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ

معهد ف تـــمريض |لفيومه|له |حمد سيد عبــــد |لقوى65446
34297o|تـــج|ره بــــنه|محمد م|مون عبــــد|لحميد|حمد عبــــد
يم ذ ج|د |لسيد 877552 تـــربــــيتـــ |سيوطك|رول |بــــر|
7o4342ى جم|ل عبــــد |لر|زق عطيه تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــس|ميه ي
27o43|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح شديد غنيم
معهد ف تـــمريض سوه|ج  نو|ر سعد عبــــد|لل|ه محمد|898866
846o95كليتـــ طبــــ أسو|نبــــيتـــر روم| نبــــيه ف|نوس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ستـــر ف|يز جرجس م |66|55|
2|7|o8تـــج|ره ع شمسمروه خ|لد محمد رش|د |لج|ر
وف|تـــحمد عل|ء عط| عبــــد |لمنعم|26537| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
886o|7 ف محمد ع تـــمريض |سيوطمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد صديق تـــوفيق مسعود46553|
622o26د|بــــ د |ط|عبــــد| عطيه |لمتـــو جمعتـــ مشعل
52969oى علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد مصط ك|مل |لبــــح
2|4o65تـــج|ره ع شمسرفيده س| سعد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندرو حبــــيبــــ سليم|ن حبــــيبــــ||556||
زر|عه طنط|خ |تـــ عي عبــــد |لقوى عبــــد |لرسول 9328|5
معهد ف ص بــــنه|دين| محمد عبــــد|لعزيز محمد257363
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر عبــــد |لغف|ر |لغريبــــ |بــــو |لفتـــوح67|676
4926o6يم سعد حقوق طنط|عم|د وديع حليم |بــــر|
34o396لسن ع شمس|سم|ء رجبــــ عبــــد| مصط |لم |وى
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنه|ل ممدوح |بــــو|لفضل |حمد  |89654
8||4o4|صيدلتـــ |لم |يه |حمد |م محمد
يم |سحق28956| رهصموئيل |سحق |بــــر| حقوق |لق|

3o436|ره|يه عبــــد |لمنعم مصط حسن د|بــــ |لق|
|63oo|ندستـــ حلو|نندرو |يه|بــــ كم|ل غبــــري|ل رزق
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علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد سعد |لدين محمد محمد833622
حقوق |لمنصورهف|دى فوتـــى فه صليبــــ حن|684574
|5o|56رهس|مه صل|ح عبــــد |لمنعم حسن محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم سيد438|23 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م |لدين ع عبــــد|لشهيد |بــــر|
تـــج|ره طنط|مرو|ن محمد محمود حم|ده شع 26|679
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | ع|طف عبــــد |للطيف |لسيد62887|
685o78|تـــج|ره |لمنصورهسل|م فخرى |لسعيد |لسيد خليفه
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم محمود محمد عبــــد|لستـــ|ر عل|م||36|6
82284o|ف نصيف مجر طبــــ بــــ سويفبــــر|م |
طبــــ |لزق|زيقكريم صل|ح محمد قطبــــ عصفوره55|779
تـــج|ره ع شمسي|ر| عص|م صل|ح رشيدى رح|بــــ323778
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحبــــيبــــه عمر محمد عبــــد |لعزيز حلبــــى497635
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلشيم|ء محمد محمد بــــدوى |ل|بــــي|رى542279

|924o| صيدله بــــ سويفس|مه عزتـــ محمود بــــيو
4|22o4د|بــــ طنط|فتـــ صبــــ |لسيد عبــــد | |لبــــرم|وي|

68o|8صيدله بــــ سويفخديجه رمض|ن جمعه عبــــد |لجليل
88oo98 ى |سكندر ندستـــ |سيوطيوسف |سعد بــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد ع|طف محمد |حمد|546|64
يم||4|26 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحس|م سم عبــــد|لر|زق |بــــر|
6|7o54د|بــــ د |ط|سهيله محمد |حمد |بــــو |لعز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر محمد |لسيد طه عفي 266852
5|6o87د|بــــ دمنهور|ص|بــــرين ربــــيع خميس ع يونس
7o6673تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم|م صل|ح محمد |لسيد |لطنط|وى
طبــــ |لمنصورهيوسف تـــ|مر يوسف محمد يوسف675426
تـــمريض ع شمس رو|ن س|لم مختـــ|ر فرج درويش342422
يكل774652 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد | |لسيد 
|4oo|7نوبــــى محمد منصور حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسهيله |م |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|س بــــك عبــــد | معروف |لبــــق489673
4538|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود مسعد |حمد  |بــــو |لفتـــوح زغلول
8o8897يم تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لصمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطبــــخيتـــ سيد محمد بــــخيتـــ 893333
78o86oف عبــــد |لع|ل مر تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد رمض|ن تـــوفيق محمد|47297|

ليل57382 ليل حس ع  تـــج|ره بــــ سويفف|طمه 
4o55|8د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين |لسيد بــــدرى مه |حمد س|لم
266o65تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد يوسف |لتـــه| يوسف
489o86 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نشيم|ء سعيد محمود حس
رتـــ| |ر جم|ل فتـــ ع9|47|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
324|9o لس جميل حبــــيبــــ قلي حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــك
معهد ف تـــمريض سوه|ج شيم|ء ع سيد ع  |89595
د|بــــ |ل|سكندريه|لور| جم|ل خميس عبــــد |لل|ه478329
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د|بــــ كفر |لشيخ|رؤيتـــ مصط شو ك|مل مو482885
|6oo58تـــج|ره ع شمسعمر نبــــيل محمد ذ
|د|بــــ |لم |ه|جر نبــــه|ن عبــــد|لعزيز نبــــه|ن|33247
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|يتـــ |يمن |حمد محمد شتـــ|4697|5
3|676oعلوم ع شمسمنيتـــ |يه|بــــ |لسيد |لعربــــى محمد حسونه
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخم ع |بــــو |لفضل |حمد عر|بــــي|44763
89o979 يده علم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نف س|مح بــــ
5o45o|د|بــــ |ل|سكندريه|بــــهيتـــ ج|بــــر بــــدرى |لسيد |حمد
يم |بــــوبــــكر صديق |لسيد|636255 صيدله |لزق|زيقحمد |بــــر|
يم498|69 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوف|ء ه| سعد |حمد |بــــر|

5o|97|م خ|لد سيد محمد حقوق بــــ سويفد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه عبــــ|س |حمد عبــــد |لجو|د|5546|
طبــــ طنط|س|ره |لسيد محمد مصط |لشن|وى39|434

يم3|486 رتـــ محمد ح|مد |بــــر| رهز علوم |لق|
ر محمد ص|لح7583|5 علوم دمنهوررو|ن م|
5|923o |طبــــ بــــيطرى دمنهورمل رجبــــ محمد محمد مصط ش
د|بــــ دمنهور| |ده محمود فتـــ |لمزين8532|5
ف شو حن| 2678|9 تـــج|ره سوه|جمدحتـــ |
فنون جميله فنون |لم |مريم ن|دي شح|تـــه يوسف987|82
69975o|طبــــ |لمنصورهم| |حمد |لمتـــو مصط |لسيد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحسن|ء جم|ل محمد ع7||64
36o736|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن سعيد سيد فرج |م|م |لزيبــــق
حقوق ع شمسمنيتـــ عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لفتـــ|ح عيد|325972

يف49297 تـــمريض  حلو|نجم|ل |لدين فرغل محمد |ل
63|8o9زر|عه |لزق|زيقآيه عبــــد|لمنعم محمد |حمد عوض
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه جم|ل |م |لنج|ر9|6235
825|o4ي سعيد تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعمرو حم|ده خ
27247o|ندستـــ |سيوطسل|م منصور صديق محمد
رهوق خ|لد محمود عبــــد |لش| محمود62|65| تـــج|ره |لق|
897o77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججه|د محمد شح|تـــه محمد
6o38o5حقوق |لمنصورهحمد شعبــــ|ن عبــــد |لجو|د شعبــــ|ن |حمد يوسف
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود محمد عبــــد |لجو|د سلط|ن|432|4
243o55لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمر طلعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لخ|لق
54|o58 |تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ط|رق ص|لح محمد |لق
8o578|يم |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ين نبــــيل يوسف |بــــر|
يم487234 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــ|سم ميشيل بــــش|ى جيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين |يمن سعد مبــــروك حسن477298
تـــج|ره بــــ سويفمن|ر |س|مه عبــــد|لكريم ج|د |لكريم|573|8
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ع|دل |حمد سليم|ن محمد|48|768

ندستـــ تـــ.خ|مس مصط سيد مصط |لسيد مصط 5355| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
ندستـــ |لمنصورهمحمد شه|بــــ محمد |لرف|694252
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9o9o48| د|بــــ سوه|ج|محمود عبــــد|لع|ل ك|مل ع |حمد
453o5|ف خ|لد عبــــد|لسل|م محمد عبــــده ندستـــ كفر |لشيخأ
25o469 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله فتـــ ع |لبــــه
45o|75 ندستـــ طنط|محمود خ|لد فه بــــسيو عبــــد |ل
8o3786فنون جميله فنون |لم |مريم بــــدوي ربــــيع طلبــــه
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم|ير فيليبــــ عبــــيد | ميخ|ئيل69|8|8
تـــج|ره دمنهوردى محمود كم|ل |لدين طلبــــه476564
تـــ حمدى عبــــد|لعزيز حسن |حمد5|4767 تـــج|ره كفر |لشيخن

معهد ف ص بــــ سويفجه|د محمد جمعه سيد62477
د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد محمود عيد ع96|699

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم | ممدوح من نصيف9375|
||8o|6يم |حمد |لنج رتـــ|يتـــ | ع |لدين |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طرحمه ك|مل محمد بــــدير سليم|ن886|62

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم مصط |حمد عبــــد |لمجيد46|6|
5o3459تـــج|ره |ل|سكندريهيم |يه|بــــ محمد ذ سليم|ن
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ ل|ء محمد عبــــد|لرحيم محمد|3|8434
ندستـــ |لفيوميري ط|رق حليم بــــش|ى|44875|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخصف|ء محمد عبــــد |لمع سليم|ن جعفر437956

46|o7|ف |حمد محمد رهين|س | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
443|9o بــــ |س|ره عبــــد| محمود |لشو|د لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
6o7958لسن ع شمس|ندى محمد فؤ|د عبــــد | ط|حون
44239oد|بــــ كفر |لشيخ|محمد ع فتـــ ع |لسيد
ر|ن2235|6 ندستـــ طنط|محمد صبــــ حسن ز
يم |لفرخ|4|428 تـــمريض طنط| نرم |سم|عيل محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخشيم|ء |لسيد |بــــو |لمجد |حمد محمود||4396
بــــي |لبــــر| |525|69 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء خ|لد ع |ل
حقوق حلو|نمحمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد فوده244725
د|ر |لعلوم |لم |ند| مبــــروك معتـــمد عبــــد|لر|زق3393|8
77o64oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن خ|لد محمد |لسل|وى |لقرم| 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ شح|تـــتـــ مصط عبــــد |لفتـــ|ح قطورتـــ9||5|5
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د | حس متـــو ه|شم |لدوى|63954
68o9o2د|بــــ |لمنصوره|حس|م سم سليم|ن سليم|ن
375o79تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمد شح|تـــتـــ
8o9o73|ف حمدي فرح|تـــ كليتـــ حقوق |لم |حمد |
6o9799|تـــج|ره طنط||ء ع محمد شمس |لدين
49o725د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|سم يح عبــــ|س محمد عثــــم|ن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم يوسف محمد يوسف4377|
46|o|3حقوق طنط|م|زن حمدى عبــــد |لقوى عبــــد |لحميد
49oo49تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |دتـــ محمود ح|مد عبــــد |لل|ه عمر
6o6475زر|عه |لمنصورهش|م |م ز ج|د |بــــو |لن

2o3o7رهمرو|ن نبــــيل عبــــد |لعزيز عبــــد |لمطلبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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علوم |لمنصورهمحمود محمد |بــــو |لفتـــوح |حمد حج|695333
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود ذكري| محمد ع 898538
27o593ه وف|تـــ.محمد ن| محمود ذ عم ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لحميد |لنج|ر|287925
889o36 تـــربــــيتـــ |سيوطحسن عبــــد|لن| خل|ف عبــــد|لع|ل
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخبــــسنتـــ |حمد كم|ل مبــــ|رك |لبــــتـــ|نو 445449
فنون جميله عم|ره ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد  |ء |لدين أحمد عصمتـــ تـــرنو|538||
444o22تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحسن|ء محمد محمود بــــنه
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىندي |حمد طه |حمد6|8266
يم9627|3 لسن ع شمس|ندى عم|د محمد محمد |بــــر|
32695oندستـــ ع شمسرن| حسن محمد مبــــ|رك
رهه|جر فوزي حس ع 845278 طبــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمل |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد ز|يد|366|69
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمد |كر| رض| عبــــد|لحكيم3688|8
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء مجدى عبــــد |لغ |بــــو |لسعود دعله6|3|42
62448oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى ثــــروتـــ محمد ح|مد محمود

33o74د|بــــ |لم |نوره|ن خ|لد حس طه|
رهخ|لد عبــــد|لرحمن سيد رمض|ن244678 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o8685د|بــــ طنط|رو|ن |حمد محمود |حمد |حمد|
تـــربــــيتـــ طنط|يم حس محمد حج|بــــ4263|4
ن| يوسف لوق| غ| حبــــ 39675| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
ندستـــ |لزق|زيقمحمود عثــــم|ن |سم|عيل عثــــم|ن775636
زر|عه مشتـــهرمه| عص|م عبــــد|لغ حمزه342877
327o87فنون جميله فنون حلو|نر|ن| ر|فتـــ فكري فهيم
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفله|م حسن محمد حس|ن |9283|8
6274o6يم |لسيد |لهري تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لحميد |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|منيتـــ س| عبــــد|له|دى عبــــد|لش| |339755
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف|طمه |حمد حس محمد43477|
6o2|29عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد |لسل|م جوده
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لسل|م864993
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــكرم مجدي شفيق عبــــد|لسيد3295|8 معهد ع| 
6o322o صيدله |لمنصورهمريم محمد محمد |لمو
د|بــــ |لزق|زيق|خلود |لسيد |له|دى |لسيد ع628258
6o528|يم فه بــــسطوروس جرجس علوم طنط|ك|رن |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهسم|ء محمد |حمد |لسيد |حمد426484
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلي رض| محمد |حمد حس 637867
36o9||علوم ري|ضتـــ بــــنه|سيف |سل|م صبــــ |لسيد
يم عبــــ|س|42333| تـــج|ره ع شمسل|ء جم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |غ|ده عبــــد|لحميد ق|سم خليفه854947
رهع|دل عم|د ع|دل ميخ|ئيل28822| حقوق |لق|
335|6oندستـــ شبــــر| بــــنه|م خ|لد عبــــد|لغ بــــدوى
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ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء زيد|ن |حمد ط|يع836572
4oo822تـــج|ره دمنهورسيف |لدين حسن ع ع
رهعبــــ و|ئل |حمد |لسيد8822|3 حقوق |لق|
43249oيم حبــــيبــــ علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمنه | عل|ء |لدين |بــــر|
8|9oo5|فنون جميله فنون |لم ||ء ه|دي عبــــد|لعزيز فؤ|د
معهد ف ص |سو|نشيم|ء عبــــد|لبــــ|ري |حمد محمد845569
6o7689د|بــــ |لمنصوره|رو|ن بــــسيو محمد |لنشي
ندستـــ |لمنصورهيوسف محمد حسن حس 677737
|6|9o2| ف محمد عبــــد ندستـــ ع شمسسلوى |
د|بــــ دمنهور|محمد ممدوح شعبــــ|ن محمود عطيه639|48
49947o حقوق طنط|يم|ن محمد فتـــ حس عبــــد |لمع
8o8335ثــــ|ر |لفيوم|نوره|ن فر|ج حسن عبــــد|لوه|بــــ
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمنه | محمود عبــــد|لوه|بــــ خلف66|452 معهد ع| 
2|66o3ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع|صم عبــــد|لعزيز محمد صل|ح |لدين حموده
يف|6452|5 علوم طنط|ل|ء محمد حسبــــ |لنبــــى |ل
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دي|ء عمر حسن سيد|||8375
5|2|o5طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد |لرحمن صبــــ عبــــد |لرحمن |لوكيل
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنغم محمد ع عي |لسيد5894|4
ف338268 ندستـــ بــــنه|محمد |لسيد عبــــد|لحميد عفي مش كليتـــ 
نوعيتـــ |شمون|ء |لسيد عبــــد|لعزيز |لعز|وى|276583
يم42|832 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حس |سم|عيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|ر| محمد طلبــــه بــــل| محمد8|7573
علوم بــــورسعيدد | عبــــده |حمد |لسيد حسن كم|لو2823|7
يم |بــــو |لنج26|462 حقوق طنط|محمد مصط ح|مد |بــــر|
77439o علوم |لزق|زيقمحمد حس|م عبــــد |لعظيم من محمد
|384o5ند| |س|مه سعيد رمض|ن د|بــــ ع شمس|ش|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر محمد عبــــد |لر|زق محمد54676
237o|2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم | مشيل موريس زخ|رى
6o3629تـــربــــيتـــ طنط|بــــه |حمد |لسيد محمود غنيم
طبــــ |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لمجيد |لعشم|وى696982
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شف|ء سيد طلبــــ محمود837538
75924oندستـــ |لسويسمحمد خ|لد |حمد |حمد
ه نور|لدين |حمدى عبــــد|لص|دق264242 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
8o4424لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر |حمد حس محمد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعهد وفيق محمد عوده58377|
85o|94معهد ف ص |سيوطمصط |حمد بــــيوض محمد
5oo7|2حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن عبــــد|لمنعم محمود ع|مر
9o6376|علوم |سو|ن ريج محمد بــــدوى عبــــد|لحميد
4326o5تـــج|ره طنط|رو|ن |حمد محمد فؤ|د بــــكر
يم تـــوفيلس69||22 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيوأن| نبــــيل |بــــر|
8o2o74طبــــ |ل|سن|ن |لم |عبــــد|لرحمن صف|ء |لدين صل|ح |لدين محمود
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خدمه |جتـــم|عيه حلو|نع |ء محمد |حمد س|لم|3422|
89822o طبــــ سوه|جش|م محمد |حمد تـــم|م

3o666رهمن|ر سعيد |حمد محمد حقوق |لق|
32283oحقوق ع شمسين|س عم|د |لدين |حمد محمد ن|يل
طبــــ |سن|ن طنط|س|ره مصط |حمد ف|روق مصط 249279
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمود حس|ن |بــــو عريضتـــ5698|3
||94o| ندستـــ سوه|جزي|د صفوتـــ صبــــ محمود مر
36|o56ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لمحسن ط|رق عبــــد|لمحسن عبــــد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء |حمد محمود ع 835697
|24o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |حمد متـــبــــو عوض
رهيم|ن حمدى |لسيد ع فخر |لدين|255275 د|ر |لعلوم ج |لق|
34325o طبــــ بــــيطرى بــــنه|ربــــ|بــــ سعيد عبــــد|لش| مصط ل|ش

376o9زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعل| |حمد عيد جمعتـــ
23o4|9حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|زن |س|مه جميل عبــــد|لحكيم
د|بــــ |سيوط|من|ر محمد محمد عبــــد|لحميد 892343
|52|65| ر عبــــد | ه حمدى عبــــد |لظ| د|بــــ حلو|ن|م
63o9o تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |للطيف محمد عبــــد |لعظيم حس

754o32د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ي|سم س|مح حسن ص|لح
283o| ف عبــــد |لحميد عبــــد حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن |
6oo23| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن رضو|ن شعبــــ|ن حن
حقوق |لفيوميه منصور محمد |حمد|87649

تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخس|ره حمدى عبــــد|لوه|بــــ يوسف |لشه443847
6|96o||معهد ف ص بــــور سعيدأمل محمد محمد ن
8oo66ره|فرح تـــوبــــه عبــــد |لستـــ|ر سعد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

4|5o|2 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــع شيبــــ |لحمد تـــ|ج |لدين |بــــوحس
56o83تـــربــــيتـــ بــــ سويفسعيد محمد محمود عم|ر

3|82o9|صيدله ع شمسحمد جم|ل محمد سليم|ن
د|بــــ ع شمس|رن| |يه|بــــ محمد بــــيو شلبــــى|72||3
يم |لشيخ3827|6 صيدله طنط|شيم|ء فؤ|د عبــــد|لحليم |بــــر|
2472o7 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعص|م محمد ص|بــــر فتـــح | مصل
تـــج|ره بــــنه|شيم|ء مر محمد |لسيد مر285|63
حقوق |ل|سكندريهأيه عص|م حس ص|لح482822
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير ع|دل محمد حويس345564
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر عدن|ن حس |بــــو |سم|عيل5652|6
يم حسن قنديل9||443 يم |بــــر| زر|عه كفر |لشيخد | |بــــر|
2569o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى محمد صديق ص|لح
تـــج|ره ع شمسمه| محمد مصط |حمد مصط 3587|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديده|جر عنتـــر |لبــــدري عبــــد|لل|ه||4|85
يم محمود ع758922 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |بــــر|
7|69o5|د|بــــ |لمنصوره|يه |حمد عم|ره حسن عم|رتـــ
طبــــ بــــيطرى بــــنه|أسم|ء عبــــد|لغ |لسيد |لسيد633442
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4|oo93تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد رزق حج|زى
4o3385تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمريم محمد عبــــد |لعظيم محمد عز|م
76o496 ر |لسيد محمد مصط علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد م|
بــــي 683893 تـــج|ره |لمنصورهعف|ف خ|لد محمد |ل
يم يونس995|78 نوعيتـــ |لزق|زيقدين| ن| |بــــر|

ر|ء ص|بــــر رمض|ن حس ||596 تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه |لز
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر |بــــو|لمجد سيد سعيد|||838
8872o2|ء محمد ع|رف عبــــد|لرحيم| تـــمريض |سيوط 

5o2o8يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحبــــيبــــ عم|د مل|ك |بــــر|
زر|عه مشتـــهرمحمد |حمد محمد |لسيد خ|طر357339
5|o847 معهد ف ص |ل|سكندريهحس حمدي حس أبــــوحس
4oo242|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيه|بــــ يونس فرج يونس
ى|7|||77 صيدله |لزق|زيقسم|ء جل|ل حسن محمد |لشق
يم دعموم|695896 نوعيتـــ |لمنصورهحمد |لمحمدى |بــــر|
2734o9علوم |سيوطحن فتـــ ع محمد
6o234| حقوق |لمنصورهس|ره |لسيد عبــــد |لمعبــــود مصط
ي لبــــيبــــ م 529854 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد |لخ

ه |سم|عيل |حمد ع92723 نوعيتـــ عبــــ|سيهمش
765o35| يم محمد |لعيو تـــج|ره بــــور سعيدسم|ء |بــــر|
ره|محمود محمد محمود ع|شور226237 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــعمر |حمد عبــــد|لرحيم محمد |89735
232|oo تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمود عبــــد|لمنعم صل|ح حسن حسن
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حسن محمود |لسيد رجبــــ|327|48

3o|83 يم محمد مصط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطي|ر| |بــــر|
33993oمعهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ع|دل محمد فؤ|د محمود سليم
885o|7  حقوق |سيوطخلود مرزق عبــــد| عبــــد|لعزيز
رهف|طمه |حمد مصط ج|د |لربــــ|3882| طبــــ بــــيطرى |لق|
85oo9|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمود ر|فتـــ ع ص|لح

2o928رهحس حمد|ن عبــــد |لرحيم محمد ندستـــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء جم|ل محمد |بــــوليفه|25646
2|3oo5 يم ص|دق |لملي كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند | ي| |بــــر|
علوم ج|معتـــ |لسويسس|ره |حمد قن|وي مر 838988
يم مر|د9355|6 حقوق د |طنوره|ن ط|رق محمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد |حمد مجدى محمد |حمد86|642
774o78| علوم ع شمسيوستـــ | ع|دل |سح|ق رزق
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لق|در بــــدوي452853 معهد ع| 
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقبــــ|سيليوس بــــ|سم رؤوف بــــ|نوبــــ636965
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل ع|صم |حمد درويش مصط 446445
تـــج|ره ع شمسفتـــ ط|رق محمد فتـــ حسن |لسيد|33475
8596o8 تـــج|ره بــــ سويفمحمود عل|ء عبــــد|لسل|م تـــو
4|4o76كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدس|ره محمد |سم|عيل محمد قطبــــ
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6o|737تـــج|ره طنط|ع ن| ع عطيه
2|848o| مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــحمد فرج فتـــ محمد حن
42oo|5يكل ش|م محمود |حمد  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد 
نوعيتـــ فنيه |لمنصورهيم|ن صل|ح محمود محمود |لبــــدوي|692372

2o|36كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لرحمن عبــــده
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|ر| سليم عبــــد |لعزيز سليم|4|774
355|o8 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه| محمد مصط مصط
|ء محمد عبــــد|لد|يم تـــ |ن|882332 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ عص|م محمد كم|ل327342
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ خ|لد عبــــد|للطيف محمد ع |||228
8364o8د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نجل|ء منصور عل|م |حمد
|64o7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ح|زم |حمد |بــــو |لخ نمر حس
ش|م عبــــد |لسميع يوسف495653 حقوق طنط|عبــــد| 
تـــج|ره سوه|جم|رين| غ| ري|ض لقيه  896682
ى |لشيخ ع53989| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عم|د خ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيح محمد عبــــد| بــــ|ش|246277
775o25|علوم ري|ضتـــ |سيوطبــــه عبــــد |لبــــ| محروس |لش
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمود شو محمد زمزم429644
22o62oيم تـــج|ره ع شمسمر|م مجدى محمد |بــــر|
25444oوى يم محمد |ل تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء جم|ل إبــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء حمد|ن معوض محمد|7979|4
يم|32342 ندستـــ ع شمسيوسف ممدوح عبــــد|لق|در |بــــر|
628oo7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لص|دق رشيد

رهرضوى جم|ل فتـــ |سم|عيل37779 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
638o74|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمد رجبــــ مصيل ز|يد
6o3932|تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد عبــــد
53oo43يبــــه ندستـــ |ل|سكندريهمصط عبــــد ربــــه بــــسيو عبــــد ربــــه 
76o929|يم آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ل|ء مصط |حمد |بــــر|
5o6||6كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسيف |لدين عمرو سعد محمد عبــــده
د عصمتـــ فؤ|د زيد|ن63627 حقوق بــــ سويفن|

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعبــــد | ف|يز محمود خليل |يوبــــ9262|6
42o666حقوق |لمنصورهفؤ|د |حمد |لمتـــو |لعر|بــــى
حقوق |سيوطمحمد ج|د ع فرغ 886584
3425ooد يم مج| يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
4o43o6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد| بــــه|ء عبــــد|لمنعم محمد |حمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمود سيد جمعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح343354
45o284 |يم فتـــ ش ندستـــ طنط|ح|تـــم |بــــر|
69722oحقوق |لمنصورهمدحتـــ محمد |لسعيد |لسعيد ج|د
762o|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسف|طمه مفتـــ|ح عبــــد |لسيد مفتـــ|ح
معهد ف ص بــــنه|منيه عبــــد|لحميد محمد حم|د|256959
5o272oيم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنور|ن وليد رجبــــ خليل |بــــر|
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63oo|ندستـــ بــــ سويفط|رق مصط ع محمد
د|بــــ دمنهور|حمد حسن |لسيد رجبــــ عبــــد |لغ |492879
8o3395حتـــ وفن|دق |لم |مؤمن فتـــ رمض|ن |حمد| 
تـــربــــيتـــ حلو|نعثــــم|ن ع|دل مغ|زى رسل|ن سل|مه89|227
لسن ع شمس|بــــتـــس|م شكرى مصط عويس عبــــد |4||222
42o452ي يم حسن محمد |لم تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريه|م |بــــر|
24388o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء |حمد محمد معوض
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود محمد عمر عمر |لبــــن|436235
|5|o69د|بــــ حلو|ن| |ده رمض|ن حسن محمود
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسه| حمدى صبــــ ج|د محمد784332

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم |يمن |لسيد محمد |لعدوى34854
رهسم|ء محمد عبــــد |لحميد يوسف73||3 تـــج|ره |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم ع|طف محمد |ل|م محمد459|63
4o||22ف رمض|ن س|لم د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |
4o|924تـــج|ره دمنهوريوسف مصط محمود حس|ن
6o9854||تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم ع عبــــد|لمنصف عط
452o52ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود |حمد محمد زين |لع|بــــدين معهد ع| 
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لبــــ|سط |لسيد عبــــد|لحميد 28|7|4
يم عبــــد|لعظيم |لديبــــ|256438 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لشيم|ء |بــــر|
4o489oتـــج|ره دمنهورمحمد عص|م محمد |لضمر| محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومفتـــحيه |حمد عبــــد|لعزيز خل|ف253239
ى24|525 ن| محمد عبــــد |لمجيد محمد |لز لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م
6o496|معهد ف تـــمريض طنط| مريم ي| صبــــ |لبــــلتـــ| خليل
4|2o24| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن رمزى عبــــد|لرحمن سيف
علوم |لزق|زيقنور|ن يوسف من س|لم س|لم637366
يم عبــــد |لعزيز محمد443447 طبــــ كفر |لشيخمحمود سم إبــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدرنيم محمد عز |لدين محمد |ل|تـــربــــى788629
ى عبــــد|لعزيز بــــرسيم65|247 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوليد |حمد ي
يم مصط |حمد |لسيد7649|4 تـــج|ره كفر |لشيخسل |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء فوزى شعبــــ|ن شعبــــ|ن يح |26|438
4759ooتـــج|ره |ل|سكندريهمهند حسن |لسيد حسن |حمد
43846oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |لسيد فرج عبــــد|لحميد
||8o87يف جم|ل عطيه ى  رهش ندستـــ |لق|
يم |حمد626428 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل |حمد محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقر|ن| |لمتـــو محمد |لعسوي773595
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد حمدى عبــــ|س محمد شعبــــه|27657| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
7o4856تـــج|ره بــــنه|ند| عل|ء ع عبــــد |لمنعم ع
5|o|o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد ف|روق عبــــ|س سليم|ن مر|د
76o688تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل س| غريبــــ حسن
معهد ف ص |لزق|زيقه|يدى محمود عبــــد|لحميد حسن |لعطي 627346
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ني|س مرزوق |حمد تـــوفيق|84832
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24875|| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء ع|دل عيد مر
6|4o4||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أمينتـــ عبــــد |لن| محمد تـــوفيق |بــــر
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيم|ن عص|م جل|ل ع جلهوم|7|3455

ندستـــ أسو|نسل ع|دل |سم|عيل |حمد34567
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيمن خ|لد يونس عبــــدربــــه يونس|688378
7o9584تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عوض سليم|ن
89973o د|بــــ سوه|ج|م|رتـــن مو |قل|ديوس جرجس
2772o2|يم زنون تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| |حمد |بــــر|
ريدي حسن 489886 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر سعيد سليم|ن 
222oo7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند | مسعد محمد مصط
ه رزق عوض |لسيد |لبــــل| 6569|6 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ن
تـــج|ره بــــور سعيدي|سم رض| مسعد عوض عوض84|763

علوم حلو|نمحمود ع محمد ع49574
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلبــــ |يمن فتـــح | عبــــد|لخ|لق سليم|565|2
84o65oعل|ج طبــــي قن|خ|لد |حمد محمد |بــــو|لحسن
تـــج|ره كفر |لشيخحمد رمض|ن حسن عبــــد |لنعيم|523878
زر|عه |ل|سكندريهأمنيه سعيد حسن ج|د422863
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد حس رشيدي |حمد|839863
يم محمد |3||462 يم عبــــد|لعزيز |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخبــــر|
6o3o4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم رض| ص|بــــر |لجندى
طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر يح ع مبــــ|رك432943

8694o| علوم |لفيومم|ل بــــكري سنو عبــــد |
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه محمود عبــــد|لق|در عبــــد|لرج|ل||82756
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ ع|طف بــــهجتـــ ع325997
26o26o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء سعيد فتـــ محمود
7o22o3د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |سل|م محمد |حمد سل|مه
يم679735 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر |حمد |حمد |بــــر|
49o565د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره رمض|ن محمد |لسيد منصور
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم عبــــد | محمود يوسف754623
78o6|5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نس|م |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد
حقوق |لفيومعبــــد|لرحمن خ|لد عي |حمد42|4|8
7o9|98يم حج|زى س|لم لتـــربــــيتـــ |لنوعيتـــ بــــمنيتـــ |لن شعبــــتـــ |لتـــربــــيتـــ |لموسيقيتـــ|مريم محمد |بــــر|
883o4||ء بــــدر سيد حسن| د|بــــ |سيوط| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د خ|لد محمد يوسف4847|3
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعمر عبــــد|لعزيز محمد محمد4242|3
339o|6|تـــج|ره بــــنه||ء |حمد محمد يوسف
علوم |لم |سم|ء محمد عبــــد|لرشيد رشدي|7535|8
7oo|4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ديه |لزين شو س|لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|خلود خ|لد محمد محمود شوشه697723
6o4337تـــج|ره طنط|ف|رس عبــــد |لفتـــ|ح محمد مو |لبــــي
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر س| مصط عبــــد| |لش|7966|4
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||48|oنوعيتـــ عبــــ|سيهسل عل|ء حس ع
ندستـــ |لم |عبــــد| نجيبــــ فتـــوح |لبــــق86|256
معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر حم|ده محمود س|لم632639
7|2o87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى محمد س| رجبــــ عبــــد ربــــه
25o746ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم محمد سعد محمد |لصو|ف
84598o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ن| عد عبــــد|لرحمن
25o893|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يمن معوض رزق
نوعيتـــ بــــنه|نور| |يمن عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لع339428
يم حم|د627338 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |يمن رش|د |بــــر|

يم ش|كر9|574 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمريم ميل|د |بــــر|
حقوق |لزق|زيقريم محمد عيد|روس محمد776379

|5o37|رهشذى خ|لد فتـــ ج|بــــر مصط |لوتـــ ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نوره|ن ربــــيع ع عبــــد|لسل|م5|5|52
8o|33|ف محمد عبــــد|لجو|د |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر |
7632o3|ه محمد رزق محمد شح|تـــه صيدلتـــ بــــورسعيدم
83|oooكليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ني|سم ذكري| عبــــد|لن|فع محمود
33o278د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وق  |ء سعد محمد |لبــــقرى
346o5|نوعيتـــ عبــــ|سيهرغدتـــ ع عبــــد|لنبــــى ع يوسف
85o397 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطعبــــد|لرحمن منتـــ سليم|ن ع
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخط|رق محمد مصط |بــــوص|لح كيو|5|9|69
8952|o علوم ري|ضتـــ سوه|جمك|ريوس مع ظريف ش|كر
4o9283تـــج|ره طنط|يم|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد عبــــد|لجو
4o5369تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ح|زم محمد سم زعلوك
25o789كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم محمد عبــــد|لقوى |لليثــــى
تـــج|ره سوه|جعبــــد| |نور جل|ل فو 3|8256

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكرم | نبــــيل تـــوفيق رزق |5792|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمود عبــــد | تـــوفيق422766
5o3375زر|عه |ل|سكندريهكتـــرين س| يعقوبــــ نس|ن عبــــد |لمل
4o|o97حقوق |ل|سكندريهأحمد ع|طف مهن| ع
د|بــــ دمنهور|مل ي| محمد مسعود عل|م|||4964
4o5923|د|بــــ |سيوط|دين| عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمجيد عبــــد
تـــمريض |سيوطوق |يمن رجبــــ محمد849953

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد جم|ل حسن محمد|8|544
475o66فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن|دين سعيد عز |لدين ن شح|تـــه
تـــمريض |سيوطمصط ع زين |لع|بــــدين عبــــد|لحميد  878824
ره|ه|جر سعيد عبــــد|لو|رثــــ |لسيد9|2385 د|بــــ |لق|
|278o2تـــج|ره ع شمسزينتـــ ط|رق ف|روق |لسعيد يونس
64o599| د|بــــ |لزق|زيق|محمود محمد |سم|عيل عبــــد |لع|ل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خ|لد محمد عبــــد|لخ|لق |لسيد ع247672
7o6o78تـــج|ره |لمنصورهحس|م عم|د حمدى محمود
5o6488تـــ حمدي حميدتـــ عبــــد |لحليم |لسيد د|بــــ |ل|سكندريه|م
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يف ع عبــــد|356699 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم من 
طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لعزيز عبــــد| ع |لسيد|643336
معهد ف تـــمريض |لمنصوره لسيد محسن |لسيد مسلم|679465
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــدع|ء عبــــد|لمو عوض |لعربــــى269485
48o455تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |لع|رف محمد رف| فرغل
تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد محمد محمد |ليم| مو57|779
طبــــ |ل|سكندريهد| | عبــــد|لر|زق عبــــد|لسميع ص|لح799|52
د|بــــ |لمنصوره|يم حل فه محمد مصط |67895
|د|بــــ طنط|ندى مصط محمد حسن |لعبــــد||4292

2o4|2رهمحمود |حمد سيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
64o898تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقعبــــد | محمد بــــ |لدين حسن صبــــيح عوض
82o8|8|فنون جميله فنون |لم |فيلوبــــ|تـــ |لقس بــــولس زكري| حن
44899oتـــج|ره طنط|ط|رق عبــــد|لبــــ|سط |حمد |لقديم
9o5o2| د|ر |لعلوم |لم |مريم جعفر |لسيد حميد
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد ح|مد يونس محمود ح|مد687543
يم عبــــد |لمنعم65434| د|بــــ |سيوط|سم|ء عبــــد |لمنعم |بــــر|
رهندى س|مح محمود حسن65575| زر|عه |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عنتـــر |لشح|تـــ معوض خ|طر356286
5o9789تـــج|ره دمنهورزي|د نعيم نعيم عم|ره
44o324يم عي تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخرو|ن عي |بــــر|
88o43| طبــــ |سيوطم|ري| نبــــيل صبــــ قل|ده
تـــج|ره بــــ سويف|ء شعبــــ|ن محمود ع |859556
2428o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط |يمن فه محمد عبــــد |لنبــــي
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمود جم|ل |لسيد رف| عل|م339936
|278o||كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد ف|روق عبــــد |لر|زق
24892o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء مصط عبــــد|لمجيد بــــدر
6o5o34ثــــ|ر د |ط|نور|ن |حمد عبــــد |لحميد بــــعروره
42o676حقوق |لمنصورهمحمد |حمد |لمر |حمد |لمر
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــتـــ أحمد محمد أحمد محمد||4835
ر5735|6 يم ز| حقوق د |طمحمد مصط |بــــر|
36o29|| طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لغ حج|ج
ف |بــــو |لمع| |لمر9|7565 وف|تـــعمرو | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
778o73كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع محمد عبــــد |لمنعم عطوه
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــروضه كم|ل |حمد محمد تـــوفيق|42289
24959oيم |لزغبــــى علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم نبــــيل |بــــر|
6oo|55تـــج|ره طنط|ملك |حمد |لسيد |لشح|تـــ |حمد
حقوق |لمنصورهندى رض| رجبــــ محمود عمر و|صل685345
|2o393وف|تـــسيف محمد ف|روق عبــــد |لمجيد معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
|67|o5وف|تـــمحمود محسن عبــــد |لق|در محمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ |حمد ف|روق |لسيد335934
ر محمد سليم2748|2 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد عبــــد| عبــــد|لظ|
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53oo67ندي ندي محمد  معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمؤمن 
|298o5تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن خ|لد عبــــد | فرغ
5o6229علوم |ل|سكندريهدع|ء س| مرزوق عبــــد |لحميد صقر
يم ع6|4522 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن محمد فوزى |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ره|منه ع حبــــيبــــ | حبــــيبــــ237327 د|بــــ |لق|
26963oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنه | صبــــ |سم|عيل عبــــد|لمقصود
9o|728 تـــج|ره |سيوطم | رفعتـــ ثــــ|بــــتـــ بــــخيتـــ
يم |لعرو446646 يم |حمد |بــــر| وف|تـــيوسف |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |سيوطسعد زيد|ن سعد عبــــد|لنبــــى 885922
89o322  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــقطر ثــــروتـــ عشم | مسعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممروه محمد عبــــ|س |لضع 248652
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ع|طف حسن ع مر |488739
ره|زي|د ع فتـــ |لف 3|4|26 ثــــ|ر |لق|
ى3346|6 يم عبــــد|لمنعم سيد|حمد بــــح علوم بــــنه|محمود |بــــر|
75o8o8 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ع رمض|ن رجبــــ ع
2623o7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ص|دق عبــــد|لحكيم عبــــد|لرحيم محمد
69234oف |لدين ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحنوره|ن |يمن |لسيد ح|مد 
759o92ف |لدين |بــــو |لحسن عبــــد|لسل ندستـــ |لسويسمحمد 
2525o2زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم عبــــد| ع مشحوتـــ
4o5oo5تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ن| فوزى محمود
رتـــ |لجديدتـــ|ريم مؤمن ع حسن936|76 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
ى|49653 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر عبــــد |لسل|م درويش درويش بــــح
6o4|84د|بــــ |لمنصوره|ف محمد |لمتـــو |لشو|د طه ع
|5|75oفنون جميله عم|ره ج حلو|نع |ء عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در
62o5|7 ر|ء عص|م مصط مصط تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه |لز
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لمحسن محمود عبــــد|لعزيز62|334
ثــــ|ر |لفيوم|محمد عبــــد | عطيه محمد||7842
ره|ريه|م محمد رجبــــ ع سليم|ن264323 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ حلو|ن|ه|جر محمد ع خليل223874
25|o66يف صل|ح فليله د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صل|ح 
6|46o3|ف عبــــد |لحكيم عبــــد |لق زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــر|ند| |
78o892تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عل|ء عبــــد |لعظيم عقل
4o3|65فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم ي| عبــــد |لعزيز أحمد عي
8o79o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم عم|د ن|بــــليون فرج
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور ممدوح منصور حسن حرز2499|7
د|يتـــ محمد عبــــد|لمقصود627485 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق أحمد 
|2386oلع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|ي|س محمد عبــــد |لع|ل فرغ معوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس |ر حسن شو حسن55596|
رهخلود خ|لد محمد محمد خ 222446 ندستـــ |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنه | |حمد عبــــد |لفتـــ|ح خليل5|86|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد سعودي مو سعودى ل|ش 4|7|35
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يم ع |لسيد56|784 ثــــ|ر د |ط|ح|زم محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد |حمد |لسيد |لنمس|765277
3356o7يم محمدى حقوق طنط|ندى سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد عبــــد|لحسيبــــ628694
754|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن نبــــيل حسن محمد رضو|ن
5o268oزر|عه |ل|سكندريهمريم |سم|عيل خلف فتـــ|ح عمر
525o6oوف|تـــرو|ء محمد محمود محمد |لفح|م معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

ه سيد ه|شم سيد |م|م|45764 تـــج|ره سوه|جم
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيوستـــ | ف|يز فرج جرجس |سعد348724
معهد ف ص بــــ سويفيم|ن ممدوح سيد محمد|822546
9|89o9 معهد ف ص |سيوطخلود جم|ل محمد |حمد
7547o6ندستـــ بــــور سعيدحن ط|رق عبــــد |لمطلبــــ محمد صو|بــــى
أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمد ن سيد سيد347886
27|o46كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــد| | مختـــ|ر |لسيد مر شيحه
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم رف| عبــــد |لحليم رف|755485
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط شو سيد عبــــده47449|
7688o4 معهد ف ص |سم|عيليهسليم|ن حس س|لم حس
439o93نيدى تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد|لحميد |سم|عيل محمد 
4o6365لسن ع شمس|م|رى مجدى ميشيل فرج | ميخ|ئيل
بــــه يوسف|23582 ره|س|ره يوسف و عل|م |لق|
|3|o8|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنصور حمدى منصور عبــــد |لرحيم
66oo|معهد ف تـــمريض |لفيومشه|بــــ دسو عبــــد | |حمد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن ع |لسيد ع34747|
26o||2| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد | عبــــد|للطيف عبــــد|لحفيظ ع
د|بــــ دمنهور| |ر |حمد |لمو| |ل |س4|4975
علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد نبــــيل حس ع |9||846
ندستـــ |لفيومكريم عبــــد |لحميد محمد حسن |لنح|66276

2|488o|ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|حمد خ|لد محمد د|ود يوسف
|4o276 رهبــــتـــ | عبــــد |لعزيز |م|م عبــــد |لعزيز محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه رمض|ن محمد |بــــو زكرى|29649|
|4272oتـــج|ره ع شمسمه| |س|مه محمد سعد عبــــد |لكريم
6o493|معهد ف ص طنط|ف|طمه حسن ف|روق سعد ع
ره|ند| عل|ء|لدين |حمد حسن خليل222587 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهس|متـــ محمد رش|د شميله|96|47 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o6859حقوق |لمنصورهمحمد |حمد شو فرج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه عبــــد|لخ|لق حج| حم|ده||2|826
89282o يم نوعيتـــ |سيوطمن|ر عبــــد|لر|زق عبــــد|لبــــ|رى |بــــر|
ه ع حسن  |قه|4575|9 د|بــــ |سيوط| م
طبــــ |سن|ن ع شمسم|ري| جرجس رشيدى زغبــــ28|36|
7||o63 ي د|بــــ |لمنصوره|بــــهجتـــ بــــهجتـــ محمد محمد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزينبــــ محمد رض| يوسف عبــــد |لق|در7|2227
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6|o6|2ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمه صل|ح مصط |لصعيدى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقط|رق ش|كر رمض|ن متـــو حسن|67|68
يم443||3 رهتـــ محمد حسن |بــــر| طبــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد مصط عبــــد |لحميد يوسف كبــــشه7276|4
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىكرستـــ | روم| خلبــــطتـــ حكيم55|758
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| عل|ء غ|نم محمد9|8435
635|2oنوعيتـــ |لزق|زيقخلود |س|مه عبــــد|لمنعم ع
تـــمريض كفر |لشيخسم|ء محمد صل|ح |لدين محمد ط|437764
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود سم |حمد شع 257953

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد عبــــد |لو|حد محمد |حمد|57879
4o5969د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|بــــسنتـــ مي حل فه

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن شعبــــ|ن عويس محمد59548
يم عشم|وى7|7865 حقوق |لمنصورهند نبــــيل محمد |بــــر|
ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن مصط |لتـــ|بــــ |لحف ص622975
يم |لحسي  |م||67587 ه رض| |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
878o43  تـــمريض |سيوطنفيسه سيد |حمد مو
رهحمد خليل |حمد خليل|635|23 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه|357795
نده حسن صل|ح |لدين |بــــو شوشتـــ4825|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسش|
رتـــ محمد ع عبــــد |لرحمن ع|3742| تـــمريض |لق|
246o|8ف محمد شمس |لدين تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |
ر إسكندر مسيحه627936 ن| م| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم
4|55o4|يم عليبــــتـــ تـــج|ره كفر |لشيخحمد ع|دل مسعد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط عبــــد| محمد مدكور8|2678
رهحمد |س|مه عبــــد |لحق محمد رزق|56583| ندستـــ |لق|
ف محمد كيل| |سم|عيل|422|64 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حمد أ ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
22655oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع سيد محمد ع
4o5376تـــج|ره |ل|سكندريهأسم|ء مجدى محمد حسن |وشيه
68ooo3 طبــــ |لمنصورهسعد و|ئل |بــــو |لمع| عبــــد |لعزيز
طبــــ |لزق|زيقن حسن عبــــد |لنبــــى محمد|779486
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد صبــــري مصط محمد درويش487966
|6723oتـــج|ره ع شمسعمر |حمد صد عبــــد |لجليل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طحمد |حمد زكري| |لزي |5937|6
5o8678تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد| مصط عبــــد| ق|سم
6|7||oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|  |ر محمود محمود محمد |لص|يغ
3365o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى محسن عبــــد|لعزيز عبــــد|لق|در
88o|57 تـــج|ره |سيوطم|ركو م|جد عزيز |لقمص عبــــد|لمسيح
7o2|6oمعهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |طل|ل محمد عبــــد |لمهيمن مصط فوده
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ |لعزبــــ عبــــد|لفتـــ|ح |لعزبــــ عوض36|434

ف ع س|لم73886 تـــج|ره بــــ سويفش|م |
وف|تـــمحمد رض| محمد دليور526843 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

Page 3767 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3o239حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم ص|بــــر ع عوض
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيح ي| ي محمد |لشورى64274|
4o32|5ف بــــدر |بــــو|لعل| |بــــو |لعل تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ل |
33235oيم سليم|ن يونس تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مريم شعبــــ|ن |بــــر|

رهف|طمتـــ ع ش|ف ع|6|45 صيدله |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن عزتـــ بــــخيتـــ عوض |829576
48|4o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جتـــوفيق |حمد تـــوفيق محمد عرفه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندى ع فتـــ عبــــد |لعزيز42324|
يم عبــــد|لبــــص  882393 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ره عيد |بــــر|
|5o497ندستـــ ع شمسع عبــــد |لرحمن |سم|عيل عبــــد |لرحمن
فنون جميله فنون |ل|قسل |بــــو|لق|سم عبــــد|لرحمن يوسف838457
3|7o93حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عل| ع|دل محمد فوده
ه |لسيد عطيه ح|مد ر|شد624454 صيدله |لمنصورهأم
842o|5| د|بــــ |سو|ن|و|ئل |لنوبــــي محمد خلف
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمل|ك ميخ|ئيل عد جور 4||846
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|رتـــن عوض |يوبــــ عوض2|34|5
يم239235 ف عبــــده |بــــر| رهي|سم | تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ |حمد ع |حمد |بــــو حمود3|25|6
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |لسيد محمد |لسيد ر|شد258575
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل|م |حمد عبــــد |لجيد عبــــد |لحميد محمد492474
5o5883تـــمريض |إلسكندريتـــ جمعه شو جمعه حسن زيد|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه مختـــ|ر رمض|ن محمد45952|
68o938حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن عم|د رمض|ن محمد |لسيد
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لحكيم محمد|32853 كليتـــ 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه|بــــ ع|طف عبــــد |لتـــو|بــــ محفوظ|52945|
|4978oد|بــــ ع شمس|محمد رجبــــ عبــــد |لموجود طلبــــ
3383o7|حقوق بــــنه||ء محمد |حمد ص|لح
297o6oيم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لعزيز عبــــد| محمد |بــــر|
357o78|علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد مصط ضيف |لسيد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن |ر ه| نبــــيه ك|مل24837|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسيد شح|تـــ|246|76
يم |بــــر|22965 رهشيم|ء عبــــد|لمجيد ع |بــــر| علوم |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|حس|م حسن فتـــ |بــــو ك|مل|78586
5o6|o7| صيدله |ل|سكندريهحمد عزتـــ محمود حسن عي
52|7o8|د عبــــد|لبــــ|رى س|لم معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء مج|
22o6||ه لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ||ء محمد |حمد |حس|ن عبــــد |لحفيظ لع| در|س|تـــ نوعيتـــ ج
تـــمريض |لم | يم|ن عبــــد|لن| ع عبــــد|لرحيم|857|82
د|بــــ حلو|ن|يوسف محسن تـــوفيق |لسيد443|32
ندستـــ طنط|حمد صبــــ ع محمد غ|نم|53|465
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|غ|ده |حمد |حمد محمود عبــــد |8||787
رهجرجس من ثــــ|بــــتـــ مرقص37484| تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |سيوط حل|م حج|زى ج|د|لكريم حسن|264|88
نوعيتـــ |لمنصورهخلود ع|دل عبــــد |لنعيم سعف|ن|69663
9o4544 حقوق |لمنصورهمحمد محمود س|لم |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندي ح|تـــم فهيم يس627558
يم عبــــد |لنبــــي643796 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد فوزي محمد إبــــر| لم
ى63|428 معهد ف ص طنط|نوره|ن محمد فوزى سيف محمد |لح
ي498644 حقوق طنط|ريه|م عطيه محمود |لسيد |لشبــــش
تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــمريم |حمد ع محمد|75398
يد بــــدر|5653|4 يم عل|ء ع |بــــو |ل حقوق |لمنصورهبــــر|
67574o| تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمود محمود عبــــد |لسل|م
42o|29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|طمه ع|دل ع محمد |لمعد|وي
ش|م طه ع قوره|549||7 طبــــ بــــورسعيدحمد 
تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل قن|وى محمد 885938
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيتـــ جم|ل أحمد |لفيو75||52
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد فتـــ حس ع755689
77|o67 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ند| |يمن حم|ده محمد سعدو
صيدله |ل|سكندريهمختـــ|ر عبــــ|س مختـــ|ر مغربــــى427563
تـــربــــيتـــ طنط|تـــ |حمد عبــــد |لق|در |حمد|3|||4
88o384|تـــج|ره |سيوط بــــ|نوبــــ شنوده جورج ونيس
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــيتـــر نبــــيل محروس حن 54464|
ندستـــ حلو|نبــــول| ممدوح ن|شد بــــسك|لس|27262
77655o |ندستـــ |لزق|زيقن|ديه مجدى محمد |لق
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمتـــ عص|م عبــــده شميس6629|6
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ ع ك|مل محمد835572
4243|o| حقوق |ل|سكندريهحمد وجيه |حمد كم|ل |لص
25|2o7يم رجبــــ |لعزبــــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لعزيز جم|ل نبــــوتـــ سليم836238
88oo66 علوم |سيوطس|ندر| كميل نجيبــــ فرنسيس
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  منصور محمد منصور |حمد |لغمرى766797
رهم|لك جم|ل محمود حس 23435| تـــج|ره |لق|

رهحمد وليد |حمد سليم|ن|49499 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o7622ف محمد ع |لبــــ|ز طبــــ بــــورسعيدمحمد |
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد س| عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ 684388
ش|م صل|ح |لدين ف|ضل|5||6| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل 
5|59o7لسن ع شمس|ندى عيد |لسعيد محمد ع |بــــو |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحسن|ء ح|مد حل س|لم248763
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مر|م حسونه حس|ن حسن264676
3387o5 تـــ |حمد ع |حمد |لطو طبــــ |سن|ن طنط|سم
33|77o|حقوق بــــنه|حمد عبــــد|لبــــ|سط محمود |لصليح
ره||ء |حمد محمد محمد|66586| د|بــــ |لق|
يم765256 حقوق |لمنصورهم | عبــــده ج|د عبــــده |بــــر|
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7oo622|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــشيم|ء محمود عبــــد |لغف|ر عبــــد |له
علوم |لم |مه| حس محمد |حمد855924
847|o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نجه|د يوسف |حمد يوسف
7o6867|صيدله |لمنصورهحمد محمد م|لك محمد
7o7o26|تـــ حقوق |لمنصورهحمد محمد عبــــده ع عج
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد خ|لد محمد طه |بــــو عبــــده9478|6
كليتـــ حقوق |لم |بــــسمه |س|مه عبــــد|لعزيز عبــــد|لغف|9|93|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د محمد صبــــ سيد سيد7728||
حقوق |لمنصورهيمن |سعد عبــــد |لفتـــ|ح  عبــــد |لفتـــ|ح |69329
4o|695ره حقوق |ل|سكندريهمحمد محسن طلعتـــ محمود ع ز
5o52o2طبــــ حلو|نمحمود مصط سعد محمد |حمد

5853oمعهد ف ص بــــ سويفريه|م صل|ح سليم|ن سيد
نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــد|لحميد محمد عبــــد |لحميد |لسيد 452453
تـــج|ره |لمنصورهحمد عوض محمد عوض |لنج|ر|539||7
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مريم |لسيد |لدسو أبــــو ز|يد72|9|6
3oo24تـــج|ره ع شمسفر|ح ن| عبــــد |لمجيد عبــــد |للطيف

ري|ض |طف|ل |لمنصورهفدوى عبــــد |لق|در عطيه محمد محمد695535
629o63تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد حسن محمد
48737oر نعيم |م سل|مه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم | م|
يم|482448 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء عو محمد |بــــر|
4o2o67يم محمد مو تـــج|ره دمنهورعبــــد | محمد |بــــر|
رهس|ره عبــــد|لو|حد سيد عبــــد|لو|حد5278|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
4o5766تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ محمد مر|د حسن مر|د
يم |حمد ز بــــحور4|4446 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخجه|د |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد مجدى عبــــد |لملك محمد||||32
6o9943ي طبــــ |لمنصورهند محمد حسن |لع
تـــج|ره ع شمسرو|ن ن|در محمد وف| سل|مه |لعر|529||
وف|تـــمحمود |لعلي |بــــو|لفتـــوح |لعلي247758 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5|o6|3زر|عه دمنهوريوسف محمود محمد خط|بــــ
8o933|د|بــــ |لم |ض |لجندي رشدي عبــــد|لعظيم|

ره|ن |حمد رزق ع |لزي|تـــ|6|44| عل|م |لق|
تـــج|ره |سيوطمن|ر محمد |م سيد 883882
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نوره|ن صل|ح محمد حسن |28434
43o527ش|بــــى تـــربــــيتـــ طنط|سل |حمد سعيد محمد |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ |حمد فتـــ عبــــد|لد|يم|33485
د|بــــ |سو|ن|سل|م عبــــد|لل|ه بــــدري يوسف|846828
ندستـــ أسو|نيوسف محمد يوسف ع 824998
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــف|طمه سم عبــــد |لجيد بــــليله544|76

64o46 نوعيتـــ |لفيوممحمد شعبــــ|ن سيد عبــــد|لغ
76oo77علوم ج|معتـــ |لسويسزي|د ممدوح سعد |حمد
7o5636ندستـــ |لمنصورهحمد محمد فكرى |حمد مصط |حمد
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تـــربــــيتـــ |سيوط حمد عبــــد|لكريم ع فرغ |324|89
767oo4|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط صبــــرى ع عبــــد | شو
د|بــــ ع شمس|لميس ط|رق عبــــد| ز7259|2
52965oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نطه فخرى محمد |حمد عم|ره
ج| 25976| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ع|دل حسن عبــــد | |ل
طبــــ طنط|سمر ع|طف جمعه حموده |لس|434776
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صبــــرى سيد |حمد جوده492376
|د|بــــ بــــنه|تـــ |يمن جودتـــ |حمد محمد ن332583
628o72|يم عبــــ|س ر |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمل م|
34|48oيم معهد ف تـــمريض ع شمسمحمد عص|م عيد حسن |بــــر|
ندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن خ|لد محمد |لمحمودى227478
معهد ف ص |لزق|زيقمل عبــــد|لرحمن |لبــــي أحمد|635923
75|8o|ندستـــ |لزق|زيقخ|لد عمر محمد محمد |لبــــغ|ل
83o|32|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل |ء ي | تـــ |بــــو|لعل
426o89|ن| محمد عبــــد |لعزيز محمد |سم علوم ج|معتـــ د |طم
تـــج|ره بــــ سويفيف ش|دي محمد م |لدين6947|8
36o554د عزتـــ محمد |م ع تـــربــــيتـــ بــــنه|ن|
6oo||2د |لدجله د|بــــ |لمنصوره|عبــــد|لرحمن محمد مج|
ل|ل عبــــد|لحميد عمر4775|4 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ح 
وف|تـــكرم صل|ح محمد طه خط|بــــ|773923 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
||7o8|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نر| | مسعد عبــــد |لر|فع |سم|عيل
بــــي حبــــيبــــ|686922 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد حسن |ل
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــستـــيفن سم فكرى مسعد753355
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نعبــــ عبــــد|للطيف مر محمد847874

336o7ر عبــــد |لح|فظ عوض معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسل م|
|2o823|وف|تـــ|ن|سيمون يوحن| |سحق حن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ كم|ل حكيم |يوبــــ|477246
287|4o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــو|لعزم سعيد در|ر

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه |سم|عيل عبــــد |لخ|لق ع ||4|45
9o67o7 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره |حمد |لسيد محمد

د|بــــ |لفيوم|حمد ربــــيع رمض|ن جمعه|65693
38o66|يم د|ر |لعلوم |لفيومحمد ج|د محمد |بــــر|
يم87|73 تـــج|ره بــــ سويفلبــــ |لسيد |حمد |بــــر|

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسمه |س|مه محمد علو|ن حسن23|772
34889o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دى مصط |حمد مصط
معهد ف ص بــــ سويفمحمد |لوليد ص|بــــر فر|ج857377
75723o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | سليم|ن رجبــــ ع
9o9287|ى |لبــــدرى عثــــم|ن |ء ع تـــربــــيتـــ سوه|ج 
89o759معهد ف ص |سيوطحسن|ء حس|م |لدين محمد عبــــد|لل
7|o559تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل |حمد محمد ع حمزه
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره ع|يد ج|د |لربــــ يسوع4||678
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26o549تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه عيد |سم|عيل |بــــو ع|ليه 
7|o|2معهد ف ص بــــ سويفعل| محمد ع عبــــد|لمجيد
يم فتـــح |لبــــ|بــــ حسن58356 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف |ده |بــــر|

|2o328 وف|تـــنه|ل رأفتـــ |حمد حف ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6|5|o|حقوق د |طبــــ|سل محمد ر| درغ|م
د|بــــ ع شمس|عمرو |حمد محمد عبــــد|له|دى عدوى6|3429
825o58تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد نج|ر عك|شه سيد
2|679oحقوق ع شمستـــسنيم |حمد ربــــيع محمد |حمد مبــــروك
9|o|88  | |ى عط يف بــــ علوم سوه|جيوسف 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل|م محمد مر عبــــد |لغ |2|6286

رهسلوي شح|تـــتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد43392 د|ر |لعلوم ج |لق|
|476o3رهخ|لد محمد رجبــــ عطيتـــ تـــج|ره |لق|
د|بــــ سوه|ج|ذ ن ذ فهيم 898553
تـــج|ره |لزق|زيقحس عبــــد|للطيف |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|63576

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطرو|ن رفعتـــ عبــــد |لر|زق سيد |حمد7|334
د|بــــ حلو|ن|ف|تـــن مصط ج|بــــر مصط |22957
777o|7رتـــ|ه|جر رض| محمود بــــديوى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم سعد ه|شم مصط 725|45 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخع |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد ع عبــــد |لسل|م |بــــو |لروس429997
د|بــــ سوه|ج|رغده كم|ل ثــــ|بــــتـــ محمد 57|899
نوعيتـــ |لمنصورهمحمود |م |لشح|تـــ محمود ليله684535
475o25تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |لسيد محمد عبــــد |لقوى
طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن حس ح|فظ و|355|68
صيدله طنط|حمد محسن عبــــد|لحميد نوفل|267778
تـــج|ره |لزق|زيقزينه ي| محمد عبــــد|لحميد ش| 364|77
4439o3تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء |لشح|تـــ |لشح|تـــ محمود جمعه
859o22 علوم |لم |دع|ء حن محمود حس
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |م محمد |م |حمد عبــــد |لمنعم446826
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم | ع|طف ش|كر |سكندر بــــش|ى2||447
2|4o34|ى رهل|ء فتـــ فه م صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعمر محمود يونس عبــــد |لمو752424
معهد ف ص بــــور سعيدند ف|روق |حمد جمعه يوسف624348
تـــمريض كفر |لشيخجيه|ن بــــدر|ن ع محمد أبــــوشدين438295
882o66  حقوق |سيوطمحمد |س|مه ع عثــــم|ن
6793o7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمد ف|روق |حمد محمد
يم حج|زى679925 تـــج|ره |لمنصورهسل|م |فضل جل|ل |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر محمد عمر محمود46784|
6885o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| ص| محمد |بــــو|لعن محمد
علوم بــــنه|سم|ء ع |لسيد عفي حج|بــــ|263636
48456o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد ع|طف محمد محمد عبــــد |لع
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد فوزى عبــــد |لعظيم|756469
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26oo72طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدير عيد |لسيد عبــــده
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل |ء ح|زم محمود ع|مر5|322|
879o7o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزي|د عبــــد|لق|در حربــــ |حمد
وف|تـــمحمود ح|مد محمد عبــــد|637786 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7|2oo|ى تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمد |حمد محمد |حمد |ل
62o88o كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمود ثــــروتـــ |لسيد محمد |لفيو
علوم |لزق|زيقيه مجدى عبــــده مصط |884|78
تـــج|ره بــــ سويفعل|ء مصط سعد محمد2362|8
علوم ع شمسدير مدبــــو حسن ع6|3258
رهعبــــد|لرحمن خليفه عبــــد|لبــــ| بــــدر233697 حقوق |لق|
ف مصلح عبــــد |لمقصود23693| تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |
8o33|oتـــج|ره بــــ سويفخ|لد محمد سعد |بــــو|لليل
يد عبــــد |لعزيز |لمغربــــي436663 د|بــــ كفر |لشيخ|د | سم |بــــو |ل
||767oندستـــ ع شمسه| سيد ع بــــيو
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نلور| و|ئل يوسف زخ|ري24587|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حسن |حمد حسن 324|76
4o6oo5تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن سعيد بــــكر |حمد نص|ر
ه محمد ع عطيه|779423 حقوق |لزق|زيقم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر رمض|ن ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لرحمن758694
جيوس44293| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــيشوى مجدى ر|تـــبــــ 
9|28o4  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد| عبــــد|لع| |لسيد |لش|كر ع| 
د|بــــ حلو|ن|بــــ|نوبــــ سم عز د|ود|44286|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد سعيد أحمد أحمد |ل|بــــيض484763
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنور| و|ئل |نور |لشيخ263722
تـــج|ره ع شمسمحمد سم عبــــد|لرحيم حس 36|359
رهم |لسيد مصط |سم|عيل2|55|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |سيوطدين| صفوتـــ محمد ع 823237
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه محمود عبــــد | عبــــد |لغ محمد||54247
8o|o37 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دع|ء نبــــيل عبــــد|لجليل مه|
يم|2627| وف|تـــعمر |حمد محمود |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسشدوى خ|لد حسن طه2|257|
علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد محمد د|ود775457
يم عبــــد |لحميد|32746| رتـــ|قتـــ وليد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ن| جم|ل ع |حمد س|لم682843 تـــج|ره |لمنصورهم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد |لرحيم |255372
9o3989 يم عبــــد|لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعل|ء محمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء عبــــد |لمنعم محمد ع |حمد7|6284
|24o62تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمد رض| سيد
ش|م عبــــد|لحكيم ح|فظ|44||35 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنتـــ 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن محسن نعيم |حمد ع فرنيسه754284
45o568|يم عبــــد |لمنعم محمود ندستـــ طنط|حمد |بــــر|
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه مر محمد عل|م253538
تـــربــــيتـــ |سيوط بــــر|م جم|ل رس |سكندر|883593
تـــج|ره بــــور سعيدنور| محمد محمود مصط |لصبــــ|غ763559
5o566|علوم |ل|سكندريهمع|ذ جميل عبــــد |لح|فظ |ل|م|م عبــــد
4479o5كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــدين| |حمد |لسيد ع
9o2262|م عص|م محمد |لسيد تـــج|ره سوه|ج د
وف|تـــنور |لدين |لحسن محمد ص|دق |م 447252 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخيم|ن رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح مغ|ذى |لطبــــ 453872
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقرن| محمد ع محمود |بــــوزيد626924
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عوض بــــطيشه546355
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــسنتـــ مجدى مكرم م | متـــى475226
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنوره|ن محمد عبــــد |لرءوف عبــــد |لستـــ|6229|
424|ooصيدله |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ ز عبــــد |لملك صليبــــ غبــــري|ل
4o88o9د|بــــ طنط|نور| جمعه عبــــد|لحليم حمد رميح|
75o462ف محمود محمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
يم784569 يم محمد جميل |بــــر| رهحم|ده |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
5o782|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم س| ز لندوس غط|س
9o9868زر|عه سوه|جل |ء سبــــ|ق مهدى عبــــد|لل|ه
23576oرهتـــ ج|بــــر |سم|عيل عبــــد|لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o6444|علوم بــــورسعيدل|ء |حمد |حمد محمد محمد
رهمحمد عم|د محمد جميل شعل|ن63739| تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م محمد محمد عطيه |بــــو سمره|6|56|4
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيه | حس رمض|ن حس |439935
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م|يسه |حمد محفوظ |حمد مطر632|27
|23649| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد شعبــــ|ن محمود ع
526o93ندستـــ |ل|سكندريهف|دى ع|دل بــــش|ى مس|ك بــــش|ى
4|368oتـــج|ره طنط|شمس |حمد شمس |حمد
7767o7|صيدله |لزق|زيقحمد محمد طه |بــــونعمتـــ ندرين
تـــج|ره طنط|ي|سم |يه|بــــ بــــدر عبــــد |لق|در يوسف376||4
تـــج|ره سوه|جحمدي جمعه عبــــد|لش| عي 827375
د|بــــ |لمنصوره|أس|ور وليد محمد غ|زى77|645
رتـــ|منيه حسن سيد عمر||4599| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم محمد358355 ف |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسروضتـــ |
يم|346587 تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ رمض|ن مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمود محمد عبــــد|لوه|بــــ|2238|9
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | موريس سعد|ن عبــــد|لنور289977
75933oحقوق |لزق|زيقس|ره حسن ع حسن عبــــد |لع|ل
7o43|9 ه عبــــد | |لمهدى عبــــد | محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
7o|54||علوم ج|معتـــ |لسويسميمه |لسعيد محمد |لسعيد دبــــور
9o67|5 د|بــــ سوه|ج|شيم|ء ج|بــــر ح|مد محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد مصط عبــــد|لحكيم مصط 392|24
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ش|م ربــــيع5797| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|مريم |حمد 
8538o|كليتـــ حقوق |لم |دين| عل|ء سعد عبــــد|لسل|م
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |حمد حسن |حمد حسن 484356
ف صل|ح عزبــــ|6|42| تـــج|ره ع شمسمحمود |
6oo874زر|عه طنط|من|ل صبــــري محمود محمد خليل
495|6oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مصط صبــــرى قطبــــ فرج محمد حبــــور
تـــج|ره |ل|سكندريهندى حسن عبــــد|لح|فظ محمد42|422
6o7484ح د|بــــ |لمنصوره|جم|ل عبــــد |لن| عبــــد |لحميد 
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعمرو محمد فوزى ري|ض محمد675344
يم مع|رك|26578 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد فريد |بــــر|
يم |حمد |لدربــــ|وى678942 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخند |حمد |بــــر|
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|ه|جر محمد محمود طه ه|شم754768 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
6o988||علوم |لمنصوره|ء صل|ح ن عم|ره
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ عبــــد|للطيف |حمد |بــــوش|دى|342795
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره محمود كم|ل عثــــم|ن |لسيد55|252
4o|27o تـــج|ره طنط|ص|بــــرين محمد مر حس|ن  |بــــو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ عمرو ع يوسف326757
83o9|9معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دى محمود محمد |حمد

رهعمر |حمد محمد جم|ل |لدين |حمد خ22279 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره ع شمسخلود خ|لد محمود |سم|عيل326835
تـــج|ره بــــنه|مصط محمود |لبــــكرى عبــــد |لع| ع28|8|2
معهد ف ص |ل|سكندريهسل ع محمد محمد يح 5672|5
89|56o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|جر عيد محمد مصط
767oo8ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمصط مجدى محمد محمود |لحج|وى معهد ع| 
ندستـــ |لمنصورهمريم |حمد نجيبــــ محمد |لبــــيو676566
د|بــــ |لزق|زيق|يه عص|م عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لغف|ر777354
9o9648 معهد ف ص سوه|جدين| ع|دل حموده ظهر|ن
د|بــــ سوه|ج|ندى محمد فتـــ |حمد |87545
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عبــــد|لمع عبــــد|لحميد عبــــد|لمع 258489 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــتـــ حسن سيد حسن9|3256
يم عطيه|63597 حقوق |لزق|زيقعطيه محمد |بــــر|
42964o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د محمود |حمد |لعفي
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمن|ر حمدتـــو ع مغ|زي847784
22o6|7د|بــــ ع شمس|مريم محمد يوسف حسن
875oo7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيوسف خ|لد محمد حسن
34239o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء ع|طف |لسيد |حمد
صيدله |ل|سكندريهمريم حس محمود ك|ظم477645
687o94تـــمريض |لمنصورتـــ نوره|ن صل|ح محمد |لعدوى حبــــيبــــ
يم||83572 معهد ف ص سوه|جسل|م محمود محمد |بــــر|
4o89|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء حس محمود |لحطيم
228o64تـــربــــيتـــ ع شمسم محمد محمود حسن
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند | ن| حن محمود36847|
479o43تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحسن حمدى حسن عبــــد |لحميد غر|بــــ

7o266صيدلتـــ |لفيوممه| ح|فظ عبــــد|لونيس ح|فظ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يتـــ |يمن يوسف |حمد|72|322
422o49لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|زينبــــ عم|د |سم|عيل عبــــده
يم ش| 438932 حقوق طنط|محمد أحمد عبــــدربــــه إبــــر|

6o7o8ي محمد جنيدي ندستـــ |لفيومحم|دتـــ ع
د|بــــ |سيوط|ع |يمن ع محمد |88646
82o||6د|بــــ |لم |نعمه قطبــــ حس محمد|
ر|ء خ|لد سيد حسن|878934 معهد ف ص |سيوط لز
طبــــ |لزق|زيقسل |لسيد محمد محمد |سم|عيل بــــط 2443|7
يم محمد عبــــده|2|4656 تـــ|ف محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد |لسم898238
علوم |ل|سكندريهسل سميح محمد ع تـــه|477342
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى |لسيد ع|مر محمد عبــــد|لرحمن333263
قتـــص|د م حلو|ن|سم|ء محمد |م حسن |لسيد|68|778
66oo3ف |لسيد بــــيو تـــمريض |لفيوم ع|دل |
493o8رهف|رس |حمد محمد ع حقوق |لق|

ى عبــــد|لرحيم 875686 ى |حمد خ علوم ري|ضتـــ |سيوطخ
علوم ج|معتـــ د |طحن|ن محمود منصور |حمد عبــــد |لخ|622843
5o3778ي تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد محمد |حمد محمد حسن |ل
يم حميدو حس |لمنهر489363 حقوق |ل|سكندريهمنتـــ | |بــــر|
د|بــــ |سيوط|محمد سليم |لسيد غنيم9999|4
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع محمد مصط كم|ل شح|تـــه|6282|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه محمد مصط خلو248869
63o962نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد عزبــــ محمد عزبــــ
62977o| علوم |لزق|زيقروضه و|ئل |سم|عيل محمد محمد
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدحمد عبــــد|لجليل محمد |بــــوس|لم|267956
رتـــ/ري|ضتـــ|محمد طه محمد مصط |83836 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ر |م|م جبــــر75|28| ر ع|دل ط| ندستـــ ع شمسط|
33oo62د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|س|رتـــ |لسيد  جوده  بــــرك|تـــ|
25o258لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ع |ء محبــــوبــــ لط |حمد فوده
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمود مر محمود محمد753366
طبــــ |لمنصورهمريم |لسيد رش|د حسن |لسيد698585
يم يوسف348893 حقوق ع شمسوردتـــ مجدى |بــــر|
49o||5فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهد|رين محمد صل|ح محمد عبــــد |لحميد
78o2o4طبــــ |لزق|زيق |ء محمد محمد سليم|ن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعل| محمد منصور |لعزو 625372
76|5o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور|ن محمد حج|زى محمد
ثــــ|ر |لفيوم|مريم ع|دل محمود حسن39|625
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحبــــيبــــه خليل عبــــد|للطيف محمد243|84
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تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن ممدوح محمد محمد مر ش637895
حقوق حلو|نع |سم|عيل ع شح|تـــه33382|
رتـــ|ل|ء ع رف| ق|سم|32433| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم حسن 5|2349 يم |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |بــــر|
حقوق ع شمسمحمد مصط محمد |حمد عيد مبــــروك3|8|37
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود رض| محمود عبــــد|لفتـــ|ح بــــدير|24769
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل خ|لد مصط محمد|295|2
86o|76| ه نج|ح شعبــــ|ن |م زر|عه |لم |م
يم عبــــدربــــه|53924 زر|عه |ل|سكندريهريه|م سم سل|متـــ |بــــر|
357o|7تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم سيد|حمد
7o7|87|حقوق |لمنصورهمريه|ن حسن |حمد حسن محمد س
يم سم جرجس |سحق|56486| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
زر|عه ع شمسندرو م|جد بــــرسوم بــــولس|353665

|4o2|رهفرح مجدى |حمد محمد تـــج|ره |لق|
طبــــ |ل|سكندريهف|طمه سل|متـــ فؤ|د عبــــد|لق|در مسلم543577
حقوق |ل|سكندريهي|د عم|د عبــــد | عبــــد| |لحم|478434
4325o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|ن ن| جرجس رزق غبــــري|ل
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن |ر محمد مصط درويش|98|22
د|بــــ سوه|ج|م|ري جميل ف|م |رم|نيوس482939
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدعمر محسن س|د|تـــ عبــــده765663
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد يح |حمد ل|ش بــــده|269766
ندستـــ سوه|جمن|ر محمد |حمد |حمد 896464
ر عبــــد| ص|لح635634 تـــج|ره |لزق|زيقن|ء محمد ط|

| و|ئل محمد ه|شم83448 معهد ف تـــمريض بــــ سويف ي
6o2699ف عطيتـــ عم|رتـــ علوم ج|معتـــ د |طبــــه|ء |
علوم |ل|سكندريهعم|ر محمد عبــــد|لع| يوسف762|42
9o3849 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد كم|ل ز حس
6o2o23ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر محمد |نور خليل |بــــوورده

5858oطبــــ بــــ سويفف|طمه |حمد عبــــد |لعظيم محمد
رتـــ|مريم سعيد محمد ع عم|رتـــ|33847 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم ع  محمد697539 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عزه ع |بــــر|
بــــن حسن273736 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديه|شم محمود 
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريخ|لد عص|م محمد |لسيد ع634726 لم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ن عبــــد|لخ|لق محمود |حمد|3|52
777o63معهد ف ص |لزق|زيقن|ء محمود متـــو |لسيد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد غريبــــ محمد جمعه5827|2
د|بــــ |ل|سكندريه||ء ص|بــــر ع |حمد|447559
يم486|24 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــه |حمد غريبــــ محمد |بــــر|
8|43o2|معهد ف تـــمريض |لم | حمد ش|ف |حمد محمد
4434o6|ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد |لشح|تـــ محمد ع ند ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| حس سيد |حمد حموده5|2682
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كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نيف محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لحميد52|626
د|بــــ دمنهور|محمد مختـــ|ر محمد |لصبــــرى |حمد عبــــد 4|4947
62o|92تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طدع|ء |حمد لط حس|ن |سم|عيل
صيدله |لزق|زيقم| محمد فتـــ |لجع|ر||8|777
9o2465 ى محمد محمد صيدلتـــ |سيوطمحمود خض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم محمد عبــــد|لموجود س|لم252766
ه حمدى محمد |حمد |لسيد|||6368 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم
768o82 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر س|مح ف|روق غ|زى ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد |لبــــ| |حمد محمد44585|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد مجدى |حمد محمد ي|س ||38|75
ش|م |حمد فؤ|د  |89839 كليتـــ |أللسن سوه|جشمس |لدين 
د|بــــ ع شمس|ر|ند حس|ن عبــــد|لعزيز سعد مو348544

ندستـــ |سيوطيوسف مجدي خميس عبــــد|لحميد38358
يف محمود حمدى سليط|5938|| رهحمد  تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد ح|مد عبــــد|لكريم ح|مد|7|8348
يم عبــــد |لوه395|69 د|بــــ |لمنصوره|لي عبــــد |لر|زق |بــــر|
5o3456يم |حمد يوسف زر|عه |ل|سكندريهنور|ن |لسيد |بــــر|
9o9o42 د|بــــ سوه|ج|محمد ع حس ق|سم
4o|925د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف ه| ح|فظ |لسيد ح|فظ
حقوق سوه|جنوره|ن ن| محمد ع 2|8969
علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر عص|م محمد |م|م شبــــ|نه336733
7o3258|معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقيم|ن سم محمد محمد |لنج|ر
67868o| تـــج|ره بــــنه|عمر |حمد ف|روق حسن د
رهه|جر م|مون ع ح|مد55643| عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | ميل|د ميخ|ئيل بــــدوى245828
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء محمود عبــــد |لمنعم محمد عبــــد 698753

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد مصط |حمد مصط |6|98|
35o789تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعل| محمود |حمد عبــــد|لحكيم
يم|858297 |د|بــــ |لم |منه |حمد محمد |بــــر|
4324o4 علوم طنط|رح|بــــ فتـــوح بــــدر|ن |لدسو
68o7o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ جم|ل جمعه محمد |لسيد

76o94حقوق |لفيومعبــــد|لرحمن رجبــــ محمد ح|مد
ندستـــ |ل|سكندريهمصط ك|مل سل|مه |لبــــط|ط||5289
تـــج|ره |ل|سكندريهفريده منصور |حمد محمد |لبــــدوى4428|5
4o2733تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيم|ن عبــــد|لسل|م عمر|ن |لسيد عزبــــ
معهد ف ص بــــنه|يه مصط عبــــد|لح|فظ عبــــد |لخ|لق 252446
|6oo38لسن |لم |عبــــد |لرحمن ربــــيع ع عبــــد |لحميد|
76763o|معهد ف ص |سم|عيليهيه ح|تـــم ك|مل ص|لح |لح|رون
7749o8د معهد ف ص |لزق|زيقسلوى محمد |لسيد ه|شم مج|
ن| حسن ع محمد358562 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم

د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن محمد محمد حس|ن 29|43
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4o4555|د|بــــ |ل|سكندريه|محمود رجبــــ عبــــد |لونيس عبــــد |لسل
فنون جميله فنون حلو|نبــــه | محمد |لتـــو سيد عمر|ن5274|2
ندستـــ تـــ.خ|مس سيف محمد عبــــد |لر|زق نور |لدين حسن779|6| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
صيدله حلو|نحس|م |حمد رشدي محمود6||3|8
622o2oى كم|ل |لشه|وى مو نوعيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم ي
رهعبــــد|لرحمن |حمد محمد رجبــــ2|||23 طبــــ بــــيطرى |لق|
5|4576| تـــربــــيتـــ دمنهور|ء صبــــرى بــــيو رف|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمروه رأفتـــ جمعه سعيد256685
8o38|6يم |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر رمض|ن حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقول|ء صل|ح س|لم محمد س|لم774932
78o298|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحس|ن |حمد د|ود حسن
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد فتـــ عبــــد|لحميد مغ|زي7|3|84
ف|453865 يم حسن  زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ|ء محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سو|نحسن محمود عبــــد |لمنعم حسن54466|
83o933| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| محمد عبــــده ع
يم سليم624349 معهد ف ص بــــور سعيدورده رمض|ن عبــــد |لش| |بــــر|
لسن ع شمس|شذ| رضو|ن عرف|ن حم|د268||3
52oo32معهد ف ص |ل|سكندريهآيه مصط عبــــد |لغ عزبــــ
2|84o9| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|مينه عمر أبــــو |لمك|رم متـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لرحمن |لسيد محمد عبــــد|لغف|4|3282
6|o62|ثــــ|ر |لفيوم|شيم|ء عبــــيد عبــــد |لغف|ر ع |لشيخ
77o366نوعيتـــ |لزق|زيقيوسف محمد تـــوفيق أبــــو لبــــن
يم685448 يم حسن |بــــر| تـــج|ره |لمنصوره |م محمد |بــــر|
694o|5يم مخيمر |لشه|بــــى ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد خ|لد |بــــر|
يم645246 ل|ل نص |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصوره مو 
236o69تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نف|تـــن |يمن حسن محمد
تـــج|ره بــــنه|ش|كر محمد ش|كر |لسيد45585|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد س|لم محمد طلعتـــ2584|3
63222oعلوم |لزق|زيقس|ره |س|مه ش|كر |لسيد
يم779684 تـــج|ره بــــنه|محمد شحتـــه |سم|عيل |بــــر|
ره|منتـــ | حس محمود عوض5885|3 ثــــ|ر |لق|
44oo|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرحمه محمد محمد أحمد خزعل
يم محمود ص|لح  896577 ن| |بــــر| د|بــــ سوه|ج|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريم ع|دل محمود محمد45|238
حقوق |لمنصورهعمر محمد محمد صبــــرى ع عبــــد |لق676789
ندستـــ ع شمسحمد عل|ء محمود حمدي محمد عبــــد 6752|2

|65o7رهمنتـــ | |من حس رمض|ن مظلوم ندستـــ |لق|
6|o636تـــ فتـــ عبــــد|لجليل محمد |لخو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن
ره|ي|ر| عم|د رجبــــ صديق سليم2|66|| د|بــــ |لق|
439o59تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد لط |لسيد رزق
8|o354طبــــ بــــيطري |لم |ريمون عم|د مج ثــــلثــــ
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ندستـــ بــــنه|يوسف محمد عمر محمد عمر328786 كليتـــ 
ف جل|ل صبــــرتـــ|227|4 تـــج|ره طنط|عبــــد| |
3627o4|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء مدحتـــ محمد حم|د
43oo65صيدله طنط|رو|ن عبــــد |لحميد محمود حسن |لبــــهن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررس| |لقس يحنس ك|م| ز جرجس3847|5
تـــج|ره بــــور سعيديه ع|دل |حمد متـــو شعبــــ|ن|766239
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود خ|لد عبــــد |لق|در شعيبــــ449385
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد مصط رمض|ن |لسيد336|75
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جه|د عل|ء سيد محمد6472|8

572o6|ه |حمد عبــــد |لرحمن حسن تـــمريض  بــــ سويفم
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمود عبــــد |لمجيد7|2|78
د|بــــ دمنهور|ند محمد قطبــــ عبــــد|لع| بــــل|ل495945
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد سعد |حمد محرم3|5|45
تـــج|ره ع شمسريم مصط سليم |لرشيدى3273|2
ف عزيز سعد صليبــــ682267 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|ره |
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط عبــــد |لكريم محمد حس 269|76
77o279زر|عه |لزق|زيقعبــــد | رض| حس رضو|ن

د|بــــ |لفيوم|حمد صبــــ سيد ص|دق سعد|وى|65699
يم238796 ره|ي حم|ده سليم |بــــر| د|بــــ |لق|
7o2733 ش|م |حمد عبــــد | |لحن تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمنه | 
69|84oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود ن| منصور عبــــد |لغ عجوه
د|بــــ |ل|سكندريه|شعبــــ|ن محمد |بــــو |لوف| محمد |بــــو زيد424857
|667o9لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ن| محمد ول|ء |لدين |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحسن|ء بــــه|ء |لدين |حمد حف 863875
يم مصط 7269|5 يم مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر|ويتـــ |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حمدى طه بــــكر حس دويد|ر244323
4o||33| |تـــج|ره |ل|سكندريهأحمد رجبــــ محمود عط
تـــمريض |سيوطعبــــد| |لكحل|وى عبــــد|ل عبــــد|لجو893968
8252o9|يم كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمود محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد غ|زى |حمد نيل|9872|4
ى627944 تـــمريض |لزق|زيق محمد جم|ل عبــــد |لمنعم خض
تـــج|ره |لزق|زيقنس صل|ح عبــــد |لغ علو|ن|786238
3|8o64حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط عنتـــر فو تـــ |ن
8o4998إعل|م بــــ سويف |ر وجيه ك|مل محمد عبــــد|لجو|د
7o|78|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــندى حمدى محمد غريبــــ بــــهن
يم827|78 ه محمد مصط |بــــر| رتـــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
895o64 تـــج|ره سوه|جمحمد س|مح محمد ز ح|مد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ع|دل حل محمد47555
لسن ع شمس|رين|دتـــ عم|د |لدين ص|لح ص|دق3|246|
يف عبــــد |لكبــــ ح|فظ|55892 تـــج|ره بــــ سويفف 

476||oحتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــشهد |س|متـــ |لسيد درويش| 
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |سم|عيل محمد|49875|
ى |سكندر6488|| تـــج|ره ع شمسم|رين| |سكندر ن
637oo8تـــج|ره طنط|محمود محمد رمض|ن محمد شح|تـــه ش
يم عبــــد|لرحمن 3475|2 د|بــــ ع شمس|سمر |حمد شو |بــــر|
329o74|ندستـــ بــــنه|لسيد رشدى |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لرحمن كليتـــ 
د|بــــ ع شمس|محمد ع|دل فه |لسيد4285|3
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء عبــــد |لمقصود عبــــد |لق|در أبــــو ن2|4974
5||33oمعهد ف ص |ل|سكندريهع رجبــــ ع |لص| |لنج|ر
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لبــــ| حم|دى|688776
ف زيد|ن ع22465| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنغم |
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه محمد فه مر عبــــد |لرحمن|5|6|27
254o56 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمرو جم|ل ج|بــــر |بــــو|لخ
35|o|2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرقيتـــ |نور ع |حمد |لحفن|وى
د|بــــ |سيوط|بــــه | بــــدر غ|لبــــ عبــــد|  884229
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عوده س|لم سليم|ن8|7692

728o3تـــربــــيتـــ |لفيومدير حمدى عبــــد|لعزيز |حمد
وف|تـــمحمود مسلم عبــــد |لسل|م مسلم776743 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |سيوطمحمود ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لرحمن ع 8|8786
8|777o|نوعيتـــ |لم |مل ع سعد|وي ع|بــــدين
689264| يم محمد ع يم ي| |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
44|9o4 |تـــج|ره كفر |لشيخي|سم س|لم ع حسن |لكن
7o6459ل طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنيه صل|ح عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لحميد 
33o2|4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ريم محمد تـــوفيق طتـــ
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدنور|ن عل|ء |حمد محمد |للبــــ|ن765972
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمنه ط|رق محمد صل|ح  896532
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىع |ء ع|دل حسن كم|ل عبــــد|لعزيز825926
8|oo4oد|بــــ |لم |شيم|ء |لسيد ع ك|مل|
76534oبــــم |لسيد مرزوق تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ه| محمد |بــــر|
679o69ى حقوق |لمنصورهعبــــد | |حمد محمد |حمد |لم
د|ر |لعلوم |لفيومخلود محمد عبــــد |لبــــ|سط محمد عطوه756248
8o8229ش|م مصط |بــــوط|لبــــ كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسع |ء 
م335346 علوم ع شمسك|تـــرين| فؤ|د جو|شتـــى سيد
د|بــــ ع شمس|منتـــ | سم |حمد محمد58286|
|4576o|يم ش|م |حمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسحمد 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود محمد كيل| ح|مد8398|8
ه محمد عط| عم|ره|256964 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م

علوم بــــ سويفجه|د محمد سيد طه52378
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد ج|بــــر قر محمد|84252

44984o |يم |لش  |حه وفن|دق |لمنصورتـــرو|ن محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعمر |حمد مصط |ل|ج|وي696262
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيوسف خ|لد خليل محمد لبــــيبــــ2637|2
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يم عطيه96||64 تـــج|ره |لزق|زيقكريم |بــــوبــــكر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد حسن محمد ي|قوتـــ |حمد484558
زر|عه طنط|محمد محمود محمود ص|لح95|||6
4oo875|تـــج|ره كفر |لشيخص|له سعد ج|بــــ | |بــــوسيف
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود سيد محمود محمود227266
23874oفنون جميله فنون حلو|نمن|ر |م س|لم سيد س|لم
يم4||823 |د|بــــ |لم |من|ر مدحتـــ خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن محمد أحمد ع محمد س|لم483243
825|o2ك.تـــ. ف صن| قن|عبــــد| عبــــيد عبــــد|لوه|بــــ صديق
332o66|صيدله |لزق|زيقيتـــ مرتـــ محمد |حمد عيد
يم |م |766375 يم |بــــر| حقوق بــــورسعيدحمد محمد |بــــر|
247779| ى حبــــيبــــ عوض | تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلبــــ خ
ندستـــ |سيوطمحمود جم|ل |لدين محمد حسن قن|344338
تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه خميس منصور مو خميس2|7837
639|o2ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــبــــل|ل رمض|ن عبــــد|لعزيز طلبــــه ك.تـــ. ف للبــــ
33923o يم عبــــد|لمنعم |حمد حسن ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــسل |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد |حمد عبــــد 9||779
426o85يم عبــــد |لمجيد سويلم تـــج|ره طنط| |ر محمد |بــــر|
حقوق ع شمسسل|م تـــ|مر فرج محمد س|لم|539||3
رهيري صموئيل عط| خله سل|مه|237827 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ندستـــ بــــور سعيدمصط |حمد محمد نجم752837
د|بــــ دمنهور|عمر مصط بــــكر محمد س|لم494687
معهد ف ص بــــنه|حمد محمد لط عبــــده|255834
8287o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|للطيف
9o3667 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رى ميخ|ئيل نجيبــــ شخليل
رتـــ من|ر محمد فرغ عبــــد |لع|ل57575| تـــمريض |لق|
لسن ع شمس|م|يفن و|ئل سعيد ز28622|
4|9o5|وف|تـــمصط ح|مد محمود محمد |لمحل|وى معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم
36oo3oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|يدي |يه|بــــ محمد |حمد

حقوق ع شمسيتـــ سيد عبــــد |لرحمن محمد|6|3|3
رهرين|دتـــ |يمن حسن عبــــد |لوه|بــــ36373| عل|ج طبــــي |لق|
|5573o|ندستـــ ع شمسيه عمر ح|فظ محمد فوده
تـــربــــيتـــ |لم |نهله حسن ف|روق محمد6377|8
تـــمريض |لزق|زيق ر| | سعيد صل|ح |م 222|63
ندستـــ |ل|سكندريه|حمد محمد فوزي عبــــد |لعظيم ند|48|479
يم |لبــــرلس|798|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طن خ|لد محمد |بــــر|
ره|سحر خليفه |حمد يوسف48|228 ثــــ|ر |لق|
يم6926|| د|بــــ ع شمس|مريم مجدى يح |بــــر|

يم6|685 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود س| فه |بــــر|
|42o39 يع ري|ض عفي تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد |بــــو 
تـــج|ره دمنهوريم|ن ع عبــــد |لو|حد عبــــد |لسل|م|9276|5
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68o26معهد ف تـــمريض |لفيومدين| عبــــد |لعزيز مسلم عبــــد |لتـــو|بــــ
424|4oعلوم |ل|سكندريهمحمد عص|م رجبــــ ع عبــــد|لخ|لق
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد ه| عيسوى عبــــد|لقوى772983
يم766295 نوعيتـــ بــــور سعيدمروه |لدسو |حمد عثــــم|ن |بــــر|
3|4o3|لع| للغ|تـــ بــــم جديده|محمد ي| سعد |لبــــديوى
ف س|لم محمد متـــو777867 نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقجليله |
752o9oتـــج|ره ع شمسس| محمد |حمد |حمد سل|مه
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود محمد جوده محمد عبــــد|لرحمن2567|5
7o45|7حتـــ وفن|دق |لم |بــــسنتـــ |لبــــر شحتـــه |لبــــر فتـــوح حج| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهس|ره صل|ح عبــــد |لر|زق حسن758352
حقوق حلو|نحسن جميل حسن عطيه52947|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م صل|ح عبــــد|لحميد ش| عم3696|4
7o8694د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| منه | مصط محمد عبــــد |له|دى
8o845|| م من م رمض|ن |د حقوق |لمنصورهد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشيم|ء جم|ل |بــــوضيف محمد55577|
يم شعبــــ|ن عبــــد |لحليم عبــــد |لر7|66|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقسل سليم محمد سليم عبــــد|له|دى782959
ن| مجدي لط عزيز535||8 |د|بــــ |لم |م

|8o94 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ر| مصط محمد مصط
تـــربــــيتـــ |لمنصورهد | حسن مسعد حسن حم|د685566
ندستـــ ع شمسمحمود ع خلف يوسف|4555|
3496oرهمحمد ط|رق |لسيد محمد تـــج|ره |لق|

3436o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسوف|ء صبــــ محمود |سم|عيل بــــريك
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه رفيق حمدى محمد|767632
7o6997|ف ع عبــــد |لفتـــ|ح ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |
حقوق |ل|سكندريهمحمود مجدى بــــهجتـــ عبــــد |لعزيز484875
4o98||حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريه|م شو عبــــد|لمجيد عبــــد|لمجيد حج
32|o75رهكريم حس|م |لش|ف عبــــد|لعزيز ندستـــ |لق|

يم ك|مل طه3|577 صيدله بــــ سويفعبــــد | |بــــر|
7o|788|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر جم|ل متـــو عبــــد |لسل|م ج
24998o|معهد ف ص بــــنه|مروه مصط محمد عبــــد
د|بــــ |سيوط|فرحه صل|ح محمد رشو|ن 5|8928
525o57ندستـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه يح عبــــد |للطيف محمد |لسيد
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن محمد عبــــ|س صغ |477487
78o342لسن |لم |عزه ممدوح محمد |حمد|
6o|664علوم طنط|بــــتـــ | جم|ل محمود |حمد |لسمل
يم ر|ئد سعد |لسيد أحمد حسن كن9685|4 د|بــــ كفر |لشيخ|إبــــر|
علوم طنط|نسمه ع ص|لح ع محمود |لقص 7499|5
ندستـــ |ل|سكندريهر| صموئيل |نيس عزيز |قل|ديوس478954
687o|7| د|بــــ |لمنصوره||ء |لسيد |لبــــكرى حسن ع
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكريم|ن جميل محمد بــــغد|دى273434
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|يدى |لسيد |م|م |لسيد756648
838o42تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| س|لم عبــــد| محمود
يم367284 ف |لدين |حمد |بــــر| |د|بــــ بــــنه|بــــسنتـــ 
5o763o|يم ع محمد عبــــد |لع زر|عه |ل|سكندريهمنه | إبــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمود |حمد مرتـــ محمد عمر|ن4|2586
34o92|تـــج|ره ع شمسع|دل فؤ|د عبــــد|لسل|م منصور |لنج
ف |حمد محمود533|68 تـــج|ره طنط|محمد |
يف عز مصط |لدسو 697646 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــدير 
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسر|بــــحه عبــــد|لموجود ج|د عبــــد|لموجود232785
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــتـــس|م شعبــــ|ن |حمد عبــــد | ح|مد6265|5
4|2oo4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د| |ل حن| رزق | حن
75o775صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ي| فوزى محمد
6o4768 |نوعيتـــ طنط|أمنيه سعد محمد فؤ|د |لنوس

تـــربــــيتـــ |لفيوممروه عبــــد|لعظيم ع عبــــد|لعظيم68429
و|ري ع صديق834348 ندستـــ أسو|نع 
258oo9|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد جم|ل عبــــد| عبــــد|لمجيد
776268| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء عبــــد |له|دى حسن ع
6o7987|تـــج|ره |لمنصوره|ء عبــــد |لعزيز مو |لد|بــــى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد|لق|در محمد2|3352
8o9||6تـــج|ره بــــ سويفمحمد شوكتـــ رمض|ن |حمد
9o5o78 م|م |حمد تـــربــــيتـــ سوه|جنجل|ء محمود 
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل ي| عبــــد| ع44|357
3|2o75| د|بــــ بــــنه|سم|ء عثــــم|ن عبــــد|لنبــــى دسو|
تـــج|ره ع شمسمحمود تـــوفيق محمود عبــــد|لمنعم562|22
5|||6o|زر|عه دمنهوروليد |حمد عبــــد|لمنعم |لسيد |لمحل
5|5o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم عيد مو سليم|ن

يم عبــــد |لرؤف||38|  |حه وفن|دق |لفيومبــــس|م مط|وع |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم حمدى محمد شح|تـــه|25495
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد خميس مصط سيد ||84|9
3o88|| رهمنيه ممدوح حسن ع تـــج|ره |لق|

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن| عص|م ص|لح ع سليم|ن439773
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد سعيد |حمد ع حسن7|5265
ره|مروه ع حس ع ز595|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|79o5|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد|ء غ|نم فه غ|نم
ر|ء عص|م |لص|دق محمد خليفتـــ56|357 |د|بــــ بــــنه|ف|طمه |لز
ندستـــ ع شمسميشيل جم|ل جريس ز7953||
معهد ف ص |لمنصورهمل محمود |لمحمدى حسبــــ |لنبــــى |ل|694347

7539oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومزي|د محمد ك|مل محمد
علوم |سيوطم محمد عبــــد| عبــــد|لسل|م  43|884
48oo4o|تـــ|حمد محمد حسن عطيتـــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|59o83| حقوق ع شمسحمد خ|لد جم|ل ع
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3284|o|د|بــــ بــــنه|سل|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد|
علوم |سو|ننفيسه مصط شح|تـــ ع 845256
6783o5 معهد ف تـــمريض |لمنصوره منه | خ|لد عبــــد |لجليل ع مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دى محمود |حمد ر|غبــــ  |م2537|6
حقوق |سيوطكريمه  |د بــــكري حف 62|839
45o546 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد ع عبــــد|للطيف خض
يم رزق6696|6 يم ف|روق |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | |بــــر|
ر|ن|||94|6 ى عبــــد |للطيف يوسف ز لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يتـــ ي
|ء رمض|ن عبــــد |له|دى عبــــد |له|623587 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدإ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمود عبــــد|لرحمن حم|د|337268
علوم |لمنصورهشيم|ء |لسيد |لشح|تـــ محيسن ن |2||696
782576| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حمد |لسيد محمد |لبــــط| مو
5o526oيم عبــــد|لمطلبــــ نص علوم |ل|سكندريهحمد عص|م |لدين |بــــر|
63o264طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيوسف ف|يز لط محمود
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن |يمن رمزى محمد سليم|ن|8224|5

54|o6د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن صل|ح محمد محمود
تـــج|ره دمنهورم فتـــ عبــــد|لغف|ر |لف 6698|5
493o99 ر حميدتـــ |بــــوحس يم س| ط| حقوق طنط|بــــر|
756o|4وف|تـــيف محمد مهدى |حمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ سوه|ج|محمود محمد محمود |حمد 895346
634o8oندستـــ بــــنه|محمد حمدى منصور محمد ع خط|بــــ كليتـــ 

29o74لسن ع شمس|مر|د جل|ل سعد |لدين محمود
894o63  نوعيتـــ |سيوطرش| عبــــد| |حمد ق|سم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه سعيد عبــــد|لسل|م مر بــــي|ض|628257
63289o| تـــمريض |لزق|زيق محمد |حمد محمود ج|بــــ
7oo||2ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود عزتـــ محمد محمد ع
تـــج|ره بــــ سويفه|لتـــ ع قر محمد54994

6oo5o2يم تـــج|ره طنط|مروه رمض|ن محمد بــــيو |بــــر|
4o846|د|بــــ طنط|إسل|م أكرم أحمد عبــــد |لعليم|
ره|دى محمد |بــــو|لغيط ف|يد238364 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o663oندستـــ |لمنصورهمحمد ه| فتـــح | عبــــيد
ندستـــ طنط|حمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لنبــــى رضو448694
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رويد| سيد فتـــ محمد|5|252
5|266oتـــج|ره دمنهورعم|ر محمد ع رجبــــ أبــــو حمره
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد محمود محمد دي|بــــ|834722
زر|عه |لم |محمد عبــــد|لن| يوسف محمد859588

2|o55 رهمحمد عل|ء |لدين محمد مر تـــج|ره |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه صل|ح محمد محمد حسبــــ |لنبــــى|22947

683o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومبــــسمه عبــــد |لعليم عبــــد | خليفه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد خ|لد |حمد محمد |لطل|وى|23259

م ن |لسعودى محمد رزق4|398| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن
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رهويد| ع|دل |بــــو |لنج|تـــ حسن27958| ندستـــ |لق|
7oo722تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن مجدى |بــــو بــــكر محمد جبــــ
وف|تـــحس|م |لدين ص|يم عبــــد|لرحمن عبــــد772|23 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ح|ن763585 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسصف|ء محمود محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرؤيه محمد |حمد عبــــد|254929
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسل |لسعيد صد |لشويخ9956|6
رهيوسف محمد محمود عبــــد|لمجيد 898672 طبــــ |لق|
ل|ل445359 وف|تـــفه رض| فه عبــــد |لحميد  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
846o44تـــربــــيتـــ |سو|نم|جد صفوتـــ جورج فوزي
8o6696نوعيتـــ |لم |محمود خ|لد محمد عبــــد|لحكم
ر|257297 معهد ف ص بــــنه|يم|ن مجدى سعيد جو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن كم|ل عبــــد|لسميع عبــــد|لعزيز |2|897
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م| بــــكرى ز حم|ده|252425
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد ط|ئل |لسيد نور محمد637669
7o39|6|حقوق |لمنصورهمحمد حمدى فرج |لسيد |لش
يم عبــــد |لو|935||4 |د|بــــ طنط|حمد مجدى |حمد |بــــر|
24|64o| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|ردين |سح|ق نجيبــــ قصد
8|66o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــه | س|لم عبــــد|لمنعم محمد|
85o435يم محمد تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدريم محمد |بــــر|
يم عبــــد |لسيد||4|76 ن| حس|م |لدين |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــ |لسيد محمد محمد مصط 76|332
ى49|||5 بــــ |مصط محمد مصط عبــــد|لغ |لم لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
88o494|يم |حمد محمد مخلوف طبــــ |سيوط بــــر|
دى عبــــد |لحميد54955| تـــربــــيتـــ ع شمسد | محمد ز
4|o2o6|د|بــــ طنط|حمد محمد خ|لد فتـــ محمد |لسيد|
تـــج|ره |لزق|زيقمنيه مخلص |حمد مصط |589|78
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد م |لدين مو عبــــد|لمطلبــــ868492
75o898| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عل|ء |لسيد أم
68|3o4يم عبــــد |لسل حقوق |لمنصورهمه|بــــ |حمد شو |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ| م|لك محمود عبــــده236764
49o877تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرو|ن |حمد حسن جوده محمد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدين| حس|م منتـــ عبــــد |لح|فظ محمد4|6825
ندستـــ ع شمسيمن يح ع محمود|7863||
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حسن رمض|ن أحمد|477939
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم ن| عبــــد| شنودتـــ بــــش|ى489355
6oo|36ندستـــ |لمنصورهعبــــد|لعزيز زين |لع|بــــدين عبــــد|لعزيز عبــــده
45o947|ندستـــ طنط|حمد محمود |حمد |حمد |سم|عيل
45|o42| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومكريم محمد ع عطيه عبــــد
4828o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ميمتـــ عبــــد |للطيف محمود محمد مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمه|بــــ محمد صبــــ |حمد444793
4|o28o تـــج|ره طنط|محمد محمود |لسيد ص|دق حس
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6o388حقوق بــــ سويفسمر محمد ربــــيع عيد
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــكرستـــ | صفوتـــ بــــخيتـــ روبــــيل 899386
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمر |حمد محمود بــــل|ل |حمد545744
رهعمر رضو|ن عبــــد |لع| رضو|ن73346| ندستـــ |لق|
ور|277|44 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد يوسف محمد يوسف 
328oo3|تـــج|ره بــــنه||نس محمد وجيه محمود ع ند
تـــج|ره |سيوطنوره|ن محمد عفي محمد67|822
تـــج|ره طنط|حمد |لسعيد |حمد عبــــد |لد|يم|3745|4

ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نم|يكل ن|دى حن حبــــيبــــ26||5 كليتـــ 
|3954oرهف|طمه محمد عبــــد |لحميد مصط عليوه علوم |لق|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدبــــسمه |س|مه محمد مسعد شعبــــ|ن763667
3|92o5|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء محمد نعيم محمد
4873o3ود بــــخيتـــ ى فر د|بــــ |ل|سكندريه|ف|دى روم| بــــ
تـــمريض |لزق|زيق يم|ن مصط محمد غريبــــ|778229
|د|بــــ طنط|س|ره ع|دل عبــــد|لسل|م متـــو434774
ح|53589 يم عبــــد |لحليم  د|بــــ كفر |لشيخ|سل |حمد |بــــر|
ف74|476 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|ك |م يح محمود عبــــد |لوه|بــــ 
تـــربــــيتـــ |سيوط يفتـــ عبــــد|للطيف لبــــيبــــ ك|مل|39|887
يم|6|4984 يم عفي |بــــر| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورل|ء بــــش |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| مصط كم|ل |لسيد طنط|وي648347
4|2o4||يم عبــــد|لعزيز عبــــد |د|بــــ طنط|عبــــد|لعزيز إبــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد |حمد عبــــد|لغف|ر |حمد |لليثــــى262527
ندستـــ طنط|حس عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لستـــ|ر س|لم246624
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن ع |حمد عطيتـــ|755594
رهمحمد شحتـــه غريبــــ محمد29225| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمدى صبــــرى حمدى |لطنط|وى677796
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى فتـــ رجبــــ محمد سويد|ن444375
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نه|دى جم|ل حم|د حج|زى8|6777
ى266937 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكوثــــر سيد عبــــد|لخ|لق |لع
يم635762 يم |حمد |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر ف|يز عبــــد |لمنعم |لسعيد محمد528795
ف عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحمن خليل783569 ه | رتـــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر |حمد25|34| ر عبــــد |لظ| رهد | م| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
2226o|زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمنيه ي| محمد سيف |لدين

78o5o4 ح|ن ع حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود |لسيد 
وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لنبــــى محمد |77427 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم محمد475737 تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ممدوح سعد |بــــر|
84o535تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىدير عبــــد|لمحسن |م |حمد
7632o5| يم حسن |لمتـــو كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفميمه محمود |بــــر|
ف||3598 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرحمتـــ سيد |حمد |
893o3| حقوق |سيوطمصط |لسيد ع حس
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89ooo7 طبــــ |سيوطه|يدى محمد محمود محمد
|2o439تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عص|م |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
426o86ن| |سكندر سعيد |سكندر طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |حمد |لعجرودى785934
62o284|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم حس

رهمحمود عبــــده محمود سيد||278 معهد ف تـــمريض |لق|
رهصل|ح ط|رق محمد عبــــد |لحميد46385 ندستـــ |لق|
363o2|د|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لع| عبــــد

5o296|د|بــــ |ل|سكندريه| |ر مختـــ|ر مصط محمود حسن
7o6482|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد ف|يز عبــــده محجوبــــ
د|بــــ ع شمس|يم|ن شحتـــه ز محمد|38|774
|692o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط تـــه| محمد س|لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرحمتـــ ثــــروتـــ ف|ضل سيد8483|3
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه محمد ز عبــــد|لحميد |حمد772354
يم محمد صل|ح |لدين زكري|328|83 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع ي ع عبــــد|لرحمن|6389
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء صبــــ ع |حمد |لز|يد|||2595
|62|o7تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمه|بــــ ه| حس عبــــده
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد محمد |لفيش|وى567|25
258o|9حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل عبــــد|لمنصف علو|ن

ش|م حموده عبــــد |لعزيز9||6| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىج 
4o6276د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن|ديتـــ |حمد عبــــد |لستـــ|ر عر|بــــي
|5|8o7 |كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| محمود عبــــد |لعزيز |لعن
نوعيتـــ |ل|سكندريهحن سعد محمد ك|مل يوسف محمد|42697
ندستـــ |ل|سكندريهدع|ء شبــــل محمد عطيه |لعزبــــ|44754
765o29ندستـــ بــــور سعيدمصط زكري| مصط |للف|تـــ
د|بــــ |لمنصوره|ف|تـــن محمد عبــــد |لعظيم |لخو694486

يم عبــــد|له|دى9|2|4 رهمحمد رمض|ن |بــــر| ندستـــ |لق|
4883o2د|بــــ |ل|سكندريه|محمد جم|ل عبــــد|لحميد |لش|ذ مر سليم
6244o8ه يم م تـــج|ره ج|معتـــ د |طمر|م ع|دل محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| مدحتـــ سعيد شبــــل سل|مه37|432
9|o385 ونيك| عم|د صبــــ رزق فنون جميله فنون |ل|قف
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود |حمد عبــــد |لعزيز ح|مد |بــــر|26|692
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط |لسيد |حمد56|283
36|o63 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد لبــــيبــــ صد شوربــــ
4767o5 |د|بــــ |ل|سكندريه|ه| | حس|م ك|مل سعد |لرحم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نه|ل عبــــد |للطيف |حمد محمد عسل498277
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه|ن ع|دل محمد ع4739|2
تـــمريض أسو|نمن|ل صل|ح |لدين محمد بــــكري23|847
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود خ|لد فتـــ ح|فظ |لفيش|وى767345 معهد ع| 

رهملك رزق حن |حمد25672 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
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معهد ف ص |ل|سكندريه|ء سعد ع |حمد عم|ر||457|5
يم|6939|| م محمد حس |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
542o46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود جم|ل ح|مد شفيق
يم8|4262 طبــــ |ل|سكندريهمريم محمد فؤ|د محمود |بــــر|
627o62|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لعظيم ع ع كرم
6o94|5ه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد أنيس مصط شعبــــ|ن مي
ندستـــ |لم |ي|ر| عل|ء عبــــد|للطيف عبــــد|له|دى محمد447948
25|53oيم منتـــ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل |بــــر|
5286|oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | |حمد كم|ل محمد |لر|وى
637836| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|ر ز محمد حسن ع
حقوق د |طحمد محمد عبــــده عبــــد |لر|زق |لكفر|62269
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد صل|ح |لدين فوزى جبــــر يوسف|766825
تـــج|ره سوه|جسع|د خليفه عبــــد|لرحمن خليفه 923922

ره|نور| خ|لد |حمد عطيه44|35 د|بــــ |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد عبــــد | رح محمد بــــك 766749
ف أرنستـــ ي م |477736 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفيد| أ
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند| رمض|ن ع معوض57822|
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــيشوى صموئيل عويضه عط| |335|5
تـــج|ره ع شمسنهله عص|م مصط كيل| 76||6|
حقوق حلو|نعبــــد |لتـــو|بــــ ع|دل عبــــد |لتـــو|بــــ محمد عم23433

62o696تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمد صبــــح صبــــح |لعدوي شط
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمؤمن سيد ذكري| محمد9|3686
253oo8كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيده|يدى محمد مختـــ|ر |حمد ع |ن
يم34|52| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ |يه|بــــ |حمد |بــــر|
4764o4يم عبــــد |لمع طلبــــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد رمض|ن |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د محمد عبــــد |لتـــو|بــــ بــــدوي سليم|6398|
د|بــــ ع شمس|ل|ء ي| محمد محمد|4|3359
|لدين عبــــد |لد|يم سل542477 زر|عه دمنهورحن|ن ر|تـــبــــ ن
تـــج|ره بــــنه|دين| مجدى غريبــــ حف حنه774897
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسوق س|لم مصط ع سبــــع25|774

866o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر محمد روبــــى محمد
حقوق طنط|سعيد |حمد محمود جبــــريل|49246
تـــج|ره بــــنه|حمد ع|دل جمعه حس غز|له|328946
ف مكرم حن|5|2258 لس | ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك
87923o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطصفيه سيد محمد عبــــد|لغف|ر
6o49o6ف عبــــد|لق|در محمود شوش تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد عط| |حمد عبــــد|لحليم|758998
6o2o22حقوق |لمنصورهمن|ر عص|م عبــــد | عبــــد |لمطلبــــ فيصل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى ع|دل يح جرجس28789|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخد | محمد سعد محمد عقبــــتـــ439998
77|o25|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقصف|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لنبــــى عبــــد
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4o4783حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد ع ع حم|ده
ره|دين| ح|زم صل|ح عبــــد|لق|در |لسيد 233596 د|بــــ |لق|
83||7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر ج|بــــر |حمد |لسيد
3282o3يف يم  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ح|مد |لسيد ح|مد |بــــر|
علوم |سو|نيم|ن |حمد خميس ح|مد|844693
8o|869يم |حمد ق|سم تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحميد |بــــر|
84497oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| عبــــد|لحفيظ سيد محمد
وف|محمود ع|طف عطيه محمد س|لم عوض337962 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

|44oo رهكريم |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لرحيم حس ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسه| |بــــو|لمجد محمد تـــوفيق|86464
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيوسف رأفتـــ محروس مه |22757
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء جم|ل محمد |لبــــسيو 6738|4
49476o |يم |بــــوع لسن ع شمس|لحسن ع |لسيد |بــــر|
م ع ع عمر|7|3563 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن صل|ح |حمد عبــــد|لقطبــــ359673
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم|ل |لسيد محمد عبــــد |لوه|بــــ|699749
6o5|32ه حسن سيد |حمد عبــــد |لرحمن مو |د|بــــ طنط|م
د|بــــ كفر |لشيخ||ء عبــــد |لمنعم حسن ع |ل |د9347|4
|ء عمر ع|مر محمد|879964 د|بــــ |سيوط|  
يم 69|897 ف محمد |بــــر| تـــج|ره سوه|جكريم |
حقوق حلو|نحبــــيبــــه معتـــز سيد صميده8376|2
حقوق بــــنه|كريم ع|طف درويش |حمد352258
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل عبــــد|لمعز ع|بــــدين |حمد345486
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمود حسن عبــــد|لحفيظ|328466
د|بــــ د |ط|دع|ء مجدى عبــــد |لحميد |حمد رجبــــ7872|6
6o3|77كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــرو|ن محمد محمد بــــرسيمتـــ
يم|926|92 معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد عد محمد |بــــر|
6o43|o علوم ري|ضتـــ طنط|تـــوفيق محمد تـــوفيق مصط |ل|شمو
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد س|لم|ن سل|مه768523
4o3849|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل|م |يمن محمد حميدو محمد خف
تـــج|ره |سيوطف|طيمه صفوتـــ فؤ|د محمد  3947|9
يم |لسيد |حمد |لشه3324|6 تـــج|ره طنط|عبــــد| |بــــر|
علوم دمنهوررو|ن عل|ء محمد سيد |حمد غز|له|758|5
نوعيتـــ |لزق|زيقند عبــــده |حمدى |حمد |حمد638556
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــن عل|ء عزتـــ عبــــد |لحميد|7|4999
529o56|ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز ي| عبــــد |لعزيز |لحد
6463o3حقوق |لمنصورهعمرو عزتـــ عبــــده |لش|ل
د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن محمد |حمد ر|شد7963|4
33|27o بــــي ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ف|طمتـــ صبــــرى عبــــد|لعزيز عو|د |ل
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر |س|مه س|لم مصط 349277
7892o7|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محروس محمد مسلم |سم|عيل
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49862oى تـــج|ره دمنهوربــــه رفعتـــ |لسيد |لسيد بــــح
|42o82تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمن س|مح حسن عبــــد |لحفيظ
|د|بــــ بــــنه|ي|سم عط| | عبــــ|س |حمد354984
نوعيتـــ |شمونه|جر سعيد عبــــد|لعليم عبــــد|لرحمن|27762
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطي|سم ه| ك|مل محمد 877576
رتـــ |لجديدتـــ|مصط محمود |حمد حس|ن 29538| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
ينور محمد محمد عبــــد |لبــــص ش|47753 زر|عه |ل|سكندريهم|
ه |يمن |حمد محمد |حمد||78749 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
9o856o تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد و|ئل محمد |حمد
83o99| لدين عبــــده حس| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر ن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|يدى ط|رق صل|ح سليم|ن26|7|5
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم ح|مد محمد عمر766542
22o637| ر عي ف م| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمينه |
8934o8 طبــــ |سيوطط|رق |حمد سيد محمود
طبــــ |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد ي|قوتـــ حس 636376
حقوق |سيوط م|ل س| |حمد سيد|878625

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ه| عبــــد|لع| عوض65773
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |بــــوبــــكر محمد |ل|بــــجر8|2544
طبــــ |لمنصورهسم|ء مجدى رأفتـــ يونس سيد |حمد ع698532
علوم طنط|أم| |لعربــــى |لسعيد حسن ق|دوم4429|6
6oo88|تـــربــــيتـــ طنط|ن|ديه حس |لسيد محمد غ|نم
فنون جميله فنون |ل|قمروه حمدي |لعبــــد|حمد844828
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د |سل|م محمد مصط  |ض478957
يم زكري| حموده |لصو|ف954|32 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزينبــــ |بــــر|
677o85| د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد محمد عبــــد |لرحيم |بــــو
طبــــ ع شمسمرو|ن بــــ|سم عص|م |لدين محمد |لسجي 3667|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعبــــد |لرحمن محمد معوض محمود |حمد528569
8o|737د|بــــ |لم |س|ره ثــــروتـــ وديع ميخ|ئيل|
8672o|ين| فؤ|د |لص|د بــــقطر تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف
|5o4o6رهمحمد ع|دل عبــــد |لح|فظ محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر ف|روق ح|زم بــــر 824537
ندستـــ |لمنصورهمحمد ط|رق |لسيد محمد35|697
32o6o4ش|م فرج محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس|م 
626o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد مجدى حمدى محمد مر
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|فرحه |حمد عبــــد |لق|در محمد754558
حقوق طنط|عبــــد |لرحمن رض| عبــــد |لمنعم |بــــو دريع493366
معهد ف ص |ل|سكندريهنسمه فتـــ ن| |ل |د35|8|5
7o84ooعلوم |لمنصورهخ|لد جم|ل محمد |لبــــسطوي
43o975يم |لسيد حسن سعد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| |بــــر|
6247o5|يم و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمصط صبــــرى محمد |بــــر|

لس|44|5| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندرو مدحتـــ عط| | ك
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5o6479تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأل|ء عبــــد |لحكيم شو حسن درغ|م
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدم| محمد حسن عبــــيد|849897
32|54o|تـــربــــيتـــ حلو|نم تـــوفيق |ديبــــ عزيز
طبــــ حلو|نمحمد عبــــد| عبــــد|لر|زق |ل |تـــى|43384
6|957o يم عبــــد|لرحمن خض د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س|رتـــ عبــــد|لرحمن إبــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد رض| محمد |لش|ذ873|25
53o2ooندستـــ |لفيومم عم|د محروس |لجبــــ| |لجنجي
ف |لسيد |حمد282|76 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |
2864o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل خ | س|لم
ى حسن عبــــد|لرحمن |89432 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطتـــه| خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رن| ط|رق مصط كم|ل س|لم بــــرل497759
8o9696لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|صبــــ|ح |حمد محمد |نور
ره|نس عبــــد |لمنعم |بــــوزيد أحمد شع |785349 عل|م |لق|
يم  |ده98|754 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن ط|رق حسي |بــــر|
44796oيم |حمد دي|بــــ د|بــــ |ل|سكندريه|جويريتـــ عص|م |بــــر|
تـــج|ره ع شمسرن| حمدى |لليثــــى حسن63338|
ندستـــ بــــنه|عمرو |يمن عبــــد|لسل|م محمد|32892 كليتـــ 
ف خليفه يوسف تـــوفيق|923364 علوم بــــورسعيد 
عبــــد|له|دى 245935 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| محمد أبــــو|لن
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن فتـــوح ز|يد عبــــد|لحليم خميس357377
8|o|74|حقوق |سيوطش|دي حن| فهيم حن
حقوق |لمنصورهحمد صبــــرى محمد |لمهدي|758427

7|9o||صيدله بــــ سويف|ء عيد محمد |حمد جمعه
6o9483  طبــــ |سن|ن |لمنصورهمصط نبــــيل عبــــد |لحليم |لحسي
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود محمد |حمد |لمسلم| 847|54
33o389 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ميتـــ |حمد حسن |حمد مو
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م وليد عبــــد|لوه|بــــ |لك|شف|8|2536
898||o د|بــــ سوه|ج| |م محسن يوسف |حمد
صيدلتـــ بــــورسعيد محمد عبــــد |لعزيز محمد |لديس679892
7oo2o9ندستـــ |لمنصورهعمر محمد عطيه |لغريبــــ
د|بــــ ع شمس|من|ر محمد عبــــد|لقوى |سم|عيل2984|2
6828ooندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر نوره|ن عص|م |لسعيد عبــــد | ع أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
ش|م حسن حسن |لتـــر 6||446 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــنديم 
ر عبــــد|لمنعم عبــــد|لرؤف |لشخيبــــى57||54 د|بــــ دمنهور|حمد م|
5o824 ندستـــ بــــ سويفزي|د محمد حس مصط

76o869تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسف|طمه سليم|ن محمد محمود |حمد
تـــج|ره سوه|جي|ر| طه محمود محمد 875467
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد محمد سليم|ن |حمد |لعكل|466|77 ع.
75482oوف|محمد جم|ل محمد عيد جم|ل وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|3o|98|ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|دون| حس عبــــيد حن
ندستـــ ع شمسس|منثــــ| ن| محفوظ ك|مل323792
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|4o4o2|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنيه محمود محمد عو|د
حقوق ع شمسكريم عل|ء سعدزغلول حل ص|لح9373||
حقوق بــــ سويفند حم|ده حس حس|ن8986|8
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر محمود |لسيد ق|سم ق|سم342468
حقوق طنط|م| محمد مر عبــــد |لمجيد |بــــو عفش|49963
يم محمد |حمد34|479 تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن مصط |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقشف|ء عبــــد |لعزيز محمود |حمد783247
ق6533|5 ف رمض|ن عبــــد | |ل طبــــ |ل|سكندريهمنتـــ | أ
67927o|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد حس|م محمد |حمد كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهر| | ح|تـــم |حمد عبــــده رزق5|6849
6|4o4oتـــ فتـــ ح|مد |لسيد |لشيخ علوم طنط|أم
يم عبــــد |لعزيز محمد384|63 ه عص|م |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن
|4oo|5ر سيد محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى محمد م|
ف |حمد محمد حس 446933 وف|تـــمحمد | معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
9oo72||ء محمود عمر ح|فظ| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
4o2976| م وليد حربــــى ح|فظ ز تـــج|ره طنط|د
9o55o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رتـــ | ر|فتـــ حليم مجلع
7746o6|حقوق |لزق|زيقيه ص|بــــر حسن عطيه حبــــيش
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سم عبــــ|س جبــــريل7|2562
6899oo| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء محمد |لدسو ع
تـــج|ره دمنهورمحمود ربــــيع عبــــد|لحليم ضيف | |495553
64o|87 نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمد عبــــد|لحميد محمد ع |لبــــردي
862o|| ر محمد مصط نوعيتـــ قن|عل| م|
5ooo6oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ عل|ء |لدين |م محمود مر|د
2646o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نور|ن صفوتـــ عبــــد|لفتـــ|ح زرد
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد محمود |بــــو|لبــــه|ء حسن|875472 ع| 

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع|مر عبــــود س|لم عبــــود62965
د|بــــ |سيوط|ر| | عمر |حمد حسن 879572

يم محمد98|46 ره |ء محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود صل|ح |حمد |سم|عيل633648
68o4o8معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود جم|ل محمد |ل|م محمد
تـــج|ره ع شمسحس|م محمد لط محمد |لبــــو 347927
تـــج|ره طنط|يه محمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح مصط 6|6895
7o|736|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء محمد محمد طه |لخو|ص
معهد ف تـــمريض |لمنصوره نور| حمدى تـــوفيق محمد|69386
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رقيه من عبــــد|لحميد |بــــو حشوه269499
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرض| عبــــد|لمعز كم|ل ح|مد |لسيد442366
معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن س| محمد س|لم|768637
ر5|53|2 ره|دى |سم|عيل محمود ط| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقوس|م |حمد ع |حمد |لعبــــيدى785268

تـــج|ره بــــ سويفم | ج|د ك|مل |لسيد56732
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8o642|لس تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ر| | بــــبــــ|وي رمزي ك
|58o23إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنتـــ | عل|ء محمود |حمد
ندستـــ حلو|نبــــسمه عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم ع 43466|
تـــج|ره ع شمسبــــدر |لدين حم|دتـــ محمد مصط محمد344432
يم224939 يم عبــــد|لمنعم |بــــر| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مرو|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي محمد رف| شعبــــ|ن849653
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ع|يده |حمد |حمد |حمد بــــر|غيتـــ26|6|4
48o465تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمع|ذ مسعد فتـــ |لجندى

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد ي| محمد |حمد||739
يم9|6378 يم محمد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ر |يمن |بــــر|
43|86oزر|عه طنط|مصط خ|لد أحمد ن|صف
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــ حمد محمد ع محمد|4|8987
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود قنديل |لسيد عطيتـــ756876
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه محمد حس |لذ|685783
3256o4|ى محمود تـــ محمود ي حقوق ع شمسم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء حس|م عبــــد |لرؤف محمد|622637
إعل|م بــــ سويفرضوه عبــــد|لخ|لق محمد محمد عيسوى228543
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد فتـــ محمد ف|وي833626
44||3o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد رش|د |حمد
8o|585 د|ر |لعلوم |لم |من|ر وحيد |بــــوحليقه حس|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل |ء محمود يوسف |لسيد |لعويدى499753
9o928o  ندستـــ |سيوطعبــــد| |لق| ج|بــــر عبــــد|لل|ه
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل عط| محمود محمد و| 233376
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرو|ن عص|م عبــــد |له|دي محمد معبــــدى8579||

كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد شعبــــ|ن عويس عبــــد |لتـــو|بــــ|487|7
6o5756كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشدين| مصط |سم|عيل |حمد
ندستـــ |لم |ف|رس ح|مد فؤ|د محمود نص 9||527
علوم ع شمس محمد عبــــد|لج|بــــر محمد335843

7265o|تـــج|ره بــــ سويفيتـــ محمود محمد محمد
26o269|ر ه سل|مه محمود عبــــد|لظ|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
يم حسن |لقط436842 علوم كفر |لشيخي|سم محمد |بــــر|
68|5o||يف عطيه حسن |لبــــهنس ندستـــ |لمنصورهعبــــد | 
ى448549 يم |لنص |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ع حسن |بــــر|
تـــمريض بــــور سعيد عمر ع|دل |حمد محمد |لكتـــ|تـــ |76256
6|6o84 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عمر خ|لد ع |لشيشي
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد ك|مل محمد343374
77935oش|م عبــــد |لحميد |بــــر زر|عه |لزق|زيقعبــــد |لحميد 
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمنه | كم|ل محمود |لسيد755929
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورشه|بــــ محمد محمود |لخر| 478462
4oo336تـــج|ره |ل|سكندريهط|رق بــــدر جويده عبــــد |لد|يم
6324o9علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنور|ن و|ئل محمد محمد
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ندستـــ |لزق|زيقمريم س|مح محمد ع78|643
8|3o7o|تـــمريض |لم | حمد رجبــــ |حمد محمود
2657o5لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد طه |سم|عيل طـه بـــــدوى
5o8o55يف محمد عبــــد |لمحسن ين  تـــج|ره دمنهورش
طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن ي عثــــم|ن ع  2|55|9
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|تـــ عمرو مبــــ|رك ع |بــــو ح|مد272995

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعل|ء بــــطل محمد عبــــد |لحميد8|844
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع|ئشه رمض|ن فتـــوح |م|م34477|
87524o كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم م|زن فرح ك|مل
26546oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حمدى يح محمد
48439o|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|عيل |حمد |لسيد |لسيد
4o7587حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر |س|مه محمد خليل
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدي|سم محمد |لسيد |لعربــــى مصط 763348
معهد ف ص |لمنصورهش|م حمد|ن عبــــد |للطيف |لسعيد عويضه684227
5|4626| د|بــــ دمنهور|ل|ء |حمد محمود محمد بــــيو
53o|76ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــرضوتـــ |لسيد ف|روق |لسيد محمد
|27o88كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل |حمد يوسف محمد |لسوليه
كليتـــ |أللسن سوه|جرحمه حم|ده فرغل محمد 6|8983
بــــى7365|5 يم |لذ طبــــ |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد |بــــر|
5o8675ندى زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن رأفتـــ محروس عبــــد|لحليم 
علوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لحميد ع|دل عبــــد|لحميد متـــو|62|22

رهمحمد |حمد عرف|تـــ محمد9|349 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم عبــــد 772|26 تـــمريض بــــنه|معتـــز محمد عبــــد|لسل|م |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه مو عبــــد|لمنطلبــــ |حمد838795
6o3994| تـــج|ره طنط|محمد |س|مه محمد محمود عبــــد
63o578ندستـــ |لزق|زيقمحمد وليد محمد عبــــد |لفتـــ|ح ن |لصبــــ
يم عبــــد |له|دى |بــــر|442759 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحسن|ء |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد يح محمد عر| 633696
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لغف|ر ع طه |لف |269927
76o67|علوم ج|معتـــ |لسويسجه|د غريبــــ قطبــــ عطيتـــ
45o476علوم ري|ضتـــ طنط|محمود |حمد عبــــد |لحميد|حمد |لجرو
62o46oتـــج|ره ج|معتـــ د |طآل|ء محمد عبــــد |لسل|م حو|س
حقوق بــــ سويفمحمد عبــــد|لبــــ| عطيه عبــــد|لعليم7439|8
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدير محمد عبــــد|لسميع |لحلف|وي252383
4oo382|د|بــــ |ل|سكندريه|يح بــــه|ء |لدين محمد |لسم

4729oرهدع|ء عمر ي ه|شم علوم |لق|
رهنوره|ن |س|مه سيد |حمد62966| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
826o69وس عبــــد|لمسيح  |حه وفن|دق |ل|قم|رتـــ | |م تـــ|و
يم سيد أحمد محمد2|||45 ندستـــ طنط|حمد س| إبــــر|
تـــج|ره ع شمسسيد عبــــد|لق|در سيد عبــــد|لق|در7789|3
زر|عه كفر |لشيخنتـــص|ر سعد ع |لنقرود|4229|5
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6o2455 يم محمد حس |د|بــــ طنط|نوره|ن رض| إبــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخي محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لسل|م عجل9|73|4
معهد ف تـــمريض |سيوط م ش|كر |حمد سعيد 98|894
7o6766تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد محمود محمد درويش رجبــــ

قتـــص|د م حلو|ن|منه | خ|لد رش|د محمود86647
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|لغ مبــــ323355
يم عبــــد ربــــه24543| رهيوسف محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
5o8635|تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد عبــــد|لحميد محمد صف
8836|o طبــــ |سيوطحس|م حسن عبــــد|لق|در حسن
69oo|4|زر|عه |لمنصورهسم|ء |يه|بــــ سم محمود |لسيد
يم334989 يم محمد |بــــر| صيدله ع شمس|ء محمد |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق |ء ص|بــــر |لسيد ع ع|مر|384|64
تـــربــــيتـــ طنط|محمود رمض|ن عبــــد |لستـــ|ر حموده75|645
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل| عبــــد|لبــــ|رى تـــوفيق عبــــد|لش| حم255423
2685o7|يم |لميتـــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد رجبــــ |بــــر|
8o9287يبــــ سعد |سحق ر و |د|بــــ |لم |م|
رهيح عبــــد |لجو|د ش|كر عبــــد |لمجيد838|4| علوم |لق|
8ooo|6كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل حس عبــــد| محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد حسن عبــــ|س حل محمد 299835
لوتـــ|575||5 طبــــ طنط|حمد محمد محمود حسن 
6o4893ف سعد متـــو صحص|ح تـــج|ره |لمنصورهسل أ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|رتـــ وجيه محمد سيد |حمد62237
68|38oد|بــــ |لمنصوره|محمد عم|د محمد عبــــد |لتـــو|بــــ
ين ع|طف عبــــد|لغ محمد |لزي|432854 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ن|دين |يه|بــــ محمود محمد شفيق |ل685884
6839o7د|بــــ |لمنصوره|مريم س|مح |لسيد عبــــد |لوه|بــــ |لمو
33682oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد محمد صل|ح عبــــد|لتـــو|بــــ
5|873oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورتـــغريد محمد محمود عبــــد|لحليم |لبــــي
رتـــ|رو|ن |لسيد محمد حسونه945||6 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ عبــــد|لنبــــى محمود سليم359548
77oo66تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع محمد ز زويد
343o89| |م |لسج تـــربــــيتـــ ع شمسمل محمود |د
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصف|ء سم |بــــو|لعز محمد827|24
6o7752تـــج|ره طنط|من|ر تـــ|مر محمد طه
4427o4|تـــج|ره كفر |لشيخله|م رأفتـــ حسن محمد حلف|يه
52|o54معهد ف ص |ل|سكندريهند| بــــسيو حم|ده بــــسيو يوسف
تـــج|ره ع شمسل|ر| تـــ|مر محمود محمد ع |غ|5428||
تـــج|ره |لزق|زيقرحمه ه| عبــــد|لق|در مو وتـــيد632837
وف|تـــ|سلف|ن| تـــ|درس حن| جبــــره62993| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

ر|ن بــــرك|تـــ مصط 45579 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود ز
تـــج|ره طنط|ي|ر| ط|رق |حمد |بــــوزيد24||63
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د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد كرم محمد صل|ح دسو |756822
تـــج|ره ع شمسي| محمد |سم|عيل محمد62|||3
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد يوسف |لعزبــــ عبــــد|لوه|بــــ453542 معهد ع| 
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطدع|ء محمد سيد محمد 879679
629oo4تـــج|ره |لزق|زيقم|لك |حمد محمد ع
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |لسيد |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح ن|صف684783

حقوق |لفيومي|سم محمد رشدى عبــــد|لوه|بــــ65272
9o4699 تـــربــــيتـــ سوه|جرحمه سعد ع يونس
4o57|5|تـــ س|لم ع حسن |لش|بــــورى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
معهد ف ص |لمنصورهحن محمد حسن محمد |لنح|س692479
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء ع|طف رجبــــ عبــــد |لجيد رزق|266755
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىفرحتـــ عبــــد|لسل|م محمود سليم|ن ع323533
د|بــــ سوه|ج|ص|بــــرين ع|دل عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحيم |92386
طبــــ بــــنه|محمد عم|د |لدين محمد |لنج|ر433637
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق خ|لد ي|س محمد788348
69|9o8طبــــ |لمنصورهزي|د عص|م محمد |لسيد عيد س|لم
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد سعيد عبــــد |لفتـــ|ح756483
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | حس مصط عبــــده4|7823
6o7467يم محمد عبــــد|لعظيم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | ي| محمد محمد |بــــو |ل|نو682363
632o64تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن محمد خليل شح|تـــه
يم محمد ع635969 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد| ع |بــــر|
784o96نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |م|م محمد شعيبــــ
3296o||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــثــــينتـــ عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنرم |حمد عطيتـــ خليل حلبــــى|62747
|38o5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد فتـــ نجم محمد
ندستـــ ع شمسحمد خ|لد سم |حمد|8893||

ى ط|نيوس شح|تـــه لوق|66|28 رهش تـــج|ره |لق|
يم شح|تـــه ش| |444592 ه محمد إبــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
طبــــ بــــيطرى دمنهوره|يدي خميس محمد |بــــو|لليل عبــــد|659|52
5o8|2|تـــج|ره |ل|سكندريهريم محمد صبــــرى ع محمد
رهمحمد محمود عبــــد | عبــــد |لبــــ|رى29689| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممينه عبــــد|لمنعم عبــــد|لحفيظ قشطه|269327
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق محمد رش|د شح|تـــه عبــــد|لبــــ|||3282
علوم |لمنصورهم|رين| مل|ك نخله رزق683899
527o|||يم محمود عبــــد يم كم|ل |بــــر| زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــبــــر|
6|4o43|زر|عه طنط|ن عرفه مو مو نحله
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد شعبــــ|ن محمد|لكبــــ محمد خليل يوسف244275
يم محمد |للوزى693988 علوم |لمنصورهش|دى مدحتـــ |بــــر|
ن| رأفتـــ مسعود ك|مل45968| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريندى محمد سليم|ن عبــــد |لجليل حس755677 لم

Page 3797 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4754o|ندستـــ |ل|سكندريهسهيله عبــــد |لحليم محمود عبــــد |لعزيز نصيبــــ
رهس|ره حسن صفوتـــ محمود لبــــيبــــ239539 تـــج|ره |لق|
487|2oحقوق |ل|سكندريهع|دل محمود عبــــد |للطيف يوسف خميس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح تـــوفيق93|346
5o9oo2كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــزي|د محمد محمد يوسف روتـــ|ن
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عمر محمود مصط محمد844275
9o84o9 حقوق |سيوطمريم بــــطرس ط|نيوس بــــ|سي
33434oمعهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمد كرم |حمد عبــــد|لكريم
ي6|2693 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ سعيد محمد |ل
6|827o|بــــ تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م جم|ل محمد محمد د
ف محمد مصط 2|7742 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسلينه |
ف |حمد حليم||984|| لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|حمد |
عل|ج طبــــي قن|ند| م عبــــد|للطيف |حمد272858
5o2434يم حس سيد |حمد علوم بــــنه|مهند محمد |بــــر|
9o85|3| علوم بــــورسعيدنوره|ن عبــــد|لكريم سليم|ن صديق
4|5o7o |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدع|ء سم |حمد |حمد |لصف
44755oيم |لخو|جه د|بــــ |ل|سكندريه|منه | |حمد |بــــر|
يم محمد رمض|ن |لصعيدى57|428 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور| |بــــر|

33235| رهبــــر|ر عبــــد | محمد عبــــد | زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمصط ع حموده ع حموده9799|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رى ممدوح فخرى عط| |373784
5o|6ooيم يم عبــــد |لحميد إبــــر| تـــمريض |إلسكندريتـــ رو|ن إبــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد رض| شح|تـــه |حمد753297
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ه| محمود فرح|تـــ675595
64o49||يم حقوق |لزق|زيقألم فيصل محمد |بــــر|
5o4633تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ح عطيتـــ محمد يوسف شمس |لدين
د|بــــ |لزق|زيق|ن|ن زين محمد حس ||4|64
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|له|دى عبــــد|287522

6|o54لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| عبــــد |لع|ل حسن |حمد
636o22يم عطيه يم |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن |بــــر|
|23o43|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ح|تـــم حمدى تـــوفيق
تـــج|ره ع شمسمحمود جم|ل شعبــــ|ن |لسيد7549|3

تـــج|ره بــــ سويفحسن محمد عبــــد |لمحسن عبــــد |لعزيز|96|6
765o|6حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|زن |يمن |لسيد محمد بــــكر| 
|ن|5979|4 حقوق طنط|ل|ء محروس مغ|زى محمد |لع
علوم ع شمسي|ر| خ|لد سعيد عبــــد|لمقصود355599
8o4554تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مريم صل|ح ز خليل
6|45o8 تـــج|ره طنط|ند| حربــــى |لمتـــو س|لم عبــــد|لغ
5o986oمعهد ف ص |ل|سكندريهمحمد محمود محمد فرج حج|بــــ
69o652طبــــ |لمنصورهس| حسن فريد عبــــد |لونيس ع
تـــج|ره دمنهورغس|ن عبــــد| مبــــروك مك|يد عوض492425
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4|82o4|د|بــــ كفر |لشيخ|سيف عم|د |لسيد حسن محمد عبــــد
64o359ه صل|ح عبــــد|لبــــديع |سم|عيل |لسيد حقوق |لزق|زيقن
ثــــ|ر |لفيوم|عل| |يمن محمد شح|تـــه3|6435
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ح|زم حمدى صل|ح عبــــد |لق|در عطيه487242
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سم|ء معوض |سم|عيل ع |825364
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |حمد محمد |لسيد جنيدى|64892 ع.

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروتـــ ر| محمد سيد55242
67o98د|ر |لعلوم |لفيوممن|ر محمد |سم|عيل محمد ع

حقوق |لمنصورهمحمد وجدى محمد |لج |وى8768|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم صل|ح ع محمود826823
صيدله طنط|ندى |لحس س|لم محمد س|لم44|439
ف |لدين253284 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــشيم|ء ع|طف ع 
32483o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد حل خلف محمود قرنه
ين م|جد محمد محمد ن|فع23|425 صيدله |ل|سكندريهش
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عبــــد|لمعز عبــــد|لحميد عبــــد|لكريم349|64
|د|بــــ بــــنه|عل| فتـــ عبــــد|لحميد متـــبــــو329645

تـــ محمد |حمد فرح|تـــ|37834 رتـــ م تـــمريض |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نرو|ن عل|ء |لدين محفوظ ح|فظ23|23|
89o9|5  ف |لدين صل|ح حسن رتـــ|دع|ء  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
84oo27علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىندي شح|تـــ جمعه حسن
يم243695 رهي|سم سعيد |بــــو|لفتـــوح |بــــر| علوم |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ي| عبــــد|لش| محمد636235
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسحر فريج عون عبــــد|لمجيد5|5224
82o379| طبــــ |سيوطم| صل|ح يح عبــــد|لغ
7o5676ندستـــ |لمنصورهر| محمد |حمد محمد |حمد ع

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرحمه ه| محمود فرج| 273|5
علوم |لمنصورهسل |لعربــــى عبــــد |لعليم عبــــد |لحميد683878
صيدله طنط|مروه حس|م |لدين |حمد عبــــيد249355
436|2o يد عج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد عبــــد |لحكيم محمد |بــــو |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى |لسيد عفي |لسيد قنديل339972
2628ooندستـــ |لم |عمر عبــــد|لن| عبــــد|لخ|لق |بــــو|لفتـــح
5|2|2o علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | مصبــــ|ح عبــــد | حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد فتـــ رمض|ن مهر|ن ع |35335
يم857486 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمصط خلف محمد |بــــر| معهد ع| 
ه محمود محمد ح|فظ محمد|447357 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لن| عبــــد |لع| ح|فظ2|425
ره|سل محمد |حمد طه |لسيد33832 د|بــــ |لق|

ندستـــ |سيوطمحمد س| لط عثــــم|ن353937
د بــــكري837354 د فيصل ش| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىش|

رهمصط محمد |سم|عيل محمود35698 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره دمنهورص|لح جمعه عبــــيد نوي سعد493257
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7o422نوعيتـــ |لفيومدير ع|دل |لسيد محمد عبــــد|لمجيد
رهنور| محمد كم|ل حسن532|5| د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ريه|م |حمد غمرى محمد غمرى363|77
68o24oطبــــ |سن|ن |لمنصورهزينبــــ |مجد |لدري عبــــد |لعزيز محمد
5|8|o4يم ح|مد طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمن|ر عبــــد | صبــــ |بــــر|
|لسن |لم |يف فوزي ري|ض مه 4388|8
د|بــــ |ل|سكندريه|كوثــــر عبــــد |لق|در عبــــد |لبــــ|سط |يوبــــ483282
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ مختـــ|ر عبــــد|لمؤمن |حمد|3|349

يم674|3 رهريه|م |حمد محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جه|د جم|ل محمد عثــــم|ن755794

|5o7oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|مرو|ن |يمن عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد
265|o8| تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــرى حمدى عي
7o|o75تـــج|ره طنط|ندى ح|تـــم محمود عطيه ص|لح
||72o9|زر|عه مشتـــهرعبــــد |لرحمن محمد يوسف شبــــ|نتـــ ي
5o9623|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد ع|شور جمعتـــ صقر
8856o8|ره م| ع عبــــد|لنبــــى عبــــد|لق|در طبــــ بــــيطرى |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمر ط|رق ع أبــــو فريختـــ449228
حقوق طنط||ء |حمد صبــــ |حمد شوبــــه||675|4
يم626997 د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| |حمد عبــــد|لعزيز |حمد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحس|م ط|رق محمد رفعتـــ |حمد مرو|766862 معهد ع| 
تـــمريض سوه|ج  يه عص|م بــــدوى محمد|898878
تـــج|ره طنط|سل س|مح محمد ع دحدوح946|43
4484o4|يم محمود محمود محمد نج ندستـــ بــــنه||بــــر| كليتـــ 
6o8535معهد ف ص طنط|وس|م ع|دل رفعتـــ |لجم|ل
تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر ع|دل |م ز732|4|
ندستـــ ع شمسعمر شو محمد عبــــد|له|دى6327|2
426o33يم يم عبــــد | |بــــر| علوم بــــنه|رقيه محمود |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره ط|رق محمد طلعتـــ عطيه بــــيو266569
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عم|د|لدين محمد |حمد|374|2
تـــربــــيتـــ |لفيومحن|ن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن72559

ن| خ|لد فوزى |لش|7593|5 تـــج|ره دمنهورم
45o45|معهد ف ص ري|ضه طنط|عمرو ممدوح محمد |لجندى
7o4|37|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء طه متـــو صبــــح |لن|دى
6o4546ر |لمرغ عبــــد |لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ طنط|فرح م|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| خ|لد |حمد |نيس325762

حقوق |لفيوممحمد مصط محمد ز72522
4o695||ه محمود عبــــد|لحليم ز محمد د|بــــ بــــ سويف|م
ندستـــ |لزق|زيقحمد حس|م صل|ح |لدين محمد |لسيد625474
علوم سوه|جمصط ع ك|مل عثــــم|ن 87|897
زر|عه |لمنصورهبــــثــــينه خ|لد محمود حمدى |لسيد |حمد فوده682498
8959o9 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جمروتـــ خلف صد عبــــد |لرحيم
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ف |س|مه |حمد محمود |5966|| رهيوسف | تـــج|ره |لق|
5||6o3| طبــــ بــــيطرى دمنهورف محمد عبــــد |لجليل محمد قطبــــ
تـــج|ره |سيوط  حمد ن|جح عوض | عبــــد|لح|فظ883468
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر |سم|عيل عبــــد |لمو |لدسو |5773|
حقوق |ل|سكندريهل|ء سعد س|لم حمد مسلم|4335|5
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد صل|ح |حمد سيد  884923
9o4247 يم علوم ج|معتـــ |لسويسزينبــــ حس |حمد |بــــر|
68533oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره  |لسيد حس|ن |حمد غز|له

ره|نوره|ن |حمد محمد يوسف25548 د|بــــ |لق|
حقوق |لزق|زيقحبــــيبــــه |لسيد ح|مد عبــــد |لر|زق|48948
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم |حمد حسن حسن أحمد34|485
67757oد|بــــ |لمنصوره|عبــــد | حسن بــــدير عبــــد |لر|زق
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد محمود حس محمد262|35
9o4437 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود سعودى محمد سليم
69o4|2|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد بــــل|ل ز| ع عثــــم|ن| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | محمد خميس معبــــد عبــــد |لبــــ|482973
د|بــــ كفر |لشيخ|نبــــيل عبــــد|للطيف محمد ع عطيه|565|4
لسن ع شمس|مريم عمرو رمض|ن رمض|ن48344|
د|بــــ حلو|ن|دين| |حمد فتـــ محمد6667||
|6o785|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |بــــو بــــكر عبــــد |لمنعم حج|زى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ح بــــ|سل محمد سعد5|6962
489o75 د|بــــ كفر |لشيخ|سل عبــــد |لن| حسن مصط
ف عبــــد|لمن ي عبــــد|لعزيز443352 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخجه|د أ
يم |لديبــــ|434577 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه ع|دل |بــــر|
832o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح محمود
88796o  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطنور |لدين محمد عبــــد|لرحمن حسن

634|oتـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفح|زم ن| محمد يوسف
76462oتـــج|ره بــــور سعيدع حسن ش|كر محمد تـــركس
يم ع كريمه623588 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طأم| رمض|ن |بــــر|
4o8394 حقوق طنط|يوسف فخرى يح عبــــد|لعزيز يح
8983o8|فنون جميله فنون |ل|ق  يه |حمد زين |لدين ح|فظ
يم منصور |بــــر|696798 يم جميل |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
6o6965نوعيتـــ طنط|نوره|ن سم |لسعيد |لمزين
428oo5علوم طنط|رودينه كم|ل ص|بــــر عبــــد |لعزيز ف|يد
يم خ |44223 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد| محمد عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
علوم طنط|محمد كم|ل ك|مل رمض|ن785||5
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر حس كم|ل |لدين |حمد محمود223798
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لرحمن عي محمد محمود824556
77o77|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقتـــسنيم مدحتـــ عبــــد | حم|ده
معهد ف ص سوه|ج يه|بــــ |حمد محمد |حمد|744|92
53o633كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفشيم|ء عبــــد|لع|ل طلخ|ن عبــــد |لع|ل
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ف عبــــد |لعزيز زه|ر|77836 رهحمد | تـــج|ره |لق|
42255o|د سيد عبــــد |لمطلبــــ عثــــم تـــج|ره |ل|سكندريهغ|دتـــ مج|
24o27|رهسم|ء عبــــد|لستـــ|ر سعد محمد |بــــوسليم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o8427علوم |لمنصورهمروه ع|طف  |زى رشو|ن
ندستـــ |لمنصورهمحمد مجدى |لمهدى م |لدين |لمهدى 684392
7o78o|| علوم |لمنصورهن| صل|ح عز |لدين رمض|ن عبــــد
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمصط |سعد ف|روق |حمد865456
معهد ف ص |لمنصورهمحمد ع|طف محمد مصط محمد697562
ه عص|م ع عمر6736|5 معهد ف ص |ل|سكندريهن
وف|تـــعبــــد|لرحمن |نور |م محمد867|83 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

رهعبــــد|لعليم ط|رق عبــــد|لعليم |لسيد28863 حقوق |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ره مصط حس |حمد حس 62|766
4379o5يف خليل عبــــ|س |لجمل كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخريم 
9o|7|7|ريدى سيد كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج يه محمد 
ى سيد عبــــد | عبــــد |لع|ل6258|2 صيدله ع شمسر| ي
4o|6|2تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــده بــــل|ل ع

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسلوى محمود سيف |لن عبــــد |لجو||4483
تـــج|ره ع شمسن|ن رفعتـــ |سح|ق فرج|52||3
ش|م |لعزبــــ عبــــد |لعزيز426766 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنتـــ | 
2735o3تـــربــــيتـــ |سو|نح|زم صل|ح سعيد ع

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمد |بــــوسمره رمض|ن |بــــوسمره56376
ند|55||2 رهمصط محمد عبــــد|لجيد محمد  ندستـــ |لق|

452o4o|ندستـــ |لم |حس |لسيد ح|بــــر عبــــدربــــه عبــــد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محبــــ | س| محمد عبــــ|س45394|
89o783 علوم |سيوطسل ح|مد حسن |حمد
3|57|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسكرستـــ | د| |ل مو شح|تـــه
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|طمتـــ دسو عبــــد|لحميد محمد357733
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور|لدين محمد ربــــيع |بــــو جمعه8853|6
|6|9o9ندستـــ |لم |رو|ن |يه|بــــ فتـــ طه محمد
78498oطبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد سليم|ن محمد سليم|ن
88|4o3  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطك|تـــرين مكرم عط| د |ن
ف جوده |حمد |لشه3227|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد|لفتـــ|ح |
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمصط عبــــد|لح|رس |حمد عبــــد|لرحيم 888526
237o|5ره|ندى |نور شح|تـــه عبــــد|لوه|بــــ د|بــــ |لق|
43o2|8|زر|عه طنط|ميمه س| محمد رمض|ن
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد |لرحمن مرزوق ج|د |لمو سعيد7|3|76
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرفيده فرج مبــــروك فرج مبــــروك267332

ندستـــ بــــ سويفحسن ع|شور عبــــد |لع| |بــــوزيد54452
28o36معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــزينبــــ يح سيد عبــــد |لرحمن

37o388|طبــــ |سن|ن ع شمسيتـــ |سم|عيل حس ن|صف محمود
8o535o|لس عبــــد لس عيد ك  |حتـــ وفن|دق |لم |ك
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تـــج|ره ع شمسمحمد سيد |حمد عوض6|96||
يم 698867 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ وجيه بــــهجتـــ وجيه ز |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|د| | محمود عبــــد|للطيف س|لم269482
ندستـــ |لزق|زيقأحمد عل|ء محمد عبــــد| حسن |لجندى634697
4223o|لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|محمد رمض|ن |له|ش عبــــد |لقوى
4o5||6يم عبــــده فضل يم |لسعيد إبــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهإبــــر|
ف عبــــد|لعزبــــز عبــــد|لق|در344224 تـــج|ره ع شمسمحمد |
|49o78وف|تـــ|تـــسنيم عبــــد |لرحمن |حمد محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
نوعيتـــ عبــــ|سيهرح|بــــ من محمد محمد925|32
9oo99o تـــمريض سوه|ج شيم|ء محمود ع |حمد
86o489|ر|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمود ع ز
طبــــ |لسويسمن|ر ه| ع ع ع |لصبــــي 764237
يم |حمد محمد567|83 نوعيتـــ قن|ي| |بــــر|
6479ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |ل ع محمد
52226o زر|عه دمنهورجه|د فتـــ محمد |لشو|د
9|2o3|  ر محمد عبــــد|لق|در علوم سوه|جعبــــد| |لط|
75o589 ر|ء صل|ح |لدين مصط محمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
68o2|7ه محمد |لسعيد |حمد محمد زي|ده د|بــــ |لمنصوره|م
|2o52oحه وفن|دق |لفيومن|دين ط|رق |لص|وى محمد حسن| 
|د|بــــ طنط|ندى فرج عبــــد |لخ|لق |لسيد |لسنبــــوك|7|4|4
يم عبــــد |لم|لك77|769 ندستـــ بــــور سعيديح سليم|ن |بــــر|

|9oo5ش|م عبــــد |لوه|بــــ محمود عوف وف|تـــحمد  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ سوه|جم|رين| موريس شهدى م 94|923
8o5|93|طبــــ بــــيطري |لم |بــــ|نوبــــ عم|د ن|ثــــ|ن صموئيل
247o99 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|عل|ء فتـــ محمد ع |لبــــل
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم محمد عبــــد |للطيف محمود عبــــد|48546
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س|مح سعد عبــــد|لمقصود|775433
حقوق |سيوطمصط ع|دل عبــــد |لسيد سيد |حمد487999
بــــي |لحر|يرى9248|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طكريم محمد ربــــيع |ل

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|د| | عل|ء |لدين حن محمود26755
685o98حقوق |لمنصورهعبــــد |لخ|لق رض| عبــــد |لخ|لق |حمد سل
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|نرم فيصل عبــــد|لع| مغ|زي298|84

5583oحقوق بــــ سويفزمزم سيد فه محمود
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد فكرى |حمد شلبــــى5|6985

رهح|زم و|ئل ثــــروتـــ حس 4829| حقوق |لق|
يم مصط بــــركتـــ436232 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود مجدى |بــــر|
8o7944لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ند| ع|طف عيد عبــــد|لوه|بــــ|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد من عطيه |لص|دق|86|634

4889oتـــربــــيتـــ حلو|ني|سم سعيد فوزى مج|ور
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــده ج|د|69|767
وف|تـــسه| محمد من محمود سليم|ن342678 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
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طبــــ ع شمسوق عم|د |لدين صل|ح محمود348395
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لؤه عل|ء محمد مهدى عبــــد|لفتـــ|ح774859

حقوق بــــ سويفتـــقوى رمض|ن ك|مل عبــــد |لحميد259|5
نوعيتـــ |شموني|سم ص|بــــر فتـــ ص|بــــر عبــــد |لمقصود259379
د|بــــ ع شمس|محمد |حمد محمود حسن5|675|
339o|o|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمينتـــ |حمد يوسف |حمد ح|مد
ح|ن49894| د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن |كرم |م 
8o3542ندستـــ |لم |بــــيشوي عم|د فردريك |سحق
36o395|نوعيتـــ بــــنه||ء سعد |حمد محمد خليل
7|o789تـــمريض |لمنصورتـــ عمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحيم عبــــد |لعزيز عط
ندستـــ بــــنه|رحمه محمود رفعتـــ محمود333322 كليتـــ 
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد زكري| عبــــد |لرحمن عبــــد |333|68
حقوق ع شمسمحمد ح|تـــم محمد ر|شد||49|3
684o|5ق|وى عبــــد |لحميد كشك تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنيف ن| |ل
778o6|د|بــــ |لزق|زيق|نو|ل عبــــد |لعزيز عبــــد |لحسيبــــ مصط فرم

نوعيتـــ عبــــ|سيهف|طمه عل|ء |حمد |لصبــــ|غ|7969
تـــج|ره سوه|ج حمد حمدى ج|د محمد|2|29|9
43o7o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن سيد|حمد ع |لع
4|24o2ق|وي تـــج|ره طنط|محمود ع|صم حس متـــو |ل
8o69o8| حقوق |سيوطحمد ن| محمد عبــــد|
6oo|77د|بــــ |لزق|زيق|سل |يه|بــــ فؤ|د |حمد |لخش|بــــ
حقوق طنط|محمد |لسيد عبــــد |لمنعم ع |لسيد 3284|4
227587| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن||ء جمعه عبــــد|لحميد ع
8o8|o6ف ف|روق محمد كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقتـــ |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرقيه |حمد بــــدر|ن بــــرك|تـــ827522
م |يه|بــــ |لسعيد يونس||77684 طبــــ |لزق|زيقد
6o959|يم ف|روق |لمو| ع ندستـــ طنط|ف|روق |بــــر|
479o27|تـــج|ره طنط|حمد ز عبــــد |لبــــ| حسن بــــدير
حقوق |لمنصورهرح|بــــ محمد رجبــــ مو624||4
زر|عه طنط|محمود محمد محمد إسم|عيل5|4289
لسن ع شمس|رودين| رمض|ن ع محمد |بــــو زيد8||485
5o242||يم زي تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود |حمد عبــــد | |بــــر|
4|8o29|تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء |لحسي عبــــد|لعزيز حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمرو|ن محمد محمود |سم|عيل ف|رس8|498|
63o||7ف عبــــد |لفتـــ|ح |حمد شلبــــى تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
ى مهدى326674 لع| ح|سبــــ|تـــ و نظم تـــجمع أول|م|جدتـــ محمد خ
326o49ر |حمد محمد عبــــد|لحليم |لجمل تـــج|ره ع شمسسم|
6842ooتـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |سل|م |لسيد حسون
تـــج|ره دمنهورمحمد رمض|ن |حمد |لسم|ن493328
257o59تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |حمد محمد |لمشد
|4oo47تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |يه|بــــ |لسيد مر
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رهمحمد |يمن محمد |لش|2379|2 تـــخطيط عمر| |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عبــــد |لسل|م و| عبــــد |لخ|لق|493292
8439o3كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نندي جم|ل محمد |بــــو|لحمد
42o|4oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخمروه حسن |سم|عيل |لسيد |لشح|تـــ

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوستـــ | عزيز سل|متـــ عزيز697|2
2868o7|معهد ف ص بــــنه||ء محمد عبــــدربــــه جربــــيده
تـــربــــيتـــ حلو|نم سيد محمد ربــــيع9|588|
|4487oربــــيع ع محمد | رهي تـــج|ره |لق|
9|76o2 معهد ف ص |سيوطف|طمه ممدوح مرزق محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | عزتـــ ميخ|ئيل منصور6734|8
8o6o67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر سعد|وي محمد عبــــد|لغ
رهمحمد سم شعبــــ|ن ع265923 عل|ج طبــــي |لق|
5o|872|زر|عه |ل|سكندريهمنيتـــ حسن |نور محمد محمود
4o96|4تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر عبــــد |لخ|لق |لشو|تـــ محمد زعقوق
رهس|رتـــ محمد عبــــد |لرحمن |حمد26344| صيدله |لق|
4394o4|معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيتـــ رش|د رزق |لص| سليم|ّن
رهخ|لد محمد عبــــد|لخ|لق |لسيد قنديل352934 عل|ج طبــــي |لق|
27632oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لعظيم |حمد عبــــد|لعظيم محمد عبــــده
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| |يمن عبــــد|لرحمن مع|ذ محمد639862
علوم |لزق|زيقن عبــــد|لحميد محمد عبــــده|628829
رهن|دين محمد تـــون حسن46295| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن فكرى فتـــ |لسيد |بــــو يوسف8297|6
يم حسن زي|ن||883|4 يم |بــــر| ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
6o24||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| مصط محمد |لششتـــ|وى
8285o7تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم شنوده س| سويحه
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ر|ن| جم|ل بــــريقع حسن غ|نم496456
4oo964د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ذكرى |لسيد محمد محمد
2283o7رهمن|ر محمد |حمد محمد طبــــ |سن|ن |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد|لرحمن س|مح محمود لطيف65763
ندستـــ |لم |بــــسنتـــ مصط عبــــد |له|دى تـــوفيق683392
82224oد|ر |لعلوم |لم |عمر محمد محمود سيد
ف كم|ل عبــــد|لحميد شكر629335 تـــج|ره |لزق|زيقعم|ر |
حقوق طنط|تـــوفيق مدحتـــ تـــوفيق محمد  بــــط|ح5487|4
34572o كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عل|ء |لدين محمد |سم|عيل
زر|عه |لزق|زيقيوسف محمد ع خليل783794

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفس|ميه شعبــــ|ن ربــــيع ن| 63552
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم نجيبــــ محمد |لسيد |ل |ر694497
246oo4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس |لشح|تـــ صقر
رهم|رى بــــخيتـــ ميخ|ئيل ف|م ميخ|ئيل237859 تـــج|ره |لق|
7o|2|6ق حقوق |لزق|زيقمحمد حسن ه|شم |بــــو زيد محمد |ل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيوسف |يمن حن |مبــــ|بــــي27823
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خلود |حمد عبــــد|لونيس |حمد من|ع254924
يم442557 نوعيتـــ كفر |لشيخمنيه محمد |لسيد عبــــد |له|دى |بــــر|
4o6235خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمتـــ محمود نوح محمود مبــــروك
27oo47نوعيتـــ موسيقيه |شمونحمد ح| |إلسل|م محمود محمد |لمر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |يمن حمدى مخلوف3853|2
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء ع|طف محمد |حمد945|78

|9oo3|وف|تـــبــــر|م |سح|ق فهيم عطيه وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ بــــنه|حمد حس محمد |حمد حس |6|2474

يم محمد56492 معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد|لرحمن خلف |بــــر|
تـــج|ره |سيوطكريم جم|ل ع محمد ع234296
8o9679| |ه ه|شم فو|ز ر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نولو | ن فريد منقريوس|33598|

549o3كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدغ|دتـــ عطيتـــ شعبــــ|ن |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء عيد حمدين حمد|964|33
6945o9 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن محمد |حمد محمد |لفي
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ك|تـــرين وجيه وليم نصيف6357|8
|447o9رهرحمه ع|طف عيد |سم|عيل تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد|لمنعم صبــــرى عبــــد|لمنعم محمد ج|326|5

37o|||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد سعيد ع عبــــد |لصمد
|د|بــــ طنط|مصط معروف محمود |لنكل|وي494633
ر فنجرى جبــــر|ن 336|89 د|بــــ |سيوط|ستـــيفن م|
ه سعيد |حمد |لسيد مر6|2482 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومسم
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود محمد عبــــد|لسل|م |لح|جه245985
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محفوظ |م|م عبــــيد||45227 معهد ع| 
5o4499|يم محمد محمود تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــك|تـــرين ن يوسف ن د|ود9|5224
زر|عه |سيوطدير عبــــد|لرحيم محمد حس  877798
25o637معهد ف ص بــــنه|من|ر جم|ل ملي س|ره
7o56o6|وف|تـــ||حمد |كرم عبــــد |لحميد |بــــو |لوف ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
92222o معهد ف تـــمريض سوه|ج جرجس ثــــروتـــ سليم|ن عطيه
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ده وليد سليم|ن ع قمر264689
تـــج|ره |لمنصورهدين| محمد |لشح|تـــ |لسيد سل|مه688294
24522o|د|بــــ حلو|ن|يم|ن سليم|ن محمد محمد

حقوق بــــ سويفند| |حمد سيد قطبــــ62258
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمرو|ن |حمد شح|تـــه |حمد محمد756845
ف سيد مصط 877488 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسل |
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى مصط |حمد محمود |لمر477536
89|o4||تـــج|ره |سيوط  ين|س مصط حسبــــ | سيد

رهدع|ء ربــــيع ن|دى يوسف ع |ن||448 تـــج|ره |لق|
262o|4 يم |لملي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
7oo|o5ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | مختـــ|ر عبــــد | |لعز|زى م |لع| 
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6o9548 |صيدله |لمنصورهندى ي| فتـــ |ليم
رهمحمد |حمد محمد طه68|45| حقوق |لق|
3|o823م|م م|م عثــــم|ن  م  رتـــ/ري|ضتـــ|روف|ن |د قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
 |حه وفن|دق |لفيومند| ي| محمد |لدنف58386|
ف جمعه بــــعروره268372 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسحر صبــــره عطيه |بــــوط|لبــــ 893225
7o|3|5ندستـــ |لزق|زيقمحمد ط|رق حل محمد عدوى
5o2483 |تـــج|ره دمنهورمحمد ف|يز محمد ه|شم عبــــد |لك
زر|عه مشتـــهردين| حم|دتـــ شعبــــ|ن مصط |33866
يم محمود592|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| |ده محمود |بــــر|
26o593|ى فرح|تـــ عبــــد|لمجيد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء ي
زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد |لسيد محمد |لسيد426472
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|نم محمد عبــــد|لصمد شلبــــى259928
9o5955 تـــج|ره سوه|جع |حمد |بــــو|لفتـــوح محمود

ندستـــ بــــ سويفرقيه جل|ل ص|بــــر |نور58694
49o472ري ه |حمد بــــدر |لزم|ن بــــغد|دي |لز تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عم|د |لدين تـــوفيق |حمد عبــــد 424834
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد ص|بــــر عبــــد|لنبــــى |لسيد |بــــوشلق3364|6
ر|ن4|7636 يم ز نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدس|ره |لسيد لط |بــــر|
63o377 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لمجيد محمد
6882o8د|بــــ |لمنصوره|سميه عبــــد |لبــــ| عبــــد |لبــــ|سط عليوه

7o846|و|رى د|بــــ |لفيوم||ء |حمد عبــــد |لغ 
8o6399م ف|ن| جرجس عزتـــ مك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن
يم|54|896 تـــج|ره سوه|ج منيه عم|د مصط |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سم محمد عمر سيد|حمد مو337942
تـــمريض |سيوطف|طمه مصط محمد ج|د|لربــــ 882672
24o523يم محمد سيد عبــــد |لرحمن لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نور |بــــر|
7o9344|يم محمد |لسيد |لغضبــــ وف|تـــمحمد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يف479557 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود |حمد ج|بــــر |حمد |ل
9|833o|تـــربــــيتـــ |سيوط حمد محمد ع غويل

2|o42رهمحمد خ|لد محمد ه|شم حقوق |لق|
يم 99|262 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لعزيز جم|ل عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمدى |حمد محمد حسن محمد782|23
ه حسن |لسيد |حمد|64|785 صيدله |لزق|زيقم
يبــــ  876946 ن| |يه|بــــ ف|يز و خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم
76952oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد عبــــد |لحليم ح|فظ محمد
ر |حمد مر |لنش|ر23|9|4  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|عمرو م|

|52|oيم سليم رهيوسف حسن يوسف |بــــر| تـــج|ره |لق|
|54o93حقوق ع شمسمؤمن نبــــيل |لسيد عبــــد |لمع
معهد ف ص |لزق|زيق|ء حسي جمعه حربــــى||78239

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد ع|صم مصط محمد|8987|
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|984oره|سيف |لدين ط|رق سعيد حسن حميد د|بــــ |لق|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقنرم |يمن وف ري|ض632658
علوم طنط|يم|ن شعبــــ|ن |لعزبــــ عبــــد|لق|در حبــــلص2633|6
432|o9طبــــ |سن|ن طنط|ندى محمد محروس عبــــد |لعزيز حج|زى
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد خ|لد |لسيد محمد عوض 688967
8767o3 معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمود صبــــرى |حمد محمد
8|93o6|حقوق |سيوطيم|ن |س|مه عز |لدين عبــــد|لرحيم
7o|895يم معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ زي|د محمد عنتـــر محمد |بــــر|

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|زي|د محمد |حمد محمد7|79|
256o4o|ره حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ح|زم عبــــد|لو|رثــــ ز
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمنه | |حمد حس ع273363
9o28o9يم عبــــد|لعزيز معهد ف ص سوه|جشيم|ء يوسف |بــــر|
معهد ف ص طنط|مه|بــــ محمد عبــــد|لحميد س|لم زلهف746|43
|43|o7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء |حمد بــــرك|تـــ عبــــد |لوه|بــــ

67o|7كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــن|ردين ن|دى د|ود سليم|ن
7o9764 تـــج|ره بــــنه|مصط محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |م
7o942oيم محمد سليم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |بــــر|

ره|ريم محسن عبــــد |لق|در عبــــد |لتـــو|بــــ|39|2 د|بــــ |لق|
ف حس عبــــد |لسل|م52383 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحبــــيبــــه |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى |دريس خليفه حس 4|2222
|88o7وف|تـــسم ي| سم محمد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

9o7495  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |لديبــــ عد سعد |لدين
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلي ط|رق محمد عص|م محمد حسن27953|
438o82يم حس سعد |لدين طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمل محمد |بــــر|
49246oحقوق |ل|سكندريهزي|د حمدي محمد حتـــحتـــ
ش|م غ|زى أحمد غ|زى625295 طبــــ |لزق|زيقمحمد 
4948ooحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــإسل|م محمود ر| محمود
8233o|كليتـــ حقوق |لم |عن|ن محمد سليم س|لم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد عم|د |لدين مصط مك|وى98|2|5
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه عص|م |سم|عيل |لدسو |699562
|423o3 يم مو لسن ع شمس|شمس عم|د |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| خ|لد محمد محمد355697
33o695زر|عه مشتـــهري|ر| حس|م |لدين محمد محمد
علوم |سو|نرن| ممدوح عبــــد|لمنعم ك|مل47|5|8

علوم بــــ سويفس|رتـــ حس|ن عبــــد|لمقصود خلف|9653
د|ر |لعلوم |لم |رضوى محمد سعد حسن5|462|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهتـــسنيم محمود |لسبــــ| محمد حسن 89|483

رهمحمود جم|ل ع عن| |لمر|كبــــى32323 تـــج|ره |لق|
4o5345ق د|بــــ |ل|سكندريه|رز|ن |بــــوبــــكر ع|طف عبــــد|لغ |ل
47988oندستـــ |ل|سكندريهم|رك ن|در فتـــ بــــش|رتـــ جندي
|3753oيم ره|ف|دى نسيم |يوبــــ ج|د |بــــر| ثــــ|ر |لق|
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6o3542ه |لسيد عبــــد |لعزيز حم|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن
|د|بــــ طنط|شيم|ء مجدى فرج ع |لغمر|وى|6|||4
3323|o| نوعيتـــ بــــنه||ء مجدى |لسيد محمد مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد عبــــده محمد عبــــده |لبــــش8329|6
4983o6تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحسن|ء رض| بــــسيو محمد قنديل
4o5||4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مختـــ|ر محمد |حمد محمد مهدي
ش|م عبــــد|لمنعم رمض|486684 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد|لمنعم 
7|||o||ه فتـــ محمد |لقعق|ع عثــــم|ن د|بــــ |لمنصوره|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رضوي محمود شح|تـــه حسن69|2|8
ف جمعه محمود |حمد  |لبــــن683864 د|بــــ |لمنصوره|رو|ن |

يم23345 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
84563oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد مصط سن|ري يوسف

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد وحيد يونس قطبــــ26369
82o345طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن ك|مل محمد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــرى محمد محمد |لس|يس999||5
8o86|5علوم حلو|نبــــه|ء سيد فتـــح |لبــــ|بــــ سليم|ن
5287oo|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد محمد عبــــد|لوه|بــــ متـــو |لحد
7o|447لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|خلود محمد |لسيد شح|تـــه |لجمل
88o385|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط بــــ|نوبــــ م|جد عشم حبــــيبــــ
لسن ع شمس|ند| محمود محمد محمود ش| 498272
758o66فرج سليم|ن عبــــد |لعزيز حميد| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
رهرح|بــــ محمد حمزه محمد ع|24382 علوم |لق|
8|7oo3د|بــــ |لم |ل |ء |نور فرغل |حمد|
7o7659|صيدلتـــ بــــورسعيديه |لسيد س|لم س|لم |لجمل
5|o|2oد|بــــ دمنهور|إسل|م محمد عمر محمود عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل سعيد محمد |سم|عيل|838852
346o32نوعيتـــ عبــــ|سيهد | عبــــد|لنبــــي |م|م عبــــده |م|م
3|29ooيم ندستـــ شبــــر| بــــنه|مرو|ن عبــــد|لوه|بــــ |لسيد |بــــر|
يم |لسيد عطيه صبــــح|29897| د|بــــ حلو|ن|يه |بــــر|

زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن خ|لد جم|ل محمد |بــــومسلم|4274
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيوسف رمض|ن معروف ح|مد||2|5

ندستـــ ع شمسبــــر|م عم|د يوسف نعيم فلتـــس|556||3
632o98|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يم|ن ع عمر عطيه شلبــــى
7567o8|ف محمد محمد معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سل|م |
7o3763تـــج|ره |لمنصورهمر|م صل|ح محمد محمد |لهو|رى
|63o46تـــج|ره |سيوطف|طمه عبــــد |لحميد خلف |حمد
معهد ف ص |لمنصورهمن|ر حم|ده حس محمد |حمد|69339
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفريه|م وجدي محمود صغ 848376
تـــربــــيتـــ حلو|نسل جم|ل ر|غبــــ عبــــد |لمقصود48475|
6766o3كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمنه سم محمد محمد مصط سمك
صيدله |ل|سكندريهس|ره منصور |حمد |لديبــــ422834
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6o5||||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء محمد ز منصور
844o42تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد |بــــ|زيد بــــسط|وي ق|سم

637o6حقوق |لمنصورهمحمد ن| عبــــد|لتـــو|بــــ محمود
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طصبــــ|ح |لسيد ع |لفيو6466|6
779o4|علوم |لزق|زيق |ر محمد |لسيد مرو محمود
معهد ف ص |لزق|زيق|ء عبــــد | |بــــو ه|شم حس|ن |8|7792
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرن| ن|يل عبــــد |لصبــــور نص|ر|688||
5268o7علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم س| زخ|رى |سكندر
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|يدى محمد محمود مو266964
6o|562يم حسن |ل|ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|نم |بــــر|
ره|سل مدحتـــ |حمد |لسيد مر 327346 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8o2|54طبــــ |لم |محمود خ|لد خليل محمد

7o827ندستـــ |لم |محمد |حمد محمد جبــــر
لس رض| عزيز بــــديع6955|8 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ك

5||9oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |سم|عيل محمد محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرشيم|ء |حمد عبــــد|للطيف |لسيد شلبــــى263479
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نل|ء |لسيد محمد عمر|943|3|
22o859يم مفتـــ|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه | و|ئل محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسندى |حمد عنتـــر نجم63546|
6883|oري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه محمد محمود |لسعيد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء حسن عبــــد |لعزيز شح|تـــه|754259
حقوق حلو|نمحمد جم|ل عبــــد |لن| سيد27759|
4|o|27تـــج|ره طنط|يوسف ع |بــــو بــــكر حسبــــو فرج
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م محمد ح|فظ عبــــد |لحميد|647937

رهدين| جمعه تـــه| عيسوى32968 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|4o|37د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|من|ر |لسعيد عبــــد |له|دي عبــــد |لمجيد

38|7oرهمحمد ع|دل سعيد محمد فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
68o|44حقوق |لمنصورهمحمد خ|لد مصبــــ|ح محمد |لهند|وى
447o22|ندستـــ |ل|سكندريهحمد يوسف |حمد محمد محمد

صيدله بــــ سويفمعتـــز رمض|ن عبــــد | سعيد|5758
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| عص|م عبــــد|لستـــ|ر محمد |بــــومنصور9728|5
4o|752|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل|م بــــكرى مسعود عبــــد |لرحمن
4o2o58د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم محمد محمدين عبــــد |لرحمن حسن
|2|249| م |حمد ع عبــــد |لمجيد ع زر|عه ع شمسد
د|بــــ ع شمس|نوره|ن محمد ح|مد محمد322322
7|o884ى ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحسن محمد حسن محمد |لعج م |لع| 
8||79oتـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ه|جر حس دكروري محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد وس|م محمد |حمد |سم|عيل|923|6
علوم |لزق|زيقيتـــ صل|ح محمد عبــــد |لخ|لق|529|64
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء |حمد مر مرشدى |حمد685487

رهمؤمن عبــــد|لمع عبــــد|لمقصود محمود43693 تـــج|ره |لق|
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44253oى يم |لع طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخدين| حس|م ع إبــــر|
8o676||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نتـــص|ر خلف | قر ه|شم|
صيدلتـــ |سيوطحمد |لنوبــــي محمد |لش|طر|85|868
5o546| علوم بــــورسعيدمحمد |سم|عيل عبــــد|للطيف يوسف
يم |لسيد |لغربــــ|وى7357|5 علوم دمنهورس|رتـــ |بــــر|
حقوق |لمنصورهس|ر| جم|ل ع|مر محمود يوسف76|6|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رضوتـــ عبــــد|لعزيز تـــوفيق عبــــد|لفتـــ|ح42|357
25543oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخند حمدى محروس محمود جمعه
رهرضوى سعيد عبــــد |لصمد عبــــد|لعزيز354832 عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل |لسيد |حمد مصط |حمد485958

يم25445 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه و|ئل حمزتـــ |بــــر|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طتـــسنيم |حمد |حمد |بــــوعمر8788|6
62|73oيم صيدله |لمنصورهنجوى ج|بــــر محمد ع إبــــر|
|484o7م|م تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندى عمرو شعبــــ|ن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  ل |بــــيثــــ ن|شد نظ ن|شد|896757
4o6937حه وفن|دق |ل|سكندريهنور|ن شعبــــ|ن مبــــروك شعبــــ|ن |لسيد| 

ره|تـــ س|مح محمد محمد|739| د|بــــ |لق|
5|6oo9|يم جل|ل تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوريم|ن ممدوح محمد |بــــر|
يم جل|ل|762448 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد |يه|بــــ جل|ل |بــــر|
4o6o6|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم محمود محمد |لبــــر بــــهلول |دم
زر|عه كفر |لشيخحن|ن بــــسيو محمد ز|يد934|44
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يوسف مصط محمد |نور بــــيو344467
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد ح|مد |حمد223|25
35|o93تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ سيد ك|مل عبــــد|لحليم محمد
7ooo65معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره |لسيد بــــريك عبــــد |لوه|بــــ

9|o7o تـــج|ره بــــ سويفمحمد عيد رمض|ن حس
33o2oo طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر مدحتـــ عبــــد|لحميد حف
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعو|طف عبــــد |لر|زق محمد محمد أبــــو 9|||46
يم |لسيد ز|يد7|4|26 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
3583o8د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ خ|لد حسن |لدمرد|ش|
يم عبــــد |لع| |762255 تـــربــــيتـــ بــــور سعيديمن محمود |بــــر|
ش|م |لسيد |م|م548|2| حقوق حلو|ندع|ء 

53o|8ك.تـــ. ف صن| |لمطريهن|در ن| من | |س
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود نزيه ز محمد سبــــيتـــه433354
حقوق |ل|سكندريهنور|ن محمد |حمد عبــــد |لق|در عبــــد 29|476
329o72| يم عفي علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمد |بــــر|
34838o|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيم|ن حسن س|لم محمد س|لم
89635o معهد ف ص سوه|جريه|م عبــــد|لع|ل محمود عبــــد|لطيف
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــيم|ن حمدى حن محمود|5|536|
636o43| يم عبــــد| طبــــ |لزق|زيقحمد ف|روق |بــــر|
49627oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ح محمد غريبــــ متـــو حبــــ|له
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد يوسف متـــو |لغني698422
ف لط ع |32|5|8 تـــج|ره |سيوطيم|ن |
276775| يم تـــر حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مصط |بــــر|
ره|يوسف عمرو فتـــ حسن |لحلو| |454|2 د|بــــ |لق|
حقوق بــــ سويفمحمد عمر محمد |بــــو |لفتـــوح53554

8o9799تـــج|ره بــــ سويفمريم محمد محمود عبــــد|لع|ل
5285oطبــــ بــــ سويفشيم|ء |سم|عيل ع محمد

27o397 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد نبــــيه |لسيد رض| |لبــــل
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|بــــسمه |حمد عبــــد |لل|ه |حمد759566
يم ع يوسف452297 ندستـــ كفر |لشيخحس|م |لدين |حمد |بــــر|
رهعبــــد|لخ|لق سيد رف| عبــــد|لعليم4495|2 تـــج|ره |لق|
4855oo|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن |ديبــــ ذ عبــــد |لمل|ك
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط نبــــيل ري|ض عيد محمد244789

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرس|رتـــ |س|مه حن محمود كس|بــــ58|5|
897|o6 تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه |حمد محمود محمد
49|oo8|ه محمد |حمد محمود عبــــد|لنبــــى د|بــــ |ل|سكندريه|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف منصور سل|مه عبــــد|له|دى234622

6o776د|بــــ بــــ سويف|وليد |حمد حس سليم|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حمدى محمود |حمد |لقصبــــى494775
2867o6 صيدله ع شمسسعيد محمد سعيد |لدعو
|4|7o3ف عبــــد |لجليل حسن حقوق ع شمسعمر |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن محمد أم غر|بــــ478463
9oo55||معهد ف ص سوه|ج ل|ء جم|ل ض| عبــــد|لحليم
زر|عه مشتـــهرمنيتـــ |يمن |لحسي حسن|9744|3
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ| |ر عل|ء رمض|ن |لدسو |لشن|وى438276
32o48o|ف سيد رف ندستـــ ع شمسشه|بــــ |
رهبــــتـــول طه سعد |حمد27986| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر ربــــيع محمد |حمد نجم783965
|46o83 |لسن ع شمس|د | عمرو عبــــد |لتـــو|بــــ ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دى محمد عبــــد|لحميد بــــخيتـــ359693

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود سعيد جنيدى عبــــد|له|دى45394
7o|o|7 ندستـــ بــــلبــــيسحمد مصط عبــــد |لمو عي |لمو ع| 
8948o6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد حيدر عبــــد|لجليل حس
77o69oد|بــــ |لزق|زيق|ندى رض| محمد |م ع
صيدله طنط|محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد |بــــوريتـــ|474|6
يم عطيه8622|| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ه|يدى |حمد |بــــر|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسعد مدحتـــ سعد عبــــد|لعزيز638567
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى |حمد حسن |لغريبــــ |لديبــــ5662|2
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم عبــــد|لر|زق |لسيد محمد بــــ|ش|25||33
6o3544ري|ض |طف|ل |لمنصورهوف|ء نبــــيل حس |لعري|ن
ف عبــــد|لعزيز |سم|عيل 877489 تـــربــــيتـــ |سيوطسل |
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8o965oتـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد ه|شم حسن
معهد ف ص |سم|عيليهحمد عص|م تـــ|ج |لدين عبــــد |لحميد|766624
6o6o77تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|رس حس|م محمد |سم|عيل |لش
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمنتـــ| |حمد محمد |حمد سيف |لدين|52776
د|بــــ د |ط|منه | محمد |حمد |بــــوش|مه994|68
|383o7ندستـــ حلو|نمصط |م عبــــ|س حل
62o362|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد عم|د |لدين أبــــو حطبــــ |لف|ر| 
75o892|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيوسف محمد مختـــ|ر |حمد ند
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن ي| |حمد ع 25855|
42o337ى د|بــــ كفر |لشيخ|صبــــ|ح زغلول ع سيد أحمد |لم
نوعيتـــ |سيوطه|جر عمر محمود عبــــد|لمجيد 3||883
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيه مشهور عبــــ|ده محمود|355||7
6|82|oر رجبــــ |لمتـــو بــــصل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهف|طمه م|
27o22|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حمدى عبــــ|س عبــــد |لقدوس عبــــد
759o|3علوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد | محمد ك|مل محمد
ره|يم|ن نور|لدين مصط حسن|62849| د|بــــ |لق|
475o55يم طه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور |س|متـــ محمد |بــــر|
69628oطبــــ |لمنصورهمحمد كرم عبــــد |لعليم |لقط

|6o76ره|ندى س| محمد |بــــو |لمجد حرك د|بــــ |لق|
علوم ج|معتـــ د |طرو|ن م |لمهدى |لنج|ر684287
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد |حمد فوزى |لفو|ل424329
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود مر سعد |لدين مر246495
تـــ |حمد عبــــد|لمعبــــود محمد336387 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ن
7o|549|ل|ل متـــو ع|مر طبــــ ع شمسيه محمود 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد بــــدر سعد زغلول محمد ع478839
ف محمد |لسيد محمد مو485298 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم أ
7o28||صيدله |لمنصورهبــــ|سل |يمن يح محمود عن|ره
|226o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس |لفيصل |حمد محمد ص
تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | |سحق فرنسيس |يوبــــ8694|8
2785o8| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه مصط |حمد ع |لبــــسيو
وى57|252 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره نبــــيل عبــــد|لحميد |ل
ندستـــ |لم |سل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز محمد755927
5o9966تـــج|ره دمنهورمصط سعد |لدين مصط حس |حمد
|3o895 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د حمدى محمد شو
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل محمد ح|مد محمد محمود حسن3599|6
و|رى4333|2 نوعيتـــ عبــــ|سيهنور رح|بــــ |لدين مخيمر مخيمر 
6o3436معهد ف تـــمريض طنط| سم|ح محمد ع مر
8|o322|طبــــ |لم |يه|بــــ خ|لد محمد ع محمد
22|98o|تـــج|ره ع شمسمروه |يمن محمد عبــــد
ره|لشيم|ء خ|لد ز عبــــ|س|237767 د|بــــ |لق|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىكريم عبــــد|لحميد |حمد |م 3|2229
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4o3292تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخلود محرم فؤ|د |حمد متـــو
2827|oرهمه| عبــــد|لرز|ق محمد مهر|ن علوم |لق|
6o2647تـــربــــيتـــ طنط|محمد سعيد محمود |بــــو مو
9oo7|2|معهد ف ص سوه|ج حل|م سل|م محمد مشتـــ|وى

6o||3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنجل|ء محمد حسن محمود
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء محمد ري|ن حس|ن |88526
264o56يم زكرى يم شح|تـــه |بــــر| حقوق بــــنه|رو|ن |بــــر|
76o59|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سمر ع|دل |حمد محمد
334o29تـــج|ره بــــنه|محمود محمد ربــــيع عبــــد|لغف|ر
ره|بــــسمله ط|رق محمد م|جد ري|ض92|243 د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطري |لم |عمر ممدوح عبــــد|لج|بــــر حمد|85664
تـــج|ره ع شمسند محمد عبــــد|لق|در ف|ضل|33497
246o45طبــــ |سن|ن طنط|محمد رض| محمد حموده
89o562|يم عنتـــر ح|مد ص|لح د|بــــ |سيوط| بــــر|
ى ربــــيع2947|2 تـــج|ره ع شمسن|ريم|ن ي| محمد خ
52o885كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر محمد محمود رف| عبــــده
255832| ر بــــدوى |لسم|لو معهد ف ص بــــنه|حمد م|
4337|o ى ع|رف تـــج|ره طنط|محمد ع|دل |لخ
36o247يم ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد| مبــــروك محمد |بــــر|
6o7257| د|بــــ طنط|يم|ن س| محمد |لمسل|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء جم|ل عبــــد|لحميد عل|م|259639
89|o68 د|بــــ |سيوط|دع|ء ي| رجبــــ مر
4o543|يم محمود محمد د|بــــ |ل|سكندريه| |ر إبــــر|
699|9o|طبــــ بــــورسعيدحسن ممدوح حسن |بــــو|لعل
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد| محمود عبــــد|لستـــ|ر حس 334746
يم حسن7|4477 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــروضه محمد بــــدير |بــــر|
826oooتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسندس حس حسن محمد
6o32o3|ج |لدين فتـــوح عط| معهد ف ص طنط|عف|ف 
9|||87| تـــج|ره سوه|ج يه حسن شح|تـــه ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن ع|دل حمدى محمود4|332

5|99o4نيدى طبــــ ع شمسندى شعبــــ|ن ع |حمد 
4o2365د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ شح|تـــ عبــــد |لع|ل |حمد
6o2655يم أم محمد تـــج|ره طنط|محمود |بــــر|
76|73o حقوق ع شمسمحمد مجدى عط| حس
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مجدى عبــــد|لرحمن سيد سليم|ن34|353
د|بــــ ع شمس|من|ر |حمد |حمد |لبــــدوى|49||3
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ ي| بــــرك|تـــ عبــــد|لمتـــج 832385
يم3425|5 ف سعد عبــــد|لم|لك |بــــر| تـــج|ره دمنهورمحمد |
|279o8يم عوض ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|محمود عل|ء |لدين |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفيه لط رجبــــ حس |55489
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ محمد ع محمد |ل|تـــرم777876
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخه|جر محمد بــــيو مندور كريم674|45
يم528|26 يم فتـــ |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه |حمد س|لم مشهور63|777
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسوق عبــــد | عبــــد |لع|ل |لش|ف|75656
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |لن| صل|ح |لدين عبــــد |46452
قتـــص|د م حلو|ن|بــــسملتـــ |حمد محمد حس 9652|3
|5734oهندى محمد محمد محمود جل|ل نوعيتـــ ج
نوعيتـــ |لمنصورهر| | محمد سليم|ن |لسعد| 2826|7
8|4o85تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــول| مجدي نمر ملك

ى عبــــد |للطيف978|7 ثــــ|ر |لفيوم|بــــسمه رجبــــ ع
|5o329تـــج|ره طنط|مرو|ن |حمد عبــــد |لحميد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزينبــــ محمد عبــــد|لمجيد محمد|35536
236o63| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نشيم|ء سيد |حمد عوض
83457oمعهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىنور |لهدي حس| رمض|ن حمد|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ سيد عبــــد|لص|دق |لسيد||2283
34o659معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنتـــ | |مجد |نور محمود يوسف |لعمروس
|2o3ooحقوق بــــنه|ريم سيد رفعتـــ حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|رفن رأفتـــ عبــــد | عوض95|6||
7o5o33ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد عبــــد |لعظيم رضو|ن |حمد عل
36o594نوعيتـــ بــــنه|حمد عبــــد|لرحمن محمود ع |لبــــدوي
لسن ع شمس|رضوى محمود سيد محمد96|63|
|233o3ر عبــــد |لخ|لق ف م| د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن |
يم عط| |حمد442588 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخدع|ء |بــــر|
5o3|27د|بــــ |ل|سكندريه|خلود محمد |حمد عل|م محمود
طبــــ |لسويسشهد |حمد كم|ل حس 767745
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد |لسيد حس|ن عبــــد |لفتـــ|ح697266
ره|منيه محمد حسن محمد |لشلق| |66827| ثــــ|ر |لق|
9o9349د|بــــ سوه|ج| بــــر|ر ع|طف عبــــ|س ع |بــــو|لحسن
يم |بــــو|لسعود||43347 طبــــ طنط|حمد جل|ل |بــــر|
يم |حمد486989 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيف ع|دل ع|بــــدين |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل محمد |حمد |بــــوسنه89|38|
رهسم|ء سيد عو|د محمد||3243| علوم |لق|
35o879 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــرضوى شو محمد من

6o334|تـــج|ره بــــ سويفحمد سيد |حمد محمد
432o72|د|بــــ طنط|لشيم|ء محمود محمد فتـــ عنتـــر|
ره|زينبــــ |حمد عبــــد|لم|جد عبــــد|لعزيز8879|3 د|بــــ |لق|
|د|بــــ |لم |س|مه صل|ح ص|لح عم|ر|796|82

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| عيد ع عبــــد|لحميد ع||355
263oooيم تـــربــــيتـــ بــــنه|د| | فوزى عبــــد|لمعبــــود |بــــر|
68o36|| حقوق |لمنصورهلسيد رض| |لسيد محمود ع
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسد | ص|بــــر محمود محمد232898
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629o3||حقوق |لزق|زيقمل ع|دل |لسيد محمد سيد|حمد
ره|صف|ء |بــــو|لسعود مدبــــو صبــــح7|2632 ثــــ|ر |لق|
ف |حمد محمد753333 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | عص|م عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح24235|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد سم نج|ح محمد |لحد|د448642
5|o489تـــج|ره دمنهورفتـــ ع فتـــ مر|د
ح|ن |بــــوزيد محمد||95||9 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي مل 
8|25o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |زينبــــ صبــــ |حمد عبــــد|للطيف|
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو محمد فه ع عطيه||6362
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن سم محمد سلط|ن257782
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لسيد لط حسن |لحن 686526
78o65| ه عبــــد |لسل|م عبــــد |لمطلبــــ قطبــــ عبــــد نوعيتـــ |لزق|زيقن
9o3957|يم عمر صديق محمد معهد ف ص سوه|ج بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ص|لح عبــــد |لعزيز ص|لح عبــــد27|4|
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعبــــ محمد معتـــمد جوده63558

حقوق ع شمسكريم محمد سيد |بــــو|لوف|48|59|
49o8|5يم مرس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم خميس ي|قوتـــ خليل إبــــر|
تـــج|ره بــــنه|مع| عبــــد|لفتـــ|ح عي عبــــد|لفتـــ|ح338475
يم فتـــح | |495652 تـــج|ره دمنهورعبــــد| مصط |بــــر|
ر فوزى عبــــد|لحميد469|33 صيدله |لزق|زيقمصط م|
يم عبــــد6479|4 يم مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|متـــ |بــــر|
8o8282ي  |حتـــ وفن|دق |لم |مريم |لقس بــــول| وليم بــــ
تـــج|ره بــــنه|دى ط|رق محمد |لسيد |لسمرى356734
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد تـــوفيق محمد صل|88|773
صيدله حلو|ن|ء عبــــد |لجو|د محمد عبــــد | حل687363
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن ي| محمد |لسيد |حمد486836
5o4o|4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحس|م حسن غ|نم ه|رون محمد
علوم |لزق|زيقي|ر| ط|رق جوده عم|ر2788|6

صيدله بــــ سويفحمد ر|فتـــ ع محمود|59872
478o|9ش|م |نور محمود |لز علوم |ل|سكندريهمحمد 
6o4254 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد محمد ع |لسيد |لشو
8587o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء صل| ح عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لكريم
|34o|5يم حسن حقوق ع شمسمحمود محمد جل|ل |بــــر|
6o2o98يم رمض ه |لسيد عبــــد |لكريم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
6o6|98|تـــج|ره |لمنصورهعم|ر حم|ده عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لق
تـــج|ره |لمنصورهحمد فكرى ع سليم|ن|693574
|3|o33كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفروم| |يمن ف|روق ن|روز
ر عبــــد|لروءف مطر87||45 وف|تـــ|جم|ل م| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
زر|عه |لزق|زيقعمرو ع محمد |لسنط|وى779638
26826o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن جم|ل مو عبــــد
8366|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوس|م |حمد محمد ل|بــــد
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يم محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لجليل محمد424572 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
7o97|oندستـــ |لفيومخ|لد محمد حسن سليم|ن |لمنصورى
رتـــ م| |حمد محمد |حمد خط|بــــ|74888| تـــمريض |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــ|سم محمد عبــــده عبــــد |لمجيد عبــــد ||||68
9o|389 ى محمد ف ع د|بــــ سوه|ج|ويد| |
وف|تـــيوسف محمد ه|شم فؤ|د|764|2 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
د|بــــ حلو|ن|عبــــد | محمد |لسيد مر47999|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن مصط عبــــده محمد نور|694934
8o5755|علوم |لم |يه حم|ده محمد عبــــد|لكريم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر حس عفي عبــــد ||له|دى|2752|
زر|عه كفر |لشيخصفيه ه|شم |لسيد محمد |لقلف|ط444637
2639o9رهس|ره ن| صبــــرى مر |ل|شقر صيدله |لق|
23|3o4ش|م عبــــد|لكريم سل|مه معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد 
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمود عبــــد|لن| جعفر عبــــ|س6|8248
375oo3 يم |لشيشي خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنتـــ | |لسيد |بــــر|
687o9| طبــــ ع شمسنسيبــــه محسن |لر|ف محمود حن
تـــج|ره طنط|ع محمود ع أم 433825
تـــج|ره |لمنصورهبــــل|ل محمد |حمد محمد |حمد687727
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه |يمن |لسيد |لسيد|78|776
|6492oق|وى مصط عبــــد |لفتـــ|ح ره|دير  د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء محمود فتـــ |لق| |543489
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نف|طمه سيد محمد |حمد845365
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود محمد محمد عبــــد |لمع684|64
4249o|صيدله |ل|سكندريهعمر ل|ش محمد متـــو |سم|عيل
جيوس |سك|روس37|366 حقوق حلو|نمونيك| |يليه 
4o8796نوعيتـــ طنط|صف|ء ع|طف عطيه محمد رح|بــــ
زر|عه |لفيوممحمد ه| محمود محمد588|32
يم حريشه5|3|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ حسن |حمد |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|يتـــ جم|ل |لسيد محمود زوبــــع|498959
768|o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشسم|ء حمدى يوسف غن|م
55o86تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |حمد محمود محمد

|3o|3o |صيدله ع شمسمريم جميل ز غ
434o89رتـــ|ي|ر| ي| محمد عثــــم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |لرو478459 طبــــ بــــيطرى دمنهوريوسف محمد |لسيد |بــــر|
8|7o2|| علوم |لم |حمد رمض|ن حسن ع
د|بــــ بــــ سويف|جميلتـــ ع عبــــد|لعليم محمد عي6486|3
تـــج|ره بــــور سعيدرن| محمد |لسيد |لسو 423|75
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمر جل|ل خف| يونس8856|4
ندستـــ |سيوط حمد و|ئل ع سيد||87568
طبــــ |سيوطه| ن| طه طلبــــه  6|54|9
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحسن|ء عبــــد| حس بــــكر ع|مر97|243
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م | سعيد س| بــــهن|ن844225
44|3o9علوم كفر |لشيخعبــــد| شمس |لدين خ س|لم
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حمد ي| عبــــد|لعزيز شح|تـــه|6|8438
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عمر ع|دل محمد مؤتـــمن69|38|
8365o5 وف|تـــمحمد محمود |حمد ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق حلو|نن|دين صفوتـــ |حمد مط|وع49|56|
4o745oد|بــــ دمنهور|حبــــيبــــتـــ محمد |لدمرد|ش درويش
6o23o5|نوعيتـــ فنيه طنط|ين|س مصط سل|مه بــــشندى
69oo56تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره عم|د |بــــو |لمع| محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوستـــ | جميل يوسف رزق  877236
ر|ن4|245| وف|تـــسندس عزتـــ محمد محمد ز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــمريض دمنهورعبــــ عطيه محمد عبــــد |لرحمن سل|مه6658|5
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|مد رمض|ن عليو عبــــد|لع|ل|77|83
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|ره ط|رق |حمد عبــــد |لق|در |حمد9823|2
يم|9|753 ندستـــ |لسويسيوسف ن| ع |بــــر|
وف|تـــ|طه عبــــد|لحميد ع مرزوق244439 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
52||4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد| | قدرى رجبــــ محمد

رهع |ء ع|مر درديرى سليم|ن4372| تـــج|ره |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ند| محمود محمد ع 38|829
ره|د | ممدوح ن عبــــ|س228926 ثــــ|ر |لق|
6365o9ر |لسيد |لعد|رو علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد| م|
ف سليم|ن متـــو 5|9233 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|جر |
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــأنس محمد ك|مل فريج529642
2|22o3ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن و|ئل عبــــد|لرحمن محمد
ش|م صل|ح |لدين ص|دق|68||63 صيدله |لزق|زيقمل 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحسن محمد رض| محمود حسن |لمغربــــى57|4|6
حقوق |لفيومعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لبــــ| |حمد87855

7o|37oحه وفن|دق |لمنصورتـــعل|ء محمد حسن ع مكيه| 
2o348ف ع طلبــــه رهيوسف | تـــج|ره |لق|

5|47o5 يبــــه بــــسيو يم محمد |لسيد  تـــج|ره دمنهورإيم|ن إبــــر|
طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن عص|م محمد محمد عي75|||6
27o8|||تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء ص|بــــر مو سليم|ن
7o4646علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود س| عطيه عبــــد |لرحمن
لس صموئيل حل صموئيل362323 ره|ك ثــــ|ر |لق|
|5o378|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م شح|تـــ عبــــد |لحميد |حمد
7o7283علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقدى |لسيد جمعه |لبــــدوى |لسيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نص|بــــر محمد فوزى خط|بــــ56258|
4o578oد|بــــ دمنهور|ي|سم ع مصط محمد فري
752o64تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحفوظ خ|لد محمود ز|يد
يف|392|27 يم |ل معهد ف ص بــــنه|لشيم|ء عزيز |بــــر|
27o438تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــش ط|رق عفي عبــــد |لح|فظ قنديل

Page 3818 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5o8842يم مسعد |بــــوشمتـــ يم حسن |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عبــــد |لن| محمد يونس37746

4228o7تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــإيم|ن ع |لمحمدى درويش
نوعيتـــ فنيه |شمونف|طمه محمد محمد عبــــد|لع|ل عوده259496
885o8oد|بــــ |سيوط|ف|طمه جم|ل عبــــد|لبــــص عبــــد|لجو
علوم كفر |لشيخسل |سم|عيل محمد ص|لح439574
22o924|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرو|ن ط|رق ع|طف عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهيله تـــ|مر |بــــو|لعل| طلبــــتـــ |لجندي5|2335
نوعيتـــ عبــــ|سيهي|سم سعيد محمد س|لم عمر629|34

رهعبــــد | عبــــد |لستـــ|ر سيد عبــــد |لمنطلبــــ36363 حقوق |لق|
4o9679يم |لنحر يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه حمدى |بــــر|

نوعيتـــ عبــــ|سيهسيمون ه| حن| |سحق8358|
د|بــــ د |ط|سميحه جم|ل حمدى عبــــد |لغفور9|6225
6|6o26ندستـــ بــــور سعيدرؤوف |حمد يوسف بــــدوى
ه رجبــــ ح|مد |لعدروس|759632 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|جر عبــــد |لخ|لق طه ن ج|د |لديبــــ9|58|5
يم773667 طبــــ ع شمسرحمه |حمد محمد محمود |بــــر|
يم خ 633432  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل |بــــر|
يكل497955 |د|بــــ |لم |ين كرم محمد 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم بــــرك|تـــ جم|ل عبــــد |لن| ج|بــــ 253897
3487o6نوعيتـــ بــــنه|سمر سم سعيد |حمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف صل|ح |لدين فتـــ عوض|756854
علوم ري|ضتـــ طنط|حسن عبــــد |لرؤف مسعود ص|لح سيد529885

ه شعبــــ|ن قر زيد|ن67639 حقوق |لفيومن
تـــج|ره |سيوطكريمتـــ مختـــ|ر سيد سيد948|6
2o773ندستـــ حلو|نسيد |حمد سيد |حمد

884|o7  | تـــج|ره |سيوطمحمد رجبــــ عبــــد|لل|ه ج|بــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|ر| سعيد محمود رميح53273|
صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ مر عبــــد|لصمد |حمد عون435969
7oo59|معهد ف ص |لمنصورهر| | محمد |لسيد ع |حمد
6o6957|د|بــــ طنط|جيه|ن مصط شبــــل ج|د|
6|73ooعلوم ج|معتـــ د |طس|ره ع |لسيد عم|ره
حقوق سوه|جمحمود |لنقر| محمود مو |87549
تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن شكرى |لسق| |لدسو عوض8|6934
تـــمريض بــــنه|ند| ري|ض محمد |لجبــــ|267272
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |س|مه نور |لدين |لسيد|75798
ره|م|ريز |س|مه سليم|ن حبــــيبــــ حن|4379|2 د|بــــ |لق|
238||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــد | ط|رق مختـــ|ر عبــــد |لبــــ| جعفر
5o3984|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |حمد سيد ع رف
|5o363كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر حس محمد خط|بــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سل|م خليفه محمد |حمد|339589
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24434oر ره|عبــــد|لحميد محمود محمد عبــــد|لظ| د|بــــ |لق|
ل|ل|875|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخف|طمه نشأتـــ مصط بــــيو 
4o484|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م حس محمد |حمد

حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن ع محمد ع7966|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر ع محمد محمود332|2

42648oتـــج|ره |ل|سكندريهس|ره محمد محمود |لسيد |مبــــ|بــــى
صيدله ع شمسي|سم |حمد صبــــ |سم|عيل عرفه55|345
7oo528تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه محمود عوض |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس سيد عبــــد |لرحمن عبــــ|س48953|
يم محمد عوض7255|2 تـــج|ره ع شمسف|طمه |حمد |بــــر|
علوم بــــنه|خلود فتـــ طلبــــه ج|د شح|تـــه266678
254o44ر عي |حمد يف م| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نك|رين |مجد مو سمع|ن8324||
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد ح|مد خ|لد ح|مد عط| |433343
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد مدحتـــ ح|مد س|لم حم|ده|766836 معهد ع| 

2575oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندى حس عبــــد |لم|لك حسن
74o57تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر محمد محمود محمد

ف جوده محمد حسن625245 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د |
75o3|8ى ز ر|وى عبــــد |لجو|د كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــلي ي
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن عبــــ|س محمد محمود |لجرو484637
35|o26يم د|بــــ ع شمس|بــــ|تـــ عرفه مر |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن صفوتـــ محمود عبــــد |لغ |59677|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخأحمد رض| محمد ذ سليم437499
ثــــ|ر د |ط|سمر رض| عبــــد |لعزيز عطيه محمد772546
9o98o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد| | س|لم محمد عبــــد|للطيف
تـــمريض دمنهورف محمود فتـــ |حمد |ألسود|892||5
رتـــ محمد رض| عبــــد|لحميد عبــــد|لجيد48462 تـــمريض |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|س كم|ل |لدين حس عبــــد |لمطلبــــ47978

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د| | حمدى ج|بــــر أحمد محمود476584
ق|وى89|4| رهدين| مجدى محمد  تـــج|ره |لق|
66o58كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفكريم كم|ل |لدين عبــــد|لحميد محمود

2|567o|يم ش|م يح محمد |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمل 
صيدله |ل|سكندريهم|ن م|نع عبــــد|لسل|م ق|بــــل|269294
85o687 حقوق |سيوطمحمد حس عبــــد|لسل|م حس
ى|388|6 تـــج|ره سوه|جمحمد |س|مه يوسف |لبــــح
يم عمر خ |866|43 حقوق طنط|حمد إبــــر|
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |يه|بــــ محمد |لسعيد محمد ع |67583

تـــج|ره ع شمسحمد محسن محمد شح|تـــه |لصعيدى|4738|
7823o7ندستـــ |لزق|زيقحس|م شح|تـــه حسن |سم|عيل

زر|عه ع شمسس|ره |بــــو|لق|سم محمد |لسيد |حمد35279
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــسمه عبــــد|لن| عبــــ|دي زك 837288
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9o5o55 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نس|ره خ|لد عبــــد|لموجود عبــــد|لبــــ|سط
3269o3معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى عل|ء |لدين |لعو عبــــد|للطيف

49o69د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م عبــــد |لع|ل نزيه سيد
24324oإعل|م بــــ سويف و|ئل ي عوده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| ع|دل فؤ|د عبــــد |لمقصود حس 3688|6

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد| محمد |لبــــدر سيد عبــــد| |لنح4535|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنه | محمد فتـــ |سم|عيل328|63
5o7793ر|ن علوم |ل|سكندريهس|ره شو ه|شم س|لم ز
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزه|ر حمدي دندر|وي حسن||5|825
عل|ج طبــــي قن|ين|س عبــــد|لق|در محمود محمد|835239
|د|بــــ طنط|نسمه م|جد حسن شح|تـــه|428|4
ه مجدى عبــــد|لعظيم |حمدد|ود|245385 قتـــص|د م حلو|ن|م
42954oزر|عه طنط|زي|د ط|رق فتـــ محمود |لمبــــيض

4o4o8|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ن|ء محمد |بــــو|لغيط ع|مر
علوم ع شمسه|جر محمد |حمد ع |لنج|ر78|7|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد صد محمد س|لم234339
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه محمود عبــــد |لمنعم محمد|632598
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود حد|د حسن |حمد44|825
طبــــ |سيوطبــــيتـــر ن|دى |ديبــــ جبــــرتـــ 889832
7|3o58وف|تـــ.زي|د ع|مر تـــ|يه ع تـــ|يه ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
تـــج|ره بــــنه|عل| عبــــد|لفتـــ|ح ع محمد إسم|عيل264462
د حس|ن شه9|6889 زر|عه |لمنصورهش|دى حمدى |حمد مج|
246o55تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــلمعتـــصم بــــ| |مجد محمد وفيق عبــــد

4888o رهه|جر محمد فكري |م تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|ن|ن خ|لد ك|مل |لص|وى223627

8766o|علوم ري|ضتـــ |لم |يه مصط |حمد محمود
276o3 ره|نهله مجدى عبــــد |لعزيز عفي د|بــــ |لق|

767|ooلع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |عبــــد | محمد محمود حسن حميدو
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسربــــيع س|مح عبــــد |لفتـــ|ح محمد ربــــيع645727
82o42oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نجل|ء محمد عبــــد|لحميد |سم|عيل|
4524o6|علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود ع محمود |حمد |لع
طبــــ |لزق|زيقحمد جم|ل |لص|وى سيد أحمد|658|64
يم|5463|5 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء ح|مد عبــــد |لمع |بــــر|
صيدله حلو|نعصم|ء |يمن أبــــو|لنج| بــــقوش33|269
5|o666زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط محمد عبــــد |لسل|م شيبــــه
تـــج|ره طنط|محمد سم محمد |حمد قربــــه4652|6
ه |لسيد عبــــد |لحميد سند|773698 تـــج|ره ع شمسم
783o85|د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء وجيه ع جبــــريل حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م حسن حمدى |لسيد52946|
53o3|6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ |بــــو زيد عطيتـــ |حمد سليم|ن
ف عبــــد |لعزيز صبــــرى |سم|37784| وف|تـــحمد | معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
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تـــج|ره سوه|جمرن| ر|فتـــ ف|روق بــــرسوم |92437
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيف محمد عبــــده |م 2788|2

تـــج|ره بــــ سويفمحمود وزير |حمد محمد63242
679o29|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لعزيز ع |لرف
د|بــــ |ل|سكندريه||ء |حمد عبــــد |لخ|لق حم|د محمد447952
68862oصيدله |لمنصورهحس|م رفعتـــ محمد |لسبــــ| سويلم
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود محمد ص|لح جل|ل|44345
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود مصط ز محمد ش| 7295|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد عزتـــ ه|شم|75548
تـــج|ره ع شمسم | نبــــيل جرجس غ|7269||
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد محمود محمد متـــو غط|س82|444

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد سيد ع ص|دق حسن67476
6oo7o9يم يم محمد عبــــد | |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء |بــــر|
8o245oتـــربــــيتـــ |لم |يوسف عل|ء يوسف عثــــم|ن
ف محمد محمد |لهريدى39286| د|بــــ ع شمس|وق |
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء جم|ل عبــــد|لمعز س|لم|7822|5
حقوق |لمنصورهح|زم ع عبــــد |لر| محمد ع28674|
5o2627زر|عه |ل|سكندريهرو|ن |حمد ف|روق |حمد
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم | لبــــيبــــ ضيف | عبــــيد37579|

ر جم|ل محمد مصط 28|7| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــ|
6245o||ندستـــ د |طحمد محسن |لسيد عبــــ|س |لش|عر
تـــج|ره ج|معتـــ د |طشيم|ء شعبــــ|ن محمد حسن ع622862
طبــــ سوه|جمحمد بــــه|ء |لدين حس ع  33|895
زر|عه |لم |يه عم|د|لدين عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوبــــكر|273645
8o9826|تـــج|ره بــــ سويفحمد يح محمود عبــــد|لفتـــ|ح
يم332332 طبــــ بــــنه|دين| |حمد محمود ع |بــــر|
حقوق |لزق|زيقحمد |يه|بــــ ف|ئق عطيه طنط|وى|633844
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | فه حسن فه محمود922|48
8o8896يف مصط عبــــد|للطيف لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد 
تـــج|ره كفر |لشيخحمد وليد محمد محمد يوسف سعد||734|4
63748o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن عبــــد |لحفيظ |لسعيد |لبــــ|ز
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر |حمد عبــــد|لغ |لديبــــ543264
ج عزيز 26|2|9 ندستـــ سوه|جمك|ريوس عد 
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه شيحه محمد شيحه|433996
5o5435زر|عه |ل|سكندريهمعتـــز محمد ف|يز محمد |حمد
زر|عه دمنهورعزه مسعود محمد عبــــد|لوه|بــــ سعد5595|5
7o5o35 رهمحمود |حمد محمود عبــــ|س سليم|ن تـــخطيط عمر| |لق|

|98o4|رهحمد رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد عوض تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ن ميل|د ن م |237589
9|o2o9 |فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندوريس |لقمص يوسف فرنسيس س
د|بــــ |لمنصوره|حمد م|زم عبــــده رزق||67776
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5o55o5يم تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد حسن عبــــد |لسميع |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهسعيد |لسيد محمد ق|سم |لبــــل|49273
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــفرح محمد محمود منصور479982
ه عص|م سعيد عبــــد |لغ |7|6|64 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
حقوق حلو|نحمد محمود محمد حس محمد|28936

وف|تـــعمر عبــــد|لق|در عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق2675|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|327o6 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسشيم|ء جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح يح

فنون جميله فنون حلو|نرو|ن حمدى حسن محمود محمد428|3
|273o|وف|تـــ|ف|دى ع|دل سليم سعد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
صيدله طنط|ه|جر ع|طف مختـــ|ر محمد |لطنط|434349
2527ooه |حمد فريد عم|ر تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن محسن |لسيد عبــــد |لسل|م|75326
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد |حمد |لسيد ص|لح فرح|تـــ|765623
244o83وف|تـــ|محمد |حمد سلط|ن محمد جل|ل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |ل|سكندريه| محمود |حمد محمد خط|بــــ425638
7oo2oo|يم شح|تـــه ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد |بــــر| م |لع| 
نوعيتـــ |لم |محمود خلف محمود مو |85785
6996o6| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن محمد حس مصط ع
يم محمد |م ||8|8|2 رهحمد |بــــر| حقوق |لق|
ندستـــ |لفيومزي|د ع|دل محمد كم|ل8|52|6
ره|محمد ه| محمد مهدي عبــــد|لمقصود7579|2 عل|م |لق|
زر|عه دمنهوريتـــ جم|ل محمد عبــــد |لوه|بــــ حسن|4698|5
3699o|رهمحمد جم|ل محمد |حمد عيسوي د|ر |لعلوم ج |لق|
ه9752|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طند|ء نج|ح عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود مع
زر|عه طنط|حمد عبــــد|لوه|بــــ مختـــ|ر خليفتـــ ج|موس555||5
حقوق ع شمسمحمد |حمد ف|روق كس|بــــ2896|2
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |يمن عبــــد|لحميد محمد عوض636358
3635|oش|م عبــــد|لوه|بــــ محمد ره|ندى  د|بــــ |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لعزيز فه محمد |لسيد247649

4|29oرهه|يدى عل|ء عبــــد|لسميع كريم د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ حلو|ن|مروه متـــو عبــــد|لمنعم متـــو|22229
683o|o تـــمريض |لمنصورتـــ  |ده عبــــد |لفتـــ|ح جمعه |لمر
6o46||تـــج|ره |لمنصورهن| |س|مه فه متـــو س|طور
7o2552|يل ج |لزق|زيق|ء محمد سعد |لسعيد ع|شور كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ ع شمس|حمد محمد مصلح محمد|347382
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد طه محمد |سم|عيل|55765|
يم ع|6|526 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل |لسيد |بــــر|
ف محمد تـــوفيق حس 6956|2 لسن ع شمس|نور |
267o24يم عد يم |بــــر| تـــمريض بــــنه|مروه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسل|م جم|ل عبــــد|له|دى |سم|عيل|333946
|د|بــــ طنط|محمد |س|مه محمد ح|مد رشو|ن|326|4
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5o239|يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |حمد مصط محمد |بــــر|
م|م 894337 معهد ف تـــمريض |سيوط عزه ع محمود 
بــــ عم|د محمد |سم|عيل حسوبــــتـــ342637 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد
4o64|3| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــسنتـــ تـــ|مر محمود محمد عبــــد
تـــج|ره |ل|سكندريهرن| صل|ح عبــــده محمد فرج |لغريبــــ425898
8o|823|د|بــــ |لم |حمد عل|ء حبــــ تـــوفيق|
5296o||ندستـــ |ل|سكندريهس|متـــ محمد محرم محمد |لقديم
763o83ن| |يمن ح|مد رخ| مخ|ريطه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخآيه حمدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لف 332|42

ف |حمد |لجم|ل|82|8 رهمحمد | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم سل|م765622 يم صل|ح إبــــر| تـــج|ره بــــور سعيدحمد |بــــر|
63oo|6|علوم |لزق|زيقحمد ط|رق سليم عبــــد |لع|ل
علوم |سو|نعبــــد|لرحمن مجدي محمد |حمد852823
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط خ|لد محمد |بــــو|لمجد |لنح|257849
6929oo يم ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــزي|د |سم|عيل محمد |لنبــــوى |بــــر| م |لع| 
5o5294علوم |ل|سكندريهبــــيشوى صبــــ بــــخيتـــ بــــش|ره بــــخيتـــ

685o8| د|بــــ |لفيوم|س|متـــ محمد ص|لح عبــــد |لمو
6|6oo5 |علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طإيه|بــــ محمد ع |لغبــــ
رهعم|ر ي| ف|روق |لعر| عبــــد |89|767 عل|ج طبــــي |لق|
علوم |لمنصورهمنيه عص|م عبــــد |لغفور |لمحمدى بــــكر685264
8o2|65ي محمد صيدله بــــ سويفمصط ع|دل خ
يبــــى634756 ندستـــ بــــنه|عبــــد| محمد سند و كليتـــ 
يم مر 9|6296 د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد فوزى محمد إبــــر|
6|o687ى طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل محمد محمود |لمس
7o9o7o|يم |لسيد يوسف جمعتـــ ه |بــــر| صيدله |لمنصورهم
طبــــ |لزق|زيقدع|ء صبــــ محمد أحمد حس 73||77
تـــمريض |لزق|زيق حس|م ط|رق فوزى مصط 775737
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نج|كل ع|دل حشمتـــ عز2|394|
7573o7ف تـــمريض  |إلسم|عيليتـــدين| جل|ل س| م
6o92|||معهد ف تـــمريض طنط| حمد محمد ع |لدجله
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيوسف محمد سعيد عطيه سعيد |لسيد647895
|6o776د|بــــ ع شمس|مجدى نبــــيل وص سل|مه
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عوض شبــــ|نه |لعو مدين46|697
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر عبــــد|لمؤمن عفي |لسيد238492
6oo5|9|يف طبــــ طنط|حمد |م |حمد |ل
6299o3يم ع فر|ج تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ك|رم |بــــر|
ف فتـــ |ل|ل 8|27|6 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عل| أ
تـــج|ره |لمنصورهريم ع|طف محمد |لسعيد خليفتـــ9|6925
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف عبــــد|لحميد محمد فوده عوض346394
معهد ف ص |لزق|زيقل|ء عبــــد |لغ |لسيد غنيم عطيتـــ|389|77
44o464تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرويد| |سم|عيل مختـــ|ر طه |لزو|وي
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9|94o6  |كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمدى |حمد فتـــ رف
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى محمود حس ز حس 489739
|محمد عبــــيد ع محمد827274 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد رجبــــ |لفر|ش|528747
4|436oتـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه |حمد شعبــــ|ن علم |لدين
2|35o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس محمود |حمد عفي رزق
767o72|تـــربــــيتـــ |لعريشحمد نبــــيل سل ح|مد |بــــو عتـــله
76o69oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسل عزوز ك|مل محمد
6o3885 |د|بــــ طنط|محمود محمد رجبــــ |لحم|
53oo86|ندستـــ |ل|سكندريهبــــدور خميس فتـــح |  عبــــد|لعزيز ط
بــــه ق|سم |لمل| 624466 قتـــص|د م حلو|ن|سل أنس و
4o654o| |ف |لسيد |لسيد |لعزقل حقوق |ل|سكندريهيتـــ |
836o54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكريمه عبــــد|لحكيم |حمد محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن س|مح حسن محمد سعد286467
6|oo28يم ع تـــمريض طنط| شيم|ء محمود عبــــد|لمنعم |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمونيك| س| شفيق عرندس29973|
نوعيتـــ |لزق|زيقمصط سعيد |لسيد سليم|ن|78738

رهعل| محمد عبــــد |لحميد |لقديم67|28 طبــــ بــــيطرى |لق|
89o567|حقوق |سيوط حمد محمد عبــــد|لر| |حمد
6o4375ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود ع ع محمد |لرم|دى
4oo92oد|بــــ |ل|سكندريه|حن|ن بــــدوى عبــــد |لمجيد |لجم|ل

2o647ف محمد عثــــم|ن رهمحمد | تـــج|ره |لق|
26o47o|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن شعبــــ|ن عبــــد|للطيف |بــــر|
85oo|9 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حسن محمود حسن حس
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد| | ن| محمد ع ف|يد439489
6o7775 |تـــج|ره |لمنصورهن|ديه شعبــــ|ن محمد مصط |ليم
تـــمريض أسو|نمحمد سيد ج|بــــر سل|مه846766
8|6|ooنوعيتـــ |لم |ش|م محمود جمعه محمد
354oooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء فوزي رمض|ن عبــــد|لحميد عطيتـــ
ندستـــ |سيوطحس محمد رمزى ش|كر 883239

رهسم|ء محمد جل|ل محمد|6|783 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ه نبــــيل رش|د |مبــــ|بــــى ع|مر|624455 معهد ف ص بــــور سعيدم
تـــج|ره |سيوطحمد قدرى ص|بــــر |حمد |لحن |7||265
ر عبــــد |له|دى |لمو| عبــــد |69253 معهد ف ص |لمنصورهس|ره ط|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو محمد عبــــد|لحكيم محمد349569
يم عبــــد|لكريم عمر637956 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن| عبــــد|لكريم إبــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ جم|ل |ي | حبــــيبــــ مرقص|484242

م محسن عبــــد |لحميد |بــــو سعده|5923| رهد تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حس محمد حس بــــيو قتـــه6|4846
89633o|تـــج|ره سوه|ج يم|ن ه|شم عبــــد|لعليم ه|شم
22o982|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد محمد |حمد حسن
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5|8o|حقوق بــــ سويفمريم محمود محمد محمود
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنوره|ن عزتـــ سيد |حمد59788|
857o47 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عل|ء |حمد عبــــد|لفضيل حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء مجدى ع| عيد ع| |687364
تـــج|ره |لمنصورهمجدى مجدى درويش |لسيد |حمد689273
تـــج|ره طنط| |لسيد عبــــد |لسل|م |لسيد |بــــو |لسعود2||428
359278| ى |لسيد ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد خ
رهحن |س|مه من محمد فرج352473 د|ر |لعلوم ج |لق|
5o3o29زر|عه |ل|سكندريهسل جم|ل رش|د شعبــــ|ن
68o327تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد صد محمود طه
9o4325 تـــج|ره سوه|ججرجس جم|ل شح|تـــه مسعود
ره|محمد ع|دل صل|ح محمد242949 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
869o6oش|م محمد عبــــد|لرؤف لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|وق محمد 
4|o483تـــج|ره طنط|مصط وليد |لسيد |لسيد عبــــد |لرحمن كدش
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم محمد |بــــو مسلم عليوتـــ683939
تـــج|ره بــــور سعيدد | حسن حسن عبــــد |لتـــو|بــــ |لمو 683226
822o27|طبــــ بــــيطرى |سيوطمجد رج| |ديبــــ ميخ|ئيل
يم445639 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد| ي| ج|بــــر محمود |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد|لعزيز محمد جبــــر|438974
25|25oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يمن محمد |بــــوشوشه
يف عبــــد |لحليم |لسيد عيسوى432768 كليتـــ |أللسن سوه|جحبــــيبــــه 
2498o2| معهد ف ص بــــنه|له|م ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح حسن
4|864|| يم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد |بــــوزيد |بــــر|
تـــمريض فرع مطروح محمد سعيد محمود عبــــد ربــــه767|42
يكل4827|6 ندستـــ طنط|محمد جم|ل أحمد 
6o8782د|بــــ طنط|أمينه بــــش أحمد ع |ن|
3|777o|تـــج|ره ع شمسحمد مصط سعد رضو|ن
7o454oتـــج|ره |لزق|زيقبــــ |م ميل|د عزيز يوسف
رهريمون عزتـــ ه|رون بــــسل725|2| ندستـــ |لق|
7||o94 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحيم عبــــد |لبــــ| محمد |حمد
يم||77869 وف|تـــحمد عبــــد |لعزيز حسن |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم 5324|6 يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عتـــم|د عبــــد |لرحمن |بــــر|
5|257o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ عبــــ|س
د|بــــ حلو|ن|مصط سعيد عبــــد|لسميع |لسيد7559|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسيف |لدين |يمن |م عبــــد|لتـــو|بــــ2|42|3

بــــي 7258| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره مصط |لسيد 
9o3|94 تـــج|ره |سيوطند| و|ئل فرج |حمد

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد فتـــ محمد محمود72543
5o|8o7 |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسميه ف|روق ع ع ش
25o27oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| بــــدر محمد عبــــد |لغ |لعرجه
نوعيتـــ |لزق|زيقآي|تـــ |لسيد عبــــد|لسميع |لسيد627525
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يتـــ ع محمد |بــــو زيتـــح|ر|9|4977
4|8o49يم بــــدوى محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن محروس إبــــر|
تـــج|ره |سيوطمنيه فضل سيف |لن محمد||793|8
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد فوزى ع يونس525759
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء محمد عبــــد |للطيف عوض|573|78
27o785نوعيتـــ |شمونر| | تـــوفيق ع |بــــو|لسعود
 |حتـــ وفن|دق |لم |مرثــــ| مرقص جرجس متـــي857558
يم238395 تـــربــــيتـــ حلو|نيم مصط عبــــد|لكريم |بــــر|
27o4o4ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ط|رق |سم|عيل |لسيد |لغمرى
4|47o7تـــج|ره كفر |لشيخ محمد محمد عبــــد |لرحمن |بــــو ريده
يم |لعيسوى248295 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع|ئشه عيسوى |حمد |بــــر|
يم محمد خف677465 يم |لدسو |بــــر| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد خ|لد |بــــر|
|د|بــــ طنط|آل|ء محمد |لسيد محمد خليده3576|6
 |حتـــ وفن|دق |لم |ه|جر نش|تـــ عيد محمود555||8
9|2oo2 حقوق سوه|جنوه| مر محمود |حمد
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه ن| سيد محمد574|84
يم794|69 يم مع |بــــر| يم |بــــر| د|بــــ د |ط|محمد |بــــر|
24985|| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه ط|رق فتـــ عبــــد|
رهم|رين| بــــولس عبــــد |لمسيح يوسف9945|| طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ حلو|ن|حس|م سم عطيه عوض49764

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمزتـــ محمود محمد عيد محمود562||3
5|2o|6|د|بــــ دمنهور|حمد |سل|م صبــــ عم|رتـــ
82o68حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عبــــد|لبــــ|سط محمد محجوبــــ

يم764764 حقوق |لمنصورهي|ر| سم رجبــــ سعيد |بــــر|
8o3958تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحسن ع|رف جمعه محمد
7|68o9 حقوق |لمنصورهمحمد ع عبــــد |لمقصود |لعفي
628o67| د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد فؤ|د فه
تـــج|ره بــــنه|دع|ء خليل محمد ذ حسن639539
4|96o2| يم |لسيد عبــــد|لمنعم |لقصبــــى د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
حقوق |لمنصورهدين| خ|لد عطيه عبــــد |لخ|لق |حمد3752|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد |حمد |حمد|بــــو|لخ ||43||7
8o|o23|فنون جميله فنون |لم |يه فرغ |حمد محمد

رهمر|م |حمد شو عبــــد|لسل|م34498 زر|عه |لق|
9o2259| د|بــــ سوه|ج| حمد محمود محمد ع
يم فه |حمد |لقط|ن2862|7 تـــج|ره بــــور سعيدمن|ر |بــــر|
ش|م محمد سليم|ن ع عوض233976 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمجد 
639o44|د|بــــ |لزق|زيق|سل|م سعيد عبــــد|لفتـــ|ح عطيه |سم
49o9ooري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم محمد قبــــ|رى س|لم بــــرك|تـــ
6989o8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــسم|ء جميل محمد عبــــده عبــــد |لع|ل
6926o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمد لط ص|لح حبــــيبــــتـــ
32o994|وف|بــــ|نوبــــ |سعد زغلول سليم|ن وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
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ش|م بــــدير محمد |لنح|س|676893 تـــج|ره |لمنصورهحمد 
يم سعد عبــــد|لعزيز|823422 |د|بــــ |لم |ل|ء |بــــر|
يف7237|2 رهسل جم|ل |حمد عبــــد |  تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود حس سيد حس |2889
885o4o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطروضه عص|م محمد طلبــــه
88735o تـــج|ره |سيوطد| | عبــــد|لحكيم عبــــد|لحميد يوسف
6o22o3د|بــــ طنط|دع|ء صل|ح ح|مد سليم|ن محمد|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنوره|ن محمد محمد نجم256726
8|45o7 ي طبــــ |سيوطمحمود ك|مل عبــــد|لصمد |حمد |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس ع حس 779396

يم طه تـــوفيق58373 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفوف|ء |بــــر|
4|663oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد ر|فتـــ محمد فؤ|د ن|صف

3o648ره|لميس سيد عط| عبــــ|ده ثــــ|ر |لق|
62|4o4معهد ف ص بــــور سعيدف|يزه |لسيد كم|ل عثــــم|ن
علوم |لم |رو|ن محمود رمض|ن |حمد49|5|8
6o6755ر محمد ندستـــ |لسويسمحمد سعد سعيد ط|
783o77ى مو متـــو نوعيتـــ |لزق|زيقيم ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء سم عر| عطيه|627954

تـــج|ره بــــنه|ن|دين محمد صل|ح عبــــد |لسل|م3|4|3
634o67وف|تـــعمرو ن|در محمد محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
43o2o2طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخآل|ء صل|ح |لدين |حمد طعيمتـــ
227o83تـــج|ره ع شمسمحمود حس تـــوفيق محمد

رهمحمد |س|مه |م محمد نجيبــــ|723| تـــج|ره |لق|
م25532| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمهند |يمن عبــــد |لق|در |لكيل| د
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منيه عبــــد|لرحمن كم|ل عبــــد|لرحمن|485677
يم زلمتـــ6789|7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| |سعد محمود |بــــر|
34594o|علوم ري|ضتـــ |سيوطيتـــ محمد محمود محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء جم|ل محمد ع محمد57|757
تـــج|ره دمنهوريم|ن أيوبــــ محمد ضيف | حمد|ن|8225|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط محمد |حمد حمد|ن بــــدر479666
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن محمود حل محمود26|35|
د|بــــ |سيوط|ثــــري| عبــــد| ج|بــــر جمعه  6376|9

تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | |حمد محمد محمد756|5
4|o427د|بــــ طنط|ع|دل سعيد محمد طه يونس|
688|o6معهد ف ص |لمنصورهنور| مو ع مو ق|عود
7o5o74لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مينه حس|م محمد |حمد |لسعيد عمر عجينه
رهيم|ن |حمد مر ميهوبــــ|3|424| زر|عه |لق|
354o59تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حن |س|مه متـــو عطيه

373o8|د|بــــ ع شمس||ء |يمن مصط محمد سيد
4o7o89تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخثــــري| |لشح|تـــ |بــــو |لوف| |لسم|ن
تـــمريض كفر |لشيخ|ء ح|فظ محمد |لصعيدي|6|4358
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6833o7طبــــ ع شمسه|يدى محمود |لسعيد رمض|ن محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم مصط |سم|عيل |سم|عيل حسن |3348

يم |حمد ع|مر|438799 طبــــ كفر |لشيخحمد شعبــــ|ن |بــــر|
طبــــ حلو|نع|صم |حمد حسن |بــــو|لوف|4|8682
6o4346ر ر محمد ط| ندستـــ كفر |لشيخمحمد جم|ل ط|
22|95oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره محمد ع ن|صف ع
43oo73يم عبــــد |لمجيد ف ف |بــــر| تـــج|ره طنط|سل أ
64o578يم تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع حمد|ن ع |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء حسن رمض|ن ص|لح|57858|
349o2oحقوق بــــنه|دين| وجيه فر|ج محمود عبــــد|لمنعم

رهن|ديه |س|مه عبــــد |لمجيد سيد|2684 د|ر |لعلوم ج |لق|
899367| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ن له|م معتـــمد خلف غز|
ى762733 رأس |لبــــر |لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ نظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــي| سم مختـــ|ر ح|فظ |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود ط|رق محمد ف|يد429788
4o4o53تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|رس جم|ل |بــــو|لفتـــوح |حمد نجم
2|8o62رهعبــــد|لرحمن حس عبــــد |لل| |حمد عي تـــج|ره |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــعمرو عم|د |لدين عبــــد |لرحيم ع عبــــد752599
7694o6تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشرن| زيد|ن محمد ح|مد
85o793 ر |م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــه عبــــد|لن| ط|
6o5|53|تـــج|ره طنط|يه محمد عبــــد| يوسف ص|لح
4526o8|ه رمض|ن |لسعيد عد محمد ندستـــ كفر |لشيخم
تـــج|ره |لزق|زيقمريم |لسيد عبــــد |للطيف |حمد778467
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورجه|د محمود رجبــــ عبــــده |لبــــ|نوبــــى8434|5
34|5o||تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسل|م محمد عبــــد| محمد نوفل
كليتـــ |أللسن سوه|جي|سم رزق محمود سليم|ن |لثــــعلبــــ|55|62
رتـــ عمر خ|لد سعيد |بــــو |لعل||25|2| تـــمريض |لق|
52o534لسن ع شمس|غ|ده |سم|عيل بــــسيو مو

رهند| فرح|تـــ حس عبــــد |لسل|م46498 حقوق |لق|
6|o584تـــربــــيتـــ طنط| |دتـــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لجو|د صديق

2o48oلسن ع شمس|محمد ص|لح ع مسعد
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهع عبــــد|لحكيم عبــــد|لمو عبــــد|لتـــو47225 معهد |لج

يم عبــــد |لمل|ك744|23 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنطون رأفتـــ نبــــيه |بــــر|
7o968| د|بــــ |لمنصوره|حمد صل|ح |لسيد ع |لسيد ل|ش
معهد ف ص |سيوطندى حس حسن محمد  4795|9
يم56575| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد محمد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود س| محمود سيد2543|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ر محسن محمد |حمد4|7554
ف محمود حسن |لش|763747 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيددى |
4826o5 يم مصط حقوق |لزق|زيقمن|ر |حمد حس |بــــر|
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لعليم محمد  سيد 693593
8o2||3لس جرجس  |د ذكري صيدلتـــ |لم |ك
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322o43تـــج|ره ع شمسمن|ر منتـــ |حمد محمود
8o6844|يم كليتـــ حقوق |لم |سم|ء محمد عبــــد|لحكيم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن محمد شلبــــى مو75|43|
88o733 ه|ن |حمد مصط |حمد حقوق |سيوطم
6o9498معهد ف تـــمريض طنط| يم|ن |حمد عبــــد |للطيف محمد |لعلي
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسم | ر|فتـــ جرس ي 366|76
76849o|يم عثــــم|ن معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمود |بــــر|
ندستـــ |سيوطحمد حسن عبــــد|لعزيز حسن|823553

ندستـــ |لفيومي|س يوسف ي|س عبــــد |لعليم67586
حقوق ع شمسع |ء محسن |بــــو |لق|سم مختـــ|ر67573|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل|م صبــــ حس محمد|352494
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |حمد ن عطي 556|86
4952o5|تـــربــــيتـــ دمنهورحمد |لسيد محمود سليم|ن  |ل
8o4359| يع فرج  |حتـــ وفن|دق |لم |ريه|م |حمد |بــــو
34826oيم ع جل|ل كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ |بــــر|
ف فوزى محمد |ل|م|م426422 تـــج|ره |ل|سكندريهنه|ل |
7o|6o|يل ج |لزق|زيقع |ء عل|ء|لدين |حمد محمد |لبــــقرى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
597o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|جه|د جم|ل شعبــــ|ن محمد عط

ه437928 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل حل محمد |لسيد شع
63o562ف محمود محمد عبــــد |لمنعم ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ عبــــد |لبــــ| فتـــ محمد |لنفر|وي693365
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ول|ء وليد محمد سعيد768378
يم محمود حسن263434 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير رشدى |بــــر|
ندستـــ حلو|نكريم حس|م |لدين كم|ل محمد فرج6|223|
|2585o|حقوق ع شمسحمد حس|م ك|مل جمعتـــ
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىوق محمد ك|مل |حمد محمد عيد496482
معهد ف ص ري|ضه سوه|جتـــوم|س عبــــد|لمل|ك ج|د مسعد 35|924
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسحر |بــــو|لمع|رف عبــــد|لمبــــدى |سم972||9
4o5585يم محمد تـــج|ره طنط| |ر ع|دل |بــــر|
حقوق ع شمسعمرو خ|لد محمد |لغربــــ|وي73|38|
ف فتـــ عبــــد|لرشيد822884 تـــج|ره |سيوطعل|ء |
64o764علوم |لزق|زيقمحمد فتـــ محمد عبــــد |لع|ل
4|74o2يم درويش يم عيد |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|محمود |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر محمد تـــوفيق حمد|ن237398
5|9|6o|تـــج|ره دمنهور|ء محمد فتـــ عيسوى ق|سم
4o8269يم عيد |د|بــــ طنط|عبــــد| عطيتـــ محمود |بــــر|
4|74o|د|بــــ كفر |لشيخ|محمد يوسف عبــــد |لحميد ع |لشي
رهندى محمد سيد عيد |حمد5827|3 علوم |لق|
ره|س|رتـــ ممدوح عبــــد |لرحيم محمود7|263| د|بــــ |لق|
|محمد |حمد جعفر محمد9|6|84 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
9|o24| م|م رتـــ|بــــسمه حس|م عبــــد|لحليم  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد حمدى محمد محمود68|689
6672o| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ |حمد محمد عبــــد

تـــج|ره سوه|جمحمد حم|ده محمود عبــــد|لغ 895336
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمريم ط|رق عطيتـــ |م |دريس2894|4

2|63oره|سل سم عقل حم|د ثــــ|ر |لق|
وف|تـــمحمد سعيد محمد |حمد غنيم629279 معهد ع| عبــــور إد|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ونظم بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــم
طبــــ سوه|جحسن عبــــد|له|دى |حمد عمر 78|899
يم |لسيد476626 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشدوى محمد عبــــد |لنبــــى |بــــر|
4267o|يم عوض فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم محمد مصط |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طمحمد |حمد محمد وجيتـــ |لرمي429588

يم د|ود|67|46 ره|حمد قدرى |بــــر| د|بــــ |لق|
7o9o5|د|بــــ |لمنصوره|د| | رمض|ن |لمتـــو محمد يونس
6|983oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد حس محمد يوسف
3269ooتـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ |يمن محمد ح|مد |حمد
44|9||| صيدله طنط||ء محمود |لسيد عبــــد |لع|
يم|9||262 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد ممدوح محمود |بــــر|
تـــج|ره دمنهوري|ر| و|ئل محمود يونس ع 8|78|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|لوئ ع صبــــرى بــــدر6555|3
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |م مصط عبــــد|لعزيز247527
443o2|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء مصط محمد محمد يوسف
تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين محمد محمد سليم|ن محمد488635
6o6o3| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمصط عبــــد |ل بــــدير ع |لدري

7o84|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمعتـــز محمود |حمد عطيه
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمرو|ن |كرم |حمد |لسيد63494|

3o6|7 ه ن| عبــــد |لستـــ|ر ع ره|سم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ع شمسمصط عم|د |لدين طه تـــمر|ز2874|3
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمصط سيد ع محمد835535
|د|بــــ طنط|حمد ممدوح محمد محمد عثــــم|ن|334389
صيدلتـــ |سيوطمحمد رمض|ن |حمد محمد56||85
معهد ف ص بــــنه|منه مجدى شعبــــ|ن محمد |لمهدى5|2544

|ئيل67687 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومم|رين| س| موريس |
2|232o|ندستـــ ع شمسف محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| سل|م محمد سل|م ر|شد|784|27
لسن ع شمس|مهند محمد عمر محمد حسن4829|2

57o|7 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسه|م س|لم عبــــد |لعزيز حس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ندير خ|لد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لوه|بــــ9594|2
3|54o4خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ و|ئل فط عبــــد|لمنعم زغلول
د|بــــ |سيوط|م|ريو |ل لويس س| 889488
د|بــــ |لمنصوره|م|جدول ممتـــ|ز محمد ممتـــ|ز |لحن 6|6|69
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مفيد محمد |م خ |494665
د|بــــ |لمنصوره||ء محمد محمود حس صبــــره|853|68
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رهمحمد |حمد محمد عيد عبــــد |لش| 4778|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6956o7|د|بــــ |لمنصوره|ريه|م حس ص|بــــر حس ض
88oo29 تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر مخلص موريس مسعد
4o8878يل ج |لزق|زيقس|رتـــ |حمد حل شح|تـــه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم ع شمسصموئيل ن|دى يوسف ونيس325478
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عيد حس عيد رجبــــ855283
رهكريم |حمد ع |حمد373|22 حقوق |لق|
ه جم|ل حسن |حمد784895 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن

معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء حمدى ربــــيع محمود|66552
يم ن|يل438788 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد محمد |بــــر|
يم خميس9|2472 يم محمد |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |بــــر|
6884o6تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود محمد عبــــد |لر|زق محمد يوسف
تـــ |لسيد محمد محمد سليم|ن996|64 ري|ض |طف|ل |لمنصورهأم
ف63|26| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجيه|ن محمد عبــــد | 
د|بــــ ع شمس|ندى محمد |سم|عيل عبــــد|لر|زق322937
صيدلتـــ |سيوطمريم خ|لد شح|تـــه مصط 878278
2582o4زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد شفيق محمود محمد
9o8|2o تـــج|ره سوه|جنريم|ن حسن عبــــد|لمعز بــــر
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لعظيم قنديل عبــــد|لعظيم |لحسن قنديل4736|6

ندستـــ ع شمسحمد حمدى |حمد محمد|6349|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمود محمد سعد |لجز|ر3|2468
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقح|زم محمد مصط عبــــد |لحميد مصط 745|64
زر|عه مشتـــهرح|تـــم فوزى |حمد مصط 9|3324
25o532|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه |حمد محمد ع|مر
|د|بــــ |لم |كرستـــ | ن| فتـــ رزق |9379|8
د|بــــ ع شمس|منتـــ | |يمن عبــــد |لع| |لمقدم62|33|
ى|2|2644 ى |لسيد |لبــــ  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيثــــ|ر |لبــــ
معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــه | |حمد |لشح|تـــ |حمد |حمد 684687
435o39 |ل تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمرو عبــــد |لرءوف عبــــد |لرءوف 
7529o6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد |لسيد ح|مد مر
6o95o7يم يم إبــــر| علوم |لمنصورهحن|ن عطيه أحمد إبــــر|
6o456oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر محمد محمودمصط |لمهدى
7o8267ه ع |حمد |لحسي |حمد لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| ن
684o58 تـــج|ره |لمنصورهحم|ده جم|ل عبــــد |لنبــــى عبــــد |لنبــــى
898o|7 لس شح|تـــه ن|شد سليم|ن معهد ف ص سوه|جك
679|89| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيمن سعد حس عبــــده |لخو
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |سعد محمد طو حم|د232|34
نوعيتـــ فنيه قن|منيه فو|ز محمد يسن|93|837
3582o7يم وف|تـــعبــــد|لرحمن ه| محمد |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
رهم| ي| ك|مل |حمد||996|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
8|43oo| معهد ف تـــمريض |لم | حمد رمض|ن ر مه
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2237oo|ره|يم|ن محمد |لسيد محمد شيخون د|بــــ |لق|
332oo9حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم محمد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |حمد محمود |لص|دق786972

|48ooيم رهندي سم محمد |لبــــند|ري |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقش|م مدحتـــ حسن مدكور7|6339
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــسمه عز|لدين رزق سليم خليفه266775
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن حس|م |لدين محمد محمد مو483398
6o48|7|زر|عه |لمنصورهحن|ن عل|ء |لدين عبــــ|س تـــوفيق ق
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نصل|ح |لدين مصط |حمد عبــــد|لعزيز4522|3
د|بــــ ع شمس|سحر و|ئل محمد |لسعيد|||24|
زر|عه |ل|سكندريهمحمد رأفتـــ عبــــد  |لمجيد أبــــو ط|حون57|435
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|جر ه| عبــــد| سيد |حمد |لبــــر6|4857
48o845 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمتـــ حمدي درم |بــــو |لصف| عبــــد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|طف عبــــد|لعزيز |حمد|246349
526o77تـــج|ره كفر |لشيخعمر محمود حسن عبــــد | عثــــم|ن

373o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير محمد عبــــد |لعزيز حمزه
69o8|2علوم |لمنصورهمحمد ج|د ح|مد محمد |ل |د
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد ع محمد|484256
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهل |ء محمود محمد ع485699
صيدلتـــ |سيوطش| |ز |حمد محمد |لحن محمود848537
رتـــ |لجديدتـــ|حمد يونس محمد ص|بــــر|27|626 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع عبــــد|لع|ل |حمد حمدى عبــــد|لعزيز |89757
حقوق |سيوطحمد مه محمد مه |2932|8
6ooo48بــــه يف حسن |بــــو  ندستـــ |لمنصورهه|جر 
24952o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــ|ء  |ء صبــــرى عزبــــ

رهشذى ط|رق جم|ل |لدين محمود4889| تـــج|ره |لق|
حقوق |لزق|زيق|ء عبــــد |لرحمن محمد عبــــد| |لمعل786455
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسحر ممدوح محمد ع محمد |لصعيدى499476
تـــربــــيتـــ بــــنه|ريه|م |م|م جوده ع|26338
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه محمد سليم|ن محمد عبــــد |لحق|44|758
معهد ف ص |سو|نندي محمد يوسف |يوبــــ868846
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن محمد ربــــ|ح محمد محمد|777854
طبــــ بــــيطرى |سيوطمن|ر ع|دل محمد محمود |حمد  877363
52|6oo|تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمه فتـــ رمض|لن محمد |لعو
339o88وز عبــــد|لشكور |لسيد طه حشيش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف
|د|بــــ طنط|سل محمد عبــــد |لمهيمن محمد يوسف4297|4

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|دين بــــيو |حمد عبــــد |لحميد96|89
9o5593 تـــج|ره سوه|جحم|ده حسن |حمد حس|ن
ندستـــ ع شمسم|ري| |يه|بــــ وليم وديع8|8||3
كليتـــ طبــــ أسو|ن|ء خ|لد س|لم ص|لح|96|835

ره|مريم |حمد سم طه4875| عل|م |لق|
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ر|ء |لسيد |لدمرد|ش |لشح|تـــ|688274 د|بــــ د |ط|لز
حقوق طنط|رن| ط|رق |حمدعبــــد|لحميد بــــعلط2686|6
4o8o53د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نور رؤف ع|طف عبــــد |لرؤوف |حمد زلط
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد عبــــد|لحكيم شعبــــ|ن عبــــد|لحكيم853296
25288oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| |مجد محمد خل|ف
يم محمد حسن سليم|ن|393|64 طبــــ |لزق|زيقيه |بــــر|
284o46 وف|تـــجوزيف فيكتـــور وجيه لط تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمعتـــز حسن محمد |حمد |لشبــــ 765355
7o2958|ى د|بــــ |لزق|زيق|مل يح عزتـــ عبــــد |لحليم |لم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمود حموده بــــسيو بــــسيو |لتـــحفتـــ529425
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء ن| سعيد |م |54896|

ه|مصط نبــــيل مصط محمد عمر3836| لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
8o45o2يم فنون جميله فنون |لم |رؤي |حمد عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد مصط حسن مصط |ل|بــــيض53863|
43o|44يم حسن  |حه وفن|دق |لمنصورتـــرو|ن مهند عبــــد |لجو|د |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حبــــيبــــه محمد د|خ ع ||8537
|3242oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمود محمد |لسيد عطوه
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نجه|د مدحتـــ محمد عبــــ|س4|392|

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء عص|م فتـــ |سم|عيل|3|626
9o67o8 يم مصط |حمد تـــج|ره سوه|جسحر |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمسعودتـــ مهدى محمود محمد سلم|ن5795|5
73o6oزر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمد ن| عبــــد|لتـــو|بــــ محمد

||7o63كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ري|ن جورج ن|شد غبــــري|ل
9oo463|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يم|ن |لسيد |حمد محمد
6787o4|حقوق |لمنصورهسم|ء محمد عبــــد |لغ ع |لليثــــى
تـــج|ره دمنهوركريم ي| محمود |لشن|وى486728
تـــج|ره ع شمسكريم ن|در |نور نقول| رزق ش|روبــــيم|552||
27o357يم عبــــد|لسل|م |م |لسيد وف|تـــفتـــ |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7|o796طبــــ بــــيطرى |لمنصورهكريم منصور |لسيد |لسيد شلبــــى
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد فتـــ عبــــد |لر|زق |حمد756729
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمد حس |لسيد|634433

تـــمريض |لفيوم ن|در مكرم غ| مسيحه68683
899o4| تـــج|ره سوه|جرن| ع|طف |لسيد ع
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حس خلف حس حسن ج|د758834

تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ره سيد عبــــد |لتـــو|بــــ س|لم55498
ى سدره  |89596 ن| ن|در بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم
256o26تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |كرم عبــــده |بــــو |لعيله 
84842oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن |ر |حمد ع محمد
6oo424ثــــ|ر د |ط|وق خ|لد عبــــد|لبــــ|عثــــ طول|ن
زر|عه طنط|د| | فؤ|د |لشوربــــ |لمك|وى434589
تـــج|ره |سيوطمن|ر ع|طف نصيف ز 9874|8
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23o7o2د|بــــ |لفيوم|يوسف رمض|ن حس |حمد
|26o53ينور ع|طف مصط زين |لع|بــــدين عبــــ د|بــــ ع شمس|م|

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حس|م حسن من حسن34932
رهيه شعبــــ|ن خليفتـــ عبــــد |لوه|بــــ محمد|44798 زر|عه |لق|

5|o53|علوم طنط|محمد صل|ح محمود محمد جم|ل |لدين
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|ر تـــ|مر سيد ع محمد2|642|
8o2o7|رهعبــــد|لرحمن حمدي عبــــد|لرحمن محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
9238o9 زر|عه سوه|جنيف عل|ء ع عبــــد|لمع
43|78o| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد |يه|بــــ |حمد عفي
3232o5ره|س|رتـــ عبــــد|لرحيم محمد |لسيد د|بــــ |لق|
67947oيم محمد ي|س عريضه معهد ف ص |لمنصورهعبــــد | |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نم | مل|ك عيد لبــــيبــــ عبــــد |لملك444|3|
64o22ندستـــ |لفيومحس|م |لدين |حمد محمود |حمد

يم سيد |حمد696937 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهح|زم جل|ل |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه محمد ج|مع محمد||2697

|5o953هنه| سيد محمد محمد فرج نوعيتـــ ج
رهمروه ح|مد محمد م |لدين|2757 تـــج|ره |لق|

|42o38يم محمد |حمد وف|تـــمحمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o8624 عل|ج طبــــي قن|دير |لصبــــ|ح جلبــــى عبــــد|لتـــو|بــــ
772o83كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمصط محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل ع محمود خليل|75386
تـــج|ره بــــور سعيدمريم و|ئل |سم|عيل ر|شد محمد5|7648

ره|ء جم|ل |لدين فتـــ شح|تـــه|6973| صيدله |لق|
صيدله |ل|سكندريهمحمد م|جد حس ع حج|زى7|7767
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــه صل|ح محمود بــــدوى8|2722
حقوق ع شمسخ|لد عص|م مختـــ|ر ع حسن||3336
ر449|83 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع |لبــــدري |حمد عبــــد|لظ|

د|بــــ بــــ سويف|كر|م رمض|ن لط محمد|55473
يم|848882 تـــمريض أسو|نمنيه مختـــ|ر محمد ع |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــ|س سم عبــــ|س |بــــو|لمجد357557
69|2o6حقوق |لمنصورهع|يده محمود |لسيد محمود عريبــــتـــ
||8o64كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن|دين و|ئل فوزى سيد
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد |بــــو |لغيط629897
526|8oندستـــ |سيوطمحمد ه| محمد عبــــد |لمنعم عبــــ|س
|342o|رهرن| محمد |لسيد ح|فظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لمنصوره|حمد |م محمد |لسعيد |لدسو حم684554
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |سو|نيم|ن خليل حس محمد|847593
ر حسن محمد |لنش|ر326||4 لسن ع شمس|ندى م|
22o333| فنون جميله عم|ره |لم |س|مه ع فوزى ع
7896|oتـــمريض  |إلسم|عيليتـــبــــول| كرم سل|مه ميخ|ئيل
3|6o5oيم مسعد غبــــري|ل ر |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمرثــــ| م|
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44o775طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخشيم|ء صبــــرى ع سعد ع  |د
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |سم|عيل محمد عبــــد |له|دى |448485

3o846تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمه| محمد حسي |لسيد |حمد
|4263|| رهنغ|م محمد محمد حل حقوق |لق|
د|بــــ د |ط|نوره|ن س| محمد |لعدوى7986|6
حقوق |لمنصورهس|مح محمد محمد حسن حج|زى2423|7
335o93زر|عه مشتـــهرمودتـــ جم|ل محمد محمد
زر|عه |ل|سكندريهعمرو محمد حس محرم |حمد476926
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سعيد صبــــ سعيد ع |بــــوزيد9|4|25
|455oo|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد رجبــــ محمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|جر حسن عبــــد|لمجيد ربــــي 8|92|8

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه محمد جمعه محمد|585|6
تـــج|ره |لزق|زيقمنه | محمد |لسيد |حمد632297
ر محمد مبــــروك488252 نوعيتـــ |ل|سكندريهمصط م|
طبــــ بــــنه|بــــسنتـــ كم|ل محمد عبــــد |لنبــــى |لخو253|27
ره|من|ر ع|دل محمد شح|تـــه238264 د|بــــ |لق|
622o52كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمل فتـــ |لسيد عبــــد |لسل|م |لمتـــبــــو 
245o48تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره عبــــد|لعظيم صديق عبــــد|لعظيم
7o4973|ى محمد يوسف جندى معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد خ
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد محمد سعيد|||8|8
زر|عه مشتـــهر|ء محمد ع عبــــد |لوه|بــــ|822|3|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عص|م طه عبــــد |لع|64445|
868o77 لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مريم سيد محمد مصط|
4773o9يم حن| بــــخيتـــ صيدله |ل|سكندريهن|در |بــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد سم ك|مل عبــــد|لعزيز محمد5|5266
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |حمد محمد |م منصور3697|2
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط محمد ثــــ|بــــتـــ محمد محمدين627647
ندستـــ طنط|عمر محمد عبــــد |لرحيم |حمد |لخطيبــــ3|6776
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|ر| ع|دل |لمهدى فتـــوح محمد682453
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد حس|م |لدين عبــــد|لبــــ|ري عبــــد|788|84
نوعيتـــ |لمنصورهندى ن|ظم عبــــد |لحميد محمد حس 682847
886743| |ء جل|ل سعد ع صيدله |ل|سكندريه 
4o2929 تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م مجدى عبــــد |لروؤف حسن مصط

6o||4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ند| محمود ف|روق ذ
زر|عه |لم |حمد |بــــوبــــكر رشدي محمد|859758
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء سم عبــــد |له|دى محمد |بــــو مندور543339

2o942ندستـــ حلو|نزي|د مدحتـــ |لسيد |لش|ذ
7669o8ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعمر خ|لد سل محمد عبــــد |ل معهد ع| 
8o3222 معهد ف تـــمريض |لم | نوره|ن ه|رون محمد تـــو
62o244حه وفن|دق |لمنصورتـــي|سم سم عبــــد |لغف|ر محمد |لغو| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرفيدتـــ عبــــد|لحميد عبــــد|له|دى عبــــد|لحميد9534|3
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تـــربــــيتـــ دمنهور|ء جمعه عزوزع ش| حم|ده498572
|6o|34تـــج|ره بــــنه|مؤمن ط|رق |حمد محمد محمد
يم محمد |لبــــيو23|683 د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |بــــر|
84o|56|تـــج|ره |سيوط|ء محمد عبــــد|لع| |بــــو|لمجد

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنور| عبــــد| مبــــروك عبــــده82866
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود عي عبــــد |لمطلبــــ عي مسلم275||5

|89o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن| خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لبــــ|سط
علوم ري|ضتـــ سوه|جم|رى بــــندرى جريس |لعبــــد 9|28|9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقح|زم عص|م ص|لح |لسعيد قويطه9286|6
4856o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير |حمد |لسيد محمد بــــكر
يم محمد حربــــ|338328 تـــ |حمد |بــــر| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم
52o597| د|بــــ دمنهور|منيتـــ عص|م مر ع

د|بــــ بــــ سويف| مدحتـــ محفوظ |حمد598|5
26oo77فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم عيد رمض|ن ع
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|فن|ن محمد ع عبــــد|لق|در حسن|642638
6oo494تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| عبــــد | محمد عبــــد| نجم
9o8o39|ه |حمد عبــــد|لبــــ|سط |حمد تـــربــــيتـــ سوه|ج م
78o||3تـــمريض |لزق|زيق س|ره رض| محمود محمد
3||o78تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| رض| حسن محمد
|4546o|ره|حمد فضل |لسيد عبــــده ثــــ|ر |لق|
لسن ع شمس|رو|ن وليد حس ر|شد ص|لح 7739|2
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء سيد حسن ص|لح |لج |وى|774|35

نوعيتـــ |لفيومحسن|ء |حمد محمود عبــــد |لجو|د|5578
حقوق بــــ سويفمصط عص|م مصط |حمد56835

42757oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخم | |يمن فريد صليبــــ سعد
تـــمريض ع شمس يم|ن محمد |لسيد محمد|342629
|6729o| رهن| عبــــد | ش|كر عبــــد د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |سيوط|ند| رض| مختـــ|ر مر 629438
|584o8تـــربــــيتـــ حلو|نخلود |س|مه سيد عبــــ|س
ند|م|323|7 معهد ف تـــمريض |لمنصوره رن| محمد محمد عبــــد |لغ 
64oo23يم ع محمد تـــج|ره |لزق|زيقإيم|ن محمد إبــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ عبــــد |لنبــــى فتـــ أحمد حسن485949
تـــج|ره ع شمسرقيتـــ ثــــ|بــــتـــ عبــــد| سعيد عبــــده6|4|35
6ooo8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفلشيم|ء |حمد عبــــد |لنبــــى سيد

8857o7 تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد مصط محمد ع
ف ق|سم عمرمحمد496667 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند| |
يم |لسيد |بــــو |لمع| |678489 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر |بــــر|
236267| رهسم|ء صل|ح سعد |بــــوع تـــج|ره |لق|
يم3465|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوستـــ | عي بــــش|ره |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيديوسف |حمد |حمد محمد فرح92|762
ع| إد|ريتـــ  ش إد|رتـــ أعم|ل تـــجمع خ|مسنوره|ن وحيد |سم|عيل بــــكرى39383|
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء حس |حمد ربــــيع عبــــد |لغف|ر |62374
زر|عه مشتـــهرمحمد مصط ن |لبــــش|رى334586

6o287وس ى تـــ|و كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنرم ع|طف بــــ
حقوق |لزق|زيقمحمد ري|ض عمر محمد |لسق|492488

484ooرهمؤمن |حمد ق|سم ن |سم|عيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد محمد ن|در محمد29456

تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهسم|ء صل|ح |حمد محمد|7849|| معهد |لج
رهرحمه قدرى بــــحر متـــو239437 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4oo89|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|شيم|ء |حمد عرفه |بــــو |لفتـــوح
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود عبــــد |لحميد ص|دق |لمتـــبــــو54524|
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه حس محمد قطبــــ65332|
6|8o99يم |لني تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طعزه ن |بــــر|
342oo4كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ ع|دل سل|متـــ محمد |لخ |وي
د|بــــ د |ط|من|ر سليم|ن محمود رمض|ن|627|6
يم ح|مد أحمد98|778 د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |بــــر|
695|5oمعهد ف ص |لمنصورهسم|ء محمود عبــــد | محمدعبــــد |لق
497o2||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| |حمد شح|تـــتـــ |لغربــــ|وى

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود عمر كم|ل سعيد |لحن|وي66|8|
82o262علوم ج|معتـــ د |ط|ء |س|مه عبــــد|لعظيم عبــــد|لم|لك
ثــــ|ر د |ط|زي|د حس|م ع |سم|عيل |لدنف594|75
طبــــ |لمنصورهخ|لد محمد |لمتـــو حس عي74|684
ش|م ح|مد حسن فرغ6734|3 د|بــــ ع شمس|نوره|ن 
يم محمد شوق437573 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود جم|ل إبــــر|
|2oo|5تـــج|ره ع شمسنسمه محمد بــــدر |لدين |م|م عبــــد |لبــــ
ندستـــ قن|زي|د عبــــد|لبــــ|سط معل|وي |لسيد493|83
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحليم عبــــ|س عوض مطر3653|5
وف|تـــوليد ه| فؤ|د محمد|95|4| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
6|2|6o| حقوق طنط|عبــــد|لرحمن ع عبــــد|لرحمن محمد
273|o8علوم |سيوطمنه | عنتـــر مصط س|لم
يم687826 ور ن| حس |بــــر| حقوق |لمنصورهسحر 
حقوق بــــورسعيدمروه |حمد فتـــ |حمد سليم|ن83|766
43o|o3 ثــــ|ر |لفيوم|ريم|س جم|ل |لسعيد عبــــد |لعزيز |ل
5o77|7زر|عه |ل|سكندريهندى محمود مصط عبــــد|لمقصود
تـــمريض كفر |لشيخأسم|ء صفوتـــ |لسيد محمد غنيم442543
85o7|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدر|ش| مجدي عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن
62|||oمعهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد رضو|ن محمد حسن رضو|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ندع|ء سعد فتـــ سعد87|45

9|93o| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطسمر عبــــد|لحكيم عبــــد|لنعيم بــــخيتـــ
تـــ|محمود عم|د |حمد محمد529956 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ر|ء محمد ج|بــــ | عط|3|7|78 نوعيتـــ |لزق|زيقز
تـــج|ره |سيوطم | نجيبــــ كم|ل ك|مل4257|8
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لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد |حمد ص|بــــر ع عطيه83476
7836o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور |لسيد محمد قطبــــ
تـــج|ره بــــ سويفم|ريه|ن خلف بــــبــــ|وي ع|زر2785|8
حقوق |لزق|زيقخ|لد محمود عبــــد |لمجيد |لسيد38|783
ه محمد عبــــد|لمحسن |حمد5296|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |مي
62|83oتـــ مجدى محمد رضو|ن أحمد سعيد صيدله |لمنصورهم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دين| محمد حس صد 78296
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ننهله ك|مل منصور ن ||84653
8|o22|تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل محمد عبــــد|لرحيم
رهعبــــد|لرحمن مجدي محمود ع |لسيد44398 تـــج|ره |لق|

6oo456د|بــــ طنط|ندى بــــسيو محمد سل|متـــ|
تـــج|ره ع شمسش|م حن عبــــده حسن37762|
6o|548د|بــــ طنط|آل|ء ع|دل محمود |حمد حميده|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره ع|دل فتـــح |لسيد |لخ|لدى256752
642o88رتـــ|رن| محمد مدحتـــ |لسيد محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ج|معتـــ د |طيم|ن حمدين سعد محمد يوسف|4|7|44
7o76|6يم |لبــــكر يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره صل|ح حمدى |بــــر|
يم محمد بــــدره7|5258 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد |بــــر|
طبــــ |سيوطش|م |حمد فوزى عبــــد|لح|فظ 884754

كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد محمد ن| محمد|956|6
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد |لسعيد عوض سيد |حمد|4|6756
طبــــ |ل|سكندريهس|متـــ محمد حس |لمهدى|223|44
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء خ|لد خليفه مط|وع|383|83
5|6oo5ق ر عبــــد |للطيف محمود |ل طبــــ بــــيطرى دمنهوريم|ن م|
زر|عه |ل|سكندريهف|طمه ن| |لسيد عبــــد |لسميع426862
معهد ف ص |سو|نلحس ز بــــدري حس|ن |357|84
||594oرهس|مه محمد منتـــ عبــــد |لستـــ|ر ن تـــج|ره |لق|
62o763يم |سم|عيل |لزن حقوق د |طإيم|ن محمد إبــــر|

حقوق |لمنصورهعبــــد |لحميد عرفه |م محمد من|ع28492
معهد ف ص |ل|سكندريهأميمه |حمد حج|زى محمد |لبــــرل|839|5
رتـــ|دير مصبــــ|ح |حمد خليفه639584 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o|642طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنرم رض| حسن ر|شد رزق
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عم|ر |لسيد |لبــــدوي ج|بــــر عبــــد|لجو||3283
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن ع عوض |بــــو |لعن |ل|ختـــي437826
923o8o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر|مز ظريف ش| لوق
ندستـــ سوه|جمصط صل|ح فؤ|د طه |92349
يم محمد عم|ره|5749|4 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورل|ء ح|تـــم |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد حس |حمد37222|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد س| |لسيد شكر676989
44o747نوعيتـــ كفر |لشيخه|يدى ص|لح |لدسو عبــــد|لق|در
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنيه فتـــ محمود عبــــد | حشيش|762952
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77o897علوم |لزق|زيقوس|م سم محمد |لنجدى محمد
9o622o عل|ج طبــــي قن|زي|د جم|ل سليم|ن عبــــد|لمنطلبــــ
ى877|48 د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د عمر عبــــد |لحميد بــــح
75373oيم عوض تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم |س|مه حسن |بــــر|
وف|تـــمحمد جم|ل محمد صل|ح |لدين قطبــــ|8||32 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
وف|تـــيوسف |حمد سل|مه |حمد27582| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
22o834|ش|م سيد محمد طبــــ ع شمسيه 
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود محمد ع حسن |لنش|ر|223|5
يم مرزوق محمد |لشيشي 336|27 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه |بــــر|
28726o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــضح| مرزوق محمود عفي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر أحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود |حمد2|4455
تـــج|ره ع شمسيوسف ط|رق عبــــد|لعظيم خليل |لف 279|34
ره|روضه محمود محمد |بــــو حجر268897 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ |سيوطس| ع|دل س| |بــــو|ليم 9237|9
ر محمد حسن|638675 تـــربــــيتـــ |لزق|زيققتـــ م|
ف ش| عبــــد|لسميع 996|88 حقوق |سيوطمحمد |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه|ء |حمد محمد |حمد عبــــد|لعظيم64|333
طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لمنعم محمد |ليم| مو34|779
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سم|ء ع|دل محمد خ|لد|852768
6o2287 |حقوق طنط|ندى فؤ|د محمد حسن |ليم
رهمنيه رأفتـــ |بــــو|لعل| بــــهنس|وي||23572 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o2573 ر عبــــد|للطيف محمد علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــخ|لد م|
633o|5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس|م و|ئل |لسيد عبــــد |لرحيم
تـــج|ره بــــنه|س|مه محمد عزتـــ محمد|262667

488o||رهسم|ء ط|رق عبــــد |لحكيم فخر|لدين تـــج|ره |لق|
ه محمود عبــــد|لوه|بــــ ف|يز|7775|8 |لسن |لم |م
3525o2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ع|دل سعيد مصط

3o835 لسن ع شمس|مريم عطيتـــ سيد حس
ه س|لم |لسيد |حمد |بــــو يوسف4|6943 تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
54o469تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنرم ع|دل |بــــو|لحسن |بــــوزيد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمنه | ن| بــــخيتـــ محمد مبــــ|رك759684

خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندين| |س|مه |حمد |بــــو |لحسن867|2
نوعيتـــ |لزق|زيقعل| ع|طف ع محمد ن628264
6|559oتـــج|ره ج|معتـــ د |طحسن |حمد حسن درويش
8oo3o8| ندستـــ أسو|نحمد محمود محمد |حمد مو
تـــج|ره |لزق|زيقريم عبــــد |لق|در مصط شعبــــ|ن|62693
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد طنط|وى ف|روق محمد عي427532
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عل| ع|طف ف|روق محمد356562
62|5o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيده|جر رض| محمد محمد رف
د|بــــ |لمنصوره|نو|ل |لشح|تـــ زكري| متـــو 687876
يف محمد محمد مرزوق6859|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |ء 
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264538| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| |سل|م بــــيو عطيه ع
نوبــــي64895| يم محمد |ل ره مصط |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
326|2oكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسندى عبــــد|لرحمن |حمد حسن
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد حس ز مر676878
ق|وى332425 معهد ف تـــمريض بــــنه| مصط |لسيد مصيل ع |ل
يم |م عبــــد |لموجود حج|زى|874|75 وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o|292 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لمنعم عم|د عبــــد |لمنعم محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد سعيد |سم|عيل محمد|782299
25o284|يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء ص|دق فرج ص|دق 
9o|o46|ء عبــــد|لعزيز شح|تـــه |حمد| نوعيتـــ قن| 
239o94حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه حمد عبــــد|لرسول محمود |لقص
4o3|76حقوق |ل|سكندريهآي|تـــ منصور فتـــ ع |لبــــ|جورى

6369oنوعيتـــ |لفيومعمر جم|ل محمد عبــــد |لحليم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| ميل|د ف|يز مه جرجس|52|28
62o86ى ل|ل ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمود محمد 

2496o3ف محمد |لنج|ر تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| |
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــل|ل |يه|بــــ |لسعيد محروس |لفخر|769938
8oo2o4كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسمر حس|م |لدين يوسف عربــــي
63o583ندستـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لغ محمود فتـــ

تـــمريض  بــــ سويفه| رمض|ن ن|دى عثــــم|ن86|62
ل|ل عوض |627982 ندستـــ |لزق|زيقمحمود خ|لد وديع 
23459oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيوسف بــــكر محمد محمد بــــكر

يم585|2 رهه|جر ك|مل فتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد محمد عيد عبــــد |لجو|د|689969
33o487|يم |لسيد زر|عه مشتـــهريم|ن |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن|ء ثــــروتـــ محمد دغيدى7|2|52
8o455ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهبــــر|ء ح|مد ع حسن |لعط|ر

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ميمه شعبــــ|ن محمد محمد|3378|8
معهد ف ص |سيوطحمد خ ع محمد|256|85
د|بــــ دمنهور|زي|د محمد ع زغلول493433
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطن|در صبــــرى فرج سعد فرج92|6|2
رهم|رين| بــــخيتـــ زخ|رى شح|تـــ335829 عل|ج طبــــي |لق|
845o32تـــربــــيتـــ |سو|نخ|لد محمد خ سعيد محمد
256o96ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــده عبــــد|لمحسن |لم |وى
44|7o2 ه |لسيد معروف بــــسيو صيدله |ل|سكندريهأم
8o|888د|بــــ |لم |ع مصط عبــــد|لج|بــــر محمود|
78oo29تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد مختـــ|ر محمد |لسيد
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود ط|رق ح|مد محمود |لغول677745
2786ooد|بــــ طنط| ن| ز محمد شعبــــ|ن|
768o3|| |معهد ف ص |سم|عيليهتـــسنيم محمد عبــــد |لمعبــــود |بــــو ري
26o37|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومد| | سعيد عبــــد|لعظيم عبــــد|لحليم
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رتـــ دى عزتـــ تـــوفيق عي32956| تـــمريض |لق|
يم بــــدر|695267 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد حسن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وس|م محمد عبــــد |لعزيز رمض|ن679987
علوم |ل|سكندريهيح ش|دى فؤ|د |حمد محيلبــــتـــ424362
79o7o3|علوم بــــورسعيدحمد خليفه حس زيد|ن
8757o2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود عبــــد|لكريم محمد خلف

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــه محمد |حمد محمد25|57
طبــــ |سيوطمصط مختـــ|ر محمود حس 494|89
7o7878 تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد مصط محمد محمد سليم|ن عبــــد
5o2762|صيدله |ل|سكندريهسل | س|مح فض بــــدروس عط
يم ع |حمد خليفه475627 د|بــــ |ل|سكندريه|دير |بــــر|
6o8575تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط||ء عبــــد |لصمد محمد عبــــد |لصمد فرج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورول|ء حسن محمد عبــــد|لغ |لبــــش|رى496383
8o|269 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنوره|ن ممدوح عبــــد|لصبــــور عبــــد|لغ
د|بــــ ع شمس|حمد س|مح محمود |لطنط|وى|6637|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد شو محمد |ل|م|م3779|4
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حمد فتـــ محمد |حمد عبــــيد|5||266
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|ره عبــــد |له|دي عبــــد |لغ عبــــد |498544
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ع محمد |م ع 242797
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء محمد رض| سيد حسن سليم|ن349|35
22o|93لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد سم |لسيد محمد
يم7527|2 رهمصط خ|لد فتـــ محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
75o422تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |لسيد عبــــد |لكريم عبــــد |لغف
6852o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهح|مد |لسيد محمود محمد |لسعيد مصط
|6679oتـــربــــيتـــ حلو|نوق طه ك|مل محمود

732o9يم رهه|جر قر ثــــ|بــــتـــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
6|7o57|يم حس بــــغ تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــوق محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد عبــــ|س محمود832775
3582o5علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عوض محمود ع
8|4o86تـــج|ره |سيوطبــــولس ثــــ|بــــتـــ فوزي بــــولس
782o78|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد ذ |له|دى
ر سليم|ن |دم|8833|8 د|ر |لعلوم |لم |منيه عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن شبــــل |حمد |لسيد|256588
تـــربــــيتـــ |لعريشه|جر محمود محمد عبــــد |لغ |بــــومطر767856
4534o3|د|بــــ كفر |لشيخ|محمود ف|يز ر|غبــــ عبــــد
45o734ندستـــ طنط|مروه محمد |لسيد يوسف |لجم|ل
يف صبــــ عويس|48|9|5 |د|بــــ طنط||ء 
وف|حمد ه| |حمد عبــــد |لسل|م حسن|24953| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o|7o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|خلود |بــــو |لعز نج|ح |ل|بــــي|رى
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر عبــــد|لمنعم محمود |حمد836698

د|بــــ بــــ سويف|محمد طه محمد عبــــد |68||9
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معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد | جمعه حسن منصور عبــــد |لق683775
يم |لسيد فه عبــــد|لنبــــى328868 تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
49o5o4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|يدى مجدى بــــدرى |حمدمو
4887o|تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمد ك|مل محمود ع
طبــــ بــــيطري |لم |سه وديع رزق | فه 823282
صيدله |لمنصورهمحمود مصبــــ|ح |لدسو |لدسو عطيه684223
د|بــــ ع شمس|س|ره عزتـــ حسن محمد42297|
22|o73د|ر |لعلوم |لم |م ص|لح مختـــ|ر محمدين

ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ص|ف |ز محمد |حمد عبــــد |لحليم62767
36o3o6د|بــــ بــــنه|عبــــد| حس محمد حسن صقر|
ش|م محمود |لسيد59|45| رهعبــــد |  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود |لسيد محمود محمد ع628245
طبــــ ع شمسخ|لد مسعد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد خليفه686785
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ل محمود عبــــد|لخ|لق عبــــد| محمد265985
د|بــــ د |ط|بــــسمه يوسف سيد فرح|تـــ8589|6
4o||76يد حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لن| |لسيد |بــــو|ل
د|بــــ |سيوط|ندى جم|ل سيد مصط 98|875
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نه|يدي عبــــد|لعزيز محمد |حمد848433
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ع|مر غنيم|4|2685
د|59|23 ف حس مج| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمهند |
علوم بــــنه|م| حس جم|ل |لدين حس |67|263
84o853| عل|ج طبــــي قن|مل منتـــ عبــــد|لرحمن مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدع|ء خليل عبــــد|لرحيم محمد887|86
يم محمود عبــــد|63643 يم عبــــد|لمقصود |بــــر| وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o8||9تـــج|ره بــــور سعيدنور| حس حل مر عطيه
5|6o56يم محمد |لجمل كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورس|رتـــ |بــــر|
|5|9o7| ره|يه |لسيد جمعه ع د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء خ|لد محمد طلبــــه|635235
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |لسيد محمد عبــــد|للطيف828995
6377o4|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن نبــــيل عبــــد |لعزيز محمد عوض
5372o7تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنيف سعيد عبــــد|لعليم عبــــد|لو|حد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طآيه | محمد فتـــ زيد|ن7852|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد ع عبــــد |لحميد |بــــو رحمه622459
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد محمدى |حمد|246596
34883oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــتـــ محمد مصط سيد
ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد |لبــــ|سط |لع|د محمد|2923|
|24o25ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسع|يده |حمد مر ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن س|لم مصط فخري |حمد|65|825
62o858كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقزي|د عم|د عبــــد |لمنعم عبــــد |لمو يوسف
9ooo3o تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|لن| ع محمد محمد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| محمد عبــــد|لحميد نو|ره246789
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صيدله |لمنصورهحمد رزق عبــــد |لبــــ| رزق نور |لدين||||693
ن| |لسيد حسن محمد جبــــر764727 نوعيتـــ بــــور سعيدم
طبــــ بــــيطرى دمنهورإيه|بــــ محمد أحمد ذ محمد ع3228|5
8|5o47 معهد ف تـــمريض |لم | نوره|ن شعبــــ|ن محمد ع
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر محمد حج| |حمد826224
5o4|62صيدله |ل|سكندريهمن|ر ط|رق محمد أحمد عمر
يم |لجز|ر7|2|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوملبــــ تـــ|مر |لغني |بــــر|
ف جمعتـــ |م 8486|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى |
5247o3ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد كم|ل |لدين عبــــد |لسل
438o9o|د|بــــ كفر |لشيخ|يه ممدوح جل|ل خليل محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد خ|لد جم|ل عبــــده|33|3|
رتـــ|ف|طمتـــ فوزى عبــــد|لموجود عبــــد|لع|796|32 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره دمنهوريوسف |حمد شو عبــــد |لبــــ| مصط 494296
8o9783 د|بــــ |لم |س|ره عبــــد| محمد |م|
يم |لقص|ص433625 زر|عه طنط|كم|ل محمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل مصط حس مصط |353542
طبــــ بــــيطرى دمنهورنهله نعم|ن |حمد |سم|عيل زبــــ|دى8983|5
82o45||حقوق بــــ سويفحمد خلف فوزي |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|يوسف س|مح محمد حسن حسن سمره|62556
6o6774لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد عل|م عبــــ|س شخبــــه
طبــــ طنط| مصل عبــــد|لرحمن محمود شح|تـــه5|22|6
حقوق |لمنصورهسل |س|مه طه محمد دنيور678629
638o|9|يم |حمد محجوبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد |بــــر|
89945o|معهد ف ص ري|ضه سوه|ج يم|ن مصط محمد عبــــد|لكريم
345oo4علوم ع شمسه|جر مصط |لسيد س|لم |لحوتـــ

7oo38يم مر|د تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ح دسو |بــــر|
4774|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن ط|رق سعد عبــــد |لح|فظ عقل
64o|73حقوق |لزق|زيقن|ن حس فوزى عبــــد| عم|رتـــ
يم228983 حقوق حلو|ن | محمد محمود محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|لشيم|ء نسيم سود|ن زن|تـــى|6457|6
6o497||طبــــ طنط|منتـــ | عم|د عبــــد |لفتـــ|ح مول|ن
د|بــــ حلو|ن|ن جم|ل محمد |لسيد عنتـــر424|2|
8o2484نوعيتـــ |لم |محمد رمض|ن عو|د عبــــد|لحميد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخخلود ش|كر عبــــد|لحميد كمون535|44

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود عمر عطيه محمد6|265
معهد ف تـــمريض طنط| دير مصط عبــــ|س محمد |لزغبــــى434746
9o273| حقوق سوه|جعمر عبــــد|لن| عطيه محمد
49|o2|د|بــــ كفر |لشيخ|خلود |حمد حسن ي|قوتـــ شكرى
4698oرهبــــل|ل محمد |بــــو|لعل| محمد ندستـــ |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عمرو محمد فؤ|د عبــــد |لعزيز4658|2
68o93|تـــج|ره سوه|ج|حمد جم|ل مصط عط
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7o8|93|تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد |لبــــ|ز عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس|م محمد |حمد عبــــد|لمعز ع487557
ندستـــ بــــور سعيدحمد تـــ|مر |حمد فؤ|د سيد |حمد|765628
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل|م عبــــد|لحميد تـــوفيق عبــــد|لمعتـــمد859382
4oo445|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحل|ء فه حسن |لسعيد |ل |د
4|o333ره تـــج|ره طنط|محمد ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح حسن ز
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيه صل|ح |حمد محمد|826478
4844o5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد |لرحمن عل|ء |لدين |حمد محمد
4o5o74|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد حم|سه بــــدر محمد |حمد |لحم
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن |س|مه عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لسل338997

64o68نوعيتـــ |لفيوميوسف محمد مصط |لسيد
4o479|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |حمد محمود ع سليم
تـــج|ره |سيوط |ر ط|رق محمد حس  878436
9o3o|4|عل|ج طبــــي قن| سل|م ع ز|يد |بــــوزيد
|26o58صيدله ع شمسه|جر مصط سعد طه قنديل
4354|oعلوم طنط|م|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــو|سم
68939oتـــج|ره |لمنصورهمريم محمد ع |لمرغ متـــو

5o737|يم س|مح حن| بــــرسوم ندستـــ |لفيومبــــر|
رهل|ء محمد عبــــد |لمنعم محمد|29888| د|ر |لعلوم ج |لق|
77487oد|بــــ |لزق|زيق| |ده ي| ص|بــــر حس |لوق|د
63835o لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|زي|د محمد |لكيل| سيد مصط
6323o8رهن|ديه جم|ل عطيه |حمد عل|ج طبــــي |لق|
ف |حمد |لمصيل محمد354948 تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| |
كليتـــ |أللسن ج أسو|نزينبــــ سليم عبــــده خليل5|8444
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد سل|متـــ مرزوق صقر |حمد|538||5
26393o|ف عبــــد|لمنعم |بــــو|لمع طبــــ |سن|ن طنط|ع |ء |

رهسل|م سيد عثــــم|ن سليم|46977 ندستـــ |لق|
تـــج|ره دمنهورم|زن محمد محمود |حمد سل|مه475745
45o936| |ندستـــ طنط|مصط عم|د |حمد |حمد عط
7o46o4|ندستـــ |لزق|زيقحمد عص|م ح|مد |لسيد محمد
يثــــم محمد نشأتـــ6756|| تـــج|ره ع شمسرو|ن 
83o794فنون جميله فنون |ل|قمك|ريوس ظريف ملك بــــقطر
7o6684|ى ى |لبــــر محمد |لبــــح زر|عه |لمنصورهسل|م ي
343o8o| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد |م بــــيو
رى||47887 تـــج|ره طنط|لسيد |يمن |لسيد ز
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |س|مه فوزى عجل|ن4|2459
764o96|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدقتـــ مصط محمد ع سعد
رهمحمد رأفتـــ محمد حف 224625 تـــج|ره |لق|
479o6oف شفيق جرجس عبــــد|لنور ندستـــ |ل|سكندريهم|يكل |
يم عبــــد|لق|در |حمد266297 تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه |بــــر|
675o78يف ندستـــ كفر |لشيخعمر محسن حسن ع 
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد بــــدر|ن مصلح عمر|ن243995
886o93 تـــج|ره |سيوطكرستـــ | |يمن |سحق صليبــــ
758o87|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد ر|فتـــ |بــــو |لفضل |لسيد

رهحس|م محمد |لسيد سليم|ن34256 طبــــ |لق|
3363|o| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء |لسيد عبــــد|لسميع مصط
ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ر محمد يوسف |لسيد يوسف627739
تـــمريض |لمنصورتـــ مريم عبــــد | |لنبــــوى عبــــد |لبــــ| |حمد696654
23856oكليتـــ |أللسن ج أسو|نمريم لؤى |لسيد ع محمد
7|o74o|طبــــ بــــورسعيدحمد جم|ل |لحسي مسعد حزه
يف8|7|35 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد مصط عبــــد|لعزيز |ل معهد |لصفوتـــ |لع| 
375o|2حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لمحسن محمد
5o8|84| تـــج|ره |ل|سكندريهن محمود |بــــو زيد ش| ع
|د|بــــ بــــنه|محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح 87|332
682o93د|بــــ |لمنصوره|رن| |س|مه |لسيد |لشبــــر|وى
6o8o33يم عبــــد |له|دى |لصبــــ تـــربــــيتـــ طنط|آيه عطيه |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|لشيم|ء مجدى محمد ص|بــــر|556|5
346oo4|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ |حمد عبــــد|لنبــــي عليوتـــ
33o932معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــه|ء جم|ل عبــــد|لجيد ج|د
6o9992 طبــــ طنط|حمد صل|ح عبــــد| عبــــد|لمع عبــــد
49o622كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |مجد عبــــد |لعزيز حسن عف
تـــج|ره بــــنه|وق |س|مه محمد حل2286|3
تـــربــــيتـــ |لم |صفيه |حمد فوزي |حمد8|54|8
48o44يم ه|شم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عيد |بــــر|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|جورج ه| س| جرجس3|4||4
حقوق طنط|مروه عبــــد|لعزيز محمد |لسعد 432683
تـــج|ره ج|معتـــ د |طع |ء رفعتـــ منصور عبــــد |لر|زق7326|6

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيتـــ خ|لد ف|روق عبــــد |للطيف|9|6|2
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لفتـــ|ح قريطنه452597 معهد ع| 
44977o|ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |بــــر
يم قنديل434864 ف عبــــد|لجو|د |بــــر| طبــــ |سن|ن طنط|ض |
45|o39زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحس|م عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم بــــدير
853o83ي ج|بــــر جيد حقوق |سيوطم|ري بــــ
6o3|62طبــــ بــــيطرى |لمنصورهر|ن| رمض|ن محمد بــــرك|تـــ

5o525|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد |لسيد محمد |بــــو|لليل
49465o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد |بــــو عجيلتـــ عبــــد |لر|زق |بــــو غ
6o72|3لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد أنور محمد ن |لدين|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفن|درتـــ بــــهجتـــ ش|كر عبــــد |لعزيز58993
236oo5|لسن ع شمس||ء ح|تـــم عبــــده |لسيد
9o2589 ر |حمد ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود قبــــي عبــــد|لظ| ع| 
صيدله طنط|ل|ء محمد محمد فؤ|د عمر مختـــ|ر|4|3295
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |حمد عبــــد |لخبــــ عبــــد |لحليم عن684694
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ى ضيف عوض|55|898 تـــج|ره سوه|ج بــــ|نوبــــ ن
تـــج|ره |سيوط  لشيم|ء |يه|بــــ ك|مل |حمد|8798|9
ر حزين7499|8 تـــربــــيتـــ |لم |ن|ء محمود م|
صيدله |ل|سكندريه  حمد شعبــــ|ن عبــــد| عثــــم|ن|884269
تـــج|ره طنط|خلود محمد ع عوض434682

لسن ع شمس|رحمه |سم|عيل شعبــــ|ن |سم|عيل6856|
معهد |أللسن |لع| شعبــــتـــ  |حه وفن|دق مدينتـــ ن|بــــر|م ن| عط| حن|223258
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينرويد |حمد ع |حمد826292
تـــج|ره كفر |لشيخي|سم مجدي |لسيد |حمد محمد عبــــد442675
25o898|يف  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد مر |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ع مصط ع يوسف|34277
5o3o64| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء شو |لسيد مر
4o3959د|بــــ دمنهور|محمود جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح محمود
7o663oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نيف ط|رق فكرى  |س ميخ|ئيل
حقوق بــــ سويفمصط رجبــــ مصط فه 5956|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريم |سم|عيل |حمد |حمد5437|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدرح|بــــ |حمد سيد ع |84955
8469o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نعل| حمدي عوض | عبــــدون
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد سم رمض|ن عفي 686248
6o7|59تـــج|ره طنط|جل|ل محمد جل|ل |لمحمدى قنديل
يف يوسف688992 طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد وليد |سم|عيل 
83642oصيدلتـــ سوه|جكريم سيد فخري محمد

ره|ي|سم خ|لد محمد عي معبــــد76|39 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |ل|سكندريهعمر محمد |حمد ع شح|تـــه حموده487297
7o3869ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | س|مح |لسعيد محمد حسن من
رهمحمد يوسف ع|مر يوسف |لبــــربــــرى|94|2| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه ط|رق محمد فتـــ مدبــــو6||323
8o3379 نوعيتـــ |لم |مهند عم|د |لدين محمد حل
4o4o86د|بــــ دمنهور|سل|م فتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد حبــــيبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمود ه|شم ع حس 359685
263242| يم |لشي علوم بــــنه||ء خ|لد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسل سعيد محمود |حمد حج|زى525237
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ع |سم|عيل محمد7|29|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|نرم محمد ع |لبــــيط|ر764746
ندستـــ |لمنصورهفرحه عم|د محمد محمد فريد9|6767

|7o2|رهزي|د محمد مسعد محمد|لفل|ل تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد |س|مه ربــــيع رشدى2728|3
7|7o96معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد حسن |لبــــسيو حسن ع|مر

د|بــــ |لفيوم|نه|ل محمد |حمد يونس66466
ر ح|مد |سم|عيل74|683 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن مدحتـــ م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صفو|ن محمد محمود||228|
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695376| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد حمدى |لسيد محمد عوض | م |لع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد ن عبــــد |لع|ل جمعه|8|98|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ممدوح عبــــد |لسميع طلبــــه68|49|
شيمتـــ ص|لح68637 تـــج|ره بــــ سويفمحمد ص|بــــر |بــــو 

6oo|57ى  |حه وفن|دق |لمنصورتـــ |ن ي| صل|ح |حمد |لم
تـــج|ره طنط|ريم مصط عبــــد |لخ|لق عبــــد |لجو||43278
يم س|لم |7796|7 تـــج|ره بــــور سعيدسميه صبــــيح |حمد |بــــر|
وف|تـــحمد مصط فتـــ عبــــد|لرحمن||259|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
92o2|o  معهد ف ص سوه|جك|تـــرين نبــــيل صديق مس|ك
|6o347| ندستـــ ع شمسحمد ع |حمد ع
64o957لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود محمد سم حس عبــــد |لع|ل
ي نبــــيل شفيق سعد853438 علوم |لم |ش
بــــي محمد |حمد||35929 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد ي| 
ف عبــــد|لوه|بــــ حسن 656|32 د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن |
علوم |سيوط  حمد محمد عبــــد|لع| حمد|ن||88493
857|5oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفشيم|ء خ|لد بــــول|ق محمود
45o576|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد محمد |لسيد ع |لمشد

طبــــ بــــ سويفزينبــــ طه ذ عبــــد |لجو|د58536
رهه|جر ع|دل حسن و|عر5525| تـــج|ره |لق|

رهعبــــد |لرحمن محمد ه| ه|شم ص|27299| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | |س|مه عبــــد |لمطلبــــ محمد |28585|
4425o9 د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م |حمد زكري| |بــــو|لمع| خ
443o9o تـــمريض كفر |لشيخوف|ء محمود عبــــد|لسل|م محمود محمد
834o68|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لشيم|ء بــــكري محمد مبــــ|رك
442|42| يم شكرى |لسعيد |حمد عي معهد ف تـــمريض كفر|لشيخبــــر|
زر|عه ع شمسسم|ء محمد سيد معد|وى|46324|
7o545o|معهد ف ص |لمنصورهحمد |لسيد ه|شم |لسيد

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد |لوه|بــــ ربــــيع عبــــود عبــــد |لوه|بــــ49349
حقوق بــــنه|حمد محمد زكري| |له|دى |لنش|ر|4||356
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن محمد قر عبــــد |لنبــــى34748|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد مسعد رمض|ن محمد عبــــده عمر|33826
يم حج|زي332446 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صبــــري محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد سليم|ن حسن |لسيد حسن3894|5

تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه ع|شور فرح|تـــ تـــوفيق556|4
48o999حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سيده عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف |لص
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسثــــر|ء محمد محمد |حمد487|76
يم شكر|48945 يم عبــــ|س |بــــر| تـــج|ره دمنهوري|سم |بــــر|
كليتـــ طبــــ أسو|نن|ء محمد حسن عبــــد|لرحيم832843
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس عبــــد|لغ محمد س|لم328687
حقوق |سيوطمنتـــ | عبــــد|لن| ع عبــــد|لن| 878284
ه محمد رفعتـــ محمد فوده|676657 حقوق |لمنصورهم
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ندستـــ بــــور سعيدعمر ي |لسيد عبــــد |لع|765552
|5479oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــملك س| ع محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سم|ء حموده محمد |بــــو|لخ |||6356
4o6434 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى محمود حسن محمود حسن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــه عبــــد|لجو|د س|لم عبــــد|لغف|ر62873
تـــج|ره |لمنصورهحمد صل|ح |لدين |حمد محمد |حمد699854
4o66o5 يم عبــــد |لرحمن بــــسيو د|بــــ |سيوط|ي|سم |بــــر|
22355o|ره|ء ن| محروس |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
76834o|تـــربــــيتـــ |لعريش|ء نبــــيل فتـــ حس سيد |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|عمرو محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |627992
|35o99تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو عل|ء |لدين عبــــد |لفتـــ|ح محمد
23|59oش|م |حمد محمود عبــــد|للطيف رهمه|بــــ  ندستـــ |لق|
22363oيف محمد عبــــد|لسل|م كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى 
29|3oo|وف|تـــصل|ح خ|لد صل|ح سعد عبــــد |لع ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
36o388د|بــــ بــــنه|نوره|ن محمد |سم|عيل مصط رجبــــ|
كليتـــ |أللسن بــــ سويفمنه | عيد |حمد عيد32254|
حقوق |ل|سكندريهسليم|ن ن|صف سليم|ن |حمد |بــــو 227||5
د|ر |لعلوم |لم |محمد رجبــــ محمد عبــــد|لحميد3365|8
62|9oo |تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|رس ش| س|لم ش
9|478o  معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــ رفعتـــ عبــــد|لرحيم حسن
53o373يم عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــو ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمن|ر رفعتـــ |لسيد بــــكرى754694

6o747| |كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد حج|زي حم|د عبــــد |لع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد جم|ل شو عبــــد |لمحسن52647

9o7773 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــتـــوم|س عبــــد|لمسيح شح|تـــه عبــــد|لمسيح
88o859 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حس|م حسن |حمد عبــــد|لع|ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| س|مح |حمد |حمد ع جعفر255278
838o9oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصعبــــ ع|طف فؤ|د يوسف
62o329حقوق د |طمحمود ن عيد بــــ|زيد
ر رجبــــ رجبــــ حس|ن |337659 تـــج|ره بــــنه|حمد م|
34oo29تـــمريض بــــنه|ر| | صبــــ محمد |لجنيدى |لسيد
6937o4|ش|م عبــــد |لحميد |لسيد ص ه  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
436o22زر|عه |ل|سكندريهن عبــــد |لر|زق مصط عبــــد |لمجيد عوض
7o|789 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر صديق عبــــد |لحليم حج|بــــ عبــــد
تـــج|ره طنط|دمون |دو|ر سدر|ك خليل صليبــــ|486955
4|o536| لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|حمد مسعد ربــــيع محمد ع
5|4o94ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــع |ء خ|لد رمض|ن |لسيد عكر
9o52|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدين| حسن سيد محمود
زر|عه |لمنصورهجم|ل ي| فؤ|د ع |لسعيد92|679
8|8o37| تـــج|ره بــــ سويفلحسي ع|طف حج|ج حس
د|بــــ |سيوط|محمد سيد محمد سيد 889755
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ى56458| تـــربــــيتـــ حلو|نمصط مصط محمد محمد |لم
5o8763 |علوم |ل|سكندريهعمرو سعد محمد سعد |لمسلم
ور مقلد8|4986 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|نور| رض| عبــــد |لمقصود 
449o53 لدين عبــــد|لستـــ|ر| ف ومس|حه |لمطريتـــمحمود محمد ن ك.تـــ. ف رى و
||789o| حقوق ع شمسحمد شو |بــــو |لعين عبــــد |لع|
ره|محمود فتـــ ك|مل سعيد64252| د|بــــ |لق|

ندستـــ ع شمسزي|د محسن عبــــد |لمنعم محمد صل|7238|
746o3|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ل|ء محمد |بــــورو|ش محمد

2437o8|د|بــــ ع شمس|يه قر محمد محمود
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد س| عبــــد|لمؤمن |لسيد|346228
5o394|زر|عه |ل|سكندريهحس|م عبــــد|لعزيز رشيد سليم|ن |بــــومره
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسيد بــــهجتـــ فؤ|د متـــو8|6774
34||33| ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م |حمد رف| فو|ز رف|
76489oنوعيتـــ بــــور سعيدندى محمد عبــــد |لر|زق جمعه
ر|ء محمد حس محمد9258|3 لسن ع شمس|ف|طمه |لز
يم فوده622728 تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه عص|م عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــج|ره ع شمسع مصط ع مصط |3787|

74o8|معهد ف تـــمريض |لفيومم|ري|ن ثــــ|بــــتـــ حن ثــــ|بــــتـــ
||98o7وف|تـــجو |يه|بــــ فوزى يوسف معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
د|بــــ بــــ سويف|غ|ده س|مح |حمد محمد محمود ص42886

يم رضو|ن|49|622 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمد |لسعيد |بــــر|
|2469oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننور|ن |حمد عبــــد |لحليم عمر|ن
ف عبــــد |لعزيز محمود987|48 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |
تـــج|ره بــــنه|محمد ح|زم محمد عبــــد|لعزيز629275
446oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد خميس حسن عبــــد |لمؤمن شليم
6o2533تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد صل|ح |حمد بــــخيتـــ
8o7|oo| ه رمض|ن حس|ن فرج | تـــج|ره بــــ سويفم
يم حسن منصور حسن|487499 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|بــــر|
وف|تـــمحمد شه|بــــ |لدين عبــــد|لحميد شه|بــــ 256333 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم محمد شعر|وى82|24| تـــج|ره بــــنه|شه|بــــ جم|ل |بــــر|
8356o7معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دى |م بــــركه محمود |حمد
تـــج|ره ع شمسحمد سعيد |حمد |لنبــــر|وى|92|349
تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد |لسيد مصيل |لسيد977|26
معهد ف ص بــــور سعيده|جر ج|بــــر ح|مد بــــدوى64|8|6
د3|7649 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدل|ء خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمد مج|
844o29حقوق |لمنصورهعبــــد| سيد محمد |حمد
24o8||ف محمد غريبــــ سيد حقوق حلو|نح|تـــم |
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود رفعتـــ محمود حسن عبــــد |لرحيم526682
823o4||ي |حمد سيد تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن خ

34o59ره|رقيه |س|مه حبــــيبــــ محمد عثــــم|ن د|بــــ |لق|
تـــمريض  بــــ سويفس|ره ع|دل خليفتـــ عبــــد |55837
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لسن ع شمس|ي|سم محسن محمد فتـــ فه39|58|
87632o|تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد ع|طف مدبــــو عبــــد|لح|فظ
م سيد ع9499|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنورس |د
29262oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن بــــكرى دسو حبــــيش
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد محسن محمد شه|بــــ245822
فنون جميله فنون |لم |زينبــــ خ|لد بــــكرى |حمد  8|8784
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره ع|طف عيد محمود542366

رتـــ|شهد |حمد شو |حمد99||2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
627o57تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد بــــه|ء |لدين عبــــد|لستـــ|ر |لسيد ص
معهد ف ص سوه|جعبــــد| محمد عبــــد|لسل|م حسن  |299|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم |س|مه عوف عوف753982
|2o423|د|بــــ |لم |سل|م ع|دل ج|بــــر محمد|
زر|عه طنط|سل|م محمد عبــــد |لعظيم عبــــد| عقل3987|6
نوعيتـــ بــــنه|مل ع محمد عبــــد|لفتـــ|ح جعفر|329446
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــندى محمد فؤ|د حسن767823
22o3|5وف|تـــمحمود خ|لد عبــــد|لمعبــــود بــــ محمد ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6|9o6o|حقوق د |طنو|ره |لسيد أحمد ع أبــــو غ
ره|سل ه| محمد عبــــد|لفتـــ|ح2|54|2 د|بــــ |لق|
زر|عه |لفيومنوره|ن |م|م رمض|ن عي87236

ف عبــــد|لستـــ|ر |لغبــــ| |26827 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |
ف |لسيد عبــــد|لجو|د5469|3 حقوق حلو|نض |
تـــج|ره طنط|ن|ن ع|دل محمد ه|شم |لغربــــ|وى245|43
272o69| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |لوليد محمد ف|يز عبــــد |لغ
تـــج|ره |سيوطيوسف ن محمد ن| 379|3|
7o88|3معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره محمد |لسيد محمود
طبــــ |لزق|زيقمحمد عل|ء محمد |لقبــــ| 777758
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ع|دل ج|بــــر عبــــد |للطيف مصط |48329

يم72277 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممهند محمود عبــــد|لغ |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن محمود بــــدري عبــــ|س||82649
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد متـــو محمود |حمد عبــــد |438729
يم محمد2624|3 رهغدير |س|متـــ |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
يم |لحسي 682936 تـــمريض |لمنصورتـــ لشيم|ء محمد سعد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر |يمن سعيد |سم|عيل542|64
صيدلتـــ سوه|جس|ره س| |نيس شنوده 896354
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمل محمد حس محمد |لفنجرى|6852|2
يم338432 يم |بــــر| ين |حمد |لسيد |بــــر| لسن ع شمس|ش
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لصمد محمود 484276
763o6oري|ض |طف|ل بــــورسعيدمريم |حمد ص|بــــر |بــــو |لعل| |حمد
يم5|8422 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه ع|شور محمود |بــــر|
34o334معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد عبــــد|لقوى محمد محمد|لرمل|وي
رهحبــــيبــــه س|مح صل|ح سل|مه|93|2| تـــج|ره |لق|
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43o|3oتـــج|ره طنط|ي|سم محمد طه محمد طه |لسم|وى
244o8oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع سعيد محمد ع جمع|ن
يم ص|لح|34985| وف|تـــحمد حس |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
886o34 تـــربــــيتـــ |سيوطجيه|د محمد |حمد عبــــد|لح|فظ
7|o4|o| د|بــــ د |ط|رحمه محمود محمد محمد طه ج|بــــ
تـــربــــيتـــ حلو|نزينبــــ عل|ء |لدين ح|مد |حمد48946|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ح|زم رض| مصط محمود س|لم629959
د|بــــ ع شمس|يم|ن محمد نص عبــــد |لش| |39729|
|27o73|تـــج|ره ع شمسض |س|مه مصط عز|لدين وف
8|o6|2نوعيتـــ |لم |من|ر محمود عبــــد|لبــــ| عيد
7o868oيم محمد طه |لشه|وى ثــــ|ر د |ط|شيم|ء |بــــر|

85o22|معهد ف ص بــــ سويفين|س درويش مصط محمود
ندستـــ طنط|حمد عبــــد |لبــــ|رى |لسيد سليم|ن|975||6
889o22| د|بــــ |سيوط| بــــتـــس|م طلعتـــ صديق ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى مسعد |لبــــدرى شنوده|5557|
ش|م نبــــيل ه|شم346423 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريه|م 
|6629oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط سم فرج |دريس
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمر عص|م |لسيد سليم|ن |لديس693545
8678o6ندستـــ قن|رضو|ن عجور محمد حسن
8|o859د|بــــ |لم |خلود و|ئل محمد بــــسيط|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد ع|طف |سم|عيل منصور|756888
8|o|64تـــج|ره بــــ سويفحس عزتـــ |حمد |حمد
|36o49 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق ربــــيع عط| مه

35o39تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن حس|م |لدين عبــــد |لحميد ص
35o256| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسكرم نج|ح حسونتـــ خ
يم |لعط|ر2359|5 زر|عه دمنهورمحمد رض| عزتـــ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجنه |يمن |سم|عيل محمد منصور8576||
44742oتـــج|ره طنط|س|رتـــ ع|دل سعد |لسيد ع
8o7576|ندستـــ |لم |حمد جم|ل محمد محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره |حمد |حمد |لبــــي صل|ح354|42
|549o7|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيه محمد كردى عبــــ|س
8o74o|طبــــ بــــ سويفس|لم ك|مل محمد عبــــد|لصمد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد مصط زيتـــون49|528
ق|وى محمد ق|سم286286 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمه 
4363o8تـــج|ره كفر |لشيخكريم رزق رمض|ن شعبــــ|ن كريم

|499o| يم م |حمد |بــــر| ندستـــ )6|كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن |د ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ حلو|نصفيه |حمد عبــــد|لع| عبــــد|لعزيز237666
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقريه|ن محمود عبــــد |لرحمن غريبــــ97|625
|6|o72بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسم|ء يوسف مر ه|رون يوسف
حقوق بــــنه|حن|ن بــــرك|تـــ جوده ع حس 357697
|57o64كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود خ|لد ع |لدين محمد |لبــــسطوي
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ر|ء محمد |لسيد عو|د67|228 رتـــ|ف|طمه |لز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقنور |يه|بــــ ح|زم مصط فوده626978
يم76|6|| حقوق حلو|نمحمد |يه|بــــ خليل |بــــر|
ره/ري|ضتـــه|جر صبــــ شعبــــ|ن محمد282775 زر|عه |لق|

8o358وف|تـــمؤمن كم|ل عبــــد |لسل|م |سم|عيل معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
معهد ف ص |سو|نس|ره حمزه محمد عبــــد|257|84
4o4326د|بــــ دمنهور|محمد عبــــ|س محمد جم|ل عبــــ|س جم
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد |حمد تـــمر|345|6
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد |لسيد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لفتـــ|537|68 ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسض سيد محمود ع مسعود39843|
4|348oيم |لعج حقوق طنط|حبــــيبــــه عمرو ع |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|محمد كرم ح|مد يوسف258844
6o3375د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ريه|م محمد |لسيد |لس|يس
8o|7ooيم معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفس|ره خ|لد محمد |بــــر|
ه محمد محمد يوسف ع426847 علوم |ل|سكندريهسم

6o879|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفس|مه محمود عبــــد |لعظيم محمد
6o5|54|ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يه مصط مسعد |حمد سعيد
224oo3 رتـــ|منه | مصط سيد محمود حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمود حسن ع طه 878768
475oo9د|بــــ سوه|ج|آ سيد |حمد محمد عرفه
8o332o د|بــــ |لم |ط|رق رض| محمد رس|

رهعمرو صل|ح سعد ع|2347 حقوق |لق|
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ض ن|جح ع محمد63592

||859oن| جرجس د| |ل فهيم رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفرح |م محمود حس نظ 34|7|2
26394oصيدله طنط|م| سم رض|ن| سمع|ن
تـــج|ره بــــنه|محمد فوزي جوده حسن 328444
86875oتـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديس|لم عبــــد|لحميد س|لم محمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء عبــــد |لمنعم محمد محمد |لمهدي س774572

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ل|ء محمد عرفه |حمد|3|578
235o93معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمدثــــر محمد حسن عبــــد|لعزيز
د|ر |لعلوم |لم |حمد حس عبــــد|لموجود سيد|3528|8

طبــــ حلو|نسم|ء ط|رق عبــــد |لعظيم |حمد27645
ه |م محمد |م ||82388 تـــج|ره |سيوطم

صيدلتـــ |لفيوميتـــ ربــــيع |حمد محمود|72593
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل يح مصل متـــو252647
23o|63يم ره|حس|م ع |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم785368 زر|عه |لزق|زيقمحمد حل |لسيد إبــــر|
|474o6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد رح|بــــ محمد رح|بــــ

يم فرغل عبــــد|لمعبــــود24576 كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــف|طمه |بــــر|
26832oحتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسيف عبــــد|لمنعم معوض حبــــيبــــ| 
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7o5oo5ندستـــ |لمنصورهمحمد رش|د محمود محمود |لصبــــ|ن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |لرف| زيد|ن عبــــد|لعظيم محمد9672|4
7|2o36يم يوسف محمود |لغربــــ تـــج|ره بــــور سعيدلورين| |بــــر|
|5|o|oتـــج|ره ع شمسي|سم محمد حن عبــــد |لغف|ر
4o8454ه ش يم  يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد سليم|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء طه عبــــد |لسل|م محمد |لتـــه|2|6794
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسم|ء رسل|ن زكري| عبــــد |لمنعم شه|667|44
8o2|39 ف حن عبــــد|لوه|بــــ ع إعل|م بــــ سويفمحمد |
24o524وف|تـــ|ه|جر ع دي|بــــ خليفه ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o7o|7يف محمد |لص|وى معهد ف ص طنط|آيه 
35784o|نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد رمض|ن جمعه سيد

تـــج|ره بــــ سويفدين| عل|ء ح|مد ر|غبــــ85552
تـــج|ره ع شمسرضوى محمد عبــــد |لحميد محمود أحمد |942||
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رش|د أحمد عمر|ن2927|5
23o|38خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــولس كم|ل وجيه ذ
9|26o6 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد|لرحيم ع عبــــد|لرحيم مط|وع ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه صبــــرى محمد محمد عوض|85|758

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد وليد محمد عرف|ن خض 28755
529|o5ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أيمن |لسيد فليفل
4977o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء حس محمد |لمغربــــى
تـــربــــيتـــ |لعريشوق سليم|ن ج|مع |سلم|ن|76747
7o2|7||يم محمد د|بــــ |لمنصوره|سل|م عم|د طلعتـــ |بــــر|
يم غنيم28|527 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيح محمد خ|لد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| محمد سيد محمد |لزي|تـــي346683
78oo97|صيدله |لزق|زيقريج |حمد |لسيد عبــــ|س
6ooo85تـــربــــيتـــ طنط|مريم عص|م محمد طه سعد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمرو محمود محمد محمد فرح|تـــ697388
يم |لسيد يوسف |لبــــغد|76395 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفتـــسنيم |بــــر|
ندستـــ |سيوطس|جد محمد محسن محمود |صم3652|9
2|8o93|يم محمد زينهم |حمد رتـــحمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره طنط|روج | ظريف ه|بــــيل ج|بــــ |6||486
|5836oكليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــبــــه عبــــده ص|لح عبــــده
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد محمد حس سيد|543|88
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لسيد عبــــد|لغف|ر سليم|ن|25623
علوم بــــنه|حمد |لشح|تـــ |لسيد عبــــد|لرحمن|339877
يم26693| ندستـــ ع شمسمنتـــ | ي| صبــــ |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م محمد ن|جح عبــــد |لرحمن|44||4
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد محمود |لص|وى |حمد|637886
وف|تـــمحمد ممدوح عبــــد|لحميد عبــــدربــــه2878|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |أللسن سوه|جي|سم عبــــد|لمو عثــــم|ن عبــــد|لمو 897798
طبــــ |ل|سكندريهيم|ن |حمد عبــــد |لمنعم محمد خليل |755|52
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تـــج|ره ع شمسم | ممدوح ميل|د تـــوفيق|4|54|
8|53o2حقوق |لمنصورهندي ي عبــــد|لبــــ|سط محمد
4o4|ooتـــج|ره |ل|سكندريهذ محمد ذ عبــــد |لعزيز
ح|ن446734 ل|ل عبــــد |لجو|د ع  علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد 
92495o يم محمد |حمد ندستـــ سوه|جعمر |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهفرح |لسيد |حمد |لتـــه||48934
معهد ف ص |لمنصورهمن|ر عبــــد |لجليل عبــــد |لجليل محمد طلبــــه696399
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ ن| صبــــ عو|د32|349
5|696oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورريه|م |حمد سعيد |لشيخ

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نع زكري| محمود سيد|4498
4o8644 يم محمد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن صل|ح |بــــر|
8o8o54|ه زغلول مبــــروك |بــــوبــــكر علوم |لم |م
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــم محمد عبــــد |لعظيم محمد ع|مر|692894
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه محمد فؤ|د محمد حبــــيبــــ|38757|
3429|o حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| عبــــد|لنبــــى عبــــد|لفتـــ|ح محمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نفرح |يمن حس طه887|2|

828|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمد سيد محمد
بــــي 43|675 صيدله |لمنصورهع حمزه حمزه |ل
639o95تـــج|ره |لزق|زيقأحمد مصبــــ|ح أحمد محمد أحمد
7o5362تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهح|زم محسن فرج عبــــد |لحليم محمد حسوبــــه
يف485435 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| |لسيد بــــ |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح 
234o94أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرسيد صل|ح |لدين سيد محمد
يم محمد6|2358 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره سم محمد |بــــر|
697o77ندستـــ |لمنصورهحسن عم|د |لدين حسن جم|ل حسن صقر

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| محمد فؤ|د محمد|53|52
يم عبــــده حسن نوي763536 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه عبــــده |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأل|ء محمد محمد فوزى |لشني497432
8558ooحقوق بــــ سويفمحمود عبــــد|لحكيم محمد |بــــوبــــكر
رهمر|م عبــــد|لن| محمد عبــــد|لحليم238558 حقوق |لق|
349o26كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسمر محمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
نوعيتـــ موسيقيه |لم |دين| صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد4722|8
ف رشو|ن ح|مد رشو|ن|789554 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــسم|ء |
زر|عه سوه|ج |ده محمد عبــــد|للطيف عبــــد|لكريم 555|92

636o9كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمود ربــــيع محمود محمد
5o52o3 طبــــ |ل|سكندريهمرو|ن أيمن صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
4257o9ق|وى ى ز  تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدين| ي
6||o93|ندستـــ |لمنصورهحمد محمود تـــوفيق |لرشيدى
8575o8| ه م|جد عبــــد|لعظيم عبــــد| نوعيتـــ |لم |م
تـــربــــيتـــ دمنهورورده جمعه |حمد حسن |لحم|وى5455|5
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمود |حمد ع محمد عبــــد|للطيف636398

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد ع|دل حس |حمد|63869
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وف|تـــمحمد تـــ|مر جم|ل |لدين |لسيد2875|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|44|o6د|بــــ ع شمس|خلود و|ئل ح|مد عبــــد |لعزيز شمس
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى عبــــد|لعزيز محمود عبــــد |لعزيز د|266628
تـــج|ره |سيوط حمد حس ع |حمد|883459
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحمدي محمود محمد عبــــد|لمحسن867594
68o596د|بــــ |لم |وق محمد عبــــد |لرحمن |لمتـــو |حمد|
6399ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل |ء بــــه|ء محمود محمد محمد
6o8394يف تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق رمض|ن محمد 
898o92 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|دع|ء ن| محمود محمد
2|623oندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن لط |حمد محمد حمزه

ره|ء محمد |م |حمد حس عبــــد |42927 طبــــ بــــيطرى |لق|
5274o2ندستـــ |ل|سكندريهن|ء |نور محمد محمد مدكور

6o698ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد ص|لح محمد سعد
9o23|2 حقوق سوه|جمحمد حس محمد |لسيد
7o6572تـــج|ره |لمنصورهند| ن محمود محمد |حمد
م محمد درويش محمد|258265 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــد
إعل|م بــــ سويفرن| محمد عفي ع عبــــد |لنبــــى228932
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيفه محمود محمد محمود 2553|9
م34349| ر من سيد رهم|رتـــ | م| تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطرحمه محمد محمد كم|ل |لدين  7||877
5|4o29د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــ حس خليل حس زعربــــ
9o86o8  علوم سوه|جدع|ء سعد |لدين عبــــد|لحميد محمد
تـــمريض ع شمس ند| حمدى محمد محمد ضوه794|35
6o87|9تـــربــــيتـــ طنط||ء عبــــد |لر|زق عبــــد |لجليل قتـــ|يه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه ع فرغ |حمد|754424

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفصفيتـــ |حمد عبــــد |لكريم عبــــد |لفضيل838|6
يم ع |حمد848229 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط |بــــر|
33792oحقوق بــــنه|عص|م عمر عز |لدين عبــــده ع|مر
54|38oزر|عه كفر |لشيخمحمد ع سعيد ع حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنه | جم|ل عبــــد|لر| |حمد |لسم887|22
44529oوف|تـــمحمد رفعتـــ جمعه محمد عبــــد | |لجمل معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
43o34|زر|عه طنط|شيم|ء أحمد محمد |لسيد أبــــو سنتـــ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|يده بــــكرى بــــسيو بــــسيو 236457
43o858تـــج|ره طنط|رويد| ع|طف محمود أحمد |لعنتـــرى
85o544تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد فرح|تـــ محمد |بــــو|لسعود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديف|طمه عبــــد|لمنعم عبــــد |لمغيثــــ عبــــد3|2798
ه |ل|م عبــــد | محمد |لنش|ر5768|4 تـــج|ره كفر |لشيخم
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نشه|بــــ من|زع معبــــد عر|بــــى |246|9
وف|تـــم|زن محمد عبــــد |لبــــ| محمود |بــــو سنه44|446 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنه نبــــيل سعيد عبــــد|لموجود |لح|كم45987
وف|تـــعمر جم|ل حسن مصط 27972| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
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6o9o| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفيوسف حسن رمض|ن حس
27o5|5|يم حف مصط |لبــــلتـــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يونس أحمد عبــــد|لعزيز يونس كليبــــ422668
رهيوسف عبــــد |لنبــــى محمد |حمد23675| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
845o65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن |حمد نجم |لدين ص|لح
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحن محمد عبــــد | عبــــد |لرحيم عبــــد 64|755
يم مسيحه336562 حقوق ع شمسم|رتـــ | سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــه ع|مر محمد محمد عي263432
9o4878 علوم سوه|جه|يدى محمد عبــــد|للطيف |بــــوط|لبــــ
4|o452يم محمد يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|محمد |لسيد |بــــر|
5||8o7علوم طنط|محمود |حمد عبــــد|لق|در محمد |لسق
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م |يمن ع محمد سويد|ن529244
452o|3علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد جل|ل عبــــد|لرحمن نجم

رتـــنور|ن مصط |بــــو بــــكر |لصديق57||3 علوم ري|ضتـــ |لق|
7o7o|2| تـــج|ره |لمنصوره|ء يوسف |بــــو كبــــشه |لمتـــو
45o|39ندستـــ كفر |لشيخمحمد شح|تـــه تـــر |لجرف
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل| صل|ح |لدين محمد ع بــــيو|3|625
63386o| د|بــــ |لزق|زيق|سل|م مجدى محمد مصط
علوم بــــنه|رضوى محروس منصور محروس338|33
يم39998| ندستـــ ع شمسم|رتـــ | ن| عبــــده |بــــر|
نوعيتـــ موسيقيه |لم |من|ر ط|رق محمود عبــــد|لرحمن8945|8
علوم |لزق|زيقل|ء صل|ح محروس ع س|لم عبــــد 774578
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد محمود حف رضو|ن|762454
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| محمد سعيد قنيطر4639|4

رهمحمد وجيه |لسيد محمد |لن| 27778 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممصط حسن عقل |م 9453|

كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمرو عص|م كم|ل حس |لجندى438667
تـــج|ره ع شمس |تـــ |يه|بــــ محمود طه ع24774
4882o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن سم رمض|ن غريبــــ

9oo356حقوق سوه|ج حمد عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن محمد
69|65oيم عبــــد |له يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصوره |بــــر|
9o6468 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ندى حربــــى حل بــــخيتـــ

يم|6|584 صيدله بــــ سويفسم|ء صديق محمود |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عمرو عبــــد |لحليم محمد عي 678494
897o58|ء كتـــ|نه |حمد ري|ن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره ع|دل بــــبــــ|وى مرقص275238
يم س|لم|258597 يم نبــــيل |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
345o83لسن ع شمس|سل محمود سيد حسي |حمد سعيد
ح|ن3943|6 تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء ه|شم مأمون سليم|ن 
26349oطبــــ بــــنه|مروه محمد رضو|ن ع رضو|ن
4o8o|9| د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمد سعد عطيه ع
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ف عبــــد |لخ|لق |لمر مرزوق695988 حقوق |لمنصورهسل|م |
د|ر |لعلوم |لفيوممحمد حميد دي|بــــ حميد242895
نوعيتـــ |لم ||ء ع|طف ن عبــــد|لجو|د|857497
رتـــ|ي|تـــ يونس لبــــيبــــ رزق|8738|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط رمض|ن محمد متـــو ش| 487356
تـــج|ره |لزق|زيقحمد كم|ل |حمد عم|رتـــ|777658
ندستـــ حلو|نمحمود محمد محمود نعم|ن خض 5|6245
تـــج|ره |سيوطمحمود سم عبــــد|لم|لك محمود 33|892
5242o6كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــه|جر محمود بــــكر محمود شح|تـــه
|38o||تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق حل |لسيد يوسف
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم محمد شعبــــ453332
وف|تـــمحمد ز عبــــد |لحميد محمد56|778 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهبــــه ك|رم عبــــد |لعليم ن7|394 حقوق |لق|
9o6572 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين|ن |يمن عد حبــــيبــــ
5o3452زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنتـــ | سعيد محمد شح|تـــتـــ شعبــــ|ن
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء سلم|ن خليل محمد|837266
د|ر |لعلوم |لفيومحمد ع|رف صبــــرى عمر|772825
824o78 تـــج|ره |سيوطمصط ر| فريز ع
7o7|84د|بــــ |لمنصوره|وق |لسيد عوض عوض يوسف
8o5929نوعيتـــ |لم |ند| |حمد شو حسن
7o2832 علوم حلو|نمصط |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد
4o75|7ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنه خلف عبــــد |لحليم حم|ده عبــــد |لرحيم
425|6oيم محمد إبــــر ين عص|م |لدين إبــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهش
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  منه | جوده زين |لع|بــــدين عبــــد |لوه769846
9|9o|4 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطع|ئشه حس حس|ن محمد
|39o66|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسم|ء رش|د سعيد نص|ر
يم رسل|ن74|425 د|بــــ |ل|سكندريه|إن عل|ء سعيد إبــــر|
3||55oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ريو رفعتـــ  |د تـــ|درس
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سعيد محمد عبــــد|لرحمن عطيه633|45
د|بــــ |سيوط|وليد فرح|تـــ ز بــــ|وى 886629
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مصط محمد حبــــيبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ5|7|32
معهد ف ص بــــور سعيديم|ن عبــــد|لع| ص|بــــر رضو|ن|623862
6o6o4|تـــج|ره طنط|ش|م عبــــد |لمنعم فتـــ ص|بــــر
لسن ع شمس|ريم |حمد حس عو|د ملي 62|32|
6989o4|معهد ف ص |لمنصوره|ء ع|دل |لسعودى محمود
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد س|لم سليم|ن س|لم|63|792 ع.
42643oصيدله |ل|سكندريهنوره|ن ع|صم مسعد محمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهرضوى رض| محمد |حمد757282
62o749حقوق |لمنصورهخ|لد محمد |لسيد حسن سل|مه
|5o478 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نش|دى |سم|عيل حر| بــــك ع
5o5||3|ش|م دسو |لحلو تـــج|ره |سيوطحمد 
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نوعيتـــ فنيه طنط|ر| | |بــــو|لفتـــوح محمد وص|ل ملوص4357|4
8o|3o7تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ن|ريم|ن محمد مهدي عبــــد|لحكيم
لس سم شح|تـــه بــــخيتـــ334532 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسك
ندستـــ بــــنه|ل|ء فرج محمد سليم|248922 كليتـــ 
علوم |سو|نزي|د عبــــد|لر|زق عبــــد|لل|ه ع 777|83
78o68o|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق منيه حسن حس مصط |لشح|تـــ
823o72لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |زينبــــ خليل محمد خليل|
4249o2ي زر|عه |ل|سكندريهمحمد حسن محمد بــــح
صيدله |ل|سكندريهصف|ء عبــــد |لعزيز حسن |بــــو ط|لبــــ428254
نوعيتـــ |لزق|زيقوف|ء شعبــــ|ن عبــــد |لمع |لز782386
حقوق |لزق|زيقآيتـــ أحمد محمد عبــــد|لعزيز647562
علوم بــــنه|ند محمود فؤ|د محمد حس 884|64
علوم بــــورسعيدحمد |م |بــــو زيد |حمد محمد|76||68
6o5486|ف ع فه كبــــ|ش لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يم|ن |
84o956صيدلتـــ |سيوطفينوس مرقس جرجس بــــولس
839o22علوم |سو|نم|رين| مر|د فريد جرجس
تـــربــــيتـــ بــــنه|ض محمد عبــــد|لعزيز خليل4489|6
68o698طبــــ |لمنصورهر| | ع مصط عبــــ|س |لمر

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن جم|ل جوده محمود سيد55526
6o7253د|بــــ طنط|حم|ده بــــدوى رمض|ن |لشح|تـــ |لسبــــربــــي|
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد |لدسو مصط |لج|678344
8o7|94طبــــ |لم |ه|جر مدحتـــ |حمد محمود
69434o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلشيم|ء محمد |حمد محمد خليل
6oo7o||تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء محمد |لسيد شكر
8397o2نوعيتـــ موسيقيه قن|من|ر |حمد سيد |حمد
6o|753د|بــــ طنط|محمد عل|ء عبــــده |لقطورى|
9|2o4| علوم سوه|جم|يكل ف|م عبــــد|لمل|ك سيف
8o4725ف عبــــد|لوكيل عبــــيد كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمريم |
82745oتـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لفتـــ|ح سعيد حسن
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم |حمد كم|ل |لدين مصط ج|42657
7799o4تـــمريض |لزق|زيق بــــه ع |سم|عيل عبــــد |لسل|م
8o72|oتـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |س|ره عبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف
رهندى محمود نظيم محمود299|5| تـــج|ره |لق|
5||48o طبــــ |ل|سكندريهمحمد مسعد رجبــــ |حمد حس
طبــــ طنط|محمد |بــــو |لعزم |حمد |بــــو |لعزم|43367
د|بــــ دمنهور||ء محمد ن| عبــــد |لبــــ|رى |حمد 475587
262o38يم ح|فظ قنديل يم |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|قنديل |بــــر|
87588o صيدلتـــ |سيوطستـــيفن غ|يس |خنوخ صموئيل
8855o2  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطشيم|ء عبــــد| ه|شم |حمد
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد |لغريبــــ |حمد |لقم764486
يم332676 صيدله طنط|ي|تـــ ن| عبــــد|لمن منصور |بــــر|
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محسن |حمد قر |277|2
تـــج|ره كفر |لشيخمؤمن |لسيد ممدوح محمد در|ز5562|4
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمروتـــ |حمد ص|لح عطي سليم|ن485458
وف|تـــسم| ص|لح محمد ص|لح753797 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ندستـــ كفر |لشيخم|يكل عم|د ك|مل عزتـــ|47898
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعم|ر ي| |حمد |لبــــدوى محمود |ل337922
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن مجدي جودتـــ عبــــد|لمطلبــــ|356886
47842oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمؤمن |يمن |لجيو |بــــو |لفتـــوح
4|55o9 |تـــج|ره كفر |لشيخلسيد عوض |لسيد عبــــد |لعزيز |لق
8223o7تـــج|ره |سيوطس|مر يوسف جرجس حنس

869o6معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحس ع|طف م |ر رجبــــ
يم |لدسو |لسيد 4|6922 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|د| | محمد |بــــر|
4|26o2كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم|رين نص|ر من بــــرسوم بــــقطر

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نغ|م عم|ر طلعتـــ غزو عبــــد |لمجيد|42325
4o74|3 |يم مصط محمد |للبــــ تـــج|ره طنط|أم| |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد ع غ|نم ي|س |668|23
4o2484يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط||ء سعيد |نور عبــــد |لحميد |بــــر|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |يوسف |حمد |بــــو|لفضل |حمد|828|8
852o52لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سل سيد خليل محمد
6|878o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن أحمد محمد أبــــو جمعه
5o98o9طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| ن|جح عبــــد|لحميد سعيد
23o6|8رهمحمود مصط عبــــد|له|دى س|لم تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمل س|لم عبــــد | |لفخر| |82|777
34|73oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م عم|د حسن عبــــد|لمجيد سل|مه
249o33لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ند| محمد مصط عل|م
84439o|د|بــــ |سو|ن|روي عص|م ع حسن
معهد ف ص بــــور سعيدحمد حس محمد عضمتـــ|8553|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسمر |حمد ح|مد محمد8499|3
5o532|زر|عه |ل|سكندريهص|لح |يه|بــــ ع|طف عبــــد|لجليل س
4o|35|د|بــــ دمنهور|رح|بــــ أحمد سعيد أحمد
5|95|o د|بــــ طنط|نسمه عل|ء حسن محمد |للبــــ|
ق|وى277462 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عبــــد| عبــــدربــــه |ل
ره|سم|ء فوزى ص|لح شعبــــ|ن|252595 ثــــ|ر |لق|
847o5o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسم|ء عبــــد|لبــــ|سط سليم يوسف
9||7|o  |معهد ف ص سوه|جعبــــد| فتـــ محمد عبــــد
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد ع|طف ع |حمد84996
رهدين| ي| عبــــد | محمود |لشعر|435|2 صيدله |لق|

5o3|63زر|عه |ل|سكندريهسمر ن| |لسيد |حمد|لسيد
ف محمد عبــــد |لحميد28424| رهمريم | تـــج|ره |لق|
43999oيم محمود عبــــيد محمد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدع|ء |بــــر|
4|o467يم محفوظ أبــــو زيد تـــج|ره طنط|محمد محمود |بــــر|
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد نوبــــى عبــــد |لصبــــور نوبــــى|49493
9|o329  | لس ن|جح يوسف سعد صيدلتـــ سوه|جك
تـــربــــيتـــ |سيوط  ن ع|طف لبــــيبــــ شح|تـــه|||8828
48o78| ف فرح عوض رهبــــيتـــر | تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم عبــــد | ح|مد محمد رمض|496696
يم غبــــري|ل س|ويرس667|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوستـــ | |بــــر|
8o66|4|نوعيتـــ موسيقيه |لم |سم|ء خل|ف فتـــح | خليفه
8o6|43نوعيتـــ |لم |مرن| مل|ك مخ|ئيل ن|عوم
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحس|م عد |حمد محمد444745
62o836معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد ربــــيع محمد محمد يوسف
ف فوزى بــــدر مو8||768 تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره |
6o8997معهد ف ص طنط|ين رض| عبــــد |لسميع |ألسود
829o42|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد مط|عن محمود محمد
26985oيم يم ع عبــــ|س |بــــر|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــع |بــــر|
يم |لعز|زى772986 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمود محمد حس |بــــر|

2||o7وف|تـــي| ع محمد محمد سبــــع تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمؤمن محمد سيد |حمد|2977|
4o8554|ى حقوق طنط||ء ك|مل محمد |لخن
رى689227 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد | محمد حمزه ع |لجو
5o6545كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن محمد عبــــ|س حسن |حمد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمنصور |لسيد منصور |لسيد699459

طبــــ بــــ سويفيوسف سعد مل|ك غ|62|58
494|o3د|بــــ دمنهور|عل|ء عبــــد | ع عمر
9oo644 تـــربــــيتـــ سوه|جكرستـــ | كرم نعيم حكيم
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدى |لسيد محمد ش|كر73|758
ر|ء أحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لنبــــي438266 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخز
33o|3||ر|ء محمد عبــــد|لنبــــى عزبــــ |د|بــــ بــــنه|لز
6o65|7| ندستـــ |لمنصورهحمد مدحتـــ |لسيد متـــو
معهد ف ص بــــ سويفزي|د عبــــد|لسل|م عبــــد|لق|در محمد23|853
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى ه| محمد محمد756777
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| صل|ح عبــــد |لق|در حسن38496|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــخ|لد وجيه |لسيد محمود |بــــوشيخه343893
تـــمريض ع شمس |ء محمد |لسيد |حمد ز|يد|854|34
8o72o5طبــــ |لم |ي|سم ي مندور خليفه
62777o|يم ع طنط|وى طبــــ ع شمسحمد خ|لد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جسل|م |س|مه مغ|وري |حمد|843733
تـــربــــيتـــ دمنهوررح|بــــ محمد مبــــروك ع ط|يل499496
ف |لسيد ح|مد |لبــــدوي|99|685 د|بــــ |لمنصوره|سل|م |
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر حس |لجيل| |حمد|9|836
رهمهدى جمعه عبــــد|لفتـــ|ح سيد|حمد46323 علوم |لق|
طبــــ بــــ سويفمع|ذ محمد مصط شح|تـــه22|54
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيح زكري| محمد |سم|عيل مصط |52579
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود رض| محمود |لسيد نعيم497638
يم |حمد||43922 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه عبــــد|لحميد |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفس|ره محمد |بــــوزيد |حمد55297
تـــج|ره بــــنه|س|مه رض| محمد عطيه محمود|636629
77286oيم يم محمد |بــــر| حقوق ع شمسمحمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء عبــــد|لحميد |لسيد فضل |بــــوبــــكر6644|4

24o64يم محمد ف |بــــر| ره|رحمه | د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسمحمد عص|م عبــــد |لسل|م |لملي 67558|
22oo|9حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|ريه|ن كرم فؤ|د محمد تـــوفيق
ندستـــ |سيوطحس حم|ده حس |حمد  5|8758
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر |لسيد محمود مصط |لزغبــــى488956
263533| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن حسن |لسيد حسن ذ
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع محمود |حمد |حمد س|لم38|446
|4ooo4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندى محمد ح|مد |حمد س|لم
حقوق طنط|ندى محمد عبــــد |لعزيز محمود497525
يم627463 حقوق |لزق|زيقمن|ر رض| محمد محمد |بــــر|
|5o27oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ء |لدين محمد ع عطيتـــ ضيف
6o257oسيق ف محمد عبــــد |لع|ل  تـــربــــيتـــ طنط|عمرو |
فنون جميله فنون حلو|نل|ء |حمد |بــــو مندور سليم|ن|58826|
ف |ميل نجيبــــ كعله|47656 ي|م | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
|34|4o كليتـــ |أللسن سوه|جدير مجدى سيد محمد حس|ن
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  بــــوسه بــــليغ |حمد عوض768952
4o5348تـــج|ره سوه|جف|طمه |حمد |لمهدى محمد مر|د
لسن ع شمس|ن|دين نشأتـــ فتـــ محمد |لجم 248672

رهمصط عبــــد | م| عبــــد |لونيس8|472 صيدله |لق|
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمود بــــ|تـــع |لحص| محمد غبــــ| 528474
ش|م256389 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد سعيد ك|مل 

593o2|كليتـــ |أللسن بــــ سويفيم|ن مصط عبــــد |لحليم |بــــو |لمك
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر حمدى محمود |لزردق7|2599
6o6978طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد |لحميد عص|م عبــــد |لحميد حسن
77|393| يف عبــــد |لمجيد عبــــد| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يه 
826|o5|صيدلتـــ |سيوط|ل|ء سم عبــــد|لرحيم عط
9o5982 لس |بــــ|دير علوم سوه|جم|ريو كم|ل ك

4|7oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد صبــــ |لسيد عبــــد |لنبــــى
2584|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سيد |حمد خليفه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيتـــ حمدى عوض عبــــد |لرحيم|329|52
|495o4فنون جميله فنون حلو|نسل عص|م محمد ع
ى7|3423 ين محمد محمد بــــيو بــــح كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|سل |يمن محمد فهيم شح|تـــه24|6|2
تـــج|ره بــــنه|حس|ن سعيد حس|ن عبــــد|لحميد85|347
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د|بــــ بــــ سويف|محمود حل عبــــد|لعزيز محمد55975
886|9o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|رى كم|ل ك|مل مسعود
زر|عه كفر |لشيخمحمد |حمد فتـــ |حمد |لنش|ر326|44
|د|بــــ طنط|ف|طمه محمد ح|مد محمد بــــدر|259|4
9o2o|5 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ل محروس |حمد عبــــد|لرحمن
نوعيتـــ فنيه طنط|رن| يونس محمد ص|لح295||6
د|بــــ |لفيوم|مؤمن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد سنو64867

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريه|م رجبــــ |م عيد7773|5
4o435||حقوق |ل|سكندريهحمد |حمد نور|لدين محمد محمد
78o653لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر ي| محمد |حمد |لطحل|وى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى محمد فتـــح | |ل |د8|2793
رهمنه | عبــــد|لش| محمد محمود||2359 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|65|o6ف عبــــد |لن| محمد رهمن|ر | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
6o2664يم |لجندى رهمرو|ن محمد محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |سيوطمحمود حسن |حمد زيد|ن 672|89
46|8oo|طبــــ ع شمسمحمود عبــــد| محمد |لبــــن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد عبــــد|لق|در ز عبــــد|لرحيم 7|9246
6o38o2|حقوق |لمنصورهحمد حمدى محمد حسن عم|ره
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |258|52
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوريه سعيد شح|تـــتـــ عيد شح|تـــه|569|52

د|بــــ |لفيوم|نور| محمد جمعه حسن95|69
8o7oo3|رتـــ|يه جم|ل حسن |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|ر |لعلوم |لفيومرحمه فتـــ عبــــد|لجو|د عمر رزق6927|4
7554o7تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|سم |لسيد محمد محمود
35984oف شلبــــي حسن كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسشيم|ء |
2|5o64رهمهند ع|دل ج|د |لكريم عبــــد|لمو زر|عه |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديفيبــــى طلعتـــ صد |سطف|نوس272679
7o4|69لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود يح عبــــد | سيد |حمد
6o27|oتـــج|ره طنط|سيف حس|م حمدى |لسعيد |لبــــيو
ره|عبــــد|لرحمن |حمد غ|نم محمد محمد34|234 د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسندى مصل محمد مصل |لفخر| 6286|3
صيدله ع شمسنور| محمد رمض|ن مو9355|3
ندستـــ بــــور سعيدحمد خ|لد ز محمد |بــــو رمض|ن|762643
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |م من |م حسن|53|4|3
85o499يم تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمن|ر سعيد محمد |بــــر|
8o4|92 يم دسو نوعيتـــ |لم |حن|ن |حمد |بــــر|
5o26|7زر|عه |ل|سكندريهر|ن| ط|رق |حمد محمد عطيتـــ
ي جوده|629559 يم خ د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |بــــر|
4o669|يم نجدى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منتـــ | نجدى |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|رتـــ |حمد |حمد رفعتـــ عثــــم|ن6829|6
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشندى عص|م |حمد عبــــد |لو|حد768397

Page 3863 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

695567| ندستـــ |لمنصورهحمد صل|ح محمد |لبــــيو
حقوق |سيوط  |بــــ|نوبــــ عم|د حن| حن|4|48|9
88424o|د|ر |لعلوم |لم |  يمن حس|ن عبــــد|لوكيل حس|ن
يم39392| د|بــــ حلو|ن|ي|سم زين |بــــو |لحمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر محمد |حمد محمود835659

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط بــــيو شفيق بــــيو26377
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ريموند| سعيد ف|يق لم 969|82
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ن| |سم|عيل سليم|ن255979
62oo83تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد شط| ع عوف بــــصله
6o5o|2تـــج|ره |لمنصورهندى محمد |حمد حسن ع|شور
7oo958تـــج|ره |لزق|زيقم| مصط محمود حل |حمد زمزم

كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد خ|لد |حمد عبــــد |لرحمن|59755
6|o|99 معهد ف تـــمريض طنط| نسيمه عبــــد| |بــــو|لن |بــــوخ
8o6|26 نوعيتـــ |لم |ع حربــــي محمد مه
5o4243طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنديره نبــــيل نج|ح ه|شم مدكور
يم رمض|ن عبــــد|لر|زق228327 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد سيد محمد ري|ض|825262
24|42o|تـــج|ره ع شمس|ء محمد حس محمد |حمد
معهد ف ص طنط|كريم رض| محمد |لسيد يوسف433795
|394|oتـــمريض  حلو|نتـــ حس|م محمد |لش|ذ
رهجه|د مصط |حمد |حمد5|653| ندستـــ |لق|
تـــ مهدى محمود ع شتـــ|7482|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن
ندستـــ |ل|سكندريهعمر غنيم فه غنيم ع 528982

تـــربــــيتـــ حلو|نعف|ف عبــــد|لمعز |حمد عبــــد|لمجيد48929
لس لويس مكرم حن||2|359 |د|بــــ |لم |ك
صيدله |لمنصورهبــــتـــس|م |لسعيد عبــــد |لعزيز |لسعيد 694522
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر مسعد رمض|ن عبــــد |لبــــ|رى رمض2532|6
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود عبــــد|لش| 776742
3233o5د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ مختـــ|ر محمد |حمد |لزق
8o89o3يم محمود تـــج|ره |سيوطمحمد محمود نجيبــــ |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حن|ن محمد |لسيد محمد م| 2553|4
ل|ل سيحتـــ|28752| ي  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|نوبــــ ي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حسن محمود حسن محمد عطيه4||779
م 898958 طبــــ |لفيومم|ريتـــ |يمن فتـــ سيد
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دى ط|رق |سم|عيل حن حسن|287|4
7o75|4ه عم|د حمدى عبــــد |لسل|م طبــــ بــــيطرى بــــنه|ن
9oo247| يم محمد محمد حن ره بــــر| طبــــ |لق|
رهنه|د عطيه |حمد سم 626344 د|ر |لعلوم ج |لق|
5oo982ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ ع |ء عبــــد|لق|در محمود محمد عوده
|3o|34لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مريم مجد فؤ|د جرجس بــــرسوم
6o2684| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد ر|غبــــ |حمد ر|غبــــ حس
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رهمحمد |حمد محمد |حمد||444| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دع|ء رمض|ن محمد سليم|ن83|632
ر |سم|عيل عبــــد |لص|دق47273| رهمصط ز| تـــج|ره |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنه|ل حمدى عبــــد|لعزيز |لدرو| 66|39
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم ع|طف صبــــ ميخ|ئيل 86|922
49287oيبــــه حقوق |ل|سكندريهمؤمن مرو|ن محمد فخرى عبــــد|لق|در 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور| ع|دل عبــــد|لخ|لق عتـــلم295|26
4o58o2د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه س|مح محمد عبــــد |لوه|بــــ ع

2|8o||حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء عل|ء |لدين محبــــ محمد
728|o|معهد ف ص بــــ سويف|ء ربــــيع عبــــد |لعظيم صميده

طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندى سعيد جوده |م|م محمد626457
92o8|8 د|بــــ سوه|ج|عم|د مدحتـــ نخله ري|ض
|39oo9رهشهد |يمن مصط فر|ج تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد حس|م |لدين فوزى ع6333|2
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لعزيز مجدى عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم 476385
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــيتـــر ع|دل فؤ|د ري|ض2366|2
7o4|93حقوق |لزق|زيقمحمد سعيد شحتـــه مصل غريبــــ
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  م ع|طف حسن |لبــــهوتـــي7797|5
7769o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه عبــــد |لعزيز فتـــ عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ح عمرو محمد عبــــد|لعزيز عز |لدين346533
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| عبــــد|لعزيز رمض|ن ن236969
82927o تـــج|ره سوه|جمصط حس ع حس
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف|دى |يمن مرجس كريم324958
6|98o2|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد ن|در فتـــ حسن طريتـــ
وف|تـــط|رق محمد عبــــد|لمقصود كروش268525 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
246o32 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسعد مصط سعد |بــــو|لعن
تـــج|ره دمنهورعوض عبــــد|لعزيز بــــسيو عبــــد|لعزيز 494278
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نط|رق حس محمد محمد843973
تـــج|ره |لمنصورهيم بــــكر |حمد |لرخ684364
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لش| بــــند|ري ع77|775

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنه | خ|لد محمد محمد ع2|332
علوم بــــ سويفنطون ن|دي يوسف عبــــد |لسيد|9|543
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدي|ن| |يمن سيد مصط 24939

وف|تـــف|دى ه| س| بــــولس قلتـــه8|98|| معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم
7o8o22| ى ع عبــــد |لحميد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد صبــــ محمود عبــــد |لخ|لق عثــــم494429
4635oo|حقوق |لمنصورهحمد |لسعد|وى |حمد |لسعد|وى

ندستـــ |لم |محمود حس محمد رجبــــ56883
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد نبــــيل محمد  مبــــ|رك|9|4934
د|بــــ د |ط|رو|ن سعيد محمد س|لم7492|6
|3o243|ر فوزي متـــرى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يري م|
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ه مصط محمد شه|بــــ22578| رهن طبــــ |سن|ن |لق|
3||8o5تـــج|ره ع شمسنور|ن محسن سيد |لسيد محمد
8833|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمصط محمد |لمؤمن بــــكر عبــــد|لظ
7o43|6تـــج|ره |لزق|زيقل|ء جم|ل ع عبــــد |لجو|د |لعرنوس

2o5|7|يم رهحمد شعبــــ|ن |حمد |بــــر| صيدله |لق|
8o93|8نوعيتـــ |لم |حن|ن سليم|ن يوسف سليم|ن
|5o999ن| ص|لح عبــــد |لسيد ري|ض تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى صل|ح سعد ع رجبــــ7|3484
ى7689|6 بــــي |حمد |لع تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد أحمد |ل
63o|73|تـــج|ره |لزق|زيقثــــر و|ئل فتـــ محمد
77oo76|نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لمنعم عم|د عبــــد |لمنعم |سم
حقوق طنط|محمد شعبــــ|ن محمد |حمد493643
علوم بــــنه|منيه محمد محمد سليم||3|426
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء حل محمود عبــــد | |حمد8558|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| عل|ء|لدين حسن يسن|26655
حقوق |لمنصورهسل سعد سعد |حمد |حمد|68326
6o2|8o|طبــــ طنط|ي|ر| محمد |لششتـــ|وى محمد حس
د|بــــ ع شمس|ل|ء عص|م |بــــو |لفتـــوح فه محمد|773585
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد ع محمد |لش|ذ||4486
ف مختـــ|ر |بــــو غتـــمه8286|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طز|يد |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــسمه صل|ح |لسيد يوسف سليم|ن|68836
ش|م |حمد عطيتـــ|7957|3 حقوق حلو|نحمد 
4o46o2د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حسن ع |حمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورح|زم رض| حسن حسن عطيتـــ68||54
رهمحمد خ|لد عبــــد|لح|فظ عثــــم|ن حمزه244582 حقوق |لق|

رهمصط محمود عد صل|ح ع 46967 صيدله |لق|
68o336تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد مجدى محمد شعبــــ|ن رزق

ى زن|تـــه|59365 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد ع
9|o343  حقوق سوه|جصل|ح نور |لدين فر|ج حميد
7836o7 تـــج|ره |لزق|زيقي|ر| |لسيد ف|ضل عي
9o||29 تـــج|ره سوه|جمصط محمود محمد معروف
7678o9ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ن|دين محمد |لغريبــــ فرج غزى
9oo|||  تـــج|ره سوه|جف|رس عل|ء سعد |لدين عبــــد|للطيف
يم عبــــد|لعليم 885755 معهد ف ص |سيوطخديجه رمض|ن |بــــر|
7o6937معهد ف ص |لمنصورهجلستـــ|ن عزتـــ لط عبــــد |لجيد
64o28|يم |لبــــنوي حقوق |لزق|زيقآل|ء |لسيد حسي |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره خ|لد محمد |لسيد267453
68|o2oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد عثــــم|ن |لعو عثــــم|ن

556o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء محمود سيد ح|مد
يم ح|مد |بــــو |لعل484487 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخ|لد |لسيد |بــــر|
5o65o7د|بــــ |ل|سكندريه|جيه|ن محمد محمود عبــــد|لطيف |حمد
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2|8o9|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء عمر حس محمد
635256| تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء حج|زى |حمد ع
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمتـــ سم |لسيد |لسيد عبــــد ربــــه633796
8355o3تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــيتـــر بــــخيتـــ عبــــد|لمل|ك بــــخيتـــ
88o2|9  تـــج|ره |سيوطر|ن| ه| نص سل|مه
ي محمد |بــــو|لحس |269|82 |لسن |لم |ل|ء ع
صيدله حلو|نحمد محمد محسوبــــ حس |37459|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد رض| محمد |لنج|ر|8|7668 معهد ع| 
د  3644|9 علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود متـــو فتـــ مج|
يم ف|روق |لسمنودى429777 معهد ف ص طنط|ف|روق |بــــر|
9o6748|ء مصط محمود |حمد| تـــج|ره |سيوط 
يم عبــــد |لعظيم |لسيد شه498429 تـــربــــيتـــ دمنهورأميمتـــ |بــــر|
8oo|54| فنون جميله فنون |ل|قن منتـــ محمد زكري| ذ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجنه صل|ح |لدين رشدى |بــــو|لجود248966

|78o8|رهسل|م حس|م محمود ري|ض حقوق |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه محمد ك|مل عبــــد|لخ|لق53|239
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رحمتـــ ح|فظ حسن جبــــر82|348
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم | س|مح سم ولسن  882232
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|يدى بــــل|ل |لسيد محمود |لدخميس|69348
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نرفيدتـــ |حمد محمد |لعو 53233|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| و|ئل |لسيد ه|شم752397
د|بــــ حلو|ن|د| | عيد سيد |حمد9|2435
77o622|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقين|س |يمن عبــــد | محمد سليم|ن
يف682536 علوم |لمنصورهعبــــ عثــــم|ن محمد عثــــم|ن 
ه س| |حمد |لبــــ|ز |ل|م|م635572 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقن
|63|o|تـــربــــيتـــ حلو|نن فوزى محمود |حمد
صيدله حلو|نمنيه خليل عبــــد|لحميد بــــكر محمد |لج 223698
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود حسن ع حسن ع234473
ف نبــــيل ميخ|ئيل493455 حقوق طنط|ف|دى أ

ره|نور |لهدى مفيد فوزي |بــــو قريش24965 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |لمنصورهكريم |يه|بــــ عبــــد |لمطلبــــ ع|مر787|69
9o|247 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنجل|ء فتـــ عبــــد|لحميد مر
343o66 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط |س|متـــ عبــــد|للطيف ز معهد |لصفوتـــ |لع| 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق ف|يز عبــــد |لمحسن محمود سل||359
حقوق |ل|سكندريهكريم |حمد |لسيد |حمد |بــــو تـــيجو484497
7|oo62|ر قنديل محمد دويد|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمل ط|
6o74|5ندستـــ طنط|ع عبــــد |لق|در |لسيد |لشيخ
88|o37 تـــمريض |سيوطف|طمه محروس محمد محمد عربــــى
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسيد محمود سيد محمود3|8267
رهيه حم|ده عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل|26852| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــيشوى سم ميخ|ئيل عبــــد|لمل|ك324875
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6o6|25يم |لجندى د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |لرحمن |لسيد |بــــر|
تـــ محمود43396| حقوق ع شمسمريم كم|ل خ
334|78| يم ع ى |نور |بــــر| يم ي زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــبــــر|
يم |حمد عوض|496429 تـــربــــيتـــ دمنهوريه |بــــر|
42o377تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء عبــــد|لسميع |لبــــسيو عبــــد|لسميع
7824o6|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد |لسيد |حمد
433o43|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخلشيم|ء |لسيد |حمد |لديبــــ |لبــــرل
9o|9|7 معهد ف ص ري|ضه سوه|جس|مح دسو عبــــد|لحليم محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه |يه|بــــ محمود |لملي |لسيد|442748
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | |حمد عبــــد |لمنعم محمد حف |77432
227o|5حقوق حلو|نع سم حمزه عبــــد|لرحيم
9|o968 صيدلتـــ سوه|جمحمود بــــدوى |لسيد عبــــد|لنعيم
تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد عطيه6|3326
ش|م ش|كر |بــــو |لعل|63||75 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|حمد 
تـــمريض |لزق|زيق عبــــد |لرحمن محمد مر ع مر782872
9o239o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه |حمد ع|بــــدين |لسيد

5o56oد|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن نبــــيل ع ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد فرج محمد|775575
45o548ندستـــ طنط|محمد مصط مصط عم|ره
25|62oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق مصط عبــــد|لمع خ|لد
تـــربــــيتـــ سوه|جرضوى |حمد فوزى عمر|ن 895836
حقوق طنط|ي|سم ع عبــــد |لعزيز محمد||92|4
85oo7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد س|مح محمود ح|فظ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدع|ء رمض|ن محمد ع62447
37o252ف حسن عبــــد|لر|زق محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ح|زم |
68o8|5ندستـــ |لزق|زيقزينبــــ ثــــروتـــ عبــــده مصط شوم|ن
يم محمد محمود |لزميتـــى|762584 ندستـــ بــــور سعيدحمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسوق محمد فتـــ عبــــد ربــــه بــــدر6535|3
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حف عبــــد |لمجيد محمد |لبــــكرى22|464
ف محمد فتـــ مو ع222987 حقوق حلو|نعبــــد| |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى ع عبــــد| عبــــد|لحميد منط|ش68||22
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فوزى |حمد |لعتـــربــــى|362227
علوم ع شمسندرو نعيم لم |ندر|وس|798|4|
صيدله بــــ سويفنه|ل عبــــد|لق|در ك|مل محمود748||8
معهد ف ص طنط|بــــه عبــــد|لستـــ|ر حسن |لغر|بــــ4|4323
حقوق |لزق|زيقمصط محمود محمد عبــــد|لرحمن8||642
7|o52|صيدله |لمنصورهبــــسمله محمد محمود مصط |لنح|س
847o72 تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد بــــدر عبــــد|لسيد ع
7669o3رهعل|ء عبــــد |لق|در ح|مد حمدى |بــــو عتـــله تـــخطيط عمر| |لق|
6o3o|9|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سليم|ن بــــكر محرز
9o5495 صيدلتـــ |سيوطعو|طف |حمد يوسف ع
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44o||7تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر ع|صم فتـــح | غ|زى
26o357|ف عبــــد| محمود ه | طبــــ بــــنه|م
6o7|52|د|بــــ طنط|حمد محمد منصور |لمتـــو |لسل|خ|
32oo29وف|تـــعم|ر عبــــد| محمد يونس ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
6o6oo2ف |لدين تـــربــــيتـــ طنط|محمد محسن يوسف 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ط|رق |حمد عبــــد |لغ 4|48||
د|بــــ |لفيوم|دين| صل|ح حموده بــــريك68556

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم رض| عبــــد| صديق359623
ى يعقوبــــ عزيز249767 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم|رين| ي
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهه|جر محمد رأفتـــ عبــــد |لعزيز طه482665

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد|62294
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر سيف |لدين |حمد عبــــد|لحكيم ن |3444|6 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
رهمريم سعيد حس سيد محمد8396|2 تـــج|ره |لق|
7o278|يم  |لمرزو خلف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حمدى |بــــر|
ره|عمر سيد عبــــد|لغف|ر محمد |حمد234245 د|بــــ |لق|
25297oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه| |ر محمد محمد سم|ره

5o6|||يم عص|م |حمد مر مغربــــي صيدله بــــ سويفبــــر|
تـــ قطبــــ محمد حسن|58267 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم

علوم |لعريششيم|ء ع ع |ن سليم5|7693
علوم ري|ضتـــ دمنهور|ء م ف|روق ج|د عبــــد|لع|ل|56|524
9o3777 زر|عه سوه|جغ|ده عبــــد|لرحيم محمود |سم|عيل
يم مصيل|75986 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرو|ن محمد |بــــر|

ف فتـــ |حمد5|677 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد |
23646oرهعف|ف سيد عبــــد|لسل|م رمض|ن زر|عه |لق|
43o9o6 |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|فريده ي| عمر بــــديوى |لغبــــ
77o677د|بــــ |لزق|زيق|من|ر |حمد محمد حسن سعيد
448oo8ندستـــ |ل|سكندريهمريم |لسيد عبــــ|س رمض|ن
9|49o|  ر |دولف ز كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم|ريو م|
628o46ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم ع|طف ف|ضل عبــــد|لعزيز
8o2874تـــربــــيتـــ |لم |بــــسمه فوزي ز عثــــم|ن
6o8975معهد ف ص طنط|س|ره عي عي |لفح|ر
رهمصط |حمد |حمد محمد226249 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7oo778 ندستـــ |لمنصورهحمد حس|م |لدين عوض عبــــد |لكريم
7o4552تـــج|ره |لزق|زيقمصط خ|لد محمد ح|مد ع
8|2|8o طبــــ بــــ سويفدير |حمد ز ع
9o|969  | تـــج|ره سوه|جط|رق سعيد |لسيد فضل
845oo2ندستـــ أسو|نس|مر سعيد سعد سليم|ن

ره|شيم|ء ص|بــــر سعد محمد عمر3|358 د|بــــ |لق|
لس بــــش|ره نجيبــــ بــــش|ره 886622 تـــربــــيتـــ |سيوطك
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموليد محمد طه محمود257726
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر عم|د عبــــد|لحليم عمر|ن259296
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يم منصور |حمد7|4396 يم |بــــر| زر|عه كفر |لشيخصفيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــه|جر محمد جوده عبــــد |لوه|بــــ سعيد7994|6
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ين|س صبــــرى محمد ع س|لم|757862
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد ف|يز |دريس عبــــد |لرحمن |دريس494252
48o47oتـــج|ره دمنهورمؤمن |سعد عبــــد |لحميد محمد حمد
7o59o4معهد ف تـــمريض |لمنصوره مجد محمد محمد عبــــد |لع| محمد
تـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ محمد شعبــــ|ن |لسيد797|34
5o934oيم محمد  بــــيو |لش|ف تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد |بــــر|

تـــمريض  بــــ سويفعبــــ كم|ل محمود ه|شم53476
8o2775تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ند ح|مد سيد |سم|عيل
تـــج|ره |لمنصورهن محمد مصبــــ|ح نور|675874
4o2|9||يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يه ع|طف محمد محمد |بــــر|
24933oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع |ء ع|دل ق|سم عم|ره
77o467 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد |لحليم ع عبــــد |لحليم حسن عبــــد ع.
3|o94o|يم عبــــد يم عبــــد|لغف|ر |بــــر| ندستـــ ع شمسبــــر|

وف|تـــحمد خ|لد سعد |لدين |حمد|37||2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
 |حه وفن|دق |لفيومرو|ن |حمد مظهر محمد |لسبــــ| بــــيو ع23739|
4o6644د|بــــ كفر |لشيخ|رحمتـــ س|لم عبــــد |لوكيل مر|جع
|3o9|5يم رهعمر خ|لد سليم |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرحمن |حمد محمد مغربــــي3996|8
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد حل محمود محمد234643
4|o766 ه عل|ء |لدسو محمد |لزي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أم
34o727تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لرحمن محمد بــــرغوثــــ

|9o97ندتـــ عل|ء |لدين عبــــد |لعزيز محفوظ ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نش|
4o|339تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنعمتـــ |ل|سد |عتـــم|د شبــــل خليفتـــ
تـــمريض |لم | سم|ء محمد سيد محمد||9|853
د|بــــ |سيوط| لحسي مجدى ع حسن|8|6|89
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  د| | |بــــو |لمجد ع مبــــروك |لن|قورى9329|5
صيدلتـــ |سيوط له|م محمود محمد |لجمل جميل|4|8823
6o|522ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نسمه عبــــد |لصمد عبــــد |لمجيد صقر
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه فرغ سيد مر |898767
|وى8445|2 طبــــ ع شمسن|ء سعيد |حمد محمود |لق
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|ره رمض|ن |حمد سعد فضل |496473
|6o54|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ع|طف عبــــد |لمنعم محمود
7oo7|6صيدله |لمنصورهيف محمد مصط محمد عطيه رمض
2727o4ر يوسف عبــــد|ل|م|م تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــيم م|
ندستـــ بــــور سعيدعمر ه| ح|مد ش|كر محمد||7669
يم محمد |لدي373||4 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى رض| إبــــر|
2562o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومف|دى عبــــدربــــه رضو|ن |لديبــــ
9o8432| تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء ع عبــــد|لكريم ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسه| محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد773255
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4227oره|عمر ع|طف عبــــد|لموجود |حمد عبــــد د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهي|ر| |حمد عبــــد |للطيف محمد699939
62o87o| حقوق د |طمحسن ربــــيع عبــــد |لحميد أحمد عبــــد
76o446|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حمد بــــدر ص|بــــر ع|مر
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخوليد فوزي محمود محمد مرج|ن446729
يم |لعوض 675226 لسن ع شمس|بــــه محمد ع|طف |بــــر|
64o868ندستـــ |لم |زي|د محمد ع محمد عبــــد |له|دى

ره/ري|ضتـــيوسف |حمد عبــــد|لبــــ|رى |حمد26655 زر|عه |لق|
4o9942|يم ف|يد كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشيه حسن زكري| |بــــر|
يم محمد سليم84|757 معهد ف ص |سم|عيليهنرم محمد |بــــر|
5||5o| طبــــ حلو|نمؤمن صل|ح ع محمد |لمعج
44|o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|كريم خ|لد محمد سل|مه

9oo682 صيدلتـــ سوه|جنشوى محمود |حمد خل|ف
9o4238 يم عبــــد|للطيف علوم سوه|جمصط |حمد |بــــر|
طبــــ سوه|جض |يمن |لسيد |م|م سليم898329
ر|ن689354 يم عبــــده |لسيد ز نوعيتـــ |لمنصورهريه|م |بــــر|
تـــج|ره |سيوطعمر خ|لد محمد |حمد 878898
يم حو|ء258237 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |س|مه ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيري مجدى سليم منصورتـــ|درس|49938
يم عبــــد|لعزيز محمد مسعود436499 طبــــ كفر |لشيخعمرو إبــــر|
6378|o|يم تـــج|ره |لزق|زيقيه |سعد |لشهيدى مهدى |بــــر|
6842o3تـــج|ره |لمنصورهمحمد |مجد حمد|ن عبــــد |للطيف
يم صد حسن76|236 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| خ|لد |بــــر|
حقوق ع شمسمنيه زين |لع|بــــدين خليفتـــ سلط|ن||3845|
يم298|5| د|بــــ حلو|ن|ندى عل|ء |حمد |بــــر|
6267o8|تـــج|ره |لزق|زيقعزه |بــــوزيد |حمد صبــــ عبــــد|لسل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد شو عبــــد |لموجود ع22844|
4o3664تـــج|ره |ل|سكندريهسيف حمدى زين |لع|بــــدين حسن
85o27o|يم محمد |حمد د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سم|ء |بــــر|
ف عبــــد |لحميد |لسيد عم|ر2357|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد أ
|28932| لسن ع شمس|حمد مر عبــــد |لحميد مر
حقوق |لمنصوره|حمد |حمد عبــــد| سعد |حمد ند|5359|6
6|879oنوعيتـــ ج|معتـــ د |طد| | خ|لد فكرى |لديبــــ
78537oحقوق |لزق|زيقمحمد عزتـــ |حمد حسن
4o6992دي تـــج|ره طنط|مريه|ن أبــــو |لق|سم فطيم عبــــد | 
4o3898يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد | محمد عبــــ|دى ع |بــــر|
5|o|53د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن فتـــ ز عشبــــتـــ

رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لنبــــى حس 849|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
78|44o كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن|ن نبــــيل محمد ع
وف|تـــمصط صل|ح سيد |حمد مطر775552 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء عبــــد |لفتـــ|ح أبــــو بــــكر خليل|8|5275
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85o3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفربــــ|بــــ ربــــيع محمد |حمد
رهروحيتـــ محمد سيد خ|لد مر45938 علوم |لق|

رهنور |لدين مجدي محمد زغلول47462| تـــج|ره |لق|
||85o7تـــج|ره ع شمسسل وليد عبــــد |لعظيم |حمد|لنح|س
869o73كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمونيك| عم|د فيلبــــس ميخ|ئيل
7o5o75|تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن زكري| |لنجدى محمود وحش
و 4548|6 ندستـــ طنط|أحمد سويلم أحمد سويلم |ل
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم 445676
يم فتـــ |لسيد|632432 ه |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقم
26966oف محمد عبــــد|لمنعم محمد بــــدر زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر
5|o2|7طبــــ |ل|سكندريهمحمد ك|مل محمد خميس
6o8244ر|ن معهد ف ص طنط||ء خ|لد |لكو سيد |حمد ز
يم5442|3 نوعيتـــ عبــــ|سيهس|رتـــ جم|ل عبــــد|لعزيز |بــــر|
لسن ع شمس|م| س| محمد مصط |326527
معهد ف ص |سو|نمحمود عبــــد|لحكم سعد محمد772|84
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطن| |حمد محمد حل خ|طر25344|

ندستـــ |لم |محمد جمعه عبــــد|لفتـــ|ح يسن85586
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نصفيه عل|ء |لدين عبــــد |لصمد عبــــد |97|27|
ره محمد رمض|ن حسن9894|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ دمنهور|يه عم|د |حمد عبــــد|لسل|م |لق| 6227|5

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن|ر صل|ح فوزى مج|ور|4894
9o|994|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ مل نبــــيل |لسيد سليم|ن
زر|عه ع شمسمحمد نعمتـــ | محمد نعمه |2|5|7|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد سعد |حمد عبــــد |لر|زق زيتـــون492228
تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ عص|م سعد مختـــ|ر |لبــــكرى682839
يكل7|2558 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــوليد س| |سم|عيل |حمد 
ره|ء |م|م فضل |م|م|237438 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص بــــنه|من|ر |حمد شح|تـــه عبــــد|لرحمن صومع248426
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسه عبــــد|لرسول محمود ع 53|894
ق|وى5|4986 ر |ل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد | ع|طف سعيد ز|

4859o|تـــربــــيتـــ حلو|نم| محمود عبــــد |لروؤف محمد
رهس|ره جم|ل محمد محمد عط|243374 طبــــ |سن|ن |لق|
رهصل|ح فتـــ عنتـــر فتـــ 43836| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد |لرحمن روتـــ|ن محمود عبــــد | روتـــ492737

يم عبــــد |لجو|د جودتـــ69694 علوم ري|ضتـــ |لم |محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |س|متـــ عبــــد|لفتـــ|ح ع|6487
9o6o3تـــربــــيتـــ بــــ سويفرحمه محمد حسن عبــــد|لغف|ر

معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد جم|ل محمد عبــــد|لمقصود769373
777o99تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد زغ|بــــه عبــــد|لفتـــ|ح

67o74د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|رحمه مصط محمد محمود |حمد
6o|3|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سمر |لسيد |لبــــسطوي |لبــــحريتـــ
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26o223علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن مهدى رجبــــ غنيم
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد| | ن| جمعه سعيد |ليم| 442772
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر كم|ل محمد فريد عويس7992|6
7o32|4|نج د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى محمد |حمد |لسعيد |ل
48o388ى محمد عز |لدين محمد عبــــد تـــج|ره دمنهورع ي
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|منه |حمد فرغ حسن227755
ندستـــ |لم |عمر محمد عبــــد|لمنعم ف|يد|44969
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|ره |بــــو بــــيه سيد محمد يوسف689357
7689o7تـــربــــيتـــ |لعريشمن|ل سل|مه مسلم عشيش
75926oود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط سعد نور |لدين فر
4o2424د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م|رين| |س|متـــ رمزى مك|رى
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد محمد عبــــد |لمحسن عبــــد |لغ زيد767232
يف عبــــد|لعزيز |حمد ع237334 ره  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعمرو عل|ء |حمد محمد سعد92|765
2699o2 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|شه|بــــ |لدين رمض|ن |بــــو|لعن سليم
لسن ع شمس|وق محمد من|زع ع|2369|
88227o  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد مصط فتـــ عبــــد|لج|بــــر
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ف|طمتـــ |حمد |لسيد ع329983
8|3o38تـــج|ره بــــ سويفمصط سيد ف|روق عبــــد|لح|فظ
33o9||تـــج|ره بــــنه|خ|لد رفعتـــ فه عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين جم|ل أحمد محمد مندور479369
6|o64|ء أحمد محمد |لسيد محمد| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهإ
9o777| ندستـــ سوه|جبــــ|سيليوس |لبــــدرى قل|ده جريس
طبــــ ع شمسمر|م جم|ل ي مصط |لقلف|ط6|88|5
|د|بــــ |لم |ند نبــــيل ص|بــــر |حمد237||8
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسعد مصط عبــــيد رمض|ن84924

فنون جميله فنون |لم |دين| سم د|ود عبــــد|لمسيح9635|8
طبــــ |ل|سكندريهه|دى مهن| عبــــد|له|دي عبــــد|للطيف55|3|5
تـــج|ره |سيوطمحمد ع فه عبــــد|لرج|ل  893732
35536oتـــربــــيتـــ ع شمسريه|م عم|د |لدين حسن سليم|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لحميد ع ع حر|ز4559|4
68|o43 د|بــــ |لمنصوره|محمود |بــــو |لعن |بــــو |لحسن |لمتـــو
8o7852د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|صبــــ|ح ن|جح قر عبــــد|لحميد
ر فوزى |لحف شكري348||3 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزي|د م|
تـــج|ره |سيوطر| |حمد سيد عثــــم|ن ع 47339|
3||894| وف|تـــحمد |يمن |حمد عبــــد|لع| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد |حمد سعد مر|د|7|2|44
279o94تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م رمض|ن متـــو |لسيد
طبــــ ع شمسبــــه | عل|ء محمد شمعه|69644
5o3237 د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن محمد عطيه طه ع
359o7||حقوق بــــنه|ندرو عوض |بــــ|دير د| |ل
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممصط محمود |حمد عبــــد|لعزيز ع67435
7oo935|ف |حمد محمد بــــدوى معهد ف ص |لزق|زيقحمد |
6o|9||ر|س علوم طنط|محمد صبــــ محمد 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر خليفه سليم مف |للقم|ن778498
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييوسف عبــــد|له|دي |حمد شح|تـــه867792
تـــج|ره |لزق|زيقم| جوده سليم عبــــد|لغف|ر|635278
يم|354533 علوم ع شمسيتـــ مجدي فؤ|د |بــــر|
رهمنيتـــ |لسيد غنيم |لسيد|357289 عل|ج طبــــي |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط محمد حسن |حمد متـــو بــــك 627|49
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ي| عبــــد |لحليم عبــــد|لحليم |258624
86326oندستـــ قن|صل|ح عبــــد|لصبــــور حم|دي عبــــد|لحميد
ر|7|4465 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد ط|رق ع محمد ز|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود شح|تـــه عبــــد |لع| شح|تـــه عبــــد 446966
8498o9يم طبــــ |سيوطرحمه |حمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره |بــــو بــــكر محمد بــــدير عبــــد |لوه34|39|
5oo92كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفش|م |يه|بــــ عي عبــــد |لعظيم

6|4|8oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد|لحميد محمد عيد صقر
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق ع محمد |سم|عيل |لحن 697762

336o9تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسلوى محمد |لحسن ع|طف |م|م
527o53|ور |لخر ندستـــ |سيوطرض| مجدي عبــــد|لحليم 
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد محمد حس حسن |476396
يم محمد689935 د|بــــ د |ط|من|ل فوزى نص |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جج|كل فه |سعد فه  896944

|558oل وف|تـــع |ء مجدى عبــــد|لغ عبــــد|لغ  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ |سو|نلشيم|ء ص|بــــر |حمد عبــــد|لرحمن|78|845
يم حس 7324|4 يم صل|ح حسن |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
786|o6حقوق |لمنصورهسه| رض| عطيه |لسيد غمرى

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|م س| ص|بــــر عبــــد |لكريم37636
تـــج|ره سوه|جشه|بــــ عوض عبــــد|لخ|لق |حمد 898236
7o7|o||ى |لمتـــو ع محمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيه ي
4o76o5د|بــــ |سيوط|خلود فتـــ محمد عبــــد |لحليم سل|مه
يم فتـــ |حمد||63892  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــشهد ه| إسم|عيل أحمد محمد476259
8|o883علوم |لم |محمد ج|د محمود ج|د
82|o4o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه محمد شح|تـــه عبــــد|
7o6868|طبــــ |لمنصورهسل|م رض| عبــــد |لمنعم عوض
رهمؤمن |حمد حمدتـــو |حمد سليم||6358 عل|ج طبــــي |لق|
88o839 ندستـــ |سيوطمحمود مصط فرح|ن حسن

تـــج|ره بــــ سويفحس مصط حس محمد93|84
تـــج|ره دمنهورخلود كرم عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد زي|دى8739|5
62o445لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد |لسيد |لسيد نعم|ن
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8759o4|صيدلتـــ |سيوط حمد طلعتـــ متـــو محفوظ
6283oطبــــ بــــ سويفي|سم حم|دتـــ تـــوفيق عبــــد |للطيف

ى|9923|4 تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد |لمس
6|95o6يم تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر نبــــيل محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جن و|ئل فوزى ع6895|2
776o29د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ر|ن| صفوتـــ مصط كم|ل |حمد
4959|oد|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ محمد محمد |لسيدقشيوط
3|46o9وف|تـــسعد محمد سعد |لدين |حمد معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
4|97ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحسن |لسعيد يونس |حمد عبــــد |لمع
526o4|ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | |حمد عبــــد | مبــــروك سليم
6o2534تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لن| محمد نبــــيه عجور
8|2927| تـــج|ره بــــ سويفحمد ع جمعه عبــــد|

2oo|5|رهسل|م مجدى محمد مط|وع تـــج|ره |لق|
85323oمعهد ف تـــمريض |لم | زينبــــ عط| عبــــد|لحكيم عبــــد|لرحمن
يم فتـــ عبــــد |لعزيز |لقطبــــ262878 تـــج|ره بــــنه|فتـــ |بــــر|
33269oف ج|بــــر مغ|ورى عطيه علوم بــــنه|ريح|بــــ |
6|o5|2ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد|لعزيز مصط عبــــد|لعزيزعمر
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسص|له محمد ص|دق سيد|842384
حقوق |لزق|زيقيه طلعتـــ عبــــد |لمنعم عبــــ|س محمد|774495
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع|صم محمد حسن محمد33374|
|د|بــــ |لم |م| محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لنبــــي|4699|8
يم|746|48 يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد |بــــر|
53o592علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممريم مصط تـــوفيق غر|بــــ
7oo324تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرن| عم|د |لدين محمد |لمصل
زر|عه سوه|جمحمد حمدى محمد عليو 9643|9
حقوق بــــنه|حس |يمن صل|ح |لدين ج|د|55|2|3
24556o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |سم|عيل مصط ند
5o5483زر|عه |ل|سكندريهحس|م محمد عبــــد |لبــــ| محمد |بــــوشنبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىي| عبــــد|لنبــــي محمود حس 824633

علوم ري|ضتـــ حلو|نعمر ط|رق عمر محمد6|7|3
ف عمر عبــــد|له|دي869||8 ه | كليتـــ حقوق |لم |ن
8o|865تـــج|ره بــــ سويفصموئيل عص|م |نيس لبــــيبــــ
|5o724 تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف |م عبــــد |لفتـــ|ح |م

رهحمد عبــــد |لعظيم خليفتـــ محمد|26395 تـــج|ره |لق|
347o|رهمنه | |يمن عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
م رشدى ح|مد ح|مد4893| فنون جميله فنون حلو|نمنتـــ | |د

62o353تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه إيه|بــــ س|د|تـــ |لمحجوبــــ
23oo92|د|بــــ حلو|ن|سل|م ع|طف |حمد ك|مل محمد
|4o333حقوق حلو|نم|رتـــ | عم|د عزتـــ بــــسك|لس
887o74 وس يم تـــ|و تـــربــــيتـــ |سيوطمريم ه| |بــــر|
5o|829تـــمريض |إلسكندريتـــ ف|طمتـــ عبــــد |لن| |حمد محمد منصور
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طبــــ |ل|سكندريهمحمود عل|ء |لدين عبــــد |لسل|م عبــــد 95|424
|65o8كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــن|دين |س|مه محمد فه |حمد

7o352oل|ل طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد بــــدر |حمد قنديل 
ره|ه|جر خ|لد محمود حمد236589 د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد محمد |لسعيد|697579
7o3785صيدله |لزق|زيقحس|م |لدين ي عبــــده عبــــد |لرحمن حج

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه سعيد محمد حس 62459
68943oنوعيتـــ |لمنصورهي|سم |حمد مصط ك|مل حسن
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود محمد ع محمد |لعسي 876257
ر محمد دسو 476687 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررول| ط|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه لط محمد لط |2|489
62o46|تـــج|ره ج|معتـــ د |طأمنيه |لسيد عوض |لف|ر
تـــج|ره دمنهوريه أحمد أحمد محمد حريشتـــ|8237|5
صيدله حلو|نسلوى مدحتـــ شح|تـــه خط|بــــ256546
ف ص|لح محمد325592 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |
| حمدي عبــــد|لمسيح5742|8 تـــج|ره بــــ سويفنرم ن

بــــ|4462 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نجوى حسن قطبــــ خ|لد |بــــو|لد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد محمود شح|تـــه محمد رمض|ن6|4365

ره|م مجدى غبــــري|ل مسعد|8|325 د|بــــ |لق|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمن|ر مسعد حس|ن |حمد حس|ن 699467
تـــ محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لق|در|6322|3 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحم
طبــــ |ل|سكندريهحمد مصط محمد حل |لبــــر|وي|424365
235o47رهمحمد خ|لد محمد حسن طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود عل|ء |لدين محمود حس 424|33

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفسم|ء حس سيد محمد|864|5
د|بــــ |سيوط| خ|لد محمد |حمد64893|
رهحس|م حسن عبــــد|لمؤمن |لشورى344249 عل|ج طبــــي |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ محمد محمود |لعر| 6833|6

رهسهيله |لسيد محمد |لسيد24479 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4422o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر|ئد عبــــد|للطيف |بــــو|لفتـــوح رخ
ر |لسيد محمد |لدحدح579|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عبــــد|لظ|
4o44o6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد منصور عبــــد |لق|در حس حسن
حقوق |لمنصورهمريم مصط عبــــده عبــــد |لع|32|678
علوم ج|معتـــ د |طبــــه | شكرى ح|مد عبــــ|س |لمهر444397
88o962 طبــــ |سيوطمحمد |حمد يوسف محمد
77o573ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد نجيبــــ سليم|ن شعيبــــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء ع مأمون ع |لجمل||9|676
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لحميد |لقلف44|494
علوم |لم |س|ره وجدي عبــــد|لحليم عبــــد|لجو|2732|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه جمعه غن|م جمعه|243684
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه محمد |حمد سعد7367|6
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ره|روضتـــ ري|ض حس خليل5993|3 د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد عبــــ|س محمد |بــــو حطبــــ448664
692o45 يم |لمتـــو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحس |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسم| |حمد رمض|ن |بــــو مسلم|38449|
وف|لي خ|لد ثــــروتـــ محمد3399|3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
245oo6|علوم حلو|نيه محمد عبــــد|لحميد محمد زغيبــــ
||8o97ندستـــ ع شمسلور|ن س|مح لبــــيبــــ مرقس
لسن ع شمس|ريم عم|د متـــو ع7688||
845o74|تـــمريض أسو|نم| عبــــد|لنبــــي |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدير |يمن حسن |حمد حو|ش7|556|
4||8o2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد
69o2o7د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لق|در ح|تـــم عبــــد |لمقصود
4|oo43 يم عبــــد يم |بــــر| يم ع|دل إبــــر| تـــربــــيتـــ طنط|إبــــر|
9o7369| تـــج|ره سوه|ج حمد حسن عبــــد|لعظيم حس|ن
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يوسف |حمد ضيف محمد عبــــد |لجو|3633|5
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر ع |بــــو|لعين مر 9|4895
4o966|| ش|م عبــــد| محمد |لش| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مينه 
|64o88كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقط|رق عم|د محمد ص|لح
يم634552 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|دل صل|ح |بــــر|
326o79كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رى جرجس حبــــيبــــ خليل
تـــ|78|625 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيتـــ |لسيد حس حسن عم
ل|ل ع محمد38357| ندستـــ |سيوطمحمد |حمد 

ر عبــــد |لوه|بــــ57449 علوم بــــ سويفندي ع م|
حقوق طنط|أمينه ط|رق ع سعيد ع سعده|358|6
ندستـــ ع شمسمصط مصط محمد مصط 8|7|32
تـــربــــيتـــ |لم |يف محمد ع |حمد|9|854
4844o2تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين |حمد سعد محمود بــــهن
د|بــــ |لمنصوره|فرج عزتـــ فرج ع699659
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|من|ل حسونه فوزي حو|م||3||6
7o5352| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسل|م محمد رشدى |لبــــي
تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ء ع فتـــ ع محسن|767366
879|6o حقوق |سيوطعبــــد|لر|زق فضل عبــــد|لر|زق عبــــد|لرحمن
8965o6  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره |يمن |لع|رف |بــــوضيف
تـــج|ره بــــور سعيدندى محمد سعد |لدين عطيه763996
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمد مصط عبــــده8362||
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفط|رق سليم|ن ج|بــــر زللو245878
863|ooتـــج|ره |سيوطول|ء ف|يز عبــــد|لعزيز عمر
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد طلعتـــ فوزى حسن |حمد بــــكر|9|9|33
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى محمد حل |لطبــــ|خ252982
رهسم|ء عم|د محمد |حمد عمر|6|666| تـــج|ره |لق|
|28o87لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــ|سل محمود عرفه محمود
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ندستـــ |ل|سكندريهرويد| محمد رجبــــ أحمد عبــــد |لرحمن445693
25o389تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنوره|ن ع عمر مصط |لنوه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى عبــــد|لن| عبــــد|لو|رثــــ عمر257473
2697o3 ف د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م عبــــد| |لشح|تـــ محمد
6328o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط عبــــد|لمنعم |حمد مصط |لنج
8o7o33 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره س|لم عبــــد|لعظيم مر|
45o644تـــج|ره طنط|نغم خ|لد محمد بــــدر|لدين مر|د
26o9o6|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء عبــــد|للطيف فتـــح | عبــــد
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز553|79
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سيد محمود سيد |حمد|82466
4o573|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد | ي|س حسيبــــ ي|س عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم |لسعيد عثــــم|ن عثــــم|ن |لخو675387
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرحمه محمد محمد ثــــ|بــــتـــ825597
7o797o حقوق |لمنصورهحمد |لمتـــو عبــــد |لر|زق |لسيد عبــــد
4|2o86 يم عبــــ|س ع تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
265o9|علوم ري|ضتـــ |سيوطمصط ع عبــــد|لعليم ع
|6545oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء محمد يوسف |حمد
رهمهر|ئيل ع|دل يوسف |سحق |رم|نيوس84|233 تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد صفوتـــ خ حس 2||886

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــوليد صل|ح |حمد ع53|65
5|5o73زر|عه دمنهورمن|ر عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم مبــــروك
7o24|2 د|بــــ |لزق|زيق|غ|ده ن| محمد حس |لحلو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمود حس محمد حس 4296|2
يتـــ رض| ن| لبــــيبــــ جرجس|47544 ندستـــ |ل|سكندريهم
معهد ف ص |سيوط ضو|ء محمد حس محمد||87893
25563o| |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لنبــــى شعبــــ|ن |لنيد
معهد ف ص |سم|عيليهعل| |حمد عبــــد |لع| س|لم756634

رهوجدى عربــــى سل|متـــ |لس|كتـــ46256 حقوق |لق|
49o688لسن ع شمس|صف|ء وليد مصط ق|سم
حقوق طنط|ع|يده |حمد محمد محمد فوده496485
لمدينتـــ |لع| للغ|تـــ |لدوليتـــ بــــشبــــر|منتـــ|يف سيد محمد شمس |لدين44297|
7|o3|o|ندستـــ |لمنصورهكرم محمد |حمد |حمد فودتـــ
4366o4تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيه محمد محمد محمد ع |بــــوسوسو
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد |لسيد خليفه ص|بــــر|895299
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |حمد قطبــــ |م|م46489|
صيدله |لزق|زيقحمد محمد حس|ن غنيم||77934
رهيه مجدى محمد عبــــد |لمجيد|48435| حقوق |لق|
د|ر |لعلوم |لفيومحن|ن ه| ع|دل مصط 5626|3
2469o|ره/ري|ضتـــعمرو جم|ل مصط ح|مد |بــــو|لعزم إعل|م |لق|

صيدله حلو|نحمد ن|دى عبــــد |لوه|بــــ |حمد|96979
4|332o|ش|بــــى حقوق طنط|حمد صل|ح عبــــد|لرشيد |ل
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ره|تـــ ط|رق ف|روق سليم|ن42225 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمس|ء |بــــو خليل عبــــد|لحميد محمد|355468
33o95oتـــمريض بــــنه|محمد مصط عبــــد|لغ خليفتـــ
يم محمد عبــــد|لعزيز358586 تـــج|ره بــــنه|مريم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء جبــــريل محمد ج|د|لربــــ|788364
د|بــــ |لزق|زيق|كرستـــ | منصور شبــــيبــــ منصور225|77
رهع |ء عل|ء عبــــده حس محمد28|354 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ق|وى329542 طبــــ |لسويسسم|ء محمود مو حسن |ل

6o93o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ ع|طف فرغ سيد
4|47o8حقوق |ل|سكندريهنجوى عبــــد |لر|فع ظريف شلبــــى
تـــج|ره |سيوطمحمد محمد فرغ محمد |حمد |لدغ|876252

تـــج|ره بــــ سويفسميه بــــدوي بــــخيتـــ معوض55236
كليتـــ طبــــ أسو|نحمد جم|ل ز حسن|833586
33o925|رهحمد س| عبــــد|لعليم طه عل|ج طبــــي |لق|
7o9536كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد عثــــم|ن محمد عثــــم|ن
823o27|تـــج|ره بــــ سويفمل عمر محمود عبــــد|لحفيظ
ر|ء فتـــ بــــهج|تـــ ع |بــــو |لسعود687433 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهز
7574o6تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمصط محمود عيد محمد ع يوسف
49525oيم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|مد |م ح|مد |بــــر|
|4oo58رتـــ|مريم محمد محمود محمد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط نص|ر محمد شح|تـــتـــ مر 88|527
7o485oد|بــــ |لزق|زيق| خ|لد عبــــده فريز س|لم |لجعفر|وى
229o77 |تـــربــــيتـــ حلو|نسل |س|مه عبــــد|لرحمن تـــه
4oo9|6|ه محمد عبــــد |له|دى طر|بــــيه تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
44538o ندستـــ كفر |لشيخرو|ن صل|ح عبــــد |لستـــ|ر حبــــي
4oo|2oتـــج|ره |ل|سكندريهج عمر عبــــد |لعزيز |لكع
6o96|6|تـــج|ره |لمنصورهمجد ذ مصط محمود سعود
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط |ر محمد|له|دى عبــــد|لل|ه حج|زى 877925
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه عل|ء محمد سليم|266527
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|دير |بــــو|لخ شح|تـــ س|لم|34845
4o9782تـــربــــيتـــ طنط|بــــه | نبــــيل سعيد عبــــد |لمجيد |بــــوليمون
2|9o|6|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد حن محمد
د|بــــ د |ط|ش|م محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ8359|6
84o864عل|ج طبــــي قن|يه |حمد محمدعبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح
وف|تـــجوزيف صبــــرى وليم ص|دق273287 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف جمعه محمد عبــــد|4|4|4
4429o8تـــمريض كفر |لشيخمريم محمد محمد |حمد يوسف
رهتـــ ط|رق حسن عبــــد|لع|ل238438 حقوق |لق|
د|بــــ ع شمس|رو|ن عص|م عبــــد | |حمد|3587|
5o888|| د|بــــ دمنهور|حمد سعد خليل عبــــد|لنبــــى تـــر
ر|836358 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحمد محمد سيد |لط|
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|245o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| |يه|بــــ محروس حبــــ صليبــــ
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد مصط عبــــد |له|دى عبــــد |لفتـــ7|||75
88oo6||ف ميل|د مسعد علوم |سيوط يل|ري| |

رهع عبــــد |لرحيم عبــــد |لفتـــ|ح محمد26458 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد عثــــم|ن عبــــد|لوه|بــــ|642735
يم عم|ره279673 ر |م |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ م|
يم غريبــــ|6|2596 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه حس |بــــو|لعل| |بــــر|
ندستـــ بــــنه|ع |حمد عبــــد|لفضيل |لشيخ247535 كليتـــ 
679o|2|يم رجبــــ ع ع ليله د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
رهعمرو |يه|بــــ عبــــد| محمود549|23 ندستـــ |لق|
475o95 د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء محمد عبــــد |لحليم محمد |لسم|دي
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنسمتـــ مجدي مسعدعبــــد|لعزيز حيدر5|3433
45o686|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحبــــيبــــه |لسيد عبــــد |له|دى شتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسك|تـــرين |س|متـــ رمزى حكيم335825
7o7486طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم محمد ع محمد سليم|ن

يم9284| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد عزتـــ شيبــــه |بــــر|
ى سيف 595|92 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم نبــــيل بــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م |حمد رمض|ن عبــــيد|226656
تـــج|ره طنط|ن|دره عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |للطيف679622
يم عبــــد |لع|625229 تـــج|ره |لزق|زيقكريم عبــــد |لرحيم |بــــر|
7o27|oيم محمد |لتـــر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ر|ن| رض| |بــــر|
783o76ري|ض |طف|ل |لمنصورهول|ء ص|بــــر محمود عوض يوسف
89o9|2 ف عثــــم|ن ص|لح د|بــــ |سيوط|د| | |
345o82تـــج|ره ع شمسسل |ن سيد محمد
حقوق طنط|عبــــد |لرحمن عقل مصط سليم|ن|42967
لسن ع شمس|عزيزه ط|رق محمود ح|فظ سبــــيكه767482
ك.تـــ. ف صن| بــــور سعيدحمد سم |حمد عبــــد |لسل|م |لس|622423

386o6زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر ن |لسيد ج|بــــر
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه|ء كم|ل محمد ن| |لسيد|426575
8658o8كليتـــ طبــــ أسو|نزينبــــ |لطو|بــــ عبــــيد حسن

رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|عبــــد|لرحمن مدحتـــ حل |حمد9862| لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د محمود عك|شه محمود663|3

7o6493طبــــ |سن|ن كفر |لشيخد| | |حمد |لسيد |بــــو زيد
تـــج|ره |لزق|زيقمريم عبــــد | ع عبــــد |74|752
ف محمد صل|ح |حمد طعيمتـــ2|5|23 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفزي|د |
8|4|o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م محمد فتـــ محمد
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد |لرحمن ف|خر محمد عبــــد|لخ|لق3|6242 لم
ف عبــــد |لمجيد عبــــد |لفتـــ|ح حسن688248 د|بــــ |لمنصوره|كريم |
زر|عه كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |443382
756o4||ر|ء |لسيد |حمد |لغن|م د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|لز

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ره مجدى |حمد خميس مصط 9287|
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53o285ندستـــ |ل|سكندريهفرحتـــ رض| سعد |لرشيدي
تـــج|ره طنط|عبــــد|لوه|بــــ حسن كم|ل ع مر3229|6

ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن رمض|ن ع |6625
5433o2ء عبــــد |لمجيد ط|يل عبــــد |لمجيد ط| تـــمريض دمنهورإ
6|37ooلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|أحمد محمد متـــو محمد |لبــــكرى
ن| ع|طف س| حن|354692 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
35|o2| تـــج|ره ع شمسسل |م عطيتـــ حس|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سل محمد فهيم ع محمد |لعط|ر|76344
م|م |لميس9|9|49 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر ن| عثــــم|ن رضو|ن 
3|9o|3كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخلود محمد ع محمد
5oo7|7|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنيه عبــــيد سعد محمد |بــــو|لنيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره محمد جمعه محمد|85762
77oo24تـــج|ره |لزق|زيقحمد مصط عبــــد |لمنعم محمد من
تـــج|ره بــــنه|حمد ي| |حمد حس|ن م| ||26272

قتـــص|د م حلو|ن|شيم|ء |يمن عيد محمود69334
د|بــــ كفر |لشيخ|مصط |سم|عيل عبــــد |لرحمن |سم5|74|4
333375| م |حمد محمد محمدع د|بــــ ع شمس|د
ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|مح ع|دل فؤ|د عم|رتـــ356443
د|بــــ دمنهور|محمد مصط عط| ز|يد494779
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد صل|ح عبــــد |لنبــــى ح|مد مصط 438536
|6o889ر د|بــــ ع شمس|ين شح|تـــه عبــــد |لعزيز يسن ط|
3292o5| يم عبــــد|لعزيز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ف|طمتـــ |حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمود جم|ل |لمغ|وري ك|مل عم|ر2|37|4
حقوق |سيوطوف|ء عزتـــ حس زيد|ن 472|89
معهد ف ص بــــنه|مه| مجدى محمود محمود243|26
ندستـــ |ل|سكندريهلسيد محمد |لسيد بــــدوي خ |523664
8|6o83|تـــج|ره بــــ سويفم|يكل عم|د م|لك عبــــد
يم626767 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مريم وليد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن |حمد |حمد محمد |حمد457|48
4o6433 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرحمتـــ ع محمد ع حس
879o28 تـــمريض |سيوطه|له جم|ل عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح
263oo|تـــربــــيتـــ بــــنه|د | ع|طف محمد متـــو
ل|ل|6956|7 ل|ل محمد  نوعيتـــ |لمنصورهسل|م 
6o7376طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنهله حمدي |لسيد سبــــع
تـــربــــيتـــ بــــنه|صل|ح حمدى |لسيد |لكردى344436
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره عبــــد|لسل|م عبــــد|لر| محمد845|84
رهحمد ن| ك|مل |حمد|5582|| تـــج|ره |لق|
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفمحمد رمض|ن عبــــد|لتـــو|بــــ عيد66288

تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لكريم |حمد ج|بــــر ج|د|لكريم 887328
775o56|ل|ل تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه رض| جوده محمود 
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|لؤى مجدى |حمد |لسيد |لسيد سليم 9757||
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8325|oر كم|ل |حمد تـــج|ره |سيوطه|يدي عبــــد|لظ|
3|7o72يم |لسيد |لعدوى زر|عه ع شمسمريم |حمد |بــــر|
طبــــ |سيوطمه| عبــــد|للطيف ح|مد |سم|عيل 286||9
ره|شيم|ء محمد سيد بــــرك|تـــ82956 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

79o295حقوق |لزق|زيقسل حربــــى محمد ع
5o4|4oد|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد محمد طه حسن
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ر|تـــبــــ محمد |لرف| عبــــد |6948|7
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ه| |حمد عبــــد|لغ |لجندي526435
تـــج|ره بــــنه|محمود س|لم محمود س|لم |لسيد8|3|34
6|238o|يم عبــــد | |لدس|وى سليم حقوق طنط|بــــر|

6o87oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود عمر رجبــــ |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عمر محمد يوسف محمد7|46|8
677|o5|صيدله |لمنصورهممدوح ممدوح |لسيد عبــــ|س |لبــــن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود وحيد محمود سليم|ن758797

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه ه|شم مصط سعد||24|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن محفوظ محمد س|لم|832988
تـــج|ره |سيوط حمد عص|م عبــــد|لرحيم ع |892376
علوم |لمنصورهكريمه ن| يوسف |لسيد يوسف682322

|5o82رهس|ندى يوسف فؤ|د يوسف طبــــ |سن|ن |لق|
229oo6| يم محمد عبــــد ره|ء رمض|ن |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لعليم حس عبــــد|لر| 862468
|49oo4رهتـــ عم|د محمود ع علوم |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن محمد حن محمود57229|
25|o|5صيدله |ل|سكندريهبــــيشوى ع|طف فهيم يوسف
76o757 يم مصط تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسدع|ء عبــــد |لكريم |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيوميه |م عبــــد | محمود|72832
426|o3يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر محمد رمض|ن محمد |بــــر|
يم محمد542568 يم ج|بــــر إبــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمه| إبــــر|
5o9454طبــــ بــــيطرى دمنهورع محمود فتـــح | عطيه
ره|حمد سيد صل|ح ص|لح|64479| د|بــــ |لق|
يم|67794 حقوق |لمنصورهم عل|ء |لدين عثــــم|ن محمد |بــــر|
48o5o2|يم د|بــــ |سو|ن|سل|م محمد مصط |بــــر|
علوم بــــنه|مروه سعيد سعد أبــــو |لخ |لسو|ح9|7776
68o823يم |لعدل |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|جده |بــــر|
9|234o  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ ثــــروتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحيم
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدير ع م |لدين ع |بــــوحبــــيل529|52
4956o5حقوق طنط|عوض حسن منصور سلومتـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطول|ء عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لصمد 924762
حقوق |سو|نسم|ء س|لم رمض|ن محمود|844648
حقوق حلو|نمونيك| مجدي فوزي حن|64892|
معهد ف ص |سيوطص|بــــرين عبــــد|لغ فه محمد  893823
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم |س|مه |نور محمد ز23639|
63o|68يم تـــج|ره |لزق|زيقيوسف عبــــد | |لسيد متـــو |بــــر|
ندستـــ تـــ.خ|مس حمد محمود عبــــد | ع|مر|26737| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
طبــــ |سيوطط|رق رفعتـــ لملوم حسن859957
يم|8493|8 يم |بــــر| علوم |لم |يم|ن تـــوفيق |بــــر|

طبــــ بــــ سويفسم|ء جم|ل ج|بــــ | ع محمد|65|57
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد صبــــرى عبــــد |لعزيز سل|متـــ5|7534
6o7773كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد |ده حميدو رفعتـــ عبــــد|لغ |لطر|بــــي
ره|شيم|ء محروس عبــــد|لمنعم |لس|مو 252233 عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــوق ط|رق ي محمد239338
علوم ج|معتـــ د |طأحل|م |لسيد |لسعيد |لبــــ|بــــ8854|6
758o74تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد سليم عبــــد |لفتـــ|ح عطيتـــ
طبــــ |سن|ن ع شمسمحمود خ|لد متـــو عبــــد|لح|فظ346292
7o5585معهد ف ص |لمنصورهمصط محمد صبــــرى محمد |لمهدى
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدوق محمد مسعود يوسف849565
6366o9|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــوبــــكر تـــ|مر |بــــوبــــكر |بــــر|
يم كم|ل تـــ|مر |حمد|823582 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|

زر|عه ع شمسسندس ي| |سم|عيل بــــيو مو39243
545754| ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع عبــــد|لغف|ر بــــخيتـــ سطو
4o686o د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن |حمد محمود حس
ى4|6974 د|بــــ |لمنصوره|حمد ي| محمد ع |حمد |لم
تـــربــــيتـــ |لعريشصبــــ| محمد |سم|عيل مصط صبــــرى 767755
يم67868| وف|من|ر رفعتـــ |حمد |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
43o326تـــج|ره طنط|سل محمد |حمد زين |لدين
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمتـــ عبــــد |لحميد |لجنيدى مختـــ|496489
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهرقيتـــ ع |بــــو زيد م محمد||4777
7o4676| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد خ|لد مصط طه عبــــد |
5o6oo9 |زر|عه |ل|سكندريهمحمود ن محمد ن ش
622o45يم عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع محمد سعد ج|د |بــــر|
ء سعيد محمود |بــــو عيله96|246 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع ه|
يم|622942 ندستـــ د |طحمد صل|ح ع محمد |بــــر|
334o24تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود خ|لد جبــــر محمود
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ن| محمد عبــــد |لحميد |لحفن622463
ل|ل439432 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأيه رض| |حمد 
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء عبــــد|لتـــو|بــــ محمود عبــــد|لفتـــ|336474
|38o27|د|بــــ ع شمس|حمد سيد عبــــد |لكريم مرزوق
د|بــــ دمنهور|ص|بــــرين سعد عبــــد |لكريم سيد |حمد499858
3336o3|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندرو مجدى عوض ص|دق
6o|72||نوعيتـــ طنط|حمد وليد جل|ل |لبــــرى

د|بــــ حلو|ن|دى حم|دتـــ عبــــد |لرحمن سليم|ن |بــــو 592|2
77o||3نون ف محمد فؤ|د مهدى  بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |
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يف محمد حل 53394| رتـــ نوره|ن  تـــمريض |لق|
44o2|4يم |بــــو |لمك|رم مرس تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود يح |بــــر|
5o94o8|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد رجبــــ ن| عوض ع|شور
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد محمود |لسيد786987
7o364oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ  |ء|لدين محمد محمد مصط ن
ندستـــ |ل|سكندريهمنيتـــ |يه|بــــ شح|تـــه ع محمد بــــرك|تـــ|49|448
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |حمد عبــــد|له|دى5|6362
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|رتـــ سعيد |لسيد بــــلبــــع7279|5
|37o43|ل|ل عبــــد |لح تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد |لح|فظ 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييه عي محمد محمد|828988
3|48o7|م محمد خليفه ج|د|لربــــ تـــج|ره |سيوطد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد محمود محمد عبــــد |لع|ل|695768

|د|بــــ |لم |نه|ر عم|د قر عبــــد |لجو|د||5924
688o82 طبــــ |لزق|زيقم عبــــد |لع| |حمد |لشو|د
6o978|معهد ف ص طنط|بــــه محمد |لسيد فضل
تـــج|ره طنط|شه|بــــ عل|ء |لدين |حمد عبــــد|لحميد عقيله|383|4
9oo|5o|تـــج|ره سوه|ج حمد محمد |لبــــدرى محمد
334o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد شعبــــ|ن محمد محمد

4o35| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عبــــد|لبــــ|سط خلف ع
|65|o|رهندى محمد |حمد محمد ع ندستـــ |لق|
5288o2ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد سعيد محمد |لبــــدوى
ه ح|مد عبــــد|لكريم محمد خرشه433943 صيدله |ل|سكندريهن
7|o926ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط ح|فظ |لحسي |لسيد
رهمحمد |حمد سعيد س|لم9337|2 تـــخطيط عمر| |لق|
9o5853ر |بــــو|لمجد عبــــد|لر|زق تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج بــــو|لمجد م|
كليتـــ حقوق |لم |مروه سيد عط| ع 7849|8
تـــج|ره سوه|جرن| كم|ل عبــــد|لرحيم كم|ل |لدين  896347
يم3|4835 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحن|ن رمض|ن عبــــد |لق|در |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسم|عيل |كرم |سم|عيل إسم|عيل من762764
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمنيه |حمد محمد حسن|4||826
6o3539تـــج|ره طنط| |لسيد محمد شمس |لدين عثــــم|ن
صيدله |لزق|زيقسل|م محمود |لشبــــر|وى عبــــد |لرحيم2|||78
24oo74| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|ف |م ن| ن
4|o5o5ف زكري| حبــــيبــــ |د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |له|م |لهيثــــم خورشيد حرفوش||468|4

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يه |حمد محمود عبــــد |لمطلبــــ||3|48
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد عبــــد |لمنعم ع |ن|48938
755o25|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد رجبــــ عطيه
262|o4علوم بــــنه|مصط محمود عبــــد|لفتـــ|ح نوفل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لعزيز ن| فتـــ محمد 569|89
يم449|2| يم مصط |بــــر| حقوق حلو|نمصط |بــــر|
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46oo32تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهل|ء حس|م |لدين حس محمود سليم
ف سيد |حمد |بــــو ريه5894| ره|نغم | عل|م |لق|

وف|تـــبــــيتـــر ع|دل |لقمص بــــولس |لقمص بــــل5863|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ دمنهورغ|دتـــ عبــــد | محمد رشو|ن د|ود543378
7689o3تـــربــــيتـــ |لعريشعزيزه سويلم سليم عقيل
ف محمد ن |بــــو|لمك|رم449437 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد |
638o9oف |حمد محمد |لش|ف ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن أ
3|938o د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |لسيد ز حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|لشيم|ء ممدوح عبــــد |للطيف |مبــــ|رك759279
9|822o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يم|ن محمد عبــــد|لمنعم |حمد
د|بــــ دمنهور|ندى ص|بــــر حسن عطيه |لقط478557
نوعيتـــ |لزق|زيق |ر س| مح |م د|ود||7772
7o4|42|صيدله |لزق|زيقس|ره ثــــ|بــــتـــ يوسف عبــــده مهن
7o7594د|بــــ |لمنصوره|دير و|ئل |لوصيف محمد عي
معهد ف ص بــــور سعيدمروه حس |حمد متـــو عم|ر623226
تـــج|ره بــــنه|محمد عربــــى عبــــد|لر|زق مصط |بــــو347977
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|محمد كم|ل عط| محمود عثــــم|ن68|762

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء عبــــد |لغ |حمد محمد|48486
|ء أم عبــــد|لرؤف سل|متـــ64||52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإ
843|2o كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمروه سعيد محمد ع
|3588oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن ن|در |حمد متـــو
تـــربــــيتـــ دمنهوردى محمد محمود جمعه عبــــد|لجو|د9|4989
ندستـــ طنط|عبــــد|لرحمن ر|فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد 74||45
7oo449|ه عبــــد |لسل|م سعد |لشبــــر|وى تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
338oooكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود محمد ري|ض |حمد
4o8484تـــج|ره طنط|ع |حمد رضو|ن  محمد |لبــــنبــــى
36o66oزر|عه مشتـــهرعبــــد| |حمد محمود |م حسن
68537o تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم محمد فتـــ |حمد عوض
64o567تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رمض|ن |لسيد |سم|عيل |لسيد

|796oح|تـــم |حمد طلعتـــ بــــره|م | د|بــــ حلو|ن|ي
4939o4|حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن جم|ل ح|مد عبــــد |لش
452|o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نفؤ|د ه| فؤ|د عبــــد|لو|حد
علوم |لعريش/ري|ضتـــعثــــم|ن ح|مد عثــــم|ن |حمد26|266
د|بــــ |لمنصوره|روضه رمض|ن عي حسن بــــلده45|694
7|7|4oحقوق |لزق|زيقيف عمرو |حمد فوده ضيف
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عم|ر عبــــد|لسميع محمد633496

د|بــــ بــــ سويف|منيتـــ ن| سيد عبــــد |لحميد||38|5
يم عبــــد|لع|ل643887 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق آيه سعيد محمد |بــــر|
246o36تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد|لمع محمود معوض |حمد عبــــد
تـــج|ره دمنهور|ء ر|فتـــ محمد عوض|4567|5
ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لسل|م حسن |لسيد|54|783
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3|o8|9حقوق ع شمسفريدتـــ وليد وحيد |لدين عبــــد|لحميد
د|بــــ |لمنصوره|رو|ن حس|م محمد عبــــد |لرحمن مرشد694469

رهمحمد ز|يد ع حن 3|427 ندستـــ |لق|
يم يوسف|752373 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود |بــــر|
9o9566تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــحسن|ء ن| ثــــ|بــــتـــ عي |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم بــــدوى شكرى بــــدوى249589
6352o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن مصل مر ع |بــــو|لفتـــوح

رهندى عص|م سيد عبــــد |لمقصود|895| تـــج|ره |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد | |حمد عبــــد| |حمد |لسعودى|256|5
2|62o|تـــج|ره ع شمسمحمد |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لبــــ|رى
لسن ع شمس|سم|ء محمد محمد عبــــد| عثــــم|ن|8659|5
علوم ع شمسي|ر| محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد2633|3
35||o9 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسصبــــ|ح ص|بــــر سعد |م حس
يم غريبــــ753952 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|ره ط|رق |بــــر|
25|o5|| |طبــــ حلو|نحمد ن| فؤ|د م
زر|عه ع شمسي|سم ع|طف محمد ع|رف ص|لح2437|3
27o57||ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد محمد محمد زي|ن
846o25يم كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| خ|لد محمد |بــــر|
يم |لسيد جلهوم|33558 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع|يدتـــ ع|طف |بــــر|
5o|47|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد محمد محمد محمد نوفل
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد |لغ بــــسيو جمعه سليم|ن84|493
85o|o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمصط جل|ل سليم|ن عبــــد|لمعز
42966o|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد خ|لد مختـــ|ر محمد عبــــد |لمطلبــــ ك.تـــ. ف للبــــ
د|بــــ ع شمس|يم|ن حسن عبــــد|لد|يم محمد|8|3257
8o7o84تـــج|ره بــــ سويفي|سم عل|ء |لدين محمد محمد
53o338ندستـــ |ل|سكندريهصف|ء صل|ح مصط جمعتـــ
257o7|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــوق |حمد |لورد| |لنمر
6|455o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عبــــد|لن| ع ن ربــــيع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد |بــــو |لسعود عبــــد |لسل|م سعد 826|46
444o55تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخند عبــــد|لفتـــ|ح رجبــــ محمد |ل|صنج
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــجم|ل سعيد حس شبــــل |سم|عيل529485
د|بــــ |ل|سكندريه|د | أحمد محمد عبــــد |لحميد س|لم423857

5o445تـــج|ره بــــ سويفن| ممدوح محمد مو
33224oيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عمر عبــــد|لفتـــ|ح محمود |بــــر|
352o98زر|عه ع شمسدع|ء عم|د |لدين زكري| ع|شور
زر|عه طنط|شنودتـــ فكتـــور حليم |ندر|وس427472
حقوق بــــورسعيدس|ره محمد |سم|عيل محمد |حمد 9|7659
تـــج|ره ع شمسي|ر| تـــ|مر بــــيو ع فو|ز25|352
تـــربــــيتـــ بــــنه|غ|دتـــ رجبــــ محمد محمد عبــــد|لع|332278
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق رمض|ن عبــــد|للطيف |لسيد354356
2333o3ش|م سليم يوسف زر|عه ع شمسرضوى 
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رهدين| يوسف بــــكر يوسف225253 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o2299 حقوق سوه|جك|ظم محمود محمود محمد
يم ع|رف|65222| رهيم|ن محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
9|5o25  | |د|بــــ |سيوط|م | روم| فوزى عط

54o72علوم بــــ سويفنور|ن |حمد مصط ع محمد
25||8o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عم|د حمدى كمنه
حقوق طنط|ن|ء  |ء أم طلحه رضو|ن6|77|4
7|3o78طبــــ |لمنصورهكريم محمد حمدى عبــــد |لفتـــ|ح عرنوس
يم سليم حس|ن ||62946 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد سليم |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود ع|دل محمود طه متـــو528479
827o44تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن حس متـــو |بــــوزيد

7|8o3|نوعيتـــ |لفيومم| جم|ل عبــــد |لر|فع عبــــد |لع|ل
علوم |لزق|زيقرحمه جم|ل محمد عدوى776366
5|27o7حقوق |ل|سكندريهمحمد  |د عبــــد|لمع عبــــد|لمقصود
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى طه محمد صبــــرى طه محمد94|627
يم سعد |لسيد بــــرك|تـــ|72|686 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
8o7233حقوق |لمنصورهع شعبــــ|ن ع محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر مصط عبــــد|لر|زق عبــــد|لرحمن 93|252
6o|995تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | |حمد |حمد متـــو |لبــــدرى
35oo36يم يوسف يم صبــــ |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريموند| |بــــر|
بــــي 686493 ط|رق رزق |لسيد عبــــد |لرحمن |ل
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زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــنور|ن محمود |حمد محمد229375
4782o2حقوق |ل|سكندريهسل رجبــــ حسن غنيم محفوظ
76879o|معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمود س|لم|ن ح|مد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهوس|م عوض عبــــد |لمنعم عوض |بــــو عشيبــــه73|8|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر خ|لد مج|ور عبــــد|لسل|م345689
252o97تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر ع|دل عبــــد|لع| |لخو
33o725تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يم|ن مسعد عبــــد|لمنعم محمد يوسف
تـــ مصط عبــــد |لعزيز |لطبــــ|خ|6|82|5 تـــج|ره دمنهورم
تـــج|ره ع شمسنور|لهدى محمود عبــــد|لحميد حسن 6836|2
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر ح|مد محمد صفيه267579
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| محمد |م محمد266552
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخزينبــــ محمد أحمد قطبــــ |لش|ل|466|4
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهع|صم محمد س|لم عبــــد |لمقصود |لعدوى3259|5

حقوق |لفيومحمد |س|متـــ صديق محمد خليفتـــ|72972
قتـــص|د م حلو|ن|آيه ي| زكري| عطيه |للو|تـــى462782
8o2846د|ر |لعلوم |لم |منتـــ حمدي عبــــد|لستـــ|ر محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حن|ن محمد |حمد لط كم|ل872|34
62|o8oف رض| عرفه محمد محمد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|أ
يم سل|مه|688538 يم |بــــر| ه كرم |بــــر| علوم |لمنصورهم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم س| صل|ح |لسعيد |لديس ||68752
زر|عه دمنهوريوسف ع|طف ع |حمد دي|بــــ583|54
وف|تـــحمدى محمود مر عبــــد |لمجيد637394 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o7463ندستـــ |لم |عبــــد| ص|لح |لسيد محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|رس جه|د فتـــح | ع محمد442256
2|3o37حقوق حلو|ننه|ل |يمن يس عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره دمنهورمحمد زكري| محمود حس بــــطيشه2|5288
يم 886869 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزينبــــ محمد يوسف |بــــر|
7o8384تـــربــــيتـــ |لمنصورهدى سعد رمض|ن سعد
د|بــــ |لزق|زيق|عل|ء عبــــد|لرحيم محمد محمد ج|د37|634
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي عم|د|لدين |حمد عبــــده849747
9|o9|| حقوق سوه|جمحمد ن| عبــــد|لرحيم |حمد
بــــه327369 رهكرستـــ | رض| رمزى و تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد كم|ل عبــــد|لحميد|353655
ثــــ|ر |لفيوم|محمد عبــــد |لعزيز محمد محمد |لبــــق|9|4357
5|93|oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــسمه عل|ء عبــــد| سليم|ن ص|لح
يم|77874 ندستـــ |لزق|زيقم|زن عبــــد |لش| حسي |بــــر|
صيدلتـــ |لم |ول|ء حس جل|ل حس ||8554
245o3oرهي|سم محمود عبــــد|لكريم عبــــد|لعظيم علوم |لق|
7o3342لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد حل عبــــد |لحميد ن حسن |لخو
ف حس عبــــد |لع|ل29656| د|بــــ ع شمس|حس |
2459|oطبــــ حلو|نمحمد فتـــوح محمد ر|جح
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9o5649 طبــــ بــــيطرى سوه|جمن|ر ع محمد ع
842o93د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر عبــــد|لغ تـــوفيق محمد

ره|كريم يوسف جنيدى ع|4898 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o8359 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرو|ن أيمن محمد |لششتـــ|وى لبــــشتـــ
يم2|7|33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير عي حسن |بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمد حسن عط| |لكريم |حمد  876549
ره|م سم ع سعد عي323545 ثــــ|ر |لق|
9o847| د|بــــ سوه|ج|سه|م جم|ل زكرى حميد

رتـــمحمود طلعتـــ سعد فخرى نص |4272 علوم ري|ضتـــ |لق|
7o6889صيدله |لزق|زيقمحمد رجبــــ جوده رجبــــ |لفرخ
حقوق طنط|حمد ع|صم بــــكرى |لحف |9|4923
|3o|7oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رل من ري|ض |يوبــــ
يم س|لم شبــــ|نه||2552 ره|من|ر شكرى |بــــر| ثــــ|ر |لق|
يم |حمد ح|مد35978| تـــربــــيتـــ حلو|نرن| |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ |حمد ع محمد شلبــــى3395|3
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | عبــــد |لنبــــى محمد محمد بــــيو443252
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|جد س|مح ع عبــــد |لسل|م |لبــــربــــرى246393
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدنس عيد عبــــد|لمنعم عبــــد|له|دى|3679|5
767oo3ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمصط ص|لح شحتـــه ز|رع محمد معهد ع| 
تـــج|ره بــــ سويفه|جر |حمد يوسف عبــــد|للطيف853689
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ع |لسيد عبــــد|لرحمن499262

رهس|رتـــ |لسيد عبــــد |لع| عبــــد |لسميع738|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم محمد ش|كر ع|6874

تـــمريض |لم | ندي |حمد محمد محمد46|||8
76o786 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمنه | محمد محمود خ

رهعبــــد | ع|طف ح|مد عط| |28497 د|ر |لعلوم ج |لق|
|2983oرهمريم منتـــ  |د عزيز حقوق |لق|
د|بــــ |لفيوم|ندى |يمن |نور ز32|327
9ooo33  ف عبــــد| عبــــد|لع|ل حقوق |لمنصورهع |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد خ|لد |حمد طلبــــه|625259
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــده عبــــد |ل عبــــد |لعظيم عبــــده حج|246|7
768oo4|صيدلتـــ بــــورسعيدل|ء متـــو رض| عبــــد |لمجيد حسن
رهمحمد سعيد عبــــد| محمد شح|تـــه7|46|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
|4449oرهمحمد زكري| حس صديق ندستـــ |لق|
689o63| |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد وجيه محمد ع مو
ره|زينبــــ خ|لد محمد عبــــد|لحميد|7|5|2 د|بــــ |لق|
رهجورج عم|د عبــــد |لحليم صليبــــ|4698 ندستـــ |لق|

5|7|5o علوم |ل|سكندريهي|سم ع نبــــيه عبــــد |لق|در عي
|24|2oور ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رن| خ|لد عبــــد |لمقصود 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم عص|م محمد فتـــ عبــــد |لح|فظ6528|5
|2o33o ره/ري|ضتـــي|ر| عل|ء عطيه |م إعل|م |لق|
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د|بــــ د |ط|بــــه ع خليل عبــــد|لوه|بــــ ج|دو78|7|6
634o53| علوم ري|ضتـــ |سيوطعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمنعم عبــــد

رهف|طمتـــ ن| سيد عبــــ|س27848 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
79|52oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقش|دى جم|ل عطيه عبــــد |لكريم
4o|694حقوق |ل|سكندريهمحمد قبــــ|رى طه رمض|ن محمد
يم ن356545 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ عص|م |بــــر|
رهتـــ عل|ء نبــــيل حسن236328 علوم |لق|

طبــــ |لفيومرح|بــــ |حمد محمد |لسيد87345
4295o4ى علوم طنط|حمد صل|ح |سم|عيل |م |لخبــــ
تـــج|ره طنط|لسيد محمد عثــــم|ن جبــــر |لشيخ|453244
675o75 ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن خ|لد صل|ح |لسعيد |حمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن محمد عبــــد |لحكيم رضو|ن منصور8565||
6927o4تـــج|ره |لمنصورهه|يدى محسن محمود عبــــد |لفتـــ|ح غيثــــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط حمد|ن مر |لسيد778295
ندستـــ بــــنه|محمد عز |لعربــــ عبــــد|لر|زق سليم|ن249|34 كليتـــ 
|37oo5تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن مسعد عبــــده |لجم|ل
ورى|266763 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممل ي| عبــــد ربــــه يوسف |لج
22o732تـــج|ره ع شمسنوره|ن صل|ح |لدين ع ع|شور
4|ooo2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يف س| ك|مل رزق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نوره|ن محمد كم|ل رمض|ن499767
تـــربــــيتـــ |لعريشجم|ل ع|دل |لسيد عبــــد|لغ |لف|ر42|767
695oo4يم يم من محمد |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى |بــــر|
5o753oزر|عه |ل|سكندريهمنه | محمد |لسيد محمد منصورعبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود سعد |ل|بــــطح246266
9|o533 لس ثــــروتـــ عز مسعد معهد ف ص سوه|جك

ف محمد |حمد47939 رهمحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o7358يم غط|س يم عز |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم |بــــر|
|53|63| يم حس عبــــد |لع| بــــيو ندستـــ ع شمسبــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه |حمد ك|مل محمد|865935
زر|عه ع شمسيم|ن جم|ل |حمد محمود |حمد|322352
4o7439يم |لضبــــي يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه عوض | |بــــر|
496o23|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء محروس عط| عبــــد |لفتـــ|ح
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقي|سم عزتـــ محمد عبــــد |لسل|م33|774
3365o6د|بــــ ع شمس|ندى وحيد ح|مد |لسيد
صيدله طنط|عمر ع ي|س محمد عبــــد|لبــــ| م|||4276
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخع|ئشه حس|م عبــــد |لح|فظ محمد ح678294
22o|99تـــج|ره طنط|محمد |بــــودوح محمد |بــــودوح
تـــج|ره طنط|حمد محمد ع | محمود سعد|4|42|6
26o|oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــخديجه محمد سعد|وى محمد

يم عبــــد|لحليم258694 يم مصط |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
يم |لتـــم766628 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لعريشحمد محمد |بــــر|
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69|8o3 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد عوض |لمتـــو |لعيو
87668o يم تـــج|ره |سيوطيوسف عبــــد|لعظيم محمد |بــــر|
3672oo|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد مجدى محمد دسو ن
يم عرفه ند|279463 ف |بــــر| يم | تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمد مصط |سم|عيل عقي  3444|9

حقوق بــــ سويفحمد جم|ل عز|م عبــــد |لعظيم|57658
د|بــــ حلو|ن|سهيله ط|رق محمد مح |لدين |بــــو |937|2|
6|83o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عمرو ريح|ن شو |لسيد
يم|62545 علوم |لزق|زيقعمر |حمد رفعتـــ |لشن|وى إبــــر|
634o4|ندستـــ بــــنه|خل|د محمد سعد |حمد |لسمنودى كليتـــ 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى محمد محمد ح|مد |لبــــي|69666
6o33o5| معهد ف ص ري|ضه طنط|مسعد مجدى مسعد عبــــد
77|5|oى فه ع علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن|ن فه خ
ر|ء حسن محمد محمد|3887|8 تـــمريض |لم | لز
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|جرجس وليم |لعبــــدش|روبــــيم828269
رهعبــــد|لرحمن عصمتـــ محمد حس |حمد232242 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
48o4o9تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمود محمد
22o8o5 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحن|ن محمد نجيبــــ عبــــد |لمحسن محمد

ر4633| ره|سهيلتـــ سيد ك|مل حن عبــــد |لظ| د|بــــ |لق|
يم حسن عبــــد|لجليل |لسيد345473 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء |بــــر|
33|88oحقوق بــــنه|محمد حمدى محمد عر| خليل
5o6243د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ح سم محمد عبــــد |لص|دق محمود
68o292ر عثــــم|ن |لسيد شلبــــى حقوق |لمنصورهمحمود م|
9|o967 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ه|شم |حمد ه|شم
35554oتـــج|ره بــــنه|سل مصط وف عبــــد|لمع
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طأسم|ء رض| عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز س9598|6
77o277تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد | جم|ل عبــــد |لعزيز حد|د
ر سعد سليم|ن رجبــــ624446 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأسم|ء م|
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطرويد| م|جد صل|ح محمود  878362
6|95o9معهد ف ص بــــور سعيدنوره عدن|ن نزيه محمد |لمس|وى
رتـــ|فرح جم|ل رجبــــ فودتـــ58756| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد رزق سيد |حمد ع|مر|8692|4
ف ومس|حه قن|عبــــد|لرحمن جر|ح نبــــيه |حمد|83749 ك.تـــ. ف رى و
4982o8يم |لرشيدى ف فه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن |
طبــــ |لمنصورهح|زم |لمغ|ورى عبــــد |لحليم ر|غبــــ345|68
ن| |حمد محمود |حمد محمود425233 زر|عه |ل|سكندريهم
33o383تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ريه|م جل|ل فتـــ |حمد
7o5o22 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود ف|ضل ف|ضل محمد |لسعد
3356o2يم |حمد ره مصط |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمن|ر عمر محمد عبــــد|لكريم848849
صيدله طنط||مل رض| مصط |لبــــن|269238
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4897o9لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر إسم|عيل إسم|عيل إسم|عيل فودتـــ
ره|ه|جر سم ع|شور حد|د|789| د|بــــ |لق|

684o78 بــــي خدمه |جتـــم|عيه |سو|نمحمد عم|د عبــــد |للطيف عبــــده |ل
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىل|ء عبــــد |لعزيز سعد عبــــيد|9|7537
84o34o تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىندي رمض|ن عد ع
معهد ف ص |لزق|زيقسعيد صبــــ سعيد بــــيو عبــــد|لد|يم عرف9|8|64
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|ر| محمود |حمد محمود758278
52895o| ندستـــ |ل|سكندريهسل|م حسيبــــ عبــــد |لرحيم |لرو
8o7o57لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه سيد عبــــد|للطيف |حمد|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد |لسيد |لكفر|وى|622598
2646o7 د|بــــ طنط|دير ط|رق عبــــد|لمجيد |لسيد |ل|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره محمد حسن حسن |حمد33|28|
35689oل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|تـــوحيد محمد محمد |لبــــند|رى
وف|تـــ|محمد عيد سعيد محمود72|328 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسم|ء |لسيد عي عي |لخطيبــــ|437753
335o54معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسه|م |حمد محمد بــــند|رى
695235| تـــج|ره |لمنصورهحمد ي| |حمد |لعو |لبــــيو
نوعيتـــ بــــنه|نوره|ن ن| |سم|عيل محمد شح|339546
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء عبــــد |لن| عمر محمد|769535
يم طه  |88389 تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم بــــه|ء |لدين |بــــر|
5o9o8oعلوم |ل|سكندريهعزتـــ محمد |لسيد عوض |لهبــــي|ن
م|م حسن|8793|3 تـــج|ره ع شمس|ء حسن 

معهد ف ص بــــ سويفم محمد محمود عزوز56266
26922oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموس|م طلعتـــ رسل|ن سليم
6o5|7oى طبــــ |لمنصورهتـــ محمد |لسيد |لسيد |لع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | ع|طف عبــــد|له|دى ص|لح2|2568
ونيك| ط|رق سم من |3362| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نف
359|o9كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعم|د ع|طف سليم|ن عبــــد|لمل|ك
9o6578 طبــــ بــــيطرى سوه|جنسمه عم|د عبــــد|لع| |حمد

59o69حقوق بــــ سويفصف|ء محمد فه عبــــد |لفضيل
642o|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|ر| |ل|حمدي محمد محمد
84o826 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم ط|رق محمد متـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد ه|شم269747
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |يمن جمعه محمد حس 638596
ر عيد247867  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــم رجبــــ عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر عبــــد|لن| عبــــد|لصبــــور ح|مد833993
5o98|4تـــج|ره دمنهورع سعد عبــــد |لص|دق حميدتـــ سعد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمرو عل|ء |لسعيد محمد محمد مط|84||23
||47o|هن|دين ع|طف فؤ|د عبــــد |لسل|م نوعيتـــ ج
علوم |لعريش/ري|ضتـــلسيد محمد |لسيد محمد |سم|عيل||52339
53o559ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومنتـــص|ر محمد جوده عبــــد |لق|در مصبــــ
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حقوق |سيوط حمد ي محمد عبــــد|لرحمن|27|883
ره|مريم ممدوح ر|غبــــ بــــولس غبــــري|ل239745 د|بــــ |لق|
22o879تـــج|ره ع شمسزينه خ|لد محمد مختـــ|ر
8798o4  معهد ف تـــمريض |سيوط مصط شو |حمد حس
يم678664 رهمحمد رض| محمد |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
4o832oق|وى |د|بــــ طنط|محمد ع محمد ع |ل
|2o648|رهحمد نبــــيل |حمد عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
269o73ف رش|د حم|د تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرش| |
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمود عبــــد|لفضيل نبــــوى|278568
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف عل|ء |لدين |بــــو|لعزم |لسيد238|3|
د|بــــ |لزق|زيق||يم|ن عبــــد |لرحمن رزق عبــــد |لرحمن |77324
رهمحمد |حمد محمد |حمد درويش2|444| طبــــ |سن|ن |لق|
يم |لدسو محمد626822 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ء مصط |بــــر|

7o234 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حسن|ء ممدوح قر مصط
يم عبــــد |لكريم|6|779 علوم |لزق|زيقمحمد سعد |بــــر|
785|o8يم |لسيد تـــج|ره |لزق|زيقعمرو |لسيد ع|طف |بــــر|
43o867يم تـــج|ره طنط|س|رتـــ مصط محمود محمد إبــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخود|د |لسيد محمد |لعط|ر7969|4
53o579|علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىل|ء محمود عبــــد|لمجيد حرحش
د|بــــ حلو|ن|يري ن| وديع ي |325986
62ooo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طس|مح مي ح|مد |لطح|ن
يم رضو|ن محمود765683 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد رض| |بــــر|
357353| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد حم|دتـــ حسن عبــــد|لمع ع
5o67o8فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|رتـــ محمد ع محمود |لكفر|وى
تـــمريض كفر |لشيخمنيه محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع |لسبــــع|439389
تـــربــــيتـــ بــــنه|لي طنط|وى حسن |لنحر|وى263223
35o||2|يم محمد مسلم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد حس |بــــر|
6o47o8د|بــــ طنط|ندى مجدى محمد |سم|عيل قنديل|
8o96|||حقوق بــــ سويفحمد عربــــي عبــــد|لرحيم عبــــد|لموجود
85|2o7| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطسم|ء حسن محمد عبــــد|
لس خليل نصيف خليل|5|8|8 فنون جميله فنون |لم |ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسميه مر عبــــد|لع| محمد496347
تـــ محمد |لسيد |ل|م|م|335542 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
82|24o حتـــ وفن|دق |لم |من|ر عمر محمود حس| 
4o4298تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن جم|ل |لسيد محمد |لسيد
ى |حمد حسن||93|6 ف خ زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |
4o4839تـــج|ره كفر |لشيخحس|م |لدين |حمد شكر |حمد |لشيخ
4o2986تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د جم|ل محمد سليم|ن محمد

معهد ف تـــمريض |لفيوميه |حمد ع محمد|959|7
يم غنيم|493799 د|بــــ دمنهور|حمد سعيد |بــــر|

تـــمريض |لفيوم حمد ع حسن محمد بــــعبــــيش|65943
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمسك معتـــز محمد محمد مو25|8|6
ثــــ|ر د |ط|ف|طمه طه حس |لمندوه جمعتـــ623788
6oo959|معهد ف ص طنط|منيه أحمد محمود |لش|عر
349|3oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ مجدي |لسيد محمد |لكم|ر

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم|ج |يف|د محمود حسن6|58|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــربــــيع حمدى ربــــيع عبــــد|لغ خليل494766
ندستـــ |لم |سحق يعقوبــــ |سحق غط|س|6532|8

ه خ|لد قر سيد|55278 ثــــ|ر |لفيوم|م
423oo7|تـــج|ره |ل|سكندريهريم صبــــ ص|بــــر عبــــد |لع
4474o7ندستـــ |ل|سكندريهفرح |حمد محمد صبــــ صبــــ عقيل
يم عبــــد|لحميد |لدن|257298 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــين|س |بــــر|
52o358 |معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن حمدي محمد |لعبــــ
يم مصط خط|بــــ|694234 ندستـــ |لفيومحمد محمد |بــــر|
63728o|يم سل|مه طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لع|بــــد محمد |بــــر|
يم   عمر|ن447582 د|بــــ |ل|سكندريه|يم ط|رق سليم |بــــر|
4o367oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمود محمد محمود رمزى |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدى مصط عبــــد|لحميد عم|ر 885733
839o96حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديه|شم محمود سعدي تـــوفيق
85o|6|م|م كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قعبــــد|لرحمن ع مصط 
32o766|ى محمد حقوق ع شمسحمد محمد ع
232o79رهمحمد نبــــيل محمد فرغ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ل| حس 752746 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن عم|د |م 
69694oيم تـــربــــيتـــ |لمنصورهحس|م |س|مه |لسيد بــــدير |بــــر|
بــــه7958|| وف|تـــم | عم|د عبــــد |لمسيح و وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|حمد عمرو رمض|ن عبــــد|لحميد|85|349
ق|وى759289 يم |ل ه ط|رق |لسيد |بــــر| حقوق بــــورسعيدم

د|بــــ بــــ سويف|يه محمد عبــــد |لعظيم جوده|53599
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــسمه |لنوبــــي محمد ع 842489
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ريم|ن محمد سعيد محمد42279|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسع|طف محسن عبــــد|لسميع خليل333966
حقوق |سيوطي|ر| محمد ح|فظ ع  893762
7o26o9 يم عبــــد ف عبــــد |لعليم |بــــر| صيدله |لزق|زيقفي |
معهد ف تـــمريض |سيوط  لشيم|ء محمد سيد |حمد|6877|9
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن حمدى محمد عبــــد| |بــــوحس 249242
تـــربــــيتـــ |سو|نسه| بــــهجتـــ محمد عبــــد|لمجيد44|845
حقوق |لمنصورهنرم حس|م محمد |بــــو |لعن متـــو675579
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د سعيد |لشح|تـــ |حمد754742
د|بــــ دمنهور|نرم ن| صميده عبــــد| جمعه496966
||6o32مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــمحمد |يمن عبــــد |لسل|م |لحبــــ|ل
6oo525| طبــــ طنط|حمد س|مح حس حسبــــو أبــــوحس

م محمد |لدري |بــــر29||7 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد |لحليم |د لم
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كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسم|عيل ي| |لسيد فتـــ |لسيد|679756
تـــج|ره طنط|محمد محمد محمد |لسعيد |لجمل493392
نوعيتـــ |لزق|زيقكريم |حمد عبــــد |لسميع عبــــد |لحليم775722

رهعبــــد| عم|ر عص|م محمد صفوتـــ34535 تـــج|ره |لق|
8|4o|5تـــربــــيتـــ |لم |ش|دي عل|ء محمد خلف
طبــــ |سيوطنشوى خ|لد ج|بــــر عبــــد|لحميد  7523|9
تـــج|ره كفر |لشيخكريم ح|زم عوض حس|ن 62|444
4o4359يم عبــــد|لرحمن عوض حقوق |ل|سكندريهحمدى مجدى |بــــر|
يم ك|عود44|699 رتـــ| ربــــيع عط| |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o89o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــلشيم|ء |لسيد ع|بــــدين محمد صقر

يم |بــــوعطيه|349759 حقوق بــــنه|حمد عم|د محمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورع|دل زين |لع|بــــدين عبــــد|لصمد زين 5|36|5
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد ص|لح محمود886|75
تـــج|ره ج|معتـــ د |طصل|ح محمد صل|ح |لمو| رزق622698
زر|عه د |ط/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |للطيف سعد853|62
263o43تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| حس ع ر|شد
48o9o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منتـــ | محمد ص|دق عبــــد |لغ عبــــد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  دع|ء عمر عبــــد|لعزيز |لميتـــ|933|5
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه محمد |لفو ك|مل |حمد57794

يم |حمد |حمد |لشن|وى752868 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدريم |حمد محمد محمد عبــــد |لر|زق766246

يم56|27 ره|ملك حس نور |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسكريم |يمن سل|مه شعر|وى سل|مه345986
ى صديق ش|كر 989||9 د|بــــ سوه|ج|لي |ن ن
9|o593|طبــــ سوه|ج حمد محمد |بــــوخريبــــه حسن
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد رمض|ن محمد |له|دى محمد7|6342
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفي|ر| ط|رق محمد عبــــد|لرحمن |لعري 323724
5o9276| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمود محمد شبــــل عبــــد|لجو|د خ
يم محمد|333927 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد صل|ح محمد |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم|دون| رض| نجيبــــ و|صف  489|88

6o84|يم محمد |لبــــكرى |م|م تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمصط |بــــر|
تـــج|ره طنط|عمر |حمد محمد محمد ع مو |68||5
ره|سل|م كيل| ف|روق كيل| |47972| د|بــــ |لق|

54728| د|بــــ بــــ سويف|سم|ء حس شعبــــ|ن عبــــد |لع|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقكريم محمد عبــــد|لسل|م مصط 4||358
7333o| تـــج|ره بــــ سويفزي|د محمود محمد عبــــد

ره|قمر سيد زكري| ع دبــــوس578|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
447o96يم يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محسبــــ |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمود محمد محسن محمد8683||
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسدير خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |لهنيدى8|239|
د|بــــ ع شمس|نوره|ن مجدى عبــــد | عبــــد|لمقصود773495
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل محمد محمودمر634376
تـــج|ره سوه|جمنه | ع|دل درويش مو 838495
علوم طنط|مصط فوزى عبــــد|لرحمن خليل |لشه424669
رهع |ء محمد عبــــد | عطيه ف|يد658|5| طبــــ بــــيطرى |لق|
8o8668 كليتـــ حقوق |لم |عمر فو محمد ك|مل ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجون |ي | حس ن|شد757975
5o574oزر|عه |ل|سكندريهيوسف محمد |حمد حسن ح|مد
2528o8|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء محمد |لج|ر حسبــــ |لنبــــى
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخمن|ر متـــو رش|د عبــــد |لحميد منصور|943|4
كليتـــ |أللسن ج أسو|نشيم|ء صل|ح سليم|ن بــــر25327

ف عبــــد|لحليم عزبــــ|5|2475 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م |
|5|o5|د|بــــ حلو|ن|شيم|ء ط|رق محمد رمض|ن عبــــد |لبــــ
8o|929د|بــــ |لم |محمد عمرو محمد حمدي محمد|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد| عبــــد|لكريم |لسيد محمود824746
9o5352 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديص|بــــر |لورد| بــــديوى محمود
84o586يم يم فر|ج |بــــر| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |بــــر|
م رش|د |حمد |لبــــي ص|لح|82|453 ندستـــ حلو|ند
|د|بــــ طنط|عبــــد | تـــ|مر عبــــد | عو|ره3736|4
د|بــــ ع شمس|يم بــــكر |حمد محمد|886|3
|3o936ر محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عل|ء |لدين ز|
5|6oo8|معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن محمد كم|ل |لدين عبــــد|لسميع
|567ooرهكريم جم|ل سيد عبــــد |لكريم ندستـــ |لق|
|2424oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |يه|بــــ حسن محمد
779|ooيم يم محمد فتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقدى |بــــر|
63o|28يم |لشح|تـــ تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|طف |بــــر|
علوم دمنهورص|بــــر عطيه حن| جيد شح|تـــه3|38|5
625|o8م عزتـــ محمد حقوق |لزق|زيقن|دين أد
3|9o86د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رغدتـــ سم محمود محمود

5o669 حقوق بــــ سويفعمرو عبــــد |لمنعم عبــــد |لر|زق |م
63o5o6زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــخ|لد محمد فؤ|د عبــــد |لحميد سليم
5o4452يم يم عبــــد |لرشيد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|نور |بــــر|
يم فوزتـــ498298 يم |بــــر| د|بــــ د |ط|ي|سم سعيد |بــــر|
354o||| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|ل وجيه سيد حس
حقوق بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد لط سعد عبــــد |لغ 57677

تـــج|ره |سيوطعل|ء محمد محمد مو 892845
26o675ويدى ه ع|دل عبــــد|لفضيل  قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم
35o853|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ محمود سيد زيد|ن
4|76o9كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن مصط عبــــد |لمنعم عبــــده مرزوق
428949| تـــج|ره طنط|يه مسعد شعبــــ|ن |لمي
تـــربــــيتـــ ع شمسعم|ر محمد مو محمد مو344572
|5o995ش|م محمد ع ره|ع |ء  د|بــــ |لق|
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تـــج|ره كفر |لشيخخليفتـــ محمود خليفتـــ عجل|ن6563|4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد جم|ل ن |لدين محمد|6683||
صيدلتـــ بــــورسعيدعل| خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لعربــــى763255
7o8494طبــــ بــــورسعيدند| محمد |م |حمد
759o39يتـــ|حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد محمد لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحن|ن ص|بــــر فتـــوح محمد |لع| 439978
237o2|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن و|ئل عبــــد|لو|حد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمزه محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لفتـــوح6272|2
8o5436ر |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ء طلبــــه |م عبــــد|لظ|

ف سعد عبــــد |لحميد65799 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |
يم |لبــــربــــري354273 يم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ عم|د |بــــر|
يم محمد دويك9|9|35 تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ |حمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسزي|د محمد |يمن عوض معوض||566|
84o|23ف محمد عكوش د|بــــ |سو|ن|من|ر |
ندستـــ |سيوطمحمد محمود محمد محمود حج|زى446534
44333o|ر ع |حمد |لسيد حقوق طنط|حمد م|
5|93o8 تـــمريض دمنهوربــــسمه رمض|ن ص|لح |دريس محمد عبــــد
تـــج|ره بــــور سعيدر| | رض| ن محمد |لقم|ش9374|6
63|o28د|بــــ |لزق|زيق|وق خ|لد مصط |لسعيد
486o54يد سل|متـــ تـــج|ره |ل|سكندريهخلود |يمن عمر |بــــو |ل
82o996تـــج|ره بــــ سويفمصط |حمد بــــكر عبــــد|لوه|بــــ

|5o66 رهعبــــد |لرحمن جم|ل سيد |حمد حن ندستـــ |لق|
25o456ر عطيه |حمد |لعرق|ن قتـــص|د م حلو|ن|د| | م|
6846oo|معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء ع|دل عبــــد |لر|زق |حمد
6|7o3oتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرو|ن حسن حسن |لسعيد |بــــوسمره
يم |لسيد شبــــ|نه |بــــو 769835 معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه |بــــر|

457o8ره|مريم عبــــد|لقوى شي عبــــد|لقوى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|o8ooتـــج|ره طنط|رج|ء محمد عبــــد | سيد|حمد تـــحفه
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء ع|طف محمد |لصديق محمود 684658
|2o7||د|بــــ حلو|ن|مريم عل|ء محمود خليل |لسيد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ند حس|ن محمود |حمد822655
يم شلبــــي39|493 تـــج|ره دمنهورمدحتـــ محمد حسن |بــــر|
6o285oإعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لمنعم محمد دن

58o73 تـــمريض  بــــ سويفزي|د مجدى |حمد حس
887|3o حقوق |سيوطكريم ن|دى عزتـــ عبــــ|س
42|74oعلوم |ل|سكندريهزينبــــ محمد أبــــوبــــكر خ|لد
43o6o4د|بــــ طنط|م س| محمد عجيبــــه|

ندستـــ شبــــر| بــــنه|جورج رفيق ميخ|ئيل مكرم ع|زر4|79|
صيدلتـــ |لفيومحمد تـــوفيق جمعه تـــوفيق|87762

339o23| |د|بــــ بــــنه|م|ل عيد |لسيد ع |لجبــــ|
|2o629لس م|جد مل|ك مريد علوم ري|ضتـــ ع شمسك
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229o93ين عبــــد| |حمد |بــــو|لغيط رهش زر|عه |لق|
69|9o7 د|بــــ |لمنصوره|رض| عبــــد |لمنعم ح|مد عبــــد |لمنعم عبــــد
ف فتـــ |لبــــيو |356875 علوم بــــنه|يتـــ |
3348o3|د|بــــ ع شمس|يتـــ محمد عبــــد| |سم|عيل
85o3o3تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددين| محمد حس محمد
429o93يكل يم عبــــد |لفتـــ|ح  علوم طنط|حسن|ء |بــــر|
262o84ى كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|خ|لد |حمد |لسيد بــــح
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم رمض|ن خلف | عبــــد|لكريم754343
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهجه|د مصط |حمد محمد8|3576
6o84o6زر|عه |لمنصورهعبــــ خ|لد محمد عيد

44o89د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ح|زم جم|ل عبــــد |لحفيظ سعد|وى جمعتـــ
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد حسن عبــــد|لمتـــج 349|89
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديكريستـــ سح|ق مح|ربــــ بــــش|ره835329
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|زم ح|مد |لعبــــدعر| 4|8326
2552o6علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |سم|عيل |حمد محمد
83597oزر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم خ|لد عبــــد|لحميد محمد
453o33ندستـــ كفر |لشيخيوسف مصط محمد يوسف |لسيد
7|o443| ري|ض |طف|ل بــــورسعيد|ء |لسيد ش|كر محمد محمد ع
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهند| ج|بــــر |لسيد |لشيخ4456|5
8oo|97حقوق |سيوطمحمد زكري| منصور عبــــ|س
صيدله طنط|ي|سم وجيه |م عيد|43396
يم كليبــــ757929 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمود محمد ر|شد |بــــر|
|322ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طيمه |حمد سعيد |لغمرى
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عوض شعبــــ|ن زلط25|279
يم معوض علو| 485926 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ر| | |بــــر|

7o|38تـــج|ره بــــ سويفغبــــري|ل نبــــيل فرح|تـــ نصيف
9o3269 علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمود |لسيد |بــــوعمره عي
8|42o3تـــج|ره بــــ سويفمحمد سم محمد محمد
247o|4|يم |لجدى طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدعم|د عبــــد |لمحسن محمد حس محمد762265
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعزيزتـــ ع|دل مصط عبــــد|لحميد24|354
علوم |ل|سكندريهسم|ء محمود |حمد |حمد مر ز|يد426737
تـــج|ره |لمنصورهحمد سعد |لمتـــو |لمتـــو جنيدى|686649
44|52o| تـــ ع عبــــد |لحميد محمد يوسف تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسأم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|مه ن |لدين فتـــ عبــــد|لعزيز|824528
ف عبــــد|لسيد عبــــد|لستـــ|ر |626|52 تـــمريض دمنهورأسم|ء أ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم عبــــد|لن| عط| عر| 4|9|26
6o3526يم ف يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحسن|ء |بــــر|
7oo926تـــج|ره |لمنصورهنرم جم|ل محمد |لسيد
صيدله طنط|عمرو |لسيد سليم|ن كر|تـــ556|43
22o93|بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسي|ر| خ|لد محمد محمد
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن ممدوح حسن ص|لح268367
4493o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|زين |لع|بــــدين خ|لد |حمد ع حم|ده
5|4o6o|يم متـــو |لبــــن تـــج|ره |ل|سكندريهر| | متـــو |بــــر|
ندستـــ ع شمسيوسف محمود فه ح|مد8327|3
787o62د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه محسن محمد عبــــد|لرحمن
53o68|| ش|م حسن |لجوي تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد 
يم عطيه626337 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى |حمد محمد |بــــر|
يم محمود6|48|6 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــع|دل محمد محمد |بــــر|
59o63تـــربــــيتـــ بــــ سويفسع|د |حمد سيد محمد

35o3o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |حمد لط طه
وف|تـــ|حس|م |لدين حمزتـــ سعد عبــــد |له|دى5473| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

يل ج |لزق|زيقسم|ء محروس محمود يونس|784696 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم |لدسو 22746| د|بــــ ع شمس|د | محمد عبــــد |للطيف |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعبــــد|لرحمن |حمد |حمد شلبــــى|52926
6oo382|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن ن سليم|ن |لشن|وى |لطنط
ندستـــ حلو|نروجيه س| جورج |رنستـــ ظريفه5546||
77368o رتـــ|من|ر |لسيد فتـــ |لخو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | عربــــى ح|مد محمد حسن752944
43o33|تـــربــــيتـــ طنط|سل يوسف |لحسي يوسف عصفور
يم عبــــده شعيبــــ|43999 طبــــ كفر |لشيخدع|ء خ|لد |بــــر|

2o799وف|تـــمجدى كم|ل |حمد عبــــد |لحليم ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|روى مصط |حمد محمد مصط |496748
يثــــم محمد عبــــد |لحميد7886|| ندستـــ ع شمسمنتـــ | 
|2663oرتـــ/ري|ضتـــ|محمد سم فتـــوح فريد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهمريم |حمد سليم|ن محمد سليم|ن239573 طبــــ بــــيطرى |لق|
76697oندستـــ |لم |محمد مصط سليم|ن شه|بــــ |لبــــر|وى
علوم |سيوط  حمد سم ع | عبــــد|لرج|ل|886398
تـــربــــيتـــ ع شمسدي حسن حس|ن سيد79|9|3
7|o|64د|بــــ |لمنصوره|سل عل|ء ص|بــــر معلوم |ل|م|م
يم محمدعطيه عوده268476 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم |بــــر|
6396o4ف |لسيد عبــــد |لحميد عوض يل ج |لزق|زيقسم|ء | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
2|2o9|حقوق ع شمسحمد س| عبــــد|لمنعم عبــــد|لجو|د خليف
تـــج|ره |سيوط |ء |لدين ع سيد محمد  56|889

ندستـــ بــــ سويفبــــ|سم محمد |م|م |م|م س|لم42|9|
26o725تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم |دريس محمد |دريس
77246o|رهحمد محمد فوزى |لسيد سل|مه تـــخطيط عمر| |لق|

57566| يم رجبــــ عبــــد |له|دى ع لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|بــــر|
8|952o| معهد ف ص بــــ سويف|ء محجوبــــ عبــــد|لوه|بــــ ع
صيدله طنط|يم|ن |لسيد |حمد محمد بــــكر|434758
49o5|4| د|بــــ |ل|سكندريه||ء ع عبــــد|لنعيم ع ع
زر|عه |سيوط  نس |يمن مصط عش|وى|876463
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|5733oف عبــــد |لمنعم فرغ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |
ر4|97|6 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عبــــد |لن| محمد عبــــد |للطيف ز
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ر| محمد عو|د ك|مل349233
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدندى محمد ح|مدح|مد مو| 868|62
تـــج|ره ع شمسند سم ن| عبــــد|لكريم سيد2|4|35
تـــج|ره دمنهورم حس محمد سعد |لمعد|وى4284|5
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نطلعتـــ محمد محمد |حمد سعد4|42|3
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــي|ر| محمود عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح ع236775
9o2478|ء جل|ل محمد محمد| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
459o85 نوعيتـــ موسيقيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــزينبــــ عص|م |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لجهي
6o6252زر|عه |لمنصورهمحمد عم|د مصط زين |لع|بــــدين حمزه
75o63||تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء محمد حسن ع شقيدف
طبــــ حلو|نس|ره س| ح|مد عبــــد |لع|ل |لبــــن432849
معهد ف ص بــــنه|سم|ء |حمد |حمد |بــــو ك|مل|3|2565
يم فتـــ 4942|3 ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود |
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــسمتـــ عبــــد|لمنعم ري|ض ري|ض373648
|65o44كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى عبــــد |لحميد بــــسيو عبــــد |لتـــو|بــــ
تـــج|ره ع شمس|ندرو ه| وليم حن|9767||
|4269oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر|ن| |حمد محمود |بــــو زيد
44o868تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخش|م ع|طف محمد ربــــيع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع|ئشه |حمد محمد عبــــد|827654

رهمحمد خ|لد محمد عبــــد |لوه|بــــ|3292 تـــج|ره |لق|
ندستـــ د |طيوسف عل|ء |لدين محمد |نيس عبــــد 5295|6

يم خلف محمد طنط|وى|56635 حقوق بــــ سويفبــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقع وليد ع |لورد| ع699882
طبــــ |سيوطكرستـــ | سعيد بــــولس شح|تـــه 885364
يم6|6|24 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنه | س|مح ص|بــــر |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء سم عبــــد |لمطلبــــ ع عرفه|95|434
|55o33تـــربــــيتـــ ع شمسعهد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لونيس
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد حس عبــــد|لكريم |م|م|9|||85
22|59o رهيوسف حس سم حس حقوق |لق|
تـــج|ره |سيوطعمرو فتـــ حس|ن ط|يع839763
طبــــ |لزق|زيقسعد ع|بــــد سعد سعد |لجن|ي 77|684
ره|ء ع|مر فؤ|د خليل|237765 زر|عه |لق|
د|بــــ |سيوط|ع |ء عبــــد|لن| محمود سيد  7|8772
435o25 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د عبــــد|لو|حد عبــــد|لرشيد |لمرحو

تـــربــــيتـــ بــــ سويفج|ل| سعيد مملوك ش|كر52267
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد |حمد ك|مل ص|لح352964
يم مصل شلضم263525 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ف|طمه محمد |بــــر|
7o6977زر|عه |لمنصورهنوره|ن عبــــد |لر|زق |بــــو مسلم |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|له خ|لد عبــــد|لنبــــى |حمد |98|89
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8o62|oتـــمريض |لم | مريم عم|د عزيز جرجس
69o43||تـــج|ره |لمنصورهد|ء |لسيد ص|لح حس|م |لدين
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد طنط|وي عليوه طنط|وي|643573
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود ف|يز س|لم|ن مو768858
ف |حمد د|ود228867 د|بــــ حلو|ن|ندى |

حقوق بــــ سويفيتـــ | ط|رق ك|مل محمود|58|9|
ره|يتـــ ع|دل سم محمد|327493 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمنيه ي| محمود |بــــو |لمع| |لعو 442558
75|5oo|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد |حمد |حمد سليم|ن

يم س|لم|ن خليل59828 تـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــر|
8839o8 معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحمن محمود ع محمد
634436| تـــج|ره |لزق|زيقحمد ممدوح عبــــد| محمد عبــــد|
496o86|ه عل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لجد تـــج|ره دمنهورم
449o45ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد م |لسيد أبــــو حطبــــ ل|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء عبــــد|لوه|بــــ صميده عبــــد |لبــــ|9424|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينور|ن ح|مد ج|د| ع 825835
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديكريم خ|لد حسن |لمهدى 49|3|9
675|o6د|بــــ |لمنصوره|مريم |لسيد محمد |لسيد |لهند|وى

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|تـــسنيم |حمد محمد عبــــد |لمنعم فرغ423|3
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نرن| |حمد محمود وص 844456
يم عبــــد|لغف|ر266|27 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرقيه يوسف |بــــر|
5o966|يم جمعه رجبــــ حسن طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعم|د إبــــر|
68274oد|بــــ |لمنصوره|وق |يمن مر يح عثــــم|ن
يم عبــــد |لمحسن39297| رهفرح |كرم |بــــر| تـــج|ره |لق|
9oo834  تـــربــــيتـــ سوه|جنه| عل|ء |لدين ع محمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمصط |سعد معتـــق عبــــ|دى273493
7oo383طبــــ ع شمسريه|م محمد عثــــم|ن عبــــد |لعزيز
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد جل|ل سليم|ن محمد بــــكر933|26
6o4476نوعيتـــ طنط|سم|ء ع |لسيد  |سم|عيل |بــــوحليمه
4o84o4د|بــــ طنط|فتـــ |لسيد محمد |لمرشدى|
6o3|92يم جوده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سمر ع|دل |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|م|ل جم|ل عبــــد|لغ محمد|75|266
328o59يف معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحسن |س|مه محمود |ل
حقوق |سيوطسلسبــــيل رضو|ن غل|بــــ رضو|ن  9|8855
معهد ف تـــمريض |لم | م|ريه عم|د روم|ن عزيز3664|8
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن محمد رش|د محمد عفش|365|52
35o588كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوى ف|يز ع محمد
6o8547تـــربــــيتـــ طنط|يم |حمد |لسيد حج|بــــ
د|بــــ |لزق|زيق|ين|س |حمد عبــــد | |حمد |لش|عر76|776

43o72طبــــ ع شمسدى |لسيد محمد |بــــو|لفتـــح
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــآل|ء مدحتـــ |حمد عبــــد| سعيد||4799
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26|o78نوعيتـــ |شمونسمر |لسيد محمد عبــــد|لحليم
27|6o7ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــروضه |له|دى عبــــد|لستـــ|ر فه مو
ف عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ2|4797 ندستـــ |ل|سكندريهزي|د أ
5|3o95تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ع|دل حس ع |لملوى
498o38وف|تـــمن|ر بــــسيو |لسيد بــــسيو محسبــــ معهد ع| خدمه |جتـــم|عيه دمنهور بــــم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء ع محمد ع |لبــــن||44432
268||oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خ|لد محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــدربــــه
يم شعبــــ|ن فه حسن639646 علوم |لزق|زيقخلود |بــــر|
6o757|ندستـــ طنط|زي|د |لسيد محمد عز
ش|م |حمد |لسيد حسن272|2| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد |لرحمن 
لس بــــخيتـــ |يوبــــ سعيد359368 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطك
335o|8زر|عه ع شمسحبــــيبــــتـــ |يه|بــــ محمد عبــــد|لعزيز
ندستـــ |سيوطحمد خليل حل |سم|عيل عبــــدربــــه عسكر349553
ف| سم شو عبــــد|لشهيد3|3357 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن
6o69o5 د|بــــ طنط|ش|م عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|زق |حمد|
ندستـــ |لفيومشه|بــــ طه عبــــد |لخ|لق عبــــد |لجو|د  683963
4o7585د|بــــ |سو|ن| ي| عبــــد |لحميد محمد

ره|صف| محمود محمود عبــــد |لبــــ|رى47273 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
64|35o| نوعيتـــ |لزق|زيقمنيتـــ بــــ|ز |لسيد سليم ع
52o2o6تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر|ند| محمد |حمد ميم|ج
علوم |ل|سكندريهعل| محمد |لعربــــى عبــــد |لش| شعبــــ96|426
4|o9|oيم رفعتـــ محمود |لشيخ حقوق طنط|ندى إبــــر|

|488oرهه| | محمود حسن محمود حس |لحبــــ حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن وليد محمد بــــيو خليفه|342276
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــسمه سعد محمود |لسيد يوسف357||7
8o8|52ف محمد |حمد رهرحمه | طبــــ |لق|
2|394oرهزي|د ع|طف |حمد يوسف ندستـــ |لق|
طبــــ |لفيومس|ره ن |م حسونه28|822
د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن |بــــو |لسعود حس مصط 334|32
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع خميس ع |لعق|رى536834

ندستـــ |لفيومغ|دتـــ مغربــــى شعبــــ|ن عبــــد|لبــــ| |6729
6o8282|معهد ف ص طنط|منيه حس فؤ|د ز د|ود
4|3o58ف محمود |لبــــر|جه |د|بــــ طنط|دع|ء |
|د|بــــ طنط|دين| محمود |لشح|تـــ عمر268747
2593o3|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمل حسن سعد |لسيد
3|635oد|بــــ ع شمس|رقيتـــ محمد ع عبــــد|لرحمن
يم6482|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ |يمن عبــــد|لرحمن محمد |بــــر|

طبــــ |لفيومعبــــد |لرحمن ممدوح رمض|ن محمود73342
ندستـــ ع شمسسلوى منصور سعد حسن منصور9585|2
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عبــــد|لرحمن رفعتـــ دنقل محمد832789
تـــج|ره بــــنه|مور| نعيم ص|دق حن|2343|3
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تـــمريض دمنهوريه |حمد ح|مد محمود ع|شور|7848|5
499o98د|بــــ |لم |د| | محمد محمد يوسف عطيه|
تـــج|ره كفر |لشيخعمر عبــــد |لمجيد عبــــد |للطيف |لسمل5546|4
ندستـــ |لزق|زيقمحمود رض| |لشح|تـــ عبــــد |لسل|م د774975
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فتـــ حل محمد عبــــيد|257982
92o6|4|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى حمد رفعتـــ عوض صديق
ى243493 ندستـــ حلو|نه|جر |حمد محمد محمد |لم
9o2oo9 تـــربــــيتـــ سوه|جصف|ء محمود |لسيد محمود
|765o7 ره|حن|ن فرغ حمد|ن مصط د|بــــ |لق|

زر|عه ع شمسد | عبــــد |لع|ل سعد|لدين عبــــد |لمجيد49228
تـــمريض |لم | دع|ء لط |بــــوبــــكر محمد7|8532

2o828تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط طنط|وى |حمد محمود
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد|لرحمن خ|لد محمد حس سل|مه8888|2
893o7| د|بــــ |سيوط|دع|ء عطيه فتـــ |م
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر |لمهدى عبــــد|لحكيم عمر|87|25
د|بــــ كفر |لشيخ|نهله رمض|ن عبــــد|لمنعم |لبــــي |لسيد442958
ندستـــ |لمنصورهمحمد ممدوح نجيبــــ |حمد |لخريبــــى2|7||7
7o|o|9ندستـــ |لمنصورهسل|م |بــــو ر| ع |بــــو ر| |بــــر
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |يمن |حمد عبــــد |لصبــــور|686288
رهحس حس|م |لدين حس بــــيو مج3274|6 عل|ج طبــــي |لق|
9o34|o تـــربــــيتـــ سوه|جنه|ل |م|م محمد ع
775ooo|صيدله |لزق|زيقلعنود بــــدر حس بــــدر حسن طه
معهد ف ص |سو|نسم|ء |لسيد ربــــيع ع |848664

تـــج|ره بــــنه|ف|دى عم|د مرقص شنودتـــ4283|
4o67|9|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ره |س|متـــ محمد محمود |لمنش
ه |يمن |حمد عفي |حمد|65587| فنون جميله عم|ره |لم |م
85|o47|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدلشيم|ء عيد ز|يد مهدي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمد عل|م  |ش257224
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رمض|ن شبــــل مر |لعجوز|254824
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مروه فرج | محمود معبــــد836466
476o92كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسن عبــــد|لرحيم محمود ه|شم |بــــو بــــكر

27o84د|ر |لعلوم |لم |وق ص|بــــر |حمد |بــــو زيد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لمنعم عبــــد |لخ633878
9oo326 تـــج|ره سوه|جمحمود حسن محمود محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ عبــــد |لمسيح خليل بــــس| خليل484577
443oo6ك|مل عبــــد |لعزيز غنيم |حمد | تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي
يم524747 يم عزيز |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهديفيد جرجس |بــــر|
ف محمد عبــــ|س محمد223664 د|بــــ حلو|ن|ندى |
||9|8oيم محمد |لجم|ل ندستـــ حلو|نزي|د مجدى |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطحس شعبــــ|ن يونس |حمد  526|88
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد تـــ|مر عبــــد|لمقصود متـــو262646
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44539| لسن ع شمس|مل ع|دل محمد محمود |لتـــه|
4o69|3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرن| حس عبــــ|س |حمد عبــــ|س
|46o8||معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــسنتـــ ف|روق |لسعيد |لدم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حمدى |حمد بــــش 242948
88677o|زر|عه |سيوط لشيم|ء سيد عبــــد|لع|ل سيد
د|بــــ حلو|ن|س|ره محمد عبــــد|لعظيم مصط 236978
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير عبــــد|لفتـــ|ح حن محمود عليبــــه8886|5
3o53o|ره|سم|ء صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد د|بــــ |لق|

3|2o98يم |لسيد صيدله طنط|ه|يدي عبــــد|لحميد |بــــر|
6o2|45تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر مجدى |لحسن ع |لبــــيو
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد محمد غ|نم عوض غ|نم|684425
6o9863|صيدله |لمنصورهحمد محمد محمد حبــــيبــــ
8o3337ر نوعيتـــ |لم |عمر محمود محمد |لط|
244oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد|له|دى محمد ص|لح
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن جم|ل حسن حسن زعيتـــر529259
ر حسن غبــــينه|49337 تـــج|ره دمنهورعز |لدين ط|
تـــربــــيتـــ حلو|ن |حمد محمد عبــــد|لحميد حس 244893
6o9297تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حمدى محمد |بــــوس|لم
62277oمعهد ف ص بــــور سعيدحمد صل|ح |حمد عبــــد |له|دى شلبــــى
4o6376| حقوق |ل|سكندريه|ء س| محمد حسن
تـــمريض أسو|نين|س ن| فتـــح | |سم|عيل|87|845

7o895و|رى حقوق |سيوطس|ره |حمد عبــــد |لغ 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ||ء رض| محسوبــــ |حمد|755349
692|o7| يم ندستـــ |لمنصورهمحمد |س|مه |بــــو|لعن |بــــر|

57o79 حقوق بــــ سويفمن|ر عم|د |لدين مج|ور محمد حس
يم عبــــد |لرحمن رجبــــ23777| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ عص|م |بــــر|
757oo2|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|لشيم|ء خ|لد محمد محمد |لسيد
|523o7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ريو |يمن رزق حبــــ

ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهمعوض ص|بــــر معوض مر محمد84|37
د|بــــ سوه|ج|م|رتـــينه ف|يز عبــــده ن|شد 896897
ره|ي|ر| خ|لد محمد حسن |بــــوعبــــده459|27 ثــــ|ر |لق|
69o|22ندستـــ |لمنصورهسعيد ط|يع |لسعيد ط|يع محمد
تـــج|ره سوه|جمك|ريوس صموئيل نجيبــــ ص|لح |89495
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــول|ء ش|كر حسن عبــــد|لمقصود8|2449
يم عبــــد|لفتـــ|ح759874 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|غ|ده ع|دل |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء خ|لد سيد محمد43763
4o3289|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حن حسن ف|روق حسن |لش

رهمرو|ن محمود محمود عبــــد|لرحمن محمد6389| تـــج|ره |لق|
75|26oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــسنتـــ سيد |لدسو |حمد
54o334د|بــــ |ل|سكندريه|ند| عبــــد |لمقصود شح|تـــه عبــــد |لمقصود محمد
7oo824معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن محمود |لسيد |لمر عط
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يم بــــيو625965 يل ج |لزق|زيقعم|د محمود |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
26o9|2يم محمد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــفري|ل |يمن |بــــر|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق سويلم عبــــد |لجو|د س|لم737|3
ره|عبــــ عقيل خ |بــــو|لعل| |لش|3938|4 ثــــ|ر |لق|
35|o96طبــــ ع شمسذكرى محمود محمد عبــــد|لمنعم
يم |لبــــ|697498 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود محمد رمض|ن |بــــر|
453o32ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط ممتـــ|ز مصط |حمد رضو|ن
يم محمود شح|تـــتـــ محمد عبــــد|628229 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد حسن محمد مو |679422
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــتـــسنيم عبــــد|لح|فظ يوسف صديق  |89599

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد جم|ل عبــــد |لحكيم عبــــد |لصمد56747
يع9|845 وف|تـــمحمود محمد س|لم |بــــو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

حقوق |لمنصورهخ|لد سعيد محمد غبــــور8986|4
ر|ء مدحتـــ كم|ل عبــــد|لع626782 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه |لز
78o53oتـــمريض |لزق|زيق صل|ح محمد عبــــد | محمد |لبــــ|ز
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ي| سعيد عبــــد |لع|627943
69363o|طبــــ |لمنصورهس|مه ك|مل ع ع عوض
8|o458تـــج|ره |سيوطيوسف ع|دل رجبــــ |حمد
طبــــ كفر |لشيخ |ر محمد عبــــد | مغ|زى محمود436776
|د|بــــ طنط|من|ر سعيد عبــــد |لجيد عطيه عسكر577||6

تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن خليل خليل |ل|م 3552|
رهزي|د محمد سلط|ن محمد5524|2 حقوق |لق|
8|9o79صيدله حلو|نر| | مو زخ|ري بــــ|سليوس
435687| حقوق |ل|سكندريهحمد محمد م |لدين محمد ع
حقوق بــــورسعيدمحمود صل|ح عبــــد |لحليم |حمد رمض78|762
4o|oo3حقوق |لزق|زيقمصط محمود شعبــــ|ن عبــــد |لحميد ليله
9|o792 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمصط حج|زى ع بــــخيتـــ ع| 
8o3332إعل|م بــــ سويفعبــــد| ن| حم|د حس|ن
7|7|5oف ف|روق |لسيد ع |لسحرتـــى تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرحمه |
يم ح|فظ |حمد |لميتـــ9382|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|ره إبــــر|
7o||7o|يم ع |لبــــوز يم بــــيو |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــر|
7o5283|ه محمود عرف|تـــ عطيه سويلم معهد ف ص |لزق|زيقم
694o5|| ندستـــ |لمنصورهحمد مصط مو طه مصط
7|3|5oند|م حقوق |لمنصورهعبــــد |لمنعم |لسيد محمد 
35oo32د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|يم|ن حس|م |لدين ن|فع عبــــد|لحليم
رتـــ|وق |لسيد حسن يونس|25996 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهتـــ حسن حمدى حسن|6295| طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد|لع| مر|د |لص|دق|839542
8|o276تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيح عص|م محمد عبــــد|لق|در
د|بــــ سوه|ج|عز |لدين مدكور عز |لدين |حمد  896||9
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طبــــل|ل محمد ع ع |بــــو عط|446277
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد مصط محمد مصط |334388
8oo|o2فنون جميله فنون |لم |د| | خ|لد عبــــد|لرحيم |حمد
63732oه ي| محمد عبــــد |لمحسن |لسيد تـــج|ره |لزق|زيقم
24o345رهرو|ن عبــــد|لكريم عبــــد|لحميد محمد تـــج|ره |لق|
ندستـــ |سيوطربــــيع مصبــــ|ح |لسيد سليم|ن622436
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدحن |حمد محمد |لمغربــــى محمد عمر|76467
76524o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمود |لسعيد محمود |لسيد |لعبــــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |حمد مشحوتـــ نص|ر928|25
طبــــ ع شمسه|يدى محمد محمد يح ع|مر436973
د|بــــ |سو|ن|كريمه عوض | عط| س|لم848399
82|27o|ر|ء شعبــــ|ن ذ محمد كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |لز
يم عبــــد|لح|فظ|37|529 تـــ|حمد فرج رزق |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
د772883 يم محمد مج| تـــج|ره بــــنه|مصط محمود |بــــر|
86o669طبــــ بــــيطري |لم |س|مر |سحق |سخرون مرقص
د|بــــ |سيوط|وق محمد علم |لدين ع  8767|9
444|o5طبــــ كفر |لشيخحمد |بــــو |لمع| متـــو محمد سكوتـــ
تـــج|ره دمنهوربــــيشوى عوض | صد بــــش|ى476349
5o78o4صيدله |ل|سكندريهعل| ع عبــــد|لحميد غدير

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء محمد عبــــد | عبــــد |لعزيز||7255
يم محمود مصيل 39|4| رهمحمد حس |بــــر| حقوق |لق|
بــــه38|54 |د|بــــ |لم |ليدي| |لبــــ عبــــد |لمسيح و

يم |لجبــــ|254673 ندستـــ |لم |ه|دى سعيد |بــــر|
4|o||8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط فخرى عبــــد |لغف|ر |لحو

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــسنتـــ يح ع بــــيو ر|بــــح3||39
علوم |سيوطم|رل |يمن جرجس سيد472|82
رتـــ|ه|له محمد |لسيد م 256738 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحل|م خ|لد عبــــد |لمطلبــــ محمد|5|6|69
8o7||2| علوم ج|معتـــ |لسويسين|س |حمد فؤ|د ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند| حس |لسيد محمد844|86
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد صبــــرى عبــــد|لحفيظ محمد225845
يم سليم|ن|339653 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد س|ير |بــــر|
788|o9يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ريم محمود عبــــد|لو|رثــــ |بــــر|
تـــج|ره سوه|جنشأتـــ محمد نشأتـــ سعيد حسن  |بــــى475583
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد يوسف عبــــد|لحليم يوسف2|3347
ف نجيبــــ طنيوس|63477 لس | لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ك
علوم |لمنصورهيه ح|مد سعد |حمد ع|مر|684482

ره|منه | عبــــد|لعزيز محمد خليل عبــــد||3593 د|بــــ |لق|
يم |حمد |بــــوشندى|44945 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد صل|ح |بــــر|
8o6343د|ر |لعلوم |لم |بــــسمه مصط محمد عبــــد|لحفيظ
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط يم|ن |حمد ع عبــــد|لعزيز|886653
5o5343صيدله |ل|سكندريهع حسن ع حس ع
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42657oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــند |س|متـــ ع|مر محمد عدوى
6|o28 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد عبــــد |لرحمن |بــــو |لق|سم حن

لسن ع شمس|رضوى حس عبــــد |لعزيز سيد45|65|
د|بــــ دمنهور|نور حسن ع حسن درويش|492723
6o3o27معهد ف ص طنط|حمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــد | |لعويل
ف |لدين ع مصط 629763 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلشيم|ء محمود 
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن محمود |حمد عبــــد |لع|ل36|24|
تـــج|ره بــــ سويفم|يكل |ميل وليم بــــس|ليوس54359

755o68|ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد رجبــــ عطيه
د|بــــ دمنهور|د| | مصط محمد عبــــدنم 495897
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره رض| محمد عجل|ن694965
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــن|در |لسيد عبــــد|لرؤف مدينه642|25
يم ع|مر628952 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|مينتـــ مهدى سعد|لدين |بــــر|
يم|626376 علوم |لزق|زيقسم|ء رض| بــــدر محمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمنتـــ | |حمد سعد محمد456|5
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يه|بــــ محمود محمد|75878
تـــج|ره |لزق|زيقكريم |حمد عبــــد |لغفور |م شم|ره2269|6

7389o| طبــــ بــــيطرى |سيوطحمد سعيد فوزى ع
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|رس رمض|ن |حمد محمود843977
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمروه أنور شعبــــ|ن عبــــد |لصمد شمس9459|5
9|o6|5 حقوق سوه|جمحمود |حمد قرون عبــــد|لق|در
265o||يثــــم ص|لح عبــــد|لرشيد محليس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ر| ع |لنج|ر||26829

تـــربــــيتـــ ع شمسزي|د محمد عبــــ|س محمد |لمنط|وى42265
ه |حمد ع محمد||3|836 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
طبــــ |لسويسرح|بــــ محمد محمود حم|د756797
5o3253زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهي|ر| فرج| عطيتـــ عطيتـــ
د|بــــ |لزق|زيق|نورس رفعتـــ محمد ع مو 779789
ه مصبــــ|ح عبــــد |لمنعم محمد||8||63 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لرحمن رفعتـــ عبــــد |لحكيم محمد63|35|
845o99علوم |سو|نمريم محمد سعد عبــــده
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرؤف رأفتـــ محمد عو|د277826
7o473oد|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لص
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــع محمد ز |حمد759223
9o34|2 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــه|جر ع محمد عبــــد|للطيف
4o||oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م عبــــد|لصبــــور سيد محمد
معهد ف ص طنط|تـــغريد محمد |لسيد محمد خليل427957
ين| عزيز |ميل عزيز32|8|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد |يمن |ل|حمدى |لهو|رى|766474

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم محمد سيد حس|ن سيد38695
45377oف ندستـــ كفر |لشيخع محمد ز مصط 
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6o2756|ندستـــ |لمنصورهحمد |يه|بــــ محمد ر|شد ر|شد
يبــــه عبــــد|لع| ع34|238 د|بــــ حلو|ن|رن| 
يم ري|328|75 يم |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدحمد عثــــم|ن |بــــر|
766|4oتـــربــــيتـــ بــــور سعيدرقيه عمر عبــــد |لعزيز |حمد عتـــيبــــه
ف مصط |لشيخ267998 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر بــــكر | أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسمر س| محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد|68268
علوم |لعريش/ري|ضتـــم رض| |م ك|مل||6635|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود كم|ل عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد حبــــل629286
623o77معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |حمد محمد محمد يوسف
معهد ف تـــمريض بــــنه| عزتـــ سم |لسيد ح|مد ع زيد332343
ف محمد |م 658|33 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط |
8365o2معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد سيد |حمد محمد
5|8o5oيم رش|د |لعيسوى طبــــ |ل|سكندريهس|رتـــ |بــــر|
معهد ف ص بــــنه||ء بــــه|ء ف|يز جبــــر|8|2566
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |حمد محمد ثــــ|بــــتـــ3|5|75
تـــ محمد سعد صبــــره||32589 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم

2|92oرهغ|ده ه| |م|م مسعد د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ع شمس ع|دل فوزى عبــــد|لحميد359747

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء ع حسن محمد|366|5
تـــج|ره ع شمسيوسف ه| يوسف فه3284|3
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ندر| عم|د |نيس متـــري|24|75
52o945|طبــــ ع شمسيم|ن |لسيد بــــكر عيد بــــكر
6o7596|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط||ء  |ء سعد مصط |لنج|ر
يف عبــــد|لمنعم مصط |9824|3 رهمل  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

28o84|تـــربــــيتـــ ع شمسيه صل|ح |لسيد محمد
نوعيتـــ عبــــ|سيهمن|ر عبــــد|لبــــ|سط |حمد صديق محمد344979
يم محمود|784967 يم محمد |بــــر| صيدله |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينوره|ن محمد عبــــده حلبــــي|83539
2|76o4ش|م عبــــد|لبــــ|سط عبــــد ربــــه عط ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع 

|474o| وف|تـــحمد محمد فخرى حسن |لمن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
679o5oحقوق |لمنصورهحس|م |لسيد بــــدير محمد |لخو
4o3855|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيمن ممدوح سليم |لسبــــ| ع|مر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد يوسف لبــــيبــــ |لسيد||38||9
43oo43تـــج|ره بــــنه|يح محمد محمد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعز عبــــده محمد عز عبــــد |له|دى55|679
48o5o||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س|متـــ ع|دل معبــــدي |حمد
علوم ري|ضتـــ |سو|نحسن عبــــد |لعزيز حسن عبــــد|لع|ل5|7838
5o6649تـــمريض |إلسكندريتـــ نور ط|رق حسن |حمد علبــــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر |لسيد مصط منصور264245
صيدله |ل|سكندريهيف |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|||4422
نوعيتـــ قن|مصط كم|ل محمد ص|لح محمد ع |95|84
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5|2o37|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد صبــــري ن ق|سم سعد
244o82رهك|مل محمد ك|مل طه عبــــد ربــــه ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمد مصط حسن|629469
تـــج|ره بــــور سعيدمريم خ|لد محمد محمود حل مصط 766393
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم| ممدوح فؤ|د جبــــر|ئيل838695
لهول342|75 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسلبــــ محمد زكري| حس 
حقوق |لزق|زيقسم|ء محمد حس محمد حس |642866
32585o| تـــج|ره بــــنه|مل ط|رق محمد |لسيد ع
259o3|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع شعبــــ|ن ع |حمد
9o6234 لس فؤ|د قدوس |سحق  |حه وفن|دق |ل|قك
علوم |لمنصورهل|ء |يه|بــــ يوسف ع يوسف|698823
ره|حمد طلعتـــ حن محمود|9|567| د|بــــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عل|ء مسعود لبــــيبــــ |بــــو قمر333|45 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء مك|وى |م|م محمد مك|وي627932
7739o8ندستـــ ع شمسيوسف مل|ك سم فخرى
4||4o6 |تـــج|ره طنط|حمد خ|لد محمود عوض عبــــد |لش
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد ع|طف ع|رف محمد ع عبــــد |624422
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحن|ن غريبــــ عبــــد |لوه|بــــ محمد8438|5
صيدلتـــ |لم |لشيم|ء محمد عيد عبــــد|لحليم|2639|8
6826|oيم تـــج|ره كفر |لشيخدين| محمود حل |حمد |بــــر|

ره|سندس محمد ف|روق محمد فريد5|5|3 د|بــــ |لق|
756o64كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــس|ره |لسيد مهدى محمد
34o44oد|بــــ |لزق|زيق|وف|ء ممدوح |لصغ بــــيو
رهمحمود ع ع حس|بــــ3|498| تـــج|ره |لق|
ه محمد ك|مل عبــــد |لر|زق محمد38453| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر خ|لد عبــــد |لرؤوف عبــــد |لمقصود535|3|
53o22|يم |بــــوسيف |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء محمد |بــــر|

4o5962|يم حسن كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه ن حسن |بــــر|
7o94|9تـــج|ره |لمنصورهلط فرج لط |لسعيد ع
علوم طنط|نجوى محمد خليفه عبــــد|لمجيد  |ل434635
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| |ميل عز حن|796||3
8862o3 د|بــــ |سيوط|حم|ده رجبــــ |حمد خليل
علوم ج|معتـــ |لسويسع|يد عودتـــ معمر سل|متـــ|86|33
|32oo6د|بــــ حلو|ن|رن| |حمد عبــــد |لمجيد قطبــــ
44oo76 تـــمريض كفر |لشيخشيم|ء |حمد سعيد ع مر
تـــج|ره بــــنه|ريم محمد عبــــد|لمنعم محمد محمد2||2|3
ره|بــــتـــ سيد محمد ع|بــــدين6424|3 ثــــ|ر |لق|
رهيوستـــ | عص|م عبــــد|لمل|ك شح|تـــه838786 طبــــ |لق|
يم |لدسو 698655 د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء محمد |بــــر|
8o4759|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدروسيس مجدي ج|د مسعود

666o2|تـــربــــيتـــ |لفيوميه مصط |م |لسيد
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه محمد |لمتـــو محمد |لذ624267
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |وق طلعتـــ ع عبــــد|لجو|د|3|854
2553|4|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه مصط محمد |لش|
689o73| تـــج|ره |لمنصورهف عنتـــر فتـــ عنتـــر مو
فنون جميله فنون |ل|قف|طمه مصط محمد محمد99|867
حقوق سوه|جعمرو ع|دل ح|دى عمر63|273
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن حمدي فه محمد|847465
5|o8|oتـــج|ره دمنهورمحمد |حمد عبــــد |لمجيد ع عبــــد |لع
75|o|3حقوق بــــورسعيدعمر سل|مه سليم|ن سل|مه
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|محمد حمدى |سم|عيل حسن ج|د |لربــــ|66|75
68oo67|د|بــــ |لمنصوره|ندى ع|بــــد مو عبــــد |للطيف |لجم
6432o6|يم |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء ص|بــــر |بــــر|
825|3o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن عبــــد|لر| رشيدي حس
لس جميل صبــــ حبــــيبــــ 884582 د|بــــ |سيوط|ك
77789oري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ح عبــــد | محمد شعبــــ|ن عبــــده
وف|تـــ|ي|ر| محمد ن|صف محمد ن|صف4|72|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
صيدلتـــ |سيوطمحمد مصط خلف ربــــي 832792
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وف|ء حمدي ع |حمد23|833
6292o|نوعيتـــ |لزق|زيقم|ري| س| عبــــد|لحميد |بــــوزيد
2868o6تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | عبــــد|لمر يوسف سل|مه
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نر|ن| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر سل|متـــ228447

رهحمد رمض|ن ص|دق حس ||8922 حقوق |لق|
يف9255|6 صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد نبــــيل محمد محمد |ل
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمود محمد |حمد |سم687539
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمحسن محمد محسن عبــــد |لعزيز |لديبــــ545527
ر عبــــد |25294| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم عبــــد |لغف|ر محمد م|
353o9oندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمود عل|ء ف|روق مرو|ن أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
رهبــــه | زيد|ن عرفه ع|23624 زر|عه |لق|
78o|68| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رض| سليم عبــــد
حقوق |سيوطمحمد رفعتـــ عبــــد|لبــــديع عبــــد|لعظيم257|82
لسن ع شمس|س|ره يح رمض|ن |حمد25283|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |لديبــــ |حمد طه 29|||9
6o4o6||يم علوم حلو|نندرو ف|يز فوزى بــــخيتـــ إبــــر|
7oo39|رتـــ|م |لسيد يوسف ج|د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|63o|oرهمريم محمود طه محمد تـــج|ره |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيتـــ ص|بــــر عبــــد |لستـــ|ر محمد|23|48
رهحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمو |لر|سخ53889| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | |لسيد |نور ع |حمد685726

وس27658 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنرم سم بــــخيتـــ تـــ|و
لس يون|ن فرح يوسف2996|8 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــك
يم |بــــو |لحسن عبــــد |لغ 698894 صيدله |لزق|زيقمحمد |بــــر|
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تـــج|ره |لزق|زيقحمد نبــــيل |حمد جمعه|9|9|79
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــبــــس|م صبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ حسن خلف 4958|2
د|بــــ د |ط|لبــــ عبــــد |لعزيز |حمد محمد |بــــو |لم2887|4
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطرح|بــــ |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل 877534
|5295oر حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن |كرم محمد م|
يم274886 رهسمر سيد سيد |بــــر| حقوق |لق|
4947o8غ|م د|بــــ دمنهور|محمد طلعتـــ عبــــد |لعزيز 
9o8782 تـــربــــيتـــ سوه|جفرحه ع عبــــد|لموجود حس
26|o56|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن دي|بــــ محمود |ل|ع

يم89329 رهع محمود ع |بــــر| حقوق |لق|
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمد جم|ل محمد محجوبــــ9|869 معهد |لج

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفف|طمه ع|دل عبــــد| محمد4755|8
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مرو|ن عم|د |لدين طه محمد ع25627|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نور| ممدوح |لسيد سليم422967
طبــــ ع شمسندى فكرى عبــــد|لرشيد عبــــد|لق|در356952
رهمحمد ه|شم محمد |حمد ص|لح |لقل|43622 طبــــ |لق|
26888o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه محمد ع يوسف
6o6|62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ح|زم محمد |نور ع |لسكري
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد محمد محمود محمود |بــــوعيله|82|247
486ooتـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لحميد

يم عثــــم|5|2|35 يم محمود محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقأس|مه ممدوح محمد ع محمد |لقز|639385
6ooo26علوم |لمنصورهإيم|ن عبــــد |لن| محمد شعبــــ|ن |بــــو طبــــيخ
634o||ندستـــ |لزق|زيقحمد حس|م |حمد محمد حسن عسله
69o332علوم |لمنصورهسل حس|م |لدين خ|لد محمود
ر |بــــو زيد |حمد زيد|68958 طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|ره ط|
7oo||3 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد مصط محمد ع مصط
د|بــــ |سيوط|حن|ن |يمن حس محمد |764|9
8o863|طبــــ |ل|سن|ن |لم |ديفيد ع|دل عوض تـــوفيق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه عبــــيد |لسيد غنيم269338
رهحمد ط|رق |لسيد |م |77293| علوم |لق|
4o47|oد|بــــ كفر |لشيخ|محمد م |لدين محمد |حمد جعفر

ندستـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد شعبــــ|ن سعيد53995
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جص|بــــرين صل|ح حسن فرج |94|4|

8o6|86|معهد ف تـــمريض |لم | ن منتـــ عبــــيد تـــ|درس
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|مريم عبــــد|لكريم عثــــم|ن سلومه7||422
3|639oر ربــــيع |حمد تـــج|ره ع شمسمريم ط|
د|ن73|257 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــريم عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز و
يم دويد|ر46|476 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفرو|ن كريم ح|مد |بــــر|

يم||5674 يم |بــــر| يم حس |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
35o474يم محمود ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد |بــــر|
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معهد ف ص |لمنصوره|ء محمد ع رمض|ن عوض|684982
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه ع|دل محمود |لسيد|259286
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ  |ء محمد |بــــو|لحسن9479|3
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد |حمد ع محمد |لبــــغد|دى|54432| ل|
3|557oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم ع|طف عطيه عيد
7697o4ى وف|تـــمحمد س|مح محمد محمد |لقص ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
45o93oش|م |لمتـــو عرفه ه|شم ندستـــ طنط|محمد 
433o77طبــــ حلو|نرقيتـــ جم|ل قطبــــ |لجد|وى
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور|ن خ|لد عبــــد |لمعز نعمتـــ |39932|
4o689|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم ن| |لوحش بــــخيتـــ
32696o|علوم ري|ضتـــ ع شمسل|ء م| فوزى صديق
88346o|ى نعم|ن محمد د|بــــ |سيوط| حمد خ
6975o|| حقوق |لمنصورهم |لسيد محمد |لسيد حس
معهد ف ص سوه|جرؤى ع|صم ع عبــــد|لل|ه 35|925
448o27تـــج|ره طنط|رحمتـــ سم محمد |لسيد |لسيد
ر محمد عبــــد |لسل|م|5|524 ندستـــ |لفيومدير ط|
6|o493تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر فتـــ محمد |بــــو|لعن |لنج|ر
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمود محمد شعيبــــ|32824
62o629ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود محمد سليم|ن سليم|ن مر
يل ج |لزق|زيقندى س| محمد ع ق|عود627328 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر محمد سليم ع منصور779899
يم |لسيد عبــــد||75778 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد كم|ل فتـــ حسن|37458|
64|4o3د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء مصط |لسيد ع |سم|عيل
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ح|زم |حمد عبــــد|لق|در |حمد |بــــو|لخ |2|2|3
ندستـــ |لم |حمد مهدي عبــــد|لمحسن مهدي|853285

6o|62|ف يوسف ص|لح صيدله بــــ سويفل|ء |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم محمود عبــــ|س محمد36793

ندستـــ بــــور سعيدحمد مصط ك|مل فؤ|د محمد ج|بــــ 764998
62345oيبــــتـــ علوم ج|معتـــ د |طندي مجدي محمد محمد 
تـــج|ره طنط|محمد رش|د عبــــد |لمو جبــــر  حج|زى74|444
معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لعزيز صبــــ عبــــد|لعزيز غيثــــ42|256
443o86علوم ج|معتـــ د |طبــــه ي| عبــــد|لمو |لعشم|وي
تـــربــــيتـــ طنط|نرم س|جد |حمد |لعط|ر4||433
3573o5ند|وى سعيد عبــــد|لنبــــى مسعود يم  تـــج|ره بــــنه|بــــر|
2655oo|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |يمن |حمد عبــــد |لعزيز |ألقرع
4423o9كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد مصط عبــــد|لوه|بــــ جنبــــه
د|بــــ د |ط|ندى بــــديع أحمد عطيتـــ8538|6
8|6o84نوعيتـــ |لم |مجدي مصط عبــــد|لعظيم طلبــــه
28678o ى بــــخ|طره |بــــو|لخ حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره خ
ف عبــــد |لفتـــ|ح محمد حسن 677855 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهم|جد |
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ندستـــ |سيوطجوزيف مقبــــل سعد حن|858647
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــيشوى وليم عبــــيد رزق226396
8o3847|ندستـــ |لم |روي عص|م عبــــد|لصبــــور |سم|عيل
معهد ف ص |لمنصورهعل| محمود نعم|ن |لسيد س|لم696378
4o5|82د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد |لشح|تـــ محمد محمد |لنج
4|7o44ر|ء متـــو محمد محمود شوق حقوق طنط|ف|طمه |لز
معهد ف تـــمريض |سيوط يعقوبــــ شو فهيم فه 892484
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآل|ء مر|د ع عي سعد427|42

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن ع|طف من جرجس|729|5
247o93لس ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــجرجس سم جرجس ك
768o38يم تـــمريض  |إلسم|عيليتـــدين| س|لم محمد س|لم |بــــر|
69o369معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ خ|لد نشأتـــ عبــــد |لغ محمد
تـــج|ره سوه|ج يه محمد |لبــــدرى عثــــم|ن |حمد||89628
6757oo| ر |ل|م صيدله |لمنصورهحمد حس ط|
8|23o|د|بــــ |لم |ه|جر محمد يوسف عبــــد|لحميد|
6934o8| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن صبــــرى |لسعيد يوسف عبــــد
7|o794طبــــ |لمنصورهعمرو وحيد صبــــيح ع غ|نم
يم عك|شتـــ|96|3|5 زر|عه كفر |لشيخحمد ع إبــــر|
27o496ر |حمد عبــــد |لجو|د |بــــو ندستـــ طنط|يوسف ط|
9o83|2 تـــربــــيتـــ سوه|جندى سعد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |سو|ننه|ر فتـــ عبــــد|لقوي محمود|844398
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمود محمد محمد |بــــو|لفتـــوح يوسف4|74|4
طبــــ بــــيطرى دمنهور|ء |سم|عيل حسن عبــــد |لمنعم محمد8586|5
9|o979 تـــج|ره سوه|جيوسف منصور ش|كر ملك

55o77تـــج|ره بــــ سويفحم|ده ربــــيع محمد سعد
ندستـــ بــــنه|محمد ط|رق |لسيد محمد |بــــو|لمجد8|7778 كليتـــ 
ر |لسيد حس م| 5|7686 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ندى ط|
وف|تـــمحمد مجدى |نور محمد |لجعفر|وى526882 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
صيدله طنط||ء فتـــ عبــــد| محمد نور |لدين|329744
7o|445 د|بــــ |لزق|زيق|حن|ن ط|رق عشم|وى محمد سيد |حمد
يم دسو |حمد حسبــــ 4556|2 لسن ع شمس|نوره|ن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسع سعد محمد سعيد لط 5535||
3|885oلسن ع شمس|ه|جر س| زين |لع|بــــدين مصيل
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخدين| ع ف|روق حج|زى444622
ف كم|ل بــــكري||84538 علوم |سو|نمنيه |
ش|م وجيه |لسيد شه|بــــ39722| تـــربــــيتـــ حلو|نمريم 
ى محمد328734 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يزيد محمد ي
تـــج|ره |لمنصورهخلود عبــــد |له|دى |لمحمدى عبــــد |له694365
تـــج|ره ع شمسحن ح|تـــم محمد فوزى مصط |797||
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى معوض عبــــ|س مصط ||659|
7o79o3|بــــه ثــــ|ر د |ط|يه عبــــد |لبــــ|سط محمد محمد و

Page 3913 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ه|جر مبــــروك عبــــد| محمود |لهو|رى8964|5
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر عبــــيد سيد |حمد272487
855|3o زر|عه |لم |نوره|ن صل|ح محمود متـــو
|3oo75زر|عه ع شمسعهود ع|طف حس عبــــد |لحميد

5996oيم عبــــد |لحفيظ منصور ندستـــ بــــ سويفمحمد |بــــر|
8367o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييوستـــ | سل|مه يوحن| عزيز
د|بــــ دمنهور|أمنيه عص|م |لسيد محمد بــــهيه497434
3533o8يم تـــج|ره بــــنه|عل|ء حسن سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد ربــــيع صديق|353547
تـــمريض |سيوطعل|ء سيد محمد سيد 4479|9
27o7o7معهد ف ص بــــنه|ع |حمد ع محمد |لفل|ل
4|o843تـــربــــيتـــ طنط|سمر ف|يز |حمد |لحسي عز|م
9o36o8 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمؤمن مصط جمعه |حمد
9o42o9 تـــربــــيتـــ سوه|جمصط محمد عبــــد|لنعيم محمد
ى جم|ل |لدين78|46| د|بــــ حلو|ن|لميس محمد ي
2|4oo7ر|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى متـــو عبــــد|لسل|م ز

6|oo8تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود محمد عبــــد|لتـــو|بــــ س|لم
تـــج|ره |ل|سكندريهريم |حمد جل|ل شعتـــ435455
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىن محمود بــــدري محمود826293
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر| | رض| س| |لسعيد||6884
|552o3كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــسمه |حمد قطبــــ ع |لخ |وى
حقوق |لزق|زيقمحمد سل|متـــ محمد سل|متـــ عفي سلوم|9|494
3274o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ح|مد محمد ج|د |لشه|وى |بــــو

7o47|4تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــبــــسمه سم عبــــد |لخ|لق محمد
ين مصط |حمد عبــــد|لرحمن|36478 حقوق حلو|نن
طبــــ |ل|سكندريهي|ر| جم|ل لط شعبــــ|ن دي|بــــ42|7|5
ور عبــــيد يونس خليفتـــ7339|5 علوم طنط|ند 
84|53o|كليتـــ طبــــ أسو|نيه محمد |بــــو|لفضل محمد

453o3د رهمحمد سيد عبــــد|لفتـــ|ح مج| تـــج|ره |لق|
7657o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محمد محمد جل|ل

زر|عه |لفيومحمد قر ك|مل محمد|65945
|4o426ره|سندس مدحتـــ محمد |حمد د|بــــ |لق|
8o|796زر|عه |لم |ه|يدي محمد خلف عبــــد|لر|زق
88o348  تـــج|ره |سيوطسمر مجدى محمد |حمد
22|o69| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لينه عبــــد|لعزيز عبــــد |لحفيظ محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رو|ن عبــــد |لن| محمد مصط حسن483532
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لرحمن |7439|7
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحس سعد |لدين عبــــد|لجليل محمد56|346

2o898|ل|ل ندستـــ ع شمسسل|م بــــطل محمد 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم مجدى محمد مهر|ن46233|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديي|سم عبــــد|له|دي ع سن|ري|83387
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52o2ooتـــ عسكر ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|آيه محمد خ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء سعد عبــــد|لسميع محمد|863667
علوم |ل|سكندريهنور مصط |نور محمد مطر|477287
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومقتـــ |حمد محمد حس مصط |5687|2
75659oمعهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  |ء ص|بــــر عبــــد |لسل|م عبــــد|لقوى

698|oكليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومرؤى حمدى عل|م حميده
64o839تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد |لق|در محمد |حمد معوض
6|o888قتـــص|د م حلو|ن|محمد نبــــيل ع ع نور
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين عبــــد|لر|فع طحط|وي محمد862743
وف|تـــه|جر عبــــد|لرؤف ف|روق |حمدى3558|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o5|ooق|وى بــــي |ل معهد ف ص طنط|يم محمود نجيبــــ |ل
68o257تـــج|ره |لمنصورهم محمد |بــــوسليم|ن سليم|ن
ر طه عبــــد |لسل|م2|4226 كليتـــ |أللسن سوه|جطه م|
627|2oف محمد ع سعود د|بــــ |لزق|زيق|محمود |
2523o2 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم حمدى عبــــد|لعظيم ع مصط 
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرتـــج| |س|مه محمد |لح|فظ محمد عبــــد779566
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | شكرى عثــــم|ن صقر7257|6
صيدلتـــ بــــورسعيدسل عص|م محمد محمد حسن65|766
ندستـــ سوه|ج سل|م ع|طف محمد سيد|895225
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومين|س عمرو سعد جبــــل|267322
يم عبــــد |لرحيم محمد2688|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نجوى إبــــر|
يم جودتـــ عبــــد|لفتـــ|ح حميده|52945 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد |بــــر|
34458oتـــج|ره ع شمسمصط حس|م سل|مه محمد |لنجدى
|3o362تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــيشوى عم|د مرزوق |نيس
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكرم ع|دل عبــــد|لعليم قنديل|56|246
ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد|لرحمن عمر ع محمد324922
34o444|طبــــ بــــنه|سم|ء سعيد عبــــد|لرؤوف محمد
49o8o6يم |لمليح د|بــــ |ل|سكندريه|فرح |ل|م عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
5|2o69تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |لص| عبــــد|لسميع عبــــد|لرؤف
22o623يم ر |بــــر| تـــج|ره ع شمس |ر مدحتـــ محمد ط|
2476o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد محمد سل|مه
يم محجوبــــ677999 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |بــــر|
253o|3كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدى محمد نبــــيل سل|مه

5o493كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفش|دى وجيه ف|روق صديق
27o226زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل محمد |لمغورى شو محمد ندرين
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| رفعتـــ |لسيد ع|يد  593||9
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| |حمد عبــــد |لرحمن |لدسو |لرطل678753
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد |سم|عيل محمود |لسيد سليم|ن||9||4
8o5|7oد|بــــ |لم |دي|ن| عيد حكيم عزيز|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|شيم|ء محمد |دريس محمد |دريس336476
|377o7ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن ع عبــــد |لعزيز ع
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45o585ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد |لمجيد إسم|عيل أبــــو زيد معهد ع| 
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفتـــقوى فر|ج فتـــ تـــوفيق57597

6o|65|| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|وق عبــــد|لر|زق |لسيد |م |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|لط وحيد لط |حمد عبــــد|له|دى35577

8o8688علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد رجبــــ |حمد محمد
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد محفوظ محمد عبــــد||77529
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدير عبــــد|لقوى محمد عبــــد|لقوى334968
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــل|ل عبــــد|لكريم |م حسن226953
د|بــــ |سو|ن||ء كرم عبــــد|له|دى ع |سم|عيل|2|222
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| رفعتـــ فوزي ك|مل6775|8
معهد ف تـــمريض |سيوط ط|رق سليم عبــــده سليم |588|9
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم بــــه|ء محمد |لسيد68|332
5o342|حه وفن|دق |ل|سكندريهنوره|ن محمد محمد عبــــد|لمنعم ع|مر| 
69o679تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى عبــــد |لعزيز عطيه عبــــد |لعزيز |بــــر

|5o57ندستـــ )6|كتـــوبــــر|كريم محمد |نور محمد ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
272oo7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومه|يدى ط|رق ح|مد عويضه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمدحتـــ محمود محمد محمد منصور762378
5o685|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|يدى ع|طف عبــــد|لجليل عبــــد|لمجيد عبــــد
حقوق حلو|نم|رى حس بــــسطوروس منقريوس9|53|3
78o3|||نوعيتـــ |لزق|زيقم| عبــــد |لمنعم خليل |لسيد
6o7o58يم ن| فؤ|د محمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|وف|ء صل|ح عبــــد |لع| جوده6283|4
ى729|68 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد مهدى محمد مر |لع
8839o4 وف|تـــسليم|ن نجيبــــ سليم|ن مسعد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
نوعيتـــ موسيقيه |لم |مرثــــ| ه| كم|ل عزيز592|82
تـــج|ره كفر |لشيخلحس ع زين |لع|بــــدين محمد شنح69|7|4
695o84ندستـــ |لمنصورهه|رون |لحن |لتـــه| مو عبــــد |لحليم
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |س|مه فتـــ محمد|633839
رهمحمد مصط محمود رشدى36|||3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
273o34تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسمر بــــه|ء|لدين جل|ل محمد
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه ع|دل محمود عطيه757754

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد س|مح محمد ع 9|228
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ط|رق محمد محمد ع|مر528249

3o567رهبــــثــــينه مختـــ|ر حس مبــــ|رك د|ر |لعلوم ج |لق|
7|o577||كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدصف|ء عدل|ن |لدسو محمد عط
ره/ري|ضتـــمحمود محمد عبــــ|س زوين696499 إعل|م |لق|

|ئيل862|6 تـــج|ره بــــ سويفمريه|م |م نجيبــــ |
ى |حمد حس |782297 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |لخ
نوعيتـــ |لم |م|رين| بــــهجتـــ عبــــد|  |د5728|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل|مه محمد سعد عبــــد |له|دي|43759
رهمحمد ن| سيد عبــــد |47429| تـــج|ره |لق|
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76459oتـــمريض بــــور سعيد عبــــد | مصط |حمد محمد ف|رس
دى ح|مد |لبــــهو| 252324 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدين| ز
يم خليل358486 ين| فيكتـــور |بــــر| د|بــــ ع شمس|ف
6o5627 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ف|طمه |لمر عبــــد|لحميد |لمر
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه وحيد |لطنط|وى |لعو |4|72|6
معهد ف ص |سو|نمينه محمود |م طنط|وي||52|84
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهزينبــــ |لبــــسيو جوده |لبــــسيو 687435
85o594حقوق |سيوطمحمود ن| عبــــد| سيد
علوم طنط|روضه عم|د |لدين عبــــد |لحفيظ عبــــد 542487
4o2o37|حقوق |ل|سكندريهيمن حمدى قبــــ|رى |لسيد
7759o5تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريه|م محمد يح عبــــد |لح|فظ
رهمريم عل|ء |لدين حمدى عبــــد |لغ 955|2| تـــج|ره |لق|
54o337|د|بــــ |ل|سكندريه|نور| ه|شم محمود ه|شم |لبــــن

يم محمد|66575 ه ك|مل |بــــر| علوم حلو|نم
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ رشيدى محمد محمد|32686
صيدلتـــ |سيوطمحمود محمد م|جد بــــخيتـــ عبــــد|للطيف 876673
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمدي محمود |حمد عبــــد|لمعبــــود822937 كليتـــ 
ره|ء |حمد |لسيد |لقط|ن|57|36| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
765oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدجون جورج | | عطيه جريس
8o|9o|حتـــ وفن|دق |لم |كريم عل|ء |لدين محمود عبــــد|لقوي| 
نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء عل|ء |لدين محمدى ع ع|مر5|6337
رهرغده موفق محمد |لطو 259543 صيدله |لق|
6||o|8 حقوق |لمنصورهف|طمه محمود محمد |لبــــ
64o455| يم حسي يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــر|
6o|2o9صيدله طنط|دع|ء م|جد يونس رزق ع|يدى
يم568|44 يم عبــــد|لستـــ|ر |بــــر| طبــــ كفر |لشيخ |بــــر|
786o29|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء حمدى حسن محمد |دريس
4946o4لس |ديبــــ لط غبــــري|ل و|صف حقوق طنط|ك
8|5|oo كليتـــ حقوق |لم |م|ري يون|ن ميخ|ئيل قلي
زر|عه ع شمسمريم حس تـــوفيق حس 46462|
ه محمد نجيبــــ سعيد صديق|9933|2 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــم

ف محمد سم عبــــد |لعزيز|5922| م | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيم|ن محبــــ عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن مو623295
678o27تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود محسن محمود خليل غنيم
ق|وى9926|5 تـــربــــيتـــ دمنهوردي نبــــيل نشأتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |ل
د|بــــ ع شمس|رحمه ط|رق بــــدر|لدين مر93|63|
يم حبــــيبــــ59643| زر|عه ع شمسحن|ن نبــــيل |بــــر|
ندستـــ بــــنه|مهند مجدى محمد فه85|328 كليتـــ 
8454o2علوم |سو|نخلود |يه|بــــ يح |بــــو|لفضل
9o66o9 يم بــــخيتـــ مو علوم سوه|جيوستـــ | |بــــر|

5864oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفنرم سيد مصط حسن
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عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخإسل|م يح عبــــد |لغف|ر مصط سعيده424938
علوم |سيوطمروه سعد محمد ج|بــــر 885387
بــــ | بــــغد|دي|832682 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل|م فتـــ و
ندستـــ |لم |عبــــد| معتـــمد محمد |لسيد853385
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد رمض|ن |بــــو |لعل| |بــــو |لحسن7348|3
633oo7 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد نبــــيل سعيد |لسيد |ل|بــــ|ري
6o6238علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد سل|مه محمد |لزغبــــي عبــــد |لسل
45o46oه زيد معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود عبــــد |لرحمن محمد عم
ره|دين| |لسعيد محمد سعد عبــــ|ده||58|4 عل|م |لق|
7o2|97|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقد |نه و|ئل سعد حن
|393o7د|بــــ ع شمس|م|دون| ع|طف ذ نس|ن بــــ|خوم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف م|جد يوسف بــــ |م  5|8833
علوم |ل|سكندريهه|جر سعيد |حمد ج|بــــر عبــــد |لحميد7334|5
ثــــ|ر د |ط|ر| | عبــــد |لعزيز يح |حمد بــــكر694465
62o724معهد ف ص بــــور سعيدم|جدتـــ |حمد فه عبــــد|لمجيد بــــكرى
9o689| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |ل|م محمد صديق
|566o2|يم عبــــد |لحليم رهس|مه محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد خميس ع حسن|487523
معهد ف ص سوه|جمريم مخلص صبــــ م| 899325
8oo63oحقوق بــــ سويفحس|م |حمد سعد خليل
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد329835
48o697تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسمر ع محمد ع |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورع |ء مصط فتـــح محجوبــــ498824
4o2o5| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ي| مصط |بــــو |لحمد حسن
تـــج|ره ع شمسي|سم كرم |حمد عبــــد|لعليم94|9|3
ف ن| محمد23|8|3 ره|كريم | ثــــ|ر |لق|
9|o555 عل|ج طبــــي قن|محمد ط|رق جل|ل سليم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهد| | حسن |بــــو زيد ع |لمن|69484
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدير ن| عبــــد|لحكيم عبــــد|لحميد254|26
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد سيد ك|مل |لفو |55763|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرحمه |حمد فر|ج |حمد63582
636o32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|ر| |حمد ح|مد حسن سيد|حمد
د|بــــ ع شمس|يه حس|م صل|ح |لدين عبــــد |لمتـــع|22883|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ عنتـــر |حمد ع 9||835

ى3|76| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد |للطيف محمد |لم
5|979oى رهأروى |لسيد محمد محمد |لع عل|ج طبــــي |لق|
9o5879علوم سوه|ج  حمد عبــــد|لرحمن عبــــد| عبــــد|لرحمن
تـــج|ره طنط|مؤمن سم محمد |لعقبــــ|وى4|24|4
7o89o3|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ س|مه محمود معوض ع |لمنصورى
4o9o|9يم س|لم عليوه |د|بــــ طنط|محمد عيد سليم|ن |بــــر|
2389oo |يم فتـــ مسعد |لنقر علوم ري|ضتـــ حلو|نمر|م |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطص|بــــرين خلف عبــــد|ل عبــــد|لق|در 887362
ندستـــ شبــــر| بــــنه|لحسن عيد محمد صل|ح عيد عبــــد|له|8||34
صيدله ع شمسبــــتـــ ص|بــــر محمد س|لم مر 52|349
634o44لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يف محمد |حمد محمد ثــــ|بــــتـــ
5o9756|زر|عه دمنهورحمد عيد عبــــد|لمنعم بــــسيو بــــدر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوملش|طر حسن من حسن ج|بــــر|445222
693o42بــــ| ع تـــج|ره كفر |لشيخي|سم |لسيد عبــــد |لعزيز |ل

ش|م بــــدر محمد46844 رهس|ره  تـــج|ره |لق|
يم3||38| حقوق حلو|نيوسف محمد فتـــ محمد |بــــر|
|52o83ر محمد عمر رهه|جر م| طبــــ |سن|ن |لق|
4|o275يم |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ع|دل |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سو|نلحس عمر محمود عبــــد|لمجيد|847277
62o888يم |لش|ويش تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء رجبــــ محمد |بــــر|
معهد ف ص |سو|نم | حن| ك|مل شح|تـــ839538

837|o|علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححمد محمود عبــــد |لعظيم محمد
6o768oيم |د|بــــ طنط|ر|ن| |يمن رجبــــ عز |بــــر|
36o725|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سم|ء مح شعبــــ|ن عبــــد|لغف|ر خ|

ن| محمد محمد ع3447| هم نوعيتـــ ج
9o2383 تـــج|ره سوه|جشيم|ء عبــــد|لحميد |حمد محمد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس عبــــد |لن| حسن محمد768684
تـــمريض |لم | صف|ء ع|دل صبــــره عبــــد|لمطلبــــ|82329
تـــمريض |لم | سل|م محمود مو محمود|854257
492o22| حقوق |لزق|زيقيه سم سعد مصط عبــــد |لغ
يم |حمد سعيد |بــــوغنيمه432|44 حقوق |ل|سكندريهحمد |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمنه عبــــد |لمحسن عبــــد |لحميد مصط صديق439674
يم غنيم|966|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد طه |بــــر|
6||3o4ش|م محمدين |لدمتـــن|وي د|بــــ |لمنصوره|صف|ء 
ره|سهيله |يه|بــــ صبــــ محمد58882| د|بــــ |لق|
لول678949 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهي|سم س|مح محمد |لدسو 
49755o| |كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء ح|تـــم محمد خف
4o9444د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمرو محمد سعد عبــــد |لفتـــ|ح |لمزين
9|o74o|يم |حمد ع عبــــد|لل|ه تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ بــــر|
ى ص|لح83|346 |لسن |لم |كريم |لدسو ع
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندير خ|لد عبــــد|لحميد ع محمد6859|3
9o45oo|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي بــــ|نوبــــ لميع رسله منقريوس
د|بــــ دمنهور|سل|م ع|طف |لسيد محمود يح |7|4948
255o23علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء جم|ل عبــــد|لخ|لق ع |بــــو مو
64o389|علوم |لزق|زيقيه شعبــــ|ن تـــه| غريبــــ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لرؤف فوده |لع|م695635
تـــربــــيتـــ |لمنصورهش|دى محمد |لسيد محمد عبــــد |لحق679258

7o4ooيم زيد|ن محمد نوح تـــربــــيتـــ |لفيومدين| |بــــر|
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كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندير ه| جم|ل |لدين محمود |ل|بــــحر342|2|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمنيه |نس درويش محمد|63442|
ره| |ر محمد طلعتـــ نجيبــــ|4855| د|بــــ |لق|
رهه|جر معتـــز ع ح|مد29993| د|ر |لعلوم ج |لق|
4||98oيم تـــربــــيتـــ طنط|بــــه|ء خ|لد محمد محمد |بــــر|
رهم | نبــــيل فهيم مج 3254|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
625|o|حقوق |لزق|زيقمريم خ|لد |لسيد ح|مد بــــرك|تـــ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد ه| |حمد زيد||63362
69549oزر|عه |لمنصورهمحمد رض| محمد عطيه سعد
44675oتـــج|ره بــــنه|ح|زم محمود تـــعلبــــ ه|شم حسن
88o|68  |علوم |سيوطمصط ص|بــــر محمد عبــــد
62367o تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم ممدوح عبــــد |له|دى محمد |لخ
44o826يم متـــو عبــــد|لر|زق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد| |بــــر|
2367o3 ش|م فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح مصط رهمريم  صيدله |لق|
82589o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ ي | محمد عط
نوعيتـــ بــــنه|محمد ي| محمد جوده ع 88|332

495o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|خليفه فتـــ محمود |حمد
699o99 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |حمد رجبــــ شع
4345o8ء من طه |لزنتـــوتـــ| علوم طنط|إ
7o8965| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ|ء ي| محمود فرج ع
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|نه|ل طه محمد حس 588|84
6o4789ق|وى صيدله |لمنصورهأيه أحمد محمد ح|مد |ل
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد مصط محمود شح|تـــه|773545
8o58|2نوعيتـــ |لم |نهله فتـــ |بــــوبــــكر عبــــد|لعزيز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم مجدى ك|مل محمود2|4292
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م |حمد |لسيد عطيه254698
وف|تـــيوسف جم|ل |لدين صل|ح |لدين فرج رزق|877|| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ى698233 ثــــ|ر د |ط|نوره|ن |حمد مصط عبــــده |لع
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء سعيد |حمد بــــدر رزق|777846
د|يه محمد عبــــيد67|2|6 تـــج|ره طنط|محمود محمد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فوزى عبــــد|لفتـــ|ح |حمد حسن7|2698

5944oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد ربــــيع محمد عبــــد |لعظيم
د|بــــ |سيوط| |ده مدحتـــ عبــــد|لمع |لشوربــــ 642274
4o|796د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن حمدى تـــوفيق |حمد عثــــم
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعم|د عز بــــدير رس8|3|44
رهسيف |لدين خ|لد عبــــد |لنبــــي عز |لدين28976 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

82o886ي عجبــــ|ن علوم |لم |م | |ميل 
|د|بــــ طنط|ف|طمه عبــــد|لمنعم ص|بــــر عبــــد |لحليم يوسف79|3|6
تـــج|ره كفر |لشيخمصط رض| مصط محمود فودتـــ9797|4
|2|o68ل| مسعد فرج |لسيد حسن إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــبــــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء محمد عبــــده |لزي|تـــ|6955|6
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ين عم|د محمد سليم|ن3|2722 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ن
34|9o4تـــج|ره ع شمسنوره|ن |لسيد محمد عبــــد|لرحمن |بــــوعربــــ
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنيتـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد سبــــيله|343644
83o499 يم جل|ل عبــــد|لحميد محمد|لصغ تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|
يم98|525 د|بــــ |ل|سكندريه| |ر ممدوح محمود ع إبــــر|
62874oتـــمريض |لزق|زيق شيم|ء عبــــد|للـه محمد عبــــد|للـه
6o9724يف ر |حمد |حمد  ري|ض |طف|ل |لمنصورهرن| م|
8376o4ه عبــــد|ل مسلم تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديدي عم
تـــمريض سوه|ج محمد جم|ل يونس محمد 677|92
25o975يبــــه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى محمد ص|دق |بــــو
تـــج|ره |لمنصورهمحمد مبــــ|رك عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|زق محمد688493
7||7o2 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد بــــره|م بــــره|م لبــــيبــــ |لط
49o634تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرضوى مبــــ|رك نعم|ن قسم |لسيد |حمد
6o7|47| طبــــ |لمنصورهحمد رض| سعد |لمن
ندستـــ بــــنه|أحمد عص|م يوسف منصور بــــوشه|342|6 كليتـــ 
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد| مصط محمود طه |لسيد89|453
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوروق ط|رق زكري| ع|مر |لطني 497783
88226o  بــــه لس |س|مه عبــــد|لمل|ك و وف|تـــك ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
4o6723| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء صبــــ ع عبــــد |لوه|بــــ ع
6o6496|ندستـــ |لمنصورهحمد حسن محمد |لمزين
27o||5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مع|ذ رض| عبــــد|لمقصود عزبــــ
735o5تـــمريض |لفيوم خلود عوض حس ميهوبــــ

حقوق طنط|تـــه| محمد عبــــد |لمع محمد بــــكرى3|4446
33o35تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نريم |لسيد |حمد محمد

رهبــــ|نوبــــ ميل|د نظ جرجس|28922| طبــــ بــــيطرى |لق|
يم عبــــد |لمنعم مسلم433877 ه |حمد |بــــر| نوعيتـــ طنط|م
د|بــــ دمنهور|عمرو ع محمد محمد صف|ر|49222
8o2333طبــــ |لم |مصط طه محمود محمد
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم | عص|م شعبــــ|ن محمد |لمر4|2|69
7o69ooح|ن طبــــ |سن|ن |لمنصورهمصط محمود عبــــد |لمنعم 
يم من|ع4336|5 معهد ف ص |ل|سكندريهآل|ء فوزى |بــــر|
79o453تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسسل محسن |لسعيد محمد
846o82معهد ف تـــمريض |سو|نم | سم |لنوبــــي غبــــري|ل
يم مغربــــيه449|43 معهد ف تـــمريض طنط| لسعودى أحمد |لسعودى |بــــر|
675o99 د|بــــ |لمنصوره|تـــوفيق حس|م محمد تـــوفيق حس
طبــــ بــــورسعيدزي|د عص|م محمد |بــــو |لعط| |للبــــودى679255
|59845| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيري  |د ميخ|ئيل ج|د |
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل|م |حمد عبــــد|لع| |سم|عيل مطر|27959
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |لسيد سعد عبــــد |لعزيز  |بــــى679356
يم99|357 لسن ع شمس|ي|سم جل|ل |لسيد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جحسن ع عبــــد|لرز|ق غل|بــــ 899353

Page 3921 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

وف|تـــحمد حسن سل|مه مبــــروك|5|82|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |يه|بــــ مبــــ|رك |بــــو |لسعد عبــــد |773645
||75o||ه نور حس نور محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسأحمد بــــيو صبــــ بــــيو |بــــوع|مر6583|4
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىسيف |لدين ح|تـــم محمود عبــــده76|25| ل|ك|ديميتـــ |لم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدين| صل|ح محمد |حمد362|7
69o247ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| |حمد عبــــد |لع| |حمد
يم |لسيد |لمر443947 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنه|ل |
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |حمد سيد عبــــد| |حمد عبــــد|89484
25o555|معهد ف ص بــــنه|يه شو ملي فرح|تـــ
تـــربــــيتـــ ع شمسحس ع|مر |لنوبــــى عطيه62735|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود حمدى ف|ضل معروف683668
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيد|ء محمد متـــو محمد عل|م|858|62
7766o4|ى محمد محمد صيدله حلو|ن|ء محمد خ

د|بــــ |لفيوم|يه |حمد ص|بــــر قطبــــ|72|67
2495o8 |ين ي| ع عسقل قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن
6o6372تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محبــــ سعد أبــــو زيد
صيدله |لزق|زيقف|طمه منتـــ |م|م عبــــد|لعظيم5|7762
يم أحمد ع ع|مر62|439 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|ر| إبــــر|

4463oيم يم|مه تـــربــــيتـــ حلو|نن حمدى خليل |بــــر|
6963o9 يم |بــــو |لعين نوعيتـــ |لمنصوره|ء عبــــد |لمقصود |بــــر|
يكل2753|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | |حمد حس حس 
تـــج|ره ع شمس|ء ع|دل محمد |لسيد|335759
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن شعبــــ|ن محمود غ|نم|257395
69|2o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سميه كم|ل رش|د محمد جوده
7o972|ندستـــ |لمنصورهع |حمد |حمد |لجنيد محمد
يم س|لم|488353 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود ص|لح |بــــر|
9oo|8o صيدلتـــ |سيوطجرجس ن| فكرى جريس
7o5|64|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ح|فظ س|لم محمد |لعلبــــى
ندستـــ بــــنه|ن|دى محمد س| عبــــد|لمهدى |لفرم256583 كليتـــ 
معهد ف ص سوه|جغ|ده حس ح|مد محمود|83398
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسندس ه| ع حسن|54|6|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطح|تـــم حس|م حس محمد عبــــد |لع|8|92|2
بــــي |لبــــر469|69 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء |حمد عبــــد |لعزيز |ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء محمد ح|مد ع حسن|48423|
759o22حقوق بــــنه|محمد غريبــــ مسعود سليم ح|مد
ندستـــ |لمنصورهحمد ع|بــــد حسن حسن عمر|686587
6o93o2د|بــــ |لمنصوره|محمود عزتـــ |لسيد دويد|ر
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمود عبــــد|لعظيم محمود محمد868325
47647o| ش|م عبــــد |لعزيز |لسيد |بــــو م  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
يم فؤ|د محمود رزق|523586 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد |بــــر|
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|48o33تـــج|ره بــــنه|محمود محمد ح|مد محمد غنيمه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورج |نتـــ فكرى فهيم |رم|نيوس بــــخيتـــ|477|5
حقوق |لزق|زيقمحمد |لسيد عطيه محمد جمعه783765
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــع ع|صم ع حل |بــــو ع2|2547
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع جبــــرحسن عدس||4952

يم ص|وى عبــــد|لفتـــ68|64 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ميه|د |حمد |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ طه سعد حسن48296

زر|عه دمنهورمحمد عبــــد | ع عبــــد | طه5|24|5
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد حسي محمد سعيد|638265
6o2426تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء رض| عبــــد |لمو عبــــد |للطيف
علوم حلو|نسل|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد |لفرنش3338|5
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــم |حمد |بــــو |لسعود محمد عبــــد|للطيف33|465
78o939|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |س|مه سليم|ن |حمد
34o|7||د|بــــ بــــنه|محمد |لسيد محمد عبــــد|
لسن ع شمس|عهود خ|لد فتـــوح حم|د336479
تـــج|ره سوه|جعمر جم|ل فرغ |حمد  876354
263259| يم عيد سج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه |بــــر|
6o4264 يم |لص يم |بــــر| تـــج|ره طنط|مصط |بــــر|
ر س| |سم|عيل عبــــد|لغ بــــدر||4||5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــ|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسس|ره |يه|بــــ طلعتـــ |لسيد محمد |لنمر442827
6o8885يم عبــــد |لمع ذوين طبــــ بــــيطرى |لمنصورهوس|م |بــــر|
د|بــــ د |ط|غ|ده وجدى محمد |لف 7927|6
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم ع عبــــ|س محمد |لصبــــ|غ3|4269
3||o|2حقوق ع شمسمحمد حسي عبــــد|لمنعم س|لم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمود محمد |لدسو |773432
لسن ع شمس|حمدى محمد |حمد م|مون353279
5|5o7oتـــمريض دمنهورمن|ر س| عبــــد |لرؤوف عبــــد |للطيف ع
ف أحمد مصط |لوكيل|6||499 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ء أ
وز محمد ك|مل تـــوفيق 896436 طبــــ سوه|جف
6o3232 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخندى بــــكر عبــــد |لمنعم |لف
علوم |ل|سكندريهسل عبــــد |لستـــ|ر أحمد عبــــد |لع|ل426634

رهي|سم محمد سيد د|ود36696 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
34o553ف محمد عصمتـــ عبــــد|لحكيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ش|م |
|5459oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيف محمد |م|م محمد
8o935||رهبــــر|م عطيه رمزي عزيز طبــــ |لق|
78464oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد فرج مو عبــــد|لعزيز
يم قنديل79|438 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى |لشح|تـــ ع |بــــر|
432o|9تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| محمود محمود كبــــش
848o|5معهد ف تـــمريض |سو|ني|سم محمد س|لم حسن
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد | عبــــد |لر|زق متـــو عبــــد |لر437535
علوم ري|ضتـــ حلو|نروضه حسن |حمد محمد46384|
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5435o5 |طبــــ |ل|سكندريهبــــسمتـــ طلعتـــ عوض ن
828o4oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سه| ع|دل مصط |حمد
ر مصط ملي |77564 ندستـــ بــــلبــــيسمصط |لط| ع| 
27|25o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسمه محمد جل|ل |لدسو محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نه|ل |لسيد عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح785489
صيدله |لمنصورهمحمد حس|م |لدين |حمد بــــدر|ن9477|6
|664o4رهكريم |حمد فتـــ |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
892o89|نوعيتـــ |سيوط يه |سم|عيل |حمد عبــــد|لع|ل
ف ح|مد |بــــو |لعزم46|||4 ف | لسن ع شمس|ر
3|443oرهع سيد كيل| |حمد تـــج|ره |لق|
4o426oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مؤمن حس|م عبــــد |لعزيز محمد |لوزيرى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|س|ره محمد ح|مدينو محمود عي 2|94|4
44523oف حس محمد محمد عقل وف|تـــحس | معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ره|ء محمد محمد عبــــد |لغ |45988| حقوق |لق|
8|3|3o|تـــج|ره بــــ سويفس| ميخ|ئيل ضيف حن
5o599oصيدله |ل|سكندريهكريم ع|دل ح|مد محمد |لنج|ر
|4o358| ن| |نور سعد |سحق فرج تـــج|ره سوه|جم
6|o673 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رحمه شو مصط |بــــو حس
وف|تـــ|بــــ|سم عم|د عبــــد|لبــــ| محمد |لصو|86||34 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ بــــنه|سهيله ط|رق ه|شم |لليثــــى8|2639
69o494|ه |حمد محمد عبــــد |لع|ل ثــــ|ر د |ط|م

ه7||29 يم |بــــون خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود صبــــرى |بــــر|
634o97يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ول|ء محمد جميل |حمد |بــــر|
6o7465د|بــــ طنط|ع |لعيسوي عبــــد | سعده|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد حسن عبــــد |لعظيم |حمد|638942
ندستـــ ع شمسبــــتـــه|ل |لسيد عبــــد |لتـــو|بــــ خليفتـــ|4|598|
حقوق حلو|نمحمود عيد |م|م حسن عيد4|438|
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|زي|د حسن ك|سبــــ فيصل9369||
ندستـــ أسو|نمحمد ربــــيع |حمد زين |لدين844853

رتـــ| |دتـــ معتـــز ح|مد يونس78|24 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
893o43 يم تـــج|ره |سيوطش|م عبــــد|ل عبــــ|س |بــــر|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر مجدى عبــــد |لمعبــــود سعد44923|
642|o6| تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمد محمودى مر
82|33oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |بــــيشوي ع نجيبــــ تـــوفيق
6o9497يم زيد يم عبــــد |لمقصود |بــــر| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر مصط محمد حسن |بــــو حم|متـــ429272
ى442846 علوم كفر |لشيخسم|ء |لسيد محمد عبــــد |لرحمن |لدم
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــحمد مصط |لنوبــــي خليل|868795
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|ر| عل|ء |لدين محمد سليم محمد323583
ندستـــ |لمنصورهيوسف ي| |حمد ع خليل677453
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط وجيه عبــــد|لحميد محمد خ 246267
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ف |لدين ع|مر24384| تـــج|ره ع شمسفرح ع 
43|49oصيدله طنط|مرو|ن |حمد عبــــد|لمجيد |حمد زغلول
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوق عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لق|در 4377|2
7o3625يم عبــــد |لبــــ| |لسيد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد متـــو |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن ط|رق حل محمد258765
6382o4|يم مرو تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن جميل ع |بــــر|
5ooo48تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمروتـــ ع|دل |حمد محمود
ر62898| د|بــــ ع شمس|بــــتـــ | ي| محمود عبــــد |لظ|
5o6578|د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء محمد ك|مل عوض |بــــو |لعل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ش|م ر|بــــح عزتـــ محمد رخ||78956
ف عبــــد|لع|ل سيد |حمد22|627 د|بــــ |لزق|زيق|محمود 
6979|4| ه رجبــــ طلبــــه عوض | تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
ندستـــ كفر |لشيخسم د|ود ح|مد محمود محمد6|4523
يم |لنج|ر9483|5 تـــربــــيتـــ دمنهور |حمد حموده |بــــر|
4|72o5تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عمر محمد |لسيد |ألودن
2328o|رهين عبــــد |لرز|ق عبــــد|لمطلبــــ محمد علوم |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد محمد عثــــم|ن222|24
يم عبــــد |لسل|م عبــــد |لع||62857 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء |بــــر|

56o78| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م وجدى حس مصط
69o654ح|ن معهد ف ص |لمنصورهسم|ح ي مصط محمد 
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره سم عبــــد | محمد عبــــد |لح99||77
علوم |سو|نمريم عم|د |ديبــــ مرزوق9|8262
|4946oيم رهعمر |حمد رض| محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
5o6o69تـــمريض |إلسكندريتـــ مصط عزتـــ رف| محمد ح|مد
64o548ي عبــــد |لحميد سليم د|بــــ |لزق|زيق|كريم تـــ|مر محمد |ل

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفع شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم عبــــد |له|دى84829
82|oo5تـــج|ره بــــ سويفحس رض| حل عبــــد|لحكيم
357o59 ف مسعود عبــــد|لغ علوم ج|معتـــ |لسويسوليد |
د|بــــ دمنهور|ل|ء |لسيد بــــدوى بــــدوى |لسيد|4627|5
يم عبــــد| دسو 232526 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |حمد سيد |حمد753323
5o45|2زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن جم|ل |بــــو زيد محمد بــــدوى
يم |لسيد حسن449898 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــ |لسيد |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدنجل|ء ع|دل فتـــح | عبــــد|لمقصود عطوتـــ6326|6
حقوق بــــنه| عبــــد| |حمد دعبــــس795|34
25o6|7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|غ|ده |لسيد |حمد |لزي|تـــ
63o6o5ه ندستـــ |لزق|زيقيوسف محمد نديم |حمد محمد عم
حقوق |لمنصورهرحمه رض| محمد |حمد |لسيد|68345
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| مختـــ|ر جور يون|ن2784|8
زر|عه |لمنصورهمحمد محمد محمد ع معيط8|22|7
63o936| ه خ|لد حسن عبــــد | حقوق |لزق|زيقم
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2238o4|د|بــــ حلو|ن||ء عبــــد|لخ|لق سيد رزق عطيه
د|بــــ |لمنصوره|وف|ء عبــــد |لر|فع ف|روق عبــــد |لر|5|6927
33o|72تـــربــــيتـــ بــــنه|سنيلتـــ عبــــد|لو|حد |لسيد عبــــد|لو|حد يوسف
67954o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه |حمد محمد حسن ك|مل
6o964|حقوق |لمنصورهسميه تـــ|مر مصط |لذ عمر
7|3o|3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــده |لسيد |لسحر|وى
84o9o3 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نريه|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لحليم مصط
4|36o4|تـــج|ره طنط|حمد محمد ع سل|متـــ
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــرديس |حمد طلعتـــ |بــــو |لعل|639|75
معهد ف ص |سو|نف|طمه ع محمد ع 846389
78o638ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عزه كريم |لدين محمد عبــــد |لسل|م
7o824|يم يوسف عبــــ|س يوسف د|بــــ |لمنصوره|د | |بــــر|
تـــج|ره طنط|ه|جر محمد ف|روق |لعقده434648
لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه||ء عمر محمد ك|مل ص|لح|227588
77425o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه | |بــــو بــــكر حسن محمد

رتـــعبــــد|لرحمن معتـــز محمد |لسعيد2|474 علوم ري|ضتـــ |لق|
4534o4ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخنور|لدين عبــــد|لغ |بــــو|لعن جمعه طلبــــ معهد ع| 
8|4o67| يم فه حقوق |سيوطسم|عيل حس |بــــر|
ف شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لرحمن677378 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |سل|م |
علوم بــــنه|ه|جر محمود محمد يوسف69|339
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ن| عبــــد ربــــه مبــــ|رك372757
26o26||د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء محمد حمدى محمد
6o7676تـــربــــيتـــ طنط|دين| س| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|للطيف م
يم 63|493 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد| محمد عبــــد| محمد |بــــر|
499o39قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دين| ع|طف عبــــد|لقوى بــــريك عطيه

كليتـــ |أللسن بــــ سويفرضوى عبــــد |لجو|د يح زكري|34|69
4347|oن| عبــــد|لق|در ك|مل مبــــ|رك تـــربــــيتـــ طنط|م
86843oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديول|ء ج|بــــر عبــــد| عبــــد| عبــــد|لرحمن
6|964oمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــيف محمد محمد نبــــيه رمض|ن |لزير
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |يمن عبــــد|لرحمن حس|ن |92456
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخأسم|ء محمد |لدسو محمد بــــعرنجه|44424
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |لسيد يسن محمد |لدبــــي 4434|5
2869o7يم |لشنتـــورى يم سعيد |بــــر| طبــــ بــــنه|عزتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نع |ء ع|دل |حمد محمد|5|845
6o3|37|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه خ|طر عبــــد |له|دى |لعر|بــــى
يم محمد عبــــيد627885 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسيد |بــــر|
|35|7o|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد فوزي محمد مرزوق
ره|يوسف مصط عبــــد|لخ|لق ع |بــــر|35534 د|بــــ |لق|

تـــج|ره |لزق|زيقبــــه ع|دل حسي عبــــد|لرحمن779536
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د عز محمد |لكشك3|7698
7556o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|حبــــيبــــه سعيد عبــــد |لسل|م عبــــد |لفتـــ
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4274o2تـــج|ره طنط|عبــــد|لسل|م محمد محمد عبــــد |لرؤف خلف
2|89|oندستـــ ع شمسمحمود فتـــ قطبــــ |بــــو|لفضل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطصف|ء رمض|ن سيد حسن  7555|9
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد ع محمد مصط |269|78
بــــي |246|45 ندستـــ طنط|يم|ن |حمد زي|ده |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم ن|صف محمد محمد سيدروحه|6|49|4
|ء عبــــد|لن| يوسف سيد|3|8775 حقوق |سيوط 
يم عبــــد|له|دى|249789 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء نبــــيل |بــــر|
23o684 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوليد ع|دل ح|مد |بــــو|لخ
يم9574|2 وف|تـــدى |لسيد محمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o5283 معهد ف ص سوه|جمن|ر فريد ج|د محمود
5o525o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد بــــدوى عبــــد |لعظيم شلضوم
4755o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|رس غل|بــــ عز|م محمد ن
|د|بــــ |لم |ر| | |حمد ر|غبــــ حسن |حمد3|6799
53o648كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخنور| س| علو| |لدفر|وي
وس ص|لح38535| ى مجدى تـــ|و تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش
تـــج|ره سوه|جمصط سم عز |لدين ح|فظ  897434
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد عبــــد |لنبــــى زكري| |لحفن|وى785955
قتـــص|د م حلو|ن|رحمه محمود عبــــد |لحميد حس نو|ر|3974|
رهحمد محمد عبــــد |لمجيد محمد|45463| علوم |لق|
6338o9علوم |لزق|زيقه|جر س| محمود س|لم
طبــــ |لم |كريم |لحسي ع محمود43|8|8
تـــج|ره ع شمسمصط نص|رى عبــــد |لش| د|ود78|23|
ندستـــ |لزق|زيقعمر خ|لد عثــــم|ن عطيه عثــــم|ن627374
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــتـــ منصور سعد منصور بــــدوى38|252

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء شعبــــ|ن عبــــد |للطيف حسن|43|63
6|o|26|نوعيتـــ طنط|بــــتـــه|ل محمد عطيتـــ |دريس
259|9o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء |لسيد محمد|لشعيبــــي |لسيد
89|23o |ى رشدى بــــسط ين خ د|بــــ |سيوط|ش

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد سيد محمد |حمد23743
ندستـــ |سيوطس|مه حسن عبــــد|لق|در خل|ف|||23|2
7o5o5oيم |حمد |لبــــسيو مرس د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |بــــر|
233o27| ره|مينه س|لم جم|ل مر د|بــــ |لق|
6o34|7معهد ف ص طنط|يوسف ع يوسف غ|زى حج|زى
755726| تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليه|ء وحيد سليم|ن ع

2882o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عز |لدين |حمد ص|لح
498|o6تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد | عوض فتـــح | مصط |لش|مط
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد بــــه|ء|لدين عبــــد|لعظيم |سم|عيل شح|93|26
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد حمزه |لسحي|26768

طبــــ |لفيومحسن|ء محمد نج|تـــي عبــــد |لع| 3||69
33o768تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لعظيم رمض|ن عبــــد|لعظيم |بــــر
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7o89oد|بــــ بــــ سويف|رحمه فؤ|د |حمد عبــــد |لحميد
لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ صفوتـــ سيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح383||3
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــدين| محمد طلعتـــ محمد ع 479897
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى |س|مه كم|ل عبــــد|لنبــــى|26964
62o486د|بــــ د |ط|عبــــد |لرحمن |بــــو بــــكر د|ود د|ود

حقوق حلو|نيه |حمد عبــــد |لمقصود محمد||2696
32897o|يم ع حسن عبــــ تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |بــــر|
773o53علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ممدوح |لسيد مصط |لنحر|وى
تـــربــــيتـــ ع شمسمه| عنتـــر فرج عبــــد|لكريم238845
حقوق |لمنصورهند محمود عبــــ|ده طه688744

4o286|ليل ره/ري|ضتـــحمد محمود سعد محمود  زر|عه |لق|
28o48| ف محمد ع |لشبــــي كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عمر |
علوم طنط|دير عبــــد |لحفيظ نور |لدين عبــــده بــــدوي 432735
6322o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ر| | ح|مد |نور رضو|ن
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد كم|ل |لحسي محمد |بــــوزيد522444
85o|23| يم حسن محمد ع عل|ج طبــــي قن|بــــر|
5|o4o9|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل|م محمد عيد عبــــد|لو|حد
يف مصط محمد |لمقش|تـــي27669| تـــج|ره ع شمسوليد 

رهندى خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح محمد8572| تـــج|ره |لق|
32o|o3ندستـــ تـــ.خ|مس م | ف|يق شنوده ميخ|ئيل معهد ع| كندي تـــكنولو | 

277o8وف|تـــنوره|ن ن| سليم محمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
|3o528|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن سم ك|مل عبــــد |لعزيز
ره|ود|د سيد حموده محمد محمود23|236 د|بــــ |لق|
فنون جميله فنون |ل|قم|رين| صليبــــ من بــــطرس838485
349o|oلسن ع شمس|تـــغريد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــنه|وى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصوره |ر ع|صم محمد عصمتـــ فه |بــــوذكرى|67532
2o2o3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |لسيد محمد |لسيد

|د|بــــ طنط|منيتـــ طه |لبــــيو |لبــــيو غ|نم|2||||4
|2o58o|تـــج|ره ع شمسلفريد رمسيس بــــش|ى سعد
5o9288 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود نبــــيل ع محمد |لبــــولي
8o2357كليتـــ حقوق |لم |سيد حم|ده سيد خلف
856o74|علوم |لم |م|ري ن| عطيه عبــــد
489oooد|بــــ |ل|سكندريه|م| صل|ح عر|بــــى محمود |ل|جهورى
معهد ف ص ري|ضه طنط|عبــــد|للتـــ ف|يز ع خليل453555
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد عطيه |لسيد حموده سيد |حمد345|44
7oo477تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود مصط حسن
2|7o48ف |لسيد محمد |لغ|زى صيدله ع شمسس|ره |
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينجوي محمد ق|عود دي|بــــ829759
32o633يف فتـــ |حمد وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|عبــــد|لرحمن  لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ع |لقصبــــى ع |لقصبــــى683773
4|37o9د|بــــ طنط|محمد سعيد عبــــد |لفتـــ|ح ع حج|ج|

Page 3928 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء ع |بــــو|لغيط ع |بــــو|لغيط42969
9o9326 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــف|طمه فر|ج ه|شم محمود
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسه ممدوح حل مصط 2|9|78
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد عبــــد |لر|زق ع سليم |لسيد73|487
8||o87تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ن|جح ر| محمود
4o64o6يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن |لسيد عبــــد |لص|دق |بــــر|
لسن ع شمس|تـــ محمد فريد س|لم252629
حقوق |لزق|زيقحمد ع عطيه عبــــد|لوه|بــــ|87||78
5o7958تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ري|م |يمن محمد |لمد ع محمد ع
6o5823تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن عبــــد|لرحمن عك|شتـــ عبــــد|لرحمن
89358o وف|تـــمحمود صل|ح محمد محمود وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم |حمد|689266 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |لسيد |بــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــط|رق سعيد ص|لح شه|بــــ352|25
حقوق |لمنصورهيف محمد محمد محمود |ل|مبــــ|بــــى687737
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعل| |لشح|تـــ محمد |حمد |لمهدى8559|4
257898| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سل|مه |بــــو|لقمص|ن ع
ش|م مصط |حمد |بــــوعبــــد|4554|6 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد 
تـــج|ره كفر |لشيخدين| نبــــيل محمد عبــــد |لحميد متـــو476245
||899oم|م ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف ع عنتـــر عي 
رهم | رفيق رزق | ذ44233 ندستـــ |لق|

8573o5 تـــج|ره بــــ سويفرند| كم|ل حبــــيبــــ مو
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع |حمد ع حسن مصط 452336 معهد ع| 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمصط |حمد عبــــد|لق|در سويلم س|262334
23358o لسن ع شمس|يوسف محمد محمد لط
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسند| عو|د سعد محمود |بــــوسعودي348278
زر|عه مشتـــهرع |ء ع حن عبــــد|لق|در5324|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــي|ر| جم|ل خلف | محمد عويجه447947
487538| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركمل محمد كم|ل محمد عبــــد |
7o4222معهد ف ص |لزق|زيقمحمد محمد عبــــد |لخ|لق حسن عطيه عس

رهسل ح|زم سعيد عبــــد |لمجيد|3924 طبــــ بــــيطرى |لق|
26663oطبــــ بــــنه|نرم فريد شو |لشعر|وى
ندستـــ ع شمسحسن لط عبــــد |لحميد حسن|5429|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسي|سم محمد |لسيد عبــــد |لمقصود محمود698277
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــي|ر| ط|رق فه عبــــد |لملك82|763
تـــج|ره بــــ سويفمحمد ص|بــــر |حمد ص|بــــر855223
يف |حمد عثــــم|ن|5923|3 د|بــــ ع شمس|سم|ء 
ندستـــ تـــ.خ|مس زي|د محمد |سم|عيل محمد77348| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
22o578 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل س| عبــــد|لحميد |م
889o76|لسن |لم | حمد مصط حسن خريص|
د|بــــ |لزق|زيق|زي|د ع |لسيد |حمد|8|628
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى |حمد |لسيد محمد محمد|42624
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــردي|ن| كم|ل ع دسو 79|9|
4546o|رهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد شح|تـــتـــ د علوم |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سم|عيل سعيد |سم|عيل عبــــد |لجو|49795

يم مسعود ع 8797|4 ه |بــــر| نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخأم
7o|4|2 |تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء ع عبــــد |لد|يم |لتـــه| ش
يم بــــ 85|272 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريه|م محمود |بــــر|
يم22756| د|بــــ حلو|ن|منتـــ | |يه|بــــ جمعتـــ |بــــر|
69954oف ع |لسعيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمروه |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى رجبــــ عبــــد |لحكيم |بــــو ط|لبــــ98|65|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل ط|رق مصط حسن ي|س 97|5||
طبــــ |لفيومع|ئشه ربــــيع سيد زين |لدين63593

ف عبــــد |لرحمن حس |483498 د|بــــ دمنهور|يه |
433o24حه وفن|دق |لمنصورتـــن|ديتـــ مصط محمد عمرو| 
ي|37||3 وف|تـــعمرو س|مح خلف محمد خ تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
6265|oحقوق |لزق|زيقدير رض| فه محمد سليم|ن
32o452لسن ع شمس|محمد |حمد محمد ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــع|ئشتـــ مر|د |لسيد |لسيد سليم|ن332276
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــع عبــــد|لحميد بــــيو ع |لصغ 244746
779o87|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقل|ء محمد محمد مهدى
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم سيد محمد حسن 7|64|9
يم محمود|3|663| يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــر|
حقوق |لمنصورهحمد حس عبــــد |لبــــديع |حمد سلط|7|6799
ى ط|رق عبــــد|لرحمن محمد334762 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي
7o8|5o|تـــج|ره |لمنصورهشهدى مصط من حس كم|ل |بــــر
نده محمد فتـــ محمد |لسجي 452623 ندستـــ كفر |لشيخش|
ى مصط عوض |773873 وف|تـــبــــ|سل خ معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره سوه|جعبــــد |لمحسن محمد عبــــد |لمحسن محمد758956
63o685ش|م عبــــد |لمحسن |لسيد غريبــــ تـــج|ره |لزق|زيقشه|بــــ |لدين 
|26oo5تـــج|ره ع شمسم |ل م|جد مصط منصور
5o8o95ح|ن تـــج|ره |ل|سكندريهندي عل|ء محمد رمض|ن 
25o722بــــى طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|تـــم عمرو |سم|عيل |لذ
9|oo84 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم لبــــيبــــ عزيز يوسف
تـــج|ره ع شمسسل محمد |لسيد عبــــد |لسل|م جمعه39274|
يم|5|4642 وف|تـــحمد رمض|ن عبــــد|لمنعم |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
5o99|2طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــل|ل |لسيد رمض|ن عبــــد |لحميد خل
26435oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| محمود حسن محمود
تـــج|ره طنط|خ|لد محمد عبــــد|لمنعم سليم|ن |لقيم2337|6
ه435227 علوم |ل|سكندريهوف|ء أحمد محمود عم
692o4oيم |لخمي معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ تـــوفيق ي| تـــوفيق |بــــر|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقد| | |يمن محمد فتـــ |لشح|تـــ636787
5o6498|علوم |ل|سكندريهيم|ن وجيتـــ عبــــد ربــــتـــ |حمد
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2|987o|تـــج|ره ع شمسي|ر| محسن |بــــو|لفتـــوح |حمد حم
85832o تـــمريض |لم | حسن|ء صل|ح محمد عبــــد|لغ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ن|ء محمد عبــــد |لرحمن ع 2|7585
ي|ن494||8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|ره وف وليم 
7o22o|ه محمد |لسيد عبــــد |لسل|م د|بــــ |لفيوم|م

تـــج|ره بــــور سعيدن ح|تـــم فوزى محمود حزتـــ484|75
حقوق |سيوطبــــسمه جل|ل محمد محمود 894465
ندستـــ طنط|بــــ|سل محمد محمد رزق حو|س44|688

رهمنه |حمد محمد |حمد يونس567|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسكرستـــ | يوحن| كم|ل |ع722|3|
69o24o|ه ممدوح ص|دق ع |ل|شقر د|بــــ |لمنصوره|م

68o78تـــمريض |لفيوم بــــه |حمد شعبــــ|ن سيد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سمينه سعيد محمود مر ص|لح464677
5o7474 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدشيم|ء محمد عبــــد |لحميد حسن عبــــد
4|93o7|حقوق طنط|م| |بــــو |لفتـــوح |حمد عبــــد |لد|يم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــل|ل خ|لد محمد عبــــد|لسميع9|2466
6|7839| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه |يمن محمد |لبــــشي
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|مصط محمد |حمد ص|لح28|465
25|4o5|ف |لدين |لشه تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــكريم |لسيد 
62o929معهد ف ص بــــور سعيدجم|ل محمد |لسيد محمد |لسيد

نوعيتـــ |لفيوممريم س| |يوبــــ ز69853
53o4o6تـــ|سندس محمد |حمد محمود يونس لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
44o35||طبــــ كفر |لشيخيم|ن حمدى محمود |بــــوزيد
33|96o|نوعيتـــ بــــنه||ء |حمد عيد محمد
9|549o|علوم |سيوط  حمد مجدى محمد من محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عبــــد|لرحمن محمد حسن ع حس 3457|6
8o7867إعل|م بــــ سويفف|طمه صفوتـــ ع شعبــــ|ن
48o357تـــج|ره دمنهورخ|لد عتـــيق ربــــيع ع خليل
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| ك|مل عبــــد| |لتـــر|س267784
9o2332 تـــج|ره سوه|جمحمود حسن عبــــد|لفضيل قبــــي
8ooo89|كليتـــ حقوق |لم ||ء محسن |حمد ح|فظ
6o9254تـــربــــيتـــ طنط|محمود |لسعيد محمد عجوتـــ
694|34| د|بــــ |لمنصوره|منيه |حمد |م |حمد عوض |
علوم ع شمسمحمد |س|مه صبــــ ع حس 2832|2
257oo||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح شتـــ

طبــــ ع شمس ع|دل محمد زغلول تـــوفيق532|3
45o764تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر مصط مصط |سم|عيل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم ط|رق عز |لعربــــ د|ود||2487
237o68|يم عبــــدربــــه عبــــد|لعزيز رهمنيه |بــــر| تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسعمر جم|ل عبــــد |لن| خليل29455|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ح مجدي عيد عبــــد|لنور355542
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رهمحمود عبــــد|لسل|م عبــــد| محمد|57|22 تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م محمد ح|مدعبــــد |لنبــــى |حمد|65|684
62o59oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم عزيز رفعتـــ حسن
ند|وى ن255374  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم محمد محمود 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|زن محمد شفيق عبــــد |لحليم محمد429457
ندستـــ |سيوطندرو جرجس عبــــد |لمسيح بــــخيتـــ|29389|
4|68o5|ر|س نوعيتـــ كفر |لشيخيه محمود ذ 
معهد ف ص سوه|جعبــــد|لرحمن مملوك |حمد حسن 895445
تـــج|ره طنط|محمد مجدى يوسف |بــــو زيد محمد983|69
ف فه محمد|335867 تـــ | ندستـــ شبــــر| بــــنه|م
|446ooرهسيد ص|دق سيد ص|دق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
26o66oف محمد |لنح|س د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره |
2397o3|ه ع|دل جل|ل محمود ندستـــ |لفيومم
يم طه38889| حقوق ع شمسم عبــــد |لن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق سم حسن |لعس|س779523
6|4o65ق|وى علوم طنط|د | ع ع ع |ل
تـــج|ره ع شمسه|دى سم صبــــ مصط 4|3492
ره|نور|ن جم|ل عبــــد |لمجيد |لد|5687|| عل|م |لق|
4oo42oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ فرع مطروح ج|معتـــ |ل|سكندريتـــ بــــن مؤمن |لسيد حسن درويش

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــه خميس فضيل رشو|ن6|428
497oo8تـــج|ره دمنهورريه|م |حمد سعيد عبــــد|لغ |لطح|ن
6o4932نوعيتـــ طنط|ف|طمه حس عبــــد | ع |لمسعد

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مريم جم|ل |لدين حسن محمد رمض||3542 ل|
629o97|يم معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد ع|طف عبــــد|لعظيم إبــــر|
7o43|7|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء محمد |لسيد محمود محمد
4|o9|7يم ع ك|مل تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمود إبــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم عم|د محمد سيد عبــــد |لوه|بــــ885|3|
|لدين268536 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محمد مو محمد ن
ره|منه | عم|د |لسيد محمد238569 د|بــــ |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مروه وحيد ع |سم|عيل2343|8

|493oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد محسن عبــــده حسن
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد محمود |حمد عبــــد |لرحمن764455
522|8oتـــربــــيتـــ دمنهورصبــــ|ح عبــــد|لبــــ|سط سعيد يوسف

46|7o| |رهحمد محمد ع رف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
827|o6|صيدلتـــ سوه|جيم|ن |حمد شوره ض|وي
ى عبــــد|لحميد|758474 يم |لبــــ|ش| ع لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــر|
حقوق |لمنصورهمه|بــــ محمد عمر محمد متـــو696876
9o2366  كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدين| |حمد عبــــد| عبــــد|لكريم

رهع|صم مجدى فرج محمود |لجز|ر22327 زر|عه |لق|
8573o8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شه |ز شو|ل محمد حس|ن|
86583o| لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|بــــو|لحسن |لش|ذ محمد ع|
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|358o3تـــربــــيتـــ ع شمسبــــدور صل|ح |سم|عيل محمد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع زغلول ع عبــــد |لغ طنط|وى676||5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء س|مح رمض|ن بــــسيو |7733|4
رهد| | عبــــد | حسن |سم|عيل34447| د|ر |لعلوم ج |لق|
923o9| تـــج|ره سوه|جمحمود جبــــريل محمود عبــــد|لرحمن
429o|9|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ع|دل سعد فؤ|د |لنحر|وى
ن| فؤ|د ح|مد عبــــد |لغ 8948|6 د|بــــ د |ط|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه عبــــد|لصبــــور محمد رف| |865762
5|9o73ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــشيم|ء سم محمود صدقه
حقوق |سيوطمحمد عبــــد|له|دى ع محمد 9|49|9
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن حسن محمود محمد محمود|28|499
699766| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن ممدوح حس عيد عط| |
87o475 تـــربــــيتـــ |سو|نرح|بــــ عص|م |حمد |م
8o55|2 معهد ف ص بــــ سويفنرم شفيق عطيه فه
وف|تـــمحمد ص|بــــر عبــــد |لحفيظ |حمد56574| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير رض| |لسيد عبــــد|لر|زق|8|357
يم322754 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجنتـــ فريد عبــــد|لع| محمد |بــــر|
5o|o|4تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورر| | محمد عبــــد |لحليم محمد
طبــــ ع شمسحمد شعبــــ|ن |حمد حس|ن |345787
|6o725|ف عبــــد |لخ|لق |لسيد لسن ع شمس|سل|م |
48928oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رقيتـــ محمد محمد محمد حسن
لس 886343 لس مكرم نبــــيه ك كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقك
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لعظيم6999|| ل|
52|3o8|د|بــــ دمنهور||ء محمد سيف منصور
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى حمد عل|ء يوسف محمد|898227
ر حسن |لق| 49|9|6 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقوف|ء حسن ط|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد عص|م محمد |بــــو |لوف|762697
يم52|2|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود محمد محمد |لحسي |بــــر|
22o8||ور عبــــده تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نشيم|ء |حمد 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء حس محمد محمد||82536
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلج محمود محمد |لع| 6676|6
54oo|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع |حمد |حمد محمد |لمغربــــى
معهد ف تـــمريض |لم | تـــغريد ع حسن ن|دي3896|8
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد كم|ل تـــو محمد488225
7|o734|يم ح|مد ح|مد عطيتـــ طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل| عم|د |لدين عيد عمر عيد698844
لس ه| وليم شح|تـــه6228|| رهك تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفوق خ|لد محمد |بــــو|لهدى عن| |96|63
46oo4يم ر عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر| ين م| تـــربــــيتـــ حلو|نن

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|تـــن عبــــد |لحليم لبــــيبــــ محمد |لسيد62|777
ره|عهود جه|د سم عي5|7764 ثــــ|ر |لق|
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تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن ع|طف طه خ 248249
4356o||لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد فريج فريج محمد |لبــــن
يم حيدر266466  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد وليد جم|ل عبــــد|لعظيم شهيد767343
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنيتـــ |س|متـــ عبــــد |لحميد يوسف حم|436597
يم |لزنقر684877 بــــي محمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحس|م |ل م |لع| 
466|o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهكرم محمد محمد |لزعيم
رهمحمد رمض|ن عبــــد|لحق ح|مد234387 حقوق |لق|
8499o2|ه مدحتـــ فه عبــــد|لجليل تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم
76655oف فوزى فرج |حمد د|بــــ |لعريش|محمد |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ممدوح |لسعيد |حمد عيد686858

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نجميله سعد مفرح محمد3|489
د|بــــ سوه|ج|منتـــ | فريد محمد ع 899787
ر خطيبــــ265966 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــد| عص|م محمد عبــــد |لظ|

تـــج|ره بــــ سويفعزتـــ |حمد عزتـــ رمض|ن54898
8o9283ي مرزوق |حمد تـــج|ره بــــ سويفكريم خ
7|o77oطبــــ |لمنصورهحس|م عمرو فتـــ ع قشطتـــ
4774o|صيدله |ل|سكندريهد | ش|دي محمد |لسيد محمد غنيم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يوسف حسن فه محمد محمد8|7627
7748o8ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود |حمد حسن عبــــد| ربــــيع ع.
7oo467يم ع سلط|ن تـــج|ره |لمنصورهعمر |م عوض |بــــر|
بــــتـــ|233326 رهل|ء يوسف محمد محمد خليل  صيدله |لق|
حقوق |ل|سكندريهمنيتـــ ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمود|534585

د|بــــ |لفيوم|ه|جر ع|طف جوده محمد68732
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء رمض|ن محمد محجوبــــ|248264
يم ع سعودي88|2|4 تـــربــــيتـــ طنط|يوسف رج| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسهيله فكرى عبــــد |لحميد |سم|عيل3||787
8o73|oر |حمد محمد محمد كليتـــ حقوق |لم |ط|
د|بــــ دمنهور|حمد محمد |لمهدي رزق محمد |لنقيبــــ493256
7o95|||ف |لسيد حسن طبــــ |لمنصورهحمد |
|د|بــــ بــــنه|ع |ء حسن محمد رش|د356563
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره عبــــد|لمقصود عبــــد|لق|در مرق87|255
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء ج|بــــر محمد عمر924|84
44|o42|صيدله |ل|سكندريهه|جر عبــــد|لمقصود |لسيد |لرف
رهكريم رمض|ن سيد محمد64373| معهد ف تـــمريض |لق|
42|64o د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر مصط حل عفي
|ء سعيد عطيتـــ محمد |بــــوزيد637695 طبــــ بــــيطرى بــــنه|إ
رى 4|8862 تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م محمد |حمد |لز
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مروه |يمن |حمد فؤ|د غ|نم2|2544
5o7|o9يم |لمزين صيدله |ل|سكندريهنيف |حمد محمد محمد |بــــر|
42o895 ى عبــــد|لغ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عصمتـــ ع|صم |ألبــــ|ص
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85o337تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحسن |يمن حسن محمد
تـــج|ره |لمنصورهوس|م جم|ل ع |حمد ع حن 6238|7
تـــج|ره |لزق|زيقحمد حسن عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد|628758

|9o38ر يوسف عطيه تـــج|ره |سيوطم|رتـــ | م|
25987o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمل س| |م |ل |ط
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسك|تـــرين ع|دل فوزى عبــــد|لسيد عطيه336667
فتـــ جرجس فه رزق94|9|8 علوم |لم |م
75o768 تـــج|ره بــــور سعيدمريم حس|م سعيد عفي
|29o82يع علوم ع شمسعمر |حمد س|لم |بــــو 
يم|6|7825 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحمد خ زغلول مصط |بــــر|
52o254قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء |حمد عبــــد|لسل|م عبــــد |لحميد شكر
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــه|جر ربــــيع ع محمد863783
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ص|لح |حمد |ل|خرس|753222
تـــج|ره بــــنه||ء محمدى عبــــد|لنبــــي محمدى|329223
يم ع53842| حقوق ع شمسطلعتـــ سعيد محمد |بــــر|
42oo8|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| حمدى |لسيد ص|لح عبــــد |لع|ل رجبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقين|س ط|رق محمد رش|د |لقدرى|49||77
679o46كس يم |لسيد عبــــد |لعزيز  تـــج|ره |لمنصورهبــــ|سل |بــــر|
6o42o2زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــرض| خليل رض| |ليم| غنيم
9o7252 يم طبــــ بــــيطرى سوه|جخلود حس عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
طبــــ |لمنصورهحمد محمد ع |لدسو |لصعيدى|2|99|6
تـــمريض كفر |لشيخعمر ع|دل عبــــد |لمقصود مرشدي |حمد57|444
23o8o2ف عبــــد|لحكيم |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |
تـــج|ره ع شمسندى محمد سيد |حمد حسن9523|2
4935o7د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط ع|طف مصط |لقزق
6|87|oر محمد ع عوض ر ط| د|بــــ د |ط|ف|طمتـــ ط|
76o557|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسن ع ص|بــــر عبــــد|لل|ه

طبــــ |لفيوممحمد شعبــــ|ن محمد محمود69273
طبــــ طنط|محمد رض| عبــــد |لعزيز ح|مد427669
يم عبــــد |لحميد3||34| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود سيد |بــــر|
46535| ى محمود عي ره|ء ي حقوق |لق|

حقوق بــــورسعيدعبــــد | عبــــد |لرحيم |لبــــدرى عبــــد |لسل758438
25864o ندستـــ |لفيوممصط رف| عبــــد| رف| عبــــد
يم عبــــد |لسل|م 438958 يم خ|لد |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمهند ي| مصط حر| ن |365|76
9|o599 عل|ج طبــــي قن|خليفه |حمد خليفه |حمد
8o644oمعهد ف ص بــــ سويفحم|ده ن| فرح|تـــ عبــــد|لمنعم
432o5| زر|عه طنط|يم|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد محمد
لسن ع شمس|ر| | حس|م ع سيد مر|د25996|
|5o543علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود سيد عبــــد |لمنعم محمد
4778o|يم ع خليفتـــ علوم طنط|عبــــد | |حمد |بــــر|
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|د|بــــ |لم |محمد حسن ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لع| |354|8
52588o|فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحمد عبــــد |لمحسن عطيتـــو ع |حمد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سندس ع عبــــد |لق|در نص|ر8|5|76
6o96o7 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ مصط عبــــد |لمجيد |لسعيد عبــــد |لحميد
ندستـــ حلو|نحمد حمدى عبــــد |لمنعم سيد|54699|
ف صل|ح محمود25|776 د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |

4o2|7رهصل|ح |حمد صل|ح |لسيد تـــج|ره |لق|
ى698624 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخ|لد فوزى |لمر |سم|عيل |لح
يف636527 يم  يم محمد |بــــر| ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |بــــر| ع| 
تـــ محمد حس محمود|6466|3 د|بــــ |سو|ن|م
8o68o4د|بــــ |لم |ه|جر ع محمدفؤ|د حسن|

تـــج|ره بــــ سويفع|ئشتـــ محمد حس |سم|عيل62337
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ محمد يح ك|مل|346496
ر|ء فتـــح | محمد |لغيط| |6|42|5 حقوق |ل|سكندريهلز
تـــربــــيتـــ |سو|نرح|بــــ يسن |حمد محمد8|8457
تـــمريض بــــنه|رحمتـــ مسعود |لسيد محمد332689
رهمحمد عبــــد|لن| حس محمد فرغل242733 ندستـــ |لق|
ندستـــ أسو|نمحمود |حمد |لصبــــ|غ |حمد98|626
رهعبــــ حسن حس |حمد |بــــو بــــكر35668| زر|عه |لق|
حقوق |لزق|زيقس|ره سعيد |لسيد عبــــد|له|دي أحمد776765
د|بــــ |ل|سكندريه|ثــــن|ء محمد محمود عبــــد| زبــــ|ره4364|5
رهمؤمن محمد عبــــد|لعليم محمد خميس979|23 ندستـــ |لق|
2557o9تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد فتـــ ع |بــــو بــــركه
9o|2|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد جميل |حمد عبــــد|لحليم
6o7o6oد|بــــ |لمنصوره|ن|ديه عبــــد |لن| |لمر |لعربــــى

6o28|ن| عم|د محروس لبــــيبــــ حقوق بــــ سويفم
ندستـــ |لم |سعيد بــــحر محمود |م 3286|8
يم عوض6635|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخوليد محمد فتـــ |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهل|ء |س|مه س|لم محمد|768933
7o2568يم |حمد سليم|ن |لخو تـــج|ره |لزق|زيقيه |لسيد |بــــر|
طبــــ |لفيومنجوي ع|طف لويز يعقوبــــ3923|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|يدى عل|ء سعد قطبــــ ن|56|8|5
32927oزر|عه مشتـــهرس|رتـــ خ|لد محمد حمد عرم|ن
6927|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدير محمود عبــــد |لغ |حمد عبــــد |لرحمن
6o4659 ى محمد صل|ح |لدين د|بــــ |لمنصوره|رن| مجدى ي
تـــج|ره |ل|سكندريهسم|عيل محمد |سم|عيل |لضوى عبــــد 484935
436|7oتـــج|ره كفر |لشيخف|دى جورج وليم تـــوفيق يوسف
69o7|8| تـــج|ره بــــور سعيدحمد كم|ل ف|يز |لسيد ع
7o5|88|ر محمد |بــــو زيد |لقرش كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد م|
||5|o|وف|تـــه|يدى ط|رق |حمد محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ججم|ل بــــل|ل جم|ل عبــــده|84658
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــسمه رمض|ن حسن |حمد|83556
22o39د|بــــ حلو|ن|ندى ممدوح حس محمود

88|49o  تـــربــــيتـــ |سيوطم|ري|ن| ه| كرم جرس
77348o يم محمد محمد ع صيدله ع شمسمنه | ع |بــــر|
د|بــــ |سيوط|غ|ده خليفه |سم|عيل |بــــوزيد 6|8937
|58|o5|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم رفعتـــ عبــــد |لمل|ك حن
معهد ف تـــمريض |سيوط زينبــــ زكري| سليم محمد 886867
4628|7| نوعيتـــ كفر |لشيخيه محمد مصط |حمد |لشي
يف|43789 طبــــ كفر |لشيخرحمه ي| |بــــو|لعل| |بــــو|لعل| |ل

تـــج|ره بــــ سويفكريم محمود |حمد عبــــيد57963
ندستـــ ع شمسسميه حس|م |لدين حس حموده49388|
د|بــــ |سيوط|من|ر عبــــد|لعليم |حمد عبــــد|لق|در |||892
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهد | محمد سليم محمد753497
4o6|59|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه عبــــد|لعزيز فتـــ محمد|
معهد ف ص |سيوطمحمود ع عبــــد|لق|در |حمد 892855
62o739ر|ن ف محمد حسن ز زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــأ
5o|649تـــمريض |إلسكندريتـــ ن|دين محمد رمض|ن محمد عبــــد|لكريم
8|43o||طبــــ |ل|سن|ن |لم |حمد سلط|ن |حمد شتـــيوي
9o|o79  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| محسن رمض|ن مصط
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيري ع|طف مسعود حبــــ مسعود|324|2|
7o947oيم |حمد محمد ع |ل |د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهنوره|ن |لسيد محمد غريبــــ5|7584
6oo|93 يم محمد محمد أبــــو ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن |بــــر|
رهيوسف و|ئل ليثــــى محمد عثــــم|ن8296|2 ندستـــ |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيدروم |ء مسعد يوسف ع يسن763967
44oo6oيم يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسم|ح قطبــــ محمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد صل|ح مصط 52644
ق|وى2753|6 طبــــ |سن|ن طنط|ند|ء محمد عطيه ع |ل
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد عبــــد |لع|ل |حمد عبــــد |8|4788
|329o6تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه ي| عرف|تـــ محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |لسيد محمد |حمد|779958
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء ع رجبــــ قورتـــ9||786
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق |سم|عيل سعد |سم|عيل عبــــده259644
ي78|28| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد حس محمد محمد|لم
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يف فتـــ |لسيد ع عمر345255
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريمه محمد |لسيد محمد زغلول247865
8|543oتـــج|ره بــــ سويفكرمه |لقس |ر | |سحق
د|بــــ سوه|ج|ك|تـــرين فوزى رزق | ميخ|ئيل  896665
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد حسن ع |حمد|235292
4286ooتـــج|ره طنط|من|ر رض| محمد سيف |لدين عي

يم46354 رتـــعبــــد| رجبــــ ه|شم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
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يم محمد |لسيد |حمد|85||64 تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
8o3744تـــج|ره بــــ سويفجورج | نبــــيل خليل  |د
تـــج|ره |لمنصورهع|دل |لش|ف منصور |لش|ف عبــــد 697269
9o7498 ى عبــــد|لرءوف عبــــد|للطيف حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لنم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر |لشح|تـــ محمد يوسف |لبــــهن|25357
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود مر محمد مصط |لبــــلتـــ| |76497
رتـــ|مل حمدى محمد |لج |وى|72|255 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2535o4يف |لشح|تـــ تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــر| | |حمد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسح|مد |حمد جوده مهدى عبــــد |لع|ل444744
9|o72| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن |ر كم|ل محمود محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــوفيق محمد تـــوفيق عبــــد |لرحيم|49|2|
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء محمد محمد حسن|49627

5|6o84يم |سم|عيل طبــــ بــــيطرى دمنهورشيم|ء قن|وى |بــــر|
6||o57تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن محمد |لسيد |بــــو |لسعود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|رس حن| شكر | حن|855832
9|o889 د|بــــ سوه|ج|ع |حمد ف|روق عبــــد|لعليم
نوعيتـــ فنيه قن|شيم|ء رمض|ن عبــــد| |بــــو|لروس833333

تـــج|ره سوه|جمنيه ع|دل يوسف |حمد يوسف|44458
68992oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسوميه ط|رق ي محمد
رهمريم ع يونس يونس خليفه66653| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم عبــــد|للطيف ح|مد ص|لح عمر|254854
حقوق |لمنصورهمحمد تـــوفيق |لسعيد عبــــد |لمع|68825

يم محمد سل4527| يم |لسيد |بــــر| رهبــــدر |بــــر| تـــج|ره |لق|
4o224| يم محمد ع حس وف|تـــس|ره |بــــر| معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
يم |ل |688875 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد بــــن بــــيل| محمد |بــــر|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسسعيد |ستـــفتـــ|ح سعيد |لكيل| 542|45
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومش|م قطبــــ زكري| متـــو خ|طر529799

2|34o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن| ط|رق سيد ع
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهديل ثــــروتـــ حسن محمد758372
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ع |لسيد محمد عطيتـــ55|528
يم غندر764448 يم محمد |لدسو |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
5o688|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــإيري بــــخيتـــ فتـــ حكيم خليل
4|25o3تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لحميد محمد من|ع
26725o تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرفيعه عبــــد|لمقصود عبــــد|لسل|م عبــــد 
||5o83د|بــــ حلو|ن|جيل|ن ه| محمد كم|ل
4o|6o9تـــج|ره دمنهورزي|د ي| محمد وص عبــــد |لعزيز

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ردين |فر|م فخري بــــولس27596
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لمحسن ع |لسيد |لسيد348632
5458o8|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمود يونس محمود شوينه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |ل|تـــربــــى خليفه نور |لدين5493|7
8|6|9oلس نبــــيل عبــــده |لقمص جرجس تـــج|ره |سيوطك
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75o8oo|وف|تـــحمد سيد عبــــد |لرحمن محمد نويره ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4535|o| ندستـــ كفر |لشيخحمد وليد يوسف جمعه ع
78o785|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد ع |حمد إسم|عيل |لسيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد رض| ر|غبــــ دي|بــــ ج| 683786
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر ع|طف ع حسن229553
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد ع|شور |حمد مر|د495847
رهملك محمد ص |لدين عبــــد |لعزيز ع5683|| تـــج|ره |لق|
يم478842 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل عمر بــــيو |بــــر|
87o594 (شعبــــتـــ نظم)لع| لعلوم |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولو | |إلد|رتـــ سوه|ج |مرو|ن محمود ه|شم حس|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود حيدر |حمد محمد |لش|ذ 6575|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمرزوق شو محمد خليفه  923739
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود ه| عبــــد |لعزيز محمود37278|
4843o8حقوق |ل|سكندريهمحمود محمد |حمد |حمد شكرى
6755|oتـــج|ره |لمنصورهسل مصط حسن ع ص|لح
7o9|9|ندستـــ |لمنصورهخ|لد رمض|ن شعبــــ|ن |حمد حسن
يم نبــــيه |لسيد |لشطل|وي767258 معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمعتـــز |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود خ|لد ف|يق مصيل258257
9o672o |حقوق |سيوطع |تـــ عم|د |لبــــدرى عبــــد|لر
7o7548نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن ع|دل |لسيد عبــــد |لحميد محمد
 |حتـــ وفن|دق |لم |خ|لد ض| محمد |حمد8387|8
|36o66 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ن|ن ي| محمد عبــــد |لبــــ
4o5|66| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنور|لدين |لسيد محمد محمد ي|قوتـــ
ندستـــ كفر |لشيخنبــــيل وليد محمد |حمد |لجمل785|45
بــــي عيد |لش|623378 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء |لسيد ن |ل
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|رحمتـــ |س|متـــ محمد ن |حمد247|33
معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد مصط محمد كبــــ|ري|893387
7o93o6|يم عبــــد |لفتـــ|ح د|ود معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقم|ريز طم|ن قدوس ميص|ل997|63
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره|ن رمض|ن حسن عبــــد|لعزيز |حمد348877

7o727تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر حس قطبــــ ص|بــــر
|د|بــــ طنط|حمد حس لط محمد سليم|ن|3648|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطلبــــ ع|دل س| |لبــــحر عبــــد|لحكيم  883332
6||6o8|تـــربــــيتـــ بــــنه| |ر عبــــد|لوه|بــــ عبــــد| عبــــد|لوه
487459| حقوق |ل|سكندريهحمد محمد ج|بــــر ج|بــــر ع
رهعمرو محمد |بــــوزيد محمد حسن23764| علوم |لق|
483o86تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر| | |حمد حن محمود شلبــــي
8o8272علوم |لم |ريم مصط حس محمد رشو|ن
تـــج|ره ع شمسعل|ء عرفتـــ محمد |سم|عيل353457
رهسل |حمد |نيس منصور48|36| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسمريم سيد فرج غنيم54789|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن محمد |حمد |لبــــطر|وى|622232
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ى محمود محمد234774 رهمحمود ي حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|دون| م|جد |ديبــــ سدره828747
|6o434تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل محمد رزق محمد
تـــج|ره دمنهورمحمد حمدي عبــــد |لستـــ|ر ع493467
786935| حقوق |لمنصورهحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد مر
77|67o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء ح|تـــم |لسيد عبــــد |لحليم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرش| |حمد ك|مل طه55228
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه حم|ده عبــــد |لحفيظ أحمد حج|زي88|777

6o594|طبــــ بــــ سويفل|ء محمد عبــــد |لفضيل |حمد
6o63|7|د|بــــ طنط|حمد مصط محمد سنبــــل|
صيدله طنط|محمد خ|لد عو|د |م|م عبــــد|332733
6o7548كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنورس |لسيد عبــــد |لعليم |لش|ل
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|عبــــد |لرحمن سيد قر ع |ن|7229|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف مجدى |حمد ذ49|54|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | عمر محمد عمر33975|
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــزي|د عمرو محمد عبــــده |لوصيف299||7
فنون جميله فنون |لم |شيم|ء محمد ه|شم ع 853823
ف محمد محمد عر| 332357 يل ج |لزق|زيقندى | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
52o|99|تـــمريض دمنهوريم|ن قنديل كم|ل |ل |ط

علوم ري|ضتـــ ع شمسجرجس عزيز |سح|ق فهد يوسف35736
|549o8|ه جم|ل محمد محمد لسن ع شمس|م
رهحمد خ|لد مدحتـــ مصط |7647|2 طبــــ |سن|ن |لق|
685o|5ر|ء سم محمد عبــــد |للطيف علوم ج|معتـــ د |طز
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن فرج عبــــد |لموجود عبــــد |له|دى محمد29|499
9o2o84| ء |ليم محمد |ليم| علوم سوه|ج 
ندستـــ بــــنه|عمرو ط|رق عبــــد|لغ محمد62|328 كليتـــ 
5o48|2يم ن تـــج|ره دمنهورمن|ر محمود |بــــر|
يم عبــــد |لفتـــ|ح |لشن7|4459 وف|تـــحمد |يمن |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4o4869د|بــــ |ل|سكندريه|عمر خ|لد |لسيد |حمد سليم|ن
75o6o3|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م محمود يوسف محمود عبــــد
7658o9كليتـــ |أللسن سوه|جمنه | خ محمد صديق ع
7787o5|معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد ن| |سبــــ|ق س|لم

رهسهيلتـــ عبــــد |لعزيز طوسون عزيز35222 حقوق |لق|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|زينبــــ |حمد ح|مد بــــش 848788
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزي|د ح|زم م |لدين |حمد |سم|عيل|2557|
قتـــص|د م حلو|ن|بــــربــــ|ره بــــرك|تـــ بــــخيتـــ جرجس829536

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوموق محمد |لسيد عثــــم|ن72568
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن ن| خليل حس منصور5992|3
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم محمد ج|بــــر سعف|ن246437

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مجدى |حمد محمد مجدى59959 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
864o79كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــس|م محمد |حمد عبــــد|لع|ل
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يم |ل|م ||83636 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم عبــــد|لعظيم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسيد عص|م مصط محمد829|75
يف عبــــد |لرحمن ح|فظ |بــــو 964|62  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طوق 
9ooo85|تـــج|ره سوه|جش|م بــــدر|وى زين |لع|بــــدين عبــــد
9o6449 تـــج|ره سوه|جرن| نص|ر حل صليبــــ
زر|عه كفر |لشيخ|ء خميس عبــــ|س حسن أحمد |لسبــــي444425
22|o35يم محمد تـــج|ره سوه|جسل وف|ء |بــــر|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد صبــــرى |لسعيد |لدسو م| 687546
25o4|5تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــشيم|ء |حمد ع |لحريفه
63oo38|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م خ|لد ز سليم عبــــد |لنور
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع|دل محمد خليل حسن6859||
ر عبــــد |لحليم عبــــد |872|3| فنون جميله فنون حلو|نف|طمه ط|
9o3279|ندستـــ سوه|ج يه |حمد خلف |حمد
429o77يم رمض|ن |لس|يس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ين|س قطبــــ |بــــر|
48|4o4تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيشوي ميل|د عبــــد |لمل|ك يوسف
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرودينه محمد |لسيد محمدخليل753665
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|روسك| |ميل صموئيل فرنسيس6326||
علوم بــــنه|ف|طمتـــ ع|دل سعد ع حسن329549
د|بــــ ع شمس|خلود |حمد سيد مصط 58695|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| |ر ممدوح محمد عبــــد|لع|ل جبــــر264354
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممن|ر جمعه عبــــد|لحليم |لمغورى جمعه شبــــكه278679
حقوق |سيوطمحمود محمد عبــــد|لحفيظ |حمد 558|88
69566oى تـــربــــيتـــ |لمنصورهنرم |لمتـــو حل |لمتـــو |لبــــحق
طبــــ |لمنصورهعبــــد | وليد |حمد عبــــد |42|675
2|3|2oره|ندى محمد محمد جبــــر |ل|شوح د|بــــ |لق|
يم محمد حمد|3469|4 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | محمد |بــــر|
علوم |سيوطعبــــد|لرحمن فرغ محمد عبــــد|لص|دق 6|8759
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لن| عبــــد|لمجيد عبــــد|9|8754
ندستـــ ع شمسكريم حس|م |لدين مصط عبــــد|لبــــ|2872|2
د|بــــ |سو|ن|سل |حمد |لعزبــــ |لدل|ل845428
88o955 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد محمد
8o2857|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم ||ء فو رمض|ن حسن
33627o|لسن ع شمس|صف|ء تـــه| محمد تـــه
|د|بــــ بــــنه|نوره|ن سيد محمد سيد حس 348879
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|يكل ميل|د متـــي جرجس838239
4|||o||تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء محمد حس ص|لح ح|مد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |يه|بــــ ف|روق |حمد |لمك|وى36|8|2
يد |لديبــــ82|2|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي| محمد |لسيد |بــــو|ل
ى23|624 يم محمد ربــــيع |لح معهد ف ص بــــور سعيدإسم|عيل إبــــر|
76o862تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسصف| ص|بــــر عبــــ|س محمود
|د|بــــ طنط|ندى ع رمض|ن عبــــد|لنبــــى |بــــو|حمد433936
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تـــج|ره |سيوطيثــــم صل|ح يونس محمود 924656
ى عبــــده محمد غيضه374|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد خ معهد ع| 
7oo876ف محمد |حمد |لسيد سويلم زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمصط |
5o6769| |يم فتـــ محمد |لكيل ه إبــــر| علوم |ل|سكندريهم
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع|دل محمد حس|م |لدين|8|4923
زر|عه مشتـــهرمحمد |حمد متـــو عبــــده37|358
معهد ف تـــمريض |سيوط لوئ محمود عبــــد|لحميد محمود  3629|9
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ وليد محمد مسلم9796|3
25722oمعهد ف ص بــــنه|عبــــ ع|طف |لجمل |لعبــــد
7o67o8| تـــج|ره |لمنصورهحمد س| |حمد محمد |م

ين صل|ح |لدين حن حبــــيبــــ9||24 رهش تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد رمض|ن شعبــــ|ن أبــــوحديد448929
68o693 ش|م سعد عبــــد |لسل|م عبــــد ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء 
|63o23تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــين|س محمد عبــــد |لسميع عبــــد |له|دى
4o444|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد حس |نور محمد شحتـــتـــ
طبــــ |سن|ن |لمنصورهريم سعد محمد حس 682256
329o6oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط سعيد محمد مختـــ|ر |بــــوبــــكرعبــــد
49599o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعف|ف جمعتـــ محمد جمعتـــ ج|د

85o96| د|بــــ بــــ سويف|يه محمود عط| | دسو
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمصط |لسيد متـــو عبــــد |لر|زق صومع738|43
85o7o9تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديددع|ء فوزي سيد ج|بــــر
49|44oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر فتـــح | عبــــد|لمع |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمن|ر سعد محمد شح|تـــه ودن437995
375o45حقوق بــــنه|سل|م ط|رق سعد عبــــد|لمجيد |لبــــطر
45|o4|ى ندستـــ طنط|فوزى محمد عبــــد|لغ |لمس
رهيم عبــــد|لنبــــي بــــيو محمد348357 عل|ج طبــــي |لق|
لسن ع شمس|نسمه |س|مه صل|ح |لدين طلبــــه7269|2
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ريه|م فوزي سعيد محمد849555
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى ح|تـــم محمد |لطو حم|دتـــ42|425
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود عل|ء ع خ|لد6|3483
82o36oطبــــ |لم |محمد عبــــد|لن| مو حسن
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمه خ|لد عبــــد |لرحمن عبــــد |لسل|م423957
يم |لخو873|52 زر|عه كفر |لشيخسمر محمد |لسيد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن حمدى مصط عبــــد|لغ 65326
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سعيد ع |لشه|6|2678

|55o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ شو محمد  |زى
496o89|ش|م محمد عسكر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يم|ن 
صيدله طنط|محمد ح|تـــم عبــــد|لعزيز مو رجبــــ433342
68|o2|تـــج|ره |لمنصورهمحمد عرفه حس محمد بــــدر
2778o5 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ح|فظ |م ح|فظ |م
رهمحمد محمود |حمد حسن439|22 ندستـــ |لق|
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ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــده عبــــد| |حمد خليل244235
ندستـــ ع شمسنور |لدين محمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد 8466||
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيتـــر ممدوح يمندى ي ||92||
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مصط أحمد مصط محمد|6|2|4
|5o563|يم محمود يم عرفه |بــــر| حقوق حلو|نبــــر|
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحسم|ء فتـــ عمر جمعه||697|8
34o368تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود سعد رمض|ن عبــــد|لوه|بــــ

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمريم م|جد وليم |سحق تـــري|ق|942|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمدى ح|تـــم حمدى يعقوبــــ عبــــد |لع|766868 معهد ع| 
د|بــــ كفر |لشيخ||ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لعليم غ|زى عطيتـــ53|6|4
23|99oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد |حمد محمد |حمد س|لم|ن
35288oعلوم ع شمسحس|م حسن عطيه |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ خ|لد خليل |حمد محمد |ل|شقر639848
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد ح|زم محمد عليوه |بــــو|لخ |6268|2
26o283تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء محمد رمض|ن سعد
62899o|د|بــــ |لزق|زيق|م رمزى عبــــوده رزق
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن | ط|رق سعد ع حسن5|398|
9o|565 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ عبــــد|لحكيم |حمد سيد
487o47تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مصط |حمد محمد ع يونس

5546oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــصف|ء محمود محمد عبــــد |لغف|ر
2389o|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مروه مجدى عبــــد|لمنعم عبــــد |لق|در محمد ل|
علوم كفر |لشيخي|سم |لسيد محمود محمد |غ|442999
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد فتـــ |لسيد رجبــــ|83|256
رهم| جم|ل طه محمد ز|يده|23893| تـــج|ره |لق|
5o43o| تـــمريض |إلسكندريتـــ رضوى منتـــ صل|ح |لدين محمود عبــــد
تـــربــــيتـــ |سيوط  سم|ء ه| ع محمد|882342

73o45ندستـــ |لم |ش|دى محمد محمد |حمد حسن
ى976|22 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــد | محمد |حمد ي
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مروه ط|رق سيد عبــــد |لمع47|52|
642o|3د|بــــ |لزق|زيق| |م مجدى عبــــد |لرحمن عبــــد|لبــــ| أحمد ع
|4999oتـــمريض ع شمس محمود |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمد

رهمحمد سعيد حسن عبــــد|لتـــو|بــــ|79|4 تـــج|ره |لق|
6oo9|oصيدله |ل|سكندريهه|له خليفتـــ عبــــد|لمع خليفتـــ سعد
44o||o يم |بــــو كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمريم شعبــــ|ن عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيوسف عبــــد | محمد حسن8|542|

رهش|م صبــــرى حسن محمد ص|لح85|37 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق محمد |حمد عبــــد|لحميد |حمد|63787
تـــج|ره |لزق|زيقم| ه|شم |بــــو |لغيط ه|شم|774828
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه محمود محمد ع|مر59535|

رهحمد صبــــرى |حمد عبــــد |لل|ه|6|324 علوم |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد محمد سيد7||235
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نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقندى ح|فظ حسي ح|فظ635538
رهض جم|ل محمود محمد |حمد236454 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــور سعيدس|ره وليد عبــــد |لحميد مسعد9954|6
4o333oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرو|ن يوسف مصط يوسف
6o4o3||يم |ل يم |بــــر| يم |نور |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
5o9474يم زر|عه دمنهورمحمد خ|لد جل|ل |حمد |بــــر|
2722o6تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمنه محمد محمد محمد عبــــد|لمجيد
75o85|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين عبــــد | يوسف محمد |لسيد
87758oء حس عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد| معهد ف تـــمريض |سيوط   
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لق|در محمود عبــــد |لق|در محمود477288
يم سعد محمد مر528427 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر |حمد عبــــد|لحميد |حمد ع66||35
ندستـــ ع شمسمحمد شعبــــ|ن عبــــد |للطيف شعبــــ|ن54389|
يم8|6||6 رهند فتـــوح |لسيد فتـــوح |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
62o942 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|عبــــد |لوه|بــــ نبــــيل عبــــد |لوه|بــــ عبــــده لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمجدي حسن سليم حسن824586
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد فوزى محمد مصط |لسق|6525|4
63|o52حقوق |لزق|زيقمريم مصط |م محمد رزق
4o5879د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سل |لسيد ع|دل ع عبــــد|لح|فظ
35||o7يم فوزى حقوق ع شمسوق عمر |بــــر|
|3363o تـــج|ره ع شمسم|رين| ه| |يوبــــ مو
تـــج|ره ع شمسي|سم نشأتـــ محمد مرتـــ عبــــد |للطيف سليم3245|2
425o53تـــمريض |إلسكندريتـــ بــــسنتـــ محمود |لسيد ج|د |لمو محمد
4o8563ه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن بــــرك|تـــ خط|بــــ مصط |بــــوص
427|o8علوم بــــنه|ي|سم منصور ر|فتـــ منصور
8o2499نوعيتـــ |لم |وليد صل|ح مر|د محمد

ره|ريه|م عويس سيد عويس82955 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ى |حمد |لشيخ|27728 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ي
24469o|حقوق حلو|نحمد حسن صل|ح محمد

67o62|يم محفوظ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يه عبــــد |لمنعم |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ين|س حربــــى مختـــ|ر عبــــد |لمنعم|6|6|5

د|بــــ حلو|ن|زمزم جم|ل عطيه عبــــد |لحميد35443|
4o3337 يم |بــــو |لعزم  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــس|ره |بــــو |لعزم |بــــر|

وف|تـــمصط س| ز|رع محمد54537 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
رهزينه وليد عزيز عبــــ|س حل26925| حقوق |لق|
د|بــــ |سو|ن|رقيه حس عبــــد|لر|زق عبــــد|لوه|بــــ829544
7o9965|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه محمد عبــــد |له|دى |لقطبــــ|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد محمود عبــــد |لبــــ|رى حسن عبــــد 488398
3545o9|علوم ع شمسمل |حمد سل|متـــ ع|مر

ره |حمد |لسعيد محمد شعبــــ|ن5433| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه |يمن سيد محمود64749|
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2oo54ر|س سعيد محمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء ع عبــــد | محمد ل|ش 693826
د|274|26 د يم عبــــد|لمر  صيدله طنط|يه |بــــر|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد عبــــد |لمجيد67|44
27o6|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد مو محمد مو |لنج|ر
|د|بــــ بــــنه|ه|جر محمد سعيد |سم|عيل356962
تـــمريض |لزق|زيق ل|ء خ|لد رجبــــ عبــــد |لحليم|629543

|83o3رهن|ن ه| ذ محمد دحروج تـــج|ره |لق|
55o9|ثــــ|ر |لفيوم|محمد ن| ع|يد ص|لح محمود

تـــج|ره دمنهورندى مصط مصط |حمد خ 482648
6|5795| يم منتـــ طبــــ |لمنصورهحمد |يمن |بــــر|
6o96o6 يم يم |بــــر| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمصط |بــــو |لخ |بــــر|
69o753|تـــج|ره |لمنصورهميمه ع معروف ع |لصبــــروتـــ
ن| س|مح فريد |سكندر 886967 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم
23o347يف حسن محمد عن|يتـــ رهعمر  تـــج|ره |لق|
رهزي|د حسن محمد حسن|2868| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م خليل محمد 898299 زر|عه سوه|جه|له 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريه|م ف|روق فتـــ ع مصط 49|757
زر|عه دمنهور|ء جمعه ص| مح|ربــــ|679|52
يم ص|لح محمد |لش|25284| صيدله حلو|نسل |بــــر|

2|o|2زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــكريم مصط عبــــد |لعزيز |سم|عيل
63o28|| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد |لسيد عبــــد |لغ ع
4259|oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعهد عل|ء محمد ع حسن
43oo2| |طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخخ|لد حمدى محمد محمد |لزمر
639|o|حقوق |لزق|زيقبــــ|سل عبــــد|لع|ل صد |لسيد
5545oتـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | فوزى عبــــد |لق|در ك|مل

معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رجبــــ حسن عبــــد | عوض997||5
حقوق بــــنه|سم|ء صبــــرى ج|د عزبــــ|3|3566

6o||2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن|ديه محمد سيد محمد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يه عطيه زكري| عطيتـــ|53|637
ديه محمود حسن|894442 زر|عه |سيوط حمد 
9|o22o لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ل | نبــــيل فخرى عبــــد|لملك
69||o5ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لعظيم ج|بــــر عبــــد |لعظيم ج|بــــر منتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد ي| عبــــد|لرز|ق عبــــد|لع|ل|5|3285
9o7558 د|بــــ سوه|ج|يثــــم صل|ح محمد عبــــد|لع|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمروه ش|فع مر|د ع  |526|9
ندستـــ بــــنه|محمود حسن محمد حسن عم|ر246737 كليتـــ 
4o973oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخه|جر عبــــد|لفتـــ|ح حسن محمد حسن
82|7ooبــــه معهد ف ص بــــ سويفش|دي عم|د فكري و
|45o|oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نشهد عل|ء عبــــد |لحميد سيد
تـــج|ره سوه|جسم|ء حسن محمد |حمد|826339
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6955o7|د|بــــ |لمنصوره|يه |لدسو ع طلخ|ن
لس جرجس لم جرجس 346|89 حقوق |سيوطك
لسن ع شمس|سل منصور |حمد ع رضو|ن426637
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  حمد محمد عبــــد|لق|در عبــــد|لحكيم882246

رتـــ حمد محمد ع|شور ع |845|4 تـــمريض |لق|
م محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمود|258438 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د
53o248تـــ|ش|ديتـــ محمد بــــه|ء |لدين محمود صل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
68644o|بــــي بــــخيتـــ تـــج|ره بــــور سعيدحمد ع بــــخيتـــ |ل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منيه مكرم محمد عيد|266375
27o|33| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد س| ف|روق |حمد |لع|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |بــــو ط|لبــــ |حمد محمد|47863
9o9523 معهد ف ص سوه|جول|ء |سم|عيل خلف رشو|ن
8o4855يم يم طلعتـــ |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفر|ند| |بــــر|
|4o||5ه محمد عبــــد |لحليم محمد تـــربــــيتـــ ع شمسسم
د|بــــ ع شمس|مريم زكري| غريبــــ محمد مرج|ن23486|
علوم بــــورسعيدعمر ع ع عبــــ|س |لعطوى765455
ندستـــ |سيوطسم|ء ممدوح يح محمد |لبــــطر|ن236838
رهعمر |حمد مصط محمد |غ|234232 تـــج|ره |لق|
|22|2oر |سم|عيل محمد فنون جميله فنون حلو|نمريم م|
336o37يم |حمد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ف|طمتـــ |لسيد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسعيد محمد م| محمد44968
رهوق فتـــ سيد |م 96|48| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|زي|د محمد ع |حمد826977
4767o6|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهفرونيتـــ جورج سعد بــــطرس ط|نيوس
83o|27نده حس فؤ|د عمر د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ش|
زر|عه دمنهورمحمد عبــــد| مبــــروك عبــــد|لجو|د2889|5
85oo25 كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدسيف |لدين ج|بــــر |لنج|ر حف

436o4ره|سم| عزتـــ دسو سيد د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد |بــــو |لمجد محمد8||24|
يم محمد زين |لدين635878 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |بــــر| ع| 
7862o7نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم حس محمد عطوه يوسف
يم شعبــــ|ن محمود|2887|3 د|بــــ ع شمس|سل|م |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |يمن محمود محمد |لص 475773
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد عبــــد|لق|در رمض|ن |سم||24629
يف636435 يم محمود عبــــد|لرحيم  وف|تـــحمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمل عبــــ|س عطيتـــ حس |726|6
حقوق سوه|جمنه عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد 898292
23665o|رهيه سيد زينهم عبــــد|لرحمن زر|عه |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد ع |لسيد |لسيد688827
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ن|ء |س|مه رشدى ص|دق محمد|9598|2
7833o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقح|تـــم |لحن |حمد فه محمد
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تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لحليم كرم حل محمد عطيتـــ7472|4
48o232يم عبــــد |لق|در ع د|بــــ |ل|سكندريه|ن| نبــــيل |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف ع عبــــد |لمنعم ع954|4|
526o63وف|تـــعمر حسن محمد |لص| |حمد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
7736o8د|بــــ ع شمس|ف|طمه |لسعيد متـــو محمد بــــل|ل
78|82oتـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن فتـــ |لسيد محمد خ|طر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع|يد حس سل|مه س|لم|ن صبــــيح68|338
7o4529تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن ع|دل حس محمد |حمد بــــكر
48273oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | حسن محمد حس|ن سيد
7o8539|زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــيم|ن محمد محمود |حمد
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدنشوى محمد أحمد محمد غ|زى624366
نوعيتـــ فنيه قن|يه |لسيد |حمد محمد||2||84
رهمحمد جم|ل محمد |لجميل محمد ع234366 تـــج|ره |لق|
25o235|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن عبــــد|لستـــ|ر |حمد |ل |ط
35823o|يم حقوق ع شمس|ء س| جل|ل |بــــر|
ه |لسيد عوض محمد |لسيد|67893 تـــربــــيتـــ |لمنصورهن

6o89|ندستـــ |لفيوممحمد شعبــــ|ن س|لم|ن بــــر
ف |حمد عمر|ن|8262 د|ر |لعلوم |لم |تـــ |لدين |

3|9o74ش|م فوزى |بــــو |لمجد تـــربــــيتـــ حلو|ند | 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |م فهيم عبــــد |23497

حقوق |ل|سكندريهقتـــ |لريح|ن جمعتـــ |حمد محمد|447953
5o49|8تـــمريض |إلسكندريتـــ ن| عص|م حبــــ حسن جبــــر
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد محمد ن |بــــو |لمع|643769
لس ن|دى عبــــد | سليم|ن2|372| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نك
4|466oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | محمد ع |بــــو طويط
د328355 يم مج|  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــمحمود خ|لد غريبــــ |بــــر|
ى722|45 ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن مصط محمد محمد |لم
|3|93oزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــنرم |حمد يوسف |حمد ع
6252o|ندستـــ |لزق|زيقلي حسن عبــــد |لحفيظ محمد مر
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء |يمن جل|ل محمد عوض|3|59|3
ش|م سم محمود23273| ره|سم  د|بــــ |لق|
ره|نوره|ن |حمد محمد |حمد|858|3 ثــــ|ر |لق|
يم عبــــد |5|6934 يف |بــــر| يم  طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى حس|م |لدين حس فريد معوض25258|
4369o7| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر حمدى زكري| رزق عبــــد |لمنعم
ندستـــ ع شمسعمر خ|لد محمود محمد محمد مسعود6654|2

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نسعديتـــ |حمد مصط عبــــد |لمجيد |لعفش82225
حقوق سوه|جيف محمد خلف محمد 884||9
تـــج|ره |سيوطعز |لدين منتـــ جم|ل |لدين حسن858563
62o545معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |يه|بــــ محمد عرف|تـــ |لح|دق
489|9o|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء عبــــد|لل|تـــ قطبــــ عبــــد|لل|تـــ ص
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د|بــــ |لمنصوره|حمد حمدى محمد |لسيد عبــــد |لعزيز684698
تـــج|ره ع شمسش| |ز محسن محمد عبــــد |لق|در 72354|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر محمد محمد |لسيد جبــــر776894
883o45|ء محمد عبــــد| عبــــد|لم|لك| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |للطيف محمد |4|675
رتـــ|سحر سعيد ص|بــــر |لجبــــ|256442 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6783o|د|بــــ |لمنصوره|مريم ع|دل |حمد عبــــد |لمجيد طعيمه
ل528887  |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمر ط|رق عبــــد |لستـــ|ر عبــــد|لبــــ| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم|رى منقريوس ف|يز دكسيس|27268
حقوق بــــ سويفعص|م نبــــيل محمد حسن822883
يم ص|دق825528 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رجبــــ منصور |بــــر|
يم ح|مد |لزرق| |248545 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء |بــــر|
76274oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعمرو |لعربــــى |لرشيدى محمد |حمد معوض

68o43لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|شيم|ء شكرى تـــوفيق مصبــــ|ح
رهمحمد عل|ء عبــــد|لق|در محجوبــــ|84433 ندستـــ |لق|
ندستـــ قن|عبــــد| |حمد عبــــد|لر| |حمد864566
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر|ن| سليم|ن حسن سليم|ن سبــــيله|34359
479||oتـــج|ره |ل|سكندريهع محمد ع حسن عمر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|عيل م|جد |سم|عيل |سم|عيل عبــــد|34389
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد سعيد ع |ن خليل|76674
صيدله |ل|سكندريهسل|م مو عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|84|442

تـــمريض  بــــ سويفن|دره عصمتـــ |حمد مصط 997|5
6o9|93يم محمد |لطم|زى تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |بــــر|
ندستـــ قن|حمد عطوه حسن محمد|2|8256
255o84تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرويد| مصط |سم|عيل |حمد ع 
نوعيتـــ |لم |ف|طمه شعبــــ|ن سيد جل|ل7825|8
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن  يه محمد قدرى عثــــم|ن حسن |896765
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــ |كرم ع|مر مر محمد625543
26|4o||تـــج|ره بــــنه|حمد |يمن |حمد مسعود
6|o|63يم مشعل طبــــ طنط|ريم |حمد |بــــر|
779o9|د|بــــ |لزق|زيق|ريم |يمن ممدوح محمد
ن| مجدى |لسيد |لسيد |لبــــس32|9|6 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخم
ش|م محمود حسن |للبــــودى|8|424| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيه 
7o7759| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه جم|ل ثــــروتـــ محمد مصط
ى محمد عبــــد|لرحمن|324855 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ي
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــكم|ل |حمد عبــــد |لحق عطيه |سم|عيل528798
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم خ|لد محمود |سم|عيل73|6||
485|68| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء |يه|بــــ |حمد عبــــد |لنبــــى مر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ن غط|س فلسط |596||
4o3|92 د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى حس محمود حس

238o5رهبــــل|ل خ|لد بــــل|ل محمد بــــل|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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حقوق بــــ سويفمحمد عبــــد| ص|لح |حمد|5333
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود مصط عبــــد |لمنعم ص|لح797|54
82|7o4طبــــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد |حمد شمس |لدين
ره|رقيه مصط عثــــم|ن ع58373| د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء |كرم ي عبــــد|لعظيم||879|3
زر|عه ع شمسوف|ء |س|مه محمد مر|د238584
عل|ج طبــــي قن|عل| غز| عبــــد|لمنعم غز| 89|843
6o9466|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد رمزى محمدرزق
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيه مصط ص|بــــر محمود |لقرع |755276
35|o|6تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ |كر| ربــــيع محمد محمد
4|735oيم عبــــد| |م جبــــر تـــج|ره طنط|خ|لد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء خ|لد محمد |حمد|782395
|55|o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|دين |يه|بــــ |م |لسيد
د|بــــ حلو|ن|رحمه س| عبــــد |لعزيز |لحف 54833|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |حمد |حمد ع |لبــــطل683974
47764oعلوم |ل|سكندريهم|يفن ن|در نجيبــــ ملك بــــخيتـــ

رهع|مر عبــــد |لحكيم ع|مر |حمد32666 ندستـــ |لق|
علوم |لم |ه|جر مكرم عبــــد|لح|فظ عبــــد|للطيف823825
ره|د| | |س|مه محمود |حمد محمد765|24 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء خ|لد أصيل |لجوجرى|622224
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديه |بــــو |لعبــــ|س ع مصط |755648
4o|722لس سعيد نصيف بــــش|ره تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهثــــن|سيوس ك
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء رض| |حمد محمد |دريس3|7593
|3oo77تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفيول| جم|ل نجيبــــ تـــوفيق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد لط |حمد |لسيد|48272
7o5|3oري|ض |طف|ل |لمنصورهنعمه محمود محمد |لسيد |لبــــغد|دى
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم شكرى عبــــد |لق|در م |لدين |425|42
5o55o8تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد رجبــــ عطيه |لشيخ ج|د
2|7o8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |حمد فوزى |حمد عويس
6223o2ى علوم ج|معتـــ د |طيوسف رض| رش|د |لبــــح
6368o7|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء حسن محمود حسن
68o2|9|يم عبــــد |لع|ل طبــــ طنط|يم|ن ع|طف |بــــر|
ى479662 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|رك وجيه وديع بــــش|ى |لشق
د|بــــ |سو|ن|ن محمد |حمد محمد عوض237372
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد محمد |لسوليتـــ|696473
يم ع عبــــد |لع| ||462| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رئيه |بــــر|
7o4445معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقف|طمه س| محمد يوسف ليله
علوم ع شمسمريم ه| محمد محمد ع|بــــد5334||

ر946|7 ر ربــــيع عبــــد |لظ| ه عبــــد |لظ| طبــــ |لفيومم
6|o83| |ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمس |حمد |بــــو زيد ن
85o635|تـــمريض |سيوطعبــــد| |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد
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يم تـــوفيق |بــــوعليم تـــ||42526 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|ندى |بــــر|
و 366||4 تـــج|ره طنط|رو|ن محمد فتـــ |ل
ن| وص وليم ن|شد25|7|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــم
ف |لدين3643|6 يم محمد  تـــ محمود |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| م
77o89|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه ط|رق عي  |م
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود محمد ع محمود63|42|
9o2358| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه |حمد محمد |لنو
يم57|758 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه محمد محمد |بــــر|
7o5594 ف محمد محمد مصط صيدله |لمنصورهيوسف |

يم عبــــد |لجيد85||7 علوم بــــورسعيددين| طه |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد عبــــد |لمجيد |لسيد فه767248
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء سعد محمد عبــــد|لر|زق|335968
7o9|36كليتـــ |أللسن كفر |لشيخل|ء خليل محمد |لسيو نعم|ن محمد
يم محمود حسن سل4|3|48 يم عمرو |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــر|
6938ooطبــــ |لمنصورهرو|ن ي| رمض|ن عبــــد |لغف|ر |لح
تـــج|ره |سيوطعمر محمد محمد عبــــد|  892978
6o26o3معهد ف ص طنط|سل|م عم|د |لدين عمر سيد |حمد |لزن
267o48|يم عط تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن من خ|لد |بــــر|
علوم دمنهور|ء |حمد عبــــد|لحميد محمد درويش6764|5
7o73o4ه |حمد عبــــد |لر|زق |لسيد |لمك د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مصط حسن |لبــــه 246727

8o892| بــــي ره|يتـــ |يمن محمد |لسيد |ل د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حس|م محمد فه صدقتـــ493562
4o8763يم سمك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| | خ|لد |حمد |بــــر|
3352o2| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن عبــــد| محمد عبــــد|
258o94ف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــبــــس|م |
تـــمريض أسو|نغ|ده منصور حس| عبــــد|لق|در22|848
طبــــ طنط|يه محمود |حمد |لمزين|434232
27o466| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صبــــ |لعزبــــ ربــــيع |لملي
775o3|يم يف ه|شم |بــــر| حقوق |لزق|زيقيف ح|زم 
69o533| تـــج|ره كفر |لشيخنج|ه عبــــد | محمد |لقصبــــى عبــــد
3423o2|يم بــــرك ر|ء فرج |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه |لز
7782o9ثــــ|ر |لفيوم|عزه عم|د عبــــد |لمو عبــــد|لمنعم
8232oo| تـــمريض |لم | يم|ن حج|زي محمد ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود مصط محمود محمد64257|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدي|سم عبــــد|لمنعم سيد |حمد255|85
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخروضه جم|ل مر شنق|ر776|44
3|595oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن |لسيد عبــــد|لحليم |لسيد محمد
تـــج|ره |لمنصورهمنه | عمر |حمد محمد ز|يد|67596
يم عبــــد|لجو8895|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورول|ء عبــــد|لجو|د |بــــر|
4497|oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد سم محمد ح|فظ |لمنصورى
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تـــج|ره دمنهورحمد حس سيد سيد فؤ|د|476464
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود سليم|ن عبــــد|لنبــــى غز|ل265598
يم حس |523588 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد حس |بــــر|
62o|ooتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود |حمد حس بــــدوى حج|زى
|542o2حقوق ع شمسمحمد ط|رق محمد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى رمض|ن عبــــد |لحميد سلوم|269|4
|66693| رهيه |حمد ع محمود ع ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمصط خ|لد م |لدين محمد محمود446363

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل جمعه محمود منصور42593
49o682د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سه|م محمد محمود مر عبــــده
9o42|4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن محمود |لسيد حريز
4|o755|تـــج|ره طنط|ل|ء عص|م عطيتـــ |لنمر
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|آيه | محمد محسن شح|تـــه8|4896
4848o8|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد ع محمد ج|د
695673| يم ج|د ع يم |بــــر| تـــج|ره طنط|سم|ء |بــــر|
8o5938طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــل|ل بــــكر ربــــيع ك|مل
8|3o74|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد رفعتـــ رمض|ن عيد
تـــربــــيتـــ |سو|نرحمه محمد محمود ع 846229
34o978 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود |يه|بــــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لعظيم
4o3244د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|لشيم|ء عبــــد |لودود حسن محمد خليفه
يم |بــــر|355387 تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ محمد ط|رق |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفسل | مجدي رفعتـــ |سحق853||8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |لسيد |لشيخ عبــــد|لعزيزنجم محمد354797
د عرف|تـــ ج|د |لربــــ حسن833375 معهد ف ص سوه|جن|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمستـــميم ف|روق عبــــد |لحكيم محمد447|6|
حقوق بــــ سويفخ صبــــ عبــــد|لمسيح عبــــد|7||4|8
242o89ره|شيم|ء |حمد عيد |حمد ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء محمد مختـــ|ر محمد |لليثــــي||86999
82o949ندستـــ |لم |ر| مجدي |دور فرح
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحع |لسيد عبــــد |لحليم عبــــد |لع|ل443489
2|3|9oد|بــــ ع شمس|ند صفوتـــ مبــــروك محمد
36|o85ر|ء دسو محمد دسو ع تـــربــــيتـــ بــــنه|ز
|5837oيم عيد محمد تـــربــــيتـــ ع شمسحن |بــــر|
77o|67د|بــــ |لزق|زيق|محمود ن| |لسيد عبــــد|للطيف |لمهي
يم حسن حسن |لص|دق|67667 تـــج|ره |لمنصورهرن| |
64o852 ندستـــ بــــنه|لص محمود محمود سليم|ن |ل كليتـــ 
53oo73| تـــ|سل|م رض| |لحسن |لحسن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
7o4544تـــج|ره بــــنه|عبــــد | جم|ل متـــو عمر سيد |حمد
37|8o6حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر سعيد عبــــد|له|دى |لسيد| 
حقوق حلو|نج|كل عم|د  |د متـــرى238959

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمتـــ عص|م صبــــ عبــــد |لقوى |44488
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فنون جميله فنون حلو|نس|ره محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لح|فظ3452|2
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعمر حس|م |لدين مصط سل|مه446759
9o4688| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ي|تـــ عص|م سيد حس
حقوق د |طرحمه فه فه رزق97|8|6
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسعيد محمود |لمشد696849
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم| محمود حسن |لش|ف689673
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|فوزى منصور فوزى |بــــو زيد ز|يد677986
4o3864يم |حمد رضو|ن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحس|م |بــــر|
حقوق |لمنصورهحمد وليد مسعد مسعد |للبــــ|ن|445||7
تـــج|ره |لزق|زيقسم|عيل محمد |لسيد |حمد سلط|ن||6252
|2639oتـــج|ره ع شمسمصط محمد |حمد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |يمن حسن محمد مر|33824
علوم ج|معتـــ د |طس|ره جم|ل |سم|عيل عدوى462935
7o6|75تـــربــــيتـــ |لمنصورهر|ند| محمد محمود ر|شد
6||2o2تـــربــــيتـــ طنط|محمود عبــــد |لق|در |لرف| |لمنش
رهندى خ|لد عوض |لص|وي|6328| زر|عه |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد رجبــــ عثــــم|ن حسن ك|شف|69864
355oo||يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن حمدي سل|متـــ |بــــر|
طبــــ |لم |نه|ل ع|طف خلف عبــــد|لرحيم9936|8
كليتـــ |أللسن بــــ سويفزينبــــ عم|د محمد |لديدمو 53|336
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ سعيد محمد بــــرك|تـــ|48545
84o976بــــه يم |سم|عيل و كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ن|دين |بــــر|
زر|عه ع شمس|ء سعد عثــــم|ن |حمد|64992|

ش|م |حمد محمود26536 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط 
8|544oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|ري|ن خلف تـــوفبــــق ميخ|ئيل
|2o878|رهيه مسعد عطيه مسعد محمد تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|سم محمد مس|عد سعيد69888
6o5o2o |طبــــ |لمنصورهندين عبــــد |لفتـــ|ح زكري| |لق

6o633تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء طه محمود سيد
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمؤمن محمد عبــــد |لرسل محمد محسن762649
88ooo6  ف ومس|حه |سيوطزي|د حم|ده عبــــد|لحفيظ ثــــ|بــــتـــ ك.تـــ. ف رى و
287o89 ك.تـــ. ف صن| قويسن|سل|مه عرفه سل|مه حف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|يدى |حمد محمد حو|ش266242
49o434د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|سم مدحتـــ محمد أحمد ع
د|بــــ حلو|ن|ندى ح|مد عبــــد|لحميد محمد236225
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد شمس |لدين عبــــد|لر|زق خ |262949
تـــج|ره |لزق|زيقرقيه محمد محمد عبــــد|له|دى628488
24647oمعهد ف ص بــــنه|محمد عص|م دي|بــــ |لسيد عطيه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|طف رجبــــ عطيتـــ نجم |لدين246985
88475o جر ش|كر تـــج|ره |سيوطم | عم|د ز
43o4|3يم عجوتـــ طبــــ |سن|ن طنط|م |م محمد |بــــر|
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8o|743حقوق بــــ سويفمريم بــــش|ره ش|ر فرج
تـــ سيد عزتـــ سيد|359765 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفزي|د ع محمد محمد ع يونس453745

يتـــ|بــــ عص|م |حمد محمد6772| رهم| د|ر |لعلوم ج |لق|
|35884| تـــج|ره ع شمس|ء حسن عبــــد |لمطلبــــ ع

66o29تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لكريم |حمد عبــــد| عبــــد|لعزيز
رهحمد سعيد محمود عبــــد|لحفيظ|242753 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمد حسن ع عوض |39275|
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن يوسف مهدى طه|3477|
6|696o|يم |بــــو |لسعود كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــل|ء خ|لد |بــــر|
69o233 د|بــــ |لمنصوره|نور محمد عوض م
يم ن غ| 7642|6 ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم|
رهسيف |لدين ن| مصل بــــيو44564| حقوق |لق|
79o745 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عط| عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحمن
6|o526معهد ف ص ري|ضه طنط|ويد| رفعتـــ محمد محمود يونس
697|8o|نوعيتـــ |لمنصورهحمد ن محمد عيد شعبــــ|ن
7o3|9oسويد|ن د|بــــ |لمنصوره|ع محمد |حمد |لخ
حقوق ع شمسمهند ن| عبــــد|له|دى رف|352852
|543o2ره/ري|ضتـــكريم |س|مه مختـــ|ر نبــــوى زر|عه |لق|
م ح|مد فتـــ ح|مد غزى|692776 حقوق |لمنصورهد
يه |حمد حس |لسيد حس 764769 رتـــ|ي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o38|9تـــج|ره |سيوطبــــه | منصور عبــــد|لنعيم محمد
77o5o7|رهفؤ|د رض| فؤ|د |لسيد محمد |لجم تـــخطيط عمر| |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ ح|تـــم شح|تـــ غ|زى359599
|2933oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد كم|ل ج|د |لكريم محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمع|ز |حمد محمد عبــــد |لش| 5|3|4|
|لسن |لم |زي|د شو محمد |حمد855249
323o38د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ر عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد
طبــــ بــــيطرى دمنهورعم|د محمد عبــــد|لمنصف  |حمد ز444||5
يم صفوتـــ عبــــد| محمد عبــــد|لغف272457 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ين|س وليد سعد سيد|9866|3
437o9| ه ع|دل عبــــد |للطيف |لسيد حس تـــمريض كفر |لشيخم
64o565تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حم|ده ع محمد ديبــــ
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لسيد عص|م |لسيد محمود |سم|عيل686843
35oo74تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رح|بــــ محمد |لسيد حسن مزد|د
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق |ده |حمد محمد عبــــد |لغ 636896
349o22د|بــــ ع شمس|ر| | رف| بــــخيتـــ عبــــد|لمجيد فرج
يم عبــــد|لحليم4|7764 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعن|ن ع|بــــدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيق وليد ك|مل ع |لغريبــــ776677
9oo729|صيدلتـــ سوه|ج ل|ء جم|ل محمود عبــــد|لرحيم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محمد سم عبــــده سليم|ن9|24|4
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يم |لسيد479729 يم بــــسيو أبــــر| ندستـــ |ل|سكندريهحمد أبــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــآيه مصط محمود |لغريبــــ بــــدوى4452|6
صيدله |لزق|زيقمحمد ع|طف |حمد محمد|لسيد634223
9o2534 تـــمريض سوه|ج غر|م عبــــد|لج|بــــر معز عبــــد|لرحيم
7896o8حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود |حمد محمود محمد
7o986oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مروه مجدى |لسيد |لسيد |لمهدى
طبــــ |سن|ن ع شمسس|رتـــ خ|لد محمد سيد |حمد حسن 9864|5
تـــج|ره |سيوط  يه عبــــد|لن| محمد محمد||87725
حقوق حلو|نمحمد جم|ل مصط ز عي64|226
2|47o6ن| وجدى فؤ|د فهيم بــــطرس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء صل|ح عبــــد |لق|در من|ع34|3|4
وف|تـــمهدى مجدى مهدى مؤمن2|544| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
269562| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م| جم|ل محمد |حمدع
7oo|76طبــــ |سن|ن |لمنصورهوق محمد |لوصيف |لمتـــو
4o3722| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد عبــــد |لسميع طه عبــــد |لكريم
رتـــ|عز|لدين ع عبــــده ع عز|م7493|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|49o29تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن حسن فتـــ محمد س|لم
525o99| ندستـــ أسو|نتـــسنيم عم|د |لدين عبــــد|لمنعم ع
ور485448 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء محمود فتـــ محمد 

ره||ء حسن محمد عبــــد |لخ|لق|953|4 ثــــ|ر |لق|
85o42oندستـــ |سيوطمحمد وحيد |حمد سليم|ن
76599oلع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|وق ط|رق محمد محمدين س|لم
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنوره|ن عم|د محمد |حمد عطوه248442
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود لط |حمد محمد ف|رس25|64|
22|o86تـــج|ره ع شمستـــسنيم س|لم نجم |لدين س|لم
تـــج|ره ع شمسعمر سيد حسن سيد239|2|
4o54|2 ن| جم|ل |لدين عبــــد |لمنعم |م عبــــد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
د حسن|984|2 تـــج|ره ع شمس | وحيد مج|
49397oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد عبــــده محمود عبــــد|لحفيظ |حمد
54|o8oتـــج|ره |ل|سكندريهكريم س| محمد |حمد ز|يد

ندستـــ |لفيومزي|د مدحتـــ ق|ي|تـــى عبــــد |لتـــو|بــــ67726
د|بــــ دمنهور|م|رين| وديع تـــوفيق جرجس497667
64o34oنوعيتـــ |لزق|زيقلق|ء ع|دل فتـــ محمد |سم|عيل
تـــج|ره ع شمسسعيد خ|لد سعيد عبــــد|لمو465|34

5|o4oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ عوض فضل
ف شعبــــ|ن عبــــد|لحميد632339 علوم |لزق|زيقند |
5ooo46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــ فتـــ خليل بــــخ|تـــي
تـــربــــيتـــ دمنهورم ش|كر عبــــد |لغ |حمد||4975
44o|63يم طلحتـــ نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخنوره|ن حس|م |لدين |بــــر|
8o4866د|بــــ |لم |رن| حبــــ رمض|ن عمر|

27|o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|عزه م|جد من عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ
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62644oنوعيتـــ |لزق|زيقعزه صبــــ حمزه محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نسه|م محمد |م عيد ع2|2454

رتـــ|يه |بــــوزيد رجبــــ |حمد||25|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم عفتـــ لم حبــــيبــــ|366||3
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم |س|مه |حمد عفي 59883|
د|بــــ سوه|ج|مؤمن |حمد |لسيد بــــدوي 427||9
صيدله |ل|سكندريهشيم|ء ع|دل محمد ع  |لسق|437954

حقوق حلو|نحبــــيبــــه |سم|عيل محمد خميس72287
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لع|ل عبــــد|لعزيز757589
24o373رهع |ء عل|ء جم|ل محمد س|لم حقوق |لق|
486o39يم د|بــــ |ل|سكندريه|دير |حمد محسن محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|ره محمد عويس محمد يوسف286|5
33834o|نوعيتـــ بــــنه|يتـــ |لسيد عبــــد|لمنعم ع حم|ده
د|بــــ |لمنصوره|ي جميل س| بــــوس676847
88o492 حقوق |سيوطمصط جم|ل ع عبــــد ||لع|ل
2|77o9|ره|حمد ري|ض |سم|عيل عبــــد|لقوى د|بــــ |لق|
يم|897552 تـــج|ره سوه|ج بــــتـــس|م خليفه رمض|ن |بــــر|
2684o2 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمود محمد |لمــغ|غــى
يم793|23 رهزي|د محمد حس |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــل|ل محمد عبــــد |لحميد حس 76|64|
ه فرج محمد عبــــد ربــــه |لدسو |623857 معهد ف ص بــــور سعيدم
273o88ى تـــوفيق شكر كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|ميس ه| محمد خ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد كرم محمود عطيه عبــــد |لرحمن766963
7o625oتـــج|ره كفر |لشيخرؤى س| محمود |لسيد ع|مر
36o6|8 يم ش|م عبــــد|لعزيز |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــد| 
2495o7يم شعبــــ يم مصط |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين |بــــر|
4o37ooتـــج|ره طنط|حس تـــ|مر حس حسن |حمد |لدنف
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|عبــــد|لرحمن |حمد محمد سيد|حمد سليم637894
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سمر سليم محمد سليم325646
6|3o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد فتـــ |لسيد |لعط|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|جر صبــــرى |م خ|لد غيض|ن23699|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد ممدوح محمد حسن |بــــو|لغيط|697627

45o3|تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد محمود عبــــد |لغف|ر س|لم طلبــــه
7o846|يم ع صيدله |لمنصورهزينبــــ محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف عفي عبــــده |لمغ|وري|679643
يم 426623 يم عبــــد |لوكيل |بــــر| علوم |ل|سكندريهس|رتـــ |بــــر|
7758o9| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد ي| حسن |لتـــه| ل|
يم |سم|عيل|752694 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد |لسعيد |بــــر|
لس خ|لد حل  |د28863| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــك
262769| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ن| عبــــد|لحميد |لبــــر
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــي|سم فؤ|د إسم|عيل أحمد حسن478778
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد عبــــد|لر|زق سل|مه محمد نو|ر|339336
علوم ج|معتـــ د |طيه محمد فتـــ محمد سيد |حمد|439966
76426o| علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمنه | محمد عثــــم|ن |لنبــــوي عبــــد
طبــــ ع شمسآل|ء أيمن طلبــــه س|لم46|629
رهحليمه سم حسن محمد |لزمر|وى236342 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لزق|زيقع|صم حسن عبــــد |لع|ل محمد2|7|79
ين مجدى ح|فظ عفي ز|يد32786| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش
768733| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد محمود |حمد ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| يون|ن س|ويرس جرجس29955|
8778o8  طبــــ |سيوطي|سم عبــــد|لرحمن فتـــح | محمد
8928o9 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسه| محمد خلف ه|شم
|د|بــــ |لم |حمد محمد ف|روق عبــــد|لق|در||85964
52oo26|ى معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يه شعبــــ|ن محمد محمد |لع
نوعيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ |حمد محمود محمود حسن 542|44
6o3628تـــربــــيتـــ طنط|ه|يدى حمدى |لمحمدى صديق
بــــي عبــــد |لو|حد|646463 رهسل|م جم|ل |ل تـــخطيط عمر| |لق|
425o8oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمونيك| ظريف عبــــد |لشهيد جرجس
62o3|2|نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيه محمد محمد |لف|ر
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــلحسي جم|ل |لحسي |ل|م|م شلبــــى نور 662||7
د|بــــ ع شمس|شيم|ء محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|للطيف2623|3
طبــــ |سيوطه|جر متـــو محمود محمد 899229
43894|| تـــج|ره كفر |لشيخحمد حموده حموده عبــــد|لع|
22o424 حقوق حلو|نسيف |لدين يوسف عبــــد|لمنعم خليل مصط
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود عبــــد|لرحيم |لصعيدى|25624
تـــج|ره |ل|سكندريهخلود |لسيد خميس محمود محمد489252
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل عبــــد|لمعز عبــــ|س |لص|دق عطيه|64277
ى|546735 يم محمد |لسيد خن معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــبــــر|
يم حم|د  |د335379 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــسنتـــ |بــــر|
7o5o45تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــد| | عم|د عبــــد |لرحمن |لسيد
4o5|62تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمرو|ن ج|بــــر س|لم|ن ع س|لم
68o9|2يم تـــج|ره بــــور سعيدر| كم|ل |لسيد |بــــر|
معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن لنظم |لمعلوم|تـــ |ل|د|ريتـــ ف|طمتـــ صل|ح |لدين طه محمد بــــيو9685|3

تـــمريض |لفيوم محمد ع عبــــد|لفتـــ|ح ع87327
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن|دى ح|زم حسن |لمح|ري 774549
علوم ري|ضتـــ بــــنه|تـــغريد عرفه محمد عطيه |لسحي||2633
4o7466د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رو|ن جم|ل غريبــــ نجم منصور
49756oحقوق |ل|سكندريهر| | رمض|ن شح|تـــه عبــــد |لحميد ص
د|بــــ |ل|سكندريه|مر|م ط|رق محمد محمد |لجندى485355
وف|تـــيوسف محمد |حمد بــــهجتـــ محمد |لدرديرى9|3234 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7753o6| د|بــــ |لزق|زيق|سل|م ع|دل ع جم|ل ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور |ر محمد خليفتـــ عبــــد |لع|ل رشو|ن485257
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لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف ط|رق رفعتـــ عبــــد |لق|در |لصي |2925|
26o5o3د|بــــ |سو|ن|شيم|ء ن محمود عطيه
9o5|94 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |يمن محمد ح|مد
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| ط|رق |لسيد عبــــد |لغ حج|زى|48323
77|7o7|ه رضو|ن محمد سليم|ن كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم

وف|تـــ|محمد صبــــرى مو محمد|4423 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4|5|o4|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخن |لسيد محمود محمود بــــتـــوتـــ
756o33تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسم|ء |سم|عيل |حمد |لبــــدوى |لشح
د|بــــ ع شمس|مروتـــ ن| محمد عبــــد|لر|زق326676
ندستـــ حلو|نع محمد |م ع 324654
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدم محمد تـــوفيق |بــــو تـــرك|36|256
د|بــــ |ل|سكندريه|د |نه |لقس تـــكل| وليم سعيد475255
حقوق ع شمسمرو|ن ح|تـــم ك|مل عبــــده |بــــو |لعل|25626|
حقوق |سيوطمحمود كم|ل عبــــد|لرحمن |حمد 878473
6o9332|ف محمد |بــــوجميل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد |
يم632334 تـــمريض |لزق|زيق ه|جر |لسيد غريبــــ |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|يمن عص|م محمد ك|مل|49999
يم عمر قورتـــ96|755 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد عبــــده ع 824737
|5o54oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود جم|ل عبــــد |له|دى محمود
حقوق بــــورسعيدل|ء محمد محمد يوسف |لس|فورى|95|763
7o6|42تـــج|ره طنط|ند عم|د |لدين |لسعيد عبــــد |لخ|لق
تـــج|ره طنط|محمد بــــه|ء عبــــده ن محمد698976
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء |سم|عيل محمود سليم|ن حميد||4889
5|5o4|يم عبــــد|لنبــــي عبــــد |لع| غز زر|عه دمنهورمروه |بــــر|
علوم ع شمسجنه | محمد حسن محمد5234||
تـــج|ره بــــور سعيدمهيبــــ ي| حسن ع  |د88|762

طبــــ |لفيومس|ره ن|دى طه ن6|676
وف|تـــ|عبــــد |لرحمن جم|ل محمود محمد84258 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

رتـــ| يم|ن مك|وى عبــــد|لعزيز طلبــــه سليم638885 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o993o| زر|عه |لمنصورهمنيه حسن مر حسن مر
تـــربــــيتـــ طنط|يه |حمد |لسعيد عبــــد|لمقصود نص|ر434737
92o|o6 زر|عه سوه|جندى ع|طف عبــــد|لمطلبــــ زيد|ن
4o24|7تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمتـــ |لسيد عبــــد |لوه|بــــ |م |بــــر
يم |لدسو تـــوفيق5|6825 علوم |لمنصورهرحمه حمدى |بــــر|
43o9|8يم حسن مهر|ن تـــربــــيتـــ طنط|من|ر محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسصفيتـــ فكرى عبــــ|س عبــــد||223|3
69688o|يم عبــــد |لحميد ص|دق معهد ف ص |لمنصورهحمد |بــــر|
ره2|3487 لسن ع شمس| |ر عبــــد|لرحمن مهدى جمعه ز
7o8542م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ س|ره |له|دى |لسيد محمد
|5|o4| تـــج|ره ع شمسريه|م عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمعبــــود عبــــد
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5|o3|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |حمد رزق محمد سليم|ن
تـــج|ره |سيوطد|ء عد خليل محمد||84994
8o77o5|يف محمد |د|بــــ |لم ||ء محمد 
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لرحمن محمد مصط محمد||8628
رهحمد ه| يوسف محمد يوسف|45572| تـــج|ره |لق|
صيدله |لمنصورهحسن|ء محمد حسن عبــــد |لحليم|69892
يم عثــــم|5||33 يم |بــــر| ش|م |بــــر| يم  علوم بــــنه|بــــر|
9oo324 حقوق سوه|جمحمود |حمد |حمد عمر|ن
769638| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد رجبــــ عبــــد |لمقصود ذ
صيدله |لزق|زيقحمد |لسيد محمد |لشحرى|778572
449o56لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|مصط |لسيد طه مصط حنيش|
483|58| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|ء ط|رق فكري طنط|وي ع
5o97o6| |تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد حميدتـــ عي مو |لل
78|o62حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س|مح محمد مصط |لنبــــتـــيتـــى| 
634o88علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد ع لط ص|بــــر
429o46|ه حسن محمد حج|زى كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قم
نوعيتـــ |شموننور| ع|طف |لسيد |لقط|ن259697
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس|م محمد عزتـــ عبــــد|لعظيم7489|3
|55o42د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمه ي| بــــ |م محمد
زر|عه |لم |سمر عيد ز محمد457|82
778o77ف محمد |لص|دق نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن عبــــد |لر|زق مو عبــــد|لر|زق778379
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود حمدى عبــــد |لجو|د محمد |لكردى7285|4
تـــج|ره بــــنه|ي|سم ع صبــــ ع349286
تـــج|ره بــــور سعيدع |يه|بــــ رجبــــ محمود |لس| 79|765
6oo6o9زر|عه طنط|محمد ن| رمض|ن |لحلوى
فنون جميله فنون |لم |بــــيتـــر جور بــــندي ميخ|ئيل329|82
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ل|ء محمد محمود عبــــد|لغف|ر|256952
يم عبــــد|لح|فظ5||||4 |د|بــــ طنط|يتـــ |حمد |حمد |بــــر|
ف عبــــد|لحميد عبــــد|لحفيظ839994 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديخلود |
|د|بــــ |لم |يه محمد ف|روق عبــــد |لسل|م|48256|
4|o7o3إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــه حس|م |لسيد |لجرف
4346o9تـــج|ره طنط|عل| سليم|ن فر|ج شمخ
6o2463 معهد ف تـــمريض طنط| ند بــــهجتـــ عبــــد |لنبــــى مصط
4o6|56| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه ج|بــــر فتـــ عثــــم|ن ع
|44o83رهند| مدحتـــ ه|شم عبــــد |لمنعم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
64358o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد محمود |لسيد
7o9557| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهل|ء ع عبــــد |لحكيم ع
ش|م رمض|ن |حمد سكر|255|45 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمنيه 
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخسم|ء عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |لمجيد كشكتـــ5976|4
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد بــــدري سيد تـــوفيق839344
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9|o|46  يم حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |حمد فرغل |بــــر|
875|2o كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطعصم|ء محمد عثــــم|ن ع

6o723|معهد ف تـــمريض بــــ سويف يم|ن رجبــــ عبــــد |لحميد محمد
495o32حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حسن عبــــد |لرحيم حسن
5o2o65|يم مصط ع غنيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |بــــر|
يم حسن|482693 تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء محمد |بــــر|
يم484789 تـــج|ره |ل|سكندريهحسن سعيد حسن |لسيد |بــــر|
64223oوف|تـــط|رق عبــــد|لغ جمعه عبــــد|لغف|ر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
777|o3طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد فتـــ محمد |لمهدى قنصوه
35o969زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسيد سل|متـــ سيد حسن |لروبــــى

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن رمض|ن محمد عبــــد|لسل63224
9oo6o8 د|بــــ سوه|ج|زينبــــ جل|ل |حمد رضو|ن
حقوق ع شمسعبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لر|زق محمد333424

3|o24ف |حمد حسن وز | رهف صيدله |لق|
4o9935د|بــــ طنط|نور| محمد محمد |لبــــري|
طبــــ سوه|جنغم ي| عبــــد|لر| |حمد 898296
6o33o6 |تـــج|ره طنط|مسعد محمد مسعد |لعن
ن| محمود |حمد محمود55426| علوم ري|ضتـــ |سو|نم
27o624تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومزي|د حس|م محمد رمض|ن بــــدر
76o69|علوم ج|معتـــ |لسويسسمر خ|لد كم|ل يوسف

488oo|تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء رشدي |لسيد مط|وع
6o257|رى تـــج|ره |لمنصورهف|روق |يمن ف|روق طه |لمظ|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لعزيز مصط عبــــد|لعزيز |بــــوحليقه823522
7o5885رتـــ|ه|جر سعد ع ع مطر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o3563تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرحمه صل|ح صبــــ محمد حسبــــ عوف
626o87د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع|طف فتـــ مصل
46o564|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن |حمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لسل
ر |م محمد |لقرم247786 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع م|
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقس|ره |لسيد |لسيد ع |حمد637523
42|9oo تـــج|ره كفر |لشيخمهند عبــــد |لرحمن عبــــد |لبــــ|رى مصط
|6768oوف|منتـــ | |لسيد شيبــــوبــــ |لسيد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
62o9o4يف جم|ل |لدين |حمد |لبــــ ن|  تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
43o|5|| حقوق طنط|ع |ء محمد حل عبــــد |لق|در |بــــو
7o|479د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم جم|ل ع|شور فتـــوح يوسف
تـــج|ره |لزق|زيقحمد يح |حمد عبــــد |لسل|م بــــل|ل|79|637
8o4449ن| سم ف|يز ص|دق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
4o|272حقوق |ل|سكندريهعل| عل|ء|لدين ع|دل عبــــد|لجليل
4|o628بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف ممدوح شعبــــ|ن عطيتـــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدي|ن| ع|صم عزتـــ | |س836639
حقوق طنط|منتـــ | رفعتـــ عزتـــ عبــــد|لق|در439667
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|رين| ريمون صفوتـــ شو 238233
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رو|ن رفعتـــ طه خليل826376
8o539o|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد محمد |حمد محمد مبــــ|رك معهد ع| 
88o428 تـــج|ره |سيوطك|رم | شهدى لويس مرقس
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخدير عبــــد| عبــــد| بــــرز|ن|43232
63864o|نوعيتـــ |لزق|زيقيتـــ شح|تـــتـــ |حمد ع |سم|عيل
لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|محمد |حمد عبــــد|لعزيز |حمد |لسبــــ7377|4
تـــربــــيتـــ |سو|نرح|بــــ رمض|ن حس|ن محمد||8444
تـــج|ره ع شمسيمن سيد |حمد محمد عم|ره|347595
7o62o3تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ء محمد سميح |بــــو |لفتـــوح محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه محمدطه |حمد محمد||95|82
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح35585|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدسل|م محمد عبــــد |لق|در محمد |لنمل659||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسمه عبــــده حسن حسن سيد |حمد3|6977
4|oo55|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد عبــــد ربــــه محمد يوسف مر|د
يم |لسيد265932 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود جم|ل |بــــر|
6872o7 يم عمر حقوق |لمنصورهحس|م س| ع |بــــر|

وف|تـــحسن عبــــد |للطيف حم|د |لسيد55398 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2oo7o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزي|د رجبــــ عثــــم|ن ع

كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــس|ره عبــــد|لعليم عبــــد|لبــــص |لش|267255
43o798| تـــج|ره طنط|ي|تـــ سعيد |حمد ع |لمن
767o5|يم ع عيد |بــــو عج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد صل|ح |لدين عبــــد |لمنعم بــــدير خ 73|447
32636oره|من|ر سعيد سعد |لدين مر محمود ثــــ|ر |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد نبــــيل محمد محمد |لمل|ح|72|35
5ooo4o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيتـــ سم |لشح|تـــ ع|مر 
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــي|سم جوده فضل جوده عي4|28|6
52o857|تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــ عبــــد |لقوى محمد محمود |لمظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر جم|ل نور |لدين عمر عبــــد |55997|

|8|o4|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|متـــ عبــــد |لع|ل ص|لح طه
|5795oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|يدى حسن جم|ل ع محمود
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سعيد محمد حم|د عبــــد|لع|ل|262235
حقوق |سيوط  حمد صل|ح |لدين حس سيد|875776
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومع|صم حمدى حسونه بــــغد|دى||7578
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد عم|د محمد عبــــد |لغ |72924

7o|698م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ روضه سم محمد |لحسي عوض
4267o7| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسم|ء ع|دل |لمرغ محمد يح
2372o8رهسل بــــ|سم محمد حسن حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمريم ه|رون |سحق جرجس368|82
حقوق |لمنصورهيه |لعدوى |لسيد سليم|ن |لبــــس|566|42
يم محمد عر|بــــى |لطيبــــ|3|4853 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيتـــ |بــــر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسل|م محمد سعد عبــــ|س||558|2
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6o348|معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد ممتـــ|ز |حمد فرج
معهد ف ص |سو|نبــــسنتـــ ع|دل عيد عط| |868658
77o795 علوم |لزق|زيقس|ره مصيل محمد عفي
8o54|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زينبــــ يح عبــــد|لعزيز شح|تـــه
ش|م فه محمد2|86|2 تـــج|ره |سيوطف|طمه 
48o727 د|بــــ دمنهور|مه| صبــــري عبــــد |لرحمن عبــــد|لرحمن
وف|تـــسيف |حمد |لسيد فتـــ عبــــد |لوه|بــــ5597|| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
علوم طنط|سم|ء |س|مه فتـــ محمدعم|ر|433869
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع سعد عبــــد|لع| مو |852|4
رهم جم|ل |بــــو|لخ ع243442 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره محمد عبــــد|لحليم ع 48|894
ف ومس|حه |سيوطديفيد مجدى ر|غبــــ لوندى 7255|9 ك.تـــ. ف رى و
9o8363  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء ح|تـــم |حمد |حمد
75o9|2|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسولي | يوسف جرجس |سحق
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه||ء |يه|بــــ ذ |لمتـــو |359423
تـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد424859
7oo374|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد فتـــ |بــــر|
622322| يم عبــــد | معهد ف ص بــــور سعيديم|ن |س|مه |بــــر|
ندستـــ حلو|نمن|ل |يه|بــــ محمد محمد مو|787|2
4|77o3حه وفن|دق |ل|سكندريهه|جر محمود عبــــد|لعظيم يوسف| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لعزيز ي| |حمد |حمد696833
د|بــــ ع شمس|مصط محمد س|لم متـــو محمد|34458
ن| محمد حسن |حمد سل|مه222329 حقوق ع شمسم
علوم طنط|يوسف |م فريد محمود |بــــوكيله427644
5|7oo7زر|عه دمنهورغفر|ن ح|زم حسن عوده
62o694معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |حمد |لد|دمو |حمد مصط أبــــو غربــــيتـــ
24oo|6كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر محمود محمد محمود

6926oصيدلتـــ |لفيومحس|م خ | سيد عبــــد |لحسيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مهند محمد ح|مد محمد |لقبــــط|ن487362
22|3o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسعيد عبــــد|لحكيم |حمد |حمد معوض
علوم ري|ضتـــ طنط|مصط حسن محمد عبــــد |لرحمن445368
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمريم محمد عبــــد|لبــــديع مسعود325676
ندستـــ أسو|نعل|ء جل|ل محمد عش|وي842652
ري847823 معهد ف ص |سو|نزينبــــ محمد عبــــد|لحليم ز
|34o37يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف حس |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد ط|رق خ|طر طه حس |4884||
497|o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|ميتـــ م |لدين محمد ف|ض عبــــد

حقوق بــــ سويفصل|ح عبــــد |لوه|بــــ فتـــ عبــــد |لوه56678
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد محمود محمد سل|مه7|6434
تـــج|ره بــــ سويفحسن عبــــد|لفتـــ|ح حف محمد9||3|8
نوعيتـــ |شمونمصط ص| محمود طول|ن|26775
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4482o6ر|ء عص|م فتـــوح محمد علوم ري|ضتـــ دمنهورف|طمه |لز
49466o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عثــــم|ن محمد عبــــيدتـــ
تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــده سعد عبــــده محمود |لق|495262
8o8674طبــــ |لم |عمرو محمد نش|تـــ ص|لح محمد

ش|م محمد عبــــد |لمجيد44297 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو 
تـــج|ره |لمنصورهع خ|لد ع حم|د |لمر688242
26o928 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنيه|ل فه مصط |لقل
ندستـــ |لم |ندى عص|م |حمد عبــــد|للطيف8|3264
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد محمد طو 2||8|3
ر محمد مك777826 ندستـــ |لزق|زيقمحمود مك|وى محمد م|
|55o|4| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق ط|رق |لسيد ج|بــــ
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد |لسيد صل|ح |لدين |لسيد233|78
رهحمد محمد عبــــد|لع|ل |م|م|684|23 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحبــــيبــــه ط|رق ي|قوتـــ حسن محمد43|525
يم |لحس|ن حبــــيبــــ3|8|69 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد ش|كر |بــــر|
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|صل|ح كرم صل|ح فهيم سليم|ن935|33
تـــربــــيتـــ سوه|جد |نه ر|فتـــ ملك عبــــد|لمسيح ||8988
4|o|92| تـــج|ره طنط|حمد |س|مه عبــــد |لنبــــي محمد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد |لجو|د ف|رس نور |لدين طه43952|
ندستـــ |لفيومه|جر محمد |لسيد محمود خل|ف|52762
ثــــ|ر د |ط|سحر ي|س طه ع|6462|6
ه محمد سل|مه |لسيد سل|مه48|686 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــشه
5o8676 |طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن مسعد محمد عطيه كيل
تـــج|ره سوه|جمرو|ن عبــــد|لع|ل زكري| |لسيد 445||9
623|o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرزي|د حس|م |لدين محمد رش|د |لص
23|o47تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم مجدى فه |سم|عيل عثــــم|ن قريش

معهد ف تـــمريض بــــ سويف رحمتـــ رمض|ن |لسيد محمد57288
و|ش5|94|8 |لسن |لم |مريم ن| سليم|ن 
2593o2|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمل |سم|عيل محمد |سم|عيل
يم |حمد|6|3288 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ف |حمد |بــــر|
69o454|يم جمعه محمد |بــــو |لعل تـــمريض |لمنصورتـــ |بــــر|
ره|ه|جر فريد ج|د فريد227867 د|بــــ |لق|
8|5o82تـــج|ره بــــ سويفدع|ء رمض|ن عبــــد| عيد

د|بــــ بــــ سويف|سل|م سيد عبــــد |لع| ج|بــــر|57664
7o6558يم محمد |لس|يح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم |لمعتـــصم |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهعبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز |لمهدي696832
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| محمد محمد محمد عط| |49|||3
ى محمد يونس688253 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد خ
تـــج|ره طنط|محمود مصط ح|مد حس عويضه52|446
حقوق بــــ سويفمحمد مجدي فتـــ عبــــوده6|9|82
يم328626 تـــج|ره بــــنه|يح نش|تـــ ي |بــــر|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم| ممدوح محمد ع|شور|48259
علوم ري|ضتـــ |لفيومح|زم محمد كم|ل |حمد عبــــد |لحفيظ66232

يم ع محيسن253||6 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعمر عبــــد |لعزيز إبــــر| معهد ع| 
وف|تـــمصط م |لدين |م|م محمد4298| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر محمد |حمد محمود درويش22996|
ندستـــ |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ محرم524267
تـــج|ره |لزق|زيقيتـــ مجدى سليم|ن |حمد|634276
تـــج|ره |لمنصورهحمد عص|م عبــــد |لحليم رسل|ن|227||6
84|4o||تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمل محمود |حمد محمود
يم|838399 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء محمد |حمد |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع ف|روق ف|روق محمد237|2|
يم |لعشم|وى||3|256 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد عل|ء |بــــر|
ن| سم لويز |يوبــــ9436|8 |د|بــــ |لم |م
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد ن| |لسيد محمد سعف|ن696286
يم محمد ع 866|52 طبــــ بــــيطرى دمنهورسع|د |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريش|ء محمد عبــــد |لر|زق محمد|767894 معهد ع| 
د|بــــ |سيوط|نوره|ن مصط عبــــد|لمنعم |حمد  878376
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديول|ء رمض|ن شعيبــــ |سم|عيل272272
حقوق حلو|نحمد |سم|عيل |حمد محمد بــــهنس|وى278|32
5o4o45يم زر|عه كفر |لشيخسيف |لدين مسعد خليل |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |حمد عبــــد |لق|در ح|مد جبــــريل687388
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن |س|مه رمض|ن محمد |لمهدى685355
يم899|35 يم |م|م |بــــر| |د|بــــ بــــنه|ند| |بــــر|
يم |حمد|352638 تـــج|ره ع شمسنس |حمد |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن ع سعيد ع سعيد326|24
ر328973 حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن فتـــ سليم عبــــد|لعزيز ز
4453o4ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود عبــــد |للطيف حم|د |حمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر حس|م صل|ح سيد44964|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رن| عط| عبــــد| عثــــم|ن5654|3
تـــج|ره سوه|جمحمد عم|د مختـــ|ر |حمد |لسيد6|6|26
ل|ل9978|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخكريم محمود زويد محمود 
ر شفيق|3638|8 تـــمريض |لم | يري نبــــيل ز|
رهض محمد صل|ح |لدين عبــــ|س5739|| حقوق |لق|
83699oمعهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىدين| |حمد عبــــد|ل محمد
علوم |سيوطض عبــــد|لحكيم عبــــد|لمنعم عبــــد|لحفيظ857546
تـــمريض بــــنه|ن|ء فوزى بــــيو |لعربــــ|وى4||3|6
تـــج|ره بــــنه|حمد ن| محمد عبــــد|لع|ل|664|35
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحميد محمد كروش268233
2|8o86ندستـــ حلو|نمحمد |حمد عرفه |حمد عبــــد |لو|حد
د|بــــ بــــ سويف|دل|ل رض| عبــــد |لمو عبــــد |لنبــــى عبــــد 5|6922
822o|4|ر|ء محمد عبــــد|لمؤمن عبــــد|لجيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|لز
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صيدله |لزق|زيقم| جم|ل عبــــد |للطيف عبــــد |لرحمن سليم خ638763
|5o466|ندستـــ حلو|نحمد مصط ه|شم محمود حسن
6844o8 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــوف|ء عزتـــ شو |حمد عبــــد |لغ
8449o8|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــر|ر مصط محمد محمود
ندستـــ بــــنه|محمود طلعتـــ محمد عبــــد|له|دي يوسف328578 كليتـــ 
تـــج|ره ع شمسكرستـــ ن|دى فوزى فرج | عطيتـــ8|3232
9o4723 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ عبــــد|لخ|لق محمود فر|ج
|4o37oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىندى ع|دل محمد سعد
تـــربــــيتـــ |سو|نمنه | نور |لنبــــي محمد عبــــد|لن|869735
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفوف|ق سعيد كم|ل محمد56|855

رهمريم محمد |حمد محمد5899| حقوق |لق|
|د|بــــ طنط|رضوى محمد ك|مل |لبــــر4455|4
7o2954|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| ع|دل ع ع جوده
272o46 ر طبــــ |سن|ن طنط|رو|ن ط|رق محمد عبــــد |لغ ط|
رهمحمد رمض|ن جد| محمد244|23 علوم |لق|
ش|م محمد حبــــيبــــ369653 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد  معهد |لصفوتـــ |لع| 
|6|45o تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لجو|د محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد مجدى حسن ج|د ق|سم486794
ش|ن |له|دى333545 تـــربــــيتـــ ع شمسمصط محمود |لد
6o4495| يم محمد |لسنو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه فرج |بــــر|
92o3|6 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جلي جم|ل محمد |حمد
رتـــ||ء فريد تـــوفيق |لعزبــــ|9596|3 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسعيد جم|ل حسن محمد |دريس486986
نوعيتـــ |شمونمحمد ص|بــــر محمد حس ||2584
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيوسف وليد محمد ص|لح عبــــد |5|42|2 ل|ك|ديميتـــ |لم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز ع 3|8467
تـــج|ره سوه|جسليم|ن ن |لدين سليم|ن محمد  923933
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لسل|م |ل|679583
32o495رهمحمود |لسيد محمود رؤف |لسيد |لمصيل ندستـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لحس حسن ع شعبــــ|ن|75|529
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم محمد محمد |لسعيد مصط 726|62
ندستـــ ع شمسحمد |س|مه تـــوفيق محمد|47|26|
|652o|زر|عه مشتـــهرف|طمه محمد فتـــ محمد

رهش|دى تـــ|مر نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح يوسف6263| ندستـــ |لق|
|54|4oيم |لعنتـــرى تـــج|ره بــــنه|مهند عبــــد |لمنعم |بــــر|
6|554o|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد محمد |ل |ط| 

ف فتـــ محمد عثــــم|ن|64474 حقوق |سيوطسم|ء |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره حل عبــــد |لش| حس عك7644|4
ندستـــ |سيوط حمد ع|طف فرج عبــــد|لح|فظ|884765
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه ه|شم حسن محمد|83295
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر ه| سعد بــــدوى خليفه268473
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد حسن|488984
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء صل|ح طه |سم|عيل|638|34
85|o48|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم| عرفه |بــــو|لق|سم عيد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهس|ره سيد يوسف حس 69|522
طبــــ حلو|ن |ر عل|ء |لدين محمد صد محمد تـــوفيق835358
6o347oعلوم ري|ضتـــ طنط|رأفتـــ عبــــد |لحميد محمود رمض|ن |لرف
طبــــ |لم |ي|ر| عبــــد|لسل|م محمد |م 853283
5|o||4| تـــج|ره دمنهورحمد ه| ن ع عبــــد |لغ
صيدله ع شمسه|يدى وليد |لنبــــوى عبــــد |لجو|د42482|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|ي| محمد عمر ميهوبــــ43238|
يم  رمض|ن جمي42|528 ندستـــ |ل|سكندريهع بــــكر |بــــر|
68|4ooيم محمد د|بــــ |لمنصوره|يوسف ع |بــــر|
حقوق بــــنه|فهد |حمد عبــــ|س |بــــو |لعط|262847
نوعيتـــ عبــــ|سيه|حمد محمد عبــــد | |بــــو |لعل|54569|
بــــي 577|48 حقوق |ل|سكندريهمحمد بــــسيو محمد ع |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه |حمد بــــدير عبــــد |لمجيد7759|4
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقغ|ده عل|ء |لدين |حمد طلبــــه|75|78
يم |لبــــربــــرى محمد |لسيد |بــــوه69|247 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــر|
246o99 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف ممدوح |حمد مصط
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديميل|د لط محفوظ يوسف833636
تـــج|ره |ل|سكندريهريه|م رأفتـــ محمود |لسيد محمود8|4477
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ممدوح محمد |بــــوع|شور5|3|25
7787o7|م عل|ء فوزى عبــــدربــــه ندستـــ |لزق|زيقد
رهكريم عل|ء |لدين محمد |حمد2|643| طبــــ بــــيطرى |لق|
6o5965|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمؤمن عطيتـــ مصط عطيه ع
تـــربــــيتـــ |سيوطنهله عبــــد|لع|ل عبــــد|لحفيظ عبــــد|لع888987
يم عطيه عوض7|38|6 طبــــ طنط|رح|بــــ عبــــد|لغف|ر |بــــر|
635o|8تـــج|ره بــــنه|م | سم عبــــده سعد
ريدى |88946 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطحسن محمد حسن 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن سيد محمد شح|تـــه|66992|
4993ooى |ء عل|ء |لص|بــــر |لسيد |لم د|بــــ د |ط|إ
طبــــ |لمنصورهحس|م |حمد محمد شط|9|58|6
648o5| ه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ع حقوق |لفيومم

تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |سل|م مرزوق عبــــد|لرحمن|332373
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد صل|ح |لدين مصط محمود فودتـــ7649|6
يكل|246523 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم ط|رق فتـــ 
|3o484م وجيه يس يوسف تـــج|ره ع شمسج

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفزينبــــ رمض|ن عوض عبــــد |لخ|لق4|623
يف7862|2 رهسوز|ن فه عبــــ|س  تـــج|ره |لق|
7o4957تـــمريض |لزق|زيق عبــــد | محمد |لسيد محمد |لطبــــيبــــ
حقوق |لمنصوره |م رض| محمد |حمد حبــــلص6225|4
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لسن ع شمس|يتـــ محمد عبــــد|لق|در |لسيد محمود||33654
25o779ر طبــــ ع شمسن|دين طه عبــــد|لفتـــ|ح جو
7o2543د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم ع يح ع عبــــد |لح|فظ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء شح|تـــ محمد عبــــد|لر|زق|345838
|د|بــــ |لم |محمود عتـــريس تـــه| شح|تـــه6963|8
679638| لسن ع شمس|حمد ي| |لمتـــو ذ|  |لمتـــو
6983o2|يم |حمد |حمد |حمد ري|ض |طف|ل بــــورسعيديم|ن |بــــر|
رهعبــــد| صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح حمد|ن محمد225785 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o|o48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ح|مد محمود محمود |لمك|وى
يم|856|63 يل ج |لزق|زيقيم|ن كرم |حمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6|579|| يم ع| يم |بــــر| ره|حمد |بــــر| عل|م |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقف|طمه |حمد عبــــد |لوه|بــــ |لسيد سل772664
||9o4|رهزي|د ح|زم |نور عبــــد |لر|زق غريبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
6365o7ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن فوزى ذ ع |مبــــ|بــــى
حقوق |لمنصورهبــــسمه عم|د محمد سيد مدبــــو23|237
69|9ooحقوق |لمنصورهحمدى رض| حمدى حمزه |لمل|ح
حقوق طنط|سم|ء مبــــروك جمعه |سم|عيل عل|م|499376
|668o5رهمنه وليد حسن محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمن|ر |يمن ر|شد عي7949|6
7o842oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود محمد عبــــد |لموجود خليل

59o|2تـــربــــيتـــ بــــ سويف |م فتـــ ع سليم|ن
د|بــــ |سيوط|  حمد جم|ل محمد |مبــــ|بــــى|8|8763
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء محمود رزق |لصبــــ|غ9428|5
رهسل|م محمد |لسعيد سيد |حمد||32458 ندستـــ |لق|
|58o89رهزينبــــ عيد ع |حمد |سم|عيل حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد مصط مصيل محمد||5245
837o92إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه ج|د حسن عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلي مصط عبــــد |لمنعم حسن منجد83||4|
يم|336|68 م حمدى عبــــد |لش| |بــــر| علوم |لمنصورهد
9|o|62 طبــــ سوه|جتـــومس |يمن ن| نسيم
6o6423نوعيتـــ طنط|محمد عص|م محمد خميس
4997oo|يم حقوق |ل|سكندريهسم|ء |حمد جبــــر|ن |بــــر|
||799oرتـــ|م|رى س|مر رزق فهيم قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4o33o6 يم يم محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|ر| | محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رى ميل|د ن|شد عبــــد |758254
75o544علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم | جرجس ك|مل سليم|ن
5o6877|يم ه عطيه عبــــد |له|دى |بــــر| حقوق |ل|سكندريهم

يم77345 رهحمد |يمن عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
478|o6تـــج|ره |ل|سكندريهنغم محمد حس محمدع
ف |حمد عبــــد|لر|زق|847463 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسم|ء |
فنون جميله فنون |ل|قمن|ر |حمد حسن |حمد 553|92
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تـــج|ره دمنهورصل|ح رجبــــ محمد عمر ع495599
7|o848يم ح|مد سويلم يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمصط |بــــر|
7655o8| يم خض ندستـــ |سيوطحمد ي| |بــــر|
78|o|3 صيدله |لزق|زيقعبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم عبــــد
تـــج|ره |سيوطنور|ن عز |لدين محمد |حمد  876949
حقوق بــــورسعيدحمد منصور |حمد ه|رون|757939
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمريم محمود مو محمود326939

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسيف |لدين سيد |حمد عبــــد |لمو2|542
|د|بــــ |لم |خليفه ص|بــــر خليفه عبــــد|لمتـــج 823449
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخلود |نور محمد |لطيبــــ862633
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسل خ|لد محمد محمد عبــــد |2967|2
|4o458تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند خ|لد عبــــد |لسل|م |حمد
يم عشم |سكندر  98|878 طبــــ |سيوطم|رتـــ | |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه محمود عبــــد|لمحسن عبــــد|لحكم يوسف255354
45|o67ندستـــ طنط|حسن حمدى حسن شعبــــ|ن
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود حميده ح|مد حويج87|487
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ي|د ط|رق جل|ل |لدين سيف |لن6||529
23o283ره|عبــــد|لسل|م سيد مبــــروك حسن مبــــروك د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|5|76oرهن |يه|بــــ محمود |حمد تـــخطيط عمر| |لق|
علوم سوه|جمحمد |لسيد مهدى |لسم|ن 923599
8o6o29علوم |لم |سوسن| ميل|د متـــي بــــولس
علوم ري|ضتـــ بــــنه|رو|ن عبــــد | |لبــــكرى عبــــد |447655
689o|2| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهو|ئل جميل ن|جح عبــــد
يم محمد8|334| ره|مصط |حمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
7o9o37|ه |س|مه |لسيد |حمد |لسيد تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
23|37oرهم | ممدوح نجيبــــ يوسف ميخ|ئيل تـــج|ره |لق|

49o22رهمحمد نبــــيل محمود |حمد ندستـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم جم|ل |حمد |لسيد3333|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ ع |حمد محمد57||69
693o|7| حقوق |لمنصورهمل |لسبــــ| محمد حسن |لدسو
ره|جو |ن| س| رشدى ن|شد55552| ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| رض| محمد |لسيد يونس27|427
طبــــ بــــنه|ه|يدى |حمد |سعد محمود357745
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسف|طمه عبــــد | |لدسو محمد969|3|
ش|م ع سويستـــ528973 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | 
|ج |لدين254263 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره حس عبــــد|لحميد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف خ|لد عبــــد|لمقصود عبــــد|لفتـــ|234596
يف ش|كر صبــــيح عبــــد |لمجيد||2668 ين  حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش
36|ooرهرحمه محمد عبــــد |لنبــــى محمد عبــــد |لمع تـــج|ره |لق|

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدين| سويد عبــــد |للطيف سويكر أبــــوجبــــل|42899
تـــج|ره |لمنصورهعل| ع|بــــد محمد ف|ضل عبــــد |لوه|684697
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6o3|85د|بــــ |لمنصوره|س|ره محسن عبــــد |لخ|لق |بــــو يونس
رهحمد معوض ن| عبــــد |لحكيم|373|4 تـــج|ره |لق|

ف حسن عبــــد |لرحمن|33596| ه | ره|م د|بــــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه ع ع ع شعبــــ|ن248359
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن ط|رق محمد ع |لقني 447654
حقوق طنط|يه|بــــ صل|ح فؤ|د مصط أبــــو سل|مه|22|42
9o2364 ر ع |حمد تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء م|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر محمد حسن ع322474
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف |لسيد357792
26345oه خ|لد |لج|ر عبــــد|لحميد عبــــد يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
62|2o9ثــــ|ر د |ط|م صبــــري عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز بــــكر
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نيه محمد نج|ر محمد|847594
478|o3علوم |ل|سكندريهم|ري|م جرجس صبــــ |نيس
يم |لسعيد|623389 تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه س|لم إبــــر|
49832oتـــربــــيتـــ دمنهورندى ممدوح فوزى محمد خف|جه
524o43تـــ |س|متـــ محمد محمود حمودتـــ تـــج|ره دمنهورن
4795o7تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع|مر يوسف |لسيد عبــــد|لرحيم
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يه رض| محمدمغ|زى فؤ|د ن|صف|438288
يم حسن33|329 حقوق |لزق|زيقيه عبــــد|لمنعم محمود |بــــر|
||67o4|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمود محمد |بــــر|
2879oندستـــ حلو|نعبــــد| ن| |لدين |حمد بــــهلول

4355oo|زر|عه كفر |لشيخند|ء خ|طر حسن عبــــد |لع
علوم كفر |لشيخندى مجدى ع |حمد ع غ|442946
ى بــــشتـــ غبــــري|ل ج|د|||4866 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|جوزيف خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر مخلص محمد ع45283

تـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ عص|م فتـــ عبــــد|لجو|د356554
تـــربــــيتـــ |لم |مريم محمد محمود حسن858866
867o47كليتـــ طبــــ أسو|نم|رك مدحتـــ فض غبــــري|ل
6o6345 يم ع عبــــد |لمنعم |ل تـــج|ره |لمنصورهحس |بــــر|
63893o|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن عمر عبــــد |لبــــديع محمد
|6o848كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرن| زكري| |حمد مو
9oo734|د|بــــ سوه|ج| مل عبــــد|لل|ه عبــــد|لحميد |حمد

تـــ |بــــو |لخ ك|مل |لدين عبــــد |لمجيد6322| ره|م د|بــــ |لق|
262o96رهمحمد |يمن |لسيد عطيه طبــــ |سن|ن |لق|
6o5585تـــج|ره طنط|سم محمود عبــــد|لعزيز |حمد صديق

معهد ف ص بــــ سويفمحمود ك|رم ف|روق نجدى85578
7|o937ف مسعد حسن عبــــد |لل|ه تـــج|ره |لمنصورهمسعد |
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنور |لدين محمد عبــــد|لد|يم سليم|ن446423
4|628oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نوره|ن ف|دى م |لدين محمد بــــدوى
76o268تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمحمد محسن محمد يوسف
تـــج|ره |سيوطن|در مصط ع|شور |بــــوستـــه45689|
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يم مصط حج|زى|86|54 زر|عه كفر |لشيخحمد صبــــ |بــــر|
893o|3 تـــج|ره |سيوطمحمد ن|جح ص|بــــر ر|شد
4252|oتـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد|لسل|م خميس محمد
ي |حمد عرفه838363 ندستـــ أسو|نمحمد ي
تـــج|ره ع شمسيتـــ محمود محمود عيد|342272
|د|بــــ طنط|بــــه |يمن محمد محمود عبــــد|للطيف333||4
835o8|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رقيه منصور محمد منصور
868o7oكليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمروه عص|م عبــــد|لوه|بــــ |حمد
و234257 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر ع محمود ع |ل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد| شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمود64856
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريزي|د طلعتـــ عبــــد|لجيد عبــــد|لبــــ|رى44||25 لم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم مصط محمد حسن22485|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |س|مه |حمد عطيه|269727

3847o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مينه ف|دى محمد |لسيد
76o699علوم ج|معتـــ |لسويسف|طمه |س|مه عبــــد |لمجيد عبــــد |لفتـــ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد حمدي محمد محمد مصط 487427
6|o297|يم عبــــد|للطيف |لبــــلتـــ د|بــــ |لمنصوره|مصط |بــــر|
76662o|معهد ف ص |سم|عيليهحمد ش|مل يونس محمد رستـــم
643|93| تـــج|ره |لزق|زيقلحس محمد حس ع
ندستـــ |لم |كرم فه نصيف مرزوق||625|8
6966|o|معهد ف ص |لمنصوره|ء عبــــد | عبــــد | |لعر|بــــى
34557o|د|ر |لعلوم |لم |يتـــ نبــــيل عبــــد|لحميد سليم|ن صبــــيح
7|o593تـــمريض |لمنصورتـــ مروه شكرى مختـــ|ر محمد عوض
|6||7oد|بــــ ع شمس| |ده ربــــيع فتـــ قنديل
رهي|ر| خ|لد حل محمود66844| صيدله |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ط|رق مديح عبــــد |لبــــ| |32378
789o77تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقصل|ح خ|لد محمد محمد
5o948oزر|عه دمنهورمحمد ع|دل عبــــيد محمد س|لم

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ سم ع محمد عي27496
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره عبــــد |لمنعم |لشح|تـــ |حمد شلبــــى777367
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ري| ف|دى لويس جور 5684|2
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود صفوتـــ |حمد عطيه637835
تـــج|ره |سيوطسل|م ع |م |م |لحكيم|347592
يم محمد|779726 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه حسن حسن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد جم|ل رمض|ن عوض عوض |687585
75o934تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن حس|م |لدين حس يوسف
|5oooo|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فتـــ |حمد عبــــد |لجليل
تـــمريض بــــنه|يه محمد ص|دق محمد |لنبــــوى||26653
69o847|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه خليل عبــــد |لر|زق محمد
83oo32| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|يه حسن تـــم|م حس
323o47لسن ع شمس|نور محمد صبــــ محمد
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طبــــ |سن|ن طنط|ر|ند| خ|لد محمد ح |لغريبــــ249225
علوم طنط|حمد رض| سعد |لعيسوى|336|46
تـــج|ره |ل|سكندريهس|متـــ جل|ل خ|لد جل|ل |ل|جهورى488367
6883o4ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه ص|لح عبــــد |لرحيم جبــــر |لع
6o6264تـــربــــيتـــ طنط|محمد يح بــــيو |لصبــــرى |لشعر|وى
4o8227يم ش|م فرج عبــــد|للطيف |بــــر| |د|بــــ طنط|حمد 
صيدله ع شمسبــــه | مجدى مصط حس عبــــد||693|2
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| رفعتـــ فه ي67686

6o2|75زر|عه |لمنصورهبــــه محمد فؤ|د |حمد حسن
بــــ |محمد حسن |حمد |حمد |لخو|ص437643 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
وف|تـــمدحتـــ حمد|ن صبــــرتـــ محمد525762 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يع عيد س|لم|25465 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سيف |لدين جمعه |بــــو
د|بــــ ع شمس|ثــــري| |يه|بــــ سعيد سعد5285||
7o42|6علوم |لزق|زيقجل|ل عبــــد |لمحسن محمود عبــــد |لحميد
حقوق طنط|عبــــد | حس محمود |ل|حوق639||6
32634oتـــربــــيتـــ ع شمسم|رى جرجس صبــــرى ميخ|ئيل
حقوق ع شمسحمد كم|ل سعد مصط |6|347|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد شح|تـــه محمد شح|تـــه||||633
4o37o3تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د عم|د |لدين بــــدوى غ|زى محسن
|53o4o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد عبــــد |لفضيل حس
8o5o4|تـــمريض |لم | ه|جر بــــه|ء ر|شد خلف
زر|عه مشتـــهررقيتـــ محمد حسن مختـــ|ر حسن338675
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطسلوى س| عم|ره عبــــد|لغ 823|89
تـــمريض طنط| د| | عزتـــ محمود |لوكيل7|4283

د|بــــ |لفيوم|ندى حسن ثــــ|بــــتـــ محمد73|64
2523o3|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منيه محمد ع سل|م
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|جر عبــــد|لفتـــ|ح |حمد حس 847878
274|o4|ندستـــ ع شمسحمد رفعتـــ عبــــد|لرحمن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوف|ء عطيه شو ر|غبــــ |لحجله|69236
ندستـــ قن|مع|ذ |يه|بــــ يوسف حمزه824989
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسم ه| سم عبــــدتـــ72|784
حقوق ع شمسمل محمد حس مصط |42257|
|6837oرهكم|ل محمد كم|ل محمد |حمد حقوق |لق|
49o944بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|رتـــ رض| كم|ل رف| محمد
رهمصط |يمن محمود محروس45337| تـــج|ره |لق|
7o268|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمنه | محمد عزتـــ عبــــد |لمنعم حسن م |لع| 
حقوق |سو|ننتـــص|ر فكري عصفور وزيري|829522

رهنس ط|رق محمد محجوبــــ|39523 تـــج|ره |لق|
تـــ حس|م |لدين مصط محمد447527 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــن

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ربــــيع محمد عبــــد |لحميد436|4
ره|نور مدحتـــ محمد عبــــد |لج|بــــر34777 د|بــــ |لق|
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سمه |نور محمد ش| 259885
7o8675 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء نشأتـــ صبــــرى عبــــده حس
5o5326تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد |لرحمن سليم|ن عبــــد|لعزيز سليم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م محمد لط مسلم287496
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لعظيم محمد |حمد جبــــر424287
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عم|د |بــــو |لعل| سيد8|348|
طبــــ بــــيطري |لم |شنوده مدحتـــ مكرم فرج4393|8
8|738o|تـــمريض |لم | حمد جم|ل حس محمد
يم يح حسن محمد7|7624 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعم |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل ط|رق ع |ن رفيع92|272
رهه|جر بــــدر|لدين عبــــد|لمحسن عبــــد |238778 صيدله |لق|
|6o858رهمديحه محمد ف|روق محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد جبــــر28327
د|بــــ كفر |لشيخ|عل|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز |حمد |9642|4
78375o|د|بــــ |لزق|زيق|سل|م |حمد محمد محمد محمد عق
8|o964د|بــــ |لم |بــــطه فتـــ ع عبــــد|لسل|م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محسن ع|دل محمد |ليم| |9636|2

52|o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحفصه شعبــــ|ن محمد حس
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد م |لدين محمد |حمد836|8

تـــج|ره ج|معتـــ د |طوف|ء محسن ع |لسعيد نور |لدين6894|6
767o29| كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد |يه|بــــ محمد جميل محمد ج|
7o3433|ه محمد |حمد محمود محمد |لعر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
د|بــــ د |ط|رحمه شعبــــ|ن رمض|ن |لسويدى7879|6
4|o827حقوق طنط|ريه|م أحمد |لسيد محمود محمد

ره|عبــــد| محمد عبــــد|لحكيم |م|م حن 3|462 د|بــــ |لق|
طبــــ طنط|جه|د |س|مه شكرى عيسوى |لغر|بــــ432765
|6ooo7د|بــــ ع شمس|حمد عبــــد |لق|در |حمد عبــــد |لق|در
4o5552تـــج|ره |ل|سكندريه |ر |حمد رفعتـــ |حمد محمد |لجز|ر
4|6o69 |د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء محمد محمود |حمد |لق
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد ن محمد محمد يونس|756852
7o4497تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــشيم|ء صبــــرى مصلي محمود شوشه
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورعمر كم|ل حس محمد |لبــــرك|وى38|495
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ محمد |لرم||85|5
معهد ف تـــمريض |لفيوميم|ن عطيه سيد يوسف|72597

8|426oتـــج|ره بــــ سويفدر| ن| عبــــد ن|شد
8673o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي| مصط |م عبــــ|س
حقوق طنط|ي|سم عم|د محمود فه |بــــوغديه496386
|لدين259853 صيدله طنط|من|ر |حمد محمود ن
9o9698 حقوق سوه|جمحمود حل ع دي|بــــ
8|oo48د|ر |لعلوم |لم |م عبــــد|لحميد محمد محمد
6o4237بــــه تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد |حمد محمد محمود و

Page 3971 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5o55|4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد صل|ح تـــ |ن عبــــد |لرحمن
يم964||3 معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)مصط ع|دل ج|بــــر ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جش|دى تـــ|درس عبــــيد فخورى 924925
|3o8o6يم  |حه وفن|دق |لفيومعل|ء |لدين حس سيد |بــــر|
يم عبــــد|لعزيز طلبــــ سليم3623|5 علوم |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|يه محمود مصل شلبــــى|69|248
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــض ع|دل عبــــد|للطيف عبــــد|259555
ه محمد |حمد |حمد |سم|عيل245||7 تـــمريض |لمنصورتـــ ن
6929o4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|ع سعـد |بــــو|لفتـــوح ع |لبــــعطي
68oo82تـــج|ره |لمنصورهي|ر| رمض|ن ع |لديس
763o|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رن| صل|ح |لسيد |لبــــدوى محمد |لعر
حقوق سوه|جعبــــد|لرحيم ح|مد |بــــو|لق|سم حسن 2935|9
ه جوده محمد عبــــد|لع|ل|98|263 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومم
شهش9659|4 يم  تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد خ|لد |لسيد |سم|عيل |بــــر|
4o7o24 د|بــــ بــــ سويف|رو|ن خ|لد حس |لسيد مر
4246o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|روق جمعتـــ ف|روق جمعتـــ ع

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مصط حج|زى نعيم |حمد2|527
9o3462 تـــج|ره سوه|جيوسف |حمد ر|شد محمد
782o7||حقوق |لزق|زيقحمد جميل حسن عبــــد|لرحيم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيمن منصور |حمد محمد |لسيد|56246|
8o8894تـــج|ره بــــ سويفمحمد رض| |حمد محمد
5ooo45بــــ  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــض رضو|ن سليم|ن ذ
4ooo3oتـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه تـــ|مر ح|مد محمد غ|نم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| ع|رف حس|ن تـــم|م468|32

ره|ندى |لسيد فريج |ل|م |2587 د|بــــ |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء عبــــد |لوه|بــــ شلبــــى نجم حج|ج74|2|7
496o3| |ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|أمنيتـــ ع|دل حسن مصط م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رويد| محمد |بــــو|لفتـــوح شعبــــ|ن|297|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط جم|ل فتـــ غريبــــ495456

ش|م |حمد ع 9|2|2 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير 
34|8o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنعمتـــ مجدى فتـــ |لسيد |حمد |لغربــــ
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىصف|ء ص|بــــر |حمد محمد833975
ندستـــ |لسويسمعتـــصم |حمد محمد سليم|ن عسل8|7697
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود نبــــيل فتـــ عبــــد|لمو عبــــد|لمو|273|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد حمدى عبــــد |لسل|م محمد|73649
947o4تـــج|ره ع شمسشيم|ء محمد طه ع جهيم

رهس|رتـــ محمد |لبــــدر|وي مصط 49386| حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسم|رين| عم|د |سح|ق عزبــــ326675
د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه محمد عبــــد|لرحمن محمد822267
475|9oش|م مصط عرفه تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن 

تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمود محمد عطيه عبــــد |للطيف59982 معهد |لج
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زر|عه ع شمسدير خ|لد سل|مه ص|لح348433
7|3o79يم |لجد يم حل |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |بــــر|
76777o كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه حس محمد حس
2654o7|ندستـــ بــــنه|حمد ف|يد عبــــد|لفضيل حم|د كليتـــ 
ر698457 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمود محمود حسن جو
765o48تـــج|ره بــــور سعيدصبــــ| |حمد |لسيد |حمد |لفط|يرى
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريم فتـــ ف|روق فتـــ رحيم43|5|4
35o347حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف جم|ل سليم|ن حسن ص|لح

4o526تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمه|بــــ ع محمد رمض|ن |حمد
4o||9|حقوق |ل|سكندريهنور|لدين محمد خليل كريم
وف|تـــبــــ|سل حس|م |لدين سيد عبــــد|لرحيم226892 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريش|ء محمد مصلح ص|لح|767943
5o249|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيوسف |حمد ج|بــــر ك|مل
4653o6تـــج|ره طنط|بــــدر محمد عبــــد|لعزيز خروبــــ
856o47ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |نجل|ء عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز حسن
د|بــــ دمنهور|محمد |لسعيد محمد صل|ح |لدين عفش495437

صيدله بــــ سويفر| | محمود رشيد عبــــد |لبــــ| ||585
نوعيتـــ موسيقيه قن|فرحه |بــــوبــــكر يونس محمد42|835
3382o|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد ن| عيد عبــــد|لغ فرو
يم942|4| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط |يمن مصط |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود محمد عل|وى رشيد |لجندى766993 معهد ع| 
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخلود |يمن عبــــ|س محمود482683
629o23د|بــــ |لم |أسم|ء محمد أحمد عطيه|
8o23||يف خليل نجيبــــ فنون جميله عم|ره |لم |يوسف 
263o97آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ف|طمه ع|دل |لمغربــــى |ل|ل شلبــــى
تـــج|ره |سيوطم|ريتـــ مدحتـــ شفيق ميخ|ئيل  52|878
5o3|23يم ع حسن ص|لح زر|عه |ل|سكندريهحن|ن |بــــر|
ر محمد |حمد سعد659|22 رهط| ندستـــ |لق|
|54o23تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل محمد عبــــد |له|دى ش|ميه
4962o8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر |حمد محمد محمد دحروج
6||59oيم ه محمود |لسيد |حمد ع |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــآم
6|3o83د|بــــ طنط|بــــتـــس|م ه|شم عبــــد |لمجيد |حمد |لبــــدوى|
4|6o2o حقوق طنط|ي|سم رش|د عبــــد |لعزيز دف
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمل محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لوه|بــــ |4659|5
8362|o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطف محمد رض| يسن
علوم دمنهورسل مجدى |لسعيد |للق| 87|7|5
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م| عبــــد| عنتـــر |حمد|||84|8
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعل|ء قن|وى محمد مختـــ|ر28724|
329o64ره يم س|لم ز ندستـــ بــــنه|حمد جم|ل ع |بــــر| كليتـــ 
75o7o||ندستـــ بــــور سعيدن|سيمون ن| |م حكيم مح|ربــــ

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حل|م مصط عبــــد |لتـــو|بــــ محمود|58387
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878o87|د|بــــ |سيوط|يري |ميل يق جريس
علوم |سو|نر| | مجدي محمد عبــــد||84327
علوم |لمنصورهمحمد ع عبــــد |لسميع عبــــد |لعزيز |688979
4||4|oيم |لمهدى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|لسيد |يمن |لسيد |حمد |بــــر|
4o53|3د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عم|د مر محمد مر
ى حس عطيه حس 699559 تـــج|ره بــــور سعيدي
63o276يم جميل |سم|عيل |بــــو زيد تـــج|ره بــــنه|حمد |بــــر|
27o72oطبــــ بــــنه|محمد فكرى محمد شعله
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن مصط سعد عبــــد|لمجيد88|825
3462o|تـــج|ره ع شمسمحمد سيد حن عبــــد|لمجيد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــس| محمود بــــكر سل|م5|2696
7o9899 تـــج|ره |لمنصورهبــــتـــه|ل محمد |حمد |لسيد |لشوربــــ
تـــج|ره ع شمسبــــسمه عبــــ|س بــــرك|تـــ مبــــ|رك58873|
ندستـــ طنط|أحمد |بــــو |لعن عبــــد|لو|حد |بــــو|لعن صقر4542|6
2o9o4|رهسل|م فيصل محمد عل|م تـــج|ره |لق|
5oo23تـــج|ره بــــ سويفش|دى  |د سليم|ن بــــخيتـــ

معهد ف ص |سو|ني|سم رجبــــ معوض ع 847572
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيح زكري| حس عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |23366
يثــــم محمد عبــــد |للطيف52328 د|بــــ بــــ سويف|سل 

25o99|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط جل|ل سيد |حمد سويد|ن
82539| ر قطبــــ ع فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد م|

89oo99 لس و | بــــ |م ف|يق ك تـــج|ره |سيوطف
ف ز|يد بــــدر|ن ز|يد438624 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديل|ء حمدى ج|بــــر |حمد|273697
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|ريم|ن ص|بــــر عبــــد|لل|ه عر|بــــي863495

ش|م كم|ل عبــــد |لستـــ|ر|266|6 طبــــ حلو|نحمد 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيققتـــ مجدي صل|ح |حمد|9||329
6|733o|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طف|ديه عبــــد |لرحمن مصط |لش

ف سعيد يوسف565|3 وف|تـــ|حن | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ويدى9825|6 حقوق د |طعم|ر محمد محمد محمود 
|6728oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم ع|دل بــــغد|دى ك|مل
يم لط جمعه635559 صيدله |لزق|زيقنور| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء محمود عبــــد |لحميد |بــــو مسلم|775989
5o6776|يم زر|عه |ل|سكندريهيه ه|شم محمد |بــــر|

ره|حمد ي |حمد |بــــو |لعل|8|362 حقوق |لق|
ندستـــ ع شمسي|سم |يمن ف|يد حسن7345|2
نوعيتـــ كفر |لشيخوق |لسعيد محمد |لسعيد |بــــوبــــكر6676|4

3864oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عبــــد |لمعبــــود ص|لح عبــــد |لمقصود
6o6|56| ف رشدى عبــــد |لغ تـــج|ره طنط|يمن |
تـــج|ره سوه|جل|ء محمد حف عي |59|867

ره|ع |ء |يه|بــــ يوسف عبــــد |لرحمن غن2|55| د|بــــ |لق|
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42o759د|بــــ كفر |لشيخ|مجدى س|لم |لسيد س|لم محمد
رهيه |نور مختـــ|ر مغيثــــ|266672 عل|ج طبــــي |لق|
7o4385طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق|ء |حمد فؤ|د متـــو حسن سل|مه
6o5224ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ن |لسيد |حمد |بــــو بــــكر
يم عبــــيد|7|9||8 تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن محمد |بــــر|
وف|تـــج|نيتـــ جوزيف |نتـــر|نيج ليون تـــوم |58|36| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
44862o|ى ندستـــ طنط|س|متـــ سم ع |لع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ن|ن س|مح سعيد بــــقطر248673

226o3|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد خ|لد |م |حمد
6|o365معهد ف ص طنط|ندى ط|رق سعد شلبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طندى منصور محمد |لس|د|تـــ مصط 37|7|6
6||o69 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم محمود تـــوفيق |لغبــــ
د|بــــ ع شمس|حمدى |حمد محمد عبــــد|لو|حد355833
9o|923|علوم ري|ضتـــ سوه|ج مل صل|ح محمود عقل

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفشذي خ|لد حس عبــــد |لمحسن54876
إعل|م بــــ سويفيم عبــــد |لن| عوض |حمد8476|

7698oo|علوم ج|معتـــ |لسويسمنيه |س|مه محمد عبــــد |لعزيز
3464o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء عبــــد|لسميع رمض|ن عبــــد|لسميع
تـــج|ره ع شمسدين| وليد محسبــــ عبــــد |لحليم35439|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمد محمد مر |حمد37288|
تـــج|ره ع شمسحمد فتـــ فج |لنور حسن  |م||45|34
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج يم|ن ع عبــــد|للطيف عبــــد|لجو|د|885858
4875o4|يم |لسيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |لسيد |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ف|طمتـــ رض| محمد ع|بــــدين محمد329287
|ء |حمد ش|كر محمد|888696 د|بــــ |سيوط| 
تـــج|ره ع شمسفوزى |حمد عبــــد |لعزيز |بــــو |لحمد76392|
3324o6ف |لدين ص|لح تـــج|ره بــــنه|محمد ي| ع 

رهس|ره ي محمد |سم|عيل29|39 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم ج|بــــر35488| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرن|دين رمض|ن |بــــر|
|6o27oيم عبــــد |له|دي تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر مختـــ|ر |بــــر|
علوم طنط|ندى |حمد عبــــد |لخ|لق ع|مر422776
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن سعيد حمدى عبــــد|لرحمن775279
8|o65||فنون جميله فنون |لم |يه |حمد محمود |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهخلود |لسيد سل|متـــ ع عروس|393|5
69o75| |ج ه عوض محجوبــــ |لسيد |ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
طبــــ طنط|سع|د محمد عبــــ|س |سم|عيل غنيم36|429

6|6o6كليتـــ |أللسن بــــ سويفدين| ع|دل معوض عبــــد |لعزيز
256o23تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|صم عبــــد| عبــــده بــــشتـــه
239o3||ى ع عزتـــ عبــــد |لو|حد خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء ي
د|بــــ حلو|ن|يوسف |لسيد زغلول |لسيد رزق7|646|
43669oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخروضه محمد مصط تـــوفيق |لنج|ر
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74o29حقوق |لفيوممحمود سل|مه سليم|ن محمد
5o22oندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد تـــوفيق محمد

طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهشه|بــــ وليد فتـــ محمد مخلوف427||5
248|66| علوم ج|معتـــ |لسويسين|س رجبــــ عبــــد|لحميد مو ع
26358oيم ع مصيل س|لم |د|بــــ بــــنه|ر| | |بــــر|
45|825| ندستـــ كفر |لشيخحمد ع ع |لحفن|وي ع
48776o| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد سعيد محمد رمض|ن خلف
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد | محمد عبــــد |لح|فظ محمد غط|58|768
4353o2تـــمريض كفر |لشيخعل| محمد سعد يسن
4o6|99تـــج|ره |ل|سكندريهرند| س|مح |سم|عيل |لسيد ع
تـــ محمد حسن صبــــرى|322349 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم

تـــج|ره بــــ سويفمحمود ي علم |لدين سعد56726
يف479592 يف ك|مل محمد |ل وف|تـــك|مل  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
8|63o5|ون فنون جميله فنون |لم |نطونيوس ن|صف فهيم |بــــسخ
د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د عمرو |لسيد محمد |سم|عيل464629
يم عبــــد |لحفيظ|86887 يم |حمد |بــــر| فنون جميله فنون حلو|نبــــر|
ه محمود حسن محمد|759784 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|مصط |حمد |م محمد29|29|
نوعيتـــ فنيه |لمنصورهبــــر|ء محمد سعد زغلول محمد مع|676663
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم | ن| من فؤ|د484824
68o652| |ه |لعدل |حمد محمد |لكن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
5|o682| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد سعد عبــــد|لعزيز |لسيد مو
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |لسيد ص|بــــر تـــوفيق محرم559|34
63o477|يم عبــــ|س عبــــد |للطيف تـــج|ره بــــنه|حمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ربــــيع |حمد عبــــد|لجو|د3|566
تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء محمد حس|ن قر |55265

ينور حس|م حس حسن سليم|ن626957 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |يه جم|ل مصط محمدع |3563|8
يم قطبــــ عوض2298|4 تـــربــــيتـــ طنط|محمد |بــــر|
846o33علوم |سو|نعمر طلعتـــ بــــدوي |حمد
بــــ|ش|825587 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء حمد| عبــــد|لسل|م 
75857|| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل|م |حمد ف|روق ع
||564oد|بــــ ع شمس|مر|م كم|ل |لدين يوسف محمد س|بــــق
6|o68oعلوم |لمنصورهروميس|ء رأفتـــ محمود فرج نقريش
تـــربــــيتـــ دمنهوريه |لسيد عبــــد |لمقصود محمد مبــــروك496986
تـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لعظيم عبــــد|لحميد627442 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقأم
ره|ف|طمه حس|م محمد عبــــد |لحميد559|5| د|بــــ |لق|

رهدى حسن |لسيد ع6|2|2 تـــج|ره |لق|
56o7oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفه|جر رمض|ن سليم|ن عبــــد|لعزيز
صيدله بــــ سويفبــــ|سنتـــ عيد محمود ن52539

425o56علوم |ل|سكندريهحن محمد أحمد يزيد محمود
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8o3275| يبــــ جور ف و تـــج|ره |سيوطبــــ|نوبــــ |
4538o5علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود رجبــــ |بــــو|لعزم قطبــــ |ل|جرود
25o9|4|ش|م حسن |لسق  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|حمد 
3|23o3| تـــ ن| محمد |حمد ع تـــربــــيتـــ بــــنه|م
حقوق حلو|نحمد شو عبــــد |لحميد مخلوف|673|4|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نرجس حمد|ن محمد محمد |لصبــــ|غ||2483
3323o5تـــربــــيتـــ بــــنه|م|ري مكرم سعد منصور
6o6744ندستـــ |لمنصورهمحمد |لغمرى س|لم محمد جبــــريل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــ|سم عبــــد|له|دى عبــــد|لمحسن شقره247429
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |لسيد محمد عبــــد |لع| |بــــو |686585
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد محمد دسو |حمد عبــــده|344263
69o566تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــن|ديه محمد |لبــــي بــــدوى س|لم
تـــربــــيتـــ |لعريشوق ح|مد |حمد حمد|ن عبــــد||76832
4oo745|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحيثــــ|ر حس مبــــروك محمد
759o66 ندستـــ |لسويسعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد|لن| محمود مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو خ|لد عي حسن4497|2
يم |لليثــــى34759| تـــج|ره ع شمسزي|د وجدى |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن محمد محمود محمد |حمد|48755|
64o377د|بــــ |لزق|زيق|آل|ء محمد فتـــ |حمد س|لم عديله
|3o59|رتـــ|رج|ء محمد يوسف حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهيه ع|دل عبــــد |له|دى عبــــد |لع|ل خط697954

تـــج|ره |سيوطعل|ء محمد سعد عبــــد |لر|زق57949
يم محمد9285|3 ره|نور|ن يوسف |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ثــــ|ر د |ط|حبــــيبــــه |يمن رجبــــ محمد482492
2685o6|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد خ|لد محمد طبــــور
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد |لسيد خ |لسيد|53459
6o6o5o| حقوق طنط|حمد حس كم|ل |لدين محمد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر|ن| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |ل عبــــد |لفتـــ58479|
3|9o79تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ر| | ح|مد |حمد محمد
4o|243| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــل|ء حس محمود لط
239o73حقوق حلو|نبــــسمله عمرو محمد محمد |بــــو |لسعود
25|o59ره|حس|م ع حسن ع ثــــ|ر |لق|
|397o2هفرحه محمد لط حسن طلبــــه نوعيتـــ ج
9|o244 صيدلتـــ سوه|ججوي| جورج قي نصيف
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | فرج يسن ع3||58|
69o69| معهد ف ص بــــ سويف|ء ع|دل عبــــد |لرحمن فتـــ

حقوق |لمنصورهس|مه عبــــد |لسل|م محمد محمد |لحلو676898
د|بــــ بــــ سويف|يوسف جم|ل محمود تـــوفيق|||56

تـــج|ره |ل|سكندريهسل خ|لد بــــكرى عبــــد |لنعيم دي|بــــ475639
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد| حسن|63623
6o697o|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــبــــو |لفتـــوح محمد طه شه|وى ك.تـــ. ف للبــــ
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|27o92رهمريم صل|ح نظ |حمد صيدله |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويسوف|ء ع|دل محمد محمد محمد635859
تـــج|ره سوه|جفكرى زكري| فكرى رميس حن|487629

44o76| حقوق حلو|نحمد مجدي عبــــد | ع
6o78|8يم عليوه |د|بــــ طنط|ن|ء محمد |بــــر|
يم مبــــروك|34945 تـــج|ره طنط|من|ر حسن |بــــر|
نوبــــى نعم|ن57924| رتـــمن|ر محمد |ل علوم ري|ضتـــ |لق|
ر عبــــد |لمو حس 643237 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقجمعه ط|
زر|عه طنط|مصط فتـــ محمد فتـــح | عطي 2245|5
77569oتـــج|ره |لزق|زيقعمر |حمد محمد أحمد
24965o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه ج|بــــر |حمد نور|لدين
رهرش| محمد رضو|ن محمد22546| حقوق |لق|
3o96oرهبــــسمله |يمن عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|

ندستـــ ع شمسه|دى ط|رق محمد |حمد|8|66|
ق|وى246257 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |حمد فتـــ |ل
36o499|تـــمريض بــــنه|سم|ء حسن محمد رجبــــ محمد
يم329665 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| رض| محمد |بــــر|
|3|26oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد عبــــد |للطيف ج|بــــر نجيعه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| |س|مه يوسف |سم|عيل|43|57|

|4o84|رهنور|ن حسن ف|روق حس عبــــد ندستـــ |لق|
|722o3تـــج|ره سوه|جمحمد محمود عبــــد|للطيف محمد
حقوق ع شمسمحمد ن محمد |م|م333645
7o|629يم |لغمر|وى طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقن|ن سم سعد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن نبــــيل محمود محمد عثــــم|764547

تـــربــــيتـــ بــــ سويفش|م ط|رق |حمد حسن |لش|ل5|527
حقوق حلو|نمصط حمدى عبــــد |لع|ل محمود47523|
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل7|632|
د|بــــ |لمنصوره|نور| |لبــــيو |لبــــيو |حمد ز|يد5|6967
4o7o33تـــج|ره |ل|سكندريهسمر حس محمد محمد

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يف |لسيد |حمد ج|د |لحق9844|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء فتـــ عبــــد| دردير5|8372
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مريم عم|د نبــــيه فيلبــــس|99|43
تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره ع |حمد حسن55567|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد فه |لشه|378|25
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد نبــــيل محمد جمعتـــ ط|حون7635|2
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمه|بــــ ك|مل يوسف |سقورس 6324|9
892o95 تـــج|ره |سيوطدع|ء جم|ل دي|بــــ عبــــد|لل|ه

كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــسل مجدي رمض|ن |حمد25658
7o9928طبــــ |لزق|زيقمل محمود |لمهدى عبــــد  |لفتـــ|ح ن|فع
يم حسن محمد633572 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد إبــــر|
يم عفي 357672 تـــربــــيتـــ بــــنه|رضوتـــ عم|د |بــــر|
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كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدكريم خ|لد |حمد حسن54258|
5o9836تـــج|ره دمنهورمحمد حس|م فوزى محمود قنديل
83|o37| زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن عويس عبــــد|لع|ل ع
وف|تـــمحمد ع|دل عبــــد |لل|ه |حمد68|445 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

رهمريم حس محمد حس |3367 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره طنط|م|دون| |يمن جرجس شفيق972|43
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد مر رزق 895237
53o349كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــه|يدي س|لم |حمد |لسيد حس|ن
6o7927د|بــــ طنط|لي ع|دل عز |لعربــــ حسن ربــــيع|
تـــج|ره |لمنصورهرو|ن فتـــوح فتـــوح |حمد |لغربــــ|وى697744
حقوق |ل|سكندريه |ده |لسيد ع يوسف |بــــوغنيمه9292|4

حقوق |لزق|زيقندى ر|فتـــ ربــــيع مر74|64
6oo97 |كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمروه محمد س|لم عبــــد |لبــــ

69o25oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره شكرى |حمد عبــــد |لسل|م
643o|7معهد ف تـــمريض |لزق|زيق شمس |لعربــــي عطيتـــ عبــــد|لجو|د

رهيه مصط سعيد محمود|38477 حقوق |لق|
ه عيد محمود سعيد25564| تـــج|ره ع شمسن
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد جم|ل فرغل محمد 883495
تـــمريض بــــنه|سم|ء محمد عبــــدربــــه محمد |حمد حس 338957
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مروه محمود محمد مرج|ن34||27
رهكرم |حمد ع محمد يوسف45|687 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف حن ص|بــــر حن 2866|5
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــآيه جمعتـــ ص|بــــر عبــــد |لح|فظ عطيه|62359
77859o| ش|م |حمد حسن ضم رهحمد  عل|ج طبــــي |لق|

47o72|طبــــ ع شمسسم|ء محمد عبــــد |لرحمن |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىيوستـــ | جرجس ف بــــهن|م8|3|83
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لعظيم محمود345822
طبــــ |ل|سكندريهأم| سم محمود عوض6456|5
7o8|6oندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد س|لم |حمد س|لم
3326o9ره|عبــــد| رزق محمد مصط محمد |لجز ثــــ|ر |لق|
ر خبــــ 755394 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم رجبــــ ط|

2773oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ف|رس سم عبــــد |لق|در محمد
85773o| فنون جميله عم|ره |لم |يوسف |م نسيم فرج
د|بــــ سوه|ج|ندى عبــــد|لحميد ح|مد بــــخيتـــ 7||897
|39822| ره|يم|ن مصط حسن |بــــو و| ثــــ|ر |لق|
6o74|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|يف مجدى محمد سلط|ن
تـــج|ره |سيوط حمد سيد زكري| مصط |888676
5|o452تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |نور محمد فوزي نص|ر
ش|م عبــــد|لرحمن |لص|وى||26295 معهد ف تـــمريض بــــنه| سل|م 
7oo372|معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه |لسيد ع محمد
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م ن| محمد حل عبــــد|لحليم مبــــ529245
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يف5599|| ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عمرو يوسف |حمد 
226o94 رهعبــــد| محمود |حمد حسن تـــج|ره |لق|

3o476ره|ريم |حمد عبــــد |لرسول عبــــد |لجو|د د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسف|دى محسن فكرى م |5|84||
82o744علوم |لم |س|مه |بــــو|لعل| كم|ل |لدين شح|تـــه
2327|oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد ح|فظ سيد ح|فظ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو عبــــد |لرؤف محمد عطيه عطيتـــ32|689
3565o||د|بــــ بــــنه|لفتـــ محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه |حمد حل عطعوط259688
8|oo55د|بــــ |لم |دي حلف|يه نبــــيه محمد|
43959oتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــسيو |لغن
5o565o|تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد مجدي عبــــد|لمجيد حس سل
6|o699يم رضو|ن |لششتـــ|وى |لديبــــ معهد ف تـــمريض طنط| لبــــ |بــــر|
63o783ند|وى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود مصط محمد سليم|ن 
6o463o|د|بــــ |لمنصوره|منيه ممدوح محمد ع |ل |د
رتـــ|صف| حس سعد س|لم938|5| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم مصط 959|3| ندستـــ ع شمسرضوى صل|ح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | عبــــد |لن| محمد |حمد426397
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد ع|دل سعد عبــــ|س|39|272
2593o8|ه عبــــد|لنبــــى عزتـــ كم|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عمر |لسيد محمود |حمد227535

يم44854 رتـــ مريم |حمد رمزى عقبــــى |بــــر| تـــمريض |لق|
8853oo تـــمريض |سيوطس|ره سل|مه ن|دى زي|ده
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء حو|ش عيد عثــــم|ن256474
349oo3 يم محمد |لخو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ | محمد |بــــر|
|65|6oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسميه |حمد بــــدوى محمد بــــدوى
338|oo ندستـــ بــــنه|ع محمود ع مصط كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمد سيد محمود9||685
|53|o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لرحيم محمد سيد
يم7|4627 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخط|رق مصط مر يوسف |بــــر|
3|9o45|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيتـــ محمد سيد محمد
د حس|م |حمد ع9|257| تـــج|ره ع شمسن|
|28o73تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو محمد خط|بــــ محمد
ر عبــــد|لحميد حمزتـــ|3829|4 تـــج|ره طنط|حمد عبــــد|لظ|
حقوق طنط|زي|د صبــــ فتـــ رجبــــ عبــــد|لغف|ر543934
ود666||6 د رهسلوى محمد |لشه|وى |لشه|وى  د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسلوى ن س|لم أحمد759658
6|342oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز عبــــد|لوه
8||4o2 |ء محمد شلق صيدلتـــ |لم |محمد و
8|757oتـــربــــيتـــ |لم |محمود ر| محمد سيد
|2869oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم صل|ح سل|مه عو|د
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6394o|يم نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقدع|ء |حمد س| |بــــر|
3|65o7تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نرحمه خ|لد حن محمد |لحريف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود ر|فتـــ محمود |لسيد369594
4o952o يم |لن لسن ع شمس|أحمد حسن |لسيد إبــــر|

حقوق |سيوط|ء عبــــد |لعظيم م |لدين صديق|46396
يم |لك694368 زر|عه |لمنصورهر| | |حمد حس حسن |بــــر|
5o8999تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورذي|د ع عبــــد |لفتـــ|ح ع عطيه
ف محمد |لشوربــــ |73||25 لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد |
|3o339|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمل عثــــم|ن سيد محمد
4o87|2| يم محمود |لدسو |بــــو د|بــــ دمنهور|مريم |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جروميس|ء م|جد محمدى عفي خط|بــــ329625

2o663رهمحمد صبــــ طه عمر زر|عه |لق|
84o993 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ه|جر |م|م محمد م
9o7|5| تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن |حمد محمود عي
رتـــ يه محمد نج|تـــى سليم|33267 تـــمريض |لق|

حقوق |لمنصورهعبــــد | مصط |لسيد حس 753246
77o2o2|تـــج|ره |لزق|زيقحمد حمزه محمد كم|ل محمد جميل
5o8859 طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد |سم|عيل عوض |سم|عيل بــــسيو
8o2346|نوعيتـــ |لم |حمد مجدي محمد عز |لعربــــ محمد
تـــج|ره طنط|محمد |حمد مصط |لخو 2279|4
تـــج|ره |سيوطمحمود س| عبــــد|لجو|د متـــو سل3644|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م| محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|332646
تـــج|ره |سيوطح|زم |حمد محمد عبــــد|لكريم  754|88
|3|oo||تـــمريض ع شمس حمد |بــــو |لدردير |حمد حسن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م محمد صبــــ خليل|32|247

|356o|كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشمحمد ج| ع|يش حل|وه ج
تـــج|ره |لمنصورهل|ء |حمد ص|بــــر |لسيد|683327
تـــمريض |سيوطش|م عبــــد|لر|زق حمد|ن محمد |87892
يم ع ع|مر74|252 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه | |بــــر|
6o3|72يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
34o897يم نجم سيد |حمد نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد مجدى |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمد عبــــ|س رمض|ن عيد683984
2369oo|ه خ|لد عبــــد|لع|ل محمود رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
63|9o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|دين| ي| عبــــد| س|لم
رهعمرو زين ر|شد |حمد857356 طبــــ بــــيطرى |لق|
6o8735تـــربــــيتـــ طنط|دين| عبــــد| حس زيد|ن
ى مل|ك رمزى جميل 969|89 طبــــ بــــيطرى |سيوطم
6o|28||طبــــ طنط|سم|ء محمد عبــــد |لمجيد محمد مفتـــ
33o|69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سل |حمد عبــــد|لع|ل بــــيو |لزغل
782o69يم يم عبــــد |لرحمن |بــــر| حقوق |لزق|زيقحمد |بــــر|
يم خليل عبــــد |5953|| رهف|دى و| |بــــر| تـــج|ره |لق|

Page 3981 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه رفعتـــ فرج مشعل645396
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن محمد د|ود |بــــو زيد عبــــد 449|22
77o846نوعيتـــ |لزق|زيقمنه | محمد ف|روق محمد منصور
4436o3|ى |حمد محمد  |ض علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمنيه خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|محمد |حمد محمد |حمد عبــــد| |لك766547
33oo6|د|بــــ بــــنه|زينبــــ مختـــ|ر عطيتـــ |لسيد عطيتـــ|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى عبــــده عبــــده محمود |للبــــ|ن6736|6
يم صل|ح محمود |بــــو ضيف|36447| حقوق حلو|نبــــر|
786o45|يم عبــــد|له|دى ه عمرو |بــــر| كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشم
رهيم سيف |ل|سل|م عبــــد|لرحيم عبــــد 243268 تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ بــــورسعيدجنه ص|لح عبــــد |لقوى محمد عبــــد |لسميع346|75
|29o65يم ك|مل تـــربــــيتـــ حلو|نسيف |حمد |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفرغده سعيد سعيد محمد|7|52
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــسمتـــ ه| كم|ل يعقوبــــ9223|

6|o644|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء ط|رق محمد شعبــــ|ن
||64o3|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد خ|لد عبــــد |لرؤوف |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |س|مه سعد |لدين سعيد عوض792689
تـــج|ره ع شمسخلود عبــــد|لع|ل عبــــد| سيد342828

تـــمريض  بــــ سويفمل شعبــــ|ن يوسف مصط |725|6
9oo848 علوم سوه|جي|سم بــــخيتـــ قبــــي مغربــــى
26o882رتـــ|يم|ن عم|د|لدين عبــــد|لوه|بــــ |لنح|س لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o8564 تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد |بــــو|لنور ع
ق|وى|7767|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء محمود |لسعيد |ل
243oo3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح ن عبــــد|لفتـــ|ح عك|شه
تـــج|ره بــــنه|يوسف رض| ج|بــــر محمد|35353

56o73|د|بــــ بــــ سويف|حمد عز|تـــ سيد محمد
624o26|ف عز |لدين مصط سليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد |
يكل346392 د|بــــ ع شمس|يوسف رمض|ن محمد محمود 
2|74o5يم يم حس |بــــر| رهسهيله |بــــر| تـــج|ره |لق|
8o4727ي مل|ك ر بــــ فنون جميله فنون |لم |مريم ط|

62o46|د|بــــ بــــ سويف|حمد ربــــيع حس ك|مل
3386o2|يم محمد  |م تـــ محمد |بــــر| زر|عه مشتـــهرم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد ي|قوتـــ محمد ي|قوتـــ487642
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ |حمد محمد |حمد درويش32327|
يم ع |لنج|ر5|6842 صيدله |لمنصورهمحمد كم|ل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | محمد بــــيو |حمد محمد52|42|
82889oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ل خ|لد |م محمد
يم عبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لرحمن98||89 د|بــــ |سيوط| بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد زكري| محمد حسن مبــــروك572|45
تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــرحمه |يمن عبــــد |لحفيظ حسن757345
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــي|ره ح|مد |لسيد أبــــو |لنج||23|43
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تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء محمد |حمد عبــــد|لغ ||52|87
5248o7ندستـــ |سيوطمرو|ن محمد فتـــح | حسن محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدى |لسعيد وص ح|مد699359
62o5ooحقوق د |طمنصور |لجر|ي |سم|عيل |بــــو |لعط
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود صد محمود |بــــومنصور64|268
رهجه|د و|ئل عبــــد |لمنعم محمد78|64| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o47|3ى يم |لبــــح |د|بــــ طنط|نغم |س|مه محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|رس خلف |حمد محروس56695
4o844|يم محمد نعينع تـــج|ره طنط|محمد سعيد |بــــر|
43o4|6يف تـــج|ره طنط|ن|دين |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |ل
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز حش|د|25473
6|266o|يم مو معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــ محمد |ه|بــــ |حمد |بــــر|
327o79د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمود عبــــد|لع|ل محمود
238|o5 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء محمد رض| عبــــده |لدسو
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد| محمد |حمد مح|ربــــ شح|تـــه|35|32
ه|427883 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||م| محمد سعيد رجبــــ ج
6973o3| يم حس تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن م|جد جمعه |بــــر|
6o3694يم محمد عبــــد |لسل|م |بــــو|لنج عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|بــــر|

ره|يوسف ه| ع |حمد ع|427| د|بــــ |لق|
33854oنوعيتـــ بــــنه|وس|م عبــــد|لعزيز عبــــد|لنبــــي عبــــد|لرحمن
78o75oنوعيتـــ |لزق|زيقه|يدى محمد عبــــد |لعزيز يوسف يوسف
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ري|ض طه ج|د مصط 776866
زر|عه كفر |لشيخدين| خميس عتـــم|ن |لصبــــ|غ435356
7o6945د|بــــ |لمنصوره|رحمه محمد فتـــ |لسيد |حمد
رهمحمد وليد مصط |حمد محمود226727 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــول|ء جل|ل عبــــد|لرحمن ط|يع 897947
يم خميس|257423 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء عبــــد|لحميد |بــــر|
498o96 ن| عم|د محمد جم|ل |لدين |لمسي د|بــــ دمنهور|م
6792o8|صيدلتـــ بــــورسعيدعمرو حس ك|مل ع ن
ندستـــ بــــور سعيدسل|م سم صبــــرى محمد عطيه|757336
7oo43|ندستـــ طنط|حن عبــــد |لمنعم ح|مد عبــــد |لمنعم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ن| محمد يوسف كم|ل27676|
غ252429 ه جل|ل جم|ل |لدين أم |ل  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
رهوق عل|ء محمد |م 235656 حقوق |لق|
8949o5 تـــج|ره سوه|جمهند عبــــ|س حسن ع
44665oلح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|يوسف محمد |لسيد مصط جمعه
|2|4o8وف|تـــنوره|ن سعيد محمد عزيز محمود تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
9|o|23  ندستـــ سوه|جعبــــد| محمد ع حس
88592o تـــج|ره |سيوطرف| نش|تـــ عبــــد|لل|ه |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس |لسيد حل |لسيد محمد424474
ش|م عبــــد |لعليم مو محمد|78492 تـــج|ره بــــنه|نور| 
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد  |ء محمد فوزى عبــــد |لمقصود3|4849
6o8646حقوق |لمنصورهف|طمه محمد |بــــو|لفرج قنصوه
885o44 د|بــــ |سيوط|ريف|ن عم|د ن|شد يعقوبــــ
7o7926طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى |سم|عيل حسن محمد |بــــو خشبــــه
تـــربــــيتـــ |لم |سحر محجوبــــ عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لعليم8427|8
69838|| يم ع ه |يه|بــــ |بــــر| تـــج|ره طنط|م
حقوق |لزق|زيقسل|م عبــــد|لنبــــى |لسيد محمد عطوه634884
5|47o9زر|عه طنط|يم|ن بــــل|ل |لسيد محمد جم|ل |لدين

2935oرهعمرو محمد حسن محمد حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ |لفيوممل ع سمرى |لسيد|7|692

62o287ندستـــ د |طمحمد فوزى محمد جمعه عوف
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لح|فظ |لح|5|2467

يم34276 ندستـــ حلو|نبــــيتـــر عم|د فخري |بــــر|
يم بــــيو ع|3378 زر|عه ع شمسه|جر |حمد |بــــر|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم | ظريف نبــــيل ز |454|8
3|88o||تـــج|ره ع شمسيتـــ |حمد عطيتـــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|يدي ع دي|بــــ ع 855388
6o4o26ل|ل علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م نبــــيل عبــــد |لعظيم محمد 
يم زي|ن98|4|4 يم |بــــر| تـــج|ره طنط|دع|ء |بــــر|
32o837 ش|م محمد محمد متـــو حقوق ع شمسيح 
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منه | عبــــد|لحميد ح|مد عبــــد |لحميد ش266736
2|85o5|يم طبــــ |سن|ن طنط|ل|ء |س|مه ح|مد |بــــر|

6o475طبــــ بــــ سويفخ|لد ميهوبــــ محمد ميهوبــــ
|4oo59تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم محمد مصلح محمد
تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد فتـــ محمد2365|8
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد عطيه رجبــــ حسن حم|د443|54
وف|تـــمحمد خ|لد محمد عبــــد|لعزيز د |345428 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
9oo666  علوم سوه|جمن|ر جم|ل |لدين محمد رضو|ن
876|8o|تـــج|ره |سيوطبــــس|م عبــــد|لمتـــهيم عبــــد|لرحيم عبــــد
تـــج|ره ع شمسه|جر رض| عبــــد|لمجيد محمد7|3356
69o623|علوم |لمنصورهسم|ء طه محمد مصط محمد عم|ر
يم عبــــد |لحميد شح698564 ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره ي| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نعهد ع يوسف محمد844685
لسن ع شمس| صل|ح فتـــ |حمد سيد |حمد دي3|487|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |يمن |حمد يوسف بــــيو 686529 م |لع| 
6o5437 بــــي تـــربــــيتـــ طنط|يم سعد ص|دق |ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد |م ع49862|
د|بــــ ع شمس|سل|م ع|دل محمد محمود|34876|
يم25623| وف|تـــمحمد ع|دل محمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
49o7o5 تـــج|ره طنط|مهيتـــ|بــــ |لسيد عبــــد |لع|ل |لسيد حس
ره|مريم رفعتـــ محمد |حمد علوفه57484| د|بــــ |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  يه بــــه|ء |لدين عبــــد|لرؤف ج|د|8|8962
84|24oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــسمه عبــــد|لصبــــور محمد حم|د
8o6585د|ر |لعلوم |لم |وف|ء ص|لح ع محمد
يد غنيم29|439 تـــج|ره كفر |لشيخس|رتـــ محمد مصط |بــــو|ل

2o687 رهمحمود مجدى فكرى تـــو زر|عه |لق|
35|6o8رتـــ|فتـــحيتـــ عبــــد|لق|در محمد عوض |لجم قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
44o358طبــــ كفر |لشيخدع|ء |حمد محمد |لجندى
5|959o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيتـــ صل|ح ع محمد ع بــــ|غوتـــ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق وفيق يح عبــــد |لعظيم خليفه|62225
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخيم|ن عل|ء عرفه محمد عرفه |لعريف453874
تـــج|ره ع شمسعمر مدحتـــ ع عبــــد |لمقصود سل|م97|25|
|2o733لسن ع شمس|محمود حسن محمد عج|ج
62o|o|يم مر حقوق د |طخلود محمد عبــــد |لر|زق |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدين| محمد عبــــد|لق|در ع8|3352

د|بــــ بــــ سويف||ء رمض|ن محمود حسن|53588
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــدين| ممدوح |بــــو|لمجد محمد|86462

زر|عه |لفيومع|دل فرج |حمد |سم|عيل86662
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد 752|45 معهد ع| 
طبــــ حلو|ننهله خ|لد ع ع س|ره53|428
89o343 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعل|ء صبــــره |حمد صبــــره
5258o9ندستـــ |ل|سكندريهعمر محمد ح|مد أحمد منصور
4o|938بــــي بــــدوي د|بــــ |ل|سكندريه|أحمد ع|صم ص|بــــر |ل
9o3896|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد كم|ل |لعج محمد
صيدلتـــ بــــورسعيدتـــسنيم محمدعزتـــ عبــــده |لطح|ن623393
833oo8تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديجرجس عبــــد|لمسيح |سح|ق سليم|ن
ف ف|وى سليم|ن|9735|2 ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمنيه |
ندستـــ |لزق|زيقفتـــ محمد فتـــ محمد798|79
77533o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد سعيد |لسيد س|لم
4o3622|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد محمد |سم|عيل |لسيد
9o3774 تـــج|ره سوه|جعبــــ |حمد محمد حسن
77942o|ه سليم|ن ح|مد |لجرف د|بــــ |لزق|زيق|م
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيختـــ|ج |لدين أس|متـــ محمد يوسف |لبــــلق7|4384
78o655يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن|ء |لسيد محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقنجوى |لسيد جر|ح جر||7869
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخأمجد محمد عبــــد|لق|در |لسيد452894 معهد ع| 
83729oمعهد ف ص سوه|ججه|د محمد |حمد محمد
82o75||ثــــ|ر |لفيوم|ندرو ن|جح عزيز مرج|ن
43oo66تـــج|ره طنط|ريم|س ي| شو عبــــد |لوه|بــــ حموده
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمود ن| عبــــد|لحميد عبــــد|لق|در325525
88|o|4 معهد ف ص |سيوطدين| حموده مصط محمد
7o|249|ر عبــــد |لعزيز |حمد |لهند علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد ط|
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77|o69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند|ء سعيد محمد |لسيد |لجم|ل
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر بــــ|سم محمد رشدى محمد مصط 624434
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديم|جده عبــــد|لن| محمد عبــــد|لع|867945

ره|سل حم|ده محمد حسن 33575 د|بــــ |لق|
3426o3رتـــ|مروتـــ ص|بــــر رفعتـــ محمد سنجر قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
 |حتـــ وفن|دق |لم |كريم بــــه|ء رشدي صل|ح822674
883oo5 د|بــــ |سيوط|عيد رفعتـــ محمد عبــــد|لمجيد
تـــج|ره طنط|منتـــ| محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن432694
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحن|ن مصط محمد |لسعدى42655|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |لحن عبــــد |لرحمن عبــــد | عوض694222
تـــمريض |لمنصورتـــ ه|له |لحسي محمود ع699566
|4645o علوم حلو|نحبــــيبــــه ع محمد ع
7|o362د|بــــ |لمنصوره|سع|د محمد |حمد عبــــد |لو|حد
وف|تـــع|ئشه |حمد |لسيد سعد تـــر 9586|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

د|ر |لعلوم |لفيوميم محمد عبــــد|لرحمن محمد|3|67
تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــي|سم حمدى |حمد أحمد754933
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء ن|يل |لسنو |بــــو يوسف257464
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ض عيد مخلوف محمد9|8545
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى محمود |حمد عبــــد|لحميد756572
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــيشوى ممدوح رس جيد 896987
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد مصط عبــــد |لحفيظ ع773958
حقوق طنط|طه محمد طه ع دبــــور429549
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد س|لم|ن سل768543
حقوق ع شمسمحمد محمد لط محمود درويش|33352
د|بــــ د |ط|د | |لسيد محمد رجبــــ7|85|6
2676o6|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه محمود محمد |لسيد يوسف

32||o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد فوزى فهد |لدسو ع
6oo||o|طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد محمد عوض طم|ن
6o3899تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد |سم|عيل عبــــد|لمحسن محمود و
878o|4  | |كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطرح|بــــ |حمد عبــــد|لو|حد عط
6o868|تـــج|ره سوه|جي|ر| عبــــد|لمحسن |لهند|وى خميس
85o3|||تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدول|ء س|لم سليم|ن عبــــد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد بــــ|سم أم تـــوفيق627594
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىريه|م جم|ل |لدين ع عبــــد|لش| 3|8636

ل|ل |حمد محمد26625 ره|محمد  د|بــــ |لق|
ندستـــ حلو|نسم|ء |س|مه محمد ف|يد|7|583|

4o29|| وف|تـــسل|م عمرو ع محمد ع ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
|د|بــــ |لم |يه ع شعبــــ|ن ع |7785|8
يم356756 ر|ء يوسف محمد |لرف| |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|لز

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |من|ل |حمد |حمد عبــــد|لع| 7|556
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن حس|م محمد |نيس |لسكرى|887|68
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طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلحس |حمد حسن مصبــــ|ح||75733
626|o3 صيدله |لزق|زيقمصط |م محمد |ل|حمدى مصط
69o347تـــج|ره كفر |لشيخميس|ء ع|طف عبــــد |لحليم |لمغ|زى
8267o6|ق|وي ح|مد ق|عود د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد 
تـــمريض سوه|ج م|يكل س|مح سليم حن| 922489
24o8|oرهجورج ع|طف تـــفيد حبــــيبــــ تـــج|ره |لق|
25o4o6معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم ش|كر محمد نور|لدين
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم محمد حمدى |لحسي محمد مبــــ87||26
طبــــ ع شمسف|طمتـــ ن |لحسي رزق335822
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيمن محمد ع حسن|273478
836o2||تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء |م منصور |حمد
|5o8|3ر فرويز ح|مد ندستـــ حلو|نمحمد ط|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|بــــه|ء محمد محمد بــــسيو ش| |45357
يتـــ|بــــ مختـــ|ر محمد فكرى عبــــد |لحليم57479| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|

6o758تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحس|م ع|دل |بــــو |لعيد شتـــيوي
47562oحقوق |ل|سكندريه |ر |لسيد |حمد رضو|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|د | محمود عبــــده عبــــد |لوه|بــــ د|ود|778|4
ف|2|9|5 ف متـــو محمد  د|بــــ دمنهور|ه|يدى |
52997oف ع محمود |لبــــن ندستـــ |ل|سكندريهسيف |إلسل|م أ
6|o255د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رج|ء محمد مصط عم|شه
|29o78| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | ط|رق |حمد عبــــد
|582o7رهع |ء عل|ء |لدين |حمد |حمد  |د تـــج|ره |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرح|بــــ خ|لد محمد مصط رف|627297
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومعمرو مسعد بــــسيو |لبــــدوى242|25
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|ميس ن |لسعيد شميس624284
4|7462| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلسيد عيد عبــــد|لمنعم |حمد مر
352oo4تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مهند وليد محمد محمود
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــخ|لد فتـــ ع حسبــــ |267846

د 6|2|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن عمرو محمد عبــــد |لعليم مج|
7|7o4oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره م|جده صبــــرى عبــــد |لمطلبــــ عبــــده
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم ص|بــــر عبــــد|لجو|د عبــــد|لخ|لق635628
ف |لعيله738|33 حقوق بــــنه|ندى عبــــد| م
5o2|48علوم |ل|سكندريهع حسن ع محمد |حمد
36o53|معهد ف تـــمريض بــــنه| س|رتـــ |يمن سعيد |لسيد حل|وه
تـــربــــيتـــ بــــنه|ع مصط عبــــ|س |لقل349548
||69o5|ى ندستـــ ع شمسل|ء ط|رق |لسيد |لحسي |لع
64o68oطبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقخ|لد |ه|بــــ عبــــده |حمد
2|3o54تـــج|ره ع شمسموده من ز عوض

ندستـــ بــــ سويفمصط محمد ع قر 53||5
ريدي857998 صيدله حلو|نن|ديه |حمد محمود 
43o43|د|بــــ طنط|ندى محمد |حمد عبــــد|لحميد|
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|د|بــــ طنط|ه|يدي رس محمد |حمد |لعدل427829
تـــج|ره بــــ سويفيف محمود محمد عوض78|||8
68o697تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدين| محمد ج|د محمد محمد يونس
ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لصمد |حمد سل782579
324o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسم|عيل |سم|عيل |سم|عيل ع عويس
تـــ|ج|بــــر ن| ج|بــــر نظيم529993 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

ره|وق محمد |بــــو زيد |حمد |بــــوزيد|4469 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديض عبــــده محمد |حمد|27335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء عبــــد|للطيف عبــــد|لو|حد عبــــد|5577|3
3736|oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|جد نبــــيل ن| |ديبــــ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف مصط محمد |سم|عيل62494|
رهه|جر محمد بــــدر|ن قطبــــ|4934| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ح مهن| عبــــد|لنبــــى ع قلقيلتـــ|49793
8|o582| ي محمد ع د|ر |لعلوم |لم |يم|ن ي

5799oتـــج|ره بــــ سويفمحمود |بــــوبــــكر عبــــد|لعظيم |حمد
د|بــــ حلو|ن|زينبــــ رزق محمدى محمد323692
علوم |ل|سكندريهي|ر| صل|ح يس غن|م6552|5
وف|تـــندرو ن| مريد خيله||844|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | مسعد محمد |حمد |بــــو|منه8|3366
6||8o7 |صيدله طنط|نوره|ن نبــــيل عبــــد|لعزيز محمود ش
رتـــع|صم مسعد سيد زيد|ن37848| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره ربــــيع عثــــم|ن ربــــيع 923822
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر مدحتـــ محمد سليم|ن ش| ||7675
6|8o|5|ق|وى ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ|ء |س|مه |سم|عيل |ل ك.تـــ. ف للبــــ
|6|38oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رين| بــــخيتـــ خلف بــــخيتـــ
34o69| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــتـــ عم|د شفيق عبــــد|لغ
85|o5||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديه صل|ح طه |بــــو|لسعود
76429o| ندستـــ بــــور سعيدحمد حمدى ع محمد فرج |
تـــج|ره |ل|سكندريهعز |لدين ن|در جم|ل |لدين |لسيد عتـــم476452
تـــ عطيتـــ عبــــد|لع| تـــوفيق355543 تـــربــــيتـــ ع شمسسم
|36o|5 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | ه| |حمد حس
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسه|م محسن بــــخيتـــ عمر|ن5|3263
تـــج|ره |لزق|زيقم من محمد |لسيد883|79
يم442262 يد ع عوض |بــــر| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد |بــــو|ل
69o928علوم |لمنصورهي|ر| يوسف سعد يوسف محمد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد محمود محروس خميس528664
62oo57|تـــج|ره بــــور سعيدحمد عص|م ع ع |لبــــربــــرى
ره|د | حس|م |لدين محمد فه24223| عل|م |لق|
43722oد|بــــ كفر |لشيخ|خلود سليم|ن |لسعيد سليم|ن |لنخل
د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد جم|ل عبــــ|س مو9|4846
رهمحمد |سم|عيل عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه559|23 ندستـــ |لق|
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6o2o86تـــج|ره طنط|نيف صبــــرى يوسف محمد
يم محمد |لسيد|42963 تـــج|ره طنط|يوسف |حمد |بــــر|
7o|957طبــــ بــــنه|س| مجدى محمد |بــــو |لفتـــوح شعبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ محمد |حمد مصط 348845
تـــج|ره دمنهورعمر |حمد عمر محمد سيف |لن63|494
يم ط|يل486|43 زر|عه طنط|محمد شو محمود |بــــر|
6|3o98تـــمريض بــــنه|ريه|م عطيه |لمغربــــى يوسف يوسف
|6o457يم لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط خليل مصط |بــــر|
88955o  | |تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى عبــــ|س مكرم حن
رهي|سم |لسيد محمد ع46444| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييمن عبــــد|لن| شو |بــــوبــــكر|687|83

79o38|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد |نور محمود حد|د
يم محمد772|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نفريد منصور |بــــر|

|ج25324| م|م محمد عبــــد |لغ  ندستـــ حلو|نرو|ن 
6o2936د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد |حمد ح|مد |لسيد |بــــو زيد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء صبــــ محمد |حمد محمد عويس629539
88o7o7 تـــج|ره |سيوطد| | ع محمود عبــــد|لجو|د
ش|م مختـــ|ر عفي 266223 نوعيتـــ بــــنه|من|ر 
ف سيد عبــــد|لعزيز|475|3 د|ر |لعلوم |لم |عبــــد|لرحمن |
6438o8حقوق |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد عبــــد |لحميد
23876o |رهندى محمد ص|بــــر محمد رف علوم |لق|
6o|5o6تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ر| | مجدي محمود سعدون
كليتـــ طبــــ أسو|نحمد خ|لد |حمد عبــــد|لسل|م||83427
ره||ء |حمد محمد عبــــد|لد|يم|248748 ثــــ|ر |لق|
|63|o3كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن ه| عبــــد |لموجود محمد
معهد ف ص |ل|سكندريهزي|د عبــــد |لنبــــى ع عتـــم|ن2379|5
84636oف حسن محمد تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نس|ره |
ندستـــ |لزق|زيقحل محمود حل محمود |لسيد779679

267|3| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء نور|لدين |حمد ع
طبــــ |ل|سكندريهمي مجدى ع حسن |بــــوري|ن93|475
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد |حمد عبــــد|لرحيم752984
حقوق بــــورسعيدش|م شو محمود محمد |لص|وى762387
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن |سم|4427|9
4o5942| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلشيم|ء ط|رق حن محمود مر
6o3422كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسآل|ء وليد منصور |حمد منصور
4|385oتـــربــــيتـــ طنط|مع|ذ وجيه |لسبــــ| عبــــد|لستـــ|ر ع
42o72oد|بــــ دمنهور|حس عص|م محمود يوسف نبــــيل
4||o74 |يم ش يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د| | |حمد |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ل |ء سم محمد شبــــل عبــــد|لفتـــ|ح236762
6453o9|زر|عه |لمنصورهيه محمد |لسيد سعف|ن
د|بــــ ع شمس|ص|لح |حمد رمض|ن ز سعيد4|36|3
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تـــمريض دمنهورمحمد |حمد |سم|عيل محمد زين |لدين||7||5
7|o4|3ر|ء |حمد عرف|تـــ |حمد محمد |لمتـــو تـــربــــيتـــ |لمنصورهز
زر|عه ع شمسند| محمود بــــسطوي ع حسن773725
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره محمود مصط محمود ضيف695287
77682o|حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه س| ص|بــــر |لزه|ر| 
6o2789ف ندستـــ طنط|عمر عم|د |لسيد |لسيد 
7o7776 معهد ف ص |لمنصورهعمر صل|ح محمد ع |لف
علوم |لزق|زيقمحمد محمود |حمد سليم|ن محمد378|64
43o396طبــــ |سن|ن طنط|منتـــ | وليد محمد ح|فظ تـــوفيق
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد ص|بــــر ف|روق محمد|523355
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع|دل |لسيد عي سليم|ن|339|48
4|o387د|بــــ طنط|ي|س ف|روق سليم|ن |لتـــط|وي|
ه سعيد عبــــد|لل| محمد832944 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر جم|ل |لدين حس محمد4896|2
صيدله |ل|سكندريهمحمد محمود بــــسيو يوسف عيد5||||5
حقوق طنط|آيه سم ع |لبــــر|د727||4

يف محمود محمود3986| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن 
489o63د|بــــ دمنهور|ريه|م ع ح|مد ع |لنمر
4|68o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــسمتـــ عبــــد |لحميد محمد خليل |بــــو طور

تـــمريض  بــــ سويفمروتـــ رشدي ع محمد973|5
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه محمد ع محمد عبــــد |لعزيز689927
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ط|رق ج|بــــر |لجع|ره|24598
ف محمد حسن|9|39|9 تـــمريض |سيوط  ل|ء |
علوم ع شمسكريم |حمد مصط |حمد8796|2
87o7|5معهد ف ص |سو|نمحمود محمد ص|وي عبــــد|لنبــــي
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعم|د عبــــد|لحليم عبــــد|لرسول عبــــد|لعزيز عثــــم526287
يم|8|273| ف محمد |بــــر| ندستـــ ع شمسيم|ن |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف |يمن عبــــد | محمد|775342
437o46نوعيتـــ كفر |لشيخريم فوزي بــــره| ح|مد ليمونتـــ

29o95رهيوسف محمد حسن محمود محمود حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرن| محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم|3|686
يم حس مصط عطيه76||33 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــر|
تـــ|حمد مجدى |بــــو بــــكر ع عوض|529229 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم صو|بــــى|8737|3 تـــ كرم |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نم
69o|6|| ندستـــ |لفيوميه خ|لد حسن حس|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عل|ء |لدين |م محمد يوسف48|25|
68o|74تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروه معتـــصم |لسيد عيد

د|بــــ |لفيوم|من|ر سعد ع عبــــد|لسميع56|64
ه |لمتـــو منصور ز| |لبــــسيو |53|695 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
يف محمد846594 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيوسف محمد 
علوم ع شمسندى نص|ر محمود |لسيد نص|ر342864
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د|بــــ سوه|ج|محمود عبــــد|لن| سليم|ن طه 2224|9
رهس|ره جم|ل سيد ع |لبــــ|رو8354|2 تـــج|ره |لق|
4o|3ooد|بــــ |ل|سكندريه|ند| خ|لد |حمد حسن |حمد

صيدله بــــ سويفسه|م جم|ل محمد محمد57336
م982|34 ف محمد فؤ|د |لسيد در| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحبــــيبــــتـــ |
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد وص نور |لدين محمود|834275
433o62طبــــ |سن|ن طنط|تـــ محمد عبــــد|لفضيل قطبــــ |لبــــربــــرى
7oo434حقوق |لمنصورهرحمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمطلبــــ
لسن ع شمس|قمر عبــــده حسن محمد633549
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء |بــــو|لحسن محمد محمد6878|8
د|بــــ دمنهور|محمد مجدى محمد عدس |حمد عبــــد|||4947
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن بــــدير |لسيد محمد بــــدير453279
42348o|تـــمريض |إلسكندريتـــ ول|ء جم|ل عبــــد |لن| حس قبــــ
489o47د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| ط|رق شعبــــ|ن محمد|
معهد ف ص بــــنه|بــــسنتـــ عبــــد|لعزيز رمض|ن محمد ق|بــــيل896|27
6937o5|حقوق |لمنصورهيم|ن حسن عبــــد |لق|در محمد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |يه|بــــ محمد |لعزبــــ227227

4o235رهمحمود ع|دل محمد عبــــد|لسل|م تـــج|ره |لق|
ره|ندى ي| محمد محمد عبــــد|لحميد223687 د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ديل محمد سعد محمد778886
علوم ع شمسمحمد رجبــــ عبــــ|س محمد242|23
رهمحمد ع|دل سعد محمد رمض|ن||438| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2|237o|ى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد حس محمد ع |لزع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن ع |بــــو|لحسن محمد|5|8327
624o44|ي ش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طخ|لد جل|ل محمد |نور |لح
4o222|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر| | |حمد عثــــم|ن عبــــ|س
يم بــــدر266588 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع |ء ع|طف |بــــر|
رهسم وليد محمد سعد45769| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشيم|ن فريد دي|بــــ حس|ن |||7683

ندستـــ بــــ سويفبــــسمتـــ مصط محمد سليم|ن7|538
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لرحيم مصط |لعيسوى34|254
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن خ محمد محمود 875552
489o38حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدع|ء سند |لسيد |سم|عيل
ريدى  895253 د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن |حمد 
69o8o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهصل|ح ع عبــــد |لموجود عبــــد |لحميد
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــ|ء شعبــــ|ن عبــــد | عبــــد|لسميع|592|79
د|9532|5 زر|عه طنط|ه|جر محمد |حمد محمد غني و
26o3oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه | عص|م لط عبــــد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رؤى صبــــرى تـــوفيق منيع72|785
4o5823تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر| | محمود عطيه عيد
77o982| نوعيتـــ |لزق|زيقيه و|ئل مشمش محمد عي
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7o86o5معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــلدسو |حمد عبــــد |لحميد محمد فوده
|34|2oكليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نيوسف عل|ء ص|لح محمد
حقوق ع شمسمصط |حمد محمد |حمد94||3|
تـــج|ره دمنهورك|رين س| جوده غ| سمع|ن74|478
ر عبــــد |لعليم محمد شعبــــ|ن2765|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن م|
4o89o|تـــج|ره طنط|س|ره محمد ح|تـــم ع|طف عبــــد|لعزيز بــــدر
689o|6صيدله حلو|نيح محمد |لسيد عبــــد |لرحمن محمد
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد و|ئل |حمد ي| محمود |لبــــيك766977 معهد ع| 

42o88ف محمد |حمد تـــربــــيتـــ ع شمسنه|ل |
8o2o6oطبــــ |لم |زي|د ن| محمد جم|ل محمود بــــدوي

73o36|معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفحمد محمد ميهوبــــ محمد ميهوبــــ
ره|رحمه عبــــد |لع| ضوى عمر7|397| ثــــ|ر |لق|
يم متـــو ز|يد465522 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد أيمن |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطسل محمد عبــــد|لموجود عمر839563
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مصط عبــــد|لمر بــــدر799|25
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء محمد ش|كر محمد |لغربــــ|وى|626897

حقوق حلو|نسم|ء |لسيد بــــردليس |حمد د|ود39429
438o95صيدله |ل|سكندريهدين| عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــ

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حس محمد |م |93|32
ن| محسن محمد |حمد |لر|ز 765954 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم
437o89يم عبــــد |لسل|م صقر تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمل ي| إبــــر|
25o659طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ملي ع سل|مه
777o56نوعيتـــ |لزق|زيقنجل|ء ف|يز محمود ع حسن
237o48| لسن ع شمس|سم|ء |حمد ع|مر محمد ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخج|بــــر محمد ج|بــــر قريش364|45
696o34تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى ط|رق عطيه سليم
6o4835تـــربــــيتـــ طنط|ر|ن| |حمد سعد |لسيد عم|م
صيدله طنط|يتـــ كم|ل ح|مد مو جودتـــ|434476
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد محمود جودتـــ |حمد726|6|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطيف |يمن ف|يز ز  882252
25o69|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم |حمد عطيه |لعرق|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|ري|ن |سحق عبــــد|لسيد بــــولس|32634
صيدله |ل|سكندريهمنتـــ | ع |حمد ع غل|بــــ426666
|63o76د|بــــ ع شمس|ندى رض| حسن عبــــد |لسل|م
تـــج|ره بــــ سويفندي ربــــيع محمد خلف6795|8
طبــــ بــــورسعيددين| |لسيد محمد عبــــد |لوه|بــــ6|6797
|5o48|يم لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن |حمد سعيد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|وق |حمد عبــــد|لعظيم غنيم محمد332273
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|ليتـــ حم|ده طلبــــه |حمد|2632|
علوم بــــنه|ف|طمتـــ فيصل محمد صل|ح |لدين محمد|32955
3289o2يم صيدله طنط|محمود طلعتـــ محمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد عبــــد|لص|دق عبــــد|لسل|م شعيبــــ2|9|54
7o65|5طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|ره حل |لعدل |لعدل جمعتـــ
32347oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد ع|طف ف|ضل سعد|وى

2|o62ندستـــ حلو|نمحمد ن| |حمد |حمد
5o5657تـــمريض |إلسكندريتـــ مصط |لسيد |حمد |لسيد |لش|ل
23664o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء ع|دل محمد سيد |حمد
43o8ooعلوم طنط|آيه |حمد لبــــيبــــ عبــــد|لمقصود
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد ح|تـــم محمد ق|سم |بــــوش|دى442485
تـــج|ره |سيوطفرحه |حمد حسن محمد3453|8
|2|o7o| ره| |ر محمد ع|دل محمد حس عبــــد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــثــــينه و|ئل فه ع سيف |لغر|وى6848|5
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم مصط كبــــرمحمد عبــــد |للطيف6694|4
|458ooره|مصط محمود بــــدر محمود د|بــــ |لق|
يع زيد|ن649|77 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد سل|مه |لسيد 
معهد ف تـــمريض |سيوط مروه جل|ل عبــــد|لق|در شندى 894483

د|بــــ بــــ سويف|ف|طمه عيد عبــــد |ل عيد586|5
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر وف محمود طه6|556

2|258oتـــج|ره ع شمسعمر صبــــرى عمر |حمد
تـــج|ره دمنهوري محمود عطيه عبــــد|لمجيد زيد|54255

22o2|رهسل ع شوكتـــ ع حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنو|ل محمد سيد |لسيد4|3267

4|3o5|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن عص|م |لدين حل غمرى
25o435|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــه|ل عبــــد|لغ محمد كرشتـــ
|35o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن محسن عبــــد |لمنعم محمود
5o9oo8ر سعيد خلف | حكيم طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهس|

336|o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسندس |يه|بــــ عبــــد |لبــــ|سط حس
|2o3o9فنون جميله فنون حلو|ن | عم|د |لدين |سم|عيل محمد
69|9o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهرش|د عبــــد |لغ عبــــد |لغ عوض
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن محمد عبــــد |لعظيم |سم|عيل سليم8||695
7556o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهجه|د محمد عبــــد |لغ |حمد
6349|oيم سليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسليم كرم محمد |بــــر|

رهف|طمه ع|دل محمد ع6|358 حقوق |لق|
طبــــ طنط|يوسف شعبــــ|ن محمد خ 438779
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء شو |حمد |حمد|22||6|
لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|خ|لد وليد فتـــ بــــلبــــوله89294

83o222م جندي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|رين| روم| م
5|o432كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمدى محمد جبــــريل ك|مل
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن مصط |لسيد مصط |6758|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر |لسيد محمد |لسيد263335
رهجه|د سم سيد زو|م|32678 طبــــ |سن|ن |لق|
يم محمد|642583 يم ثــــروتـــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
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تـــج|ره سوه|جيم|ن عبــــيد عبــــد|لعزيز ح|مد|835676
علوم |سو|نعبــــ عزوز عبــــد|لفتـــ|ح |حمد6768|8
د|بــــ |ل|سكندريه|ليدي| ع|دل يوسف سعد غ|266|49
25o9|||د|بــــ د |ط|حمد محمود محمد مسعود
9o2|69  حقوق سوه|جه|جر سعد |لدين يوسف محمد
يم7|2294 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نوره|ن فتـــ |حمد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقغ|ده فتـــ عبــــد|لحليم |بــــوطريه635475
5o4327علوم |ل|سكندريهسم|ء س|مح عبــــد |لع| حج|زى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم جم|ل فه ن |  895928
8358|oندستـــ قن|محمد سيد محمد |حمد
34o656طبــــ ع شمسريم محمد مختـــ|ر محمد عقدتـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد عص|م عبــــد|لر|زق عر| 477|26
2562o9|ه كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد حس رفعتـــ حس عم
ى8926|2 تـــج|ره ع شمسحمد محمود محمد عبــــد |لمجيد |لخ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن نبــــوى |م محمد |لنبــــوي777579

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحم|ده نور عثــــم|ن سيد64846
4449o9ندستـــ |ل|سكندريهبــــل|ل |يمن يوسف |حمد
حقوق طنط|محمد ن|دى عبــــد|لخ|لق محمد |لعد32|2|4
76o2o3علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر محمد عبــــد |لعظيم ع

حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن زكري| محمد67483
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسخ|لد |لسيد رجبــــ رمض|ن758669
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسصف|ء رض| |لسيد عم|ره ع6538|3
4o3322حقوق |ل|سكندريهرو|ن عبــــد |لن| محمد محمد مو

رهح|زم شعبــــ|ن عزتـــ ه|شم محمد حمص42523 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ع شمسمصط سعيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــل|25856|
8o24o5| فنون جميله فنون |لم |حمد ط|رق |حمد مو
76o589ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل غريبــــ |حمد يوسف
42883oيم إسم|عيل ونس تـــج|ره طنط|محمد إبــــر|
238o36|لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|منيه سعد رمض|ن محمد
7o3353|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لسيد ح|تـــم |لسيد ص|لح |لزلمتـــ
تـــربــــيتـــ حلو|نسل صل|ح عبــــد |لعزيز عج عثــــم|57456|
6o46|3| تـــج|ره |لمنصورهن|ء محمد سم |لمعد|وى |لسيد

وف|تـــحسن سيد ع طه59948 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
د|بــــ دمنهور|سل ك|مل سل|مه |لبــــط|ط5|5427

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| وليد محمد عبــــد |للطيف |لصفتـــى2|56|
تـــربــــيتـــ |لم |سندس فتـــح | تـــوفيق خ|لد8896|8
رهعهود عم|د يوسف عز|لدين9|449| حقوق |لق|
44942oندستـــ طنط|أحمد محمد أحمد محمد  |ض
يم|475592 ه محمد محمود |لسيد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهم
رهمحمد ع|دل حسن طه محمد |لبــــر|وى242732 ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |يمن |لشح|تـــ |لنج|ر36||45
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حقوق |لمنصورهلميس خ|لد محمد عبــــد |لعزيز678777
224|o9ش|م رزق سلوتـــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده 
4|o269تـــربــــيتـــ طنط|محمد خ|لد سعيد ع

3o|8oرهمستـــ ع حس عبــــد|للطيف تـــج|ره |لق|
86o5o5|يم جم|ل فتـــ |حمد |د|بــــ |لم |بــــر|
9o4343 تـــج|ره سوه|جع |حمد ك|مل حسن
5o6448زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــه صبــــرى |حمد عبــــد |لحميد مر
ن| |له| |حمد محمد |حمد675974 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد سعيد عطيتـــ عبــــد|لغ |356428
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــف|رس وليد محمد سل|متـــ محمد523749
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــه|جر و|ئل محمد |حمد |لديبــــ9467|6
87oo82| معهد ف ص |سو|نروي صل|ح |لدين محمد حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم فوزى لويز دوس3|73||
ندستـــ |ل|سكندريهم | نبــــيل عبــــده ري|ض |لكفر|وى526556
2|3o66تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل نبــــيل عطيه عبــــد|لكريم
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم عبــــد |لر| عبــــد |لحفيظ عبــــد 489768
حقوق ع شمسربــــ| محمد محمود ر|جح25444|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر ن|دى عبــــد|لغ محمد64528
6|||o3|معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد ص|بــــر ع |لجبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |حمد م|جد ز |لشيخ63483|

صيدله بــــ سويفحمد رمض|ن ش|كر محمد|64892
تـــمريض كفر |لشيخرمض|ن طه خليل خليل عي436322

486o8ره|د| | محمد عبــــد |لغف|ر محمد د|بــــ |لق|
يم فتـــوح محمد336448 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دين| محمد |بــــر|
ى763963 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|رو|ن نبــــيل |نور محمد |لعم
ه |حمد |لضوي محمد839579 معهد ف ص |سو|نمش
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسطلعتـــ محمد طلعتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح528382
235|9oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس |حمد حس سعد
9oo894 تـــج|ره سوه|جس|ره ج|بــــر محمد بــــدوى
37|3|oيم محمد عبــــد|لرحمن نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم |بــــر|
25o38|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنرم جم|ل |لدين محمد ز ع
75o8|7ندستـــ بــــور سعيدمصط |حمد حسن |م د|ود
842o63|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه خ|لد عبــــد|لرؤوف عبــــد|لوه
د|بــــ دمنهور|زينبــــ محمد |حمد محمد |حمد489663
ر |حمد |حمد84|356 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |حمد ز|
5|o||7|علوم دمنهورس|مه ن رمض|ن |سم|عيل |لديبــــ
44474o|يم |حمد علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيمن عبــــد |لسل|م |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد خ|لد |بــــو بــــكر |لسعيد68732|
529o94| تـــج|ره دمنهورحمد بــــسيو مر رف|
نوعيتـــ كفر |لشيخرشدى محمد عبــــد|لشكور حسن |بــــوع|649|4

يف محمد محمد د|ود6279| رهمريم  تـــج|ره |لق|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط يه |بــــو|لعل| خ|لد سيد|7677|9
537o83|تـــربــــيتـــ دمنهورحمد عثــــم|ن محمد عمرحسن
زر|عه مشتـــهرعم|ر جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ 339635
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم محمد عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز عبــــد643958
6o5889|د|بــــ طنط|حمد حس |حمد حس |لده|ن|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد محمود عبــــد|لص|دق ثــــ|بــــتـــ844344
6858oo|علوم ج|معتـــ د |طن|دين محمد س| |حمد عبــــد |لش
6o9766تـــج|ره |لمنصورهند| عبــــده عبــــده ع |لنجو
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإيم|ن بــــرك|تـــ رزق حسن |لجبــــ|ر4238|5
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم|ي| محمود ع محمود |لمغربــــى432|75
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل |ء |يمن عبــــد|لمقصود ع |لغز|249346

3o729ره|ي|سم عز|لدين محمد محمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدتـــسنيم حسن |لسيد حسن فريحه763669
يم |لسيد773|77 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط محمود |بــــر|
32674oد|بــــ د |ط|ي|رتـــ جم|ل سعد |حمد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|ره فتـــ حسبــــ | عويضتـــ خليل8||67|
علوم بــــنه|مر|م مو مو محمد صقر49|434
ويده783685 حقوق |لزق|زيقند| محمد عيد 
89o383 د|بــــ |سيوط|ش|م حن عبــــد|لحليم دردير
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف عمرو عبــــد|لفتـــ|ح عطيه |حمد95|232
حقوق طنط|سل|م سل|متـــ عبــــد | |لحسي |5|2|42
ش|م محمد رش|د ع مخيمر774343 رتـــ|محمد  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o8688د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم محمد عوض عبــــده |لنح|س
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره مجدى محمد |حمد زيد694626
ه عص|م كم|ل محمد|7|534| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
د|بــــ |لزق|زيق|ن|ن ن| عبــــد |لفتـــ|ح عطيتـــ778489
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عفي محمود عفي |لشيخ|266369
يم 9|83|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء شعبــــ|ن |حمد محمد |بــــر|
علوم |لمنصورهغدير |حمد محمد |لسلك|وى94|675
حقوق د |طمحمد محمد |لسيد |ألسلخ7656|6
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد جبــــر|ن عبــــد |لحميد قطبــــ755996
يم45|263 يم فؤ|د فريد |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| ول|ء |بــــر|

27o7|رهسم|ء محمد كم|ل حسن حقوق |لق|
42oooيف |لسيد يوسف كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسخلود 

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــه |حمد عيد عبــــد |لع|ل|5962|
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم سم جرجس جبــــر|ئيل325872
تـــج|ره |لمنصوره |ر عص|م محروس |حمد697793
5o9|78صيدله |ل|سكندريهمحمد سعيد ج|بــــر محمد شعبــــ|ن
7|o439طبــــ |لمنصورهروى زكري| |لعدل سيد |حمد  رمض|ن

تـــج|ره بــــ سويفعمرو عصمتـــ محمد ع 58763
333598| د|بــــ ع شمس|حمد ممدوح ج|بــــر ع
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7o|937تـــج|ره |لزق|زيقحمد حمدى عبــــد |لغف|ر |حمد |لسيد
8564o3يم مج|ور ص|لح علوم |لم |عبــــد|لرحمن |بــــر|
يم 3||893 حقوق |سيوطم|دن| ممدوح لبــــيبــــ |بــــر|
حقوق بــــنه|حمد سل|مه محمود عمرى|327938
رهنور |لدين ط|رق ه|شم ع37587| عل|ج طبــــي |لق|
7|259oتـــربــــيتـــ |لمنصورهوئ|م عبــــد |لرحمن ه|رون عبــــد |لحليم

لسن |لم |/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لو|حد سيف46752
نوعيتـــ موسيقيه قن|روضه سعد حس محمد826377
|348o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ضيف ح|مد عبــــد |لسميع
7o574|يم يم ح|مد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ح|مد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منتـــ | |لسيد |لسيد |بــــومصط |257|6
تـــج|ره |ل|سكندريهمرتـــ | سعيد شفيق بــــسطوروس22|486
|552oo|ه ي| عبــــد |لمو |سم|عيل كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم |لمحمودى8782|3 رتـــ|دى محروس |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــتـــ عزتـــ عبــــد |لمنعم |حمد مط|وع256863
6767o||علوم |لمنصورهيه رفعتـــ |حمد عبــــد |لسميع
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم|ن |لسيد محمد فرج67|757
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط |حمد عبــــد |لحميد مهر|ن58||75
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ن|ديه مجدي |نور لي 857725
طبــــ بــــيطرى دمنهورعزه عم|د ج|بــــر عبــــد |لونيس4988|5
6o8753ره د|بــــ |لمنصوره|ند| ع بــــش |بــــوز
7769oo|نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |حمد ج|د |لسيد

7|63oكليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومعبــــد |لرحمن |حمد ربــــيع رمض|ن
26o|3|رتـــ|ء عبــــد |للطيف ع محمد علوم ري|ضتـــ |لق|

6o3767علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد عبــــد|لغ |لغريبــــ |لعشم|وى
تـــج|ره طنط|حس|م ع|طف جل|ل محمود حنيش428648
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه | محمد متـــو سيد |حمد ع|426734
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسم|ء صل|ح |لسيد بــــدوي |لسيد|765999
د|بــــ |ل|سكندريه|دين| ط|رق محمد |حمد خليل489263
زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ مصط حسن عبــــد |لجليل ع426535
ندستـــ ع شمسعبــــد| محمد صبــــرين محمد8278|3
69o4|o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــ|نوبــــ عم|د حن| غبــــري|ل
يم عبــــد|لسميع عبــــد526484 تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن |بــــر|
43o52o تـــج|ره طنط|نور|ن جم|ل |لدين عبــــد |لحميد مو
6947o2طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنه|ل محمد محمد رزق
د|بــــ ع شمس|سحر |لسيد ع |حمد359448
رتـــ محمد عطيتـــ ص|لح33223| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسز
6872o2د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سل|م |يه|بــــ عبــــد |لبــــ| |لمتـــو |بــــر
5o2953ره|مه| مجدى |حمد محمد ج|د ثــــ|ر |لق|
بــــي 475393 ش|م محمد عبــــ|س |حمد |ل ندستـــ |ل|سكندريهيوسف 
طبــــ طنط|حمد ع|طف ف|روق عبــــده غزتـــ|96|685
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علوم |لمنصورهط|رق |لسيد محمود |بــــو|لعن خليفه3|9|69
493o3oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرزق مختـــ|ر رزق محمد مو
ف محمد بــــدر عبــــد|لحميد|9|346 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد |
622o48كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمود رجبــــ عبــــد|لش| محمد 
ى صموئيل يوسف|333|76 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|نوبــــ ي

رهدين| |حمد عبــــد |لصمد حميده258|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|دل سيد محمود حس|ن 753278
85o237ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود ر|فتـــ يونس محمد معهد ع| 
د|بــــ |لمنصوره|يوسف |يمن محمد رش|د عبــــد |لعظيم688857
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء |حمد يوسف |سم|عيل|825357
6|529o| يم ج|د طبــــ بــــورسعيدوق محروس محمد |بــــر|
6||58oد|بــــ طنط|ند| خ|لد ف|رس عبــــد |لمقصود |لسيد|
يم سعد |حمد سند2|4227 تـــمريض |إلسكندريتـــ ثــــ|مر إبــــر|

ل|ل وزير626|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء جمعه 
7o459تـــمريض |لفيوم نج|ح |حمد محمد |لسيد
يم98||9 د|بــــ بــــ سويف|سه| محمد عبــــد |لعظيم |بــــر|

446|8oيم ص|لح علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخأحمد رجبــــ |حمد |بــــر|
6o9o83|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل|م |لسعيد محمد |لمغربــــى
د|بــــ |سيوط|محمد عل|ء محمد عثــــم|ن  875726
683o74 يم ش|م مصط محمد |بــــر| ه  تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
688oo8علوم |لمنصورهرن| محمد رزق محمد |لخو
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز يوسف حسن272324
تـــربــــيتـــ |لم |م | عو|د جوده نجيبــــ9|4|82
9o5o||صيدله بــــ سويفيه عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عويس

تـــج|ره |لمنصورهريم عم|د |لدين عبــــد |لعظيم |حمد محمد 685577
ر|23225 علوم ري|ضتـــ بــــنه|عمر بــــدوى محمد ط|
77283o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد محمد عبــــد |لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح
7o66|2علوم |لمنصورهي|ر| ط|رق محمد عبــــده عبــــد |لمقصود

ندستـــ بــــ سويفمحمد ربــــيع محمود شح|تـــه59472
247o6oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد ح|مد ح|مد |لشيخ 
54o|86 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|ريو |دريس فرويز شو
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |حمد رض| كم|ل |حمد|49868|
92o9|5|معهد ف ص ري|ضه سوه|ج يه|بــــ رمض|ن |حمد حميد
صيدله |ل|سكندريهسم|ء ي |م طلبــــه|5647|8
4o7549نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهي|سم رمض|ن |لشح|تـــ عبــــد| غ
د|بــــ حلو|ن|محمد محمود حس سليم|ن47427|

66o97تـــمريض |لفيوم محمد عم|د رمض|ن عبــــد|لعزيز
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدرو|ن محمد محمد |سم|عيل رمض|ن|76425
262864| رهحمد طه محمد |حمد ع طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشمس عز |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد7658|4
صيدلتـــ بــــورسعيدي|سم مر عبــــد |لرحيم محمد عي2||766
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6o6o57تـــربــــيتـــ طنط|أحمد مسعد بــــدير |لشح|تـــ |لرجبــــى
طبــــ |لفيوممن|ر محمود مهدي محفوظ73586

علوم ري|ضتـــ ع شمسم|دون| فكيه محروس خله جرجس38949|
7o75|8د|بــــ |لمنصوره|ه|جر رفعتـــ |لشبــــر|وى عبــــد |لحليم
ندستـــ حلو|نطه |سم|عيل عبــــد|لد|يم محمود273533
267o8|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر| | رفيق فه رزق 
6o85o9كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر |لسيد عبــــد |لسل|م |لسيد فرج

رهمن|ر ص|دق محمد ص|دق تـــوفيق526|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم محمد867958 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرضو|ن |حمد |بــــر|
ن| عل|ء حمدى عبــــد |لفتـــ|ح693848 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
69o773د|بــــ |لمنصوره|ند| محمد ر|تـــبــــ ع
تـــج|ره بــــنه|نور| ع|دل عبــــد|لمقصود عبــــد|لمجيد332825

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومن|دين حس|م |لدين ع عبــــد|لرحمن64536
علوم بــــ سويفين|س |حمد عبــــد |للطيف محمود|896|5

تـــج|ره ع شمسم|رى ن|در نسيم شح|تـــ|274|3
حقوق حلو|نزي|د |حمد |لمنتـــ |لسيد عبــــد |لمطلبــــ34756|
8o3983تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|ركو صبــــ حن| شفيق
يم|76943 يم صل|ح |لدين |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  د | |بــــر|
علوم سوه|ج حمد محمود |حمد حس |923572
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم و|ئل حس خميس74|4|2
يم685955 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء رض| حسن عبــــد |لحميد |بــــر|
حقوق بــــنه|سع|د رض| عبــــد|لسل|م عيسوى266285
د|بــــ ع شمس|د | سعيد |لشح|تـــ عبــــد|لحميد|32684
|5679o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلحسي |حمد |لحسي |حمد محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط صل|ح ن|دي مه 6|73|8
346o27|تـــج|ره بــــنه||ء حمدى محمد حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسين ع محمد حسن|75|34
|محمد عص|م محمد |بــــو|لوف|879|83 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
يم عبــــد |لبــــ| ه|شم67648| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــسنتـــ |بــــر|
25o26||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه مجدى محمد فه ع|مر ند
42626oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدير حسن فتـــ حسن رمض|ن
7o376o ش|م عبــــد |لوه|بــــ محمد متـــو ر|ء   |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
تـــج|ره دمنهورمروه خ|لد مصط عيسوى شح|تـــه|52224
تـــربــــيتـــ حلو|ندى عبــــد|لمهيمن حمدى محمد محمد232655

ندتـــ محمد سعيد حسن ص|دق52426 علوم |سيوطش|
ره |حمد عبــــد | |حمد حسن خ 65278| صيدله |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن محمد حسن حس |69|79
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لمنعم محمد محمد 2627|9
يم|62749| |د|بــــ |لم |حمد ع|دل ح|مد |بــــر|
4366o5|تـــ محمود مرشدي |بــــوط|يش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد حليم عبــــد|لحليم زيد|ن|623259
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|2428oتـــج|ره ع شمس |ده معتـــز محمود |حمد بــــيو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومكريم خ|لد تـــوفيق عبــــد |لعزيز45562

يم عبــــد|لل||48346 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر حسن |حمد |بــــر|
9o5269 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسه| |حمد ح|مد محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد عزتـــ254269

49|o3| رهحمد مجدى سيد ي حقوق |لق|
ي255922 يم عبــــد|لمع |لبــــح تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد |بــــر|
5o88|2 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعل|ء ك|مل سعيد غيط
287|o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سليم|ن يوسف محمد
3263ooتـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ عبــــد|لع| عبــــد|لغ عبــــد|لع
769|7oمعهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــعل|ء حس س|لم محمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يوسف رض| محمد محمد347762

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــ بــــل|ل تـــوفيق يوسف بــــك |4596
6|o267تـــربــــيتـــ طنط|وف|ء عليوه ز |بــــوفودتـــ
طبــــ |ل|سكندريهجويس جرجس رشدى حبــــ 475254

ره|ه|يدى جل|ل عبــــد|لغف|ر |سم|عيل 35838 د|بــــ |لق|
6277|oيم يم |بــــر| حقوق |لزق|زيقي| محمد |بــــر|
9|o237 طبــــ بــــيطرى سوه|جن|ردين |مجد رمزى صموئيل
وق|ء محمد مصط محمد مصط ||26363 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
يع عو|د |حمد |بــــوعوف868|37 تـــربــــيتـــ ع شمسصبــــرى |بــــو
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |حمد |لسيد |حمد سليم445998
يم سيد |حمد محمد763363 زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــدين| |بــــر|
علوم |سيوط حمد ممدوح |حمد محمد|887989
6o|844ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد مجدى عبــــد |لستـــ|ر |لبــــرى معهد ع| 
كليتـــ |لطبــــ بــــقن| |م عص|م صبــــري ع خ|لد832844
وف|تـــبــــ|نوبــــ جميل عوض عبــــد|لشهيد||98||3 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
848o99|تـــربــــيتـــ |سو|نن ن| ثــــ|بــــتـــ زكري
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسعودى عمرو محمد محمد حسن سعد783782
263o75ف عبــــد|لحليم |لتـــه| محمد ه | تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن صل|ح محمد ه|شم5|3337 كليتـــ 
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمود عبــــد|له|دى محمد |لفي 257839
يم |حمد سليم|ن485558 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم محمد |بــــر|
52633o|د|بــــ |ل|سكندريه|لسيد |حمد |لسيد رمض|ن عبــــد|لق
6o34|9 تـــج|ره |لمنصوره|ء محمد عبــــد |للطيف عبــــد |له|دى
6o3|6|ف |لسيد قرو|ش تـــج|ره طنط|ر|ن| |
رتـــ|رضوى |حمد مصط طه32758| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد م |لدين عبــــد| عبــــد|لرحيم863282
88|93o  د|بــــ |سيوط|محمد عثــــم|ن حم|د عثــــم|ن
نوعيتـــ |شمونمريم محمد عبــــد|لعظيم جعفر253894
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن|دين |يه|بــــ محمود محمد48367|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|شيم|ء محمد منصور نص|ر3|7556
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ف محمود عبــــد|لحميد|3|826 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء |
32338oنوبــــى يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىع|دل عل|ء عبــــد|لنبــــى |ل ل|ك|ديميتـــ |لم
|488o2معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعهد عبــــد |لمجيد عبــــد |لغ عبــــد |لمجيد
23o4o6تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمد عبــــد|لعزيز جبــــر

7o92|د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن خ|لد كم|ل عبــــد|لنعيم
رهي|سم عمرو فر|ج محمد محمد فر|236777 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدين| ص|لح عزيز |سكندر |89566
487o79|يم يم عمر |حمد محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع|مر ع ع|مر محمد57934
8o|354تـــج|ره بــــ سويفجم|ل ن|دي ظريف ك|مل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوف|ء متـــو ح|مد عبــــد |لحق|3|67|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عل|ء |لدين حمدى حمدى |لك766753
يم رزق غربــــتـــ|258|7 تـــج|ره بــــور سعيد |ر محمد |حمد |بــــر|

|8o84رهعبــــد | محمد عبــــد |للتـــ عبــــد |لمو طبــــ |سن|ن |لق|
|3o795|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن| طلعتـــ حن| غ
7524o7د|بــــ |سيوط|طه محمد ف|روق عبــــد |لرحيم
|595ooحقوق ع شمسسل |حمد خلف حسن
8o|2o5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه ص|لح محمد ع
334o87صيدله ع شمسمحمد عم|د عبــــد|لفتـــ|ح محمد
ف ع عبــــد |لفتـــ|ح شلتـــوتـــ8477|5 علوم دمنهورسن|ء |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ن|صف شعبــــ|ن |لعفي 258329
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى محمود |حمد عركز435264
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |حمد فتـــ |حمد756836
5|66o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورخلود محمد حسن شح|تـــه
3465o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدع|ء عل|ء جمعه سنو
63836oندستـــ |لزق|زيقعمر |حمد محمد |م |لليثــــي

7|5o7تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لمحسن |لسيد
ح|ن|47|98 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه ع|دل حج|زى 

4o4|44تـــج|ره دمنهورمحمد |نور محمد حسن |لفح|م
| رجبــــ محمد |بــــو|لنور عبــــد|لرحمن485588 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ي
نوعيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء محمد طه حسن طه|784283
ويدي692883 د|ن محمد ع  ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم محمد و
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمود |حمد كم|ل ك|مل845922

د|بــــ |لمنصوره|ند ع|دل عبــــد |لحميد |بــــو |لعل| محمد3487|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدل|ء محمد |سم|عيل محمد عبــــد |لرحيم762947
رهشيم|ء محمد عشم|وى عشم|وى5697|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لعزيز عبــــد|لعظيم |لسيد ع |لصبــــ878|45 معهد ع| 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود صفوتـــ ع مصط 829268
معهد ف ص |سو|نعبــــد| ع|دل محمد |سم|عيل8|8456
2366o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسدير ش|كر ح|مد قر محمد
6|o625تـــربــــيتـــ طنط|مريم عل|ء عوض عجوه
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تـــج|ره ع شمسيم|ن عفي شح|تـــتـــ عفي |35|335
ي عبــــد|لر|زق عبــــد|لوه|بــــ847544 كليتـــ طبــــ أسو|ندع|ء خ
يم |حمد |حمد بــــسيو عي436853 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |بــــر|
8|78o3نوعيتـــ |لم |ريه|م |حمد عبــــد|لنبــــي محمد
328o64|يم عبــــد ف حسن |بــــر| |د|بــــ بــــنه|يف |
35983o علوم ع شمسسل مصط ع دسو

د|بــــ بــــ سويف|من|ر حس|م رمض|ن محمد59267
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد محمود محمد مهدى |بــــو |لق|سم23347

78o2||يم مخيمر عبــــد |لعزيز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |بــــر|
6o389تـــ ع يوسف سيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم

زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسمه ج|د عبــــد|لع|ل |حمد825992
9o7365| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  حمد |لعري|ن محمود عبــــد|
85o|86رهمحمد ع|طف فتـــ محمد طبــــ |لق|
6384o7حقوق |لزق|زيقمحمد حس عبــــد|لسل|م محمد |لص
5o6723تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|تـــن خ|لد عبــــد|لحميد خليل محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ محمد عبــــد|لرحمن محمود حربــــ5689|2
6o4362ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محمود محمد ع خليفه
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخي|سم محمد |لرف| محمد |للبــــي 443829
8|o938د|بــــ |لم |دع|ء عثــــم|ن |لسيد محمد|
6o2242 كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــبــــسنتـــ مصط |لمتـــوكل عبــــد |لنبــــى |م
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه مصط رجبــــ محمد|768946
49o978تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |لسيد محمد محمد عبــــد|لمجيد
7o5494صيدله |لمنصورهر|شد محمد رشدى عبــــد |لنبــــى ع
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه ط|رق عبــــد|لعزيز محمد |لرف489244
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد صبــــرى عبــــد |للطيف ري|ض3286|5
يم |لحسن حم|685653 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء صبــــ |بــــر|

7|6o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م محمد سيد سليم|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرمض|ن |لسيد سعد عرف|ن267894
4o|664 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع أحمد |لسيد |حمد ع|
بــــي عسكر|63|767 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد سعد سعد |ل
ف عبــــد |لحليم |م سليم688826 د|بــــ |لمنصوره|محمد |
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |حمد معروف مبــــ|رك323396
539||8| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد س| |حمد |حمد عبــــد |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ن سيد |حمد34588

رهه|جر حسن محمد حسن خليفه238345 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء لط محمد عبــــد| صقر||77969
معهد ف ص سوه|جسميه محمود عبــــد|لحفيظ محمد865772
82oo8oه محمود عبــــد|لعظيم عبــــد|لمحسن |د|بــــ |لم |م
د|بــــ ع شمس||ء خ|لد حن محمود |حمد|237764
24583o د عفي د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه| |سم|عيل مج|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــنوره|ن محسن رمض|ن محمد826294
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرضوى طلعتـــ |حمد خليل848|5|
5o9696تـــمريض دمنهورمعتـــصم محمود |لسنو ع ذين
5o784|يم تـــوفيق جلو تـــج|ره طنط|ندى |بــــر|
يم حليم 886836 تـــج|ره |سيوطد |نه |س|مه |بــــر|
7o|9|2| تـــج|ره |لزق|زيقحمد متـــو حل عبــــد |لعزيز متـــو
ر عبــــد|لمطلبــــ ع336887 ر م| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|
|42o26كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــكريم مصط عبــــد |لحميد محمود
62o|7| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء زكري| |لسيد |لدسو |بــــو|لعن
7|o782طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لمقصود مقبــــل
8369|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م |حمد محمد |بــــوبــــكر

548o7|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يه س| سيد سلط|ن
زر|عه |لزق|زيقنوره|ن مصبــــ|ح محمد مصبــــ|ح|73|64
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء ي| لط |لزي|تـــ||24952
9o7|28 د|بــــ سوه|ج|رضوه ح|مد |حمد فرح|تـــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعمرو حمدى عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد 265292
قيتـــه|جر شو عصمتـــ عبــــد|للطيف642826 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه بــــكفر صقر 
يم سل9725|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلبــــ|سل ي| محمد محمد |بــــر|
رتـــ||ء جم|ل |لدين سيد محمد||84687 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ره|نرم صل|ح فتـــ عبــــد|لسل|م |لجز93|254 ثــــ|ر |لق|

رهعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمود 828|3 تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهفريده |حمد ممدوح |حمد عبــــد ||42539
|5|34oرهمروه حل محمد صل|ح ندستـــ |لق|
9|46o5  تـــمريض |سيوطط|رق محمود |حمد |سم|عيل
حقوق ع شمسمريم ط|رق محمد |حمد44934|
5o489|تـــج|ره بــــنه|يوستـــ | سم صبــــ غبــــري|ل سوري

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم رض| |م|م ع27458
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعل| عل|ء |لدين طه |لسيد محرم488949
حقوق |ل|سكندريهعمرو عبــــد |لخ|لق شعبــــ|ن |حمد عبــــد 484857

يم48539 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق ع|دل سعد |بــــر|
26|3o8تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــول|ء ن|دى حل |لسيد 
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــحمد صل|ح عثــــم|ن أحمد|778687
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمصط محمود عوض |لسيد مصط 4|7627
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سم ع |لشنتـــن|وى|9|2478
ندستـــ حلو|نعمر ط|رق عمر طلبــــه25932|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ه|له سم رأفتـــ |لسيد||3|76
د|بــــ |سيوط| يه سليم عبــــد|لنعيم |حمد|885233
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطف|طمه عيد ع مسعود 8225|9
ندستـــ ع شمسمحمد حس|م |لدين عبــــد |لحكيم عبــــد 7477||
6o|o75يم |لزيدى يم |حمد |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |بــــر|
8833o5  تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|در
د|بــــ |ل|سكندريه|م عبــــد |لق|در جمعه عبــــد |لق|در |482734
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رهمحمد جم|ل عبــــ|س |م 7|476 تـــج|ره |لق|
رهه|نم خ|لد زكري| محمد228896 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم محمد|333|3 د|بــــ ع شمس|حن عم|د |بــــر|
27o67|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن طه محروس ع عوده

6884oد|بــــ |لفيوم|ف|طمتـــ محمد صل|ح |لدين محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره محمد |بــــو|لحمد محمد |6|923
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسم|ح |حمد عبــــد |لفتـــ|ح مصط |حمد776766
حقوق ع شمسمحمد |يمن عبــــد |لخ|لق ر|شد26866|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| روم| ف|روق مسعود29|36|
36o826تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|صف|ء محمد |حمد |لسيد محمد عرفتـــ
35779o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن ثــــروتـــ محمود ع|مر محمد|

686o3معهد ف تـــمريض |لفيومف|طمه |نور عو|د ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ك|تـــرين |سحق ن|دي نجيبــــ6356|8
|358o5د|بــــ ع شمس|بــــسمه عص|م |لدين مصط شح|تـــه
رهعمر ط|رق ز حسن مصط 397|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لمنصورهحمد حسن عبــــد |لغف|ر حسن عبــــد ||67927
د|بــــ |لمنصوره|ريه|م س| |حمد |حمد |لشوربــــ 695792
4|578o|ر تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن محمد صل|ح |لدين محمد ز
25|o65يف ص|بــــر زين صيدله طنط|شه|بــــ 
يف ف|روق فؤ|د عبــــد |له|38646| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| 
يم حسن متـــو46|438 تـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــغريد متـــو |بــــر|
4o3426يم بــــشتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ن|درين عبــــد |لع|ل |نور |بــــر|
9o|8o6 حقوق سوه|جخ|لد محمد مهدى عبــــد|لعظيم
تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــنهلتـــ محمد |حمد عبــــد|لرحمن68|758
فنون جميله فنون حلو|نيم|ن عبــــد|لق|در عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لق6|3235
7o|46|تـــج|ره |لمنصورهس|ره جل|ل فتـــ عبــــد |لق|در|لضبــــع
44o337طبــــ كفر |لشيخنوره|ن يوسف عبــــد|لمنعم عبــــد|لخ|لق
88o725 تـــج|ره |سيوطرح|بــــ خ|لد عبــــد|لفضيل خ|لد
يم محمد سعد|769794 معهد ف ص |سم|عيليهلشيم|ء |بــــر|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف  حمد زكري| محمد |حمد|4529|9
رتـــ رن|د م|جد |حمد ك|مل خليل244853 تـــمريض |لق|
42o699د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمود عبــــد |لرز|ق متـــو حسن
لس ممدوح ظريف ص|دق6|593| ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
د|بــــ |سيوط|ن|ء عبــــد |لن| ج|بــــر محمد 645|88
5o95o9 |معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يوسف شعبــــ|ن جمعه محمود |لحلو
6o249|| حقوق طنط|حمد مجدى ري|ض |لسيد ي|س
6o9438تـــربــــيتـــ طنط|رشيده سعد س|لم س|لم |لجمل
رهنوره|ن محسن حس عبــــد |لعزيز53397| علوم |لق|
تـــ عبــــد |لبــــديع عبــــد |لحميد طلبــــتـــ5984|5 طبــــ |ل|سكندريهأم
844o8||تـــمريض أسو|نندرو روم| فرج خليل

علوم حلو|نر| | عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد محمد47294

Page 4004 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمل ع عبــــد |لق|در |حمد |حمد|25|426
42o85كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندي مختـــ|ر مصط |لسيد

853o35 تـــربــــيتـــ |لم |س|ره حم|ده محمد ع
2696o2طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | فه عبــــد|لرحمن حرفوش
تـــ|ح|زم |دريس عبــــد|لحليم عبــــد|لونيس دغ529883 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
8o52o4علوم |لم |عبــــد| عم|د حس عبــــد|لعظيم
352o28|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد محمد ص|لح عبــــد|لبــــ|سط
495|9o| تـــج|ره دمنهورمحمد عوض حمزتـــ محمد ج|بــــ
64o545يم |لص|وى |لدوه نوعيتـــ |لزق|زيقف|رس ي| |بــــر|
حقوق طنط|عمرو مصط محمد س|لم3886|4
5o3995زر|عه طنط|محمود عبــــد|لنعيم ع بــــيو عطيتـــ
6|4|5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|متـــ عبــــد |لمنعم |لسيد سند منصور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء محمد عيد |بــــو يوسف||49886
نوعيتـــ عبــــ|سيهك|رين يوسف شنوده خله872|5|
36o475ره|ف|طمتـــ |حمد فتـــ عبــــد|له|دي ثــــ|ر |لق|

29o4o حقوق حلو|نمحمد حسونه حن حس
38368| ره|ل|ء عبــــد |لن| محمد ع ثــــ|ر |لق|
رهمريم ر|فتـــ حسن مرزوق|4357 طبــــ بــــيطرى |لق|

354o|4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م| عبــــد| محمد عبــــد| |حمد|
ش|م عبــــد|لعزيز بــــهجتـــ سليم|ن فه3385|2 لسن ع شمس|ن 
8|4o89فنون جميله فنون |لم |جرجس مل|ك س| عبــــد
327o86يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | ه| محمود |بــــر|
6o99|o|يم شتـــ تـــج|ره طنط|سل عبــــد|لرحيم |بــــر|
8o5|54 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــنور|ن محمد يوسف حس معهد ع| 
9oo2|8 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود |حمد عبــــد|لكريم جل|ل
6|347oيم ندستـــ طنط|عمر جمعه سعد عبــــد|لعظيم |بــــر|

6o|79|علوم بــــ سويفميمه كم|ل جمعه عبــــد |لع|ل
ف عبــــد |ل عبــــد |لعزيز|38659| د|بــــ ع شمس|يه |
8o7828حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره جم|ل محمد محمد
7o5|99ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد ك|مل محمد محمد |لعبــــ
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لسيد عبــــد|لمجيد مصط 92|638
|263o7 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن|ريم|ن ع|دل محمد محمد فتـــ
ندستـــ |لفيومشيم|ء محمد عبــــد |لسل|م محمد783297
78o995ف س|لم محمد س|لم طبــــ |لزق|زيقس|لم |
6o9o68معهد ف ص طنط|س|ره مصط عبــــد|لخ|لق |لشيخ
ق|وى|633933 رهحمد سعيد |بــــو |لفتـــوح |ل عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسميه محمد ج|بــــر |بــــوعجيله253324
تـــج|ره بــــنه|مهر|ن سعيد جمعه عز|زى فرج337788
6o7383معهد ف تـــمريض طنط| دير سعد ح|مد |لشيخ
62o285ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد عزيز ر|غبــــ حموده أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 

56o|2 |كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفصبــــ|ح سم محمد جبــــ
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء مصط محمد ع|طف |بــــوعلم||2288|
يم446695 ندستـــ |ل|سكندريهكريم رمض|ن |حمد |بــــر|
54o|97 يم زر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ص|لح ف|روق |بــــر|
ره|فؤ|د سيد |حمد عبــــد |لحميد5|642| د|بــــ |لق|
22o|23وف|تـــ|سل يح ع محمد عبــــده ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ف نعم|ن |لطيبــــ3936|2 وف|تـــيوسف | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود ن|جح |لسيد محمود عبــــد|لعزيز342635
52828oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد صل|ح عبــــد |لحليم سيد |حمد تـــكتـــك
6o8|92|يم رزق |لقط د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن محروس |بــــر|
6o3o46تـــج|ره طنط|عبــــد |لر|زق يونس عبــــد |لر|زق |لجل
9o|43o|تـــ سيد ع عبــــد|لسل|م حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج م
338|66| تـــج|ره بــــنه|حمد رض| محمد س|لم ن
238o22|ره|ل|ء خ|لد محمد نوفل د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريش|ء جم|ل محمد |بــــوه|شم محمد فرج|76757

35o92وف|تـــمحمد سليم|ن محمد سليم|ن ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممع|ذ |حمد رمض|ن عبــــد |لنبــــى ع247769
يم776966 معهد ف ص |لزق|زيقمحمود شعبــــ|ن محمود |بــــر|
ندى2|5333 صيدله |ل|سكندريهس|ره محمد شو 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــ|س حموده4945|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء وحيد محمد محمد عبــــد |لحميد|2|784|
43465oمعهد ف ص طنط|ن|ء عز |لعربــــ مصط |بــــو |لسعود
تـــج|ره طنط|يف حسن حسن زيد|562|6
صيدله |ل|سكندريهيه محمد |لرف| محمد |بــــو عي |428226
يم متـــو3959|6 ل|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ند| محمد 
يم عبــــد|لرحمن|49637 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهند| محمد |بــــر|

8423o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمود سيد عبــــد
|665o6ره|غفر|ن عمر عبــــد |لعزيز محمد مبــــروك د|بــــ |لق|
يم|784936 حقوق |لزق|زيقحمد محمد ع |بــــر|
يف محمود محمد حسن25828| حقوق حلو|نرو|ن 
حقوق ع شمسيوسف محمد سعد |حمد محمد6|373|

43o|9|ره|ء |حمد |بــــوزيد محمد علوم |لق|
84o9|5|معهد ف ص |سو|نس|ره محمود |بــــو|لمجد عبــــد
6o6483| يم عبــــد |لعزيز يم خ|لد |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ربــــيع رمض|ن عبــــد |لشكور82|767

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفلمصط نبــــيل عبــــد |لو|حد |حمد|53747
تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| محمد عبــــد|لغ عبــــد|لق|در266634
8o652|د|ر |لعلوم |لم |محمد س|لم محمد |بــــوبــــكر
ثــــ|ر |لفيوم|د| | محمد عبــــده عبــــد |لق|در377|78
7o8ooo معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد رمض|ن جمعه محمد حسن حس
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد صل|ح زين |لع|بــــدين عبــــد|لل897996
77o696نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمد يس خليل |لبــــحر|وى
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26738o حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير سعيد صل|ح ع مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد حمدى سيد أحمد حج|زى824||6
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــخلود ن|جح محمد |بــــو |لعط|77|8|6
766|o5طبــــ بــــورسعيده|يدى محمد |حمد محمود سعدون
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم |م محمد بــــسيو محمد نوي 436777
5o7837تـــج|ره دمنهورمه| صبــــرى محمد عبــــدربــــه شعبــــ|ن
|36o79تـــربــــيتـــ حلو|نفيول| صبــــ فؤ|د ذ

وف|تـــعمر ع|دل سيد عبــــد |لفتـــ|ح28699 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
69o437 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر| | |بــــوبــــكر محمد مصط
رهيوسف وجيه جبــــرتـــ شنودتـــ |يوبــــ77|283 تـــج|ره |لق|
4|395oيم |لعن ره|ي|ر| مجدي عبــــد | |بــــر| ثــــ|ر |لق|
9o9395|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه ممدوح ن|صح |بــــو|لحمد
27o249معهد ف ص بــــنه|محمود |لسيد محمد محمد |لفرخ
د|بــــ سوه|ج|وس|م حسن محمد محمد 898359
حقوق |لمنصورهي|ر| فؤ|د فؤ|د رمض|ن محمد8||2|7
72o46معهد ف ص بــــ سويفس|ره عبــــد | شعبــــ|ن محمد

د|بــــ ع شمس|لبــــ صل|ح محمود عثــــم|ن35|3|2
5|7o26طبــــ |ل|سكندريهمروتـــ سعيد |حمد ج|بــــر عبــــد |لحميد
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يوسف |س|مه تـــم|م ع84|6||
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــندى عبــــد|لحميد محمد محمد ع|مر7327|2
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجو عم|د شفيق مملوك|2798|
68|84o| |ل|ل فهيم |لعر حقوق |لمنصورهحمد حس 
يم سليم9|6769 يم عبــــد |لحميد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|خ|لد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمود عبــــد |لنبــــى |لهند|وى438732
تـــج|ره دمنهور|ء عبــــد |لستـــ|ر منصور محمد مصط 686|52
5|4o34ل|ل تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيتـــ محمد محمد س|لم 
علوم بــــنه|من|ر صل|ح |لدين عبــــد|لحليم عبــــد|366|33
6|2o4|د|بــــ طنط|محمد لبــــيبــــ لبــــيبــــ ع |لهبــــي|ن|
علوم ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد |حمد |لمحمودى678543
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حسيبــــه و|ئل تـــوفيق رشدى753496
تـــج|ره كفر |لشيخكريم س|مح |حمد شو عبــــد|لحليم9977|4
5o6487|تـــ حم|د حس عبــــد |ل|م|م صيدله |ل|سكندريهم
رهس|مح عبــــد |لحميد عبــــود حس 77|53| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لرحمن عنتـــر عبــــد|لرحيم رزق33|832
|49o49|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس| من ك|مل تـــكل
د|بــــ حلو|ن|منيتـــ محمد حسن حسن محمد|322397
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمصط و|ئل شح|تـــ عبــــد |لمنعم حش258969
علوم بــــنه|حمد محمود ص|بــــر حس |347694
يم |بــــو|لفتـــوح||75256 يم |يه|بــــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهبــــر|

2o323رهمصط ع محمود |حمد تـــج|ره |لق|
23o859رهشه|بــــ |حمد حسن |حمد صيدله |لق|
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77795o|ش|م مصط |لسيد حسن تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء 
وف|تـــ|رقيتـــ عو|د عبــــد|لش| عو|د درويش|36986 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــمحمد حس يوسف عبــــد |للطيف753363
4o4922يم |حمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمؤمن محمد |لسيد |بــــر|

88oo9|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد رضو|ن شو ص|لح ل|
يم|54325| علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد فوزى محمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم محمد عمر محمد64985|
رهه|يدى |يه|بــــ عبــــد |لعظيم عثــــم|ن58456| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــمريض |سيوط  حمد محمد سيد مه |38|882
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لحميد |سم|عيل عبــــد|لظ9|8278
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | |حمد فتـــ فهيم ع 484353
تـــج|ره |سيوطمحمد فرغ سيد فرج |87954
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخلود خ|لد عبــــد |لمجيد عبــــ|س425698
7o8|65ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود |حمد محمد |حمد عبــــد |لرحمن م |لع| 
تـــمريض كفر |لشيخحمد محمد |حمد عتـــم|ن|442456
زر|عه |لزق|زيقنوره|ن عليوه عليوه مصط 784544
684o95يم يم محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي |بــــر|
طبــــ بــــ سويفعزه صل|ح |حمد عبــــد|لر|زق858449
4o43o2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد|لرحمن فتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد بــــرك
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن صفوتـــ قدرى عبــــ|س5|2322
6o777|نوعيتـــ طنط| محمد عبــــد|لحميد علو|ن
رهندى ع|دل عبــــد|لكريم عبــــد|لحميد|88|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ بــــ سويف||ء ع|شور جمل |م|م|55435

|69|o9|د|بــــ ع شمس|حمد محمود محمد ن|صف ش|كر
75o664ن| محمود فرج محمود فرج مو لسن ع شمس|م
357o74|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد عم|د محمود عبــــد|لرحمن حسن
ندستـــ ع شمسين رض| سيد محمد39968|
48o967عبــــد|لق|در تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه محمد عبــــد|لق|در ن
يم |لسيد248363 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر س| |بــــر|
يف بــــدوى سيد |لطو 424||3 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينتـــ 
7665o4كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشجم|ل جمعه سل|مه ع مطر
ف ع فر|ج776774 نوعيتـــ |لزق|زيقمروه |
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــ |ر نه|د عبــــد |لحليم |بــــو|لمجد |لعو 52|623
4o7oo5يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر محمود محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآل|ء ع|دل محمد عبــــد |لعزيز عبــــد|لمجيد497429
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه ع محمد ع|مر47|646
تـــج|ره سوه|جمحمد خليل محمد سليم|ن758446
6|o9o8رهس|مح محمد |لسعيد سل|مه عبــــده صيدله |لق|
4o2o|6حقوق |ل|سكندريهنور محمد محمد |حمد ق|سم
معهد ف ص |سو|نمؤمن بــــدوي محمود عبــــد|لبــــ|سط869777
حقوق |لمنصورهبــــه | مح |لدين ذ عبــــد |لحليم4|7736
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كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرنيم س|مح شعبــــ|ن محمود2|4477
7646o8|ندستـــ بــــور سعيدسل|م محمد مو محمد بــــهجتـــ
68o25oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|طمه عبــــد |لسل|م |لسيد محمد
8o4794|ه ع|طف سعد حسن |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
4o|783د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سعيد |حمد محمد يوسف حسن
7o3946| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن سم محمد طلبــــه |لحس|ن
5|943oطبــــ ع شمسصبــــ| |لنبــــوى عبــــد |لرحيم |بــــو زيد
6o32|8معهد ف ص طنط|مريم عبــــد |لحميد عوض | بــــصل
ف عبــــد|لحميد حسن853628 نوعيتـــ موسيقيه |لم |ل| |
نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م |سم|عيل عبــــد |لحليم |لسيد|642383
634588| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |لسيد عي
3424|o|طبــــ |سن|ن ع شمسيتـــ عمر حسن محمد
4993o5|ف محمود |لعجيبــــى د|بــــ دمنهور|لشيم|ء أ
د|بــــ د |ط|ه|جر مسعد عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز سعيد7|6238
زر|عه |لزق|زيقن|ريم|ن صل|ح محمد عبــــد |لجو|د776452
|6|o3oره|حبــــيبــــتـــ عبــــد |لنبــــي محمد س|لم د|بــــ |لق|
د|بــــ سوه|ج| سم|ء ن| حف |حمد|899495
حقوق |ل|سكندريهمنه | |حمد سعد محمود منصور7|4897
حقوق |لمنصورهمصط عزتـــ |حمد معوض695262
معهد ف تـــمريض |سو|نعطيه مجدي عطيه عبــــد|لمقصود844972
رهيم |لسيد عبــــد |لستـــ|ر كيل| 69245| طبــــ بــــيطرى |لق|
ل5|4467 وف|تـــمحمود عبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لرحمن  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى |ر محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لبــــر|863|2
4|97o8 د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرز|ق  جم|ل  عبــــد |لرز|ق محمد
26|84o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م محمد م|جد |لسكرى
يم697929 يم |لسيد محمد |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهيم|ن |بــــر|
همحمد ي سليم حسن283337 نوعيتـــ ج
3324o||تـــج|ره بــــنه|حمد وجيه عبــــد|لعزيز شح|تـــه

|7o8|| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسل |حمد محمد صبــــ |حمدعبــــد
77568oحقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ط|رق مح ع
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومع |حمد ع محمد س|لم|24774
|6o795تـــج|ره ع شمسبــــدر عم|د ح|مد |حمد بــــدر
76o668كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسبــــريكس|م |ي | ص|بــــر بــــبــــ|وي
ى263794 نوعيتـــ بــــنه|منه خ|لد عزتـــ محمد |لعج
يم |حمد2|4459 وف|تـــش|م حس|م |لطو |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
6|7o99|تـــج|ره بــــور سعيدمنه | فتـــ سيد شط
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء ع|دل |لسيد س|لم|545|78
24o293ن| جورج |سعد حبــــيبــــ رهم حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــه|جر |م فه فؤ|د273377

6|3o9تـــج|ره بــــ سويفع حسن محمد |حمد
326o22ف سعيد قشقوش حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | |
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85|o38تـــج|ره سوه|جع محمد ع د|ود
24574oق|وى علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمزه سعيد محمد |ل
تـــج|ره طنط|حمد متـــو متـــو عبــــد |لرحمن |لحفن494352
62263oحقوق د |طع ع محمد عطيه عبــــد |لمع
|2778o|تـــج|ره ع شمسع م|جد محمد محمد حسبــــ
43|93o|يم عبــــد|لل ش|م |لسيد |بــــر| |د|بــــ طنط|ريم 
معهد ف تـــمريض |لم | ريح|بــــ صبــــري حس محمد5388|8
ندستـــ بــــور سعيدعمر عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم |لبــــسيو 624763
يم محمد |حمد |حمد محمد شبــــ523342 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
76o4|3علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيوسف حسن فرج سليم|ن
6o9569|علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد سم عزتـــ عبــــد |لرحمن
طبــــ حلو|نع |تـــ محمد محمد محمد عبــــد|لع|ل782778
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نشيم|ء رجبــــ عبــــد|لنعيم عبــــد|لسيد838886
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد ع|طف محمد عثــــم|ن|879624
يم257585 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرجبــــ شعبــــ|ن رجبــــ |بــــر|
755o64علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد محمد |لصغ رشو|ن
ندستـــ |لم |وجيه |مجد عيد ز|خر5625|8
884oo6 د|بــــ |سيوط|ف|طمه ع عبــــد|لسميع جبــــر عبــــد|لسميع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد رجبــــ جمعه عبــــد|لجو|د |لنج|ر|245562
طبــــ |ل|سكندريهمحمد حس بــــسيو محمد |بــــو شهبــــتـــ732||5
77272oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|من|ر نبــــيل محمد عم|ره
5|o|85طبــــ |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد |لع| شنيش
يم|33454 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف |حمد محمد |بــــر|
م|م888|44 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدير فكري محمود 
ون| حشمتـــ ثــــ|بــــتـــ بــــش|ى  888462 علوم |سيوطم
ندستـــ |ل|سكندريهعمر |يمن محمد محمد ميل|د62|445

5o93|تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|طف محمد سيد
لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش إد|رتـــ  تـــجمع خ|مس|يمن |يه|بــــ ممدوح محمد|9|42|2
تـــربــــيتـــ |لمنصورهر|بــــعه عل|ء فتـــ |لغريبــــ685965

يف |حمد944|5 تـــمريض  بــــ سويفين ر|ئد رمض|ن |ل
3529o8تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق محمد |نور
76346o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــه | |لسيد عبــــد |لرحمن شتـــ
|د|بــــ طنط|خ|لد س| محمد عم|ر453||4
نوعيتـــ |لم |منه رجبــــ محمد ف|ضل|5678|8
693o7|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حس |لسعيد مصط مهدى
892o|7 يم تـــج|ره |سيوطحس|م ر|وى ر|شد |بــــر|
7o7|3oتـــج|ره |لمنصورهدير محمد محمد ح|مد محمد
7895o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيف عمرو محمد سم عثــــم|ن

حقوق حلو|نبــــ|نوبــــ ع|دل ري|ض ص|دق|29574
ه محمد محمد رش|د مسعد |لعربــــ9||766 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم
53o622ندستـــ |ل|سكندريهند| |لسيد حس|ن |لسيد قنديل
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63o56oيم محمد عبــــد |لمنعم |لبــــ ندستـــ |لفيوممحمد |بــــر|
حقوق ع شمسمحمد ن| رمض|ن |حمد عمر|ن33924|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يتـــ شح|تـــ عط| | |لسيد|456238
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقع|طف محمود أحمد شو محمود حس |||639
طبــــ ع شمسمحمد أحمد عبــــد |لمقصود |لزقي49|2|5
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد شح|تـــه |لسيد حس |لحسنو |564|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسنورفند| خ|لد بــــسيو عبــــد |لمجيد غ||63|75
تـــج|ره سوه|جيه محمدرض| |نور عبــــد|لق|در|844557
ف سعد محمد9897|8 فنون جميله فنون حلو|ن |ر |
62o3|4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طصف| محمد ح|مد حسن |لغ|زى
يم489652 د|بــــ دمنهور|رضوي ه| ع محمد |بــــر|
6o547oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمريم خ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو رزقه
تـــج|ره |لزق|زيقمنه | محمد ن |لدين |حمد632498
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ي| محمد |لسيد|258658
7o5947|تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن |س|مه |حمد محمد |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر ط|رق |لغريبــــ |لسيد |لري|73|7|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد ع عبــــد|لحكيم محمود|888752
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه جم|ل عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح|948|82
نوعيتـــ |لم |و|ئل صبــــح ر| عبــــد|لوه|بــــ78|853
2|92o4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر نبــــيل عبــــد| عثــــم|ن حس|ن
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|تـــن |لسيد حسن محمد639285
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه |حمد عبــــد |لحميد حس 55963|
د|بــــ سوه|ج|سل كم|ل |لسيد عبــــد|لرحيم  896788
يم |لسعيد بــــرغوتـــ|69759 طبــــ |سن|ن |لمنصورهريه|م رض| |بــــر|
49664oتـــج|ره طنط|ف|طمه محمد صل|ح محمد |لوكيل
علوم |ل|سكندريهآيه سعيد محمد ر|شد |لسمبــــختـــي5|45|5
44ooo7علوم كفر |لشيخرحمتـــ و|صف |حمد |بــــو شعيشع يوسف
د|بــــ |لزق|زيق|زي|د ط|رق |حمد ز عبــــد|لمجيد634462
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعمر |يمن محمد بــــه|ء |لدين محمد بــــل762346
4237ooتـــمريض |إلسكندريتـــ ه|جر محمد |حمد ع حسن
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء محمد عبــــد|لمجيد عبــــد| محمد485492
7o8786|يم ع سليم|ن د|بــــ |لمنصوره|يه |بــــر|
6o|9|6ى |لبــــل|ط طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأسم|ء ع|دل ع
45|ooo ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد فؤ|د عبــــد|لصمد |بــــومو

حقوق |لمنصورهمحمد |س|مه |حمد محمد63235
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهمنيتـــ لط |لسيد صديق|483728
35o353| تـــج|ره ع شمسيمن محمد |م|م حس|ن
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسمر |حمد محمد |حمد عبــــد |للطيف956|78
6764o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | محسن مصط محمد حسن
63o94o| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن |حمد |لسيد مصط
23657oرهنور| مجدى فتـــوح عبــــد|لبــــر علوم |لق|
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تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــمنه عي |حمد حسن|85|288
تـــج|ره ع شمس|ء ح|تـــم حسن شح|تـــه|9976|2

|77o4رهمحمد |يه|بــــ عبــــد |لنبــــى عبــــد |لوه|بــــ تـــج|ره |لق|
حقوق بــــورسعيدم حس|م |لدين صديق ع محمد765947
25527o|يم عمر|ن حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل|م محمد فتـــ مهر|ن|333948
ندستـــ |لم |محمود عرفه عبــــد|لمغ شح|تـــه7645|8
43843o عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر |حمد محمد مصط |لطبــــ
يم محمد757789 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عشم|وى محمد |بــــر|
699o96معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمر |لسيد |لسعيد |لبــــي

حقوق حلو|نسيد عبــــد |له|دي سيد عبــــد |له|دي28297
ندستـــ |لمنصورهمحمد شعبــــ|ن |لسيد ع عبــــد |لنبــــى7|7|68
7685o5معهد ف ص |سم|عيليهح|زم عبــــد |لمنعم حس سعد
علوم |لعريشمنه | نور |لدين محمد حم|ده767797
699o9|ندستـــ |لزق|زيقع|دل ط|رق ع|دل ح|مد
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف نشأتـــ يوسف من528924
ه محمد زغلول دسو ||4924| رهم عل|ج طبــــي |لق|
6|877oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمصط محمد أحمد نو|رج

5|8o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف سيد محمد سيد
4|265oي بــــيو عبــــد |لحميد زرد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| ي
يم |حمد|475664 تـــج|ره دمنهورل|ء ع|طف |حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــسنتـــ ص|بــــر فوزي خليل7764|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود محمد رض| محمد س|لم99|265

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|زن محمود |حمد محمد |حمد5927|
3244o2تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد مع محمد
6752o3صيدله |لمنصورهمنه | سعد سعد حس|ن عبــــد |لفتـــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نسمه |حمد ص|لح ص|لح مو249727
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمريم ع محمد ع غنيم|294|7
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديقمر ع حس ع 833475
354o|2|يم كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسم| |حمد ع |حمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد عم|د فرج شوربــــ ||32455
|5345oندستـــ حلو|نس|رتـــ سيد قر شح|تـــتـــ
|6o322يم |حمد ندستـــ ع شمسمحمود ن |بــــر|
899o7o د|بــــ سوه|ج|مري|ن| يوسف صد سمع|ن
6o4||o طبــــ طنط|محمد بــــه|ء|لدين |حمد |لشيخ محمد مصط
ره|سل رفعتـــ محمد عبــــد|لحميد حسن238463 د|بــــ |لق|
6|o746رجه تـــمريض طنط| ي|سمينه فتـــح | سعد |بــــو 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم محمد فكرى |حمد |بــــو ريه622758
علوم ج|معتـــ |لسويسمه| محمد حس ز759997
4886ooتـــج|ره طنط|حمد سعيد عبــــد |لع| عبــــد |لمجيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عيد رجبــــ محمد |لبــــ|جورى|34485
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49o97|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد خ|لد عبــــد |لجو|د |حمد
ه من محمد نعم|ن 69|886 معهد ف ص |سيوطمش
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ|ء محمد عوض حسن ع سليم|ن88|525
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر محمود عبــــد| شح|تـــه عوض3|4874
|378oo|ش|م محمد محمد شعبــــ|ن ندستـــ ع شمسحمد 
ف محمد |لشلبــــى|24||4 |د|بــــ طنط|ندى |
4432ooيم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمه محمد شعبــــ|ن محمد |بــــر|
ندستـــ سوه|جخلود ط|رق محمد |حمد 28|922
6o894|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز مو
9o26o6  يم محمد حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|تـــن |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن مجدى عبــــده |لبــــ|ز عوض|684728
2284o5معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمه حسن فرج حسن
2323o2 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيوسف محمد عبــــد|للطيف مصط
ه622985 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م|زن |يمن سعد عبــــد |لوه|بــــ مع

37o89تـــج|ره ع شمسوليد ه| محمود حس حسن
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــض محسن مسعد دبــــيق252658
63oo7oيم تـــج|ره |لزق|زيقع|دل ع|دل رمض|ن |بــــر|

2|9o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سم|ح غريبــــ غريبــــ محمد مر|د
2697o4|يم سليم|ن محمد خط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمدى |بــــر|
|د|بــــ |لم |ف|طمه غيض|ن ع مقربــــ3387|8
776996| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم| فوزى عبــــد |لفتـــ|ح تـــه| ع
7o|93oى محمد |لجم|ل تـــج|ره |لزق|زيقي| حم|ده خ

حقوق |لفيومحسن|ء عبــــد |لحكيم ع|بــــدين ع محمود72289
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير نبــــيل ص|دق سليم|ن بــــدوى286576
23563o|د|بــــ حلو|ن|مل محمود عبــــد|لحميد |حمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ندي |يمن مصط عبــــد|لعزيز996|86
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفم عوض حسن ح|مد 924223
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين و|ئل |لسيد وحيد625424
84537o|تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء |حمد محمود حسن
علوم |لمنصورهندى عزتـــ |حمد |حمد |لعجوز698595
رهمحمد ه| محمد |لش|ذ |لشيخ24426| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن عزتـــ محمد |لسيد عبــــد |لح5975|7
678o6oد|بــــ |لمنصوره|حمد عص|م عبــــد |لرحيم محمد عجور
نوعيتـــ بــــنه|رقيتـــ صبــــ محمد |لسيد5|3397
3|63o4حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم محمود |لسيد محمود
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود مجدى ف|يز محمد |حمد446775
تـــج|ره سوه|جنسمه طلعتـــ محمد مهر|ن 899295
|465o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومزينبــــ محمود |نور محمود
4987o3ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ند| طلعتـــ حل |لسعيد |سم|عيل
معهد ف ص |سيوطبــــه عبــــد|لمحسن عبــــد|لع|ل حسن 892636
4o292|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د محمد ج|بــــر |سم|عيل |لكر|دي

Page 4013 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم عبــــد |لغ |لمي2846|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ندى |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيد|ل|ء |حمد |لسيد |حمد شط|92|763
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء منصور |لسيد منصور268672
7o||22د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن |س|مه فتـــ محمدمحمود
77oo||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عص|م |حمد عبــــد |لمقصود |لحفن
صيدله ع شمسمصط محمود سيد |لسعدى|34955
22||o8لسن ع شمس|عن|ن عيد عبــــده |لطويل
يم |لمك683558 ر محمد نبــــيه محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهط|
تـــج|ره دمنهورخ|لد مصط عبــــد |لستـــ|ر محمد ر| |49464
صيدله حلو|نعبــــد|لرحمن |حمد محمد ع أبــــو |لعل6743|2
2469o3ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــفتـــ محمد فتـــ محمد |بــــو عيشه
82o924كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد محسن عبــــد|لعظيم محمد
6o3593تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسمه |لبــــسيو عيد |لبــــ|ز
88|o59 علوم |سيوطنوره جم|ل ع سيد
79oo93تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعد عبــــ|دى حسن
علوم طنط|م|رين| عطيه سعد عطيه غط|س9457|5
وف|تـــمحمد عبــــد|لمقصود محمد عبــــد|لمقصود ج526845 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــمروه ع|طف محمود |لر|وى273357
4o3688|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهكريم محمد ن|شد عبــــد |لحميد عط
يم3|437| ن| |حمد محمد |بــــر| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
تـــمريض |لزق|زيق حمد |سم|عيل عبــــد |لسل|م |سم|عيل778569
طبــــ |لمنصورهمروه محمد |لسيد محمد سعودى698583
2435o4|لسن ع شمس|مل ط|رق |حمد مهدى
زر|عه ع شمسمريم محمد محمد عبــــد |لمجيد27733|
634|o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود صل|ح سليم|ن |لسيد
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخع |ء محمد |لشح|تـــ متـــو منصور683347
36o9o|تـــج|ره بــــنه|مصط م|جد عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم
3476o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خ|لد |حمد سيد حج|زى
6o785o| ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء فتـــ قر بــــكر مو

457o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه فرج محمد فريد
وف|تـــ|عبــــد |لرحمن لؤى جم|ل |لدين محمد|6778| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o2|76معهد ف ص طنط|دى مسعد |بــــو|لفتـــوح محمد عطيه
ل|ل عوض عمر |لنفر|5448|5 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــه رمض|ن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدن سم محمد ع ع|مر2|7642
686o94زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــدع|ء عبــــد |لبــــص محمد مو شوشتـــ
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد ح|تـــم محمد خليفه|888||5
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صفوتـــ مصط سليم عطيتـــ638625
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء عص|م |لسيد عبــــد|لرحمن||57|77
68527o|علوم |لمنصورهيم|ن م |لسيد |حمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر محسن عرفه ص|لح552|33
رهروجيه نبــــيل بــــدر سيد5584|| طبــــ |لق|
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5452oo|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــبــــ|نوبــــ ع|دل عزيز |قل|ديوس
359o45| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد خ|لد بــــسيو |م بــــسيو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد | محمد ه|شم محمود ك|بــــس236968
حقوق |لمنصورهرنيم رفعتـــ عزتـــ ع |لبــــرلس2768|7
24o95oره|محمد عص|م |حمد ري|ن |لسيد د|بــــ |لق|
تـــ مصط صد عبــــ|س|6483|5 تـــربــــيتـــ دمنهورم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نش|م محمد محمود مر|645|2
3|6|o9م |حمد ف|روق محمد لسن ع شمس|ن
448o3oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرئ|ل فتـــح | دسو فتـــح | |لطويل
4o3|44يم ع تـــج|ره |ل|سكندريهحن|ن حسن بــــسيو |بــــر|
ندستـــ |لفيومسل|م خ|لد عبــــد|لحليم حسن |لسكري65|2|3
7575o6|يم دي|بــــ د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه محمد |بــــر|
زر|عه |سيوطمـرنـ| ن|در من سم 883685
893o5|| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط لفتـــ محمد |حمد مه
ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| |لسيد يوسف ع |ل|ج|وى4|6964
6o7477خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |سو|نتـــ ط|رق ع |لقنطه

2o767|ندستـــ حلو|نجم|ل عبــــد |لن| محمود عبــــد |لع
633779| طبــــ بــــنه|يه سعيد عبــــد|للطيف عبــــد|
د|بــــ |لمنصوره|يه محمد عبــــد |لحفيظ |لسيد |لعو 697963
تـــج|ره بــــنه|سعيد س|لم سعد س|لم53|37|
33o6o7طبــــ |سن|ن طنط|رو|ن زغلول عر| عبــــد|للطيف
3|5o99|ي حل حن لس خ تـــج|ره ع شمسك
تـــج|ره ع شمسمحمد يح رجبــــ |لحسي 8|67|2
8o9475تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرمض|ن ر| حسن محمد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره عبــــد | عبــــد |لخ|لق سليم|ن||7759
تـــج|ره ع شمسمروتـــ حس|م |لدين محمد حس |33634
2533o6|معهد ف ص بــــنه|فن|ن عبــــد|لمنعم حسن مح|ريق
8|5o28لسن |لم |ه|جر عمر منيس يونس|
رهحمد شو سيد حسن |لدخ|خ |344422 عل|ج طبــــي |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويففيصل محمد فيصل محمد487|6
يم حن مر 849|35 تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء عزتـــ سعد |لشيخ|93|257
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد طه ع |بــــو رحمه|26576
يم مصط 32|446 ندستـــ |ل|سكندريهزي|د عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخسمر محمد محمود بــــسيو |لسق|9228|4
78249o تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عم|د محمد |لديد|مو
|د|بــــ طنط|يه |حمد ص|لح عطيه |لف |3883|6
ل|ل كم|ل |حمد بــــكر|495244 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد 
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمرو|ن سميح حن محمد محمود ع |||446
يم42227 رهسل محمد عبــــد |لنبــــي |بــــر| طبــــ |لق|

ه حمدى محمود مه 67327| تـــج|ره ع شمسن
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329|5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ مخيمر |بــــوزيد محمد
4|224o |يم |لقطبــــ |لزلبــــ ثــــ|ر د |ط|محمد |بــــر|
8o8546تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لعظيم |حمد عبــــد|لعظيم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط عبــــد |له|دى مصط عبــــد |86|688

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م |لدين محمد محمود عبــــد |لجيد63674
42895oمعهد ف ص طنط|بــــسمتـــ رمض|ن ح|مد عل|م
رهمصط نبــــيل بــــدر ش|كر66428| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر زكري| |حمد خلف29485
رهريمون |سحق مسعود عطيه|695| ندستـــ |لق|

775o38 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد سعيد صل|ح عبــــد |لحميد ع
|284o9 وقبــــسنتـــ محمد |حمد حس ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
معهد ف ص طنط|سل سم |لسيد حسن |لبــــلتـــ| 428389
2|439oى رهبــــسمله عص|م |لدين محمد |لبــــح تـــج|ره |لق|
علوم |سيوطمن|ر |س|مه زين |لدين عبــــد|لعظيم  887263
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عل|ء |لدين |لص|وي محمد|86849
8|5o45حتـــ وفن|دق |لم |مي ميخ|ئيل جرجس ص|دق| 
رهمحمد عبــــد |لحكم فريد مو حج|زى6|333| حقوق |لق|
26444oتـــمريض بــــنه|رغد جم|ل محمد حموده

63|o8|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|سل|م عبــــد |لن| يونس ر|تـــبــــ
497o4o|ء سعيد حسن ع شتـــ| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخيه سعد محمود بــــخيتـــ|2|5274
4|o872|د|بــــ طنط|مريم رض| محمد مصط |لسبــــ|
ره/ري|ضتـــعبــــد|لفتـــ|ح سعيد عبــــد|لمجيد شلبــــى246654 إعل|م |لق|
ندستـــ طنط|سعد مسعد سعد علم |لدين449673
|د|بــــ طنط|تـــسنيم محمد عبــــد|لفتـــ|ح عفي |لش82|329
4o4864 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | عمرو محمد |حمد وص

354o4| يم ع |لرف| ندستـــ أسو|نمنيتـــ |حمد |بــــر|
8o3772طبــــ |ل|سن|ن |لم |عل| ع |لسيد محمد
رهيوستـــ | ع|دل ر|غبــــ ر|تـــبــــ|3366| حقوق |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإيم|ن عيد محمد أبــــو |لمجد محمد476546
|د|بــــ طنط|محمد محمود محمد محمد فرج28|2|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء مصط محمد مرزوق82|267
52o678زر|عه دمنهورمرفتـــ محمود عثــــم|ن محمود
حقوق |لمنصورهمل سم فتـــ |لسيد غز|777342
حقوق |لزق|زيقس|لم محمد محمود حم|د95|785

رهيوسف حن محمود ك|مل دسو 947|4 حقوق |لق|
9|8o32 صيدلتـــ |سيوطدع|ء محمد ه|شم حس
36o877يم |نور عبــــد|لحميد |لبــــ حقوق بــــنه|محمد |بــــر|
يم426455 يم عبــــد |لمهدى |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمنيه |بــــر|
ه ع |حمد ع |لق| |248492 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
حقوق بــــنه|ريه|م |م عبــــد|لع| عبــــد|لفتـــ|ح343869
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يم عبــــد |لنبــــي يعقوبــــ3846|2 رهحمد محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه منصور |لشح|تـــ غنيم||26486
ف عبــــد |لع| عبــــد |لحميد48922| ه | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
د|بــــ |سو|ن|دع|ء صبــــرى عبــــده |حمد8|7575
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|عبــــد |لرحيم س| عبــــد |لسل|م |حمد ك54599|
6o|572|صيدله |ل|سكندريهحمد ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح عطيتـــ
وف|تـــعبــــد| |يمن محمد حس بــــيو545788 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
|د|بــــ |لم |جمعه شعر|وي حبــــيبــــ مرزوق885||8
رتـــ|خلود حمدى عوض محمود بــــرك|تـــ4|6987 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o428oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|يوسف و|ئل عبــــد |لعزيز سيف |لدين|
62o632ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهش|م محمد |لشبــــر|وى عبــــد |لعزيز خف
49542oى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورع|صم ع|طف عبــــد|لرحمن |لمس
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عص|م عبــــد |له|دى عبــــ|س س683|62
895o||  د|بــــ سوه|ج|شمس |لدين ك|رم خلف عبــــد|لع|ل
تـــمريض  بــــ سويفمحمود نبــــيل محمود عبــــد |لع|ل53383

يم|4848| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوق حل |حمد |بــــر|
7o358| ر|ء |حمد س| |لسيد علوم |لزق|زيقف|طمه |لز
8o|867يف فنون جميله فنون |لم |ع|صم |حمد فؤ|د مو |ل
238o99 رهخلود ه| محمد |م حقوق |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مريم |يمن محمد |ل|م عبــــد | |لعط625729
|3278oرهزينبــــ يوسف عبــــد |للطيف حمد |لعزبــــ تـــج|ره |لق|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد | |حمد |لسيد حس مبــــ|رك448583
4778o2تـــمريض |إلسكندريتـــ محمود محمد عبــــده نعم|ن كر|ر
48o32||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد عمر محمد |لنش|بــــى |لجمل
د|بــــ ع شمس|ه|جر ع|دل يوسف عبــــد|لر|زق326725
698o46طبــــ |لمنصورهريم |يمن زين |لع|بــــدين عبــــده
د|بــــ حلو|ن|حن طلعتـــ فرنسيس عبــــد |57433|
5|o66oنوبــــي ليمونه حقوق طنط|كم|ل |لدين س| عبــــد |لسميع |ل
3273o7|حقوق حلو|نيم|ن عبــــد| يوسف محمد
رهولي | ع|دل جرجس صليبــــ|6349|| تـــج|ره |لق|
52o82|صيدله |ل|سكندريهر| | رمض|ن حسن محمد منصور
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد محمود سعد  |ض|884654
ي س| مه 76||32 وف|تـــم|يكل خ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
75795oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر عل|ء ه|شم عبــــد|لموجود
يم |بــــ|ظه788569 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد جم|ل محمد |بــــر|
2688o3زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| سيد |حمد |حمد عزبــــ
6o93|4يم |ليم| |لنج|ر ندستـــ |لمنصورهع |بــــر|

ف سيد خليل68656 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نط|رق |
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد عز محمد رش|د|768786
36oo62 |د|بــــ طنط|مرو|ن محمد محمد ع |لفتـــي|
معهد ف ص |سو|نر| | عبــــد|لحميد جبــــريل ح|مد845783
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تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه خ|لد رضو|ن حس زيور235768
يم  نجم433564 معهد ف ص طنط|محمد |س|متـــ عبــــد |لعليم |بــــر|
79|o84| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء جميل عبــــد |لمنعم ع |لد|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء مك|وى محمد محمد |لعط|ر|6|7544
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|دى جم|ل سعد ص|لح 884576
827o7|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود جوده ق|بــــيل يونس
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــه ممدوح محمد صبــــ عبــــد |للطيف 255525
9o33o3 حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــ|س
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|ره طه محمد طه |لخطيبــــ83||49
3586ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ رض| محمد محمد رم|ن
7o87|9د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |لن| محمد محمد عبــــده
حسن يوسف646|42 حقوق طنط|ه|جرع خ
د|بــــ حلو|ن|محمد عيد فهيم محمد رمض|ن45732|
|25o9|رهحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لبــــديع محمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم| ثــــروتـــ ع محمد|783332
87o477|ك.تـــ. ف صن| |سو|نحمد ثــــ|بــــتـــ فكري |حمد
32838oتـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد رش|د عبــــد|لعزيز
حقوق |سيوطمصط كم|ل عبــــد|لحميد عبــــد|لح|فظ  5387|9

769o6رهسهيله س| شح|تـــه عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدلبــــ دسو ع|شور عبــــد|249975
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرو|ن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر6|3448

45o2|رهصل|ح |لدين |يمن صل|ح |بــــو ط|لبــــ علوم |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحن |حمد محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |44276
صيدله |لمنصوره حمد شكرى عبــــد |لموجود عبــــد |لمنعم686293
يم بــــهريز2998|7 ف عبــــد |لعظيم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهعص|م |
نوعيتـــ بــــنه|بــــتـــ مسعد محمد عبــــد|لبــــ| محمد332295
769o45معهد ف ص |سم|عيليهمؤمن ص|لح مبــــروك س|لم|ن
وف|تـــمريم حسي |حمد |لسيد|4259| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |لمنصورهس|ره عبــــد |لبــــ| محمد عبــــد |لبــــ| 6|6763

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء طه حل عبــــد |لوه|بــــ|42|63
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد مصط أم صديق452573 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ حلو|نيه محسن محمد كم|ل|8|463|
يم |لمو| |697624 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد رض| صبــــرى |بــــر|
4o8228|تـــج|ره طنط|حمد ي| فتـــ مشحوتـــ |لعبــــد
|د|بــــ بــــنه|دين| |س|مه عفي محمد329352
طبــــ |لزق|زيقريه|م نبــــوى عبــــد |لمنعم |حمد |بــــوبــــيه|77638
3|o8|6|تـــج|ره ع شمسرن| ي| محمد |لتـــه
48|5|o كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعمر |سم|عيل محمد ع |م
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنع|م محمد عبــــد|لحميد |بــــو قديحتـــ|254393
9o356| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط محمد بــــخيتـــ عبــــد|لكريم
772o47ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لرحمن عي ع.
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يم |لعو|د542|75 ف محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعمر |
يم ر| 5|8274 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد |بــــر|
رهمصط |حمد متـــو محمود خط|بــــ47444| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره دمنهورعمر عبــــد|لرحمن محمد عبــــد| |لقص2662|5
ف عبــــد|لفتـــ|ح أبــــو ديبــــ266543 تـــربــــيتـــ بــــنه|ثــــري| |
لس355246 لس شو ك ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رين| ك
6859|oيثــــم |لمتـــو |لمتـــو |لعدل تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسنتـــ محمد 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد وجدى عبــــد|له|دى عبــــد|لرحمن623|26
يف عبــــد |له|دى شح|تـــه||5797| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه 
بــــتـــ |م|م جعفر528874 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخزي|د و
85|o27ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط ع|دل محمد |بــــوبــــكر
43989o طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد محمد بــــك
معهد ف ص بــــور سعيدي|سم | |لسيد |لسيد رسل|ن|64665
24335oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسد| | محمد خميس محمد

|4o79فنون جميله عم|ره |لم |مريم محمود سل|متـــ عبــــد|لمطلبــــ عبــــد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ن| |نس |لخو768556
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف محمد محبــــ مر2572|3
3|8|5oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف وليد بــــيو محمود
3|2o68نوعيتـــ بــــنه| محمد جم|ل |لدين رشدى محمود
8o8695تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لمن ع سليم بــــركه
88o976 د|بــــ |سيوط|مصط جم|ل ك|مل ش|كر

ى28443 د |لبــــح رهيوسف عبــــد |لكريم ك|مل مج| حقوق |لق|
ندستـــ حلو|نعمر سعيد عبــــد |لغ عطيتـــ28739

43638oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد خ|لد ع محمد |لحش|ش
4o5435تـــج|ره طنط|آل|ء يح عبــــد |لعزيزسيد أحمد سيد أحمد
33375oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع|دل محمود |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ع|دل |لشح|تـــ |سم|عيل |له||9|628
تـــج|ره بــــنه|فؤ|د خ|لد فؤ|د حسن333468
83|7o2تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لل|ه بــــخيتـــ

42o9|ره|نور| محمد رمض|ن عبــــد |لخ|لق د|بــــ |لق|
855o37| علوم |لم ||ء جم|ل ي مر
ر|ء |لحس محمود محمد836996 ك.تـــ. ف صن| قن|ز
تـــ من محمد |حمد محمود632399 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمن
6o2734معهد ف ص طنط|محمد غ|زى محمد محمود شتـــ|تـــ
345o73يم ع كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر|ن| محمد سعيد |بــــر|
6o6|22|تـــج|ره |لمنصورهحمد شعبــــ|ن عبــــده خليل
ندستـــ |ل|سكندريهعمر جميل عبــــد |له|دي |بــــو |لفتـــوح52|479
5o7272|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدع|ء حسن |بــــو |لفتـــوح محمد و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ن عو شو لبــــيبــــ|895733

رهمحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف حسن26495 تـــج|ره |لق|
4428o4 يم عبــــد |لرحمن ع علوم كفر |لشيخرن| مجدى |حمد |بــــر|
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8o8468|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنطونيوس نهرو منقريوس |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |عمر عبــــد| محمد ك|مل فرج|49554
|2o|48ندستـــ ع شمسمريم ثــــروتـــ كم|ل ميل|د
6|o574 د|بــــ |لمنصوره|من|ر |لسيد ع |لشي
4o3769|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد محمد محمود عطيتـــ
77o||4ف محمد محمد عبــــد|لرحمن د|بــــ |لزق|زيق|محمد |
527oo5علوم ري|ضتـــ دمنهورم | مجدى ف|يز قل|ده غبــــري|ل
6o|963|حقوق طنط|ع ع|دل ع |لعبــــ
ه حسن عبــــد|لمجيد عبــــد|لجو|د |639823 تـــج|ره |لزق|زيقم
معهد ف ص بــــور سعيدم| و|ئل عبــــد |لر|زق عبــــد |لحميد فرج692|62

5963oتـــج|ره بــــ سويفنوره|ن محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننجل|ء جم|ل محمد ح|فظ48872

صيدله ع شمسعمر عبــــد|لعزيز حل محمود قدر342958
867o3| علوم |سو|نجورج ف|يز عجيبــــ م

صيدله بــــ سويفوق عرف|تـــ حسن سعد62329
تـــمريض سوه|ج تـــحيه محمد ه|شم |بــــو|لق|سم |89888
45o|59كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد محمود |لقطبــــ |حمد علم
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــرن| م|جد عبــــد|لبــــ|سط سعيد مر8|6256
8o2797|تـــربــــيتـــ |لم |حمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لرحمن
|335o5ندستـــ |لم |محمود حس مختـــ|ر حسن
4o|259نوعيتـــ |ل|سكندريهس|ره فرج ص| يونس
776oo||كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيم|ن وليد محمود |بــــو |لفتـــوح
ف عبــــد |لستـــ|ر حسن42287| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــسمه |
5o6684| تـــمريض |إلسكندريتـــ يتـــ ف|يز محمد ع |لطو
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأل|ء ع|طف عبــــد| |لسيد |حمد425682
يف7269|6 صيدلتـــ بــــورسعيدرغده |لحس منصور |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ يوسف عبــــد |لح|فظ محمد محمد|47624
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مريم ر| عبــــد |لجو|د عبــــد |لحميد 676684
تـــج|ره ع شمسه|يدى حس|م |لدين محمد فه24242|

تـــربــــيتـــ ع شمسوق شعبــــ|ن عبــــد |لمعبــــود محمد49454
8o3|63نوعيتـــ |لم |سل حس ع |سم|عيل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشه|بــــ مصط محمود محمد ع36989|
69o58|| د|بــــ |لمنصوره||ء ع|دل |حمد ع
4o9644يم دومتـــ يم |سم|عيل |بــــر| |د|بــــ طنط|سم|ء |بــــر|
27o743| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد حمدى عبــــد| |لدسو عبــــد|
ندستـــ طنط|فوزى |يمن محمد محمد ز عريبــــى529595
رهمصط خليل |حمد محمد527|32 صيدله |لق|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرضوى محمود عبــــد |لرحمن محمود22243
زر|عه |لفيومريو|ن محسن رمض|ن |لسيد69823

د|بــــ حلو|ن|د| | محمود سعد يوسف63375|
د69728 د|بــــ |لفيوم|خلود |م|م حسن مج|
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287o33تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدى محمد عبــــد|لعزيز |لنج|ر
|27o35|رتـــ |لع| (علوم ح|سبــــ)قطعتـــ2 م.خدم|تـــ |لبــــنفسج تـــجمع |ول|حمد نبــــيل حسن حسن |حمد لق|
د|ر |لعلوم |لم |سيد محمد رمض|ن محمد 875883
معهد ف ص بــــنه|محمد مبــــروك محمد محمد حس|ن 8|7|25

رهمحمد عبــــد| محمود |حمد3952| ندستـــ |لق|
معهد ف ص |سيوطمحمد طلعتـــ |حمد محمود 3889|9
85o66| تـــج|ره |سيوطمحمد ع|دل سيد ع
يم |سم|عيل دندش263883 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د | محمد |بــــر|

65o3|معهد ف تـــمريض |لفيومف|طمه ف|ضل عبــــد|لع|ل عبــــد|لسل
طبــــ |سن|ن ع شمسنو|ل |يمن عبــــد|لعظيم محمود23|342
63|o|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره محسن |بــــو |لفتـــوح محمد ص
689o78|يم محمد مرج|ن معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يه|بــــ |لسيد |بــــر|
يم689|33 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء فؤ|د |بــــو |لفتـــوح |حمد |بــــر|

46o97يم تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن ن| محمد |بــــر|
42775oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جكريم عل|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد  عبــــده
27o|58ى ج|بــــر |لسيد س|لم حرحش نوعيتـــ |شمونحمد ي
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مصط عبــــ|س عبــــد| زبــــ|ره|424336
3443o3د|بــــ ع شمس|يح |حمد بــــيو محمد صبــــح

|93o9ش|م محمد عبــــد|لغف|ر فرج عسكر تـــج|ره بــــ سويفمحمد 
49o62||يم عمر ن د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| صبــــ |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى محمد |حمد |حمد زيتـــون534556
248o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نوره|ن صبــــ سيد |حمد جودتـــ |لش
|27o74ر|ء |لسيد حسن خط|بــــ رهف|طمتـــ |لز تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنو|ل محمد رجبــــ سيف |لدين مصط 354947

د|بــــ |لفيوم|جه|د محمد سيد ربــــيع42|67
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه رجبــــ عبــــد|لرحمن مخلوف|253497
تـــج|ره ع شمسنس ع|دل محمد حس عبــــد|لعزيز|343524
تـــج|ره ع شمسسل محمود حس ع محمود7947|2
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــوق و|ئل عوض |لطلخ|وى622739
489o88تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــصبــــرين ج|د ز|يد عبــــد |لد|يم

2o932ريدى رهحمزتـــ عم|د |لدين حمزتـــ حسن  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
79o394بــــ |حمد عبــــد|لع|ل علوم ج|معتـــ |لسويسشيم|ء |بــــو د
328|4oندستـــ بــــنه|ش|مل عبــــد|لحميد سيد عبــــده خليل كليتـــ 
تـــج|ره كفر |لشيخرض| محمود |لسعيد محمود |ل|حول9947|4
زر|عه دمنهورمحمد ع عبــــد |لفتـــ|ح محمد حمزتـــ7|24|5
6|o3|6 |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|آيه عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در |لنوس
624o8o|د|بــــ د |ط|محمد عبــــد |لمو محمد أبــــو|لقمص
يم ع محمود5|2342 رهع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمود رسل|ن رسل|ن |بــــر|2|7|26
ي838769 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر ع|دل |حمد |لبــــ
48267oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدى محمد محمد عبــــده ط|يل
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رهزي|د حمدى عبــــد |لجو|د |لعو 4|67|| طبــــ بــــيطرى |لق|
فنون جميله فنون حلو|نرو|ن |حمد ر|شد محمد9667||
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمزتـــ ج|بــــر محمود |لسيد رجبــــ486975
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد عبــــد|لنبــــى ع س|لم|674|26
8796o6 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نج|ح ممدوح فتـــ سيد

ره|د| | محمد لط ع بــــيو26756 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ دمنهور|سم|ء مط|وع فتـــ مبــــروك||462|5
بــــ232963 رهغدير خ|لد محمد عبــــد |لرحمن |بــــو |لد حقوق |لق|
326268| تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء عبــــد| سيد عبــــد|
3737o4 زر|عه مشتـــهركرستـــ س|مح |سحق فه
7o|83o|د|بــــ |لزق|زيق|يه |لسيد شح|تـــه محمد |حمد
يع7436|2 تـــج|ره ع شمسمريم وليد محمد محمد |بــــو 
علوم ج|معتـــ د |طبــــه | يح محمد عبــــد |لجو|د خليل7739|7
ر بــــطرس عبــــده98|7|8 تـــج|ره بــــ سويفصموئيل م|
4o2627تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسمر عبــــد|لحكيم أنور عبــــد|لعزيز
26o653تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومريم ي|س من عبــــد|لغف|ر

7379o معهد ف ص بــــ سويفنشوى |يمن كم|ل قر
يم453798 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد فتـــ حل ع |بــــر|

رهمصط محمد مصط محمد سيد37468 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
63o|46طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عبــــد |لمجيد محمود عبــــد |لمجيد
م حمدى بــــهجتـــ عبــــد|للطيف|92|352 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد
7o2842ى يم |لقص معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد بــــ|سم محمد |بــــر|
44o9|6|طبــــ كفر |لشيخحمد عو فتـــ عبــــد|له|دي
|5|48o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل |حمد عويس عبــــد |لعزيز حس
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم مجدى |حمد عبــــد|لحميد9733|2
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد س| |لسعيد محمود زين |لفق3|4928
د|بــــ حلو|ن|عمرو |يمن محمد عبــــد |لق|در بــــدر2359|2
ف صل|ح |لسيد حس |439954 علوم كفر |لشيخيه |
يم عبــــده489257 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|د | حسن محمد |بــــر|
887o24|د|بــــ |سيوط|  يم|ن رمض|ن عبــــد|لعزيز فر|ج
تـــج|ره سوه|ج حمد ع عرفه |لسيد|896976

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرضوى م |لدين |حمد |حمد67286
25o728طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صل|ح عبــــد|لغف|ر عبــــد |لسل

ندستـــ بــــ سويفوليد رمض|ن عو|د محمد55776
35432oيم حقوق ع شمسرقيتـــ عل|ء حسن |بــــر|
|5499oتـــربــــيتـــ حلو|نريم ط|رق سليم محمد
د|بــــ |لمنصوره|م تـــوفيق ه|شم ح|مد |لط 852||7
2|63o6 حقوق ع شمسمحمد عبــــد|لرحيم محمد |لملقبــــ بــــأبــــى
83886o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيم|ن ن| فتـــ ط|يع
|5|o87د|بــــ |سيوط|ه|جر محمد عزتـــ عبــــد | |حمد
4o689|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ع عبــــد |لحميد عز|م
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تـــج|ره سوه|جسل ي| محمد عطيه كشك  4|8965
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لحليم جميل عبــــد |لحليم عبــــد |48475 ل|

759o95ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل محمد |لسيد
|39876| تـــج|ره ع شمسيه شكرى |حمد |لمهدى حسن ع
43o8o5صيدله طنط|آيتـــ محمد |سم|عيل ق|سم
687oo2بــــي محمود محمد مط|وع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |ل
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ح|تـــم |حمد مصط |52|64|
5oo8|7تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنور|ن ع محمد |لعبــــ
ندستـــ ع شمسمريم سم  |بــــ شكرى285||3
77o37|زر|عه |لزق|زيقم|زن محمود عبــــد |لمجيد ع محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح ع|طف صبــــ ص|دق5367|
معهد ف تـــمريض |لفيوموق حمدى طه حموده5|875

6|o27||تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن |حمد نظيف
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لبــــ|سط محمد2|7793
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه رض| فؤ|د شح|تـــه|6489|5
تـــج|ره دمنهوربــــتـــ سم حس|ن ع 522245
معهد ف ص |لزق|زيقآيه محمد عبــــد|لسميع سليم محمد عجوه76|629
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ منيه محمد |س|مه فتـــوح م|جد |لسيد حس683436
موس428972 نوعيتـــ طنط|نور| عبــــد | محمد 
ش|م زكري| محمد ج|دو8|259| تـــج|ره بــــنه|يوسف 
حقوق ع شمسي|سم محمد زين |لع|بــــدين سيد |حمد9494|2
ندستـــ أسو|نعبــــد| جم|ل سيد |لبــــدري|98|84
تـــمريض |إلسكندريتـــ يم|ن |حمد غ|نم |حمد غ|نم|7|4236
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد علوى طلعتـــ محمد|629797
426o47يد درويش  |حه وفن|دق |ل|سكندريهسل س|مر صبــــرى |بــــو |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد خ|لد محمد |لجندى سل|م487655
52o386|علوم |ل|سكندريهيم|ن |يمن حسن مع|ذ رميح
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود محمد محمد عبــــد |لرحيم443452 ك.تـــ. ف للبــــ
يم ع |لقن|وي|68642 يم ي| |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــر|
ندستـــ طنط|محمد شو عبــــد |لحميد تـــركيه449367
صيدله حلو|نلسيد رجبــــ |لسيد ح|مد |لحس|ن |686782
طبــــ |لمنصورهشو |س|مه شو عبــــد |لرؤف فرح|99|679
897o42 ى محمود عبــــد|لل|ه  |حه وفن|دق |ل|قمحمود خ
6||3o2|د|بــــ د |ط|سم|ح حم|ده مصط |بــــو |لعط
حقوق |سيوطخ|لد ع بــــدوي ع 824545
44|3o|| تـــمريض كفر |لشيخع|صم محمد طلبــــتـــ دسو نعمه
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممصط سعيد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لسل|26598
685o4o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره دى مصط |لبــــهي طه عبــــد |لوه
6oo95||يم سلط|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء محمد |بــــر|
8654o6علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|رك ممدوح منصور ميخ|ئيل
ندستـــ بــــور سعيدخ|لد محمود حسن |لجر|ي عبــــد |لرحمن765523
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265|o|| |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |لسيد |لسيد ر
8787o4 علوم |سيوطشيم|ء بــــدوى ع فرغ
|4596o|د|بــــ |سو|ن|مريم ط|رق محمود عط
حقوق بــــنه|عبــــد| عبــــد|لمنصف ق|سم محمود|79|33
 |حه وفن|دق |لفيومحمد ر|فتـــ |حمد صميده|68347

ن| |ديبــــ شكري تـــكل|8746|8 صيدلتـــ |سيوطم
يم  |ره|33266 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|صبــــ|ح حج|زى محمد |بــــر|

5|o54|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مصط عبــــد|لعليم |بــــو|لسعود عبــــد
8|4o38تـــج|ره بــــ سويفبــــودسو عبــــد|لعظيم |بــــودسو عبــــد
يم |لع|يدى |بــــر356256 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ر|جح |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمرفتـــ عوض عبــــد|لح|فظ عبــــد|لرحيم 8|27|9
7o36o||تـــج|ره بــــنه|نوره|ن محمد |بــــو عتـــ|بــــ محمد |لتـــل
|253o8| تـــربــــيتـــ ع شمسدى محمد ممدوح |لن|دى مصط
34o229د|بــــ بــــنه|بــــتـــ صبــــرى محمد عثــــم|ن |لسي|
4966o7| د|بــــ دمنهور|رن| محمد عبــــد |لش| محمد عبــــد

يم محمد |حمد35568 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع |بــــر|
4o2977ى يم |لسيد ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سل|م ص|بــــر |بــــر|
لس رمسيس ذ صموئيل  3|8764 تـــج|ره |سيوطك
د|بــــ |لعريش|سم|ء فتـــ |لسيد ص|لح |لنش|ر|767368

4o77|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد حسن سعد عبــــد|لحميد
وز جور 265798 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيشوى سم ن
م|م3522|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم  |ء |لدين تـــوفيق 
د|بــــ |لعريش|شيم|ء محمد |حمد مطر23|768
26|88o|ح |د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن جم|ل متـــو محمد 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء جم|ل لبــــيبــــ حمد|ن|322747
ندستـــ |ل|سكندريهسيف |لدين محمود حسن ع |لزي 524756
357o73|ندستـــ بــــنه|حمد عص|م |حمد تـــوفيق رمض|ن كليتـــ 
ف فتـــ |لخو 254242 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ند |حمد سيد محمد3|345|
ندستـــ |ل|سكندريهم | ن|جح ف|روق شنوده525785
تـــج|ره طنط|يوستـــ | ع|دل مكرم عبــــد |لسيد  |2655|4
64237o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد جمعه حسن |حمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنور| محمد عبــــد |لصمد |بــــو ق|سم435222
|5556oد|بــــ ع شمس|رو|ن |يمن |لسيد عبــــد |لسل|م يوسف
|د|بــــ بــــنه|محمد عص|م غمري عبــــد|357555
9o3756 طبــــ بــــيطرى سوه|جد |نه ن| فرج عزيز
حقوق |لمنصورهحمد رض| حسن ع يوسف|868|69

|8oo3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمود عثــــم|ن عبــــ|س عبــــد|لمجيد
78|o8|صيدله |لزق|زيقمحمود |لعربــــى عبــــد |لحق ع رزق
8o|785إعل|م بــــ سويفد |نه عبــــد| ك|مل ص|دق
5o6275 صيدله |ل|سكندريهنوره|ن عبــــد|لجو|د |سم|عيل بــــسيس
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6293o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد محمد عبــــد|لمنعم محمد
3|o942وف|تـــج| شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لق|در ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ين ن|فع عبــــد|لعظيم ع 47|845 تـــربــــيتـــ |سو|نش
6|o936|د|بــــ |لمنصوره|حمد |لعربــــى فتـــ أحمد أبــــو زيد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسن|ء محمد |لبــــدوى |حمد عبــــد |لع|3|78|7

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد | شو عبــــد | سليم9858|
6oo446تـــج|ره |سيوطم ذ |بــــو ش|دى |بــــوش|دى منديشتـــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز دي8952|4
تـــج|ره بــــنه|حمد س| مصط محمد|356372
4o2524حقوق طنط|مريم زكري| حكيم مرقص
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |لسعيد بــــ|تـــع حسن |لف|ر8|46|4

5o57|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|دي ع|دل رزق |سحق
9oo535  |كليتـــ |أللسن ج أسو|نيل|نه سعد | ميخ|ئيل حن
يم |حمد489634 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد| | |لسيد |بــــر|
تـــج|ره طنط|عبــــد | مصط محمد عبــــد |لمجيد دي4295|6
4o54o4 ش|م عبــــد |لمنعم ز تـــج|ره |ل|سكندريهعل| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نربــــ|بــــ رمض|ن محمد حموده حم|ده24|238
626389| زر|عه |لزق|زيقي|تـــ محمود محمد متـــو

|57o|رهمحمد حس|م |نور |بــــو رو|ش تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد |لد|خ قطبــــ|2936|8
ش|م محمد طه محمد5845|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن 
3||8o||لسن ع شمس|ل|ء زكري| س|لم سليم|ن
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|عبــــد |ل|له س| |حمد عبــــد |لرحيم طبــــق|43||5
87754o تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره حمدى عبــــد |لمحسن حس
6|23|o تـــج|ره طنط|عبــــد | عبــــد |لعزيز تـــوفيق |لبــــلكي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|حبــــيبــــتـــ سيد عبــــد |لفتـــ|ح ش|ذ35969|
لسن ع شمس|س |لسيد محمد س|لم ع منصور783884
همحمود عصمتـــ محمود محمد227379 نوعيتـــ ج
تـــج|ره بــــ سويفصموئيل سم ف|رس ذ 97|7|8
6o2738معهد ف ص طنط|محمود ع|دل عبــــد |لجليل محمد |لميد

5362o كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه جم|ل عبــــد |لتـــو|بــــ |م
4|2o34|تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن عبــــد

د|بــــ حلو|ن|نور|ن كم|ل ع سليم|ن|3525
رهحمد خ|لد عبــــد|لكريم عبــــد|لجليل|323324 طبــــ بــــيطرى |لق|
ف |لغول بــــرسوم 923585 صيدلتـــ سوه|جرويس |
ف سيد محمود |لمن |345783 صيدله ع شمسحمد |
3|2|o5رهي|سم | |نور ج|بــــر مسعود ق|سم عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ بــــنه|محمود ع|طف محمد عبــــد|لوه|بــــ499|33 كليتـــ 
ف محمد حسن حم|د767882 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم |
879o8o| يم حم|يه | كو ه |بــــر| صيدلتـــ |سيوط  م
8oo6o4معهد ف ص |سو|نحس|م حسن عبــــد|لح|كم حسن
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27234oى |حمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد بــــرك|تـــ خ
26o4|تـــج|ره بــــنه|تـــوم|س عم|د نسيم جرجس
53o||علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد فؤ|د حسن عبــــ|س

د|بــــ د |ط|بــــه | سعد سعد |لبــــن|ن77|7|6
637|4o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |يمن حسن حس|ن
9o6489 ر|ء محمد |م |حمد تـــج|ره سوه|جف|طمه |لز
68o572| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||يه | و|ئل عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد
4492o2|ندستـــ طنط|ندرو س|مح شكرى بــــش|ره
يف عبــــد|لحميد حس |342673 ندستـــ |لم |يتـــ 
6o|2o6|تـــمريض طنط| آيه محمد صل|ح سعد محمد |بــــودل
س|وى4|93|4 حقوق طنط|يم|ن ف|روق وف| |حمد |ل
ر كم|ل |لسيد ش| 2697|6 زر|عه |لزق|زيقريه|م م|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسندس خ|لد سيد محمد شح|تـــتـــ|35435
4o9933ش|بــــي يم |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر |حمد |بــــر|

رهبــــسنتـــ مجدى مصط |لق| 8257| تـــج|ره |لق|
يم محمد49|693 يم |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد عبــــد| عو|د عبــــد| زريق346245
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حس لط |سم|عيل |لديبــــ5379|4
493o74د|بــــ دمنهور|محمود محمد محمد محمد عبــــ|س
يم ع|مر265353 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م ي| عبــــد| |بــــر|

كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفمحمد ع|دل ك|مل محمد72542
4o2644ويل جويد د|بــــ |ل|سكندريه|م|ري|ن ممدوح سمع|ن 

معهد ف تـــمريض |لفيومس|مح صل|ح عبــــد | عبــــد |لحميد7|6|7
|26o63د|بــــ ع شمس|يوسف حس|م محمد صد منصور
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء و|ئل محمد |حمد |لطو 254379
49o4|6كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنور| أحمد مصط أحمد|بــــوزيد
ره|مريم محمد ع|صم |لشع|ر252669 ثــــ|ر |لق|

|6299| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمود محمد محمد عي
رتـــ|ف|طمه |س|مه محمد عبــــد|لرحيم44597 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ر عبــــد|لعظيم عبــــد |لجو24||27 معهد ف ص بــــنه|ف|طمه م|
826889| تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيم|ن محمود محمد عبــــد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لر|زق أبــــو |لفتـــوح محمد445342
4o49o|د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ن عبــــد |لجليل ع |لعربــــى
نوعيتـــ |لم |رن| ميخ|ئيل صموئيل ص|دق|85365
8o7365كليتـــ حقوق |لم |ش|م ربــــيع مهر|ن ج|د |لربــــ
8|43o7تـــج|ره بــــ سويفحمد ع|شور عبــــد|لمنطلبــــ عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ دمنهورسلسبــــيل طه محمد محمود خ 498244
د|بــــ دمنهور|ض سعيد محمد أحمد غ|نم476285
53o387ر مختـــ|ر متـــو دي|بــــ د|بــــ دمنهور|زينبــــ م|
33o384تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفريه|م عبــــد|لرحمن رمض|ن |لسيد
حقوق |ل|سكندريهيه |حمد محمود |حمد ه|شم|485678
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تـــمريض بــــنه|ريم خ|لد عبــــد|لمنعم محمد حسن357673
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد رض| محمد أحمد |لطح|ن777696
ى عص|م حسن حسن منصور|86|26 وف|تـــخ تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفكريم شعبــــ|ن طر|ف عبــــد|لحميد855968
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمود ص|لح محمد فرغ منصور767275

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفتـــغريد محمد سل|مه جوده59586
د|بــــ |لزق|زيق|منه ي| عبــــد |لسل|م محمد م776444
معهد ف ص |ل|سكندريهأمل أحمد سعيد ج|د حسن4654|5
677|4o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عزتـــ م |لدين يوسف عبــــده
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد محمد677564
6993o3معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |حمد محمد ج|د
638o78حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع |لسيد مصط |لسيد ف|يد
2497o3نوعيتـــ |شمونمريم ع محمد مو زعزع
45o469 يم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز تـــج|ره طنط|يه|بــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس|م محمد |لسيد |حمد784825
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد مو635998
67955oري|ض |طف|ل |لمنصورهه|يدى ع عبــــد |لقوى ع حسن
حقوق |ل|سكندريهج|بــــر ع|دل رمض|ن محمد سليم|ن|48453
نده محمد ع |حمد |لمتـــيم25886| تـــج|ره ع شمسش|
صيدله ع شمسم|رين| عز فكرى جرجس32529|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح عم|ره258959
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|مه سيف |لن محمد عبــــد|لمنعم477|84
ندستـــ كفر |لشيخنور حسن |حمد |لغري 287785
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــس|ره م|جد ف|يق جندى غبــــري|ل763677
رتـــسيد خ|لد سيد عبــــده |لغندور3|226| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|دير محمد سعد محمد |ل |د4293|4
علوم |لم |رجبــــ رض| رجبــــ بــــيو 855248

يم56826 ر محمد |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفمحمد م|
حقوق بــــورسعيدمحمود عبــــ|س حس عبــــ|س عبــــد |لبــــ766584
تـــج|ره سوه|جسمر ربــــيع |بــــو|لحسن |بــــو|لنج| 564||9
62o|o9 |تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طر| | كم|ل محمد |لسيد |لشعبــــ
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننوره|ن عبــــد| عمر حسن محمد228669
نوعيتـــ |لم |روضه عل|ء محمد |حمد857959
4|o632|تـــج|ره طنط|حمد أيمن فتـــ |حمد |لشيخ
4o|937|حقوق |لمنصورهحمد سعيد محمد عبــــد |لرحمن
ثــــ|ر |لفيوم|محمد عبــــد|لحميد شبــــل |لقص|ص255877
439o|6طل طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخع |حمد ع عبــــد ربــــه 
677o|7د|بــــ د |ط|محمود عبــــد |لحفيظ |حمد عبــــد |لحفيظ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنسمه |م بــــطرس حنس 95|886

يم عر|بــــى|4944 رهخلود نص|ر |بــــر| صيدله |لق|
رتـــ|مه|د |حمد ع |حمد2297|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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283o6 رهعم|د |لدين ط|رق مصط ع د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ر| |حمد محمد عبــــد|لسل|م249974
ف محمد سعيد محمد بــــسيو |52738 ندستـــ |ل|سكندريهسل أ
4o63o2تـــج|ره |ل|سكندريهدير شعبــــ|ن ج|مع حسن سل|م
تـــج|ره ع شمسزينبــــ ر| عبــــد|لحميد حس|ن 9763|2
7o3|66حقوق |لمنصوره محمود محمد |لستـــ|وى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسم|ء محمد كم|ل محمد|34555|
449oo2ندستـــ طنط|أحمد محمود ه|شم محمد عي
639oo2 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عمر محمد ع محمد مصط
ندستـــ |لزق|زيقحمد رمض|ن دي|بــــ طر|د محمد|43|4|6

ره|شهد صل|ح ع ع حسن66|5| ثــــ|ر |لق|
9o8353  علوم ري|ضتـــ سوه|جصف|ء مرزوق فضل | رزق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لمو عزبــــ مكرم |255585
88o2o8 تـــج|ره |سيوطنش|تـــ نبــــيل رمزى سدر|ك
4325o7|تـــربــــيتـــ طنط|ن|دين محمد ع سليم|ن مصط ن
25o33oمعهد ف ص بــــنه|تـــسبــــيح عبــــد|لبــــ|سط محمد |لجزير
8779o6 معهد ف ص |سيوطرضوى محمد عبــــد|لمجيد سيد
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد| محمد ك|مل ع  878894
|4oo66كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسندى بــــدوى عبــــد |لحفيظ خليفه
6887oo| تـــج|ره |لمنصورهمريم محمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد
67653oيم كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفل|ء |لسيد |حمد فتـــ |لسيد |بــــر|
8o7269|تـــج|ره بــــ سويفحمد جمعه عبــــد|لعظيم |لسيد
|484o3حقوق حلو|نه|يدى |س|مه محمد ح|مد
246|o6| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد مجدى عبــــد|لفتـــ|ح أبــــو مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن سيد ص|لح عبــــد|لمجيد9|3249
882o62  تـــج|ره |سيوطمؤمن مصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لح|فظ
87689o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر قطبــــ مصط |حمد
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد |لشكور محمد عبــــد |لق|در عبــــد 62|779
8o5466 معهد ف تـــمريض |لم | و|ئل  |د |سحق لم

علوم بــــ سويفدع|ء سم عبــــد |لفتـــ|ح محمد52389
حقوق |لمنصورهشيم|ء حم|ده تـــو ذ284|2

نوعيتـــ |لمنصوره|ء حمدين |لسيدمحمد |سم|عيل|88|676
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر رفيق عبــــد |لرحمن محمد28476|

5|o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفش|م رمض|ن ع عبــــد ربــــه
25828||  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز ع
5o9293علوم دمنهورمرو|ن عل|ء |لدين ثــــ|بــــتـــ محمد غنيم
نوعيتـــ |لزق|زيق خ|لد |حمد محمد محمد سيد |حمد639925
||94o8وف|تـــمحمد رمض|ن محمد لو|ش ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
449o4|ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لمنعم محمود محمد |لحبــــ
63467oلس سوري|ل بــــولس سوري|ل علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك

6o|86|علوم بــــ سويفيم|ن ع|دل عبــــد |لتـــو|بــــ تـــم|م
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6o|374يف نوعيتـــ طنط|ند محمد محمود 
5o32o| تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ مكرم جرجس غ|

6||5|9| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن مصط محمد |لخو
452o85ع| إد|رتـــ وتـــكنولو | ش علوم ح|سبــــ كفر |لشيخم |لدين محمود ع شه|بــــ |لدين
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد رفعتـــ |لشبــــر|وى محمد قميحتـــ675729
تـــج|ره |لزق|زيقه|له |حمد |لسيد محمد عبــــد |لع|ل784923
|37o64تـــج|ره ع شمسم | روم| سعيد رزق سوري|ل

6|7o|صيدله بــــ سويف|ء سل|مه عبــــد |للطيف عبــــد |لمجيد
4|o793 د|بــــ طنط|د| | ع فوزي ع بــــسيو|
ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن رض| |لسيد مر |لقلي |44845
وف|تـــمحمد س|مح فرح|تـــ |لسيد|47974 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
|5o387ش|م سعد |لدين |لبــــ|ز ره|س|جد  د|بــــ |لق|

وف|تـــ يه | عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن38696 معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ سق|ره بــــم
تـــج|ره سوه|جمريم وفيق ي تـــوفيق 896379
ه7848|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنه ص|بــــر طلحه محمد |لنو|
فنون جميله فنون حلو|ن |حمد عي حسن 875296
7o4o54معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد محمود |لششتـــ|وى عبــــد |لرحيم جبــــريل
وس||428|8 علوم |لم |بــــ|نوبــــ رض| حليم تـــ|و
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد عبــــد|لكريم محمدين |بــــو |لعل|325396
36o645تـــج|ره بــــنه|سيف سيد حس|ن عبــــد|لمنعم
|6o438ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد مجدى محمد |حمد
5|5o89تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنتـــ | |سل|م فؤ|د شبــــل محمد رجبــــ
ندستـــ ع شمسس|ره مصط كم|ل |لدين فضل |7227|2
رهم|ي حل كم|ل صليبــــ رزق4568|2 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نروه |حمد عبــــ|س جيل| |8|8487
349o43|ثــــ|ر |لفيوم|من|ر عبــــد|لحكيم محمدى |لسيد بــــح
4333o8| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد ع|دل |حمد |لغز|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|زي|د ر| مسعد |بــــو|لمع| |لسق|62475

رهسندس محمود |حمد مصط 24596 ندستـــ |لق|
48692oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد | مصط عبــــد |لرحيم حس مهر
8878|o طبــــ |سيوطط|رق رج| ع سيد
ش|م سيد |حمد شعر|وي||22734 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف 
ره|ندى حس سم عبــــد|لعزيز99|233 د|بــــ |لق|
حقوق حلو|نم|زن سيد محمد فريد سيد محمد458|23
ندستـــ طنط||حمد |يه|بــــ جم|ل عطيه |لبــــن||62|68
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يوسف ن| |لسيد محمد487739
رهمريم ط|رق فؤ|د ع357752 عل|ج طبــــي |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمود رف| محمود عوض|337889
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعل|م صفوتـــ عبــــد|لستـــ|ر ع 833396
8399o9|يم محمود تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمل محمود |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد |حمد |حمد ع |حمد686485

Page 4029 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|د|بــــ طنط|ع عبــــد|لسل|م ع عبــــد|لحميد بــــسيو 3334|4
ندستـــ حلو|نسل مجدى فتـــ مو|2569

6333o7تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|رس حمزتـــ محمد |حمد محمد
6|o564د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ض |لسيد |لسيد محمد
معهد ف ص بــــنه|بــــسنتـــ فتـــ ص|لح حج|زى|24883
وف|تـــحمد محمد |حمد متـــو عبــــد |لوه|بــــ|292|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o6686|تـــج|ره |ل|سكندريهيتـــ محمد منصور محمد سعد

حقوق |لفيومين|س ربــــيع سيد |م |72282
ندستـــ |ل|سكندريهه| | |س|متـــ |سم|عيل يوسف عبــــد479969
ره|سمر مجدي حن عيد563|7| عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسهيله مصط عبــــد|لسل|م بــــسيو |476669
حقوق طنط|محمد رمض|ن فتـــ محمد عبــــد|لحميد 493873
42|86o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|رس |حمد محمد |بــــور
حقوق |ل|سكندريهيتـــ شعبــــ|ن عبــــد |لحميدعبــــد|لحميد |لرج495876
يم6|325| رهفيول| وديع حبــــيبــــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|

رى47|28 فنون جميله فنون حلو|نروضه ح|تـــم محمود محمد |لجو
34oo|6|معهد ف تـــمريض بــــنه| يم|ن مجدى محمود محمد حسن
صيدله |ل|سكندريهعم|ر ع |لمر ع دعيبــــس624725
ندستـــ ع شمسديفيد وجيه رشدى صديق جرجس58|6|2
ن| وليد محمد |لسيد769974 معهد ف ص |سم|عيليهم
337o37ى محمد عبــــده تـــج|ره ع شمسمحمود ي
طبــــ بــــيطري |لم ||ء ع|دل |حمد شح|تـــه عبــــد|لستـــ||85876
5oo837د|بــــ دمنهور|منه | سعيد يوسف خليل محمد
|35o69|حقوق حلو|نحمد طلعتـــ عبــــد |لع| ر|غبــــ

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد| عبــــد|لرحمن |حمد محمد |بــــر65884
9o|64رهع عبــــد |لكريم محمد عبــــد |لكريم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

4474o3ندستـــ |ل|سكندريهنور|ن |يه|بــــ محمد محمد سليم|ن
يم |لسيد عوض |لبــــيو677683 د|بــــ |لمنصوره|محمود |بــــر|
يم|695564 يم |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقحمد |نور محمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهحس|م حسن محمد مصط 475838
حقوق |لمنصورهعمر محمد |لسعيد ع |لنج|ر8496|6
تـــربــــيتـــ |سو|نخ|لد محمد عط| ح|مد845864
رهملك م|جد مصط خ |حمد5495|2 تـــج|ره |لق|
75o928ندستـــ |ل|سم|عيليتـــس|ندى ه| |دو|رد مسيحه
معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن س| عبــــد|لفتـــ|ح مصط حبــــي 9524|5
9o9735|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي  حمد |لسعودى |حمد |حمد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــحس|م |حمد سعيد عبــــد|لغ نجم22|286
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف|طمه |كرم عثــــم|ن عمر829728
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعمرو رش|د خليفه خليفتـــ 7|8885
تـــج|ره |لمنصورهش|دى |يمن شلبــــى شلبــــى محمد |لقز465||7
7o356|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ر|ند| رض| عثــــم|ن مصط عثــــم|ن
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524o64تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرو|ن |حمد قبــــ|رى |حمد عبــــد|لرحمن
89o2|5 تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ ج|د |بــــوضيف ج|د
88233o|يم عبــــد|لعليم |ء ع|دل |بــــر| د|بــــ |سيوط|  

وف|تـــكريم محمد جم|ل |لدين محمد |بــــوعيش2|76| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
6|79o4د|بــــ د |ط|س|ره نعيم محمد ممدوح ر|شد
تـــج|ره ع شمسمحمد س| سيد بــــيو|34292
8o8o97|تـــج|ره |سيوطيه منصور محمد محمد
623o32وف|تـــرضوى كم|ل محمد جل|ل محمد كم|ل مو معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

ن| من |دو|ر |سكندر27|47 رهم تـــج|ره |لق|
|664o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع س| ع محمد

2o483ره|محمد عل|ء |لدين عبــــد |لعظيم ح|مد د|بــــ |لق|
6o3783د|بــــ |لمنصوره|حمد فهيم عبــــد |ل عبــــد |لحميد |لمر
ى679699 صيدلتـــ بــــورسعيدمنيه عبــــد |لحميد |حمد |حمد |لع
ندستـــ ع شمسم | محبــــ ميشيل مرقس25432|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور|ن خ|لد ع حسن 8373|2
4o82|3تـــج|ره طنط|حمد رمض|ن عبــــد|لمنعم ع حج|زى
7|o625|لسن ع شمس|نور|ن محرم محمد |حمد |لبــــس
حقوق |سيوطن|جح مصط سيد عبــــد|لجو|د823698
ه محمد محمد خليل ج|د|682485 تـــج|ره |لمنصورهم
ره|منه حسن |حمد مصط ع49233| د|بــــ |لق|
5|9|5o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ع|شور نبــــيه عبــــد |لحميد
|5558oيثــــم صل|ح |لدين محمود د|بــــ حلو|ن|عن|ن 

يم يوسف86|45 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــجه|د محمد |بــــر|
رهسل ط|رق سعيد سيد |حمد32344| تـــج|ره |لق|
43oo54|علوم طنط|عمر |حمد و|ئل عبــــد |لموجود |لش
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمن|ر محمد عبــــد|لحميد |ل|م 8734|8
7o9539علوم |لمنصورهمحمود |حمد محمود محمد س|لم
ندستـــ |ل|سكندريه |حمد عج خميس ي|قوتـــ527762
حقوق |سيوطدير عبــــد|لنبــــى عثــــم|ن ع  877982
624o99طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد |حمد عبــــد |لش| ع |لجندى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمه عم|د سيد محمد|2347|
25|o34|يه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |م محمد |م م
يم |لدعدع|529|6 يم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |بــــر|
34o923د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لرحمن محمود عم|

6289o|علوم بــــ سويفم| محمد ح|مد محمد
وف|تـــمحمد عص|م فوزي |لسيد |ل |ط44529| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
27o7o9 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــع محمود ع س|لم خ ك.تـــ. ف للبــــ
4986|oد|بــــ طنط|دير خ|لد عبــــد|لقوي محمد |حمد سويف|
7766o8|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء جم|ل رشدى شح|تـــه
6o9868طبــــ ع شمسمحمد حسن حسن نمله
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن خ|لد فضل ص|دق مر|24434

Page 4031 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهع|صم يح حس شوم|ن422647
||6o72يف ش|كر عري|ن ندستـــ ع شمسش|دى 
تـــمريض |سيوط نور جمعه محمود محمد|893647
صيدله حلو|نزينبــــ |حمد حسن سيد |حمد36|245
75|32o|حقوق بــــورسعيدخ|لد محمود سعد عبــــد |لحميد طنط
قيتـــسل محمد عبــــد |لغفور حسن642772 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه بــــكفر صقر 
84o783|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
67867oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد عبــــد |لبــــديع حس |لسيد م |لع| 
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعمر مجدى س|لم رضو|ن|49|33 معهد |لصفوتـــ |لع| 
2|76o5 ندستـــ حلو|نعمر |حمد دسو بــــدوي دسو
4|o764 ش|م محمد |سم|عيل أبــــو |لعين |د|بــــ طنط|أمنيه 
229o|||رهسم|ء عبــــد|لمعز عبــــد|لصبــــور سليم علوم |لق|
د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد ف|روق ج|د |لتـــر|م487||7
349o37كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ ع فو ع عبــــد|لعزيز |لكم
7||9o2د|بــــ |لمنصوره|يم محمد |حمد عبــــد |لرحمن حم|ده
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد مر 629355
تـــج|ره |لزق|زيقكريم مصط محمد عوض |779579

رهه|جر ن|دى |حمد حس 38|47 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف مدحتـــ محمد |حمد|3644|
23|6o6|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|بــــ|نوبــــ ن| لوق| ميخ|ئيل
معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد ص|بــــر مغربــــى عبــــد|لرحيم|924624
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم|رين| ع|دل شفيق عبــــد|لملك يوسف7865|5
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ط|رق رمض|ن محمد |لسيد|3793|3 معهد |لصفوتـــ |لع| 
رهشيم|ء محمود حسن محمود|6539| حقوق |لق|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفل |ء رمض|ن رشدى عبــــد |لحليم655|6
4935oوف|تـــ|عل|ء|لدين خ|لد محمد عبــــد|لجو|د ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهند |حمد فوزى عبــــد|لحميد جبــــر876||3
رهسه|م حس محمد حسن |لسي45684 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

ثــــ|ر د |ط|رو|ن عبــــد |لفتـــ|ح نج|ح عبــــد |لفتـــ|ح 678225
826o|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه خ|لد عبــــد|لنعيم محمود
6o8974يم محروس |لعشم|وي نوعيتـــ طنط|س|ره |بــــر|
رهرح|بــــ حم|ده محمد محمد عبــــد |لرحمن54966| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــمريض |إلسكندريتـــ د | رمض|ن محمود |حمد محمود|42352
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حسن |بــــو |لق|سم ع |بــــو |لق3|7666
صيدله |ل|سكندريهمؤمن أحمد |لشح|تـــ عبــــد |لخ|لق |لعط442398
8|3o||يم |د|بــــ |لم |محمد ربــــيع ك|مل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسم|ء ص|بــــر محمود ص|لح||2|845
2635o9يم عبــــد |لرحمن عبــــد تـــج|ره بــــنه|ه|جر وليد |بــــر|
حقوق |لمنصورهسهيله مسعد صو عبــــد |لتـــو|بــــ|67877
يم حسن55|678 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دير محمد محمود |بــــر|
6884o3تـــج|ره كفر |لشيخجيه|ن جمعه محمد ح|مد يوسف
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ثــــ|ر |لفيوم|سعيد عص|م محمد عبــــد|لغ ميد|ن627232
ف ومس|حه |سيوطمحمود مصط بــــكر سليم 883922 ك.تـــ. ف رى و

4o3o5يم ود ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لعظيم فكري عبــــد|لعظيم |بــــر|
د8536|6 ه|ن محمد محمد |لز| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
ف عبــــد|لمنعم محمود عيد|43255 يل ج |لزق|زيقيم أ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o8928| ره|نه|د عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ |بــــو ثــــ|ر |لق|
4|o449 |يم بــــديوى عمر |لغبــــ تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|

رهجه|د رجبــــ |سم|عيل |سم|عيل37322 طبــــ بــــيطرى |لق|
5||oo8طبــــ حلو|نحسن ع ف|ضل حسن
 |حه وفن|دق |ل|قحمد عبــــد|لسل|م مبــــ|رك محمد|272463
432oo8تـــج|ره طنط|منه محمود محمد ع حسن

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومسعد جم|ل سعد |سم|عيل |حمد بــــرديس63778
ر سعد رمض|ن مر494545 تـــج|ره طنط|معتـــز س|
يم |حمد65|635 حقوق |لزق|زيقفوزيتـــ نج|ح |لدسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن محمود شح|تـــه ز|يد|269589
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|سم | محمد محمود سويد|ن87|7|6
|6349oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد عبــــد |لق|در عبــــد |للطيف محمد
758o76تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل رضو|ن سويلم
63o964كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــسنتـــ يوسف محمد نجدى |لوزيرى
طبــــ بــــيطرى |سيوطوليد صل|ح مصط ع 886535
7o58|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد رض| |لسيد عبــــد |للطيف |لسيد
4828o8| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريتـــ محمود سعد عبــــد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| ع|دل محمد محمد9438|3
رهيف عمر بــــخيتـــ فر|ج3|8|23 ندستـــ |لق|
4298|oمعهد ف ص طنط|محمد حسن ع |لف|ر
|ج432229 يم  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود محمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمنه | جل|ل صل|ح رزق عبــــيد477474
تـــج|ره طنط|لسيد تـــوفيق سند عبــــد |لكريم |لسنبــــ|97|686
4o6392|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمنيتـــ |لسيد محمود |حمد رمض|ن
رهمحمد |يمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح779364 عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسك|مل محمد ك|مل محمد34655|
ندستـــ طنط|زي|د عبــــد |للطيف عبــــد |لوه|بــــ قرقر89||45
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ك|مل محمود ك|مل |حمد265755
6|o72|طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى |حمد |لعدوى صبــــولتـــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعم|ر خ|لد حسن حسن حنوتـــ246669
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد |لسيد محفوظ محمد|343348
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهسل محمد محرم محمد شط|6938|2
67978o|تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| محمد تـــوفيق محمد
7643o7|صيدلتـــ بــــورسعيددع|ء ع|طف حسن عبــــد |لحميد مش
44369oى كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرح|بــــ عبــــد|لحليم ع محمد |لمس
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد ع |حمد حسن839459
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33o|55رهدين| ع محمود ع عل|ج طبــــي |لق|
2355o4 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرو|ن مصط حسن مصط
45o2|4|ندستـــ طنط|حمد ج|بــــر أحمد عبــــد|لمقصود محمد
|2878o|حه وفن|دق |لفيومنطونيوس خ|لد عجيبــــ ذكرى| 
336o55تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|منتـــ | ع|دل محمد |لغريبــــ ع
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حل ع عبــــد|لنبــــى|732|25
تـــربــــيتـــ بــــور سعيد|ء |يه|بــــ محمد محمود بــــدوى|762929
34786oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عمر مختـــ|ر عبــــد| عو|ض ص|لح
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمجد سعيد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمجيد|92||25 ل|ك|ديميتـــ |لم
2675o2|طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن رمض|ن فؤ|د ض
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد |نه فوزي فريد د |ن حن|489255
9o3453 لس عبــــد|لسيد وليم مسعود تـــج|ره سوه|جك

66o99د|بــــ |لفيوم|محمد ك|رم محمد عبــــد|لمعتـــمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| عبــــد|لمنعم عبــــد |لحميد |حمد س|26|27

5o32||معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد حس سيد عطوتـــ
44832oندستـــ أسو|ننو|ل محمد متـــو محمود متـــو
بــــل2674|4 لسن ع شمس|ذكرى محمد فتـــ |بــــو 
طبــــ |ل|سكندريهتـــسنيم عبــــد |لن| |حمد سنجق7999|5
782443| يم محمد مر تـــج|ره |لزق|زيقسل|م |بــــر|
7|3o98 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمرو محمود |لتـــمي |لبــــسيو
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم ح|زم ع محمود345735
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد سم محمد مهدى عبــــد|للطيف||||266
7555|oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سيد محمد سيد مر
9o|65o تـــج|ره سوه|جمحمد محمود محمد حسن
75574oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|تـــسنيم |حمد حسن محمد
8o2342|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد خ|لد ممدوح عبــــد|لحميد

تـــربــــيتـــ |لفيوم خ|لد قر |م 65|64
8639o7|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل مد|ح محمود |حمد
تـــج|ره |لمنصورهحسن عنتـــر |لسيد محمد |لسمكرى687729

رهبــــه ط|رق محمد عبــــد |لعزيز33946 حقوق |لق|
26ooo8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه عبــــد|لعليم ع|صم عبــــد|لعليم
وف|فوزى بــــ|سل فوزى |م 22737| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6oo|67معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لش
78o|2|طبــــ |لزق|زيقمن|ر سعيد |دريس شفيق
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|زي|د |حمد شو تـــوفيق |سم|عيل |686983
75949oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسشيم|ء ط|رق محمد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ن| محمود عبــــد|لر|زق ص|445643
233o79رتـــ|جه|د عمرو حس محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
36|o|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|س|مح حم|د سليم|ن ع بــــدوى|
ش|م |لسيد عز|م ع يوسف686596 ندستـــ طنط|عمرو 
ه محمد كم|ل بــــخيتـــ|878332 نوعيتـــ |سيوط م
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر ع|طف عبــــد |لرؤوف عبــــد |لمع ع|3549|
ه سعد |حمد خليل|2|8673 عل|ج طبــــي قن|م
صيدلتـــ |سيوطه|جر عبــــد|لن| محمد سيد  877796
82o927 تـــربــــيتـــ |لم |معتـــصم ح|مد مصط حس
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسم|ير مجدى نظ بــــطرس  47|876
7oo33||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد ع |لسيد عوض
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــميل|د شح|تـــ  |د غط|س4657|8 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن|دين محمد محمود |لسيد42469|
حقوق |ل|سكندريهخ|لد |بــــو|لوف| محمد ش|كر495532
ر|ن محمد67|332 زر|عه مشتـــهري|سم |سل|م ز
248o|7|تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوميه حمدى محمد مو طم|ن
3|82|o|رتـــ حمد خلف مهدي |م محمد تـــمريض |لق|
علوم ع شمسرضوى |حمد حل |لليثــــى97||6|
|4565oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعمرو س|لم محمود س|لم
يم |حمد عبــــد |لسل|م|755787 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم| |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء عنتـــر ش| محمد عطيه247862
622o36تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ محمد |لجميل عبــــد | حسن |لعزبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزينبــــ صبــــ |لسيد محمد محمد632466
تـــج|ره طنط|سل ج|بــــر محمود يوسف مصط 329632
77o679يم ح|فظ تـــج|ره |لزق|زيق محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسن|ء صبــــ فتـــوح محمد |بــــو خليل58||5|
27|o4|يم |لسيد محمد |لسيد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حن|ن |بــــر|
يم مو مصط |44257 طبــــ كفر |لشيخين|س |لسيد |بــــر|
7o6537د|بــــ |لمنصوره|لبــــ |لمندوه |لسيد محمد |لمندوه

5o699تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود محمد حسن
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود محمد |لعبــــد س|لم محمود766989 معهد ع| 
طبــــ طنط|سل محمود محمد خ 432262
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــسمتـــ ممدوح عبــــد |لو|حد |لغن|م439969
تـــج|ره دمنهورش|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع كويلتـــ حم493255
|د|بــــ بــــنه|سعيد حظ سعيد بــــدر265878
تـــمريض  حلو|نس|رتـــ محمود عبــــد| محمود6794|3
9o249||ه محمود عبــــد|لرحيم |سم|عيل معهد ف ص سوه|ج م
32o|42ر حز|م مصلح تـــج|ره ع شمسن|ريم|ن ط|
77|68oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرن| رض| |لسيد |لجد

يم84582 تـــربــــيتـــ بــــ سويف مسلم عم|ره |بــــر|
3|5o3رهحبــــيبــــه محمود |سم|عيل |حمد صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نمصط رمض|ن محمد تـــوفيق82875

82o775 حقوق |سيوطزي|د مدحتـــ فؤ|د فه
د|بــــ د |ط|دير ي| محمد محمد عيد7|4836
438o35طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنوره |سم|عيل عبــــد |لرحمن حس|ن ع

رهحبــــيبــــه عمرو فؤ|د عبــــد ||9|7| ندستـــ |لق|
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حقوق |لزق|زيقحمد محمد عبــــ|س محمد|632976
8|55o6| علوم |لم |ل|ء محمد مو حس
لس يوسف د|ود |يوبــــ845957 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نك

يم محمد |سم|عيل46225 تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |بــــر|
يم||68777 |ء محمد حس حس |بــــر| نوعيتـــ |لمنصوره 
د|بــــ حلو|ن|مري|ن ع|دل كم|ل ميخ|ئيل4|5|4|
رهعبــــد |لمعز |حمد عبــــد |لمعز محمد||642| تـــج|ره |لق|
يم شلبــــى6692|5 طبــــ |ل|سكندريهمنتـــ | شوكتـــ حس |بــــر|
7oo56|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود صبــــ |لمر محمد م |لع| 
3|3o58وف|تـــع |حمد محمد |لسيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
نوعيتـــ عبــــ|سيهندى مصط محمود ع 44937|
62925o|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م ر| ع ع عطيه
يل ج |لزق|زيقم |لسيد عبــــد|لع|ل محمد |لسيد6|6387 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد رض| محمد غنيم محمد328482
يم487237 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــيشوى ع|دل شفيق مرقص |بــــر|
صيدله |لزق|زيقدى ع|مر درويش ع634343
4oo37|تـــج|ره دمنهورمحمود نهرو محمد محمد أحمد

د|بــــ بــــ سويف|دين| محمد حس محمد58299
يم|8|348 حقوق ع شمسر|ن| جم|ل س|لم عطيه |بــــر|
62457oتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمريم محمود محمود عبــــده محمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه خلف فضل |لكريم محمود|2476|8
|4829oرهرضوى عبــــده مصط كم|ل |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمل محمد فتـــ وص |553|64
33|9o9 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقن|شد عبــــد|لرحمن مر محمد |لبــــحي
د|بــــ حلو|ن|سل ع حمدى خليل|5725|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مريم معتـــز مدحتـــ ز منصور449853
وف|تـــع|دل محمد دخيل عبــــد |لرحيم444868 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر جمعه رمض|ن |لسيد358266
6o4oo3علوم |لمنصورهمحمد عمرو محمد |حمد عمرو
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء ع|طف حس|ن ع حس|ن 777585
8888o8|تـــربــــيتـــ |سيوط ن قر ح|مد |حمد
يم محمد487479 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد أنور |لسيد إبــــر|
8oo3|8لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|لسل|م|م|رك جورج صهيون سلو|نس
يم محفوظ63|7|2 ش|م |بــــر| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نجم|نه 
لس يوسف فكري حلبــــي2995|8 تـــج|ره بــــ سويفك
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل عبــــد |لش| محمود753267
ندستـــ |سيوطص|بــــر حسن ربــــيع ص|بــــر|29|79
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين سعد محمد23658|
6798o5ش|م محمد |حمد حموده تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر 
ر |م عطوتـــ|642643 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن ط|
معهد ف ص سوه|ج يه خ|لد مصط محمد|898872
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ه محمد |بــــو |لوف| |لحسن حسن937||7 لتـــ|م لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــ|لم
7779o5 د|بــــ |لزق|زيق|فرحه |كرم عبــــد |لتـــو|بــــ مصط
تـــج|ره |لمنصورهحمد حس محمود عبــــد | حج|ج|2475|7
3|75|oيم عبــــد|لسل|م عبــــد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لسل|م |بــــر|
7o4o|9تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند ش|كر |لسيد عبــــد |لحميد  |ل
6o897oد|بــــ |لمنصوره|دين| |لششتـــ|وي عطيتـــ ص|دومتـــ
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد ع يوسف ع محمد حس|ن 697447
637o43كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرحمتـــ عبــــد|لعزيز محمد محمد
طبــــ |لزق|زيقشيم|ء غريبــــ عوض غريبــــ ن|ر643923
683||oد|بــــ |لمنصوره|ريم عبــــد ربــــه سيد |حمد |لسبــــع
تـــج|ره |لزق|زيقمريم أحمد طه عبــــد |لرحمن |بــــوزيد|62558
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينرم حس| عبــــد|لرحيم سعيد835484
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |حمد بــــدوى عبــــد|لنبــــى نجم452969 معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعي |لسيد عي أحمد775693

لسن ع شمس|نرم ممدوح عبــــد |لعظيم |لسويدى8225|
يم متـــو حموده436559 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء حس محمد |بــــر|
7o9273|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| حسن محمد حسن||26633
2|89o2ندستـــ |سيوطمحمد خ|لد محمد |حمد عبــــد |لمنعم
6|836oد|بــــ د |ط|يوسف محمد |لسيد |حمد ح|بــــك
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لعزيز أحمد عبــــد|لعزيز محمد بــــلبــــع546245
348o|4طبــــ ع شمسعبــــد| |حمد حسن عطيه عطوه
تـــربــــيتـــ سوه|ج لفتـــ فتـــ حس منصور|5|25|9
علوم ج|معتـــ |لسويسصف|ء رفيق مصط محمد 9|8874
2572ooكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشيم|ء سم محمد حبــــيبــــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لمنعم محمد |بــــو سيد |حمد256425
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــسمتـــ صل|ح ص|لح محمد |حمد|44387
6o7798تـــج|ره طنط|نوره|ن رض| عبــــد |لمنعم طلخ|ن
7o3|25معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سل عبــــد |لرحمن محمد |لبــــكرى عبــــد
8o4|3|بــــه ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــتـــوم|س رض| حن| و معهد ع| 
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ي|ر| |يه|بــــ بــــكر |لسيد |لحلو| 33826

زر|عه ع شمسم|ري|ن عص|م |م سمع|ن39557|
42o387 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحبــــيبــــه م|جدى غريبــــ |لسيد |لعفي
ره|ء |حمد محمود فه يوسف |لكن5445|2 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد|لرحيم مو مو عبــــد |لسيد438838
رهحمد ن فتـــ |حمد|224448 حقوق |لق|

73o96تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومس|ره سعد سليم|ن مج
وف|تـــحمد مختـــ|ر دسو حس |347824 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ى محمود عبــــد |59386| د|بــــ ع شمس|ه|جر ي
67896o |زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــبــــسمه رض| |لمتـــو |حمد ش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سيف |لدين محمد عوض محمد |حمد225746
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ى|486967 تـــج|ره |ل|سكندريهمر ط|رق ف|روق محمد |لحنتـــ
ه محمود عبــــد |لعزيز بــــكر|352|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م

5|o784ق زر|عه طنط|محمد فرج محمد عبــــد |لع| |ل
7o3795ثــــ|ر د |ط||ء عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن سليم
ى |لصغ ع 8|23|9 تـــربــــيتـــ سوه|جوف|ء ع
|234o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم |يمن منصور |حمد
|454ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد سيد مصط حزين
2|5o43|د|بــــ |لفيوم|حمد محمد سيد رمض|ن |لسيد
64294o| زر|عه |لزق|زيقيه محمد شح|تـــه |بــــو |لع|ص عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد فوزى عبــــد |لرحيم |حمد|486558
نوعيتـــ بــــنه|مريم |سعد عو|د عبــــد|لكريم شكشك346723
ف |لسيد ع |حمد47|65| د|بــــ حلو|ن|رن| |
فنون جميله فنون حلو|نحبــــيبــــه س|مح محمد محمد57769|
25o348ف نبــــوي حسن قرلتـــ معهد ف ص بــــنه|سع|د |
يم محمد9677|| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد |لسيد محمد عبــــد|لرؤف|9295|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يم|ن |حمد |حمد محمد |لجبــــ|س|765872
67885oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحن|ن محمد محمود محمود شه|بــــ
رهكريم شعبــــ|ن |ألحمدى محمد7|642| تـــج|ره |لق|
43334oتـــمريض طنط| محمد |حمد ع عبــــد|لغ سل|مه
33|8|oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عبــــد|لحميد |لسيد محمد عوض
4|82o||يم |لسيد ع ع حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سل|متـــ |بــــر|
يم فتـــ لط عبــــد |لعزيز كشك89|685 طبــــ طنط|بــــر|
4894o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نرم محمد صديق محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيري فتـــ ش|كر لوندى||23759
628o8o|معهد ف ص |لزق|زيقيه صل|ح محمد ح|مد
ندستـــ ع شمسعبــــد | ي| عص|م |لدين مصيل67632|
8o8457|د|بــــ |لم |سل|م شح|تـــه عبــــد|لحميد محمد|
63252oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر |حمد ن |لدين |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه |لسيد عيد محمد سعد حنيش7|76|4
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لوه|بــــ |لسيد حس 234424
ندستـــ |لفيومبــــيشوى يوسف تـــوفيق بــــش|ى9522||
نوعيتـــ طنط|وس|م عطيه عبــــد| |لجرشه434469
43o932يم عبــــد|لحميد محمود س ن| |بــــر| علوم طنط|م
كليتـــ حقوق |لم |صموئيل مجدي حل جندي99|7|8
46|4o4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه محمد سيد |حمد ج|بــــ
782o25ه عبــــد |لع|ل عبــــد |لمجيد محمد ج لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
5|o834|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حمد عزتـــ محمد صولتـــ
6o|663يم فرح يم مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|يدي |بــــر|
5o42o8د|بــــ |ل|سكندريه|د | عنتـــر عبــــد |لع|ل عثــــم|ن
زر|عه طنط|مصط ي| معروف حمود|43378
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لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|حس عوض مقبــــل ع |حمد |لبــــرم|684566
6o6263د|بــــ طنط|محمد ي| نبــــوى معوض|
بــــه حس 762435 ندستـــ بــــور سعيدمصط محمد مصط و
69872oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق |لسيد عبــــد |للطيف بــــند|رى
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر خ|لد |لسيد بــــدوى43456|
علوم طنط|م|ل ع|دل جميل ج|د|427876
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــدى عل|ء |لسعيد |لسيد مو622576
2|235oش|م محمد طلبــــه تـــج|ره ع شمسبــــل|ل 

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفع جم|ل خليفتـــ |حمد83733
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رتـــن ن|در رض|  |د323343
322o26همريم |حمد محمد ع محمود نوعيتـــ ج
|646o7|رهنطونيوس ع|طف عبــــيد تـــ|درس تـــج|ره |لق|
|522o5رتـــ|نور|ن سم محمد عبــــد |لعظيم |لزرق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله |لزق|زيقل|ء رفعتـــ عبــــد |لمنعم |حمد |لجيد|777957
8o9779|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفريم |مجد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدسل ربــــيع محمود عبــــد|لسل|م7|8497

664o4ي عبــــ|س د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|د| | صل|ح ع
د|بــــ دمنهور|رحمتـــ |لبــــرنس عوض م|727|5
د|بــــ حلو|ن|سل|م ط|رق |حمد عبــــد|لمجيد|324865
24896o|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه متـــو عبــــد|لعزيز متـــو رزق
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريه|م عبــــد| ع محمد ع264226
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نرحمه عبــــد|لر| عبــــد|للطيف محمد833544
698479| يم محمود ع يم و|ئل |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهبــــر|
|388o2فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل سيد جمعتـــ سيد
ن| وحيد س| |نطون6537|| رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|صبــــ|ح حمدى متـــو حس سل|متـــ746|35
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنيه خ|لد جم|ل عم|ر محمد|758|22

د|بــــ بــــ سويف|مريم |سحق فوزى ش|كر5|576
يم عز|زى|22|642 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
62|o5|حقوق د |طدير ه| محمد رفعتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهعمر |حمد حمدى محمد عبــــد |لمقصود479676
4o9784 يم س|لم |لكو تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم |يمن |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومشه|بــــ ع محمد حسن68858
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |حمد عبــــد|لمجيد |حمد9|3342
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسردين| طلعتـــ قر محمد26777|
22|o4oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن محمود |حمد رضو|ن
د|بــــ حلو|ن|يوسف ع|مر سليم|ن محمدعو|د752||3
68o93|حقوق |لمنصورهط|رق رض| دسو رجبــــ
تـــج|ره طنط|غ|ده صبــــري فتـــ من|دي4|8|44
صيدله |لزق|زيقعبــــد|لحميد خ|لد عبــــد|لحميد رستـــم سليم2||639
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم ي| فتـــ |م ع686967
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ف |لكو |لخ|لدى62|257 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|يم | لم
882o93  تـــج|ره |سيوطمحمود محمد |بــــوبــــكر سليم

595o6تـــربــــيتـــ بــــ سويفجيه|د رضو|ن محمد سيد
د|بــــ دمنهور|لسيد ط|رق محمد |ل |ط|493845
36o8o6ي طبــــ بــــيطرى بــــنه|منيتـــ عبــــد|لن| طو سيد حسن بــــح
77o|55يم ز |يوبــــ تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |حمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن ي| يوسف جوده عطيه|637848
7|o258معهد ف تـــمريض |لمنصوره سحر محمد محمد محمد |لسيد جمعتـــ
تـــج|ره |ل|سكندريهمودتـــ |س|مه |لسيد |لقز|ز53|427
وف|تـــمحمد سعد عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل523783 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
786o46|ه محمد محمد محمود فرير د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم | ر|فتـــ عبــــد| صبــــره235||8
يم عبــــد 7||675 علوم |لمنصورهحمد حس|م |لدين رأفتـــ |بــــر|
823|o4 د|بــــ |لم |كريمه عص|م عبــــد|لرحيم ع|
بــــي ع محمد 9372|6 بــــي |ل تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحن|ن |ل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|ره جمعتـــ ع س|لم45677
784o64تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقثــــروتـــ عبــــد |لسميع محمد يوسف ع

رهنوره|ن محمد ي محمد محمود44756 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |لمنصورهمصط رض| مرو|ن عبــــد |لمجيد697295
47744oتـــمريض |إلسكندريتـــ مونيك| وجدى شنوده شنوده
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــش|ر عصمتـــ |حمد |بــــو|لحسن|9|834
تـــربــــيتـــ بــــ سويفض عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |للطيف محمد52439

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيح محمود نور |لدين محمود54273|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعقل محمد ي عبــــد|لوه|بــــ عقل438647
تـــج|ره |سيوطعم|ر ي| |حمد يوسف سليم|ن82|482
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن وليد س|لم |لسيد أبــــوس|269935
92o868 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد عبــــد|لستـــ|ر محمد |حمد
ندستـــ |سيوطمحمد حس|م سيد |حمد 876285
43o668تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمن|ر ع محمد سليم
7o5o59|د|بــــ |لمنصوره||ء محمد فتـــ عبــــد |لحميد كوبــــج
5o7872تـــج|ره |ل|سكندريهأريج مصط محروس محمد ع|مر
76529oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدخ|لد مسعد فتـــ مصط درويش
ندستـــ بــــور سعيدرضوى محمود عبــــد |لفتـــ|ح مختـــ|ر محمود755334
علوم بــــنه|حمد سعيد |سم|عيل خليل  |د|348648
7o439o|طبــــ |لزق|زيقل|ء |حمد سليم عبــــد |لجليل |لعبــــد
639o96|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|متـــ جبــــر |لسيد جبــــر سل|مه
م عبــــد|لعليم حسن|4363|2 علوم ري|ضتـــ حلو|نل|ء |د
|2o3|3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |حمد عز|زي عك|شه
4o4352تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد |حمد عبــــد |لق|در |لسيد
ش|م خليل حف |حمد796|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ريم 
27o863معهد ف ص بــــنه|ف|طمه سل|مه عبــــد|لوه|بــــ عبــــد |لمجيد
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24336oتـــربــــيتـــ حلو|نر| | شعبــــ|ن سليم|ن |حمد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|بــــسنتـــ محمد سعد غريبــــ648279
فنون جميله فنون |لم |مريم نبــــيل عزيز بــــرسوم4774|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد ع يوسف ع |867578
6o6747ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد جم|ل ص|لح بــــره|م

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|سل وجيه ج|بــــر ح|مد6475|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|سم حس|م |لدين عبــــد |للطيف حن 43667

5o2337زر|عه |ل|سكندريهع|دل محمد ع |حمد |لطنط|وى
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء |س|مه عنتـــر |بــــو فرج4665|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنجيبــــ رض| نجيبــــ حن|822335
4|38o9 |يم |لعر ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد صبــــ |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لبــــ|ز محمد عبــــد| |لطلخ4||782
2|5o89لدين جل|ل| وف|تـــ|كريم عمرو ن ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ر|ء ط|رق عبــــد|لرحمن محمد محمد642989 طبــــ |لزق|زيقز
رهمريم محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد562|2| حقوق |لق|
علوم |سو|نندى حل حسن ع|مر273449
ندستـــ ع شمسيوسف |يمن يوسف س|773225
689o53|يبــــه تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد |حمد |لحسي 
يم7975|3 حقوق حلو|نحس|م حسن |حمد |بــــر|
7oo2|4ندستـــ |لمنصورهمحمد ح|زم يوسف محمد
يل ج |لزق|زيقمل ح|مد محمد حس|ن ||84|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
92487o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جح|زم |حمد |بــــوضيف زيد|ن
د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر ع محمد محمد عبــــده426662
رهنوره|ن عم|د مر شح|تـــه236235 صيدله |لق|
3336o9حقوق ع شمسحس|م |لدين ص|بــــر |لشح|تـــ عبــــد|لع
4o9786د|بــــ طنط|تـــغريد حمدى صبــــ رجبــــ ن|صف|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لبــــ|سط |حمد |م 553|83
7o9|37|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م| |حمد فؤ|د محمد |لوصيف

8|2o6 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفخ|لد عبــــد |لن| محمد ع
76oo46يم رزق |ئيل |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهك|تـــرين ميخ|ئيل |
4o539|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهآل|ء محمود محمد محمود |بــــ|ظه
|2o|67|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمونيك| ويص| س|ويرس ويص
د24496| زر|عه ع شمسردينه ع عبــــيد ع مج|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن نبــــيل عبــــد|لعظيم محمد مهدى|47|627
|638ooندستـــ ع شمسنور|ن نجدى عبــــد |لمو عبــــد |لرحمن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقل|ء محمد حس حس |786664
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد خلف عبــــده |حمد752452
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود حمدى عبــــد |لحميد |لشح|تـــ753277
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|دى لطيف فؤ|د لطف |559|43
يم شعبــــ|ن |لسيد حمد427748 طبــــ طنط|خ|لد |بــــر|
3228o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنيتـــ سم بــــيو حس|ن
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4|8oo|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء ن| عبــــد |لق|در |حمد
5o4o27تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد عبــــد |لبــــديع
تـــج|ره بــــ سويفم|يكل ثــــروتـــ جميل جرس853355
9o9|73تـــمريض سوه|ج معتـــز خ|لد |لسيد عبــــد|لحميد عبــــد|لح
يم رجبــــ429454 تـــج|ره طنط|كريم محمد شفيق |بــــر|

372o6|يم |حمد عبــــد |لح|فظ ه |بــــر| ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o6o49|علوم طنط|حمد محمد عوض قريطم

ره||ء س| |بــــو|لحديد عبــــد |لونيس237|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد محمود رمزى معروف محمد|67528
774o38ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ي|سم بــــ|سم ج|بــــ | عيسوى
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحس|م محمد حسن حسن دوبــــ|ن2|33|6
د|بــــ |ل|سكندريه|خلود خ|لد عبــــد|لمنعم |م محمود485746
9o2o96|ه محمد |حمد عبــــد|لجو|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
897o93 ى محمود ف ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسحر |
يم حج|زى327986 صيدله |لزق|زيقمصط محمد محمد |بــــر|
26o962|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــله مجدى حل طعيمه
54o|88علوم |ل|سكندريهمحمود عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
فنون جميله فنون |ل|قمحمد عبــــد|لرحيم ص|دق مو 827225
نوعيتـــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل |لسيد |حمد |لسيد92|445
ندستـــ شبــــر| بــــنه| عبــــد|لوه|بــــ محمود عبــــد|لغ 342476
25o39oر ف|ضل حسن عجوه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن م|
4o3698 تـــج|ره دمنهوربــــل|ل خ|لد فوزى عبــــد |لمتـــج عفي
782o3o|معهد ف ص |لزق|زيقيه جم|ل محمد محمد حسن
26o462تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء فوزى عبــــد|لحليم عبــــد|لمقصود 
89682o  فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى حس|م محمدين مهر|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل محمد عبــــد|لع|ل محمد358252
9o8|o5 د|بــــ سوه|ج|من|ر شو حنيدق عبــــد|لل|ه
طبــــ حلو|نم | سل|مه تـــوفيق يوسف 9228|9
92o7oo  طبــــ سوه|جعبــــد| |يمن عبــــد|لسميع محمد
تـــ|حمد مجدى محمد محمد عصفور|449755 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد سعد عبــــد|لفتـــ|ح عم|ره265465

ف |م ص|دق |بــــو|لسعود34|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجورج |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآل|ء ن|جح محمد أحمد76|485
765o2|ندستـــ بــــور سعيدمحمد خ|لد محمد بــــهنوس ع
يف سعيد متـــو226974 حقوق حلو|نسعيد 
طبــــ بــــيطرى بــــنه|دى محمود منصور |حمد منصور339554
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد فكرى |م منصور |بــــو زيد|697467
طبــــ بــــيطرى سوه|جمنتـــ | |حمد سعد ص|بــــر 898344
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حس|م |حمد حس 64|774
34o4o5| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن ع|دل محمد |لسيد ع
معهد ف ص |سم|عيليهل|ء |حمد عبــــد |لحليم عبــــد|لص|دق عوض768237
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م|ل محمد عبــــد|لحميد محمد|828453
6|8o83|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طس| مصط مصط |لغ 
بــــه محمد4|23|8 كليتـــ حقوق |لم |رند| محمود و
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |يوسف فتـــ محمد |حمد844337
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد مؤمن ف|يز بــــيو عطيه73|328

529o7|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد شح|تـــه محمد
يش|م حل حسي سم|حه534||3 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرندى 
بــــه بــــرسوم|375|82 طبــــ |لم |بــــر|م ع|يد و
تـــربــــيتـــ طنط|س|ره عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمنعم محمد ن598||6
||667oحقوق |لمنصورهمنتـــ | خ|لد عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد |لشبــــر|وى منصور28|782
77887oيم عط| | محمود ره|ندى |بــــر| ثــــ|ر |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرو|ن |حمد |لسيد بــــدر423372
4o2457تـــج|ره |ل|سكندريهندي |حمد طلبــــه عبــــد| |لعك|زى
49o29|ف فتـــ ز حسن تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوق |
7|o837يم عبــــد |لمنعم محمد فوده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود |بــــر|

رهمحمد علو| |حمد صقر586|4 حقوق |لق|
252o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن عل|ء|لدين حل مصط دي|بــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مل |يمن عبــــد | |حمد|672|77

يم52966 طبــــ بــــ سويفعزتـــ محمد عزتـــ |بــــر|
6o945||يم دل تـــج|ره |لمنصورهندى عم|د عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف س|ره عرفه حسن عبــــد |للطيف|6232
لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| جه|د فريد |سم|عيل محمد |سم|عيل782754
يم|674|3 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم |حمد محمد منصور |بــــر|
823o96 |كليتـــ |أللسن سوه|جعزه مصط عبــــد|لمع عبــــد|لع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسل سم عمر |لف|روق د|ود عبــــد|485444
9|o675 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدندى |يمن |لسيد حسن معتـــوق

يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|عمر جمعه عبــــد|لمهدى حس 58|66 لم
27oo73تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــق|سم |حمد فه ق|سم سل|م
5o|662ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن يوسف سعيد درويش
636o64تـــج|ره بــــنه|محمد محمود عبــــد|لمنجد |سم|عيل

يم |حمد حم|د24283 ره|عصم|ء |بــــر| د|بــــ |لق|
يم |لسيد767496 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشل |ء ن|در |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|يم|ن محسن محمد |حمد|68759
تـــمريض |سيوطرزق جم|ل نمرود بــــستـــون  8746|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| ن| عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم مو3|3|27
62867oيف علوم |لزق|زيقه|جر محمد عبــــد |للطيف عزبــــ ع 
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|زي|د محمد |حمد |لبــــدري839394
4|oo3oحقوق طنط|محمد |حمد محمد غنيم
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل محمد شعبــــ|ن عبــــد|لحميد236426
624|9o|ق|وى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ع عيد محمد |ل
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3293o5تـــج|ره بــــنه|نردين محمد |حمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء عبــــد |لل|ه عمر عبــــد |لل|ه|39|758
يم635585 تـــج|ره بــــنه|بــــه يح محمد ع |بــــر|
يم |لسيد46|45| رهحس|م عل|ء |لدين |بــــر| حقوق |لق|
28o63ره|نوره|ن مجدى |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح د|بــــ |لق|

معهد ف ص سوه|جمريم فرج جيد د |ن 896377
8852o4|ه شح|تـــه محمود عبــــد|لموجود تـــربــــيتـــ |سيوط م
4o4845يم فك|ر عبــــد |لوه|بــــ تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ط|رق |سم|عيل |ل|مبــــ|بــــى|28624|
ف4|4896 حقوق |ل|سكندريهيم|ن معوض |حمد عبــــد |لعزيز شح|تـــتـــ 
تـــربــــيتـــ |سو|نمن|ر ج|بــــر ص|لح مغربــــي4|8484

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |يمن عبــــد|لحليم عمر46687
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ند| مسعد سعيد |لسخ|وى252979
رهد | عم|د ف|روق ع32475| طبــــ بــــيطرى |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء ن| محمد عبــــد|لغ |لنمر|776748
6o6o22د|بــــ د |ط|محمود محمد |لسيد |لسيد سل|مه
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسنوره|ن محمد عبــــد |للطيف عيد عبــــد 499288
4o76o4حقوق |ل|سكندريهحبــــيبــــه ط|رق رمض|ن |لسيد سعد
ف محمد ري|ض |لخو7679|| تـــج|ره بــــنه|رن| |
تـــمريض دمنهورحمد محمد |حمد عبــــد |لمجيد |لمزين976||5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف حج|زى عبــــد |لمقصود عبــــد|لع287983
6o7828ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| محمود محمد عبــــد | خليفه

|8o64يف عبــــد |لرحمن محمد رهس|ره  حقوق |لق|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نلؤى |حمد مصط ع حن 558|75
4o4o24|تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م |س|متـــ حسن محمد حسن
يبــــه448443 يم و يم سعد |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه صل|ح ع شعيبــــ|87|432
د|ر |لعلوم |لفيوميه محمد مبــــ|رك سليم|ن|758599
52o69oيم عبــــد|لرسول طبــــ |ل|سكندريهند| وحيد إبــــر|
8|o6o7ي سعيد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مرس| يوسف بــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|دى سيد عبــــد |لرحمن عبــــد|لغ 774997
تـــمريض دمنهوربــــسمتـــ محمد صل|ح |لدين |لكيلتـــ9593|5
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ي|سم عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح بــــريك|782|5
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــدوى عبــــد|لن| |لسيد ع طه94|442

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط ع|شور مدكور عبــــد |لق|در62|49
يم ك|مل أبــــو |لمجد2925|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دير إبــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن ع |حمد عبــــده|228486

672o8شيمه تـــمريض |لفيوم س|رتـــ سيد حسن حس |بــــو 
يم|4||7|4 د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م ع عثــــم|ن ع |بــــر|
358|oo|وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|حمد كم|ل |لدين محمود سليم|ن لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
يم697446 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد ع |حمد محمد |بــــر|
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6o629oصيدله طنط|مصط محمد مصط مر|د
رهمحمد ن محمد عبــــد|لع|ل47558 حقوق |لق|

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو |حمد سعد |لزن|تـــى696595
يم فه ع524842 ندستـــ |ل|سكندريهص|لح |حمد |بــــر|
766|9o علوم بــــورسعيدمن|ر ط|رق فريد محمد خض
5o6692صيدله |ل|سكندريهجه|د عيد رمض|ن محمد ع
صيدله |لزق|زيقعل| حسن فتـــ ج|بــــر784496
7o4o45|ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــو عربــــ |حمد |لطن
يم عبــــده253587 ه شو |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم
4o83o9تـــج|ره طنط|محمد حسن عبــــد |لعظيم محمد زيد|ن
طبــــ بــــنه|ض صبــــ مو رزق434865
د|ر |لعلوم |لم |بــــتـــس|م سعد رشدى محمدسمعه|245372
9o4242|تـــج|ره سوه|ج ل|ء |حمد ج|بــــر محمود

حقوق ع شمسر| | عبــــد |للطيف عبــــد |لحكيم عقل36573
5||o77عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |لسعيد محمد عبــــده محمد عي
49o4o|د|بــــ كفر |لشيخ| |ده ج|بــــر عبــــد |لقوي فرج سعيد
5o2|o3 |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــح|زم عطيتـــ محمد |حمد م
76o562 فنون جميله فنون حلو|نيم|ن ي سعيد محمد |لسيد مصط
ره|ل|ء محمود محمد محمد |لجلو|ن|4645|5 ثــــ|ر |لق|
767|8oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد مصط مصط أبــــو سيف
69395oيم حمزه محمد ز عبــــد |لمع طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــر|
62o2o6يم د|ود معهد ف ص بــــور سعيدريه|م عمر تـــوكل |بــــر|
685oo3|صيدله |لمنصورهيه ي| محمد محمد ليله
83629o|ه طه محمد |حمد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوق ع ف|روق سيد5833|2
36o58| ندستـــ شبــــر| بــــنه|من|ر سعيد |حمد محمد عبــــد|لغ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنوره|ن خ|لد حسن جل|ل  5|4|88
ندستـــ كفر |لشيخحسن خ|لد عبــــد|لوه|بــــ عمر5|4489
6o5o46ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن محمد عبــــد |لمنعم |لفرم|وى
689963| معهد ف ص |لمنصورهحمد سعيد عبــــد |لمقصود |لمتـــو
طبــــ |لزق|زيقسم|ء محمود عبــــد |لكريم عبــــد |لق|در|62384

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لمجيد عبــــد |28927
يف |حمد ك|مل|27632 د|بــــ حلو|ن|يم|ن 

حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن ع سوي |بــــوزيد  4558|9
44426oحه وفن|دق |ل|سكندريهأمنيه محمد عبــــد |لمقصود عبــــد |له|دى حنوره| 
6o6839يم مط|وع تـــج|ره طنط|خ|لد ه| |لسيد |بــــر|
49oo63 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندي |حمد مصط محمد مصط
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد|لحميد |يمن محمود محمد خط|446684
4763|oلس نبــــيل تـــ|مر ذ تـــوفيق تـــج|ره |ل|سكندريهك
7o69o8|طبــــ |لمنصوره|ء رمض|ن |لسيد يوسف
9ooo27تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد |لسيد |حمد |لزي
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3372o||حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سل|م فتـــ محمد حسن
288o|oيف زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريه|م خ|لد تـــوفيق |لعشم|وى 
4o7633يم حقوق |لزق|زيقمريم زكري| محمد |بــــر|
9o8727 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود جم|ل خليفه ع|بــــدين
د|بــــ |سيوط|محمد عم|د حمدى محمد 6|8792
4o3233يم ج|بــــر ع سلط|ن كليتـــ |أللسن كفر |لشيخه|جر |بــــر|
4|o824 يم |لدسو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روضه صل|ح |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد وحيد فوزي عبــــد |لحميد48||3|
2|62o6 تـــج|ره ع شمسمحمد ش|دى محمد سم |لقر
تـــج|ره كفر |لشيخسيد |حمد يوسف حسن |حمد4535|4
683|o5يم |لدسو كم|ل ح|فظ محمد حقوق |لمنصورهرضوى |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عز|لدين جم|ل محمد |حمد|82832
4|o||5يم محمود سل|م تـــج|ره طنط|مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر رض| حس ص|بــــر777922
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــسمه محمد |حمد فريج255232

تـــج|ره بــــ سويفكريم رفعتـــ ع عبــــد|7|5|7
7|3o77معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|روق |لسعيد ف|روق |لحسي |لسمنودى
4o5486 بــــ حس|م |لدين جل|ل عبــــد|لح|فظ ره|د عل|م |لق|

ف ومس|حه |لمطريتـــحم|ده سيد حسن سل|مه74|49 ك.تـــ. ف رى و
7539o6| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء محمد عيد حس
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء محمد محمود ن|صف899|27
543|oo|نوعيتـــ |ل|سكندريهيم|ن أتـــهم ز سليم|ن قمح
و |694268 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |حمد عبــــد |لحميد |ل
4o3o82تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد حسن ع |حمد طلبــــه
ه |حمد محمد عبــــد | |حمد |لسيد682482 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
85o893معهد ف ص ري|ضه |سيوطند| ع|يد زين |لع|بــــدين ع|يد
2643o6|ه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حج|ج تـــربــــيتـــ بــــنه|م
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــخ|لد |حمد ج|د عبــــد|لرحمن852866 معهد ع| 
|2|o66ره|ع|ليتـــ خ|لد جل|ل فه عبــــد |لموجود د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورسل|م محمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــده543953
5o23o9|تـــج|ره |ل|سكندريهس|متـــ محمد مصط |حمد
معهد ف ص بــــنه|م ر|فتـــ |بــــو |لمع| |لسيد329556
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق محسن محمد حسن82|44|
تـــج|ره ع شمسم|رك رفيق رفعتـــ حبــــيبــــ6698|2
85o765|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدع|ء حم|ده محمود |بــــو|لوف
6o2338 د|بــــ |لمنصوره|رو|ن فرج عبــــد |لرحمن مصط
5o2526علوم |ل|سكندريهعمرو س| ع |حمد ع
265o38|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد مسعد رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح
26|48oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود |يمن عبــــد|لرحمن مو

6865oتـــمريض |لفيوم س|مه محمود عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد
2762oكليتـــ |أللسن سوه|جي|ر| جم|ل ع|بــــد تـــوفيق
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697o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممحمود عبــــد |لحليم |حمد عبــــد |لحليم
وقنور| |حمد عي محمد96|357 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد| |حمد محمد رشيد محمد839873
يف36|269 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعن|ن ن|صف سعيد |بــــو 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحن محمد |حمد ع |حمد خليفه5764|2
ف  |د حسن349274 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور|لهدى |
بــــى|224|4 يم محمود |لذ تـــربــــيتـــ طنط|محمد |بــــر|
9oo455|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ستـــ زكري| م | شنوده
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسليم فؤ|د سليم شو|4|2682
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ سيد حس |لسيد8|2||3
يم |لمتـــو بــــل|9857|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ممدوح مجدى |بــــر|
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــحمد حسن محمد حس رشو|ن|524995
|ن قمرى468|42 حقوق |ل|سكندريهسعد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ع
6o2954تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|ن|در عبــــد |لفتـــ|ح بــــدير عبــــد |لفتـــ|ح
34o283لسن ع شمس|مروتـــ عبــــد|لرحمن يوسف عبــــد|لرحمن قدح
حقوق |لزق|زيقي|ر| ع|طف حسن عبــــد|لعظيم635595
8o4546يم |د|بــــ |لم |شدو |س|مه سعيد |بــــر|

رهيوسف |حمد عزتـــ محمد متـــو |لدويك42295 علوم |لق|
69o79صيدله حلو|نسم|ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد

تـــج|ره دمنهوركم|ل عل|ء كم|ل |لدين مصط |بــــر526962
4535o4|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد ع محمد ع محمد معهد ع| 
تـــج|ره طنط|شه|بــــ يح زكري| سليم|ن476384

25o6oره|ل|ء عبــــد |لن| محمد عبــــد |له|دي عل|م |لق|
ر355242 د|بــــ ع شمس|م|ري |سح|ق نظ جو

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء محمد ع عبــــد |لمحسن|6|74
ف محمد عفي |لسعد|وى|32958 علوم ري|ضتـــ بــــنه|مديحتـــ |
ى محمود ع رمض|ن675286 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ي

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|حمد و|ئل رزق ع |9562|
تـــج|ره ع شمسبــــره|ن |حمد عبــــد |لعزيز محمد شمس 9492||
7o7558 ر|ء |لنقر| رضو|ن عبــــد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــف|طمه |لز
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|رنيم عبــــده محمد |لنشوق|تـــى7487|6

242o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|نور| عبــــد | ع |م
8o|566|تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء محمود فتـــ محمد
رهد|يه سعيد فوزى مصط 236597 تـــج|ره |لق|
762o32| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه طلعتـــ خ ع
4496o6 ندستـــ |لم |محمد عبــــد |ل |لبــــند|ري عبــــد |ل

ى مفتـــ|ح محمد67389 تـــربــــيتـــ |لفيومنرم ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد جم|ل |بــــو|لعل| جم|ل |لدين|427675
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رضوه جم|ل عبــــد |لمنعم ع |لصبــــ|427985
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد عنتـــر محمد مصط 3|4938
ف محمود عبــــد |لمنعم |لنعن23872| حقوق ع شمسمريم |
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إعل|م بــــ سويفرن| مدحتـــ محمود فتـــ شمس |لدين26943|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|جر عبــــد|لن| ص|لح ع ص|بــــر482664
2668o6ره|ي|سم محمد عبــــد|لمنعم شعيبــــ عل|م |لق|
ه |حمد يس محمد|924785 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  م
ف محمد رمض|ن عطيه328477 ندستـــ بــــنه|محمد | كليتـــ 
824679| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد كم|ل |حمد عط| |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطبــــيشوى محسن بــــرتـــى عط| |  |365|9
يم |حمد عبــــد |لوه|بــــ|697276 د|بــــ |لمنصوره|م| |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | من ح|مد سليم|ن255499
6948o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهف صل|ح محمد |لسيد رزق
يف||746|| تـــج|ره ع شمسحمد عل|ء ع |لسعيد|ل
صيدله ع شمسرح|بــــ ع محمد سلومتـــ9538|2
8o6536تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دي عل|ء نجدي سليم|ن
4|52|oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــه محمود محمد محمد رمض|ن
صيدلتـــ |سيوطكل|ر| جورج |سعد لبــــيبــــ82|826
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه جم|ل يونس ج|بــــ |7||8|5
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لعزيز |لسيد عرفه|45359
صيدله |ل|سكندريهندى س|لم رزق س|لم قرقور39|6|5
62346oتـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن زغلول عبــــد |لمحسن عبــــد |لحميد
ره|محمد محمود |لسيد عبــــد|لمقصود235229 د|بــــ |لق|
ره|ي|ر| وليد |حمد ذ |لغندور647|27 ثــــ|ر |لق|
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطيوستـــ | حل رمزى فهيم  995|89
78|68oتـــمريض |لزق|زيق ر| | جم|ل عبــــد |لل|ه مو
5o9825يم عبــــد |لمنعم شكر د|بــــ دمنهور|محمد |بــــر|
2567ooد عبــــد|لحليم عبــــد|لرحيم طعيمتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرقيه ط|رق ع ر| رمض|ن6878|2
تـــج|ره طنط|مؤمن حس |حمد حس |بــــوعريضه377|44
6||5o7صيدله |لمنصورهه|جر ن| مصط |لمك|وى
46o29رهدير ه| محمد |حمد تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رين| نش|تـــ عبــــد |لمسيح جرجس32534|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــسمه |لسيد محمد عبــــد | |م 639846
45o245|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |لبــــدرى عبــــده

ندستـــ حلو|نيوسف عبــــ|س عبــــ|س شعبــــ|ن42727
ش صديق|32786 د|بــــ |لزق|زيق|كريم ه| د|
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد |حمد سعيد طرطوسيه477553
وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد شبــــل عطيه |بــــو |لمجد262427 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم |بــــوشعيشع2|96|4 حقوق طنط|حمد جم|ل |لمر |بــــر|
32o46ف |سكندر |خنوخ تـــج|ره ع شمسم|ري|ن |

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسل محمد رجبــــ شعبــــ|ن29||76
36o384وى| نوعيتـــ بــــنه|عبــــ خ|لد عبــــد| محمد |ل
يم |حمد  |د788||3 وف|تـــش|م محمد |بــــر| معهد ع| عبــــور إد|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ونظم بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــم
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يم699468 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــ محمود جم|ل محمد |بــــر|
رهصفيه طلعتـــ حسن |حمد235858 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
44o249طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنوره|ن عبــــد| |حمد محمد |لجندي

معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد ص|بــــر |حمد حس ج|بــــ |56533
تـــربــــيتـــ طنط||ء عبــــد |لمنعم |حمد |لكفر|وى|337||4
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |لسيد عبــــد|لحليم |لسيد |لسي 354335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء فتـــ محمود سيد |حمد مبــــ|رك499936
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مر|م م|جد عبــــد|لمهيمن عطيه |بــــو |4355|6
يم|77587 يم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
33o258د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ر| | عبــــد|لحليم جوده |لسيد|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| مجدى زكري| عبــــد |لرحمن عبــــد|4|58|4
6937o2يم عبــــد |للطيف ع عمر ه ع|دل |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم
238o83ف ع سيد حقوق حلو|نحبــــيبــــه |
د|بــــ د |ط|محمد عوض طه |للبــــ|ن8332|6
طبــــ ع شمسدين| عص|م خميس دسو 87|7|2
ه محمد طه |لن|دى |لسيد|2|7763 طبــــ |لزق|زيقم
77o|26كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ح|زم رش|د حسن |لش|طر
627444| يم عبــــد|لع| تـــج|ره بــــنه|يم|ن ص|بــــر |بــــر|
ه ع محمد يوسف|878238 طبــــ |سيوط م
35o6o9تـــربــــيتـــ بــــنه|سهيلتـــ سليم|ن شندى سليم|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخبــــه محمد معتـــمد ع |لبــــستـــ|وي886|44
يف وجيه |بــــو |لن953|4| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف 
ه537|6| حقوق ع شمسريم جمعه محمد |بــــو ع
34792o|تـــج|ره بــــنه|سل|م محمد شديد ص|لح شديد
د|بــــ |لمنصوره|لبــــ |حمد سعد ص|لح |سم|عيل ش26|678
تـــمريض |إلسكندريتـــ فوزيتـــ جم|ل قر عبــــد |لرحيم425733
62o75| يم يم |لسيد |بــــر| حقوق |لمنصورهعبــــد |لعزيز |بــــر|
ره |ده محمود فضل محمد محروس243448 زر|عه |لق|
تـــ عل|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لعظيم742|33 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن
6oo354د|بــــ طنط|حذيفه محمد ع |حمد غ|زى|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصوره |ده مجدى كم|ل عبــــد|لكريم جبــــر448826
تـــج|ره ع شمسيمن ع|دل يعقوبــــ لبــــيبــــ|34736|
طبــــ بــــنه|شيم|ء س| ص|بــــر |لج |وى3||267
رهه|جر محمد حس محمد |حمد232647 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ر|ء محمد زكري| س|لم محمد|48258 تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمتـــ |لز
7o424oزر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد محمد عبــــد |ل عبــــد |لفتـــ|ح ع
ف سعد بــــيو|9|634 معهد ف ص |لزق|زيقحسن |
يل ج |لزق|زيقحمد ع|دل عزتـــ محمد |لقص|ص|3297|6 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمه محمد |حمد |سم|عيل عبــــد |لع354|64
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إيم|ن س| أحمد أحمد فودتـــ4|84|5
يم عوض788|64 يم ع |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء |بــــر|
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يم رمض|ن دي|بــــ427594 تـــمريض طنط| خ|لد |بــــر|
يم776792 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقيه عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن |بــــر|
يم حس 846263 تـــربــــيتـــ |سو|ندير حس|م |لدين |بــــر|
23o||||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم |حمد محمد سيد
|د|بــــ طنط|ر| | محمود أحمد عط||4|||4
42o|66تـــج|ره سوه|جندى رض| صل|ح محمد |سم|عيل
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىس|مه |يمن عبــــد |لفتـــ|ح عقل|775766 ع.
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــروضه |س|مه |بــــو|لعين عبــــود4|2522
|52o35رهس|رتـــ ي| عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــدرى زر|عه |لق|

|6oo9ره|زينتـــ |حمد |م|م بــــسط|وي محمد عل|م |لق|
د|بــــ |لزق|زيق||ء ع مصيل محمد نص |626663

تـــج|ره بــــ سويفوسيم جورج جرجس جوده2|93|
6o6377ف محمد سعيد علوم |لمنصورهعبــــد | |
4o4933|يم علو| |بــــر تـــج|ره كفر |لشيخيوسف علو| |بــــر|
رهعمرو عل|ء |لدين محمد عبــــد |لوه|بــــ72|66| ندستـــ |لق|
68o476يم |حمد عبــــده د|ود تـــج|ره طنط|خ|لد |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|س|مه بــــش|تـــي رمض|ن ع |5||35|
83o5o3|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد محمد |يمن |حمد
84|8o|ندستـــ أسو|نزي|د حس |ل|م محمود
636o89|يم |بــــو|لفتـــوح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن صل|ح |بــــر|
78|5o5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|رؤى محمد حمدى ع ع
63|oo7يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقزينبــــ سم نجيبــــ |بــــر|
يم ممدوح عبــــد|لرحيم 898546 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييوسف |بــــر|
24562o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه سعد عبــــد|لكريم |سم|عيل
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد ع عبــــد|لكريم37|779
7o4729تـــربــــيتـــ |لزق|زيقغ|ده عطيه محمد عطيه بــــدر|ن
4|44oo|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |مجد عبــــد|لكريم |لمرشدى غ
63o426يثــــم رمزى حسن متـــو ندستـــ |سيوطمحمد رمزى 
تـــمريض |لزق|زيق رض| محمد رض| ن |لسيد34|637

يم|593|3 رهحمد حس|م عبــــد |لستـــ|ر |بــــر| تـــج|ره |لق|
رهحمد ط|رق شو مر |42285 طبــــ |لق|

8534o8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء طه عبــــد|لوه|بــــ محمود|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه ش|كر لبــــيبــــ |لكردى|8|2868
د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن ج|وى فضل | ج|وى425594
35|23oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|سل|م ن عبــــد|لر|زق محمود عبــــد|لر
ه |حمد عبــــد |لق|در محمد|785247 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم
طبــــ |لمنصورهدين| ح|مد |لمحمودى ع|مر محمد692493
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد طه |حمد طه|752524
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لبــــ| |حمد جمعه عبــــد|لبــــ| |24254
69oo23| ه جم|ل محمد عوض عبــــد | زر|عه |لمنصورهم
يم823537 تـــمريض |لم | حسن|ء حسن محمد |بــــر|
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يم محمد عبــــد|لسميع|232734 ره|ء |بــــر| زر|عه |لق|
27o682ه يم |لسيد عم |د|بــــ طنط|مصط |لسيد |بــــر|
|3592oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|ره حس|م |لدين |حمد ك|مل
9o2789 يم خليفه محمد طبــــ بــــيطرى سوه|جحن|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطوف|ء صل|ح صديق عط| |  887755
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم |ل جم|ل أحمد محمد |لشهيدى47|625
8o|835| م محمد محمود ع حقوق |سيوطد
لسن ع شمس|ع شو ذ عبــــد|لمجيد |لشيخ|64569
وف|تـــحمد خ|لد حمدى |لصبــــى|258747 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o2566|تـــج|ره سوه|ج حمد حسن |لسيد |حمد
يم حسن محمد|9535|8 معهد ف ص بــــ سويفل|ء |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيثــــربــــ حمزه حمدى حمزه35847|
26||9o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه عم|د محمود |لسيد 
د|بــــ سوه|ج| يم|ن عبــــد|لن| نظ سبــــ|ق|959||9
علوم |ل|سكندريهمحمد بــــه|ء حسن بــــسطوي أحمد منصور55|2|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نوره|ن محمد عبــــد|لسميع بــــدوي826455
88o466 ر حقوق |سيوطمحمد |حمد عثــــم|ن عبــــد|لظ|
5|722o ء ج|بــــر أبــــو|لمجد مر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإ
25|4|oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ي| فوزى حج|زى
7o|9o9|د|بــــ |لمنصوره|حمد ط|رق ع |حمد رجبــــ
9o4966  رتـــ|سوز|ن ع نور |لدين محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يف774498 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــسنتـــ مجدى محمد عبــــد | 
42o896ى تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعو|طف عل|ء عنتـــر عمر |لبــــح

تـــج|ره بــــ سويفمحمود ع حسن عبــــد |لعظيم ع67345
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد |حمد مبــــروك مبــــروك38229|
تـــمريض فرع مطروح ه| مصبــــ|ح خ | سلومتـــ422464
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لن| فتـــ محمد خ 894249
694o42|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد حسن |لسيد محمد خش|ن
تـــج|ره كفر |لشيخفريده محمد شعبــــ|ن |حمد ع منصور485239

د خ|لد9|449 ندستـــ حلو|نجيه|ن فوزى فه مج|
697|o3|يم محمد |لغز ندستـــ |لمنصورهعبــــد | محمد |بــــر|
5|543oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورند| عبــــد |لسل|م ع عبــــد |لسل|م
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ف|طمه |بــــوبــــكر محمود درويش833693

|4o3o|رهفن|ن عطيتـــ محمد |لجندي تـــج|ره |لق|
8o54|6د|بــــ |لم |خديجه رض| عبــــد|لحفيظ محمد|
4|o629تـــج|ره طنط|يوسف ه| عبــــد|لستـــ|ر سيد|حمد عي
لس م|جد شو مسعد 875252 صيدلتـــ |سيوطك
ر|ء عصمتـــ ع عمرو 878276 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدف|طمه حسن عبــــد|لسل|م |حمد476|85

5o935تـــج|ره بــــ سويفمحمد عي د|ود عي
4o7|39| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|لشيم|ء حمدى محمد يوسف ع
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899|6o د|ر |لعلوم |لم |سل يم |حمد |حمد
74o72د|بــــ |لفيوم|دع|ء صل|ح رجبــــ |بــــوبــــكر

7oo6|9معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــبــــسمه صد ز محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمه س|مح فتـــ محمد خلف|47594
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد زغلول سعد محمد484762
42|o32تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسلوى |س|متـــ ع غ|زي
تـــج|ره |لمنصورهنيف|ن مصط عبــــد |لرحمن محمد |878||7
34|24oندستـــ |سيوطمحمد حس|م |لدين عو|د ع عو|د
يف596||6 رهروقيه |حمد كم|ل |لسيد  طبــــ |سن|ن |لق|
485679| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيه عل|م ج|بــــر محمد ع

254ooره|مريم ز شعبــــ|ن ز د|بــــ |لق|
7o8oo4علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد مكرم |لسيد |لمتـــو رضو|ن
رهندى عم|د |حمد |حمد237357 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ |لم |ندى حمدى محمد ح|فظ754535
علوم طنط|أميمتـــ محمد فرج محمد عبــــد|746|52
792o24لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن محمد عبــــد |لق|در محمد عبــــد|لر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقريه|م |لسيد عبــــد | حس ع242|63
7o22o7د|بــــ |لزق|زيق|سلم|س محمد عبــــد |لص|دق عبــــد |لق
د|بــــ دمنهور|ي حسن |حمد منصور محمد488972
222o33ه محمد رمض|ن عبــــده د|بــــ حلو|ن|ن
رهتـــ جمعه فتـــ عبــــد |لو|رثــــ8|666| صيدله |لق|
83o528يم حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديص|لح محمد طلعتـــ |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن |سم|عيل عبــــد|لغ عبــــد|لحميد رضو|26342
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد عبــــد|لحق رف| قن|وي824795
46|o|8صيدله ع شمسمحمود |لسيد عبــــد|لش| |لسيد |بــــوفد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومسم|ء صبــــرى مصط بــــسيو |26|248
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ك|رول كم|ل عبــــد|لشهيد بــــولس355727
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزينبــــ حس ع محمد محمد4|6378
ى5725|| ف س|  ندستـــ ع شمسمريم |
8485o4 تـــربــــيتـــ |سو|نرح|بــــ جم|ل فه ع
ر |لعيسوى|47|453 مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــحمد صبــــ محمد ز|
|5998o| تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد |لعزيز جمعه خ |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد فتـــ حسن سليم|ن|487525

234o|د|بــــ |لفيوم|ف محمد مر عبــــد |للطيف ق|سم
يف محمد |حمد746|78 د|بــــ |لزق|زيق|سم| صفوتـــ |ل
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمود رمض|ن ص|دق|58857|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| محمد مصط محمدبــــدوى|43||3
ندستـــ |لم |عبــــد|لو|حد ربــــيع عبــــد|لو|حد محمد2|476

وف|تـــعبــــد| محمود |حمد محمد س|لم64|639 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ |لمنصورهمحمود رمض|ن عي حسن بــــلده|69597
3|592oيف زر|عه ع شمس|ء ي| محمد حل ع |ل
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7552o2 يم |لدسو تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى سيد |بــــر|
846||oحقوق |سو|نمحمد عبــــد|لعزيز سعد ربــــيع
3544oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسدير محمد محمد عبــــد |لمجيد

د|بــــ دمنهور||ء ع|دل ن| محمد خليل|499624
حقوق |لزق|زيقأمنيتـــ |س|متـــ |حمد  محمد |لبــــرق| |8|496
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء عص|م عبــــد |لرحمن محمد|62|782
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |حمد رجبــــ عيد عيد |لسق|2268|5
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ص|بــــر عبــــد|لمحسن تــــوفـيـق يـونـس265665
823o97د|بــــ |لم |عو|طف حل عمر محمد|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لرحمن رجبــــ عبــــد |لرحمن|65945|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |حمد حسن عبــــد |لحميد7|6792
62o532بــــي عوض تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــدى محمد مصط |ل
زر|عه |ل|سكندريهعل|ء |لدين محمد خميس حسن |بــــر|89|477
يم تـــوكل سعود جميل684822 يم محمود |بــــر| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــبــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهيوستـــ | ن| فوزى عطيه5|4794
يم مصط غ|نم23|5|4 نوعيتـــ كفر |لشيخحن حم|دتـــ |بــــر|
5|477oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورج|نو ع|دل نعيم |سح|ق سليم|ن
د|بــــ د |ط|منيتـــ محمود عبــــد |لبــــ|سط |لسيد بــــل|624398
4o6889يم حس عبــــد|لمنعم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمور| جميل حبــــيبــــ  |د85|5|8
يم|888886 علوم ري|ضتـــ |سيوط سم|عيل |نور |سم|عيل |بــــر|
44|22oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م عبــــد|لحميد
9|559o| ه صل|ح عبــــد|للطيف حس حقوق |سيوط  م
تـــج|ره |لزق|زيقيمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|634892
علوم |لزق|زيقنه|ل عطيتـــ عبــــده محمود635557
446o95 |ندستـــ |ل|سكندريهح|زم |حمد عبــــد |لجيد محمد |لص
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه|بــــ ن |بــــوزيد |لغن|م||49448
79|o5oندستـــ |لزق|زيقيوسف |حمد محمد محمد خليل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جم|ل عبــــد|للطيف بــــدوى243996
44269oطبــــ كفر |لشيخسم|ء |لسيد |لسيد ع عبــــد |لفتـــ|ح

رهمحمد ن|در حسن عيد42664 طبــــ بــــيطرى |لق|
صيدله |لزق|زيقمصط رجبــــ حسن محمد772|77
يم |لمخزن 56|678 ثــــ|ر د |ط|ي|ر| فتـــ مصط |بــــر|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسول|ء عبــــد |لن| محمد ن763347

علوم ري|ضتـــ |سيوطزي|د محمود |حمد محمد49598
طبــــ |ل|سكندريهعمر ع|دل محمد ع سعيد خ 27|2|5
يم |لسيد محمد442|3| تـــج|ره ع شمسمحمود |بــــر|

ندستـــ حلو|نف|طمه سم مختـــ|ر دي|بــــ62|34
||853oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم| محمد عرفه حسن
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمري|ن| جورج شهدي تـــن|غو863744
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد فتـــوح عبــــد |لر|زق غ|زى|4|6877
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حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن عبــــد |لرز|ق |حمد حسن 62523|
ق|وى328398 يم |ل يم عبــــد| |بــــر| صيدله |لزق|زيقبــــر|
4754|oتـــج|ره |ل|سكندريهن|دين محمود ن|در عبــــد |لق|در حج
د|بــــ ع شمس|سم|ء محسن يوسف مصط |933|75
زر|عه كفر |لشيخحمد حسن ج|د |حمد|6|4433
ندستـــ كفر |لشيخمروه خ|لد محبــــ محمد |لمن452629
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط س| مو |حمد834677
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رحيق مصط محمد محمد مصط |62669

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــ |حمد سعد ع73783
ر عبــــد|لعظيم منش|وى|65|33 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ط|
صيدلتـــ سوه|جعبــــ |حمد |بــــو|لمجد عمر 2769|9
يم|642872 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء |لسيد عبــــد|لو|حد |بــــر|
د|بــــ د |ط|منتـــ | |لسيد س|د|تـــ محمد عثــــم|ن|5|623
536o8ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروححسن|ء محمود ف|روق محمود

ى629|52 يم محمود |لم طبــــ ع شمسأم| محمود |بــــر|
62o295|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمنيه شلبــــى شلبــــى |لف|ر
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهدى يوسف |حمد ع|مر5658|5
تـــربــــيتـــ |لعريشرضوى محمد حسن |لسيد سل|م769437
4o632|يم |حمد يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحن|ن |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق محمد |لسعيد تـــوفيق355374
|2|8o|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد حس|م |لدين محمد محمود
8252o6|علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لخ|لق |بــــو|لحسن محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء جميل حسن عوف|778343
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد و|ئل |حمد محمد |م 25|54|
77972oد|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عص|م ع مصط محمد |لسنط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء ح|مد كريم ح|مد|642863
4o7o||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء سعيد عبــــد |لجو|د |سم|عيل غيله
8o9729| يم ع يم عبــــد|لن| |بــــر| تـــمريض |لم | بــــر|
|635o3تـــج|ره ع شمسحمد سعيد عبــــد |لمجيبــــ محمد مبــــ|رك
34o2|2يم قطبــــ ره|رقيتـــ كم|ل |حمد |بــــر| عل|م |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء مجدى |حمد حم|د|252589
د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه عبــــد | ح|مد |لدسو عبــــيتـــ692274
رهمحمد خ|لد ي|س عبــــد|لق|در79|226 د|ر |لعلوم ج |لق|
بــــه عبــــ|س||5265 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد |حمد محمد و
9o6672تـــج|ره سوه|جيوستـــ |ع|طف ميخ|ئيل عبــــد|لمل|ك
4o3469ه د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | |حمد محمد محمود |بــــو شع
نوعيتـــ |لم |نور| |حمد سيد ريدي5745|8
د|بــــ |لمنصوره|سل|م رض| |حمد |لبــــدوى سليم|64|684
ره|شيم|ء |حمد سيد محمد229247 د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لمهيمن |بــــو|ل|نو|ر سيد|385|6
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىجكل عم|د |نور متـــوشلح282|83
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343|o8نوعيتـــ عبــــ|سيهبــــسمتـــ عبــــد|لحميد عو|د زين |بــــو|لعل
يف محمد بــــيو |25864| تـــج|ره ع شمسحمد 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمن عبــــد|لرسول258843
تـــج|ره دمنهورمهند وليد محمد شو محمد بــــدوى6|4883
43597o |نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره حس أحمد |لتـــلبــــ
6o8853تـــج|ره طنط|من|ر أحمد محمد أحمد مصط س|لم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو |لسيد محمد |لسيد درويش67|639
8o5o74صيدلتـــ |لم |يو |نه نبــــيل شو نصيف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد حسن ع |لزعيتـــرى|788435

رهوق صل|ح |حمد محمد4333| حقوق |لق|
يم محمد حمد628|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |بــــر| معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |حمد |لسيد ص|لح|694283
7oo388معهد ف تـــمريض |لمنصوره مريم |لسيد عبــــد |لجو|د محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم |لسيد مختـــ|ر سليم74|8|6
8o4|54ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | زكري| صموئيل ميخ|ئيل معهد ع| 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عبــــد|لسميع |حمد |لديبــــ334482
حقوق |سيوطند |نور محمد جبــــر 886997
255o38|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء فؤ|د محمد |لسيد
6o4775|ه أيمن يح محمد ض ري|ض |طف|ل |لمنصورهأم
8o6994|د|ر |لعلوم |لم |سم|ء محمود عبــــد|لر|زق معوض
27oo69تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو مجدى ح|مد محمد سل|م
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يتـــ صل|ح محمد سعيد حسن|673|34
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مه| ر|فتـــ رجبــــ ك|مل9|8572
د عل|م |حمد محمود42|9|3 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسن|
88o736 ندستـــ |سيوطحسن سم عبــــد|لعظيم محمد
5o9443يم ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق مسعود محمد محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهمحمد ي| عبــــد |لسل|م عبــــد |لق|762545
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدفضل ك|مل فضل عدروس مر769|62
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهكريم |لسيد عبــــد |لق|در |لبــــدر|وى686849
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه|بــــ |لسيد عبــــد|لمحسن عبــــد|لحليم223228
طبــــ حلو|نر|ن| |س|متـــ محمد زيد396||6
ف عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |65|688 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |
ره|كريم ج| حس محمد29|226 عل|م |لق|
78o773| ف بــــل| ع حقوق |لزق|زيقحمد |
يم |لسيد شلبــــى2373|6 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد رض| |بــــر|
26o644تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| |لسيد ح|مد سم|حه
53oo38تـــ|محمد خ|لد أحمد عبــــد |لش| |لجمل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
8o5668تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره|ن |حمد عبــــ|س |حمد

رتـــ|تـــريزه صبــــ سيد خليل56955 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يف267664 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| محمد عبــــد|لفتـــ|ح 
6o7622|تـــج|ره طنط|منيه يح محمد بــــريم
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معهد ف تـــمريض |لمنصوره ش|م ع|طف سعد |لسيد |لزمز697462
273o48|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دين ع|دل ح|فظ جبــــرتـــ

حقوق |لفيومم نبــــيل عبــــد |لمعبــــود |حمد64559
894o86|ء عل|ء محمد عبــــد|لد|يم| معهد ف تـــمريض |سيوط  
6o4588ثــــ|ر |لفيوم|ندى عزتـــ عبــــ|س محمد عيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد مجدى |لسيد محمد ص|بــــر |لجندى9|2876
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد ط|رق محمد |حمد|424736
33887oيم زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــي|سم |حمد |لحسي |بــــر|
88767o يم سيد تـــج|ره |سيوطمنصور عبــــد|لن| |بــــر|
425o24ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر خميس يوسف محمد س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طندى وليد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد مندور624576

257o7|خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء محمد عبــــد |لمع محمد
يم عبــــد |لعظيم عدس433486 ر |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــ|
36o272طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد عبــــد|لمنعم |لسيد حسن دويد|ر
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد كم|ل سيد منصور355826
8964o2 صيدلتـــ سوه|جنوره|ن عثــــم|ن محمد عبــــد|لع|ل
ش|م محمود ع |لبــــغد|دى2258|7 معهد ف تـــمريض |لمنصوره سميحه 
يم 899392 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديندى عبــــد|لحميد محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد فرج يس فرج جل|ل445878
زر|عه |لمنصوره|ء عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لصمد |بــــر2542|7

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيوممن|ر يوسف محمد حو|س75657
ه محمد سليم|ن |لديبــــ|3|4285 |د|بــــ طنط|م
4o5428|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهغدير إيه|بــــ حن محمد محمود |لرف
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر سيد عمر محمود |لش|ف346546
يم محمد |بــــو شن|ف عبــــد|لسيد 535645 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــر|
8o837oتـــج|ره بــــ سويفرضوي ع |سم|عيل محمد
7oo756طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود مصط محمد |لسيد عطيه
3|892o|زر|عه ع شمسسم|ء |حمد حبــــيبــــ |حمد
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |لسبــــ| |لحسي |حمد عم|رتـــ695563
يم عبــــد 527363 |ء آدم عبــــد|لرحمن إبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإ
يم بــــسيو ع|مر|246565 وف|تـــحمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

يم |حمد محمد قنديل53985 حقوق بــــ سويفيوسف |بــــر|
5969oك.تـــ. ف صن| |لمطريهربــــيع ن|دى محمد سيد

|5657o ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن خ|لد خليفه مصط
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|عل| |لهو|ري ش|مخ غيتـــه73|855
تـــج|ره |سيوط م|ل محمد عبــــد|لح|رس |حمد|892793
قتـــص|د م حلو|ن|سم|ء فيصل زينهم محمد|223848
8o4oo6ف عبــــد|لرحمن عبــــد|لحكيم |د|بــــ |لم |معتـــز |
7664o|تـــج|ره بــــور سعيده|يدى |يه|بــــ فتـــ محمد سل
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لحميد عبــــد |له|دى |لسيد يوسف|68638
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نح|زم ر|ئد فر|ج سل|مه47493|
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رهح|زم |س|مه |لسيد محمد234827 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى سوه|جعبــــد|لحميد |حمد محمد |حمد 756|92
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ح|زم عبــــد |لرحمن عبــــد|لجبــــ|ر عو|د784658
يف محمد |لسيد4|566| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومشه|بــــ 
6o8||2تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه |حمد عبــــد |لعزيز |لرشيدى
ى ع محمود359442 د|بــــ ع شمس|دين| م

صيدلتـــ |لفيومي|سم ثــــ|بــــتـــ محمد عبــــد|لحميد465|7
77o5o6ندستـــ بــــنه|عبــــد | محمد عطوه محمد عي كليتـــ 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يوسف |حمد يوسف ع|مر755538
52o832طبــــ |ل|سكندريهروز ف|يز عبــــد |لصمد كشك
6o9459ل|ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــتـــ و|ئل |حمد |لعزبــــ 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسروضه عص|م محمد |لسيد|6757|
رهشيم|ء محمود |لس|عدى سيف24574 ندستـــ |لق|
حقوق |لزق|زيقد| | |حمد محمد |حمد8||64

يم ع ع فليفل|35|476 معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــيه |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطر| | سمع|ن وليم ز |89643
8o2894|د|بــــ |لم |س|ره شح|تـــه يوسف حن|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشرحمه | حس|م |لدين صل|ح محمد 767688

25o68|د|بــــ حلو|ن|يه عبــــد |لمع سيد ر|يف سليم|ن
355o56يم عطيتـــ ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|سم عطيتـــ |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد محمود |بــــو |لفتـــوح قنديل|8|4472
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي| كرم وجيه لم جرس|67||92
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن |س|مه عبــــد |لمقصود محمود 687483
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| طه رمض|ن منصور |لسيد698266
248|53| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء محمد عبــــد |لحميد ع مو
يم صبــــ عبــــد |لعزيز ن| |34623| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد خ|لد عبــــد |لحفيظ محمد8|8|4| ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| ن| ع|دل |لسيد |حمد769899
معهد ف ص بــــ سويفبــــيشوي عط| | بــــبــــ|وي شفيق7|8573
87566o ندستـــ |سيوطزي|د |حمد محمد عبــــد|لمنعم
7o975oندستـــ بــــور سعيدمحمد عيد عبــــد |لحميد عيد |لمتـــو
وف|تـــمصط حس ح|مد عبــــد|لوه|بــــ334357 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
|3|99oرتـــنوره|ن رمض|ن محمود |حمد علوم ري|ضتـــ |لق|
ه |لسيد رش|د |لسيد  |ض|427895 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
طبــــ |سيوط حمد محمد عبــــد|لصبــــور ثــــ|بــــتـــ|876636
تـــج|ره طنط|عبــــ حمدى بــــيو ط|يل8|4396
7625ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد عبــــد |لحميد صديق ر|وى مر|د
5o99|7كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورخ|لد |لسيد |لسيد رزق محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد صبــــرى بــــدير |لسيد |لشن|وى|438535
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |سم|عيل سعيد محمد344735
علوم ع شمسحمزه مصط سعد محمد ر|شد6|2426
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852o8معهد ف ص بــــ سويفطه سيد طه ع
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد|للطيف حس عبــــد|للطيف عبــــد273226
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره سل|م ع ن|فعتـــ5769|2
صيدله |لمنصورهيه ي| محمد |حمد خليل||67625
رهع |ء ع|دل |حمد |لرعو8|2485 د|ر |لعلوم ج |لق|
م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــديل م|جد عبــــد |لفتـــ|ح يونس698887
7665|oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن حمدى حس|م حمدى محمود عروج
427o53زر|عه |ل|سكندريه مصط ج|بــــر محمد |لسيد
6|oo82ش|م فرج |لقرموط تـــج|ره |لمنصورهعص|م 

صيدله حلو|نمريم ط|رق عبــــد |لمحسن محمد ح 5549|
تـــج|ره دمنهورحمد محمد عبــــد| حسن |لمزين|494255
7o5646|م حس|م |لدين |حمد محمد ندستـــ |لمنصورهد
84o|53معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوط|ء عبــــد|لجو|د عبــــد|لحميد ط|يع
تـــج|ره طنط|ع عبــــد |لش| عبــــد |لش| حس 448923
859o79ف فؤ|د طه نوعيتـــ |لم |مريم |
صيدله |ل|سكندريهحمد جم|ل عبــــد|لمتـــع|ل |حمد|477844
يم محمد مدكور2|3|54 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمود جمعتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمد نج|ر محمد839535
تـــج|ره ع شمسندرو جوزيف لبــــيبــــ فرج|54575|
يم |حمد |لمزين7|2545 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد |بــــر|
4o4878 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس رض| عبــــد |له|دي كريم ضيف
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط سليم|ن مصط |لف|ر5758|6
7|o9o6يم ع محمد عبــــده ثــــ|ر د |ط|ف|دى |بــــر|
264||oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه كم|ل عبــــد| حسن |بــــر|
82626oكليتـــ |لطبــــ بــــقن|ه|جر محمد محمد رضو|ن
6o79o4حقوق طنط|س|ره حسن ع محمد بــــدر

7o33o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن شعبــــ
5|674o|علوم بــــنه|ه|جر محمد |لسيد ج|د
32o43|يم يم محمد |م|م |بــــر| طبــــ |سن|ن ع شمسسل|م |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنشوى |حمد |لسيد |حمد |لسيد سل85|772
9o6|82 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد جم|ل عبــــد|لعليم مصط
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد صل|ح جم|ل عبــــد|لوه|بــــ|3268|8 معهد ع| 
طبــــ |سن|ن طنط|روضه س| |لمحمدى ضبــــيش432247
تـــج|ره ع شمسسيد |حمد سيد |حمد سنجر349353

6o824|د|ر |لعلوم |لفيومحمد كردى |حمد يونس
|ئيل|925|| يف حن| | رهجوى  طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ |لمنصورهمريم ي| عبــــد |لمنعم خ|لد عطيه682562

ره|سل|م شعبــــ|ن صديق جمعه|||322 د|بــــ |لق|
77o442|نوعيتـــ |لزق|زيقجرجس عم|د سدره حن
2348o7ره|عمر خ|لد محمد |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم |حمد6324| رهدين| محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

Page 4058 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعمرو س| عليوه محمد|77873 كليتـــ 
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد محمد صبــــره محمد|6|3||8 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد عط|| سلومه عليوه جمعه|453567

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |لحس رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح46|66
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء حمدى محمود محمد 573|88
يس|478622 ف محروس ع د ندستـــ |ل|سكندريهحمد |
899739| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي سم|ء محمود مقبــــول ع
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  ل|ء مجدى عبــــد|لكريم |حمد||89647
47925oندستـــ |ل|سكندريهلجينتـــ ي| محمد ه| محمد عم|رتـــ
ى عبــــد|لعزيز769784 يف خ حقوق |لمنصورهندى 

حقوق بــــ سويفسعيد خلف رمض|ن عبــــد |لق|در|5634
تـــج|ره بــــنه|ندى سعيد مصط محمد مرغه6|3447
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن رض| عطيه |لمغ|زى حف |32|775
5o4488 يم حسن |بــــو|لعن تـــج|ره |ل|سكندريه|ء ج|بــــر |بــــر|
م236997 ى سيد تـــربــــيتـــ ع شمسمريم رأفتـــ 
6867o7 د|بــــ |لمنصوره|يوسف مجدى |لسعيد ع

6o476صيدله بــــ سويفسيد طلعتـــ سيد عرف|تـــ
9o4o96 معهد ف ص سوه|جف|طمه محمود |م حس|ن
تـــج|ره دمنهورمحمد بــــخيتـــ حسن محمدين|42269
يم ع عوض9868|5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره محمد |بــــر|
9o2354|ى تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يم|ن |يمن |حمد خض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| عبــــد |لحميد سل|مه عطيه خ 4466|6
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نرضوي عبــــد|لحكيم عبــــد|لمجيد محمد847689
تـــج|ره طنط|سلف|ن| س|مح صبــــ س| قسطندى432428
يم عبــــد |لسل|676285 يم |بــــر| طبــــ |لمنصورهرحمه |بــــر|
8o49o3يم طبــــ |ل|سن|ن |لم |س|ندي ن| |سحق |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــ|س49747|

يم58344 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مريم |س|متـــ يوسف |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم عبــــد|لمنعم محمد محمد محمود3986|2
علوم ري|ضتـــ طنط|مه|بــــ محمد محمد |لسيد عمر528838
ندستـــ بــــنه|حمد خ|لد عبــــد|للطيف |لمشل|وى|447|25 كليتـــ 
845o43|يم |سم|عيل محمود |حمد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــر|
نوعيتـــ |لم |خلود ممدوح عزتـــ فه |948|8
256o89تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد عبــــد|لرحمن
32934o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم|ن جم|ل محمد |لبــــدوى
علوم ع شمسرضوى عم|ر |لسيد عطيتـــ358439
42o8|6| |د|بــــ طنط||ء محمد عطيه ع ع
ندستـــ |لم |محمد ص|بــــر |حمد عبــــد|859578
نوعيتـــ |لم |دع|ء عوض ف|روق عبــــد|274|82
6o28|4د|بــــ طنط|مسعد رض| مصط |لششتـــ|وي |بــــو|
يم |لدسو سيد|8|43|8 نوعيتـــ |لم |حمد محمد |بــــر|
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33|89oمعهد ف ص بــــنه|محمد فوزى |لسيد ص|لح
لسن ع شمس|ول|ء محمد عبــــد|لع|ل سيد49262

تـــج|ره دمنهورول|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد سيد أحمد8348|5
7o55|4تـــمريض |لمنصورتـــ عمر عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد عبــــد |لع
26oo35علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرقيه |لسيد ع محمد
6o2987تـــج|ره طنط|ف|طمه رض| عبــــد |لحليم حج|زى
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن رشدى محمد محمد ص|لح|6952|4
طبــــ |ل|سن|ن |لم |ل | |ي | |سحق يوسف7632|8
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد ذ يوسف8292|3
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفريم خ|لد مصط محمد فهيم |لنح|ل343337
بــــه447544 بــــه |لسيد محجوبــــ  علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد | و
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيم|ن حج|زى طلبــــ حج|زى|346499
6|4o44| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن جم|ل |لدسو |لسعد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عم|د |لدين ر|غبــــ |حمد7667||
ي725|43 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد محمد|لسيد |لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نتـــ محسن عبــــد |للطيف سيد|63|2|
6o3656 علوم ري|ضتـــ بــــنه|كريم زكري| عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد
يم عبــــد |لمقصود4|243| يم رض| |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــر|
84oo97د|بــــ |سو|ن|دع|ء محمد عبــــد| حمدي
وف|تـــن| و|ئل صل|ح |لدين عبــــد |لغف|479953 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
9o235o|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء محمد |حمد محمد
4|o639يم د|ود تـــربــــيتـــ طنط|سعد|لدين عبــــد|لر|زق |بــــر|
9oo389 ندستـــ سوه|جمحمود |حمد مهر|ن |حمد
628o34تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء حربــــى متـــو عطيه
طبــــ |سيوطعبــــد|لرحيم مصط حسن جمعه 886455
82674oحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديشيم|ء عوض | |حمد مرزوق
بــــه 2599|9 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جر| ميل|د سند و ع| 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد رض| |لسيد ن|صف|255872
42299oزر|عه كفر |لشيخصف|ء زكري| قبــــي |حمد عبــــد |لع
ندستـــ طنط|عبــــد | |حمد محمد |حمد فرج449685
9|798o يم تـــمريض |سيوطمحمد جم|ل ر|تـــبــــ |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد حل فر|ج |لسيد|524974
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م مجدى حسن |حمد مو2424|6
4|286oتـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن مجدي تـــوفيق |لسيد
286|42| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمود ع بــــيو

278o8رهمحمود حس |حمد سيد حقوق |لق|
5o285|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدع|ء تـــوفيق محمد حمد
كليتـــ حقوق |لم |مصط ع|طف رفعتـــ محمد852975
ر محمد كم|ل |حمد ع|مر67329| تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر م|
33o778|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد حم|ده عبــــد|لمعز رمض|ن
88oo48 طبــــ |سيوطمحمد عبــــد|لحميد  |زى عبــــد|لحكيم
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورطه رفعتـــ بــــره| عبــــد|لجو|د غبــــور56|494
علوم |لمنصورهمهند خ|لد عبــــد|لحكيم محمد قمره52|||5
353o69ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد خ|لد ع محمد حسن |لعزيزى

5o4|6يم يم رمض|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسميه |حمد محمود عبــــد|لعظيم498||8
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــوحيد محمد مغ|زي |بــــو معبــــد436388
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره |حمد محمد |لش|ف |بــــو |لمع694964
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |يمن |حمد طه ص|لح763763
3265o5ر  |د قديس حقوق ع شمسمريم م|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد حسن شح|تـــ |حمد حسن|28757|
2639o4 معهد ف ص بــــنه|زينبــــ ع|طف محمد عبــــد |للطيف سيد

زر|عه |لفيومسميه سيد جمعه |لسيد68593
85o|33|تـــج|ره |سيوطحمد شمس |لدين عبــــد|لمنعم محمد
5|4o|3|تـــ يم ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلشيم|ء ط|رق محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لنبــــي محمد ج|د |34768|
247o68|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود سعيد مصط |لبــــن
|438oo|يم رجبــــ عبــــد | عطيه عم|ر حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن خ|لد عمر مه 8288|9
طبــــ |لمنصورهآيه جم|ل محمد خ|لد غزى623874
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر|ن| عيد عبــــد |لنبــــى |حمد759462
تـــج|ره |سيوطل|ر| ع|طف وليم ك|مل63|857
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد وجيه مصط درويش3734|2
6o3493|يف مصبــــ|ح |لشه|وى محمد |د|بــــ طنط|حمد 
8|27o|طبــــ |لم |د |نه عبــــد|لمسيح لويس |سعد
تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم سعيد |حمد  محمود  |رتـــ63||52
تـــج|ره |لزق|زيقريه|م بــــ| ج|بــــر محمد783595
78|oo9يف محمد سليم|ن عبــــدون تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن 
ر|ء س|مح غريبــــ بــــسيو 6668|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمتـــ |لز
4o2439د|بــــ دمنهور|م خ|لد جمعه بــــخيتـــ حم|د
د|بــــ |لمنصوره|مينه بــــدوى |بــــو |لكم|ل عبــــد |لر|زق 685679

539o9| ف صل|ح مصط حقوق بــــ سويفحمد |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه ه| عزتـــ |م|م45823

رهسهيله |س|مه صبــــ |حمد5477|| تـــخطيط عمر| |لق|
ش|م عبــــد|لخ|لق حج|ج|53|246 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمود رف| |سم|عيل2|8342
ندستـــ حلو|نمحمود سعيد حسن بــــص|ر246738
يم محمد ع764693 تـــج|ره بــــور سعيدسل ع|دل |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطوق ع زين |لع|بــــدين سيد حس 886685
7o4997يم |لهجر ندستـــ |لمنصورهعمر محمد ع |بــــر|
د|بــــ د |ط|جن| مو محمد فتـــ9|3565

|763oره|ردينه محمد حسن ع ح|مد د|بــــ |لق|
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425236| علوم |ل|سكندريهمنيتـــ عبــــد |لمنصف |حمد سعد |
43o|82ى |د|بــــ طنط|سهر محمد س| ري|ض |لع
5o5|87طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لمنعم مصط سعد |لبــــن
64o593تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود شحتـــه محمد عي محمد |حمد
77532oحقوق |لزق|زيقمحمود عزتـــ فتـــ عبــــد|لص|دق
7|62o5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |نور |بــــو بــــكر |د|ره |لدسو
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ع|دل محمود حربــــى437665
يم |حمد مندور ط|يل|6272|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ء |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يم|ن |م |م محمد|326578
ندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |حمد كم|ل حسن عطيه242857
تـــج|ره |سيوطمصط سيد ج|بــــر عبــــد|له|دى 884865

وف|تـــ|يوسف مجدى يوسف |حمد42753 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم مطر46|786 رهمنه | عل|ء مصط |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
ق|وى264585 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | ع|دل محمود |حمد |ل
رهمحمد جم|ل |لدين محمود ص|دق خورشيد|2932| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوليد صل|ح غر|بــــيل عبــــد |لحميد495854
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنيه |حمد ح|مد عبــــد|لجليل||82755
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع محمود ع محمد372358
32|o67ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعل|ء منصور عبــــد|لر| سليم|ن

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم|ل ع|طف محمد عبــــ|س||5692
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفسم|ء ع|دل عبــــد |لعظيم دي|بــــ|62834

26|o54|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم|ل جمعه عبــــد|لحميد محمد
علوم طنط|سم|ء رض| محمد مو شع |928||6
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفمصط عيد محمد محمد3299|8
ف محمود محمود22869| ندستـــ حلو|نعمرو |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد |يمن |حمد متـــو635892
254o7| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد سم محمد عبــــد|لغف|ر|لصي
حقوق |لزق|زيقي|سم ثــــروتـــ محمد شح|تـــه ز|يد639589
تـــج|ره بــــنه|ح|زم |يمن عبــــد|لرحيم عبــــد|لجيد853|26
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــتـــول عبــــد | محمد ع عبــــد |9|76||
تـــج|ره ع شمسمحمد س| محمد ملي 539|22
9|o248 يم شح|تـــتـــ تـــج|ره |سيوطس|ندى نبــــيل |بــــر|
9o9636 تـــج|ره سوه|جف|تـــن فر|ج عبــــد|لح|فظ |حمد
7o3568تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرو|ن عم|د |لهند|وى محمد |لهند|وى
طبــــ طنط|أسم|ء |لسيد محمد من عبــــد|لسل|م سليم|9|434
4o|32oيم عثــــم تـــج|ره دمنهوروف|ء سعد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
433o83تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريو|ن عنتـــر |حمد ع |حمد
ى ع محمد ن246878 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي
ندستـــ بــــنه|بــــيشوى سليم|ن ذ سليم|ن928|33 كليتـــ 
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقشيم|ء ص|دق محمود ص|دق |لجندي632627
يم عبــــده |لفيش|وى252873 طبــــ بــــنه|رحمه |بــــر|
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|4256oندستـــ ع شمسم|ريز صبــــرى ز عطيتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــتـــ رضو|ن |لسيد عبــــد |لر| |بــــو 483353
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسك|مي | محمد كم|ل عبــــد |لح|فظ محمد5266||
||97o3ف حمدي |حمد ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |
صيدله حلو|نمه|بــــ |يمن عزتـــ ع6|79||
تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره سيد محمد عبــــد|لعزيز سيد485529
ره|ح|زم مصط مصط |حمد47782| د|بــــ |لق|
وف|تـــم|جد محمد ي بــــسيو 636972 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3583o5لسن ع شمس|شيم|ء محمود مصط محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيم مجدى عبــــد|لعزيز ي|س 6|87|6
زر|عه |لفيومشه|بــــ |لدين وليد فتـــ حسن64663|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لبــــ| عزتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد 689965
ف عبــــد|لمجيد |لسيد|2|3345 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيمن |
4397o8يف حقوق طنط|ندى عز حسن محمد 
تـــ مجدى محمد عبــــد|لعزيز |لدغيدى348373 تـــربــــيتـــ بــــنه|م
معهد ف ص بــــ سويفزينبــــ محمد مفضل عبــــد|لرسول823266
|496o3ر عبــــد |لسل حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــس|م محمد عبــــد |لظ|
ف عبــــد|لنعيم |حمد دي344569 د|بــــ |سو|ن|عبــــد|لرحمن |
27327oلمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمد بــــش عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لوه|بــــ|
6o76|2نوعيتـــ طنط|آل|ء |س|مه ف|روق محمد |لزفتـــ|وى
633oo8|ندستـــ |سيوطنتـــص|ر جم|ل محمد |حمد
لسن ع شمس|سل |حمد عبــــد|لرحمن |حمد|532|2
45256o|علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد |لسعيد عبــــد| بــــسيو |لعبــــ
7o4852ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|دين ع حل محمد ع
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نشيم|ء |يمن كم|ل عبــــد |لرحمن عسكر625|27
يم625973 د|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد عبــــد|لمنعم محمد |بــــر|
رهسيف |لدين محمد سيد جل|ل|3|3|8 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء محمود مد حسن 268|84
45o322ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد| محمد نعم|ن |بــــو|لفضل ع
فنون جميله فنون |ل|قد|رين محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لل|ه29|826
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمصط ممدوح عطيتـــ ج|د |لربــــ بــــدر3|4843
4787|5| يم |لش| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد محسن ع |بــــر|
632oooش|م عطيتـــ ف  يتـــ|بــــ | تـــج|ره طنط|م|
|3o285كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ن زكري| عبــــد |لمجيد حسن
9o8395 د|بــــ سوه|ج|ريه|م خ|لد ص|دق |لعتـــريس
رهمن|ر محمد سيد محمد عبــــد |لمجيد99|222 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
رهمحمود فتـــ محمد عبــــد|لحفيظ244662 تـــج|ره |لق|
4o4523ند|وى عبــــد |لع|ل حقوق |ل|سكندريهمحمد س| 
|د|بــــ طنط|نس|نيه |لسيد فرج |لغلبــــ|ن|5|4342
ريدى7637|3 وف|محمد نبــــيل فرغ  وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدحمزه محمد ط|لبــــ ع |بــــو ط|لبــــ762332
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774o|8يم كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدشيم|ء سيد حس |بــــر|
85|29oحقوق |سيوطش|م محمد عبــــد|لر|زق محمد
24o258يم رتـــ|س|ره حس |حمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآل|ء حمدي محمد |لسيد بــــيو444579
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود ط|رق عبــــد|لمنعم عطيه |لدغرى526996
82o|63تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |صف|ء سيحه |سحق سيحه
77o379|يم محمد أحمد حموده رهحمد |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
6|2o27تـــج|ره طنط|رضوى ع|دل محمد عمر|ن
36|o95تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| سعودى جوده |لليثــــى ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|د عبــــد |لحليم ح|فظ عرفتـــ764|4
48|83o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركرم صل|ح محمد عبــــد | |لمهدى
علوم |سيوطمن|ر رمض|ن لبــــيبــــ محمد 896382
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | |مبــــ|رك زيد|ن حر| 482394
6|4o7o تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــزينبــــ ط|رق |لبــــي |لبــــلقي
||962oيم عبــــد |للطيف محمد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف محمد |بــــر|

رهمحمد سعيد حسن محمد8348| علوم |لق|
ندستـــ ع شمسيم|ن محمد محمود محمد نعم|ن|7866|2
48o462 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط عبــــد |لرحمن فتـــ سليم عبــــد
26oo34يف عقل مغربــــى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رض| 

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه عل|ء ربــــي محمد|43796
6o2783يم ق ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن ق|سم فؤ|د |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهيوسف |لعق|دي عبــــد |لمنعم مصط 5375|6
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطرضوه ربــــيع رمض|ن ع 4692|9
علوم ري|ضتـــ بــــنه|سم|ء جم|ل عبــــد|لمحسن محمد حربــــى ه367366
تـــج|ره دمنهورسم|ء ن عطيه حس علبــــه|2|496
258o89|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد محمد ز |لقعق|ع
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسف|طمه محمد عبــــد |لع| طعيمتـــ769755
77|673| نوعيتـــ |لزق|زيقمل عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم متـــو
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيديه |حمد محمد |لسيد  منصور|766238

3o|38حقوق حلو|ن خ|لد محمد بــــكري
7828o7د|بــــ |لزق|زيق|نورس صبــــرى عبــــد |لع|ل محمد سليم
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييوسف ميخ|ئيل م مغ|ريوس863364
د|بــــ د |ط|وفيق محمد وفيق رمض|ن زقطه5778|6
ود4||489 د تـــج|ره |ل|سكندريهمريم سعيد محمد |لسيد 
33o6o4كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرغدتـــ مصط محمد محمود
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رين| |يمن عد سعيد جرجس255295

د|بــــ بــــ سويف|محمد نص|ر طه حسبــــو59844
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قبــــه | |حمد محمد محمد ع 695|77
369674| رف| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء |حمد محمد خ
|5o6|6|د|بــــ حلو|ن|حمد محمد |ل|صيل عبــــد |لنبــــى
|646o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م شعبــــ|ن عبــــد |لصمد محروس
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طبــــ بــــ سويفمحمد |حمد محمد حسن8||58
د|بــــ سوه|ج| حمد محمد |حمد حس |896978
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنور |لهدى ي| كم|ل محمد يوسف54|9|3
ف محمد عبــــد|لعزيز 884546 تـــج|ره |سيوطزي|د |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــسنتـــ |حمد محمد مصط ن|485834
تـــج|ره سوه|جحمد ف|روق |حمد |دم|647|84
524o4oن| حسن عبــــد|له|دي |حمد محمد تـــج|ره طنط|م
|لسن |لم |ندى محمد تـــوفيق سيد مصط 25656|
4877o8 يم د|بــــ كفر |لشيخ|مصط عبــــد |لخ مصط |بــــر|
33329o|ه |لسيد ي|س ع|مر |بــــوزيد نوعيتـــ بــــنه|م
طبــــ |لم |مصط |حمد محمد |حمد856646
837|ooكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمحمود محمد خلف محمد
779o7oطبــــ ع شمسي|ر| محمد شعبــــ|ن بــــدرى
82366o|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد محمد عبــــد|لعظيم محمد معهد ع| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم محمد حمدى محمد |لجز|ر67|265
5o7o9|علوم طنط|من|ل محمود |حمد محمد
85o9|7|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخ|لد محمد عبــــد| عبــــد
تـــج|ره |سيوطمحمد مصط ك|مل خ|لد 7|8762
تـــمريض كفر |لشيخنرم |لسيد دسو |حمد |لبــــل|863|44
6o2724د|بــــ |لمنصوره|مؤمن صفوتـــ عبــــد |للطيف طلخ|ن
6|9o32 |تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم ع|دل فؤ|د متـــو أبــــو يم

تـــج|ره |سيوطحمد محمد حسن محمد|58876
7o8344تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمصط وليد مصط محمد
|634o7رهريم عص|م صل|ح |لدين عبــــد |لع|ل علوم |لق|
82oo95 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سع|د حس ورد| تـــو|
438o96عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرند| محمد سعد عبــــد |لعزيز رمض|ن
ره |ر تـــ|مر عمرو سيد5685|| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن مجدى حسن |دريس2697|2
7o4776| يل ج |لزق|زيقمنيه فتـــ ص|بــــر |بــــو ه|شم عيو كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
676o|9 تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى حج|زى ن حج|زى |لسطو
نوعيتـــ |لزق|زيقيمن رمض|ن نجيبــــ محمد|469|77
و|42||77 ه محمود سليم|ن سليم|ن |أل تـــمريض |لزق|زيق م
4o4628| يم عبــــد|للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد ع|طف |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء خ|لد سعد و|صف|632422
6|4o59علوم طنط|بــــسنتـــ |سم|عيل |حمد ورده
68o36o| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف |لسيد مصط |لبــــيو ع
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود مصط ح|مد مصط عبــــد |لرحمن8|6869
علوم ع شمسحمد محمد عبــــد|لجو|د محمد|457|35
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود ع عبــــد | ز|625|6
يم |حمد بــــند|رى63227| د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ |بــــر|
23o377ره|فؤ|د |س|مه |حمد |حمد عبــــد |لع|ل د|بــــ |لق|
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د|بــــ |سيوط|  حمد شح|تـــه ص|بــــر محمد|879778
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيه سعيد عبــــد |لبــــ|سط |حمد|759537
6873oo|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد زكري| صديق عبــــد | حل|وتـــ
تـــج|ره بــــنه|محمد عليوه |لسعيد |لوكيل|33774
86826oكليتـــ طبــــ أسو|نزينبــــ مرتـــ ع |لطهري
ندى غ||2998| ن| فرج  رهم تـــج|ره |لق|
ى358867 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمروتـــ محمود |حمد خ
236o5oلسن ع شمس|رح|بــــ ع|دل حس |حمد
6936o2 |تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|زن سم عبــــد |لحميد |بــــو|لمع
رى628686 وف|تـــزي|د أحمد محمد فتـــ |لجو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |لسيد عبــــد |لمنعم مسعد عمر||48472
25o885تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل شو زيد
53o34o ندستـــ بــــنه|مريم مصط عبــــد |لجليل حس كليتـــ 

تـــمريض  بــــ سويفمحمد حمد|ن يونس عويس23|58
6o8o22|تـــمريض طنط| ميمه |لسيد |لسيد |بــــوحم|مه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود تـــ|ج |لدين نجدي محمود825279

ف سعيد محمد45937 رهرحمه | طبــــ |لق|
63o926| ثــــ|ر |لفيوم|ل|ء محمد حس عفي
زر|عه |لمنصورهرو|ن |حمد محمد يوسف سيد طبــــل555|69
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــرن| محمد عصمتـــ مصط 826445
5372|o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيتـــ مصط محمد |لعص|ر مصط|

366o8ره|شيم|ء رمض|ن كر|ميل عبــــد |لجو|د د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
28o264لسن ع شمس|منه | خميس يوسف محمود
نوعيتـــ كفر |لشيخبــــه محمد جم|ل محمد د|ود5|59|4
رهصل|ح محمد صل|ح |لدين عبــــد |لوه29292| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4993o9حقوق طنط|أمنيتـــ ج|بــــر عبــــد|لقوى ر|غبــــ |دريس
ريدى57729| يم  ريدى |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن 
8o7o54د|بــــ |لم |غ|ده ع|دل عل|م محمد|
83o5o8|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|مه ع|دل |بــــو|لق|سم |حمد
9|||5o|ء عبــــد|لمنعم محمد ه|شم| تـــج|ره سوه|ج 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــده عبــــده غز|له|2288|7
3476o3تـــج|ره طنط|خ|لد |سم|عيل محمد يوسف سليم|ن
م محمد طه |حمد طه|486575 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو ص|بــــر |نور |بــــو|لمجد33393|
6|o435ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره كم|ل محمد |لع|ئق عبــــد |لمطلبــــ
6o46|7تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|ر| محمد فؤ|د محمد |لسيد

2o324رهمصط عيد عبــــد |لر|زق عمر تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |س|مه |لحسي ختـــعن2||529
27o33oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى حمدى ع|بــــدين حمدى محمد

ه ر|شد رمض|ن ر|شد49669 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــن
م|م858863 فنون جميله فنون |لم |س|ره عبــــد|لرحمن ع 
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35o244|تـــج|ره ع شمسحمد وحيد فوزى حسن
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىس|ره ع|دل مصط |حمد|82654
5o3855يم |بــــو يوسف تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد |سم|عيل |بــــر|
772o38ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىس|مح محمد محمد عبــــد|لمجيد ح|مد ع.
4o5359تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــتـــ | |لسيد ك|مل محمد ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىتـــ |ن سيد محمد بــــكري829473
يم |حمد776654 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| عل|ء |لدين |بــــر|
5293o3تـــ|محمود |حمد محمود س|لم عوض لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|ء شعبــــ|ن عبــــد|لبــــص فرج| |882329 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  
ندستـــ حلو|نعمرو طه عبــــد |لمحسن |لسيد محمد792|6|
ف ممدوح |حمد |بــــو|لحسن5|4499 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|ي|سم |

رهويد| عبــــد|لرحمن ع محمد26877 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدى سيد عط| |سم|عيل87|46|
9o8|88 تـــربــــيتـــ سوه|جخلود ع|دل فؤ|د محمد
4o|737ح|ن يم ع |لسيد  د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع |بــــر|
22oo96تـــج|ره ع شمسل |ء مصط فؤ|د محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد|636273
6o8|5|يم محمود بــــربــــوش د|بــــ |لمنصوره| |ده ح|تـــم |بــــر|
تـــج|ره دمنهوروق محمد ع ن|543325
5o7|65تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر كم|ل عبــــد |للطيف |بــــوريدتـــ
6o7466يم ن |لسيد جمعه د|بــــ |لمنصوره|كريم |بــــر|

6o3ooيم تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر عطيه ه|شم |بــــر|
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لمنعم محمد سيد عبــــد|لرحمن 33|899
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد بــــن بــــيل| سيد تـــوفيق|82|2|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمنيه حسن محمد محمد|388|64

د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن ع|دل ص|بــــر قر 693|5
يم7|387| طبــــ |سن|ن ع شمسن|دين وليد بــــ|ز |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسه| ط|رق عبــــد |لرحمن |لش|عر7||683
6o455o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|جده محمد فؤ|د ع |لفخر
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف مصط |لسيد محمد محمد |لشورى5278|3
يم |لبــــدرشي |5|494 د|بــــ دمنهور|يه|بــــ عم|د عبــــد|لنبــــى |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخخلود فؤ|د |حمد عبــــد |439485
7oo82| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن |لحسي حسن متـــو د
4o2363حقوق |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ |يمن |حمد محمد
35586o كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسجه|د عبــــد|لفتـــ|ح محمد شكري ع
4|432oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود خ|لد عبــــد |لق|در عبــــد |لع|ل

ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد فتـــ محمد عبــــد |لعزيز8284|
د|ن776687 تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد | عبــــد | عليوتـــ و
82|78oندستـــ |لم |شنوده ن|دي سم عزيز
ند586||5 ند|وي عبــــد |لق|در عبــــد |لحفيظ  طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمروه حسن يوسف عبــــد|لمنعم|82545
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45o429|يم حم|د يف |بــــر| يم  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|بــــر|
6oo3|3|تـــج|ره طنط|سل|م بــــسيو يوسف ز |لفرخ

73o|| زر|عه |لفيوممحمد ربــــيع صل|ح عبــــد|لغ
75o5|6ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر ح|مد محمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يوسف |لحس مصط محمد خ|طر484439

3675oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرضوى رض| |سم|عيل ج|د مو
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|د | و|ئل حس محمد  |لخو|جتـــ3|4278
33o|99طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر جم|ل |لسيد عبــــد|لعزيز عبــــدربــــه
84o534ندستـــ قن|ند| عبــــد|لفتـــ|ح رف| حسن
4o4498ف عبــــد |لر|زق محمد د|بــــ دمنهور|كريم |
3444o2ف شو ع زقزوق حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|وليد |

ر محمود25753 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر ع|طف عبــــد |لظ|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يوسف عم|د |لسيد |لق| 4622| ل|

|ج ||63|33 |د|بــــ بــــنه|بــــسمتـــ بــــه|ء عبــــد|لوه|بــــ ع 
433o9oتـــج|ره طنط|وق ع|دل سعيد عبــــد |لد|يم
375o47|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد |حمد فؤ|د محمد بــــصل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ مصط عبــــد |لمنعم محمود735|2|
8o6763|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه عبــــد|لكريم محمد عبــــد|لكريم|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد رمض|ن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح 897576
د|بــــ ع شمس|س|ندر| |نطو|ن |دمون |نطون ميخ|5294||
ل|ل642|6| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|رغدتـــ ع|دل عبــــد |لعزيز 

يم6472| رهيوسف ط|رق محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
24o494 ف سيد حس رهد| | | علوم |لق|
ر مرزوق رزيق 879942 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يه ع محمد |لسيد|222354
تـــج|ره |سيوطحمد عم|د |لدين فه عبــــد|لرحيم|822856
76746oد|بــــ |لعريش|س|ره عدن|ن حسن |حمد|لعيسوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم|رى منصور مل|ك حن|4|2599
ف حسن |بــــوبــــكر|867689 صيدلتـــ |سيوط|ء |
8345o2د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عزه رش|د محمد رشيدي
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لرحمن متـــو عبــــد |لفتـــ|ح626242
حقوق |لمنصورهيم|ن محمد عبــــد |لبــــديع جمعه فرح|تـــ683443
ره|حبــــيبــــتـــ محمود حسن محمود9224|3 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|ند| | |م ع|بــــدين ع 847467
حقوق |لزق|زيقف|طمه |لسيد متـــو مدكور769752
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه مسعد |لسيد عبــــد |لرحمن عودتـــ74|267
يم فرج سعيد484236 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمود |بــــر|
76o794ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسدى محمد عبــــد |لعزيز |لسيد
4o7376 ر عبــــد |لق|در مبــــروك مر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|جر م|
259o9o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم حسن عبــــد|لمحسن |بــــو|حمد
ى محمد عبــــد|لغ |8|483 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه جم|ل |ل|بــــ|ص
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683o7|نوعيتـــ |لفيومسم|ء |حمد جمعه محمد
2|669oرهوس|م محمد عبــــد|لمع |لبــــدوى |لطح صيدله |لق|
زر|عه طنط|محمود محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد |لف 4|7|54
م|م محمد |لبــــنه|وى7|69|6 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريم 
زر|عه |ل|سكندريهجه|د ص|بــــر محمد |حمد427335
ى|634667 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه|بــــ أس|مه حس محمود بــــح
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء عبــــد|لكريم نحله محمد 887359
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرر|ن| محمد حسن عبــــد|لغ 55|222
35o522 وف|تـــ|عز |لدين ح|تـــم عز |لدين مصط ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
354o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|دع|ء ع|طف |لشيخ عبــــد|لعزيز نجم محمد
635o85| د|بــــ |لزق|زيق|له|م س|لم عبــــد|ل متـــو
86oo|4د|بــــ |لم |محمد محسن مصط ق|سم|
486o62فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدير عبــــد|لحميد محمد ر|غبــــ محمد
2665o2|تـــج|ره بــــنه|سيل ع|دل فؤ|د عبــــد|لع|ل
4o256||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء محمود محمد عبــــد|للطيف
كليتـــ |أللسن سوه|جرودينه خ|لد حسن عبــــد|لسل|م |لملي 2969|4
3465o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ و|ئل عز |لدين |حمد محمد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد ع|دل معوض عبــــد |لحميد|62697|
8o|9o3د|بــــ |لم |كم|ل |لدين محمد |حمد محمد|
د|ر |لعلوم |لفيومكريم حم|دتـــ محمد سيد325389
ثــــ|ر |لفيوم|م|جده وليد من محمد محمود64869|
6o5|o4|يم حسن |لك|شورى تـــمريض طنط| |ء |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقيه منصور محمد محمد|643253
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن سم حسن رشو|ن53927|
4o8735تـــربــــيتـــ طنط|ندى ذو |لهمه كم|ل عبــــد |لخ|لق

د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد |لر|زق فرج عبــــد |لر|زق عبــــد |لبــــ397|7
د|بــــ |لزق|زيق|ندى عبــــد |لرحمن عبــــد |لكريم محمد632955
3265ooيم رهمروتـــ حمدى سعيد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم جور 778772 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم | ن|در حن| |بــــر|
5o6934 د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر سم سيد |حمد ع
8433o2كليتـــ طبــــ أسو|نغ|ده مصط |لسيد خلف

رهوق بــــكر محمد محمود42228 علوم |لق|
7o734|يم ي تـــربــــيتـــ |لمنصورهع|يده محمد |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |مروه |حمد محمد |لسيد78|824
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىسحر محسبــــ ج|بــــر عبــــد|لكريم8||866
263o9| ه محمد محمد عبــــد |لمقصود |لف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
تـــج|ره دمنهورأم| ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح محمد إسم|عيل496879

تـــمريض  بــــ سويفسل  |ء عزيز ح|فظ||8|6
7554o6تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|جر ي| محمد |لمغ|وري
تـــج|ره |سيوطحسن|ء ثــــ|بــــتـــ سيد محمد 8834|9
ل|247762 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمختـــ|ر عبــــد|لحميد محمد  معهد ع| 
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73o82|د|بــــ |لفيوم|ي|تـــ محمد |م|م محمد
د|بــــ حلو|ن|حمد مح |لسيد مصط |29289

7oo7o7 رهحمد مصط |بــــو|لمجد محمد مصط صيدله |لق|
يبــــ جبــــر347662 تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد محمد سعيد 
4378ooى محمد عتـــم|ن ه خ طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأم

67|o9د|بــــ |لفيوم|نوره|ن مجدى محمد محمود
78443o|علوم |لزق|زيقمنيه حسن عبــــد|لجيد خليل حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|دل ع|طف نسيم بــــش|ى35248|
حقوق بــــنه|عو|طف محمد درويش ع359596
يم عبــــد4|||27 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعتـــ|بــــ عل|ء عبــــد |لحميد |بــــر|
587o4ندستـــ |سيوطمن|ر سيد محمد سليم|ن

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | محمد محمد مو 27875|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمرو|ن |حمد محمد |حمد جمعه54567

4|58o6ر تـــج|ره كفر |لشيخد| | |س|مه سعد مرشدى جو
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل|م عبــــد |لعزيز محمد سعد|32424

تـــربــــيتـــ |سيوطحميده بــــكر حسن عبــــد|لمتـــج 5|5|89
26o493نوعيتـــ |شمونزينبــــ صل|ح مصبــــ|ح |بــــوعج|جه
8949o4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمنذر |يمن عوض ح|فظ
9|8o47 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم|رين| صبــــرى ميل|د ليسه
يم حسن سع|ده|78388 نوعيتـــ |لزق|زيقزينبــــ نص|ر |بــــر|
ف عبــــد |لن| محمد عوض62|625 لسن ع شمس|ر
26428oطبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن س| عبــــد|لعزيز محمود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد بــــسيو محمد |لتـــحفتـــ77|494
8|68o6ندستـــ |لم |م|ركو يعقوبــــ عبــــدجرجس
43923oل|ل زر|عه كفر |لشيخحسن|ء محمد شح|تـــه محمد 
6826o5 ره/ري|ضتـــحسن|ء محمد عبــــد |لعليم |حمد |بــــوحس إعل|م |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|نوبــــ سليم|ن عبــــد |لمسيح سليم|ن|29573
ندستـــ |لمنصورهي|ر| ي| محمد حسن |بــــو |لحمد7||686
ى عبــــد |لعزيز |م علوبــــ25684| تـــربــــيتـــ حلو|نفرح ي
92|oo7 تـــمريض سوه|ج سل محسن عبــــد|لعظيم |دم
35o573ش|م محمد ك|مل كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود 
822oo8صفوتـــ يوسف عبــــد|لرحمن | نوعيتـــ |لم |ي

47o98ره|رح|بــــ سعد ع عثــــم|ن د|بــــ |لق|
|349o|تـــربــــيتـــ حلو|نم | |مجد فهيم جبــــر|ئيل
4o8698يم |لهو يم فريد |بــــر| |د|بــــ طنط|ص|بــــرين |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|كريم محمد سعيد ري|ض |سم|عيل3888|4
|2o98oرهمري|م ه| فرج غبــــري|ل جرجس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عص|م محمد سعيد4|443|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ رفعتـــ محمد نور |لسيد356924
64o728ره|كريم ن| |حمد |لسيد عبــــد |له|دى ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسعيد ع|مر محمد رش|د3|288|
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64o69|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|دى مدحتـــ صبــــ محمد س|لم
428oo8نوعيتـــ طنط|ريم كم|ل محمد عبــــد |لرحمن مر
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــ|نوبــــ وليم من مرزوق قري|قس|644|26

رهسل|م |حمد محمد عويس||4929 صيدله |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نتـــسنيم خ|لد محمد محمد |لشنو| 228745
6|o655معهد ف ص طنط|آيتـــ رأفتـــ |لسيد |لدر
|لدين حسن |لسيد263776 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| ن|
5o|7o|تـــمريض |إلسكندريتـــ دع|ء رض| ع |لر|وى |حمد
8o5|oo|ندستـــ ع شمسروي |حمد لم محمد
33o75|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ندى محمد رض| خليفتـــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن جم|ل محمد سعيد38|247
رتـــمحمد سعيد كم|ل ن|7545| علوم ري|ضتـــ |لق|
69o2|3|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لن| |حمد |لسيد
888o46 لس لويس خليل حكيم علوم |سيوطك
6||o33 علوم |لمنصورهط|رق جم|ل فرج |لقص
رتـــ|بــــ|نوبــــ جم|ل ثــــ|بــــتـــ ذ |3936|8 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف عثــــم|ن |لدسو 683256 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل |
5o8o29كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن |حمد ع محمد |لجم|ل
ره|عمر رمض|ن محمد بــــيو467|22 د|بــــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عم|د محروس عبــــد |لحميد عبــــد 7272|4
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نندي ه| مصط محمد عزتـــ527397
2|839oعلوم حلو|نرو|ن حسن محمد |لسيد
34842oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنور| معتـــز فه عو|ض
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ ر|فتـــ محمد فتـــ346525
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد عط| |لشح|تـــ عبــــد |لوه|بــــ محمدعبــــد 98|694
89o|o| ن| يوسف عزيز سويحه صيدلتـــ |سيوطم
يم ع |لبــــر 795|2| فنون جميله عم|ره ج حلو|ننوره|ن |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسروضتـــ ع عبــــد|لقوى ع5659|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه محمد عبــــ|س متـــو |38654|
4o4435د|بــــ |ل|سكندريه|حسن محمد عبــــد |لمنعم حسن حسن
68778o|تـــج|ره |لمنصورهل|ء |لسعيد حمد |حمد محمد
|2655oوف|تـــمحمد عبــــد | محمد ع|شور ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه ع شمسم ص|بــــر سيد محمد مد |226388

رهه|دى جم|ل كم|ل تـــوفيق34639 ندستـــ |لق|
4o2|3رهر| عبــــد |لكريم عبــــد |لسل|م عوض حميده تـــج|ره |لق|

3459o7معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمتـــ |حمد سيد محمود |لمن
تـــمصط مش م |لدين مصط 26|4| نوعيتـــ فنيه ج
د|بــــ |لفيوم|نبــــيله عويس عبــــد|لحفيظ عبــــد|لمجيد|7|64

7o52o8ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود محمد ع حسن خويصتـــ ل|
تـــج|ره بــــ سويفحس |حمد محمد محمد|5767

يف جعفر بــــلتـــ| 9|4326 ره  كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ز
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نشيم|ء عبــــد| محمد حسن|22936
34994oش|م حس سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن 
263o69يم علوم بــــنه|ندى يح رزق |بــــر|
7o|5|6| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء |لسيد |حمد عبــــ|ده |لخو
يم عبــــ|س|542|63 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن |لسيد |بــــر|
92392o|يم يم عبــــد|لح|فظ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه |بــــر|
6o8o84يم عبــــده |بــــو زيد يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ريه|م |بــــر|
88o7o5 حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لمنعم محمد |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد نه|د |حمد زين |لدين|696235
د|بــــ |سيوط|ندى سيد عبــــد|لحليم ج|بــــر |89363
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد محمود محمد |دريس257827

رهعمرو ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح ع834|8 تـــج|ره |لق|
5|29o8|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد محمد خلف
28o|3oمعهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن لنظم |لمعلوم|تـــ |ل|د|ريتـــ محمد دسو محمد عبــــده
رتـــ|ديل عبــــد | عبــــد |لرحمن سيد |حمد 689442 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وف|تـــمحمد |حمد محمود عبــــد | |حمد خلف |24436 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o9652معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عبــــد |لرحمن فضل محمد |سم|عيل خليف
27o|55| ش|م ح|مد محمد |لف طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد 
يم|3|629 طبــــ ع شمسمصط محمد مصط سليم |بــــر|
يم |لسيد93|355 حقوق ع شمسرحمتـــ صل|ح |بــــر|
ره|عبــــد| خ|لد عبــــد|لملك محمود324933 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6893o2| يم حس حقوق |لمنصورهمل حس |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|غ|ده سعد |لدسو |لسيد22276|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــوف|ء محمد محفوظ ه|شم45|776
م |لسيد عبــــد |لعليم|687237 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |د
ندستـــ بــــور سعيدحبــــيبــــه حس حس |لش|ذ7478|6
4o592|د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|نسيه ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح محمود غنيم
6o6834د|بــــ طنط|خ|لد |لسعيد محمد ع شمس |لدين|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طندى ع ع |لعزبــــ6328|6

8o|o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ |حمد محمد حليم سعد |لبــــن
د|بــــ |لزق|زيق|ند| |يمن |حمد ص|لح |لشيخ|63255

6588oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومح|زم محمد سيد |لبــــدوى
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل |س|متـــ محمود مصط 6836|6
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ه| عبــــد|لق|در محمد|63456
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد محمد محمود عطيتـــ محمدى|446666
ش|7639|5 ف جي |لد| علوم دمنهورل|ء |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م | ر |سعد جرجس7334|8

5366o|معهد ف ص بــــ سويفميمه نبــــيل سيد عبــــد |لحليم
معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد |لرحمن |يه|بــــ |حمد طه ف|يد433499
77o344زر|عه |لزق|زيقمصط |لسيد عيد عبــــد |لوه|بــــ ع
تـــج|ره ع شمسيوسف حسن محمد محمود حس 7|242|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشه|له محمد حس |لعبــــد|76754
62642oعلوم |لزق|زيقرويد| عبــــد |لمنعم |حمد محمد |لسيد غنيم
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ر| | ع حسن سل|متـــ643257
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديصل|ح حمدى محمد |حمد 888||9
47736oد|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م صبــــري محمود عبــــد |لرحمن
لس 6773|9 حقوق |سيوطم|رتـــن يوسف ر|غبــــ ك
صيدلتـــ |سيوطي|ره محمد محبــــ |لدين عبــــد|لمع عبــــد877686
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ص|له إيه|بــــ محمد محمد سليم|8|6328
لسن ع شمس|ي|سم محمد حسن حسن753633
4||o45 د|بــــ |سيوط|بــــسمتـــ محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد
م محمد فه عبــــد |لملك74778| رهعمر |د تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررح|بــــ خط|بــــ مطر|وى خط|بــــ57|522
يم محمد محمد |لصفط5652|4 د|بــــ كفر |لشيخ|يوسف |بــــر|
ه عزتـــ عبــــد|لعليم جديع|3|2498 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحس عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لمجيد حس 279464
علوم طنط|د| | رض| |لسعيد محمد ق |42797
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم يح |لسيد محمد|حمد485599
د|بــــ |لزق|زيق|ع |ء عل|ء محمد |لص|وى779446

4553oرتـــحس|م حسن |بــــوط|لبــــ عبــــد |لخ|لق علوم ري|ضتـــ |لق|
7||o69يم محمد سعده ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | |لدسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنهله عبــــد|لحميد فهيم محمد غنيم259648
تـــج|ره دمنهورمحمد رمض|ن كم|ل عبــــد |لخ|لق |للم494237

رهمصط مجدى |لسيد محمد47397 صيدله |لق|
694o62|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حسن |سعد حسن عبــــد |لجليل رمض
تـــج|ره |سيوطبــــ|سل وجيه بــــسل نخله 6236|9
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ريه|م |يمن محمود زرزور825742
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهربــــيع ن| |سم|عيل ص|لح624||5
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء رمض|ن |حمد ع |835549
تـــج|ره دمنهورمحمود رض| كم|ل حسن |لسل|مو 7|6|54
24593o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنبــــيل صبــــرى سعيد |لشبــــ
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طد|رين |حمد يوسف |حمد جمعه678597
حقوق |سيوطحسن عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لعليم قنديل 635|89
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوط حمد جم|ل ثــــ|بــــتـــ محمد|875673
||6oo8ندستـــ ع شمسجون |ميل فكرى مجلع ميخ|ئيل

رهدى محمد مصط محمد محمد حسن 462|3 تـــج|ره |لق|
3o578رهحبــــيبــــه م|جد |لسيد محمود تـــج|ره |لق|

332oo5د|بــــ بــــنه|مر|م جم|ل ن| محمد|
تـــربــــيتـــ طنط| |ر مدحتـــ عبــــد |لحق مصط عبــــده96|429
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مريم ه| صل|ح عي 2237|8
443o|6| |تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء جميل |لسيد |لتـــه
تـــج|ره |لزق|زيقكريم مصط عبــــد|لمنعم |سم|عيل |89|628
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ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى ع ن ع ن447937
82o452|تـــربــــيتـــ |لم |حمد ربــــيع |حمد محمد
7oo996 د|بــــ |لمنصوره|نور| عل|ء عبــــد |لستـــ|ر محمد متـــو
272o33|معهد ف ص بــــنه|يه مجدى ح|مد |لسيد عم|ره
معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ل |حمد فتـــ |حمد |لجميل4438|5
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء صل|ح نج |لسيد عبــــد ||67589
تـــج|ره بــــنه|حمد |م شعبــــ|ن |حمد|88|349
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|ره محمد فرج عبــــد |لو|حد99|58|
|3|8o8رتـــ|سمره خ|لد عبــــد |لق|در |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
63o696ه|عبــــد |لرحمن محمد |حمد |حمد لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
45|o72ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىمحمد |حمد محمد |لبــــلي
35|o38 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمتـــ محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لغ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد |لسيد |لسيد سليم|ن حو|لتـــ|762326
6||43o|علوم ج|معتـــ د |طسه| محمد عوض |بــــو |لعط
6235|o|يم محمد لبــــن تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلمروه |بــــر|
755o83ندستـــ |لسويسع|صم سيد |حمد ع محمود
يم محمد محمد32636| معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمريم |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد شبــــل عبــــد|لعزيز حس 257554
35523oحتـــ وفن|دق |لم |غ|دتـــ كم|ل صل|ح عبــــد|لعظيم| 

769o7ى ندستـــ حلو|نبــــ|نسيه ع|دل محمد حل خ
تـــربــــيتـــ |سو|نه|جر عمر عبــــد|لفتـــ|ح محمود845353
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمه نعيم مصط يوسف776883

627o||طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن ج|بــــر عبــــد |لعزيز محمد
||5o28ن| ع|دل فريد خليل تـــربــــيتـــ حلو|نم
علوم ج|معتـــ د |طعبــــد | عطيه إسم|عيل س|لم |لصف 437536
9o3542  تـــربــــيتـــ سوه|جمرثــــ| ف|يز عط| | لوس
يم محمد نوفل9985|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |بــــر|
83o552تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|يكل نبــــيل بــــرسوم عبــــد|لنور
4o|oo2حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عل|ء محمد ك|مل |بــــو ع| 
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويس حمد محمد سليم محمد|3|8987

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه محمد ع خليل|24|2
|6|78oوف|تـــ|عبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |لحكيم عبــــد ربــــه ع ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o8535 ندستـــ كفر |لشيخمحمود ع|دل |لمتـــو ع
رهمحمد ع|دل سيد محمد عبــــد |لرحيم225846 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأم| ع |حمد حم|د6587|6
تـــج|ره كفر |لشيخسل|م ربــــيع رمض|ن محمد عبــــد |لو|487464
تـــمريض |لزق|زيق محمد |لسيد |حمد |لسيد2|6436

3549o|ى رمض|ن سعد فضل د|بــــ حلو|ن|حمد ي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد عبــــد|لنبــــى ع محمد|63498
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لديبــــ|54572|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد |لسيد عل|م |لسيد|39979|
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د|بــــ |لفيوم|يه حس عبــــد |لفتـــ|ح محمد|74|67
|24oo4|ره|ل|ء ع|دل مصط سليم|ن |لفح|م د|بــــ |لق|
ر غس|ن حمد|ن حم|د783625 تـــج|ره |لزق|زيقم
22|45oتـــج|ره ع شمسعمر |حمد ع محمود حسن
6|573oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد محمد ك|سبــــ

ره|نوره|ن ه| عبــــد|لفتـــ|ح عويس27232 د|بــــ |لق|
3|783o|رتـــ|حمد محمد عبــــد|لص|دق فرج قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن حمدى سيد عبــــد |لرحيم|8|4853
زر|عه |لزق|زيقمحمد رض| شعبــــ|ن س|لم|5|783
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طف|طمه محمد محمد عبــــد |لعزيز شوم682998

ندستـــ حلو|نيوسف سيد محمد سليم|ن29475
يم |سم|عيل |بــــر|489897 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |ر محمد |بــــر|
يف محمد رض| عبــــ|س476426 حقوق |لمنصورهمصط 
ندستـــ طنط|خ|لد عم|د عبــــد |للطيف |لق |ن49|688
34o969يم عبــــد|لرحمن عوض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لع| |بــــر|
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|محمد ع سعيد |بــــو|لمع|759245
يم92|263 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|وق محمود محمود |بــــر|
9o2783 معهد ف تـــمريض سوه|ج بــــسمه عزتـــ |لسيد عبــــد|لل|ه
يم محمد عثــــم|ن|638452 د|بــــ |لزق|زيق|حمد ع|دل |بــــر|
معهد ف تـــمريض طنط| |ء محمد يسن عي حس |428344
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|من|ر مجدى سليم|ن محمد336497
24886oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق فوزى حل |لزفز|ف
778o9||تـــج|ره |لزق|زيقحمد رض| عبــــد | |حمد
4o7442| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|بــــسنتـــ عبــــد |لع|ل عوض عبــــد |لع|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر مجدى |لسيد محفوظ72264|
49955o حقوق طنط|د|ء عم|د |لدين عبــــد | ع عبــــد
358o95تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لمنعم محمد
6|4o83 رى زع تـــج|ره طنط|صفيه عرفه عبــــد |لحليم |لجو
يم دي777624 نوعيتـــ |لزق|زيقم ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح إبــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى عبــــد|لعزيز مر عبــــد|لعزيز259277
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد عل|ء |لدين صديق فتـــح | عربــــ56|447
|2|8o8ره|كريم محمد دي|بــــ عبــــد |لرحيم د|بــــ |لق|

7o|57تـــج|ره بــــ سويفيوسف رمض|ن شح|تـــه ضيف
4955o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد |لمنعم |لسيد عبــــده عبــــد|لع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لستـــ|ر محمد محمد ضمر| 864396
لسن ع شمس|محمد ه| فرح|تـــ |لسعد 4|2588
حقوق |لمنصورهع ع|طف محمود ع محمود47|762
496|o7د|بــــ دمنهور|دين| يوسف |لسيد خليل |لصوتـــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد |لسيد |حمد عي256268
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|دى سليم|ن رزق سليم|ن234739
|53o73علوم |لعريش/ري|ضتـــعمر ط|رق تـــم|م صديق
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علوم ع شمسحسن مجدى محمد ع4|5|32
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م| عيد سل|م سليم|754263
ه |لسيد حلق|تـــ |لسيد|786666 حقوق |لزق|زيقم
طبــــ |لم |م| محمد فتـــ عبــــد|لمعز حسن|9554|8
269o54معهد ف ص بــــنه|د | عم|د محمد |بــــو|لعزم
حقوق د |طيه محمد ع معروف|7858|6

يم6||57 يم جمعه |بــــر| إعل|م بــــ سويفه|جر |بــــر|
ي متـــي|س824992 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |م | ن| |نجل
356|o7| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد متـــو محمد ع
|63o64 نوعيتـــ عبــــ|سيهحبــــيبــــتـــ محمود |حمد حس
3||o47|ف وف|تـــخ|لد |يمن محمد |حمد |ل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم |لمنصورهسم|ء مسعد رجبــــ |لبــــ|ز حلطش|||6846
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخه|جر |لسيد يوسف |لسيد يوسف دويد453656 معهد ع| 
6|o6|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن محمود |حمد حم|د
ف مكرم ق|سم69|||6 نوعيتـــ طنط|س|مح |
3229ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مروتـــ شو محمد غريبــــ
82o859إعل|م بــــ سويفمحمد مجدي ن| محمود

49o5|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د عبــــد | محمد عبــــد |لعزيز
63oo24صيدله |لزق|زيقحمد عبــــد |لن| محمد محمد ع|مر
ر|ن محمد عي سليم|64668 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه ز
5o729|علوم |ل|سكندريهرنيم عبــــد |لعزيز محمد |حمد حسن
م  64|877 ندستـــ |سيوطه|جر عبــــد|لحكيم عبــــد| ف|
69o797 علوم |لمنصورهلسيد نه|د عوض عبــــد |لغف|ر صل|ح
8|o855|يم |لسعيد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |له|م محمد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن محمد مسعود خلف59385
|255o7|حقوق ع شمسمحمد |س|مه محمد فتـــ |لش
62o4o6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ره س| ج|د سليم|ن
688o|5|يم محمود |بــــر طبــــ |لمنصورهريه|م ع|طف |بــــر|
رتـــ|ر|مز ه| شفيق |م 5946|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4356o8|تـــج|ره كفر |لشيخحمد بــــهجتـــ محمد محمد ع عبــــد|لو

تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نندرو ر|فتـــ رشدي حبــــيبــــ|8|543
64o7|6|رهعمر محمد رمض|ن محمد محمد حس عل|ج طبــــي |لق|
ره|ء فوزى مصط محمد|57585| زر|عه |لق|
يم ع|75299 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسه|لتـــ جرجس عبــــد|لملك مسيحه322736
5o64o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهغ|ده |حمد عبــــد |لحكيم ج|د |لمو
صيدلتـــ سوه|ج م|نه |لسيد |حمد عبــــد|لع|ل|922288
4889o5 د|بــــ دمنهور||ء محمد عبــــد|لعزيز |بــــوعجيلتـــ محمد
75o733د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عم|د |سم|عيل فه محمد
26|92oى |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد محمد |لق
9o7ooo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن شعبــــ|ن |حمد عبــــد|لرحمن
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 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمروه خ|لد مسعد ه|شم622378
ول| مر|د عبــــد |لمسيح جور عبــــد 24869| تـــج|ره ع شمسم
|5|88oيف محمود محمد |لجنيدى رهمنتـــ |  تـــج|ره |لق|
6o8874علوم |لمنصورهنوره|ن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عز|م
6o979oم نوعيتـــ طنط|يم |لسيد محمد |لسيد |أل
وف|تـــ|ع|صم ع|طف |لسيد محمد |حمد رمض338285 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|سم|ء مختـــ|ر بــــسيو ند|249793
|48o97|يم سيد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد علوم ري|ضتـــ |سيوطبــــر|
يم بــــكرى233554 رهمحمد بــــكرى |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|o949تـــج|ره طنط|ه|يدى فؤ|د فتـــح |لخطيبــــ

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ه|جر جم|ل محمد ع52886
|5|o|2|خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء |بــــو |لحسن ش|فع محمود

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسميه ع|دل عبــــد |لغ عبــــد |لبــــ| 4||47
6788o3 ه ي| محمد |لحس|ن مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن
صيدله ع شمسمل|ك ع|دل مل|ك ميخ|ئيل33753|
ر|ء |حمد محمد محمد محمد|773538 وف|تـــلز ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
477o26يم سليم تـــج|ره |ل|سكندريهنورس حس محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|زن سيد محمد رفعتـــ عبــــد|لن|2723|2
83oo97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمريم محمد عد فخري
لس وحيد فهيم رو ف|ئيل385||4 تـــج|ره طنط|ك
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه محمد عك|شتـــ |حمد24695

تـــج|ره ع شمسي|ر| وحيد محمد عبــــد |لعزيز46|8||
7o9|62تـــمريض |لمنصورتـــ فؤ|د |حمد فؤ|د محمد عرفه
|6|33o تـــج|ره ع شمسرح|بــــ محمد عبــــد |لرحمن مصط
49272| د|بــــ |لفيوم|حمد حمدى ع مو

8o7562تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء فر|ج حم|د محمد
5o53||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد ع|دل حس عبــــد |لجو|د

857o79| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حمد حمدي |حمد شو حس|ن
6o2575 يم محمد |بــــو يم |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
5|o543و|ش معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عزتـــ سليم|ن 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء محمد بــــدوي متـــو 833824
494o39تـــج|ره دمنهورمحمود ع|دل محمود |لسيد |لبــــي
7|3|o5معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لسيد محمد حو|له
6945o3يم حسن منصور تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ن حسن |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهيه محمد محمد قطبــــ |لصبــــ|غ|||4|27
754o35حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم محمد محمد محمد عبــــد|لسل|م
يم |لجبــــ7297|4 يم محمد |بــــر| حقوق طنط|مصط |بــــر|
42|8o3|تـــمريض فرع مطروح حمد محمد حمزه فيتـــورى
د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ حشمتـــ فرغل ع 679||9
تـــج|ره |لزق|زيقزينه شحتـــه عبــــد |للطيف محمد4|7|78
785o72كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدشمس يونس |حمد عم|ره
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||522oتـــج|ره ع شمسلم| عم|د محمد محمود
|2o43oرهعبــــد | عم|د حمدى عبــــد |ل تـــج|ره |لق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد ر|فتـــ جل|ل عبــــد |لر| 423254
يم عسكر689425 يم عبــــد |لعزيز |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ن|ء |بــــر|
82||6o علوم |لم |مريم ع شح|تـــه محمد لط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طرو|ن |يه|بــــ |حمد |لسعيد ع 683454
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود محمد |لسيد عوض |حمد |ل|684595
تـــج|ره |لزق|زيقحس محمد عيد ع عيد983|77
272o22| ه عبــــد|لحميد |لسيد |لسيد عبــــد طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
يم|78324 د|بــــ |لزق|زيق|خلود محمد حس |بــــر|
6o4o54|يم ف عزتـــ محمد |بــــر| صيدله طنط|س|مه |

5768oد|بــــ بــــ سويف|عمر ص|لح محمد ص|لح
علوم ج|معتـــ |لسويسوق محمد |حمد ه|شم 898932
26824oيم ج|بــــر عدس د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |بــــر|
753oo6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محمد عك|شه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | س|مح |لسيد |حمد789699
8o|4o|صيدلتـــ |لم |محمد ع|مر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
7o6743د عبــــد |لجيد تـــج|ره طنط|ف|دى و|ئل مج|
علوم |لمنصورهزي|د محمود غ|نم عبــــد |لجو|د غ|نم8|2|68
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ مجدى جندى بــــ|سليوس||3688|
627893| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيق | محمد فودتـــ |لطنط|وى متـــو
6oo5|3|يم حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو حمد تـــمريض طنط| بــــر|
676|o8| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسه|م |لمعد|وى عبــــد |للطيف عبــــد

يم |م|م محمد26984 ره|تـــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|له|دى فر||87|23
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء عط| |م محمد  4|8824
6o2|39يم محمد دي|بــــ معهد ف ص طنط|فرحه مسعد |بــــر|
ندى3964|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يه |سم|عيل |لحسي |سم|عيل 
|3|ooo| ي فه زر|عه |لفيومبــــ|نوبــــ س|مح ي
ف عبــــد |لمحسن عبــــد|لد3|7736 حقوق |لزق|زيقنوره|ن |
7885o5نوعيتـــ بــــور سعيدرند| ممدوح |لسيد محمد يوسف
24686o|يم س|لم فرح|تـــ يم وليد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
||68o7حقوق حلو|نكريم مدحتـــ ع|شور عيد
6o678|ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود محمد زيد|ن
3|3|6o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزي|د مصط ح|مد |لحن
حقوق |لزق|زيقكريم  |زى لط |حمد633893
6oo44oلسن ع شمس|من|ر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمنعم ن|صف
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنرم صل|ح ك|مل |لسيد |لطنط|وى9|6|34
يم4|6433 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنرم محمد فتـــ |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد مه|بــــ |لطنط|وى |لطنط|وى خ 234|69
ه مجدي محمد مأمون|67347| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
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ف |حمد |لسيد5|63|| نوعيتـــ عبــــ|سيهندى |
4o49|8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط ع|دل سعيد حسن ص|لح
8773o9|تـــج|ره |سيوط  يم|ن عبــــد|لمنعم نص محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود وليد |لسيد ملي |بــــو ذكرى253694
معهد ف ص سوه|جطه ممدوح صد ع |86442
يم قنديل9568|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طد | ط|رق ص|بــــر إبــــر|
ش|م محمد محمد ريح|ن|786|2 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل 
و | صفوتـــ سم شفيق25493| ندستـــ ع شمسف
32|3o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــطرس |يوبــــ  نجيبــــ ملك |يوبــــ
تـــج|ره بــــور سعيدم | ط|رق رؤوف يوسف فرح|تـــ434|75

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عنتـــر محمد خليفه مصط |6842|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |م محمد محمود758792
|54|79| علوم ع شمسحمد ع |لمغربــــى ع
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه ع خط|بــــ ع |يوبــــ8|3578
يم |حمد فرج28||33 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد شو |بــــر|
6754ooيم عبــــدربــــه د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| ع عبــــد |له|دى |بــــر|

رهمحمد محمود محمد محمود7|453 تـــج|ره |لق|
344o95|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمود محمد محمود |لجندى
د|بــــ بــــ سويف|حمد مجدى محمد محمد سعد|225967
|242o5ندستـــ ع شمسمحمد ع|دل محمد عبــــد |لسميع
يم سليم628995 يم سليم |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن |بــــر|
|67o46|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد نبــــيل عبــــد |لر|زق محمد محمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى مصط ز |حمد قمره359|63
يم628849 تـــج|ره |لزق|زيقم|رين| مش فرج |بــــر|
322o78كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ردين |يمن وص مجلع
ره|منتـــ | |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح يوسف58567| د|بــــ |لق|
52|o83| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن صبــــ عبــــد |لحميد محمد ع

رتـــ|ي|سم شعبــــ|ن رمض|ن سعيد27|67 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
339o73حقوق بــــنه|ي|ر| وليد عبــــد|لرحمن |حمد شلبــــى
زر|عه |لمنصورهنيف حسن محمد عبــــد |لع|ل مو2885|7
ه عمرو صبــــ تـــوفيق85||6| حقوق ع شمسن
7|o743 |صيدله حلو|نحمد س|مح |حمد شو |بــــو |لعط
6o628|يثــــم محمود ع كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمود 
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | عز |لدين محمود حسن بــــك 269||3
نوعيتـــ عبــــ|سيهند| |س|متـــ عبــــد|لمع بــــيو 55|343
2|3o73ف محمد عبــــد |لفتـــ|ح مصط حسن لسن ع شمس|يه |
63oo77يم محمد عليوه طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن شلبــــى |بــــر|
يف محمد محمود عمر272284 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|دين 
77|656| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م حسن |لسيد حسن مو
7o8446صيدله |لمنصورهدع|ء |لسيد شو |حمد
42529o |تـــج|ره |ل|سكندريهدين| محمد عبــــد|لفتـــ|ح غبــــ
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كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن |يمن حشمتـــ مد |829524
يم|558|3 رهروى س| حسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ره|نوره|ن كم|ل عويس محمد خميس223789 د|بــــ |لق|
4o876|بــــي عبــــيد رحيم تـــربــــيتـــ طنط|دير ي 
7562oo|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ح|مد محمد أحمد
22o577تـــج|ره ع شمسس|ره فتـــ مهدى محمد ن
رهر|ن| محسن حس حسن66479| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد جم|ل محمود |لطبــــ|خ|257893
يم تـــوفيق عبــــد |لمل|ك89|6|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــيتـــر |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه عل|ء |لدين محمد ع |لف 75|44|
حقوق بــــورسعيدمحمد و|ئل |لسيد |لسيد ع |لحم|764389
27325o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد م |لدين عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسد | ن| ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لمتـــج 48||35
يم عبــــد |لحميد يوسف69|||4 تـــربــــيتـــ طنط|ف|تـــن محمد |بــــر|
3474ooيكل زر|عه ع شمسعبــــد| |حمد |حمد يوسف 

د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء رض| محمود حمد847|7
5|46o2|معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء سعد |لدين يوسف محمد حس
2649|oمعهد ف تـــمريض بــــنه| نو|ل ن| سعيد مسلم
م نبــــيل |لسيد شح|تـــه|6|6298 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد

يوق فرج |حمد محمد35248 أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
معهد ف ص |لمنصورهمحمد عبــــد |لستـــ|ر ق|سم محمد محمد مج696997
5o7749| ش|م عطيه حسن ع علوم |ل|سكندريهسم|ء 
يم رجبــــ29447| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد | محمد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ |لفيومرحمه عرفتـــ سيد جمعه||648
زر|عه طنط|عمرو محمد عبــــد|لمنعم |حمد3858|5
7o4925تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ |س|مه لط عبــــد | حسن
يم ك|مل|227955 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه |حمد |بــــر|
4926o||تـــج|ره دمنهورعص|م عبــــد |لحميد |حمد خليل سل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|زي|د مجدى محمد |حمد بــــ 638|26

5832oف ه|شم محمد كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفوق |
5o3973د |حمد سليم  |حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد مج|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشه|بــــ |لدين ع محمد رض|2|227
6o6729معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ كريم أمجد رضو|ن غ|زى
788oo6 يم ع مو حقوق |لمنصورهمن|ر |يمن |بــــر|
ى خط|بــــ محمود رخ|687538 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعمر ي م |لع| 
تـــمريض |لزق|زيق رض| رمض|ن ع عبــــد|لحفيظ8|8|64
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد جم|ل ر|شد عبــــد |له|دى486766
6o845|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنتـــ | محمد حسن ع حبــــيشه
حقوق |ل|سكندريهمريم أحمد محمد |لسيد محمد عطيتـــ99|476
حقوق |ل|سكندريهه|له محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح 8568|5
تـــج|ره بــــور سعيدريم ع|دل محمد محمد758236
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زر|عه |لم |عبــــد|لعزيز رمض|ن عبــــد|لعزيز محمد857344
كليتـــ |أللسن بــــ سويفبــــه رجبــــ ج|بــــر ع23|57

83367o| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |حمد محمد حس
9|o76| تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد عثــــم|ن |حمد
3|95|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر فر|ج عبــــد|لع|ل سليم|ن
معهد ف ص بــــ سويفحمد جم|ل سيد محمد|53265
7oo33تـــج|ره بــــ سويفريه|م عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لبــــص محمد

صيدله |ل|سكندريهمحمود كر|ر |بــــوسيف عبــــد|857789
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ن|دين عز |لدين محمد ع رمض|ن763587
حقوق طنط|عبــــد| عبــــد|لحكيم زين |لع|بــــدين عبــــد8259|4
يف ح|مد أبــــو دريع||2486 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرضوى 
63|o24نوعيتـــ |لزق|زيقسهيله محمد |سم|عيل سعد |لدين |سم
تـــج|ره |سيوط  حمد محمود محمد |حمد|2|49|9
53oo44معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمصط محمد ح|فظ عبــــد|لجليل |ل
6o2685|تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لخ|لق عبــــ|س محمد حج
9o7942 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|رس ع|دل حسن |حمد
432|o2تـــج|ره طنط|ن|ردين ع|دل جور |نيس
حقوق د |طف |يمن رمض|ن |لسيد|5565|6
|4oo92تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــسملتـــ مجدى عبــــد |لمع عبــــد |لحليم
5|94o3 طبــــ بــــيطرى دمنهورسن|ء حس|م |لدين عبــــد |للطيف محمد
يم||9|26 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|فتـــ ط|رق فتـــ ع |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهل|ء ط|رق محمود |حمد عبــــد|لفضيل423493

38965| ره|حمد عبــــد |لر|زق |حمد ع د|بــــ |لق|
علوم ع شمسيوسف حس|م محمد محمود قمر357989
|2396oف |حمد عبــــد |لرحمن رهنور|ن | طبــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د خ|لد عبــــد |لسل|م حسن8|539|
7o7489د|بــــ |لمنصوره| طلبــــه عوض |لسعيد
26o279تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر| | ع|دل رجبــــ ز 
256o76|ره ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع |حمد ز
|622o2|ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم ه|شم |لن
8o47|o فنون جميله فنون |لم |ع |ء عل|ء |لدين بــــ |لدين عل|ء
|6o45|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود محمد محمود ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرضوى رض| ع عبــــد |لعظيم36277|
26|3|oمعهد ف ص بــــنه|ي|سم سل|مه ذ سليم|ن
ف فؤ|د عبــــد |لر|زق محمد سعودى248473 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه |

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسل|م مصط عبــــد |لستـــ|ر بــــكرى|958|6
8o8oo8|د|بــــ |لم ||ء عبــــد|لعزيز مصط خليل|
حقوق |سيوط حمد صل|ح جل|ل |حمد|875853

53o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجه|د رمض|ن شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن سلط|ن سيد |حمد|523|84
8|826oبــــه طبــــ |لم |م | |ميل صل|ح و
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط حمدي محمد |لص|دق834257
7o375oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء نبــــيل شو عبــــد | |لشيخ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديف ي| فتـــ محمد حسبــــ |757|69
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |لسيد عطيتـــ ز368363
تـــج|ره |سيوطعوده ر|شد منصور عو|د66|4|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسفرج ط|رق فرج محمد2|7753
772449| ف محمد زين فتـــح | ندستـــ بــــنه|حمد | كليتـــ 
82465o تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد جم|ل غز| عي
ى322926 حقوق ع شمس مصط جم|ل محمد |لقش
8287o7حقوق |لمنصورهمصط عبــــد|لر|زق محمود ع|بــــدين

يم محمود7522| ندستـــ ع شمسريم ع|دل |بــــر|
77o457م|م يم |حمد محمد  ندستـــ |لزق|زيقزي|د |بــــر|
3394o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ |حمد |لسيد |حمد |لجز|ر
675o83ندستـــ |لمنصورهمحمد |يمن عبــــد |لمع |لششتـــ|وى
تـــج|ره بــــور سعيدحمد عيد عبــــد |لحميد |لمن عطويتـــ|765635
22559oتـــج|ره ع شمس|ء حس سل|مه |بــــو |لعل| محمد
|د|بــــ |لم |دع|ء عو عبــــد|لحكيم عبــــد|لعليم||8237
علوم |ل|سكندريهع|صم حسن محمد يوسف3|4226
7|o9o2ندستـــ |لزق|زيقعمر عل|ء |لحسي |لحديدى
حقوق |سيوط س|مه صفوتـــ عبــــد|لر|زق عبــــد|لعليم882988
4o8366تـــج|ره |سيوطس|لم سعيد س|لم مصط رح|بــــ
حقوق بــــورسعيدعمر عص|م |لدين حل محمود شط|762852
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محسن شح|تـــه محمد عبــــد ||24679

د|بــــ |لفيوم|ن|ء صل|ح شح|تـــه محمد68735
رهمل كرم حس ع عبــــد |لع|ل|2|448| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
229o94رهشيم|ء |حمد عبــــد|لبــــ|رى محمود علوم |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى مصط محمد جم|ل عبــــد |لع|ل8|4327
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سوسن سعيد عبــــد |لحميد محمود |لخو 38532|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ|57886
92oo77  د|بــــ سوه|ج|ر| | محمد |حمد|لصغ يوسف
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر خ|لد منصور منش|ر369876

|8o34تـــربــــيتـــ حلو|نر| | |حمد شعبــــ|ن |بــــو |لمجد
|662o|د|ر |لعلوم |لفيوممحمد رمض|ن محمد عبــــد |لل|ه
33|5|oش|م عبــــد|لرشيد محمد سيد |حمد تـــربــــيتـــ بــــنه|ل|ء 
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــ |ده محمد جم|ل محمد كشك2846|6

ف محمود محمد رزق||4589 د|بــــ ع شمس|م| |
تـــج|ره طنط|محمد |لسيد شعبــــ|ن محمد ق|سم|47649
4784o4ش|م |لسيد عبــــد|لحميد خميس زر|عه |ل|سكندريهيح 
رهيم|ن صل|ح |لدين عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |5832| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o3648يم |لحن|ط ندستـــ |لمنصورهعمر حل ح|مد |بــــر|
ف عبــــد|لق|در |لششتـــ|وى|44258 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخجيه|ن |
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعمرو عص|م عطيه شكر4|48|4
ر سل|مه عوض|3885| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمرثــــ| م|
49426| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمل محمد محمد و|ص

تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين فوزي عبــــد |للطيف |حمد484538
28o2|8علوم ع شمسسل خ|لد يوسف عمر حم|د
ي ع سبــــ|ق 7||||9 تـــربــــيتـــ سوه|جف|يزه 
6772o9علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسعيد محمد محمد عمرو
3426o||يم عبــــد|لع| |بــــر تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ |بــــر|
83o334| م|م خ|دم | ع حقوق |سو|نيه 
يم346532 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسلسبــــيل ع حسن |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد |لحميد |حمد جبــــر|64||3|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــه محمد |لسيد محمد783572
و | ن|جح سدر|ك مرزوق3|86|2 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف
758742| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ج|بــــر زغلول ع
رتـــمصط صل|ح مصط |لصبــــ|غ27|232 علوم ري|ضتـــ |لق|
يم39249| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرش| فوزى محمد |بــــر|
يم |بــــو |لخ 97|682 تـــج|ره |لزق|زيقين|س محمد فتـــ |بــــر|
77|o|2د|بــــ |لزق|زيق|سن|ء محمد عبــــد |لسميع محمود سليم
يم زين |لع|بــــدين ع783226 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|فبــــرو | نصيف عزيز |ندر|وس299|63

رهمريم عمرو كم|ل |حمد صقر525|3 تـــج|ره |لق|
7|oo25 ج محمد سليم|ن |بــــو| علوم |لمنصورهندى |لسيد 
68o|38د|بــــ |لمنصوره|ع|دل |حمد |سم|عيل |حمد ع
4|65o6يم محمد محمد |لش|ف د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |بــــر|
22o6|2حقوق ع شمسسمر محمد يوسف سليم|ن

ره/ري|ضتـــف عوض محمود عبــــد |لق|در عبــــد 42698 زر|عه |لق|
5o864o| يم عبــــد|لعزيز يم محمد |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهبــــر|
78o5|9|معهد ف ص |لزق|زيقنس حسن حسي حسن ع ستـــتـــ
777|o9|ل|ل لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد س|مح ص|بــــر شح|تـــه 
يم تـــوفيق65|449 ندستـــ طنط|مصط ط|رق |بــــر|
8oo395 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمؤمن محمد كم|ل |لدين محمد خ

24|6o رهمن|ر محمود عبــــد |لر|زق حس|ن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
5o677o| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيتـــ محمد رمض|ن مهدى متـــو
339o86نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ محمد رمض|ن محمد
تـــمريض كفر |لشيخسل عوض يوسف محمد شمس |لدين|43793
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف خ|لد طلعتـــ |سم|عيل37768|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسندس عبــــد|لحميد |حمد |لرف| عبــــد848387
|4|8|o رهعمر خ|لد محمد مصط طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد ط|رق معوض |بــــوحسن696522
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحسن|ء محمد عبــــد |لغ مصط 7648|5

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعم|د محمد فتـــ عبــــد |لوه|بــــ99||5
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تـــج|ره ع شمسمحمد ن| |حمد ز ص|لح342926
6966o6 طبــــ طنط|مصط شعبــــ|ن ع مصط |لطو
|6o|57|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيوسف محمد عبــــد |لحميد حس مبــــ
|39oo2يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسم|ء عيد |لسيد |بــــر|
696o48ره يم ز تـــمريض |لمنصورتـــ حس|م مصط محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|حمد |لقطبــــ |لقطبــــ محمد عتـــلم|3|9||4
|23o96وف|تـــمحمد ممدوح ج|بــــر |حمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |س|مه عبــــد|لمنعم عبــــد|لستـــ249267
تـــج|ره بــــ سويفه|جر |حمد سيد ي|س حس 2852|8
حقوق |لمنصورهوق |حمد محمد حسن عبــــد |لو|حد679787
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسجيه|ن سعيد |حمد عبــــده |لبــــن|435946
يم825794 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دير ع |حمد |بــــر|
حقوق ع شمس|ء |حمد محمد |حمد|54|322
236o|3|رهسم|ء ي| عبــــ|س عبــــد|لعظيم تـــج|ره |لق|
زر|عه |ل|سكندريه |ر جم|ل سم مك رو|ق477665
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء محمد |لسيد |لقطبــــ694458

255o5رهع |ء ه| رش|د ع صيدله |لق|
ندستـــ ع شمسمصط محمد ع |م يوسف8874|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطخ|لد ح|مد عط|  عي  6|8849
تـــج|ره بــــنه|سيف |لدين خ|لد ع عبــــد|لعظيم686|26
يم حس|ن26336| صيدله ع شمسدير صل|ح |بــــر|
د|بــــ د |ط|محمد حمدى عبــــد |لرحمن |لش|ذ689888
بــــه697822 يم و كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن عبــــد |لحميد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |يه|بــــ ع|دل ج|بــــر|255543

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|كريم طه حس عبــــد|لع|ل84668
62776oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|طف محمود عطيتـــ مر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ند| وليد محمد منصور259472
27o888معهد ف ص بــــنه|ه|جر ن| محمود نص|ر
8o4o7oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفع خ|لد ع محمدخلف
76o647تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسود محمد ي عبــــد |لحميد

ره محمد محمود م| 23|6| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط| ن ر| فخرى بــــبــــ|وى|6|8856
ره|مونيك| عص|م عز عي34493| ثــــ|ر |لق|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمود سيد |حمد عويس59977
تـــ محمد طه محمدعبــــد|لحميد|5|3493 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوق عل|ء محمد محمد ص|لح||7545
7o3993رهرن| عبــــد |لحميد محمد محمد |لطنط عل|ج طبــــي |لق|
427o78زر|عه |ل|سكندريهنوره صبــــ خميس عبــــد |لمع
4o22|oيم ف محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|د| | |

رهمن|ر محمد كم|ل بــــهج|تـــ63|27 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o55|6ندستـــ |لمنصورهمنه | ح|زم صبــــرى محمد عبــــيد
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4o94o7 تـــج|ره طنط|سعيد محمد عبــــد |لمعتـــمد حس
6o89o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمدى ن| سم|ره ح|بــــوه
7o2855ندستـــ |لمنصورهحمد فتـــ سليم|ن عبــــد |لمجيد شعيبــــ
89o598 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمصط وجدى محمود س|لم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمروه |حمد سعد |لبــــيبــــى|95|5|
|ج |لدين254382 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دير محمد سعيد 
علوم بــــنه|سم|ء عبــــد|لر|زق ف|روق درويش|264792
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه محمد صبــــح مو2|552|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن عبــــد | محمد عبــــد |769234
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورشيم|ء |لعو عبــــد |لمطلبــــ |لعو عوض||6988
4o6|95 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرضوى عبــــد |لن| |لسيد عبــــد |لغ
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نند بــــدري |لليثــــي مصط 838523
35o354تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمدي |لسيد عبــــد|لعظيم |لسيد
4|3o29يم نجم تـــج|ره طنط|وس|م محمد إبــــر|
يف محمد ك|مل9526|| رهعبــــد |  تـــخطيط عمر| |لق|
ف487727 حقوق |ل|سكندريهوليد محمد |لنش|ر محمد 
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عص|م عبــــد|لحميد محمد |بــــر|628289
نوعيتـــ طنط|سل فتـــ رجبــــ كتـــكتـــ57|||4
75399oف فكرى محمود د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منه | |
76625oيم علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدفرحه محمد |نور |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نليدي| ز|يد غبــــري|ل بــــش|ره237857
طبــــ بــــيطرى دمنهورآيه |حمد سعد عبــــد |لعزيز خميس9288|5
2723|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد |س|مه |حمد محمد
76867oطبــــ بــــورسعيدع |ء محمد س|لم حمد|ن
524|8o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسميتـــ رض| عبــــد |لوه|بــــ محمدمحمد
|د|بــــ طنط|محمد |حمد محمد مك|ء |لدين مطر723||6
444oo3نوعيتـــ كفر |لشيخدى عص|م |بــــو|لحمد خليل حسن
طبــــ |لزق|زيقمحمد محمد |سم|عيل نور |لدين |بــــر643768

555o3كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفشيم|ء عمر عويس عبــــد |لحليم
7o84o2تـــج|ره |لمنصورهزي|د رمض|ن |م رمض|ن ع
77o8o|زر|عه |لزق|زيقسل عبــــد |لرحمن محفوظ |حمد عبــــد
9o8278 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم روم| خ متـــى
7oo289 |يم و ثــــ|ر د |ط|ف|طمه رمض|ن مو |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيق|ء سعيد عبــــد|لع|ل محمد|637759
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمن|ر |لسيد محمد |حمد678964
حقوق |لمنصورهمحمد خ|لد محمد عبــــد|لعزيز634969
رهمصط محمد ع |حمد53867| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
86224oحمد عبــــد|لن| عبــــد|لو ه|بــــ |حمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
52o|65تـــربــــيتـــ دمنهوربــــتـــ كم|ل |لدين |حمد حسونه
84o942 |معهد ف ص |سو|نغ|ده محمود حس حج
علوم ع شمسمريم ط|رق حس محمد حمزتـــ48|23|
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68o6o3يم ع يم |لشح|تـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمروه رجبــــ عبــــد |لع| حسن8586||
776o96د|بــــ |لزق|زيق|منه | خ|لد محمد محمد محمود |لقص
63o59oندستـــ |لزق|زيقمصط عبــــد |لرؤوف عبــــد |للطيف |حمد
|6273o|رهحمد ع عبــــد |لق|در ع محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
324864| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م رمض|ن |حمد ع
279259| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمد سليم|ن عي
تـــج|ره |سيوطسيل عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد |للطيف قوره688472
تـــج|ره طنط|رح|بــــ |يه|بــــ ن|صف محمد ق |42798
6|o56oد|بــــ طنط|س|ره بــــه|ء عبــــد |لحميد |بــــو عيده|
3||38|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم| حمزه محمد محمد |لسبــــ|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى حمدى ه|شم |يوبــــ8|7678
4o5|2oتـــج|ره |ل|سكندريهحمد عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمود أبــــوشوشه
5278o7يم ره/ري|ضتـــندى محمد عبــــد|لبــــ|سط |بــــر| إعل|م |لق|
علوم طنط|أمنيه محمد ف|روق محمد فتـــح |لبــــ|بــــ428556
معهد ف ص |لمنصورهف|طمه عبــــد |لوه|بــــ |لسعيد محمود 698579

يم|4|269 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسم|ء س| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء عبــــد|لحكيم ك|مل محمدين|879248
يم سويف|484443 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد ع|دل بــــيو |بــــر|
89o755|تـــمريض |سيوط يه ه|شم محمد ه|شم
ره||يتـــ محمد فتـــ عبــــد|لل|499638 عل|م |لق|
32o463رهيوسف سيد عبــــد|لمنعم مو صيدله |لق|
تـــج|ره دمنهورن|در أحمد |بــــو |لعن |حمد |لسيد283||5
6o6425نوعيتـــ طنط|محمد عم|د عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز عيطه
||96o9| تـــج|ره ع شمسندرو |يه|بــــ كم|ل ي
خ6539|2 يثــــم مصط حسن ر|شد |بــــو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع|دل 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد صل|ح |لدين عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد8|3369
9||oo5معهد ف ص ري|ضه سوه|ج |ء |لدين عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز عبــــد
52922o|ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع|طف |حمد |صيل محمد
ى ك|مل بــــسوس غبــــري|ل464475 ندستـــ |ل|سكندريهجرجس خ
5446o4طبــــ بــــيطرى دمنهوره|جر عبــــد| |حمد بــــرك|تـــ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد محروس |سم|عيل سعيد992||3
342o|2كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرقيتـــ محمد حمد|ن حكيم بــــدر |لدين
834o73|نوعيتـــ قن|يه صبــــري حر| يوسف
تـــربــــيتـــ |لعريشردين| محمود حس عرف|تـــ حمدى|76826
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صل|ح |لدين عبــــد|لجو|د صل|ح عبــــد245573
8252o|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ن محمود |سم|عيل محمد
68776o|يم جح ش|م |حمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد 

2o336 رهه|دي مؤمن عبــــد |لعزيز ع حقوق |لق|
ف |لدين|622823 طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء ف|روق ع 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنف محمود ح|مد |حمد عط|622266
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق عبــــد |لحميد محمد |حمد784793
76297o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يه محمد سم عبــــد |لعزيز س|لم
تـــج|ره دمنهورحسن |لسعيد محمد |حمد نعيم493426
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــ محمد |لديبــــ247359
64|6o9| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء ربــــيع عبــــد |لرحمن ع|

58oo5حقوق |لمنصورهم | ع|طف عبــــد|لمنعم عبــــد |لسيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن مبــــروك ع نوفل|929|44
92288o|تـــج|ره سوه|ج يه حسن ع فرح|تـــ
354o42|حقوق |لزق|زيقيتـــ محمود محمد |سم|عيل
7o3693ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــدع|ء ي| شح|تـــه عبــــد |لعظيم زغلول م |لع| 
3|3o5||ندستـــ ع شمسزي|د صبــــ محمد رض
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ح|زم محمد كم|ل ح|فظ4|7523
ف |لسيد تـــوفيق |لجنيدى7354|2 علوم ع شمسع|ئشه |
معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن عص|م طه |حمد طه9|52|5
|3926oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|زينبــــ طه ص|بــــر محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأل|ء طه أحمد طه498747
تـــ ك|مل سعيد |لسيد حج|زى356657 تـــربــــيتـــ بــــنه|سم
7o5877ري|ض |طف|ل |لمنصورهفيبــــى مل|ك ميخ|ئيل عبــــيد عوض

د|ر |لعلوم |لفيوم|ء محمد |حمد معوض||29|7
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــد|لرحمن عمر حس محمد67657

6o2249|د|ن تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه سليم|ن |حمد سليم|ن و
7o2|84|يم |حمد ج|د ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمود |بــــر|
9o84o8  تـــج|ره سوه|جمروه عبــــد|لرحيم علم |لدين عبــــد|لرحيم
9o|379 ين عبــــد|لمجيد عبــــد|لش| عل|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن

29o|oى عبــــد| محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر ي
3|778oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجل|ل قطبــــ |لسيد محمود محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط ك|مل عبــــده ك|مل |حمد خليل8|2445

5o288د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | رمض|ن فتـــ رمض|ن
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود مصط عبــــد |لع| غنيم424879
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م| عل|ء محمود قن|وى|754477
8o87o3 طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمود |حمد حس مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمود |لمد|دي757394

طبــــ |لفيومحمد شعبــــ|ن رجبــــ عبــــد |لحميد|556|7
يم ش| 36972| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|تـــوفيق محمود محمد |بــــر|

55o4|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفد| | محمود عبــــد |لحليم جمعه
343oo4| معهد ع| ح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ بــــشبــــر| |لخيمتـــحمد محمود |حمد محمد حن
629o95معهد ف ص |لزق|زيقحمد جم|ل عبــــد |لرحمن رمض|ن عبــــد
يبــــه5242|5 تـــج|ره دمنهوره|له فتـــ عبــــد |لمجيد رمض|ن 

6|7o5| ر محمد عبــــد | طبــــ بــــ سويف|ء م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دع|ء محمد |بــــوشن|ف عبــــد|لسيد|48893
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد وليد |لسيد محمود ربــــيع645428
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8|66o8|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد مر|د عبــــد|لوه|بــــ خلف
52o448تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| عبــــد |لتـــو|بــــ ج|بــــ | |لديبــــ
42o266يم |حمد ين |حمد |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخش
4|o268ر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |يمن محمد |لمط|
ره||ء سعيد عبــــد|لحليم مر |لدسو 235694 د|بــــ |لق|
7o6|o2|صيدله |لمنصوره|ء |لسعيد |حمد |لقن|وى
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عص|م عمر |حمد عوض ||77268
88954o وى| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرش| رش|د سعد م
7756ooعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر خ|لد عبــــد سيدن| |لحسي |حمد
رتـــ|وق خ|لد سيد أحمد |لبــــسيو |37||4 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
344o38تـــج|ره ع شمسحس بــــيو |لحسي بــــيو
85o848زر|عه فرع |لو|دي |لجديدس|ره ن| محمود سيد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م محمود |لسيد |حمد بــــدوي|452537
623o2||تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء شعبــــ|ن محمد فتـــ |لجنيدى
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورريم محمود دم محمد عبــــد|لنبــــى||5223
2o274ش|م محمد محمود رهمحمد  د|ر |لعلوم ج |لق|

معهد ف ص |لزق|زيقي|سم محمد |حمد محمد639782
يم|9||426 د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمود |حمد |بــــر|
6o|234ندستـــ طنط|أحمد فوزى محمد |لسيد فرج
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|جر حمدى مسعود معوض4|3269
339o|7|ف عبــــد| محمد مقد|د تـــج|ره بــــنه||ء |
ف محمد عبــــد |لرحمن759373 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسندى |
5o7672ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــجه|د |لعربــــى عبــــد|لرحمن محمد
يل ج |لزق|زيقنور| |يمن عبــــد|لرحمن |لخو|25258 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ كفر |لشيخمحمود جم|ل محمد محمد سلط|ن358|44
حقوق طنط|مرو|ن حس|م |لدين رضو|ن محمود ج475873
8|o39| |تـــج|ره بــــ سويفف|دي غبــــري|ل ج|بــــر غ
تـــج|ره بــــنه|حسن |لسيد سعيد محمد ع337683
4o8746تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ن محمد ع حسن غل|بــــ
نوعيتـــ موسيقيه قن|يه عبــــد|لرحيم عوض | معوض|837377

رهنوره|ن مصط بــــدوى محمد |لضبــــع|3852 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
7o487تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|ر محمد |لحسي مصط دلتـــ

رهه|يدي |لسيد محمد عبــــد| |بــــوعربــــ823|34 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لفيومعل|ء|لدين محمد قرتـــى غ|نم653|7

634o92معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــده سليم
78o2o3رهصفو|ن |حمد عبــــد |لمنعم ريح|ن عل|ج طبــــي |لق|
زر|عه |ل|سكندريهكوثــــر سعد |لدين سعد محمد شجر427327
6|oo67| |تـــربــــيتـــ طنط|حمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح |لحم
حقوق طنط|فرح |يمن شعبــــ|ن محمود خليل482585
يم|63827 تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمود ع|طف محمد إبــــر|
64o5||تـــج|ره |لزق|زيقحسن محمود حسن محمد |حمد
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ف36|639 زر|عه |لزق|زيقمحمد سعيد |حمد |حمد |لسيد م
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن ط|رق عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحمن شعبــــ9|2634
يم767775 وز خ|لد عبــــ|س |بــــر| تـــربــــيتـــ |لعريشف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد حس محمد |حمد |لدخ|خ |4978|4
9o2||9 تـــج|ره سوه|جس|ره عو تـــن|غو | |س
ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود محمد ر|شد677675
يم غز| 9224|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــه حسن |بــــر|
وقلتـــ عص|م |لدين عبــــد|لحميد |حمد بــــكرى7|9||3 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء محمد |لسيد عبــــد |لمنعم |بــــو |535942
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طس|مه ه| محمد عبــــد |لخ|لق |لتـــم624667
تـــج|ره ع شمسمحمود مدحتـــ فه طه محمود324268
نوعيتـــ عبــــ|سيهحبــــيبــــتـــ حمدى حسن محمد حسن739|35
26677o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه عم|د عفي مزيد
87958o ى عبــــد|لرسول محمد تـــربــــيتـــ |سيوطسحر خ
تـــمريض كفر |لشيخوق خ|لد محمد فرح|تـــ بــــدر439832
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |دتـــ محمد محمود محمد جمعتـــ82|635
تـــج|ره سوه|جحمد عطيتـــ | |حمد ع |59|848
699o66 زر|عه |لمنصورهفرحه عبــــد |لفتـــ|ح يوسف محمد ل|ش
يم حسن ع46|489 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورندى محمد |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |ي|سم عل|ء سعد عبــــد|لوه|بــــ|4|855
د|بــــ |لزق|زيق|رو|ن محمد |لش|ذ محمد شح|تـــه5|6|63
ر عبــــد|لسل|م محمد264959 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع م|
262o58تـــج|ره بــــنه|محمد عنتـــر عمر محمد
ين| لط ظريف سعد5929|| علوم ع شمسف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنسمه مدبــــو حسن محمد|32773
معهد ف ص |لمنصورهمحمد محمد عبــــد |لحميد |لديبــــ696283
تـــج|ره ع شمسعمر نعم|ن عليوه عطيتـــ|78659
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ جم|ل |لدين صبــــ عبــــد|لو|حد||33643
8|oo63تـــربــــيتـــ |لم |يف حمدي جم|ل فؤ|د
7764ooيم رزق تـــج|ره |لزق|زيقسه| كم|ل عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
52o546علوم دمنهورنوره|ن عبــــد |لنبــــي مصط |لجز|يري
رهبــــيتـــر عم|د نجيبــــ مزد|رى755|23 ندستـــ |لق|
7577o8ندستـــ |لسويسعبــــد |لرحمن نبــــيل محمد |سم|عيل
7o|992| يم مر |سم|عيل ح|مد خ ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود عوض محمود عوض ز|يد2298|5
ين محمد جل|ل عبــــد |لحميد |لقز6329|5 تـــربــــيتـــ دمنهورش
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــدريه ع|طف عبــــد|له|دى دبــــش268882
رهعبــــد |لرحمن معتـــصم محمد |دريس45589| تـــج|ره |لق|
صيدله ع شمسريم محمد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ|35844
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد سم محمد حس |77|777
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخزي|د محمد يوسف س|لم يوسف443367
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5o4|2oيم طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــسنتـــ ع|طف محمد ع إبــــر|
2|9o44تـــج|ره ع شمسحس|م ي| عبــــد|لمنعم حو|س
تـــج|ره |لمنصورهحمد خ|لد حمدى محمد |سم|عيل|696896
يم محمد بــــلتـــ| 5739|5 طبــــ |ل|سكندريهإيم|ن محمد إبــــر|
6oo6||علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد نشأتـــ رمض|ن محمد عي
تـــج|ره بــــ سويفحمد حميد محمد حسن|3345|8
89o748|تـــربــــيتـــ |سيوط يه بــــغد|دى محمود |حمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم حج|زى محمد حج|زى3674|6
2489o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن |لسيد عبــــد|لسميع عبــــد|لمجيد
8986oo  تـــج|ره سوه|جصل|ح ع جم|ل |لدين محمد |بــــوزيد
4|o42|تـــج|ره طنط|سيف |لدين محمود عبــــد |لحميد |حمد رضو
حقوق |لزق|زيقلي عل|ء |حمد عبــــد |لعليم4|7849

ندستـــ بــــ سويفمحمد ز|يد سيد |حمد86|55
5|4o39تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن عبــــد |لعزيز محمد محمد قشيوط
7o7954|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــلمر عطيه |لمر عطيه |لمر
6|9|2o|طبــــ بــــورسعيدفرح محمد عبــــد |لوه|بــــ مصط غر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع|بــــد محمد ع|بــــد |م|م ع|بــــد7|5|43
|376o4|رتـــحمد حس |حمد محمود علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود صل|ح محمد ق|يد|49577
84865oتـــمريض أسو|نخ|لد جم|ل حسن عبــــد|لمنعم
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىس|ره ممدوح متـــي|س تـــ|درس|86429
تـــج|ره ع شمسمريم سم فهيم بــــطرس335593
8oooo7كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــيج|د محمد تـــه| ص|لح
62|oo4يف عطيه معهد ف ص بــــور سعيدس|ره محمد غريبــــ 
278o|o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لحميد
يم35946| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم محمد عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
يم |نور عبــــد|لرحمن فودتـــ356|34 تـــج|ره ع شمسسعيد |بــــر|
9|69o3 تـــج|ره |سيوطشيم|ء مصط سيد محمد
78o445زر|عه |لزق|زيقمريم |حمد محمد ربــــيع محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد عزتـــ عبــــده معوض|47967|
35o272تـــج|ره بــــنه|شه|بــــ سم عمر|ن محمد
يم فرج58356| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن حس عبــــد|لرحمن |بــــر|337642
69o|4|تـــج|ره |لمنصورهمحمد حمدى عبــــد |لرؤف |بــــو |لغيط ع نور
8|32o7كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد حسن خلف |حمد

|6o75يم رهن|دين عل|ء محمد محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
رهندى |بــــوزيد س|لم عبــــد|لرحمن235683 تـــج|ره |لق|
ف طلعتـــ عطوه778724 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |
784|o|حقوق |لزق|زيقمحمد سليم|ن |لشبــــر|وى مر
85422o فنون جميله فنون |لم |رح|بــــ محمود ع فتـــ
4o|67o وف|تـــف|رس محمود |حمد خليفتـــ حس معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
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حقوق طنط|محمد سم عبــــد|لش| جمعه5477|4
7o4732يم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم ه| رزق |بــــر|
يم عبــــد |لمع 764582 يم |حمد |بــــر| علوم بــــورسعيدبــــر|

49497| يم عبــــد |لع| رهحمد ص|لح |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــروى أيمن محمدعبــــد |لوه|بــــ |لشملول63|5|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد سم |لسيد محمد||34939
تـــج|ره |سيوطش|م ه| فر|ج حسن 887495
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طنه|ل خ|لد ف|روق |لسيد غ|نم322693
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|يثــــم محمد فوزي ع ع |لش|طر28249| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
876o53  تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد محمد قطبــــ
ف فتـــ محمد خ|لد676628 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــف|طمه |
أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ عمر عبــــد |لرحمن |لح|مو عبــــد |لرحمن29458|
|294o4ندستـــ ع شمسبــــول| شو فخرى منصور
488||oد|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم محمد محمد |لمر عم|ره
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط محمود عبــــد|لعزيز محمد|7|5|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد ص|بــــر عبــــد |لق|در رحيم55|43

بــــيلتـــ8468|5 طبــــ |ل|سكندريهسع|د محمد رش|د محمد 
7o5397نوعيتـــ |لمنصورهف|دى عوض لبــــيبــــ عي جرجس
4o75o4 د|بــــ |ل|سكندريه|كريم|ن حسن عبــــد | عبــــد |لع|ل عبــــد
8oo249كليتـــ طبــــ أسو|نوديع ملك |بــــو|لليف ملك
يم محمد خ 43||33 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود محمد ع |بــــر|
|22o3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن ي| محمد ز |لغني
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء عيد ز عفي 257794
45o743 د|بــــ طنط|ه|يدى حس عبــــد|لغ |لملي|
ى768752 تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد |حمد سل|مه |لعن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع محمود ج|بــــ |268243
رهمينه محمد |حمد محمد|6|522| عل|ج طبــــي |لق|
زر|عه كفر |لشيخزينبــــ محمد محمد حسن عبــــد |لبــــ| |444454
8o6623يم عبــــ|س |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ شعبــــ|ن |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمصط |م محمد ز عبــــده بــــدره765249
ف جم|ل |لدين محمد زمره5|59|| ن| | رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|ف|طمه يوسف سيد عبــــد |لعزيز عل|243232
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسعيد حس|ن حس|ن مصط محمد 9|6293
8o9549 تـــج|ره بــــ سويفبــــه|ء ع|دل حمدي حس
يم محمد عتـــم|ن|45|634 حقوق |لزق|زيقم| ه| |بــــر|
2|8o7|يم حقوق حلو|نكريم عص|م ح|مد شلبــــى |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ريه|م ط|رق عبــــ|س |حمدمحمود759328
|548o8| ره||ء عل|ء محمد مصط ثــــ|ر |لق|
2|3o98وف|تـــتـــ فوزى س|لم |لسيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|6524oرتـــ|رحمه رجبــــ سليم|ن سليم|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
25o582طبــــ |سن|ن طنط|رحمه ي| محمد شح|تـــه ع|مر
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9o26ooر تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عبــــد|لل|ه |لسيد |بــــو|لظ|
علوم ج|معتـــ د |طش|دى رض| غريبــــ |لمر622285
|3o257تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم محمد |لسيد محمد يوسف
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محمد |لسيد أبــــو |لغ|ر254557
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمه| حسن ع حس 755395

رهغ|ده رجبــــ عليش |حمد سيد45963 صيدله |لق|
ف |حمد حمدى|849|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرغدتـــ |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ محمد سعيد محمد عبــــد|لصمد259453
يف |سحق صموئيل|359293 علوم ري|ضتـــ ع شمسم 
ج524674 ندستـــ |ل|سكندريهعمر عطيتـــ عبــــد |لحميد محمد |ل|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر عبــــد |لموجود محمد ع45839
يم |حمد سويلم782727 د|بــــ |سيوط|ند حسن |بــــر|

6o432|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد عوض عبــــد |لغ محمد
7o2||3تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد |لسيد جوده مو |لعشم|وى
8o|4|8يم يم |بــــو|لحس |بــــر| كليتـــ حقوق |لم |رغده |بــــر|
687oo6صيدله طنط|محمد سم |لسيد |لبــــيو محمد

|4o33صيدله حلو|نبــــسنتـــ ع|دل محمود |حمد
9o2o8o معهد ف ص سوه|جيوس|بــــ صد رفله يوسف

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ن| مه محمد|7296
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسندس ط|رق عبــــد |لعزيز |لسيد ع782734
84o4o5صيدلتـــ |سيوطس|ره محمد |حمد جل|ل
علوم طنط|حمد محمد محسن عبــــد |لعزيز رجبــــ|429636
يم حسن |لسيد ع قنديل483566 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|فدوتـــ |بــــر|
35859oلسن ع شمس|ن |لسيد محمد عبــــد|لمقصود
طبــــ حلو|ندير فتـــ عبــــد |لجو|د عبــــد |لحميد بــــدوى685363
يف حسن حس |6|6449 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد 
زر|عه |لمنصورهنوره|ن عبــــد |لنبــــى ع محمد |حمد غ45|6|7
6||9o|د|بــــ طنط|دين| محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ش|دى|
84o797تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــزينبــــ ع |لنوبــــي عبــــد|لمنعم

458o7د|بــــ |سيوط|سل محمد منظور محمد
ى497885 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمنتـــ | عبــــد |لمقصود عبــــد |لحميد بــــح
5287o6زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــط|رق بــــدر فؤ|د مر دميس
معهد ف ص |سو|نلي ن|دي مو محمود6|8392
269o46تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحبــــيبــــه عمر عبــــده مو
تـــج|ره دمنهوربــــ|نوبــــ |س|مه عبــــده تـــوفيق|543966
7|o735| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد |حمد ع|مر |حمد |لزي
8o572|زر|عه |لم |محمد عيد س ص|بــــر

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح ذ65774
3573|o تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نس |س|متـــ عبــــد|لحميد س|لم |لدسو
ف س|لم ك|مل|58736| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| |
معهد ف ص ري|ضه سوه|جعبــــد| محمد تـــم|م محمد  757||9
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بــــي 684876 بــــي |لذ |ل ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس|م |ل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف ز محمد ز عبــــد |لوه|بــــ757963

ف محمد عبــــد |لقوي محمد24975 تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير ر|فتـــ محمد مصط 6|95|3

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد حس |حمد حس |94|66
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد عم|د |نور محمد|4||66|
9o539| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرحمه |حمد محمد خليفه
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــسمه حم|ده كيل| عبــــد|لجيد2|47|8
د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد |لعظيم يح بــــدوى693935
25o9|3|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد مسعد محمد |لفرم|وى
يم طه|769|5 حقوق |ل|سكندريهس|رتـــ عوض |بــــر|
36o53قتـــص|د م حلو|ن|دير ي| محمد |م|م عبــــدربــــه

7662o9ح|ن طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد فوزى ع 
د|بــــ دمنهور|محمود محمد حسن حسن |لشيخ492236
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمود ص|بــــر جبــــريل487766
|2o673لس بــــدر سم ج|د |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطك
فنون جميله عم|ره ج حلو|ننوره|ن ط|رق سعيد |سم|عيل67377|
23o876رهف|رس عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لعزيز علوم |لق|
832o47طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــد|لفضيل م |لدين عبــــد|لعزيز
نوعيتـــ عبــــ|سيهحبــــيبــــه جم|ل |لدين محمد |لسيد |حمد49|222
3|266oيم ك|مل ندستـــ شبــــر| بــــنه|منتـــ | زكري| |بــــر|
علوم ع شمسنوره|ن عبــــد |لرحيم حمد | رمض|4|389|
بــــي نجيد9|6242 وف|تـــعم|د محمد عبــــده |ل معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
6496o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه محمد |حمد محمد عبــــد |لر|
تـــج|ره بــــنه|رو|ن محمد |حمد عبــــد|لعزيز محمد سيف79|2|3
266|o4معهد ف ص بــــنه|محمد مصط عبــــد|ل عبــــد|لع|ل
6372o7تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عبــــد|له|دى محمود خليل محمود
8o4529|فنون جميله فنون |لم |سم|ء ع|دل محمد رمض|ن
695o97حقوق |لمنصورهحمد صل|ح |لدين عصمتـــ محمد ك|مل
4o7o72|يم ع رشو|ن |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|ء |بــــر|
7o6272 ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد عبــــد |لرحمن محمد ع

يم24666 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزمزم فوزي ي|س |بــــر|
|د|بــــ طنط|ريو|ن محمود |لسيد مصط بــــرك|تـــ2772|4

45|4o|يم عبــــد |لستـــ|ر محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه |بــــر|
ف |سم|عيل محمد243783 حقوق حلو|نس|ره |
|6oo32تـــج|ره ع شمسزي|د محمد |حمد محمد
ره|س|ره معتـــز رمض|ن سيد238698 د|بــــ |لق|

46o2oتـــربــــيتـــ حلو|نبــــه عبــــد |لمنعم ز|يد ج|د محمد
تـــربــــيتـــ |لفيومنيف ه| رمسيس فوزى65387

9o63o8 ى محمد حل حسن حقوق |سيوط يم|ن محمد ي
يكل3649|6 علوم |لزق|زيقحن|ن محسن عبــــد |لرسول عبــــد|لع|ل 
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رجبــــ عبــــد|لمقصود ع 46|338
343o28معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــفتـــ حمدى فتـــ سل|مه شه|بــــ
صيدله طنط| |ر محمود |بــــو |لعن محمد |لنج|ر8||428
يم |بــــو زيد438749 تـــج|ره طنط|محمود سعد محمد |بــــر|
6972o9ثــــ|ر د |ط|محمد |حمد عبــــد |لعظيم س|لم
7o494|علوم |لمنصورهحمد تـــ|مر |حمد عبــــد |لمنعم ع |بــــوجليلتـــ
252o8|يم س|لم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|د | |حمد سعيد |بــــر|
|2593oوف|تـــح|زم عص|م عبــــد |لحميد حسن تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
78o747يم عبــــد |لرحمن خليل طبــــ بــــنه|نيف عل|ء |بــــر|
499o93 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم محمد عبــــد | عبــــد|لر|زق 
صيدله |لمنصورهمريم محمود |لسيد رزق696396
معهد ف تـــمريض |سو|نمينه رمض|ن ج|بــــر حس |848476
89497o|تـــج|ره |سيوط حمد ع|طف |لسيد |حمد
رتـــ|ندى محمد رش|د عبــــد |لرحيم75||6| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسند سعيد ع محمد3|89|3
6o4942زر|عه |لمنصورهم|جده أحمد |حمد |لعتـــر
بــــه مو |لشيخ3575|6 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسأآلء حمدي و
89o362 حقوق |سيوطمحمد ع|طف محمد |حمد
د|بــــ دمنهور|محمد شعبــــ|ن |لسيد شعبــــ|ن |لس|753||5
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم خ|لد ع عبــــد|لن| 886732
8o6||5ندستـــ |لم |د| | ع ك|مل محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لسيد |حمد |لسيد سليم|ن|8|4|34

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن محمد فوزى |حمد328|2
د|بــــ |سيوط|سلوى بــــدر عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لص|لح  883329
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرو|ن عل|ء قر محمود عبــــد |لصمد86|456
صيدله طنط|محمد كم|ل عبــــد|لحميد محمد |لدبــــ|433638
م495766 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد شو |حمد |ل
697o6||ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد و|ئل محمود محمد محمود
8|o267تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنور محمود محمد محمود
طبــــ حلو|نندى صبــــ سيد |حمد نور |لدين859|44
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنف ه|رون حسن |لجندى252698
رهعمرو |لسيد |لعو |لسيد334569 عل|ج طبــــي |لق|
علوم |لمنصورهحمد |س|مه عبــــد |لخ|لق رمض|ن س696883

ه محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|87484 تـــربــــيتـــ |لفيومم
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود ع|دل عبــــد|لعزيز عبــــد|لمع9||452 معهد ع| 
5|964o|ى علوم دمنهوريم|ن محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لع
4757o2تـــج|ره دمنهورع|دل محمد فتـــ |بــــو زيد محمود
3264o3طبــــ ع شمسيم محمد سيد محمد خليل
427896| ه حمزه محمد |لش|ذ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
5|o778علوم دمنهورمحمد حمدي محمد عبــــد |لعزيز |لص
معهد ف تـــمريض |لم | حم|ده رجبــــ حسن محمد968||8

Page 4094 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

صيدله بــــ سويفمحمد طر|ف ع |حمد6|8569
7oo68||يف سيد |حمد يوسف |بــــر يل ج |لزق|زيقمحمد  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــمريض ع شمس مصط جم|ل عبــــد|لحميد محمود فرم439|34
426o78تـــج|ره طنط|من|ر حسن ع حسن محمد
تـــج|ره دمنهورأحمد محمد |سم|عيل محمد مر482296

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريه|م حمدي عبــــد | ع 73537
32o69|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد سعد محمد فرج

33o59د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ك|تـــرين جرجس خلف غبــــري|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نه| سم محمود صديق952|83
49o792نوبــــى يم محمود |ل د|بــــ دمنهور|شيم|ء |لسيد |بــــر|
حقوق ع شمسحمد ر| رش|د |حمد|353238
787o69يثــــم |سم|عيل عبــــد|لمنعم رتـــ|نجل|ء  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o5||4|معهد ف ص طنط|ل|ء |حمد |لسيد |لسيد حبــــيش
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه |حمد سليم|ن |بــــو |لليل755386
64o329تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوق ي محمد ع سيد |حمد
نوعيتـــ بــــور سعيديم وليد ع محمود مصط 33|763
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم عل|ء ع ع شح|تـــتـــ2485|5
9o8o48| تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن عبــــد|للطيف س|لم حف
د|بــــ د |ط|من|ر صديق صديق حس أحمد624334
يم |لفيش253885 نوعيتـــ |شمونف|طمه جم|ل محمد |بــــر|
2545o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف خلف |بــــوستـــه |يوبــــ
يم 7|5293 تـــ|مؤمن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لع| |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقج| طلعتـــ مخلوف محمد479533
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ميتـــ محمد عطيتـــ محمد35749|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمد عبــــد| عيد حم|م|266896
لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش نظم تـــجمع خ|مس|يوسف ع معتـــمد |لسيد|8|22|
6o68o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميوسف عبــــد |لرحمن مرزوق عبــــد |لرحمن
يم |لحسي ||68643 ندستـــ |لمنصورهحمد رض| شكرى |بــــر|
صيدله حلو|ني|ر| |حمد محمد محمد مصط نو|632362
26o||9نوعيتـــ |شمونس|ره عص|م محمد فيصل |لعقده
9o9254  تـــج|ره سوه|جح|تـــم حسن |سم|عيل ف|ضل
2|9o28وف|تـــمحمد |س|مه محمد عبــــد|لرحيم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
76977oنوعيتـــ بــــور سعيدنور محمد عبــــد |لوه|بــــ خليل
6968|o|لسن |لم |يمن صبــــح عبــــد |لر|زق صبــــح|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكريم محمد عبــــد |لح|فظ حسن484654
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|يدى حمدى |لسيد |م عبــــد |لنعيم|47565
6o|976|د|بــــ طنط|ل|ء محمد |لمحمدى عبــــد |للطيف|
بــــ69|447 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|يوسف محمد فوزى |حمد |بــــو |لد
ره|حمد فر|ج |لسيد محمد عبــــد|لحميد|478|22 د|بــــ |لق|
897o87 يم د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ حسن ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
5oooo3لسن ع شمس|سم|ح |لسيد عبــــد|لح|فظ محمد
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يف495|48 ر عبــــد |لمنعم مصط   |حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد |لمنعم م|
رهندى |لسيد محمد |لسيد مصط 757|5| ندستـــ |لق|
صيدلتـــ سوه|جندى عبــــد|لحسيبــــ عبــــد|للطيف شي 896395
223o48ى عبــــد|لبــــص عرف|تـــ رهمحمد خ طبــــ |لق|
76o638د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن سيد مفتـــ|ح مر|د

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمود عطيه شعبــــ|ن عبــــد |ل 7|636
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــريه|م بــــدر |حمد مر|48986

يم48559 لسن ع شمس|م صل|ح عبــــد| |بــــر|
ندستـــ بــــ سويفمحمد نش|تـــ معبــــد عبــــد |لفهيم462|6

يف376|27 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وف|ء ط|رق |حمد محمد |ل
نوعيتـــ |لم |ه|يدي مل|ك نصيف ش|كر9|65|8
8879o6| حقوق |سيوط حمد ك|مل مصط متـــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وق محمد عبــــد |لرحمن |حمد644|63
42o239|ه عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح د|بــــ كفر |لشيخ|م
د|بــــ حلو|ن| فتـــ فؤ|د |حمد222646
847|oo كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجه|د مصط |حمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره |حمد عبــــد|لسميع |لد|248852
رهعبــــد|لرحمن |يه|بــــ مخلوف ق|سم835|23 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد محمد |لزرق|وى6283|6
معهد ف ص طنط|يم|ن |حمد |نورعبــــد|لمنصف |ل |434757
92o835|معهد ف ص سوه|ج س|مه ع تـــو عبــــ|س
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى جم|ل فر|ج ح|مد فر|ج759999
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء محمد بــــسيو عم|ر3937|4
62o228|ر محمد محمود |لسؤ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم م|

45o52رهعبــــد | عص|م |لدين حن عبــــد |لعظيم ندستـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن ق|صد عبــــد|لنبــــي عبــــد|لحميد6534|8
تـــج|ره بــــ سويف|ء ض| ص|لح محمود|||95|8
نوعيتـــ عبــــ|سيهمنتـــ | مصط ك|مل شح|تـــتـــ42392|
622o32د|بــــ د |ط|بــــسمه |حمد |لسيد عبــــد |للطيف ع|بــــد
26o479|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه محمد شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| محسن |لسيد |ل|سمر43|5|6
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــر|ن| |لسيد شعبــــ|ن بــــدوي5272|6
تـــربــــيتـــ |سيوطعم|ر محمود محمد عم|ر 876264
ى عبــــد| |لعر| 9|4293 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور|ن |لخ
9o4|9o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــوم|س محروس ج|د و|صف
علوم |ل|سكندريهحسن|ء حس محمد |لجم|ل435352
تـــمريض |سيوطعمر محمود محمد عيد 45|883

يم ع شلتـــوتـــ6849| رهع |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمو محمد مو س|لم4|5245
ور95|9|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء مظهر سعد عبــــد|لرحمن 
242o79رهسع|د محمد طه مختـــ|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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769592| حقوق |لزق|زيقحمد سيد بــــكرى ش|ذ
ندستـــ |ل|سكندريهمنه | صبــــرى سعد ح|فظ |بــــو زيد527486
4225o2تـــج|ره |ل|سكندريهخديجه محمد محمود عبــــد |لرو|ف
52873oندستـــ |ل|سكندريهأحمد أس|متـــ رجبــــ |لحد|د
|45oooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرحه محمد شعبــــ|ن محمد

معهد ف ص بــــ سويفسهيله عبــــد | كم|ل حسن9|643
يم رشيد رزق355238 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|دون| |بــــر|
يم حموده646449 تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|در محمد عبــــد |لجليل إبــــر|
8o64|2ندستـــ |لم |عبــــد| |حمد عبــــد|لعزيز محروس
49o|99يم نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهر|ن| خ|لد ح|مد |حمد إبــــر|
75|6o7تـــج|ره بــــور سعيدم|جد عبــــد |لخ|لق عبــــده رمض|ن
8o8|8oتـــج|ره |سيوطس|ره ع|دل سعد عبــــد|لع|ل
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكرستـــ | زكري| ميخ|ئيل غط|س359853
2|9423| تـــج|ره ع شمسل|ء ع محمد ع
ره|محمد ع|دل مسمح محمد52964| د|بــــ |لق|
6o8o65ر ن فوده |د|بــــ طنط|ر|ن| م|
22|o|8ن| روبــــرتـــ سم فوزى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م
ش عبــــد |لحليم ص|بــــر755757 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهسم|ح مد
تـــج|ره بــــور سعيدن|در |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد7693|6

42|o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند صبــــ فتـــح | |حمد
646o2|لدين| تـــج|ره بــــ سويفمنيه صفوتـــ محمد ن

875o27  تـــربــــيتـــ |سيوطو صل|ح محمود فر|ج
رهمحمد عمر محمد ح|مد عبــــد |للطليف5|89| تـــج|ره |لق|

ندستـــ |لم |عمر سيف |لدين رش|د محمود جويد2|4469
رهم|رى مر|د محفوظ حن|24854| تـــج|ره |لق|
|66o47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد حسن محمد عبــــد |لسل|م
ره|عمرو عل|ء |لدين عبــــد|لرز|ق مصط 333467 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره طنط|محمد ن|در محمد ج|د | محمد84|487
ه مصط محمد نوح4452|4 نوعيتـــ طنط|أم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |لسيد عثــــم|ن محمد |لسيد486689
|38o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيف محمد |م|م محمد
259o|2|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عص|م |لدين |حمد خليل
77o987حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء خ|لد |لسيد محمد| 
حقوق |سيوطخلود سيد عبــــده بــــيو 87|886
زر|عه ع شمسش|م حس|م عبــــد |لمنعم ح|مد66343|
84732oر حسن كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمصط شعبــــ|ن عبــــد|لظ|

طيبــــتـــ |لع| بــــ|لمع|دى لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــمصط |يمن محمود ع54277
يم |لمغربــــى574|44 يم محمود |بــــر| ه |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهن
6|o292| |تـــج|ره طنط|محمد ع ع عط
د|بــــ |لزق|زيق|محمد مجدى محمد فتـــ عبــــد |لحميد772874
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن سعيد مختـــ|ر محمود|86||63
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تـــج|ره طنط|مريم |لسعيد |حمد |لدمرد|ش42|698
8o7359تـــج|ره بــــ سويفمصط عبــــد|لعظيم ك|مل عبــــد|لعظيم
77o336طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد نبــــوى |لبــــل
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء عص|م محمدسعيد محمود|269233
8o|735 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |روضه سيد |حمد سطو
234o7|د|بــــ حلو|ن|زكري| ن| خليفه عبــــد|لرحيم
33|28o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لر|زق ش
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد|لرحمن سيد محمد محمود782|83
6|97ooليل قنديل ه شعبــــ|ن  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــأم
4336o7د|بــــ طنط|ج|د فكرى ح|مد |لقي|
354||oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسهيلتـــ عم|د عبــــد|لج|بــــر ز

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوملشيم|ء |يمن كم|ل صبــــره|5|693
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسميه |حمد محمد عبــــد |لحفيظ65557|
تـــج|ره دمنهورول|ء محمود عبــــد |لحفيظ محمود خ|8898|5
7o|o29تـــج|ره طنط|خ|لد |حمد محمود فرج د|ود
يم عبــــد |265392 يم بــــيو |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد |بــــر|
علوم |لم |س|لم محمد س|لم محمود48|6|8
68o64||معهد ف تـــمريض |لمنصوره كر|م حموده د|ود عطيه محمد
نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء رض| عط| حس|ن حس|ن|4|69|4
وف|تـــمحمد |حمد جم|ل |لسيد|829|3 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره سوه|جمحمد ه| لط طه53|258

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد محمد متـــو يونس49|9|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد|ء سعد عبــــد|لعظيم سعد|34||85
ى محمود495252 ى أحمد خ تـــج|ره دمنهورخ
5o4267|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهفرو | من فوزي مسعد جرجس

|9o49صيدله بــــ سويفي|سم ر|ئد |له|دى ي محمد ع
33o|39|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ محمد محمد صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح
يم3328|6 ر زين |لع|بــــدين |بــــر| طبــــ حلو|نعزتـــ م|
تـــج|ره سوه|ج حمد ع |لسيد مصط |898228
د|بــــ ع شمس|ندى |حمد مصط |لنح|س عبــــده335498
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء جل|ل عبــــد|لعظيم ع عميش|428456
699o42| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد عبــــد | ح|فظ |لمر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يتـــ محمد ع عبــــد|له|دى|6473|3
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمؤمن مصط عبــــد |لحميد محمد حموده|||447
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | سيد عبــــده مو عبــــد |لغف752328
2478o7طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|مد ع ح|مد ع مو
32686o كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|رتـــ حس جل|ل ع
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطل|ء ع|دل عبــــد|لر|زق عر|بــــي|5|2|84
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىرن| نش|تـــ حل عبــــد|لكريم 897253
|د|بــــ بــــنه| |ر تـــ|مر محمد تـــوفيق |لسعد|وى329559

ف |لدين |لسيد32725 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نش|م محسن 
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|92o4يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد سعيد محمد حسن ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعمر جم|ل عمر |حمد 893982
د|بــــ ع شمس|ستـــ عبــــد|لع| زخ|رى حن |359472
4o325o يم د|بــــ |ل|سكندريه||ء مصط عبــــد |لحميد |بــــر|

يكل47372 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط ط|رق |حمد 
267o93|ه طلعتـــ رف| |لسيد كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــم
يم752778 حقوق |لزق|زيقمهند ي| صبــــرى محمد|بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|لشيم|ء سعيد عبــــد |لجو|د سليم|ن |428356
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رح|بــــ عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لق|در698757
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــ|نوبــــ مجدى موريس حليم||33425
486oo9تـــج|ره كفر |لشيخمهيتـــ|بــــ |حمد |لسيد عبــــد |لعزيز ع
8oo294ن| جرجس حليم د |ن علوم |سو|نم

ف محمد قطبــــ655|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفروميس|ء |
رهزي|د ع|طف محمد مهدى منصور4535|2 ندستـــ |لق|
ره||ء سيد رجبــــ |حمد|29887| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|ندى عل|ء |لسيد عبــــد| عبــــد|له|دى634329
6o7o25 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حن|ن سعد ج|بــــر|لسيد |لمو
77|595| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء جم|ل ع ع
33589o ش|م صل|ح عفي علوم ري|ضتـــ ع شمسمروتـــ 
68863oى يوسف تـــج|ره |لمنصورهسعد حس سعد ع
ى سل|مه س|لم|6|2429 ره|سل|م خ د|بــــ |لق|
يم44655| رهعبــــد |لرحمن محسن محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــول| يعقوبــــ محروس |لقمص962||3
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهثــــروتـــ محمد منصور محمد حس|ن محفوظ2484|7
6|o953يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد |لرحمن محمد مصط محمد عمرو لم
6o|637ر|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح رسل طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخلز
نوعيتـــ |لمنصورهجل|ل |حمد محمد ص|لح699594

يف |حمد |حمد7|225 د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد|لرحمن 
4394o3|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيتـــ جم|ل ع |لمك|وى
3256|o|ر ى ع ز| د|بــــ ع شمس|يتـــ خ

شيمه عبــــد |لمعبــــود|6354 تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء يعقوبــــ |بــــو
يم52544 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفروضتـــ |حمد ذ |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|دير فؤ|د |لسيد |حمد|3437|
26o268|ه جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
487o39تـــج|ره كفر |لشيخمحمد حسن ع |لسيد |لخو|جتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عل|ء ص|بــــر مر عوض |لطبــــ|خ35|487

36|o9رهس|ره عبــــد |لحميد عبــــد | محمد سليم صيدله |لق|
6924o8|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمل |حمد جمعه عبــــده عوض
لسن ع شمس||ء سيد يس حسن|243276
34|68|| نوعيتـــ عبــــ|سيهيم|ن |لسيد طه محمود |لغني
|7|6o7لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|م|رين| مجدى نعيم غبــــري|ل
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8|6o57|نوعيتـــ |لم |س|مه عوض عطيه عقيله
759823| ش|م رش|د عبــــد|لرحمن ع تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــثــــينتـــ خليل سعد خليل عبــــد|لجليل |لعربــــ498222
|د|بــــ بــــنه|وف|ء سل|متـــ سيد محمد|33983
صيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لن| محمد |حمد |لسق437463
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور| محمد فتـــ عبــــد|لع|9|3267
يكل442787 تـــمريض كفر |لشيخدين| من عبــــد |لفتـــ|ح محمد 
ندستـــ |سيوطعمر |س|مه عبــــد|لعليم محمد 2|8752
تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــ ص|بــــر منصور منصور عم|شه499937
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنه|د جه|د عبــــد|لع|ل |لسيد |لبــــ|جورى249425
لسن ع شمس|رضوى محمد نجيبــــ حس 325636

7o828ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |نور عبــــد|لنبــــي |حمد
67636o |معهد ف تـــمريض |لمنصوره عزه محمد رأفتـــ عبــــد |له|دى |لكن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد سم مصط |ل|تـــربــــى|5523|6
علوم |لزق|زيقغ|ده رجبــــ |بــــو |لفتـــوح عطيه628848

حقوق |لمنصورهحمد جمعتـــ رمض|ن رجبــــ|73648
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد ج|بــــر محمد محمد |لنق5|5|45 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ لشيم|ء عبــــد|لموجود حمدون فرغل|774||9
82o238تـــربــــيتـــ |لم |رح|بــــ حسن محمد عبــــد|لحليم
6|9o5|تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|يدى |لسعيد مصط محمد |لحفن
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عوض |لسيد محمود|634242

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــش|دي سم حسن حل 28978
تـــج|ره بــــ سويفمنه | ع|دل |حمد عبــــد|5462|8
يم محمود حموده672|64 تـــج|ره بــــنه|عمر محمود |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | محمد محمود |م|م53|339
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طزي|د عم|د ذ رمض|ن3|98|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء |س|مه ح|فظ يح |778452
يم354976 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوف|ء محمد |حمد |بــــر|

حقوق بــــ سويفنوره|ن عم|د عبــــد|لصمد عمر ق|يد57466
776o76د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمه |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
ثــــ|ر |لفيوم|لمعتـــز بــــ| |حمد محمد عبــــد|للطيف853332
رهسل يح عبــــد |لمع عبــــد |لغف|ر66597| علوم |لق|
5o49o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيم عل|ء |لدين محمد ع |لمقدم
8443o5معهد ف ص |سو|ند |نه |يه|بــــ ميخ|ئيل |لش|يبــــ

تـــمريض |لفيوم محمد طنط|وى محمد |حمد693|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد حل بــــصل5636|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم عبــــد |لوه|بــــ محمود |حمد757875
تـــج|ره |لزق|زيقيه|بــــ |حمد |لسيد محمد||62899
83o|58|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين| سيمون |سح|ق صليبــــ بــــطرس
78o863حقوق |لمنصورهمحمد |لص|دق ع إسم|عيل
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن||ء حسن مصط محمود|68|845
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|489o رهفرح محمد |سم|عيل محمد حس تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهيه رض| |لسيد عبــــد |لغ حج|زى|685547

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد جم|ل حسن فر|ج|23394
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن عصمتـــ |سم|عيل حس |9|2386
ى2|28|7 علوم |لمنصورهتـــه|ده محمود محمد ك|مل |لسيد حسن ع
82o267|علوم |لم |يم|ن بــــكر عبــــد|لرحيم عبــــد|لنعيم
264o53تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرؤى مصط |لسيد مصط |لسيد
694o94ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد ع|دل صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد م |لع| 
62739oرى ندستـــ |لم |محمود خ|لد |حمد عبــــد|لوه|بــــ |لجو
2|75o4ي تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محمد |يمن ع |حمد |لع
حقوق |لزق|زيقسل|م محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد|782877
35678oد|بــــ بــــنه|دين| طنط|وي |لشح|تـــ طنط|وي|
تـــربــــيتـــ دمنهورنرم فتـــ زيد|ن عبــــد |لر|زق زيد|ن3|5222
يم329552 يم ذ |بــــر| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسف|طمتـــ نبــــيل |بــــر|
44|5o9|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ|ء حن ه|شم عبــــد|لحميد رف
5o3447صيدله |ل|سكندريهع |ء عص|م سعد محمود |سم|عيل
يم854692 تـــج|ره بــــ سويفطه عيد دسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمه| مجدى |لسعيد عوض حس 33|684
ندستـــ |لم |حس|م مصط محمد |حمد3|8568
64399oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن| عل|ء فرح|تـــ ع عز|زى
32|29o|تـــج|ره ع شمسحمد عص|م بــــيو محمد
7|284oى طبــــ |لمنصورهس|ره عوض محمد عوض |لدم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مصط مجدي عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف9|73|8
269o6oمعهد ف ص بــــنه|دين| فؤ|د سعيد سليم
تـــج|ره |سيوط  حمد عبــــد|لبــــ| ع ج|د|726|88
علوم دمنهورحس|م ن|جح تـــوفيق عبــــد|للطيف |لديبــــ2624|5
452o67ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخخ|لد محمد ح|مد |بــــوسعده معهد ع| 
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن ي| عبــــد|لمنعم بــــند|رى333443
82985oحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديخلود ن| عبــــد|لع| محمد
يف |لحسي ع ج|د765543 ندستـــ بــــور سعيدع 
تـــج|ره |ل|سكندريهمهند |م|م محمد بــــهن |لعبــــ| 4529|4
7o2636ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى محمد فه عوض عبــــد |لمقصود
يم محمد |سم|عيل|63895 طبــــ |لزق|زيقعمرو |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطحن|ن محمد عصمتـــ ع سيد 893359
676o37ف فؤ|د بــــدر ه|شم تـــج|ره |لمنصورهنور|ن |
يم محمود مبــــروك عون3|4276 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |بــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفند عويس مصط عويس7|523
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــتـــ سعيد |لسيد عثــــم|ن ع483354
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدل |ء محمد مصط كم|ل عبــــد|لغ 327372
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لرحمن محمد |لجمل|827||6
7o8646يد مط|وع تـــج|ره |لمنصورهمحمد ح|مد |بــــو |ل
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ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمد محمود محمد479339
6|44o3|طبــــ طنط|محمود س| عمر|بــــو |لعن |لرف
9o7532  تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لعليم ن |لدين |حمد
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود س| معوض |حمد رزق2296|5
6o7633|د|بــــ طنط|يم|ن أيمن مأمون محمد شقوير|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق محمد مصط محمد |لطنبــــ272927
7o5|92تـــج|ره |لزق|زيقزي|د ي| محمود ج|د |لمو |لسيد
7674o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه عبــــد |لش| فتـــ حمدى
د|بــــ |سيوط|حن|ن |حمد عبــــد|لج|بــــر من|ع  26|884
42o|4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمروه ع محمد طه ع زيد|ن

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم ع|دل بــــ |لدين محمد4368|
48269o| د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء محمد |لسيد محمد بــــسيو
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع|طف |لسيد عبــــد |لل|775287
ف رزق |حمد|75424 ندستـــ أسو|نتـــ |
6o48o|تـــربــــيتـــ طنط|بــــسنتـــ جم|ل |حمد محمد |لعربــــي
26o2|5فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر مرشدى عبــــد|لفتـــ|ح فوده
4o|775تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحف خ|لد حف س|لم محمد
9oo|68| د|بــــ سوه|ج|  لسيد عبــــد|لبــــ|سط |عمر عبــــد|
||5|2oرهد|رين نبــــيل | |س ح|ج حقوق |لق|
ر ع |لبــــدري |حمد847977 ه عبــــد|لظ| معهد ف تـــمريض |سو|نسم
4284o3كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمروه جم|ل |لسيد محمد ع
ى568|34 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد فتـــ محمد س|لم |لعش
5o65o9طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهخلود |حمد محمد |حمد خليل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه رجبــــ محمد محمود عج|ج244872
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|يح حسن ك|مل |لسيد حسن مع|رك488598
27|96o|إعل|م بــــ سويفمنيه رمض|ن عبــــد |لحليم مر سلط
339||o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يتـــ ربــــيع فتـــ محمد
62783oيه|بــــ محمد طلعتـــ حسن رخيه| | حقوق |لزق|زيقي
رهشه|بــــ محمد ك|مل زي|دتـــ|238|5 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمصط عبــــد|لغ محمد س|لم839646
68o989يم يونس محمد د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|

2oo2||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلحس |حمد عبــــ|س حميدتـــ
57|o9د|بــــ بــــ سويف|نه|ل |حمد |حمد مرشدى

266o34ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومكريم خ|لد عبــــد|لمغ سليم|ن
8o5335|تـــربــــيتـــ |لم |حمد عمرو محمد سيد
يم ز |لسيد35934| علوم ري|ضتـــ |سو|نندى ن| |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمن|ر جم|ل صديق عزبــــ حسن 426388
5o|654صيدله |ل|سكندريهند| مصط ع حسن عبــــد|لع|ل
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد | مر فتـــ محمد عثــــم|ن529942
4|o|62لسن ع شمس|ع تـــ|مر ع |بــــو ريتـــ
7o4974| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد رض| رضو|ن محمود حس
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9o2575  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط |ء |لدين محمود محمد |حمد
4o2228د|بــــ كفر |لشيخ|رقيه رجبــــ محمد ع عبــــد |لبــــ|رى
يد عبــــد |لمقصود 496894 تـــج|ره |سيوطسم|ح ع|دل أبــــو |ل
7o638o|ه محمد محمد |لش|ف خليفه د|بــــ |لمنصوره|م
تـــ محمد |لسيد ع حل|وه|332675 تـــربــــيتـــ بــــنه|م
|ج |لمو| |لمحل|92|62 ه |حمد محمد  تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندى سعيد مصط |حمد|27337
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد سعيد عبــــد|لمو عم|ره265466
|3794o |وف|تـــمحمد مصط عبــــد |لعزيز ش معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
89o339 د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن محمد |حمد منصور
ي جور 4353|8 معهد ف تـــمريض |لم | بــــيشوي جور بــــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن عطيه رمض|ن |لقليوبــــى|252388
448oo4د|بــــ |ل|سكندريه|وق ط|رق شعبــــ|ن عبــــد |لمجيد |لسيد
ش|م ن عبــــد|لحميد|359754 لسن ع شمس||ء 
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمود |حمد محمود مصط |ل|زرق766982
8o4269تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دي |حمد محمد |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهندى محمد محمود |سم|عيل483427
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندير محمود محمد |لدسو 6935|3
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمحمد مع| حس شعبــــ|ن|769|6
7o848|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهغ|ده |لسيد مقبــــل |لمتـــو مقبــــل
د|بــــ |لمنصوره|يه سم حسن |حمد حسن||69795
رهع |ء ع حسن يوسف محمد58335| ندستـــ |لق|
26335o|نوعيتـــ بــــنه|سم|ء |حمد ح|مد |سم|عيل |لعبــــد
6o478|تـــج|ره طنط|أمينه محمود شمس |لدين أحمد بــــرك|تـــ
ه عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد عبــــد | عبــــد 4|486| ره|م د|بــــ |لق|
ره|نهله حمدى محمد |لسيد236936 د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديول|ء ع|دل  حسن  |حمد833283
ف عبــــد |لتـــو|بــــ ج|بــــ |434897 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم |
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد مجدى فرح|تـــ ع محمد694256 م |لع| 
ندستـــ كفر |لشيخمحمد قدرى ع عبــــد |لسل|م حسن فرج465622
د|يه2787|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين محمد فتـــ |لسيد 
48|86oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حس|م جم|ل تـــوكل |لسيد محمد
4o9793د|ر |لعلوم |لفيومإله|م بــــدر متـــو |بــــو |لعن أبــــوط|لبــــ
7o6393د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|د | |لسيد محمود |لمتـــو |لسيد
تـــمريض كفر |لشيخحمد |بــــو |لمجد غريبــــ محمد |لعبــــد||43879
9o4o25|ر محمد محمد تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ن حمد عبــــد|لظ|

تـــج|ره ع شمسه|رون عم|د عبــــد |لغف|ر مصط 34598
7683|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريش|يم|ن عبــــد |لعزيز مصط محمد رخ
يم |ل|329676 تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|جر ع|طف محمدي |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــده مصط |حمد7393|4

د|بــــ حلو|ن|محمد ع|دل س|لم سل حس|ن9|355
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهند ح|تـــم ه|شم مو |لمهدى67|452
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء محمد سليم|ن عبــــد|لرحمن  888266
يم||6365 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد| محمد عبــــد| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مصط محمد |لسيد عبــــد|لعزيز328589
257o69كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسه محمود عبــــد|لسل|م |لجندى
5|8o28يم  قطبــــ حشيش معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ر| | محمد |بــــر|
778|2|| تـــربــــيتـــ |لزق|زيق عل|ء عبــــد |للطيف مصيل
ره|حمد ط|رق سعيد ع حسن|47755| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ط|رق عبــــد|لمر محمد262497
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عص|م ج|د |لربــــ عبــــد|لمقصود324274
8|9oo6|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء محمد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جكم|ل |بــــو|لمجد ع محمود ||9||9
6o4|23كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد ط|رق سعد محمد |لرسول
معهد ف ص طنط|محمد شو |حمد محمد |ل |د433573
6oo639يم محمود عو يم |بــــر| صيدله طنط|حس|م |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم ص|دق ربــــيع ح|مد4|3586
يم ح|مد محمد|63427| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه |بــــر|
224o58|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمريم ط|رق رفعتـــ |حمد |لهل

2699oره|حبــــيبــــه محمد عبــــده بــــي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه ع شمسف|طمه عيد ك|مل |حمد ن| 45967
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نثــــ|ر ح|مد عبــــد ربــــه ح|مد|8964|

82o583|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــ|نوبــــ رض| عبــــد| ميخ|ئيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقندى تـــ|مر محمد س| |حمد شوم|ن774722

|854o| وف|تـــعبــــد| حس|م زكري| محمود حسبــــ ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
9o9579  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــدور |حمد عبــــد|لحميد |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود عبــــد |لعزيز |حمد محمد حس 445863
77o35o علوم بــــورسعيدمصط محمود كم|ل رف| مصط
9o8738 ف محمود عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ سوه|جمصط |
|3873oصيدله ع شمسي|سم كم|ل محمود |حمد
64o848تـــج|ره |لزق|زيقسل|م عبــــد |لحليم مصيل عبــــد |لحليم
7757o4حقوق |لزق|زيقمحمود ط|رق محمد جمعه
89645o  | ن| رأفتـــ رشدى رزق طبــــ سوه|جم
|5|7o8كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن مجدى رمض|ن عبــــد |لو|حد
بــــي 682977 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره فتـــ عبــــد |لفضيل |ل
45o674ندستـــ حلو|نندى محمد محمود سلطح
يم حج6|3279 ف محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لن| |
42o|25ق|وى تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخغ|ده بــــكر |لسعيد حسن |ل

7o9o7 تـــربــــيتـــ |لفيومعل| م شح|تـــه حس|ن
9o2553 تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن |حمد محمد |لسيد
ندستـــ |لمنصورهحمد |سم|عيل محمد |بــــو |لعط| حم675643
|35o76|حقوق |لمنصورهحمد محمد مصط محمد
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2|74o||وقمنيه عمرو محمد حسن عبــــد |لرسول ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
لسن ع شمس|يوسف ع |حمد متـــو43689

897o25 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|جد محمد |م|م محمد
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | |لسعيد |حمد عبــــد |لجو|د 2|4632
تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لل|ه |لقرش89|495
25|3o6ديه فخرى عبــــد|لمل|ك ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــه| 
|د|بــــ |لم |وس|م محمد مصط مر359698
وف|تـــه|جر س|مح غ|نم عبــــد |له|دى ع335|77 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
258o53|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود كم|ل |لدين محمد
9o|479|معهد ف ص سوه|ج م ع|دل عبــــد|لحليم سليم|ن
27734o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروى محمد صديق طه

علوم |لفيومبــــيشوى عم|د عزتـــ عريز8|733
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــفؤ|د حسن سعيد محمد غ|نم9||254
7o7522تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر محمد صبــــرى عبــــد |لعزيز
ر|ن|287239 ندستـــ كفر |لشيخحمد فوزى عبــــد|لحميد ز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف مدحتـــ |لسيد س|لم |ل|بــــحر|962||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد يوسف |لسيد |حمد محمد|6|3563
3347o|ندستـــ حلو|نمحمد سعيد |حمد ح|مد
6|72o3|د|بــــ د |ط|ل|ء عل|ء محمد |لفط|يرى
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  يه عبــــيد عبــــد| عبــــيد|885753
68275oيم محمود محمد قطبــــ حقوق |لمنصورهمنه | |بــــر|
حقوق حلو|نيم|ن حسن عبــــد |لوه|بــــ |حمد ك|مل58|57|
لسن ع شمس|محمود محمد عبــــد|لل|ه |حمد352726
4353o5طبــــ حلو|نغ|ده محمد حسن ع ع من
تـــج|ره |ل|سكندريهندى |حمد حسن محمد حسن485636
يم جعفر376|76 يف محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم 
2488o9|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه وحيد محمد عبــــد|لفتـــ|ح
|5o8|o|رهمحمد حج|زى عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لبــــ ندستـــ |لق|
5o77o6علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمن|ر ممدوح فتـــ |بــــو خليفه
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنه|د جم|ل عبــــد |لرحمن أحمد شفطر499886
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرنيم |لحسي محمد ر|غبــــ مر45|766
5|8o|7د|بــــ دمنهور|دع|ء محمد عبــــد|لعزيز خ | حسن
777o8oنوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لوه|بــــ ي| عبــــد |لوه|بــــ خليل
42|o34|ل تـــ ع |حمد محمد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سم
45ooo5حه وفن|دق |لمنصورتـــسل |يمن محمود محمد |لنبــــوى| 
682765| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء |حمد عبــــد |لرؤف |لسبــــ|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومأحمد حمدى محمد حمزتـــ529763
د|بــــ حلو|ن|زي|د محمود ز حسيبــــ|2252|
||77o3تـــربــــيتـــ ع شمسمنه محمد ف|روق محمد
843o|7يم تـــربــــيتـــ |سو|نرقيه يوسف محمد |بــــر|

5o538|د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد نعيم شح|تـــتـــ
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صيدلتـــ |لفيوممن|ر ي|س عبــــد|لغف|ر عبــــد|لتـــو|26|87
687o53|زر|عه |لمنصورهيه محمد حسن محمد |لبــــش |لعزول
22o|o4| تـــربــــيتـــ ع شمسدى حس محمد عبــــد|لحميد سيد
ف عبــــد |لحليم |حمد|9|79|| وف|تـــحمد | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
22236oكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسس|ره صبــــ |بــــو|لق|سم جه
علوم ج|معتـــ |لسويسم نبــــيل يوسف عبــــد|لمسيح|37|6|2
232o64 ندستـــ حلو|نمحمد فؤ|د محمود حس
764o86يم |حمد نوعيتـــ بــــور سعيدندى عص|م محمد |بــــر|
لسن ع شمس|محمد جم|ل محمود محمد |بــــو|لمجد347653

تـــج|ره بــــ سويفحمد ن| عبــــد |لغ محمود|87323
معهد ف ص |سم|عيليهد | محمد ك|مل محمد سكسك768356
نوعيتـــ بــــنه|سل محمد حسن محمد9|3397
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ل ي |حمد خلف |2|8275
د|بــــ كفر |لشيخ|وس|م جمعه عوض |لمتـــو ع9858|4
حقوق |لمنصوره|ء ع|دل |لسيد رجبــــ خف| |678262
339o2o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء نعيم محروس محمد
تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | يوسف مسعود كر|س|584|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم| أحمد عبــــد | عبــــد |لمطلبــــ محمد79|496
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لرحمن سعيد عر| محمد||77777
كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدعبــــد|لرحمن ز عم|ر بــــكر339|85
يم من منصور|9|447 علوم ري|ضتـــ دمنهورعمر |بــــر|
689o9|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــخ|لد مجدى عز |لدين |لمغ|زى م |لع| 
5ooo|7|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد لط محمد عثــــم|ن
يم9||434 تـــربــــيتـــ طنط|بــــسمه |سم|عيل محمد حس |بــــر|

فنون جميله عم|ره ج حلو|نعمر عل|ء عبــــد |لمع ق|سم||46|
78445o|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طتـــسنيم |لسيد |حمد شط

2297oرتـــ عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن محمد تـــمريض |لق|
إعل|م بــــ سويفسم|ء سم |حمد محمد |حمد|752239
يم257552 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رض| عبــــد|لعزيز |بــــر|
22864oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر رجبــــ عمر عبــــد|لرسول
4o|269تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء محمود عزيز محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــيشوى ه| بــــديع |بــــو |ليم 2|294|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد ع عبــــد | |لسيد ريه27|629
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرحمه محمد عبــــد |لمع عبــــد |لخ|لق483224
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد وليد عبــــد|لعظيم خليفه|258337
حقوق |سيوطسم|ء مصط خلف عبــــد|لص|بــــر|383|88
ندستـــ |ل|سكندريهد | مدحتـــ حس عبــــد |للطيف أحمد47|525
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لكريم عبــــد|لستـــ|ر ن|صف |لعن247648
رهنه|ل ف|دى ع حسن5343|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
4335|oيم محمد عدس معهد ف ص طنط|محمد رجبــــ |بــــر|
643|ooد|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن شعيبــــ محمد متـــو
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تـــج|ره ع شمسعمر عمرو عبــــد |لمنعم ص|لح9495||
تـــج|ره بــــنه|نبــــيله |يمن ج|بــــر |حمد سل|م263973
|69|o6لس مجدى نبــــيل نجيبــــ تـــج|ره ع شمسك
|د|بــــ طنط|منه | |حمد |حمد محمد  |ل6|2|43
تـــج|ره |سيوط يه ن| حسن |حمد|879932
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لعزيز |حمد عو|ض |بــــوع349528
علوم |لمنصورهسل|م ح|تـــم |حمد وجيه عبــــد |لمجيد4|6988
ف438626 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن شو عبــــد |للطيف كريم م
25|o96ق|وى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صل|ح محمود |ل
ر عبــــد |لمقصود |حمد عم|62942 ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء م|
يم243|44 بــــ |محمد جم|ل س|لم |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
يم حمودتـــ4|99|5 ف طلبــــتـــ |بــــر| د|بــــ دمنهور|نور|ن أ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسعيد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لعزيز82|628

ل|ل23884 ل|ل فهيم  رهعبــــد |لرحمن كم|ل  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|6o75oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود ح|مد محمود |حمد
49o832حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى محمد محمد |لبــــهو|ش
يم س|لم3|4266 تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن عل|ء محمد إبــــر|
رتـــ|مريم عزتـــ محمد مر زيد|ن636|27 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4o|6o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد صبــــ |لسيد عبــــد |لحليم
759o82 وف|تـــ|م|زن محمد مصط فرغ مصط ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4o69o6 يم عبــــد|لمتـــع|ل تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد |بــــر|
5o5433تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمصط مجدى رمض|ن محمد |بــــو |لعل

69o39| تـــربــــيتـــ |لفيوموق |لسيد سيد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عل|ء محمد ن |لدين79|24|
يع|242583 يم |بــــو معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد رجبــــ |بــــر|

علوم ع شمسرن| و|ئل محمد عبــــد |لكريم عبــــد |لجو6494|
7o6|96د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نور|ن رض| محمد ع جمعه
نوعيتـــ |لزق|زيقيه ك|مل محمد |لكبــــ مصط عمر||2|772
نوعيتـــ |لم |ن|ريم|ن ك|مل عبــــد|لشهيد حن 6376|8
26o945|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء سعيد فهيم عبــــد|لسل|م
علوم ري|ضتـــ طنط|أحمد ع أبــــوزيد مبــــروك عل|م523974
|4o342 حقوق ع شمسم|رين| ك سعيد ك
6o33o4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |لسيد مصط |بــــو|لعني

684o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم||ء |لحسي محمد ف|روق
5|8o58تـــمريض دمنهورسمر فؤ|د عبــــد |لكريم عبــــد |لر|زق
3356ooثــــ|ر |لفيوم| مجدي ن|جح وديع
لس |سحق فريد مج 4454|8 |د|بــــ |لم |ك
53o2o4|معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــنرم مجدي يوحن| عبــــد |لمسيح قد
صيدلتـــ |سيوطر| | محمود عزتـــ محمد محمود  882847

علوم بــــ سويفي|تـــ رزق مرزوق ح|فظ|63579
5o665طبــــ بــــ سويفع ح|تـــم |لط| ع سيد

Page 4107 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

35o277ف طه عبــــد|لمحسن |د|بــــ طنط|طه |
يم|24238 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|دى محمد س|لم |بــــر|
م |يمن حن محمود|8|4778 د|بــــ |ل|سكندريه|د
وف|تـــعمر حسن ع حسن334749 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد |لكريم عبــــد |لحميد محمود|5|66|
تـــربــــيتـــ طنط|وق محمد ف|روق عو|د عل|م2789|4
6o35|9| تـــربــــيتـــ طنط|منيه جم|ل حس |لبــــسيو
ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد |لرحمن محمد محمد لط عبــــد|476943
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد صل|ح عبــــد |لسميع محمد||77526
4|45o7|تـــج|ره طنط|حمد محمد سميح يوسف
علوم ع شمسسيف | محمد فهيم عبــــد |لسل|م6966||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسدين| خ|لد عبــــد | |حمد759853
7oo392يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره م عبــــد |لغ محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سحر س| محمد شح|تـــه|64753
4|677oتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخآل|ء عبــــد | |لسيد عبــــد|لحميد |بــــوزيد
5o5636تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ي| محمد محمود |بــــر
يف ثــــ|بــــتـــ حسن539|2| رهف|طيم|  حقوق |لق|
79o|27يم يم |سم|عيل |بــــر| زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء |بــــر|
6|63|o|ل علوم ج|معتـــ د |طدين| حمدى |لسيد 
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م |ل رض| ري|ض بــــدر |لبــــرم|وى|33899
25o239تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسمه محمد عم|ره عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لن| محمد فر|ج محمد 884789
7o6625يف محمد |لسيد |لسيد صبــــيح علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــندى 
يم حمدى محمد |بــــوغز|لتـــ|269925 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
ش|م |لسيد محمد عرف|تـــ682654 تـــج|ره |لمنصورهه|له 
7672o6طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عل|ء محمد أحمد
6o2|22|يم ع سعد عبــــد|لع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رميس|ء |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــط|رق |لسيد محمد |لبــــري48|465
264392| صيدله حلو|ن|ء محمد عي منتـــ
تـــج|ره ع شمسفرح خ|لد محمد |حمد عطوه27498|
|6|o38فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرو|ء رشو|ن سعد ع
63982o|حقوق |لزق|زيقم| |حمد محمد عبــــد|لحميد |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ي|سم |لسيد عبــــد | محمد782936
5o6|43|تـــج|ره دمنهورحمد محمد حسن محمد سليم|ن
يم محمد |لقط565|35 صيدله حلو|نع مسعد |بــــر|

يم57937 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد |لرحمن رمض|ن سيد |بــــر|
ف محمد سيد|2|352 تـــ | أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم

487o9|| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع |لفض ع
7o87|o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ند |يمن |لسعيد محمد مصط
ى|5|5242 د|بــــ |ل|سكندريه|مل سعيد عبــــد|لد|يم ع ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط |م عبــــد|لسل|م ع جمعه8|2679
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2|2o6ره صبــــرى رجبــــ عبــــد |لمنعم حقوق |لق|
ندستـــ بــــور سعيدم|زن وليد حس عبــــد |لرحمن عن| |76556
ى|774588 نوعيتـــ |لزق|زيقمل محمد جوده محمد بــــص
رتـــ|د | |لشبــــر|وي |لشبــــر|وي محمد|64338 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه مشتـــهرحمد خ|لد عبــــد|لمؤمن عبــــد|لنبــــى يس345785
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمؤمن محمود محبــــوبــــ |لنبــــى محمود695246
889o|| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطح|زم عبــــد|لرحيم عبــــد|لر|زق مهر|ن
||6o62لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ر|مز |سحق لويس ر|غبــــ
6o|7o7د|بــــ طنط|مر|م شكرى زكري| حبــــق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمروه محمد غز| |حمد835339
ه رجبــــ محمد ص|لح422968 علوم |ل|سكندريهن
768242| كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمل محمد حسن ع
د|ر |لعلوم |لفيومحن|ن |لمصيل |لمصيل |لسيد منصور489245
35o699لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|بــــسمتـــ |يمن محمود محمد|
يم بــــدر34474| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء محمد |بــــر|
5o2|8oتـــج|ره دمنهورمحمد بــــكر |لبــــدرى ح|فظ عبــــد|لمطلبــــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|رس وليد |لتـــ|بــــ ع |لش|ل3|9|62
قتـــ كرم |حمد محمد|898439 زر|عه سوه|ج 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهد|ء محمد طلبــــه طلبــــه عوض|||6987
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمر محمد يوسف طه|82527
446o2|تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمد |حمد ف|ضل
69|55oصيدلتـــ بــــورسعيدخلود محمود محمود حسن محمد
لس زكري| ج|د |لربــــ ك|مل28866| تـــج|ره ع شمسك
2|966oد|بــــ ع شمس|سل و|ئل محمد نج|تـــى عبــــد |لرشيد
8o|946تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد زكري| حسن
ينه|74|692 يم مسعود د ه ح|فظ |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
442|87| ر |نور عبــــد|له|دى عي طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنور م|
24238oحقوق ع شمسنور صل|ح حسن |لنش|ر
7573o4| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن |لسيد |حمد محمد ع

6o226تـــمريض  بــــ سويفزينبــــ عبــــد |لن| شح|تـــه محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد خ|لد عبــــد |لع|ل |حمد محمد782599
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر ع ربــــيع حسن عبــــد|لحميد243799
ندستـــ ع شمسمنه | حس عبــــد|لفتـــ|ح بــــهج|تـــ2976|2
33|97o|لسن ع شمس|يتـــ حمدى محمد عبــــد|لحميد حسن
85o582 تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد عبــــد| ع
42o356تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |دتـــ ح|مد محمد محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء جمعه |حمد سليم347444
يم عثــــم|ن |بــــو |لخ ||4624 يم |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخ |بــــر|
6o573oيم محمود |حمد |لقص ندستـــ |لمنصورهمحمود |بــــر|
يم م|لك|46|682 بــــي |بــــر| حقوق |لمنصوره|ء صبــــرى 

5o6|7|علوم بــــ سويفحمد سيد طه حسن

Page 4109 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |ل|سكندريهنور |لدين ح|زم عبــــد |لسل|م |حمد محمد65|479
نوعيتـــ |لزق|زيقوليد ع|طف عبــــد |لوه|بــــ محمد964|77
3566o8|يم تـــج|ره بــــنه||ء عبــــد|لمنعم |لسيد |بــــر|
يم جمعه|45263 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ جم|ل محمد |بــــر|
يم دوله226|75 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير عمرو محمد |بــــر|
يم525276 ه محمد ع محمد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهأم
9o2668 كليتـــ |أللسن سوه|جدين| محمد حسن محمد
|د|بــــ |لم |نيف ع|مر محمد ربــــيع عبــــد|لعزيز4798|8
43o33oتـــج|ره طنط|سل ه| محمود |لعزبــــ
يم |لسعيد أحمد مر عبــــد |لر|462759 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن محمد عبــــد|لسل|م غر|بــــ|49993
5|o579حقوق طنط|محمود محمد عيد عطيه
7oo527طبــــ ع شمسمروه محسن |لغريبــــ ع
883o73 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطدع|ء فز|ع تـــه| محمود
433|3oيم |سم يم عثــــم|ن |بــــر| ثــــ|ر |لفيوم|يم |بــــر|
486|2oين| ميل|د |سحق جيد سعيد د|بــــ |ل|سكندريه|ف
علوم طنط|يم|ن زغلول محمد ع |لش|ل|435239
تـــربــــيتـــ |لمنصورهن محمود محمد |لقص|ص678799
24o436 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|له صل|ح |لدين محمود عطي

د|بــــ |لفيوم|خ|لد محمد عبــــد |لسل|م محمد65993
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد مدحتـــ محمود ح|فظ سليم|ن288|23
ق683|3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرو|ن حس مصط |حمد محمد |ل
487o46يم عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد محمود ع |بــــر|
4632o8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصل|ح عمرو محمود سليم|ن
634o5oيم خميس ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع |بــــر|
6o9328| يم صل|ح محمد |لسيد |لف تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|بــــر|

67o57|تـــربــــيتـــ |لفيوممل |يوبــــ محمود |حمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمه| سعد ع عبــــد|لع|ل بــــرك|تـــ623799
حقوق |لزق|زيقمحمود و|ئل محمود سيد772988
علوم ج|معتـــ د |طعمرو ر| عبــــد |لر|زق محمد |لد| 42|624
نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن |س|مه محمد ع |4|4|8
64344oحقوق |لزق|زيقمحمد |لسيد محبــــوبــــ |لنبــــي حسن
حقوق طنط|سل |بــــو |لعن ع |بــــو |لعن 3484|4

675o5طبــــ |لفيومعبــــد |لرحمن |حمد محمد مرزوق
677o|8|يم حر تـــج|ره طنط|محمود فؤ|د |سم|عيل |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره |حمد سعيد بــــيو |سم|عيل778464
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ح|تـــم عبــــد|لحميد كروش268377
وف|تـــش|م محمد مسعود ح|مد مسعود235532 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

ه محمد محمود حن |4||35 رهم تـــج|ره |لق|
78oo5oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|خ|لد نبــــيل عبــــد |لرحمن ر|تـــبــــ

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ندين| معز عبــــد |لمع عبــــد |لفتـــ|ح |7892|
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4ooo|4 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه مجدى محمد |حمد مصط
6o|6oo|ه مسعد عبــــد|لجو|د |لصعيدي نوعيتـــ موسيقيه طنط|م
8o8774 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد|لمغ ع |حمد مر معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهمصط رشدي |لسيد صبــــ حس |3|5248
6|o345ر|ء مصط مصط |سم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمتـــ |لز

علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن خميس عبــــد |للطيف فضل3942|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء |حمد رجبــــ عبــــد |لر|زق|2|||9

6o9778يم حسن محمد عبــــده علوم |لمنصورهه|يدي |بــــر|
3476ooيم حمدي محمد محمد تـــج|ره ع شمسحمدي |بــــر|
345585| ر عبــــد|لحفيظ عبــــد| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ م|

33o3oرهرحمه مصط رف| محمد حقوق |لق|
ى|33|79 رهمصط محمود فوزى محمد |لح د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|5o89o د|ر |لعلوم |لم |زينبــــ عص|م لط حس|ن
ه صل|ح عبــــد |لمنعم ي|س عثــــم699357 د|بــــ د |ط|ن
ل|ل س|لم|32232 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن ع رمض|ن 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنه|ل عمرو سعد محمد58448|
75857o|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حمدى حن محمود
نوعيتـــ قن||ء عبــــد|لمع ر|وي حسن|833527
324o78|رهحمد محمد |حمد محمود د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشنوده م|جد لويس بــــولس 886447
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ندر| مجدى مك خليل54997|
صيدله |ل|سكندريهرح|بــــ |لحسن عبــــد|لوه|بــــ ق|سم 35|877

74o52لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|وق ف|رس سيد عبــــد |لفتـــ|ح
6o9o54صيدله |لمنصورهكريم صبــــ |حمد |ليم| بــــ|طه
88636o تـــج|ره |سيوطمحمد و|ئل عبــــد|لو|حد |حمد
877582| |ء ممدوح شعبــــ|ن عج د|بــــ |سيوط|  
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد مجدى محمد عبــــد|لمجيد فرج338276
زر|عه كفر |لشيخنسمه عل|ء محمد دي|بــــ محمود5937|7
75335oندستـــ بــــور سعيدحس سيد حسن محمود

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيم جم|ل ر| |لسيد ج|ويش42|25
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ محمد حسن |حمد |لديبــــ9|3496
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل ي| |حمد صل|ح |لق| 477464
ش|م عبــــد |لوه|بــــ عوض حمص24285| حقوق ع شمسحمد 
5|78o9كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنورين عل|ء |لسعيد مبــــروك ع عبــــده
7776o9نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره محمود محمد |لسيد عي مقلد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| رض| |لسيد محمود |لديس692222
ندستـــ بــــنه|سل|م |يمن فتـــ أبــــو حصوه|89||25 كليتـــ 
5|6o|2كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورين|س مصط عبــــ|س عبــــد|لبــــ|رى |لديبــــ
يم59|777 نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء ع سعيد إبــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن ه| عبــــد|لرحيم ج|د259476
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عمر|ن |حمد عبــــد |لك| |75644
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يم |لبــــط357855 يم كم|ل |بــــر| تـــج|ره ع شمسكم|ل |بــــر|
معهد ف ص طنط|يه محمد رمض|ن |لشنشورى|6|4322
48722oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد صل|ح محمد عبــــد|لخ|لق س|لم
8o273||طبــــ |لم |منه ص|بــــر ع خليل
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم ع محمد |لعربــــى عبــــد |لمهيمن 4374|6
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن |حمد عبــــد |لمنعم عبــــ|س عطيه693|77
62o955معهد ف ص بــــور سعيدمصط محمود محمد سيد |حمد
نوعيتـــ |لم |م|رين| بــــبــــ|وي نجيبــــ مج 7587|8
د|بــــ |لزق|زيق|مس محمد جم|ل |لدين نص|ر ع626743
يم محمد عبــــد|للطيف فريج448834 تـــج|ره طنط|م| ممدوح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم عص|م |بــــو عوف محمد حس|ن 3|6787
6o4oo9لسن |لم |محمود خ|لد فؤ|د محمد |لرم|دى|
44275oر |بــــو|ل|سع|د محمد |لبــــر حقوق طنط|يه ط|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيفه محمد محمد محمد فر|ج437244
42o4|7يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نوره|ن شعبــــ|ن محمد ع |بــــر|

ه محمد لبــــيبــــ |حمد|43|73 علوم |لفيومم
نوعيتـــ |لزق|زيقيتـــ |يه|بــــ محمد عثــــم|ن|628584
ره|حبــــيبــــه |س|مه عبــــ|س عبــــد|لجو|د228922 د|بــــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|م ع|دل شح|تـــه |مبــــ|رك معوض|65892
7o||||د د محمد مج| ثــــ|ر |لفيوم|حمد مصط مج|

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ص|لح محمد محمود ص|لح492|26
 |حه وفن|دق |ل|قعبــــد| صل|ح ق|عود ع 34|832
9|oo|o صيدلتـــ سوه|جمرو|ن |حمد فؤ|د سعيد
4o|746|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود |حمد حسن محمدين
9o2o53 يم |بــــوكل|م لس |يوبــــ |بــــر| معهد ف ص سوه|جك
6293o7|يثــــم جل|ل عبــــد|لعظيم عطيه د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد 
ر ع |لجزيري26884| طبــــ |سن|ن ع شمسوسيل يح عبــــد |لظ|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأسم|ء نج|ح محمد |لعق|دى |بــــوشعيشع622549
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندر| ميشيل عط| | حسبــــ |9|65|3
عل|ج طبــــي قن|مؤيد فتـــوح |حمد خليل 898244

3|59oرهعز ح|زم عز حسن تـــج|ره |لق|
8o6594|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نسم|ح ع ح|مد عبــــد كليتـــ 
ندستـــ |لم |نور|ن محمد ك|مل ص|دق676588
4645o6علوم ري|ضتـــ طنط|و|ئل محمود ع |حمد محمدين
ندستـــ بــــور سعيدمؤمن محمد رفعتـــ عوض عوض |لسيد544|75
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|منيتـــ ف|وى سلم|ن محمد|6462|3
25o22oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|ر| عل|ء عبــــد|لعزيز محمد خليفه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه ي| فتـــ محمد|554||9
53o6o9|ندستـــ |ل|سكندريهف|طمه محمد عبــــد| عر|بــــى |سم
533o|3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود حم|دتـــ محمود أحمد عبــــد |لد

ره|محمود |لسيد شح|تـــتـــ عطيتـــ4297| د|بــــ |لق|
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يم غ|زى |حمد|962||4 م محمود |بــــر| حقوق طنط|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنيف مرو|ن محمد مرو|ن شح|تـــه695369
ف عبــــد |لغف|ر عمر|6|63|7 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |
26754oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|ندى محمود عبــــده عمر عبــــد |لبــــر
يم498|44 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخلبــــ عل|م حمدين محمود |بــــر|
|32oo4رهرضوى |حمد ف|روق |لسيد تـــج|ره |لق|
8|o3|9| |طبــــ |لم |نطون عوض سعيد غ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر محمد ع محمود28793
37o38رهخ|لد محمود فتـــ محمد متـــو حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2|o|9كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــم|زن |حمد حسن |لسيد

23o77|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن محمد حسن سيد
7o3476|يم |لحن د|بــــ |لزق|زيق|سل|م حمدى ح|مد |بــــر|
صيدله ع شمسسهيله محمد سيد ق|يد |لحمي |2695|
|د|بــــ بــــنه||ء محمد |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح|336536
ش|ن3|2578 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حمدى حد|د |لد
78434oر مصط عبــــد|لق|در ره|شيم|ء م| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد محمد ع محمد سليم|ن||69|4|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقندى حسن مصط محمود |لعط|ر3|7869
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ح|تـــم محمد |لصغ نوح549|77
767oo|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط |حمد سعيد محمد بــــلحه
53o6o|ندستـــ |ل|سكندريهندى محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لقصبــــى
يم |بــــو |لخ 433427 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد |حمد |بــــر|
8oo279علوم |سو|نسل | سعيد مكرم جرجس

98oo|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحس|م حمدى عيد عبــــد
6|o663طبــــ بــــيطرى |لمنصورهجنه |حمد عبــــد |لرحيم غ|نم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| محسن |حمد |حمد |لتـــم 976||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | عز عبــــد|لفتـــ|ح محمد825387
زر|عه |لم |محمد مخلف خليل ع 4495|8
5|o4|4| تـــج|ره دمنهورلسيد حس |لسيد حس ج|د|
4|o4o3|لسن |لم |حمد مدحتـــ عثــــم|ن محمد عثــــم|ن|
7|o832معهد ف ص |لمنصورهمحمد مسعد محمد |حمد |لسيد
89|6o4|حقوق |سيوط حمد حسن |حمد عبــــد|لكريم
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ع|دل محمد |حمد |له|دي|639768
8o2472تـــج|ره بــــ سويفجرجس  |د جرجس |ندر|وس

د|بــــ |لفيوم|ن|ديتـــ ع عبــــد|لحليم محمد64984
د|بــــ |لفيوم|ندرو |يمن يون|ن و|صف|36896|
6759o2يم سبــــيع تـــج|ره |لمنصورهر| | محمد نبــــيل |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهع |ء حس غ|زى غ|زى رخ|533|62
7oo532طبــــ |لمنصورهم |س|مه محمود طه
3299o4علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخوق عمرو محمد ع|طف |حمد عي
7oo992معهد ف تـــمريض |لزق|زيق منه | عبــــد | |لز| عبــــد | محمد
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علوم |ل|سكندريهم|ل |لسيد |حمد عبــــد |للطيف|423332
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروتـــ مجدى عبــــد|لفتـــ|ح ع سعيد633289
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م محمد محمد ص|لح |لصبــــروتـــ||52822
242979| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد سم محمد ع
رهس| ي| س| محمد مصط 4965|2 تـــج|ره |لق|
7|o6|8تـــمريض |لمنصورتـــ نعم|ء |بــــو |لمع| محمد |بــــو |لمع
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسشيم|ء محمد سيد رجبــــ53|857
69o942تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لع| |لسيد ص|لح
8o4279فنون جميله فنون |لم |ي|سم عل|ء|لدين كم|ل شمس |لدين
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندرو جورج فيليبــــ مك |3889|2
5|o98||زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|حمد مدحتـــ مصط محمد |لبــــن
ف حمدى |حمد|3|64| رهمصط | تـــج|ره |لق|
7|5o23حقوق |لمنصورهدين| محمود |حمد محمود |لش|وى
4o8345تـــج|ره طنط|مصط |حمد حسن |حمد حسن
تـــج|ره ع شمسدي|بــــ محمد دي|بــــ عبــــد|لمقصود324386
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|يدى محمد |حمد عبــــد |لحميد756582
حقوق |لمنصورهي| محمد ف|روق |لعدرو764973
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد عبــــد|لخ|لق عبــــده352825
حقوق |لمنصورهح|فظ محمد ح|فظ عز |لدين696244
|د|بــــ |لم |يفه محمود محمد |حمد823495

ن| |س|متـــ طلعتـــ غ|52487 طبــــ بــــ سويفم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمرو|ن سم |حمد محمود53994|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء مسعد س|لم |سم|عيل|282557
تـــج|ره بــــنه|محمد وليد محمد رأفتـــ عبــــد |لرحمن6289|2

9o|66تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو فرج حسن عبــــد |لمجيد
49278o|يف ع محمد عبــــد |لجو|د د|بــــ دمنهور|يه|بــــ 
4o6897|لسن ع شمس|ل|ء محمد |حمد حسن محمود
ري|2792| رهحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحليم |لجو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم عبــــد|لغفور 433465 يم |لسيد |بــــر| معهد ف ص طنط|بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومزينبــــ عبــــد|لرحمن حس مسعود266566
88o5|4 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى محمد عبــــد|لرحمن محمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ| |ر ي عبــــد|لمنعم تـــوفيق محمد9|33|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد خ|لد محمد محمود28698|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــع صل|ح |لدين |حمد |لجندى769654
236o88 ف عبــــد|لسميع مصط رهمن|ر | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
634847| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |حمد محمد |لش|ف
حقوق بــــنه|لسيد سل|مه |لسيد سل|مه محمد|337674

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمود عيد حس 6|633
تـــج|ره ع شمسنيقول| م|ريو نيقول| بــــ|ر|ديزو5963||
7o4976|ندستـــ |لمنصورهحمد س| |بــــو عربــــ |لسيد |حمد

د|بــــ حلو|ن|مريم |يمن سيد سند762|2
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معهد ف تـــمريض |سو|نبــــه محمد |حمد رك|بــــي||8458
4|68oo|د|بــــ |سيوط|يه فكري حسن دعبــــس
يم255896 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه| عل|ء عبــــده |بــــر|

ى رزق |64|45 رهمرثــــ| رزق | م تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسملك |يمن محمد محمود |لصبــــ|غ6988|2
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف خ|لد ع محمود حس|ن 37983|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نيم|ن حس عبــــد|لموجود محمد||82872

5625oتـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | سيد سعد يوسف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود جعفر محمد حس 889757
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ول|ء |لدسو |لمتـــو |لدسو ورده678944
ر|ء ع|دل ع حس|ن 878275 علوم |سيوطف|طمتـــ|لز

ف نبــــيه عبــــد |لرحمن|39426 ره|يه | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|9o38|معهد ف ص |ل|سكندريهيه شندى مصبــــ|ح شندى |لقرم
ل|ل24836| ل|ل محمد حسن  تـــج|ره ع شمسم 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي يمن ه| عبــــد|لل|ه محمد|9|29|9
884652| طبــــ بــــيطرى |سيوط  حمد عص|م ع عبــــد|
4o27o9ن| سم ف|يز جور منقريوس د|بــــ دمنهور|م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقع ج|د ع فتـــ ج|د|68669
4o4895د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مجدى عل|م محمد عل|م
طبــــ بــــورسعيدل|ء |حمد مسعود محمد محمد|93|763

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء شو محمود محمد|45886
49833oحقوق |ل|سكندريهعل| محمد سعيد عبــــد|لنبــــى |لرم|ح
يف عبــــد |لمعز تـــه|49364| ره|غدير  د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهروضه جم|ل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |سم|3458|4
رتـــ|نسمتـــ خ|لد سم سيد4|3223 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|66o95رهمحمد مجدى عبــــد |لسميع عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لق|
ندستـــ كفر |لشيخي|سم | صل|ح عبــــد |لبــــديع ر|شد452772
43642o|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد ع عبــــد |لعزيز محمود |بــــو زور
4|697oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخعزه |لسيد فتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ مو

9o532 تـــج|ره |سيوطعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمحسن عبــــد
حقوق بــــنه|محمد حسن عبــــد|لرحمن عي |لسيد عويس57|367
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخآيه شعبــــ|ن عبــــد |لجليل فؤ|د محمود|659|5
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقه|جر فكرى محمود عبــــد|لوه|بــــ779534
7|o223يم خليفتـــ ر|ء |لحس |لح |بــــر| طبــــ |سن|ن |لمنصورهلز
ش|م محمد عبــــد |لرحمن7355|| رهد |  حقوق |لق|
صيدلتـــ |لفيومحمد محمد ثــــروتـــ محمد عثــــم|ن|67494

د|بــــ |لمنصوره|يم|ن حليم فتـــ ع |لبــــقرى|7889|7
حقوق ع شمسمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد محسن7592|3
699o|oزر|عه |لمنصورهح|مد رض| ح|مد محمود
تـــربــــيتـــ سوه|جمصط صبــــرى شعبــــ|ن فر|ج |89535
32o48|ندستـــ شبــــر| بــــنه|صل|ح |لدين محمود صل|ح |لدين محمد
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7o9526بــــي |لسيد علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحس|م سعد محمد |ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد |بــــو|لعز محمود||5964|
7o2|27تـــج|ره طنط|محمد مصط |لسيد محمد مغيثــــ
26597oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومكريم محمد حسن ع ص|لح
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمد عبــــد |لبــــ| |لسيد يوسف683875

ف محمد عبــــد|لر| 6354| رهع | ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه ن| |لسيد خليل ||8964
صيدله ع شمسع ر|فتـــ |لحسي عبــــد|لفتـــ|ح حسن4|23|3
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد شو |لبــــكل258678
طبــــ |ل|سكندريهندى محمد |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |96|425

ره|سل تـــ|مر عبــــد | حسن ع49|26 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
22||3oيم وقسل رم|ح محمد ف|ئق |بــــر| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|ديه ع|دل محمد |لسيد سليم753877
تـــربــــيتـــ بــــنه|مه| محمد ه|شم ش| 959||6
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لمجيد ع عبــــد|لع|ل ع2|2548
تـــمريض سوه|ج  حمد حربــــى محمد |حمد|899793
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــنوره|ن ن| ن|بــــليون عبــــد|259792
35|6o|تـــربــــيتـــ ع شمسين رض| عبــــد|للطيف محمود
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ |س|مه محمود |حمد42289|
8oo479|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد ي| ربــــيع |حمد
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محفوظ |سم|عيل ع سمره6||767
د|بــــ ع شمس|سل محمود يوسف عبــــد |للطيف|4|39|
بــــه6376|| ندستـــ ع شمسسوسنه ميشيل فهيم و

ره|رح|بــــ سم ع ع |حمد438|2 د|بــــ |لق|
ف |لدين457|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |حمد عبــــد| 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|دين |نور ع |حمد ع482997
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد م |لدين خليل حس 65|788
3|78o|تـــربــــيتـــ ع شمسعمر محمد ك|مل |بــــو |لحمد
ف عبــــد |لن| محمد عبــــد 22594| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|مه |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|مه ن| سل|مه ع277799
د|بــــ حلو|ن| |ده محمد يوسف عبــــد |لبــــ|سط48366|
8ooo79معهد ف تـــمريض |لم | م|يكل عم|د ج|بــــ | بــــرسوم
ه صفوتـــ حم|ده حسن823|78 علوم |لزق|زيقن
يم عبــــد |لر54662| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
رهعمرو |سم|عيل محمد |سم|عيل||3|22 حقوق |لق|
696oo2 متـــو تـــج|ره |لمنصورهمحمد حسن مصط نجيبــــ |لبــــر
ف ومس|حه قن|مصط محمد |حمد محمد837345 ك.تـــ. ف رى و
7o2846|ندستـــ |لم |حمد رض| ع محمد درويش

6o33||تـــج|ره بــــ سويفحمد جمعه |حمد سيد
ف عبــــد|لمنعم محفوظ5|64|3 حقوق ع شمسنوره|ن |
499o23تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمروتـــ صل|ح عبــــد |لنبــــي عطيتـــ
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49654oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم سعيد ن عبــــد|لحكيم غيثــــ
ى وليد عبــــد | فوزى عيد بــــكر967|43 تـــج|ره طنط|ك
25853oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــد| |حمد محمد عبــــد|لحميد
6o8|26يم عطيتـــ تـــربــــيتـــ طفوله طنط|لي سن|ء |بــــر|
63o9o2|ف كم|ل محمد ك|مل تـــج|ره |لزق|زيق|ء |
علوم بــــنه|سل عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد قمر 357236
|5o5o9رهمؤمن ي| بــــهنس محمد ندستـــ |لق|
4o843|د|بــــ طنط|خ|لد محمد محمد |بــــوعبــــيه|
تـــمريض |لم | ه|دي |بــــوبــــكر |نور عبــــد|لق|در4|8583
د|ر |لعلوم |لم |م |حمد محمد ر|شد989|82
75862o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحمد ط|رق حمدى ه|شم 
23832oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى محمد ع محمد يوسف
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع عبــــد|لعزيز ع خط|بــــ|246355
يم499329 ف محمد أحمد |بــــر| حقوق طنط|د | أ
ندستـــ |سيوطمحمد مجدى عبــــد |لجيد عبــــد|للطيف بــــركه22|2|6
ر عبــــد|لرحيم43687 ثــــ|ر |لفيوم|مصط ممدوح عبــــد|لظ|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء |حمد محمد ع محمد45|785
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع محمد عشم|وى حسن845|79
6o39oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سوز|ن شعبــــ|ن |حمد سيد

||699oرهم | ثــــروتـــ عبــــد |لمل|ك فرج طبــــ |سن|ن |لق|
7748o4ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد ط|رق سليم|ن عليوتـــ محمد خليل ع.
6|536o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |م مسعد دحروج
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط حس عبــــد|لخ|لق ع |بــــوزيد3873|6
7|2o2oتـــج|ره |لمنصورهشيم|ء محمد شلبــــى خ|لد سلط|ن

6o263تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفلبــــ محمود سعد محمد
246o38تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعم|ر محمد عيد مر
طبــــ |سيوطخ|لد م|جد فتـــ محمود 876644
4|33o|تـــج|ره |سيوطوليد جم|ل شح|تـــه حم|د
627o79| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلحسي ع مصط مصط عي
43o|47د|بــــ طنط|س|ره محمود |لحسي |لمر|
4392o|| يم |لش| تـــج|ره كفر |لشيخمنيه محمد |بــــر|
5|65o7ف محمد فه نعيم حقوق طنط|س|رتـــ أ
8oo383|ش|م محمود |حمد يوسف كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطحمد 
تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لجو|د محمد |حمد |حمد|||8553
تـــج|ره ع شمسيه محمد محمود |حمد رضو|ن|6998|2
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند| ك|مل محمد شديد ريح|ن266474

683o|| طبــــ |لفيومكريم عمر محمد عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء عبــــد|له|دى منصور ط|يل|256942
ره|ه|جر محمد |لسيد |لجم|ل263726 عل|م |لق|
349o58كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن محمد عبــــد|لع| حسن محفوظ
د|بــــ |لزق|زيق|سل سليم|ن |لسيد عطوه د|ود626938
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يم محمد محمد |حمد|688869 علوم |لمنصورهبــــر|
37o45رهعبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لخ|لق عس تـــج|ره |لق|

لسن ع شمس|بــــسنتـــ ي | مصط كم|ل |لم|432573
678|7oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــرو|ن عبــــد | عبــــد |لرحمن محمد |لبــــر
زر|عه مشتـــهرسل|م |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لغ |2673|3
62o294|ندستـــ د |طسم|ء |لقطبــــ |لقطبــــ |سم|عيل عثــــم
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|دع|ء نبــــيل |حمد منصور449874
طبــــ |لزق|زيقحمد فوزى فوزى |لوصيف|785344
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| ع محمد ع352524
27o5o||د|ر |لعلوم |لفيومحمد محروس ج|بــــر محروس مدكور
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــول|ء محمود محمد عبــــد|لمنعم97|499
علوم حلو|نسليم|ن سيد سليم|ن |لص|وى |لشبــــر|9||35
4|o|85لسن ع شمس|يوسف |لسيد محمد رمض|ن
|2o362ندستـــ ع شمسمحمد ي| عبــــد |لصمد حسن
نوعيتـــ |لزق|زيقعرفه سعد عرفه محمد|63686

823|oندى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه|ء |حمد فتـــ 
5|o|34 |كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحس|م بــــه|ء فوزى ش
7o879o طبــــ بــــورسعيدبــــسمله عبــــد |لمنعم مصط عبــــد |لمنعم
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |للطيف محمد |لسيد محمد |لق|552|4
 |حتـــ وفن|دق |لم |شنوده ه| حبــــيبــــ جرجس  884934
تـــربــــيتـــ دمنهورسل جم|ل |لسيد حسن بــــرغوتـــ9|4973
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمه د|ود مبــــ|رك منصور769967
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء |لسيد |لسيد |بــــومسلم|629538
تـــربــــيتـــ ع شمسم|ريو جرجس مك غبــــري|ل585|32
يم عبــــد|لحليم855994 صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ه|شم |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن| ن |لدين فرج عبــــد |لع|ل478352
يم سيد يوسف333785 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يوسف |بــــر|
|499o6رهمحمد ج|بــــر حسن س|لم تـــج|ره |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــتـــ محمد أحمد محمد عبــــد |لغ ||4859
طبــــ |لم |محمد خ|لد |حمد ع 94|8|8
33549o د|بــــ ع شمس|منتـــ صبــــ صد محمد مصط
يف شو محمد حسن |لشيخ3228|4 ين  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ش
88623o معهد ف تـــمريض |سيوط وف|ء نتـــ شح|تـــه حبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم عص|م فرح|تـــ |حمد فرح|تـــ332696

يم مصط 63|24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | |حمد |بــــر|
5|o3o3لول طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعمر |يمن عبــــد|لمو 

ش|م يوسف عبــــد|لسل|م3|384 ره|ف|طمه  د|بــــ |لق|
بــــه|85592 تـــج|ره بــــ سويفم | عص|م ف|ئق و
863o94تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحن|ن صل|ح عبــــد|لمجيد محمد

تـــربــــيتـــ بــــ سويف ز سيد ز 53422
حقوق بــــنه|محمد ص|بــــر محمد عبــــد|46||36
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7688o|تـــربــــيتـــ |لعريشس|لم سعد س|لم سويلم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د ع|صم |حمد |سم|عيل |لعبــــد|53328
629o53|حقوق |لزق|زيقريم محسن |لسيد |بــــو|لعل| عبــــد
تـــج|ره ع شمس|ء |س|مه |لسيد حسن طه|773653
د|بــــ |ل|سكندريه|منه | مظهر محمد |حمد ع426878
تـــج|ره بــــنه|محمد حمد محمد دخيل|78522
|34o4oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عيد محمد بــــكر محمد
|38o2o|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|نوبــــ مجدى لم سل|مه
262o32|وف|تـــلسيد حس|م |لسيد عبــــد|لشهيد سيد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
علوم |لزق|زيقحمد محسن |لسيد عبــــد |لك|مل ع 778583
5o566oتـــ مأمون مو طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمصط نبــــيل مصط ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنعم|تـــ محمد ص|لح |لسيد |لشم625395
حقوق طنط|محمد سم محمد سعد |449365
26o752رتـــ|نهله عبــــد|له|دى |لسيد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7794o3ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود محمد |حمد محجوبــــ ع.
8|66o7|يم نوعيتـــ |لم |حمد قذ| محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء قر |لسيد عبــــد |لحميد|66379
89729o علوم |سيوطمريم مختـــ|ر لبــــيبــــ مسعد
يم683862 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد | عبــــ|س |لسيد محمد |بــــر|
9|298o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|تـــه| |حمد كم|ل نص|ري
779oo9د|بــــ |لزق|زيق|غ|ده محمد |لسيد حم|د
ق|وي484|34 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود ج|بــــر محمود عطيه |ل
تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد ع محمد ع أحمد438466
ندستـــ |لزق|زيقخ|لد |حمد خ|لد محمد مو| 634725
يم فرج |بــــو|لخ 5596|2 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويففرج |بــــر|
طبــــ حلو|نوق سم محمد رمض|ن 9|8853

ندستـــ |لفيومن عم|د ف|روق |حمد64823
حقوق |لمنصورهن| |يه|بــــ فرج |حمد محمد679948
طبــــ |سيوطحس|م ممدوح محمد عبــــد|للطيف  |5|882
كليتـــ |أللسن سوه|جر|ن| محمد حن سيد223579
6788o9 د|بــــ |لمنصوره|دى محمد |لسيد |حمد ل|ش
رهمحمد ع|طف عبــــد |لع| عبــــد |لحميد394|3| تـــج|ره |لق|
485o8|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد خليفه |حمد مر|د
447|o5 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمصط محمد محمد ع
علوم |لمنصورهسميه نج|تـــى |حمد |حمد ن696746
|د|بــــ طنط|دين| محمد عبــــد |لنبــــى حسن2558|4
ه نج|ح محمود محروس|59844| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م
معهد ف ص |لمنصورهدى وجدى منصور عرف|تـــ684522
رهم | شو س| يوسف6975|| حقوق |لق|
43698oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخي|سم عبــــيد عبــــد |ل حسن ع|مر
853o8|يم ربــــيع بــــدوي رتـــ|ف|طمه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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3|8o43حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد مصط ج|بــــر عبــــد|لعزيز
6956o9| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمد |يمن محمد مصط ع
84o677|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لق|در عبــــد
5o3994يف |لنح|س محمد عبــــد|لمطلبــــ د|بــــ |ل|سكندريه|محمود 

ره|س|ره عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد9|258 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه محمد حسي محمد كيو|ن|438294
ف عبــــد| عبــــد|لنبــــى8|3255 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م |
9o8o|5  ندستـــ سوه|جتـــوم|س جم|ل عبــــد| ص|دق
8o3447تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن محمد فكري عيد
|656|o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيري عطيه فوزي عطيه
76o32o|ندستـــ |لسويسسل|م محمد فوزى |لرخ|وي
تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | |حمد محمد |حمد خليفه426229
علوم ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد|لن| محمود محمد|932|84
22887oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننرم حس|م ن محمد تـــوفيق
75258o|وف|تـــلسيد وليد |لسيد محمود وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف عبــــد| س|لم247737 لسن |لم |/ري|ضتـــ|عبــــد| |
د|بــــ |لزق|زيق|مريم عبــــد |لنبــــى سليم |حمد عطيه772555
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدع |لسيد ع |بــــو |لحسن حس|ن762475
89|6|o|تـــج|ره |سيوط حمد عص|م |حمد محمود
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلشيم|ء رشيد يوسف كم|ل |لدين يوسف266374
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدندى محمد ص|بــــر محمد درويش|76494
477oo7زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل ج|بــــر ي|قوتـــ ج|بــــر
|2oo55يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين حمدى محمود |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع عمرو محمد جم|ل |لدين محمد تـــوفيق499|2|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ف|طمه عيد |حمد |لدك| 253277
855oo2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو محمد خميس عبــــد
5o29|5تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــ محمد ع|طف |لسيد عبــــد|لق|در
7oo629تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ع |لدد|مو ع
768o99ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشي|ر| ع|مر محسن عبــــيد معهد ع| 
9|o3|6 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــيشوى عم|د ن|جح فهيم
5o7345تـــج|ره |ل|سكندريهكرستـــن سم عط| شنودتـــ
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد عبــــد|لعزيز سل|م262439
486oo6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمنه | س| |حمد |لرف| عبــــد
ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|طف |لسيد عبــــد |لر|زق38|697
4822o2| يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمود عبــــد |لحميد خليل |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م ي| ك|مل فوزى|4693
يم785378 علوم |لزق|زيقمحمد نعيم ع |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقمحمد جم|ل عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ|585|79
7o4398| ري|ض |طف|ل |لمنصورهله|م محمد |يوبــــ |بــــو |لعط| شمس

5594oعلوم بــــ سويفمحمد سيد عبــــد| سليم|ن
ش|م حل عبــــد|ل|9|257 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دير 
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ف ك|مل محمد متـــو |4597|5 د|بــــ دمنهور|سم|ء |
68729o| د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |حمد محمد عبــــد |له|دى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهندى عص|م محمد عر|بــــى ع83|757
887|o8 حقوق |سيوطمن|ر محمد ج|بــــر سيد

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفرضوى يوسف عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |للطيف84529
4o25|5حقوق |ل|سكندريهعل| |لسيد نور |لدين سعد محمد
4o297oيم محمد د|بــــ دمنهور|م عم|د |لدين محمود |بــــر|
يم حس محمد عشيش||24584 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــر|
772o73زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد محمود |لسيد محمود|لجم|ل
يم476545 يم خليل |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيم|ن |حمد |بــــر|
ندستـــ أسو|نرضوى محمد طه عبــــد |لرحيم437|2|
|275o7 لع| ح|سبــــ|تـــ و نظم تـــجمع أول|جنه | |يمن كم|ل عبــــد |لق|در |ل
4o8647|تـــج|ره طنط|يم|ن محمد ع شلبــــى مغربــــى
42286o زر|عه |ل|سكندريهلشيم|ء عبــــد| |لسيد أحمد |لدسو
يل ج |لزق|زيقله|م خ|لد محمد |سم|عيل|7|7794 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــسل|م سيد عبــــد|لرحمن س|لم|862|35
لع| در|س|تـــ متـــطوره بــــ|لهرم ش تـــج|رتـــ ومح|سبــــتـــ|محمد ع|دل عبــــد |لبــــ| محمود498|2|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن حم|ده عبــــده محمد827387
طبــــ |لمنصورهنشوى ع ك|مل محمد ج|د676438
يم|54922| د|بــــ ع شمس|يه س|لم رجبــــ س|لم |بــــر|
429o27طبــــ |سن|ن طنط| |قه محمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد أحمد حسن
طبــــ ع شمسه|جر عوض عبــــد | عز|م444395

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسل|م محمد |حمد محمود|66224
تـــج|ره بــــنه|محمود مسعد بــــدير ح|مد|35337

26o|6 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرحمه ع|دل عبــــد |لق|در بــــسيو
يم|34432 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد| |يمن عبــــد| محمد |بــــر|
يم عثــــم|ن|329855 ش|م سيد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه||ء 

نوعيتـــ |لفيومه|جر محمد محمد عبــــد |لرحمن833|5
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نخ|لد محمد ربــــيع عبــــد |لحليم55399 كليتـــ 

يم بــــن65|5|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عف|ف خميس محمد |بــــر|
ه |م محمد |م |846|63 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم
49o2|7د|بــــ بــــ سويف|أمنيتـــ محمد فتـــ محمد صليحه
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــريم شو عبــــد |لبــــ| محمد بــــيه6|7538
| عمر محمد فوده266656 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسمر دسو محمد سيد835693
7o9437|ر محمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم| |لسيد |حمد م|
27829o| يم عفي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ن| |حمد |بــــر|
886o69|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط نتـــص|ر ع|طف عبــــد|لرحمن عمر
6|74o6|حقوق د |طندى محمد ل|ظوغ حن عبــــد
485o42حقوق |ل|سكندريهمحمد مجدى عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
25||64| يم |لطهوي يم جم|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومبــــر|
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69|o37يم بــــيو زر|عه |لمنصورهمحمد |لغريبــــ محمود |لغريبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد ع حسي |779722
8oo39||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد صل|ح محمد عمر
4536o9| تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد ط|رق |لشح|تـــ |لمتـــو
636o35| يم |حمد محمود مصط و| طبــــ |لزق|زيقبــــر|

42o55د|بــــ ع شمس|ل |ء ع عبــــد |لنبــــى ع
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ند رض| رجبــــ ع2|7822

ندستـــ حلو|ندع|ء محمد ع |حمد56283
8o686oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سعده نعم| محمد محمد|
طبــــ |ل|سكندريه|ء حمدي عوض محمد||68|52
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر مجدى عبــــده |لعسي|9|7|6
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   سعيد ع ع ع |ن5627|5
899ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر رمض|ن محمد محروس

تـــج|ره طنط|خ|لد محمود عبــــد |لعزيز |لدمنهورى2295|4
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عزه لبــــيبــــ محمد |لعربــــى  لبــــيبــــ |لرف|678897
4o98|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء |حمد محمدعبــــد|لحميد |لمهدي|
ره|سل عيد |م محمد48478| د|بــــ |لق|
ل|ل624738 د|بــــ د |ط|محمود رض| محمد |لصديق 
7595o7يم عزو علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم عبــــد |لعزيز عبــــ|س |بــــر|
وف|تـــمحمد صل|ح عبــــد |لغ عبــــد |لرحمن42||3| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
9||9o2 تـــج|ره سوه|جعم|د حمدى محمد ح|مد
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيه |لسيد حل محمد حل |حمد|527792
876o93 علوم |سيوطمحمد |حمد دي|بــــ محمد
ندستـــ كفر |لشيخ |ر ي| عبــــد |له|دى عبــــد |لفتـــ|ح|44798
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــتـــه|ل عمر فضل | عثــــم|ن|6|7542

8555|| طبــــ بــــيطري |لم |يم|ن عزتـــ |م ع
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمنه | جميل |سم|عيل عبــــد |لعزيز 3|7675
علوم |لمنصورهسم|ء محمد ف|روق مر |لبــــر 439582
ر|ير نرسيس م|رد |ن445698 تـــج|ره |ل|سكندريهسيف|ن 
878o36  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمه| محمد محمود سيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ممدوح فتـــ عبــــد|لبــــ| 443453
حقوق ع شمسف|دى عزتـــ شو متـــي|س67524|

د|بــــ بــــ سويف|ي|سم ربــــيع عبــــد |لعظيم ري|ض882|7
|3867oيم حسن سويد|ن طبــــ |سن|ن ع شمسسل مجدى |بــــر|
يم |لش|438226 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء شهدى |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهأمنيه عبــــد |لحميد ح|فظ عبــــد |لحميد سليم87|479
صيدله |لزق|زيقمل |لسيد عبــــد | محمد|784427
52o776| معهد ف ص |ل|سكندريهمنيتـــ رجبــــ عبــــد|لحميد محمود مصط
لسن ع شمس|من|ر |حمد صد عبــــد |لجليل5|673|

44|47| يف رش|د مو زر|عه |لفيومحمد 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء محسن عبــــد|لمنعم عمرع|مر|344643
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4o4882| |تـــج|ره |سيوطم|يكل شو عزيز طوبــــيه عط
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيه مسعود ح|مد محمد|232889

تـــمريض  بــــ سويفعبــــد|لرحمن عص|م عبــــد|لرحمن محمد3|633
9o4663  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع حس|ن ع محمد

يم|44652 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء رفعتـــ محمد |بــــر|
499o76نوعيتـــ |ل|سكندريهشهد محمد عبــــد|لجو|د ه|شم
5o8o92تـــج|ره |ل|سكندريهندى خ|لد محمد محمد ه|شم
زر|عه كفر |لشيخأسم|ء خ|لد أحمد |لشو|د |ل|م|م443222
9ooo29 د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحمن محمد فؤ|د عبــــ|س
7o47o9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه تـــيس محمد حشيش
ي حس |بــــوجنديه435848 صيدله |ل|سكندريهع |ء خ
ين عص|م |حمد سليم|ن محمود8595|| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن
686|o3يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــشيم|ء ه| |لعشم|وى |بــــر|
يم4|4|33 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد سعيد عبــــد| محمد |بــــر|

2o34|رهش|م محمد مصط محمد تـــج|ره |لق|
62oo8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد رشدى عبــــد |لسل|م بــــصله
27262o|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |ف محمود محمد حسن|

433o|رهسيف |حمد عبــــد |لق|در |حمد |لحلو ندستـــ |لق|
265o65لس يوسف حليم رزق وف|تـــك ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

ف عبــــد |لعزيز |لسيد |لطويل673|3 ره|ريم | د|بــــ |لق|
77ooo||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد رش|د محمد
حقوق |ل|سكندريهدى |لسنو خلف |لسنو محمود285|49
حقوق |سيوطع محمد رض| ع  876352

ره|مريم محمد مصط حسن حس 4639| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورص|ف |ز حسن محمد زو|ل|49847
24oo95بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم | مرزوق فتـــ مرزوق
338o57د حموده بــــكر رهعبــــد|لرحمن مج| طبــــ |سن|ن |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |لسيد عبــــد |لعظيم عبــــده |لسيد683743
923o73 تـــج|ره سوه|جمحمد محمود رس |حمد
د|بــــ ع شمس|يم|ن محمد |لسيد محمود |لسيد|26338|
زر|عه ع شمسمحمد خ|لد محمد سيد|255|3
تـــج|ره ع شمسم|رين| عزتـــ  |د سند رزق25495|
9o8o89 تـــج|ره سوه|جف|طمه عصمتـــ مصط صديق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط مختـــ|ر محمد محمد حمد|ن634572
26o2|2د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم |لسيد طه حبــــيبــــ
رتـــ|م|رين| ع|دل مجدى شفيق763|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
48824oد|بــــ |ل|سكندريه|محمود محمد عوض |لسيد |لطنط|وى
7587|oحقوق |لزق|زيقمحمد |حمد بــــدرى ك|مل
476|o5 يف عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رو|ن صل|ح عبــــد|لعظيم 
8346|o|ندستـــ قن|بــــتـــس|م جم|ل محمد ج|د
د|بــــ |سيوط|س|ره ن| عبــــد|لصبــــور عبــــد|لسل878783
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|3236oرهم|ر|ن عم|د |سعد رزق زر|عه |لق|
ش|م د|ود رشو|ن336525 تـــج|ره بــــنه|بــــتـــ | 
64346oيم علوم |لزق|زيقزينبــــ مندور |حمد |بــــر|

ره|مريم محمد عبــــد|لرحمن محمود889|3 د|بــــ |لق|
رهحمد ط|رق مر|د محمد|44464| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|o345تـــربــــيتـــ طنط|محمود عبــــد |لح|فظ شعبــــ|ن عبــــد |لح
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن محمد رمض|ن |لمتـــبــــو3|63|6
يم مجدى |حمد مصط  |ض||32453 تـــج|ره ع شمسبــــر|

نوعيتـــ |لفيومسم|ء عبــــد |لمع ري|ض عبــــد |لودود6|626
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفرحتـــ |يمن محمد محمد38|354
|442o3|رتـــيه كم|ل محمد |حمد علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|عل| ذكري| محمد ك|مل عبــــد|لعزيز ع 3|3489
4o3827|تـــج|ره دمنهورحمد ط|رق |حمد حس ح|مد
2|3o83ر تـــج|ره ع شمسي|ر| عمرو محمد رش|د ط|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد س|مح |حمد ح|مد عبــــد|لصمد|7|2474
معهد ف تـــمريض |لم | كرستـــينه جم|ل ص|بــــر ص|دق854383

636ooمعهد ف ص بــــ سويفنوره|ن |يمن مسعود محمد
ندستـــ بــــنه|من|ر خ|لد حم|د |لسيد329985 كليتـــ 
يم جل|ل محمد |لطلبــــ|وى|267667 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
42oo29كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد جعفر
تـــربــــيتـــ دمنهوروطنيتـــ سعيد سعيد عبــــد |لع|ل أبــــوجميل44|497
رهحمد محمد محمد |م |262|3| تـــج|ره |لق|
علوم |سو|نمريم مصط حل مطر محمد9|4262
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن ع محمد ع عبــــد |لح|فظ|7392|5
تـــج|ره |سيوطن|ء ع حس م|لك|85758
|484o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــه محمد |حمد عبــــد |لمقصود حمزتـــ
6o4896|د|بــــ |لمنصوره|سل ع |لشح|تـــ |لكل|وى عبــــد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد |يمن عبــــد |لعزيز محمد |لشن||42325
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ي| |لسيد |سم|عيل265669
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|ره |لسعيد ه|شم عم|ره حس 994||7
9o|||9 حقوق سوه|جعبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد رجبــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ84|226
|ج|679486 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء حم|ده محمد سل|مه 
حقوق بــــنه|سل صل|ح عبــــد|لحميد متـــو سعد|33227
تـــج|ره |سيوطج|كل عزتـــ تـــوفيق سعد|82322
يم  8|55|9 معهد ف ص |سيوطمحمد |حمد محمد نجيبــــ |بــــر|
2389o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم حل محمد بــــيو سليم|ن
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد مصط صبــــ محمد محمد |لخو545269
42o|o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل عوض عبــــد |لجليل |سم|عيل

رهيوسف |لسيد عبــــد |لعزيز ع محمد826|3 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرن| |حمد شكرى محمد48522
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6898o3زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــغدير محمد منصور عبــــد | منصور
627446| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمد ع فرح|تـــ ع
34287o|ش|م سعيد عبــــد|لمؤمن كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء 
ر |لتـــ|بــــ |حمد عوض622375 معهد ف ص بــــور سعيدلؤه م|
يم 754|92 معهد ف تـــمريض سوه|ج عبــــد|لحفيظ محمد محمد |بــــر|
6o26|5تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن كرم محمود مبــــروك مبــــ|رك
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| |س|مه عبــــد|لغ عبــــد|لمجيد|88|23
علوم |لزق|زيقه|يدى محمد شحتـــه خليل626987

ندستـــ ع شمسطه رضو|ن طه رضو|ن|667|
6285o|د|بــــ بــــ سويف||ء محمد عبــــد |لعليم محمد

5o3o94تـــج|ره |ل|سكندريهأن ع|طف محمد سيد محمد
49232o|حقوق |ل|سكندريهحمد عنتـــر كم|ل عبــــد|لوه|بــــ |لسم
د|بــــ ع شمس|عمرو مجدى محمد فخرى56426|
||694oإعل|م بــــ سويفبــــول| ع|طف صليبــــ دوس
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أل|ء |لشح|تـــ طلبــــه محمدعبــــد |لع|ل7927|5
9o2o2| تـــربــــيتـــ سوه|ج | ع عبــــد|لرحيم محمد
9o4899 ندستـــ سوه|جمروه فؤ|د عوض عج
ره|س|ره |يمن محمود محمد232528 د|بــــ |لق|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيم|ن عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد||34574
4425o6|زر|عه كفر |لشيخحمد |لسيد |حمد ع |لبــــري
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخندى محمد محمد عبــــد |لق|در |لبــــن|444378
|3o8ooر عبــــد |لمسيح ع|بــــد ميخ|ئيل تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|
ره438||6 علوم |لمنصورهض عص|م محمد |بــــو ز
783o29|تـــج|ره |لزق|زيقرمض|ن مصبــــ|ح محمد مصط عبــــد
طبــــ |لزق|زيق |ر محمد سعيد محمد ع |لشهو| 626864
يم عيد4|4324 معهد ف ص طنط|رو|ن شح|تـــه |بــــر|
3467ooكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|رتـــ بــــ |حمد محمد ع|شور
34879oتـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ رض| عبــــد|لنبــــي عبــــد|لعظيم محمد
رهحمد رجبــــ محمود عبــــد |لفتـــ|ح حس|ن242525 حقوق |لق|
حقوق |لمنصورهرن| جم|ل حسي ج|د |لم|وى|763|4
4o594||تـــج|ره دمنهورل|ء منصور دندر|وى مهدى
ندستـــ قن|حمد عبــــد|لبــــ|سط |حمد ع |867952
تـــج|ره ع شمسم|ريو مجدى عبــــد |لمسيح جيد8672||
2658o8ف ومس|حه |لمطريتـــعل|ء نبــــيل ج|بــــر عبــــد|لرحيم ك.تـــ. ف رى و
35o369|يم عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|لفتـــ تـــج|ره ع شمسبــــر|
34o|28|تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد محمود محمد عبــــد|لحليم عبــــد
ندستـــ |لمنصورهحمد ع|دل |لسيد حس |626|68
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد |لحسي محمد منتـــ محمد328334
2|4o42كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــه| | محمد ع ع سليم
تـــج|ره طنط|ع رض| ع عبــــد|لغف|رع |لمك||399|6
8|525oد|ر |لعلوم |لم |ر| | حس عبــــد|لر|زق عبــــد|لنعيم
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو رض| عبــــد| مغ|ورى4887|3
75o579|ف عبــــد |لحق |حمد عبــــد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رول| |
6985o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعم|ر ط|رق عبــــد |له|دى |لمر |لحلو
25465oندستـــ شبــــر| بــــنه|ح|تـــم نبــــيل محمد سيد |حمد بــــدر
ر|ء خ|لد محمد حس مصط 4|7558 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه جم| ل |بــــو |لسعود عبــــد |لرشيد|483445
د|بــــ سوه|ج|نسمه |س|مه محمد صفوتـــ عمر 924226
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــنجوى محمود عبــــد |لحميد محمد698336
7o289|يم متـــو |بــــو شلش ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد خ|لد محمد |بــــر| م |لع| 
تـــج|ره |سيوطنرم |لمعتـــز بــــ| محمد ربــــيع عبــــد|لمع8|8768
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد مجدى محمد جمعه عطوه453338
32963o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ عط| عبــــد|لستـــ|ر عط
تـــج|ره ع شمس |ده عل|ء |لدين محمد حسن72|26|
يم  5537|9 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجورج عص|م شفيق |بــــر|
52o274 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعل| ع|طف محمد ع |لف 
7o7299|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محمد |لسعيد |لغريبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردينـ| صل|ح |حمد مصط عبــــد|لنبــــى4832|5

4529oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعيد سعد عيد سيد
6o64o5تـــربــــيتـــ طنط|محمد |حمد فريد |بــــو سعده
34682o |حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء غبــــ| سيد و| غبــــ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ حل |حمد رسل|ن833543
4|278oتـــربــــيتـــ طنط|سم|ح س| ك|مل |بــــو زيد
تـــج|ره سوه|جم|رفل ميشيل فوزى |سكندر |89882
حقوق ع شمسيوسف معتـــز |حمد محمد64|27|
2756o3د|ر |لعلوم |لفيومح|تـــم محمد مني عبــــد |لوه|بــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد حسن |لسيد ع 369867
9|o29|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي|س |لسعودى |حمد|لرف| عبــــد
6o2768علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــ|سم جم|ل محمود عبــــد|لعزيز يوسف
7|o668تـــ معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسل |حمد ج|د |لمو طه خض
|34o||حقوق حلو|نمحمود حسن ع |ن محمد
تـــج|ره |لزق|زيقس|مح سم ع عبــــد|لع|ل643983
حقوق |سيوطر| | ص|لح محمد |لعبــــد854967
77||o5زر|عه |لزق|زيق|ء س| عبــــد |لحميد عبــــد |لغ ر
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|منتـــ | ع|دل بــــيو |سم|عيل34249|
7oo343|يم ي| |حمد |لشح|تـــ معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــر|
3322o7يم ع |بــــر تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سيف |لدين ط|رق |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ف|روق شوشه |م 757956
يبــــه3866|4 تـــج|ره طنط|محمود ع|طف حميده 
6982o5نوعيتـــ |لمنصورهندى |حمد شو محمد عبــــد |لو|حد
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد ربــــيع ن محمد |بــــو ط|لبــــ232266
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد عوض محمد محمد بــــره|م |لزر3|6842
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ندستـــ |لفيومدى بــــدوى مصط عبــــد|لحميد73226
42o|6oتـــج|ره كفر |لشيخن|رم ي سل|مه محمد حسن |لخو
طبــــ بــــنه|حمد محمد ن شوشتـــ|433743
4|924oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر ه| عبــــد |لقوى إدريس
د|بــــ د |ط|ن محمد مصط |لبــــ| |6976|6
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نشه|بــــ عبــــد|لرحيم ع سعيد29|846 كليتـــ 
77o3o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لخ|لق
ر فريد6867|2 تـــج|ره ع شمسمريم و|ئل محمد ط|
2226o2تـــج|ره ع شمسرضوى رض| |حمد سليم|ن
4899ooتـــج|ره |ل|سكندريهن|دين محمد عنتـــر ع |لغوري
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسميه ع محمد عبــــد |لمقصود عبــــد |9536|6
3293o2تـــج|ره بــــنه|ند| رض| عفي محمد عي
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقي|ر| عم|د عبــــد |لش| سليم|ن غريبــــ637272
9o|442 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع عبــــده عمر ع
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن شكري محمد محمد حمد|838297
5oo769تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعو|طف |لشيبــــ| |حمد ع محمد
يم|844875 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نحمد ن| حس|م |لدين |بــــر|

وف|تـــميل|د ع|دل سليم|ن جرجس مسعود83996 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
6864o3يم د|بــــ |لمنصوره|وليد |حمد عبــــد |لنبــــى محمود |بــــر|
6|o48|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سمر محمد محمد و|صل
34o925تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن عربــــى محمد عبــــد|لخ|لق عفي زعبــــوط
7o3982|صيدله |لمنصورهلشيم|ء محمد رمزى |لقن|وى منصور
رهسل محمد عبــــد|لحفيظ |لجبــــ| 239736 تـــج|ره |لق|
9o4787 تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء |بــــو|لمك|رم |لورد| جودتـــ

تـــمريض |لفيوم جه|د عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل988|7
9o2642  حقوق سوه|جعبــــد| ع|دل ع محروس
26876oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر محمد محمد |لقزعه
4o3o36تـــج|ره |ل|سكندريهكريم أحمد |لسيد محمد سيد |حمد
يم عبــــد|لغ عبــــد |لمعبــــود م255268 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور| |بــــر|
476o6oي تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآل|ء |يه|بــــ فوزي عبــــد |لحميد |لم
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ محروس محمد عبــــد|لوه|بــــ سعد تـــر|48896
82o499د|بــــ |لم |ع |ء رجبــــ محمود رزق|
يم |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ع ش4587|6 ندستـــ بــــنه|محمود |بــــر| كليتـــ 
4o934o|تـــج|ره طنط|يه رض| مصط عبــــد |لعظيم بــــكر
63oo37|يم عطيه  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس محمد |بــــر|
علوم |لم |نوره|ن عم|د ع عبــــد|لعزيز3|92|8
يكل686239 يم  تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |يمن |لسيد |بــــر|
8||44o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء |يمن محجوبــــ عوض|
6|4o63|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د| | صل|ح |لسيد يوسف |لوش
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمود محمد محمد كتـــ|نه حسن446356
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|كريم محمود عبــــد| عطيه سل|مه |523756
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42399oعلوم |ل|سكندريه |ر ع |لسيد ع
|2543oيم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمعتـــز |س|مه |حمد |بــــر|
7o3384م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد عل|ء محمد محمود |لعز|وى

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد ي| محمد عبــــد |لمنعم|847| ل|
وف|تـــخ|لد وليد |لسيد ع447229 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
رهحمد عص|م |حمد طه|67|4|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحسن |حمد حسن محمد يوسف786832
36o8|4يم محمد تـــج|ره بــــنه|دع|ء |حمد |بــــر|
زر|عه |لمنصورهع|دل خ|لد عبــــد |لمع يس |لقصبــــى|68732
9o5228 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ر صل|ح ري|ض محمد
9|o766 لس جورج حل ز ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جك ع| 
8ooo8| ره|ء ع|دل عطيه عبــــد |لغ تـــج|ره |لق|

ر|ن3|3429 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عمر محمد فؤ|د |لسيد ز
تـــج|ره طنط|مريم م|جد جرجس شلبــــي338472

رهشيم|ء ح|زم عمر عجور283|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ن| م |لدين عبــــد|لخ|لق|258653
7785oo|يم محمد |حمد مسمح تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|

ف محمود عبــــد|لحق|5|72 حقوق |لفيومندى |
8|oo46تـــج|ره بــــ سويفمري|ن| مجدي ميخ|ئيل  |د
|د|بــــ |لم |يفه شح|تـــه عبــــد|لعظيم ع 2377|8
ي فرج |484|82 طبــــ |لم |مريم رفعتـــ بــــ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فؤ|د عبــــد|لرسول ع سلط|ن|267833
6o6265تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد يوسف |لبــــسطوي يوسف |لجم
757|o3|معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن رض| زعفر| |سم|عيل
7675o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمروه مصط عرف|تـــ مصط |لشعر
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحس|م حمزه فهيم ح|مد دي|بــــ5|6873
8o9427 ه ص|دق حن| عد معهد ف ص بــــ سويفمش
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسد | |حمد بــــرك|تـــ حسن عبــــد|لحميد8|3446
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرو|ن محمود زيد|ن عبــــد |لحميد سعيد444453
علوم ع شمس|ء جم|ل عبــــد |لعزيز ع غز|ل|6|7734
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــروضه شعبــــ|ن مصط |بــــو جليله85|255
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|دع|ء محمود |حمد حسن763673
يف محمد |بــــو ه|شم محمد366264 د|بــــ ع شمس|ه|جر 
7|o785عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد | مسعد |لمتـــو |لمتـــو ر|شد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه|بــــ ي| محمد عبــــده |لسيد|629825
5o988oطبــــ |ل|سكندريهمصط جم|ل ح|مد عم|ره
7o|464د|بــــ |لزق|زيق|سل | ع|دل نجيبــــ رزق ص|لح
32|8|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | ن| محمد حسن ع
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــ|سل وليد |لشح|تـــ |حمد52|353
|26o82رتـــ |لجديدتـــ|عمر حم|د حم|د ع ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــج|ره دمنهورعمرو |حمد محمد عبــــد |لمقصود بــــكر895|54
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علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسع محمد ع ح|فظ759224
8326|| كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيم|ن جم|ل شكرى ع
ندستـــ ع شمسحمد ك|مل و|عر عبــــد |لحليم طلبــــه|6|455

ف عبــــد|لحكيم عبــــد|لغ 348445 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــسل | معهد |لصفوتـــ |لع| 
علوم ع شمس|بــــ|نوبــــ عزتـــ صليبــــ حن|372269
تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره عمر سليم قطبــــ38792|
424|7oطبــــ |ل|سكندريهم|زن |حمد محمد |حمد |دم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد | خ|لد محمد عبــــد |لرحمن497352
حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد عرفه شح|تـــه3|259|
يم59447| رهبــــسنتـــ رمزي عبــــد |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط|ي|سم |حمد محمود نعم|ن 49|885
د|بــــ د |ط|طه بــــكر |لسيد صبــــح6443|6
4799o9بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسنوره|ن وليد رجبــــ محمد ع|مر
7o28|3يم بــــدير يم |بــــر| زر|عه |لمنصورهح|زم ع|مر فتـــ |بــــر|
|2265oرتـــ|وق |لش|ف محمد |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ره|ع محمد سيد |حمد223425 ثــــ|ر |لق|
688o77علوم |لمنصورهمن|ر محمد ح|فظ عبــــد |لر|زق ه|شم
يم |بــــوش|دى|985|4 د|بــــ د |ط|محمد يوسف يسن |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروى زكري| م |لدين عبــــده|5479|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــ ميل|د عيد فه 7585|8
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع مصط ع جمعه ع443389
معهد ف ص طنط|دين| فتـــ عطيه يوسف عبــــد|لع|ل434482
ر |حمد|869783 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نلشيم|ء |حمد عبــــد|لظ|
رهول|ء سعودى ع ع |ن2|2239 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|5o29oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعنتـــر محمد حس محمود محمد

9o638د|بــــ بــــ سويف|بــــه عويس سيد عبــــد |للطيف
45|9|oيم دويد|ر ندستـــ كفر |لشيخمريم وجيه |حمد |بــــر|

رهوق ي| غريبــــ رجبــــ5|279 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |لمنصورهخلود ز|يد عبــــد|لمحسن عوض647356
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ن| محمد ع |حمد756936
6|6o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزي|د محمود محمد عطعوط
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر محمد محمود ع46429|

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ع محمد محمد شلبــــى|4266
6|8oo7حه وفن|دق |لمنصورتـــي|سم عوض رجبــــ |بــــو عبــــده| 
6o9267 تـــربــــيتـــ طنط|ش|م وجدى فؤ|د |لمن
|2823oخدمه |جتـــم|عيه |لفيوميف خ|لد |حمد سيف

طبــــ |لفيوممحمد محمود عويس |لقر محمد محمد63754
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسصبــــ|ح حس طه |حمد |م|م348327

يف ع محمد|5348| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد 
9o3|42 طبــــ بــــيطرى سوه|جس|ره محمد |حمد ع
ره|محمد |حمد بــــهروز عبــــد |لعليم28878| د|بــــ |لق|
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يم محمد ز|يد8|4225 تـــمريض فرع مطروح من|ر |بــــر|
حقوق بــــ سويفج| حس|م خليفه ع44|9|

687oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد حمدى فتـــح | عم|ره ع
34o46o|طبــــ بــــنه|يتـــ ح|مد عبــــد| مصط سليم

تـــج|ره بــــ سويفسل|م حن محمود |حمد|55343
8|oo82 زر|عه |لم |حفصه رجبــــ عبــــد|لحميد ع
6o552|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهم محمد محمد رش|د ح|فظ رستـــم
6o4|o6|تـــج|ره طنط|محمد |حمد من |حمد |لهل
|7552o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن روم| مسعود عبــــد |لنور
27o9o||ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه س|مح محمد عبــــد |لرحمن |لش
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|يزتـــ |س|مه محمود |لسيد332492

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|خلود تـــوبــــه عد |سم|عيل57265
75|46oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن |سل|م عبــــد |لفتـــ|ح شو|ش

رهيم|ن عبــــد | محمد محمد |ل|دغم|33748 زر|عه |لق|
يم492776 د|بــــ دمنهور|حمد محمد عبــــد |لغ |لسيد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهيتـــ عبــــد |لسل|م أحمد عبــــد|لسل|م |لعو 8399|5
يم محمود |ل |ل4|5|75 تـــج|ره بــــور سعيدمؤمن محمود |بــــر|
7o|8o|د|بــــ |لفيوم|لشيم|ء مصط كم|ل محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخي|سم محمد عبــــد |لعزيز يوسف |لد 8567|4
طبــــ |لزق|زيقف ع محمد |ل|ل حسن|665|64
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد صل|ح محمد محمد|9|96|4
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لونيس حس|م |لدين عبــــده شعبــــ9777|4
24oo25رهوليد |يمن ص|بــــر عبــــد|لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رى2754|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى صبــــرى محمد عبــــد|لحميد |ل|ز
معهد ف ص طنط|ند ممدوح |لسيد صل|ح |لدين طه434468
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد| محمود محمد محمد839964
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــيتـــر |م |م فرج |233999
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــع حس ع سليم|ن753357
6245o5لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|زي|د أحمد عبــــد |لق|در عز|لدين يوسف

كليتـــ |أللسن ج أسو|نر| | عبــــد |لنبــــى جمعه عبــــد |لحميد42788
692o65 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــصل|ح محمد عبــــد |لمجيد |لدكرورى
632|o|ر عبــــد |لر|زق ص|لح |بــــر د|بــــ |لزق|زيق|س|ره م|
وز محمد عيد عبــــد|لحميد س|لم67|429 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف
تـــج|ره سوه|جحسن صل|ح محمد عبــــد |لص|دق772392
م|م |حمد39|825 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد ع|رف 
يم عبــــد |لق479872 وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
85553o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|تـــن بــــليغ حمدي حس
ر عبــــد|لج|بــــر|3|8859 تـــربــــيتـــ |سيوط حمد ي| م|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |حمد صديق حسن مو23|697
طبــــ |سيوط حمد عبــــد|لر| مفتـــى عبــــد|لر| 5872|9
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى |ميل شو عبــــد |لملك23384|
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69o524فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | جمعه مسعد عبــــده |لنج|ر
87848o|تـــربــــيتـــ |سيوط م| مجدى عثــــم|ن حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع محمد ع 642349
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىه|جر محمد قدري |حمد ع 826259

ثــــ|ر |لفيوم|كرمه محمد صل|ح عبــــد |لحليم6488|
يم شلبــــى86|42| د|بــــ ع شمس|محمد سيد محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|ع|دل سم حسن رضو|ن محمد495378
35o576يم طبــــل يم عبــــد|لرحمن |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| |بــــر|
ى489588 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|أل|ء سم جل|ل فضل خ
269|o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسه| محمد |بــــوزيد عز|م
634o77ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |لسيد صل|ح |لسيد محمد ع| 
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد ع حسن |بــــو|لعل| 879643
759oo4آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|بــــيشوى س|ويرس ضيف س|ويرس
تـــج|ره ع شمسعبــــد| مسعود عبــــد|لحميد عبــــد|343362
879253| ه مصط محمد ع تـــمريض |سيوط م
علوم |سو|ني|سم ط|رق شعبــــ|ن خليل  |89683
ندستـــ أسو|نمحمود ط|رق محمود ي محمود762433
علوم طنط|يمن |س|مه |لزن|تـــى |لخلي ش|دى2352|6
4|o584تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد مصيل جبــــر
|4389oره|ع محمد مصط ع د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ عبــــد|لحميد34|||3
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لعظيم شلبــــى255692
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد حس مع|ف محمد بــــدر|ن84|495
768o|3| ه جميل محمد |لسيد |بــــو |لعن معهد ف ص |سم|عيليهم
لسن ع شمس|بــــتـــول حمدى عبــــد |لسل|م محمد شبــــل65232|
9o3|9o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| خليفه |حمد ع
يم838623 د|بــــ |سو|ن|ربــــ|بــــ |بــــو|لجود فه |بــــر|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نمريم عل|ء محمد خليل25337|
يل ج |لزق|زيقزينبــــ مصط |بــــو|لمجد سليم|ن|86348 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ندستـــ |لفيوموق رجبــــ سيد دسو 64454
4|4oo2ى |د|بــــ طنط|مروه عبــــد |لعزيز |حمد ع |لجعبــــ
تـــمريض |لم | حمد ن| زغلول محمد|854339
42|6o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع أحمد محمد ع حسن  |بــــى
يم حميده356|44 طبــــ كفر |لشيخمحمود |حمد يوسف إبــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلميس |يمن محمد نجيبــــ س|لم رسل|ن||7|27
4o472|د محمود |لسيد وف|تـــمحمود مج| معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
4472oo|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ر| محمد عبــــد |لحميد شن
33o822حقوق بــــنه|بــــسمتـــ عص|م |لدين فتـــ عبــــد|لحميد
يم |حمد متـــو635665 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقندى محمد |بــــر|
ف |حمد |لسيد ع|مر||345|4 لسن ع شمس|منيه |
5o5355|تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس |سم|عيل ع |لسيد |لسق
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء محسن عبــــد|لكبــــ محمد  883444
تـــربــــيتـــ طنط|وق عص|م عبــــد |لمنعم أبــــو زيد ع 432635
77o25oيم علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد بــــدوى |حمد إبــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرح|بــــ محمد محمود عفصه257523
48|6o7حقوق |ل|سكندريهمحمد ع|مر محمد عبــــد |لستـــ|ر
حقوق |لمنصورهمحسن عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحليم حج|695955
7o4936ندستـــ أسو|نمه| عص|م محمد محمد |حمد سبــــيتـــ
32o945كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ع|طف ع محمود
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ره جميل ك|مل جندى |88386
يم خل|ف9||2|4 تـــج|ره طنط|محمد عمرو س| |بــــر|
ي62|529 علوم ري|ضتـــ طنط|محمود محمد عمر محمود |لم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد عص|م عبــــد |للطيف عم|ر|2|98|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طين|س عبــــد | محمود عبــــد | |حمد693769
479o79علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمهند محمد محمود عبــــد|لعزيز محمد
7o462o ر محمود ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عل|ء عبــــد |لظ|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــي|س سم محمد |حمد خليفه446377
4|o76o يم عبــــد يم مجدي |بــــر| |د|بــــ طنط|أمنيه |بــــر|
35|4o|ر طه صقر ر عبــــد|لظ| طبــــ ع شمسن|ديتـــ ط|
حقوق بــــنه|مروتـــ محمد بــــش |لسيد|حمد332459
طبــــ |ل|سكندريهمحمد فتـــ حسن |لم |وى|||||5
|35o29ندستـــ |سيوطعمرو ط|رق |حمد ع
ف محمد مرغ 6|6|88 طبــــ |سيوطر| | |
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحسن|ء ن| رمض|ن خليل4|2533
6o3o8كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفدى عبــــد|لرحيم حس عبــــد|لرحيم

|2665o ندستـــ ع شمسمرو|ن حس محمد حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رين| |سعد ص|لح مرقص39558|
ف |حمد ح|مد محمد|24769| حقوق ع شمسسل|م |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود خ|لد عبــــد | محمود689533
تـــربــــيتـــ ع شمسندي رف| سيد رف| |35966
457o35|ل حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|لشيم|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لر|زق 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن ه| محمد |لسيد نجم489658
3428o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ع حسن سيد
2|79|o ره|ندى حسن |حمد |لسي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |9|6372
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ه| محمد |لسيد|32425
يم ع 823|86 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرحمه مصط |بــــر|
4884o4تـــج|ره دمنهورمصط محمد حسن شلتـــوتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد |نور |حمد سيد349339
ندستـــ ع شمسبــــ|سل مجدى |حمد محمود مصط 27297|
8833oo  تـــج|ره |سيوطمحمد عل|ء فضل عبــــد|لعزيز
782o75|يف ه|شم حسن حقوق |لزق|زيقحمد 
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8785oo| |نوعيتـــ |سيوط |م طه محمود عط
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــسمه مر محمد ع|25424
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــول| ظريف عزيز خليل22|356
تـــج|ره ع شمسعمر محمد |حمد حس |8|37|
رهنوره|ن ع|دل فه محمد93|772 د|ر |لعلوم ج |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لحميد |يمن عبــــد |لحميد طنط|6|7758
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء |س|مه سعد سنو 8892|8
77o7|||تـــج|ره |لزق|زيقبــــتـــس|م محمد محمد حسن |دريس
78|o95طبــــ ع شمسيوسف عبــــد |لرحمن سليم|ن حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عزه محمد محمود محمد4749|8
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمزه مصط سيد بــــكر385|85
|د|بــــ بــــنه|دير |نور عبــــ|س عبــــد|لخ|لق329683

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| |حمد حس ح|مد55225
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد مسعد ن عبــــد|لعظيم629284
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد عبــــد|لح|فظ محمد عثــــم|ن848637
حقوق سوه|ج بــــو|لق|سم محمد ج|د محمود|364||9
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسحر محمد سيد |حمد ش| 267459
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عم|د مختـــ|ر عبــــد |لق|در8||54|
رتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لحكيم محمد عطيتـــ324399 تـــمريض |لق|
لسن ع شمس|سمر جمعه حسن بــــغد|دى62268|
ندستـــ |لزق|زيقخ|لد حسن مصط |لد||77938
6o36o6لسن ع شمس|س|ره نشأتـــ |لسيد أحمد أبــــو زيد
477o3oيم طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهل| محمد ع محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| ل|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لمجيد عمر|896862
5o4477زر|عه |ل|سكندريهعصم|ء محمد محمد رمض|ن |لقطوري
تـــج|ره |سيوطرحمه محمد زيد|ن ج|د |لمو 885282
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن مجدى محمد |لمر |لمهدى9223|6
28755oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسلو|ن حس|م سعيد محمد |لسيد
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ و|ئل عبــــد|لع|ل عبــــد|لجليل9|||35
6oo69|يم عبــــد|لحميد |لش|ذ صيدله طنط|سم|ء |بــــر|

حقوق بــــ سويفحمدى مصط خليفتـــ محمد8|579
35545oد|بــــ ع شمس|ه|جر سعيد يسن |حمد
ف ع |سم|عيل39233| ره|دع|ء | د|بــــ |لق|
ى |حمد|228234 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه وحيد ي

كليتـــ |أللسن ج أسو|نف|طمتـــ محمد حج|زى ذ52292
2359o4د|ر |لعلوم |لفيوممن|ل م|جد حس ح|مد قنديل
77888oنوعيتـــ |لزق|زيقه|جر عبــــد | منصور محمود

و|رى حس ن|6872 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|روضه 
4|o958|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| ط|رق عبــــد |لحميد محمد إبــــر
يم ن||42262 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم|جد أحمد إبــــر|
يم حسن|269324 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء سعد |بــــر|
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|3o294|تـــربــــيتـــ ع شمسن محمد عل|ء |لدين محمد
77|9o9|تـــج|ره |لزق|زيقحمد سل|مه حسن سل|متـــ |حمد

زر|عه |لفيومتـــقوي |حمد شعبــــ|ن ه|شم64278
9o28o7 معهد ف ص سوه|جشيم|ء عمر ق|عود |حمد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــ عل|ء |لدين سعد |لدين ن|شد837298
8323|o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد محمود عبــــد
|34992| علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |
حقوق ع شمسمصط سعد مصط |حمد26388|
ثــــ|ر د |ط|نرف|ن| وليد محمد |لعبــــ|||74|6
6o8922|نوعيتـــ طنط||ء عبــــد |لوه|بــــ عوض |ل|سود
67654o|ندستـــ |لم |يه محمد ع |حمد |بــــو |لسيد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمود ر| محمود|498838

|94o9| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمد |حمد لط محمد لط
479o47ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمود فوزى محمد سعيد
ر قدس رزق499755 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمل| | م|
|39|o2د|بــــ ع شمس|منتـــ | حل صبــــيح منصور
ف عبــــد |له|دى مهدى درويش429592 صيدله طنط|محمد |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــرك|تـــ عبــــد|لسل|م عل|م مر 864392
تـــج|ره دمنهوريم|ن بــــدر|ن رمض|ن |لسيد |لشن|وى5337|5
يم |لسيد9853|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود سم |بــــر|
يم339846 يم |بــــر| تـــج|ره بــــنه|ي|سم محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|يبــــل س|مح د|ود خليل34235|

57o22تـــج|ره بــــ سويفشهد نبــــيل سعد |حمد
76|5o5| علوم ج|معتـــ |لسويسسم|ء مصط |حمد محمد ع
43222oعلوم طنط|حبــــيبــــه خليل فتـــوح |بــــو حجر
يم||6332| ندستـــ ع شمسل|ء محمد سيد |بــــر|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد شعبــــ|ن حن محمود||5675
حقوق |سيوطمحمد نبــــيل محمد سليم|ن 887338
3544o2تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمد عبــــد|لعظيم فضل |لنج
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد جمعتـــ فؤ|د جمعتـــ|333347
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد رمض|ن محمد ع74|423
معهد ف ص |سو|نحمد سعد عبــــد|لرحيم عمر|ن|868296
ق|وي6728|5 علوم دمنهورنوره|ن |نور مصط |ل
يم|785859 ى محمود |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقي|د لط خ
4o36o9|تـــج|ره |سيوطبــــدر محمد |حمد عبــــد |لبــــ|سط |سم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جصل|ح |لدين رمض|ن قن|وى محمد 33|488
8o46o5تـــمريض |لم | شيم|ء محمد محمد سيد
8o37o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ندي عم|د قر عز|م
طبــــ |لم |حمد |بــــوبــــكر ع عبــــد|لعليم|822843
3386|4| تـــج|ره بــــنه|يتـــ عبــــد| ق|سم عبــــد|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد صبــــ |لسيد عبــــد|26|634
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء سعد |سم|عيل حسن|439887
45|o59ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد| صل|ح عبــــد|للطيف عبــــد|لرحمن حسن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد عبــــد|لن| محمد مصيل638374
يم ع |لزغبــــى678945 يم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| |بــــر|
ره|تـــ س| |لسيد محمد سلط|ن7768|2 د|بــــ |لق|
9|o724 تـــج|ره سوه|جن|دين ن| حسن ع |لعل|ف
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد سعيد عبــــد |لرشيد سعيد495779
ندستـــ |لمنصورهس|مه عوض محمد رش|د عوض|657||7
4475o3ندستـــ |ل|سكندريهحن ري|ض حسن محمد نور |لح|ج ع
طبــــ ع شمسح|زم كرم كرم عبــــد |لسل|م |بــــوسنتـــ867||3
6|743oحقوق د |طه|جر محمد صل|ح سيد ع
6|8o74يف مصط ح|مد جبــــه  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن 
8889o4 معهد ف ص ري|ضه |سيوطم | غبــــري|ل صبــــ بــــولس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس ح|تـــم حس سيد |حمد25739|
636|9oتـــج|ره |لزق|زيقشه|بــــ أحمد محمد أحمد سليم بــــدوى
يم محمد9|4835 تـــج|ره |ل|سكندريهد | |حمد محمد |بــــر|
323o66معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــسمتـــ خ|لد ع |لسيد سويلم
يم |سم|عيل محمد|5327|8 فنون جميله فنون |لم |قتـــ |بــــر|
حقوق د |طيوسف محمد محمود |لحسي 952|62
تـــج|ره بــــ سويفيري تـــوفيق رزق سعد|857937
87o927معهد ف ص |سو|نف|طمه ع فه حم|د
4o7929د|بــــ طنط|ي|سم محمود فوزى متـــو بــــدر |لدين|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دي|ء خ عيد |لش|طر|273325
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن رفعتـــ |حمد عبــــ|س 2465|9

22o37كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنه | محمد |لشوره |حمد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد |حمد درغ|م9|7653
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سعيد بــــدوى رمض|ن سعودى349383
8987o3 علوم سوه|جمحمود خ|لد محسن |حمد
يم345334 تـــمريض ع شمس محمد كرم سيد |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ميمه عثــــم|ن ع محمد|829384
4379o6 حقوق طنط|ريم عبــــد|لرحيم |لسيد |لسيد ز
32266o| ره|يتـــ ن| عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد| د|بــــ |لق|

582o4ر |بــــوزيد عيد سيد زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــط|
وف|تـــحمد خ|لد شو عبــــ|س فرح|تـــ|257965 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد | رمض|ن عبــــد |لش| ه|شم عبــــد|47888
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|ندى فؤ|د |حمد من يوسف|7232|2
8|49o3معهد ف ص بــــ سويفس|ره محمد عد محمد
ره|ريم ر|فتـــ ف|روق مبــــروك|875|3 ثــــ|ر |لق|
حقوق طنط|حمد حس|م عبــــد|لو|حد شمس |لدين5|82|4
|58o9|حقوق حلو|نس|ره سيف |ل|سل|م عبــــد |لحميد بــــكر
تـــج|ره ع شمسمحمد نبــــوى عبــــد |لمحسن عبــــد |لحميد773833
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2|5o35رهعمر مجدى محمود محمد تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم طلعتـــ ج|بــــر حم|د6|2527
رهمحمد |لسيد لط |لسيد8|733| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدله |لمنصورهحمد ع محمد عوده عيد|873|69
د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ طلعتـــ حمدى عثــــم|ن9639|2
6|76o7|يكل تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد |لحسي |لبــــرجيس 
د649495 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسم|ء محمد عبــــد |لرحمن محمد مج|
92o5oo تـــربــــيتـــ سوه|جمريم عوض حكيم ميخ|ئيل
439o64يم عبــــد تـــج|ره كفر |لشيخمصط |سم|عيل |لسعيد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط |حمد |حمد |لسيد262576
تـــربــــيتـــ |لمنصورهر| | صل|ح عبــــد |ل |لسيد شح|تـــه685567
تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه |حمد مصط |حمد767485
8o2793|حقوق |سيوطحمد |بــــوبــــكر محمود محمد
84484o|زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــحمد ن| قر |حمد
323o23رهصف|ء |حمد عبــــد|لملك س|لم|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
78o69||تـــمريض |لزق|زيق يه محمد محمد عبــــد| ع|مر

5o6o9|علوم بــــ سويفبــــر|م |دمون سمع|ن و|صف
7oo839ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــم|رتـــن جم|ل رتـــيبــــ سيدين بــــش|ى م |لع| 
48357oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريستـــ | رس ك|مل مه عوض
ندستـــ بــــنه|ندرو نصيف عوض قري|قص|625263 كليتـــ 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورش|م محمد |لسيد محمد سعد288||5
345|9oطبــــ بــــيطرى بــــنه|ندى بــــدر|ن عبــــد|لجليل بــــدر|ن
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء عبــــد |لحكيم مسلم محمد|768633
د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم |لشح|تـــ فرح|تـــ |لسيد |لبــــشل423|42
بــــتـــ|4|3595 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن ط|رق حس و
4|279oد|بــــ طنط|وق مح قطبــــ عثــــم|ن |لجندي|
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لش| |حمد ع قنديل|698869
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــده ع مهدي349|82
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشهد |حمد سعد محمد9886|3

|927oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر |حمد محمود |لسيد روبــــى
يم |لمتـــو73|624 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود زكري| محمود |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخف|طمه محمد حسبــــ | |لسيد محمد عي453886

رهمحمد |بــــوبــــكر محمد ع غ|42557 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |سو|نستـــيفن ثــــروتـــ ز عج|يبــــي|844263
6o3249ه |ليم| |لمحمدى |لكفر|وى زر|عه |لمنصورهن
يم ن| عبــــد |لحميد عبــــد|لرحمن757774 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
8o||56تـــج|ره بــــ سويفبــــسنتـــي عص|م ملك جيد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نجوي حسن ص|لح حس |5|822
33o857|د|بــــ بــــنه|م| مصط محمد مدكور|
يم سمع|ن |لنحر|7|494 لس |سحق |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورك
رتـــيونس محمد ح|مد عبــــد |5|567| علوم ري|ضتـــ |لق|
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|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نور|ن ع|طف خلف | محمد859794
47849oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل |حمد ج|د | محمد |لش|ذ
حقوق |لمنصورهمحمد ي| محمود |سم|عيل |لسيد676828
828o33 ر|ء دكتـــور سيد مد حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديز
د|بــــ |لزق|زيق|مروه صبــــ كم|ل محمد632484
يل ج |لزق|زيقف|طمه س| محمود |لخو85|254 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
46o839د|بــــ طنط|س|ره حمدي عبــــد |لحليم درويش|

6o772 حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لحميد |حمد مر
77525oمعهد ف ص |لزق|زيقمحمود ن| سعيد جودتـــ
صيدله |لزق|زيق|ء محمد صل|ح ح|مد حم|د|698378
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |م | ه| وديع عزيز6299|8
7o|236حسن تـــج|ره بــــنه|يوسف |لسعيد مصط |بــــو |لخ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن محمد |لسيد محمود محمد6|2225
يم42924| يم مكرم |بــــر| حقوق ع شمسس|مح |بــــر|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفسمر ص|لح عبــــد|لمجيد خميس436|85
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ع سيد عويس244745

3oo53بــــه شعر|وى يم و رهحن|ن |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
48766oحقوق |ل|سكندريهمحمد سعيد محمود محمد حسن
3246|oتـــج|ره ع شمسخ|لد محمد محمود |حمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ط|رق محمد ع|2649
3|288oتـــج|ره ع شمسعبــــد| ع عبــــد| سيد
26o37oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــجه|د نبــــيل مصط محمد
4|97o3د|بــــ د |ط|ر| |حمد |لمغ|وري |لص|وي سعد
تـــربــــيتـــ بــــنه| |حمد محمود |م عزبــــ|35726
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدزي|د و|ئل محمد عبــــده |لبــــرد| 32|762

طبــــ بــــ سويفمحمد سيد محمد غيض|ن|5355
7o65|oتـــج|ره |لمنصورهزينبــــ |لعزبــــ ح|مد |لسيد |حمد
69|o43ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمع|ذ ع|دل |لمتـــو 
ش|م عبــــ|س بــــ|ش| ع  5|8968 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمهد|ه 
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء محمد عيد رمض|ن  |م|8|46|5
|55o35تـــج|ره |سيوطعهد محمد عبــــد |لعظيم محمود
6o748o|تـــج|ره |لمنصورهحمد جم|ل |لمحمدى |لبــــدرى
6|9oo5 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمتـــ محمد عبــــد |لحميد حس |لر|ز
258796| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود |حمد مو

وف|تـــعمر عبــــد |لرحيم محمد |لزير||39| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |سم|عيل عبــــد |لرحيم |لسيد عوض692839
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد نبــــيل جوده محمد مصط |345382
تـــج|ره بــــنه|مع|ذ محمد محمود |سم|عيل44|8|3
تـــج|ره بــــنه|محمد بــــدوى |سم|عيل محمد |سم|عيل|33926
9|2o77 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره عد |بــــو|لوف| محمد
د|بــــ |ل|سكندريه| ط|رق ج|بــــر محمد539648
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9o9o7o|طبــــ سوه|ج حمد محمد سيف |لن |بــــو|لسعود
ر|6983|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه جم|ل محمد رأفتـــ محمد ط|
677o23|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمصط حس عبــــد |لق|در شلق
ندستـــ ع شمسيوسف |حمد محمد محمد6865||
44|o86| تـــمريض كفر |لشيخلشيم|ء عنتـــر بــــسيو محمد بــــسيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر ع عبــــد | غ|زى ز|يد499659
يم |حمد |لسيد||78486 تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
33o426تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم م|جد محمد ز
5|977oطبــــ طنط|لي محمد عبــــد |لل|ه |لج|ر عطيه
3|35ooتـــج|ره ع شمسه|يدى و|ئل عبــــد|لمنعم عبــــد|لو|رثــــ
4o823|ش|م شو عبــــد |لوه|بــــ حمودتـــ |د|بــــ طنط|سل|م 
325o59|يم عبــــد نوعيتـــ عبــــ|سيهيوسف عبــــد| |بــــر|
ف عيد محمد رضو|ن633753 صيدله |لزق|زيقعيد |
يم عبــــده محمد|699387 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحل|م |بــــر|

3o4o|يم ره|دير و|ئل عبــــ|س |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيم|ن رض| عبــــد|لمجيد خ |7|3556
تـــربــــيتـــ دمنهوردين| شعبــــ|ن ع محمد |لجندى496866
|59|7oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع ج|د عبــــد |لع|ل
6o3623ق|وى ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ |ده |لرف| |حمد |ل ك.تـــ. ف للبــــ
5o527o|صيدله |ل|سكندريهحمد مسعود ح|مد ع |لنمر
رهرو|ن |س|مه محمد عبــــد |لمنعم34336| طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ حلو|نحمد |لسيد محروس |لسيد عم|ر|28|256
ى3485|6 علوم ري|ضتـــ طنط|محمد أحمد عوض |حمد بــــح
7o8768صيدله |لمنصورهل|ء ع عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد ص

73o67علوم ري|ضتـــ |لفيوممصط محمد حس محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد وليد عص|م عز|م26747|
ى|775558 يم عبــــد |لص|دق خ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|دين| محمد |لشح|تـــ عنتـــر42579|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر ن ع |لرعو245834
6oo776د|بــــ طنط|خلود ع|دل عبــــد |لمنعم ز عي|
زر|عه |ل|سكندريهيوسف |يمن رجبــــ عبــــد |لعزيز |بــــو سليم2|4249
9oo997 يم كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه محمد سل |بــــر|
53o449 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|شيم|ء حسن أحمد ع حس|ن
34878oيم حسن |بــــوسق|ي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر حسن |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحسن محمد حسن عبــــ|س عثــــم|ن634724
تـــج|ره |ل|سكندريهكرم ع سعيد |لخيو4597|4

ندستـــ |لفيوميفيتـــ | | حن| ظريف|66972
2|8|2oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد جم|ل |لدين حس عر|بــــى |بــــوسنه
حقوق د |طمروه من |حمد |حمد ف|يد|62287
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمود |م|م عبــــد|لوه|بــــ |م|م حرحش337856
يم محمد سل|مه|435649 د|بــــ كفر |لشيخ|يمن |بــــر|
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ف عبــــد|لفتـــ|ح فرج مبــــروك3636|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل|م |
843|9oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعل| محمد محمود بــــسط|وي
35o424|ف |لدين م|مون عبــــد|لوه|بــــ ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد 
6|839oمعهد ف ص بــــور سعيدمحمد |حمد شو |لعطوى
5o9||3علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو سعيد ج|بــــر |حمد بــــك|ر
2493o3 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسه| كم|ل مصط |لسيد مصط
|67|6o رهر|ند| رض| عبــــد |لر|زق ع صيدله |لق|
تـــمريض |سيوطجرم كم|ل سعيد عبــــد|لنور |88992
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيوسف محمد يح محمود ع عبــــد |64|679
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|رتـــ عبــــد|لحكيم ع|مر محمد |ل|سود334856
77o285تـــج|ره |لزق|زيقع ص|بــــر ع |بــــوزيد ع
ر |بــــو|لعزم433742 علوم |لعريشحمد محمد محمد عبــــد|لظ|
24333o|رهيه صبــــرى عبــــد| محمد علوم |لق|
7|769oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــسوسن ط|رق طلعتـــ محمد |لدمرد|ش
د|بــــ |سيوط|رند| طلعتـــ ف|يز خليل 43|887

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد |لرحمن رفعتـــ عبــــد |لمو عبــــد |لع78972
8|897oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره|ن م|جد |حمد فؤ|د
د|بــــ دمنهور|ف|روق ص|بــــر محمود محمد مصط 4|4952
ر سليم عبــــد|لرحيم 945||9 فنون جميله فنون |ل|قعمر عبــــد|لظ|
69o837|د|بــــ |لمنصوره|منيه |حمد |لسيد ع محجوبــــ

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد ع|دل محمد مه عبــــد |لبــــ| |5|3|8
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه يوسف |حمد محمود|84855
د|ن4|6382 يم شح|تـــه محمد و تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــر|
923o6o|تـــج|ره سوه|ج حمد محمد عبــــد|لحميد |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفوف|ء جبــــر رمض|ن طه62387
8o|o72تـــربــــيتـــ |لم |غ|ده |حمد محمد |لغريبــــ
348o57تـــج|ره ع شمسعبــــد| ر|غبــــ عطيتـــ محمد |لم |وى

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م محروس |حمد عويس|55395
52o795|تـــمريض دمنهوريم|ن رجبــــ محمد عبــــد|لخ|لق
ره/ري|ضتـــحمد محمد عبــــد |لخ|لق محروس|29273| زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط يه حسونه سعد سليم|885966
لس ن|دي |نج يون|ن857365 تـــج|ره بــــ سويفك

4o6o8|رتـــ مل حسن محمد عبــــد |لغف|ر تـــمريض |لق|
د|بــــ د |ط|ي|د أيمن |لسيد محمد |لسن|ن||557|6
8|3o24فنون جميله فنون |لم |محمد محمود محمد طه
7|o3|4يم محمد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|خ|لد محمد |بــــر|
32435o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد ع|طف سعيد محمود ع
||8o9oى |حمد |لعيسوى يف |ل|بــــ|ص تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|فوزيه سعد محمد عبــــده محمد4|6267
68o852يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد رزق عبــــد |لر|زق محمد |بــــر|
7o4o37  يم يم محمود |بــــر| ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــر|
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ره|عمر |يمن محروس سيد39789 د|بــــ |لق|
يم |حمد96339 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|رضوى س|مح |بــــر|

معهد ف تـــمريض |سيوط مصط ع|دل محمد عبــــد|لحميد 7358|9
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل |لسيد ع|63479
يم عبــــد|لعزيز3|4436 ه عبــــد|لح|فظ إبــــر| زر|عه كفر |لشيخم
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن ع 59|863

2|o74رتـــمحمود سعد |حمد محمد علوم ري|ضتـــ |لق|
|35|o4|تـــج|ره ع شمسمحمد ص|بــــر عبــــد |لرؤف عبــــد |لوه
4o9763تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل| رض| فتـــ سعد بــــدر
تـــج|ره سوه|جرحمه عبــــد|لخ|لق رش|د محمد |254|9
244o86رهمحمد صل|ح محمد محمود عثــــم|ن ندستـــ |لق|
2476ooتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجم|ل عبــــد|لن| عمر حسن 
8o9988|تـــج|ره |سيوطحمد محمد ج|بــــ | عبــــود
نوعيتـــ |لم |م|رتـــ | سعد تـــ عزيز858823
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يم|ن مر |حمد عبــــد|لحميد|877597
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|خلود خ|لد محمد محمد ص|بــــر4|6337
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد س| |لبــــيو |بــــوزيد |لهج 3247|6
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل يوسف |لسيد عبــــد |لجيد |لسيد439579
4|o463| يم |د|بــــ طنط|محمد عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|

45o9o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه شح|تـــ سيد حسن
5o74o3تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنه|ل محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد كشك
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم جم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ شعبــــ|ن سيد68|233
تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد | حم|د عبــــد |لودود عبــــد |لل|56735|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوس|م ي| ع محمد832443
8|3o5oتـــج|ره بــــ سويفم |  |د بــــولس بــــطرس

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد محمد حج|زى خليفتـــ|65276
رتـــ حمد خ|لد محروس عبــــد|لمنعم|324343 تـــمريض |لق|
|289o9رهم | عبــــد |لمسيح وليم مق|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

6377o|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد ن| عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد فرج
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد عبــــد |لغف|ر محمد ع33324|

7|8o7|ه عبــــد |لمنعم سيد عبــــد |لقوى د|بــــ |لفيوم|م
معهد ف ص |سو|نبــــه |لنبــــوي سبــــ|ق حسن839223
|393o5| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نليدي| ه| سم عوض عبــــد
تـــج|ره |سيوطيوسف محمد محمد عبــــد|لحميد 7363|9
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل محمد مصط محمد336259
|37o73تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد من محمد |لمهدى
4247|o|ف |حمد محمد خنفور تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |
تـــج|ره |سيوطمنه | عل|ء |لدين |حمد سيد جبــــ|9883|8
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطيم|ن جم|ل عبــــد|لر| محمد|838964
44526oش|م عبــــ|س عر|بــــى ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن 

رهمع|ذ جم|ل عبــــد |لسميع ي|س 93|43 تـــج|ره |لق|
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32o47|| ندستـــ ع شمسحمد خ|لد محمد رش|د حس مو
565o8يم عبــــد|لرحيم حقوق بــــ سويفع محمد |بــــر|
5o495|وف|تـــع|دل محمد فتـــ فض وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

42o89|تـــج|ره كفر |لشيخين ن| عبــــد|لحليم عبــــد |لعزيز حم
حقوق بــــنه|ي|ر| رض| صل|ح عبــــد|لق|در5|3542
6o|977|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء محمد عبــــد | |لبــــيو س|لم

رهعمر عبــــد|لن| |لسيد محمد|2887 تـــج|ره |لق|
782o9|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد | |يه|بــــ شح|تـــتـــ سليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر |حمد عبــــد|لحميد |لخدل2|5462
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمريم يوسف حج|ج يوسف نعيم8826|5
6263|oد|بــــ |لزق|زيق|وق جم|ل محمد سليم
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممريم ط|رق |لسعيد |بــــوطوق7585|6
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد ع|دل |بــــو |لوف| عبــــد|لحكم|325246
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــح|مد عبــــد| ح|مد ر|شد43|268
254o77| يم |بــــود يثــــم محمد |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
52376o يم زيد محمد حس زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد |بــــر|
7|3o4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد رمض|ن عبــــد |لمطلبــــ |حمد صبــــح
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد رأفتـــ محمد فريد |لعري|ن|525867
حقوق |سيوطمحمد |نور عبــــد|لغ |بــــوبــــكر |9|884
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حس محمود محمد عل|م892|25
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |حمد شو مكرم|22|446
يم د|ود696435 تـــمريض |لمنصورتـــ ه|يدى |لسعيد |بــــر|
يم عبــــد |لفتـــ|ح||5775| د|بــــ ع شمس|منيه |لسيد |بــــر|
إعل|م بــــ سويفعبــــد |لرحمن ع عي سليم|ن74|49|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعيد عبــــد |لع|ل عليوه|75288
ش|م ع|مر |م 334929 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس |ر 
6o58o8تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لع| |بــــو|لمع| |لش
24o9|9ف صل|ح عبــــد|لسل|م حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |

رهحن|ن عبــــد |للطيف عبــــد | محمود47432 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــتـــ |حمد محمد عبــــد |لمنعم فرغ424|3
434o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه سيد عبــــ|س مر

|555o9د|بــــ ع شمس|عل| ع|طف محمود |لسيد محمد
6o4339ندستـــ طنط|كريم ط|رق عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لرحمن
يم48839| رهمنتـــ | يح زكري| سيد |بــــر| ندستـــ |لق|
8477o5تـــمريض أسو|نصف|ء حسن محمد عبــــد|لمنعم
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دير وف ع |م 822528
|4|7|oف محمد عبــــد |لحليم تـــج|ره ع شمسمحمد |
كليتـــ حقوق |لم |دع|ء سيد فؤ|د |حمد5247|8
حقوق |سيوطمحمد ممدوح عبــــد|ل|م|م |حمد 82|886
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف | حس سيد حس 95||82
4o88o|نوعيتـــ طنط|مه| س| |حمد |حمد محشيه
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تـــج|ره ع شمسسل محمود صل|ح |لدين |حمد358484
752o63تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر و|ئل رض| عبــــده
رتـــ |ء محمد |لسيد ع سليم|ن|48555| تـــمريض |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دير ع|دل |حمد ع3|8|5|
32282|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|يتـــ طه فتـــح | |لسيد مو
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطن|ن يوسف ز |سكندر  888465
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه ط|رق محمد فتـــ عليوه7|7764
ف حمدى عبــــد|لمقصود|59|767 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع شعبــــ|ن ع |لعبــــد256377
|66o53د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود خ|لد سليم|ن فرح|تـــ
9244o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريه|م ي| |لسيد |حمد
2459o8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ع|طف شو |لسنبــــ|وى
766|o2علوم بــــورسعيدنوره|ن محمد ف|روق |بــــو |لحسن عبــــد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــف|طمه محمود عبــــد|لعزيز جنه44|269
27o52oيم عل|م تـــج|ره سوه|جمحمود ك|مل |حمد |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد محمد |لعربــــى |لسيد منصور762573
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|طف محمد صبــــ ع سيد 29||33
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عم|د نور |لدين عبــــد|لعزيز349738
م ط|رق عبــــد |لرقيبــــ عبــــد |لعزيز|499|64 تـــج|ره |لزق|زيقد
معهد ف ص سوه|ج|ء محسن  |د جعفر|832452
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرضوى محمد شعبــــ|ن محمد عبــــدتـــ675689
5|7o36معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  من|ر حسن فتـــ زيد|ن عبــــد |لحميد
يم عبــــدربــــه9|4478 ندستـــ |لسويسه|يدى |يه|بــــ |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه مبــــروك عبــــد |لبــــديع عبــــد |لرحمن |7|6786
تـــمريض دمنهورعبــــد |لحميد أحمد عبــــد |لحميد |حمد سل432||5
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه |حمد س|لم ربــــيع|267422
48|5o5حقوق طنط|عم|ر |حمد |حمد عبــــد|لرحيم عثــــم|ن
495|o6 تـــج|ره دمنهورحمد سل|متـــ ن| عبــــد|لر|زق حسبــــ
| خليل محمد خليل محمد754358 حقوق بــــورسعيدي
697|o2ندستـــ |لمنصورهعبــــد | ع|دل |حمد محمد منصور
7784o9تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه حمدى عبــــد |لرؤف سليم|ن

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفسميتـــ سم عثــــم|ن عبــــد |لعليم62454
64o373ش|م عطيه محمد عطيه تـــج|ره |لزق|زيقي|سم 
3545oo|يم ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ل|ء سعد سيد |حمد |بــــر|
5o6543|علوم |ل|سكندريهرو|ن عص|م علم |لدين محمد |لتـــه
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــنه|ل كم|ل ن محمد2|7568
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد س| حسن عثــــم|ن طر|ف|486527
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مصط محمد سليم|ن3237|3
249o|9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم محسن حس سل|م
6o8|98ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر |حمد حس |حمد
5|o459تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن عمر جل|ل محمد |حمد
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8o9462|يم تـــج|ره بــــ سويفحمد بــــ |لدين |حمد |بــــر|
علوم |لمنصورهح|زم طه |لسيد محمد696938
9o2253|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد محمد ع |حمد
|55o77كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | حسن |سم|عيل حبــــيبــــ

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفريه|م سعيد عبــــد |لحليم دويد|ر55232
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء محمد حمدى |لسيد2||787
علوم |لزق|زيقس|مه محمد محمود مصط  ط|حون978|77
7o543o تـــج|ره |لمنصورهمحمود ع|دل عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد
8375o2وف|تـــمحمد محمود |حمد |لعبــــد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره |لمنصورهسه محمد فخرى محمد9|6899
224o4|د|بــــ بــــ سويف|س|ره ع|دل محمود ع عبــــد |لحميد
بــــ عل|م 922285 حقوق سوه|جنوره|ن محمد |بــــود
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمنتـــ | عل|ء محمد مصط |بــــو|لعز27837|
ندستـــ ع شمسمؤمن وليد ممدوح عبــــد|لعزيز2565|2
تـــج|ره طنط|سل|م رفعتـــ عبــــد|لرحمن محمود حموده433533
7662o5 تـــج|ره بــــور سعيدن|دين حس|م سعد حسن حل
7o42|8طبــــ |لزق|زيقع محمد عبــــد |ل ع ع عزبــــ
75o4|2 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل|ء |لسيد بــــدوى مصط
||8|4oش|م |حمد محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر 
8o5o35ه محمد مصط سيد طبــــ |لم |ن
35887oكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسندى |حمد كم|ل بــــخيتـــ
يم |لعزبــــ ع سيد |حمد599|27 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى |بــــر|
ف حمدى محمد سليم|ن45356| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يوسف |
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد محمد |لسيد جنيدى|9|6489
9o69o2|تـــج|ره سوه|ج سم|ء عنتـــر مصط |لسيد
يم|9|2624 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــله| محمود محمد محمد |بــــر|
يم تـــ|ج|954|3 يم محمد |بــــر| لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|شيم|ء |بــــر|
62723oطبــــ |لزق|زيقبــــل|ل سعيد محمد عبــــد|لش| |لبــــرم
علوم ع شمسعمر |لسيد ص|بــــر عمر62662|
4o45o5يم خليفتـــ ع |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
صيدله ع شمسلميس محمد عبــــد|لرحيم حس 36|3|2
حقوق |ل|سكندريهسل|م حم|ده عبــــد |لسل|م ع |حمد|48739
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد محمد فرح|تـــ محمود234379
834o89د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء جم|ل سعد محمدين
|5o584تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشه|بــــ ط|رق محمود محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رحمه أحمد حمدى شتـــ|6627|6
3263o3معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــريموند| حمدى فكرى تـــ|مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنوره|ن سم فؤ|د عبــــد|لرحمن |9|889
7o9634تـــج|ره |لمنصورهملك رض| عبــــد |لحميد محمد |لسيد عمر
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمن|ر |نور محمد عم|ره268678
يم766296 يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمريم خ|لد |بــــر|
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2727o7تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديدين| محمد ج|د يوسف
8|o35oي ي فرغ محمد خ زر|عه |لم |خ
يف |لشح|تـــ354875 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسصبــــ|ح عبــــد|لعظيم 
855o57|تـــج|ره بــــ سويف|ن| سيمون جرجس عد حن
تـــج|ره |سيوطمنيه عبــــد|لحميد |حمد د|وود||83857
6o6o95د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع|دل محمد محمود صقر|

رهحليمه |حمد محمد محمد45|48 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o6422د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |يمن عبــــد | محمد يوسف
ش|م عبــــد |لعزيز محمد محمد475845 حقوق |لمنصورهزي|د 
2|646o| يم محمد ف |بــــر| تـــج|ره ع شمسسيف |لدين |
7o9856لنيل |لع| للعلوم |لتـــج|ريتـــ شعبــــتـــ مح|سبــــتـــ منصورتـــ|في محمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمنعم محمد
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسي|سم |يمن محمود محمد محمد ج527773
23o768لسن ع شمس|جون زكري| مل جندي
ف سيد عبــــد |لتـــو|بــــ32296| تـــربــــيتـــ ع شمسدى |
42oooo د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ص|لح |حمد |حمد عي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعهود حمدى سل|مه محمد34222|
يم|774999 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقل|ء |حمد جوده |بــــر|

ر |حمد |حمد |م |لشي26475 رهم| حقوق |لق|
9o9o58 د|بــــ سوه|ج|ه| شنوده جبــــره سمع|ن
7|2o25معهد ف ص |لمنصورهعبــــ جل|ل محمد |حمد فرح|تـــ
6|75o2|ندستـــ د |طسميه |حمد |لتـــ|بــــ |لفر

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيلتـــ محمد |حمد درويش6485|
تـــج|ره طنط|عمر |لدمر| مر |لدمر| 445987
8o4665|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|ل محمد عط| | محمد|
يم684888 يم محمد ف|ضل محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــر|
|42o|9وف|تـــعمر محمد عبــــد |لمحسن |لسيد عطيتـــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود فريد |لخ|زند|ر|494577
ر|ن عبــــد|لفتـــ|ح سيد ك|مل4384|8 تـــج|ره بــــ سويفز
يم3|6465 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــند| |بــــر|
75587oندستـــ |ل|سم|عيليتـــزي|د محمد فه محمد سيد

68o7oشيمه تـــمريض |لفيوم نسمه حس ج|بــــر |بــــو 
8o|4o2نوعيتـــ |لم |محمود |لحس |حمد محمد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عي765679
|34o24د|بــــ حلو|ن|مصط صل|ح مصط محمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نصفيه بــــ|سل ع مصط 42272|
82|4oo تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسصموئيل يوسف حبــــيبــــ حن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ن| عيد |لسيد عبــــد|لعزيز|33222
267o92|يم قوره كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمنيه نبــــيل |بــــر|
5o6738 زر|عه |ل|سكندريه عبــــد |لمقصود عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود
معهد ف ص سوه|جرح|بــــ جم|ل |لدين مهر|ن منصور  897636
ندستـــ |لزق|زيقيه |لسيد عبــــد |لحميد |لحس|ن فودتـــ695595
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يم محمد 676323 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل |حمد |بــــر|
7o9462تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه |لن ج |لمنصورتـــمريم |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن

723o8نوعيتـــ |لفيومدير صبــــري محمد محمود
|4532oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمود عبــــد |لحميد يوسف
تـــج|ره ع شمسمستـــ عبــــد|لمقصود عبــــد|لسميع عبــــد355457
علوم |لمنصورهمحمد |يمن محمد |لسيد ن|فع85|436
84592o| |كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد يوسف محمد حمدن
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنجل|ء فه |لسيد عمر |لسيد ع255297

د|بــــ بــــ سويف|محمد سل|متـــ |نور صبــــره خليفه56387
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد |لرحمن فو|ز عبــــيد بــــكرى3|7578 لم
رهسم| س| محمد عبــــد|لر|زق236682 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريم |لسيد محمد حسن 2247|9
2|86o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عص|م محمد حبــــيبــــ
تـــ |لسيد محمد |لكحله|6|4282 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o65|2يم طلبــــ فنون جميله فنون |لم |عمرو بــــه|ء |بــــر|
782575| يم ع يم س|لم |بــــر| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد |بــــر| ع.
لسن ع شمس|فرحه ك|رم محمد يوسف خ|لد266469
8o|945 د|بــــ |لم |محمود محمد حس |م|
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|دع|ء حس|م عثــــم|ن عبــــده 892535
ف رش|د عبــــد |لعزيز53637| حقوق حلو|نيوسف |
42536o علوم |ل|سكندريهرو|ن محمد |لسيد قن|وى حس
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء حج|ج حس عبــــد|لبــــ|سط 879357
9225o8 ف سعد سليم|ن تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد |
9o47oo |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرحمه عل|ء محمود |بــــو|لعل
يم ع55746| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــنوره|ن محمد ع |بــــر|
232o48رهمحمد عبــــد|لجليل سيد عبــــد|لجليل ندستـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسبــــ|سل عم|د عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|2373|3
33o|ooلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|جر محمود سليم |حمد خو|تـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سم|ء رمض|ن عبــــد|لخ|لق حسن||48636
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن مجدى محمد |لمن شملول8||775
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمروه رض| محمد عمر عمر259|45
24o299تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم يح زكري| سيد ع
علوم طنط|عبــــد |لعزيز مصط عبــــد |لعزيز |لص429956
8o693o|د|ر |لعلوم |لم |يم|ن عطيه عبــــد|لعظيم |حمد
ر |لسيد محمد صبــــيح423|26 تـــج|ره سوه|جمحمد م|
63|75oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــه ط|رق محمد شتـــيوى

2542oرهف|طمه ع|طف فتـــ عبــــد |لحسيبــــ عل|ج طبــــي |لق|
9o2244|تـــج|ره سوه|ج حمد عل|ء |لسيد |حمد
حقوق |لزق|زيقحمد شحتـــه |سم|عيل |سم|عيل |لشح775434
68o56o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| |منيه |لسيد فتـــ |بــــو |لوف
36o3o9كليتـــ |أللسن ج أسو|نعمر خ|لد عبــــد|للطيف محمد خ|طر
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حقوق طنط|آيه سعيد أم رمض|ن |لطبــــ|خ3443|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ريم عبــــد |لرحيم عبــــد |لحميد عطيه946||6
فنون جميله فنون |ل|قص|بــــرين ح|مد محمد حمد|ن ع96|272
ندستـــ |ل|سكندريهحمد خ|لد مصط ذ سكر|38|527
|د|بــــ بــــنه|يتـــ مصط ع محمد رمض|ن||33889
يم محمد83|837 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود محمد |بــــر|
7o587|رتـــ|ع |ء س|مح فرج رمض|ن سليم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|4464oتـــج|ره ع شمسخ|لد ح|تـــم محمد سعد
وف|تـــحمد جم|ل محمد |لجز|287423 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
حقوق طنط|دين| محمد عبــــد |للطيف محمود شه|8345|4
يم يوسف شمس |لدين|7|4358 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسم|ء |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
3229|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر ري|ن تـــوفيق عبــــد|لع
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه خ|لد عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحيم7|98|2
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|نوبــــ جرجس فتـــح | زخ|رى|5|7825
3432o8|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء ن| |سم|عيل محمد
يم سعد محمد سل|متـــ|68666 حقوق |لمنصورهعل|ء |بــــر|
49o6|9ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوجد|ن محمد شبــــل عبــــد|لع|ل |لبــــ|ز
معهد ف ص سوه|جوق خلف محمد ه|شم 897264
7722o4 تـــج|ره بــــنه|يد|ء |حمد محمد |م
د|بــــ بــــ سويف|محمد |م محمد |حمد226342
ندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد حس ع434|22
63997o|تـــج|ره بــــنه|روى |يمن مو |لنج|ر
6o7278|معهد ف ص طنط|لسعيد رض| |لسيد |لش|وى
4o4446|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سعيد س| محمد عبــــد |لحميد سل
32o54oحقوق ع شمسمحمد عم|د حل ك|مل
68653oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد بــــل|ل ج|بــــر جبــــر ع
|445o7ف فتـــ عبــــد |لحميد لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ي| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسل محمد يوسف عبــــد |لموجود69|766
وف|مريم صفوتـــ تـــوفيق تـــ|درس67374| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|489o3رهمنتـــ | نبــــيل حل |حمد حقوق |لق|
صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لحميد بــــكري825347
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعزه كم|ل محمد ع 66|836
|د|بــــ بــــنه|خلود جم|ل عبــــد|لمحسن عبــــد|لق|در مو 338895
علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد محمد عبــــد|لحميد عطيه عبــــد|لستـــ4|6383
4o|64||م |حمد محمد محمود ح|مد تـــج|ره دمنهورد
|26o25|يم سيد محمد يم وليد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــر|
ر محمد ليله|24794| لسن ع شمس|يه جم|ل |لدين جو
85o646طبــــ |سيوطمحمد |حمد مصط |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر| | صبــــرى خل|ف صبــــرتـــ64968|
تـــربــــيتـــ بــــنه|عزيزه ميل|د جرجس عبــــد|لسيد9|2632
رهصهيبــــ رش|د عبــــد |لستـــ|ر |لحسي 25777| تـــج|ره |لق|
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طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلوج | ن| محمد محمد |سم|عيل2|6296
د|7697|2 د تـــج|ره ع شمسيه|بــــ |يمن عبــــد|لفتـــ|ح جم|ل 
رهسمر ع عبــــده عبــــد|لبــــ|رى242326 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ه عم|د عيد ميخ|ئيل|244959 قتـــص|د م حلو|ن|م

رهرؤى |مجد محمود عبــــد |7855| حقوق |لق|
4o6o25د|بــــ |سيوط|سمر محروس محمد |لسيد عي

يع سيد سل|م|44546  |حه وفن|دق |لفيوميه سل|م |بــــو
|54o7o حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لن| صبــــرى عبــــد
69o6|6حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد محمود محمد محمد يوسف| 
75o9o7تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد منصور أحمد
يم نص|ر279478 يم فتـــ |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ |بــــر|
7o536| ش|م جم|ل |لدين محمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدجم|ل 
6856o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم |حمد محمد ص|لح |ل|م|م
44o32|نوعيتـــ كفر |لشيخدين| محمد عبــــد|لمحسن عبــــده حميده

465o5رهه|لتـــ ن| كم|ل سيد د|ر |لعلوم ج |لق|
يد ع |323323 تـــج|ره ع شمسمحمد |س|متـــ محمد |بــــو |ل
|4o|24ف سيد عبــــد |لرحمن ثــــ|ر |لفيوم|ف|طمه |
|د|بــــ |لم |بــــسمه ي| محمود |سم|عيل822645
تـــربــــيتـــ بــــنه|م خ|لد سيد يسن محمد329924
يم حسن مصط 6|5276 علوم ري|ضتـــ دمنهورندى ي| |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ننوره|ن عمرو |لشح|تـــ صبــــرى325877
775o47ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود |حمد |حمد  |ده
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد |حمد ع متـــو  |لمسي |482|45 معهد ع| 
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء رض| فؤ|د محمد سليم|ن|682467
|25o76رهمريم عطيه عبــــد |لمجيد عبــــد |للطيف صيدله |لق|
49o689 |تـــج|ره |ل|سكندريه |يه|بــــ يوسف محمد |لمو
776o34رتـــ|رحمه |يمن عبــــد |لرؤف |لجنيدي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم عبــــد |لجو|د رزق29|||4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ |نيس |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيده|يدى وجيه عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|6|6834
تـــج|ره كفر |لشيخل|ء محمد محمد محمد عبــــد |لمطلبــــ د9249|4
3|2o37علوم حلو|نعمر |حمد عبــــد|لمنعم غنيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| عبــــد|لق|در ع|طف عبــــد|لق|در356586
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد رمض|ن محمود عبــــد|لحليم838248
|د|بــــ طنط|حمد ك|مل حسن |بــــو|لمع| خليفه4382|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد عزتـــ ن عبــــد|لسميع |بــــوزيد6989|4
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه عبــــد|لن| ص|لح |حمد2|8392
تـــج|ره طنط|شيم|ء حس عبــــد|لق|در |بــــوحس |72||4
|5|59o|ره|ء ن| رفعتـــ ح|مد علوم |لق|
2|7o68ف محمود ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سل |

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |له| مخيمر حسن44295
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن رض| حل |لسيد93599
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4769oره|ر|ند| طلعتـــ |بــــوسعده ع د|بــــ |لق|
4o244|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمهر|ئيل عد فه يوسف سل|مه
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|دين |حمد ح|مد |لسيد شع |48547
44735oيم |لشح يم محمود إبــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمنه | إبــــر|
6o973oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهريم عبــــد |لسل|م مصط |لحبــــيبــــى

معهد ف تـــمريض |لفيومزي|د محمود محمد مج|ور|6373
8o24|||نوعيتـــ |لم |سل|م عص|م ف|روق حسن
علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد محمود |لعدوى775458
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروتـــ ع|دل فخرى |م |حمد535976
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره جبــــريل محمد |سم|عيل868672
337|6oتـــربــــيتـــ ع شمسدى محسن عبــــد|لمجيد عبــــد|لمحسن

رهحمد يح زكري| عبــــد |لحميد||844| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح|56||34 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |
رهمحمد م|زن محمد حس مر|د345278 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسيم سعد رمض|ن سعد32936|

حقوق بــــ سويفم|ي| حم|دتـــ مر|د |حمد52459
حقوق |ل|سكندريهمحمود كريم فرج عبــــد|لعزيز مسعود57|495
لس  |د |م مرج|ن 922964 طبــــ بــــيطرى سوه|جك
32333|| يف محمد ع صيدله حلو|نحمد 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لق|در |لسيد مر688959
8o2o97تـــج|ره بــــ سويفعمر عبــــد|لحميد مصط |لنح|س عبــــد

5726oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحسن|ء حمدى محمد مج|ور
د|بــــ |لزق|زيق|ر| | حسن |لسيد حسن778822
5248o4علوم ري|ضتـــ بــــنه|مرو|ن عبــــد |لش| |لسيد عبــــد |لمجيد حسن
د|بــــ دمنهور|ول|ء محمد ع |لسيد |بــــوش|دى6724|4
|3|28o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرؤوف ه| نبــــه|ن مو
33882oيم ر حمدي فرح|تـــ |بــــر| ثــــ|ر |لفيوم|ي|سم ط|

د|ر |لعلوم |لفيومض |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح52288
675o59 تـــج|ره كفر |لشيخن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد محمد
4o646oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس ع|شور |حمد محمود خليل
يم484749 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د حسن محمد ع |بــــر|
757745| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه شكرى مك|وى متـــو
7744o7ندستـــ بــــنه|حمد رض| عبــــد |لعزيز سليم|ن س|لم كليتـــ 
7o7428حقوق |لمنصورهخلود عوض رزق محمد زغلول
د|بــــ ع شمس||بــــتـــس|م |حمد فهر عبــــد |لعزيز علم|42358|

ره|يه |سم|عيل عطوه |سم|عيل |ل|فرش35867 د|بــــ |لق|
7o6695طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح محمد عطيتـــ
د|بــــ |لمنصوره|نرم حمدى محمد خليل675997
458|o2| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد | حس|ن عبــــد |لر|زق عبــــد
حقوق بــــنه|حمد كردى محمد مو س|لم||34456

74o4|تـــمريض |لفيوم مصط ن| محمود عبــــد|لكريم
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و | مدحتـــ  |د نمر97|36| حقوق حلو|نف
يم|6383|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م ممدوح ص|دق |بــــر|
3|92|o|يم |حمد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيتـــ |بــــر|
9|9o59 معهد ف ص |سيوط |ده ن| شو عفي
يم محمد237624 تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء شعبــــ|ن |بــــر|
يم زرزور256328  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| ي| محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لمجيد سعد قطبــــ |لنمر|258584

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ح|تـــم سم سيد3855|
52o9|4ه |حمد ن| عبــــد|له|دى |لفيو تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن

37o4|رهع|صم سل|متـــ عبــــد |لمقصود محمد عشم حقوق |لق|
طبــــ حلو|نأحمد محمد حسن ع أبــــو زيد428862
7688o8معهد ف ص |سم|عيليهيف عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |حمد
88o|49|ى ع |حمد تـــج|ره |سيوط حمد ي
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى جودتـــ خلف جوده 877495
8267|o |د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حم|ده محمد مصط غز
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسغ|دتـــ سعيد عثــــم|ن خليل336696

3o584قتـــص|د م حلو|ن|دع|ء محمد |لسعيد كم|ل |حمد ع
نوعيتـــ |شمونمنيه |حمد ك|مل عم|ره|259664
ش|م محمود محمد|64797 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد 
77o|28نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد |لسيد عبــــد | عطيه
76|42o|ه عمرو محمود يوسف محمد وف|تـــ|م ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم32|6|4 يم محمد محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل |ء |بــــر|
|3o852حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط محمد عبــــد |لستـــ|ر فر|ج
79|494| ى متـــو تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل|م خ|لد خ
4o8472د|بــــ طنط|محمود ع|طف محمود بــــكر|
رهج | ح|تـــم |حمد عبــــد | فخر |لدين27342| تـــج|ره |لق|
767|o3تـــمريض  |إلسم|عيليتـــكريم صبــــ فتـــ محمد |لعيسوى
224o9oد|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ محمد مقبــــل محمد عبــــد|لمنعم
رهشيم|ء مجدى صبــــ محمود سل|مه48486| د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يمن سعيد |لسيد س|لم29255
7o|59|| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسهيله ع|طف محمود عبــــد |لسل|م
64o534ر عبــــد | سويلم تـــج|ره |لزق|زيقعم|ر حمودتـــ محمد |لط|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|وردتـــ حس عبــــد |لقوى فد|ن4|4994
4297o|معهد ف ص طنط|حمد عبــــد|لمنعم حموده حس درويش
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ر| | مو فه محمد مو8|3483
رهحمد |حمد حل عبــــد |له|دى محمود3|269| تـــج|ره |لق|
يم |م 336462 |د|بــــ بــــنه|سل سم |بــــر|
446|67| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسل|م |حمد كم|ل عوض ن
45o4|||يم |لدم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد |حمد |بــــر|
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ه|يدي محمد |حمد سيد849757
طبــــ |سن|ن طنط|منيه محمد محمد |لش|ويش||24856
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يم  876988 تـــربــــيتـــ |سيوطم|رتـــ | ثــــروتـــ فوزى |بــــر|
8o977o|علوم |لم |يه محمد جم|ل ربــــيع |حمد |لسيد
7525o2معهد ف ص |سم|عيليهشو مجدى شو عبــــد|لخ|لق
بــــتـــ عبــــده |لقز|ز762388 وف|تـــي| محمد و ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6987o6 طبــــ |لسويسمحمود خ|لد محمد |م
52944oتـــ|أس|متـــ محمد ح|تـــم يوسف |لجمل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
32457o| زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد محمد مصلح ع
698o43طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرو|ن |يمن بــــدوى محمد بــــدوى
44859oتـــج|ره طنط|محمد خ|لد فتـــح | محمد ع|مر
حقوق |لمنصورهيف |بــــوبــــكر عوض ع |بــــو|لعل|4|6233
236o54حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرقيه جم|ل |لدين عبــــد|لحليم محمود
ندستـــ |لزق|زيقمحمد خليفتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|775285
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنض|ل ن| عبــــد|لر| |بــــوش|مه 33|||9
5|6oooتـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن بــــدر |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد|لق
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود خ|لد عبــــد |لحفيظ عبــــد | |765472
رهرن| |حمد تـــوفيق مر|د||84|2 تـــج|ره |لق|

رهتـــغريد محمد ع حسن76||2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3246o2|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حس سيد حسن عبــــد|لع
معهد ف ص سوه|جف|طمه |لسيد مسلم عبــــد|لرحيم 899323
9o34o4  يم تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمريم نسيم عط| | |بــــر|
وف|محمود مجدى عبــــد |لحميد عبــــد |لسل759258 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفف|طمتـــ سعيد صل|ح |حمد||549
علوم بــــورسعيدحمد ي| حس ح|مد |نس|762253

ندستـــ حلو|نمصط بــــكر محمد سليم|ن|8|37
9o2927 ل|ل ح|مد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود ح|مد 
يم246524 معهد ف ص بــــنه|جون  |ء سم بــــطرس |بــــر|
|44o67|ره|يه عبــــد |لوه|بــــ ع عبــــد |لوه|بــــ د|بــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخط|رق حس عبــــد |لستـــ|ر درويش5622|4
75983o|ه عبــــد |لمجيبــــ |حمد يوسف لسن ع شمس|م
5o6o94| صيدله |ل|سكندريهحمد ول|ء |لدين |حمد من

رهكريمتـــ محمد كم|ل سليم|ن4373| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لفيومحسن|ء خ|لد عبــــد |لكريم ك|مل69726

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــبــــريتـــى محمد ج|بــــر طه سل|مه449835
343o94لسن ع شمس|يتـــ محمد |لش|ف عبــــد|لرحمن |بــــو ستـــيتـــ
84o646 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحس|م نج|ر عبــــد|له|دي ع
35452o| تـــ ن| محمد ع معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد طه شعبــــ|ن |حمد |لبــــيط|ر8|4525 معهد ع| 
5288o6 تـــ|محمد |حمد محمود |لبــــولي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن محمد عيد586|25
ى محمود علم |لدين449889 |د|بــــ طنط|ف|طمه ي
4|o529|ق ل|ل أحمد |ل تـــج|ره طنط|حمد عل|ء محمد 
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5296o7| تـــ|عبــــد |لمجيد أحمد عبــــد |لمجيد عبــــد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
و| |78587 حقوق |لزق|زيقخ|لد محمد ح|فظ |ل|
8oo439د|ر |لعلوم |لم |ج|سم محمد فوزي ك|مل
|252o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومكريم و|ئل محمد عوض شبــــكتـــ
علوم ري|ضتـــ سوه|جع|طف رمض|ن محمد عبــــد|  85|895

رهمحمد خ|لد محمود مغ|زى32852 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لفيومندى سعيد عبــــد |لحفيظ ق|سم4|682
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد كم|ل |لدين حس حوي65645

26433oتـــربــــيتـــ بــــنه|وق غ|لبــــ محمد غ|لبــــ
تـــج|ره بــــور سعيدمريم محمد محمد رشدى ع |لمزين|76488
ش|م مصط محمود48286| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرح|بــــ 
بــــه9298|| ندستـــ ع شمسم|ري| جورج سم و
طبــــ |لمنصورهبــــسمه محمد مصط محمد خليل676255
6272o|| ه |حمد ك|مل |لسيد |حمد سيد يل ج |لزق|زيقن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
||9|o|| وف|تـــحمد سم |بــــو |لفتـــوح بــــيو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o923 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد حسن حسن حسن

34669oتـــج|ره ع شمسرو|ء |سم|عيل محمد |سم|عيل طلحه
|د|بــــ |لم |يه كم|ل سيد |بــــو|لليل||885|8
25497oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر محمد محمد عبــــد|لخ|لق نويه
764o34|ه محمد |لسيد كثــــ يوسف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|م
4o9|72|حقوق طنط||ء ي طلعتـــ |نور |لشيخ
7ooo3||يم رفعتـــ طلبــــتـــ معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء |بــــر|
22|49oم |سطف د|بــــ ع شمس|بــــيشوى نجيبــــ صموئيل سيد
د|بــــ ع شمس| |ر محمد عي حسن54867|
|27o99فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننور|ن محمد مجدى س| محمد
2|3o39تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر ع |لسيد تـــر
5o4832تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدير جم|ل محمد |حمد عبــــد|لمو
ف عبــــد|لعزيز |لسيد|2|3578 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م| |
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف محمد فتـــ |سم|عيل||7|64|
9o9569  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جفد|ء |م|م ز |حمد
5o75|3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوعد حمدى يوسف محمد |حمد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق |س|متـــ عبــــد |لمنعم عبــــ|س957|63
877o6o  طبــــ بــــيطرى |سيوطم|رين| كم|ل نصيف خليله
زر|عه |ل|سكندريهبــــه محمد حسن محمد حسن ||4269
علوم طنط|حمد س| عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لفتـــ|42983

689o9| علوم |لفيومسل|م |حمد خلف عبــــد |
صيدلتـــ |سيوطحس|م |لدين محمود جمعه حس|ن  875878
498o76تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوروف|ء ن| ن|  محمد عبــــيد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مريم مسعد عبــــد|لغ سيد |حمد338473
68o69|تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء حسن عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد |لمتـــو
7o7339د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق |سعد محمد |لسيد محمد
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د|بــــ ع شمس|منتـــ | عبــــد|له|دى عبــــد|لعظيم |بــــر359639
تـــج|ره بــــنه|مرو|ن |حمد محمد محمد ع 629523
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييف عمرو رمض|ن محمد25845|
يم حرحش2729|3 ر محمد |بــــر| ندستـــ تـــ.خ|مس محمد م| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
5o|3o6|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد زكري| عبــــد|لحليم عوض
تـــج|ره بــــ سويفعمر رجبــــ عبــــد|لنبــــي عبــــد|لعظيم854886
45|o43 يم عبــــد |لسميع عطيه عبــــد ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
4258|oلسن ع شمس|سل |لسيد مبــــروك عبــــد|لقوى
4|794oين رفعتـــ ع محمد مبــــ|رك كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىش
325o83رهعبــــد|لرحمن ع|دل س|لم محمد علوم |لق|
5o7767|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه محمود يوسف خليل
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر حس |لكو |ل|ودن432865
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلي خ|لد عبــــد |للطيف محمد |لبــــص555|42
7o688oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعم|د عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد شبــــل
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن عبــــود محمد مرزوق36|324
83o3|7 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود حف محمد حف
36o537ف محمد |حمد حل|وه زر|عه مشتـــهرسيه|ر |
3|7o83|حقوق حلو|نيتـــ |يمن محمد عثــــم|ن
3|4o35د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|در رم|ح نبــــيه عبــــد|لصمد
27o957| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــريج محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لعلي سيد
د|بــــ |سو|ن|سم|ء ن| ع ع محمد زبــــيده|9353|4
89o486|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــى حمد حس عبــــد|لسل|م محمود ل|ك|ديميتـــ |لم
يف محمد|756276 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء عبــــد |لع| 
طبــــ بــــنه|يف طلعتـــ عفي رم|ح265636

4o362 تـــربــــيتـــ حلو|ندير محمد ع عبــــد|لمع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء محمد عرفه حسن |لطلخ|وي|685253

6oo67كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره عبــــد |لنبــــى فتـــ فرج
يم|7443|2 ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسيه |حمد كم|ل |حمد |بــــر|
33o9o9يم عبــــد|لعليم محمد عبــــد تـــج|ره بــــنه|سل|م |بــــر|
يم محمد د|ود|6|238 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل |س|مه |بــــر|
83|8o4 نوعيتـــ قن|محمد صل|ح محمد ع
5|72o2طبــــ |ل|سكندريهنور|ن خ|لد |حمد فؤ|د |لدق|ق
8||5|oد|بــــ |لم |لي |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ|
2|96o7حه وفن|دق |لفيومن|دين صل|ح |لدين فتـــ محمد| 
يم |حمد حسن |بــــو قوره|775|43 تـــج|ره طنط|بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عمرو جم|ل عيد |بــــو|لعن نحيله448626
637o73نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد صبــــره منصور
|55o26كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــ ع|دل ف|روق عبــــد |لمجيد
تـــربــــيتـــ |لعريشلن| محمد مسلم عيد67|768
4|53o7يم |لدسو عبــــده سعودى يم محمد |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|

34o86|رهل|ء ربــــيع محمد |حمد كر|ر طبــــ بــــيطرى |لق|
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لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد دسو عبــــد |لبــــديع عبــــد |لسل|677|64
4o8428|د|بــــ طنط|حمد محمد محمد درويش حش|د|
|522o7| ره|ء جم|ل عفي عبــــد |لغ طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ ن| مصط |بــــو|لمجد2|8423
35|o82|صيدله ع شمسن محمد مو فرج
يم عبــــد |لنبــــى698785 تـــج|ره |لمنصورهمن|ر محمد لط |بــــر|
يم |لبــــن686668 تـــج|ره |لمنصورهكريم عمرو حسن حف |بــــر|
3|2o79رهبــــسمتـــ ح|تـــم منصور منصور صيدله |لق|
5|2477| علوم |ل|سكندريهحمد محمد سعد ع
7o84|5| طبــــ |لمنصورهمحمد عبــــد | |حمد عبــــد
22663oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط محروس ك|مل عمر
كليتـــ طبــــ أسو|ن|ندرو عد حكيم حن|845984
6o2237عبــــد |لصبــــور |حمد منصور محمود | طبــــ طنط|ي
يم عبــــد75|369 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| س| عبــــد| |بــــر|
7o837oد|بــــ |لمنصوره|سل عيد عمر مقبــــل
يم عل|ء غز| مصط |8|2726 ندستـــ |سيوطبــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد رض| |لسيد محمد ش| 796|77
8||67oطبــــ بــــيطرى |سيوطع |ء كم|ل |لسيد عبــــد|لوه|بــــ
|542o3تـــج|ره ع شمسمحمد ع|صم |حمد حسبــــ
رهمريم محمد فكري محمد|2658| طبــــ |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزينبــــ ي| |لسيد |لص|وى زع 4|8|27
د|بــــ دمنهور|كرم |حمد حمدى محمد |حمد|484334
تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ محمد عنتـــر محمد عنتـــر697534
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |لبــــدوي يوسف حسن839698
ندستـــ |لزق|زيقمحمد مصط عطيه عطيه نجيده629728
8o4249نوعيتـــ |لم | |حمد فتـــ عبــــد|لوه|بــــ
89o574 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطر|فتـــ ه| صفوتـــ ع

يم87269 معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد خ|لد صل|ح |بــــر|
65o57| |نوعيتـــ |لفيومحمد ع ه|شم عبــــد |لبــــ

يم |بــــو|لعن ع443477 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد |بــــر|
يم مصط |634587 يم خ|لد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
8o9785طبــــ |لم |شيم|ء ممدوح ف|روق محمد

4|o99تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد ع عبــــد | و|عر
يم حس عبــــد|له|دى عي623256 ندستـــ د |طحمد إبــــر|
63|4o4علوم |لزق|زيقي|سم |حمد ه| محمد جم|ل غز
9o|985 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود محروس محمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ح مصط مندي تـــ |ن666|82
6o6346حه وفن|دق |لمنصورتـــحمدى محسن تـــوفيق زوين| 
|533o4| يم ع ه خ|لد |بــــر| رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
يم عبــــد |لنبــــى2422|2 يم ع |بــــر| علوم ع شمسحمد |بــــر|
ندستـــ |لفيوممنيه |حمد محمد محمد |لليثــــى|26694|
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6||328| معهد ف تـــمريض طنط| |ء |لرف| عرفتـــ |لصف
5o4637تـــمريض |إلسكندريتـــ شيم|ء رش|د محمد |سم|عيل
64o68|تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد محمد حسن ع |حمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد |لعفي عبــــد|لعظيم |لعفي عط433368
7o6744ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهفتـــ ط|رق فتـــ محمود سيد |حمد
5|o955|يتـــى يم |ل طبــــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد ز فتـــح |536659
6o854|تـــمريض طنط| ي|سم محمد سعد حمزه
د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين محمد |حمد |ل|حول26|476
يم772329 علوم |لزق|زيق ص|بــــر عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيه|بــــ ك|مل محمد ك|مل|85||5
زر|عه سوه|جمحمد سل|مه محمد عبــــد|  924976

6o|ooتـــج|ره بــــ سويفمريم عط| سعد يوسف
8|o867د|ر |لعلوم |لم |نه|ل عبــــد|لر|زق عبــــد| عبــــد|لر|زق
7oo|78صيدله |لزق|زيقعزيزه |حمد محمد |سم|عيل
رهد |نه منصور لويز حبــــيبــــ6|2423 ندستـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|ه|لتـــ رس محمد محمود|7|9|3
تـــربــــيتـــ ع شمسمينتـــ خ|لد صل|ح |لدين |لدسو |355496
78|9o9د|بــــ |لزق|زيق|س|ره محمد يوسف عر|بــــى
6|9|3oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط |لعربــــى ربــــيع |لسعيد ط|فش

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد عم|د |بــــو |لطيبــــ عبــــد |لحليم5|545
حقوق طنط|يه|بــــ |لسيد محمد |لسيد سيد |حمد|9698|4
2|2|o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع محمد محمد عويضه |حمد
8oo|8o|ندستـــ أسو|نكرم محروص كرم عزيز
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رض| عبــــد |لرسول عبــــد |لغ حرحش494869
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ط|رق محمد |حمد عبــــد|لعزيز453329
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د ع محمدين تـــم|م سيد38767|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء سيد عز نظيم|3629|8
ندستـــ طنط|عبــــد|لرحمن محمد كم|ل عط|||46543
69932o|حقوق |لمنصورهعص|م كم|ل |لدين محمد ع |ل|م
د|بــــ |ل|سكندريه|دى عص|م عبــــد | |ل|شقر425846
336o45تـــج|ره ع شمسم|رين| |يمن عوض مو
2556|2| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |لسيد يوسف أبــــوع
يم جم|ل صبــــيح محمد بــــرك|تـــ|638||7 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم |س|مه محمود |لسيد عبــــد|لموجود3683|2
833|4oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد بــــخيتـــ محمود محمد
8o7364تـــج|ره بــــ سويفش|م |حمد حليم حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء صل|ح |لسيد محمد||3|355
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم س|مح فؤ|د صبــــ جرجس683277
علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــد|لر|فع حس عبــــد|لر|فع حس 3|8578
ى عبــــد |لتـــو|بــــ |سم|495257 ف خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد أ

Page 4154 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4|2oo7تـــج|ره طنط|زي|د |يه|بــــ حس طه ج|د
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحسن حس عبــــد| |حمد858284 كليتـــ 
27o792قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه عبــــد|لغف|ر عبــــد|لح|فظ |لج
8o9o65ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | محسن وديع جبــــره معهد ع| 
42o4|9تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخه|جر ع حسن |لسيد نجم
34o3o3|تـــج|ره بــــنه|سل|م محمد شعبــــ|ن محمد سليم
شهش|85|247 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م ع سيد |حمد ع 
|د|بــــ بــــنه|حمد جم|ل محمد |سم|عيل عبــــد|لق|35255
345oo8تـــج|ره ع شمسه|جر ع|طف محمد حس|ن |لسيد
وف|تـــعمرو محمد |حمد وف| محمود|62549 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
علوم بــــنه|عل| |لسيد محمد متـــو9|||36
7o|584تـــج|ره |لزق|زيقسل خ|لد عبــــد |لعظيم محمد مطر
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نند حمد عبــــد| حسن845265
حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد رمض|ن مر ع|مر475772
حقوق د |طبــــش فريد محمد حسبــــ |لنبــــى |لبــــي|ع98|622
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسوف|ء محمود |حمد محمود عبــــد|له|دى342687
كليتـــ |أللسن سوه|جي|سم خ|لد ع |حمد223645
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نصبــــ|ح محمود محمد محمود52279|
495oo7|د|ن رى و حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل أحمد |لجو
ندستـــ ع شمسمحمد جل|ل ز سيد23794|
|ن||32574 د|بــــ ع شمس|ل|ء محمود |بــــو بــــكر ع
||746o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف حس|م محمد ع عبــــد |لجو
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم|لك عبــــد | محمد عبــــد |56639|
4|324oيم شوره حقوق طنط|وف|ء رش|د قطبــــ |بــــر|
|38|o5تـــج|ره ع شمسي| محمود |بــــو زيد محمود |بــــو زيد
تـــج|ره سوه|جحس|م حسن عبــــد| حسن832326
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن محمد قن|وى ع27|59|
6|946oره|م محمد عبــــد |لمقصود عوض عل|م |لق|
|3832oندستـــ ع شمسيوسف مصط ح|مد زيد|ن
5|3o67زر|عه طنط|كريم ربــــيع ع فرج |لعبــــد
تـــج|ره |لمنصورهي| |لسيد |لعربــــى محمد ع خليل57|3|7
6o4o|5زر|عه |لمنصورهمختـــ|ر عزتـــ عزتـــ |لششتـــ|وى محمود
7|3|oo ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمؤمن |لسيد |لعربــــى مصط ع |لزي
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقع |ء جم|ل عبــــد|لحميد مصط 863|64
682o76|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| صبــــ زكري| جندى مك|ريوس
تـــج|ره سوه|جمؤمن عبــــد|لنبــــي محمد ق|سم826986
زر|عه |لمنصورهلسيد محمد عبــــد |لمطلبــــ محمد رف|678539
ندستـــ طنط|مصط حسن محمود حسن57||45
78oo|8 نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه|ء محمد محمد سعدو
|35oo5ى يوسف محمدين ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حس|م |لنم ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 

468o6ره|مريم سعيد ج|بــــ | م|مون د|بــــ |لق|
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ول|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حس 829772
84234o|معهد ف ص |سو|نبــــ|نوبــــ س| متـــي عبــــد|لمل|ك
صيدله |ل|سكندريهشيم|ء محمود عبــــد|لش| ز|يد256675
يم خميس متـــو 6323|9 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود |بــــر|
4428o9يم ع تـــربــــيتـــ كفر |لشيخروميس|ء صبــــرى فتـــح | |بــــر|

2o836ف محمود ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نش|م |
رهف محمود |حمد رضو|ن|22843| حقوق |لق|
ره|محمود |حمد محمد خليل33563| د|بــــ |لق|
9o33o7 د|بــــ سوه|ج|كريم ي| عبــــد|لحفيظ محمد
27o7|7معهد ف ص بــــنه|محمد صبــــ طه علي حبــــيبــــ
تـــج|ره بــــنه|رحمتـــ |يمن عفي حس |لد|338397
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحبــــيبــــتـــ خ|لد |لسيد عبــــد |لحميد محمد483385
يم حسن|358997 كليتـــ |أللسن سوه|جحمد خليل |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لحميد |بــــو  226682
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــميسون محمود ف|روق سعد252972
رهعبــــد |لرحمن محمد محمد ر|غبــــ29669| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق ع شمسخ|لد ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح جمعتـــ |لطويل5844||
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ن| ح|مد عطيه خليل|246777
يم |لغربــــ|وى|2293|6 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ع|دل |بــــر|
7o998oد|بــــ |لمنصوره|س|ره حس محمد ع محمد ع
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قنهله شلبــــى محمد شكر256448
8894o6|حقوق |سيوط حمد مخلوف |حمد محمد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــسمتـــ محمد عبــــد|لعزيز محمود734||3
92o869 تـــمريض سوه|ج محمد عطيه محمد سليم|ن

كليتـــ |أللسن بــــ سويفسمر محمد محمود محمد54637
3|8|o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــش|دي مصط محمود محمد
|663o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن يح محمد لط
4|o645تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |لسيد محمد |لصفط|وى
6o28o| تـــج|ره طنط|محمد ط|رق محمد |لسجي
26o729تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــميمنه مجدى رشدى سم|حه
د|بــــ حلو|ن|س|ره سعيد فتـــ س|لم243659
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن| رمسيس شكر| شح|تـــه33425|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء محمد |حمد سيد|757594
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفرغده خلف |حمد ع |85277
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|طمه حس|ن محمد حس|ن 897445
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد |يمن |حمد محمد|47288|

يبــــ حليم و|صف73|66 علوم |لفيومحن| و
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد فتـــ حسن |لعبــــد268399
يم |لسيد خليفتـــ685846 لسن ع شمس|وق مجدى |بــــر|
زر|عه دمنهورحس|م ش|كر عبــــد |لعزيز محمد شمس 3684|5
يم حسن |سم|عيل8|7657 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد|ء صفوتـــ |بــــر|
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد |حمد عبــــد|لمنصف عبــــ|س863592
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيه خ|لد بــــدر|ن |لصديق|684628
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمود ص|بــــر مر عبــــد|لمطلبــــ446652
حقوق |لزق|زيق|ء |حمد محمد عبــــد|لعظيم|626657
4o68o|د|بــــ دمنهور|عبــــ محمد ح|مد حسن |بــــوزيد
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقر| | عبــــد |لرحيم عبــــد | مو|78726
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ري|ن| عزتـــ وليم فهيم355559
7o6648تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــس|مح حس محمد محمد |لع|يدى
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم|جد صفوتـــ أم أبــــو ليله449778
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |ند| عبــــد |لسل|م سعد عبــــد |لمطلبــــ489734
236o|||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء ممدوح محمد عبــــده حميده|
زر|عه |لمنصورهنوره|ن محمد |لسيد محمد نور |لدين|6|676
6o7|69صيدله طنط|محمد ج|بــــر محمد |بــــو |لفتـــوح ع|مريه
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه عم|د محمد عبــــد |للطيف|395|77
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخسهيله |سم|عيل بــــسيو ع رزق439596
يم عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لح|فظ 885445 علوم ج|معتـــ |لسويسند| |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود رجبــــ محمد يوسف عبــــد|لبــــ| 373895
9oo472 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــر| | حم|ده |لسيد عبــــد|لرحيم
رهيف محمود |حمد محمد |لشع|ر637288 عل|ج طبــــي |لق|
|3786oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن مو| عبــــد |لرحمن ع
6oo|33| ندستـــ |لمنصورهحمد وحيد عبــــد|لو|حد عبــــد|لو|حد
34o759 |يم |لرف تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد س| حل |بــــر|
يم |لسيد عوض424725 يم |لسيد |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهبــــر|
علوم حلو|ندع|ء محمد |حمد مهدى محمد245483
6o555|حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ خ|لد |لسيد مصط فرح|تـــ
32o6o||يم |لسيد |حمد ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه|بــــ م|
يم نج528779 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن شكرى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه محمد عبــــد | محمد |بــــوجعفر48586|
36o989تـــج|ره بــــنه|حن|ن ر| |حمد حسن
4o666oد|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ |بــــوبــــكر|لصديق عبــــد|لحليم ع ش
معهد ف ص |لمنصورهمنيه |لسعيد ع |لسعيد |لجنش||68567
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوق سيد يسن صميده جمعه244862
يم عبــــد |لملك3|553| رهكرستـــ | عزتـــ |بــــر| علوم |لق|
||8|o9فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر ح|تـــم تـــوفيق |حمد محمد
43o23o| نوعيتـــ موسيقيه طنط|يتـــ جم|ل محمود محمد عي
45o2o6 يم ع|دل عبــــد|لمنعم عبــــد ندستـــ طنط|حمد |بــــر|
35798oتـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد

ره|ندى |حمد مبــــ|رك محمود48948 د|بــــ |لق|
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىخ|لد محمد عبــــده عبــــد|لعزيز88|4|2 ل|ك|ديميتـــ |لم

رهف|طمتـــ ن| ع بــــش 37|8| تـــج|ره |لق|
638o86لسن ع شمس|بــــسنتـــ ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح عك|شتـــ
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83o26| علوم |سو|نند نور عبــــد|لحميد حف
3|326oعلوم ري|ضتـــ ع شمسمريم صل|ح |لدين عبــــد|لحميد محمد س
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق شعبــــ|ن عبــــد |لوه|بــــ محمد |حمد|5|687
رهسم|ء عز|لدين عبــــد|لرحمن محمد||942|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسرضوى سيد عبــــ|س |حمد334844
د|بــــ |سو|ن|نور ط|رق محمد شح|تـــه843377
527o62|يم عبــــد|لحليم ع عل ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|ر| | فرج محمد ع273566
4o6858تـــج|ره |ل|سكندريهنشوى نشأتـــ محمد حموده عريق|تـــ

د|بــــ حلو|ن|ه|يدى ه| محمد ص|لح9|245
688o|7تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ رض| عبــــد |لفتـــ|ح حم|د
24575o معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد ع محمد أبــــو|لن ع
27o3o5|وف|تـــ.حمد عبــــد|لر|زق محمد ع سليم|ن ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
|53o9oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيوسف محمد يوسف محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مريم مجدي ج|د |لكريم عبــــده6|39|8
9oo568|علوم |سيوطيه حسن ه|شم سليم|ن
25|574| ى عبــــد|لعزيز ع تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ
ف عبــــد |لق|در عبــــد 2|72|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لق|در |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه | |حمد صبــــرى عبــــد |لحليم |لجز242|27
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى عبــــد|لخ|لق محمد م247363
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعل| محمد ف|روق مك|وى636823
يم|682933 د|بــــ |لمنصوره|ل|ء صبــــرى محمود عطوه |بــــر|
76775oمعهد ف ص |سم|عيليهشيم|ء فكرى محمد صل|ح
زر|عه كفر |لشيخس|رتـــ حمدى ع مر |لبــــل2|49|5
8||o58 |حقوق بــــ سويفرح|بــــ ممدوح |حمد عبــــد|لبــــ
762826| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد ي| محمد محمود عبــــد |
ق|وي329533 تـــمريض بــــنه|حسن|ء حسن مو حسن |ل
ره|ريم طلعتـــ حسن |م|م236673 د|بــــ |لق|
د|بــــ سوه|ج|ندى نبــــيل |لسيد محمد636899
75o949|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد رش|د |حمد محمد
طبــــ |سن|ن طنط|بــــه محمد |حمد عبــــد|لمقصود ش| 939|27
|48o42د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يوسف |حمد صبــــ عبــــد |لعليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه ع محمد محمد5|8269
حقوق د |طسمر |س|متـــ سليم|ن |لخليفه6463|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل محمد ع مصط محمود|758285
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر بــــدر عبــــ|س عبــــد|228243
تـــربــــيتـــ |لم |سه|م فرنو| محمد محمد8429|8
د|بــــ حلو|ن||ء خ|لد ف|روق |حمد|65539|
68o296حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــصل|ح |لدين محمد مصط عثــــم|ن شلبــــى
326|5oنوعيتـــ عبــــ|سيهدير سعد ص|دق عج
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه مصط ع |حمد |لكويس|826497
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صيدله |لمنصورهيه شعبــــ|ن محمد رمض|ن|699772
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررحمه جم|ل محمود عبــــد|لمنعم244|52
طبــــ |ل|سكندريهتـــ حسن عبــــد| حسن |يوبــــ8732|5
9o3o35 معهد ف ص سوه|جعبــــد|لرحمن ص|لح عبــــد|لحميد رج|ل
معهد ف ص |لزق|زيقن| جم|ل ن| محمد |لقرعيش634234
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيه |لسيد عبــــد|لحميد |م |642644
يم محمد |لسيد محمد|752725 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد سم محمد |حمد سل|متـــ|34724
52o677علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رل جورج |دو|ر سعد

4|4o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمعتـــزبــــ| عم|د عبــــد |لمنعم محمد
يم محمد |لشملول679827 تـــج|ره |لمنصورهرض| |حمد |بــــر|
بــــ7633|7 د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء |حمد عبــــد |لعليم محمد د
3|855oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|جر جبــــر |بــــو |لفتـــوح جبــــر
4757o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد محمود قطبــــ محمد شه|بــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر خ|لد محمد |لسعيد32798|
طبــــ ع شمسآل|ء حسن عبــــد|لفتـــ|ح ع عيد426932
6755o5ش|م |حمد محمد |بــــو |لسعود طبــــ |لمنصورهمحمود 
طبــــ |ل|سكندريهن|ريم|ن عم|د صبــــرى محمد |لقط|ن438239
8o2388 |تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لبــــ| محمود عبــــد|لبــــ
27293oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندى |يمن حج|ج عبــــد|لرحيم
|د|بــــ |لم |ه|جر ن| محمد رض| محمد823||8
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|يوستـــ | ع|دل صبــــري حليم833485
يم محمد886|63 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|جيه|ن خ|لد |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|منيه سعد تـــوفيق |سم|عيل حليمه|263359

نوعيتـــ |لفيوممن|ر جل|ل رجبــــ |سم|عيل68335
26732o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيم|ن محمد عبــــده تـــعيلبــــ
8|o|49|تـــج|ره بــــ سويفسل|م بــــه|ء ك|مل ثــــ|بــــتـــ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطدع|ء رجبــــ عبــــد|لوه|بــــ شح|تـــه  5835|9
9o6679| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج سم|ء ن| |لجندى ع
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــيد محمد عوض مو7|4657 معهد ع| 
ف |حمد صل|ح ز عليوه7473|2 تـــج|ره ع شمسن|ن |
346o|6|تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لكريم عبــــد|لعزيز عبــــد
تـــج|ره ع شمسل|ء ط|رق محمود ع د|ود|24378|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمسه بــــه|ء |لدين ح|فظ جد|وى3747|2
صيدله |ل|سكندريهم|رين| ميشيل |نور سويحه475237
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن عل|ء سيد محمد2464|2

72479| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد ن| عبــــد |لحميد فرج |
33435oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود ع|رف محمود محمد
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــندى ع|طف خليل |لبــــربــــ 35|7|6
4o7962حقوق |ل|سكندريهن محمد عبــــد| عل|م
2|46o3|رهع|صم ع|دل حسن |حمد عبــــد |لل حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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354245| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء محمد ص|بــــر جمعه |لسق
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد مدحتـــ محمد مهدى |لبــــسيو ||62|2
429|o5طبــــ طنط|د |نه |يه|بــــ ك|مل نجيبــــ قزم|ن
6o6658|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصوره|حمد حسن بــــدوى حسن |لبــــن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود خ|لد |سم|عيل مر|66|48
6o7769تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| كم|ل محمد |لطويل
تـــج|ره |لمنصورهحس نج|ح |لمتـــو كم|ل687732
538|o8| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهور|ء عبــــد|لن| عيد |لعبــــد ع
89355o معهد ف ص |سيوطندى مدحتـــ ع عبــــد|لع|ل
34o335| تـــمريض بــــنه|حمد ف|يز يوسف محمد مصط
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن عطيه حس محمد ركبــــ768|69
ين عبــــد|لمنعم مصط عبــــيد838998 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ش
48884oتـــج|ره |سيوطم|يكل نسيم عوض حن| سوري|ل
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمود |حمد محمد |حمد |لسيد459965
5o4242 طبــــ حلو|نندى محمد |لسيد |لعلي
صيدله طنط|سهيله |س|مه ف|روق رمض|ن |لسيد|25292
262o47|تـــج|ره بــــنه|حمد ع|دل |حمد نص|ر دبــــور
تـــج|ره |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد محمد |لسيد784449

ف عبــــد |لجو|د محمد5526| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|ر| |
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|رس عص|م |لدين حس محمد |لسيد43845|

تـــربــــيتـــ |لفيوموق ط|رق |حمد عبــــد |لعظيم66432
ندستـــ ع شمسزي|د خ|لد عبــــد|لخ|لق سيد حسن45||32
52o979 زر|عه دمنهوري|سم س| |لسيد عبــــد |لمقصود
يم عطيه عطيه638986 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
84o395كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىريه|م يح محمد حسن
7867o|حقوق |لزق|زيقندى |حمد |حمد عبــــ|س عبــــد |لقدوس
2672|o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم رض| عبــــد|لحميد |بــــو|لعل
6o4226ندستـــ |لمنصورهعمرو عل|ء|لدين |حمد محمد |لرم|دى
63o548ندستـــ |لزق|زيقفؤ|د محمد |حمد فؤ|د |لسيد زيد|ن
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | |لدسو محمد |لنج|ر752824
8o483o تـــج|ره بــــ سويفج|نو ش|دي عبــــيد ز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء عبــــد| عبــــده شلبــــى|25726
5o4||5يم مسعود د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــ عص|م محمد |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىع |ء محمد حس عبــــد|59|847
259|o7ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن |حمد فوزى |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم |كر| حم|دتـــ عبــــد|لمقصود443954
8883o7  |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|سم حمدى رضو|ن عبــــد|لع
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود جم|ل حس ك|مل3599|3

رهن|دين ع|طف محمد محمود5557| صيدله |لق|
77776oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد مجدى ص|بــــر س|لم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسليمه ط|رق |م محمد ع|69958
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رهش|م محمد فريد عبــــد |لخ|لق يوسف ||94|| ندستـــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ عزتـــ رش|د |لقرش249677
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سم|ء فتـــ |لشح|تـــ متـــو س|لم|632424
8|7oo8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مه| رجبــــ تـــو يوسف
رتـــ||ء محمود محمد قطبــــ|252522 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|لسن |لم |م| عبــــد|لصبــــور مه عبــــد|لرحيم|9286|8
756o74تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه ط|رق منصور غريبــــ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزينبــــ عل|ء محمد محمد |حمد635788
2|657oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم محمد مصط محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق ممتـــ|ز |لسيد |حمد |لطبــــ|خ787266
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنو|ل عبــــد |لق|در |سم|عيل عبــــد |لق436925
8o78|8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رقيه ف|يز رجبــــ عبــــد|لقوي|

626o2ندستـــ حلو|نمحمود ربــــيع |حمد طه
4486|oندستـــ طنط|محمد عبــــد |لحكم عبــــد |لفتـــ|ح |لديبــــ
256262| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لش|
د|بــــ ع شمس|سل|م محمد سم ع سليم|67427|
|6o876تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه محمود سيد عزبــــ
5o5729تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمود |حمد محمود عبــــد |لوه|بــــ حربــــي
يم نج|تـــى غز|ل|24957 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومد | |بــــر|
4o8858نوعيتـــ طنط|م محمد |لسيد محمد سل|م
63o9o5| د|بــــ |لزق|زيق||ء سم ك|مل خليل متـــو
|42o87 علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف حس|م |لدين مصط |م
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومروضه جم|ل |حمد |لعد257333
ندستـــ كفر |لشيخعمرو محمد بــــي محمد452856
7o3932حقوق |لزق|زيقمحمد ن| |بــــوعربــــ ع |لسيد
4|6o56كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورر| | ع|دل مغ|زى حس|ن  |م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد منتـــ عثــــم|ن عبــــد |لجو|د حسن373|4|
زر|عه |لزق|زيقرجبــــ خ|لد ف|روق |حمد785355
9o32o5 يد محمد معهد ف ص سوه|جه|جر محمد |بــــو|ل

ش|م عبــــد|لرحمن محمد |لنش7643| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري|ر| 
رهدين| ط|رق |حمد |بــــو |لحسون44475 تـــج|ره |لق|

253o82تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل محمد عبــــد|لبــــر جلهوم
يم |لش658|43 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرو|ن سعيد عبــــد | |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــتـــ محمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحمن متـــو|3|637
899o59  تـــج|ره سوه|جم|دون| مكرم خلف | بــــطرس
يم محمد|888558 تـــمريض |سيوطحمد ع|طف |بــــر|
4|4o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن عزتـــ محمد عبــــد| سعد
يم 766687 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد حم|ده |بــــر|
|5339oرهنه|ل خ|لد محمد محمد علوم |لق|
7o8588حقوق |لمنصورهرحمه |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح

معهد ف تـــمريض بــــ سويف كريم ربــــيع محمد عبــــد|لعظيم|5327
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24o9o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلؤى مصط عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لعزيز
7|25|oنوعيتـــ |لمنصورهحن|ن ممدوح |حمد عط| |لعزبــــي
ف فوزى مخيمر |بــــوش|دى442479 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخفوزى |
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمصط ع|طف عبــــد|لحكيم محمد855782 معهد ع| 
7o6|39طبــــ |لزق|زيقنوره|ن محمد فه محمد حسن
|574o3|نوعيتـــ عبــــ|سيهمل عم|د حن عبــــده
|4o325د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|وق محمد مصط محمد |لسيد
7672o7معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ع ثــــ|بــــتـــ ع |لقي
يم شعبــــ|ن ع س|لم452649 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور| |بــــر|
9||2o4 تـــج|ره سوه|ججه|د صل|ح عبــــد|لحليم |سم|عيل
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد |لحميد |لسيد شه256295
ندستـــ ع شمسه|يدى |يمن يعقوبــــ نصيف23|8||
تـــج|ره ع شمسمحمود ع عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد علو|ن345826
ومتـــ|52833 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد مصط سعد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد بــــر
حقوق طنط|حمد مر|د محمد محمد |لسيد طه|494358
42|o4|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــ محمود محمد حسن |حمد
4o287| زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد محمود سيد ع

684o4||بــــي |لسيد حسونه تـــج|ره |لمنصورهحمد حمدى |ل
7o66o4تـــمريض |لمنصورتـــ ول|ء محمود عطيه محمود |لسيد
معهد ف ص سوه|جيه عربــــي مو محمد|35|836
رتـــ|بــــش|ر شعبــــ|ن فريد |حمد تـــعلبــــ546|35 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مجدى فتـــ ج|بــــ | حمزه|484254
7|5o2||د|بــــ |لمنصوره|م| محمد |لسيد يوسف سليم|ن
766o79تـــج|ره بــــور سعيدمنه | |لعربــــى عبــــد |لبــــر محمد خط

3o228يم سليم|ن ره|م |م مجدى |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
678o98| يم عبــــد |لع|ل حسن تـــج|ره |لمنصورهلشيم|ء |بــــر|
78o654يم سليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دير |لسيد محمد محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ حسن محمد منصور|4335|
26566oيم ى محمد |بــــر| رهمحمد ي طبــــ |سن|ن |لق|
64|3o|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــي|سم عبــــد|لبــــديع حمدى عبــــده
تـــج|ره بــــنه|ي|سم |حمد مصط سيد |حمد |لمل762|35

348o3رهعبــــد|لرحمن عثــــم|ن |لدس|وى محمد حقوق |لق|
|44378| علوم ج|معتـــ |لسويسحمد ه| ع |حمد ع
758o22ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد محمد س|لم
|5o|98يم د|بــــ حلو|ن|عل|ء رأفتـــ خليل |بــــر|
4o6559حقوق |ل|سكندريهرحمه صبــــرى |بــــو ضيف عبــــد |لمو
يم|824672 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سيد |حمد |بــــر|
ر |حمد سيد|292|85 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدلشيم|ء ط|
252|7o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه صبــــرى |بــــو |لعن ع |بــــو
8333o7حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديفؤ|د |حمد محمد ر|فتـــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن ي| ع محمد825229
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47964oندستـــ |ل|سكندريهيوسف عبــــد|لودود محمد عبــــد|لودود
ره|س|ره بــــدوى عبــــد |لحفيظ بــــدوى|2764 د|بــــ |لق|

ر محمد عبــــد|لستـــ|ر356582 حقوق بــــنه|ن|ريم|ن م|
33o499معهد ف ص بــــنه|ربــــ|بــــ حسن |بــــو|لفتـــوح حسن عبــــد|لحليم
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطسندس ط|رق محمود محمد 39|877
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيه غريبــــ مني حميد مني |63352|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعوض مصط عوض غزل|ن332||5
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء صبــــرى |حمد عبــــد |لحليم ع|63579
تـــج|ره ع شمسر| صفوتـــ |نور فرج28|358
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع خ|لد ع |لوص|ل سل|مه246665

ره|خ|لد |حمد محمد |م 23286 د|بــــ |لق|
6o4o62| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيمن ح|مد |بــــو |لعن |لسنبــــ|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرض| | فوزي ح|مد حس 832672
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد حسن محمد حسن |بــــو سعده689276
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن ممدوح س| محمود عبــــد |لمجيد6|4477
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد| عم|د قر محمود358747 معهد |لصفوتـــ |لع| 
243o78حقوق حلو|نش|ف بــــدوى ش|ف عبــــد|لتـــو|بــــ
6oo4|9 |د|بــــ طنط|س|ره منصور ش| ع ش|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي| حل |حمد غني272575
83oo3||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ين|س ص|بــــر ح|مد ج|د
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مصط حسن مصط حس 6|3532
6|o639 تـــج|ره |لمنصورهول|ء بــــكر |لجيو أبــــو حس
|35o79د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حس|م محمد حس محمد
زر|عه |لمنصورهجه|د |لمحمدى |حمد |لمحمدى عرف688345
6|o93oد|بــــ |لمنصوره|مصط |لسيد مصط مصط غيط
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى محمد سيد عزبــــ82|354
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعص|م محمد |حمد |لسيد |بــــو |سم|762648
وف|تـــزي|د محمد سليم|ن محمد ل|ش 332428 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|5o3o6 رهمحمد ر| صل|ح حس د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن محمد جم|ل حسن محمد|678843
52373oندستـــ |ل|سكندريهع |حمد ع ري|ض ع |لحن|وى
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد قبــــ|رى حسن جعفر|476344
85o|85 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد ع|دل عثــــم|ن ع
46575oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخرؤوف |بــــو|لمجد كم|ل محمد |لسيد معهد ع| 
حقوق |سيوطمصط محمد مصط ع 74|876
زر|عه |لمنصورهندى حسبــــ |لنبــــى عبــــد |لمنعم محمد عبــــد 677|69
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي عبــــد|لن| عبــــد|لق|در بــــيو 838499
642o4|يم طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقشيم|ء محمد حسي محمد |بــــر|
4o2264تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطشيم|ء خ|لد |لسيد |لسيد قطبــــ
52|2o9طبــــ |ل|سكندريهمه| س| جل|ل عمر|ن
لس مدحتـــ نبــــيل مجلع556|23 ندستـــ |لم |ك
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لسن ع شمس|رحمه صبــــرى ري|ض |لشح|تـــ عبــــد |لغ |68428
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل س| محمود |لكو256597
44926o|ندستـــ طنط|حمد حم|ده |حمد عنتـــر

حقوق بــــ سويفكريم حمدى مصط حس 57958
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم س|مح عبــــد |لمنعم محمد صبــــح777456
يم و|كد|638746 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقروى رجبــــ |لسيد |بــــر|
88o265  يم جرجس تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ري| س| |بــــر|
4|3oo|تـــج|ره طنط|رو|ن ول|ء |حمد بــــسيو رزق

7o58|تـــج|ره بــــ سويفمحمود سعد حم|د رضو|ن
حقوق بــــنه|مصط ر|ئد عبــــد|لمنعم حشيش332758
8335o|حقوق |سو|نحسن مصط عك|شه عبــــد|لرحمن
23636oتـــربــــيتـــ ع شمسدين| عص|م ف|روق عبــــد|لر|زق
ى78|||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه |لسيد محمود محمد |لم
5o8o4| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|روضه عبــــد |لحكم |حمد |لسيد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء مصط شح|تـــه حس عبــــد |لجو498469
يم محمد |ل|شمو 525|44 طبــــ كفر |لشيخيم|ن محمد |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ندى عص|م محمد عبــــد |لمجيد س|لم763995
د|بــــ دمنهور|مل مصط عبــــد|لمنعم ع |لقرنش||52289
5o8o2oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهر|ن| ممدوح جميل شفيق
2|9o43|حقوق ع شمسحمد نبــــيل |لسيد |حمد  |ره
689o39ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد ز عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد محمد ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحس ن|در حس محمد خ 7||488
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره س|مح حس حس سعد |لسوي 66992

حقوق حلو|نح|زم محمد |بــــو|لمجد طه273479
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر نبــــيل عبــــد |له|دى حس 35674|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد سعيد محمد مر|4||78
7575o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهيه مصط ع خليل
4952o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس ص|بــــر حس ص|بــــر عمر
358o5|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىع محمد ص|وى محمد ل|ك|ديميتـــ |لم
626oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |بــــوزيد محمود |حمد |بــــوزيد

رهف|دى |بــــو |لي مصط |حمد|||5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o72o||يم تـــج|ره |ل|سكندريهفرو | عم|د فرج يوسف |بــــر|
ه ص|دق |سم|عيل ص|دق|698539 علوم |لمنصورهم
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لر|زق محمد |بــــو |لروس2283|4
6o878oه سعد |لسيد ع|شور رهأم د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ دمنهور|ع نبــــيل سعيد مصط |بــــو|لعزم37|495
يم |حمد869889 معهد ف تـــمريض |سو|نمحمود |حمد |بــــر|
6954|7| وف|تـــيه مجدى |سم|عيل عبــــد | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم محمد59325| ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جم|ل |بــــر|
7|o977ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود محمد عوض |بــــو ن| |لمر

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يثــــم عبــــد |لفتـــ|ح محمود فتـــ عبــــد 38|28 ل|
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332o82معهد ف تـــمريض بــــنه| دع|ء فوزي محمود |لسيد
طبــــ ع شمسزينتـــ خ|لد ع عبــــد|لحليم3246|3
ش|م عطيتـــ شديد عطيتـــ|473|3 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن 
5o2722زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن محمد ربــــيع |حمد ع
وف|تـــلسيد محمد |لسيد فه حس ||52633 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم769948 لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|يوسف ع|دل |لسيد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرن| رفيق فتـــ |حمد |حمد خليل8582|4
7o||9oيم |حمد غنيم د|بــــ |لمنصوره|خ|لد ممدوح |بــــر|
تـــج|ره طنط|رو|ن خ|لد بــــدوي دي|بــــ مد |52755
تـــج|ره سوه|جغ|ده |حمد فرغ ع 898786
87o272ي عبــــد|لسيد ميخ|ئيل تـــمريض أسو|نم|رتـــ | ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر س|مح سيد ص|لح سلوم322597
8459o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد عبــــد|لعزيز |ل|م محمد
44|5o8|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء |حمد محمد |حمد سلط|ن
|4o287تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|يدى محمد حسن محمد حسن
6o4678ى عم|د حبــــيبــــ مليكه جرجس نوعيتـــ فنيه طنط|ش
6o773| يم  |ض |لشوربــــ ف |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهف|طمه |
4o3853| تـــج|ره |ل|سكندريهم عل|ء عبــــد|لسل|م بــــيو
5|4o3oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهآيتـــ رش|د |بــــو عجيلتـــ سعد جويدتـــ
ندستـــ ع شمسمه|بــــ خ|لد محمد فريد |لقليوبــــى6472|2
تـــج|ره بــــنه|مصط محمود محمد |لسيد  |م776837
83|o77 م|م |بــــوسح تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ره |حمد عبــــد|لمجيد 
|د|بــــ طنط|د | |لسيد عبــــد |لعزيز تـــوفيق بــــرك|تـــ297||4
428o63زر|عه طنط|ف|طمه |لسعيد محمد محمد شعبــــ|ن
يم سل967|2| يم |بــــر| حقوق حلو|نصفو|ن تـــ|مر |بــــر|
6865o7ندستـــ |لمنصورهعمر عم|د |لسيد |حمد سويد|ن
علوم طنط|مريم محمد |بــــو|لمجد مو |لجم|ل|5|434
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد خليل |لص|وي356447
ندستـــ حلو|نزي|د ط|رق |حمد ر|غبــــ محمد|62|2|
3|3o24|تـــج|ره ع شمسعمر ع|طف فريد عبــــد|لحليم |حمدغ
زر|عه |ل|سكندريهنرم فتـــح | ع أبــــو خشبــــه85|425
حقوق |ل|سكندريهمحمد رمض|ن ن|صف سيف |لن493329
ف محمد رضو|ن محمد|8|445 ندستـــ |لفيوممحمد |
5o2345 ف محمد |حمد نبــــيه د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن |
حقوق د |طيم مجدى عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لحميد قر6|6224
77o9|o| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره عبــــد |لغ عبــــد |لفتـــ|ح غنيم
75o86|ر|ء محمد حسن محمد ع وف|تـــف|طمه |لز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ه خلف ص|بــــر عبــــد |له|دي|45893 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نصف|ء مسعد ز|يد عبــــد |لفتـــ|ح77|696 كليتـــ 
يف محمد عر|بــــي عبــــ|س475922 تـــج|ره |ل|سكندريهمصط 
ندستـــ بــــور سعيدمجد محمد |حمد محمد|768584
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كليتـــ طبــــ أسو|ندع|ء رجبــــ عبــــد|لبــــ| جحرود828925
755o92|ي|ل ر غبــــري|ل  تـــج|ره بــــور سعيدغ|بــــى م|
8o36o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ن |س|مه شح|تـــه خليل|
4537o|يم ع|دل عبــــد|لعليم مصط |لبــــيه ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــر| معهد ع| 
يم22494| د|بــــ ع شمس|ي|سم عص|م ك|مل |بــــر|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرغده سيد |حمد حسن3|8497
علوم |لزق|زيقروى محمد |لسيد |سم|عيل|639597
ر |سم|عيل محمد ن|فع495955 د|بــــ دمنهور|أسم|ء م|
7522o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد جل|ل محمد |حمد
حقوق |لمنصورهد | شكرى محمد |ل|شقر3||764
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسندس ع|دل عبــــد |لحميد طه33398

تـــج|ره |لزق|زيقع |حمد ع |حمد عبــــد|لفتـــ|ح635763
5o4345تـــج|ره |ل|سكندريهمروه محمد عبــــد |لرز|ق س|لم يوسف

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |م خ|لد عبــــد|لحليم عبــــد |لرحمن عبــــد42347
ن| عمرو حمدى فه423|63 نوعيتـــ |لزق|زيقم
وف|تـــندى حمدى |حمد دردير323785 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يف عبــــد|لخ|لق مج|ور265438 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــورده سعيد عبــــد|لحميد حسن833482
8|4o57| |تـــج|ره بــــ سويفحمد مد حسن شلق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رح|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع  |87796
5o797|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنه | صل|ح عبــــ|س حسن محمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخ|لد ف|روق محمود عليوه49679|
ى58|763 يم |لسيد |لز كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعل| |حمد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|نيس و|ئل شح|تـــه عبــــد |لغ 48228
3oo2||رهسم|ء |سم|عيل حسن عبــــد |لع|ل د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــمريض  بــــ سويفس|لم صل|ح س|لم سيد58829

9o37o5 تـــمريض سوه|ج م|زن سيد |حمد ع|مر
762o|4كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم سيد |حمد محمد
يم جمعه محمد 886682 حقوق |سيوطوق |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء |حمد محمد ع سليم|ن|784864
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د |لسيد محمد عي245873
8|465oيم علوم ري|ضتـــ |لم |مصط ع|شور محمود |بــــر|
24oo75موخ تـــج|ره ع شمسبــــي ع|دل محروس 
75o4o9|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد سعيد حسن حسن |لفرم
9o8|o| د|بــــ سوه|ج|مريم محمد رجبــــ عبــــد|للطيف
282o95|يع تـــمريض  حلو|نحمد طه |لسيد |بــــو
رهرن| سعيد ع ك|مل س|لم9|2325 حقوق |لق|
43o534ق|وى تـــج|ره طنط|نوره|ن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |ل
يم عبــــد||63636 رهمحمد ح|تـــم |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
68o735 تـــربــــيتـــ |لمنصورهعزه رض| |لعو عبــــد |لسل|م |لعو
تـــربــــيتـــ دمنهورجمعه جم|ل معوض عبــــد|لعزيز حميده493988
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يم482573 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|شيم|ء محمد فه سليم|ن |بــــر|
23|64o|رهحمد سعيد محمود محمد رمض|ن ندستـــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|من|ر ع|طف عبــــد|لمقصود شح|تـــه|24836
68o237تـــمريض |لمنصورتـــ ريم |س|مه عبــــد |لحميد |لسيد
د|بــــ حلو|ن|ه|جر |حمد خلف خليفتـــ33653|
معهد ف ص |سيوطم|رين| رفعتـــ موريس بــــبــــ|وى  55|878
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد ن شعبــــ|ن |لدن|صورى384|25
تـــج|ره |سيوطمحمود حسن محمود عبــــد |لرحمن حس254763
معهد ف ص |لزق|زيقنور| سعيد عبــــد |لر|زق حمد643695
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديف|طمه ع|طف عبــــد |لنعيم محمود 897557
|4o723حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد كم|ل |لسيد |حمد

رهمحمد ن| |بــــو |لعل| عبــــد |لغ |4796 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وز محمد مصط متـــو |بــــو بــــكر5862|4 حقوق |لمنصورهف
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد رمض|ن |حمد ع |834955
حقوق سوه|ج لسيد ع|دل |لتـــ |لف|وى|2838|9
7o8784|تـــج|ره |لمنصورهيم|ن عوض فكرى |حمد شح|تـــه
235o9oزر|عه مشتـــهرمحمود مصط |سم|عيل محمد |حمد
36o987|تـــج|ره بــــنه|ل|ء |حمد فكرى محمد محمد
معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن محمد أحمد محمد |بــــو |دريس|856|5
رهحمد منصور محمد |حمد |لجندى|774363 عل|ج طبــــي |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نجنتـــ خ|لد كم|ل ن46353|
8o355oندستـــ |لم |روم| بــــولس ي معوض
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم | صليبــــ |سحق صليبــــ265866

5o842|د|بــــ بــــ سويف|حمد ج|بــــر عبــــد | سيد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ع محسن عبــــد |لرحمن سليم789643
3|8o57تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد عبــــد| سيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيه عمر محمد |لس|يح|862823
69552oء محمد |لسيد سليم رتـــ|رغد|ء محمود ه| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|زينبــــ رجبــــ ع |حمد64973|
ه كم|ل كم|ل محمد عبــــده خليل|62428 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طن
675o54| ره|منه | خ|لد صل|ح |لسعيد |حمد عل|م |لق|
6o3864يم يم مصط |بــــر| د|بــــ د |ط|محمد ط|رق |بــــر|
77oo47|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د خ|لد |لسيد محمد |بــــو عط|ي
د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د محمد |لشح|تـــ عبــــده حسن475564
24|5o2يم رهد | مصط ع |بــــر| حقوق |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|حسن|ء عل|ء عرفه محمد عرفه |لعريف342|42
|2o356 وف|حمد ش|مخ مصط عبــــد |لرحيم |لشندوي وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء جم|ل |لسيد عبــــد |لوه|بــــ|699742
يم عبــــده|763945 يم محمد |بــــر| حقوق |لمنصورهيه |بــــر|
263oo8 يم |لسيد بــــسيو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ل |لسيد |بــــر|
9o2o22 د|بــــ سوه|ج| |م محمود |لسيد محمد
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنعمتـــ |س|متـــ |سم|عيل حسن334946
حقوق |لمنصورهرن| م|جد رفعتـــ |لسيد7535|7
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رحمه |لسيد محمد عبــــد|لفتـــ|ح777877
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد وجيه محمد |حمد س|لم525745
معهد ف ص |سو|نمنيه ه|شم محمد قن|وي|868354
يم ج|د|لربــــ  |574|9 فنون جميله فنون حلو|نرغد لملوم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نمنيه سيد حس عبــــد|لجو|د|847668
5o68|5يم |لضوى عبــــد تـــمريض |إلسكندريتـــ ف|طمه ج|بــــر |بــــر|
8373o7علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىه|جر محمد فهيم عبــــد|لحق
77o348زر|عه |لزق|زيقمصط محمد سويلم ع فرج
23|o3|يم عطيه رهبــــيتـــر ميل|د |بــــر| علوم |لق|
يف248248 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن خميس محمد بــــسيو 

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |س|مه ف|روق ع22558
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ورده ع رجبــــ |حمد حسن253||7
76o582حقوق بــــنه|رو|ن عبــــد | محمد مسلم ع
ف عبــــد |لحميد |لمتـــو |لبــــسيو |69765 حقوق |لمنصورهم|ل |
د|بــــ |لمنصوره|محمد جمعه محمد |لش|طر حس 686242
يم |لجز9964|| رتـــ/ري|ضتـــ|سل و|ئل محمد رفعتـــ |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o4|32عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مسعد ع |حمد جوده
|5|2o2زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنشوه ع|دل رمض|ن عبــــد |لرحمن
معهد ف تـــمريض بــــنه| شيم|ء |لسيد ك|مل |لسيد ع|35666
د|بــــ حلو|ن|عمر عل|ء عبــــد |لغ عبــــ|س47378|
4||6ooد يم و |د|بــــ طنط||ء |لسيد |لمحمدى |بــــر|
|55o5oبــــ|ش رهلي شح|تـــ عبــــده  د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد نبــــوي يونس محمد|494365
ندستـــ |لم |ر| | شعبــــ|ن قر عبــــد|48|855

تـــج|ره سوه|جيه تـــ|ج عصم|ن محمود|24755
صيدله |لزق|زيقمريم عبــــد | طه حسن بــــدوى698587

حقوق حلو|نمنه | ح|تـــم جم|ل محمد33996
|3|9o8تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور| مدحتـــ محمد محمد

يم عطيتـــ |لحمز9|254 رهع|ئشه |س|مه |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــنه|يم|ن |يمن فؤ|د عبــــد|لر|زق|635997
معهد ف ص بــــنه|ر| | مجدى |م |لجمل249896
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ع عبــــد |للطيف ع مو452243
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطل|ء ع|مر رجبــــ |سم|عيل||928|8
7oo|7|نوعيتـــ |لمنصورهزينبــــ |حمد محمد يوسف
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نشيم|ء ط|رق محمد عبــــده228437
علوم |لزق|زيقشيم|ء مصبــــح يونس ع|63585
يم689938 نوعيتـــ موسيقيه |لمنصورهم عبــــد |لرحمن عبــــد |له|دى |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم ع مصط |لزي|تـــ54859|
علوم طنط|طه عنتـــر يونس سعده696||6
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675|9oعلوم |لمنصورهسهيله مصط محمد مصط عي
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ندرو رزق فه مسيحه ميخ|ئيل|344492
|4o3o||تـــج|ره ع شمسيري بــــطرس ميخ|ئيل جرجس
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى عل|ء |لدين عبــــد|لفتـــ|ح |لمعد|442649
يم773458 تـــج|ره ع شمسريم |حمد مرشدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمعتـــز عطيه عبــــد|لرحمن محمد46|232
يم رفعتـــ يوسف |لم |وى7755|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن |بــــر|

|484o|رهندرو رءوف عم|د نو|ر تـــج|ره |لق|
6o4422تـــج|ره سوه|جمحمد ط|رق محمد حسن نور
صيدله حلو|نمحمد ع|طف محمد حمدى عل|ء |لدين|27245
527o6oتـــج|ره |ل|سكندريهعمر حس|م |لدين عيد عبــــد|لعزيز |حمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــين|س محمد فرغ عبــــد |لرحمن|489944
علوم ري|ضتـــ طنط|ف|رس محمد عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لرسول523946
طبــــ |لم |دي|ن| عل|ء نبــــيه حبــــيبــــ9634|8

رهعل|ء حسن عبــــد|لعزيز ص|لح26456 تـــج|ره |لق|
75o5o7وف|تـــسيف |لدين عل|ء محمد |لبــــكري ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم محمد333994 د|بــــ |لزق|زيق|عمرو |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعمر |س|مه ع |لدين محمد |لسيد94|54|
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفطه عبــــد |لجيد |بــــو |لهدى عبــــد |لبــــ| 54469

د|بــــ |سيوط|بــــه | جم|ل |لسيد محرم محمد683479
9o6||2 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد ط|رق عبــــد|لحميد مسعود ع| 
9o2625| يم عبــــد| حقوق سوه|ج  حمد سم |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقحمد س| حسن محمد|634689
تـــج|ره ع شمسل|ء مدحتـــ محمد محمد بــــدور|883|2|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسش|م محسن |حمد حل عبــــد |لرحمن||674|
تـــج|ره بــــور سعيدي|ر| فتـــ محمد |لسيد |لجمي 889||7
صيدله حلو|نل|ء |لمعتـــز عبــــد|لغ عبــــد|لو|حد|358622

6o46|تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لو|رثــــ |حمد عبــــد|لحميد
| محمد حس سليم|ن عثــــم|ن|48977 د|بــــ |سيوط|ي
248o74ر محمود حسن سليم|ن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر م|
صيدله ع شمسمحمد ع ع محمد س|بــــق348646
4|o392| تـــربــــيتـــ طنط|حمد حس حس |لتـــمي
426o38زر|عه |ل|سكندريهرو|ن مجدى عبــــد |لرحيم سيد |حمد بــــدوي
ى ج|د جرجس54732| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|ركو خ
4827o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه ه| محمد من
حقوق |لزق|زيقي ع|دل عيل|ن عبــــ|س784567
297o63تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لعزيز محمد |حمد سعد

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نش|م مدحتـــ جم|ل س|لم|ن22575
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إيم|ن محمد |حمد عيد4676|6
|6o524ف كم|ل |سكندر حمور لس | لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ك
64o86oتـــج|ره |لزق|زيقح|زم س| عبــــد |لفتـــ|ح محمد مر
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57o44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــ جم|ل محمد |نور
3o698تـــربــــيتـــ ع شمسنور |لهدى صبــــرى فه محمد شل|بــــى

تـــربــــيتـــ حلو|نندى ح|مد محمد ح|مد92||5|
443o73تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنرم جم|ل |لدين ع محمود حم|د
83o986حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديندي خ|لد محمد رج|ء |حمد
يم عط||85428 معهد ف تـــمريض |لم | ع ح|مد |بــــر|
4|2o48د|بــــ طنط|عل|ء |لسيد مصط سعد|
2454o4كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرح|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ حسن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطغ|ده محمد |لمهدى عبــــد|لع| محمد  46|4|9
5|o|42تـــربــــيتـــ دمنهورزي|د ه| عبــــد |لمنعم حسن |لقر|شي
785|65| ه عبــــد |لق|در مصط بــــيو تـــج|ره |لزق|زيقم
صيدله ع شمسس|ره مصط مصط عبــــد |لفتـــ|ح26328|
4o345|يم |حمد حسن حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|يدى |بــــر|
9o7442 د|بــــ سوه|ج|ش|دى ع ثــــ|بــــتـــ ع
تـــربــــيتـــ سوه|جفرحه محمد محمود مك|وى 923863
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|ر| نبــــيل صل|ح |لدين خ |7348|5
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد حسن محمد يسن446334
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه عل|ء عثــــم|ن محمد عثــــم|ن|23925
52474o| د|بــــ |ل|سكندريه|يمن سعيد محمد |حمد عبــــد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمسعود سيد محمد محمود848826
9oo563| تـــج|ره سوه|ج يري جرجس ج|د مو
|4oo96خدمه |جتـــم|عيه حلو|نتـــ بــــسيم مرتـــ محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل وحيد عبــــد |لق|در حسن |لتـــر535962
9|75|o  صيدلتـــ |سيوطمريم جوزيف فه قري|قوص
طبــــ ع شمسحمد بــــدوى د|ود عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ345784

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد سل|مه محمد تـــوفيق53374
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ع|دل |حمد عبــــد|لبــــ| 995|25
3432o4كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء ص|دق عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عوض
9o6627 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ندين| شو محمد حس|ن
542o55يم |ل |ط كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنور |لدين محمود |بــــر|
259o98|ندستـــ |سيوطحمد رض| |حمد علو|ن
حقوق ع شمسعبــــد | محمد سيد محمد8|7|6|
رهيوسف محمد |نور عمر سعيد||2346 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م مصط دردير5|596| تـــج|ره ع شمسه|جر 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دى |لسيد محمد |لسيد حسبــــ ||68844
نوعيتـــ فنيه قن|م|رتـــن ثــــروتـــ ص|روفيم نصيف 899476
4365o5| علوم كفر |لشيخمحمد جمعتـــ ك|مل محمد عبــــد
حقوق ع شمسشه|بــــ محمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لر|زق7499|3

685o5زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــه|جر سعد عبــــد|لتـــو|بــــ سعد
78o946|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد حسي ع عبــــد |لمعبــــود

2788o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|يتـــ عمر صبــــور |بــــو|لنج
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علوم بــــورسعيدسم|ء عبــــد |لمحسن كم|ل عويس|52346
ر عبــــد|لرحمن ص|لح||28765 تـــمريض بــــنه|حمد ط|
44o257|تـــمريض كفر |لشيخ|ء |حمد محمد سعده
7o5967يم |لسعيد محمد خط معهد ف ص |لمنصورهرن| سعيد |بــــر|
بــــي |684648 معهد ف ص |لمنصورهزينبــــ رمض|ن عبــــد |لعزيز |ل
يم82|9|| ندستـــ ع شمسعزتـــ ع|دل سليم |بــــر|
68437o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد سيد |حمد محمود مه

رهم|ي| محمد محمد |حمد محمد24577 تـــج|ره |لق|
ف |بــــو|لس|د|تـــ بــــدير |بــــو |لمجد6|6226 حقوق د |طآيه |

|93o3حه وفن|دق |لفيومم|ريو محسن مل|ك ن|شد| 
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــشيم|ء سعيد فتـــ أبــــو شوشه|85|46
79o54o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد فخرى ع محمد |بــــو |لعن
688o88لسن |لم | |ر محمد مصبــــ|ح مك|وى|
266o47| يم رأفتـــ ك|مل |لخو تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوممريم حمدى رجبــــ |حمد7||72
ره|سم|ء مصط عبــــد|لحميد |حمد|432|24 د|بــــ |لق|
ثــــ|ر د |ط|سم|ء عبــــد |لكريم ع محمد |لعري||69534

6622o|م صبــــرى عبــــد |لموجود عبــــد |لسل ف ومس|حه |لمطريتـــد ك.تـــ. ف رى و
رهعمر سعيد عبــــ|دتـــ حسن46953 صيدله |لق|

6o76|8تـــج|ره طنط|أمل عمرو عبــــد |لحليم حفيضه
صيدلتـــ |سيوطحمد محمد فرشو ع |2|8395
4o8665تـــربــــيتـــ طنط|حن|ن محمد ك|مل |لسيد |لقليبــــى
88535o صيدلتـــ |سيوطف|طمه عبــــد|لع| عبــــد|لرحمن محمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه|ء مصط سعيد |لسيد |بــــو|لعن 357789
6o4|38يم |لشم يم محمد |بــــر| زر|عه |لمنصورهمدثــــر |بــــر|
لول3|6976 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند|ء ح|مد صل|ح ح|مد 
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|م|جد وجيه زكري| ز||9|25
يم37395| يم س|لم |بــــر| علوم حلو|نبــــس|م |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن |كرم مصط نور |لدين|9735|6
|د|بــــ |لم |يه رض| فتـــ فه ||85427
3346o3|يف صبــــ |بــــوزيد يم  علوم بــــنه|بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد|لرحمن عفي عر| |92|328

ره|سع|د محمد محمود خ|لد33635 د|بــــ |لق|
2396o4تـــج|ره ع شمسه|جر صل|ح فه سعيد
ندستـــ |ل|سكندريهي|سم حل محمود حس |44758
6o5682صيدله |لمنصورهمروه |لبــــسطوي محمد محمود غ|زى
42o457د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل |نور عبــــد|لستـــ|ر محمد|
|د|بــــ بــــنه|ع جم|ل عبــــد|لعزيز ع333983
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد محسن محمد محمود |لسعيد بــــحبــــح684393
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسمر مرتـــ ع محمد حسن426846
ندستـــ طنط|محمد بــــس|م سم بــــ|رومه449359

Page 4171 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5|35oo|علوم |ل|سكندريهمصط عبــــد|لق|در محمود عبــــد|لق
|6o|95تـــج|ره ع شمسبــــدر محسن حس محمد
تـــربــــيتـــ ع شمس عمرو تـــوفيق رمض|ن رشيدي|23342
ى حن||25342 ر ي د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د |نه م|
تـــربــــيتـــ ع شمسند| فتـــ محمد عبــــد|لغ 5||326
|5725oرتـــ|سل عبــــد |لعزيز |لسيد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــندى محمد ع محمدز|يد527683
ندستـــ ع شمسمصط ه| محمد |لصغ ع6335|2
صيدلتـــ |لم |ند| عبــــد|لحكيم ضوي محمد848584
ر ص|لح رمض|ن488273 تـــج|ره كفر |لشيخيوسف عص|م م|
تـــج|ره |لمنصورهس|مح ه| محمد محمد |لجندى483|68
|د|بــــ بــــنه|م ه| عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم|93|367
نوعيتـــ |لم |منه | محمد محمد |لصغ |383|8
45o72oندستـــ طنط|نور|ن قدرى عبــــد | |بــــو يوسف
حقوق ع شمسمحمود |سم|عيل |حمد مر 96|38|
4o6|86تـــج|ره دمنهورخلود عمر عيد غريبــــ رجبــــ
76o352 معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعبــــد |لرحمن مدحتـــ محمد حس
حقوق بــــنه|وق و|ئل سيد محمود |بــــوط|لبــــ345539

معهد ف ص بــــ سويفرند| جم|ل محمد رجبــــ7|698
6o285|ى ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن رض| محمد محمود |لع

48o33تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |س|مه محمود محمود
25|oo9|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد وحيد فريد نص|ر
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد ف|روق طه|3|2576
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مصط بــــرك|تـــ ع بــــرك|تـــ86|839
32|7o6ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود صفوتـــ سعد محمد منصور
|5|57oتـــربــــيتـــ حلو|نزينبــــ عبــــد |لرحمن ر| عبــــد |لرحمن
4o375oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يمن محمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد
طبــــ |سن|ن ع شمسرن| سليم منصور سليم4|552|

معهد ف ص بــــ سويفمحمد وجيه مه |حمد|7336
32297oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسول|ء حس عبــــد|لش| عبــــد|للطيف
4|32o8|ويدى يم محمد  |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سيل ي| |بــــر|
علوم بــــنه|سل|م رض| جم|ل عبــــد|لرحمن خ|لد57||33
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدجميله عبــــده مسعد عبــــده |لعطلتـــ763433
89oo57 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|ري| ن| ف|يق عبــــد|لشهيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند |حمد |لسيد ع عفي |89|44
9|57o4|تـــربــــيتـــ |سيوط  يه ص|بــــر ع عبــــد|لح|فظ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|ن|ء مصط محمود |بــــو|لمجد|848344

3oo55رهدع|ء جمعه دسو مر د|ر |لعلوم ج |لق|
6334o6ه سعيد حسن ع كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــي|سم ع|دل يح عزيز|6493|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء صل|ح عبــــد|لمعز عنبــــ|8|2527
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442|o8طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد عبــــد|لمنعم ري|ض فتـــ يونس بــــدر
9o|984 د|بــــ سوه|ج|محمود فتـــوح محمد |حمد
|د|بــــ طنط||ء يوسف ري|ض يوسف |لسيد|2542|6
حقوق |لمنصورهيه ط|رق محمد |حمد حس|ن|67|683
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد خ |حمد ه|شم 8|8987
يف كريم محمد|2585| تـــج|ره ع شمسمحمد 
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد | عبــــد |لمعبــــود |لخو |493352
5o2794علوم |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |لعظيم عبــــد |لمطلبــــ عطيه
معهد ف تـــمريض |لمنصوره دير مصط عبــــد |لرؤف |لسعيد محمد 684354
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ند| | عل|ء حسن محمود |لبــــغد|دى27353|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | حس|ن عيد حسن62736
7o3o62 د|بــــ |لزق|زيق|س|ره رض| محمد محمد بــــ
يم |لبــــن|4536|6 تـــج|ره طنط|يم صل|ح أحمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|روضه |حمد |لطنط|وى حسن |لضبــــيع697282
|35o26ى كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــع مجدى ع |لم
69289o| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسل|م عبــــد |لرحمن |لسيد |لعو
4|o3o6|تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد |لبــــدوى محمد ص

5o|42حقوق بــــ سويفف|روق عبــــد |لن| محمد مجدى محمد عبــــد
رهمصط |حمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح35527 تـــج|ره |لق|

25238o |تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمه| |لبــــكرى جمعه |لزرق 
64o34|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|مروج محمد |لسيد نجم
صيدله طنط|ندى م |لدين محمد بــــسيو بــــلتـــ| 439294
ن| م|جد |سحق مرقس2835|8 تـــج|ره |سيوطم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم محمد وف محمد|8|||8
2o545|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم |نور رزق عبــــده

|5|o55تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه ي| حسن محمد
م|م|3256| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم سعيد محمد 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف محمد يم |حمد74|359
د|بــــ |لمنصوره|غدير محمد تـــيس عبــــده شح|تـــه|26|69
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد عيد محمد محمد عيد2|4653

يم عبــــد |لسل|م عوض||837 تـــربــــيتـــ بــــ سويفح|تـــم |بــــر|
27o343ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |س|مه عبــــد| عبــــد| خميس
م|م622|22 رهعبــــد|لرحمن |حمد محمود  تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم صبــــ محمد عبــــد|لحكيم267662
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م يوسف عبــــد |لحميد |لعيسوى |69358

معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء حسن عبــــد |لصمد محمد69398
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مسعد شو |لسيد |لحبــــيبــــى265537
7oo7|2 د |حمد |لتـــه| حسن يل ج |لزق|زيقحس|م محمد مج| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره بــــنه|حمد |سم|عيل محمد |سم|عيل|357928
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد | مصط عبــــ|س مر |لسحتـــ||4759
69383oطبــــ |لمنصورهغ|ده |س|مه |حمد محمد منصور
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|د|بــــ طنط|عبــــد| محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود |لمهدى سليم|62|46
4|oo|||يم سليم|ن يم مجدي |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
63oo42تـــج|ره |لزق|زيقسم|عيل مصط |سم|عيل حس محمد
43o923تـــربــــيتـــ طنط|منه | |لسيد كم|ل مو
ر|ء ي| محمود |لنح||43264 لسن ع شمس|ف|طمه |لز
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء رجبــــ فرج |لسدودى|249778
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنو|ر خ|لد عبــــد|لنبــــى مصط |326476
تـــربــــيتـــ طنط|من|ر محمود عبــــد|لع| خ 23|3|4
يف |حمد عبــــ|س |حمد48857| رهتـــسنيم  تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سيوطحبــــيبــــه حمدى حمد|ن سيد  888339
6|88o3د|بــــ د |ط|سحر |م محمدين |بــــو ع
49o677يم رمض|ن ى محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن ي
ندستـــ |ل|سكندريهندى حسن عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد حسن76|525
طبــــ حلو|نمحمد |حمد ج|د | |لمغ|زى يونس442384
ش|م يوسف عبــــد|لجو433498 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد |لحميد 
8o48o9|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ي م |سحق حن

26o4oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف عبــــد |لحليم |لسيد عبــــد |لحليم
6437o2|وف|تـــحمد عص|م منصور عبــــد |لسل|م ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4|49||| يم عط|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل|م ع |بــــر|
ر|ن344337 يم حف ز تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لفتـــ|ح سم عبــــد|لفتـــ|ح محمد262524
4o6o|6ر|ن تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|لم تـــ|مر ف|روق فوزى ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمحمد صل|ح محمد محمد |حمد ميد|758972

4559oره/ري|ضتـــمصط عبــــد|لشكور |حمد عبــــد|لشكور زر|عه |لق|
يم |لسيد ربــــيع863|2| رهصف| |يمن |بــــر| حقوق |لق|
|324o3فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل محمد سلم|ن |حمد
صيدلتـــ |سيوطرن| محمد عبــــد|لحميد ع 8|8448
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد عبــــد| محمود |لدعو |343|25
يم |لسيد |لغربــــ|492946 حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد |بــــر|
|569o8ره|محمد وليد عبــــد |لخ|لق |حمد د|بــــ |لق|
9oo|64|معهد ف ص سوه|ج سل|م ط|رق ز |لسيد
معهد ف تـــمريض طنط| ي| س|مح محمود |لخلو| 899|43
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لنظ محمود366|83
6|742oد|بــــ د |ط|نور|ن |لعزبــــى مصط  |د
7537o4تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــه محمد |سم|عيل محمد
يم حسن9|3424 يم |حمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ |بــــر|
4||o33تـــج|ره طنط|ندى فرج بــــسيو |لنج|ر
34o457|تـــ عبــــد|لن| مصط حسن أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم
68598o |حقوق |لمنصورهنهله ن محمود عبــــد |لعزيز |لحم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|تـــقوى محمد |لسيد ع حسن سيد |حمد62|448
6o3829ش|م |حمد شوم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د 
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2|6o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه مصط ربــــيع محمد
يم حسن ع|مر438675 علوم كفر |لشيخكريم عرفه |بــــر|
25|7o| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د ممدوح ع عبــــد |لحميد حس
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لح|رس محمود عبــــد|لح|رس |لسم923592
|2597o وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|زي|د |حمد عطيه مصط لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
|د|بــــ طنط|حمد عبــــد|لحكيم محمود سعده|3747|4
6785o6تـــج|ره طنط|مريم |حمد زكري| مرغ |سم|عيل

رهمحمد معوض عبــــد|لسل|م حسن398|4 تـــج|ره |لق|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|رجبــــ محمد حس شبــــيبــــ867595
4o5529د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|سم حمدى عبــــد |لر| |لنوبــــى ع
2|3o28د|بــــ ع شمس|سل محمد |حمد عبــــد|لر|زق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ع|دل محمد ربــــيع عبــــد |لغ محمد5578|4
تـــج|ره |لمنصورهم|ريه|ن محمد نجيبــــ |لمر |لبــــهن676377
تـــربــــيتـــ بــــور سعيددين| عبــــده مسعد عبــــده |لعطله763453
ش|م من|ع عط|265894 تـــج|ره بــــنه|محمد 
صيدله ع شمسسيف |لدين |حمد فؤ|د عبــــد|لحميد3|3346
7|o9o8 بــــي بــــي |لشبــــر|وى |ل ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــكريم |ل م |لع| 
762o52|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م شعبــــ|ن محمد خميس
يم محمد عبــــد|لرحمن حسن38|356 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عبــــد| |بــــر|
878|2o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|دون| |س|مه ك|مل جور
77o838 تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر حمدى سعد رجبــــ حس
7o5o53تـــربــــيتـــ |لزق|زيقول|ء |يمن كم|ل |نور ريه
85786o|نوعيتـــ |لم |ين|س مبــــروك |حمد عبــــد|لغفور
7|o224ر|ء محمود محمد محمود حسن |لوصيف تـــربــــيتـــ |لمنصورهلز

85o|6| صيدله حلو|نم| ع|دل سعيد حس
يم |لسيد |حمد محمد يوسف332797 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود |بــــر|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد عز محمد |لكشك|769639
7o2695د|بــــ |لمنصوره||ء عبــــده محمد جل|ل سيد |حمد
6|593o|يم |لسيد يوسف عز |لدين د|بــــ د |ط|بــــر|
5|279oد|بــــ دمنهور|زي|د |حمد رمض|ن شح|تـــه بــــرك|تـــ
27232oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لسل|م سليم

669o5ه خ|لد عبــــد |لتـــو|بــــ رضو|ن تـــربــــيتـــ |لفيومن
تـــج|ره |سيوطعمر |حمد ظريف س|لم  799|88
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه| عص|م يح |لسو|ق252965
27oo86تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد عبــــد|لع| محمد عبــــد| طعيمتـــ
نوعيتـــ عبــــ|سيهجه|د عبــــد|لمجيد ع حف 5||343
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نوره|ن |حمد مصط |لسيد خط|بــــ27|4|4
9o2|o7 تـــربــــيتـــ سوه|جدين| |حمد محمد ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|غ|ده ط|رق ع حسن832|24

طبــــ بــــ سويفض شعبــــ|ن عبــــد |لع|ل ع53473
26|27o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومميمه معتـــمد عبــــد|لغف|ر محمد

Page 4175 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره كفر |لشيخيوسف صفوتـــ مصط محمد كتـــ|تـــ436253
يم |لص|وى |لتـــر|س255772 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر بــــ|سم |بــــر| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
9|5|7o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء محمود ج|د محمد

رهمحمد ع|دل |نور عرفتـــ795|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص |لمنصورهحس|م رض| |بــــو مسلم |لسعيد رزق683769
بــــتـــ عبــــد |لسيد634823 رهم | سعد و تـــخطيط عمر| |لق|
6834|oف بــــسنتـــ يوسف د|بــــ |لمنصوره|مريم |
ف طلعتـــ عبــــد|لحكيم |حمد323265 د|بــــ ع شمس|بــــسمتـــ |
طبــــ بــــيطرى |سيوطحمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لد6695|8

2235oيم عبــــد |لوه|بــــ رهشيم|ء ع |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
ف سل|مه محمد|32573 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن |
439oo7كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |لسيد مر عبــــد|لوه|بــــ مر
ر محمود22829| ف محمد |لط| رهع | حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء خلف حل عبــــد|لل|ه223724
ندستـــ |لزق|زيقعمر محمد سليم|ن محمد تـــوفيق774434
يم |حمد شو محمود|755853 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرحمه سعد كم|ل ع|شور66456|
85oo26إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيف |حمد محمد |حمد
3588ooندستـــ ع شمستـــ عل|ء محمد محمود
42o732|يم يونس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد زكري| |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعمر عبــــد |لخ|لق قر جوده59823
4336|oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخربــــيع ن|جح فتـــوح |بــــو |لنور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |لفر|ر 256783
يل ج |لزق|زيقبــــتـــه|ل سعد عبــــده محمد خليفه|255383 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
875|o7 تـــج|ره |سيوطمحمد ي| سيد محمد
نديتـــ248587 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |لسيد |لعشم|وى أبــــو 
علوم طنط|ح|زم |حمد مصط محمود عز|ل427685
6o449|د|بــــ طنط|أيه أيمن عبــــيد |لحن |حمد|
4796o4ش|م عبــــ|س ع بــــدوي تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمرو|ن 
9o239| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|طمه |حمد محمد محمد
تـــربــــيتـــ دمنهورجيه|ن |لزين محمد عبــــد |لق|در روميتـــ69|7|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن محمود |حمد |حمد مطر627373
تـــج|ره ع شمستـــ |حمد |سم|عيل محمد عبــــد |لغ 9582||
8o4o3o|طبــــ |لفيومحمد محمد مرتـــ محمد|لجيد
تـــج|ره بــــنه|مصط ن| |لسيد |لص|دق3|3396
ندستـــ |لمنصورهحمد ثــــروتـــ |حمد ع عبــــد |لرحمن|698788
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــ خ|لد مو عبــــد|لع|ل476|83
6o3993تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |حمد محمد س|لم خليفتـــ
5o975|| طبــــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لعمرو
تـــج|ره دمنهوررفيق ع |لسيد دسو جمعه537532
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر محمد عبــــد|لمقصود مخلوف جمعه345496
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4o87|3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مريم |حمد محمد |م |لص|وى
يم|42324 علوم طنط|كريم محمود حسن عبــــده |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمتـــ ط|رق محمد عبــــد|6234|
رهعبــــد | محمد سعد |لك|مل5852|6 طبــــ بــــيطرى |لق|
رهنوره|ن محمد رأفتـــ محمد مصط 235966 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن محمد ي|س |لدسو 446756
يم محمد|634675 يم بــــدر |بــــر| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــبــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد محمود |لسيد محمد526839
يم |لدسو محمود عفي 332259 نوعيتـــ بــــنه|م| ط|رق |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعل|ء ر| ص|بــــر منصور9366|2
تـــ|عمر محمد يوسف |حمد محمد حسن||5284 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
53oo22|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد جم|ل |لمتـــو عبــــد |لجو|د
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|روج | فوزى حليم عبــــيد359556
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |لسيد محمد |حمد|779963

طبــــ بــــ سويفيتـــ محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لحميد|54787
رهمحمد مدحتـــ فتـــ عبــــد |لح|فظ49799| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
3|429oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع سيد |حمد |حمد خلف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمد فتـــ محمود محمد |لسيد4||||7
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمنه | مدحتـــ حس ع |ن قنديل5|7675
36o449نوعيتـــ بــــنه|ي|ر| محمود |حمد محمد خليل
يم |لج|ريتـــ|43226 طبــــ حلو|نسل |لص|وى |بــــر|
426oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع عبــــد |لق|در محمد ر|شد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر خميس محمد |لص|وى فرج6|4895
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشصبــــ| |يه|بــــ ص|لح ح|فظ محمد767754
تـــربــــيتـــ دمنهورآيتـــ ع|دل محمود عبــــد |لسل|م دسو 496423
7o5697ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن مو |لسيد ر|شد |لعبــــ م |لع| 
د|بــــ |لمنصوره|د| | ر| ح|مد عبــــد |لق|در683224
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ع|صم حسن عبــــد ربــــه عك|شه35|338
د|بــــ |لزق|زيق|يه|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع784733
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محمد محمود حسن ع|مر638232
475o43تـــج|ره |ل|سكندريهي|س |حمد |حمد خلف محمد |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لعظيم ع|طف عبــــد|لعظيم |بــــر85|628
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم| حس محمد حس |759534
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | تـــ|مر عبــــد |لعظيم بــــسيو 23873|
رهشهد جم|ل عبــــد|لمعز آي|تـــي236847 تـــج|ره |لق|
يم فتـــ صل|ح2482|4 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد | |بــــر|
774o|9د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لمنعم محمد
34|o3oرهحمد عم|د |حمد فؤ|د عبــــد|لسل|م شعل عل|ج طبــــي |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نيف جميل سليم |حمد ع 779897
|5|8o8يم ع ه عبــــد |لحليم |بــــر| ره|ن د|بــــ |لق|
27o64رهسل ع عبــــد |لع| ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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بــــي 9626|6 زر|عه د |ط/ري|ضتـــأحمد محمد عبــــده محمد |ل
32o572|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد محمد |بــــو |لفتـــوح محمود
8o2348|نوعيتـــ |لم |سل|م مجدي عبــــد|لغ محمود

6oo6|تـــج|ره بــــ سويفريم محمد عز حسن
63557oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نوره|ن محمود فوزى م سيد |حمد
|58o8|تـــربــــيتـــ حلو|نرند| خ|لد |حمد حسن
تـــج|ره سوه|جخلود م|جد محمود ن  896774
ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ حمد محمد عبــــد|لمنعم محمد خليل|3326|5
436|6o| صيدله |ل|سكندريهعبــــد| محمود |حمد عبــــد |لسل|م
ين فتـــ محمد |لسيد |لسد|398|5 تـــج|ره |ل|سكندريهن
د|بــــ ع شمس|مونيك| سم ج|بــــ | عبــــد |42394|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدي عبــــيد حسن سم|ن5|8345
63o3o|ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لسل|م تـــوفيق متـــو محمد
تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد|لستـــ|ر محمد زين نو|ر|66|495
ش|م عبــــد|لحكيم طه عبــــد|لحليم57|2|3 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىزي|د 
675o87ف |لسعيد |لبــــ|ز ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهوليد |
6o6228|د|بــــ |لمنصوره|محمد |يمن محمد عبــــد
ش|م ق|بــــيل محمد ق|بــــيل|68623 تـــج|ره |لمنصورهكريم 
63o8o|لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |ميخ|ئيل رمزى تـــ ميخ|ئيل
ندستـــ ع شمسحمد ه| محمد محمد|2838|2
تـــمريض |لزق|زيق حمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لحميد عبــــد|لع||8|634
6o2562| م ه| محمود ع عبــــد | تـــج|ره |لمنصورهد

رهمحمد محمود |حمد محمد46239 تـــج|ره |لق|
7632o|حقوق |لفيوممحمد حم|ده عبــــد|لحليم عبــــد|لسل

تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لش| عبــــد|لر356997
تـــج|ره |سيوطح|زم ع محمد عبــــد|لمو 879525
636o78| تـــمريض |لزق|زيق ل|ء ي| فتـــ محمود ع
بــــ|ش|56|775 ر|ء عل|ء محمد سعد  علوم |لزق|زيقلز
ندستـــ بــــور سعيدزي|د من محمد مسعد أبــــو |لرج|ل765652
لس ميشيل سعيد عط||37637| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نك
6o8562ري|ض |طف|ل |لمنصورهد| | عبــــد|لخ|لق محمد عبــــده |لجمل
465o|5ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىمحمد |حمد |سم|عيل |يوبــــ
8|776o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء عل|ء محمد محمود|
د|بــــ كفر |لشيخ|فكرى حج|زي عبــــد |لع| |لجز|ر442426
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخغ|ده محمد |لسيد عبــــد |لسل|م يح 644|44
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم ع حس ع |لسنهوتـــى627359
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | سيد فرج مر|5999|
معهد ف تـــمريض |لم | سيد ج|بــــر سيد محمد858686
تـــج|ره دمنهورعمر عبــــد | أحمد محمد عبــــد |للطيف84|482
طبــــ بــــيطرى سوه|جم | طلعتـــ جرس عبــــد|  923397
8942o9 طبــــ |سيوطنوره|ن محمود شلتـــوتـــ صديق
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ش|م س|لم عبــــد | بــــ|حج|536|6| تـــج|ره ع شمسرن|د 
25o9o2|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لعظيم فؤ|د شعيبــــ
ر262854 تـــج|ره بــــنه|محمد متـــو عبــــد |لع| عبــــده ز
|5o226|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد ع|طف |حمد ع |حمد
تـــج|ره طنط|محمود محمد محمد سليم|ن عبــــد|لق|429935
تـــربــــيتـــ سوه|ج  منيه نور |لدين عبــــده فر|ج|896322
ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحليم محمد حسن262428

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد|لرحمن محمد سل|مه ح|فظ47529
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد قر عبــــد |لحكيم28|64|
ندستـــ ع شمسعمرو سم تـــوفيق |لسيد حج|ج2563|2
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|يدى عط|ء محفوظ محمد بــــكر72|676
تـــج|ره ع شمسندى رمض|ن |حمد محمد |لص|ئغ358463
طبــــ طنط|محمود ه| محمد محمد |سم|عيل833||5
8888o7|معهد ف ص |سيوط ن خلف رزق عبــــد|لسيد
629789| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد ع|دل عنتـــر ع
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديزينبــــ |حمد |لدسو |حمد835575
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن خ|لد محمود عبــــد|لعزيز |52628
يل ج |لزق|زيقمنه | يوسف محمود |حمد |لعزبــــ637869 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عبــــد |لحميد سيد |حمد|64698|
6894o9| د|بــــ د |ط|نعمه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز
رهمروه |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد3||224 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |خ|لد محمد ف|روق محمد487564

تـــربــــيتـــ |لفيومص|لح جوده ع ع67885
ى97|685 طبــــ |لزق|زيقحمد مصط |حمد مصط |حمد |لع

4|92oرهصل|ح |لدين محمد صل|ح |لسيد ندستـــ |لق|
265o88تـــج|ره بــــنه|مصط جم|ل |لدين عبــــد|لرؤوف عبــــد
رتـــ|مريم صبــــرى |سكندر عوض5|6387 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ سيد حسن عبــــد|لحليم|344955
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدفريده س| حسن |لن|دى7257|2
4|565oتـــج|ره كفر |لشيخمحمود ممدوح حمزه مر عون
75o536د عبــــد |لخ|لق محجوبــــ ندستـــ أسو|نمحمود ع|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد محمود عبــــد |لغف|ر عوض643244
رتـــس|ره خ|لد عبــــد |لقوى محسن39989| علوم ري|ضتـــ |لق|
3|27o5 علوم ري|ضتـــ بــــنه|لبــــ محمد محمود |لسيد حس
857o57حقوق |لمنصورهمحمد معروف سعد |حمد
624o|3 تـــ|ن|ديه زينهم مقبــــول مط|وع |لحس|ن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
52889o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر محمود محمود ع |لسق
يم ط|رق حزين ج|د|49864| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |آيتـــ محمد عبــــد |لحميد |لغريبــــ |بــــوحج476579
68o286ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمنصور عثــــم|ن |لبــــ|ز ق|سم م |لع| 
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمرو|ن محمود بــــدر|لدين محمود37565|
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ندستـــ ع شمسيمن محمود ع عبــــد |لح|فظ|25398|
4269o6تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر وحيد محمود غبــــ|  |تـــ
9o2777|معهد ف ص سوه|ج يم|ن |حمد ع|مر |حمد
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ريم |حمد عبــــد|لع|ل سيد6|8497
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم عبــــد | محمد محمود758623
6899o6|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه حمدين منصور عبــــده عوض

ندستـــ حلو|نمحمد شبــــر|وى ذ مصط 82559
رتـــ حبــــيبــــه نص حبــــيبــــ ويص|9|238| تـــمريض |لق|
3|57o2تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمتـــ |حمد حسن عبــــد|لجو|د
ره|خ|لد مصط سل|مه يونس45438| د|بــــ |لق|

7o432|تـــربــــيتـــ |لفيومميمه عوض دكرورى محمد
م محمود محمد |سم|عيل25|625 تـــج|ره |لزق|زيقسل |د
26224|| معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد محمد عبــــد|لحميد مصيل
8|o336تـــج|ره بــــ سويفتـــوم|س ه| يوحن| د| |ل

ره|ر| | |حمد ر|فتـــ عبــــد |لجليل62|28 د|بــــ |لق|
46|o3د|بــــ حلو|ن|ي|سم محمد طه فرج
45o48|رهحمد نعيم ع رمض|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
67o6o|نوعيتـــ |لفيوميه جم|ل شعبــــ|ن محمد

6o3939 د|بــــ |لمنصوره|محمد ي| ع محمد ع مصط
7o2347طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــه | خ|لد ع عبــــد |لعظيم
ر ع طه نوفل223326 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن ط|
8o5|o7|يف حسن |حمد ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمنه  معهد ع| 
7o3225كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعبــــد |ل|له عيد عيد رمض|ن طم|ن
م رض| ه|شم |حمد ه|شم|686454 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهد
335o|3 تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ مجدى |لسيد مصط
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن ع |حمد ص|لح 3542|9
ندستـــ تـــ.خ|مس م|ركو جم|ل نص ك|مل6||773 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
4o9738تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن|ء سعيد فتـــوح عبــــد |لمجيد ق|سم
6|o974لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد محمد مصط ع
5o2456|يف محمد حسن عيسوي تـــج|ره كفر |لشيخحمد 
رتـــ/ري|ضتـــ|جنه رمض|ن عبــــد |لق|در خليل عريشه44|9|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
و | جم|ل عبــــود عوض59|5|| تـــج|ره ع شمسف
3492o3رهسيد سعيد رمض|ن |بــــو زيد د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود مصط محمد محمود ج|دو3|3462
886o96 نوعيتـــ |سيوطندين ن|دى حبــــيبــــ حن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع|صم أحمد محمد أحمد سليم بــــدوى94|636

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|صل|ح محمد صل|ح |لدين |سم|عيل28694
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزينبــــ محمد رمض|ن بــــرك|تـــ245296
83oo83نوعيتـــ فنيه قن|م|رتـــ | شحتـــو| ر|غبــــ رميس
نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه |يمن |حمد سيد |حمد|86|77
8o2883رتـــ|دع|ء ربــــيع عبــــ|س عبــــد|لر|زق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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76o5|7علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمر ع سليم|ن محمود
طبــــ ع شمسمصط |يمن مصط |بــــو |لعين |47732
8|o3oo| تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لحميد محمد ع
علوم |ل|سكندريهمروتـــ سل|متـــ سعد عبــــد|للطيف3967|5
د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن ع|دل |لسيد |حمد274736

ه |دريس عبــــد |لخ|لق |م |4|373 رهم زر|عه |لق|
687oo4تـــج|ره |لمنصورهمحمد رمض|ن رمض|ن محمد |لليثــــى
تـــج|ره دمنهورمحمد |كرم عبــــد ربــــه محمد حسبــــو493579
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــنجل|ء عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد شح4|6898
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود محمد |حمد |لتـــيج| 6|3564

9|4o8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نعمه |حمد عبــــد |لستـــ|ر علو
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــجل|ل محمود مسعد |بــــو |لجود288||7
7o9826تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد |لسعيد |لمتـــو |لبــــ|ز |بــــر
2|73o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره |مجد ع محمد |بــــو |لمك|رم
ليل عبــــد |لجو|د مو489226 د|بــــ |ل|سكندريه|آيه شعبــــ|ن 
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|سم |لش|ذ عبــــد|لعليم |لسم|79|335
7o934oيم يم عبــــد |لمنعم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|رس |بــــر|
4o7654 ى محمد عبــــد نوعيتـــ |ل|سكندريهشذى عبــــد |لفتـــ|ح ع
ه ط|رق محمد حسن ||2989| تـــربــــيتـــ ع شمسم
تـــج|ره دمنهوريوسف محمد فتـــ عبــــد|ل مصط 493385
يم عبــــد|لق|در|7|6|23 يم وحيد |بــــر| وف|تـــ|بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o6o99تـــج|ره |لمنصورهمحمود |لسعيد |حمد |لقن|وى
طبــــ |لمنصورهيم|ن محمود محمود حسن |ل|م |675686
د|بــــ د |ط|محمد سعد محمود |بــــو خليفه8765|6
68|89|| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن رض| |لسيد محمد ع
د|بــــ دمنهور|نور |لدين عل|ء محمد حمدون484374
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ميه محمد حج|زى عبــــد | |لنج|279667
وف|عبــــد |لرحمن عل|ء |لدين محمد سليم4|7592 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |حمد محمد ك|مل عوض 762836
8o9692لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ح |حمد محمد عبــــد|لحليم|
622o92تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى رمض|ن عويس عبــــد |لق|در
|66o58 رهمصط عبــــد | |سم|عيل عفي تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس| |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لجو|د عط|68433
3293|oتـــربــــيتـــ بــــنه|نور| محمود من محمود
2638o3 ره|نور| ن|دى حمدى |لبــــسيو مصط عل|م |لق|
346o94|تـــج|ره ع شمسحمد محمود ص|لح محمد جبــــ|ره
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرح|بــــ صبــــرى مصط مصط ع |لدين97|496
د|بــــ ع شمس|ع|ئشتـــ شوكتـــ محمد عبــــد|لعزيز248||3
ى حموده66|37| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين خض
ف فتـــ |ل|شوح23766| رهمحمد | طبــــ |لق|

رتـــ|دى |حمد ع محمد سل|مه35839 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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8|o6o2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء عص|م محمد محمد
ف عبــــد | رزق84644 يتـــ|عبــــد | | لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م

يم حس |حمد3|2725 علوم ري|ضتـــ حلو|نمصط |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى ربــــيع ع رجبــــ3|2383
ندستـــ |لم |رن| ق|سم ع عبــــد |لص|دق23747|
6|68o2|يم مهدى تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيتـــ حسن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ن فتـــح | |حمد محمد783568
ندستـــ |لم |محمد محمود محمد |حمد 795|92
يم ع عوض ع 87|6|5 تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم |بــــر|
68995o ى محمد ع |لري تـــج|ره |لمنصورهدى ي
ر عبــــد|لرؤف عبــــد|لو|حد 433779 تـــج|ره طنط|مصط م|
ى762377 ندستـــ بــــور سعيدمحمود ن| يوسف محمد |لم
علوم ري|ضتـــ بــــنه|م|ريو سمع|ن عوض بــــقطر4649|3
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديس|ره |حمد محمد عبــــد|لمع 44|834
45|8o5ندستـــ كفر |لشيخعمر سم عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |للطيف ند
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد |لكريم سل|متـــ سليم|ن475867
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحس حس محمود ع أبــــوزينه9634|6
4|o665|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م طه رمض|ن |لسيد بــــدر|ن
626o84كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمد رض| عبــــد|لبــــديع |لسيد
د|بــــ |لزق|زيق|دين| محمد |حمد |لسيد متـــو 633277
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ل |ء عل|ء |لدين |لحيط|وى محمد سل34|6|4
|6o295| ي ع ي |حمد |لز ندستـــ ع شمسلز
7o5292معهد ف ص |لزق|زيقدع|ء حل ري|ض محمد سعيد
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقرضوى حسن عبــــد | |لحم||7872
د|بــــ د |ط|محمد س|مر عمر كيو|ن5699|6
7o482|زر|عه |لزق|زيقس|ره منصور نبــــوى عويس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطش|دى محمد غريبــــ عبــــد | عبــــده675475
لسن ع شمس|مروه فتـــ |لسيد عج52246|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعمر خ|لد سليم|ن محمد65783
6o862o| حقوق |لمنصوره|يه جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــود
24825oيم |لفخر تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر مصط حسن |بــــر|
ى نص239464 علوم ع شمس |ر مجدى عبــــد|لر|زق |لع
تـــربــــيتـــ ع شمسم | م|جد عم|نويل ثــــ|بــــتـــ353627
6982o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى ع|دل |لسعيد عبــــد |للطيف |لعو

7o|29|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| |حمد فتـــ عبــــد
علوم سوه|جنسمه ن فؤ|د |م 898295
يم محمد عبــــد |694962 صيدله |لمنصورهريه|م ع|دل |بــــر|
7o454|تـــج|ره |لزق|زيقحس|م جميل |حمد |حمد حج|زى
9o3|32 طبــــ سوه|جرضوى عبــــد|لسميع خلف عبــــد|لرحيم
زر|عه |لفيومحمد حمد|ن عبــــد|لحميد حمد|ن عبــــد 234898

ثــــ|ر |لفيوم||ري ن|دى صليبــــ حن|59992

Page 4182 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

حقوق |لمنصورهخ|لد رض| عبــــد |لعزيز |حمد |لمر7726|7
9o4952 تـــربــــيتـــ سوه|جد| | ع محمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم محمد محمد عبــــد| زنبــــ|ع492363

تـــج|ره بــــ سويفمه| محمد محمد عبــــد||5468
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد ممدوح حس |م |273252
يد ن |436782 تـــج|ره كفر |لشيخن|دين مجدى |حمد |بــــو |ل
52334o|يم ي عبــــد |لمل|ك ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لحكيم وط عبــــد |لحكيم |بــــر|63|37|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن |ر حس عبــــد|لمنعم سيد5743|3
ر ع|شور|76434 نوعيتـــ بــــور سعيدسل|م رشدى محمد فكرى ط|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهله|م رمض|ن صبــــ محمد حربــــ|425873
6o633||تـــج|ره طنط|ف |حمد |لششتـــ|وى مصط |ل
7|3oo2د|بــــ |لمنصوره|عمر عبــــده محمود محمدين حسن
4|ooo|يم عتـــم|ن تـــج|ره طنط|زي|د عمرو إبــــر|

زر|عه ع شمسمحمود |حمد محمود محمود فرج38298
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن حمدى ع|بــــدين سند |لف| |3927|4
4o573o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|د | فتـــح | عبــــد |لستـــ|ر مصط
6o957|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد عص|م |لدين محمد عبــــد |للطيف|
7o2659معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريم محمد محمود محمد يوسف |لغربــــ

736o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندي شعبــــ|ن فه ص|دق
ندستـــ ع شمسيوسف ط|رق بــــرتـــى زخ|رى9837||
3644o6 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمرو|ن سيد ش|كر مرو
تـــج|ره سوه|ج|ء يس عبــــد|لرحيم سنو |833892
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــصف|ء |حمد مصط ع |بــــوعريشتـــ474|27
6|o7|7 يم عبــــد معهد ف تـــمريض طنط|  |ده عرفه عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
5o893|ل|ل |لص|بــــر عثــــم|ن |لمغربــــى كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد 
62|o55تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم |حمد ح|مد أحمد سليم|ن
26o943|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء |حمد عبــــد|لرحمن |لبــــكل
8982o5 طبــــ سوه|جكريم رفعتـــ محمد حسن

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دع|ء محروس عبــــد |لعظيم عبــــد |لعزيز|82|7
9o396oمعهد ف ص سوه|ج حمد زين |لع|بــــدين ع عبــــد|لمقصود
766362| تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد |لسيد حسن مو
رهيم ح|فظ ف|روق ع26822| طبــــ |لق|
وف|تـــ|محمد سعيد محمد |لحسي 49463| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

7o866|خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميم|ن محمد |حمد محمد
7|3o|4تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لعربــــى عبــــده |لسيد |حمد عمر
ندستـــ قن|عل|ء بــــرك|تـــ حسن ع 862534
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــل|ل |حمد غ|نم ه|رون محمد487545
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس| مصط ربــــيع محمد79|755
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومشعبــــ|ن سعيد شعبــــ|ن عي|42|25
597o8كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمروتـــ محمود سيد محمود
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معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد مجدى بــــديع خليفه|7|63|7
25o553|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيه ح|مد |حمد |بــــو سليم|ن
26344oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم عوض خليل |حمد عوض
لس وليم نجيبــــ تـــوفيق377|32 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ك
6o4784|ف ع محمد عمر تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |

7o39||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه |لسيد رجبــــ عيسوى
6826o||يكل ندستـــ |لمنصورهيم|ن محمود يونس |م 
|5o573م محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمقصود رهد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9|o54| تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد محمود مهر|ن
4833o|حقوق |ل|سكندريهمن|ر ز صبــــرى |لسيد محمد

ندستـــ |لم |ح|تـــم ر| عبــــد |لوه|بــــ ع83723
6o7526|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه محمد محمد سعديه
7o8286ندستـــ |لسويسعبــــد |لخ|لق عوض عبــــد |لخ|لق عوض ع
تـــج|ره بــــنه|حسن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد عبــــد 778437
|56|o5ور حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرغده ممدوح عبــــد |لمقصود 
ر عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحيم |لشيخ429543 تـــج|ره طنط|س|
لسن ع شمس|مريم عبــــد|لحليم |لسيد محمد عبــــد |لحليم 3255|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمود محمد سعد جعفر|679424
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد جم|ل حسن دي|بــــ56|2|5
45|oo8|علوم |لعريش/ري|ضتـــلحسي |يمن |لحسي ح|فظ
رهعبــــد |لرحمن محمد عم|د |لدين محمد |9|54| تـــج|ره |لق|
رهبــــسنتـــ محمد |لمتـــو ع28269| عل|ج طبــــي |لق|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد عبــــد|لر|زق |حمد خلف|2776|3
رهحمد سعيد عبــــد |لحميد عبــــد |لستـــ|ر|49932| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |سمر |حمد ن|فع محمد59|5|8
ى عبــــد |لجليل |لعشم|وى6335|6 د|بــــ د |ط|ي|ر| ي
479o63ندستـــ |ل|سكندريهمحمد صبــــري رجبــــ سل|متـــ |حمد
حقوق |لمنصورهمعتـــز بــــ| محمد فتـــ عبــــد|لعليم س488256

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسغ|دتـــ عبــــد |لحميد سيد عبــــد|لعزيز عويضه42885
طبــــ |ل|سن|ن |لم |م|يكل ه| |سحق مسعود73|8|8
تـــج|ره بــــ سويفم | عبــــد|لسيد يعقوبــــ طلبــــه2|8595
26o337علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه سل|مه مصط عبــــد|لحليم
|د|بــــ طنط|س|ره |حمد عبــــد |لمنعم سيد |حمد3976|4
233o29زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــندى عبــــد| عفي عبــــد |لحميد
3|95o6كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن |حمد محمود |سم|عيل
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد حسن عبــــد|لسميع عثــــم|ن2|2628
4o36|5تـــج|ره دمنهوريوسف محمد مصط كم|ل عثــــم|ن فرج
82o575د|بــــ |لم |ريم عربــــي وص عبــــد|لم|لك|

32o4|ه محمد عبــــد |لمقصود ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن
يم7|3576 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د شحتـــه عبــــد|لعزيز |بــــر|
ه ط|رق سعد محمد حس |2|93|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
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د|بــــ بــــ سويف|سل محمد عمر حسن7|583
|د|بــــ |لم |ض ربــــيع رمض|ن |حمد|226|8
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفنه| ح|تـــم عبــــد |لحميد عويس52597

يم حسن محمد|362|78 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه شكرى |بــــر|
ف سعد محمد3|568 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |

6o4846 |تـــمريض طنط| رن| ز محمد حسن |لن
5o6|65  حقوق |ل|سكندريهمحمد عص|م مختـــ|ر عبــــد|لمطلبــــ ع
رهعبــــد|لرحمن محمد |بــــو|لعن |حمد |9|28|2 طبــــ |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن صبــــري محمد |حمد د|ود||927|5
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسع|د ع|دل فتـــ خل|ف7|2532
علوم |لمنصورهل|ء خ|لد محمد عبــــ|س|694336
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنديم تـــ|مر زكري| عبــــد|لحميد327935
نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء عبــــد |لحفيظ زيد|ن محمد|439869
كليتـــ حقوق |لم |ول|ء حس محمد كم|ل58|822
4o66|7|يم محمد س|لم ف |بــــر| تـــ | تـــج|ره دمنهورم
4o89o8تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن صل|ح محمد محمد |بــــوف|يد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسعد محمد سعد خد|ش58|453 معهد ع| 
4962o2د|بــــ دمنهور|زينبــــ عبــــد|لن| يوسف عبــــد |للطيف بــــدر
273o63زر|عه سوه|جزينبــــ |لمهدى عبــــد|لكريم |لمهدى
د785927 يم |لش| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم محمد فؤ|د |بــــر|
2|8o42|ره|ل|ء |س|مه ز |بــــوزيد د|بــــ |لق|

يم8667| رهيوثــــ|بــــ تـــ|مر ليس |بــــر| حقوق |لق|
رهيوسف صل|ح مصط رضو|ن |لن|ظر6376| صيدله |لق|

تـــج|ره |ل|سكندريهعمر عم|د |لدين عبــــد |لغفور عبــــد |لغ 5|4272
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود عبــــد|لوه|بــــ حشيش268236
يم |لسيد|634399 يم عبــــ|س |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|

رهبــــه | محمود محمود محمد5|428 تـــج|ره |لق|
وف|تـــيه محمد محمود ع أحمد|479292 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم محمد عبــــد |لمحسن سلط|ن ع|36||4
4o|945|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمد محمد ع مكرم
82|5|o| ندستـــ |لم |س|مه |نور محمد حس

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشه|بــــ محمد سيد عبــــد |لر| 687|3
حقوق حلو|ني|سم س| قطبــــ عبــــد|لحميد46|322
تـــج|ره |سيوطستـــيف وجدى ف|روق بــــسط| 875249
8345o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعزه حس حسن محمود
42|4o2ه يم عم يم يوسف |بــــر| نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخندى |بــــر|
طبــــ سوه|ج سل|م محمود |م ع |898233
حقوق |لمنصورهعمر و|ئل ع |حمد محمد سم|حتـــ762246
8393|o|كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد عبــــد| س|لم ط|يع
6oo496تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر| | فرج سعيد ج|بــــر
د|بــــ |ل|سكندريه|وق جم|ل محمد رش|د محمود ف|89|426
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ف حس|ن عثــــم|ن332422 زر|عه مشتـــهرفهد |
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى خ|لد عبــــد|لغ رزق253254
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــوق |حمد عبــــد |لمنعم أبــــو |لنج| ع 8|78|4
يم |لدسو 5553|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر مصط |بــــر|
3284o||يم طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد خ|لد عبــــد|لرؤف |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|عزه حج| حس حسن|3|827
معهد ف ص |لمنصورهمجدى محسن عبــــد |لسل|م عبــــد |لع|696974
رهعبــــد | |يمن حس |حمد ش| 523724 تـــخطيط عمر| |لق|
ول| سعد فريد فلبــــس عوض |625623 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقم
527oo9تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف صبــــرى |حمد |لحنون
رهسم|ء محمود تـــم|م درويش|232748 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىي| |حمد ع سعيد834266
6o3|73د|بــــ طنط|رن| ط|رق محمد مو|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نزينبــــ محمد |م|م عبــــد|لعظيم |لخو|4|228
7787o4|يم ندستـــ |لزق|زيقحمد ممدوح محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |حمد رشدى ع منصور784954
5oo994حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريه|م ع فتـــ |لنج|ر
9oo866 ندستـــ سوه|جع |ء ع |لسيد |حمد
784o27| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س| عبــــد |لعزيز جوده ع
علوم دمنهورس|ره عزتـــ جمعه يوسف محمد كركوتـــ5869|5
352|29| صيدله ع شمسحمد خ|لد |حمد ع
حقوق |لمنصورهد | عبــــد |لمقصود حسن عبــــد |لمقصود758343
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ن|ء ن| |حمد محمد سنه|32983|
|د|بــــ |لم |محمد حمدى عبــــد|لمر |لفرم|وى796|25
85||99| صيدلتـــ |سيوطحمد عبــــد|لمنعم محمود عبــــد|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن طه عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد 676|68
4o9669|يم محمد بــــرك|تـــ تـــربــــيتـــ طنط|يه | محمد إبــــر|
77o875طبــــ |لزق|زيقنور| سعيد قنديل محمد عبــــد|لكريم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء عبــــد| بــــكري |حمد842579
875655| تـــج|ره |سيوط حمد م محمد م

 |حه وفن|دق |لفيوم|ء شعبــــ|ن مغيبــــ يونس|66539
6975o6|يم عنتـــر حسن يم حمدى |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
77849oعلوم |لزق|زيقنوره|ن عص|م |لسيد |لبــــدوى ثــــ|بــــتـــ
يم محمد رش|د793345 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  نجل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرض| |حمد عبــــد|لعزيز |بــــو|لنج|247983
علوم |سو|نف|طمه |حمد حسن حمزه|83957
3572o7 نوعيتـــ بــــنه|ل|ء كم|ل |لدين عبــــد|لفتـــ|ح |لطو

384o8تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــ نج|ح عبــــد |لسميع سليم|ن
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ف|طمه عبــــد|لحميد حسن محمد|لبــــكري|84863
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمصط محمد عبــــ|س يسن96|59|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنيه فوزي عبــــد| عبــــد|لرحمن|5|8388
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488488| يم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد عطيه سليم |بــــر|
|د|بــــ |لم |حمد محمد عبــــد|لمحسن عبــــدربــــه|34|7|8
76653oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | حسن عبــــد |لمحسن ز|يد
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه | خ|لد طلعتـــ ك|مل حربــــ7534|5

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن ي ه|شم فرغ68434
2535oره| |ده مدحتـــ محمود عبــــد |لنعيم د|بــــ |لق|

23||o4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفصل|ح |لدين بــــريد| وير|ج يونس صمدى
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم | مجدى فرج ف|نوس436476
ف |حمد |لبــــدرى222974 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف |

47o|7|يم محمد ه سيد |بــــر| رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
9o4565 تـــج|ره سوه|جمحمد حمد|ن ع محمد
69|o59رهين|س محمد ع |حمد عبــــده |لشيخ طبــــ بــــيطرى |لق|
682||o|يم |لسعيد ح|مد |لصبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلميس |بــــر|
25345oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعل| |حمد عبــــد|لمؤمن حشيش
34o965تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد محمد فؤ|د سليم|ن ع
|د|بــــ طنط|ي|تـــ حسن فتـــوح ح|مد درويش|47|4|4
صيدلتـــ |لم |د |نه س|ويرس بــــ|دير غط|س35|857
696|2oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|طمه خ|لد سم عبــــد |لكريم سليم
يم |حمد |لمن|68588 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسل عص|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نرون|ء رش|د فر|ج محمد363444
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سيد مس|عد عبــــد| ح|مد|82738
علوم ج|معتـــ د |طسل طه حس |لسجي 439828
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد رمض|ن فتـــ عبــــد |لغ بــــيو|49275
يم75934| د|بــــ حلو|ن|ه|جر رض| حس |بــــر|
ندستـــ ع شمسعمر محمد |حمد عبــــد|لسميع |لخو 5|37|2
|6oo5oف ع |حمد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع |
ه حمدي فو محمد|28|5|8 |لسن |لم |م

رهمرو|ن رفيق عبــــد|لفتـــ|ح سعيد |لزه||872| حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ل|ميس ع|دل مصط حج|زى4497|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|وق محمد رشو|ن عبــــد|له|دى مشعل|33885
475o48إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيوسف ع|دل فخرى عبــــده و|صف
268o2oندستـــ بــــنه|محمود محمد عبــــد|لر|زق عم|ره كليتـــ 
4o5645| تـــج|ره |ل|سكندريهزينه عمرو عبــــد |لرؤف محمد ك|مل
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحس|م محمد مبــــ|رك حسن95|834
|522o8|يم |حمد تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء رجبــــ |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد ش| |حمد333487
طبــــ |لزق|زيقغ|ده |لسيد محمود عليوه635473
2|4o52يم فوزي |حمد د|بــــ ع شمس|زينه محمود |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى ع|دل عطيه محمد عليوه9|33|6
يم كيل| 85795 د|ر |لعلوم |لفيومعمر عبــــد|لحكيم |بــــر|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لعظيم سيد عبــــد|لعظيم عبــــد|لحميد68983
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تـــربــــيتـــ دمنهورنه|ل محمد صبــــ حسن محمد |لدرش5677|5
565o6تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لوه|بــــ ع عمر محمد

وف|تـــيوسف حمدى ف|روق وجيد444933 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره بــــنه|محمود صل|ح |حمد س|لم |لعري 332622
نوعيتـــ فنيه قن|ي|سم |حمد عمر جبــــر3|8366
883o35 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمصط حس نص|ر حس
6|7o83تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم خ|لد محمد نجيبــــ معوض
تـــربــــيتـــ طنط|حمد يوسف محمد رشدى طعيمه|3272|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخي| ع محمد س|لم8659|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد | ص|دق45979|
تـــج|ره ع شمسعمر عمرو حس حسن عمر|595||
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم محمد سعيد |بــــو |لعل|24|9|3
6o6783م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد مر ممدوح |لسيد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ف|يز صل|ح ف|يز بــــ|رح33494|
تـــج|ره |سيوطمروه |حمد ص|لح محمد365|82
45o|49تـــج|ره طنط|محمد عص|م نبــــيل عبــــد |لق|در
27o485|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لحق شبــــل محمد |لدويك
6395o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء محمد |لسيد |بــــو |لعن |لسيد

672|o زر|عه |لفيومسمر بــــدوى |حمد حس
34||2oرهمصط محمد فرح|تـــ محمد محمد عل|ج طبــــي |لق|
يم خليل93|755 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم حس|م |لدين خليل إبــــر|
35722oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن نبــــيل |سم|عيل محمد |سم|عيل
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخف|طمه ع عبــــد |لغف|ر |حمد |لحديدى694984
د|بــــ |لزق|زيق|م محمد |سليم|ن محمد782924
قتـــ |لسيد عبــــد|لرحمن محمد5|6384 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقأ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| شعرو|ى عو|ض ن|جيه349794
5|o947|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شعبــــ|ن طه عبــــد |لغ ص|لح
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن رشدي محمد عبــــد|لمجيد |لزن|25|||4
رتـــ|ريه|م |حمد لط عبــــد |لع|ل7976|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
773838| زر|عه ع شمسم |حمد تـــه| متـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد وفيق عبــــد |لرحمن محمد |ل|ل 683625
يم|5384|3 يم فتـــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منيتـــ |بــــر|
|لسن |لم |مريم عمر محمود محمد8939|8
7o8743يم يونس |لمتـــو طبــــ كفر |لشيخمصط محمود |بــــر|
89654o  حقوق سوه|جنه|ل |سم|عيل عبــــد|للطيف محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم عفتـــ محمد |لسيد752253
يم |لش|ف ||3269 زر|عه ع شمسنوره|ن صبــــ|ح |بــــر|
824o72تـــج|ره بــــ سويفمحمد ن| |بــــوزيد بــــهلول
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مصط ص|بــــر دي|بــــ خميس523834
تـــج|ره ع شمسرقيتـــ طه |م عبــــد|لرحمن|34894
8353o5 |تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء |لنوبــــي مصط عبــــد|ل
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وف|تـــكريم |حمد دسو |حمد56632| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر مختـــ|ر محمد محمد |سم|عيل629767

|8o49|تـــربــــيتـــ حلو|نمنه | مدحتـــ |حمد |لبــــن
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجه|د ط|رق |حمد |لسيد3|2593
69oo29| معهد ف ص |لمنصورهيم|ن حس ص|لح |لمتـــبــــو
موس5354|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد|لغ شعبــــ|ن عبــــد |لغ |لسيد د
|56o35 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم جرجس جلبــــى حبــــ
866|o2لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|لؤي حم|ده نظ طه|
63465o|ى عبــــد|لغ |لش علوم |لزق|زيقمحمد من ي
6o|6|8تـــج|ره طنط|عبــــد| محمد |لسيد |لسيد شمس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد صبــــرى ع ع242796
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمر |حمد محمد صبــــ ج|د|لحق633963
تـــج|ره بــــور سعيدرش| |حمد عبــــده عبــــد |لر|زق |لص|2765|7
8|o|28|د|بــــ |لم |بــــ|نوبــــ زكري| غبــــري|ل |لسيد|
8554o7د|بــــ |لم |نجل|ء ص|بــــر |حمد عبــــد|للطبــــف|
5o977o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورس|متـــ عبــــد | ع بــــهن |لوكيل
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسع| | ط|رق عبــــد |لق|در شعبــــ|ن478265
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ عبــــد|لحميد محمد عبــــد |لحميد ر|5|4|4
حقوق |لمنصورهشيم|ء محمد عبــــد |لمنعم ح|فظ |لعر685763
7|766oتـــمريض |لمنصورتـــ ند |لسيد رمض|ن |لسيد رمض|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| سعيد ن خ 352523
44o934طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|ء عط| عبــــد|لحميد عبــــد|لقوي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشدين| محمود |لعبــــد سل 767434
8||o77|يم زر|عه |لم |حمد رض| نور |لدين |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م |سم|عيل محمد محمد سيد |حمد782527
ق|وى محمد63|754 ف |ل تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|لتـــ ي| عبــــد |لمنعم عبــــد |لحكيم مقلد425653
426o57تـــج|ره دمنهورسهيله خ|لد ه|رون ص|بــــرمعيوف
يم3|7822 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقورده بــــكرى محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد محمود جميل|5976|6
يم |لش|يبــــ248635 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه |لسيد |بــــر|
2233o3رهعبــــد|لرحمن سعيد ج|د |لمو محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
27o472تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لنبــــى سليم
6835o9تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود عبــــد |لفتـــ|ح |لقطبــــ رش|د محمود
|5o959ه ع|دل |لسيد محمد تـــربــــيتـــ حلو|نن
يم9326|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسه| ي| |حمد |بــــر|
8o2575|نوعيتـــ |لم |حمد بــــكر حسن ج|بــــر
تـــج|ره |لمنصورهر| | محمود ع ع ص|لح2764|7
327o99يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل صل|ح شح|تـــه |بــــر|
يم75|222 رهشيم|ء ع|دل عي مجلع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
22o936|ندستـــ ع شمسمريم محمد |نور |حمد عبــــد
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معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه |حمد ق|سم محمد767764
|3o788حقوق |لمنصورهبــــيتـــر وجيه بــــطرس بــــدروس
يم228436 ف يسن حل |بــــر| رهسمر | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4|o757|ر تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء محمود فتـــ ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لبــــ|سط مح محمد |بــــوجبــــل855622
8o8585حتـــ وفن|دق |لم |حمد ر|غبــــ رمض|ن عبــــد|لرحمن |حمد| 
حقوق |لزق|زيقيم|ن |س|متـــ عبــــد|لرحمن يوسف بــــدوى639827
يم محمد |لقلف6|4922 يم إبــــر| رهعبــــد| إبــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
د475979 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |س|مه محمد يوسف مج|
783o2|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |يمن محمد |لمهدي محمد |لص
89o324 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطح|زم عبــــد|لن| ش|كر محمد
ف حمدي محمود858628 زر|عه |لم |بــــ|سم |

رهعمر سعد |لدين محمد ع28792 ندستـــ |لق|
8o77||| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء صل|ح ك|مل عبــــد|لبــــ|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد طلعتـــ |لسيد |لسيد |ل|ع765579
68oo|7صيدله حلو|نمحمد ن |لدين سعد محمد بــــ|زين
ف سعيد عصفور259924 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنه|ل |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|زن محمد مو ص|لح487634
تـــمريض |لم | دع|ء ربــــيع عبــــد|لد|ئم عبــــد|لموجود|2|854
84|8o2ندستـــ أسو|نعبــــد|لرحمن |لسيد |حمد محمد
يم453|33 ف مهدى محمد |بــــر| زر|عه مشتـــهرمحمد |
|2o959ن| س|مح مكسويل سيم| جورجيوس رهم تـــج|ره |لق|
ندستـــ كفر |لشيخحمد خ|لد محمد عبــــد |لسل|م ج|ويش9|4796
36o925|تـــ بــــنه|وي محمد ص|لح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
694o54ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــس|مه عل|ء|لدين محمود |لسيد جمعه م |لع| 
479o92| يم تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |حمد |بــــر|
286o77| يم محمد بــــيو فرغ رتـــبــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
يم |لدكرورى37||2| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|ره |يمن |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سعيد محمد حسن|834367
7o5892حقوق |لمنصورهي|ره محمد ف|روق بــــدوى |حمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقع |ء صبــــرى سل|مه محمد92|782
يم قبــــي88|445 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عص|م ع|بــــدين |بــــر|
778o68|يم محمد حقوق |لزق|زيقلسيد |حمد |بــــر|
8o532o|ف عبــــد|لصبــــور محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمنتـــ | مجدى فتـــ |بــــو زيد7|5|5|
72o29زر|عه |لفيومرن| ع|دل |لسيد فتـــح |لبــــ|بــــ
يم عبــــدربــــه عبــــ|س عبــــد ربــــه |حمد|3634 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــر|

ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن ن| بــــدير ع عم|ره453762
833o25تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمختـــ|ر حربــــي عبــــد|للطيف ص|لح
يم مصط فرغل|8|694 يم ن| |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــر|
4o6o5|بــــه د|بــــ |ل|سكندريه|مروه ع|طف |لسيد محجوبــــ 
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4|oo29يم متـــو ع تـــج|ره طنط|ف|رس محمد |بــــر|
رهفريدتـــ عص|م عبــــد |لعزيز |حمد5547| علوم |لق|

ره| |م وجيه عبــــد |لبــــ|عثــــ حج|زى9552|5 ثــــ|ر |لق|
ر عبــــد |لحميد |لعد |حمد675254 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسع|دل ط|
6o3857يم |ل |د تـــج|ره طنط|محمد |يمن مسعد |بــــر|
92o928|ندستـــ سوه|ج ميل مر|د متـــى يوسف
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سم|ء عبــــد|لغفور محمود ع |لعر|بــــي|33639
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكريمه ف|ضل |نور |حمد 263||9
6o2546د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد |لسل|م |لبــــر |حمد جوده
9o9652 علوم سوه|جمه| ع|صم عبــــد|لحميد فو
5|o344ر |بــــو زيد سعد تـــج|ره دمنهورش|م ط|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحن|ن |نور عمر محمد |89763
د|بــــ د |ط|يتـــ محمد مصط محمد عطعوط|6245|6
||792o|يم محمد ندستـــ ع شمسحمد جم|ل |بــــر|
9o5859|تـــج|ره سوه|ج بــــ|نوبــــ |س|مه وف حز |ل
4o|8|7معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــعم|د |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
يم243397 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء ن| سيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|م |ل 6|4298
48858o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف عص|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق
ف عبــــد|لعظيم ذ67||33 صيدله طنط|محمد |
تـــج|ره بــــ سويفحمد عويس كم|ل حس |49988

77o332 علوم |لزق|زيقمحمد يح عبــــد|لجليل مهدى حبــــي
تـــج|ره طنط|منه | مصط ي عبــــد |لر|زق689936

56o66كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفف|طمتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد| يزيد
د|بــــ |لمنصوره|حمد |لسيد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد غط77|686

3o789ره|حن خ|لد حمدي علم |لدين د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد سيد سيد |بــــو|لسعود353336
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلسيد رجبــــ |لسيد حسن|7|6422
تـــج|ره ع شمسحمد محمد ع عبــــد|لمجيد|333364
يم|783675 د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء |حمد عبــــد |لق|در |بــــر|
5268|oيم ف يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |بــــر|
348o72معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمع|ذ |حمد حسن محمد عبــــد|لمجيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عل|ء|لدين عزتـــ ج|د محمد699454
498o25 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسهيلتـــ عبــــد |لعظيم محمد عبــــد|لعظيم
ش|ن |له|دى|33548 د|بــــ ع شمس|منتـــ | |حمد |لد
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيم|ن حسن صل|ح |حمد||75559
88455o  |بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش|دى طلعتـــ عبــــد|لج|بــــر عبــــد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ع|بــــد ص|بــــر عبــــد| نص|ر|768644
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسم|ء عبــــد|لكريم عزتـــ عبــــد|لكريم|628789
||53|oى عبــــد |لمسيح ف عوض ي رهمريم | تـــج|ره |لق|
8|5o95لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |فرحه مفتـــ|ح نور |لدين مهدي|
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|7o53ره |حمد محمد منصور تـــج|ره |لق|
4798o4 |ندستـــ |سيوطعمر محمد |لنور عبــــد|لر
4286o7د|بــــ طنط|ندى محمد عبــــد | محمد ص|لح|
323o64|علوم ع شمسيل|ري| رض| بــــولس خليل
7o8||8تـــج|ره طنط|نفيسه سيد محمد بــــيو حن محمد

رتـــ حمد رجبــــ محمد ز محمد||4928 تـــمريض |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|ر| ط|رق حمد|ن محمد34759

صيدله |لزق|زيق|حمد محمد |حمد عبــــد|لع|ل ند|9|6272
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد سيد عبــــد|لسميع |لبــــرى5|2578
تـــمريض سوه|ج  سل|م محمد |لسيد بــــري |9|9222
حقوق |لمنصورهمحمد |لسعيد عبــــد |له|دى محمد |لبــــيو686722
48|85oتـــج|ره طنط|ح|تـــم |سل|م حسن محمود محمد
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرؤف محمد عبــــد |لرؤف ع|مر68|787
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط |ر ع|دل حمدى عبــــد|لم|لك 8|8867
|28o36تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن ي| |بــــو بــــكر عبــــد |لع|ل
لس |ل|م وص ن|شد53|||3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
حقوق ع شمسنور|ن مجدى عبــــد |لعزيز سليم|ن35836|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفول|ء س|لم فرج | مبــــروك39|52
ندستـــ |لفيوممحمد حس ع محمد43|65

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيه |حمد محمد |حمد محمد |لجز|98|46|
75o524يف ندستـــ بــــور سعيدمحمد |يمن مصط حس |ل
6o778|د|بــــ طنط|ندى ط|رق محمد ع رضو|ن|
9oo442| تـــج|ره سوه|ج سل|م حربــــى ق|سم محمود مصط
3|35o|طبــــ ع شمسي|سم وحيد |لسيد عبــــد|لرحمن |م
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمر|م خ|لد عبــــده محمد758257
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخآيه محمود |حمد |لش|ذ 743|44
7o6735يم دي|بــــ د|بــــ |لمنصوره|عص|م عو ع |بــــر|
2|589oعلوم حلو|نمريم رش|د حز |ل ملك
تـــربــــيتـــ ع شمسسندس |لسيد محمد عبــــد|للطيف9792|3
وف|تـــحمد |لسيد محمد |حمد محمود|||247| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |سيوطفتـــ محمد فتـــ عيد|3648

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |لسيد |حمد |حمد582|76
صيدله |لمنصورهمحمد مبــــروك |لعج مصط عم|رتـــ699382
بــــي |حمد |بــــو|لعن 693349 صيدلتـــ بــــورسعيدتـــغريد |ل
4|49|oد|بــــ كفر |لشيخ|س|مه محمد ربــــيع عبــــد|لعظيم عبــــده
يم سلط|ن2827|5 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رجبــــ |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ محمد محمد |لسيد|343966
7o3557ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد |لع|يدى عبــــد | عبــــد |لروؤف
تـــج|ره |ل|سكندريهعل|ء مصط محسن ع ط|يل9|4356
نوعيتـــ |ل|سكندريهيم ع س| ع 5|4793
9|29o9|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد |لسيد |حمد |لسيد
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272o49يف كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــس|ره ع|صم عبــــد |لجو|د محمد 
9o|973 د|بــــ سوه|ج|عل|ء عوض محمد |لصغ |لسيد
|3o||oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكرستـــ ف|يز فوزي سعد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمتـــ عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لمنعم2|3266
2693o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه نشأتـــ نبــــيل بــــخيتـــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد رض| |لسيد ن5697|6
697o36|يم محمد |لغز يم محمد |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
صيدله |لزق|زيقريه|م عبــــده محمد س|لم534|64
6o5|86عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدع|ء مصط رش|د ص|لح |لصم
7oo9|7د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه رض| عيد |بــــو زيد
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم صليبــــ رشدى صليبــــ 883565
8o7649د|بــــ |لم |بــــ|سم صل|ح شفيق ص|لح|
6o|235كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد محمد |لعج عبــــد|لح|فظ سل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه عمرو ش| عمرو|73|778
ندستـــ |لزق|زيقعمر |حمد محمود نبــــيل حل حسن|62539
9o6|25 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم | محسن عبــــيد شنوده ع| 
7oo233تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد | صل|ح عبــــد | محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر محمد عبــــد |لرحمن |لش|يبــــ فرغ 25|483
ق|وى||4428 يم |ل تـــمريض كفر |لشيخريم مو يوسف |بــــر|
رهنغم عص|م صل|ح |لدين محمد حل25|22| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهتـــسنيم |لسيد |حمد محمد عبــــد |لسل684268
25|7|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر فكرى عبــــده محمد شديد
33388oتـــج|ره ع شمسمحمد ز |حمد طلعتـــ
يم شعل|ن232|43 طبــــ حلو|نيم نبــــيل مختـــ|ر |بــــر|
88oo65 ف ري|ض عبــــ|س صيدلتـــ |سيوطزينبــــ محمد |
779698| يل ج |لزق|زيقسم|ء محمود عبــــد | |لخو كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
343333| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمينتـــ ع|دل ع عبــــد|لمع

رهمحمود |سم|عيل |م|م |سم|عيل37668 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
87o82د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه عطيه عبــــد| عبــــد|لمقصود

تـــربــــيتـــ |سيوطسحر كم|ل عبــــد|لرحيم يونس |88557
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد وحيده حس 49854|
ه379|42 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخغ|ده محمد محمد محمد رمض|ن عم
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريوسف رأفتـــ محمد محمد |بــــو سعيده87|2|4
معهد ف ص |سم|عيليهن|ديه ي| مسعد عبــــد |لعزيز768686
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد |لبــــقرى636323
يدى|3944| د|بــــ ع شمس|سم|ء محمد عبــــد |لمنعم محمد و
3484o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | محمود عبــــد| محمد ع
معهد ف ص طنط|دين| محمد عبــــد |لمجيد ش| 432237
6o4658|ره|رن| رمزى محمد عبــــد |له|دى شتـــ ثــــ|ر |لق|
|4o|44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى خ|لد شح|تـــه محمدفرج
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن رمض|ن حسن مصط طه||69844
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء |حمد عبــــد|لمجيد |حمد |لجز|||2|27
8o8279تـــج|ره بــــ سويفمروه محمد ع يوسف
4|oo78د|بــــ طنط|عبــــد | ح|تـــم عبــــد |لغف|ر |بــــو حسن|
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ ن|در نج|ح مرزوق75|26|
86o299|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء ط|رق يوسف محمد
معهد ف ص |سو|ندي عيد مصط حسن595|84
يد|432675 ه محمد عبــــد |لرحيم |بــــو |ل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
6oo655| صيدله |ل|سكندريهمحمد ح|تـــم |حمد عبــــد |لحليم |بــــو
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نوق سعد|لدين رجبــــ محمد846667 كليتـــ 
5o5|32زر|عه |ل|سكندريهسيف |لدين |حمد محمد |حمد محمود
7o4oo6طبــــ ع شمسم |لسعيد |بــــو|لفتـــوح يوسف تـــوتـــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف عم|د عن| ع عبــــد|لرحمن346396
صيدله |لزق|زيقي|سم وجيه محمد محمد ق|سم|67826
52233oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر ي| عبــــد|لفضيل محمود محمد
|2994oين| جورج و|صف لبــــيبــــ تـــج|ره ع شمسف
صيدله |لمنصورهعمر مدحتـــ محمود |لشه|وى675343
627836| تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن س| عي عبــــد |
6846o5|معهد ف ص |لمنصورهسم|ء |لصديق ف|روق س|لم
5o54o6|زر|عه |ل|سكندريهمحمد ع عبــــد|لع|ل حس غز
ه|5842||  |حه وفن|دق |لفيومحمد محمد عبــــد |لحميد محمد ن

ره|سه|م ع يوسف محمد |بــــوضل|م6||36 د|بــــ |لق|
|د|بــــ طنط|ر| | محمد جم|ل طلبــــ |لمحروق2559|4
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعو|طف محمد |لسيد ع جميل684859
89|87o| معهد ف تـــمريض |سيوط مل حربــــى |بــــو|ليم عط| |
ندستـــ |سيوطمر|د مصط مر|د عبــــد|لحميد |لجندى636578
23o866تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| ع|دل محمد ه|شم
9o7772 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــبــــول| ش|كر فكرى عبــــد|لسيد
يم983|27 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل سم شبــــل محروس |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهرو|ن مصط محمد |لسيد عمرو485526
يف عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن6|32|8 تـــج|ره بــــ سويفمحمد 
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |س|مه عبــــد |لنبــــى ع عطوتـــ456|77
ك.تـــ. ف صن| قن|عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح م |لدين |حمد839295
9o8222 حقوق سوه|جسم|ح ع|طف لبــــيبــــ حكيم
33o3|8نوعيتـــ بــــنه|ه|جر رض| عبــــد|لبــــ|سط حسن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــسنتـــ عص|م محمد محمد درويش568|63
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر |لسيد محمد |لسعيد محمود639564
835757| ه مظهر |م عبــــد| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد |لبــــيو فرج سويلم|3693|4
8846o8 تـــج|ره |سيوطمحمود جمعه محمود ص|لح
3594o|وف|مصط سيد محمد عثــــم|ن وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

يم|24645 يم |لدسو |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نن |بــــر|
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يم|687628 د|بــــ |لمنصوره|يه سعد |لسيد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء وحيد صل|ح محمد عبــــد|لفتـــ|49|772
|ء |لمتـــو محمد ع جبــــريل8979|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طإ
تـــج|ره ع شمسحمد خ|لد |لرم| عبــــد|لحميد|39|358
تـــربــــيتـــ |لمنصورهول|ء جم|ل عز |لرج|ل حسن ميد|ن679454
يم عبــــد|لعزيز338485 |د|بــــ بــــنه|منتـــ | ط|رق |بــــر|
تـــ|كريم محمد جل|ل محمد عك|شه|54677 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
887o57| حقوق |سيوط يه سيد |حمد فرغ
7o8823معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء |حمد ع سليم|ن

3|o93رتـــ رن| ه| ح|مد محمد تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسمه ع سعيد سيد6|558

خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحسن نبــــيل مرشد محمد 892986
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخل|ء |لسعيد |لسيد |حمد نعن|عتـــ||43777
يم عبــــد |لمجيد |لغربــــ|وى544562 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء |بــــر|
5|o454 يم تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن حمدى عبــــد | |بــــر|
89899o معهد ف ص سوه|جندى حس عبــــد|لق|در عبــــد|لح|فظ

3o494يتـــ|بــــ سعيد |حمد طوسون تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|
ف حمزه |حمد65|48 تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره |

ثــــ|ر د |ط|ف|طمه ع|دل مسعد |بــــو |لفتـــوح |لسيد78|766
يم مصط عطيه |لبــــربــــرى54|9|4 حقوق طنط|يف ع |بــــر|
23o353 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عزتـــ محمد مصط |لشوربــــ
رتـــطه محمد |لسيد |حمد8|3634 علوم ري|ضتـــ |لق|
ى مسعود494396 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن مصط تـــوفيق م
6364o7تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد|لمنعم سل|مه
7o|368د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | محمد عبــــد | شفيق محمد

ش|م عبــــد |لسل|م حسن389|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|بــــسنتـــ 
زر|عه |لزق|زيقيه فضل شح|تـــتـــ عبــــد |لجو|د خ|طر|773437
28o42|| حقوق ع شمسيه عهدى عبــــد|لعظيم محمد مصط
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء بــــكر عبــــد|لمنعم سيد|236256
صيدله |لمنصورهمحمد فرح|تـــ ع محمد ع382|68
26|o25 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنرم صل|ح س|لم |لخو
44o54o|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسم|ء سعيد محسبــــ عبــــد|لغف|ر
تـــمريض ع شمس حس |لسيد رمض|ن عبــــد|لحفيظ353673
تـــربــــيتـــ |سيوط ل|ء |حمد محمود معتـــمد|878248
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى محمد محروس محمد |حمد483647

7o|45طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد |لسيد محمد معوض
698|4o| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمروه محمد |بــــو |لخ |حمد عوض
لسن ع شمس|زكري| محمد عبــــد| عبــــد|لحميد323334
82o234|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطيه مصط سليم|ن عبــــد|لحميد
4o9879تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد نور محمد |لجمل
ه695992 تـــج|ره طنط|طلحه مجدى طلحه |حمد عج
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4286o9ف ف عبــــد |لش| م تـــج|ره طنط|نسمه م
طبــــ بــــيطرى بــــنه|د| |  |ء |لدين فرح|ن |حمد|99|34
44283oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|ره ص|لح عبــــد | عبــــد |لمو خلف
43o7|3يم |لبــــمبــــي تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن ن| محمد |بــــر|
5o543oيم |لم يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمصط خ|لد |بــــر|

علوم بــــ سويفشيم|ء يسن محمد في 836|6
حقوق |لمنصورهسم|ء عص|م س|لم عبــــد |للطيف|689897
معهد ف ص بــــ سويفسم|ء عمر ع حميد|823622
تـــج|ره طنط|س|ره حسن عبــــد |لحميد |له| |لمنش368||4
8756o8| طبــــ |لسويس حمد حس محمد حسن
|52o69ن| مر|د رزق يوسف كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
ند| سليم|ن حسن ع9586|3 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسش|
حقوق |لزق|زيقجه|د ع|دل محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ786735
تـــج|ره ج|معتـــ د |طش|م |سل|م عيد محمد|592|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد كم|ل ك|مل عبــــد|لعزيز264974
48984o د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ حمدي ع|شور محمد خ
8789o3 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد محمد عبــــد | بــــرك|تـــ|39|435

6o699ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نمحمود سيد محمود سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود محمد عبــــد |لغ عطوه|693663
5o6694كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحبــــيبــــتـــ محمد ف|روق محمد ج|د
35927o تـــربــــيتـــ بــــنه|ميل|د ع|دل ز|يد ز
7|2o45 | طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم عص|م |لحسي عبــــده عبــــد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعل| |حمد ج|بــــر |حمد |لجم|ل253327
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |لسيد سعد عبــــدربــــه257639
ف عبــــد |لش| عبــــد |لعزيز6755|| رهرن| | تـــج|ره |لق|
62o544كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لعربــــى فتـــ حسن رضو|ن 
48o729د|بــــ دمنهور| مجدى غريبــــ سيد |حمد |ل|م|م
صيدلتـــ |لم |حسن|ء ي سيد عي |536|8
رهزينبــــ قدرى سيد يوسف|22973 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o6||4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد |حمد محمود
ين فرج عبــــد|لحميد فرج |لش|عر64|252 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش
ف محمد ص|دق 32|923 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| |
ند|وى |ل|خري429248 زر|عه طنط|تـــ مصط ج|بــــر 
8257o6|ر|ء دسو عبــــ|س محمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلز
ء رض| |لخ |وى7328|2 وف|تـــندى ه| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نربــــيع صبــــرى محمد ربــــيع353284
6|o47o|تـــربــــيتـــ طنط|ميــنـه حس|ن عبــــد|لجليل حس|ن
24|o65|م|م حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد|لستـــ|ر غ|لبــــ 
|ء عط| عبــــد|لمجيد عط|83|853 تـــمريض |لم | |
ف محمد فوزى عبــــد |لغف266534 طبــــ حلو|نبــــسمله |
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يم|78982 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن ك|مل محمد |بــــر|
4|o634|تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد |حمد |لبــــدوى

|5o42 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لغ |بــــو |لخ
يم |لسيد محمد محمد782474 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |بــــر|
639oo9|صيدله |لزق|زيقسم|ء حمدى ع محمد عبــــد|لمنعم
6oo397د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جه|د ج|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوزيد
4993|oتـــ صبــــ عبــــد |لع| فودتـــ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأم
ف |لسيد |م|م سيد أحمد774987 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقخلود |
8|674o|تـــمريض |لم | |ء ربــــيع محمود |حمد
45o6|9ندستـــ طنط|رن| ر| عبــــ|س |لنع|س
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|ء عزيز ج|د  |لسبــــ| عبــــد |لكريم6752|4

يم محمد4|3|4 ره|حسن|ء مسعد |بــــر| د|بــــ |لق|
يم كسبــــيتـــ5|8||7 يم حسن |بــــر| رتـــ|سل |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
44o322يم محمد علوم كفر |لشيخر| | |سم|عيل عبــــد|لع| |بــــر|
84578oمعهد ف ص |سو|ندع|ء كم|ل صل|ح |لدين محمد عيد
2|6ooo|تـــج|ره ع شمس|ربــــسيم| لطيف جميل حن
تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــه |حمد محمد محمود جمعه333292
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لرحمن ح5||639
63oo|4|تـــج|ره |لزق|زيقحمد سليم صبــــ عليوه

25o5|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى خ|لد محبــــ محمد
|463oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسل |س|متـــ |حمد متـــو

4oo873 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|س شعبــــ|ن محمد ي|س
82o774 كليتـــ حقوق |لم |زي|د محسن عبــــد|لش| مصط
8575o7|ه عتـــيق فرج عبــــ|س صيدلتـــ |لم |م
ندستـــ حلو|نحس مدحتـــ ف|روق |سم|عيل824|2|

طبــــ بــــ سويفسعد صل|ح سعد غ|4|624
تـــج|ره ع شمسندى ن| سيد عبــــد|49|9|3
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لجليل شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم محمد699364
تـــج|ره طنط|يه |لرحمن محمد |حمد |سم|عيل|434676
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمد |لر|وى محمد365698
رهمحمد ن| محمد محمود عرفه23797| ندستـــ |لق|
6oo743|علوم طنط|يم|ن ع|بــــد بــــسيو ع محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقشو حسن شو محمود634738
يم مصط |9||4| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | محمد مصط |بــــر
تـــج|ره ع شمسسم حس س| يوسف2879|3
34|8o9ي حس حس |لدبــــي كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| خ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|تـــ قطبــــ عبــــد|لع|ل |لميتـــ||26887
76o2|8|علوم ج|معتـــ |لسويسله|م سيد حن ع محمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــل|ء |حمد يوسف محمد|423327
ون بــــخيتـــ ج|د عبــــد 478682 ف ر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى ي| |حمد |لمنذر |لمحمدى687643
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|2|o2|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمر عبــــد |لعليم س| محمد |بــــو ريشه ل|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنور| خ|لد محمد حس 2||57
2|3o9ره |حمد قن|وى ج|د |لكريم تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء محمد بــــيو فرغ |6459|8
4o9768 تـــربــــيتـــ طنط|بــــه محمد عبــــد|لق|در |بــــوبــــسيو
8o77o2|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي||ء عص|م |لدين عبــــد|لستـــ|ر نزل
6269o3|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقل|ء محمد محمد فتـــ |لسيد
د|بــــ ع شمس|محمد رجبــــ |م |حمد |لسنو37553|

رهنوره|ن |حمد عبــــد |لصبــــور |حمد44752 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يري خلف فو|ز |قل|ديوس|775997
معهد ف ص طنط|سم|ء محمود عبــــد | ح|مد|432346
89o2|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر|ند| محروس كر بــــسك|لس
5|6o66معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سع|د س| محمد خ|لد
يكل887|43 طبــــ |سن|ن طنط|عبــــد |لرحمن |حمد محمد محمد 
يم336324 تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ عص|م عبــــد|لعزيز |بــــر|

رهمصط ممدوح قر |لسيد46933 تـــج|ره |لق|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد محمد |حمد محمود غل|بــــ|596|45
تـــج|ره كفر |لشيخمصط أحمد |بــــو|لتـــن| محمد |بــــو|لعين 436238
525o52علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــسنتـــ أحمد عبــــد |لوه|بــــ حبــــيبــــ |لقف
ف ع ز637455 حقوق |لزق|زيقنبــــيله |
د|بــــ ع شمس|يوستـــ | تـــ|مر سم ميخ|ئيل322388
8o7883 تـــج|ره بــــ سويفم|جده  |بــــ |بــــوضيف ع
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س| مصط محمد|792653
طبــــ |ل|سكندريهحس|م مدحتـــ فؤ|د عبــــد |لغ محمد شلبــــى227|44
4o5|57تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد فريد محمد كم|ل محمد |لشمندى
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم ع|طف ع |للهلوبــــى253273
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ش|نتـــ|ل وليد عمر ع عمر|798||
63o|o7رهم|رك رمزى حليم عبــــد |لملك عل|ج طبــــي |لق|
75|9o6لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــيشوى جرجس تـــ حبــــيبــــ

ه م|جد سليم|ن مندى||5324 تـــج|ره سوه|جم
6|4o9وف|تـــحسن ه|شم حسن ه|شم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

44939oندستـــ طنط|مرو|ن محمد شح|تـــتـــ  ع|بــــد ع
معهد ف تـــمريض بــــنه| زينبــــ جم|ل محمد عبــــد|لق|در |لعم|وى3822|6
7o8234د|بــــ |لمنصوره|يه رمض|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد | عبــــد |لسل|م مع| كشك2997|7
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد محمد مصط محمود ج|دو||66|35
9|89o4|معهد ف ص |سيوط يري قديس مو سيف
8oo335طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىول|ء عنتـــر فر|ج |لسيد

6o56o تـــربــــيتـــ بــــ سويفسحر رمض|ن عويس مصط
4oo9|5|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء ممدوح ع محمد غر|بــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد |لرحمن س|مح حس بــــرك|تـــ29|||6
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زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل محمد ع رشو|ن|83|86
6o429| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد|له|دى محمد عبــــد|له|دى سيد
يم |لشبــــر|وى محمد28294| صيدله حلو|نيوسف |بــــر|
9o7932  تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد| خ|لد مصط عبــــد|لرحيم
438|o4 تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر خ محمد عبــــد |لبــــ| خ
رهن مصط عبــــد|لمجيد عبــــد|لغ 238767 تـــج|ره |لق|
52oo47 تـــربــــيتـــ دمنهوردين| محمد محمود عبــــد |للطيف سعد
2582o6 رهمحمود حمدى محمود مرغ د|ر |لعلوم ج |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء سعيد رضو|ن |لنج|ر|89|543
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه |حمد عبــــد|لمعبــــود ع أبــــو |266839
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عزتـــ سيد محمد7|66|2
رهرح|بــــ محمود محمد |حمد عبــــد |لع|ل24353 زر|عه |لق|

ندستـــ ع شمسم|زن |يمن صل|ح |لدين سيد |لجبــــل6234|2
8o867|طبــــ |ل|سن|ن |لم |عمر ي ع|مر |حمد
24864o |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه عبــــد| محمد |لزرق

2|54oرتـــ|سل ع|طف سعيد عبــــد |لحميد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم|67|442 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد عبــــد|لحميد |لدسو |بــــر|
42o238|تـــ عل|ء محمود محمد خط|بــــ نوعيتـــ كفر |لشيخم
62o266|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|صل|ح محمد محمد ك|مل أبــــو |لرج
268o73|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد |سم|عيل زلط
7o7889د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد عبــــد |لرحمن ع |سم|عيل
7832o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر |لعربــــى محمد عبــــد|لعزيز

2o965ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد فه يوسف
نوعيتـــ بــــنه|ص|بــــرين محمد حم|د |لسيد ر|شد4|3389
2278|o| يم عبــــد|لموجود عم ره|ميمه |بــــر| د|بــــ |لق|

29o5oتـــج|ره بــــنه|محمد ع|طف محمد محمد
84o6o9حقوق |سو|نوليد محمد عبــــد|لكريم محمود
ره عمرو |حمد لط |لسيد683455 تـــج|ره |لمنصورهز
د|بــــ |سيوط|محمد حسن خلف مر 7345|9
7o3799ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سم|ء |لشح|تـــ عبــــد |لحميد متـــو |لعزبــــ

7o4|2حقوق |لفيومل |ء محمد |لسيد |لسيد متـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد خ|لد حسن محمد |لبــــيو762365
طبــــ |لمنصورهيه |بــــو|لعن |بــــو|لعن |لبــــدر|وى|682955
3432oo تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد عبــــد|لحميد محمود |لعو
تـــمريض دمنهورمحمود |لسعيد |سم|عيل عبــــد|لمجيد عيسوى|3|||5
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسل محمد خ|لد محمد24|827
رهسل|م بــــه|ء سليم عبــــد |لعظيم |لعط|23452| ندستـــ |لق|

رهمصط محمد حمدي صقر46377 تـــج|ره |لق|
8o783oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ره عد فخري ن|شد
|د|بــــ بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لد|يم328988
88o92o حقوق |سيوطلي ط|رق حسن بــــخيتـــ
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7|o822 يم محمد |لعو معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عبــــد | |بــــر|
42|8o8|لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|حمد مصط محمد محمد در|ز

تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | ح|كم رزق |للتـــ تـــوفيق59594
85o943|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن شعيبــــ مو |بــــو|لسعود

3o|4o ره |ر رمض|ن فوزي حس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
643o93تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن |حمد محمد فؤ|د
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رن| فوزى عبــــد |لق|در |لمغ|زى فتـــح 689783
يم |حمد34|359 تـــج|ره ع شمسمحمد رمض|ن |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|محمود عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لصمد محمد52994|
3|3o53ندستـــ ع شمسشه|بــــ محمد |بــــو |لفتـــوح |لسيد
7o4o4|ندستـــ |لزق|زيقعمرو محمد |لسيد ع سليم|ن |منتـــ
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد عبــــد |له|دى ع محمد769254
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينبــــ |يمن فهيم |لق| 4|2669
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ع|دل عبــــد |لعزيز |لشح|تـــ757399
8887|o|د|بــــ |سيوط| يه محمد مصط ر|شد
25|o57تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــيطر ظريف حل ص|لح
3233o3رتـــعصم|ء |حمد |بــــو |لوف| |بــــو |لمجد علوم ري|ضتـــ |لق|
طبــــ |ل|سكندريهسحر |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد|لص|دق3|4|52
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود حكيم محمود ع|يزينه482253

تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد عطيه عبــــد |لفهيم8999|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد ع عبــــد |لحكيم عبــــد |لمعبــــود78|487
تـــج|ره طنط|عمرو فتـــ حسن حسن محمد475342
6o7579تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد سليم|ن محمد |لجم|ل
4o8924ه |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|صف|ء قطبــــ |حمد |حمد |بــــوع
ه عبــــده جمعه عبــــد |لعليم محمد|698826 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره م
تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين ح|تـــم محمد حس 424283
رتـــس|ره |حمد عبــــد|لرحمن حسن236829 علوم ري|ضتـــ |لق|

ي صل|ح عبــــد |لعظيم5258| لسن ع شمس|جه|د ي
6788ooه |حمد محمود حسن دودح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن

رهمريم ط|رق ربــــيع محمد45979 طبــــ |سن|ن |لق|
4o7834حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد ع|دل جل|ل محمد قنديل
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عبــــد|لرحمن عل|ء|لدين ع ع 853382
تـــج|ره طنط|د |نه س| حل ميص|ل432396
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد سعد |لدين عبــــد |لرحيم حسبــــ789697
6|o352تـــج|ره طنط|مريم جم|ل رفعتـــ أحمد سنجر
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمد عبــــ|س عبــــد |لرحمن475565

علوم |لفيومنوره|ن حج|ج رمض|ن عبــــد|لحميد محمد|6444
62o864|تـــج|ره ج|معتـــ د |طع ط|رق ع |لش
علوم |لمنصورهن|دين |حمد ح|مد  محمد عنبــــر675449
رهمحمد |سم|عيل حل عبــــد |67224| د|ر |لعلوم ج |لق|
بــــ| شلبــــى9849|6 ش|م عوض |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طأمل 
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|ل |حمد محمد |حمد|89|39|
9|o892 حقوق سوه|جع محمود |سم|عيل محمود
62o344 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ح مصط صبــــرى عبــــد |لغ
4|o386ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مصط ح|مد مصط ف|يد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط محمد ج|بــــر |لسيد |لسبــــع424828
ف فرج محمد653|76 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
تـــج|ره بــــنه|عبــــد | حس عبــــد |لعزيز |لسم| 784664
ندستـــ |لمنصورهحمد ص|لح أحمد سعد فر|ج|48|622
تـــج|ره بــــ سويفشهد رمض|ن حسن ع 662||8
||95o5تـــج|ره ع شمسمحمود محمد ع مو
ره|محمد |حمد عبــــد |لسل|م |لسيد37226| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ط|رق محمد محمد |لخمي692253
حقوق د |طحمد محمد |لبــــيو محمد|95|622
ر|ء |لسعيد فه |لبــــلتـــ| |لن|دى|434|6 لسن ع شمس|ز
349o29حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيدتـــ بــــنه|وى |لسيد عبــــد|لمجيد
4856o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|طمتـــ محمد عبــــد| عبــــد|لوه|بــــ
5o7|4|صيدله |ل|سكندريهرن ع|دل |حمد |لري|ش |لري|ش
884|8o د|بــــ |سيوط|سل|مه |بــــو|لمجد سل|مه عل|م
6o434oعلوم ري|ضتـــ طنط|كريم محمد نور |لدين |لسيد شقوير

ر محمد خليفتـــ54246 تـــج|ره بــــ سويفم|زن م|
ندستـــ د |طكريم و|ئل ف|روق |لطيبــــ| 6||623
حقوق |لمنصورهدين| |حمد حس|ن حس|ن 228527
|625o4| |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |لسيد عبــــد |لستـــ|ر |لكيل
تـــمريض طنط| سل|م مر|د محروس غنيم|427746
تـــج|ره |سيوط م| ك|مل سليم|ن عبــــد|لرحمن|388|89
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد |لدوش 245|49
4o7732|  |حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهص|ف |ز عزتـــ فتـــ عبــــد |لش
ف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لص|دق632677 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|رس حربــــى عبــــد|لع| محمد325436
|3o9o5تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن عبــــد |لج|بــــر يس
تـــمريض بــــنه|عل| |حمد ع بــــيو357249
778o2oيم ن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم جم|ل |حمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود ه|شم شح|تـــه ه|شم سل|مه|4533
6oo||6|يثــــم عبــــده |بــــو|لعل علوم |لمنصورهحن 
7865o4ف عبــــد|لو|جد عبــــد|لحميد حقوق |لزق|زيقمن|ر |
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نج|نو جرجس لوق| |ندر|وس845398
9o333| ندى محمد عبــــد|لوه|بــــ حقوق |سيوطول|ء 
4|6o53تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدع|ء |حمد م |لدين عويد|تـــ
6o3236|د|بــــ |لمنصوره|ندى وسيم عطيه عط
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نص|بــــرين محمد عطي ع|27455

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود مجدى محمد ع3864|
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35o3|6يم سيد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سم |بــــر|
3|96o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرح|بــــ فوزى خميس خليل
ح|ن682645 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهند| |يه|بــــ محمد يسن 
ره|تـــ محمد محمود بــــيو 49375| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفن|ردين مجدي عبــــد|لمل|ك س| 856289

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرغده محمد سيد فرغ 58949
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |وق محمد رف| ر|مه553|24
228o9oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ول|ء محمد محمد عبــــد |لع
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم|ل رض| |حمد |لسيد |لعم|رى|8|6275
ندستـــ |ل|سكندريه|ء محمد قطبــــ دسو محمد ه| |465578
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنتـــ | قدرى سعد محمد عبــــد |لجو||48297
تـــربــــيتـــ ع شمسن مجدى محمود |حمد354946
6|75ooندستـــ د |طسحر سعد محمد |حمد عيد
8o343| طبــــ |ل|سن|ن |لم |حسن محمد حسن مر
ره|حبــــيبــــتـــ ع عبــــد |لستـــ|ر |حمد34327| د|بــــ |لق|

د|بــــ ع شمس|سميحه مر د|ود مر|5|26
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه جم|ل حسن محمد د|يمه267627
تـــج|ره دمنهورس|رتـــ خ|لد عبــــد|لمنعم بــــحبــــح7584|5
9oo27|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|قتـــ شح|تـــ سيد عو|د

يم حج2539|7 تـــج|ره |لمنصورهمرو|ن وجدى سليم|ن سليم|ن |بــــر|
8587o2|د|بــــ |لم |يه قن|وي |بــــو|لليف محمد|
تـــج|ره ع شمسرضوى مصط |حمد محمد عتـــ|بــــى335225

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد مصط محمد |حمد57988
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود سم عطيتـــ خ |2222|5
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد بــــدر من عبــــد|لمجيد|3933|2
تـــج|ره |لزق|زيقيوسف |يمن سم حسن مصط 633269
4o4o|9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف |حمد محمد عبــــده |لبــــردي
8824o3  كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسه| حم|د عبــــد|لتـــو|بــــ حم|د
878622| تـــج|ره |سيوط  سم|ء |حمد محمد عبــــد|
5o3883طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسيف | س|مح سعد ح|فظ ع
7o4993ندستـــ |لم |عبــــد | ع|دل عبــــد |لغ عبــــد |لغ ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخوف| ن وف| رزق زعيتـــر453994
25577o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم عزتـــ عبــــد|لستـــ|ر حموده
6398|oيم |حمد محمد ع |لسيد نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء |بــــر|
يم |لريس4763|4 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــد| | محمد |بــــر|
87626o  تـــربــــيتـــ |سيوطمصط ع|دل حس علم |لدين
6o7o89تـــج|ره |لمنصورهع عبــــد|لحميد |لسيد ع عبــــد|لوه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد س| محمد عبــــد|لغف|ر شلبــــى233855
|77o|9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وجدى حكيم |لديبــــ حكيم
7554o4تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|جر رفعتـــ |حمد حم|يه
د|بــــ |سو|ن|زينبــــ ط|رق رمض|ن مصط 844779
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82|o46 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سميه |حمد ع سعد
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسمتـــ محمد محمد عبــــد |لعزيز حمودين4755|5
8o2o|o|تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد عبــــ|س محمد
44o899كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمر فتـــ |لش|م عبــــد|لح|رثــــ
4|25o4تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لحكيم محمد محمود |لعدوى
||944o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محسن محمد عبــــد |لرحيم محمد
يم متـــو2|6326 د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء متـــو |بــــر|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمري|ن| |سكندر ز تـــوفيق  888443
ه رمض|ن محمد عبــــد|لع|ل طه|6828|5 ره|م ثــــ|ر |لق|
27o7o8يم سمك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومع |حمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طسل س| عبــــد |للطيف |لسعيد بــــدوى624372
5o6884د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن نعومتـــ شح|تـــه عبــــد |لجو|د عبــــد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررحمه |حمد ع محرم293223
43|77oتـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لمنعم محمود |بــــوعيطتـــ
78|6o|| ه صل|ح محمد |بــــوه|شم ع طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
83o565 تـــج|ره سوه|جمحمد ع|طف محمد ع
25o785كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر مي ك|مل عبــــد |لسل|م |لش
6993o5ندستـــ كفر |لشيخمحمد حسن |لسيد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء فوزي فرج محمد|358567
43o323يف عثــــم|ن محمد عثــــم|ن تـــج|ره طنط|سل 
373o98ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقحسن|ء مجدي جوده سليم|ن
ف |بــــو|لوف| عبــــد|لرحمن|895827 صيدلتـــ سوه|ج يه |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديول|ء محمد |مبــــ|رك |بــــو|لمجد834576
7oo92|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــن|ديه محمد فرج محمد س|لم
6o7656 |يم |لتـــلبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسنتـــ مسعد مر |بــــر|
27299o|تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسم|ء فنجرى محمود |حمد
335o57يم يم |بــــر| ند| خ|لد |بــــر| زر|عه ع شمسش|
8867o8 يم تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر شح|تـــه ص|بــــر |بــــر|

347o4فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــه خ|لد |حمد عبــــد|لعظيم
8o2689لسن |لم |د| | رض| نجيبــــ محمد|
ى محمد محمد خليل سل|م493|45 تـــج|ره كفر |لشيخحس ي

رهعمرو محمود |حمد عبــــد|لع|ل ش| 34388 حقوق |لق|
رهمحمد جم|ل محمد عبــــد|لفتـــ|ح325|28 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرئيسه ع|طف عبــــد|لسل|م |بــــوبــــكر522372
27735o|يم يونس طلبــــه تـــج|ره |سيوطيم|ن |بــــر|
تـــج|ره طنط|ش|م عص|م عزتـــ |لسيد |لجعبــــري6|73|4
5745oيم د|بــــ بــــ سويف|ندى محمد قر |بــــر|

تـــ ج|بــــر صل|ح يوسف خ |2|47|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد يونس ع|52697
د|بــــ د |ط|محمود جم|ل شح|تـــه س|لم |لشخص834|69
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نور|ن فتـــ عبــــد |لعزيز |لسيد753622
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد رض| عبــــد|لو|حد ن| ع عمر254865
6922o4ف محمد عبــــد |لعزيز ق|بــــل نوعيتـــ |لمنصورهبــــسنتـــ |
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|سل مصط عبــــد|لقوى ز ر|شد98|3|2 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
22o529يف ندستـــ تـــ.خ|مس ع جميل عبــــد|لوه|بــــ |لعبــــد |ل معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن رمض|ن ع عوض عزيزه697743
ين عطيه محمد حمد |لعربــــى6|94|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورش
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمود ذ |لسيد ض|عيه||77246
ش|ن|7744|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريتـــ حس|ن عبــــد|لسل|م د
7683o8|كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــمل مصط متـــو |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محمد حسن ع47532|
6o5243ش|م محمد عبــــد |لخ|لق |لشيخه علوم |لمنصورهريم 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــوبــــكر حسن محمد حسن|827725
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد محمد محمود ع |لعط|ر||52337
449|o|علوم ري|ضتـــ طنط|دع|ء عط| مصط |حمد يوسف
762o43علوم ج|معتـــ |لسويسه|جر محمد مصط ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء ع|طف عبــــد|لرحمن محمود||53498
صيدله |ل|سكندريهصبــــ|ح محمد ك|مل طه مو637488
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يؤنه عد شح|تـــه مكسيموس7|48|8
5o52|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنور |حمد يح |لسيد |حمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م سم محمد ع د|ود|9|393
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ خ|لد عبــــد |لق|در |لسيد طريتـــ9866|6
رهه|يدى محمد عبــــد |لغ غلوش27824| تـــج|ره |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدى ع|طف عبــــد|لغف|ر |لسي269655
تـــربــــيتـــ |سيوطم | وحيد وجيه ن|شد 5992|9
زر|عه سوه|جي|سم |سم|عيل |حمد محمود272979
887|4o تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء محمد ع ج|بــــر
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن محمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح265738
7843o7حقوق |لزق|زيقد| | |حمد سعد محمد سعد
4278o||ف عبــــد |لحميد سليم تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء |
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم وجدى رمزى شح|تـــه سليم|ن29962|
ند| ع|بــــد محمد زين |لع|بــــدين حس825||7 د|بــــ |لمنصوره|ش|
5|76o5طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن عل|م عبــــد |لق|در عل|م سعد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء |حمد محمد مصط عبــــد |لع|ل236644
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط رفعتـــ محمد |لسيد225886
رهعز |لدين بــــل|ل عبــــد |لعزيز ع45|53| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
64o872زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــشح|تـــه |لسيد |حمد |لسيد
د محمد عبــــد |لرحيم773488 زر|عه |لزق|زيقندى |حمد مج|
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد مصط محمد عبــــد |لحميد|6469|
453o||تـــج|ره طنط|محمود |لسيد عبــــد|لسل|م بــــكر
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لع| |حمد حس محمد صبــــيح775686
422||oتـــج|ره |ل|سكندريهمروتـــ عز|زى |لسيد فرج عز|زى
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8o5324|ندستـــ |لم |ي|د محمود عبــــد|لبــــديع سكر|ن
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخوس|م عص|م عبــــد|لحليم ح|مد سعف452646 معهد ع| 
692o79ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمد ع يوسف كيو
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود حمدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع 354|69
75o533رهمحمد عبــــد |لعزيز |لسيد عطيتـــ ندستـــ |لق|
638o5|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل |حمد محمد ز عثــــم|ن
7||ooo يم ع |لشبــــ يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره خ|لد |بــــر|

ر ص|بــــر ع25726 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرحمتـــ م|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| |حمد عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن خط247676
5|66o| علوم ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ حسن حسن |لبــــك|تـــو
ى |بــــو|لنج|ه |لص|وى|8387|5 تـــ ي طبــــ |ل|سكندريهم
5o3278بــــتـــ خليل طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهفيول| ع|دل جم|ل 
تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء مجدى منتـــ مصط |6476|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود سيد |حمد عبــــد |لغ 679674

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|لتـــ عبــــد |لسل|م ص|بــــر عبــــد |لسل59277
69o|26كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفع |حمد ع محمود
4374o5علوم كفر |لشيخحمد ص|بــــر |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |لنقر
4|94o7ر محمد ع يوسف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رو|ن م|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء |حمد محمد ح|مد|827543
4|o868يم عوض تـــربــــيتـــ طنط|م|رين| مل|ك عوض إبــــر|

422|oتـــربــــيتـــ حلو|نه|جر محمد عبــــد |لشهيد عبــــد |لحميد
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد رزق فريد عبــــد|لعليم عوض526842
د وحيد رمزى متـــى 883573 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ن|
278o86ف سعيد محمود حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |
تـــج|ره طنط|حمد |بــــوبــــكر طه عبــــد |لع|ل رمض|ن677366
636ooo| رتـــ|يه |حمد |م|م عبــــد|لمع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7oo759 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمصط عل|ء مصط سيد |حمد مصط
5o5|o2|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد محمد متـــو |لخم|رى
9|o682|قتـــ خ|لد محمد عبــــد|لحميد طبــــ سوه|ج 

ف مسعد عبــــد|لو|حد |بــــوعربــــ35583 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
لس مجدى |نور مؤنس54|9| ندستـــ بــــ سويفك
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لوه|بــــ ح|فظ|62957

علوم ج|معتـــ |لسويسلشيم|ء صبــــ محمد يوسف|9|8352
35|68oتـــج|ره ع شمسمحمد ه| سعيد ج|د طنط|وى
تـــمريض |لزق|زيق حمد |له|دى عبــــد |لرحمن |لسيد غنيم777269
|44o76قتـــص|د م حلو|ن|من|ر محمد ج|بــــر |حمد
4|6|68| تـــج|ره دمنهوريه عبــــد | حل محمد عي
طبــــ |لزق|زيقأحمد صل|ح أحمد محمد محمد|3|642
يم|5836| ندستـــ |سيوطي|سم ع عبــــد |لرحيم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن مصبــــ|ح نور |لدين حسن45|324
حقوق طنط|حمد سم عبــــد |لو|حد عبــــد |لع|4576|4
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تـــج|ره |لمنصورهمحمد ط|رق شح|تـــه سيد |حمد محمد677293
693o58معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى مصط عبــــد |لعزيز ص|دق
يم حبــــيبــــ266525 يم |بــــر| علوم بــــنه|يه عبــــد|للطيف |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعص|م عبــــد| ه|شم عبــــد|لمجيد عمر6|6242
علوم بــــنه|خلود عزتـــ حسن |لسيد |لمي338559
5296|oندستـــ |لم |محمود سم |بــــو |لخ محمود غنيم
تـــج|ره |سيوطس|ره |مجد لم شفيق 875273
63|o36يم تـــج|ره |لزق|زيقعليه عبــــد| بــــيو بــــيو |بــــر|
علوم |لم |رن| محمد محمود لبــــيبــــ9827|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ل صبــــرى عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمجيد غ939|34
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود ن| زكري| فه6|2442
د|بــــ دمنهور|محمود حمدى حسن محمود حسن492234
يم محمد ع336634 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ه|جر صل|ح |بــــر|
ف محمد محمود354879 صيدله ع شمسعل| |

رهزينبــــ |بــــو |لعل| عمر|ن عبــــد |لمجيد37849 صيدله |لق|
بــــ |333984 حقوق ع شمسع سليم عبــــد|لع|ل و
يم|5854|5 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيم|ن محمد عبــــد |لحسيبــــ |بــــر|
2722o|يم ع محروس |لشيخ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه |بــــر|

رهنسمتـــ ثــــ|بــــتـــ ن|دى ع48566 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد يوسف محمد |لسيد|4|6969
9o24o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنور| عبــــده عبــــد|لبــــ|رى |سم|عيل
8o6||8|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد ع ظريف محمد
رتـــ|م عبــــد|لعزيز محمود ع 879944 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
88oo|5  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطدين| سعد |حمد محمد
نوعيتـــ |لم |عمرو حس ع عبــــد|لرحيم45|853
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء ج|بــــر عبــــد |لسل|م محمود|499828
7oo899ف عبــــدربــــه تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء |لسيد |حمد |لسيد 
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــع |ء جمعتـــ ر|تـــبــــ |بــــوزيد فرح|تـــ485628
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف سيد |م|م محمد4|373|
7659o4تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن سعيد |حمد عبــــد |للطيف |لسم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء |حمد رش|د عل|م|7|2566
ندستـــ حلو|نحمد عثــــم|ن ع محمدعط| يوسف|663|23
كليتـــ حقوق |لم |كريم ع|دل عبــــد| عبــــد|لغ |85283

لسن ع شمس|سمر مجدى فؤ|د عبــــ|س|3388
حقوق سوه|جخ|لد جودتـــ محمد محمود 2658|9
82o3o9تـــج|ره بــــ سويفعمرو ع|دل ع فوزي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ س| محمد |لسعيد منصور5|38|3
|25|o8 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ن| خ|لد محمد ن|صف |لحسي
477574| تـــج|ره |ل|سكندريهمل خ|لد صل|ح |بــــو|لفتـــح |لقي
483o63حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــإن ه|رون فيلبــــس بــــطرس |لسيد| 
69o838|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در
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49|7|| وف|تـــحمد عيد رجبــــ عبــــد | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيم و|ئل محمد محمود  878346
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سهيله سيد محمود |حمد حسن46278|
2|7|o7رهصفيه سليم|ن |حمد سليم|ن ع د|ر |لعلوم ج |لق|

د|ر |لعلوم |لم |دير خض بــــكرى خض 444|7
تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|دى ع |له|دى ع |لحم332762
5o662oتـــج|ره طنط|منتـــ | محروس محمود محروس محمود
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف عص|م |لسيد |حمد يوسف752488
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــيه محمد ف|روق خروبــــه|7236|6
8|o498تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لعزيز دي|بــــ حسن محمد
صيدله |ل|سكندريهطه عم|د عبــــد|لغ ر| 9|8563
5o6563د|بــــ |ل|سكندريه|سندس ع|دل ح|مد نف|دى
24|3o2|بــــه تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسحق جميل حن| و
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مصط ح|زم حس فه7565||
علوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف حسن عبــــد|لرحمن سيد |حمد242747
يف ظريف |لص|وى38684| علوم حلو|ننشوى 
علوم دمنهورد| | |لسيد حس |بــــوحس 7856|5
||6o3oندستـــ ع شمسمحبــــ رج| حن| يوسف
|د|بــــ طنط|محمد كرم حل محمد |لعط|ر3|38|4

524|oوه عم|د محمد ص|بــــر تـــربــــيتـــ بــــ سويفز
صيدلتـــ |لم |مريم |حمد مصط حس|ن 4|87|8
7543o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسل |حمد محمود محمد عبــــد|لع|ل
69o3|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحسن|ء ن |لسيد ح|مد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس | ع|صم محمود محمد محمود97|52|
طبــــ بــــورسعيدمحمد جل|ل معوض |ل|يبــــه684448
6o4754معهد ف ص طنط|سم|ء عبــــد |للطيف عبــــد |لجليل |لششتـــ
4o8859تـــربــــيتـــ طنط|ند| ح|مد |لسيد |لعج|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء صل|ح سعد عبــــد|لحميد غ|8785|4
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــدع|ء عيسوى |حمد ن298229
45o|o9|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخم|يكل ن| وليم حن معهد ع| 
4o878|يم محمود محمد عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إيم|ن رمض|ن |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى محمد محمود عبــــد|له|دى حسن358244
وف|تـــوق |حمد محمد |لسيد عي483552 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن منصور عبــــد |لرحمن حسن|9|6429
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسحبــــيبــــه |لسيد ف|روق سعد66492|
تـــربــــيتـــ طنط|ي|ر| جم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ ش| 3566|4
تـــج|ره بــــ سويفش|دي |يمن |فر|يم من 858546
لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن ص|بــــر محمد |لص|دق سويلم633995
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعبــــد| محمود ص|بــــر محمود شح|تـــه528235
5|o228ف |لمنور حسن جبــــريل حقوق طنط|محمود |
88587o تـــربــــيتـــ |سيوطمروه ربــــ|ح |بــــوجبــــل جل|ل
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صيدله طنط|ه|جر زكري| عبــــد|لجيد مر شعبــــ|ن76||27
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه حسن محمود محمد|768793
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود ه| صديق ع شعل|ن267985
875o25  فنون جميله فنون |لم |ن|ريم|ن مجدى مختـــ|ر عبــــد|لحفيظ
ندستـــ |لم |حمد |بــــو|لع|لم |سم|عيل معبــــد|4564|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط رجبــــ حمدى ع247797
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسمر عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم ع 887237
4884ooحقوق |ل|سكندريهمحمد ه| محمد حسن مهر|ن
وف قمص||3|768 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشه|جر رمض|ن عبــــد |لر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم بــــدرى فهيم مسعد|33294|
7o7o34 حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|عيل محمد |سم|عيل |سم|عيل| 
|2o72oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم جرجس تـــوفيق جندى
524o37علوم ري|ضتـــ طنط|م سعد |حمد صديق حسن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وف|ء نبــــيل عطيه محمد عبــــده485585
3586o3خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندين| حمدي فتـــ |لشنشوري
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير بــــش محمد ص|لح |لحبــــ |24794
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر خ|لد ع حسن |لسيد373|34
تـــج|ره طنط||ء جمعه عبــــد |لق|در عبــــد |لجليل9344|4
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه مجدى محمد سل|م|267429
6o2969 |يم عبــــ|س محمد |بــــور ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسنتـــ |بــــر|
85o456|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد محمود سعد| |حمد
|233|o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء |س|مه |حمد صقر
9o9o|4|تـــج|ره سوه|ج حمد يوسف طه محمد
يم محمد 878233 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطن| فرج |بــــر|

ه عويس سيد محمد|73942 تـــربــــيتـــ |لفيومم
8o7o97|ف ع حميده ه | صيدله حلو|نم

556o3تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء ح|مد سيد ح|مد
صيدله حلو|نريه|م حسن سيد بــــيو حسن66574|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم عبــــد| يوسف عبــــد|لحميد228857
وف|تـــم |ل|م من شو 23|273 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن عبــــد |لمنعم محمد مو عبــــد ||688|5
32757oد|بــــ ع شمس|ه|جر ي| |حمد عبــــد|لص|دق
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد سليم|ن |لسيد سليم|ن|755679
يم مر|د عبــــد|لمنعم محمود|5|2588 صيدله حلو|نبــــر|
7oo|38تـــج|ره |لمنصورهل|ء |لسيد |سم|عيل عبــــد |لمنعم طه
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد | عبــــد |لعليم عبــــد|ل 783766
ندستـــ |سيوط حمد مكرم ح|مد سيد|634|88
5|45o3يم بــــيو |بــــوخط|بــــ علوم طنط|يم محمد |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|ليدي| مش نجيبــــ ج|د |4|665
تـــج|ره بــــنه|وق محمد نبــــيه سليم|ن محمد632242
5o4376يم يم عبــــد | إبــــر| طبــــ |ل|سكندريهندى إبــــر|
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9oo874| كليتـــ |أللسن سوه|ج  ل|ء محسن عبــــد|للطيف عط| |
758o28علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد محمد عبــــد | |لسيد
يم257637 طبــــ |سن|ن طنط|محمود |حمد صد |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|ريه|م محمد محمد |حمد32976
44o724 يم |لصي تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسنيتـــ طه |لسيد |بــــر|
4o7288فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس| لط مصط محمد عثــــم|ن مكرم
صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ حسن عبــــد |لعليم عبــــد |لغ قنديل8|5333

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|تـــقوى بــــه|ء|لدين فه عبــــد |لعزيز68|65
د|بــــ |لمنصوره|م|ريه|ن ه| نبــــيل فه سيد|روس683273
وف|تـــف|روق |س|مه ف|روق سليم|ن عي 62823| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5|978oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ع|دل عي محمد حم|د
|لسن |لم |مريم حسن عبــــد|لسل|م حموده محمد323686

9o535تـــج|ره بــــ سويفعل|ء رمض|ن |حمد سعيد
|5o677رهمحمد رمض|ن حس عبــــد |لر| ع صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجو |ن| جورج وديع سليم||73||
حقوق حلو|نرن| |يمن محمد |حمد42266|
3|7935| تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل |حمد رف|
695ooo تـــمريض |لمنصورتـــ  ن| |لسيد |لسعيد |بــــو |لحس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد سيد |حمد مصط 55|48|
د|ر |لعلوم |لفيومحمد عم|د |سم|عيل |لشبــــر|وى|32379

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ع |ء محمد محمد عبــــد||67||8
84|o36يم د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود حس |بــــوزيد |بــــر|
7o5o73|يثــــم محمد ج|د بــــ|ش ه  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|م
يم حسن483466 يم محمد |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|ين|س |بــــر|
يم||78694 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مه سعيد عبــــد|لطيف |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن|ر محمد عيد مصط |5486|
ندستـــ بــــنه|سيد محمد |لسيد عطيه774965 كليتـــ 
82o4|o |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده صل|ح يونس كيل|
يف محمد |حمد727|78 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسلوى صفوتـــ |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآل|ء محمد كم|ل |بــــو |لعل|7732|5
3|4o|6رهزي|د عبــــد|لوه|بــــ يوسف |بــــو زيد حقوق |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد سم ف|وى |ل|م 226845
|4o|32تـــج|ره ع شمسمريم |س|مه |حمد نبــــوى
49o673تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرحمه عم|د |لدين محمود يسن |مبــــ|بــــى
د|بــــ ع شمس|طه |حمد طه محمد352658
علوم ج|معتـــ د |ط|ء خ|لد محمد عبــــد|لمنعم خليف|9362|6
7|o932ف محمود |حمد خميس ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود | ل|
2|23o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف ع محمد ك|مل أم |لشو|ربــــى
يم محمود محمود شه|بــــ 283||7 ندستـــ |لفيومسل|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيوستـــ | سم عزيز د|ود65|255
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ريو جميل عزيز حن|44968|
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ندستـــ |ل|سم|عيليتـــع|دل مدحتـــ محمد ج|د44|753
طبــــ حلو|نخ|لد عص|م محمد مو332727
9o2o27|معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد زكري| محمد محمد

تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر عبــــد|لكريم محمد |بــــوبــــكر48879
|75o7ى خ|لد محمد حج|زى رهك تـــج|ره |لق|

يم4|4|78 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقشيم|ء ي| حسي |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|سهيلتـــ سم محمد |لعش496242
69o446د|بــــ |لمنصوره|منه | سم محمد عبــــد |لبــــ| مقبــــل
6o2|23| تـــربــــيتـــ طنط|رن| ع|دل محمد |سم|عيل عوض
9o269o تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــه|جر حمدى فتـــ محمد
يم سليم4662|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء يوسف عبــــد|لحميد |بــــر|
85255oنوعيتـــ |لم |من|ل عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم
د|بــــ |لزق|زيق|غ|ده |حمد ي سند عبــــد ربــــه|77452
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمحمود سيد عبــــد |لحميد محمود759257
77o452ندستـــ بــــلبــــيسحس محمد محمد عبــــد |لحكيم محمد ع| 
ف ن|يل عبــــد|لعليم357894 د|بــــ ع شمس|ع|صم |
69o8o5علوم |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد | ع |لسبــــروتـــ
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن ح|مد |حمد |لسيد محمد483239
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ع|دل محمد |حمد|82488
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجه|د ع عبــــد|لجو|د قطبــــ359524
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــزينبــــ |يمن يوسف |حمد|27267
35645oوف|تـــعبــــد| عص|م عبــــد|لبــــ|سط يوسف معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد |يه|بــــ محمد عمر عبــــد |لد|يم622696
35338o حقوق بــــنه|يوسف جم|ل ح|مد |م
صيدله |ل|سكندريهيم|ن عبــــد|ل حسن |حمد|7|8695
معهد ف تـــمريض |لم | عم|د ع|طف حن| سليم|ن3||824
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ع محمد ح|مد محمد834347
لس مدين وليم شفيق859657 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفك
ره|نوره|ن محروس وحيد متـــو 327422 د|بــــ |لق|

يم عبــــد |لعزيز38992 رهسم|ء عبــــد |لعزيز |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
26o|66|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن مدحتـــ حل محمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد حسن محمد حسن  |ر622989

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننس خ|لد |م عبــــد |لمجيد|6474|
7o765|| لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|يم|ن محمد |لسيد |ل|ل
43oo52يف تـــج|ره طنط|عز |لدين |يمن عبــــ|س |ل
نوعيتـــ |شموني|تـــ وليد ف|رس سبــــع|252337
تـــج|ره ع شمسل|ء حمدى عطيه محمد|325849
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود عزتـــ |لسيد محمد|6642|
ش|م |حمد تـــري| 26968| تـــج|ره ع شمسمريم 
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمود محمد عبــــد|لمنعم عو|د عبــــد ربــــه265|34

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ح|مد |يمن ح|مد عبــــد |لكريم84495
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كليتـــ حقوق |لم |حمد ن |حمد عبــــد|لرحيم|853526
7o2|28تـــج|ره طنط|محمد مصط محمد حسن |لعر|بــــى
4|55ooتـــج|ره طنط|محمود رجبــــ |سم|عيل ع حج|زى
علوم |ل|سكندريهمحمود محسن عثــــم|ن مصط  |ض2299|5
32o454رهمحمد خ|لد حس محمد علوم |لق|
ل|ل محمد فرح|تـــ شح|تـــه247237 صيدله حلو|نمحمد 
|2o3o8ف خ عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط ص|بــــر عبــــد |لق|در رحيم82|43
33o638تـــمريض بــــنه|ف|طمتـــ |حمد رمض|ن ع
|372o8| ش|م محمد عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم 
453|3oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طلمر عبــــد|لغ |لمر |لمر أحمد إسم
34|6o5| تـــربــــيتـــ ع شمسوق |لسيد سند عو|د |لد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورك|رول أم لبــــيبــــ حن|497496
77o968|د|بــــ |لزق|زيق|ن |س|مه محمد فوزى شح|تـــه
ندستـــ سوه|جعبــــد| محمد ص|بــــر يونس  924466
تـــج|ره دمنهورنوره|ن محمود |حمد دعبــــيس476839
يم عبــــد|لعزيز27||79 تـــج|ره بــــنه|يف ع|طف |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمل سعيد محمد محمد||7|778
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|روى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لع| مصط 248369
8o7|62طبــــ |لم |عل| رض| عويس |مبــــ|بــــي

335ooتـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نمنتـــ | |حمد عبــــد|لش| |حمد عبــــده
3|63o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سم|ء |بــــو بــــكر محمد عبــــد|لجو|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمنيه مصط محمد |لسعيد |لنح|س|439925
8984o8 حقوق سوه|جعمر صد كل عثــــم|ن
حقوق ع شمسيح سيد يح |لسيد بــــيو 333557
8o2663|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مروه ع حسن |بــــو|لعل|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|من|ر محمد سيد ع عبــــد |لنعيم|5542|
|572o2ره|دع|ء سعيد فؤ|د سل|مه د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد شو محمد محمد حسن 2497|7
رهعمر |ل|م صد طه |بــــو زيد64||23 علوم |لق|
ر محمد |م  72|2|9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد| ط|
67755o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن |س|مه بــــكر عبــــد |لعزيز عبــــد
823o45|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه عبــــد| حم|دين عبــــد|لعزيز|
يبــــ منصور|89|323 تـــج|ره ع شمسيفون عم|د و

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفل|ء محمد زكري| عبــــد |لونيس|25454
4444o5كليتـــ |أللسن ج أسو|نمسه مجدى محمد محمد مصط |لزغبــــى
5246o6ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|طف عبــــد |لرؤف |لسيد
ح|ن523562 ندستـــ |ل|سكندريهمه|بــــ حسن محمد حسن 
9o3|92 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| ع|رف محمد رشو|ن
437oo7يف محمد |سم|عيل كشك تـــج|ره كفر |لشيخمه| 

ثــــ|ر |لفيوم|ل|ء |حمد سيد ع بــــرك|تـــ|58423
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26236oطبــــ ع شمسزي|د خ|لد ح|مد عبــــد|لتـــو|بــــ
تـــج|ره سوه|جمحمود فوزى عبــــد|لحفيظ عبــــد|لل|ه 2949|9
4973o9يم |لعبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوري|سم مصط ك|مل |بــــر|
753o83|وف|تـــحمد محمد عثــــم|ن فهيد محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |سو|نحمد عبــــد|لمحسن حس محمود||86928
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم س|مح روف|ئيل يوسف9|2286
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد عبــــد |للطيف |حمد698743
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن جم|ل |لسيد |لسيد سعد6965|3
د|بــــ حلو|ن|نوره|ن محمد |حمد سعد6592|3
6o5349ن| خ|لد ج|بــــر حج|زي تـــج|ره طنط|م

9o597ف د|بــــ بــــ سويف|حسن|ء |حمد |حمد م
د|بــــ |لمنصوره|حن|ن عبــــده محمد عبــــد |لخ|لق697278
2864o||تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمصط ع|طف عبــــد|لرحيم تـــه
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء |لص|دق |حمد محمد||78222
|37o34تـــج|ره ع شمسمحمد تـــوفيق محمد تـــوفيق عثــــم|ن
رهندى صفوتـــ محمود فرغ3968|2 حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|سم |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح |حمد37|87
5|o74oطبــــ |ل|سكندريهمحمد |س|متـــ عبــــد|للطيف محمد |لق
825o2oوف|تـــمصط عم|د|لدين محمد ع|شور وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــيشوى سعد شح|تـــه سعد|9797||
7o439تـــربــــيتـــ |لفيومجه|د حج|ج ع قطبــــ ع

تـــمريض طنط| سم|ء ع |لسعيد |لزو|وي|73|432
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد | و|ئل حسن حسن خليل |لبــــربــــرى9445|2
8983o2 طبــــ سوه|جي|سم عبــــد|لرحمن ح|فظ خليفه
826o64تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديض ج|بــــر سعد محمد
7o9|95د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| |ء عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف مر
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط صبــــرى حسي |لديبــــ269|34
علوم طنط|لحسن|ء بــــكر مسعود ع قنبــــر|4646|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسه| |حمد |لسيد سليم|ن867936

إعل|م بــــ سويفرويد| عم|د عطيه |حمد37333
ن| نبــــيل فكري حن 9437|8 |د|بــــ |لم |م
علوم ع شمسم|زن سعيد محمد |لسيد د|ود347742

تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود |س|مه عثــــم|ن حن 23529
يم |حمد ص|لح سيد|حمد678684 ندستـــ |سيوطفهر |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|لشيم|ء |حمد محمد |لسيد رزق|882|27
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عيسوى درويش محمود359749
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لعزيز نش|تـــ حس محمد823523
7o7354د|بــــ |لمنصوره|منه | وليد |لسيد ح|مد محمود
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن عبــــد |لسيد عبــــد |لنبــــى محمد 876|44
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر |حمد |لعج |لعج   حس|ن 425745

22o96ى رهمريم محمد فتـــ |لخ طبــــ |لق|
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4|42o8يم محمد نص|ر تـــج|ره طنط|ند| نج|ح |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد نبــــيل حد|د محمد||32485
تـــج|ره |لزق|زيقمصط رفعتـــ ن محمد636869
63|o7|يم يم ح|مد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنجوى |بــــر|
897o|3 تـــج|ره سوه|جعمر فتـــ حس عك|شه
ل|ل696636 معهد ف ص |لمنصورهدين| ع|دل |لعر| 
33|o78تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن|ء عزوز |حمد محمد
7o8o36|ه محروس محروس عبــــد |لجو|د معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم
3|5|4oعلوم ع شمسم | مرزق ز فنجرى
27o75|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود عبــــد|لنبــــى عبــــد|لحميد عمر

7o9|8د|بــــ |لفيوم|ند| عبــــد|لتـــو|بــــ صميده عبــــد|لعزيز
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــم| جم|ل عبــــد |لخ|لق محمد |لغزو|26676

رتـــ مروه ط|رق |حمد حسن49465 تـــمريض |لق|
8o37|2| ف |حمد حسن |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ل|ء |
842oooحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديع حس عبــــد|لر| حسن
طبــــ |لسويسسهيله بــــ ع |لعن| |ل|ل 768363
رهجيسيك| ع|طف عد حكيم5695|| طبــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمريم صبــــ صل|ح ملك|872|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسهيله عص|م جمعتـــ |حمد64947|
6ooo|8 طبــــ طنط|يوسف محمود محمد |لدسو
453o7oف عبــــد|لمنعم كمون ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمن|ر أ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد حسن عبــــد|لغفور  |د3336|6
4|9o47د|بــــ كفر |لشيخ|محمود عم|د محمد حسن محمد زبــــيده
رهيه محمد |بــــو |لفتـــوح محمد||77823 عل|ج طبــــي |لق|
|22oo7رهع سعيد |لنج|ر تـــوفيق ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع| محمد829578
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزينبــــ |حمد حس |حمد759476
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورند| عبــــد| |سم|عيل عبــــد|لنبــــى5|83|5
686o|8يم د|بــــ |لمنصوره|ر|ند| عطيه |لعشم|وى |بــــر|
237|o|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |يمن |حمد محمد |بــــو |لعن
9|294o |تـــج|ره سوه|جك|مل ع|دل كم|ل |لر
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فتـــح | فتـــح | |لبــــهنس|وى463328
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى محمد |لحسي عبــــده عفي شلبــــى||2448
يم سليم|ن |لسيد محمد2923|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر |بــــر|
88o88|| |ء محمد حسن محمد ع نوعيتـــ |سيوط 
ش|م قر |حمد242956 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ |لسيد |لمغ|زى |لسيد |لمغ|زى689577
25o427|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |يمن نج|تـــى |لجندى
ثــــ|ر |لفيوم|مريم عبــــد | محمود صديق بــــند|رى|7|635
معهد ف ص |سيوط ن نمر تـــوفيق بــــولس|7224|9
ق832|25 معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لجو|د محمود عبــــد|لجو|د |ل
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يم م |لدين638355 ندستـــ |لزق|زيقع|دل شعبــــ|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطمري|نه ص|لح تـــوفيق سوري|ل 45|889
|6o|2o| د|بــــ ع شمس|سم خ|لد |حمد عبــــد
4|o837|ف ع عط |د|بــــ طنط|سل |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لعزيز خ|لد عبــــد |لعزيز محمد676777
يم سيد |حمد دود685425 نوعيتـــ |لمنصورهمحمود فؤ|د |بــــر|
نوعيتـــ قن|سمر محمد عي محمد||8369
رهجوزيف |س|مه فريد حن| محفوظ436|23 تـــج|ره |لق|
رهم|دل ن عزيز |بــــو ل|طس65398| حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم خ|لد عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز|5939|
رهعبــــ حس محمد بــــدر |لتـــربــــ| 26792| ندستـــ |لق|
8o|449 د|ر |لعلوم |لم |نهله خ|لد ع فه
|4o773يم |لدسو ع محمد يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــر|
د|بــــ |سيوط|عل|ء محمود |حمد فه  879738
يم287246 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|دى محمد س|لم |بــــر|
يم عمر842332 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــنج|ح عمر |بــــر|
2272oo تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد ك|مل حس
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى |يمن محمد ع بــــدر255247
علوم ع شمسمصط |حمد محمد عبــــد|لجو|د334624
43288o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه شح|تـــه بــــهن عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــسنتـــ |سم|عيل سعيد يوسف236964
426o87ن| |سم|عيل |لسيد شح|تـــه د|بــــ |ل|سكندريه|م
4|22o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ح|زم محمد |لصفتـــى ج|دو|
8|76o5زر|عه |لم |زين |حمد زين |لع|بــــدين عبــــد|لكريم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  حمد محمد محمود محمد|3649|9
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء ع حسن عبــــد|لجو|د|3328|2
5o4369يف طبــــ |ل|سكندريه |ر حس حسن |حمد |ل
ره|ء شلبــــى شلبــــى ع متـــو |329742 طبــــ |سن|ن |لق|
7o8447زر|عه |لمنصورهدين| ف|يز عبــــد |ل محمد
يم متـــو سيد |حمد635963 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد مصط |بــــر|
355|o5 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|م زغلول فه حس
483o45يم |لسيد ف خميس |بــــر| د|بــــ |سيوط|ي|سم |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| كرم ممدوح فتـــح | محمد سعد258|42
طبــــ |ل|سن|ن |لم |يوستـــ | |يمن وليم بــــش|ره826677
ره ع|دل عبــــد|لجليل بــــدوى334925 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمريم ط|رق عبــــد |لحميد فرج مصط 692292

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نوق رمض|ن عبــــد |لسل|م محمد564|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمجدى ري|ض عبــــد|لنور ري|ض43|226
835|o4|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ح نور |بــــو|لحج|ج عبــــد
6373o4طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |لش|ف عبــــد |لفضيل محمد محمد سليم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد شحتـــه ع حس |779299

Page 4214 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ ع شمس|ه|يدى ط|رق محمد ف|روق39777|
|4|o65تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن خ|لد ع عبــــد |لحليم
5o3845معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود فه بــــرك|تـــ فكرى بــــرك|تـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|رتـــ ط|رق محفوظ سيد23365|
884o59|ء حسن محمد جمعه| تـــربــــيتـــ |سيوط  
تـــمريض دمنهورعص|م عبــــد|لو|حد فؤ|د محمد حم|233||5
6o9359 |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |حمد عبــــد |لع| |حمد ر
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لوه|بــــ ع523596
4o7262تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرش| عل|ء |لدين محمد |لسيد  |لزي
ندستـــ ع شمسحمد عم|د |نور |لسيد|24952|

34377| يم جم|ل ن| عي لسن ع شمس|بــــر|
بــــي |47877 ف عبــــد|لعزيز أحمد |ل ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ أ
686o25د تـــج|ره |لمنصورهل |ء |لسيد ن مج|
835o72 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىدين| محمود محمد ع
5ooo||تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمه| ع|دل عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد رحيم 
44o7|2يم غ يم عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخدين| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىسل|م كم|ل محمد عبــــد|لعزيز|65|844
وف|تـــح|زم جم|ل عبــــد|لق|در |بــــونعمتـــ226|37 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|د | س| س|لم |بــــو|لفتـــوح صبــــح8|6922
42o|ooري|ض |طف|ل |لمنصورهسع|د محمد ع محمد طلبــــه
ندستـــ تـــ.خ|مس حمد تـــوفيق |بــــو |لفتـــوح مرزوق |لدوه346336 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
77o93o|ندستـــ |لزق|زيقندى ع |م|م ز|يد |بــــو |لنج
معهد ف ص |سو|نمحمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح محمد868494
4|683o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره أحمد تـــوفيق |لش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرحيل سعيد نج|ر محمد825558
623o99|ندستـــ د |طح|زم أس|متـــ ع محمد |لبــــرمبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سم|ء سيد عبــــد|لعزيز |لسيد حسن|336422
ف عبــــد |لغف|ر طه |حمد|3989| علوم ع شمسرن| |
رهيه عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد |حمد|38696| طبــــ |سن|ن |لق|
82o843 تـــربــــيتـــ |لم |محمد حس مسعود حس
عبــــد |3|4955 د|بــــ دمنهور|محمد ربــــيع محمد عبــــد |لمنتـــ
4||o89يم أبــــوعيدتـــ تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم |لسيد محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لم |مصط محمد ك|مل عبــــد|لرحمن6966|8
ندستـــ ع شمسريم| |حمد عبــــد | مصط ن45|6||
|44|6o رهر| | |حمد عبــــد |لعظيم محمد عبــــد عل|ج طبــــي |لق|
48|4o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجل|ل محمود محمد محمد حسن
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد حل محمود |حمد863268
معهد ف تـــمريض طنط| محمد |سم|عيل |لسيد |لبــــري767|43
5|o484زر|عه دمنهورعمرو كم|ل محمد |م|م |لقف|ص
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد محمود مصط |لسيد عمرو782|45
ر محمد منصور ع منصور435657 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|

Page 4215 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3|233oندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف جم|ل محمود محمد عل|م
ندستـــ ع شمسرو|ن |مجد نبــــيل محمد7963|2
|25|o6لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ه|جر سعيد |حمد |حمد
زر|عه |لم |يه صل|ح محمد ن|فع|8582|8
طبــــ |سيوطزي|د ع فكرى محمد 876646
رتـــ|يه صل|ح عثــــم|ن محمد بــــك|ر|235749 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفتـــ محمد رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ|64|5
يم |لحجر|522|44 ه محمد |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد سعيد فتـــ غريبــــ|77932
تـــج|ره |لزق|زيقع |لسيد محمد محمد ع633885
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|فريد ي| فريد شعفه258893
|456o5لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|زن  |ء محمد محمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــسنتـــ شكري سعد معوض65363|

ره| |ر حمدى مر محمد |لسبــــ||2535 عل|م |لق|
267o86لسن ع شمس|م مجدى يون|ن خليل

2oo47حقوق ع شمسحس|م |لدين حس |حمد سيد
تـــج|ره ع شمسعليوتـــ محمد عليوه س|لم|ن554|34
64o|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعليه محمود محمد محمود مأمو
ره |ء |لدين عص|م رش|د عبــــد|لع|232237 ندستـــ |لق|
677|7|| د|ن حسن |لغريبــــ |لمن طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل|م و

زر|عه ع شمسس|رتـــ شندى عبــــد |لعزيز ع |بــــو|لغيط8948|
زر|عه مشتـــهرم|رين| بــــهجتـــ صد ج|د |354654
2|6o|5ء عبــــد|لعظيم حسن |لمرصف تـــج|ره ع شمسس|ره ه|
ش|م ف|روق عبــــد 25222| ندستـــ |لفيومنور |لدين محمد 

ندستـــ أسو|نمصط محمود عبــــد| محمد46378
767|o2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد حل صقر
م54|423 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــيتـــر مجدى بــــولس سيد
7oo78|د|ر |لعلوم |لم |حمد سل|مه عبــــد |لغف|ر |لسيد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلسعيد من |لسعيد محمد ش|دى||982|4
ره|حبــــيبــــه جم|ل عبــــد|لمنعم عبــــد | عط239429 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور صل|ح محمد |ن غز|ل249428
8|o369علوم |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لبــــ| |حمد
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ع محمد ع محمد769368
42|37oيم يونس تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخشمس لولو |بــــر|
ى محمد مسعود رودس8529|6 د|بــــ د |ط|ك
رهبــــه عل|ء حسن ز|يد222226 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ د |ط|يه |يمن سعيد عمر|ٌن|7|32|4
24679oوف|تـــعمر |حمد صبــــرى |حمد حسن ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء طه عبــــده محمد عبــــد |لجو|د|684236
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد|لن| |حمد محمد|8||836
2o986تـــج|ره ع شمسعمر |حمد عبــــد | سليم|ن
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42o283ري|ض |طف|ل |لمنصورهدير وليد محمد عبــــد|لخ|لق  |لنقيبــــ
معهد ف ص |لزق|زيقعزه ع|دل عبــــد|لرحيم عطيه6||636
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط ع|دل عبــــد|لحسيبــــ |بــــو |لمع7|3573
صيدله |ل|سكندريه|ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لسل|م حمورى426922
3|88o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يم|ن ح|مد حمد|ن نور |لدين
9|o622 تـــج|ره سوه|جمصط عبــــده محمد |دريس
يكل336675 يم  كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|لتـــ مدحتـــ فتـــ |بــــر|
267o25علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر سم محمد زعربــــ
4o4676حقوق طنط|عم|ر خ|لد محمد |حمد
|د|بــــ بــــنه|ع ن| ع عبــــده صوله262846
يم شبــــكتـــ|68474 ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|نم محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء صبــــ محمود شندى||||253
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى عبــــد |لن| عبــــد |لنبــــى عطيه8|6897
49|6oo|يم محمد محمد |حمد د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م مجدى ن |لدين |م حسن||76564
|4o|22د|بــــ ع شمس|ع |ء |سم|عيل عبــــد |لحليم محمد
تـــج|ره كفر |لشيخسل|م سعد منصور عشم|وى||746|4
ره|ندى محمد محمود |لقسط25|257 ثــــ|ر |لق|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|كريم عص|م ق|سم مصط 28856|
7o3772كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى حمدى |لحسي حسن شبــــ|نه
رهن| سيمون مل|ك يوسف جرجس|65444| تـــج|ره |لق|
ف |حمد عليوتـــ|47233| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ي 
ندستـــ تـــ.خ|مس مصط |يمن عبــــد |لغ عبــــد |لمقصود||7895 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
يم مصط زيد|65|2|6 تـــج|ره طنط|محمد مصط |بــــر|
يم ند565|45 يم عبــــد| |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد| إبــــر| معهد ع| 

 |حه وفن|دق |لفيوميم|ن خ|لد عبــــد |لمنعم سيف|64756
448o6oندستـــ |ل|سكندريهنور عبــــد |لحكيم محمد ع |حمد
تـــج|ره |سيوطرقيه عبــــد|لر|زق محمد محمد 6992|9
طبــــ |لزق|زيقحمد مصط |لش|ف محمد م |لدين638266
د|بــــ |ل|سكندريه|حسن|ء |لسيد ع |لدكرو ع|48529
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|نوره|ن محمود محمد محمود972|75
8o965|كليتـــ حقوق |لم |محمد |لسيد عبــــد| |حمد محمود
9o7879 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جروم| مقبــــل فردي|ن غبــــري|ل
ى|695233  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد محمود |لسيد |لع
د|بــــ بــــ سويف|مروتـــ عل|ء عبــــ|س عبــــد |لر|زق عطيتـــ2|4895
22o92oفنون جميله فنون حلو|نتـــ محمود صل|ح محمد
6o7658يم بــــدير |سم|عيل ع تـــج|ره طنط|بــــسيمه |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد عل|ء |لدين محمد نج|تـــى825|4|
6|9o52تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــه حسن محمد زيد|ن محمد أبــــو |لجو
|226o7| |يف ح|مد شلق رهحمد محمد  ندستـــ |لق|

رهيتـــ |يمن عل|م محمد|47289 تـــج|ره |لق|
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طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|نوبــــ ميل|د قزم|ن ص|لح قزم|ن|688864
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــ |مجد محمد محمد62852|
ه |حمد سيد محمد 878982 معهد ف ص |سيوطسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــزينبــــ فتـــ عبــــد|لحميد |لسيد شنيشن694|27
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمس|ء عمر محمد سعيد |لعص|ر|6934|2
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ |ده محمد محمود مر فرح|ن243447

554o3ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن خ|لد محمد كم|ل
8992o5 معهد ف ص سوه|جريه|م مجدى محمد عمر عبــــد|لحليم
|5oo97علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد جمعه مبــــروك جمعه
يف357372 ندستـــ شبــــر| بــــنه|س| رض| س| عبــــد|لمحسن 
طبــــ |لم |ف|طمه وجيه جم|ل عبــــده|7|5|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد فتـــ حسن|3342|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ه| محمد عثــــم|ن4|642|
89o25o  ل|ل حس |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م م|جد 
يم348653 تـــمريض ع شمس محمد |سم|عيل عبــــد| |بــــر|
44o3o|تـــج|ره كفر |لشيخي|ر| سم محمد س|لم

تـــج|ره بــــ سويفمصط |حمد عويس |لقر 65843
69538|| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد |لسيد محمد ع
6245o4ندستـــ د |طس|متـــ محمود |لبــــدوي عبــــد |لتـــو|بــــ عقيد
7523oo|يم فتـــوح يم رأفتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهبــــر|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــ|ء محمد سعد عبــــده تـــومتـــ|6786|6
529o67علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد خ|لد |لسيد |لزوكتـــ
842o26|م ه|شم مصط |لعلو| |حمد| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
78243o| يم حس|ن يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|
8o2o64زر|عه |لم |طه عمر عبــــد|للطيف عمر
769|o3تـــربــــيتـــ |لعريشند| س|لم محمد س|لم
4o2588ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــجه|د محمود عبــــد |لمنعم محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنيه حم|ده |حمد عبــــد|لسيد|825634
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد سل|مه |حمد||6638|

5o48|تـــربــــيتـــ بــــ سويفمصط محمد عبــــد |لعزيز عبــــد|لعظيم
د عبــــ|س688638 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي محمد مج|
ندستـــ ع شمس|ء سيد عبــــد|لعظيم سيد|326956

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء خميس |حمد محمد|3|269
4o864|| د|بــــ |سيوط|ي|تـــ عبــــد |لعزيز |لسيد مصط
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننشوى شلبــــى ر|تـــبــــ يوسف6|3265
حقوق |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد |لو|حد عليوه محمد546|63
يم ع|5|784 ر محمد |لص|بــــر |بــــر| م م| علوم |لزق|زيقد
9o47|6 تـــربــــيتـــ سوه|جمروه محمد |حمد عبــــد|للطيف
9o45o3|تـــج|ره سوه|ج حمد خلف محمد فر|ج
ف سيد متـــو326444 رهف|طمتـــ | تـــخطيط عمر| |لق|
طبــــ |لمنصورهمحمد ع|دل |حمد |لملط696273
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9o2664| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  يه عطيه عمر|ن عبــــد|
ف محمد عفي بــــدر|6744|3 د|بــــ ع شمس||ء |

4o2|6يم سعد عبــــد |لخ|لق رهسعد |بــــر| حقوق |لق|
7o6632ى يم محمد حسن بــــح د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد |بــــر|
6|o67|يتـــ معهد ف ص طنط|ر|ن| |س|متـــ |لسيد كو
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــسمه يس رش|د يس48436|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ر محمد رجبــــ محمد36654
يع5283| د|بــــ حلو|ن|يم مدحتـــ حسن |بــــو 

2586o3|يم عمر|ن جعفر علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيمن |بــــر|
رهحسن|ء حسن رفعتـــ حسن|4678 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسم|ح ع نعم|ن عثــــم|ن  8|8938
5452oندستـــ بــــ سويفمحمد محسن منصور عبــــد|لسيد

356oo6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|نور|ن محمد |حمد عمر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طشيم|ء ربــــيع ح|مد بــــدوى9873|6
4|5oo3|يف لسن ع شمس|حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد 
4o3946تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لصبــــور متـــو عبــــد |لسميع متـــو
ره|عل| سعودى حسن سعود229363 د|بــــ |لق|
69562o|ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد |حمد عبــــد | رضو|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخشو محمد شو محمد بــــدير ع|مر6|4422

4298oج |لدين| رهمنتـــ | عيد فه  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
696o25د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|شيم|ء |لسعدى محمد عبــــد |لو|حد معروف
43o346تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ع|ئشتـــ |لمهدي |بــــو |لعز |دريس
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريرن| |لسعيد محمد ن عبــــيد48||62 لم
6o5293صيدله طنط|م|رى |ميل جرجس رزق
7o3|73لسن ع شمس||ء مصط عبــــد |لفتـــ|ح مصط سل
6o25|4تـــج|ره طنط|عمرو |حمد فرح|تـــ |حمد |لسمس|ر
32o554| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد حس عطيتـــ متـــو
ق|وى269662 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر محمود محمد |لسيد |ل
رهعمر |حمد فوزى قر محمد226622 صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عل|ء مصط محمد637588
6o4829|صيدله |لمنصورهد | ع|طف رشدى مصط |لجبــــ
طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمود من محمد علم |لدين478||5
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد عبــــد |لغ محمد|752897
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد طه س|لم |م عمر|28576
699|o9ف ومس|حه |لمطريتـــمحمود مصط |لسعيد مصط جبــــر ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن عمر محمد ربــــيع محمد||884|8
9o6575 ف بــــدوى حسن طبــــ |سيوطندى |
م مجدى عبــــد |لستـــ|ر شح|تـــ|37|42| حقوق حلو|ند
ه سعيد حن عبــــد|لحميد||23294 رهم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره بــــنه|دى عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن27347|
27o436ل|ل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف مسعد يوسف ع 
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قتـــص|د م حلو|ن|سهيله سعيد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح64758|
629|5oوس ر|ء تـــوفيق ن |لدين ع محمد در ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد عطيه حسن ضيف245652
يم مصط |228736 ره|يه خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|

رهمحمد رمض|ن حن محمود46997 ندستـــ |لق|
ندستـــ |لم |م|رسلينو س| نجيبــــ خ ||934|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سمه|ن |حمد محمد حس ||22232
ق|وى7|99|6 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأم حس حمزه عبــــده |ل
ن| ه| شو رزق326365 رهم زر|عه |لق|
حقوق |لمنصورهتـــ محمد عبــــد | محمد4|6827
يم |لش|ف326657 قتـــص|د م حلو|ن|وق محمد |بــــر|
36o659صيدله |لزق|زيقعبــــد|لفتـــ|ح جودتـــ محمد محمد جودتـــ
عبــــد|لع| ق|278|5 تـــربــــيتـــ دمنهورسل|م نبــــيل سيف |لن

وف|تـــ |حمد جم|ل |لدين |لرشيدى|55|4| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــيه محسن فوزى أحمد|755793
6o|769|نوعيتـــ طنط||ء |يمن |لتـــه| بــــدر
حقوق ع شمسمحمد طه بــــخورى س|لم |لنوي 347975

معهد ف تـــمريض |لفيومفضل | عبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|75|66
تـــج|ره ع شمسه| |حمد محمد خط|بــــ54639|
5o5995 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|زن وليد |دريس |حمد ع
6o3562تـــج|ره طنط|محمد حس محمد |لج|بــــرى
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد |لشح|تـــ محمد عبــــد |لد|يم عبــــد 452562
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد جم|ل ح|مد عبــــد|للطيف مصيل328559
علوم ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن محمود 95||35
م|م بــــخيتـــ شوشه|259726 ه  د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروى ن| |م|م |لخش |79|39
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدغيد|ء ن| محمد دمرد|ش849832
32|oo6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد سيد حس ح|مد
ف ص|دق عبــــد|لغ 958|22 تـــج|ره ع شمسف|طمه |

يم سعيد خ 42663 رهمحمد محمود |بــــر| علوم |لق|
تـــمريض |لزق|زيق محمود محمد محمود ص|لح56||78
ف|259674 ف بــــدوى  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه نبــــيل 
وف|م|رتـــن س|مح ظريف مج73||32 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ كفر |لشيخ|م | |يمن فوزى  |د ميخ|ئيل487368
233325| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء ع|دل محمد ذ
25o685تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومند ملي محمد |لش|ف
|5464oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نوليد مدحتـــ زكري| رمض|ن
8|4o9oتـــج|ره بــــ سويفجورج |كرم سعيد غط|س
6|o436د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق عبــــد |ل ر|جح محمد ن
8872o7| تـــمريض |سيوط م| جم|ل ن| عبــــد|لمو
329oo2تـــج|ره طنط|محمد عم|د عبــــد|لسل|م غني |لرف
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د|بــــ ع شمس|رن| رأفتـــ محمد محمد34377|
78732oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط |لسيد محمد عبــــد |لحميد
6o969|د|بــــ |لمنصوره|مه| خ|لد عبــــد | محمد |لنج|ر
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحبــــيبــــه |لسعيد عبــــد |للطيف س|لم ||77462
يم892|54 يم حس |بــــر| صيدله |ل|سكندريهعزتـــ حس |بــــر|

حقوق |لمنصورهيوسف محمد فتـــ |حمد حسن |لش|5329|
44955oيم محمد عبــــد|لع|ل بــــكر تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمود |بــــر|
26o428تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه ح|مد محمد |لخو 
23o683يم رهو|ئل سعيد ص|دق |حمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن |لسيد مر|د ع|مر |بــــوقرين|499255
7o3288 |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسع|د عبــــد | عبــــد |لحميد |لسبــــ
نوعيتـــ |لم |رند| ف|دي فوزي مرج|ن48|5|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يم|ن رمض|ن حج|بــــ عليوه|388|88
75868oف عطيه |حمد حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدى سيد |حمد مصط |8|9|3
علوم ج|معتـــ د |طخ|لد |لسعيد يوسف عبــــ|س |ل |ط9|8|62
4|3o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــه | مجدي حل حم|د
7o9548يم |لسيد يم |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيديوسف رمض|ن |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفمن|ر |حمد سيد عبــــد |لجو|د59336
|3993oطبــــ |سن|ن ع شمسنور| |س|مه محمود محمد عبــــد |لحميد
صيدله طنط|عبــــد |للطيف عبــــد |لر|زق عبــــد|للطيف حج428839
4|966oتـــج|ره طنط|محمد رم|ح عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد
32369o ره|حن خ|لد عبــــد|لعزيز مصط عل|م |لق|
حقوق حلو|نمصط |حمد مصط عبــــد |لق|در س232346

رهمصط |لسيد رمض|ن |لسيد29467 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
35874oندستـــ شبــــر| بــــنه|ح|زم ي| ه|شم يوسف
9o5883|عل|ج طبــــي قن| حمد فتـــ ع ح|فظ
35|46|| علوم ع شمسسل|م سعيد قنديل ع
|2||o7 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ عبــــد
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفتـــقوى ربــــيع رجبــــ ع53447

ندستـــ |ل|سكندريهيم|ن محمد عبــــده |حمد خط|بــــ||47922
تـــمريض |لفيوم  حس عبــــد|لونيس حس 86969

444o4oزر|عه كفر |لشيخشيم|ء خ|لد كم|ل عبــــد|لو|حد
78o959|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد حس محمد
434o55تـــج|ره طنط|م |لسيد عبــــد|لجو|د |لسيد عبــــد |لع
3|66o7قتـــص|د م حلو|ن| |م محمد مهر|ن محمد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخلشيم|ء محمود محمود ق|سم|4428|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديد |ر |حمد محمد |حمد849738
لس ن| |يوبــــ ج|د |  895589 تـــج|ره |سيوطك
6o7422لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد عبــــد|لرشيد |ليم| فرج|
63oo75| تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |لكريم ع
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|63o54 رتـــ|نور|ن حسن سيد مصط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء عبــــد|لغف|ر محمد يوسف9|8662
638|o2طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م محمد عبــــد |لحميد حس محمد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم ص|لح محمد محمد ص|لح|75476
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ء حس صبــــري مقدم|843879
قتـــص|د م حلو|ن| |ده عبــــد|لسل|م |حمد عبــــد |لمجيد سيف5965|4

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفكريم |حمد رمض|ن محمد435|6
رهعمر خ|لد مصط محمد29666 تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دى شح|تـــه عبــــد |لعظيم ع58666

نوعيتـــ طنط|روضه عبــــد| عبــــد| حسن432779
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|كوثــــر محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لق|در956|42
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |يمن صديق محمد |حمد699556
675|ooيم شعبــــ|ن تـــج|ره |لمنصورهعمرو |س|مه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهخ|لد |حمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد |بــــو ع769684
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمريم محمد عمر|ن محمد محمود763693
ندستـــ طنط|محمد طه علم |لدين طه ع|مر3496|6
8o5||5فنون جميله عم|ره |لم |دين| ع|دل |يوبــــ عبــــد|لمل|ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|طمه نبــــيل |بــــو بــــكر عبــــده محمد683462
85oo44كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدعمر محمد سليم|ن محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|له|م محمد عبــــد |لمجيد عبــــد|لغ عبــــد488999
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه خ|لد عط|| ع 845335
5o534|يم طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعز|لدين عص|م عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
7o9o49تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه فوزى رش|د |لدسو شعل|ن
تـــج|ره طنط|حمد سم عبــــد |لوه|بــــ |لليثــــى||389|6
8|oo98تـــج|ره بــــ سويفه|جر عبــــد|لكريم ح|مد فرج
ندستـــ طنط|محمد |لزي عبــــد |لمع |لسبــــ| شح675272
علوم |لمنصورهلسيد محمد |لسعيد محمد ط|يل|8|6863
تـــج|ره طنط|مصط محمد تـــ عبــــد |لسميع429432
26264oندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن عص|م عطيه محمد كليتـــ 
4o668| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهلؤه ع|طف محمد شح|تـــه ع
4334o6 ف محجوبــــ |لعزبــــ يح ر | طبــــ ع شمسط|
ه ر|فتـــ عبــــده ع |836977 صيدلتـــ |لم |م

حقوق |لفيومه|يدي خ|لد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ64548
69o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرض| عطيه محمد |لسيد

ود257277 د د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر ع|طف |حمد 
525o69تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــفرحتـــ سعيد عبــــده محمد عبــــد |لنبــــى
8|o838|د|بــــ |لم |حمد فوزي محمد محمد|
يرى|253542  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد عبــــد|لحميد |ل
نديتـــ248668 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ صل|ح |لدين محمود عبــــد |لستـــ|ر 
ندستـــ بــــور سعيدعمر |حمد حس محمد عبــــد |لرحيم |765546
كليتـــ |أللسن سوه|جخ|لد |لسيد عبــــد|لجليل |لسيد 8|82|9
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4|o2||| يم حس تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|س|مه |يمن فتـــ |بــــر|
4o6763د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه محمد محمود يوسف|
7o47o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه |س|مه محمود محمد عثــــم|ن
|2|8o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى مصط حس محمد ز
35o677 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر يح محمد محمد |لدسو
5o688o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ خ|لد يوسف عبــــد |لعزيز

6|o24علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن ط|رق رجبــــ عبــــد|لحليم
8o8o33|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم| س| |لسيد مؤمن
4o8883د|بــــ طنط|أسم|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد خط|
م487825 يف خليل سيد خدمه |جتـــم|عيه |سو|نم | 
8o34o6|تـــمريض |لم | حمد رض| ع |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ثــــروتـــ رشدي رفله758258
زر|عه |لفيومرحمه سيد جم|ل |بــــو|لعل|229222
|د|بــــ طنط|حمد عبــــد|لكريم حس |لسعيدعبــــد|لفضيل927||4
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|شيم|ء عبــــد |لن| عويس |حمد83444

يم358899 تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لمنعم شو عبــــد|لمنعم |بــــر|
رهح|زم |حمد عبــــد |لمعز بــــيو حسن23654| تـــج|ره |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء ع|دل بــــسط|وى محمد رضو|ن|3338|
7o6634|يكل ره/ري|ضتـــسم|ء مو مو  إعل|م |لق|
زر|عه كفر |لشيخسهيلتـــ |لسيد عبــــد |لبــــ| |لدعمتـــ7695|5
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ه| |نور ك|مل ر| 5|2465
يم353984 ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |لسيد عبــــد|لمنعم |بــــر|
35o527|بــــي عبــــد|لرحمن تـــج|ره ع شمس|ء حسن و
د محمد |حمد243828 تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء مج|
89834o طبــــ سوه|جمريم خ|لد حسن يس
7|2o35 وز محمد صل|ح مسعد شلبــــى عبــــد صيدلتـــ بــــورسعيدف
5o7334تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعهد ح|زم محمد رش|د |حمد عثــــم|ن
رهشيم|ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لحفيظ |حمد يم232548 حقوق |لق|
68o|3oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد عبــــد |لن| جبــــر عبــــده |لعدوى
|5o6o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود ع|دل عبــــد |لمتـــج |حمد
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد زكري| محمد432||3
7|62o3ر س|م صمو|ئيل ندستـــ |لمنصورهف|دى م|
تـــج|ره ع شمسوف|ء عز |لدين سل|مه عبــــد|لمجيد625|36
88525o تـــج|ره |سيوطحور|ء عبــــد|لتـــو|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد عيد ع محمد779656
5295o6يم معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد | محمود حس محمود |بــــر|
7o||29يم مخلوف  |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمر محمد |لشح|تـــ |بــــر|
255o57|ر عبــــد|لبــــ| محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه م|
علوم ع شمسريم محمد ع محمد |لصف| 8763|5
يم مصبــــ|ح محمد عبــــده|787688 د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفو|ئل فتـــ نزل|وى حس|ن 87|85
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26o4o4ف |حمد |لسيد صبــــرى ثــــ|ر |لفيوم|ند| |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن سم |حمد عوض |79|358
8o8934|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد |حمد محمد
|د|بــــ بــــنه|محمود س| فؤ|د طه344392
8o9675|تـــج|ره بــــ سويفسل|م شعبــــ|ن محمود عيسوي
يم يونس محمد|48736 د|بــــ |ل|سكندريه|مصط يونس |بــــر|
9239o9 تـــج|ره سوه|جبــــس|م ع|طف |حمد محمد
465o|8د زمزم ندستـــ طنط|عبــــد|للطيف |حمد مج|
د|بــــ |لمنصوره|جه|د صل|ح |لدين محمد عي حسن4|6766
زر|عه |لمنصورهيوسف سم |لسعيد |لطح|وى679243

7o843تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني| وجيه مصط عبــــد |لق|در
26924o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنيه |لسيد |بــــو|لفتـــح |بــــو ع|مر 
8797oo تـــربــــيتـــ |سيوطل |ء عبــــد|لش| ع عبــــد|لع|ل
882o99  تـــربــــيتـــ |سيوطمصط رمض|ن سيد محمد
34o223د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ميمنه محمد |حمد ع ع غ|نم
د|بــــ |لزق|زيق|زينه |حمد محمد شعبــــ|ن778832
453o46|ندستـــ كفر |لشيخحمد عبــــد|لسل|م محمود عبــــد|لسل

569o7|حقوق بــــ سويفسم|ء ع|شور سعيد عبــــد |لعزيز
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه محمد مصط |لسيد |يوبــــ|9|372

يم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لفتـــ265479 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |فرحه ربــــي ن طه55||82
7o4538|ر تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لمنعم ح|مد محمد ز|
تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء عبــــد |لسل|م خميس مصط 423557
8o4o35|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سل|م غل|بــــ بــــربــــري صديق
6774o6ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمر مصط |لسيد مصط شلبــــى ل|
4||o72 يم |لملي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| خلود |يمن |بــــر|
رتـــ|وق س|مح محمد ربــــيع ع643|63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمروه محمد فكرى عبــــد|لتـــو|بــــ2||72
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق حمدى سعيد |لكيل| 485623
تـــمريض |إلسكندريتـــ ريم جم|ل محمد محمد حسن426837
يم328628 يم خليل |بــــر| يم محمود |بــــر| |د|بــــ بــــنه|بــــر|
وف|تـــحس عطوه شو عطوه مبــــ| 629685 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهيري ن ش|كر بــــش|ره خله|75|322 تـــج|ره |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|يه | عمرو سعيد |لبــــن|277577
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر عبــــد | عبــــد |لحميد رجبــــ عطيه685629
ف محمد |لملي 268759 رتـــ|من|ر | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
48678oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|للطيف جم|ل عبــــد|للطيف فرج 2936|9
ندستـــ حلو|نه| ح|تـــم ع ع |لبــــسيو |89||3
4o9775 د|بــــ دمنهور|س|ره ن|جح |لزغبــــي |لكو
د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــو بــــكر محمد عبــــده محمد |ل57|679
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تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ع|دل محروس عبــــد|لسميع ح|328997
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسم|ء جوده |لسيد محمد|697866
رتـــ|نجل|ء ن| |لسعيد بــــدر|ن696659 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لودود عبــــد |لعزيز محمد|2|7844
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرضوى بــــيو رضو|ن بــــيو448794
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه قور شح|تـــ يوسف|825724
طبــــ |سن|ن طنط|عل|ء عي عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ عي|32843
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد وحيد عط| عبــــد |لر|زق ري|289|68

يم عبــــد|لسل22982 زر|عه ع شمسمسعد عبــــد|لسل|م |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|يفن غط|س فوزى منصور4|447

5o6736علوم |ل|سكندريهمونيك| رفعتـــ فخرى تـــ|ودرس عبــــد|لمل
6o7539د|بــــ |لمنصوره|سوز|ن مجدى ع زنفل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسهيله سعيد عبــــد|لرحيم |لف 9||253
52736oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيل|نتـــ مل|ك قديس قديس

67o|3نوعيتـــ |لفيومم سيد حس عبــــد |لتـــو|بــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعم محمد نجيبــــ |حمد خليفه782465
6|35|oندستـــ طنط|محمود محمد محمود عبــــد|لعزيز |لشيتـــ
د|بــــ ع شمس|حمد عثــــم|ن عبــــد|لموجود عبــــد|لحليم353546
ف محمود محمد478442 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود |

رهمحمد ي| ع|صم حف ز34324 ندستـــ |لق|
ش|م ع|كف |حمد4|9|22 ره|ه|جر  د|بــــ |لق|
264o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| جم|ل جميل شعل|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ججيه|ن ثــــروتـــ محمد عبــــد |لحليم444|5|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عف|ف |م|م محمد حسن |لدويك39755|
فنون جميله فنون حلو|نسم|ء |حمد عبــــد |لرحيم محمد مو9926||
|247o6طبــــ |سن|ن ع شمسيح |يمن محمود مختـــ|ر |سم|عيل كم

6o463تـــربــــيتـــ بــــ سويفمصط عيد عبــــد|للطيف حسن
6o2o4|د|بــــ د |ط|نوره|ن مجدى حمدى بــــيو محمد
23o748رهعبــــد|لرحمن |لسيد |بــــو|لفتـــوح محمد تـــج|ره |لق|
86o227|يم يم عبــــد|لعليم |بــــر| طبــــ |سيوطحمد |بــــر|

يم عبــــد |لعظيم57992 د|بــــ بــــ سويف|محمود رجبــــ |بــــر|
2|5o85رتـــعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد جمعه علوم ري|ضتـــ |لق|
43448o|تـــمريض طنط| د| | عل|ء محمد عبــــد|لو|حد عبــــد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء محمد |حمد محمود|273389
498o86تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسمتـــ ع محمد |بــــو |لمك|رم |لصعيدى
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فتـــ عبــــد| فتـــ عبــــد | طم|ن245723
ف |453|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |سم|عيل محمد |سم|عيل 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه صل|ح مصط قر|ميط|62235

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد سيد عبــــده حس 59839
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طع ع محمود رجبــــ9224|6
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنرم ن محمود قنديل259696
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4o462o|لف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه|حمد |لشح|تـــ ع محمد حج|زى
تـــ ط|رق محمد رجبــــ مصط 436867 علوم كفر |لشيخأم
237oo|ره|من|ر محمد ز|رع محمد سيد د|بــــ |لق|
تـــمريض كفر |لشيخرح|بــــ رض| عبــــد|ل |لسيد محمد فلفل443688

ره33955 هحسن|ء كم|ل محمد |بــــو ز نوعيتـــ ج
يم|6756|3 يم سيد |بــــر| صيدله ع شمسل|ء س|مح |بــــر|
رهر| | محمود محمد عمرو256466 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم محمد||439| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف مصط |بــــر|
4o5288| د|بــــ |سو|ن|روم| وديع عبــــد |لملك يعقوبــــ عبــــد
ف محمد حس محمد زنون786468 حقوق |لزق|زيقين|س |

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفضل رض| فضل عبــــد|لفتـــ|ح47539
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــند| سعد رمض|ن محمد63|259
5o|348زر|عه |ل|سكندريهسيد محروس |حمد عثــــم|ن سعد|وى
د|ن49252| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده |حمد ع|دل شفيق و
علوم |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لرحمن عبــــد|لحميد|772225
ش|م عبــــد |لع| محمود|64286| رهحمد  زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|جع |ء عل|ء |لدين مه|ود |حمد  895665
ه عبــــد|لرحيم حسن |حمد حلوي|794|86 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
778o7|تـــج|ره |لزق|زيقحسن محمد حسن |حمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس|ء جم|ل ع عبــــد|لع|ل |بــــومو6|59|3
رهمحمد ع رجبــــ |لسيد محمد234432 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
69o444 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم رض| محمد |لسيد مصط
27o6o6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد عصمتـــ صدقه |لعربــــى ر|تـــبــــ |لرم
359o82تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيو ع|دل بــــيو محمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|صل|ح |لدين ن| |لسيد |حمد2594|2
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد رضو|ن |حمد رضو|ن محمد|9|7668 معهد ع| 
رهكل|ر| كم|ل م | عط|27996| تـــج|ره |لق|
يم جسد247947 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى مجدى عبــــد|للطيف |بــــر|
85ooo8|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ف يوسف عبــــده حمود
ويدى محمد من493776 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط حل 
824o74يم محمد كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود جم|ل |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم ح|زم كم|ل ع زيد|ن682589
ندستـــ كفر |لشيخعمرو حسن ن حسن محمد453774
يم484533 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورح|زم عبــــد |لمنعم |حمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | عيد محمود عبــــد |لرحمن38777|
معهد ف ص سوه|جرحمه محمد عمر | |س 895835
6|2|2oندستـــ طنط|محمد عبــــد | طلبــــه |لوكيل
رهد | |حمد منصور عبــــد|له|دى238444 حقوق |لق|
7o5523يم محمد رش|د بــــدوى صيدله |لمنصورهفتـــ |بــــر|
تـــ محمد ع|مر حسن ع|مر343345 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسن
تـــج|ره دمنهورمصط محمد صقر عبــــد|لر|زق8|4956
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9o255| تـــج|ره سوه|جنوره|ن |حمد |لبــــدرى محمد
5223o|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن |حمد فتـــح | ق|سم عي
رهع |لدين عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لعزيز4387|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ندى منصور محمد |لصغ محمد |بــــوع339542

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نول|ء |حمد عبــــد| ع سعودى|4292
م|م|357363 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد عبــــد| |لشح|تـــ 

47|9o |رهمحمود من محمد زعفر تـــج|ره |لق|
7o68|6|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل خ|لد عرفه |بــــر|
4o8o7oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نوره|ن عيد |حمد محمد رشو|ن
7o8529ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |لحسي عبــــد |لغفور صديق
ندستـــ |سيوطمحمود عل|م محمود عل|م |89358
يم عبــــد|لبــــ|رى|33243 ندستـــ بــــنه|محمد صبــــرى |بــــر| كليتـــ 
682o74|يم محمد |لسيد تـــج|ره |لمنصورهل|ء |لسيد |بــــر|
|39o6|يم مك|رى ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوستـــ | ممدوح |بــــر|
8|o285|تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ وص ج|بــــ | ك|مل
ندستـــ قن|ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح ق|سم حسن66|833
وف|تـــعبــــد |لرحمن عم|د فتـــ خليل29294| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
782o7o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد محمود |سم|عيل
يم263|68 ند|وى |بــــر| علوم |لمنصورهمحمد خ|لد 
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|سل ع |حمد يوسف783|76
ل|ل5|4959 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم |سم|عيل |حمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمتـــ |حمد |لسيد عبــــد|لرؤف جمعتـــ7|24|3
نوعيتـــ |لزق|زيقم| ق|سم عبــــد |لمنعم حس |776569
د|بــــ |لزق|زيق||ء عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لقوى عبــــد|لجليل784273
333|3oنوعيتـــ بــــنه|ه|جر عيد سعد حسن
8o3824يم يم حسن |بــــر| نوعيتـــ |لم |ي|سم |بــــر|
لس جميل جميل ف|م634669 طبــــ |لزق|زيقك

ندستـــ بــــ سويفبــــرسوم عيد شح|تـــه شح|تـــه|5|55
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|فن|ن محمد محمود حسن|336|78

ف عبــــد |لحكم محمد|6792 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|تـــم |
34o693ور زر|عه مشتـــهري|ر| |حمد حسن ص|لح |حمد 
رهعل|ء|لدين محسن محمد عبــــ|س سليم3669|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
زر|عه كفر |لشيخمن|ر صبــــرى رزق محمد |لزفتـــ|وى444354
7o753|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهويد| |حمد محمد |لطنط|وى
4959o| |د|بــــ |ل|سكندريه|رحمتـــ عيد عبــــد |للطيف أحمد |للبــــ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|تـــ محمد صل|ح |لدين كر|م9|3585
48o799| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطلشيم|ء خ|لد ص|بــــر |لسيد ع
 |حتـــ وفن|دق |لم |غ|ده جم|ل عزوز عبــــد|لرحيم 437|89
64o5o5 حقوق |لمنصورهح|زم محمد حس |حمد حس
علوم ج|معتـــ |لسويسي|سم |حمد محمد |حمد محمد8|4|76
يم محمد سليم588|27 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــر|ند| محمد |بــــر|

Page 4227 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط نجدى سعد حمد|ن349543
د|بــــ |لزق|زيق|طه |حمد طه |حمد ع نحله625248
25o748ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود |بــــو|لسعود محمد |لفل
88|o72 لس عري|ن تـــوفيق متـــري علوم ري|ضتـــ |سيوطك
رهبــــسمه سم عبــــد|لعزيز ح|فظ عم|ره233296 طبــــ |لق|
26o242زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم س| |حمد حبــــيبــــ
6o5983د|بــــ |لمنصوره|محمد حمدى محمد عبــــد |للطيف
ره|حس|م |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لغ 242823 د|بــــ |لق|
طبــــ بــــنه|زي|د محمد ق|يد عبــــد|لع||78466
4oo332يف مر|جع عبــــد |لق|در تـــج|ره دمنهورزي|د 
767|67| رهحمد محمد حسن محمود |لبــــ عل|ج طبــــي |لق|
5o4276ف أحمد |لسيد علوم |ل|سكندريهآيه أ
9o8o74 ين ع جم|ل ع تـــج|ره سوه|جش
ه |يمن محمد ن| عبــــد |لجو|د|4725|2 رهم تـــخطيط عمر| |لق|
|55o92ره| |ده |يمن سم عطيتـــ عل|م |لق|
تـــج|ره بــــ سويفعل|ء محمود مخلوف |حمد59|3|8
ندستـــ |سيوطمحمود يسن مصط فوزى884347
858o33تـــمريض |لم | شي عبــــد| صل|ح جمعه

وف|تـــسيل | مجدى نبــــيل ش|كر35446 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يف |لسيد شعبــــ|ن خ |99|525 ندستـــ |ل|سكندريهندى 
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيم|ن جل|ل محمود قشطتـــ|769452 معهد ع| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجو | م | مسعد ميخ|ئيل43222|
نوعيتـــ عبــــ|سيهن ر|فتـــ لويز حن| جرجس|327595
68|o88ر رفعتـــ نج| بــــرك|تـــ د|بــــ |لمنصوره|يوسف م|

65o66تـــج|ره بــــ سويفعل|ء رمض|ن محمود عبــــد|لمو
8|o86يم غ|زى ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |بــــر|

77|o92كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــوف|ء سعيد ص|بــــر |حمد |لمن
ندستـــ بــــلبــــيسحمد جم|ل محمد حموده|636957 ع| 
يم شوشه487696 يم |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود ع |بــــر|
9oo37o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسل|م ر| رمض|ن عثــــم|ن
يم عبــــد|لغ محمد ع339965 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نشيم|ء |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م |حمد محمود محمد عطيه||77534
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ف|طمه |حمد عبــــد| محمد276|85
7o5o|2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد عم|د فتـــ |لدري عطيه عبــــ
7679o4|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشيه ع|دل حسن ع |لحج|وى
35o547|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيتـــ |حمد سيد محمد
8o6|46 تـــج|ره بــــ سويفمتـــ مصط محمود محمد ع
76o888يتـــ وليم ك|مل عبــــد |لمسيح آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود حمدي سعد س|لم4494|3
يم |لرخ264684 تـــج|ره بــــنه|م ممدوح |م إبــــر|
5|8o38كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررن| مر بــــيو حسن |لقرمه
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6|348oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقكم|ل خ|لد كم|ل محمد |لع|د
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقكرستـــ | يوسف لبــــيبــــ عي جرجس643847
27o7o|يم محمود ص|لح تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد |بــــر|
32o775د|بــــ بــــ سويف|ح|زم فؤ|د |حمد |حمد
5o4||||كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمنيه محمد ع محمد محمد زيتـــون
رهمحمد ص|دق محمد ص|دق259|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق حلو|نمنه وحيد محمد طلبــــه|46389|
زر|عه مشتـــهر|ء صل|ح |حمد سليم|345574

حقوق حلو|ن |دتـــ عبــــد |لحميد |م|م ع47279
78o|48|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلسيد عبــــد |لر|زق صميده عبــــ|س
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|لتـــ ي| عبــــيد |سم|عيل محمد478478
36o875حقوق بــــنه|عبــــد| شح|تـــ سيد محمد

رتـــ ع|ئشه ط|رق |لسيد |حمد محمد27994 تـــمريض |لق|
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن حمدى حل سيد |حمد345257
32|5ooتـــربــــيتـــ ع شمسمصط |حمد رجبــــ محمد
رهمريم مصط زكري| عبــــد |لمجيد ع|بــــدين9448|| عل|ج طبــــي |لق|
4o|o65د|بــــ كفر |لشيخ|كريم |حمد عطيه عبــــد|لونيس
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمود حل |لسيد |لششتـــ|وي438746
7544o7ندستـــ بــــور سعيدرقيه مدحتـــ صل|ح |لدين شو مطر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسك|تـــرين ع|دل يوسف بــــبــــ|وى845|24
9|89o2|يم عبــــد|لرحيم محمد تـــمريض |سيوط سم|ء |بــــر|
89|78oتـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء جم|ل عبــــد|لق|در عبــــد|لموجود
ف حس|ن |حمد محمد8476|| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |
4482o|يم ج|بــــر حموده ع|شور علوم ري|ضتـــ بــــنه|نورين إبــــر|
ندستـــ ع شمسحمد محمد رمض|ن محمد||2753|
ندستـــ |سيوط مجد قلتـــه مسعود قلتـــتـــ|73|5|9
84o856|ه محمد رمض|ن سيد نوعيتـــ قن|م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهجميل رمض|ن حمدي عط|495394

رهحمد محمد رفعتـــ |لغبــــ| |4|47| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره حس عبــــد |لد|يم عطوه ع|مر||6284
22|57o| تـــج|ره ع شمسمحمود عبــــد|لرحيم بــــدرى |حمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| |دتـــ مجدي محمد محمد |لعفي 339422
يم منصور|34929| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد منصور |بــــر|
22o788تـــج|ره ع شمسم|جده |حمد عبــــد|لحميد محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سه| ع|طف |لسيد |لسيد |لغتـــ248994
7o9326يم عثــــم يم |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدحس|م |لدين |بــــر|
8927o2|تـــربــــيتـــ |سيوط  نتـــص|ر ع|دل عبــــد|لحميد محمد
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومزه|ر عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لمحسن45|2|8
يم قطبــــ326656 تـــربــــيتـــ حلو|نوق قطبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم ه| عبــــد|لسميع حس |394|4
يم بــــر| 6|6985 طبــــ |لزق|زيقمحمد محفوظ محمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز محمد ||69529
83o598حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديتـــم|م عبــــد|لستـــ|ر ع نور|لدين
ر |لعو|د|824|6 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــبــــه محمد ط|
5o63|4|د|بــــ |ل|سكندريه|يه |حمد شلبــــي |حمد
|52o28لسن ع شمس|رحمه محمد عبــــد |لمنعم محمد
يم سليم|ن525968 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحسن حربــــى إبــــر|
5o5348صيدله |ل|سكندريهعمر محمد |سم|عيل زين |لع|بــــدين
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوسيبــــه ع صبــــ فرح|تـــ|32769
|5o6o2بــــتـــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عزتـــ ع|شور و

حقوق ع شمسع عبــــد|لحميد سيد عبــــد|لحميد8784|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|زم جوده عبــــد|لرحمن جوده246385
صيدله ع شمسمن|ر صل|ح محمد |حمد عر|بــــي893|34
9oo863|ء محمود محمد عبــــد|لرحيم| تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ 
679o83د|بــــ |لمنصوره|كريم |حمد |لسيد |لسعيد ص|لح
7oo443|تـــج|ره طنط|لسعيد محمد |لسعيد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|ه|يدي محمود عبــــد| |م 829289
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد ص|بــــر سعيد ع |لعجوزتـــ||25766
7oo635حقوق |لمنصورهغدير محمد |سم|عيل عبــــد |له|دى
45238oتـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد ط|رق محمد حسن |ألودن
8|463oندستـــ |لم |محمد |حمد محمد منصور
3268o2|د|بــــ ع شمس|ل|ء سم |لسيد محمد طنط|وى

يغفر|ن ط|رق محمود محمد5773| أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن|ء حسن ع محمد ع|63929
64o6o5تـــج|ره سوه|جمصط عزتـــ |حمد محمد عبــــد |للطيف
4o|688يم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد ش|كر عبــــد |لع| |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقعمر مصط جوده عطيه52|778
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود ع|دل محمد |لصغ بــــغد|دي834927
رهمحمود عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در عريشه8227|2 تـــج|ره |لق|

45|o3ره|سميتـــ عزتـــ عك|شتـــ ح|مد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمع|ذ فتـــ نزيه عطوه حسون236|69
|292o6لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|ف|دى ممدوح من ن
طبــــ |لم |ن حسن مصط محمد|593||8
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مروه |يه|بــــ محمد ك|مل خليل |لدعدع|62433
تـــربــــيتـــ طنط|دين| مصط عبــــد|لع| عطيه حج|4467|6

د|بــــ |لفيوم|يه بــــكرى محفوظ محمد|66587
ف رجبــــ عبــــد |لسيد57978| د|بــــ ع شمس|تـــ |
5o6535طبــــ |ل|سكندريهرن| محمد |بــــو|لفتـــوح عثــــم|ن محمد
تـــج|ره طنط|محمد متـــو حسن محمد |لنج|ر6427|4

59o25|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء محمد ع عبــــد |لفتـــ|ح
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء فرغل ك|مل فرغ |733|82
تـــج|ره بــــور سعيدحمد مجدى محمد ج|د|753227
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رهسن|ء عبــــد | سيد عبــــد |لمجيد89468 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله |لزق|زيقرضوى محمد |حمد ع ج|دو639653
336o65ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ندي جم|ل ع |لسيد
7o3545 رهمل محمد عبــــد |لع| عبــــد |لخ|لق عبــــد طبــــ |سن|ن |لق|
رتـــ|رو|ن ي| سعد محمد سعد |5435|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ع شمسمحمود رجبــــ سعيد مو 437|34
د|بــــ |لمنصوره|د| | ع|طف |لدسو حس قط|مش683422
طبــــ |لم |محمود فرغل محمود عبــــد|لكريم5|76|8
رهيوسف |حمد محمد ع |لذ|كر387|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم محمد|77698 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد |لعزيز سعيد |بــــر| كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ن نص حل عبــــد|لمل|ك|896869
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــوس|م محمد عبــــد |لكريم مصط |لبــــقرى682446
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ندى |حمد محمود ع |لدرمل57927|

869o4|ندستـــ |لفيومسل|م مختـــ|ر محمد عق|بــــ
22885oره|من|ر ع محمد ع حسن د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | ف|يز صل|ح مؤمن96529
7556o7حقوق |لزق|زيقرند| ر|غبــــ محمد |لسيد
دى عفي 267526 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم |يه|بــــ جميل ز
89o955 م|م |حمد عبــــد|لعليم كليتـــ |أللسن سوه|جمؤمنه 
طبــــ طنط|نور| عيد |لحنبــــ |بــــوشعيشع686826
254o96د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عص|م محمد عبــــ|س ص|لح عنبــــر

ندستـــ حلو|نمحمد |حمد سيد مصط 59962
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيتـــ محمود عبــــد|لمنعم |لص|وى ق|5976|5
حقوق د |ط |ده عزيز تـــوفيق ص|لح حسن7969|6
6|o494تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره |لسيد عبــــد|لغف|ر بــــدير عيد
4o66|9|حه وفن|دق |ل|سكندريهن س|مح محمد يوسف| 
طبــــ ع شمس|ء طلعتـــ رجبــــ |لخريبــــى|8973|6
25|73o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حس|م عبــــد|لعظيم |حمد دويد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |لسيد عبــــد |لحليم غنيم|5743|4
476|o2كليتـــ |أللسن ج أسو|نرنيم رجبــــ مر عبــــده
نوعيتـــ |لزق|زيقوق عبــــد |لفتـــ|ح وجدى ع متـــو637|79
632o9oد|بــــ |لزق|زيق|وس|م عمر مصط محمد عطيه
تـــج|ره ع شمسدين| مصط |لسيد مصط 42293|
ين ع|طف عبــــد |لع|ل عبــــد|لعليم756574 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن
تـــج|ره بــــنه|مؤمن رض| عطو|ن عبــــد |لعظيم حلبــــى628534

5967o| تـــمريض  بــــ سويفحمد رش|د محمد ع
7|2548| زر|عه |لمنصورهيه حس ع محمد ي|س مو
|د|بــــ طنط|ريه|م شندي |سم|عيل زلط434689
4o9857 د|بــــ طنط|مه| |سم|عيل عبــــد |لرحمن |سم|عيل|
9o7|6| تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد محمد دي|بــــ
ه |لش|ف عبــــد | مش| |224|45 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|م
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عل|ء |لدين |لسيد ع |حمد حس683552
يم ج|د3665|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |لسيد عبــــد|ل |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حس|م محمد محمد محمد عبــــد |لخ|لق3|7838

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفصبــــ|ح ع سيد حسن57358
د|بــــ |لعريش|رن |يمن ع|يش |سم|عيل عبــــيد6||768
معهد ف ص طنط|ندى محمد زكري| ربــــيع434329
44|7|o|ي ه ورد| عبــــد |لع|ل محمد م طبــــ كفر |لشيخم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحروس ع|طف محروس عبــــد|لر|زق 897575
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدع|ء محمد عبــــد|لحكم |سم|عيل66||26

معهد ف تـــمريض |لفيوميه رض| ج|بــــر |حمد|965|7
6859o9حقوق |لمنصورهيه ه|شم عبــــد |لع|ل |بــــو |لفتـــوح |لحجر
|327|oين| روم| منصور مكرم ندستـــ ع شمسف
علوم ري|ضتـــ ع شمسندرو ع|طف عي شح|تـــتـــ|2888|3
ي محمد |لسيد يونس439694 تـــج|ره كفر |لشيخميسون خ
يم عرفه346273 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسصل|ح محمود فؤ|د |بــــر|
حقوق |لمنصورهندى مختـــ|ر مختـــ|ر مختـــ|ر حسن2452|7
9o6|95 د|بــــ سوه|ج|محمود محمد جبــــريل |حمد
د|بــــ ع شمس|ر|ن| |لشح|تـــ محمد مجد336248
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد سيد رض| سيد334579
49o989د|بــــ |لم |نرم |حمد عبــــد|لرؤف محمد |لتـــلتـــ|
يم |لدسو عبــــد|9|3577 ى |بــــر| زر|عه مشتـــهرمحمد ي
44|93o|معهد ف ص طنط|يم|ن محمد |حمد |سم|عيل عثــــم|ن
ه م|جد عبــــد |لعظيم محمد ل|ظ97|772 د|بــــ |لزق|زيق|ن
ه س| مصط عبــــد|لفتـــ|ح غنيم493|27 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم
يم عبــــد|لعزيز|3|2627 يم ح|تـــم |بــــر| تـــمريض بــــنه|بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رو|ن جم|ل عر|بــــى محمد759857
24853oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ن|ء ع|دل عبــــد|لو|حد محمد
ه جم|ل عبــــد | عبــــد |لعزيز|436|6| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم
4|o495د|بــــ طنط|حس|م عبــــد |لنبــــى محمد |لصف عو|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ محسن |م |لجز|ر257225
طبــــ حلو|نفرحتـــ عبــــد|لحميد شح|تـــه عبــــد |لحميد عبــــد543522

68o55معهد ف تـــمريض |لفيومل |ء يوسف عبــــد|لبــــر يوسف
|38o24|يم حقوق حلو|نحمد جم|ل |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعمر محمد محمد ص|دق محمود349337
|ء محمود يوسف محمود بــــو|دى5829|5 تـــربــــيتـــ دمنهورإ

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم||ء |حمد عبــــد |لفتـــ|ح س|لم|65345
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل نبــــيل ع سليم عبــــد |لو|حد765776
2699o6ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| رجبــــ |لسيد سليم |ألع
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسعد صفوتـــ سعد عبــــد |لك| |24692
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء عبــــد |لسل|م تـــوفيق عبــــد |لسل|9|4984
8o46|8ر لبــــيبــــ ميخ|ئيل |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| م|
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8o9|58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|نم جم|ل محمد محمود
رهيه جم|ل |لسيد محمد|229394 ندستـــ |لق|
7o8o33|ه |حمد سليم|ن عبــــد |لع|ل طبــــ |لسويسم
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشي|سم |حمد محمد عيد حس|ن 767556
23oo67|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد ي| رفعتـــ عبــــد|لمجيد
3535o6حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمود س| رفعتـــ مصل
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد | |يمن |حمد عبــــد |لرحيم447542
رهر| | محمد |سم|عيل عبــــد |لر|زق94|34| د|ر |لعلوم ج |لق|
9o3755 تـــمريض سوه|ج دع|ء |حمد يوسف محمد
49o269ف محمد محمود عبــــد |له|دى  |حه وفن|دق |ل|سكندريهرقيتـــ |
4o75|8 يم حسن ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمه| خليل حسن |بــــر|

طبــــ |لفيوم|ء |حمد حسن |لجندي|67592
288o9|يم ع حسن |لشه|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |بــــر|

5o489oيم عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسيد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدير |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد|لسل|م محمود حسن|45286 معهد ع| 
4399o3| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفل|ء رزق محمد محمد عبــــد|لع|
رهمنيتـــ محمد مغربــــي عبــــد|لعظيم|5936|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
2|955oل|ل صيدله ع شمسفرحه عم|د |حمد محمد 
4866o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــل|ل ن بــــسيو |لسيد|لزي|تـــ
معهد ف ص |سم|عيليهد| | مجدى سعيد فريد768257
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء |حمد بــــل|ل |حمد833822
25o362طبــــ بــــنه|عل| ن| فرح|تـــ محمد |لشيخ
92oo42  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم مجدى فوزى جرس
تـــج|ره سوه|جمحمد ممدوح عبــــد|لنعيم مخيمر 82|897
علوم |لمنصورهف|رس |لسيد محمد |بــــو|لسعد عبــــد 688946
33o449حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن عمرو |حمد |حمد ص|لح
63496oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد متـــو متـــو
يم879293 تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن و|ئل جل|ل |بــــر|
5|o2|5 صيدله |ل|سكندريهمحمد عز تـــ عبــــد |لحليم محمد |لف
علوم ج|معتـــ د |طنور|ن ح|تـــم |لسعيد |لشبــــر|وى622894
823o26|د|بــــ |لم |مل حس عثــــم|ن محمد|
7|o989| زر|عه |لمنصورهحمد |لس|د|تـــ |حمد |حمد ع
حقوق |ل|سكندريهمحمود محمد |لخ محمد زين |لدين6|4943
35747oمعهد ف تـــمريض بــــنه| رحمتـــ متـــو مو متـــو ع|مر
ه مصط حل |لسيد |لشن|وى7247|2 رتـــ|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|6539oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء ع عبــــد |لحميد ع
|347o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد حس|م |لدين مصط |لسيد
يم |بــــو |لمجد ع556|6| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم خ|لد |بــــر|
33o75oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى تـــه| محمد عبــــد|لمنعم
يم محمد |حمد|46|632 د|بــــ |لزق|زيق|ن محمد |بــــر|
69545oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــد| | وحيد حسن عبــــد |لق|در حسن
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يم حمدى صل|ح محمد حسن|4|5455 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
6o|2|5 يد |لبــــي ي محمد |بــــو|ل |د|بــــ طنط|س|ره ي
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه خ|لد ع |لكو يس|87|27
78o646يم |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد |ده عيد |بــــر|
ل|ل رجبــــ |لدسو |لسعيد442778 طبــــ |ل|سكندريهدع|ء 
تـــج|ره بــــ سويفخ|لد جم|ل عبــــد|لرحيم خل|ف7549|8
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء |لسيد محمد |لمتـــو صبــــح ص5339|6
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرؤف عبــــد |لرحمن عبــــد |لرؤف يوسف452548
46o6|3|تـــ س| |حمد سليم|ن ن |د|بــــ طنط|ن
يم ع 478263 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدين| عل|ء محمد |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطعبــــد|لرحمن يوسف محمد مهدي846923
846o|3معهد ف ص |سو|نعبــــد|لرحمن عبــــده |حمد |سم|عيل
88832o| م|م حس|ن تـــج|ره |سيوط  م| |حمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير نبــــيل ح|فظ |لرشيدي33|7|5
6oo48|تـــج|ره طنط|ي|سم ع محمد صقر
6o7o84يم علوم ري|ضتـــ بــــنه|سعد محمد سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطد| | مصط فرغل عبــــد|لمحسن |88379
رهعبــــد| محمود عبــــده عيد52|325 زر|عه |لق|

63||oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفط|رق سعد حميده سليم|ن
يم |لمر ||6874 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود ص|لح |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرو|ن عل|ء مبــــروك محمود22|439
علوم طنط|وق مسعد عرفه بــــيو  |لزعبــــل|وى434438

ره|فرح |يمن عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن27342 د|بــــ |لق|
4o52o2د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لع| فتـــ عبــــد |لع| محمد
يبــــه7955|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور| عزتـــ عبــــد|لحميد حسن 
8o|898نوعيتـــ |لم |فو ع|بــــد فو محمد
2667o6| |تـــج|ره بــــنه|ه|جر حمدى ع عط
62oo82 |نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد رفيق عبــــد|ل |لبــــستـــ
يم778538 د|بــــ |لزق|زيق|محمد جم|ل شح|تـــتـــ |بــــر|
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروح|ء ي| عبــــد|لن| يوسف |لهتـــه9625|5

حقوق بــــ سويفيمن محمد |بــــو|لخ عبــــد |لمجيد|42||6
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن عص|م عبــــد |لمنعم |حمد356|68
6o8256|يد |م|م ج|نبــــ صيدله |لمنصوره|ء وحيد |بــــو |ل
753o97 يم ع وف|تـــم|زن حمدى |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــمريض فرع مطروح محمد |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|لمجيد خليفه422469
6o4249علوم ري|ضتـــ طنط|محمد ع|دل محمد محمد |ألسود
تـــج|ره |سيوطحسن |حمد محمد شح|تـــ 887464
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهرحمه محمد بــــش|رى محمد756554
يم بــــدر ع34|483 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننغم |حمد |بــــر|
ش|م محمد حس 26732| رتـــ/ري|ضتـــ|كريم  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
862o43يم خليل علوم ري|ضتـــ |سو|نرقيه عبــــد|لرسول |بــــر|
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د|ر |لعلوم |لم |حمد عثــــم|ن عبــــد|لحفيظ ع |822295
|د|بــــ |لم |سه|م فتـــ عبــــد|لك| عبــــد|لع|ل853436
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر عبــــد|لمحسن محمد |م 885843
236o76ره|فرحه محمود محمد مر |حمد د|بــــ |لق|
42o|28تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|طمه سعيد محمد ع عمر|ن
2|52o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفتـــ فتـــ محمد عوض

تـــربــــيتـــ حلو|نندى ط|رق محمد مصط 285|3
62o328تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد جم|ل محمد حموده
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيثــــ|ر محمد |حمد محمد |لمشد|39482|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ريه|م ف|يز سيد يوسف92||36
يم27|639 تـــج|ره بــــنه|كريم حسي محمد |بــــر|
ندستـــ |سيوطسل شوكتـــ محمد لط عبــــد|لرحمن 4327|9
يم ص|لح6|2566 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطشيم|ء مصط ك|مل |م 878875
طبــــ ع شمسنور|ن محفوظ |م مزروع9526|2
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| فتـــ عبــــد | عبــــد |لحميد زنفل252745
249839| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــين|س |لسيد حس |لرف|

ره|حمد ن|دى سيد دسو |46723 ثــــ|ر |لق|
22o6||زر|عه ع شمسيه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد صو عبــــد|لمقصود87686

ش|م محمد متـــو764832 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدبــــه | 
697o3||يم |حمد عمر عمر شح|تـــه تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــر|
|د|بــــ طنط|مجد |حمد شو |حمد رمض|ن||97||4
|328ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر صل|ح محمد خليل
7o9o4o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد محمود |لسيد فودتـــ
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق خليل |لسيد خليل |سم|عيل535|27
د|بــــ حلو|ن|عمرو مو ع مو محمد56835|
8783o3 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود ص|لح محمد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم عص|م حسن عبــــ|س754874
معهد ف ص |ل|سكندريهس|ره سعد ج|بــــر سعد خليل8|49|5
6|7oo5|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــحور حسن عوض شتـــ
9o2o8||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج زه|ر محمود حس محمد
8932o6 معهد ف ص |سيوطجه|د عيد عبــــد|لع|ل |بــــو|لعز
6o32o5تـــج|ره |لمنصورهعليه صبــــ بــــدير |لشوره
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم|ن |حمد محمود محمود عبــــد|لخ|لق435875

ف غريبــــ |حمد37486 زر|عه |لفيومعبــــد|لرحمن |
48o633|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه|بــــ سعد |لسيد |لدرس
839o24تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نم| |ن عبــــد| صليبــــ
لسن ع شمس|ل|ء محمد عبــــد |لعزيز عمر حويش|4639|5
نوعيتـــ بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لع| |حمد خلف||3486

|4o|2تـــربــــيتـــ ع شمسرن| خ|لد دسو محمد
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4o9599كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ ط|رق قطبــــ مو عل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عبــــد |لح|رس عمر محمود5||29

رتـــ|ه|يدى |حمد عبــــد|لرحمن |حمد يوسف|2|322 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o893o يم |لسبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حن|ن ن |بــــر|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومشه|بــــ حسن محمد حس 226982
85o65| تـــج|ره |سيوطمحمد حس|م |لدين يوسف ع
يف عبــــد|لمطلبــــ سليم|ن6658|2 ندستـــ ع شمسم|زن 
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقس|ره محمد |حمد حسن |حمد778833
6o8283نوعيتـــ فنيه طنط|أمنيتـــ رض| |لدمرد|ش مصط كفل
|6|o92رهس|ندى رؤوف |سكندر خلف تـــج|ره |لق|
علوم |لزق|زيقمريم أحمد مختـــ|ر محمد |لنقيبــــ627846
82o995تـــج|ره |سيوطمحمد محمود ن|يل عبــــد|لحكيم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمنتـــ | محمد |حمد محمد6622||
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء فؤ|د ع محمود|833764
8o78|6د|ر |لعلوم |لم |رغده ه| صل|ح |لدين مهدي
لسن ع شمس|مريم عمرو ح|مد جبــــريل محمد79|754
لس عم|د يوحن| خليل824768 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىك

تـــ محمد سيد |بــــو|لعل|226|2 ره||م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4449o6ندستـــ |ل|سكندريهمحمد لط ف|روق شتـــيه
ندستـــ كفر |لشيخلسيد عزتـــ |لسيد قطبــــ|452539
يم عل|ء ع سليم|ن |لبــــيه|766468 تـــربــــيتـــ |لعريشبــــر|

رهم محمد ك|مل عبــــد |لحميد|28952 حقوق |لق|
طبــــ بــــ سويفسيد |حمد محمد |حمد|5648

||7|o5ره|ه|جر عبــــد |لعظيم نور |لدين محمد عل|م |لق|
83873oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنه | |س|مه محمد عبــــد|لجليل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد فوزى |لسيد سويلم|332633

ره|محمد جمعه عبــــد |لح|رس ع3|228 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
27o444تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لعليم محمد عبــــد |لعليم غنيم
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|سم|ء كم|ل عبــــد|لستـــ|ر أبــــو  |د|248899 لم
3|765|| يم فتـــ عبــــد|لبــــص ع تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهزينبــــ |حمد |لحسي |لعو شح|تـــه6|7677
8o9823|تـــج|ره بــــ سويفحمد عل|ء نص ك|مل

يم25287 حقوق ع شمس|ء مصط عبــــد |لرؤوف |بــــر|
يم |لرم| محمد|335989 د|بــــ ع شمس|يم|ن |بــــر|
3343o4علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لكريم مغربــــي عبــــد|لكريم قشطتـــ
تـــربــــيتـــ |لعريشف حس|م حل فه رضو|ن|38|767
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرو|ن رمض|ن محمد ع مصط 424994
75954oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسخلود محمد حسن محمود
43958oزر|عه كفر |لشيخسلوى حس|ن محمد |حمد
ش|م حن |ل|مبــــ|بــــى6889|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدى 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نض |حمد فتـــ عبــــد |لحليم |ليم| 24|44|

Page 4236 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

68o629طبــــ ع شمسسم|ء |لحسي |لسيد ع عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ مصط لط محمد345483
77998o|زر|عه |لزق|زيق|ء محمد |لسيد |حمد
22277o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|روق ح|زم ف|روق عبــــد
8o|2|2معهد ف ص بــــ سويففي سم منصور |يوبــــ
5o4865 د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ محمود محمد |لس|ئح حسن
زر|عه |لم |سل|م عبــــد|لن| محمد |بــــو|لعن 857628
695|3o|طبــــ ع شمسحمد عص|م عزتـــ عبــــد |لرؤف عثــــم|ن
8o74o6 زر|عه |لم |صموئيل مسعد نبــــيه مج
8574o4كليتـــ حقوق |لم |محمود مصط محمود محمد
6978o6د|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد |لنبــــى |لر| |حمد
5o6296زر|عه |ل|سكندريهسم|ء |حمد عبــــد |لمطلبــــ ع حمروش
4o6934تـــج|ره دمنهور |ر محمد فتـــ محمد |حمد
طبــــ طنط|تـــ |س|مه |حمد إمبــــ|بــــي|43298
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــتـــ عمر محمد مصط |لسيد455936
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمروتـــ عبــــد|لبــــ|سط |بــــوستـــه محمد ع83|448
|4542oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|در |لسيد مرزوق |حمد

423o6ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |حمد ع|شور عبــــد| |سم|عيل ل|
778o97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد غنيم عبــــد |لو|حد
23o2o5تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسيف |لدين محمد |حمد محمد ع
تـــ حس |حمد محمد عبــــد|لمحسن342338 زر|عه مشتـــهرم
رتـــ/ري|ضتـــ|خ|لد محمد|ل|م محمود محمد|82923 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره طنط|مصط ع|طف محمد أحمد |لمنو 2273|6
يم عبــــد |لرءوف34|64| د|بــــ حلو|ن|مصط كريم |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد| |حمد حس  889756
تـــج|ره طنط|يم|ن محمد ف|يق حسن حس |786268
4o2235تـــج|ره طنط|رو|ن ع|دل عبــــد |لحميد محمود
49o|o8يم عبــــد |لمنعم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسنتـــ ط|رق |بــــر|

رهعمر |حمد غيض|ن |حمد عمر43256 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسيه محمد عنتـــر حسن|57972|
24o|2oره|مدثــــر ح|زم عبــــد|لمنعم عوض عبــــد |لحفيظ د|بــــ |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمينه محمد رزق عبــــد|لنبــــى و|صل|428628
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجون نبــــيل شكرى  |د32|37|
تـــج|ره |لمنصوره|ء ع محمد محمد يونس|2227|7
2549|o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمينه محمد ممدوح محمد 
يبــــ ع 9642|6 ف و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن أ
34o294ندى ندى محمد  زر|عه مشتـــهرند محمد محمد 
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|ف|طمه عص|م مصط حسن6954|2
5o63|9|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه خ|لد خميس رمض|ن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ |ر محمد عبــــد|لحميد ع269533
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد ع|دل ع |لسيد عيد529794
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد جم|ل عبــــد|لسل|م ج|د 883492
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف وجيه ري|ض جرجس|4876

7o6374|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء مجدى |لمتـــو بــــره|م محمد
246o33نوعيتـــ |شمونعبــــد|لستـــ|ر |حمد عبــــد|لستـــ|ر |لقليوبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجه|د عل|ء |لدين طه |حمد طرم|ن685558
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سهر |لسيد عبــــ|س مر4|78|4
رهمحمود محمد مصط |لمر مر|د9257|6 د|ر |لعلوم ج |لق|
4||2o3|يم غ|زى |بــــر تـــج|ره طنط| |ده مصط |بــــر|
ف فتـــ خليل محمود533|75 ندستـــ بــــور سعيدعمر |
27o997|ه ف|يز محروس عبــــد|لرسول فرج معهد ف ص بــــنه|م
تـــج|ره بــــنه|نرم بــــيو عبــــد|لسل|م محمد|33878

تـــربــــيتـــ |لفيومحمد محمد |حمد |م |68286
ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ محمود محمد محمود525288
حقوق |لزق|زيقمحمد ط|رق ع محمد محمد639272
تـــج|ره ع شمسسل |حمد ع سليم|ن |لقرش6|7737
437|9o|صيدله |ل|سكندريهل|ء محمد |سم|عيل محمد صقر
تـــج|ره |سيوطحس|م حم|ده عبــــد|لع|ل |حمد 332|89
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد رض| محمد ع متـــو |لجم|ل9789|4
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ح|تـــم عبــــد |لسل|م |لشو|د محمد عبــــد784248
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد شح|تـــه |لطنط|وى62|7|6
9o2737  معهد ف ص سوه|جمحمد بــــه|ء |لدين محمد مصط
ل|9475|6 طبــــ بــــورسعيديمن محمد عبــــد|لمنعم حسن طه 

رهمحمد |حمد زينهم |حمد26234 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر ن| محمد ك|مل ج|د34544

يم ك|مل عبــــده58948| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|وق محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|مروه محمود عبــــد|لعزيز محمود4||264
45o425بــــه |لبــــدوى كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــيوسف محمود حل و

355o2تـــج|ره ع شمسخ|لد عبــــد | محمد مبــــروك |لصوف
|د|بــــ |لم |حمد عم|د عط| |لكريم ع |3788|8
تـــج|ره ع شمسيه ن| ز |لسيد |لع|يدى|5|34|2
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيديوسف |حمد عبــــد |لمجيد مر |لغن764974
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|رس |نور فهيم بــــسط|792976
6o7599يم |سم|عيل |لسيد حقوق |لمنصوره|ء محمد |بــــر|

|لدين ك|مل محمد32888 رهمع|ذ ن تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزينبــــ دسو ز محمد54628

4o8229|تـــج|ره طنط|س|مه محمد سعد |لسيد عم|ر
8939o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|عيل ي | محمود |سم|عيل
تـــج|ره طنط|محمد |لش|ف عبــــد|لق|در |بــــوعفصه3336|4
2652o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمصط |لسيد سعد محمود عيد
ر حس منتـــ ع369279 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| م|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى رجبــــ محمد محمد |بــــو  |نه678249
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنور ط|رق |حمد ك|مل غز|629993
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد عبــــد|لغف|ر محمد حموده28|243
433o47ه |لسيد محمد |لسيد أبــــوقوطه معهد ف ص طنط|أم

5|33oيبــــ بــــخيتـــ ن| مجدى و تـــج|ره سوه|جم
5o5957|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لحليم بــــدر
تـــج|ره سوه|جر|ند| كميل خلف مسعد 6|8988
يم حسن س|لم|699579 حقوق |لمنصورهم|ل مصط |بــــر|
يم 3893|5 طبــــ |ل|سكندريهمحمد جوده محمود |بــــر|
ى عبــــد ربــــه عبــــد |لفتـــ|ح|69984 علوم |لمنصورهوف|ء ي

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمحسن عبــــد|لنبــــى 35928
ره|س|ره محمد محمود محمد222428 د|بــــ |لق|
|5|89oد|بــــ حلو|ن|نوره|ن |حمد مر نص|ر
يم محمد ط|حون432622 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره |بــــر|
9o8oo5 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جكريم مهر|ن محمد ي ع| 
ف عبــــد|لح|فظ محمود848838 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ند | |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه حسن ج|بــــر حسن س|لمه||26386
حقوق طنط|كرم رض| |لسيد عز|لدين4223|6

حقوق حلو|نوق خ|لد محمد محمود45|89
447o|رهف|طمه |حمد عبــــد|لمقصود حس عبــــد تـــج|ره |لق|

7846ooكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقبــــه سليم|ن |لسيد ق|سم
34oo48معهد ف تـــمريض بــــنه| شيم|ء سعيد ع محمد عبــــده
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمصط ع |حمد محمود824987

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفتـــ ه| محمد محمود89333
475|o5يم |لسيد د|بــــ |ل|سكندريه|مري|م حسن |لسيد |بــــر|
رهعبــــد| محمد ع محمد |بــــو |لنيل239878 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره سوه|جتـــوم|س بــــهجتـــ تـــ|مر ج|د 922559
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدع|ء |حمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لنبــــى حس 485749
ندستـــ |لفيوممرو|ن محمد سم محمد66425|
ه وليد |حمد عبــــد | |لسو|ح7|7839 تـــج|ره |لزق|زيقن

352|oره|ي|سم بــــكرى عبــــد |لخ|لق |لبــــكرى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهندى منصور شو رضو|ن349|4 علوم |لق|

899o|4 يم حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جه|له ع |بــــر|
554o5معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد | ن عبــــد |لغ فيصل

صيدله طنط|عف|ف رمض|ن جمعه زيد22||26
23568oره طرف|يه صبــــ محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لمنصوره|منيه عبــــد |لحميد محمد |بــــو |لعط|697687
85o6|6|حتـــ وفن|دق |لم |سل|م سيد |حمد سيد| 
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ عل|ء |حمد محمد عزتـــ485466
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشموع محمد شو سليم767744
7642o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى |لسيد زغلول |لسيد |حمد |لكن
ره|ء خ|لد فتـــ نوي |53525| علوم |لق|

Page 4239 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |سيوط|سه| س| محمد ثــــ|بــــتـــ 72|879
صيدلتـــ بــــورسعيدنور|ن ح|زم مصط |لزه|ر|742|6
تـــج|ره بــــ سويفر| | ن|دى عبــــد |له|دى عبــــد |52399

يم|627||3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عمرو عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
34o688ر|ن عبــــد|للطيف يسن طبــــ بــــنه|منتـــ | عط| محمد ز

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومم| ع عبــــد | كريم|294|7
ندستـــ طنط|بــــس|م مجدى |حمد  عبــــد |لرحمن |لديبــــ529593
77oo9|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد محمود محمد ذكرى
8o5934| كليتـــ حقوق |لم |حمد مصط عبــــد|لر|فع |م
رهند| |حمد عبــــد|لعزيز |حمد|22553 حقوق |لق|
بــــى بــــيو |لف|ر76|496 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورأسم|ء ف|ضل و
يم8|7547 زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــنيل ن|در عيد |بــــر|
يم |لدسو |47626 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|فرح محمد عبــــد| |بــــر|
75525oيم معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه   |ده عبــــد |لعظيم ح|فظ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء رض| |حمد عبــــد |لرحمن|||492|
يم ع |لعربــــى8557|5 نوبــــى |بــــر| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن |ل
يم54824| د|بــــ بــــ سويف|تـــ |حمد |م |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ عمرو عبــــد |لمنعم |سم|عيل4|43|
ي|47|839 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه طه صديق ع
49o3o2وز فيصل |حمد محمد حج|ج د|بــــ |ل|سكندريه|ف
يم5|4875 يم عبــــده |بــــر| د|بــــ دمنهور|حمد عبــــده |بــــر|

4o983معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسمر عبــــد |لمجيد فرج عم|ر
يم333276 يم ع|مر |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|وجد|ن ع|مر |بــــر|
يم9777|2 ن| خ|لد ص|بــــر |بــــر| تـــج|ره ع شمسم
69o836|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمل عبــــد |للطيف عبــــد |لر|زق |لرف

9|o8oتـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفطه عبــــد |لتـــو|بــــ محمود جوده
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م مصط ك|مل سمك|245959

يم |م ع57255 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفثــــن|ء |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|ر| محسن محمود عبــــده ص|لح765983
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس سيد شح|تـــ عبــــد |لعزيز |لنقيبــــ25243|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهأمنيتـــ سعيد |لسعيد |حمد منصور8383|5
2728o4طبــــ بــــيطرى سوه|جم | رؤف |لديبــــ يوسف
معهد ف تـــمريض طنط| ي|سم متـــو محمد مرجونه429235
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد عمر محمود عفي 59336|
9oo799 طبــــ ع شمسمريم |نجيلوس |لقس مرقس يسطس
9o||68 م سليم|ن خل|ف حمد|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جزين|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نوره|ن |حمد ف|روق عبــــد| |لجمل8555|5
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر عبــــد |له|دى ف|روق |لسيد777377
4o8224|تـــج|ره طنط|حمد محمود فوزى عيد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنسمه ط|رق مبــــروك حسن مندور58|496
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم محمد يوسف محمد485633
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6o398oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهسيف ع|مر |لسيد |لطنط|وى
8876o5 د ع|دل |حمد ع تـــربــــيتـــ |سيوطن|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ص| عص|م |لسيد عبــــد|54|357
9o7665 زر|عه سوه|جعمر ع عبــــده ع
علوم دمنهورمحمد |لسيد منش|وي فرج3426|5
24|935| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جل|ء جم|ل |م|م  مر
255549| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد مبــــروك خلف |
رهسم|عيل ق|سم جمعه |بــــو |لليف||89|4| ندستـــ |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيه محمد محمود |لكرد|وى|477454

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد شعبــــ|ن علو| حس 7|727
|5854o|رهيم|ن رش|د عبــــد |للـه محمد تـــج|ره |لق|
8o9554تـــج|ره بــــ سويفحسن محمد حسن سيد
5o6527يم عبــــ|س |لسيد زر|عه |ل|سكندريهرحمتـــ |حمد |بــــر|
بــــ54|329 نوعيتـــ بــــنه|وق عبــــد|لوه|بــــ رشدى ع |بــــو|لد
9o3653 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ ع|طف فه محمد
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعبــــد| رمزى فتـــ أبــــو|لمع| 9647|6
ر علو|ن382|77 د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم جم|ل عبــــد |لظ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه |لطيبــــ عبــــد|لنعيم محمد865955
يف44|324 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن محمود عيد محمد |ل
5|2o98كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورط|رق محمد |لسيد عم|ر
يم6623|| وف|تـــي|سم |يمن |لسيد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره دمنهورحمد محمد عبــــد|لعزيز حسن منصور||57||5
ر|ء س|مح |حمد فرغ 893686 زر|عه |سيوطف|طمه |لز
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخطه ع|طف محمد عبــــد|لحميد حبــــ|ل2873|5
433484| ش|م ح|مد |لخو تـــربــــيتـــ طنط|م 
يم |لج|ويش|||6286 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل|م ع |بــــر|
وف|تـــمصط |حمد فؤ|د عبــــد|لسل|م226736 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
7o9835تـــربــــيتـــ |لمنصورهتـــ محمود تـــوفيق عي
475o33تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن عل|ء |لدين حسن |حمد محمد
33o555| زر|عه مشتـــهرم| |يه|بــــ عبــــد|لمنعم محمد خلف
ندستـــ طنط|ي| محمد عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد 688585
6|3o38تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لزن|تـــى عبــــد |لفتـــ
يم عبــــد|لعظيم328249 يم صل|ح |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد جم|ل محمد ع |869333

رهه|جر محمد مو حسن|3|25 زر|عه |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم| خ|لد رش|د فهيم948|43
|4985oد|بــــ حلو|ن|محمد ض| نور|لدين ف|يز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد | محمود |حمد ص|لح6496|5
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع|صم حل خ|لد تـــر257779
|599o3ش|م محمد سيد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دير 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|م حمدى ه|شم س|لم محمد |لشيخ486884
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وف|تـــعمر مصط صل|ح |لدين محمد24575| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o6|78|ي مرزوق تـــمريض |لم | ري ع|دل بــــ
4o2978| حقوق |لمنصورهسل|م ع محمد |لغمرى محمد ع
4oo|22تـــج|ره بــــنه|كريستـــ |يمن فؤ|د صليبــــ
تـــج|ره |لمنصورهد| | محمد عبــــد | |حمد |لنج|ر678749

2|o|| رهكريم محمد رف| حن تـــج|ره |لق|
يف ع |حمد34833 حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن 

|3o874|تـــج|ره بــــنه|حمد محمود حل حبــــيبــــ
9o||99 تـــج|ره سوه|جر|ئد ثــــروتـــ حن|وى |بــــو|ليم
يم محمد||8469 تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه شعبــــ|ن |بــــر|
88o5|o| طبــــ |سيوط ل|ء خ|لد محمد مصط
رهمحمد رش|د سيد ر|شد59995| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|مريم بــــ|سي عوض | بــــ|سي425245
4|6o77يم ى كم|ل نص|ر |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|ن|ريم|ن ي

557o2تـــج|ره بــــ سويفخ|لد محمود محمد محمد
يم||77|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــه محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |بــــر|
4365o2|يم خط علوم كفر |لشيخمحمد |لسعيد مبــــروك |بــــر|

2o735تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفتـــ ي| فتـــ محمد
8483o2كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد |حمد محمد |حمد عبــــد|لرحيم
د|بــــ |لزق|زيق|دين| وحيد طلبــــه محمد ع635382
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء محمد |بــــو|لحج|ج محمد|2||868

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفكريم عبــــد|لن| محمد محمد|6333
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع |حمد محمد ج|د93|23|
4oo645تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحشيم|ء فه |لبــــدري محمد
87938o وف|تـــط|رق حس ع حس وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o4389|تـــج|ره |سيوط حمد خ|لد عثــــم|ن محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|دير أحمد |لحم|دي أبــــو |لعز عمر55|443
6|o|89نوعيتـــ طنط|مريم مسعد عبــــد |لفتـــ|ح قمر
2558o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد كم|ل |ل|حمدى دبــــور
9||87o|د|بــــ سوه|ج| سم|عيل فؤ|د محمود |حمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد عمر|ن محمود عبــــد |لغ 752882
26o98o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــدع|ء س| رجبــــ قطبــــ |لش
 |حتـــ وفن|دق |لم |لبــــ مكرم لويس ذ ||85333
تـــج|ره بــــور سعيدن| و|ئل محمد مسعد عي765843
2243o4|رهمنيه ف|رس |لسيد عبــــد|لحميد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمرو عوض ع مصط |لبــــربــــرى466|44
8|78o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ريم عبــــد|لرحيم محمد صل|ح |لدين|
د|بــــ |لزق|زيق|مه| محمد عبــــد|للطيف فرج643225
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  من|ر عبــــد |لحميد عبــــد |لحليم أحمد|76899

34o3|ن| |يه|بــــ محمد يونس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
طبــــ بــــيطرى دمنهورعمرو سعيد فتـــ محمد مصط غنيم||37|5
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46o826|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد سعد |حمد ع |لنكل|وى
9|o566 تـــج|ره سوه|جمحمود عبــــد|لرز|ق شح|تـــه ع
صيدله |لزق|زيقسل مصط ح|فظ مصط 726|78
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نوعد محمود عبــــد|لرحيم عبــــد|لجليل848439
5o7oo4|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن |يمن عبــــد|لرحمن محمدشيحتـــ
24598oع ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعيد |حمد |ل

ندستـــ |لفيومحم|ده |حمد محمد ك|مل27|65
ندستـــ |لمنصورهش|م سليم|ن عبــــد |له|دى عبــــد |لمقصود محمد686573
تـــمريض بــــنه|عبــــ عيد جمعتـــ عبــــد|لمقصود22|332

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل|م |حمد فرج | |بــــورو|ش|46668
8o2392كليتـــ حقوق |لم |مصط حم|ده مصط محمود
 |حتـــ وفن|دق |لم |زي|د محمد حل محمد22|4|8
ن| سم شح|تـــه يسطس 886968 معهد ف ص |سيوطم

|7o86معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــ |حمد ص|لح ع
ف |حمد سيد3958|2 لسن ع شمس|بــــسنتـــ |
ره|ل|ء |حمد رجبــــ |لسيد|2|357| د|بــــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|دى عبــــ|س ع عبــــده حسن|934|4
9o4375 حقوق سوه|جمحمود عبــــد|لع|ل |حمد |بــــوزيد
ثــــ|ر د |ط|خلود محروس مكرم |سم|عيل7254|6
76939oمعهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  وليد تـــوفيق سل ق|سم
يم عطيتـــ | عبــــد|لرحمن  895773 طبــــ سوه|جشيم|ء |بــــر|
8o97o5د|بــــ |لم |من|ر عبــــد|لرحيم محمد سيد|
8986o4 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن محمد مصط |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| |ل|حمدى محمد |لحوي4||4|4
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|من|ر ع ع|مر محمد84343

|3436oرهن|دين خ|لد ذ بــــدوى تـــج|ره |لق|
9o3463|د|بــــ سوه|ج|  م| |حمد فتـــح | محمود
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندير ع سيد ع2|99|3
كليتـــ |أللسن سوه|جزينبــــ عم|د عبــــد|لمحسن محمد  896783
683o|4يم |لحفن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طند|  |ء |لدين صبــــرى |بــــر|
9o2694 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــول|ء عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
8|o59oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|خلود رض| حسن محمد
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عبــــد |لرحمن خ|لد ع | عبــــد |لفتـــ683966 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد محمد جم|ل |لدين عبــــد|لمقصود328265
يم عبــــد|لعليم حس حسن||82735 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
د|بــــ ع شمس|محمود |حمد محمد |م 227259
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |حمد حسن |حمد778744
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع|ليه عل|ء ك|مل ع سليم|ن989|27

4269o|ره/ري|ضتـــحمد سعيد فتـــ سيد |م|م زر|عه |لق|
6|o567ف فتـــ ر|شد رهغ|ده | د|ر |لعلوم ج |لق|
9o86|9 زر|عه سوه|جنه|ل عبــــد|لحميد دي|بــــ سليم|ن
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد ص|لح أحمد|3|8|79
63|5o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن سيد عبــــد | عبــــد |لجو|د

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسملك محسن محمد مر227923
|ج498223 يم  د|بــــ دمنهور|بــــسنتـــ محمد |حمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهف|روق ن|شد ف|روق عبــــد|لرحيم57|373
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرقيتـــ عبــــد |لرحمن |حمد عن| 38994|
يم688633 حقوق |لمنصورهمحمد |حمد محمد فه محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف محمد رمض|ن محمد حسن475693
5|o|7|علوم دمنهورعمر محمد عبــــد|لحميد |لنمر
7846o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسم|ء مصط ي عثــــم|ن صبــــح|679843
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يم|ن عبــــد|لصبــــور مبــــ|رك بــــ|ش|273399

4|oo6رهعبــــ محمد سعيد |ل |ر علوم |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مريم |حمد محمد محمود جمعه333324
تـــج|ره ع شمس عصمتـــ ع ع محمد5742|3
7537ooيم محمد ه نسيم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهن
زر|عه د |ط/ري|ضتـــن|دين عم|د |لدين محمد فتـــوح|753|6
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ثــــروتـــ |حمد محمود824784
26o539ه ر|فع محمد أنور عبــــد |لرحمن حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
يم373725 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد |نتـــ نبــــيل عبــــده |بــــر|
وف|تـــمحمد أحمد فتـــ عبــــد |لص|دق627884 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
69523o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد |لسيد عبــــد |لح|فظ
صيدله |لمنصورهآيه نبــــيل عبــــد |لغ ن|صف376||6
ش|م |لسعيد حسن27959 د|بــــ بــــ سويف|نور|ن 

478|7oش|م |حمد شو |م|م د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ 
علوم بــــ سويفنه|ل س| ع حس|ن59342

92o94|  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعل|ء ع|دل عبــــد|لعزيز |حمد
رهس|ره سيف |لن |حمد محمد66649| طبــــ بــــيطرى |لق|

5|728| تـــج|ره بــــ سويفميمتـــ ن|دى حس عوض |
6oo882يم أحمد حسن سليم|ن طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنجوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدمنه | محمود |لسيد فتـــوح|76482
ندستـــ |ل|سكندريهم|رك مجدى ن سعيد4||526
4867o5 د|بــــ بــــ سويف|عمر محمد عبــــد|لنبــــى |حمد مصط
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل | محمد طه محمد ج|د |8925||
|24|o5تـــج|ره ع شمسمحمد محمد رزق حسن
يم |لسيد مغربــــى|679559  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد |سل|م |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفن محمد عبــــد |لعظيم عزبــــ488|5
يم ع |لزن|رى542539 علوم دمنهورنوره|ن مصط |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|عزه عص|م عبــــد|لق|در محمد حسن632944
87o793يم رزق معهد ف ص |سو|نمرثــــ| صموئيل |بــــر|
يم حسن|8|7799 ى |بــــر| يم خ تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
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تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمروه صل|ح ع محمد خليل439275
ندستـــ كفر |لشيخمحمد صبــــرى عبــــد |للطيف بــــسيو 452379
ش|م سيد عبــــد|3568|2 تـــربــــيتـــ ع شمسسه 
373o57علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود محمد متـــو |حمد
4o2996تـــج|ره دمنهورع |لسيد |حمد محمود ع |لجمل
4o837o| تـــج|ره طنط|ط|رق عرفه عرفه |بــــو|لعن بــــسيو
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــي|سم محمود عبــــد| محمود ع|44795
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن حس حسن حس 2|8273
زر|عه |لزق|زيق |م محمود |لسيد محمد مطر625469
4o2243تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره س| |لسيد محمد
يم عبــــد |لحميد أحمد|753338 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد |بــــر|
243588| تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن سيد فوزى لبــــيبــــ عوض |
ى765535 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن و|ئل حس|ن حسن |لح
يم |حمد |لعربــــى666|64 علوم |لزق|زيقحس|م ع |حمد |بــــر|
يم |م||6756 علوم |لمنصورهه|جر خ|لد عبــــد |لمنعم |بــــر|
7o92|2|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد ع |لسيد نعم|ن |لسيد
9o4639|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد حس |حمد فر|ج ع| 
و|ش778|62 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود يح محمد |حمد 
|2|o55ينور جم|ل محمد |حمد ح|مد أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
ندستـــ |سيوطمحمود س|مح مسعود محمد 29|7|9

ره|نوره|ن |حمد محمود غ|لبــــ75|28 د|بــــ |لق|
529o6| تـــج|ره بــــ سويفحمد فتـــ حس فتـــ

ديه عبــــد|للطيف محمد|475|24 هيه  نوعيتـــ ج
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد حس |لحسي محمود |لطرش265459

 |حه وفن|دق |لفيوممحمد عم|د عبــــد |لجو|د محمد7|59|
76o9|2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــه محمد حس عبــــد|لل|ه
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عمرو سعد مصط فرح|تـــ|8||75
9|3|6o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد مسعود محمد محمد
67949o معهد ف ص |لمنصورهيم|ن ه|شم عبــــد |لع|ل عبــــد |لمطلبــــ عبــــد
2|653oحقوق ع شمسزي|د مح |لدين عبــــد|لرحيم |لهو|رى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر جم|ل رمض|ن محمد |لبــــرم|وي656||4
7o9|9oندستـــ |سيوطحس محمد حس محمد مسعد
2639|oيم طبــــ بــــنه|س|ندر| |م عبــــد|لملك |بــــر|
|23oo2ه |حمد محمود بــــخيتـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسن
6o||9|بــــ |يوسف محمد يوسف محمد |بــــو ط|لبــــ لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
يم محمد يوسف948|44 نده محمد |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طش|
8o3752 فنون جميله فنون |لم |دين| ع|طف من لم
ندستـــ |ل|سكندريهع|دل محمد محمود ه|شم سليم|ن523944
|64o93 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن محمد شح|تـــه فو
344o|4|حقوق بــــنه|يتـــ |حمد |بــــو|لغيط |حمد

33o53بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|تـــن وليد عبــــد |لستـــ|ر ع
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معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء مجدى |حمد لط محمود منصور779222
62222|| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء رجبــــ |بــــو زيد ع
طبــــ ع شمسسم|ء محمد شعبــــ|ن |حمد|697879
يم محمد حسن ع ع حجر|445832 علوم ري|ضتـــ |لم |بــــر|
2446|oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط رمض|ن رش|د عبــــد |لجو|د خليل
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمود سم عبــــد|لعزيز حسي 257833
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقل|ء رف| شبــــ|نه ز|يد|643247

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مصط عبــــد |للطيف فرج|9997|
ق|وى||4892 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيتـــ |لسعيد محمد ع |ل
43oo75يم محمد شه|بــــ تـــج|ره طنط|آل|ء محمد |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف محمد عبــــ|س ج|بــــ ||24593
9o9898 تـــج|ره سوه|جمصط جوده ح|مد محمدين
د|بــــ |سو|ن|ف|يد محمد وزيري |سم|عيل843472
يم6||762 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|مه محمد ن |لدين محمد |بــــر|
يف بــــخيتـــ عطيه 922227 معهد ف ص سوه|جم|ري| 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ح عبــــد |لكريم عبــــد |لق|در محمد عبــــد 4942|5
255o77 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرضوى محمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|له|دى
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسجه|د رمض|ن محمد س|لم|ن788343
64o564تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حسن سعيد سل|مه حسن
7o|2o9| تـــج|ره |لمنصورهكريم رفعتـــ محمد عبــــد |لعليم فتـــح
33o77|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |لسيد سليم|ن |لسيد
يم |لعسكرى634826 وف|تـــوليد صبــــ |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
83o3o|معهد ف ص سوه|ج |م |سم|عيل عبــــد|لعليم عك|شه
ر |بــــوزيد ع 898777 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطسندس ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن سم محمد |م 333435

طبــــ بــــ سويفل|ء جمعه سيد |حمد|89|57
832|9oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عص|م حم|ده عبــــد|لموجود
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |حمد محمد خليفه248889
82o9ooتـــج|ره |سيوطيوسف محمد فرغل محمد
ش|م محمد حسن 4492|3 علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن حس|م |لدين |يوبــــ محمد |لسيد3|74|2
32o||5ره|مه| |لسيد ر|شد |لسيد د|بــــ |لق|
4o644oيم ر ق|سم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن سعيد ز|
7o|939|طبــــ |لمنصورهحمد س| محمود محمد شبــــيبــــ

حقوق |لفيومسل|متـــ محمد |حمد محمد86356
معهد ف ص بــــنه|محمود |يه|بــــ عبــــد|لحفيظ عبــــد|لحميد258848
د|بــــ ع شمس|حمد طه حس عبــــد|لفتـــ|ح|345245
6859ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسل محمد |لعج محمد محمد
تـــج|ره بــــور سعيدصل|ح حسن محمد حسن فرج764542
نوعيتـــ |لم |مختـــ|ر غ|لبــــ يوسف فؤ|د822633

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نزي|د عبــــد |لحميد سل|متـــ عبــــد |لحميد43225
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4|264oنوعيتـــ فنيه طنط|ندى عبــــد|لعزيز ع سم عبــــد |لعزيز دبــــور
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سيد |حمد محمد|45354

7o7532تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|ر| عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن خليل عمر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن رمض|ن عبــــد|للطيف |لديبــــ|25834
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|درتـــ بــــدوى |حمد حسن348866
4|o673تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم شوشه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهشيم|ء |س|مه عبــــد |لعزيز |حمد757544
45o364لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|مصط |م |حمد |م عبــــد |لجليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طوليد رض| رزق أحمد |لبــــشبــــي 2|54|6
7695ooف |حمد محمد خليفه د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم |
ي836557 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير|ويه عبــــد|لن|فع محمد خ
نوعيتـــ كفر |لشيخآيه بــــرىء فتـــ محمود ع2||5|4
رتـــف|طمه جم|ل عبــــد|لد|يم عبــــده236922 علوم ري|ضتـــ |لق|
صيدله |لزق|زيقنرم ن| ع عبــــد| منصور635552
7o|5o2يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنوره|ن محمد رفعتـــ يوسف |بــــر|
54oo6| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد عبــــد |لسل|م محمد حسن

2|5o8يم عبــــد |لمنعم يم |بــــر| ره|تـــ |بــــر| د|بــــ |لق|
يل ج |لزق|زيق|ء وجيه عن| عطيه عن| ||77258 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|ر| عبــــد | محمد ع 476|78
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| |حمد |حمد رزق6772|6

2o755|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمد |حمد محمد شعيبــــ
معهد ف تـــمريض |لم | مه| عمر عبــــد|لحميد عبــــد|لنبــــي63||82
9o|4o||ندستـــ سوه|ج سل|م |حمد |لسيد مهر|ن
تـــج|ره بــــنه|سل|م محمود |لسيد |بــــوعويضه|348625
د ع حسن ع 875495 صيدله |ل|سكندريهن|
ر محمد عبــــد|78|233 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمن|ر م|
634o23|ى وف|تـــحمد محمد |لسيد خ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|وق عص|م عي محمد757542
ح|ن678524 حقوق |لمنصورهنغم |حمد مسعد عبــــد |لعظيم 
ه محمود عبــــد|لحميد محمود|825635 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |مل |لبــــغد|دي عبــــد|لعظيم محمد|9288|8
ش|ن257848 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط حس|م مصط |لد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | ع عبــــد | ع جمعه695395
تـــج|ره سوه|جمحمود عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لغف|899552
نوعيتـــ |لم |ه|جر |حمد ري|ض عبــــد|للطيف9457|8
45|4o5|يم عط ندستـــ |ل|سكندريه|حمد |لغزو |بــــر|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمر جه|د جبــــر محمد جبــــر677598
طبــــ ع شمسمريم نور ع محمود |حمد393|35
يم ز243234 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رين| ميل|د |بــــر|
7o7642|ر|ء محرم محمد رمض|ن عويضه كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدلز
د|بــــ |سيوط|محمد جم|ل عبــــد|له|دى شلبــــى 997|88
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمود حمدى محمد |حمد قل|نه775634
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيه عبــــد |لر| عبــــد | حسن|26937

43oo6oتـــج|ره طنط|محمود |حمد ع |لضبــــع
علوم ع شمسسل عم|د |لدين عبــــد |لغفور عبــــد |25682|
6oo524|يم محمد |لبــــرك |د|بــــ طنط|حمد رمض|ن |بــــر|
33|o2||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء حل فرح|تـــ ح|مد
رهبــــه محمد محمود حسن 229493 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

يم جم|ل عبــــد |لتـــو|بــــ طلبــــ|73922 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
ندستـــ |لم |محمد |بــــو|لق|سم |حمد عمر|ن|233|8
حقوق |لمنصورهحمد محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لجو|د|||4954
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد |لمر |حمد |لمر 56728|
8o9737تـــمريض |لم | رمض|ن جمعه محمد محمد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نف|طمه محمد سعد محمد عي 5|8474
يم محمد عق|بــــ428985 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخإيم|ن رض| إبــــر|

رهمحمد |حمد محمود محمد48688 تـــج|ره |لق|
4||o3رتـــ|عل|ء ك|مل عبــــد|لرحمن ك|مل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

255o49|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|يم|ن ع عبــــد|له|دى |لبــــن 
345o54|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء ن| عبــــد|لمنعم عمر ع|مر

تـــمريض |لفيوم ندى محمد جم|ل |لدين ع محمود|6437
84o58|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعمر محمد محمود عمر
يم||7664 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ندى محمد |سم|عيل ن |بــــر|
484o53تـــج|ره دمنهورس|ره دي|بــــ |حمد عبــــد|لحليم
3553o9|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء سيد رمض|ن |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرويد| |س|مه ف|روق |م|م ع|32222
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء رمض|ن محمد محمود|348364
3268|o| تـــربــــيتـــ حلو|نمنيتـــ نبــــيل عبــــد|لع|ل دسو
صيدله |ل|سكندريهج|د جه|د ج|د سعد |لسنبــــ|7|6247
د|بــــ ع شمس|مروتـــ يوسف |لسيد |سم|عيل صقر344975
حقوق د |طمحمد خ|لد فريد |حمد عبــــد |لغ 3|6222
4o7248تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردين| |س|متـــ عبــــد |لق|در عبــــد |لمقصود

د|بــــ حلو|ن|سم|ء ع|طف محمد عبــــد |لحليم|25769
78o798| حقوق |لزق|زيقحمد محمود محمد أحمد دسو
6758o6يم يم |لدسو |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه |بــــر|
يم |حمد||43847 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد |لسيد |بــــر|
طبــــ حلو|نمحمد جمعه حمدى ق|سم696986
علوم كفر |لشيخخ|لد ط|رق عطيتـــ محمد  حم|د438994
5o|375طبــــ |ل|سكندريهفهد محمد مصط حموده |بــــوجبــــل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح عطيه نوفل449|44
تـــج|ره دمنهورس|ندر| محمد مصط محمد |لبــــ|ز476834
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء |يمن سعد منصور|773282

تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه محمد حم|ده محمد حم|ده36778
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6o5o66ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــه|جر محمد عبــــد |لسل|م محمد ك.تـــ. ف للبــــ
ره|يوسف سعيد عبــــد |لح|فظ حربــــ45476 د|بــــ |لق|
6477oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدى محمد رمض|ن محمد

49|o69تـــج|ره دمنهورمر|م |لسيد ع صديق ع
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد محمد سعيد جل|ل |حمد |لخو66||34
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن|ء ص|لح عبــــد|لسل|م معوض69349

|42o47ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد سم عبــــد |لحميد عبــــد |لموجود
د|بــــ |سيوط|ول|ء محمد زن|تـــى مو |28|89
||8o3|يم عوض رهدين| محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى محمود حسن عز|ز حسن372|33
تـــج|ره ع شمسحمد حسن |لسيد حسن||84|75
34o7o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل محمد محمد |لسيد |لغر|بــــ

3552o يم حن |لزي لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|محمد عبــــده |بــــر|
69o963ش|م عبــــد | ج|يل قصه تـــج|ره كفر |لشيخمحمد 
259o|3ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمود عل|ء محمد عبــــد|لحميد كليتـــ 
|2358oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نرودين| كم|ل محمد ص|دق
معهد ف تـــمريض بــــنه|  عفي محمد عفي قربــــه367|33
2|56o4ره/ري|ضتـــعبــــد| ح|مد عبــــده |لجم|ل إعل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس فضل رض| فضل حسن64|49|
49594o د|بــــ دمنهور|بــــتـــ رمض|ن محمد |لسيد نم
ندستـــ |سيوطش|م |حمد عبــــد|لج|بــــر |حمد 883283
7526|oندستـــ بــــور سعيدمحمد مجدى محمد محمود
تـــج|ره طنط|محمد و|ئل محمد محمد |سم|عيل42|3|6
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين مصط محمود عمر55|37|
63986oيم خ|بــــور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد| | سم |لسيد |بــــر|
5|872oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه |سم|عيل عبــــد|لسل|م مصط |لعبــــد
ن| سعد عبــــده |سكندر سعد9488|5 معهد ف ص |ل|سكندريهم
7o9o|7 بــــي تـــج|ره |لمنصورهعمر محمود محمد |ل
وف|تـــزي|د محمد عبــــد | مصط |3784| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
نوبــــي2547|4 تـــج|ره طنط|تـــسنيم ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح |ل
767o44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشعبــــد |لحميد محمد سل|م صبــــ|ح سل
42|o99د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مديحه حمدى ر|شد محمد دي|بــــ
43o57oيم ج|بــــر |لمجدوبــــي رهد| | |بــــر| صيدله |لق|
3278o4|يم يم عبــــد|لعظيم |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|حمد |بــــر|
| محمد عبــــد|لبــــص حس 852566 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي
34|o36|طبــــ ع شمسحمد ن| ص|لح محمد رضو|ن
علوم ري|ضتـــ دمنهور|ء محمد |لسيد طه |حمد سليم|ن9|5275
تـــج|ره |لزق|زيقيف محمد ع|دل عبــــد |لبــــ|سط محمد ق647882
699o4o|يم |لشيوى طبــــ حلو|نيه رجبــــ حس |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ند| حم|ده ربــــيع ح|مد35489|
82|o22|تـــج|ره بــــ سويفحمد ن| فوزي عبــــد|لحسيبــــ
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تـــج|ره كفر |لشيخمصط عبــــد |لحميد عبــــد |له|دى عجل462739
69563oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهه|جر صل|ح فوزى عبــــد | رضو|ن
يم مصط 22|636 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق من|ر محمد شو |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد ع|دل محمد |ل|م|م |بــــ|ظه|872|69
4|4o98يم ع|مر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء ع |بــــر|
9o96|6 حقوق |سيوطمحمد |يمن محمد حم|ده
زر|عه دمنهورمحمد عوض فتـــ عوض مفتـــ|ح2979|5
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود ع حسن ع سليم|ن|77674
ل|ل|9|73|7 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه صل|ح محمد |حمد 
وف|تـــعمر محمد عمر محمد عل|وه338|28 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رى|3728|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد بــــهجتـــ صديق |لجو
5458o7| حقوق |ل|سكندريهحمد محمد حسن |سم|عيل |لبــــ|
صيدله |ل|سكندريهمحمد |لسيد مصط عبــــد|لع| |لجبــــ242||5
452o77ندستـــ كفر |لشيخعيسوى محمد |لعيسوى فريج ح|مد
ه ع|طف صبــــ عبــــد |لق|در عبــــد 432527 علوم طنط|ن
حقوق |سيوطمحمود طنط|وى محمود طنط|وى 674|89
7o8567د|بــــ |لمنصوره|ي|سم مختـــ|ر محمد محمود
وف|تـــعبــــد| محمد عبــــد| عوف427|25 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o9o82|ى تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء رمزى عبــــد|لمجيد |لبــــح
رتـــ|ف|طمه عبــــد|لش| |حمد حريبــــه77|253 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
229o4|رهبــــسنتـــ مصط فرغ زغبــــي تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم شه |ي | جرجس7|5||8
8o478||صيدلتـــ |لم |ل|ء محسن صل|ح محمود
حقوق حلو|نن| مجدى محمد شعبــــ|ن|22338
249oo4ر|ء حسن رمض|ن رمض |د|بــــ |لم |ف|طمه |لز
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــم| ع|دل محمد سليم|ن||54|35
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمد ن عبــــد |لحليم |لفي 694678
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حبــــيبــــتـــ حمدي حسن حس |لخو|جتـــ476548
7o44|5ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| |لسيد محمد متـــو سيد |حمد
25299oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن |حمد رأفتـــ رضو|ن
52833oندستـــ |ل|سكندريهحمد مسعود عبــــد|لونيس مسعود محمود
6o99o5طبــــ |لمنصورهتـــس|بــــيح |لسيد |لسعيد عجيبــــه
682o28ف محمد م |لدين |لديس تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| |
27228oفنون جميله فنون |لم |د| | كم|ل |حمد شح|تـــ
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لعزيز عبــــد|لحكيم عبــــد|لق|در عبــــد3276|6
6|o|o7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عم|د عبــــده عبــــيدو
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد رض| ع بــــخيتـــ|892|2
تـــج|ره |لزق|زيقيه عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن محمد|642|78
يم ص|لح عبــــد |447959 علوم ري|ضتـــ دمنهوريم|ن حمدى |بــــر|
6o55o9|لسن |لم |/ري|ضتـــ|ع |ء محمد صل|ح محمد عبــــد |لع
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نم|رين| مجدى حليم فه 3474|9
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ندستـــ ع شمسعمر محمد رض| مصط محمد6464|2
|3o|74| ندستـــ حلو|نن|ردين ليشع ج|د |لربــــ رزق
8857o4 ف محمد نور عبــــد|لنبــــى كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد |

يف ع|مر3||7| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد ط|رق نبــــوي 
4o4|7oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــم | سم ثــــ|بــــتـــ شنوده خليل
ندستـــ أسو|نحمد سيد عبــــد|لعزيز سيد|||8439
64|3o2د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم عبــــد|لوه|بــــ ع عبــــد|لع|ل
7548o3كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشعمر محمد محمد |م|م
75o744|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مدحتـــ |حمد عبــــد |لحميد
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد ه| محمد حسن |بــــوس|لم448632
8o|426معهد ف تـــمريض |لم | عزه محمود فرغ محمد
لسن ع شمس|م|رين| رأفتـــ عبــــد|لسيد جرجس248534
52|o96تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررضوى محمد فضل | حسن |لشن|وى
7o3844|ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد حبــــيبــــ محمد سيد |حمد
يم فتـــ |86447 حقوق |سو|نزي|د |يمن |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفي|سم محمد |حمد سلط|ن|6555
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخع|صم ع|دل م |لدين ع خميس528272
يم خليل453356 تـــج|ره كفر |لشيخمصط رض| محمود |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لم | |ء عبــــد|لرحمن شح|تـــه عي |82|853

رتـــ رحمه عبــــد |لبــــ|سط ع عبــــد |لصمد ع37332 تـــمريض |لق|
4793o4وف|تـــمس محمد |حمد من معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ دمنهور|سم|ء محمد |حمد محمد عبــــد|لجليل522347
تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م |س|مه عيد محمد|524736
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقه|جر بــــكرى رجبــــ سليم|ن |لص|دق532|77
89o949 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|يزه عبــــد|لحكيم محمد ع
تـــج|ره طنط|ر| | بــــدوى |لسيد |لسم|428952
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسيف |لدين محمد فؤ|د |لجوي478457
8o|657كليتـــ حقوق |لم |زينبــــ ع عبــــد|لمنعم |سم|عيل
حقوق ع شمسع|ئشه نبــــيل يوسف تـــوفيق42668|
89o99o |تـــربــــيتـــ |سيوطوف|ء جم|ل رشدى عبــــد|لن
6388o3نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقمري|ن رض| فكرى تـــكل| عبــــد |لمسيح

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حس|م حم|دتـــ ج|بــــر حو|ش49343 ل|
4o4o74ش|م محمد |م |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف 
7o3675معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد مسعد ع ق|سم زغلول
يم |لدسو |بــــو|684798 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهريه|م مدحتـــ |بــــر|
62|9o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طيوسف ع محمد |حمد عبــــد |لرحيم
8o|387تـــربــــيتـــ |لم |نعمتـــ | عبــــد| بــــكري عبــــد|لوه|بــــ
7|o|57|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه جم|ل محمود |لدسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه عبــــد|لسل|م محمود |لبــــسيو |276599
ندستـــ بــــنه|محمد |سل|م محمد نعمتـــ |442|79 كليتـــ 
كليتـــ حقوق |لم |خ|لد محمد |لش|ف طه ع 3|8528
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معهد ف ص |لمنصورهكريم ممدوح ل|ش ع ل|ش 686358
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــرون|ء |لدسو عبــــد|لتـــو|بــــ حسبــــ |257526
علوم |ل|سكندريهعبــــد| عك|شه عبــــد| عك|شه  عبــــد73|423
3524o|كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نخلود جم|ل صقر ح|مد
63o94||د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |حمد جمعه محمد جمعه
علوم ج|معتـــ |لسويسبــــه ح|مد عطيتـــ مصط عبــــدربــــه72|6|5

22o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ن|ديه محمد سيد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد رفعتـــ محمد محمود جبــــر||34436
حقوق ع شمسف|دى جم|ل نظ ص|دق324788
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد صل|ح ح|مد |لسيد |لش|ف3|7767
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م مجدى محمد |لسيد جنينه267267
وس223729 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|ري| عم|د صبــــ غ| تـــ|و

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن حس |حمد محمد4226|
7o435|د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه محمد صل|ح |لسيد عبــــد |لش
62|9o4تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد بــــل|ل محمد حسن رمض|ن
تـــج|ره |سيوطف|تـــن |حمد يوسف |صم  |88242
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسم|ء محمد |بــــو بــــكر عبــــد |لرحمن |لم4595|6
53o|43يم محروس يم عبــــ|س إبــــر| ندستـــ |ل|سكندريهر| | إبــــر|
62o665|يم ع يم |لدسو |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأم| |بــــر|
|34|o8رهمحمد ن| عبــــده محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
252||o|ثــــ|ر |لفيوم|ل|ء محمد نشأتـــ مح غ|نم دي|بــــ
925o25 تـــج|ره |سيوطع قدرى ع محمد
6o2o35 يم عبــــد|لرحمن عقبــــ تـــج|ره طنط|نور| |حمد |بــــر|
يم |لسيد عسل|6|92|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|د |حمد |بــــر|
24552oره|م رجبــــ شعبــــ|ن سيد عثــــم|ن د|بــــ |لق|
3489o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|د| | محمد محمد محفوظ

ف صو محمد دسو |64593 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوملشيم|ء |
26o994صيدله حلو|نسل عص|م عبــــده  |ره
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم سعد أحمد مصط |حمد|42363
تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه |لسيد ع سطو ع368|77
445|o7|ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع|طف رشدى سليم عمر
تـــج|ره سوه|جنوره|ن محمد محمد ع 839947
|د|بــــ بــــنه|سيف محمد خليل محمد4|3334
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد | |حمد عبــــد | |حمد |لعس779386 ع.
33o2o|صيدله |لزق|زيقه|يدى سعيد محمد عبــــد|لعزيز
ثــــ|ر |لفيوم|منتـــ | مصط |حمد عبــــد |لق|در6|459|
زر|عه دمنهورأس|متـــ حس متـــموح عبــــد|5|32|5
تـــج|ره بــــور سعيدجنه عمرو محمد |حمد ش| ||6|75
5o99||د ع بــــدر تـــمريض دمنهوربــــدر |لشح|تـــ مج|
62o88|حقوق د |طمحمود عبــــد |لعزيز |حمد خليفتـــ |حمد
4468|o |تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف عبــــد|لر
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يف صقر636522 يف عبــــد| |حمد  علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقكريم 
د فوده9|99|4 د عبــــد|لفتـــ|ح مج| تـــج|ره كفر |لشيخحمد مج|
|د|بــــ بــــنه|س|رتـــ |حمد محمد سعد محمد356543
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفلفريد ش|كر جورج ري|ض نخله|652|68
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروفيد| ع|دل فتـــح | غ|نم252279
8o3362ثــــ|ر |لفيوم|محمد خ|لد محمد عبــــد|لوه|بــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط حمد مصط عبــــد|لحميد محمود|876685
صيدله طنط|م| |ر |لسيد محمد كشك675563

رهممدوح جم|ل عزوز |حمد26653 ندستـــ |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صديق عل|م محمد|46279

كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــي|ر| |سم|عيل خميس |سم|عيل767553
7|o5|6|يم |لسيد |ل |د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه سم |بــــر|
حقوق |سيوط حمد محمد |حمد عبــــد|لرحيم|7323|9
4|5o54تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | ح|مد |لسيد  |بــــى
يم مبــــروك|2324| علوم ع شمسر|ن| ع|دل |بــــر|
تـــ محمود محمد ع شح|تـــه37|342 تـــربــــيتـــ بــــنه|ن
حقوق |سيوطكريم عبــــد|لع|ل عبــــد|لمعتـــمد عبــــد|لحليم 885933
2|5oo3رهعمرو محمد صل|ح |لدين عثــــم|ن محمد عطيه تـــخطيط عمر| |لق|
864|o5م|م علوم |سو|نعمرو |حمد عبــــد|لمجيد 
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سم محمد |بــــوزيد6|5249
ر عبــــد|لع|ل محمد273495 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمصط م|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسريه|م سعيد عبــــد |لحميد |لصبــــ|غ67589|
علوم |سيوطم|ري|ن| حشمتـــ ع|زر مس|ك 875372
ندستـــ |لمنصورهمحمود رض| ه|شم عبــــد |لوه|بــــ |بــــو ج735|68
52o273تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م صبــــ عبــــد |لسل|م سليم|ن خليف
يم حسن حسن |ل|سود623755 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طآيه |بــــر|
68839|| ف عبــــد |لمع ه |لسيد م تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
3|8o76تـــج|ره بــــنه|يوسف عمر خط|بــــ عبــــد|لعظيم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعل|ء محمد رض| محمد سيف |لن عبــــد 246422
يم محمد غ|255923 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |بــــر|
7o|o|3معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد محمد عبــــد |لبــــ|رى مأمون محجوبــــ
33|4o8 ر ك|مل |حمد |بــــو|لعن نوعيتـــ بــــنه|ك|مل م|
رهمحمد مسعود عبــــد|لعظيم حس 242925 طبــــ |لق|
يم |ل|سلخ7489|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمستـــسنيم حسن عبــــد |لمنعم محمد67726|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطرح|بــــ ع عبــــد|لتـــو|بــــ ع  878453

ف عبــــ|س عبــــد |لمقصود9|8|3 رهعبــــد |لرحمن | صيدله |لق|
4o8928تـــربــــيتـــ طنط|مه| صبــــرى غنيم |حمد |لبــــربــــرى
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمصط |لسيد ص|بــــر عبــــد |لسل|م5|7697
4oo4o3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد ع |لسبــــ
معهد ف تـــمريض |لم | مصط ن|جح محمد عمر|ن857852
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ح|مد عبــــد|لسل|م س|لم267793
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسل بــــهجتـــ فوزى محمد |بــــو عمر426632
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإسل|م ح|مد سعد محمد يوسف3254|5
د|بــــ |لمنصوره|يه خ|لد عبــــد |لع| |بــــو قمر|367||6
675o94ندستـــ بــــور سعيدسل حس|م |لدين |لسيد مك|وى ع
5278o| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمريم سعيد محمد ع حف
33o248د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|بــــسملتـــ مسعد حسن ه|شم|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــد|لع| 529722
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد حس حس |لجد|وى492366
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسصف| سعد سيد منصور229252
زر|عه |لمنصورهوسيم عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 693659
89523o|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد| يوسف كم|ل |لدين عبــــد|لبــــ
5293ooتـــ|محمد عبــــد|لمنعم قطبــــ عبــــد|لمنعم |لدي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
7o9o33| تـــربــــيتـــ |لمنصورهله|م |حمد حس محمد مع|
|د|بــــ طنط|مصعبــــ ع أحمد محمد س|لم3264|6
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|بــــتـــس|م محمد |حمد حف ||83954
4359o2|ف مر|د |لص|وى علوم طنط||ء |
تـــ2367|6 يم متـــو خ ندستـــ حلو|نحمد |لكور| |بــــر|
تـــ ع|دل حسن |لسيد عبــــد|لو|حد|633773 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
رهح|رثــــ خ|لد |لسيد ح|رس324878 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يوسف محمد |لسم| محمد |حمد35|482

6725oد|بــــ |لفيوم|ه|جر سعد|لدين محمود محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد صل|ح |لدين |حمد |حمد س|لم524575
7o9574|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن ع محمد ع يوسف شوشه
د|بــــ |لزق|زيق||ء سعيد محمد حس مصط |637839
3|9o|5ندستـــ ع شمسرحمتـــ و|ئل عوض |حمد
يم |لسيد محمد |لبــــدوى88|242 زر|عه ع شمسيم|ن |بــــر|
يم ع سليم|ن675599 طبــــ |لزق|زيقتـــسنيم سعد |بــــر|
775o65يبــــه نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم ع|طف ز ع 
صيدله ع شمسمريم ش|دى عبــــد|لمجيد |لسعيد عبــــد924|35
6o255|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط محمد عصمتـــ |حمد دومه
طبــــ بــــنه|رقيه فكرى محمد |لزن|تـــي256658

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد شعبــــ|ن ع|مر حسن درويش|43329
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يم|ن عو|د محمد فرح|تـــ||75448
222o5o|ه محمد صل|ح عبــــد|لمطلبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|وف|ء ح|مد |لسيد سليم|ن775957

253o4| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسنتـــ |يمن س| عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم محمود |حمد |لعو |63586
حقوق |ل|سكندريهمحمود حن محمود عبــــد |لع|ل محمد6|4868

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لعزيز حس محمد سيد6|598
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمصط |يه|بــــ محمد ربــــيع |لدين بــــدر 764592
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معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمدحتـــ سيد سعيد حس|ن|47|6
279o8||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م ح|مد مر |لوكيل
69o2|9تـــج|ره |لمنصورهسل|م محمود عبــــد |لمو ع |لسيد
2|52o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن|ء عص|م محمد عبــــد|له|دى
يم حن عزيز5839|8 معهد ف ص بــــ سويفم|دون| |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ص|بــــر عبــــد |لغ عطيه|64|767
تـــربــــيتـــ |سيوطندى جل|ل دسو عبــــد|لمنعم 9|8787
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |حمد سيد ن مر|د44572|
3556|o| طبــــ |سن|ن ع شمسمنيتـــ ع|دل محمد مر
معهد ف ص |سيوطمرثــــ| ن|دى حن| بــــسل 885385
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمرو|ن صل|ح عبــــد |لحكيم ع 895|42
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء |سم|عيل ك|مل س|لم |لحفن245457
6786o7طبــــ |سن|ن |لمنصوره |ر حسن |حمد حسن |لوصيف
تـــج|ره بــــنه|مريم عبــــد |لوه|بــــ محمد عطيه735|77
845o|8 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحسن منصور محمود محمد ع
رهبــــسمه |حمد محمد فتـــ236656 طبــــ |سن|ن |لق|
28656oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن عل|ء |حمد |لجز|ر
4o6662تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|رتـــ محمد خميس مو عبــــد|لرحمن
حقوق |سو|ن حمد رجبــــ ع |ن |حمد|897927
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|يكل مريد كرلص مسعود6265||
ر|ء محمد جبــــر عبــــد|لفتـــ9687|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|طمه |لز
69684oتـــج|ره |لمنصورهعمر جم|ل فرج ع |لعط|ر

|44o|ي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد حس|م |لدين مصط متـــو |لدم
8|7|5o|لسن |لم |نجيلوس |س|مه رمزي ص|دق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر مجدي عبــــد|لصبــــور |لسيد325679

ن| ي| محمود عبــــد |للطيف |لق4223| لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|م
يم |685352 يم |بــــر| حقوق |لمنصورهن |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طد | ف|يز حسن |لجنيدي5|66|6
ل|ل يوسف |حمد حميد526493 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد| 
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمرو وجيه عربــــى |بــــو |لمك|رم23433| ل|

د|بــــ حلو|ن|ه|جر |حمد عبــــد |لمنعم بــــيو4|53|
صيدله بــــ سويفدين| ح|تـــم محمود عبــــد|لفتـــ|ح44|5|8
453o53ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخخ|لد ز عبــــد |لع| ز عبــــد|لع|ل معهد ع| 
4o327o د|بــــ |ل|سكندريه|آيه |حمد محمد حسن
نوعيتـــ |لزق|زيقسهيله محمد عطيه دسو عطيه638794
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد عبــــد|له|دي محمد ع |لقصبــــي6|4952
329o26|تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد |لسيد محمد |حمد |لحلو
6974o8| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عبــــد |لعزيز |لسيد |لعج
8|95|o|طبــــ |لم ||ء صل|ح |لدين محمد |حمد
627o63تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لغ عبــــد| عبــــد|لغ ش
يم محمد |بــــو |لعن 9486|6 علوم ج|معتـــ د |طش|م محمد |بــــر|
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كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حمد |يه|بــــ عص|م |لدين محمود|67|774
يم حسن ن|صف328879 حقوق بــــنه|مصط |بــــر|
432|8o|صيدله طنط|مل |حمد عبــــد |لرحيم |لنح|س
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن حس محمود حس 523428
229|4oوس يوسف ن| ع|دل تـــ|و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
يف7476|| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد |لسيد |ل
8983o| علوم سوه|جند ي| ج|بــــر محمود
تـــج|ره |لزق|زيقس|ندى محمد بــــه|ء |لدين عبــــد |له|دى 3|6327
|6o652يم عبــــد |لسميع |حمد ره|ع |بــــر| د|بــــ |لق|
ر حسن س|لم8|98|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن عل|ء م|
5o843o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــه محمد عبــــد|لخ|لق |لسم
5|6o4oثــــ|ر |لفيوم|دين| محمود محمد |لشيخ محمد فضل
34576o|يم زين حل محمد بــــرك|تـــ |د|بــــ بــــنه|بــــر|
522o73زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهفرحتـــ عطيتـــ عبــــد |لمو عبــــد |لسل|م
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد سعد |لسيد |حمد||44|62

ي محمد7678| ش|م ي طبــــ ع شمسريه|م 
ر|33696 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود عبــــد|لحميد محروس عبــــده ز
يثــــم |بــــو |لعل| محمد عل|م4|395| د|بــــ ع شمس|دين| 
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن|ر مجدى ح|مد |حمد بــــند|رى2|8||3
263o82فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء سعيد |م|م مصط إم|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|مح نبــــيل صبــــ شفيق|6624|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس |حمد حس |حمد6|8326
9o36o9 ق|وى محمد |بــــو|لمجد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |بــــو
77|536| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد | |حمد عبــــد|
85o599كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدش|م |حمد عل|م محمد
77o695نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمد دسو |لسيد
وف|يوسف ربــــيع محمد |حمد8|||75 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد عبــــد |لعزيز |لص|وي8|653

7574o7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | عزتـــ عزيز بــــ|سي
5o7644زر|عه |ل|سكندريهه|جر فوزي محمد عبــــد|لق|در محمد

يم عبــــد |لمع |حمد|85|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوط حمد حم|ده سم سيد|885785
27o959| يم ع زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |يمن |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمسمروتـــ صل|ح |حمد خليل8894|3

تـــج|ره بــــ سويفيف فؤ|د عبــــد | محمود53977
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمود ع جمعتـــ محمود45584

معهد ف تـــمريض كفر|لشيخسعيد بــــدر حمد حميده عبــــد|لع|ل8|4625
يم صديق محمد67222| يم محمود |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
3|6oo4علوم حلو|نسل عيد سليم|ن محمد
7722o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم محمد فتـــ فتـــوح عبــــد |لسل
3328o2د|بــــ بــــنه|لج وليد زكري| ز عبــــده|
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ندستـــ )6|كتـــوبــــر|بــــول| سم عز زعتـــر7664|2 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
يم جزر4|2575 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|جميله ه| |بــــر|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء عبــــد | محمد محمود|69357
حقوق طنط|مصط محمد |حمد محمد |بــــوسيد|حمد494332
تـــج|ره |لمنصورهي|سم |لسيد محمد |لش|ف|69537
ر محمد عبــــد |للطيف |ل|سود253942 ره|محمد م| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره طنط|سعيد طلعتـــ سعيد متـــو |ل|ع494392
425o68يم يم بــــخيتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمه |بــــر|
698o6oتـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره ي| حل |ل|م|م
8373o|يم كليتـــ طبــــ أسو|نف|طمه |بــــوط|لبــــ ع |بــــر|
م|م|9|765 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدعمرو عص|م |حمد ن |لدين 
يم ن7545|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمد فريد كم|ل |بــــر|
5|o375|ق|وى معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |ل
تـــمريض |لزق|زيق ل|ء ع|طف |حمد متـــو عطيه سمره627273
43o|42تـــج|ره طنط|رو|ن عيد مر عيد
762||oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمد |لتـــ|بــــ محمد عبــــده شهده
حقوق |لمنصورهرضوى خ|لد صل|ح عن|ن57|7|2
436o|8علوم |لمنصورهنرم فه ع|طف سلط|ن
8o883o|يم تـــج|ره بــــ سويفحمد |س|مه عبــــ|س |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنوره|ن |يمن |لسيد |لسعيد جمعه4|87|6
4|||6oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء عبــــد |لعزيز رمض|ن عبــــد |لرحيم عبــــ
زر|عه |لم |لشيم|ء حسن محمد سعيد||85454
9|93o9 علوم |سيوطف|طمه ز حس ع
تـــج|ره كفر |لشيخلسعيد محمد ع|دل عزتـــ ج|د محمد|699443
6|477oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|ريم خ|لد محمد أم|رتـــ

2o|59د|بــــ |سيوط|عمر محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعزيز
8o7369| يم محمد |حمد |لش|ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــر|
ره|نور |لهدى |حمد ح|فظ |حمد65893| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسروج | ع|طف ري|ض عطيتـــ4|597|
4o9684د|بــــ طنط|دع|ء رمض|ن فودتـــ عبــــد |لكريم|

تـــ حس عبــــد |لفتـــ|ح رشدى|7|622 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفم
تـــ |حمد حس يوسف327225 ره|ن د|بــــ |لق|

3o437| ره|خديجه جمعه |لسيد عبــــد د|بــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد عز|لدين محمد مبــــروك7|4878
ور|58254| ور عبــــد |لعظيم  ه  |لسن |لم |م
248o||| | صيدله طنط|ه|يدى ط|رق عبــــد|لحميد عبــــد
9|2o22  | تـــج|ره سوه|جتـــوم|س ع|دل |لتـــ عط|يه
62o687|معهد ف ص بــــور سعيدحمد حس|ن محمد زيد|ن
78oo95حقوق |لمنصورهول|ء محمد |لسيد سعيد
84o686 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عمر عبــــد| حس |لع|د
77o835نوعيتـــ |لزق|زيقمريم حسن محمد |حمد عسكر
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ| م|زن |حمد ع رجبــــ32|255
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |يمن تـــميم ج|د |لربــــ22859

رى25|638  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |لسيد عبــــد |لحميد |لسيد |لجو
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــرح|بــــ خ|لد عبــــد|لمنعم |لسبــــ266725
ى |حمد عبــــد |لرز|ق |حمد 754272 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر|ن| ي
|46o7|د|بــــ ع شمس|بــــه و|ئل ي محمد
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|سه ع|دل سعد |سم|عيل وقيع9649|5
ف ع سعد |237992 لسن ع شمس|ه|يدى |
5o8925زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد مختـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لوه|بــــ
5o4424تـــمريض |إلسكندريتـــ د| | س| عبــــد |لبــــديع |حمد زن|تـــى

رهيم|ن عبــــد |لنبــــي ك|مل سيد|43362 تـــج|ره |لق|
رهمحمود رجبــــ صل|ح |حمد8345| تـــج|ره |لق|

وف|تـــحمد نبــــيل |حمد تـــم|م|775||3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o47|8د|بــــ |لمنصوره|ه|جر خ|لد طلعتـــ محمد |لدرس
رهس|ره عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم|542|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم ه|شم776463 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نرم فرم|وى |بــــر|
6o6878د|بــــ |لمنصوره|مدحتـــ عهدى جرجس بــــطرس
8835o7 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمصط |حمد محمد ع
77264oحقوق |لزق|زيقلبــــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن غريبــــ
32|62o |رهمحمود حمدى |حمد عبــــد|لبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
884o6o|ء سعيد عبــــد|لمجيد يوسف| تـــربــــيتـــ |سيوط  
8||73o ن| |لقمص يعقوبــــ وليم ذ تـــج|ره بــــ سويفم
69oo62تـــمريض |لمنصورتـــ سلوى حس|م |حمد رمض|ن
بــــ 897367 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد محسن عبــــد|لمبــــدى |بــــود ع| 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م فتـــ عبــــد |لغف|ر در|ز|494668
86oo23ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن محفوظ محمد عبــــد|لرحمن
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسس|ره محمود |لشو|د عبــــد | س2|4373
78oooتـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن نعم|ن حمد|ن بــــيو

63699oيم يم صل|ح |لدين |لسعيد إبــــر| تـــج|ره |لزق|زيقإبــــر|
256o95ود د ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سم سليم|ن 
7|o835| |ر |لمهدى عط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد نسيم ز|
علوم ج|معتـــ د |طيه|بــــ |لسيد محمد محمود |لديبــــ|696932
صيدلتـــ |سيوطعمر عزتـــ |لليثــــي محمد829625
يم مصط عو|د |لسنهورى3|3387 زر|عه مشتـــهرشيم|ء |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|نم محمد عبــــد |لر|زق يوسف785435
حقوق |لمنصورهصف|ء محمد ع |لسق| سليم|ن7|6994
رهكريم|ن |يه|بــــ سيد محمد946|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم خليفه688997 طبــــ ع شمسمحمود |حمد عوض |بــــر|
يم ش|ف 877|35 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود جم|ل ح|مد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جريم|ن ع محمود غ|زى 897942
4776o9 د|بــــ |ل|سكندريه|رن| ع|دل محمد فريد مصط نص
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د|بــــ حلو|ن|ه|جر عبــــد |لفتـــ|ح سعيد عبــــد |لفتـــ|ح57524|
768o46تـــربــــيتـــ |لعريشسمر عل|ء محمد |سم|عيل عبــــيد
||5o54يف حبــــيبــــ نصيف فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيوستـــ | 

تـــربــــيتـــ حلو|نسع|د مصط عبــــد |لكريم عثــــم|ن|33|4
معهد ف ص |لمنصورهمصط فضل مصط محمد ش|دى684459
حقوق |ل|سكندريهيم|ن حمدى محمد عبــــد |لحميد |لصعيدى476655
|34o|3حقوق ع شمسمحمود س| |لسيد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد عبــــد|لسميع عبــــد|لرحمن رزين2789|3
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|سل محمد محمد |لجندي7882|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسمتـــ فوزي عبــــد|لرحمن حس|ن |بــــر339476
36985oيف حس عو|د عوض كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ 
فنون جميله عم|ره ج حلو|نحمد جم|ل عبــــد|لحميد عبــــد|لجو|د|629|23
63494oتـــج|ره |لزق|زيقعمرو ي| ع عبــــد|لرحيم مو
5o2897تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل محمد فوزى عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن عم|د |حمد ع شعر|وى82|786
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط محمد عبــــد|لبــــ|رى ن|دى244757
تـــمريض كفر |لشيخحس|م محمد محمد عبــــد|لعزيز |لملي437425
4282|o|تـــج|ره طنط|ل|ء خميس |حمد محمد حو|س
يم حبــــيبــــ|8548|2 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطبــــ|نوبــــ |ي | |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|له حمدي سعد محمد|4|33
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقفتـــ محمد فتـــ عبــــد |له|دى  |حمد679659
ندستـــ |لم |محمد مجدي مصط شوشه449373
|463o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|له حسن محمد ع|مر
و 8|3462 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه| محمد مصط محمد |ل
9oo85| معهد ف ص سوه|جيوستـــ | س|مح مكرم شنوده
9o538||ه ص|لح عبــــد|لر|زق ش|كر د|بــــ سوه|ج| م
4o5o25| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|نوبــــ مل|ك رمزى ج|بــــ |
683o66|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــل|ء مسعود مسعد ج|د عمر
وس|82|868 معهد ف ص |سو|نبــــ|نوبــــ |س|مه عبــــدو تـــ|و
رهزينبــــ صل|ح محمد فو|ز8||239 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطصفيه ن| عنتـــر حسن  9|8824
72o5oمعهد ف تـــمريض |لفيومس|ره منيس عزيز محمود

تـــج|ره |لزق|زيقجه|د محمد س|لم |حمد حسن779434
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد مر عبــــ|س فرح|تـــ234453
6o2o|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره |سم|عيل |حمد |سم|عيل عي
24||o|يف نبــــيل صبــــرى ره|عبــــد|لرحمن  د|بــــ |لق|
تـــج|ره سوه|جم| عبــــد|لن| عبــــده عبــــد|لل|ه|864727
27o55oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد مسعد |لسيد حسن جوي
27o237يم طبــــ بــــنه|محمد مجدى محمد محمد |بــــر|
9|o455 حقوق سوه|جمعتـــز عبــــد|لحفيظ محمد علو|ن
9oo63| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــع |ء ع|دل ع فر|ج
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حقوق حلو|ند | عمرو محمد حس 48454|
وى255928 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمد محمود |لسيد |لز
4346o6تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء |حمد ع |لنج|ر
د|بــــ د |ط|ندى صل|ح محمود |لعدوى د|ود6278|6
265o58وف|تـــعمر عبــــد|لعزيز محمد فريد عبــــد |لعزيز يونس وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهجوزيف محروس لوق| بــــسخرون87|44 عل|ج طبــــي |لق|
6898o9علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــم صبــــ صبــــ محمد فضل

د|بــــ |سيوط|ر| | محمد حسن محمد3575|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ر| | سعيد عبــــد|لع| عطيه |لمسل263887
76o98|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسوق ع|دل |حمد شح|تـــه
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسميه رض| عبــــده |لمر |لحفن|وى622365
335o64معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرشهد محمد رض| عبــــد|لخ|لق فرج
48oo6|ف فتـــح | محمود عوض ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |
4o7334د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر عبــــد |لن| ع محمد |حمد
وف|تـــو|ئل سعيد |حمد و|ئل773966 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6764o|تـــج|ره |لمنصورهمنه | |لسيد |نور |لمر
د|بــــ دمنهور|ل |ء محمد ضيف | محمد عبــــد|لع5787|5
رهشكرى خ|لد فكرى عبــــد |لمعبــــود4|645| تـــج|ره |لق|
|6o47oعلوم ري|ضتـــ حلو|نيح |حمد ع |حمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمد يح ح|تـــم عبــــد|لرحمن|85926
يم7967|2 يم عبــــد|لمعبــــود |بــــر| رهندى |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم دمنهورآل|ء ع|دل سنو |لص| حميده6|57|5
4o|663حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعطيه عبــــد |ل عطيه |لسيد |بــــو خليل
ه رجبــــ محمد عبــــد|لعظيم857876 طبــــ |ل|سن|ن |لم |ن

3oo88 ش|م فتـــ ج|د |لمو تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نس|ره 
و4244|5 علوم |ل|سكندريهإيم|ن يوسف يوسف يوسف أبــــو ز
د|بــــ ع شمس|ي|سم وليد |م|م عبــــد |لحكيم74|8||
تـــمريض دمنهورآيه |لسيد عبــــد|لمو عبــــد|لرحمن خ |872|5
د|بــــ |سيوط|دين| |حمد عبــــد|لرشيد محمد  8587|9
ندستـــ |ل|سكندريهمريه|ن رأفتـــ |لسيد سليم|ن85|448
علوم طنط|تـــ ممدوح ص|دق محمود متـــو432386
د عبــــد|لرحمن عبــــد|لغف|33364 تـــج|ره ع شمسمحمد مج|
علوم |لزق|زيقه|يدى عص|م محمد محمد خليفه6|4|64
323|o8تـــربــــيتـــ ع شمستـــه| صبــــرى محمد |لفو عبــــد|لعزيز
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد عبــــد|لرؤوف جمعتـــ محمد||68|23
52o578ف عبــــد |لروف رمض|ن |لجمل علوم دمنهورل|ء |

434o4ره|مروه ع|يد خليل محمد عل|م د|بــــ |لق|
6|o452ر عيـطه | محمد محمد عبــــد|لظ| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي

صيدله بــــ سويفنجل|ء سعد رمض|ن محمد62939
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|زينبــــ حس ص|لح |لبــــدر|وى432423
69o873معهد ف تـــمريض |لمنصوره سع|د عطوه |لسعيد عبــــد |لجو|د
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62962oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر من غريبــــ عبــــد|للطيف |لحديدى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه مسعود ربــــيع مسعود248446

3o385زر|عه ع شمسمنتـــ | |س|مه سعيد ص|دق
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ عبــــد| عبــــد|لمقصود عبــــد|لسل|35982
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن|ء شكرى |حمد ع782385
2622o4يم محمد محمود شبــــ|نه تـــج|ره بــــنه|كريم |بــــر|

5288oطبــــ بــــ سويفنور محمد سعيد عبــــد |لمجيد
4o8826د|بــــ طنط|س|ره ع عبــــد |لستـــ|ر ع |سم|عيل|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ر| | ن| عدس ج|د |334838
42o897|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخغ|ده محمد |حمد |لش|ف |لسم
43655oتـــج|ره كفر |لشيخي|ر| محمد حسن عي |لعتـــر
ل|ل |لص|دق|||778 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد حسن 
853o63د|ر |لعلوم |لم |عبــــد| محمد خلف |حمد
9o2945|د|بــــ سوه|ج| ل|ء |نور بــــر ه|شم
7o8o|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ع محمد |لسيد محمد حو|ش
36o89|| لسن ع شمس|حمد عص|م رجبــــ مصط
5|o595علوم دمنهورمصط محمد ز |لعج
848o6| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نف|طمه مو رمض|ن مو
4o385||تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م محمد |حمد محمود حسن
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ق|سم ع عبــــد|لرحمن||34589
4|54o4تـــج|ره كفر |لشيخيح |حمد يح حموده |لزعيم
5o843||صيدله |ل|سكندريهيم|ن |نور محمد محمد عطيتـــ
د|بــــ |سيوط|م|رين| جوده م|كن جوده  883334
حقوق |سيوطح|مد محمد ح|مد محمد |حمد  3466|9

تـــج|ره |سيوطلبــــر|ء |حمد ص|بــــر عبــــد |لجو|د|49998
758|o|طبــــ |لسويسعزتـــ سليم حس محمد
3288o6د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ع عفي |م|م
7o458|تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد |لمنعم سيد محمد محمد حبــــيبــــ
63286oيم عبــــده لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ند| محمد عبــــد|لو|حد |بــــر|
428o67تـــمريض طنط| ف|طمه ر| عبــــد|لحميد |حمد |بــــوعبــــيه
35|74oيم عبــــد|لرحمن سل نوعيتـــ بــــنه|خديجتـــ عبــــد|لرحمن |بــــر|

5|2o9ف شعبــــ|ن سل|مه تـــج|ره بــــ سويفمحمود |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره يوسف عبــــد|للطيف ع 38|863
9|22|o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرمض|ن محمد ع عبــــد|لرحيم
89843o تـــج|ره سوه|جعبــــ حس |لبــــدرى ه|شم
27o932يل ج |لزق|زيقسندس محمد عبــــد| حج|زى ع|مر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى |حمد س|لم |حمد39|52|
حقوق |سيوطمن|ل عص|م عبــــد|لحكيم ع 878787
68469o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره دى ه| محمود حسن |لسيد وف
ندستـــ |لزق|زيقحمد عرفه |لص|وى محمود|637883
فنون جميله فنون حلو|نرول| حشمتـــ |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح529||3
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وف|مرو|ن مجدى عبــــد|لحميد فتـــ5|35|3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
7o866|د|بــــ |لمنصوره|يوسف عبــــد |لمنعم حسن حسن |لش

|38o2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|سل محمد زينهم ع
626o|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مصط محمد مصط محمد
7o564oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد مدحتـــ |حمد صبــــرى عبــــد |لمطلبــــ

553o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ع |ء عص|م عبــــد |لر|زق حسن
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | وليد شح|تـــتـــ عبــــد|لسل|م يوسف345695
5|765oش|م سعد عبــــد |لجو|د لسن ع شمس|رويد| 
267o|3تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــشيم|ء عبــــد|لحليم حس محمد

وز عبــــد |لمنعم سلط|ن |حمد85|35 رهف حقوق |لق|
حقوق |لمنصورهحمد حم|ده |حمد بــــره|م محمد|94|6|7
8o8644معهد ف ص بــــ سويفع|صم محمد جم|ل فؤ|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرقيتـــ محمود مس|عد محمد مس|عد485932
26o696تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه عط| حميده |بــــوحميده
يم338942 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمتـــ ه| محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | ط|رق عبــــد |لسل|م |لخبــــى6959|4
علوم طنط|شيم|ء ص|لح عبــــد|للطيف عبــــد|له|دى 9423|5
|29|o9معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد سعيد بــــديع سليم|ن
تـــج|ره بــــور سعيدمه| حسن حسن |حمد |لمر|كبــــي2579|7
5o6979|زر|عه |ل|سكندريهنور محمود |نور محمود |بــــو|لعل

5o969| لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد رمض|ن عبــــد |له|دى ع
6o4837تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر| | جم|ل عبــــده محمد قنديل
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه حسن عيد حسن53674|
76o5o3| ش|م |م محمد |لبــــلبــــي ندستـــ |لسويسم 
8392o|| يم |لسعدي عبــــيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق بــــ|سنتـــ محمد منصور |حمد784447
88892o تـــربــــيتـــ |سيوطحس محمد محمد ع
|45o|6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندى فؤ|د عثــــم|ن ع
643o69نوعيتـــ |لزق|زيقمه| محمد محمود محمد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء ع|دل لط حس |8|7|5
م عبــــد |لمع |لسيد محمد|99|753 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د
تـــج|ره سوه|جعمر |حمد |لسيد |حمد عبــــد|لرحمن37|628
معهد ف ص سوه|جدير محمد محمد عبــــد|لمجيد 899892
7o8|4o|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد عثــــم|ن محمد |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره ع سعد عبــــد|لرحمن867|22
48o925د|بــــ د |ط|نوره|ن محمد |لسيد محمد عبــــد |لرحمن
6754o2|حقوق |لمنصورهحمد ج| |حمد محمد |لعدل
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن عوض عبــــد |لعظيم |حمد 686337
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسل ز بــــرك|تـــ ز759656
7623o7يم لس محسن لم شنوده |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدك
8o46|3تـــمريض |لم | م|روله جرجس نبــــيل ف|يق
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5o2892 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس| مبــــروك محمد رمض|ن حس|ن
9o6454 ف مصط بــــدرى تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره |
69|o42رهمصط محمد بــــدوى محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
43o86|طبــــ بــــيطرى بــــنه|زينبــــ أحمد زغلول ح|فظ
5o399|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد ك|مل محمد عبــــد|للطيف |لني
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عمر ع|دل |نور محمد4239|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردين| فؤ|د |سم|عيل |حمد رمض|ن498232
ره|ي|سم سيد عبــــد|لسميع |لعزبــــ983|22 د|بــــ |لق|
4o386|د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم |لص|وى عبــــد |لعزيز |لص|وى
7|253oتـــربــــيتـــ |لمنصورهحس|م محمد |حمد رمض|ن حسن
2524o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وق عبــــد|لن| عبــــد|لفتـــ|ح مو
ش|م |م |لششتـــ|وي|676892 د|بــــ |لمنصوره|حمد 
6o4758عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ل|ء حسن بــــدر |لدين حسن |بــــو |لعل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر حسن |حمد مبــــروك74|6||
علوم بــــنه|ي|تـــ مجدى محمد سل|م|5|2674
يم636826 رهمن|ر عبــــد|لر| شو |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
ى|624664 تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد محمد |لسعيد |لح
9|o78o علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد كم|ل |لديبــــ عبــــد|لحميد
يم مندور794|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن رمض|ن سلم|ن |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعم|د |حمد  فه مختـــ|ر حموده546|43
6o9343ندستـــ طنط|حس|م حسن محمد منصور قنديل
69o868طبــــ كفر |لشيخزينبــــ عم|د محمد عبــــد |للطيف
يم ع حس 778384 د|بــــ |سيوط|بــــه رض| |بــــر|

رهمرفتـــ شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لرحيم36895 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديندى |لسيد عثــــم|ن حميد2|2722
63776oء محمد محمد شح|تـــتـــ |بــــو|لعل| طبــــ ع شمس|
ندستـــ |لمنصورهع|صم مصط محمد سليم|ن بــــدر677548
يم محمد حس|4|7696 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسعبــــد | |حمد |بــــر|
صيدله طنط|شيم|ء فرج |لسيد عطيه |لزن|تـــى|43429
يم |حمد عطوه|47583| رهحمد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى ممدوح عبــــد|لوه|بــــ عويس927|22
ندستـــ ع شمسجم|ل |لدين |حمد جم|ل |لدين |حمد عبــــد 92|2|2
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيوسف |س|مه ح|مد |حمد848239
5o759|علوم |ل|سكندريهس|ره محمد محمود عبــــده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم مصط ع محمد |لجمل644949
43oo29صيدله طنط|عمر محمد جل|ل |بــــوريه
765o|2ف محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لنحر ندستـــ بــــور سعيدعمر |
يم عبــــد|لحميد94|348 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نين ه| |بــــر|
يم |لق| 257529 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق |س|مه |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمود عبــــد|لرحيم محمد محمود 359|88
5o576| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد|لرحمن محمد |حمد شكرى محمد عبــــد
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بــــه رزق 883856 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطرش| ف|يز و
696o95ق معهد ف ص |لمنصورهزينبــــ عص|م |لبــــيو عبــــد |لموجود |ل
ش|م ف|روق متـــو ن| 438459 طبــــ طنط|محمود 
رهسل منصور محمد قطبــــ فر|ج223656 د|ر |لعلوم ج |لق|
523|2o|زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــيه|بــــ حمدى حسن زيد|ن

د|ر |لعلوم |لفيومجه|د |لسيد متـــو خليفتـــ3||64
بــــي |69372 يثــــم محمد |ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق 
د|بــــ دمنهور|عبــــد|لحليم عل|ء عبــــ|س عبــــد|لحليم شعيبــــ|3|495
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد |حمد محمد عبــــده53|689

رتـــ|ه|يدي |حمد عبــــد |لحميد صديق|3449 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد صفوتـــ من محمد |سم|عيل6|2698
7o9o78طبــــ |سن|ن كفر |لشيخخلود جمعه محمد |لسيد |لسيد خليل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينسمه فيصل فه محمد846|86
لسن ع شمس|س|ندر| جورجيوس بــــش|ى بــــولس325||3
يف صل|ح |لدين|484587 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد زي|د 
طبــــ بــــيطرى دمنهورعمر ع حسن |لدسون478454
علوم طنط|يم|ن محمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لفتـــ|42695
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لحكيم سيد |339252
ره|حمد ن| محمد س|لم|295|32 عل|م |لق|
صيدله |لزق|زيقنس محمد محمود عبــــد |للطيف|9||782
638993| تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |حمد مصط |لسيد عبــــد |

صيدله بــــ سويفندى محمد ح|مد معوض892|6
32989oتـــربــــيتـــ بــــنه|روضتـــ محمد جم|ل محمد محمد ن دومه
43||o4علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ محمد م |لدين |لبــــنه|وي
7|2o|9طبــــ بــــيطرى |لمنصورهشيم|ء محمد |لسيد عبــــد |لرحمن |لسق
77o222|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد محمود حسن |لعمرى
طبــــ |لزق|زيقسم|ء محمود |لسعيد |حمد محمد|5|7844
رهي|س يوسف طه يوسف|6946| تـــج|ره |لق|
|3|35o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد |لرحمن محمود حس
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ شعبــــ|ن25|259

525|oكليتـــ |أللسن بــــ سويفنوره|ن |حمد محمود س|لم
د|بــــ |لزق|زيق|محمود |لسيد |حمد عبــــد|لمع638229
علوم ع شمسمصط مجدى مصط |لزوكه774237
وف|تـــمرو|ن س| عبــــد|لعزيز |لنفر|وى287927 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيمن يوسف محمد يوسف|465746
6866o3ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود |حمد محمد ج|د
يم |لبــــدوي|338598 تـــ جم|ل حسن |بــــر| صيدله حلو|نم
تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف فريد ف|يز عز ي37594|

تـــ رمض|ن عبــــد |للطيف محمد|568|6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
ندستـــ |لفيومندى مصط |لسيد عبــــ|س |لسيد682647
5o4639|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــص|بــــرين محمد ي|س محمد عبــــد
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء |لسيد |لديس حس |لديس679953
246o46|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ط|رق محمد |لد
9|o25o ى جميل و | |يمن بــــ معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسف

462o2 رهعبــــد |لمنعم عبــــد |لنبــــي عبــــد |لنبــــى عي د|ر |لعلوم ج |لق|
ف محمد عبــــد |ل منصور73|448 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل |
375o36|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد ي| رمزي عرف|تـــ
493o72|تـــج|ره دمنهورمحمود رمض|ن خميس ز عبــــد |لخ
تـــج|ره بــــور سعيدي|سم | محمد |لسيد تـــم|م764833
32o8o9|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نكريم صبــــ |لسيد |بــــو |لعل
حقوق ع شمس|حمد محمد تـــوفيق |لسيد محمد |لبــــن|||25|
632oo3يم عليوه تـــج|ره |لزق|زيقمروه عبــــد| |بــــر|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن عرف|تـــ يوسف محمد|755487
علوم |ل|سكندريهنــــغــــــم عبــــد |لحميد عبــــد |لر|زق محمد423694
776oo7| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيه س|لم ك|مل |لش|ذ
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد محمد شعبــــ|ن |حمد|255899
تـــج|ره ع شمسمحمود جم|ل محمد حسن347562
526o43زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــد | |لسيد حسن محمد
تـــج|ره بــــ سويفس|ندي ع|طف س| ص|دق2735|8
7o47o4يم د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ط|رق |بــــوه|شم عطيه |بــــر|
6o6696تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|يف محمد ع عبــــد |لعزيز حم|د
5|8o|4حقوق |ل|سكندريهد| | س|لم عبــــد |للطيف س|لم عبــــد
علوم سوه|جعبــــد|لرحمن ع محمد عثــــم|ن 8||895
48|72oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنبــــيل |حمد شلبــــي |لسيد شلبــــى

273o4| رهمل جم|ل عبــــد |لمحسن حس د|ر |لعلوم ج |لق|
|426o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر |حمد عبــــده |حمد
8|9569| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن مفدي عوض عوض |
7o3493|ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|سيمون مر|د ميخ|ئيل عطيه رزق
224o26ثــــ|ر |لفيوم|خلود حسن ع حسن
ندستـــ حلو|نمهند |حمد سعيد محمد |لعيسوى696783

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|يدى عبــــد |لصمد محمد عبــــد |لصمد7|628
يم حسن حسن |حمد236547 علوم ع شمسن|دين |بــــر|
77489|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن محمد محمد سليم|ن عبــــد |
دى7|53|4 حقوق |ل|سكندريهحمد ط|رق صل|ح عبــــد  |لعظيم |ل
8788|o تـــمريض |سيوطرح|بــــ |حمد ص|بــــر |حمد
4372o3تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن فخرى محمد مبــــ|رك |لنخل|وى
رهعمر سيد عبــــ|س محمد سعف|ن234244 د|ر |لعلوم ج |لق|
ين ن| عبــــد|لغ حف 829726 تـــج|ره |سيوطش
يبــــتـــ695543 د صل|ح |لسيد يوسف  ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|
يم ح|مد|848|4| وف|تـــحمد محمد |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ش|م عبــــد |لعظيم بــــدير67326| م  كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن
5o6|4o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد سعيد محمد |حمد
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق ط|رق محمدى سعد |م|ن77|263
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم جم|ل عبــــد |لحق عبــــد |لمطلبــــ عبــــد 444342
ف عبــــد|لعزيز |حمد847969 تـــمريض أسو|نزينبــــ |
رتـــ|شيم|ء محمد عبــــد| سل|مه243875 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
63|29oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ع|ئشه محمد  |س محمود حسن
يم حسن عبــــد |لفتـــ|ح53|494 تـــج|ره دمنهورحسن إبــــر|
8o2227|فنون جميله عم|ره |لم |م عبــــد|لن| محمد عبــــد|لحميد
2|4oo6كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنه | |حمد سليم|ن محمد سليم|ن
طبــــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد|لنبــــى مصبــــ|ح |لقص438952
359o5o|حقوق ع شمسحمد سيد عبــــد|لرحمن يوسف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود محمد عبــــد|لسل|م محمود4644|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدندى محفوظ |حمد شح|تـــ754988
يم عبــــد |لسيد478293 تـــج|ره |ل|سكندريهس|ندى عبــــد |لسيد |بــــر|
4|4o92ق|وى |د|بــــ طنط|نعمه سليم محمد سليم |ل
24726oيم بــــيبــــرس تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لق|در |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد عبــــد |لرحمن محمد محمد |لص443422
7o4326ف محمد خ سبــــع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــسمه |
معهد ف ص |سم|عيليهيه عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم |لش5||757
تـــمريض |لزق|زيق محمود جل|ل سيد |حمد ع25|778
8o2882يم عبــــد|لنعيم عبــــ|س تـــربــــيتـــ |لم |دع|ء |بــــر|
ف عبــــد|لعظيم مفتـــ|ح474||8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|تـــه| |
493|2oد|بــــ دمنهور|ع محمد جمعه |لسيد شلبــــى
يم دعبــــس|334735 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه|بــــ صبــــ |بــــر|
77|4o4طبــــ |لزق|زيقدين| مصط محمود ع |لجد|وى
447o77ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد سعيد محمد عل|م

ف ع62495 ره محمد م طبــــ بــــيطرى |لق|
77|88oد|ن يم محمد و تـــج|ره |لزق|زيقندى خ|لد |بــــر|
ره|سل |حمد محمد ح|مد858|5| د|بــــ |لق|
بــــ رمض|ن|853|82 ه سل|مه |بــــو|لد معهد ف ص بــــ سويفم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يف شعبــــ|ن عبــــ|س محمد29435|
4o8393تـــج|ره طنط|ش|م خ|لد عبــــد|لقوى محمد حج|زى
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ل محمود شمروخ |حمد863688
د|بــــ |لمنصوره|ندى ه| صل|ح |لمتـــبــــو محمود686825

6658o|تـــمريض |لفيوم ي|تـــ مصط عرفه طه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر ط|رق ن عمر324948
9|75o4  طبــــ بــــيطرى |سيوطمرن| نبــــيل  |د جريس
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| سعيد محمد مو77|269
يم حسن حج|ج357349 يم ن| |بــــر| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسبــــر|
يف |ل|سمر |بــــو |لمع| مو2649|6 تـــربــــيتـــ طنط|آيه 
تـــج|ره ع شمسنور| ه| |حمد مصط شكرى24842|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد س|مح محمود ع منصور|339334
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |ر س|لم محمد س|لم ع|مر436775
5|46o3د|بــــ دمنهور|سم|ء سعيد رمض|ن عوض |بــــو ص|لح
487846| يم عي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد شعبــــ|ن |حمد |بــــر|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه عبــــد|لستـــ|ر خليل |لمزين434532
طبــــ |ل|سن|ن |لم |عل| خ|لد عمر فرج8||2|8
|2o|25 يف محمد |حمد |لش|ذ فنون جميله فنون حلو|نمريم 
طبــــ |سن|ن طنط|يه عبــــد|لمقصود عبــــد|لستـــ|ر عم|ره|248826
33o358تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د محمد عبــــد|لعظيم نور |لدين
62964o|تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن ن| محمد محمد سعيد عر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مل عص|م محمود حسن|5|4|5|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نه|ل ح|زم رمض|ن فر|ج264362
623o34|ف |لتـــ|بــــ |لع د|بــــ د |ط|منه | |
ندستـــ ع شمسدع|ء |لطيبــــ |حمد حس محمد39964|
5|o273|طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد ص|بــــرمحمد بــــرك|تـــ
778o43|ف عبــــد |لبــــ|رى محمود س نوعيتـــ |لزق|زيقوق |
|ء س| شعبــــ|ن سل|مه محمد482446 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــإ
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــل|ل مهن| محمد |لسيد عبــــد |لع|ل22|633
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن |حمد فؤ|د ح|مد خلف76|626
ود تـــ|درس333956 تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر نبــــيل فر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه عبــــد ربــــه ق|سم عمر|ن|767952
8o3|26|تـــج|ره بــــ سويفين|س محمد ع حسن
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنور|ن وليد ع|طف تـــوفيق فرغ  895965
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  يه ي| محمد حس |767646
علوم طنط|ريو|ن محمود عبــــد |لغف|ر محمد |لخو|43242
357o2oيم محمد يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم |بــــر|
4o67o4ر عبــــد |لعليم ن| |س|متـــ محمد م| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــص|بــــرين رزق |حمد محمد رزق267625
5|677o|علوم |ل|سكندريه|ء شعبــــ|ن محمد ع دحروج
68o3|6تـــج|ره |لمنصورهس|مه محمود حسن |لعدل سيد |حمد
ش|م عبــــد|للطيف محمد عبــــد2753|5 معهد ف ص |ل|سكندريهيوسف 
6o23o6|تـــج|ره طنط|آيه محمد |دريس عبــــد |لرحمن |لهلبــــ
4|62o6نوعيتـــ كفر |لشيخبــــسمتـــ جم|ل عطيتـــ عبــــد|لرحمن محمد
4o6849| ن| طلعتـــ عبــــد |لغ |حمد ج|بــــ تـــج|ره |ل|سكندريهم
5|493oتـــمريض دمنهورسع|د ي سليم محمود خميس
ندستـــ ع شمسمريم |حمد ع |حمد عبــــد |لع|ل |بــــو دومه9|273|
يم |لصبــــ|غ443923 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمتـــ سعد حسن إبــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|ه|له عبــــد |لن| |نور |حمد|4248|
زر|عه ع شمسعز |لدين محمد سعيد محمد حسن |بــــو 24644|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |سل|م محمد رجبــــ |لورد| |258425
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــر|ن| محمود ق|سم عبــــد|8748|3
8|25o8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ره |حمد محمد جم|ل ع
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رتـــ|دى رمض|ن محمد سيد28|57 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ ع شمسسل|م مختـــ|ر عبــــد|لع|ل مختـــ|ر|323369
7o35o5د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمد عبــــد |لجليل |سم|عيل |بــــوزيد
44o824طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد بــــسيو محمد
م حسن عبــــد|  893626 تـــج|ره |سيوطر| | |ل|د
تـــج|ره بــــنه|محمد حس محمد حسن334456
6377ooصيدله |لزق|زيقأل|ء عبــــد |لرحمن فتـــ عبــــد |لجليل
حقوق حلو|ننور|ن محمود فؤ|د عبــــد |لمجيد5|665|
نوعيتـــ |لزق|زيقخلود شو محمد عبــــد |لحكيم طنط|677|77
يم|696||9 طبــــ سوه|ج حمد فتـــ ح|مد |بــــر|
3297o9 لسن ع شمس|س|ندى |مجد مجدى ذ حن
23o862معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن عيد سيد حسن
6||o25| تـــج|ره |لمنصورهحمد عك|شه ع ج|د |لقص
ن| محمد إسم|عيل |لسيد محمد482639 تـــج|ره |ل|سكندريهم
6o|3|4|يد كريم |د|بــــ طنط|حمد بــــسيو رجبــــ |بــــو |ل
228o|3د|ر |لعلوم |لم |زينبــــ ع |لسيد ع
د|بــــ |ل|سكندريه|حسن حم|دتـــ عبــــد |لعظيم ج|بــــر5|4869
24|2o2ره|ع|دل خ|لد كيل| حسونتـــ د|بــــ |لق|
8329|oتـــج|ره سوه|جمحمود محمد بــــهيج محمد
679o23|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لحليم محمد
||9o42د|بــــ ع شمس|سيف عو عبــــ|س محمد
9o3|7o معهد ف ص سوه|جمريم فريد د|ود غبــــري|ل
حقوق |لمنصورهيم|ن |حمد |لسيد بــــيص|ر|774||7
753o29ش|م محمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر 

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف عمرو يوسف عبــــد |لرؤف |حمد6656|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه سعيد ثــــ|بــــتـــ محمد978|82
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع|دل |لسيد محمد سليم|ن |حمد328969
6|73|o| تـــج|ره ج|معتـــ د |طسهر محمد |لمعتـــز محمد تـــ|ج |لدين
|583o7فنون تـــطبــــيقيه حلو|نف|طمه محمد حمدى عبــــد |لعزيز
7o4329تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء عبــــد | عبــــد |لحميد حس عطيه
4|o|57| تـــج|ره طنط|عبــــد |لرؤف فؤ|د عبــــد |لرحيم محمد
4|o27oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو |لمك|رم
ى9|5247 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد ممدوح |حمد |لم
77o847علوم |لزق|زيقمنه | مصط محمود محمد نور |لدين
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــشيم|ء سعيد عبــــد|لعزيز س|لم66|252
4o4584د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف ع |سم|عيل سليم|ن
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر محمد عطيه |لضوي||8275
53oo97زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــشيم|ء عبــــد|لعظيم عط| شلبــــى |لزعيم
9|o256 ف فوزى حز |ل تـــج|ره سوه|جمريم |

د|بــــ |لفيوم|ي فتـــ ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لحميد حسن3|637
538o6| ه عبــــد |لن| عبــــد |لتـــو|بــــ قر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
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4o8536تـــج|ره طنط|مصط |بــــو |لمك|رم |حمد محمد |لبــــ
|52o7o تـــربــــيتـــ حلو|نن|دين عبــــد |لن| |حمد ي|س
|2o766رهف|دى ن| |ميل |سكندر تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد مجدى محمد ع حس|ن 7273|4
تـــربــــيتـــ ع شمسممدوح ن| ممدوح |م 4|78||

رهمحمود محمد محمود |حمد نور|لدين|446| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|5o469|رهنس محمد حس |لسيد ندستـــ |لق|
8|o595ندي تـــربــــيتـــ |لم |ر| | حموده ر| 
497o98د|بــــ دمنهور|دين| نعيم نعيم نعيم بــــدر
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لعزيز |يمن عبــــد|لعزيز سل|مه|263|2

2|46o رهمريم سعيد سيد قر طبــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع حم|م ع حم|م536833

2o335بــــ حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنور |لدين خ|لد |نور |لسيد |بــــو |لد
52o4o3كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرفيده ع عبــــد |لمطلبــــ ع مهينه
82o|43| تـــمريض |لم | سم|ء ع|دل عبــــد|لكريم ع
ق|وي497364 تـــربــــيتـــ دمنهورسميه  حمدتـــو  محمد  |ل
5o5234تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد خ|لد صقر صقر حم|م
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| محمد عبــــد | |لسيد ع|687289
774o35يل ج |لزق|زيقدى ط|رق محمد مط|وع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ |ل|سكندريهمحمد مصط مصط عطيه63|435
63o394ندستـــ |لزق|زيقعمر عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لغف|ر
33o7|3يم عر |د|بــــ بــــنه|ل|ميس ط|رق عبــــد|لغ |بــــر|

ى35639 زر|عه |لفيوممحمد ع طه محمد بــــح
ر عبــــد |لفتـــ759|5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننسمه عص|م عبــــد |لظ|
923|37| ر|ء محمد عبــــد| ع صيدلتـــ سوه|ج  لز
ندستـــ ع شمسروى حسن ع|دل حسن |لرص|ص|4|8||3
83o9|8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنه | ط|رق مصط عبــــد|للطيف
4797o8ندستـــ |ل|سكندريهمه|بــــ محمود محمد |نور حسن منصور
تـــج|ره ع شمسمصط محمد عبــــد|لع|ل محمد سليم8|3427
6|o25|| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن لط |لشح|تـــ |لغني
232o67ره|محمد ك|مل محمد حل بــــدر د|بــــ |لق|
6o855|| يم عبــــد |لبــــ|رى زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــ|ء عص|م |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعل|ء فتـــ سعد عبــــد|لرحمن س|لم334432
د|بــــ ع شمس|سم|ء سيد فؤ|د |حمد محمد شو |6452|3
ن| كم|ل عوض | عوض بــــخيتـــ7|7658 تـــج|ره بــــور سعيدم
|لسن |لم |فدوى ع|دل جوده عبــــد |لوه|بــــ38675|

حقوق |لفيومحمد وليد |حمد عبــــد |لرحمن|67694
صيدله طنط|قتـــ محمد |بــــوبــــكر منصور|256946
76o882تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنه | محمد خ|لد مصط محمد محمود محسبــــ

زر|عه مشتـــهرحمد عم|د خلف |حمد|42586
ل|ل ح|مد|6|675 علوم |لمنصورهيوسف |حمد ع 
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762o|7تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسه|جر يوسف |حمد |لص|وى
27o7|9معهد ف ص بــــنه|محمد فكرى |لمصيل |لمغربــــى رمض
8|2o||| تـــج|ره بــــ سويفم| صد شح|تـــه مو
627o59|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد خ|لد عبــــد| |حمد رمض|ن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|بــــه|ء ه| محمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ523672
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد ع|دل عبــــده محمد عبــــد |لو|حد765227
صيدله |لزق|زيقإسل|م عبــــد|لعظيم أبــــوعجوتـــ عبــــد|لع627487
7o5688|ندستـــ |لمنصورهط|رق مجدى محمد محمد عبــــد |لوه
52686oتـــج|ره طنط|م | س|مح نبــــيل بــــ| ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه محمد مصط عطيتـــ753972
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد تـــيس محمد عبــــده حس|ن446937
علوم ع شمسرول| س| سعيد ز محمد عبــــ|س354838
يم |لسيد خليفه|775797 ندستـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
9|726o  | |وف|تـــم | حس تـــوفيق عط وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|365oد|بــــ طنط|حن|ن محمد |لسيد حلوه|
6ooo7|كليتـــ |أللسن بــــ سويففن|ن عص|م |حمد محمد

|د|بــــ |لم |يه محمد ح|مد محمد|||47|8
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيه عبــــد |لحكم عبــــد |لع|ل تـــوفيق|773435
8o5o78فنون جميله فنون |لم |زينبــــ |حمد حسن شح|تـــه
|5|8o9 رهه|جر |لحسي محمد |لحسي تـــج|ره |لق|

7o9|7د|بــــ |لفيوم|نجل|ء مصط ع عبــــد|لسميع
حقوق بــــنه|ه|يدي عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز |لسيد373877
88738o تـــربــــيتـــ |سيوطدير عص|م عبــــد|لمنصف محمود
687o3o|طبــــ |لمنصورهله|م ربــــيع محمد ح|مد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسنطو س| ك|مل قل|ده|54||75
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقفرحه عبــــد | عرفه |لسيد223|77

يم محمد زعف|ن42865 رهدع|ء نجم |بــــر| حقوق |لق|
6o|39o| معهد ف ص طنط|عبــــد | شعبــــ|ن حسن عبــــد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن |يمن سعد عبــــد|لمقصود |لدن|5775|4
43o2|7|ه عبــــد |له|دى ص|لح حج|زى طبــــ حلو|نم
صيدله |ل|سكندريهف|طمه محمد عبــــد | مو6665|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ص|بــــر |حمد |حمد |89534
5|5o63د|بــــ دمنهور|من|ر أحمد سعيد ع |لصبــــ|غ
ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ مرقص ج|د |لسيد عبــــد |لمسيح525847
يم783647 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد محمود محمد |بــــر|
6o3o68تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |حمد محمود محمد عبــــد |لح|فظ
68o788طبــــ بــــورسعيده|جر عمرو عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــده
6o3o8|د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد |لجز
77494oحقوق |لزق|زيقي|سم رض| محمد مصط كركور
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــقتـــ تـــحس |حمد عبــــد|لر|زق|326525
829o83تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمختـــ|ر عص|م مختـــ|ر عبــــد|لمنصف
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طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرش| محمد عبــــد | شيحه696639
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|بــــ|ك |م محمد سعد بــــدر234|75
2299o6د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن وف عبــــد|لحميد حمد|ن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى رض| ع حج|زى|24972
4846o9تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجم|ل س| غبــــري|ل عطيه غبــــري|ل
483o32ثــــ|ر |لفيوم|ه|يدي سل|متـــ محمد سل|متـــ محمد
وف|تـــس|مه محمود محمد عبــــد|لرحمن مصط 648957 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
يبــــتـــ452298 ندستـــ كفر |لشيخحس|م جمعتـــ يوسف |حمد 
|2o|38ى صل|ح عز ص|لح تـــج|ره ع شمسش
476o56ر محمد عبــــ تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين مصط محمد م|

يم33377 تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف مجدى مصط محمود|583|

د ع6|485| ره|ندى حربــــى مج| د|بــــ |لق|
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حمد ن| سيد محمود|53392
زر|عه |لفيومحمد محمد فتـــ |حمد|576|7

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محسن عبــــد|لع| محمود |لصفتـــي|92|34
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممروه سيد |حمد شلبــــى محمد259566
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمود |لسيد حسن |لسيد عبــــد |لموجود686258
6o53o2طبــــ |سن|ن |لمنصورهمريم ط|رق جل|ل أم |لسعد|وي
8o522o |رهم | ر|فتـــ جرجس غ ندستـــ |لق|
89638o ى محمد عبــــد|لل|ه تـــج|ره سوه|جمريم ي
ندستـــ |لم |خلود |بــــو|لليل عبــــد|لمنعم |حمد2||5|8
تـــج|ره ع شمسمحمد بــــدر محمد بــــدر62645|

6o285لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ند| محمد بــــدوى سلط|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|دون| ممدوح سعد جرس829957
25789o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |لسيد شعبــــ|ن ص|لح
ف عبــــد|لح|فظ حسن||88879 تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء |
ف منصور محمد عبــــد |لعزيز9223|4 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دين| |
ندستـــ ع شمس|ء ع|دل |سم|عيل عبــــد|لر|زق ||62||3
27o869طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم حمدى |سم|عيل |ل|زوك
33922oتـــمريض بــــنه|بــــتـــ سليم|ن |لسيد سليم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى |يه|بــــ محمد شع |29|45
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرو|ن محمود أم محمود در|ز75|524
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخ|لد عيد عبــــد|لكريم عبــــده7|2426
8354o3معهد ف ص سوه|جبــــه عبــــد|لحكيم |حمد محمد

ش|م سل|مه سيد358|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|للطيف خ|لد عبــــد|للطيف |بــــر|267677
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطر| | عبــــد|لن| ع ه|شم 36|894
6o2826|ى ف مختـــ|ر عطيه |لع علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد |
6|6o95لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عمرو عم|د حمدى عطيه
2434ooرهعبــــ سيد سليم|ن عبــــد|لعظيم زر|عه |لق|
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يم66||69 يم رس |بــــر| م |بــــر| صيدله |ل|سكندريهن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومف|رس فتـــ س|لم زرزور256329
يم497462 ف محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد | |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |لي بــــرك|تـــ |حمد عبــــد|9386|8
26o8|5تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره مجدى |حمد محمد
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لحميد عبــــد| محمد حس 836|42
526o82 ندستـــ |ل|سكندريهعمرو ج|بــــر كم|ل مصط
يم خليل||84998 ف |بــــر| يم | نوعيتـــ موسيقيه |سيوطبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه ن| ع شح|تـــ||83379
26|73oيم سعيد رضو|ن تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد فتـــ شعبــــ|ن83462
8269o9ر|ء مصط محمود محمد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه |لز
ندستـــ كفر |لشيخ|حمد عص|م عبــــد |لجو|د |لبــــن|448579

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يتـــ محمد عبــــد | محمد عم|رتـــ|6||35
487o3تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ع عبــــد| محمود

||553o رهحسن ر|ئد حسن عبــــد |لسل|م |لقويس تـــج|ره |لق|
علوم |لم |ر|ند| يوسف محمد عمر853222
وف|تـــرن| |حمد |م عبــــ|ده عل|م34389| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديوف|ء عبــــد|لغف|ر عط| مر 5|8276
زر|عه |لزق|زيقمحمود محمد |لسيد |حمد992|79
447o59ندستـــ |ل|سكندريهعمر سعيد محمد فوزي محمد
رهخ|لد س| محمد عرف|ن235348 ندستـــ |لق|
زر|عه طنط|محمود ك|رم محمود محمد ع2229|5
45246oيم درويش علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد|لرحمن و|ئل عيد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|مروتـــ محمد قنديل |بــــو |لمجد9695|3
6o|92oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه فوزى عبــــد |لرحمن حس|ن سلم
يم872|2| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نتـــسنيم محمد عبــــد |لموجود |بــــر|
62|4|oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم محمد عبــــد|لعزيز محمد
د|بــــ سوه|ج|عبــــد| خ|لد عبــــد|لعظيم عبــــد| حيدر84|338
نوعيتـــ فنيه ج|معتـــ د |طدى محروس زكري| مو6888|6
259o29حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| محمد ع |لف|ر

6748oتـــج|ره بــــ سويفزي|د ر|ئد محمود قرنه
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لرحمن درويش8379||
حقوق |لزق|زيقف|طمه |لسيد خليل عبــــد |لسل|م جمعه639896
د|بــــ سوه|ج|نوره|ن عل|ء بــــدرى ك|مل 896445
6358|oيم يم محمد |بــــر| رهك|مل |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
معهد ف ص |سيوطمحمود |حمد حسن عبــــد|لح|فظ 7586|9
ى عبــــد |لتـــو|بــــ مصط 26|63| د|بــــ ع شمس|منتـــ | خ
حقوق |لمنصورهحن|ن |لسيد |بــــو|لحم|يل |لسيد |لص275|62
3549o8يم ع د|بــــ ع شمس|مريم مصط |بــــر|
5o346||تـــج|ره بــــنه||ء محمد |حمد شمروخ
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يم |لفخر| 5|6952 د|بــــ |لمنصوره|حمد وحيد |لسيد |بــــر|
4|o45oحقوق طنط|محمد |حمد فوزى عبــــد |لخ|لق دحيدح
6|9o56 |يم نزيه |لزل تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهد | عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز227995
7674o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه عبــــد |لكريم سليم|ن محمود
د|بــــ |سو|ن|سلوى |لسيد |سم|عيل عو|د سويلم342597
7o|624ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق| محمد متـــو |مبــــ|بــــى ص|لح
ديه255366  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجه|د جم|ل محمد ح|مد 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريتـــ سم جوده عبــــد|لع|ل عفي |332575
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|نبــــيله نبــــيل محمد محمد حسن827|77
6366o|ل|ل ع مو ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد 
5o2262يم |لص|وى صيدله |ل|سكندريهخ|لد سليم|ن |بــــر|
62984oد|بــــ |لزق|زيق|رض| عبــــد |لرحمن محمد ح|مد

3o87oره|ي|سم محمد ك|مل عبــــد |لعظيم د|بــــ |لق|
67582oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |لمحمدى كم|ل |لسيد
تـــج|ره ع شمسروم| يوسف حبــــيبــــ جور 846|75
|2o972رهس|ندر| ع|دل عزيز جبــــر|ئيل ندستـــ |لق|

43o37علوم حلو|نرحمه عبــــد |لن| سعيد محمد عمر
تـــج|ره |لزق|زيقيه ه| مو عبــــد |لعزيز|628646
63785oتـــمريض |لزق|زيق جن|تـــ حسن مح |لدين حسن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل جل|ل محمد عبــــد|لسل|م287844
64oo46د|بــــ |لزق|زيق|حبــــيبــــه |لسيد |حمد ع|شور |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدير ع |حمد عبــــد|لر 6|8345
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود وجيه محمود محمد خليل|32452
8|5o5|| رتـــ|له|م ن|دي فريد مه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|62o|6رهمحمد ع|دل جوده عبــــد |لمجيد حقوق |لق|
ف |سم|عيل حبــــ محمد|9||77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقروضه |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقكريم عل|ء |لدين محمد عبــــد|775482
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| ع محمد عبــــد |لبــــ| |لمن |97||69
2676o8معهد ف ص بــــنه|حبــــيبــــه ح|مد عبــــد|لحميد نو|ره
|38||oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف عبــــد |لحميد عطيتـــ محمد محمد
884o74  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره محبــــ فتـــ مه|
2|44o9ره|يم |يمن ه|شم عبــــد |لعزيز |حمد د|بــــ |لق|
9o85|4  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن عز |لدين |حمد بــــكرى
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد |حمد ض|53932|
8o88|8ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمصط محمود حسن عبــــد|لجيد معهد ع| 
8o45o|بــــه صيدلتـــ |لم |يوستـــ | يح ز|خر و
345o9| يع سيد ع |لدخ|خ تـــربــــيتـــ ع شمسلي |بــــو 

7oo48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر حسن بــــدر|ن ص|لح
د|ر |لعلوم |لفيومرش| عبــــد |لرحمن محمود ذ23||9

5|968oد|بــــ طنط|من|ر فوزى محمد محمود دي|بــــ|
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4o56|3تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسمله ط|رق محمد ع|بــــدين محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|م|ريو س| ف|يز حن| مق|ر حن||9|488
239o34| ف محمود ع ره|سم|ء | د|بــــ |لق|
2|2o82حقوق ع شمسحس مصط |م فوزى محمد
429|3o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره خليفه |نص|رى خليفه جم|ل
د|بــــ دمنهور|ن فؤ|د محمد ح|فظ |لشبــــ||49667
4|426oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير محمد عبــــد |لمو طبــــيخ
9o67|9 كليتـــ |أللسن سوه|جعزه ن| عبــــد|لحميد بــــطيخ
6o7756ى نوعيتـــ طنط|من|ر ه| شكرى |لم
4o6894نوعيتـــ |ل|سكندريهبــــتـــ عبــــد|لر|زق |لسيد خليل حلوه
5285o8|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد محمد |لسيد ع |لطويل
8o78||تـــربــــيتـــ |لم |ر| | عربــــي ع لبــــيبــــ
رهرضوي عبــــد |لرحمن عبــــ|س يونس25482 عل|ج طبــــي |لق|

78o299|ش|م محمد ك|مل تـــج|ره |لزق|زيقروى 
2452o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عبــــد|لمعز محمد ك|مل
يم محمد |لسيد بــــسطوي 697|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |بــــر|
27o865 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمرفتـــ |م |لسيد عبــــد |لمقصود دسو

صيدله بــــ سويفن|ديتـــ كم|ل ع سيد54965
نوعيتـــ |شمونعزه خ|لد عبــــد|لحميد |لحف خ 279632
حقوق حلو|ننور| حس محمد شح|تـــه64954|
6|27o6تـــربــــيتـــ طنط|سل عبــــد|لحليم محمد عوض |لهبــــل
8o|562 تـــج|ره بــــ سويفمحمود مصط محمد عبــــد|لغ
|52o95رهي|سم محمد صبــــ نظ ع صيدله |لق|
82o486ن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء رزق عبــــد|لعظيم ع
85o725زر|عه فرع |لو|دي |لجديدمحمد ع عبــــد| حسن
ل|ل |حمد |بــــوط|لبــــ857267 معهد ف ص بــــ سويفحم|ده 

9o|62يم رهعبــــده عزتـــ سيد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهكريم محمد حم|د عثــــم26359 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

د|بــــ ع شمس|غدير س|لم محمود س|لم38542|
26o5o9 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه |م |حمد |م
علوم ع شمسعمر خ|لد شعبــــ|ن ح|فظ25376|
يم يوسف |لسنور|453432 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخل|ء |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد رش|د فتـــ أم |لمو| 48|526
ندستـــ د |طمحمد ع |لدسو فلفله44|6|6
عل|ج طبــــي قن|ك|تـــرين جرجس صموئيل مو 845446

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد عبــــد| محمود سيد55575
4o243oحقوق |ل|سكندريهمن|ر محمود |حمد |حمد محمد

طبــــ بــــ سويفجه|د محمد عبــــد |لجو|د تـــم|م96|53
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| تـــو|بــــ فوزى غ|  885546
4o473oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط ع|دل جل|ل ذ عبــــد |لنبــــى
63973oرتـــ|نوره|ن ي| جوده محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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8o||72كليتـــ حقوق |لم |د| | عبــــد|لعزيز عبــــد|لحفيظ محمود
277o2o |ى سعيد مو ش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــ
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ع|دل |حمد سليم|ن76|753
5o596|يم علوم |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|لعظيم محمد |بــــر|
25o626| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلبــــ محمد |حمد خلف
8oo245 كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد محمود |حمد م
ش|م محمد محمود مج||882|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرحتـــ محمود نجيبــــ عبــــد|لوه|بــــ336485

صيدله بــــ سويفمنه | وليد سيد محمود52868
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن نبــــيل ع عبــــد |لحليم حسن ع527647
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطش|دى ع|دل بــــش|ى مق|ر 888684
|4o869| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء صبــــ يم| حس

رهحمد حمدى محمود محمد مهر|ن|23748 ندستـــ |لق|
2472ooمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن فتـــ فرح|تـــ محمد |لشيخ
498|o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررن| خ محمود خ محمود
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــط|رق محمد حسن |حمد محمد غريبــــ445687
7o6o45| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |حمد عبــــد |لمجيد سيد |حمد

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ عيد فتـــ |بــــو ط|لبــــ2|495
تـــمريض دمنهورحسن بــــكرى صبــــ ع3884|5
75o963ندستـــ |ل|سم|عيليتـــم | |نيس منصور |سكندر
|5|o3|رهبــــو عبــــد |لسل|م محمد |لجندى د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
435|oo|تـــج|ره |ل|سكندريهح|مد ع عبــــده ع |لعبــــ
تـــج|ره دمنهورتـــريف | نبــــيل |م و|صف786|52
|39o95ئيل| د|بــــ حلو|ن|ف | جرجس ثــــ|بــــتـــ |
يم|63357 يم |لسيد |بــــر| رتـــ|كريم |حمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7oo9|3رتـــ|رو|ن محمد عل|ء فوزى ص|لح قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ى6928|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم محمد أحمد |لخ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرغده عطيه سليم|ن مصط |لو|4|6899
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسكريمتـــ ن| نبــــيتـــ سليم|ن |حمد5|53|3
تـــربــــيتـــ |سو|نرحمه مصط ك|مل |حمد3|8444
علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر محمد حسن عبــــد |لمجيد35349|
علوم حلو|نعمر مصط حل عطيتـــ772|4|
446o42ندستـــ |لم |يوسف |س|مه ص|بــــر عبــــد|لمقصود عبــــد
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ سيد |لقص|2326|3
عل|ج طبــــي قن|يح ن |لدين ج|د |لكريم ج|بــــر  922498
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد| حسن |لمر يوسف سيد |حمد442376
2|75o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د ع|دل محمد عبــــد |لرحمن |حمد
76o273ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمود فرج عبــــد | محمد
4o627oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| |ر حس حس محمد |لمنعنع
87666o علوم |سيوطمحمد |حمد سيد محمد
439o2oيم |لقط طبــــ كفر |لشيخكريم محمد عبــــد |لغ |بــــر|
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8|5oo3يم سعد|وي عبــــد |د|بــــ |لم |دير |بــــر|
7o4567طبــــ |لمنصورهسيد عبــــد |لو|حد سيد ع |لحوتـــ
تـــ8|5288 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عم|د |لدين فؤ|د محمد |بــــو م
تـــمريض |لزق|زيق غ|ده |لسيد سليم درويش4|7795
8o893o|معهد ف ص بــــ سويفحمد ربــــيع محمد |بــــوبــــكر محمد
تـــمريض دمنهوررحمه عبــــد | محمد عبــــد | عم|ر245|52
878o9|  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|د | ع|دل جميل ميخ|ئيل
ه محمد فتـــ محمد |لمشد|9|6223 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
9o2926 د|بــــ سوه|ج|محمود |لسيد ه|شم عثــــم|ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومنوره|ن محمد ن|دى عبــــد|لرحمن84|64
924|o3  تـــج|ره سوه|جعبــــد| ن|ئل فوزى نور حس
249o62تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمر|م مر شعبــــ|ن ع حج|زى
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|منتـــ | سم |لسيد عطيه غله842|44
5o6849يف |لسيد محمد|لسيد تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر 
784o67تـــج|ره |لزق|زيقحس|م حسن |حمد حل حسن ع
يم |بــــو |لمك427422 طبــــ حلو|نحمد سم محمد |بــــر|

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد شعبــــ|ن خليفه |م |56569 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|جد عبــــد|لع| م|جد ج|د2364|8
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |حمد محمد مر محمد442264
ندستـــ حلو|نحمد محمد حس ه|شم|47763|
ف جميل صليبــــ8|66|| تـــ | رهم صيدله |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |حمد عبــــد|لمطلبــــ مندور مندور9898|4
5o2782 علوم |ل|سكندريهنوره|ن محمد فؤ|د مصط
تـــج|ره ع شمسريه|م عبــــد|لق|در عبــــد|لعزيز محمد|23|352
2|652oش|م محمد |لشيخ وف|تـــكريم  معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ره محمد رش|د محمود46487| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|يدى محمد يوسف عبــــد |لمجيد |لبــــند|62636
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن ع|يد محمد عبــــد|لمجيد|34598

7|67oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد |حمد حسن محمد
9o5299|يم عبــــد| محمد عبــــد|لع|ل ندستـــ |سيوط  بــــر|
76444o علوم بــــورسعيدمحمد محمود ثــــروتـــ حس رشدي مصيل
ف |حمد ع عبــــد |لل|8|67|5 تـــربــــيتـــ دمنهورنرم |
4|9oooحقوق طنط|عبــــد|لرحمن ع|دل |لسيد حس عبــــد
8o9268حقوق |سيوطحسن عبــــد|لنبــــي ربــــيع |بــــو|لق|سم
6o3776تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد |حمد ع |لبــــرى
ش|م |لسيد |لسيد محمد27||63 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم 
حقوق حلو|نش|م محمد عبــــد|لغف|ر ع|مر خليل226267
4o2584د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــسنتـــ |حمد حسن محمد
45||8o|ندستـــ طنط|حمد محمد عبــــد |لرحمن يونس
84o834|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء محمود سليم محمود
حقوق طنط|حمد محمود ع |لنخل|وى|436485
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تـــج|ره |سيوطعبــــد|لعظيم صبــــ |نور |حمد|3|2|8
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء زكري| عبــــد |لغ حسن س|لم4|2479
33o288تـــج|ره بــــنه|م|رين| مجدى رشدى روم|ن
28476oرهريم محمد ح|مد عبــــد|لمجيد تـــج|ره |لق|
8448oo كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد مصط عبــــد|لد|يم حس
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن حس|م |لدين سعد سيد |4|3344
ن| وليد سيد عبــــد |لرحمن58224| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
529364| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد محمد |لسيد غ|
42o7o6د|بــــ بــــ سويف|محمود محسن عبــــد|لش| ع |لطنط
475o34د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حسن مصط مر |بــــو ع
7o5543صيدله |لمنصورهمحمد جم|ل |حمد |حمد ص|بــــر
طبــــ طنط|حمد عبــــد|لنبــــى محمد عبــــد| عوض3785|6
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ف|طمه جمل |بــــو|لمع|رف |لر|وي|84243
7|o544د|بــــ |لمنصوره|رن| محمد فهيم محمود عمر|ن

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهمحمد حسن محمد عبــــد |لمو3|535
علوم |ل|سكندريهيوسف محمود ج|بــــر س|لم424979
44|97oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر سم شعبــــ|ن محمد |لنمر
9|563o  ن| مريد جيد حنس نوعيتـــ |سيوطم
68743o طبــــ بــــيطرى |لمنصورهريم محمد فكرى طه عبــــيه
علوم |لزق|زيقي|ر| ع|دل |حمد محمد |لطو 778267
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن ط|رق مصط قطبــــ226685
صيدله حلو|نمحمد خ|لد |مر| ع35|639
نوعيتـــ بــــور سعيدريم ع |حمد |حمد عبــــد |لبــــ| 764685
77698oلمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ع|دل محسن سعيد محمد د|ود
زر|عه مشتـــهرم محمد |حمد مصط سليم|5|3453
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ع محمود محمد عبــــد|لو|حد526986
ه سعد|وى ص|بــــر سعد | قويه9249|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأم
ندستـــ |لفيومعمر ملي م|لك حس 244237

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عمر |حمد محمد شعبــــ|ن23368
ندستـــ ع شمسس|رتـــ ع |لسيد |م 43|24|
طبــــ حلو|نريم فتـــ سليم|ن إسم|عيل حليمه263466
|66o87|ف عبــــد |لر|زق محمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلف|روق |

ندستـــ |لفيومبــــ|سم محمد عج |حمد67555
رهمصط محمد ي شح|تـــه64585| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم عبــــد |لعظيم|2572 ره ع|طف |بــــر| كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسجو
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيوستـــ | حكيم خلف | حكيم32393|
3563o8|حقوق بــــنه|حمد ط|رق |لسيد عبــــد|لجو|د
7o5|47يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحن|ن عطيه محمدونيس محمد |لدمرد لم
ل|ل |م 95|887 تـــربــــيتـــ |سيوطه| مكرم 
2382o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نص|بــــرين سيد محمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردع|ء ري|ض عبــــد| ري|ض بــــرك|تـــ8743|5
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كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ي|سم خ|لد محمد عبــــد|لسميع||8373
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء منصور عبــــد |لفتـــ|ح عبــــده279|5|
يم |لسيد ع763687 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|طمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسم| ن محمد محمد عكتـــ|354252
2343o3رهكريم ع محمد ع محمد تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد محمد ذ أبــــو |حمد|529773
8229o5معهد ف ص بــــ سويفمحمد مصط سيد عثــــم|ن

567|oتـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد |حمد محمد
486o52| د|بــــ دمنهور|تـــ حسبــــ |لنبــــى منصور حسبــــ |لنبــــى
4o597oد|بــــ |ل|سكندريه|تـــغريد ع|طف حس مصط جمعه
6o45||نوعيتـــ طنط|دين| فرج أحمد محمد
5o7234 ر|ء عبــــد |لن| حس بــــدر حس زر|عه |ل|سكندريهلز
تـــج|ره كفر |لشيخحمد منصور محمد محمد ع نوير|5324|4
358o66يف ري|ض عبــــده ندستـــ |لم |محمد 

نوعيتـــ |لفيومميمه |حمد رش|د عبــــد |لتـــو|بــــ|69489
يم ج|دو|6765|4 نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخسيل مجدى |بــــر|
7|ooo8علوم |لمنصورهمريم زكري| مصط |لسيد عل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدين| جم|ل محمد عبــــد|لل|ه 896883
8o3o2o نوعيتـــ |لم |محمد |حمد خلف ع
ف |لسيد ن|689723 زر|عه |لمنصورهل| |
يم عبــــد |لعزيز633949 طبــــ |لزق|زيقحس|م حسن |بــــر|
يم مهدى67722| حقوق ع شمسنور عثــــم|ن |بــــر|
يل ج |لزق|زيقبــــوس حس سعيد |حمد626282 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8|4o53|د|بــــ |لم |حمد محمد عبــــ|س محمد|
9o56o3 ولس |يوبــــ رشدى حكيم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديك
7oo|48|علوم |لمنصورهم محمد |حمد ص|لح
يم د |286492 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ين|س محمد عبــــده |بــــر|
معهد ف ص طنط|ه|له حسن محمد دي|بــــ2|4323
ر|ن |لسيد494733 نوعيتـــ |ل|سكندريهأحمد محمود أحمد ز
وف|تـــ  نجيلوس ص|بــــر ن| ص|روفيم|876566 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نع |ء محمد ع محمد9386|3
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقم |لسيد |حمد محمود|64332
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم مصط عبــــد |لمعتـــمد مصط 55593|
7o5788حقوق |لمنصورهمع|ذ ذكري| |لبــــيو محمود محمد
حقوق طنط|عبــــد |لرحمن ر|فتـــ |نور عوض جبــــريل492582
27o328ر مصط كم|ل محمود عويضه وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|زي|د ش| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
8|25o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره جرجس حن|  |د|
6o47o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر |حمد محمد محمود عبــــد
82634o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديسم|ء فر|ج |نور سلم|ن
يم ع|7|632 علوم |لزق|زيقتـــ |لسيد |بــــر|
رهي|د و|ئل محمد شديد|4||4|2 تـــج|ره |لق|
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8o|386نوعيتـــ |لم |مرتـــ | عي يون|ن ص|دق
رهحمد محمد كم|ل محمودرزق|687|23 ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمود ن| سيد عبــــد|لجيد|32524
يم عبــــد|39|336 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدين| عبــــد| |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء سيد ن|ظر نظ 836573
تـــج|ره |سيوطمحمد |يمن مصط بــــكر 876779
د|بــــ كفر |لشيخ|مصط |لسيد |بــــو|لعل| عبــــد| |بــــر9676|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م ط|رق |حمد عبــــد |للطيف ع255284

يم محمد6434| إعل|م بــــ سويفسل ه| |بــــر|
9o6458 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره دي|بــــ كم|ل دي|بــــ

3737oرهنوره|ن صبــــرى سعد منصور علوم |لق|
يم عمر|57|45 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد رمض|ن محمد |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفسم|ء ط|رق |حمد شح|تـــه|2628|8
7o8877علوم |لمنصورهبــــه محمد |حمد|سم|عيل |حمد يوسف
33o988| تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن سم حس مصط
5o7|57بــــ أحمد محمدين علوم |ل|سكندريهف|يزتـــ رمض|ن د
68o656|ه حمدى عبــــد | ع |لعدل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
رتـــ|م|رل جور شكر | جور 982|82 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
452o72 ندستـــ كفر |لشيخعبــــد | حن محمود |بــــودسو
4o83|4د|بــــ طنط|محمد رمض|ن ع |حمد عثــــم|ن|
علوم طنط|محمد صديق عبــــد|لعزيز غ|زي|87|43
معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء فؤ|د عبــــد|لعزيز محمد يوسف|3799|6
تـــج|ره بــــنه|لشيم|ء محمد عبــــد|لمحسن س|لم|24|357
4o9622 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مس عبــــد|لصمد عبــــد|لجيد ر|
تـــج|ره بــــنه|مصط محمد عبــــد| محمد عط||64|356
25o63|معهد ف ص بــــنه|مروه محمد ملي ضوتـــ
د|بــــ ع شمس|م|دون| ي س| عط| |6558|3
يم  896628 |ج |لدين خليل |بــــر| زر|عه سوه|جرش| 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريه|م |مبــــ|بــــى |بــــو ضيف |مبــــ|بــــى24665
تـــج|ره |سيوطم| طلعتـــ |سحق يون|ن9773|8
د|ر |لعلوم |لم |منه | محمد |نور عبــــد|لمجيد8|8572
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنسمه عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد سعد64||27
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |حمد حس |حمد3|8355
تـــمريض كفر |لشيخل|ء محمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |439357
892o|8 حقوق |سيوطحس|م عبــــد|لعظيم تـــو عبــــد|لرحيم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف جم|ل حسن سنو5276|3
يم67528| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي| |لسيد |لسيد |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |يمن محمد عبــــد|لعزيز53937
8589o9تـــربــــيتـــ |لم |دع|ء فيصل بــــدوي ح|فظ
4|oo27ى حقوق طنط|عمر محمد محمد |لغريبــــ ز |لم
25322o |ره|سلوى فتـــ |حمد غبــــ ثــــ|ر |لق|
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لسن ع شمس|محمد ع|دل محمود عبــــده مصط 344228
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم ن |لسيد محمد |لصبــــ|غ|33622
343o25نوعيتـــ بــــنه|عمر محمود عبــــد|لسميع |حمد
686o23 بــــي يم مصبــــ|ح عبــــدربــــه |ل لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|ريم |بــــر|
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشرو|ن س|مح محمد |لحبــــيبــــ أحمد |لطنج 768393

د|بــــ |لفيوم|يم|ن شعبــــ|ن عيد عوض|432|7
نوعيتـــ كفر |لشيخندى مدين عبــــد|للطيف مدين|43832
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد |يه|بــــ ي|قوتـــ |لبــــربــــ |569|6
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد مجدى ع شوم|ن429466
ثــــ|ر |لفيوم|وئ|م حس محمد عيد صقر44792|
علوم بــــورسعيدعبــــد  |لرحمن جم|ل طه ع محمود |765445
وس |دو|ر تـــ|درس 883583 د|بــــ |سيوط|يل|نه تـــ|و
26o776طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمتـــ مسعد ك|مل |لدن|صورى
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |لسيد |حمد محمد حبــــيش764735
44|73o تـــج|ره كفر |لشيخيه حمدين كم|ل عبــــد |لش| عبــــد|لرحمن
||6o66 ء عبــــد |لفتـــ|ح حن تـــج|ره ع شمسكريم ه|
8|87ooمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|ري| يوسف من فريز
6277o2حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لصمد ع سعود
لس محسن صفوتـــ ز 863588 صيدلتـــ |سيوطك
42|32o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخله|م درغ|م |حمد درغ|م |بــــوزيد
تـــمريض بــــنه|عزيزتـــ |س|متـــ تـــوحيد محمد محمد مقد37|339
ر مهدى محمد عطيه44|55| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــه م|
ش|م عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن|54463| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيمن 
9o2767| ف |حمد حس معهد ف ص سوه|ج سم|ء |
6o3o72 يم ع خ علوم |لمنصورهمحمد |لسيد |بــــر|
8|o574|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |منيه صل|ح ك|مل محمد
كليتـــ |أللسن سوه|جمريم ح|زم محمد عبــــد |لبــــ| |لبــــر|ز72|65|
4oo863د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح ع حج
|54oo2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط محمود ج|بــــر محمد
4o3737|يم محمد ع حمدي تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد م|جد محمد ك|مل |حمد سمره688769
تـــج|ره طنط|محمد محمود |لسيد محمد |لحنو 688722
78o24|| وف|تـــحمد محمد |لسيد ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر حس محمد جم|ل |لدين |لحز7449|6
معهد ف ص |سيوطنسمه زينهم بــــند|رى محروس 887427
ى عبــــد|لع| محمد دسو 4846|5 طبــــ بــــيطرى دمنهوررح|بــــ خ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مجدى |لسيد |حمد ع م |9|7773
6|o667تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د| | مصط محمد |لصعيدى
د|بــــ سوه|ج|من|ر محمود بــــكرى حسن 896295
775o54ه محمد عبــــد | محمد عبــــد | غن د|بــــ |لزق|زيق|م
يبــــ جندى323223 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| عد و
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53o374تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمه| عل|ء ص|بــــر عبــــد |لحميد مبــــ|رك
4o7|42|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن سم |لسيد ملي بــــصل
يم محمد ع م| 49|689 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ر| |يمن محمد عبــــد |لسل|م9738|
6963o3|نوعيتـــ |لمنصورهحل|م محمد مصط بــــخيتـــ
رهف|طمتـــ ن| محمد ح|فظ عبــــد|389|35 عل|ج طبــــي |لق|
457oo4تـــج|ره طنط|محمد حسن عبــــد |لنبــــي حسن |لشتـــله
69o468 |صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لق|در حسن عبــــد |لق|در ش
8o5263فنون جميله فنون |لم |يح سيد |حمد محمد
صيدله حلو|نمحمد |حمد فهيم |م|م64374|
4|3o74تـــج|ره |سيوطند| |يمن يوسف زيد
9o933| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمن|ر حمدى خليفه |لسم|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سم عبــــد |لعظيم قطبــــ|45457|
ف محمود |حمد249586 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعهد |
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــغريد |حمد عو|د عو|د ل|ش 975|34
يم |م |لسيد|689234 يم |م |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد|لرحمن ي| تـــ|ج |لدين |حمد 633824

يل ج |لزق|زيقصل|ح عبــــد |لجو|د |لسيد عبــــد |لجو46897 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o8o8| تـــج|ره سوه|جص|بــــرين قن|وى محمد عثــــم|ن
8o6727|تـــج|ره بــــ سويفجمعه عيد عبــــد|لسل|م عبــــد
234o57حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد مجدى عبــــد|لعظيم شعر|وى
8o2757معهد ف تـــمريض |لم | من|ر ي قطبــــ عبــــد|لحكيم
635oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد |حمد محمد
ى|287422 طبــــ بــــنه|حمد محمد عيد بــــح
6o5724لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد ري|ض محمد فه سليم|ن س
م خ|لد علم |لدين |حمد خليفتـــ||47556 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|د
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحسن حمدي حم|ده عبــــد|864933
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمصط |حمد محمد |حمد7|6348 ع.
زر|عه ع شمسمحمد |حمد س|لم |حمد خليل344449
33o933تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لر|زق رجبــــ عبــــد|لر|زق |ل |د
|ن|4|8334 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه س|يح عبــــد| ع
يم627295 د|بــــ |لزق|زيق|د | |لسيد سعيد |لسيد |بــــر|

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمريم محمد صل|ح |لدين سليم|ن83688
م ممدوح س| محمد276|37 |د|بــــ بــــنه|ن
75o654 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|ئشه ي| عبــــد |لسل|م حس
9o675o|ء يونس عبــــد|لستـــ|ر |حمد| زر|عه سوه|ج 
9|oo54 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد |نه عطيه صبــــ فرج
483o87تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمتـــ يوسف محمود محمد مصبــــح
ف محمد دي|بــــ324985 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد ن مصط محمد جلبــــ|نه766975 معهد ع| 

227o|رهخ|لد ن| عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لع|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمنتـــ | حسن محمود عبــــد |لرحيم67|27
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن سعيد مبــــروك حسن عبــــد|لنبــــى|498574
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد رض| سعيد عليوتـــ ربــــيع|774823

رتـــ|بــــسمله محمد حمدى سيف8|257 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4|o|oo تـــج|ره طنط|محمد فتـــ عبــــد |لعظيم حس  عبــــد
2|524oرهند ه|شم عبــــد|لسل|م |لش|ذ تـــج|ره |لق|
25o864| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسهيله ي| عبــــد|لحميد |حمد |بــــو
ى حسن ع حسن |لمبــــ|ريدى492399 تـــج|ره طنط|ي

69o5|د|ر |لعلوم |لفيومف|طمه محمد |حمد رجبــــ
د|بــــ |لزق|زيق||ء |لسيد محمد |لسيد خليل|326|78
7o4|6|ه علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد فوزى |لسيد شع
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|زي|د محمود محمد عبــــد | عصفور684377
6o88o2طبــــ طنط|بــــسنتـــ خ|لد حس |لنج|ر
|2o63|يم تـــج|ره ع شمسم|ر|ن س|مح وجيه |بــــر|
8473ooمعهد ف تـــمريض |سو|نمحمد حس محمد |بــــو|لحسن

9o5o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه محمد عبــــد |لش| محمد سيد
5|o852ف محمد عبــــد |للطيف معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  طه |
63844oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق| مسلم سيد |حمد محمد |لشي

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعل| ربــــيع محمد سعد|وي62772
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  لسيد خلف | |لسيد محمد|387||9
|45o87|يم حس ف|روق |بــــو |لحسن حقوق حلو|نبــــر|
د|بــــ حلو|ن|م| س|لم غن|م جمعه|243683
رهمه| عبــــد|لحميد ع ش|ف|24489 طبــــ بــــيطرى |لق|
53o268 |تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمن|ر بــــش عبــــد |لعزيز عبــــد |لع

رهند مجدى مرج|ن سيد5783| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء عبــــد|لسيد شيبــــه ع 4|8372
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |سو|نيه صل|ح |لدين |حمد ص|دق|846725
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|نج فتـــ محمد |بــــو |لنج|683838
5|o725طبــــ |ل|سكندريهمحمد عص|م عبــــد|لغف|رعبــــد|لبــــديع قنطوش

زر|عه ع شمسدى حس|ن ع س|لم43836
4o2544يم ى محمد |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نوره|ن ي
2224o3 ر ع |بــــوزيد ع زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر م|

6936o|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسم|ء |كرم محمود رمض|ن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|ء حسن |حمد عبــــد|لعظيم |لكردى769788

تـــج|ره بــــ سويفم| حس محمد محمود||5235
|د|بــــ بــــنه||ء |لسيد عبــــد|لص|دق |حمد|962|33
5|o|49كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن |حمد محمود محمد يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرنيم ع|طف ز |لدين رضو|ن مق|بــــل763728
89455o  معهد ف ص |سيوطجم|ل ح|مد ع جم|ل |لدين حسن
ف عبــــد|لمل|ك يوسف 923234 تـــج|ره سوه|جمريتـــ |
6o|843معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد عبــــد|لرحمن ع |لصعيدى
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طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد كرم | محمود عبــــد |لقوى|988|54
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|لهدى ممدوح محمد |بــــو|لفتـــوح ||23328
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىل|ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|للطيف |حمد832657
9|o279|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ لحسن جم|ل حسن |لسيد
تـــج|ره |سيوطش|دى صل|ح موريس غبــــري|ل  5452|9
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم | |ميل |نسيمس دوس867784
6o4|96ندستـــ |لمنصورهحس|م مجدي |لمحمدى محمد |لسمنودى
829o72حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديش|م عص|م عبــــد| |بــــوبــــكر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سم| ع|طف رجبــــ ع غنيم336466
يم مر55264| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــسنتـــ سم |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه عبــــد|لن| عبــــد| محمود837225
85o||9تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديوسف |حمد معوض مصبــــ|ح
6||8o9ه ه| ز ح|مد ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن
د|بــــ دمنهور|ي|سم محمد نجيبــــ فرج497547
4o3|58يف ع فؤ|د ع تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين 
معهد ف تـــمريض ع شمسمريم عبــــد| عبــــد|لر|زق محمد345684
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفس|مه رجبــــ |حمد مصط |834|26
4o9497|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محسن عبــــد |لرحمن أحمد أحمد |لغر
علوم |لمنصورهحس|م ع|طف محمود |لعط|ر696943
6oo5|8|معهد ف ص طنط|حمد |لسيد ع|طف محمد |لسيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرضوى محسن يسن طه42635|
5|7o54د|بــــ دمنهور|مه| محمود أبــــوزيد أبــــوزيد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنوره|ن محمد ع محمد52|764
ندستـــ حلو|نندرو عزيز فؤ|د عزيز مرج|ن|5375||
معهد ف ص ري|ضه |سو|نخ|لد محمد حس دردير6|8439
5o5754تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجوزيف مجدى جرجس ذ مق|ر

ه شعبــــ|ن ربــــيع معوض|66392 حقوق |لمنصورهم
صيدله |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ عبــــد|لغ محمد محجوبــــ374|64
ش|م أنور عبــــد ربــــه476274 د|بــــ كفر |لشيخ|ن|دين 

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسيد مجدى |لسيد محمد49879
238o63د|بــــ حلو|ن|بــــتـــول عم|د عبــــد|لسميع |لسيد
6o76o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط||ء محمد عبــــد|لبــــ|رى |لبــــسطوي
4o2968يم متـــو حمتـــو حقوق طنط|يوسف محمود |بــــر|
4|o859حقوق طنط|ف|طمه |حمد درويش |دريس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفوزيه |حمد محمد صديق8|4|83
4o|26oيم |لسيد محمد منصور تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسمر |بــــر|
ف محمد منصور855873 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد | معهد ع| 
وف|تـــيفون س| |م زخ|رى|7399|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف عبــــد|لعظيم عبــــد|لغف227786 د|بــــ سوه|ج|منه | |
رهحمد سلط|ن حسن شعبــــ|ن|8952|| حقوق |لق|
يم443458 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمصط رض| |لسيد ع|رف |بــــر|
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258o39حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمود عبــــد|لعليم عبــــد|لحميد
35o|9|لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد عص|م عبــــد |لمتـــع|ل محمود

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم|ن محمد عبــــد |لمجيد محمد |بــــو |497724
7624o8علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدسيف |حمد |حمد ع عسل
8o943|نوعيتـــ |لم |نو|ل نص فهيم عطيه
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع|ئشه حسن محمود سعد28|269
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لعظيم عبــــد|لر|زق |حمد عبــــد262599
زر|عه ع شمسمروه مصط عبــــد|لنبــــى |لسكرى229322
76|o28 لسن |لم |ه|يدى مجدى حمدى حس|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد معوض محمد|53829|
|386o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | محمد عبــــد |لعظيم عو|د محمد
ف |لسيد عبــــد |لسل|م رزق|49782 د|بــــ دمنهور|منه | |
علوم طنط|ي|سم ع|دل |لبــــدر|وى حسن |بــــو434795
تـــج|ره سوه|جن محمود شح|تـــه محمود  924262
يم ع|مر253425  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء رض| |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد ع |حمد محمد مصط 453256
علوم ع شمسه|جر محمد حسن عبــــد |لكريم42539|
5|o844ف |لسيد |لعزبــــ أحمد د|بــــ دمنهور|أ
ل|ل259384 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء ج|د عبــــد|لكريم صو|بــــى 
تـــج|ره بــــنه|بــــ| ع حسن عرفه339592
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد جم|ل محمد محمد785326
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|تـــن |لسيد محمد عبــــده ق|سم787847
ف محمد |حمد 887375 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطندى |
يم عبــــد|لمجيد349357 تـــج|ره ع شمسح|تـــم عبــــد|لرحمن |بــــر|

65oo3|ه محمود سيد عبــــد |لجو|د صيدلتـــ |لفيومم
7o534||حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد |لنجدى عبــــد |لسل|م| 
د|بــــ |لزق|زيق|حمد مجدى |حمد |لعو |حمد|635868
8369o9يم |حمد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ محمد |بــــر|
253o|8طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــول|ء محمد عبــــد|لغف|ر |لمشل|وى
69o793| علوم |لمنصورهسل|م عيد صبــــ عبــــد |
|34|56| د|بــــ ع شمس|منيه رمض|ن |لسيد ع
|7894oطبــــ ع شمسر| | محمد سل|مه محمد
428o99تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر فؤ|د |بــــو |لفتـــح |لسيد مو
2456o2 يم |حمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد مصط  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــر|
4|88o|تـــج|ره كفر |لشيخبــــسمه حم|ده محمد ع شلبــــى
صيدله طنط|يه محمد عبــــد|لمجيد ع خميس||42794
|2oo5|فنون جميله فنون حلو|نمريم محمد ص|لح |لسيد
89|6o9|د|بــــ |سيوط| حمد ع|دل عبــــد|لجليل سيد
3|2o|5طبــــ حلو|ني|ر| |حمد عبــــد|لحكيم |حمد
3567o4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء مصط محمد مصل |لشهبــــتـــ
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقد|يه حس|م سليم محمد|75|63
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3|93o9|يم تـــ ف|روق محمد |بــــر| زر|عه مشتـــهرم
689||o ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز عبــــد | عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــه عبــــد | خليل عبــــده ش|كر|68942
62o758 يم يم |بــــر| |ء |لسيد محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإ
د|بــــ ع شمس|رضوى ع|دل عبــــد |لعظيم غري| 3||36|
7653o2 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لع|ل رزق | حف
4269o4ف م محمد نوح د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر |
7o8678تـــج|ره |لمنصورهرن| ح|زم عبــــد |لوه|بــــ محمد ع
يم |لدسو محمود نور |3|762 ش|م |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدزي|د 
ف محمود أحمد754842 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدين| |

ره|رحمتـــ محمد سل|متـــ محمود حس 37548 د|بــــ |لق|
4o848oيم حس فتـــح | عي حقوق طنط|سيف |لدين |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لو|حد488239
7o3787 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|عبــــد | زغلول سعد زغلول |لبــــربــــرى لم
8|78oo د|ر |لعلوم |لم |رفيده |س|مه عبــــد|لبــــديع مو

بــــه حمد محمد28737 وف|تـــ|عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لسل|م و ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |لزق|زيقلسيد عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز|628765
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديم|ن محمد محمد ص|بــــر|755647
4756o4ف عبــــد |لر|زق محمد |بــــر د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره |
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقكريم محمد بــــيو ع عليوه636343
|د|بــــ |لم |شيم|ء عبــــد|لجو|د ج|د|لربــــ عبــــد|9|8237
828o55تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ عبــــد|لمنعم حس |حمد
|لسن |لم |ريم |لسيد صل|ح عرفه26449|
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف محمد عشم|333974
|48o74تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم خليل عبــــد |له|دي عبــــد |له|دي
||9o|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نين ط|رق محمد |بــــو|لن محمد
439oo4تـــمريض كفر |لشيخعبــــد | |لسعيد ممدوح |لسيد جمعتـــ

رهمحمود جم|ل سيد عبــــد|لصمد2||5| تـــج|ره |لق|
7|o|85|معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد مصط |لسيد
6836|4| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد |لمتـــو عطيه |لمتـــو ع
يم |لسعيد بــــرغوثــــ697567 صيدله |لمنصورهمحمود رض| |بــــر|
22|o34د|بــــ ع شمس|ريم محمد عبــــد |للطيف |حمد عك|شه
د|بــــ |لزق|زيق|م |ي عبــــد |لع| عبــــد |لعزيز|633864
|298o2رهد |نتـــ سيد بــــش|دى شنودتـــ حقوق |لق|
266o59كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدكريم ع|دل عبــــد|لعزيز محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد صل|ح محمد حسن عط| |97|338
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لعزيز عل|ء عبــــد |لعزيز محمد عبــــد 762843
علوم |لمنصورهحمد عبــــد|لنبــــى |حمد عبــــد|لنبــــي غط8||444
|3o959رهم | سعد ص|دق نسيم تـــج|ره |لق|
63369o| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رزق محمد عوض
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقس|ره فتـــوح عبــــد|لحفيظ عطيه ش| 858|64
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د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نبــــيل محمد عبــــد |لعظيم عبــــدون787746
تـــج|ره طنط|عطيه محمد عطيه |لسيد |لبــــهوتـــى96|3|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور| خ|لد محمد |حمد89|772

تـــمريض |لفيوم حمد محمود |حمد عبــــ|س|63724
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم رفعتـــ محمود عبــــد |لحميد حس|ن 44855
يم |حمد |لجز44928 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسند محمد ح|مد |بــــر|

تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــخلود محمد |لسيد |لمهدى679966
زر|عه |لزق|زيقبــــه | |مجد محمد عبــــد|لمنعم محمد626886
ن| م|جد وديع نقديموس37|422 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحم
علوم حلو|نمحمود |يمن ص|لح محمود |لسعودى8388||
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد| وحيد عبــــد| نبــــيه |بــــو |لسعود264999
5oo9o6حقوق |ل|سكندريهه|يدى نجيبــــ عبــــد|لقوى عطيتـــ
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــع |بــــو |لمجد ع محمد شعتـــ545255

3354oرهفتـــحيه عص|م |لدين حسن بــــحر صيدله |لق|
8936o5 حقوق |سيوطمحمد |لمو عبــــد|لرحيم ع
ندستـــ |لزق|زيقحمد عط| ن عبــــد|لوه|بــــ|636459
334o42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم | ميل|د سم ش|روبــــيم
33o|79|تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ قدرى محمد عبــــد
777oo5د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رغده سعيد عبــــد |لحليم س|لم
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد ي| متـــو عطيه ف|ضل483||5
طبــــ |لم |محمد عل|ء محمد ع 4|82|8
5o2793|د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمود فرغ |حمد
2375o9د|ر |لعلوم |لفيوممنه | عص|م محمد عبــــد|لنعيم
356o|5|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء |يمن عبــــد|لحميد محمد
د|بــــ حلو|ن|حسن ج|د حسن ج|د محمد56296|
43o374علوم طنط|مريم صل|ح أم ح|مد صبــــرى

7o3|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لصمد محمد |لسيد
يم عبــــد |لح|فظ767873 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه   | ن| |بــــر|

رهف|طمتـــ سعد مصط عبــــد|لق|در|لخو326|3 زر|عه |لق|
نوعيتـــ |شمونندى عبــــد|لمؤمن |بــــو|لعن حفيشه56|253
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم محمد |سم|عيل ري|ض ع حس 425398
|6|o|4ره|نور عبــــد |لع|ل شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن د|بــــ |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ديه | س| مبــــ|رك منصور273637
ف فتـــ عبــــد |لحميد777375 د|بــــ |لزق|زيق|مريم |
6o4697د|بــــ |لمنصوره|منه ع|دل فؤ|د عمر |لبــــدوى
78o242| ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد مو ع
69o343تـــج|ره كفر |لشيخكن|ر |لحسي عبــــد |لحميد محمد
4424o5يم عبــــد |لفتـــ|ح بــــسطوي تـــج|ره كفر |لشيخح|تـــم |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء ص|بــــر جمعتـــ |حمد|93|37
تـــمريض |سيوطمروه |سم|عيل |لورد| عبــــد|لمو 444|85
5o|825تـــمريض |إلسكندريتـــ عزتـــ بــــس|م بــــدر|وى زيد|ن
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9o227o| حقوق سوه|ج  لسيد محمود محمد عبــــد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسقتـــ |حمد محمد |له|دى|256|5|
83o623|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد |بــــو|لمجد رضو|ن
3|4ooo|د|بــــ |لفيوم|حمد سعيد محمد حسن
5294o9|يف محمد عبــــد|لعزيز |لبــــيبــــ ندستـــ |ل|سكندريهمحمد 
|3o||9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رى جرجس سم ك|مل
42463o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |سم|عيل خميس محمد |لديبــــ
رهض |حمد محمد عبــــد|لغ 346538 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
47724o تـــج|ره |ل|سكندريهيح محمد محمود محمد متـــو

|9|8oين| ف|يق فيل تـــوفيق صيدله بــــ سويفف
446|o|يم متـــو تـــج|ره طنط|ع عمرو |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسغ|ده ع |حمد محمد759875
4o3958حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |يه|بــــ دسو محمود عبــــد|للطيف
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|يوسف |حمد |لدسو شيحه449824
768o49معهد ف ص |سم|عيليهوق فتـــ عبــــد |لمع عبــــد |لق|در محفوظ
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمصط محمود عبــــده بــــهد 827485
يم حسن442789 يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | |بــــر|
يم838|48 ر |حمد تـــوفيق |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــدر |لدين ط|
نوعيتـــ بــــور سعيدش|م ع ع حسن سيد |حمد762752
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ح|زم محمد مو عو|د23|48|
82o7o9|حقوق |سيوط|حمد |يمن |حمد عط
28o482عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكريم حل عبــــد |لستـــ|ر مصط |لجندى
|5988o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|ريه|ن ه| سم |م
6o5744|تـــج|ره طنط||ء محمد محمد |حمد
43o6o8|د|بــــ طنط|نرم |بــــو |لفتـــوح فتـــوح |لشبــــ|
22||6o| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــنج|ه عبــــد|لغف|ر عبــــد|لمؤمن عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر عبــــد|لبــــ|سط محمد سيد حسن6273|3
42o48|نوعيتـــ كفر |لشيخ |ده عبــــد|لمطلبــــ محمد محمود |بــــوع
يم زيد|ن |لطنط|وى حرفوش|68853 تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء |بــــر|
7o38|4علوم |لزق|زيقرح|بــــ |حمد |لسيد عبــــد |لعزيز|لع|يشه
6|3o79علوم حلو|نعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين محمد يوسف عبــــده
7o4447د|بــــ |لزق|زيق|فوزيه |حمد فتـــ ع |لديبــــ
48o483يم يوسف د|بــــ دمنهور|يح حسن عبــــد |لسل|م |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــشيم|ء صبــــ فؤ|د |لسيد4|6993
|66o7|رهعبــــد |لكريم س|مح محمد عبــــد |لونيس عثــــم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
43799o|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمريم محمد فؤ|د سعد  |لبــــن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر يوسف ن يوسف عبــــد|للطيف623726
4386o6علوم |لمنصورهريمون من سعيد مرزوق سمع|ن
يم محمد6|7795 ر |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقمروه م|
ى سعده453242 ندستـــ |سيوطلدسو محمد عبــــد|لسميع |لع
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدي|ر| صل|ح سليم|ن حسن849592
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ندستـــ |ل|سم|عيليتـــن|در مجدى ثــــ|بــــتـــ خليل752622
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسن يوسف  |د و|صف|2|233|
صيدله بــــ سويفمن|ر |حمد محمد عم|ر67747

يم 898338 تـــج|ره سوه|جمريم |حمد خلف |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرح|بــــ محمد حج|ج يوسف حج|ج8756|5
8o57|2معهد ف تـــمريض |لم | مؤمن ن| عبــــد|لرحيم |بــــوبــــكر
46228o كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحن|ن مجدى محمد عبــــد |لغف|ر |بــــو
|426o9 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرح|بــــ سيد ج|بــــر ع
8487o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نف محمد مصط محمد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمرو عبــــد|لنبــــى رجبــــ عبــــد|لنبــــى258723
تـــربــــيتـــ سوه|ج  حمد ج|د |بــــوحم|دى زي|ن|895493
ر342292 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق محمد محمد عبــــد|لظ|
4327o8د|بــــ طنط|ند| بــــدير مسعد |لبــــيط|ر|
249|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــتـــ ربــــيع سعيد عبــــد|لحميد |لسنط|وى
9o384o  تـــج|ره سوه|جعم|ر ن |لدين |حمد فرغل
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــيم|ن ط|رق حمدي |لدسو خليل|449866
63oo34|ش|م يح محمد |بــــو |لنج علوم |لزق|زيق|حمد 
43|4o2|تـــج|ره طنط|بــــ|نوبــــ ع|دل سم نجيبــــ
ره|ف|طمتـــ عيد محمد محمود|33582 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد| |سعد جمعه عبــــده96||35
يم632266 بــــه مرقص |بــــر| ر و نوعيتـــ |لزق|زيقليدي| م|
|4538oف محمد مسعود ره|عبــــد |لرحمن | د|بــــ |لق|
|2o628لس سم عزيز سدره ندستـــ ع شمسك
45|o69ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن مسعد |لسعيد |لبــــ|جورى
24272oرهعمر محمد محمود حسن ندستـــ |لق|
36o3o2يف يح مغر|وى حسن |لمشد بــــ |حسن  لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

يف محمد سيد55238 تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|دتـــ 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررن محمد |حمد ز|يد6944|5

رهمحمد ع|طف مو مو28634 علوم |لق|
تـــمريض |لم | نهله فرج |حمد حسن|587|8
|63o66تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدين| ع ع |لسيد
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدص|بــــرين |لسيد يوسف محمد693378
حقوق طنط|رن| رض| حس محمد|348|4
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد سيد |حمد29499|
9|6o|4  حقوق |سيوطم محمد صفوتـــ محمد

|4o||ي رهرن| |س|متـــ |حمد حل بــــح تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد حسن مهدى شح|تـــه عيد|337649
622o|8د|بــــ د |ط|شيم|ء عبــــد |له|دى محمد عبــــد |لرحيم مو
تـــج|ره سوه|جف|طمه خ|لد محمد عبــــد|لرسول 896894
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود |حمد |لسيد ن|فع28|25|
82|85oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |وليد عبــــد| ن|دي عبــــد|لكريم
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3o5|6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوف|ء |يمن عبــــد |لمعبــــود ع محمد
يم محمد حس|ن|57|767 ف |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــغ|رد ر|فتـــ |لحسي |لسيد32684
يم محفوظ حس عبــــد|لحميد حس 786543 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
ي يوسف842492 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|ريه|م رضو|ن بــــ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد حسن عطيه عطيه |لسيد8|6286
27o622|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد نص|ر ز |حمد نص|ر
5o8847يم محمود عبــــد|لونيس |لص| بــــر علوم طنط|بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ك|مل |لسعودى عبــــد |لسل|م ع563||5
62o383|تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء عوض عبــــد|لوه|بــــ ص|بــــر
حقوق طنط|حمدي محمد س|لم ع|مر297|44
5o7322يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسمر مجدى ك|مل محمد |بــــر|

83o54|د|ر |لعلوم |لم |حمد محمد |حمد محمد |حمد
8263o|يم نوعيتـــ موسيقيه قن|رويد| سيد محمد |بــــر|
52o348تـــج|ره دمنهورمن|ر مصط صل|ح بــــدوى

رتـــ|رحمه ي| |حمد محمد34344 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر سيد |م|م محمدع48985|
627o56|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يمن ع معوض معوض
ندستـــ حلو|نمحمود ص|لح عبــــد|لعزيز ص|لح4553|3
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعزه حر| عط| عبــــد|758622
63372o نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء حس محمد حس
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــسنيم محمد يوسف عطيه سعد325999
ر رمض|ن محمود698275 معهد ف ص |لمنصورهي|سم م|
8586o4تـــمريض |لم | محمود خط|بــــ عبــــد| عبــــد|لرحمن
68|6o7ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــي|قوتـــ محسن محمد ي|قوتـــ ح|فظ محيسن م |لع| 
28587oرهم | س| حن| عوض معهد ف تـــمريض |لق|

د|بــــ بــــ سويف|ه|جر شعبــــ|ن كم|ل عبــــد|لوه|بــــ58368
تـــج|ره |لزق|زيقآل|ء منصور صل|ح ه|شم||6396
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|حسن محمد حسن محمود بــــ|ش|764278
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمنيه رزق محمد ع|قول|435923
4|6o5| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود ع|دل محمود |لسيد |لدخ|خ
|532o7رهمحمود طه محمد مر ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد ن| محمد محمد |م|م786985

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء عبــــد |لنبــــي ص|لح |حمد|55436
544o6 يم |لدسو |م تـــج|ره بــــ سويفكريم |بــــر|

ندستـــ بــــنه|ص|لتـــ حسن عبــــد|لحميد محمد حن |338828 كليتـــ 
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسع|د محمد |لسيد عبــــد |لجو|د من435363
6o8774| ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء محمد محمد مر
7o2o45|ش|م محمد عبــــد |لو|حد بــــل لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد 
4o|949|تـــج|ره |ل|سكندريهلسيد |حمد سيد |حمد بــــدر
د|بــــ ع شمس|سهيله ع عبــــد | محمد|6|65|
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48o563|د|بــــ دمنهور|حمد محمد فوزي عبــــده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعل| حسن |حمد عبــــد|لغ |87933
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخريم مجدى |حمد محمود ش| 623898
نوعيتـــ كفر |لشيخه|جر |لشح|تـــ صديق محمود س|لم442972
يم حسن628529 ندستـــ |لسويسعبــــد | خ|طر عبــــد | |بــــر|
4o7373تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر رش|د سعد عبــــد |لمو
معهد ف ص |سو|نفرحه عبــــ|س خليل ع 9|8474
229o55فنون تـــطبــــيقيه حلو|نر| |يمن تـــ|مر سعيد
5|73o4زر|عه طنط|من|ر حسن ض| |لبــــدرى عبــــد|لحفيظ
يم425229 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدع|ء محمد محمد حسن |بــــر|
762|o3تـــج|ره بــــور سعيدحمد صل|ح عبــــد |لمحسن ر| |لكو
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــه عبــــده عبــــد| محمد عبــــد|لقوى39|497
ى622236 يم مصط |لبــــح تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طثــــري| ربــــيع |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد عبــــد |لكريم عبــــد|للطيف س|لم|8|33|5
2674o5|تـــمريض بــــنه|م| جم|ل عبــــد|للطيف طعيمه
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |س|متـــ |حمد مصط محمود|525858
43|ooo|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ن محمد عطيه خميس
5o6844علوم |ل|سكندريهندي مصط عبــــد |لرحيم محمود ع
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد محمود سليم|ن|775334
2457o2د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م محمد كم|ل عبــــد |لغ عصفور
44oo4|| د|بــــ كفر |لشيخ|س|رتـــ ي| عبــــد |لمجيد فتـــح
|2o56| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ع|دل عبــــد |لعزيز محمد |لف
89o485|معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد حسن ع محمد
757o46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمريم محروس ع عطيه |لنمر
علوم ع شمسنطونيوس مدحتـــ فؤ|د ري|ض|8397||
ف محمود فرح|تـــ36664 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى |

822o|o|رتـــ||ء محمد لط محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وف|تـــحمد عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد محمد 59272| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
622227| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه صبــــرى عبــــد |للطيف |لبــــيو
9o294o ر محمود محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن|ريم|ن عبــــد|لمنعم محمد كم|ل يوسف356828
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه عبــــد|لحكيم عبــــد|للطيف بــــسيو |437849
2548ooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ ش| مس
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه ط|رق محمد ري|ض مصط 247888
43728o| حقوق |ل|سكندريهول|ء |سم|عيل عبــــد|لغف|ر |لسيد
حقوق طنط|محمد |لحبــــ محمد |حمد عدوى83|494
6o8o96ه أحمد مو |لمحل|وى معهد ف تـــمريض طنط| سم
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعزيزه |حمد |لسيد |لمو| 8947|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|نوبــــ |دو|ر  |د |بــــو|لسعد|33326|

رهحبــــيبــــتـــ محمد فؤ|د محمد ع24346 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
876o38  |طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهش|دى كرم زغلول غ
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د|بــــ دمنهور|حمد عل|م عبــــد|لعزيز مط|وع|494943
تـــج|ره ع شمسندى محمد ح|مد عبــــد | محمد25259|
ره|حمد منعم عبــــد |لمجيد محمود|2|497| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| |حمد عبــــد|لحفيظ |لسيد مو333976
9o6852  تـــج|ره سوه|جحمزه خلف | |بــــو|لحسن حسن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه نعيم حمدى |لسلسي9385|6
رهزي|د |حمد محمد |سم|عيل22726| علوم |لق|
د|بــــ |سو|ن|يه جم|ل فهيم |سم|عيل|6|8673
|محمود محمد ع ن |لدين867822 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه محمد |لسيد محمد غ|نم|624549

ره|ن|ديه حسن عبــــد|لغ |لحلف|وى59|39 د|بــــ |لق|
4|9o|4حقوق |ل|سكندريهفتـــ مسعد حس حس عبــــيدى

يم عبــــد |لبــــ|سط |لسيد|27|2 ره|سمر |بــــر| د|بــــ |لق|
5o9853كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد عبــــد|لمو عبــــد|لحميد سعد |لنقي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد خ|لد حسن ع 843742
89835o يف ر |ل ش|م كم|ل عبــــد|لظ| د  د|بــــ سوه|ج|ن|
24|6ooيم عبــــد |لرحمن حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم ط|رق جل|ل |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نندي محمد ز |بــــوزيد|84379
ى ق|سم سيد |حمد|72|22 وف|عز|لدين خ وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o5|o||تـــربــــيتـــ طنط|بــــر|ر ع|دل محمد مهدى عبــــد|لع|ل
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد |لشح|تـــ |حمد سعيد328328
|4|8o2تـــج|ره ع شمسحس محمد حس سعد
44o7o4|زر|عه كفر |لشيخيتـــ |لسيد ع |بــــوشعيشع
د|بــــ |ل|سكندريه|د |نه مجدى حنس ج|د|لسيد475964
477o|6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|رل ريمون يعقوبــــ فرنسيس
69o854علوم |لمنصورهتـــسنيم محمد عبــــد |لش| ح|مد
د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ ي| بــــرك|تـــ محمود سحبــــل62928|
تـــج|ره كفر |لشيخش|دى عص|م عبــــد|لرحمن مصط 476352
83o34|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسن|جق سيد محمد |حمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديلحس حمدي حبــــ عبــــيد|53|837
يم محمد ح|فظ |لسيد بــــدوى حسن6|7868 تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
83637o حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمحمد حمد |لكل جعفر مصط
يم|675879 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه فتـــ خليل محمود |بــــر|
4o62|2حقوق |ل|سكندريهسل |حمد محمود محمد مبــــروك
د|بــــ |سيوط|ندى خ|لد عبــــد |لع|ل عبــــد|لسل|م سنبــــل495929
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمه رض| محمد عبــــد|لمنعم783353
 |حتـــ وفن|دق |لم |بــــ|تـــ س| وديع سليم|ن  8||878
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن عبــــده عبــــد|لكريم عبــــد|لمتـــج4||339
معهد ف ص بــــور سعيدحمد |لسعيد سعد رزق عبــــد |لسل|م عمر624287
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|جيل|ن ن ص|بــــر محمد8|84|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهه|جر |حمد عبــــد|لحميد فرح|تـــ محمد794|62
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89o546 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط |حمد محمد حسن
يم3|7854 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرو|ء ع محمد إبــــر|
زر|عه ع شمسندى رجبــــ |حمد ع296|5|
335|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندي محمد ع محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ط|رق حل لط 286|25
5|7o63علوم دمنهورن|ن محمود عبــــد |لحميد قطبــــ زعيتـــر

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م رجبــــ حسن |بــــو|لسعود48758
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|جوزف سعيد بــــسط| حن|639852
يم |فندى ك|مل3|6284 د|بــــ |لزق|زيق|س|ندى س| |بــــر|
يم حس 768998 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ندره حس |بــــر|
يم |لسيد عبــــد |لعزيز س528367 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د |بــــر|
ف حسن ح|فظ عطيتـــ|348365 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء |
يم عبــــد|635957 يم عبــــد|لغف|ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط||ء خ|لد حسن سليم|ن||23842
يف عبــــد|لعظيم غ|زى علم |لدين|8|6|5 علوم دمنهورند 
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد محمود حس|ن بــــدوى68699
يم عبــــد|لق|در35599 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سعيد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عمرو عبــــد|لجو|د محمد م| ||756|2
تـــمريض طنط| أيتـــ مصط ع شلبــــى434668
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد خ|لد سعيد غنيم|258932
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى لط |حمد |م عبــــد|236766
يم|78524 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع مر |بــــر|
76368o| حقوق |لمنصورهوق محمد سم عبــــده محمد عبــــد
|ن832562 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديح|تـــم عبــــيد| رزق | ع
4425o5يم |لدسو عبــــد يم |يمن |بــــر| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــبــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم ع|دل مصط سيد827646
 |حتـــ وفن|دق |لم |حمد حس|ن عبــــد| عبــــد|لغ |8377|8
26883o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه مصط محمود عوده
25o386تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنور| مسعد ع مصط من|ع 
رتـــعمر عبــــد |لبــــ|سط طه محمد6|478| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنه| عبــــد|للطيف دي|بــــ عبــــد|لموجود  46||92
34|7o2نوعيتـــ عبــــ|سيهتـــ ع عبــــد|لغف|ر |م|م عبــــيد
يم جمعه|253592 يم عبــــد|لعظيم |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
||6o28ندستـــ ع شمسم|ريو مدحتـــ بــــخيتـــ ك|مل
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسنتـــ محمد حسن |لش|عر7994|5
د|بــــ |لمنصوره|منه | محمد وليد عوض عبــــده نج|9||682
|372o4تـــربــــيتـــ حلو|نكريم عبــــد |لعزيز عبــــد |لعظيم |حمد عزبــــ
35o963|علوم ري|ضتـــ |سو|نيه|بــــ رض| عبــــد|لرسول ق|بــــيل
معهد ف ص سوه|جعبــــد| محمد محمود |حمد  6|9244
علوم حلو|ني|ر| ط|رق محمد حسن عم|ره2|2366
8986o2 معهد ف ص سوه|جعبــــ|س ح|مد عبــــ|س سليم|ن
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تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسمر عبــــد|لعزيز محمد ع|مر249937
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد ع|دل عبــــد |لحفيظ سليم|ن |لصي 8|46|
5o773وف|تـــطه محمد طه فرج معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

24|o|7ره|ش|م سيد ش| عبــــد|لخ|لق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6|o384|يم سم محمد عطيتـــ لسن ع شمس/ري|ضتـــ|بــــر|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نبــــه مرو|ن محمد ع 836927
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد حسن عبــــد |لمنعم مصط |لسوي 88||75
5o34oo|د|بــــ |ل|سكندريه|ن ك|رم محمود |لسيد
8o8868تـــج|ره بــــ سويفس|مر س|مح سهري عزيز
ف محمود |سم|عيل864366 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىي|ر| |
|د|بــــ |لم |دير ع|صم ع |م 9|35|8
تـــج|ره بــــور سعيدحمد ط|رق محمد محمد أبــــو |لحسن|764452
897o78  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحميده عبــــد|لحفيظ عبــــد| محمد
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|م|ريز |يه|بــــ عيد ج|د |54|39|
تـــج|ره بــــور سعيدل|ء ح|مد ج|د |لحق ح|مد|96|623
يم عبــــد| |لسعد |255936 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
449284| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم|عيل |لسيد ع عط| |
يم |لدسو شلبــــى7|64|2 رهيوسف محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطس|ره |حمد حسن بــــكر 885975

|4o4|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد |لسيد |للبــــ|ن
4|6oo4نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخفرين| يون|ن ميخ|ئيل بــــ|سي
تـــج|ره بــــنه|نس |كرم محمد |لح|ج|328667

289o6|يف عبــــد |لوه|بــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد |لسيد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهط|رق |بــــو |لفتـــوح محمود محمد عبــــد 82|693
7o2o73 يم عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد مجدى عبــــد |لع|ل |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخوف|ء جم|ل ف|روق |لششتـــ|وى7|4432
7o4987 |ندستـــ حلو|نحس|م عم|د محمد |لسيد |لحلو
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعمرو محمد عبــــد|لر|زق محمد حسن|5|523
76||5oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور|ن عمرو كم|ل |لدين محمود شلبــــى
77o8|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقين محمد |حمد محمد |لزعبــــل|وى
34o|o4| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد جل|ل ع سليم|ن فرغ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم|رين| حل جور ميخ|ئيل فرج |37|625
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمروى سعد |حمد ع |بــــوع|مر638|42
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفر| | مصط محمد |لمح|ري 7||253
د|بــــ حلو|ن|م|ركو جرجس كم|ل جرجس222774
|582ooرهس|ره مصط |حمد محمود تـــج|ره |لق|
ى |لسيد عمر شعبــــ|ن|677925 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد ي
78o9|||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|عيل |نور |سم|عيل غريبــــ
8o5|85د|بــــ |لم |ش|دي محمد خلف زيد|ن|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمل محسن سيد وف |83668
4oo385|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححمد |سم|عيل كم|ل |لدين حسن
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25o|36لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه ط|رق |حمد |بــــو سمره
4o2547تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر عبــــد |لعزيز محمد |لن|دى
تـــ|عبــــد| مدحتـــ عبــــد| |لق| 528883 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرضوى س| محمد أبــــو ع84|255
|6o9|4تـــج|ره ع شمسدير |حمد  |ر بــــدوي
معهد ف ص |سم|عيليهشيم|ء مدحتـــ ع|شور سليم|ن|76944
25728o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه فتـــ عبــــد |لخ قطبــــ أبــــوع
ره|س|ره ع|طف عبــــد |لفضيل متـــو عبــــد 9388|5 عل|م |لق|
9o6353 ى شح|تـــه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن مسعود ع
|2832oتـــربــــيتـــ ع شمستـــ عل|ء |لدين فوزى عبــــد |لعزيز
5o6642تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى ي| محمد حسن حسن
25|o53| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد محمد |لع|د
ر |حمد عبــــد| حم|د|448696 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد م|
بــــي |لمغ|68873 ر |ل بــــي ط| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره |ل
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن |لسيد حسن ش| 528968
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسنتـــ رمض|ن مصط رمض|ن  |بــــو |697529
تـــج|ره طنط|عم|ر حسن ع شنشن5646|6
د|بــــ |سيوط|ي|سم ممدوح محمد عبــــد|لل|ه  878378
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمود محمد محمد |حمد|523644
4o4527د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد سعيد محمد فرغ سعد
426o96تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى محمد عبــــد |لجو|د عبــــد ربــــه
27o|65| معهد ف ص بــــنه|لسيد ع |لسيد |لعلي ع
7o2|75|حقوق |لمنصورهل|ء عل|ء عبــــده |حمد محمد ن|فع

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن محمود سم عبــــد|لفتـــ|ح|5762
253o93ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|يزه |حمد سل|مه محمود رف| عدوى
2467ooندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد حس عبــــد|لر|زق عبــــد|لسل|م
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم محمد محمد خط|بــــى |لسيد2733|6
4243o3تـــج|ره |ل|سكندريهحس محمد حس فرح|تـــ
49o686كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشمس محمود حم|د |لثــــ| حسن دي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|محمود ن| |لسيد مسعد  شتـــيوى765245

ف محمد |سم|عيل22727 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم حمدي |لسعيد فتـــح |لبــــ|بــــ66|354
ين محمد عبــــد |لحليم |لشيخ543326 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورش
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينوره|ن نجدي |بــــوزيد محمد867276
9o85|9 تـــربــــيتـــ سوه|جند خليفه عبــــد|لر| مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديند| |حمد سيد محمد5838|2
ى ز359374 لس مكرم بــــ ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
75o933 |تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم |لس|د|تـــ عبــــد |لحميد |لتـــه
6o639o| علوم |لمنصورهعمرو ع|دل عبــــد |لحميد بــــيو |ل
رهعبــــد |لرحمن |حمد حس درويش22796| ندستـــ |لق|
6o2|67تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر |لنبــــوى عبــــد|لرحمن محمد |بــــو
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3||o49ر محمد يوسف لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر مجدي م|
76o392ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|محمد ط|رق محمد محمد فرغ

صيدله بــــ سويفمنيه عبــــد |لن| حسن |حمد|382|5
تـــج|ره |لزق|زيقرز|ن شكرى حسن ع جبــــر752245
ندستـــ طنط|محمد رض| جمعه فرج| محمد449362
صيدلتـــ |سيوطمريم ريموند سعيد ج|بــــر 98|923
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نوره|ن محمد محمد عبــــد |لحميد699654

25o98 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسض |يوبــــ حسن ع
9o48|4  |علوم سوه|جسن|ء رمض|ن مهر|ن عبــــد
9o|444 حقوق سوه|جمؤيد |حمد ع محمد
|32o95|رهيم|ن ع عبــــد |لحميد |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ر |نور عبــــد |لحليم|22|65 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد ط|
6762o7| ش|م محمد محمد ي|س عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخل|ء 
حقوق |سيوط سم|ء سيد درويش مصط |36|887
4|o565تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد | محمود ع محروس
6o8725 لسن ع شمس|أمل حمدى |لششتـــ|وى حس
نوعيتـــ |شمونمنه | محمد حمدى دندوح252678
صيدله |لزق|زيقس|رتـــ جل|ل ع ع خميس727|33
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحن|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|م عبــــد6|7847

تـــربــــيتـــ حلو|نعل| |حمد محمد ع48546
حقوق |لمنصورهد| | محمد |حمد |نور ص|دق معوض684272

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء رمض|ن محمد منجود|53433
|66o52د|بــــ حلو|ن|محمد و|ئل محمد عبــــد |لر|زق
4444ooحقوق طنط|دى أبــــوزيد طلعتـــ |لبــــهن أبــــوزيد
5|372oتـــمريض دمنهورمحمد سعيد عبــــد |لفتـــ|ح حموده
طبــــ |لفيومحس|م حم|ده رمض|ن عبــــد|لمقصود2|8567
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ رحمه ك|مل ع محمود845689
68||o8 تـــج|ره |لمنصورهلحس |حمد ف|يز عبــــد |لعزيز |لمو
ندستـــ حلو|نبــــدر محمود محمود ع منصور42699
6648oحه وفن|دق |لفيومي|ر| محمد طه عليش |حمد| 
رهمصط فيصل رضو|ن عطيتـــ77763 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

4o5632تـــج|ره |ل|سكندريهفرح ح|تـــم رمض|ن حسن محمد
9224o8 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد |حمد ص|بــــر محمد
7o57o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد | فتـــ |حمد عوض عبــــد |لع
تـــج|ره |لزق|زيقكرمه ظريف ذ كرلس6|7762

48o57تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط غريبــــ |لسيد |حمد
حقوق د |طع |ء فتـــ |بــــو |لعل| عطوه حج|ز966|62
صيدلتـــ سوه|جعمرو سعيد سليم|ن محمد863583
34o956يم سليم|ن يوسف د|بــــ ع شمس|محمد |لسيد |بــــر|
تـــمريض |لم | رمض|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل عبــــد26|3|8
89|o29|ه جبــــر|ئيل عبــــد|لملك نصيف زر|عه |سيوط م
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حقوق ع شمسمحمد جم|ل محمد |حمد حس |8|38|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمينتـــ محمد فؤ|د |لمنش|وى||44256 ك.تـــ. ف للبــــ
معهد ف ص ري|ضه |سو|نبــــول| لم نجيبــــ خليل838329
6|647oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنجل|ء فتـــ س|د|تـــ شبــــ|ره
634|o3ندستـــ |لزق|زيقمحمود كم|ل محمد ن|دى |لسيد نجم

74o59تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم |حمد |لسيد عبــــد|لسل|م
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمود نو|ر محمد |لعنتـــبــــ5499|4
4o53|5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد محروس محمد |حمد حس
|293o8لس كم|ل سليم|ن سوري|ل لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ك
|3||o9ندستـــ |لم |بــــي ثــــروتـــ جرس جندى
يم |حمد ص|لح622237 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحن محمد |بــــر|
476o35غ| |حمد ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نور|ن حمدى |ل
6o276|| |ندستـــ |سيوطحمد محمد حل |حمد |ليم
8o87ooتـــج|ره بــــ سويفمحمد ممدوح محمود عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع حس نص|ر حسن788784
44o672 يم متـــو علوم كفر |لشيخعمرو |لسيد يوسف |بــــر|
طبــــ ع شمسسل|م ن| عبــــد |للطيف ع |28935|
5|2o36|طبــــ ع شمسحمد شعبــــ|ن ع حسن يعقوبــــ
4o4925يم ه|شم عبــــد |لفتـــ|ح شعيبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|شم |بــــر|
تـــج|ره طنط|يه محمد حمدي سيد |حمد |لق| |448823
6o486|علوم |لمنصورهرو|ن محمد ز ع زين
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو سم عبــــده ح|مد742|32
2627o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود ن| عبــــد|لعزيز مو
علوم ج|معتـــ |لسويسع عوض ع س|لم|ن|75877

رهن|در ع|طف لبــــيبــــ |لش|ف6269| ندستـــ |لق|
27o|85ى يوسف يم |لخن صيدله طنط|سيف محمد |بــــر|
ى252869 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرؤى خ|لد عبــــد|لع| |لم
6o||o6|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عص|م جميل |لسعيد معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد عثــــم|ن ع|شور5637|6
يم حسن85|485 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهتـــ حسن إبــــر|
|287o9د|بــــ ع شمس|يوسف سليم|ن عويس محمد
تـــربــــيتـــ |لم |د |نه ن| خلف رمزي6344|8

رهزينبــــ جم|ل عفي فودتـــ48|45 علوم |لق|
د|بــــ دمنهور|رودينتـــ محمد جل|ل |لدين عطيتـــ485439
د|بــــ د |ط|بــــسنتـــ سعيد عبــــد |لحميد محمد6|6977
يم لبــــيبــــ224262 رهعل| محمود حل |بــــر| علوم |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل |ء عبــــد|له|دي |حمد |حمد865|84

ره|نيف عبــــد |لتـــو|بــــ ري|ض خميس23976 عل|م |لق|
صيدله بــــ سويفيف محمد محمود حم|د62565

28926oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف محمد ك|مل عبــــد|لجليل
7o2277يم |حمد شوم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرحمه |يه|بــــ |بــــر|
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تـــ أحمد شو خليل |لطن| 496525 د|بــــ دمنهور|ن
355|o9علوم ري|ضتـــ ع شمس |ر محمد عبــــد|لوه|بــــ جمعه معوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن |ده محروس عبــــده جم|ل844673
8675o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييمن عبــــد|لر|زق محمد حس
7833|oيم محمد عبــــد |لم|لك تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوليد |بــــر|
33244oندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر جل|ل ط|رق رجبــــ محمود أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
762o73آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مريم |يمن ع|صم عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ فؤ|د محمد  ك|مل345485
264o28|يم سليم|ن معهد ف ص بــــنه|يه مفيد محمد إبــــر|

|8o33د|ر |لعلوم |لم |مريم خ|لد عربــــى ع
ره|مريم |حمد فتـــ خليل|3|44| ثــــ|ر |لق|
زر|عه ع شمسيم محمد عبــــد|لل|ه محمد236742
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنسمه ح|مد |حمد ح|مد62964|
|3o5|5آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ندى محمد عبــــد | عبــــ|س
ه عبــــود عبــــد|لبــــ|سط عمر|ن||89937 د|بــــ سوه|ج| م
ى منصور عبــــد|لعزيز257869 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ي

|7|8oإعل|م بــــ سويفحن خ|لد محمد مصط عبــــد |لع|ل
يم 277267 يم عبــــد|للطيف |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|
527o36علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود مجدى محمد سعد بــــصل
77oo42تـــج|ره |سيوطخ|لد |حمد |لسيد عبــــد |له|دى
د|بــــ حلو|ن|ه|يدى ع|طف محمدين |بــــو |لعل|65578|
76|9o4علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد | محمد حسن عبــــد |للطيف
طبــــ |سيوطريه|م عبــــد|لمحسن ن عبــــد|  5|57|9
2698o3|يم عبــــد|لحميد ر |بــــر| يم م| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــر|
تـــج|ره ع شمسعن|ن عم|د|لدين فكرى بــــيو حس 5|36|2
4o9686تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دع|ء محمود مفرح محمود |لش|م
36o526|زر|عه مشتـــهرد| | حسن عبــــد|لرحمن محمد ج|د
8|84|5| تـــربــــيتـــ |لم |يه تـــو حسن عبــــد|لن|
3o287رهمنتـــ | يح تـــوفيق حل علوم |لق|

2695o7معهد ف ص بــــنه|س|ميه |لسيد |حمد |حمد عل|مه
53o|o9علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنرم حمده حمزه |حمد زيتـــون
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمرو|ن عبــــد |لحميد حسن عبــــد|لحميد 7|4467
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمود محمد عبــــد| |لصعيدى772897
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حس|ن محمد صبــــرى258635
طبــــ بــــنه|حمد طلعتـــ عبــــد|لحليم عبــــد|لش| |357326
6o4|o4ى ش|م عبــــد|لبــــ| محمد |لدم |لسن |لم |م|زن 
رهن حسن سيد رشو|ن|69|44| طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ قن|ل|ء عم|د حس محمد|826323
4538o6 بــــي ندستـــ |لم |محمود رض| عبــــد |لجليل |ل
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قتـــسنيم محمود محمد عبــــد |لحليم623394
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ن| محمد عبــــد |لعزيز64238|
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33867oيم ف |م|م |بــــر| زر|عه مشتـــهررحمتـــ |
75o562ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد تـــ|مر محمد منصور
2|7o63يم جل|ل |لدين م |بــــر| ندستـــ تـــ.خ|مس ي|ر| |د معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ حس|م نبــــيل طلعتـــ354377
8o3397|يم ر |بــــر| فنون جميله فنون |لم |بــــ|نوبــــ و|ئل م|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد ع محمد يونس779583
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد من محمد محمد ج|د|693655
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره عبــــد |لو|حد |حمد محمد عبــــد 678625
4o4299تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن ع|دل محمد محمد محجوبــــ
769o95 طبــــ |لسويسسهيله محمد  |د حس

يف|58927 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن عم|د محمد 
262oo4يم وف|تـــ|يوسف عطيه عبــــد|لر|زق سعد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق طنط|سل حمدى تـــوفيق عبــــد|لستـــ|ر نص|434487
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد  |ء سعد |لدين سيد8725|2
ل|ن|867||5 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد ح|مدينه ح|مد محمد |لد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــح|زم عبــــد |لحميد محمد حسن عبــــد|لحميد525958
ره|سم|ء صبــــرى فريد بــــدوى شيل|ن|248263 عل|م |لق|
رتـــ| يه |حمد حسن عبــــد|لحميد|879564 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ند|وى زرينه254272 معهد ف ص بــــنه|سمر |سم|عيل 
يم |سم|عيل247763 يم رزق |بــــر| ك.تـــ. ف صن| قويسن|مسعد |بــــر|

5962oتـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر مسلم محمد ز
7o5338تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لل|ه سنو
763o|8تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن ح|تـــم صل|ح |لدين محمد ع
حقوق طنط|كوثــــر م |لدين محمد محمدعبــــد|لجو646|44
||57o5تـــج|ره ع شمسم|رجريتـــ |يه|بــــ فوزى فؤ|د مو
د|بــــ دمنهور|مصط ع|دل ج|دعبــــد |لص|دق خليفتـــ9|4952
يم|749|2 رهر| |حمد حمدى |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
4o7387حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدير سعيد سل|م بــــشندى

5328oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجه|د ج|بــــ | شكرى عبــــد |لحليم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــند |م عبــــد |لر| قن|وي24894

848o33تـــربــــيتـــ |سو|نع ح|مد سليم|ن |حمد
|442o7وف|تـــزينبــــ محمد كم|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

3492oد|ن يم و طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس|م |بــــر|
وف|تـــمصط محمد فتـــ عبــــد |لسل|م27336| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|5|79oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نزينبــــ محمد |سم|عيل شح|تـــتـــ

ف ومس|حه |لمطريتـــحمد جم|ل فه |حمد عبــــد |لجو|د|9|848 ك.تـــ. ف رى و
نوعيتـــ |لزق|زيقصف|ء محمد فوزى محمد عبــــد|لق|در779259
تـــج|ره |لمنصورهبــــش|ر |م كم|ل شح|تـــه بــــش|ى677944
ندستـــ |ل|سكندريهرفقه ع|دل ع محمد عبــــد |523232
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهبــــسمه محمد رمض|ن |حمد |لمغربــــى485683
محمد محمد نعم|ن623347 تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره سم
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يم محمود44266 ندستـــ ع شمسمحمود حس |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|جورج ن| صموئيل شح|تـــه276|3|
ه س| محمد عبــــد |لسل|م|92|65| رهم طبــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد |سم|عيل فر|ج شعل|ن277279
معهد ف تـــمريض |سيوط رح|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ع 2|8886
تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ عل|ء |لدين مصط حسن2693|3
رهد| | محمد طه محمد72|52| د|ر |لعلوم ج |لق|
58o2o|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفحمد |حمد طه محمد

4|45ooد|بــــ |ل|سكندريه|أحمد مجدى أحمد أبــــو حنيفتـــ
تـــج|ره |لمنصورهمحمد سعد عبــــد |لر|زق عبــــد |لش| 686247
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد خ|لد صل|ح |حمد |لسيد274789
229o28| ف عبــــد|لسميع عبــــد| د|بــــ ع شمس|يم|ن |
د |لسيد سل|م|389|4 د محمود مج| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمج|
34o43oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| جم|ل رح|بــــ حسن
4o97|2جه |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مديحه |حمد عبــــد |لعزيز م
7o262|تـــج|ره |لمنصورهمنه | مجدى ع ق|سم

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يم|ن حس محمد عبــــد |لمنعم||699|
علوم بــــنه|ه|جر تـــوفيق مصط حسن عمر263999
زر|عه دمنهورل|ء خ|لد |نور محمد يونس|5678|5
8o6482لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ي|سم جم|ل محمد عبــــد|لن| عبــــد
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود مبــــروك مبــــروك |حمد نور|لدين426|44

5o945تـــج|ره |سيوطمصط عيد زكري| سيد
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسه|م سعيد محمد |بــــوسعد|32287

483o|يم بــــكر صيدله حلو|نسميحه محمد |بــــر|
76o938|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يم|ن محمد سعيد عبــــد |لحميد

|7o58تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نل|ميس محمود |حمد عطوتـــ
د صبــــ فتـــ منصور29|5|5 د|بــــ دمنهور|ن|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه بــــهن محمد رزق عفي 38|698
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقح|زم |لسيد |لسيد سيد|حمد |لسيد638282
رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد نبــــوى4|564| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

25o|3يم ره|س|ره ح|تـــم حسن |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق طنط|سل ح|زم عبــــد |لفتـــ|ح فتـــ عبــــد |2576|4
78|593| ه |حمد محمد ع تـــج|ره |لزق|زيقم
4|4|o9|د|بــــ طنط|يم|ن محمود محمود |بــــوزيد زغبــــه|
844o79|يم معهد ف ص |سو|نحمد عبــــ|س حزين |بــــر|
ف محمد طلبــــه|685|4| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |
4|||5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ |م ع |م ع|مر|
45|74oيد محمد ن |لدين ف |بــــو |ل تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |
معهد ف ص بــــنه|دير خ|لد عبــــد| غنيم269552
د|بــــ سوه|ج|سعيد مدحتـــ حن محمود 894837
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم محمد عبــــد |للطيف محمد حسن23|||7
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5o625|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمه رمض|ن عبــــد |لسل|م عبــــد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــريج |حمد بــــخيتـــ حسن|768233
نوعيتـــ |لم |حس|م محمد محمد |حمد4364|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود |لسيد مصط عطيه  |د79|688

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطجم|ل محمد بــــك جيد22686
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر فؤ|د سعودى عبــــد|لسل|م|583|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء صل|ح |لدين عبــــد |لحميد عبــــد |773972
2|947oيم تـــج|ره ع شمسفرح مجدى فتـــ ح|مد |بــــر|

327|oرهمحمد ع |حمد |لسيد تـــج|ره |لق|
62|o38طبــــ |سن|ن |لمنصورهنوره|ن |لسيد محمد يوسف زعتـــر
4o3869د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد قطبــــ عثــــم|ن قطبــــ
ى بــــند2|52|6 ى سم بــــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــ
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــ صبــــ |حمد |سم|عيل439265 ك.تـــ. ف للبــــ

895o|رتـــنوره|ن ع عبــــد ربــــه |حمد يوسف علوم ري|ضتـــ |لق|
25o6o| طبــــ ع شمسسل محمد محمد ع مصط
|5|598| د|بــــ حلو|ن|م| محمد محمد عبــــد |ل
رتـــ|عمر |حمد محمد |لحسي محمد7|267| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8|o635|معهد ف تـــمريض |لم | سم|ء ر| ع حموده

ر محمود عبــــد|لعزيز ثــــ|بــــتـــ86565 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|
27o652ى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود س| |لقطبــــ عقل بــــح
معهد ف ص بــــنه|محمود رجبــــ محمد عبــــد|لغ 898|33
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم عل|ء أحمد عبــــد |لنعيم|8|425
|28|3oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ربــــى ع|دل مصط |م|م يوسف
طبــــ ع شمسف|طمه محمود عبــــد|لرحمن محمد2|34|2
رتـــ|س| فؤ|د عبــــد |لرحيم سعيد255|63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

|9|ooتـــربــــيتـــ بــــ سويفيح مصط ز محمد |لم|ل
د|بــــ |لمنصوره|ربــــيع محمود |لدمرد|ش |لدمرد|ش477|68
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف  بــــر|م يوسف |بــــ|دير حكيم|4854|9
9o6295|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء |بــــو|لوف| محمود |حمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــش|م بــــدر|لدين محمد مصط |لجم524929
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد لط س|لم محمد|242593
ه عم|د عيد ذ 757||8 علوم |لم |ن
4o|377د|بــــ |ل|سكندريه| محمد عبــــ|س عبــــد |لرحمن مو
269|o8كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسندس محمد |لسيد حموده
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد حج|زى محمد حج|زى||48493
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد محمد |لمر|كبــــى5683|6
لسن ع شمس|س|رتـــ سعيد بــــغد|دى محمد6|385|
|46|o5تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نر| | ع|طف ثــــ|بــــتـــ فريد
|6oooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيح عبــــد |لعظيم صل|ح |لدين عبــــد

6768o2يم محمد حسن تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
43624o |تـــمريض كفر |لشيخمصط عبــــد |لعزيز محمد |لق
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9o|952  زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــنور| حسن حس خليفه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد ع |22638

496o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحل|م ع إسم|عيل حسن
|6o|o9| حقوق ع شمسسل|م عبــــد |لعزيز |حمد حس
ره|شيم|ء رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد ج|د45955 د|بــــ |لق|

ندستـــ بــــنه|محمد مظهر صد ك|مل537|26 كليتـــ 
حقوق ع شمسمحمد حس|م |لدين حسن |حمد |لطيبــــ32|8|3
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رتـــ | مظهر نظ سن|ده  888276
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| ربــــيع مسعد عبــــد |لغ |لبــــر| |65|69
632o25نوعيتـــ |لزق|زيقمنتـــ | سم عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد

علوم ع شمسحمد ه| سعيد |لعيسوى|76879
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمتـــ محمد |لسعيد |حمد5653|3
يم 356248 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يف س| محمد |لسيد |بــــر|

838o6معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمد تـــم|م سيد محمد
حقوق بــــنه|سمر جم|ل حسن سل|مه93||36
يم عبــــد |لق|در مفتـــ425676 د|بــــ |ل|سكندريه|رنيم مصط |بــــر|
6342o4تـــمريض |لزق|زيق كريم ن| محمد سليم
د|بــــ |سيوط| يم|ن درويش مصط مه |883789
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن |يمن |بــــو|لحديد |لعفي 6992|2

طبــــ |لفيومحمد سعيد عطيتـــ عبــــد |لعليم|65936
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رويد| ع محمود خلف |489988
صيدله ع شمسن|دين فه مصط قطبــــ2628|3
تـــمريض |لم | |ء محمد عبــــد|لع|ل محمد||262|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد عويس محمد|72476

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن|ديه نبــــيل محمود ذ سليم|ن |لبــــن778868
تـــج|ره دمنهورمن|ر محمد ك|مل عبــــد |لبــــ|رى |بــــر|496657
2596o2ر |لسيد عبــــد|لمنعم طبــــ ع شمسي|سم م|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطلبــــ ميشيل بــــش|ى نخلتـــ|334733
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دع|ء عثــــم|ن محمد محمد |لمغربــــى489486
د|بــــ ع شمس|محمد خ|لد صل|ح محمد334754

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم |حمد حسن يونس4338|
|63o75كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه محمد ج|بــــر محمد
7562o2|يف محمد معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد سعيد 
82o279تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره|ن بــــه|ء |لدين عبــــد|لخ|لق سيد
رتـــ|منه | عبــــد |لمحسن سعيد جبــــر32252| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
774o59زر|عه ع شمسسل سيد محمد محمد حسن
وف|تـــع|طف حس عبــــد |لوه|بــــ |حمد82|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ف سعد عبــــد |35|54| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مصط |
ندستـــ بــــور سعيدرو|ن نيس|م نبــــيل محمد |لعز|ق574|75
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد حل محمد ص|لح شلبــــى448493

596o2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء |حمد عبــــد |لستـــ|ر محمد
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ل|ل مبــــروك عبــــد |لسميع55954 لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش نظم تـــجمع خ|مس|بــــدر 
35o7oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمصط |حمد ف|روق |حمد
34o||رهرن| طه |حمد محمد عسكر عل|ج طبــــي |لق|

تـــج|ره بــــ سويفمجد بــــه|ء من لبــــيبــــ|822357
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نرم خ|لد ع عبــــد|لعزيز|85757
د|بــــ |سيوط|دين| محمد صل|ح ز |حمد 885268

68o46معهد ف تـــمريض |لفيومعل| ي| عبــــد|لن| معوض
يم |لديس686763 د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |لديس عوض |بــــر|
49o666 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمه |حمد مصط محمد سيد |حمد
وف|تـــ|ج |لدين سيد ح|فظ حسن عبــــد |995|2| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
بــــ|262722 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|مه فتـــ لبــــيبــــ محمود و
معهد ف ص بــــنه|ه| ع|طف |حمد |سم|عيل258855
42294oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء حمدى محمد ع

5o349لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مصط س| |سم|عيل عثــــم|ن
ف محمد بــــيو ||49|85 تـــمريض |سيوطسم|ء |
ندستـــ بــــنه|حمد مجدى ك|مل فتـــ|ح|245954 كليتـــ 
9o7444  تـــج|ره سوه|جشه|بــــ حس عبــــد| فرغل

تـــمريض |لفيوم منيه |حمد حس عويس|87589
بــــم |لسعد 66|||4 كليتـــ |أللسن سوه|جع |ء ط|رق شبــــل |بــــر|
لسن ع شمس|سيف |لدين لؤى محمد فه نو|ر|49353
49o568د|بــــ كفر |لشيخ|سل رجبــــ محمد رجبــــ |حمد
رتـــ|مورين بــــ|سم عد مق|ر4|53|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|23o47حقوق ع شمسشه|بــــ ع|دل |لسيد ح|فظ
85o663كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد عز |لدين محمد |حمد
2|8o28ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مرو|ن ط|رق حس عبــــد |لبــــ| دويبــــ أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
يم |حمد |لكح788577 ندستـــ بــــور سعيدعم|ر ي| |بــــر|
ن| جرجس فؤ|د عوض829974 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم
ف |حمد |لسيد|353725 علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد |
5|3|4oيم مختـــ|ر |لكبــــر تـــج|ره دمنهورمصط ص|لح إبــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|زي|د مصط محمد |حمد573|35

|7o25كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعمر محمود ن ع
رهم| بــــكر رزق محمد|37832 صيدله |لق|

حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييوسف محمد حر| حس 834269
(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |ندى مجدى |لسيد عبــــد |لحميد33978

4o435oد|بــــ كفر |لشيخ|يوسف محمد ع عبــــد |لع|ل ع
|32o24معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)م|رتـــ | جم|ل جورج ع|ذر
يم |لدسو سيد46392| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخند عبــــد|ل محمد |حمد8783|4
258|3oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمدى س| محمد محمدى مر
69|375| نوعيتـــ |لمنصورهيه خ|لد ذ عبــــد |لمقصود عط| |
7o|699يم علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|ميه فرج حس|ن |لمر |بــــر|
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د|ن84|779 ه مجدى |حمد مو مو و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|للطيف97|228
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد شهو|ن عبــــد|لوه|بــــ355345
ن| يعقوبــــ ميخ|ئيل يعقوبــــ|787|8 |د|بــــ |لم |م
|2667oره|لوج ع|طف |لسيد عبــــد |لسل|م جمعه عل|م |لق|
8o3443تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن خ|لد ع عرف|ن
6o89|6| ش|م |حمد غ| |د|بــــ طنط|حمد 
8|42o7د|ر |لعلوم |لم |محمد عبــــد|لوكيل حل عبــــد|لوكيل
ر|ن بــــ|ش| ج|د|527489 ندستـــ |ل|سكندريهمونيك| عو ز
776o5|يل ج |لزق|زيقسل سعيد ع عبــــد |لحميد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طروفيده جم|ل حل درويش |لمنجد6648|6
ى26766| تـــج|ره ع شمسنرم عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد حسن |لم
76926oه ه سليم|ن عم معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد عم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد خ|لد محمد صل|ح |لدين محمد حسن223266
44686oوف|تـــجون نبــــيل فوزى مو معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4o4|22د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عمر |حمد عبــــد|لر|زق حسن
36o368|حقوق بــــنه|سم|ء |لسيد عبــــد|لجليل ع عوف
3|63|8| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيتـــ محمد صبــــ محمد ع

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعدن|ن ع |حمد ع7|437
3|2o4o صيدله طنط|محمد جل|ل فكري بــــيو
49o7o2يف حسن خليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر 
48oo76يدى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود |لسيد محمود |لو
يم عبــــد|لصمد469||4 |د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
رهحمد رض| عبــــد |لحكيم طعيمه|64478| ندستـــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخع مسعد محمد عوض ج|د|68926
4o5588| حقوق |ل|سكندريهقتـــ محمود |حمد م

3o649 رهلينه ط|رق |حمد بــــيو حقوق |لق|
7763o5|يم رهمنيه عبــــد | عبــــد |لمنعم |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
26o742|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى عبــــد|لل|ه عبــــد|لمجيد عط
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد ف|روق محمد989|23
تـــج|ره ج|معتـــ د |طدير محمد ف|روق |حمد قط|ريه6288|6

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف عبــــد |لع| شح|تـــه عبــــد |لق36|23
ره|حمد رف| عبــــد|لد|يم جهل|ن|325368 د|بــــ |لق|
|62o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|يكل جرجس غط|س |سكندر
6|35o8| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود بــــيو جوده |حمد عبــــد
وف|تـــمحمد |حمد |لشح|تـــ عبــــد |لص|دق |6367|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن محمد فؤ|د |حمد3|675
د|بــــ د |ط|محمود محمد وحيد عبــــد |ل م |لدين |69362
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | ع|طف مرزوق جيد8635|2

ره|كريم |حمد سعيد سيد فرح|تـــ47|43 د|بــــ |لق|
تـــمريض طنط| محمد مسعد حسن |لقرني 847|43

Page 4303 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخ|لد محمد محمد |حمد شح|تـــه9|4232
92o7|2 صيدلتـــ سوه|جمنتـــ | عبــــد|لبــــ|سط |حمد تـــم|م
6||84o تـــج|ره بــــنه|محمود أنس عبــــد |لسل|م يوسف عبــــد
69o368علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحس |حمد مصيل بــــدير
62o232تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| محمد حسن منصور بــــ|شه
تـــج|ره ع شمسفريده عمرو صل|ح |لدين ك|مل ع3|273|
8o8589|تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لعزيز فه عبــــد|لعزيز
2463o3حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد مجدى عبــــ|س فرج
688oooتـــج|ره |لمنصورهد | |حمد محمد |حمد
رتـــزينبــــ محمد عوض فرج229667 علوم ري|ضتـــ |لق|

رهيم|ن ع|دل ز محمد|27|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
432679| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن م|جد بــــدير |لبــــهن
5o9|45|ف |بــــو|لحمد عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد |
3422o2ف وف|س|رتـــ |حمد عبــــد|لغ محمد  وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــوئ|م |لس|د|تـــ |بــــوضيف عبــــد|لرحمن 899777
يم بــــرغوتـــ443254 تـــج|ره كفر |لشيخمصط عطيه |بــــر|
6o4767|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|منيه |سم|عيل حسن مصط شلبــــى
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ل |حمد يونس محمود243237
م |حمد حسن ع س| |لسم |||4773 تـــج|ره |ل|سكندريهد
رهنور ي| سيد عبــــد |لمنعم مصط |222837 تـــج|ره |لق|
تـــمريض كفر |لشيخمحمد رض| محمد عبــــد|لق|در جوده442488
يم35|698 يتـــ|بــــ محمد ي |بــــر| طبــــ |سن|ن |لمنصورهم|
تـــج|ره دمنهورأريج محمد ه| محمد صل|ح |لدين 6475|5
47529o|ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد محمود |لفح|م
ره|منتـــ | مصط مصط محمد59825| د|بــــ |لق|

|7o2oندستـــ شبــــر| بــــنه|خ|لد سعد محمد |سم|عيل
8||o64لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ف|طمه |حمد ع محمد
83o848ندستـــ أسو|نش|دي ه| |ندري| صليبــــ
يم مسعد عوض |لطو|ر677634 ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
6|99o5تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم محمد طه عبــــد |لر|زق
7o969o| زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد محمود محمد يوسف عبــــد |
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لسيد محمد عبــــد|لسميع |لمن |59|45
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحس|م |حمد |حمد |لبــــكرى255555
يم4367|8 تـــج|ره بــــ سويفحسن ع عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
49ooo|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل سيد فو محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد جم|ل سعد محمود  876364
8|8o67طبــــ |لم |ح|زم محمد يوسف |حمد
نوعيتـــ |لم |عمر محمد عمر خليل7474|8
وف|تـــ|حمد حل |لسيد عطيه |لحيتـــ|98|449 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق طنط|ع|دل حس|م شعبــــ|ن عرج|وى ع|شور7358|4
425o75د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمود طه عبــــد |لعظيم حسن
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6o732تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر منصور حسن محمد
ف عزتـــ66297| حقوق حلو|نيح محمد |
5|92|2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء مبــــروك أحمد عبــــد |لعزيز ع
ف عبــــد|لرحمن ك|مل ع246896 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |
26o5|4يم مر زل|بــــيه رتـــ|قمر |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهدى حمزه فر|ج حمزتـــ||2|5| زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مريم ه| شح|تـــه محمد852582
علوم ج|معتـــ د |طمريم |م|م ع محسوبــــ |سم|عيل682338

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء جم|ل شعبــــ|ن مر|د|42|85
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم |م|م ع عن| 58573|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيددير ح|مد عبــــد | حموده |حمد24|763
يم شعبــــ32|22| رهم |ل مصط محمد كم|ل |بــــر| حقوق |لق|
حقوق ع شمسحمد عفي محمد شديد|4727||
43o632د|بــــ طنط|مينتـــ شفيق |لبــــند|رى محمد |لبــــند|رى|
 |حه وفن|دق |لفيومحمد حن حن عبــــد |لعزيز|246|3|
7739o4رهه| |لسيد عبــــد |لقوى |لسيد تـــخطيط عمر| |لق|
ره عل|ء |حمد عبــــد|لرحمن222448 حقوق |لق|

رهمريم محمد محمد |حمد|94|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |ل|سكندريهنور| محمد |لسيد عمر حس 483342

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد |حمد ع مو56378
8o729|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــيشوي ع|دل شو ص|دق
5|2oo|تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد |لبــــ| محمد عبــــد |لبــــ| عل
ف |لسيد لبــــيبــــ غر|بــــ35938 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى |

34o458|تـــ محمد مختـــ|ر عبــــد|لمجيد علوم بــــنه|م
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ع عبــــد|لغ ع |823624
85o|79بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد جم|ل درويش محمد
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد|لرحمن ي| عبــــد|لر|زق غني52|328
رهمحمد عيد مو دي|بــــ|28|23 صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| |يمن عزتـــ مرج|ن32225|
9o|99o تـــج|ره سوه|جمع|ذ |حمد محمد |حمد خليل |لضبــــع
78|8ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقند| حسن محمد جم|ل |لدين حسن
يم629937 تـــج|ره |لزق|زيقمعتـــز جم|ل مصط |بــــر|
4o3786 ف محمود مختـــ|ر عبــــد تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |
68o449 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد فوزى عبــــد |لمعبــــود |بــــو |لعن
ه عبــــد|لحكيم ع|مر حس |3|8384 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم
تـــج|ره |سيوطمه| محمد محمود بــــسط|وى335492
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمل |حمد محمد ح|مد رسل|ن|496979
د|ر |لعلوم |لم | حمدي محمد بــــدر853489

ر|ء سعيد محمد عبــــد |لمنعم|3|24 ره|ف|طمتـــ |لز ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسف|يزه عبــــد |لحكيم عبــــد |لعزيز مصط 769548
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد حمدى عبــــد |لمهيمن عبــــد |لعزيز36223|
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعم|د نسيم سليم|ن يوسف48747
8o7973يم حقوق |سيوطه|جر ي |حمد |بــــر|

رتـــ ح|زم خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجو|د45434 تـــمريض |لق|
6oo28|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه حس|م |لدين سيد سليم|ن

نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمؤمن حسن حسن |لني6447|6
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عيد خليفتـــ جبــــريل|25|759
3456o|تـــربــــيتـــ ع شمسعل| رفعتـــ |سم|عيل مهدى
9|7o63 |حقوق |سيوطن|در نبــــيل عبــــد|لمل|ك حن
8o|598|تـــج|ره |سيوطبــــ|نوبــــ ن|دي و|صف معوض
5oo|74|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محمد محمد عبــــد |لمجيد شه
6388o9نوعيتـــ |لزق|زيقمنه | ع|دل صل|ح |لدين سليم|ن
صيدلتـــ سوه|جم|رين| نبــــيل ص|بــــر بــــخيتـــ |89788

تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد |لحليم عبــــد |لغ 67343
طبــــ |سيوطمحمد |حمد محمد عبــــد|لمجيد 73|897
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود |لسيد بــــسيو |4|4243
د|بــــ د |ط|سع|د محمد  محمد عيد6652|6
45o2o7|يم ع عبــــد|لر|زق حسن ندستـــ طنط|حمد إبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمر محمود عبــــد|لخ|لق محمد عطيه449337
|48o|5|رهمحمد |حمد ع |بــــو|لعل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2634o4تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومغ|ده ص|بــــر |لديس|وى |لسيد نور
د|بــــ |لزق|زيق||ء سعيد شمس |لدين |حمد |لعبــــسه|62838
ن| حن| ويص| سعيد838743 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|جه|د حسن ع سيد498|35
تـــربــــيتـــ |سو|نعوضه عوض | عوض |دسيبــــ|27375
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|رتـــ عص|م محمد |م|م89||2|
|6552oإعل|م بــــ سويففي |ن نبــــيل عم|نوئيل |سعد
8o8332كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن خ|لد ع عبــــد|لعليم
ر7|2237 علوم حلو|نريم سعيد |حمد عبــــد|لظ|
تـــج|ره طنط|محمد بــــيو |لحبــــ |لبــــيو  |لف 433569
يم ع حسن |لشن|وى625536 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــ|سنتـــ |بــــر|
42oo28حقوق طنط|مصط صبــــرى بــــدير عبــــده |م|م
7o56o3|يم |حمد عبــــ|س |لسعيد ندستـــ |لمنصورهبــــر|
معهد ف ص |سيوطندى محمد ع محمد  877672
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ط|رق عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در محمد677659
6o5|83تـــربــــيتـــ طنط|د| | خ|لد يونس ق|سم
6o2979د|بــــ طنط|ريه|م |حمد رمض|ن |لسيد|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحبــــيبــــتـــ ع|طف ربــــيع محمد|74|5
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد36779

2|275o وف|تـــ|محمد عبــــد|لو|حد عبــــد|لحميد |لشتـــي ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
75o23تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرض| عبــــد |لو|حد |حمد عبــــد |لو|حد

ره|ه|يدى محمد جعفر عبــــد|لع|ل6|98|3 ثــــ|ر |لق|

Page 4306 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|م مكرم رمسيس س| بــــش|ى|7|659
28|o4رهعبــــد |لمنعم يونس عد عبــــد |لمنعم تـــج|ره |لق|

ندستـــ قن|محمد عبــــده منصور محمد محمد826962
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|شيم|ء محمد أحمد محمد543424
7758o2|ندستـــ حلو|نحمد حم|ده سليم|ن محمد سيف
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر سعد حل سعد |لمغربــــى|35|6|
|2o253لس لس عم|د عد ك رهك تـــج|ره |لق|
9|oo|5| تـــربــــيتـــ سوه|ج روى |يمن محمد حس
25o9o7|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمد مجدى |لسيد |لبــــمبــــى
6385o||معهد ف ص |لزق|زيقم| مدحتـــ عبــــد| سليم|ن
يم عبــــد|لصمد مر |2673|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|شيم|ء |نور محمد ع628739
7735o4كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسي|سم سيد سعد ق|سم عثــــم|ن

|38o8|رهحمد سعيد حس ع زويد حقوق |لق|
5o635oزر|عه |ل|سكندريهد| | كم|ل مر عبــــد | فرج
4872|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد |لص| عبــــد |لجو|د عمر سعيد
يم عطيه|265499 يم عص|م |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــر|
|2o372ف عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم ص تـــج|ره ع شمسردينه |
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمصط |لسيد محمد |حمد خميس282336
ندستـــ كفر |لشيخمحمود |لسعيد |حمد |لصديق مو453348
تـــج|ره ع شمسمحمد حسن مصيل سلط|ن6468|2
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن عص|م رزق عبــــد|لغف|ر259699
8885o2|د|بــــ |سيوط| بــــر|م مه رؤوف سليم|ن
6o5o58طبــــ |لمنصورهه|جر |س|مه |لبــــسطوي حسن |لقص
493|5o|ريدى |حمد د|بــــ دمنهور|لسيد محمد محمود 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| وليد فضل عبــــد|لعظيم شح|تـــه|269448
يم682378 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنبــــيله عوف عبــــد |لرحمن عوف |بــــر|

55o27كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنرم كم|ل |لدين محمد غريبــــ
رهبــــ|سل عبــــد|لن| عبــــد|لل|ه مو365877 ندستـــ |لق|
88237o  د|بــــ |سيوط|خلود جم|ل ر|تـــبــــ عثــــم|ن

55o67|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد جم|ل فتـــ عبــــد |لجيد
69o323زر|عه |لمنصورهدين| زيد|ن عبــــد |لعليم عبــــد |للطيف
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــبــــه من محمد محمود رف|95|757
|4o2o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــسمه مصط درويش مصط
ر يوسف ع سليم|ن عبــــده339526 معهد ف تـــمريض بــــنه| من|ر م|
885o53 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطس|ره |حمد محمود عبــــد|لحميد
4|o857تـــربــــيتـــ طفوله طنط|عبــــ عبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم
تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد سليم|ن ع قوقه246245
9|o722  | ن| ثــــروتـــ تـــ ج|د علوم ج|معتـــ |لسويسم
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| سل|مه محمود سل|مه36|757
36oo96تـــج|ره بــــنه|ه|جر نبــــيل عطيتـــ خليل
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه حم|ده عبــــد|لمؤمن محمد|259252
32o553|ره|حمد |لحسي فتـــ عط د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدله |ل|سكندريهمريم أيمن عج عبــــد |477743

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد خ|لد محمد محمد|73297
7674o2|تـــربــــيتـــ |لعريشيه ربــــيع عبــــد |لع| ص|لح
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن سعيد عطيه |حمد |لوكيل|4|3|26
7642oo تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمن|ر |حمد تـــوفيق مر حس
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىريم محمود محمد صديق864643
9o9|85|ندستـــ سوه|ج حمد حمد|ن |لسيد |حمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ندى محمد عبــــد |لر|زق |حمد ش| 627823
8o372||معهد ف تـــمريض |لم | مل محمد محمد |سم|عيل
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخد| | محمود طلحتـــ مر حسن439488
|4388|| تـــج|ره ع شمسحمد محمد مصط ع
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مصط سيد |حمد مصط ج|3|539
6o9|54|ق|وى تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد نجيبــــ |ل
5|38o||طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد حمودتـــ جل|ل ذ محمد عيد

وف|تـــحمد محمد سليم|ن فتـــوح|9|278 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
494|4o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد حسن صبــــ |لجز|ر
6|o664طبــــ |سن|ن |لمنصورهحسن|ء شو محمد عبــــد |لرحمن
|255o4|طبــــ حلو|ن سيد لبــــيبــــ |لعط|رى
حقوق |سيوطسل|م ن زو|م رف| |337|85
حقوق طنط|سم|ء |حمد كم|ل |حمد |حمد|488986

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــسنتـــ س|مح ع حس|ن 256|5
676o23ل|ل حسن ري|ض |طف|ل |لمنصورهند عبــــد |لفتـــ|ح محمد 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مجدي سعد حسن2587|3
7o9648 يم محمود عبــــد |لمنعم ع تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــنجل|ء |بــــر|
6|2o5oد|بــــ طنط|ثــــري| |حمد فتـــوح |بــــو عربــــ|
22|7|oرهسعد خ|لد سعد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |سيوط حمد رفعتـــ محمد عبــــد|لمنعم|892927
معهد ف ص |سيوطم|ركو كميل صموئيل مه 7978|9

59o83 تـــربــــيتـــ بــــ سويفل |ء عم|د ي |لشيخ حس|ن
9oo585 ف فكتـــر ز|خر معهد ف ص سوه|جد |نه |
طبــــ كفر |لشيخفرح|تـــ محمد فتـــ بــــدوي437638

4o622ر عبــــد |لصمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد| | |حمد م|
ف محمود عمر عبــــد |له|دى|73||68 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |
|42o58تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد |لق|در محمد فريد

ه حمدى سيد |م |942|7 تـــمريض |لفيوم م
8|93o||بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمي نش|تـــ ج |تـــ يوسف
د|بــــ |لمنصوره|دع|ء طه محمد طه مو 692484
44462o|يم غ يم |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|د | صل|ح |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــل|ء سل|متـــ ح|فظ محمد |للبــــ| |495997
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نوعيتـــ طنط|م زين |لع| بــــدين صبــــ |لدغ 432894
68o373معهد ف تـــمريض |لمنصوره سعد فتـــ سعد يوسف
639o8o| ف ع مصط تـــج|ره |لزق|زيقحمد |

52o3oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف دى ج|بــــر عويس دردير
3o66oيم عوض تـــج|ره ع شمسمريم عوض |بــــر|

يم سل|مه228962 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومجنه صل|ح |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر بــــرك|تـــ |حمد بــــرك|تـــ776484
6|o336تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق محمد محمد |بــــوحطبــــ
يم عبــــد| أحمد عبــــد|9755|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخإبــــر|
ل|ل478253 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل كرم محمد ع 
دي عبــــد |لرحيم |دريس739|2| ره|ند ز د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد محمود |سم|عيل بــــيو عي |324846
7o9689|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد محمود |حمد عثــــم|ن زويتـــه
ين عبــــد |لغ |حمد عبــــد |لغ 55245| تـــربــــيتـــ حلو|نن
وف|تـــم | س| لوق| حن|226742 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o|763حه وفن|دق |ل|سكندريهبــــول| ن|ثــــ|ن تـــ|مر سليم|ن| 
د|بــــ ع شمس|تـــه| عص|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لودود|35978
75o699|ى محمود غيثــــ ندستـــ |ل|سم|عيليتـــروى محمود طلعتـــ خ
ف محمد لبــــيبــــ |لبــــكرى|54|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|من|ر |
8o79|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر ف|روق |سطف|نوس حن|
4|96o6يم |لسيد محمد |حمد ش تـــج|ره كفر |لشيخحمد |بــــر|
رهندى عبــــد |لسل|م |حمد |حمد |له|بــــط23834| تـــج|ره |لق|
226o93رهعبــــد| محمد عبــــد| عبــــ|س محمد تـــج|ره |لق|
ف سعيد عبــــد|لغ 326944 تـــ | كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمرو|ن منصور عبــــد |لمطلبــــ محمد479645
7o3948د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن مصط يوسف مصط |لح|جه

وف|تـــيه سيد محمد حسن|49486 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
59o6|تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|رتـــ |حمد عبــــد |لحفيظ |حمد

زر|عه |لمنصورهس|ره حسبــــ |لنبــــى محمد يوسف جمعتـــ692529
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن محمد |لسيد سعد|3|6429
3432o9| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفل|ء ش|كر منصور حس
67734oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد مصط |حمد بــــرك|تـــ
68o8o4حقوق |لمنصورهي|ر| محمود عبــــد | |لسيد محمد عط
تـــج|ره |سيوطعبــــد| |حمد ق|سم ع  67|875
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سل|م |حمد عبــــد|للطيف |لر|وي|833288
33|2o3علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد ع|طف عبــــد ربــــه ق|يدبــــ|ى عبــــدربــــه
ف لويس عزيز||65|| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسفرح |
|6|8o8علوم ري|ضتـــ ع شمسيح |حمد بــــره|ن مصط |حمد
8225o7| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه |سم|عيل زيد|ن ع|
8|o|25 ندستـــ |لم |جيه|د محمد حس ع
تـــج|ره بــــور سعيدحبــــيبــــه محمد حل محمود |لهندي2|6|75
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83o53o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لحميد |بــــو|لمع|رف عبــــد|لحميد
تـــج|ره ع شمسنور|ن ط|رق ع|دل عبــــد |لحليم حم|7245|2
684o5|| حقوق |لمنصورهحمد محمد رض| عبــــده مصط
8o7356تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مصط |حمد محمد |حمد
ر خ حس |7|225| لسن ع شمس|سل|م م|
837o8خدمه |جتـــم|عيه |لفيومش|م محمد ش|كر ع

8887oo|د|بــــ |سيوط| سم|ء سليم|ن محمود سليم|ن
7o6352|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــ|ء محمود |لسيد عبــــد |لع|ل

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ن محمد |لسيد3|437
يم محمد |حمد محمد|7978|4 حقوق طنط||ء |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيتـــ محمد سليم|ن فتـــح |لبــــ|بــــ|289|35
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط سعيد سليم|ن محمد |لزلبــــ| 343367
9|o7|8 صيدلتـــ سوه|جمنتـــ | محمد |بــــوضيف محمد
5|5o49|د|بــــ دمنهور|مريم ع |لسيد محمد |لسق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ممدوح صل|ح |حمد محمد حسن492695
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسليدي| سم وديع يوسف|732||
278o9o|يم |لشيخ صيدله طنط|يه عبــــد|لمجيد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|بــــسمه من|زع عبــــد|لفتـــ|ح |حمد 2|8887
5o68o9ين ع|دل عبــــد|لو|حد ع صومه طبــــ حلو|نش
77396oوف|تـــمحمود عبــــد |لوه|بــــ محمود حسن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م س| عبــــد|لمحسن |لطلبــــ|وى96|267
ره|شو|ق صبــــرى محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد 228342 د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه خميس |لسيد عبــــد |لمنصف زيد|255476
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوى خ|لد حسن ع9378|3
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــإيم|ن إسم|عيل عبــــد |لمنعم |لر|9834|5
5|683o|ه عبــــيد عبــــد |لع| ص|لح عبــــد طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يه محروس سيد محروس|49633
رهعبــــد |لرحمن ع|دل |لمصيل |لسيد22735 حقوق |لق|

5|4o38|معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن طه فرح|ن عبــــد |لعزيز
477972| حقوق |ل|سكندريهحمد حسن معوض ع محمد |لبــــ|
5o94o5|يم محمد غز|ل معهد ف ص |ل|سكندريهحمد حسن |بــــر|
|233o7ندستـــ ع شمسنور |لدين |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
4o4373تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محفوظ ز |لمهدى |لمهدى
ه ع|طف عبــــده ج|د|643472 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سيف خ|لد مر ع خل|ف8|4884
246o42|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومم|زن |حمد |لسيد |لمهدى عط
حقوق طنط|غ|ده عوض |لشح|تـــ عبــــد |لمو9422|4
د|بــــ |سو|ن|عبــــد |لرحمن |حمد محمد |سم|عيل |484452
|2o|22يم تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | |يه|بــــ جميل |بــــر|
حقوق |لفيومعبــــد|لو|حد نجيبــــ عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لر67889

رهمصط مجدى محمد |م 2|46|2 زر|عه |لق|
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طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود |لسيد ع محمود82|424
8|o467| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد ع |حمد ع
ثــــ|ر |لفيوم|حمد تـــوفيق محمد تـــوفيق||23382
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد يوسف حس |62374|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــفرحتـــ يح محمود محمد ص|لح485848
طبــــ |ل|سكندريهزي|د خ|لد ري|ض سل|مه478436
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لرحيم |سم|عيل234748
طبــــ |لمنصورهسل |حمد حسن حن س|لم676325
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقله|م سعيد |لشح|تـــ عبــــد |لعزيز|776295
62|3ooحقوق د |طع |لسيد عبــــد|لعزيز |لنمر
6|4oo5رهمحمد عنتـــر |حمد محمد |لتـــر عل|ج طبــــي |لق|
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمصط |سم|عيل عوض محمد رجبــــ529427
43|o96يد |لحفن|وى علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفرو|ن ر|ئد |بــــو|ل
تـــج|ره كفر |لشيخي|سم خ|لد عبــــد | محمد |لنش|5926|4
|247o3تـــج|ره ع شمسمحمود محسن يوسف ع |لغمر|وى
تـــج|ره دمنهورغ|ده حس|م |لدين محمد ع499788
885||o كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم ع حس ج|بــــر
5|67o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ |ر |حمد محمد مختـــ|ر عز|م
49o535ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــه محمد عثــــم|ن عثــــم|ن ع حسن
ر|ن عبــــد|لوه|بــــ262386 تـــج|ره بــــنه|محمود جم|ل ز
علوم |لزق|زيق|ء جه|د عبــــد|لرحمن |لبــــ| مصط 649389
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر محمود |حمد محمود محمد46|483
764o89كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنرم محمد عبــــد |ل حسن
ف محمد |حمد |دم4|3|22 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف عزتـــ |حمد عبــــد |لحميد غر|بــــ||543|
33943o|يم |لجز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| محمد عبــــد| |بــــر|

ى رشيد42552 رهعمر مصط عيد خ حقوق |لق|
8o7566تـــج|ره بــــ سويفمنه | محمد سيد مهدي
تـــج|ره ع شمسرن| عص|م عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد334847
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن|ن خ|لد صل|ح |لصعيدى256652
46o823تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حسن |لسيد لط نج| وردتـــ
ر سليم|ن |لطنط|وى |حمد حج247823 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد م|
252|o6|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء محمد دي|بــــ غ|نم دي|بــــ

6o9|6|تـــمريض  بــــ سويفبــــتـــه|ل محمدين محمد ع|مر
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر جميل محمد عبــــدربــــه||3258
طبــــ بــــ سويفحسن حس|م حسن عبــــد |لعليم53959

4832o3تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ |تـــ محمد محمد ح|فظ محمود
|2ooo3رهمريم جرجس من جرجس تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم ط|رق فريد لم32236|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ ع محمود ع |بــــو |لعل|67|33
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسعيد محرم يسن عثــــم|ن699449
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طبــــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد| عبــــد|لعزيز |لصو |62529
6o7|8د|بــــ بــــ سويف|مرفتـــ سيد تـــوفيق ح|فظ

7o6o35|ندستـــ بــــور سعيدنس ممدوح رأفتـــ محمد محمد
ره/ري|ضتـــشهد جم|ل محفوظ أحمد |لق| 85|625 إعل|م |لق|
7o6388تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــخلود |يمن محمد محمود |لسيد
3437o3تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق لط عبــــد|لبــــ|سط

ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهع شح|تـــه معوض عبــــد |لمجيد468|4
33o57o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يل|ري| كرم عديل جور
9|o|68 علوم |سو|نر|مز عم|د |ميل ن|شد
7828o6تـــج|ره بــــنه|نور|ن نبــــيل |لحسي محمد
3483oo| علوم ع شمس|ء محمد ص|لح محمود شق
3595o7| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يري سعيد ذكرى حبــــ
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود محمد سعيد ع ن247568
معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر عبــــده فؤ|د عبــــد |لمجيد رمض||542|5
تـــج|ره طنط|تـــيس مصط عز|م فهيم مصط 2468|6
يم |لروي 545726 ندستـــ |ل|سكندريهمصط |سم|عيل |بــــر|
7o3366ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعل|ء محمود عبــــد | |حمد |لخو م |لع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن|ريم|ن مصط محمد عبــــد|لع|ل |793|35
|2627oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|ر |حمد عوض | محمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |لسم|ن محمد |لسم|ن834232
7o63o7زر|عه |لمنصورهمن|ر حسن شح|تـــه رزق
82567oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نول|ء ع محمد عثــــم|ن
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لن| سعيد عطيه |بــــو شنبــــ793|25
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدزينبــــ محمد عبــــد|لرحيم سيد5|5|87
33o276تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفوق |لسيد |حمد خلف
488o84|حقوق |ل|سكندريهحمد نبــــيل |لسيد حسن حسن
لسن ع شمس||ء محمد عبــــد |لنبــــى عرف|تـــ|39786|
75o729ش|م عبــــد |لش| درغ|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــل|ل 
صيدله |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد |لمزين424635
8|o9o9د|بــــ |لم |سوز|ن عط| طه |حمد|
855o74فنون جميله فنون |لم |رح|بــــ جم|ل محمد |لسيد
89o3o2|حقوق |سيوط حمد حس محمد حس|ن
طبــــ حلو|نمحمد رجبــــ عبــــد|لغفور |لطنط|وى427622
نوعيتـــ قن|نهله بــــدوي سعد مصط 826629
89o|48 تـــربــــيتـــ |سيوطدين| خ|لد عمر مه
د|بــــ ع شمس|حمد محمد عبــــد|لعليم محمد|74|4|3
يم حسن محمد   762469 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |بــــر|
||6|9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعز |لدين سيد عز|لدين |لسيد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحس|م حسن |بــــوزيد سمينه497|25
757o65تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــه عص|م |حمد محمود |حمد
5|66o8 ش|م محمد عبــــد |لحميد قوي حقوق |ل|سكندريهخلود 
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ر ع رميح6|2568 رتـــ|ريم ط| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o8859يم |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ |بــــر|
4o4o97د|بــــ |لم |حسن محمد |لسيد محمد حسن |لجمل|
5oo996حقوق طنط|شيم|ء عبــــد|لع| ص|لح عبــــد|لحميد
علوم ري|ضتـــ بــــنه|د| | جم|ل حسن خليل7|2645
صيدلتـــ |سيوطه|جر |يه|بــــ محمد محمد823378
42|o23د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ر| | محمود مو شح|تـــه عبــــد |لسل

67969| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممنيه حمدى |حمد ع
يم477339 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|رتـــ |يمن عبــــد | |حمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |يمن ج|بــــر عبــــد |لق|در |لبــــسيو |234|6
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مر|م محمد ع ج|د257497
7oo563|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء عل|ء فوزى محمد
34874oتـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمتـــ |م محمد |حمد
6o3o|| ه محمود محمد صل|ح محمود حسبــــ د|بــــ |لمنصوره|ن
4|48o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطخ|لد محمد سعد فرج
تـــج|ره |سيوط  بــــر|م ثــــ|بــــتـــ |سط| ع|زر|875734
علوم |لمنصورهمعتـــز محمد حس |حمد |لش|ل677346
ر محمد|635|3 حقوق ع شمسرن| ك|مل عبــــد|لظ|
33556| صيدله حلو|نن |م محمود |لخو

حقوق |لمنصورهعمرو عوض |لسيد عوض |لدمو686352
4|27oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |حمد عبــــده ق|بــــيل حسن
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|سم م|زن محمود |لصعيدي|247|3
4o482||يف عيد محمد محمود تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد 
د|بــــ ع شمس|ندى محمد |حمد محمود323773
53oo6oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن بــــ|سم ع عبــــد|لحليم

466o9يم محمود زر|عه ع شمسيثــــربــــ محمود |بــــر|
6o78o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر خ|لد |لسيد خ|لد

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه محمد |لسيد |لبــــشه|42955
2|3o72صيدله ع شمسنوره|ن |لسيد محمد |حمد عبــــد |لوه
يم |لسيد كن|ن777428 طبــــ ع شمسعل| مصط |بــــر|
5o28o6 د|بــــ |ل|سكندريه|م كلثــــوم محمود عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف
يم |لبــــغد|دى444399 د|بــــ كفر |لشيخ|بــــه حمدين |حمد |بــــر|
445o2oه محمد عبــــد |لص|دق حمد تـــج|ره طنط|أم
7o|o22|يم معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ف مجدى متـــو محمد |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيه |حمد فتـــوح |يوبــــ53|63|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق مجدى محمد |حمد سل|مه94||49
صيدله طنط|س|ره عطيه محمد ك|شف33|429
رهدير محمد ن| عبــــد| سليم|ن937||3 صيدله |لق|
8948|4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد عنتـــر شعبــــ|ن مر
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حس|م |لدين |لسيد محمد |لسيد438865
9|9o34|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يه حن يوسف حسن
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7678o8يف يم |سم|عيل ز |ل علوم |لعريشن|دين |بــــر|
42o346تـــربــــيتـــ كفر |لشيخغ|ليه م|جد محمد ح|فظ

7o764|زر|عه |لفيوميمن بــــدر رمض|ن |لسيد
يم كم|ل عزوز|||2|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيتـــ |بــــر|

علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد ص|بــــر مصط |لسيد 762||9
د|بــــ |لمنصوره|نرم ع|طف |حمد |لسعيد |حمد688659

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد عبــــ|س عبــــ|س|54434
36959oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لعزيز محمد محمد |لسعيد سليم
6|24o2تـــربــــيتـــ طنط|جه|د شعبــــ|ن عبــــد|لحليم محمد بــــخيتـــ
حقوق |ل|سكندريهعمر محمد محمد ح|فظ رضو|ن484457
3|8o67د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نور |لدين |حمد محمد محمود
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد | |سم|عيل |لديبــــ محمد |لسم4||689
ف ع |لبــــرد|ن|49767 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم |
د|بــــ كفر |لشيخ|و| حمدى محمد محمد ع629|49
|د|بــــ بــــنه|يتـــ محمد |لسيد مو |لدوبــــي|338343
9|5o92 لس زكري| شفيق حبــــيبــــ معهد ف تـــمريض |سيوط ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد محمد |لسيد |لخطيبــــ|446842
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مصط |لسيد |حمد |لسيد45|773
8o2867|يم ص|بــــر |بــــوبــــكر |د|بــــ |لم |يه |بــــر|
22|o48| د|بــــ حلو|ن|حل|م ضيف عبــــد|لسميع مصط
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنطلبــــ |لسيد |89743
ر ع|دل حن||95|52 علوم دمنهورمريم م|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ن| عبــــد|لمقصود عبــــد|لجو|7|2585
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ندى محمد سند شعبــــ|ن434543
يم |بــــو|436939 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سم ممدوح رفعتـــ |بــــر|
4o|334ج| حقوق |ل|سكندريهمريم صبــــرى ع |ل
63|3o7زر|عه |لزق|زيقمروه عبــــد |للطيف ز محمد
7ooo85تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهميسون |حمد محمد |حمد
لسن ع شمس|دين| |يمن ف|روق محمد |لسعيد675899
يم محمد ع حسن525245 وف|تـــمريم |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4|43o2د|بــــ طنط|مروه مصط عبــــد |لر|زق |لسيد عوده|
834o5oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــص|بــــرين |بــــو|لوف| ض| معوض
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنعم|تـــ |حمد ع|شور |حمد محمد338784
يم426458 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهآيه محمد عبــــد |لجو|د |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|دل محمود ع65|32
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىه|جر |بــــو|لحسن ح|مد محمود|6|834
د|بــــ |لمنصوره|وس|م وجدى محمد حسبــــ |لنبــــى يوسف8|6848
د|بــــ ع شمس|ل|ء سعيد حسن سليم|ن|335865
ف فتـــ محمد355365 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل |
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مصط ه| مصط محمد |حمد|69746
ف محمد سعد34894| صيدله ع شمسمحمد |
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|دين صل|ح |لدين عبــــد |لسميع عبــــد 684679
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه عيد حس عوده مر|حيل754274
يم قوره3|2653 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد مجدى |بــــر|
7o|988ش|م يح |لمهدى ح|مد |لجد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيح 
حقوق حلو|نحس |حمد سعد حس عبــــد |لغ |4945|
7o989|ر دويد|ر دويد|ر حسن تـــج|ره |لمنصورهول|ء محمد ط|
82|o48لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ف|طمه رجبــــ ع عبــــد|له|دي
لسن ع شمس|ر|ن| ي| محمود |حمد ع326848
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن |حمد عبــــد | |حمد |سم|عيل|62626
تـــربــــيتـــ |سيوطم | كميل ك|مل عوض 886529
775569| وف|تـــحمد ع محمد ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهعبــــد|لرحمن محمد |لعشم|وي ن عشم3925|2 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمود رح|بــــ حسن محمد |لش|ل765429
د|بــــ حلو|ن|نرم محمد سليم|ن حس 22475|
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد جمعه عبــــد |للطيف |لنح|س|||4484
فتـــ خ|لد |حمد مغ|زى |حمد25825| تـــج|ره ع شمسم
4|49o3| لف |لتـــج|رى بــــدمنهور|حمد حسن عبــــد | حسن عبــــد|
758o|5يم حسن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسف|رس محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــيوسف ي| حسن عبــــد |لش| حسن446386
رهمحمد ي| عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف4977|2 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف سيد مختـــ|ر محمدين8253|
6788|9| معهد ف ص |لمنصوره|ء ع محمد حسبــــو |لنقي
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مصط شعبــــ|ن عبــــد|لبــــ| |حمد864237

32|o3|يم رهحمد |كرم صل|ح |بــــر| حقوق |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|بــــتـــس|م ع|طف |لسيد سليم |لسنهوتـــى26|627
3526oo كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| محمود محمود حس
زر|عه |لزق|زيقس|ميه |لسيد عبــــد |لعزيز يوسف784789

6o836تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد مجدى حسيبــــ محمد
4|o6|9د|بــــ طنط|مه|بــــ عل|ء مو محمد ع|مر|
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد |لجندي|62797
د|بــــ كفر |لشيخ|مل ع شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن عطو|ن||576|4
7o7633يد بــــدوى يم |بــــو |ل تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | |بــــر|
|393o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م|دون| مرقص جرجس ع|زر
48o555د|ر |لعلوم |لفيوميوسف حسن |لسيد ع بــــخيتـــ
علوم ري|ضتـــ طنط|مصط محمد مصط حسن مصط 526746
6239o6تـــج|ره بــــور سعيدس|ره مجدى محمد ص|بــــر غلوش

58|79| حقوق بــــ سويفحمد مخلوف عبــــد | ز
273o66تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ خ|لد عبــــد|لحكيم مبــــروك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود سليم|ن متـــو سليم|ن محمد754|68
د|بــــ |سيوط|م |حمد حسن عبــــد|لحكيم  882755
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم خ|لد مصط محمد شعيبــــ3|423|
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طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع ع عبــــد |لرحيم درغ628453
|ء س|د|تـــ |لس|د|تـــ |لحن بــــشتـــو|898|6 لسن ع شمس|إ
علوم |سيوطس|ره ديهوم محمد تـــ|مر |92|89
ره|ندى فضل فتـــ عبــــد |لوه|بــــ44896| د|بــــ |لق|
علوم حلو|ند|ن| مصط محمد عبــــد |لكريم حج||33|4|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط |يمن عبــــد |لفتـــ|ح سل|مه762776
4o4||oيم حس تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |يمن ع |بــــر|
69o67|يم صيدله |لمنصورهنوره|ن فريد محمود عطيه |بــــر|
48o854وه صديق مر|جع ح|مد حقوق |ل|سكندريهز
نبــــ|272|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمد ع |ل
د|بــــ ع شمس|يتـــ |حمد يح محمد عي |346836
46oo8|تـــج|ره |ل|سكندريهكريستـــ ع|دل عبــــده |سك|روس |ندر

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |س|متـــ محمد سعيد|29368
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عص|م سيد محمد مصط |4|397|
8|3596| طبــــ بــــيطري |لم |سل|م عبــــد|لنبــــي محمد عبــــد|
236o|9|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|تـــ محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لوه|بــــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م كم|ل |حمد قطبــــ|65896
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنه |لسيد محمود عبــــد |لغ |حمد||6882
معهد ف ص بــــ سويفرقيه حسن محمد حسن3648|8

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد|لرحمن سيد رجبــــ |لسيد27724
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|ره ف|رس مصط |لنح|س64222

8o29|6 نوعيتـــ |لم |ندي بــــه|ء مصط عبــــد|لغ
82o6oo|نوعيتـــ موسيقيه |لم |حمد عل|ء |لدين س|لم عبــــد|لوه|بــــ
يم مجلع484629 يم ش|كر |بــــر| حقوق |ل|سكندريهش|كر |بــــر|
32o568|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عص|م شعبــــ|ن عم|رتـــ
69428o|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |لسيد |سم|عيل |بــــر|
يم |لبــــ|ز8392|6 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد |لسيد |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
62o|79|يم محمد شمخ يم |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |حمد ع مسعود حسن|687977
يم32|287 يم محمد |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |بــــر|
6o|2|7 ند| محمد عبــــد|للـه |لسيد مو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ش|
269o7|يم عبــــد |لجو|د ش|م |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء 
رهعمر محمد عبــــد |لرحيم |لبــــسيو 6689| تـــج|ره |لق|

523||o|يم مطر تـــج|ره طنط|حمد محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد عطيه محمد عطيه جزر|9|3434
حقوق طنط|عم|ر مسعد حس عبــــد |للطيف حس 2274|4
34|o4o كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسل|م عبــــد|لن| رش|د عبــــده سيد
489o8|د|بــــ |ل|سكندريه|وق |حمد |بــــو |لفتـــوح |حمد محمد
6o|67|ندستـــ طنط|حسن مصط عبــــد|لعظيم رضو|ن
5259o|ندستـــ |ل|سكندريهأحمد محمد عبــــد |للطيف سليم|ن ع
معهد ف ص بــــور سعيدحمد حسن محمد |لطنط|وي|646556
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27o|22 يم فتـــوح مصط يم فتـــوح |بــــر| طبــــ ع شمسبــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن محمود |حمد حسن8399|2
3453o7|تـــج|ره ع شمسحمد مجدى محمود |حمد
تـــج|ره بــــنه|محمد فتـــوح عبــــد|لعليم مر |لصعيدى8|2622
تـــج|ره سوه|جم عو محمد ع 4|8996
88o253  تـــربــــيتـــ |سيوطم|يكل مكرم من فؤ|د
زر|عه طنط|س|ره خ|لد محمد |لديبــــ434945
تـــج|ره |سيوط|حمد محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لمطلبــــ 494827
ره|مريم محمود |بــــو|لنج| ضيف صبــــره239678 د|بــــ |لق|
زر|عه |لمنصورهعزه |لمتـــو ع ع ع|692574
6o||53|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد ط|رق |حمد غ|زى سعد
43|oo2|صيدله طنط|يم|ن |حمد سعد حم|د عمر|ن
|6o335|علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد ح|مد ع عبــــد |لحميد
893o|5 تـــج|ره |سيوطمحمود |لسيد سنبــــل |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــن|در من|ع ن |لصي 258596

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه رمض|ن رشد|ن |بــــو غنيمه|84867
يم حس 676645 تـــج|ره |لمنصورهدير محمد س| |بــــر|
82o9o3|يم طه محمد  |حتـــ وفن|دق |لم |حمد |بــــر|
حقوق طنط|حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد شح|تـــه6|98|4

4||4o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م |لسيد حو|ش |لسيد
ر|ن متـــو مبــــروك259849 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره ز
4|42o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ف|طمه عبــــد |لش| يوسف حم|م
6o9234ر سليم|ن |لجد نوعيتـــ طنط|عمر م|
كيس ميخ|ئيل327627 رهف|دى مجدى  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9|o332 |طبــــ سوه|جمحمد خ|لد محمدي | زكري
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حس|ن جم|ل محمد عبــــد |لق|در|485487
63oo35|تـــج|ره |لزق|زيقحمد يوسف محمد |حمد عبــــد |لسل
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم |س|مه صل|ح |لدين عبــــد|295|77
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن |بــــو زيد دقه |بــــوزيد247|76
489o46تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدين| |حمد فهيم سيف قطبــــ
طبــــ |لزق|زيقس|ره شحتـــه فوزى ص|بــــر8|6354
4o|76|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــل|ل ع محمد ع سليم|ن
3483o6| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمود محمد عبــــد|

26o79 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر خ|لد محمد فرغ
رتـــ|سهيله عنتـــر ح|مد عبــــد |لحفيظ عق|بــــ39627| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|42o65ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد مصط |حمد عي

4499oرهمحمد جم|ل حسن خليل تـــج|ره |لق|
رهعبــــد | ن ق|سم تـــوفيق79323 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

788oo7كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــه|له عبــــد |لحميد رمض|ن عبــــد|لحميد
46o846|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء فوزى محمد عمر
334o58|يم محمد طبــــ ع شمسحمد حمد |بــــر|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن محمد نجيبــــ |لدسو |لسيد ع525767
تـــ|زي|د ه| رجبــــ جمعتـــ528873 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد مغ|وري متـــو 694|2|
43o8|||قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن سعيد بــــسيو سليم|ن يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديف|طمه خ|لد ع سعيد272678
|295|o| ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز
464o7|رهم| |حمد محمد سعيد تـــج|ره |لق|

ق4|46|8 ندستـــ |لم |عبــــد| ع حسن عبــــد|لقوي |ل
ره|يمن حمزه عبــــد |لموجود عبــــد |لحميد22353| د|بــــ |لق|
بــــ |حمد 899582 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر |م |حمد |بــــود
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومر|ن| محمود صل|ح |لقطبــــ256774
تـــج|ره ع شمسندى ع سعيد محمود327||3
89o478 يم طبــــ |سيوطيوسف حس حسن |بــــر|
|5oo86ندستـــ حلو|نعل|ء محمود محمد مصط |لبــــحر|وى
نوعيتـــ |سيوطم س|لم عبــــد|لبــــ|سط طه 2|77|9
تـــج|ره |لزق|زيقط|رق فريد ع بــــسيو 634472
لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن مجدي محمد تـــوفيق محمد شلبــــي26|27|
رى723|34 د|بــــ ع شمس|رن| ط|رق |حمد عبــــد|لعظيم |ل|ز
2|396o |د|بــــ حلو|ن|ريم |حمد |لسيد خليل |لجر

علوم |لفيومه|جر عم|د |لدين محمد ك|مل64769
9oo569| تـــج|ره سوه|ج يه حس عبــــد|لرحيم حس
885o68 ف |حمد عبــــد|لرحيم تـــربــــيتـــ |سيوطوق |
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود |حمد سليم سليم768852

رتـــ|ه|جر رمض|ن محمد يوسف|5955 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم526288 يم محمد |بــــر| وف|تـــعمر مصط |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
23|o74رهخ|لد ط|رق يوسف عز|لدين زر|عه |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــوبــــكر محمد |لمحمودى5589|2
تـــمريض |سيوطغ|ده |حمد عي دي|بــــ  |572|9
6|67o2 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | محمد |لدسو |سم|عيل |بــــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد عص|م حس ع حسن |لشعبــــ763836
2656o7|يم سليم|ن مو سليم|ن بــــدر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــر|
زر|عه |لزق|زيقمحمد صبــــ حسن عبــــد|لوه|بــــ772975
تـــمريض |لزق|زيق يه |لسيد عي عي محمد |لبــــغد|دى92||63
طبــــ |لزق|زيقبــــر|ر جميل عبــــد |لفتـــ|ح منصور|639442
يم |حمد ح|675728 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لكريم محمد |بــــر|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم |حمد محمد |حمد835288
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ض سيد عي ص|دق76|222
ر|ء عص|م محمد عبــــد |38543| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ف|طمتـــ |لز
ره |ر محمود عبــــد |لمقصود فه 65283| علوم |لق|
د|بــــ |لمنصوره|أمنيتـــ أنيس فتـــ |لوزه|35||6
36o764حقوق بــــنه|ض سيد محجوبــــ محمد|سم|عيل
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل محمد |بــــو شوشتـــ|267924
يم |لفرغ422348 لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|عمر محمد إبــــر|
63o958د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــسمه محمد سعيد محمد
د|بــــ بــــ سويف|زينبــــ |لسيد ع شعيبــــ256874
7o8998 ين عبــــد |لحميد حسن حسن مصط ري|ض |طف|ل |لمنصورهش
تـــج|ره كفر |لشيخحمد حسن ع عمر مفتـــ|ح|2|4385
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج|ء |لسيد |حمد فوزى |لهوبــــى|783694
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس|م فتـــ عبــــد |لق|در ع777299
طبــــ |سيوطف|طمه محمد |حمد سليم|ن 887582
4822o|د|بــــ دمنهور|محمد مجدى حسن ع حسن
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد حسن سيد فر|ج|352489
9o7o4||يم |سم|عيل عمر تـــج|ره سوه|ج حمد |بــــر|
7o5|96ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعم|ر عبــــد |لخ|لق ع ع سل|متـــ م |لع| 
2484o4|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرقيه نزيه |لصبــــ| عبــــد|لعزيز |لعر
3275o4زر|عه ع شمسحبــــيبــــتـــ عبــــد|لو|حد عد عبــــد|لو|حد
6o|967ري|ض |طف|ل |لمنصورهحس|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لجليل حفيضه

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر ربــــيع عبــــده عبــــد |لح|فظ49467
63o588 ندستـــ |لزق|زيقمصط دسو عثــــم|ن دسو
52o|78معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم ي| ع عبــــد |لعزيز |لسعودى
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء ع|طف |لبــــ|ز محمد736|78

رتـــ/ري|ضتـــ|حمد ر| |حمد محمد دي|بــــ|4523| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|3|58oتـــج|ره ع شمسريه|م محمد ص|لح س|لم
6o9|5||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|أحمد |لسيد ي|قوتـــ عط
يم خ|لد |لسعيد محمد |لحلو|23||32 لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|بــــر|
257o6oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل ج|بــــر عبــــد|لحميد |لنورى
8|94o|د|بــــ |لم |مروه عبــــد|لحكيم |نور عبــــد|لحكيم|
رتـــ مهتـــ|بــــ مختـــ|ر محمد عبــــد|لوه|بــــ326899 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن حس|م |لدين |لشح|تـــ ع |442965
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سو|نحمد |بــــوبــــكر عبــــد|لغ بــــكر|847248
معهد ف ص |لمنصورهكريم رض| عبــــد |لغ عبــــ|س شط||69489
بــــي |27269 يم |ل يم |بــــر| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديندى |بــــر|
رهعبــــد|لرحمن مدحتـــ |حمد عبــــد|لغ 6||284 ندستـــ |لق|
يم |لمنو |487|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد خ|لد |حمد |بــــر| معهد ع| 
طبــــ بــــنه|محمد |نس محمد |لشن|ط769|43
6o|249 ره|ف|طمتـــ |لدسو عبــــد |لرحمن محمد ثــــ|ر |لق|
4|49o8|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد وحيد عبــــد |لفتـــ|ح أبــــو غنيمتـــ
نيدى449293 علوم ري|ضتـــ طنط|ح|زم جم|ل عبــــد | 

رهجم|ل عبــــد |لن| ص|لح محمد46285 صيدله |لق|
رهمحمد سعيد فتـــ |حمد46268 تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــ سويفمحمد رجبــــ عبــــد |لحليم ز84995
46o5o|ره|يه محمد |حمد ر|غبــــ د|بــــ |لق|
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3434o7|د|بــــ بــــنه|م| |حمد محمد سل|متـــ|
5o5|22تـــج|ره دمنهوربــــيشوى ميخ|ئيل رستـــم عبــــده جرجس

رهمحمود |حمد |لسيد عبــــد|22856 حقوق |لق|
7|744oمعهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |حمد محمد محمود شيحتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومزينبــــ ي| محمد صبــــري سليم|ن248786
معهد ف ص بــــنه|رح|بــــ سعد شعبــــ|ن |حمد|25287

7943o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|رتـــ سم عبــــده حس
7627o4كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد ي| محمد ك|مل
صيدلتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لمؤمن عبــــد|لحميد حس 889494
475o59ى عبــــد |لحميد مصط عثــــم تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن خ
323o|o|رتـــ|س|رتـــ خلف | مسعد حن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o45o6ندستـــ |لمنصورهندى شفيق متـــو ح|مد |لبــــكرى
يم محمد عبــــد |3|6949 صيدله |لمنصورهريم ع|دل |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ف|طمه محمود عطيه بــــسيو 2|4259
339o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر| | |نور عبــــد|لحميد محمد
23o9o5علوم ع شمسمحمود ص|لح يوسف محمود
د|بــــ |لزق|زيق|عل|ء ع رمض|ن ع633429
تـــج|ره طنط|محمود عبــــده عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد عط436364
7785o|| يم عبــــد |لعزيز دسو ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهش|م |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لفتـــوح  |ض94|693

ندستـــ |لفيومعبــــد | حميد |دريس سيد حسن7|||5
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ي|ر| فه فه عبــــد |لمجيد |ل|بــــي5924|4
5|o2o9يف عبــــد|لعزيز حمد كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد 
7o4869يم |لسيد سل|مه صيدله |لزق|زيقدى |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مل ي| ع|طف سيد|7772|8
77|66oندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم |حمد شعبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر |حمد محمد محمد يوسف2|556|
تـــ|أحمد بــــل|ل محمد فه عبــــد |لمو |6|5286 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6928o|يم شعل|ن د|بــــ د |ط|د| | عطيه محمد |بــــر|

3o|59 ره|نرم ه| موريس ذ د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسلؤى ط|رق رف| |حمد سيد|5437|
|62o32| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــو |لعل| جل|ل |بــــو |لعل| حس

تـــج|ره بــــ سويفعمرو مصط خليفتـــ محمد57954
6o47ooد|بــــ |لمنصوره| محمد وجيه |لسيد |لغن|م
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه عبــــد |لعظيم نبــــيه |لسيد |لص|يغ623762
تـــج|ره دمنهورحمد خميس محمد محمد مغ|زى|493963
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرند| طلعتـــ نظ سدر|ك863725
2463o6د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|س |لسيد لبــــيبــــ حسن رزق
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر عبــــد|لمنعم عبــــد| |حمد يوسف5|6399
د|بــــ |سو|ن|زينبــــ رجبــــ حس ق|سم468|84
رهمحمود ع محمود ع2|2429 تـــج|ره |لق|
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تـــج|ره |سيوطيم|ن ن| عبــــد|لجو|د محمد محمد9577|8
438o5| طبــــ |ل|سكندريهه|يدى محمد بــــدر محمد  عبــــد|لغ
تـــج|ره ع شمسف شعبــــ|ن محمود محمد |لسيد|36967|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حس فؤ|د حس كش 899466
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمود محمد مهدى درويش|854|68
7oo665تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن شح|تـــه محمد عبــــد |لجو
675o85ندستـــ |لمنصورهمرو|ن ط|رق محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لن
تـــربــــيتـــ دمنهوررفيع عنتـــر معوض محمد حسن24|495
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نف|طمه |حمد نوبــــي محمد339|84
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح|777848
42o746يم عبــــد|لق|در عبــــد|لو|حد |لسيد رهإبــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|

4|87oرهع |حمد تـــوفيق منجود زر|عه |لق|
ر عبــــد |لع|ل|56385| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد س|لم|ن ط|
ف ع محمد ع |لدبــــس394|52 تـــربــــيتـــ دمنهوررش| |
4849o6خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعمر مصط عبــــده عبــــ|س عبــــد |لنبــــى
9|o556 تـــج|ره سوه|جمحمد ط|رق محمد فرج
845o6|تـــربــــيتـــ |سو|نعل| رك|بــــي محمد ريس
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمرند| ع |حمد محمد638437
تـــج|ره ع شمسمريم |س|مه عبــــد|لرحمن حسن2|73|2
رهم|ريو ن|در مجدى صليبــــ5983|| صيدله |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخأمنيتـــ حس محمد حس |للق| 436598
يف342679 ف |لحف |بــــو بــــكر |ل بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسوق |
8o2788حقوق بــــ سويفمصط ن مصط عبــــد|لعزيز
ر|769653 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لو|حد محمد عبــــد |لو|حد ز
45o73oتـــج|ره طنط|ريم ي|س |لسيد |لمر
6|2623| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمل |حمد فرح|تـــ محمد |لبــــيو
م عبــــد|لبــــ|سط محمدين |لسيد عك77|356 طبــــ بــــيطرى بــــنه|د
يم459366 يم محمد إبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوجد|ن إبــــر|
تـــج|ره بــــنه|يم|ن ربــــيع منصور ك|مل|633395
4873o7د|ر |لعلوم |لم |ف|رس ع محمود ع |لعط|ر
يم|4262| ندستـــ ع شمسنوره|ن عبــــد |لحفيظ |حمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقرفعتـــ محمد رفعتـــ محمد بــــيو625323
8|o589تـــربــــيتـــ |لم |خلود جم|ل دردير محمد
2486o3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| | ي| عبــــد|لمنعم |لطبــــل|وى
4o2682تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم محمد عزتـــ |حمد محمد
62o459ء أس|متـــ |لمكبــــ|تـــى مط|وع| معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدإ
26873oنوعيتـــ |شمونمن|ل |لسيد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لرسول

334o5ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|نوره|ن محمد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لوه ل|
44oo66تـــج|ره كفر |لشيخسهيله مبــــروك محروس سليم|ن
89oo7o معهد ف تـــمريض |سيوط جرجس كريم جرجس عوض
6|675oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنسمتـــ محمد محمد |بــــو عمر
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3||4o6حقوق ع شمسفرح |حمد عزتـــ ع |حمد مسعود
687o82تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم سعد ع عبــــد |لح|فظ |بــــو|لمع
تـــربــــيتـــ بــــنه| عبــــد|لنبــــى محمد |حمد متـــو338989
5o284|صيدله |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمد عطيه حسن شح|تـــه
ندستـــ ع شمسكريم صل|ح منصور حسن23434|
يم عبــــد|لغ |لبــــدري9966|4 تـــج|ره كفر |لشيخع محمد |بــــر|
ف يوسف صليبــــ متـــى328778 ندستـــ بــــنه|مكسيموس | كليتـــ 

رهعبــــد | محمد شيخون محمد74|23 تـــج|ره |لق|
62o753تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لستـــ|ر محمد |لسبــــ| ه
حقوق سوه|جعمر محمد نعم|ن عبــــد|لرحمن 898242

يم ع9|576 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنه| مدحتـــ |بــــر|
6o4886د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد عبــــد |لمجيد ع يونس
2|924oتـــج|ره ع شمسمحمد |حمد ن|فع محمود |حمد
4459o6يم ع جبــــرى وف|تـــمحمود محمد ه| ج|بــــر |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
حقوق |ل|سكندريهمر محمد عبــــد |لمهيمن |بــــو يونس|492476
يكل9|6848 حقوق |لمنصورهي|ر| محمد عبــــد |لعزيز 
3464o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ء ع حل ع |حمد محمد
صيدله ع شمسمونيك| |يه|بــــ مكرم ه|بــــيل24865|
4o8932|ر عبــــد |لعظيم |لسيد ج|مع |د|بــــ طنط|حمد م|
ف فتـــ عبــــد |لملك3|6252 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــيتـــر |
ى حسن حسن ن| 5|4584 حقوق |لمنصورهيوسف ي
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــلسعيد ع |بــــو زيد مو |بــــوزيد|686468
5|5o52علوم دمنهورمريم فيلبــــس ف|يز جرجس عبــــد |لشهيد
69|85oد|بــــ |لمنصوره|ي| رفيق رجبــــ عبــــد |لعزيز |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه محمد ع عبــــد |لق|در|695636
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء شعبــــ|ن يوسف محمد جبــــر||34683
||673o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عصمتـــ ع
معهد ف ص بــــنه|وق مبــــروك فتـــ روي 253229
894|o3|د|بــــ |سيوط| ميمه زكري| فؤ|د يوسف
|268o5وف|تـــعبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |لوه|بــــ سل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

معهد ف تـــمريض بــــ سويف رسميه |لسيد عبــــد |لمجيد سويد55495
9o3924 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لحميد |حمد محمد جبــــ
يم عبــــد|لرحيم8325|3 وف|تـــيوسف محمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم |8|8||5 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لعزيز محمود |بــــر|
معهد ف ص |سيوط |م حن ع مصط 63||89
9o8589 تـــج|ره سوه|جول|ء |حمد محمود ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقند| |حمد فتـــوح محمد خليل777469
تـــربــــيتـــ حلو|نسمر مصط حسن حسن محمد سويلم244859
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود س|مح محمد محمود59|286
رهمل خ|لد ري|ض عبــــد |لجو|د|66956| تـــج|ره |لق|
|2o633ندستـــ ع شمسم|رك ع|طف بــــسخرون |نيس
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تـــج|ره سوه|جفتـــ محمد عبــــد|لسيد حسن635976
صيدله بــــ سويفه|جر ك|مل محمد ك|مل|5565

4397o|زر|عه كفر |لشيخند| طلعتـــ تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح ج|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود محمد رف| محمد محمد8932|2
صيدله |لزق|زيقلرميس|ء محمد يوسف محمد |لسيد|55|775

رهمريم محمد عبــــد |للتـــ محمود27579 تـــج|ره |لق|
ر654|84 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدجرجس صموئيل موريس ز|
5o666|ي شح|تـــه طبــــ |ل|سكندريهه|يدي ه| خ
45329oيم |حمد شعيشع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع |حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|شمس رمض|ن حسن |لسيد حنجول|48932

معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــحمد رمض|ن عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح|68973
4o9779يم |حمد عل|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|من|ر ع|دل |بــــر|
7o8|87| لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|حمد منصور محمد عيد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمصط محمود |لسيد |لنح|س69|6|6
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن شح|تـــه محمد |لسيد صف38|528
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفوق محمد عوض | عطيه محمد263672
6845o7تـــمريض |لمنصورتـــ مروه زينهم فوزى |لمتـــو عبــــد |لسل
8o359|ندستـــ |لم |سهيل محمد نبــــوي عبــــده
ره|بــــيتـــر جم|ل بــــطرس ص|لح6569|| عل|م |لق|
ر|ء |سم|عيل ع حسن|833532 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديلز
493o97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره| حل سليم|ن فرج سليم|ن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمد من شه|بــــ |لدين|9|2526
52o|6o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن محمد سليم|ن ضح

53o|7ندستـــ بــــ سويفمصط عم|د صبــــ|ح محمد
عل|ج طبــــي قن|د| | جم|ل ج|بــــر حسن 34|877
9oo82o طبــــ سوه|جند| عل|ء مصط |م
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر سم سيد |م |83399
ف فخرى عبــــده ص|لح|678532 تـــج|ره |لمنصورهحمد |
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعمر |كمل محمد |حمد|77572
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|نوبــــ فرج | ز مغ|ريوس|6||227
7844|o| نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد محمد محمد ن
د|بــــ د |ط|شيم|ء عبــــد|لحميد يوسف محمد خميس7823|4
23o955|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد شعبــــ|ن محمد عبــــد|لرحمن
|29|o2رهمحمد |حمد شيخ |لعربــــ |لص|دق صيدله |لق|
52o3o6معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أم| أحمد ح|فظ عبــــده
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد |س|متـــ رش|د محمد |لسيد328329
ه ع|دل ص|لح مو 844674 تـــربــــيتـــ |سو|نن
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحسن|ء ي| ع مصط بــــدر437863
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم محمد مصط محمد|788|3
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد عبــــد |لق|در |حمد رمض|ن682892
6o237oلسن |لم |سم|ء عبــــد |لن| عزتـــ عبــــد |لعزيز محمد|
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسميتـــ |حمد جمعه عبــــده رو|ش|38|35
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|له تـــم|م محمد |حمد |بــــو |لمع|698247
4o7378د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|يدى  محمد  حسن  محمد عبــــد|للطيف

29oo6خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعمر عرف|تـــ محمود |سم|عيل
يم |لشن|432252 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره |حمد |لسيد |بــــر|
يم |بــــو|لحديد خض 245582 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعمر |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن|ردين جميل سليم غط|س998|5
طبــــ بــــيطرى بــــنه|تـــسنيم ي سليم|ن سعد عم|ر343238
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد عم|د حمدي عبــــد|لتـــو|بــــ6326|8

كليتـــ |أللسن سوه|ججوزيف مجدى فوزى جرجس|7|66
م محمد ري|ض عطيتـــ |لشيوي|8539| رتـــ/ري|ضتـــ|د قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهزينبــــ ي| عيد فرج ||4296 علوم |لق|

م|م523896 م|م |لسيد محمد  ندستـــ |ل|سكندريهع 
حقوق ع شمسسهيلتـــ خ|لد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لبــــ| 6369|3
36o83|زر|عه مشتـــهرمريم محمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد خليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد |لرحمن ع سيد زو|م خميس49|42|
36o394يم ح|مد محمد عوض تـــج|ره بــــنه||ء زغلول |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|مصط مرزوق |لشح|تـــ مرزوق265983
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط يم|ن ع خليفه ع |886654
4o|766تـــج|ره |ل|سكندريهج|بــــر حسن ج|بــــر عبــــد |لعظيم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|سم |لسيد رجبــــ ع4|7552
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن سعيد عبــــد |لعزيز عطيه محمد2|235|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |حمد يس محمد |بــــو |لعزم|24433
علوم |لعريش/ري|ضتـــكريم |يمن عبــــد |لعزيز مسعود ص|دق 448477

رهمصط محمد مختـــ|ر محمدخلف |6|423 ندستـــ |لق|
6|o556تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن محمد عبــــد|لعزيز |لهند|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه |حمد |لسيد |نور |لصو |775889
8o56|3 ف عبــــد|لرحيم عبــــد|لغ تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |زي|د |
9o|676|تـــج|ره سوه|ج ل|ء سم محمود عبــــد|لرحيم
حقوق |سيوطم|رين| م|جد عبــــد| حكيم  875287
9oo996 تـــمريض سوه|ج ف|طمه ع|طف |حمد |م
7o9|63تـــج|ره |لمنصورهمحمد |يمن عبــــد |لعظيم محمد سل|مه

رهعل| |حمد حس ع8|458 تـــج|ره |لق|
5o7723تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح |م عطيه عبــــده
78o45|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نموحده |لسيد حمد|ن عي

تـــج|ره بــــنه|يح عبــــد|لرحيم محروس محمد47979
89o954 تـــج|ره |سيوطل |ء سم رجبــــ حسن
64o|52رتـــ|من|ل عبــــد|لشكور عيد محمد |لسيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــ695852 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحس|م شعبــــ|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عج
8999o2 طبــــ حلو|نمن|ر خلف بــــخيتـــ عبــــد|لرحيم
صيدلتـــ بــــورسعيدع |ء ع عبــــد |له|دى عبــــد | عبــــد |68842
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علوم ج|معتـــ د |طس|ندى محمود محمد |حمد سيد |حمد682274
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى صل|ح يوسف محمد|2575

359494| د|بــــ ع شمس|مل محمد ع فه
د|بــــ كفر |لشيخ|نو|ل محسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد متـــو|44296

رهمحمد خ|لد س| يوسف|735| تـــج|ره |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيه حس|م عبــــد |لحميد |لعو |لسكرى6||699

رهمريم عمرو محمد حميدو6562| علوم |لق|
7o4264 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نص|لح عبــــد |لرحمن ص|لح عبــــد |لرحمن نص
9||o24 ندستـــ سوه|جمصط |حمد محمد عبــــد|لرز|ق
6||o|7تـــج|ره |لمنصورهغ|ده |كرم حل |لطح|ن
د|بــــ حلو|ن|ع|يده ممدوح محمد سل|مه53496|
4o8459تـــج|ره طنط|أحمد محمد عبــــد|لجو|د |لعتـــر
9o36|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد صل|ح خليفه محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف مسعد محمود |لسيد3877|2
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنور |لهدى سيف |لن نور |لدين سيف 765833

ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش| |حمد مختـــ|ر |حمد66895
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن خ|لد صبــــرى عوده535252
5o5633يد ع مر د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن ع |بــــو|ل
4|o9o7د خ|لد حمدى سعد حم|م لسن ع شمس|ن|
69o9o3تـــمريض |لمنصورتـــ ند| سعد ذ |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمود |حمد محمد محمود|324359
6o7|65|صيدله |لمنصورهعبــــد| خ|لد محمد عبــــد
5|o34|ره كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنور|لدين |كرم محمد |بــــوط|
وف|تـــ|حمد محمد |لسيد رمض|ن|93|759 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
43o448ه ن سعيد سل|متـــ كليتـــ |أللسن كفر |لشيخن
5o484o|حه وفن|دق |ل|سكندريه|ء محمد رجبــــ ع رجبــــ| 

رهعمرو |حمد حس محمد34974 صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد جميل محمد مصط حسن 526675
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد مصط عبــــد|لوه|بــــ عبــــ|س7298|8

رهعمرو |حمد لط غ|نم37459 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمود ك|رم محمود عبــــ|س |سم|عيل44|453
|533o2|تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه محمود محمد محمود
||8o27معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحن|ن فرح د| |ل |سك|روس

 |حه وفن|دق |لفيومعبــــد |لحكيم ع ري|ض ع628|7
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسكريم ي| عبــــد |لغ أبــــو |لنور765558

3|4o2رهد| | سم سنو بــــيو تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|أحمد |لسيد أم محمد زرد2223|6
7644o9تـــج|ره بــــور سعيدزي|د |حمد عبــــده محمد |لدنف
ره|سم|ح فوزى عبــــد |لعزيز حسن48479| د|بــــ |لق|
6o66o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد أيمن سليم |لخطيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط عبــــد |لفتـــ|ح |لغريبــــ شميس739|68
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248oo7 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |لسيد عبــــد|لعزيز محمد مصط
8|o674كليتـــ حقوق |لم |رح|بــــ ع محمد |م محمد
|77o74تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نغر|م عم|د |سم|عيل ص|دق
نوعيتـــ |لم |محمد ثــــروتـــ ق|يد عيد822899

|64oo يم عم|د |لدين |حمد عبــــد |لغ عبــــد رهبــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنتـــ | مسعد بــــسط|وى محمد4|5|35
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــع محمد ع بــــديع7376|3
رهتـــسنيم فتـــ |حمد |لسيد235759 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق طنط|يوسف |لسيد سعيد |لسيد5|35|5
2|647oيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممرو|ن محمد قر |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |لسيد عبــــد|لحفيظ ن554|25
تـــج|ره سوه|جرح|بــــ رجبــــ محمود حس  896497
6832o4|تـــج|ره |لمنصورهل|ء مصط محمد ح|فظ
يم325298 وف|تـــسيد |حمد سيد |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
6o896||تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء عم|ر محمد غن|م
83o893نوعيتـــ قن|ص|بــــرين محمود |حمد محمد
6|9o27 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم أحمد رمض|ن |لرو
ندستـــ |سيوطحمد مصط شعبــــ|ن محمود|93|334
75962o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى|ء سيد محمود محمد
|6o673تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ع|دل سعيد غني
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير تـــ|ج |لدين محمود تـــ|ج |لدين5|2332
4o67|4 ر عبــــد |لسل|م عبــــد د|بــــ |ل|سكندريه|ه| | |يه|بــــ ط|
يم|839276 معهد ف ص |سو|ننتـــص|ر محمد بــــدري |بــــر|
ى محمد |حمد8433|2 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــره|له ي
يم حس خليل|4||237 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيه محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طبــــ|سم حمدى حل ج|د |77|445
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن|در |حمد مصط محمد |حمد |م|328453
د529|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفرح سعد عبــــد |لحليم مج|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد ن| محمدحسن9|7592

معهد ف ص بــــ سويف|ء عبــــد |لحميد رمض|ن عبــــد |لحميد896|7
84o8o9نوعيتـــ قن|كريمه محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لع|ل
|د|بــــ طنط|ي|سم |يمن محمد فتـــ رسل|ن9|2574
2569ooيم |لص|وى ع|مر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنجوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نط|رق مصط يوسف محمود84|848
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريم عمرو محمد ي عبــــد |لحليم|47566
تـــربــــيتـــ |سيوطك|تـــرين سم عبــــد|لسيد خليل 887364
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحمد مصط عبــــد|لحليم ع عبــــد|لحليم344365

2o356حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف سعيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق|در
64o8o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد زغلول محمد |حمد حسن |لكو|ليتـــى

تـــج|ره بــــ سويفس|مه محمد |حمد محمد عبــــ|س|9|657
2659o2د|بــــ بــــنه|يوسف مكرم يوسف فه|
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ف مصط عمر|ن453|3 د|بــــ ع شمس|ندى |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |حمد خليل محمد296|22
رتـــ97|429 ن| عم|د سعيد عبــــد |لرؤف ز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
8o8|7o ثــــ|ر |لفيوم|زينبــــ حسن محمد حس
ف محمد عبــــد |لص|دق ن6|257| ندستـــ ع شمسمريم |
48o35oد|بــــ كفر |لشيخ|حس|م محمد عبــــد|لمنعم محمود |لمن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |يمن فريد عبــــد|لحميد782375
ل|ل329277 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق مصط سيد غنيم 
6o8|87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور| ط|رق عطيه ه|شم
ين محمد سيد محمدعبــــد|لرحمن|8|326 ره|ن د|بــــ |لق|
6|748oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طخلود محمد |لتـــ|بــــ مصط جدي|نه
حقوق سوه|جصل|ح |لدين ف|لح عبــــد|لرحيم حسن  2928|9
تـــج|ره بــــنه|محمود لط محمد ع حسن786327
صيدله |لزق|زيقمروه محمد محمد شو فرج639694
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمر وف| عبــــده عبــــده حله256|42
معهد ف ص بــــ سويفه|يدي عبــــد| شو|ط عبــــد|لونيس857579
ف |لسيد |م عبــــد||75393 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومم | يوسف مسيحه يوسف22|247
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |يثــــم سعدي خ حس 2|8365
طبــــ طنط|محمد |يمن فهيم عبــــد |لق|در س|لم427522
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عمرو محمد ش|ف عبــــد|779354
|د|بــــ طنط|حمد ط|رق محمد |لبــــهو|ر|3729|4
23896o حه وفن|دق |لفيومحبــــيبــــه محمد |لحسن محمد |لحسن| 
نوعيتـــ |لم |ف|طمه عبــــد|لسل|م عبــــد|لبــــديع رشو84||82
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد ح|مد |لشن|وى|494656
5o4465تـــمريض |إلسكندريتـــ حن محمد |حمد عبــــد |له|دى فر|ج
45o58oد|بــــ طنط|عبــــد | محمد عبــــد |لرؤف |لنج|ر|
24494o يم حسن محمود ع عبــــد رتـــ نوره|ن |بــــر| تـــمريض |لق|
24844oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره|ن حس |بــــو|لفتـــوح عطيه صل 
493o86تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد خميس محمد عط|| |بــــوعربــــ
تـــج|ره كفر |لشيختـــ جم|ل محمد عبــــد|لع|ل |لسيد|||439
ندستـــ بــــور سعيدع |حمد ع |حمد ع سل|م765542
6|5|4oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخنوره|ن مش محمد |لمغربــــى
7o8437| صيدله |لمنصورهيم|ن رض| نعم|ن ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقيه رف| عبــــد |لجيد رف| عمريه|773546
يم |968|44 د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر جم|ل كم|ل |لدين |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهورع |حمد محمد بــــش عبــــد |لح|فظ478689
7oo88oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ش|م صبــــ |لسيد عص|م |لدين لبــــيبــــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيفل كرم ف|روق طنيوس|67677
تـــج|ره |لزق|زيقندى |لسيد فتـــ |لسيد776593
د|بــــ بــــ سويف|بــــ|نوبــــ خ|لد حليم ملك|36937|

Page 4327 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6o6332|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف |يمن محمد نعم|ن |لقليوبــــى
5o8o|9زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدين| عزتـــ محروس |سحق جندى
4o622oيم محمد |حمد د|بــــ كفر |لشيخ|سهيله |حمد |بــــر|
يم يوسف|32842 معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لرحمن |بــــر|

542o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد فتـــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطجم|ل عبــــد|لن| ف|روق عبــــد|لن|879339
ى693985 نوعيتـــ |لمنصورهخ|لد |حمد محمد |لبــــح
4o8922يم محمد |لدين محمد |بــــر| |د|بــــ طنط|ريه|م ن
وف|تـــمحمد سليم|ن |حمد سليم|ن د|ؤد783834 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ش|م محمد محمد |لسيد477524 زر|عه |ل|سكندريهريم 
ه محمد |حمد محمد|3635|8 تـــربــــيتـــ |لم |م
9o3|29 عل|ج طبــــي قن|دين| ي| محمود محمد
77|o55تـــج|ره |لزق|زيقمنه س|مح يوسف محمد عي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــقوى حمدي محمد محمود |بــــو|لنور|32946
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدين| عص|م حليم حن|32477|
475o56د|بــــ |ل|سكندريه|أيتـــن |حمد |لسيد ع |لتـــرجم|ن
معهد ف ص |ل|سكندريهن|در كريم ع محمد عجوه54|||5
6|466o|حقوق طنط||ء حس |لمتـــو د|ود

رهحسن جمعه حسن |حمد685|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8276o4كليتـــ |أللسن ج أسو|نمن|ر ع|شور عبــــد|لنبــــي عبــــد|لنعيم
4944o4تـــج|ره طنط|عص|م طلعتـــ محمد محمود خليل
يم |لسيد يوسف6|4|27 رتـــ|خلود خ|لد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد |س|مه محمد محمد سليم|ن67|328 كليتـــ 
4|7442| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد تـــ|مر عبــــد|لحكيم ع |لقل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر محمود |لسيد محمود يوسف زيد254955
لس ع|دل عبــــد|لمل|ك ش|روبــــيم879323 تـــج|ره |سيوطك
معهد ف ص |سيوط حمد رمض|ن عبــــد|لع|ل محمد|887977
د|بــــ |لزق|زيق|آيه |حمد فؤ|د محمد639632
تـــج|ره |سيوطسل وليد |حمد محمد  |87692
33o|83تـــمريض بــــنه|من|ر س| ز حسبــــ |لنبــــى
5o8736تـــج|ره |ل|سكندريهح|فظ ع سعيد عبــــد | |لنح|س
7o2|ooيم |لدسو محمد خليل تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | عمرو |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسن عربــــى شح|تـــ عبــــد|لرحمن|348484
رهمحمد ع|طف خليفه عطيه86||32 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ص|لح ق|سم محمد |سم|عيل|437|77
|6o4o8وف|تـــعمر سيف |لن سيد عبــــد |لرحمن |لجز تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
6|23ooيف وف|تـــ|أحمد مصط محمد حم|د  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|متـــ مجدى سل|متـــ محمد خليل43||36

د|بــــ |لفيوم|نجل|ء محمد فتـــ تـــوفيق|8543
كليتـــ |أللسن ج أسو|نرو|ن منصور محمد محمود4|8444
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى |حمد سعيد رزق349663
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تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمود عبــــد |لنبــــى رجبــــ |حمد|58|7|4
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزي|د محمد محمد |لدقن73|246
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين سيد محمد ه|شم9968|3
حقوق طنط|من|ر |يمن عبــــد |لعزيز |حمد عمر497583
5|2o72|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م عل|ء عبــــد |لعظيم |لفيل
||97o4وف|عبــــد |لرحمن جبــــري ح|مد ك|مل وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره ع شمسنشوى |حمد عبــــد |لرحمن طه عبــــد |لرحمن8||9||
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لمهدي |لمهدي |حمد غ|زى9727|4
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمك|ريوس ع|طف ثــــ|بــــتـــ جيد7|2725 ل|ك|ديميتـــ |لم
33o66|ف محمد |لمهدى حج|زي زر|عه مشتـــهرمنتـــ | |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد س| نبــــوي درويش |حمد|357356
4o459o|يم محمد د|بــــ |ل|سكندريه|لسيد محمد |لسيد |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|نه|ل خ|لد محمد حميد68|335
43962oيم عبــــد|لعزيز عبــــد|لق|در تـــمريض كفر |لشيخعتـــ|بــــ |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهيتـــ جم|ل محمود محمود |لنج|ر|3|4366

د|بــــ حلو|ن|ع|ئشه ممدوح |لسيد ع |لسيد5|337
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |لدسو |حمد |لدسو |لبــــهنس|32|48
نوعيتـــ |شمونند| |حمد صل|ح رشدي |لخو 62|259
معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد محمد |حمد حس|ن |867537
6o7o32تـــج|ره طنط|دين| |حمد محمود |لطح|ن
معهد ف تـــمريض |لم | مريم نبــــيل فرح|تـــ عبــــده72|857
88o969 إعل|م بــــ سويفمحمد عبــــد|لن| عبــــد|لس|تـــر حسن
49o477تـــج|ره |ل|سكندريهجه|د |لسيد متـــو |سم|عيل عبــــد |لفتـــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده محمود ج|بــــر محمود |لمغربــــى222642
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|نم بــــ شديد خط|بــــ حسن264373
7o5o9oره|حبــــيبــــه |س|مه محمد رش|د ع سنبــــل عل|م |لق|
معهد ف ص بــــور سعيده|له ع|دل عثــــم|ن ع صقر623979
ج|249843 يم |ل| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه حس |بــــر|
758o38| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد سليم|ن  |ويد عبــــد |

رهمحمد خ|لد محمد جم|ل محمد5595| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل ع|دل حسن عبــــد|لمحسن حسن229456
7o775|د|بــــ |سيوط|محمد ع|طف رمض|ن محمد |لعدل
4|o85| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء س| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو
28o88ره|سل ع|دل ع عبــــد |لوه|بــــ د|بــــ |لق|

لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ح|مد سم ح|مد عبــــد |لعزيز |لجم|622956
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر محمد رجبــــ بــــحيلق|795|6
435o2ره|مروتـــ محمود محمد |حمد د|بــــ |لق|

وف|تـــحمد محمد ك|مل |حمد|849|83 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9oo732|تـــج|ره سوه|ج لشيم|ء ع محمود عبــــد|لعزيز
5o6234طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرحمتـــ |لسيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لو|حد ص

د|بــــ |لفيوم|ع رض| ع محمود37455
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يم |لش|7925|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طع |ء محمد |بــــر|
5o9968زر|عه دمنهورمصط محمود محمد عوض سويف
53o628لسن |لم |/ري|ضتـــ|حوريه |سم|عيل |حمد و| عقل
75824oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ محمد صف|ء |بــــو |لنور
3464o8|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيتـــ رمض|ن محمد خلف عبــــد|لحميد

بــــه58296 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدين| |سم|عيل عبــــد |لحكيم و
|477o وف|تـــعمر وليد بــــدر |لسيد خ معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

85392oي عزيز فنون جميله فنون |لم |م | |ي | بــــ
85o|72صيدلتـــ |سيوطف|دي |حمد عبــــد|لمنعم سعيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمتـــ عبــــد |لع|ل يوسف |حمد72|782
7o6855| بــــي تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |يمن محمد |ل
ه ع|طف |بــــو |لعز عبــــد |لمقصود5|6979 تـــمريض |لمنصورتـــ م
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد  |ء فوزى |م|م|227|2|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروه مو |لسيد محمد |لحفن|وى3833|6
3|7o49تـــج|ره ع شمسسل |حمد جوده سبــــع عبــــد|لمع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل صفوتـــ عبــــد |له|دى تـــوفيق683262
9|6o|7  تـــمريض |سيوطخ|لد محمد عبــــد|لجو|د محمد
6o8323تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمه جم|ل حس|ن |لهلبــــ|وى
تـــج|ره طنط|مريم يوسف سليم|ن و|صف جريس697784
4o5758تـــج|ره |ل|سكندريهمروه عل|ء عبــــد |لعظيم جوده
د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن حن محمود بــــخيتـــ226994

لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ع عبــــد|لن| سيد ذ 56873
43332o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم ن| محمد عبــــد|لمطلبــــ ر
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |ء ممدوح عبــــد|لعزيز محمد بــــوديه869|26
ى484646 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر |يمن محمود |حمد ي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|شيم|ء نج|تـــي حسن عو|د شعل|ن754|34
ر |حمد مدبــــو467|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف م|
5246o2ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حس محمد مط|وع
ى267||5 علوم طنط|محمد محمود محمد |حمد |لمس
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |لسيد محمد |لسيد |حمد758268

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد جم|ل محمد ع36336
|596|oد|بــــ ع شمس|ه|جر خ|لد عبــــد |لحكيم فه
تـــمريض طنط| آل|ء فؤ|د عبــــد |لوه|بــــ خط|بــــ434475
82o627 حقوق |سيوطشه|بــــ كم|ل عد فتـــ
يم عبــــد|لرحيم|636|32 علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد محمود |بــــر|
يم حج|زى|8|48| د|بــــ حلو|ن|دين| |حمد محمد |بــــر|
7o|3|6ر |بــــو زيد |سم|عيل محمد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ط|
د|بــــ ع شمس|تـــسنيم محمد عبــــد|لو|حد ع سل|م25|336
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء محمود ن عبــــد|لجيد2699|8
835o32|ر|ء |حمد |سم|عيل |حمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لز
يم |بــــوص8948|| ف محمد |بــــر| ندستـــ ع شمسنوره|ن |
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير |حمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لر|زق3|3482
853o87نوعيتـــ |لم |ول|ء سيد فتـــ محمد
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــرن| |لسيد محمد سليم|ن676549
علوم ج|معتـــ د |طكريم عص|م محمد محمد عتـــم|ن75|436
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |له|دى |لسيد |حمد محمد |بــــر687742
6o4395ندستـــ |لمنصورهيوسف محمد يوسف عبــــده يوسف
يم مصط محمد263494 طبــــ بــــنه|مه| رأفتـــ |بــــر|

طبــــ بــــ سويفمحمد محمود سيد محمد355|6
|478o2 تـــج|ره ع شمسعبــــد |لعظيم عص|م عبــــد |لعظيم عبــــد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرحمه |يمن محمد حس صقر478759
4372o4|تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن مكرم |لسعيد يوسف أبــــوزي|دتـــ

ثــــ|ر |لفيوم||ء جم|ل عبــــد |لسميع عبــــد |لمعبــــود|9|37
4o|34oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|ن عيد |نور مو|
تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه رزق محمد عوض |633724
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد محمد عي محمد منصور|4||523
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ص|بــــر سيد ص|بــــر سيد349777
7592o|| وف|لحس ن| عبــــد | عبــــد|لغ وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد|يه محمد |حمد مصط 55||76
يم825228 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ع|طف |م|م |بــــر|
يم |لدسو فر|ج 5|76|7 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ |ر |لسيد |بــــر|
تـــمريض بــــنه|رويد| عبــــد| عبــــد|له|دى |لع|د264656
6o8565ري|ض |طف|ل |لمنصورهسمر |لسيد محمود |لسيد |بــــو زيد
43o842تـــج|ره طنط|ر| | |حمد مصبــــ|ح محمد
6oo998معهد ف تـــمريض طنط| ف|طمه س| عبــــد|لرؤف |بــــون|ر
ره|سل عبــــ|س |حمد عبــــ|س48476| د|بــــ |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهمنيه ن| عبــــد |لحميد |لسيد|754363
89o5|| ر ر مصط شح|تـــه ط| ندستـــ |سيوطز|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|م |حمد عطيتـــ ص|بــــر |حمد8352||
63o84د|بــــ بــــ سويف|سعد شعبــــ|ن ع يونس
ره|منتـــ | حسن محمد رض| غريبــــ محمد9|336 د|بــــ |لق|

4o5|43تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |س|مه حم|د ح|فظ رضو|ن
حقوق |سيوط |يمن جه محمد 885426
23|o37وس رهبــــيشوى منصور جميل حن|تـــ|و طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رك مر|د ن|شد سدره  3854|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشدير |حمد محمود |لسيد |لطهط|وى767985
تـــ |حمد فهيم عبــــد |لفتـــ|ح سعد24763| ره|نوف د|بــــ |لق|
35o2o|ر محمد عبــــد |لو|حد ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد م|

يم  888398 يبــــ |بــــر| ين فتـــ و معهد ف ص |سيوطش
يم شه|بــــ764543 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدطه مسعد طه |بــــر|

|5oo9ره|مريم صل|ح محمد محمد يوسف د|بــــ |لق|
رهشيم|ء ص|بــــر ن|دي عبــــد |لستـــ|ر49947 معهد ف تـــمريض |لق|

Page 4331 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

783o|5طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقع محمد حس نج|ح محمد حس نجم
صيدله طنط|محمد مصط ع ع269984
ره|دير |حمد حسن محمد مصط 232657 د|بــــ |لق|
685269| معهد ف ص |لمنصورهيم|ن محمد ع محمد عبــــد |
3|7o8oوف|تـــجيل|ن حمدى سلم|ن |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
22oo88ر عبــــد|لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرح|بــــ خ|لد عبــــد|لظ|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |لسيد ع محمد775396
حقوق |ل|سكندريهنوره|ن |حمد ج|بــــر سل|متـــ497846
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|جم|ل ر|فتـــ عبــــد|لرشيد عبــــد|لرحيم827747
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د ي| |حمد من مصط 479794
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنو|ره عطيه سويرى مفتـــ|ح |لزغيبــــى495935
صيدله طنط|يوسف |يه|بــــ عبــــد |لعزيز محمد |لعبــــد495|43
35|5o6د|بــــ بــــنه|سهر سيد عبــــد|لعزيز بــــيو|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ س| عبــــد|لخ|لق محمد عم|ر369277
8845o4|تـــج|ره |سيوط بــــر|م ع|دل رشدى |سك|روس
6o9925تـــربــــيتـــ طنط| محمد عبــــد|لعظيم ج|بــــر
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ر| نعيم عبــــد|لعزيز|342572
طبــــ |لزق|زيقزي|د ع عزتـــ فه عوض697422
حقوق |لزق|زيقمحمد عزتـــ عبــــد |لمنعم |لسيد |لدوش787733
49o828تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورندى عبــــد|لعظيم يوسف عبــــد|لعظيم
85o94o|قتـــص|د م حلو|ن|يم|ن |بــــوبــــكر حن |بــــوبــــكر
رتـــ|مري|م صموئيل زكري| جور |88|3| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره سوه|جحمد عزتـــ عبــــد|لعظيم محمود|75|352
وف|تـــمحمد |بــــو|لعزم محمد حس 2874|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |سيوطمحمد خ|لد فتـــ عسل|44936
76737o| تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ء محمد مصط عبــــد |
ف محمود محمود |لنج|ر3734|6 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه| |
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رضوى سعيد ع محمد صقر482863

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء محسن م |لدين حس ||35|2
يم483746 يم ري|ض |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|إيم|ن |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عمر|لف|روق محمد |لسيد4292|3
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمد جم|ل |لدين مصط سيد  3785|9
|د|بــــ طنط|محمود محمد عم|ره |لق| 2|4496
78o|96صيدله |لزق|زيقبــــه|ء |لسيد ح|مد |لسيد

767o2|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد تـــوفيق |حمد محمد
54o27|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفخديجه عبــــد |لغف|ر ع عبــــد |لغف

حقوق ع شمسحمد |لسيد ع تـــوفيق||5382|
4492|oندستـــ |ل|سكندريهكريم جم|ل بــــدوى محمد |لشعر|وى
9o2o47 طبــــ بــــيطرى سوه|جطه مصط محمد عبــــد|لعزيز
معهد ف ص طنط|ربــــ|بــــ رمزى مصط محمد |لمزين437885
يم447443 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر ح|تـــم سعد ز |بــــر|
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ره|يتـــ عيد سيد ح|مد حس |47683 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورر| | خ|لد عبــــد |لمجيد |لص| 7423|5
89229o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط لشيم|ء ع|دل سيد محمد
4o4288حقوق |ل|سكندريهبــــ| مصط محمد مصط |لحنطور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد|ء محمد عبــــد |لخ|لق |لسيد عبــــده68|764

د|بــــ بــــ سويف|سومه محمد |م ص|دق99|56
24554o| لسن |لم |/ري|ضتـــ|نرم جم|ل |لدين |سم|عيل جم|ل
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | |حمد حل ه|شم755923
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــرحمه محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد ع عبــــد3|2554
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دى مجدى ع عبــــد|لجو|د27||36
يم|54738 يم حس |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء |بــــر|
58o78تـــمريض  بــــ سويفط|رق |حمد يح محمد

|2922o ندستـــ ع شمسمحمد حس ع|شور حس
علوم طنط|شيم|ء رفعتـــ عبــــد |لحميد |حمد مط|وع|942|5
د|بــــ بــــ سويف|سم|ء ن يوسف محمد||25994
8o9|55لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه عط| حس عبــــد|لحفيظ|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــجم|ل رأفتـــ |سم|عيل محمد ع262272
م |حمد حس محمد|876454 تـــج|ره |سيوط  د
7678ooعلوم |لعريشم خ|لد عبــــد | حس إسم|عيل
ف ومس|حه |لمطريتـــروزموند شنوده جرجس ري|ض844567 ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى سعيد عبــــد |لعزيز محمد629647
755435| ى ع ز صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ي
تـــج|ره دمنهوري|سم |حمد محمد ع عبــــد| ع496538
د|بــــ |سو|ن|رحمه |حمد فؤ|د محمد |لجز|ر24349|
صيدلتـــ بــــورسعيدسم|ء محمد محمد رمض|ن |حمد|764223
64o285|ر|ء محمد عبــــد|لغ محمد نوعيتـــ |لزق|زيقلز
ه محمد |حمد محمد زع 5|3|27 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن

حقوق |لفيومش|م شعبــــ|ن حس سيد عبــــد|لر|زق||637
686o|4 د|بــــ |لمنصوره|دين| مصط |حمد مصط
77o773تـــج|ره |لزق|زيقتـــوتـــو |حمد |لشح|تـــ ع |لغمر|وى
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود محمد حسن علو|ن6529|4

م4995| يم |د م |حمد |بــــر| وف|تـــمحمد |د تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
3542o7 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد |لسيد |لعو
688627| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لسيد |حمد كم|ل س|لم |لخو
د|بــــ |لمنصوره|حن حمدى مهدى بــــرغش54|7|7
9o6698 تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء محمود |حمد محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن ع|طف محمد |م 496||3
32474oندستـــ حلو|نن|در بــــه|ء |لدين عبــــدتـــ عي

رهح|زم شكرى محمد ع محمد4|45| زر|عه |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |حمد رشدى عفي 452|23
529o58تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لوه|بــــ ع|دل |نور عبــــد |للطيف
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76|8o8معهد |لسويس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ |ر حس محمد رمزي
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مح كم|ل عبــــد|لعزيز عبــــد|لمتـــع|ل محمد535593
|26623| ندستـــ ع شمسحمد م |لدين محمد ع غ|
حقوق |لمنصورهنوره|ن |حمد |سم|عيل محمد شوم|5|6894
|6o468تـــج|ره ع شمسش|م ن| تـــون عبــــد |لمنعم
8o6o28تـــمريض |لم | سندس عبــــد|لفتـــ|ح محمد ح|فظ
زر|عه |سيوط حمد محمد ص|بــــر محمود|9|8753
صيدله طنط|وف|ء |م|م عليوه |م|م6|3388
يم محمد محمد68|697 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيوسف شعبــــ|ن |بــــر|
لسن ع شمس|ين |حمد سليم محمد|2248|
حقوق |لمنصورهي|سم عبــــد |لن| |لمتـــو |لمهدى عبــــدربــــتـــ676482
زر|عه كفر |لشيخيم|ن محمد |حمد |حمد شلبــــى|444272
6o8643ر|ء خ|لد محمد مصط مر حقوق |لمنصورهف|طمه |لز
يم |لسيد |لسيد |حمد بــــهريز|684887 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نتـــغريد عبــــد|للطيف ع محمد4|8455
زر|عه دمنهورحمد منصور عبــــد|لمقصود سليم|ن|3535|5
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد محمود محمد عبــــد|لغف|ر29|259
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرؤى محمد محمد فتـــ حيدق|43669
ندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد |حمد محمود523832
حقوق |لمنصورهعمر حسن محمد متـــو يوسف677974
69|472| د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |حمد |لمتـــو عطيه ع
68|4|o|يم فرح|تـــ يم ط|رق |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
وف|عبــــد| |حمد عبــــد| قنصوه26|262 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
م  28|878 نوعيتـــ |سيوطمريم س|مح ص|بــــر سيد
معهد ف ص |ل|سكندريهد| | محمد عبــــد|لحميد محمد لط 2|48|5
تـــج|ره بــــور سعيدط|رق |حمد محمد |لعزبــــي|249|7

تـــج|ره بــــ سويفيوسف محفوظ |حمد محمود64|58
ين خ|لد مصط سليم عطيتـــ767747 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش
ى|5947|3 تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ محمد عبــــد|لغ ديبــــ خض
نوعيتـــ |لمنصورهحن|ن فرج محمد مختـــ|ر عز |لرج|ل 684546
32832oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| فهد محمد رمض|ن محمدى بــــيو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م حس عبــــد |لعزيز حس 28676|
88o|92|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم | حمد حسن ري|ض حسن|

د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن محمود مصط عبــــد |لرحيم63686
ش|م محمد طه43424 ره|بــــتـــ |  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

4843o6د|بــــ |ل|سكندريه|محمد محمود |حمد عبــــد|لسل|م |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخثــــ|بــــتـــ |لسيد س|لم |سم|عيل363|45
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد مصط محمد عبــــد |لعزيز |حمد484333
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حس محمد حس محمد مسلم5|4297
يم697995 معهد ف تـــمريض |لمنصوره خلود ممدوح محمد |بــــر|

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه س| |لسيد فتـــح |273|4
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77792oر عبــــد|لحفيظ ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقه|جر |نور محمد |لط|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج حمد كرم محمد عبــــد|لع|ل|622||9
8oo||2 فنون جميله فنون |لم |شهد وليد تـــوحيد مه
|5o92|تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه ص|بــــر عبــــد |ل ح|فظ
5o6347علوم |ل|سكندريهحن ممدوح جوده محمود |لديبــــ
8573o6تـــج|ره |سيوطغ|ده سيد محمد |بــــوطلبــــ
69|6o4تـــج|ره بــــور سعيدعمرو محمود عبــــد |لرؤف عبــــد |للطيف
89o385|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  بــــ|نوبــــ روم| فرج | ثــــ|بــــتـــ
5o7768زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيه مصط عبــــد |للطيف شعبــــ|ن |حمد
752|o9|صيدله ع شمسيه عبــــد |لعزيز نبــــيل عزتـــ
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفمصط محمد يس عمر |لكن| 453549
|5o887ر محمود ره|رضوى محمود |لط| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى كم|ل صبــــ مصط 86|264
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف سيد كم|ل عبــــد |لرحيم44974|
8248|oكليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمود |حمد |حمد محمد
7o6273لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|س| |لسعيد |له|دى محمد محمد
||736o|د|بــــ حلو|ن|م|رتـــ | مرزق عبــــده لوق
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد |سم|عيل ع محسن|96|24|
طبــــ |سن|ن طنط|ع حسن ع حسن |لبــــلكي429775

48o59معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط محمود محمد محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه |حمد فرغل |لسيد |87544
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد سعيد علم ح|مد|884646
7o3588ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه فتـــ متـــو ج|دو جبــــل
4o6384|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء |لسيد جمعه محمد
24577oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو سعيد محمد |بــــو ريه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  سم|ء محمد حس عبــــد|لبــــ|سط|879965
تـــج|ره ع شمسي|سم |حمد حسن |لسيد62899|
428|ooصيدله طنط|من|ر محمود |سم|عيل محمد قنديل
75o968حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجو |ن ن|در رمزى غط|س| 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه محمد عبــــد |لخ|لق خليل |بــــر4|555|
|225o3لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|نرم خ|لد يوسف محمد
6o3686نوعيتـــ طنط|عبــــد| |لسيد شعبــــ|ن |لمتـــو
ن| حس عر| محمد جبــــل2994|3 ندستـــ شبــــر| بــــنه|م
معهد ف ص |سيوطيثــــم ن| خليفه |حمد 5896|9
ش|م فوزى |لعزبــــ محمد452|48 د|بــــ |سيوط|سيف |لدين 

ل|ل محمود43855 ف  ره| |ر | د|بــــ |لق|
|487o8رهمنتـــ | سلط|ن محمد ع صيدله |لق|
يم تـــر263397 تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء |حمد محمد |بــــر|
لسن ع شمس|بــــه | مدحتـــ ع عل|م236595

|6o67كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــرحمه محمد من درويش
3|2oo2لسن |لم |ي|ر| ط|رق عبــــد|لوه|بــــ |حمد سليم|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مه| |حمد محمد رمض|ن |لمس 432498
يم خليل صهو|ن7755|5 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|آيه محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمرو محمد ح|مد مسعد |بــــو زي|دتـــ2||623
43346oم كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــم | جورج |م سيد
|5o784| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد مختـــ|ر عبــــد |لع|ل ع
4ooo93تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين ع محمود ع محمود
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر محمد عبــــيد |حمد3|8269
9o62o4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي|س محمد محجوبــــ ع
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حمد ع|مر |حمد عبــــد|لحميد|774|82
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد مسعود |لسيد |لجندى5648|4
7o9366يم د|بــــ |لمنصوره|مصط عز|لدين سليم|ن |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحن صل|ح ع حسن عبــــد|لحق784455
36o578ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــ حمدى |حمد عطيه |سم|عيل
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد رفعتـــ بــــدير ل|ش |686432
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمينه |حمد محمد نعيم |حمد|753554
د|بــــ ع شمس|ي|ر| محمود س| محمود ف|يد5233||
88o236  |تـــج|ره |سيوطجورج ر| نجيبــــ حن
8796o5 تـــج|ره |سيوط ع|دل |حمد عبــــد|لس|تـــر
4364o| طبــــ كفر |لشيخمصط |لسعيد بــــسيو محمد |بــــوسك
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه ي| محمد طلبــــه محمد|287583
همنتـــ | عبــــد |لحميد سعيد صديق محمود|2726| نوعيتـــ ج
ه768773 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد سليم|ن محمد عم
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأحمد ع ع |لخو428858
69o664|معهد ف ص |لمنصورهم محمد رمض|ن محمد |لرف
4|o9o5تـــربــــيتـــ طنط|ن|ديه |س|مه |لسيد حموده عريبــــى
تـــربــــيتـــ |سو|نيه عرفه عبــــد|لص|دق |دم|844444
36o72o|ور لسن ع شمس|بــــتـــس|م مسعد ز محمد 
767oo5رهمصط عبــــد |لعزيز |لديبــــ سل|مه |لديبــــ د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــريمون س|مح رمزى فه  بــــش|رتـــ677535
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد رمض|ن عوض عطيتـــ رجبــــ|375||5
7529o2|يم عبــــد |لد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
|6o|24تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن عص|م عبــــد |لخ|لق |حمد
طبــــ بــــيطري |لم |ي|سم حم|ده ذ ذ 854556
تـــج|ره ع شمسل|ء عبــــد |لغف|ر |لسيد عبــــد |لغف|882|2|
9|7o97 تـــمريض |سيوطم ع|طف |صن حبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عبــــد|لعليم يوسف عبــــد|لنبــــى|896875
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه عبــــد| حمدى مو266786
32o792تـــج|ره ع شمسعبــــد| مدحتـــ |م عبــــد|لجو|د
25|9o4ندستـــ حلو|نع حمزه عبــــد|لسل|م مط|وع
88o7|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطض محمد رمض|ن |حمد
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |لدسو محمد ع 67556|

Page 4336 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم |لدسو مهدى772562 نوعيتـــ |لزق|زيقنسمه مهدى |بــــر|
47622oتـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن أيمن محمود ع أحمد
حقوق |لمنصورهدع|ء محمود |حمد محمد |لقش|وى762986
طبــــ حلو|نمحمد ي| ف|روق عبــــد|للطيف |لدسو 429433
ن| مك|ري بــــطرس بــــطرس734||8 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
4|3o5oنوعيتـــ طنط|نوره|ن عطيه عطيه |سم|عيل |لجبــــرى
يم فه حبــــيبــــ62722| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حل محمد إسم|عيل |لقصبــــي734||5
طبــــ |لزق|زيقند عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لعزيز بــــيو774699
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود عبــــد|لع| محمود |حمد حج437579
يم 878746 معهد ف ص ري|ضه |سيوطش|م حن محمود |بــــر|
|45|4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|بــــل|ل محمد |لسيد عطيتـــ
معهد ف ص بــــنه|عمر محمود عمر خط|بــــ268352

زر|عه |لفيومي|تـــ محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لمعز|66579
|6o7||رهعبــــد | |يه|بــــ طلعتـــ عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|o338تـــج|ره طنط|محمد فوزى محمد |لسنهر|وى
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|تـــن عبــــد|لحميد حج|زى |بــــوحم|مه269387

4o269| رهمحمود عبــــد|لبــــ|سط ي|س محمود علوم |لق|
23o93o|يم عبــــد|لستـــ|ر مصط يونس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|

طبــــ |لفيومس|ره عبــــد |لرؤوف رمض|ن محمد66678
ر |لسيد عشم|وي|573|4 حقوق ع شمسحمد م|

62o78|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد مع|ذ |لسيد محمد ع
ف محمد محمد زين |لدين33|526 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |
4364o4|يم محمد سليم مط|وع طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |بــــر|
يم محمد |لدكم699|43 يم جم|ل |بــــر| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
يم نظيم عبــــد ||78483 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ح|زم |بــــر|
4|69o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخدير فوزى ن| محمد |لبــــغد|دى
8|79|o|تـــربــــيتـــ |لم ||ء محمد مندي ص|دق
|23o42د|بــــ |سو|ن|مح |لدين عص|م |لسيد عبــــد |لمنعم
77o37oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمع|ذ سعيد بــــيو فتـــح |لبــــ|بــــ
صيدله |ل|سكندريهي|ر| |يمن مصط سليم|ن |لخو229|43
4o63|2د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء جم|ل محمدين محمد عبــــد |لح|فظ
434o74ق|وى ه وجيه عبــــد |لخ|لق |ل تـــربــــيتـــ طنط|ن
يم سيد249372 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | شعبــــ|ن سيد |حمد |بــــر|
92o543  ف خل|ف عبــــد|لغف|ر طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر |
3396o3ف محمد حسن تـــج|ره بــــنه|محمد |
7664o8يم |لسيد |لس|يس رهرو|ن و|ئل |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
63oo6|معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحسن خ|لد حسن حسن محمد |لديبــــ

|6o37|ه رءوف |حمد |لسيد رهم تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ سوه|ججه|د ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمود 896337
د|بــــ |لزق|زيق|رحمه جم|ل فتـــ محمود |بــــود |774637
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تـــج|ره |لزق|زيقزي|د |حمد عبــــد |لعظيم محمد778563
||59o4كليتـــ |أللسن ج أسو|نريم عمرو محمود ح|فظ
623o26لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|سهيله عوض عبــــد |لسل|م خليف
و|رى |بــــوزيد||4782 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه | |حمد |م 

278o|رهعبــــد |لرحمن |س|متـــ مصط معوض زر|عه |لق|
678o99|يم |حمد |لنج|ر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن |لسيد |بــــر|
26955oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــدير |س|مه |بــــوط|لبــــ عبــــد|لسل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء جمعه عبــــد|لع| سليم|ن |بــــوزيد496392
3|o979كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مه|بــــ مصط محمود
ري|ض |طف|ل |لمنصورهديل س| ع|طف |حمد سليم|ن626473
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيوسف حس|م |لدين عبــــد |لحميد عبــــد 774358
524o45زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــه|جر محمود |حمد محمود سلط|ن
يم محمد |76||4 حقوق |لمنصورهه|يدي عل|ء |لدين |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمحمد حس|م |لدين |حمد حسن349788
82|98oد|بــــ |لم |ف|طمه فضل فخري عمر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمود عل|ء |لدين محمود عبــــد 757|45
22o962رهرو|ن محمد مصط محمد |بــــو |لعط تـــخطيط عمر| |لق|
6o6o56د|بــــ طنط|أحمد محمد صل|ح |لهند|وى|
274oooندستـــ شبــــر| بــــنه|ندى عبــــد|لن| عبــــد|لوه|بــــ |حمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |حمد طلبــــه دويد|ر256649
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |سم|عيل عبــــ|س  محمد|لحس495763
تـــج|ره ع شمسع محمد |يمن ري|ض |حمد ذكرى26729|
معهد ف ص |ل|سكندريهريه|م |لسعيد عبــــد |للطيف حم|د8|66|5
45o579علوم ري|ضتـــ |سيوطعبــــد | عيد محمد |لسيد |لنج|ر
علوم ع شمسمنتـــ | |يمن محمد حسن ص|لح|2633|
ندستـــ كفر |لشيخحمد رض| عبــــد |لحميد محمد عك|شتـــ452258
حقوق |لمنصورهد| | عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لعليم  882725
د|بــــ دمنهور|محمد عم|د |حمد ص|لح ع|مر||4948
حقوق طنط|د | سعد سعد |حمد طه9396|4

ديبــــ ح|مد عبــــد |لمقصود4|386 ره|ول|ء ي|  د|بــــ |لق|
ل|ل نظ 888843 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطكرستـــ جيف|ر| 
ين جم|ل عبــــد|لو|حد ع بــــيو235852 ره|ش د|بــــ |لق|
768o79تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن محمد محمد مو ع|مر
د متـــو2|24|4 حقوق طنط|مصط محمود محمد مصط  مج|
رهلج| |سم|عيل عبــــد|لبــــ|سط |سم|486|22 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطسلوى صبــــره خلف محمد 5862|9
ري|692777 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل|م طه |لهجر ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــد| |سل|م جم|ل يوسف جبــــه262844
يم677729 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يوسف تـــوفيق ك|مل تـــوفيق |بــــر|
بــــه|2248|2 طبــــ ع شمسحمد جم|ل نجيبــــ و
7o9346ندستـــ |سيوطمحمد |حمد |لدسو |لدسو د|ود
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4oo333حقوق |ل|سكندريهزيد|ن عبــــد| مو عبــــد|لجليل
رهم | فخرى ع|زر غبــــري|ل4|228| ندستـــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|حسن عبــــد |لق|در حسن عبــــد |لق|در عمر689255
ى محمد ص|لح محمد445722 وف|تـــه|جر ي معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عطيه عبــــد |لرحمن محمود||68362
434oo5نوعيتـــ طنط|جه|د سليم|ن ف|يز سليم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نعمتـــ |حمد محمد عبــــد|لمنعم359668
تـــج|ره |سيوطبــــه محمد ك|مل عجل|ن845263
رهر|ن| عز |لعربــــ |سم|عيل حس|ن 4753|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o256o طبــــ سوه|جي|ر| محمود |حمد عمر
4o|5|2د|بــــ |سو|ن|م|جده ممدوح كم|ل عبــــد|لمجيد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|تـــ ر|فتـــ محمد رضو|ن عي594|35
رهخلود خ|لد عبــــد |لر| عبــــد |لخ|لق2|464| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|333o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع |حمد ع |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو |حمد رمض|ن محمد62725|
ر خض 6258|6 ر ط| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرضوى ط|

|576oيتـــ|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لسل تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم|
نوعيتـــ |شمونرح|بــــ محمد فوزى حسن خليفه73|267
تـــج|ره بــــ سويفحمد |م عمرو |م |823583
32992oرهمريم محمد سعيد |حمد فؤ|د عل|ج طبــــي |لق|
9o43|9| د|بــــ سوه|ج|  حمد محمود مهدى ج|د |
يم عبــــد |لحميد محمد سليم762655 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|حمد |بــــر|
62o884تـــج|ره بــــور سعيدوليد محمد |لمهدى محمد |لحلو
حقوق طنط|محمد |حمد محمد |حمدعبــــد|لح|فظ64|9|4
28423oيم |حمد رهمريم عبــــد|لغ |بــــر| حقوق |لق|
4|o646يف محمد حج|زى |د|بــــ طنط|محمد 
8o2|22لس نون|ي من عبــــده معهد ف تـــمريض |لم | ك
ي حبــــيبــــ|27|83 تـــج|ره |سيوطمك|ريوس |مجد بــــ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخلود ع محمد عمرع 354299
4o9437| تـــج|ره طنط|حمد صبــــ محمد يوسف |لمر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنور محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح بــــدير259377
496o36تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمينه محمد عبــــد |لبــــ| عبــــ|س |لسقي
4o6768حقوق |لمنصورهرو|ن أبــــوبــــكر محمد محمد سليم|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن محروس سعد محمود محمد484554
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م حس محمد |حمد حسن642389
نوعيتـــ بــــور سعيدعمر |بــــو |لمع| |لسيد |بــــو |لمع| حم|76285
يم3366|3 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لرحمن |كرم محمد |بــــر|

4837o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد عط|| عبــــد |لعزيز يوسف
حقوق د |طخلود |حمد محمد عبــــد|لبــــر5|85|6
حقوق |لمنصورهعمرو محمد س|لم زكري|43943|
ه رض| محمد عبــــد|لعظيم|2369|8 |د|بــــ |لم |م
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6o447o|نوعيتـــ طنط||ء س| ز محمد
328o89وف|تـــ|محمد خ|لد عبــــد| محمد ع ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o8476ل|ل لبــــيبــــ محمود تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــشيم|ء 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ش|م ول|ء |لشو|د عبــــد|لص|دق635884
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ند| ص|لح عبــــد |لعظيم |حمد |لسطيحه2638|4
8o9325تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ريه|م حن| ميخ|ئيل عبــــد|لشهيد
63788oتـــج|ره |لزق|زيقحمد سعيد عبــــد|لحميد ع سيد |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقسل عبــــد |لحميد عو|د عبــــد|لحميد محمد436|77
433979| ه |لسيد ع ع طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد ص|بــــر محمد عبــــد |لجليل عط|254||5

علوم بــــ سويفشيم|ء رمض|ن محمد نجم |لدين عبــــد |5783
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرغ|ده |حمد عويس مصط 34336

ف |حمد |بــــو |لعزم |بــــو|لنور3688|4 |د|بــــ طنط|حمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم ج| بــــر محمد ع بــــدوى945|77
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد سيد عبــــد|لسميع عبــــد|لعليم334226 معهد |لصفوتـــ |لع| 
7o|465د|بــــ |لمنصوره|وق |حمد سعد عبــــد |لش| سعود
تـــج|ره طنط|محمود محمد محمود سيد|حمد |لنوي429894
يم عبــــد| ر522336 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنور |لهدى محمود إبــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيف حس محمد|لعربــــى عبــــد|لجليل267674
69564o|يم عبــــد | رجبــــ سعيد د|بــــ |سيوط|يه |بــــر|

طبــــ بــــ سويفزينبــــ شعبــــ|ن ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لحميد|6292
599o9| حقوق بــــ سويفمحمد حس رمض|ن عبــــد

|42|o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحسن حس حسن محمد
ثــــ|ر د |ط|ف|طمه محمد ع عبــــد |لفتـــ|ح محمد698469
| |حمد محمود حمدي |بــــو |لفتـــوح639784 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي
تـــمريض |لزق|زيق |ء |بــــوه|شم |لسيد عثــــم|ن|638958
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|تـــ |حمد ع |لسيد85|7||
|5o826ره|يوسف محمد عبــــد |لحميد فرج د|بــــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|رضوي مصط طلعتـــ |حمد49|33|

د|بــــ حلو|ن|رح|بــــ محمد عبــــ|س محمد248|2
85o79oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ندي ه|شم ع|بــــد مبــــ|رز
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد رمض|ن عبــــ|ده حم|د242728

يم قطبــــ|66567 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنيتـــ سل|مه ه|شم |بــــر|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىه|شم محمد و|ئل حس محمد حس 77|639 ع.
د|بــــ |سيوط|سل |حمد محمود حسن 877543
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفورده عبــــد|لعزيز عبــــد|لملك عبــــد |لق563|27
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد محمود |لسيد محمد فه م6|4362
632|4o|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنيتـــ محمد عبــــد |لرحمن مقبــــل
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمن|ر |بــــو|لحمد |بــــو|لمجد سل|مه832497
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد ع|طف لط |حمد غط|س|83|686
4|56o9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد |لسعيد محمد عبــــد |لحميد عرفتـــ
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4|4o|9يه حقوق طنط|ه|جر |س|مه |حمد حل م
|239|oر |حمد محمد |لسيد رهمحمد م| ندستـــ |لق|

رتـــ|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لمنعم بــــند|رى |بــــر22|35 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطري |لم ||ء عبــــد |لمهدى |بــــو|لنور سيف||6562
3566oيم عبــــد |لمجيد ص تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|عيل محمد |بــــر|

83548oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه عبــــد|لعزيز ع محمد
|2o8o8حه وفن|دق |لفيومسوسنه عزيز شو |ندر|وس| 
7||9o4يم |لجو يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم عم|د محمد |م 632536
92o558 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود حل شح|تـــه قن|وى

رهحمد وليد حسن فؤ|د ح |5322| حقوق |لق|
رتـــ|فريده |لحس محمد ع |لدسو 7387|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخمحمود |حمد محمود |لشن|وي452863
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم ط|رق م متـــو خليل329654
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ده خ|لد محمد |حمد254958
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسم|ء محمد ع جمعه|335633
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود حسن |لسيد حسن |لك|شورى694257
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى |حمد عبــــد|لعزيز ه|شم329839

269oo|د|بــــ حلو|ن||ء محمد رمض|ن شعبــــ|ن
رهيه شو حسن محمد|38697 ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه |حمد عبــــد|له|دى حج|ج|255474
496o84تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمل ع|طف عبــــد |لح|فظ عبــــد|لح|فظ عبــــ

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يه |حمد عبــــد |لكريم ل|ش |84865
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيمـ|ن محمد عبــــد |لسيد خليفتـــ|496428
تـــج|ره |سيوطعمرو نبــــيل ممدوح عي 822628
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد|ء |حمد فوزى مسعد حسن|763657
8o|576د|بــــ |لم |روميس|ء |نور عبــــ|س ك|مل|

67o42علوم ري|ضتـــ |لفيومك|رم | صفوتـــ صبــــ فرح|تـــ
معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــ رمض|ن جميل عبــــد|لعليم 885337
ره|مريم محمد حسن |نور محمود حسن|564|| عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|سم |حمد محمد ع43792

827o|8تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــوس|م ع عبــــد|لوه|بــــ |حمد
ندستـــ بــــنه|مرو|ن |سل|م محمد محبــــ عي328583 كليتـــ 
تـــمريض |لزق|زيق منيه حسن عبــــد|لر|زق محمد حسن |7|6356
6o52o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر| | |يه|بــــ ع |لدمرد|ش |لجع
حقوق |ل|سكندريهمحمد عدل|ن نوي وكيل|48225
ش|م عبــــد |لستـــ|ر |بــــو |لغيط24|54| ره|محمد  د|بــــ |لق|
25|8o4|يكل طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ن| عبــــد| 
429|4oيم عبــــد |لعزيز |بــــو دي|بــــ تـــربــــيتـــ طنط|سمر |بــــر|
9o47|9 كليتـــ |أللسن سوه|جمن|ر شعبــــ|ن محمد |لسيد
8432o2طبــــ حلو|ن |ر رمض|ن |لع|رف محمد
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لخ|لق محمد عبــــد|لخ|لق محمد265936
8o8885 لس بــــ |م شفيق بــــ |م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفك

نوعيتـــ عبــــ|سيهنوره |يمن نزيتـــ محمد778|2
433o5||معهد ف ص طنط|د|ء مصط |لسيد عي رد|د
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد عبــــد|لمنعم حس حس|م 253992
25o86o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رو|ن ه| عبــــد| حسن حس
تـــج|ره بــــور سعيدفرح محمد ف|روق محمد |لش|765787
77o234|علوم |لزق|زيقلسيد صل|ح |لسيد حف حسن
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن و|ئل |حمد محمد محمد |لسويدى75|||7
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد جم|ل ع لم حش|د246698
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مريم مصط مصط سند |لطو 676392

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م عبــــد |لسل|م محمد محمد|47883
|5372|| تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء مجدى عبــــد |لفتـــ|ح ع
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم ع | ح|مد محمد |بــــو |9754|6
53o59oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــشيم|ء محمد فتـــ عبــــد|لشهيد |بــــوريه
يم مصط |ل|442539 نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء ع|بــــدين |بــــر|
|469o6 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد |لرحمن ع|دل محمد حن
|229o2رهمنتـــ | |حمد ع محمود نص|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لم |حمد ن| سيد محمد|7663||

5|o||معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد | محمود بــــكرى ج|د
632oo2د|بــــ |لزق|زيق|مروه س| عزيز عبــــد| |لسبــــي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر عزتـــ محمد |لسيد شلبــــي447734
6|9o54تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدير حمد مصبــــ|ح محمد |لمتـــو
78236oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لمجيد

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد سعيد سيد محمد عيد|5||7| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقإيم|ن خ|لد |لسيد |حمد عبــــد |لغ |62|64
د|بــــ |سيوط|ند محمد عبــــد|لمنعم فه |4|885
5|2oo2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عي محمد ع بــــربــــر
4o2377حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهر| | محمد فتـــ محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهدى س|مح محروس مصبــــ|ح خط|بــــ947|4|
63723o يل ج |لزق|زيقيم|ن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ش|م سيد مدبــــو 37273 رهمريم  د|ر |لعلوم ج |لق|
|5723oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رو|ن محمد ك|مل |بــــر|

رهد| |ل ر|فتـــ عزيز سعد |44964 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
435o8|علوم |ل|سكندريهمحمد |بــــو |لسعود محمد عليوه
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد حسن محمد |لنج|ر632845

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء سيد عزيز فرح|تـــ|59484
52o984ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء فرج عبــــد |للطيف عبــــد |لمنطلبــــ

6o88o|ندستـــ بــــ سويفسل|م سيد ر| عبــــ|س
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمع|ذ مدحتـــ |حمد عرفه محمد697499
7oo673حقوق |لمنصورهكريم |حمد ع |حمد |لليثــــي
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88|83o  تـــج|ره |سيوطمحمد فنجرى ك|مل يوسف
7|97o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه شعبــــ|ن |حمد محمد

7||29oيم يم محمد |بــــر| ندستـــ |لمنصورهحس|م |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسن سيد محمد محمود325594
|5886oحقوق حلو|نبــــسنتـــ ممدوح صل|ح |سم|عيل
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهأمنيتـــ |حمد محمد |حمدعبــــد |لنبــــى|392|5
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سلوى عبــــد |لبــــ|سط محمود محمد58546

علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدتـــ مجدى محمد فرج محمد479259
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفبــــر|م ورد محبــــ عبــــد|لمسيح||77|82
5o33o3زر|عه |ل|سكندريهشذ| صل|ح |لدين |لسيد ع |لسيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد |حمد سعيد مصط 265363
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمود محمد شعيبــــ422664
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمصط محمد ح|مد محمد755578
طبــــ |لزق|زيقزينبــــ |يمن محمود عبــــد |لحميد خط|بــــ695522

|99o3يد عبــــد |لر|زق محمد لسن ع شمس|محمد نبــــيل |بــــو |ل
774|o3تـــج|ره ع شمسوق |سم|عيل ص|دق سعد
26o|56| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء كم|ل حسن |لكو
تـــج|ره كفر |لشيخبــــدير عبــــد |لرؤف بــــدير |حمد |لديبــــ78|7|4
8685o3|ندستـــ أسو|نحمد مختـــ|ر محمد بــــزيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد فوزى ع |سم|عيل محمد438726
3|84|o ندستـــ ع شمسمصط محمد م |لدين مصط
تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء محمود |سم|عيل |م |67376

تـــج|ره سوه|جعبــــد| محمد فرج محمد حس 352799
68698oتـــج|ره |لمنصورهحبــــيبــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن حبــــيبــــ
|5o927ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م|ري|ن |يه|بــــ جرجس يوسف

معهد ف تـــمريض |لفيومس|مه عر|بــــى محمد محمود|589|7
ر مرزوق |لسيد |لمر|كبــــى2|4326 تـــج|ره طنط|رو|ن م|
435o3|تـــج|ره |ل|سكندريهع|صم محمد أحمد |بــــوزيد
|2oo87تـــج|ره ع شمسسل بــــه|ء |لدين مرتـــ حج|زى
علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر محمد فتـــ محمد عفي 58|2|2
تـــج|ره بــــنه|أسم|ء عبــــد |لحكيم |لسيد شح|تـــتـــ637698
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد م|دح مختـــ|ر عبــــد |لص|دق عبــــد 9|7628
7oo475 طبــــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |للطيف ج|د عبــــد |لبــــص
يف|9445|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| سم محمد |حمد 
|5884o تـــج|ره |سيوطعبــــد |لرحمن صل|ح |حمد |م
2733o7تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حمدى محمد عبــــد|لع|ل
63o||8نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن
رهيوسف محمد مصط محمد بــــركه27337| تـــج|ره |لق|
4233ooيم وز حمدى محمد حسن |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف
د|بــــ كفر |لشيخ|منه | محمد |لسيد مو| ع7675|4
حقوق |ل|سكندريهوعد عل|ء عبــــد |لح|فظ عبــــد |لع|ل489766
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6358o7 معهد ف ص |لزق|زيقعل|ء عبــــده جمعه محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومح|زم |س|مه محمد محمد نو|ره247323
يم عطيه |حمد حسن782697 حقوق |لزق|زيقمن|ل ع |بــــر|
يم257682 يم عبــــد|لموجود غبــــ| |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
يم496337 حقوق |ل|سكندريهرض| جمعه |بــــو|لق|سم حبــــيبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر محمد سيد عبــــد|لرحيم 885988
طبــــ سوه|جي|سم جم|ل |حمد ه|شم 9|8964
4246o6|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكريم |لسيد حل محمد و
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء ش|ذ سعيد جويد|273387
483o5oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي ع حسن شلبــــى محمد
7742o7رهبــــسنتـــ خ|لد محمد عطيتـــ عل|ج طبــــي |لق|
يم488283 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسحق صفوتـــ |فر|ج |سحق |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمروه ع سليم عبــــد|لع|ل2|6343
لس نجيبــــ لبــــيبــــ عبــــيد 895422 تـــربــــيتـــ سوه|جك
حقوق حلو|نيه س|مح محمد حس |58665|
ر شفيق محمد بــــدوي679672 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد م|
يم |بــــو 2367|7 حقوق |لمنصورهع|دل |حمد |بــــو |لعز |بــــر|
يف عبــــد |لفتـــ|ح ع|بــــدين26682| علوم حلو|نمريم 
ي محمد محمد ع|شور945|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عمر محمد ي
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ح|مد محمد محمد|342943
53o587|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء عبــــد| |حمد حميده سليم
ف |حمد محمود |ل|نص|رى8957|5 علوم ج|معتـــ |لسويسند| |
33633oزر|عه مشتـــهرس|رتـــ محمد |م ص|دق
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد فتـــ شعبــــ|ن رمض|ن|432|68
نوعيتـــ كفر |لشيخمصط ف|يد مصط يوسف |لنج|ر6542|4
علوم سوه|جدير حم|ده ع ح|فظ 37|896
يم |حمد عل|ّم|432666 علوم بــــنه|ل|ء فتـــ |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــض س| منصور حس 498786
يم فرج|23|693 يم |حمد |بــــر| زر|عه |لمنصوره|ء |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ننوره|ن صبــــرى فتـــ عبــــد |لغ 63555|
88o497 حقوق |سيوطح|زم ع ل| ع
689o42|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد طلعتـــ عبــــد |لر|زق |لقصبــــى
ف بــــيو |لسيد عبــــد|لنبــــى263385 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينبــــ |
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشرن| عبــــد |لوه|بــــ ع|يش حل|وه ج||76744
ش|ن3|3299 ف عو|د حسن د علوم بــــنه|كوثــــر |
ي77395| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــيتـــر حم|ده جميل بــــ
894||o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| يه خليفه محمد فر|ج
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل عبــــده غريبــــ حسن755882
82|o8o|تـــمريض |لم | حمد ربــــيع محمد محمد
6||56o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|آيه جميل |لسيد جميل ج|د|
||9o||حه وفن|دق |لفيومرو|ن ي| سعيد عبــــد |لحق| 
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863o82بــــ عبــــد|لجو تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمر ج|د|لكريم |بــــو|لد
78o|24زر|عه |لزق|زيقندى حمد بــــرك|تـــ بــــس|م
4o9427يل ج |لزق|زيقحمد عبــــد |لتـــو|بــــ ع عبــــد|لتـــو|بــــ |لحلف كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ين مجدي |م|م |لنج|ر||392 رهش تـــج|ره |لق|
يم|628889 تـــج|ره بــــنه|حمد |مبــــ|بــــى محمود ع |بــــر|
6928o3 تـــج|ره |لمنصورهدين| محمد |لحسي فه |لحسي
27o822| ف تـــوفيق خض طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن |
رهعزتـــ |حمد ع |حمد محمدين48489| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

6633oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوميوسف محمد |حمد محمد
|978oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عيد عبــــد|لرحمن |م عي

42o222يم تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخند| |يه|بــــ م |بــــر|
779o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم رض| حسن منتـــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمروه محمد محمد محمد |لكور| 69|5|4
6oo842| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخشيم|ء محمد عبــــد |لفضيل عبــــد
تـــج|ره بــــنه|خلود سعيد محمد محمد642954
68|o59| د|بــــ |لمنصوره|محمود مصط محمود عبــــد |لد|يم
78|67oتـــج|ره بــــنه|دين| حس|م محمد |لسيد متـــو
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه ع|دل |لسيد فتـــح | محمد7|34|2
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــل|ء |حمد طه |لسيد سيد |حمد|527249
لسن ع شمس|سميتـــ ص|لح سيد رف| عر| 329274
5436o8يم محمد حج|زي لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء |لسيد |بــــر|

إعل|م بــــ سويفرن| صل|ح |لدين |بــــو بــــكر عبــــد |لرحمن67679
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد جميل منصور|9|5|25
رهم| جم|ل محمد مصط |367527 طبــــ |سن|ن |لق|
ديه8|7772 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|بــــه سم حس |حمد  لم
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|د | محمد حن عبــــ|س محمد عيد5633||
8845o6|حقوق |سيوط حمد |س|مه سعد عبــــد|لحفيظ
77|o46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم ع محمود محمد |لشوبــــ
34o279يم قطبــــ علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحف|طمتـــ كم|ل |حمد |بــــر|
يم56862| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد صبــــرى |حمد |بــــر|
3o47oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه |حمد |لدسو محمد

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد سعد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحكيم |6||436
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن مصط محمد عبــــد |لبــــ|528694
8o467||فنون جميله فنون |لم |يم|ن حمدي طه محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|سم |حمد عبــــد |لحميد رسل|ن2897|7
7848o2ف محمد عبــــد|لحميد فر|ج حقوق |لزق|زيق |
4o5792ش|م محمد رجبــــ محمد حج|زي فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرضوي 
247o|5| يم متـــو تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رض| |بــــر|

3o54o|يف محمود |حمد رهلشيم|ء  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ حلو|ن|حمد مجدى عبــــد |لحميد غريبــــ|46263
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفحمد مصط ذكري عبــــد |لرحمن|264|6
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3534o8|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد محمد صل|ح |لدين |لسيد
تـــمريض كفر |لشيخ|ء مهر|ن عطيتـــ |حمد ش| |439876
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد رمض|ن |لسيد ق|سم |لركه|59|347
تـــج|ره طنط|ف ع محمود حسن |لشيخ|2452|4
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمصط ع|دل عبــــد|لمنعم |حمد دويد|68|25
4845|8| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد كم|ل عبــــد |للطيف ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء جم|ل |لمتـــو محمد2|6967

37o|o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد رجبــــ عتـــ|بــــي شح|تـــه عوكل
5o46o6تـــج|ره طنط|من|ل محمود ج|د عبــــد|لجو|د
9o7687 زر|عه سوه|جمحمد |بــــو|لسعود عبــــد|لل|ه حسن
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط نتـــص|ر رفعتـــ عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم878629
طبــــ بــــنه|محمد عي عبــــد|لحكيم خ|لد ق|رش3793|6
6o6879د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مصط محمد |حمد محمد د|ود
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد طلحتـــ |لسيد عبــــد| |لبــــره|7388|4
7o5627تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد عل|ء محمود محمود ع يوسف
لول||928|5 تـــج|ره طنط|يم|ن محمد صبــــ 
نوعيتـــ |سيوطج|كل كرم ميخ|ئيل فرج  887298
4o694oد|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر محمد ع عبــــد|لرحيم |لسيد
|439o7علوم ري|ضتـــ حلو|نن|در |يمن شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد عص|م عبــــد|لعزيز حج|زى2|2653

ره|ند صل|ح محمد دي|بــــ45742 د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ي| عبــــد|لحميد |بــــو|لعن |443569
يم محمد عبــــد |له|دى حج768369 كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشندى |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد|لر|زق وليد عبــــد|لر|زق فتـــ2352|2
رهسم|ء سعيد |حمد جنيدى|23698 حقوق |لق|

رهفري|ل سليم|ن ص|دق سليم|ن47253 حقوق |لق|
267ooيم |لكردي رهيوسف محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

9o85o7 ف حسن محمد طبــــ |سيوطندى |
684o32 د|بــــ |لمنصوره|بــــه حس محمد عبــــد |لجليل |ل|ل
ش|م فرغل 3|8942 معهد ف تـــمريض |سيوط ه|يدى جم|ل 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود حمدى عبــــد |لعظيم حس 62776|

2o732|رهسل|م عبــــد |لمر شعبــــ|ن محمد علوم |لق|
يم357626 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىريه|م رو|ش عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
6853o5كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم|ء |لسيد محمد شبــــ|نه جنينتـــ
7678o| طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم عل|ء |لدين |حمد ي| محمود
3549o3يع يم سيد |بــــو  علوم ع شمسمريم |بــــر|
43o43o| |صيدله طنط|ندى عص|م عبــــد |لمنعم عط
تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد |لن| سم محمد2|6|48
بــــي |لوصيف683227 د|بــــ |لمنصوره|د | ط|رق محمد |ل
687o27|بــــي |حمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء عزتـــ |ل
يم عيسوى |لقصبــــى73|3|5 طبــــ |ل|سكندريهحمد |لسيد |بــــر|
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43o|67يم محمد |له كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ند| محمد ف|روق |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخه|يدى حس|م |حمد محرم |لنج|ر5|6753
7o4226| يم |لسيد عبــــد معهد ف ص |لزق|زيقيوسف ع|دل |بــــر|

تـــج|ره ع شمسي|ر| |س|مه سيد سيد24896
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمر|م عبــــد|لعزيز ع |حمد73|836
4o7533م|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره رمض|ن محمد 
ي8|66|8  |حتـــ وفن|دق |لم |بــــيتـــر |يمن ج|د بــــ
تـــمريض كفر |لشيخيوسف |لسيد محمد محمود بــــرك|تـــ67|435
238o|o|ره|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد محمد تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريتـــ خليفه |لسعيد |لبــــشبــــي |543495
تـــج|ره طنط|حمد |م حسن قطبــــ غ|نم|494338
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــخ|لد محمد ح|كم |حمد87|856 معهد ع| 
9o|544|ه عبــــد|لنعيم محمد ع|مر تـــج|ره سوه|ج م
6o668|د|بــــ |لمنصوره|أم ح|مد مصط س|لم
زر|عه ع شمسيتـــ س|لم صل|ح |لدين س|لم|354793
64o9|9 تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد عبــــد |لرحمن س|لم ع
طبــــ حلو|نحمد |لسيد |لسيد غريبــــ ع |638248
8|564oنوعيتـــ |لم |ف|طمه محمد محمد محمود

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر محمود عمر |حمد8|699
|42o23علوم ري|ضتـــ ع شمسعمرو محمد عبــــد |لحميد |بــــو شويكتـــ
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء محمود رمض|ن |لوكيل|9972|5
ر عبــــد |لوه|بــــ53954| ر وف م| تـــج|ره ع شمسم|
5|4o85علوم طنط|سن|ء شح|تـــه ع حسن طقيشم
علوم كفر |لشيخف|تـــن عبــــد|لع|ل عبــــد |لوه|بــــ يوسف حسن437964
طبــــ |لزق|زيقبــــسمه حسن محمد عبــــد|لحليم |بــــو|لوف772256
476o93د|بــــ |ل|سكندريه|ج|سم و|ئل جمعتـــ |لسيد مسعود
تـــج|ره طنط|رقيتـــ طه محمد صدقتـــ498457
يم عبــــد| عم|ره492489 حقوق طنط|محمد ع|دل |بــــر|
775o|oه رأفتـــ محمد عبــــد |لجو|د |لو|كبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء عبــــد|لم|لك عربــــي عثــــم|ن|838398
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد |لرؤف شكرى ص|دق ع|مر232||5
تـــربــــيتـــ بــــ سويف عبــــد |لرحمن قر |سم|عيل63598

|د|بــــ طنط|محمد سعيد محمد خليل  |لمرحو427778
يم |لدك| |2|8|25 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــر|

رهل|ء حم|ده ف|روق ع |ن||2545 تـــج|ره |لق|
يم638698 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دين| عبــــد | محمد |حمد |بــــر|
8|o7||تـــج|ره بــــ سويفه|جر محمد حس حسن
معهد ف ص سوه|جنرم |لقعود حل بــــولس 2786|9
تـــج|ره |لمنصورهتـــ ط|رق محمد ع|رف |لسمرى694594

32o42زر|عه ع شمسه|يدى ه| ز رجبــــ
5o|83oف محمد محمد ع عبــــده علوم |ل|سكندريهفرحه |
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79|6ooطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه محمد |لسيد عبــــد|لجليل
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمن|ر رؤوف محمد |حمد |بــــو عيطتـــ|52766
47558oتـــج|ره طنط|مصط |يه|بــــ عبــــد |لمنعم |حمد
د|بــــ |سيوط|رحمه حمدى ع محمد 879576

رهحسن |حمد ع |حمد9828| حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ عل|ء مندور حسن|346585
د|بــــ |لزق|زيق|ول|ء محمد ري|ض سعد643232
تـــج|ره بــــ سويفمحمد زي|ن زيد|ن عبــــد|لكريم7567|8
ري|ض |طف|ل |لمنصورهرش| عبــــد |لصمد محمد عبــــد |لصمد |772|44
5|86o9رهشيم|ء س| شح|تـــه عمر زين |لدين د|ر |لعلوم ج |لق|

6o794|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن سلط|ن قر عبــــد |لحكيم
68o973يم |لسيد جبــــر |لعزبــــ تـــج|ره |لمنصورهكريم |بــــر|

2o8ooف عبــــد|لمنعم مصط محمد وف|تـــمحمد | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
علوم كفر |لشيخخ|لد محمد ع محمد ن |لدين43|436
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد|لبــــ|رى ن| حسن عبــــد |لبــــ|رى محمد9|3|24
ثــــ|ر |لفيوم|من|ر حمدى عبــــد|لقوى ج|د77||26
ره| |ر محمد عبــــد|لحميد سعد||2222 د|بــــ |لق|
9|25o7 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييوسف كم|ل عبــــد|للطيف عبــــد|لرحيم
25796oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوموليد حمد|ن محمد سيد |حمد
686|43| يم |لسيد |للم معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يه حس |بــــر|
يم محمد |لقص|ر658|45 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمن|ر س| |بــــر|
يع8826|2 رهعمر محمد سعيد |بــــو تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع سعيد |لم|ظ |لسعيد |لن|دى7|3282
ندستـــ بــــنه|خ|لد جم|ل ك|مل |لتـــه| شح|تـــتـــ356244 كليتـــ 
7o|64oد دي معهد ف ص |لزق|زيقندى مدحتـــ عبــــد | |حمد مج|
4o3935يم د|بــــ دمنهور|محمد |يمن ج|بــــر خليل |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدغ|ده |حمد ر شح|تـــه شح|تـــه624328
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|دى بــــديع لم عزيز||7856
9o6753|تـــج|ره سوه|ج ل|ء ط|رق حسن عبــــد|لحميد
4o32||تـــج|ره دمنهورف|طمه عبــــد |لع|ل سعد نصيبــــ ع
88o4|4 |طبــــ |سيوطمعتـــز محمود عطيه عبــــد|لع
معهد ف تـــمريض بــــنه| من|ر ط|رق عبــــد|لحميد حسن749||6
7o9645|ري|ض |طف|ل |لمنصوره |ده ه|شم بــــرك|تـــ عبــــد |لحميد ه
يم 427629 يم |بــــر| طبــــ |سن|ن طنط|محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|

ن| يعقوبــــ معوض بــــطرس66952 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م
حقوق |سيوطسم|ء طه ه|شم محمد|3|||9

طبــــ حلو|نشيم|ء مصط محسن محمد حسن 6998|5
تـــربــــيتـــ |سو|نع ص|لح عبــــده ح|مد844993
ه |س|مه |لعق|دى مد|فع|5|6223  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم

نوعيتـــ |لفيومرح|بــــ |حمد محمد قر 73522
48|o38حقوق |ل|سكندريهنوره|ن ن| عزتـــ حسن ع
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوموق عم|د سعيد عثــــم|ن266577
معهد ف ص |سيوط|ء ح|مد محمد دمرد|ش|849766
5o33o6ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــد | محمد محمد عبــــد |لرحمن

ره|محمد سعيد |لسيد |حمد38237 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــس|ره محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |بــــو675385
علوم |لزق|زيقموده ن| عثــــم|ن عبــــد |للطيف3|6388
26992o|ح معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط محمد يوسف |لسبــــ| 

طبــــ |لفيوميف |لسيد ص|لح محمد69638
7o3734ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد يح |حمد سليم بــــدر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مديحه محمد محمد عبــــد|لحق256892
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن |كرم عبــــد| |حمد شح|تـــه|4438|6
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |لسعيد |حمد |حمد |لصي 835|45 معهد ع| 
ى258894 ى |نور بــــح معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد بــــح
68o348|علوم |لمنصورهحمد عبــــد |ل محمود |لسيد حسن
42oo52|د|بــــ د |ط|ل|ء ط|رق |لسعيد مو |لصعيدى
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء |حمد محمد عبــــد| محمد628497
6o7423معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد عبــــد|لكريم عبــــد|للطيف |لشبــــر
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــول|ء ي| |حمد دغش |لبــــسو7|4858
5o5243|يم ع محمد ع |لهريدى علوم طنط|بــــر|
448o54 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ |ر صل|ح ع عبــــد |لرحمن بــــر
5o3o74علوم |ل|سكندريهسم|ء |يمن شو عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو خ
|د|بــــ بــــنه|سل |حمد سيد |حمد طعيمتـــ348847
6o7488تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد نقيطه
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره ع عبــــد|لستـــ|ر ع 864623
2|5o48ف ع|دل سيد سلط|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |
685o36 بــــي عبــــد بــــي محمود |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه |ل
64o547|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكرم عبــــد |لعزيز كرم عبــــد |لعزيز حج
||8o34يم طبــــ ع شمسس|ره كم|ل حمدى |بــــر|
32853oر مصط عبــــد|لحميد |لشيخ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ط|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد وجيه عبــــد|لستـــ|ر حسن 257593
8|7o4|لس مل|ك عد صليبــــ كليتـــ حقوق |لم |ك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسه|م عبــــ|س ع عثــــم|ن 887238
366o69|تـــربــــيتـــ ع شمسميمتـــ عبــــد|لحميد ع |حمد
4779o9|ف ف|روق جرجس  |حه وفن|دق |ل|سكندريهنطون |
4o9263ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سهيلتـــ ي| حل |بــــوشوشه

حقوق حلو|نمحمد عمر محمد حسن23343
676|o5تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمد رمض|ن |حمد
صيدله |لمنصورهم|ل محمد تـــوفيق خليل |حمد ح|ل|675744
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |حمد عبــــد | |حمد |لنج|ر|678822

685o4 |معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفريم م| رمض|ن م
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد |م|م |م|م35|62|
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6o67|3|د|ر |لعلوم |لم |عبــــد |لوه|بــــ ط|رق عبــــده ح|فظ غ
7o6752ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد خ|لد محمد عبــــد |لر| محمد
ندستـــ |لسويسمع|ذ مجدى محمد حس 756732
ش|م عبــــد|لوه|بــــ عثــــم|ن يونس445933 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــزي|د 
6432o7| حقوق |لزق|زيقل|ء عثــــم|ن عبــــد|لحليم ع
صيدلتـــ سوه|جبــــه عبــــد|لرحيم ص|بــــر محمد 924824
4o449|| يم يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو |لمحمدي |بــــر|
692o34| ندستـــ |سيوطلسيد ربــــيع حل |لسيد ع
69o5|4بــــي |حمد عوده تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء مجدى |ل
2|78o7رهع |ء ع|دل عبــــد|لعزيز محمد مو ندستـــ |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعيد رمض|ن محمد عبــــد |لغ 788666
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ سعيد حس خليل بــــ|بــــ|2|229|
تـــج|ره بــــنه|محمود مجدي غريبــــ عبــــد|لرحمن357584
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لعظيم محمد مصط |لنج24|777
88o3o5 حقوق |سيوطي|س محمد عزتـــ من|ع سيد
يم 68|684 تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|م |س|مه سل|مه محمود |بــــر|
وف|تـــحمد فوزى |حمد ج|د عثــــم|ن|75|447 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
627o48|ف حن محمود محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء |
حقوق |لزق|زيق|ء جوده |حمد جودتـــ|778453
329o35|ى زر|عه مشتـــهرحمد محمد عبــــد|لمنعم |لهم
8oo356ندستـــ أسو|نمحمد عز |لدين محمد ج|د
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد حمدى محمد قنديل عبــــد|لر|زق 9798|6
ندستـــ حلو|نمحمد ع ض| سيد58|272
885o94 تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى جرجس عزيز بــــبــــ|وى
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أحمد محمد خليل524786
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن صل|ح عبــــد |لغ  |د|68833
تـــج|ره |لزق|زيقندى |لسيد ع |حمد784374
4o5355يم ع تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين ممدوح عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
طبــــ بــــنه|محمد |سعد عبــــد |لق|در دربــــ|له429994
36o379ى حل|وتـــ حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|زينبــــ محمد محمد بــــح
8o2362نوعيتـــ |لم |عمر خ|لد سيد عبــــ|س
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لفتـــ|ح مصط محمد 8324|9
64oo57يم عطيه د|بــــ |لزق|زيق|د| | مصط محمد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد جميل |حمد عبــــد |لرحمن شتـــ|378|28
يم دسو |لمحل|328397 يم طه |بــــر| تـــمريض بــــنه|بــــر|
صيدله ع شمسيمن م|جد كم|ل ك|مل|324374
يم محمد|828|33 يم ع|دل |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــر|

6||oo|د|بــــ بــــ سويف|بــــ|نوبــــ ج|بــــر ف|روق |سحق
علوم |لمنصورهمل محمد عبــــد |لق|در |لسيد|687379
|3o87o|تـــج|ره بــــنه|حمد |يمن جم|ل |لسيد شلبــــى

صيدلتـــ |لفيوممحمد عص|م عمر عبــــد|لرحمن68956
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7|26o5حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن بــــره|م |لبــــيو محمد |سم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع عبــــد|لمو |بــــو|لعن 756857
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء عبــــد|لمحسن محمد محمد ش|223552
نوعيتـــ |ل|سكندريهكريم |حمد محمد عبــــد |لقوى5|4847
بــــه|5|323| ره|ء خ|لد سيد |حمد و صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر| | سم محمد |لسيد دي|بــــ4|7|34
52o4o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن خ|لد أحمد محمد |حمد
||86|o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نل|ء محمد س| محمد فريد فر|ج
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــدربــــه|247722
4|698o |كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنوره|ن ع|دل عبــــد|لحليم |بــــو|لعل
6o|62oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد حج|ج محمد حج|ج
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| |ده وجيه عبــــد |لعزيز ع56|687
ره|مريم ع|طف حس محمود س|لم882|22 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط |حمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |68847
754o62تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحبــــيبــــه |يه|بــــ ف|روق عبــــد|لق|در
273oo4كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|ره محمد |لسيد ص|لح
ر |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ص|لح سعده23|6|| ندستـــ حلو|نس|
88457o تـــج|ره |سيوطعمر حج|زى ع محمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنج|ه محمد ح|فظ |حمد828477
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | حم|ده سعد |بــــو |لريش8794|6
7o5346|تـــج|ره |لمنصورهحمد مصبــــ|ح عبــــده |لوصيف
526565| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد حمدى حم|د طه ع
63o635|يم ن|فع د|بــــ |لزق|زيق|حمد ع|دل ع |بــــر|
43o459د يم و صيدله طنط|ه|جر مسعد |لمحمدي |بــــر|
543o96ندى أحمد أبــــوعلفه تـــ ع|دل  معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سعد | |حمد حسن|5|8357
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| محمد نجدى عبــــد |لر|زق8526||
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد جمعه عبــــد|لمقصود |لط|452534

رهعمر |بــــوخزيم عمر عبــــد|لحميد49278 حقوق |لق|
4948|o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عل|ء |لدين ع |لحم
6o2|83| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس|ء |حمد |لرف| |حمد ذ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دين| ي| |حمد س|لم محمد335438
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د ح|زم مصط حل|وتـــ82|449
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم|ح |نور |حمد ع 6578|8
758o27ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد مجدى محمد عبــــد|لعزيز حسن
معهد ف ص طنط|منيه حس|م مختـــ|ر عبــــد |لرحمن دشيش3|4427
ندستـــ طنط|محمود محمد |لسيد |حمد ع529585
8o4469 نوعيتـــ |لم |نوره|ن حس |حمد ع
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نس|ره ه|بــــيل نعيم مرزوق838655
7o682o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه ح|فظ بــــل|ل محمد
ن| رؤف فتـــ مسعد227852 رهم تـــج|ره |لق|
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د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن خ|لد محمد مصط ع484847
ه سعيد عبــــد|لع|ل عوض||25696 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ش|م |لسيد |حمد|324|2 ن|  كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم

بــــه طه ع|8484 ندستـــ |لم |مصط و
69o954تـــج|ره كفر |لشيخعوض عبــــد |لمو |لشح|تـــ ج|يل
46|o62تـــج|ره طنط|محمود جم|ل محمد بــــيو |لصو|ف
885o22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دع|ء عبــــد|لرحيم مه حسن

6o592|ف |لدين يونس علوم حلو|نسم|ء محمد 
إعل|م بــــ سويفبــــه عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر عبــــد|لمجيد 6|8942
45o2|7| |ندستـــ طنط|حمد حس|م كم|ل محمود |لنوس
22|9o|رهنرم حمدى |حمد محمد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5374oصيدله بــــ سويفول|ء سل|مه فتـــ سيد

23o635د|بــــ |لفيوم|مصط |حمد معوض بــــخيتـــ
8224oo|تـــج|ره |سيوطمحمد حسن كيل| عبــــد
ندستـــ كفر |لشيخعمر محمد |حمد |لمعلم62|453
د|بــــ ع شمس|نور مصط زكري| ح|فظ حس 9742|2
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ شعبــــ|ن شعبــــ|ن عبــــد|لخ|لق625|34
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه عم|د |لدين محمود عبــــد |لمع ع477422
|2o342تـــج|ره ع شمسبــــول| مل|ك عيد لبــــيبــــ
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد | عبــــد|لجليل عبــــد|755573
4o|687تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد سم عبــــد |لع|ل |لسيد رضو|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ض عل|ء محمد عبــــد|لحليم سليم|ن85|267
|4oo73كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ط|رق ز شح|تـــه محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد جم|ل محمود رضو|ن|3|99|4
يم ن| |حمد |حمد عوده||52462 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــر|
848o46|ه محمود حس محمود تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نم
5o4o72ل نوبــــى ج|بــــر  حسن  تـــج|ره طنط|محمد |حمد |ل

رهه|جر عل|ء عبــــد |لمعز بــــهج|تـــ43587 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف |لنعي |سم|عيل|632559 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |
6o23o8حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | محمد فؤ|د سيد بــــدوى
|45oo4ن| نسيم عبــــ|س ر|شد ره|م د|بــــ |لق|
68o3o||تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م |لبــــ|ز محمد عبــــد |لحميد |بــــر
تـــج|ره |لزق|زيقمنيه حس|م |لدين محمد عبــــد |لمنعم س5|4|63
تـــج|ره بــــ سويفيه ص|بــــر عبــــد |لحميد |لسيد|69984

م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عمرو |سم|عيل |حمد |سم|عيل عوض شوم29|689
م فهيم ميخ|ئيل |سكندر497532 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن
86255oمعهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمر محمد فؤ|د مط|وع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم م |لدين |لسيد محمد782938
2686o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سميه سم عزيز |لسق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنسمه عز |لدين عبــــد |لعزيز حس ع8|4644

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |عل|ء |لدين ع|دل حسن عفي محمد28394
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75528oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرؤيه مصط محمد مصط |حمد
239|4oهعف|ف |يه|بــــ حمدى ح|مد نوعيتـــ ج
|2|o5oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|تـــسنيم ح|زم عصمتـــ عبــــده ش|ف
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |للطيف |لسيد ح|مد687934
د|بــــ حلو|ن|مريم زينهم محمود |حمد|3545|
4o7679|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج||ء رجبــــ محمد |بــــو |لعل| عثــــم|ن

4|82oتـــج|ره ع شمسمصط محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل
يف محمد ري|ض449366 ندستـــ كفر |لشيخمحمد 
|25o93ندستـــ ع شمسفرح محمد محمود محمود سل|مه
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ل|ء محمد ع يوسف |لطح|ن|253357
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد | عل|ء |حمد ور|د سليم|ن67|755
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|صف|ء شعبــــ|ن فوزى عبــــد|لسميع648556
حقوق د |طحمد عل|ء |لدين |لسيد حسن|5529|6
تـــمريض |لزق|زيق ل| ء عطيه |لسيد عطيه|634254
6797o9يم يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|يه حمدى |بــــو|لخ |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د عمرو عبــــد|لر|زق |بــــوش|متـــ عبــــد524839
34784oندستـــ شبــــر| بــــنه|خ|لد حسن حسن ص|لح
44|2|oرهمحمد |نور طه محمد |سم|عيل د|ر |لعلوم ج |لق|
يف عبــــده3722|4 يف محمد  حقوق طنط|يف عل|ء 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نعمه عبــــد | نجدى محمد خ 779272
تـــج|ره |ل|سكندريهسهيلتـــ رمض|ن محمد رمض|ن ي|قوتـــ477728
لس جورج ملك حبــــ ميخ|ئيل526963 د|بــــ |ل|سكندريه|ك
يم |367||7 تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن فكرى محمد محمد |بــــر|
35o429| وف|تـــحمد محمد ظريف ع معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ى مجدى  |د شنوده4746|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسش

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفين جمعه ج|د محمد577|5
معهد ف ص |سو|نبــــه | مصط بــــش ع 848695
683o98يم محسن شعبــــ|ن |لسيد قنديل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدين| |بــــر|
375o49تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد| ص|بــــر ر|غبــــ يس محمد
4388o2|طبــــ |ل|سكندريهحمد عزتـــ محمد بــــسيو قريطنتـــ
|3o86|رهه|دى طه عبــــد |لل| محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سل عم|د محمد عبــــد|لحليم||2372
75o5|| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن |يه|بــــ شح|تـــ |بــــو |لخ
حقوق ع شمسعمر |لسيد يوسف |لسيد2779|2
معهد ف ص |ل|سكندريهند عبــــد |لفتـــ|ح ن| عبــــد|لغف|ر25|9|5
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط |حمد محمد عبــــد|لسل|م827256
43o9o2زر|عه طنط|ف|طمتـــ ن| قمر|لدولتـــ |حمد بــــديوي
62|o79|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه ر|شد ع|رف يونس
حقوق |لمنصورهوحيد |م سيد عبــــ|س |لقصبــــى678689
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نيه عبــــد| محمد عبــــد| خليل|527732
4263o5 بــــي تـــج|ره |ل|سكندريهيه حسن محمد عبــــد |لوه|بــــ |ل
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تـــج|ره بــــنه|ريه|م شفيق حسن محمد356792
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|مريم سعيد تـــوفيق يوسف78||3 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 

3493o2فنون تـــطبــــيقيه حلو|نشيم|ء محمد عو|ض عو|ض
وف|تـــنوره|ن |يمن محمد يوسف محمد629756 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |لسيد عبــــد|لع|ل |لفيل529696

867o2كليتـــ |أللسن ج أسو|نخ|لد محمد محمد عبــــد |لمقصود
428|o5د|بــــ طنط|منه | محمود عبــــد|لحميد محمد عيد|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي| |ر خ|لد عبــــد|للطيف منصور626974
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد عبــــد |لرحمن بــــدوى768367
|6o5|9|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو خ|لد محمد |لسبــــ
7ooo38|نوعيتـــ |لمنصورهل|ء عرفه عبــــد |لسل|م محمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود ع |حمد عرفه453545 معهد ع| 
د|بــــ |لزق|زيق|منه | |لسيد محمد |لسيد |لجمل626859
6|o6o4|ثــــ|ر |لفيوم||ء عبــــيد عبــــد |لغف|ر ع |لشيخ
4464o2ندستـــ |ل|سكندريهحسن محمد محمد محمد حسن
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه حر|ز |لسيد |حمد حر|ز692582
375o|9ف د|بــــ ع شمس|ي| ممدوح عبــــد|لسل|م محمد م
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|من|ل معتـــز محمد فتـــ قطبــــ95|267
|765o||تـــربــــيتـــ حلو|نيه |ه|بــــ |لسيد محمد ع|يش
ره|نعمه ع|دل عبــــد|لو|حد |لشنشورى252243 عل|م |لق|
44266oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــتـــ عبــــد|لمنعم كم|ل ع جمعه
4o8752يم محمد غل|بــــ تـــج|ره طنط|نوره|ن فتـــ |بــــر|
ندستـــ قن|مريم محمود ه|شم مصط 272883
6o227|د|بــــ طنط|س|ره ع فتـــوح حس |لوز|ن|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمريم |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح سيد |حمد|769|7
62o947يم ع معهد ف ص بــــور سعيدف|رس |حمد |حمد |بــــر|
|57ooo|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندرو عم|د بــــخيتـــ حبــــيبــــ
678o|7حقوق |لمنصورهمحمد ي| |سم|عيل |سم|عيل خليل
8o86o6|طبــــ بــــ سويفحمد يح |حمد محمد
ف |لبــــغد|دى |حمد|65498| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء |
د|بــــ |سيوط|محمود سيد ن |لدين |حمد  883776
5283o5ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لسيد محمد فه رمض|ن جمعه
تـــج|ره ع شمسعمر عص|م حسن |حمد5|3253
35o325تـــج|ره بــــنه|محمد عزتـــ حسن محمد
علوم |لعريش/ري|ضتـــن|در |حمد سعيد |لطنبــــش|وى246762
236o49رهر| | ط|رق حفيظ فؤ|د |لرشيدي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ى |لسيد بــــدر|ن4483|6 تـــربــــيتـــ طنط|سميه س|لم |لم
6o5358طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخند| حس رجبــــ |لبــــي
68o962 |د|بــــ |لمنصوره|عمر محمود ص|بــــر ش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجم|ل |حمد عبــــد | محمد64294|
ف |حمد حمدى |لك766689 كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشعبــــد |لرحمن |
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تـــج|ره |لمنصورهمحمود |يه|بــــ محمود |حمد69|699
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|ره عبــــد| محمود عبــــد|846362
8o6739حقوق بــــ سويفعبــــد| ع عصمتـــ محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | عمر محمد |لسيد فكرى545344
45o926 يم |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد جم|ل محمد |بــــر
ندستـــ |لسويسيوسف |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لنبــــي |9|449
تـــج|ره طنط|محمد وجيه عبــــد|لق|در |بــــو|لعل| حس 2272|6
تـــمريض |لزق|زيق محمد عبــــد|لحكيم مر عبــــد|لرحمن827|64
5o2394علوم |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد ع عمر
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد |لسيد ن |لدين مصط |328599
يف2329|6 ندستـــ طنط|مصط محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لمجيد 
حقوق ع شمسسمر عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن8759|3

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسمتـــ طه |حمد عبــــد |لعزيز62222
5o6o36تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |حمد محمود |حمد عبــــيد
طبــــ |سن|ن طنط|ف|تـــن فوزى محمد |لغز|432935
|37o74وس عزيز |فر|م تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف تـــ|و
5|9|89| كليتـــ |أللسن سوه|جسم|ء مبــــروك محمد حسن جوي
8o5o44طبــــ |لم |ه|جر عص|م عبــــد|لعزيز محمد

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن عفتـــ بــــهيج عبــــد |لسل|م966|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد سيد ك|مل محمد|589|88

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحبــــيبــــه ط|رق رفعتـــ محمد محمد7243|
يم شعبــــ|ن |للطف252486 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمنه | |بــــر|
رهعبــــد | خ|لد محمد محمد سل|مه9|7522 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|تـــ |حمد ع محمد|66527|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحن ه| عبــــد|لر|زق عبــــد|لق|در مر438262
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم| س|مح عبــــد|لرؤف عبــــد||23794
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  وف|ء |لسيد ع|دل محمد محمد ج|بــــ 9555|5
حقوق |سيوطمحمد ع فرغ ق|سم  4748|9
677oo| يم محمد حقوق |لفيوممحمد مصط نجيبــــ |بــــر|

|5o84||أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرسم|ء حسن عبــــد |لحكيم عطيه
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد س| شو |لص|268484
ره|مه| بــــدرى شح|تـــه عبــــد |9|578| ثــــ|ر |لق|
زر|عه |لمنصورهحس |سل|م محمد مصط |لبــــدرى693295
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يه|بــــ عبــــد |لسل|م كيل| ن752985
4o8368| تـــج|ره طنط|سعيد عبــــد|لمنعم محمد |بــــوعج|جه
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء سعد محمد عفي |325963

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل| ع عبــــد|لجو|د محمد68796
وف|تـــع محسن |نور |لعتـــ 5|98|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف جم|ل |بــــو |لمجد |لدرديرى |حمد3|4472
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود |لسيد محمد |لسيد |لصبــــ|غ96|2|4
7o9465تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمود محمد |حمد زويتـــتـــ
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45o462علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمصط ه| ح|مد شعبــــ|ن |لعتـــربــــى
يم عط| |649742 تـــج|ره بــــنه|سعيد ج|د |لسيد ج|د |بــــر|
ندستـــ طنط|س|متـــ محمود عبــــد|لحميد زين |بــــوحس 9|4485
4o6725|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء محمد فوزي حسن |بــــر|
6o6587بــــه |بــــو خريبــــه يم و ندستـــ |لمنصورهكرم ع|دل إبــــر|
8|8o26|يد زر|عه |لم |سل|م |حمد عبــــد|لرحمن |بــــو|ل
|6|5o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر محمود نور |لدين محمود
لسن ع شمس|سم|ء محمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح|36|57|
لع| در|س|تـــ متـــطوره بــــ|لهرم ش تـــج|رتـــ ومح|سبــــتـــ|يح ع|دل عبــــد| محمد234577
ش|م عبــــ|س عبــــد|للطيف|23693 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ| |ر 
6849o7ه |حمد فؤ|د عبــــد |لمع |بــــو |لعز تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
تـــ طلعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد جنيدى7948|5 طبــــ |ل|سكندريهأم
ندستـــ |لفيوممحمود محمد محمود محمد4978|2
63oo96طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقعمر عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لع|ل
|26283| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننس عبــــد |لرفيع |حمد |لش|ف
ر|ء إسم|عيل قطبــــ إسم|عيل546682 علوم ري|ضتـــ |سيوطز
479955| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمل بــــدر محمد ص|بــــر بــــدر ع
علوم |لمنصورهي|سم |لسيد محمد عبــــد |لعزيز ن|8||688
|4392o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد سيد |بــــو زيد سليم
6o2827علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد |لطنط|وى محمود |لطنط|وى بــــرك
6o3|94 |ري|ض |طف|ل |لمنصورهسن|ء عزتـــ محمد خف
نوعيتـــ عبــــ|سيهسم|ح حس عبــــد |لمنعم ع38527|
9o789o| |صيدله حلو|ن حمد حمدون محمود عبــــد|لر
2592o|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن ع|طف عبــــد|لرحمن عفي
8o5662نوعيتـــ |لم |مروه عبــــد|لرحمن محمود مهر|ن
ى كم|ل حشيش329898 تـــمريض بــــنه|سل ي
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مع|ذ فرج عزتـــ بــــطل775645
7o34o3|د|بــــ |لزق|زيق|يه جم|ل عبــــد |لعظيم محمد حموده
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــوس|م محمود ش|كر منصور755779
ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــود رض| مو تـــوفيق244236 معهد ع| كندي تـــكنولو | 

يم62242 يم عبــــد|لعزيز |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمه |بــــر|
يم |م مسعد638668 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن عبــــ|س |بــــر|

|45o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ |لس|د|تـــع ح|مد سعد زغلول حج|زى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممروه محمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد ك42|248
785o89تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لستـــ|ر محمد مو |حمد |لسعد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم | ذ ذ |ن شح|تـــه942|28
طبــــ بــــيطرى |سيوطد |نه سعيد عد بــــ |م  89|878
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط |حمد محمود عبــــد|لعزيز352732
8o66||حقوق بــــ سويفمحمود رشدي محمود |بــــو|لحسن
ى9397|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد |لرحمن محمد محمد |لعج
6439o9 طبــــ |لزق|زيقريه|م جمعه عبــــد |للطيف |لسيد مصط
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م|م 899239 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطبــــكر حس |حمد 
6978oo نوعيتـــ |لمنصورهند| |حمد |لسيد |حمد ع
ره|شمس ع|طف |حمد بــــكر شح|تـــه55575| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره طنط|من|ر |حمد حس ص|لح432288
7o2o79|يف يم عطوه  تـــج|ره طنط|حمد محمود |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمود صبــــ عبــــد|لش| حسن233584
755o3o| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|لحسن ربــــيع |حمد دكرو
5o2927زر|عه طنط|ف|طمه عبــــد | |حمد عبــــد|لرحمن
يم خليل|627433 نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء ي| |بــــر|

رهص| مصط عبــــد |للطيف رجبــــ8483| عل|ج طبــــي |لق|
6o64o4تـــج|ره طنط|محمد أحمد فؤ|د محمد حموده
تـــج|ره ع شمسمحمد سم ح|فظ عو|د|39|34
3o929ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ند| خ|لد ع |لسيد

رهرؤي| ع|طف محمد خليل22545| حقوق |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم|ن ي| عبــــد|لحميد ز |647|37
6|29o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم |يمن ف|روق عبــــد|لحميد سعده|
8o|8|5|نوعيتـــ |لم |حمد حسن لط |حمد
4o9944كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوروف|ء |حمد محمود |حمد |لنكل|وي
63o332|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمجد |لسيد محمد مأمون
معهد ف ص بــــنه|محمد مصط عبــــد|لرسول حسبــــ |267868
86o295| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء عبــــد|لعزيز سيد عبــــد|لو|
د|بــــ |لزق|زيق|خلود ع|طف محمد زكري| محمد مصط 637748
7o2653صيدله |لزق|زيقدى حمدى |حمد ح|مد يح حسن
634o4oش|م حسن محمد علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحسن 
تـــج|ره ع شمسيم|ن صل|ح محمد محمد|8454|3
686|3oتـــج|ره |لمنصورهرن| محمد عبــــد |لحليم محمد فتـــح
2522o7 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسم|ء عبــــد|لرحمن محمد |لسيد حس
بــــل635266 |لسن |لم |ل|ء |لسعيد |حمد عبــــد|لرحمن 
48259o تـــج|ره |ل|سكندريهمر|م |يمن |نور محمد حس
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء حس محمود |لصبــــ|غ|7|2524
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومس|مه محمود صديق غنيم|255763
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه ط|رق عبــــد|لعزيز |لحبــــ 263326
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قسحر مدحتـــ محمد يسن |حمد688649
7o||49يل ج |لزق|زيقمحمد فتـــ محمد عبــــد |لعظيم عصفور كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ طبــــ أسو|نعبــــد| |سعد |حمد |بــــو|لوف||82989
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهف|طمه |حمد |لسيد حس |دم755245
رهعصم|ء محمد |بــــو |لسعود يوسف326873 علوم |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمؤمن ي| محمد محمود حبــــ ||4757
م عم|د محمد |بــــو |لعل|42|22|  |حه وفن|دق |لفيوم|د
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــريم |حمد عبــــيد حزين محمود676553
7765o2 تـــج|ره |لزق|زيقي|سم محمد عص|م |لدين فه
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علوم |لفيومع|ئشتـــ عد ص|بــــر حسن86962
ه عص|م ص|دق محمد فر|ج|79|692 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل جودتـــ |لسيد جودتـــ |لسيد357235
859o24كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفد |نه م|جد طلعتـــ يوسف
حقوق طنط|حمد عبــــ|س |لسيد فتـــح | |لشورى|493968
443o65تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم فوزى عبــــد|لحميد عبــــد|لخ|لق فرج
24o377رهي|ر| |حمد عبــــد|لل|ه |حمد حقوق |لق|
ى3683|4 |د|بــــ طنط|محمد عص|م عبــــد|لن|فع طه |لشع
ح|ن محمد837296 صيدلتـــ سوه|جشيم|ء محمود 
5o7762|يم عبــــده محمد يونس طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن |بــــر|
8o6875طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنو|ل ميل|د ف|يز ش|كر
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لسعيد محمد |لسيد عي5376|4
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوق مصط |حمد محمد ح|مد |لزملوط65|754
لسن ع شمس|دى حس عبــــ|س حس 44954|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيس محمود منصور محمود حم|247478
69o87|علوم بــــورسعيدس|ره عبــــد |له|دى عبــــد |لبــــ|سط |بــــو
68o554د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لعو محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر محمود عبــــد|لعليم |لشوربــــ 275796
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عمر حمدى محمود مر758693
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد شبــــل رمض|ن |لند|ر|268296
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــل|ء محمد |حمد محمد |بــــو |لحسن|756788
85o4|4 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديوسف |حمد يوسف حس
حقوق حلو|نسم|ء عبــــد |لعزيز ع |حمد||57|3|
حقوق |ل|سكندريهمريم |لسيد حسن د|ود خليل485459
ندستـــ كفر |لشيخمحمد مصبــــ|ح عوض عبــــد |لوه|بــــ ع87|689
43o774|تـــربــــيتـــ طنط||ء ن|صف مو عرفتـــ سعد
تـــج|ره طنط|مريم محمد ف|يز عبــــد |لغف|ر |لبــــنبــــى428528
53o536يم محمد خليفتـــ تـــج|ره طنط|رضوى مدحتـــ |بــــر|
6754o3|حقوق |لمنصورهحمد حس رمض|ن محمد |لسيد
تـــج|ره |سيوطبــــسنتـــ مجدى عبــــد |لل|ه عوض عبــــد 476547
3423o9يم كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمريم صل|ح |لسيد محمد |بــــر|
83o743تـــج|ره |سيوطمؤمن محمد فتـــ محمد
8o2|o4|صيدله بــــ سويفف|دي ع|دل لبــــيبــــ حن
تـــى|||3|4 يف محمد |لن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــ 
حقوق بــــورسعيدنوره|ن محمد |لسيد |حمد مر2|7664
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه مو صبــــ يونس |لصعيدى|63|27
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد| صل|ح ع و|24|266

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|تـــ |حمد صبــــري فتـــ |72324
يم528449 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد سعيد جوده |بــــر|
صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن خ|لد ح|مد عبــــد |لق|در777278

يم ع محمد45489 رهبــــ|سم |بــــر| طبــــ |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ء فوزى محمد حسن ع77|428
837o22بــــه تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم سم مسعود و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسجورج مجدى شح|تـــه جرجس773793
يم عبــــد|لحميد779447 تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه نبــــيل |بــــر|
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد ص|بــــر رف|342744
علوم |لم |ه|جر عم|د حمدي محمد2859|8
9o|646 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لكريم |حمد رمض|ن عبــــد|لكريم
لسن ع شمس|رضوى سم عمر|ن ع26559|
ر276633 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه| ص|بــــر كم|ل سيد |حمد جو
7|oo88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دع|ء |لعزبــــ عبــــد |لمقصود |لعزبــــ
يم775553 يل ج |لزق|زيقمصط مجدى |لسيد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم عبــــد |لحميد ع ش| 8|88|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمروتـــ إبــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورفيول| حليم ج|د عطيتـــ جويد463|52
|3452oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|سم مجدى |بــــو|لمع| |لسيد
رهرو|ن عم|د عبــــد |لخ|لق حج|بــــ42436| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسرويد| |حمد |لسيد خليل48659|
4ooo65طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهجه|د خ|لد محمد مرغ ع
طبــــ |ل|سكندريهر|ن| حربــــي عبــــد|لسيد يوسف يعقوبــــ6|8|52
4o|983د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|كريم محمد |حمد ح|فظ
44572oندستـــ |ل|سكندريهنور|ن ع|دل محمد فوزى |سم|عيل
8o|27oه |يمن وجيه بــــسيم كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفن
ف محمد حسن |لجندى425795 د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه |
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــي|سم محمد ع عي|26929

68459| كليتـــ |أللسن بــــ سويفيه سيد ر|غبــــ ع
8937o||معهد ف ص ري|ضه |سيوط يه عبــــد|لرحيم ع تـــسن
7o6o3o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ط|رق عبــــد |لرحمن لط رف

تـــربــــيتـــ |لفيومدع|ء رجبــــ يوسف محمود72562
|26oo3لسن ع شمس|م|رين| عم|د زكري| فه
حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد| عبــــد|لرحيم عبــــد| |487432
22o3|2وف|تـــمحمد نبــــيل محمد محمد شلبــــى ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
78|9o4طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره صل|ح |لدين |سم|عيل محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيوستـــ | ه| ع|دل سيف59|843
33oo99 |حقوق بــــنه|نوره|ن  ج|بــــر  محمد  عر
|36o33|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يري عبــــد |لشهيد لطيف بــــطرس
فنون جميله فنون حلو|نرين|د| خ|لد |بــــو زيد عيد98|28|
6oo|o|تـــج|ره طنط|عمرو |سم|عيل رج| |سم|عيل زرد
د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر حس |حمد خض|رى547|42
معهد ف ص |لمنصورهع|يده محمد عبــــد |لحق |لدسو عن684663
6||77o د|بــــ طنط|إيم|ن محمود عبــــد |لمقصود |م|م |ألل|
|د|بــــ طنط|سم|ء محمد عبــــد|لعزيزحسن |لحو|ط433874
3|o9|3طبــــ |سن|ن ع شمسبــــل|ل محمد محمد ع ع|مر
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45o|o2لس يوسف صبــــ يوسف فرج علوم ري|ضتـــ طنط|ك
6o3494ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد عبــــد |لعزيز ج|بــــ | |لمرع|وى

تـــربــــيتـــ بــــ سويفتـــ محمد مر سيد35|54
بــــي شلبــــى693497 طبــــ |لزق|زيقمجدى |لحسي محمد |ل
6o5326| زر|عه طنط|منتـــ | عص|م |لبــــسطوي |حمد
229o65رتـــ|ريه|م جم|ل محمد فتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ سوه|ج سل|م محمود |حمد محمد|923688
تـــج|ره ع شمسمحمد سيد فتـــ محمود||453|
تـــج|ره طنط|نيف عزتـــ مهيبــــ محمد |لح|مو2898|6
د|بــــ سوه|ج|رضوى |سم|عيل ع خليل 899756
|ء محمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد |بــــو|448778 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|
صيدله طنط|س|ره سعد بــــدر|ن مطيط434485
|63|o7تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ عبــــد |لن| محمد عمر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين محمد حسن مصط عط| ||795|2
7o3||2علوم |لزق|زيقه|جر مسلم يح ع عي
249o63د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه | جم|ل ح|مد ع قشقوش
|228o2د|بــــ حلو|ن|عمر فريد |لسيد عبــــد |لحميد
5o2648تـــج|ره |ل|سكندريهسل |لسيد محمد |حمد عبــــد|لو|حد
83o556د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد جم|ل م|جد عبــــد|لنبــــي
8o5283 فنون جميله فنون |لم |زي|د خ|لد كم|ل مصيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنو|ل س| |حمد محمد |حمد354435
|ء مهدى عبــــد |للطيف |حمد غر|497649 حقوق طنط|إ
فنون جميله عم|ره |لم |عبــــد |لرحمن ج|بــــر |لسيد عيد محمد523954
يم |بــــو |لعن ش2|6985 حقوق |لمنصورهمحمد ش| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم رجبــــ حس |بــــو |لفتـــوح محمد485662
صيدله طنط|يم|ن سم حس محمد |لعسكرى|429246
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه محمد ع عثــــم|ن|9262|4
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن فيصل محمد ق|سم||7688
يم |حمد محمد |بــــو |لفتـــوح 442822 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | حمدي |حمد |لجز|ر332822

ندستـــ ع شمسمصط منصور |حمد عي46379
رهعبــــد |لرحمن محمد نور |لدين حمزتـــ ك8934| ندستـــ |لق|

ثــــ|ر |لفيوم|ه|يدى فصيح تـــوفيق عبــــد |لعليم52|44|
|ج528339 ندستـــ |ل|سكندريهإسل|م سعد عبــــد |لفتـــ|ح محمد 
4o3832|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عل|ء |لدين تـــوفيق رزق خليف
78oo45|يم يم |حمد |بــــر| يم |بــــر| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىبــــر| ع.
9|o684|تـــج|ره سوه|ج مل محمد يوسف |م|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفرحه حس|م |لدين حس ممدوح محمد ع|47564
|39476| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمود حس ع
8259o4 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىس|ره عبــــد|لن| محمد حس
78o485|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عبــــد | حس خليل

Page 4360 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ره|فرح عبــــد|لمنعم حميده محمود5259|2 ثــــ|ر |لق|
327o39حقوق ع شمسف|طمتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل |سم
5o9684علوم |ل|سكندريهمحمود ع|طف مصط ميهوبــــ محمد
يم عبــــد|لرحيم854555 نوعيتـــ |لم |بــــه |حمد |بــــر|
52|34o|تـــ رض| بــــسيو |بــــو سيف علوم |لزق|زيقم
4|4o67|تـــربــــيتـــ طنط|يه |بــــوزيد |حمد |بــــوزيد محمد
84|o|7شيم|ء عثــــم|ن محمدكم|ل جبــــريل| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــسمه |لسيد محمد مرتـــ شهبــــه266535

ندستـــ |لفيوممحمد |حمد عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز|8728
نوعيتـــ |لمنصورهعل| ح|تـــم محمد محمد |لسيد698843
حقوق طنط|آيه |لسيد محمد عبــــد |لرحمن497446

83o5|ى عبــــد |لحكيم محمد ي علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد ي
رهسم| محمد ع عبــــد |لعظيم محمد236685 طبــــ بــــيطرى |لق|
62396oطبــــ بــــيطرى بــــنه|ند| جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد غزى
يم ع4927|3 ره|محمد ع |بــــر| د|بــــ |لق|
63o785ش|م دسو حسن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود 
23|428| تـــمريض  حلو|نحمد فرج | |حمد فرج |
7o46oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنرم زكري| محمد مفتـــ|ح

893o|7ر عبــــد حقوق |سيوطمحمود زين |لع|بــــدين عبــــد|لظ|
9|o862|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد محمد |لر|وى ص|دق
5|36|o|تـــج|ره دمنهورسل|م حمدي رمض|ن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سل عبــــد|لعزيز |لسعيد |لص|دق عبــــد356548
4|67o5جرس نوعيتـــ كفر |لشيخر|ويه عبــــد|لنبــــى عبــــد|لفتـــ|ح 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسمر خميس عبــــد|لرحيم بــــيو 879582
|67296| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء محمد |م فرج |بــــو ع
43o2o|طبــــ بــــنه|آل|ء خليل محمد خليل
4o|88oحقوق |ل|سكندريهمحمود |حمد عبــــد |لمنعم عثــــم|ن محمد
تـــج|ره بــــ سويفدين|  لويس |سعد856492
6o6359|معهد ف ص طنط|صل|ح عبــــد | محمد |لعربــــى |ليم
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد ط|رق عبــــد |لحميد محمد محمود758723
24o|38ندستـــ |لفيومخ|لد مدحتـــ محمود خليفه
يم حربــــى498587 حقوق طنط|من|ل عبــــد |لكريم ع |بــــر|
7548o7|طبــــ |لسويسحمد فتـــ محمد |سم|عيل
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد | |لمر |لسيد أحمد64|4|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسند جم|ل |لدين محمد عو|د |لسكرى|955|3
رهمحمود منصور محمود محمد643279 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع محمد عبــــد |لفتـــ|ح حف |لبــــدوي56822|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورفرحه عص|م ص|بــــر أبــــوزيد9|9|52
4oo||6يبــــه يم |حمد  ندستـــ |ل|سكندريه |م محمد |بــــر|
د|بــــ سوه|ج| يم|ن عبــــد|لرؤوف |حمد عبــــد|لعزيز|563|92
6|o9o3| بــــي تـــج|ره |لمنصورهحمد يح |لتـــر |ل
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر بــــه|ء |لدين |حمد عبــــد |لنبــــي |حمد9392||
628o5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر متـــو ه|شم متـــو
وس22953| ره|مريم ع|دل محروس تـــ|و ثــــ|ر |لق|
يم633547 يم |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ع |ء |يمن |بــــر|
838o54 |تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|رس محمد رمض|ن ض
تـــج|ره بــــنه|جنتـــ |سل|م سعيد ك|مل مر329998
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــدر سل|مه محمد عثــــم|ن |لديبــــ8|3455
يم عك|شه685455 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دين| |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمود عبــــد|لخ|لق محمد خط|بــــ3898|4
يم445497 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحبــــيبــــه ن| عبــــد |لر|زق |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفع |حمد ع محمد62|3|8
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مروه عوض محمد عبــــد |لعزيز |لق|لع|946|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نرم س| محمد مصط  |سم|عيل434457
343o93|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ س|مح عبــــد|لمنعم سيد
68o|4|يم د تـــج|ره |لمنصورهف|رس سيف |لن حمزه |بــــر|
يم ح |44637 تـــج|ره طنط|نور |لدين محمد عبــــده |بــــر|
6oo947يم خليل سيف |لدين لسن ع شمس|ل|ء خليل |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرن| ف|يز سليم|ن ف|يز62863
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمنيه ه|شم عبــــد|لسميع محمد |لعبــــد832255

تـــج|ره بــــ سويفحمد عم|د حمدى |حمد|49985
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخل|ء حم|ده ص|بــــر |لبــــسيو حم|ده ج35|452
د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م محمد ج|بــــر أحمد عبــــد|لمقصود446399
753o|9د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي| حسن محمد حسن
326o|8د|بــــ حلو|ن|د | محمد جمعه |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد محمد |لش|م بــــلتـــ| |لرف|438978
44243oبــــ |محمد عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

رهعمر محمد محمد زكري3873| حقوق |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمعتـــز عل|ء سل|مه |مبــــ|رك5|6339
|2335oندستـــ ع شمسعمرو حسن خليل حسن
ر ثــــ|بــــتـــ رزق مرقص2|53|| حقوق ع شمسمهر|ئيل م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــس|م |س|مه عبــــد|لمع |لخو433397
علوم ج|معتـــ د |طندى ربــــيع |م ع متـــو4|7784

467o|ره|محمد عبــــد|لصمد محمد محمود د|بــــ |لق|
8o3247ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــد| |ل  |د د| |ل  |د معهد ع| 
تـــمريض |إلسكندريتـــ منيه رجبــــ مصط عبــــد |لش| |426796

47o84|رهيه محمد سيد عبــــد |لر|زق طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ حس محمد يوسف|342268
62|9o6تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود بــــل|ل محمد حسن رمض|ن
ل|ل عبــــد |لق|در |لقلف444567 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود م 
88665o|ه ن |بــــو|لحسن رمض|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط م
5o46||م عبــــد | |لسيد عبــــد |له|دي تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء |د
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تـــربــــيتـــ ع شمسم | |يمن |دو|رد عد9855||
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــد |لجيد |حمد عبــــد |لرحمن محمد527598
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر |لبــــدوى عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |692373
6779o6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمع|ذ صل|ح رمض|ن ع |حمد |لزقرد
تـــج|ره بــــنه||ء شعبــــ|ن |لشح|تـــ عبــــد|لحليم|338879
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقجه|د سم |لسيد محمد |حمد غنيم639534
ف محمد محمد |سم|عيل244783 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |
76|9o8معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعمرو ح|تـــم محمود حمدى بــــكر
4o38|4|يم محمد رف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو ط|رق |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومع ع|طف ع |لسق|286753

ندستـــ حلو|نمحمد عمرو عرفه محمد3|64|
يم|4|2293 يم خليل شلبــــي |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء |بــــر|
يم|338583 يم محسبــــ |بــــر| تـــج|ره بــــنه|ل|ء |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمروتـــ حسن محمد حسن 2926|3
يم عبــــد|لحميد |بــــر353888 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لحميد |بــــر|

د|ر |لعلوم |لفيوم|ء عبــــد |لن| مختـــ|ر ه|شم||7559
ف ع|بــــدين عبــــد|لع|ل846264 حقوق |سو|نن|ء |
765o88تـــج|ره بــــور سعيد |ن محمود |لسيد محمد |سم|عيل غر
643o42نوعيتـــ |لزق|زيقلي رش|د عبــــد |لعزيز محمد عطيه
تـــج|ره |لمنصورهحمد رزق شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح |لغ|زى693272
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ وليد عبــــيد محمد مصط 86|67|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه||ء مجدي محمد مدبــــو |لمحل|وي|34898
تـــج|ره |ل|سكندريهجه|د صبــــرى محمد بــــكر ش| 3|4263
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفحمد كس|بــــ محمد محمد|6246|8
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد محمد عزتـــ |لحمر|634537
43oo4|صيدله |ل|سكندريهمصط |حمد |بــــو شبــــ|نه |لسيد فوده

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن ممدوح ليثــــى عبــــد |لمحسن26858
ي رمض|ن ع 523528 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ي
6o7274|تـــمريض طنط| حمد محمد أحمد عريبــــه
معهد ف تـــمريض بــــنه| م |لسيد ع |حمد332476
5o633||زر|عه |ل|سكندريهيه محمد محمد محمد |لحلف|وى
علوم |ل|سكندريهه|جر وجدى محمد عبــــد |لرحمن محمد426695
يم824888 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد رمض|ن |بــــر|
رهس|ندر| جورج ن|صف |سكندر|3249| صيدله |لق|
6396o8|زر|عه |لزق|زيقسم|ء محمد |حمد ع حفن|وى
تـــربــــيتـــ دمنهوريه|بــــ مجدى عبــــد|لعزيز محمد |لحلو|495248

7ooo|لسن |لم |مريم نبــــيل عبــــد| بــــش|ى|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نريج قدرى عبــــد|لحميد عشوش|3427|2
235287| ندستـــ ع شمسحمد عبــــد|لرحمن محمود مصيل
25o67|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن محمد محمد |لسيد محمد سليم
طبــــ |ل|سكندريهسم|ء عبــــد|لغ عبــــد|لجو|د عبــــد |لغ عم|98|42
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علوم |لمنصورهعمرو مسعد محمد |حمد بــــل|ل 687658
6o485|يف د|بــــ |لمنصوره|رن| مجدى لط |لشح|تـــ |ل

ش|م ي محمود|44|2 تـــربــــيتـــ حلو|نرن| 
2|8o35رهم|ي| بــــه|ء|لدين |لسعيد محمود محمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن محمد أحمد عبــــد |لسيد643227
د|بــــ ع شمس|شهندتـــ س| عبــــد|لش| بــــند|ري6||354
76o872 |تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل|ميس ح|تـــم سعيد محمد ش
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو محمد عطيتـــ بــــسيو |لشبــــر|وى|52992
6o7699تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره |م |لسيد خ|لد
35372oيم تـــوفيق عمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف مصط |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء وليد ز |لزين||69|44
43o955ى خ |لبــــدوى علوم طنط|نوره|ن زكري| |لع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج له|م ع|دل عبــــد|لع|ل سيد|897844
25|o|9ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدسعيد |حمد سعيد |لم |وى
|لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|ي|سم حم|ده شكرى مصط محمد347478
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ش|ديه عبــــد|لكريم ج|بــــر ق| 884224
علوم ج|معتـــ د |طريم محمود |لسيد |لمو 7297|6
7o6o4|وف|تـــعبــــد | مخلص محمد عبــــد |لحميد ح ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
طبــــ بــــنه|سهيله بــــه|ء |لدين |لعزبــــ |لشيخ434858
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن عبــــد|ل |حمد ع مصط |639826
ندستـــ |ل|سكندريهف|رس وحيد عبــــد |لحكيم عبــــد | س5|4788
تـــج|ره |لزق|زيقمنيه سم عبــــد |لستـــ|ر ه|شم|84|777

ندستـــ حلو|نمحمد |نور محمد بــــدر|ن8|582
د|بــــ |سيوط| م| ممدوح شو محمد|882285
6o573|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمود محمد عنتـــر محمد ق|بــــل
78o9o||يم |لسيد يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
6oo3|7|ق|وى يم |ل تـــج|ره طنط|لسيد محمود |بــــر|
4o84o9تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لرسول كيل| خليل
وف|تـــبــــ|نوبــــ ريمون فوزى نجيبــــ|233796 تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
يتـــ|بــــ و|ئل مفضل عبــــد|لمهيمن3497|3 تـــج|ره ع شمسم|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد سعيد عبــــد |لرحمن غ|زى عبــــد 452376 معهد ع| 
8o9722تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نوره|ن شعبــــ|ن قطبــــ عبــــد|لحميد
2|678oصيدله ع شمسفريده ح|تـــم كم|ل ز |لدش
52o466تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | أحمد محمود عبــــد |لقوى رضو 
8o4764|علوم |لم ||ء رؤوف صل|ح محمد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند|ء غ|نم ه|رون غ|نم755822
925oo8 علوم |سو|ندين| محمد عبــــد|لل|ه محمد
64o853|ندستـــ |لزق|زيقم |حمد |م عبــــد |لحميد محمد
ر محمد|342489 تـــربــــيتـــ ع شمسلسيد جم|ل عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|بــــتـــس|م فتـــ عبــــد|لق|در محمد وف225398
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ خ|لد صبــــرى |لسيد محمد شلبــــي692899
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9|77oo|معهد ف ص |سيوط يه سيد عبــــد|لرحيم |حمد
4o6627د|بــــ دمنهور|بــــ|نسيه عص|م محروس سليم|ن
52885o|ندستـــ |ل|سكندريه|حمد خميس محمد شتـــ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس||ء عمرو عبــــد |لرحيم |بــــو |لحمد||75962

3o475يم مخيمر رضو|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريم |بــــر|
6|442oتـــمريض بــــنه|سم|ء عبــــد|لق|در |لسعيد محمد|حمد
49o3o7حه وفن|دق |ل|سكندريهمريم |حمد محمد حسن محمد| 
7o2|93تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــخلود محمد عبــــد |لعزيز محمد غبــــن

زر|عه |لفيوممحمد حن س|لم عبــــد |لبــــ| 44385
42|o6يم د|بــــ حلو|ن|دير عم|د محمد |بــــر|

8|o5|9لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد ع محمد شح|تـــه|
|32o52تـــربــــيتـــ حلو|نسل محمد عز|لدين عبــــد |لعظيم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء وحيد عبــــد| حلبــــي|632426
7o86o||ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــ|حمد |لمتـــو ع |بــــو |لوف م |لع| 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر حس ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح47|273
68o322د|بــــ |لمنصوره|ح|زم شعبــــ|ن يونس ع محمد
حقوق طنط|ي|سم تـــ|مر عبــــد|له|دي عبــــد |لغ عجل7722|4

2|82o|ره|منيه ع|دل عبــــد |لعزيز |حمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء ح|مد محمد معوض834493
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخكريم عم|د عبــــد |لحكيم محمد |لسيد486725
5o5||6|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهندرو تـــ|درس عبــــد |لمسيح تـــ|درس
7|7o9o زر|عه |لزق|زيقمصط حمدى |لغمرى محمد حس
2632o5تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــسنتـــ محمود سليم|ن محمود سليم|ن
علوم ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |للطيف رمزى عبــــد |للطيف محمد622543
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لع| |حمد عبــــد|لع| عبــــد|265743
حقوق |لزق|زيقمحمود محمد شعبــــ|ن محمد حس 6||642
278o63حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحن|ن محمود عبــــد|لكريم يوسف

68||oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |حمد محمد عبــــد|لجو|د
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد ي| شح|تـــه سيد27568|
تـــج|ره ع شمسيوسف عم|د عبــــد|لمعز بــــكرى8324|3
لس شح|تـــه شكرى حكيم359246 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ك
4o2383 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رو|ن |لسيد ع |لسيد حس
د|ر |لعلوم |لم |س|ره عبــــد|لعزيز عبــــ|س حسن6|8237
طبــــ بــــيطرى دمنهورم|رك عزتـــ ز عبــــد|لسيد3|34|5
448o39وف|تـــمر|م مدحتـــ |لسيد حس |ألفندى معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |لزق|زيقربــــ|بــــ فكرى عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل2|6264
6o6279طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمود محمد محمود عثــــم|ن |لحلو
حقوق د |طحس|م محمد |لسيد مجد|762|6
د|ن6846|| د|ي| ص|لح و رهمحمد مصط  ندستـــ |لق|
76733o معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن مصط محمد فريد مصط
تـــج|ره بــــنه|محمد مجدى محمود محمد خليل8679||
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ى ف|روق |لقص|ص2|||25 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفش|م رجبــــ عطيه محمد983|6

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه|بــــ محمد محمد حمزه|758663
36|o4|طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لمؤمن |حمد
|39o83تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره حسن مصط |حمد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمود |حمد سيد |حمد سليم|ن54267
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد حليم بــــسيو |بــــوحليمتـــ735||5
8o|859يم جمعه حس|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د |بــــر|
تـــج|ره طنط|س|ره جم|ل |لسيد |لسيد |لسهي629|42
تـــربــــيتـــ ع شمسسهيلتـــ ط|رق محمد فرغ326649
علوم ري|ضتـــ حلو|نش|دي عم|د فه إي | ع|زر523697
7o69|o|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد ع ع نده
رهيوستـــ | ن|دى حن| عبــــد |57746| علوم |لق|
ر759446 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمنيه ي| عبــــد |لجليل عبــــد |لظ|
45o386يم |بــــو ع يم محمد |بــــر| ندستـــ طنط|نديم |بــــر|
رتـــ|نور|ن محمود ع د|ود|78224 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
84o436علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعل| عد محمد خليل
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم محمود |لسعيد محمد |لعبــــد8354|5
يم ن|شد |سعد326339 تـــج|ره ع شمسم|رى |بــــر|
د|بــــ ع شمس|س|ره عمرو ج|د سليم|ن844|6|
تـــج|ره كفر |لشيخمريم ع|دل ويص| سعد يوسف|43984
نوعيتـــ |ل|سكندريهمحمود سعيد عبــــد |لحليم |سم|عيل عفي 423843

ه عبــــ|س عبــــد |لق|در ص|لح|68455 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
4|o627ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يوسف مصط مصلح عبــــد|لحليم |بــــو
8|o256كليتـــ حقوق |لم |مصط محمد عمر تـــوفيق
35237o|حقوق بــــنه|سم|ء محمود حس محمد
حقوق |لمنصورهف ه|شم سند عبــــد |لكريم |لسنبــــ||67778
44o5o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخه| مدحتـــ عبــــد|لحليم عبــــد |لعزيز
69oo54صيدله |لمنصورهس|ره جم|ل |حمد يسن جمعه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد مصط |حمد حسن محمد طلبــــه344583
صيدله حلو|ني|سم سيد ح|مد سعيد 282|92
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدين| درويش مصط ع|شور |87926
35o67|ش|م جمعتـــ محمد نوعيتـــ بــــنه|نوره|ن 
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد صفوتـــ |حمد محمد|86436
ه كم|ل يوسف عوض |847978 معهد ف تـــمريض |سو|نسم
5|7|6oتـــمريض دمنهورآل|ء مسعد سعد |لجم|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم |س|متـــ عبــــد|لسميع محمود9697|3
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسل|م م|جد ممدوح حسن |لبــــردي |523388
6o949oتـــربــــيتـــ طنط|آل|ء أحمد حمد|ن |لشح|تـــ عبــــد |لوه
يم مو323688 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــتـــ عمرو |بــــر|
823o63 د|ر |لعلوم |لم |ر| | حسن عبــــد|لغ حس
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8224o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــ|نوبــــ ع|دل ف|يق فؤ|د
53397oن| رأفتـــ ألفونس ف|نوس جرجس فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
علوم ري|ضتـــ دمنهورمهند مي فتـــ رحيم عطيه شعيبــــ528839
د|ر |لعلوم |لم |سل|م سعد سعد ع حسن|48|493
7o6955نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء محمد حم|ده محمود
9o4o55| معهد ف ص سوه|ج يم|ن محمود محمد حس|ن
6o2454طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن رشدى عبــــد |لحميد محمد ع
حقوق طنط|عبــــد|لرحمن |لسيد |لغريبــــ عبــــد |لحميد محمود|736|4
7|3oo5 د|بــــ |لمنصوره|عمرو محمود محمد |لسيد مصط
علوم |ل|سكندريهعم|ر ي| بــــيو ع476947

3|oo5ره|ف|طمتـــ عبــــدتـــ وديعتـــ |لربــــ عبــــد |لد|يم د|بــــ |لق|
24958oتـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسل مجدى |حمد فرح|تـــ |سم|عيل
6234o3حه وفن|دق |لمنصورتـــرقيه مجدى عبــــد |لحميد حموده| 

4224oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمريم محمود محمد غريبــــ
6oo792طبــــ |سن|ن طنط|رحمه حس عبــــد |لع|ل ع علو|ن
7564o8يم عبــــد |لحق محمد كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فرحه |لسيد محمد |لسيد253453
5o8|4o د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء |حمد ه|شم زيد|ن حس
|678o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|جر حس محمد |حمد

|94o6ش|م محمد لط عبــــد|لمقصود تـــج|ره بــــ سويفمصط 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره عبــــد| محمود عبــــد||28|26
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ عبــــده سعدمحمد حس 35984|
ندستـــ بــــور سعيدش|م جم|ل ع |ل|سمر84|6|6
يم خليل |لحن|وى5||464 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر خليل |بــــر|
82|7o8ي فرج لس ف|يز بــــ تـــج|ره بــــ سويفك
|لسن |لم |جو |ن| عم|د غبــــري|ل متـــرى74|43|
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد حس عبــــد|لن| حس 759|89
899o32|تـــج|ره سوه|ج يه طلعتـــ حل محمود
756o44|ه ن ع محمد تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ |ل|سم|عيليتـــم
6|7o|8ري|ض |طف|ل بــــورسعيدر|ن| ن| حمدى غزل
صيدله |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد عبــــد|636355
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم | |ده عبــــد|لجو|د عبــــد|لوه|بــــ |بــــو 88|233
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقروفيد| عبــــد| محمد ك|مل |بــــو |لعط4474|6
ى محمد شل|5254|2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسريم محمد م
9|2o93 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رل ع|طف نظيم |لقمص زخ|رى
ندستـــ |سيوطعبــــد| حمدى عبــــد| عبــــد|لحليم333723
8866o8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد عبــــد|لعو|ض حسن عبــــد|لحميد
338|3oندستـــ شبــــر| بــــنه|جم|ل عبــــد|لن| سليم|ن سليم|ن عزبــــ
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنوره|ن ع|طف عبــــد |لرحمن عبــــد |لستـــ7|6389
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء عزيز عبــــد|للطيف عبــــد|لع|ل||32298
صيدله |لزق|زيقعم|ر محمود عبــــد| محمود يوسف3|6393
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تـــج|ره |ل|سكندريهحسن ن| حسن ص|دق حسن486973
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نكريمه محمد سند محمد62|499
7733o6لسن ع شمس|س|ره |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح |لسعدى
32444oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد |بــــو |لحج|ج ك|مل
6o34|3د|بــــ |لمنصوره|محمد بــــدير جمعه رمض|ن

يم ع محمد3|532 علوم بــــ سويفندى |بــــر|
علوم طنط|ريه|م محمد محمد ع |لش|عر425559
يم محمد عمر427828 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|يدي |بــــر|
علوم ري|ضتـــ حلو|نس|ندر| س|مح يح عط|7||7||
23||oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لعزيز محمود سيد
525ooكليتـــ |أللسن ج أسو|نندى محمد |حمد طلعتـــ

83o666تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجون رفعتـــ ن|شد |سكندر
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|منه و|ئل عبــــد |لعزيز محمد757843
|6o22|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو عص|م محمد دويد|ر
9o2556 معهد ف ص سوه|جبــــه محمود عبــــد|لنعيم بــــخيتـــ

5622oكليتـــ |أللسن بــــ سويفندي محمد حمدي عبــــد |لفتـــ|ح
35o385زر|عه ع شمسعمر محمد عفي محمد ص|لح
8|9|5o| ر ز ج|بــــ تـــج|ره بــــ سويفم|رول| م|
حقوق |سيوطشيم|ء ع|رف عبــــد|لع|ل ع|رف 889782
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود عبــــد|لخ|لق فه جمعه626|26
|د|بــــ طنط|محمد ممدوح محمد |لعزبــــ |ل |د3643|4
4o387oتـــج|ره كفر |لشيخر| ر|ئد |سم|عيل عبــــد |لعزيز جبــــر
4o8235تـــج|ره طنط|بــــيشوي ن| صبــــ بــــطرس
ر محمد876275 د|بــــ |سيوط|لمعتـــزبــــ| عص|م عبــــد|لظ|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم بــــش محمود عوض |632393
48246o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م| |حمد عرفه ي|قوتـــ

د|بــــ بــــ سويف|حمد عبــــ|س محمد رمزى|59645
|535o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم سعيد شح|تـــ تـــ|درس
44737oندستـــ |ل|سكندريهدين| جم|ل |لدين يونس نور  |ره
7oo|47|يم علوم |لمنصورهحمد وسيم عبــــد |لع|ل |بــــر|
ر محمود طر|بــــيه|688496 نوعيتـــ |لمنصورهله|م ش|كر م|
ف عبــــد |لمنعم |حمد|45|778 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حسن|ء عزتـــ محمد عبــــد |لعزيز كشك4459|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــه عبــــد| عبــــد|لحميد س|لم47|824
ف محمد |لصبــــري محمد عي 477642 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |
تـــج|ره كفر |لشيخيه|بــــ تـــوفيق طه بــــقوش|6559|4
695o47ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لعليم |لسعيد ع مصط قصيف
69743o| د|بــــ |لمنصوره|عبــــده محمد عبــــد |لرؤف محمد سيد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسل ن| كم|ل محمد ع228423
تـــج|ره طنط|مصط عل|ء مصط بــــسيو |لزي||74|43
تـــج|ره |سيوطيه رمض|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز|854755
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يم بــــدوي|868336 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حمد مصط |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود لبــــيبــــ |لسيد |حمد |لص|وى8|2864
6o388|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد يوسف |لدكرورى محمود |لسيد
77o693يف حل ع محمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى 
معهد ف ص سوه|جسم|ء حمدي شبــــ|ط محمد|835548
صيدله |ل|سكندريهيوسف محمد يوسف |لسيد غريبــــ443498
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ حمدى |حمد عبــــد |لج|بــــر57448|
د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لمحسن سليم |حمد عبــــد|لمحسن 899469
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد عزتـــ لط محمد49||78
475o83|د|بــــ |ل|سكندريه|مريم خلف عجيبــــ ر|غبــــ لوق
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمصط ر|فتـــ |حمد محمد526224 لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسمه |لسيد عبــــد |لحميد محمد |لبــــ|7|6782
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد ن| |بــــو |لمجد عبــــد|لحميد 345825
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي||ء عم|د مسعد مصط مسعد|9444|6
63o5|3ندستـــ |لزق|زيقزي|د محمد محمد لط محمد |بــــو ص
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|ره محمد |بــــو |لفتـــوح |سم|عيل 67|695
تـــج|ره ع شمسك|رول |يه|بــــ صموئيل عزيز بــــطرس39543|
نوعيتـــ بــــنه|عفي عل|ء عفي متـــو عفي 327855

تـــج|ره ع شمسحمد زكري| ز|يد متـــو حم|د|42636
يم عبــــد|لمنعم |لسيد235777 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نخلود |بــــر|
9||o63|د|بــــ سوه|ج| سم|ء رمض|ن |بــــو|لحسن محمد
ندستـــ ع شمسرحمتـــ رض| ر|غبــــ سيد46|6|3
3|2o34|طبــــ بــــنه|سل|م |س|مه عبــــد|لعليم محمود
42o354نوعيتـــ كفر |لشيخم سل|م عبــــد|لجليل محمد ع|مر
6|o367ش|م بــــهجتـــ شتـــيوي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى 
|58o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمروه مجدى عيد س|لم
7o848oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره عل| عوض |لدسو عبــــده
4486o8ندستـــ |لم |لؤى محمد |م رضو|ن حش|د
يد شو525984 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريزي|د |حمد عبــــد|لمنعم |بــــو|ل لم
|ج|44|57| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه |س|مه ع |لسيد |ل
5o22|4 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود سعد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد
معهد ف ص |ل|سكندريهل|ء عبــــد |له|دى مصط |حمد عبــــده|793|5
طبــــ بــــورسعيدي|سم حم|ده عبــــده عبــــد |لمنعم حس9987|6
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد رض| صبــــ محمد |لسيد |لبــــو492749
معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء مغ|ورى محمد حس|ن |329224
وف|محمد محمود محمد محمد يوسف حموده934|4| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد |حمد عطيه عبــــد |لمجيد عطيه54|624
3|86o4|رتـــ منيتـــ حس محمد |حمد تـــمريض |لق|
د|بــــ دمنهور|شيم|ء سعد عبــــد|لمو سعد عشم|وى4972|5
6o46ooتـــربــــيتـــ طنط|نور|ن عبــــد | محمد عبــــد| عصفور
|4268o|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منيه رأفتـــ حن حسن
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525o9oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|آم|ل محمد فوزى بــــدر عسل
4|99o5تـــج|ره كفر |لشيخيوسف |لسيد |لسيد محمد عبــــدون
85o92|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد |دريس |حمد |دريس
8o|496 معهد ف تـــمريض |لم | م خ|لد ص|بــــر ع
784o98حقوق |لزق|زيقمحمد ح|مد رمض|ن ح|مد متـــو
رهمحمد حسن محمد حسن ع 9|2274 تـــج|ره |لق|
4|o36oيم تـــوفيق كريم حقوق طنط|تـــوفيق |بــــر|
حقوق حلو|نيم عم|د محمد عبــــد|لحميد5|43|2
4||73o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مل خ|لد عطيه عطيه صبــــيحه
5o45|oر بــــطرس جرجس علوم |ل|سكندريهد |نتـــ يوحن| جو
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد سيد محمد عبــــد |لسل|م67449|
7o4|49|ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز |حمد محمد
تـــج|ره بــــنه|مودتـــ حسن حس|ن محمد حسن352443
تـــج|ره |سيوطه|جر سعد خميس عبــــد|لن| 885665
7o5222تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرمض|ن |يمن عبــــد |لمقصود رمض|ن عطيتـــ

52o96|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه ع عبــــد |لستـــ|ر محمد
893oo8 حقوق |سيوطمحمد عل|م سعد محمد
767o2o ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيوسف ع|طف محمد عيد حس|ن معهد ع| 
4o5937ف عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز عبــــد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء 
89o758 تـــج|ره |سيوطجه|د رشو|ن محمود |حمد
تـــج|ره |لمنصورهمحمود ربــــيع عيد |لسيد بــــدوى8|6936
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس محمد |لش|ف8|7756
333o44|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|كريم محمود وحيد |حمد محمود |بــــر
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء سيد عبــــد |لق|در غريبــــ|773423
869o63كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدفؤ|ده محمود حسن يوسف

د|بــــ بــــ سويف|محمد عبــــد |لرحمن |حمد محمود63467
332o47|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمل ع|دل حمد|ن محمد
طبــــ بــــيطرى سوه|جخديجه عي عوض ع 49|923
طبــــ طنط|ه|جر حس|ن |حمد محمد |لتـــمس||953|5
432o3oتـــربــــيتـــ طنط|رو|ن خ|لد |لمغ|ورى |لمعطر
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع|دل جوده محمد629896
ج|ن مصط محمد825792 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|له 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحمن بــــ|ظه24|253

3o|6oف معوض معوض حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنريم|ن م
4||oooإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه مجدى محمد ف|يد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه متـــو محمد عبــــد |للطيف دحدوح||43996

يم ع|شور عوض عريبــــى|543|7 تـــمريض |لفيوم بــــر|
662o||تـــج|ره بــــ سويفحمد ط|رق محمد عبــــد |لجيد

68552o|يم عبــــد |لحميد |بــــو|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |بــــر|
583ooرتـــ|دين| ن| محمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

49939o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمه عبــــد|لمجيد مسعود ع |لعبــــ
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64|9o2|يم |حمد د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء سم محمد إبــــر|
صيدله |ل|سكندريهعل| عم|د رمض|ن محمد سليم|ن426649
7o68|4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء عبــــد |لشكور بــــدير |حمد
يم محمود |لعزبــــى492444 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مصط |بــــر|
762|o7|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد غريبــــ سل|مه محمد |لن|غيتـــ
5o6567 يم محمد عي مر زر|عه |ل|سكندريهوق |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فتـــ |حمد محمد285785
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد سعيد |لسيد ع6||254
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه |لسيد ر|غبــــ |لسيد |حمد63|489
479|4oد|بــــ |ل|سكندريه|م|رك سميح عد مق|ر متـــى

7||5o|د|بــــ |لفيوم|يه عبــــد |له|دى ع محمد
لسن ع شمس|بــــه صبــــ عبــــد|لمنعم متـــو حسن2534|6
69o563ندستـــ |لمنصورهسومه عبــــد |لحميد |لسيد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م جمعه مبــــروك ع حسن|525928
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء سعيد |حمد |لسيد عبــــد |لع| 634248
69736o|نوعيتـــ |لمنصورهل|ء |م ص|لح |لش|ف عبــــد |لق
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه عص|م محمد محمد معوض||227|
وف|تـــمجد س|مح |حمد صل|ح |لدين |م 9356|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم227283 رهن|در مصط سيد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|نسمه منصور مصط منصور محمد|48637
8437o3يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمع|ز ممدوح جندي ع |بــــر|
75o926ه |يه|بــــ محمود |حمد حج|ج تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن
837o|3 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه عبــــد|لمحسن |بــــو|لحسن ع
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عص|م عبــــد |لرحمن محمود سليم478683
64o267م محمد كم|ل |حمد |دريس علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد سل|م سلم|ن سل|م768758

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمدى جمعه حسن عبــــد |لحفيظ56474
د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد عبــــد |لحليم |لسيد|5|563

879oo6 ى محمود ش|م بــــش معهد ف ص |سيوطمن|ر 
طبــــ |ل|سكندريهحمد حسن ج|بــــر |حمد مصط |84|423

445o6رهندى عزتـــ محمد محمد جبــــه تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن خ|لد مصط |حمد9234|2
علوم |لزق|زيقيم|ن |حمد رض| سليم|ن |حمد  |852|77
8o4268د|بــــ |لم |بــــه | مدحتـــ دي|بــــ محمد|
4o4483يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعم|د |حمد ف|روق |م|م |بــــر|
د337832 صيدله |لزق|زيقعبــــد| صبــــري |لسيد سليم|ن مج|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــسنتـــ خ|لد صبــــ |لسيد زقزوق249657
يم6738|3 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنيه ع |سم|عيل |بــــر|
|6o992علوم ع شمسريم |يمن صل|ح محمد
معهد ف ص |ل|سكندريهع محمد ع ع |لفيل2353|5
82|7o3 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لرحمن ع عثــــم|ن ع
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|23o66تـــج|ره بــــنه|مرو|ن كم|ل عبــــد |لرحمن عبــــده
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود خ|لد ش|كر محمد755796
نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لعزيز ه| عبــــد |لعزيز عبــــد |له9776|4
842o23|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء سلط|ن محمد |حمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيتـــ | مجدي عبــــد|لمر زيد|ن|358696
63|o3o نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقوق محمد عيد محروس حس
|266o7كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمرو|ن مصط محمود مصط ص|لح
452o75لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|عمر شح|تـــه |لسيد شح|تـــه ربــــيع
453o72ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء |حمد محمد عبــــد|لسل|م عطيه
529o88 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ع محمود |ل
تـــج|ره ع شمسسل |لسيد فوزى محمد|35825
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد ع|دل |حمد حمزه رمض|ن|526454
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط حمدى خليل محمودع 233592
763o|oنوعيتـــ فنيه بــــورسعيدرضوى ع |حمد |حمد عرنوس
9oo883 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جبــــشليليه وجيه نبــــيه شح|تـــه
نوعيتـــ بــــنه|مل سعيد فؤ|د محمد محمد|339562
2664o2تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرقيه ر| محمود عبــــد|لمقصود
9|252o|ه مجدى محمود فهيم علوم |سو|ن م
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| ي| رفعتـــ |حمد |لسيد554|6|
يم675297 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيوسف محمد يوسف مو |بــــر|
طبــــ بــــنه|تـــسنيم جم|ل عبــــد|لر|زق مصط 264433

رهع |حمد عثــــم|ن محمد محمد |لكفر5||5| تـــج|ره |لق|
8o5498تـــمريض |لم | عف|ف حسن مختـــ|ر حسن
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــسنتـــ |كر| محمد|لسيد |لكو|ني 344663
د|بــــ د |ط|د | |لعربــــى محمد شلبــــى6254|6
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ن| يعقوبــــ |لسيد |لسيد|2458|7 م |لع| 
يم |يمن عبــــد| |لعن| |433725 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
33o|23|صيدله طنط||ء محمد صبــــ طلبــــه عبــــد|لنبــــي
ندستـــ |ل|سكندريهندى محمد محمود |حمد |لسيد445746
يم خليل عمر|768452 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
|579o8|ره|ء كرم محمد عبــــد |لق|در ندستـــ |لق|
حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن كم|ل قطبــــ |لسعيد غر|بــــ44|488
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يوسف محمد يوسف عبــــد |لفتـــ|ح2|7657
حقوق |سيوط يه ع|طف محمد محمود|879223
2527o6ف محمود عيد تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدى |
يف محمد محسن |لسيد |لعس327978 صيدله |لزق|زيقمحمود 
|د|بــــ بــــنه|نوره|ن عبــــد|لنبــــى تـــوفيق عبــــد|لحليم266354
82o585| يف رفعتـــ حن تـــج|ره |سيوطبــــر|م 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مروتـــ ط|رق محمد ع ف344695
ح485624 ه عوض محمود عبــــد |لرحمن  تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشه
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين محمد ح|فظ|5435|
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رهيوسف ح|مد محمد فتـــ ح|مد زين |7773| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه محمد عبــــد|له|دى مهدى2544|4
43o|9o|تـــربــــيتـــ طنط||ء محمد سعيد ع عبــــد |لع|ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء صبــــرى |دريس بــــش 243227
ر ز مصط |لعدوى485697 حقوق طنط|عبــــ م|
5o876|زر|عه كفر |لشيخعل|ء غريبــــ |حمد |حمد ع |لدين
85||o7قتـــص|د م حلو|ن|من|ر ممدوح ن |حمد
684o4o|ر مصط |لحد|د تـــج|ره |لمنصورهحمد ح|مد ز|
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|نس قدرى محمد ع حس |225|44
4o|839حقوق |ل|سكندريهمحمد |كرم شعبــــ|ن ربــــيع محمد
تـــج|ره ع شمسزي|د عبــــد|لن| حن عر| سعيد347528
د|بــــ |ل|سكندريه|ع|ئشتـــ ن |لدين رمض|ن ع |حمد489332
طبــــ سوه|جمه| محمد عبــــد|لحميد كعبــــ 2566|9
68|3|oثــــ|ر د |ط|يوسف رض| |حمد جلبــــى ع
تـــج|ره |لزق|زيقند| طه محمد محمد أحمد قهوه784526
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع حم|ده ع |حمد |لنوي 222889
89754o يم محمد تـــربــــيتـــ سوه|ج |ده سعد |بــــر|
يم49754| رهعبــــد | حسن كم|ل |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
63o942يم د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |لسيد عبــــد| محمد |بــــر|
يف|34297 رهمحمد محمود مصط |م|م  عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ |لمنصورهندى |حمد حس مطر622886
7o566|ي| عز |لدين| لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|ج|د |لسيد ج|د 
حقوق |لمنصورهمحمد ع حس ع محمد شح|تـــه679584

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومل|ء خميس مو مط|وع|86985
85o437تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدلؤه |حمد سعد |حمد
69o995د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد |لرحمن |يه|بــــ حمد|ن خلف | محمد
25|34|| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد رمض|ن |حمد عبــــد|لع|
78|53oتـــج|ره |لزق|زيقبــــه ح|تـــم محمد حسن

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد ع |حمد عبــــد |لموجود|9982|
4o6963د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|د | حمدى ع |حمد محمد
د|بــــ |لمنصوره|يه عيد شعبــــ|ن عيد|675878
4o6775ف محمد ع |لنج|ر حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهريم |
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسوئ|م مدحتـــ محمد |بــــو|لفضل5553|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نكريم محمد محمد |لسيد5229|3
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نبــــه وحيد يوسف عفي |لطح|ن|949|2
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ر عبــــد|لفتـــ|ح ج|د يونس835594

علوم |لفيومعبــــد |لرحمن مرو|ن |حمد عبــــد |لعزيز|7334
ق|وى34|9|2 لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمود محمد حس |ل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن|ء محمد عبــــده عبــــد |لع|ل67826|
2573o3ر عبــــد|لمؤمن ع مو |بــــوسليم معهد ف ص بــــنه|دين| م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد محروس محمد محمد |بــــو حربــــيتـــ6527|4
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يم ع633838 يم محمد فتـــ |بــــر| تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
447o49يم رضو تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن فهيم |بــــوزيد |بــــر|
ى سعيد وص 3|83|| ره|م|رين| ي عل|م |لق|
م محمد |حمد عبــــد|لرحيم|226655 رهد ندستـــ |لق|
353o76|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد صبــــرى محمد حسن عبــــد
9o|64| يم ح|مد عبــــد|لغ حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديح|مد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــس| |سم|عيل متـــو عبــــد|لع|ل273627
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن |ر ممدوح بــــسط|وي عبــــد |لجليل44742|
224o73ه محمود معوض محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن
6o88|3يم مصط |لعس تـــج|ره طنط|ر| | رض| ع |بــــر|

رهحمد سعد سعيد عفي عفي |42689 ندستـــ |لق|
رهع |ء مصط غريبــــ |حمد3|7764 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد بــــيو فؤ|د حج|بــــ429928
م ح|مد عبــــد |38576| تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |د

رهنوره|ن حل عبــــد |لمجيد عبــــد |لو|حد5524| تـــج|ره |لق|
|22o|9د خ|طر تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر |حمد محمد مج|
373o53|ك.تـــ. ف صن| بــــنه|حمد |لسيد محمد عبــــد|لعزيز ه|شم
9o33o6 تـــربــــيتـــ سوه|جكرم ع محمد ع
5o3795تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد سعيد محمود مبــــ|رك
876o95 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد حس محمد ثــــ|بــــتـــ
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم نبــــيل محمد ش|ش26678|
6o5|64ش|م رش|د محمد د|ود طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــسنتـــ 

تـــمريض |لفيوم نور| رمض|ن عبــــد| جمعتـــ64373
د|بــــ |سيوط| سم|ء فتـــ حسن عبــــد|لفتـــ|ح|383|89
حقوق ع شمسي|ر| وليد سم يح 2|463|
يم ع عل|م87996 معهد ف ص بــــ سويفمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ع|بــــدين ع محمدع|بــــدين52975

تـــج|ره |ل|سكندريهي| عبــــد |لحفيظ عبــــد |للطيف حسبــــ 486887
9o2785 يم حقوق سوه|ججه|د رمض|ن محمد |بــــر|
7oo787|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ع محمد عطيه رمض|ن
34752o|يم |حمد محمد حس دعبــــس تـــج|ره بــــنه|بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |حمد محمود محمد73285
يم عبــــد|لعظيم238|26 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه عبــــد|لعظيم |بــــر|
5o9|28تـــج|ره دمنهوركم|ل محمد كم|ل عطيه |سم|عيل
8265|oكليتـــ |لطبــــ بــــقن|د| | عل|ء محمد عبــــد|لبــــ|سط
7768o4|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره جم|ل عبــــد |لحميد عبــــد|لفتـــ
تـــج|ره ع شمسبــــي جورج من جرجس5528||
48|o32تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنو|ل محمد حسن محمد |لمغربــــى
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|دين| خ|لد محمد |بــــو |لفضل مصط 777874
يم |حمد5537|3 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنسمتـــ محمد |بــــر|
499|o4 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ند| سعيد قطبــــ |لرز
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4o8435تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن محمد ي
2359o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه | ع|دل سيد حسن
6o9788ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم حسن حسن ع |لش|بــــودى
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد |لسيد262645
453|79| ندستـــ بــــنه|حمد طه |حمد طه |لج|ر كليتـــ 
89667o  تـــربــــيتـــ سوه|جم|دون| بــــليغ صفوتـــ بــــ |م

يم|974|4 يم |لسيد |بــــر| ه |بــــر| حقوق حلو|نم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمود |لحس محمد |سم|عيل|84348
تـــج|ره ع شمسبــــيشوي |م فهيم تـــوفيق9|78||
تـــربــــيتـــ طنط||ء |لش|ف عبــــد |لق|در |لش|ف حسن||44|6
479oo8 |علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمه|بــــ محمد |حمد محمد |لسل
853|8o|كليتـــ حقوق |لم |بــــتـــس|م كرم حسن محمد
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخأمنيه |لسيد ر| محمد ع حمود7598|4
2569o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى محمد |حمد عبــــد|لعليم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حسن|ء محمد بــــدري ح|فظ|83226
ره|حمد خ|لد عبــــد|لسل|م |حمدعبــــد|لرحمن7584|2 عل|م |لق|
3265o2رهمري|ن| ذ |سكندر جريس تـــج|ره |لق|
77o4oo|ندستـــ |لزق|زيقحمد عل|ء بــــرك|تـــ ع |لع|يدى
488o|7حقوق |ل|سكندريهنور |لدين ع|دل حبــــ ح|فظ
269|3oعلوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعبــــ |سم|عيل |لسيد ج|دو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن| محمد ممدوح عبــــد |لم|لك عبــــد 22974|
9o254| طبــــ سوه|جمنتـــ | |حمد |لسيد |حمد
764o55د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رو|ن فوزى فطيم محمد نوي
9|47o7|ء مصط شو محمد| د|بــــ |سيوط|  
23337oلسن ع شمس|س|ره شعبــــ|ن شح|تـــه جمعه
تـــج|ره بــــور سعيدكريم ص|لح ص|لح محمد |حمد762485
تـــربــــيتـــ |سو|نمل حسن عبــــد|لفضيل شح|تـــ|846636
تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود شعبــــ|ن محمد6|42|8
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرغدتـــ |حمد محمد لط س|لم سليم638648

5o783ندستـــ بــــ سويفع محمد محمود عبــــد|للطيف
52o|o8د|بــــ دمنهور|لي عبــــد|لمنعم مصط |لعط|ر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر محمد بــــهجتـــ متـــو633554
3535ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود |حمد متـــو عبــــد|لر|زق
34o538تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن حس محمد ف|روق عبــــد
2|4o53 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نغيد|ء ي| ف|روق عثــــم|ن ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحس |حمد تـــوفيق ع |لحري 5||4|2
7o|638 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى عبــــد |لنبــــى |بــــو |لمح|سن ج|د سليم
52o|36يم مسعود علوم دمنهورندى |حمد محمد |لغري |بــــر|
752o9|تـــج|ره ع شمس |ر محمد محمد منصور سعد |لقرش
42o887| حقوق طنط|سهيله عبــــد|لحميد محمد حسن عبــــد
2|959oوف|تـــمنه | محمود محمد عبــــد|لحميد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | |لسيد حمدى |بــــو |لمع|||6984
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء ص|بــــر فرغ |حمد 879936
895o82 زر|عه سوه|جمحمود صل|ح محمد |لسيد
يم |حمد محمد |بــــو |لمجد783998 تـــمريض |لزق|زيق حمد |بــــر|
269o8|| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــروضه |لسيد حسن محمد ج|بــــ
يم348943 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريم حمدي حس |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| مصط سعيد مصط عبــــد|253957

ره|مريم عمرو عبــــد|لجليل مر3445| د|بــــ |لق|
4|2o84تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|يكل |يه|بــــ بــــليغ |نطون
4o4|43 بــــي د|بــــ دمنهور|محمد |لسيد |لمغربــــى محمد |ل
ى ي| محمد |لسعيد دود|ر2466|6 |د|بــــ طنط|بــــ
4|274oيم سليم يم سليم|ن |بــــر| رتـــ|حبــــيبــــه |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7|o569يم حسن عل|م تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |سم|عيل محمد عبــــد| |لحن 423|44
ه عم|د عبــــد |لوه|بــــ محمد|23964| وف|تـــ|م ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف |حمد يوسف |حمد347997
ره|ن|ردين عم|د حليم لبــــيبــــ7755|2 د|بــــ |لق|
ع|ن|268594 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء عيد |حمد 
3535o4تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود رمض|ن ش|كر محمد
5o7oo5|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن سل|متـــ رمض|ن |حمد شبــــل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد رفعتـــ كم|ل حبــــيبــــ4|45|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمود |لسيد |حمد43942|
2|87o9حقوق حلو|نمحمود محمد مع| رشو|ن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــل|مون شنوده عبــــد|لمسيح ي 527|83
د|بــــ |سيوط|سم|ء |حمد محمد حم|د مسلم|755585
رهشيم|ء محمد |لسيد |بــــو زيد52242| طبــــ |سن|ن |لق|
6844o3 يم يم عبــــد |لمجيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرحمه |بــــر|
6|o683معهد ف ص طنط|س|ره حس حس |لشه|وي
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمروه ط|رق محمد محمد خشبــــه692597
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عل|ء |لدين محمد أحمد محمد عبــــد |448944
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوق عطيتـــ |لسيد محمد |لغني 966|63
6o|435طبــــ بــــيطرى بــــنه|دير بــــسيو مصط محمد محمد
5|o|84علوم طنط|محمد |حمد ح |لسيد
رهيوسف عبــــد|لحميد فرح|تـــ حسن42484 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره طنط|حس عبــــد|لكريم عبــــد|لع| عبــــد|||6|45
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر فوزى محمد |لسعد 444478

معهد ف ص بــــ سويفمصط معوض حميده محمد6|737
7o65o7 صيدله |لمنصورهرن| عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |لسميع عبــــد
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد عم|د عبــــد |لغ محمد مش|678578
238o59|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه |نور |لسيد |لسيد عبــــد |لو|حد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دير عيد عبــــد| سيد8982|8
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767o|7تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي| ع|دل عبــــد |لش| عبــــد |لح|فظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن عز|لعربــــ محمد محمود |لتـــري4256|5
8o6535د|بــــ |لم |دي عبــــد|لق|در |بــــوسيف ن|يف|
6368o4تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ي| عبــــد| سليم|ن
4o|352حقوق |ل|سكندريهرحمه محمد عبــــد |لر|زق منصور |لسيد

646o5|ه ربــــيع عويس رمض|ن تـــربــــيتـــ |لفيومم
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد262794
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيم|ن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل عبــــد |698442
ر بــــه|ء عبــــد|لودود |بــــو|لمع|778||3 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ|
449837| ره/ري|ضتـــ|ء بــــه|ء |لدين |لسيد فضل | إعل|م |لق|

ر محمد24237 رهي|سم حس م| تـــج|ره |لق|
||6o4|علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف |يه|بــــ فريد عزبــــ
يد 3855|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد|لق|در عمر عبــــد|لق|در |بــــو|ل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط صبــــرى مصط |بــــوعيد245922
تـــج|ره طنط|حمد حسن يح |لشنشورى|782|43

حقوق |سو|نف|تـــن |لسيد بــــكرى ع366|9
صيدله |لزق|زيقعم|د ع منصور ع |ل|م|م636333

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفغ|ده |حمد سيد محمود|2|52
6o5322ق علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمنتـــ | حس|م |لسيد عبــــد |لمنعم سق
48o67oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د |نه نسيم تـــوفيق نسيم دق|ش
يم عبــــد |لرحيم|776297 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| ط|رق |بــــر|
يم |م مر2|6489 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو |بــــر|

ره|محمد عوض بــــدر ع32869 د|بــــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهبــــه | محمد حسن محمد سل|مه447456
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لسميع خ |267|78
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه مو حسن محمد243698
7o3|87حقوق |لزق|زيقحسن عبــــد |لبــــ|سط محمود عطوه شعل
رهمنتـــ | جم|ل س|لم عبــــد |لع|ل752|3| تـــج|ره |لق|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىزي|د |حمد محمد محمد عطوه ر|شد629686 ع.
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد يوسف محمود جوده يوسف3394|6
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخلعر|بــــى محمد |لعر|بــــى محمد |لسيد4||442
تـــج|ره |لزق|زيقوحيد يونس وحيد يونس سليم|ن786992
ى3422|5 يم متـــو |لع ف |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |

فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|ر| خ|لد |حمد سيد مصط |649|
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد |لرؤوف ع محمد785225
7o8|2o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنور| شو محمود محمود محمد سود
معهد ف ص بــــور سعيديوسف محمود رشدى يوسف عطوه9488|6
فنون جميله فنون |ل|قف|طمه محمد صل|ح محمد835967
47972oيم حل ق|سم ف |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |

4|27oف عبــــد |لرحمن محمد ندتـــ | حقوق حلو|نش|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمود خ|لد عبــــد|لغ ج|بــــ ||26842
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زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |لسيد سعد |لبــــسطوي عبــــدربــــه686852
يم محمد9|4849 تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |حمد |لسيد |بــــر|
336o59كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمه| ح|تـــم عبــــد|لسميع محمد

4o867|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء ع|طف |حمد |لدحروج
64646o|يم رزق حسوبــــه تـــج|ره بــــور سعيدحمد |بــــر|
52o32|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن حمدي عبــــد|لسل|م عبــــد|لحميدعبــــيد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ده خش|نه عبــــد |لحميد حسن757566
6oo423 يم عبــــد|لعزيز مو تـــربــــيتـــ طنط|سهيلتـــ |بــــر|
53o262تـــ عبــــد |لنبــــي سعد منصور |لشيخ ع تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورم
د|بــــ |ل|سكندريه|صفيه عبــــد |لمنعم |لشح|تـــ عبــــد |لمنعم عطيه527386
معهد ف تـــمريض طنط| ف|طمتـــ |لبــــكرى محمود مطيط|43449
25o985د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود مجدى محمد مجدوبــــ
8o6828كليتـــ حقوق |لم |عبــــد| ع|طف فوزي |لسيد
4|989oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |لمتـــو عبــــد |ل عبــــد |لرحيم
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهكريم ع|دل سليم عبــــد|لجو|د487478
ل|37|9|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| محمد محمد محمد |لسعيد 
3289o|طبــــ بــــنه|محمد ه| مصلح |بــــو|لفتـــوح
9|45|o  يم حس معهد ف ص |سيوطزينبــــ ع |بــــر|
25977oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــغ|ده محمود حس عيد
ره|ي|سم وجدى ف|رس ض|237429 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o4678|د|بــــ سوه|ج| سم|ء سيد كم|ل عبــــد|لحميد
يم عوض476325 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر خ|لد |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ش|كر عبــــد|لمنعم حسن|333354
تـــج|ره دمنهوررو|ن س|لم محمد س|لم  |د544464
ف محمد محمد شعل|ن|8|6|4 د|بــــ دمنهور|فرحتـــ |
5o|84oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم ن| رزق شنودتـــ
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ط|رق محمد عبــــد |لغ ص765446
تـــج|ره ع شمسس|ندى موريس نبــــيتـــ ن|روز39268|
يم|6|8775 حقوق |سيوط سم|ء حف فتـــ |بــــر|
8952o2 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد عمر عثــــم|ن عليو
495o27د|بــــ |سيوط|عثــــم|ن محمد عثــــم|ن محمد
254o74كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد مجدى سعد مصط جعفر

73o76نوعيتـــ |لفيوممل حكيم عبــــد |لحكيم |سم|عيل غضبــــ
ف ع |لسيد3||6| رهمحمود | تـــج|ره |لق|

لسن ع شمس|ف|طمه ي| محمد رش|د |حمد عبــــد 22483|
83386oنوعيتـــ فنيه قن|ه|له محمد جل|ل يوسف
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رض| معوض |لجمل|9|268
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ف|يز عطيتـــ محمود عبــــد |لرحمن54|632
وف|تـــ|محمد رفعتـــ رش|د أحمد حبــــرك769957 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
علوم ري|ضتـــ حلو|ننوره|ن جمعه محمد مر|5229|
علوم طنط|محمد |لقطبــــ محمود ط|يل768|43
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|وليد |حمد سليم|ن حسن768469
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء خ|لد عبــــد |لص|دق حس عمر787277
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد رمزي فؤ|د |حمد|3467|
ن| فؤ|د عبــــد |له|دى عبــــد |لفتـــ|ح689398 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|مريم عبــــده غريبــــ محمد |لدقن|وى763692
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود عبــــد |لن| عو|د بــــيو55864|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ط|رق كم|ل عبــــد|له|دى|2|2456
تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ |سم|عيل ع شح|تـــ طلبــــتـــ354579

رهس|ره محمد ع حسن99||3 ندستـــ |لق|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد ن| لط عوض |لسيد772877
7o5897ى محمد عبــــد |لر|زق طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد |لخ
3646o4د|بــــ ع شمس|حسن|ء محمود عبــــد|لمجيد بــــيو
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد ع سيد محمد853928
53o327ق|وى ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سل صل|ح محمد |ل

ره|ه|جر مصط |حمد مر|د25364 عل|م |لق|
3||88o|ندستـــ حلو|نحمد مجدى عبــــد|للطيف |م|م
تـــ سعيد ونيس رحومه|422953 تـــج|ره |ل|سكندريهم
يم |بــــو|لجل6544|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط محمد |لسيد |بــــر|
8o8978طبــــ |لم |فتـــ ه| فتـــ حبــــيبــــ

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لوه298|6
7o|234معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمهند محمد سيف |لدين عبــــ|ده محمد
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد ط|رق فهيم فه |لغني||7727 ع.
تـــج|ره كفر |لشيخحل صفوتـــ محمد حل |لرمسي |554|4
353636| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد |س|مه عبــــد|لسل|م ع
43o972حقوق طنط|ديل |حمد محمد عبــــد|لح|كم ع ن
يم مرزوق|44474 ندستـــ |لم |بــــ|سم |س|مه صبــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى رمض|ن كم|ل عبــــد |لكريم27764|
52o823علوم دمنهوررحمه رض| عبــــد|لو|حد محمد ع |لصبــــ

علوم حلو|نس|متـــ محمود ف|روق محمود|46282
8o|72oمعهد ف تـــمريض |لم | محمد جمعه محمود جمعه
9o2|47 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم ممدوح لبــــس مقريوس
4o69o3| د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن مصط عبــــد|لع|ل مصط
624o56حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد يوسف ربــــيع محمد

رهمحمود ط|رق محمد فؤ|د6584| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ جوده |لسيد |سم|عيل عثــــم355|33
63333oف ع|مر عبــــد|لمطلبــــ محمد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصبــــ|ح |
يد مرج|ن||29||4 تـــ محمد |لسيد |بــــو |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
تـــج|ره ع شمسسيف م|جد محمد مصط 24528|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمك|ريوس غبــــري|ل ز عبــــد|لشهيد836798
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق رفعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــى248995
2|5o82علوم ري|ضتـــ بــــنه|د| |ل سم حس عزيز
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وف|رن| خ|لد ع محمد بــــيو 9583|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د حس|م |لدين عثــــم|ن حس غ|255955
د|بــــ ع شمس|م|رين| خلف عري|ن ثــــ|بــــتـــ9335|3

662o5|علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد ع عبــــد |لسل|م محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمود محمد محمد يوسف |لحم| 542|26
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|خلود مصط عبــــد|لمقصود عبــــد|لرحمن 852|27
يم عبــــد |لمجيبــــ محمد مر |446389 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
|247ooيم محمد سيد |حمد علوم ع شمسعبــــد | |بــــر|

علوم بــــ سويفوق عبــــد |لنبــــي طه جنيدي|94|5
رهج| ط|رق محمود |حمد44379| علوم |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|سم وجيه |سم|عيل |لديد|مو 5|6986
يم ص|لح محمود |حمد|475|89 طبــــ |سيوط بــــر|
وف|تـــيوسف محمد عبــــد |لوه|بــــ |م 29559| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
355o94تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسوق خ|لد |لسيد درويش
ندستـــ طنط|نور ن|در عبــــد |لرؤف فتـــوح س|لم292|45
تـــج|ره |لمنصورهخلود عم|د ح|مد |حمد من|252|69
طبــــ |لفيومسيف |لدين عبــــد|لبــــ|سط عبــــد| خليل886446
4567o7|تـــج|ره طنط|مل |لسيد محمد عطيتـــ
42759o|معهد ف ص طنط|لسيد ي| |لسيد عبــــد| قرقش
44233oمعهد ف ص طنط|مصط ع |لغريبــــ |لششتـــ|وى محمد دويد
83877oكليتـــ |لطبــــ بــــقن|ه|جر محمد عبــــد|لكريم سيد
5o648o| علوم |ل|سكندريهل|ء عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لرحمن
83o8o4 لدين |م| تـــج|ره |سيوطيح مسعود ن
د عبــــد |لعزيز ع محمد |لمغ|زي7859|4 تـــج|ره كفر |لشيخن|
53oo25|ندستـــ |ل|سكندريهحمد ن| محمد بــــكري
ر مظهور بــــ|رح78|353 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ف|دى م|
د|بــــ سوه|ج|دير شعبــــ|ن محمد عبــــ|س  897679
6o5853يم زر|عه |لمنصورهزينبــــ عوض |حمد |بــــر|
|454o5لسن |لم |محمد محمد حس محمد|
يم وديع74|868 نوعيتـــ موسيقيه قن|بــــول| ن| |بــــر|
435|o9 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن
33o27||د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سلسبــــيل نور |لدين عبــــد|لوه|بــــ عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد خ|لد محمد |بــــوشنيشن||25575
صيدلتـــ سوه|جم|رين| ن|ثــــ|ن صد عبــــد|لسيد 8|8992
6o533| علوم |لمنصورهمنه ع|دل |لسيد |لقلي
علوم بــــنه|عبــــد|لحليم محمد ن| عبــــد|لحليم محمد24|2|3
ف محمد سيد 887426 تـــج|ره |سيوطم |
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ي| محمد حسن محمد699455

46oo|زر|عه ع شمسندى شو زكرى عبــــد|لحق
9|o655 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمريم مجدى س| زخ|ري
7o2346علوم |لزق|زيقه|يدى سليم فكرى ثــــ|بــــتـــ
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تـــج|ره ع شمسمحمد ص|بــــر سيد ص|بــــر42563
7677o5تـــربــــيتـــ |لعريشرو|ن ممدوح عبــــيد ع|يش عبــــيد
4o439||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد حس ع حسن
كليتـــ |أللسن ج أسو|نه|يدي ه| محمد ع 49||83
يم محمد عبــــد|لغ |لقصبــــي2264|5  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
764o7|حقوق بــــورسعيدمريم حسن محمد عوض محمدين
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسل |حمد عبــــد|لحميد محمد نعن|عتـــ437926
3423|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم محمد سم محمود |لليثــــى|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحس م|جد حمدى |بــــو |لمجد9425|6
رى5696|2 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محمود محمد |لجو
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــسمله جم|ل سيد عبــــد|لتـــو|بــــ7|2363
346|6o|حقوق بــــنه|زي|د عل|ء |لدين محمود |حمد عل
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسصف|ء |له|دى عبــــد|لحق |لبــــسيو |44286
تـــج|ره كفر |لشيخع فتـــ |بــــو |لفتـــوح غ|زى |لعبــــ|8|72|4

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م محمد ن |حمد محمد75|32
264o89|تـــج|ره بــــنه|سم|ء محمد عبــــد|لمر محمد
معهد ف ص |لمنصورهشيم|ء خ|لد ح|مد عبــــ|س43|693
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد رض| محمد عبــــد |لسل|م ضيف245647
ش|م عبــــد| ربــــيع|229878 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد 
765o65|ف محمد عبــــيد صيدلتـــ بــــورسعيديه |
23||2oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عل|ء عويس ح|فظ
5o9o72كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد| حسن محمد محمد قطيط
د|بــــ د |ط|رحمتـــ وجدى |حمد ع شلوف654|62
7|o|22تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحس|م خ|لد يوسف يوسف |لطنط|وى
43|52oعلوم طنط|ع|صم محمد |لشن|وى |بــــوعطيه

رهعبــــد | س| عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد 23445 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نكريم |لحس عبــــد|لحميد ضمر| 864429
6o7829تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم رأفتـــ حس عبــــد|لخ|لق زعف
3486o7تـــج|ره ع شمسع محمد ع |سم|عيل |لشويخ
36o783د|بــــ بــــنه|منتـــ | دسو |سم|عيل |لسيد شلبــــى|
ره|وق محمد عبــــد| محمد حسن6534|3 د|بــــ |لق|
يم|4327|8 ف عط| |بــــر| طبــــ |لم |س|مه |
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــغريد محمد |سم|عيل محمد |لحف 789847

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه| سعيد حسن محمود |لفيو27788
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ س|مه عبــــد |لمنعم س|لم س|لم|677494
يم أبــــو ريدتـــ476239 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ نبــــيل عبــــ|س إبــــر|
علوم |سو|نك|رمن مدحتـــ ملك فهيم|8|826
6763o7 صيدله |لمنصورهريه|م |لمتـــو مصط عوض مصط
82o228|تـــج|ره |سيوط|ء منصف مصط عبــــد|لوه|بــــ
62o925|طبــــ |لمنصورهسل|م عم|د |حمد |لسعيد جمعه
2373o9خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممن|ر بــــدر|وى زيد|ن بــــدر|وى
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طبــــ بــــيطري |لم |ف|طمه |حمد محمد |حمد5425|8
يم محمد|642377 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|حمد محمد |بــــر|
ف عبــــد |لق|در |حمد |لعل835||7 تـــج|ره |لمنصورهغ|ده |
88|o73 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد جم|ل رجبــــ حس|ن
9237|o  حقوق سوه|جمحمد عم|د |لدين محمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعمرو ربــــيع محمود محمد يوسف4388|3
7o2465|يم فتـــ |بــــو قفه تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء فتـــ |بــــر|
495696|  |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد محمد صد محمود ع
77o736|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه |حمد شو حسن زويد
ره|حمد مدحتـــ |حمد محمد|222982 د|بــــ |لق|
45334oندستـــ كفر |لشيخمحمد محسن |حمد يونس ن|صف
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جندى ع لط عطيه633335
6o67|6ندستـــ |لمنصورهع |لسيد ع سيد |حمد سلم|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|أحمد ط|رق عوض | |لسيد |بــــو زيد6|4537
5o4896يم د|بــــ |ل|سكندريه|رن| ط|رق محمد |بــــر|
ر جل|ل |حمد بــــدر|5567|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد ز|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد مصط صل|ح محمد |لص|وى66|752
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم عم|د نجيبــــ محمد83|857
|ئيل |ندر|وس832527 ندستـــ قن|بــــول| ع|طف |
8o9969تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|دي مؤمن ز ك|مل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم |حمد محمد |لسيد682454

6697o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممنيتـــ خ|لد بــــدوى سيد
معهد ف ص بــــنه|م| س| عبــــد|لفتـــ|ح ح|فظ|248376
ره/ري|ضتـــكريم ح|زم حس محمد حسن|222|2 إعل|م |لق|
تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد ع |بــــو|لخ محمد|63728

256o6o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| محمد عبــــد|لسميع |لل
صيدله |ل|سكندريهآيه عيد عبــــد |للطيف بــــدر89|435
7oo4o2طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدير |لسيد شعبــــ|ن غ|زى
765o49 |تـــج|ره بــــور سعيدعبــــله حس عبــــد |لسل|م |لغيط
8|5o46لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نرم س|مح فكري نجيبــــ|
ى|75|775  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد بــــيو فرج |لز
ه رض| مصط علو|ن|779484 تـــج|ره |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم عص|م محمد |حمد482954
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم | مكرم فوزى حن 54636|
642o48تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|يدي عل|ء |حمد محمود
7655o4|تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد مر محمد عويضتـــ
8o6o42صيدلتـــ |لم |ف|طمه صل|ح عبــــد|لك| ربــــيع

معهد ف تـــمريض بــــ سويف مصط |حمد عل|ء |لدين |نور58866
تـــج|ره ع شمسسحر ع |حمد ي |لدين||22|3
تـــج|ره بــــ سويفليدي| عي مج |بــــو|ليم |4|9|8
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نسمه مسعود |بــــو|لوف| محمد|83385
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9o8|9o ش|م عبــــد|لر| ح|مد تـــربــــيتـــ سوه|جخلود 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن |سعد عز يوسف|836546
439o83|تـــمريض كفر |لشيخف|رس سليم|ن محمد ع عط
تـــج|ره كفر |لشيخف|يزه عبــــد|لل|ه متـــو  عبــــد |لل|462249
5o4352علوم |ل|سكندريهمريم ط|رق محمد شح|تـــه |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــول| جميل فتـــ جورجيوس829995
تـــج|ره ع شمسحمد ص|لح محمد عبــــد |لمجيد|48|26|

|447o|يم عثــــم|ن |بــــوحبــــ تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نر| | وليد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقسم|عيل عبــــد|لحميد |سم|عيل |بــــر|967|64
8463o3| تـــمريض أسو|نلشيم|ء ع مصط بــــش
52527oندستـــ |ل|سكندريهمريم شوكتـــ عبــــد |لحميد محروس عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس عص|م محمود سليم|ن3384|3
26o585|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء مو |حمد |لسيد
طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|لعزيز محمد |حمد محمد د|ود437538
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد عبــــد|للطيف محمد غ|نم|47964
زر|عه |لزق|زيقحمد محمد |حمد |لسيد||78484
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لوه|بــــ |م|م ع234425
8o32o8تـــمريض |لم | مهر|ئيل سم لبــــيبــــ منصور
ندستـــ حلو|نزي|د حمدى رش|د عبــــد |لح|فظ|2552|
43|5o6ف فتـــ ع عبــــد |لمجيد صيدله طنط|زي|د |
4o6249د|بــــ |ل|سكندريه|مريم شح|تـــه محمد وزيرى حسن
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعص|م عبــــد|لكريم محمد محمد|5|223
3397o||نوعيتـــ بــــنه||ء |حمد محمود |حمد

3662oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه فتـــ محمد |لسيد
|4o||6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسهيله عبــــد |لرحمن سيد عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | س|مح |لسيد ع |سم|عيل632739
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد ع|مر مر محمد|7942|3
صيدله |ل|سكندريهندى محمد محمد محمد |لشيخ542532
6o6468علوم |لمنصورهمهند |س|مه رشدى |لدسو ن |لدين
د|بــــ د |ط|رن| |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد غنيتـــ722|34
يم235|64 ف محمد سعيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد| |
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمد |حمد عبــــد |لخ|لق مر |حمد|4225|
طبــــ سوه|جحس|م |لدين |حمد محمد |حمد  894995
247o|7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شو عبــــد|لعزيز نجم |لدين
9o8o9o د|بــــ سوه|ج|ف|طمه ع |لورد| ع

ف ك|مل عبــــد |لغ 22265 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسمر |
32o647تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| ص|بــــر عبــــد|لمنعم محمد
49oo64بــــند|رى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندي عمرو محمود خ
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيه مرزوق محمد لوندي|837287

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه محمد عبــــد | عفي ش| |26938
27o435د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف عل|ء نجيبــــ عبــــد|لوه|بــــ غنيم
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ر سعيد |حمد حسن836443 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجو|
68o593يم فوده نوعيتـــ |لمنصورهسميحه |لسيد حمدى |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عمرو ع|دل فوزى محمد حسن |لعمرى||4944
827o53لس عيد تـــوفيق عطيه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديك
2556o9|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد |لسيد عبــــد|لد|يم نعيم
9o398|  طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىعبــــد| عص|م محمد عبــــد|لوه|بــــ
يم شح|تـــه2556|7 صيدله |لمنصورهرنيم شو |بــــر|
تـــج|ره |سيوطرو|ن كم|ل سيد |حمد سعيد حسن 843276
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديوسف |حمد محمد محمود خميس764442
7o8878 علوم |لمنصورهبــــه محمد محمد |لدسو
8o3|82 كليتـــ حقوق |لم |غ|ده رض| ه|رون تـــو

8998oد|بــــ حلو|ن|محمد عمرو عبــــد | عمرو
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــثــــينه محمد محمد |لص|وي ع 887|78
حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لر|زق ق|سم |بــــو شق|ف4|4956
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد عبــــد |لمنعم عبــــد|لمنعم محمد فرج|32|62
د|بــــ |سيوط|مروه سعيد عبــــد|لحميد ع 885984
7o|936رهحمد حمدى |لسيد عبــــد |لمقصود درويش عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرو|ن ع|طف سيد أحمد سل|م4768|6
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن عبــــد |لع|ل |لسيد عوض|75848
6o7836د |ء كم|ل أنور عبــــد |لحميد مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــفتـــ |م|م |حمد عبــــد|لرحيم233725
يم ن779744 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرضوى عبــــد |لر|زق سليم إبــــر|

حقوق حلو|نرضو|ن ف|رس شح|تـــه عبــــده36237
763o86تـــربــــيتـــ بــــور سعيدن|دين |حمد محمد غريبــــ |لش|ف
تـــج|ره بــــنه|سل|م رزق صبــــرى عبــــد|لرؤف محمد|352||5
ه ي |لشن|وى |لشح|تـــ |لبــــي|ض624633 معهد ف ص بــــور سعيدن
|د|بــــ |لم |سم|ء محمد ع محمد|2447|8
نوعيتـــ طنط|نوره|ن عبــــد| عبــــد| |لن|دى434646
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى جم|ل |لس|د|تـــ |ل|م|م |لسيد|86||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|ره حمدى بــــرك|تـــ حمدى ع 92|425
ق|وي|844262 م عمرو مسعد |حمد |ل كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ند
يم عبــــ|س محمد755458 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق |بــــر|
5o3442 ر عبــــد|لرحمن مو طبــــ |سن|ن كفر |لشيخريم م|
5o4472علوم |ل|سكندريهرح|بــــ حسن |لسيد حسن |لسيد
4o943oى محمود بــــهج|تـــ محمد بــــصيلتـــ |د|بــــ طنط|خ
يف عبــــد|لعظيم عبــــد|لخ|لق س249272 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــس|ره 
4o8989ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عل|ء محمد عبــــد|لحميد |لحلبــــى
2|659o تـــج|ره ع شمسكريم نج|ح |لسيد مصط

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم مجدى |بــــو|لعن محمد|5|39
تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لحميد محمود عبــــد|لحميد |87557
8o29o4يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ف|طمه محمد محمدفخري |بــــر|
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رهمصط محمد عبــــد |لعظيم محمد39648 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o9|oo| ندستـــ |لم |لسيد محمد محمد |لبــــسطوي
7o8852تـــربــــيتـــ |لمنصوره عص|م محمد شح|تـــه |لسيد
لسن ع شمس|بــــل|ل محمد رأفتـــ سيد233669

رتـــ/ري|ضتـــ|نور|ن محمد نبــــيل |بــــو |لق|سم6582| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ ع شمسيو|ن| رمسيس فه عبــــد|لمسيح7|8||3
42|o77|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ |ر محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغف
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لخ|لق |بــــو|262728
4|28o9يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|فرح محمد ع محمد |بــــر|
34o633تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د | صبــــري عبــــد|لش| محمد |حمد
|336o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م عبــــد |لفتـــ|ح غريبــــ معوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسم|ء مصط محمد |حمد|848723
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومدع|ء ع|دل محمد حسن487|2|
بــــه |لسيد مصط عط247489 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن و
8o9|o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمرو محمد شلق| عبــــد|لعظيم
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ن عثــــم|ن |لسيد محمد3|4|64
4o53o6| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|كريم ن| كم|ل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه يوسف طه جعفر|6599|6
687o72يم |لسيد تـــمريض |لمنصورتـــ صف|ء ع |بــــر|
44|2o6| د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد | ن عبــــد |له|دى عبــــد
3||78oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع|دل حسن ع|دل حسن |لرص|ص
ه حمدى حسن شلبــــى254943  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم
5o9753| |تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد|لحليم رمزي علو
6332o7يم صيدله |لزق|زيقمن|ر محمد عبــــد |لع|ل |بــــر|
263o72كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــنوره|ن جم|ل محمد ز|يد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمنيه |يمن عزتـــ عز|م|269358
|د|بــــ |لم |دع|ء سيد مو حسن|96|82
تـــربــــيتـــ دمنهورض |لسعيد متـــو عبــــده ق|سم499648
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ مجدى حسن |حمد46274|

ره|شيم|ء محمد محمود عيد6|458 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لس رمزى يح س| 884583 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــك
35o25|رهسل|م |يمن محمد محمد عبــــد|لرحمن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد محمد |لسيد مبــــ|رك536743
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حمدى عبــــد |لكريم عبــــد |لع|ل س736||5
يم35882| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|يدى سعيد تـــوفيق |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|مه |حمد ري|ض حس ||25|29
48o769ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|رح|بــــ رجبــــ زغلول ع |بــــوزيد
||5o42يم رهس|ندر| س|مح |لكس|ن |بــــر| علوم |لق|
يم|67629 تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| |لمنصور |لطنط|وى |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء ن|دى محمد |حمد782|5
|246o7إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيوستـــ | لطيف خلتـــ سعيد
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د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ع محمد |لسيد حمزتـــ|9|9||7
ف حل محمد859786 كليتـــ حقوق |لم |زينبــــ |
8|657oخدمه |جتـــم|عيه |لفيومد |نه د| |ل فوزي صليبــــ

يم|2988 رهمع|ذ ر|فتـــ ممدوح |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
حقوق بــــ سويفحمد ط|رق محمود عبــــد |لعظيم||5766
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومع|صم مصط محمد ع65755

7o6343 ى مصط تـــج|ره ج|معتـــ د |طند ه| محمد خ
83o767كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح ع|يد

ره|ه|له محمد محمود عبــــد |لرحيم27246 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3|3o64علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد حل |حمد ح|مد
7o48|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقربــــ|بــــ |لسعيد محمد |لسيد فرج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمود رشدى عبــــد|لسل|م سمك255723
76o974صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل |لسيد سعيد خليل
4o7|49د تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــه |لسيد محمد مج|
د|بــــ |سو|ن|نور| ع|صم حسن جمعه3432|4

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر منه عص|م حس محمود4973| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء سم سليم|ن حمزتـــ|53476|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نع|مر محمد ع عبــــد|لق|در محمد867894
د|بــــ دمنهور|محمد زغلول مو كيل| محمد493234

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسمر ن| محمد عبــــد |لعزيز حسن|3725
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دير عبــــد|لق|در يح |لحن|وى248529
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحس|م عبــــد|لحميد حس ح|مد834377
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د محمود عبــــد|لغ محمد 898885
33o7|2 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|س|ميتـــ ي| عبــــد|لغ |لطو

5237o طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمتـــ م|جد رجبــــ مصط
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|معتـــز محمد فرج عبــــد|لعزيزبــــسيو 3|4877
يم625232 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صبــــرى محمد |لسيد |بــــر|
44o74oد زر|عه كفر |لشيخمهيتـــ|بــــ محمد |نور |لذ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد جل|ل محمد ع|قول|4574|4
د محمود تـــيس محمد|23594 ره|ن| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهمن|ر حمدى شكرى |م|م52644| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o6726|تـــج|ره بــــ سويفلسيد رمض|ن محمد شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــتـــ شعبــــ|ن لط محمد عبــــد|لمطلبــــ437273
4468o7 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|بــــ|سم |حمد |حمد ع دسو
حقوق |لمنصورهرو|ن ح|مد ع محمد حسن غزى|76348
268o|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عمر عبــــد|لعزيز محمد
ر حليم54787| فنون جميله فنون حلو|نم|ري| مجدى 
5o2995ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدير حج|زى فرج محمد فرج
تـــج|ره |ل|سكندريهآيتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لمع محمد عسكريتـــ7|4853
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهعبــــد|لرحمن عم|د عبــــد|لفتـــ|ح محمد526|23 معهد |لج
899256| د|بــــ سوه|ج| حمد ع عبــــد|لع|ل ع
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تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ط|رق محمد أحمد47|752
88oo57 طبــــ |سيوطوسيم عزتـــ فوزى فرح

ف |حمد حسن ع 65756 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد |لرحمن |
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى|ء سم |حمد عبــــد |لرحمن|776993
6o4o94يم |بــــوعي يم |بــــر| يم |بــــر| علوم |لمنصورهعمرو |بــــر|
د|بــــ ع شمس|منيتـــ رض| |حمد عبــــد|لحميد عوض مطر354772
ف |لسيد |حمد حسن5|4792 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|رتـــ |
ندستـــ |سيوطن|جح محمد ن|جح |لسيد قلموش779|62
لسن ع شمس|ريم فرج جمعتـــ غ|زى عبــــد|لقوى849|52
تـــربــــيتـــ طنط|خلود ط|رق قطبــــ حس محمد2747|4
6o26o4|معهد ف ص طنط|سل|م مجدي محمد حف  |د
8o9684نوعيتـــ |لم |جميله ن محمد عبــــد|لرحيم
رهندرو محسن بــــر|ميدس نعيم|6258|| ندستـــ |لق|
2732o2 يم محمد حس حقوق حلو|نمحمد |بــــر|
7|o482|ه |لغبــــ| |لسيد ع |لريس تـــمريض |لمنصورتـــ م
9o2258| تـــج|ره سوه|ج حمد محمود |لسيد ع
6o83|3د|بــــ طنط|أيه حم|ده محمد |بــــو زيد|
6|4o98رهمن|ر ج|بــــر محمود |بــــوزيد عل|ج طبــــي |لق|
76o2oo علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد | رمض|ن عبــــد | حس
35925oلس نبــــيل سم بــــطرس صيدله ع شمسك
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن محمد بــــديع محمد حسن|626264
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد محمد محمد |لبــــدري محمد قنعر465569
3|4oo||تـــج|ره ع شمسحمد مجدى عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد
345o6o|تـــج|ره ع شمسيم|ن |بــــو |لحمد محمد تـــوفيق
تـــج|ره |سيوطند| صل|ح محمد ع 973|89
4|9o55حقوق طنط|مع|ذ قطبــــ ع محمد مر
ف محمد ف|يد367632 ين | طبــــ بــــنه|ش
4984o9د|بــــ طنط||ء عبــــد|لن| محمد محمد |بــــوزيد|
5o5442علوم ع شمسمؤمن محمد غ|نم عبــــد|للطيف عتـــش
ره|بــــش|ر جم|ل محمد قنديل92|3|6 ثــــ|ر |لق|
763|o9كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنور|ن محمد محمد محمود درغ|م
5|6o45|معهد ف ص |ل|سكندريهرحمه أحمد محمد عبــــد| ند
|35o98|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمود عبــــد |لرحمن |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقرض| |حمد مو يوسف |حمد87|636
44|9ooصيدله |ل|سكندريهي|ر| محمد محمد عي ع
63345o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقتـــقوى محمد |بــــو|لفتـــح عبــــد|لص|دق
طبــــ بــــيطري |لم |يفيل وجيه ن| سليم|ن|98|823
|3o862د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|و|ئل محمد يوسف محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  يه عم|د محمد حسن|769425
646|o|| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم ح|مد محمد حس
يف5463|| ف سيد عبــــد |لفتـــ|ح  ين | تـــج|ره ع شمسن
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79o567حقوق |لمنصورهجل|ل محمد |حمد |لسيد سندوبــــ
63|69oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| صل|ح فوزى عبــــ|س
|3|33oرهمحمد حس محروس عبــــد |لعزيز د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
بــــي 643749 ف |لسيد سعد |ل تـــج|ره بــــنه|سعد |
|23|o5ندستـــ ع شمسمحمد |حمد محمد عبــــد |لكريم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|م محمد حنطر7632|6
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط ي| |حمد مصط 345283
يم489532 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|دين يح |حمد خوج |بــــر|
8oo32|ندستـــ أسو|نمع|ذ محمود مد حسن
8337o4ف محمود |سم|عيل علوم |سو|نمن|ر |

5o|35| لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عبــــد | حس جمعه عبــــد
صيدله بــــ سويفع طه عبــــد |لعزيز عبــــ|س52967

257o72ف عبــــد|لفتـــ|ح ن|صف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|وق |
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن ع محمد سعيد|35389

ندستـــ بــــ سويفمحمود جميل محمد |حمد|5274
45ooo6ندستـــ بــــنه|سم| عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد عليوه كليتـــ 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء حمدى محمد |بــــو زيد|5328
6o22|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م ط|رق |لحس|ن |لسيد قنيده

38458| ره||ء عبــــد | يوسف ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لس سعد لويس عط| |449342 تـــج|ره طنط|ك
ين |يمن لط عشيبــــه645||4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمدى حس حمدى حس حبــــيبــــ34994

د|بــــ كفر |لشيخ|رحمه ي| فتـــ عبــــد |لوه|بــــ |لغري6929|4
9o862oتـــربــــيتـــ سوه|جنور| |س|م |لدين عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو
يم مصط زيد|78||63 ه عز |لدين |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنه|م

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد بــــه|ء حسن عبــــد |لرحمن|3932|
د|بــــ دمنهور|مصط |لمر|ز عبــــد |لبــــ| |لمر|ز 494722
يم349782 يم يوسف |بــــر| تـــج|ره بــــنه|ف|دى |بــــر|
7o|86o|يكل ى عبــــد |لبــــ|  معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء ي

و|ش8744| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر سم ك|مل |بــــو
3||o45ش|م ع محمد بــــكر وف|تـــيوسف  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشسل حن |بــــو ضيف محمود حن 767465
يكل259466 رتـــ|مروه |لسيد رف| |لسيد  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
63o577ش|م محمد عدس |لسيد |بــــر علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه سيد محمد عمر|842486
ندستـــ |لسويسحمد سعيد سليم |سم|عيل|445|76

45o4||رهحمد خ|لد محمد ر|شد محمد جنديتـــ ندستـــ |لق|
ه |حمد محمد مصط  غ|نم6|4278 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم شعبــــ|ن حسن حجو267765
8|o377 طبــــ |لم |عبــــد| شعبــــ|ن بــــدر عبــــد|لغ

رهيف خ|لد عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد||227 تـــج|ره |لق|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم |حمد محمد عبــــد |لرحمن53746|
ندستـــ ع شمسعل|ء سل|مه نعيم عبــــد |للطيف454|3|
77|42oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر عبــــد | |حمد عبــــد| محمد شلبــــي
ن| نجم |لدين حن عبــــد |لسميع حس |969|2 رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4966o2حقوق |ل|سكندريهدين| ز حس ز يونس
حقوق ع شمس |ر محمد عبــــد|لسل|م |حمد9689|2
نوعيتـــ عبــــ|سيهر| | مجدي محمد |حمد ج|د64969|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى ك|مل كم|ل ع حسن39369|
يم |لسيد |لفو|ل|648||6 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|سل|م عمر |بــــر|
4o2248د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل |لسيد س|لم |لسيد س|لم|
43243o ر محمد عبــــد|لغ  |لسعد معهد ف تـــمريض طنط| سل م|
8252o4زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرحمه سيد عبــــ|س |حمد
327484| تـــمريض  حلو|نل|ء حسن |سم|عيل عط| |
رهمحمد متـــو جل|ل متـــو عبــــد|لجو|524922 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8382o9كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد| |يه|بــــ محمد |لملقبــــ حل محمود
|د|بــــ |لم |مر|م عزتـــ محمود محمد6887|8
322|7o| حس | كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنيتـــ ص|بــــر بــــدوى ن
ف ومس|حه |لمطريتـــشيم|ء شح|تـــه محمد حسن |بــــو ط|لبــــ|69872 ك.تـــ. ف رى و
78o582تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد عبــــد |لعظيم عدوى |حمد محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ج|بــــر يونس حس|ن 49|247
صيدله |لمنصورهصف| |حمد عبــــد |لر|زق محمد سعف2|6896
7o8345| يم عبــــد |لر|زق |لبــــيو تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــ|ء |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمن|ر محمد سيد محمود57698|
ر يونس658|22 رهط|رق |حمد محمد ط| ندستـــ |لق|
22o697 |تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد|لعزيز محمود سيد ر
حقوق |لمنصورهرح|بــــ رض| عبــــد |لغ محمد |لمو| 3|6899
522o77زر|عه دمنهورمريم جم|ل عبــــد |لحميد ح|مد غنيم
تـــج|ره |سيوطمن|ر |حمد محمد عبــــد|للطيف  877769

حقوق حلو|نشهد |حمد ح|مد |لسيد25829
685|o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعم|ر ن| |لسيد ع محمد
يف حسن غنيم689599 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسن|ء حسن 
يم مسعد سعيد خط|بــــ|8|7729 زر|عه |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره بــــنه|م |لسيد |م محمد |ل|م|م|287486
|668o7فتـــ محمد |حمد محمد رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ كفر |لشيخ|ن|در محمد محمد أبــــو |لفتـــوح443497

8o5o5|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نفن|ن مصط سيد ع|مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجبــــريل مؤمن عيد محمد ع475684
438o|9د|بــــ كفر |لشيخ|ند| ع محمد حس زقزوق
تـــج|ره ع شمسمريم فتـــ وردخ|ن من|ن24862|
ندستـــ |لمنصورهمحمود |حمد خليل خليل يوسف |لحكيم677433
|د|بــــ بــــنه|محمد ممدوح عبــــد|لعزيز |لسيد4|8|33
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ي 682528 ره|س|ره سم فتـــوح عبــــد |لرحمن |ل| عل|م |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه|بــــ777474
434|o2صيدله طنط|سل|م محمود محمد |له|دي |لسيد قطيط
5|7o23يم |لفر|ش فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهلوج | |يمن |بــــر|
77927oيم محمد ع محمد يوسف معهد ف ص |لزق|زيقنسمه |بــــر|
حقوق |لزق|زيقيم|ن خ|لد |حمد محمد محمد||63983
حقوق حلو|نيم|ن |يمن محمد |سم|عيل|6476|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور| |حمد محمد ش| 434887
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد س| عبــــد|لرحيم عزبــــ||2|258
8o44o2ر ملك معهد ف ص بــــ سويفكرستـــ عم|د ز|
8o3525|وس ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــر|م جرجس مليكه تـــ|و معهد ع| 
معهد ف ص بــــور سعيدنوره|ن |حمد محمد محمد عط||974|62
يم |لقصبــــى688677 طبــــ |لمنصورهيوسف محمد |م |بــــر|
8955oo|د|بــــ سوه|ج|ف حسن شح|تـــه حسن
8462o9يم حقوق |سيوطمحمد صبــــري محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى وليد زين |لع|بــــدين مر22354|
رهدير |حمد يونس محمد ع237898 ندستـــ |لق|
5o9o39|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ع|دل شفيق محمد شح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد مسعد سعد ج|د|لحق575|23
يم757782 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد محمد محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|سعيد يوسف صبــــ يوسف495569
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقيونس محمد محمد |لسيد حس|ن قو779688
يم فرغ 876237 زر|عه |سيوطعبــــد|لرحمن مصط |بــــر|
|د|بــــ طنط|يم|ن نجيبــــ |لرف| |لجدى|434575
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطف|طمه زكري| |حمد عبــــد|لبــــ|رى 896463
782o|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|متـــ محمد كيل| |حمد كيل
يم زعتـــر|675|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طنور|ن |لسيد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد رمض|ن مو مر 2|32|8
نوعيتـــ |شمونمحمود |يمن فتـــ |لمغ 245824
يم  99|878 طبــــ |سيوطم|رين| عم|د يوسف |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود |لغريبــــ عبــــد | 688468
84o766يم وف|تـــمحمود عبــــد|لرؤوف محمد |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
وقحمد و|ئل |لسيد |لسيد |حمد سليم|766326 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |يه|بــــ محمد |لص|وى245687
78oo82ى عبــــد|لعزيز ف خ حقوق |لزق|زيقمريم |
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفم|رين| ع|طف عبــــد|لملك عوض626498
893|3o خدمه |جتـــم|عيه |سيوطه|جر محمود ع |بــــو|لعز
24775oتـــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد رمض|ن شبــــل ع |لبــــ|
7o3754يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقريه|م عبــــد |لخ|لق ع ع 
ره|ي| |حمد دي|بــــ حسن |لغن|م274352 د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم |لسيد سل|مه مصط |لشقري843|34
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42285o|طبــــ حلو|نبــــتـــس|م رمزى فرح|تـــ محمد |لسيد
ي محمد عبــــد|2567|3 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد خ
|34726| م محمد |حمد محمد ج|د | د|بــــ |لفيوم|د
علوم ري|ضتـــ ع شمسسم|ء رزق محمود محمد345944
6o9473معهد ف ص طنط|يف |حمد محمد |لمر محمد
ف جوده ه|شم778629 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
7727o|تـــج|ره |لزق|زيقمصط ح|زم ع محمد عي
525637| د|بــــ |ل|سكندريه|لسيد عزتـــ |لسيد حسن عي
82o97oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم|ريو م|جد ظريف مسعود معهد ع| 
4|o464د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع سعيد ع |بــــو بــــكر|
5o79o6تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــه | عبــــد|له|دى عبــــد|لعزيز عبــــد

58oo7تـــج|ره بــــ سويفيوسف محمود عبــــد | عبــــد |لحليم
776o62نده س|مح محمد ز خدمه |جتـــم|عيه حلو|نش|
6969o9| طبــــ ع شمسحمد عزتـــ محمد ع |لحسي
76|o86ندستـــ |لسويسندى محمد جمعه نور|لدين

5oo79تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود صبــــيح ع عبــــد |للطيف
8||9o8حقوق بــــ سويفمحمود صبــــ|ح طويس محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد |لسيد محمد |لبــــرل |3|7628
7564o|يم د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رمض|ن سليم|ن |لسيد إبــــر|
ى99|6|5 يم ص|لح |لعم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخي|سم مسعد |بــــر|
يكل627|44 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|ر| محمد |حمد محمد 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق محمد محمد |لهلبــــ|وى|24995
حقوق بــــنه|م صبــــ ن عفي سل|مه338927
تـــربــــيتـــ حلو|نزي|د محمد جل|ل عبــــد |لرحمن56496|
4o6473تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــف|طمه مصط |حمد مصط شعيبــــ
5o9|55تـــج|ره دمنهورمحمد |لعربــــى سعد |لبــــهلول شوم|ن
4|8o62تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسهيله عبــــد|لمجيد مر ح|مد
7o6279زر|عه |لمنصورهسم|ح ممدوح سعد رضو|ن عوض
تـــج|ره ع شمسنور عمرو محمد محمود825|6|
5o|329زر|عه |ل|سكندريهبــــكر محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لعزيز بــــكر
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمود شلبــــى |لمشد|256936
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومه|جر جم|ل محمود ش| |44984
طبــــ بــــ سويفمورين مر|د س| جرجس8739|8
7o9687|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد محمد محمد |لبــــربــــرى

3867oزر|عه ع شمسف|طمه محمد طه عمر |لقز|ز
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن عبــــد |لجو|د ع عبــــد |لجو|د |لفخر476829
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد سعيد محمد54597|

صيدله بــــ سويفميمه |حمد محمد |حمد|73477
د|بــــ سوه|ج|نوره خلف محمود محمد 2573|9
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد |لحس |حمد ع |ل |د7||623
7o723تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| ممدوح عبــــد|لتـــو|بــــ محمود
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4o587oى يم |لم يم ف|روق |بــــر| حقوق |ل|سكندريهر|ن| |بــــر|
يم|89|446 وف|تـــحمد فرج فوزى محمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ ع شمس|سل سعد حسن حس 2938|3
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م عص|م محمد دي|بــــ528766
|423o7ن| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعل| ش|كر ر|غبــــ ع
يف متـــو غريبــــ577|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط 
85|o66معهد ف تـــمريض |سيوط محمود محمد ع عبــــد|لمختـــ|ر
9o2525 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لل|ه

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عبــــ مجدى عبــــد |لمنعم محمد |لجبــــل52773
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يمن ع محمد924|4|
يم ح|2|6456 يم ف|روق |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريمه |بــــر|
تـــج|ره ع شمسي|سم |حمد جم|ل |لدين |حمد س9924||
5o2789حمد ك|مل |حمد يوسف| | زر|عه طنط|ي
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد عبــــد |لق|در ع ج|بــــر759243
د|بــــ |لزق|زيق|ندى جم|ل عبــــد |لعزيز عبــــد |776595
ه |لسيد مصط محمد636777 د|بــــ |لزق|زيق|أم
ى777992 ري|ض |طف|ل |لمنصورهر|ن| صل|ح محمود |لسيد |لم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحبــــيبــــتـــ س| |سم|عيل منصور34326|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد ح|مد محمد|7|5|64
لسن |لم |/ري|ضتـــ|مهند محمد عبــــد |لرؤف محمد |لقو 529563
5|53ooعلوم دمنهوريم ه| ع ع فه

وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد طلعتـــ عبــــد |لحليم2|294 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم |حمد22|628 ندستـــ |لزق|زيقمحمود خ|لد |حمد فتـــ |بــــر|
معهد ف ص |سيوطرض| سل|مه محمد عبــــد|لمقصود 5876|9
نوعيتـــ بــــنه|ع|يدتـــ ص|لح حس جمعه سل|مه338945
8o|7o5 حقوق |سيوطط|رق |حمد عبــــد| حس
د|بــــ ع شمس|حمدى محمد عبــــد|لحميد درويش|34952
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنيه عبــــد|لرحيم مصط |لقص|ص|89|432

5262|| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|م رج| محمد عبــــد |
يم ع66774 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوم محمد |بــــر|

رهملك محمود عبــــد |لرحيم |حمد44735| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر عبــــد | كم|ل |حمد |لكف| 496532
ر خط|بــــ|9|6762 تـــج|ره |لمنصورهيم|ن |حمد م|
|275o8معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرن| |يه|بــــ |حمد مصط عقيبــــ
يم محمود|||6|89 تـــج|ره |سيوط حمد عصمتـــ |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقتـــه| ط|رق محمد تـــه| عبــــد|لرحمن349325
6o6844د|بــــ |لمنصوره|شه|بــــ خ|لد عز |لعربــــ حسن ربــــيع
5o2952علوم |ل|سكندريهم ي| محمد محمود |لسيد حسن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه نبــــوى |حمد سيد |حمد عبــــيد247924
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــه محمد |بــــوبــــكر يوسف6|2692
تـــج|ره ع شمسمن|ر خ|لد |لسيد عبــــد|2929|3
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حقوق ع شمسمحمد سم عبــــد| |لشح|تـــ343353
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود رمض|ن |حمد عبــــده29935

2368o3 ندستـــ حلو|نجه|د |يه|بــــ كم|ل حسن
3536o4 لسن ع شمس|محمد جم|ل عبــــد|لعظيم ع
ندستـــ بــــنه|رضوى وليد عمر ح|فظ محمد عي97|342 كليتـــ 
زر|عه ع شمسنوره|ن خ|لد محمد |حمد43629|
6967o5تـــج|ره |لمنصورهمحمد جم|ل يوسف محمد عليوه
تـــج|ره ع شمسسهيله وفيق |حمد فوزى سيد336|4|
د|بــــ ع شمس|تـــس|بــــيح |يه|بــــ محمد عبــــد |لعزيز|2985|
يم فتـــح |لبــــ|بــــ424|45 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد س| إبــــر|
4|66|oيم قطبــــ قطبــــ غ|نم حقوق طنط|ع |لدين |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه عبــــد |لنبــــى محمد عبــــد |لنبــــى65|489
يم عبــــد|لعزيز333878 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد حس|م |لدين |بــــر|
رهمصط سعيد حسن عبــــد |لرحمن|4534| تـــج|ره |لق|
طبــــ |لم |ع|مر عي ع حس |3|853
يم347879 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد م|جد عبــــد|لعزيز |بــــر|
34767o تـــج|ره ع شمسمحمود مصط عبــــد|ل مصط
طبــــ |ل|سكندريهع |ء حوده |لسيد شبــــل84|522
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|خلود سيد عط| | عمر759644
7556o4د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دع|ء سليم حس سليم
تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن محمد |حمد |لخ 948|62
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد محمود غ|زى محمد |لغن|م438733
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء |حمد |سم|عيل محمد |لمغربــــى9792|5
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء عثــــم|ن ح|مد سليم|ن ف|ضل|622223
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقدين| س|لم |لسيد س|لم776532

2o778ندستـــ أسو|نط|رق مصط نعيم رمض|ن
طبــــ حلو|نرنيم |حمد فتـــوح |حمد |لج|ريه4433|2
ق|وى233|69 بــــه |ل طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد ع|دل |لسيد و
ف سيد حس|ن 829899 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد |
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |لسيد |لسيد نم |7||528
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى جوده مصل عطيه263978
447o|o|ندستـــ |لم |حمد رمض|ن محمد ك|مل |لنج|ر
6o4568ى |لسيد نوعيتـــ فنيه طنط|منتـــ | محمد |لع
9|o428 ى حقوق سوه|جع |لسيد عبــــد|لل|ه خض

تـــربــــيتـــ |لفيومتـــغريد عبــــد |لمحسن سعد |سم|عيل|6443
تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن سعيد رجبــــ محمود|54794

9|o966 طبــــ سوه|جمحمد كم|ل محمد عبــــد|لسل|م
بــــه9989|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يوستـــ | |يمن صل|ح و
يم |حمد||85699 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء خلف |بــــر|
4o8299تـــربــــيتـــ طنط|محمد |حمد عبــــد |لمقصود محمد |حمد
7|o|65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ح |حمد عبــــده عبــــده
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد خ|لد عبــــد |له|دى |حمد دسو 692995
77oo3o تـــج|ره |لزق|زيقسل|م عم|د عبــــد |لحميد عطوتـــ حبــــ
7o86|3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محمد فؤ|د محمد
|لدين |حمد|8|4435 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد رض| |لسيد ن
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء ه| عبــــد |له|دى محمد حم|د675577
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحمد رجبــــ |حمد |لسيد|2|8554
يم |سم|عيل42327| ين عبــــد |لحميد |بــــر| تـــج|ره ع شمسن
88o|56 لس مدحتـــ تـــوفيق غبــــري|ل تـــج|ره |سيوطك

 |حه وفن|دق |لفيومنشوه ع محمد محمد66||7
رهحمد وجيه سيد عبــــد |لعزيز|44952 تـــج|ره |لق|

49877oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رضوى رض| محمد خليفه
علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــ |حمد |لسيد رمض|ن69899

49oo94لع|  |حه وفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ|ي|سم بــــه|ء محمد شعبــــ|ن خليل
487|4oد|بــــ دمنهور|ع عبــــد |لنعيم ر|شد عبــــد |لنعيم

يم سيد9|879 د|ر |لعلوم |لفيومتـــقوى ضيف |بــــر|
علوم حلو|نعبــــد | ن| ح|فظ محمد|4387|
6o|9|7 صيدله |ل|سكندريهأسم|ء عبــــد |لن| عبــــد |لعزيز عبــــد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر و|ئل منصور |حمد3572|3
76|5o9زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحبــــيبــــه شو مر عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر كم|ل عطيتـــ |لسيد |لعدل3989|5
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعص|م عوض ج|د |لسيد عيد5|97|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ي| نعم|ن حس |سم|عيل||34546
4o4844يم |لمغربــــي تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمدي ع|طف حمدي |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسص|بــــرين عبــــد|لكريم عبــــد|لمنعم عبــــد244864
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسن|ء ميشيل مبــــ|رك ف|خورى359966
6o5793|يم محمد رخ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروتـــ محمد |بــــر|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ندى سم فتـــ ه|شم97|754 لم
437|6oيم محمد جل علوم ج|معتـــ د |طن|دين ن|در محمد |بــــر|
7582|o|ر|ء حس عبــــد |لحميد منصور معهد ف ص |سم|عيليهلز
5o4353صيدله |ل|سكندريهمريم عبــــد |لمنعم سعيد محمد |لسيد
|د|بــــ طنط|غ|ده محمد محمد عبــــيد2683|4
439367| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|ل |لسيد فتـــح | محمد مر
ى ع |حمد ش| 453378 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطع خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س|ره عل|ء |لدين |حمد |حمد محمد695|3|
تـــربــــيتـــ طنط|ع|يده ه|شم ع بــــند|رى432446
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد عيد عبــــد|لغف|ر سيد6283|8 ك.تـــ. ف رى و
يم محمدسليم|ن628858 د|بــــ |لزق|زيق|دير رض| |بــــر|
4o7|3oر عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر م|
9o9733  رتـــ|بــــه رجبــــ |بــــو|لوف| عطيه قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى محمود رأفتـــ محمد  |بــــ693534
49o693ر تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه محمد ر|شد عبــــد| جو
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زر|عه |سيوطمحمد |بــــو|لعبــــ|س محمد ع 876245
ه زكري| مهدى عبــــد |لوه|بــــ|57863| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم
صيدله طنط|رح|بــــ كم|ل قطبــــ يح 428954
تـــربــــيتـــ حلو|نعل|ء محمود |حمد ع عل|م2|2443
تـــج|ره ج|معتـــ د |طكريم |لسيد محمد |حمد عوض||83|6
84||8oيم يم |لسيد |بــــر| تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |بــــر|
حقوق بــــ سويفعبــــد|لمؤمن ربــــيع |حمد |سم|عيل53328

77756o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ جل|ل محمد كم|ل سليم|ن نو
7|o598|طبــــ |سن|ن |لمنصورهمنه | سميح محمد حسن رف
256o3oيم |لخو حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رض| |بــــر|
7677|oتـــربــــيتـــ |لعريشريم عمر سليم|ن جميل |لرش
433o46يم عرفه تـــ |لسيد عبــــد |لمقصود |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف|طمتـــ محسن زكري| رمض|ن8825|3
7o4o5oيم خليل ندستـــ بــــنه|محمد صبــــرى رض| |بــــر| كليتـــ 
4o4833| م مجدى ربــــيع عبــــد |لع| د|بــــ |ل|سكندريه|د
8o7578يم ندستـــ |لم |حس|م حمدي خليل |بــــر|
478662| ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود فخر |لدين |حمد مو
4o3275تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جآيه محمود محمد ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوستـــ | رؤوف حن ج|د772||8
ندستـــ حلو|نمروه محمد سيد حن 66883|
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم ط|رق حسن رف||47628
يم عبــــد|لبــــ| 255795 ندستـــ بــــنه|محمد عص|م |بــــر| كليتـــ 

تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد فه |بــــو سيف|5985
32294oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسندى محمد محمد |سم|عيل
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعص|م محمد فؤ|د |م 65|38|
425o79ي محمد حسن د|بــــ |ل|سكندريه|منه | ي
د|بــــ ع شمس|يه ن عبــــد |ل محمد |لسيد|9|548|
يم482482 يم محمد |بــــر| معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــبــــسنتـــ |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدحس محمود حسن  |ده6353|6
2634o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|عبــــ |حمد محمد محمد |لسيد |لمأذون
رهه|جر ن |لسيد حس عبــــد|3|2332 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد مه|ود فرغ سيد 762|89
6o2948د|بــــ دمنهور|محمد ه| رشدى سلم|ن
53o2o9 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوربــــه عبــــد |لسل|م عوض نص
زر|عه |ل|سكندريهمحمد |لشح|تـــ عبــــد |لحميد حموده ع424926
26356o|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء ع |بــــوزيد محروس ص|لح
رتـــ ل |ء جم|ل عمر سعيد عمر244877 تـــمريض |لق|
52o553ى كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدل|ء جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح حسن |لعم
يم عبــــد|لرحمن 876236 علوم |سيوطعبــــد|لرحمن خ|لد |بــــر|

ر |م |بــــوسيف72622 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم|دل م|
25o922يم عبــــد|لفضيل عل|م رهبــــ|سم |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود خ|لد أحمد قش|483|6
معهد ف ص |سم|عيليهيوسف نشأتـــ عبــــد |لر|زق لط حس|ن 22|767
|37o93|د|بــــ ع شمس|حمد س|مح يسن سيد عبــــد |لو|حد
27o76oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء س| عبــــد|لبــــ| يوسف بــــلي
|2oo86تـــج|ره ع شمسريم عم|د |لدين محمود ع حل|وه
7o|962يم عم|ره تـــج|ره بــــنه|عمر محمد محمد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهمحمد ع عبــــد |لعزيز |بــــو ريشتـــ|43888
82ooo5كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |وق مدحتـــ |حمد محمد محمود

29326| م حل محمود حل ندستـــ حلو|ند
868o|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــ|سنتـــ ج|بــــر |حمد شفيق محمود
ي782|35 ي عبــــد |لمنعم دسو بــــح تـــمريض ع شمس دين| خ
787o5|حقوق |لزق|زيقروضه عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد عبــــد|لتـــو|بــــ
تـــج|ره |سيوطيوسف عبــــد|للطيف محمود |حمد 892859
يم محمود|272649 تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــسم|ء |حمد |بــــر|
ى ز|يد عبــــد|لفتـــ|ح499794 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ن|ء م
ندستـــ طنط|محمود ربــــيع عبــــد|لق|در دغم|ن |لحس3867|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمر عبــــد|لر|زق عبــــد|لع|ل سوي 7373|9
|د|بــــ طنط|أسم|ء |حمد محمود |لق|ف2528|4

|4o73لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ملك |حمد سيد |حمد
تـــج|ره بــــنه|كريم |يمن فتـــ جوده |لح|دق|32832

يم28277 تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نمسه حس|م عبــــد|لحليم |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قز محمد ز خل|ف 2884|9
6o3658ى سعد |لمتـــو تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ
تـــربــــيتـــ بــــنه|مينتـــ فتـــ محمد عبــــد|لع| |لسيد|338888
6|o|36| ه جبــــر عبــــد | حس لسن ع شمس|م
ر فتـــ |لق| |826|45 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد م|
|د|بــــ طنط|مريم عبــــد |لحميد عبــــد|لفتـــ|ح زي|ده7|4293
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ر| غبــــري|ل عبــــد|لشهيد غبــــري|ل838334
تـــج|ره |سيوطفيليبــــ حن| صموئيل عبــــد|لمل|ك|82397
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|جر فؤ|د محمد عبــــد  |له|دى خط|947|75
وف|تـــفتـــ محمد رش|د |لظ|يط ع|ليه328924 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن محمد |لعزبــــ محمد|839775
|598o7د|بــــ ع شمس|وف|ء دي|بــــ ع سليم|ن
5o4535د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |نور محمد رزق |حمد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس أحمد حس محمد92|634
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نشيم|ء |حمد رأفتـــ حسن8|342|

طبــــ بــــيطرى |سيوطمنه | ن| |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ464|5
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن |لسيد زين |لدين حسن مصط 444266
857o5|ف |لدين عبــــد|لعزيز تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عمر |لمختـــ|ر 
|د|بــــ |لم |عمرو مرتـــ محمد خليفه2989|8
ه مصط رض| عليوه يوسف|774594 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
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7o8379تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــندى رض| ز|يد محمد
4486o9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |لسيد عبــــد |لحميد صقر
4o4532د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد |لرءوف سعد أحمد شلبــــي
يم757738 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن محمود عبــــد | |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ممدوح مصط |لمرعزي|258472
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفرح رجبــــ محمد |حمد حسن482929
حقوق ع شمسض |لسيد محمد محمد359452
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لسيد محمد |حمد |لزغبــــى782436
يف6|4275 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد |سم|عيل |لسيد |سم|عيل |ل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| مجدى كم|ل |لدين ري|ض9985||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرودين| جل|ل ه| محمد5537|2
5o6998| زر|عه |ل|سكندريهمنيتـــ محمد ربــــيع محمد عبــــد|
صيدله طنط|حبــــيبــــه محمد |لش| رمض|ن7|2575
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ممدوح صل|ح عبــــد|لعزيز46||37
رهر|ن| |يمن محمد رمض|ن233352 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم خميس شح|تـــه |لسيد483337 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنعمتـــ |بــــر|
ندستـــ طنط|محمد ط|رق |لسيد |لملي 449368
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو ميل|د غ| |نطونيوس|5544||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف فهيم يوسف فهيم2|6949
رهص|بــــرين ع|دل زكري| خليل37|239 تـــج|ره |لق|
628|4oيم حقوق |لزق|زيقمحمد جم|ل محمد خ |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سم|ء صل|ح |لدين سعيد محمد |بــــوس348994
رهس|رتـــ |حمد محمد يوسف24497| طبــــ بــــيطرى |لق|
63427o يم حس كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدأيم|ن محمد إبــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عبــــد|لفتـــ|ح عطوه محمد حج|زى262479
طبــــ |لمنصورهحل |حمد حل |لدسو 684433
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط جم|ل عبــــد|لمنعم |لخربــــ|وى246259
7o3859ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس|م عبــــد |لر|زق محمد فتـــح | عوض
|57o|5 ندستـــ ع شمسعل|ء |لدين حسن محمود حس
63o|27يم محمد حسن طبــــ |لزق|زيقمحمد صل|ح |بــــر|
62||3o| يم لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف مسعد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
3489o7طبــــ بــــيطرى بــــنه|دع|ء |حمد فتـــ عبــــد|لوه|بــــ
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف محمود |لسيد محمود |لحن|وى232357
طبــــ |سيوطمن|ر معتـــز عبــــد|لغ ع |82364
25o385معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور| محمد عيد عطيه عيد

7|975| كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوميه ممدوح |لسيد متـــو
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ |حمد عبــــد| عبــــد|لغف|ر 895|35
يم|758|79 صيدله |ل|سكندريهيه نبــــيل |لسيد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهو|ئل مهر|ن محمد عطيه454|54
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىبــــتـــس|م محمد فؤ|د |حمد|846934
7o7276تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد فؤ|د |لسيد عبــــد |له|دى |لسيد
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريو |م لبــــيبــــ بــــطرس4|244|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسقتـــ محمد محمد نص|ر|767999
د|بــــ |لزق|زيق|ندي محمد عبــــد |لعليم |لسيد||6332
6o84oحقوق بــــ سويفمحمود عبــــد |لن| ع محمد

تـــج|ره |ل|سكندريهمريم سعد ع محمدحبــــيبــــه6|4959
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن جم|ل محمد محمود525833
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد محمود مو ق|سم36928|
437o2|بــــم |لسيد |بــــو معبــــد يم |بــــر| ه |بــــر| تـــج|ره طنط|م
25587oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممع|ذ مصط نبــــيه عبــــد |لوه|بــــ |لغني
تـــج|ره طنط|محمود سيد عبــــد |لر| ح|رس إبــــر|662|48
معهد ف ص ري|ضه |سو|نعبــــد|لرحيم حس م|مون محمد867962
يم273262 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن ص|بــــر عبــــد|لع|ل |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحن|ن محمد سيد عبــــد |لوه|بــــ55446
ح|ن747|82 ر محمد  تـــمريض |لم | فرحه م|
3|72|o|ى حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنيتـــ عوض محمد ي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد ي| عبــــد|لنبــــي محمد325238
86|5o5د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شنوتـــي جرجس عبــــد|لمسيح ف|خوري
يم2238|2 تـــج|ره ع شمسم|جد محمد محمود ح|مد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس|م |لدين عبــــ|س بــــيو268226

4o888|تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء خ|لد عبــــد |لرحمن ع محمد
2258o9رهكريم ع|دل طه |سم|عيل ص|لح حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

278o5تـــربــــيتـــ ع شمسف|رس محمود حسن محمد
د|بــــ دمنهور|مصط مسعد |حمد |سم|عيل |لعري|49378
47637oتـــج|ره |ل|سكندريهنور|لدين ع|دل محمد |حمد خليفه
حقوق |لمنصورهسل|م سيد محمد عبــــد|لعزيز|223225
4o4549 يم محمد يم مو |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود |بــــر|
يم شعبــــ|ن |لمتـــو|67883 ش|م |بــــر| صيدله حلو|نم|ل 
|د|بــــ طنط|م| |لسيد حسن |لسيد مشعل|427879

طبــــ |لفيومه|جر |س|مه رمض|ن خط|بــــ97|69
6o48|8تـــربــــيتـــ طنط|خلود ك|مل ص|بــــر محمد |بــــو ص|لح
67752o ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحسن محمد حسن |لبــــسطوي |لمتـــو
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء |لسيد |لسيد محمد |لزغوى|2224|7
35o226|يع عبــــد|لمجيد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل |بــــو 
يم57374| رهه|جر سم سعد |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفند| محمد سليم حسبــــ | ع ع|مر848587

67o99د|ر |لعلوم |لفيوممن|ر ن| حج|ج ع
حقوق |ل|سكندريهول|ء عيد محمد عبــــد| |لقص|ص425994

59o45تـــمريض  بــــ سويفتـــغريد صل|ح شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز
ندستـــ |لزق|زيقمهند ط|رق عبــــد |لسل|م |لسيد  |775844
معهد ف ص طنط| مصط ح|مد حكيم434632
264o86تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لوه|بــــ غنيم
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ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــه|يدى محمد فوزى عرفتـــ9|7693 ك.تـــ. ف للبــــ
يم س|لم|73|44 يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخآيه سم |بــــر|
784o77تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | محمود عبــــد |لمنعم عبــــد|لحميد
يم |بــــوورده763549 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم |يه|بــــ |بــــر|

34o89|زر|عه ع شمسمنيه |حمد سعد ح|مد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط فتـــ صبــــح |حمد227277
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر تـــ|مر رستـــم ز6565|2

|8o42رهفرح  |ء |لدين س|لم محمد حقوق |لق|
وف|تـــيف ثــــروتـــ س| حسن|75672 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |لمنصوره|م متـــو محمد متـــو77|685
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنوره|ن عمر رمض|ن متـــو ع699653
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء مصط عبــــد| محمد|326263
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم ع|دل عطيه بــــسيط36362|
5o22|oزر|عه |ل|سكندريهمحمود |حمد فوزى |حمد
88o234  د|بــــ |سيوط|بــــيشوى ع|دل فؤ|د نظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد صبــــرى عبــــد |لق|در حسن |لسعد 698665
تـــج|ره |سيوطنديم |حمد عبــــد|له|دى |لك|مل|87532
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|من|ر كم|ل محمد س|لم3|6|77
72o8oمعهد ف تـــمريض |لفيومض ربــــيع |سم|عيل فريد

علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد عمرو ربــــيع عبــــد|للطيف365689
صيدلتـــ |سيوطمصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لجيد عبــــد|لفتـــ4|8383
|2|6oo تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | محمد حسن فرغ
8995o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء حس |حمد عتـــم|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهنوره محمد عبــــد |لمنعم محمود52|476
643o|4يم |حمد مو طبــــ |لزق|زيقوق |بــــر|
684o|4تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــندى محمد |لسيد عبــــد |لحميد |لسيد
تـــج|ره |سيوطزي|د ه| حس عبــــد |لغ مو| 424853
|42|o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف وليد |حمد ري|ض
5o4229 علوم |ل|سكندريهغ|ده محمد مسعود قطبــــ ع
يل ج |لزق|زيقدين| |يمن عبــــد|لستـــ|ر بــــيو |لنج|ر627296 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
زر|عه |سيوطع خ|لد ع ح|مد 889844
8779o| تـــربــــيتـــ |سيوطد| | عبــــد|لو|رثــــ محمود عبــــد|لو|رثــــ
6247|2| تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد محمد نبــــيل |لتـــم|
طبــــ بــــنه|حمد مختـــ|ر محمد تـــ|ج |لدين|245859
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|دى محمود عبــــد |لر|زق بــــرك|تـــ4|7738

رهر | رمزى عط| عط|| |لوزه|35734 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
معهد ف ص سوه|جندى عبــــد|لرحيم محمود عبــــد|  899882
رهسم|ء جم|ل عبــــد|لحفيظ سل|مه|8|2873 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |سيوط سم|ء محمد طه حس |878246
22|2ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسميه خ|لد |لسيد محمد |لبــــ|قر
32643oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيم|ن عبــــد|لش| عبــــد|لر|فع محمد حج
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59|2oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د |حمد فه عبــــد |لجو|د
63o|99ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|زي|د محمد فتـــ عبــــد |لحميد
3|54o7يم د|بــــ حلو|ن|تـــ مصط محمد |بــــر|
7584|oتـــج|ره بــــور سعيدمنه | شو عبــــد |لحليم عبــــد |لمجيد
22966oيم رهسل حس عبــــد|لق|در |بــــر| ندستـــ |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره نج|ح |لنج|ر مبــــ|رك825325
22796o|رهيم|ن حن محمد حن محمود حقوق |لق|
6394o7كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعهود صل|ح |لسيد بــــنوى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ محمود |سم|عيل محمد58486|

ف عبــــد |لعظيم سلط|ن حسن|6755 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد |
علوم ع شمسسلف|ن| سليم|ن رمزى سليم|ن33679|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ رفعتـــ محمد حس 8|8297
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد رجبــــ محمد عي 327869
يم محمود عبــــد|لرحمن244238 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط بــــيو فتـــ بــــيو محمد سليم|33778
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه صبــــرى رأفتـــ نعمه | |لسيد|36|627
6o56o5يم محمد يم |لط|ف |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|أم| |بــــر|

5o575ف جوده مك|وي حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |
|8o82تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صفوتـــ محمد عبــــد |له|دى
رهسل|م محمد طه محمد بــــدوى|5956| تـــج|ره |لق|

48o953|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء |لسيد محمد حسن محمد
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد طه |سم|عيل سليم8||348
ه م|جد محمد محمود27269| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن
تـــج|ره دمنهوررحمه رمض|ن محمد |لبــــيو497272
|464o4تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نلبــــ عبــــد |لمجيد ع عبــــد |لمجيد
36o823معهد ف تـــمريض بــــنه| شمس ع عبــــد|لعظيم س|لم
ندستـــ |ل|سكندريهحمد حسن ع |سم|عيل ع |37|527
ه حسن محمد |حمد|835469 نوعيتـــ فنيه قن|م
774o5|د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ طه عبــــد |لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح
يم757928 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد نص|ر حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود محمد |لسيد عبــــد|لمجيد ربــــيع463224
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود محمد سعد محمد عطيتـــ |لدفر495453
تـــج|ره ع شمسمحمد حس |حمد عبــــد |لرحيم62|59|
تـــج|ره ع شمسرضوى م |لدين محمد محمد|32395
علوم |لعريش/ري|ضتـــع|دل |دو|ر عزيز عبــــد|لشهيد526938
84967oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|شهد محمد سليم|ن سيد
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمود عص|م |حمد عبــــد|لر|زق 887949
496o4oد|بــــ دمنهور|آيه سم محمد محمد شويربــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | محمود |لمحمدى عبــــد|لمقصود تـــعيلبــــ|25957

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم صل|ح شح|تـــه ج|د52222
699o9oندستـــ |لزق|زيقحس|م ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح مصط محمد
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|2o8|6رهم|ري| عم|د يح سعد تـــج|ره |لق|
628o66|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء فريد فوزى مو حسن
رهمحمد ع|دل قر محمود242564 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمود |لسعيد محمد|635339
|5o398رهمأمون |حمد محمد عصمتـــ طبــــ بــــيطرى |لق|
يم845796 صيدلتـــ |سيوطف|طمه شعبــــ|ن محمد |بــــر|
زر|عه مشتـــهرسم|ء سعيد عبــــد|لعزيز محمود |لشي 345579

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ك|ريم|ن محمد محمود محمد46855
يم عبــــد| غنيم39|453 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |حمد جميل إبــــر|
5o4656تـــمريض |إلسكندريتـــ من|ر شعبــــ|ن رمض|ن |سم|عيل
43o475يم ى محمد |بــــر| |د|بــــ طنط|ي|ر| ي
6o9482تـــج|ره طنط|محمد ن عبــــده محمود حم|ده
9oo229 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمصط عل|ء محمود عبــــد|لمجيد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يتـــ زن|تـــه حسن محمد|59243
يم539|24 ره|سل ربــــيع مرزوق |بــــر| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عل| حمدى ع عبــــد|لو|حد464|79
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىخلود خ|لد |حمد زيد|ن839995
7o89|3بــــي عبــــد |لفتـــ ندستـــ بــــور سعيدحس|م |لدين عم|د |ل
8o7o66حقوق بــــ سويفمنه | محمد عبــــد| |لسيد
33o|86تـــمريض بــــنه|مه| عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز محمد
7o5635|ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد ف|روق تـــوفيق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرو|ن محمد محمد سليم|ن منسيه769742
325o8| تـــربــــيتـــ ع شمسس|مح |نور فوزى شو

2o|63يم د|بــــ حلو|ن|عمر مصط |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط سل|م محمد حس محمد|3||889
علوم طنط|من|ر ع مو رجبــــ بــــكر9474|5
48o226ر وجيه ميخ|ئيل  |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رتـــن م|
يم26486| د|بــــ ع شمس|منتـــ | |حمد محمود |بــــر|

د|ر |لعلوم |لفيومخ|لد ع عبــــد |لعليم جبــــ|64848
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىصف|ء عبــــد|لرحيم يوسف عبــــد|لرحيم867334
حقوق |سيوط  سم|ء حسن فتـــ محمد|382|88
ر عبــــد |لفتـــ|ح حس|ن 695488 يم م| طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــر|
|64o52|رهحمد عقل محمد عقل تـــج|ره |لق|
4o9|9|دى ن| محمد |لسيد محمد  تـــج|ره طنط|م
7o39o9ندستـــ |لزق|زيقغ|ده محمد فتـــ حسن فتـــوح
9oo7o| تـــج|ره سوه|ج |م محمود |لبــــدرى سليم
882|o9  تـــج|ره |سيوطم | نبــــيل |سحق ي
277939| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|حل|م مل|ك سليم|ن عوض |
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهسم|ء |لسيد حسن ص|لح|756735
طبــــ ع شمسرن| |حمد محمد ز28582|
تـــربــــيتـــ طنط|سميه حمدى شبــــل |لسيد شهود434777
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268o49معهد ف ص بــــنه|س|مه عبــــد|لر| عبــــد|للطيف |لمزين
تـــمريض ع شمس س|رتـــ شحتـــه ح|مد محمد6||349
8||56o د|بــــ |لم |دير ص ع |لنبــــي محمد |لبــــدري محمد|
د|بــــ د |ط|محمد عم|د ع |بــــو عبــــد ||833|6
|6959oعلوم ري|ضتـــ |لم |صموئيل حن| حن| مرقس
8o2295ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود محمود |بــــو|لعز|يم |حمد معهد ع| 
ن| محمد متـــو عيد |لح|رو 263498 علوم ج|معتـــ |لسويسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد جم|ل ع محمد|897694
3444ooتـــج|ره بــــنه|مصط رجبــــ |بــــومسلم عو|د ربــــ

ندستـــ |لفيومف|رس محمد حسن محمد65526
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن محمد ع|رف |لدم|247388
رهبــــتـــ | عبــــد |لفتـــ|ح |لس|يح محمود|2795| تـــج|ره |لق|
556o2د|بــــ بــــ سويف|حسن|ء محمود محمد صميده

6222oo حقوق د |طعبــــد |لق|در غ|نم عبــــد |لق|در |حمد عبــــد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد م|جد محمد عبــــد |لحميد |لبــــرل479678
تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف ط|رق كم|ل سليم|ن45426|
تـــج|ره ع شمسزينه |يمن |نس |حمد46|6||
4o5625|تـــج|ره |ل|سكندريهروي طلعتـــ ع |حمد
6o6836د|ن |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ أعم|ل دوليتـــ طنط|خ|لد رزق عبــــد |لمنعم محمد و
طبــــ ع شمسمحمد عبــــد|لنبــــى محمد عبــــد|لعزيز |لخو342967
طبــــ |ل|سكندريهندى محمد |حمد فرج |425759
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|مه محمود عبــــد|ل ع عثــــم|ن|487866
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر س|مح سعيد |لسيد826|2|
ق|وى6735|5 ه |لسيد محمد جمعه |ل كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه سل|مه سعيد محمد|65359|
9o8556 حقوق |سيوطعمرو ر|جح |حمد سليم|ن

58253| تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء محمد درويش ع
رهعبــــد| خ|لد محمد ع طنط|وي866|33 عل|ج طبــــي |لق|
بــــي 683892 د|ن عطيه ح|مد |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعزه و
د257|25 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعد محمد |لش|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | ه| |بــــو |لفتـــوح عسكر3|8|77
495o58حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد حس ع بــــدوى
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  وليد محمود رمض|ن خليل |بــــو سمره762578
إعل|م بــــ سويفه|يدى م|جد عبــــد |لسميع عبــــد |62896|
622|o4|صيدله |لمنصورهخ|لد |حمد محمد |لرف
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخ|لد |لحسي عبــــد|لحميد محمد438824
علوم دمنهور|ء محمد |نور عبــــده |لطنط|وى|6478|5
5o2888ريدي عبــــد |لع|ل تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره جم|ل 
8o2o53طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد|ود جرجس د|ود ميخ|ئيل

يم عبــــد |لعظيم58376 تـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء شعبــــ|ن |بــــر|
55|2oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مختـــ|ر ش|كر رمزي ش|كر
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |ر عزوز محمود محمد 5|8996
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد طلعتـــ طلعتـــ بــــرك|تـــ||76433
رتـــ|سم|ح |لسيد فتـــ |لطنط|وى697756 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o2735تـــج|ره |ل|سكندريهول|ء |لسيد ع |لسيد
26o798معهد ف ص بــــنه|تـــسنيم رض| يوسف |بــــوضلع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيمن ي| محمد عبــــد|لغ |98|358
د|بــــ |لمنصوره|مصط ع محمود مر ج|دو696875
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نعمه خلف محمود محمد 242|89
6o24|9لسن ع شمس|س|ميه ن|جح حسن محمود
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ محمود محمد حسن825999
5o9675زر|عه دمنهورمحمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمنجد عمر يوسف
64oo66تـــج|ره بــــنه|رح|بــــ ع عثــــم|ن |حمد محمد
ندستـــ بــــور سعيدرن| ز متـــو ز |لسيد764923
62o452ندستـــ بــــور سعيدمحمد ع محمد ع |لف|ر
68o|63حقوق |لمنصورهرن| |يمن عبــــد |لسل|م |لذ
628o79تـــج|ره |لزق|زيقآيه سعيد يوسف عبــــد |لعزيز
رهحمد محمد ص|بــــر جرير بــــك |68|767 عل|ج طبــــي |لق|
ل|ل542738 د|بــــ دمنهور|ه|لتـــ جم|ل |سم|عيل محمد 
يم عبــــد|لمجيد عبــــد448535 ندستـــ طنط|عبــــد|لمجيد |بــــر|
25oo25معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى مجدى |حمد زيتـــون
325|o3يم تـــمريض ع شمس محمد جم|ل محمود |بــــر|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يم|ن محمد |بــــو |لمجد محمد|57595
4oo395| د|بــــ كفر |لشيخ|صل|ح عبــــد |ل عبــــد |لعظيم عبــــد
9225o2|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ حمد عوض عبــــد|لق|در محمد

77o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسميتـــ م|جد محمود حس|ن
332o95معهد ف ص بــــنه|زينبــــ جم|ل لط عمرى
صيدله |ل|سكندريهمحمد حمدى ع |لعيسوى2824|5
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــ عص|م سعد غريبــــ348776
علوم طنط|جم|ل محمد عبــــد|لعزيز سيد|حمد |لش3789|6
رهدير |يمن سم طه58834| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o68|oين نبــــيل |حمد ع |لوكيل صيدله |ل|سكندريهش
طبــــ حلو|نريم نبــــيل |حمد حسن |لبــــن|وي693364
تـــج|ره ع شمسع|دل مصط سيد دسو 333422
8o6424تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |من|ر خلف محفوظ عبــــد|لعزيز
يم |بــــو زيد فرج462254 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنوره|ن رمض|ن محمود |بــــر|
4o6443فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن عبــــد | |حمد قرمش
يم |لدسو محمد ج|232594 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنه | |بــــر|
26|86o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد وجدى لط عبــــد|لحميد عط
6237o4| تـــج|ره بــــور سعيدحمد مكرم سعد |لمهدي عبــــد|لع|
وف|تـــيح |س|مه عبــــد |لحميد |حمد جودتـــ9|5248 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
6425o9يم ع صيدله |لزق|زيقمنصور ع |بــــر|
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع حسن عبــــده محمد2|369|
يم سنجر3522|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|يوسف |س|مه يوسف |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد حس|م حس ك|مل عك|شه|23532|
تـــج|ره |سيوطمحمود حمدين محمد |حمد822824
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيه سعيد محمد عبــــد |لحفيظ|498539
5|5o|3علوم دمنهورف|طمتـــ عص|م محمد جم|ل صقر
6|o795ري|ض |طف|ل |لمنصورهعل| أس|متـــ ص|لح حمدى |لبــــر
5|68o2|علوم طنط|سم|ء محمود |حمد حمودين
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء أحمد محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــده498855
775o78 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم ممدوح عبــــد |لحميد مصط عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|تـــسنيم محمد س| محمد ح|مد |حمد4373|2
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد حسن عبــــد |لغ فرج||69689
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرضوى مصط محمود محمد335879
69o8|4معهد ف ص |لمنصورهمحمد عم|د فؤ|د محمد |بــــوص|لح
4o7245د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د | حسن ع حسن شح|تـــه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيؤ|ن| ع|دل ز سيف لوس322332
طبــــ بــــيطرى |سيوطسل | رمسيس مرزوق فهيم  882872
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرضوى |سم|عيل ع عبــــد |لحميد85||77
42o447ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رن| |س|مه عبــــد|لنبــــى محمد |لم
486o67|د|بــــ دمنهور|له|م عبــــد |لرحمن محمود طه |حمد
يم حن| فرح|336778 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسح|ق |بــــر|
6o3547|تـــج|ره طنط||حمد حسن ع صبــــره عط

رهبــــ|سل خ|لد نور |لدين |م ج|د4262| تـــج|ره |لق|
رهيم|ن زكري| شعبــــ|ن عرفه|35386 ندستـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|ن| عبــــد |لع|ل |حمد سيد||253

882o8o  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد عل|ء |لدين محمد عبــــد|لبــــديع
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|دى محمد |حمد محمد ك|مل3232|2 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
حقوق بــــنه|محمد عبــــد|لرحيم مصط عبــــد|لرحيم2|3335
33|3o6|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سم|ء طلعتـــ محمد محمد غز|ل
طبــــ |لزق|زيقمنصور محمد عبــــد |لرحيم منصور عبــــد 643626
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد عبــــد |لن| |حمد9595||
35674o|لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|حل|م فؤ|د محمد محمد |لشح|تـــ|
49oo4|| تـــج|ره دمنهورمنتـــ | حسن عبــــد |لخ|لق نعمه

33o26تـــج|ره |سيوطدين| خ|لد ممدوح عبــــد |للطيف
يم |سم|عيل شح98|7|4 حقوق طنط|عبــــد |لرحمن |بــــر|
675o38طبــــ بــــورسعيدمحمود |حمد شو محمود محمد
6o7478رتـــ|ف|طمتـــ محمد عمر عثــــم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

رهمصط |س|مه محمد كم|ل4833| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | خ|لد معروف عبــــد |لجو|د57772

42986oد|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لغ |لنمرود|
ف محمد |حمد عتـــم|ن773299 تـــج|ره ع شمسرؤى |
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معهد ف تـــمريض كفر|لشيخرش|د محمد رش|د محمد عبــــد|للطيف442469
78o6|3|يل ج |لزق|زيقمنيه مجدى |لص|دق حس عل|م كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ف محمود عبــــد |لش| 47736 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرحمه |
يم237653 تـــربــــيتـــ حلو|نسل محمد حس محمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهندى حمدى ع ن|269642

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد كم|ل |حمد|47344
75o8|2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحسن عمرو محسن |لسيد

يم69736 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرح|بــــ مصط ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمحسن97|245
|4oo45ل|ل يم مبــــروك محمد  د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ |بــــر|
|22o57تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ سيد ح|فظ حسن
يم محسن4226|3 رهعبــــد|لرحمن محمد |بــــر| حقوق |لق|
ى5946|5 علوم طنط|أسم|ء عطيتـــ سعد |حمد |لم
تـــج|ره سوه|جحبــــيبــــه |سم|عيل |حمد مختـــ|ر|2473|
|ء عبــــده سل|مه حسن|2997|9 معهد ف ص سوه|ج 
ندستـــ بــــنه|د| | عبــــد|لسميع عبــــد|لصبــــور |لسيد5|3294 كليتـــ 
775oo9ف عبــــد |لرحمن |لسيد علوم |لزق|زيقندى |
48|o2|د|بــــ كفر |لشيخ|م شعبــــ|ن قبــــ|ري شعبــــ|ن محمود
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوفيق وص شو عطيتـــ و|صف625499
7oo928حه وفن|دق |لمنصورتـــنوره|ن |لسعيد محمود محمد رضو|ن| 
6o5398ره ه محمد مصط ز د|بــــ |لمنصوره|ن
ثــــ|ر د |ط|حمد صل|ح |حمد معروف|8849|6
تـــج|ره بــــور سعيد |ر محمد مصط |بــــو |لمع| فرج438|69
3444o|تـــج|ره |سيوطمصط صل|ح سعيد بــــيو |بــــوشوشتـــ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنسمتـــ عص|م عبــــد|لع|ل عبــــد|لسل|م9|556
78o268تـــج|ره |لزق|زيقكريم عص|م جوده |سم|عيل

5o|79علوم بــــ سويفح|زم مصط محمود مج|ور
ق|4292|4 |د|بــــ طنط|ندى رمض|ن شعبــــ|ن رمض|ن |ل
تـــج|ره ع شمسكريم محمد حمزه |سم|عيل |لحد|د6697|2
5|9955| ره|ء عطيه محمد |لج|ر عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سم|ء سم محمد منصور|6638|4
2|27ooتـــج|ره ع شمسمصط مدحتـــ نجيبــــ عبــــد |لحكيم سيد
تـــربــــيتـــ |سيوط |ر مصط محمد محمد 879462
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح عي267259
ر محمد حس يونس|394|27 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م| م|
7o47o يم |لصو صيدلتـــ |لفيومي|ر| صو |بــــر|

8o3946| حقوق بــــ سويفحمد عم|د محمد ربــــيع ع
ره|من|ر محمود عبــــد |لمنعم |حمد44738| د|بــــ |لق|
52o3|| يم ع |ألشمو معهد ف ص |ل|سكندريهأمنيتـــ ع |بــــر|
6o4322|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد|لرحمن محمد |حمد قطبــــ ن
49o843ه ع عبــــد|لمع عبــــد|لجليل د|بــــ |ل|سكندريه|ن
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7525o9طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لعظيم
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مه| محمد |حمد ح|مد6922|3
ن| محمد نبــــيل عبــــد |لق|در425342 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره محمد عبــــد|لمنعم بــــدوى246|26
|587o| د|بــــ حلو|ن|س|ره مصط حسن مصط
44o862يم د زكري| |بــــر| طبــــ كفر |لشيخمصط مج|
تـــ محمود جل|ل |سم|عيل |لمغ 7239|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم
ره|من|ل سليم|ن محمد سليم|ن9|2455 د|بــــ |لق|
9|2o57|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى ي|تـــ جريو محمود عل|م
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدع|ء |يمن رش|د |لمل|ح252227
يم خ|لد||24557 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه|بــــ حمدى س|لم |بــــر|
6o736oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه |حمد لبــــيبــــ حم|ده
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجه|د رجبــــ حس عبــــد |لجو|د متـــو47|222
نوعيتـــ عبــــ|سيهعبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز فتـــ محمد محمد53929|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشس|ره |حمد فؤ|د عبــــد |لق|در حسن 768394
48o57oد|بــــ دمنهور|محمد |حمد حسن محمد
692o76| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن عمر وحيد عبــــد |لفتـــ|ح
ش|م عبــــد |لسميع |ل |ط623363 لسن ع شمس|ندى 
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  دع|ء رجبــــ مصط يوسف7|48|5
6o74o||يم فتـــوح |لجع|ر علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء رض| |حمد عبــــد|للـه |لف |286548
2689|oيم عبــــد|لرحيم |لجز|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مروه |بــــر|
23o523ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ع|دل محمد محمود
9o66o3  علوم سوه|جول|ء حس|م |لدين ك|مل عبــــد|لحميد
272744| طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمد |حمد ع
262o52تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمنعم |لجز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمنه | |لسيد يوسف محمود حسبــــ ||62|75
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|م ف|يق عطيه ف|يق تـــ|درس|757964
7o3245|طبــــ حلو|نسم|ء حل |لسيد |لسيد سليم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ن|ديه ص|لح حمزه عرف|ن822525
لس لبــــيبــــ نجيبــــ لبــــيبــــ344279 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
يم442434 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد نبــــيل |لسيد |بــــر|
رهمحمد ن| محمد عبــــد |لع|ل48|35| حقوق |لق|
يف فؤ|د محمد حتـــ|تـــه445862 ندستـــ حلو|نمحمود 
22o456ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد| |حمد محمد رشدى محمد س معهد ع| كندي تـــكنولو | 
8|3o6o|صيدلتـــ |لم |بــــر|م رزق محروس جرجس

يم قنديل32523 يم |بــــر| رهحس|م ف|رس |بــــر| تـــج|ره |لق|
84o8|2 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم|رين| نش|تـــ لط ز
9o4o49|ه حمد|ن محمد عبــــد|لع|ل طبــــ سوه|ج م
ثــــ|ر |لفيوم|وق حسن ز|يد حس|ن 322877
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد مجدي محمد |حمد|4786| ل|ك|ديميتـــ |لم
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696o76| علوم ج|معتـــ د |طيم|ن عبــــيده مصط محمد |لعو
يم778385 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــبــــه سعيد عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محسن مسعد |لعو|د7655|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم رمض|ن سل|متـــ خميس|34886
8|94|oوس |د|بــــ |لم |مريم صقر لطيف تـــ|و
وف|محمد مجدى عبــــد |لمنعم بــــش|رتـــ528822 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم محمد |لسيد حسن2285|7 يم |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهن|ء |بــــر|
7643o|تـــج|ره بــــور سعيدص| ص|بــــر |حمد محمود عبــــيد
75849o|تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيم|ن سيد فوزى |لسيد
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء مو محمد |حمد|23|836
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلبــــر|ء منصور عبــــد |لسل|م منصور عبــــد 643585
ندستـــ سوه|جعبــــد|لرحمن محمود |بــــوزيد |حمد 455|92
778o65|حقوق |لزق|زيقحمد محمد |حمد |حمد ع|مر
يم 898356 تـــربــــيتـــ سوه|جه|جر |لسيد ع |بــــر|
تـــج|ره طنط|صف|ء عبــــد |لمنعم ع رمض|ن432636
349o|7د|ر |لعلوم |لم |د  | ط|رق سيد سعيد محمد
معهد ف تـــمريض طنط| بــــس|م رفعتـــ عبــــد|لرحمن محمود حموده433398
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|سم سعيد حسن طه |بــــوشنبــــ5|4|35
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مجدى ه| ع حسن جر|مون37|2|6
3552o3تـــربــــيتـــ ع شمسريم حسن سعد محمود حسن
يم عبــــد |لكريم معوض|67572 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ د | عبــــده |بــــر|
27o943ندى |د|بــــ طنط|ندى ع|طف عبــــد|لسل|م محمد 
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــ خ|لد مصط محمد527664

رهغ|ده عيد عبــــد|لسميع عبــــد|له|دي37347 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2o269 يع دسو رهمحمد ن| حن |بــــو  تـــج|ره |لق|

5oo752ف محمد محمد حنيش تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن|ديتـــ |
ثــــ|ر د |ط|عبــــد | محمد عبــــد | شه|بــــ768524
77o465|ندستـــ بــــنه|صفوتـــ حسن محمد سعيد محمد عبــــد كليتـــ 
4|52o6 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر عص|م حسن ع مني
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح عبــــد | عبــــد |لمحسن755528

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه رجبــــ عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن|55485
حقوق |ل|سكندريهس|متـــ عوض عبــــد |لرؤف  محمد خ 395||5
تـــج|ره طنط|محمود عص|م محمود حسن ع677689
يم ك|مل|83846 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسيمون منتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|ره |لسيد محمد ع عبــــ|ده496774
449o|5يم إسم|عيل حنجل ش|م إبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د 

5o866|د|بــــ بــــ سويف|سل|م عثــــم|ن محمود عثــــم|ن
يم عبــــد |625276 يم زغلول |بــــر ندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
ى|6|3556 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |حمد محمد عبــــد|لعظيم |لم
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| عبــــد| سيد محمد  23|879
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عل| شديد عبــــد|للطيف محمد339789
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4686oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنه | شعبــــ|ن خليل شعبــــ|ن
ه عبــــد| لط عي|22365 ره|بــــه د|بــــ |لق|
775o64ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمروه ع|دل محمد|لسعيد محمد
4255o9زر|عه |ل|سكندريهول|ء محمود ع|طف محمود
4o863o  تـــربــــيتـــ طنط|لشيم|ء عبــــد|لبــــديع |لشوربــــ محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نسمه جويده |لسيد حس|ن259336
يم محمود26673| فنون جميله فنون حلو|نفريده |حمد |بــــر|

386o4رهه|جر ع|دل ش|ف ع طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ |سيوطمحمد ن محمد محمد 879472
علوم ع شمسيم|ن مصط محروس محمود |لزين||975|3

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفين|س محفوظ عبــــد |لعظيم محمد||6263
يم647884 تـــج|ره |لزق|زيقعص|م محمد حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن جم|ل سل|مه |ل |د7327|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم محمود عبــــد|لمنعم |حمد642279
7795o5طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقريم|ز حس|م عبــــد |لم|جد محمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهل|ء حس محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |485289
9|9o8||ق|وى حكيم عزيز تـــج|ره |سيوط  يل|ن| 
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد رض| محمد |لمع|ندى|62|767

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسهيله رمض|ن صل|ح حس 57339
يم حسن كيو|ن|68677 تـــج|ره |لمنصورهسم|ح بــــدير |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منيتـــ عبــــد|لرحمن محمد عبــــد |لرحمن شلبــــى288||4
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء عبــــد|لعزيز سعيد لولح||26944

6878oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دين| س| |دريس عيد
صيدلتـــ سوه|جم | |سعد عد و|صف 53|895
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد|لحليم محمد محمد ع638469

علوم بــــ سويفمنتـــ |  |تـــي |حمد  |تـــي54943
36|o57ندستـــ شبــــر| بــــنه|ع حل محمد حسي عثــــم|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد عبــــد| |بــــو |لعزم|353235
تـــج|ره |لمنصورهتـــيس محمد عبــــد |لجو|د جمعه متـــو698755

ف |حمد سم تـــوفيق |لبــــهن4457| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد | ل|ك|ديميتـــ |لم
رهم|ركو |م |نيس ذ37548| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لس |يوبــــ رزق مسعود4|6345 تـــج|ره |لزق|زيقك
طبــــ |لمنصورهحمد محمد محمد ع سعد|53|677

6o974معهد ف ص بــــ سويفول|ء سيد ع عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط |ء محمد سند مصط سند99|622
تـــج|ره ع شمسعمر |حمد محمد مصط مجدي|968||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|سم مؤمن محمد عبــــد |لرحمن64932|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء |لسيد محمود عبــــد|لمجيد|757832
49o4|2د|بــــ كفر |لشيخ|ندي يسن ك|شف ي|س محمد
53o5|7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومتـــسبــــيح جم|ل محمد منصور محمد عي
33o2|7ندستـــ شبــــر| بــــنه|سلو|ن |حمد محمد |حمد
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46o67صيدله حلو|نغ|ده ع|دل محمد يوسف
تـــج|ره |لمنصورهيه سعد محمود حسن جو|د|698676
7o8677تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــرح|بــــ محسن عبــــد |لبــــديع |لسيد |لذكر

رهمه|بــــ |حمد ي|قوتـــ محمد محمد|477| تـــج|ره |لق|
6o65o3| |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد عل|ء |حمد ع عبــــد |لبــــ| 

84o9|معهد ف ص بــــ سويفرض| سيد محمد محمد
||9o6oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمه|بــــ |حمد محمد عبــــد |لكريم
علوم طنط|إيم|ن صبــــرى |لدسو محمد سل|م428565
د|بــــ ع شمس|م|ي| |يمن من عبــــد|لعظيم3345|3
وقه|جر خليفه محمود و| محمد358267 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|د | مصط ك|مل عطيه حس 264553
9o3|37 يم تـــمريض سوه|ج ريه|م رمض|ن تـــم|م |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|محمد خ|لد محمد مصط |5296|

55o7||كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسل|م عبــــد |لتـــو|بــــ ميهوبــــ |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء |حمد عبــــد|لمنصف |لقط|ن|6637|4
رهكريم محمد سنه|بــــي عبــــد|لنبــــي24|8|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخدين| عبــــد |لجو|د عبــــد |لجليل مر ديبــــ |93|45
89|oo||تـــربــــيتـــ |سيوط بــــتـــس|م ن|دى محروس د |ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عثــــم|ن محمد نظيم محمد688|76
|7452o|ره|يم|ن |سم|عيل |حمد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع|دل رمض|ن قضبــــ 886452
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن محمد سعد |لدين طه فتـــح |لدين5|6229
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م عبــــد |له|دي سعد محمود64655|
34|6o8ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|صف|ء ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح مصط عتـــلم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نصل|ح غ|نم سليم|ن حسن||474
ف فلتـــس حن|47974| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نطونيوس |
9o|579 معهد ف ص سوه|جغ|ده عبــــد|لع|ل ن| |حمد
ش|م حس محمود صقر2|392| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نتـــسنيم 
يم629362 يم عزيز |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقم | |بــــر|
5|42|o |معهد ف ص |ل|سكندريهأسم|ء أحمد سعد عبــــد |لبــــ
487|9oيف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمود مجدى محمود محمد 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود محمد محمد يوسف33|692
تـــج|ره |لمنصورهحمد جم|ل محمد |حمد عك|شه|679995
|487o5كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر محمد |لسيد ه|شم محمد ش|فع
ى |حمد محمود محمد477427 طبــــ |ل|سكندريهرو|ن ي
4|29|oش|م ف|روق |ل|بــــي|رى تـــربــــيتـــ طنط|ن|دين 
9|ooo4 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد مختـــ|ر |حمد محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|فريدتـــ |حمد عبــــد|لمنعم محمد |حمد ج2288|3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمرفتـــ |حمد عبــــد |لحكيم |حمد خليفه63|687
ر |حمد محمد سمك|4|7|69 حقوق |لمنصورهحمد م|
26o5o8يم شح|تـــ |بــــوجندى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه |بــــر|
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77o5o5ندستـــ |لزق|زيقعمرو عل|ء |لدين |لسيد محمد س|لم غنيم
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | ص|لح صل|ح خليل9553||
7|3o57لهول تـــمريض |لمنصورتـــ خ|لد محمد حسن حسن 
3575o2زر|عه مشتـــهرنف رض| رمض|ن محمد خميس
ف سيد|حمد عبــــد|لحميد642258 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |
ى257377 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــصف| |حمد محمد |لخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|جد جم|ل لبــــيبــــ عويضتـــ347366
ش|م عبــــد |له|دي عبــــد |لحميد جوده2575|4 |د|بــــ طنط|سع|د 
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |زينه مجدي محمد عبــــد|لمنصف دبــــوس476727
32o49oرهمحمد |بــــوبــــكر محمد حسن ق|عود ندستـــ |لق|
ى محمد محمود78684| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود خ

564o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمود جميل جمعه ح|فظ محمد
علوم ع شمسمنيه ي| محمد عبــــد |للطيف|367|6|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نش|م |حمد ري|ض |حمد45627|
|69|o8|طبــــ ع شمسم | ميشيل يون|ن س|بــــ
253o65ف ص|بــــر نوير كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفتـــ |
يم حسن حبــــيبــــ246446 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |سم|عيل محمد تـــم|م|3|7544
ى444352 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|مريم ن| رجبــــ عثــــم|ن |لمس
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن شعبــــ|ن |م سليم|ن2||44|
3o643حقوق حلو|نفوقيتـــ رض| رزق عبــــد|لعزيز
رتـــ|يم|ن |بــــو |لغيط عبــــ|س عبــــد |لحميد9|464 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

338oo5تـــربــــيتـــ بــــنه|مصط محمد محمد |له|دى
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــ محمد مصط |لبــــيو 842424
6389o4 يل ج |لزق|زيق مدحتـــ محمود محمود يوسف كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
85o3|8|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد حسن محمد حسن
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــه|يدى حس محمد حس عبــــد |لفتـــ25343|
صيدله |لزق|زيق محمد سليم عبــــد|لع|ل سليم629625
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ه|يدى عي حسي عبــــد |لع| |77373
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|من|ر عبــــد |لمنعم محمد منو عزبــــ625||6
686o63يم |لتـــو|بــــتـــى طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى صبــــرى محمد |بــــر|

32o44 رهرضوى خ|لد محمد حس صيدله |لق|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــي|ر| ع س|لم ع39687|
يم محمد مرزوق426849 ى |بــــر| نده ي تـــمريض |إلسكندريتـــ ش|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ربــــيع عبــــد|لحليم |لجيو |258395
25455o |زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| شعبــــ|ن يوسف |لغري
2|7o59ندستـــ ع شمسرو|ن حس|م مر |حمد
عل|ج طبــــي قن|ن|ن ممتـــ|ز مريد عبــــد|لسيد3|3|83
6336|8| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــده متـــو

فنون جميله فنون حلو|نجنتـــ خ|لد عبــــد |لعظيم |حمد8288|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء حسن |لسيد عبــــد|لرحمن|253299
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تـــمريض كفر |لشيخه|جر فتـــ ع عبــــده عبــــد|لمجيد444662
7o47|معهد ف ص بــــ سويفي|ر| عص|م مصط رجبــــ

نوعيتـــ |لمنصورهمريم محمد فؤ|د حسبــــ | |سم|عيل692296
6|o658زر|عه |لمنصورهبــــسنتـــ محمد منصور عيطه
طبــــ بــــيطرى |سيوطبــــ|سنتـــ مصط محمد محمود853645
8|2o2oف |لدين لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رح|بــــ ع|طف محمد 
2594o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنه | |حمد سعد شح|تـــه عبــــد |لسيد
9o59|o ى |رس|نيوس طبــــ سوه|جبــــيشوى ن| 

3495oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم حس حل يسن
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد سم عبــــ|س بــــسيو عبــــيد528583
4|9|o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخلسعيد ع|دل محمد |لسيد  منصور
75o448معهد ف ص |سم|عيليهيف و|ئل ع محمد
8o4588 |نوعيتـــ |لم |تـــسنيم |لمصط محمود شلق
25|o68علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|صم نبــــيل محمد |لبــــكرى حبــــيبــــ
8o|429معهد ف تـــمريض |لم | ف|طمه حسن رجبــــ عبــــد|لحكيم
صيدله طنط|ند| عم|د |لسيد |حمد ن|صف434787
يم |لحسي 2899|7 رتـــ|ي|سم حسن حسن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره سوه|جندى محمد |بــــو|لفتـــوح |لسيد93|273
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سيف |لدين س|مح عزتـــ |لسعيد689979
33o588د|بــــ بــــنه|د| | |حمد سعد |م|م |لش|عر|
262o5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد صبــــرى محمد سعيد
4|87o9| |تـــج|ره كفر |لشيخ|ء محمد مصط |لسيد بــــلتـــ
|4o746د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|در |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد حسن
طبــــ ع شمسوق منصور محمد عبــــده غلوش|53|62
6o8752د|بــــ |سو|ن|ند| عبــــد |لبــــ|سط |لسعيد محمد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد مصط محمود حس 768555

تـــج|ره بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن محمد |لسيد67529
6o9o6o|تـــج|ره طنط|يه حمدى عبــــد | قشه
تـــج|ره كفر |لشيخطه ع رش|د ع طه9633|4
كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد حسن محمد حسن847299
68o|8|د|بــــ |لمنصوره|بــــه صل|ح |لدين عيد سعد |لدين
حقوق بــــ سويفي|سم سيد تـــم|م ح|مد54723
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد محمود كم|ل عبــــد |للطيف45392

756529| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء عبــــد | خليل عبــــد|
|د|بــــ طنط|ل|ء سعيد جودتـــ يوسف عبــــد|لرحمن|356753
78|oo|تـــمريض |لزق|زيق صبــــ حسن رجبــــ حسن
3|6o8|ن| ك|مل لبــــيبــــ ك|مل معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم
42748o| تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن بــــسيو مصط عوض
يف وجيه |سكندر696934 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجوزيف 

4423oيع رهكريم عل|ء عبــــد |لن| |بــــو  تـــج|ره |لق|
3374o3يم محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|غ|دتـــ محمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومع |ء مصط ج|بــــر محمد عمر254284
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيم عم|د |لدين مصط عيد قيش|وى|76823
د|بــــ د |ط|ين|س عبــــد |لغ عبــــد |لغ عبــــد |لر6594|6
|37oo6 تـــج|ره ع شمسعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز عبــــدربــــه
ندستـــ |لزق|زيقمحمود متـــو عبــــد|لرحيم متـــو636574
5|56o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوركميله عبــــد |لعزيز محمد محمود |م|م
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد |يمن عبــــد |لمنعم محمد|527|2| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
6o4|69| ندستـــ طنط|حمد فؤ|د سعد عطيتـــ |لبــــشبــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى |حمد عبــــ|س |حمد354937
يف |بــــو عيشه محمد |لمهدي حسن9|7643 ندستـــ بــــور سعيده| | 
5o9744زر|عه كفر |لشيخأحمد سم محمد محمد مصط ص|لح

معهد ف تـــمريض بــــ سويف  |ر جم|ل ميهوبــــ سيد |حمد62363
رهسم|عيل محمود محمد |لحسي محمد325426 حقوق |لق|
9o42o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد بــــدوى |لع|رف عبــــد|لنبــــى
قتـــص|د م حلو|ن|منيه |بــــو شبــــ|نه فرح|ن |سم|عيل|985|78
ل| 623377 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طأسم|ء محمد رض| عبــــد |لغ 
3|8o59 |ف محمد عبــــد|لع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط |
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد عبــــد |لمع محمد عبــــد |لمع حس679383
علوم بــــنه|دين| سعيد فؤ|د |حمد96|339
5o3865|علوم |ل|سكندريهحمد محمد محمود |حمد |لطيبــــ
د|بــــ دمنهور|آل|ء حس ن حس محمود ن496876
4o|626تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف محمد ع |لبــــدرى حسن
2|49o|تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد رمض|ن سليم|ن محمد
494o5o تـــج|ره طنط|يوسف محمد |لسيد |سم|عيل |لحو
224o35 ره|رحمه سيد حسن سعد دسو د|بــــ |لق|
طبــــ سوه|جمحمود حس |حمد عبــــد|لغ 3|8982
يف عبــــد |لرؤف محمد |لبــــستـــ463369 صيدله |ل|سكندريهبــــسنتـــ 
835o58|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد عبــــد| محمد
9o6883|يم |حمد محمد محمد حقوق |سيوط بــــر|
5o7786زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرنيم |حمد |لسيد |حمد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمأمون محمد محمد صبــــرى محمد |ل 627|45

73o94ثــــ|ر |لفيوم|رو|ن ط|رق عيد محمد حسن
ي |حمد63955 معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد |حمد ع

رهمريم حسن |م محمد4439|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره دمنهورمحمد عل|ء |لدين محمد ع ق|سم77|487
ه س|لم |حمد س|لم|7878|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
623o89علوم ج|معتـــ د |طيوسف عبــــد | طه طه |لبــــح|ر
تـــج|ره |لزق|زيقوف|ء محمد عبــــد|لشفيع محمد44|776
4o7548د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| مسعد |م |حمد س|لم
894o93|معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء ع|دل خلف محمد
ديه9|2555 يم محمد   تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسلوى محمد |بــــر|
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459o6يم ف حسن |بــــر| صيدله حلو|نبــــسمه |
8|9573| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يفون حم|ده جميل ج|بــــ |
63759oيم عبــــد|لعزيز ندستـــ |لزق|زيقه|يدى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |حمد طه سعيد|925||6
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهج حس|م ع عبــــد |لحميد شفشق425288
ه مصط عطيه محمد||77335 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورخلود مصط حبــــيبــــ محمد|48996
رهرح|بــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد دحروج672|3| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
3||o34وف|تـــ |ء |لدين عبــــد|لرحمن فتـــ عمر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
42|42oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخول|ء محمود فه |لحم|دى |لبــــيو

يم |حمد7625| يتـــ|بــــ ع|طف |لسيد |بــــر| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم|
6422|o| وف|تـــحمد ط|رق عبــــد|لرحمن مصط ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |لمنصورهمحمد رمض|ن ع محمد حلوه267|42
6oo642تـــج|ره طنط|ع|طف |لن|دى ع|طف |سم|عيل
|673o6ف محمود عويس د|بــــ ع شمس|س|ره |
253o22يم |لهمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم جم|ل |لدين |بــــر|
52|o29تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم ع عبــــد |لنبــــى |بــــو |لعيد
ه محمد ع |حمد|53542| رهم طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود حس حسن حس 9843|5
43|8o7تـــج|ره طنط|حمزه سعيد سيد أحمد حيدرتـــ
يم س|لم653|7| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| محمد |لسيد |بــــر|
ف ومس|حه |لمطريتـــبــــدوى ع بــــدوى مصط |لس|يس433488 ك.تـــ. ف رى و
نوعيتـــ |سيوطه|جر |حمد محمد عبــــد|لحليم 892353
|د|بــــ |لم |محمد جم|ل |حمد |بــــوسمره3998|8
33o4|2تـــربــــيتـــ بــــنه|ع|ئشتـــ سعد |حمد فؤ|د
8||2o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لرحمن حسن مفتـــ|ح ق|سم|
64|oo4ف |حمد محمد |حمد خريبــــه بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د |

ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |حمد محمد رمض848|3
77337oد|بــــ |لزق|زيق|رن ربــــيع فرج ربــــيع س|لم|ن

9o9o9تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر جم|ل محمد محمد
يم||7737 د|بــــ ع شمس|حسن|ء سيد رج| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرن| عص|م محمد حس 62953|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|لع|ل محمد ه|شم||3|2|3
4o335تـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ جم|ل محمود مزيود

895o57 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد |حمد فتـــ ح|مد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء مجدى لبــــيبــــ محمود73||26
ره|ه|جر محمد عمر|ن ع 27964 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

439o27|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد بــــديع عبــــد|لحميد محمد |لجم
رهي|سم خ|لد مصط جل|ل|39|3 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن ط|رق محمد مو8485|

معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحيم سيد محمد عبــــد|لرحيم273296
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وف|تـــحمد مصط محمد ليثــــى حسن|324575 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8oo22oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عمرو نص عبــــد|لمجيد
ندستـــ |سيوطسل|م |حمد س|لم |بــــو |لعل| محمد28|446
5|o6o9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوليد محمد عبــــد |لمنصف عصفور
25o||2 |ره|س|ره محمد عل|ء|لدين عبــــد |لبــــ ثــــ|ر |لق|
4366o7| يم |لسعيد محمد ه محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
د|بــــ |لزق|زيق|محمد سل|مه |لسيد عبــــد|لخ|لق |لطن337737
تـــج|ره دمنهورحمد ي| حس ج|بــــ |للتـــ شعيبــــ||49564
يم |لسيد637787 وف|تـــ|مصط جم|ل |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o27o8|د|بــــ طنط|زي|د عربــــى عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|
زر|عه ع شمسمروه محمد صل|ح |لدين ك|مل667|5|
3oo48حقوق حلو|نتـــبــــ|رك حسن محمد |حمد حسن

7o8425| طبــــ |لمنصوره|ء محمد فوزى مصط |لمر
||93o2فنون جميله فنون حلو|نعبــــد | شمس |لدين محمد سعد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد و|ئل رمض|ن مر |لخو|جه|42696

طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخشيم|ء جه|د |لشح|تـــ محمد عر|بــــى3||696
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|ئشه ع |حمد |لجندى252759

ن| ه|دى خلف تـــف| 27595 تـــج|ره ع شمسم
يم |بــــو |لعل| |بــــر528587 د|بــــ دمنهور|محمد ممدوح |بــــر|
42o|o|نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخسل خ|لد |حمد ع |بــــو|لدي|ر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيم|ن محمد عبــــد| |لعشم|وى|257439
معهد ف ص |سو|نيه |لطيبــــ حس |حمدعمر|ن|5|8398
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد شح|تـــ بــــدري غنيم|834369
يف عبــــد |لع|ل حم|د|43285 لسن ع شمس|سل 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل حج|زى حبــــيبــــ محمود494922

432o5رهيوسف ع|شور طتـــ ن تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|غ|ده |حمد سيد |حمد عيد2682|4
يم |لجندى|557|26 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فؤ|د محمد |بــــر|
يم أبــــو |لعط83|449 ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن رض| إبــــر|
ى79|6|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو عي |لسيد محمد تـــوفيق خ
ر|4668|8 معهد ف ص بــــ سويفميمه فتـــ محمد عبــــد|لظ|
8394o8كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد بــــغد|دي محمد نور
6o295o |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|محمود محمد من |لش|
2|3|93| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه محمد |حمد محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي محمد م |لدين ع 833874
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | عل|ء ج|بــــر محمد سعف|ن249544
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|مه محمد محمد عثــــم|ن|24786|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |حمد لبــــيبــــ عبــــد|424664
5|o25oطبــــ بــــيطرى دمنهورنور |لدين فرج فتـــ فرج |بــــوشعره
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر ربــــيع سيد |حمد رضو|ن482749
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مهند نبــــيل محمد محمد عبــــد |لسل|م762638
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ندستـــ |لمنصورهزي|د محمد عوض منصور محمد664|68
8o2223|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ| طه عبــــد|لحميد ص|دق
زر|عه |لمنصورهحمد مصط محمد حبــــيبــــ||69959
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد|لعزيز |حمد حسبــــ |493475
يم |لسيد خميس233386 رهوق محمد |بــــر| صيدله |لق|

ش|م عبــــد |لمجيد ملي |لف 43448 تـــربــــيتـــ حلو|نيه | 
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لحميد محمد7|3558

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد سيد ز |م |55386 ل|
حقوق |لزق|زيقبــــسنتـــ مجدى فؤ|د |لمهدى |لبــــند|رى|62668
4|o823ورى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رودين| عم|د ح|مد |لج

معهد ف ص بــــ سويفحمد جمعه ربــــيع محمد|72974
علوم |لم |محمد ي تـــيمور د|خ 296|82
تـــج|ره بــــنه|وق يوسف |حمد محمد9|8|77

رهفؤ|د محمد عبــــد |لحميد فه8668| تـــج|ره |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويسحمد عل|ء |لسيد |لسيد|65|759
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نع سيد |بــــو|لحسن عبــــد|834752
4o||26تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود |لشح|تـــ ع محمد حم|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين ط|رق محمد ي 9||8||
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــكريم مجدى فه محمد|395|

تـــج|ره |ل|سكندريهوق |حمد |لسيد |حمد |ل |ط539655
حقوق |سو|نمحمد |حمد محمد |لك|مل |بــــو|لوف824649
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد رجبــــ سل|مه محمد|324546
تـــج|ره كفر |لشيخوحيد فتـــ جمعتـــ محمود |حمد9|74|4
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ محمد فوزى فه |م 345668
صيدله |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد |حمد|638462
رهحمد حسن جل|ل عثــــم|ن|28756| حقوق |لق|
32563o ره|د | محسن حسن حس ثــــ|ر |لق|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقف|تـــن |حمد |لسيد عطيتـــ محمد عل||||783
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود حج|ج عطيتـــو حسن 4|265

تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ رمض|ن |بــــر|48958
علوم بــــورسعيدمحمد |حمد محمد نور |لدين648442
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىعمر محمد مبــــ|رك دي|بــــ834298
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط محمود جمعه ن| |لكوه2|5396
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد رضو|ن محمد جوده|976|54
ن| |يمن محمد |لعج |لسعيد678642 صيدله |لزق|زيقم
8o589o| يم عبــــد|لغ نوعيتـــ |لم |يه حم|ده |بــــر|
4829o6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ح ه|شم مصط محمد شعبــــ|ن
6o4553ف محروس ع محمد |بــــوحسن تـــربــــيتـــ طنط|مريم |
رهمحمود رض| عبــــد |لمجيد حسن7|676| تـــج|ره |لق|
8o5637|د|بــــ |لم |سم|ء رمض|ن سيد قنديل|
تـــج|ره بــــنه|ندى |كرم محمد حبــــيبــــ266954
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كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــسمتـــ سيف |لن مشحوتـــ |لسيد5956|3
ه محمد ك|مل محمد|838856 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
تـــج|ره |لمنصورهلجينه س| ص|لح |حمد شعبــــ|ن678637
5o9228تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد مصط عيد محمود حن |لشعر
ف حس شمبــــوط2|434| رهنوره|ن | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف ص|بــــر مصط |حمد مصط 247252
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد |بــــو |لفتـــوح محمود334565
832o|oصيدلتـــ |سيوطرو|ن ح|مد |حمد محمد
تـــج|ره ع شمسسل عمرو محمود محمد س|لم425||3
صيدلتـــ سوه|جس|ندى سم يوسف يعقوبــــ  896645
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننوه مجدى محمود قبــــ|رى محمد475653
تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه مدحتـــ مر|د مصط 65454|
ر عبــــد|لق|در مختـــ|ر322852 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| م|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد محمد رمض|ن محمد محمد عويضه688574 لم
ف عبــــد| يوسف|634264 نوعيتـــ |لزق|زيقن |
4oo52oلسن |لم |رضوى محمد ع محمد عمر|ن|
9o4||6 طبــــ سوه|جه|يدى عل|ء عبــــد|لكريم ع
6o83|8صيدله حلو|نآيه محمد فتـــح | |لغريبــــ
2523o|رهي|ر| خ|لد عبــــد|لمغ رمض|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
ره|رحمه سيد فتـــ عبــــد|لسل|م33|228 د|بــــ |لق|
8o9|37|ح|ن ق|سم تـــربــــيتـــ |لم |م| ع 
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــل|ل محمد عبــــد|لتـــو|بــــ جمعه242853
تـــج|ره |لمنصورهحمد |م |حمد ع محمد|696886
835o3o|نوعيتـــ قن|ل|ء جم|ل عبــــد|لن| |بــــو|لمجد
783|o9تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد |لبــــدرى |م |لسيد ع
د|بــــ حلو|ن|ريم حم|ده يح ح|فظ66497|

تـــج|ره بــــ سويفمحمد صل|ح قر |حمد57982
758|o2معهد ف ص |سم|عيليهعل|ء |لدين شح|تـــتـــ س|لم سليم|ن
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دينوره|ن |حمد محمد محمود835387
تـــج|ره طنط|عطيتـــ ع|دل عطيتـــ عبــــده628997
237o|6يم كليتـــ |أللسن ج أسو|نندى حس عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
علوم |ل|سكندريهليدي| ع|دل فوزى حربــــى425735
ن|772687 تـــج|ره بــــنه||حمد حسن محمد حسن 
6288o4ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمريم |حمد محمد |لسيد
6o8369تـــربــــيتـــ طنط|س|ره أس|مه |حمد |لدسو حل|وه
وف|تـــم|رين| عم|د |لفونس غ|6549|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ر489543 د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر محمد محسن محمود ط|
وف|تـــي|ر| طلعتـــ عبــــد|لستـــ|ر عليوتـــ357538 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــ |لدين |يمن عبــــد |لحميد |م 5563||
2|624o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف رح|بــــ تـــوفيق زغلول مر|د عبــــد
44298o |ر |لسيد |ليم عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــه م|
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4|oo58|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد عبــــ|س ز زغلول
263|9oريدى ندستـــ بــــنه|س|ره محمد سيد |حمد  كليتـــ 
تـــج|ره ع شمسم |ل محمد يوسف رمض|ن2965|2
ه حسن محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لو||63426 علوم |لزق|زيقم
ندستـــ |لمنصورهبــــه | |حمد محمد ح|مد |لعيو6683|7
|6532oي منصور معوض تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندي خ
رتـــ|عبــــد|لرحمن تـــ|مر عبــــد | سعيد |بــــو2|63|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحسن|ء عبــــد|لمجيد |حمد حسن839992
رتـــ|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ش44384| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
9o4796  كليتـــ |أللسن سوه|جر| | ربــــيع محمود ج|د|لـله
33o74oندستـــ أسو|نف|طمتـــ حسن |حمد محمد

74o62|علوم |لفيوم|ء ع عبــــد |لحكيم محمود
8oo|85|يم محمد محمود سليم|ن تـــج|ره سوه|جبــــر|
8|o432علوم |لم |محمد عم|د حسن عبــــد|لعزيز
|لسن |لم | منيه محمد عبــــد|لحميد محمود|883787
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نف|طمتـــ ر|فتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن2|3394
9o2o83|ء |حمد محمد محمد| تـــمريض سوه|ج  
4874o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| خميس حس عبــــد|لرسول|
ي ر|غبــــ مسعود بــــسيو |494247 د|بــــ دمنهور|حمد خ
يم  893725 يم |حمد |بــــر| د|بــــ |سيوط|ع|دل |بــــر|
8|4o95تـــج|ره بــــ سويفح|زم سم مصط محمد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخكريم |يمن شعبــــ|ن معروف حسن688952
ندستـــ |لمنصورهسل|م وليد عبــــد |لمنعم ف|يز |لحفن649|68
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر |حمد حسن محمد خل|ف496684
|6o998تـــج|ره ع شمسشهد شنبــــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لمقصود
85o488ر|ن عبــــد|لحميد كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لو|دى |لجديدر|ن| |حمد ز
صيدله |لزق|زيقتـــه| محمد |لسيد مهدى776345
يم |لسيد2459|4 |د|بــــ |لم |بــــ|سل محمد |بــــر|
ر255454 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعل| محمد فتـــ عبــــد|لظ|
ى27|6|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد رض| مسعد |لع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو حن| مك عبــــد|لمل|ك|92|8|2
زر|عه مشتـــهرم محمد حسن محمد36977

775|o2|علوم |لزق|زيقسل|م خ|لد |لسيد عبــــد |لحميد
تـــج|ره طنط|ج|بــــر عبــــد |لعزيز ج|بــــر سل|مه |لغبــــور223|42
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر| | عم|د |لدين |سم|عيل عو|د22|343
33768o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|يه|بــــ عم|د |لدين لط ص|لح

273o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء عبــــد |لرحمن محمد |لديس|وي
يم محمد|634354 يم محمد |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره سوه|جسه|م |حمد عمر محمد عبــــد|  5|8965
د|بــــ |لزق|زيق|حمد رؤف ع |حمد عفي ||63825
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد| ع عبــــد| ع |لشه|وى452595 معهد ع| 
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وف|تـــ|مه|بــــ |حمد صبــــرى |لش|عر8|2|33 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم عبــــد|لمجيد مرزوق365|25 صيدله طنط|محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن شو حس |حمد |لمج|يرى425384

ر كم|ل ح|مد محمد28742 رهم| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيددين| |حمد محمد مصط عمر|ن456|62
معهد ف ص بــــنه|ر|ند| مجدى |حمد |لشيخ||2568
ه |حمد |لسيد حس |639454 د|بــــ |لزق|زيق|م
معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء ع|رف سيد محمد|893462
د|بــــ |ل|سكندريه|أحمد معتـــز خميس محمد |لبــــي|ر424955
9oo683 معهد ف ص سوه|جنعمه ن| ه|شم محمد
239o95رهرحمه حمدى محمد فتـــ حقوق |لق|

رهمحمد ه| عبــــ|س بــــش 226|4 ندستـــ |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد ص|لح محمد ط|حون|258334
7o|852معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عص|م ع |لسيد |لبــــ|نوبــــى

585o5يف محفوظ بــــكرى تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| 
حقوق |ل|سكندريهرحمه عيد |بــــو |لعل| محمد382|49
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمصط حمدى عطيه مصط حم|ده|45249
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمر |س|مه محمد |م |83498 معهد ع| 
ر|ن محمود4378|8 طبــــ بــــيطري |لم |خ|لد م |لدين ز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | عط| ز يوسف272582
5o7oooيم شعبــــ|ن |سم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|نتـــص|ر محمد |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد فتـــ حسن محمد كم|ل عبــــد|لمجيد332252
رهحمد جل|ل فريد محمودعمر|49544| حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيوسف رمض|ن سعيد عبــــد |لجو|د9685|
8393oo|علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىيه محمد |بــــوبــــكر محمد
527o56فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لمنعم |حمد محمد سعيد

ف رزق بــــبــــ|وى59623 ن| | كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
حقوق طنط|حمد عبــــد |لصمد محمد عبــــد |لصمد عبــــد 459|44
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل عطيه |لبــــند|رى دسو عطيه5|7767
7o972oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | ط|رق |لسيد محمد ع م |لع| 
6o546|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نزينبــــ عبــــد |للطيف حس مصط أديبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحميد |لسيد عبــــد |لحميد رسل279462
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دير مصط عبــــد |له|دي عبــــد |لحميد9|535|

علوم بــــ سويفس|ره وفدى عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعظيم78|52
يم564|35 تـــربــــيتـــ بــــنه|ع سعيد محمد محمدى |بــــر|
|39o55تـــج|ره ع شمسه|جر جم|ل ربــــيع ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رن| عل|ء |لدين |ل |د فريد27|333
ي عج|يبــــي فرج9769|8 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفل |ن ي
446|o3وف|تـــعمر صفوتـــ كم|ل |بــــو |لغيط شلبــــى معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
8|48o3تـــربــــيتـــ |لم |دي فرج سل|مه معبــــد
4o2629حقوق طنط|سه |س|متـــ عبــــد |لسل|م محمد |حمد
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رهندى مجدى رجبــــ ع94|28 ندستـــ |لق|
84o568تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دى |ء |حمد محمد عكوش
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود مصط فوزى مصط حسن765|45 معهد ع| 
تـــج|ره دمنهوررو|ن مجدى ع|شور حسن ع 497276
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندي محمد شعبــــ|ن مهدي|788|8
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نثــــويبــــه محمد عبــــد|للطيف محمد 85||92
422o3رهنرم عص|م حمدى محمد عبــــد|لرحمن طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر سيف |لدين محمد محمود عبــــد 485278
تـــج|ره ع شمسمه| فضل محمود محمد عثــــم|ن222372

2o85||يم محمد عبــــد |لرحمن محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــزي|د عل|ء سل|مه عبــــد |لسيد43832|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لغف|ر محمد محمود محمد648497
78o23||يم |لسيد محمد خليل ندستـــ حلو|نبــــر|
7o6995د|بــــ |لمنصوره|ي|سم محمد سعد |لمتـــو
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه ه| محمد عل|م|249656
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مريم رض| سعيد محمد49485|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد رضو|ن عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لرحمن|82949
ه محمد |لعربــــي محمد أبــــو ط|لبــــ|435757 تـــمريض كفر |لشيخم

د|بــــ بــــ سويف||ء عيد حسن قر |3|589
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | ع|دل حسن محمد طم|عتـــ22544|
ندستـــ ع شمسيوسف حس|م فؤ|د |حمد خليل8877|2
6|o994يم |لقدو ندستـــ |لمنصورهش|م حم|ده |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|شيم|ء س|لم عبــــد |لحليم س|لم55578|
6o37o7|يم يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره طنط|لسيد |بــــر|
معهد ف ص طنط|عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز مسعود |42769

5568oلف |لتـــج|رى بــــبــــ سويف|عويس سيد عويس بــــدوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرءوف رجبــــ مو |حمد28968

4o3969حقوق |ل|سكندريهمرو|ن عي عبــــد |لمنعم محمود عي
يم عثــــم|75|77 تـــج|ره |لزق|زيقمصط |يه|بــــ صبــــ خليل |بــــر|
522o72زر|عه دمنهورفرحتـــ |لشح|تـــ عبــــد|لر|زق عبــــد|له|دى
تـــمريض |لم | سم|ء مختـــ|ر رمض|ن عبــــد|لحفيظ|4838|8
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|ره محمد حس محمد755657
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ |يمن محمد م |لدين عد327|4|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|جه|د حسن محمود حسن ع سليم498444
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |نور محمد نور محمد |نور|3|265
||9o68|صيدله حلو|ن|ء فتـــوح جيو فتـــوح
9|2o52|صيدله حلو|ن غ|بــــى روم| موريس ميخ|ئيل
7695o5كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديه عبــــد |لموجود محمد عبــــد |للطيف شه

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد| | محمود |لسيد محمود33688
ى|7959|3 تـــج|ره ع شمسسحق عم|د |سحق بــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهيح حسن ع شعبــــ|ن سعد23|482
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علوم بــــورسعيدعمر عص|م حسن عبــــد |لحميد مش|764983
|3o2o7رهدى |يه|بــــ مصط محمود تـــج|ره |لق|
يم خ |248274 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه محمد |بــــر|
صيدله ع شمسم ممدوح |حمد عبــــد|لعزيز سليم349492
|د|بــــ بــــنه|منيتـــ رجبــــ |لسيد محمود |لسيد|329232
معهد ف ص |لمنصورهحمد عبــــد |لبــــ| |لشح|تـــ عبــــد |لبــــ| ع686298
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن جم|ل عبــــد |لعزيز محمد|5|6|78
49o863|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيه ع|دل عز محمد عبــــد|لع|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل|م حمدي ع |حمد|484527
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| محمد نجيبــــ عبــــد|ل سل|متـــ447963

2o358 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف  |ء|لدين مختـــ|ر مصط
447o42 علوم ري|ضتـــ طنط|زي|د محمود محمد محمود حس
طبــــ |ل|سكندريهحمد صبــــرى عبــــد|لكريم ع عبــــد|لكريم2765|5
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يمن عثــــم|ن سليم|ن768829
4o6286 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى فتـــ عبــــد |لقوى مصط
5|76o2|تـــربــــيتـــ دمنهورمنيه عم|د محمد كم|ل حمود
ف |حمد |سم|عيل حسن غ|نم427992 علوم طنط|ر
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن شعبــــ|ن ع حسن غريبــــ489855
تـــج|ره دمنهوريوسف ميل|د  |د تـــوفيلس خليل487492

رهشيم|ء محمد ع|مر حس 43786 د|ر |لعلوم ج |لق|
|2276oيم د|بــــ حلو|ن|دين| خليل محمد خميس |بــــر|
ندستـــ طنط|حس|م مجدي ح|مد محمد |لج |وي|44874
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ط|رق |حمد عل|م ند|422|26

2495oد|بــــ حلو|ن|سل عص|م عبــــد |لخ|لق ع |لسيد
زر|عه دمنهورمحمد ي|س محمد مبــــ|رك خليل2935|5
د|بــــ د |ط|محمد رض| محمود |لسعيد |بــــو ر|س89||62
7o3852 يم |لدسو |لحن علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد |بــــر|
769o53معهد ف ص |سم|عيليهمحمود مو س|لم سليم|ن
د|بــــ حلو|ن|م|رتـــ | |رم|نيوس شو تـــ|مر جرجس|3252|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ف|طمه ن| محمد |لسيد عي633548
5o796oيم محمد صفوتـــ طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهريم تـــ|ج إبــــر|
يم|348693 تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ جميل عبــــد|لرحمن |بــــر|

5o9o7تـــج|ره بــــ سويفع محمد ع سيد
ره|سم|ء محمد سعد |لطويل|83|39 د|بــــ |لق|

د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن |لمتـــو |لسيد تـــميم679467
زر|عه ع شمسحمد رزق عزبــــ عو|د|92|2|3
6822o7|علوم |لمنصورهيه محسن عبــــد |لح|فظ عبــــد |لفتـــ|ح
طبــــ |سن|ن طنط|عمرو محمود عبــــد|لرؤف يوسف258287
48427oتـــج|ره |ل|سكندريهسيف |حمد محمد |له|دى |نور

يم ح|فظ|36467 رهحمد عص|م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ه فتـــ حل |لعدل صحص|ح|42|685 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومس|رتـــ عبــــد |لبــــ| كيش|ر عبــــد |لبــــ| 73777
63545oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقوق محمود محمد فؤ|د محمود
444o26زر|عه كفر |لشيخد | حسن محمد حسن مندور
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسه عص|م |حمد بــــكر249688
يم |لمر352667 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد| |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فتـــ سليم|ن س|لم768763
62o833علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد أحمد عبــــد |لر|زق |لمتـــو لبــــن
د|بــــ |سيوط| ندرو سم عطيه خليل||62|89
4o7o6oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن محمد حن محمود سود|ن

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفع عبــــد |لحميد ن|دى عبــــد |لحميد58757
7oo2oمعهد ف ص بــــ سويفخلود محمود مختـــ|ر محمد حسن

 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|مه زيد ح|مد زيد|257862
حقوق بــــنه|محمد |حمد جم|ل عبــــد|لمنعم352266
235o63علوم حلو|نمحمد عل|ء محمد |حمد عبــــد|لرحمن
4o562oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنغم محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لو|حد
تـــج|ره طنط|عص|م نبــــيه محمد مصط قنصوه3763|4
89o|49 تـــربــــيتـــ |سيوطر|ند| ممدوح مخيمر عبــــد|لمل|ك
7o58o6يم |لمتـــو محمد ندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|

6|78oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|دين| |حمد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لرحمن
د|بــــ كفر |لشيخ|حسن|ء عل|ء شح|تـــه ع محمد عم|436653
ثــــ|ر |لفيوم|ندى عبــــد|لقوى صبــــرى |لجم|ل268853
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد ن|صف مفتـــ|ح نو|ر422745
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|س|ره سم محمد حسن |لشوربــــ 7646|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنه|ل |لسيد عبــــد |لحكم محمد جم|ل 6|45|6
زر|عه |لزق|زيق محمود غنيم |لسيد عفي 776448
ندستـــ |لزق|زيقخلود مصط |سم|عيل طه ع|مر432|64
ره/ري|ضتـــمحمد رض| ز مو عبــــد |لسل|م242727 زر|عه |لق|
طبــــ ع شمسس|رتـــ |يمن من عبــــد|لمل|ك323744
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|جر |حمد ف|وى محمد حس|ن 327427
5o28o7|يم طبــــ |ل|سكندريهم| محمد ع خليل |بــــر|
ف ومس|حه قن|حن|ن يوسف عبــــد|لحميد |بــــو|لعل| 2638|9 ك.تـــ. ف رى و
يد |لحسي 3|7527 ف |بــــو |ل حقوق |لمنصورهمحمد |
|د|بــــ |لم |ر| | فريد ض| عبــــد|لنعيم3568|8

ر محمد عبــــد |لمقصود32|32 د|ر |لعلوم |لفيومحسن ط|
42o5o7حقوق |لمنصورهدير عبــــد| عبــــد|لغ |حمد مو
23o22oرهشه|بــــ |حمد |لسيد محمد تـــج|ره |لق|
4836|oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــتـــ | جم|ل عبــــد |لخ|لق محمد
لسن ع شمس||ء |س|مه ج|د محمد |لسيد |لسعد 679952
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــ عبــــد |لصمد محمد مصط 8365|4
|662|o ش|م مصط |م تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط 
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسندس محمد |حمد محمد849824
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد أحمد عبــــد |لحميد |لبــــ|تـــع494695
443532| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |يمن عبــــد |لونيس |حمد ع
76|o9oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسنور|ن عص|م غريبــــ محمد
رتـــ سم|ء بــــسيم يسن عط| | عيد||24546 تـــمريض |لق|

يم محمد5437| يم |بــــر| تـــج|ره ع شمسي|ر| ط|رق |بــــر|
83373oوف|تـــزي|د ع|دل ع ط|يع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم697636 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |حمد محمد فتـــح | |بــــر|
82499oيتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمك|ريوس سم |نور حبــــيبــــ لم
|4846oإعل|م بــــ سويفر| | سيد محمد |حمد
يم مع|ذ عبــــد | ن| 22|427 تـــمريض |إلسكندريتـــ من|ر |بــــر|
ره فرج | حمد|ن فرج |769542 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسز
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد محمد |حمد |بــــو بــــ364|34
علوم |لزق|زيقمحمد عبــــد | محمد عبــــد|777757

يم عبــــد |لكريم25488 رهس|ره |يه|بــــ |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
د|ر |لعلوم |لم |ي| محمد سعد رمض|ن9254|2
7o3523طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد حمدى عبــــد |لرحمن حسن خ|طر
زر|عه |سيوطحسن عبــــد|لق|در محمد حسن 54|889
يم |لدسو 45299| رهمحمد جم|ل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o8772| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمل ر| |لسعيد ع |لرف|
تـــج|ره |لزق|زيقحسن س|مح حسن محمد حسن حندوقه658|77

357|o|د ره/ري|ضتـــحمد مجدى |حمد محمد |لش| إعل|م |لق|
6o5|3oف رمض|ن |حمد عقبــــ |لبــــ|بــــ ه | د|بــــ |لمنصوره|م
تـــج|ره ع شمسمحمد مجدي محمد عز |لدين27374|
26o492تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومريه|م سعيد مبــــروك بــــدر
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء  |ض |لسيد حسن  |ض|699992
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــسمه |حمد محمد محمد |لشن|ط5988|4
يم محمد محمد  عي6|||45 ندستـــ طنط|حمد مجدى |بــــر|
رهحمد سيد عي عبــــد |لجليل|79335 طبــــ |لق|

ندستـــ |سيوطجه|د محمد فتـــ ع 876853
6o||67|يد محمد مصط جح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||حمد |بــــو|ل
ندستـــ |ل|سكندريهسيف محمد محمود جنيدى529649
تـــج|ره طنط|حمد حس مصط عبــــد ربــــه|3873|4
د|بــــ دمنهور|محمد سم|رتـــ محمد عيدعبــــد |للطيف492264
علوم |لمنصورهمريم ع|دل |حمد عبــــد |لحليم687458
يم محمد عبــــد |لق|در||9|79 نوعيتـــ |لزق|زيقوف|ء |بــــر|
6o3|84د|بــــ طنط|س|ره عبــــد |لبــــ| |لسيد |لسكرى|
يم |لدسو محمد خ775372 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قفريد ع|دل |بــــر|
9o8o94 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمؤمنه |لسيد محمد |حمد
8o4559تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |منه | محمد عبــــد|لحميد ج|د |لربــــ

ره||ء محمد |لسيد عبــــد |لعزيز|38459 د|بــــ |لق|
32|859| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ل|ء نه|د عبــــد|لبــــ| يوسف ع
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8o7|26لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دو|بــــه سم |لسيد محمد
22648o|رهمحمود فتـــ عبــــد|لعزيز محمد |لبــــن صيدله |لق|
8o2875ر مهر|ن نوعيتـــ |لم |بــــطه محمد م|
صيدله |ل|سكندريهه|جر شعبــــ|ن عبــــد | ع عبــــد |439749
يم||7687 تـــج|ره بــــور سعيدن|دين محمد حم|د |بــــر|
7o|557علوم ج|معتـــ د |طخلود ن عبــــد |للطيف ن س|لم
4783o4تـــج|ره طنط|مريم |س|مه |ي | صليبــــ د|ود

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسم|ء وليد فهيم عبــــد |لحكيم|27828
معهد ف ص |سو|نل|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لر|زق عبــــد|لمع 847526
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء أيمن محمد عبــــد |لجو|د بــــرغش496932

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري|ر| |حمد دردير حس عوض83|34
د|بــــ |لزق|زيق|ز|د خ|لد محمد محمود627843
رتـــ|عصمتـــ ع |مبــــ|بــــى بــــخيتـــ6|298| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد | |حمد محمد محمود |لمغ|زي442779
4|5o58يم خط|بــــ د|بــــ كفر |لشيخ|ع |ء مصط |بــــر|
3|24o|علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر خ|لد عبــــد|لعليم ع
يم|2||632 ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء خ|لد عز |لرج|ل |بــــر|
يم |لعج محمد278627 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر|ن| عم|د |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| | محمد عبــــد|لع|ل |لغبــــ| 253535
4o9774|تـــربــــيتـــ طنط|د | عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح |للق
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|له|م ع تـــوفيق سل|م|252264
ي محمد ع |65496| ره||ء خ د|بــــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م محمد محمود قنديل|6623|4
75828oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم | محمد شو |لطنط|وي
9o977o  | |تـــمريض سوه|ج كتـــرين مجدى ف|روق عط

يم34998 وف|تـــزي|د ع|دل محمد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ حلو|ن|شكرى عيد دي|بــــ محمد |حمد32|29

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر مجدى فتـــح | |لسيد |لخو|24643
6|2o47 |د|بــــ طنط||ء محمد رشدى محمود محمد ش|
|3467oتـــج|ره ع شمسمحمد حن محمد محمد محفوظ
2645o3ف محمد عم|ره طبــــ |سن|ن طنط|ند |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد بــــليغ حمدى |بــــو |لنج||35627
692o69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد |سم|عيل عبــــده
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد عبــــد |لع|ل782863
8852o||معهد ف ص |سيوط منيه بــــغد|دى رزق محمد
6|57o3ين حس|ن |بــــو ص|لح د|بــــ د |ط|محمد 
755oo5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عل|ء عبــــد |لع|ل محمد

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميل|نه ن|دي صبــــري جرجس64247
43|o8|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسل|م محمد بــــش عر|بــــى

6|92o5|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد نبــــيل محمد محمد |لسعيد
69|o22بــــي محمد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــه عبــــد |لحليم |ل
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343o86|نوعيتـــ عبــــ|سيهل|ء خ|لد محمد |حمد
يم7||68 تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد| يوسف |بــــر|

طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسنتـــ خ|لد |حمد مصط رزق249525
6oo5o8د|بــــ طنط|دير عبــــد|لحميد ك|مل شبــــ|نتـــ|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ي|سم رض| ع |لطنط|وى ع 687292
حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لرحمن عبــــد|328972
75o8o3|وف|تـــ عمرو حم|ده عبــــد |لفتـــ|ح ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|يدى ه| محمد حس 29878|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحل|م شمس |لدين عبــــد |لر|زق عبــــد |69273
ش|م عبــــد|لعزيز |حمد335294 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىدير 
8o475|ش|م عز|لدين عبــــد|لع|ل فنون جميله فنون |لم |دير 
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |يمن محمود |حمد||69936
يم ج|دو639536 تـــج|ره سوه|جحسن|ء حسن محمد |بــــر|
وف|يوسف عيد عبــــد|لغ محمد |لعن| 9|2|33 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
3|2oo5تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ عبــــد|لحميد محمد ع
9o3o4| عل|ج طبــــي قن|عم|ر بــــخيتـــ صبــــره |لسيد

64|7oد عص|م |لدين محمد سيد تـــج|ره بــــ سويفن|
358o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــثــــينه ن| ج|د |حمد بــــطر|ن

يم78|854 نوعيتـــ |لم |ح|زم معروف محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدأحمد محمد محمد سليم8747|6
9o2o52 معهد ف ص سوه|جكم|ل |لف|ر حن| رفله
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعج|يبــــى ج|د | عج|يبــــى جبــــره  887539
26o736تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |س|مه |حمد عبــــد|لعزيز
وف|تـــ|ه|جر جمعه عبــــد|لغ |حمد7|3493 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ سل|م محمد ر| محمد|32647
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |تـــغريد طلعتـــ عبــــد|لجو|د عبــــد|لغ 5694|8
رهر| | عص|م سعد عبــــد|لنبــــى57|222 د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |سن|ن طنط|يم عبــــد |لحميد جوده |لعو 2599|6
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسفرح |حمد عبــــد |لر|زق |لسيد46|63|
رهمريم سعيد زكري| |لسيد58562| تـــج|ره |لق|
83885o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| عبــــد|لرحيم بــــسط|وي مر
تـــج|ره طنط|محمد سعيد عبــــد |لحميد مصط رزق449476
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن سعد مرزو دكرو 273293
24796|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء |لسيد محمود |لسيد ج|د |
6o5|74| طبــــ بــــيطرى بــــنه|حبــــيبــــه محمد حسي محمد ع عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء زكري| سل|مه |حمد |لشويخ236448
333828| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل|م عبــــد|لحكيم محمد صبــــ
يم محمد عبــــد|لسل|م |حمد|4|8795 حقوق |سيوط بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد عبــــد|لستـــ|ر دغيش|269572
ى |حمد64548| ره|محمد |حمد خ د|بــــ |لق|
357o98ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم |بــــوزيد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوزيد
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تـــج|ره بــــنه|محمد جمعتـــ عبــــد|لوه|بــــ صبــــيح337992
4479o|رهمنيه ممدوح سيد عبــــد |لفتـــ|ح طبــــ بــــيطرى |لق|

3|9o75لسن ع شمس|دين| شوكتـــ حسن مدبــــو
8o4864صيدله حلو|نرن| |س|مه كم|ل محمد
|53o43معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف رض| ر|شد جنيدى
48697o|تـــج|ره |ل|سكندريهيمن حمدي |لسيد محمد مبــــروك
يم|8|223 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد محمود محمد |بــــر|
ر عزيز عبــــد|لملك|329862 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وجي |م م|
4264o5تـــج|ره |ل|سكندريه |ده محمد عبــــد |لع|ل محمد صقر
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــعمرو |س|مه |حمد ع |لعس|ل453398
معهد ف ص |سم|عيليهط|رق ي محمد يوسف محمد766686
8|o73|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه محمد |حمد سعد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر جم|ل عبــــد| |بــــو قرع24|255
495o24تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــص|بــــر أحمد ص|بــــر محمد
|3|3o7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر سم محمد حسن
تـــمريض سوه|ج محمود |س|مه عبــــد|لنعيم عبــــد|لمطلبــــ  72|924
يم |بــــو|لخ |5|4952 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد أبــــو |لخ |بــــر|
رهوليد محمود جل|ل محمود385|2| تـــج|ره |لق|
|2894oرهبــــيتـــر فيليبــــ مل|ك جندي صيدله |لق|
5|5|o2|طبــــ |ل|سكندريهمنه | محمد مصل مصل سليم
تـــج|ره |لمنصورهر| | |حمد محمد |لبــــدوى |لسيد692496
7o4837|علوم ج|معتـــ |لسويسفطيمه محمد ص|لح |لص|دق |سم
حقوق ع شمسع|صم ع|دل ع محمود28434|
زر|عه د |ط/ري|ضتـــمحمد بــــكر |حمد مقلد8459|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|م| رأفتـــ |بــــوزيد |لضمر| |5|3|2
د|بــــ |ل|سكندريه|عزه عمر ع جمعه عطيه422993
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسصبــــ|ح شعبــــ|ن سعد شعبــــ|ن638|35
ف صل|ح |لبــــ|بــــ39|257 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر |
د|بــــ |لمنصوره|منيه محمد جعفر |لسيد عبــــد |لوه|بــــ|678273
488o|2تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن محمد فوزي حسن
85o|5oمعهد ف ص |سيوطبــــيشوي عبــــده ك|مل كندس
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن محمد عطيه حسن ص|لح479489
د|بــــ |لمنصوره|رو|ن ي| ز |حمد |لعزبــــ697745
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |حمد محمد محمد247432
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمد فكرى محمد|47586|
6369|3| تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء |س|مه محمد عبــــد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر ع|دل عبــــد |لر|زق محمد |حمد||4463
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | رمزى حسن ح|فظ عبــــد|لرحمن488932
تـــج|ره بــــور سعيدحسن |م |لسيد حسن |لمرحو762665
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | |حمد رمض|ن عبــــد|للطيف278598
د|بــــ |سو|ن|حن|ن نبــــيل حس عبــــد |لفتـــ|ح محمد8|2379
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رهعمرو حس ص|لح محمود54254| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد ع سعد شعبــــ|ن دي|بــــ528963
844o33 يم محمود ي|س تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نع |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننطونيوس ميشيل يعقوبــــ ميخ|ئيل||827||
84487| تـــمريض  بــــ سويفحمد فكرى محمد عبــــد |

775|8o|  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لنبــــى رزق عبــــد |ل
23|65o|ندستـــ |لم |حمد ط|رق حن |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط م محمد |نور بــــيو |لعو 344553

662||| ندستـــ |سيوطحمد محمد طلعتـــ محمد ن
طبــــ بــــنه|يم|ن ع|دل عبــــد |لحميد عبــــ|س|772732
بــــه شح|تـــه|54|62| رهحمد سم و طبــــ |لق|
يم محمد عبــــد| خف|774555 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء |بــــر|
|52o76 رهنوره|ن عص|م |لدين عبــــد |لمقصود عبــــد طبــــ بــــيطرى |لق|
3|33ooد د عبــــد|لعزيز مج| وف|تـــعمر مج| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
49866oه عطيه فتـــح | مصط سل|مه تـــج|ره دمنهورأم
د|بــــ دمنهور|نوره|ن بــــ|سم مختـــ|ر شعلتـــ495979
62347oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدوجد محسن محمد نور |لدين
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|فرح خ|لد أحمد ح|مد |لتـــط|وى2988|4
4|o378نوعيتـــ طنط|محمد زينهم |حمد زينهم |بــــوج|موس
نوعيتـــ |لزق|زيقحسن|ء عبــــد |لعظيم عبــــد |لعظيم ك|633323
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لغف|ر ن| عبــــد|لغف|ر |بــــو 72|4|2
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى محمد محمود بــــدر228898
د|بــــ |سيوط|نسمه ف|روق محمد محمود |88896
34o39oندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود فرج عبــــد|لعزيز فرج معهد |لصفوتـــ |لع| 
5o9724يم أحمد فرج |حمد جر|مون طبــــ بــــيطرى دمنهورإبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم سم ف|يز ز798|5|
ف عص|م |لدين محمد شفيع|2562| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد |
757o29حقوق |لزق|زيقس|ره محمد ع ع |لسيد
ر سعد249693 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء عبــــد|لمع عبــــد|لظ|
ريدى |حمد|4457| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد 
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعثــــم|ن محمود عثــــم|ن محمد6|3287
لس جوزيف عبــــد| رزق  895628 تـــج|ره سوه|جك
272|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديس|ره ممدوح عبــــد|لعظيم عبــــد|لع|ل
49o44o|ه مصط محمد محمود عيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م
6975o5معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد حسن محمد حسن عم|رتـــ
7o585||تـــج|ره |لمنصورهسم|ء وجيه |لسيد محمد |لسعيد
6o8249|معهد ف تـــمريض طنط| |ء فرج |لمر |لمرغ قديس
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ر سعيد ه|شم محمد88|52|
علوم ري|ضتـــ ع شمسنوره|ن خ|لد سيد عبــــد|لمجيد336386
7o35|3يم عبــــد |لق|در محمد جمعه صيدله |لمنصورهحمد |بــــر|
87o8o4يم حس روف|ئيل كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيوستـــ | |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسنور |لدين |س|مه سعيد جمعه56459|
حقوق |لزق|زيقشيم|ء محمد س|لم محمد782922
ر|678845 د|بــــ |لمنصوره|يه رمض|ن محمود حسن ز|
36o52||طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن محمد |سم|عيل |بــــوسعده
75o56oى عرفه محمد ندستـــ بــــور سعيدعمر ي
رتـــ|ه|جر طه محمود |لحف 236239 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

52o23معهد ف تـــمريض بــــ سويف ه|جر فوزى |حمد عبــــد |لمحفوظ
6oo486|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورلسيده |حمد جم|ل ع |لص|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م| محمد كم|ل عبــــد|للطيف|778796
84534oجيوس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمرثــــ| عزتـــ عزيز 
د|بــــ حلو|ن|مريم ن| جيد مجلع2|2334

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد عبــــد|لعظيم22537
تـــج|ره |لمنصورهدع|ء حسن حسن محمد عبــــدربــــه678853
يم8736|4 ري|ض |طف|ل |لمنصورهرحمه |حمد عزتـــ ح|مد |بــــر|
|2843oش|م جل|ل |م |لحم|م ره|حبــــيبــــتـــ  د|بــــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|س|رتـــ محمد عربــــى محمد محجوبــــ|33842
رى3||44| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|رويد| |س|مه محمد |لز
45|2o|ندستـــ طنط|محمد محمود محمد |لتـــه| شلبــــي
8o299oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد| عبــــد|لك| س|لم ه|رون
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم حس|م |لدين |حمد عبــــد |لق|در7349|6
ندستـــ حلو|نندى سيد عبــــد |لرحمن |لسيد43483|
ى دسو فرج 885833 حقوق |سيوطعبــــ ي
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ|سل محمد ص|بــــر |لش|عر94||25
4|2o44تـــج|ره طنط|عبــــد| خ|لد حسن |سم|عيل |لعكل
تـــج|ره دمنهوردع|ء حمدى |م شلش498764
445|o6|ندستـــ |ل|سكندريهحمد ص|لح محمود محمد |لقرش

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | عص|م جم|ل معوض58752
7o2|5|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء ه|رون عبــــد |لرحمن |بــــر|

رهمحمد غ|لبــــ عثــــم|ن ع 44494| ندستـــ |لق|
686o22 صيدله |لمنصورهرو|ن محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لع|ل
وف|تـــفيلوبــــ|تـــ و|ئل جل|ل عط| |6588|| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
6|76o4تـــج|ره ج|معتـــ د |طأحمد صبــــري |نور عبــــد |لحليم
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنوره|ن |حمد ر|شد عبــــد |لعزيز |لطو 426429
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمصط عبــــد |لن| لط محمد غ|675288
9o8|56|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ ل|ء |س|مه فكرى عبــــد|لمبــــدى
8|o768تـــمريض |لم | ر|فتـــ ش|كر فكري  |د
|6|8o5ندستـــ ع شمسمع|ذ محمد محمود حمدى محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسن|ء ن| رمض|ن محمود عطيوى623665
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــربــــ|بــــ زين محمود شبــــ|رتـــ6458|6

ه محمد ربــــيع بــــدر|ن|37759 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
25oo7oيم محمد ف س|لم |بــــر| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |
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تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن ح|تـــم |حمد سعيد |لزفز|ف252992
يم محمد عبــــد | منصور|9945| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|

تـــج|ره |ل|سكندريه |ر مصط محمود عبــــد |لمجيد |بــــو 489383
8|4o37حقوق بــــ سويفبــــو|لمع| جم|ل |لدين |بــــو|لمع| سيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نميخ|ئيل مجدى نعيم نظ 6253||
يم59752| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم|رين| جم|ل عبــــد | |بــــر|

رهمحمود سم محمد سل|متـــ46924 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م معتـــز ح|فظ محسن27|272

لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |وليد عبــــد|لرشيد عبــــود |م|م48424
62oo34ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمعتـــز محمد محمد سليم|ن
5o8522|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد محمود صبــــ محمد |لوزيرى
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــيد حسن حد|د834239
7oo838ل|ل محمد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ م|جد محمد محمود 
معهد ف ص |سم|عيليهع حميده عبــــد |لكريم حس عبــــد|87|767
64o252|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد |لسيد ص|لح ع |لبــــن
52653oندستـــ |ل|سكندريهمحمد معوض عطيه عبــــد|لسل|م ع
تـــمريض أسو|نند| ص|لح خليل ع 848688
443o37يم ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه بــــش |بــــر|
|د|بــــ طنط|مريم |س|مه عبــــد|لحكم |حمد |لحوي9|3||4
تـــج|ره طنط|محمود محمد س|لم |سم|عيل893||6

يم عبــــد | |حمد9|74| رهسلم|ن محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
5o96o7 |كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود فرج عوض بــــر
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف عص|م محجوبــــ طه446998
482o89 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مرو|ن شمس |لدين خلف |للتـــ محمود عبــــد
436o36كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقدى محمود مصط عبــــدتـــ
معهد ف ص |سيوطيسطس رزق عبــــد|لمل|ك رزق 7753|9
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|تـــغريد محمود شبــــر|وى ع محمد639532
88o867 تـــربــــيتـــ |سيوطصموئيل فوزى جرجس ص|روفيم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود خ|لد |بــــو|لفتـــوح |لسيد|33389
|548o6|تـــربــــيتـــ ع شمسروى عبــــد | محمود سكر
9o|||6|تـــج|ره سوه|ج س|مه عويس محمد مسعود
43974o حقوق طنط|نوره|ن محمد ممدوح محمد |بــــو |لعن
تـــج|ره سوه|جمحمد محمود حسن عبــــد |لحميد قنديل|25476
6oo324يم |لقسط تـــج|ره طنط|س| حموده محمد |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقندى خ|لد جم|ل عبــــد|لعظيم محمد635539
4o5|84تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمد عطيه سليم|ن |لعشم|وى
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد خ|لد حبــــيبــــ |لسيد عثــــم|ن678686 م |لع| 
ه حس|م |لدين محمد صل|ح زك ع5372|2 رهم ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |لخ|لق28|59|
352o86كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| ن| عبــــد|لرحيم |حمد
تـــج|ره |لمنصورهمريم محمد م|جد |حمدى عبــــد |لحميد ج5||682
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7o953oصيدله |لمنصورهعبــــد |لكريم محمد محمد ن|فع ن|فع
68242o صيدله |لمنصورهه|له صل|ح محمد عبــــد |لو|حد عبــــد
2359|oه|منه | ع|دل مصط محمد لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
6o8329ف عبــــد|لعزيز |ل|جهورى صيدله طنط|جه|د |
وف|تـــعبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد |حمد444924 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

يم محمد43586 رهه|جر |يمن |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ع شعبــــ|ن ع |لجم|ل|5484|4
43o674علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى ع|بــــد  |ء فه

علوم حلو|ن |ر |س|مه عبــــد|لعزيز |مبــــ|بــــى884|6
6|474oتـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |لمر عبــــد |لمنصف سعد
|49o75ف حمدى حموده ره|يثــــربــــ | ثــــ|ر |لق|
8495o7|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سم|ء كم|ل سعيد محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ره كم|ل محمد محمد |لربــــي254265

تـــربــــيتـــ |لفيومخ|لد ع عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لغف|ر63935
صيدله حلو|نكريستـــ جميل ص|لح فه||387|
2295o5|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء محمد حس محمد |لنج|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط محمد رض| جوده ع حس|6|7748
89o66||د|بــــ |سيوط| م| جم|ل مكرم |حمد

|6o63رهمريم ر|فع محمد محمود ع صيدله |لق|
223|o9|نوبــــى لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد ع|دل عبــــد|لحميد |ل
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد جم|ل |سم|عيل حج|زى265943
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد رأفتـــ محمد عبــــد|لعزيز||77727
25526oتـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروج | يوسف عوض | ز

4|62o رهمحمود مصط |حمد مصط تـــج|ره |لق|
4o5384د|بــــ |ل|سكندريه|ملك حل رمض|ن حل |بــــو |لسعود

يم43879 رهمحمد وليد |حمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2462o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفوزى محمد فوزى حسن عم|ره
43886oد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |لسيد فتـــ شح|تـــتـــ مج|
835o47|ه مسعود |سم|عيل محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
د|بــــ |لزق|زيق|زي|د سعيد |لص|دق محمد|78425
33oo54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء حمودتـــ محمد بــــكرى
6855o7علوم |لمنصورهند ي| عبــــد |لحميد ع |حمد |لغ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|يدى |لسيد عبــــد |لحليم محمد ع 694|77
يم شح|تـــتـــ784944 رتـــ|م|رين| ج|د | |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسن|ء محمد سعد عبــــد|لحميد |لجندى499646
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهن|دين رض| مصط محمد عليوه24|428
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسم|ء فتـــ محمد محمد|643375
يم |حمد|836525 نوعيتـــ قن||ء جم|ل |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لع|ل حسن عبــــد|لع|ل محمد46|324
حقوق |سيوطف|طمه جم|ل محمد سيد 7|8779

د|بــــ بــــ سويف|م|ري| جورج حن |سعد58337
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9o7563|ف عبــــد|لن| حس ج|د|لربــــ حقوق |سيوط 
||844o|وف|تـــحمد ممدوح محمد سعيد ع حج|بــــ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
78o89|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود جوده |حمد عبــــد|لع|ل
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد مجدى عفي عبــــد|لبــــر265945
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|زينبــــ محمد ع محمد 879425
تـــج|ره |ل|سكندريهن|در نبــــيل نص ميخ|ئيل سعد7|4458
د|بــــ د |ط|محمد جل|ل جل|ل |حمد عبــــد |لبــــ|رى9432|6

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفجسيك| نورم|ر نبــــيل كم|ل52268
27o854تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله سم عبــــد|لوه|بــــ حمود
9oo|47|يم تـــعلبــــ تـــج|ره |سيوط حمد ع |بــــر|

85o|2|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء |حمد محمد فرج
علوم ري|ضتـــ طنط|رن| |حمد عبــــد |لجيد |حمد |بــــو|لنج527742
رهنوره|ن |مجد مر حس 7926|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق |لزق|زيقدين| محمد ح|مد محمد محمد |لبــــو34|635
علوم سوه|جوليد ص|لح زين |لع|بــــدين |حمد 54|895
علوم |ل|سكندريهه|جر عيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد قطبــــ4|||52
رهحمد عص|م |حمد |لسيد عبــــد |لرحمن4277|2 ندستـــ |لق|
6287o6| د|بــــ |لزق|زيق|م| |لسيد سليم |لعبــــ ع
54247o| تـــربــــيتـــ دمنهوريتـــ محمد فؤ|د محمد مر
8o6|35 نوعيتـــ |لم |محمود بــــكر محمد مه

3|82o|رهعمر |يمن ع |بــــو|لعل تـــج|ره |لق|
9|624o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد|لصبــــور سعيد ك|مل |حمد
4653o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمد محمد |لشجرى
8752o6 طبــــ بــــيطرى |سيوطمروه محمد فتـــ محمد
|4466oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد تـــيس عيد ص|لح محمد
صيدلتـــ |سيوطسميه مجدى عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد |87824
يم |لدسو عبــــد|لحميد626274 ري|ض |طف|ل |لمنصورهآيه محمود |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهفتـــ |س|مه سعد عبــــد |لو|حد684576
687o8oتـــج|ره |لمنصورهمروه |حمد فتـــ ز  حسن
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمصط أحمد ع فرج| 9|4296
تـــج|ره |لمنصورهزي|د محمد ع محمد |لطن|2366|7
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ره محمد محمود حسن7979||
فنون جميله عم|ره ج حلو|نش|م عبــــد | حل محمد86||2|
6|76o8|يم |لزنتـــوتـــ تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد مصط إبــــر|
يم |سم|عيل 478779 علوم ري|ضتـــ طنط|ع|ليه كم|ل |لدين |بــــر|

288|o|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد جم|ل مسعد |بــــر|
وف|تـــحمد رض| عبــــد |لحكيم محمد محمد|525869 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ |سيوط|شيم|ء مصط ع ه|شم 879229
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|سل|م ثــــروتـــ |سل|م عبــــد |لعزيز عبــــد 5||775
499o79يم |سم|عيل ص بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|طمه |سم|عيل |بــــر|
23o8|5رهمحمود ي| سعد عبــــد|لحميد حقوق |لق|
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643o49علوم |لزق|زيقمريم تـــ|مر عبــــد|لرحمن |لسيد متـــو
77o2|9طبــــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|لمنعم محمد حج|زى

2|95oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنه | رمض|ن ربــــيع يوسف
ه فوزى شو مسلم|784763 د|بــــ |لزق|زيق|م
53385oتـــ|رو|ن حس|م حمدى رح|ل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

822o6 زر|عه ع شمسجه|د حل حف محمد ل|ش
تـــج|ره ع شمسسل|م عمرو سعيد |لسيد|6599|2
495|7o|د|بــــ دمنهور|سل|م محمد سعيد |حمد محمد |لتـــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|س|ره |حمد ن |لدين محمد63379|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى وليد |بــــو|لعبــــ|س محمد ع عبــــد485577
6o||8|زر|عه طنط|محمد صل|ح مصط سند
5o7844تـــمريض |إلسكندريتـــ نعمه شح|تـــه عمر عبــــد|لرحمن قن|وى
45o49oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد محمد |ل |رى

وف|تـــ |ق صل|ح |لدين محمد عبــــد |لغف4248| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد محمد عبــــده سل|مه339949
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | جم|ل عبــــد | حسن|62997
ى |حمد |لقفل|268934  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه خ
حقوق |سيوطمحمود وص ع عبــــد|لل|ه 99|884

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه جم|ل عبــــد |لموجود ري|ض||533
7688o6طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|دى |سم|عيل |حمد محمد

9o|74رهمحمد صل|ح محمد |حمد منصور د|ر |لعلوم ج |لق|
3523o7 |بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود جم|ل طو |حمد |لشلق

22o25كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء |حمد |لسيد |حمد
رهحسن |حمد حسن |حمد محمد8|446| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
64378o|ندستـــ |لزق|زيقحمد إسم|عيل ع محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |نور ح|فظ |بــــوحجر7|2684
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد محمد |لشبــــر|وى محمد752467
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمن|ر حمدى عبــــد|لعزيز س|لم سعد426223
4o236|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|جورج | عبــــد |لمسيح حكيم شنودتـــ
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |يمن محمد شفيع حسن626233
تـــمريض |لم | يه محمد محمد مغربــــي|853644
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد سعيد محمد عبــــد|لبــــر339642
|5|7o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيوستـــ | عزيز فوزى |لعج|يبــــى
4529o4ش|م محمد يوسف تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود 
78o745تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن محمد |سم|عيل حسن ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحس|م عبــــد|له|دى عز|زى عبــــد|لعليم53|453
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمد عطيه بــــدر627378

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن||ء محمود حسن محمود|35847
تـــج|ره طنط|آيه يح تـــوفيق سليم|ن سيد |حمد3589|6
م|628546 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد ع ع يونس |ل|د
7769o2| |طبــــ |لزق|زيقمل شحتـــه محمد |لق
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ندستـــ |لمنصورهمحمد من محمود عبــــد |لسل|م عبــــد ||9|693
8o66|7| تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء محمد |حمد ع
7o3549|ه |لسيد عبــــد |للطيف ح|مد ربــــيع صيدله |لمنصورهم
34569oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر محمد سعيد يونس
4|363oتـــج|ره طنط|طه مصط ج|بــــر محمد |لزن|تـــي
رهخ|لد عبــــد|لوه|بــــ فرغ |سم|عيل234959 طبــــ |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل سل|متـــ شح768884
نوعيتـــ فنيه قن|م|ل عبــــد|لعزيز عمر|ن عبــــد|لبــــ|ري|842484
ف |ي | منصور77452| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ريز |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |يمن حس عبــــد |لجو|د|574|3|
ر|835758 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|نو|ر عبــــد|لجليل |حمد عبــــد|لظ|
طبــــ طنط|ل|ء صبــــرى محمد عبــــد |لمطلبــــ |بــــو شح427866
6|53|oتـــج|ره ج|معتـــ د |طوق عل|ء ز |دريس
ندستـــ |لم |عمر مصط منصور محمد|6|753
حقوق بــــنه|بــــسنتـــ محمود مسعود محمود7|328|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم |يه|بــــ محمد عبــــد|لصمد محمد4484|
يم35282 ين سل|م محمود |بــــر| رهش عل|ج طبــــي |لق|

تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهر|ن| محمود |لسيد حسن754628
ندستـــ |سيوطمحمد جمعه خ خليل753362
د|بــــ حلو|ن|من|ر |حمد ك|مل سيد |حمد243432
7853o6|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد وجيه سلط|ن محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه طه فريد طه ع ع|مر|4||757
924542| زر|عه سوه|ج لسيد محمد عبــــد|لرحمن ع
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعمرو ج|بــــر حسن ج|بــــر398|75
تـــج|ره |ل|سكندريهندى محمد محمود |بــــو |لن 435856
وف|تـــمعتـــز محمد محمد|له|دى دعبــــس478648 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
52o252تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيلدس |حمد ع |لزي|تـــ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنه|د |حمد شح|تـــه |حمد  56|4|9
8|4o93 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ح|تـــم حس عبــــد|لعزيز حس
ف تـــوفيق حسن عل|م97||27 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|سم |
حقوق |لمنصورهحمد عبــــد |لع| جمعه عبــــد |لع| 2|7579
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عص|م حسن ن4868||
يع|9|94|2 يم أبــــو  لسن ع شمس||ء فتـــ |بــــر|
4o4862تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لسل|م رفيق عبــــد |لسل|م محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|نوبــــ ن|جح |سكندر سعدين ميخ|ئيل488275
62o283ندستـــ د |طمحمد طه طه ج|د عثــــم|ن
تـــج|ره كفر |لشيخندى خ|لد محمد |حمد تـــوفيق442942
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدع|ء رمض|ن محمد |حمد ش|دى442589
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقخلود منصور عبــــد |لسل|م محمد642957
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن طه محمد طه|825374
354o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود خ|لد محمود عليوتـــ
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جح|تـــم محمد |حمد |حمد 746|92
7o4428تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ح معوض عبــــد |له|دى |يوبــــ محمد
43||o3معهد ف تـــمريض طنط| س|رتـــ صل|ح محيسن |لسيد بــــيبــــتـــ
78o936|يم سليم|ن يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
ندستـــ طنط|حمد رمض|ن مصط تـــوفيق غ|نم|4547|6
رهمونيك| فريد ثــــ|بــــتـــ جندى237869 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6893o6|ه سعد محمد مسعد |لسيد د|بــــ |لمنصوره|م
ف لط ع ع |بــــوزيد367|42 تـــج|ره كفر |لشيخسهيله أ
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد شو محمود عطيتـــ |للو|تـــى7386|4
صيدله بــــ سويفروم| طلعتـــ ود|د عطيه4382|8
|5|5o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|رتـــ | |س|مه ميل|د بــــسخرون
47774o| ينور محمد محمد جبــــرتـــ | فرج تـــمريض |إلسكندريتـــ م|
علوم دمنهورسه|م عبــــد|لكريم ر|شد عبــــد |لحميد876|52
7777o|يل ج |لزق|زيقمحمد فتـــ شعبــــ|ن محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
2393o2يم محمد رهر|ن| محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــبــــه |لسيد يوسف ع|مر757656
ه ط|رق |حمد يونس عبــــد |لرحمن رخ9|4427 نوعيتـــ كفر |لشيخ|م
نوعيتـــ |لم |ه|جر خل|ف |سم|عيل |م|م4997|8
476o8|تـــج|ره |ل|سكندريه |ر ع عبــــد|لفتـــ|ح ع أحمد سليمه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآل|ء سم مصط |حمد|لجندى497986
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعمر عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف عبــــد|لع533683
34o874كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمود مجدى فؤ|د عبــــد|لعظيم

73oo3 د|بــــ |لفيوم|عمرو محمد عويس دسو
4355o8نوعيتـــ كفر |لشيخنه|ل رمض|ن عبــــد|لحميد شكر
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيه سم فهيم مس|وق|268987
686o49تـــج|ره |لمنصورهمريم طه عبــــد |لعزيز ع بــــكر
9o|22o  |حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط محمد حس عبــــد
ر|ء محمد عبــــد|لنعيم خليل|273557 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديلز

ف حف عبــــد|لحميد7|434 رهمه| | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |سم|عيل محمد27889 ره|خديجتـــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|سندس ط|رق مصط عبــــد |لخ|لق4229| ثــــ|ر |لق|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد |لسيد مد |حمد|756886
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسم|ء |لسيد |لسعيد مسعود|757479
675|8oيم تـــج|ره بــــور سعيدروف|ن محمد حس |بــــر|
يم|87||3 تـــج|ره ع شمسع |يمن ع |لسيد |بــــر|
4o5299د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن مصط |بــــو |لعل| |حمد سليم
32858o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود مصط مغ|ورى |لسيد مصط
839|o9فنون جميله فنون حلو|ننوره|ن خ|لد رمض|ن عمر
يم |لخبــــ77|||5 يم عبــــد |لبــــ|سط |بــــر| طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــر|
ل|ل|488489 وف|تـــحمد عل|ء عبــــد| محمود  معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رحمه |لسيد عبــــد|لر|زق مر263584
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علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخع محمد |لسيد محمد|43895
|د|بــــ |لم |محمد عبــــد|لن| محمد |حمد محمد348|82
طبــــ بــــيطرى سوه|جطه |لسيد طه محمود 898392
9||6|9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج حمد سعد عبــــد|لحميد ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج حمد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم|624||9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحس|م سل|متـــ مبــــروك محمد |لح|جري529488
9o3797 معهد ف ص سوه|جنه| محمد خليفه |لسيد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــه|جر محمود شبــــل محمد ف|يد247936
تـــج|ره طنط|محمود ط|رق محمود محمد عفي |65|43
يم حموده شعبــــ|ن429682 علوم طنط|محمد ع|دل |بــــر|
439o4oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد ط|رق مر   ح|مد فرج
يع|966|33 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| خ|لد عويس |بــــو 
تـــج|ره دمنهورمرو|ن محمد |ل |د عبــــد|لسل|م2732|5
يدى معبــــد محمد627886 وف|تـــمحمد بــــديع |لو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ش|م |حمد عبــــد|لعزيز634758 تـــج|ره بــــنه|عبــــد| 
يم سليم|ن ع |لحلو| 22386| تـــج|ره سوه|جعمر |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء رض| |حمد سل|مه||32647
يف محمد ع عفي 5|77|3 تـــج|ره ع شمسعمر 
يم484724 ى خلف |بــــر| تـــج|ره دمنهورمحمد ي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم وليد نص |لسيد محمد مر6987|2
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــنوره|ن صل|ح حسن محمد758327
64255oيم محمد عبــــده ندستـــ |لزق|زيقفوزي عبــــد | |بــــر|
يم سليم|ن فضل637794 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن |حمد |بــــر|
نوعيتـــ قن|رح|بــــ سعد عبــــد|لل|ه خليل836992
تـــج|ره دمنهور|ء سعد مهدى ش|مخ|6|4979
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم |سعد صد ص|لح829988
92o522 معهد ف ص سوه|جعل| سعد محمد محمود

يم عبــــد |لحليم84467 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ف|طمه محمد |بــــر|
ندستـــ طنط|محمد ع محمد ع |لنج|ر5|4649

رهمصط شح|تـــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لكريم38878 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص |سيوط يم|ن سعد محمد محمد|7769|9
علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لجو|د محمد ع695489
7o3234|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد عص|م منصور ن ن
6o5962يف تـــج|ره طنط|كريم محمد حسونه عبــــد |لنبــــى 
479o|6كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــي رمض|ن جمعتـــ عبــــد |للطيف
يم سعيد محمد عبــــد |لرحمن |لصعيدى529352 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــبــــر|
يم مصط |لكل|ف|26688  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء مجدى |بــــر|
9oo443 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد حسن ع
2679o2ق|وى ندستـــ |سيوطعبــــد| ربــــيع عبــــد| |ل
ي|ل5|8472 معهد ف ص |سو|نيوستـــ | س|ويرس يوحن| 
رهيه محمد حسن |حمد|22745| تـــج|ره |لق|
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23o248يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن حس ع |بــــر|
7o|6o3تـــج|ره |لمنصورهغ|ده |حمد رفعتـــ عوض شوم|ن
ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد ع ع بــــيو |لحد|د546292
4|o78oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــسنيم إيه|بــــ محمد |لجم|ل
9o|585 معهد ف ص سوه|جفد|ء محمود |حمد |لسيد
عل|ج طبــــي قن|حمد حمدي مصط سيد|827435
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|ع |س|متـــ محمد ج|د7889|3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| عم|د محمد عبــــد |لعزيز محمد سل688644
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمحمد محمد محمد زيد|ن52|6|6
د|بــــ |سيوط|ه|يدى محمد تـــوفيق محمد بــــدوى 6585|9
||5o2oتـــج|ره ع شمسم|ري|ن جورج سم جندى
د|بــــ حلو|ن|مريم عم|د |لدين ف|روق عمر|ن9244||
يم329464 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خلود ي| |حمد يوسف |بــــر|

رهعمرو محمد سعد محمد |حمد7554| تـــج|ره |لق|
42o|93ق يم |ل كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدي|سم خ|لد |حمد |بــــر|
4o38o3 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد حس|م محمد |لسيد دسو
7o8337حقوق |لمنصورهمحمد جم|ل مختـــ|ر عطيه
6o4o2oتـــج|ره |لمنصورهمع|ذ صل|ح |حمد مر|د |حمد
2|9o34ندستـــ |سيوطمحمد ع|دل محمد عبــــد|لنبــــى
وز صفوتـــ سليم|ن محمود |لسهم4|88|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف
4|9|8o د|بــــ كفر |لشيخ|أسم|ء حن محمد محمد |لحن
ره|ند| فوزى عرفه عمر257273 ثــــ|ر |لق|
2433o2|رهمنيه |نور سل|مه ص|وى علوم |لق|
7o6o55معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــد |لرشيد فه محمد |حمد
675o28تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف |لدين ي| ح|فظ ح|فظ بــــحبــــح
633|o3تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند عبــــد | محمد |لسيد
4o2643 د حس د|بــــ |ل|سكندريه|لي فتـــ عبــــد |لوه|بــــ مج|
2|2o84تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن كم|ل ز فر|ج
63oo57تـــج|ره |لزق|زيقجوف| ه| حن| مق|ر
6oo493نوعيتـــ موسيقيه طنط|يم|ن محمد عبــــد|لخ|لق محمد ن|صف
|393o6ئيل |م بــــولس| تـــج|ره ع شمسم| نسيم |
82o76oطبــــ بــــيطري |لم |جرجس عبــــده رشدي ف|م
35956oد|بــــ ع شمس|زينبــــ سعيد عطيتـــ ه|شم
3|2o27| صيدله طنط|حمد |م محمد |م
|4o|93لسن ع شمس|سل مجدى |حمد حسن زعزع
حقوق |سيوطخلود عل|م عبــــد|لحميد مهدي823882
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخرن| عبــــد |لبــــ|سط |لسيد |ل |ط432|42
7oo639نوعيتـــ |لمنصورهي|سم رجبــــ محمد حسن
نوعيتـــ موسيقيه قن|عزه مع|ذ عطي ع 837385
8682o4معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطحم|ده محمد عبــــد|لد|يم ص|لح
82|o4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |خلود سمه|ن فؤ|د ع
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7o3|33ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــنوره|ن محمد عبــــد | مأمون سعد م |لع| 
د|بــــ |سو|ن|رن| حس حل مصط 838442
|2o278ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومكريم ط|رق سيد عبــــ|س
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لموجود |لسم765533
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود حمدى حد|د ع357862

723|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ي|سم عبــــد|لن| حس محمد
57666| د|بــــ بــــ سويف|سل|م مصط ف|روق ع

7o5265يم صقر حقوق |لمنصورهف|طمه حسن |لدسو |بــــر|
357|o2ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد لط ع|مر عبــــد|لرحمن
2|94o5|د ر معتـــمد مج| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيه م|
معهد ف تـــمريض بــــنه| رن| رض| |لسيد محمد |لشعر|وي339492
رتـــ محمد رمض|ن عبــــ|س عنتـــبــــ عرفه|5|286 تـــمريض |لق|
4o6946| تـــج|ره |ل|سكندريه|ء جم|ل سعد عبــــد ربــــه حسن
42o952يم |لصبــــ|غ كليتـــ |أللسن سوه|جي|ر| ط|رق |نور |بــــر|
تـــج|ره طنط|سمر محمد فتـــ محمد ع687833
رهنرم رجبــــ عبــــد | حس |لشوبــــ628425 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

ف محمد ع39832 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رحمتـــ |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |لسيد ج|د775683

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد وجيه عبــــد |لعزيز محمد||265
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نع|طف حمدي محمود |حمد|83262
229o84 ى عبــــد |لرحيم عبــــد ره|سل ف|رس خض د|بــــ |لق|
8257o4|نوعيتـــ فنيه قن|ل|ء محمد ع محمد

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه ط|يع |حمد |حمد48549
يم ع954|35 يم سيد |بــــر| حقوق ع شمس |دتـــ |بــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه طه محمد محمد|5933
27|4o6|طبــــ حلو|نيه |س|مه فتـــوح |لعيسوى د|ود
تـــربــــيتـــ حلو|ندير ط|رق عبــــد |لسل|م محمد32298|
يف|767389 تـــربــــيتـــ |لعريشمنيه ع|دل عبــــد | خليل |ل
4892|8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن عزتـــ محمد |لسيد |لزنق
يم محمود شكل967|62 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم |بــــر|
يم |لسيد محمد عبــــد| 453345 ندستـــ كفر |لشيخمحمود |بــــر|
6o6|4o|تـــج|ره طنط|حمد مسعد صل|ح عطيه  |م
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىتـــ |لص|دق |حمد |لص|دق|884||
فتـــ |يمن عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لسل|م635632 حقوق |لزق|زيقم
زر|عه سوه|جريه|م صبــــرى خلف محمود 895755
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء و|ئل عبــــد |لعزيز س|لم|628575
63859oيم سعيد يم ع |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقشه|بــــ |بــــر|
6o5754 د|بــــ |لمنصوره|حن|ن عبــــد |لصبــــور |حمد ع |لعو

54o58ف حن سيد تـــج|ره بــــ سويفسهيله |
3o67oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | حس|م طلعتـــ محمدي

يم|9584|8 تـــج|ره بــــ سويفيه |س|مه عبــــد| |بــــر|
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27o4o5 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود ط|رق محمدى عبــــد |لع|ل |لبــــه|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرضوى |حمد يوسف |سم|عيل779968
|4oo98كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد| | خ|لد كم|ل محمد
حقوق ع شمسل|ء عمرو عوض مأمون س|لم||2523|

د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لموجود عبــــد |4254
9o2653حقوق سوه|جمحمود عبــــد|لن| عبــــد|لسميع عبــــد
طبــــ حلو|ني|تـــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لمنعم أبــــو حج|252527
يم |لسيد|278266 ف |بــــر| يم | تـــج|ره بــــنه|بــــر|
847o|5كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــد|لسيد عبــــد|لوه|بــــ محمد
يم839596 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ني|سم محمود سيد|حمد |بــــر|
63||69| صيدله |لزق|زيقمنيه |لسيد عبــــد |لرحيم بــــيو
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه |حمد محمد غريبــــ|224|28
4999o9|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم ي| |حمد |حمد |لمنش

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء حس محمد حس |25762
ف |حمد عبــــد |لحميد حمد|763942 لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|ل|ء |
حقوق بــــورسعيدبــــسنتـــ |يمن محمد ع يوسف753559
علوم |سو|نيم|ن محروس عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لل|ه863463
تـــربــــيتـــ حلو|نريه|م |حمد شعبــــ|ن |حمد |لسعيد326232
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن رمض|ن محمود محروص2|8223

67o53|تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء حمدى قطبــــ سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسم|رى ع|طف حل حن ||7782
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ط|رق ف|روق بــــدرعطيتـــ5||423
يم محمد632743 تـــج|ره |لزق|زيق |ر محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|جم|ل عزتـــ جم|ل |لدين مصط |سم424586
24374o|تـــربــــيتـــ حلو|نعتـــد|ل حس سيد محمد |لسهيل
8o||49|تـــج|ره بــــ سويف|ن يوسف نجيبــــ حن
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن نص|ر محمود محمد235384
85442oد|بــــ |لم |نرم عبــــد|لن| عبــــد|لحكيم سيد|

ندستـــ ع شمسمصط حمدى حل محمد محمود غر35776
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م| محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد|8828|8
4276o4طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد
9|o|9| |كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطبــــ|ف جرجس عيد تـــكل
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رو|ن حمزه حس|ن حمزه ع ش| 675395
5o8|o9تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدى أم محمد ع محمد ج|د
|د|بــــ بــــنه|تـــ محمد حسن فروح345589
52o38||ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|منيتـــ محمود فؤ|د ع مهينه
6o6749|ندستـــ |لمنصورهمحمد حمدى |حمد غ
44o2o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأسم|ء عو|د عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريتـــ قطبــــ بــــسيو محمد عبــــعوبــــ|5998|5
267o|8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|صفيه ثــــروتـــ محمد فؤ|د ص|دق
د|بــــ دمنهور|كريم ع أبــــو |لوف| خليفه486724
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8o383|طبــــ بــــ سويفيوستـــينه يعقوبــــ ز|خر جرجس
يم526825 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعمرو مصط |نور |بــــر|
9o9293| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج منيه |لسيد ح|فظ حس
8o6295ر|ن حقوق |سيوطف|طمه فتـــ |حمد ز
34o|oo حقوق بــــنه|محمود محمد رض| محمد عبــــد|لعزيز
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه||ء |يمن سعيد حس طلحه|346474

5oo87د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مصط يوسف سيد يوسف
حقوق طنط|حمد محمد |بــــو |لسعود خميس |لج|ر356|48
7596o6تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسي|ر| ممدوح محمد |حمد
د|بــــ د |ط|لفتـــ |يه|بــــ ح|مد |لبــــو|بــــ|7836|6
طبــــ |سن|ن طنط|محمد نجيبــــ لط محمد مو882||5
87522o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد صل|ح |حمد عبــــد|لح|فظ
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىخلود ح|مد عبــــد|لر| حسن835257

رهعمر صل|ح |لدين عبــــد |لجليل محمد5234| تـــخطيط عمر| |لق|
ر|ن||25233 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء بــــل|ل عبــــد|لحميد ز
64o7|4يم صيدله حلو|نعم|ر ي| |لتـــه| غريبــــ |بــــر|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفلشيم|ء محمد سعد محمد|52564
3o879|رهل|ء ع|شور سيد عبــــ|س صيدله |لق|

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر |بــــو|لعل|ء خليل ن7|94|8
د|بــــ |سيوط|معتـــز مرزوق عبــــد|لحميد حسن 886377
52734o يم عبــــد |لجو|د خ كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــسل قطبــــ |بــــر|
ه فيصل فؤ|د سليم|5697|9 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج  م

رهط|رق محمد ج|بــــر مصط 639|3 حقوق |لق|
7o5|o6طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقوق محمد سيف |لدين محمد |لبــــدرى
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومجل|ل حسن محمد تـــر286699
د7|6884 ل|ل مج| علوم |لمنصورهس|ره عبــــد |لغ محمد 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد حمدن|| |حمد234336
7|5oo9|تـــج|ره |لمنصورهحمد صبــــ محمود عثــــم|ن
76345oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمريم محمد عبــــد |لمنعم محمد بــــيدق
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد حس محمود 4|8939
معهد ف تـــمريض طنط| يوسف |حمد عبــــد |لمقصود مصط 429693
ي مسعد صد |بــــ|دير863478 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريف|ن| خ
755oo7ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود ع|طف ع محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى عمر مصط |بــــوه|شم349454
446oo9يم محمد حسن سويلم د|بــــ |ل|سكندريه|مرو|ن |بــــر|
49o745|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن ج|بــــر محمد محمد فرج
د|بــــ |ل|سكندريه|يح عبــــد|لعزيز حل م9|4883
9o5366 تـــج|ره سوه|جمحمد |بــــو|لسعود |حمد طنط|وى

644o8علوم |لفيومتـــسنيم ط|رق ع عبــــد |لمقصود
يف |لحسي |بــــو فرحه2982|2 لسن ع شمس|حبــــيبــــه 
يم699458 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود محسن محمود مو |بــــر|
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يم تـــوفيق محمد عبــــد |243229 تـــربــــيتـــ حلو|نع|ئشه |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمدى محمد عفي زي|ده||77498
62o697تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد مو مو |لسيد سعيد
تـــربــــيتـــ سوه|جوف|ء ع محمد عبــــد|لرحيم 895683
4949oo|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عص|م ف|روق عيد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ريه|م ص|بــــر شح|تـــه محمود927|5
تـــج|ره |سيوط |ده عط| حسن فرغ 67|5|9
د|بــــ بــــ سويف|يوسف محمد يوسف عبــــد |لمجيد|75278
ره|يم|ن صل|ح محمد محمد |حمد|996|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o|434يم سيف تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر حم|ده |بــــر|
يف|42969 يم |ل طبــــ حلو|نمنصور عص|م منصور |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد محمد |لف 8|48|6
ف حل حسي 5777|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|يدى |
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عبــــد|لرحمن عبــــد|لن| فه |م 823942
د|بــــ دمنهور|س|رتـــ |حمد سعد عبــــد |لع|ل482553
يم عطيه ح|فظ ه|رون|845|5 د|بــــ دمنهور|ربــــ|بــــ |بــــر|
تـــمريض طنط| منه | محمد ه|شم زغبــــه87|429
6|4oooيم |حمد |لخشن تـــمريض بــــنه|محمد رض| إبــــر|

489o5|تـــ س|لم محمود خليل معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
تـــج|ره بــــنه|ندرو ميشيل موريس |سح|ق|328273
ره||ء |حمد محمد |ل|دف|وى عبــــد ||8|39| ثــــ|ر |لق|
36o455يم عبــــد|لسميع علوم بــــنه|م| محمد رض| |بــــر|
6o||92|ق|وي نوعيتـــ طنط||ء و|ئل محمد محمود |ل
9|2o37 لس ج|د |لربــــ وص لط علوم سوه|جك
ى |لسيد |لصعيدى|3||249 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء ي
5o7373طبــــ |ل|سكندريهمنه | |حمد محمد شعبــــ|ن |بــــو|لسعود
صيدلتـــ |سيوطمحروس غ|نم محروس |حمد  4386|9
6|33o6|زر|عه |لزق|زيقسل|م أيمن سيد|حمد شبــــ|نه

م محمد محمد فؤ|د|22658 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د
5o4|95علوم |ل|سكندريهآيه مصط عبــــد |لغ محمد
43o343د|بــــ طنط|شيم|ء مسعد محمد دبــــو|
3459o8يم تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ مصط محمود |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسلسبــــيل محمد عم|ره ع |لبــــ|سو|5569|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسسم|ء وجيه عبــــد |لسميع محمد محمد|77266
ر حمودتـــ 888566 حقوق |سيوطحس|م عزتـــ م|
9o8o68 تـــج|ره سوه|جسحر ع محمد |حمد
حقوق |لمنصورهحمد ع |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لعزيز بــــنه675468

2|o37رهمحمد حس|م |لدين محمد قطبــــ تـــج|ره |لق|
6|oo22طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحن|ن سيد |حمد سيد|حمد بــــص|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمرو|ن أبــــو |ألسع|د فرح|تـــ أبــــو |ألسع486827
4|282o تـــربــــيتـــ طنط|مرن| س| عبــــد |لمنعم حس|ن
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2546o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمود |حمد عبــــد| |لخو
2|54o5ر|ء حس فؤ|د |حمد تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه |لز
9o5452 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمد محمود محمد تـــم|م
5||o9oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد دسو محمد ع |لسلهوبــــ
77o39|ى وف|تـــحمد سم عبــــد |لد|يم |لسيد |لح ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|ر |لعلوم |لم | يه عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لع|ل|2526|9
تـــج|ره |سيوطع ص|بــــر سيد |حمد 3869|9
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ن| عبــــد|لبــــ|رى غ|نم247525
ى266||6 د|بــــ |لمنصوره|محمود جمعه بــــدير |لمس
9o8564 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييوسف سم يوسف |حمد
237o37|ره|ء عليوه |حمد ع ف|يد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحل|م |م |حمد محمد|846595
49972oتـــربــــيتـــ دمنهورد |نه حس سم متـــي|س
5o9o87طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعل|ء محمد ع |حمد قن|وى

578o4د|بــــ بــــ سويف|ند مصط خلف منصور
5o5628ف |بــــوزيد |لسيد |لبــــيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــريه|م |حمد ع حسن س|لم|ن249259
268o6oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ف|يز عبــــد|لعزيز |لجندى
عبــــد|لرسول |788|54 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لسل|م سم
يم776339 صيدله |ل|سكندريهبــــسنتـــ عي |حمد |بــــر|
68662o| تـــج|ره بــــور سعيدف عوض نج|تـــى محمد |لحن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد رض| طلبــــه عبــــده2|4434
زر|عه ع شمسشيم|ء محمود فتـــ ع|يد|5336|
ندستـــ |ل|سكندريهمصط عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لعزيز |حمد 479665
233659| ى سعد زغلول |لش|ف رهحمد ي د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنوره|ن محمود سعيد محمود يوسف527399
ف سم |لسعيد499826 | | د|ر |لعلوم |لم |ي
8433o3ف |م |حمد |دريس كليتـــ |أللسن ج أسو|نف|طمه |
5|73o3يط ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد 
4o2|64| د|بــــ كفر |لشيخ||ء سم محمد عبــــد |للطيف ع
طبــــ |لزق|زيقخ|لد |حمد محمد س|لم643595
يم ج|د |8|7|27 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم شح|تـــه |بــــر|
يم8|39|6 تـــج|ره طنط|م | ميخ|ئيل سعد إبــــر|
323oo8ش|م محمد عثــــم|ن |لديبــــ حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريم 
4|o397| تـــج|ره طنط|حمد عز عبــــد |لفتـــ|ح ع مو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع عبــــد |لوه|بــــ ع ع |لديبــــ9||689
4o7678|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء تـــوفيق محمد نظ محمد
4833o5تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر ن |حمد محمد عثــــم|ن
تـــج|ره |سيوط |حمد ع سيف ع23|483
يم بــــدوى685423 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد مصط |لسعيد |بــــر|
776324| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقين|س و|ئل عبــــد |لرحمن عبــــد|

Page 4440 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند عبــــ|س عبــــ|س عطيتـــ|89|77
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــ | مجدى محمد محمد358336
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| يوسف حن| فلتـــس 899424
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرضوى سم |حمد |لسيد |حمد447545
7o9599 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرش| |لسيد |حمد |لمتـــو |بــــو |لعن
يم686976 يم غريبــــ |بــــر| صيدله |لمنصورهس|مه صبــــرى |بــــر|

صيدلتـــ |لفيومه|جر محمد عبــــد| رضو|ن72895
5o7o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه صل|ح عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد ج
|43o38يثــــم منصور محمود كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم |ن 
زر|عه |لفيومع |ء جم|ل عبــــد |لمنعم محمد عثــــم|35669|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن عز |لدين محمد مختـــ|ر |بــــو |لنج|664|6
معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد من محمد محمد72249

75445oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|رين| |كرم فؤ|د |سحق
8o2|83يم عبــــد|لن كليتـــ حقوق |لم |ش|م عبــــد|لن| |بــــر|

6oo55تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | مسعود |حمد |حمد عمر
 |حه وفن|دق |لفيومد | طه |حمد محمد عبــــد|لرحمن237466
|27o3||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سم ك|مل محمد سعيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ محسن عبــــد|للطيف س|لم عمر|||3424
8o5698يم طبــــ |لم |عبــــد|لرحمن ي| خليل |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد حمدى |حمد محمد شح|تـــ|342887
3396|oتـــربــــيتـــ بــــنه|مسعد صل|ح محمد |لطو عطوتـــ
26o64oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء عل|ء |م|م منصور
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط بــــيو عط|ي| بــــيو عبــــدربــــه357397 معهد |لصفوتـــ |لع| 

ل|ل عبــــد |لمحسن4|562 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمن|ر خ|لد 
7544o4ندستـــ بــــور سعيدحبــــيبــــه محمد كم|ل خليل محمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسم|ء حس ع عبــــد|لكريم||84864
تـــج|ره طنط|بــــ|نوبــــ عزتـــ ف|يز حن| عطيه|779|48
د38|332 د |نور مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مديحتـــ مج|
3597o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيوستـــ | نبــــيل وليم ميل|د
7o384|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ه|جر عبــــد | عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لرحمن حج
4||o78 نوعيتـــ طنط|ف|طمه محمد عبــــد |لعزيز أبــــوحس
تـــج|ره |لزق|زيقف ع|دل شحتـــه س|لم سعد|85|775
343oo2ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد عبــــد|له|دى |لشح|تـــ |لريس
5|2o75علوم دمنهورإسل|م محمد عبــــد|لمنعم ريح|ن
د|427446 زر|عه طنط|سل|م سعيد ذ محمد مج|
7o5575طبــــ بــــورسعيدمحمود |يمن محمد |لوصيف
يل ج |لزق|زيقفن|ن |حمد محمد عوض نعيم|6442|5 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
2498o4| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| عبــــد|لرحمن محمد أبــــو مصط
|5o|22لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|نور حميده عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد
|2o547|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل ي| |حمد ع |لبــــن
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــه محمد شح|تـــه محمد|43|83
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يم محمد سعد479|23 يم حم|ده |بــــر| رهبــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء وس|م عيد عبــــد |لعزيز||24|4

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى ثــــ|بــــتـــ محمد خليل46|257
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــز محمد ز محمد526656
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر محمد عبــــد |لعزيز |لعزبــــى |حمد624488

6364oوز ع|دل محمد خميس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف
266o|2|يف محسبــــ قطقط لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد 
تـــج|ره طنط|يم|ن ح|مد محمد |بــــو ع|مود|432879
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد|لعزيز ع|دل عبــــد |لعزيز حس ق355|25

72o24يم عبــــد |لجو معهد ف ص بــــ سويفرحمه عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جخلود ن| |بــــو|لمجد عبــــد|لق|در 2292|9
33|74oل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|نوره|ن |لسيد عبــــد|لغ مو

تـــمريض  بــــ سويف|ء محمد عبــــ|س محمود|52799
92o844تـــج|ره سوه|جسيف |لدين ممدوح عبــــد| |لسيد
|37oo9يم حقوق حلو|نعبــــد | محسن حمزه قطبــــ |بــــر|
42o38|| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنو|ر |لسعيد |لشح|تـــ ع مصط
6o8489نوعيتـــ طنط|ن مصط |لسيد خليل
24o648تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد عبــــد|لعزيز |حمد
|ء ع|دل محمد محمود خليفه52|483 تـــج|ره |ل|سكندريهإ
5|896oرهنعمتـــ سعيد عبــــد |لرحيم حسن تـــر د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقفدوه |حمد عبــــد |لحميد |حمد ع ح 779264
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه مصط محمد عبــــد|لحميد |لسل|8||5|5
رهنور محمد فريد عبــــد| فريد محمد فريد4783| حقوق |لق|

6988|o بــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسمر حمدى |لسعيد محمد |ل
تـــج|ره ع شمسندى |يمن محمد محمد3228|2

52||o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفزينبــــ شعبــــ|ن محمد حس
7|o|5o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| رض| |بــــو |لرج|ل ع حج|زى
4o49ooكليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد مصط |لسيد محمد عبــــد |لصمد
23o464 حقوق حلو|نمحمد جم|ل محمد |حمد حس|ن
7|o8|7زر|عه |لمنصورهمحمد صل|ح |لشبــــر|وى |حمد عوض
522||o|علوم دمنهورل|ء جم|ل محمود |سم|عيل ج|دو
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد عطيه عبــــد||62887
9|o86o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  حمد عم|د |لدين كم|ل محمد
تـــج|ره ع شمس | وليد محمد |للق| 5883||
336o92حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ي|سم ج|بــــر عبــــد|لحميد ج|بــــر

5o933د|بــــ بــــ سويف|محمد ع عبــــد |لع عبــــد |لع|ل
8o4857 طبــــ |لم |ر| | تـــو عبــــد|لمقصود تـــو
رهس|ره ع|دل عبــــد |لعظيم ع|مر8||22| تـــج|ره |لق|
49759oد|بــــ دمنهور|ندى عبــــد|لرحمن |حمد كم|ل |بــــودومه
|لسن |لم |مريم عيد سيحه متـــري6783|8
84|o|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم |حمد ج|بــــر طه
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ن| رض| محمد سليم|ن232843 رهم تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخح|زم ح|مد ح|مد |لسيد نو|ر6487|4
زر|عه ع شمسنوره|ن محمد عبــــد |لسل|م محمد |بــــر42768|
8o3844طبــــ |لم |ند |حمد عثــــم|ن |حمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| حمدى عبــــد|لوه|بــــ محمد |دريس234636
ه عل|ء عمر محمد عوض|682669 ندستـــ طنط|م
5259o2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمد عل|ء |لدين محمد أحمد
328oo2|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنس ر|شد عبــــد|لحميد عبــــد|لجو|د

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد قر محروس |حمد|68846
ندستـــ ع شمسس| جم|ل محمود مصط 346|22
طبــــ بــــورسعيدعمرو محمد رفعتـــ |لمح 5867|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر عبــــد|ل |نور عمر248444
6|o59|د|بــــ |لمنصوره|نور| محمد محمد |لزفتـــ|وى
وز محمد كم|ل متـــو |لنمر452628 كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــف
5o3|93| يم علوم |لعريشمريم جم|ل عبــــد |لن| |بــــر|
ره||ء ه| |بــــو|لفضل عبــــ|س|287328 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ سوه|جمحمود حس فؤ|د |حمد |233|9
ف يوسف عويس48225 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نوره|ن |

تـــ837|45 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد نبــــيل |حمد يوسف |بــــو خ
ي جيد5754|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يوستـــ | عزيز بــــ
53525o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|ء رجبــــ س|لم ع عبــــد|
4o2246تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسلسبــــيل رمض|ن خليفه |لسيد متـــو
يف حسن محمد|77285 تـــج|ره |لزق|زيقعمر 
علوم حلو|نحمد ي| عبــــد |لمر عبــــد |لنبــــى|62795|
ف عبــــد|لعليم شلبــــى|83|9|4 ه | تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
89773o|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء سيد محمد محمود

حقوق |لفيوم |ده سيد فتـــ حس 5||73
32592oد|بــــ حلو|ن|م|رى خ سم نسيم
||8o72رهي|سم محمد |سم|عيل جم|ل |لدين دي تـــج|ره |لق|
يم |لدسو |لبــــي|68465 علوم |لمنصورهس|ره محمود |بــــر|
ش|م فتـــ |لمر مو|8|683 حقوق |لمنصورهمروه 
26o983تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرحمه جمعه عبــــد|لسميع حسن

6o8o4ثــــ|ر |لفيوم|م سيد ي|س محمد
يم3966|2 لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر| |ر عم|د محمد محمد |بــــر|
وقمحمد رض| محمد |حمد757397 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء سلط|ن محمد عمر 334|88
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|دع|ء عبــــد|لبــــ|سط مصط ع334828
دينه526236 ندستـــ |ل|سكندريهن| خ|لد ن| عبــــد|لسل|م محمد 
رهمريم محمود حس |حمد48348| تـــج|ره |لق|
32o|24|طبــــ ع شمسج|نو ي| سم شتـــ

382o3رهس|مه |لسيد عبــــد |لرسول عبــــد |لوه زر|عه |لق|
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8o59o9د|بــــ |لم |مريم مرزق |سحق عبــــيد|
|لسن |لم |حمد عص|م |لسيد|سم|عيل |لخو84||68

رهشيم|ء عبــــد |لمنعم عبــــده |م|م |بــــورو4|359 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفحمد محمود |لسيد أحمد|556|77

67o34ندستـــ |لفيومبــــه ع طه |سم|عيل
6|o979يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمود صبــــ محمد سليم لم
|744o4| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد |لرحمن رجبــــ عبــــد |لحكيم عبــــد
تـــج|ره ع شمسس|ره عربــــى محمد ج|د |694|3|
68|59oندستـــ |لمنصورهمحمود ن| |حمد س|لم

4259oيم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نط|رق صبــــرى |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود محمد عط| | عبــــد|لو|جد339938
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ورده مصط سعيد محمود94|7||
9o95o6 علوم |سيوطنوره|ن محمد خلف عبــــد|لل|ه
48o768حقوق |ل|سكندريه |ه عطيه منصور رزيق
ف |حمد  |255542 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |
238o94ره|حن|ن وليد محمد محمود محمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم |نور سيف شح|تـــه 899622
4oo348د|بــــ |ل|سكندريه|ك|مل مصط ك|مل |لص|وى دومه
7723o|رتـــ|سهيله عوض حسن مهدى محمد منصور لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o235oد|بــــ |لم |حس|م خ محمود عبــــد|لعليم|

5|82oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنرم نبــــيل عبــــد |لشهيد عبــــد |لسيد
323o25يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ض محمد |بــــر|
تـــمريض |لم | سم|ء |حمد محمد عبــــد|لغ |852663
حقوق |لمنصورهع محمود محمد عبــــد |لرحمن677834
||5|3oرهس|ندر| عص|م شكرى مح|ربــــ صيدله |لق|
48o85رهعبــــد |لرحمن صبــــ فريد مختـــ|ر ندستـــ |لق|

3|3oo4ر محمد تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد م|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد عي محمد |حمد مصط |لمسدى633352
8o3963تـــج|ره بــــ سويفشه|بــــ محمد حبــــ مرشد
7523o5|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد سم عبــــد |لع|ل مسيل
85o5|5زر|عه فرع |لو|دي |لجديدمحمد رفعتـــ عبــــد| |بــــوبــــكر

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــسملتـــ |م صبــــرى عبــــد |989|4
24o|34ندستـــ )6|كتـــوبــــر|يوسف جم|ل محمد سليم|ن ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
6o2998ش|م فوزى |لسعيد يوسف د|بــــ |لمنصوره| |ده 
د7853|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ره |حمد ع محمود مج|
د|بــــ ع شمس|ن|ديتـــ |حمد طه محمد348962
9o34o|علوم سوه|جم|رتـــ | ر|فتـــ مملوك بــــبــــ|وى
88o956 صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لعزيز رضو|ن عبــــد|لعزيز ع
رتـــ|فريده ن|در فؤ|د بــــطرس يوسف5425|| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o5675د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | و|ئل سعيد عبــــد |لق|در |لمكبــــ
صيدله طنط|يه عبــــد| عبــــد|لمعبــــود |لدندر|وى|253558
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8982oo يم |يوبــــ علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|ر خ|لد |بــــر|
262|9o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلسيد محمد محمود |لسيد جمعه 

يم حسن |لديبــــه65|39 رتـــ|نه|ل |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6325o3ن| صبــــ فتـــ |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |لسعيد |لسعيد محمد536|68

حقوق |لفيومشيم|ء محمد سيد |حمد6|5|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|من|ل رض| عبــــد |لسل|م |حمد |لحجري8|4978
247o49علوم بــــورسعيدعمر |حمد يوسف عقدتـــ

معهد ف تـــمريض بــــ سويف دير محمود محمد عبــــده545|6
يم ع رزق||57|64 تـــج|ره |لزق|زيقلسيد محمد |بــــر|
69483o| يم مصط عبــــد |لمجيد ه |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــري|ض |حمد ري|ض محمود325477
6o2|79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء محمد نجيبــــ عبــــد|لغف|ر عثــــم|ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حسن محمد حسن |لسيد حسن752742
|6585oف ج|بــــر عبــــد |لحفيظ ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دع|ء |
ي846949 تـــمريض أسو|نبــــسمله محمد |حمد 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف |حمد محمد |حمد |لبــــهنس|وى234583
34o697|يم خليل علوم ري|ضتـــ بــــنه||ء عل|ء خليل |بــــر|
ر فوزي عبــــد|لودود|947|8 |د|بــــ |لم |ي|ره ز|
22o4|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد |نور |حمد
د|بــــ د |ط|نسمه رض| عبــــد|لرحيم ع|343|4
35866oر تـــربــــيتـــ بــــنه|سلسبــــيل شو عبــــد|له|دى ط|
4o9664|نوعيتـــ طنط|يم|ن حمدى ح|فظ مصط عوض
رهجرجس ع|دل |لسبــــع رزق28997| طبــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|حمد محمود مصط محمود|557|35
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل نبــــيل |لسيد حسن سليم|ن|2944|4
8867o2 حقوق |سيوطم|دون| مجدى ف|يق يو|قيم
صيدله حلو|نمصط محمد س|لم عبــــدربــــه768567
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخد | محمد عبــــد | ع |لبــــل|9398|4
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ش|م صفوتـــ مصط عبــــد|لعليم7578|8
|24o7||رهحمد وليد ذكري| صديق تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء ج|بــــر ش|كر محمد بــــدير|248343
7699o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ميدرونه يوسف ص|ر|فيم د| |ل

ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نعبــــد|لرحمن محمد ن| مه 53574
638o54 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن عبــــد |لرحمن محمد حس
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ريم خ|لد ه|شم خ|لد947|42
5|o634تـــج|ره دمنهورعمرو وحيد صبــــ عل|م عتـــم|ن
ندستـــ |لم |مريم عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد852678
ره |ده محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لحميد||2326 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
53oo68زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــي| عبــــد|له|دى محمد فهيم محمود
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخش|م سعد |حمد |حمد |لصي |84|45 معهد ع| 
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82o896تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |وسيم ع|دل من جرس
قتـــص|د م حلو|ن| مصط |لسيد |لشورى96|35
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنيتـــ حس عبــــد |لغف|ر حس |8356|

629o78نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقنوره|ن |حمد محمد محمد عبــــد|لحليم
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء س| عبــــد|لغف|ر خليل||25335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء |يمن محمد |لعج |حمد266689

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف |ر محمد محمود عبــــد |لعزيز329|3
صيدلتـــ سوه|جول|ء محمد بــــه|ء |حمد محمد 72|896
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــ|دي عبــــد|لل|ه |حمد|532|86
|ء ممدوح منصور سل|م6753|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخإ
8654o4لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|عمر محمد مصط محمود|
رتـــ|م|رتـــ | بــــبــــ|وي ميل|د شح|تـــه33624| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهمحمود نبــــيل محمود محمد ع46|4|2 تـــج|ره |لق|
89o7o6 د|بــــ |سيوط|نور| رمض|ن حسن ع
ر |بــــو كحيل499747 ر ع ط| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه ط|
9o8777 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ميه سم جرجس قعود
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه محمد ز| رزق ش| 763|27
ر محمد834775 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد خط|بــــ عبــــد|لظ|
7o2|29|ل ل|ل محمد  تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد ن| صبــــرى 
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين رمض|ن |لسيد رمض|ن |لسيد479978
يم عبــــد|  886892 علوم |سيوطشيم|ء عبــــد| |بــــر|
ل|ل3995|5 معهد ف ص |ل|سكندريهول|ء ص|لح محمد رمض|ن 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف|يد بــــه|ء ف|يز  محمود |لسيد6||697
وف|تـــمحمد ي| محمد حس 49||3| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم عوض43|773 د|بــــ ع شمس|محمود ع محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طندى نشأتـــ حمدى ع محمد445747
5o9343| يم |لسيد تـــج|ره دمنهورحمد شح|تـــتـــ غ|زى |بــــر|
7o|559ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء عبــــد |لحميد حسن دي|بــــ |لبــــري
يم عبــــد |لمطلبــــ477365 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنعمتـــ خ|لد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمحمد صبــــرى سل|مه عطيه347658

يم فتـــوح س|6437| رهمريم ط|رق فتـــوح |بــــر| تـــج|ره |لق|
رهيوسف محمد س|لم محمد47896| تـــج|ره |لق|
ف ع سعد449|64 د|بــــ |لزق|زيق|محمود |
35o278 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع|دل |سل|م رمض|ن بــــيو
وف|تـــمصط تـــوفيق مصط عطيتـــ7499|| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم |لش|طبــــى مر|25663  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنيه |لسيد إبــــر|
|ء مصط ك|مل |لتـــو |54|||9 طبــــ بــــيطرى سوه|ج 
6o4632| ه عص|م عبــــد |لصمد |سم|عيل د|بــــ |لمنصوره|م
33o7o6|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسم|ء شبــــل ز محمد
865|o4| يم حس تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد محمود |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمعتـــز سم عبــــد |لعزيز جوده ع23|784
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ف شعبــــ|ن ص|لح |بــــو |لنج|2||764 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدد | |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|مه ط|رق محمود |لسيد ف|ضل|247387
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد منصور حربــــى منصور256249
49o276د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن و|ئل سعيد محمد
ه طه وزيرى طه|44689| ره|م عل|م |لق|
7|255o يم نور يم |بــــر| طبــــ |لمنصورهبــــسمه نور |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأم| |لسيد أحمد محمد |لفو|ل|43592
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى محمد مهدى حمص253255
34o99o|تـــج|ره ع شمسمصط محمد محمود محمد |لرف
م|م ع عثــــم|ن|526329 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|مه |حمد 
يم|69992 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ وحيد ن| شح|تـــه |بــــر|
3o94o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمد ج|بــــر |لسيد

لس 887636 وف|تـــشنوده ع|طف ز ك معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد عبــــد|لسل|م عبــــد|لحميد جمعه|256285
7o9668يم محمد |لحديدى تـــربــــيتـــ |لمنصورهند ن| |بــــر|

53|o6ق|وى يوسف كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفغ|ده يوسف 
زر|عه كفر |لشيخأمنيه عل|ء محمود محمد463524
4323o4معهد ف ص طنط|ندى خ|لد محمد |لغربــــ|وي
4o6275ن| محمود دكرو ع |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم
4o8675د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر|ن| مصط رشدى عبــــد |لق|در خلف|
6o5523ندستـــ طنط|ن|دين صل|ح حل |لشهبــــه
حقوق طنط|عبــــد|لن| |سم|عيل حسن ش|ف34|495
2|4o46وف|تـــ|خلود خ|لد عبــــد|لرحمن محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
8295o3ريره ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ش|م ع|طف محمد |بــــو
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|طمه محمد ضيف عزتـــ سل|مه632483
77o629تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــسنتـــ ي| ك|مل عبــــد|لمع عليوه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد مخلص محمد محمد بــــهج|تـــ|6|6798
63o376 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لنبــــى محمد
رهرحمه حن سيد عبــــده233355 زر|عه |لق|
495oo4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف |حمد عبــــد|لعزيز |حمد |لحفن
تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ مل|ك عبــــد|لنور جرجس|226369
82778oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر عبــــد|لحميد |حمد |سم|عيل
د|بــــ دمنهور|رو|ن حمدى طه |حمد |لن|قتـــ485942
2494o5قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند| ح|زم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمتـــع|ل
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد مصط فتـــح | |لسيد نم |8|5299
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|لبــــ|عثــــ 2|68|5
9o8829 |تـــج|ره سوه|جم | ثــــ|بــــتـــ بــــطرس حن
رتـــ|من|ر محمد محمد كم|ل |م 638536 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|منيه ع|طف عبــــد |لسل|م محمود|784867
تـــج|ره |سيوط بــــ|نوبــــ سعد عد عزيز|893636
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ندى محمد |لسيد |لس|يس5262|6
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صيدله طنط|عبــــد |لرحمن محمد ز عبــــد |لقدوس429552
79o244معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعبــــد |لرحمن ط|رق |حمد محمود
8635o5وف|تـــ|حمد محمد |حمد فخري محمدرضيوي ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ف424522 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود مجدى ع |حمد م
يم عبــــد |لعزيز632287 يل ج |لزق|زيقمن|ر حمدى |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
883o36 |خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمصط عيد تـــ|مر غز
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد خلف |675|35

2729oد|بــــ ع شمس|م|ي| محمد سعد محمود
8oo|3oطبــــ |لم | | ط|رق خلف فتـــح |لبــــ|بــــ
7o6259تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن محمد رمض|ن سيد |حمد
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس||ء جم|ل |حمد  |د|88|253 لم
9o57|3 د|بــــ سوه|ج|مريم حشمتـــ |حمد محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع ط|رق ع عبــــد|لغ 4877|3
75o492|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد يوسف عبــــد | محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد| عبــــد|لعزيز حجر264|25
رهحمد محمود كم|ل |لدين محمود ع 2859|2 ندستـــ |لق|
يم محمد  5|39|9 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رحمه محمود |بــــر|
6256o|طبــــ بــــنه|عص|م محمود غني شندى
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|لف|روق ع|دل محمد ي|قوتـــ |لجندى47236|

5o838|يم محمد صل|ح لطيف حقوق بــــ سويفبــــر|
329o5o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد| مرزوق عبــــد|لخ|لق عر
ه محمد ربــــيع محمود834946 علوم |سو|نمي

علوم حلو|نند ح|مد رمض|ن |حمد حسبــــ |42373
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنور ط|رق محمد فرج33626

784o68حقوق |لزق|زيقحسن |حمد حسن يونس
42o36كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق شعبــــ|ن بــــل|ل عبــــد |لونيس

47673oد|بــــ |ل|سكندريه|عبــــ جم|ل |حمد عبــــد | سليم|ن
د|بــــ حلو|ن|ه|جر وس|م |لدين |حمد |حمد كيل|66748|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ن| عبــــد|لستـــ|ر |لسيد265859
5|23o6زر|عه طنط|محمود محمد عبــــد |لسل|م سل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طكريم عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحمن |لبــــو5668|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــ |م محمد ز خط|بــــ48488|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ع زين |لع|بــــدين ع زين |لع|بــــدين3|7622
5274o8|وف|تـــ|ء حس عبــــد |لعزيز محمد دويد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
34|8o2نوعيتـــ عبــــ|سيهندي |نور سعيد س|لم
|653o8كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقندى عمرو صل|ح |لدين محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديميمه محمود محمد عبــــد|لل|ه|68|829
62793oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ميه خ|لد عبــــد |لمحفوظ عبــــد |لر
483oo2يم عبــــد |لرحيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى |لسيد |بــــر|
9|o438 ى حقوق سوه|جمحمد جم|ل عبــــد|لل|ه خض

تـــج|ره بــــ سويفعل| ج|بــــر عبــــد |لمحسن عبــــد |لجو||6|69
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348o88|ند تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس محمد حس عبــــد|لر|زق 
3|498oى شح|تـــه حكيم حقوق حلو|نم | 
3458o9|تـــج|ره ع شمسحمد |سم|عيل عبــــده |سم|عيل
23556oرهتـــو منصور جر|نتـــ نجيبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رى عو حكيم جرس  7499|9
تـــج|ره |سيوطين ط|رق محمد حسن عمر|ن338428
272o25|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن |لسيد شبــــل |لسيد ص|لح
د|بــــ |سو|ن|رح|بــــ ع فؤ|د محمد844777
34|77oتـــربــــيتـــ ع شمسكريمتـــ جميل عبــــد|لبــــ|سط س|لم
ه محمد |حمد |سم|عيل|753553 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
7oo592يم طبــــ ع شمسروضه محمد |لسعيد |بــــر|

د|ر |لعلوم |لم |ذكرى محمد |لسيد مصط 36568
52o733 ء شعبــــ|ن عبــــد| حسي| تـــج|ره دمنهورإ
7o298|د|بــــ |لزق|زيق|ع |ء محمد |حمد عبــــد |لمع |لغلبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ديه محمود |حمد حسن ن352598
|599o|رتـــه|جر ممدوح عبــــد |لجليل محمد علوم ري|ضتـــ |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمود محمد حسن محمد346295
د|بــــ سوه|ج|ف|طمه |بــــو|لعل| محمد محفوظ 5||||9
3353o|يم عبــــد|لرحمن د|بــــ ع شمس|ي|سم فتـــ |بــــر|
6o326oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــنوردين ع|دل عبــــد |لسل|م بــــحر
49|o68تـــج|ره |ل|سكندريهلي |يمن |لسيد محمد |لديبــــ
6o6987يم عبــــد|لمع ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لمجيد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عبــــد | |سم|عيل عبــــد | |حمد |783755
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــتـــ سعد |لسعيد جمعه444493
|6o98o|تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عبــــد | سعد عبــــد |لمقصود
ندستـــ ع شمسع|دل |لسيد |حمد محمد |لصبــــ|غ886||3
4o5464| د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن محمد مصط محمد عبــــد
82253o|فنون جميله فنون |لم |حمد سليم|ن محمد عبــــد|لحميد
488o96|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمجد |ميل يوسف كم|ل ميخ|ئيل| 
7o8572طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد |سم|عيل |حمد
4384o3|ف عبــــد|لنبــــي عبــــد|لجو|د طبــــ كفر |لشيخحمد أ
5o5248ف |حمد ع عبــــد |لكريم علوم طنط|أحمد أ
حقوق د |طنور| نج|ح محمد |لسيد |لحديدى623458

ثــــ|ر |لفيوم|ر|ن| يوسف شو يوسف25954
صيدله ع شمسعمر محمود محمود محمد عبــــد|له|دى5|3244
36o939نوعيتـــ بــــنه| |دتـــ محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لمقصود ر
فنون جميله فنون حلو|نم|دون| مدحتـــ نح | صموئيل  4969|9
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد حسن محمد |لسيد فوده |لحد65|453
لس خلف حكيم عبــــد|لشهيد 8||2|9 ندستـــ سوه|جك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد حس مر|7466|
ه سعد جل|ل مر772|64 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قأم
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تـــج|ره بــــ سويفين|س محمد حربــــ عبــــد |لقوي|72448
تـــج|ره بــــ سويفرن| حس |حمد عبــــد |لقوى|6665

4o399oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف صل|ح محمد حم|د |بــــر|
|6o247علوم ع شمسمهند عص|م عبــــد |لج|بــــر عشم|وى
علوم بــــنه|يم عربــــى ص|بــــر شفيق778493
437o34|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه محمد |لسيد ري|ض حبــــلص
247|o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد س| مصط حشكيل
حقوق |لمنصورهسل |حمد |بــــو |لمع|رف |حمد |حمد676324
ن| عزتـــ ك|مل بــــدروس29||83 علوم |سو|نم
معهد ف ص |لمنصورهس|ره ط|رق مصبــــ|ح حس عي|68429
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنه | عبــــد|لعليم عبــــد|لر| مسعود232599
34|87o د|بــــ ع شمس|تـــغريد |حمد محمود محمد |لبــــل|شو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيه فؤ|د حن حسن|54924|
حقوق طنط|حن|ن سم عبــــد|لغ مصط |873|4
||77o|تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ممدوح حس س|لم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح سيد طوسون9|234

9ooo88 د|بــــ سوه|ج|يوسف مختـــ|ر حس رشو|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم س|مح جرجس مرقص99|9||
|2558oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود خ|لد محمد مو محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد حسن |حمد عبــــد |لرحمن شعل|62625|

صيدلتـــ |لفيومر| | رزق | |نيس غط|س64638
4o|959د|بــــ |لم |شه|بــــ |لدين ع مصط تـــوفيق|
4|o6|7تـــج|ره طنط|مصط ن محمد |لنش|ر
4|o64oتـــج|ره طنط|ش|دى من محمد عبــــد|لرحمن دبــــور
63o677 تـــج|ره |لزق|زيقرؤف محمد عفتـــ عبــــد |لفتـــ|ح جمعه سعدو
4o9676تـــربــــيتـــ طنط|تـــغريد حس ع |لش|ل
775o37طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد ح|تـــم عبــــد |لحسيبــــ فرج
3|65o3تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــرح|بــــ حمدى محمد عمر فحل
|268o3رتـــ|م|رك س|مح سم نجيبــــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o5|84|يم محمد ن |لسيد |لزميتـــى معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــبــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه جم|ل محمد محمود57378
لسن ع شمس|يتـــ عربــــى محمد فرح|تـــ|6328|3

|9oo8ندستـــ حلو|نزي|د خ|لد م |لدين ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه مصط محمد |حمد |4245|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|له محمد حل |لسعيد |سم|عيل498568
رهندى محمد عطيتـــ عبــــد|لحليم8847|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

75o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ي|ر| ممدوح محمود فه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود صبــــ عبــــد |لجليل بــــ|ش| دي495554
ى محروس عبــــد |لحليم8426|2 ره|نج|ه |س|مه خ ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسروج | ر|فتـــ من عزيز9233|3
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نرح|بــــ مصط عبــــد|لق|در ص|لح846735
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسلبــــ محمود عبــــد |لبــــص عبــــد |لسميع38562|
37o622حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريمتـــ محمد |حمد ح|مد
معهد ف ص |سو|نريم رجبــــ خليل ع 848673
د|بــــ د |ط|محمد عبــــد |لبــــ|سط محمد عفي بــــنديرى776697
تـــج|ره |لزق|زيقمصط خ|لد فه خليل6|7755
زر|عه كفر |لشيخحمد رأفتـــ محمد عبــــد |لمطلبــــ|3666|5
2564o4| معهد ف ص بــــنه|زي|ده عوض | زي|ده عوض
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء شبــــل سعد |لحسي |26426
47898oندستـــ |ل|سكندريهم|زن خ|لد |حمد حسن
6o792oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع|ئشه عبــــد |لع| محمود حج|جه|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل عل|ء |لدين محمد حج|زى29925|
حقوق ع شمسجورج مل|ك صليبــــ حبــــيبــــ|985||
ه72|4|4 نوعيتـــ طنط|ندي نبــــيل عبــــد|لغ |لسبــــ| عج
|49|3oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| محمود |لسيد محمد عي
يم مجدى ك|مل م ||737|| رهم تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ش|كر عبــــد |لسميع محمد |حمد642436
تـــج|ره دمنهوريمن عبــــد| عبــــد|لحليم عبــــد|لنبــــى و72|495
52o969ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــنرم ف|يد عزتـــ رجيل فرج ك.تـــ. ف للبــــ
26|oo8كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــف|طمه |سم|عيل عبــــد|لعزيز حشيش
5435o2علوم بــــورسعيديم|ن ج|د |لمو سليم|ن عبــــد |لو|حد
82o332لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نور|ن محمود محمد محمود
6o2o39تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن رضو|ن محمد |لسيد |لشع|ر
64o2|6يم عبــــد|لمقصود محمد علوم |لزق|زيقه|جر |حمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|رتـــ سعيد حل عبــــد|لوه|بــــ98|339

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|شه|بــــ ط|رق سعد محمد عبــــد |لص|دق44428
32|57oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمود مصط محمد محمد
|449o4ره|حبــــيبــــه ح|تـــم عمر محمد |حمد د|بــــ |لق|
يم ع 7|8456 معهد ف ص |سو|نعبــــد| صل|ح |لدين |بــــر|
45o433|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد س| عبــــد|لجليل دخيل

6768oصيدلتـــ |لفيومرن| عبــــد |لن| مصط |حمد
7o6|45| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد و|ئل |حمد |لمتـــو
23oo|8| د|بــــ |لفيوم|حمد عص|م |نور عبــــد|ل

7o322|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد ف|رس عبــــد | محمود
د|بــــ |لفيوم|محمد حس حمد مغ|زي69592

|د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن |لسيد شعبــــ|ن |427665
رهرحمه عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لموجود|689|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمد عفي فتـــوح |لسيد262447
م|م حس|ن شتـــله|247643 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م محمد 
75o635يم لسن ع شمس|رؤى طلعتـــ عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود عيد محمود محمود خلف|24674
|6o872|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يه |لحسن ع محمد حسبــــ |لنبــــى

Page 4451 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحبــــيبــــتـــ محمد عزتـــ زكري| محمد479222
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعزيزه عبــــد| محمد مبــــروك ط|جن|25542
تـــج|ره كفر |لشيخمريم بــــكر عبــــد |لفتـــ|ح محمد عسل439655
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حمد |سم|عيل ص|لح محمد|6579|| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
85384oصيدلتـــ |لم |مه| مصط |حمد ك|مل

رهحمد |س|مه |سم|عيل عبــــد |لعزيز||2|26 ندستـــ |لق|
ن| ممدوح صبــــري ديمتـــري7394|| رهم تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لفيوم|ند ن| رجبــــ مرج|وي73966

9o7845 حقوق |سو|نحشمتـــ |لسيد سيف |لن عبــــد|لرحيم
ندستـــ |سيوطخ|لد عبــــد|لمنعم عويس |م 244435
822o45تـــمريض |لم | عمر بــــيو سيد محمود
تـــج|ره ع شمسيوسف |يمن عبــــد|لعزيز محمد|656|2
صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حس محمد حسن س|لم477994
د|بــــ |لمنصوره|ندى ش|كر محمد |سم|عيل بــــدوى679594
ف ومس|حه |سيوطمصط خ|لد ع عبــــد|لو|حد 887444 ك.تـــ. ف رى و
8o2635كليتـــ حقوق |لم |لي ي| سيد محمد
رهنوره|ن |سم|عيل عبــــد |لرحمن عبــــد 23||2| تـــج|ره |لق|
77|9o|ه حس|م صل|ح محمد يونس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسن
82o568 رهنور| ض| ن| فه طبــــ بــــيطرى |لق|
4o87o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع |ء عطيه بــــسيو عل|م خليفه|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن عبــــد |لرؤف ع|قوله عبــــد |لتـــو|58457
وف|تـــعبــــد|لرحمن عم|د|لدين ثــــمر|تـــ محمد7|7|22 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرو|ن محمد لط |لخو49|766

ر محمد جعفر24952 ره|سهيله ط| د|بــــ |لق|
طبــــ |لسويسمحمود س| كم|ل محمد نور|2|693
|53o85رهمحمود خلف محمد ع ندستـــ |لق|
تـــج|ره سوه|جعمر محمود محمد ع |بــــو زيد677839
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد طه فتـــ |بــــو سمره|8258|6
يم محمد339734 نوعيتـــ بــــنه|نرم عط| |بــــر|
6|22o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رح|بــــ حمدي |لعزبــــ مصل جمعه
2|642o|م محمد |لسيد |لغندور تـــج|ره ع شمسد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  رح|بــــ محمد عبــــد|لسل|م |سم|عيل قنديل8936|5
يم عيد |لسيد22472| ره |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |سيوطصف|ء حسن |نور عبــــد|لج|بــــر 885336
696o56رجتـــ لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|محمد |كرم محمد محمد 
263768| ه عل|ء ع|بــــد عبــــد |لع|ل مر د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
85o234تـــج|ره |سيوطمحمد عم|د محمد عمر
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء حسن صبــــ خط|بــــ||26863
زر|عه |لم |نوره|ن عيد خلف عبــــد|لبــــص 32|856

4|5o9ره|ع |ء معوض عبــــد|لغف|ر |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
248|o6 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | س| |لدمرد|ش |سم|عيل
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77o479 وف|تـــعبــــد | |يمن عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |ل|سكندريهنرم جم|ل أحمد محمد |لقز|ز|2|4|5
2|588oتـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــرضوى |حمد رمض|ن |حمد محسن
27|3o5معهد ف ص بــــنه|مهر|ئيل س|مح فخرى فهيم عبــــد|لملك
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|لم فتـــح | س|لم |لزرق| 36986|
63|45oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــسيل | عم|د رشدى يوسف
7o|6|5بــــه عبــــد |لمسيح |سعد صيدله |لزق|زيقم|يفل من و
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد عبــــد|لع|ل ربــــيع معوض عبــــد|لع873|35

 |حه وفن|دق |لفيوممحمد |حمد عبــــد|لع| حسن68946
3275o6تـــربــــيتـــ ع شمسخلود محمد ع |حمد ع
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورع |حمد ع |لبــــربــــري2385|5
7o8586طبــــ |سن|ن كفر |لشيخجه|د محمد حسي ع |سم|عيل
حقوق |لمنصورهيوسف |حمد شعبــــ|ن مصط 683563
تـــمريض أسو|نف|طمه محمد ع حمد|ن845798
|2o282يم لس مدحتـــ حن| |بــــر| ندستـــ ع شمسك
د|بــــ |لمنصوره|حمدى ح|مد ع ق|سم686784
رهف سل|مه عيد محمد|258827 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطمرفتـــ جم|ل محمد عبــــد|لرحيم 888726
وف|تـــمحمد ي| محمد محمود محمد523525 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
7o2496ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن جم|ل عبــــد |لعليم عبــــد |لسميع بــــدوى
62|32oمعهد ف ص بــــور سعيدمحمد عبــــد| عبــــد|لجليل عبــــد|لع|ل

علوم |لفيوم|ء ع|دل طه عطيتـــ|64578
5o4354طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم محمد حس |حمد يوسف
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمد |لسيد |لجرد6685|7
4o5274|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيمن |حمد سعد محمد زي|ن
علوم |لم |س|مه |حمد محمد كيل| |3|8585
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــوق خ|لد محمود ع222547
تـــمريض كفر |لشيخمحمد ري|ض صديق يوسف  |م|3|442
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ن| ع|بــــدين مصط |29567|
628o44نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر محمد عبــــد|لجليل متـــو فرح|تـــ
7o6726ش|م محسوبــــ عبــــد |لجيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقزي|د 
6o5522ن| جم|ل رأفتـــ رفعتـــ |لصم علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــم
45o98oر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود نبــــيل |لسبــــ| |لكل|وى محمود ل|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ع|صم سيد صل|ح محمد868|35
4o5822تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر|ن| سعيد ح|مد شح|تـــه محمد
7ooo|2|علوم |لمنصورهحمد صل|ح |حمد ذ |حمد
د|بــــ ع شمس|حسن|ء زغلول متـــو ص|بــــر335873
تـــج|ره |لمنصورهيه |لسيد سم عوض |لسيد|||6782
9o2848حقوق |سو|نمحمد عبــــد|لحفيظ عبــــد|لمج حسن
334o36تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط رض| عبــــد|لجو|د عم|ره مسلم
علوم كفر |لشيخنبــــيل عبــــده |لسيد محمد خ 286||5
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4|78|oيم عبــــد |لحميد |حمد د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ح |بــــر|
5||582| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد منتـــ محمود يوسف |لمدبــــو
33823oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط عبــــد| عبــــد|لرؤف مدبــــو
|2o85|د|بــــ حلو|ن|م | عم|د عري|ن لبــــيبــــ
5o4|38تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن عد ع عي أحمد
|2626oتـــج|ره ع شمسعمر مصط تـــوفيق |سم|عيل
|499o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ص|لح س| محمد
43797oر حسن ع |ل|جهورى علوم كفر |لشيخف|طمتـــ م|
ندستـــ أسو|نمه| بــــهج|تـــ محمد عبــــد|لكريم5||832
بــــ|ش628458 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد حس سليم |لسيد 
83856o|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء شعبــــ|ن خليل ف|ضل
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد 446294
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد ع|دل عبــــد|لمحسن محمود عم265|23
272o96يم محمد |لدغيدى ره|ي|سم |بــــر| ثــــ|ر |لق|
2566o9حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى رض| مصط |بــــو مو| 

43oo9ل|ل طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم |حمد ف|روق 
4oo364تـــج|ره دمنهورمحمد معبــــد عي |حمد
27o234طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مؤمن عبــــد|لحميد محمد |لسحي
7o2o28ندستـــ |لزق|زيقكريم حمدى محمد محمد محمد |لبــــل

ندستـــ |لفيوممحمد رمض|ن عبــــد|لتـــو|بــــ عي68694
|4o|o7 لسن ع شمس|س|ندر| وجيه عبــــد | حن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لجو|د |بــــر||4632
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيوسف عزيز زكرى شنوده752625

ي منصور |لسيد حج|ج34524 رهمريم خ ندستـــ |لق|
9o268|  حقوق سوه|جمروه ذكر |لدين محمد عبــــد|لحليم
3||2o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين بــــ|سم |حمد سم سم|حتـــ
د|بــــ د |ط|مصط س|لم محمد محمد س|لم حس 7299|4
نوعيتـــ |لزق|زيقأسم|ء محمد عبــــد|لمحسن صديق|63767
476o68تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن عم|د |لدين محمد شكري محمد يوسف
4|3o68تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه محمود محمد عمر
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسلسيد بــــديع |لسيد ع|مر|54234|
||6o42رهيوسف بــــ|سم تـــوفيق بــــرسوم حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسمنه |حمد عبــــد|للطيف محمد222625
62o848| د|بــــ د |ط|حمد |يمن محمد محمد ع
24578o|يم عسكر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع مندوه |بــــر|
8o9693لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سمر محمد ف|روق |بــــو|لفتـــح|
يم عبــــد|لفتـــ|ح س|لم مصط 9765|5 تـــج|ره دمنهورغ|ده |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حمد محمود عبــــد| عبــــد|لسل|م|||4384

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرد | محمد عبــــد |لسل|م |حمد434|2
4|4|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نش|م عيد عبــــد|لعزيز محمد

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ر|ويه صل|ح محمد |م 853225
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85o47oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|مصط حمدي |حمد طه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه مسعود زي|ن زيد|ن||6536|
5o32o3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | عل|ء فه س|لم |لسيد
ثــــ|ر د |ط|نورم| شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد إبــــر|623464
تـــج|ره بــــور سعيدمصط عبــــد |لغ محمد |بــــو سعده8353|6
|372o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم محمد طلعتـــ محمد ن
|343o3معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسعهد حمدى ف|روق |بــــو |لمع| عثــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|ردين مك|ري ذكري عطيتـــ323624
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد حمدى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحليم|229979
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رن| عل|ء فه شعبــــ|ن252637
7o||4oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمد ج|بــــر
82|o36|د|بــــ |لم |لم|ظ شه|بــــ |لدين حس مسعود|
طبــــ بــــنه|مصط ك|مل محمد |لص|دق عبــــد|2|6364
تـــج|ره بــــنه|محمد عمر محمود عبــــد| عمر337742
22o|o8علوم ع شمسي|سم عبــــدربــــه ع حسن
6oo649طبــــ طنط|ع سليم|ن سعيد بــــسيو عبــــده
|5962oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــتـــ | عبــــد |لحميد ك|مل |بــــو |لمجد
522o5o|ف عبــــد|لسل|م محمد تـــ | تـــج|ره دمنهورم

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رقيه عص|م صل|ح |لدين عبــــد |لرسول52768
49|o|8د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــه محمود عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــروفيدتـــ فوزى محمد عبــــد|لمقصود محمد426997
علوم |ل|سكندريهن ن| محمد محمد محمود|425688
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | محمود خليل محمد خليل447333
طبــــ |سن|ن ع شمسع محمد عبــــد|لحميد محمد حل|وتـــ68|||3
365824| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عزتـــ عو|د من
|6o976|ف حسن صيدله ع شمسمل |يه|بــــ 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى سعيد عبــــد|لسميع ز محمد4583|2
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن |لسيد ج|بــــر محمود634475
|د|بــــ طنط|محمد ع |لعج |لدح3|22|4
75735o تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمن|ر ي| محمد حس
يم762495 ف نظ عبــــد |لعزيز |بــــر| نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد مصط عنتـــر مصط 222945
62o894يم عبــــد |لصمد ر |بــــر| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طر| | م|
يم |لعشم|وى 9|6946 علوم |لمنصورهس|ره |بــــو|لمجد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد مر ع782895
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سم عبــــد|لعزيز |لجمل|425|43
د|بــــ ع شمس|يوسف عبــــد |لحليم رمض|ن عبــــد |لحليم59999|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحبــــيبــــه عل|ء |لدين ح|مد عوض|2362|
رهكرستـــ نبــــيل فؤ|د متـــري25337 حقوق |لق|

رهه| | عل|ء|لدين |حمد فوزى ل|ش 8||7|2 تـــج|ره |لق|
8453o9كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجه|د خ|لد حج| حسن
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||872oزر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن ي| |بــــو بــــكر ف|يد
5|94o7يم عبــــد |لسل تـــج|ره طنط|سه|م عبــــد |لسل|م |بــــر|
69265oتـــج|ره طنط|ند| عبــــد |لحميد محمد محمد |لسيد
4o3o46د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يوسف محمد بــــدوى محمد ع
9o494o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج |مل حسن محمد |بــــو|لوف
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد محمد محمد عبــــد|لرحمن|637968
8876o4 ن| ن| |لويز يعقوبــــ كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم
نوعيتـــ |لمنصورهنوره|ن |لسيد سعد متـــو عزه687578

معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمكريم محمد حسن ع|4935
5o69o5يم ج|بــــر |لمغربــــي زر|عه |ل|سكندريهرن| |بــــر|
4||o43| يم عبــــد ري|ض |طف|ل |لمنصورهآيتـــ مي محمد |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز48927
رهريه|م رض| بــــرسوم ك|مل بــــرسوم33292 علوم |لق|

6392o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد|لبــــديع عبــــد|لعظيم زغلول
359o94تـــج|ره طنط|سيد عمر خليفه |حمد

رهيه |لـله |يمن |حمد مصط ||686| تـــج|ره |لق|
حقوق حلو|نمنيه محمد |حمد محمد عبــــد |لع|ل|24642

63o6ooيم محمد مو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيوسف |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر أس|متـــ سعيد محمد أحمد بــــدر479379
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىل|ء محمد عبــــد |لحميد سليم|ن|42334|
يم غريبــــ|63|636 حقوق |لزق|زيقحمد |يمن |بــــر|
4o|749يم د|بــــ دمنهور|حمد ي|قوتـــ مصط ي|قوتـــ |بــــر|
2|6o75كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــي|سم محمد محمد |حمد بــــدر
رتـــ|ف|طمتـــ علم |لدين ق|سم عليوتـــ345547 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
3296|oيم محمد د|بــــ |لزق|زيق|حبــــيبــــتـــ |يه|بــــ |بــــر|
يم عبــــد|6755|4 يم عطيتـــ |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|أسم|ء إبــــر|
رهسندس محمود ع محمد حسن346|2| تـــج|ره |لق|
يف2362|6 تـــربــــيتـــ طنط|ين |لدسو ع محمد 
يم محمد فرح52|495 د|بــــ دمنهور|محمود رجبــــ فتـــ |بــــر|
542o79ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــح|زم صبــــ فتـــ |لسعدي ك.تـــ. ف للبــــ
84|5o4 |معهد ف ص |سو|نمصط رمض|ن صل|ح عبــــد|لع

62o28تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندى |لبــــطل حسن جمعتـــ
ندستـــ بــــنه|حمد حمدى محمد غريبــــ ع مش|حيتـــ254787 كليتـــ 
4o7526 ف |حمد محمد ع فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى |
767o93معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لرحمن ع|طف صبــــ حسن عو

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكريمه ن| سيد |حمد9|5|6
44|o2|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم محمد عبــــد|ل محمود
يم |لسيد محمد |لنج|ر449536 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
32o567|رهحمد عص|م سعد عبــــد|له|دى حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد محمد ع ز|47662
رهحمد طلعتـــ |حمد طلعتـــ|233649 تـــج|ره |لق|
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26|o73ره|مروه جل|ل محمد فؤ|د |لش|ف ثــــ|ر |لق|
82o993 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر بــــكر ح|مد عبــــد|لغ
24o35oره ط|رق ع محمد محمد ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطص|لح رش|د ص|لح حسن |لقص|ص766883

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمود محمود محمد|55565
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر ر|فتـــ عبــــد|لنبــــى |حمد 9||896
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء جم|ل |حمد حسن عسكر635455
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم محمد شو سيد ع44887|
326o88كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم ع|دل عوض عطيه

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه| | محمد فوزى عبــــد |لعظيم |لسودتـــ8386|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــدير سعيد عبــــ|س يح 248739
48o86oد|بــــ |ل|سكندريه|سع|د حس عبــــد |لسل|م عبــــد |لمجيد
زر|عه |لزق|زيقعمرو سليم |حمد سليم779353
33oo25د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء جم|ل غديرى مهدى سيد |حمد
م |يمن |لسيد محمد مطر|762722 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرد
تـــج|ره بــــنه|د | |يمن ثــــروتـــ متـــو783354

رهزي|د ه| فتـــ تـــه|7583| طبــــ |لق|
د عسكر9637|6 د مج| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|خ|لد أحمد محمد مج|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد طه ع مصط 8244|2
75294oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد سيد محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لمنعم غنيم عبــــد |لمنعم غنيم23448
علوم |سيوطف|رس |حمد عرفه محمد |لنح|س |حمد 875925
323o33تـــربــــيتـــ حلو|نم|رين| مدحتـــ رمزي يعقوبــــ
64637oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | رض| |لسعيد فوده
يم |م|م محمد عثــــم|ن|25|65| لسن ع شمس||ء |بــــر|
يم442436 يم سعد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |حمد |بــــر|
7o9454تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ رض| محمود محمد |لسيد عنبــــر
ر عبــــد|لغف|ر|93|259 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــلشيم|ء وليد ز|

55o94تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد عبــــد|لحليم ص|دق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن محمد محمد محمد عبــــيه|485734
2687|oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعل| محمد عمروس محرم
تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن محمد م |لدين عبــــد |لع|677368
844o39د|بــــ |سو|ن|ف|رس نبــــيل حس عبــــده
4o689o نوعيتـــ |ل|سكندريهمريم محمد |حمد محمد |ل|ز
7o368|زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمصط عص|م فؤ|د عبــــده محمد
6979o6|تـــمريض |لمنصورتـــ منيه |يمن ص|بــــر طه محمد
9o7o63 تـــج|ره سوه|جق|سم عزتـــ ع |حمد
87842o  يم تـــربــــيتـــ |سيوطسل محمد صل|ح |بــــر|
23659oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر محمد |حمد حسن

2|3o5 ش|م محمد صديق ع رهمنه |  د|ر |لعلوم ج |لق|
57o94ى |يوبــــ ثــــ|بــــتـــ |يوبــــ كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
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|2892oتـــج|ره ع شمسيوسف ع محمد ح|مد
ش|م عبــــد|لصبــــور روض|وي|844862 تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ سم|ء 
تـــج|ره ع شمسيه محمد فتـــ عبــــد |لغ |324|6|
م |حمد محمد عبــــد|لع|ل|8|2428 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند
78o683| ه محمد شح|تـــه |حمد حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
تـــربــــيتـــ |سيوطحس|م ع|مر سيد محمد  875974
5252o7د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر محمد رف |لسيد |لسيد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم |ميل كم|ل ش|كر485992
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع عيسوى ع عيسوى3|5268
يم عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم |لنوس679555 حقوق |لمنصورهبــــر|

تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ عبــــد |لنبــــى محمود خميس|43358
حقوق ع شمسبــــيشوى شكرى خلف لم86||29
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد محمود |حمد |لسيد قنصوه9|2562
439o48نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد مصط |لسيد |حمد درويش
7|o89o ندستـــ |لمنصورهخ|لد محمد |لمتـــو ع |لزي
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن مصط مصط نوفل8652|6
تـــمريض طنط| س| |مجد |سم|عيل |لسيد |سم|9|4333
9o683o صيدلتـــ سوه|جيم محمد رشدى عثــــم|ن
636o27يم حقوق |لزق|زيقدى رض| |لحسي |بــــر|
ر عزتـــ حسن |سم|عيل|75|24 ره|جو| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o8362جرس م |حمد عبــــد|لحميد |حمد  تـــج|ره طنط|د
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعط| محمد ع محمد835453

7ooooتـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء طه فتـــ |حمد
45544oيم فتـــوح ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نرم محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط||حمد فكرى |يوبــــ |لسيد |بــــو |لعط|695766
|ء مصط محمد حسن بــــك|ر||52752 د|بــــ |ل|سكندريه| 

6o395تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفغ|ده رجبــــ فرج محمد
زر|عه سوه|ج منه حسن ع محمد|53|896
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى عم|د محمد فتـــ محمد |لسيد489396
499o6|ه حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ أم|ن إسم|عيل محمد |لنق
|د|بــــ طنط|د | ع حس محمد عبــــد |لغ 2998|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ننعمه س|لم محمد عبــــد|لن|فع869488
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل|م عبــــد|لع|ل عثــــم|ن عبــــد|لع|ل832894
||8o7oه |حمد محمود حل|وه طبــــ |سن|ن ع شمسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــتـــ |لرحمن سعيد ع عبــــد |لعظيم26|28|
8|4o54| د|بــــ |لم |حمد محمد محروس حس|
6o235o د|بــــ طنط|ندى وجيه يح |لحسي|

|5o7|ره|بــــسنتـــ حمدى يوسف ع عثــــم|ن عل|م |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعد صبــــرى سعد ع|مر277455
77|498| د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء رجبــــ محمد محمد مصل
|لسن |لم |ي|سم يوسف عبــــد|لحميد مصط 222254

Page 4458 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد محمد |لسيد ع782257
426o2oتـــمريض |إلسكندريتـــ ثــــري| رمض|ن محمود مصط |لنج|ر

3o|99|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن محمود محمد سيد حو|ش
5o54|5علوم بــــورسعيدمحمد ممدوح |سعد محمد عر|بــــى
7o9259 |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود محسن |حمد محمد مو
6375|9| يم مسعد رشدى محمد ع حقوق |لزق|زيقبــــر|
69o453تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــدى ع |لسيد ح|فظ

حقوق |لفيوممعتـــز ه| عمر محمد محمد67438
صيدلتـــ |سيوطريه|م محمد فه محمد836646
7o5447يم محمد عبــــ|س |بــــو |لكم د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
78|6o6| نوعيتـــ |لزق|زيقن ع عبــــد |لع| ع
5o227oلس عطيتـــ ميل|د عطيتـــ جيد علوم |ل|سكندريهك
يكل|68458 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد حسن محمد صبــــ 
45o34||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمر مجدى محمد |لسبــــ
تـــج|ره دمنهورإيم|ن محمد عوض |لسيد إم|م5857|5

رتـــ دع|ء عبــــد |لعزيز يوسف عبــــد |لمعبــــود49443 تـــمريض |لق|
44|o76يم زر|عه كفر |لشيخيم |س|مه محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر يح حس محمد |حمد447766
تـــمريض كفر |لشيخن محمد عبــــد| |حمد جل|ل438322

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد |م |حمد |م|م|95685
65o99ف محمود سيد معهد ف تـــمريض |لفيومكريم |
3o|ooرهص|بــــرين عيد حمدي عبــــد |لع|ل تـــج|ره |لق|

|4977oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم رزق |حمد مر |حمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| |يه|بــــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم5|43|

7o65o3 تـــج|ره |لمنصورهرقيه |حمد محمد |م |لمن
6oo6ooيف تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد 
5o82o5علوم |ل|سكندريهفرح محمد عبــــ|س أحمد |لحريرى
لس وجدى ر| حبــــيبــــ7942|| ندستـــ حلو|نك
5ooo3يم تـــج|ره |سيوطبــــ|ف ن| خليل |بــــر|

تـــج|ره |لمنصورهيم|ن محمدى |لسعيد محمد خليفه|697939
6o2977د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن عص|م محمود محمد |لدمرد|ش

ر محمد محمد عبــــد |لعزيز |لسيد29494 ره/ري|ضتـــش| زر|عه |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم خ|لد ف|روق حس 27488|
8o4539|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه محمد حسن صديق
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى ي ك|مل محمود699828
تـــج|ره ع شمسعمرو ع|دل سليم|ن |لسيد9|3442
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط |يه|بــــ مصط حسن8728|2
ره|مونيك| ممدوح ش|كر عطيتـــ335599 ثــــ|ر |لق|
يم عبــــد |لع| 3|6922 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد|رين عص|م |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفس|مه |حمد محمد |حمد|52955
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|سل|م |حمد جمعه |حمد صل|ح|622952
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46438o| بــــي ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء نج| محمد |لسيد |ل
25o379معهد ف ص بــــنه|ندى عل|ء |م|م سعف|ن
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىصف|ء شح|تـــ |سم|عيل شح|تـــ834499
رتـــ|يم|ن عم|د |لدين عطيه عبــــد|لحميد|778948 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||حمد محمد |لسيد ع |بــــو |لنج|487522
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقع |ء عم|د عبــــد|لعظيم |حمد635852
ره|مرو|ن |يمن محمد |سم|عيل458|3| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد فتـــ ربــــيع حس 255977
68oo9oيم سل|مه تـــج|ره ج|معتـــ د |طر| ن| |بــــر|
778698| وف|تـــحمد محمد ثــــروتـــ ع معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ندستـــ أسو|نحمدى |حمد محمد |حمد |لسيد8|7838
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد صبــــرى ح|مد ع |سم|عيل443473
|3o765|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |نور محمود عبــــد |للطيف
د|بــــ |لمنصوره|رو|ن عم|د|لدين عبــــد |لعظيم نظ عبــــد 685296
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ني|سم ع عز|لدين |م 2|8294
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود عزبــــ362|33
89|o85 معهد ف تـــمريض |سيوط س|ره محمود محمد ص|لح
9o9628|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه خ|لد محروس عبــــد|لع|ل
6oo6o4|معهد ف ص طنط|محمد محمود عبــــد |لسل|م عبــــد|لق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء مو |لسيد حسن|2234|9
رهمهند |س|مه محمود عبــــد | سل|مه27867| تـــج|ره |لق|
63426o|تـــ |لسيد محمد عبــــد|لعزيز د|بــــ |لزق|زيق|م
وف|تـــشيم|ء محمود ع عطيه ع5|8||3 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
8o6373|نوعيتـــ |لم |ل|ء خلف قر خليل
9oo653 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمري|م مدحتـــ متـــى فهيم
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|عمر زكري| |لسيد محمد جمعه9|4876
69o89oعلوم |لمنصورهمروه عم|د |لسعيد |لص|وى
||54o9ف رشدى فريد تـــج|ره ع شمسكل|ر| |
ورى452227 ندستـــ كفر |لشيخمحمد مصط محمود |لج
78o||oعلوم |لزق|زيقرحمه عل|ء عبــــد |لرشيد محمد
8632oف ومس|حه |لمطريتـــع|صم رش|د عبــــد |لق|در محمد ك.تـــ. ف رى و

نوعيتـــ |لزق|زيقنور| |حمد محمد عبــــد |لكريم774872
طبــــ |لم |م|ركو يوسف شكري عبــــد|لمسيح7|69|8
يم عبــــد |لق|در عليوتـــ|696734 تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد مصط محمد محمد|783424
صيدله |لمنصورهس|ره |لسيد |حمد |لسيد شعبــــ|ن|69962
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود و|ئل عبــــد|لغ عبــــد|لع|ل35|357
رهسهيلتـــ خ|لد محمد رجبــــ323753 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم سليم|ن شفيق سليم|ن8588||
يم |حمد263536 تـــربــــيتـــ بــــنه|عزه عبــــدربــــه محمود |بــــر|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |لسيد |لسيد سليم|ن ع648993 ع.
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5|4o25| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن ع|دل |حمد |لسيد |لغي
7oo685تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع محمد ع |حمد زيد
24545oد|بــــ بــــ سويف|ي|ر| |يه|بــــ عبــــد|لوه|بــــ تـــوفيق
753o79|د|ن  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحمد |لسيد نجيبــــ ع و
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ض محمد محمود |لعط|ر57272|
طبــــ |لزق|زيقمحمد صل|ح |لسيد ع775494
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلؤى مجدي صبــــري عبــــد |لنبــــي6|224|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود ع زويد|63639
262o27طبــــ بــــيطرى بــــنه|غمرى ثــــروتـــ غمرى عبــــد|لغف|ر

|4o|7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد عبــــد |لغ مبــــ|رك
322o24د|بــــ ع شمس|مروتـــ عبــــد| عبــــد|لسل|م عبــــد|لحليم

طبــــ |لفيومدع|ء |حمد طه محمود طه|6|73
|2252oرهحس|م سلط|ن عيد عبــــد |لجو|د طبــــ |لق|
6o654oلدين ج|د| ندستـــ |لمنصورهحس|م مصط ن
4759o3 تـــج|ره دمنهوريوسف |مجد محمود عبــــد |لحميد |لكش
بــــ|6323|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | عبــــد |لوه|بــــ عبــــده |ل
علوم |لزق|زيقريم بــــل|ل عبــــد | محمد642984
رهوئ|م محمد حل محمد239484 علوم |لق|
ندستـــ حلو|نيح حسن ع عبــــد |لطيف حسن479845
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطحس|م |لدين عبــــد| عبــــد|لرحيم محمد7|8889
882o95  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود مختـــ|ر محمود محمد

83524| حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم ن|دى |م مج
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم عص|م ع |حمد9865|2
|د|بــــ |لم |دي ربــــيع عبــــد|لفتـــ|ح محمد|7|824
|د|بــــ |لم |لي عزتـــ ع|دل تـــوفيق7838|8
9|748o  نده حشمتـــ نصيف عزيز كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطش|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء خ|لد سليم|ن |لسيد سليم|ن|773656
8699o9|ندستـــ أسو|نسل|م صل|ح محمد عل|م
9o4823 صيدلتـــ سوه|جض خ|لد سعد سليم|ن
بــــي 2||232 رهمحمود مختـــ|ر |لحس|ن |لسيد|ل حقوق |لق|

3o|98|إلد|رتـــ و|لسكرتـــ|ريتـــ و|لح|سبــــ بــــكليتـــ |لبــــن|تـــ |لقبــــطيتـــ بــــ|لعبــــ|سيتـــ إد|رتـــ وسكرتـــيم|ن ص|لح ع ص|لح
8386ooي ميخ|ئيل كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نج| بــــ|سم بــــ
تـــج|ره ع شمسحس|م حسن ك|مل جمعتـــ46|358
لس كرم ف|روق عطيه323357 ندستـــ |لم |ك
25o4|6طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء |حمد محمد شو |لبــــز|ر
ش|م عبــــد|للطيف239423 تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمه عبــــد|للطيف 
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لحميد و|ئل عبــــد |لحميد ع صل446292
ش|بــــى|255632 معهد ف ص بــــنه|حمد ع ز |ل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسحر محمود محمد ح|مد542884
د|بــــ |لفيوم|مريم ي| منصور محمد778||4
4o94|7|حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد ط|رق محمد رخ| 
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ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء محمد |لسعد محمد|697876
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | سعد محمد ع عيد ريشتـــ37|528
25o974تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عم|د|لدين محمد فوزى |ل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن ع|طف ك|مل يوسف|58456
تـــربــــيتـــ طنط|نور| خ|لد |لسيد |لجز|ر26|3|4
24569oندستـــ بــــنه|محمد شو عبــــد|لحميد جمعه كليتـــ 
4|o2|8|تـــربــــيتـــ طنط|جل|ل |حمد جل|ل |بــــو |لعل
يم ع درويش6742|5 معهد ف ص |ل|سكندريهبــــه سعد |بــــر|
9oo546| تـــج|ره سوه|ج  سم|ء محمد سليم|ن عطيه |
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع حس ع عبــــد|لوه|بــــ7373|3
4o69|oيف عبــــد |لحميد عبــــد ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|د| | |حمد |ل
76234oى تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدعبــــد | محمد عبــــد | مسعد |لخض
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد |لمقصود محمد منقوبــــه|77378
يم عنتـــر |لبــــكرى53244| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسغ|ده س| |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمرو|ن غريبــــ محمد عبــــد|4955|3
5|62o4|تـــمريض دمنهور|ء شح|تـــتـــ ك|مل |لسيد عدس
9|o232 ن| |مجد عبــــده لبــــيبــــ تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــم
تـــج|ره بــــ سويفعمرو |حمد محمد |حمد2986|8
ره|س|ندر| وجيه |لفريد عبــــ|س||83|| ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد رضو|ن ع محمد68673

27oo76نوعيتـــ |شمونكم|ل ن|در محمد محمد |حمد |لطويل
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|من|ر خ|لد عبــــد|لوه|بــــ عشم|وي222454
تـــج|ره |لمنصورهمصط جم|ل ع عبــــد | |بــــو|لغيط994|69
8399|o| ه حس محمد حس كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نم

تـــج|ره بــــ سويف |ده ن| محمد حمد|ن994|5
|29oo3تـــج|ره ع شمسيف محمد صبــــري عبــــد |لعزيز
4o258o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه رض| |حمد محمد|
46o87o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|أس|مه محمد محمد فرح|تـــ |لبــــن
زر|عه طنط|مريم محمد حسن محمود |لق| 993|43
33o868يم نوعيتـــ بــــنه|تـــغريد رجبــــ عبــــد| |بــــر|
8o9347لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــه عبــــد| |م مبــــروك|
53o552 ندستـــ |ل|سكندريهرغدتـــ ي| عبــــد|لرحمن |لمنو
تـــج|ره سوه|جمصط جم|ل |بــــو|لوف| عبــــد|لع|ل  895535
لسن ع شمس|جه|د محمود محمد محمد سيد |حمد322839
يم محمد476629 يم فتـــ |بــــر|  |حه وفن|دق |ل|سكندريهف|طمتـــ |بــــر|
5|2o24|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد جمعه عبــــد |لعليم عز |لعربــــ
2289o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ي|ر| عص|م ح|مد ح|مد
يم676375 تـــج|ره كفر |لشيخلبــــ |حمد حمدى |بــــر|
692o22|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد خ|لد محمد ع عبــــد |لخ|لق
7o62o8| طبــــ |لمنصوره|ء |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمتـــو
2864o5|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|له|دى محمد سيد
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6o433o |علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعمر ج|بــــر غ|زى محروس عبــــد|لبــــ
طبــــ بــــنه|عبــــد |لرحمن خ|لد محمد عبــــد |لق|در حسن774379
يم عبــــد|لوه|بــــ سعف249966 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |بــــر|
يم3|2493 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــوق رمض|ن عبــــد|لنبــــى |بــــر|
34o774 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى ممدوح عرفه بــــرك|تـــ ش

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمه| ربــــيع محمد عبــــد |لعليم665|6
|54o37|يم تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمد يوسف |بــــر|
785o3oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ سعيد محمد يوسف سيد|حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ عبــــد|لمحسن سيد محمد عفي |346494

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن عبــــد |لعزيز حسن ع 828|5
صيدله ع شمسجه|د محمد عبــــد|لجليل خليل نور |لدين|34854
7o26|8رهمريم عل|ء |لدين جم|ل عبــــد |لعظيم يونس عل|ج طبــــي |لق|

د|بــــ بــــ سويف|يه زين |لع|بــــدين فتـــح | يوسف|56947
5o9982|زر|عه دمنهورحمد مر |نور عبــــد |لغف|ر
8795o3  معهد ف ص |سيوطنوره|ن ن| يونس مر
حقوق ع شمسع|دل |حمد عبــــد|لحكيم عطيه4856|3
يم |لسيد6332|| رهرغدتـــ |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن |بــــو |لسعود |حمد عبــــد |لر|زق|68779
42oo84 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | رمض|ن عبــــد |لق|در عبــــد |لمجيد
82|o75د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن ن| تـــو سيد|
ى38|766 ري|ض |طف|ل بــــورسعيددين| ي| محمود محمد شلبــــى ع
447o76ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد |حمد ثــــ|بــــتـــ |حمد محمد كليتـــ 
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |مصط عبــــد|للطيف ج|بــــر محمد93|856
معهد ف ص |لزق|زيقه|يدى مر سل|مه عبــــده639344
تـــربــــيتـــ ع شمسندى صل|ح محمد رزق239469
حقوق |لمنصورهمحمد |يمن عبــــد |لحميد عبــــد |لرحيم عبــــ|295|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد مصط صبــــرى ز قشقوش|246599

37|o7|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه|بــــ محمود ع عبــــد |لعزيز
3425o6د|بــــ ع شمس|محمد محمود |لسيد |بــــو زيد
2|3o2oندستـــ حلو|ننوره|ن |حمد مصط صقر
رهعمرو م|جد محمد محمد عوض |54255| طبــــ |لق|
6o2224تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى حسن عبــــد |لر|زق بــــدير
34o242|علوم بــــنه||ء |حمد |لسيد مهدى |حمد
يم عفي عبــــد |لر|زق زعبــــل9466|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمل |بــــر|
6|o765يل ج |لزق|زيقبــــسمله محمد |لسيد |لبــــرى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|272o9صيدله ع شمسسهيله و|ئل محمد عبــــيد
ل|ل رف| |حمد|9||85 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدس|ره 
34|o93طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد خ|لد عبــــ|س غريبــــ عمر|ن
و|ن837383 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء عبــــد|لبــــ|سط |حمد 
36||o3تـــربــــيتـــ بــــنه||ء عبــــد|لن| ربــــيع حسن |لسيد

ره|يم|ن |يمن فتـــ حم|ده||2|33 د|بــــ |لق|
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4|o879يم مو تـــربــــيتـــ طنط|من|ر |لسيد محمد |بــــر|
779o58ه محمد تـــم|م محمد نوعيتـــ |لزق|زيقن
ف ممدوح |لسيد|775986 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء |
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطصفيه |حمد سيد محمود 876844
رهي|سم سيد روؤف |لسيد238586 زر|عه |لق|
ندستـــ أسو|نعبــــد|لرحمن ه| |حمد محمد عي3468|3
يل ج |لزق|زيقمسه ع|صم |لسيد |حمد حسن626365 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن محسبــــ عبــــد|لرحمن |حمد328422
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|مه محمد ك|مل محمدين|898752
2295oo|يم |سم|عيل حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه||ء |سم|عيل |بــــر|

يم حميدتـــ53489 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن حميدتـــ |بــــر|
د|بــــ ع شمس|منيه ص|لح سليم|ن ح|مد|35797|
ى عبــــد |لعظيم حس محمد446926 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم|زن ي
2657o8ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عل|ء عبــــد|لحكيم فر|ج
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدكريم ن| فوزي محمود853958
832o67كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىنشوي |حمد ثــــ|بــــتـــ |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد رف| |حمد |لسيد سليم|ن شكر627365
8o7o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |خلود |حمد ز |حمد
269o||| طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن محمد عبــــد|لجو|د |لطو
د|بــــ |سيوط|س|ره |حمد حس محمد 7|8887
ى476979 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف ط|رق عثــــم|ن |لبــــ|ز |لع
7o973|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــكريم محمد |لسيد عبــــد |لجو|د م |لع| 

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدع |ء ر|فتـــ رمض|ن فر|ج44698
846o77تـــمريض أسو|نمصط محمد سعدي محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــ محمد محمود |لحمل|وى حس 2|7749
24|o76|رهسل|م حس |حمد عبــــده حقوق |لق|
4o7556ف تـــج|ره دمنهورريه|م عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لحميد 
5o5396طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد سم أحمد ح|مد أحمد
|2|3o3د|بــــ حلو|ن|ف|طمه حس خليل حسن
4374o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد ع|دل حسن دعبــــس
يم محمد |لشن452888 ندستـــ كفر |لشيخحمد عبــــد |ل |بــــر|
يم ر|شد|73|68 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد نبــــيل ش|كر |بــــر|
3462o8حقوق ع شمسمحمد ه| محمد فتـــ رميس
4o58|4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهنور|ن رشيد صبــــره عبــــد |لر|زق
يم |لجيد777828 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمهند محمود لط إبــــر|
5|o|45 تـــج|ره دمنهورشه|بــــ مدحتـــ محمد |لخو
طبــــ |لم |شيم|ء طه سعيد |م 853239

ندستـــ شبــــر| بــــنه|رضوى |حمد محمد محمود672|2
9o396|| يم ضيف | طبــــ بــــيطرى سوه|ج  حمد ض| |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد حس |لششتـــ|وى سليم|ن9994|4
7o6344 ري|ض |طف|ل |لمنصورهوس|م عبــــد |لمجيد |لسعيد محمد عبــــد
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسل كرم ج|بــــر |لملي 248788
4|37o2|تـــج|ره طنط|عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد

د|بــــ بــــ سويف|حمد ري|ض بــــكري ري|ض|54422
694oo6صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد |س|مه ع مو مطر
82486o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد محمود |حمد |لر|وي
يد صبــــره2|288| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسعيد بــــسيو |بــــو |ل
د|بــــ |لمنصوره|حمد ط|رق عربــــى حسن محمد|686294
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|دى فيليبــــ فوزى بــــطرس|63389
677o53يم محمد عبــــد |لسل|م |حمد |لعيسوى زر|عه |لمنصورهبــــر|
269o92| يم تـــوفيق ج|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره |بــــر|
88o485|علوم |سيوط حمد |س|مه |حمد عبــــد|لع|ل
د|بــــ |لزق|زيق|ع محمد ع ع775688
5|4738| علوم دمنهوريه |بــــوخ|لد عيد محمود ع
9|5695| ه عبــــد| حسن عبــــد| طبــــ |سيوط  م
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن عمرو عزتـــ فرج|86||3
77o758|نون زر|عه |لزق|زيقيه حس محمد مهدى 
6|35o|| ندستـــ طنط|محمد مجدى فؤ|د حسبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |لك|شف777672
يم642699 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نندى رفعتـــ محمد |بــــر|
ش|م كم|ل سليم عبــــد |لعزيز697299 تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | ط|رق عبــــد|لوه|بــــ محمود7377|2
حقوق طنط|خلود محمود محمد فودتـــ7774|4
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهنورتـــ محمد |حمد قطبــــ ش| 527398
لس |م وديع عبــــد |لملك22|634 ندستـــ |لزق|زيقك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م |س|متـــ ع محمد سليم347||3
رهيوسف محمود ع|شور محمود226286 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه دمنهورعبــــد | ي| |لسيد محمود درويش2562|5
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه محمد |لسيد محمد22549|
77o7|3|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء رض| |لسيد عبــــد|له|دى
صيدله |لزق|زيقمحمد ن|در محمد مفرح عبــــد|لمقصود636393
9|o358 تـــج|ره سوه|جم|رتـــ | وجدى حل مجلع
6o7|66تـــج|ره طنط|عبــــد| عبــــ|س عبــــد|لرحمن شكر
7o65o9طبــــ بــــيطرى |لمنصورهريه|م ف|يز عبــــد |لعظيم عيد محمود
زر|عه |لمنصورهخ|لد |يمن محمد محمود عبــــد |لوه|بــــ693637
343|oo|حقوق ع شمسيم|ن ح|تـــم مصط ص|لح

معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممحمد صل|ح سنو محمد||499
444|3o|تـــج|ره كفر |لشيخيمن زكري| محمود عبــــد |لرؤف
842o62ن| تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه |لسيد عيد ع
8373o8تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديدي |حمد سعد |لدين عبــــد|لرحمن
يم سعد عج246844 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سعد |بــــر|
ل|ل محمد |حمد|8797|9 معهد ف ص |سيوط  سم|ء 
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4||9o8 يم |لدسو يم وس|م مر |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصبــــ|ح فتـــ محمد محمد عط|247992
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جخ|لد خميس منصور ع |لعسكرى55|493
حقوق |لزق|زيقمحمد ربــــيع محمد |لسيد |حمد627888
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد سعيد شق |سم|عيل835522
92|532| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج زه|ر ص|بــــر |حمد ع
9|o58o ى محمود عبــــد|لل|ه طبــــ سوه|جمهند |حمد خض
تـــج|ره طنط|آيه سعيد حمد مختـــ|ر |لك|شف|42857
75o43oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | |يمن نجيبــــ حكيم
24o|o|رهمحمد عل|ء رأفتـــ |حمد محمود س|لم حقوق |لق|
وف|تـــحمد خ|لد حو|ش عبــــد|لبــــ| |796|26 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

رهرضوى عمر حس |حمد|672| علوم |لق|
8o4387ين عمر|ن محمد |حمد زر|عه |لم |ش
49o325تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد عبــــد |لغ ح|مد عثــــم|ن
طبــــ |ل|سكندريهبــــل|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | |3229|5
34649oنوعيتـــ عبــــ|سيهمينتـــ حس|م |لدين حس عبــــد|لرحمن حج
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |م محمد |حمد |حمد3|7552

يم26983 د|بــــ حلو|ن|تـــسنيم سعيد حسن |بــــر|
777o53نوعيتـــ |لزق|زيقمريم عص|م فتـــ مهدى
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|عمرو حسن عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز765665
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ص|لح محمد رشيد حسن96|338
4o4346تـــج|ره |ل|سكندريهش|م |حمد مصط ر|غبــــ |لمعد|وى
6|7o37نوعيتـــ ج|معتـــ د |طريم ح|مد محمد رزق ضيف
معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد عبــــد|لمن محمد ز|يد|887689
8o8384لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |ه|يدي رض| سعودي |بــــوزيد|
يم بــــكر حسن 4|4794 تـــ بــــكر |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|ن
2655o3يف |م عبــــد |لحليم عبــــد |لمعبــــود لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد 
7|o866ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ع|دل |بــــو |لعط| محمد |بــــو |لعط م |لع| 
2332o6|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|ن ط|رق |حمد محمد شتـــ
49o974|يم |لسيد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن ي| |لسيد |بــــر|
88829o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطند| فرغ محمد فرغ

ره|دين| خ|لد محمود محمد33|89 د|بــــ |لق|
832o97كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سل |حمد عبــــد|لجو|د يسن
9o3997 حقوق سوه|جمحمد جم|ل محمد |بــــوضيف
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ل خلف ثــــروتـــ عبــــد|لغ 2558|8
تـــج|ره ع شمسي|سم |حمد |لنقر| س|لم24264|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نعبــــد|لرحمن محمود |حمد ع 89|848
|229o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم محمود سيف |لدين |حمد د|ود
يم حسن47723 رتـــ|ندى |يمن حس |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

4493o2ندستـــ طنط|زي|د |لسيد محمد أم عل|م
تـــج|ره بــــنه|حمد مختـــ|ر |حمد محمد حم|د||26499
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر عزتـــ ع محمد ش| |42666
23o47رهمحمد ربــــيع عبــــد |لحميد فضل طبــــ |لق|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|يدى محسن محمد ع درويش284267
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد ك|مل محمد خليل|248568
صيدله طنط|رج| محمد رج| محمد حس 429476
8|532o|يم ص|لح ف |بــــر| علوم |لم ||ء |
5o928oيم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود محمد فؤ|د |بــــر|
زر|عه |لم |محمد صل|ح شح|تـــه محمد9|69|8
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ع محفوظ ع23|679
تـــربــــيتـــ |لعريشد|ي| غريبــــ محمد عز|ره767862
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر محمد |حمد محمد272262
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ن  حمد محمد |لسعيد صبــــرى محمد|237|88 كليتـــ 
85o754| تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدلشيم|ء ك|مل |حمد سنو
رهوق ع|دل حس ن ع873|22 تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد حسن ح|مد حسن|3|4532
رهمحمد مدحتـــ مأمون عبــــد |للطيف54647| علوم |لق|
4o6577حقوق |ل|سكندريهمريم رض| محمد لبــــيبــــ عبــــد |لرحمن
يم محمد |لسي6|3487 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ديتـــ عبــــد|لحميد |بــــر|
6|4o64كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسدع|ء |لسعيد |لحسي قرموط
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع |حمد |سم|عيل ع||635|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد حس س|لم محمدى|786933
9245o8  ف نصيف ش|كر فنون جميله فنون |لم |بــــيتـــر |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدى نبــــيل محمد فتـــ عفي |حمد396|63
5o7994|يم صقر صيدله |ل|سكندريهمل ممدوح محمد |بــــر|
حقوق ع شمسعبــــد | محمد عبــــد | ع قرين|937||
|5o44|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |س|مه مهدى دي|بــــ
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |سل ع|طف |حمد محمد جبــــ|ره36|687
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|خديجتـــ سل|مه محمد سيد |سم|عيل352399
6o5687 طبــــ بــــنه|م ح|مد عبــــد|لح|فظ محمد |لزي
3476o9كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيف محمود فتـــ عبــــد ربــــه
4o|633فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحمد صبــــرى عبــــده عبــــد |لمجيد درويش
وف|تـــبــــ|نوبــــ عم|د نظ خلتـــ|9782|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهم ه| عبــــد |لغ |بــــو ص|لح||6|||6
4797o4علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر حس|م |لدين ر|تـــبــــ خ|لد مجدى

5695o| د|بــــ بــــ سويف|يه محمد عبــــد |لعظيم |لصي
45o439ندستـــ طنط|حس|م نبــــيل رش|د |لزي|تـــ
7o872o| تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد فرج |حمد عبــــد |لحميد |لمر

9o95oور سليم|ن حقوق |سيوطور |حمد 
|5383o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد مختـــ|ر |حمد محمد |لغني
5o32|7يم عمر علوم |ل|سكندريه |ر عص|م |لدين |بــــر|

4|5o6ر كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نشيم|ء ر| محمد عبــــد |لظ|
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معهد ف ص بــــنه|م | غط|س بــــخ|طره غط|س بــــدوى269886
ره|من|ر محمد ع|شور مبــــروك|896|3 د|بــــ |لق|
357o28تـــج|ره بــــنه|محمد سيد|حمد عبــــد|لغ سيد|حمد
776o9|يم رتـــ|مريم عبــــد |لحميد عفي |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
69|8o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسيد فتـــ |لسيد حسن
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــه | عبــــد |لسميع عبــــد |لسميع ع 776249
يف شعل|ن |بــــوع 2|6425 طبــــ |لزق|زيقوليد 
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد محمد مصط محمد|632784
6o6o96حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لمنعم محمود نص|ر| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد أبــــويح 779682
طبــــ |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لنبــــى |لسيد 892849
7oo954|صيدله |ل|سكندريهسم|ء محمد محمد |لشو|د س|لم
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخديه |لشح|تـــ عبــــد ربــــه |لسعيد منصور9342|4
4o4772يم محمد |لجندى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهلحسن محروس |بــــر|
7|o924ر طه |لبــــيط|ر  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد محمد م|
|55o94حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ر عمرو ح|مد درديرى
5o4|o6| علوم |ل|سكندريه|ء محمد سعد محمود ع

رهيوسف محمد عبــــد |للطيف ع محمود|599| ندستـــ |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ دع|ء محمد ص|لح |حمد سعيد3226|7
معهد ف ص |لزق|زيقمنتـــ | عبــــد |لو|حد |لسيد محمد322|63
يم |م جيل| |478|84 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|لحسن |بــــر|
ف عبــــد|لوه|بــــ محمد |لشي 338563 زر|عه مشتـــهرندى |
447o|8|ندستـــ |ل|سكندريهحمد وجيه بــــيو |لسيد سلم|ن
د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |لمنعم محمد محمد خليفتـــ|686438
4|538oتـــج|ره طنط|محمد حمدى |حمد محمد |حمد جمعه
تـــج|ره طنط|ش|دى |حمد محمد |حمد |بــــو زيد478963
69465o بــــي ى شفيق |ل طبــــ |سن|ن |لمنصورهغ|ده ي
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لر|زق|326542
|28o72رهعمر محمد مسلم محمد غ|نم ندستـــ |لق|
معهد ف ص |سيوطمصط حربــــى عبــــد|لبــــص عبــــد|لع|ل |684|9
6264o|ف |بــــو|لمع| |لسيد علوم بــــنه|بــــسنتـــ |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمد778745
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لستـــ|ر |لسيد |بــــر|778532
528|5oك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــمحمد أحمد نونو حس بــــدر|ن
4o9|56كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورروفيد| صل|ح محروس سعد |ل |ره
رهعبــــد |لرحمن محمد |حمد |حمد28958| علوم |لق|
7o4o6o|ه |بــــو |لمجد |لدسو |بــــو |لنيل معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقم
424642| تـــمريض |إلسكندريتـــ سل|م ع|دل سعيد متـــو متـــو
تـــمريض |لمنصورتـــ س|مه محمد مصط ع  |6|6974
63o|65علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |حمد مؤنس |لتـــه| عبــــد |لجو

|9o42ح|ن ف محمود بــــيو  د | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ن|
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853o74| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه مس|مح محمد |م
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود جمعه |حمد |حمد |ل|ودن248276
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر|فتـــ محمد ر|فتـــ محمد756684
|5o567ره|حمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لرؤف عبــــد |لمجيد د|بــــ |لق|
يم عبــــد |لع|699354 نوعيتـــ |لمنصورهسمر محمد محمد |بــــر|
يم محمد محمد8|287| د|ر |لعلوم |لم |بــــل|ل محمد |بــــر|
|ج|2667|4 يم  تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه محمد |بــــر|
827556| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن جعفر حس|ن عبــــد|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |لسيد عبــــد |لرحمن فر|ج754968
77684o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد وجيه حسن عبــــد |لجو|د عبــــده
يم572|68 تـــج|ره طنط|محمد محمود |نور |لسيد |بــــر|
يم |لدسو عبــــد |لرحمن حج|283|7 لتـــ|رنيم محمد |بــــر| لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــ|لم
4o5o|9يم |ل|سكندر تـــج|ره دمنهوريوسف |يمن ص|بــــر |بــــر|
445375| ى |حمد محمد ع ه ي ندستـــ |ل|سكندريهم
8775o7  يم تـــج|ره |سيوطنوره|ن محمد خليل |بــــر|
9o5o4o|ه ف|يز ص|بــــر عويضه تـــربــــيتـــ سوه|ج م
نوعيتـــ فنيه قن|كوثــــر |يمن |حمد محمد836922
ف حس عبــــد |لح|فظ764499 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديوسف |
وف|تـــدور ع|دل |دور شكرى||6|29| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
رهس|ندر| سم لويس |سح|ق228366 تـــج|ره |لق|
52o474طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــن |حمد ع |حمد حمزه
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء س| حس محمد مبــــ|رك|249779

289|o|رهحمد حس حس محمد تـــج|ره |لق|
رهحل| محمد ن|جح عبــــد |لحميد3|58| حقوق |لق|

يكل2786|6 ف عبــــد |لحليم |حمد  تـــمريض بــــنه|وس|م |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط مل عجيبــــ عزيز لوندى|8|8857
232o|oرهمحمد حسن محمد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6oo994تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لشعر|وى
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن فتـــ عبــــد|لحميد حس|م |لدين253925
ى ع|789|2 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|سم خ|لد حمدى بــــح
4|o474تـــربــــيتـــ طنط|محمود ف|يز حج|زى بــــسيو خل|ف

|82o7|رهيه محمد متـــو عبــــد |لرحمن حج|زي تـــج|ره |لق|
84764oتـــمريض أسو|نمحمد متـــو سل|مه حسن
8o974oطبــــ |لم |عبــــد|لر حمن عبــــد|لحكيم قو |حمد
تـــربــــيتـــ طنط|دين| عص|م محمد عبــــد |للطيف عبــــد 4325|4
معهد ف تـــمريض ع شمسعبــــد| |حمد سيد حس 352949
69795o|د|بــــ |لمنصوره|يه حمدى عبــــد |لحميد |حمد مرزوق
8335o4ي عبــــد|لوه|بــــ |حمد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن خ
ر422732 حقوق |ل|سكندريهمحمد سل|مه ه|شم ط|
63oo47|يم د|بــــ |لزق|زيق|ندرو جرجس عزيز |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعمر رف حسن عبــــد|لمنعم332444 معهد |لصفوتـــ |لع| 
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|ء سعيد عطيه عبــــد| ط|يل|49949 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإ
طبــــ |سيوطف|طمه |حمد |لسعيد محمد محمد منيبــــ |4|877
8o5999| تـــمريض |لم | م|ل محمد جم|ل ع
ه |لسيد |لسيد محمد ش|ف638863 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقن
ه جم|ل |حمد ع |لك|مل|697688 حقوق |لمنصورهم
8497o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديه محمد محمود محمد ن|فع
ره|رحمه زكري| عبــــد|لم|لك عبــــد|لعليم26|238 د|بــــ |لق|
يم ز|يد774|43 زر|عه طنط|يوسف ع|دل |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط خ|لد محمد عبــــد|لسل|م |لشبــــ448775
3698o|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمود سم محمود |لسيد نص|ر
يم26552| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسه| |يه|بــــ |لمر |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ندى محمد |لسيد محمد34269|
9o3925يم عبــــد|لرحمن |بــــر د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقديمه محمد ع جم|ل |لدين عبــــد |لمقصود639732
|ء |لسيد أحمد عبــــد|لص|دق2||637 لسن ع شمس|إ
ندستـــ كفر |لشيخيوسف |ميل يوسف عبــــد|822|45
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــيشوي عم|د |سحق فرج |822576
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم عبــــد|لتـــو|بــــ عدي طه237297
||5o8||تـــج|ره ع شمسيفل ه| سم عبــــد |لشهيد
يم حشيش|386|44 زر|عه كفر |لشيخحمد شعبــــ|ن سعد |بــــر|
695o29|ندستـــ |لزق|زيقحمد رض| حل محمد رضو|ن
86|8o5ين |يمن مبــــ|رك محمود ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــن|ديه عبــــد |لمنعم محمد محمد ق|سم32863|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنوره|ن خليل سعد عبــــد|لحميد92|6|5
9o4694 تـــج|ره سوه|جتـــسبــــيح محمد |حمد محمد
4986o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــه | |حمد مختـــ|ر محمد |لشيخه
فنون جميله فنون |لم |جيسيك| س| لويس تـــ|درس5243|8
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر |حمد عبــــد|لحميد |حمد |لفخر454|27
يم |لغري356552 تـــ جل|ل |لشح|تـــ  |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|سم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديتـــسبــــيح ر|فتـــ سعد |لدين محمد|5|839
طبــــ بــــيطري |لم |كم|ل |حمد محمد عبــــد|لمجيد4||856
ف ف|روق محمود39738| تـــج|ره ع شمسد | |
معهد ف ص طنط|يه محمد عبــــد|لع| حسن محمد|677|46
237o47|يم حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ن| محسن محمد |بــــر|
2276o8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــول سعد |لدين |حمد |لف|وى
حقوق طنط|ع| | أحمد محمد عبــــد |للطيف482922
32o77o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|د محمد |حمد عبــــد|لرحيم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | بــــيو عبــــده بــــيو34|43
766492| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد وليد |حمد سعيد |لخلي
رهر|ن| محمد صل|ح |لدين محمود22925| تـــج|ره |لق|
ي642474 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد أحمد مصط محمد بــــح

Page 4470 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5|o483|طبــــ بــــيطرى دمنهورعمرو ع|طف حس عبــــد|لحميد دي
نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهن|دين عص|م محمد ز|يد36344|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رن| ن| عط| |حمد عط|93|36|
84|o32 حقوق |سو|نعبــــد|لرحيم بــــه|ء |لدين صد مد
ه ط|رق عبــــد |لوه|بــــ رف| |بــــو زيد382|63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن
8|2o58 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لبــــ|سط ح|فظ ع
5o6768يم تـــ محمد عبــــد |لجو|د محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه محمد شبــــل |لف |277575
22o||7| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ل|ء طلعتـــ ز محمد مصط
757o7||طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عبــــد |لد|يم عبــــد |لسل|م عبــــد
636o92|يم |حمد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن محمد ع|طف |بــــر|
7o642o| يم تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن رض| محمد محمد |بــــر|
26o573ه خ|لد ح|مد |بــــو دخ|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
4o838|ق|وى |د|بــــ طنط|محمد |لسيد محمد محمد |ل

رهمحمد |حمد محمد حمد خط|بــــ8|283 حقوق |لق|
639|oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد مهر|ن عبــــد |لعظيم |بــــر|

2|3o|4|وف|تـــيه |حمد محمد كم|ل |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
49o48oد|بــــ |لم |خلود |يه|بــــ جل|ل عبــــده صميده|
7|o5o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن عزيز محمد محمد حج|زي
774o84|تـــج|ره ع شمسل|ء عمر سعد صديق ع|مر
68o785ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر |حمد عطيه |حمد ع
يم |لدسو |دريس|77765 تـــج|ره بــــنه|حمد خ|لد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد عبــــد|لق|در عبــــد|لوه|بــــ |لسي442489
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ي| |لسيد محمد |لسيد|75328
3||7o9حقوق ع شمسسهر محمد سعيد عطيتـــ
علوم |لم |م|رين| تـــوفيق ع|طف تـــوفيق9789|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد محمد ح|مد حس خليل|223|35
|34584| ره|سم|ء رض| محمود قبــــي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهمحمد ص|بــــر جودتـــ عبــــد|لمقصود884|33 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم محمد شعر|وى349527
ف ن|ن حن|85|6|2 ندستـــ ع شمسم|ركو |
زر|عه |لزق|زيق|ين|س حسن متـــو عبــــد |لعزيز أبــــو |48||77
897o|6  د |حمد كم|ل |لدين حقوق سوه|جفريد مج|
د|بــــ حلو|ن|م|رسيل مجدى مل|ك تـــ|درس49628|
892o88| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| يه |بــــوزيد محمد عبــــد|لغ

348o5رهعمر ن| عيد عمر تـــج|ره |لق|
46o544د|بــــ طنط|مه| صبــــ محمد ع |لسيد|
د|بــــ د |ط|ه|جر سم عبــــد |لعزيز متـــ|ريك72|7|6
8|47o9|د|بــــ |لم |يه سيد عبــــد|له|دي محمد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرو|ن محمد مصط عبــــد |لرحمن |لوي 678754
697o75ندستـــ |لمنصورهحس|م |حمد صبــــ عبــــد |لغ يونس
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح محمد ع محمود39758|
6o2973تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| عبــــد |لعزيز |لسيد |لرخ|وى
||87o6ى س| رزيق جوده تـــج|ره ع شمسف|دى ي
م محمد عمر679869 طبــــ ع شمسحسن |د
5|975o يم عبــــد|لعظيم عبــــدربــــه معهد ف ص |ل|سكندريهروضه |بــــر|
63525o|ش|م عطيه عبــــد|لغف|ر معهد ف ص |لزق|زيق|ء 
يم847285 حقوق |سو|نزي|د مر محمد |بــــر|

374o3ره|عبــــد|لعزيز سيد عبــــد|لعزيز |لعدي د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهم محمد عبــــد |لر|زق محمد سعف|ن689667
25o35|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل سعيد |سم|عيل عرفه
ف حسن محمد غريبــــ|63|243 ره||ء | د|بــــ |لق|
تـــ|حمد منصور محمد أم |528753 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
272o65يف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه عل|ء|لدين عبــــد|لجو|د محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جغ|ليه عبــــده محمود ع 898788
6|o938| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد سم فتـــ تـــوفيق |لنجو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطن|ء محمد محمود عبــــد|لحميد 886995
8ooo9o|د|بــــ |لم |قتـــ عم|د عبــــد|لقوي عبــــد|لوه|بــــ|
علوم |ل|سكندريهسندس محمد سعيد دربــــك3|65|5
حقوق |ل|سكندريهر| | مسعود حميده عبــــد |لعزيز يونس538347
7o2674رى خنفس د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء عل|ء سم |لجو

د|بــــ بــــ سويف|محمود ف|يز محمود |م 55978
4|o238تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد ع|شور أبــــو ط|لبــــ
69o752|ه محمد حسن محمد لسن ع شمس|م
فنون جميله فنون |ل|قمونيك| زكري| نصيف بــــولس838498
278944| طبــــ بــــنه|منيه فوزى كم|ل بــــيو
ره|محمود حسن محمود حسن حم|د|4752| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ط|رق محمد عبــــد|لل|268387
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه محمود حمدى |حمد|499384

63o54تـــربــــيتـــ بــــ سويفزينبــــ حس |بــــو|لعز|يم حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرودين| محمد فتـــ ع |حمد763964
9o3559 ندستـــ سوه|جمحمود رش|د محمود محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دين| سعيد |لسيد عبــــد|لمجيد249892
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم س|لم زنزون س|لم محمد756772
6242o9معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد رمض|ن شح
ي سيد عيد |سم|عيل2|322| تـــربــــيتـــ ع شمسك
|5467oرهمحمد |جتـــه|د شعبــــ|ن ك|مل زر|عه |لق|

كليتـــ |أللسن بــــ سويفي|ر| مصط سيد مصط 62827
6o8446علوم |لعريشمنه | |حمد صبــــ عبــــد |لحميد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  رش| |لسيد حسن محمد عم|رتـــ8458|5
6o3646|ندستـــ |لمنصورهلسيد فؤ|د |لسيد محمد |لهند|وى
48o828تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحبــــيبــــتـــ محمد غريبــــ ع حج|ج
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32537o| ره|س|متـــ عم|د |لدين محمود عبــــد| ثــــ|ر |لق|
د|بــــ ع شمس|فريده ط|رق ه|رون عبــــد |لوه|بــــ ش25248|
779o77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم ن|صف محمود مرزوق
524o7|علوم ري|ضتـــ طنط| |ر |م يوسف م|مون
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|ج | س| لم حن|22886|
6oo37||ر|ء ع حسن ف|يد تـــربــــيتـــ طفوله طنط|لز
4o8253تـــج|ره طنط|صبــــ عل|ء صبــــ محمد عيد
2224o4|تـــج|ره ع شمسم|ل رض| عويس سيف حسن
6o25|3 |تـــج|ره طنط|عمر محمد |لسيد ح|مد |لحور

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد حس محمد تـــم|م55682
8459o8ر محمد حقوق |سو|نمحمد ع|دل |لط|
يم عبــــ|س محمود6|535| د|بــــ حلو|ن|ه|له |بــــر|
626o|4د|بــــ |لزق|زيق|مصط محمود محمد |لسيد

د|بــــ بــــ سويف|بــــثــــينه رجبــــ مصبــــ|ح |م|م58278
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويففرح خ|لد بــــدر محمد43478|
وف|تـــحمد خ|لد |حمد حس |28243| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|94ooيم نوعيتـــ كفر |لشيخدين| حل عبــــد |لرحمن |بــــر|
6|4o66علوم طنط|رض| صبــــرى عبــــد |لصمد محمد نجلتـــ
يم |لدسو |لسيد |بــــر332383 علوم ري|ضتـــ بــــنه|ف|طمتـــ |بــــر|
ندستـــ حلو|نف|طمه فرج عبــــد |لفتـــ|ح |حمد9||699
وف|تـــسهيله ع محروس ع229359 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف ن| عبــــد |لع| |حمد رزق|24|265
رهيف عبــــ|س سعد عبــــد | سعد78|22| تـــج|ره |لق|
63974o|يم عبــــد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد أم إبــــر|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيه|بــــ خ|لد |لسيد حسن محمد خ|طر|83|9|2 كليتـــ 
49326o|د|بــــ دمنهور|رك|ن جل|ل محمد نوح حر|ز
6448o3 |لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــكفر |لشيخ|سم|ح |لسيد حسن محمد و
2|63o4 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد |س|مه فه محمود
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ن| |حمد عويس6|2577

د|بــــ بــــ سويف|مصط محمد حس محمد53385
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــسل|م خ|لد سعد بــــ|ش| غديرى||33789 معهد |لصفوتـــ |لع| 
لسن ع شمس|عمر محمد عبــــد|لكريم |لنقيبــــ97|3|6
ف فوزى محمود |بــــوسنه328837 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|فوزى |
4|o2|3|رتـــ|كرم |لسيد ع |لسيد |لمش قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهبــــدر يح بــــدر |حمد ع234676 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحي|سم أحمد أبــــو |لثــــن| سعد |حمد خ5277|5
علوم ج|معتـــ د |طنرم طه حسن |لطر|ني42|9|6
765o94تـــج|ره بــــور سعيدندى ن| |م|م |م|م |م|م |لسحي
تـــج|ره ع شمسحمد حس حسن محمد|474|22
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــل|ل عم|د مصط |حمد س|لم679252
4985o5ند|وى د|بــــ |سو|ن|نه|د شو |لشح|تـــ 
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يم محمد |لعزبــــ698592 تـــج|ره |لمنصورهمه| محمد |بــــر|
333o62تـــج|ره بــــنه|مصط محمد عبــــد|لرحمن محمد نص
تـــج|ره بــــنه|وس|م وليد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعظيم عبــــد 4|2635

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يه خ|لد حسن حس|ن|||8|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود مصط شو محمد م| 9778||
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز349437

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |حمد كم|ل نعم|ن32838
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن حمدى عبــــد |لرؤف ز|يد5|29|5
36485oصيدله ع شمسنرم ط|رق سعيد مرموش
5|464o تـــج|ره دمنهورآل|ء محمد عبــــد |لغ |لسيد عبــــد |لغ
375o4oى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيتـــر مر|د من بــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم |لسيد مغ|ورى جوده776599

4723oيم عبــــد|لمحسن رهمعتـــز عبــــد|لمحسن |بــــر| تـــج|ره |لق|
44|84o علوم كفر |لشيخمن|ر محمدى دسو محمد ع
326o|5تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند |نتـــ عص|م عزتـــ جميل
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  يه | عبــــد|لرحمن خلف عبــــد|لرحمن897673
حقوق ع شمسرو|ن د|ودى محمد |لد|ودى7|72|2

ف عبــــد |لمنعم طه |لمغربــــى355|5 كليتـــ |أللسن بــــ سويفسل |
علوم ري|ضتـــ طنط|بــــ|نوبــــ عبــــيد يوسف عبــــيد يوسف|526266
يم حسن |لنوي |6|5|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى عص|م |بــــر|
755o53علوم بــــورسعيدزي|د خ|لد سل|مه محمد
47533o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد محمود عبــــد|لسل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد محسن محمود عثــــم|ن834243
77|57o|تـــج|ره |لزق|زيقريج محمد ص|بــــر عطيه

8|26oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء س| سيد عبــــد |لحميد
زر|عه |لفيومحس|م حسن قر |م 88|44

ف حسن عبــــد |لرحمن64925| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ر| |
ى رمسيس |سعد328279 تـــج|ره بــــنه|بــــيتـــر بــــ
7o5826ق|وى ع تـــج|ره بــــور سعيدحسن حمدى عرفه |ل

لسن ع شمس|وق ع محمود عبــــد |لو|حد332|4
ر عبــــد| محمد||89379 تـــج|ره |سيوط  ل|ء م|
نوعيتـــ فنيه طنط|سم|ء عبــــد|لعزيز محمد |لديبــــ محمود 692|46
|د|بــــ طنط|سل|م ع|دل محمد عبــــد|لحميد من427586
رتـــ|ثــــر|ء قطبــــ عبــــد|لجو|د |لبــــأس|وى256768 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2|74o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده محمد رش|د محمد
69o673د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى |لشح|تـــ محمد عبــــد |لمع
69o724يم نوعيتـــ |لمنصورهحمدى سم عبــــد |لم|لك |بــــر|
ر |حمد حسن 9563|| د|بــــ ع شمس|سم| م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد حمدى |م عبــــد |لسل|م حس |3|246
ره|رو|ن محمد محمد |حمد6288|| د|بــــ |لق|
3395o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــ |حمد رمض|ن |حمد |لنمر
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2483ooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه طلعتـــ محمد عبــــد | ن
4o|3|oحقوق |ل|سكندريهس|ره حسن |لسنو |بــــو ضيف
322|o2تـــج|ره ع شمسنوره|ن سعد عبــــد|لر| محمد
82o542تـــج|ره بــــ سويفمصط محمود محمد من|زع
2428o3د ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود لط عبــــدربــــه مج|
49o925| د|بــــ |ل|سكندريه|ن ه|شم |سم|عيل بــــهن
د|بــــ |لفيوم|حس|م سعيد محمود عبــــد |لحكيم56399|
6|o58|د|بــــ |لمنصوره| عل|ء صل|ح |لدين  |م
36o7|o مصط علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمنصور عم|د منصور ن

د|ر |لعلوم |لم |ود|د رجبــــ محمد محمود87342
23|5o9ندستـــ |لم |خ|لد جمعه مصط ع محمد
3392o9طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر ص|بــــر محمد |بــــو|لفتـــوح معروف
36o76|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــوق سعد عبــــد|لعزيز |حمد خط|بــــ| 
صيدله طنط|بــــه محمد عبــــد|لعزيز مبــــروك259242
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم ممدوح محمد |حمد829989
769|35| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء |حمد س|لم عبــــد |
7o2477د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه ح|تـــم سيد |حمد محمد |بــــو دومه
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|خ محمد |حمد مو 827758
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى مصط |حمد عبــــد |699693
رهس|رتـــ |حمد خلف خليفتـــ||336| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o|423 طبــــ |لم |سمر حس|م |لدين سعد |لدين ع
6o2784ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |سم
77589o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيه |حمد جوده غريبــــ
53o252تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوره|جر ج|بــــر محمد أحمد يونس
رهكريم سعيد حسن محمد عمر23765| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه مصط سعد |لسيد فرج||475|5
35o9|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|كريم محمد عبــــد|لمنعم |لسيد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن |س|مه سعد |لسيد |لتـــرس|وى|75947
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم| محمود عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد 425875
7o|97oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد حل عبــــد |لحميد عبــــده
7o|33oف ح|مد عبــــد |لعزيز شلبــــى معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود |
ف محروس مؤمن|427|2| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |
تـــج|ره ع شمسعمر سعيد مو محمد ربــــ|ح28496|
لسن ع شمس|ش|دى ميشيل تـــوفيق سليم|ن33458|
علوم |لزق|زيقمحمد |حمد حل عبــــد |57|792
معهد ف ص |لمنصورهحمد عنتـــر عوض |بــــو زيد||68375
علوم |سو|نس|ره محمد سيد عبــــد|843284

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىنور |لدين محمود عوض محمد7388| ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهيم|ن ع عبــــد|لعزيز رمض|ن|278625
يم |حمد |لعكيتـــ654|45  |حه وفن|دق |ل|سكندريهنسمه|ر حسن |بــــر|

|59o7 حقوق حلو|نحمد محمد عبــــد | مصط |لعو
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صيدله |ل|سكندريهد| | سعيد محمدعبــــده منصور425892
يم5|475| تـــج|ره ع شمسمحمد س| مصط |بــــر|
54o92تـــربــــيتـــ بــــ سويفشهد محمد |حمد عبــــد |لحميد

43o944لوله علوم بــــورسعيدندى محمود ح|مد 
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشم رجبــــ محمد عبــــد |لمع |لد | 72|768
ح|752398 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد 
2735o9 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد|لرحمن محمود محمد خري

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمر عص|م حموده عبــــد|لحميد|6||4
678||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرو|ن |حمد محمد عبــــد |لعزيز يوسف
8o997ف محمد ع عبــــد|لفتـــ|ح حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |

52|25oتـــج|ره دمنهورس|رتـــ عبــــد|لم|جد محمود محمد |لطنط
33oo45| |د|بــــ بــــنه|يم|ن مصط عبــــد|لر|زق عبــــد|
معهد ف ص |لزق|زيقوق نزيه عبــــد |لبــــديع ع |لسيد776646
7o6o29يم ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد سعد عبــــد |لسميع محمد |بــــر| ل|
78o3|2يم |حمد سليم|ن بــــغد|دى ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــدين| عبــــد|لجو|د عبــــد|لرحمن سعف|269299
773o82ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |لسيد محمد عبــــد|لعزيز
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم|ريو ن|دي ف|يز |سك|روس9689||
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد نبــــيل |حمد حسن|4|6422
696o69طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء محمد |لسعودى |سم|عيل محمود
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عبــــد | محمود عبــــد|754384
6|o95oمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــط|رق |لدسو |لدسو |بــــو|لن
ف ف|روق |لسيد|22792 زر|عه ع شمسس|ره |
4|8o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|رتـــ من عبــــد|لعزيزمحمد عبــــد|لخ
د|بــــ |لمنصوره|سوه| شعبــــ|ن محفوظ رزق غ|نم698463
معهد ف ص |سيوطحمدى عم|د حمدى محمود 7332|9
ره|ء م |لدين محمد عثــــم|ن|227879 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

|554oره|سل حسن تـــم|م حسن د|بــــ |لق|
علوم |لزق|زيقم|رين| عزيز عبــــده |سعد7|7762
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|لي حسن |لطنط|وي حسن |لطنط|273|33
33o||2يم |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم مجدى |بــــر|
5o327oعلوم |ل|سكندريهروفيده محمد عبــــد|لحميد عبــــد |لرحيم
تـــج|ره دمنهورحمد ممدوح |لحسي محمد |لشيختـــ|||26|5
3|297oندستـــ شبــــر| بــــنه|دين| |حمد رشيد محمد
697o76ندستـــ |لزق|زيقحسن |لسيد حسن |حمد محمد
د|بــــ ع شمس|مريم |حمد محمد شعبــــ|ن6|356|
48o95ش|م |سم|عيل محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد 

يم جوده |ل ||49588 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــإيم|ن خ|لد إبــــر|
ش|م ع عبــــد |لجو|د ع947|43 تـــج|ره طنط|سل 
8o|5o9تـــمريض |لم | ند سم |نور عبــــد|لعزيز
892o3o د|بــــ |سيوط|ص|بــــرين عبــــد|لع|ل سيد عبــــد|لع|ل
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تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــيم|ن خ|لد محمد محمود||8|329
|3332oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود سيد محمود |لسيد

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد تـــوبــــه سيد |حمد|67792
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمدي |حمد عبــــد|لرسول |سم|عيل ||52836

232o3لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمد جم|ل محمد ز محمد
ن| محمد متـــو محمد غ|نم89|698 تـــج|ره |لمنصورهم
|د|بــــ |لم |محمد مصط عبــــد|لشكور عبــــد|لفضيل7297|8
ه |حمد عبــــد| فتـــ عويس|244924 رهم تـــج|ره |لق|
ف حسبــــ | ص|لح344376 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن |
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه أحمد عل|ء |لدين محمد صل|ح |47522
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مروه محمد شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز266346
2|5oo4 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمرو محمد عبــــد|لرحيم حس
رهمحمد سعد عوض سعد52962| تـــج|ره |لق|
علوم ع شمسعبــــد|لمحسن خ|لد عبــــد|لمحسن عبــــد45|334
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد محمود عمر حس 892452
|257|oتـــج|ره ع شمسسهيله محسن عبــــد |لحميد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقصبــــ|ح محمد رمض|ن عثــــم|ن642343

ثــــ|ر |لفيوم|دير حشمتـــ شتـــيوي محمد66959
علوم حلو|نمن|ر س|لم محمد عك|شتـــ45982

تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود ع حسن جعفر629357
وف|تـــمحمد ع|بــــد ح|مد عي262975 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|3|o48|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــ|نوبــــ بــــولس عبــــد | ز|رع
3234|oندستـــ ع شمسمصط ش|كر عبــــد|للطيف فتـــوح
تـــج|ره بــــنه|كريم محمد طلبــــتـــ |لسيد حسن637732

ي |لسيد|7547 يم م د|بــــ |لفيوم|خليل |بــــر|
69o99|ى تـــج|ره |سيوطحسن |لسيد عمر |لز| محمد |لع
طبــــ ع شمسريم حمدى |حمد حسن22566|
4o2793يم يم عبــــد |لمنعم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس|م عبــــد |لحميد فه محمد دي26885|
يم |لف 493377 تـــج|ره دمنهورمحمد عل|ء |بــــر|
ل|ل|694328 علوم |لمنصوره|ء ع ع محمد
|لدين محمد شل|طه7289|6 صيدله |لمنصورهرو|ن ن

ف |لدين محمد36824 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر يوسف 
تـــربــــيتـــ |سيوط  سم|ء ع عبــــد|لو|رثــــ محمد|883376
35|7o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م سيد عبــــد|لعزيز حمزه |بــــوسعد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطشيم|ء شعبــــ|ن عبــــد|لر| عبــــد|لفضيل |88583
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوس|م محمد |لسيد |لبــــهن مصط 355299
علوم ري|ضتـــ حلو|نرمزى عم|د رمزى ذ3|547|
4435o7يم طبــــ كفر |لشيخعبــــده |سم|عيل عبــــده محمد |بــــر|
يم رف| |حمد243873 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد رمض|ن فتـــح |لبــــ|بــــ |حمد||24476
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كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطموندين محسن ثــــ|بــــتـــ جرس  |87689
325892| تـــج|ره ع شمسيتـــ ح|مد ج|د|لكريم مصل
صيدله ع شمسمحمد مصط محمد ع |بــــوعجل342973
رهي|سم محمد درويش محمد58238| طبــــ |سن|ن |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد | محمد عبــــد |لتـــو|بــــ معوض9|598
يف |حمد عبــــد|له|دى|4582 رهف|طمه  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره |سيوط  ل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن|4352|9
22|9o2يم رهنرم محمد خليل خليل |بــــر| تـــج|ره |لق|
ره|يم عصمتـــ محمد طلبــــه236625 د|بــــ |لق|

6|o|o|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لحليم حسن
6|42o5ق|وى تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|دير جم|ل عبــــد |لتـــو|بــــ |ل
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |حمد سعد |بــــو|لحمد3|379|
يد خل763322 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرحمه حسن عبــــد |للطيف |بــــو |ل
68675oحه وفن|دق |لمنصورتـــحسن عبــــد |لجو|د |لسعيد عبــــده |بــــوريه| 
يم حسن ن|صف|6562|5 تـــ |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  م

وف|تـــمحمد |حمد جمعه |حمد|4|7| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ر|796|6 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|منه | مسعد فوزى جو
5o8973ف عبــــد|لغف|ر |لجغ علوم طنط|حس|م |

27|o5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعن|ن صل|ح محمد |لسيد
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لحميد عم|د عبــــد |لحميد شق 687738
336o99|يم يم فؤ|د |بــــر| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــتـــه|ل |بــــر|
يم محمد محمد سمك6689|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدى |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد و|ئل فوزي محمد|334275 معهد |لصفوتـــ |لع| 
632o24د|بــــ |لزق|زيق|منه | زكري| عبــــد |لمنعم محمد |لسيد
843o82ر محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نرن| ر|جح ز|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن حسن عطيه محمد||63678
وف|تـــلؤى صل|ح عبــــد|لحليم عبــــد|لعزيز بــــدر|262|2 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
32||o2لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود محمد مر محمد |لخو
|د|بــــ |لم |دير حموده محمود |حمد285|82
682o52|تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير |حمد ع محمد  عقبــــه |لطنط
علوم كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد سعد |بــــو|لعم|يم438949
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طرن |لسيد محمد رفعتـــ دعبــــس98|8|6
حقوق ع شمسسيد ع|طف سعيد |سم|عيل336826
6888o3تـــج|ره |لمنصورهع|دل حسن عبــــد |لعزيز حسن طر|بــــيه
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى مجدي رف| عبــــد |لعزيز6777||
697o84ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهرمض|ن |يه|بــــ رمض|ن محمود

|58o7ش|م محمد جل|ل رهي|سم  تـــج|ره |لق|
92o847 معهد ف ص سوه|ج |ء عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن |حمد

ره عبــــد |لن| مختـــ|ر فتـــح |لبــــ|بــــ27592 صيدله |لق|
696o92يم تـــج|ره |لمنصورهريم |حمد محمد عيد |بــــر|
زر|عه مشتـــهرعبــــد|لرحمن خ|لد رجبــــ محمد369794
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2ooo4|م سعيد |لسيد ح|فظ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد
صيدله |لمنصوره |ء محمد شح|تـــه |لعو س|لم697426
76283oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|جون ع|دل ف|ئز جندي
ى وليم صموئيل يوسف755626 تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــم
تـــج|ره ع شمسلحس محمود |حمد ي |لدين|2235|3
طبــــ ع شمسمه|بــــ عم|د |لدين بــــكر محمد5|27|3

رهمريم |حمد مصط محمد8623| تـــج|ره |لق|
||95o4|تـــج|ره ع شمسحمد فكرى محمد يوسف
4o8475تـــج|ره طنط|عمرو محمد ك|مل محمد  فوده
48o874رهشيم|ء عبــــد |لجليل ضيف محمد |لمهدى د|ر |لعلوم ج |لق|
6o7265ه |لسيد تـــوفيق مشعل |د|بــــ طنط|سم
7o5898|يم تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد عز |لتـــ|بــــ |بــــر|
|4o3o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|يل|ري| |س|مه حليم ري|ض

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومر| عط| رزق حن 65734
266o68تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لرحمن عبــــد|لص|دق محمد عمر
68459oمعهد ف ص |لمنصورهمحمد ممدوح رزق مصط |بــــو |لعز
تـــج|ره |لزق|زيقيح عبــــد |لحميد |سم|عيل سل782273
د|بــــ |سيوط|س|مه ح|مد عبــــد |لقوى حس|ن |536935
83o422| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيم|ن سيد عبــــد|لح|فظ ع
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد ع محمد شعل|ن7|2628
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه س|مح عبــــد ربــــه محمد منصور|72|629
ره|نور|لهدى خ|لد محمد حس محمد285623 د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسحمد سم عبــــد |لحميد حموده|45565|
يم697466 يم |حمد |بــــر| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــحمد |س|مه |بــــر|
ف بــــش عبــــد|لق|در بــــريقع489585 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سم|ء |
حقوق |لمنصورهنه|ل ع|طف ع ج|د |683294
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو حس سليم|ن حس 834224
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف محمد سعيد محمد عبــــده9384||
|55oo7ه خ|لد حسن محمد منصور كليتـــ |أللسن سوه|جسم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد |لرحمن سعيد |سم|عيل غريبــــ62344|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر| | |يمن رمض|ن عبــــد|لعزيزسيد|9|2643

رهروضه رش|د |حمد طلبــــه46562 زر|عه |لق|
رهم|زن مصط محمد |حمد56942| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وف|تـــمل رض| عبــــد |لعظيم |م |682|7| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهحبــــيبــــتـــ خ|لد |حمد |سم|عيل |حمد7262| تـــج|ره |لق|
7o4|39| تـــج|ره بــــنه|منيه مجدى عي ز حسن
8o5372علوم |لم |تـــوم|س من بــــرسوم يون|ن
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد|لرحمن جم|ل سيد محمد349396 معهد |لصفوتـــ |لع| 
4o6|79ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه محمد فتـــح | |حمد
طبــــ |ل|سكندريهسم|ء ه| محروس سعد عز|م|5476|5

47624| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|يم|ن جم|ل رجبــــ متـــو
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|898o| م زكري| سيد |حمد عوض | حقوق بــــ سويفد
|4oo4|حقوق ع شمسرقيه محمد فوزى محمدع
475|o||لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|ره محمد كم|ل نج
حقوق |لمنصورهتـــسنيم خ|لد مصط |لنج|ر645534
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د عبــــد | عبــــد |لص|دق معوض 446876
6o6oo4بــــ يم ذ تـــج|ره طنط|محمد محمد عبــــد |لمطلبــــ |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ ع|دل حمدى |لسيد تـــر254245
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه | وحيد فتـــ حم|د252679

ش|م محمود حس سلط|ن7965| ره|ملك  د|بــــ |لق|
526oo5يف محمود ك|مل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهش|دى 
زر|عه |لزق|زيقر| | عبــــد |لسميع عبــــد |لرحمن عبــــد93|776
|26|4o تـــج|ره ع شمسيوسف ن| مصط ع
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم|زن مدحتـــ |لسيد محمد ع|بــــد429992

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم| محمد فتـــح |لبــــ|بــــ محمد||72|6
رهحمد جم|ل سعيد عز|لدين|7576|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدتـــ ع|دل عبــــد |لحميد ع |لجبــــ|762979
د|بــــ |سيوط|مه|بــــ عل|ء |لدين دي|بــــ بــــرك|تـــ  858|88
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |لعربــــى محمد ص|بــــر محمد |لر||3|62
ش|م عبــــد|لعزيز سيد3352|3 تـــج|ره ع شمسن|دين 
76286oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|زن وليد يوسف محمد ك|مل ع|شور
42|o9| ر عبــــد|لعزيز حس ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــد| | م|
488|o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|جرجس ع|زر ص|دق ديمتـــرى
628o92يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|س|ره |حمد |بــــو |لفتـــوح |بــــر|

336o5تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره محمد |حمد محمد ع
354o2|يم رتـــ|ء يوسف |حمد محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|

6o5o49ش|م محمد نعم|ن |لس|مو تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |حمد عبــــد|لحميد محروس265887
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| عبــــد|لمنعم محمد |حمد طبــــل792|33
26o2|8رتـــ|منه | ع عبــــد|لرحمن عطيه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لمنصوره|نور| محمد عبــــد |لحميد رمض|ن683723
7o94|6تـــج|ره |لمنصورهفتـــ محمد فتـــ ح|مد شح|تـــه
89o39o|معهد ف ص |سيوط حمد حن |لقل| محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| عو عبــــد |لعزيز مصط مر|د46|684
62465oد يم متـــ يم |بــــر| يم |بــــر|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرنيم م|جد فتـــوح حس س|لم|773|2
يم |لخز|487897 د|بــــ دمنهور|سيف عل|ء |لدين |بــــر|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمنه ج|بــــر ع صديق |حمد||7658
ه فرج محمد عبــــد|لجو|د|222632 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
يد كشك5932|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم مسعد خميس |بــــو|ل
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد جم|ل عبــــد|لمنعم محمد|845838
896|3o ف محمود ح|فظ طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن |
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76|o65ندستـــ |لسويسم|رتـــ | |يمن وديع حسيبــــ
78o662نوعيتـــ |لزق|زيقسلوى محمد سليم|ن محمد |لع|يدى
493o94 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمود محمد ع عبــــد|لحليم نص
معهد ف ص بــــنه|حمد عبــــد| عبــــد|لسميع |بــــو|لعزم|4|2456
د|بــــ ع شمس|غ|ده ح|تـــم رج|ء كم|ل عبــــد |ألخر49|233
75o67|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنوره|ن ع |لدين عبــــد |لخ|لق ع مخيمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|كرستـــ بــــطرس جرجس حن|وى264855

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لمحسن42639
8o4868 علوم |لم |رن| عبــــد|لوه|بــــ محمد ع عبــــد|لغ
ره|جميلتـــ ع محمد عيد44694| د|بــــ |لق|
معهد ف ص بــــ سويفف|طمه عبــــد|لق|در رمض|ن حس |276|8
رهي| عيد عبــــد|لصمد عبــــد|لبــــ|سط63|232 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

ره|ندي |لسيد |حمد محمد7|3|2 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــع حسن عبــــد |لوه|بــــ |ل|عور3|59|

ندستـــ |ل|سكندريهسيف |لدين محمد لط |لصفتـــي528774
355oo7 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسحسن|ء حس حل حس
ف محمد محمد مرزوق5637|5 د|بــــ دمنهور|ندى |
رهشيم|ء نبــــيل |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح فضل633793 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــدربــــه||82|8
25|3o|ى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط عل|ء حمدى |لشقنق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طض جه|د سعد ع عوف532|62
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود سعد محمد |حمد خليفه636237
4|o547د|بــــ طنط|خ|لد |حمد |لسعيد محمد |لحمز|وى|
84342oج|سنتـــ| |يمن |دو|رد عزيز| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
34|47o معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد| حس |لسيد محمد |لحسي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ر عم|د سيد ز762|3|
صيدله طنط|ند| محمد بــــدر ع253253
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |وف|ء عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحفيظ عبــــد|823395
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه محمد خليفه عط|||9|435
268o43تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لدعبــــ|س
ندستـــ بــــور سعيدسم|ء جم|ل |لضي عبــــد |لغ |حمد|76427
تـــج|ره طنط|لسيد محمود محمد |حمد|87|679

48|o7|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء ع|طف سيد محمد
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حس محمد حس محمد عبــــد |لمنعم695389
25o57|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــخلود خ|لد ع جلبــــ|ن
68oo28|ه محمود محمد عبــــد |لعزيز رمض د|بــــ |لمنصوره|م
5o874|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرمض|ن خميس بــــسيو |بــــوقطيفتـــ
2|52o4م ف|يز فؤ|د محروس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نج
6o5o48حقوق |لمنصورهنوره|ن محمود محجوبــــ محمود خليل
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر محمد عبــــد |لجليل بــــرك|تـــ9889|6

حقوق |لفيوم|ء مصط |سم|عيل عمر|65393
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمود س| حسن محمد مرزوق524698
68o928 ف فكرى محمد حس ثــــ|ر د |ط|صبــــرى |
رهل|ء فضل سيد سعيد|985|5| تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون |لم |ول|ء |نور |حمد حس|ن57497

6o3995|علوم |لمنصورهمحمد حسن ربــــيع حسن عبــــد
7833o6د|بــــ |لزق|زيق|محمد منصور عثــــم|ن إسم|عيل
يل ج |لزق|زيقمنيه عبــــد |لسميع حس فه عبــــد |لع58|629 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o82oرتـــ محمود ه| |لسيد |لنح|س تـــمريض |لق|

رهيوسف كم|ل |م محمد45496| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر عبــــد |لح|فظ |لسيد رضو582|3| ره|سل ط| عل|م |لق|
نوعيتـــ بــــنه|سل ي| سيد محمد |سم|عيل|26678
69|o2o بــــي |لمغ|زى |لبــــسيو كليتـــ |أللسن سوه|ج |لمغ|زى |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوق محمد مصط حم|د 898782
|67||o|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن عبــــد |لمقصود محمد عبــــد |لل
كليتـــ |أللسن بــــ سويفف|طمتـــ مصط صو |لسيد66439
6|6o8ثــــ|ر |لفيوم|دين| محمد شعبــــ|ن محمد

4||o42|د|بــــ طنط|آيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح بــــ|سم |بــــو |لعط|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لع| عبــــد|244453
د|بــــ ع شمس|ع |ء حمدى فتـــ |بــــوش|مه2|356|
7oo326وقل |ء متـــو |حمد ع ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ف محمد محمد حس 2|6295 تـــج|ره بــــنه|محمد |
يم حسن334465 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عص|م |بــــر|
824o24تـــمريض |لم | ر| | صفوتـــ ف|روق د| |ل
877o78  تـــمريض |سيوطه|له حسن عبــــد|لح|فظ محمد
حقوق سوه|جنهله |لسبــــع محمود محمد  |6|2|9
85o97|ف حسن مبــــ|رز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمن|ر |
ف محمد محمد د|ود334435 تـــج|ره ع شمسكريم |
ندستـــ بــــنه| |ر و|ئل محمد ز محمد فؤ|د329435 كليتـــ 
44|o88|ه سم عرف|تـــ |لسيد كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم
268o94|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حس عبــــد|لمنعم زلفه
ره|محمود محمد عبــــد |لع|ل محمد59256| ثــــ|ر |لق|
تـــمريض بــــنه|عبــــ ع|طف يوسف عبــــد|لوه|بــــ محمد332342
تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد |م عطيتـــ عبــــد |لحكيم ن479672
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنور عبــــد|لن| |سم|عيل محمد |لحلبــــي499873
ندستـــ |ل|سكندريهيح |يه|بــــ بــــسيو شلبــــي|||529
795o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند|ء |حمد رمض|ن محمد
85489| ر عبــــد | طبــــ بــــيطرى بــــ سويف|ء حس عبــــد |لظ|

ر |لسعيد |لسيد |سم|عيل682648 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنرم م|
ندستـــ بــــور سعيدكريم محمد كم|ل محمد خط|بــــ3|6774
ه محمد ر|شد خط|بــــ|776572 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر محمد |حمد مختـــ|ر42942|
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تـــج|ره ع شمسحمد مجدى بــــيو عبــــد |لعزيز|796|4|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطندى عص|م محمود سيد 886723
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم مجدى محمود عبــــد |لنعيم خل|ف|42343
9o3875  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط مدحتـــ خليفه محمد
52o64|ف محمد |لنوبــــى فرج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــر
نوعيتـــ |لزق|زيقي|ره |لسيد |حمد محمد ج|د48|643
9|o369 زر|عه سوه|جه|جر ع |لربــــي |حمد
4|26o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مرفتـــ محمد محمد صبــــ |لعبــــد
493o22|د|بــــ د |ط|سل|م عص|م شعبــــ|ن محمود |حمد
25855oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو عم|د|لدين عبــــد|لحميد |بــــو|لحديد
5|2|9oبــــ |محمد عبــــد|لر|زق فوزي رزق لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
4o5297د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد |لرحمن عطيه |حمد سيد |حمد
4o5745ى يم محمد |لهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرودين| |صبــــح |بــــر|
62o398علوم ج|معتـــ د |طدع|ء محمد عبــــد |لرحمن جمعه
4o2586 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجه|د أحمد حسن محمد |بــــو حس
4o3352ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل محمد غز|ل محمد عطيه
رى623487 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طيم|ن محمود ح|مد |لمتـــو |لجو
ى محمد335383 ندستـــ شبــــر| بــــنه|رح|بــــ عبــــد|لمنعم خ
صيدلتـــ بــــورسعيدحمد |سل|م محمد محمد |لجمل|8||677
رى|526576 ندستـــ |ل|سكندريه مصط فؤ|د محمد |لجو
27o946ور تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومنور| عبــــد|لحميد س|لم عبــــد |لحميد 
333597| زر|عه ع شمسحمد محمود |لسيد عوض |
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد ع|دل |لسيد ح|مد |بــــو خلبــــه|25643
6o74o2 |ندستـــ |سيوطحمد عبــــد |لق|در عبــــد |لو|حد ش
4997o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأل|ء عبــــد |لستـــ|ر نو|م عبــــد |لجو|د
5oo235يم عبــــد|لجو|د منصور ف حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفوزى |بــــر|
|4|o78 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر رأفتـــ محمد صبــــ محمد حبــــ
يم ميخ|ئيل|55||3 يم نبــــيه |بــــر| طبــــ حلو|نم | |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء محمود ع حس |326267
43||6o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن مصط |لعر| محمد |لعر
لس محبــــ وديد يوسف حن|87|9|| ندستـــ ع شمسك
495o9o|د|بــــ دمنهور|حمد سعد|وى محجوبــــ ر|غبــــ محجوبــــ
ندستـــ |لفيومجنتـــ محروس ع محمود436|2|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| من لويز مكسيموس9939||
ه محمد عبــــد|لعظيم ع حس|ن 5349|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
يم محمد عبــــد|844|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم رض| |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء ع عبــــد|لخ|لق درويش|349588
علوم |لزق|زيقسه| سيف |لدين محمد محمود632938
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــكريم جم|ل |لدين عبــــد |لخ|لق |ل|م6629|7
7|7o97معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود |لسعيد سيد |حمد خلف
35o58|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ر|ن| رض| س|لم محمد |سم|عيل
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لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود محمد ع محمد863274
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف  حمد سم محمد عبــــد|لعزيز|875786

5o2oo|تـــج|ره بــــ سويفسل|م شعبــــ|ن محمد محمد
753o99| يبــــه |لسيدعبــــد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |س|مه |بــــو 
694832| د|بــــ |لمنصوره|مينه عبــــد | |حمد فوده عبــــد |
3|76o6|وف|تـــحمد وليد |لسيد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|سل |لسيد محمد ع73|756
د|بــــ ع شمس|ش|دى سيد محمد ع محسن||254|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|أحمد محمد أحمد |لدمرد| عبــــد|لتـــو3424|6
رتـــ|سل حسن |سم|عيل عبــــد|لحميد969|32 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

877o4علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد مصط محمود حميده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد حسن فرغ ح|فظ |88648
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره عبــــد |ل عبــــد |لرحيم عبــــد|لعزيز|78223

667o6صيدله بــــ سويفشيم|ء ع محمد ع
52o575|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء |س|مه فتـــ محمد
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد حموده محمد حموده خميس646744
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|سه| |يه|بــــ |حمد عبــــد |لر|زق263|45
بــــه|853792 تـــج|ره بــــ سويفن مجدي |ديبــــ و
52o465د|بــــ دمنهور|من|ر س| أبــــو زيد عبــــد|لع| خ|طر
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد|لرحمن ن فرج عبــــد|لفتـــ|ح349562 لم
د|بــــ دمنهور|رن| خ|لد عبــــد|لمنعم عبــــد|497758

يم محمد|8|4|7 يم مجدي |بــــر| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومبــــر|
|د|بــــ بــــنه|صفيتـــ حم|د سل|مه |حمد747|35
|2|2o2| رهحمد س|مح محمد ع ندستـــ |لق|
يبــــتـــ447228 حقوق |ل|سكندريهحس محمد حس |لسيد 
34o4o2|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن ح|فظ عزتـــ رش|د حل|وتـــ

ش|م بــــخيتـــ محمد|778| رهعبــــد|لرحمن  ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ف|رس محمود محسن |لخو|لقه528895
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |حمد كم|ل قنديل محمد||4533
2529o2صيدله |ل|سكندريهسل حس جل|ل |بــــو|لسعود
يم عبــــد |لجو|د |لسيد أحمد792||6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عزتـــ إبــــر|
8824o6  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسوسن محمد فكرى محجوبــــ
688o3|يم عبــــده ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد عبــــد |لرحيم |بــــر|
4o4957 ر سعيد محمد طه |لنو تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهبــــ|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حس|م محمد لط محمدع252|32

يم محمد45385 ر |بــــر| ره|محمد ز| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد أبــــو |لفتـــوح |لسيد مك|وى643782
3|27o9|حقوق ع شمسحمد محمود |م محمود

45o72وف|تـــيوسف صبــــ صليبــــ ر|غبــــ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننوره|ن عم|د ع محمد ع7433|2

يم ع|3469 رهربــــ|بــــ عل|م |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
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8o24o6|معهد ف تـــمريض |لم | حمد عل|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ
336575| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ع|صم يوسف مصط مر
ر عطيه سدره  877256 تـــربــــيتـــ |سيوطدين| م|
4o67|3تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر محمد |حمد ع  |د
|66o8oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عبــــد |لستـــ|ر جوده عبــــد |للطيف
معهد ف ص |ل|سكندريهأل|ء فؤ|د محمد عبــــد |لرحيم |لشن|وى||92|5
حقوق ع شمسن| سعودى عبــــد |لغ سعودى59579|
8|59o4تـــج|ره بــــ سويفنه| |نس عثــــم|ن |نس
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد334464
زر|عه |ل|سكندريه|ء رجبــــ نبــــوى عبــــد |لع|ل||42678
9|32o3 حقوق سوه|جدير نعم|ن عم|ر حس
|3|637| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منيه ه| محمد فه محمد ع
6|o553ور مدين تـــج|ره |لمنصورهحسن|ء |لسيد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد حمزه مصط شكري|328738
يف حسن محمد287|84 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــك|م | |ل
د|بــــ حلو|ن|عمر شو ق|سم عفي محمود6|2299
د|بــــ بــــ سويف|مريم محمد ج|د |لربــــ محمود|27366
فنون جميله عم|ره ج حلو|نش|دى حس|م |لدين فكرى حس 6|35|3
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|مروه أيمن محمد عبــــ|س|63566

حقوق |لفيومسندس عم|د محمد تـــ|ج |لدين عبــــد |66694
566o3يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعل|ء محمود محمد عثــــم|ن ل|ك|ديميتـــ |لم

ى نعوم سوس |88487  |حتـــ وفن|دق |لم |يوسف ي
49526oتـــج|ره طنط|محمد شكري يح عبــــد |لقوي خميس
695||oتـــج|ره |لمنصورهعم|د |حمد سند |م سند
رتـــ|ر| | |سم|عيل ج|بــــر |لدمرد|ش99|327 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع خ|لد ع حسن |حمد525688

5oo2o|تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوى س|مح م|رى جرجس حن
2282o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ندى |نيس حس |لسيد محمد
2|6o32ن| وجيه بــــردويل خليل فرج |لسن |لم |م
علوم ع شمسيوسف محمد ع محمود7|3252
4o558|تـــج|ره |ل|سكندريهويده فرج محمد حمزه
3|o8o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر خ|لد فه فتـــ |لخطيبــــ
6o5335يم |لجندى صيدله |لمنصورهم مصط ك|مل |بــــر|
68o359بــــي |لسيد معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م مجدى |لسيد |ل
8o6|93زر|عه |لم |تـــيس حسن |حمد سليم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجيد|ء عمر مصط محمد حسن2|4253
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد منصور |حمد عبــــد |لرحمن|964|76
2|697oتـــج|ره ع شمسي|ر| ح|مد محمد ح|مد محمد
تـــمريض |لمنصورتـــ محمود ط|رق محمد عبــــد |لمع عل6882|7
رهمحمود جمعه عبــــد|لحميد محمد227262 تـــج|ره |لق|
7o9594طبــــ بــــورسعيددع|ء ع|طف ح|فظ |لبــــنوى
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عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرن| فتـــ سعد شكر9363|5
طبــــ |لم |يه | |حمد سيف |لدين محمد|853795
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــس|م وليد محمد شفيق |لجن| 478445

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنور س|مح محمد |حمد |لدبــــور52|8|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه| سل|مه حميد محمد242572

ر6677| ر شعبــــ|ن جو تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|دي عمرو جو
78o487علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقريه|م محمد محجوبــــ |لسيد محيسن
3|67|oزر|عه ع شمسعف|ف تـــوفيق حسن تـــوفيق
9o348| وتـــ معر| محمود حقوق سوه|ج 
6||o89|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |لمحجوبــــ محمد |لقرش

تـــج|ره بــــ سويفس|ندى حسن عبــــد |لحميد |حمد65|9|
26o|o8كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ عبــــد| عبــــد|لعظيم ج|د حمزه
تـــج|ره طنط|د | صل|ح سليم|ن عبــــد |لمجيد منصور46|525
|64o82يم عبــــد |لحميد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|زي|د يونس |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر ن| عبــــد|لحميد طه|23968
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن مر|د |لسيد ن|فع ع |392|64
92|4o| لس حليم |لديبــــ عوض تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
|لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|منتـــ | عص|م سعيد محمود65|357
432|9o|ى يم |لع يم |بــــر| ه |بــــر| |د|بــــ طنط|م

2843oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط |حمد محمد محمد ج|د
ل|ل||359| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم رأفتـــ حل 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن محسن حموده حن 778725
معهد ف ص بــــنه|سم|ء |م عبــــد|لجو|د حم|د|269432
53o|87 يم |لدسو مر ندستـــ |ل|سكندريهفرحتـــ محمد |بــــر|
رهندى جل|ل محمود محمد27827| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4952o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يوسف محمد |حمد |لسيد ز|يد
5o5575ف محمود محمد ع عقل طبــــ |ل|سكندريهمحمود |
4o4|6oحقوق |ل|سكندريهمحمود س| فتـــ عبــــد |لمقصود
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مع|ذ سعيد ص|بــــر مو خط|بــــ484|26
حقوق بــــنه|يوسف محمد حس ثــــ|بــــتـــ حس 328827
52398oندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد مصط ج|بــــر بــــدوي

4o225تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |حمد بــــدوي محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقن| فتـــوح فتـــوح عبــــد |لمقصود سليم624247

زر|عه ع شمسيوسف محمد فؤ|د محمد لبــــيبــــ6288|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود محمد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لرؤف |646|4
272554| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد سيد ع عبــــد|
تـــج|ره ع شمسف|رس خ|لد عبــــد |لحميد س|لم |لسيد772856
4|982o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخسل|م |نيس رفعتـــ |لملي ع
معهد ف ص |سو|نس|ره محمد |حمد مر 869726
34o869تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لفتـــ|ح محمد ر
7o7oo5بــــي ع عوض ع علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمزه |ل
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6o7882د|بــــ |لمنصوره|رحمه يوسف عبــــد |لكريم يوسف
ف |دو|ر فرنسيس42522| علوم ع شمسمريم |
4o6684تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمروتـــ محمد محمود |حمد
تـــج|ره |سيوطسمر عبــــد|لعزيز محمد |حمد خليل5|4367
8o9o7o| يم |لسيد صد عبــــد| كليتـــ حقوق |لم |بــــر|
||622oره|بــــول| |لقس يون|ن رزق مرزوق د|بــــ |لق|
639ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد جبــــ| ع ع محجوبــــ

بــــي 686545 د|بــــ |لمنصوره|محمد ع محمد تـــيس ع |ل
لسن ع شمس|س|ره |لسيد متـــو |لسيد264326
6389ooصيدله |لزق|زيقوق سعيد |حمد يوسف عطوه
34|8o4نوعيتـــ عبــــ|سيهندى عم|د سليم|ن عبــــد|لرؤف
رهوق |حمد ع محمد58332| ندستـــ |لق|
م|م محروس263749 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ض متـــحتـــ 
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لمحسن محمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح328977
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن عبــــد|لسل|م سم عبــــد|لسل367443
ى676687 د|بــــ |لمنصوره|منه | |حمد |لمر |لز
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره | عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــده ص|لح322782

682o|| تـــربــــيتـــ |لفيومص|بــــرين ممدوح محمود عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمدى محمد ع |حمد خليل93|697
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عزيزه محمد عبــــد|لعظيم بــــشتـــه257263
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد فتـــ |بــــو|لوف| عبــــد|لرؤوف225856
892o79 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطو|ئل ن| محمد خلف
رهحمد محمد |حمد |سم|عيل |لصبــــ7532|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
34|o42طبــــ ع شمسسل|م وحيد |لسيد عبــــد|لعزيز |لوكيل
طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حسن كم|ل مصط مصط |68358
7o5687معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ط|رق |حمد محمد عبــــد |لسميع
زر|عه ع شمسه|له محمد محمود سليم|ن52262|
د|بــــ |لفيوم|ص|بــــرين زكري| عبــــد |لسل|م فوده |76469|

4347oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ريه|م ص|بــــر |حمد ص|بــــر سلط|ن
حقوق |لمنصورهمحمد جم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ ي|س 823692
تـــربــــيتـــ |لعريشحور عبــــد |لش| ع سل 767424
ره|سل |يمن |لسيد عبــــد |لرحمن |حمد39529| د|بــــ |لق|

7285o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| ع |م عبــــد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لحكيم |لهم637|25
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سم |حمد د|ود|49479
تـــمريض |لم | حمد رجبــــ يوسف ص|لح|859374
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |شعبــــ|ن نج|ح |حمد محمود699298
د|بــــ |لزق|زيق|آل|ء من عوض |لعو |لسيد49|629
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلي محمود عبــــد|لعزيز محمود923|35
328o23طبــــ بــــنه|محمد عبــــد|لص|دق محمد صل|ح
69377o|يم رزق ع علو|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |بــــر|
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36|oo|علوم ري|ضتـــ بــــنه|سمر محمود عو|د محمود
25o346عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخريه|م مفرح حبــــ |حمد عرفه

رتـــمصط محمود ع عبــــد |للطيف32887 علوم ري|ضتـــ |لق|
|لسن |لم |دير محمد |لسيد منصور قشيوط73|4|5
رهسلف|ن| روم| ميل|د حبــــيبــــ239734 تـــج|ره |لق|
37||5oندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط خ|لد محمد عويس معهد |لصفوتـــ |لع| 
طبــــ |سن|ن ع شمسمصط س|مح مصط |لسيد2828|2
22o85oيم |حمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|ره ط|رق |بــــر|
حقوق طنط|شيم|ء مصط نبــــوى |لجوي497489
نوعيتـــ |لمنصورهحبــــيبــــه |سم|عيل محمد محمد عبــــد |4|9|68
6o8756تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نه| محمد صبــــ مطر
ره|س|رتـــ سم محمد ع66459| د|بــــ |لق|
يم حسن محمد632732 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم محسن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمود س| محمد عبــــد|لو|حد |لمدبــــو494448

3725oلسن ع شمس|سلوى محمود سليم|ن |حمد
8476o5تـــربــــيتـــ |سو|نه|يدي مصط ص|وي عبــــد|لنبــــي
6|oo|o| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء ع ع |لبــــهن
75738|| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد غريبــــ محمد ج|بــــ |
يم839492 نوعيتـــ قن|ف|طمه ع رجبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسنرم عزتـــ شح|تـــه عبــــد|لسيد368283
ه |حمد عبــــد|لمريد |حمد826456 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف عبــــد|لم|756758
7o35|9ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|كريم |حمد محمود |بــــو زيد طلبــــه
ندستـــ |سيوطمحمد |حمد محمد |حمد  |88485
صيدله ع شمسم|دون| لظيم شفيق مح|ربــــ355557
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ح ع ع ع محمد حرز2565|7
رهبــــسنتـــ سيد فتـــ |م|م ن227975 حقوق |لق|
634o|oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــأحمد ثــــ|بــــتـــ كم|ل عبــــده
7|o786 |طبــــ |لسويسعرف|تـــ مصط |لسيد محمد م
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر محمد فتـــ مصط 25525|
26o239طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| |يمن محمود محمد عبــــد|للطيف
77524oتـــمريض |لزق|زيق محمد |حمد رمض|ن عطيتـــ شح|تـــتـــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد تـــوفيق |لسيد |حمد|2|256
5o|585علوم |ل|سكندريهحبــــيبــــه صل|ح عيد محمد مر
فنون جميله فنون |ل|قم|رتـــن ممدوح بــــخيتـــ ي 898563
علوم طنط|ن|ديه ممدوح عرفه عبــــد |لحميد دغيدى542525
487o93| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد محمد عد عبــــد |لعزيز ع
696o6|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود محمد |لعو |بــــو |لمع| جر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ريم عبــــد |لسل|م رزق ع خميس482889
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه حسن ك|مل حسن|67|52|
26o264| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء جم|ل شح|تـــ |م
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82586o| كليتـــ |لطبــــ بــــقن|لشيم|ء |حمد دي|بــــ ع
تـــج|ره |سيوطندى مصط سعد محمد  876947
426o|5| ه جم|ل |حمد ع مصط تـــج|ره |ل|سكندريهم
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمريم عبــــده |لسيد |لبــــدوى ع عبــــده4|7648

7o8|o|ف ومس|حه |لمطريتـــس|مه محمد رمض|ن يونس ك.تـــ. ف رى و
82o48o|يم |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ربــــيع مسعد |بــــر|
||75o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسفرحه وليد محمد سليم|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد |حمد سل|م9||268
6oo34ثــــ|ر |لفيوم|جه|د نص|ر |حمد |حمد

9o7|66 د|بــــ سوه|ج|يه|ن عبــــد|لحميد حسن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رقيه مصط عبــــد|لرحمن حس 9657|8
معهد ف ص بــــ سويفكرستـــ جرجس سم ف|م2769|8

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريز صموئيل عزيز صموئيل9395|
36|6o5حقوق ع شمسول|ء |حمد محمد جمعه

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفم | نمر شو مسيحتـــ|5824
علوم حلو|نمريم منصور ص|دق من29|229
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرح|بــــ ع|دل رمض|ن محمد جمعه84|764
|53|9oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |حمد محمد ع
853o29نوعيتـــ |لم |محمد طلبــــه عبــــد|لعزيز محمد
4478ooعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــفيول| جورج كم|ل منصور
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه محمود عبــــد|لنبــــى سلط|ن3|2567

معهد ف ص بــــ سويفزينبــــ |حمد محمد ذكري||6275
8o8o28|ر|ء عمر سعيد |حمد علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخلز
يم مر452588 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخن|در رمض|ن بــــسيو |بــــر| معهد ع| 
|4848oرهسندس فوزى رمض|ن حمد حم|د تـــج|ره |لق|
|2oo23|فنون جميله فنون حلو|نولي | ر| رشدي روف|ئيل
6o95|oتـــج|ره |لمنصورهخلود ف|روق فتـــح | أحمد |لغبــــ|رى
تـــمريض |سيوطمحمد مصط ج|د |لربــــ عبــــد|لبــــ|سط 883634
معهد ف ص بــــور سعيدمعتـــز زغلول |حمد محمد |لزن|تـــى762286
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شوقيه لط يوسف |لطبــــ|خ5|2485
رهعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ قر 66245| حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطجيه|ن س| شو |سم|عيل عبــــد|لمجيد343926
2226o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ عمرو محمد |لحسي
رهجو |ن| ه| موريس جور 6747|| تـــج|ره |لق|
|62oo| تـــج|ره ع شمسخ|لد ع|دل عبــــد |لغف|ر حس
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن |يمن محمود ع |لسيد44753

علوم |لمنصورهنور|ن ح|تـــم عبــــد |لفتـــ|ح ع رجبــــ676442
يم عسكر88|428 معهد ف تـــمريض طنط| ي|سم |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسلوى محمد ع عبــــده |لفط|يرى763247
يم34689| تـــج|ره ع شمسن|در حسن ص|لح |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــن حسن |حمد فرشو 839589
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7o3535| صيدله |لمنصوره|ء ع عبــــد |لق|در عبــــد |
رهعمرو خ|لد ف|روق |حمد حمدى |لقشل58849| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد ج|بــــر عبــــد |لعليم عبــــد |لحليم محمد578|48

رهمصط |حمد عبــــد|ل |حمد23232 ندستـــ |لق|
446|3o| ندستـــ |ل|سكندريهنس |حمد عبــــده عوض |
ر|ن6|2543 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى كم|ل عطيه ز
يم عبــــد|لق|26555 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف وليد حميده |بــــر|
785o3|يم |حمد محمدع علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره |بــــر|
25o77oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ندى |حمد محمد قنديل
يل ج |لزق|زيقبــــسمه محمد |حمد حسن مسعود9|6895 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9oo5|7 حقوق سوه|جس|ره محمود جنيدى بــــدوى
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرو|ن |يمن محمد حسن336454
49o476|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه ع|دل ع |لسيد محمد
25o225تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممن|ر محمد ع فرح|تـــ |لسيد
وس  896899 فنون جميله فنون |ل|قمريم عجيبــــ عط| | تـــ|و
9|o558 د|بــــ سوه|ج|محمد مؤمن |بــــو|لوف| مجيد
|لسن |لم |يه طلعتـــ |حمد ح|مد |بــــو ع|ليه|6988|6
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد عبــــد|لع| فتـــ عبــــد|لع| يح 245768
علوم سوه|جيح زكري| محمد |لسيد 57|895
رهحمد ع|دل كم|ل |لدين ز عثــــم|ن|654|23 ندستـــ |لق|
صيدلتـــ سوه|جف|تـــن عبــــد|لفتـــ|ح فوزي فريد846384
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ |حمد محمد جمعه326626
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم| عم|د منصور ص|بــــر|64|253
ندستـــ د |طكرم ع|دل عبــــده جوده|622954
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه عمرو مصط محمد|4285|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسل |نور محمد ج|د826385
62758oندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لمنعم محمد |لنبــــوى عبــــده
نوعيتـــ طنط|ل|ء وحيد |بــــو |لمجد رمض|ن ربــــيع|427872
7o8o74ر زغ |لعزبــــ زغ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــس|ره م|

56o49يم ع تـــربــــيتـــ بــــ سويفسه| سيد |بــــر|
4o4|6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود محمد فيصل فرج |حمد
|36962| م ممدوح كم|ل مو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد

|74o4رهد | بــــ|سم عص|م |لدين ع طبــــ بــــيطرى |لق|
875oo3 حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن عطيه |حمد عطيه محمد
886oo3 معهد ف ص |سيوطبــــل|ل جمعه ص|دق |حمد
2|954oيم محمد تـــج|ره ع شمسرن| عص|م |بــــر|
883o28 د|بــــ |سيوط|محمود محمد |حمد عبــــد|لرشيد
4456|3| يد ع تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد |بــــو |ل
ه |س|مه زين |لع|بــــدين محمد |بــــون|68484 طبــــ |لزق|زيقم
تـــج|ره طنط|مرو|ن |بــــوبــــكر عبــــد |لمحسن |حمد سليم482427
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوق ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|753963
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تـــمريض بــــنه|م قنديل ه|شم عبــــد|لرحيم شعل|ن332477
د|بــــ |لزق|زيق|رحمه |س|مه محمود ع سعد93|779
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عص|م مر ع523797
7|o89| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهزي|د |س|مه |لمغ|ورى |لجيو
علوم بــــنه|تـــ مجدى محمد |حمد طنط|وى|87|34
8828o||طبــــ |سيوط  مل |حمد محمود عبــــد|لحكيم
ر عبــــد|لفتـــ|ح سعيد|272556 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد م|
ف مصط سليم|7|3585 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيتـــ |
يم بــــدر |لسعودى99|675 تـــج|ره |لمنصورهمر|م |لسيد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ح حس عوض عبــــد |لع|48534
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدنور| عبــــد |لشكور حس طه بــــدوى685353
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمود يوسف محمد رحومتـــ ميك| ئيل523836
8|83o3|ف خلف عبــــد|لعزيز معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفسل|م |
يم سل|77|56| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| ع|طف عطيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعطيتـــ مسعد عطيتـــ |بــــو ص|لح|3|||6
4|285oتـــج|ره طنط|ندى عبــــد |لع|ل حسن عبــــد |لع|ل |لش
686|o2د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء جمعه |سم|عيل |لبــــ
د|بــــ د |ط|محمد ممدوح محمد |سم|عيل |بــــوزينتـــ333523
2477o2 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــخ|لد بــــيو سعيد محمد مصط 
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |حمد عبــــد |للطيف |لسيد |3|7792
3328o7يم محمود تـــوفيق تـــربــــيتـــ بــــنه|زيزي محمود |بــــر|
6225o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسي|سم حل عثــــم|ن |لمندر|وى
نوعيتـــ |لم |ف|طمه خلف شلق| ع |85254
تـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء سيد محمود عبــــد|لمع 845793
8o|74|حتـــ وفن|دق |لم |م|رتـــ | |سحق نج|ح |سحق| 
د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم وحيد |حمد |لعط| |لزغيبــــى7893|4
يم س|لم قط|ر984|33 نوعيتـــ بــــنه|رض| |بــــر|
رهيه ك|مل محمود ك|مل|6|448| تـــج|ره |لق|

ف ع محمد|4358 ره|ندي | د|بــــ |لق|
حقوق بــــنه|ن عبــــد|لنبــــي عبــــد| منصور منصور695|33
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمود |حمد عبــــد|لحميد بــــكرى49|266
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرغد عبــــد |لرحمن بــــكري |حمد حج|ج8|272|
8|2o63ندستـــ |لم |ر|حيل يوحن| |سح|ق يوسف

2o833همصط و|ئل محمد |لنبــــوى |لسيد نوعيتـــ ج
يم |لبــــشك|ر|64|432 طبــــ طنط||ء حسن إبــــر|
5|4|o6د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر ط|رق محمد |لمدخوم
6o|598تـــربــــيتـــ طفوله طنط||سم|ء س| عبــــد |لحميد ند| |لبــــن
يم2|3529 يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسمصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمل وحيد ح|فظ ربــــيع|764839
يم ع عبــــد|لحليم|63633 ره|عل|ء |بــــر| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م حسن |بــــو |لحج|ج أبــــو زيد775677
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد خميس |حمد خميس |حمد|484773
6oo|3o|ندستـــ |لمنصورهحمد رضو|ن بــــره|ن |لدين نعيم

5o757|ندستـــ |سيوطنطون ن|صف لويس خليل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ه|جر سيد|حمد محمد |لسيد |لف 2|46|6
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|فؤ|د ط|رق فؤ|د ع زويد234278
ل|692967 رتـــ|كوثــــر فريد عز |لرج|ل |حمد |لم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء رض| |لسيد محمد |حمد|422855
283o93رهمصط ط|رق محمد يوسف صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمنه | نبــــيل س|لم حسن مو|44735
|28o54تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو ط|رق عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
7o44o5|علوم |لزق|زيقن |يمن حل غبــــري|ل سعيد
|3|o|5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد طلعتـــ عبــــد |لسميع |حمد
89262o معهد ف ص |سيوطنو|ل صل|ح عبــــد|لرحمن |بــــوزيد
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمنه محمد محروس محمد يوسف753822
وف|تـــ|م|ريو جورج |وميل ي 634|6| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
3444o8|علوم ع شمسحمد ونس |م محمود
6|57o4| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ص|لح محمد |بــــو ج|د
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمد ع ع |لمر36|622

رهكريم سم فرج مبــــروك48783 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لع|ل رزق عبــــد|لع|ل محمد636275
8|o597تـــج|ره بــــ سويفر| | عم|د حن| شح|تـــه
52o595صيدله |ل|سكندريهمنيتـــ حس|م عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم
د|بــــ دمنهور|د |نه ن| حل صموئيل قزم|ن|47593
48o365د|بــــ دمنهور|ط|رق عوض حسن محمد حسن
278o59حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوستـــ | مجدى عبــــد|لمل|ك بــــسخرون
3435|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |م محمد سليم|ن محمود
طبــــ حلو|نيه عم|د محمد عشم|وي|7782||
|69o7oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسشهد حس عبــــد |لعزيز محمود
يم|776266 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء ع|دل عبــــده |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن مصط محمود محمد بــــركه478685
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمن|ر عنتـــر محمود ج|د |لحق 885893
معهد ف تـــمريض طنط| حمد محمد |دم عبــــدربــــه ق|بــــيل|433479
بــــه94|822 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مل|ك جرجس شو و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد |يمن |حمد عبــــد|لغ طلبــــ|9762|4
يم |م|ن ||26284 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قجم|ل محمد محمود |بــــر|
33782o علوم بــــنه|سعيد عم|د محمد محمدعبــــد|لسل|م
4o4577 يكل د|بــــ |ل|سكندريه|ن |حمد عبــــد|لحميد |حمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|رتـــ عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز سيد روجه9484|4
رهه|جر سيد محمد ع235972 تـــج|ره |لق|
254|62| نوعيتـــ موسيقيه |شمونيه محمد عبــــد|لع| عبــــد|
7836o6د عبــــد |لق|در زر|عه |لزق|زيقوس|م محمد مج|
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68o8|7ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــشيم|ء جم|ل محمود محمد عبــــده م |لع| 
د|بــــ حلو|ن|ن ع|دل حسن د|ود سليم|ن33939
يم مصط |لسيد8763| رهتـــسنيم |حمد |بــــر| علوم |لق|

6957o6معهد ف تـــمريض |لمنصوره ر| | محمد |حمد |حمد |لسيد خليفه
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |لسيد متـــو متـــو628869
2|98o2| ندستـــ |لم |يه |حمد يح عبــــد|ل
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمريم رجبــــ محمد عبــــد |لمنعم522326
يم محمد |8|6975 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
699o39| صيدلتـــ بــــورسعيديم|ن محمد |حمد |لسعد

رهحمد محمد زكري| محمد|9663| تـــج|ره |لق|
رهيه رض| عبــــد |لجليل سليم|ن|32324| علوم |لق|
43349oمعهد ف ص طنط|حس ر|ئد |لسيد رجبــــ |لمزين
23o563يم محمد |لجندى تـــج|ره |سيوطمحمد محمود سيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد حس مو عبــــد |لحميد مصط 687937
3|3|ooد|بــــ ع شمس|نرم |سم|عيل ر|فتـــ |سم|عيل |حمد
ف بــــسيو عبــــد |لر|زق7426|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  رض| |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدى ع|دل عبــــد |لش| عبــــد |لع|ل769863
9|39o8  بــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرقيه محمد طه |ل
2529o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمد عبــــد|للطيف عم|ر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد سعيد محمود م 824596
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنيكول ن|دى ن|ثــــ|ن منقريوس9|82||
ر|ء خ|لد محمد عبــــد|لرحمن |لمنو 587||6 تـــج|ره طنط|لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء مصط ربــــيع مصط غيثــــ|6|6328
8226|oيم محمد عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ر| | |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ش|ديه |حمد |حمد سليم|ن حبــــيبــــ679854
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود ع|صم محمود عبــــد|لل|ه832782
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرمض|ن ص|بــــر |نور |لهو|رى267847
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــسمتـــ خميس عبــــد|لنبــــي شعبــــ|ن782|52
نوعيتـــ كفر |لشيخبــــل|ل |سم|عيل س|لم مر|د||89|4
زر|عه مشتـــهره| غريبــــ س|لم |بــــو زيد67|358
تـــ|وى438246 تـــج|ره كفر |لشيخدى عم|د عبــــد|لمنعم |لن

بــــ34769 رهي|سم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح د عل|ج طبــــي |لق|
2285o5ره|جنه بــــدر صل|ح ص|لح د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسسم|عيل ط|رق |سم|عيل عبــــد|للطيف7873|3

علوم ري|ضتـــ |لفيومبــــوبــــكر محمود ه|شم عبــــد |لحليم|69955
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد |لسيد محمد عبــــد |لحميد محمد765627
4o|o45|حقوق |ل|سكندريهمرو|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز مثــــق
7o|485 |ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ل ع|طف محمود |حمد |لغبــــ
36o423يم محمود محمود تـــربــــيتـــ بــــنه|سع|د |بــــر|
معهد ف ص طنط|ن مصط حس حم|د55|428
ف رشو|ن ح|مد رشو|ن244|75 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نف|طمه |
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يم648766 حقوق |لمنصورهبــــدر سعيد عبــــدتـــ محمود |بــــر|
6|32o8|يكل تـــج|ره طنط|حمد جم|ل عطيه 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نص|لح |حمد ص|لح |حمد ص|لح|32462
22o||8|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمل عبــــد|لحميد ع حسن
د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء عبــــد |للطيف حسن عبــــد |للطيف ع485229

رهعبــــد |لرحمن عص|م عبــــد |لمعز محمد34733 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشسل|م عبــــد |لبــــ|سط |م ع|مر حج||76948
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفم ي| فكري |حمد|328747
6345ooد|بــــ |لزق|زيق|ع محمد ع محمد |حمد
د|بــــ د |ط|منتـــ | حسن محمود |لمر6697|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه محمد مندور فوده|428287
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد س| مختـــ|ر ع |لعيو87||62
ر|ء عبــــد|لع|ل ه|شم عبــــد354895 تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه |لز
88338o|تـــمريض |سيوط  له|م سعد عبــــد|لح|رثــــ محمود
ينور محمد شو محمد |نيس||7634 ندستـــ بــــور سعيدم|
9o8|89  علوم سوه|جخلود محمد نبــــيل عبــــد|لحميد سعد |لدين
زر|عه طنط|سه| ع |حمد ع |لرمل|وى434285
4o8792تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ريه|م محمد عبــــد| محمد كعبــــو
49|9oo|وف|تـــ|ل|ء فرج حسن |لسيد |لسق معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
7o63|3معهد ف ص |لمنصوره حم|ده |لسيد حسن
6o|4|7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود |لسيد ع ق|سم
8876o| تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ل |بــــوسيف ع |بــــوسيف
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| خ|لد محمد محمد سعد غ|نم|52643
7o38|oرهتـــغريد ر| رزق مصط |لشيخ صيدله |لق|
طبــــ |ل|سكندريهي|ر| |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد4|4233
يم4|7779 يل ج |لزق|زيقندى محمد جوده |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ر محمد محمد مو46|423 علوم |ل|سكندريهنور م|
82|o66لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سوز|ن صبــــره تـــوفيق جوده|
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهكرم | |سحق صبــــ |رم|نيوس456294
7o4986بــــه جرجس ندستـــ |لمنصورهبــــيتـــر رض| حبــــيبــــ و
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد ع|طف جوده متـــبــــو |لزغبــــى775288
22o3|3يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ه| مر|د |بــــر|
تـــج|ره دمنهور|ء |حمد ع |لخو|لقه|9|4974
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد ي| سيد عبــــد |لمجيد|98|753
7oo382معهد ف تـــمريض |لمنصوره رحمه صل|ح عبــــد |للطيف محمد
علوم |لم | حمد و|ئل محمد حس عبــــد|لفضيل|898232
د|بــــ د |ط|يم |لتـــ|بــــ |لتـــ|بــــ محمد |بــــو عوض|746|6
25o|89 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــتـــ حمدى حس|ن محمد حس|ن
76|485| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء سيد |حمد ع
يم32858| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | ط|رق |سم|عيل ع |بــــر|
8|5o22|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||سم|ء مر ف|يز بــــ|ش
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|4o475ر ص|لح محمد س|لم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل م|
6o337تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد عص|م |لدين عبــــد |لمحسن محمد

علوم |لزق|زيقيم|ن حمدى محمد محمد |لمهدى |لعبــــد774598
صيدلتـــ |لفيومعثــــم|ن رش|د عثــــم|ن ع2|4|7

ه ع|دل عبــــد|لغ محمد |لسعد|وى2|4436 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره محمد |حمد منصور978|27
ه ه| رمض|ن حسي |لسيد267374 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ن
تـــج|ره ع شمسمريم وليم ج|بــــر عبــــد|لسيد5726|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج م| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم|456||9
326|o5د|بــــ ع شمس| |دتـــ عبــــد|لق|در عبــــد|لنبــــى عبــــد|لق
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود خ|لد |م|م شح|تـــه722|35
ى شفيق82|359 صيدله ع شمسبــــول| مجدى 

3o594ره|رضوى سليم|ن سليم|ن عبــــد |لشفوق ثــــ|ر |لق|
4o3o99| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|لسيد محمد |لسيد محمد ع حس
26o893تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرحمه خليل محمد خليل 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــه|جر عبــــد|لمعز عبــــد|لمعز خليل253263
يم محمد جبــــر|34867 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |نور |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهسم|ء س| |سم|عيل عبــــد| مصط 485727
تـــج|ره سوه|جرو|ن |مجد عبــــد|لج|بــــر حسن 875439

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند ربــــيع رجبــــ عبــــد|لر|زق69763
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو ع |لسيد محمد2||4|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|وق محمد فوزى عبــــد |775924
ع|ن7379|6 ن| |لسعيد عبــــد |لحميد  صيدلتـــ بــــورسعيدم
معهد ف ص بــــور سعيدس|ره ي| محمد محمد منصور763329
76o|99ندستـــ |لسويسح|زم محمد |لسيد رمض|ن
|5724oرتـــ|س|ره سم محمود |لضوى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهل|ء محمد فخرى محروس|58628|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مروه خ|طر عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن62869
صيدله طنط|ورده ي| |لسيد |لعري|ن29|4|6
48o543د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مدحتـــ محمد كم|ل محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يم|ن مصط يوسف مصط |826357
نوعيتـــ |لم |س|رتـــ |حمد نج|ح ص|بــــر93|824

يم63368 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمود |حمد محمد |حمد |بــــر|
8|o732معهد ف ص بــــ سويفه|جر محمد عرندس محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |معتـــز محمد رفعتـــ عبــــده |لبــــر|وى|62329
355o2|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|رتـــ نور محمود |لطنط|وى
5|3|o3طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لقوي سعد عبــــد |لقوي صقر
64224oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد|له|دى محمود
4o873|| د|بــــ طنط|ن|ن عص|م محمود |لسيد رحمه|
623o58تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيوسف سم|رتـــ سعد |لدين عبــــيد
تـــج|ره بــــور سعيدن|دين |م محمد محمد ند|765958
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تـــج|ره بــــ سويفل|ء عمر محمد عمر|9|52|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد ي| صديق |لجعفر|وى255593
تـــربــــيتـــ |لمنصورهض محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف 675935
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء محمد درويش س|لم درويش|244792
8o8|43تـــج|ره بــــ سويفر|ند| حسن محمد حسن
صيدله |ل|سكندريهسل|م |لسيد محمد مبــــروك شعوط|539634
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرش|د ح|زم رش|د محمود |لمر862|26
839o82ر معهد ف ص ري|ضه |سو|نرح|بــــ ح|زم طلبــــ |لط|
8o3489د|بــــ |لم |محمود جم|ل حسن عبــــد|لرحيم|
يكل2|7534 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد خ|لد محمد محمود 
ه عص|م محمد |لسعد 67363| علوم ع شمسن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م| عبــــد|لسيد ص|لح شح|تـــه||27692
776o53لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سل ه| سعيد محمد
|6|2o9رهول|ء ن|دى عبــــد |لجو|د جوده تـــج|ره |لق|
783|2oيم س معهد ف ص |لزق|زيقنوره|ن عل|ء |لدين محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعبــــد| ع|طف عبــــد|لص|دق صديق832569
حقوق |لمنصورهنرم ن عبــــد |لر|زق |حمد سليم|ن682777
5|78o3طبــــ |ل|سكندريهنرم كم|ل |بــــو |لمجد حشيش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحن|ن فتـــح | تـــوفيق محمد  6698|9
رهمحمود |سم|عيل عبــــد |لحميد |لبــــكل49293| تـــج|ره |لق|
53ooo|تـــ|محمد |يمن محمد |لشح|تـــ |لسيد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ى محمود غ|نم94|767 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكرم ي
يم عبــــد|لعليم عط|497933 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنجوى إبــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لحكيم صديق حسن متـــو9|5256
6996o||معهد ف ص |لمنصوره|ء |سم|عيل محمد محمد ك|مل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن محمد |لسيد محمد358332
7664o6حقوق بــــورسعيدعن|ن عبــــد |لحكيم مصط جم|ل |لدين
|2554oتـــج|ره ع شمس |يمن لط محمود
5|o667تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |س|متـــ محروس س|لم |لحنطور
فنون جميله فنون |ل|قيه |بــــو|لخ عبــــد|لخ|لق محمد|272656
5ooo86د|بــــ دمنهور|مصط صبــــ ك|مل محمد من

ره|س|ره س|مح |حمد محمد888|3 ثــــ|ر |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم| عي تـــوفيق عي محمد|638636
6oo678|ف محمد محمود شوم|ن طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخروى |
وف|تـــ|بــــسمه |يه|بــــ يونس عبــــد|لش| سكر2829|6 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
699o|3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن |بــــو|لوف| |لطنط
|28|o9حه وفن|دق |لفيومليدي| عزيز حل عزيز| 
صيدله |ل|سكندريهر|ن| ي| شو |لبــــسيو 82|255
ف بــــدوي |حمد|759|8 |د|بــــ |لم |مه| |
3489o3د|بــــ ع شمس|يتـــ محمد ص|لح عبــــد|لحميد |لجعيدي
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعمر |حمد صل|ح |لدين عبــــد|لسل|م |2|2|2
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32o4o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحسن|ء خ|لد رف| ي
ش|م |لحسي عبــــد |له|دى سم||6754 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخر| 
حقوق حلو|نبــــسنتـــ محمد محمد محمود ر|شد792||3
8|48o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|ء عبــــد|لن| كم|ل ع
229o53رتـــ دين| مجدى جرج|وي جيد تـــمريض |لق|
25o338لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|خلود ع مو ع |لش|عر
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم كم|ل ك|مل كر|س335595
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|جر كم|ل عبــــد |لع|ل عبــــد |28|63|
43o||5|د|بــــ طنط|وق محمد محمد عبــــد|للطيف خط|
4o8655تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||يه محمد محمود |لدسو |بــــو |لصف
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد صل|ح فتـــ عبــــد|لمع |بــــر|636272
ش|م حسن ع |77988 ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمن|ر 
6o|547|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء جم|ل عبــــد|لعزيز |بــــوريه
84o729|صيدلتـــ |سيوطن|در نش|تـــ |لش|يبــــ حن
5o88o9د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن نعيم أحمد محمود |لصعيدى

علوم |لفيومبــــه | |حمد عر|بــــي عبــــد|لجو|د64384
2372oرهمحمد فتـــ محمد جوده سيد تـــج|ره |لق|

248||oه محمود فوزى سليم |حمد معهد ف ص بــــنه|ن
ون 828|89 د|بــــ |سيوط|عبــــ |ل|م حن| بــــسخ

5234o|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء ن| |حمد محمود
7o827|تـــربــــيتـــ |لمنصورهوف|ء ط|رق |حمد عمر س|لم
حقوق بــــ سويفشبــــيبــــ عبــــد|للطيف شبــــيبــــ محمد898|82
وف|تـــمحمد |لسيد عوض ص|دق636846 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o8887لس سليم|ن نجيبــــ سليم|ن تـــج|ره بــــ سويفك
35o835 ف عبــــد|لحليم |لعج م | صيدله ع شمسن
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن حمدى مصط رمض|ن|396|76
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود جم|ل ح|مد محمد2|7548
63o|o4يم تـــج|ره |لزق|زيقكريم حل عبــــد |لكريم |بــــر|
|3o83|تـــج|ره ع شمسمحمد زكري| |م |حمد
5ooo73| حقوق طنط|حمد ص|لح محمد |حمد |لجم
معهد ف ص بــــ سويفعبــــد| ن| فتـــ حس|ن 823524
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ردين من لوق| لوق|335266
3|78|oيم عبــــد|لعليم ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد خ|لد |بــــر|
6o3943ف |نور |لسيد غ|زى حقوق |لمنصورهيوسف |

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند|رين خ|لد |لسيد |لعربــــى ع عبــــده3|42|
د|بــــ ع شمس|دين| سيد طلعتـــ فه76|36|
تـــج|ره |سيوطتـــ | محمود |حمد فر|ج849799
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لشح|تـــ محمد عبــــد|لحميد |بــــو فرج735|26
د|يتـــ محمود347668 ش|م  تـــج|ره ع شمسمحمد 
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد محمود حسن غنيم عفي |777526
تـــج|ره ع شمسم|يكل يوسف يعقوبــــ قلتـــه54372|
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78|84o يم عويضه حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدير |حمد |بــــر|
689|o4ندستـــ |لمنصورهط|رق س| محمد محمد ك|مل
وقمحمد كريم محمد ص|دق345287 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
علوم طنط|يه|بــــ |يمن |لسيد حس كدش|3|4356
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عثــــم|ن محمد طم|ن|247959
رهعبــــد|لرحمن مجدى تـــوفيق محمد |حمد7|2398 تـــج|ره |لق|
ش|م عزتـــ |لسيد محمد7|4826 د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر 
6o9339|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|س|مه محمد |ل|م|م معوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد مسعد |لنبــــوى |لسيد |لبــــربــــرى677886
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طع خ|لد ع حسن سليم|ن526667
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود ي|س |لسعيد سل|متـــ|69842

تـــج|ره بــــ سويفند| حس بــــكرى عبــــد |لمجيد4|8|5
428947| علوم طنط|يم|ن مسعد محمد |لسي
49o585حقوق |ل|سكندريهفرحه حسن |لسيد حسن غريبــــ
علوم |لعريش/ري|ضتـــس|متـــ شعبــــ|ن عطيتـــ مو |لزي|تـــ||44596
269242| ه سعيد شعبــــ|ن مو نوعيتـــ |شمونم
|5o7|9علوم |لعريشمحمد ح|تـــم |لسيد محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|دين| |حمد سيف |لن عبــــد | عبــــ2|4825
فنون جميله فنون |ل|قرن| بــــر محمد بــــر 826524
6o2427علوم |لمنصورهشيم|ء محسن عبــــد |له|دى ع
ندستـــ كفر |لشيخمحمود |حمد مبــــروك عبــــد|لجيد47|259

69o23حقوق |لفيومخلود ن|دي عيد جودتـــ
ره|صف|ء حسن سعد حسن متـــو 33993 د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء محمد |لن|دي |حمد محمد |لن|6|788

|62o26حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط |حمد محمد |حمد
رهمحمود عبــــد |لمنعم محمد |حمد س|لم47936| ندستـــ |لق|
حقوق ع شمس |ده عم|د |لدين ك|مل عبــــد |لحميد786694
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل س|مح عبــــد |لر|زق |لورد| 683879
ه محمود أحمد ع|شور|9469|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
89|53o تـــربــــيتـــ |سيوطسحر خ|لد حس|ن ج|بــــر
26o523يل ج |لزق|زيقمن|ر ن| محمد عبــــد|لعزيز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ند | ع حمزه عبــــد|لمو4544|2
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمد ع سعف||78495
2443o8 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لعليم محمود عبــــد|لعليم |حمد مصط
7745o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه ي| محمد بــــيو عجوه
68o468| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سل|م طه |لسيد محمد عج
|58|o4د|بــــ ع شمس|م|رتـــ | عري|ن مل|ك ونيس
|لسن |لم |ي|سم عزتـــ مصط ح|مد37|3|3
9o4388|طبــــ سوه|ج حمد |م محمد |لسيد

7494oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد سيد محمد
6o563oد|بــــ طنط|ف|طمه وف| ع|بــــدين منجودع|بــــدين|

Page 4498 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8|7|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سعد مجدي حسبــــ | ن
2687o9ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشيم|ء سعيد عبــــد|لعزيز محرم
5o2253|وس ر غ| تـــ|و زر|عه |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ م|
تـــج|ره بــــنه| |دتـــ حسن محمد ع |لش|ل348564

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمصط ع|شور عزيز م| 38982
4oo65oتـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه |م محمد |حمد
يم خميس53||32 ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن جمعتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نحل|م صل|ح عبــــد|لكريم ع ||84776
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ |يه|بــــ عبــــد |لمنعم |حمد9|355|
4o|767تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــج|بــــر عج ج|بــــر رف| محمد
67923oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ف|يز ز |لسيد |لنج|ر
5o792||حه وفن|دق |ل|سكندريهفرو | صليبــــ رتـــيبــــ د| |ل| 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن رمض|ن ي عبــــد |للطيف|59575
4o427oيم محمد ف|يد يم مصط |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخزينبــــ ح|مد عبــــد|لحميد ح|مد بــــدر|لدين8|4379
63463oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكريم مصط محمد |لمهدى عطيه

د|بــــ حلو|ن|رحمه عص|م |لديبــــ |لمر |حمد69|35
848o3ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كريم محمد عبــــد|لعظيم عج|ج

ش|م مصط سيد|882247 ندستـــ |سيوط  حمد 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمروه محمد محمد حسن طه763332
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى محمد بــــرك|تـــ عبــــده رزق9465|6
639o92|يم معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد بــــهجتـــ محمد |بــــر|
5o38o6زر|عه |ل|سكندريهيح حسن محمود حسن
35o857يم تـــمريض ع شمس س|رتـــ محمد مهدي |بــــر|
يم مر|د محمود |لدسو 592|68 تـــج|ره |لمنصورهمر|د |بــــر|
85o737تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدشيم|ء محمد سفينه محمد
484o43|د|بــــ |سيوط|ل|ء خ|لد عبــــد |لق|در محروس
83o685تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|مر صل|ح من عج|يبــــي
ندستـــ |لمنصورهمحمود ش|كر شبــــ|نه حسن جنينتـــ98|689
264o95|يم ه تـــوفيق معوض |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
782|68| نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقيه |لسيد محمد ع
9o2|o9 معهد ف ص سوه|جرح|بــــ محمد ع محمود
د|بــــ حلو|ن|مصط محمود فكرى ع8923|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | عبــــد|لعزيز شو عبــــد ربــــه359534
زر|عه |سيوطه|جر محمود محمد |بــــوزيد 885462
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر محمد عبــــد|لع|ل محمد 452|89

رهخ|لد ج|د عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لصمد7|9|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
83oo|9|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىله|م ع |حمد حسن
يم مصط عبــــد|لع|ل مو4|37|4 |د|بــــ طنط|مصط |بــــر|
ندستـــ حلو|نحمد مه محمد خل|ف|29376|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|رحمتـــ محمد رض| |لحسي |حمد338842
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2|332oيتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /رينور|ن |لسيد عبــــد|لحميد فرح|تـــ لم
|4454oندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن |لسيد محمد دي|بــــ
7oo|49بــــي |حمد طبــــ حلو|نمحمد |حمد |ل
ر فؤ|د عبــــد |لر|زق عم|ر529344 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد م|

تـــج|ره بــــ سويفحس |حمد حس محمد6|579
نوعيتـــ كفر |لشيخسل محمد محمد قدرى ميل|د52|5|4
رهند| |حمد شح|تـــه عبــــد|لص|دق33744 د|ر |لعلوم ج |لق|

77o775تـــج|ره |لزق|زيقحن حس|م حسن |حمد |لحمل|وى
42642oزر|عه كفر |لشيخندى محمد فيصل محمد |لشن|وى
22692o|رهحمد عبــــد|لن| محمد نجم د|ر |لعلوم ج |لق|
8o5|98يم عبــــد طبــــ |ل|سن|ن |لم |لسيد عص|م |لدين سيد |بــــر|
87643o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمق|ر من عبــــد|لمل|ك مل
785847| د|بــــ |لزق|زيق|حمد يح محمد |ل|ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمدى |حمد عبــــد |لعزيز |حمد مدكور484534
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ محمود محمد يوسف ع|مر3|4859
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|ره مر|د من يوسف جرجس3|94|4
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن سعيد عبــــد |لعزيز |لش|444989
ش|م محمد |م عبــــد 479867 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحس|م محمد 
د|بــــ دمنهور|حمد محمود رف| |سم|عيل|495697
52o642كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررو|ن |حمد ع |حمد عبــــد|لع|ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد ه| عبــــد |لق|در محمد||62875
46o59oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نرم ز حبــــيبــــ حبــــيبــــ
طبــــ |ل|سكندريه|ء محمد محمد بــــلبــــع|7566|5
4o6552حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهتـــ محمد فؤ|د |حمد |لسيد ع|بــــد
ره|س|ره |حمد |بــــو|لعل| ع236677 د|بــــ |لق|
وف|تـــمنه | محمد |م محمود754254 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o7544تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|يدى |حمد عبــــد |لسل|م محمد عثــــم
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمود محمد عبــــد|لمحسن |حمد  884298
6793ooندستـــ |سيوطجميل سليم|ن جميل ع سليم|ن

ره|يم|ن ط|رق عبــــد |لع| عبــــد |لجليل22|33 د|بــــ |لق|
75o8|6علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ي| عبــــد |لرحمن حسن يوسف

تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ |حمد |حمد محمد |بــــوزيد2|446
25o859|ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمنيه ذ محمود ذ |لبــــح
 |حتـــ وفن|دق |لم |مه| حس جبــــ| حس 5665|8

ف عطيتـــ ض| |3964| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نقتـــ |
4|92ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر س| |لشح|تـــ |لسعيد لولو
4965o8تـــربــــيتـــ دمنهور |ر |حمد خميس ع حمورى
يم حسن |لسيد محمد|87|39| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء |بــــر|
يم عبــــد|لفتـــ|ح غريبــــ267934 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد |يمن رش|د محمد36285
7o762oحقوق |لمنصورهمحمد |بــــو بــــكر |لسيد |لعدل محمد
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4o6|o|يم فتـــ عثــــم|ن تـــج|ره دمنهوره|جر |بــــر|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد صبــــرى |لسيد عبــــد |لح|فظ778672
273oo|تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديرحمه محمد سعد |لدين |حمد حسن
4o3393تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر ع محمد مسعد عبــــد |لق|در
ري|ض |طف|ل |لمنصورهعزه عبــــد |لرحمن لط |حمد ع|مر699583
78|o69نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عم|د محمد ع

رهحمد سيد |حمد |بــــو زيد|44362 طبــــ بــــيطرى |لق|
69|o|8 د|بــــ |لمنصوره|عبــــ محمد |لسيد |م |بــــو|لعن
4|o496د|بــــ طنط|حس|م فتـــ عبــــد |لمقصود |ل|شقر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع |ء سعيد محمد منصور335932
وف|تـــندى نبــــيل ع غز|ل|49759 معهد ع| خدمه |جتـــم|عيه دمنهور بــــم
تـــربــــيتـــ |لم |م|ري جرجس فه عبــــد|لملك4763|8

تـــربــــيتـــ بــــ سويفريه|م |حمد متـــو |لسيد54857
5o7o3oزر|عه |ل|سكندريهد | خ|لد رمض|ن خليل
8o69oo|يم ك|مل تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |يه سيد |بــــر|
ح764489 يم |حمد  ندستـــ بــــور سعيدمحمد ع س|لم |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ر|ن| رمزى نصيف رمزى|34228
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد حس|ن محمد طه6645|8
ندستـــ |لزق|زيقوليد فتـــ فؤ|د |لشح|تـــ عبــــد |لع|ل665|77

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|يدى حس حل شح|تـــتـــ|36|5
2698o8ق|وى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم ع|دل |لسيد عبــــد | |ل
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجوزف مجدى لطيف بــــغد|دى  |493|9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطبــــسنتـــ محمد |نور مصط 849666

6o268علوم بــــ سويفمريم محمود مصط عبــــد |لمجيد
يم ع|مر|9|2644 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |لسيد محمد محمد محمد س| 359476
475o3oتـــج|ره |ل|سكندريهكيفن |س|متـــ صليبــــ ذ

ره|محمد حشمتـــ عثــــم|ن عبــــد |لعزيز26484 د|بــــ |لق|
3|7o56ر عبــــد|لسل|م |حمد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنتـــ | م|
تـــ |حمد محمد |حمد|354778 علوم ع شمسم
5|8o39د|بــــ دمنهور|رو|ء مصط من قمره
5273o7|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن|دين عل|ء |لدين عبــــد|لنعيم عبــــد
33o682زر|عه مشتـــهره|جر |لسيد ف|روق |حمد
تـــج|ره بــــنه|محمد نبــــيل محمد |لحسي 264977
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد محمد محسوبــــ |لفض |627483
 |حتـــ وفن|دق |لم |سيد رض| سليم جمعه 6626|8
معهد ف ص بــــنه|ندى محمد ف|ضل ع329937
تـــج|ره سوه|جنوره|ن محمد محمد محمد |لمزين4798|4
د|بــــ |لزق|زيق|تـــسنيم ي| صل|ح صل|ح متـــو777223
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحسل سيد ف|روق سيد زي|ده764692
4|253oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آل|ء صفوتـــ تـــوفيق عوض
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|28o27تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفؤ|د ع فؤ|د |حمد
4292o6 صيدله طنط|ندى بــــسيو محمد سيد أحمد |لحن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم يح حس ع8768|3
6o474|يم ن تـــربــــيتـــ طنط||ء |س|متـــ محمود ع |بــــر|
7o56o8|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |لسيد |لحسي |لسيد فرج

رتـــمحمد محمد فؤ|د |حمد33||2 علوم ري|ضتـــ |لق|
ف9946|2 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|من|ر عدن|ن عز|لدين محمد 
ندستـــ ع شمسمحمد عص|م عبــــ|س عبــــد |23293|
ه قن|وى ص|لح عبــــد|لكريم|2693|9 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج م
ف|2759| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــسنتـــ ع|دل عصمتـــ 
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |وجدى سيد ع خل|ف 893583
طبــــ بــــنه|محمود رمض|ن عبــــد|لعزيز مليحه257882
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمرفتـــ ك|مل عبــــد|لحكيم قطبــــ235879
8o4365تـــج|ره بــــ سويفس|ره محمد تـــوفيق عبــــد| سيف

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم|رين| ي ج|د |لكريم ي7|252
9o7876 تـــج|ره سوه|جبــــولس كم|ل شح|تـــه سمور
م |حمد |لبــــديوى محمد عبــــد|لبــــ|سط 3289|3 تـــج|ره ع شمسد
يم حس 4299|4 يم |بــــر| رتـــ|ض عمرو |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o4627|تـــج|ره دمنهورحمد س| |حمد حسن |لمنصورى
تـــج|ره دمنهورمؤمن محمد ع محمد محمد487445
839o|6 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| |لش|يبــــ نجيبــــ ز
ش|م سيد عبــــد |لغ 9||65| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى 
3554o4يم ع محمد حقوق بــــنه|من|ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن |حمد محمد |لطبــــ|خ33|257
ند|وى شنوده 3|9238 معهد ف ص سوه|جه|يدى بــــطرس 
معهد ف ص |لزق|زيقآيه عثــــم|ن محمود ع6|6368
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر ح|مد ع ح|مد6293|3
42282oحقوق |ل|سكندريهند فرح|تـــ سيف عبــــد |لحليم
689o5o|تـــج|ره طنط|حمد عوض |حمد عمر |لنقمه
6o8988تـــج|ره طنط|ند محمد |حمد بــــدر |لدين
4ooo33ف عبــــد |لوه|بــــ عثــــم|ن يونس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رن| أ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ع |ء حسن ع |حمد مصط 784498
يم |حمد38|485 ف محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر |
صيدله |لزق|زيقر|ند| ط|رق فتـــ عرفه635844
تـــربــــيتـــ ع شمسنهلتـــ |حمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لع|ل ج8|3487
438o6oطبــــ كفر |لشيخدير محمد عبــــد |لعزيز ح|مد نو|ر
827o||تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر ن خميس ج|د

|48o9|لسن ع شمس/ري|ضتـــ||ء |حمد مصط عبــــد |لحميد
4o5672د|بــــ |ل|سكندريه|ش|دن حسن مجدى محمد ع خليله
علوم دمنهورندى ع |حمد زيد|ن ع64|5|5

د|بــــ |لفيوم|ك|رين عم|د ك|مل عطيه|6693
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معهد ف ص بــــ سويفكريم شعبــــ|ن محمد محمد|32|6
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه صل|ح محمود سيد 7|8768
رهمصط يح عي |حمد سل|م697|2| تـــج|ره |لق|
طبــــ سوه|جمحمود صفوتـــ ع مه 898658
يم محمد ثــــ|بــــتـــ66679| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|من|ر محمد |بــــر|

رهسل سيد ذ شح|تـــه مط|وع|487| تـــج|ره |لق|
54o86طبــــ |لفيوممريم م|جد محمد محمد طلبــــه

تـــج|ره |لزق|زيقجه|د ي| صبــــ محمد ند|3932|6
طبــــ |لزق|زيقندى نج|ح جوده محمود ع234||7
تـــج|ره |لزق|زيقع |يمن |حمد |حمد فر|ج636332
6|27|o تـــج|ره طنط|سه|م عبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لرحمن
نوعيتـــ |لفيومورده مهدى عبــــد|لق|در كيل| 68222

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسع|د محمد عبــــد|لسميع محمد267338
ندستـــ بــــور سعيد حمد محبــــ محمد عبــــد |للطيف محمد عمر686679
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|طف سل|مه خلف |752458
ندستـــ ع شمسيح محمد محمود محمد ع |لهر|س5556||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمه| |لسيد عوض |لسيد حمد6||8|5
2823|oتـــربــــيتـــ ع شمسر| جم|ل سعد شكر

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسلسبــــيل عز|لدين عبــــد |لق|در سيد س||256
9o2o|8 د|بــــ سوه|ج|ه|له محمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لل|ه
2468o4ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لكريم عبــــد|لحميد يوسف
36o428|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عل| عبــــد|لر|فع محمود مصط حج
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ديتـــ محمد سعيد ع عوض336565
6o56|8لسن ع شمس|سم|ح عبــــد|لحميد رجبــــ عبــــد|لحميد سليم
8o9o|3|ندستـــ |لم |حمد عبــــد|لجو|د رجبــــ عبــــد|لجو|د
5o88ooزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهخ|لد زكري| م |لدين شد|د
يم |لمن 55|692 حقوق |لمنصوره |قه و|ئل نبــــيه جوده |بــــر|

5o|68| لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يوسف عص|م شح|تـــه فتـــح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرو|ن صبــــ |لحسي نعن|عتـــ437898
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد ع بــــدر|ن|95|46|
علوم طنط|ي|سم محمد |لعزبــــ نوفل8|8||6
9o77|o  |ر عبــــد تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عبــــد|لر|زق |لز|
يف محمد |لنقر| 2388|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد 
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد ع ع |لسيد |بــــو فرو||43642
رهعمر |يمن |نور مو س|لم7|49|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق |لمنصورهمصط محمد رمض|ن |لعيسوى |لخو678497
تـــج|ره |لمنصورهمهند محمد عبــــد |لش| |بــــو|لعبــــ|س 688852
7o8866 يم |لقني تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى محمد |حمد |بــــر|
8o2279ندستـــ |لم |محمد حسن عبــــد|لرحمن قطبــــ
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود |حمد محمد محمد755366
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــنور| ط|رق محمد |سم|عيل343344
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|37o23إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىكريم محمد حسن ه|رون
تـــج|ره |سيوطحمد صل|ح ك|مل مؤمن|59762

8o9|43لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جن|تـــ عبــــد|للطيف ع عبــــد|للطيف|
7o|325ل|ل |لسي لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد مسعد |حمد 
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــف|دى |حمد طلعتـــ حمد|ن26445|
62968|| وف|تـــيه|بــــ سعيد محمد رمض|ن مو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد |حمد حسن839839

9o534يف عطيتـــ د|بــــ بــــ سويف|عدى محمد 
رهحمد محمد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ|244295 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفرح محمود حسن مر478294

يم جبــــي |64|7 طبــــ |لفيومعبــــد|لرحمن مهدي |بــــر|
|7o789حقوق ع شمسفخري رمزي فخري تـــوفيلس
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد |نه عزتـــ سليم|ن حن| منصور439993

695o4|زر|عه |لفيومسم|ء لطيف ك|مل محمد
6466o5معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدأمل زين بــــهج|تـــ |لسعيد ريه
6o2965|ف سعد نحله |د|بــــ طنط|ميمه |
كليتـــ |أللسن سوه|جحس|م حسن عبــــد |لشفيق عبــــد |لجليل462538
|5358oيم ره|ف|طمه عبــــد |لر|زق |لسيد |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق |لزق|زيقبــــسمتـــ محمد محمود عبــــد |لرحمن |لمشتـــو 774843
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه محمود عبــــد|لعزيز عزبــــ |حمد|52|627
ى محمد عرفه ع رضو332228 ف محمد خ رهمجد | عل|ج طبــــي |لق|
26o|35تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم مصط مو |لسيد
68|o35| ل|ل |ل|سل|م محمد عبــــد تـــج|ره |لمنصورهمحمد 
6|67o8د|بــــ د |ط|منتـــ | ي| محمد |لسيد عوض
32353oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |حمد نور |لدين |حمد رضو|ن
يم محمد|498|64 زر|عه |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء |يمن عبــــد|لحميد |لبــــحر|وى|236255
4333o9|د|بــــ طنط|حمد فتـــ محمد عبــــد|لمع رزق|
9|o9|5 يم حقوق سوه|جمحمود ع|دل |حمد |بــــر|
62o2oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ص|بــــرين سعد|وي سيد سعد|وي
|لسن |لم |رح|بــــ جم|ل فر|ج محمد922|5

 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد رض| خ|لد قريش5895|6
||9o9|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمريم محمد |لعزبــــ |سم|عيل
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمن|ر سم محمد عبــــد|لعظيم957|52
ندستـــ ع شمسعمرو حل عبــــد| محمد667||3
تـــمريض ع شمس د | محمد عبــــد|لحليم شح|تـــ237628
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد شح|تـــه محمد77|427
22oo45يم رهدين| رأفتـــ عبــــد|لعظيم عليوه |بــــر| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|ر| محمد ع|مر سهيل |89979
2|5o63 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود صل|ح محمد عبــــد |لعزيز عبــــد

رهم |حمد حس |حس|ن|7|325 تـــج|ره |لق|

Page 4504 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

2562o3 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعمرو محمد |لسيد خ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ريم |لسيد |حمد محمد755375
يم328762 ندستـــ بــــنه|محمد |لشح|تـــ |نور |بــــر| كليتـــ 
4|75o2يم عثــــم|ن حقوق طنط|محمد سم ذ |بــــر|
د|بــــ ع شمس|م محمد محمد نور|58|62|
علوم بــــورسعيدرو|ن ي| ع |بــــو يوسف763324
5o7458تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن ع حبــــيبــــ محمد سعد زغلول محمد حبــــيبــــ

264o7 حقوق |سيوطبــــيتـــر ميل|د بــــطرس |م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــسمه محمد |حمد محمد عبــــد |لكريم|67549
يم ر|غبــــ696739 طبــــ |لزق|زيقبــــثــــينه محمد |بــــر|
علوم حلو|نرحيل حسن |حمد حسن74562|
5|o848وى معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حس عبــــد |لمنعم حس |ل
4oo927د|بــــ |ل|سكندريه|دير سليم|ن |سم|عيل عبــــد|لسيد ع

637o3| د|بــــ بــــ سويف|محمد عز |لدين |نيس عوض
5o5293ف فؤ|د فه علوم |ل|سكندريهبــــيشوى |
5288o4تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد محمد |لنج|ر
د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر عم|د عيد ج|بــــ |||4826
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط سل|م نش|تـــ |سم|عيل زي|ده|876737
ندى2|3372 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|روم| مختـــ|ر مرشد 
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه ط|رق ه|رون عبــــد |لوه|بــــ ش25275|
6o8586حه وفن|دق |لمنصورتـــس|ره جم|ل عبــــد|لعزيز |بــــو عقيله| 

رهقتـــ |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد|77554 صيدله |لق|
||5o3|ره|ن|ن محمد مصط ع عل|م |لق|
7o8828طبــــ |سن|ن كفر |لشيخغ|ده |م محمد |حمد صقر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عمر جبــــر عبــــد |لكريم جبــــر45276|
6365o6|ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف عطيه عبــــد
علوم حلو|نك|تـــرين يوسف وليم حن| |246|6|
ى عبــــد |لستـــ|ر يسن33||2| رهي|ر| ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
42o273يم عبــــد |لحليم |حمد فوده تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه عم|د |حمد محمد م|لك|245|27
9oo|95 لس غندور ف|م صليبــــ طبــــ بــــيطرى سوه|جك
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق عبــــد|لوه|بــــ فه عبــــد|لوه|بــــ258283
حقوق |لمنصورهدع|ء فوزى  |ر |لسيد 897743
26334oعلوم بــــنه|ي|ر| |م سعد ع|مر
7o46o7|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لو|حد محمد بــــرين
معهد ف ص بــــنه|محمد صبــــرى عبــــد|لغ |لورد| 3|2658
يم مر ع |م|439528 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخرو|ن ك|مل |بــــر|
235o6o رهمحمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |حمد مو تـــج|ره |لق|
6o4985كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس محمود محمود |لعبــــ|دى عبــــد |لرحمن
د رضو|ن محمد خلف325724 د زر|عه مشتـــهربــــ|تـــتـــ 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|له عبــــد|لعزيز |حمد |لسيد249739
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|4o386ش|م ه|شم حموده تـــربــــيتـــ حلو|نسل 
تـــج|ره ع شمسه|جر شح|تـــ نوبــــى سعد| ع322325
896o35 |يم شلق تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنوره|ن خ|لد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|ريه |سحق عبــــده صليبــــ 883875
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ | مصط فتـــ |حمد|354527
26o265ر عبــــد|لغف|ر عثــــم|ن زيــد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء م|
4o67o||د|بــــ |سيوط| |ر محمد تـــوفيق عبــــد |لعزيز |لسن
33996oيم |لسيد فرج ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقحسن|ء صبــــ |بــــر|
269o6|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخر|ند| ربــــيع حمد | |لش|ذ
83842o|يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه حسن محمد |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل سعيد33|7|7
زر|عه ع شمسعبــــد|لرحمن مجدى محمد عبــــد|لفتـــ|ح343373
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نس|ره |لسيد محمود عبــــد|لد|يم|84457

صيدله حلو|نحمد مرزوق فه محمد||6596
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد |نص|رى محمد ز|يد|789|54
معهد ف ص |سم|عيليهرو|ن ط|رق طلعتـــ محمد عبــــد |للطيف خط768964
معهد ف ص طنط|ش|م سعيد عبــــد |لعزيز رضو|ن|42994
يم639286 رتـــ|من|ر مبــــروك سيد |حمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|486o5|علوم حلو|نص|لتـــ محمد ع عثــــم|ن محمد
حقوق طنط|منيه رجبــــ دندر|وى حسن |حمد|3|4999
7o4525 حقوق |لزق|زيقع |ء |حمد عبــــد |لحميد عمر |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد جمعه سلومه محمد|63248
حقوق حلو|نعمر |يه|بــــ |ل|ل محمد حندوسه|4976|
ندستـــ طنط|محمد س| سعد بــــسيو عبــــيد449628
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لرحمن ش| |249855
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد مو شح|تـــتـــ784328
64o977|يم محمد عطيه محمد حسن حقوق |لزق|زيقبــــر|
رهندى محمد رف| |حمد رف|5289|2 تـــج|ره |لق|
54348oزر|عه طنط|ر| | ف|يز |حمد عبــــد|لعليم محجوبــــ
2335o||لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يم|ن |حمد حمزه عبــــد |لفتـــ|ح عمر
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|لرحمن 453283
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل رض| |لسيد عبــــد|لمجيد9243|3

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عم|د وجيه جرجس66754
486546| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد لط عبــــد |لحليم خ |
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعمر جم|ل محمد طلبــــه26627| ل|ك|ديميتـــ |لم
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنوره|ن خ|لد محمد حسن فرج443948
27o97||علوم حلو|نسم|ء محمد ص|وى محمد
|62o27حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمود ع |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى |س|مه رمض|ن عبــــد |لرحمن54|63|
تـــج|ره بــــنه|سعد سعيد محمد محمد رف| |348596
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد حس عبــــد | حس محمد27335| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
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تـــج|ره دمنهورعمرو خميس محمود نور|لدين493452
6o7372تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند| محمد عطيه |بــــو |لدق|ئر
وتـــى3|4866 حقوق |ل|سكندريهح|زم جل|ل حن محمود |ل
وف|تـــمه|بــــ |سم|عيل محمود |لقط|ن34969| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o4737يم سليم|ن خدمه |جتـــم|عيه |سيوطميل|نه مل|ك |بــــر|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند سعيد محمد يس25367
42833oمعهد ف تـــمريض طنط| نوره|ن سعيد مختـــ|ر مر
6o5662|طبــــ |لمنصورهين|س سم ح|مد عبــــد|لمغ عوض
يم |لدسو سعيد |لسيد839|33 تـــج|ره بــــنه|حمد فريد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه عبــــ|س عبــــ|س حسن |لمر692585
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|رتـــ عبــــد |له|دى |لسبــــ| عبــــد |لرحيم489862
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد عبــــد|لبــــ|سط طه عبــــد|لبــــ|سط|496|23
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|أم| عبــــد |لعليم محمد حس |93||6
687o58 تـــمريض |لمنصورتـــ دين| |حمد عبــــد |لعزيز حس مصط
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس محمد س| 755572
69oo68تـــربــــيتـــ |لمنصورهشمس عبــــد |لرحيم شمس محمد
ندستـــ |لسويسحس|م ح|تـــم حس عبــــد| |لنج|ر768585
د|بــــ |لمنصوره|سهيله ص|بــــر محمود |حمد687634
8342o5تـــج|ره سوه|جع|صم عبــــد|لبــــديع عمرعرف|ن محمد بــــديع
6o|426تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل| ع|طف عبــــد |لق|در نوفل
4446o8 يم مصط مصط تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه عبــــد |لبــــ|سط |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمود ص|دق حسن4|675
ره|رح|بــــ ي| محمد عبــــد|لمجيد7|5|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8oo|27علوم |لم |نو|ل عمرو سليم|ن محمد
تـــج|ره ع شمستـــو عص|م وديع سل|مه49|7||
6|7oo2|يم عك كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحن|ن محمد |لتـــ|بــــ |بــــر|
علوم |لمنصورهحبــــيبــــه عبــــد |لحكيم ري|ض محمود محمد3|4268
42o|o4تـــج|ره كفر |لشيخسل محمد كم|ل قنديل محمد
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء خ|لد غريبــــ |لسيد مصط |774476
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ع فتـــ ع رمض|ن479556
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ليدي| |يمن لط ذ 5279|8
76639oحقوق بــــورسعيدس|ره محمد مختـــ|ر عبــــد |لر|زق |لقف
رهجوشو| جورج نجيبــــ جرجس|694|| حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسنوره|ن عمرو د|خ |لورد| 53||35
266o98 |كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد|لستـــ|ر ش
علوم |لمنصورهمنيه محمد ه|شم سل|مه سلط|ن|932||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| فوزى ح|وى عبــــد | عبــــد |لرحمن234||4
تـــربــــيتـــ بــــور سعيديم|ن محمد |سم|عيل |حمد شهده|74|764
علوم |سيوطشيم|ء محمد ضيف ع 885328
4|o83oسن|وى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|زينبــــ عيد سعيد |لسيد |ل
697o89د ندستـــ |لمنصورهطه محروس |لسعيد مج|
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كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــس|ره مدحتـــ |لهند|وى محمد |لهند|636935
252o|6| ر محمد فتـــح د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد بــــ|
تـــج|ره سوه|جي|ر| صل|ح ه|شم |حمد 924882
ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | مسعد |بــــو |لمجد محمد |بــــو |لمجد693353
رهبــــسمله |لرحمن ع|دل حميده عبــــد |لسميع8826|| طبــــ بــــيطرى |لق|
ش|م محمود محمد6|||2| رهوق  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــمريض |إلسكندريتـــ يه محمد سليم ع |لبــــدوى||42674
6o3782تـــج|ره طنط|وس|م محمود عبــــد|لبــــ| ي|قوتـــ
تـــج|ره كفر |لشيخش|ديه منتـــ بــــدير سيد أحمد |لزفتـــ|7654|4
7o964o تـــج|ره |لمنصورهم محمد |لسعيد حس |لخو

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سهيله حس سيد ع25236
42o234 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|أمل محمد |لسعيد |حمد |لدسو
|د|بــــ طنط|محمد محمود عبــــده محمد س|لم27|2|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء مصط مبــــ|رك مصط |832797
64oo3o|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يه |لسيد محمد |حمد عبــــد|لحميد
حقوق د |طعمر |لسيد |لعربــــي مصط |بــــو عط|7636|6
686o72د صيدله |لمنصورهنوره|ن حمدينو |حمد |لسيد مج|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ربــــيع عبــــ|س عبــــد |لوه|بــــ683977
8o333|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد| ع حسن |حمد
83|8o7تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد ع سليم|ن
ى2|4753 ندستـــ |ل|سكندريهر| كريم غبــــري|ل تـــوفيق |لم

د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد |لعزيز سليم|ن فتـــ مصط 54229
2663o6فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط مجدى سيد |حمد عبــــد|لغف|ر
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر مصط عبــــد|للطيف |حمد5|4463
822oo|رتـــ|ه|جر فيض ي عطيه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
79o|98يم معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد محمد عبــــد | |بــــر|
437o78تـــ تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء عبــــد |لع| عوض |حمد |بــــو خ

ره|ه|يدى محمد عبــــد |لحميد  عبــــد |لحفيظ |3844 د|بــــ |لق|
442|64| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد طلبــــه مختـــ|ر |لغريبــــ ج|بــــ |
ش|م محمد نج|تـــى يس6448|2 وف|تـــمهند  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسرو|ن خ|لد ع محمد |لبــــلتـــ| |47|27
علوم دمنهورآيتـــ حسن عبــــد |لعزيز إم|م7644|5

45o|4| زر|عه ع شمسحمد خميس مو ز
5574o|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد ز |سم|عيل عبــــد |لعزيز

معهد ف ص طنط||ء سم عبــــد |لوه|بــــ |لنج|ر|65|432
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود سليم محمود سليم2|3538
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لعزيز جمعه عبــــد |لعزيز جمعه |85|637
5|556oد|بــــ دمنهور|ريم محمد محمود حسن محمود
5o73|9فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل ع محفوظ محمد سعد
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــع عبــــد|لح|رس ع محمود 923626
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمد حس رمض|ن325728
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نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد |لرحمن محمد شعل|784299
|4oo88|إعل|م بــــ سويفيم|ن عص|م ع ع عطيه
ن| |لسيد محمد |لسيد فرج637356 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نريه|م مجدى فتـــ عبــــد |لرحمن|2|684
4|4|o3|يم عبــــد |لق|در تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء محمد |بــــر|
6|33o8|طبــــ طنط|لحسن حمدى |لصبــــ| |لسيد لقمه
85728oيم تـــمريض |لم | منصور عبــــد|لحميد عبــــد| |بــــر|
ش|م محمد ع محمد488255 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط 
534o6|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجه|د محمد فؤ|د ع ه|شم
7o7333 نوعيتـــ |لمنصورهس|ره محمود مصط رجبــــ مصط
تـــج|ره ع شمسبــــسمتـــ ي| سيد ج|بــــر8|3595
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى سيد عبــــد|لمجيد عويس |لك|رم996|27
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد عبــــد|لبــــ|سط بــــدوى عبــــد634973
د|بــــ |ل|سكندريه|وق سعيد محمد ه|شم ع 447882
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد محمد |لمتـــو عبــــد|لع|ل|353853
7o2oo5|يم ع |لسيد معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــس|مه صل|ح |بــــر|
875||o تـــربــــيتـــ |سيوطخ|لد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لح|فظ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود تـــوفيق عبــــد |لموجود محمد76|782
4o6o56حقوق طنط|مريم ع|دل و|قيم حكيم بــــولس
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنور|ن زين |لع|بــــدين |بــــوزيد خليل32595|
يم |حمد |لملي 485329 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقندى |لسيد رمض|ن محمد حس|ن 782796
78546o|يم |حمد محمد طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمن|ر |حمد شو |لسيد |لبــــ|ز||6928
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عمرو |سعد حس عصعوص8497|6
يف سيد |حمد عو|ض9|3485 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى 
6|96o6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء ع ع ع |ل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن عبــــد|لرحمن محمد بــــخيتـــ274576
ف فتـــ |حمد|852766 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد |
نوعيتـــ |ل|سكندريهأسم|ء محمد ع محمد ص|بــــون2|4986
يم بــــدوى3|6967 تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه مجدى فه |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق |حمد صبــــرى |حمد637247
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ |ده محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لحليم7682|4
49o57oتـــج|ره |ل|سكندريهسلوى ع|دل عبــــد |له|دى |لغريبــــ
بــــي |حمد حموده686528 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |ل
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره جم|ل عبــــد | ع قرمد|68387
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور محمد نور|لدين محمد278358
62o446لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد ر| ح|فظ |لف|ر
7|2o3oى ع قوره طبــــ بــــيطرى |لمنصورهع |ء محمد محمد  |ل|بــــ|ص
طبــــ ع شمسيم|ن حن |حمد محمد|369|6|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد عل|ء عبــــد |لحميد ع بــــدوى|428|68
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تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر سعد شعبــــ|ن عبــــد|لبــــ|سط427322
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد محمد مصط |بــــر884|26 كليتـــ 
وف|تـــعمر |حمد |لسيد أحمد حسن6|7578 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق ع شمسمحمد عبــــد|لص|دق حف عبــــد|لص|54|3|3
يم عبــــد|لحميد |لزي|تـــ|3329|4 حقوق طنط|لسيد |بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمصط تـــيس عبــــد |لجليل عبــــد|لظ|443|76
ندستـــ ع شمسسهيله عبــــد|لع|ل ج|بــــر عبــــد|لع|ل32|7|2
4|o979حقوق طنط|رو|ن ح|زم محمد محمد |لديبــــه
فنون جميله فنون |لم |ي|سم محمود |بــــوبــــكر عبــــد|لحفيظ565||8
يم|63|629 طبــــ ع شمسيم|ن حم|ده |حمد |بــــر|
|26o44ندستـــ ع شمسمحمد |يمن محمد جم|ل |لدين أحمد شفيق
9o6559 تـــج|ره سوه|ج |ده محمود |بــــوحس|بــــ عبــــد|للطيف
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدير مو ع حس 273682
نوعيتـــ |لزق|زيقوف|ء محمود عطيه محمود777385
27|o8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره نور|لدين ح|مد |لسيد محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندى عبــــد|لبــــ|سط فتـــ محمد|63554
4785ooعلوم دمنهورنجوى مصط |لسيد سليم د|ود
ش|م كم|ل |لدين رزق |حمد977|68 حقوق |لمنصورهلبــــ 
يم |لنخل5626|4 حقوق طنط|عبــــد| محمود سعد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د عزتـــ سعد محمد |لش|ذ 479673
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد |حمد ز |لظريف33|5|2
د|بــــ |سو|ن|ي|سم عبــــده محمد عبــــد|لسل|م489454
رهنور|ن مجدى محمد عزتـــ293|2| تـــج|ره |لق|
7oo229|نوعيتـــ |لمنصورهيه محمد شو |بــــوبــــكر
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| عبــــد | عبــــد |لع| |لمر |68973
ندستـــ |لفيومزي|د حسن حسن عيد49|626

رهعبــــد|لرحمن عز|لعربــــ ع محمد32447 حقوق |لق|
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشوق |حمد محمد |حمد محمد999|78
5|62|o|طبــــ |ل|سكندريهسم|ء سعيد رجبــــ يوسف بــــدر
تـــمريض |لزق|زيق شهد وف| مصط شح|تـــه|63865
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر |لسيد |حمد محمود276637
|4762oرهعبــــد | رض| مهدى عبــــد |لمطلبــــ زر|عه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره رض| صل|ح |لدين عبــــد|لحكيم 263782

57o26تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء حس ع عم|ر
يم عبــــد |للطيف مصط 67|634 ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــتـــ |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخيم|ن س| عبــــد| شبــــكتـــ||45363 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن جميل عبــــد |لعزيز مو قنديل|266382
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد ع |لسعيد محمد|752732
6o537oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى عص|م عبــــد |لبــــديع |لشوره
يم محمد حس |436623 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن رض| |بــــر|

6767o|ندستـــ |لفيومندرو عم|د ف|يق عوض
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ندستـــ بــــور سعيديه محمد ف|روق حميد عبــــد |لخ|لق|763399
7|326o|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد |لحسي |حمد معوض ف|يد

د|بــــ بــــ سويف|طه محمد عبــــد | ح|فظ|2|59
رهرغده |لر| محمد |م 7|5||3 علوم |لق|
ره|رحمه محمد رأفتـــ سيد235647 د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|ريم ص|بــــر عبــــد|لرسول عبــــد|لع|ل|586|3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | رمض|ن محمد ك|مل |بــــو زيد|68727
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء جم|ل محمود محمد|2439|8

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد محمود محمد محمد6|453
تـــمريض |لفيوم سه| |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لو|رثــــ86462

7|227oمعهد ف ص |لمنصورهمروه شو ر|شد حسن |سم|عيل
لسن ع شمس|رن| |حمد محمد محمد عبــــد |ل22|9||
7|646o بــــي تـــج|ره بــــور سعيدد | |س|مه محمود مو| |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين محمد سعد محمد عمر8|4752
4o4254حقوق |ل|سكندريهمرو|ن |حمد عبــــد |لعزيز محمد

تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر محمود عبــــد|لعزيز محمود69877
رهملك خ|لد عي مصط منصور5682|| حقوق |لق|
822|o7د|بــــ |لم |حبــــيبــــه محمد جم|ل شح|تـــه عبــــد|لرحمن|
|53ooo|صيدله حلو|نحمد خ|لد محمد عبــــد |لحميد
35o578كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| ج|بــــر عبــــد|لعليم حسن

يم عبــــد |لبــــ| عبــــد 45542 علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمرزوق طه محمد مرزوق |بــــوزيد269722
4|6557| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد نبــــيه حس|ن عط||
5|5o79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر مسعود ف|روق مسعود عل|م
ندستـــ |لمنصورهحمد ي| |حمد |حمد سل|مه|675367
4o9663|ى تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |حمد حسن بــــح
تـــج|ره دمنهورحمد ع سعد ع |لسيد|67|495
يف|67|35 |د|بــــ بــــنه|يف نجم |لدين ع 
د|بــــ |سيوط|محمد جل|ل مصط عبــــد|لم|لك494743
طبــــ بــــنه|محمد جل|ل محمد نبــــوى مصط 429489
حقوق بــــورسعيدروف|ن |يه|بــــ محمد ك|مل محمد ع|53|766

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسريه|م عل|ء حمدى حسن36753
7o9o28تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه| |لسيد محمد يوسف |لحد|د
22o95oلسن ع شمس|منه | وليد سيد مصط محمد ع
كليتـــ حقوق |لم |رح|بــــ فرج عبــــد|لوه|بــــ ص|لح857528
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى ي| عبــــد| حسن |لمشتـــو344876
تـــج|ره |ل|سكندريهميخ|ئيل سم عوض جرجس ميخ|ئيل|42437
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء سعيد صل|ح عبــــد|لسل|م|43|629
77|9o4يم عبــــد |لرحمن محمد عبــــد|لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
77|65oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ع محمد كم|ل ع
يم عوض |627938 يل ج |لزق|زيقندى ي| رشدى إبــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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ثــــ|ر |لفيوم|لي محمد ربــــيع حس 498846
زر|عه |لمنصورهندى ط|رق عبــــد |لسميع عبــــد |لغف|6|6835
5o6269علوم |ل|سكندريهنرم سعد عبــــد |لجليل بــــسيس
77|6o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشذ| سعيد عز |لسيد
79o376ندستـــ |ل|سم|عيليتـــخ|لد فر|ج محمد بــــك عبــــد |لغف|ر
794o37يم معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقريه|م |لسيد سليم |بــــر|
357|5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|وق مجدي ص|بــــر عقل|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رغده عص|م لط عبــــد |لغ 7594||
773o83ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن حمدى محمد محمد عليوه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سندس عبــــد|لعزيز ي|س عرفه مشك|49627
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع |حمد ثــــروتـــ |لعدل2|6997
ره|ن|ريم|ن سعيد |حمد منصور حج|زى67668| ثــــ|ر |لق|
8883o6  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطي|سم حس ج|بــــر ع
259o77زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرزوق سعيد مرزوق حم|د
5277ooندستـــ حلو|ندع|ء حسن س|لم ع س|لم رحيمه
نوعيتـــ موسيقيه |شمونحبــــيبــــه محسن مصط ط|حون259675
24753oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| نبــــيل حس محمد
يم  |د|443963 علوم كفر |لشيخمل |م يس محمد |بــــر|
يم54733| يم صبــــ |بــــر| كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نيه سل|مه صديق عبــــد |لعزيز|42838|
|24o9|وف|تـــعبــــد | محمد رض| سيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ن| حمدى عبــــد |لعليم عثــــم|ن4793|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم

|82o|رهمحمد معتـــز محمود حس عزتـــ حقوق |لق|
3295o7ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقي|سم عبــــد|لحليم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
8|69o7|تـــج|ره بــــ سويفيوستـــ | يوسف نسيم حن
8o926||حقوق بــــ سويفحمد مختـــ|ر حمزه عبــــد|لحميد
36o948ندى ندى محمد  تـــ |بــــوبــــكر محمد  حقوق بــــنه|م
لسن ع شمس/ري|ضتـــ| |ء |حمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لفتـــ|ح حس 3449|6
رتـــ|ل |ء مولد ع |لسيد عبــــد|لعزيز266427 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
437o36| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيه محمد محمود محمد سح|
8887o3| ه |نور محمد حس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م
7|75o3د|بــــ |لزق|زيق|ر| | |يه|بــــ عبــــد |لر|زق محمد |لشن

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم مبــــروك |حمد ع4|498
4427o||نوعيتـــ كفر |لشيخل|ء ع|دل محمد شعيشع |لزو|وى
تـــج|ره |لمنصورهدى رض| عبــــد |لمجيد محمد حمد54|678
9o52|2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |يم|ن خلف عبــــد|لنعيم |بــــو|لعل
وف|ندي |حمد محمد ح|دي863883 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|44o79ره عل|ء |لدين عبــــد |لخ|لق محمود عفتـــ تـــج|ره |لق|
3366o8علوم ع شمسمرثــــ| صبــــرى محفوظ عزيز
4387o3طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سم محمد |ل |تـــ
||7o93|رهيؤن| عزتـــ رشدى بــــسط علوم |لق|
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|23o78وف|تـــجل|ل |لدين مصط عبــــد | محمد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
كليتـــ |لطبــــ بــــقن||ء يوسف ع محمود|833645
4ooo6|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــأوز |تـــريس مشيل  |د شنوده
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |لسيد عبــــ|س |لغبــــ| 287755

|526o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|رتـــ حم|دتـــ محمد |لبــــن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طم |م| محمد |بــــو |لمع| ن3||7|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ص|بــــر سيد ع محمدشح|تـــه782993
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد رض| عبــــد|لعظيم محمد ي338227
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء ي محمد مر |سم|عيل|698|64
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |يمن عبــــد|لصمد محمود277477
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد وليد |حمد مرو|ن |حمد||25475
زر|عه د |ط/ري|ضتـــد | رأفتـــ مسعد مخ|ريطه7483|6
ندستـــ |لم |حمد خ|لد محمد محمد|4567|8
رهعل| جم|ل ع عبــــد |لسل|م يونس886|2| تـــج|ره |لق|
6o9||5ندستـــ |لمنصورهبــــه|ء محسن عبــــد |لعزيز |لمك|وى
45o22o| ندستـــ طنط|حمد خ|لد محمد عبــــد|لحليم غ|
36o899علوم بــــنه|محمد ع خليل محمد

7|892| طبــــ بــــيطرى بــــ سويف|ء رمض|ن عيد ع
3334o6بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخ|لد ك|مل ك|مل |حمد
476o69د|بــــ |ل|سكندريه|رؤى س| ع محمد مح|رم
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |لسيد س|لم |لسيد629497
صيدله طنط|سيل |س|مه عبــــد |لمنعم دي|بــــ |لبــــدوى432347

5o78|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفع |لدين منتـــ ع حسن
حقوق ع شمسس|ره طلعتـــ |لسيد ع |لدر|جي 3498|2
69|o96| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لحميد عبــــد
|38o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعل|ء نبــــيل عبــــد |لمطلبــــ |سم|عيل |حمد
43|8o4بــــل عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخثــــروتـــ عبــــد|لمنعم محمد |بــــو
8o4488تـــمريض |لم | يل|نه ر|فتـــ لبــــيبــــ مرزوق
25298oف مر |بــــو حشيش تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ر| | محمد |حمد متـــو 52397
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء مبــــ |سم|عيل محمد|832697
حقوق بــــورسعيدح|زم محمود عبــــد |لر| محمد5|7523
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع عطيه |لديبــــ|25586
7o7837|نوعيتـــ |لمنصورهحمد محمد ربــــيع سليم|ن ربــــيع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهتـــ محمد حل عبــــد |لفتـــ|ح ع|7|683
5o76|5تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم ثــــروتـــ حبــــيبــــ فرج بــــسله
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيتـــ محمد محمود عبــــد|لع|ل|349673
69o398يم بــــي |بــــر| حقوق |لمنصورهط|رق فؤ|د |ل
|3o454د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره وليد صل|ح حسن عبــــد |لفتـــ|ح|
تـــ وض|ح محمد أحمد عبــــد|لسل|م6546|5 صيدله |ل|سكندريهن
تـــج|ره ع شمسمرو|ن |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لحليم532|2|
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54|o3ر ج|د |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــ|ف ممدوح م|
|52|o7ندستـــ أسو|نض محمد محمد كم|ل
5o94|9| ش|م عبــــد |لفتـــ|ح مصل طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد 
صيدله بــــ سويفش|دي صل|ح سيد عبــــد|لبــــ| 24|853
د|ر |لعلوم |لم | |ر |مر|د محمد من|زع786768

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفؤ|د حسبــــ | ع قر ||495
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد |حمد عبــــد |لحفيظ محمد محمد نص 492744
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرن| |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لسل|م |حمد |437894
|2379oرهعمر |حمد سعد ع حمدى |لسكرى ندستـــ |لق|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد حج|ج ميهوبــــ سليم|ن55767
رهعبــــد |لرحمن |يمن محمد رش|د |بــــر|6352| تـــج|ره |لق|

||6o67حقوق ع شمسمحمد عمرو سيد محمد سل|مه
2423o4تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره سم سل|مه |سم|عيل
4o6953|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن ع|دل مرزوق عبــــد |لرحيم
يف766599 د|بــــ |لعريش|يوسف عل|ء |لدين بــــر|وى ع|مر |ل
ره|محمد خ|لد شو محمد76|226 د|بــــ |لق|

ره|بــــسمه محمد محمد |سم|عيل |لعط|53|36 د|بــــ |لق|
6o|7o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|صبــــ|ح فكرى محمد |لبــــرى
رهمنه | سليم|ن س|لم سليم|ن237972 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o4243يم معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد محمد عبــــد |لرحمن |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم عوض محمد بــــدري6|8354
|3|o76ندستـــ ع شمسمحمد محمود محمد عز |لدين
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخع |ء محمد فتـــوح ع عبــــ|ده438229
يم خ|لد ح|مد أحمد محمد مج|9684|4 تـــج|ره كفر |لشيخإبــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويف |ده سم مصط ك|مل53629
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد سليم|ن عبــــد |لر|زق سليم|ن|32|66|
6o46o|د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن محمد |حمد |لشه|وى عوض
تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد يوسف محمد|48|784
فنون جميله فنون |ل|قل|ء عبــــد|لع| محمد سيد|68|272
5o53|5كليتـــ |أللسن سوه|جزي|د فتـــ رشدي ع |بــــو غز|له
4o54o2فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشيم|ء حمدي حسن عبــــد |لمؤمن شليم
معهد ف ص بــــنه|حمد مخلوف محمد مدين|825|25
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد رض| عبــــد|لحميد |بــــو حج|زى||25639
لس سم شكرك جبــــر|ئيل452358 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخك معهد ع| 
48|99oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |لسيد محمد |لسيد |حمد
763o25|ند| حمدى |لسيد |لتـــ|بــــ |لحد تـــج|ره بــــور سعيدرو
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ريه|م محمود ر|فتـــ عبــــد |لر|زق س|لم449884
45|o|o|إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز |ل|بــــي
2935o6لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|كريم محمد ج|د عبــــيد عثــــم|ن|
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم عبــــد |لسل|م س|لم عبــــد |لحليم423927
طبــــ |لمنصورهنورس رض| عبــــد |لخ|لق عطيه مج|682578
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رهحمد محمد سليم|ن محمد مهدي|37496 علوم |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد عبــــد |لغ محمد عبــــد 9522|6
3595o4|د|بــــ ع شمس|يتـــ عص|م حن يوسف
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخشيم|ء ع|طف عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز عويضه453443 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــبــــتـــس|م صبــــري يس |حمد|5|8293
4|34o2|ف محمد حس |لطودى حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــله|م |
يف|43827 د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه عل|ء قطبــــ سل|مه |بــــو
35|357| تـــ رض| محمود عبــــد|لقوى عي تـــمريض ع شمس م
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حس عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح869527
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|متـــ مسعد أحمد محمد دومه49|6|4
و|684942 معهد ف ص |لمنصورهسل|م |لحس|ن شلبــــى شبــــ

468o8ره|من|ر خ|لد سيد سعد|وى ثــــ|ر |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد محمد محمود عبــــد|للطيف36|856 معهد ع| 
7o7287|يم يوسف تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء س| محمد |بــــر|
34|o27|ثــــ|ر |لفيوم|حمد ع صل|ح محمد |لعربــــى
نوعيتـــ |لمنصورهحمد ع|طف محمد |حمد|693573
يم393|2| رهعمر خ|لد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
|5935oوف|تـــمصط |يمن رش|د |حمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
و|ش94|4|6 ندستـــ طنط|ن|در |س|متـــ محمد 
7o3|o5صيدله |لزق|زيقنوره|ن |حمد عبــــد | عمر |لحشودى

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمر |حمد سعيد |لسيد ع |لملو| 29425
نوعيتـــ |لزق|زيق عبــــد |لمنعم ق|سم محمد محمد649433
6o2622ش|م جل|ل عطيه تـــ|يبــــ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعل|ء 
يف786424 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود مجدى |لسيد غريبــــ 
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد| عبــــد|لسميع |لديبــــ99||45
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء مصط محمد |لصوبــــى كريم|884983
6|3o65تـــج|ره طنط|سهيلتـــ |لسيد محمد |لسيد |لحجر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجه|د ج|بــــر شعبــــ|ن محمد |حمد47|478
33264oندستـــ بــــنه|محمد |حمد حسن محمد حسن كليتـــ 
8o3o4|تـــربــــيتـــ |لم |محمد محسن محمد محمد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ر|فتـــ دكرورى محمد|52|4|
475oo5|ر محمد عبــــد |لح|فظ تـــج|ره |ل|سكندريهحمد م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد| رض| ش|كر يوسف صومع247677
3|3|2o| صيدله ع شمسيم|ن محمد رمض|ن محمد حس|ن
يم |لشو|د س|لم338|77 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقدى حبــــيبــــ |بــــر|
8o4847د|بــــ |لم |د | ي| محمد |حمد|
8o2422يم محمد تـــمريض |لم | ربــــيع |حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|ن|ريم|ن محمد فتـــ |لسيد |لغبــــ| 694695

رهندر|وس مجدى جرجس د|ود|44958 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسه| محمد حل عبــــد|لحليم92|9|4
769o4|ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر نس حسن عبــــد |لسل|م عبــــد |لع|ل أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
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يم|633927 ف صبــــ |بــــر| رهحمد | عل|ج طبــــي |لق|
766o7oتـــربــــيتـــ بــــور سعيدك|رين ريمون نعيم يوسف عوض
7o42|||علوم |لزق|زيقحمد عص|م |سم|عيل منصور
9oo8o5 صيدله |ل|سكندريهمن|ر |لهدى جم|ل محمد محمد
885|o3 تـــج|ره |سيوطمريم شح|تـــه سليم متـــرى
ح|ن|53722 يم  ش|م إبــــر| معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــدين| 
256o92حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد|لرحمن مط|وع
رهمريم س|لم ع س|لم46464| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء |س|متـــ عبــــد |للطيف يونس|497563
82|35oيم تـــج|ره بــــ سويفمحمد عيد محمد ع |بــــر|
يم |حمد|752359 يم محمد |بــــر| د|بــــ |سيوط|بــــر|

بــــ44924 رهوق حن محمود فرج| |بــــو|لد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفد|ء |حمد |لن|دي محمد839495

طبــــ |لفيومجه|د حسن عبــــد |لمن جودتـــ|8695
د|بــــ دمنهور|ي|سم حسن سليم ح|رس496695
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن |يمن حسن عبــــد |لسل|م45436|

6o835د|بــــ بــــ سويف|محمد عبــــده |م محمد
32o487ندستـــ ع شمسع محمود سيد ع مر|د

87o73|د|بــــ |لفيوم|يه محمد عبــــد |لحليم حمزتـــ
2|75o2| وف|تـــحمد عمرو ص|بــــر خ|لد مصط تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
صيدلتـــ |سيوط يم|ن |لسيد غ|لبــــ محمد|685|92
6o83o4|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن شو مصط شح|تـــه
48o474لسن ع شمس|م | نشأتـــ حل |بــــو |لي
|6oo82ر ح|مد ع ح|مد تـــج|ره ع شمسمحمد م|
علوم ج|معتـــ د |ط|ء |لسعيد محمد منصور حبــــيبــــ||43986
48o666د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حن|ن ص|بــــر عبــــد |لمجيد محمد ع
نوعيتـــ |لزق|زيقند| ع محمد محمد محمد76|783
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ن| |بــــو|لفتـــوح مه|بــــه236584
43975oد|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر ص|بــــر مصط محمد |بــــو زيد
4o|36|د|بــــ كفر |لشيخ|بــــسمتـــ مسعود غ|نم عبــــد |لفر|ج
ي|69574 علوم |لمنصورهنرم عنتـــر شح|تـــه ع |لبــــح
يدم766||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| محمد مختـــ|ر 
6896oo|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسهيله |حمد |لسعيد |لز
6o|39|زر|عه طنط|عبــــد |لمعبــــود جم|ل |لسيد |لبــــدوى
4|o937تـــج|ره طنط|ه|جر |لسيد |حمد خط|بــــ
يم محمد ع|مر|3786|4 |د|بــــ طنط|حمد |بــــر|
يم فتـــ |لبــــكرى263227 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخن|دين محمد من عبــــد |لفتـــ|ح |حمد 43|439
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|يكل جورج نسيم جرجس6938||
تـــ محمود عبــــد |لرحمن مبــــروك|483628 د|بــــ |ل|سكندريه|م

33o39كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ محمد عبــــد |لع|ل |حمد
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم محمود ح|فظ |لسيد854748
8|44o| م|م محمود ع تـــمريض |لم | ع|صم 
76|65oيم لس وجيه رمسيس |بــــر| حقوق ع شمسك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لغ محمد ع|رف عبــــد |لغ ع|44668
بــــه485968 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سيمون ع|طف موريس و
ف ف|روق |لسيد خط|بــــ342443 طبــــ |سن|ن ع شمسمن|ر |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل عم|د محمود ن حميد27|323
رهمحمود عم|د مصط محمود45795| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ كفر |لشيخعمرو ك|مل رجبــــ ك|مل طبــــ|له9|8|45
75o7|6وف|تـــن|دين ط|رق |بــــو |لمجد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o|579تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|تـــن محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحكيم

5277oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سل ربــــيع كم|ل محمد
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــ|حمد س| محمد ح|فظ وف|684699 م |لع| 

حقوق حلو|نخلود محمد |حمد ع857|2
6256o9طبــــ |لزق|زيقم | م|جد جورج حم|يه
رهمحمد |يمن |لسيد ح|فظ634|22 طبــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس|م محمد يوسف سعيد محمد528356
رهنطون ف|يز عد شح|تـــه|234936 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق طنط|سم|عيل محمد محمد عبــــد |لخ|لق |لبــــسيو |238|6
9o384| معهد ف ص ري|ضه سوه|جعمر جعفر عبــــد|لع|ل عقيل
6o6o47يم |لرجبــــى |د|بــــ طنط|يوسف معروف حسن إبــــر|
76|o5|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــزينبــــ يوسف |لسيد يوسف
884||o  تـــج|ره |سيوطمصط ف|يق شح|تـــه محمد
رتـــ|د | ع|دل سيد محمد أحمد38492| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ع عبــــد | فتـــ ك|مل58758
يم37695 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيف خ|لد عبــــ|س |بــــر|

د|بــــ ع شمس|سمر ع|دل محمد حسن5|3552
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعظيم|259937
6768o4حقوق |لمنصورهمحمد |سم|عيل كم|ل ق|سم
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد |حمد سليم|ن56|67|
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| جفرى ري|ض عبــــد |84339

9o5875|تـــج|ره سوه|ج حمد خ|لد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لع|ل
645o9تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء حمدى رمض|ن ع|يش سل|مه

48|o49|د|بــــ |ل|سكندريه|دير محمد مصط سيد محمد |سم
حقوق ع شمسحمد ن| |لسيد |لشن|وى|2||25|
|د|بــــ |لم |يه حس|ن محمد |لصغ |حمد |لش|266893
معهد ف ص سوه|ج  يه حمدى محمد |لسيد|924246
2569o5ر|ن د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى فوزى مصط ز
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشنوره|ن محمد تـــيس محمدع |لج|عو 767839
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حسن |بــــو |لفتـــوح منصور|686677
ى83||43 تـــج|ره طنط|ن محمد |حمد طلعتـــ |لشعر|وى |لعم
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علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدسم|ء تـــ|ج |لدين يوسف تـــ|ج |لدين|2|7649
832o||لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رو|ن ه| |نور |حمد
5oo992د|بــــ دمنهور|مه| خميس محمود محمد ع ح|مد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد حس|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لقط95|529
6o9549معهد ف تـــمريض طنط| نرم |حمد حمدى محمود |لعلي
35663o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عبــــد|لحفيظ عبــــد|لستـــ|ر |م
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ع|بــــد عبــــد|لغ محمد365|83
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدعم|ر محمد |لسيد عبــــدتـــ |سم|عيل762679
يم |لسيد محمد عبــــد|لو|حد رضو|64928 تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه عبــــد |لحكيم عطيه عك|شتـــ|9|778
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسميه حسن محمد تـــر 496896

طبــــ بــــ سويفحمد كم|ل معوض فرج|84947
777o49معهد ف ص |لزق|زيققمر ش|كر عبــــد |له|دى سعد
6o5598حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأزه|ر عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل حسن حم
8964o7 حقوق سوه|جنوره|ن وحيد محمد محمود
5o82|2علوم |ل|سكندريهمريم ع|طف شح|تـــه جندى
لسن ع شمس|تـــ سعد عبــــد|لق|در س|لم6|3565
5oo929ى د|بــــ دمنهور|ف|طمه فتـــ فتـــ محمد |لع
4o4|46تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد سعيد أحمد |سم|عيل ق|سم
علوم ري|ضتـــ ع شمسه|جر |لسيد |حمد |بــــو |لليف8|245|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلؤى |لدين حمدى عبــــد |لع| |لسيد عطيتـــ475573
| ع|دل حس|م |لدين عبــــد|للطيف684|24 ره|ي عل|م |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم عبــــده سعد محمد |لزقم426724
تـــج|ره ع شمسم|رين| جم|ل نجيبــــ غ||6|233
7|3o64 معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــده حسن عبــــد
48o786| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء ف|يز محمدين أحمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|رس محمود محمود مع| |لشح|679782
7o5297|يم شعبــــ يم |بــــر| طبــــ |سن|ن |لمنصورهزينبــــ محسن |بــــر|
رهمروه عم|د |سم|عيل مصط 48499| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طي|سم | و|ئل ح|مد عوض |لعصفورى583|62
9o52o| |حقوق |سيوطحمد عص|م خ|لد عبــــد |لبــــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمود عبــــد |لعليم محمود32242|
|234o6|م جم|ل محمد ربــــيع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد
88o9|5 |يم |بــــور خدمه |جتـــم|عيه |سيوطعبــــ قطبــــ |بــــر|
د|بــــ ع شمس|غ|دتـــ بــــيو |سم|عيل بــــيو348952
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |حمد كم|ل محمد |سم|عيل|476|77
4o3838| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد فؤ|د ي|قوتـــ مو
3374o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم س| كم|ل وديع|
يم|52|24 ره|رحمه محمد محروس |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ره|زي|د محمد ع محمود8458| د|بــــ |لق|
6366o8|يم حسن تـــوفيق عبــــد |لستـــ|ر تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
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4||3o5| |ره|زينتـــ محمد حسن |بــــو |لفضل عط ثــــ|ر |لق|
6o4734 ش|م محمد دسو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن|دين 
زر|عه |لمنصورهول|ء فتـــ محمد محمود بــــن|696459
7o47o3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن س|لم |حمد متـــو
||99ooوز ع حج|زى محمد ره|ف عل|م |لق|
|5o633تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط جم|ل عبــــد |للطيف محمد
7o3229|علوم ج|معتـــ د |طعمرو محمد عبــــد | |بــــوطه |بــــوغ
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد |لشبــــر|وى ع |لبــــدرى|637947
يم محمد حش|د|4|2488 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنه|ر |بــــر|
علوم حلو|نيم حس|م |لدين محمد حس ع42487|
ش|م |حمد محمود |لبــــ|طش43|766 طبــــ بــــورسعيدرن| 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ ش|ذ مبــــ|رك محمد826798
طبــــ |ل|سكندريهيوسف رض| م |لدين ع |بــــو خشبــــه424978
68ooo2لف للفن|دق بــــور سعيد|سعد ن|در صبــــ عبــــد |لحميد حموده
235o87رهمحمود عبــــد|لحليم محمود محمد علوم |لق|
علوم |ل|سكندريهرحمه مصط عبــــد|لرحيم عبــــد|لمجيد 426982
255o87يم حمزه عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره مدحتـــ عبــــد|لحفيظ |بــــر|
357o37تـــربــــيتـــ بــــنه|س|لم محمد س|لم عبــــد|لر|زق
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عز لط محمد|697957
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد عبــــد |له|دى محمد |لخو|جه|4379|6
تـــج|ره |ل|سكندريهيف شيك|ر سعد ص|لح |لس|يس5|45|4
37o454يم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|رتـــ ع|يد |حمد حسن |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد متـــو جمعتـــ |حمد|643783
3357o4معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم عي محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
26674oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه حسن سعيد |لجندى
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــخ|لد |لسيد ف|روق عو|د عبــــيد92||34
6|26o7|ل طبــــ طنط||سم|ء |لدسو محمد 
76o85|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسريه|م ط|رق عبــــد |لح|رثــــ مر
تـــج|ره |سيوطمحمد محمود ع مر 886357
يم |لنج|ر267739 يم |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |بــــر|

د|ر |لعلوم |لم |حمد محمد ج|بــــر يسن|25||6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين محمد |حمد |حمد عريضه9568|2

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعل|ء مصط ص|لح محمد3|869
يم حسن|782574 يم |حمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نعمرو عص|م |بــــوضيف محمد 899398
6837o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوق |لعر| عبــــد |لستـــ|ر طلبــــه
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء محمد بــــيو محمد|5|6369
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن ط|رق ز محمد جنيدى486659
4o2357د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ جرجس فتـــ سيحتـــ غبــــري|ل|
9o8786 يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| عبــــد|لمسيح شفيق |بــــر|
علوم |لمنصورهغ|ده عبــــد | عبــــد |لجو|د |لسو|ح محمد696379
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تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنرم محمود ك|مل صبــــ|ح755824
6398|5| حقوق |لزق|زيقل|ء عص|م محمد |لخلي مصيل

5939oحقوق بــــ سويفكريم محمد قر |حمد
69o569يم محمد |لبــــي يم طلعتـــ |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
34oo57تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ محمد شعبــــ|ن دي|بــــ عبــــد|لرحمن

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد ع|دل عبــــد|لسيد عبــــد|لغف|ر|42279
6|537oثــــ|ر د |ط|ليدي| ف|دي جرجس سل|مه
تـــج|ره كفر |لشيخنور عد |لسعيد عد8|74|4
|د|بــــ طنط||ء |لسعيد |ل|م|م مصط طلبــــتـــ|2935|4
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| بــــركه ك|مل سيف |2||89
76o774علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسشيم|ء عبــــد |لفتـــ|ح سيد سيد
يدى بــــيو ليله332666 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نورتـــ عبــــد|لنبــــى و
6o5|69|يم عبــــد |له تـــربــــيتـــ طنط|تـــ عبــــد |له|دي |بــــر|

56o37كليتـــ |أللسن بــــ سويفلتـــ عبــــد |لعظيم سيد رجبــــ
7|o886زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــخ|لد |لسيد |بــــو |لمجد |بــــو |لمجد
49o66||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم|ن ه| فوزى |م عطيتـــ
يم سليم778654 علوم |لزق|زيقمحمود خ|لد |بــــر|
5o9828معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد أحمد شح|تـــتـــ دي|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزينبــــ عبــــد |له|دى يوسف ع غنيم623477
64o842|تـــج|ره |لزق|زيقحمد مصط |لسيد عبــــد |لغف|ر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردع|ء ن| عبــــد |لسل|م |سكندر||66|5
4754ooندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل عبــــد |لمنعم محسن |لسيد محمد
ندستـــ |لفيوممحمد نبــــيل عبــــد| عي |لدسو 353|45
8o7386كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــه|ء |لدين منصور مسعود منصور
46452oعلوم ري|ضتـــ طنط|خليفه حس|م خليفه طه |حمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه رمض|ن مصط |بــــو مدينه69|254
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود محمد ع |بــــوزيد بــــدوى4556|3
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد فوزى محمد محمد|259523
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــشه|بــــ ح|فظ صقر عبــــد |لعزيز |لخو58|4|6
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سعيد محمد محمد |لخو|جتـــ22|527
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س| لبــــيبــــ محمد حج|زى||97|77
معهد ف تـــمريض |لمنصوره نوره|ن محسن ن محمد مسلم699436

حقوق |لفيوممحمد ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لكريم73276
يم بــــسيو سنبــــل63|5|5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورندى عل|ء |بــــر|
7o4859ري|ض |طف|ل |لمنصورهنه|ل جم|ل محمد عبــــد |لنبــــى محمد
|33o4oيم حقوق حلو|ندير محمد |لشح|تـــ |بــــر|
8o|389نوعيتـــ |لم |دي عبــــد|لنبــــي سل|مه عبــــد|لفتـــ|ح
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | فتـــ محمود |م 9726||
ر|ن277466 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رس عبــــد|لغ ز

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد مدحتـــ عبــــد |لمو عبــــد |لعظيم جوده28|83
7oo322تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ع|دل مصط سليم|ن
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6o|||2ندستـــ طنط|عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز محمد مو
7o94|3|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهط|رق محمد محمد عبــــده |بــــو|لعل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م|رين| صبــــ غ| قي934||8
حقوق طنط|حس|م |حمد محمد جم|ل |لدين حسن عبــــد 7348|4
يم |لعشم|وى7878|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــرحمه رفعتـــ |بــــر|
ندستـــ طنط|حمد محمد عتـــريس فتـــوح |لشيخ|3426|6
ف محمود محمد طه||48458 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد أ
بــــ|767777 يف سم محمود |ل تـــربــــيتـــ |لعريشلي 
5o6|46كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــل|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح شح|تـــه |سم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــي|ر| ح|زم كم|ل عبــــد |لق|در |بــــو |678322
34o35oمعهد ف ص بــــنه|محمد ر|فتـــ |حمد محمد ع|مر
483|o6يم عبــــد |لرحمن شح|تـــتـــ محمد د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |بــــر|
765o72زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| محمد محمود |حمد تـــوفيق
68oo68 تـــمريض |لمنصورتـــ ندى ع|دل جمعه |حمد مصط
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهن|ن |لسيد محمد |حمد758592
49474oد|بــــ دمنهور|عبــــد |لمعز من عبــــد |لمعز محمد |لسيد
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد |لحسي |لسيد |2992|7

72o|5رهر| | محمد عيد |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحل| أحمد مسعد بــــصل7||5|6
يم |حمد |لعدوى |لديبــــ|482463 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمنيتـــ |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|جنتـــ مجدى مصط حسن3||343
5o8|88 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحن|ن سعد سعد |لنقر
84|67oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|للطيف زين |لع|بــــدين عبــــد|لمطلبــــ عبــــد
يم |لغربــــ767936 يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسن|ء |بــــر|
5o6739تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ محمد طه صديق شح|تـــه
8o466||كليتـــ حقوق |لم |ل|ء طلبــــه مه محمد
7756o9لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد |حمد سعد |له|دى س|لم
26o77oثــــ|ر |لفيوم|ه|يدى عل|ء فتـــ |لسعودي
27698o|نوعيتـــ |شمونيه طه عيد عزوز
8o9oo7 طبــــ |لم |ش|م جمعه سعد دسو
د|بــــ دمنهور|حمد محمد قطبــــ عبــــد |لو|حد|493694
4o|348يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رو|ن محمد عبــــد |لق|در |بــــر|
يم782923 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ل ع ع|بــــدين إبــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسول|ء وليد محمد ح|مد حس|ن 3|4988
8o6933 د|بــــ |لم |س|ره جم|ل عبــــد|لمنعم حس|
262o|2ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع ح|تـــم عبــــد|لسميع عبــــد|لق|در
784o5|يم |لسيد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه مصط |لسيد |بــــر|

ف مسعود محمد |لص|وى5878| رهيوسف | تـــج|ره |لق|
7o|o7|ري|ض |طف|ل |لمنصورهرح|بــــ محمد محمود حل |حمد زمزم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه خ|لد عبــــد|للطيف محمد  3946|9
7o|o64معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مع|ذ |لسيد |لسيد متـــو بــــدر
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9o4897 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــزينبــــ ن| |بــــو|لحسن |م
6o2358تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| ع محمد عبــــد|لوه|بــــ
33o625علوم بــــنه|سم|ح محمد |م|م |لسيد |م|م
8o6|59نوعيتـــ |لم |ط|رق فتـــ سيد حميده
علوم |لم |رفيده عبــــد|لنبــــي ع فؤ|د6482|8

68|o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن جمعه معوض |سم|عيل
يم6|7525 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود محمد عطيه |بــــر|
يم عبــــد |لحميد ع222||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر |بــــر|
4649o2ندستـــ |لم |حمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |لديبــــ
9|o34o|تـــج|ره |سيوط حمد حم|ده |حمد عبــــد|لموجود
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نفريده ع|دل |لسيد عبــــد |لرحمن55378|
8o7o3خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن |ر زكري| |سم|عيل محمد

حقوق |لمنصورهلؤى مجدى عبــــد |لح|فظ عبــــده خليل677853
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن شعبــــ|ن مرغ عبــــد |للطيف755237
5o8768عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحجوبــــ محمد محجوبــــ عبــــد |لك| محمد

رهدين| ع|دل شح|تـــه ع4242| تـــج|ره |لق|
354o67كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسدع|ء جم|ل سعد محمد رضو|ن
زر|عه |لزق|زيقم عبــــد |لمنعم |بــــوزيد أحمد شع 785482
52865o| إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد سعيد بــــش |لسيد |لم
|3o749تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مصط محمد |لعربــــى عبــــد |لرحمن
يم|678484 م |حمد |لسيد رزق |بــــر| حقوق |لمنصورهد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر محمود عبــــد|لش| محمد43|326
يم  2|8793 يم حز |ل |بــــر| معهد ف تـــمريض |سيوط مري|نه |بــــر|
يم |حمد28452| ش|م |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسزي|د 
يم676929 تـــج|ره |لمنصورهزي|د مأمون محمود مأمون |بــــر|
4o43o4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد|لسل|م صل|ح ع |حمد ر
علوم حلو|نحمد محمد عبــــد|لعظيم |حمد عويس|||4356
ندستـــ |سيوطحمد ع|طف عبــــد|لرؤف محمود|6597|2
8o3|9|يم نوعيتـــ |لم |م|ري مختـــ|ر |سحق |بــــر|
22|65|| يم عل|ء محمد ع رهبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم محمد جل|ل |لدين329879 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ربــــ| |بــــر|
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط | |حمد تـــيمور فتـــ |لبــــ|رودى محمدين 878234
تـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد فرج ع فرج4264|3
يم منصور443794 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخندى محمد |لسيد |بــــر|
|2|o49رهن| |حمد سيد عبــــد |لمنعم تـــج|ره |لق|

5o6|9|معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد طه عبــــد | |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|تـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن خط|بــــ|75356

معهد ف ص بــــ سويفشمس |حمد در|س معتـــوق68479
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــتـــ م|جد محمد شح|تـــ352398
|25o45حقوق ع شمسرن| |حمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــ|س كر|ره
26oo96|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء ن عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد
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2|896oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف ع|دل محمد فؤ|د |لحفن|وى
43|o35صيدله طنط|مريم رض| عبــــد|لر|زق |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يوسف سعيد حمد | محمد735|48
522o99| بــــ |سم|ء |لسعيد سيد |حمد |لسبــــ لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
9|32o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوق |يمن نجدى |م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ندي نبــــيل حل محمد9257|8

52|4oيم محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم ص|لح |بــــر|
تـــج|ره ع شمستـــسنيم ع محمود ج|يل42336|
حقوق |سيوط حمد رمض|ن كم|ل محمد|876223
49o947 وس سف فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|دل ح|فظ جندي تـــ|و
48572oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ي|سم عبــــد|لخ|لق ف|روق عبــــد|للطيف
6o6354زر|عه |لمنصورهسيف |لدين حم|ده عبــــد |لعزيز محمد سليم
يثــــم محمد من قطبــــ48276| ره|د| |  د|بــــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىسمر خ|لد ص|دق سيد843287
ره|ي|ر| ه| كم|ل محمود7735|2 د|بــــ |لق|
ى263286 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| عم|د طه بــــح
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ خ|لد سعيد |لكنف| 6|2499

5649o حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن ثــــروتـــ محمد |م
يف338|27 ه عبــــد| رمض|ن عبــــد| |بــــو تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
رهروىء |يمن فه حسن|5362| ندستـــ |لق|
4948o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | |حمد عيد بــــيو عمر
طبــــ |سن|ن طنط|س|ره أيمن محمد |ل|قرع2699|6
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حل |حمد |لصغ علو|ن999|77

رهدير ممدوح منصور مخلوف|2797 تـــج|ره |لق|
حقوق حلو|نحمد محمد |حمد عبــــد |لع|ل|26556

زر|عه |سيوطغ|ده ع|طف ع محمد 879697
79|o42|ندستـــ حلو|نمحمد صل|ح عبــــد |لعزيز حسن حج
253o42ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل رأفتـــ مبــــروك ر|غبــــ
حقوق |لمنصورهصل|ح |لدين حسن صل|ح |لدين |لقندق5622|6
زر|عه ع شمسكرم جم|ل عبــــد |لرؤف حسن|8|592|
4o96o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|س|ره سم ف|روق |لس|يس
صيدله ع شمسروى عربــــى سل|متـــ عوده |لديبــــ|2|9|34
5o3||5زر|عه طنط|تـــ محمد |لسيد |حمد |لشيخ
ره|ندى مدحتـــ بــــكر فرج228659 د|بــــ |لق|
يم قطبــــ98|5|6 علوم ج|معتـــ د |طنور|ن محمد |بــــر|
4o8785د|بــــ طنط|إيم|ن محمد |سم|عيل ع شلتـــوتـــ|
4o6|o7يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــه رمض|ن محمود محمود |بــــر|
698538| يم ع يم كم|ل |بــــر| طبــــ |لمنصورهمل |بــــر|
6o|437صيدله طنط|ي|ر| عبــــد |لعظيم محمد يونس
6o25|9حقوق |لمنصورهكريم |يه|بــــ رش|د حس |لوز|ن
معهد ف تـــمريض بــــنه| منتـــ | محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود |سم338987
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||68oo| |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع فتـــ ع ر
2o9|5زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــبــــ|سم سعد عبــــد |لمجيد |حمد

45o9|8|تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن وجدي محمود عبــــد|لفتـــ
علوم بــــورسعيديه |حمد محمد حمد|ن عوض|764844
4492oo|م |يه|بــــ عبــــد |لمغ محمد |لشيخ ندستـــ طنط|د
45|77oيم مصط بــــرك علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخي|س |بــــو |لعل| ع |بــــر|
6o8763د|بــــ طنط|أحل|م جودتـــ عبــــد|لرحمن محمد|
22o9||| |ه |حمد شو محمد عر تـــج|ره ع شمسم
43o466تـــربــــيتـــ طنط|دى حم|دتـــ عويس عبــــد |لسل|م |لحلو
|د|بــــ |لم |مريم حبــــيبــــ حسبــــ | يوسف2225|8
|5o688تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف رض| عبــــد |لق|در ع
7o76o9تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لعزيز

7o4o|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومر| | رجبــــ ع عبــــد
تـــج|ره بــــنه|زي|د سم س|لم |لسيد |لجز|ر|382|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحن|ن ح|مد محمد ح|مد حم|د|||6|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف فتـــ يوسف مشعل|3|268
حقوق ع شمسي|سم جم|ل |لدين ع خ 5359|3
22oo2oريدى د|بــــ ع شمس|مرفتـــ محمد حسن 
د|بــــ دمنهور|محمود محمد |حمد بــــيو حموده492||5
تـــج|ره ع شمسع |ء خ|لد محمد |لدسو 42383|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء جم|ل |لسيد |لسيد سليم|637542
د|بــــ |لزق|زيق|كم|ل محمد كم|ل عبــــد|لعزيز |لكرد|8|3429
42769oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ع|دل محمد عبــــد|لرحمن عويس
طبــــ |ل|سكندريهمحمود س| عبــــد|لعزيز عمر39|||5
2|39o7 تـــج|ره بــــنه|يوسف ع|دل محمد محمد حسن
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمن|ر درويش محمد شلضم269272
63475oندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن نج|تـــى ك|مل ز عطيه
تـــربــــيتـــ |سيوطسل حمدى محمد محمد  |88273
89o9o8|تـــربــــيتـــ |سيوط  يه عل|ء محمد وجيه |لدين |حمد
تـــج|ره سوه|جندى ع سليم|ن ع 898996
تـــج|ره |ل|سكندريهملك محمد صل|ح عبــــد |لمجيد478269
88o333  طبــــ |سيوطم|ريو جم|ل |نور نمر
34587oتـــربــــيتـــ ع شمسه|لتـــ رمض|ن |سم|عيل |حمد حج|زي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورجيسك| |ميل وليم ذ حن||4779|5

تـــج|ره سوه|جكريم عبــــد |لرحمن فتـــ ع52926
699o4| تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ يون|ن فضل من

4|2|5o تـــج|ره طنط|محمود محمد فتـــ مصط
ره |ده جم|ل عبــــد|لحليم عبــــد|لرحمن267364 د|ر |لعلوم ج |لق|
8o43|o| ه |حمد محمود ع صيدلتـــ |لم |م
بــــي ||44236 م رض| ع ح|فظ |ل كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد
يم محمد478537 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور عم|د محمد |بــــر|
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معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح عيد|245676
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه |حمد حس|ن محمد|895657
35oo|4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر| | |حمد سعيد عبــــد|لجو|د

475o7|د|بــــ حلو|ن|حمد عطيه عطيه ح|فظ
طبــــ |ل|سكندريهس|رتـــ أبــــو زيد بــــريك عبــــد|لق|در2|5435

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخديجه محمد |لسيد معوض64495
36oo2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى |حمد ع محمد
9o8566| تـــربــــيتـــ سوه|ج نو|ر ع بــــكرى ع
يم ن | يوسف|2949| ندستـــ ع شمسم|ريو |بــــر|
يم صل|ح عوض عبــــد |لجو|د 436255 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|بــــر|
88o742 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمؤمن |يمن جمعه ص|لح
77|o34يم مو حقوق |لزق|زيقف|طمه محمود |بــــر|
رهسم|عيل عم|د|لدين |سم|عيل ع |233966 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|2o769تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رك يوسف |لقمص صموئيل بــــطرس
يم رزق |لبــــحر|وى64|498 تـــربــــيتـــ دمنهورسمر صبــــرى |بــــر|
ى بــــدوى محمد642246 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود |لسيد خ

25o8|ور سيد فلفل محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نز
487o88|د|بــــ دمنهور|حمد سليم|ن محمد |لشو|د سليم
طبــــ بــــنه|جه|د محمد |نيس مصط ||7|64
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ع محمد ع محمد|8964|4
علوم ري|ضتـــ |سيوطرش|د |بــــوغدير محمد سيد 878733
6|7o43تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره مجدى ع غريبــــ طنش
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد جم|ل عز |لعربــــ فرغل 97|895

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد صديق ع32|83
يم عبــــد786332 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمل عبــــد |لوه|بــــ محمود |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد كم|ل ص|بــــر |م|م|23392
معهد ف تـــمريض ع شمسمحمد ممتـــ|ز عبــــد|لر|زق محمد يوسف567|35
9o5892|تـــمريض سوه|ج   سل|م عزتـــ عبــــد| محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر يوسف ح|مد صقر249447
حقوق ع شمسيم|ن س|مح عبــــد|لمنعم |لسيد|67|355
3|8o9o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد ممدوح |م |لسيد
2689o2|ف محمود |بــــو|لعل قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سن|ء |
4o625oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم صل|ح محمد |لسيد حسن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء حسن سعد |لبــــمبــــى6|47|4
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعمر ع|طف عبــــد |لعظيم خليل86|765
76o728صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر سعيد عوض | ح|مد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيوسف حسن جوده حسن9|6995
د|بــــ |سيوط|محمد سعد فتـــ محمد  5||879
7o9|46تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه محمد |لسيد محمد |لمر
لص839446 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــجرجس صموئيل متـــي ك
لسن ع شمس|بــــتـــ يوسف محمود |لسيد355295
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كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــم| مجدي عبــــد|لمجيد محمود |حمد447872
4o|65|د|بــــ دمنهور|خ|لد حس ع حسن
|2o5||رهدير ع|طف محمد جبــــريل محمد حقوق |لق|
922o25 د|بــــ سوه|ج|محمود حس|ن حسبــــ |لنبــــى رضو|ن

د|بــــ بــــ سويف| |ده شح|تـــه ع جوده58989
ره|بــــيتـــر م|جد |نور فه 25786| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o773oتـــج|ره سوه|جمرو|ن عبــــد|لصبــــور عبــــد|لموجود |لسم
يم عبــــدربــــه699628 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندى س|مح |بــــر|
|56o25 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرقيتـــ وحيد سيد نص
تـــج|ره |ل|سكندريهدين| |م محمد |م كم|ل |لدين486377
ف لطيف بــــ|نوبــــ|876|89 تـــج|ره |سيوط ن |
نوعيتـــ عبــــ|سيهنوره|ن مصط سليم|ن مصط |32672
3467o|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسس|رتـــ حسن عبــــد|لرحيم محمد |حمد
4325o|يم حسن عبــــد |لرحيم لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|م |ن حسن |بــــر|
د|بــــ دمنهور| |رتـــ مجدى حسن طه ج|بــــر476563
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمود سم سليم|ن سل|مه حم|ده|76658
9o4867 تـــج|ره سوه|جنه|ل نبــــيل |حمد حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مه|د ع|طف فتـــح | عبــــد |لنبــــى|48937
6o86o7 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــندى معروف محمود |حمد |لدري
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود ع ح|مد |حمد88|325
837|o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديخلود عبــــد|لش| حسن نور |لدين
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه عبــــد|لحميد حس |حمد237547

3o486رهعل| محمد حسن محمد تـــج|ره |لق|
4|o43|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمد قنصوتـــ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد صل|ح محمد |لسيد حس 294|54
ى9387|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طند| ع|دل محمد |حمد |لعج
يم من ملك9888|8 فنون جميله فنون |لم |مور| |بــــر|
528|9oندستـــ |ل|سكندريهعل|ء عبــــد|لغ مبــــروك عبــــد|لحميد
336|oo|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس|ء |لسيد عو|د محمود
ر|ء |لسيد عبــــد|لحميد محمد|4|2595 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــلز
78oo|9تـــج|ره |لزق|زيقجم|ل محمود تـــوفيق محمود
 |حتـــ وفن|دق |لم |كريم|ن مجدى كم|ل بــــيو 894477
تـــج|ره |سيوط سم|ء حس|ن |حمد حس|ن |884977
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــنور|لدين محمد ع|دل ع |لسكرى479638
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن ع |بــــو|لوف| محمد5347|3
تـــج|ره بــــ سويفلؤي ممدوح فه |لسوبــــي83|4|8
تـــربــــيتـــ حلو|نسيمون ع|طف حف شح|تـــه39285|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمد محمد ش|ف |369796
|ج633262 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جوده سعيد جوده بــــكر مبــــروك 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلبــــ عد |لسيد عبــــد|لبــــ|سط238483
د|بــــ سوه|ج|عبــــد |لرحمن |حمد محمد |بــــوضيف49742|
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|6|2|o|د|بــــ ع شمس||ء حسن محمد عبــــد |لسل|م
6359o9 تـــج|ره |لزق|زيقحس|م محمد عبــــد|لحليم |بــــو |لعن

48o7o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد حس|م |لدين ن|دى سل|مه
8o4758|نوعيتـــ |لم |حل|م رمض|ن محمد عبــــد|لحميد
2395o7|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنيه ع|دل صل|ح |بــــو|لحسن
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم|دون| نبــــيل ص|بــــر جور مرج|ن875|3|
ره|يه |حمد محمود محمد|29794| د|بــــ |لق|
464o83يم أبــــو رزق نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ح شح|تـــه إبــــر|
332o|3تـــج|ره بــــنه|ند| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد دي|بــــ
4o4|97 تـــج|ره دمنهورعبــــد | خلف عبــــد |لمنعم حس
|6o952يم يوسف حقوق ع شمسمريم حس حل |بــــر|
33o5o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رحمتـــ نبــــيل محمدى عبــــد|لرحمن
يم خ3|6372 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط |لسعيد |حمد محمد |بــــر|
9o2278 حه وفن|دق |ل|قحس|م عبــــد|لو|حد |حمد |لصغ| 
63|o49|ى عبــــد |لعزيز عبــــد د|بــــ |لزق|زيق|مريم خ
تـــج|ره |لزق|زيقنور عبــــد |لوه|بــــ |نور |حمد حسن |بــــر739|77
حقوق |لمنصوره|ء |حمد |لسيد عطوتـــ|63|683
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سعيد محمد محمد|33935|
69o||4|ندستـــ |لمنصورهحمد عم|د حمدى رمض|ن
328274| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور حمدى |نور |بــــو ع
ره|سم|ء حس عيد محيسن|238532 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ى687748 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد |لم
32|85o|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي||ء محمد صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح
|د|بــــ |لم |بــــر|م مجدي يون|ن عزيز|2229|8
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نف|دى سعد ميخ|ئيل سعد54367|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنه محمد بــــغد|دي |حمد|842297
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|مه محمد محمود |حمد|7|8393
|د|بــــ طنط|ر| | |لسيد محمد |لسيد س|لم2884|6
239|6oهل | |م شو عزيز نوعيتـــ ج
4|68o3| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه محمد فتـــ عبــــد |لمنعم |لزعوي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع|دل عبــــد |لفتـــ|ح محبــــوبــــ |لهل| |68472
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|م | جرجس نصيف يوسف عوض448684
45o4o3|ندستـــ طنط|حمد محمد عزتـــ خل|ف
ندستـــ |لمنصورهحمد |لمتـــو محمد محمد |حمد |بــــر|686586
حقوق |لمنصورهف|رس حس|م عطيه عطيه |للوزى676967
9oo7o7 تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم جم|ل |لسيد |حمد
9o52|9 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره مبــــ|رك عبــــد|لسل|م مبــــ|رك
طبــــ |لزق|زيقمصط محمد حس عبــــد |لعزيز625346
ندستـــ |سيوطمحمود ن|جح ص|لح مو  976|88

رهمحمد ي| عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوتـــريكتـــ|3835 تـــج|ره |لق|
8o9393صيدلتـــ |لم |مصط |حمد عبــــد|لحكيم عبــــد|للطيف
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44883o|علوم ري|ضتـــ طنط|ن يوسف عبــــد|له|دى يوسف عتـــم
|2o3o6حقوق ع شمسن|ريم|ن سيد سيد عبــــ|س
رهفرحه عزتـــ حس حسن |لفخر| 264834 عل|ج طبــــي |لق|
ي محمد |لسيد |لقسط|وي495933 د|بــــ |ل|سكندريه|ندى ي
5|o43|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حسن ي| ع حسن

4o6|2| ره|يم|ن عيد |لسيد ع د|بــــ |لق|
يم52969 تـــربــــيتـــ بــــ سويفعمرو كرم |حمد |بــــر|

رهنوره|ن |حمد شح|تـــه حسن ص|لح895|24 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء عوض عبــــد| |لقليوبــــى||28677
ر |لسيد محمد س|لم|348623 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد م|
26o9o3ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحوق |حمد عبــــده عبــــد|لمجيد
422oo6ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يتـــ صل|ح عبــــد |لمنعم عوض ط|حون
6o|582د|بــــ طنط|ندى نشأتـــ جودتـــ محمد ن|صف|
صيدله ع شمسبــــ|نوبــــ بــــدر حبــــيبــــ غط|س|28|352
ه محمود |م محمود|896867 د|بــــ سوه|ج| م
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحس|م فوزى عبــــد|لرؤف |بــــو|لروس429982
525874| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ط|رق فو|ز صديق عبــــد|

85o38علوم بــــ سويفف|طمتـــ ن| ع |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره جم|ل |لسعيد مو |لحسي 9952|6
23692oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع |ء مجدى معروف فه

|48o6رهريم عبــــد |لمحسن سعيد محمد د|ود تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء جمعتـــ بــــسيو سليم|ن حسن |496975
رهيوحن| |س|مه عزيز خليل25385| عل|ج طبــــي |لق|
44o442لسن ع شمس|سم|ء |حمد فتـــ محمد مصط |لغن
د|بــــ كفر |لشيخ|مصط خ|لد فر|ج |لسيد حسن ||4389
876oooخدمه |جتـــم|عيه |سيوطشه|بــــ |لدين محمود عبــــد|لخ|لق عبــــد
34552o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىتـــسنيم ع|طف مصط ع بــــطن
68o274ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن جم|ل |حمد محمد |لمتـــو
تـــربــــيتـــ |لم |نو|ر سم خلف | سيد||563|8
5|o467|معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد سعيد يونس |لصبــــ
44o245ف طه حسن قريطنه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى |
9o8878 تـــج|ره |سيوطمحمد ع|طف محمد |بــــوزيد
44997oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــحبــــيبــــه حس |لسيد |حمد خل|ف
85|o67تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدوليد محمود خ عبــــد|لو|حد
7o|946 صيدله حلو|نس|مه |حمد |سم|عيل محمد مصط
يم |حمد|27835 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مصط مجدى عزتـــ |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع عبــــد |لمنعم ع عبــــد |لنبــــي784853
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمروه |حمد عبــــد|لرحمن رزق256684
تـــج|ره |ل|سكندريهرن| ن| شعبــــ|ن تـــوفيق محمد485438
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر ي| أحمد محمد مأمون|48528
9o7567 تـــج|ره سوه|جط|رق عبــــد|لحفيظ |بــــو|لمع|رف محمد
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تـــج|ره سوه|جش|م عبــــد|لحميد ع سم|ن9|8335
8o2677| د|بــــ |لم |عبــــد| سيد رمض|ن خلف|
6o94o7| |  تـــج|ره |لمنصورهجم|ل ع عبــــد |لخ|لق
يد فرم|وى76|66| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد وليد |بــــو |ل
7o923oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمدى محمد حمدى محمد عيطتـــ
5o7|67|علوم |ل|سكندريهمن|ر يوسف عبــــد|لجو|د |حمد |لغر

رهمنه | ك|مل عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم ثــــ44862 عل|ج طبــــي |لق|
6|643oعلوم ج|معتـــ د |طوف|ء محمد عثــــم|ن عسي
2599o3ين محمد قطبــــ ن|فع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ش
25489oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنبــــيل د|ود عبــــد|لوه|بــــ شيبــــه |لحمد
ر سبــــيتـــتـــ445|52 |ن ن ط| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعزتـــ ع
5o4262|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء ط|رق محمد محمد |لغمرى
265o72وف|تـــمحمد ص|لح محمد متـــو نوفل تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8539o8|يم حس عثــــم|ن نوعيتـــ |لم |حمد |بــــر|
5o8o59طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهفريده محمد محمد |سم|عيل ع|شور
8959|o كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمريم كرم وص بــــش|ره
|د|بــــ طنط|ي|سم عزتـــ |بــــو|لعزم حبــــيبــــ689||6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طل|ء شعبــــ|ن رد|د |بــــو |لمع| |687373
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمد |حمد شعبــــ|ن |حمد8|8568
8o6|44د|بــــ |لم |ه|يدي نجيبــــ ن| شح|تـــه|
زر|عه |لم |ندي جل|ل سليم|ن عبــــد|لستـــ|ر858839
تـــج|ره |سيوطوق ع|طف نج|ح |بــــو|لحسن823287

رهزي|د |يه|بــــ محمد محمد ص|لح4396| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهع |ء ك|رم محمود عبــــد |لحميد متـــو325|69
247o44د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن محمد محمد أبــــوسعيدتـــ
22|39oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس |حمد حس محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدين| رجبــــ محمد ع 5|735
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جزي|د عمر |حمد سليم|ن 2325|9 ع| 
7o35|oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقن|ء رض| عبــــد |لق|در عبــــد |لمهيمن ع
6o9967تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ع|دل عبــــد|لرؤف خ|لد
يم834556 معهد ف ص سوه|جشيم|ء محمد عبــــد|لش| |بــــر|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نن|ء |حمد ع محمود844483
معهد ف ص سوه|جم | لطيف فخرى منصور  9929|9
77o52|يم ع محمد ع ندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
32|49oيف عبــــد|لمنعم |حمد حقوق ع شمسمحمد 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء محمد عبــــد |لستـــ|ر أحمد حسن|755268
63o487|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد ح|مد غرس |لدين
6o8929تـــى| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم حمد|ن |لبــــسيو |لبــــ
طبــــ |لسويسيري ر|فتـــ |م مو ||7|776
3429o6| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسليم|ن محمد عبــــد|لمؤمن سليم|ن
8o4533|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن نجيبــــ من نجيبــــ|
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منيتـــ نبــــيل محمد |حمد|لسق|489596
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد محمد كم|ل |لسيد يوسف ف|ضل2||762
6895ooطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم|ن عبــــد | عبــــد |للطيف خليل |بــــر
يف حس عبــــد |لق|در34543| رهع|ئشه  د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد رزق |حمد محمد كشك|679458
27|9o2 يف |حمد عبــــد|لعزيز ع|مر خ صيدله طنط|رضوى 
4|o636|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد وليد عبــــد|لرحيم بــــ|لغ
25429oيم محمود|لمع|ز كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمريم زكري| |بــــر|
835o96د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|س|ره محمد سيد محمد
لسن ع شمس|سل محمد فوزى |حمد |ل|ل |2842|
756o49| ف ع عبــــد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــ|سنتـــ |
48o3|o|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد حمدى عبــــد|لرحمن محمد
34867oيم |سم|عيل حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |بــــر|
د|يه ع |لش|عر78|||6 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعص|م 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|لم |حمد عبــــد|لرز|ق حسن جمعه63|346
6o5656|ري|ض |طف|ل |لمنصورهأمل محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لع
7o2488ره|رحمه خ|لد عبــــد ربــــه |لعزبــــ ثــــ|ر |لق|
|65o7o| رهين|س مصط زينهم ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9|o4o4|حقوق سوه|ج حمد عبــــد|لن| |حمد ح|مدى
ش|م |حمد بــــدوى|639396 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقلشيم|ء 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم عبــــد|لمنعم ذ محمدديبــــ|ن499779
25oo5o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر صبــــرى عبــــد|لر|زق خض
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمع|ذ سعد عزتـــ محمد س|لم45|453 معهد ع| 
8|5oooنوعيتـــ |لم |ه|جر محمود ع يوسف
863o88حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد|ل|م عبــــد|لل|ه حس

يم سيد محمد57924 د|بــــ بــــ سويف|سيد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقلشيم|ء |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح محمد أم |58|78
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم | ف|يق حن| فضيل353|24
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخشكرى عمرو حسن مر جبــــر443369
43663o|علوم |لمنصورهيه |لسيد محمد مسعود |لصعيدى
7o2998يم ع |لزين ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نور| |يمن |م |بــــر|
7o836| |د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه بــــ|سم عبــــد |لرحمن عبــــد |لع
ه يوسف محمد سعد |لش|عر|7|6762 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
92o979|علوم |سيوط سم|ء كم|ل صل|ح |لسيد
78o58|نوعيتـــ |لزق|زيقحس ع حس مصط شعيبــــ
د|بــــ ع شمس||ء ع|دل ع|مر خليل||3442|
4859o|| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ |لسيد صبــــرى |لسيد عط|

6oo82|تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|ده ن| سيد رف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن صبــــ عبــــد |لق|در عطيه سعد2764|4
6298oo| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد ع
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن محمد حمزه ع |سم|عيل25|687
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482o2o| تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع|دل عبــــد | |حمد عبــــد
يم مصط عبــــد |لفتـــ|ح جم|ل 865|43 تـــج|ره طنط|إبــــر|
64|7o7| يم محمد ع د|بــــ |لزق|زيق|يه |بــــر|
5o9646معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سعد محمود عبــــد| عبــــد|لمنعم حسن

ف فتـــ عبــــد |لمحسن عبــــد 7|238 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |
صيدله طنط|سل خ|لد عبــــد| عبــــد|لحميد منصور3659|6
طبــــ |لفيومعمرو عبــــد|لرحيم محمد |ل|م محمود748|84
9o7378| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد ع|طف عبــــد|لكريم مو
4o6359تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل جم|ل |حمد محمد صبــــره
356769| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يتـــ صبــــ غني غني ع
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود سيد محمد ك|مل |حمد5||767
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخر| | شعبــــ|ن عز|لعربــــ عبــــد|لقوى عط86||52
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد مرزوق عبــــد |لقوى حسن9|5237
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء صبــــرى محمد سيد |حمد عبــــد |623832
6956o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنور|ن ط|رق حمدى |لمر محمد فوده
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد عبــــد|لستـــ|ر عوض محروس257747
حقوق طنط|ه|له حم|د ع حس 6|4998
5o6354زر|عه |ل|سكندريهدين| محمد عبــــد |لمنعم محمود |حمد

د|بــــ |لفيوم|سندس مجدى |يوبــــ حس 2|642
4829oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى محمد درديرى محمد

ف عبــــد|لمنعم مبــــ|رك |بــــر8839|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء |
7o7329تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزينبــــ ع|شور |لشح|تـــ ح|فظ
4|o532|يم بــــر |د|بــــ طنط|حمد فؤ|د |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ سم |حمد عطيه |لمدبــــو9349|5
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروه |حمد عبــــد |لحليم |لعس|779469
تـــج|ره ع شمسحمد محمد محمد رش|د|288|34

74o3|تـــمريض |لفيوم حمد عبــــد |لعليم عبــــد |لصمد عبــــد |لعليم
وف|تـــمحمد ع |لسيد |بــــو شوشه8667|6 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
7o8348|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء محمد نظيم رزق |حمد
85287oيم |حمد تـــج|ره بــــ سويفش|دي عمر |بــــر|
ه24|684 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل مجدى عبــــده معوض تـــقص
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــيشوى خ|لد  |س عوض775447
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س|ره ع|دل محمد |لسعيد |حمد سل|4|775
27825o| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد جل|ل يونس خ
يم |لشو|ف94|684 طبــــ |سن|ن |لمنصورهكريم محمد |بــــر|
ره|رو|ن حمدى محمد محمود سل|م6947|5 عل|م |لق|
78o955|معهد ف ص |لزق|زيقحمد فتـــ عبــــد | |لشبــــر|وى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشه|بــــ |لدين عصمتـــ رزق محمود866|26
رهمحمد خ|لد جم|ل ع226885 ندستـــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|من|ر |كرم مسعد طه ربــــيع682345
52o8o5|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــسمه عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحيم عبــــد
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8o8o46|طبــــ بــــيطري |لم |منه عمرو مجدي مكرم
3|7o94ش|م ع مبــــ|رك ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |ء 

طبــــ بــــ سويفمن|ر محمد محمد مني 869|6
5|o835| تـــج|ره بــــنه|حمد م|مون محمد منيبــــ |ل|ع

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوف|ء شكري حسن بــــدوي82899
63o4o8لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |حمد |لسيد محمد سيد |حمد
356437| ندستـــ شبــــر| بــــنه|م مختـــ|ر |م مو
د|بــــ |لمنصوره|دير محمد ك|مل مع| محمد678257

تـــج|ره بــــ سويف|ء عبــــد |لرحيم محمد محمد||5275
يم عم2|27|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء |حمد عبــــد |لمن |بــــر|
يم حس محمد8|6995 طبــــ |لسويسمحمد نبــــيل |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |ر ع|طف عبــــد|لعزيز س|لم248429
264|3|| معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء ن|در ع مو
ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد |لرحمن محمود محمد ع4|7|76 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
895o48 لس ن|دى |ديبــــ |سكندر علوم |لعريشك
25o74||يم حفن|وى ندستـــ بــــنه|حمد ط|رق |بــــر| كليتـــ 
8o|487|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسر| | ن رجبــــ عبــــد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م صل|ح طري حس 757976
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمصط رفيق عبــــد| حج|زي453559
معهد ف ص |سو|نيم|ن سيد محمد يونس|842394
6o|7o3د|بــــ طنط|يفه أس|مه عبــــد |لق|در غيط|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعهد |حمد رمض|ن محمد محمود26832|
يع حسن حبــــيبــــه693226 نوعيتـــ |لمنصورهه|دى مدحتـــ |بــــو 
|لسن |لم |حمد |م|م عبــــد |لغ مصط  |د|3834|4
|227o||ه |يه|بــــ عبــــد |لعزيز عبــــده محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم
تـــج|ره بــــنه|نورين محمود محمد سيف |لدين عوض شلبــــي84|2|3
نوعيتـــ كفر |لشيخعل| جم|ل حل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|98|443
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق |ر |لشح|تـــ عبــــوده عبــــ|س مو2578|6
9|o686| |صيدلتـــ |سيوط منيه محمود محمد |لضمر
|5324oو د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء |لسيد مصط عبــــد |لفضيل غ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد عبــــد|للطيف |حمد828976

معهد ف ص بــــ سويفمه| فتـــ ص|بــــر فيصل3|533
6|58o6|معهد ف ص بــــور سعيدحمد و|ئل سم قط|ريه
معهد ف ص |ل|سكندريهصل|ح خ|لد صل|ح عثــــم|ن749|54
ف حس|ن جمعه49366| تـــربــــيتـــ حلو|ننور|ن |
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمنه سيد قر عبــــ|س48362|
ر6|6||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد عبــــده محمد |لسيد جو
3|4|o2ديبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد حس |لسيد 

رهحمد م|جد |حمد يوسف |لجندى|6298| ندستـــ |لق|
4o8476د|بــــ طنط|محمد أحمد محمد |بــــو زيد  مو|
يم|389||8 طبــــ بــــ سويفحمد ط|رق رجبــــ |بــــر|
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رهف|دى عمرو سعد بــــك 9382|| طبــــ بــــيطرى |لق|
6o8o28|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن محمد حسن ع |لرخ
897o9| حقوق سوه|جس|ره ع عبــــد|لع|ل ع
9o2463 معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد ممدوح محمد |لسيد
76542oعلوم بــــورسعيدمحمد ع|دل حسن حسن ص|لح
نوعيتـــ عبــــ|سيهنور محمد نور|لدين محمد |حمد222967
|4o438صيدله ع شمسمريم جورج صبــــ لبــــيبــــ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ حمدى عبــــد|ل |لجندي257573
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط طه سيد |دم29594|

53o73|طبــــ بــــ سويفمنيه ح|مد كم|ل ح|مد
665o8حقوق |لفيومسل ي| محمد عبــــد |لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ رمض|ن حف |م |43444

زر|عه مشتـــهرشيم|ء |حمد عبــــد| |لدردير||2387
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نج|سم عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |لسيد724|4

د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء ص|لح حسن محمد محمد|783454
8o29|5د|بــــ |لم |ند| محمد عبــــد|لمجيد شكل|
زر|عه |لمنصورهحمد محمد عثــــم|ن فرح|تـــ||786|7
5o34|5 |د|بــــ |ل|سكندريه|م|جدتـــ |لش| سليم|ن عبــــد |لبــــ
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد محمد |لبــــو|بــــ|5539|6

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش|دى بــــدر |لدين سبــــ| ذ7587|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمر محمد |حمد محمد752953
7|o347تـــج|ره |لمنصورهمحمود فتـــ |حمد يوسف ريح|ن
4894o| يم محمد ع |لسيد خ نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهندي |بــــر|
756o34|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء |يمن منصور غريبــــ

رهجه|د رجبــــ عبــــد |لعليم عبــــد |لحميد ف46555 علوم |لق|
معهد ف ص |سو|نمحمد |حمد محمد بــــش 847298

699o3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ ع|دل فه جرجس
438oo3د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر وليد ع عبــــد|لمجيد عي
45o723 رهي|سم | محمد صبــــ مصط تـــخطيط عمر| |لق|
4o259oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حبــــيبــــه سعد ع |حمد
62o657يم |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد ح|مد ح|مد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخرن| محمد فتـــوح عوض7929|4
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد م|جد محمد فيصل756443
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــش|م ه| ع حسن |لعقبــــ|وى246273
نوعيتـــ |سيوطر| | يوسف نتـــ عبــــد|  ||8875
رهرجبــــ محمد رجبــــ |لشن|وى234689 تـــج|ره |لق|

6472oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومنهلتـــ مسعد محمد مسعد
|2572o تـــج|ره ع شمسي|ر| |يه|بــــ محمد عبــــد |لغ حس
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه|بــــ مصط حسن حس 693|76
9|836o ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــشه|بــــ ع|طف |حمد ح|مد معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقرض| حشمتـــ متـــو ع متـــو635873
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628o33ف سعيد مهدى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء |
|2o29| وف|تـــممدوح خ|لد محمود |حمد مو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8|o|84حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لعظيم طلبــــ
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــخ|لد م شعيبــــ م خ|طر357369 معهد |لصفوتـــ |لع| 
|447o3يف |حمد سيد تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|ند | 
4o4o52د|بــــ دمنهور|ف|رس |لسيد عبــــد|لبــــ|سط |حمد |سم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه عبــــد |لق|در زكري| عبــــد |لحميد عيسوي773748
د|بــــ دمنهور|مصط سيد محمد |م |لقبــــ| 494724
|4|o8oتـــج|ره ع شمسعمر فريد سيد فريد عويس
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رو|ن خ|لد محمد نبــــيل عبــــ|س|75965
24|o25يم فتـــ عبــــد|لع|ل حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |بــــر|
426o4|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسريم حس|م عي محمد بــــدوى
2|62|o صيدله حلو|نيوسف خ|لد حسن ع |لف
5oo92o|حقوق طنط|لشيم|ء حس جمعه |دريس
|5478oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل ع عبــــد |لرحمن ع |لبــــكرى
493o44د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن سيد محمد
48o832د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|خلود وحيد محمود بــــيو محمود
787o22|نوعيتـــ |لزق|زيقم| مسعود عطيه عطيه
48574o|ريدى محفوظ تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيه مدحتـــ |حمد 
5|588oعلوم دمنهورعزيزتـــ عبــــد |لعزيز أحمد عبــــد |لعزيز
د|بــــ |لزق|زيق|د| | محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد أحمد ع 638426
نوعيتـــ موسيقيه قن|عبــــ عبــــد|لرؤف عبــــده ع 6|8369
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نو|ر ربــــيع محمد فرج نو|ر247698
ره/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن حسن فؤ|د |حمد محمد445253 إعل|م |لق|
ف عك|شتـــ طلبــــه مسعود357345 حقوق بــــنه|محمود |
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عمر شعر|وى ع شعر|وى|47969
6|o3|o|يم |لمتـــو حبــــش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |بــــر|
685o66حقوق |لمنصورهحمد ص|لح |حمد محمد عبــــد |لرحمن
يم يوسف طنط|وى يوسف625638 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسخ|لد |بــــر|
م بــــسيو مر بــــسيو يوسف|3|5269 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد
يم |لقصبــــى طه687947 زر|عه |لمنصورهمحمد و|صف |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــد | محمد97|784
تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره خ|لد ع حسن |لحج|وى767722

رهشه|بــــ عمر عبــــد |لفتـــ|ح |لج|بــــري46895 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5|427o صيدله |ل|سكندريهعل| ع|دل حس حسن خض
|53o68ندستـــ سوه|جعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لرحمن منصور
8o7766|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه حس محمد سيد|
تـــج|ره سوه|ج ثــــ|ر يوسف يونس محمد|924562
3553|o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء ن| عبــــد|لكريم ه|شم
ف |حمد محمد98||4| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى م
تـــربــــيتـــ دمنهورفد|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح سعد |522239
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879o62 د|بــــ |سيوط|نوره|ن خ|لد ه|شم محمد
496o|oتـــج|ره طنط|ندى محمد كم|ل محمد زعربــــ
9|3o38|ف عيد |حمد يوسف تـــج|ره سوه|ج 
تـــ منصور فرج منصور خليل483489 د|بــــ دمنهور|أم
تـــج|ره طنط|زي|د ع محمد |حمد ع 876|48
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م |لسيد9|3264
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس| ع|دل ص|بــــر ع|مر759368
ف سيد |م 344527 وف|محمد | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
62o|6o|تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | محمود محمد ند
6372o|ف |لسعيد محمد |لسعيد ع حقوق |لمنصورهمحمود |
وف|تـــ|مريم محمد عبــــد |لق|در صبــــيح68969| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
9o9866 تـــربــــيتـــ سوه|جغ|ده فوزى محمد سعد
7o34|8يم فرج كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن س| ح|مد |بــــر|

رهمحمد عص|م محمد ش|كر46237 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يف |لمد|ح محمد تـــ|ج |لدين693327 طبــــ |لمنصورهسم|ء 
63o653|تـــج|ره طنط|سل|م محمد صل|ح محمد
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدل|ء محمد ص|لح محمد|849686
6o92|5|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل|م مصط |حمد |لزن|تـــى
3429o||د|بــــ بــــنه|سل|م محمد ك|مل عوض صقر|
752o67تـــج|ره ع شمسوليد ع سليم|ن ع
|4o79|| رهف ح|زم محمد عبــــد |لمنعم فه تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ طنط|ندى |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لزي|325||4
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء رض| عبــــد |لعزيز حس عبــــد |688386
رهيوسف فتـــ |حمد عبــــد |لحميد در|ز6862|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |يه|بــــ |لسيد |لرف| 6|7652
رهحبــــيبــــه محمد مصط ز مصط |22264 تـــج|ره |لق|

رهول|ء ص|لح عبــــد |لمعز ه|شم3|386 علوم |لق|
85o535تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمن|ر محمد |حمد عوض
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرن| ن| معوض عبــــد |لغ |لطح|ن||4776
45o645تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نغم فؤ|د محمد ع|مر |لوكيل
ندستـــ |لزق|زيقلسيد ن| محمد |لسيد|632984

5|2o6تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد سيد ربــــيع محمد
رهيم|ن ع|طف سل|متـــ محمد|بــــو علي 46423 حقوق |لق|

26o478| نوعيتـــ |شمونيه فتـــ عبــــد|لنبــــى |لحبــــي
32299o|تـــ مجدى عبــــد|لعزيز محمد تـــربــــيتـــ حلو|نم
4o|98o ف |حمد حس ع فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|رس |
علوم كفر |لشيخحمد عبــــد |لعزيز عبــــد | عبــــد |لعزيز 438544
3236o9تـــ وليد حس ز تـــج|ره ع شمسن
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمرو محمد محمود عبــــد |لخ|لق |لتـــمور 265449
223|5oوف|تـــعز|لدين عمرو محمد عيد عطيه معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ف عبــــد | محمود|439927 تـــ | تـــج|ره كفر |لشيخم
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88oo8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد حس فتـــ حسن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مه| جم|ل ج|بــــر محمد عطيه626328
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــد|لبــــ|سط محمد |لملقبــــ ش||86265
479|o7| ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد | أم سيف |لن
|د|بــــ طنط|سل |لسيد محمد |لعط|ر9397|5
4o875|يم تـــج|ره طنط|نوره|ن ع|دل |لدمرد|ش عمر |بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمود محمد عبــــد|لوه|بــــ محمود |87629
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسه|م محمد قطبــــ محمد |للق| |59|52
6|26o5كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقسل|م محمود عبــــد |لمنعم محمود |بــــوعربــــ
4o4558 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد نبــــيل محمد مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء محمد محمود |حمد محمود|67|272
69379oد|بــــ |لمنصوره|خلود محمد محمد فه عوض
5o4|53 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهلؤتـــ حس|م عبــــد | ج|د حس
245ooo|ره|ء محمد |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ صيدله |لق|
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ محمد عي عوض |3434|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|صو | صموئيل ري|ض يوسف تـــ|درس475662
|د|بــــ بــــنه|محمد |حمد سعيد |حمد352499
4o6956د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آيه مصط محمود محمد محمد
77o292 صيدله |لزق|زيقعمر ن| محمد عبــــد |لعزيز |لقو
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد|لرحمن محمود |لسيد ع|مر |لسيد5|||33
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ء بــــدر عبــــد|لوه|بــــ حدود|3549|8
4o3|94د|بــــ |سيوط|رو|ن محمد |حمد حن حسن
ح578|6| حقوق ع شمسه|ميس سعد |لدين حسن محمد حسن 
زر|عه ع شمسبــــيتـــر س|مح ري|ض سل|متـــ325476
4433o3|يم يم ع محمود يونس |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
تـــج|ره ع شمسشيم|ء محمد عبــــد |لرحيم |م 42342|
يم عبــــد |لمنعم عبــــد|لحليم757379 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
يم ي |لسيد شعيبــــ9|4|23 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
27o595وف|تـــمحمد يح ع |لسيد ع عيش وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
882|37| |لسن |لم |  حمد فو محمد فرغ
9o5968 لس |لقمص يوسف ف|روق ك|مل علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىك
تـــربــــيتـــ دمنهوردع|ء عبــــد|لغ |لسيد محمد عبــــده|49962
6874o5ى زر|عه |لمنصورهيه عبــــد |لمنعم ص|بــــر عبــــد |لمنعم |لع
5|575oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحسن|ء حس عيد جمعه شعيبــــ
د|بــــ |لمنصوره|مريم رمض|ن عبــــد |لعزيز محمد |لنحله|567|7
ه وجيه ك|مل خ 547948 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم
حقوق بــــورسعيدن|دين خ|لد |لحس |حمد |لريس68|763
7o8897يم تـــج|ره بــــور سعيدحمد فخر |لدين |حمد محمد |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|قتـــ |حمد ص|لح عبــــد |للطيف|64999
45354oندستـــ كفر |لشيخمحمد ن| فتـــ ح|مد

5|o3oمعهد ف ص بــــ سويفمحمد حسن محمد |حمد
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يم ع6|3286 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد |يمن |بــــر|
|د|بــــ طنط|سيف |لدين عص|م محمد محمد عويس448447
علوم |لمنصورهند سعد عطوه ع عم|ر679748
تـــج|ره سوه|جعبــــده سيد محمد سيد 899262
معهد ف ص سوه|ج  ندرو مر|د ر|تـــبــــ خله|895278
|د|بــــ بــــنه|رح|بــــ سيد عبــــد|لسل|م حسن قن|وى2|3448
9o25oo|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عبــــد|لبــــ|سط |حمد محمد
|3oo92ورى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ محمد حل |لج
د|بــــ |ل|سكندريه|دى ط|رق شح|تـــتـــ محمد شح|تـــتـــ3|4836
7o362|ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لبــــ|سط فوده ع شوم|ن
7537o2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|له محمد جوده ع
لص|86468 لس عم|د ك|مل ك كليتـــ |أللسن ج أسو|نك
637o3||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد شبــــل رمض|ن محمد حسن

تـــربــــيتـــ |لفيومد|ء محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لسميع68456
|2oo33علوم حلو|نس|ندر| س|مح كم|ل ع|زر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ح غنيم محمد غنيم |لبــــحلو776767
779o|3 نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه جمعه سليم|ن ع
8o9o92 تـــج|ره بــــ سويفط|رق ع |حمد ع
د|بــــ د |ط|نتـــص|ر عبــــد|لمنعم محمود |ل|جربــــ|499636
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن مصبــــ|ح محمود أبــــوه|شم ش| |77449
تـــج|ره |لزق|زيقكم|ل محمد |م حسن مصط 779357
4488o5نوعيتـــ طنط|مروه |س|مه شعبــــ|ن محمد |لنش|ر
3379o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد محمود عبــــد|لر|زق |حمد
635o87د|بــــ |لزق|زيق|مل عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لغ يوسف

|4o67تـــ حس|م |لدين مصط خليل |لغندور فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن
9o63|4د|بــــ سوه|ج|حسن|ء م |لدين |بــــو|لمجد |بــــو|لعل
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــغ|ده حس |حمد محمود267659
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنه | خ|لد محمد |لبــــهنس|وى8|2|43
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء |حمد محمد عبــــد|لع|ل253474
6o7847د|بــــ طنط|آل|ء أحمد سعد |لدين سل|مه ص|لح|
علوم طنط|بــــول| رض| رشدى جور 458|43
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ف|يز عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|8|689
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمه |لشح|تـــ عبــــد |لعزيز يسن67||5|
634|44| ر|ء ط|رق محمد مصيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز
75274oلسن ع شمس|جم|ل مصط عبــــد |لرحمن |حمد
36|o|8لسن |لم |عبــــد|لرحمن وجيه بــــيو |لسيد|
رهحمد سيد عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|م حسن248|3| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقفوزيه محمد ع محمد |حمد779769
6|8984| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء محمود محمود مرزوق |لعدرو
77o576ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد |لمع محمد بــــيو
ق|وى|259725 ه محمد عبــــد|لمعبــــود |ل فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم
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يم57427 تـــج|ره بــــ سويفمن|ر محمود عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حس|م فكرى حسي منصور|9|7858
756o9oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر |سم|عيل بــــدوى رشيدي
78o33|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرو|ن عص|م عبــــد |لق|در عبــــد|لو|حد
7o64|5تـــج|ره |لمنصورهنه|ل محمد صبــــرى محمود محمد |لخمي
78o3o8ى كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء ف|يز عبــــد |لع| ف|يز|لم
علوم حلو|نم جورج عوض ميخ|ئيل|28993|
4o538oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ عبــــد|لمنعم محمد |بــــو سعده
334o86طبــــ ع شمسمحمد عص|م سل|متـــ سويلم
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمود |لسيد مر |لسيد شلبــــيه637297

5o238كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفم | مل|ك سعد عبــــد |لمل|ك
وف|تـــ|محمد قر مبــــ|رك قر 244455 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
265|5o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد|للطيف عبــــد|له|دى عبــــد|للطيف
24o569يم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء حسن عطي |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن س|لم محمود ن|   غضبــــ|ن9|4962
||73o9| ره|يه مصط |حمد مه د|بــــ |لق|
لس ع|دل ج|بــــر لوق|324967 د|بــــ حلو|ن|ك
معهد ف ص |سو|نل| ء تـــيس حسن محمد|839767
878o48  تـــمريض |سيوطه|جر |حمد محمود |حمد
4o6765تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرقيه طه محمد طه محمد |لسخ|وي
يم|266365 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء صبــــ رجبــــ |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|دع|ء |حمد عبــــد|له|دى ع محمد339568
هي|سم محمد حس عبــــده ع4|238| نوعيتـــ ج
معهد ف ص |ل|سكندريهف|رس وحيد سم دومتـــ37|2|5
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء منصور ع عطيه2|6263
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه رشدي عبــــده عبــــد|لرحيم|82593
7|o5o7|يم مسعد ح|فظ ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن مسعد |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء |حمد محمد |لشح|تـــ ز|يد|95|676
يم767682 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| س|لم س|لم|ن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|ديه صل|ح محمد خليفه||6898
6o|889ف عبــــده |إلبــــشي تـــربــــيتـــ طنط|بــــ|سنتـــ أ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىع|يده نور |لدين عبــــد|لر|زق محمود833424
478o98طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسلسبــــيل مصط محمد محمد |لص|نع
5o4448زر|عه |ل|سكندريهن|ردين فؤ|د |سكندر فؤ|د ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيح ر|فتـــ عبــــد |لغف|ر محمد محمود|52386

يم شمس7924| رهمحمد خ|لد محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
|د|بــــ طنط|يم|ن عبــــد |لحكيم ع مر جمعه|2725|4
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ص|لح عبــــد|لجيد ص|لح855738
تـــج|ره دمنهورريه|م جم|ل عبــــد |لمو ع رجبــــ7434|5
د|بــــ بــــ سويف|عمرو محمد محمد |لشح|تـــ عو|د376|34
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى حسن عبــــد |لحميد |حمد تـــر54|496
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يم |لسق|49287 حقوق |ل|سكندريهيح محمد عز |لرج|ل إبــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخمصط خ|لد زيد|ن حسن يح 6578|4
يم |لدسو صل684397 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود معوض |بــــر|
ندستـــ تـــ.خ|مس لحسن خ|لد |حمد خ|لد|3|2466 معهد ع| كندي تـــكنولو | 

وف|تـــمحمد حسن عبــــد|لرشيد محمد48784 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ر|ء حمدى محمد |حمد عك|شه|347325 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرلز
تـــربــــيتـــ ع شمسدير ذكر| مصط س|لم372758
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم محمد محمود |بــــو |لنور7356|6

5984oتـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد فرج
349|o8زر|عه ع شمسد | رمض|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لش| زغلتـــ
5o855oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد| |حمد |لسيد بــــيو |لعبــــد
||7o92رهه|جر شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم شعبــــ|ن تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |سيوط  بــــ|نوبــــ عم|د حن| سمع|ن|892364
|2384oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندين| محمد حس جل|ل

3o736|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه سعيد حن عيد
3536o2ف سم محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | محمد محمد |لمغربــــى||369|
3o496ره|مريم شعبــــ|ن حسن محمد د|بــــ |لق|

زر|عه |لم |مريم عطيه عبــــد|لغ خليفه857563
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن|درين |لسيد ع محمد |حمد |لنج27|5|5
4|74o6تـــج|ره طنط|محمود عز محمد ع ج|د
479o|8ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |م محمد |م ج|د |لكريم
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحبــــيبــــه |حمد زكري| محمد753562
ندستـــ طنط|حمد مجدى محمود عبــــد |لمجيد ر|غبــــ449234

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|يتـــ ي| عبــــد |لسل|م محمد|3966|
77|79o|لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|محمد |بــــو س| محمد محمد سليم
228|8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|رين| بــــولص معوض حرز عبــــد |لمل
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء عبــــد |لن| عزوز عبــــد |لنبــــى48322|
|د|بــــ طنط|ريم أحمد عبــــد |لستـــ|ر |بــــو |لسعود2487|6
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيوسف مصط ك|مل محمد يوسف324759
يم845568 ي عبــــد|لشكور سعيد |بــــر| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نبــــ
صيدله |لمنصورهحمد سعد محمد |لمتـــو |82||68
|57o59تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ مجدى محمود لبــــيبــــ
م محروس محمد طلبــــه محمد شعبــــ|624379 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ د |طد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|زي|د خ|لد |سم|عيل |حمد45|37|
7o3894|يم ز تـــج|ره |لزق|زيقي| يوسف محمد ع |بــــر|
622|o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |حمد |حمد |لرف| رضو|ن

ره|محمد عبــــ|س محمد ع|83|3 د|بــــ |لق|
358279| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمد محمد ن|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عص|م فتـــ عبــــد|لمقصود95|226
د|بــــ ع شمس| عبــــد|لحميد ك|مل محمود7|55|3

Page 4539 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |لزق|زيق|من|ر عي عبــــد |لحليم عبــــد |لعزيز242|77
د|بــــ |سو|ن|ص|بــــرين خميس سعد رجبــــ س|لم496898
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطكريستـــ | ع|طف |لويز يعقوبــــ 887589
د|بــــ |لزق|زيق|سل|م |لسيد |لعربــــى محمد عبــــد|لغ 625923
بــــي عبــــد |لمنعم|68737 علوم |لمنصورهسم|ء عبــــد |لمنعم |ل
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورزينبــــ شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |496928
معهد ف ص بــــنه|لشيم|ء حس|م |لدين عبــــد |لرحيم |لكفر248555
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمريم جوزيف ج|د رمسيس832428
8o542|نوعيتـــ |لم |وق محمد سيد محمد
43o776ى ع سلط|ن سيد |حمد نوعيتـــ طنط|سم|ء بــــح
7o2ooo|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد |لعن| عبــــد |لحميد
ل|ل محمد محمود 888693 د|بــــ |سيوط|محمد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمروه محمد |حمد محمود352|2|
علوم |لفيومجه|د ع س|لم عبــــد |لبــــ| حس| 64283

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد فرج محمد سليم|757935
|795oرهمريم محمد مختـــ|ر ع حقوق |لق|

5o|642ر خميس مك|وى زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه ط|
د|695672 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء ع شعبــــ|ن |حمد مج|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدجورج ع|دل رمزى س|ويرس د |ن537|75
5438o7|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد قطبــــ محمد عثــــم|ن رسول
88o323|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  حمد ح|مد ع |لسيد
|38o|7يم محمد تـــج|ره ع شمسنور عيد |لسيد |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|ي|سم |حمد ع عبــــد|لمجيد329955
355|8oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجيه|ن عبــــد|لحكيم عبــــد|لعليم عبــــده
ن| نسيم حل عبــــد|لسيد د|ود52||27 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ن|دين محمد عم|د |لدين كم|ل786696
69|o38رهمحمد ج| |بــــو|لمجد محمد من د|ر |لعلوم ج |لق|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمروتـــ منصور عز |لعربــــ منصور|32738
ندستـــ بــــنه|محمود عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز حسن نعمه 338278 كليتـــ 
8oo3o9علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــبــــيشوي رودلف حليم ف|ضل
يل |ي ن| عشم5949|| ره|س ثــــ|ر |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفوق محمد بــــه|ء|لدين عبــــد|لر سعد273748
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمتـــ ع|دل |لسيد عبــــد|لفضيل322757
4|769o حقوق |لمنصورهندى عبــــد |لوه|بــــ جم|ل محمد يوسف
8|4o49|تـــج|ره بــــ سويفحمد ف|يز سيد تـــوفيق
34|9o2|تـــمريض ع شمس ندى محمد عبــــد|لفتـــ|ح مصط |لهبــــ
تـــمريض |سيوط مل ن|دى جرجس عطيه|873|89
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد أحمد ع ج|د5582|4
تـــج|ره دمنهورأيمن شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز زيد|ن شعتـــ2278|5
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسعل| عص|م عبــــ|س عبــــد|لحميد239769
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود مهر|ن سعيد مهر|ن99|38|
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهع بــــيو عبــــد| عبــــيد79|||6
3453o4فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمد سعيد فتـــ عبــــد|لعزيز |ل|سود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه مجدى محمد حسن ع مدين|29898|

4484oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نصف| محمد عبــــد |لعزيز محمد نعيم
يم محمد و|632488 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم عبــــد|لرءوف |بــــر|
يتـــ  876954 د|بــــ |سيوط|مس| |حمد محمد 

48o69|وف|تـــ|حمد جم|ل محمود |حمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
65o27 تـــمريض |لفيوم شيم|ء خ|لد محمود حس

د|بــــ |ل|سكندريه|زه|ر خميس ع محمد رضو|ن|489458
6|246o|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن حس محمد محمد عشو

|65o6رهلي حمدى عبــــد |لرؤوف |حمد مسعود ندستـــ |لق|
ه محمد محمد محمد محمد  |بــــى444593 زر|عه كفر |لشيخأم
34o597|ش|م محمد محمود ه ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد|لرحمن  كليتـــ 
ش|م ع عبــــد |للطيف جمعه693675 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقع 
22o772| ف طه قر وقمنيه | ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
5256o5|يم محمد ندستـــ |ل|سكندريهحمد |سعد فهيم |بــــر|
53o553معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــسهيلتـــ ع محمود محمدين محمد
6288o5ف ع عبــــد|للطيف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر |
ل|ل محمود ج|بــــر7|2577 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد 
6|6o62يم محمد |لصعيدى تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن عل|ء إبــــر|
علوم حلو|نرو|ن كم|ل فتـــ عبــــد |للطيف |لسيد9|395|
5|6o25تـــج|ره دمنهورجيه|ن طتـــ حس طتـــ
4|658oي محمد محمد كريكر نوعيتـــ كفر |لشيخمصط ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــسمله خ|لد |حمد عبــــد |لمجيد646|78
د|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد |لرحمن محمد |لسيد52966|
84997oزر|عه فرع |لو|دي |لجديدن كم|ل |لدين رضو|ن مفتـــي
د|بــــ |لمنصوره|ر|ويه عبــــد |لسل|م أحمد د|وود294||6
68834oتـــج|ره بــــور سعيدسعد عبــــد |لنبــــى سعد |حمد ص|لح
684oo7|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه جم|ل |حمد |لسيد |لدرس
نوعيتـــ |شمونيوسف |يمن |حمد ح|مد رضو|ن247637
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد نبــــيل محمد ع محمد479649
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن ط|رق فتـــ |حمد |لغبــــ|رى425|75
|د|بــــ بــــنه|سم|ء محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|344952
تـــج|ره سوه|جسهيله محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد 897762
42|23o د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد عبــــد|لعظيم عبــــد|لحميد |حمد
||84o6 رهمصط سم وجيه مصط تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمنصورهكريم محمد محمد سعيد عبــــد |لعزيز43|689
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد عطيه443322
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورند ه| سعيد محمد ع 498633
|362o5تـــج|ره |سيوطي|ر| عل|ء |لدين |حمد رمض|ن
2|335|| تـــج|ره ع شمسيم|ن حس محمد |لر|
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حقوق بــــنه|صبــــرى |حمد ع |حمد262364
7585oo تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق محمد ع|دل |حمد فرغ
ره|من|ر ج|د ف|يز بــــخيتـــ228849 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
27|o93صيدله حلو|نسمر محمود س| محمد |لمصيل رمض
752o65تـــج|ره ع شمسمحمد صل|ح |لدين غريبــــ حس|ن
34o9|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيف فيصل محمد فيصل |حمد |لصفتـــى
4o89o4يم سعد |حمد حقوق طنط|ف|طمتـــ |نور |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجم|ل |حمد |حمد |حمد753236
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيه عبــــد |لحكيم عبــــد | عبــــد |لع|ل|59848|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمد عبــــد|لع| |سم|عيل|839384
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيل|ريه ه| فوزي جيد||83858
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق منيتـــ محمد |لسيد متـــو شلبــــى|643537
زر|عه ع شمس|ء محمد مصلح |لسيد |لجمل|344758
رهعبــــد|لحفيظ صل|ح عبــــد|لحفيظ عبــــد823|23 ندستـــ |لق|
ف محمد زكري| شعبــــ|ن|4|55|6 د|بــــ د |ط|حمد |
رهدى ربــــيع خف|جتـــ حسن47488 علوم |لق|

|د|بــــ طنط|يه عص|م محمد |لسيد سنج|ف|8||434
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | يوسف ع حمزتـــ24256|
43o8o||ف عطيه |حمد شح|تـــه تـــربــــيتـــ طنط|يتـــ |
78o786|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد ع محمد أحمد نص|ر
2|5o29وف|تـــسيف | ع|دل سعد حسن ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

وف|تـــمحمد |حمد حس محمد49352 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
42o85|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حسن|ء محمد |لسيد نوفل
86o24o| معهد ف ص بــــ سويفسعيد ر| صموئيل م
45325oورعبــــد|لو|جد عبــــد ندستـــ كفر |لشيخح|مد عبــــد|لو|جد 
|5o99|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|س|ره و|ئل عبــــد |لمنعم سليم|ن
78|o||يم ع تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|شه|بــــ عبــــد |لر| سعد سليم|ن42926|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد صبــــره شعبــــ|ن صبــــره حسن|52698
8o|933 كليتـــ حقوق |لم |محمد منتـــ مصط |حمد حس شمس
تـــمريض كفر |لشيخدير فوزي |لسيد عبــــد |لوه|بــــ435225
679289| تـــج|ره بــــور سعيدسل|م عزتـــ محمود |لسيد مو
5o82o4د|بــــ |ل|سكندريه|فرح ط|رق محمد محمد خليفه

73939| د|بــــ |لفيوم|سم|ء حمدى عويس ع
يم |حمد عبــــد |لرحمن54|3|4 حقوق طنط|ريج |حمد |بــــر|
ش|م |لمحمدى فه  جوده||578|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن 
يف2286|6 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمود محمد حسن 
د|بــــ د |ط|يتـــ رشدى طه |لعزبــــ|6243|6
حقوق |ل|سكندريهمحمد نبــــيل يوسف محمد |بــــوزيد283|42

رهيوسف محمد عبــــد |له|دى |لجم|ل3|78| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه سليم|ن عبــــد | سليم|ن4|7682
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4894ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورندى يوسف |حمد يوسف |حمد
426794| علوم |ل|سكندريهم| |يمن محمد ز
|289o7يم عبــــد |لملك تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | س| |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد ط|رق محمد |لجر|ي بــــكر بــــدوى326||7 م |لع| 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| محمد عبــــده حسن73|832
354o76 تـــج|ره ع شمسد | محمد عبــــد|لمنعم بــــيو عفي
7733o7تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نس|ره ع|طف حمدى سلط|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهتـــ محمد سليم عطيه سليم |لبــــش|رى425287
428o3o ه |حمد محمد فؤ|د خ زر|عه طنط|سم
|2o884رهزينبــــ ه| عبــــد |لوه|بــــ ع |بــــو|لي تـــج|ره |لق|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن فرج عبــــد|لغ س|عدي8|674
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لمسيح وجيه ذكرى غبــــري|ل57942

6|4o3o|تـــج|ره طنط|ل|ء |حمد عبــــد |لوه|بــــ سويلم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عبــــد |لرؤوف جم|ل |لدين عبــــد 5|474|
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء سم حس س|لم خليل|768342
5o2765يم |لسيد |حمد ج|بــــر علوم |ل|سكندريهليند| |بــــر|
يم بــــقشيش|693776 ر محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه م|
رهمريم محمد مصط تـــه| 746|2| تـــج|ره |لق|
5oo255د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح عثــــم|ن
7895o9وف|تـــحسن س| حسن شح|تـــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ سوه|ج سل|م حسن ج|بــــر محمد|924923
نوعيتـــ فنيه قن|وس|م مصط عبــــد|لمجيد |حمد863898

|49|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعن|ن محمد عبــــد|لعظيم محمد
4o|699حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد مصط متـــو حسن

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|وق خ|لد صل|ح سيد9|6|5
ه |حمد محمد ح|مد سليم|ن|324|42 تـــج|ره كفر |لشيخم
ندستـــ بــــور سعيدسيف |لدين |حمس كم|ل محمد755862
5o4755يم زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد حسن مصط |بــــر|

843o9|حقوق بــــ سويفمنيه مدحتـــ محمد عبــــد |لعظيم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهطه محمد طه |حمد عي 679864
ف شح|تـــ حسن833842 نوعيتـــ فنيه قن|من|ر |
علوم ج|معتـــ د |طدين| محمد عيد محمد زر|ع7263|6
ندستـــ |ل|سكندريهحسن عبــــد |لق|در عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |524589

52|o4|ف رمض|ن عط|ي تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء |
74o33حقوق |لفيومح|زم حس محمد عبــــد |لخ|لق

تـــربــــيتـــ |لم |نعمه رمض|ن عبــــ|س دي|بــــ8963|8
3552o4تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ محمد فتـــ ج|د
د|بــــ بــــ سويف|مر|م محمد مر مر|2|755
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمونيك| ميخ|ئيل ر| ميخ|826229
ف |لدين |حمد محمود272996 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحن 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد رجبــــ محمد عبــــد |لحميد خط|بــــ3|7534
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4o5752 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق ع محمد ع |لف
85o455|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد محمود |حمد |بــــوبــــكر

ره |ء بــــدر |لدين مبــــروك |حمد37734 ندستـــ |لق|
يه عبــــد|لفضيل عبــــد|لمجيد عبــــد|36|823 تـــربــــيتـــ |لم |ي
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء ع|دل س|لم عو|د343396
ه عبــــد |إلله شح|تـــه حم|د ع|مر248294 طبــــ ع شمسسم
رهعبــــد |لمنعم محمود رشد|ن محمد66256| حقوق |لق|
|435o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمه |حمد عبــــد |لنبــــي محمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد ج|بــــر |حمد محمد شح|تـــه|4|4865
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطل|ر| |يه|بــــ ص|بــــر عبــــد|لحميد  882899

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفزي|د ح|تـــم ع عبــــد |لفتـــ|ح|5396
43o5o2|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سهيله مح |لدين محمد محمد عبــــد
|34oooر ع |لسيد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد م|

7o|24علوم |لفيومسعد|وى ممدوح سعد|وى عبــــد |لق|در
2583o2|ر |لسهيتـــى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد بــــدر م|
تـــج|ره ع شمسمه|بــــ مصط عبــــد | ج|د37295|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه عبــــد|لفتـــ|ح سعد حسن833833
حقوق ع شمسعمر |حمد محمود |صل|ن353778

3|43oد|بــــ حلو|ن|سل محمد |حمد بــــكر
7o247o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمنيه |م سيد |حمد |م حسونه
يم |لفرم|وى249552 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |ء سعيد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|لدين خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لن347995
|ن |حمد832486 علوم |سو|نشذي |حمد ع

6o8|7| يم |حمد غ|نم ع تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفبــــر|
ف ص|بــــر محمد |لصهبــــى|8||77 علوم ج|معتـــ |لسويسرح|بــــ |
|27o93ف |بــــو|لفتـــوح |لسيد ع رهمريم محمد | د|ر |لعلوم ج |لق|
8|6o78تـــج|ره سوه|جع محمد عبــــد| بــــدر|ن
|358o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسر|ن| وليد سيد ور|د سليم|ن
6299o6تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد |لعظيم محمد
ه ح|تـــم محمدأسعد |لسيد |لفيو2949|2 لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رحمتـــ |حمد سعد عبــــد|لحكيم |لمغربــــي342592
ره|جه|د ن| ج|د |حمد24222| عل|م |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد م|جد محمد محمود|25735|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|8|92|6
846o52تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد حسن محمد محمود
4394o9|طبــــ كفر |لشيخيم|ن |حمد فؤ|د فتـــح | يوسف

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعل|ء |لدين عيد محمود بــــيو47923
حقوق |سيوطه|يدى نبــــيل رشيد بــــش|ي 878653
|2oo94تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري| روم| صليبــــ جرجس عبــــد |لمل

ره|سهيله عص|م منصور |م|م27334 د|بــــ |لق|
53o|98يم محمد محمد  |لتـــ علوم ري|ضتـــ بــــنه|من|ر ع |بــــر|
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يم حس ق|685||7 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |س|مر |لسيد ع |بــــر|
8|o686لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ع|ليه ع محمد ك|مل|
حقوق |لزق|زيقعص|م عل|ء عبــــد |لحليم عبــــد |لسميع96|775
ر|ء ح|زم محمد |حمد236827 رهز ندستـــ |لق|
49o635ر شعبــــ|ن عبــــد | صف|ر  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــرن| م|
36o662زر|عه مشتـــهرع مصط محمد مصط محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد رض| خ محمد منصور245588

553o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ر جم|ل عبــــد |لعظيم محمد
رهف|طمه يح شعبــــ|ن محمد دسو 99|32| د|ر |لعلوم ج |لق|
28o3ooحقوق حلو|نمنه | ط|رق طلعتـــ محمد |بــــو |لنور
3|9o95د |لسيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل محمد مج|
د|بــــ |لمنصوره|ندى مصط رمض|ن عبــــد |لخ|لق |لعدوى |68434
27o773|يم |حمد عبــــد |لح|فظ إعل|م بــــ سويفيه طه |بــــر|
ه عبــــد|لرحمن متـــو عطيه |لمسل29|263 تـــمريض بــــنه|من
تـــج|ره بــــور سعيدمصط عل|ء مصط |لنح|س محمود 765473
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهيوستـــ | ه| ص|دق جرجس96|43|
64o795يم يم |م|م |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمهند من |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد عبــــد|لر| محمد عبــــد ربــــه8|4|33
حقوق |لمنصورهحمد مسعد عبــــد |لعزيز ع |بــــو |لفضل683624

رهمنتـــ | ص|لح |لسيد محمد غيثــــ|3333 طبــــ |لق|
تـــمريض طنط| يم فريد عبــــد|لحفيظ عبــــد| بــــدر433962

ره|تـــ من سعيد حسن27499 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن محمد |لز |لعبــــ| 497||6
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمرو حس جمعتـــ خليل|4782|
صيدله |لزق|زيقمحمد حسي |م ص|لح9|5|79
626o86د|بــــ |لزق|زيق|محمد  |ء |حمد |لفل محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسي|سم خ|لد |لدسو نجم|279|6
7o|587معهد ف ص |لزق|زيقسم|ح ه|شم ه|شم عبــــد |لوه|بــــ عي
4|58o4د|بــــ كفر |لشيخ|خلود محمد ربــــيع |لخشو |حمد |لسمخ
تـــج|ره بــــ سويفحسن ج|بــــر محمد |حمد3535|8

ره|دى م |لدين حس محمد24227 د|بــــ |لق|
يم رجبــــ |حمد مهر|ن|44236 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|

تـــج|ره ع شمسمحمود خط|بــــ |م مك|وى6993|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء ع ن مصط |825543
443oo4كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخي|سم محمد عبــــد |لعليم شلبــــى |بــــر
5o539oثــــ|ر |لفيوم|محمد حل جمعه محمد درويش
6o6622تـــج|ره طنط|محمد فتـــ عبــــد |لعزيز شعيبــــ
يم خ 797|52 زر|عه كفر |لشيخخلود محمد |بــــر|
6o8486تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نرم محمد عبــــده يوسف
تـــج|ره طنط|عي عبــــد|لمو مصط مح |لدين محرم98|3|6
63o7o7حقوق |لمنصورهع عطيه ع مصط محمد
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|55o55ره|م|رين| جرجس عي ع|زر د|بــــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|روضه صل|ح |لدين عبــــد | عبــــد | محمد7299|7
ر سليم سليم|ن يعقوبــــ857243 طبــــ |لم |م|
9o7o73|تـــج|ره سوه|ج م| ع|شور عبــــد|لر|زق مر|د
8o8|88 علوم |لم |سل ع عبــــد|لعظيم |حمد |ل|دري
نوعيتـــ |لزق|زيقعليتـــ عزتـــ حل محمد عبــــد|لرحمن633285
رهس|ره محمد ه|شم محمد233264 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
784445| علوم |لزق|زيقيه محمود عبــــد |لحميد عوض |
84734oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمه| محمود محمد |لسيد
6o6997|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء جم|ل يوسف محمد |م|ره
د|بــــ ع شمس|نوره|ن شعبــــ|ن سيد |حمد322499
9o5889|ى جبــــره ميخ|ئيل تـــج|ره سوه|ج رس| ي
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــميشل نبــــيل ف|روق صليبــــ سيف767259
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى محمود |بــــو|ل|سع|د جعفر432555
علوم طنط|محمود |حمد |لسيد نعيم29|||5
7o5792يم محمد حسوبــــه تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــي رض| عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد صبــــرى خليفتـــ عبــــد |لنبــــى487482

85|o6ف شعبــــ|ن محمود كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر |
تـــج|ره بــــور سعيدفرح محمد محمود محمد جمعه765994
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ و|ئل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|له|دي335429
علوم |سو|نمحمد ي| م |لدين ص|بــــر  43|895
ر مغ|زي محمود325559 معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمود م|
ن| سيد |حمد ص|لح سبــــله683286 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
حقوق |لزق|زيقم|سه ح|تـــم بــــدر |لدين محمد773262
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسندى |لحسي مر مر |لجبــــرو 2|7643
ندستـــ ع شمسبــــثــــينه محمد عبــــد|لحميد محمد بــــكر8|2|22
5o6999تـــ ع|دل محمد أبــــو زيد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــأم
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقخ|لد ع|طف عبــــد |لعزيز |لسيد عوض|7|638
5o7935ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسميتـــ محمد عبــــد|لق|در محمد حسن
4|32o6د|بــــ دمنهور|ي|سم محمد |لمندوه ح|تـــم
4o4573 ر|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مهند مجدى محمد محمد ز
حقوق ع شمسم|ري| عم|د عزيز فوزى355243
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندى أم |لسيد غر|بــــ497295

حقوق ع شمسنوره|ن ص|بــــر محمد ع326|2
ندستـــ ع شمسشه|بــــ |لدين محمد عمرو |حمد محمد حسن ه5857||
يف كم|ل عبــــده قطبــــ25235| ره|د|رين  د|بــــ |لق|
27o985| |فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه |لسيد |حمد |لسيد عبــــد|لبــــ
زر|عه |لزق|زيقسم ن| عبــــد |لسل|م جبــــر محمد774377

44o53فنون جميله فنون حلو|نمصط محمد عبــــد |لمطلبــــ ع
85o842 زر|عه فرع |لو|دي |لجديدزينبــــ محمود ش|ذ ع
تـــج|ره سوه|جي| عرف|تـــ |لليثــــي معد|وي|4|864
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد سم محمد عر|بــــى |حمد|334|34
7o25|6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم |لص|وى |لسيد محمد حسن
ي جبــــره58|5|8 تـــج|ره بــــ سويفس|نتـــ بــــه|ء بــــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمه| محمد |حمد سليم845475
طبــــ |سن|ن |لمنصورهض |حمد عبــــد |لسل|م زن|تـــى6|6239
48953oد|بــــ |ل|سكندريه| |ر مصط سليم|ن ح|فظ سليم|ن
يم حسن علم|3646|4 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره طنط||بــــر|
859o77ف عبــــد|لر|زق عبــــد|لفتـــ|ح علوم |سو|نمروه |

|83o7تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره  |ء |لدين مصط رمض|ن
يل ج |لزق|زيقنور|ن خ|لد عبــــد |لرحمن ح|فظ768289 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o38|9تـــمريض |لزق|زيق س| ن|صف |حمد ن|صف |حمد

يم|28454 تـــربــــيتـــ حلو|نحمد خ|لد |حمد |بــــر|
88o738 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطع منصور ع محمد
تـــج|ره ع شمسم|ري| |يمن ري|ض ميخ|ئيل9297||
نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمد محمد حسن784375
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىشه|بــــ عبــــد|لحميد عبــــد|لع| محمد778|83
لس ن| ز متـــى  6|8753 علوم بــــورسعيدك
حقوق ع شمسن|دين س| ع حم|د7692||
4|4o|5كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنوره|ن عل|ء سعيد  محمد سليم|ن
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد |نور ص|دق محمد ع |لف 766934 معهد ع| 
48958o|د|بــــ |ل|سكندريه||ء بــــدوي محمد |لسيد زرزور
ندستـــ |لسويسمصط محمد مصط سويلم755877
ف محمد شح|تـــه |لبــــربــــري694545 تـــمريض |لمنصورتـــ لشيم|ء |
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد |حمد |لبــــي عبــــد|442222
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|يدى |لسيد عبــــد |لمنعم غريبــــ|63434

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمه| مح محمد محمد22|84
77o547ندستـــ |لزق|زيقمحمد سعيد عبــــد |لمنعم محمد سل|مه
حقوق حلو|نرحمه عبــــد |لمنعم مصط محمود49|32|
75o7|8وف|تـــنور محمد محمد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم عبــــد|لعزيز طلبــــ سليم|ن|49979 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم |بــــر|
|335ooوف|تـــمحمد ع|طف محمد |لسيد غنيمه معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ف عبــــد |لرحمن عبــــده مصط 676529 ندستـــ |لمنصوره|ء |
32o842حقوق ع شمسيوسف محمد محمود محمد
9|7o7o|ف ومس|حه |سيوط حمد تـــو|بــــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد ربــــه ك.تـــ. ف رى و
لس روم| جرجس سليم|ن28865| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|ك
62o26oف كم|ل أحمد عيد ندستـــ د |طأ
يم|843486 حقوق |سو|نحمد جم|ل شمس |لدين |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه |يمن حس |حمد|26932
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لعزيز||76544
36o479زر|عه مشتـــهرمريم |حمد مصط |حمد عبــــد|لكريم
بــــ |ف|طمه خ|لد |لرف| بــــدر|وى687452 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
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|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن |حمد ج|د محمد محمد ج492578
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــد | حن محمود حن 43527|
حقوق بــــنه|حمد محمد |م حسن عي |95|328
وف|تـــمحمد خ|لد حس |حمد824969 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
62|988| معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدس|مه عل|ء طه طه مصط |لبــــ
ره|ي|سم حربــــى |لسيد |حمد232666 د|بــــ |لق|
يم محمد634558 حقوق |لزق|زيقمحمد محمد |بــــر|
حقوق |سيوطه|جر |حمد خليفه سعد9456|8
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لستـــ|ر محمد |حمد|834822
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م حمدى عبــــد |لغ عبــــد |لعزيز شلبــــى67|677

ه ص|بــــر حسن عبــــد |لعليم|36722 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
ر محمد صبــــ حو|ش337745 نوعيتـــ بــــنه|محمد م|
682o55يم عبــــد |لعزيز د|بــــ |لمنصوره|ل| م|جد ع|دل |بــــر|

يم سيد محمد42|56 صيدله بــــ سويفش|م |بــــر|
22o36|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو |حمد عبــــد|لنبــــى زيد|ن
5273o8ندستـــ |ل|سكندريهندى ع|دل نور|لدين محمد نور|لدين
معهد ف ص |سم|عيليهحمد عبــــد |لخ|لق محمد مصط دنيور768783

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نه|ل جم|ل |حمد ملي 83256
6937o8بــــي |بــــو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه عبــــد |لرحمن |لمن |ل
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطند| ع|طف عبــــد|لموجود محمد 845|89
4o5945|تـــج|ره |ل|سكندريهمنيتـــ |س|متـــ ع حسن |حمد
8o9|9oف حسن خليفه تـــج|ره بــــ سويفخلود |
763o26د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ريم ع محمود محمد
تـــج|ره |لزق|زيقعمر صبــــ |حمد |سم|عيل  |د7|7832
4o8557|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء |لقطبــــ ص|لح |لقطبــــ |لرشيدى
|2425oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دين| |يه|بــــ محمود محمد |لعس|ل
22o779 نوعيتـــ عبــــ|سيهد| | |س|مه |م|م حس
76ooo9صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر محمد نبــــوى حس|ن |لخو

3o444ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه|جر سليم حسن سليم
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه|ء |لسيد ع عبــــد|لمجيد حطبــــ|356484
|3o329لسن ع شمس|من|ر محمد |بــــو |لفتـــوح محمد حشيش
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ل | منصور ج|بــــر يوسف |لد |34|496
5|3o87|يم ن طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن محمد |بــــر|

ره|حس|م حس محمود محمد حموده47576 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه محمد عبــــد |لحميد |لبــــسيو |7857|6

ش|م حس |حمد44224 رتـــحس  علوم ري|ضتـــ |لق|
رهروبــــرتـــ من |سح|ق بــــولس527|3| ندستـــ |لق|
ل|ل غبــــري|ل صليبــــ|36|889 تـــربــــيتـــ |سيوط م| 
رهحمد |لسيد |حمد سيد|363386 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء |بــــو |لعز فتـــ عبــــد |لحليم |لدسو 688273
تـــج|ره طنط|جورج س| حل عوض سعيد446673
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5o6826علوم |ل|سكندريهمنتـــ | عص|م |لسيد محمود مفتـــ|ح
49oo9o ثــــ|ر |لفيوم|وص|ل عص|م |لدين ع محمد ي|س
رهن|ء يوسف شعبــــ|ن طه245529 تـــج|ره |لق|
لس مكرم ن|ن سكر324969 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ع رضو|ن حسن عبــــد |لر|زق37936|
5|5o68|زر|عه دمنهورمنـ|ر ذكري| |حمد عبــــد | رخ
756o65ه محمد ك|مل محمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم
يم عز637897 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسع |حمد ع |بــــر|
ه م |لدين محمد محفوظ252998 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
8o4323|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه سعود عبــــد|لوه|بــــ محمود
عل|ج طبــــي قن|محمد جميل خليفه عبــــد|لر|زق 883829
صيدله |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد عبــــد|لسميع |لمن 4|4357
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنه|ل جم|ل ع محمد حس|ن 248245
يم ع |35768 ف |بــــر| تـــمريض بــــنه|منتـــ | |
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمه عم|د عبــــد |لنبــــي عبــــد |لرسول34224|

2688oرهي|سم |س|مه عبــــد |لحسيبــــ حم|د د|ر |لعلوم ج |لق|
8o9334د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه محمود عبــــد|لر|زق محمد
||92o6م س| عبــــد |لملك صليبــــ ندستـــ ع شمسج
رهمحمد |يمن عبــــد|لحميد ف|يد46692 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

رهيم|ن جم|ل عبــــد|لمعبــــود |لدسو |6|2293 زر|عه |لق|
يم|63988 تـــج|ره |لزق|زيقسل سعيد |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديي|سم ج|بــــر محمد عبــــد|لرحيم833284
4o5|37د|بــــ كفر |لشيخ|يف يوسف شعبــــ|ن منصور محمد
766o93تـــج|ره بــــور سعيدندى |حمد |لسيد |لسيد حسن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن شو فوده خليل شح|تـــه|248384
2|722oتـــج|ره ع شمس |ر حس|م |لدين جل|ل حسن رجبــــ
427oo5د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ ط|رق محمد تـــوفيق
27o6|4| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد مجدى محمد سليم|ن ج|بــــ
يل ج |لزق|زيقل|ء سعيد ف|روق عبــــد|له|دى||83|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رتـــ|مصط محمود رجبــــ عبــــد|لحميد62|287 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود ه| |لسيد ن عبــــد |لحميد567|77
د|بــــ ع شمس|خ|لد سيد سعد سليم|ن7785|3
ر محمد ه|رون|49376 د|بــــ دمنهور|محمد م|
846|o4 عل|ج طبــــي قن|ع |حمد ع مو
4o9439تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح ش
6o7845يم عبــــد |لحميد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|أفن|ن ط|رق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| حس|م عبــــده عبــــده يوسف356829
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ع خ|لد محمدفه |حمد عتـــلم96||33
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد سيد محمد محمد عبــــد |لد|يم567|23
452o78 يم محمد |بــــودسو ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |بــــر| معهد ع| 

د|بــــ |لفيوم|ندى |حمد ربــــيع محمد ص|يم67267
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24o69لسن ع شمس|رحمه محمد محمود محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ه| حل محمد66|45

|6o974|د|بــــ ع شمس||ء خ|لد عبــــد |لمنعم طنط|وى
4|7o3|رهحمد عمرو فؤ|د محمد محمود تـــج|ره |لق|

علوم |لمنصورهه|جر ع|دل رزق حج|زى فرج247||7
9o2378 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسل ص|بــــر كم|ل |حمد
بــــي حس |848479 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىيم|ن كم|ل |لدين و
9o3638| تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء محمد عمر|ن ع
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد محسن محمد |حمد بــــريقع484366
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ممدوح ع محمد34946|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد حس |حمد محسن محمد فريد حشيش89||69
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء لط شبــــل جبــــر336475
تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد رزق عبــــد |لجليل7653||
2622o2تـــج|ره |سيوطعبــــد| خليل عبــــد| سيد|حمد شبــــ
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخس|مر و|صف شفيق و|صف حبــــ 453264 معهد ع| 
|25o52ريدي تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلي مجدي محمد |حمد 
رهمحمد عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در عريشه8228|2 علوم |لق|
452o63|وف|تـــحمد محمد شح|تـــه محمد صبــــ|ح معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
رتـــ|دين| |سم|عيل مصط محمود5642|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمل مصط محمود |حمد بــــدر|8382|5
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد فتـــ بــــدير عبــــد |لعزيز مو226463
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع |م محرم|27747
صيدلتـــ سوه|جحسن|ء عبــــد|لرحيم |حمد محمود833674
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عصم|ء محمد |لمك|وى |سل|م |لمك687263
6o235|د|بــــ طنط|نوره|ن رفعتـــ بــــدير عطيه|
رهمنيه محمود |بــــوزيد سليم|ن|99|55| طبــــ بــــيطرى |لق|
44929oر |لسيد سليم ر عبــــد|لظ| ندستـــ طنط|يمن عبــــد |لظ|
4o2998د|بــــ |ل|سكندريه|كريم محمد بــــدوى |لبــــدرى |حمد
5|4oo7طبــــ حلو|نسم|ء رجبــــ |بــــو |لفتـــوح حس ص|لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر و|ئل محمد |ل |ر24|3|4
9o|3o6|يم عبــــد|لحق تـــمريض سوه|ج  مل |لسيد |بــــر|
2|78o8ندستـــ |سيوطفرح |حمد محمد فوزي |بــــو |لعزم
طبــــ ع شمسم|ريو جرجس عزبــــ حن|323344
|5o2o5حقوق حلو|نمحمد محمود محمد |حمد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيوسف مجدي سيد حسن54398
نوعيتـــ قن|منه عل|ء محمود عي 838943
35953o |لسن ع شمس|خلود يح عبــــد|لعزيز تـــه
63o338ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىبــــول| |يمن جورج فريد ع.
|ن486743 تـــج|ره |سيوطم|زن |حمد حسن محمد ع
4o258||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه سعد |حمد منصور
64o658|يم س|لم طبــــ |لزق|زيقحمد محمود محمد |بــــر|
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فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــ|سل ع محمد محمد |لسيد|8|677
4|266oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء يح عبــــد |لحميد عبــــده |لسقع

ف عي عبــــد|لو|حد47643 ره|غ|دتـــ | د|بــــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |للطيف محمد|778494
9o4532 تـــج|ره سوه|جس|مح سعد ر|شد حس
يم محمد حس شويخ4|7|77 علوم |لزق|زيقس|ره |بــــر|
2o593رهعبــــد |لرحمن شكرى حسن |حمد صيدله |لق|

ندستـــ ع شمسحمد حسن فتـــ محمد|34983|
784oo4 يم عبــــد|لمقصود يم محمد |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|
273o77تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر محمود محمد سل|مه
|4o3|5ش|م |لسيد سعف|ن نوعيتـــ عبــــ|سيهدين| 
يم  879759 تـــج|ره |سيوطس|ميه عص|م كم|ل |بــــر|
ن| محمد |لسعيد مسعد مقلد7386|6 تـــمريض |لمنصورتـــ م
د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمد ع أحمد |ل|م |485823
تـــج|ره بــــور سعيدد | مر|د محمد ر| 37|766
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م| مصط فتـــ |حمد|879556

2o364تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عمرو |حمد محمد
6o|75|ه شعبــــ|ن حسن سيد كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم

يم عليوه|22|246 يم ط|رق |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
حقوق ع شمسشهد ح|فظ مصط ح|فظ8|68|2
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــد| | محمد مصط حن محمود524272
7o9628|علوم |لمنصورهمريم حس|م |لدين محمد عبــــد |لجو
ر محمد بــــسطوي رمض|3288|4 |د|بــــ طنط|محمد ط|
تـــج|ره بــــنه|ح|تـــم |حمد وسيم عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف623269
فنون جميله فنون حلو|نعمر تـــوفيق مختـــ|ر تـــوفيق مصط 8|377|
92o676|تـــمريض سوه|ج  حمد |دف|وى |لسيد |دف|وي
يم||2|22 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره |لسيد محمد |لسيد |بــــر|
25o75oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|س رجبــــ سعد |لصو|ف
تـــج|ره |سيوطيم |حمد م |لدين |حمد  896747
8o3454طبــــ بــــيطري |لم |عمر عنتـــر محمد عز |لعربــــ محمد
|6628oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لحميد حر| ع |ن
تـــج|ره سوه|ج حمد عم|د محمد خلف||62||9
تـــج|ره ع شمسحمد محمد |حمد دردير|4|3732
43o39oيم محمد فرج صيدله طنط|منتـــ | |بــــر|
يبــــه242766 تـــج|ره |سيوطس|مح |نور جمعه 
تـــربــــيتـــ |سيوط م|ل ع محمد سيد|878626
44o|96|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخي|ر| محمود |حمد |لش

77||oعلوم حلو|نع عبــــد |لو|حد فه محمد
9o7|62 تـــج|ره سوه|جمحمود محمد |ل|م |لدردير
8554o6د|بــــ |لم |ل |ء ط|رق عز|م |حمد|
4|255oره|جنتـــ | محمد |لسيد محمد |لبــــديوي ثــــ|ر |لق|
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5o5753زر|عه |ل|سكندريهجرجس عم|د مو ميخ|ئيل سعد
د|بــــ |ل|سكندريه|ص|بــــر مدحتـــ ص|بــــر عبــــد | مد 8||487
وف|تـــيوسف |س|مه |لسيد رمض|ن|775|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــدع|ء مصط محمد عبــــد|لمنعم223775

يع سل|متـــ45449 رهعبــــد | يوسف |بــــو  تـــج|ره |لق|
85547oتـــج|ره بــــ سويفعم|د ه| عم|د عبــــد|للطيف

رهزي|د |س|متـــ محمد مر 26423 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهسم|عيل محمود |سم|عيل محمود|226662 ندستـــ |لق|
|28|4oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم لم بــــدر رزق غط|س
876oo6  د|بــــ |سيوط|ف|رس عبــــد|لمنعم سيد ع
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل سم محمد فؤ|د عبــــد|لسل|م489864
يف عبــــد|لعزيز سند859334 علوم ري|ضتـــ |لم |محمد 
يم |لفخر2228|5 طبــــ ع شمسمحمود ك|رم محمود |بــــر|
زر|عه مشتـــهرمصط رجبــــ ن| سيد |حمد346299
9|6o88  وف|تـــع|دل محمد من|زع عبــــد|لبــــديع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر عل|ء |لسيد حسن ص|لح488382
6o2945تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع عبــــد |لخ|لق |بــــو يونس
4o369oتـــج|ره |ل|سكندريهيوسف صل|ح محمد يوسف عوده
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم عبــــد|لر|زق عبــــد|لنبــــى عبــــيد239238
222o97كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسفرحه رمض|ن عبــــد|لحميد يوسف
ره|نوره|ن محمد محمود حسن 236237 د|بــــ |لق|
د|بــــ دمنهور|أيه جمعه رمض|ن عبــــد |لغ حسن62|498
طبــــ |لسويسس|ندى ميخ|ئيل حن| ك|مل 875275
4o839oتـــج|ره طنط|محمود محمد ع عبــــد|لعليم |لش|ذ
يم 4|27|9 د|بــــ سوه|ج|فرحه نور حميدو |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء فوزي حس|ن عبــــد|لمجيد|9|8276
82o94|ندستـــ |لم |بــــيشوي |سحق فوزي لبــــيبــــ
ي مر|د |حمد|56999| ندستـــ ع شمسم |لع
8o|363 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروححس|ن محمد |بــــو|لعيون |حمد حس
838oo6|ي عبــــد|لل|ه حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد محمد |لط
نوعيتـــ |شمونم|دون| مل|ك شح|تـــه متـــرى75||26
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نتـــ|مر س|لم حسن حسن محمد628355

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممن|ر محسن فرج محمد|||73
||8o6oر مخلص متـــى رتـــ م | م| تـــمريض |لق|

رهحمد عمرو ص|لح سيد قن|وى|6292| تـــج|ره |لق|
4o6678تـــج|ره |ل|سكندريهفرح محمد ع |لنور محمد كر|ر
3|4o59|د|بــــ ع شمس|حمد يح ذكري| محمد
تـــمريض |سيوطحسن حن ع|مر سيد 8336|9
686o9oنوعيتـــ |لمنصورهمل |لمغ|زى صبــــرى |لحسي |لن|دى
427o47| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنتـــ | محمد |لص|وى عبــــد
4427o2|تـــج|ره كفر |لشيخلسيدتـــ فر|ج حسن عبــــد|لق|در
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24o86oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن مجدى محمد تـــ|مر
يم |حمد482658 نوعيتـــ |ل|سكندريهنوره|ن فكرى |بــــر|
33o225ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء جم|ل عبــــد|لحفيظ عبــــد|لرحمن
865o79علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحس|م عبــــد|لعزيز عي محمد

7o853|تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء مصط عبــــد |لعزيز محمد
35o3|2لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد رمض|ن مصط خ|لد
|446o4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمر عل|ء عبــــد |لكريم بــــسط|وى
757o39تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهع |ء ع|دل محمد |حمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود ع495769
يم ع94|485 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد|رين ي| ع إبــــر|
7545|oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوق |لسيد حس محمد |بــــو ربــــع
676oo9د|بــــ د |ط|نورس سم ع |لبــــدرى ع |لديبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند| شبــــل محمد |بــــو شنبــــ8|2689
يل ج |لزق|زيقعل| ع|دل محمد سليم|ن ربــــيع774852 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o6356| ندستـــ |لزق|زيقين|س |حمد جمعه |لدسو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل عبــــد|لرحمن |بــــو عجوه|255749
معهد ف تـــمريض ع شمسيم|ن |لسيد محمد |لسيد|336233
244o23|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد جم|ل محمد عبــــد|لعظيم
رهي|ر| |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در9|665| حقوق |لق|
25426oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــريم خ|لد |لبــــكرى حس|م |لدين
رتـــ|مؤمنه عبــــد|لعزيز عبــــده عبــــد|لرحمن 222326 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ ع شمس|كريم سعيد |لسيد عبــــد ربــــه ش| 373|32
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمود محمد حس محمود349|44
ري|ض |طف|ل |لمنصورهحن|ن |حمد |لسعيد عبــــد |لحليم عبــــد 675884
علوم كفر |لشيخحمد رض| محمد |حمد بــــدر|5|4363
4|47o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| فرغ محمد محمد |لطم|وى
23o2|7يم رهش|دى محمد ن|دى |حمد |بــــر| حقوق |لق|
9o6248 تـــج|ره سوه|جمصط محمود عبــــد|لرحيم بــــيو

رهيمن محمد بــــدر|ن عبــــد |لجيد||3763 تـــج|ره |لق|
77o67| يم حس تـــج|ره |لزق|زيقمريم زكري| |حمد |بــــر|
يم|85||68 معهد ف ص |لمنصورهحمد عمرو شعبــــ|ن مو |بــــر|
4|947oتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخآيتـــ |سم|عيل محسوبــــ |سم|عيل فرج
7|685oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ص|لح محمد محمد |لمحنكر
4|65o7يد عشوش يم يوسف |بــــو|ل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد |بــــر|
رهفرح محمد حسن مصط بــــخيتـــ235872 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|ره |لمغربــــي محمد |لعلي 52|||4
92o35||ء محمد |حمد عبــــد|لجيد| معهد ف ص سوه|ج 
ى جمعه4|64|| ى جمعه محمد ي تـــربــــيتـــ ع شمسي
|ء خ|لد ن | عبــــيد495953 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــإ
7o47o|| د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن جم|ل |لسيد حس|ن
تـــربــــيتـــ |سيوط ن جم|ل شح|تـــ صليبــــ|883524
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77969o| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء خ|لد محمد بــــدوي عبــــد|
2588ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسليم|ن عبــــد|لحميد سليم|ن |لش|ف
69o576حقوق |لمنصورهعبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد |حمد ج
5|o97|طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لش| |بــــو|لسعود سل
ر|ء |س|مه محمد |لسيد محمد496352 حقوق طنط|ف|طمه |لز
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــه |حمد حسن عبــــد|834572
3||o6oتـــج|ره ع شمسبــــدور مجدى رش|د محمد
يم محمد|263|3 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ه|جر صل|ح |بــــر|
783|7oري|ض |طف|ل |لمنصورهسمر سم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمع
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعمر محمد عبــــد| حسن35|283
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر صل|ح فؤ|د محسوبــــ عبــــد |لحليم447555
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهي|سم عطيه درويش عبــــد |لع| 756657
52o3o7يم عرف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأمل عبــــد |لق|در محمد إبــــر|

9|o25د|بــــ بــــ سويف|دير مبــــروك ثــــ|بــــتـــ سعيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء محمد |حمد سيد|9393|2
6o7776د|بــــ د |ط|نجل|ء محمد حسن ي|قوتـــ رجبــــ
4454o3|يم ح|فظ |لقل د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمله س|مر |بــــر|
5o|6o9صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ محمد بــــريك منصور عبــــد|لرؤف
تـــج|ره ع شمسف|دى نشأتـــ فتـــ ذكري28963|
|39o49رهندى عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن ندستـــ |لق|
8o7492 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن عيد سليم|ن عي
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهأيمن أم سم لبــــيبــــ486969
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لسيد صل|ح عبــــد |لرحمن ل424325
معهد ف تـــمريض ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن عقل مر9|3453
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء صل|ح فتـــ عطيه|228462
5|o|97علوم طنط|محمد حس ع فرج
ره|رج|ء جم|ل عبــــد |لرحمن |حمد27669 د|بــــ |لق|

5|285oطبــــ |ل|سكندريهمحمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح محمد فتـــ
636|5o |ل|ل ش ندستـــ |سيوطكريم جم|ل محمود 
9o4682|د|بــــ سوه|ج| مل ع|دل ف|روق بــــكرى
يم شديد عيد84|249 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ محمد |بــــر|

ره|سم|ء ع |حمد محمد محمد|7|269 د|بــــ |لق|
ندستـــ |لمنصورهف|رس و|ئل |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لفتـــ|624223
3|43o2حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ه| ف|روق محمد
8|28o3 علوم |لم |مريم ن|دي فهيم مج
4|9o22حقوق طنط|محمد حم|ده محمد قنديل
يم|623484 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم| محمد رمض|ن ع إبــــر|
ر محمد |لدسو ن| 6994|3 تـــج|ره ع شمسيح م|
تـــج|ره طنط|خلود محمد حسن فوده8|6||4
2|783oوز ع|دل عبــــد|لعزيز |بــــو |لعزم يوسف ره|ن د|بــــ |لق|
7||o45معهد ف تـــمريض |لمنصوره ند| شعبــــ|ن عوض |لسيد غ|نم
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كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه مختـــ|ر نص محمد 82|889
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد خ|لد سيد محمود855589
| محمد مجد |لدين |حمد عبــــد|لمنعم|972|2 د|بــــ ع شمس|ي
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| س| عبــــد| |حمد|55|34
||7o98د|بــــ ع شمس|ي|ر| عز |لدين |حمد عبــــد |لقوى
تـــج|ره بــــنه|سل|م ص|بــــر فؤ|د ه|شم|265563
9|4oo7 ندستـــ |سيوطنسمه محمد محمد |حمد
4o|732|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد سيد حسن |حمد عبــــد ربــــه
تـــج|ره |ل|سكندريهم|دون| جورج أنطون أسعد فه477738
يف |حمد محمود زريق|346229 تـــج|ره ع شمسحمد 

رهحسن محمد عبــــد |لسل|م محمد حموده42524 تـــج|ره |لق|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نرضوى مصط تـــوفيق غز||3995|
33|585| تـــ صل|ح |بــــو|لفتـــوح متـــو معهد ف تـــمريض بــــنه| م
تـــج|ره دمنهورسعيد ط|رق سعيد زعلوله493388

حقوق بــــ سويفحمد جم|ل ذ محمد|56636
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|رحمه ط|رق حمدى فه 958|75
79o9o8تـــربــــيتـــ |لعريشرن| ع |حمد عبــــد |لمنعم
يم ف|يد7|7||4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|تـــوم ن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند ه| |حمد مهدى قريطم499667
رهمحمود ص|لح رض| ج|د |لكريم|58|23 ندستـــ |لق|
ف سعيد حبــــيبــــ|5227|8 فنون جميله فنون |لم |ن |

64o|7| ندستـــ |لفيومبــــيتـــر عص|م فؤ|د عوض
يم ع خليفه خليفه9742|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمود إبــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمود عبــــد | |حمد35666|
م محمد |بــــو|لق|سم |لس|832599 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمن|ر |د

55oo2طبــــ بــــيطرى |سيوطدير محمد عز محمد
3|||o5تـــربــــيتـــ ع شمسريم ط|رق جم|ل محمد ع
3568|o د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمتـــ |بــــو|لفتـــوح جمعه حس|ن
6264o4يم يل ج |لزق|زيقتـــسنيم محمد عبــــد| محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رتـــصبــــ|ح سم متـــى لوندى228424 علوم ري|ضتـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |حمد كم|ل ي|يزيد62573
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند| جم|ل |حمد محمود586|84
45|45oندستـــ |ل|سكندريهندى مجدى أحمد أحمد محروس
|63o85|رهيم|ن بــــهجتـــ من محمد تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|سن|ء |حمد محمد محمد عوض684497
يم عبــــ|دتـــ|5|6864 يم |لشح|تـــ |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 

د|بــــ بــــ سويف|م|يكل نبــــيل روف|ئيل ك|مل59827
67532oتـــج|ره |لمنصورهمريم سعد محمد محمود سعد
487o8o|يم فؤ|د صبــــرى محمد |لبــــ|ز د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
تـــج|ره |سيوط يه|بــــ عص|م عبــــد|لتـــو|بــــ محمد|887437
يم |لدسو عبــــد| طلحه597|63 يف إبــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دين| 
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8o4484طبــــ بــــيطري |لم |ند عطيه محمد |حمد
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد|لرحمن صبــــرى سعد عبــــد|لسل|م|44222
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ جميل حل صليبــــ3|559|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|س|ره ط|رق جل|ل محمد مو66542|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء جم|ل عبــــد |لرؤوف |لص|وى|38536
39o2|حقوق حلو|ند | ع|دل محمد عثــــم|ن

8o3297| تـــج|ره بــــ سويففر|يم وليم رزق رزق |
ر عبــــد | مسيل27|633 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد | |لط|
يم |لسيد حسن 448497 يم |سم|عيل |بــــر| ندستـــ طنط|بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممؤمن عبــــد |لق|در صبــــري |لبــــ|جوري449786
8|8||oطبــــ بــــيطري |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمجيد حسن
يم 885249 تـــج|ره |سيوطحل| |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|يح محمد سيد ع|مر449566
صيدلتـــ |لم |يه ع عي ع |4869|8
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ ط|رق عبــــد|لبــــ|سط |حمد |لسيد348323
ى ع حف 7|3536 د|بــــ ع شمس|محمد ي
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهوق س|لم حريرتـــ محمود527344
6o52o4كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــر| | مسعد عزتـــ مر
تـــج|ره بــــور سعيدمريم حس|م |لدين محمود حسن عبــــد 765937
43oo76|بــــه بــــطرس طبــــ |سن|ن طنط|مرنتـــ ن| ميخ|ئيل و
ندستـــ ع شمسرن| ط|رق فؤ|د مؤمن42582|
3224o3|يم محمد كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيتـــ سم |بــــر|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمد حسن ج|د |لربــــ ن|دي942|84
47749o|زر|عه كفر |لشيخحبــــيبــــه أحمد أحمد محمد |لسق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء محمد عبــــد|لر| محمد 899282
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء نجيبــــ محمود |حمد|755422
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد ط|رق ع |بــــو عم|يم|246932
8583|oزر|عه |لم |محمد ن| فضل |م|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن جبــــريل نوفل عبــــد|لمو سليم|ن543392
88o439 تـــج|ره |سيوطلبــــيس نش|تـــ فخرى د |ن
رتـــ||منيه عبــــد|لرحمن |لسيد رخ|277348 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ طنط|حمزه |بــــو|لعن ج|د |بــــو|لعن محمد28|3|6
ى شعبــــ|ن رجبــــ رو|ش236324 رهبــــ زر|عه |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنوره|ن جم|ل عبــــد|لمحسن ري|ض |4|4894
8o8252صيدلتـــ |لم |فيول| |لقس |سكندر ك|مل ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسهيله |حمد |لسيد |لسبــــ| |لم|ريه3|4373
775o77زر|عه |لزق|زيقف|طمه طلعتـــ عبــــد |لمنعم محمد حسن
ندستـــ |لزق|زيقن|دين ن| محمد ع شح|تـــه82|643
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر ع ع |لسيد عط|624283

4|74oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د ي| محمد ك|مل
5|8o|o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحن|ن عل|ء محمد |لسق
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3847|| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن جم|ل عبــــد |لرحمن عبــــد |
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |ط محمد |لسيدمحمد إسم|عيل623496
تـــج|ره بــــنه|بــــر|م صبــــرى عفي خل|ف|352746
33o8|9|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ فتـــ محمد |حمد
يم |لسعيد ع424282 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |لسعيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد |  |م محمد حمزه846734
69524oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لغف|ر |حمد عبــــد |لغف|ر |حمد متـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدير |سم|عيل ع |حمد||8449
23o773تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد عل|ء سيد محمد
تـــج|ره ع شمسمصط ش|دي ع ش|دي2|3492
68o392صيدله |لمنصورهمحمد |حمد |لشح|تـــ ع ع
ل|ل شو عزيز|894436 تـــج|ره |سيوط بــــ|نوبــــ 
ف عبــــد|له|دى ملي محمد329773 |د|بــــ بــــنه|دع|ء |
8|67o7كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفربــــيع عم|ر ربــــيع |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ندين| مجدى مصط محمود38498|

2o275تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد و|ئل جم|ل |لدين عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ |لفيوملي |ن م|جد نش|تـــ ف|يق عوض5|665

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء حسن |سم|عيل عبــــد|لعظيم بــــدر259485
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود محمد محمود ر|شد|497|4
ندستـــ |سيوطغدير ر|وى عبــــد |لحميد محمد حل|وه229|4|
معهد ف ص |لمنصورهحمد رجبــــ عوض |لسيد يوسف||69282
يم |لدسو |لسيد  38|342 تـــ وليد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|ن
تـــج|ره دمنهورنطونيوس ثــــ|بــــتـــ لط جرجس  ميخ|ئيل492546

م ط|رق |حمد محمود|28943 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديد
ره|ف|طمتـــ شح|تـــ حسن جمعتـــ43834 د|بــــ |لق|

866o26معهد ف ص سوه|جم|يكل ف|دي فرج وليم
تـــج|ره ع شمسبــــيشوي نسيم عيد فليتـــه4|3345
|39|96| ه شعبــــ|ن |لسيد ع د|بــــ حلو|ن|م
|499o3يم عبــــد |لسل|م ح|فظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلؤى |بــــر|
معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)ع محمد ع محمد محمود53942|
||482oره|مروه محمد محمد محمد غريبــــ د|بــــ |لق|
ف محمود محمد يوسف9|3456 زر|عه مشتـــهر |م |
رهع |ء جم|ل سعيد |حمد9582|3 زر|عه |لق|
32o||3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رتـــ | م|جد مريد ي
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنهله حمدى |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لفتـــ|ح|2|776
6|o864تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمن|ر |لسيد سعد قنديل
|473o8|رهحمد محمد كم|ل بــــكرى تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقجم|ل عفي جم|ل |لدين عفي 3|2579
4|oo|2تـــج|ره طنط|مهند |حمد ع ع |لوكيل
يم |لمن |69256 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهوق |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد جم|ل ه|شم حسن52932
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273o68تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع |ء |حمد عمر عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ |سيوطس |فيم س|مح لم ذ 884549
4o8335تـــج|ره طنط|محمود |حمد عبــــد |للطيف شعبــــ|ن زيد
7625o6|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد محمد رجبــــ محمد |لحم
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجم|ل عبــــد|لعزيز |لسيد |لشن|وى8|4|25
علوم ع شمسف|طمتـــ فكرى محمد محمد4|||35
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــند| عمرو حسن عبــــد |لمع38|33

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمدى |حمد عبــــد |لق|در ز|يد يوسف345|69
233o8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حبــــيبــــه |م|م محروس |م|م
3||479| وف|بــــ|نوبــــ عل|ء عد رزق | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o2334 د|بــــ |سو|ن|جه|د عبــــدون |لسيد مصط
تـــمريض  حلو|نشيم|ء محمد س|لم عبــــد |لمقصود66626|
4oo834تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحفلوبــــ|تـــ صفوتـــ صل|ح وديع
يف محمد غريبــــ487|24 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــه 
د|بــــ ع شمس||ء سعيد تـــوفيق عبــــد |لرؤوف|26564|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد محمد عبــــدربــــتـــ ج|بــــ | نوي 5647|4
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء ع شعبــــ|ن ع عطيه|6777|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدندي |حمد عبــــد| |حمد849578
تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن ح|مد سليم|ن ع |لمغ|زى632664
25oo77|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء عبــــد|لفتـــ|ح ز|يد صقر

رهزي|د محمد عمر جبــــرمحمد34938 تـــج|ره |لق|
5|2o78كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسم|عيل صبــــرى |سم|عيل محمد |لعس
علوم طنط|أحمد عفي محمد محمد عبــــد |لرحيم428856
لسن ع شمس|يم|ن ممدوح |لتـــه| محمود |لبــــيو623866
6o7427ندستـــ |لمنصورهمحمود خ|لد محمود فيش|ر
حقوق |ل|سكندريهد|ء سعيد حسن عبــــد |لرحمن حبــــكه477593
33o3o5تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى حسن عبــــد|لجو|د خليل
23o42|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|زن محمد |بــــو|لعزم |حمد |حمد
2563o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد ع |بــــو|لن

6o434| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمد عوض عفي
84o53 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سمر جم|ل |لدين مصط |م|

طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسمر عص|م سعد| محمد سعد426638
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عل|ء عرف|ن ع34676|

رهمحمد كم|ل |لسيد |لزمر38955 تـــج|ره |لق|
23693oندستـــ ع شمسمنه عص|م سعيد عبــــد |لق|در سل|مه
48426o| تـــج|ره |ل|سكندريهنور |لسيد |نور عبــــد|لعزيز بــــهن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفؤ|د سم فؤ|د منصور286982
زر|عه |لزق|زيقحمد محمد |لسيد |لشح|تـــ محمد عبــــد 782523
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد| محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم824747
يم |||87|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |لسيد عبــــد |لجو|د |بــــر|
88552o  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء فتـــ |حمد عبــــد|لحق
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88o947 صيدلتـــ |سيوطحسن ع حسن محمد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمروه محسن منصور ع5||676

حقوق |لفيوممحمد ن| محمد فه|7328
63457oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط عبــــده محمد عبــــد|لمع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد مصط مصط يوسف ع |ن8948|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يتـــ ر|فتـــ عبــــد |لمن محمود شمس |لدين489834
تـــج|ره ع شمسكرستـــ روم| بــــش|ى تـــوم|83|366
يم عبــــد|لل|87|42 علوم |ل|سكندريهمحمد |حمد مصط |بــــر|
طبــــ بــــ سويفيم|ن خ|لد محمد محمد|62897
د|ر |لعلوم |لم |سع|د جم|ل مختـــ|ر |حمد|4853

248o26د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سميه عبــــد|لحفيظ حسن حسن مو
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوس|م |حمد عز|لرج|ل محمد357278
22o438تـــج|ره ع شمسمصط ه| محمد عبــــد |لحكيم |لغول

7|o99علوم |لفيومعبــــد| رمض|ن |حمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لن| محمد فرج3752|4
22|29oرهمحمد و|ئل محمود سيد |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|رين| نبــــيل نص عوض9337|3
تـــربــــيتـــ دمنهورمنيتـــ محمد محمد رحومتـــ|497246
8o53|8 فنون جميله فنون |لم |م|م ف|روق فؤ|د بــــيو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمريم |حمد حسن |لطيبــــ قريطم3|4895
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م |لسيد |بــــو|لعن عبــــد|لع| 643383
تـــج|ره |ل|سكندريهفؤ|د |حمد |لسيد |بــــو ري|ن478977
كليتـــ حقوق |لم |منه | محمد حس |بــــوزيد857989
رتـــ نور |لدين محمود فتـــ ع56965| تـــمريض |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد سل|مه |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح27|287
52o958تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء محمود عبــــد|لفضيل دغ|ر
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |لسيد عبــــد |لسل|م غ|زى مسعود7576|4
855465| زر|عه |لم |حمد صل|ح ع عبــــد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء ع|دل عبــــده شوشه|96|253
2798o2|تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دييم|ن ع محمد |حمد
رهلبــــ |حمد |سم|عيل درويش4458|2 ندستـــ |لق|
ف عبــــد|لع| عط| | ن488386 لسن ع شمس|محمد |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمد محمد عطيه226236
حقوق |ل|سكندريهي|سم عبــــد|لمنعم عيد عبــــد|لمنعم محمد ف545865
تـــج|ره ع شمسي|ر| محمد عيد عبــــد|له|دى9363|3
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ي|سم محمد فتـــ يوسف|6||83
8966oo|تـــج|ره سوه|ج  منيه عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لعدوى
ر محمود حسن |لبــــرم|وى52||4| وف|تـــمحمود م| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
زر|عه |لمنصورهجم|ل محمد |لحسي |لمنذر696243
نوعيتـــ بــــنه|ندى وجدي معوض محمد ع 339426
529o7oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمرو|ن كم|ل محمد جمعه ح|رس |لسمخر
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طبــــ سوه|جمحمد عل|ء |بــــو|لوف| محمد 2487|9
رى3437|6 ندستـــ طنط|حسن عص|م حسن محمد |ألز
يم يسن56|2|2 ندستـــ تـــ.خ|مس عمر سعيد عبــــد|لبــــ| إبــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
63384o|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد |كمل |حمد محمد
يم س37|424 طبــــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل عبــــد |لغف|ر |بــــر|
464o|4|علوم كفر |لشيخمحمد محمد عبــــد |لجيد رزق |لش
حقوق طنط|محمد رجبــــ فهيم |سم|عيل493327
8399o|فنون جميله فنون |ل|قيوسف |دريس عبــــده سيد |حمد
علوم |لزق|زيقه|جر |حمد |حمد |م|م776479
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م مجدى محفوظ |لسيد حسن|342536
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى حس|م |لدين جل|ل أحمد نور683|75
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق س|ره عبــــده |لسيد محمد779862
ف فتـــ متـــو أبــــو د |6455|5 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|م|ل |

معهد ف ص بــــ سويفزينبــــ حميدتـــ قر عبــــد |لجليل54859
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|رتـــ |حمد نجيبــــ |حمد6||36|
يم عبــــد |لحليم89482 تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء عل|ء محمد |بــــر|

842oo7|ر محمد عبــــد حقوق |سو|نمحمد |لدو |لط|
5o7876|ف |سم|عيل مغربــــي |سم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهكر|م |
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |كرم سليم|ن عبــــد |له|دى|75244
756o88تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور| سعيد عيد سليم
يم ع 8|6872 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ي| عيد |بــــر|
رهنور|ن عم|د فوزى عبــــد |لمقصود6337|| تـــج|ره |لق|
يم دسو 29965| |لسن |لم |من|ر ص|لح |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهيوسف |سحق |دو|رد صليبــــ رزق77|424
8222o8 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مريم جور |سطف|نوس جور
3433ooكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ع|طف حس |حمد
265o7oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد شعبــــ|ن سعد عبــــد|لوه|بــــ
44769oف أحمد محمد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنه أ
طبــــ |ل|سكندريهرول| طه جل|ل ع |لحن 24|439
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن عص|م عبــــد|لحميد |لبــــلتـــ| عبــــد627572
طبــــ |لسويسرو|ن عبــــد |لعزيز ح|مد عبــــد |لعزيز |48|766
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره حسن عبــــد|لعزيز حسن|82327
تـــم766869 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمدى عيد حمدى عيد |ل| معهد ع| 
8245o2| يم ع حس تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |بــــر|
4o3997|د|بــــ |سيوط|حمد محمد بــــيو محمد |حمد
9o7|o2| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد عزتـــ محمود ع
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسل عم|د |لدين محمد فه759486
يم عبــــ|س|75432 رهمنه | رشدي محمود |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
طبــــ |ل|سكندريهأروى سعيد ك|مل عطيتـــ وه|بــــ6459|5
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير مسعود |لسعيد شعبــــ|ن محمد442986

حقوق بــــ سويفلروميس|ء ج|بــــر ف|روق ج|بــــر||5599

Page 4560 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يف محمود وحيد |لدين|4847|| د|بــــ ع شمس|حمد 
|لفيو55|||5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ن|در محمد |لسيد ن
رهنور| صل|ح ف|يز صليبــــ325939 تـــج|ره |لق|

رهس|رتـــ محمود عو|د ف|زورتـــ667|4 حقوق |لق|
تـــج|ره دمنهوره|يدى |س|مه حس عثــــم|ن64|496
42774oيم لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|مصط أبــــو زيد مصط طه |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |سم|عيل عوض |سم|عيل |لشبــــي 233|34
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرغده مؤمن سعد حس 5252|8
753o49تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د |يمن |حمد حس عوض
268o35تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لع|ل رجبــــ محمود ط|يل
ر مجدى محمود محمد عثــــم|ن676765 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|

رهكرم فر|ج جل|ل محمد4|283 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن خ|لد محمد عبــــد|لسميع73|346
يم634582 ف |لسيد غريبــــ |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقيوسف |
حقوق حلو|نكريم عل|ء |لدين علي عبــــد|لع|ل7384|3
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء وسيم عبــــد |لمنعم |حمد ز|يد266422
ندي يوسف6355|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف |ن خلف 

227o2رهر| محمد طتـــ ع تـــج|ره |لق|
رتـــحمد سم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد|226758 علوم ري|ضتـــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|محمود وحيد ف|روق بــــيو|34767
22o773كليتـــ |أللسن ج أسو|نمنيه محمد فريد محمود عبــــد |لفتـــ|ح نجم
د|بــــ دمنهور||ء ع حسن سيد أحمد||48277
ف محمد شو 73483| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرغدتـــ |
ندستـــ |لسويسروم|ريو ه| ع|دل عزيز634728
7576|o| معهد ف ص |سم|عيليهيه محمد |حمد ع عفي
يم جعفر5|2494 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى ع|دل محمود إبــــر|
تـــج|ره دمنهورنوره|ن |حمد عبــــد|لجو|د حسن قطق543529
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|شيم|ء رض| محمود فرح|تـــ س|لم342429
يبــــ روف|ئيل مرقص2|4752 ونيك| خ|لد و طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهف
6965o9تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــرو|ن محمد |لحس |لحلو
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنور|ن حسن محمد تـــوفيق |لسيد|75938
م سم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |له|دى|82|679 تـــج|ره |لمنصورهد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه مسعد |لسيد |لمشل|وى|252839
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| |لشبــــر|وى حس |حمد99|782
3|2o|o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم مصط حس دي|بــــ عط
9o|45||د|بــــ سوه|ج| ن محمد ع محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسنور|ن محمد سعد |لدين |لتـــ|بــــ 7||355
826|4oطبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىرن| محمد س| خليل عفتـــ
428o43|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق شح|تـــه عبــــد| محمد |لعشم

صيدلتـــ |لفيومدين| رمض|ن ه|شم |لسيد68779
646|9| تـــربــــيتـــ |لفيوميه محسن جم|ل عوض |
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تـــج|ره بــــور سعيدفكرى |حمد فكرى |لسيد |حمد762539
4296ooعلوم طنط|محمد خ|لد محمود ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح

رهي|ر| ي| ف|روق محمد25226 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق سوه|جع جم|ل محمد عبــــد|  923729
4o|386تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمه |لسيد عبــــد |لحليم |لزن|ري
269|o7|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسميه عبــــد| محمد عبــــد|ل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن أدم أحمد |بــــو |لخ |498868
447o8|ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد ص|وى سيد
ف سيد فؤ|د 876764 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد | معهد ع| 

4454oد|بــــ |سيوط|منه محمد حد|د محمد عبــــد |لبــــ| |لشيخ
8|4|o9نوعيتـــ |لم |حمدي خ|لد سيد طلبــــه
تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| محمد محمد محمد |لفحيل676875
حقوق ع شمسي|سم محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد | 63524|
ر223256 رهي|س عفتـــ محمود جو تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــده سل|مه عطيتـــ|78533
7o268o يم |لدسو محمد |م|م عبــــد ندستـــ |لمنصورهمن|ل |بــــر|
يم جمعه |لرعو456273 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م جم|ل محمود خليل |لحلو445226
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|حمد سعيد جوده |لعربــــى محمود||78723
892o63 د|بــــ |سيوط|سيد صبــــ سيد بــــرك|تـــ
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء ص|لح محمد عبــــد|لرسول  882372

رهبــــسملتـــ |حمد محمود محمد243|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم عبــــد|  885683 يف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع |ء محمد 
5o3775ور حج طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد سعد فوزى محمد مبــــروك 
34o453|يم |لدسو |حمد طبــــ ع شمسمل محمود |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد |م|م سليم|ن|262356
335oo3|لسن |لم |يتـــ شعبــــ|ن محمود حس|ن|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن|ديه مسعد محمد عبــــد |لفتـــ|ح48778|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل جم|ل محمد سليم|ن|773288
تـــمريض |سيوط يه محمد عبــــد|لسميع |حمد|6||894
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد ع|دل عبــــد |ل حف |56468|
تـــج|ره كفر |لشيخمصط |حمد سعيد |لبــــسطوي37|442
6253o3طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم|جد ح|تـــم أحمد عبــــد |لعزيز
علوم ري|ضتـــ طنط|رودين| |حمد محمود عبــــد |لق|در حو99|479
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقف|طمه رجبــــ محمد طه225628
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد محمود محمد عبــــد |لسميع7|9|5|
7526ooندستـــ |ل|سم|عيليتـــغريبــــ منتـــ محمد مسعد

تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوى يوسف غ| سليم|ن56467
36o82|تـــربــــيتـــ بــــنه|سل خ|لد فيصل عبــــد|لغف|ر نص|ر
8o64||معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــد|لرحمن
يم حسن عثــــم|ن ق|سم|768774 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  بــــر|
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طبــــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن س| |حمد عوض438427
طبــــ |لفيومم| ع|دل حج|زى سليم|ن||6|67

إلد|رتـــ و|لسكرتـــ|ريتـــ و|لح|سبــــ بــــكليتـــ |لبــــن|تـــ |لقبــــطيتـــ بــــ|لعبــــ|سيتـــ إد|رتـــ وسكرتـــشدى محمد عيد محمد ص|لح9664|2
682o24يم محمد محمد سليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نرم عمرو |بــــر|

يم محمد حسن59527 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه |بــــر|
علوم |لزق|زيقمن|ر عبــــده |حمد حل عبــــد|لرحمن626446

7344o تـــ ع ج|بــــر ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن
49|o7| د|بــــ |ل|سكندريه|مروج ي| كم|ل |لدين محمد عفي
ر9674|| وف|تـــنبــــيله ن| صد ط| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ى345234 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود |يمن محمود |لسيد بــــح

حقوق بــــ سويفحسن خ|لد حسن محمدع8982|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهي|سم | ش|كر حس سيد سليم|ن425226
2297o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وق مصط عبــــد|لعزيز ح|فظ
|2o3o7ف محمد محمد بــــيدق تـــج|ره ع شمسنورس |
ر|ن |لمهدى |لشيخ9|6849  |حه وفن|دق |لمنصورتـــزينه محمد ز
34o4|2تـــج|ره بــــنه|ربــــ|بــــ مجدى محمد ع|مر فرج
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله رأفتـــ يح مزروع253448
776o24د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دين| خ|لد عبــــد |للطيف |لسيد|
تـــج|ره كفر |لشيخ|ء |حمد |لسيد ش| محمد عبــــد 442677
33|o67تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م محمد |لسيد |م|م
4o2428يم محمد |حمد خليفه حقوق |ل|سكندريهمن|ر |بــــر|

545o9ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد ري|ض ري|ض سيد ل|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء محمد |حمد |لحس| 838888
لول|446743 علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد محمود كم|ل محمد 
9o5632 ور تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر بــــس|ده جرجس 
رى|52594 تـــج|ره |ل|سكندريهأمجد محمد حسن حسن |لجو
تـــج|ره |لمنصورهم|رين| وفيق فتـــ ك|مل689634
يم محمد4|3569 معهد ف تـــمريض بــــنه| س|ميتـــ |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء محمد سعيد فرج|756235
8|2239| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــ|نوبــــ صليبــــ فليمون رزق | معهد ع| 
62o8o6يم ع |لتـــو|بــــتـــي  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طإيم|ن يوسف إبــــر|
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمود مختـــ|ر ج|د846|42
7||84oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لي |ن |يه|بــــ س| |حمد |لعري|ن
ه نبــــيل ع عبــــد |لحميد ع|مر|764658  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
تـــج|ره بــــنه|رن| س| زين |لع|بــــدين محمود329783
تـــربــــيتـــ حلو|نيه|بــــ |م عبــــد|لوه|بــــ حسن |458|32
235o64 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عل|ء|لدين ص|لح عبــــد|لغ
|44459| ف حم|دتـــ محمد عبــــد | رهحمد | تـــج|ره |لق|
5o32|5زر|عه كفر |لشيخ حسن محمد حسن |لسيد
753o48تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد وليد م خليفتـــ رزين
تـــج|ره ع شمسمصط حس خليل عبــــد |لصبــــور67227|
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نوعيتـــ موسيقيه قن|محمد صل|ح محمد عبــــيد835458
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمعتـــز ع|دل سل|مه محمد697224
معهد ف تـــمريض طنط| يم|ن ح|مد |سم|عيل |لشوربــــ ||43457
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد نبــــيل |لسعيد مر حموده||87|45 معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م| محمد كم|ل |لحسي |لسمنودى2756|7
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد| |بــــو|لحج|ج فريد مبــــ|رك3|8342
27o738ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم خ|لد حسن |لجمل
|58o29رتـــ| مجدى |م |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم ع عبــــده |لعز762223 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد |كرم |بــــر|
9|77o9 معهد ف ص |سيوطمروه محمد عبــــد|لسميع |حمد
يف عبــــد |لمنعم محروس|8|27|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مل 
2oo3o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــرنس محمد محمود عبــــد

حقوق |لزق|زيقمحمد محمد فريد زكري| محمد متـــو625994
تـــج|ره |سيوطند |لحسي محمد عبــــد|لح|فظ 886996
76o832تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه محمد عطيه |لسيد
د|بــــ ع شمس|خلود |يمن عبــــد |لرحيم قطبــــ متـــو 54948|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|غ|ده ر|فتـــ محمد عبــــد|لعظيم828743
8o89|6تـــج|ره بــــ سويفم | ه| عطيه لبــــيبــــ
|3o2|oلسن ع شمس|رحمه قنديل فرج قنديل
د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء خليل مر طلحه |لزي|تـــ|6767|4
د|بــــ ع شمس|نوره|ن كم|ل محمد محمد حسن بــــرك773334
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس فتـــ عبــــد |لرحيم329|3|
6o|o86لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد عل|ء عبــــد|لتـــو|بــــ شلبــــي|
9|54o9  تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ن| سعد عمر|ن
تـــج|ره طنط|عبــــد | محمد |لسيد بــــدريه2229|4
355oo4ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نجه|د |حمد |لسيد عبــــد|لمو
34o348تـــج|ره بــــنه|محمد بــــرك|تـــ مو |لسيد
7oo649|تـــج|ره بــــنه|حمد عمرو عبــــد |لكريم ع عطيتـــ
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|حمد محمد عبــــد |لرحمن محمد |لمعل56559|
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|سل|م محمد نجدى س|لم |حمد|332636
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م| رض| |بــــوبــــكر رجبــــ|257426
432o57|د|بــــ طنط|ين|س |لسيد رجبــــ |بــــو علفه|
زر|عه طنط|حمد حسن رجبــــ |لمر|بــــع||78|43
877o9o  إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــدير |حمد |لفرغل جل|ل س|لم
632584| يم |حمد سبــــتـــ|ن عي تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |بــــر|

82372| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه منصور ص|دق سيد |لحم
يم قشطه55345| رهنوره|ن محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |لمنصورهسلوى عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز خليل692858
4o4|48يم سيد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد عبــــد | |بــــر|
يم عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لرحيم497845 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن إبــــر|
8679oo|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمؤمن محمود محمد عبــــد
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كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|جر |سم|عيل سعد |سم|عيل |حمد2589|6
يم عبــــد|لحميد |لوكيل345384 وف|تـــس|متـــ مدحتـــ |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
483o37د|بــــ |ل|سكندريه|مستـــ ع|دل فتـــح | محمد
776o98 د|بــــ |لزق|زيق|م عم|د عبــــد |لسل|م مصط
|2o|6oع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسفرح مرو|ن ص|لح |لحلف|وى
329o||يم ع|مر مطر حقوق |لزق|زيقمحمود محمد |بــــر|
78oo84ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|مريم جم|ل فؤ|د محمد
تـــربــــيتـــ |لم |رح|بــــ سيد محمد سيد6986|8
|3o282د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ر محروس |لحم|دى ص|لح
|2oo57|د|بــــ ع شمس|نور عم|د حن| جيد حن
يم د|ود695953 تـــج|ره بــــنه|ع عبــــد |لحليم ع |بــــر|
755o58صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد |لسيد ز
3|8o39د|ر |لعلوم |لم |محمد فه |حمد عطيتـــ
|2oo4o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك|رين مر|د |م حن
صيدله حلو|نحمد محمود سعد |لجز|ر|597|25
تـــج|ره |سيوطحس|م حسن بــــخيتـــ فرغل 894524
676o88يم فؤ|د مجدى طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدين| حس |بــــر|
5|o728تـــج|ره دمنهورمرو|ن عم|د محمد شو رحومه
رهتـــسنيم محمد محمد دسو 239427 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ع شمسي|ر| ع رج|ء ع 4|89|3
د|بــــ ع شمس|م|ريز ص|بــــر مسعد ميخ|ئيل354384
8o|949تـــج|ره بــــ سويفمرو|ن خ|لد محمد محمود |لعط|ر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع|صم عبــــد|لحق حس|ن |حمد839428
معهد ف ص |سم|عيليهوس|م محمد ع صقر محمد7|7573
6o5283تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|كرستـــ | روم| وليم نجيبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيد رمض|ن سيد عبــــد |لعزيز47787|
477o|9 صيدله |ل|سكندريهمروه عبــــد |لد|يم خميس س|لم |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| محمد ف|روق |حمد غ|نم489374
4o8656|د|بــــ طنط|يه وط عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد|
47646|| تـــج|ره دمنهورحمد |يمن محمد كم|ل |لدين منتـــ
8o5453|طبــــ بــــيطري |لم |عل|ء عبــــد|لو|حد عبــــد|لحميد عبــــد
3|96oo|د|بــــ ع شمس|يتـــ فتـــ عبــــد|له|دي عبــــد|لرحمن
يم |لمحل676286 طبــــ طنط|رحمه ع|طف محمود |بــــر|
6o7||2 رتـــ|أم| أحمد |لل| |لسجي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o|795تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد |لرحمن ح|فظ |لسيد ح|فظ محمود
علوم |لزق|زيقآيتـــ عبــــد|لحكيم عبــــد|لمعبــــود قطبــــ ع2|6385
8533ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد فو محمد عبــــد|لر|زق
إعل|م بــــ سويفمنيه |بــــو |لمح|سن محمد محمد |بــــر|754|79
33o598د زر|عه مشتـــهررحمتـــ |حمد فتـــ محمد مج|
43o288طبــــ طنط|رن| محمد جم|ل |لدين |حمد نص|ر
تـــج|ره |سيوط س|مه عيد |حمد فرج| |884896
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ى765234 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد محمد |لسعيد |لسعيد |لخض
44o235حقوق طنط|فرحه رمض|ن |بــــو|لفتـــوح بــــيو ط|يل

834o|تـــج|ره بــــ سويفش|دى عل|ء |لدين يونس |سم|عيل عثــــم
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد أحمد كم|ل عبــــد |لخ|لق437695
د|478864 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد س| محمد عشم|وى مج|
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د عم|د محمود لط محمد سل|مه526932
د|بــــ |لزق|زيق|عل| حمدى محمد ع 778239
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رك نبــــيل صبــــرى ف|يق752796
رهبــــدور |لسيد محمد رف| حس|ن343484 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لمنعم عبــــد| |لسيد|356999
52o647ريدى  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريه|م حس|م مصط محمد 
|6|5oo حقوق ع شمسجم|ل حربــــى تـــم|م حس|ن
6o6456تـــج|ره |لمنصورهمحمود يوسف فرج يوسف |لنج|ر
7|2|o6يم معوض علوم |لمنصورهه|يدى حل حل |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد |حمد رمض|ن ج|بــــ |268222
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن محمود محمد محمد بــــريقع526949
ش|م خليل يوسف |لبــــرك|ن7|26|7 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد 
رهد| | محمد رمض|ن محمد عبــــد|له|دي785254 د|ر |لعلوم ج |لق|
76oo47ر رسل|ن تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسلبــــ جم|ل ط|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر |حمد كم|ل حس 825323
طبــــ |لزق|زيقمحمد ط|رق |لسيد |حمد عبــــد|لمجيد عسكر625252
يف حس عبــــد |لقوي|38939| وف|تـــ||ء  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن |حمد عبــــد |لمنعم |حمد منصور|48998
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد محمود حس |حمد345824
حقوق |لزق|زيقحمد صبــــ محمود شو محمد مندور66|636

43o42| ره|س|رتـــ كرم عبــــد | |بــــود ثــــ|ر |لق|
زر|عه ع شمسعن|ن عمرو عبــــد |لحكيم ع |لسيد8934||
يم27552| يم محمدى |بــــر| تـــج|ره ع شمسسهيله |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد |يمن عبــــد|لسل|م عبــــد|لغ |32468

6|o52د|بــــ بــــ سويف|لي عبــــد|للتـــ محمد ع
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد يح محمد |له|دى38|773
75837oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدى ع|طف سعد حسن
يم |لطيبــــ597|84 معهد ف ص |سو|نوس|م حسن |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخعمرو مصط مختـــ|ر عوض443396
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى عبــــد |لن|فع سعد |لزه|ر4||776
|5337oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمروه محمود محمد محمود
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيل|ري| جميل جرجس حن |لمليح||77|2|
8o662oنوعيتـــ موسيقيه |لم |حسن|ء صل|ح |حمد |لتـــج| محمد
تـــج|ره طنط|مريم ع|صم عبــــد |لصمد عبــــد |لمجيد 9466|5
معهد ف تـــمريض |سيوط ر|ن| ممدوح كم|ل عبــــد|لحكيم  877735
8|oo39د|بــــ |لم |سع|د محمد مصط محمد|
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رهعمر |س|مه عبــــد|لحميد محمد |لبــــن|22769 تـــج|ره |لق|
ف |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 489248 د|بــــ دمنهور|حن |
ف سعد|لدين ح|مد7855|| تـــج|ره ع شمسنوره|ن |
طبــــ سوه|ج حمد رف| |حمد محمد|894968
د|بــــ |لزق|زيق|ر| | ع|طف عبــــد |لستـــ|ر مصط حسن627925
تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط عبــــد|لرشيد ر|شد822494
265o32| ندستـــ بــــنه|حمد مجدى مصط نص كليتـــ 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عبــــد |لسميع |لسيد |سم|عيل|679997

ره|س|ره مجدى صل|ح |لدين محمد|74|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5445oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حس|م لملوم محمد لملوم

معهد ف ص |لمنصورهرحيق محمد عبــــد |لق|در عبــــ|س س|لم684282
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد يح عبــــد|لش| سل|م265976
حقوق |ل|سكندريهلفتـــ |س|مه بــــسيو ع |بــــوخشبــــه|436595

علوم |لفيوم|ء حسن خميس حسن|69769
|274o7يم ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف خ|لد عبــــد |لعزيز |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
7o5|95 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ط|رق |لحسن ع حسن

6897o طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد عبــــد|لتـــو|بــــ حس
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــند جميل عبــــد |لحميد ع38644|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد س|لم338834
7o4o32|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ لسيد ربــــيع |لسيد يوسف |لدعبــــس
ندستـــ ع شمسحمد محمود |حمد محمد|37797|
تـــج|ره بــــور سعيدلؤى |حمد محمد سليم|ن |ل|ل 764557
تـــج|ره ع شمسعمر محمد |لسيد عط| محمد87||3|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حس محمد عمر347238
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسرضوى عبــــد | |بــــو |لفتـــوح محمد757767
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمعتـــز عبــــد |لر| عبــــد |لعزيز مر سطو762287
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سميحه |لسيد محمد مر |لح|ج264566

|7o42تـــج|ره ع شمسمؤمن سعيد رمض|ن يوسف
ف سيد عبــــد|لعزيز 629|88 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــه |
6|2|3oد|بــــ طنط|نسمه |يمن عبــــد |لمجيد |لشن|وى |لجحش|
76oo9oندستـــ |لسويسسيف |لدين عيد محمد عبــــد|لرحيم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخغ|ده محمد عبــــد |لمجيد مسيوغه5|8|44
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود محمد |لطيبــــ عبــــد|لمطلبــــ|83946

تـــج|ره بــــ سويفيه خلف ك|مل محمد شح|تـــه|66592
4792o9|علوم ري|ضتـــ دمنهوريري م|جد شنودتـــ عطيتـــ
يم محمد |257|9 صيدلتـــ سوه|جندى محمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد عل|ء |لدين محمد محمود|797|42
6o98|7 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن جم|ل محمد محمد |بــــو حس
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد |لشح|تـــ عبــــد |لرؤف عبــــده696565
|محمد عبــــد|لكريم عك|شه ع 2||825 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
4759o4|تـــج|ره دمنهورحمد ط|رق ش|كر |لسيد رمض|ن
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخشف|ء محمود مصط زعلوك6677|4
علوم |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع|مر |لسيد ع|مر حشيش477263
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |لسيد شبــــل |حمد42|279
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ين صبــــح عبــــد|لعزيز رضو|ن266926
ق|وى7|43|4 تـــربــــيتـــ طنط|إيم|ن محمد |لمحمدى |ل
حقوق ع شمسحمد ه| |حمد محمود|5|255|
33|697| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يتـــ مجدى رش|د ع
يم شعبــــ|ن|332396 يم ر|فتـــ |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود حس شعبــــ|ن |حمد طبــــ|نه246483
7o5442|يم ثــــروتـــ طلبــــه محمد سم|حه علوم |لمنصورهبــــر|
ف عبــــد|لمنعم |حمد سويلم262879 طبــــ بــــنه|كرم |
ريدى486978 تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد محمد رش|د مر 
|4873oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننوره|ن سيد |حمد غز|ل
9o7o|4 ك.تـــ. ف صن| سوه|جعم|د عبــــد|للطيف محمود |بــــو|لمجد
4|o975د|بــــ طنط|حبــــيبــــه ن| |لسيد متـــو |لسيد|
معهد ف ص |لزق|زيقي|سم س| محمد عبــــد|لق|در778249
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد |حمد مصط |لمنو 437454

ره|ريه|م عبــــد |لن| عمرعبــــد |لقوى من47636 د|بــــ |لق|
754o8|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهك|تـــرين عزتـــ جرجس عبــــدتـــ
نوعيتـــ |لم |ف|طمه محمد عبــــد|لملك محمود33|9|8
782o88حقوق |لزق|زيقسعيد |لسيد بــــدر|ن ع
نوعيتـــ |شموني|سم عبــــد|لن| محمد حبــــيبــــ277964
22o|88 رهبــــ|سم ط|رق عبــــد|ل |لدسو تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد عبــــد |لرحمن شح|تـــه محمد |بــــو784634
د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد |لسيد عوض | نيده|786295
85o683 |تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد |حمد محمد رف
يم حسن عل|م|6|246 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــل|ل محمد |بــــر|
782o49 نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد عبــــد |لمنعم ع دسو
2485o| كليتـــ |أللسن ج أسو|ندين| |حمد صفوتـــ مصط |لكو|ني
48o655|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيتـــ محمد فتـــ عبــــد |لسل|م محمد
87822o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  يل|ري| يون|ن بــــرتـــى عزيز
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يمن |حمد |بــــو سعده|5|2556
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه عبــــد|لبــــ|رى |حمد عبــــد|لبــــ|رى  86|877
2578o3يم شعبــــ|ن فليفل تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد |بــــر|
7o672|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحس محمد طلعتـــ حس ع |لديبــــ
24698oلسن ع شمس|محمد جل|ل عطيه |لسنهوتـــي
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىكريم ع|طف ف|روق صديق829832

ه بــــدوى محمود |حمد|227|2 ثــــ|ر |لفيوم|م
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم ي| شو سليم|ن228848
يم344974 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسع |ء محمد سعيد محمد |بــــر|

رهعبــــد |لرحمن |حمد عمر |حمد3852| طبــــ |لق|
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52oo42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــخلود مصط عبــــد |لل|ه مبــــ|رك
35444o كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور|ن حن محمد حن
معهد ف ص |سيوطيم|ن كم|ل عمر|ن حسن|67||85
حقوق طنط|محمود مسعد |م |لسود| 57|2|4
6|256oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رؤي| ط|رق ع |لسيد |حمد
5|333oتـــج|ره دمنهورحمد مصط محمد عبــــد|لغ سل|مه
ح|ن56255| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسعد سعيد سعد 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|تـــ فؤ|د سليم|ن |بــــو|لفضل||39|83
د|ر |لعلوم |لم |زي|د محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لع|ل68353

7o78|3معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد عبــــد |لصبــــور عبــــد |لجو|د
|د|بــــ |لم ||ء فتـــ ع|شور عبــــد |لفضيل|58|65
43oo3رتـــ|رحمه صل|ح |لدين عبــــد |لرسول غريبــــ محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | جم|ل محمد ع 54723|
695o3o|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد ط|رق محمد مصط منصور
92oo|8| معهد ف ص سوه|ج  ن منصور رمزى مه
علوم |لمنصورهخ|لد وليد |نس ص|لح جر|وش|35|68
4|8oo9يم |لبــــند|رى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى محمد منصور |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن محمود عمر دردير762|52
35|4|oيم عبــــد|لجليل حسن علوم ع شمسه|لتـــ محمد |بــــر|
بــــه58|824 ر رمزي و تـــج|ره |سيوطجوزيف م|
455ooرهمصط جم|ل عبــــد |لعزيز ثــــ|بــــتـــ تـــج|ره |لق|
رهمحمد جل|ل عبــــد |لحكيم عبــــد |لفتـــ|45383 تـــج|ره |لق|
|99o|د|بــــ حلو|ن|محمد رجبــــ س| عبــــد |لمع

628o78| صيدله |لزق|زيقيم|ن تـــ|مر فتـــوح |م
ف بــــيو ع24487 رهف|طمتـــ | تـــج|ره |لق|

9o3747|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ يم|ن محمد محمد |لص|وى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء محمد ع حس |56894

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينف مصط محمد حسن868689
رهحسن |حمد حسن محمد6|264 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

636oo7ل|ل تـــج|ره |لزق|زيقدين| س| رزق 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأمنيه حس|م محمد أحمد |لم4627|4
ف محمود محمد22237| رتـــ|زينه | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
معهد ف تـــمريض ع شمسمينتـــ سيد |م خليل س|لم|326753
6o3728|يم عم|ره يم سم |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخبــــر|

رهدير عبــــد |لن| ش|كر ثــــ|بــــتـــ42992 زر|عه |لق|
8o5|88 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |كريم مصط |حمد مصط|

علوم حلو|نمحمد حمدي عبــــد|لعزيز محمود84684
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمصط قطبــــ عبــــد|لرشيد محمد  855|88
|د|بــــ طنط|آيه أيمن سيد |حمد شبــــ|نه2555|6
حقوق سوه|جيف صل|ح عم|ر بــــربــــرى 883||9
5294o2يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد |حمد عبــــد |للطيف مصط رمض لم
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يم مو |767323 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن حمد محمد |لسيد |بــــر|
حقوق |لمنصورهمحمود مصط |لبــــند|رى سيد |حمد 678496
4o6|69تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسنتـــ محمد عبــــد |لعزيز محمد

يم |سم|عيل |لسيد|644| ف |بــــر| رهه| | | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــنه|رن| سند سند مرج|ن4766|6
6o62o4ف حسن عبــــد |لحميد ق|دوس طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو |

5o536|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد سيد عيد
يم شعبــــ|ن229|26 رتـــ|سل |لسيد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس|م حسن بــــدري حسن848648
ى529662 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــع محمد ع |لم
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد فوزي محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــيد|52882
ر حسن محمد|229434 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء م|
تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م محمد محمود ح|مد |بــــو يوسف826|48
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم شعبــــ|ن محمد جمعه 9|8832
وف|تـــعمر ع|طف ف|روق |لسل|وى|22|34 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم محمد |لعزو |695783 ه  |ء |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهم
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد |م محمد22|4|3
علوم |لزق|زيقمحمود نشأتـــ س|لم |م|م س|لم |لصو 2|7755
رهمحمد معبــــد ص|لح معبــــد33443| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5|o|76 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم حمدي منصور |لمر
صيدلتـــ سوه|ج سل|م مصط |حمد محمود|922576
78o||2ر|ء محمد |حمد محمد رهز عل|ج طبــــي |لق|
7|o285|تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن ح|مد يوسف يوسف ند
د|بــــ |لمنصوره|مروه |لسيد |سم|عيل |لشبــــر|وى مو7|6853
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىيوسف ط|رق محمود يوسف2||634 ع.
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد شعبــــ|ن |حمد ج|ه |لرسول|28923

9oo325 تـــج|ره سوه|جمحمود |س|مه محمد محمد
حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لعليم ر|غبــــ عبــــد|لعليم ر|غبــــ بــــليله47|444
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط ه| عبــــد|لعظيم ز68|283
7o|244 تـــج|ره بــــنه|حمد حمدى عبــــد |لكريم محمد مصط
6oo433يم |لسيد حج|زى تـــج|ره طنط|عل| محمد |بــــر|
42o|57يم محمد |حمد محمد ع مو تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخ |ده |بــــر|
ر عبــــد |5466|| لسن ع شمس|ي|سم | |حمد عبــــد |لظ|
44o73|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد فتـــ محمود |حمد

62o396معهد ف ص بــــور سعيدخلود ر| محمد أبــــو زيد
8o7|58تـــج|ره بــــ سويفع|ئشه شعبــــ|ن بــــندور محمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع |يمن ع |حمد |لمغ|زى453767 معهد ع| 
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريكريم مجدى |لسيد عبــــد| |لسيد767333 لم
3354o3|تـــج|ره ع شمسسم|ء ط|رق عبــــد|لحليم محمد

تـــج|ره ع شمسرحمتـــ عمر عبــــ|س محمد43467
77o229 صيدله |لزق|زيقس|مه محمد عبــــد |لرؤف عمر مصط

Page 4570 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ره|مروه محمد عبــــد |لحفيظ ز 69|65| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم عل|ء |لدين محمد عبــــد |لسل8|6953 تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجوزيف فيكتـــور حليم ميخ|ئيل6573||
د|بــــ سوه|ج|مصط محمود خط|بــــ |حمد 897583
9o6746|ء عبــــد|له|دى ج|د|لكريم حسن| زر|عه سوه|ج 

علوم ع شمسمن|ر صل|ح عزيز عبــــد|لستـــ|ر359|3
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عوض شح|تـــه نعن|ع47|697
682|4o|تـــج|ره طنط|ريج |حمد محمد عبــــد |لغ سل|متـــ
9|3oo| معهد ف ص سوه|جمن|ر محمد ع |لصغ
يم638953 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد سعيد عطيه |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنس |لسيد محمد |لسيد حس |حمد||62623
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديل|ميس صبــــ محمد عبــــد|لعظيم|27292
7oo28oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره رن| محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد

رهحمد |لسيد ر| محمد|684|4 تـــج|ره |لق|
بــــي 68|496 د|بــــ دمنهور|يم |لبــــند|رى عبــــد|لعزيز |ل
حقوق |لمنصوره|كرم حن| جميل حن|242759
6o6759علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد ط|رق |لمد|ح عبــــد |للطيف منصور
طبــــ حلو|نل|ء محمد عبــــد|لحميد  |له|269444
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عف|ف |حمد محمد عبــــد|له|دى759979
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|عيل ص|بــــر صبــــرى |لسيد|638925
4|o477حقوق طنط|محمود محمد محمد س|لم |بــــو ع|مر
68|9o3| د|بــــ |لمنصوره|يه محمد محمد عبــــد |لص|لح
35o644تـــج|ره ع شمسمن|ر محمد ر| ص|لح
ر ري|ض قلد|897739 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن م|
7o782|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعوض محمد عوض عبــــد |لعظيم
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|بــــسمله محمد سم عبــــد |لمقصود786672
||5o49|ف شح|تـــتـــ غ كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ري| |
9o929oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء |يمن عبــــد|لحفيظ عبــــد|لعزيز
4|93o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| إله|م د|ود عطيه ع غ
256o75|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ربــــيع ح|فظ شه|بــــ
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد حسن صبــــرى حسن يوسف766558
32857oندستـــ بــــنه|محمد محمود عبــــد|لعليم محمود |حمد كليتـــ 
يم محمد |لبــــهن487565 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورخ|لد ن|ير |بــــر|
4|8o|2يم |حمد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم ع|بــــدين ن |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخحس ع عبــــد|لسل|م ع |لمعر|ج229|44
تـــ عبــــد|لمنعم بــــسيو |حمد بــــسيو 3|82|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم
يم عبــــد|لوه|بــــ|8735|3 لسن ع شمس|م| محمد |بــــر|
معهد ف ص طنط|ف|تـــن |حمد محمد عيد شو||43548
9oo526 د|بــــ سوه|ج|مروتـــ |س|متـــ ع محمد
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن |حمد محمد أبــــوحطبــــ|8223|5
يم |لسيد محمد |لجبــــرى|627284 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |بــــر|
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4237o4 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم عص|م عبــــد |لمحسن |لحسي
4496ooندستـــ طنط|محمد |حمد |لسيد محمد زيد|ن
9o2|5| تـــج|ره سوه|جمن|ر عبــــد|لحميد عمر |لسيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمرو عم|د محمد حسن م2869|2
ندستـــ |لم |عمرو وليد محمد |لف|روق فتـــ6|2547
كليتـــ حقوق |لم |يم|ن جم|ل فوزي |دم|7778|8
52o784يم يم محمد |بــــر| تـــ مسعود |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهأم
623o55حقوق د |طكريم و|ئل فوزي محمد صقر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر مسعد |م |لصلح|وى84|429
رهعمر رأفتـــ رح يوسف28728| حقوق |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء طه عبــــد |لمنعم محمد|95|37
ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لرحمن محمد حسن |لدسو 559|68
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمحمد مجدى محمد |لمغ|ورى عبــــد |لر|67767
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد سم عبــــد |لعزيز |لبــــسطوي ش9844|4
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد ح|مد |سم|عيل حج|زى695253

68o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومريم ع|مر عبــــد |لكريم طلبــــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه عبــــد |لمتـــع|ل ع عبــــد |لع|ل ليله676662
684o9|| تـــج|ره بــــور سعيدمصط محمود محمد محمد ص|لح
زر|عه ع شمسمحمد ن| عبــــد|لحميد |بــــو|لسعود346289
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد خ|لد خميس |لسيد445946
تـــج|ره سوه|جكريم ع|دل عبــــد|لع| |حمد824763
طبــــ حلو|نم جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح صقر248875
6o378|يم محمد |لبــــسطوي كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|ننبــــيل |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد |لع| 688926
ره|مريم |يمن فكرى بــــش 236698 د|بــــ |لق|
7842o3زر|عه |لزق|زيقمحمد حسن حسن |سم|عيل

ندستـــ بــــ سويفيوسف سيد سيد رفعتـــ عبــــد|لعظيم53586
49o96|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ندى محجوبــــ محمد ع ع
وف|تـــك|رين ن| رفعتـــ كم|ل38936| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد محمد سعد زن|تـــى||24683 ل|ك|ديميتـــ |لم
ف محمد محمد بــــخيتـــ328297 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن |
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رض| |حمد يوسف|265789
3|4o57|تـــج|ره بــــنه|حمد ممدوح عبــــد|لعليم عبــــد|لسل|م
ندستـــ ع شمسكريم خ|لد محمد عبــــد |لعظيم نص 6|37|2
8685o9كريم خ|لد ك|مل محمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره بــــور سعيدسيف |لدين س|مر حسن تـــرك764578
رتـــ|بــــسنتـــ محمد |لدسو حسن |لسيد حموده889|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6oo952| معهد ف تـــمريض طنط| ل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لشوربــــ
|54o52تـــج|ره ع شمسبــــيمن يح ذ تـــ|درس
887o95  حقوق |سيوطدين| مصط عبــــد| محمد
|د|بــــ بــــنه|نرم وحيد محمد ربــــيع عبــــد|لسل|م342459
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رهسهيله |حمد ع |حمد مو| 5579| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم637522 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقريموند| فوزى سل|مه |بــــر|

يم|5626 طبــــ بــــ سويفشيم|ء ص|بــــر جمعتـــ |بــــر|
247oo2يم |لغول إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمصط حس|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  بــــ|نوبــــ ممدوح د |ن نور|876394
7o6993طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|سم شح|تـــه عبــــد |لمقصود ح|فظ
يم|78348 د|بــــ |لزق|زيق|نجل|ء عص|م عبــــد |لمنعم |بــــر|
6o9767 |معهد ف ص طنط|ند| محمد عبــــد |لسل|م |لبــــلتـــ
علوم ج|معتـــ |لسويس ين|س طلعتـــ |سحق شنودتـــ|84|||9
68o579تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن محبــــ |حمد |لرف| عبــــد |لع
638|o6 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقعبــــد | محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لحميد عبــــد
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء |حمد |لسيد مصط |636772

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م مجدى عبــــد |لع| روبــــى|9447|
3|2o78| تـــج|ره بــــنه|يتـــ| عمرفتـــ عمر عبــــد|
ف |سح|ق يوس|بــــ  896766 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىتـــريف | |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهش|دى ي| |حمد شو |حمد |لحن 684947
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود |يمن محمد نجيبــــ محروس زع 448659
رهل ي| عبــــد |لحميد مدحتـــ49483| تـــج|ره |لق|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنه ج|بــــر محمد محمد53626
7o5272|صيدله |لزق|زيقزه|ر محمود |حمد |حمد |لشن|وى
ن| |حمد محمد |لسيد |لكردى626453 علوم |لزق|زيقم
4o5364 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرضوى محمد حس حسن حس
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي| عرف|تـــ عبــــد |لخ|لق عبــــد |لق|29698|
يم ع |حمد محمود|852949  |حتـــ وفن|دق |لم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورزينه يح محمد |لشبــــ|497473
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر حسن |حمد حسن2||479
ر محمد 898524 يف عبــــد|لظ| تـــج|ره سوه|جعمرو 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوركريم ج|بــــر فتـــوح محمد ج|د529579
د|بــــ ع شمس|زي|د صل|ح |حمد يوسف695|4|
266o6|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح محمد

679o77حقوق |لمنصورهعمرو |حمد عبــــد |لر|زق محمد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمرفتـــ محمد محمد عبــــد |لق|در عبــــد|لرحمن932|79
694|82| ف |حمد عرفه |لش|ف د|بــــ |لمنصوره|حمد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم|زن |يه|بــــ صل|ح |لدين عبــــد|لر|زق439||3
حقوق |سيوط حمد عبــــد|لحميد سيد محمد فر|ج|5|8866
وف|تـــسل|م |حمد ع محمد |حمد|24548| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|4oo5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|ره محمد |حمد محمد
رهنور|ن عم|د سيد مصط 22577| تـــج|ره |لق|
67576|| د|بــــ |لمنصوره|جل|ل وليد |حمد محمد ع

حقوق بــــ سويفمصط سيد عبــــد|لمنعم محمد52658
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سم|ء حج|ج |حمد محمد|838846
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6226o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طس|مح ه| طلبــــه محمد عبــــدون
4o|786تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشه|بــــ صبــــرى ع |سم|عيل
5o|453د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد عبــــد|لنبــــى ع عبــــ|س
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء عص|م |حمد |حمد |لسيد|686796
تـــ مصلح محمد حف |ل|بــــيض|345582 تـــمريض ع شمس م
||632oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندير ممدوح محمد محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد يح ع|شور حسن|56287|
تـــج|ره بــــنه|سل|م فه سيد |حمد |حمد بــــرك|تـــ|36966|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه منتـــ |حمد محمد|835766
|623o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلع|بــــر محمد سيد عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمتـــ |بــــو |لعزم بــــدوي |بــــو |لعزم335443
طبــــ |ل|سكندريهن| |يمن عبــــد |لمنعم |لطيبــــ| 478299
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن سعد عبــــد | |لسيد |حمد|685542
ه فرج كم|ل فرج|884993 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م
تـــربــــيتـــ |لم |منيه عم|د |لدين |حمد عي |8834|8
836o98علوم |سو|نمحمد |حمد مصط محمد
علوم |لمنصورهرو|ن عبــــد |لعزيز فرح|تـــ عبــــد |لعزيز22|688
8|o374زر|عه |لم |عبــــد|لعزيز فيصل عبــــد|لعزيز ن|دي
علوم طنط|عبــــد | محمد زغلول عبــــد |لنبــــى |لسيد424864

6o5ooيم عويس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيسن رمض|ن |بــــر|
حقوق |لمنصورهمجدى محمد |حمد |حمد |لحن 676973
4o2|87|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه | فخري ف|روق عبــــد |لفتـــ|ح

37|o2| علوم حلو|نحمد محمد بــــيو ه|شم بــــيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحسن ج|د|لربــــ حس جهل|ن833599
يم ن| |لجم7288|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورص|بــــرين |بــــر|

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمنيتـــ جم|ل عبــــد |لخ|لق محمود|52565
7o7628معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد ع|بــــد محمد عبــــده |لنخل|وى
34283oلسن ع شمس|س|رتـــ ي| سيد محمود
ندستـــ |لزق|زيقمحمد لط محمد نسيم محمد أم |لعو 627889
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|ره |لسيد محمود |حمد عثــــم|ن482897
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سعيد محمد سعيد محمد347844

4627oرهمحمود عزتـــ رجبــــ شعبــــ|ن حقوق |لق|
482o2رهمن|ر مجدى سعيد عرفتـــ تـــج|ره |لق|

4o8458 ل|ل مو تـــج|ره طنط|أحمد عبــــد|لرحمن 
ندستـــ |لم |محمد عبــــد |لمنعم طه |سم|عيل |لبــــز452482
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طكم|ل عل|ء محمد |لعتـــبــــ| 8658|6
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء خ|لد فوزى محمد||644|3
علوم |لزق|زيقنيف سعيد |بــــو |لفتـــوح مرزوق385|63
7||3o2يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقط|رق مجدى سل|مه |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ه|جر مو محمد أحمد632669
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلبــــر|ء ص|لح |م |حمد|477849
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورك|رين عم|د  |د دوس بــــش|ى476597
صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن ي| ص|بــــر |لسيد|62278
علوم بــــورسعيدمحمد |يمن فوزى عبــــد |لع|6|7654
763o74يم شلبــــى تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | محمد زكري| |بــــر|
782|2oي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــبــــل|ل محمود عبــــد |لوه|بــــ محمود ك.تـــ. ف للبــــ
2|9oo3|تـــج|ره ع شمسحمد محمود حس |لص|وى
يم حسن |لهمسه3|4279 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن ع|طف |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ميه |يمن منصور محمد259958
44||o6تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــ ط|رق ع|دل صبــــ محمود
26542o ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|سل|م عبــــد|لنبــــى عبــــد |لغف|ر محمد
|4888o|رتـــ||ء محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــمريض |سيوطع |ء عبــــد|لحميد محمود محمد  ||45|9
|2oo46 |د|بــــ ع شمس|م| ميخ|ئيل عط| | غ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسهيلتـــ محمود محمد |لمغ|ورى محمود2|248
تـــج|ره |سيوطرحمتـــ خ|لد ع|شور عوض8|4825

رهلشيم|ء محمد كم|ل عبــــد |لعزيز|35264 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7256oر محمد زي|ن د|ر |لعلوم |لفيومخلود عبــــد |لظ|
تـــج|ره بــــ سويفحسن|ء حسن محمد عبــــد |لجو|د644|5

75628o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنيه |لسيد |بــــو |لمجد تـــوفيق
7oo496| طبــــ |لزق|زيقيم|ن |لمتـــو |لسيد |لمتـــو
63o|25يم معهد ف ص |لزق|زيقمحمد صبــــ عبــــد |لمنعم |بــــر|
4o8754حقوق طنط|ه|جر |حمد شو |حمد شوشه
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|رتـــ ط|رق محمد حسن 59865|
77o526ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد رض| محمد ح|فظ سليم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنجوى محمد |لسيد ص|بــــر688658
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد عل|ء محمد بــــرك|تـــ265944
4||o86يف صل|ح رش|د |لس|يس |د|بــــ طنط|ندى 
ثــــ|ر د |ط|حمد ح|تـــم عيد منصور|678556
د|بــــ ع شمس|مريم نبــــيل ص|بــــر |سكندر966|75

علوم |لعريش/ري|ضتـــد| | محمود س|لم عودتـــ43646
رهمحمد محمد |لسيد محمد |لشعر|وي438|22 تـــج|ره |لق|
صيدله حلو|نيم|ن محمد صبــــ عنتـــر ص|دق فرح698829
تـــج|ره كفر |لشيخكريم |يمن عبــــد |لق|در مصط خط|6452|4
9o82|3 زر|عه سوه|جزينبــــ محمود |لسيد عمر
67599oد|بــــ بــــ سويف|ندى ك|مل نج|ح عبــــد |لحميد شعبــــ|ن
|32o9|رهمنيه محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لسل|م تـــج|ره |لق|
7o8|97د|بــــ |لمنصوره|ل|ء وليد |لسعيد عبــــد |لعليم عبــــد |لحق
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد ف|رس |حمد جمعه|349224
6296o||علوم بــــنه|وق ه| جل|ل عبــــد|لحميد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لرحمن مصط صبــــ عبــــد |لمجيد298|3|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منه | |حمد دسو |سم|عيل759898
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معهد ف تـــمريض |لفيومه|جر سيد حسن ع87834
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيتـــ جم|ل مصط |لقهو |6864|5

تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | حس محمد حس مرزوق57282
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء عم|رى محمد نور273655
27o269 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود محمد خ

5o496ندستـــ حلو|نعبــــ|س محمود عبــــ|س محمود
ر سعيد حسن |حمد9772|| رهزي|د م| طبــــ بــــيطرى |لق|
7o2873ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عصمتـــ محمد |لبــــند

583|oحقوق بــــ سويفرن| محمد ع|شور سيد محمد
يم زين |لع|بــــدين |لسيد مهن64|444 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهخلود وليد فتـــ حس حسن423889
64|4o9يل ج |لزق|زيق مصط عبــــد|لوه|بــــ محمد قنديل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع|دل |بــــو |لعل| محمد ك|مل |بــــو |44565|

5o|oo| د|بــــ بــــ سويف|حمد حسن خلف حس
ندستـــ |سيوطمحمد سعيد ع خض  49|876
42oo9|يم ع محمد ق|سم تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخس|ره خ|لد |بــــر|
4386ooطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخخ|لد جم|ل عبــــد |لجو|د محمود شلبــــى
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم فر|ج سيد عبــــد |لق|در53523|
4o946|يم |لجم يم إبــــر| يم عبــــور إبــــر| |د|بــــ طنط|إبــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد مرغ عبــــد |لجو|765396
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ح حمد|ن صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد |836|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــند|رى حسن مو بــــند|رى328277
بــــ|ش76|2|3 يم  كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدجنتـــ ح|تـــم محمد |بــــر|
3|32o5وف|م|رك سعيد لبــــيبــــ حبــــيبــــ وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم|رل ف|يز كم|ل لطف ||6674
|5o2|4يم عبــــد |للطيف رهيوسف ح|مد |بــــر| حقوق |لق|
632592| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |حمد محمد عبــــد|لحليم مر
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومكريم تـــوكل حسن |لعوي 265969
62736oعلوم بــــنه|ي|سم كم|ل محمد عطيه مصط بــــل

ندستـــ بــــ سويفحمد عبــــد | سنو محمد||5443
773|5oيم محمد |حمد |حمد ندستـــ ع شمسيح |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء سم فوزى محمد مخيمر|263243
35o|o5كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم خ|لد |حمد بــــنه|وي
تـــج|ره بــــنه|لسيد محمد |لسيد عبــــد|لسل|م س|لم649737
4235o7ف محمد عبــــد |لحميد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|أين|س |
ف تـــوفيق محمد عيد689223 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيوسف |
ى محمد حس 38225| رتـــ ع خ تـــمريض |لق|
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد محمود محمد معروف|678534
78o74|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نور| محمد محمد عطيه ع|شور
89695o حقوق |سيوطسو | سيف رفله سيف
824o77تـــج|ره |سيوطمحمود نج|تـــي ز بــــرك|تـــ
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267o5oه ح|تـــم محمد مرتـــ سليم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
476o54د|بــــ |ل|سكندريه|مريم خ|لد محمد س|لم

رهه|جر محمد عبــــد |لر| مو ع33944 حقوق |لق|
373o5 تـــج|ره ع شمسند محمد محمد ع

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمد بــــهجتـــ محمد|629466
يم عبــــد| عبــــ|دتـــ348935 |د|بــــ بــــنه|خلود |حمد |بــــر|

يم4892| ره|مريم |يمن ف|يز |بــــر| د|بــــ |لق|
278o32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــ مصط عثــــم|ن محمد

8o86||رهحمد محمد مصط قطبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9|3|oo ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم | ع|دل لبــــس د| |ل ع| 
|67298| تـــج|ره بــــنه|يم|ن محمد عبــــد |لق|در عوض |
تـــج|ره بــــنه|محمد ط|رق صبــــ رضو|ن رضو|ن4|2622
|ء حس|م محمد عمر4659|6 تـــربــــيتـــ طنط|إ
لس نسيم ك|مل عبــــده شح|تـــه|||526 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــك
تـــمريض بــــنه|زينبــــ جم|ل محمد |دريس7|2676
6879o7| د|بــــ |لمنصوره|حمد مصط ن |لدسو
حقوق |لمنصورهعمرو جم|ل |لسيد جم|ل |لدين غ|نم52|3|7

معهد ف تـــمريض |لفيومشيم|ء ط|رق يوسف لط |7355
5|34o8|ف نجيبــــ نقيول لس أ زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهك
8764o6معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــد| حم|ده ع عبــــد|لحليم
يم نظ 2|59|9 تـــج|ره |سيوطشيم|ء حشمتـــ |بــــر|
زر|عه مشتـــهرمريم عبــــد|لر|زق ص|دق يونس338986
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهفتـــ |حمد فتـــ حسن39|542

يم جيوش حسن|3|8| رهمريم |بــــر| حقوق |لق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن حمزه محمد  ع عبــــد| |بــــوريتـــ4294|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدي|سم |حمد محمد محمد مو765849
676o39تـــج|ره |لمنصورهمريم رض| محمد ص|لح مغربــــيه
رتـــ|يتـــ ممدوح فتـــ محمد عبــــد|لمقصود|6474|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهلوج |يه|بــــ عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|478749
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم قدرى |حمد |لطنط|وي692882
ره|يه عبــــد |لمحسن ع نجم |لغمر|وي|435|5| د|بــــ |لق|
34o|25كليتـــ |أللسن سوه|جمحمد حسن |حمد |لسيد
تـــج|ره دمنهورحمد مصط عبــــد |لق|در مصط عبــــد 3|5438
يتـــ|نس |يه|بــــ |حمد عبــــد| |حمد|767327 لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
83oo|6| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء ج|بــــر عبــــد|لل|ه ع
8o7322 تـــج|ره |سيوطع س|لم عبــــد|لغ |لش|ف
تـــج|ره |لزق|زيقع |ء محمد عطيه دسو 784499

علوم |لفيومدى رض| عبــــد|لعظيم عبــــد|لجو|د68275
تـــج|ره ع شمسلؤى بــــه|ء|لدين محمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|895|2
435o68صيدله |ل|سكندريهوليد حسن عبــــد|لحميد مني
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|من|ر محمد حسن حبــــيبــــ28|752
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طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىيف ع|رف شح|تـــه عبــــد|لر| 443|83
7o88oo تـــمريض |لمنصورتـــ دع|ء عبــــد | |لسيد |بــــو |لنج| عبــــد
تـــج|ره سوه|جبــــسمه ج|د عبــــد|لمجيد محمد  896487
علوم |لمنصورهيه محمود مسعد محمود |حمد حمدتـــو83|||7
معهد ف تـــمريض طنط| محمد ع|دل لط عيد427535
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد عبــــد|لعزيز |لسيد  |د|255628 ك.تـــ. ف للبــــ
44o9o9|يم نص طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد ن عبــــد |لحميد إبــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عم|د |لزمز عوض45|697 م |لع| 
27o6o2ف ك|مل حليم منصور |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|م | |
53o345كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــنور |لهدى مصط ع محمد كحلتـــ
6|o|34| نوعيتـــ طنط|م|ن عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عي
وف|تـــعبــــد|لرحمن عبــــ|س عبــــد|لنبــــى منصور3688|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ ع شمسف|طمه عبــــد| محمد سليم632632
ش|م |لسيد |لحمل|وى329366 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|رتـــ 
8o7834 نوعيتـــ |لم |سع|د ع حس ع
6o9599ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد| س|لم س|لم |لجمل

2|99oره|ه|جر بــــدوي ن |لدين عبــــد |لسميع عل|م |لق|
32oo6معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر جم|ل محمود خليفتـــ

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج  حمد محمد ف|ضل |بــــوش|مه|924884
يم منصور سلط47|772 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقشيم|ء |لسيد محمد منصور |بــــر|
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن ك|مل صل|ح عبــــد|لح|فظ عل528|43
4o564|د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر أحمد |لسيد عبــــد |لمجيد قطبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء مصط عبــــد|لو|حد محمود حس |88|35
4o8273د|بــــ طنط|عبــــد|لوه|بــــ ع|دل محمد حسبــــ |لنبــــى|
جرس3|7||6 زر|عه |لزق|زيقحس حمدي حس |لعزبــــ 
ش|م حسن عبــــد |لمنعم26|523 ندستـــ |ل|سكندريهحسن 
6o9346تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخ|لد مسعد |حمد بــــدوى |بــــو |لهدى
23754oزر|عه مشتـــهرزينبــــ مصط تـــو |حمد مبــــ|رك
77285oتـــج|ره ع شمسعمر خ|لد مصط سيد

ره|جوم|ن| يح فؤ|د عبــــد |لرحمن|8|6| د|بــــ |لق|
طبــــ حلو|ننور| |حمد جمعه |بــــو |لخ مصط 679743
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل حسن ك|مل عبــــد |لحليم زه|نه88|675

6o557يم ع تـــربــــيتـــ بــــ سويفرغده ن| |بــــر|
636o8|| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلشيم|ء |حمد حس|ن حس|ن
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــندى جم|ل عنتـــر |لسيد |حمد |لمنش7|25|6
|57o89رهف|طمه ه| حسن محمود د|ر |لعلوم ج |لق|

رهمريم محمود عبــــد|لوه|بــــ محمد279|3 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ زكري| محمد |حمد متـــو872|63

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف |ر قر |سم|عيل |م 52873
7746o4|تـــج|ره |لزق|زيقيه رض| حسي |حمد عبــــد | حطبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير عل|ء محمد متـــو قنديل42|263
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43o755طبــــ |سن|ن طنط|رن| محسن عبــــد |لرحمن دبــــور
9oo844 طبــــ |سيوطدير عبــــد|لع|ل محمد محمد
|45|6oتـــج|ره ع شمسعمر |يه|بــــ |لسعيد محمد
فنون جميله فنون |لم |محمد حس|م |لدين كم|ل محمود3942|8
26o446معهد ف ص بــــنه|ي|سم نبــــوى عبــــد|لوه|بــــ |بــــو عمه
239o85تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | ن| محمد شح|تـــه
4|o|36د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ه| ش|كر محمد|
تـــج|ره ع شمس|ء محمد |م عبــــد|لعزيز||32239
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىرغده بــــركه محمد عوض836446
يم |لبــــطوط774243 ندستـــ ع شمسمحمد محمد محمد |بــــر|
معهد ف ص طنط|ع |ء عبــــد |للطيف سعدعبــــد |لرؤف شمس |43279
8635o2|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد حشمتـــ |حمد قن|وي
علوم ع شمسكريم|ن ن| عبــــد |لمنعم محمود5427||
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره عي جميل عي||658|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم ي| حس عبــــد |لح|فظ687269
27853oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لعبــــد|
9||49o|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمروه عبــــد|لحسيبــــ عبــــد|لش| |بــــو
ره|حبــــيبــــه سيد |حمد |سم|عيل|343|2 د|بــــ |لق|
9oo659 معهد ف ص سوه|جمريم روم| متـــرى مو
يم عبــــد |لر|زق عوض4248|6 |د|بــــ طنط|فريده |بــــر|
7oo||9|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|يه ع محمد عليوه
68|53oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــم|جد محمد مصط ع عبــــد |لعزيز
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد خ|لد عبــــد |لح|فظ حسن|48|7|4
يم محمد |سم|عيل|9|784 صيدله |لزق|زيقم|زن مبــــروك |بــــر|
5269o4|ندستـــ |ل|سكندريهحمد س|مح حسن محمد حسن
|642o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد |لرحمن ممدوح عبــــد |لر|زق |حمد
9|o3|3|صيدلتـــ |سيوط ستـــيفن |م |نور جبــــره
تـــج|ره طنط|يه عص|م س|لم عبــــد |لمقصود|5|55|5
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|دين| محمد حسن محمد |لش|ف9877|2
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورند بــــر| عبــــد |لمحسن عبــــده |بــــو|79|6|5
82o5o4د|ر |لعلوم |لم |ل |ء تـــو عبــــد|لصبــــور عبــــد|لرحمن
ر|882647 حقوق |سيوط مل بــــكر متـــو عبــــد|لظ|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء |حمد محمد عبــــد|لح|فظ|635684
يم46|65| يم محمد |بــــر| رهرن| |بــــر| تـــج|ره |لق|
9o2568|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد ع|دل يوسف |حمد ع| 
ل|ل3732|2 ندستـــ شبــــر| بــــنه|يح محمد |حمد 
62o799 معهد ف ص بــــور سعيدأمل خ محمد محمد مصط
7o45o8يم جمعه حسن ه|شم كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــنور| |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق من|ر |لسعيد متـــو محمد عبــــد |لعزيز|63735
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نرم س| سيد ع عويمر348869
3365o7|يم عبــــد|لرؤف ع غز رهنرم |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
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326o76كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسلبــــ ح|مد |حمد محمود
|5947oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد | يوسف ع|شور حسن
يم محمد شمس |38|692 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــن| محمد |بــــر|

حقوق |لفيومه|دى عزتـــ |حمد عبــــد|لبــــ|رى73667
|4o|o6بــــه ره|س|ره صموئيل ص|دق و عل|م |لق|
3|46o|ف ح|مد عبــــد|لجليل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نح|مد |

وف|تـــحمد ر|ئد محمود |حمد|7|57| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4o4797 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد عيد عبــــد|لسل|م عبــــد|لغ
6oo592|يم رخ |د|بــــ طنط|محمد سم محمد |بــــر|
26o333نده سليم|ن محفوظ محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|
856o38يم |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد جمعه عثــــم|ن |بــــر|
ندستـــ طنط|محمد |مجد محمد غ|لبــــ محمود5|4492
صيدله حلو|نمحمد مر حسن مر 373259
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد حس رجبــــ54|446
علوم سوه|ج حمد رشدى عبــــد|لع|ل محمود|897449

ف ومس|حه |لمطريتـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز كيل| عبــــد|32|65 ك.تـــ. ف رى و
44|o6||نوعيتـــ كفر |لشيخل|ء محمد ع |حمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد ن مختـــ|ر عبــــد |لبــــديع76633

صيدله طنط|نرم مجدى محمد |لقهو 4787|6
د|بــــ |لفيوم|مروه رمض|ن روبــــى محمد66445

36o5|5|تـــج|ره بــــنه|يتـــ محمد محمود دي|بــــ
3337o3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــ|ف عم|د فوزى نظ
699oo4|معهد ف ص |لمنصورهحمد س|لم ع س|لم عبــــد |لو|حد
تـــج|ره دمنهوررن م|جد محمد عبــــد |لرحمن  عبــــد |478235
حقوق |لزق|زيقسمر ي |بــــو |لغيط |بــــون| 757729
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفوق محمد ربــــيع |لسيد353||8
5|o|75كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورفه ع فه ع|مر |لطويل
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م جم|ل عصمتـــ |لص|وي62792

2678o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــر|ء |سم|عيل كم|ل محمود
يم حسبــــ |لنبــــى676944 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن |يمن |بــــر|
وف|تـــسل |مجد |حمد عبــــد |لجو|د ع9962|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
35o329تـــج|ره بــــنه|محمد مجدى عبــــد|لبــــديع عبــــد|للطيف
ري682373 تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|دين ط|رق عبــــد |لحميد |لجو
طبــــ حلو|ننور |لهدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه|بــــ صقر434642
ق|وى49|||4 |د|بــــ طنط|زينبــــ مصط منصور |ل
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن |لسعيد |حمد |لسعيد689982
علوم ري|ضتـــ ع شمسيه سيد محمود |سم|عيل|38975|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حس|م |لدين |سم|عيل نبــــه|ن446|64
يف عبــــد|لرحيم محمود322455 ره|ف|طمتـــ  د|بــــ |لق|

6o784|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد رمض|ن سعد عبــــد |لحكيم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ يوسف حن محمود334859
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زر|عه ع شمسفه صل|ح فه سعيد2|374|
425oo5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | ي| محمود محمد مو
صيدلتـــ |لم |محمد شح|تـــه حس حبــــ 259||8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر عزتـــ محمد مسعد |لسق|247866
زر|عه |سيوط  سم|عيل ثــــ|بــــتـــ رجبــــ عبــــد|لح|فظ|3732|9
يم|28|899 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد |لبــــدرى خلف |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد عمرو محمدى محمد عبــــد|لفتـــ|ح347878 معهد |لصفوتـــ |لع| 
9o5458 ك.تـــ. ف صن| سوه|جوحيد ميخ|ئيل مو بــــخيتـــ
|5o828لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف مصط سعيد ك|مل
رهل|ء عبــــد |لع| معتـــمد ع |3|343| طبــــ بــــيطرى |لق|
رهعبــــد |لرحمن |حمد عو|د محمود45532| ندستـــ |لق|
766o44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدروف|ن سلم|ن خلف سلم|ن عوض
4o48|5|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |لسيد محمود |حمد رمض|ن
35o258تـــج|ره ع شمسبــــ|سم مصط محمد ري|ض
6o9698|صيدله طنط||ء |يمن محمد عوض زينه
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديصف|ء سليم عبــــد| سليم78|825
يل ج |لزق|زيقشيم|ء سل|مه عبــــد |لفتـــ|ح حسن ش777896 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنور |لدين |حمد عطيه خليل د|وود67455|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــه|ء تـــ|ج |لدين ع محمد  922842

تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء شعبــــ|ن سيد محمد55785
ى|695345 ه |لسيد محمود |لسيد |لع طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
|3o332ر ف|يز ج|د |لكريم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم |ل م|

تـــج|ره ع شمسنور|ن ي| خلف |حمد م|جد6486|
معهد ف ص |لزق|زيقعص|م |لسيد عبــــد |لرحمن عبــــد |لمقصود643753
وف|تـــبــــيشوى مجدى م صدف|6277|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء عرفه حس حسن 883798
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | رض| عبــــد |لمجيد سعف|ن429554
9oo388 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمود |حمد رضو|ن |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرحمه حس|م محمود مسعود  398|88
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه فوزى |حمد عثــــم|ن66457|
تـــج|ره طنط|محمد ط|رق عبــــد|لمنعم عبــــد|لع||62|43
يم |حمد |بــــ|در|62628 يل ج |لزق|زيقبــــسنتـــ عثــــم|ن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ |لزق|زيقيه محرم رش|د فرح|تـــ |حمد|698964
82o|75| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |يمن ع|دل عبــــد|لرحيم حس|ن|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوق ن رمض|ن حس 826557
7644o3حقوق بــــورسعيديوسف محمد محمد |حمد بــــلبــــول
ق|وى66|246 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م ح|فظ فه |ل
7o6884يم ع|شور تـــمريض |لمنصورتـــ ف|رس وليد |بــــر|
5o529oتـــمريض |إلسكندريتـــ بــــول| |لفنص سعدى عج|يبــــى روبــــيل
4424o9معهد ف ص طنط| |ء جمعه ربــــيع عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عطيه محمد |لصبــــ| حسن688492
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ف عبــــد |لحميد عبــــد |لجو|د437599 زر|عه كفر |لشيخحمد |
يم محمد ج|د|38|642 تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
د|ن2|6256 طبــــ |لزق|زيقأسم|ء محمود محمد غريبــــ و

يم محمود محمد45367 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |بــــر|
249o|7حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم لط عبــــد|لسميع حس س|لم
6o7299|يم |لديش طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد |بــــر|
يم محمد عبــــد |6377|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر محمد |بــــر|
4o53|oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد حسن مر |حمد |بــــر|

2o32|د|بــــ د |ط|مصط عبــــد |للطيف سيد سليم|ن
تـــج|ره |لمنصورهمحمد سلم|ن محمد عبــــد |لمنعم |لبــــسيو 695492
علوم ع شمسس|ره خ|لد كم|ل محمد222392
47542oيم ف محمد محمود |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | |
|226o3رهمحمد عثــــم|ن طه عثــــم|ن تـــج|ره |لق|
77|o4oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|كوثــــر رض| محمد محمد عبــــد |لسل|م
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ح|مد متـــو متـــو ع|مر|7|6255
د|بــــ |ل|سكندريه|ي |كرم |لسيد رمض|ن |لهو|رى7|4783
|2734oندستـــ ع شمسمحمد |حمد محمد  |ء |لدين |لطنط
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرحمتـــ عم|د منيع |لمر مر|د5325|6
ف محمد محمود محمود|48676 د|بــــ د |ط|محمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع خلف | عبــــد|لع|ل حس|ن  899354
رهند| ط|رق محمد جمعه24|58| تـــج|ره |لق|
224o28لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|خلود ط|رق مصط |لنح|س |سم|عيل
27294oفنون جميله فنون حلو|نوق عبــــد|لعزيز |سم|عيل محمود
ر |لبــــكري|842256 ندستـــ أسو|نل|ء عبــــد|لبــــ|سط |لط|
ى عبــــد|لنبــــى صقر|254692 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسل|م خ
ر شح|تـــه226956 ر يح جو رهجو د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه |لم ||ء محمد محمود محمد|858763
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأمنيه محمد ر|شد تـــ|ج |لدين4747|4
4o8567|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن ن ع محمود بــــندق
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يوسف محمد يوسف حمدي أحمد حمدى محمد764639
4ooo85ر صيدله |ل|سكندريهسل ط|رق عبــــد |لحميد محمود ط|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهوس|م محمود رأفتـــ س|مح محمد3|4775
7o6553علوم |لمنصورهمن|ل |لمتـــو |لحسي عز |لرج|ل
9o98|5|د|بــــ سوه|ج| م ك|مل ف|روق بــــرسوم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |حمد محمود |لسيد755958
تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره |حمد |نيس عبــــد |لسل|م|69462
8o7765|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه جم|ل محمد محمد بــــدر|
824o88تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء ط|رق |بــــوكريشه |حمد
|د|بــــ بــــنه|وق مح رمض|ن عبــــ|س264456
ى عبــــده محمد عبــــد |87|37| حقوق ع شمسعمر ي
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ريم كم|ل |لدين محمد |لسيد357232
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267o89|حقوق بــــنه|سم|ء شو عبــــد|لر|زق عل|م
6|79o6ف محمد |لعربــــى تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسل |
تـــج|ره ع شمسسع|د مرزوق عبــــد|لحميد محمود منصور348846
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم محمود حسن مر|د767655
6o86|6|يف ه محمد مصط  تـــج|ره طنط|م
8o|59|ق|وي محمد ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحنوره|ن محمود 
حقوق ع شمسسل|م سل|مه عبــــد |لحميد عبــــد |لفضيل|99|6|
6o2|97| ر فرج عبــــد|لع|ل عبــــد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه م|
زر|عه |ل|سكندريهمحمد سعيد سلط|ن عبــــد|لوه|بــــ|42273
8o784|تـــربــــيتـــ |لم |وق خ|لد رجبــــ حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لعزيز مختـــ|ر عبــــد|لعزيز |لرف||26826
5o6497|طبــــ |ل|سكندريهيم|ن كم|ل |لدين صد عبــــد |لمنعم
8o3745نوعيتـــ |لم |حسن|ء محمود محمد ع محمد
|632o6حقوق ع شمسمريم محمود |لسيد محمد
7|o546طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرند| مجدى محمد طلعتـــ معروف |لدغيدى
|6732oلسن ع شمس|ندى |يمن عبــــد |لرؤوف محمد مهر|ن
يم حس عبــــد ربــــه5934|4 تـــج|ره دمنهوري|سم ي| حس |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفرحه محمود حس محمد863949
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسمر |لسيد حس عو|د عوده344999
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|د مختـــ|ر عبــــد |لسل|م حسن|54462|
ندستـــ |سيوطحس صبــــرى حس محمد حس ر|وى7|7838
يد محمد كرو437935 نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |ل
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حمد جم|ل عبــــد|لعظيم ع |4565|8
ف |لسيد محمد يوسف42462| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | |
د|بــــ ع شمس||ء سيد حسن تـــوفيق|59657|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد منصور عبــــد|لرحمن منصور |لش339362
رهمحمود عبــــده عبــــده حسن حم|د6|7623 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ طبــــ أسو|ن |ء |لدين جم|ل حسن سل|م65||84
272o26يفه يم  ى محمد محمد |بــــر| طبــــ حلو|نيم|ن خ
ور|248486 ف |لسيد |لقطبــــ  تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء |
يم|95|686 تـــج|ره |لمنصورهسل|م فتـــ شو |لسعيد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد دسو محمد قطبــــ639377
بــــه432987 |د|بــــ طنط|دع|ء |حمد عبــــد|له|دى و
تـــربــــيتـــ |سيوطحسن|ء ع|طف محمد عبــــد|لع|  882368
د|بــــ |ل|سكندريه|يوستـــ | بــــ|سم عوض ملك مليك525264
82348o|د|ر |لعلوم |لم |يه ر|وي |حمد عطيه
4o2233د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|رو|ن صبــــرى محمد محمد ق|سم
6965o4| ندستـــ |سيوطيه مصط |لسيد |بــــو عي
حقوق د |طمحمد |حمد |حمد محمد |بــــو عريشه5|83|6
م حس 846744 تـــربــــيتـــ |سو|نصفوه سعد بــــ
9o4o27 معهد ف ص سوه|جع |لسيد |بــــو|لعل| |حمد
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د|بــــ دمنهور|ف|طمه محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در 496353
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم عبــــد |لق|در |حمد عبــــد |لق32884|

يم |حمد|5|544 يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــ سويفبــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديدير فوزى محمد |حمد273455
83565oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م محمد سعيد ط|يع
68|o95|تـــج|ره |لمنصورهحمد خ|لد طه محمد
بــــه ميخ|ئيل39|846 لس |سحق و معهد ف ص ري|ضه |سو|نك
نوعيتـــ |لم |محمد |حمد |سم|عيل |حمد8394|8
يم |ل|طرش|77|529 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد عيد عطيتـــ إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد خ|لد محمد عبــــد| غبــــيش783995
حقوق حلو|نجرجس |يمن نعيم نجيبــــ22763|
526o34ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد مر
|3o982تـــربــــيتـــ حلو|نبــــل|ل رمض|ن فتـــح |لبــــ|بــــ محمد
83|94o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــع |ء عبــــد|لرحمن |بــــو|لحسن عبــــد

يم |نور||4738 يم ع|دل |بــــر| رهبــــر| طبــــ |لق|
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعبــــد|لرحمن ن|دى سيد نبــــوى67357
369ooرهمريم عبــــد|لن| سعيد |حمد طبــــ |لق|

ف عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |77677 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمه |
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خ|لد حمدى ثــــ|بــــتـــ حس 36982|
طبــــ |لم |مروه ن| حسن |حمد4965|8
2|2292| تـــج|ره ع شمسحمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد ع
42o|37تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم|جده مدحتـــ |لبــــي محمد |لبــــي
طبــــ ع شمسصبــــرى |حمد |سم|عيل صبــــرى قتـــه246399
6o5728| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد فخرى عبــــد|لحميد ج|بــــ|
4o7|34|تـــج|ره |ل|سكندريه|ء |حمد فهيم محمد |لدويك
د|بــــ كفر |لشيخ|ف|رس ج|د فوزى عبــــد|لعزيز487627
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط عوض عبــــد |لحميد مبــــروك44589|
ندستـــ |لزق|زيقش|م حمد|ن ج|د حمد|ن262|78
يكل327889 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|مصط خ|لد |لسيد سيد |حمد 

رهحس مسعد ف|روق عبــــد |لفتـــ|ح9|264 تـــج|ره |لق|
شيمه خ |3978| ره|ي|ر| |يمن |بــــو  د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــنه|عمر جم|ل محمد |لعربــــى |حمد حم|332789 كليتـــ 

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفريه|م عبــــد | عي عبــــد |69328
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعمر ي| دسو |م بــــل|ل949|69
82o342طبــــ بــــيطري |لم |حسن يوسف حل يوسف
يم محمد صل|ح |لدين حسن عبــــد |2|6|| ندستـــ ع شمسبــــر|
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسشيم|ء معتـــصم سيد |بــــو بــــكر46642

علوم بــــورسعيدسهيله |يه|بــــ |لسيد |لسيد عبــــد |لع|2934|7
48o546حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود سعد |لدين عبــــد |لرؤف |بــــوه| 
76755oيم جمعه عبــــد|لكريم خليل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشن|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|ر| |لسيد محمد |لسيد |لحبــــ|ل||4986
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معهد ف تـــمريض |سو|نسيده رمض|ن عبــــد|لجو|د |لس|يح847826
44o926| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــتـــس|م خ|لد محمد متـــو
34o938تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد حس بــــدر عليوه
7o422|طبــــ |لزق|زيقمحمد كم|ل |لسعيد طه محمود رزق
تـــج|ره دمنهورع|دل محمد مع|ذ محمد شعبــــ|ن495398
5o546oعلوم |ل|سكندريهكريم |حمد حربــــى |حمد محمد
42o|76نوعيتـــ كفر |لشيخنوره|ن مصط عبــــد|لعزيز |بــــوشعيشع محمد
يم محمد |لنج|ر542284 زر|عه |ل|سكندريهأيتـــ محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخروفيده عم|د فتـــ محمد عبــــد |لق|در||2489
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |حمد طه |حمد سليم|ن978|26
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ه|جر محمد سعد |لدين رجبــــ3835|8
6o|789|ى تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن فكرى كم|ل |لح
63oo|5 طبــــ |لزق|زيقحمد صد |لسيد عبــــد |لمقصود |لف
ى|76287 لسن ع شمس|محمد حس|م |لدين محمد ع |لم
يم عبــــد |لنبــــى محمد بــــربــــش|42235 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ء |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم|ء |حمد محمد محمد حسن|64|443
84o8|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر مصط |لسيد |حمد
49|3|o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود مصط عبــــد |لنعيم محمد |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود مرزوق عي محمد خ|لد337774
د|بــــ دمنهور|مروتـــ خ|لد محمد |لسيد محمد يوسف489698

2|o56ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد عمرو محمد |حمد
ر وليم ي |824664 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىبــــ|نوبــــ ز|
34o952يم |لعز يم محمد |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء عبــــد |لمجيد سعد |لعربــــى عبــــد 497239
لس عم|د عبــــد|لمن فه7|9|88 د|بــــ |سيوط|ك
ندستـــ |ل|سكندريهس|مر محمد |لسيد عبــــد |لملك445237

يم عبــــد |لسل|م52734 ندستـــ |لم |محمد |يمن |بــــر|
|22|oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــدر |لدين مجدى محمود محمد |لغبــــ
675o74|ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن تـــ|مر عبــــد |لق|در |بــــر
425o9o| علوم |ل|سكندريهه|جر ف|يز عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
ثــــ|ر |لفيوم|ه|جر ع|دل عبــــد|لعظيم محمد4999|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد حس محمد محمود754797
حقوق حلو|نف|ديتـــ عبــــده ف|روق محمد محمد||85|3
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد مجدى عبــــد|لوه|بــــ سعيد|342948
رهس|ره سعيد غريبــــ عبــــده243375 معهد ف تـــمريض |لق|
6|5538| د|بــــ د |ط|حمد محمد كم|ل |لفن|جي

رهحس|م حسن ع|شور عبــــد |للطيف42437 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ حلو|نع |ء محمد عبــــد |لحفيظ ع35225

تـــربــــيتـــ بــــنه|د| | عبــــد| محمد عبــــد|لر|زق338379
تـــربــــيتـــ حلو|نخلود عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لمطلبــــ46|48

27|2o3| زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــفن|ن طه عبــــد|لع| مصط تـــر
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78o758|ى كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه |يمن حسن |لسيد حسن |لز
68o333|تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ح|فظ |ل
د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ سيد محمدى محمد8459|3
77o427|وف|تـــف وجيه ر|فتـــ عبــــد |لعزيز معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
طبــــ |لزق|زيقحل|م |حمد |لسيد |لسيد |لكفورى|639596
د|بــــ |لمنصوره|س|ندى |يه|بــــ يونس صبــــ طر|بــــل 682273
ه مجدي عبــــد|لموجود ع |5683|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
36o876تـــربــــيتـــ بــــنه|فهد مسعد |م|م محمد
يم|4|8|63 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء |م ع |م |بــــر|
68o9|4ى د|بــــ |لمنصوره|زي|د |سم|عيل محمود |لز
ش|م |لسيد عبــــد |لرحمن8|7836 تـــج|ره بــــنه|عمر 
4o85o7|د|بــــ طنط|حمد خ ري|ض رمض|ن|
633o82|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء |لسيد |لص|دق |بــــوه|شم
8o546|تـــمريض |لم | محمود مجدي ق|سم |بــــوبــــكر
7o8|96| د|بــــ د |ط||ء محمد كم|ل محمد |بــــو |لعن
زر|عه |ل|سكندريه|ء سعيد محمد عبــــد|لعزيز سعيد|6|43|5
776o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرن| خ|لد فريد محمد
رهمصط سيد عبــــد |لل|ه فرغ45874| تـــج|ره |لق|
||892o|تـــج|ره ع شمسيم|ن محمود عبــــد |ل |حمد
تـــمريض |سيوط |ده نتـــ مو عبــــد|لح|فظ 882686
ر|ء محمد ع محمد |لحلمو 425253 تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمتـــ |لز
8o5oo4ن| مجدي شكري  |د طبــــ |لم |م

ه عبــــد|لع| عبــــد|لحميد حسن287|4 لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــج|ردن سيتـــى ط|لبــــ|تـــ|ن
446o85ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن س| جم|ل |لدين ع |لربــــي
7o8282يم حس محمد ع معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحس |بــــر|
5|9825| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمنيه س| رزق |لغزو
6o7654 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسنتـــ عمرو رش|د |لسيد ش
|لسن |لم | حمد شعبــــ|ن محمود |حمد|323|89
75o68o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم حسن طلعتـــ حسن |لش
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه شعبــــ|ن مبــــروك س|لم|25229
ن| |سم|عيل عبــــده عبــــد|لرشيد839||3 رهم تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |لفيومف|طمتـــ محمود رمض|ن عبــــد |له|دي66727

343|3oر|ء رض| عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسز
4o5442ش|م ع |لسيد جمعتـــ د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|لغف|ر ع262588
34o499حقوق بــــنه|من|ر |حمد محمد سليم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــش جم|ل كم|ل |لغليظ3|2655
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سليم|ن س| سليم|ن سعد مصط 337822
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر ي| عبــــد |لجو|د سل|مه |لنج685325
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء محمد |لسيد سبــــيع|62354
7||434| حقوق |لمنصورهحمد محمد عزتـــ مختـــ|ر |لسحي
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7o|322ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد فؤ|د محمد فؤ|د سعيد م |لع| 
639o49 |ف مو| محمد مو نوعيتـــ |لزق|زيقيف |
يم محمد يوسف333265 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| عزتـــ |بــــر|

4o663|ف محمد |لمعد|وى يم | معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
يم |لبــــط|ط7253|5 تـــمريض دمنهوربــــسمه ع |بــــر|
لسن ع شمس|مريم عيد ك|مل عيد|2|9|3
يم|689446 د|بــــ |لمنصوره||ء |حمد يوسف |حمد |بــــر|
443o49يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره خ|لد محمد ع |بــــر|
5|6o54علوم دمنهورريه|م عبــــد|لعزيز حميدتـــ مسلم

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمتـــ معمر محمد عزتـــ792|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود |حمد حس |حمد عطيه22857

تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|له محمد ع حسن758369
77688o| رتـــ|يم|ن |لسيد |حمد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2|7o|5يم محمد فؤ|د حل ندستـــ ع شمسس|ندى |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم |لسيد فتـــ صقر257486
ى633832 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــع|ئشتـــ ع ع ع بــــح
248o85|د|بــــ طنط|منه | محمد محمد |بــــو |لن عل|

ر عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف|56648 تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم | عم|د فوزى عز حكيم شح|تـــتـــ492699
69374oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــند ع|طف محمد عثــــم|ن |لح
4|295o يم عبــــد إعل|م بــــ سويفيم|ن مجدى عبــــد |لسل|م |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لص| عبــــد| علو|ن|494989
877243| حقوق |سيوط  روى محمد عبــــد|لمع خلف |
267o69ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر سل|مه عبــــد| |لبــــ|جورى
25||o8ش|م محمد سلط|ن زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد 
9o|22| ش|م ه|شم د|بــــ سوه|ج|ش|م مرزوق 

|79o2أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريوسف فيصل محمود فريد
يم عبــــد|82|5|8 نوعيتـــ |لم |من|ر يوسف |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد س|لم عبــــد|لرحيم س|لم328324
6874o9 |نوعيتـــ |لمنصورهحن|ن محمد ع حسن |لكف
تـــج|ره ع شمسحمد |لسيد |حمد |لسيد محمد|347576
5|53o9تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء محمد محمد محمد عبــــد| عم
5274o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــي|سم |سم|عيل ع |سم|عيل |سم
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد حس عبــــد | محمد خليل5|7778
33475oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمرو عبــــد|لحميد حسن عبــــد|لحميد
يم محمد عي66566| تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء |سم|عيل |بــــر|
يم |لحن5277|6 ندستـــ د |طكريم |يمن عبــــد|لرحمن |بــــر|
6o3|56تـــمريض طنط| د | عبــــد |له|دى عبــــد |لعزيز |لحوبــــه
7o889|ر |لسيد محمد |لقل يم م| ندستـــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
وف|تـــنس محمد محمود محمد||85|4| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7658o8|ف سليم|ن محمد صف د|ر |لعلوم |لفيوممنه | |
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تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود عيد شح|تـــه56393
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقدع|ء |بــــو مسلم عمر مصط |لبــــحر|7467|7
828o2|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء غريبــــ بــــ|دي ح|مد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمد |حمد ف|روق حس محمد8362|6
4o7o54ش|م يح حسن |لقليوبــــى د|بــــ |سيوط|ي|سم 
ف |لسعيد طلحه مصط |452253 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد |
علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد سعيد شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن|627366
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ش|م |يمن |لسيد محمود|33245 ل|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد مصبــــ|ح محمد |حمد7|8467
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود محمد محمد سيد32|62|
|357o6ره|منتـــ | سيد |لسيد عبــــد |لرحمن د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومتـــ|ج |لسيد تـــ|ج |لدين بــــ|ظه258477
|لسن |لم |يه حسن عبــــد|لر|زق بــــدر|849697
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ر|ن| سعيد س|لم عبــــيط272236
8o4659|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء محمد حسن |حمد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء فريد نج|ح محمد خليفه|485669
علوم |لزق|زيقل|ء محمد أم |حمد فرج|629546

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرمض|ن ن| ع عبــــد |لرحيم59797
69o926تـــمريض |لمنصورتـــ ول|ء محمود محمود |حمد
5o9o9|علوم |ل|سكندريهع محمد سلومه جويدتـــ
6933|o يم حس يف محمود |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد 
6855o2زر|عه |لمنصورهندى س| |لصبــــ| سعد |بــــو دل|ل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |سل|م محمد محمد زو|و693548
69o49||ر سعد عبــــد |لبــــر صيدلتـــ بــــورسعيدمل م|
6o2382|تـــج|ره |لمنصورهمل ف|روق |لبــــسيو |حمد
ندستـــ |لمنصورهمحمود طلبــــه |حمد محمد مقبــــل338||7
وف|تـــمصط ه| بــــدر|ن سليم|ن85|753 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن|ن حليم حل بــــبــــ|وى 889925
يم |لدسو فضل|4|685 ه ع|بــــد |لعدل |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
ف شلبــــي محمد شلبــــي|8238|5 تـــج|ره دمنهوريه |
4o464|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م عبــــد|لحليم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحليم محمد

رهع مدحتـــ ع حسن79|23 ندستـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لن| عبــــد |لمجيد محمد688|4|
د|بــــ د |ط|محمود عبــــد|لرحمن |بــــو|لفتـــوح حج|زى655|33
6|62o7| ف مختـــ|ر |لبــــسيو حقوق |لمنصورهحمد |
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنبــــيه س| عبــــد|لسل|م حس |بــــر|4|4992
تـــ مجدى عبــــد|للطيف قطبــــ2933|3 تـــج|ره ع شمسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ن|بــــيل محمد |سعد4557|3
2|6o8o|حقوق حلو|نحمد تـــ|مر محمد |لعربــــى عك|شه
د|بــــ بــــ سويف| |ده ممدوح مصط يونس257574
33o92oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط محمد فؤ|د محمد
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2o84|رتـــيوسف مجدى عبــــده سويلم علوم ري|ضتـــ |لق|
ره|يوستـــ | ه| معوض نعيم قديس48745| د|بــــ |لق|
48985oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|رحمه محمد |سم|عيل خليل |سم|عيل
9o2336 تـــج|ره سوه|جمحمود عزتـــ |حمد محمد

6464oتـــج|ره بــــ سويفرح|بــــ محمد رمض|ن محمد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطوف|ء ثــــ|بــــتـــ حل ثــــ|بــــتـــ 893562
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رن| عبــــد|لعزيز عبــــد|لر|زق محمد4|8445
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد |حمد محمد|42495|
رهندى عبــــد |لنبــــى ثــــ|بــــتـــ |حمد منصور|7293| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |حمد |سم|عيل محمد |سم|عيل7|2286
5o2478يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعمر خ|لد حس محمود |بــــر|
صيدله |لزق|زيقريه|م رأفتـــ |لبــــي أحمد635932
33392o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد نبــــوي سليم|ن
|5o726|ندستـــ ع شمسبــــ|نوبــــ سعد جرجس |سكندر
767|o4| يم عبــــد |للطيف خليل طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمنه | محمد قدري سيد حس 843356
32974oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرو|ن محمود محمود مر
9|o|48|ره بــــ|نوبــــ |يه|بــــ ن| نسيم طبــــ |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف محمد عيسوى عيسوى487|3|
تـــربــــيتـــ |سيوطغ|ده |حمد حس محمود 888722
2|22o2وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد| يوسف تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء سيد عط| |بــــورح|بــــ |88738

د|بــــ |لفيوم|رن| حو|س محمد مر|د|8646
8||o4|يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عمرو محمد |لسيد |بــــر|
7683o4 يم حس تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشفرحه عبــــد |لحميد |بــــر|

رهمحمد |كرم سعد مبــــروك |لديبــــ8|426 علوم |لق|
62o668تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طتـــسنيم |سم|عيل محمود محمود عيد
78o|63يل ج |لزق|زيقمحمد |سم|عيل عيد حسن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|5o935ره|منتـــ | |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح ع د|بــــ |لق|
44o||6تـــمريض كفر |لشيخمن|ر سعد فتـــوح سعد |لم|ظ
يم ر| 439685 تـــج|ره كفر |لشيخ |ر عج |لسيد إبــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورعمر عبــــد |لرحمن غض|بــــي عبــــد |لرحمن3388|5
76o|84ي يم عبــــد |لعزيز |لع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسشذ| |يه|بــــ |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقول|ء وجيتـــ محمد عبــــد|للطيف783727
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحسن محمد حسن |سم|عيل حسن سع6|7838 ع.
4o5363تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ حس مر محمد
يف محمد |حمد حرحش726|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نور| 
62399oيم عبــــد |للطيف عبــــده  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طند س| |بــــر|
6286o|يم ى ك|مل |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم رض| خ
767o95تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمود سل|مه ر|شد
8|o|79|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف |ء |لدين رض| محمد حس عبــــد
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ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|منه | محمد |لسيد مر |حمد عمرو8|2334
معهد ف ص |سو|نعبــــد|لرحمن عربــــي بــــغد|دي نور73||84
ره|د| | رض| عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل5|6|5| د|بــــ |لق|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |حمد محمد عبــــد |لغ 28735|
8o852oحقوق بــــ سويفعمرو ع|دل بــــخيتـــ سعيد
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|مصط ربــــيع مصط محمد عبــــد |لعزيز675287
حقوق |لزق|زيقبــــسمه |حمد عبــــد|لقوى |حمد مو54|627
83293oحه وفن|دق |ل|قعبــــ مصط ع|بــــدين محمد| 
77o942|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء |حمد محمد عبــــد |لحكيم

رهمحمد يوسف ف|روق يوسف محمد5|327 ندستـــ |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم | حن| صبــــ عطيه839537
يم322764 د|بــــ ع شمس|وق محمد سعد |بــــر|
6239o8|ح  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طس|ره نبــــيل محمد فه |لسيد 
تـــج|ره طنط|رفيدتـــ محمد محمد محمد م| 3944|5
34o2o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود مصل محمد مصل |بــــو|لعز
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد| عبــــد|لمقصود |لعو |25635

ره||ء حسن محمود محمد|26889 د|بــــ |لق|
يم684575 ف |بــــو|لفتـــوح |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ف|ضل |
453|6oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن سعد محمد مر
8o3872|د|بــــ |لم |بــــتـــس|م صبــــ ش|ر  |د|
43o329يد |لشن|وي تـــربــــيتـــ طنط|سل مدحتـــ |بــــو |ل
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرحمتـــ مجدي ص|بــــر سيد |حمد327333
689o|7ي صيدله |لمنصورهيوسف محمد عبــــد |لمجيد حسن |لمس

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |يمن رمض|ن عبــــد |لجليل34883
تـــج|ره |لزق|زيقمنه |س|مه غريبــــ محمود626858
يم764265 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسنور|ن |حمد محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد حس|م صل|ح عبــــد |لحميد |لغن8|4492
د|بــــ |سو|ن|كريم ه| |لسيد |لغ|يش276767
624o33تـــج|ره بــــور سعيدحمد عص|م محمد تـــوفيق |لسعيد سليم
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود |لسيد |بــــو|لعن ع422|33
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| محمود زغلول |حمد824568
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه محمد حسن عبــــد |لحليم ش|7|7749
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعل|ء حسن محمد غريبــــ4873|3
ى24738| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن حس|م |لص|وى |حمد |لز
ى5|344| حقوق ع شمسكوثــــر محمود محمد |لم
يم أحمد |لسيد636844 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد شفيق محمد فريد سيدأحمد|638397
4o8759تـــربــــيتـــ طنط|دير فتـــ محمد غريبــــ منصور

رهم مدحتـــ عبــــد |لعزيز عز|م|46946 تـــج|ره |لق|
696|o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسلوى سلط|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد سلط
ي3532|4 يم ح|مد |لع حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | |بــــر|

Page 4590 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

842o|6|نوعيتـــ قن|و|ئل ج|بــــر محمود عبــــد
4o639زر|عه |لفيومم عبــــد|لحليم سليم|ن طر|د

ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــه عبــــد |له|دى محمد عبــــد |له|دى ع سليم8|6947
ء ف|يز محمد3996| ره|س|رتـــ ه| د|بــــ |لق|

9|92o9 ش|م ع ه|شم تـــمريض |سيوطع 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود ع|دل عبــــد |لعليم حس عوض54743|
8|9oo8|معهد ف ص بــــ سويفشج|ن حسن محمد محمد
ندستـــ |لفيومكرم جم|ل |حمد محمد |لبــــدوى|479642
7o|563طبــــ ع شمسر| | محمد |حمد |حمد |ل|شقر
تـــج|ره بــــور سعيدح|زم عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد 765287
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ع|دل |لسيد معوض4|7548
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د ه| سيد |حمد |لسق|5|2487
679o27يم عبــــد |لنبــــى عدس تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد |بــــر|
يف ن|دى سلط|ن355392 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمر|م 
4o542|حه وفن|دق |ل|سكندريهآيه عص|م عبــــد |لستـــ|ر عبــــد ربــــه طلبــــه| 
|د|بــــ |لم |محمد حج|زي عط| ع 8395|8

وف|تـــس|ره عبــــد |لسل|م محمد عطوش39274 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
5388o2تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدع|ء محمد ع ع حسن
63|5o4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء صبــــ عبــــ|س مصط
483|o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عل| عم|د يونس محمد

44o37|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع حسن ع حسن محمد |لتـــه
نوعيتـــ طنط|سل|م محمد عبــــد|لر|زق |لسيد |لكف4347|4
76675o معهد ف ص |سم|عيليهمحمد عبــــد | عبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد

63o26لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء رجبــــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لع|ل
د|بــــ ع شمس|مصط خ|لد عبــــد|لعظيم |لشبــــر|وى7|3535
9o696| تـــربــــيتـــ سوه|جكريم صبــــرى عبــــد|لحميد رضو|ن
8o83|5علوم |لم |ن|ن يعقوبــــ |سحق ميخ|ئيل
تـــج|ره ع شمسخلود خ|لد ج|د|لربــــ محمد358286
4|o899حقوق طنط| يح عبــــد |لرحمن رش|د حمزتـــ
ر|ء محمود |حمد |لسيد299|76 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
د|بــــ بــــ سويف|خلود |لسيد محمد عبــــد| |لعج637234
|22o26يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــسنيم بــــه|ء عز |لدين محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح كليله|||56|2
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى |لسيد محمد عبــــد |له|دى |لبــــدوى422943
48oo79تـــ|عبــــد |لرحمن سم نعيم نعيم |لقمح|وى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد ممدوح عبــــد|لسيد |لبــــكرى|265232

28|o5رهعمر عص|م |لدين عبــــ|س ع حربــــ تـــج|ره |لق|
4522o2|ندستـــ |لم |حمد محمد |لسيد عبــــد|لجيد بــــرك|تـــ
|6o48oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ي| فؤ|د |حمد
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهض سيف |لدين محمد سيف |لدين447723
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرش|د محمد ش|كر أغ|366|45
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|2o343رهبــــول| نبــــيل زغلول ص|دق عبــــد |لمسيح طبــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن ه| محمود عبــــد|لموجود|5399|3
ش|م فتـــ جمعه5|88|| حقوق |لمنصورهسل 
ش|م |لسيد |سم|عيل697|78 صيدله |لزق|زيقرن| 
تـــمريض بــــنه|ي| جميل عبــــد|لغ |حمد حج|ج367736
7864|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــو |لسعود ع قميش
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد خ|لد |حمد أم |752696
يم عبــــد|لع|ل4|67|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر عبــــد|لع|ل |بــــر|
تـــج|ره |سيوط ريج ثــــروتـــ ع محمد|894267
8755o2|ف ف|روق ص|لح حقوق |لمنصوره حمد |
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد طلعتـــ |حمد قر |7|487
77oo84 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعم|د ع|دل محمد رش|د مصط
322o69 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس محمد سيد مصط
وف|تـــرش| ي| شيخ |لعربــــ عبــــد|لمنعم327|64 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
86823oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|يكل ر|فتـــ ج|د مح|ربــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقخلود |س|مه عبــــد |لجو|د عطيتـــ779497

معهد ف ص بــــ سويفيتـــ محمد فرج |حمد محمد|56242
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد محمد مصط |حمد |لشن|وى465755 معهد ع| 
3588o3|طبــــ ع شمسحمد طه ع مهدي

3388oره|س|رتـــ س| ع |لسيد ر|فع د|بــــ |لق|
بــــي 3|4434 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رمض|ن |لسيد |ل
حقوق طنط|حمد محمد حس ش| |493593
تـــج|ره |سيوط سم|ء محمد |بــــوزيد بــــقوش عثــــم|ن|5899|9

6o23|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسع|د يوسف فرج يوسف
ندستـــ |لزق|زيقأحس|ن خ|لد جودتـــ |لشح|تـــ دسو 633357
4|727oنوعيتـــ كفر |لشيخمحمد عل|ء س|لم محمد محمود
877||o| إعل|م بــــ سويف فن|ن |حمد جل|ل مصط
علوم بــــورسعيديم|ن |حمد محمد محمد|3|6|78
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد رفعتـــ محمد ص|دق2539|3
||586oتـــج|ره ع شمسع صبــــ سيد عبــــد |لق|در
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد نبــــوى شح|تـــه سليم درغ|م628459
8o3342تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |كريم مؤمن عبــــد|لكريم محمد
83423oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد سليم|ن محمد

زر|عه |لفيومحمزه ربــــيع عبــــد |لتـــو|بــــ ثــــ|بــــتـــ شه|بــــ82243
رهه|جر خ|لد عبــــد| محمد8|429 تـــج|ره |لق|

6368o6|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد يوسف محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|محمد عل|ء محمد عبــــد |لغف|ر غزى4|||62
687o86تـــج|ره |لمنصوره حس عبــــد |لجليل حس عبــــده
9o3|77 صيدله |ل|سكندريهمن|ر محمود |لسيد |حمد

|8|o8وف|تـــعمرو نبــــيل فتـــح | |حمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د محمد فتـــ سليم|ن مقلد445234
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ف عبــــد|لفتـــ|ح جه بــــريك|2759|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد |
6o|649 علوم طنط|سوميه عبــــد|للطيف |حمد عبــــد|لرحمن
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|رح|بــــ ه| |م |حمد نمر523|87
63697o ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد
معهد ف ص |سيوطنور| عبــــد|لمقصود |حمد ع 5|78|9
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|م | نبــــيل |نور يعقوبــــ66374 ل|

رهن|ن وحيد مشحوتـــ |حمد مشحوتـــ سعف3|34|2 عل|ج طبــــي |لق|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مهند عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز62425|
6379o| |د|بــــ |لزق|زيق|ف|تـــنه |لسيد محمود محمد عبــــد
|3o477ره|ي|سم |حمد محمد ك|مل د|بــــ |لق|
لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــسوه|ج|ر| سم ر|شد رش|د 8||899
268o|8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود رض| مر |لسي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمرو|ن سم محمد عبــــد |لوه|بــــ ك|سبــــ4|4458
63238oى علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|ره جم|ل |سم|عيل محمد |لم
9o|289 ه ك|مل س|لم حس تـــمريض سوه|ج مي
432o76|ه وجيه موريس جرجس سعيد طبــــ ع شمسم

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد رمض|ن شعبــــ|ن |لروبــــي|23||7
تـــربــــيتـــ |لمنصورهكريم خ|لد عبــــد |له|دى |لشح|تـــ |لش687746
تـــج|ره سوه|جآيه محمود محمد عطيه س|لم626275

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعزتـــ ثــــ|بــــتـــ شعبــــ|ن |م|م43|62
52499oتـــج|ره طنط|محمد ف|يز نجيبــــ حس مر

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميه صل|ح دي|بــــ س|لم|25779
|3o847حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود مصط ع سيد
7||o38يم |بــــو |لمع نوعيتـــ |لمنصورهعل| |بــــو |لمع| |بــــر|
7o3oo9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند |لسيد |لسعيد ح|مد ج|دو
525o34ئيل سمع|ن| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيتـــر ميل|د |
تـــربــــيتـــ |سو|نمصط بــــسط|وي |بــــ|زيد يوسف845936
ف جوده محمد |حمد|334994 علوم ع شمسل|ء |
تـــ|كريم رض| |لسيد بــــسيو جمعه529276 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

4o293رهبــــكر عبــــد |لسل|م فتـــ محمود |لعجو ندستـــ |لق|
89o66o| د|بــــ |سيوط| ل|ء محمد فوزى فه
34|oo6صيدله ع شمسعبــــد|لرحمن صبــــ سل|مه عبــــد|لسل
77o9|8تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقرون|ء حسن شح|تـــه حسن حج|زى
689o43تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |لرشيد مفيد جمعه محمد عم
4928o9د|بــــ دمنهور|محمد جم|ل طه حس عبــــد |لنبــــي
75o93oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــ مصط |لسيد مسلم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|س| عبــــد|لغف|ر محمد |لضمر| يسن839857
263o27|يم عمر|ن رهسم|ء عزتـــ محمد |بــــر| صيدله |لق|
9o5478 م محمد |حمد تـــربــــيتـــ سوه|جخلود |د
9|o574 حقوق سوه|جمصط زكري| |حمد مصط |حمد
ر محمد محمد |بــــو|لعن 6242|5 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسريم م|

Page 4593 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم 539||5 علوم طنط|حمد سم عبــــد |لسل|م محمد |بــــر|
طبــــ بــــنه|تـــ سعيد حسن رجبــــ |لغر|بــــ338636
|55oo4تـــربــــيتـــ ع شمسسل ي| ع سيد
6|88o6تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق محمد خليل |لفيو

يم |سم|عيل|468|3 ره|سم|ء محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسمريم مصط محمد مصط مر39334|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ثــــروتـــ عبــــد |لعليم عبــــد |لش| 38358|
46593oنوبــــى |حمد عبــــد ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لرحمن ع |ل معهد ع| 
6958o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |لسيد محمد عبــــد |لبــــ|رى فرح
|2o875|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء رض| |حمد محمد عوض
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|من|ر ع مخلوف محمد ع |358|8
787484| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء |حمد مو جبــــر مو
رهمحمد مر |حمد مصط محمد62829| ندستـــ |لق|
يم ز|يد|245945 يم عل|ء |بــــر| وف|تـــبــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o23|4يم محمد |حمد حقوق |ل|سكندريهه|يدى حمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء ن| عبــــد | ز|رع||77675

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــه عص|م كم|ل |لدين بــــيو |بــــر|38443
يم محمد مدين437853 طبــــ كفر |لشيخيه محمد ر| |بــــر|
75485oيم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم مصط محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقنوره|ن يح جوده س|لم|7|777
69559o يم يم عبــــد |لع|ل |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمصط |بــــر| م |لع| 
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لمنعم محمود |حمد|697874
676o38 حقوق |لمنصورهرضوى محمد عبــــد |لرحيم محمد كم|ل
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم كم|ل |حمد محمد |لسيد536|78
6|258oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن|ريم|ن يوسف من |حمد |بــــو شوشه
يم حن |8785|| ش|م |بــــر|  |حه وفن|دق |لفيوميه 
يم ع8|4475 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عل| حس محمد |بــــر|
2|2o43 رهسيف |لدين محمد |حمد |حمد ع حقوق |لق|
4869o|| | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف محمد عبــــد |لونيس عبــــد
يم زلط255774 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد محمد |بــــر|

3o257رتـــ بــــلقيس |حمد عبــــد |لد|يم محمد تـــمريض |لق|
ندستـــ قن|رحمه محمد فوزي سليم|ن835426
84o4|oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سل خ|لد محمد طه
69o6|9زر|عه |لمنصورهيوسف مصبــــ|ح محمد |لسيد محمد
يم |غ|678673 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصوره|لحسن حمدى حسن |بــــر|
6238o5حه وفن|دق |لمنصورتـــند| محمد |حمد عبــــد |لمهدى |لوصيف| 
تـــمريض |لزق|زيق يه خ|لد عبــــد | عبــــد |لنبــــى|639634
32539oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم خ|لد ك|مل |حمد
4653o||لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد حل عبــــد |لمو عبــــد |لرحمن|
843|o9يف محمد عبــــده كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|طمه 
2|3o99إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــرو|ن محمود فتـــ محمد
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|4o52|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء |حمد ربــــيع عبــــد |لنعيم
6o836oتـــربــــيتـــ طنط|رو|ن أيمن محمد عبــــد |لحميد |لصف
تـــج|ره طنط|محمد جميل عبــــد |لرحمن ع |لف 494488
يم |لتـــ|بــــ |للبــــ|622797 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد محمد |بــــر|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سل|م |مبــــ|بــــى صل|ح |مبــــ|بــــى||3622
77oo44د|بــــ |لزق|زيق|خ|لد محمد عبــــد | محمد |لسيد
حقوق حلو|ن|ء خ|لد عبــــد |لعظيم عبــــد |لسل|م22438|
حقوق حلو|نحمد |يمن من عبــــد |لغ عبــــده|53883|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرو|ن رض| |لسعيد عوض |لعشم|وى936|68
9|o427 تـــج|ره سوه|جعص|م عرف|تـــ عبــــد|لعزيز محمد
69o799طبــــ حلو|نحمدى ع عبــــد |لحميد محمد
ل|ل ع مو|||637 د|بــــ |لزق|زيق|ل|ل ع 
84|3ooلمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|نسمه ج|بــــر رزق سعد|
429o35|ر سعيد جم|ل |لدين تـــربــــيتـــ طنط|م| م|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ل |لسيد محمد |لسيد عبــــد |لرحمن9435|4
ندستـــ |ل|سكندريهكريم ممدوح فتـــ |لجندى446697
375o24ر صبــــره د|بــــ ع شمس|منيتـــ ن|در محمود عبــــد|لظ|
7556ooد|ر |لعلوم |لفيومجه|د |حمد حس |حمد
8o26oo| ي ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن محمد محمد خ
62296oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمدى يوسف |م |حمد يوسف
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدف|رس |يمن مصبــــ|ح |لسيد |لعبــــ|624764
62o6|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيف ع ع كثــــ
63524o|تـــج|ره |لزق|زيق|ء ط|رق عبــــد|لوه|بــــ |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|له محمد ح|مد عبــــد|لصمد 38|||9
معهد ف ص بــــ سويفسم|ء محمد ج|بــــر محمد|53434

تـــج|ره بــــنه|خلود ج|بــــر رجبــــ ج|بــــر |سم|عيل426598
7842o|صيدله |ل|سكندريهمحمد جم|ل عبــــد|لن| محمد عبــــد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنرم جم|ل حس ري|ض|8454
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد عص|م فه ع 64446|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد صل|ح ع خ |775383
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن ط|رق عبــــد|لحميد خليفه|2|2|26
9|3o99 وف|تـــ|تـــوم|س حس بــــقطر خليل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع|يده جميل ك|مل غبــــري|ل 889962
رهريم محمد رجبــــ محمد |لجبــــل|وى244854 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشه|بــــ عل|ء نبــــوى سعف|ن246397
|62|o5يم عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره ع شمسمصط ط|رق |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح ه| عبــــد|لمنعم حس 4779|
تـــربــــيتـــ سوه|جر|نده |نور |حمد خلف |  897748
نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ سعيد شعيبــــ محمد شعيبــــ329473
338o37تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود رض| محمود عبــــد|لتـــو|بــــ
875|7o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد مختـــ|ر فرغ حس
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تـــ مصط محمود خليل489746 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن
88o365  |لس جم|ل يوسف غ ندستـــ |سيوطك
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد حس محمد ع |865559
78o3o||يم عثــــم|ن نوعيتـــ |لزق|زيق|ء جم|ل |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق محمد |م|م ح|فظ8||337
4472o9ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمود س|لم محمد س|لم
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رض| عبــــد|له|دى |لبــــن|465|25
|39o35علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم كرم رفعتـــ بــــسط| جيد
28o2o9يم ه عطيه محمد عطيتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نن
526o89 ندستـــ |سيوطعمرو محمد محمد شو بــــسيو
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نكرستـــ | نص بــــسك|لس مو5485|3

تـــج|ره بــــ سويفمريم شو من  |د4|537
62oo25ندستـــ |سيوطمحمد محمود محمود |بــــو زيد
يم|4565| يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو محمد |بــــر|
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمحمد صل|ح سعد |حمد 883978
24|2|oرهع محمد حس عبــــد|لد|يم تـــج|ره |لق|
69oo2||معهد ف تـــمريض |لمنصوره مل ط|رق محمد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سيد |حمد حس |53887|
يم ربــــيع محمد محمد|2|8563 نوعيتـــ |لم |بــــر|

65o84|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد شعبــــ|ن عطيه عبــــد |لعزيز
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م عطيه محمد يونس9|537

62754oصيدله حلو|نشيم|ء ع بــــغد|دى خليل بــــغد|دى
5458o|نوعيتـــ |لفيومل|ء عمرو محمد ص|دق

9|2o36 لس |لبــــرتـــ صهيون سلو|نس عل|ج طبــــي قن|ك
تـــمريض ع شمس محمد سعيد عبــــد |لع| |حمد54674|

تـــج|ره ع شمسحمد مجدى محمد محمود|25||2
|38o7o ف محمد عبــــد |لع|ل ل|ش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو |
34o|6oزر|عه مشتـــهرسيف |ل|سل|م فتـــح | يوسف محمد غنيم
معهد ف تـــمريض |لمنصوره كريم سعد |لسيد حس عبــــد |لعزيز8|6959
635o|9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|در |نور عبــــد|لوه|بــــ حسن

3o689ره|ندى خ|لد ص|بــــر سيد عل|م |لق|
69o8o4طبــــ |لمنصورهعبــــد |لع| |حمد عبــــد | عبــــد |لع
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن رأفتـــ حس |لغضبــــ|ن9643|6

57o5|تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه فوزى عبــــد |لرحيم محمد
صيدله طنط|حمد فوزى عبــــد |لعليم عبــــد |لغ عم|562||5
84o572كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن |لنوبــــي محمد ط|يع
7|o964 تـــج|ره |لمنصورهصل|ح صل|ح محمد م |لدين عبــــد
وف|تـــسيف |لدين |حمد مصط كم|ل |لدين ص526937 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ند|وى|29|542 ند|وى عبــــد|لع|  طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد 
3|24o6|ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حس|م |لدين |سم|عيل عبــــد
835o33|ر|ء حس| محمد |حمد كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىلز
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تـــمريض |لزق|زيق ند| سعد |حمد يوسف عطيتـــ779885
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسك|تـــرين ع|زر لوندى مكسيموس9|3664
4938o|حقوق طنط|أحمد محمد نجيبــــ ح|مد |لنج|ر
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |س|مه حل غ|252893
تـــج|ره ع شمسسم|عيل محمد محمود |سم|عيل عمر|53|34
د|بــــ ع شمس|منتـــ | س|مح |حمد فؤ|د24472|
82o||2تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه مهر|ن ري|ض عبــــد|لعليم
4o6635كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورحوريه محمد حسن |لسيد |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن س|لم سيد محمود752822
63|o67ن| |حمد ع محمد خ|طر نوعيتـــ |لزق|زيقم
36o822صيدله طنط|سم|ح ص|بــــر حسن عبــــد|لعزيز
5o7846تـــج|ره |ل|سكندريهن فر|ج محمود محمد عبــــد|لوه|بــــ
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط صبــــ شح|تـــه ع|33424
تـــج|ره |سيوطن|ن يوسف فوزي |بــــ|دير4983|8
تـــج|ره بــــنه|ي|سم رجبــــ عبــــد|لعظيم محمد4|7|33
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرؤيه مصط حمزه |حمد|8|272
78727o|يم حسن حس ع |حمد تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |حمد ع |لسيد |لغندور|4|6|27
26oo83|ر|ن رهل|ء طه سعيد ز د|ر |لعلوم ج |لق|
2734o2|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه ع|دل محمد |سم|عيل
76o568 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|تـــغريد |حمد محمد ع
حقوق طنط|عمرو عبــــد|لع| ع|طف عبــــد|لو|حد مكتـــوبــــ495433
63oo44|علوم بــــورسعيدلحسن ع |لسيد عزبــــ
ره|ن|دى عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمحسن جوي 89|3|2 د|بــــ |لق|
6232o3تـــج|ره ج|معتـــ د |طآيه محمد مصط عبــــد |له|دي
قتـــص|د م حلو|ن|منيه ي| عبــــد|لو|رثــــ حسن|232437

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنور |لهدى محمود |بــــو ط|لبــــ معوض58998
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود سعيد محمد |لجندي3||348
رتـــ|منيتـــ |حمد س|لم عثــــم|ن|657|34 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
257o24تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | محمد ص|بــــر عوض
تـــربــــيتـــ |سيوطعل|ء محمد ع محمد  |79|88
7o|8o|يف محمد |حمد قشقش طبــــ بــــيطرى بــــنه|دريم 
يم عبــــد |لملك2494|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|رك سم |بــــر|
85o54o يم ع تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدبــــه ر|فتـــ |بــــر|
9|5o43 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمريم منصور ميخ|ئيل منصور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى عبــــد|لمر |لسيد عبــــدربــــه غر|4|2543
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد نبــــيل بــــ|ش| عبــــد |للطيف |لقز|465633 معهد ع| 
ن| محمد مو |لعشم|وى نجم77|785 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــض صبــــ |لسيد محمد |لشيخ322369
يم757994 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد ثــــ|بــــتـــ إبــــر|
2798o7تـــج|ره |سيوطخلود خ|لد عبــــد|لعزيز محمد
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تـــج|ره بــــور سعيدخلود محمود محمد نور |لدين ح|مد765888
2566o6تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ وحيد عبــــد|لحميد بــــرك|تـــ
تـــج|ره ع شمسسل ف|ضل سيد عبــــد|لرحمن ف|ضل3268|3
45o547ندستـــ طنط|محمد ع عبــــد|لنبــــى |لجند|ر
صيدله طنط|شيم|ء جل|ل عبــــد|لمع س|لم256753
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرح|بــــ عبــــد|لمجيد ف|روق يوسف||2598
تـــج|ره ع شمسع| | |حمد محمد ع |لنو|وى9546||
2633o4د|بــــ بــــنه|يوأن| نسيم ص|دق نسيم|
3324|o||يبــــ حم|يه معوض عط |د|بــــ بــــنه|و

6o|76| ه عبــــد |لمنعم مدبــــو ع كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم
842o|oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |م |حمد محمد |حمد جبــــل
تـــ ر|فتـــ عبــــد|لحكيم منصور|665|34 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
353|3|| علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لش|ف
|5o749رهمؤمن ع سليم|ن حم|ده ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر ه|شم محمود محمد 9|4||9
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهي|سم خميس عبــــد|لمقصود |حمد 522893
حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد منصور |حمد99|643
تـــربــــيتـــ |سيوط مصط محمد ع|رف  878374
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |حمد عبــــد|لعزيز حسن فخر633789
525o73لسن |لم |/ري|ضتـــ|لؤى |حمد محمد خط|بــــ خط|بــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقيمن ع  |تـــ محمد|95|643
8o453|| تـــربــــيتـــ |لم |م| جم|ل فتـــ |صن
معهد ف ص |سم|عيليهنو|ل سعيد |حمد محمد769857
245o49تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء جم|ل درويش محمد
تـــج|ره طنط|وليد حسن حسن محمد |لبــــرم|وي449488
رهبــــسنتـــ محمد |حمد سيد|544|2 ندستـــ |لق|
34o2|7رهشيم|ء سيد حم|د سيد د|ر |لعلوم ج |لق|
|3o953رهمصط خ|لد عنتـــر ذ تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعم|ر عثــــم|ن كم|ل عبــــد|لخ|لق رضو452688 معهد ع| 

يم |س|متـــ سعد محمد|29577 رهبــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8o4464علوم |لم |نهله مجدي مصط |لف|تـــح سيد
ندستـــ ع شمسعل|ء |لسيد متـــو محمد5|9|4|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط |سم|ء حس ج|بــــر عط|886754
صيدله |لزق|زيقسل|م حميده عبــــد |لعليم عبــــد |لعزيز643739
حقوق |لزق|زيقندى ح|فظ عبــــد|لق|در ح|فظ626728
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ني|سم |حمد محمد |حمد838524
طبــــ |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |لستـــ|ر شفيق محمد |لجن|865|5
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نلحس |نور |حمد ع |68|848
|292ooندستـــ |سيوطعمر صبــــ زين |لع|بــــدين عبــــد |لسل

رهمحمد شح|تـــه مؤمن |بــــو |لعن 76|59 طبــــ بــــيطرى |لق|
89665o  تـــج|ره سوه|جسهيله ح|مد ه|شم سعيد

Page 4598 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رى|3|766 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدتـــ بــــ|سم مسعد عبــــد |لمنعم |لجو
2|o23ندستـــ ع شمسمحمد |حمد طه ع

25o59|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره ع|دل عبــــد|لرحيم |بــــوزيد
صيدلتـــ بــــورسعيد|سم|ء |لتـــمي محمد محمد شتـــ|69|764
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى محمد |لسيد عر|بــــى ج|د |لكريم485862
335o58كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جوق |حمد |حمد سليم|ن
صيدله حلو|نندي عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لفتـــ|ح حس 998|86
76882o يم متـــو طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمجدى رجبــــ |بــــر|
4854o|يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم محمد محمد من سليم |بــــر|
ه عبــــد| سيد |سم|عيل|244958 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|لسن |لم |حمد زكري| أحمد فرح|46|5|6
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مجدى محمد |لسيد خ |484592
يم |لق| 257539 ه من |بــــر| نوعيتـــ |شمونمن
يم56953| رهمحمد نبــــيل خليل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لم |محمد ه| سعد بــــدر|ن حسن526849
|د|بــــ طنط|ر| | خميس عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لربــــه428953

4o447|رهل|ء سل|متـــ عبــــد |لحميد محمد تـــج|ره |لق|
7|3o49|علوم |لمنصورهيمن |حمد ع |حمد بــــقشيش
ى عبــــد|لر|زق عبــــد|لحميد عبــــد|لر4||443 زر|عه كفر |لشيخبــــ
نوعيتـــ بــــور سعيدمؤمن نبــــيل ع مر |ل |ر762487
33o629كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سهيلتـــ مجدى ع متـــو سيد |حمد
8o433o نوعيتـــ |لم |ج|نو |م شكري ز
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عم|د صبــــ عبــــد| |لعكل|254482
4424o8معهد ف ص طنط|رض| عبــــد |لحميد عبــــد | محمد |لحد
يم عبــــد|لجو|د ص6969|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء محمد |بــــر|
6o8599يه تـــج|ره طنط|منه | محمد |لسعيد كو
7o3226تـــمريض |لزق|زيق عبــــد | محمد |حمد عبــــد |لرحمن |لخو
3|638o تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ |حمد محمد خ خ
32|4o2د|بــــ ع شمس|محمد عص|م |م|م محمد
صيدله |لمنصورهند عبــــده لط محمد |لجمل|67647
تـــربــــيتـــ |سيوطرو|ن عطيه محمد عبــــد|لو|حد 67|886
زر|عه دمنهورس|ره عوض ح|مد أم شح|تـــه|587|5
62o967 يم عبــــد طبــــ |سن|ن كفر |لشيخآم|ل ي| عبــــد |لمنعم |بــــر|
9o7o85 ى عبــــد|لرحيم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |ء |حمد خض
3338o||يم سيد يم صل|ح |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
254oo4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود خ|لد عبــــ|س عتـــم|ن
د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد ع عطيتـــ ربــــيع|625|64
855o48| تـــج|ره بــــ سويففن|ن محمد سيد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء رض| سيد |حمد |حمد|6||222
85o642يم ك|مل سل|مه معهد ف تـــمريض |سيوط محمد |بــــر|
علوم دمنهورمحمد أكرم محمدشح|تـــه أبــــو عر|ش 473|54
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رهمحمد عبــــ|س عبــــد |لفتـــ|ح ج|بــــ |47565| صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ن| ش| |حمد حسن ش| 3|8|48
54||7oزر|عه دمنهورح|زم ع محمد مصط |لع|د
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحس|م حسن رزق حسن452872
7533o8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع زين |لع|بــــدين ع
يم647726 ى |لسيد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ محمد خ
يم5866|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|رين| يوسف فؤ|د ن |بــــر|
يم |حمد |لصعيدى79|488 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|فتـــ سعد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد جم|ل مو عبــــد |لمقصود|5396|
|2353oحقوق |سيوطش|م محمد |حمد عوض

573o7تـــربــــيتـــ بــــ سويفزينبــــ جم|ل |حمد عوض
يم227424 يم محمود |بــــر| رهمحمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد محمود محمد258535
م محمد ربــــيع عبــــد|لسميع|46|353 زر|عه ع شمس/ري|ضتـــد
|62o7oحقوق ع شمسعبــــد |لرحمن محسن سعيد عيد
85o684معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد عيد حس محمد
ندى عبــــد|لرحمن776256 رتـــ|ي|سم تـــوفيق  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o2263حقوق |ل|سكندريهين عبــــد |لرحمن عثــــم|ن عبــــد |لرحمن
ندستـــ ع شمسع ي| عطيه عمر23887|
وف|تـــ|عبــــد| سم محمد قطبــــ885|23 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6|395oيف |حمد عبــــد|له|دى تـــربــــيتـــ طنط|مروتـــ جم|ل 
78346o|حقوق |لمنصورهل|ء عثــــم|ن خليل محمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــنغم |حمد محمود حن محمود متـــو447862
49886o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء رج|ء عبــــد|لمحسن ر|شد
حقوق |لزق|زيقكريم |مبــــ|بــــى |لسيد محمد639375
87839o  تـــج|ره |سيوطمروه محمد |لسيد محمد
علوم بــــنه|د| | محمد محمد محمد |لبــــهنس|وى267245
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط سيد عبــــد|لحميد محمد365864
76o985يم تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسف|طمه حسن محمد|ن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|يه كم|ل محمد أحمد|783587
يم426823 يم |سم|عيل |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهد | |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد صل|ح |لدين |ل|م|م محمد684582
معهد ف ص |ل|سكندريهه|جر |يمن محمود |لوكيل7||7|5
44o966تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن طتـــ محمد عبــــد|لحميد |لصبــــ|غ
8495o8|يم تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء محسن حسبــــ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمعتـــز حمدى ع فضل698|2|
تـــج|ره |سيوط يح زكري| حس 886965
763o9oتـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |لسيد محمد حل ز
82663oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينهله كم|ل |لدين |لنج|ر محمد
يم محمد فتـــ محمد685445 رتـــ|ندى |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم755959 حقوق بــــنه|ف|رس محمد عبــــد | |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن شعبــــ|ن حس ص|بــــر683725
ش|م عبــــد |لرحمن ع6|||76 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسد | 
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأحمد مدحتـــ بــــشبــــي مر 992|54
48o48|يم د|بــــ دمنهور|وليد مجدى عبــــد|لخ|لق ح|مد |بــــر|
يم |لسعد 9824|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورأمنيتـــ جم|ل إبــــر|
يم |سم|عيل452438 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
6752o9ن| تـــ|مر عبــــد |لو|حد |لسعيد |لعثــــم صيدله |لمنصورهم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |حمد |بــــو |لعن سل|مه6558|6
يف426394 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | |لسيد محمد عبــــد |لحميد |ل
77||8oنوعيتـــ |لزق|زيقر| | خ|لد محمد ك|مل بــــ|شه
د|بــــ |ل|سكندريه|حن محمد ح|مد ش|ور8|45|5
8287o3د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد محمود |حمد قنديل
حقوق حلو|ننوره|ن لط |لسيد لط ح|فظ67325|
د|بــــ |لزق|زيق|رش| عبــــد |لغفور |لسيد محمد689|78
د|بــــ سوه|ج|محمود عبــــد|لغ محمود عبــــد|لو|رثــــ 899486
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عبــــد |لعزيز فتـــح | ع |بــــر|684542
53o|34تـــ|ندى فوزي مصط بــــونس لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
456|o8 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد س|مح كم|ل محمد حس
335o72يم سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ ن|جح |بــــر|
6|o484يم محمد |لبــــدرى د|بــــ |لمنصوره|ض سعد |بــــر|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد مجدى عبــــد|لتـــو|بــــ ج|د|433657
894o8||معهد ف ص |سيوط حس|ن ع محمود عبــــد|لرحمن
26432oتـــربــــيتـــ بــــنه|رن| ي| ممدوح جبــــر|ئيل
48o464تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط محمد محمد محمد غنيم
جيوس|33328| يم  حقوق |لمنصورهبــــ|نوبــــ ع|دل |بــــر|
4|552o|تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد |حمد محمد |للبــــ

2o354ره|يوسف خ|لد عبــــد|لنبــــى |بــــوزيد د|بــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|ندى خ|لد |حمد محمد عيد8846|3
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد ي| |حمد |لسيد عم|ر6|3486
882o77  د|بــــ |سيوط|محمد شح|تـــه فؤ|د عبــــد|لو|حد
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد محمد ظريف ش|كر|627266
88o2|3  | ر فوزى ج|د تـــج|ره |سيوطم|يكل م|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد صل|ح عبــــد |لفضيل مصط |47868
5|5o5ف |بــــوط|لبــــ حسن تـــج|ره بــــ سويفيم |

|6o85o د|بــــ حلو|ن|رو|ن |لسيد محمد حسن حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| خلود ذ |لشو|د ذ 7772|4
صيدلتـــ |سيوطعبــــد| حسن محمد حسن  35|883

رهف|طمه عبــــد |لمجيد حسن |سم|عيل457|2 عل|ج طبــــي |لق|
8o363oد|بــــ |لم |زينبــــ ع|طف ن |لدين محمد|
7o6|35ف محمد |حمد عطيه زر|عه |لمنصورهند| |
27o49|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ف|يز صبــــ |بــــو سبــــع ع
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تـــج|ره بــــور سعيدمصط نور | محمد حس محمد762383
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نسمه مهر|ن ع مهر|ن829572
معهد ف ص |سيوط مل ن| عثــــم|ن عبــــد|لع|ل||7||88
53o554ندستـــ |ل|سكندريهنوره|ن شو محمود |لج|ر حمزه
يم496949 تـــ ع|طف |لشح|تـــ ق|سم |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورم
254679| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد صل|ح |حمد حل
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لرحمن سعيد |سم|عيل رزق عوض235567
6o73o7تـــمريض طنط| أسم|ء عبــــد |لنبــــى محمد |لم|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم|ري|ن جورج نبــــيل ميل|د754449
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دين| محمد فرج محمد متـــو263579

5972o|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|يه فرج |بــــو |لخ سيد
23295oش|م حس سليم|ن ره|د |  د|بــــ |لق|
9o|8o9 د|بــــ سوه|ج|طه |حمد ع ح|مد
علوم |لزق|زيقلسيد سليم سليم محمد طرطر|629482
35759o|يم معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــلسيد محمود عبــــد|لعليم |بــــر|
6797|o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه رض| سعد محمد رزق
ف |ي | عشم9|3235 تـــج|ره ع شمستـــيوليبــــ |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ريه|م عطيتـــ عطيتـــ |لعزبــــ627533
د|بــــ دمنهور|بــــسنتـــ مدحتـــ سم ح|فظ |لسيد496325
9|8o3||معهد ف ص |سيوط يفتـــ مندور زكرى ميخ|ئيل
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نج|سم |حمد جم|ل |لدين طه |لسيد 6999|2
يم |لليثــــى287572 تـــج|ره بــــنه|وق تـــحس ذ |بــــر|
يم37|686 ى تـــوفيق |بــــر| ن| ي لسن ع شمس|م

لس عص|م مخلوف مسعد5|582 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد محمد محمد عبــــد|لمحسن |لديبــــ529747
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد  |ء |لدين ع |بــــو زيد|54|456
254o4oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د س| كم|ل عبــــد |لعزيز شلبــــي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر |لسعيد عبــــد |لق|در م |لدين 444393
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعم|ر بــــل|ل محمد |بــــو|لمح|سن269852
 |حه وفن|دق |ل|قمحمد شعبــــ|ن ك|مل رمض|ن73|844
6o|84o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|لسيد |حمد |لسيد ر|شد
يم عوض سليم782537 طبــــ |لزق|زيق|ج |لدين |م|م |بــــر|
ف حن| |يوبــــ حن|37535| لس | تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــك
|3|94o|ندستـــ |لم |سم|ء ع|طف سعيد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقريمون نبــــيل عبــــوده ز775678

2764oره|رن| رمض|ن سيد شلق| حسن د|بــــ |لق|
6|94|| تـــ حم|دتـــ محمد مر كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفم

7o6o47معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ح|فظ |بــــو |لسعود ح|فظ |حمد
6965o6ندستـــ طنط|دين| محمد عبــــد | |لعل|وى
8o|959حقوق بــــ سويفمهند عمرو عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحيم
ف ف|روق مه |27266 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديد| | |
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2|7o79ف يوسف |لح|ج |حمد رتـــ|ندى | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
2457oo|ور تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |س|مه |حمد 

ندستـــ حلو|نسل |حمد مصط فوزى7523|
يل ج |لزق|زيقه|جر كم|ل محمد |لسيد8|2663 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف ص |ل|سكندريهمع|ذ عل|ء محمد |يوبــــ عبــــد|لسل|م453|54

455o4يم رض| عبــــد |لرحمن |بــــو |لعل علوم |لعريش/ري|ضتـــ|بــــر|
6o3536 رتـــ|من|ر رشدى رزق |لبــــسيو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |لص|دق832546 ندستـــ قن|محمد |حمد |بــــر|

2o8|6 ندستـــ ع شمسمحمد محسن محمد مصط
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد فوزى أبــــو|لعزم|25872

رهرويد| يح |بــــو|لعل| طه37783 تـــج|ره |لق|
6299o|د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع |حمد ع محمد
7o46|9يم |م سبــــع ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |م |بــــر|
ه |حمد سعد |حمد محمد683927 صيدله |لمنصورهن
23223o|رهسل|م |س|مه بــــحر محمد ندستـــ |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلفتـــ عبــــد|لن| فؤ|د محمد|862693
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسميه رجبــــ كم|ل محمد عبــــد |لق|در676559 م |لع| 
34785oندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن مصط نجدى محمد

صيدله بــــ سويفمريم رؤوف يون|ن حبــــيبــــ52464
طبــــ ع شمسله|م عبــــده ع |حمد حسن|699396
25o55|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |يه|بــــ |حمد |لبــــقي
|48o77ره|زي|د جم|ل محمد ش|كر د|بــــ |لق|
ى |حمد عبــــد |لوه|بــــ |لشعر2|6764 تـــج|ره طنط| |ده ي
6o8|5oتـــمريض طنط|  |ده |حمد عبــــده محمد
7o8||2حقوق |لمنصورهندى ع |لمتـــو محمود |لجمي
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــع محمود ع سعد268349
تـــج|ره طنط||ء محمد محمود سيف |لزمر| ||42784
27375oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدى عثــــم|ن عربــــى |حمد
4o4686يم مخلوف يم محمد |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد  |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |دي فكري |سم|عيل تـــو 2||859
524o77ندستـــ |ل|سكندريه|ء |لسيد عبــــد |لكريم ع عبــــد |لكريم
|5o79oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم محمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لحميد
9o948| طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمنتـــ | |حمد |حمد ع خليل
8o685o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يفيل نص ص|دق بــــطرس
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرج|ء محمود ش|كر عي253423
|د|بــــ |لم |عو|طف |حمد محمود سيد4|8226
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىكريم جم|ل حسن عبــــد|لحميد778334 ع.
ف محمد مصط |344468 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد |
7o2268معهد ف ص |لزق|زيقحبــــيبــــه حم|ده |لسيد حسن سيد |حمد
رهعهد عزتـــ سعيد |لدمرد|ش8796|| تـــج|ره |لق|
زر|عه طنط|تـــ محمد محمد قشطتـــ432577
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6877|8| تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد عطيه |لذ
|3o937 حقوق حلو|نمحمد ع حسن حس
89o874|يم ف خلف |بــــر| ه | تـــج|ره سوه|ج  م
معهد ف ص سوه|جشيم|ء رزق محمد صديق 924736
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه محمد يوسف محمد |لسيد|439967
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ع|دل عط| عبــــد|لع| 879539
48o67|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د | د|ود عبــــد|لعزيز محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر ممدوح عبــــد |لغ |لسيد776486
حقوق |لزق|زيقصبــــ|ح محمد |حمد عي775276

669o8علوم حلو|ني|سم عط|ء |يوبــــ عبــــد|للطيف
د|بــــ د |ط|سم|ح أنس دي|بــــ |حمد عثــــم|ن573||6
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود عبــــد |لعظيم بــــرك|تـــ ح|فظ693934
63834o| يم ع كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|مه جم|ل |بــــر|
وس  9724|9 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطص|مويل س| شنوده تـــ|و
4o48|4|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |سم|عيل عيد ع قنديل
ش|م ع عبــــ|س2434|2 ره|يوسف محمد  د|بــــ |لق|
يم5245|2 رهمينه معتـــز محمد مر|د خليل |بــــر| تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهسم|ء ن|جح محمود عبــــد|للطيف فتـــح |53737
33o626يم  ق|بــــيل كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سهيلتـــ |حمد طلعتـــ |بــــر|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننرم نبــــيل ع عثــــم|ن33648|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |لسيد مصط رمض|ن787964
3568o5تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء صبــــرى عبــــد|للطيف |لسيد
626o54| م خ|لد محمد بــــ |لدين عبــــد| تـــج|ره |لزق|زيقد
فنون جميله فنون حلو|نجنتـــ محمد جمعه عيد2359|3
8o4933علوم |لم |عل| صل|ح سيد محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | طلعتـــ فوزى ف|يز754653
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نتـــ سيد فتـــ محمد |بــــو |لنور586||3
766853| ندستـــ |لسويسلسيد فتـــ ع عبــــد |لحق ع

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |س|مه محمد عبــــد |لع|77|4|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشحمد عبــــد |لرحمن ع|بــــدين عبــــد |لرحمن638398
ندستـــ طنط|حمد محمد |حمد |بــــو|لعن |لع|يدى3423|6
يم مصط حسن788|34 ف |بــــر| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | |
صيدله ع شمسط|رق ي| ع |سم|عيل رشو|ن783|26
ندستـــ |لمنصورهيوسف ع حسن ع347||7
س322383 زر|عه مشتـــهرنه|ل سم محمود عبــــد|لق|در |ل
4846oo|م محمد عبــــد |لحميد ع رشو|ن تـــج|ره طنط|د
يم 3263|3 د|بــــ ع شمس|سم|ء صل|ح |لدين بــــل|ل |بــــر|
84oo95د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حن|ن محمد |بــــو|لحسن سلم|ن
3|63o|يم محمد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسند عيد |بــــر|
43||o|يد بــــدر تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ محمد ع |بــــو |ل
8o2o9|تـــج|ره بــــ سويفع |سم|عيل ع محمد
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5|47o8|يم عبــــد|لع معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن |يمن محمد إبــــر|
|3948o زر|عه ع شمسمنيه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح حسن
9o4||7 معهد ف ص سوه|جدى محمد |سم|عيل عمر|ن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر محمد |لسيد |لعزبــــ5653|6
6||3o5لسن ع شمس|ف|تـــن و|ئل عبــــد |لمنصف عبــــده
49oo7oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنور| رض| ع مر منصور
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــفرح ص|بــــر ص|دق |م |بــــو ط|لبــــ229472
52252o د|بــــ دمنهور|س|لم صبــــ عوض عبــــد| مر
2|682oحقوق ع شمسنور| عبــــد|لن| مصط شلبــــى
يم كم|ل |بــــو |لمع|698556 د|بــــ |لمنصوره|رحمه |بــــر|
يم محمد56475| لسن ع شمس|سيف |لدين محروس |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|وس|م عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 679453
9o3478 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| لوندى ف|كيوس لوندى

3o843|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | |يه|بــــ مصط |بــــو|لعل
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــس|م خ|لد |بــــو |لفتـــوح عم|شتـــ692896 م |لع| 
6856o5تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمن|ر جم|ل |لسيد فر|ج سعيد

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|رتـــ محمد محمد قنديل62755
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن مجدى عبــــد|لمعز |حمد شوم|327|2

28o627رهمريم |لنوبــــى حسن عبــــد|لرحيم تـــج|ره |لق|
375o||حقوق ع شمسعمرو عبــــد|لرحمن ص|لح عبــــد|لرحمن
7|o326تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |بــــو حل|وه |حمد محمد جمعه
6o536|يم سيد |حمد مر طبــــ طنط|ندى |س|مه |بــــر|
ى||69523 تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عطيه محمد |لع
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمنه | |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ||67663

7o87|د|ر |لعلوم |لفيومبــــسمه محمد صل|ح محمد
د|بــــ |لفيوم|م| سم ص|لح محمد|9|693

ندستـــ |لسويسشيم|ء شو محمد ر|شد يعقوبــــ|76792
4423o|معهد ف ص طنط|محمد فتـــ محمد محمد مندور
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن |حمد محمد |حمد447533
4233o3صيدله |ل|سكندريهمريم ج|بــــر محمد فه
49o837يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور| محمد بــــش عبــــ|س |بــــر|
5|o697لس يوسف متـــى بــــ|سي طبــــ |ل|سكندريهك
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم حس|م فتـــ خليل7359|2
9o86o4| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس م| ع |حمد ع
334769| تـــربــــيتـــ بــــنه||ء رجبــــ رضو|ن ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمرو عبــــد |لع|ل عبــــد |لعليم محمد475896
ه |لسيد محمد ل|ش |263342 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومم
يم عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ع4772|6 رتـــ|وق |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
3447o6كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسم ع|دل سيد عبــــد|لفتـــ|ح عي
68o967تـــج|ره |لمنصورهعمرو مصط |حمد ع |لسيد
427oo7يد كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|رتـــ محمد سند |بــــو|ل
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حقوق |سيوطمحمد فرغ عطيه حس |88852
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د ع|دل حسن محمود ص|لح25|488
ش|م محمد محمد حج|ج|25297 ن|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم

يف |سم|عيل جمعتـــ محمد9|89| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد 
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــه عم|د |لدين فتـــ |لعط|ر29|7|5
د|بــــ |ل|سكندريه|ثــــن|ء ع|دل |لسيد |حمد |لق| 87|485
88835oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد | |سم|عيل تـــم|م |حمد
لسن |لم |/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن محمود |سم|عيل متـــو 8|4495
تـــربــــيتـــ دمنهورمل عص|م فتـــ ك|مل||2|522
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد عل|ء |لدين |لسيد مني جل56|7|4
ر |كرم ص|لح لوق|822895 تـــج|ره بــــ سويفم|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |يمن |حمد مصط 55|2|2
وتـــ |حمد فرج |لج|6|63|5 علوم طنط|رحمتـــ 
442|o6تـــج|ره كفر |لشيخحمد رمض|ن |لنبــــوى عبــــد |لفتـــ|ح حسونه
64|5o9تـــج|ره |لزق|زيقمحمد وجيه |لسيد عبــــد |لحفيظ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد |لسيد |حمد عبــــد|لحميد |89973

3|4o3 رهرو|ن مصط محمد مصط تـــج|ره |لق|
23o8|oرهمحمد ع|دل فوزى محمد حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء محمود |حمد بــــسيو |246||4
ن| عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم |لبــــي|44|678 تـــج|ره |لمنصورهم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |س|مه |لسيد مصط |755638

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد مصط شو محمد||564|
طبــــ حلو|نحس|م حسن |حمد مصبــــ|ح رضو|ن9|4375
يم محمد معيوف سليم|ن|363353 حقوق |سيوطبــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد س| محمود عبــــد |لشكور |بــــو 5|6227
6o||77تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد|لرحمن خ|لد يوسف حسن عشوش
8435o9 |تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نعبــــد|لرحمن |حمد سيد شل
4|o354|د|بــــ طنط|حمد ع ع |لحيتـــ|
858o59 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط خ|لد جم|ل ع
88o88o|ء محمد ج|بــــر محمد| تـــربــــيتـــ |سيوط 
تـــج|ره |سيوطحمد شعبــــ|ن حس عبــــد|لعظيم||85523
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود قطبــــ سويلم245827
ف سعد محمد2896|3 تـــج|ره ع شمسمحمد |

|65o|رهي|سم حسن محمود سليم|ن |لوكيل ندستـــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــج|كل ظريف فوزى عد وسي|9|478
معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن منصور رمض|ن عبــــد|للطيف منصور8337|5
تـــج|ره |ل|سكندريهندى فتـــ محمد فتـــ حسبــــو483333
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعمرو شعبــــ|ن محمد |لزقي 529666
76o763ندستـــ |لسويسس|ره ن ج|بــــر ع |ن

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويففي رجبــــ يونس محمود4|596
43oo98تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| محمد محمود |ل|شوح
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تـــج|ره ع شمسفرحه حم|ده عبــــد |لع|ل |سم|عيل38823|
تـــج|ره بــــنه|فن|ن |س|متـــ |حمد رسل|ن|6|7||3
ره|بــــش|ير سليم|ن سل|مه صقر322997 ثــــ|ر |لق|
ف |لسعيد رفيق عبــــد|لخ|لق |294|2 تـــج|ره ع شمسجنه |
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء محمد عبــــد |لعزيز |لبــــدري ع|مر5977|4
5o77o3د|بــــ |ل|سكندريه|مريم مر فريد محمود شقره
رتـــ|نسمتـــ |حمد عبــــد|لش| ع |حمد336568 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخعل| عبــــد |لد|يم |حمد محمد ش| 8367|4
تـــج|ره طنط|محمد أحمد سعد حس 4564|4
8|66o6|حتـــ وفن|دق |لم |حمد فو محمد عيد| 
6o45o6تـــربــــيتـــ طنط|دع|ء |حمد محمد محمد |لبــــندر|وى
|246o|تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ صل|ح |حمد محمد
7|3o8|تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد مختـــ|ر محمد |لسيد مرزوق
4|oo34حقوق طنط|محمد محمد سليم محمد |لخو
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد مصط سل|مه شح|تـــه574|68
ش|م يوسف  |ره|7|6|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مصط 
وف|تـــعبــــد| ص|لح عبــــد|لمنعم ص|لح محمد2324|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

475o8|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد سيد ع|بــــد
692|o6ندستـــ |لم |محمد |حمد عبــــد |لغ |لديبــــ
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد عبــــد| فتـــ 636354
معهد ف ص |سم|عيليهزي|د محمد |حمد محمد3|7685
33789o|د ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد نبــــيل حمزه مصط مج|
49o24|| د|بــــ كفر |لشيخ|دع|ء رمض|ن يونس عبــــد
ندستـــ |ل|سكندريه|ء |حمد محمد محمد زريق|447337
تـــج|ره بــــور سعيدنور| عبــــد |لن| فتـــ حس محمد73|763
26o699نوعيتـــ |شمونف|طمه محمد شو ص|بــــر
8o4687رتـــ|رضوه |حمد محمود عبــــد|لر|زق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
47535oلس جرجس فكرى عبــــد |لشهيد علوم ري|ضتـــ دمنهورك
62|o72|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |حمد حسن |لمر شلبــــى
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد حمدى كم|ل محمد328338
رتـــ| |ر |حمد شح|تـــه |حمد8536|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
792|9oر محمد سيد |حمد علوم |لزق|زيقمه| م|
5o6o|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي| خ|لد شو عبــــ|س حل
64o747د حسن صيدله |ل|سكندريهمحمد سعد محمد مج|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سمر حس عبــــد|لمطلبــــ حس 266572
طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن عص|م عبــــد|لغف|ر عبــــد7|2587
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه ممدوح محمد |م|م|6334|
طبــــ حلو|نم|ريو فنتـــ|ز ر|ؤف جويد863359
تـــج|ره ع شمسمحمود عبــــد |لن| ح|فظ ع772882
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عرفه ع حسن623282
9o5663 رهمتـــو ع محمد ع تـــخطيط عمر| |لق|
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حقوق بــــ سويفحس|م حس مش| عبــــد|لعظيم ع 97|||8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه حس حن محمود236335
7o3746|د|بــــ |لمنصوره|يه عل|ء |حمد سليم|ن
9o2|44 معهد ف ص سوه|جمريم جم|ل محمد |حمد
|3o737رهعبــــد |لحميد سم عرفه عمر دي|بــــ حقوق |لق|

95o55|ه محروس محمد محروس رهم معهد ف تـــمريض |لق|
2664o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح عجور
7o4983|ندستـــ |لمنصورهلسيد |كرم محمد قنديل حج|زى
8o9|87|تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن |حمد ن|دي |حمد
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــم|رك مهيبــــ مختـــ|ر مو 77358|
35499o|بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس|ء |حمد عبــــد|لمو محمد
|د|بــــ |لم |مريم خلف فؤ|د حبــــيبــــ|477|8
6o572oيم محمد ر سيف |لن |بــــر| ندستـــ |لمنصورهعمرو ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد وجدى |حمد ع|مر||47568
علوم |سو|نه|جر جم|ل حمدي عبــــد|لموجود832437
يم سيد |حمد55554| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه رمض|ن |بــــر|
8942o4 تـــربــــيتـــ |سيوطنجوى عبــــد|لن| عمر عبــــد|لموجود

تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ صبــــرى عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــو زيد|43|2
د|بــــ بــــ سويف|ندى |حمد محمد شح|تـــه5|8|5

8o6263تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد دي|بــــ محمد ق|عود
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومبــــر|م ميل|د نجيبــــ عوض|65893

ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود |لسيد سيد |حمد |لسيد5|7577 ع.
نوعيتـــ |شمونعمر حسن ع محمد يوسف247338

رهيه |حمد حسن قطبــــ|7677| تـــج|ره |لق|
875o|4 معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطي|سم حسن حمدى فرغ
|57o42رهيوسف |حمد |نور عبــــد |لفتـــ|ح ندستـــ |لق|
6o9|57د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حس|م |يمن نجيبــــ |لعزبــــ
|د|بــــ بــــنه|بــــدر م|جد سعيد بــــدر265876
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء سعيد |لغني |ل|م|م سليم|285|27
ور699|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط محمد محمد ع 
2872|oمعهد ف ص بــــنه|سل|م شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لستـــ
صيدله |لمنصورهي|سم |لسيد محمد |لغريبــــ محفوظ|26||7
8o6787لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه عيد محمد معوض|
4776o4يم طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهدين| |حمد ك|مل عبــــد|لغفور |بــــر|
ه ص|بــــر |لسو|ق محمود|759828 معهد |لسويس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــم
35|||oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعزتـــ فوزى سعيد شح|تـــ
84o77oندستـــ أسو|نم | روم| جرجس روف|ئيل
تـــمريض ع شمس حس محمد عبــــد|لمنعم |حمد|928|2
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صل|ح بــــيو محمد445294
س |ء ع|  |حه وفن|دق رأس سدرعبــــد | |حمد عبــــد |لخ|لق |حمد ||69524
3||79oيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف محمد عيد عبــــد| |بــــر|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسوليد ع|دل فتـــوح عبــــد |لعظيم محمد34826|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد حمدى قطبــــ قريطه|265553
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ر عزتـــ عبــــد|لمو |لنش|ر2|2689
35776o|تـــج|ره بــــنه|حمد سيد |حمد محمد كم|ل يوسف
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد حس|م رمض|ن |لسيد سليم|ن447272
69o74oتـــج|ره |لمنصورهمحمود حسن محمود حسن |لمر

ره|كريم محمد ف|يز فرح|تـــ محمود|||7| عل|م |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لعظيم حسن عبــــد|لعظيم24|279
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمهند خليل مصط سليم768595
878o78 تـــج|ره |سيوطم|رين| نش|تـــ سعد ز|خر
عل|ج طبــــي قن|دوه عبــــد|لش| عل|ء |لدين |حمد826646
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ف|يزه وحيد عربــــى سليم|ن أحمد8|7749
88392o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد محمود عبــــد|لتـــو|بــــ يوسف
7o6947يم |حمد عبــــد ربــــه طبــــ |لمنصورهزينبــــ |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|مصط محمد جودتـــ دسو حس 356297
علوم |سو|نكل|ر| ميخ|ئيل محروس بــــ |م 885366
45o62|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|روضه محمد صل|ح عبــــد|لعزيز|
89947o تـــج|ره سوه|جعل|ء |حمد محروص خليل
يل ج |لزق|زيقل|ء ه| |لسيد |حمد |لجز|ر|339454 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ش|م |لسيد حسن محمد |ل||68899 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد 
تـــج|ره |سيوطيوسف سيد عبــــد|لنظ عبــــد|لرحمن822838
62o592تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم |حمد |حمد محمد جوده
4266oo تـــج|ره |ل|سكندريهد | نه|د محمد |حمد مصط
76o|6oر|ء سيد محمد يوسف تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
د|بــــ |سيوط|محمود خ|لد حل ع 879545
رهندى محمد محمد ع محمد2|8|3| صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى عص|م محمد تـــوفيق حسن266629
تـــج|ره |لمنصورهي|سم |مجد مصط ع عويس2|6986
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد| |سم|عيل |سم|عيل |حمد55|5|3
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |يه|بــــ محمد |لغريبــــ ع |لشنتـــن5|2474
|66o5|ش|م عبــــد |لمقصود ع ره|محمد  د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسلسيد |لسيد بــــرك|تـــ محمد ر|شد||69594
855o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفين فرنسيس غبــــري|ل يعقوبــــ
|49o76|ره|ء محمد حسن سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه كفر |لشيخحمد ر| منصور عنتـــر|3528|5
حقوق طنط|سل مر|د فوزى طه |حمد |بــــو زيد2975|4
3|5o97صيدله ع شمسفيلوبــــ|تـــ كرم ر|وي جيد
7o|729يم عبــــد |لتـــو|بــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقوئ|م محمد |بــــر|
7oo287تـــج|ره |لمنصورهع |ء سم قنديل محمد شح|تـــتـــ
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  س|ره رش|د عطيه ع|يش محمد767723
9o8o72 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشهره محمود |بــــو|لحمد |حمد
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33442oحقوق ع شمسعبــــد|لرحمن عل|ء |لمتـــو |لمتـــو
3577o6 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصل مر |لسيد مصل
34o957|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |مجد محمد فتـــ حسن |بــــوبــــ
يم 7524|7 يم عبــــد |لكريم |بــــر| ه |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد نش|تـــ |بــــوخزيم ع53378
ره|محمد حسن جيو عبــــد|لعليم278|24 د|بــــ |لق|
يم مط|وع439354 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآل|ء ع|صم عبــــده |بــــر|
88ooo|  تـــربــــيتـــ |سيوطورده عبــــد|لحكيم محمد حس|ن
يم7262|2 حقوق ع شمسم| محمد محمود محمد |بــــر|
68|48oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د حس|م |لدين محمد فهيم |بــــوع
ندستـــ بــــور سعيدكريم وليد |لسيد محمود65|753

27o68ره|سل محمد سيد |سم|عيل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر|ن49|254 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد ع|طف عبــــد|لمجيد ز
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ر| | محمد عبــــد|لمؤمن محمد مر254997
4775o4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح عفي |بــــر
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــفريده |حمد فتـــ |حمد عمر95|499
853|oo|كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويف|حمد محمد سيد عط
رهمحمد ن| |لسيد رضو|ن7868|| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسهيله غريبــــ سعيد محمود755457
4o6455د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سمر| حمدي |لسيد روؤف|
ندستـــ |ل|سكندريهعمر عص|م مسعود |حمد جمعه3|4469
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء عبــــد|لحكيم ح|فظ عبــــد|لعظيم442||8
8o8266تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــ | ف|يق نصيف ك|مل
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن أيمن عبــــد |لعزيز ع محمود989||5
22o298تـــج|ره ع شمسع ط|رق ع |ل|بــــيض

صيدله بــــ سويفمعتـــصم محمد حس عبــــد|لتـــو|بــــ73373
|6o|66تـــج|ره ع شمسسيف |لدين تـــيمور محمد محمود
377o9رهمحمد عم|د محمد |حمد صيدله |لق|

قتـــص|د م حلو|ن|رضوى حسن رمض|ن عبــــد |لجو|د33879|
نوعيتـــ |لم |ف|طمه ربــــيع محمد |بــــوبــــكر854932
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجنتـــ نبــــيل محمد محمد326434
 |حتـــ وفن|دق |لم |نرم يعقوبــــ ي نسيم6687|8
4883o4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد رجبــــ محمود عبــــد|لرحيم غز|وى
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جط|رق محمود عبــــد |لحليم |سم|عيل679575
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لبــــ| |بــــر|46|444

يم2|232 علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد سيد محمد خ |بــــر|
6867o5ى معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يوسف محمود محمد ح|مد ق|سم |لع
32427o حقوق حلو|نمختـــ|ر حس محمد حس
يم خ 7|6859 تـــج|ره طنط|سم|ء ع |بــــر|
42o47o|د|بــــ كفر |لشيخ|مروه عص|م محمد  رخ
|48434| حقوق حلو|نيه عمرو عبــــد |لمنعم عبــــد |لع|
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2|6o2|ره|فرح |حمد ي|س |حمد حر|ره د|بــــ |لق|
حقوق |سيوطعمرو ع|دل محمد ع 892979
علوم |لزق|زيقتـــسنيم فتـــ حس محمود مصط 625356
6o2776ندستـــ |لمنصورهسيف |لدين ع رجبــــ ع |لحمز|وي

54|3oتـــج|ره بــــ سويفزي|د |حمد س|لم عبــــد |لفتـــ|ح
69|2o5د|بــــ |لمنصوره|ص|بــــرين |حمد محمود محمد |لبــــن|وي
69o79o|يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عل|ء تـــوفيق |بــــر|
ر عبــــد337696 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن رمض|ن عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود محمد محمد عبــــد |لحميد د|يره686394
69oo93|ري|ض |طف|ل |لمنصورهند|ء عبــــد |لعزيز |لسيد |بــــو|لمع
675|o|يم تـــج|ره |لمنصورهعمرو عص|م عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
حقوق |لمنصورهه|جر حس |لسيد محمد33|55|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لعظيم محمد فتـــ محمد253638
4o|6o|تـــج|ره دمنهوريوسف عم|د فوزى روف|ئيل ميخ|ئيل
2675o4تـــمريض بــــنه|نوره|ن محمد مرزوق س|لم ربــــيع
7|o862|ف معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد رزق عبــــد |لحكيم رزق 
حقوق ع شمسيه |حمد عبــــد | |حمد|25758|
7|3o24حقوق |لمنصورهمحمود |لسيد محمد فتـــ محمد |لسحر

43|o||رهحمد نبــــيل سيد |حمد تـــج|ره |لق|
ر عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز49|269 صيدله طنط|لند| م|
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر رف| رف| فرغ فتـــح |لبــــ4|4|42
ر|25444 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومرض| شعبــــ|ن عبــــد| محمد |لظ|
35|3o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسع |ء |يمن ع محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصوره|حمد حل فتـــوح |لمر عبــــد |لل|83|694
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء فتـــ عبــــد | ع775926
|3888oزر|عه مشتـــهرمنتـــ | |حمد محمود |حمد

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم|جده ن س|  |د بــــرسوم52862
صيدلتـــ |لفيومند حمدى يونس محمد86982

85|4o6يم م |لدين تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدفتـــحيه |لسيد |حمد |بــــر|
ه |لسيد معوض مصط |266376 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
229o7|تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره محمود بــــشندى ق|سم حموده
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|ريم|ن عص|م عثــــم|ن تـــم|م4|2326
6o4o7|ش|م عبــــد |لرؤف سبــــع عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخ|لد 
د|بــــ حلو|ن|ه|جر |حمد جمعه عبــــد |لحميد38634|
267235| يم فه محمود |لسبــــ |د|بــــ بــــنه|يه |بــــر|
ره|حمد صل|ح عبــــد |لر| |حمد|982|6| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم عبــــد | يسن محمد ن8|7682
تـــج|ره كفر |لشيخلسيد عص|م |لسيد |حمد درويش|7|56|4
52372oندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لصبــــور محمد عبــــد |لصبــــور ع
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |حمد ن| |حمد ع424657
رتـــ  |ر |بــــو |لعين محمد سل|متـــ8659|3 تـــمريض |لق|
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يم محمد عبــــد|لسل|77242 معهد ف ص |لزق|زيقرأفتـــ ط|رق |بــــر|
د|بــــ |سيوط|معتـــز مغربــــى ع مغربــــى 888528
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورخلود محمد قطبــــ |حمد سلم|ن8253|5
يم |سم|عيل||4873 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|كم|ل خ|لد كم|ل إبــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد جم|ل محمد حسن|49869

يم |حمد |بــــو |698658 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــه|جر مصط |بــــر|
5o265oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل فتـــ عبــــد |لوه|بــــ مهلل
868o79تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر عبــــد|لن| عن| ك|مل
تـــربــــيتـــ حلو|نم ع|شور خليل |لسيد حسن|222835
طبــــ بــــنه|ح|زم محمد محمود مصط خليل779622
43293oطبــــ حلو|نسهيله ع|دل |لسعيد غريبــــ |لنج|ر
ندستـــ |ل|سكندريهم|زن محمد |حمد عبــــد |لق|در|44472
9o4724 ن| |حمد محمد تـــوفيق تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــم
7|o592ق|وى |لمو تـــج|ره بــــور سعيدم|جده جم|ل محروس |ل
6o7796تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن |لسعيد ف|روق علو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن من أحمد عبــــد |للطيف عبــــيد|6734|4
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــنرم ع|دل |لدسو |حمد |لش|ف9|426|
85o|66طبــــ |سيوطعبــــد| محمود عبــــ|دي ج|د
5o4||2ه محمد أحمد مصبــــ|ح ش|ويش صيدله |ل|سكندريهأم
42o255د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رحمتـــ مجدى عبــــد|لسل|م |لسيد عوض
4|2o94ف محمد عطيه |لشن|وى |د|بــــ طنط|محمد |
4o4494تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورفتـــ ي| فتـــ |حمد
6o4o73علوم طنط|زي|د |حمد رض| مصط |لنمورى
8|26o5|ي محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|تـــ محمد ن
25457oمعهد ف ص بــــنه|محمد عثــــم|ن عبــــد|لمجيد عنتـــر

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمينه ع |م|م بــــكر|46777
7o8533|ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد محمود |حمد س
تـــمريض كفر |لشيخأحمد |لشح|تـــ أحمد مر |لشن|وي437496
|253o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور عص|م عبــــد | عبــــ|س
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيق |ر |بــــو بــــكر عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد339|63
حقوق سوه|جمحمد عبــــد|له|دى عبــــد|لحق عبــــد|لرحيم 2673|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| مسعد محمد |لطو عبــــده339534
ى |حمد |بــــو ع|مر7223|2 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسل محمد ي
8o2|55طبــــ |لم |محمود خ|لد محمود |سم|عيل
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسخلود عبــــد |لحميد سليم|ن محمد حس 27|757

حقوق |لمنصورهدسو مهدى دسو مهدى45364
ك.تـــ. ف صن| قويسن|غ|زى محمد غ|زى عبــــد | خلف |254793
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم سيد متـــو عبــــد|لرحيم7|8264
48754o|د|بــــ |ل|سكندريه|لحس محمد رجبــــ محمد عطيه
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسميه ح|مد ن ح|مد |لمشد622364
رهشهد عبــــد |لحكيم |حمد حس 57265| تـــج|ره |لق|
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ه محمد فتـــ سيد محمد|44544 تـــربــــيتـــ حلو|نم
تـــمريض |لمنصورتـــ عص|م خ |حمد |حمد قره624722
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نس|ندى و|ئل |حمد حسن محمد39269|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ط|رق سيد عبــــد|لمع 758782
33o862|تـــمريض بــــنه|يتـــ محمد |لسيد محمد
8|o|73ف سم ر|شد تـــج|ره بــــ سويفسم |
رهحمد طه ر| بــــدوى|242936 تـــج|ره |لق|
626o89تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عطيه محمد عطيه قوره

يف قر عبــــد |لمو55568 حقوق |لمنصورهرمض|ن 
67o94|د|بــــ |لفيوم|مريم جل|ل عبــــد|لمن |لسيد عبــــد

75o66|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم محمد ك|مل مهر|ن
5o7o57 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسهيله حسن حس محمد حس
7824o3| تـــمريض |لزق|زيق يم|ن رمض|ن عبــــد |لقوى عبــــد|
ر|698436 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء |حمد متـــو |حمد جو
||893oطبــــ ع شمسنوره|ن |حمد عبــــد |لل|ه سيد
زر|عه كفر |لشيخبــــ|نوبــــ سم لم مو ميخ|ئيل|46|477
يم||4|7|8 يم شح|تـــه |بــــر| م |بــــر|  |حتـــ وفن|دق |لم |د
76878o|تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد سليم|ن فرج محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن |حمد محمد يوسف|4|6|78
وس854526 ي |سحق تـــ|و صيدله بــــ سويفريمون بــــ
6959o9|معهد ف ص |لمنصورهف ع ع ع زغلول
63o546 ش|م نور |لدين محمود محمد ندستـــ بــــنه|عمرو  كليتـــ 
49o499يم تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر صبــــري بــــخيتـــ |بــــر|
5o5762د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد| ر|فتـــ ع عبــــد|لحق ع
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لعزيز محمد مصط ع |لسيد محمد476525
ره|ن ط|رق مصط |لشيخ محمد حبــــ 25657| عل|م |لق|
وف|تـــطل|ل محمد عبــــد |لحميد محمد حس 8449|| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه |حمد محمد بــــكري843783
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ |حمد محمود بــــكر|34839
7||o95|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم تـــوفيق محمد ع ع عبــــد |لع
ندستـــ كفر |لشيخمحمد سعيد سعيد |لجمل448932
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمرو|ن محمد مصط محمد عبــــد |لع|27|679
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء محمد طلعتـــ عبــــد |لوه|بــــ حمد|ن 767378
علوم |لمنصورهصفيه عبــــد |لغف|ر عبــــد |لمطلبــــ عبــــد 3|6896
879o|3 طبــــ |لسويسند| محمد عبــــد|لمجيد حمد|ن
6|o937|ر|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد أيمن |لسعيد ز
كليتـــ |أللسن بــــ سويفرح|بــــ |حمد ع محمود حس 298|35
رهمحمد ع|طف عبــــد|لحميد عبــــد|232|24 زر|عه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء رزق حسن عبــــد |للطيف|497236
9o7||3  حقوق سوه|جعص|م حس عبــــد| حسن
92o2o4  تـــربــــيتـــ سوه|جسيمون ممدوح وديع ديمتـــرى
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تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عص|م |لدين محمد |حمد ع|47882
89o363 حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لحكيم مر محمد
69o833طبــــ بــــورسعيدل|ء عبــــد |لبــــ|سط |لسيد محمد خ|لد
247|8o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد كرم عوض شح|تـــه
نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه ثــــروتـــ عبــــد|لحميد ذ محمد حموده|27|64
9|2o87 تـــربــــيتـــ سوه|جف | |سحق سليم سعيد
8o33oo|د|ر |لعلوم |لم |يمن محمد ج|بــــر |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن رجبــــ عبــــد|لرحمن جبــــريل484636
تـــربــــيتـــ |سو|نم|رتـــ | م|جد موريس |سخرون843329
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط فوزى محمد عو|د |لديبــــ328493
82|o89تـــج|ره |سيوطعمر |لدسو محمد نعم|ن

|6o89| رهعبــــد |لرحمن خ|لد محمد فريد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد محمد محمد |لل|  حموده|546558
ى769768 ف ف|روق م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنعمه | |
6o|75|معهد ف ص طنط|محمد عبــــد|لع|ل |حمد فتـــوح حج|ج
ى4388|5 طبــــ |ل|سكندريهريم عبــــد|لمنعم حسن محمد |لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد عبــــد|لن| عبــــد| خليل شح||63367
76o549|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه خ|لد عطيه محمد
45o39| يم يم محمد شو |بــــر| ندستـــ |سيوطيوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومندى س| محمد |لرف||2|248
رهنور|ن عرفه |حمد حسن323774 علوم |لق|
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|شنوده جم|ل بــــسطو جيد859956
طبــــ |لفيومه|له حسن مصط محمد843384
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء |سم|عيل عبــــد |لحميد محمد |426574
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه جم|ل |لسيد محمد سليم|ن|678742

525o9صيدله بــــ سويفنورس سليم|ن شو يو|قيم
يم عبــــد |للطيف حس38|263 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر عبــــد|للطيف |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسلسيد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــقويه|766852
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط محمد |حمد محمد778443
تـــج|ره |لمنصورهض ي| محمد ع  |لدكرورى693827

ف حسن خليفه54565 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد | لم
5337oعلوم ج|معتـــ |لسويسمحمد جم|ل ربــــيع حم|د

معهد ف ص بــــنه||ء ن| مختـــ|ر مهدى خط|بــــ|389|27
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن |لسيد عبــــد|لبــــديع حسن|465|64
يم |87624  |حتـــ وفن|دق |لم |عمر محمد محمد |بــــر|
76954o تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرحمه فتـــ |لسيد |حمد خ
صيدله |ل|سكندريهم| عبــــدتـــ رمض|ن حسن |بــــو|لعزم|7|42|5
ره|ء محمد رشدى محمد|44654 طبــــ بــــيطرى |لق|
ه عصمتـــ محمود جمعه|57594 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم

6o76o9| تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء فوزى |حمد |لغني
6ooo5| كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفسم|ء محمد عبــــد |لعزيز |م
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رهعبــــد|لرحمن ع|دل رمض|ن بــــيو234989 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o7929 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|م|يسه صل|ح رزق مصط
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد |يه|بــــ محمد حسن47264|
7||o8|د|بــــ |لمنصوره|سهيله رمض|ن محمد ع قبــــيه
ره|رو|ن عط| سعد محمد63294| د|بــــ |لق|
|4o547حقوق ع شمسبــــول| ن| عبــــد |لحفيظ ن|روز
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ه|يدى مجدى |حمد |حمد|بــــو|لعم||4277|
22|268| رهحمد حس |حمد ع تـــج|ره |لق|
||67o7رهمحمد خ|لد |حمد ع س|لم تـــج|ره |لق|
47684oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسهيلتـــ محسن |حمد محمود سيد |حمد
249o46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|يدى مجدى عبــــد| جوده
437oo5 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|رين| |لسيد |لسيد محمد عي
ندستـــ ع شمسمحمود كم|ل محمود محمد ش|ذ7498||
د|بــــ |سو|ن|س|ره عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوبــــكر زبــــ 846897
5o|893تـــج|ره |ل|سكندريهكريمتـــ مجدي خليل عبــــد|لجو|د
8o2o43 |كليتـــ حقوق |لم |ح|زم مجدي |سم|عيل شلق
طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء جم|ل فؤ|د عبــــد|لصمد|338566

52o62تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويف ع| طف محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| فه محمد فتـــ |لمغربــــى فه عمر485|64

ندستـــ بــــ سويفعل|ء عل|م بــــش|ي جبــــر|ئيل424|6
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمروه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسميع عبــــد|  883688
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن ع|طف شح|تـــه حسن |ل|شمو 73|486
69o936| |تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــ|ده رمض|ن عبــــد |لبــــ
7o3o75رتـــ|غ|ده عم|د محمود ع |لنج|ر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
77373oتـــج|ره ع شمسه|له خ|لد عثــــم|ن محمد رش|د
 |حتـــ وفن|دق |لم |عل|ء |لدين ي| فرغ فهيم  5|8792
ق|وى|49345 تـــربــــيتـــ دمنهورعمر عبــــد|لحكيم محمد |ل
69o|49تـــج|ره |لمنصورهمصط شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل

علوم حلو|نمصط محمد ه|شم محمد34|66
2783o|يم |حمد حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيه محمد |بــــر|

44oo26علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخرو|ن رجبــــ محمد |حمد
239o7|رهسم|ء يح لبــــيبــــ سعيد د|ر |لعلوم ج |لق|

طبــــ |لزق|زيقمن|ر ممدوح محمد محمد سل|مه694679
نتـــش حس|ن6|457| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع عل|ء |لدين 
4695oرهع|صم م|مون ع ع طبــــ |لق|

68975o زر|عه |لمنصورهمهيتـــ|بــــ عبــــد |لحكيم عبــــد |لسميع بــــي
د|بــــ |لعريش|صبــــ|ح فرح|ن سل|مه حس 768669
7566o3| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  مل ن |لدين عبــــد |لعزيز ن

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن محمد فريد حسن886|2
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ه|جر مصط |لسيد |حمد دبــــكه264764
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنرم |حمد عبــــد |لرحمن |لعربــــ| 46|8|6
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لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عمر ه|شم |لسيد منصور |بــــو |لعن 452347
3||8o6|يم طلخ|ن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء |حمد |بــــر|
ف سليم|ن عبــــد |لمطلبــــ|4|8|3| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|رتـــ عبــــد|لمجيد عطيه عبــــد|لمجيد6793|3
6o3455د|بــــ |لمنصوره|دير |لسعيد محمد غ|زى حج|زى
|6|9o4|يم يم |حمد |بــــر| وف|تـــ|ء |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد محمد عبــــد |لكريم |حمد |لشيخ698764
4|72o7حقوق طنط|عبــــد |لرحمن محمد حس |سم|عيل أغ
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع |حمد ع649388
ر جرجس265885 تـــج|ره بــــنه|كرم مجدى م|
7o9|7|رتـــ|يم|ن حمدينو |لدري |لمتـــبــــو س|لم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ عبــــد|لمقصود محمود عبــــد|لمقصود343397
||73|oكليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــ|تـــري | محبــــ موريس شفيق
4|894oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ |ء ع|بــــدين |لسيد ع |لمح|ربــــي
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| عثــــم|ن معبــــد عبــــد|لحفيظ|244955
تـــربــــيتـــ |سو|نريه|م بــــكري |لنج|ر ع 846465
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمود ع محمد |بــــو ع524998
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم حسي عبــــد|لعليم غ|نم254435
2|2o94 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن جم|ل محمد يوسف م
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد عبــــد|لن| |حمد مصط 337265
رتـــ ف|طمه رجبــــ عبــــد|لصمد عبــــد|لفتـــ|ح228373 تـــمريض |لق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومزي|د |مجد محمد سيد |حمد متـــو246786
|59o9||د|بــــ |لفيوم|سل|م |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ سيد
4464o8ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن صبــــري عطيتـــ حرفوش
5|ooo6 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مصط رفعتـــ |حمد مصط
يم87|355 يم ز |بــــر| د|بــــ ع شمس|رحمتـــ |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد مجدى مسلم عبــــد |لرحمن633647
يم349||8 |د|بــــ |لم |س|ره ربــــي مر|د |بــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد | جم|ل محمد |حمد بــــدرى265|5
م عبــــد |لن| محمد منصور|629955 تـــج|ره |لزق|زيقد
يم ع|مر|328374 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسزي|د |حمد صل|ح |لدين عبــــد |لنعيم 8743|2
8|o426يم طبــــ بــــيطري |لم |محمد سيد ع |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــدين| حمدى مصط ح|مد |لبــــي|ع766242
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء يوسف ف|روق يوسف|2442|8
||572oندستـــ ع شمسوق |حمد م |لدين من محمد
675o7|ندستـــ |لمنصورهجم|ل |حمد جم|ل |لدين حبــــيبــــ عوف
حقوق |لمنصورهكرم |حمد |لسبــــ| فرح|تـــ ع677256
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع |ء س| إسم|عيل عبــــد |لحفيظ عي 498726
د|بــــ |لزق|زيق|سل|م محمد |لسيد ع سمري|643547
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن حمدي محمد عطيه526345
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3|46|oوف|تـــش|دى عل|ء محمود س|لم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
صيدله |ل|سكندريهعمر محمد رجبــــ |سم|عيل عبــــد| زين435622

3o388 زر|عه مشتـــهر |ر ن| |نور حسن ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ل|ء عبــــد |لمنعم فتـــ عبــــده |حمد|762944
2654|5| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد نعيم عبــــد|للطيف ن
6|9|o2يم |لسنبــــ يم |بــــر| د|بــــ د |ط|رو|ن محمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |لسيد محمد |حمد|||295
5o34||يم شح|تـــه كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل |حمد محمد |بــــر|
783548| د|بــــ |لزق|زيق|نع|م |حمد |نور مر
2473o2ر عبــــد|لرحمن حم ف |حمد ط| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس|م |لدين حم|د ص|بــــون عبــــد|لحميد847797
ر  6468|9 معهد ف ص |سيوطبــــه | ممدوح محمد عبــــد|لظ|

علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد محمود عبــــد |لوه|بــــ خلف|73923
82oo73|رتـــ||ء خلف فنجري عبــــود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
24|7o5| ره|سم|ء سيد حس ع د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد |لسيد |حمد جبــــر|764996
6|793oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلبــــ مصط فوزى |لمغل|وى
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــ مصط محمد مصط |لجم|ل374|42

67o24 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميم عم|د|لدين ز حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|س|رتـــ عم|د محمد محمود سل|م497769
7||2o| طبــــ |لمنصورهس|ره منصور مع محمد مع
885o74 د|بــــ |سيوط|شيم|ء محمد محمد محفوظ
حقوق طنط|د | حن مندوه عشم|وى |لحن 622||6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد |لسيد |لبــــل|762426

رهمنتـــ| |يمن |لسيد سل|مه|457| تـــج|ره |لق|
يم789498 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مه| محسن متـــو |بــــر|
لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|محمد مجدى |لسيد محمد نوفل486793
7o5448تـــمريض |لمنصورتـــ حمد |حمد محمود محمد |لسيد عوض
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دع|ء |حمد محمد محمد924|83

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفس|مه محمد |م|م مبــــروك|83|58
يبــــ غ| 865496 علوم |سو|نس|ره عبــــد|لمسيح و
يم سلم|ن||26439 نوعيتـــ بــــنه||ء عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد عفي عطوه|29775

تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن حمدى رمض|ن محمدسعد85583
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|مريم محمود محمد ع ص| لح66|7|2 لم
77893o|تـــج|ره |لزق|زيقمنيه رض| |حمد محمد
67972oد|بــــ |لمنصوره|ريه|م |حمد |حمد |حمد سليم
تـــمريض |إلسكندريتـــ رضوى |حمد مصط محمد عبــــد |لمقصود426329
تـــج|ره ع شمسسعد محمد سعد محمد ج|د347529
4||37oش|م محمد |لمهدى ره|سل  عل|م |لق|
75o577تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن محمد محمود محمود
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تـــج|ره |سيوطعمرو صل|ح جعفر عبــــد|لبــــديع 46|883
7694o3تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريش |ه سيد عي محمد
642oo8خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعل| صل|ح |لدين محمد تـــوفيق
كليتـــ |أللسن ج أسو|ننريم|ن محمد |بــــو|لحسن عبــــد|لرحيم832435
حقوق ع شمسلي خ|لد عبــــد |لحميد ع53745|
وف|تـــحمد فتـــ عبــــد |لعزيز |حمد|66|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
26o46||نوعيتـــ |شمون|ء عل|ء حس|ن عبــــد|لسل|م
صيدلتـــ بــــورسعيدر| | شكرى محمد يوسف|67828
353o5oحقوق ع شمسعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز مو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد |لغف|ر ي عبــــد |لغف|ر |بــــر|47364|

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحس|م عل|ء كم|ل |حمد53778
89o885|ء ص|بــــر صبــــره |حمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
رهمصط مسعد محمد |حمد4839|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ قن|يه محمود محفوظ خليفه|7|9|83
يم |حمد عبــــد|لق|در823222 طبــــ |سيوطجه|د |بــــر|
رهمرو|ن محسن فوزي |حمد29248| ندستـــ |لق|
7o7958م د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ع|طف عبــــد |لستـــ|ر ف|يز د
8o4355يم فنون جميله فنون |لم |ريم حس|م معروف |بــــر|
ش|م عبــــد |لرؤف |حمد عبــــد 68599| رهشمس  ندستـــ |لق|
68o838|يم زيد|ن محمد شح|تـــه تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
6336o9 |علوم |لزق|زيقن سعيد محمد ر

علوم ري|ضتـــ |لفيومع |ء حسن حس عبــــد|لر|زق65462
ندستـــ بــــنه|محمد مصط ك|مل عبــــد |لعظيم |لع 82||45 كليتـــ 
تـــج|ره |لزق|زيقمجد |لدين محمد عبــــد |لحكيم عم|ره775487
8928o4 نوعيتـــ |سيوطرح|بــــ شح|تـــه ر|شد عويضتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سهيله عص|م قطبــــ عبــــد |لرحمن زيد|7938|4
||74ooندستـــ شبــــر| بــــنه|ج|سيك| نشأتـــ ذكرى بــــسيط
7o6566تـــج|ره كفر |لشيخن|ديه محمد عبــــد |لمنعم |لسيد قنديل
4656|oعلوم ري|ضتـــ كفر |لشيخوليد |لسيد محمد |لسيد كر|تـــ
62926o |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسعد |لسيد كم|ل ش
6859o5ه ي| محمود محمد ص|لح |بــــو ليله كليتـــ |أللسن سوه|جم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــرو|ن س|مح |حمد |لسيد |لدي|س678326
42o|52تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه محمود شعبــــ|ن |لسيد ع
|52|2oندستـــ |سيوطيم |مجد سليم|ن عبــــد |لغف|ر
27o987يم ح|فظ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|منيه محمد عبــــد|لعظيم |بــــر|
رهحمد سعد |حمد محمد |لزغبــــى|242752 د|ر |لعلوم ج |لق|
4||o87كليتـــ |أللسن كفر |لشيخندى مصط محمد نو|ره
حقوق |لمنصورهريه|م عدن|ن عبــــد |لر|زق |لمك|وى4767|4

صيدلتـــ |لفيومنجل|ء ع|دل منصور فرج46|72
92oo9o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه حم|ده خلف عطيه
د|بــــ دمنهور|رج|ء عبــــد |لنبــــى ع محمد ع |لدين36|5|4
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء ع|بــــد رشو|ن أبــــو شعيشع خميس5|57|5
75938oتـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسن فؤ|د فؤ|د محمد
6|oo|7يم عبــــد |لمحسن |لطيبــــ خليفه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه |بــــر|
يم محمد |سم|عيل757726 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهدع|ء |بــــر|
899o96 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطع |ء |حمد ع |حمد
3463o5|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ي| حن |حمد |بــــوس|لم معهد |لصفوتـــ |لع| 
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|دين| و|رف محمد لم شلبــــى27274|
45|78oندستـــ كفر |لشيخمحمد ح|مد محمد محمد |بــــو شبــــ|نتـــ
7549o5تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد عمر محمدين
يم ع 329485 ثــــ|ر |لفيوم|ع |ء محمد عبــــد|لرشيد |بــــر|
ش|م حس مهدى |حمد475688 حقوق |ل|سكندريهعمرو 
|5762o| رهيه نبــــيل عبــــد ربــــه مو مصط علوم |لق|
معهد ف تـــمريض طنط| خلود جوده عبــــد|لع| تـــمر|ز|43389
وتـــ 884569 تـــج|ره |سيوطعم|د |يمن ملك عبــــد|لل|
د|بــــ |لزق|زيق|يتـــ |حمد ع ع مصط |554|64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه معروف |حمد دسو 832273
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم ح|زم عبــــد |لسل|م |لص |||475
طبــــ بــــنه|حمد محمد عبــــد |لعزيز |حمد ع|مر|38|779
9242o| تـــربــــيتـــ سوه|جر| | محمد |لبــــدرى حسن
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود محمد محمود محمد حسن446968
تـــمريض |لمنصورتـــ يه سعد سعد |حمد ع|مر|684629
ي غ| يوسف|54576| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ندرو ي

تـــمريض  بــــ سويفمحمد عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن محمد66|62
حقوق |ل|سكندريهسعيد عبــــد |للطيف عبــــد |لكريم ش|ور492479
ن| عصمتـــ فتـــ قل|دتـــ32579| ره|م ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طندى محمود |حمد |لديبــــ53|646
|2o442 تـــج|ره ع شمسمحمود بــــدر سيد حن
824o75تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود عد يوسف سليم|ن
765||9| ف |سم|عيل محمد مو حقوق |لمنصورهحمد |
2529o5ى ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل ص|بــــر حس |لم
27o64oف مدين ف |لدين ربــــيع  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومربــــيع 
|د|بــــ بــــنه|نوره|ن سعيد س|لم فرج335273
ف عبــــده درويش  |ض8|7659 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|س|ره |
9o378o د|بــــ سوه|ج|فهند| رشدى عبــــد|لسل|م عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد صفوتـــ |حمد |لرمي625|46
ين محمد سليم سليم عبــــد |لسل|م6367|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن
3238o|وف|تـــمريم جم|ل محمد معوض ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
52o23| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمروه ع محمد |لدقر
9o95ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنور |لهدى |حمد عبــــد| |حمد عبــــد
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيتـــر يوسف ك|مل روبــــيل جيد424849
88oo7o  كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطوق محمود ع نور |لدين محمد
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن ع عبــــد |للطيف ف|يد|636|6
يم فؤ|د |حمد|9||2| ره|ر|ند| |بــــر| د|بــــ |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم مصط رمض|ن عبــــد |لم|لك769657
د|بــــ د |ط|وليد محمد صبــــرى خليفه |لسيد698432

44o2|د|بــــ حلو|ن|زي|د حس|م محمد طلعتـــ
تـــ س| سعيد محمود|2283|3 تـــج|ره بــــنه|م
4|5o25 يف محمود |لطو كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندي محمد 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد عبــــد|لعظيم خط|بــــ265777
25|7o5د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن |لسيد محمد |حمد |لجزيرى
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم|ن طلعتـــ حس |لسيد محمد|339959
يم75|767 يم حموده |بــــر| معهد ف ص |سم|عيليهسل|م محمد |بــــر|
|2o9o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه ن|در عبــــد |لمنعم عبــــد |لرؤوف

رهخلود محمد فرج سيد عثــــم|ن24775 حقوق |لق|
6783o3|د|بــــ |لمنصوره|مريم محمد رمض|ن ع |لد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد صفوتـــ فتـــ محمدعك|شتـــ|55|684
762oo4تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسشيم|ء عبــــد | عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لر
4||3o4د|بــــ طنط|زينبــــ محمد ع فتـــ عبــــده|
لسن ع شمس|ض |حمد |حمد خ|لد939|5|
79|8o8حقوق |لزق|زيقريه|م ص|بــــر عبــــد|لنور منصور
7783o8صيدله |لزق|زيقعل|ء محمد سعيد محمد منصور
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدس|ره ص|لح |لسيد عمر |لبــــطه678878
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد |لبــــدري عبــــد|لحميد |حمد827792
يم عطيه|68859 يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقين |لشح|تـــ |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|يدى عم|د ح|مد |لمتـــو غنيم|4|5|6
4o2994ى خط|بــــ محمد خط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| محمود خ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــدور ع|طف س|لم متـــو55549|
52o94o زر|عه دمنهورأمل شو ع محمد مصط
834o37|ند|وي |ل|ء محمد عبــــده  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
|39oo8ره/ري|ضتـــين ي| تـــم|م عنتـــر زر|عه |لق|
حقوق ع شمسمحمود |حمد |لسيد محمد زع 5|268|
43|o|8يم محمد عبــــد |لرحمن صقر معهد ف ص طنط|ر| | |بــــر|
رهمنتـــ | محمود عبــــد |لرحمن عبــــد |لمع32256| تـــج|ره |لق|
وف|تـــكريم مؤمن محمود |بــــو |لوف|5|247| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن رض| |حمد متـــو شح|تـــتـــ|74|776
|5958oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ند| بــــكر فه |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعبــــد | خ|لد رزق محمد أبــــو |لوف|762845
يم نور|6237|6 د|بــــ د |ط||ء عبــــده |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد خ سعد شعوط9|37|5
تـــج|ره بــــور سعيدل|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ فوزى |لريس763943
4797o3تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د ي| أنور شح|تـــه |لقشل|ن
8|o|6o يم ع حقوق بــــ سويفح|زم رض| |بــــر|
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د|بــــ دمنهور|فريده |س|متـــ يونس خليفه شح|تـــتـــ7292|5
6222o|ه رمض|ن ربــــيع عبــــده لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م

تـــج|ره ع شمسزي|د منصور |حمد رفعتـــ|6383|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقأس|متـــ مهد|وي عبــــد|لكريم مهد|وي627583
وف|تـــحمد |حمد ه|شم زغلول|5938|6 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
8799oo|يم ج|د|لربــــ معهد ف ص ري|ضه |سيوط  حمد ك|مل |بــــر|
تـــج|ره طنط|ف|طمه محمد ف|روق |لسيد محمد432457
|6oo74تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد سعد ح|مد
ه محمد ع |بــــوش|دى|9|2523 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومم
83969oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــس|ره عبــــد|لم|جد عبــــد|لصبــــور محمد
6o89|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عمر فتـــوح عبــــد |لمو سلم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  سم|ء خلف ع عز |لدين|662||9
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنور ط|رق ف|روق محمد ع9|4239
تـــج|ره طنط|كرم عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد |لكشك3862|4
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر محمد عبــــد | محمد نور527483
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن ن|صف حسن غ|زي ع |2727|4
32349oيم كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــسنتـــ عبــــد|لمنعم كم|ل |حمد |بــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعط| | رفعتـــ نعم|ن عط| | |لسيد453289
8263o9|ندستـــ قن|يه محمد عبــــد|لوه|بــــ رشيدي
4297o3|تـــج|ره طنط|حمد ممدوح مصط ع طلعتـــ
ف عمر |بــــو |لحديد7446|3 تـــج|ره ع شمسمحمد |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلبــــ صل|ح محمود س|لم سل|متـــ633797
حقوق سوه|جحيدر |ل|م محمود يوسف 894833
2|28o7يم يوسف طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم محمد |بــــر|
|756o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن ه|شم محمد ه|شم
677|o9حقوق |لمنصورهيوسف ح|زم ع عبــــ|ده |لبــــي
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهي|ر| عص|م محمد محمود |لبــــ|جورى5458|5
زر|عه |ل|سكندريهعي محمد عي محمد عبــــد |26|477
معهد ف ص بــــور سعيدرن| |لسعيد كم|ل |حمد عط|622355
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمود بــــديع |بــــو |لفتـــوح |ل|زم|زى |389|68
7576o7|يم تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن جم|ل محمد |بــــر|
نوعيتـــ |شمونعل| عنتـــر عبــــد|لمنعم غيثــــ259828
6o7647|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه عبــــد |لجو|د |حمد عبــــد |لعزيز د
صيدله طنط|ع |ء عبــــد|لن| سليم|ن عزبــــ جدوع266589
ره|ء محمد عبــــد|لرحيم |حمد محمد|238596 تـــج|ره |لق|
ر4|6972 تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|دل محمد ز|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد |نتـــ ه| جبــــره ري|ض336245
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | وليد صبــــرى غنيم34492|
474ooزر|عه |لفيومجل|ل عبــــد |لرحمن جل|ل متـــو

معهد ف ص |لمنصورهمحمد ممدوح مختـــ|ر محمد سليم|ن8|6985
ندستـــ |لمنصورهحمد م|جد |لسعيد عبــــد |لمجيد |بــــو ريه677477
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|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| عبــــد |لحميد |نور |سم|عيل497828
تـــج|ره ع شمسحمد محمد ع خ |95|349
د|بــــ دمنهور||ء رجبــــ محمد عبــــد |لل|ه حمد|9945|5
7o8o26ف عبــــد |لر|زق متـــو سعد ر|ء | تـــمريض |لمنصورتـــ لز
9|o4o8|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد يسن |لسيد رشدى
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــسملتـــ بــــس|م محمد يوسف6772|3
9o4|82|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| حمد ع |لفرغل |حمد
ف يونس شلق| 9492|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مس |
رهحمد فريد سعد عبــــد |لفتـــ|ح|54|29| ندستـــ |لق|
7657oo ندستـــ بــــور سعيدمحمود عبــــد | سعيد عبــــد | حس
ف يونس عبــــد |لرحمن عبــــد 5442|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |
صيدله حلو|نبــــسنتـــ سم بــــطرس |رس|نيوس272953
د |لسيد|55|856 فنون جميله فنون حلو|نحمد عيد مج|
64o849د|بــــ |لزق|زيق|لسيد |حمد |لسيد |لديد|مو يوسف
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود نبــــيل محفوظ محمد |لسيد |سم342||7 م |لع| 
علوم حلو|نض ش|كر |م|م سيد43559

تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|له سيد|حمد |بــــو|لوف| سيد |حمد مقلد434355
5o9|6حقوق |سيوطمحمد |حمد عبــــده محمد

785346| صيدله |لزق|زيقحمد محمد محمد |لعج
يم عبــــيد|8|693 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ خ|لد محمد |حمد |بــــر|
525o48| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــلشيم|ء سعيد |م عبــــد |لغ
رهع |لدين محمد محمد محمود|5||23 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهد | نعم|ن فتـــ خليل دويد|ر8259|5
يم|926|49 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مل بــــكر ج|بــــر ع |بــــر|
ندستـــ أسو|نمصط |م عبــــد|لرسول عبــــد|لرحيم3|8|84
6o242oرهسع|د حس |حمد ع د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفرح عمرو صبــــ سعيد بــــيو 478272
ره|ل|ء |حمد فتـــ ج|د | طلبــــه||5887| د|بــــ |لق|

يم||236 تـــج|ره ع شمسمحمود سيد محمود |بــــر|
|2229o|  رتـــ/ري|ضتـــ| جعفر محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رحمتـــ منتـــ خميس محمد محمد483525
طبــــ بــــورسعيدنور| |سم|عيل |لسعيد مو محمد423|62
782|59| تـــج|ره |لزق|زيق|ء |سم|عيل محمد ع
علوم طنط|جرجس نجيبــــ جرجس جوده سعد427454
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره محمد صبــــ تـــوفيق4546|2
رهع خ|لد سيد ثــــ|بــــتـــ28726| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|2o|29طبــــ ع شمسندى ي| محمود س| نو|ر
|د|بــــ طنط|حمد عبــــد |لمجيد أبــــو |لفتـــوح أبــــو زيد|879|43
ق|7889|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرنيم عبــــد |لفتـــ|ح محمد فوزى |ل
د|بــــ |سيوط| حمد جم|ل رشدى بــــره|م|883736

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دع|ء |حمد محمد محمود52388
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|648o7| |كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن بــــكر محمد |بــــو |لمع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود عبــــد|لحليم |حمد عبــــد|لحليم332464
رتـــ نوره|ن صل|ح |لسيد حج|زى|32638 تـــمريض |لق|
4o8827تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل| حمدى مر عبــــد|لحميد  درويش
يم عبــــد |لغ 47725| رهعمرو مجدى |بــــر| ندستـــ |لق|
يم |بــــو ن|ر4823|4 تـــج|ره كفر |لشيخعمرو مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه شد|د محمد سيد|4586|9
89o344 حقوق |سيوطع خلف محمود |حمد
تـــمريض دمنهورمحمد فوزى حمدى خ |3||||5
ندستـــ |لزق|زيقحمد لط |لسيد |لسيد|778695
علوم حلو|نند مصط محمد حن 4|3262
ره|ص|بــــرين ع|طف محمد يوسف57878| د|بــــ |لق|

يم ع محمد فرج|35356 علوم حلو|نيتـــ |بــــر|
324o3|حقوق حلو|نمنصور |بــــو |لليل محمد |بــــو |لعل

25o963د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |يمن محمد |لسيد |لح|مو
|5|4o9|يم د|بــــ حلو|ن|ل|ء جم|ل ي |بــــر|
76438o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد ع|دل محمد مسعد شتـــ
79|9o6تـــج|ره |لزق|زيقس|ره محمد محمد |م|م
637o54|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد|لحق متـــو محمد
تـــج|ره بــــ سويفنور مخلوف محمد عبــــد|لرحمن5959|8
ر |سح|ق رزق | يوسف643854 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|ن م|
4o8494|لسن ع شمس|حمد صبــــرى محمد عبــــد |لق|در
تـــج|ره ع شمسنطونيوس ع|دل عري|ن |سكندر|97|26|
8o9633 حقوق بــــ سويفحس محمد حس ذ
تـــج|ره |لمنصورهبــــه ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لحم|يل سليم685635
علوم حلو|نن|دين بــــل|ل ه|شم عبــــد |لمحسن58889|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه |يه|بــــ محمد أبــــو ع37|425
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريه عص|م عبــــد |لعزيز مصل عطيه|489229
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدي حسن حس محمد24|352
يم حمدى نبــــوى متـــى|247254 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|

علوم بــــ سويفحمد ن| سيد بــــدوى|59879
تـــمريض  بــــ سويفشيم|ء ط|رق عزتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ54887

6o274|لسن ع شمس|مصط محمد حس محمد ش|دى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى فريد |لسيد ش| 279587
879o82 طبــــ بــــيطرى |سيوطجه|د مجدى ع بــــخيتـــ
تـــج|ره ع شمسسهيله |يمن ج|بــــر ن23335|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى محمد |م عثــــم|ن42398|
265o79 ندستـــ بــــنه|محمود |س|مه مختـــ|ر حسي كليتـــ 
يم صل|ح |لسيد9|3365 تـــج|ره ع شمسه|جر |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |حمد ن| عبــــد|لحليم طه عيد||767|3
76797oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشل |ء ذكري| عبــــد |لكريم حس عبــــد
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ين محمود سيد محمد مصط 348848 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش
ى ي مصط محمود4643|5 تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء محمود بــــ
52|6|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمه| عثــــم|ن محمد عبــــد|لحليم
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيل|ري| ن|در شكرى جرجس بــــغد|دى743|27
تـــج|ره طنط|محمد ف|يد محمد محمد ك|شف428843
علوم ري|ضتـــ طنط|عمر |حمد محمد |لو|28||45
4o|o66تـــج|ره دمنهورم|زن أمجد أبــــو شوشه محمدى
|46o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم مجدى حس ع|مر
حقوق حلو|نمروتـــ |حمد محمد رمض|ن |لقم|ش322899

تـــمريض  بــــ سويفسم|ء شعبــــ|ن ربــــيع محمد|74|57
327o5يم سليم|ن |لشبــــر رهمحمد ع|دل |بــــر| ندستـــ |لق|

2786|oنوعيتـــ بــــنه|ند عبــــد|لنبــــى عبــــد|لعزيز ع|مر
نوعيتـــ بــــور سعيدمرو|ن سعيد ع |حمد عبــــد |لمنعم82|762
يع شلبــــى263294 علوم بــــنه|نوره|ن سعد |بــــو
6o7973تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ول|ء رض| عبــــد| محمد ع

رهلؤى عبــــد |لسل|م عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |3|46| ندستـــ |لق|
4o9322ين رض| عبــــد|لل|ه ع |حمد |د|بــــ طنط|ن
78o675|يم طبــــ |لزق|زيقل|ء محمد رش|د عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره دمنهوره|يدى محمد محمد محمد |لبــــط|ط497699

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء |حمد حمد |حمد|2|7|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ن|ريم|ن محمد |لمغ|زى |حمد عبــــد 693732
6o7o82ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــ| شعبــــ|ن فه |بــــو |لغيط
4o5979د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــه |لسيد محمد ع ن|يل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى ر|فتـــ عبــــد |لنبــــي محمود خليل3238|4
5|948oصيدله طنط|منتـــ | ك|رم محمود قنديل س|لم
7658o2 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم محمد مجدى عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد
4o||56|يم يح زكري معهد ع|  |حه وفن|دق كنج مريوطعمر |بــــر|
|546o8بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نفيليبــــ جرجس حل يوس|بــــ
نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن |حمد حم|د محمد7555|8
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــه |لسيد رضو|ن |حمد|5795|
ن| ع|دل مسعد جرس منصور5|2283 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم
64o|ooد|بــــ |لزق|زيق|سلوى محمد عبــــده |حمد ع
|لسيد|43|2|3 يم |حمد ن فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |بــــر|
ى عبــــد |لحميد |سم|عيل||62|3| ره|ء ي حقوق |لق|
يم عبــــد| يوسف|93||64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلسيد إبــــر|
8o7799تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدع|ء سيد محمد حسن
وف|تـــأحمد م|جد |لسيد فرج628677 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |سو|نزينبــــ محمد |حمد محمد846895
د|بــــ دمنهور|محمد |لسيد رزق ج|د |لحق |لسعد |8|495
24283oرهعبــــد|لرحمن فضل محبــــ |لدين يوسف علوم |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــ|سم |حمد |لسيد |لسيد495582
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3|4o46|ف |حمد ع بــــند|رى تـــج|ره ع شمسحمد |
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |لنمر بــــدوى بــــدوى3653|4
542oo6كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورزي|د صل|ح مهدى سعد

ف محمد |حمد |بــــو|لمجد652|2 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسم|ء |
ره|ي|سم ف|روق ري|ض خل|ف32958| د|بــــ |لق|
لسن ع شمس|ن| مجدى سيد ع |حمد |لبــــح|ر24796|

3o694ل|ل ل|ل شعبــــ|ن  رتـــ|ندى  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
37o3|6|زر|عه مشتـــهر|ء ع|دل محمد محمد حس|ن
6o4oooتـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لكريم محمد محمد |لخمي
|4o3o6تـــج|ره ع شمسج|نو ح|تـــم نجيبــــ عزيز عزتـــ
نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء تـــميم س|لم خليل693823
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ندى محمد عبــــد |لرؤوف |لسيد67|23|
حقوق حلو|نيه عم|د فوزى رمض|ن|69|57|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط محمود مصط حسن838265
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل|ء |لسعيد فتـــ جودتـــ|||3576
6o6365يم فرح|تـــ معهد ف ص طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد |بــــر|
رهح|تـــم و|ئل حسن عبــــد|للطيف|35793 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
7o5o28ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمعتـــز محمود عطيه |لبــــسيو مرس|ل م |لع| 
حقوق |لمنصورهمحمد خ|لد محمد |لدسو 89|756
ر256||5 د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لغ |حمد جو
7665o6تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م عص|م سل|مه ر|شد غن|م
ره/ري|ضتـــم|زن مرو|ن ش|كر حس ه|شم239865 إعل|م |لق|
د|بــــ |لمنصوره|حن|ن عبــــد |لد|يم محمد عبــــد |لد|يم ن 7||695
27o8|8|ه يح عبــــد|لحميد مر|د تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
33948o| علوم بــــنه|حسن|ء ع|طف عبــــد|لسميع عبــــده
حقوق |سيوط بــــتـــس|م |حمد ذ عبــــد|لل|ه|894534
طبــــ |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |سم|عيل|69938
25o3|o|معهد ف ص بــــنه|يم|ن جم|ل ج|بــــر ذ محمد
9o|38o ين محمد حسن سيد محمد د|بــــ سوه|ج|ن
5o4294طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهر| | جم|ل عبــــد |لوه|بــــ |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممنتـــ | محروس ح|مد |حمد58638|
75o647يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ندى س| عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | محمد ع خل|ف496277
62o95oمعهد ف ص بــــور سعيدمحمد محروس محمد حس |بــــو ذكرى
|د|بــــ |لم |محمد صفوتـــ شح|تـــه عبــــد|لحفيظ822242
|د|بــــ طنط|د | ن|فع رمض|ن |لمك|وى4322|4
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء عبــــده عبــــده محمد |لهيتـــى|6798|5
رتـــ|ه|يدى حس|م |لدين محمود محمد حسن469|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص بــــنه|حمد عبــــد|لسل|م محمد |لمغربــــى|287758
حقوق |لمنصورهعمر |حمد مسعد |لمر |لبــــ|ز237|68
علوم ع شمسشيم|ء |حمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لع|ل32353|
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43ooo|يم |لسحي طبــــ طنط|محمود رض| |لسحي |بــــر|
صيدله |لزق|زيقبــــه مجدى عريبــــى محمد635583
443o32| علوم ج|معتـــ د |طيه محمد ع عمر حس
ه س| محمد عبــــد|لو|حد  |ره275|52 علوم طنط|م
بــــي |حمد|68826 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد معتـــز محمد |ل
69o53|ن| محمد حسن محمدى ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|لميس |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لفيتـــورى|32|49
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمل سيد صل|ح |حمد|327268
775o6oنوعيتـــ |لزق|زيقرفقه رزق سمع|ن رزق يوسف
25o462تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرحمه ع|طف محمد |ألكول 
تـــج|ره كفر |لشيخعم|ر محمد عبــــده محمد غ|زي7224|4

يم|2349 د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
يم |69229 د|بــــ د |ط|مريم رض| عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|
5o7646علوم |لمنصورهه|جر نور |لدين |حمد عبــــد|لمجيد
6||o9o|تـــج|ره طنط|حمد بــــدوي عبــــد |لحفيظ |لنمر|وي
35o524ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود محمد جل|ل عبــــد|لجليل
6o2oo3د|بــــ |لمنصوره|ريم ي عد |سم|عيل |لشيخ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمك|ريوس ميخ|ئيل س|ويرس |لش|يبــــ868648
5o4422تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسمتـــ |يمن محمد عبــــد |لحميد |لح|رس
ر عمر|34279 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء صبــــ عبــــد|لخ|لق عبــــد|لظ|
6954o9رهمحمود |س|مه محمود |لبــــ|نوبــــى تـــخطيط عمر| |لق|
35o4||تـــمريض ع شمس عبــــد|لرحمن كرم عبــــد|لرحمن محمد
ه سعيد حس عبــــده243675 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن
إعل|م بــــ سويفعمرو عل|ء عبــــد |لو|حد شمس |لدين24936|

رهمحمد كم|ل |لسيد محمد محمد عم|ر25|37 تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|وف|ء عبــــد|لرحمن حسن |حمد65|47

علوم |سيوطمريم |ميل ف|يز يو|قيم 885396
ندستـــ بــــور سعيدكريم رض| ع حسن مو764478
حقوق طنط|حمد فوزي محمد حسن |بــــو شنبــــ|2345|4
حقوق |ل|سكندريهخميس صبــــرى بــــدر |حمد دي|بــــ493565

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محمد |م عبــــد |لحميد|48797
759|9o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عيد عبــــد |لحليم عيد
24o834حقوق ع شمسسيف |لدين |حمد سعيد محمد
9o2489|معهد ف ص سوه|ج م| |لسيد فه |لسيد
49777oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سحر محمد محمد محمد أبــــو  |شه
معهد ف ص |لمنصوره|ء عطيه |لعو |لسعيد|47|695
49343o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورزي|د |لف|ض جمعتـــ |لف|ض
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمروه مصط محمد |لغز| 826747
4924o|حقوق |ل|سكندريهيوسف محمد محمد عبــــد|لسل|م |بــــوجوخه
معهد ف ص |سو|ند| | طه محمد سيد |حمد عثــــم|ن844565
يم |حمد ع|769342 معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد سميح |بــــر|
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حقوق سوه|جدع|ء عبــــد|لل|ه |حمد رف| 2294|9
7o98|7| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ل|ء طه عبــــده ع |لسيد |لرف|
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد |يه|بــــ عبــــد|لمعز عبــــد|لحميد235445
تـــج|ره ع شمسحمد ن| مختـــ|ر مد |344366
7832o8يم عبــــد|لحليم  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |م|م |بــــر|
4o5255|حقوق |لمنصورهحمد |لسيد سل|مه يوسف عم|ره
يم |لسعيد |لبــــن|7|7627 نوعيتـــ بــــور سعيده| محمد |بــــر|
26o39oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|تـــ |حمد مصط |حمد
4o4974يم تـــج|ره دمنهورعبــــد | محمود عبــــد | |بــــر|
2|2o69يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىس|ره محمد فو |حمد محمد ل|ك|ديميتـــ |لم
85o48||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديم|ن ع|مر طلبــــه |حمد
يم عبــــد|لعزيز |3426|2 ندستـــ ع شمسنوره|ن محمد |بــــر|
يم محمد32486| رهس|رتـــ حسن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومل|ء س| فتـــح | عبــــد |لحليم نص|25435
7o5768معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود |حمد محمد محمد مر|د
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم | حس عز ك|مل4744|3
7o98|9|ه |لسيد |حمد |حمد شلبــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
8239o4|صيدلتـــ |لم |ف |بــــوزيد محمد عبــــد|لنبــــي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يمن حس عبــــد|لسميع7624|2
4264o|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنتـــ| محمود سليم|ن |حمد سليم|ن
267|42| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء رجبــــ و| عبــــد|
7o6436تـــج|ره |لمنصوره|ء فضلون عبــــد |لغف|ر محمد يوسف

تـــربــــيتـــ |لفيومد| | |حمد ممدوح |حمد68774
رهعبــــد |لرحمن جل|ل |حمد ح|مد28493 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

35o53|| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عم|د رمض|ن عبــــد|
8o8866|يبــــ حن تـــج|ره بــــ سويفر| مجدي و
يم محمود47|782 تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد |بــــر|
3594o2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط عبــــد|لوه|بــــ عطيه محمد ش
تـــربــــيتـــ دمنهورول|ء محمد أحمد محمد522343
لس زخ|رى |ديبــــ حبــــيبــــ زخ|رى6992|3 حقوق ع شمسك
حقوق |سيوطم | سعد خ | شفيق7337|8
25o966تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد |حمد عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنتـــص|ر محمود |لمحمدى سليم|ن بــــدر42|627
43o887  طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ع|دل ع|شور محمد ج|د
9o2382 حقوق سوه|جين |بــــودوح خليفه محمد
6|897oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمه| محمد محمود |لعدوى |بــــود|ود
ف عبــــد |لخ|لق يونس جمعه695299 نوعيتـــ |لمنصورهمروه |
6o6|66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حس|م محمد |ستـــش|ر |لسيد قديس
معهد ف ص |ل|سكندريهه|لتـــ ثــــ|بــــتـــ فتـــح | أبــــو شح|تـــه66|543
معهد ف تـــمريض |لمنصوره لشبــــر|وى عمرو |لشبــــر|وى محمد حمد697235
د|بــــ ع شمس|نور|ن محمود عفي |لصبــــ|غ34365|
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حقوق |سو|نحمد عبــــد|لمحسن عبــــده حسن|678|83
يه محمد عبــــد | ع|2453 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي

د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لبــــ|سط |لمر عبــــد |لوه|585|7
227o54تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد س|مح فتـــ عبــــد|لح|فظ
علوم ج|معتـــ د |ط|ء ع ع عرف|ن|6297|6
حقوق حلو|نعمر |حمد رفعتـــ محمد53849|
يم779877 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر |لسيد سند محمد |بــــر|
ندستـــ تـــ.خ|مس ديفيد |يه|بــــ وليم شح|تـــه28545| معهد ع| كندي تـــكنولو | 

4o2|| رهخ|لد حس|ن |حمد حس|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ |سيوط حمد محمود |حمد محمد|8627|9
رهمنيه عبــــد |لمعز محمد |لسعيد عبــــد |لغف39873| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره طنط|حمد ن| محمد جعفر|3796|4
246|6o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه|بــــ تـــوفيق محمود طريح

تـــمريض |لفيوم سم|ء ن| طه مح|ربــــ|64998
يم||4992 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمريم سعيد عيد محمد|بــــر|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعل|ء محمود سيد محمد75|55
78|o9oحقوق |لزق|زيقم | مل|ك عبــــد |لمل|ك |يوبــــ
26885oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمه|د |لسيد |حمد |لديبــــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن عبــــد| عبــــد|لحميد عبــــد57747
يم عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز  4279|5 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر |بــــر|
78995oزر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل |حمد محمد سليم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|متـــ محمد منصور محمد حس|ن |486962
7o6659 تـــج|ره |لمنصورهك|مل عبــــد |لحميد محمد قنديل عبــــد
علوم حلو|نه|يدي محمود محمد محمد |بــــو عبــــله57|8|5
معهد ف ص |ل|سكندريهح|زم خميس ص|لح |نور بــــرك|تـــ3236|5
454o8oتـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخسحر محسن عبــــد |لغ أبــــو |لفتـــوح
لس عبــــد| ش|كر عبــــد|859827 طبــــ |سيوطك
تـــمريض  حلو|نش|دي |حمد محمد عبــــد|لحميد محمد8222|3
6762o8| ر|ء ع صل|ح |لدين ع محمد تـــج|ره طنط|لز
طبــــ |ل|سكندريهخلود صبــــ ع|شور غيط| شتـــ|4799|5
6|9oooتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء طه سعد طه غريبــــ

ندستـــ |لفيومسمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود69224
6|oo99معهد ف ص طنط|محمد رفعتـــ محمد |لعنتـــرى
5o3773|يم محمد |بــــر يم محمود |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهبــــر|
تـــج|ره دمنهوره|جر سعيد |حمد عبــــد|لحفيظ بــــيو8873|5
4o462|| معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــحمد تـــوفيق محمد ز
22845o|رتـــ|بــــر|ر محمد رمض|ن سيد |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4|oo86تـــج|ره طنط|عمر ن| محمد |لش|ف
يم |92|3|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد عص|م عبــــد |لسل|م |بــــر|
84o7o|صيدله بــــ سويفلشيم|ء عزتـــ محمد محمد

رهحمد ر| سيد بــــدر|وى||3393| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
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تـــج|ره |سيوطويد| |لسيد حس |لسيد غ|نم338538
|697|oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن|ردين نبــــيل فخرى |يوبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنهله |لعو حس ج|بــــ |784587
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد تـــوفيق بــــدوى محمود|347577
علوم |سو|ن  حمد محمد عزيز |لدين |حمد|895432

يم|56659 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م مصط |سم|عيل |بــــر|
6oo|9oندستـــ بــــنه|زي|د عبــــد| عبــــد |لغ محمود عويس كليتـــ 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم محمد ح|مد ع|مر968|62
ر|ء |حمد عبــــد |لحميد محمد782957 رتـــ|ز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ حقوق |لم |خفه رض| نج|ح حم|د||8535
ديتـــ 889468 تـــمريض |سيوطس|مح ف|يز ه|دى 
693o5o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ح|مد |حمد عبــــد |لجو|د
م عم|د |لسيد حسن |لمرحو4|7663 تـــج|ره بــــور سعيدن
75o6|o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد |حمد خليل حس
8558o|تـــج|ره بــــ سويفمهند عص|م |لدين رجبــــ سيد
36o496|تـــج|ره بــــنه||ء محمد شح|تـــه محمد حم|ده
6o8882طبــــ بــــنه|بــــه محمود |لسعيد |بــــوس|لم
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد جم|ل محمد |لش|ف356348
ندستـــ ع شمسحمد حس|م |لدين رمض|ن محمد |سم769|6|
9o69|| د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ مجدى محمد |م
4o8789تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود سعيد محمد |بــــو|لفتـــح محمود طعيمه
يم|34|784 تـــج|ره |لزق|زيقحمد سعيد حسن ع |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسه|جر عبــــد|لنبــــى ع|شور محمد |بــــوحطبــــ758|35
76478oتـــج|ره بــــور سعيدد | مسعد |لنبــــه محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| ط|رق عبــــد |لرحمن محمد|495|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد عمر |حمد عثــــم|ن3543|8
699o|6زر|عه |لمنصورهمحمد سم |لسبــــ| ك|عوه
تـــج|ره دمنهوروف|ء |لسيد محمد ع |لنكل|وى6748|5

57o|2 حقوق بــــ سويفسم|ء صل|ح عبــــد |لمنعم حس
8453o6|تـــربــــيتـــ |سو|نيه ممدوح محمد عبــــد|لحليم
لسن ع شمس|ندى |يمن |لسعيد يوسف |بــــو غطفه2|4327
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |س|مه محمد عبــــد |لرحيم54863|
حقوق |سيوطدع|ء بــــكر ج|بــــر بــــكر 878484
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخكريم محمد |لسيد محمد بــــسطوي8922|4
7695o9تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم|رين| فرح عصفور و|صف مسيحه
78o673|يم علو|ن صيدله |لزق|زيقل|ء صل|ح |لدين |بــــر|
6o9|o7ندستـــ |لمنصورهعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز مطر
22854oتـــربــــيتـــ حلو|نرحمه محمد عبــــد|لرحمن |لسيد
694o39|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد |لسيد عبــــد |لع ع طوبــــ|ر
4o|5|6د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن عبــــد |لبــــ|ري |حمد محمد |ل|صور
حقوق بــــورسعيدمحمد جم|ل عطيه محمد755523
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||8o43بــــ ف وليم متـــى |لر| فنون جميله فنون حلو|نكل|ر| |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــثــــينه عثــــم|ن عمر |حمد828455
تـــربــــيتـــ |سيوطد| | عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحيم حس 6|5|89
7o5989يم معهد ف ص |لمنصورهف|تـــن فخرى عبــــد |ل محمد |بــــر|
53o674د حسن خل د مصط مج| يم مج| زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيتـــ |لرحمن محمد ص|بــــر حسن ||9|27|
7o5326يم |لسعيد |لديبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوئ|م وجيه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر |حمد سعد |حمد |حمد ع|مر4894|2
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمود محمد ربــــيع بــــكر عبــــد|لمغيثــــ  842|88
رتـــ|وق محمد جم|ل |لدين محمد عبــــد|6533|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| محمد عبــــد|لكريم يوسف252229
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمن|ر عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمع بــــسيو حج|622|4
5o|669صيدله |ل|سكندريهبــــه | محمد ع ج|د جمعه محمد
علوم |لزق|زيقل|ء محمد محمود عبــــد |له|دى|29|632
26o678تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء حمدى محمد سم|حه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ندي ع|دل ميل|د غ| سليم|ن496476
34o523تـــج|ره بــــنه|ند| |نور لط |حمد
35626oندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر |نور ذ |بــــو|لعزم

59o|6تـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء عم|د |لدين عبــــد | تـــوفيق
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ن| قر عبــــده49248

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمر سليم|ن |لش|ف محمد57|753
ى||5656| رتـــحمد محمد عزيز ز علوم ري|ضتـــ |لق|
5|o87|يم شلبــــى صيدله |ل|سكندريهمحمد صبــــ حس |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طحمد رض| ز محمد ش| ||43852
69oo74يثــــم فكرى |بــــو|لفتـــوح محمد د|بــــ |لمنصوره|عبــــ 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم ك|مل ح|مدشتـــ679655
3|3o82د|بــــ بــــنه|سلسبــــيل سيد |بــــو |لعل| سيد|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مح عبــــد |لمعبــــود شعبــــ|ن|35|38|
5|oo5oيم عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عثــــم معهد ف ص |ل|سكندريهبــــر|
علوم طنط|سم|ء |بــــوبــــكر عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|425866
يم يوسف شتـــيه4942|4 تـــج|ره كفر |لشيخكريم ع|دل |بــــر|
6|||8o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعم|ر رض| عبــــد |لعزيز |لشبــــ
ندستـــ |لزق|زيقحمد مجدى صل|ح مصط ع|مر||62526
8o2o57تـــج|ره بــــ سويفزي|د حس|م حم|د عبــــد|لخ|لق
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو |حمد عط| حسن834223
75o962ندستـــ بــــور سعيدمرو|ن |حمد محمد محسن مصط خليل
ندستـــ ع شمسمصط بــــه|ء |لدين رستـــم |م 25935|
معهد ف ص |سم|عيليهمنيه |يمن |لسعيد فؤ|د||76894
ف محمود محمد357277 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ند |
ندستـــ |سيوطحمد ي| سم بــــكرمحمود|524582

صيدله بــــ سويفوس|م سليم عمر محمد سليم83447
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756o38|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء عبــــد |للطيف حسن محمد
د|بــــ |لمنصوره|م حمدى |حمد صديق |لمر699265
تـــمريض طنط| ر| | م|جد عبــــد|لسل|م محمد عبــــيد428638

تـــربــــيتـــ بــــ سويفلي ي |حمد محمد|5492
يم عبــــد |لو|حد غ|زى38||43 علوم طنط|نور|ن |بــــر|
24o825ر خلف شنوده ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلف م|
|د|بــــ |لم |وق نبــــيل محمود |لسيد رضو|ن354359
|5oo5||لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد مصط |حمد س|لم
25o26o يم عج قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه فتـــ ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــصف|ء حس |حمد |سم|عيل 2||||9
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن سعيد ع ي|س كريم526944
8o|552فنون جميله فنون |لم |عبــــد|لرحمن ي| محمود مجدي
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | جوزيف فيكتـــور بــــش|رتـــ676|75
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــم|جد مجدى شو عبــــده جرجس|53329
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند| محمد منصور خط|بــــ252978
تـــربــــيتـــ |لعريشتـــسنيم محمد |يوبــــ عبــــد | |يوبــــ55|768
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخوق خ|لد ع|صم عل|م253326
8967o2  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم يوحن| مشمش حن
5|5o94| معهد ف ص |ل|سكندريهمنتـــ | محمد |حمد فتـــح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه ط|رق فتـــوح عبــــد|للطيف237673
6o3824|حقوق طنط|حس رض| حس محمد وف
4|o7o5كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــريم |حمد ش| |لنج|ر
تـــج|ره |لزق|زيقس| |حمد محمد عبــــد|لمع779756
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوربــــسمتـــ محمد حل |م 8725|5
9o5348 يم تـــج|ره سوه|جحمدى ع حس |بــــر|
496|o3ج| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دع|ء مجدى عبــــد |لمنعم محمد 
4|94|oيم محمد حس عبــــد|لرحمن عي تـــج|ره كفر |لشيخس|ره إبــــر|
78|5o4| د|بــــ |لم |د | محمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد|
49689oتـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن جميل خليل ع عطيه
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر رجبــــ محمود محمدخلف245526
4|37o| حقوق طنط|عبــــد|لحليم عص|م عبــــد|لحليم فتـــوح
|6533oعلوم ري|ضتـــ حلو|نغ|ده حم|ده |حمد محمد

56oo4تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | ن|دى |م|م عبــــد |لرحيم
د|بــــ د |ط|حن |س|مه محمود محمد عوف622763
826|2o| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن عبــــد|لرحيم ز |لصغ
رهحمد خ|لد عبــــد |لرؤف محمد|47747| ندستـــ |لق|

د|بــــ |لفيوم|محمد عويس عيد جودتـــ حسن428|9
76263oندستـــ بــــور سعيدمحمود ع|دل محمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن
8993oo حقوق |سيوطندى ي محمد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحبــــيبــــه حسن ثــــ|بــــتـــ سعد|لدين |لسيد47|426
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد فوزى محمد |بــــو و| مسلم||35736
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدير |نور عبــــد|لمعز دي|بــــ67|259
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقف صل|ح ع ص|لح رمض|ن|629678
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمحسن محمد سليم شعتـــ785954
349|o3نوعيتـــ عبــــ|سيهجه|د نجم |لدين سيد عبــــد|لرحمن
7o6982 يم |حمد |لبــــسيو معهد ف ص |لمنصورهبــــه سم |بــــر|
د|بــــ دمنهور|نوره|ن شو عبــــد |لحميد |لهمي497558
معهد ف ص بــــنه|فري|ل محمد ك|ظم سليم|ن رمض|ن269626
828o32 |حقوق |لمنصورهريه|م عبــــد|لمحسن |حمد |لسبــــ
زر|عه دمنهورمحمد زكري| ع منصور2552|5

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن |حمد ع عز|م46956
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد زين |لع|بــــدين فه محمد |لطيبــــ762463
|62|7o|رهحمد رمض|ن مفتـــ|ح عبــــد |لسميع زر|عه |لق|
4|477oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره جم|ل عبــــد |لر|زق شه|بــــ |لدين
64|64oيم حقوق |لزق|زيقعف|ف |لصغ محمد محمد |بــــر|
رتـــعل|ء محمود عوض | عبــــد |لجو|د64523| علوم ري|ضتـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد عطوه عبــــد |لعظيم عبــــد|لسل|م|79287
ندستـــ |لمنصورهحمد مصط |سم|عيل عبــــد | عوض695383
حقوق |سيوطفرح|نه مجدي سمع|ن حن|3754|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدد | متـــو محمد طنط|وى |حمد782655
6339o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع|طف يوسف ع محمد
9o8734 د|بــــ سوه|ج|محمود محمد |حمد محمد
9o2462 صيدلتـــ سوه|جمحمد مصط محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسل|م ن|در ح|مد عبــــد |لحميد قويطه9236|6

علوم حلو|نحمد فرج عطيه رمض|ن||84|4
تـــربــــيتـــ طنط|أل|ء شعبــــ|ن عبــــد|لسل|م شعبــــ|ن حبــــي 5|4344
د|بــــ كفر |لشيخ|نعيمه عزتـــ رمض|ن حسن جمعه439296
7544o5ف عبــــد |لنعيم عبــــد |لرحيم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد | |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمد عمر عبــــد|لسميع عثــــم|ن843478
|3o275|رهكرستـــ رأفتـــ |نيس حن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ بــــنه|س|ره رض| عبــــد|لمع عبــــد|لح|فظ4343|6

63258| لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد سعد معوض بــــيو
ي ش|كر856253 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|يدي رض| بــــ
7oo|43| يم محمد مصط ع مو تـــمريض |لمنصورتـــ بــــر|
5o5728تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد نبــــيل عبــــد |لعظيم عبــــد |للطيف منتـــ
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم صل|ح عبــــد|للطيف محمد345552
4o9|96ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى محمد عوض |لرشيدى
ف محمود عبــــد|لجو|د |لف 262934 وف|محمود | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
252o7||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه |كرم عبــــد|لستـــ|ر عل|م
9o2823 د|بــــ سوه|ج|من|ر |حمد دي|بــــ عبــــد|لحليم
249o|oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نلبــــ محمد |حمد شفيق عبــــد|لمحسن صبــــ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء خ|لد عبــــد|لمعز حفيشه|89|253
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27o665يف مصط محمد |لعيسوى تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م 
يم عبــــد|لحكيم|6|84|8 |د|بــــ |لم |يه ربــــيع |بــــر|
9o5897|تـــج|ره |سيوط لحسن فوزى شعبــــ|ن محمد
وف|محمد رض| محمد محفوظ عبــــد|لحميد356276 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ي كم|ل |لدين عبــــد|لمجيد866||3 علوم |لعريشسل|م ي
8|4o63|فنون جميله فنون |لم |س|مه ن |لدين فتـــ عبــــد|للطيف
|د|بــــ طنط|ه|يدى خ|لد عبــــد |لمنعم عبــــد|لعزيز د3622|6
4oo387|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ح|تـــم زكري| |دم
ف رأفتـــ سليم267937 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
تـــج|ره |سيوطسلسبــــيل حس علم |لدين محمود  886878
يم6978|3 حقوق |لمنصورهمحمود |لسعيد محمود محمد |بــــر|
لس مجدي موريس ز |75|84 كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىك
4o48|2د|بــــ دمنهور|بــــي محمد عبــــد |لجو|د ه|رون مر|جع
يم|6285|5 د|بــــ دمنهور|مل س|لم مسعود |بــــر|
43o364ى عط| زخ|ريوس ري|ض |طف|ل |لمنصورهكرستـــ |ميل خ
ندستـــ |ل|سكندريهرن| محمود عبــــد |لمنعم دربــــ|له479975
د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد | محمد عبــــد | عبــــد |6|6872
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مل حسي |حمد |لسيد|785246
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه محمد جمعه محمد ع عبــــد |لجليل276256
859o84 تـــج|ره بــــ سويفمريم مدحتـــ محفوظ مو
طبــــ ع شمسيم |حمد جودتـــ حس 358477
علوم ع شمسس|ندي ع|دل مل|ك  |د359824
تـــمريض كفر |لشيخم خ|لد |حمد عبــــد|لحميد مفتـــ|ح439282
وف|تـــعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لعزيز بــــسيم63843| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن عبــــد|لح|فظ حد|د حم|د|958||9
84o722 صيدلتـــ |سيوطمصط محمد حسن حس
3385o2كليتـــ |أللسن ج أسو|نندى ع|طف عبــــد|لعزيز |حمد |لنمر

32|87| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد |لسيد محمد عبــــد |لسميع مر
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر مصط محمد |بــــو |لهل777448
26|2o3|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــتـــس|م معوض |حمد مر
صيدلتـــ |سيوطعبــــ ع |حمد محمد324|85
26|o8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه محمود مصط زيد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء حل صل|ح ع |55|633

583o5د|بــــ بــــ سويف|ر| | محمود محمد سيد
22o77o|لسن ع شمس|روى محمد عبــــد|لسل|م |حمد |لعط
يم|638634 تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمد حسي عمر |بــــر|
4|645oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لمجيد جم|ل |سم|عيل عبــــد |لرحمن جنيدى
4o4987يم محمد محمد محمد تـــوفيق تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن |بــــر|
62o5|5|ثــــ|ر د |ط|سمر سم محمد |لرف
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود س| محمود سل|مه253683
تـــج|ره سوه|جف|دى ع|دل س| تـــ|مر 922767
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77o664|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف|طيم| |حمد محمد دسو |لشنو
|629o4رهرحمه محمد بــــدير |لشح|تـــ |لرجبــــى صيدله |لق|
64o582ر محمد |لسعيد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد م|
ف ف|روق عبــــد|لش| |35888 تـــ | تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|شه
ندستـــ حلو|نعمر خ|لد |سم|عيل عبــــد |لحميد حسن44||4|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىد| | فتـــ عبــــد| محمد837575
42o789تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فتـــ محمد غنيم غ|زى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمر عص|م عبــــد |للطيف حسن كرم 675553
رهريه|م مجدى عبــــد |لغ مصط 633|5| معهد ف تـــمريض |لق|
م س| |لسيد |حمد عبــــد |لق|در5326|4 حقوق طنط|د
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد نعيم سعد عبــــده منصور|59|684
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حبــــيبــــه محمد عبــــد|لجو|د |لكو257253
6847o6معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |بــــو|لحسن محمود و|كد |لسيد
صيدله |لمنصوره|ء محمود |بــــو |لنج| يوسف خليفتـــ695336
7o|794د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|ند عص|م محمد رش|د |حمد خليل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد  |ء |لدين مختـــ|ر محمد|3474|8
يم عبــــد |لحميد|689962 طبــــ بــــورسعيدحمد سعيد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ فتـــ ع محمود|35887
ري|ض |طف|ل |لمنصورهصف|ء |لسيد عبــــد | تـــوفيق |لسيد689922
د|بــــ حلو|ن|كريم |يمن حس سنو372|32
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ل|ء |لمعتـــزبــــ| |حمد محمد حس |58|248
ف صل|ح أحمد عبــــد |لسميع479345 وف|تـــريم أ معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن عم|د |نور مدبــــو دي|بــــ|264543
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|ر| صل|ح |لدين عبــــد |للطيف محمود سليم43|483
5o2258تـــمريض |إلسكندريتـــ بــــيشوي لط ر|غبــــ مسعود بــــش|ى
د|بــــ |لمنصوره|ممدوح رض| ممدوح محمد |لمرشدى33|679
268|o7ور محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجم|ل عبــــد|لن| 
يم عبــــد | محمد5|6958 تـــج|ره طنط|سم|ء ط|رق |بــــر|
يم357554 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق|در |بــــر|
2373|oرهمن|ر س| عبــــد|لحميد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد رض| محمد محمد حندق688254
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر سم رمض|ن عمر259574
|ن |سم|عيل يونس832896 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حم|ده |بــــوع
5o|886تـــمريض |إلسكندريتـــ ر| | خميس زكري| ع محمد
785|o3يم فر ره|سميح حسن عبــــد |لحميد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
76|47oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد حمدى محمد محمد |لسم|ن
علوم ري|ضتـــ |لم |جون ع|دل ف|يق ز 853939
8o7355وي| تـــج|ره |سيوطمصط |حمد شعبــــ|ن بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر| | محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح383|78
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |وق رشدي محمد جمعتـــ عل|م488945

د|بــــ بــــ سويف|ي|سم مر حسن مبــــروك54726
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء جمعتـــ |لفد|وى جمعتـــ|359485
يف|9|4853 د|بــــ دمنهور|يم|ن سليم|ن فتـــ سليم|ن 
6o4o76حقوق طنط|سيف |حمد محمود وجدى عبــــد|للطيف
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمه |لسيد حسن |حمد |لرف| 694356
طبــــ سوه|جندى طه |لسيد مو 898993
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرش| ر| محمد |حمد5|2325
|د|بــــ |لم |مصط حمدي محمد عبــــد|لم|لك822469

تـــج|ره بــــ سويفجم|ل محمد طه محمد58883
3|7o26وف|مصط |سم|عيل ن |لدين عبــــد|لجو وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م يوسف فوكيه سدر|ك|28625|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمود محمد محمد عطيتـــ بــــسيو |779833
صيدله |ل|سكندريهعل| |حمد سعد |حمد دي|بــــ|47743
رهنوره|ن |حمد كم|ل محمد|22888 تـــج|ره |لق|
776o43ليل حسن طلبــــه محمد عمر تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نريم 
يم988|82 نوعيتـــ موسيقيه |لم |من|ل ن|دي مو |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء رجبــــ محمد حسن599|6
6o25|7تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديك|مل محمد ك|مل |لدسو ن|يل
8847o3 معهد ف ص |سيوطعم|د فرج تـــوفيق بــــش|ى
756o22ندستـــ بــــور سعيدمحمد خ|لد |لسيد محمد
24736oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد عبــــد|لغ |بــــو|لعط| ص|دومه
7o|3o6تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد |حمد محمد ع عبــــد |لغف|ر
رهعبــــد |لرحمن محمد ط|رق مصط محمود 52|27| تـــج|ره |لق|
924253| ه ن| محمد ع كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج  م
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لغف|327483
نوعيتـــ كفر |لشيخف|دى فكري |لسيد |لبــــز|وى||66|4
|48o65| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد عبــــ|س |حمد فه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سندس مصط صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح22753|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|جر محمد يوسف عبــــد |لحميد |بــــر476225
7766o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم ن| محمد ع
8|52o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم زين |لع|بــــدين نور |لدين بــــل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنه | منتـــ |لص|دق عيد833845
حقوق |لمنصورهن|دين رض| رزق عبــــد |لحميد |لخن7|6837
4334o5د|بــــ طنط|ش|دي |حمد محمد |لسيد |لحلف|وي|
||7o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعم|ر ع شح|تـــ محمد
62794oنوعيتـــ |لزق|زيقي|سم عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لغف|ر ع سمره

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |لسيد محمود محمد45393
6858o3د|بــــ |لمنصوره|ند| عبــــد |لر|زق ص|بــــر عبــــد |لر|زق بــــنه
د|بــــ حلو|ن|سل |يمن مصط سيد24228|
8|o557ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ح|زم محمد |حمد عبــــد|لعظيم
26673oنده محمد عبــــد|لع| رضو|ن ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|
63o432ر ص|بــــر حج|زى وف|تـــمحمد ط| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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د|بــــ ع شمس|محمود مجدى عبــــد|لر|زق محمد353366
6oo7oد|بــــ بــــ سويف|سه| رجبــــ حس بــــكرى
ف محمد محمد65|42 رتـــ ريه|م  تـــمريض |لق|

تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نل|ء جميل ع محمد |بــــوص|لح|444578
د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم محمد عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر488357
643o66صيدله |لزق|زيقم محمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمن|ر وجدي عبــــد|لغ ع 477|85
76o6|6 لع| للغ|تـــ بــــم جديده|منه | زكري| |لسيد ع
5|52oo طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنور| محمد ع عبــــد|لمجيد بــــيو
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد |حمد |لجنيدى||553|6
3o7ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| رمض|ن مصط ع

زر|عه |لزق|زيقنور| محمد عبــــد|لر| س|لم8|6435
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|طمتـــ خ|لد عبــــد |لق|در فر|ج|47823
233o83تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه مجدى |م محمد

يم|62833 ف |لسيد |بــــر| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويف|ء |
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــي|ر| رض| عبــــد |له|دى ح|مد خف|682699 م |لع| 
حقوق |لمنصورهمصط ص|لح رمض|ن محمد مو677898
52946o| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد رض| مدبــــو سليم|ن |لمدبــــو
77o958|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه عبــــد |لعزيز سعيد |ل |ن
يم محمد853266 معهد ف ص بــــ سويفم |حمد |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|ره محمود |حمد |حمد245346
يم محمد عي 5532|5 ف |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهحبــــيبــــه |
3228o9|د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومنع|م جم|ل عبــــد|لحكيم |حمد
45o26o|ندستـــ طنط|حمد ن| س|لم |لشه|وى

يم4|329 ر |حمد |لسيد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسط|
624o3د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد | |حمد شعبــــ|ن عبــــ|س

تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد |لحليم |حمد784837
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد |بــــو|لعيون سنو حسن52|853
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|ر| |لسيد بــــسيو |لسيد منصور489447

لسن ع شمس|م حس|م |لدين من حس 25434
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحس|م فهد محمد مصط 243982

تـــج|ره بــــ سويف |ء |لص|لح عمر |لص|لح 8|655
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء |بــــو|لعل| حسن ه|شم|8597|3

رهمحمود ن|دى رشدى محمد49778 حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط وجيه عبــــد|لمعبــــود |سم|عيل529869
تـــمريض |سيوطع |ء عل|ء عثــــم|ن |حمد  4783|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سل|م عبــــد|لمحسن شح|تـــه عبــــد|لن882989
6o9723يم مزروع علوم |لمنصورهرقيه ي| |بــــر|
356o46خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنتـــ | محمود ص|بــــر |حمد صقر
49827oتـــربــــيتـــ دمنهور |دتـــ أحمد حس |لسيد بــــدوى
64o989| حقوق |لزق|زيقحمد محمد متـــو محمد متـــو
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صيدلتـــ |سيوطش|ديه محمد |لحس محمد 878548
لسن ع شمس|منتـــ مهر|ن |لسيد سل|مه5889|3
4|5o2||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلسيد مصط عبــــد |لحميد كريم
45o488ندستـــ طنط|عمر عبــــد |لعزيز |لسيد كليبــــ
7679o||ه محمد حمد|ن س|لم|ن تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
2485o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره |لسيد |لبــــدوى عبــــد |لعزيز شتـــيتـــ
ل|ل|685958 يم  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه |يمن |بــــر|

ه عبــــد |للطيف ع محمد|||572 صيدله بــــ سويفم
|3o884|يع لسن ع شمس|سل|م مجدى محمد |بــــو 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمود محمد ي|س محمد عبــــد |لكريم574|22
|24o23|رهجم|ل محمد جم|ل |لدين منصور |ل تـــج|ره |لق|
69oo6oتـــمريض |لمنصورتـــ سل ع عبــــد |لعزيز ح|مد جمعتـــ
5oo973 بــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ح |نور مصط |ل
فنون جميله فنون حلو|نحمد جم|ل ع|شور عبــــد|لفتـــ|ح|233825
د425776 طبــــ حلو|نمنيه حس|م محمد |بــــو مسلم عليوه و
7|2o98 ري|ض |طف|ل |لمنصورهنور|ن محمد عبــــد |ل عبــــد |ل |لقدو
حقوق طنط|سل ط|رق عزتـــ حوطر369||4
|23o22تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس محمد خ عبــــد |لمجيد
4486ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد رض| |حمد محمد |حمد ص|لح
4o2695تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسه|م مجدي نظ حن|وي
4o9253تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|يسه محمد فوزى محمد |لخو
9|o628|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج فن|ن رمض|ن ح|مد مسعود
يم |حمد|244|3| د|بــــ حلو|ن|حمد |س|مه رش|د |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــتـــ | نبــــيل عبــــد|لعزيز خليل |لشيخ335286
يم |حمد شح|تـــه 923586 تـــج|ره سوه|جزكري| |بــــر|
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد وليد ح|مد بــــك محمد766979
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرحمه عبــــد |لمنعم محمد متـــو بــــ|ش|442794
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء عبــــد|لل|ه عبــــد|لبــــ|سط محمد836877
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|ر| مجدى عوض ع4||335
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف |حمد س| |حمد عبــــد |لحليم 6238|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد عمرو عزتـــ |لسيد مصط |3|3288
يم |حمد|242873 تـــمريض  حلو|نحمد محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن محمد عم|رى شح|تـــ|48854|
د|بــــ دمنهور|ف|تـــن خميس عبــــد|لمنعم قن|وى عطيه538359
حقوق طنط|نهله ي| محمد عبــــد |لرحمن |لق| 498563
د|بــــ د |ط|آيتـــ فه عبــــد|لغف|ر نجم9682|6
525o62يم ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن عمرو محمد عثــــم|ن |بــــر|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممرو|ن سعيد ك|مل |حمد عثــــم|ن66376
694o8oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |حمد |بــــو|لفتـــح |حمد |لبــــدوى
تـــج|ره بــــنه|محمد حس ذ محمد |لدمهو 328337
طبــــ |لم |محمد سيد |حمد ذ 4479|8
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ره|س|ره |حمد محمد مسعد766|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
478|4o|ف |لدين ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|مل محمد سعد محمد 
4o53ooتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن سعيد عبــــيد محمد

تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهسيد عيد محمود مج|ور55959 معهد |لج
43o5|ل يم عبــــد |لمجيد  ش|م |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نض 

8|7o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |وف|ء ن|دي مسعد عبــــد|لر|زق
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ع |لشح|تـــ |حمد|775529
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى |حمد فرج |حمد محمد6836|3
صيدله |لمنصورهشيم|ء طه عبــــده محمد |لن|قر4||696
5o475o|رى تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسم|ء خ|لد محمد حسن |لجو

3485oتـــربــــيتـــ ع شمسعمر ن| عتـــريس محمد
8787o7 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطف|طمه محمد |بــــوضيف |بــــوزيد
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لحميد مصط 373349
|55o7oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عبــــد |لعزيز |حمد محمود
4792ooيم ندستـــ |ل|سكندريهسل مجدى بــــخيتـــ محمد |بــــر|
92|ooo ش|م ه|شم ع معهد ف ص سوه|جروفيد| 

علوم |لفيوممس جم|ل محمد عبــــد|لنبــــى|6764
62o735بــــي بــــره|م معهد ف ص بــــور سعيدي|ر| ممدوح |ل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر صل|ح |سم|عيل عبــــد|للطيف8529|3
د|بــــ بــــ سويف|زي|د محمد |لحسي |لسيد |لبــــن|492567
يم38989| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخلود خ|طر مز|رع |بــــر|
78o7|oنوعيتـــ |لزق|زيقرضوى محمد فؤ|د عبــــد|لحميد ع

رهد| | مجدى |حمد ع|2626 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقس|مه خليل محمد محمد |لطنط|وى648759
895o84 طبــــ بــــيطرى سوه|جمصط |حمد ع |حمد حف
د|بــــ |لزق|زيق|منيه |لسيد محمود |حمد|634257
8|7o43 بــــه قلي طبــــ بــــيطري |لم |م|يكل محسن و
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهبــــه خليل عبــــد |لعزيز |سم|عيل757374
6o7856و|ح يم أحمد  تـــربــــيتـــ طنط|أمنيه |بــــر|
9o7456 تـــج|ره سوه|جعبــــد ربــــه ممدوح عبــــد ربــــه مصط
7o6942صيدله |لمنصورهد| | محمد جم|ل |حمد
يم محمد||6274 د|بــــ |لزق|زيق|جل|ل محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|ي وليد حسن قطبــــ منصور479277

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف محمد طلبــــتـــ شح|تـــتـــ46767
238o2||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء ح|مد ي |حمد ع فرج
يم39674| يم عبــــد |لرحمن |بــــر| تـــج|ره ع شمس |ده |بــــر|
6229o2معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري|ر| عثــــم|ن منصور محمد ع عي
ندستـــ كفر |لشيخعزتـــ ع|دل عزتـــ طول|ن452332
62o784يم در|ز  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمود رأفتـــ |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|منيه عزبــــ محمد عزبــــ|83596
2|88|oرهمصط حس سعد عبــــد|لحميد زر|عه |لق|
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تـــربــــيتـــ طنط|رن| رأفتـــ محمد محمد دره2965|4
8963o2 حقوق سوه|جدير فتـــ عبــــد|لل|ه حشمتـــ
4o4963د|بــــ دمنهور|زكري| محمد زكري| محمد رمض|ن
23o339ف فهيم طه رهعمر | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|شيم|ء |حمد محمود غف|ري86683
75527o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء جم|ل حس عبــــد|لفتـــ|ح
263o73يم طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن محمد |لسيد |بــــر|
5256o7|يم عوض ف محمد إبــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد أ
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــصبــــ |لسيد عبــــد|لغف|ر شم|خ255843
ره|شهد ع|طف محمد عبــــد|لرحيم235657 د|بــــ |لق|
رهعبــــد|لرحمن ع حسن ق|يد|||8|2 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــنه|سم|ء شعبــــ|ن ع أبــــوزينه|268774
|د|بــــ بــــنه|د | عبــــد|لبــــ|سط محمد ع مسعود2|3678
تـــربــــيتـــ سوه|جم عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم عثــــم|ن 899768
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نرحمتـــ |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|م335444
|27|7oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|دى ي| عمر |لنج|ر
22o6|3ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن|دين س|مح |حمد عبــــد|لرءوف
44o334طبــــ كفر |لشيخند| محفوظ محفوظ عمر |لحجر
264o87|تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء فتـــ حسي حسن
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد حس عبــــد|لع|ل رف| 9664|9

2537o لسن ع شمس|ي|ر| عبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــتـــس|م مصط عطيتـــو |حمد|273324
تـــج|ره طنط|محمد ع عبــــده ع |لبــــدرى429465
526o29ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ك|مل محمود رضو|ن
يم محمد |حمد |لطبــــ|خ||25554 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
لسن ع شمس| |ر سعيد محمد |لق|لع498733
يم5678|2 يم نجيبــــ |بــــر| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريستـــ | |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ح|مد عبــــد |لرحمن عبــــد 2|4424

يف سعد |لسيد2|368 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومنور|ن 
6284oندستـــ |لم |رحمه حمدي جم|ل محمد

كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسم|ء يح مصط شلبــــى يح |267595
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسهيله ممدوح محمد |لدمرد|ش ع685947
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنتـــ | محمد ن| |بــــو|لعل| محمد 895796
معهد ف ص |سم|عيليهحمد حسن ج|بــــر أحمد|755975

79o79تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |يه|بــــ محمود محمد
63o|6|علوم |لزق|زيقممدوح محمد زغلول فهيم

لسن ع شمس|حس مصط ع عر|بــــى2|34|
وف|تـــمرو|ن عم|د محمد |م محمد68648| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده ق|سم528233
|4o466|رتـــ|يه محمد محمد محمد و|دى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء محمد محمد عبــــد|لسيد||83447
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رهمل ط|رق |لسيد |حمد محمد|27982 زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد | |حمد محمد يوسف35973|
ره|م|ند| |س|مه عبــــد |لعزيز ر|غبــــ|6499|| عل|م |لق|
ى محمد48889 رهند مصط مو خ حقوق |لق|

د|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد |للطيف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |687869
زر|عه |ل|سكندريهص|بــــرين عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لمنعم عبــــد 422799
حقوق ع شمسمحمد |حمد حس |حمد عبــــد |لمحسن6659|2
5o2677ى محمد محمد عبــــد |لع|ل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمروه ي
يم حسن6|6962 نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء صبــــرى |بــــر|
5o7|44زر|عه طنط|رو|ن ط|رق محمود سليم|ن |حمد
4o73|8حقوق |ل|سكندريهلبــــ خ|لد محمد عبــــد |لخ|لق حسن
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عص|م |لدين سعد|وى ر|غبــــ|525622
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهندى خميس شعبــــ|ن عبــــد |لجيد ن44|5|5
نوعيتـــ |شمونن|ء محمد عبــــد|لمجيد |لجندى256922
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح ع مشهور484|35

4o367|علوم ع شمس|ء حمزه نبــــيل حمزه
زر|عه سوه|جكم|ل عبــــد|لوه|بــــ فهيم |حمد 2887|9
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد| تـــعيلبــــ245587
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحبــــيبــــه |س|مه نص|ر ح|رص نص|ر236967
د|بــــ حلو|ن|يوستـــ | لط تـــ|درس عبــــد |لمسيح2|598|
8o5o22ين عل|ء محمد |حمد فنون جميله فنون |لم |ن

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء فرج محمد محمد|84297
2636o4 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ر محمد عبــــد|لمقصود عفي
د|بــــ |لزق|زيق|عل| رجبــــ محمد عو|د779444
8o28o6نوعيتـــ |لم |ج|سم عربــــي عمر ه|شم
نوعيتـــ بــــنه||ء عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لرحمن محيسن352364

رهحبــــيبــــه مو بــــدرى مو خليل33798 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ند |لسيد |حمد عبــــد |لر|زق عويضه687499
85|o|7 ش|م محمود متـــو زر|عه فرع |لو|دي |لجديدنرم 
يف حسن5|64|5 يف حسن  تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورع |تـــ 
7239o|معهد ف تـــمريض |لفيومحمد حس محمود حزين

359o67| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل|م |حمد عبــــد|لعظيم حس
4o9224تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه حس خ | |سم|عيل |لقص|ص
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لديبــــ |سم|32|24|
ه محمد محمد رش|د |حمد عز|م9836|2 تـــج|ره ع شمسن

5o7|6صيدله بــــ سويفمع|ذ عص|م يوسف عبــــد |لوه|بــــ
تـــربــــيتـــ ع شمسندى صل|ح عبــــد|لمجيد محمد236558
4o37o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورزي|د محمد محمد |لسعيد محمد |لفخر
7o5583 يم د|بــــ |لمنصوره|محمود محمود محمد محمد |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسه| رض| فتـــ عبــــده متـــو سبــــله633283
5o43|8صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ |س|مه محمد عبــــده حسن جبــــر
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تـــج|ره كفر |لشيخندى محمد سعد محمد عبــــد |للطيف||4397
ف حسن ص|لح347837 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حس|م |
رتـــ|نوره|ن ع|دل سعد خليل |لصي 2|2594 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره طنط|عبــــد| ط|رق جل|ل |حمد طلبــــه3228|6
5o4394حه وفن|دق |ل|سكندريهمسه مصط ع حسن محمد| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقع محمد ع عبــــد |لفتـــ|ح633687

42256| ره|حمد محمد شعبــــ|ن محمد |لش|ذ د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد حسن حسن||75237
8778o5  تـــربــــيتـــ |سيوطي|ر| محمد عبــــ|س مصط
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد محبــــ معروف |سم|عيل|92|358
4|793oيم عبــــد|لمقصود عل|م |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسم|ء محمد محمد حم|د|2|3585
يم |سم|عيل |لدي496549 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء محمد |بــــر|
7o5849يم |لعرق|وى تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء عطيه |حمد |بــــر|
6o6o53|د|بــــ طنط|حمد عص|م محمد ق|سم|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد محمد عبــــد |لل|ه |حمد|27|45|
تـــج|ره طنط|ندى عبــــد|لحميد عزتـــ حج|ج42|8|4
6oo965د|بــــ طنط|مينه مصط محمد مصط |لغربــــ|وى|
ره|عبــــد |لرحمن |يمن حسن س|لم62737| ثــــ|ر |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نرم عبــــدنمر د| |ل3394|8
|ء ن| تـــر |حمد|878684 معهد ف تـــمريض |سيوط  
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرضوى سيد محمد حس |5787|
يم |لسيد عسل|||92|6 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمجد |حمد |بــــر|
حقوق حلو|نيوسف ن| سيد |حمد رسل|ن|3732|
د|ر |لعلوم |لم |دير سيد محمد عبــــد|لغ  882464
حقوق بــــنه|ع محمد محمد عبــــد|لمقصود357548
92o326 معهد ف ص سوه|جح|زم حم|ده عقيل بــــدرى
6|8o59تـــج|ره ج|معتـــ د |طدين| ي| |م |لجوي
25679o| معهد ف ص بــــنه||ء |لسيد حسن |لسنبــــ|
3223o3خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننجل|ء حس|م رض| |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ر|ن| عبــــد |لرحيم ع عبــــد |لرحيم754495
ى محمد عبــــد |لصمد محمد62397| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|مه خ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم خ|لد محمد حسن66663
إعل|م بــــ سويفن|ردين صل|ح ف|يز ع|زر335265
44||o4د|بــــ كفر |لشيخ|ص|بــــرين محمد |حمد عبــــد|لحليم عزبــــ
68864oيم عبــــد |لعزيز محمد رمض د|بــــ |سو|ن|منيه |بــــر|
4|53o2ه يم حسن |بــــو خ يم |لسعيد |بــــر كليتـــ |أللسن سوه|جبــــر|

ر|ء محمد عثــــم|ن محمد|98582 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفلز
4o97o2نوعيتـــ طنط|شيم|ء |س|مه |حمد محمد رش|د

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفعهد عمرو محمد سليم|ن52445
تـــج|ره |لزق|زيقرغده يوسف محمد |حمد سليم773596
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4oo567د|بــــ |ل|سكندريه|ندى ممدوح ع |حمد
64o642|طبــــ |لزق|زيقحمد فتـــوح |حمد لط محمد غريبــــ
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد محمود عبــــد|لعظيم محمد48|846
525o96| ريدى يونس عبــــد |لمتـــج ف  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه أ
6o4937تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|فرحه رض| رحيم مو
لسن ع شمس|سل محمد |بــــو |لخ مسعود حسن9||22|
6o7|68يم طبــــ |لمنصورهفوزى محمد فوزى |بــــر|
لسن ع شمس|نور| عبــــد| محمد متـــو حسن338996
تـــج|ره ع شمسنور عل|ء قدري محمود رف| 26995|
علوم بــــنه|ي|ر| محمد خميس عبــــد |لجليل86|6|5
2|7o69تـــج|ره ع شمسسل مجدى محمد سل|مه
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|زي|د عم|د |لدين عبــــد |لخ|لق |حمد774277
يم شنبــــ|6296|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء |لسعيد |بــــر|
ش|م مصط محمود |لش|ف 692558 زر|عه |لمنصورهسهيله 
|3o|23معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|رين| |س|مه |ل حبــــيبــــ
ف فنجرى محمد حسن33|322 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دير |
6ooo79علوم |لمنصورهحبــــيبــــتـــ محمد يح محمد ص|لح

ش|م ز |حمد مصط |||29 رهكريم  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o8222يم |حمد |للبــــده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء أحمد |بــــر|
يم |سم|عيل|3835| وف|تـــعمر محمد فه |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمنتـــ | |حمد محمد |حمد فو|ز|3934|
6o|864د|بــــ طنط|ش|دى شفيق شفيق أبــــو مو|
7o8884د عبــــده حسن يل ج |لزق|زيقي|سم لط مج| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه مصط |لسيد محمود|48963
2486o8كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــرحمه سعيد عبــــد|لخ|لق شه|بــــ |لدين
263o98تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مر|م يوسف عبــــد|لجو|د دويد|ر
678o8oد|بــــ |لمنصوره|حمد محمد |لمغ|ورى محمود كريم |لدين
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسه|م شعبــــ|ن محمد سليم|ن |لبــــهن|24799
رتـــحمد جم|ل سيد سيد|324538 علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره طنط|محمود فه فرج محمد زي|ده3767|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |بــــوحج|زى رزق |لعدوى9|6872
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن عبــــد|لحميد محروس عبــــد|لحميد237385
|28oo6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم |حمد محمود حج|زي
4o3447تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر ج|بــــر عطيه عبــــد |لسل|م
6o4385مبــــخو ندستـــ |لمنصورهمصط محمود محمد رفعتـــ |ل
حقوق بــــنه|عبــــد|لوه|بــــ م|جد عبــــد|لوه|بــــ محمد مسعود64|3|3
4794o4 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمريم نزيه حسن ع|دل مختـــ|ر |لدري
تـــج|ره |لمنصورهم|ل فتـــ محمد ع |لمهدى|679957
د|بــــ سوه|ج|نور|ن عبــــد|لن| حنيتـــر محمود |69||9
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن عبــــد|لل|ه شح|تـــ محمد|326579
ره|حن|ن نبــــيل ع حسن سعودى942|22 د|بــــ |لق|
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طبــــ بــــورسعيدس|ره عجيبــــ |رم|نيوس مجلع غط|س763758
756o68آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|شيم|ء مجدى ك|مل تـــميم
5|o|43تـــج|ره دمنهورسعد |حمد سعد |حمد عبــــد |لع|ل
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود أنور عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ |لصبــــ2896|5
2488o2|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م عم|د ز شعبــــ|ن
6o8945|يم ن| فتـــ |لفح|ر معهد ف ص طنط|بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عبــــد|لنبــــى محمد عبــــد|لعظيم7|2463
4939o3حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن بــــ رزق يونس رزق
4o|||2يم حقوق |ل|سكندريهحس شعبــــ|ن محمد |بــــر|
ندستـــ بــــنه|ع محمد مصط محمد شه|بــــ679|33 كليتـــ 
7o26o3|د|بــــ |لمنصوره|ع|ئشه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ ح
7o8228|ش|م محمد محمود محمد ه  معهد ف ص |لمنصورهم
ف عطيتـــ شلبــــي479465 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أ
7o4943تـــمريض |لزق|زيق حمد ع|دل نعم|ن |حمد |لسيد |لنبــــر
معهد ف ص |سيوطمروه فتـــ |حمد محمد  883423
4|8o|8تـــج|ره طنط|فتـــحيه حس عي بــــسيو عي

|387o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــدر |لدين محمد بــــدر |لدين سيد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجيه|ن م|لك عبــــد |لمنصف ج|د|693465
27o|67 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم مجدى يوسف عبــــد|لرحمن |لمجد
2|8o3|ى ره|تـــسنيم خ|لد |م|م خ عل|م |لق|
42o6o7| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد صدف |حمد محمد مو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|س|ره |حمد |حمد محمد |لسيد|5|763
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنور| |لسيد |لسعيد يوسف ع442962
53o56o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوريه زكري| منجود |لزقي
9o84|2 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر رجبــــ |حمد عبــــد|لوه|بــــ
يم حسن27|844 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نيف حسن |بــــر|
254o|2طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف |حمد محمد محمد|لفيش|وى
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيه|بــــ محمد |بــــو|لحسن محمد||85286 معهد ع| 
35o985ر عبــــده لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مصط |حمد ز|
تـــج|ره بــــنه|محمد عل|ء |لدين |لسعيد محمد منصور328622
25439o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منيه عزبــــ محمد عبــــد |لمعبــــود |لرخ
62o5|| |تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرح|بــــ سلط|ن محمد |لسيد خف
4|o5|2ح|ن تـــج|ره طنط|محمد ع|دل فتـــ 
4o866|| تـــربــــيتـــ طنط|جه|د عم|د |لدين عبــــد |لد|يم عبــــد
43o389يم جمعتـــ يم محمد |بــــر| علوم طنط|منتـــ | |بــــر|
ندستـــ |سيوطع طه سيد محمد 875664
49|o|o|تـــج|ره |ل|سكندريهن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد شيحه
496o85|ه عبــــد|لحكيم محمد محمد |لفض حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
8o9289يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |حمد يونس |بــــر|
7o|742 حقوق |لزق|زيقيه | |يمن محمد رفعتـــ ع حسن عبــــد
45|22o لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ريه|م عبــــد|لمطلبــــ عبــــد| |لمد|
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حقوق طنط|عبــــد|لرحمن محمد مصط غنيم9959|4
يم ع|498347 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نو|ل خ|لد حسبــــ |لنبــــى |بــــر|
862o6|| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء محمود عبــــد| سعد|
تـــج|ره سوه|جشيم|ء تـــوفيق محمد حس |94|92
معهد ف ص |سو|نف|يزه |حمد بــــدري رمض|ن978|84
8oo386 يم مختـــ|ر مصط كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نتـــسنيم |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفجه|د محمد سيد محمد43|48
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ع |يه|بــــ عثــــم|ن |حمد39544 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 

حقوق |سيوطي|ر| محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لحكيم 882634
د|بــــ |لزق|زيق|لط ممدوح لط عطيه628777
33|o59معهد ف تـــمريض بــــنه| شيم|ء ن| مغربــــى |لسعيد
3324o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حس ع محمد ع
62o647تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد حسن محمد |لر|ج حسن تـــف
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم | عوض لظيم عوض  876525
5o|385زر|عه |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد محمد |حمد
حقوق |ل|سكندريهمن|ر عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لبــــ|سط ع 389|42
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود مجدى عبــــد |لبــــ| عبــــد |لر|زق |68656
64o9o4ندستـــ حلو|نعمر ك|مل ز محمد |لسيد
4o|85|حقوق |ل|سكندريهمحمد خميس محمد سيد بــــخيتـــ
4o254|لف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه|نعمه عبــــد |لن| |لسيد سليم|ن
ه88|269 صيدله طنط|نف جم|ل محمود ص
|د|بــــ |لم |ي|ر| ط|رق عزتـــ عبــــد|لعليم2883|8
وف|تـــسيف |لدين ع|دل حج|زي محمد26539| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o99|4كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحس|م مجدى كم|ل بــــسيو |سم|عيل محمد
صيدله |ل|سكندريهوق خ|لد مصط |لسيد محمد |ل|426364
4o55||تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |حمد عبــــد |لفتـــ|ح مبــــروك دغيدي
336o74حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر |حمد ف|رس محمود
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |م منتـــ مر| عبــــد |لع| دويد675623
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد مجدى محمد |لسعيد ثــــ|بــــتـــ3254|6
ندستـــ |لمنصورهعمرو محمد سعد |لبــــيو عبــــدربــــه694245
882o8|  تـــج|ره |سيوطمحمد ع عبــــد|ل سيد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمنه | أحمد حمدى محمد محمد مر436763
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجه|د |نور عبــــد |لعزيز ع89|63|
ف |بــــو |لفتـــوح |حمد بــــدر425863 تـــمريض |إلسكندريتـــ  |ر |
ى عبــــد |23744| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ عبــــد |لسميع خض
يم |حمد عيد |ل |692884 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد |حمد |بــــر|

وف|تـــلحسن نور |لدين صد عبــــد |لحميد محمد صد 42|5| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |يمن ع يوسف|329238
تـــمريض |سيوطسندس سيد ه|شم عبــــد|لع|ل  876979
ن| و|ئل |حمد فؤ|د مر 9|6278 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف سيد |حمد بــــيو63923
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره عبــــد |لمؤمن نبــــيل محمد رضو|ن6|6837
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه|ء زكري| حسن سيد |حمد |لنج|ر426782
6o2349د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م |بــــو|لر|ي|تـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح|
43o95||ح عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخن محمد رمض|ن عبــــد|لرحمن 
يم سليم|ن|58|442 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد خ|لد نجيبــــ |بــــر|
7o8|77يم محمد حسن يم |بــــر| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــنرم |بــــر|
رهمحمود عص|م |لدين عبــــد |لحميد محمود775839 تـــخطيط عمر| |لق|
|62o72ر عبــــد |لفتـــ|ح محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لفتـــ|ح م|
|235o3رهمر|م |حمد ج|بــــر محمد خليل ندستـــ |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد جم|ل ع بــــرك|تـــ|4||287
يكل|26825 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م عص|م عبــــد|لحميد 
ر محمد سعد عي255662 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــط|
رهم | مجدى عبــــد |لملك فرج رزق |25383| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفوزى عبــــد | فوزى عبــــد | حمد438672
يم495|33 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد خ|لد س|لم |بــــر|
44ooooري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدين| عم|د ممدوح ق|سم سعد

ش|م محمد عثــــم|ن97|7| رهس|ره  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
3427|o|تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عبــــد| حس عبــــد
63428oد|بــــ |لزق|زيق|بــــسمتـــ عزتـــ محمد |بــــوزيد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعن|ن محمد وليد |حمد حسن826566
حقوق ع شمسد |نتـــ جميل رؤوف عي 8473|3
يم685474 يم عبــــد |لبــــ|سط |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسه |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهعوض رمض|ن عبــــد |لوكيل محمد |بــــر495656
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نلؤى ع |م|م متـــو 82|62|
رهمن|ر جم|ل محمود محمد22956| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عم|ر ع محمد7658||
زر|عه |ل|سكندريهإنتـــص|ر سعد إسم|عيل س|لم422864
حقوق طنط|زي|د ع ع محمد |لعكش|372|4
8o7o86|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف|ء ع|شور سل|مه خليل
43o78o| تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء فرج محمد |لسيد |بــــو|لعن
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود نبــــيل محمد عبــــد|لحميد628726
8386|oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود عبــــد|لن| عمر جبــــر
 |حه وفن|دق |لفيوميتـــ سيد عبــــد|لرحمن |لسيد|325894
4oo883د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دين| عل|ء |لدين عبــــد | عبــــد |لعزيز

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحسن محمد حسن عبــــد |لعزيز |ل|كوح28839
4o|4|8| د|بــــ |لم |محمد محمود فرج |بــــو د|
ى|49749 د|بــــ دمنهور|عل| سليم|ن ع |لم
6o7873حقوق |لمنصورهحبــــيبــــه حسن عبــــد |لجليل طه |لكوش

رهمحمود عبــــد|لصمد محمد عبــــد|لحكم عبــــد636|4 حقوق |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| | رأفتـــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لد|يم75|259
ندستـــ |لفيوممصط |حمد سليم|ن محمد285825
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6oo9o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن مصط صل|ح عبــــد |لسل|م عشوش
ل||7||27 بــــ محمد  طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنور| عم|د | بــــو |لمو|
د|ر |لعلوم |لفيومدى رجبــــ حس|ن عبــــد|لبــــ| 93|65

تـــج|ره دمنهورمريم مؤمن مصط محمد كشك496652
علوم |لزق|زيقمحمد ط|رق |حمد فؤ|د |م 633976

6o57oيف محمد د|بــــ بــــ سويف|مديحه خ|لد 
|54o58حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن خ|لد شعر|وى حسن
499o44تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع |ء عبــــد|لحليم محمد عبــــد |لحليم بــــديوى
تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء زعف|ن حسن زعف|ن245258
6|677oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ند ع|دل محمد ع مندور
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|آيه سعيد محمد ع|صم3585|6
5|96o2طبــــ |سن|ن طنط|غ|دتـــ محمد محمود ع عبــــد |لسل|م عم
52647o| يم |حمد |ل وف|تـــح|زم مصط |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
6o66|3تـــج|ره |لمنصورهمحمد رض| |لسيد دبــــور
43o982كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرضوه ع|دل |لسيد ص|دق شعيبــــ
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدى |لسيد محمد جمعتـــ483358
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىزي|د جم|ل فريد محمد94|838
نوعيتـــ |لزق|زيقي|تـــ شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز مصط عوض782747
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء ش|كر |لسيد محمد|699743
تـــج|ره سوه|جحسن حمدى |بــــو|لحسن حس 879||9
رهعمر س| محمد عبــــد |له|دى32454 طبــــ |سن|ن |لق|

62o9|3|حه وفن|دق |لمنصورتـــنور|ن محمد حليم عبــــد |لرحمن خط| 
ندستـــ |ل|سكندريهل|ء صبــــ مصط خرمندتـــ|527724
رهم|رين| كريم مو زخ|رى235669 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ ع|دل مختـــ|ر عبــــد|لحميد طيلون544244
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه خ|لد عبــــد|لمنعم محمد7335|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجيه|ن محمد |بــــو|لحج|ج حسن836552
5o3337تـــمريض |إلسكندريتـــ أسم|ء رض| عبــــد|لرحمن مو
ف |لدين6623|5 يم  معهد ف ص |ل|سكندريهرض| |لسيد |لسيد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمنه | س| محمد |لصديق عبــــد |678966
6o34o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عزتـــ |لسيد حسن |لسيد مو
5o27|2زر|عه |ل|سكندريهندى |لسيد |حمد |لسيد سل|مه

9o62|تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|دتـــ خ|لد عبــــد | حس|ن
33o729ندستـــ بــــنه|رضوى عيد رش|د عبــــد|لعظيم كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |سيوطندى ك|مل محمد تـــوفيق  888469
6o8436يم رزق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم فتـــ |لسيد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــس|مح محمود جمعه |حمد5|8554 معهد ع| 
تـــج|ره |لمنصورهمرو|ن و|ئل حسن عبــــ|س حلوه697458
76|29oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنعمه فتـــ عبــــد |لجو|د سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم | عم|د |لكس|ن ز788454
علوم |لعريشحس|م |يمن نبــــيه محمد2863|3
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5o5764|زر|عه |ل|سكندريهعل|ء فوزى |حمد محمود عبــــد|لسل
|3|o65علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر خ|لد سعد حسن
|4o764م|م تـــربــــيتـــ حلو|نسيف |لدين خ|لد سيد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد |لسيد |حمد64|59|
34o46|رهل|ء حس|م |لدين حسن محمد تـــج|ره |لق|

259o54 صيدله طنط|جل|ل حسن جل|ل ل|ش
9o7|2o| ه م|دح |حمد ع تـــج|ره سوه|ج م
ره|ء محمود ع |حمد|282376 حقوق |لق|
5o785o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر خميس |حمد حل |لديبــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم ثــــروتـــ مهدي محمد643233
499o||يم |لعشم|وى كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرج|ء أيمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورآيه رش|د حن |لسيد|54355
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| عمر عبــــد|لسل|م حنطور|269356

رهخ|لد عبــــد |لنبــــي شعبــــ|ن محمد733|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
43o58oعلوم طنط|روضه |لسيد شح|تـــه حس |لص|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحبــــيبــــتـــ |حمد عزتـــ مصط ف|رس369957
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخس|جده محمد سليم|ن عبــــد|لستـــ|ر 4|4534
يم شلبــــى443759 زر|عه كفر |لشيخلبــــ شو |بــــر|
9|48o5  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد ممدوح فتـــ |حمد

53589| تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء ع عطيه ع
لسن ع شمس|سل مصط عبــــد |لع|ل |حمد محمد426636
7o352| صيدله |لزق|زيقمحمد جم|ل عبــــد |لن| عبــــد |لعظيم محمد عبــــد
78|25o لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمود |حمد |لسيد حس
علوم بــــنه|ي|سم كرم حن |لسيد عن| 357285
ف ح|مد عبــــد|لسل|م حبــــيبــــ269446 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــله|م |
يم ع حسن5888|4 يم ع |بــــر| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورندى |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخ|لد بــــغد|دي ق|سم خليل839869
7o7237يم ر |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ فريده |حمد م|
677o5oد|بــــ |لمنصوره|كريم محسن محمد عوض حسن
ف منيبــــ عبــــد |لحميد529|77 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقه|جر |
ف من |لكس|ن2342|3 علوم ري|ضتـــ بــــنه|م|ري|م |
يم |لمك|وى ن|675957 تـــج|ره |لمنصورهمن|ر ه| |بــــر|

57o35كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد جمعه |حمد
نوعيتـــ كفر |لشيخنغ|م محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد |حمد|442563

59875| تـــج|ره بــــ سويفحمد عم|د عبــــد |لمؤمن |لجبــــ|
9o6525 ديه سليم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم زغلول 
9o2697|يم سل|مه محمد حقوق سوه|ج حمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن |حمد محمد |حمد48553|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم عبــــد |لمنعم سليم|ن سليم|ن||7765
27o6oتـــربــــيتـــ حلو|نسل ج|د سعد ج|د

رهعبــــد |لرحمن س|مح عبــــد |لحفيظ |م45256| حقوق |لق|
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ء حم|ده نص عبــــد |لفتـــ|ح7|6844
328|ooندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد مرزوق |حمد محمد
27|ooo| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مينه محمود محمد خ
4o5888د|بــــ دمنهور|ف|طمتـــ ط|رق بــــخيتـــ محجوبــــ
رهديفيد يعقوبــــ صبــــ |سح|ق222857 تـــج|ره |لق|
45o673يه|م جرجس تـــوفيلس د|ود ندستـــ طنط|م
بــــي |لح|69378 د|بــــ |لمنصوره|حسن|ء محمد محمد |ل
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ه| جرجس عد تـــوم|س775847

يم محمود عبــــد |لمجيد عبــــ44486 رهضح| |بــــر| تـــج|ره |لق|
78785oه محمد لؤى |لسيد محمد حقوق |لزق|زيقن
33|5||| يم غني تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م| محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فلفل سل سيد محمد42568

رى|2735| تـــج|ره ع شمس |ر عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد |لجو
6o3||رهوف|ء حس عبــــد |لر|زق عبــــد |لمو طبــــ بــــيطرى |لق|
52o48|ندستـــ |سيوطحل|م صل|ح ج|بــــر محمود

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن محمود |بــــو|لعن عبــــد |لع|683843
223262| رهحمد جمعه مو ع مو تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسميتـــ |لسيد محمود عبــــد |لعزيز ز|يد93||52
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود صل|ح محمد محمد حسن784838
تـــج|ره كفر |لشيخشيم|ء محمود عبــــد |له|دى شلبــــى بــــندق36|437
علوم طنط|مروه سعيد محمد |لريس432889
ف عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن4|5||6 د|بــــ |لمنصوره|وعد |
7o435o تـــربــــيتـــ |لزق|زيقغ|ده |حمد عبــــد |لرحيم |بــــو |لفتـــوح
7o9439|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| منيه |لسيد محمد عبــــد |لجو|د

يم خط|بــــ|4286 د|بــــ بــــ سويف|دع|ء بــــليغ ز|يد |بــــر|
ف مصط ح|فظ ع33929 د|بــــ حلو|ن|منه | |

|49o36| ره|يم|ن محمد ج|د |لكريم |لسيد عبــــد د|بــــ |لق|
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|مريم طلعتـــ محمد عثــــم|ن رف|767784
زر|عه دمنهورعمر عبــــد |لحميد محمد |لطيبــــ28|2|5
ندستـــ |سيوططه |حمد ع حس 884784
6|o|72نوعيتـــ طنط|ع |ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز |لقرموط
رهيوسف ي| عز|لدين طه45557| تـــج|ره |لق|
يم |حمد محمد كريم|5728|2 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |بــــر|

يم6574| رتـــ/ري|ضتـــ|خ|لد مصط ف|روق محمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
48o69oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــزينبــــ محمد محمد |بــــوزيد
43o863كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسزينبــــ س|مح عبــــد | أحمد |لصفتـــى
7577o||ى محمد |حمد تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد ي
75o532 |ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ط|رق نعم|ن محمد |لتـــلبــــ
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | |سعد عبــــد | بــــطرس764548
4o|o53|حقوق |ل|سكندريهحمد يح عبــــد |لغ عبــــد |لقوى
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم |لسيد327955
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636773| د|بــــ |لزق|زيق||ء محمد |لبــــسيو ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن فريد عبــــد |لتـــو|بــــ محمود53635

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع|دل |لشح|تـــ محمد93|||3
892o6| تـــج|ره |سيوطحس محمد |لسعيد عبــــده
44383oزر|عه كفر |لشيخي|سم محمد سعيد محمد عتـــش
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم مل|ك فؤ|د |سكندر233479

رهحمد س| سليم|ن محمد كتـــ|تـــ|32496 تـــج|ره |لق|
32o79|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| ع عبــــد| محمد
5o|35|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهش|دى سعيد حربــــى خله مسعود
يم |لبــــستـــ77|543 كليتـــ |أللسن ج أسو|ندين| محمد محمد محمد |بــــر|
8oo6o7تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديع محمد نجيبــــ عل|م عبــــد|لبــــ|سط
32oo89زر|عه |لفيوممحمد سعد عيد محمد
754o|6يم |حمد مسعد  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن |بــــر|
ين أحمد |لروبــــى محمد منصور424998 ره|ش عل|م |لق|
|6|29oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدين| ع حسن محمد
3o765د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف||ء ع|طف عبــــد |لجو|د عبــــد |لعليم

تـــربــــيتـــ دمنهورندى محمد عبــــد |لغ عبــــد |لسل|م |7559|5
ره|منه | حس عيد محمد228853 د|بــــ |لق|
7ooo48|صيدله |لمنصورهيم|ن عبــــيد يسن |حمد
2366o6ره |م محمد حس سيد  |ط تـــج|ره |لق|
رهمصط حسي كم|ل حسي محمد7|2345 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد |لحليم عبــــد |لجليل عبــــد |لمجيد452262
ندستـــ بــــور سعيدندى محمد رض| محمد حسن محمود |763389
يم محمد ص|لح272458 يم محمد |بــــر| ندستـــ حلو|نبــــر|
6o3o34تـــربــــيتـــ طنط|حس|م فه فه |لعبــــد
7o7983كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفح|تـــم صل|ح |لسيد |لمر س|لم
علوم دمنهورعبــــد| ممدوح عبــــد|لرؤف فر|ج درويش328||5
695o22يم عم|رتـــ يم |حمد تـــوفيق |بــــر| ندستـــ |لفيومبــــر|
6o987oطبــــ |لمنصورهمحمد سم سعد جمعه
4o5|79|حقوق |لمنصورهحمد ح|مد عبــــد |لعليم محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|مروتـــ فتـــوح عبــــد|لخ|لق حسن 332493

ندستـــ ع شمسحمد محمد ن| محمد|38335
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل خ|لد مسعد |لفرعو |25264
|46o33د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه مصط محمد ص|دق
رتـــ|دين| خ|لد ص|بــــر عبــــد |لرحمن667|3| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدلتـــ |لم |نوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح مصط خليل846659

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمريم ممدوح عبــــد|لحليم محمود56|77
فنون جميله فنون |لم |سل عل|ء محمد |حمد 875322
68o3o3ر |بــــو زيد |حمد تـــج|ره |لمنصورهعزه ط|
7o|5|9|د|بــــ |لزق|زيق||ء شعبــــ|ن ع خ سيد |حمد
8373o2ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|فرحه جر|ح تـــه| حميد
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كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطف|طمتـــ صل|ح سيد ع 876926
423o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فوزى عبــــد|لعليم ع مر

4396o6صيدله طنط|وق خ|لد مصط مصط رزق
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|أروى حمدى عزتـــ رمض|ن سعد5|28|6
6o2o93|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل|ء حم|ده محمد |لسيد |لعزبــــ
ش|م مختـــ|ر ع676334 صيدلتـــ بــــورسعيدسل 
35|39o ر|ء س| عبــــد|لجيد محمد رهف|طمه |لز عل|ج طبــــي |لق|
3|9o|8زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسم| ول|ء محمد |لسيد
يم4|5435 د|بــــ دمنهور|س|رتـــ عزتـــ فرح|تـــ |بــــر|
يم633989 علوم |لزق|زيقمصط ه|دى عبــــد |لغف|ر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع |ء ع ن ع 329283
9oo224تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود محمد صل|ح |لدين |حمدحج
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــريه|م حمدى محمد |لسعيد ع676554 م |لع| 
8o4884لسن |لم |ريه|م عل|ء حس محمد|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه محمد فتـــح عبــــد |لونيس شنينه|255446
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمد عبــــد| فؤ|د447369
6|5|48| صيدله |لمنصورهحمد محمد عبــــد|لعزيز |بــــوعبــــد|
يم |لسيد عبــــد |لعظيم39983| ندستـــ |لفيومرضوى |بــــر|
ف محمد |حمد|755673 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــل|ء |
42543oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره حس محمد حس سليم|ن
5o9243د|بــــ دمنهور|محمد ي| كم|ل علو| |لش|ذ
4339o7معهد ف ص طنط|وق حس ن عبــــد |لع| |لبــــهن
تـــربــــيتـــ ع شمسدين| فوزى رجبــــ عبــــد|لقدوس3|3465
4o5579د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد |بــــو|لحمد محمد |حمد
4289o3يم أحمد خليل ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد أحمد إبــــر| ك.تـــ. ف رى و
9oo849 تـــج|ره سوه|جيم حم|د محمد عبــــد|لمجيد
63o584وف|محمود عم|د محمود عبــــد |لمنعم مر وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6|9o37حه وفن|دق |لمنصورتـــمن|ر |حمد عوض |لبــــديوى| 
معهد ف ص بــــنه|زينبــــ مصط محمد سعد256663
تـــج|ره |ل|سكندريه|ء حسن |حمد حسن محمد|6|4233
4o6928|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهلبــــ |حمد عبــــده شح|تـــه عبــــد
7o589| تـــج|ره |لمنصورهي|ر| عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو|بــــ متـــو
|44oo9|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنيه ع|طف حس |حمد
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن خلف محمد |حمد352787
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم بــــولس صموئيل عبــــد|لمل|ك د 832425
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد ع محمد معوض24435|

تـــمريض |لفيوم ند وحيد صل|ح عويس64393
تـــج|ره سوه|جمصط حس سيد |حمد |89936
2552o2د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فيبــــى يوسف |يوبــــ يوسف
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــده عبــــ|س سليم|ن978|76
6o7637|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن ز ص|بــــر روبــــى عثــــم|ن
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6o4||لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|سلوى محمود عبــــ|س حسن
مي6483|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ حس |لدردير 
4oo3o3ف عبــــد|له|دى رشو|ن فر|ولو حقوق |ل|سكندريهحمد |
273o37 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دي حس رمض|ن ع سعد |لدين
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ ع|بــــدين ط|يع||4|6|
ف |لهو|رى محمود سليم|ن697345 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــوق |
يم |سم|عيل ع |سم|عيل698827 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |بــــر|
6|o77oري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود |لسعيد محمد شح|تـــه
تـــربــــيتـــ |لعريشنجل|ء فتـــ محمد حسن  |لسيد شح768282
|5649o|رهحمد مصط شو زمزم طبــــ |سن|ن |لق|
836o23|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء ع محمد محمود
ندستـــ بــــور سعيدحمد ي| رمض|ن |لسيد |بــــو ط|يل5987|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ط|رق محمد محمد |دم نوي 436542

ه مفرح شعبــــ|ن محمد|56|52 علوم بــــ سويفم
479o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس| رجبــــ س| |حمد

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل حس عبــــده عبــــد |لغ |لدمنهورى49|5|4
7526o3علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم|ريو ن|  |د بــــطرس
636|2o طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم|ريه|ن مصط محمد |لحن
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | مصط شعبــــ|ن محمد35649|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ |حمد |لديبــــ محمد55|336
|5o657|رهحمد ع|دل فوزي |لسيد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع|دل عبــــد|لع|ل |لسيد سل|م333965
يم |لسيد فليفل679533 ر |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسم|ح |حمد م|
لسن ع شمس|يه محمد مصط عبــــد|لسل|م محمد|635338
9o|833 حقوق |سو|نرح|بــــ محمد سعد سيد
4|o3|6| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد محمد س| محمد |لبــــهن
4o392oتـــج|ره دمنهورك|مل |لعو ك|مل ع عي
تـــربــــيتـــ |لم |ن|ء رمض|ن خلف عبــــ|س8454|8
يل ج |لزق|زيقه|جر محمد |بــــوه|شم عقل626358 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
762|9oيم محمد محمود بــــر|يتـــ حقوق بــــورسعيدي| |بــــر|
ر7258|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رمض|ن يوسف ز|
43o542| |يم ش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م| ن| |لسيد |بــــر|
25342oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ثــــري| ط|رق مبــــروك دره
4o8555| تـــربــــيتـــ طنط||ء محمد |لسيد حسبــــ |
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ره محمد محمود محمد |بــــو عوف57995|
62365oتـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود عطيه عبــــد |له|دي عوض |ألديبــــ
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه س|مح ص|بــــر حس 35999|
7oo78||ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد زكري| |لسعيد ع |لوتـــيدى كليتـــ 
زر|عه مشتـــهرمحمد |حمد محمد عبــــد|لش| 343436
يم ع أبــــو دريع5967|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأم| إبــــر|
يم عبــــد|لفتـــ|ح8957|3 زر|عه ع شمسمروتـــ عزتـــ |بــــر|
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4|323oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم |حمد |لسعيد نور |لدين
و265896 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود رشدى محمود ز
6|949oطبــــ |لمنصورهعمر خ|لد فريد عبــــده مر
علوم طنط|عص|م محمد محمود محمد5|3|44
88|o67 طبــــ بــــيطرى |سيوطيوستـــ | فؤ|د صد غبــــروس

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط عبــــد|لبــــ| جمعه عبــــد|لبــــ| 68358
تـــج|ره |ل|سكندريهي عص|م تـــوفيق عثــــم|ن محمد489457
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد شح|تـــ |حمد226|34
|28o64|ندستـــ تـــ.خ|مس سل|م عطيه سعد عطيه محمد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
نوعيتـــ بــــنه|ن|ديه محمود ح|مد |بــــو|لمجد9|2666
تـــربــــيتـــ سوه|جم|رتـــ | ممدوح فوزى مجلع 547|92
6|76o5|ل|وي تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محسن حسن |لم
تـــج|ره |سيوطعبــــد| سعودى محمد عبــــد|لل|ه  893727
حقوق |لزق|زيقمن|ر محمد حس |لسيد6|3583
33||o4| د|بــــ د |ط|سل|م مسعود ع مسعود ع
|3|3|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر عبــــد |لحكيم عبــــد |لوه|بــــ ع|مر
د|بــــ بــــ سويف|ندى |يه|بــــ محمود |حمد ك|مل|5733|
32658o|رتـــ|يم|ن فوزى محمد مخيمر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2694o9|رتـــ|يه محمد رضو|ن |بــــوزيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ حلو|ن|سه طه شعبــــ|ن عبــــد|لجو|د3|2454
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسخلود ع |م |سم|عيل994|76
3554o2يبــــ ميخ|ئيل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم ميخ|ئيل و
336o25تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|رتـــ |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد
24o468آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يم عبــــد|لر|زق ه|شم محمد
ف حس طه رجبــــ424276 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود |
||978oتـــج|ره ع شمسيوسف و|ئل |حمد |لبــــغد|دى
8o7o35لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ره معوض عبــــد|لحكيم |بــــوبــــكر
68279oصيدله |ل|سكندريهه|جر وليد |حمد محمد عبــــد |لع|ل
697|5o معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد محسن سعد |لدسو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومو|ئل |سم|عيل محمد |لصف768887
8o756oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رض| |لسيد محمد محمد|
م محمد |لسيد محمد سعد|526574 حقوق |ل|سكندريهد
69o56|| ندستـــ |سيوطيه خ|لد رش|د مصط حس
|5o596ى عبــــد |لمنعم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم و|ئل خ
حقوق ع شمسمريم حس|م |لدين مصط |حمد59538|
|27oo2فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرح|بــــ محمود |لسيد حسن
|66|33| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد عبــــد | فتـــ عبــــد |
27|5ooل|ل ند|وى  د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى محمد تـــوفيق 
2564o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم ي| فتـــ عيسوى قطيط

ندستـــ حلو|نفه |يمن فه ع36482
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف مدحتـــ |سم|عيل |حمد67|42|
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|د|بــــ طنط|نوره|ن سعيد عبــــد |لغ |م |بــــو مهره432522
252o59ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لحكيم عبــــد|لسميع ع|مر
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد حس عبــــد| محمد634535
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود رمض|ن محمد ع شيحتـــ269944
ى عطيتـــ سمره772743 علوم بــــنه|س|ره سم خ
34|82oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|لتـــ خ|لد من عبــــد|لص|دق
7o7249علوم |لمنصورهنو|ل محمد |لمر يوسف |لمر
ندستـــ |سيوطحس|م مصط عبــــد|لعظيم |حمد  5|8793
يم9|3525 حقوق ع شمسبــــسنتـــ حس|م محمد |بــــر|
2|9o67حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحس|م محمد فوزى محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوموق مجدى حسن عيد|24886
7o2934 حقوق |لزق|زيقمحمد فؤ|د مختـــ|ر |م عبــــد |لغ
23864|| رهيه نور|لدين زين |لع|بــــدين عبــــد| زر|عه |لق|
|24o94| |وف|تـــميشيل عط| |بــــو شنبــــ عط ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
77|o28نوعيتـــ |لزق|زيقغ|ده |يمن |لسيد |سم|عيل
7o89||رتـــ ندستـــ |لمنصورهنس محمد محمد |لمصل |حمد ز
ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن ن| محمد حمزه شعبــــ|66263

معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد عبــــد |لرحمن محمد حس |لعو 698734
5o6837صيدله |ل|سكندريهندى |سل|م عبــــد |لحميد |لسيد مغ|ربــــه

حقوق بــــ سويفد| | سم خليدى عبــــد |399|5
د|بــــ ع شمس|رح|بــــ محمود عبــــد | |لسيد773449
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحس|ن |لحسي |دم |لزخ |دريس|773576
2269o7|رهحمد ج|بــــر |لسيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

4483oيم فنون تـــطبــــيقيه حلو|نس|ره صل|ح ع حمودتـــ |بــــر|
249o98|ى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ع عبــــد|لعزيز |لبــــح
75|38oتـــج|ره بــــور سعيدنور |لدين ي| محمود محمد |لعدوى
م|م||8|266 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن سم عبــــد|لفتـــ|ح 
رهمحمد س| عبــــد |لجو|د محمد|82|4| تـــج|ره |لق|
4628o7ثــــ|ر |لفيوم|ه|يدى عبــــ|س عبــــ|س عبــــد | شلبــــى
يم259348 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومدين| سل|مه عبــــد|لرؤف |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهسع|د ط|رق فرج | عفي 58||69
25|78oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود س| |حمد بــــدوى
حقوق ع شمسعمرو |حمد |م|م سنو8667||
4o8832يد ع يم أبــــو |ل ف |بــــر| ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحدير أ
تـــج|ره |سيوطمحمد سيد تـــوفيق دردير833623
يم |لشح|تـــ عبــــد |لمنعم قط|||684 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ مصط عمر محمد323737
4o6859تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن |حمد |لم|ظ محمد |لم|ظ
معهد ف ص |لمنصورهف|طمه عبــــد |له|دى محمد عثــــم|ن||6998
علوم كفر |لشيخمحمود منصور حتـــيتـــتـــ مطر|وى926|54

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدير محمد |حمد كم|ل عبــــد |لوه|بــــ|6474
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تـــج|ره طنط|نور|ن محمود |حمد مر فرج375||4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــ|سل خ|لد قطبــــ عبــــد|لحميد|63445
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد محمود |لسيد محمد775395
238427| ه |لسيد محمد |لسيد ع ره|م د|بــــ |لق|
معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء فؤ|د عبــــد |لر| طلبــــه |لبــــس963|62

6o822|د|بــــ بــــ سويف|حمد عبــــود محمد عبــــد |لحميد
7686o4يم محمد تـــربــــيتـــ |لعريشسميه |حمد |بــــر|
حقوق |سو|نمحمود |حمد سعد |حمد9||838
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمود عص|م |لدين حس عبــــد|لعزيز  875572
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نه|له ع حسن ع 592|84

3535oرهي|ر| ممدوح شعبــــ|ن سليم|ن ص|لح صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسعيد مر |لسيد رجبــــ484269
حقوق |لمنصورهه|جر خ|لد محمد عبــــد|لرحمن ع|مر633295
7o56|6|يم محمد |لحد|د ندستـــ |لمنصورهحمد حس |بــــر|
تـــج|ره |سيوطندي حس محمد |حمد849925
ندستـــ بــــنه|ع محمد ع شح|تـــه262434 كليتـــ 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمه| محمد عبــــد |لعظيم ع 22656|
227o46ف محمود عبــــد|لعظيم شعل ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |
تـــج|ره طنط|عبــــد | محمد عبــــد | معتـــمد9|6862
357|2o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ل|ء جم|ل عبــــد| |لمن مو
6944o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم |حمد ع ع |بــــو حس
|3497o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممهند |س|مه محجوبــــ مصط
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن محمد محمد محمد ج|د |276658
6o7976يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم |حمد محمد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نطه مجدي ص|وي |حمد|9|844
تـــج|ره ع شمسمن|ر شح|تـــه |لسيد شح|تـــه عطيتـــ355668
7o374||د|بــــ |لمنصوره||ء يوسف فوزى خليل يوسف
||98o5ى وف|جون ه| سليم |لم وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم أم|م492929 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد | فيصل صل|ح إبــــر|
ه صموئيل بــــ|سليوس جرجس|33597| حقوق حلو|نم
44o9|| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمود ع|دل حس سيد أحمد حس
|3o5o2 رهحبــــيبــــه محمود محمد حس|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
8352o6|معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دى|ء نور |لدين عبــــد|لمجيد محمد
حقوق ع شمسدع|ء خ|لد |حمد عبــــد |لفضيل995|76
2|6o|7تـــج|ره ع شمسسنتـــ|ن| ع|دل جوده د|ود
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهندى محمد س| ص|دق |حمد ص|786|2|
رهيوسف بــــكر عبــــد | جمعه23566 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

6o2o|5ه عبــــد|لمنعم عبــــد|لجليل حفيضه تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سم
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|عزتـــ ع عبــــد |لسل|م محمود شمس |4|||43
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد عبــــد|لقوى عبــــد|لسل|م عبــــد|لقوى424579
|لدين حل زكري| محمد236662 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه ن
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263oo7|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمود عبــــد|لحميد ند 
طبــــ ع شمسمصط حمدى محمد |لبــــي |لبــــي438767
85o46o ي كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدعبــــد|لفتـــ|ح |يمن عبــــد|لفتـــ|ح 
يم |حمد ص|لح566|5| ه رمض|ن |بــــر| د|بــــ حلو|ن|م
ف س| رمض|ن |لحنو ||26286 طبــــ |سن|ن طنط|حمد |
7o54||د|بــــ د |ط|محمد |لسيد محمد محمد ع فوده
طبــــ |سيوطمن|ر عبــــد|لعزيز |نور عبــــد|لعزيز 875292
ره|بــــسمه |سم|عيل محمد عبــــد |لحليم35||5| د|بــــ |لق|
علوم |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح منصور حس 643337
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــس|متـــ |حمد محمد |بــــو|لعل| شح|تـــتـــ524883
تـــج|ره دمنهوري|ر| ع سعد سليم|ن بــــكر8353|5
يم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود ك|254843 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــر|
44o244تـــربــــيتـــ كفر |لشيخند| بــــسيو محمود عوض زبــــ|دى

7o372لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمود كم|ل |لدين محمود محمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد محمد جمعه57936

ف ك|مل سليم46453| رهندى | زر|عه |لق|
6372|oر طلبــــه محمد عبــــد| تـــميم تـــج|ره |لزق|زيقمحمود م|
25596o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لسميع جم|ل عبــــد|لسميع دويد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حن|ن ع بــــسيو عبــــد|لعزيز489843
تـــج|ره ع شمسل |ء |س|مه محمود حن 25762|
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن مصط حس مصط صقر486673

4oo69|د|بــــ حلو|ن|سم|ء حمدى عبــــد |لحميد حسن
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد حزه|76558
2|38o4| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد وليد |حمد محمد مصط
7o4663|تـــج|ره طنط|حمد مجدى حس عبــــد |لعزيز
354|o3كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل ك|مل عبــــد|لنعيم محمد عبــــد|لنعيم
329o92د ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صل|ح ع مج|
ندستـــ |لمنصورهنور |لدين ع ع |بــــو |لعل|675377

45o3o رهمحمد رجبــــ عبــــد |لخ|لق بــــش علوم |لق|
879o47|ف ومس|حه |سيوط  حمد عر|بــــى محمد محمد ك.تـــ. ف رى و
692o74معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن ش|مخ صبــــرى |حمد
ندستـــ طنط|عبــــد |لحميد عمر عبــــد |لحميد عمر7|48|6
حقوق سوه|جمحمود كليبــــ عبــــده بــــدين 2677|9
7o5836خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمد |حمد |لسعيد عبــــد |لبــــ| محمد
78ooo5|زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــ|ء |لسيد مصط محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء شعبــــ|ن محمد محمد عبــــد |لرحمن777339
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر محمود |حمد سيد |حمد |لزي|78|253
26o643ره|د | محمد منصور |بــــوزيد ثــــ|ر |لق|
4o5379 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ عبــــد | محمد عبــــد | ع
تـــج|ره |لزق|زيقدين| عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|م ع784465
7666ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|يوسف محمود عيد يوسف قويدر
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وف|تـــرضوى |لسيد سعيد |لسيد عبــــد |لع|ل8852|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8|326oتـــج|ره بــــ سويفيوسف عم|د |لدين عبــــد|لر|زق محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد جمعه |م|م بــــدوى|47499
6o83|o بــــه |لسعد معهد ف تـــمريض طنط| آيه |لسيد مسعد و
تـــج|ره ع شمسرج|ء عمرو رج|ء حس ع درويش9537||
3|435oد|بــــ |لفيوم|يوسف جم|ل عزتـــ محمد
27o|34|يم |لقرو نوعيتـــ موسيقيه |شمونحمد سم ح|مد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوممن|ر سيد |سم|عيل ك|مل72299
نوعيتـــ |لزق|زيقنه|د ط|رق عطيتـــ |لبــــند|رى دسو 5|7768
76559o كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمود مجدى سيد |لعيو
حقوق حلو|نع|دل |س|متـــ محمد محمد4857|3
687o46|بــــي |لجد ي بــــره|م |ل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيه |ل
45|o|2ندستـــ طنط|ي| عبــــد |لحميد سند ورده
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمرو كم|ل محمد عبــــد|لمعروف758777
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |لسيد محمد حسن|523639
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد مصط |لشح|تـــ عبــــد |لسل698637
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد عل|ء |حمد سليم|634358
د|بــــ |لمنصوره|ه|له ط|رق غ|نم |لسيد محمد غ|نم7|6897
تـــج|ره سوه|جيوسف ح|تـــم محمود عبــــد|لغف|ر دي|23459
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــل|ء حمدى عط| ع |759553

رهه|جر |بــــوزيد محمد عبــــد|لق|در49255 تـــج|ره |لق|
828o96حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينور| خليفه ع حسن
|59|o5د|بــــ ع شمس|حسن |يمن سيد عبــــد |لعزيز
69o258يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|ميس |لسيد بــــدير |بــــر|
756o25ندستـــ بــــور سعيدمحمد ع محمد ع
3|29o3|تـــج|ره ع شمسحمد عل|ء عمر عبــــد|لنبــــى
علوم بــــنه|دين| صبــــرى سعيد عبــــد|لحميد سل|مه334|33
يم محمد عبــــد|لنبــــى خميس6|4924 د|بــــ دمنهور|سعد |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد س|مح محمد محمد |حمد453327
35546o ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ي|سم خلف سيد حس
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرح|بــــ |حمد محمد دي|بــــ259754
5o9o63 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد | مسعود فرج محمد عبــــد|لرحيم
88978o ين محمد عبــــد|لرز|ق حمد|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطش
44226oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخفه |لقد| فه |لمعد|وى
ندستـــ حلو|نيه |لسيد محمد عبــــد|لر|زق|5483|2
8269|o| تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه محمود فرج ج|د
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|م |لحس عبــــد|لعزيز سليم|545|25

ره|من|ر |حمد محمد ك|مل حمزه44497 د|بــــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد محمود سيد محمد عبــــد |لق|در457|6

483o3|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر محمد فتـــ |بــــو |لعين ع
رهمحمد محمود |بــــو |لعن عبــــد |لونيس6|626| تـــج|ره |لق|
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7|o57تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم بــــكرى مصط محمد
848o27تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نه|له |لسيد |دم |سم|عيل
248oooندى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمريم عبــــد| محمد 
8|o942|يم عبــــد تـــج|ره |سيوط عبــــد| |بــــر|

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومل|ء محمد |حمد |بــــوسمرتـــ||6656
4o59|7كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوستـــ | عط| ج|د بــــطرس جرجس
تـــج|ره ع شمسرحمتـــ محمد |نور جمعه |حمد75|345
7o5542|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد جل|ل محمد محمد شط
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | ع|رف |لسيد |حمد3|367|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخ|لد محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعظيم752395
5o2548د |حمد طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأحمد |يمن عبــــد|لسل|م مج|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|نور| ن| خليل محمد عويضتـــ349627
ره|شيم|ء عبــــد|لرحمن سيد بــــخيتـــ235856 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
68o355علوم |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لحميد |لسيد عسكر
جر عبــــد |لل|ه |حمد65243| ره|رضوى ز د|بــــ |لق|
62o|59ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدعبــــد | |لسيد عثــــم|ن |لسعد شح
34o432رى تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |دتـــ عثــــم|ن ع |ل|ز
88o386|يم كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج حمد |لسيد عبــــد|لحميد |بــــر|
ى762668 تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد محمد محمد أبــــو |لنور |لم
9o449| ى عد وليم لبــــيبــــ تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــن
طبــــ |لمنصورهف سم محمد عيد عوض|688892
لس ه| س| فرح|ن|446|8 تـــج|ره |سيوطك
6|2o72يم ونس طبــــ طنط|صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز |بــــر|
4|92o3تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنتـــ | س| عبــــد|لفتـــ|ح |لش|ف محمد
33465o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد من يوسف عبــــد|لحميد
832o|7 كليتـــ طبــــ أسو|نس|ر| محمد عبــــد|لر|زق ذ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط محمد محمد محمد تـــر|بــــيس282||5
||65|oد|بــــ ع شمس|سوسنتـــ تـــ|مر عزتـــ بــــسخرون
64o752تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد صل|ح عبــــد |للطيف يونس محمد يونس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسملتـــ خ|لد مغربــــى محمد323734
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم |حمد عبــــد|لمنعم |حمد عم|ره55|638

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء عبــــد |لمن عبــــد |لد|يم ح|فظ|38367
ش|م حن محمود53847| رهعبــــد |لرحمن  حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض طنط| خلود شعبــــ|ن متـــو خ 429289

يم حس محمد44|32 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | |حمد |بــــر|
52o8|4تـــج|ره دمنهوردع|ء حسن حسن |حمد غنيم
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع عبــــد |لستـــ|ر ع446733
ندستـــ |سيوطعبــــد |لعزيز عبــــد | عبــــد |لعزيز عبــــد 777798
تـــج|ره |لزق|زيقشه|بــــ |حمد محمد فوزى |حمد صبــــور633874
تـــج|ره |لزق|زيقن|در |لشح|تـــ حم|د ع|مر634586
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحسن |حمد شعيبــــ طنط|وى|75668
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43o639|صيدله طنط|يم|ن محمد ن عمر
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمرو محمد |حمد |لسق| ند|43|624
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريم محمد محمد |لبــــربــــ 7896|6
يم عبــــد||4|438 نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن عبــــد| محمد |بــــر|
4277o6علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط |لسيد |لمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده حس خليفه سليم|ن833555
6|43o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد عبــــد|لحميد سيد|حمد حسن محمود
ره|حمد يح ج|بــــر عبــــد|لعزيز|7958|3 د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسحمد سيد |حمد سيد|44462|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروضه |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعظيم عز 7|7769
32895o|تـــج|ره بــــنه|حمد عل|ء فتـــ عبــــد|لق|در زي|دتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه عيد رمض|ن عبــــد|لرؤف243546
5o7978تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنغم محمد جبــــريل مه ع
|د|بــــ طنط|من|ر محمود محمد |لتـــلو| 434625
47566o|تـــج|ره |ل|سكندريهآلء فتـــوح فتـــ سليم|ن عوض
244o22|يم محمود عبــــد|لعزيز زر|عه ع شمسحمد |بــــر|
35o23o|حقوق بــــنه|حمد رمض|ن رمض|ن محبــــوبــــ
فنون جميله عم|ره |لم |يوسف رفيق مر|د عبــــد|لملك8369|8
89|68oيم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود ممدوح عبــــد|لرؤف |بــــر|
92o4o3 ف ومس|حه قن|محمد طه خزيم عبــــد|لعزيز ك.تـــ. ف رى و
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ع|دل محمد |لسيد محمد عم|ر449768
لس محسن شكرى حن| ف|نوس773888 ندستـــ ع شمسك
يم محمد عفي |46|29| وف|تـــحمد |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| محمد عبــــد| مصط عثــــم|265747
تـــج|ره |لمنصورهتـــوفيق عبــــد |لرحمن تـــوفيق حس عبــــد 679389
د |لسيد س|لم|756782 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء مج|
3|8o77حقوق حلو|نيوسف محمد |حمد |لرف| ه|شم
69o3o9|تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن لط بــــدير نور |لدين
8855o| يم معهد ف ص ري|ضه |سيوطسيمون رفعتـــ رف|ئيل |بــــر|
بــــي ||68247 معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء حس|م ع سعد |ل

يم4352| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن|دين عص|م ف|روق |بــــر|
77622oعلوم بــــنه|من|ر |يمن محمد |لسيد
ندستـــ كفر |لشيخمن ج|د |لربــــ عبــــد |للطيف غ|زى452247
علوم كفر |لشيخفوزى |ديبــــ فوزى لبــــيبــــ عبــــده323|44
42665oزر|عه |ل|سكندريهف|طمتـــ ع بــــش ع زلط
8955o6  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــيشوى مدحتـــ عد سمع|ن
9o632o ى ملك خلتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريتـــ| خ
بــــي 69|689 ندستـــ كفر |لشيخمحمد رسل|ن محمد |ل
حقوق |سيوطي|سم |لبــــسيو ج|د عبــــد|833434
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره محمد سليم|ن مه |85868
يم عثــــم|ن5||755 د|ر |لعلوم |لم |سهيله |لسيد |بــــر|
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||562oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حس عبــــد |لرحيم |ل|ن|وي
د|بــــ حلو|ن|من|ر رمض|ن محمود ق|سم34246|
4o8867تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم |حمد محمد |لغزو
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود مصط |لسيد ع عبــــد |لع|ل694457
7|o573طبــــ |لمنصورهشيم|ء ع |لمهدى |لوصيف عبــــد |لل
484252| تـــج|ره طنط|حمد ص|بــــر محمد محمد نور|
طبــــ كفر |لشيخمحمد عصمتـــ جمعه تـــ|ج |لدين  عبــــد |436462
6o2483تـــربــــيتـــ طنط|نجوى يوسف عبــــد|لمطلبــــ يوسف |بــــر
89|45o  حقوق |سيوطمن|ر حس خلف | عبــــد|لفضيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد عبــــده ح|فظ عبــــ|س|494784
صيدله |ل|سكندريهع محمد عثــــم|ن ع سيد476969
7oo988تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه ي| |سم|عيل |حمد عويس
يف محمد |لمملوك428236 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرحمتـــ 
ى22982| يم رجبــــ |لم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| محمد |بــــر|
م سلط|ن82|366 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسك|تـــرين نويل سيد
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن عبــــد |لص|دق عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 83|56|
يم محمد عبــــد |لعزيز محمد |لمغربــــى698694 تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــر|
5|7o99تـــربــــيتـــ دمنهورنه|ل |حمد محمد جمدتـــ

د|بــــ ع شمس|محمد  |ء |لدين عنتـــر عبــــد|لمجيد8663|
7o3668تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد مجدى فتـــح | مصيل |لديبــــ

6oo63|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ |حمد سيد عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء حمدى عبــــد|لحفيظ حسن |6|264
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمل |سعد سليم عبــــد|لرحيم|327289
ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد |لبــــره| من عوف |لبــــره636575
ف ومس|حه |سيوط حمد طه |حمد ج|بــــر|887433 ك.تـــ. ف رى و
9o4439 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود ع|طف حسن |م
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد ع |لعز|وى638366
تـــج|ره |لمنصورهس|ره ح|زم |لشح|تـــ ر|مز مصط |69856
تـــج|ره بــــنه|س|ره سعيد عبــــد|لمنعم حس |حمد 5||233
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف يح سعد خلف357993

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمد رمض|ن محمد طه58776
8997o8 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جع ممدوح عبــــد|لرز|ق مهدى

68o37د|بــــ |لفيوم|س|رتـــ عبــــد |لن| عبــــد | |بــــوبــــكر
24|2ooرهصموئيل جميل |ديبــــ ر|غبــــ حقوق |لق|
339o74د|بــــ بــــنه|ي|سم ص|لح محمد عبــــد|لو|حد|
د|بــــ ع شمس|ي|سم محمد شعبــــ|ن ز 348439
3428o4بــــه حبــــيبــــ يم و كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم عطيتـــ |بــــر|
|5o64oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف محمد يوسف عز |لدين

يم34534 رهي| محمود عبــــد|لعزيز |بــــر| حقوق |لق|
لسن ع شمس|ن|دين جم|ل عبــــد |لرحيم |حمد773327
226|8oيم حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خليل محمد خليل |بــــر|
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|5557oحقوق ع شمسس|ره محمد |حمد ز|يد بــــرك|تـــ
|ن|393|83 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه عصمتـــ ثــــ|بــــتـــ ع
43o566| د|بــــ طنط|حسن|ء ش|كر محمد ك|مل عبــــد|
675o84 |ندستـــ |لمنصورهمحمود ح|تـــم محمود ي |لحلو
8ooo6o|طبــــ |لم |حمد مجدي |حمد |بــــوزيد
|592o8يم علوم ع شمسعمرو عص|م محمد |بــــر|
6oo7|2|زر|عه طنط|ل|ء |يه|بــــ محمد |حمد غ|زى
6998o3|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسميه مصط ح|مد نج
85o295تـــج|ره |سيوطمحمد عوض مفل|ح دمرد|ش
وف|تـــعمرو عص|م محمد فه |لسيد |لرف773886 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
رهدين| ربــــيع طه عبــــد |لحميد94|58| علوم |لق|
رهمن|ر |يمن عطيه حن محمود29964| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
26oo87وف|تـــرحمه |حمد فه سليم|ن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف خ|لد عبــــد |لعليم ع عبــــد |لعليم523927

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف||ء معوض محمود حس |62|63
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومرحمه رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح رجبــــ حسن29|64

43o583تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ريم ن| عبــــد|لغ حسن عويس
7o322o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمود حسن ع حج|ج
ف محمد سعيد محمود349239 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |
27o797كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ مجدى |لسيد محمد |لصبــــ|غ
تـــمريض كفر |لشيخأم| محمد |لسيد عبــــد |لوه|بــــ83|435

22o53ره|بــــتـــس|م |يمن عبــــد |لمنعم عبــــد |لمقصود د|بــــ |لق|
7o63|5عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ محمد عوض |لسيد |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد|للطيف ع محمد غ|نم3|6424
623o98يم |لحفن|وي ندستـــ د |طح|تـــم حمدي |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد س|مح محمد عبــــد |لق|در7|7523
ر|ء محمد |ل|نور تـــوفيق828463 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ز
52|36o زر|عه دمنهوريم|ن جوي محمد عبــــد |لفتـــ|ح بــــهن
وف|تـــحمد محمود س|لم|ن محمود س|لم|28|753 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رتـــ|سمر حس|م سم عبــــد |لعزيز933|5| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

وف|تـــبــــ|ف ميل|د بــــولس ميخ|ئيل5743| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
رهمنتـــ |حمد | |س خميس ع42369 عل|ج طبــــي |لق|

يم|78368 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلولو |لدمرد|ش غنيم |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوروق عبــــد|لعزيز |لسيد منصور249947
34oo6oرهمروتـــ |حمد |لشح|تـــ محمد سل|مه عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمرفتـــ جور حن| عوض|4264|
ف |م |حمد حسن758948 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد |لرحمن |
علوم ري|ضتـــ دمنهورسم|ء |بــــوبــــكر |لعربــــى حسن|447646
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد رض| |لسيد محمود |بــــو يوسف|245848
تـــربــــيتـــ ع شمسر | س| عز متـــى|324364
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه رجبــــ |لسيد عدس|259882
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9|278o تـــربــــيتـــ سوه|جمريم |لقس د| |ل د|وود ك|مل
تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ ح|مد محمود محمد 886846
7o3269معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــسنيم محمد مصط حس |بــــو حشيش
9|o373 علوم سوه|جحبــــيبــــه طلعتـــ محمد محمود
36o5o2|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سم|ء يوسف |حمد يوسف
4|2oo|د|بــــ طنط|حس دي|بــــ ح|مد مدكور|
م|م عثــــم|ن 76|894 معهد ف ص |سيوطف|طمه جم|ل 
طبــــ |سيوطس|ر| مو |ي | ملك 883665
نوعيتـــ عبــــ|سيهي|سم |حمد عطيه خليل د|وود67482|
355o87ر |حمد طلعتـــ معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــزينبــــ ط|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط مجدى |لسيد غيثــــ775643
9oo|72 صيدلتـــ |سيوطبــــيشوى صفوتـــ ميل|د عرندس
8o44ooر|ء معلوف محفوظ محمود فنون جميله فنون |لم |ف|طمه |لز
7533o5|تـــج|ره بــــور سعيدحمد جم|ل حسن عبــــد |لسل|م
م|29895| د|بــــ ع شمس|يفيتـــ |يه|بــــ |ديبــــ |م
تـــج|ره بــــور سعيد |لحسن عطيه عوض|75664
62o2ooتـــج|ره ج|معتـــ د |طرن| محمد عبــــد |لعزيز عثــــم|ن
يم عبــــد | عط68|||7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمل عبــــد |لبــــ| |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره ر| عبــــد |لعزيز عطوه684|77
صيدله |لمنصورهحمد منصور سعد محمد عثــــم|ن|686975
يم |لسيد عوض749|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسدى محمد ز مر24263|
48oo58يم أبــــو عو|جتـــ تـــج|ره دمنهوركريم محمد إبــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|للطيف عبــــد752|4
8oo|35ندستـــ |لم |ش|دي |م محروس نجيبــــ
حقوق |لمنصورهسل ع|طف صديق حسن بــــليله678767
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد محمود محمد |حمد|755556
7o||o6تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع |حمد عبــــد |له|دى |بــــو |لنور
زر|عه طنط|شيم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود5877|5
75986o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن عل|ء |لدين محمد مصط

لع| تـــسويق شعبــــتـــ نظم تـــجمع أول|محمود رمض|ن مه |حمد7|864
487o68|يم كف تـــج|ره |ل|سكندريهي|س محمود محمود |بــــر|
5|88o9تـــج|ره دمنهورف|طمتـــ جم|ل بــــلتـــ| حشيش

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفسمر عبــــد |لمهيمن عبــــد |لحميد سيد55235
د|ر |لعلوم |لم |محمد محسن ع عبــــد||744|8
36o856ى معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــن|ن ط|رق معز عبــــد|لمقصود بــــح
طبــــ بــــنه|س|ره بــــكر متـــو حس 263273
526o6|ف جل|ل أحمد |سم|عيل ندستـــ |ل|سكندريهعمر أ
6o6773د|بــــ |لمنصوره|محمد عص|م محمد جل|له
27oo52تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|رف |لغريبــــ حج|زي عبــــد|لمجيد

د|ر |لعلوم |لفيومسعيد عطيه شعبــــ|ن عويس76287
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436o3يم رهدين| رس ع |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع ع محمود محمد مصط 779654
837|4o|يم محمد عبــــد|لبــــ|سط |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىبــــر|

6536oد|ر |لعلوم |لفيومتـــغريد محمد عبــــد | محمد
علوم |لم |يم|ن محمود عبــــد|لحفيظ عبــــده|9576|8

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدع|ء مجدى صل|ح فيصل68582
6o3273|ى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد و|ئل |حمد |لعج
427o34زر|عه |ل|سكندريهم|دون| كم|ل صبــــ  |د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لعزيز حس |بــــوبــــكر حس 272567
288o|7ف خليل |لسيد يوسف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــيمن عم|د رشيد لبــــيبــــ334|82
8o2o3oصيدله حلو|نبــــيتـــر كم|ل نصيف ميخ|ئيل
885o33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرضوى عيون عبــــد|لجو|د فرج
336o85د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دي عص|م ر|تـــبــــ عبــــد|لصمد|
6o8oo5صيدله |ل|سكندريهآل|ء |حمد |حمد علو|ن
يم حمدى767656 تـــربــــيتـــ |لعريشتـــسنيم مدحتـــ حم|د |بــــر|
4o4452حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن محمد |حمد |لسيد

تـــج|ره بــــ سويفكريم عبــــد |لحفيظ يوسف عبــــد |لحفيظ43|53
6o|372|نوعيتـــ طنط|نوره|ن س| |سم|عيل |لنعن
895o33 طبــــ |لسويسع حس حسن حس
د|بــــ د |ط| |لسيد عثــــم|ن |لسعيد حم|د||6856
7o7828 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد صفوتـــ محمد ع
43o7o7صيدله طنط|دع|ء عبــــد|لسل|م مصط |حمد |بــــوشوشه
63256o|ف خليل محمد فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء |
ه خ|لد |حمد محمد|896478 كليتـــ |أللسن ج أسو|ن  م
حقوق |لمنصورهسل|م محمد محمد |سم|عيل عبــــد ||67793
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــس|ره عزيز عبــــد|لمو |لسم|وى268664
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن محمد س|لم|ن سل |768639
9o3459  ف |لدين |حمد عبــــد|لرحمن تـــج|ره سوه|جمحمود 
ف يوسف |لبــــ|كر خف| 898|34 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه| |
473ooرهشيم|ء ن|فع محمد علو|ن طبــــ بــــيطرى |لق|

9o||9o|حه وفن|دق |ل|ق حمد جميل |حمد عبــــد|لحليم| 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــيتـــر نظ عبــــده متـــى |بــــو |لسعد9794||
2382o3تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء مح رشدى سيد
5|8oo2|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورجه|د حس خميس |بــــو |لوف
783o88| تـــمريض |لزق|زيق يم|ن حس عبــــد |لعزيز حس
47969o ر محمود عبــــد|لرحمن مصط ندستـــ |لفيومعمر م|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مجد ك|مل خلف عبــــد|لغف|ر|6533|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء عمرو محمد من محمود سعودى7879||
|د|بــــ |لم |غ|ده منتـــ ج|بــــر شح|تـــه6353|8
طبــــ |سيوط  حمد |س|مه |حمد عبــــد|لحكيم||2|882
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68o|87|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |لسعيد محمد عبــــد |لعزيز
8245o4|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد تـــ|ج محمد تـــوفيق
6o9223د|بــــ |لمنصوره|زي|د تـــ|مر ع فؤ|د حسن
يم ش| 485537 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق محمود محمد |بــــر|
4o88ooتـــج|ره طنط|م ك|رم محمود |سم|عيل طه
437o7|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــتـــس|م مختـــ|ر محمد محمد بــــ

3o|55د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى عبــــد | |حمد ع
4o77|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن حسن يوسف محمد حسن|
8|o294| تـــج|ره |سيوطحمد حسن محمود ع
9o2oo8 يم ع تـــج|ره سوه|جشيم|ء مجدى |بــــر|
27o|84معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيف |لدين محمود عزتـــ محمود جميل
8o6|ooلمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |كريم صل|ح فتـــ محمد|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د |س|مه ع حسن3864|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ريه|م خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمؤمن348789

ف فرغ جمعه33968 ر|ء | تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |لز
5|o8|2 طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد ي| ر| عبــــد |لحليم عبــــد
د|بــــ |لفيوم|حمد محمد قر عبــــد |لجو|د|65466

يم تـــوفيق |حمد جمعه689226 ندستـــ |لمنصورهتـــوفيق |بــــر|
د|بــــ دمنهور|ي|سم شعبــــ|ن |نور |حمد7565|5
يم خليل99|346 تـــج|ره ع شمسمحمد س| محمد |بــــر|
بــــه859695 علوم |لم |ي|ر| ن|ير معزوز و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــه | مصبــــ|ح فتـــ | |س|6|845
6o2947د|بــــ |لمنصوره|محمد مصط محمد شعبــــ|ن
7oo769طبــــ |لزق|زيقي|س صبــــرى عبــــد | محمد شعيبــــ
د|بــــ ع شمس|يه مجدى عبــــد |لتـــو|بــــ تـــوفيق|773629
|د|بــــ |لم |يم|ن محمود |حمد محمد|2282|8
497o65حقوق طنط|نوره|ن شعبــــ|ن محمد |حمد شكر
7o|9|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلسيد نور|لدين |لسيد محمد عبــــد |لحميد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ي| سيد محمد زرد|342899
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم عيد محمد |سم|عيل بــــدر|3424|
||89|o| |يم عط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرحمه سم |بــــر|
نوعيتـــ |لم |ن|ديه تـــو عي عبــــد|لسل|م857567
49o876يم عبــــد|لرسول |لضوى حقوق |سيوطرو|ن |بــــر|
35862oلسن ع شمس|دير سيد عبــــد|لشهيد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره بــــور سعيدرضوى |حمد |لسعيد محمد عزبــــ764677
ف رشو|ن سيد63382| حقوق ع شمسسل |
وف|يوسف عبــــد | عبــــد |لحكيم محمد |857|2| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
48484oيم حقوق |ل|سكندريهرضو|ن |حمد رضو|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لبــــ| صبــــرى محمد محمد972|69
|55477| تـــج|ره ع شمسحل|م |حمد سعيد محمد عبــــد |
تـــربــــيتـــ حلو|نندى مصط |حمد خليل264|6|
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حقوق بــــ سويفرح|بــــ محمد رف| محمد8877|8
847|o8كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نر| | عبــــد|لع| |لسم|ن |حمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد |لرحمن رجبــــ ع |ل|م حس 37452
|227o4ين |حمد محمود |بــــوزيد د|بــــ ع شمس|ش
طبــــ |لسويسمحمد حم|ده صبــــ يوسف755997
يم خ|لد محمد عبــــد |لخ||3|464 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد |بــــر|
لسن ع شمس|دين| عص|م محمد عطيه حن 46265|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لحميد ح|مد بــــدر |لدين5|4374
4o57|3| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمنيتـــ رض| محمد ز فتـــح |
رهيوسف محمد فؤ|د محمد22686| صيدله |لق|
5o|736زر|عه |ل|سكندريهن|ديتـــ عبــــد |لخ|لق |بــــوزيد محمد
تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ء عوده س|لم سليم|767367

رهيه غ|نم |لسيد محمد|3|334 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
49645oف شو عبــــد|لعزيز عم|ر تـــج|ره دمنهورد | أ
9|2o39 لس نبــــيل بــــش|ره |رم|نيوس طبــــ سوه|جك

28o79يم يم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | سعد|لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشمر|م مدحتـــ |سم|عيل عثــــم|ن رضو|ن767499
وف|تـــمحمود وليد حسن |لش|ذ246836 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7|||6oيم محمد يوسف جمعه ش|م |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طنور |لدين 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م فؤ|د فرح|تـــ محمد عثــــم|ن|225984
مه5479|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطن|در ع|دل محمد |حمد |لد
يف محمد |حمد نم 442477 تـــج|ره كفر |لشيخعم|ر 
طبــــ بــــنه|تـــغريد عل|ء عبــــد|له|دي سيد|حمد339769
6o8425علوم |لمنصورهم|رين| سعيد حليم فرج مسيحه
6o728oيش تـــج|ره طنط|س|مح |لسعيد محمد |بــــو
7o99|4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |حمد محمد |حمد |لسيد محمد
6448o7ن| |م| سعد |لششتـــ|وى |بــــو |لمجد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم
ى|3955|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سل|م |حمد محمد |لعم
ف محمد |حمد سعد233448 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــويد| |
زر|عه طنط|حمد ح|مد سيد |حمد حسن|3665|5
وف|تـــبــــيشوى ع|دل ميخ|ئيل جريس8778|| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
يم عبــــد |لرؤف |حمد |لشيخ|363|5 تـــربــــيتـــ دمنهوروليد |بــــر|
25665oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء عبــــد| عبــــد|لعظيم محمد
|46oooخدمه |جتـــم|عيه حلو|نحبــــيبــــه محمد محمد ع|دل

628o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن محمد نور |لدين خليدى
9o676||تـــج|ره |سيوط يه جبــــريل شو محمد

4o224رهفتـــ محمد فتـــ محمد كس|بــــ تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يه|بــــ محمد محمد ش| |28345

8957|6| تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء رمض|ن محمد ع
رتـــ|منتـــ | محمد ع مو سليم|ن322|35 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4956o2يم عمرو حقوق |ل|سكندريهعز |لدين متـــو |حمد |بــــر|
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4o6o88يم يم |حمد |بــــر| ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى |
نوعيتـــ كفر |لشيخندى ع|دل رش|د |حمد ن|صف6747|4
يم |لقص|ص439893 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء ع محمود |بــــر|
6328|o|ى ع|مر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــتـــس|م عيد ع |لم
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف خلف 494926
ره||ء |حمد سل|مه |لسيد|6|94|2 عل|م |لق|
236o42يع رهخلود عرفه متـــو |بــــو حقوق |لق|
يكل346236 زر|عه مشتـــهرس|مح محمد سيد |حمد صل|ح 
9|2o46 عل|ج طبــــي قن|م | ع|طف بــــطرس ش|كر
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمحمد حس محمد محمود سيد |حمد42|526
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــس|ره ن| |حمد عبــــد |لل|ه محمد6|4454
6998o2علوم بــــورسعيدسلوى متـــو محمد متـــو
ف وحيد |لسعيد جوي3|6857 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهج | |
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقه|شم محمد جوده محمد775646
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| |يمن عبــــد|لعزيز ق|بــــل259544
459o55تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد رمض|ن محمود أيوبــــ
تـــج|ره ع شمسمحمود مختـــ|ر عبــــد |لعزيز |حمد8|444|
6432o9|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء منصور حسن أحمد
معهد ف ص بــــنه|س|رتـــ محمد جميل عبــــد|لرحيم28|339

رهه|جر عبــــد |لق|در ح|تـــم محمد8|242 حقوق |لق|
7745o2نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء محمد نجيبــــ محمد محمد دغيدي

249|o كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق عبــــد |لحميد ر| مصط
د|بــــ سوه|ج|ندى ن| سيد |حمد |8|3|9
يم عبــــد|لق|در شعبــــ|49|643 يل ج |لزق|زيقي|سم |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|5o453|رهحمد |س|مه ي رضو|ن ندستـــ |لق|
||55o4حقوق ع شمسيف يوسف بــــولس قسط عي
487o|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر عبــــد |لمنعم س|لم عبــــد | حسن
صيدله طنط|يم محمد |حمد محمد مني97|428

رتـــ نوره وس|م فؤ|د |م 6982| تـــمريض |لق|
23|89o ندستـــ ع شمسعبــــد| ع عبــــد| مصط
6342o6يم خليل |لسيد|لليثــــى طبــــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|

ه خ|لد عبــــد |لستـــ|ر سعد|26942 ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
848o52تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نرقيه ربــــيع سيد محمود
ي ح|مد محمد |لقرش73|495 تـــج|ره دمنهورح|زم خ
علوم ري|ضتـــ حلو|نمل |حمد محمد |لسيد |حمد|326963
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد مجدى فضل |حمد محمد|695379
26o|6o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم| جم|ل محمود بــــدوى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــكريم |حمد عبــــد| محمد عفي 339256
48o644|تـــ س|لم بــــدرى س|لم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
يم |حمد|225686 رهحمد محروس |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6259o||يم عبــــد يم عبــــد|لسل|م |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
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498o6|تـــ ط|رق محمد |لسعيد ه|شم تـــج|ره |سيوطن
5|o477تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعمر زكري| |نور |لجمل
زر|عه مشتـــهرس|رتـــ محمد فرج سعيد سل|م345597
زر|عه مشتـــهرحمد مصط ع مصط |357964
8o2228|يم علوم ري|ضتـــ |لم |م عزتـــ سعد |بــــر|
بــــي صقر692692 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|جر جم|ل محمد |ل
تـــج|ره سوه|جسل|م |لسيد |لسيد سل|مه دي|بــــ|344|34
|د|بــــ بــــنه|زينبــــ مصط |حمد كم|ل عبــــد|لعزيز354599

4249oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمود |حمد محمود محمد دويد
يم عبــــد |لسل|م عبــــد |لع|3769 رهحسن |بــــر| طبــــ |لق|

تـــج|ره ج|معتـــ د |طرن| عمرو سعد محمد مط|وع682245
475o|o حقوق |ل|سكندريهسل|م حسن عبــــد|لمحسن حسن محمد خ
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل حمدى ح|فظ |سم|عيل757|2|
68|89o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن رأفتـــ محمود |لعيسوي
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لستـــ|ر ص|بــــر غبــــ| |لعشم2|4927
تـــربــــيتـــ |سيوطوق محمود |حمد جفل|ن  882547
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد ع|طف عبــــد|لع|ل محمد|29|899
822o88|د|بــــ |لم |سم|ء دكروري محمود عبــــد|لنبــــي|
772o28|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد شفيق عبــــد|لعظيم |م|م
معهد ف ص طنط|رض| رفعتـــ |لسيد صديق |لزير434594
434|9oيم |لدسو |بــــر معهد ف ص طنط|سم|ء |لدسو |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عص|م |لسيد خ 8|235
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد ممدوح |لسعيد رمض|ن ع|مر462527
3||42oيم ندستـــ ع شمسكريم |س|متـــ شو |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه صل|ح مصل أبــــو حس |248759
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حل رمزى محمد عثــــم|ن245792
يم عبــــده س|لم مصط 624243 ندستـــ |لم |مصط |بــــر|
444o2|ندى ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــجيد|ء عبــــد|لحليم إسم|عيل 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى عبــــد |لحميد عبــــد | محمود مسلم55|5|5
8o4677د|بــــ |لم |جه|د ه| |بــــو|لسعود ح|فظ|
علوم بــــورسعيدنوره|ن محمود محمد محمد شبــــل |بــــر5223|5
ى جمعه محمد مبــــ|رك|767947 ر|ء خ تـــربــــيتـــ |لعريشلز
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهح|مد محمد ح|مد |حمد شعبــــ|ن494222
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمه حمدى حرد|ن ع سلط|ن476|24
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|زن محمد محمود محمد مو |لبــــطي 364299
623oooق معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــنور |لدين خ|لد عبــــد | جمعه |ل
معهد ف تـــمريض بــــنه| س|رتـــ |س|مه حل |سم|عيل عج|ج339499
تـــ |حمد جوده عبــــد |لق|در|628643 نوعيتـــ |لزق|زيقم
ره|د | سعيد فكرى محمد حس 227624 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
 |حه وفن|دق |ل|قرو|ن ع حسن سيد محمد489292
7o67o6|ندستـــ |لمنصورهحمد حمدى |سم|عيل محمد |لسيد
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سهيله |لسيد فتـــح |حمد2978|4
تـــمريض بــــور سعيد ف|طمه |حمد محمد ي|س شليش94|764
زر|عه |ل|سكندريهدع|ء |حمد |لسيد عبــــد|لحميد محمد ع478287
47754oعلوم طنط|يم مر|د |لحسي عبــــد |لتـــو|بــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد ح|مد ع محمد شمس |442739
ر محمد ع عبــــده479945 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخنور |لهدى وديع م|
823o32|ه حمدي عبــــد|لعزيز خليفه نوعيتـــ |لم |م
6|45o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم |س|مه محمد عبــــد |لفتـــ|ح خليفه
يف سعيد محمد3483|3 د|بــــ ع شمس|فريدتـــ 
8o2427تـــمريض |لم | طه مؤمن طه فتـــح |لبــــ|بــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــينور حس|م عبــــد|لحكيم عبــــ|س غنيم248272
766o74 |ج علوم بــــورسعيدمريم محمد |حمد فؤ|د |ل
وف|تـــعز |لدين محمد سيد محمد حج|زى7|2|34 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8|3o39تـــج|ره بــــ سويفمصط طه محمد شح|تـــه
49652oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن |يمن |حمد سعد ج|دو
حقوق بــــورسعيدند رمض|ن |حمد محمد|75774
7o377| تـــربــــيتـــ |لزق|زيق |ده ص|لح محمد مو|  |لعلي
بــــ |نورتـــ ع |حمد محمد سليم3|5|52 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
82777oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن عبــــد|ل ص|لح كريم
345o|4بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحبــــيبــــتـــ خ|لد عبــــده خ سليم|ن
69o438|د|بــــ |لمنصوره|عبــــ صبــــ ص|بــــر |بــــو|لعل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن مديح |لسبــــع عطوه |م|م|628|3
|24o|oيم منجد فنون تـــطبــــيقيه حلو|نع |ء سعيد ك|مل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم |حمد عمر حصبــــ |789935
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرحمه يح مسعد محمد |بــــو حصوه248283
تـــج|ره ع شمسردينتـــ |يه|بــــ محمود |حمد3244|3
ندستـــ سوه|ج حمد محمد |بــــوبــــكر بــــخيتـــ|895222
|3346oتـــج|ره بــــنه|عبــــد | |حمد |لبــــدوي محمد |لحسي قطبــــ
ش|م نجيبــــ عبــــد|لق|در محمد5227|2 د|بــــ حلو|ن|مه| 

حقوق بــــ سويفمصط يوسف محمد عبــــد|لمجيد |بــــوط53946
علوم |لم |مريم ع|يد معوض بــــطرس  896693
25o562معهد ف ص بــــنه|بــــسمه محمود فتـــ |لنقيبــــ
43o499علوم حلو|نسل وليد ر|غبــــ ي|س نور |لدين
44oo59تـــج|ره طنط|سم|ح صل|ح ذ محمود |لحد|د
يم |لسيد سليم|ن |حمد|332388 |د|بــــ بــــنه|بــــر|
6o8326زر|عه طنط|تـــ محمد فتـــ عبــــد |لغف|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــول| سليم|ن تـــ |ن سليم|ن524837
صيدله |لمنصورهندى و|ئل محمد عبــــد |لق|در ع675358
رهعمرو  |زى مصط |لحدي 233722 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ حلو|ن|سل ي| محمد عبــــد |لخ|لق|3|8||
779o89وف|تـــدين| |حمد عيد أحمد حسن |لسيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود حس تـــوفيق سيد |حمد643624
764o76لسن ع شمس|منه | محمود محمد محمد |لجمل
5o88o6طبــــ |سن|ن كفر |لشيخصبــــ عص|م فه |لص|بــــر

يم محمود7||42 تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم صل|ح |بــــر|
9o3379 زر|عه سوه|ججه|د ع|طف |لسيد محمد
64o882تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لر|زق جم|ل |حمد عبــــد |لحميد
يح|3|7722 زر|عه |لزق|زيق|ء سعيد |لسيد حس 
وف|تـــروبــــرتـــ رأفتـــ خلف بــــ|سيليوس92|235 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
يم |لششتـــ|وى|4|8|4 نوعيتـــ كفر |لشيخف|طمه صبــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عم|د|لدين |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد 524557
يم محمد عبــــد|لرحمن محمد|472|33 ندستـــ بــــنه|بــــر| كليتـــ 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد حس ع شح|تـــه2|8252
8o9oo3يم يم عط|| |بــــر| طبــــ |ل|سن|ن |لم |م | |بــــر|
77o678 نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر محمد كم|ل محمد مصط
6o3652تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|ء عم|د ح|مد عبــــد ربــــه ق|سم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رين| سم فرج ري|ض7323||
|5||6oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله |حمد محمد محمد |حمد
6o33o8وف|تـــ.مصط |لسيد محمد |لهو|رى ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
53o4o2ندستـــ |ل|سكندريه |ر جم|ل |حمد سعد صم|ده
رهعبــــد|لرحمن عل|ء عبــــد|لر| عبــــد|76|227 حقوق |لق|
ور5892|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن عبــــد|لحميد محمد 
تـــج|ره |سيوطبــــسمه عل|ء |لدين سم ه|شم9596|8
22o4|4يم د|بــــ حلو|ن|ف|رس محمد محمود |بــــر|
783o79|ى محمد عطيتـــ محمد ه ي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
ره|فرح ممدوح محمد |لسيد55233| ثــــ|ر |لق|
يم |لسيد|328882 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محسن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى ممدوح حسن حسن سل|م482744
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|ره عبــــد | نص|ر مو447|63
لبــــه623485 ه رمض|ن |لسعيد |لحس|ن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم
وف|تـــمصط عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن25629| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود |بــــو |لفتـــح عبــــد |لحليم945|4|
779oo8نوعيتـــ |لزق|زيقغ|ده ثــــروتـــ محمود عطيه
تـــج|ره بــــنه||ء محمد فؤ|د محمد|66|266
حقوق |لمنصورهحمد محمد عبــــد | |لمر |بــــو|لمع8|7|69
73o|oمعهد ف تـــمريض |لفيوممحمد حس محمد محمود

يم227|62 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دين| فرج محمد فرج إبــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقف|طمه محمد |لسيد عبــــد |لو|حد632388
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرحمه |سم|عيل |لسيد عبــــد||78447
7o28oo|زر|عه |لزق|زيقحمد جم|ل محمود محمد |لبــــدرى
85oo66 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمد ح|مد شه|بــــ زمز
ندستـــ حلو|نردينه خ|لد عبــــد |لمنعم طه محمد قر|23898|
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7oo823 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد فهيم |بــــو|لفتـــوح ع
3|68o2يم تـــربــــيتـــ ع شمسسهيلتـــ سليم|ن محمود محمد|بــــر|
4396o|يم عمر ش|م محمد |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخسهيله 
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد عم|د |لدين محمد محمود شلبــــى633646
5o8936 طبــــ |ل|سكندريهس|متـــ |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد |لري
تـــج|ره ع شمسمصط رض| محمد فوزى محمد352982
42|oo7تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخآيه مصبــــ|ح طلبــــه عبــــد|لح|فظ |حمد
27o474 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م محمد محمود عبــــد |لرحمن عبــــد

رهعبــــد |لرحمن |لسيد محمد عبــــ|س |م|32623 زر|عه |لق|
تـــج|ره بــــنه|حمد عص|م حس|ن بــــدر|76|352
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنهله نعيم محمد محمد |لسيد شح|تـــه239||7

م محمد عبــــد |لمنصف حسن |ل 4449| رهد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|6o499ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نر| ع|دل موريس ص|دق
يم عبــــد|لر|زق حسن869495 معهد ف ص |سو|نف|طمه |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| خ|لد محمد حبــــيبــــ8627|2
تـــربــــيتـــ دمنهور|منيه محمد عبــــد|لحميد |بــــو|لنج|499888
زر|عه |ل|سكندريهمنتـــ | |يمن محمد نبــــيه محمود عمرو422947
424524| حقوق |ل|سكندريهثــــن|سيوس جورج مجدى عزيز مو
7o9935|ه عبــــده ز عبــــده رزق تـــج|ره |لمنصورهم

رهيوسف حس|م |لدين محمد سم حسن4765| حقوق |لق|
45o44|رهحمد ع|طف محمد عبــــد |لللطيف ندستـــ |لق|

44oo85تـــمريض كفر |لشيخع|ئشه رض| |حمد محجوبــــ
6o476||ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء ي| صل|ح محمد |بــــو ص|لح
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم عبــــد |لحميد |حمد |لسم|ن759893
ن| بــــهجتـــ |من جيد 897396 معهد ف ص ري|ضه سوه|جم
رى53|477 تـــج|ره طنط|مصط ي| مصط |حمد |لز
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|دى خ|لد مختـــ|ر رسل|ن258724
427o92علوم |ل|سكندريهبــــه عنتـــر بــــر عثــــم|ن رمض|ن
2|22o9يم علوم |لعريش/ري|ضتـــعمر محمد بــــيو |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهرن| ع|دل سعيد يونس7544|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطزي|د جم|ل |لسعيد |لبــــليدى764465
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن حسن رمض|ن ج|بــــر |لنج246297
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحن زين |لع|بــــدين محمد سليم8995|6
5o6593تـــربــــيتـــ |سكندريتـــكرستـــ | سم تـــوفيق عبــــد |لسيد سليم
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|زي|د محمد عبــــد |لعزيز |لعروي493432
و | وجيه فرج تـــ|درس53|39| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف
7|2o73يم ع ق|بــــيل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| ع |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد ص|لح ع  |87636
92o266  تـــج|ره سوه|جشهد ط|رق محمد صل|ح سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد حس عبــــد |لع|ل سليم |لش|ف4|9|2|
26o853تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل |ء عبــــد|لمقصود محمد عبــــد|لمقصود
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بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|ندى فكتـــور ف|يز بــــطرس|863||
2349oo|رهحمد خ|لد ربــــيع عبــــد|للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
89|o49 تـــربــــيتـــ |سيوطتـــريزه ي| موريس تـــوفيق

27o65تـــربــــيتـــ حلو|نسل فرج عبــــد |للطيف محمد
|495|oر محمود حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم صل|ح عبــــد |لظ|
ره|حمد محمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لجو|49938| د|بــــ |لق|

رهم| رجبــــ ع محمد|4|8|2 حقوق |لق|
8o697o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء |س|مه ف|روق عبــــد|لع|ل

|6o96يف عري|ن عبــــده رهيوسف  تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |لم |عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن عنتـــر ه|شم852786
ندستـــ |لمنصوره| عبــــود مختـــ|ر عبــــد |لرحيم رخ|282||7
يم|45|882 تـــج|ره |سيوط  نجيليوس ممدوح عزيز |بــــر|
طبــــ |لزق|زيق|ء جم|ل عوض | عبــــد|لفتـــ|ح|635234
837o27تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دي |م محمد سليم محمد
ر لبــــيبــــ |سكندر244333 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم | م|
ى7997|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــه |ل|م|م يوسف ع
د|بــــ د |ط|ه|جر وليد عبــــد |لفتـــ|ح زي|ده683478
6o6782تـــج|ره طنط|محمد مرزوق عبــــد |لعزيز ع|شور
تـــربــــيتـــ |لمنصورهزي|د |حمد محمد حو|س95|677
تـــ محمود عبــــد|لع| عبــــد|لق|در|358|35 علوم ع شمسم
تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | رض| ف|روق |حمد حسن39766|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورند محمود محمد |لسعيد |حمد مج|8343|5
85o5o3يم |سم|عيل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدند| محمد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقروضه |لسيد ف|روق محمد يوسف639657
634o5| ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد صبــــرى محمد عبــــد
4o7346د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر سعيد شه|بــــ |لدين |لسيد عبــــد|لد|
يف675752 يف محمد رش|د |لسيد |ل ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ن|دين 
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــعبــــد| مو| عبــــ|س سعدي865857
68448o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن فتـــ محمد محمود |لسو|ح
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسعد محمد ع محمد ر| 254448
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد عد عبــــد|لغف|ر |بــــو|لحسن|949|25 ك.تـــ. ف للبــــ
5|762oعلوم ج|معتـــ د |طحن|ن صبــــري عوض |لبــــرد|ن
م جل|ل محمد ق|سم قريطم|478424 طبــــ حلو|ند
6398o5يم |لشم تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء ع محمد محمد |بــــر|
499254| يم عط| تـــر حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمينه رض| |بــــر|
628o5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|يدى محمد |سم|عيل |سم|عيل نص

68|oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد عبــــد |لرشيد عمر
|38o37م عبــــد |لخ|لق محمد فتـــ عبــــد |لخ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن محمد محمدع عصفور|498439
صيدله |ل|سكندريهف|يزه نزيه ن|جح د|ود8679|8
75o759ندستـــ بــــور سعيديح ي| |حمد مختـــ|ر
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علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد عبــــد |لحكيم محمد ع|مر|695377
536o9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دع|ء |حمد محمد خميس

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن |لبــــحر579|64
حقوق |ل|سكندريهعمر |حمد عبــــده |حمد عبــــد |لكريم484954
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد | مصط عبــــد|لق|در حس|ن 8|9|32
8o585||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مل محمد صل|ح عمر
بــــه25|6|2 تـــج|ره ع شمسش|دى ن|دى حبــــيبــــ و
253|o3 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومه|جر |لسيد |سم|عيل |لمي
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد ع نوح ع مطر465935 معهد ع| 
7o9o7|| طبــــ ع شمسيم|ن عبــــ|دى محمد |لسيد عبــــد |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عبــــد |لرحمن مجدى |حمد عبــــد |لل|ه 492584
8786o7 تـــج|ره |سيوطع خ|لد ع فرغ
م |حمد عبــــد |لحميد |بــــو |لمجد|676737 تـــج|ره |لمنصورهد
ى|833|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنور محمد ح|فظ عبــــده |لم
زر|عه ع شمسيم|ن عبــــد |لمحسن محمد مهدى|||576|
27oo9||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمد مغ|ورى عبــــد|لعظيم ش
684o87 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمود سم حمزه عثــــم|ن عبــــد |لغ
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ |يمن عبــــد |لمسيح عبــــد |لسيد|7264|
23644oره|وق ع|دل سيد محمد عبــــد|لرحمن د|بــــ |لق|
4o4949|حتـــ وفن|دق |لم |حمد محمد ج|بــــر فر|ج عبــــده| 
ر |حمد |سم|عيل |لسيد394|44 طبــــ |ل|سكندريهبــــ|
3|484oف منتـــ محمد تـــج|ره سوه|جحس |
|د|بــــ |لم |سم|ء عبــــد|لن|دي فرج حمد|5326|8
3283|o|د|بــــ بــــنه|عبــــد| عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لو|
329o94ور ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مجدى |م محمد 
تـــج|ره |لزق|زيقحمد خ|لد محمد عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف2|6344
تـــمريض |لزق|زيق رحمه  |ء |لدين عبــــد|لحكيم |لسيد 635635

5ooo|د|بــــ بــــ سويف|بــــ|سل |س|متـــ |بــــو |لعل| سيد
44o78|ه محمد |لسيد مصط خليل طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخن
765o77تـــج|ره بــــور سعيدزينه وليد |حمد محمد نعم|ن

788ooد|بــــ ع شمس|ند| بــــهجتـــ عبــــد |لعزيز |حمد
طبــــ ع شمسشيم|ء |حمد عبــــد|لعزيز |لسيد |لش||24932
وف|تـــح|زم بــــدر سليم|ن عبــــد|4533|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر |حمد رض| |حمد965|5|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد خ|لد ص|بــــر محمد|2533|3
يم |بــــو |لعل526229 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمؤمن حسن معر|ج |بــــر|
تـــج|ره ع شمسم| ن|دى شو عبــــيد5473||
26689o|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن عبــــد|لغ محمد غز|له
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لوه|بــــ محمد |لملقبــــ حس|م |لدين محمد عبــــد9|8342

53594| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم| خميس |م متـــو
يم|694274 ر |بــــر| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخموره |لسيد م|
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يم مصط لط محمد ع |بــــو ع3784|4 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|
8o27|2طبــــ بــــيطري |لم |حس|م ي حس رمض|ن
9o|656 ق|وي تـــربــــيتـــ سوه|جبــــسمه خ ص|دق 
تـــربــــيتـــ حلو|نم|ر جرجس زكرى عج|يبــــى33625|
|د|بــــ طنط|سم|ء محمد رضو|ن عبــــد|لمنعم |لزعلوك2|26|6
7358oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر حمدى عويس حسن

||973oيم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن محمد شو |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد |لسيد |سم|عيل |لمهدى678252
6975o4|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد عم|د |سم|عيل ف|ضل |لش
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مختـــ|ر حس محمد خميس محمود قنديل48||34
يم |لع|نوس9976|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طه|جر |سم|عيل طه |بــــر|
7o25|3 يم |لدسو |حمد يل ج |لزق|زيقلي مصط |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
925o7| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنجو|ن |س|مه عبــــد|لبــــ| محمود
تـــ محمد عطيتـــ |سم|عيل|523|64 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
تـــج|ره طنط|عبــــد |لتـــو|بــــ ع|دل عبــــد |لتـــو|بــــ |لبــــسيو 3776|4
يم |لعدل|624748 وف|تـــس|مه ي| محمد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــمريض |لزق|زيق لشيم|ء |حمد محمد عبــــد |لحفيظ|32|632
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعبــــد |لرحمن ع|طف حس مك|وى34767|

نوعيتـــ |لفيومتـــقوى ن| حن ع||666
22o928إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمريم محمد عبــــد|لحميد محمد
طبــــ ع شمسعبــــد | |كرم عبــــد |لرؤوف عبــــد |ل 689986
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنوره|ن ك|مل محمد سيد |حمد خليفتـــ69|758

35o69 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمود محمد محمود عبــــد |لغ
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنغم مح عبــــد | عبــــد |لبــــ|عثــــ ش| |8|438
|22o|3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ص|لح حسن محمود

رهحمد سعيد |حمد س|لم|7237| ندستـــ |لق|
حقوق ع شمسرن| ط|رق سيد |حمد شلبــــى5879||
442|o7|يم خليل صيدله |ل|سكندريهحمد شكرى محمد |بــــر|
علوم بــــنه|محمد مجدى محمود م84|424
كليتـــ طبــــ أسو|نيمن محمد عبــــد|لرسول خ |54||84
44o923تـــمريض كفر |لشيخمحمد معوض عبــــد ربــــه بــــسيو |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء ن| عبــــد |لغ |لسيد|775985
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددير محبــــ ع محمد448|85
68o57||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |لسيد محمد |لعدل عبــــد |للـه
رتـــ منه | عبــــد|لرحيم ع عبــــد|لرحمن236526 تـــمريض |لق|
|32o47د|بــــ ع شمس|رحمه |حمد عزوز مبــــسوط
4|o264د|بــــ طنط|محمد |حمد ج|بــــر محمد ص|غتـــ|
6o7629ري|ض |طف|ل |لمنصورهأن حسن ع |لمرحو
25o563تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسنتـــ عزتـــ ع أبــــوسعيدتـــ
44o758| |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنيتـــ عم|د محمد |حمد مو
يم جبــــر يوسف|49||69 تـــمريض |لمنصورتـــ يه |يمن |بــــر|
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بــــه|86|323 م سم و علوم حلو|نن|سيمون سيد
83o529نوعيتـــ قن|صموئيل |سحق ن|شد جريس

رهمحمود عبــــد |لمجيد محمود عبــــد |لمجيد 9||5| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى |س|متـــ محمد |حمد جعفر559|33
8o5o4oكليتـــ حقوق |لم |ه|جر بــــدر|وي لم عبــــد|لحميد
نوعيتـــ |لزق|زيقسميحه محمد سليم|ن حسن سليم|ن7|8|77
776oo9|نوعيتـــ |لزق|زيقيه ع|دل فتـــ ك|مل |لن|دى

849o3 د|بــــ بــــ سويف|ه|جر دي|بــــ مو حس
معهد ف ص |سو|نبــــو|لق|سم كم|ل محمد |لمشهور م 868432
ش|م فتـــ عبــــد|لفتـــ|262636 علوم |لعريش/ري|ضتـــحس|م |لدين 
د|بــــ كفر |لشيخ|سهيله ع|دل محمد ح|مد غ|زي439598
236oo2|د|بــــ حلو|ن|روى سم محمد ح|فظ حسن
5o2942علوم بــــورسعيدمنتـــ | |حمد |لسيد محمد |لسيد

ش|م حسن |حمد|7363| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــوبــــكر 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف عبــــد |لحميد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |484988
823|o3كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطكرستـــ | |يمن عزتـــ كزول
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد|لر|زق و|ئل عبــــد|لر|زق |لسيد محمد87|453
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه فكيه عطيه سيد |حمد |بــــوعريضه7|6|44
76oo73|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد |بــــو |لمجد عبــــد |لو|حد |حمد
يف محمد مسعود حميده293||5 د|بــــ دمنهور|عبــــد| 
63o|89| طبــــ |لزق|زيقسل|م |لسيد ع محمد حن
ه محمد محمود بــــسيو قرقورتـــ|489833 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
يم س|لم9657|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ محمد سعد |بــــر|
335645| د|بــــ ع شمس|يتـــ ن محمد ع
62o574رهريه|م |س|مه فكرى سليم|ن حمزه د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــسمه مصط سعد عبــــد |لبــــ|رى محمد 568|42
497o79د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|روضتـــ |لسيد رجبــــ مصط |لنج|ر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه | محمد ع عبــــد |لع|ل|75484
22o836ى سليم سيد محمود ج|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ
437488| يم محمد مر يم سم |بــــر| علوم |لمنصورهبــــر|
رهحمد مصط |حمد |حمد رمض|ن|696|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عمر محمود ع74|79
د|ر |لعلوم |لم |محمود ع|دل شح|تـــه عبــــد|لم|لك3545|8
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــع رجبــــ ع |لسيد254554
د|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد |لن| |نور حسن ن |لدين83|695
حقوق بــــنه|محمد سعيد |بــــو |لفتـــوح محمد349789
22588oرهمحمود ن|در |حمد فؤ|د |حمد نجيبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
69o829تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لصمد |لسيد محمد
23oo54|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد من محمود
75585o حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ملهم محمد فتـــ| 
76558oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد ع|دل فوزى أحمد |لنبــــر|وي
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لس روم| جرجس د |ن  876579 علوم ري|ضتـــ |سيوطك
6o6797 ندستـــ طنط|محمود مصبــــ|ح عبــــد |لحليم نم
777ooo| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه عرف|تـــ عنتـــر تـــه|
ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود |حمد محمد |لش|ف |68655
78o636كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــصفيه مصبــــ|ح محمد |حمد سليم|ن عمر
د|بــــ حلو|ن|محمد يح |لسيد حسن22599|
75o956 ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد فؤ|د حس
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسه|جر ه| عبــــد |لحفيظ عم|ره |لعر698998
نوعيتـــ بــــور سعيده|يدى ن| حسن حسن دعدور6|7663

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفن|ديه محمد طه محمد62846
352o85تـــج|ره ع شمسبــــتـــ دسو سعودى محمد
4o7462د|بــــ د |ط|رحمه |لسيد |حمد محمد حسن
64|2o9|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد| عبــــد|لمجيد
4|668o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم|جده |لتـــه| زن|تـــى نص
تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء عبــــ|س محمود عبــــ|س|5|8462
حقوق |سو|نعمر محمود ح|مد محمود98|848
8o52ooعلوم حلو|نبــــيشوي عصمتـــ |نيس لبــــيبــــ
4342o6معهد ف ص طنط|مل عبــــد|لن| عبــــد|لو|حد عبــــد|لفتـــ
قتـــص|د م حلو|ن|حمد سعيد محمد حسن|752729
75|23o|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  قتـــ |حمد ع |حمد
د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن محمد |حمد فرج |حمد536|5|
طبــــ |ل|سكندريهمه| |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لوه|بــــ ع|3|422
8o|275تـــربــــيتـــ |لم |ه|جر |يمن محمد عبــــد|لسل|م
4o3oo8|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ن| عبــــد |لمنعم محمد |بــــر
وف|تـــحمد |لسيد |حمد محمد||28|79 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |سيوط|سحر صديق عبــــد|لع|ل خل|ف  888257
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم محمود |حمد محمود صدقه477472
زر|عه |لمنصورهيم|ن خ|لد عيد عبــــد |لخ|لق|536|69
32o974ش|م ش| سويلم ش وف|تـــعبــــد|لرحمن  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهحمد عم|د عبــــد|لعزيز عبــــد|لبــــ| |لخو339888 طبــــ |سن|ن |لق|
77658oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقسحر محمد عبــــد |لع| ع ع
4976ooيم |لغمر|وى تـــربــــيتـــ دمنهورمنه | محمد |بــــر|
فنون جميله فنون |ل|قسم|ء |حمد دردير ع |825846
تـــج|ره |سيوطمحمد عل|ء محمد سليم|ن 893428
|4ooo2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندى |لسيد |نيس حسونه

معهد ف ص بــــ سويفحس|م ع|دل رجبــــ شعبــــ|ن65986
|د|بــــ طنط|محمد عل|ء |م صبــــ |لمنش|وى43||45
|24oo3ره|ف|طمه محمد صل|ح |لدين ع محمود د|بــــ |لق|
425o23طبــــ |ل|سكندريهنور|ن محمد |لسيد عرفه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | عم|د |لدين محمد عثــــم|ن مصط 45|33|
يم |62946| رهسم|ء عبــــد |لحميد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
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6|o9o6تـــج|ره |لمنصورهحمزتـــ ع|طف حسن |لصنبــــو
يم |لعلي 25894| لسن ع شمس| |ر محمد |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لسل|م رض| عبــــد |لسل|م |حمد 493728
25|9o|لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|لسل|م|عبــــد| مسعود عطيه ن
85o676كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنور |لدين ن محمود ك|مل
د|بــــ حلو|ن|جنتـــ محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز|922|3
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى بــــيو محمد عبــــد |لحميد ع482642
يم773|22 رهندى سم ممدوح |بــــر| تـــج|ره |لق|
5o7543|تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء متـــو س|لم محمد |لمعز|وى
76923oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدريه|م عبــــد |لعزيز س|لم سل
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لبــــ| محمد رشدى332|45
33958oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد صل|ح عبــــ|س محمد رش|د |لسيد

64o24ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومزي|د محمد م|مون محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|زن |س|متـــ محمود حس 4922|

2598|o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه مو عبــــد|لر|زق |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |لذ |لسيد محمد |لقصبــــى686237
تـــج|ره طنط|م|رين| ع|دل ن |نيس499686
ر حسن محمد58||24 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود م|
ف |لسيد بــــخيتـــ|879|4| ندستـــ ع شمسحمد |
8|o364صيدلتـــ |لم |ط|رق |حمد جنيدي عبــــد|لر|زق
تـــج|ره ع شمسمحمد ن| |لسيد محمد كريم7|3435

رهحمد حس خليل حس |||289 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o43|7|طبــــ |لم |يم|ن ع محمد كم|ل سيد
8o2824تـــج|ره بــــ سويفعمرو عبــــد|لرحيم سيد |لص|وي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |حمد محمود مر6534|2
ل|ل ص|بــــر عوض |لحديدي72|476 تـــ ط|رق  حقوق |ل|سكندريهأم
يم عسل7258|6 حقوق د |طد | صبــــح |بــــر|
|د|بــــ طنط||ء فتـــ محمد مصط |بــــو |لن2446|6
ى|36|522 يم محمد خن يف |بــــر| زر|عه دمنهوريه 
84|98oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن طه محمد طه
||8o4oتـــج|ره ع شمسض بــــدوى |دريس ثــــ|بــــتـــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد ص|لح35|266

ندستـــ حلو|نحمد محمود |بــــو |لعل| ع |5|287
494662|  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع محمد ع م
6|o67o صيدله |لمنصورهدين| ط|رق ع |لدري
رهيوسف ع|دل عبــــد|لمنعم حموده223257 تـــج|ره |لق|
629o9oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق| |م محسن تـــوفيق عبــــد|لعزيز
32733oد|بــــ ع شمس|دين| جم|ل عيد جمعه
52589o|يم |بــــوكليلتـــ علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد عيد ع |بــــر|
يم حن| جرجس245936 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزتـــ نظ |بــــر|
8o4942معهد ف تـــمريض |لم | ل | خلف عد ف|ئق
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88494o  يم معهد ف تـــمريض |سيوط مصط سيد عم|ر |بــــر|
7o|3||ندستـــ |لمنصورهمحمد خ|لد حس |حمد حطبــــتـــ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء محمد فتـــ محمود شلبــــى348258
يل ج |لزق|زيقسل ي| |لمن محمد |حمد632232 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لكريم صبــــ |حمد عبــــد|لكريم|6259
رهش|دى محمد |لسعيد |لسيد ج|د |486642 د|ر |لعلوم ج |لق|
4|o678يم رفعتـــ محمود |لشيخ حقوق |لمنصورهكريم |بــــر|
|639o6ندستـــ ع شمسوليد ط|رق |لسيد |حمد محمد
يم 528786 تـــ|عبــــد | |حمد عبــــد |لمطلبــــ |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
4|96|o|تـــج|ره كفر |لشيخحمد |لسيد محمد ح|مد شلبــــى
7o4948|ز|ع معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد محمود عبــــد |لعزيز محمد 
688o83طبــــ |سن|ن |لمنصوره |حمد |حمد ص|لح
7o76o6يم يوسف عنتـــر تـــمريض |لمنصورتـــ جم|ل سم |بــــر|
6|o3|9يل ج |لزق|زيقحبــــيبــــتـــ |حمد محمد عم|شتـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o|457نوعيتـــ موسيقيه |لم |دين| رض| محمد خليل
4536o4ندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد محمد تـــوفيق شيحه
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــس|ره خ|لد عبــــد |للطيف عبــــد |لح|فظ نعيم432784
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء |لسيد |لسيد محمد حسن |لشعر679689
ش|م فتـــح | فرو|تـــ267763 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــفتـــح | 
يم فوده |لص|66|679 يم |لسيد |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــر|
8|9o94 فنون جميله فنون |لم |ريه|م مل|ك غ|يس فه
677oo| |حقوق |لمنصورهمحمد محمد |لمحمدى |لمو
6|o64oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم حس |حمد |دم
7oo726طبــــ |لزق|زيقعل|ء مدحتـــ فتـــ محمد |حمد زلطه
7669o4ندستـــ |ل|سم|عيليتـــع ط|رق محمود كم|ل محمد

36oo9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريه|م ع|دل ي|س عبــــد |لعزيز قنديل
25o522|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء سعيد مصط عم|ره
|497oo| يم حس سل|مه حس رهبــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر ط|رق فو حموده عي675834
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر محمد مرتـــ محمد298||8
9o33|5|ه س|لم محمد عثــــم|ن د|بــــ سوه|ج| م
8699o4لس نبــــيل فؤ|د بــــش|ره طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| |لسيد طه س|لم355266
6836o2| |ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد خ|لد محمد يح |لق م |لع| 
4o8434| د|بــــ طنط|عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد سليم|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل خ|لد محمد نوح محمود535879
يم452357 ندستـــ حلو|نكم|ل |حمد كم|ل يوسف |بــــر|
766o27 يم |حمد عبــــد |لحليم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمه خ|لد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسحر فريد محمد محمود عبــــد|لر|زق345898
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| عبــــد | ع عبــــد | سكر758234
92o5|6 معهد ف ص سوه|جحس|م |لبــــدرى شعبــــ|ن محمد
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممحمد |حمد محمد عبــــد|لر|زق  |دتـــ|26228
ريدى|33266 رهيه عبــــد |له|دى عبــــد |لغف|ر  زر|عه |لق|

89o568|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد محمد عزتـــ عبــــد|لعليم محمد
247o7|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عوض | عبــــد|لفتـــ|ح |لكو
6o27o3ف حس حس |ل |د د|بــــ |لمنصوره|حس |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|مه حمدى عبــــد|لحميد عبــــد |لرحيم |26573
تـــمريض |سيوط سم|ء ص|بــــر كم|ل عبــــد|لرحيم|73|883
علوم ع شمسم | نح | جرجس م |54682|

ره|دع|ء |حمد حسن حس 25|22 د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد فنجرى محمد5623|3
84|62oندستـــ قن|محمد سيد |حمد محمد عبــــد|لمنعم رسل
نوعيتـــ موسيقيه |لمنصورهه|يدى س| |لسيد محمد شهبــــه695665
85oo65حتـــ وفن|دق |لم |محمد |يمن محمد ح|مد| 

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء عبــــد | |حمد محمد|52252
7o2258|رى علوم |لمنصورهيه بــــدوى طلبــــه |لنبــــوى |لجو
زر|عه ع شمسعبــــد| عفي عبــــد|لحميد عفي 244568
رهس|مه ص|لح عبــــد|لمو ص|لح|99|8|2 علوم |لق|
8484o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمروه ع محمود ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه محمد سميح زيد|ن|29|245
كليتـــ حقوق |لم |نوره|ن عبــــد|لغ لبــــيبــــ محمد858757
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرقيه مصط سليم ح|مد|82574
ندستـــ بــــنه|محمد مسعد مصط مو شبــــك46|266 كليتـــ 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نغ|دتـــ سلط|ن |لسيد عويس354375
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمصط |حمد محمد ع |بــــوبــــكر6462|4
7593o8تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسجه|د |حمد عبــــد |لنبــــى ف|وى
تـــج|ره سوه|جزينبــــ دي|بــــ حسن منصور 2639|9
62|o2|معهد ف ص بــــور سعيدمريم محمد ع حس يوسف
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدزكرى محمد زكري| محمد صبــــح|2|764
حقوق |سيوطبــــسمله ط|رق |لشح|تـــ محمد7|448|
حقوق |لزق|زيق|ء عبــــد |لحميد |سم|عيل بــــدر|ن|783389
تـــج|ره |لزق|زيقس|ره عيد طلبــــه عبــــد|لغ 89|629
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره ع|دل محفوظ |بــــو|سم|عيل498822
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنوره|ن ك|ظم سعيد محمود4|4|76
9o6448 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىرقيه عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمنعم محمد

62o|o|د|بــــ بــــ سويف||ء محمد فرج عبــــد |لعظيم
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد عثــــم|ن محمد مصط 533295
8382o7 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن ع |حمد ع
4427o6|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم| |حمد محمود محمد نص|ر
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حمدى محمد محمد |لنقيبــــ|376|54
5262o8ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن بــــسم|ن جمعه أحمد محمد
|44|7o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم|ن جم|ل ر|غبــــ دردير
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يم5||763 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنوره|ن ن| عيد حسن |بــــر|
35o893زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــفرح حمدى بــــكرى بــــيو مرزوق
4|56ooتـــج|ره كفر |لشيخمحمد مصط ك|مل محمد فليس
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم |س|مه |لعربــــى |حمد||26296
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد رفعتـــ عبــــدتـــ62552|
طبــــ |لمنصورهدير صبــــرى منصور محمد حسن شتـــ|685362
د|بــــ ع شمس|دين| عم|د فتـــ |حمد ع534|6|
ف رمض|ن نجيبــــ|337345 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ |
تـــج|ره دمنهورمن|ر محمد عبــــد |لنبــــي حسن ع 482964
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد بــــدر |حمد بــــدر فرج|6469|4
2474o5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |يه|بــــ عبــــد|لسل|م ع خو
|د|بــــ بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لو|رثــــ س|لم8|2783
244o55رهمحمد ر| سعيد محمد |حمد صيدله |لق|
638oo3يل ج |لزق|زيقيم ع محمد ع حد|قتـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
86o767معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|دون| شنوده عز عبــــيد
يف عبــــد|لعزيز سليم|ن|636449 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد 
يم بــــيو 49|432 تـــج|ره طنط|حسن|ء رض| محمد |بــــر|
68oo44ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره |لسيد |لسيد |م سيد |حمد
علوم |لم |سم|ء يوسف عبــــد|لحميد عبــــد|لحكيم9533|8
48o35|ر|حمد حقوق |ل|سكندريهحسن حمدى محمد |لط|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد ي | عبــــيد عبــــدربــــه شنه|بــــ||53384
5|7o98طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنغم عص|م محمد حن |بــــو شعره
6o|8|9معهد ف ص طنط|غ|ده محمود رجبــــ مصط رجبــــ
2|67o9رهعبــــد|لعزيز حس|م |لدين كم|ل ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o|8|7 تـــج|ره سوه|جمحمد محمود محمد عثــــم|ن
6o9o2||ر |لنج|ر ه ممدوح مط| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
د|بــــ ع شمس|رفيق عم|د مكرم لبــــيبــــ حن|333962
7o8247ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل |لسيد ع محمد ع
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريسل سم محمود مصط 754246 لم
88||o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يم|ن |حمد مقبــــول عبــــده سيد
وف|تـــمروه ن| حسن عمر حسن242344 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ |سيوط|مروه ي مصط ن 883689
8o2975 تـــربــــيتـــ |لم |رمض|ن فرج فخري عبــــد|لمو
علوم بــــورسعيدمحمود حمدى محمود عبــــد|لسميع |لخو772442
6oo|37فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد محمد |حمد فرغل

72oo|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دع|ء رمض|ن محمد عبــــد |لحليم
6o3722علوم |لمنصورهمحمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
طبــــ كفر |لشيخوف|ء |سعد محمد محمد |لقلف|ط444672
62o4ooمعهد ف ص بــــور سعيدربــــ|ح ع بــــدر بــــدر |ل |رى
6o46o9ل|ل كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــدير حمدى محمد |لسعيد 
4|oo97 تـــج|ره طنط|محمد ط|رق عبــــد |لغ |لطو
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معهد ف ص |سم|عيليهحمد ع محمود بــــخيتـــ|756949
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  خلود رجبــــ فتـــ عي6|74|5
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد ع|دل |حمد |لدسو |لسيد|427429
|28o33يم قمر |لدولتـــ تـــج|ره ع شمسمحمد وجدي |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر ص|بــــر حس |حمد323386

د|بــــ حلو|ن|ندى نش|تـــ محمد حس |حس|ن4|63|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |س|مه رمض|ن محمد 875635
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــد | ر|فع777689
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء ع|دل عبــــد|لحميد خليفه|252559
7oo|22 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمريم عثــــم|ن محمد |لشوربــــ
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر بــــدر|ن فر|ج |حمد |بــــو زيد786282
435o32تـــمريض كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لصبــــور زغ
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعل|ء مرو|ن مصط محمد ح|مد462532
3|269oد|بــــ ع شمس|ملك محمد محمود |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |حمد محمد |لكو|وى59888|
ش|م عبــــد |لو|حد عبــــد | عبــــد 693397 صيدله |لزق|زيق 
459|o8حقوق |ل|سكندريهنور محمد سعد زغلول محمود
8687o9|زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــ|ء |بــــو|لحج|ج محمود بــــغد|دي
7oo|5|| د|بــــ |لمنصوره|حل|م ع عبــــد |للطيف ع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ره سعيد محمود مصط 834549
علوم |لزق|زيقيه محمد |بــــو بــــكر فتـــ ع ||77983
5o9653طبــــ |ل|سكندريهعبــــد | |حمد شعبــــ|ن س|لم در|ز
ى محمد |نور محمود6947|2 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم ي
4755o6يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد |لسيد محمد |بــــر|

يم4|234 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن خ|لد حسن محمد |بــــر|
9|o726  صيدله |ل|سكندريهنجل|ء حسن حسن نور |لدين
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى نص|ر محمد حس 67|758
رهل|ء عبــــد |لو|حد عبــــده عيد|53297| طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سل خ|لد عوض فر|ج عبــــد |لح|فظ765922
3|7o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع|يدتـــ عص|م |له|دى سعيد
تـــج|ره طنط|محمد |حمد عبــــد |لرؤف عط|429678

5669oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع ع|طف ع حسن
صيدله ع شمسيم رحيق عبــــد|لعزيز خليفه266327
4|73o7 |حقوق طنط|مصط محمود حبــــ محمود |لعن
صيدله |ل|سكندريهشيم|ء |حمد زكري| عزبــــ حس 422368
4o|8||د|بــــ |ل|سكندريه|عزتـــ حمدى ش|كر محمد
تـــج|ره |لزق|زيقم محمود محمد فتـــ |حمد دسو 2|6388
5o4586علوم |ل|سكندريهس|ره جورج عبــــد |لشكور شكر| سعيد
حقوق طنط|عبــــد |لحميد حمدى |حمد |بــــو يوسف5579|4
علوم |سيوطدع|ء مصط عبــــد ربــــه عبــــد|لع|ل  |477|9
53oo|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد | يسن عبــــد | عبــــد |لجو|د

Page 4679 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن محمد محمود منصور محمد485276
4|o|o8د|بــــ طنط|محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن |لمدبــــوح|
6o429o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد طه |حمد ع خليفتـــ
884o4o  تـــربــــيتـــ |سيوطسيد محمد سيد حمد
7o486|كليتـــ |أللسن سوه|جنور عربــــى عطيه طه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء ع|دل كم|ل محمد|6|668|
حقوق |سيوطمحمد ز محمد عبــــد|لحفيظ  |82|88
رتـــ||ء صبــــرى محمد عبــــد |لحميد|695266 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ربــــيع سيد ع |647|3
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد أم |حمد رضو|ن624386
رهحمد محمد |حمد تـــوفيق يسن قنديل|37665| ندستـــ |لق|

علوم |لفيوممصط صل|ح عبــــد |لحكم ع87783
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|خلود خ|لد عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لغف|ر8469|3
4o|827يم عبــــد|لوه د|بــــ كفر |لشيخ|كم|ل عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمد ن فرج ن حميدتـــ495486
92ooo6|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  ل|ء فتـــ |حمد |حمد

صيدله حلو|ننوره|ن ق|سم مسعود ع حسن67636
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه عبــــد |لعليم جل|ل محمد|59497

يم|75634 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــ محمد محمد إبــــر|
بــــه||4|63 | |لسيد عبــــد |لغف|ر و معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ي
6982o3تـــج|ره |لزق|زيقند| ن| عبــــد |لح|فظ رضو|ن ع
د|بــــ د |ط|ن|زك عص|م محمد |لمرشدى8827|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس ط|رق كم|ل |لن|ئبــــ محمد لط 479658
357o6|علوم بــــنه|ع |حمد ع حس |لسيد
23o554خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد مجدى سم محمود
يم|634666 يل ج |لزق|زيقبــــ|نوبــــ نبــــيل بــــ|نوبــــ |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o7457 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحميد عزتـــ عبــــد|لحميد محمود
طبــــ |ل|سكندريهمحمد فرج محمد عبــــدربــــه3456|5
4o754|يم ليله د|بــــ دمنهور|ه|جر  محمد محمد محمد  |بــــر|
د|بــــ |سيوط|رؤى س|مح سيد عبــــد|لحليم237469
يم223655 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عربــــى |حمد |بــــر|
يم عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد عبــــد485495  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــله|م |بــــر|

|5o58فنون جميله عم|ره |لم |محمد |حمد فتـــ |حمد
5o4|35|زر|عه |ل|سكندريهرضوى محمد عبــــد |لسل|م محمد |ل
5o4|76علوم |ل|سكندريهنور مجدى محمد عبــــد |لح|فظ
وف|تـــعمر محمد محمد |لسيد عبــــد |لمطلبــــ37878| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

حقوق |لفيومه|يدي ي| عبــــد |لمنعم عبــــد |لبــــ| 7|736
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــيشوى رأفتـــ سيف نجيبــــ|7|29|
يم|95|55| تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء سيد محمد شو |بــــر|
6o7862|يم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيم|ن ط|رق جوده |بــــر|
|57o67 د|بــــ ع شمس|رحمه |لسيد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد
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5o394|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد |م عبــــد |لفتـــ|ح محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر| | مشحوتـــ مصط منصور259753
تـــربــــيتـــ سوه|جر|ند| محمد ك|مل |حمد 87||92
68o242تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره |لسعيد فتـــ |لسعيد
6o63|2|صيدله |لمنصورهحمد محمد غ|زى |لمحمدى
وز | |س حن| مق|ر688287 د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــى ن
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نحن محمد حسن محمد |لشو 25884|
يم مر 427336 زر|عه طنط|ه|جر زكري| محمد |بــــر|
حقوق طنط|ع|طف ط|رق مختـــ|ر |لسيد محمود |7359|4
4o3779| م م|جد |حمد محمد مصط تـــج|ره دمنهورد
6856o6|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر عص|م |حمد ح|مد |لد
حقوق حلو|نتـــ عم|د عبــــ|س عرفه خرملو|927|2|
6o|257ن| غ|زي سعدغ|زي |لقرض|وي نوعيتـــ طنط|م
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد فكرى عبــــد|لفتـــ|ح8|9||5
زر|عه مشتـــهرمنه | عمر |حمد |حمد96|78

6867o2 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ي| عبــــد |لغ ع عبــــد |لغ
43o743تـــج|ره طنط|ندى |س|متـــ محمد |لجمل
6|o645|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء محمد ع|دل رمض|ن
6o4o55صيدله |لمنصورهس|مه محمود عبــــد|لق|در صقر محمود
3|68o8ى دي|بــــ عبــــد|للطيف معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــص|بــــرين م
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــرقيه أم محمد عبــــد | ن475398
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحن|ن |حمد عبــــد|لرحمن محمد شح|635364
68o992تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لرحمن محمد |لصديق

يم محمود ع6|48| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم عل|ء |لدين |بــــر|
تـــمريض بــــور سعيد محمد ي محمد محمد حسن 5|7623
88o79| تـــربــــيتـــ |سيوطفرح|نه فرح|ن عبــــد|لع| فرح|ن
763|o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ندى محمد ن مصط عي
887|o2 طبــــ بــــيطرى |سيوطع |ء ع صبــــرى |حمد
ر عبــــد|لل|ه عبــــد|لحميد 895||9 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لل|ه م|
زر|عه |لزق|زيقلسيد |حمد محمد عبــــد |لمعبــــود مقبــــل783632
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن ص|بــــر ع محمد متـــو ||63798
8|3oooتـــج|ره بــــ سويفم|زن حسن محمد |حمد

نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء بــــدرى فؤ|د |حمد|483|4
6|o38|ش|م بــــكر |سم|عيل معهد ف ص طنط|وجيهه 
45o5o4|يد محمد |بــــو قوره ندستـــ طنط|حمد |بــــو|ل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عبــــد|لمنعم عبــــد |لبــــ| محمد سعد245569
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |لسيد محمد |لسيد يسن774444
تـــربــــيتـــ دمنهورن|ديه مصط أحمد مصط |بــــوحسن|49687
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود فؤ|د جوده عبــــد |لمتـــج66|774
6o673oندستـــ |لمنصورهكريم جم|ل محمد شلبــــى
ى حس محمد حس 783|64 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سحر خ
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تـــج|ره بــــ سويفس|رتـــ س|مح شو يو|قيم83352
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد محمود محمد عمر |لرحم| 2|4467
د|بــــ ع شمس|ي|سم محمد فتـــ عبــــد |لع|59633|
4782o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|تـــن عص|م محمد محمود عبــــد|لوه
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عم|د ع محمد |لـحد|د جـ|بــــ |26559
445|4o| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد| مصط عبــــد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء عبــــد|لر| محمد |لص|دق محمود836286
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد حسن سليم|ن شلوف9724|4
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد ي| محمد ع |لنج|ر|5||4|
ف محمود ج|د |لكريم 8347|9 معهد ف تـــمريض |سيوط محمود |
43632o|علوم كفر |لشيخيه|بــــ فتـــ سعد عبــــد |لستـــ|ر غلمش
معهد ف ص بــــ سويفحسن |حمد عبــــد|لعزيز |حمد364||8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ورده محمود حس عبــــد |لموجود|4362|
رهرفيدتـــ صديق بــــكر عنتـــر6636|6 د|ر |لعلوم ج |لق|
77866oطبــــ |لزق|زيقمحمود ي| غ|نم س|لم
8|o4|8 تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد زغلول مني
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حس |يه|بــــ حس محمد ص|لح755|48
طبــــ حلو|نمن|ر عبــــد|لستـــ|ر |سم|عيل محمد ق83|429
|296o6تـــج|ره سوه|ججون د|فيد ز| سليم|ن
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس |لسيد فهيم |لبــــو 253935
ره|مصط منصور محمد عبــــد|لجليل226258 ثــــ|ر |لق|
|44|o7ره|دع|ء صل|ح حسن ص|لح د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطبــــيشوى فوزى رمزى مفتـــ|ح 884536
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد| محمد ص|دق محمد2|2447
يم |لسيد كم|ل342787 ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|منيه محمود طه عبــــد |لمطلبــــ|777555
7ooo29صيدله |ل|سكندريهمصط صل|ح مصط عبــــد |لعزيزمو
ندي429837 معهد ف ص طنط|حمد منصور محمد ع حمد|ن |بــــو
يم |438453 ش|م محمد لط |بــــر| حقوق طنط|محمد 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــروى رشدى حمدى |لسيد |لسيد عبــــد|425352
|5979oره|نوره|ن محمد صل|ح محمد د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|حمد |م محمد عبــــد|لسل|م |لجندى2|4865
3326o7|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد ع|دل نجدى س|لم |حمد غنيم
3259o9نوعيتـــ عبــــ|سيهرفقتـــ م | ملك |سكندر
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدل|ء ع محمد عوض بــــقل|وه|764272
253|ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومنرم ط|رق |حمد عثــــم|ن
تـــج|ره بــــنه|يتـــ ع ح|مد محمد|355328
76o556|ه محمد مختـــ|ر سعد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم
|6|6o2تـــج|ره ع شمسديفيد عم|د مجدى نصيف
42538o طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــسمه محمد |حمد ع حن
د|بــــ دمنهور|س|ره مصط غنيم س|لم497475

Page 4682 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |ل|سكندريهعمر عل|ء |لدين ع |لسيد دويد|ر479629
زر|عه مشتـــهرمريم |لسيد يح |حمد338737
8936oo د|بــــ |سيوط|سيد محمود نف|دى حس
89o946 تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه ر|وى عبــــ|س حسن
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــه | |حمد محمد محمود845734
68o7o3تـــمريض |لمنصورتـــ رو|ء كم|ل مصط ي|س حج|زى
8|8o47 علوم |لم |بــــ|سم مو عفي مو
49o3|6|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر محمد ع عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد حس |لسيد حس 337993
طبــــ ع شمستـــسنيم حسن عبــــد|لرحمن |لسيد يوسف263872
334o8|طبــــ ع شمسكريم ع|دل سعيد محمد |لشعر|وى
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد محمود حسن |لجمل|5|25|

يم عبــــد |لفتـــ83||2 رتـــ|حوريتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4989o|تـــربــــيتـــ دمنهورآيتـــ سعيد فرج ع |لنج|ر
 |حه وفن|دق |لفيوميه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ ح|فظ|828|75
488o4oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــح|زم |م|م عبــــد|لفتـــ|ح |لضمر| عمر
ف حسن محمد34745| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حسن |
4o|292 ف محمد سيد|حمد |لحلو تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرحمتـــ |
ره|عبــــد |لرحمن |بــــو |لعل| ز عبــــد |لعزيز|4525| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ي| محمد |لغن|م64|446

353o|رهي|سم |نور جم|ل محفوظ حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطجيه|ن عبــــد|لجيد فرح|ن عبــــد|لرحمن 77||88
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمرو|ن ي| يونس ملي ع773|48
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء ع|دل عبــــد |لغف|ر ع يوسف687955
834o95تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|تـــن س|لم محمود |حمد
حقوق حلو|نن|دين مجدى محمد مصط 32268|
258o|6يم جبــــريل حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رحمه محمد |لسيد محمد |بــــو سل|مه765748
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمرو جم|ل حسن ع  876544 معهد ع| 
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|عم|ر محمد ح|مد عبــــد|لع|ل5|7578
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |م وجدى عطيتـــ|229|75
||88o9يكل إعل|م بــــ سويفي|سم | محمد محمد محمد 
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر |يمن فه |لشح|تـــ628667
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نش|م رمض|ن ع ع|مر324745
يم3|8685 معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد يوسف محمد |بــــر|
4|oo73 يم |لسعد تـــج|ره طنط|سليم|ن ط|رق شبــــل |بــــر|
6o8|58 تـــربــــيتـــ طنط|ند| |لسيد محمد |م

5o957حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف |سم|عيل عبــــد|لتـــو|بــــ |سم|عيل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدخ|لد محمد حسن أبــــو |لجود764576
48656o|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد محمود ج|د |لربــــ
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسول|ء |لسيد حسن |سم|عيل756374
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد خ|لد عبــــد|لع| عبــــد |لفتـــ|ح 247554
يل ج |لزق|زيق|ء ح|مد |سم|عيل شعبــــ|ن يوسف629366 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|لدين|693895 تـــج|ره |لمنصورهسل|م ط|رق عم|د ن

6o6|9ي عرفتـــ عبــــد |لجو|د تـــربــــيتـــ بــــ سويفرند| ي
6o67o7لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد |لرحمن محمد محمود حسن تـــر
يم |لنوري|35734 صيدله |لزق|زيقمحمد رجبــــ فرج |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد ربــــه عطيه عيد756438
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء فرج عبــــد|لمجيد |بــــو|لسعود ند266928

تـــربــــيتـــ |لفيومخلود حس محمد حس |7229
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نص|لح سيد ص|لح محمد حسن225754
|د|بــــ طنط|محمود ي|س |حمد ش| 349542
8789o2  ف عبــــد| محمد معهد ف تـــمريض |سيوط محمد |
89657o  تـــج|ره سوه|جس|ره سيد محمد |لسيد
82o|6|طبــــ |لم |شيم|ء مصط حس محمد

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسم|ء نبــــيل عبــــ|س عبــــد |لعظيم|84|57
د|ر |لعلوم |لم ||ء محمد عبــــد|لبــــ| عبــــ|دى||48567
86o296|معهد ف تـــمريض |لم | سل|م يوسف بــــكر عبــــد|لح|فظ
8o4749د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|له عل|ء طه محمد|
يم |لعيسوي438674 تـــج|ره كفر |لشيخكريم |لسيد |سم|عيل |بــــر|

633o|طبــــ بــــ سويفيف محمود ع محمد
26747oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عزيزه رض| عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لخ|لق
يم |لرخ|وى676393 حقوق |لمنصورهمريم من محمد |بــــر|
8784|o  صيدلتـــ |سيوطر| | محمود دي|بــــ |بــــوط|لبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوجن|تـــ |لسيد |لدسو عبــــد |لمع 694863
ر|ء |حمد محمد ج|دو|25266 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |لز
354o5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ عبــــدربــــه |لسيد عبــــد|لحميد
|5o767ندستـــ حلو|نيوسف سم محمود |سم|عيل
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمصط محمود محمد سعيد لط عثــــم|76679
طبــــ |سن|ن |لمنصورهع ع |لسعيد |بــــو |لعط||69626
يم محمد عبــــد |لغف453766 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعل|ء ي| |بــــر|
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقعل| عم|د |لدين |حمد حسن779445
35|o44كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم جم|ل محمد ع|مر
2|785oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرقيه ه| محمد حسن ع |لع|يدى
7o|247يم |لشه|وى علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ط|رق محمد |بــــر|
د |لتـــمي2445|7 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسه| محمد مج|
6948o8حقوق |لمنصورهبــــل|ل |لسيد محمد |لسعيد عم|رتـــ
ش|م قر عبــــد|لعزيز8523|3 ره|مروتـــ  د|بــــ |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|وليد ع|طف صل|ح تـــن|غو||3594
56o65ر عشم|وى ج|بــــر ندستـــ بــــ سويفسم|ح م|
حقوق |لفيومكريم رجبــــ محمد عبــــد|لمحسن72536

4o58|5د|بــــ |سو|ن|نوره|ن ح|فظ عصمتـــ ح|فظ محمد
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معهد ف ص |سم|عيليهدين| عبــــد |لحميد عيد |حمد س|لم768259
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |يمن محمد عطيتـــ756726
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــف|طمه محمد ع |حمد768985

233ooرهعبــــد |لرحمن ط|رق ج|د |لمو لبــــيبــــ حقوق |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سيد عبــــد |لرحمن |حمد|44289|
يم |لجندى547|5| تـــربــــيتـــ حلو|ندير جل|ل دي|بــــ |بــــر|
ره|رح|بــــ رض| محمد حل عبــــد |لعزيز72|236 د|بــــ |لق|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف|طمه محمد رشدي |لسيد784596
بــــى|264774 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه رأفتـــ محروس |لذ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزينبــــ محمد |حمد محمود 6|8887
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء سعد محمد معوض827524
33566oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حبــــيبــــتـــ محمود محمد محمود
252o4|| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م |حمد مس|عد متـــو
82oo23ش|م |حمد محمد |د|بــــ |لم |زينبــــ 
يم2|6358 يم صل|ح |بــــر| علوم |لزق|زيقمحمد |بــــر|
5o3269يم عبــــد| |بــــر د|بــــ |ل|سكندريه|روض|ء مجدى |بــــر|
ندى6523|2 ف محمد ك|مل  تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |
ره|ن|دين خ|لد محمود ز237979 د|بــــ |لق|
3287o6|علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد ربــــيع محمد فه |حمد
ه خ|لد |حمد عبــــ|س خو|جتـــ73||27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |لسيد محمد |لسيد صبــــيح338269
7oo|57|نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء |لسيد يوسف طلبــــتـــ
25388o|ر|ء عبــــد|لمنصف شح|تـــه عبــــده نوعيتـــ |شمونلز
9o9762  |ر|ء حسن ثــــ|بــــتـــ رف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جز
طبــــ سوه|جه|جر ع|طف عبــــد|لعليم محمد 2577|9
439|o6تـــج|ره كفر |لشيخإن ش|كر أم تـــوفيق |لسعودي
7o7967|رهنرم عبــــد |لن| عوض عبــــد |لجو د|ر |لعلوم ج |لق|
رهن| جم|ل يونس عبــــد |للطيف272|6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o4448طبــــ |لزق|زيقكريمه محمد حبــــيبــــ س|لم حبــــيبــــ
9o9o3o تـــج|ره سوه|جكريم عبــــد|لحكم ع محمد |لسيد
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد س|مح عبــــد |لمجيد |بــــو سيف696496
4o326|يم غبــــ| ق|بــــيل ه صبــــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
877o23|صيدلتـــ |سيوط  ل|ء ثــــروتـــ كم|ل محمود
7752o|يل ج |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عطيتـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
3|4oo3|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد محمد زين |لع|بــــدين محمد
758o62يم سليم|ن يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهع|دل |بــــر|
6oo663طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز سعيد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طروج | عل|ء زكري| عبــــد |لحميد622735
789677| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سل|م محمد مو محمدع

يم64549 تـــربــــيتـــ |لفيومبــــه ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
675o24 علوم |لمنصورهحسن ح|زم مصط ذ حس
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76467o| تـــج|ره بــــور سعيدجوسن| ه| نصيف ج|د
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |لدسو محمد حسبــــ |255862
يم رجبــــ خلف 885346 معهد ف ص |سيوطف|طمه |بــــر|
ر عبــــد|لغف|ر س|لم حسن232948 د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ م|
د|بــــ دمنهور|محمد رمض|ن فتـــ ع حسن عيسوي|49547
675o||حقوق |لمنصورهبــــ|سم فكرى سعد |لدسو شلبــــى
علوم طنط|بــــسمه فؤ|د |لسيد أحمد |لنمر|43257
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود عثــــم|ن عبــــد|لع| |745|3
كليتـــ حقوق |لم |منه | مصط محمود محمد ك|مل2|4||8
ندستـــ |ل|سكندريهعمر حمدى محمود محمد |سم|عيل446597
نوعيتـــ |شمونم| سعيد محمد رمض|ن|259943
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندرو ف|يز فكري يون|ن|4|33|8
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد مظهر |حمد ف|روق ع|يش|766839 معهد ع| 
845oo5ندستـــ أسو|نمحمد ح|مد ع محمد
244o84ره|محمد |حمد محمود محمد جمع|ن د|بــــ |لق|
|6o669تـــج|ره ع شمسمحمد سيد عبــــد |لعظيم |بــــو حسن
6o5575كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| م|جدى فه ز شح|تـــه
طبــــ |سن|ن ع شمسم | جورج |نور |لقمص حن|64|9||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرغد |حمد ر| محمد55828
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مجدي محمد عبــــد|لرحمن69246

524o48ندستـــ |ل|سكندريهند |لسيد عبــــد|لحميد |لسيد عمر
زر|عه طنط|عبــــد |لرحمن ش|كر ع سعد درويش692|43
يم فرج5656|5 يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوربــــه |بــــر|
4oo582كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشي|سم محمود يوسف حمودتـــ
4o|329د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سحر يح سعد عبــــد |لرحيم محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |لحسي عبــــد |للطيف عبــــ|س |||4656
زر|عه طنط|محمد صل|ح محمد عبــــد|لرحيم |لنج2834|5
759|4oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسكريم حس صل|ح ع
معهد ف تـــمريض |سو|نمه| ع|دل عبــــد|لستـــ|ر محمد8|8464
م764545 تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن منصور 
6897o7زر|عه |لمنصورهنورس عبــــد |لغف|ر ع عطيه ع
ر عبــــد|لبــــديع6377|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسض محسن م|
6|o723د|بــــ |لمنصوره|ندى |لمغ|وري ج|د |لفل|ح

يم43466 رهربــــ|بــــ حس رمض|ن |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
8|o469|نوعيتـــ |لم |حمد محمد محمد قطبــــ
ثــــ|ر |لفيوم|منه | |لسيد مصط جليله2||257
75|7o4|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد شح|تـــ |لسيد عبــــد|لبــــ| |لسيد
433|o2يم |لوكيل تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر سم |بــــر|
35o9o6ف حمدى محمد علوم ري|ضتـــ بــــنه|ه|يدى |
43868oى فلون|ؤس |سكندر لس بــــ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــك
925o59 د|بــــ سوه|ج|روحيه وجدى عبــــد|لحميد عبــــد|لل|ه
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق| |ده و|ئل سعيد |بــــو |لعل| بــــيو627326
7o7673د|بــــ |لمنصوره|ريه|م عوض |حمد عوض
رتـــ|دين| ع ف|روق محمد سل|م434256 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o768o صيدلتـــ بــــورسعيدوق محمد محمد |ل|م|م |لحسي
92|76o علوم سوه|جع محمود ع محمد |لخطيبــــ
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد جم|ل |بــــو|لفتـــح عبــــد|لحكيم|855278 معهد ع| 
ف |لسيد عبــــد | عي |774375 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزي|د |
يم شلبــــى677|43 علوم طنط|مؤمن محمد محمود |بــــر|
5oo28| حقوق طنط|سعيد سليم|ن |لسيد سليم|ن |لحو
78o354يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| سليم|ن عبــــد |لحليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدير ع حس ع حسن549|5|
336oo|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد عبــــد | |بــــر|

ندستـــ |ل|سكندريهعمر ط|رق محمد يوسف درويش475335
ل|ل |لسخ|وى9|2568 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومصف|ء |حمد 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــيشوى مجدى صبــــ حن|||294|
تـــج|ره بــــور سعيدعمر صد |حمد |لمر خط|بــــ762536
||7o75خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرضوى مدحتـــ حمدى |حمد حم|دى
8944o7 تـــج|ره |سيوطوليد فرج محمد سيد
8549o5|تـــربــــيتـــ |لم |حمد عنتـــر صل|ح عبــــد|لوه|بــــ
7729o8يم |لمهدى تـــج|ره ع شمسكريم خ|لد محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لجو|د محمد حس عبــــد|لمنعم عوض 533765
5o5686حقوق |ل|سكندريهبــــ|سم محروس عيسوى ج|د عيسوى
637o67يل ج |لزق|زيقتـــسنيم حسي عبــــد| محمد سل|مه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o7|2oر فر|ج عبــــد |لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمه| م|
33999o|صيدله |لزق|زيقسم|ء عبــــد|لعزيز ربــــيع رمض|ن عبــــد
تـــمريض |لم | سل|م رجبــــ خميس خليل||85938
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممن|ل محمد عبــــد|لعظيم محمد عبــــد |263752
77o589ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط عوض عوض عبــــد |لجو|د قط
752oo9ي صيدله ع شمسمنيه عبــــد | معوض عبــــد | |لع
33|o79صيدله طنط|ند سعيد عبــــد|لمحسن محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نكريم ط|رق محمد عبــــد |لغ 9|226|
طبــــ |لم |نوره|ن |حمد مصط ك|مل حسن752||8
826o75د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مريم |س|مه نبــــيه ك|مل
يم834263 ي |بــــر| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمد م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد سعد محمد قنيطر|35|435
44722oعلوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد حس فتـــ ز علم |لدين
787|o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|دين| محمد محمد قن|وى
معهد ف ص |لمنصورهسل|م محمد شكرى عبــــد |لحميد|697554
89776o تـــربــــيتـــ سوه|جسه|م |حمد ع |حمد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومشيم|ء ع عبــــد |لستـــ|ر ع 86987
488o48|يم عبــــد|لحليم عط تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
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4o3262| ه محمد حسن جمعه ع د|بــــ |ل|سكندريه|م
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|رتـــ نبــــيل غ|زي غ|زي عبــــد|لع| |874|4
33o398حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسهيلتـــ عم|د مرزوق عبــــد|لجو|د
5|o3||لس |يمن |ديبــــ يوسف عويضه طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهك
تـــربــــيتـــ بــــ سويفكريم فريد محمد بــــر63332

طبــــ |سيوطمحمود عبــــد|لر|زق عد حسن 43|8|9
تـــج|ره |لزق|زيقمنه | عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن ع سيد أحمد5|7845
|628o2رهمحمود ص|بــــر حن محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ع |لحو|ش|84||25
يف رضو|ن شح|تـــتـــ327264 حقوق حلو|نه|جر 

ون85865 علوم |لفيومم | ميشيل نصيف بــــسخ
ره|محمد رض| محمد |لحسي |ل |ط693498 عل|م |لق|
يم |بــــو ط|لبــــ4|6962 تـــج|ره |لمنصورهسل و|ئل |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ي| |حمد |حمد نعيم|535|54
يم |لمتـــو تـــ |لدين623284 ندستـــ بــــور سعيدمحمد عمر |بــــر|
6|o364تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم |ل سليم |لسيد |بــــو سليم
6345o5د|بــــ |لزق|زيق|عمر ي| سويلم محمد |لدمرد|ش
تـــربــــيتـــ ع شمسحسن عبــــد|لعزيز حسن محمد ج|د342952

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد عبــــد |لمن |حمد48726
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ر مهدى ممدوح عبــــد |لو|حد عبــــد|826|27
7oo2o7| يم عبــــد ندستـــ |لمنصورهعمر ثــــروتـــ |بــــر|
د|بــــ ع شمس|م| عبــــد |لن| سعد |لسيد|24345|
4788o6ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع|مر رك|بــــى ع|مر

6oo3o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه ه|شم عبــــد |لق|در ع
5o9858معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد محمود ع سو|ح |بــــوزيد
358o22يم ف حس |بــــر| ندستـــ ع شمسمحمود |
68464oيم |لسيد علوم |لمنصورهرح|بــــ |لسيد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء |بــــو|لق|سم محمد نور عبــــد|لعظيم845293
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن |وس|مه حج|زى |حمد |لزغيبــــى687978
رهمنه | محمد عبــــد|لحميد محمود239748 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
773o9oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لفتـــ|ح عز عبــــد|لفتـــ|ح سليم قنومتـــ
6o88|7تـــمريض طنط| رش| سعد ع عطيه |لنج|ر
ف |لسيد عثــــم|ن ع527394 ندستـــ |ل|سكندريهن|ن |

وف|تـــمحمد شو زغبــــى عبــــد|لحميد82947 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن جم|ل |حمد زتـــون8525|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |حمد ن خليل نص|ر|7|6425
د|بــــ |سيوط|دى سلط|ن فتـــ |لسيد 892825
رهمصط عبــــد |لمحسن عمر عبــــد |6|454| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ثــــ|ر د |ط|ف|تـــن بــــدير محمد قز|مل|69638
5o6334زر|عه |ل|سكندريهبــــسمه سعد ع عبــــد |لمجيد
يم محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لحفن436266 تـــج|ره كفر |لشيخيه|بــــ |بــــر|
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تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمد ممدوح مش| حس 862543 معهد |لج
تـــج|ره طنط|مريم محمد محمد عبــــد| |لجم|ل476676
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ي| فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــدربــــه349459
رهن|دين عص|م سم يوسف223926 تـــج|ره |لق|
يم785399 وف|تـــمنصور حم|ده منصور |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
6o8749تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ل عطيتـــ فريد |لحليق
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريم |حمد عبــــد |للطيف عبــــد|لع|ل399|78
||8o58فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمه| محمود ج|بــــر محمود
7o8867رهنرم ع ع عبــــد |لسل|م د|ر |لعلوم ج |لق|
9o6424 تـــربــــيتـــ سوه|جحبــــيبــــه ن ع|بــــدين |لسيد
49222oد|بــــ دمنهور|عمرو خ|لد محمد غيط| |لنقيبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحسن حمدى محمد رشو|ن4727|3
يم  ه|شم|782827 يم |حمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|يه |بــــر|
يم |لليثــــى85|449 ندستـــ طنط|عمر رض| إبــــر|

49693| ه |حمد زغلول بــــيو زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
تـــمريض أسو|نس|ره رمض|ن ح|مد محمدع 848674
يم سم محمد حم|دتـــ |لسعد |495632 د|بــــ دمنهور|بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر محمد معوض رمض|ن63643
رهوق شو |بــــو شوشه عبــــد |لوه|بــــ23483| صيدله |لق|
تـــ عبــــد|لتـــو|بــــ ج|بــــر ج|د |لربــــ2928|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مش
7o73o5| |حقوق |لمنصورهيم|ن |حمد |لمحمدى |لدمرد
623|o7ندستـــ د |طعبــــد |لسميع |لسيد ع قدري عبــــد |لسل
ر يونس663|22 وف|تـــ|محمد رض| محمد ط| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
224o76ش|م |حمد فتـــ متـــو فنون جميله فنون حلو|نه| | 
7o|o68|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيه سم |لسيد |حمد محمود
62788oندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد | محمد حسن |لنجع|وى ع.

45o63ر |حمد ع ز|يد |بــــورجبــــ علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد م|
ره|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد |242772 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرح|بــــ سعيد عبــــد|لمر جعفر5|2533
438o43كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخه|جر ربــــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح خ|طر محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | عل|ء |مبــــ|رك محمد26|26|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحن|ن |حمد صبــــ |حمد |لعريف347|27
تـــربــــيتـــ حلو|نول|ء |حمد عبــــد|لبــــ|سط محمد326399
693752| د|بــــ |لمنصوره|م|ل زكري| محمد عبــــد |لمطلبــــ متـــو
يم مرشد عبــــد |لكريم9532|2 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــه |حمد |بــــر|
24o327رهزينبــــ محمد مجدى محمد |بــــو زيد |لمولد تـــج|ره |لق|

وف|تـــحمد جم|ل محمود |حمد|58872 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ |سيوطبــــيتـــر شح|تـــه فهيم س|ويرس 884774
254o3||تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد ع|طف محمد |لحريرى
6o747|د|بــــ |لمنصوره|ي| شكرى عبــــد |لحميد |لشن|وى
9|o|44  | |د|بــــ سوه|ج|م|ريو ممدوح ثــــ|بــــتـــ عط
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ر عزتـــ بــــ|سي6554|3 قتـــص|د م حلو|ن|كل|ر| م|
85o296 زر|عه فرع |لو|دي |لجديدمحمود ر|فتـــ محمد ع
تـــج|ره بــــنه|ه|جر عبــــد|لحكم محمود |حمد |لمغ339548

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد |لرحمن محمد |سم|عيل جمعه29776
معهد ف ص بــــ سويفنوره|ن محمد فتـــ محمد857875
|24o87رهنور |لدين ع|دل زكري| خ|لد علوم |لق|

2o||4تـــج|ره سوه|جعبــــد |لرحمن عم|د حشمتـــ فريد
685o63|يم فؤ|د يوسف غز|لتـــ تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
69o853تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ ع حس |لسيد عبــــد |لوه|بــــ
|65497| ره|ء محمد |لسيد ع عبــــد | طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ ع شمس|د | س|مح محمد محمد |لق| 773246
|28o4|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد سيد عبــــد |لرحيم
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمرو|ن عص|م |لدين سيد تـــوفيق824985 كليتـــ 
يم حسن|3|479 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حمدى ع |بــــر|
يم |حمد |لمهدى |لمن 766||7 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
رهمنه | عمرو |حمد ع|شور ز6|69|2 تـــج|ره |لق|
3|9595| د|بــــ ع شمس||ء عز|زى محمد عبــــد|
6|83o2 د|بــــ د |ط|عم|د ي| عبــــد |لمجيد حس
6o2226تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى عزتـــ ع سيد |لزير
م ع|دل عبــــد |لعليم ه|شم776558 د|بــــ |لزق|زيق|ن
5o4|32صيدله |ل|سكندريهردينتـــ و|ئل عبــــد |لق|در رأفتـــ عبــــد |لوه
8265o6فنون جميله فنون حلو|نخلود خ|لد عوض بــــغد|دي
22263o رهنرم |حمد عبــــد|لعزيز |ل|بــــ حقوق |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد |حمد محمد حس |5772
ره|بــــه سعيد |م محمد26865 د|بــــ |لق|

|د|بــــ بــــنه|محمد حس محمد محمد337274
8o|542|لسن |لم |حمد خلف عبــــد|لصبــــور محمد|

تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن حس سيد ع27757
|5667oتـــج|ره ع شمسمصط حربــــى |حمد حس ع
5o244oعلوم حلو|نيوسف |حمد مصط محمود
35|9o2د|بــــ بــــنه|نوره|ن جم|ل محمود محمود سل|مه|
35oo6o|تـــج|ره بــــنه|يتـــ فكري محمد |لجز|ر
2559o5علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد رزق فهيم شلبــــى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيوسف صل|ح د|ود خليل29555|
4|o567يد |لسيد رمض|ن تـــج|ره طنط|ع رمض|ن أبــــو |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء ط|رق عبــــد| بــــيو |لحلو| |775|35
778|o| يم مصط د|بــــ |لزق|زيق|محمد رفعتـــ محمد |بــــر|
9o6724 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| د |ن |لبــــدرى ملك

حقوق |لفيومريج ع رمض|ن عبــــد |لمنعم|69767
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسل عبــــد |لمحسن عبــــد |لخ|لق |حمد48477|
يم جبــــر693636 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحل محمد حل |بــــر|
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|د|بــــ بــــنه|يتـــ |يمن محمود محمد|332455
776oo3|يم محمد يسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه |بــــر|
يم |لسيد |حمد |لغمر|27927| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نن| |بــــر|
6o5993 |د|بــــ طنط|محمد ع|طف محمد |لق|
رهمرو|ن صل|ح محمد عبــــد |لعزيز5626|| حقوق |لق|
بــــي |978|6 بــــي سد|تـــ |ل تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه سد|تـــ |ل
6834o3يه|ن عوض رجبــــ عوض ندستـــ طنط|ش

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسحر |نور عويس حسن62865
ف محمد ربــــيع|993|5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن |
4o7o68يم يم خليل |بــــر| يثــــم |بــــر| ن|  تـــج|ره |ل|سكندريهم
يف محمد محمود |لغريبــــ449482 ندستـــ طنط|محمود 

رهف|طمه محمد محمود فرج748|3 طبــــ |سن|ن |لق|
رهشيم|ء فر|ج ع عبــــد |لجليل63|65| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ع شمسعمر |س|مه زكري| حس 3|77|3
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م محمد محسوبــــ محمد633729
26678oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينبــــ عل|ء|لدين محمد |حمد بــــرك|تـــ
د|بــــ حلو|ن|ل|ء ع محمد سيد|637|2|

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمد حس حس|ن محمود335|6
تـــمريض دمنهوري|سم ع عبــــد|لقوى عليم|22|52
تـــمريض  حلو|نس|ره |يه|بــــ مختـــ|ر مختـــ|ر بــــحيلق32|28|
تـــج|ره طنط|محمد ط|رق محمد رمزي |حمد سليم|762||5
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره بــــدر عبــــد|لسميع نجم |لدين267452
|6|o65|تـــج|ره ع شمسر| | عبــــد |لع| جل|ل عبــــد |لع
7o47|o| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه حس|م |لسيد محمد حس|ن
63oo39يم |لدسو محمد مر علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م عص|م |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحس حس|م حس عبــــد|لق|در2367|2
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر حسن |حمد عمر752793
لس نص |م حن 855834 علوم ج|معتـــ |لسويسك
427|2o ثــــ|ر د |ط|كريمتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لعظيم عبــــد

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء عبــــد |للتـــ نج|تـــى زي|دى|44787
|د|بــــ طنط|سهيلتـــ محمود |لسيد |لدسو 48|3|4

رتـــ|ن|ديتـــ |حمد محمد عبــــد |لمجيد||435 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر محمد عبــــد |لغ |73734 خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميه م|

9|9o94 معهد ف ص |سيوطعل|م محمد عل|م سليم|ن
6|3o78صيدله طنط|ع|دل حس |لسيد مر
يم |لدسو بــــدر|255643 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــس|مه |حمد |بــــر|
52o8|8علوم دمنهوردين| محمد نجيبــــ طه يوسف

تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد بــــسيو طه58566
ش|م محمد عيد393|2 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريه|م 

7o|3o|ندستـــ |لمنصورهعمر محمد ع |لسيد بــــل|طتـــ
6o5478رتـــ/ري|ضتـــ|ن محمد |لسعيد عبــــد|لرسول |لمنش قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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35969oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نبــــتـــ محمود فتـــ ص|بــــر
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط شو عيد حس 37|279
حقوق ع شمسمحمد منصور |لسيد حسن336942
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمصط محمود |سم|عيل محمد |سم765597
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر عص|م محمد عمر|ن ع|مر359924
ى محمد |لسيد335955 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|ر| ي
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عبــــد |لعزيز محمد محمد س|لم798|77 ع.
829oo|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدي محمود |حمد محمد
3|265o علوم ع شمسنوره|ن ع حن ع
طبــــ |سيوط حمد عزتـــ عبــــ|س عبــــد|لحميد|887982
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رمض|ن بــــسيو محمد|438925

حقوق حلو|نسمر عم|د ف|روق |حمد23943
ر |بــــوزيد ري|ض محمد 897493 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ط|
تـــج|ره سوه|جبــــس|نتـــ |بــــوبــــكر بــــخيتـــ ع 844445
4o829oلس عص|م ف|نوس معوض د|ود |د|بــــ طنط|ك

رهيوسف مشعل حس فرج42486 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6829o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |حمد محمود ي|س

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عبــــد|لحكيم حسن مر227246
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمد عبــــد | |لشه نور2|5234
ش|م حن محمود47259| رهكريم  تـــج|ره |لق|
ه عبــــد|لعزيز |حمد |لطح|ن|256797 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم
يم عبــــده645|63 نوعيتـــ |لزق|زيقين |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد محمود محمد عو|ض بــــدر|347823
349o7oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نند |حمد سعيد عبــــد|لرحمن
88746o|تـــج|ره سوه|ج سل|م حمد|ن ذ حمد|ن
7o33|6|ري|ض |طف|ل |لمنصورهنور| عبــــد |لعظيم محمد متـــو |لشح

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحسن|ء رمض|ن عبــــد |لنبــــى عوض65456
رهمن|ر مدحتـــ صل|ح |لدين محمود ع|مر46529 حقوق |لق|

255o94طبــــ |سن|ن طنط|سوسن محمد بــــه| محمد جمعه
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ي| محمد |بــــو |لحسن772879
478o3|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد حسن عبــــد |لق|در حسن سليم|ن
9o688o يم |حمد حقوق سوه|جمعتـــصم صل|ح |بــــر|
حقوق سوه|جي|ر| عبــــد|لحميد محمد |حمد 2582|9
|6626oحقوق |لمنصورهعمر خ|لد مصط عبــــد |لعظيم
|د|بــــ طنط|يم|ن ع|دل |لسيد |ل |ر|432974

|د|بــــ |لم |سل طلعتـــ محمد فه 24949
يم38386 يم محمد |بــــر| رهدع|ء |بــــر| تـــج|ره |لق|
|75o8طبــــ ع شمس محمد عبــــد|لرحمن فه

يم ثــــ|بــــتـــ449333 يم |لسيد |بــــر| |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عمر |بــــر|
34o994تـــج|ره ع شمسيوسف شعبــــ|ن |م|م |م|م |لنح|س
78|o3oتـــج|ره |لزق|زيقعمرو |لسيد ع محمد
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ندستـــ |لفيومعبــــد| كرم محمد مر3943|2
6o8|86ف |لدين معهد ف ص طنط|نور| جم|ل محمد |حمد 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى جميل عبــــد|لقوى محمد243246
52o746 حقوق طنط|دير عبــــد|لفضيل سنو حس
4|o7o4ره|حبــــيبــــه سعيد |حمد |لنقشبــــندي ثــــ|ر |لق|
9|49o7  فنون جميله فنون |لم |ف|طمه ط|رق محمد |حمد
6o||6o| ك د|بــــ |سو|ن|ين|س محمد |حمد محمد |ل
ف |م|م حس 66388| رهعبــــد |لرحمن | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ كفر |لشيخيف  |ء|لدين عبــــد|ل عبــــد|للطيف453267
ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمد ع أبــــو |لخ |45334
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مجدى بــــدير ع ف|يد|62|623

2o594رهعبــــد |لرحمن ط|رق معوض محمد زر|عه |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وق ع حس محمود755884
حقوق طنط|س|مه محمد فخر |لدين سيد |حمد|487532
تـــج|ره |سيوطتـــريف | شهدي ك|مل سويحه868659
تـــج|ره ع شمسمنه محمد جم|ل حمد|ن محمود9955|2
678|4oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره |ده مر محمد محمد مر
ه عل|ء |لدين عبــــد |لعزيز محمد |774487 ره|م ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره طنط|ند محمد نبــــيل |لسيد أحمد|6|485

33|4oلسن ع شمس|نوره|ن ص|بــــر صبــــ |لسيد محمد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخش|دى |لظريف محمد ظريف |بــــو|لعن 679653
صيدله طنط|حسن س| حسن محمود |حمد |لتـــر427592
5o2673| رم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم|ري|ن مجدى صبــــ نظ
8o|8|4|كليتـــ حقوق |لم |حمد جم|ل محمد |بــــو|لليل
3|298oى فوزى محمد  |لخو د|بــــ ع شمس|مروتـــ خ
7o36|4|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد حسن زغلول محمد فرح|تـــ م |لع| 
ف |لسيد |حمد قنديل442252 طبــــ كفر |لشيخعمرو |
7o|9|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ع|دل ع محمد بــــل|ل
6oo39o| لسن ع شمس|يه عص|م محمد بــــسيو
حقوق |سيوطشيم|ء صل|ح حسن عبــــد|لموجود  6||887
43|o97 صيدله |ل|سكندريهرو|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لمع حسن
د|بــــ حلو|ن|ر| | خ|لد بــــدر|لدين عبــــد |لغ 847|5|
9|o483د|بــــ سوه|ج| ن محمد عبــــد|لرحيم حم|دى محمد
زر|عه دمنهورمحمد عبــــد |لع| عبــــد | عبــــد |لمقصود3449|5
7o8936يم ندستـــ |سيوطمحمد |لسيد |لمتـــو عوض |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــد|لعزيز قطبــــ ع|مر863|25
6473o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكم|ل |بــــوع|مر ك|مل غندور عبــــد|لمقصود

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم يون|ن جرجس رزق |6||45
تـــج|ره بــــنه|محمد م| عبــــد|لحكم محمد |لعن|628372
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع|ئشه |يه|بــــ لط محمود93|32|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |حمد |لنوبــــي |حمد842276
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78262oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد عطيه
د|بــــ |لزق|زيق|رو|ن |لحس ك|مل مهدى |حمد |لسق7|||79
4379ooيم طول يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرو|ن ن| |بــــر|
علوم بــــورسعيدرنده مصط مصط محمد |لف|ر44|766
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد |حمد سليم|ن754537
د|بــــ ع شمس|محمد حس سيد عبــــد|لمع|24279
3|534oحقوق حلو|ننرم زين |لع|بــــدين عبــــد|لفتـــ|ح محمد
248oo8يم طه د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور| محمد عبــــد |للطيف |بــــر|
7675o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشملك مدحتـــ |لسيد لط حسن
7o43o2تـــج|ره طنط|محمد فوزى قطبــــ عبــــد ربــــه محمد
طبــــ سوه|ج مل |حمد عبــــد|لشكور |حمد|8|25|9
5467o2زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــد | عبــــد|لسل|م محمود محمد

6o||6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنسمه |بــــو |لخ عوض مصط
تـــ نبــــيل عريف ج|د| حمد|9|4994 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم
92o696 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد جم|ل عبــــد|لع|ل |حمد
7o7754تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــده |لسعيد س|لم محمد يوسف
9|65o|  معهد ف ص |سيوطنعمه محمد عبــــد|لنعيم محمد
434o48تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر |لسيد خميس |لسيد ع

لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |حمد حن محمود حس |56|46
|584o7 |ش|م مصط مصط م رهحبــــيبــــتـــ  حقوق |لق|

24o52ره|د | |نور محمد عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهعبــــ |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لسعود |بــــو |لنور 2446|7
777o88| علوم |لزق|زيقحمد حسن محمد ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسل|م محمد |لدسو |حمد قلبــــتـــ|695385
إعل|م بــــ سويفن|دين محمد عبــــد| |سم|عيل9692|2
68o657ه ص|لح عزتـــ |لمتـــو |حمد عطيه د|بــــ |لمنصوره|م
||85o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س طه حس عبــــده
د|بــــ |لمنصوره|حمد سم |بــــوبــــكر |لقطبــــ |لبــــسيو |693954
تـــج|ره سوه|جر|نيه خليفه عيد عز 883538
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرن| س| محمود حموده266828
6o999oيم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحمد حسن سيد |حمد حسن |بــــر|
ريدى37||76 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم محمد ج|بــــر محمد 
تـــج|ره ع شمسميمتـــ محمد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لرحمن |حمد952|34
4532o5|يم حس حس|ن حسن سليم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطبــــر|
9o7|63 ندستـــ سوه|جيثــــم رمض|ن خليل |لسيد
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد | عل|ء |لدين |نور حسن طويلتـــ|62799
348697| تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ نج|ح ع متـــو
529987| تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لسميع ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمر مدحتـــ زكري| ع|صم857|42
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عل|ء عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |693432
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود جم|ل س|لم محمد|6424|
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن عمرو محمد حف |35432
7|73o9تـــمريض |لزق|زيق ندى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح سل|مه حسن
تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــ عمر|ن عبــــ|س مسعود||4998
5|7928| زر|عه طنط|ل|ء حسن عبــــد |للطيف حسن بــــ
ى محمد فكرى خ 9849|5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | ي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــ|نوبــــ ميل|د صد روف|ئيل|26264|
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ع محمد شلبــــى72|765

كليتـــ |أللسن بــــ سويف|ء محمد محمود عبــــد |لحميد|67594
7o3596 طبــــ |لزق|زيقندى |لسيد فتـــ عبــــد |لمنعم محمود
6|634oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء مسعد محمد |بــــو مو
89786o|معهد ف ص سوه|ج يه مصط عد خليل
6o8|82تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نف صل|ح بــــهن |حمد
|6o23oتـــج|ره ع شمسمحمد |حمد فخر |لدين محمد خليل
||64o7| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسيف |لدين تـــ|مر محمود ج|د
7o2786|د|بــــ |لمنصوره|محمد جم|ل محمد محمد |لدم
تـــربــــيتـــ دمنهورزه|ر ع|طف ص|لح عبــــد| يوسف|5929|5
يم عبــــد|لحميد772644 علوم |لزق|زيقمن|ر عزبــــ |بــــر|
زر|عه ع شمسنور| مدبــــو محمد عبــــد|لغ |لملي |34663
8775o|  ر |حمد يم عبــــد|لظ| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط |ده |بــــر|
تـــج|ره طنط|حس|م عبــــد |لحميد |بــــو|لمع| محمد 688463
يم حسن67|635 ف |لسعيد |بــــر| إعل|م بــــ سويفمروه |
756o78د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منه | ممدوح عبــــد | سيد
6o4643تـــج|ره |لمنصورهبــــسمه محمود من محمد رمزى |لسيد محمد عثــــم
د|بــــ |لمنصوره|جيه|ن |حمد عبــــد |لنبــــى عطيه3|9|68
77|2ooيل ج |لزق|زيقسحر ص|بــــر محمد متـــو بــــكرى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
3362o5د|بــــ ع شمس|نور| ن| فرج عبــــد|لمحسن
ندستـــ ع شمسعمر محمد عثــــم|ن محمود |لسيد6|9|75
63o483|حقوق |لزق|زيقحمد صل|ح منصور عبــــد |لع|ل
معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم مح|سبــــتـــحمد صل|ح |لسيد سلط|ن||||356
يم923|3| ف محمد |بــــر| ثــــ|ر |لفيوم|ي|سم |
طبــــ حلو|نمن|ر حسن أم أحمد435486
6oo7|5طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخل|ء س|مح عبــــد|لمنصف محمد شمس
د|بــــ |لفيوم||ء نبــــيل محمود محمد|647|34
ره|محمد جمعه محمد يوسف324|25 ثــــ|ر |لق|
ى محمد ع|طف88|342 |د|بــــ بــــنه|بــــسنتـــ ي
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ وليد مختـــ|ر |حمد سليم263795
9|8o34 حقوق |سيوطدين| عصمتـــ محمد جل|ل
|د|بــــ طنط|بــــسمه طلعتـــ |لسيد سعيد3552|4
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى خ|لد محمد محمود755627
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد محمود محمود نص|ر3223|3
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| ن فوزى عفي |28728
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27|49oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ مو حس|ن مو حويتـــ
4|2o76لس عم|د رزق | تـــوفيق |د|بــــ طنط|ك

6oo8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ع |ء خ|لد محمد سيد
5oo|43يم غ|نم حقوق |لمنصورهيوسف ري|ض |لسيد |بــــر|
76347o| لف |لتـــج|رى بــــبــــور سعيد|منيه محمد سعد محمد |بــــو |لعين
42|o8oحقوق |لمنصورهنسمه عص|م محمد |حمد |بــــوزيد
|65o39|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم محمود عبــــد |لحكيم محمد |لص
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورأحمد محمد عبــــد |لع| محمد ع528622
|د|بــــ طنط|ن|در علو|ن عبــــد | علو|ن حس|ن2384|6
تـــج|ره بــــ سويفعمرو |بــــوبــــكر عبــــد|لحكيم |حمد64|4|8
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمه| عبــــد|لنعيم عبــــد|لل|ه عبــــد|لنعيم867238
6o5o39علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنور|ن| محمد مصط محمد شح|تـــه
44o443|لسن ع شمس|ص|له محمد محجوبــــ محمد عبــــد|له
4|3oo8| تـــج|ره طنط|سل عبــــد |لع| عبــــد |لنبــــى عبــــد
ندستـــ أسو|نول|ء ط|رق محمد محمد رمض|ن|34248
5|o399| م محمد محمد محمد |لش|ذ تـــمريض دمنهورد
يم س|لم حمد74897| ره|س|ره |بــــر| د|بــــ |لق|
يم ع عبــــد ربــــه695968 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد محمد |بــــر| م |لع| 
4435|o|طبــــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لبــــ|ري عبــــد|له|دي خط

يف |حمد منصور |لمن 9546| تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نندى 
8|794o|وس طبــــ |ل|سن|ن |لم |ولي |  |د حن| تـــ|و
48o956|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سم|ء محمود ك|مل عبــــد |لموجود
يم|2576| د|بــــ ع شمس|سل ع|دل ع |بــــر|
34o|73 تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد طه |حمد |م
6o2923 م عبــــد |لحميد صبــــرى عبــــد |لحميد ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|د
يم |بــــو |لقمص|ن |ل|9872|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طشهن|ز |بــــر|
86o||9|د|بــــ |لم |يه مصط ع طه|
ه م |لدين يوسف حس |27799| ره|م عل|م |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع ع|دل ع |بــــو |لوف|848|2|
ف حس عبــــد |لرحمن|753652 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |
يم494225 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسعيد محمد سعيد |لص| |بــــر|
5|o352|يم محمود محمد |لوكيل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــر|

5|o9o|ندستـــ بــــ سويفحمد منتـــ تـــوفيق جمعه
78o56oيم بــــرك يم |لسيد |بــــر| حقوق |لزق|زيقمصط |بــــر|
5|8o84طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهلينه رجبــــ كم|ل عوض
|2936o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|حمد |يمن محمد |حمد

رهحمد ه|دئ محمد عبــــد |لق|در|47878 تـــج|ره |لق|
8o6855صيدلتـــ |سيوطحسن|ء مصط ع محمد
ر صبــــرى محمد خليفه54|256 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|يكل |م |يوبــــ بــــرسوم م |424253
34862oتـــج|ره بــــنه|ن|در نو|ر سعيد محمد
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تـــج|ره طنط|يوسف محمود بــــهجتـــ محمود تـــوفيق476542
م زكري| عبــــد |لحليم عبــــد |لسل|6|344| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن
صيدله |لزق|زيقكريم س|مح محمد خط|بــــ634627
يم ع|دل رشدى محمد |سم|عيل|7|262 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
تـــج|ره ع شمسفرح حس ف|روق يوسف6||3|2
756o|7|يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد |لرحمن صل|ح س|لم ر|شد س لم

5977o|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لقوى زيد|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره |سم|عيل عبــــد|لن| محمد228556
223o39لسن ع شمس|كريم حمزه ح|مد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرقيه ع عبــــد|لع| عوض4|8328
رهيم عمرو كم|ل حرفوش26964| تـــج|ره |لق|
طبــــ |سيوط سل|م |حمد محمد |بــــو|لق|سم|386|92
تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ مصط حس محمد غز|لتـــ|35489
تـــج|ره بــــور سعيدمن|ر مجدى محمد مط|وع||7647
تـــربــــيتـــ بــــنه|صبــــ|ح سيد عبــــد|لق|در عبــــد|لفتـــ|ح ع342293
ى عبــــد |لمنعم |لمتـــو699844 علوم |لمنصورهي|سم |لم
زر|عه |لزق|زيقدع|ء عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف عبــــد|89|776
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعم|د محمد أحمد  |د8653|6
3|2|o3طبــــ بــــنه|ي|ر| س| محمد |حمد غني
طبــــ |ل|سكندريهل |ء |حمد مصط مو مصط 443989
7o3|3|يم ن| عر|بــــى محمود |لعر|بــــى |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم
ندستـــ ع شمسعمر جم|ل عبــــد |لبــــديع |لسيد |لشن|37872|
وف|تـــرفيق رفعتـــ شهدى شهيد4|76|3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد قدرى مخيمر |لسيد|528553
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح |لمعتـــز بــــ| ح|مد |لش|ذ7|||2|
رهمحمد |حمد محمد |لهم48983 د|ر |لعلوم ج |لق|

5|7o57د|بــــ دمنهور| فتـــوح عبــــد |لر|زق جعفر
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف|ء مجدي |حمد حس|ن|853723
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس|رتـــ عبــــد|لمجيد محمود ح|مد322866
453o6o تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد بــــهجتـــ مصط محمد مصط
بــــي 3738|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن مصط |لسيد محمد |ل
26oo29ش|م طه ج|بــــر معهد ف ص بــــنه|خلود 
78|o74يم عبــــد |لع|ل تـــمريض |لزق|زيق محمد منصور |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى عم|د |بــــو عجوه |لسيد |حمد266792

علوم حلو|نحمد محمدين عبــــد |لغ عبــــد |لمقصود72699
4oo885تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحرو|ن |س|مه محمد |سم|عيل
ندستـــ تـــ.خ|مس د|ود سليم|ن عبــــد |لحميد حسن|3783| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
76|o23| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنرف|ن| ع|طف عبــــد |لمسيح عبــــد
6o5425|يم محمد دي ف |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم |
6o6o97د|بــــ طنط|محمد فتـــوح |حمد |لمزين|
د|بــــ حلو|ن|ل|ء رأفتـــ عبــــد |لعزيز سل|مه||2599|
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صيدله |ل|سكندريهوس|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد عبــــد 435267
معهد ف ص |لمنصوره|ء عل|ء |لدين محمود عبــــ|س عبــــد 697852
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرين|د مبــــ|رك |بــــو زيد مبــــ|رك شح|تـــه443286
9o37|7 يم تـــج|ره سوه|جمحمود سعد |سم|عيل |بــــر|
4528o9ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمقصود محمود عبــــد|لمقصود محمد معهد ع| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمل محمد صبــــ محمد|8437|3
34o369ر لط قربــــوص علوم بــــنه|محمود ط|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء |حمد ع محمد شمس |لدين|58393
2|6o39حقوق ع شمسنوره|ن س| محمد محمود عي
4347o3صيدله طنط|عل| مسعد |لسعيد |بــــوع|يد
7o|976يم معهد ف ص |لزق|زيقمحمد محمود محمد طه |بــــر|
ر حس 64842| وه |س|مه م| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرز
رهم مصط مصط سليم|ن225336 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورين|س مبــــروك فتـــ محمد شعبــــ|ن|8426|5

5335o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقسل|م |حمد سيد |حمد
زر|عه |لفيومجمعه ش|ذ عم|ر ج|بــــر ع67349
وف|تـــ |ر محمد محمد عبــــد|لحميد يوسف|9|36 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه |لصغ عبــــد|لعزيز محمد249698
9o2655 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جش|م مد فؤ|د رف
تـــج|ره |لمنصورهبــــ|سل |حمد صل|ح محمد53|699
34848oيم عبــــد|لطيف |بــــو كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| حس |بــــر|
268|o8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــ صل|ح |لدين محمد |لتـــر|س
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد طه |حمد جمعه992|69
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل محمد حس ح|مد373|5|
صيدله بــــ سويفنجل|ء عبــــد|لنعيم محمد |لصغ |حمد4985|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو ول|ء |حمد ص|لح زرمبــــتـــ764622
7o57|5ش|م ص|بــــر محمود محمد ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر 
499o56تـــج|ره دمنهورر| | رض| محمد عبــــد|لل|ه إدريس
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد| محمد فتـــ محمد عبــــد|لخ|5355|4
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى عبــــد|لحميد محمد |حمد |لعن| 346626
ن| مجدي وليم ك|مل2836|8 تـــج|ره بــــ سويفم
643o|2يم ع د|بــــ |لزق|زيق|سهيله صل|ح |لسيد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهيوسف ع عبــــد |لحليم محمد يوسف862||5
43533oتـــج|ره |ل|سكندريهي|سم محمد يوسف أحمد ع|بــــدين
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد شو محمد|7667|3
يم محمد 6474|9 تـــج|ره |سيوطرغده رجبــــ |بــــر|
6864o9صيدله |لمنصورهحمد محمد صبــــرى رمض|ن عبــــد |لنبــــى قطيشه
52o39|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــسمتـــ فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمجيد عبــــده 
يم64265| رهمصط محمد |حمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
6|97|o|ى ر فريد |لبــــح يم ط| د|بــــ د |ط|حمد |بــــر|
67887oحقوق |لمنصورهرو|ن |حمد فهيم حسبــــو |لبــــ|ز
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حقوق بــــنه|عمر |حمد محمد صل|ح عبــــد|لغ |لشيخ332788
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن |نور نجيبــــ ميخ|ئيل|57226

44223oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــد| محمد عبــــد| محمد |لسيد عيشه
5ooo4|رهجه|د محمد ك|مل |لش|ذ د|ر |لعلوم ج |لق|
33432oيم يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |لسيد |بــــر|
52o582|يم |لدسو محمد طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء خ|لد |بــــر|
8|6o44|طبــــ بــــيطري |لم |سيل | جورج ج|بــــر حن
يم محمد |لجني48|529 علوم ري|ضتـــ طنط|عمرو محمد |بــــر|
رهه|لتـــ رجبــــ محمد أبــــو عجور497537 د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدلتـــ بــــورسعيديه |حمد محمد عبــــد |لمنعم|678594
ف رزق | ويص|29|6|3 تـــربــــيتـــ حلو|نيوستـــ | |
ندستـــ |لمنصورهجه|د محمد زيد|ن |لسيد ع |لزرق||29|69

وف|تـــد| | عبــــد  |لوه|بــــ ع عبــــد |لق|در76|34 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
26o63o| يم حسبــــ حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجه|د محروس |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقنوره|ن حس رش|د عبــــد |لحميد7|7784
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدصفيه |كرم مسعد |بــــو زيد|43|75
ندستـــ |سيوطمحمد طلعتـــ ع محمد ع628536

597o4إعل|م بــــ سويفسه| مختـــ|ر معوض محمد
تـــربــــيتـــ |سو|نمصط سعد|لدين ع |حمد843482
علوم |سيوط يم|ن عبــــد|لرحيم عبــــد|لل|ه |سم|عيل|89957
طبــــ بــــورسعيددين| |حمد محمد حسن|75629
6|7o9||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمريم ه| حن| عوض لوق
6|558oى تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــل|ل منتـــ ك|مل عبــــده |ل
758o93|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سل|م صل|ح عبــــد |لحميد |حمد
64355oنوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد | |لسيد ع|مر |حمد ع|مر
زر|عه دمنهورندى ع|طف عوض محمد طريدتـــ|99|52
نوعيتـــ |لزق|زيقخلود |لسيد محمد عبــــد|لع|ل783275
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع|صم |يمن |لسيد صبــــرى عبــــد|لعظيم9957|4
صيدله ع شمسجه|د عص|م محمد حربــــى326832
كليتـــ طبــــ أسو|ني|سم فتـــ محمود محمد63|868
77||o9|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء صبــــرى ك|مل محمود د|ؤد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخ|س|مه محمد عبــــد|لغف|ر محمد |بــــو 83|442
6o5634تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر محمود عبــــد | محمود سعيد
4836o2 |ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنرم |لسيد محمد |لسيد |بــــور
6o6o||تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصط عطيتـــ وحش
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسه| بــــش |حمد |حمد ج|ويش779867
85o336 كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحس|م ن| سيد حس
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرضوى خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح س|لم774899
64463oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفسمر محمد سعيد عبــــده عبــــيدو
رهيوسف معتـــزبــــ| سيد محمد متـــو7696|2 حقوق |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه وليد محمد محمد |لسعيد753973
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طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعم|ر ي| عوض ع فوله438652
63o9|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء محمود محمد عبــــد |لمنعم محمد
تـــج|ره بــــنه|منه | |لسيد محمد عبــــد |لخ|لق785|78
44|36oزر|عه كفر |لشيخمحمود سعد يونس بــــرك|تـــ
تـــج|ره |لزق|زيقمصط |لسعيد صديق حسبــــو|63577
42o||9 تـــج|ره كفر |لشيخض عبــــد |لمنعم شكرى عبــــد |لمنعم
يم عبــــد|لرحيم محمد محمد 897865 علوم سوه|ججه|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه |لص| يوسف ع شفتـــر|428465
62o364|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل|م نبــــيه عوض حو|س
25o95oف ف|روق بــــدير نوعيتـــ |شمونكريم |
897936| ه ك|مل محمد حمد | تـــج|ره سوه|ج  م
حقوق |سيوطمحمد |يمن محمد |حمد7265|8
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورف|طمه س|لم |لمتـــو عبــــد|لمع89|522
يم عبــــد|لفتـــ|ح عي|24667 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عمر |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمود رجبــــ محمد |لسيد حج|زى93|526
26o393ثــــ|ر |لفيوم|دين| خ|لد محمد محمد
52668oيم يونس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد يونس عبــــد |لع|ل |بــــر|
تـــج|ره ع شمسرو|ن ي| عز محمود55289|
6o7284ر فتـــوح |لسيد |لخو صيدله حلو|نم|
629oo|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|دى مل|ك عبــــوده رزق

7oo46يم عبــــد|لحميد علوم |لفيومف|طمه محمد |بــــر|
4o9293 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق محمد حسن |بــــو عج|جه م|
4o5678نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهن| محمد محمد عبــــد |لحميد غدير
68o895| تـــج|ره |لمنصورهبــــول| يح س| عبــــد
8o858o| يم عبــــد|لمنعم ي|س طبــــ |لم |حمد |بــــر|
4o489||تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عم|د |لدين عبــــد ربــــ |لنبــــى ص
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء |لسيد ع |لسيد ع |لعربــــي|689284
تـــج|ره بــــنه|محمد جوده محمود محمد|لسيد4|7753
27oo84 |د|بــــ د |ط|محمد خ|لد محمد |لسيد ش
32|9o7تـــربــــيتـــ ع شمسد| | |حمد ع |حمد
علوم |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد ع عبــــد |لعظيم حسن425884
لسن ع شمس|د |نه نبــــيل جرجس  |سك|روس جرجس7564|4
33o|57طبــــ بــــيطرى بــــنه|رحمتـــ جم|ل حس |م|م غز|لتـــ
2|389oرتـــبــــيتـــر جوزيف ص|دق منقريوس علوم ري|ضتـــ |لق|
8o5429تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |من|ر ع محمد محمود

65o58|حقوق |سو|نحمد نبــــيل ف|روق محمد
2o536|ش|م |حمد محمد تـــربــــيتـــ حلو|نحمد 

6o72o2|ندستـــ |لمنصورهعبــــد|لرحمن أيمن فرج |لش
6o5298تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم جم|ل ح|مد زغلول
49447oد|بــــ طنط|يوسف شو شعبــــ|ن |لسيد ع يوسف|
88996o طبــــ بــــيطرى |سيوطشيم|ء عبــــد|لبــــ|سط حن عبــــد|لمنعم
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كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعل|ء محمد |حمد عبــــده |لقز|ز78|765
ر437457 نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخمحمد جم|ل |لدين حج|زى ز|

9o|7oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن |حمد محمد |لج|بــــرى
7o4625تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | مجدى ك|مل ع|مر حسن
م|م محمود عويش 924565 علوم سوه|جمن|ر مدحتـــ محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن معتـــز محمد ج|بــــر مصط سعد|249836
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ول|ء ع|رف |بــــو|لوف| حسن858729
33824oمعهد ف ص بــــنه|ح|زم سم عبــــد|لمنعم محمد |لسي
يم |ل|ل 758265 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ند|ء ع|دل |لسيد |بــــر|
834o53معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىغ|ده |حمد |بــــو|لحسن محمود
3|7o82| ف محمد حس دسو نوعيتـــ عبــــ|سيهيتـــ |

لسن ع شمس|فرح ط|رق محمد فرج4|336
8o4447ن| رفعتـــ عيد شح|تـــه نوعيتـــ |لم |م
يم |حمد أحمد حل|وتـــ762257 علوم بــــورسعيدحس|م |بــــر|
48337oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخي|سم جم|ل فرغ عبــــد |للطيف

6o82o|تـــج|ره بــــ سويفحمد خ|لد محمد سيد
|6|83oع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسل|ء محمد فتـــ ز عبــــد |لمجيد |لج

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لمو |26||6
773o|8تـــج|ره ع شمسمحمد حس سعيد مر

رهس|ره رجبــــ سعد سيد48297 زر|عه |لق|
تـــج|ره ع شمسسل ع محمود خليل|8|7|2
6269o||يم نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء ع|دل |لسيد |بــــر|
82oo52| نوعيتـــ |لم |حمد مصط عبــــد|لم|لك عبــــد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد رجبــــ محمود محمد89|2|3
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد جم|ل عبــــد |لعزيز درويش772496 ع.
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد سيد فرج محمد محمد353337
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسعيد بــــل|ل سعيد |حمد865373
9o667|  علوم سوه|جم|رين| وجيه عزيز و|صف
7o5336|تـــج|ره طنط|حمد جل|ل |لسعيد محمد |لجنتـــ
حقوق |لزق|زيق|ء |لسيد عبــــد| محمد عبــــد|لرحيم89|643
33942oيم ي نوعيتـــ بــــنه|منتـــ | ع|دل عبــــد|له|دى |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــجيه|ن ربــــيع رجبــــ بــــش 4|489
رهحمد حس|م |لدين كم|ل ك|مل فرج|46936 طبــــ |لق|

7|o922ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محمد |حمد |حمد |لمر
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ربــــ|بــــ محمود سيد |حمد7||827
نوعيتـــ كفر |لشيخحمد عم|د عبــــد|لسل|م عثــــم|ن|6476|4
ى775666 حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد محمد ز
498||oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسهيلتـــ س| كيل| عليوه
كليتـــ |أللسن سوه|جس|ره ميخ|ئيل سوري|ل خليل 277|92
6o9|83ش|م ع خليل تـــج|ره |لمنصورهح|زم 
77oo75| حقوق |لزق|زيقعبــــد | و|ئل شح|تـــه عبــــد |لحميد
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ندستـــ ع شمسسل |حمد محمود عبــــد |لكريم محمد9796|2
8|o76||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|يدي صل|ح زيد|ن عط
8||35oيم |لسيد تـــج|ره بــــ سويفس|لم نج|ح |بــــر|
76o|97| يم مو يم حسن |بــــر| وف|تـــ|بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
 |حتـــ وفن|دق |لم |بــــولس عم|د ك|مل م |6|66|8
رهحن|ن حسن عبــــده |لسيد58973| تـــج|ره |لق|
6o|552حقوق طنط|خلود محمد عبــــد |لفتـــ|ح خليفه
يم|3253|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد محمد محمود |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن حمدى |لسيد ع |لشيخ|49468
2659o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف فتـــ عبــــد|لغف|ر بــــدر
ف محمود محمد|472|22 رهحمد | تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|سل وليد سعيد شبــــل2779|4
8|o365يم تـــربــــيتـــ |لم |طه محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
5ooo52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند| ع|طف عبــــد|لمن حس
ره|ندى |يمن محمد عيد عبــــد|لمنعم233428 د|بــــ |لق|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء نوح شعبــــ|ن فرج|4||82
تـــج|ره ع شمسمحمد عزتـــ عبــــد |لع| عبــــد |لسميع4|646|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ط|رق محمد حسن  |ل|شمو 452225
34|4o6ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط ط|رق محمد ع شح|تـــه
يم685975 د|بــــ |لمنصوره|ند| |كرم |لسيد محمد |بــــر|
49oo45حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م طه ع عبــــد |لرحمن
627o54|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد |سم|عيل عبــــد|للطيف عبــــد|لع
ق685863 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسم|ء منصور عبــــد |لع|ل منصور |ل

54o66كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويف سل|مه |بــــو|لخ حس روبــــى
4o2223د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رضوى صبــــ ج|بــــر عبــــد|لحميد |لسيد
يم|68452 يم عثــــم|ن |بــــر| صيدله |لمنصورهبــــه محمود |بــــر|
4o7274تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن عمرو مصط عج سعد
معهد ف ص |لزق|زيقين|س محسن ع |لشبــــر|وى عبــــد |639456

تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء عبــــد |لرحمن عبــــ|س محمود55458
م عدن|ن |لمد سويلم|3|7529 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد
4oo487|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهل|ء |حمد فؤ|د محمود
رهمريم حسن |جميع|ن عبــــد |لعزيز حج69|768 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لمنعم عيد عبــــد|لمنعم |لتـــل|وى|62|25
يم6|7655 تـــج|ره بــــور سعيدبــــ|سل محمد صبــــح محمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمود حسن محمود|64|258
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء محمد ك|مل محمد|783697
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء ج|د |لكريم محمود سيد  87|878
477|7oيم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد زغلول محمد تـــوفيق |بــــر|

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد ع|دل محمد عبــــد |لسل|م||5|56
9oo8o7 علوم سوه|جمن|ر ظريف محمد عقل

28|6oرهدين| |حمد صل|ح عبــــد |لعزيز صيدله |لق|
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6||8ooف |لدين حج|بــــ كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمن|ر محمد محمود 
64o57|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صبــــرى ج|بــــر |لسيد جمعه
يم حم|ده499272 تـــربــــيتـــ دمنهورآيتـــ محمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرضوى رجبــــ محمد حسن س|لم5822|4
رتـــ كريم محمد |حمد حسن |لشوربــــ 22775| تـــمريض |لق|
32638oرهنوره|ن سم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|

|9oo7تـــج|ره بــــ سويفبــــل|ل ع عويس عطوه
7o5558طبــــ |لمنصورهمحمد ع|طف محمود عبــــد |لحميد محمد
7o29o9تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمصط محمد محمود محمود |لديبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|دون| نبــــيل جوزيف ف|نوس62269|
ندستـــ ع شمسيم مصط عبــــد | محمد27234|
26|2o8|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ل ص|لح رمض|ن ص|لح
7o7|9oتـــج|ره طنط|ه|يدى |حمد |لغريبــــ عبــــده |حمد

2|84o| يف عبــــد |لفتـــ|ح حن رهيه  حقوق |لق|
تـــج|ره بــــور سعيديح |حمد سعيد ش|ش764425
7o6739ندستـــ |لزق|زيقعمر عل|ء عمر ه|شم
د |لسيد3|6855 |لدين مج| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسل محمد ن
||8|9oبــــه سمع|ن رهم|ريل | مدحتـــ و ندستـــ |لق|
433o36 |يم |لبــــلتـــ يم |بــــر| |د|بــــ طنط|ي|سم |بــــر|
ى6|4472 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عص|م كم|ل عبــــد |لفتـــ|ح |لهم

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| مجدي محمد ع 42|35
6o889يم يم فوزى |بــــر| وف|تـــمحمد |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

ريدى426562 صيدله |ل|سكندريهندى محمود عبــــد |لص|دق محمد 
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد فضل | |حمد خليل|33372

د|بــــ |لزق|زيق|محمد سعيد عبــــد |لعزيز عطوه633692
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه مرو|ن محمد |حمد فؤ|د3239|2
6435oo|ه عل|ء منصور |لسيد كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
حقوق طنط|محمد محمد محمود عثــــم|ن ع|مر494444
حقوق بــــورسعيديف نهيد يوسف محمد لهيطتـــ765654
بــــي 9772|6 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــيم|ن محمد محمود عبــــد|لعزيز |ل
طبــــ |لزق|زيقد | |لسيد عبــــد | عرفه محمد|64296

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد شعبــــ|ن عيد رجبــــ|6895
494o22|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد سعد عبــــد | |لسيد |بــــو|بــــر
ري |لعو| 2634|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| محمد رف| |لجو
لسن ع شمس|سم|ء ش|كر |حمد حن |بــــوس|لم||34658
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن محمد ض| ن827268
32o425رهحمد خ|لد محمد صل|ح |لدين قطبــــ خليفه طبــــ |لق|
ر788237 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حن|ن ع ع ش|

93o9oرهمحمد عبــــد |لحليم محمد |لسيد |لهو تـــج|ره |لق|
496o4|د|بــــ دمنهور|بــــسمتـــ محروس محمود محمود شيبــــون

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل سعيد ح|مد شطورى899|2
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7o3688|ل|ل حن س ندستـــ |لزق|زيقل|ل صل|ح |لدين 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر منتـــ |لسيد محمد693729
6855o4يم علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحه|جر محمد |حمد محمد |بــــر|
يم زيد|ن غنيم246849 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومفؤ|د محمد |بــــر|
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|محمد من كم|ل محمد |م 433446
9o7455تـــج|ره سوه|جعبــــد| ع علم |لدين نور|لدين
6o3|o7|رتـــ|حل|م عبــــد|لعزيز |لششتـــ|وى حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــمريض |لزق|زيق  |بــــو|لخ محمد عبــــد|لعزيز632644
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــربــــ|بــــ محمد عبــــد |لمنعم فتـــح | |حمد482855
ل|ل357244 ل|ل شو  تـــربــــيتـــ بــــنه|وق 
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس|ء |حمد |لسعيد محمد|349585
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد جم|ل مصط محمد حموده|686676
45o25o| ندستـــ طنط|حمد محمد منصور |لبــــخو

7399oتـــربــــيتـــ |لفيومع |ء صل|ح عبــــد|لعظيم ه|شم
878|7o  كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمهر|ئيل ثــــروتـــ بــــرتـــى نظ
ى ح|مد محمود عبــــد |لمنعم489545 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|يدى ي
علوم ري|ضتـــ |لم |أنغ|م عزتـــ محمد محمود بــــكر527254
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد| فريد يوسف ج|بــــر يوسف476322
حقوق حلو|نعمر ط|رق سيد يوسف2496|2
4o9736ح|ن نوعيتـــ طنط|دير محمد |لسيد محمود 
يم |لسيد|263546 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه عوض |بــــر|
ر بــــولس 886937 معهد ف ص |سيوطمريم |س|مه ز|

رهعص|م وس|م فؤ|د |م 6946| ندستـــ |لق|
طبــــ بــــيطري |لم |م|ثــــيو ميل|د كرومر ميخ|ئيل6|69|8

يع|25|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه محمد رمض|ن |بــــو 
35o445|ره/ري|ضتـــيه|بــــ محمد زكري| سعد |لنج|ر إعل|م |لق|
|6oo22حقوق ع شمسبــــس|م ع|دل محمد ح|فظ
علوم بــــورسعيدل|ء |لسيد محمد محرم|329336
معهد ف تـــمريض |سو|نيوسف |حمد محمد عي 3|8438

3762o| د|بــــ ع شمس|حمد عبــــد |لصمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد
ره||ء طلعتـــ محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح466|3 د|بــــ |لق|

5o4454 يم طبــــ |ل|سكندريهه|ميس عل|ء|لدين |حمد |بــــر|
3|56o3|كليتـــ |أللسن ج أسو|نيتـــ محسوبــــ دسو |حمد
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمحمود فتـــ محمد عوض |42|778
9o786o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمرو محمود |لسيد |حمد
ى عبــــد |لعزيز6|284| فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن |ده س| ي
64o884 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عبــــد |لحسيبــــ سعيد عبــــد
487oo7ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|ر سندبــــ|د ق|سم عوض | ق|سم

ف ز محمد|29|5 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل |
5o4279يم |لسيد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيه عل|ء |بــــر|
يم|964||4 |لسن |لم |س|مه سليم رمض|ن سليم |بــــر|
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7|24o5يم |حمد نوعيتـــ |لمنصورهسمر |حمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو جم|ل محمد بــــه|ء |لدين |ل|م محمود88||8

يم شديد|54328| ندستـــ ع شمسحمد محمد شديد |بــــر|
طبــــ بــــ سويفيه وجيه ص|بــــر محمد|84526

ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عل|ء حسن محمود |لكيل| 6|2699
7o293|يم تـــج|ره بــــنه|عمرو محمد عبــــد |لعزيز محمود |بــــر|
|6686oتـــربــــيتـــ حلو|نسل محمد سم محمد
7o5568طبــــ |لسويسمحمد نبــــيل عبــــد |لحليم عبــــد |لعزيز
|5||ooرض| عبــــد |لغ ك|مل | تـــج|ره ع شمسي
224o86|ه طلعتـــ |م|م عبــــد|لفتـــ|ح د|بــــ ع شمس|م
لس تـــوم| شح|تـــ |يوبــــ863586 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نك
63757oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنتـــ | غمري  |حمد   ن غمري
|3o235د|بــــ حلو|ن| محمد يوسف نور |لدين
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد سيد عبــــد |لع|ل حسن25862|
76o897ى سليم|ن ري|ن تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسندى ي
د|بــــ د |ط|عبــــد | رمض|ن خليفتـــ ع |سم|عيل483|48
|6o484|ندستـــ ع شمسحمد تـــيس ف|روق محمد

7oo|9تـــمريض |لفيوم جه|د |حمد محمود محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسندى وليد رض| عبــــد |لمقصود محمد68|39|
حقوق طنط|سيف ز ممدوح ز سل|م429548
يم جنيدى57289| ره|كريمه محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
69o559|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطلشيم|ء ع |حمد ع سعيد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طف|رس محمد جم|ل عثــــم|ن فوده697487
7|oo7oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــشيم|ء محمود زكري| حسن حسن |لنج م |لع| 
رهعمر عيد محمد سليم|ن933|23 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نل|ء ع|دل محمد |حمد|4|8462
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد فريد طه فرج|465427
25o852د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن جم|ل شح|تـــه عبــــد |لسيد |بــــو شنبــــ|
7o77|||معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد عبــــده |لعدل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد حس حسن ع 885939
5o4o69تـــج|ره |ل|سكندريهف|دى يوسف مه مجلع عبــــد |لنور
فنون جميله عم|ره |لم |حمد طه شح|تـــه عبــــد|لغ |7642|8
حقوق حلو|نمحمد طه ص|بــــر محمود324792
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |حمد محمود ع|شور5686||
يم جمعه7627|4 نوعيتـــ كفر |لشيخدين| عص|م محمد |بــــر|
6oo438تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه |حمد ز عبــــد|لفتـــ|ح |لشوري
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجويس س|مح خلف يوسف22885|
زر|عه مشتـــهرمحمد |حمد محمد |م ن| |36982
ره|يم|ن عيد عبــــد|لجو|د عشم|وي|259667 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره بــــنه|بــــرن|بــــ| |خنوخ نجيبــــ دري|س|328|3
|57o56| |حقوق حلو|نمل |يه|بــــ عد عبــــد |لش
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د|بــــ حلو|ن|ف|طمه ع|شور رمض|ن خط|بــــ43742
2|5oo||وف|تـــعمر حسن |حمد عبــــد |له|دى تـــمس ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
9o634o تـــربــــيتـــ سوه|جمريم عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم

58o57كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفجورج عد يون|ن ري|ض
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه ه|شم |لسيد محمد زيد|ن622732
ل|ل |لهجر636338 طبــــ ع شمسعمرو محمد |حمد لط 
5|37oo تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن عطيتـــ عبــــد |لح|فظ محمد
24935oيم س|لم طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل | مصط سعد |بــــر|
وف|تـــ.حمد حمدى عبــــد|لمجيد يونس|256276 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
773|o8يم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عمرو مجدى جم|ل |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ل حسن |حمد قطبــــ539|6
68o246 يم يم عيد |بــــر| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعزه عزتـــ |بــــر|

37o63تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد رض| محمد |لسيد حسن
رهمدحتـــ محمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ حج|469|23 طبــــ |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخحن وليد رفعتـــ |لعلي |حمد مو5798|4
268|34| معهد ف ص بــــنه|حمد رض| عبــــد|له|دى |لعمرو
4o7o|2|حقوق |ل|سكندريه|ء سعيد محمد بــــكر محمد
242|ooتـــمريض  حلو|نف|طمه |لسيد حسن عبــــد|لص|بــــر
|522o6| يم ع د|بــــ حلو|ن||ء |حمد |بــــر|
9o|346 تـــربــــيتـــ سوه|جسحر ع|مر عبــــد|لبــــ|سط |حمد
ندستـــ |لمنصورهمحمد سم محمد |م عبــــد |لحميد554|68
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء عبــــد |لمقصود عبــــد |لعزيز عبــــد498925
ندستـــ ع شمسم | مدحتـــ من لوك|9833||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيه طلعتـــ عبــــد |لعزيز محمد772|52
44o667زر|عه كفر |لشيخ |ء محمد سعد ع عمر|ن

72o4|ر|ء رمض|ن عبــــد |لر|زق مر|د رهز طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد نبــــيل عبــــد|لحميد عفي 22|5|2
تـــج|ره دمنهور |ر |حمد |حمد محمد غزل|ن6|4983

2|o5|رهمحمد ع|طف عبــــد |لرحمن حمزه ندستـــ |لق|
63o78oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود محمد حسن صحص|ح شح|تـــه
9o434| د|بــــ سوه|ج|عص|م |حمد حسن محمود
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــمصط |حمد حسن عبــــده محمد328824
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرقيتـــ سعيد محمد عبــــد|لر|زق مو299|35
تـــ|حسن ع حسن أحمد كحله528628 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد رزق |حمد |حمد شبــــ|نه||6|2|7
د|بــــ |سيوط|دى محمد جل|ل عبــــد|لمتـــج 39|885
3||93oطبــــ ع شمسغ|دتـــ ممدوح عبــــد|لعظيم نجم
42o744د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد ع|دل مصط |لمتـــو عقل
44936oندستـــ |سيوطمحمد جل|ل معوض زلط
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء عبــــد|لبــــ|سط محمد محمد عبــــد255348
وف|تـــحمد خ|لد |حمد محمد||27352 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

Page 4706 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ دمنهور|حمد حسن محمد ج|د |لربــــ حسن|43|482
785|8oد|بــــ |لزق|زيق|نه|ل محمد ع محمد
د|بــــ |سو|ن|زينبــــ عبــــد|لن| |يوبــــ عبــــد|لرحمن843426
ند|وى سعد محمد439587 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسمر سم 
45o72||يم |لعشم ش|م محمد إبــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخه|جر  معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ |لم |ف ربــــيع شح|تـــ محمد|854882
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود محمد رشو|ن عبــــد |لو|حد صقر||68|4
34|74oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سم|ء عم|د عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــثــــينه رض| رمض|ن |لمغ 268598
6|4o||طبــــ طنط|محمود رمض|ن |حمد محمد |بــــوسليم
5||62oتـــمريض دمنهورخ|لد سعيد |حمد رمض|ن سليم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن محمد بــــكرى محمد|53278

لسن ع شمس|مصط س| عبــــد |لمنعم محمد|36|3|
6oo657طبــــ طنط|محمد حس حمدي سعد |بــــو ريتـــ
443o94تـــمريض كفر |لشيخي|سم محمد |حمد محمود عيد
تـــمريض |لم | شيم|ء ع|دل شح|تـــه ع |2|9|8
722|9| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم|ء عبــــد |لمطلبــــ بــــش عي

كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدزي|د عص|م |حمد ع عيد64|765
تـــربــــيتـــ بــــ سويفط|رق حمدى عرفه |بــــو سيف59888

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م س|لم محمد س|لم|874|2
حقوق |سو|نحمد محمد حس تـــوفيق|85767

4495|oعلوم ري|ضتـــ طنط|زي|د مصعبــــ حل محمد |لهند|وى
زر|عه مشتـــهربــــسنتـــ سعيد محمد |لغريبــــ عيد338632
75o325ندستـــ |لسويسمصط حسن |بــــو خض محمد ع رخ

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرح|بــــ نبــــيل رجبــــ محمد62742
ر محمد |لشيخ مصط |33844 حقوق بــــنه|ع |ء م|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن| عمر محمد عبــــد|لوه|بــــ|23252
رهلؤى عم|د |لدين محمود حل محمد حل 23539| تـــج|ره |لق|
5o9o86د|بــــ دمنهور|عل|ء محمد شعبــــ|ن عبــــد| |لش|ف
4oo475|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|ر| يح حس|م |لدين |حمد شح
|35o72| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد محمد |حمد عبــــد |
تـــربــــيتـــ |لعريشنوره|ن سعيد محسن عبــــد |لعظيم |لصف768222
|2o97o رهس|ره حس|م |نور فه تـــج|ره |لق|
6o489oد|بــــ |لمنصوره|س|ندى سعد خريستـــو مسيحه سعد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى ي سعيد |لسيد  عبــــده عز|لعربــــ|48593
439o3|طبــــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل يوسف عبــــد|لغف|ر خليفتـــ
83o797بــــه يبــــ و طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىم | |ندريه و
طبــــ |ل|سكندريهزينبــــ خ|لد محمد محمد مهن|26|437
د|بــــ حلو|ن|دين| عص|م منقريوس زخ|رى668|3|
معهد ف ص |سو|نحمد ج|بــــر |حمد محمد|869524

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفغ|ده محرم محمد عبــــد|لعزيز72338
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885o73 د|بــــ |سيوط|شيم|ء عبــــد|لو|حد ع جل|ل
7732o|ندستـــ |لزق|زيقم|يكل بــــد|ر حبــــيبــــ غبــــري|ل

4|37o|رهحمد عم|د من يوسف تـــج|ره |لق|
4o8942|يم محمود |حمد ج|زيه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
رى ع عبــــد |525967 ندستـــ |ل|سكندريهحس|م محمود ز
د|بــــ حلو|ن|حمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد |لسيد56589|

6886oتـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد |لرحمن رمض|ن |لسيد ك|مل
بــــي 679825 تـــج|ره |لمنصورهخ|لد |يمن |لسيد |لسيد |ل

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنيه جه|د ع |لشوربــــ |44542
تـــج|ره |لزق|زيقحسن محمد عبــــد |لستـــ|ر حربــــ633746
رهول|ء شعبــــ|ن عبــــد|لرؤف عرف|تـــ243265 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|سمر عطيه محمد طريف4334|4
4o2756يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سل عبــــد |لر|زق لط |بــــر|

544o||معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد و|ئل فؤ|د |حمد
|د|بــــ بــــنه|من|ر محمود فتـــ محمد7|3349
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسن|ء ط|رق من |لملط8|2529
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء مصط عبــــد |لمنعم |م متـــو مر698438

29oo9حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر و|ئل بــــخيتـــ عبــــد | سعيد
علوم ع شمسشكرى س| شكرى جرجس352887
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيه محمد عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد|لرحيم527733
68o886ف تـــج|ره |لمنصورهلحسن مجدى حس عبــــد |لحميد 
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن تـــوفيق عبــــد |لسل|م محمد768287
7oo358| تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء عبــــد |له|دى جم|ل ع
صيدلتـــ |سيوطند| فتـــ |حمد محمد 896392
يم |لمزين6868|3 طبــــ |سن|ن ع شمسيم عص|م محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد عص|م |لدين |حمد |بــــو |352628
|5o7o9زر|عه ع شمسعمر محمد محمد خليفه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم زكري| ز زكري| |بــــو|لنج|322783
ر ع عم|ر625582 تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | أمجد ط|
68oo43|ره |حمد ري|ض |حمد |لسنبــــ تـــمريض |لمنصورتـــ ز
62o42|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |لعربــــى محمد تـــوفيق محمود
تـــج|ره ع شمسكل|ر| |يمن بــــخيتـــ عي32358|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيم|ن فرح|تـــ حس ص|لح |مبــــ|رك|348489
7oo6o4د|بــــ |لمنصوره|ول|ء مو محمد سليم|ن
838o87تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط حسن حج|ج بــــسط|وي

25o36ره| |ر عبــــد |لسل|م عبــــد | |حمد |بــــر د|بــــ |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــدين| محمد محمد |لصغ |حمد|44765
46o574طبــــ بــــيطرى بــــنه|مريم محمود عبــــد|لو|حد عبــــد|لرحمن حو
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن محمد فتـــ بــــيو |لمغربــــي|462864
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد رشدى عبــــد |لعزيز محمد|484932
يم |لسيد يوسف|439435 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه عيد |بــــر|
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47632oش|م ع |لدين عبــــد|لق حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن 
ندستـــ ع شمسل|ء جم|ل |حمد محمد |لشوربــــ |323789
تـــج|ره دمنهور|ء حسن مس|عد ع زريبــــه|546|52
|677oo|يم ع|دل محمد عبــــد |لخ|لق صيدله حلو|نبــــر|
7o8758|يم يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء محمد |بــــر|
7o||92تـــج|ره |لزق|زيقيف تـــ|مر سم حس عبــــد |لوه|بــــ
زر|عه |لمنصورهمريم محمود حسن |بــــو |لنج|679733
تـــمريض |لم | |مج|د خلف عزيز حن|6463|8
صيدله طنط|مصط ط|رق عرفه يوسف حنيش462738
6897o4معهد ف تـــمريض |لمنصوره نف عبــــد |لبــــ|رى تـــ|ج |لعلم عبــــد |لبــــ
675o72ندستـــ بــــور سعيدح|زم |يه|بــــ محمد عبــــد |لعزيز |لخمي
ين| بــــخيتـــ فريد سيد|روس6|554| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف
9o93|3 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــسل |حمد عبــــد|لع|ل |لبــــدرى حسن
8o2o59|تـــج|ره بــــ سويفزي|د محمد جم|ل |لدين محمد عبــــد
ى عبــــد|لرحمن||23744 ره|ء ف|رس بــــح د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
2|28o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد نبــــيل عبــــد|لعليم |حمد |بــــو |لنج
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ي|ره ي| محمد عبــــد|لنبــــى محمود768229
|52o2|رهدين| محمد محمود محمد عل|ج طبــــي |لق|
4|3o88نوعيتـــ طنط| حس|م شبــــل |لكني
264o76|يم عبــــد|لحميد ع س|لم تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمل |بــــر|
يم س|لم356564 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ |لسيد كم|ل |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحس ع حس سل|متـــ24|758
طبــــ سوه|جم|ي| |حمد ف|يز محمد ن| |بــــو|898336
43|2|oتـــج|ره طنط|فرح يح محمد فه |لغر
47667oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسهيله محمد شعبــــ|ن محمود
8o|98||يم زيد|ن يم خ|لد |بــــر| رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم رجبــــ عبــــد|لسل|م مو حسن92|248
د|بــــ |لزق|زيق||ء سيد ج|د |لكريم ثــــ|بــــتـــ|39|629
26|87o|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــطه مهدى |حمد عبــــد |لرحمن |لشبــــر
7o3986| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن محمد ع منصور ج|د |
26o646نوعيتـــ |شموندين| عبــــد|لن| محمود |لنح|س
2496o8معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحبــــيبــــه عص|م |لدين فتـــ بــــدر حيدر
7o|487رى يف سم ع |لجو كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنه | 
6o6659 |زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــأحمد خ|لد حمدين |لكن
5|o77|زر|عه دمنهورعبــــد | عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لفتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر ج|بــــ | مر ج|بــــ ||3478|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يل|نتـــ جرجس عجيبــــ جرجس326738
76|o89يف محمد غنيم علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسنور|ن 

ه يح محمد محمد|6|572 صيدله بــــ سويفم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد محمود |حمد خليل7|3458
9o267| تـــربــــيتـــ سوه|جس|لم ع بــــخيتـــ |م|م
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4o2533حقوق |ل|سكندريه محمد |سم|عيل |سم|عيل زي|ده
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــريم محمود |لسيد مصط عزبــــ|47659
8oo229|كليتـــ طبــــ أسو|نسل|م |س|مه محمد محمد درويش
35|o9oصيدله ع شمسبــــسمتـــ عز |لدين سعد خط|بــــ

ندستـــ |لم |محمد عل|ء|لدين وص عبــــد|لغف|ر 34454
د|بــــ |لفيوم|من|ر سعد محمد |لعبــــد99|76

معهد ف ص |سيوطمريم رأفتـــ بــــدر سيد  877767
47655oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحن |لسيد |حمد عبــــد|لح|فظ ط|يع
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمحمد ص|بــــر |حمد مر عل|م445293
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــل|ء جم|ل محمد |لمد |لسم|ن|278|83
9o9|4| يم محمود تـــمريض سوه|ج محمد سيد خلف |بــــر|
ى|327464 تـــ ه| خليل م رهم تـــج|ره |لق|
ر |حمد فريد حسن 887333 تـــج|ره |سيوطم|
8ooo44ش|م رس عبــــد|لمنعم كليتـــ حقوق |لم |كريم 
8o||o4نوعيتـــ موسيقيه |لم |نوره|ن ممدوح فو قطبــــ
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنشوى ع محمد ع ع443799
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نور| |حمد فتـــ عبــــد|لرحمن أحمد4|7772
35786oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محفوظ محمود طلبــــ

يم محمد يوسف64|69 معهد ف تـــمريض |لفيومف|طمه |بــــر|
حقوق ع شمسمحمد |يمن عبــــد|لوه|بــــ عثــــم|ن|924|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ص|بــــر مصط شبــــيبــــ|48678
88o765  تـــج|ره |سيوطنوره|ن محمد بــــكر محمد
علوم |سو|نمريم عبــــد|لمل|ك بــــولس مح|ربــــ863685
ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمود جم|ل عبــــد | محمود756|45
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ| |ده مشحوتـــ سعد |لمعد|وى252496
5o47|4لسن ع شمس|دولتـــ محمد |سم|عيل يوسف
يم |لهندى عبــــد |لعزيز |772534 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رج|ء |بــــر|

54o|6فنون جميله فنون |لم |شهد محمود محمد عبــــد |لعزيز
صيدلتـــ بــــورسعيدم محسن ز محمد|768796
6o3o95 تـــربــــيتـــ طنط|محمود |لمتـــو |لمتـــو |لف
يم335425 د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|

45o8o|تـــ محمود ند| |بــــو بــــكر كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم شط||2|754 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ل|ء محمد |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف |لسيد |سم|عيل محمد|633745
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنسمتـــ س|لم س|لم عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم322944
6o774oتـــج|ره طنط|لي |يمن |م |لسيد سلط|ن
رهس|رتـــ نشأتـــ مصط عل|م48825| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
45oooرهمحمد محمود رش|د |حمد تـــج|ره |لق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم |لسيد عبــــد|لق|در محمد635935
629||oد|بــــ |لزق|زيق|حسن محمد حسن عبــــد |لمحسن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه عبــــد|لحميد عبــــد|لخ|لق عبــــد87|267
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يف شعبــــ|ن بــــهن |لنج|ر68|487 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد 
تـــج|ره |لزق|زيقن|در أحمد محمد جمعتـــ642429
يم6384|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورند| |حمد مغ|وري |بــــر|
6o7582معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود أحمد حسن زنفل
7o4846يم محمد ش| |لحوتـــ د|بــــ |لزق|زيق|م |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه محمد |سم|عيل |حمدعوض|245478

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفرش| محمد سعد محمد62744
د|بــــ ع شمس|يوسف عمر|ن ع محمد62225|

تـــربــــيتـــ حلو|نمينه يوسف محمود محمد|5|239
تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــه |لسبــــ| |لدسو عبــــد |لد|يم76|7|6
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد محمد مصط |لشيخ2295|7
82||o8|يم حسن علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد صفوتـــ |بــــر|
5o3|7|يم |لرف| |لبــــن علوم طنط|وق سم |بــــر|
322o23ر عبــــد|لرحمن عبــــد|لظ تـــج|ره ع شمسمروتـــ عبــــد|لظ|
5o6266تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى رمض|ن عبــــد | ع عبــــ|س
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرضوى ع|دل محمد |لخو263378

علوم ج|معتـــ |لسويسين محمد يح نغم|ش69837
رهعزيزه ن سيد عطيتـــ سل|مه|83|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
777o58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر محمد محمد مزروع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |حمد سيد |حمد سليم|ن3754|2
8|439oتـــج|ره بــــ سويفشنوده رفعتـــ ك|مل ذكري

2796oرهنوره|ن رض| سيد عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف محمد عبــــد |لحكيم|32397| علوم حلو|نمنيه |
يف |حمد عبــــد ربــــه  882367 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطتـــيس 
|د|بــــ طنط|له|م عم|د |لدين |لسيد |لمغربــــي |لهربــــي3956|4
ندستـــ |ل|سكندريهف|طمتـــ نبــــيل حسن حس |لفرنس|وى527387
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد| محمود محمود |ل|سمر5853|6
ي محمود4|8499 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسمر وف| محمد بــــ
339o35د|بــــ بــــنه|رح|بــــ |حمد محمد محمد خليل|

حقوق |لفيومبــــر|م وجدي جور صليبــــ|||93|
4o5|33|ف خميس عبــــد|لحميد علو تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخميس أ

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد م |لدين حس |لسيد28754
رهمحمود محمد محمد محمد95|8|3 زر|عه |لق|
وف|تـــ|ء مصط س|لم |لسيد عبــــد |له|7779|7 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى ح|مد ش|كر محمود بــــدر248773
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــ ف|يز طه صبــــيحه695796
حقوق ع شمسعبــــد| عص|م محمد عبــــد|لص|دق52|324
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــس|ره رفعتـــ حمدى عطيه 563||9
د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمد شعل|ن |حمد628935
يم حمدى عبــــد |لعزيز |لقص|ص494893 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
يم عقيله محمود682739 د|بــــ |لمنصوره|سوز|ن مسعد |بــــر|
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معهد ف تـــمريض |سيوط  يه منصور |حمد منصور|8||894
|25368| تـــج|ره ع شمسنطونيوس جرجس شو رزق |
صيدله ع شمسنور|ن |يمن عبــــد|لرؤف محمد |لحسي 348342
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر |لسيد |لسيد |لسيد عوض 989|68
ى |حمد محمد |ل|شقر46323| رهمنتـــ | ي طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ ع شمسنس |حمد طلعتـــ خ|لد|893|4|
52o55oعلوم حلو|ني|سم كرم محمود ق|سم
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء |حمد معوض |حمد|849892
حقوق |سيوطمحمد عز سعيد عبــــد|لسميع فرج476333
|28o2||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس|م ز محمد
علوم دمنهورندي مبــــروك محمد طلبــــه مبــــروك خليل8959|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو خ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح77|24|
ن| محمد سيد محمد774253 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
ره|س|ره |حمد ع|شور مهدى8|385| د|بــــ |لق|
76o4|5يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسيوسف ع |بــــر|
9||o|6 علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح محمد
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |سم|عيل يس |لسيد ع|مر||47862
88o9|2 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطس|ره مصط حسن محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مرو|ن ف|روق حسن |سم|عيل782994
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  منيه محمد عبــــده مصط |754566
36o954نوعيتـــ بــــنه|ريم سعد محمدي محمود
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوس|م صل|ح حسن محمد355694
تـــج|ره |لزق|زيقرن| |ل|م زينهم محمد694|78
6|632oعلوم ج|معتـــ د |طمريم |لسيد مسعد |لجحر
5223o7يم |سم|عيل سيد أحمد زر|عه دمنهورد | |بــــر|
يم ك|مل355285 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ع|دل |بــــر|
7o5726ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لبــــ| ع ع

رهعبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لكريم سعيد د|ود45265 تـــج|ره |لق|
8543o8حقوق بــــ سويفمصط |حمد فه |سم|عيل محمد
349o74يم حس يوسف تـــج|ره ع شمسي|سم |بــــر|

لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|مه| ع محمد عبــــد |لل|ه929|8
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لن| محمد يوسف عنتـــر3|9||5
معهد ف ص |سيوطندي خ طه مع |84965
5o6823يم محمد تـــوفيق تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | حن |بــــر|
|42o68ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود سم حس |حمد محمد
يم محمد حسن |8|4865 تـــج|ره كفر |لشيخحمد حسن |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ف|طمتـــ تـــوبــــه عيد فرج66492
|د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد مخلوف خلف3797|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــه محمد فكرى محمود ح|مد779463
رهمحمد س| عبــــد|لستـــ|ر |لغبــــ| 268485 صيدله |لق|
5o4226علوم |ل|سكندريهشيم|ء جم|ل س|لم محمد
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ف |حمد مصط |42|755 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سم|ء |
882o56  تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن محمد ف|روق محمد
4o|o59د|بــــ |ل|سكندريه|عثــــم|ن وليد عثــــم|ن حش|د
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد |بــــو|لوف| ص|لح834229
يم محمد ع639528 د|بــــ |لزق|زيق|آيه محمد |بــــر|
8o9|85|ه خ|لد |سم|عيل محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
8326ooإعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمن|ر حج|ج  |د جعفر
27|4o3|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن ط|رق صل|ح |بــــوحم|د
7682o9 تـــربــــيتـــ |لعريشزينبــــ بــــ ل|ش سل|متـــ ل|ش
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد محمود عبــــد |لكريم عبــــد |لرحيم حس 764633
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه ع محمود مصط |لطبــــ|خ277924
تـــج|ره طنط|عبــــد | |حمد محمد سليم2|6289
6344o3 يم وليد محمد نبــــوى |حمد سيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى صل|ح محمد محمود57337|

ر ن عويس55454 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهس|ره ز|
|د|بــــ طنط|ي|ر| خ|لد محمد محمد حسن3242|4

رهمحمد عمر فضل ح|مد47227 تـــج|ره |لق|
8o8382تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |نه| ع عبــــد|لجو|د عبــــد|لع|ل
رهمؤمن محمود عطيه |سم|عيل4|372| تـــج|ره |لق|
يم478652 ندستـــ |لم |يوسف أحمد محمد فكرى |بــــر|
طبــــ |سيوطخلود خ|لد فوزى كتـــبــــى 886823
6o835| بــــي تـــج|ره طنط|رضوى سعد محمد |لمصبــــ| |ل

|6o|9فنون جميله فنون حلو|ننور| عبــــد |لحميد ص|لح |لبــــطر|ن
4397o6 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى بــــسيو محمد ع |لبــــسيو
يم483596 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نجل|ء عزبــــ محمد |لمغ|ورى |بــــر|
49o|8| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديم|ن |لسيد عبــــد |لصبــــور |لضوي عبــــد
ور26|9|4 د|بــــ د |ط|فوزى فرج |لسيد محمد أحمد  
علوم ري|ضتـــ |سو|نرن| محمد عبــــده محمد مغ|زى48863|
634o6oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد | محمد محمد حسن عطيه
تـــج|ره دمنهورمؤمن سل|مه محمد |بــــو خطوه427|54
ف عبــــد |لسل|م محمود||573| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | |
تـــج|ره سوه|جمنتـــ | عص|م ع|طف ه|شم 898347
766o32علوم بــــورسعيدرحمه محمد محمود عبــــد| دي|بــــ
345o85 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسمر محمد سيد ع
يد |لج59|429 صيدله طنط|ص|ف |ز عم|د محمد |بــــو |ل
وف|تـــعبــــد | محمود عبــــد | محمد8|7758 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف ص |ل|سكندريهله|م عبــــد|لغ عبــــد|لق|در |لجمل|7|68|5
طبــــ بــــنه|محمد |حمد محمد محمد339639
يف زين |لع|بــــدين |حمد ج|د6|32|2 ندستـــ ع شمسن 
علوم ري|ضتـــ حلو|نمصط جل|ل مرغ عبــــد |لو|حد43322

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء سعيد غ|زى عبــــد | |لسيد89||76
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|5794o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه ع|طف كم|ل |حمد |لليثــــى
ندستـــ |لسويسيوسف محمد غريبــــ |حمد523868
ره|ء محمد ج|بــــرين |لسيد محمود|228265 علوم |لق|
5o7858تـــج|ره |ل|سكندريهويد| عبــــد|لمجيد ع |حمد د|ود
طبــــ ع شمسمحمود عبــــد|لرحمن |سم|عيل محمود 345339
68o279معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعمر عل|ء عبــــد |لق|در مسعد |لبــــو
835649| بــــ | تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف عبــــد|لبــــ| ح|مد و
675o|7د|بــــ |لمنصوره|عهد عمرو محمد مصط يونس
897|37| صيدلتـــ |سيوط حمد عص|م سيد ع
6|982oتـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــده سليم
صيدله طنط|خ|لد محمد فرج | عبــــد|لخ|لق شعبــــ3275|6
69o525| |صيدله |لمنصورهمنه | حمدى محمد |لسيد عط
4o2289تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر |حمد ك|مل محمد
62o6o2معهد ف ص بــــور سعيددي محمود |لشبــــر|وى عز |لدين
78|o79طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمود |حمد |لسيد أحمد
42o475تـــج|ره كفر |لشيخمريم محمود |نور محمود
ندستـــ بــــلبــــيسحمد سعيد ص|لح عفي |3|7739 ع| 
4o2962يم رشدى حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م محمد عبــــد|لخ|لق |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد منصور |حمد ع |لبــــندى766763
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسكريم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد3577|3
علوم |لزق|زيق|يم|ن وحيد فه محمد فه ند|629568
8|4|2o حتـــ وفن|دق |لم |ر| محمد شمس ذ| 

ره|كريستـــ  عم|د  فؤ|د  سليم|ن5|55| د|بــــ |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه حبــــييبــــ عيد عبــــد|لعزيز||76763
76o654|لسن |لم ||ء غريبــــ بــــخيتـــ |بــــو |لحمد|
9o2o29|معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد محمد شعبــــ|ن حسن
8o7332حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |حمد ن|جح عدوي
3|5365| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء خ|لد |بــــو |لعن عبــــد|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرحمه س| مسعود ك|مل |4||88
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دع|ء رض| محمد محمد|75655
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعمر عم|د عبــــد |لق|در يم| محمد992|77
45o556|يم |حمد رمض|ن ندستـــ طنط|حمد |بــــر|
4o66o7|يم صبــــ تـــوفيق يس د|بــــ |ل|سكندريه||ء |بــــر|
حقوق |لمنصورهحمد رض| محمد عبــــد |لحليم |لصبــــ|676874
لسن ع شمس| |لسيد محمد رشو|ن محمود697547
ر شفيق محمد769926 | م| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد محمود عبــــد |لرحيم محمود عبــــد 488399
8o4824تـــربــــيتـــ |لم |بــــسمه رض| رفعتـــ نجيبــــ
رهع |ء عص|م |لدين ع مو236462 تـــج|ره |لق|
ندستـــ قن|محمد عص|م |لدين سعد زغلول عبــــ|س827275
255228| ف |ل |د |لزقي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|سم|ء |
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمجد ع|طف |سم|عيل ع |لجع|ر|2|2655
رهمحمود كرم عبــــد|لجيد طنط|وى |حمد35524 تـــج|ره |لق|

8594o3علوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد| مجدي عبــــد| عبــــد|لم|جد
675o35يم رمض|ن طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد خ|لد |بــــر|
يم |حمد |لجم|269988 يم رض| |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه ح|مد متـــو محمود93|757
ش|م فؤ|د ع محمد|628|| ندستـــ حلو|نعمر 
336o54يم محمد محمد حقوق ع شمسمنتـــ | |بــــر|
يبــــى6|4949 يم |لد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع محمد |لسيد |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |عز |لدين أم عبــــد |لفتـــ|ح |لشبــــ|493532
83o362ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نج|ه |لقذ| عز|لدين |حمد
7||oo2د محمد عيطه تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد محمد مج|
رهدين| صبــــ ز عبــــد|لرحمن4576|2 عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ ع شمس||ء رشدى تـــه| محمد طريف|342388
278o3oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء ع محمد خليفه
76o997تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم سم مل عزيز بــــس|ده
|64o58|رهحمد محمد صبــــرى عبــــد |لرحيم تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عمرو |لحكيم حسن محمد |لسيد|44634
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود شعبــــ|ن ع ع د|ود9899|4
7839o3يم رتـــ| ممدوح محمد مصط |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــمريض |لزق|زيق ه|جر محمود محمد محمد حم|د733|64
|66229| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ي|س عبــــد |لق|در ع
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود ع|دل محمود رض| عبــــد|له|دى 448744
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمزه ج|بــــر حمزه ح|مد848649
9o8o63 ف عبــــد|لحميد |حمد د|بــــ سوه|ج|رحمه |
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ ع|دل حس ع7|4256
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |يمن عصمتـــ عبــــد|لحميد8779|2
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل |لدين فتـــ |سم|عيل|539628
23|o86علوم حلو|نزي|د محمد مصط كم|ل
78|o78يم محمودي سعد حج|زي تـــمريض |لزق|زيق محمود |بــــر|
5o3|o4|علوم |ل|سكندريهيم|ن ع|صم محمد محمد
حقوق |سيوطمحمد حس ز محمد347|82
يم عبــــد|لسل|م فوده263894 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رن| |بــــر|
34o4|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء |حمد ج|بــــ | |حمد
63o6o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يوسف خ|لد عطيه محمد |بــــو |لغيط
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد ح|تـــم عبــــد|لخ|لق منصور35|856

|82o9رهغ|دتـــ |حمد ف|يز محمد تـــج|ره |لق|
5oo784د|ر |لعلوم |لم |س|ره عبــــد|لحميد عبــــد|له|دى محمود عبــــد

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رضو|ن |م|م |لسيد رضو|ن38236
تـــج|ره بــــ سويفمن|ر |يمن عبــــد|لسيد مج|ور24|72

43|5o8طبــــ طنط|زي|د وليد |لسيد ز خط|بــــ
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24oo48ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|محمد |س|مه صو محمد بــــك|ر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس| ح|مد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغ 587|52
3428o6ف ع خط|بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|من|ر |
445o25تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرضوى س|لم محمد س|لم
4454o4علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــسمله محمد محمود محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد حم|ده سعيد ع629276
||9o82كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد من محمد عبــــد |لرحمن
63o579 ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد |لمنعم حسن حس
257o76علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء |حمد فرج كشك
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفوق م|جد محمد ع|23644
4|92|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم |لشو|د عبــــد |للطيف عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ين|س عزتـــ ح|فظ محمد||267|8
4ooo34تـــج|ره |ل|سكندريهرودين| |يه|بــــ عبــــد |لمجيد ع
|49o38ه|ن ع|طف عبــــد |لحميد جل|ل فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــ
ش|م محمد نبــــيه |لسعيد |لقرم55|27| تـــج|ره ع شمسمصط 
8336o5تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم محمود |بــــو|لمجد محمد
رى محمد |لطيبــــ829|43 علوم طنط|محمد |لجو
طبــــ |لم |ف|دي عزيز |م روف|ئيل838|82
ه محمد مصط عبــــد|لمع767846 علوم |لعريشن
5|8o74تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورغ|دتـــ محمد أحمد غل|بــــ

39oo4|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه ع عزتـــ عبــــد |لنعيم
85o496تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمر|م حمدي ثــــ|بــــتـــ ز|يد
علوم ج|معتـــ د |طرش| ع|دل ح|مد عبــــد|لمنعم مر63|426
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن |لشوبــــرى257555
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن |يمن محمد عبــــد |لعظيم |لفخر4869|5
86367oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــجه|د |حمد ع محمد
8o|4|4|طبــــ |ل|سن|ن |لم |ين|س حس منصور ه|شم
9o623o تـــج|ره سوه|جعمرو ن| رمض|ن حم|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسنور|ن محمد سيد محمد عمر|76977
|6o495وس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــيشوى س|مح فصيح شلبــــى تـــ|و
وف|تـــمحمود جم|ل فهيم فهيم757826 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o7736بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|طمه محمد |حمد |لرز|ز
3||o43لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|م | يوسف تـــق|وى عبــــد|لمل|ك
87|6o6 حقوق |سيوطمصط حسن محمد سنو
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم خ|لد أحمد محمد خليل485243
حقوق حلو|نوق عبــــد| عبــــد|له|دى حسن232696
|4524oحقوق ع شمسرمض|ن عمرو رمض|ن حس|ن
|2oo44 د|بــــ حلو|ن|ليدي| جورج فوزي قلي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طفري|ل جه|د محمد |بــــو |لنج| |لعدل9|6823
4|o684تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |نور محمد حسي |سم|عيل عبــــد
37|77o|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد ط|رق |حمد رجبــــ محمد صقر
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4|93o|| يم محمود ع |بــــوعبــــد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدى |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن خ|لد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لمنعم|46548

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد عتـــريس محمد فوده|882|35
4o|965تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | حمودتـــ ح|مد |حمد ع |لدين
رهمورين نش|تـــ لويس صموئيل||3364 تـــخطيط عمر| |لق|
32833oد|بــــ بــــنه|محمد |س|مه ع عيد|
44o8o5|طبــــ |ل|سكندريهحمد عص|م |حمد سليم|ن
7o6325طبــــ بــــيطرى بــــنه|ندى محمود رفعتـــ جبــــر
42o96|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود فتـــ محمد عبــــد|لقوى |بــــوزيد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسيف |لدين عمر محمد محمد مدين899|4|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد ح|رس كريم824648
9ooo25 تـــج|ره سوه|جر|ئف ن|جح فوزى د|ود
48|98oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد |لكريم عبــــد |لرحيم محمد
يم |حمد|76243 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد عيد |بــــر|
7o||o2| تـــج|ره |لمنصورهحمد ط|رق فتـــوحه محمد مصط
تـــج|ره |لمنصورهنور|ن فرج محمد ج|د حم|ده||6786
8o8o89| صيدله بــــ سويفيه ع حس ع
4|362oد|بــــ طنط|مختـــ|ر عمر مختـــ|ر يوسف شلبــــي|
حقوق |سيوطم|دون| ع|دل شفيق تـــ|لوتـــ8|89|8
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه جم|ل |حمد عبــــد|لع|ل||395|8
2538o3ر|ء محمد محمود عبــــد|لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومز
|4|58oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوستـــ | وديع فرح|تـــ حبــــيبــــ
772|9oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نور| س|لم حم|د محمد س|لم
9o9336  ن| ع|دل عز |لدين محمد |حمد تـــربــــيتـــ سوه|جم
تـــربــــيتـــ دمنهورسلوى عبــــد |لر|زق كم|ل عبــــد |لحميد  499279
9o5375 تـــج|ره سوه|جممدوح عبــــد|لعليم محمد حس
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نه|جر عص|م عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد|33229

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ممدوح رش|د ع49322
8268o7 يم |حمد ع تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىع |ء |بــــر|
43o2o7علوم طنط|آل|ء محمد ح|مد حموده ع
62o|o5تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | ن| تـــميم محمد عبــــد|له|دى بــــره
32o424|رهحمد |يه|بــــ محمد عو|د |لريس صيدله |لق|
زر|عه دمنهورمحمد رج| عبــــد |لحليم شلش65|2|5
حقوق |لزق|زيقل|ء |س|مه محمد |لسيد |لسيد||63722
88474o معهد ف ص |سيوطمصط جل|ل |حمد عبــــ|س
878o|8 علوم |سيوطرغد|ء محمد ه| محمود محمد
|د|بــــ بــــنه|تـــ عمرو مصط عبــــد|لمجيد نص 238|33
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه |حمد محمد محمود829868
9oo|99 معهد ف ص سوه|جم|يكل عبــــد|لشهيد صليبــــ رسله
4o5|85يم يم حسن |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد مصط |بــــر|
64o8|8 ندستـــ بــــنه|حمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن كليتـــ 
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند ك|مل ضيف | سليم|ن65|769
4o54||زر|عه ع شمسس|متـــ سعد عبــــد |لعزيز محمد

|552o8تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه |حمد بــــهجتـــ عبــــد |لحميد
يم بــــيو246484 طبــــ |سن|ن طنط|محمود رض| |بــــر|
49o333| تـــج|ره |ل|سكندريهندي عبــــد |لكريم محسن محمد عبــــد
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم عل|ء |لدين محمود ر|شد476697
يم سيد838625 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ بــــدوي |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط م ه|شم محسن عبــــده عبــــد|للطيف|886648
رهرضوى مصط ك|مل |لسم|ن عبــــد|لمجيد|75528 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| س|مح ع زين |لع|بــــدين شعل3|2596
86444oلزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|مصط محمد مصط نجدي
زر|عه |لمنصوره|يه ع|طف عبــــد |لمنعم حس |بــــو |692454
ر فرح|ن ع |ن |لسيد خش786452 حقوق |لزق|زيقبــــتـــس|م م|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه ع|دل محمد حسن45949|

صيدله حلو|نمحمد حس عبــــد |ل مبــــروك69656
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف خ|لد محمد عبــــد |لونيس82|66|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر صفوتـــ محمد عي 8974|8
247o33|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــلسيد محمود |لسيد ز|يد
ره||حمد سم حسن عط|348593 عل|م |لق|

رهحمد س| عبــــد |لونيس عبــــد |لر|زق39358 تـــج|ره |لق|
69o4||| تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |يه|بــــ |حمد عبــــد |لح|فظ ع
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرؤي ممدوح محمد |بــــو|لحج|ج ح|مد|83879
85o75||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد|ء منصور عمر|ن عبــــد|لق|در
89559o  لس نشأتـــ عبــــد|لمسيح حكيم د|بــــ سوه|ج|ك
285896| ره|ء |حمد يسن بــــيو طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم ع شمسم| خ|لد نص|ر محمد محمد|422489
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــسنتـــ |مجد محمد محمود حج|زى869|63
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرح|بــــ بــــدر سليم عبــــد|لحليم  2|57|9
698o|7يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|دين| ه| بــــدر|ن نمر ض|من لم
479o49ر محمد ز ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد م|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد | محمد عبــــد |لغ د|ود76|689
78385o|د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء ه| |حمد |لشهيدي محمد
9|o4o9|حقوق سوه|ج سل|م محمد ع محمود
يم محمد محمود عبــــد |لق|7876|2 رهريم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهرضوى سم سعيد عبــــده327334 تـــج|ره |لق|
88o427 |ى م|جد رمزى لوق تـــج|ره |سيوطش
279o6o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــو|لفتـــح محمد |لمل|ح
بــــى28468| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعل| |س|مه محمد |لذ
ى5855|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيتـــر بــــه|ء ك|مل بــــ
8o864oف سعد حبــــيبــــ معهد ف تـــمريض |لم | صموئيل |
رهس|ندر| م|جد نجيبــــ جرجس6478|| تـــج|ره |لق|
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|2o6ooرتـــ|م|يكل يوسف شو نبــــيه قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|بــــه|ء |لدين محمد حسن قط|وى782532
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ننسمه نبــــيل محمد محمود57893|
وس سوري|ل857866 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره ي تـــ|و
43o|78رتـــ|مس خ|لد ف|روق |لحفن|وى قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4o3836يم مر  |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
5|8o57تـــج|ره دمنهورسمر عبــــد | |لسيد |لسيد |للبــــودى
ندستـــ ع شمسمصط محمد حسن ع |سم|عيل7592||
76o456تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــش|ر ع محمد حسن |حمد

2o264رهمحمد مصط عبــــ|س عبــــد |لق|در تـــج|ره |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ صبــــ محمد |لتـــو2|2574
85o939| ه محمد ن عبــــد| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم
6|o433د|بــــ |لمنصوره|ربــــ|بــــ فرج |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لص|وى
326o|2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | س|مح بــــي|ن عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن رض| |لسيد ع بــــدوى|338892
ثــــ|ر د |ط|من|ر محمد محمود حسن |بــــو |لنيل خض 498585
ندستـــ بــــنه|حمد حس بــــدوى |لسيد|262762 كليتـــ 
7o6958طبــــ بــــورسعيدغ|ده |نور معوض فه
تـــج|ره |لزق|زيقج| ميشيل |سكندر |سحق2|6268
د|بــــ |سيوط|يتـــ | جم|ل محمد |حمد|8498||
طبــــ ع شمسمحمد مؤمن محمد مؤمن3732|5
يم سعد|24793 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نرم |لنبــــوى |بــــر|
تـــج|ره ع شمسبــــتـــ صل|ح عبــــد|لحميد |لسيد335745
48o93| تـــج|ره طنط|ه|له معتـــمد مط|وع محمود عي
معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لحميد سيد محمود محمد|85435
يم88|698 يم ك|مل |بــــر| ن| |بــــر| يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ حلو|نم و|ئل |بــــوجميل ع خ|طر2|3392
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مجدى ن|صف عبــــد |لبــــ| مج|246359
8|699oد|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |سمر محمد خليل عبــــد|لحكيم
تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ طو عليوتـــ |لف |343398
|6o84o| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مل|ك مجدى ميخ|ئيل ن

د|بــــ |لفيوم|عل| عبــــد|لرحمن تـــوفيق رزق64457
62o225معهد ف ص بــــور سعيدمريم و|ئل عبــــد |لغف|ر |لقز|ز
صيدله طنط|محمد عبــــد |لن| محمد عبــــد |لق|در حسن766||5
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر مختـــ|ر عقيل عبــــد |لعليم947|48
حقوق بــــنه|محمود عبــــد|لغ حسن محمد ع|32836

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــه محمد سعد سيد26868
ر محمود58279| رهف|طمه |سل|م م| عل|ج طبــــي |لق|
839|4oلدين عبــــيد ع سعيد| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن
يم |لسم||49238 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد فوزى محمد |بــــر|
22o684د|بــــ ع شمس|مريم |حمد ح|مد |حمد ع|رف
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46o527زر|عه طنط|محمود خ|لد |لسيد |لطويل
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسمر عطيه |حمد محمود |لمد 77|648
698o26 تـــمريض |لمنصورتـــ رحمه |لسيد محمد |حمد خ
863o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنتـــ حسن محمد عثــــم|ن
263|4oتـــج|ره بــــنه|بــــه عبــــد|لع|ل محمد س|لم شبــــكه
233|9oيم ف محمد |بــــر| ره |ر | تـــج|ره |لق|
تـــمريض بــــنه|يم|ن حمدى محمد ع عبــــد|لح|فظ|266982
3|8|ooد|بــــ بــــ سويف|روم| لح فوزي سليم|ن
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد صل|ح حسن بــــدوى|2274|5
47963o ندستـــ |ل|سكندريهف|دي ط|رق طه محمد حسن
7o6486يم ف من محمد |بــــر| صيدله |لمنصورهبــــسنتـــ |
645o34تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد|لعزيز محمد |لعر| عبــــدربــــه قوره
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــول| رمزى مرزوق سعد22772|
ر|ن محمد جوده |لدسو 256865 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حن|ن ز
ف |حمد عبــــد |لع|ل صبــــيح3|7|25 معهد ف ص بــــنه|محمد |
ندستـــ حلو|نرن| عمر عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح57872|
يم ع خ|لد حج|زى492633 تـــج|ره سوه|جمحمد |بــــر|
6ooo3|ف محمد |لمتـــو عبــــد |لحميد طبــــ طنط|نور|ن |
حقوق |ل|سكندريهسل|م |حمد محمد ح|مد|424937
يم||96|3 رتـــ|سل طلعتـــ كم|ل |لدين |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| |حمد درويش |حمد |ل |د5824|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخ|لد ذ حن محمود جنيدى529573
|5o69o|ف محمد محمد يوسف زر|عه ع شمسحمد |
حقوق حلو|ننوره|ن حسن محمد |حمد27|55|
35o32|ره|محمد عبــــد|لحليم ح|فظ ع ثــــ|ر |لق|
|379ooلس مجدى |نور مليو ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
تـــج|ره بــــنه|عم|د ي| محمود عبــــد |775689
77o6o8|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس||ء بــــ|سم عبــــد |لعظيم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | |حمد صل|ح ع422|6|
25|6o9لسن ع شمس|حمد |مبــــ|بــــى كم|ل |لدين |ل|مبــــ|بــــى
9o|o9||معهد ف ص سوه|ج  م|ل محمود ح|فظ عبــــد|لم|لك
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه | ع ح|مد ع م |692622
|54|6oطبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن ممدوح محسبــــ عبــــد |لرحيم
طبــــ ع شمسمحمد عم|د عبــــده غ|زى شح|تـــه749|26
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــنور| مختـــ|ر جل|ل |لسعد 622267
|ج253667 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لحميد عفي 
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريمه يح عبــــد|لوه|بــــ محمد|63355
يم|838847 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء حمدي فه |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ي|سم عي محمد ري|ض359468
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسعيد سعد سعيد عبــــد|لمجيد|لشهوبــــى257776
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعم|ر و|ئل |نور محمد |لخ |وى262372
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27346o| ر|ء صل|ح محمد ع تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ لز
9o8|66|معهد ف ص سوه|ج ن |مجد من ف|رس
7o|o44يم مو حليقتـــ معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |نور |حمد |بــــر|
26o222تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنور| |نور حس |لخو
42o349ي محمد عبــــد د|بــــ كفر |لشيخ|م|جده شه|بــــ |لدين |ل

رهل|ء حس محمود حس |223|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م|دون| وديع لطيف ع|زر248645
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|لسيد س| |لسيد |لشحتـــ|ن||24596
تـــمريض |لزق|زيق محمد نبــــيل محمود عوض636394
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقح|زم محمد عبــــد |لجليل يوسف4|5|79
|محمد منصور فتـــ عبــــ|س||8|84 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
429o85ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه عبــــد|لمجيد لط عر|بــــى |لش|ذ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسميه عزيز جم|ل نعم|ن |لشبــــر|وى622366
ن| س| محمد محمود بــــيو7362|5 حقوق |ل|سكندريهم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | مختـــ|ر إسم|عيل رزين498848
لس مجدى جورج يوسف9|3454 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــك
يم |حمد434463 معهد ف ص طنط|ه|جر غ|زى سليم|ن |بــــر|
69o34|معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه |حمد فريد |حمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن| مصط حس مصط شتـــ|622248
تـــج|ره دمنهورعمرو محروس فتـــ س|7|4949
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء محمد عمر|ن محمد936|83
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمد |حمد حس عبــــد|لسل|م239859
|د|بــــ |لم |حمد نج|تـــي تـــوفيق محمد|7543|8
|295o5تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن |لمر عرفتـــ
د|بــــ ع شمس|محمد حمدى عبــــ|س ع58|42|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند |نه نبــــيل مكرم حبــــيبــــ2|2327
89384o  تـــربــــيتـــ |سيوطه|له ع|دل حم|د مسعود
25o7o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم ط|رق ح|مد سليم|ن
22o8|7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| محمد يوسف خليل
768788| معهد ف ص |سم|عيليهحمد فتـــي|ن |حمد عبــــد |
458oo|لدين |حمد سيد |حمد ع| حقوق |لمنصورهعبــــد|لمنعم ن
34o464|صيدله |لزق|زيقيتـــ محمد محمد سعيد فريد
علوم ع شمسزينبــــ محسن بــــريقع محمود39525|
رتـــ |لجديدتـــ للعلوم |ل|د|ريتـــ و|لح|سبــــ |ل| بــــ|لتـــجمع |ل|ول (مصط محمد ه|شم عو|د8959|2 معهد |لق|
2428o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود قر عليوه محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد حسن ج|بــــر حسن73295|
834o87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ح ع عويضه محمد
78o289ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود محمد عبــــد |لحميد رزق ع.
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد صل|ح محمد طه|786825
|452o7يم حج|زى يم محمد ع|دل |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ندين| عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لبــــ 848784

Page 4721 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمد |لطوري عبــــد |لرحمن محمد|44594
رهمريم |حمد منصور محمد67|239 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم س|لم328232 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جوده محمد |بــــر|
8246o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد عمر |حمد خليفه

6o45|يم حقوق بــــ سويفعمرو محمد ف|روق |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|يدى عز |لدين ع سيد7|649|
8o6|52ف يوسف |ندر|وس تـــمريض |لم | بــــشوي |
يم سعد |لدين |لسيد |حمد 429254 زر|عه طنط|ر| | |بــــر|
|63o22|رهيم|ن محمود عبــــد |لغ |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
49o57|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ح سيد ع عبــــد|لعزيز
|5o6o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ن| |حمد محمود
9o9o69عل|ج طبــــي قن| حمد محمد |لسيد محمد سليم|ن |لجعلوط

د28395 رهعل|ء ع|طف محمود مج| حقوق |لق|
489o|6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن حسن عبــــد |لمجيد عبــــد | حديفه
7ooo88ين  |ء عبــــد |لحكم فتـــ تـــج|ره |لمنصورهن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد | محمد |لص|دق|9||778
ن| خ|لد زكري| محمد لقم|ن249546 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
24o8|7ره|حسن |يه|بــــ حسن محمد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o7543ي| عز |لدين| صيدله |لمنصورهي|ر| ممدوح ج|د 
7o9889 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوف|ء محمد ع عبــــد |لفتـــ|ح ع
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسيل | ف|دى زكري| مق|ر3|54|2
9o453| تـــج|ره سوه|جروم| ر|فتـــ ثــــ|بــــتـــ جيد
حقوق بــــورسعيدعبــــد | ن| فرج محمد77|765
773|6o|لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد حسن |لسيد محمد
247o87|د |حمد |لبــــط|وى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلحسن مج|
حقوق |لزق|زيقم | نصيف عط| | مكسيموس758456
5o6458 ف زكري| عبــــد |لغ زر|عه |ل|سكندريهي|سم |
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ع|دل ري|ض محمد غيثــــ|8|77||
رهمحمد رأفتـــ سعد ع ط|يل|8|226 تـــج|ره |لق|
يم|88|24| رهحمد كم|ل محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــتـــس|م يوسف محمد عبــــد|لسل|م|69|259
42oo68|يم يم تـــوكل |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن |حمد إبــــر|
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|ندى م |لدين رشدى ص|دق238322
يم مو685226 صيدله |لزق|زيقمحمد ع زيد|ن ع |بــــر|
3395|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عل| ن| محمد عثــــم|ن |بــــوزيد
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد| |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد معوض223239
|2o||5د|بــــ ع شمس|سل محمد سعيد عبــــد |لحميد
د|بــــ |لزق|زيق|ول|ء س| صل|ح محمد عسكر628434
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد عبــــد|ل|ه عبــــد|لرحمن|829388
يم |لسيد ع783873 رتـــ|دين| |لسيد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهف|يق محمود محمد محمد عتـــريس78|488
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طبــــ ع شمسس|رتـــ سعيد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ 643|52
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد ط|رق |لسعيد |لسيد |لبــــهنس||68289
689oo3طبــــ بــــورسعيدمحمود عبــــد |لعزيز |لسيد |حمد
يم محمد ح|فظ235969 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيده|جر |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنه|ل عبــــد| حسن |لصغ 5|8254
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه |يه|بــــ فؤ|د عبــــد|لق|در|843246
7o64o8 ر حسن تـــج|ره |لمنصورهمريم حسن م|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نخ|لد |حمدى محمد فريد642225
د239448 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفسهيله وليد سيد غيض|ن مج|
3|87o|بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسس|رتـــ ن| حسن |سم|عيل
4o5|96ف سعيد عبــــد |لحميد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسعيد |

د|بــــ بــــ سويف|ط|رق |حمد نبــــه|ن محمد57928
|5392oره|زي|د نبــــيل |حمد محمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر سيد محمد مصط  877657
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحن|ن ع عبــــد|لر|زق ع 885568
7734o2علوم ع شمسنور|ن م|جد ع محمد |لسيد
ف طه عبــــد|لع|ل7628|2 ندستـــ حلو|نزي|د |
ش|م755|27 نوعيتـــ |شموندين| |لدسو عبــــد|لرسول 
||84o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|جد |يمن |سم|عيل محمد منصور
5o669|ف دسو تـــوفيق عبــــد |لمنعم زر|عه |ل|سكندريهتـــ |
علوم بــــنه|حمد خ|لد سعيد شديد|357322
4o5o32د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عص|م عبــــد |لحميد محمد حسن
|54|3oتـــج|ره ع شمسمحمود محمد |حمد شو محمد
5368o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |حمد ع |لزرق
ل|ل خليل محمد محمد |بــــوزور63|437 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخندى 
5o428oعلوم |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمد أحمد عبــــد |لفضيل أحمد
68626oتـــج|ره |لمنصورهمحمود س| ع محمد رجبــــ
ف مصط حس عبــــده|787229 تـــج|ره |لزق|زيقحمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحل |م حل عبــــد|لعزيز  |ل785868
يم|57|639 يم |لسيد محمد |بــــر| ندستـــ |سيوطكرم إبــــر|
5|o28|علوم طنط|بــــيتـــر جورج روف|ئيل سيد |روس
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد |لبــــربــــرى|246588

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمرو ن| عبــــ|س |بــــو|لحج|ج|7423
يم699336 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد عبــــده محمود محمود |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء عزتـــ محمد |لسيد سل|م|482457

رهسل|م |حمد ع محمد||2|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ثــــ|ر |لفيوم|دع|ء مصط بــــيو حسن|2|228
623o8|تـــج|ره بــــور سعيدمحمود ع|طف محمد |لعشم|وى
4o25|6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمتـــ |حمد عبــــد |لق|در |حمد |لسيد
|6o8ooوف|تـــصل|ح |لدين ص|لح صل|ح صديق معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره |سيوطلبــــ مجدي حمدي ذ 9768|8
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نوعيتـــ موسيقيه |لم |ن|سيمون يعقوبــــ د|ود يعقوبــــ|357|82
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد سم |نور عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لل494427
حقوق |ل|سكندريهمحمد رأفتـــ محمود عبــــد |لرحيم487658
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــلبــــ ع|دل |حمد مسعود263222
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــيتـــر سل|متـــ جرجس غ| 484446

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ه| يح محمود |لحسي 4857|
4o4o44نوعيتـــ |ل|سكندريهعم|ر ذ عبــــد |لخ|لق |لبــــند|رى يونس
44o278يم |لبــــند طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|ره ج|بــــر سل|مه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|يدى عبــــد |لمنصف محمود منتـــ4842|6
2353o2|رهحمد و|ئل ع عبــــد|لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |سو|نس|ره عبــــد|لو|رثــــ محمد مو 846739
يم صقر449463 ي |بــــر| وف|تـــع|دل خ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
يم فرج83|693 ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد ح|مد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسل عمرو محمد محمود32838|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لموجود عبــــد| عبــــد|254774
685o37ش|م حسن حسن |لشيخ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــه | 
7o9986صيدله |لمنصورهسل |حمد محمود |حمد عك|شه
26865oمعهد ف ص بــــنه|بــــدور طه عبــــد|لجو|د |لش|ذ
زر|عه |لمنصورهمنه | حسن محمود فه محمد حم2575|7
صيدله |لزق|زيقمه|بــــ محمد حسن ع|78538
696o73 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل|ء حس عبــــد |لحفيظ حس |لخزر
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحس|م |حمد حسن خض 8|58|6
ندستـــ ع شمسحسن محمد حسن س|لم49593

حقوق |ل|سكندريهحمد محمد سعد محمد تـــوفيق مكرم|63|475
معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر محمد |لسيد ص|لح7|6435
44o857كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود محمد محمود رزق
رهح|زم ط|رق حسن سيد6242|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
339o39يم |لسيد نوعيتـــ بــــنه|سع|د فتـــ سعد |بــــر|
|52o38تـــمريض  حلو|نسل ع محمود ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ر| | عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف حسن محمد||6878
يم|445223 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمجد |حمد |لسيد |حمد |بــــر|

رهعمرو عبــــد |لحميد عبــــد |ل عبــــد |لحميد9664| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد |م محمد779387
62239oمعهد ف ص بــــور سعيد |ر عبــــد |لر|زق عبــــد |لرحمن جبــــل
3||9o3ندستـــ ع شمسمحمود خ|لد محمد جم|ل |لدين محمد
ر|ء محمد |حمد محمد32787| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نف|طمتـــ |لز
64|37oيم |سم|عيل معهد ف تـــمريض |لزق|زيق كريم صل|ح |بــــر|
62543oيم تـــج|ره |لزق|زيقزي|د |حمد بــــغد|دى |بــــر|
معهد ف ص |لمنصورهم يوسف فرج مو694397
35o6|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسهيلتـــ عبــــد|لنبــــى عبــــد|لجو|د محمد
26|7o|طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن رفعتـــ |لعو طلبــــ
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|د|بــــ طنط|ن|ريم|ن |لسيد محمد |لسيد محمد زعويل428422
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء نج|ح محمد بــــكري|624|35
7o5o|7معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود |لسعيد عبــــد |لتـــو|بــــ ن كلوبــــ
2687o2| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومي|تـــ ع|دل عبــــد|لعظيم منتـــ
447oo8|يم عبــــد |للطيف ندستـــ حلو|نحمد حس |بــــر|
ى492573 د|بــــ دمنهور|سيف |لدين محمود |لسيد |لسيد ع
د|بــــ دمنهور|وق و| محمد |حمد و| |596|4

ره |ده محمد عبــــد|لغ محمود569|2 تـــج|ره |لق|
ف|د978|52 علوم بــــنه| ق|سم عبــــد|لحميد 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه | مصط حسن مصط 482733
يم85|633 د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء محمد محمود |بــــر|
864o84صيدلتـــ |سيوطبــــيشوي نش|تـــ شو زخ|ري
7745o7يم سليم رتـــ|ر| | وحيد حمدى |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|65o37 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | خ|لد قر |م
علوم حلو|نندى حس|م محمد طه93||5|
معهد ف تـــمريض طنط| جم|ل ط|رق تـــوفيق محمد |لبــــدوى|42998
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى محسن من محمد عيد9353|6
4o66|8ه مصط محمد محمد طه مرج|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
يم694298 كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريششيم|ء محمود محمد قطرى |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحمد وحيد |حمد محمد|8|2585
85oo74تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد صل|ح محمد |حمد مرزوق
يم عبــــد |لعظيم96|62| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس|م محمد |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |عبــــد|لرحمن |حمد حليم جمعه|85848
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم ع|دل سعيد عبــــد |لرحمن عبــــد |254952
بــــ342645 طبــــ |سن|ن ع شمسشيم|ء مبــــروك بــــيو ع و
7o3783|زر|عه |لزق|زيقحمد ي ص|لح مصط عزيز
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | محمد بــــيو محمد475733
ف عبــــد| محمد6923|2 صيدله ع شمسوف|ء |
بــــي ف|يد8|93|6 ندستـــ د |طيوسف |لسيد ص|بــــر |ل
بــــي |429665 صيدله طنط|حمد مسعد بــــيو محمد |ل
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد محمد يونس مر مر766872
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء محمد عبــــ|س عربــــى محمد|6|678|
علوم |لزق|زيقسم|ء محمد فوزى فتـــ جميل|22||77
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | محمود حسن س|لم حسن344962
|2868oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نخ|لد ي حسن فرج
8o473|نوعيتـــ موسيقيه |لم |من|ر عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لفتـــ|ح
69o|o7|يم حسن محمد محمود محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــر|

2o33|رهمهند عص|م عبــــد |لفضيل حسن س|لم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ د |ط|س|رتـــ ه| محمد عبــــد |له|دى عي 623348
6987o3معهد ف ص |لمنصورهمحمد |لسيد |لغمرى محمد |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محسن ص|دق بــــسيو |335962
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42o488كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورند|ء مخيمر كم|ل مخيمر ص|لح
242o46ره|تـــ محمد |حمد عبــــد|لل|ه د|بــــ |لق|
7o2933حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد خ|لد |لسيد سل|مه عم|ره
صيدلتـــ |سيوطسل|م ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح محمد|5|7|84
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمود محمد محمد أحمد محمود||6275
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد |حمد محمد |حمد س|لم87|353
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|يدى محمد عبــــد | |لحكيم696438

83|6oصيدله بــــ سويفعبــــد | ربــــيع عبــــد |لخ|لق محمود محمد
6oo7|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسه| محمد لطيف عبــــد |للطيف
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط حمدى |حمد عبــــد|لحليم36439

4|3|o|تـــربــــيتـــ طنط|د | |حمد |حمد عكر
4o2562|د|بــــ |ل|سكندريه||ء ي|س |حمد ي|س |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى ي| |لسيد عبــــد |لوه|بــــ ع ن 28|682
لع| للغ|تـــ بــــم جديده||ء محمد عبــــد |لمنعم مر محمد|442688
837o42|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمود عبــــد|لن| محمود عبــــد|لل
6337o7|رتـــ|يم|ن صبــــ محمد محمد عبــــد |لسل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

43o26|زر|عه ع شمسيم|ن محمد |سم|عيل محمد عويس
ه طه |حمد عبــــد|لعزيز3462|8 طبــــ بــــيطري |لم |مش
يم |ل|طرش47|254 ف عبــــد| إبــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
42633oتـــج|ره |ل|سكندريهرضوى ع عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد

2224oيف عبــــد |لرحمن محمد ره|بــــسمه  د|بــــ |لق|
ه صل|ح ع ع صل|ح|326|42 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م
يم |لغربــــ|وى254266 معهد ف ص بــــنه|س|ره يح |بــــر|
7o9|o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد حس |لمتـــبــــو محمود
د|بــــ |ل|سكندريه|خلود عبــــد |لنعيم إسم|عيل عبــــد |لنبــــى93|485
62o|o3تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | |حمد محمد ك|مل |لنجدى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ن| رمض|ن حسن |لفو|ل37|2|3
6757o7يم حسن محمد يوسف علوم ج|معتـــ د |طيم|ن ش| |بــــر|
همريم  |د فوزى نظري949|24 نوعيتـــ ج
ر|ء |لسيد |حمد |لسيد عل|وي|576|78 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلز
يم محمد 4326|9 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم محمود |بــــر|
يم2||236 رهنوره|ن عل|ء|لدين عبــــ|س |بــــر| تـــج|ره |لق|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد صل|ح شفيق |بــــو عيطه89|||6 ك.تـــ. ف للبــــ
يم جبــــر سليم|ن99|329 |د|بــــ بــــنه|س|رتـــ ي| |بــــر|
694o57يم |لبــــسطوي معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــم محمد رجبــــ |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد أيمن أحمد محمود  |له|524||5
|د|بــــ طنط|م فوزى حس محمد |بــــوحمر89|429
778|2o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد يوسف شحتـــه يوسف
2522o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــخلود محمود ع |لدسو
طبــــ |سن|ن ع شمسيم |حمد بــــدر مصط 358476
|د|بــــ |لم |نوره|ن س| عبــــد |لستـــ|ر عمر مدين496677
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رهمحمد سعيد ع |لبــــقس|وى4|2564 د|ر |لعلوم ج |لق|
ف محمد |حمد نجم58|252 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س| |
يم مصط 264346 تـــج|ره بــــنه|مريم مصط |بــــر|
عل|ج طبــــي قن|ريه|م حس رمض|ن عبــــد|لوه|بــــ9|8448
جرس2||769 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لعزيز |حمد محمد ع 
684o24|ه سم |حمد فهيم ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حسن |حمد |لسيد778636
6336o|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمن|ر و|ئل محمد شتـــيوى
8|25o5حتـــ وفن|دق |لم |ريه|م ربــــيع ف|يز |لسيد| 
8485o6د ص|لح س|لم كليتـــ طبــــ أسو|نرض| مج|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|له محمود متـــو |لبــــربــــرى253578

2o|89ره|محمد |حمد عبــــد |لغ عبــــد |لل|ه د|بــــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهحمد عبــــد |لمجيد محمد مقلد|492453

ى عبــــد |لحميد |سم|عيل59639 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفل|ء محمد خ
ره|ء محمد خليفه عبــــد|لش| |227878 تـــج|ره |لق|

د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |حمد ع جوده4|727
تـــج|ره ع شمسمحمد شعبــــ|ن عثــــم|ن عبــــد |لحميد46699

6|7oo6تـــج|ره ج|معتـــ د |طدع|ء شبــــ|ن عبــــده |لسيد شبــــ|ره
26o3|7|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم| |يمن عيد عبــــد|لوه|بــــ
9|o26o ن| ع|دل ز شفيق معهد ف ص سوه|جم
265||4| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرحمد عبــــد|لمو محمد عبــــد|لمو
332o5|زر|عه مشتـــهرف|طمه |حمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لع

طبــــ ع شمسمحمد ع ح|مد عربــــ352975
حقوق |لفيوممحمد |حمد ربــــيع تـــوفيق67698

يم محمود |لرقبــــ|وى255224 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر جم|ل |بــــر|
|48o2رهنوره|ن |م يوسف |سم|عيل ك|مل عل|ج طبــــي |لق|

ف عبــــد |لق|در |لسيد29444| ندستـــ ع شمسعبــــد |لق|در |
يم |حمد |م |6648 تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم |بــــر|

فنون جميله فنون |لم |م| و|ئل ع محمد |لسه |5338|8
434o44رهفر|تـــ محمد |حمد |لعشم|وى صيدله |لق|
د|بــــ |سو|ن|حبــــيبــــتـــ محمود عبــــد|لرز|ق حس عمر483447
6945o5يم يسن د|بــــ |لمنصوره|ندى |حمد عبــــد |له|دى |بــــر|
8766o|  معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد كم|ل |حمد ع

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدين| ه| محمد محمد88|49
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|لم ح|مد س|لم ح|مد |لفخر| 246843
9245|o  لس لس مدحتـــ تـــوفيق ك  |حه وفن|دق |ل|قك
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د ي| محمود محمد ص|لح75|479
37o|9|يف محمد عبــــد|لد|يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس 
69o385يم بــــدوى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ع |سم|عيل |بــــر|
ش|م محمد محمود محمد23768| لسن ع شمس|محمود 
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد عبــــد |لمنعم حسن محمود 679685
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تـــمريض |إلسكندريتـــ م |حمد |لبــــدوي ضيف عبــــد |لمنعم425636
ندستـــ |لفيومحمد محمد حس|م |لدين عطيه|778699
ف محمد سم عبــــد |لعليم24585| د|بــــ ع شمس|رح|بــــ |
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد ربــــيع سعيد |حمد دسو ||7|779
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمنيه ص|لح حسن |لعربــــ| |||72|6
4o9623كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوروف|ء طه |حمد بــــيبــــرس
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ه|جر |سل|م |بــــو|لحسن محمد849586
تـــج|ره |لزق|زيقم محمد عبــــد |لحميد |لبــــل| |لسيد 6||783
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم ن|جح قمص|ن |حمد|83338
9o2|3o معهد ف ص سوه|جع |ء عنتـــر يوسف محمد
د|بــــ د |ط|عبــــد| محمد مر رزق |لمر486682
تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد منصور محمد772867

علوم |لفيومشيم|ء صل|ح |لدين سيد محمد |بــــر|67623
4|378oد|بــــ طنط|م فوزي م |لدين عم|ر|
8o838| يم ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ندي محمود |بــــر|
علوم ع شمسسل|م |س|مه عبــــد|لحفيظ عبــــد|لبــــر8775|2
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مرو|ن حن بــــدر محمد56666|
8o4734رتـــ|منه | |لمهدي عبــــد|لرحمن |سم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص |سو|نمحمود نج|ر |حمد جل|ل 842598
7o74o2|تـــج|ره |لمنصورهمنيه حس |حمد ر|شد محمد
يم ن|ن822743 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |روم| س|م |بــــر|
معهد ف ص |سيوط  يه مصط فرغ ج|د |لربــــ||746|9

معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد شعبــــ|ن عبــــد|لع|2|557
4o5763تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر محمد ص|بــــر محمد رمض|ن
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  يه سيد رمض|ن حف |877599
7o8767يم ص|لح |لش|عر تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء ع|مر |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم عربــــي |حمد ج|د3||834
تـــج|ره طنط|ندى محمد |حمد رمض|ن498558
|د|بــــ |لم |يم|ن محمد بــــكر عبــــد|لنعيم|7942|8
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم محمد محمد محمد غ|زى76|9|6
د262642 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| محمد عبــــد|لمطلبــــ مج|
|39o46ى يوسف يه|ن زكري| بــــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم
44|58oل|ل ربــــيع ع|بــــدين ع نوعيتـــ كفر |لشيخي|ر| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ح|زم عبــــد |لحميد مصط 677556
يم778462 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقر| | ع|دل لط |بــــر|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــم|ل خ|لد محمود محمد حس|ن |626485

د|بــــ |لفيوم|ف|طمه مصط |حمد |حمد  |بــــي42|64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مكه محمد صفوتـــ محمد سيد|6||82
د|بــــ ع شمس|زي|د فهد عنتـــر عبــــد|لحميد355932
627789| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدل|ء عم|د فتـــح | ن
طبــــ بــــنه|ندى |حمد |حمد محرم485||6
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8o5544تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد عبــــد|للطيف عثــــم|ن عبــــد|للطيف
تـــج|ره بــــ سويفخلود |يه|بــــ محمود عبــــد |للطيف52386

|66o39حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن |س|مه محمد عبــــد |لموجود
ره|لبــــ |يه|بــــ محمد صد رحومه476835 عل|م |لق|

طبــــ حلو|نسهيلتـــ محمد عبــــد |لحميد خليل8229|
علوم |سيوطبــــسمه فرج ح|مد ع ||8868
د|بــــ سوه|ج|ي|سم يح محمد |م 75|896
4522o6|ش|م محروس ع |لطمل|وى ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد  معهد ع| 
5||o89طبــــ |ل|سكندريهمحمد خميس ش| عبــــد |له|دى |لش
طبــــ بــــيطرى بــــنه|د |نتـــ سعد عبــــده عبــــد |لمل|ك84|632
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطجورج عزتـــ رس رزق  879295
يم خليل|3527| رهش|م شلق| |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف مدحتـــ حن| |رم|نيوس9|95||
63334oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم عم|د محمد ثــــ|بــــتـــ عثــــم|ن بــــ
4o8888 ه خ|لد محمد عبــــد| |لقلي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء ع|بــــد ج|د|لربــــ عبــــ|س|97|825

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمدى محمد حمدى ص|دق65742
يم عبــــد |لرحمن422629 طبــــ |ل|سكندريهمحمود محمد منتـــ إبــــر|
446oooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جمعتـــ محمد ز |بــــو زيد
2672o2تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن كم|ل محمود شح|تـــه
4o8857تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه |حمد ج|د |حمد |لمزين
ره|ن|ديه ط|رق فتـــ |حمد3|2326 د|بــــ |لق|
يم عبــــد|لعزيز محمد333425 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
7o6987طبــــ بــــورسعيدند حمدى سعد |لمتـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدعل| محمد |سم|عيل محمد ع 475|85
9oo73o|يم عبــــد|لتـــو علوم سوه|ج ل|ء عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|
287o62رى تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسمه عمرو محمود |لجو
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء محمد محمد محمد |لسلم|وى|85|437
يتـــ وديع سليم|ن صليبــــ|637|| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم
485o83تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد ع|دل رجبــــ ع
844o68 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط محمد عبــــد|لص|دق حس
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل|م ش|ذ عبــــده محمود|729|4|
4|5o|3 تـــج|ره كفر |لشيخف|رس عبــــد |لمو عبــــد |لمطلبــــ خ
حقوق |لفيومكريم |حمد قطبــــ بــــيو64865

تـــج|ره |لزق|زيقحمد ط|رق فتـــ معوض|629788
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه ع عطيه رجبــــ |لطبــــ 444277
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن سم صل|ح |لدين محمد|848|63
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديوق محرم عبــــد|لفتـــ|ح حس 9|8388
معهد ف ص |لزق|زيقن|ء عطيه محمد |لسيد292|64
779o|4طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه ربــــيع فتـــ محمد
تـــج|ره ع شمسمصط محمد مصط محمود33764|
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ره|ميسون محمود سعد|لدين |لسيد34257| ثــــ|ر |لق|
5oo|58حقوق طنط|حمد محمود |سم|عيل محمود |لعيسوى
ندستـــ |لزق|زيق|حمد عز|لدين حسن حسن |بــــو |لنج693536
ندستـــ ع شمسمحمد |لسيد عبــــد|لحميد |لد|2724|2
6298o4حقوق |لزق|زيقحمد محمد عوض | عبــــد |لحميد |بــــر

رهمؤمن محمد عبــــد|لمتـــع|ل س|لم9884| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رضوى طه ط|يل عبــــد |لمقصود48289|
وف|تـــه|جر مصط طه محمد يوسف32|774 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | حس محمود |حمد54232
22|o7oتـــربــــيتـــ حلو|نمريم محمد |لمتـــو |لبــــدوى
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | |له|دى |لسيد محمد696836
7794o7زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــممدوح محمد منصور ع
9o4o36|تـــمريض سوه|ج  روى كم|ل محمد |حمد
7o8594زر|عه |لمنصورهمن|ر مسعد محمد عبــــد |لبــــ|رى
|52|o5يم لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رن| بــــه|ء ربــــيع محمد |بــــر|
7o8|27صيدلتـــ بــــورسعيددير حمدى |لسيد |لمر س|لم
633o89|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رويد| حمدى محمد أبــــو|لع
د|بــــ دمنهور|منه |للـه حسن ج|بــــر |حمد ن |لدين498795
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــتـــ | حسن عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لمجيد39438|
339579| تـــج|ره بــــنه|حمد شعبــــ|ن محمد ع
343|8o|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل|ء حسن حس حس |حمد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم| رمض|ن |لعر|بــــى محمد غز|ل|69|443
يم643836 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسع|د |لسيد |حمدى منصور |بــــر|
تـــج|ره |سيوطحس |يه|بــــ حس محمد 5|8894
2222ooد|بــــ |لفيوم|من|ر مكرم محمد محمود
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد جل|ل طه كم|ل وص|ل|433472
ف معتـــمد خلف|882337 تـــج|ره |سيوط  سم|ء |
ه ط|رق عبــــد|لجليل عفي |لوحش752|27 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم
755o63تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مجدى عبــــد |لرحمن رجبــــ
حقوق ع شمسحمد عبــــد | محمود محمد|7|672|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد |حمد عبــــد |لع|ل|22637

335o8|يم فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |س|متـــ محمد |لبــــيو |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |ط|ء حمزه |لسعيد مقبــــل محمد|689759

64o6oندستـــ |لفيومن|دي |حمد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحسن عمر ع حسن ع42438

د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره عبــــد |لعزيز سعد |لدين |لسيد خليل4|4454
4|5oo5لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حسن  محمد حسن |لجنبــــي

56|o7ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|در محمود محمد محمود
زر|عه |لم |يه يح ع يوسف|853425
32|4o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عل|ء |لدين محمد عز |لدين
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمع|ذ محمد عبــــد |لحليم محمد ع774355
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ندستـــ |لفيومرو|ن إيه|بــــ محمد محمود صبــــرى خ|لد|44747
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ممدوح |حمد |لشيخ255978
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق س|ره جم|ل |حمد محمد ع638897
|د|بــــ طنط|بــــر|ءه جوده محمد محمد شه|بــــ |لدين4454|6
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد حمدي عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لد|437626 ك.تـــ. ف للبــــ
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ن| عبــــد |لعزيز محمد |لمغربــــى5|4848
تـــ محمد عبــــد|لعزيز ج|بــــ |للتـــ|432968 رهم صيدله |لق|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نف|طمتـــ شعبــــ|ن عبــــد| سيد334889
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد مدحتـــ |لسعيد |حمد جعفر384|68
حقوق |ل|سكندريهه|شم عبــــد |لمع محمد ه|شم رو|47645
علوم ري|ضتـــ |سو|نمصط عزتـــ ع محمد ع445629
49373oف شعبــــ|ن بــــنه لسن ع شمس|ع |
76476oتـــج|ره بــــور سعيددير نبــــيل محمد سلط|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|دخيل عم|د دخ|ير ح|مد328288
63o|86|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد مصط عبــــد |لعزيز |حمد
4o685|يف محمد |لسيد سعد خط د|بــــ |ل|سكندريه|ن|ن 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد رمض|ن محمد |حمد|843928
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخص|لح محمد ف|يد محمد ع433324
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|كريم محمد ك|مل محمود337273

ره|حبــــيبــــه محمد ع محمد|2477 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد | ط|رق محمدع|شور محمد ع445983
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |لسيد محمد محمد شعبــــ|ن|642874
ى775897 رتـــ|بــــسنتـــ نز|ر عطيه |لخ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|من|ر محمود محمد محمود 923224
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط كم|ل محمد |حمد98|833
ندستـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد عبــــد|لم محمد22|777
6o2863ويدى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد عوض |حمد 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع ن عبــــد |لرحيم نج| |لخو|3642|
33o|33|تـــ ص|لح محمد عبــــ|س زر|عه مشتـــهرم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممع|ذ صل|ح عبــــد|لنبــــى محمد37|66
يم|54|767 يم جمعه ك|مل محمد إبــــر| طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|

لسن ع شمس|ي|ره خ|لد مسلم محمد33232
زر|عه |لم |سم|ء جل|ل شح|تـــه |م |9523|8
7o8523ندستـــ بــــور سعيدسعد عيد لط رمض|ن
رهس|ره |حمد سيد ع229227 علوم |لق|
76458oتـــج|ره بــــور سعيديوسف س|مح محمد |حمد سيد |حمد
7o3327ه ر |لسيد عمر |ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــه ط|

ندستـــ |سيوطعمر و|ئل محمد جمعتـــ779|3
رهوحيد محمد |حمد ف|زورتـــ637|4 ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن حس محمود محمد|829525
معهد ف تـــمريض |لم | محمد |سم|عيل عبــــد|لحفيظ محمد55|853
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|مه فتـــوح فتـــوح |لسيد شعبــــ|ن|247667
لس ع|دل ميخ|ئيل ق|ئ 7975|9 معهد ف ص |سيوطك
42o|64تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخند| عبــــد|لعزيز عطوه عبــــد|لفتـــ|ح |لدمر
443o88يم خليل محمد خليل معهد ف تـــمريض كفر|لشيخند |بــــر|
7|2o28ري|ض |طف|ل |لمنصورهعل| ع|دل محمد غنيم جبــــر
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود صل|ح أبــــو|لفتـــوح |لشبــــ| 7|2459

تـــج|ره بــــ سويف|ء محمد محمود |لشوربــــ |367|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محمد مصط رمض|ن|463|2|
478o72صيدله |ل|سكندريهرو|ن |حمد سليم عمر مر
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عز|لدين عد عبــــد|لغ 2497|2
9o||82 تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد محمود محمد
26829o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد خ|لد رضو|ن ص|لح

وف|تـــمحمد رجبــــ ك|مل |حمد35||5 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسحن عص|م ج|بــــر محمد63374|
د|بــــ |سو|ن|سل أحمد ع مهر|ن ع498935
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى شلبــــى |لسبــــ| عبــــد |لحميد شلبــــى687866

6o533|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء رجبــــ فتـــ ك|مل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفصف|ء محمود |حمد سيد783|5

يم |لسعد 2375|5 علوم طنط|أس|متـــ أحمد |بــــر|
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|ممدوح رفعتـــ عبــــد|لغف|ر محمد95|9|2
معهد ف ص بــــنه|لسيد و|ئل |لسيد عبــــد|لعزيز عزبــــ|436|33
صيدله طنط|خ|لد عبــــد|لمحسن عبــــد|لنبــــى محمود445|26
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقملك ط|رق محمد كم|ل جبــــر238|77
47588o تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لن
رهمنتـــ | خ|لد عبــــد |لعظيم |حمد منصور64886| تـــج|ره |لق|
9o|25o تـــربــــيتـــ سوه|جه|له فز|ع |بــــوزيحه |حمد
684o|6علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طه|جر رض| عبــــ|س حسن سمره
تـــ سم محمد جودتـــ|355795 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط محمد ع عطيتـــ شح|تـــه486847
4|o53|تـــربــــيتـــ طنط|حمد عمرو عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عبــــد |لرحمن
ر محمد عبــــد|لرحيم|58|823 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء م|

3o964تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــسنيم ص|لح |بــــو|لنور ص|لح
وف|تـــنور |لدين ن| سل|مه عبــــد |لحميد7655|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
252o88يم قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ص|بــــرين صبــــ سيد |حمد |بــــر|
36784oتـــربــــيتـــ بــــنه|مريم محمد حس محمد شح|تـــتـــ
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نل|ء |حمد |لسيد ع |3|2|84
| محمد عبــــد|لرحمن |بــــو عي257284 رهي د|ر |لعلوم ج |لق|
49||o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوره|يدى محمود |لسيد محمود عبــــد |لرحمن
لس س| عوض فلتـــس4895|3 تـــربــــيتـــ حلو|نك
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لحميد مصط ك|مل محمد627249
تـــج|ره سوه|جي| محمد حس ه|شم 658||9
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــل|ل |حمد عرف|ن عوض محمد قنديل476348
7oo92|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ربــــيع ص|لح عبــــد

زر|عه دمنهورمحمد رمض|ن دومه محمد مؤمن3435|5
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره محمد حس |بــــوعبــــده8967|6
يم ك|مل3932|8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــيشوي مجدي |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــصل|ح عبــــد|لمع سيد |حمد عبــــيد255845
6o3974يم |حمد عودتـــ زر|عه |لمنصورهبــــدير |بــــر|
يم675944 د|بــــ |لمنصوره|مريم عبــــد | مصط |بــــر|
ى |حمد فؤ|د محمود|76766 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ ي
5||28oطبــــ |ل|سكندريهمصط ك|مل |لسعيد يوسف شعتـــ
263o23| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء ط|رق محمود مو

ن| ن ك|مل يعقوبــــ|939| طبــــ |لفيومم
26748oر |حمد سليم لسن ع شمس|ل |ء م|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لمنعم ط|رق عبــــد|لمنعم عبــــد|لع357849
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود رض| عبــــدربــــه كشك246486
5o|653| علوم |ل|سكندريهند| |حمد عبــــد|لجو|د ضيف
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى محمد فوزى عوض شعل|ن46|337
8o4o77علوم حلو|نكريم ر| محمود محمد
9|2|8o  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمصط ع|طف ف|لح ع
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمدى سم حمدى عمر|ن||2587
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |س|مه حمدى |لبــــند|رى محمد|68|679
|2oo79معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرندى خ|لد حسن محمد
ندستـــ طنط|حمد محمد محمد |لغريبــــ يوسف|449622
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم محمد بــــدر محمد43397|
يم محمد|38735| علوم حلو|نسم|ء ي |بــــر|
6o|2o3 د|بــــ طنط|يم|ن صبــــ تـــوفيق عبــــد|لحميد |لن|
يم فه773782 تـــج|ره |لزق|زيقمصط متـــو |بــــر|
|2342o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلحسي عم|د محمد عبــــد |لوه|بــــ مصط
ر عبــــد 266766 ره|نس|م ط|رق محمد عبــــد |لظ| ثــــ|ر |لق|
42o35oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمروتـــ ص|لح زي|دتـــ |حمد |بــــو|لمجد
4764o8وس حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|فيلوبــــ|تـــ |س|مه صبــــ مسعود تـــ|و
7542o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور|ن محمد مصط عبــــ|س قرنفل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــول|ء حس|م محمود قطبــــ ع |حمد|25538
7o6|29تـــربــــيتـــ |لمنصورهفوزيه لؤى محمد شندى
43oo78| تـــج|ره طنط|ن خليل ك|مل مصط

5o574د|بــــ |لم |محمد |حمد محمد جبــــر|
|ء خ عبــــد|لص|دق مبــــ|رك|6868|9 معهد ف ص |سيوط 
7o6946يم صيدله |لمنصورهريه|م |لسيد محمد محمود |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسيد نبــــوى محمد |لمهدى52726|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوق ع|طف حس|ن يوسف838885
علوم |لمنصورهبــــه عبــــد |لع|ل س| محمد عوض7979|7
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|742oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيح عمرو كم|ل مصط |بــــو |لغيط
علوم ري|ضتـــ |سيوطم | محسن فكرى فرج  876554
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريتـــ عبــــد|لحميد ح|مد عبــــد|لحميد||35|52
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نطه محمد طه بــــي مني438476
35|9o| |ف محمد عيد رف كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| |
627o95تـــج|ره |لزق|زيقكريم |يه|بــــ ف|روق محمد |لص|دق شكر

رهمحمد |حمد محمد |حمد34975 طبــــ بــــيطرى |لق|
43o|o5تـــج|ره طنط|مريم |حمد سم |لسمل|وى
ندستـــ حلو|نمحمد حسن سيد محمد بــــظ|ظ|6|2267

6373o| معهد ف تـــمريض |لفيومحس|م ن| محمد ج|بــــ
27|64oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومند| جم|ل فه ع بــــرك|تـــ
صيدله |لزق|زيق|ء نبــــيل محمد رجبــــ مندور عطيه بــــدوي||3295
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــندى حسن ز حسن 898384
ى429782 طبــــ طنط|محمد عبــــد |لق|در محمد |لبــــح
يم خ 44|3|2 وف|تـــ| |ر حس|م محمد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
82o628 د|بــــ |لم |ط|رق محمد طه |م|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|فن|ن ع عبــــد| محمد|849772 لم
يم296|44 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمدي خ|لد محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  روضتـــ كم|ل عبــــد |لونيس عي6632|5
يف صبــــرى يونس699448 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يف محمد 
|د|بــــ طنط|مروه حس|م |لدين عبــــد |لبــــديع |لحفن84|||4
33|4o|يل ج |لزق|زيقجم|ل عبــــد| عبــــد| عبــــد|لسل|م كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
||54o8|لسن ع شمس|ك|رول وجيه حكيم بــــخيتـــ حن
6o8382ريدى محمد صيدله |لمنصورهسل محمد |م 
9o3529 معهد ف ص سوه|جد |نه مكرم عوض فرج

864|oتـــمريض |لفيوم كريم |حمد محمد محمد
يم عبــــد |لع|ل5359|4 تـــج|ره دمنهورع ص|لح ع |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|منيتـــ |حمد محمد عبــــد|لعظيم|339754
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر مسعود حن محمود بــــرك|تـــ772646
نوعيتـــ |لمنصورهدع|ء نبــــيل سيد نبــــيه خط|بــــ3|6849
32o665يم سيد|روس ويص| سيد د|بــــ ع شمس|ف|دى |بــــر|
وف|تـــذكرى خ|لد ك|مل محمد4|32|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد|لمنعم شح|تـــه محمد45572

يم عبــــد |لع|ل سل||6848 تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ديه ط|رق |بــــر|
755639| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء ذ محمد عبــــد |

2oo26|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|نطونيوس مجدى بــــسيط بــــسط
حقوق |سيوطمحمد يح عمر عبــــد|لع|ل859362
629o8oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن سم حسي منصور

يم|5728 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفر|جيه سليم حسوبــــه |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمود ع|دل ع سيد448|35
علوم دمنهورشيم|ء محمد ع |حمد شد|د5775|5
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع|دل |حمد مصط |352623
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ص|بــــر ع |لسيد قنديل484297
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسم|ء عبــــد|لو|رثــــ |حمد محمد|845298
7o8565يم ع تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمنـــ|ر صل|ح |بــــر|

5665o|حقوق بــــ سويفحمد محمد قر محمد
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمن|ر حمدي محمد عبــــده محمد ش| 68|525
89|o34| تـــربــــيتـــ |سيوط ميمه حمد|ن عبــــد|لل|ه مصط
تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ خ|لد عبــــد|لكريم مصط ع||3568
252o22| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لسميع محمد فتـــح
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م| فوزي مو غبــــري|ل|3375|8
لس مع طلعتـــ ك|مل58|334 صيدله ع شمسك
8294|oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ند عبــــد|له|دي محمود شح|تـــ
يم639743 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|إيم|ن أيمن محمد |بــــر|
785o39تـــج|ره |لزق|زيقوف|ء محمد محمود |لسيد عبــــدون
تـــج|ره |سيوطنوره|ن ج|بــــر فتـــ محمد823374
معهد ف تـــمريض |لم | صموئيل رس نصيف عط| |822876
|28|ooى |حمد حسن عوده تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| ي
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد محسن ع عبــــد|لعليم 5|2|89
يل ج |لزق|زيقس|رتـــ عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لسميع خ637243 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

كليتـــ |أللسن بــــ سويفغ|ده طه محمود محمد58973
تـــج|ره |لزق|زيقحمد فوزى عبــــد|لحميد يوسف|438|64
9|o4||  تـــج|ره سوه|جحس|م |لدين جم|ل محمد يوسف
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريه|ن محمد |لحن فرج ع624273
4o4649د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|خ|لد |حمد محمود عبــــد|لق|در

ى23834 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر عص|م سعد خض
تـــج|ره طنط|شيم|ء حمدى |لسعيد حسبــــ |7|34|4
رهيه حم|ده عبــــد|لحكيم محمد|228735 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
43oo7o| علوم بــــنه|ديم حس|م |لدين عرفتـــ عبــــد |لعزيز
49o|45تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م رمض|ن عبــــد |لبــــص محمد
8o||o5|نوعيتـــ |لم |ه|جر حس محمد صل|ح |لدين ك
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمود عبــــد |لخ|لق حسن|776945
8968o7  تـــربــــيتـــ سوه|جم|ري| جورج ك|مل عطيه
|458|oف رجبــــ عبــــد |لنبــــى معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود |
35828o حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــثــــينتـــ |حمد رف| عبــــد|لغ
|4446o|علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد حس|م ح|مد شكرى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دير |حمد |لسيد رمض|ن محمود5|4858
4798o|ندستـــ |ل|سكندريهعم|د وجدى عزيز عطيتـــ ن
6oo763طبــــ طنط|بــــسمه رجبــــ محمد |حمد ع

456o7 ندستـــ حلو|نعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
ن| |سعد فه |سعد237555 ره|م د|بــــ |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|طف ر|شد |لسيد752457
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ندستـــ ع شمسحمد محمد عمرو مصط |ل|ل |64|25|
47578oيم سليم خ تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمد |حمد |بــــر|
وف|تـــحمد ثــــ|بــــتـــ محمد محمد جنيدى||8|286 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

9|3o4تـــمريض |لفيوم عبــــد |لعزيز مجدى عبــــد |لعزيز خميس
تـــج|ره دمنهورر| محمود عبــــد|لع| محمد خليفه494266
تـــمريض كفر |لشيخف|طمه عبــــد|للطيف عبــــد|لع| |حمد عبــــد||4383

علوم |لفيومعبــــد  |لعظيم محمود عبــــد |لعظيم محمد627|7
يم غني |26387 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نبــــر|

ه فتـــ عبــــد |لبــــ| حسن سيد|689489 علوم |لمنصورهم
تـــج|ره سوه|ج سم|ء ع|طف ثــــ|بــــتـــ حسن|||25|9
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رقيه |حمد محمد ع|يش273626
6|875oحه وفن|دق |لمنصورتـــبــــ|سم محمود |م معروف| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريموند| |س|مه عبــــده مرقص346693
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد فؤ|د محمد |سم|عيل2678|5
علوم |ل|سكندريهحس|م عص|م حج|ج عثــــم|ن حج|ج57|424

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــسمه سيد |حمد ص|بــــر57247
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم| جميل عبــــد |لحميد ج|بــــر عبــــد|66||63
9229|o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد منصف حل حسن
رهفرحه محمد عبــــد|لر|زق مهلل235875 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهخلود مسعد محمد محمود32|427
حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن |بــــوزيد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد664|84

رتـــ|ندى عبــــد|لر|زق عبــــد|لر|زق محمد عثــــم9|378 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ سوه|ج له|م ص|بــــر عبــــد|لمعبــــود محمد|546||9
يم447|22 د|بــــ ع شمس|عبــــد|لحليم سيد عبــــد|لحليم |بــــر|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمروه محمد محمد مر25|52
|436o7ف ع|مر شح|تـــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــه |
9o6872 تـــج|ره سوه|جمحمد ن| جل|ل جودتـــ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|تـــ فكرى محمد عبــــد|لغ |35952
35o767صيدله حلو|نريه|م ع محمد ع
8o2576|نوعيتـــ |لم |حمد جم|ل ع |سم|عيل

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نط|رق سيد فوزى سيد45254
تـــج|ره بــــ سويفدع|ء عمر يس بــــدوى569|5

صيدله |لزق|زيقمحمد حس محمد فؤ|دأبــــ|ظتـــ779649
تـــمريض |سيوطعم|د عل|ء عبــــد|لرحمن |حمد 888767
88oo56 طبــــ |سيوطم | نبــــيل حل سعيد
|2oo|3د|بــــ |سيوط|ن|ردين عزتـــ نظ عزيز
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لخ|لق |لخمي محمد|لخمي686382

6o2o4لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حسن|ء حسن سلط|ن محمد
|5o742تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن خ|لد عثــــم|ن |حمد ع
5ooo9كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفزي|د مصط حسن |لسيد

|4o664ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسح|زم صل|ح محمود محمد |لنص
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8448|o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم|ء عل|ء |لدين صل|ح |لدين ص
تـــج|ره طنط|سل محمد عطيه عطيه ع 477462
23|4o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عمرو محمود ري|ض
9o324||ى ندستـــ |سيوط حمد ع|طف محمد خض
ر حس فه محمد||76443 طبــــ بــــورسعيديمن م|
9o4||9 تـــمريض سوه|ج دير محمد عبــــد|لنبــــى |سم|عيل
|2|35oيم يم قطبــــ |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسنتـــ |بــــر|
8o9762| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفل|ء |حمد مصط شلق
6o3|65معهد ف ص طنط|ر| | محمود محمد حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو عصمتـــ عبــــد|لعظيم محمد |لسيد596|26
366o5o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخديجتـــ محمود |حمد حس
حقوق |لزق|زيقمحمد حمدى عبــــد|لرحيم محمد ع |636424
4o3933يد عبــــد |لر|زق فرح ف |بــــو |ل تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |

رهمحمد معتـــز محمد ر|غبــــ89|8| تـــج|ره |لق|
879oo2 معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر خ|لد محمد محمود
حقوق |ل|سكندريهنعمتـــ عبــــد|لر|زق عنتـــر فرج58||52
|675o3وف|تـــمنتـــ | |حمد رف| محمود معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
وف|تـــ|س|ره محسن سعد محمد ج|د2|84|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
25o|72ش|م عبــــد| عبــــد |لحفيظ محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل 
4o373|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمعتـــز صل|ح ي|قوتـــ |حمد عبــــد |لرحمن
د|بــــ دمنهور|ندى أكمل محمد محمد عبــــد|لعظيم من8849|5
494o3|يد |لنقي تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد فؤ|د محمد |بــــو|ل
4o2o|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|معتـــصم |حمد عبــــد | محمد عبــــد|لعزيز
6242o4|يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريخ|لد محمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لجو لم
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــتـــس|م رض| عبــــد|لرؤوف خلف | 7|4269
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد عل|ء محمد |مبــــ|بــــى|78|54|
ر3|457| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد | ي| خلف ط|
5||99o| معهد ف ص |ل|سكندريهعل|ء ع محمد عبــــد
لسن ع شمس|س|ندى موريس صبــــ حبــــيبــــ46479|
9o5996 طبــــ سوه|جمحمد خ|لد محمدع |لسم|ن
تـــج|ره بــــ سويفمصط ص|لح عبــــد|لسل|م ع 3332|8

ندستـــ |لفيومبــــس|م ي| محمد |حمد67556
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود محمد |بــــوه|شم |سم|عيل بــــيو 633237
د|بــــ |ل|سكندريه|ورده محمد ف|روق |بــــوعق|ده4886|4
336o39كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ حسن عبــــد|لو|حد حسن
4o3379د|بــــ |ل|سكندريه|مريم سعيد محمد جد|وى
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن محمد عبــــد|لرحمن |حمد 899465
846o8|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|معتـــز محمود ج|د|لربــــ محمد
328o75تـــج|ره بــــنه|عمرو ع|دل عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمر|د |حمد عبــــد |لق|در حسن643446

رهمنتـــ | ع|دل محمود محمد محمود33727 تـــج|ره |لق|
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يم حس|ن بــــلح6|6852 تـــربــــيتـــ |لمنصورهكم|ل خميس |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير عم|د |لسيد نجيبــــ785|3|
تـــج|ره |سيوطمن|ر |حمد شو رشدي محمد9872|8
طبــــ سوه|جمحبــــ مجدى عزيز حن| 72|897
||88|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوستـــ | |رز ميخ|ئيل عزيز
9|o7|o كليتـــ |أللسن سوه|جف|طمه عبــــد|ل|ل|ه محمد محمد
ى محمد خليل عبــــد |لعزيز894|63 لسن ع شمس|خلود ي
طبــــ حلو|ند| | محمود غريبــــ |لخشن778232
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمروه عبــــد|لل|ه ع محمدين  893852
6oo94o|نوعيتـــ طنط||ء محمود محمد عم|ر
52o292|علوم |ل|سكندريه|ء رفعتـــ عبــــد |لوكيل خ|لد
6o2555|يم محمد ع كرم د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
8o7856كليتـــ حقوق |لم |صف|ء محمد حسن عبــــد|لعظيم
د|بــــ كفر |لشيخ|سميه عبــــد |لحميد |بــــو |لسعود تـــر366|42
تـــمريض |سيوطمحمد حموده محمد رمض|ن 3698|9
35o4oلمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن محمد نظ عبــــد |لمع

34o433فتـــ سليم|ن عزيز رزق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
يم جبــــ|35744 علوم ري|ضتـــ حلو|نزي|د سعد محمد |بــــر|

علوم كفر |لشيخمحمد عص|م |سم|عيل محمود ع438879
28o53|تـــج|ره ع شمسمحمد بــــه|ء|لدين ع |لبــــج|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مروه |حمد |بــــو|لمجد |نور |لسيد||6387
69527o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء محمود حسن عبــــد |لعزيز
9o3356 معهد ف تـــمريض سوه|ج محمود محسن ثــــ|بــــتـــ |بــــوزيد
9o5852|يم عبــــد|لرحيم يم فؤ|د |بــــر| حقوق |سيوط بــــر|
4o3o62ف سم عبــــد |لحميد ع|مر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سم |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد وس|م خلف مصط خليفه26|||5
4o52|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو سعيد محمد حج|زى
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمود ع عوض |سم|عيل526948
ندستـــ ع شمسمحمد مدحتـــ حن ع23355|
ى عبــــد|لعزيز53|356 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عص|م محمد خ
|389o7يم حسن تـــربــــيتـــ ع شمسنغم رض| |بــــر|
753oo8تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط |لسيد محمود |لسيد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد |حمد عبــــد |لق|در يونس269848
7o6|8oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــزينبــــ |حمد محمد |لع|يدى
نوعيتـــ |شمونحن|ن محمد |لسيد محمد|27793
2566o2|ه |سم|عيل عبــــد|لنبــــى سلكه تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممش
7o6543بــــي عوض طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمروه ن ع |ل
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم |ميل عبــــد |لمسيح روف|ئيل|42649

|75o3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |س|مه عبــــد |لحميد حس
ي مر|د فه بــــطرس838749 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
78o67o| يم ع مو صيدله |لزق|زيقسم|ء مصط |بــــر|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |لسعيد فوزى |لسعيد8788|3
6383o2 طبــــ |لزق|زيقمحمد |س|مه محمد |لسيد |لحص
6|o626د|بــــ |لمنصوره|مريم محمد محمد |ألسود

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه ح|مد |م|م ح|مد26766
6oo822معهد ف تـــمريض طنط| س|ره محمود محمد عبــــد |لعزيز مهديه
4o4o72حقوق |ل|سكندريهي| |حمد |لسيد |بــــوزيد عبــــد|لرحيم

ر سيد عثــــم|ن|28364 رهسل|م ط| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
473o4تـــربــــيتـــ حلو|نمروتـــ خ|لد محمد ك|مل

22323oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــل|ل عم|د عبــــد|لع| عبــــد|لفتـــ|ح
428o59 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نع |ء فهيم محمد عبــــد |للطيف شه|بــــ
ف محمد |حمد قطوطه339352 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |
4o439o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد حسن سعد حسن سعدون

تـــج|ره بــــ سويفصل|ح |حمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |للطيف89|75
62o3o2يم طه تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر |لسعيد طه إبــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد ع عبــــد|لرحيم عبــــد|لنظ 884599

رهمريم حمدى حس |لرف|47|39 تـــج|ره |لق|
يم ع|دل سل|مه عبــــد |لح|فظ|82772 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|

6|2o|||ندستـــ طنط|م| عبــــد |لمطلبــــ م |لدين |لعتـــر
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نس فوزى محمد عبــــد |لسل|م|98|24|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جندى جبــــر عبــــد | محمد454|49
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر عص|م محمد محمد ع8|6296
498o23د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س|ره عبــــد |لحكيم خف| ع|مر

رهسهيله |يمن ع حسن25394 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| |ده عص|م محمد بــــدر|لدين266435
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد |لرحمن فتـــح | محمد |حمد29668|
355o78ندستـــ شبــــر| بــــنه|خلود محمد يسن محمود محمد
7|oo24تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |حمد محمد |لسطو حسن
6|2o65يم ف|دى |لدسو عبــــد| نجم تـــج|ره طنط|بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقفن|ن محمد |حمد محمد حم|د|2|6329
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ مجدى |حمد عبــــد |لرحيم ه|دى763359

تـــج|ره بــــ سويفم|ري|ن ع|طف يعقوبــــ |سحق57396
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم إيه|بــــ عبــــد|لمنعم |حمد عفي 482949
7o6359يم |لسيد محمد معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحن|ن |بــــر|

رهحس|م |لدين عمرو محمد |م|م |حمد23283 حقوق |لق|
4|o5o9يكل |د|بــــ طنط|ع فريد ع |بــــو
زر|عه مشتـــهرندى حس ع سل|م8|487|
|286|oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــفريد محمد ع محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع بــــكري ع |لمتـــو 453526
75o565تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمود |حمد محمد

29o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|در
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنجل|ء عل|ء |لدين محمد محمود  |58|88
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5o6o54 زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|لمجيد
يم عبــــد |لوه|بــــ778268 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد | |بــــر|

|4o78بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمريم عبــــد |لزين عبــــد |لمجيد غ|لبــــ
2|7oo|تـــج|ره ع شمسرودين| |ن سم طه حمود
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد نزيه فه |لق| 255856
76925oيم سليم|ن طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط عبــــد|لق|در مصط سعد68|6|6
ندستـــ طنط|محمد |حمد عزتـــ سعد |لبــــر|جه448628
زر|عه مشتـــهربــــتـــ فكرى عو|د ع54|349
يم سليم|ن|5|3|3 تـــج|ره ع شمسغ|دتـــ |لسيد طه |بــــر|
6|o469يم |حمد تـــ خليل رمض|ن |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأم
معهد ف ص |ل|سكندريهس|رتـــ عل|ء محمود ع حم|د5768|5
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء محمد خليفه يوسف92|499
|38o|5ل|ل ع |حمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |بــــو 
775o9| تـــج|ره |لزق|زيقع|طف رض| |لسيد محمد |لحس
4892o6| د|بــــ |ل|سكندريه|ن |حمد يوسف |حمد عبــــد |
675o5|ى تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره رض| عبــــد |لرحيم جبــــر |لع
8o74o5تـــمريض |لم | صبــــري محمد ز عبــــد|لو|حد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد ح|مد بــــدوي بــــدري845582
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح دسو |637699
477o2oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | مصط |حمد محمد محمد
888o72 طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود فتـــ حس|ن محمود
77o848ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|منه | وليد ف|روق عبــــد|لرحمن رمض
معهد ف ص |سم|عيليهن|ء ط|رق شعبــــ|ن محمود768377
329|7oد|بــــ بــــنه|ندى عبــــد|لستـــ|ر فؤ|د محمد|
35|2o7صيدله ع شمسمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |سم|عيل ش
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسل محمد |حمد ع 848843
4o6242تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمرفتـــ خ|لد مصط محمود خليل
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر محمد عبــــد |لعزيز عطيه759424

8o898|رهسم|ء محمد محمد سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمد محمد معروف محمد758486
رهحمد محمد |حمد عبــــده|265266 طبــــ |سن|ن |لق|
يم5|8583 تـــمريض |لم | ي فرج | ي |بــــر|
267o|9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــ عبــــد|لبــــر عفي |لبــــرى
76648o| كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن حمد عبــــد |لمو شح|تـــه عبــــد|لمو

رهمحمود خ عبــــد|لحميد ن7|363 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه مجدى عبــــد |لعظيم عبــــد |لحليم|754853
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم عص|م |لدين عليوتـــ ع |لبــــن329852
254|5oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد فريد فوزى مصط |لطهو|وى
رهل|ء |يه|بــــ جم|ل يوسف عفي |239642 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|75|oف شح|تـــه عمر تـــربــــيتـــ |لم |دين| |
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كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآيتـــ حمزتـــ عبــــد |لقوى أحمد محمد زيد6223|5
9o6346 ن| ص|بــــر رض| تـــوفيق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم
د|بــــ دمنهور|مصط محمود محمد محمد |لعبــــد|49556
34o|57تـــج|ره بــــنه|رض| |لسيد محمد معوض محمد حسن
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم محمد محمد سيد أحمد645248
د|بــــ دمنهور|آل|ء معوض عبــــد|لفتـــ|ح كشك7734|5

رهسهيلتـــ عثــــم|ن |بــــو |لمع| محمد7|5|3 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمصط ع|دل عبــــد | |لمتـــو |لحن2||694
877o48  ف ع مج علوم |سيوطسل |
2589o3|ره|حمد سعيد ع ز|يد ثــــ|ر |لق|
5|555oيم محروس تـــربــــيتـــ دمنهوررحمه عوض عبــــ|س |بــــر|
يف محمد |م 62598| لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمد 

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسهيله حج|زى حج|زى يوسف عبــــد |27693
7o4o42ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |حمد صديق عبــــد | |لدعبــــس
8o6289 د|بــــ |لم |زينبــــ مصط عبــــد|لرحيم |م|
ه ي| محمد عبــــد|9|6435 رتـــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

حقوق بــــ سويفمن|ر حسن مصط |لوكيل5|3|5
تـــ 39|894 صيدلتـــ |سيوطر| | محمود محمد عم
صيدله |لمنصورهنرم رض| ع نج| عبــــيد698597
د|بــــ دمنهور|عمرو مصط أحمد بــــلتـــ| مهينتـــ494772
تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ محمد عرفه محمد |لمو| |68528
468ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|صف| |بــــوط|لبــــ محمد |بــــوط|لبــــ
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد | ع|طف فتـــ عبــــد |28735

842o8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمه| عبــــد|لفتـــ|ح محمد حسن
477o6| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسنوره|ن مصط محمد مصط
د|بــــ ع شمس|محمود محمد محمود حسن352846

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيوسف محمد ع|طف عبــــد||737|
6988ooندستـــ |لمنصورهعبــــد | جم|ل ع سليم|ن |لمن
33o897صيدله |لزق|زيقنوره|ن |لسيد محمد |لسيد
يم كم|ل |لسحيتـــى||2458 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |بــــر|
426|3o| صيدله |ل|سكندريهمنيه محمد محمد جمي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدع|ء عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح عل|م9|2575
|2oo2||ه خ|لد عبــــد |لمنعم قطبــــ رهم عل|ج طبــــي |لق|
6oo77|علوم طنط|تـــ محمود ع |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسر|ن| محسن قطبــــ عثــــم|ن |لجندى769738
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخخلود خ|لد محمد مصط |لزفتـــ|وي439483
8oo576|حقوق |سيوطحمد حج|ج |حمد عبــــد|لرحيم
يم محمد |لنح|س7352|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخخ|لد مصط إبــــر|
ل|وى|52573 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد شو محمد |لم
476|8o يم ر| |لش|ذ محمد حقوق |ل|سكندريهد| | إبــــر|
6o9547كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جندى عيد عبــــد |لعزيز محمد يوسف طه
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6|o657ي طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــسمتـــ جم|ل خليل |لخ
6o552o|ندستـــ |لمنصورهمنه | محمد دسو |لسعيد |لتـــري
9|444o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | |سم|عيل سيد سليم
تـــج|ره ع شمسمحمود مصط عبــــد|لر|زق عبــــد|لغ 4954|3
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عم|د ع محمود ع سيد أحمد636238
2692o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر حمدى عبــــد|لمع عثــــم|ن
تـــج|ره |لمنصورهش|م محمد محمد ك|مل|67855
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن حس عبــــد|لرحمن حس 3376|6
787o25|ه |يمن محمد عبــــد |لعزيز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
ى محمد عبــــد|لموجود357886 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د خ
89744o|كليتـــ |أللسن سوه|ج يم|ن محمد رجبــــ عثــــم|ن
يم كم|ل |لبــــسيو عك|686232 تـــج|ره طنط|كم|ل |بــــر|
|42o9oيف محمدى |لبــــ وف|تـــيوسف  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهد| | سم شعبــــ|ن عبــــد |لش| 44676 زر|عه |لق|
معهد ف ص بــــ سويفيوستـــ | وديع قسطور فهيم33|858

ندستـــ |لفيوممحمد شعبــــ|ن محمد مخلوف|7254
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمؤمن ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح محمدين829488
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيوسف مصط يوسف محمد |ل|عرج254842
رهعم|ر عبــــد |لخ|لق عبــــد |لر|زق محمد64639| تـــج|ره |لق|
طبــــ كفر |لشيخمحمود محمد ح|مد محمد ه| 365|44
|حمد مصط خلف |حمد|827262 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | سعيد محمد عبــــد |للطيف |لسيد53937|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل مسعد |حمد حسن عيد3|2485
8o7|43تـــربــــيتـــ |لم |سل حس محمد شح|تـــه
نوعيتـــ عبــــ|سيهسندس حسن عبــــد | |لنديم نديم حبــــ 59873|
هنوره|ن |لسيد محمد أبــــو سيف عي238335 نوعيتـــ ج
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديوئ|م ر|فتـــ محمد |حمد487|83

علوم |لفيومخلود غيثــــ عبــــد |لحليم عبــــد |لفتـــ|ح66625
6852o5عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخ|لد |حمد محمد |حمد |لتـــميدى
88oo93 ندستـــ |سيوطمحمد |حمد سليم|ن |حمد
تـــج|ره دمنهورمحمد وليد محمد |لسيد حسن عرفه536663
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجه|د ع حسن ع423358
823o68د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رضوي محمد عبــــد|لرؤف محمد|
353o7oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد خ|لد ف|روق محمد درغ|م

36|6oرهنور| عبــــد|لمجيد عبــــده محمود ع|مر تـــج|ره |لق|
4843|oد|بــــ |ل|سكندريه|مرو|ن يوسف حج|ج لبــــيبــــ فر|ج
89o393| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد رمض|ن سوي مر
893o|| ف د م ف مج| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد م
|2o898رهسل مصط فرج |لسيد عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد و|ئل عبــــد|لو|حد عبــــد|لحليم درويش622|26
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد لط محمد حس|ن |82789
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د|بــــ |سيوط|محمود محمد محمود مر يوسف55|2|4
يم7692| رهوق ع عبــــد |لسميع |بــــر| تـــج|ره |لق|

يم|9957|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء محمد |بــــو عتـــيق |بــــر|
4o6687تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر مصط ك|مل |حمد ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ول|ء |س|مه محمد عبــــد |لمحسن627939
9o33|9 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــسمه عبــــد|لن| محمود |حمد
حقوق حلو|نم| محمود محمود بــــرك|تـــ رمض|ن83|7|2
فنون جميله فنون حلو|نبــــ|نوبــــ سم وليم حبــــيبــــ|37442|

رهيوسف خ|لد عبــــد |لمعتـــمد فكرى29849 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نشيم|ء محمد حسن ثــــ|بــــتـــ227943
|473o7|تـــج|ره |سيوطحمد محمد عبــــ|س حميدتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن سم محمد عبــــد |لمتـــج ع |2|4896
د|بــــ ع شمس|يوسف |حمد عبــــد |لرحمن محمود|6992|
نوعيتـــ عبــــ|سيهكريمتـــ محمد حس مو27925

تـــج|ره ع شمسكم|ل |س|مه محمد رض| طلبــــه9|267|
طبــــ ع شمسن|دين كم|ل فؤ|د | |س25959|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمود محمد محمود عبــــد |لنبــــى |لغزو762238
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن محمد |م عبــــد|لح|فظ256833
87569o  ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد| عبــــد|لعظيم مصط عبــــد|لرحيم معهد ع| 
4o7489د|بــــ |ل|سكندريه|وق محمد |لسيد منصور محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخزينبــــ نبــــوى عبــــد|لعزيز مر عي439247
|ج5269|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن  |زى محمد خليل |ل
د|بــــ دمنهور||ء |حمد محمد منصور|بــــو بــــكر||836|5
9o7838|تـــج|ره سوه|ج ستـــيفن نش|تـــ مفيد شهدي
تـــج|ره بــــ سويفعمرو عبــــد|لحكيم محمد |لمهدي857358
يم|55534| تـــج|ره ع شمس|ء ف|روق لبــــيبــــ |بــــر|
7o873oطبــــ ع شمسعبــــد | عبــــ|س عثــــم|ن |لوصيف
ثــــ|ر د |ط|يم|ن ع سعيد ش| ||||5|4
يم محمد مدبــــو ع 3965|2 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ر |بــــر|
83o5o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد ي| فؤ|د محمد
تـــج|ره بــــنه|يمن عثــــم|ن |لسيد عثــــم|ن |لسيد حريز337679
6o7858ثــــ|ر |لفيوم|أمنيه حس |لسيد فرح|تـــ
طبــــ |لزق|زيقريم ي| سل|مه محمد سل|متـــ|69878
|358o8كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسر| | خ|لد عبــــد |لعزيز محمود

6o57|تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروتـــ رجبــــ سميح |م|م
د|بــــ ع شمس|سهيلتـــ محمد حن محمود |حمد323274
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم ع|دل محمد محمد سل|مه678575
يم |لسيد39|334 د|بــــ ع شمس|ط|رق محمد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهمحمد حمدى خليفه محمد غزل|ن339||5
23343oلسن ع شمس|ندى عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
ى عمرو499437 حقوق طنط|إسل|م رض| ي
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يم عبــــد |لحميد496449 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيددع|ء محمود |بــــر|
5|259o|تـــج|ره دمنهورحمد سم محمد عبــــد |لوه|بــــ نص|ر
7o35||د سيد|حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|ر| سعد صل|ح مج|
د|بــــ |سيوط|ف|طمه محمد محمود عبــــد|لم|لك  882742
ور قن|وى 924549 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد قن|وى 

5o277تـــربــــيتـــ بــــ سويفربــــيع ن| ربــــيع |سم|عيل
تـــج|ره طنط|م|جد |حمد رشدى |حمد حج|ج|47966
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد مجدي |نور ع |حمد7632|3
635o76|نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء نوح |لسيد عط| عطيه
8o9552حقوق بــــ سويفح|زم محمود محمد عبــــد|لوه|بــــ
يم عبــــد|لحميد|262558 ندستـــ بــــنه|سم|عيل عمر |بــــر| كليتـــ 

57|o2د|بــــ بــــ سويف|نحمده محمود محمد شح|تـــه
8o5|8| تـــج|ره |سيوطم|ري|ن عم|د |ي | بــــ |م
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق وف|ء |حمد |نس |حمد لط 639486
ندستـــ ع شمسعبــــد | عل|ء فتـــح | محمد62577|
ل| 829849 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|خلود محمد سعد 
6o6334علوم |لمنصورهإي|د |حمد حمدى |حمد ر|غبــــ
753o54زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع نعيم ع |لسيد
|6o99|ف عبــــد |لحكيم حسن د|بــــ حلو|ن|ريم |

يم سعيد سلومه|93|53 معهد ف ص بــــ سويفميمه |بــــر|
85o347يم تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدعمرو محمد ص|لح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنيف محمد |لسيد |حمد |لقط683728
معهد ف ص |سيوطكرستـــ | م|جد فتـــ نظ 939|89
8o2292 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود حمدي شعبــــ|ن ع
د|بــــ د |ط|نوره|ن محمد محمد |ل |ر63|7|6
68o923ل|ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|مح |يمن شكرى طوسون 

85o83ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خ|لد |حمد ك|مل محمد
432o25صيدله طنط|رضوى محمد محمد سعد |لدين نجم
يم طه محمد |لنش|ر7|6935 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نشيم|ء حس ف|روق محمد843766
د|بــــ حلو|ن|عن|ن |حمد عثــــم|ن |حمد47|233
2|7o45علوم ع شمسدين| محمد محمود رضو|ن
8o8728يم حس محمد كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديوسف |بــــر|
24o5||ف صبــــ بــــرسوم زر|عه |لفيوممريم |
62o828 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقخ|لد حل عبــــده |لسيد |لكف
تـــج|ره دمنهورسل|م سم عبــــد|لع| عمر قنديل|535597

رهحمد رمض|ن خميس |لسيد سل|م|42247 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــغيد|ء ط|رق رفعتـــ شعبــــ|ن6667|6

3o3|6| رهيل بــــرتـــى عزتـــ لطف تـــج|ره |لق|
4o36|2د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد عبــــد |لسل|م محمد
7o9o77زر|عه |لمنصورهحن مهدى شح|تـــه بــــكر عبــــده
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تـــربــــيتـــ طنط| |ده مصط مصط عبــــد|لرحمن |2577|6
|د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن محفوظ |لبــــيو محمد |449683
|6o22oتـــج|ره ع شمسعمرو |لسيد محمد محمد
وف|محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد حس 626|79 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد ربــــيع |لسيد عبــــد|247444
طبــــ |لزق|زيقمهند محمد شح|تـــه عبــــد |لفتـــ|ح627766
تـــربــــيتـــ |لمنصوره منتـــ |سم|عيل حم|د89|678
642o8|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد |سم|عيل متـــو
27o535|لسن ع شمس|حمد محمد محمد ك|مل |ألشوح
477o58 ن| محمد حسن عبــــد |لق|در حس زر|عه |ل|سكندريهم

|585oيم محمود عبــــد |ل ره|مهيتـــ|بــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
ي عبــــد |لص|دق44542| رهمحمد ه| خ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8|7o|7د|بــــ |لم |متـــ مصط مر|د خ|لد|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ص|بــــر رمض|ن جميعه265482
9o9933 د|بــــ سوه|ج|دع|ء ن| عبــــد|له|دى حمدون

حقوق حلو|نحمد رجبــــ عبــــد |لق|در |حمد|55332
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|تـــ رمض|ن عمر عبــــد | حج|زى|35862

صيدله طنط|رن| محمود مصط محمد حسن و|266683
487o7 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي درويش قر

4o4544د|بــــ دمنهور|محمد محمود محمد عبــــد |لحميد
2654o|| |ندستـــ بــــنه|حمد سل|مه |لسيد |لق كليتـــ 
د|بــــ حلو|ن|يم|ن محمد نجيبــــ شعبــــ|ن |حمد سيد|245393
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ف|طمتـــ صل|ح محمود محمد مهدي332279
تـــربــــيتـــ |سو|نزي|د |كرم سعد |لدين محمود843562
رهيوسف عبــــد |لو|رثــــ محمد مصط 62352| حقوق |لق|
|386o7رتـــ|مونيك| مجدى صموئيل حبــــيبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهد | ي| محمد محمود فرغ485924
63327oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيوسف عبــــد |لن| |لسيد كيل| عبــــد
25o983تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــد|لن| ح|مد مشمشه
5o4|69يم محمد زر|عه |ل|سكندريه |ر محمد فتـــ |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــه عبــــد |لوه|بــــ |حمد محمد طه695|5|
حقوق |ل|سكندريهعم|ر عبــــد| عبــــد|لحفيظ محمد حسبــــ |53674
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم ن فتـــ محمد ه|شم687294
4o2o32تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد ط|رق ع |حمد مسلم
33838oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء رمض|ن |لسيد يوسف بــــهلول
6o249o|كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد عص|م |لسعيد بــــدير|لزمر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم سعيد عبــــد|لعزيز |حمد64||7
5o8o63|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم|رتـــ | وجيه مسعود حن
8o7693|د|بــــ |لم |زه|ر |نور رجبــــ عبــــد|لقوي|

رهمحمود وجبــــه عطيه |لسيد|2855 حقوق |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد س| عبــــد|لنبــــى عزبــــ78|258
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77o627كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــسمله سعيد عبــــد |لعزيز محمد حسن
633o7o| حقوق |لزق|زيقحمد جميل حسن حس مصط
5o2797| |زر|عه |ل|سكندريهسم|ء ن |م شلق
يه25|777 علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد عمر عبــــد |لستـــ|ر خلف 
9o5|39  د تـــج|ره سوه|جم |بــــو|لحمد مصط مج|
||874oرهجون سم عبــــد |لمسيح جندى تـــخطيط عمر| |لق|
9o8839|معهد ف ص سوه|ج يم|ن جم|ل عبــــد|لغ يوسف
82o782نوعيتـــ |لم |طه محمد طه عبــــد|لح|فظ
ر ع|طف |حمد358437 تـــج|ره ع شمسرحمتـــ م|
تـــج|ره طنط|كريم وليد محمد وجيه ح|مد|67697
4o3678 تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد |لسيد عبــــد|لمجيد بــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمد بــــخيتـــ |حمدمحمد7||478
4o8693|حه وفن|دق |لمنصورتـــسه|م حس محمود حسن رخ| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط طلعتـــ حسن |حمد 7387|9
يم9|2277 حقوق ع شمسرضوه جم|ل حل |بــــر|
4||o4||حقوق |لمنصورهمل محمد أحمد |لقديم
8|563o| |لسن |لم |ن عمر|ن محمد عزقل|
ره|شيم|ء ع|دل رمض|ن |لبــــ|ز428299 عل|م |لق|
وف|تـــ|ي|سم |حمد |لسيد محمد53469| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــم| ع|دل |حمد دسو |757663
53o627 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوري|سم خ|لد |بــــوزيد محمد مصط

رهي | ف|رس رزق |يوبــــ|7|296 تـــج|ره |لق|
3|589oيم صيدله حلو|نم سيد محمد سيد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفم|رول| م|رسلينو مكرم عبــــيد5438|8
4o62o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسحر نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد  |لحميد حج
تـــج|ره |ل|سكندريهسل سعيد محمد ع485222
يم772744 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره محمد |لسيد نور |بــــر|
34o722تـــج|ره بــــنه|محمد |يه|بــــ رمض|ن عبــــد|لمنعم محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خلود عبــــد|لمنعم عيد محمد348243
6o8839طبــــ |لمنصورهغ|ده |لسيد ع س|لم
حقوق |لمنصورهمصط محمود |لسيد عبــــد |له|دى|68795
زر|عه |لمنصورهعبــــد | عص|م |بــــو |لع|ص |حمد |697428
69o5|5د|بــــ |لمنصوره|صبــــ| ع |لسيد دسو |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر عطيه ع ص|دق497536
9|o|45 حقوق سوه|جم | نبــــيل ك|مل مه
ند|وى|3|2673 ه محمود محمد |لحسي  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــسنيم عبــــد|لبــــ|سط فرج محروس |لنديم259533
|32o97|ره|يم|ن مجدى |م نعيم ثــــ|ر |لق|
6|o259لسن ع شمس|سميه |لسعيد مر غنيم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م جم|ل عبــــد|لمغ ز عط||2|3458
6o424|ى علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد |يه|بــــ محمد شعبــــ|ن |لع
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|ج265652 يم  ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد صبــــ |حمد |بــــر| ك.تـــ. ف رى و
23376oلسن ع شمس|محمد ممدوح بــــش عمر
6|788oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه عل|ء ر|غبــــ |لج|لس
ندستـــ |لمنصورهس|مه محمد زيد|ن |لبــــدوى|6||687
د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد |حمد ح|مد حس |48756
434o2|تـــربــــيتـــ طنط|س|ره ط|رق فتـــوح |بــــوزيد

6o368|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفس|مه عيد معوض س|لم|ن
7o55o9معهد ف ص |لمنصورهعبــــده |حمد |لسيد محمد |لسيد محفوظ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جسن|ء خ|لد ع|دل سيد 898776
7o6355|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمل محمد حس خ|لد عبــــد ربــــه م |لع| 

تـــمريض |لفيوم عبــــد | جمعه عيد محمود67449
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعل|ء |لسيد |لحسن |لمتـــو ع|مر696724
لسن ع شمس|حمد و|ئل محمد عبــــ|س حس |8|4249

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|كرستـــ | كم|ل نجيبــــ عبــــد |لمسيح58334
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ندى محمد ي|س |حمد4953|

|7o998يم عبــــد |لمو عبــــد |لنبــــي رهم| |بــــر| علوم |لق|
4486o4 علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن |بــــو |لفتـــح عبــــد |لنبــــى يوسف
د|بــــ ع شمس|لي |حمد |ل ع حسن34479|
6o5333معهد ف تـــمريض طنط| م محمد ري|ض |ل|شول
628o|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رش|د |يمن رش|د عبــــد|لو|حد
4384o9تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد| عبــــد|لمنعم |حمد |لنح
رهرضوى محمد محمد محمود222356 حقوق |لق|
حقوق |لمنصورهحمد محمد نج|ح عثــــم|ن ربــــيع|677767
رهي|سم عنتـــر ظريف فؤ|د محمد42675| د|ر |لعلوم ج |لق|
8|98o6زر|عه |لم |مروه |حمد رضو|ن سعيد
ق|وى4954|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ص|لح فتـــ محمد |ل
تـــمريض |لم | ه|جر ثــــروتـــ ع عبــــد|لن|823379
7o6|36تـــج|ره |لمنصورهندى بــــش |لسعيد محمد
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرو|ن ع|دل مصط محمود94|237
|2742oيم محمود يم محمد |بــــر| ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد رض| عبــــد|لمغ محمد ع777754

7329o حقوق |لفيوممصط محسن |حمد بــــش
6|7o88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم محمد محرم فرح
تـــج|ره سوه|جه| عل|ء عبــــد|لر| |لسيد 2|32|9
حقوق بــــنه|عمر |لسيد |حمد سيد333987
طبــــ |ل|سكندريهسع|د |حمد فتـــ |حمد عيسوي|557|5
8773o8| صيدلتـــ |سيوط  يم|ن عبــــد|لمنعم خليفه ع
6o239oل|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه ح|مد |لسيد 
|3|o39وف|تـــعمر خ|لد محمد ع سيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o7332 |تـــمريض طنط| أيه مسعد سعد |لدين |لشنو

معهد ف تـــمريض |لفيوممرفتـــ نور |لدين حميدتـــ عيد73569
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رهتـــ عبــــد |لرحيم محمد عوض محمد48266| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
75|4o6بــــ تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ع |لسيد ع |حمد 
5o5268زر|عه |ل|سكندريهأحمد محمد فريد ع خط|بــــ
||7o47علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد | محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لسميع
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردير محمد فؤ|د محمد |لليثــــى|3|7|5
43o487بــــه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأمنيه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز و
68o472تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــجم|ل طلعتـــ جم|ل |لدين محمد |لمتـــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رش| شو محمد عبــــده |لبــــهنس|وى694292

3o484تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق محمود حسن بــــدوي
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ن| |بــــو|لفتـــح منصور268237
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم جم|ل عبــــد|له|دى مخيمر84|357
معهد ف ص بــــنه|عبــــد|لرحمن جم|ل حسن |لسيد|4|256
رهدى سعيد عبــــد|لوه|بــــ عليوه236887 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء |حمد محمد عبــــد |لنبــــى  حسن منصور2762|7
6958o4| تـــمريض |لمنصورتـــ حمد مصط شعبــــ|ن مو |لمتـــو
7685o3معهد ف ص |سم|عيليهبــــش|ر عبــــد |لخ|لق |يوبــــ سل
تـــمريض طنط| يه مصط |حمد سيد|حمد سليم|434233
ه |بــــو|لنج| حزين قربــــ|وي||33|84 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
892|3o |معهد ف ص |سيوطمحمد سم حس عبــــد|لر
5oo|77يم |لمظ حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد عبــــد|لنبــــي |بــــر|
|2ooo8| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمورين م|جد مسعد رزق
 |حه وفن|دق |لفيومعزه جم|ل عد محمد خط|بــــ|5374|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديموره ن|جح جورج ش|كر829749
865o89|ه مصط |سم|عيل محمود تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
252o|8تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد خ|لد عطيه |لح|وي
4o7|48لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |حبــــيبــــه |حمد خميس عبــــد |لغف|ر |سم
يم ع |لدين83|528 م شوكتـــ |بــــر| ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــأد
89837o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ي| خليل |حمد
7o3|o2|علوم |لزق|زيقنه|ل يح سيد |حمد |لسيد |لطنط

5oo9|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفه|شم ن ه|شم حسن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسملك |يمن حس محمد سليم9|2|75
ف حمدى |لجندى7966|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإيم|ن أ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه عص|م معوض ك|مل خليل عفي |244833
78oo69| يم مصيل ه سم |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرنيم |يمن حسن محمد حمليط766284
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد ه|شم رف| منصور739|86
كليتـــ |أللسن ج أسو|نخ|لد مدحتـــ محمد |حمد |لق| 9282|2
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نهله |لسيد |حمد |لغني6|2776
32|o|3| |ر عبــــد|لمنعم |حمد ن وف|تـــحمد م| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o6354يم محمد سل|م  |حه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن وحيد |بــــر|
رهمحمد ع|دل ك|مل سيد|23227 ندستـــ |لق|
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حقوق طنط|نوره|ن محمود كم|ل عبــــد|لحميد عرمش|49668
م|م25|7| رهمحمود نش|تـــ محمود محمد  حقوق |لق|
ره|رحمه مجدي عبــــد |لكريم ك|مل محمد|3724 عل|م |لق|

32|2o3يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمصط محمد عبــــد|لفتـــ|ح رجبــــ ل|ك|ديميتـــ |لم
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمنه محمد |حمد |لسيد شح|تـــ62973|
يم محمد5744|6 ى محمود |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ي

464o6|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسم|ء كم|ل محمود محمد
5oo93 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيوسف |حمد جمعه |لصو

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دين| |حمد |لسيد محمد39698|
ر|ن253945 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |س|مه سعيد ز
8o4|9|ي |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|حسن|ء حسن خ
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ندي |لقس بــــيمن بــــهيج سيحه34555

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |كريم ط|رق عبــــد |لحكيم محمد222|2|
ندستـــ |لم |ندى عبــــد |لسيد عبــــد |لسيد |لص|وى478753
9o9737  تـــمريض سوه|ج ج|بــــر مكرم سدره ج|بــــر
7oo476طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد عص|م سعد|لدين |بــــوصبــــره
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يم|ن |حمد حسن محمود محمد|697344
تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه محمد عبــــد |لحميد محمد779994
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخول|ء ح|مد عبــــد |لبــــ|عثــــ |لجز|ر6|||44
75o447تـــج|ره بــــور سعيدسيف |لسيد عبــــد |لرحمن |سم|عيل
48532o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيم|ن يح |حمد عبــــد |لعزيز |حمد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرضوه ع حسن عبــــد |لوه|بــــ274|5
حقوق حلو|نحمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لسل|م مصط 57662

ندستـــ |لفيوممحمد |يمن محمد خليل67263|
طبــــ حلو|ن|ء حمدى محمد عبــــد|لحميد|269347
5o7568|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحبــــيبــــه محمد بــــل|ل عبــــد |لر|زق بــــل
4o34o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م |حمد فتـــ عبــــ|س عبــــد |لوه|بــــ
حقوق |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لرحيم |بــــوزيد 899264
48o753ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم |حمد مر محمد عمر
|625o5|حقوق ع شمسحمد محمد |م عطيتـــ
يم محمد |لنم|س9376|| حقوق ع شمسمحمد رفعتـــ |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد محمود محمد عيد|9|2536
76o444|حقوق |لزق|زيقحمد |بــــو ضيف حسن محمد
ندستـــ |ل|سكندريهف|دي صفوتـــ وليم حكيم سوري|ل445899
د|بــــ |سيوط|ريه|م مجدى عبــــد|لبــــ|سط ه|شم 893628
7687|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسرو|ن عبــــد |لسل|م محمد سل|مه
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور |لدين سعيد |نور عبــــد |لنبــــي484825

7o389|تـــربــــيتـــ |لفيوممينه |لسيد خليفه عبــــد |للطيف
6oo497تـــربــــيتـــ طنط|رض| |لحسي عبــــد |لفتـــ|ح ف|يد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد ج|بــــر |لشبــــر|وى||97|25
9|o346 حقوق سوه|جمحمد |حمد |لسيد محمد |لسيد سليم
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يف |لدي|س||4|68 يم ع|دل محمد  لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|بــــر|
يم ق|سم|37384 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه جم|ل مصط |بــــر|

33894oيم د|بــــ بــــ سويف|ي|سم |لسيد لط عبــــده |بــــر|
ى26745| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد جم|ل فؤ|د محمود |حمد خ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء محمد ع |حمد|755587
و | ه| |ميل ك|مل57|8|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف
6|9|o7صيدله |لمنصورهس|رتـــ عبــــد |لحميد محمد بــــعيله
ف سيد سليم2||487 د|بــــ دمنهور|خ|لد |
رهمحمد تـــ|مر محمد رضو|ن57|226 تـــج|ره |لق|

د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء حس سعد سيف75789
52o964تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر محمود |حمد |لقرضتـــ
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننوره|ن |حمد شعبــــ|ن حسن محمد239397
8o6|4|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م|ري سعد تـــ|دروس سليم|ن
تـــربــــيتـــ |لم |من|ر |حمد محمد |سم|عيل8|39|8
6848o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| |ده محمد عبــــد |له|دى محمد |حمد
حقوق ع شمسمصط بــــدوى مصط سليم|ن سل|متـــ344398
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د | |حمد مرزوق عبــــد|للطيف9873|3
753o|4كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــنور ر|تـــبــــ عبــــد |لرحمن ر|تـــبــــ
34o942تـــج|ره ع شمسعم|ر |لسيد عبــــد|لمنعم حس |لوكيل
حقوق ع شمسم|رين| عي عبــــده لبــــيبــــ5323|3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن |لسيد |حمد فوده |ل|تـــربــــى694598
د|بــــ |لزق|زيق|عل| حس جم|ل تـــوفيق محمد627934
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد بــــسيو بــــسيو رمض|ن عبــــد|لرحمن4|5|45
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |حمد |لشح|تـــ |حمد بــــليطه623792
329o49يم ه|شم ف محمد |بــــر| كليتـــ |أللسن سوه|جعبــــد| |
|576o||زر|عه ع شمسمنيه ط|رق عبــــد | محمد
يم حمد2|76|5 د|بــــ دمنهور|يم|ن خ|لد محمد عبــــ|س |بــــر|
9oo4|9 ندستـــ سوه|جمحمد محمود عبــــد|للطيف عبــــد|لج|بــــر
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء حسن تـــه| عبــــد|لل|ه|836876
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط سم صبــــري حف 33|64|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد صل|ح مصط محمد|47963|
ره|حمد عمرو عبــــد |لمنعم سيد محمد|6255|| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نيه محمد |م محمد|848445
24|o8o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه|بــــ |يمن ن سل|مه
ف نعيم فهيم37536| لس | كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك
تـــ محمد فؤ|د محمد|8799|3 |لسن |لم |م
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفل|ء حسن محمد |لسبــــ| يوسف|3|3236
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط |دتـــ محمد مصط خليل ح|فظ348276
تـــج|ره طنط|سل|م محمد |حمد عبــــد |لمجيد|683628

رهيوسف خ|لد فتـــح |لبــــ|بــــ محمد79273 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|ج لشيم|ء محمد محمد سعيد|684|92

Page 4750 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد عبــــد|لخ|لق مصط |634|32
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |للطيف متـــو عبــــد |للطيف682855
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |حمد حمد| حس 827668
8o4849تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دين| |حمد محمد |حمد
923o4o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جصد |حمد صد محمد
رهرحمه س| عبــــ|س عرفه48939| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ي ع 86273 معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن سعد ع
6o6949د|بــــ طنط|عبــــد|للطيف حج|زى محمد محمود حج|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدين| مريد ر|غبــــ روف|ئيل865939
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحسن خ|لد |لسيد عبــــد|لعزيز|39|45 كليتـــ 
22|o79حقوق ع شمسنور|ن ع صبــــرى |حمد
يم  |ض622755 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــبــــه | ح|زم |حمد |بــــر|
435o|9طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحس|م محمد رضو|ن رضو|ن
85o28oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسندس |حمد ع  |بــــ
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|روق رمض|ن محمود |لبــــهن37348|
د|بــــ |سو|ن|س|ندر| صفوتـــ سم |قل|ديوس838453
5o6555 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره فتـــ عبــــد |لحكم محمد |لسعد
36o882بــــتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود س| رشو|ن و

رهس|رتـــ ح|تـــم عبــــد |لسل|م رمض|ن8694| صيدله |لق|
4o4|4| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد صل|ح كيل
236o6oد|بــــ بــــ سويف|سهيله حس ح|مد محمد
حقوق بــــورسعيدمحمود ع ج|د ع ج|د766585
7564o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد محمد رزق
||7o2oيم ندستـــ |سيوطمحمد ع |لجيو |بــــر|
25|oo2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|س مجدى عبــــد|لع| سم|ره
435o65تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط حل قدرى |لمك|وى
88463o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطش|م محمد محمود محمد
4o3957د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد ي| محمد ع محمود
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود جل|ل محمود ح|وي834248
3383o3|ى نوعيتـــ بــــنه||ء عص|م محمد |حمد بــــح
6o7947ر ف فوزى ز| ن| | تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | رشدى ع دره7958|6
9o284|ندستـــ سوه|جح|زم |حمد |حمد ح|مد محمد
يف عبــــد |للطيف رقيه825|43 طبــــ طنط|كريم 
5282ooتـــج|ره دمنهورممدوح |لسيد عبــــ|س |لسيد عيد
وف|تـــجوزيف نبــــيل  |د حبــــيبــــ7296|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
63||95| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه جم|ل عبــــد |لن| |لسيد بــــيو
79|7o5|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد محمد عبــــد|له|دى
83954oطبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود حس محمود قن|وي
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد |لسيد محمد حج|زى||75698
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر |لسيد فر|ج محمد ع |سم|عيل424|63
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طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد س|لم |لدسو حتـــحوتـــ|255623
2826o|رهنوره|ن شديد محمد محمد سليم|ن تـــج|ره |لق|
يم|628826 تـــج|ره بــــنه|منيتـــ صل|ح عبــــد| |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره||ء ه| فوزى عثــــم|ن بــــل|ل|684538
9o3|26 علوم |سيوطخلود محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لرحيم
8o9o97ي شح|تـــه تـــج|ره |سيوطعبــــد| شح|تـــه خ
9o34o2 تـــج|ره سوه|جمروه صف| محمد |حمد
|3377oن| ص|بــــر ذ سعيد  |حه وفن|دق |لفيومم

ر منصور محمود758|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمر|م م|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخفرح|نه |حمد تـــوفيق عطوه جعفر543465
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء سعيد سيد |حمد|58685|
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححمد ع|طف كم|ل حسن حسن|629669
285|o2ى |سحق تـــج|ره ع شمسريموند| |سحق بــــ
6o4567د|بــــ |لمنصوره|منتـــ | عط| ر|تـــبــــ ح|فظ حسن
92o5|4|معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد عليو |حمد |لسيد
8445o2|تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن |حمد عك|شه حسن

زر|عه |لفيومتـــغريد ط|رق |حمد محمد|7398
488o3|تـــج|ره بــــنه|سم|ء عبــــد |لرؤف رشدى ح|فظ

2278o9| ه س| حس مصط رهم تـــج|ره |لق|
رهيه|ن |مجد محمد عم|د |لبــــربــــرى22332| حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل ع عبــــد|للطيف|348592
4|o555يم عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شه|بــــ عص|م |بــــر|
864o8oلس كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــول| جم|ل نص ك
6o9592ر صل|ح بــــدوى تـــوفيق ع|مود لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|م|
|د|بــــ طنط|ع|يده |حمد قطبــــ عل|م|42896

كليتـــ |أللسن بــــ سويفف|طمتـــ محمد |حمد محمد63626
5|87o9|تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن سعيد |حمد |حمد |بــــوشهبــــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|م| عبــــد|لن| محمد |بــــو|لوف||83885
ره|ندرو شكرى نعيم ع|زر حن|4258|2 تـــج|ره |لق|
7oo96د|بــــ |لفيوم|عوض ربــــيع محمود |لد|رتـــ

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرغده مر عبــــد |لمعز عرفتـــ أحمد|77756
د|بــــ دمنهور|طه |حمد محمد عبــــد |لسل|م عطيتـــ493439
7o||||ود د د|بــــ |لمنصوره|سل|م ج|بــــر عبــــد |له|دى حسن 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء حسن محمد عبــــد |لرسول|69353

يم |لدمر||69395 يم رض| |بــــر| زر|عه |لمنصورهحمد |بــــر|
|3o343م ن| ن|در ميخ|ئيل |م رهم تـــج|ره |لق|
49482oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عص|م ز |لسيد روزن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد وليد ع حس مر765587
5o62o4|يم ن| |حمد |لسيد صيدله |ل|سكندريه|ء |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد |لسيد سليم سليم جودتـــ3244|6
8|o|59كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفح|زم |لحسي حسن محمود
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمود يح شكرى بــــيو262332
85o37|نوعيتـــ |سيوطمحمود حسن عبــــدربــــه مخيمر
ف محمد رمض|ن|66|84 حقوق |لمنصورهيف |
تـــج|ره بــــنه|محمود مصط عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد328364
يم غنيمه54375| يم |بــــر| وف|محمد |حمد |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
766o33تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرحمه ممدوح عرفه عبــــد |لمقصود محمد
75|o|2|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لع|ل محمد عثــــم|ن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| ع|شور عبــــد|لرشيد محمد عيد253383

حقوق |لمنصورهه|جر كم|ل عبــــد|لعظيم عويس832|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف محمد محمود محمد سعودى8367||
تـــمريض  بــــ سويفي|سم ر| تـــم|م ميهوبــــ83749

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد |لحد|د|267834
8|36o9علوم |لم |عبــــد|لمسيح طلعتـــ سعيد حبــــيبــــ
ندستـــ |لمنصورهنور|ن |حمد فؤ|د مصط حموده682697

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهحمد مصط طه عبــــد |لسميع|69682
5856oمعهد ف ص بــــ سويفشيم|ء |حمد محمد سليم|ن

268|6oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد مجدى عبــــد|لعزيز ح|مد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمونيك| مرقص خليل ج|د766259
ندستـــ |سيوطمحمود ص|لح محمود ع 45|875
4|3o2oحقوق طنط|ن|ديه جم|ل طه أبــــو ج|عور
تـــربــــيتـــ |لم |لبــــ محمد |حمد محمد854226
692oo4علوم ج|معتـــ د |طيوسف عبــــد |لمنعم عبــــد |لمج رمض
7634o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد |نه جرجس ض| نجيبــــ حزين
4|4657| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن |حمد عبــــد |لحليم جوي
355|5o|د|بــــ ع شمس|منيتـــ ع|دل معوض محمود
ندستـــ بــــنه|محمد صل|ح محمد |لسيد يوسف625593 كليتـــ 
42463|| طبــــ |ل|سكندريهحمد عص|م |لدين عبــــد |لعظيم ز
7o7442 طبــــ |لزق|زيقرضوه ع ع ع يوسف |لعيو

معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــف|طمه س| رؤف عدوى عيش32|24
36o653|تـــج|ره بــــنه|حمد محمود |حمد |لسيد عدس
علوم ع شمسحمد كم|ل كم|ل |لدين صبــــره|324356
طبــــ بــــورسعيدحمد ع عو|د |حمد|76|679
6o832|معهد ف ص طنط|آيه نسيم محمد |لبــــطل
2674o8|صيدله |لزق|زيقمنيه مجدى عبــــد|لمقصود قنديل

2475o|رهيتـــ جمعتـــ مغ|زي حسن تـــج|ره |لق|
328o84ف |بــــو|لمع| ص|بــــر محمد لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد محمد |لسيد |لقديم||33|25
5o6385تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره محمد عبــــد |لتـــو|بــــ فؤ|د |حمد
|453o|يع رهمحمد حس|م |لسيد عبــــد |لمغيثــــ  حقوق |لق|
892o34 ف ع محمود تـــج|ره |سيوطم|جده |
48|3o3 |يم محمد كيل ف |بــــر| يم | حقوق |ل|سكندريهبــــر|
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طبــــ بــــيطرى فرع مطروحل|ء محمد عبــــد|لعزيز خليل عبــــد ربــــه422534
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسنوره|ن |حمد مدكور ك|مل52284|
35|28oكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسم|ء س|مح |حمد عبــــد|لرحمن عمر
8|72o9تـــج|ره |سيوطعبــــد|لحكيم ممدوح عبــــد|لحكيم جمعه
رهيح حسن ر محمد56547| تـــج|ره |لق|
8o7933تـــج|ره |سيوط حم|ده محروس |حمد
5o8538تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــزي|د محمد ك|مل خليل بــــل|ل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه طلبــــه عبــــد|لحميد نو|ره267648
62|o23|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر |حمد |لسعيد عبــــد |لرحمن شه 
7o9756د|بــــ |لمنصوره|محمود |حمد محمد محمود عي
8o3798د|بــــ |لم |م محمد ن عبــــد|للطيف|
يم629945 د|بــــ |لزق|زيق|ي ط|رق ي ع |بــــر|

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر محمود نعم|ن محمد زعيتـــر87|7|
تـــج|ره بــــنه|مؤمن فتـــح | غريبــــ عبــــد| ع|مر328435
تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين عمرو محمود نور |لدين مصط |47968
علوم حلو|نيتـــ جم|ل رجبــــ |حمد نوفل|327492

يف مك عبــــ|س26674 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعمر  لم
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعمرو محمد عبــــد | عبــــد | ع سليم975|64
تـــج|ره ع شمسخ|لد |س|مه حسن محمد42|42|
يم86|336 رهمنتـــ | مصط محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
طبــــ ع شمسيه عبــــد |لصمد عبــــ|س عبــــد |لصمد|424986
|5797o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه ش|كر عبــــد |لفتـــ|ح س|لم سل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد ع |بــــوزيد حس|ن |2|6|89
69o935كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد ع|دل عبــــد |لغ محمد رمض|ن

472o9طبــــ حلو|نمحمد رض| ع|شور عز|لعربــــ
6378o9تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لشهيدى عبــــد |لسل|م محمد نبــــوى
تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء ه| يوسف |حمد2524|8
87593o كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد |يمن سيد ج|د
يم679358 ندستـــ |لزق|زيقمحمد سم |حمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|س|ره محمد محمد محمد |لش|ذ6964|4
6o52o5يم |لشيخ يم رمض|ن |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرح|بــــ |بــــر|
7849o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد | عبــــد | |حمد محمود
يم شعلتـــ649||6 يم س| |بــــر| تـــج|ره طنط|س| |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد نبــــوى عبــــد |لعزيز تـــه|777546
د|بــــ ع شمس| |ر مجدى محمد محمود|9|336
معهد ف ص |لزق|زيقصل|ح جم|ل سعد مصط 75|784
76967o|ندستـــ |لسويسحمد |لسيد يوسف |لسيد حسن
6o58o3| ندستـــ |لمنصورهحمد شو عبــــد|لعظيم مو
نوعيتـــ بــــور سعيدخ|لد جم|ل |حمد |حمد مو763878
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  وف|ء نبــــيل فتـــ عم|رتـــ9929|5
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم محمد محمد شح|تـــه ه|رون783827
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رهد | |حمد |لسيد أحمد سعيد354|75 تـــخطيط عمر| |لق|
88o254  طبــــ |سيوطمحمد ص|لح |بــــو|لفضل |حمد
26o525نوعيتـــ |شمونمنه | فخرى محمد محمد سليم|ن
يم محمد عبــــد |لسميع عي|76529 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدزي|د |بــــر|
علوم |لم |من|ر جم|ل سعيد فوزي6786|8
زر|عه دمنهورول|ء حمدى عبــــد |لحميد |حمد عبــــد 39|7|5
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر مح |حمد محمد عبــــد|لمنعم633727
42o742حقوق |لمنصورهمحمد ح|مد |حمد محمد |لبــــرى
4488o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممريم ع|طف محمد رش|د عوض
يم مصط |بــــر|447867 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــه|يدي نبــــيل |بــــر|

|525oرهمع|ذ بــــش |نور محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
75o758ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيح سعيد ع |ن |حمد
7o2424تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم ع |لشح|تـــ ع مهدى
68957oيم ص|بــــر عبــــد |لخ|لق تـــج|ره بــــور سعيدرودين| |بــــر|
49675o| |تـــج|ره |سيوطسم|ء طلعتـــ ورد| محمد ش
2|382oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|در خ|لد نور|لدين محمد رمض|ن
تـــمريض دمنهورعبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لحميد دسو بــــل8|36|5
24o38لسن ع شمس|حبــــيبــــه ع|دل عبــــد |لعظيم |حمد

ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهسل|م مجدى جبــــر عبــــده|6|6|2|
782||o|يم يم خليل |بــــر| علوم |لزق|زيقحمد |بــــر|
6o39|8 حقوق |لمنصورهع وليد ح|مد عبــــد |لوه|بــــ عر|بــــ
475o7|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــريز |س|مه |نيس عطيه خليل| 
45o|73ندستـــ طنط|محمود خ|لد |حمد |لص|وي
89||o9 معهد ف ص |سيوطف|طمه ص|وى عطيه ص|وى
7o326oصيدله |لزق|زيقيم|ن ه| ف|روق |حمد محمد |لكحل
|لدين عبــــد |لغف|ر |لسيد 643|27 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومنفيسه ن

رهسه |حمد عبــــ|س |لزمر33|39 تـــج|ره |لق|
42o774|تـــج|ره كفر |لشيخلسيد كم|ل محمد ع ع|مر
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ح|مد محمد |لسيد غنيم4|6|34
6o|36|نوعيتـــ فنيه طنط|حوريه |حمد عبــــد |لحميد عوض
7o86|2ندستـــ |لمنصورهمحمد محسن محمد |لسيد

بــــ44768 رهول|ء ط|رق ر|فتـــ |بــــو|لد تـــج|ره |لق|
826o65ر|ء |حمد ع |لسيد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |لز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يه عبــــد| محمد |حمد|826892
ندستـــ ع شمسمنه ط|رق محمد تـــوفيق26833|
6|234o| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء محمد |لسعيد محمد |لكو
77|38oنوعيتـــ |لزق|زيقوس|م |لسيد عبــــد |لحكيم مصط محمد
84952o| تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمنيه محمود يوسف مع
925o85 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد محمود |حمد محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ حس |حمد عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|لعن 354256

3o4||ر شعبــــ|ن عبــــد |لق|در رهبــــسمله ش| علوم |لق|
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55o9oتـــج|ره بــــ سويفمحمد ص|لح محمد حسن
345463| تـــ |حمد مصلح ع نوعيتـــ بــــنه|م
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |حمد يوسف7|7848

736o4حقوق |لفيومنور |لهدى ع محمود محمد
43282oد|بــــ طنط|ل|ء |لص|وى عمر |لص|وى |بــــوعي|
8949|o حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جوس|م |حمد |حمد محمد
يم ع فوده|324492 د|بــــ ع شمس|حمد عص|م |بــــر|
علوم |سيوطند| |حمد جم|ل |لدين محمود عبــــد|5667|9
يم 79|425 علوم |ل|سكندريهس|ندر| حس|م |لدين جل|ل |بــــر|
49oo87د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|دير محمد عبــــد |لد|يم محمد خليفتـــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |لسيد عبــــد|لعزيز محمد نوح774|42
حقوق |لمنصورهح|زم محمد بــــدوى ح|مد بــــدوى99|686
7o8o47معهد ف ص |لمنصورهيه عم|د |لدين محمد عوض محمد س
يم |لحسي 358996 يم |لحسي |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
يم رأفتـــ محمد ع |لمشد|696879 طبــــ |لزق|زيقبــــر|
4oo469ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمنه | |لسيد عبــــد |لسل|م مر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمدى |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ مر267968
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسكريستـــ ر|فتـــ غ| عط||||3625

|47o5رهمصط مر|د ك|مل |بــــ|ظه حقوق |لق|
4|5o8||نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخ|ء محمد ك|مل ع |لسنكرى
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع|صم حسن عبــــد|لكريم عي277272
زر|عه |لزق|زيقسم|ء |حمد عبــــد | عبــــد |لخ|لق خليل52|775
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنس معروف جوده عطيه|22|778
تـــج|ره ع شمسض محمد |لسيد محمد773469
طبــــ |سيوط حمد سيد عبــــد|لحميد حسن|883823
8o4669|رتـــ|ن ع |حمد محمد |لمهدي قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
75o468 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |حمد محمود محمد مصط
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دي عم|ر محمود حس 5645|8
ف ع عبــــد|لرحمن شويتـــه558|34 وف|تـــ|محمد | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
83532oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه ع محفوظ مسعود
7o793oطبــــ |لمنصورهه|جر عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحمن |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويس مصط فتـــ |م|ن22555|
|294o6فنون جميله عم|ره ج حلو|نبــــيتـــر ع|دل جرجس ميخ|ئيل

462|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد| عرفه عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عبــــد|لفتـــ|ح ح|فظ |سم|عيل|356772
رهلور|نس خليل جرجس خليل فرح38834| حقوق |لق|
ج|ن|82639 ج|ن حس  تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشمس 
|557o4ره|مريم ع محمد ع |بــــو|لعزم د|بــــ |لق|
يم||398| علوم ع شمسندى ول|ء وديد |بــــر|
صيدله طنط|عبــــد |ل محمد عبــــد |ل عي4|4336
يم منصور 8|7|43 معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد |لرحمن |سم|عيل |بــــر|
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ين| عم|د نجيبــــ قلي 32356| ره|ف عل|م |لق|
|4o3o4|تـــربــــيتـــ ع شمسيه سيد حس عبــــد |لعزيز طنط|وى
د|بــــ |لمنصوره|يف حسن عبــــد |لستـــ|ر |حمد حسن9|6993
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ح محمد محمد |لتـــه|499733
|23|9o|ندستـــ حلو|نحمد ع|دل من عبــــد |للطيف
355o64تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ل|ء محمد محروس محمد محمد |دريس
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد ع32|3|6
4o4|39يم شعبــــ|ن محمد حقوق |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
4937o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورلسيد مسعد رجبــــ عثــــم|ن عبــــدون
تـــربــــيتـــ |لعريش|ء محمد |حمد |سم|عيل طبــــور|767364

4o669|يم دسو عقربــــ طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن|دين عبــــد |لمنصف |لمحمدى تـــوفيق7952|4
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد خ|لد محمد محمد عبــــد|لسل|م9996|4
ن| عبــــد|لحليم عبــــد|لجو|د عل|م249396 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــم
5o7o78زر|عه |ل|سكندريهم|رين| رمسيس حل رزق | متـــري
22|82o|د|بــــ ع شمس||ء محمد ع سيد ع نوفل
6226o9 لع| لإلد|رتـــ و|لح|سبــــ شعبــــتـــ علوم تـــج|ريتـــ بــــرأس |لبــــر|عبــــد |لرحمن عبــــد |لحكيم مصط عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط سيد لملوم عبــــد |لصمد59353|
32459o| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننطونيوس ر|فتـــ ف|يق ز
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــ ي| محمد ع 2|6376
6o768| د|بــــ |لمنصوره|ر|ند| سم متـــو ل|ش
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نع|دل مو محمد ص|لح|6|37|
يم243|2| رهمصط شو ف|روق |بــــر| حقوق |لق|
7|582oنوعيتـــ |لمنصورهنجل|ء محمد فتـــ |حمد |لديس
8o5|66|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــسيلف|ن| س| بــــطرس حن معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسبــــيشوي وليم فوزي مرزوق6|82|3

رهمحمود صل|ح محمد عبــــد |لع|ل||487 تـــج|ره |لق|
يم عثــــم|ن 4|3457 زر|عه مشتـــهره|لتـــ صل|ح |لدين |بــــر|
علوم |لمنصورهيه شكرى محمود |لسيد |بــــو |لعن |695692
4896o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يتـــ ح|مد محمد محمد محمود
27665oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم رض| |لسيد |سم|عيل |لسو|ق
697|o9يم يم كرم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمر طه |بــــر|
يم |حمد ع مسوده68|493 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد جمعه |بــــر|
تـــج|ره سوه|جنيف عز لط سمع|ن 2576|9

ل|ل38573 ل|ل محمد  رهرقيه  تـــج|ره |لق|
|33|5oرهس|ندي ع|دل حل دوس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
62|6o2| تـــج|ره ج|معتـــ د |طحسن|ء محمود سعد محمد ج|د
علوم ع شمسدير مر عبــــد |لعزيز مر39859|
ره|نسمه |س|مه عبــــد|لمنعم عبــــ|س5266|2 عل|م |لق|
69o2|2|تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| عبــــد |لق|در محمود

|لسن |لم |ن|ء فرج محمد رضو|ن5|465
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رهسل حس محمود عبــــ|س جبــــر |236834 تـــج|ره |لق|
4628o3رى |لجعبــــ نوعيتـــ كفر |لشيخند| |حمد محمود |لجو
69o283 بــــي |لمتـــو تـــربــــيتـــ |لمنصورهكريم |حمد |ل
تـــمريض بــــنه|مريم رض| وديع بــــش|ره332695
5|4579| د|بــــ دمنهور||ء طلعتـــ فؤ|د رجبــــ مر
77527o|ندستـــ |لزق|زيقسل|م |يمن |لسيد محمود
يد334833 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| محمد قطبــــ |بــــو|ل
صيدله |لمنصورهحمد ص|لح |لسيد |لسيد جمعه سعده35|677
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسهيله |حمد محمد عفي |24994
تـــج|ره طنط|ول|ء وليد عبــــد |لوه|بــــ ن|صف432324
أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمد محمود طه |لصعيدى636|25
782|9oري|ض |طف|ل |لمنصورهسوسن حسن رف| عبــــد|لحميد
434o62د|بــــ طنط|ن|ديه مصط |لسيد يوسف درويش|

6o4o||تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء صبــــرى حس|ن حس|ن
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحسن يح محمد |سم|عيل7784|3
62732o د|بــــ |لزق|زيق|مروه محمد عبــــد|لكريم مصيل مصط
يم |سم|عيل439535 يم محمد إبــــر| علوم كفر |لشيخريم إبــــر|
ه |حمد |لمتـــو |لسيد عبــــد |لو|حد|44297 نوعيتـــ كفر |لشيخن
6o54o7 طبــــ طنط|ه|جر نبــــيل ك|مل مصط
يم محمد معجنه|4|4927 تـــج|ره دمنهورحمد محمد |بــــر|
يم عسل||63356 ف |بــــر| يم | تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد فوزى بــــديع محمد |لحد|د775|62
8998o2 طبــــ |سيوطحسن محمد حسن محمد
25|oo6تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد معوض شه|بــــ |لدين 
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــن محمد غريبــــ محمد85|757
64o384|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن |حمد زكري| |لسيد
85o297تـــمريض |سيوطمصط س| عيد عبــــد|لو|رثــــ
77656oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقه|جر محمد محمود عطيه
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيم محمد نور |لدين فتـــ محمد عبــــد 676598
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عبــــد |لشكور محمود |حمد|5||754
د|بــــ بــــ سويف|ط|رق مر محمد سيد53748

4o755o|حقوق |ل|سكندريهي|سم محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لد
رهيح |حمد محمود يح 25922| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| عبــــد | بــــن سل|م طلبــــه عبــــد|623893

يم |بــــو |لحسن محمود777|4 رهمحمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم محمد|69932 د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد |بــــر|
|34o29تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمد محمود محمد

د|بــــ بــــ سويف|حبــــيبــــه |لرحمن سم رش|د محمد83248
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد حمدي |حمد رزق عبــــد |لخ|لق||546|4
48526o ن| مصط |لسيد درويش مصط د|بــــ |سو|ن|م
تـــج|ره دمنهورصل|ح ربــــيع صل|ح |لدين محمد عبــــد 528679
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33oo89نوعيتـــ بــــنه| |ر ع|طف محمد عبــــد|لبــــ|رى محمد
4o55o3د|بــــ كفر |لشيخ|سه|م عل|ء ع محمد ع يوسف
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرحمه محمد |لسيد مصط |49|76
6o6476د تـــج|ره طنط|ش|م ع بــــيو مج|
ندستـــ حلو|نديفيد عم|د ص|دق ميخ|ئيل|3|223
4oo3||| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عبــــد |لمنعم |حمد محمد مر

7o|56تـــمريض |لفيوم مصط محمود عبــــد |لشفيع محمد
 لع| لل |حه و|لفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــمنتـــ | فرج عبــــد |لعزيز محمد مصط 489366
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ حسن |حمد سيد  |م348843
7o8464تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمد رأفتـــ محمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طشيم|ء عز |لدين عز |لدين |حمد غنيم622768
48|7o4|د|بــــ |ل|سكندريه|معتـــز بــــ| محمود محمد دسو |بــــر
7o7869د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن محمد حسن حسن شندل
88242o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعزيزه عزتـــ عبــــد|لعزيز عمر|ن

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمود رمض|ن عيد حميده59477
6936o7حقوق |لمنصورهمحمد |يمن فتـــ عزتـــ
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء محمود شعبــــ|ن محمد|7|489|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء خ|لد مختـــ|ر محفوظ|2733|3
4278o9|حقوق طنط|يم|ن سعيد محمود محمد خليل
ل|ل 698628 ندستـــ |لمنصورهعبــــد | ع|صم عبــــد |لش| 
ن| ثــــروتـــ وغريس حبــــيبــــ32264| تـــربــــيتـــ ع شمسم
طبــــ |ل|سكندريهزي|د ر|غبــــ حسن ر|غبــــ |لقهو 633||5
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسم|ء رض| س| عثــــم|ن محمد سل689762
9o8573  | د|بــــ سوه|ج|بــــسمه عبــــد|لستـــ|ر |حمد عطيتـــ
د|بــــ ع شمس|حمد محمد محمد |لسيد||6|24|
||477oره|محمود ع|طف ف|روق محمد ص|لح عل|م |لق|
معهد ف ص |سو|نحمد عبــــد|لبــــ|سط طه محمود|867885
ى|269762 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ط|رق محمد |لم
6|o863ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم عبــــده مصط سيد |ل|
8338o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دين| صل|ح مصط |حمد
||7o59رهزين| محمد عبــــدتـــ محمد تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويففيلوبــــ|تـــ شنوده يوسف يعقوبــــ 883628
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء حم|ده عبــــد|لعزيز عبــــد|لجليل متـــو338877
يم43933| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسزي|د س| محمد عبــــ|س |بــــر|

رهم|رين| ه| سعد نجيبــــ جور 73|7| علوم |لق|
62o76oء محمد أبــــو |لفتـــوح عبــــد |لق|در| حقوق د |طإ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمود |م|م محمد422|32
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدلشيم|ء عبــــد |لعليم محمود محمد عبــــد |76586
يم424284 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن خليل |لسيد خليل |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد عص|م عبــــد |لرحمن عثــــم|ن بــــدر622424
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد حس محمد حس 824788
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يم عثــــم|ن253369 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د سلط|ن |بــــر|
|6o337|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد حس |م حس |بــــو حديد
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود محمد ق|سم788785
896325| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  ندريك| رأفتـــ ف|يز سعد |
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |للطيف |س|متـــ عبــــد |للطيف عبــــد 445982
8852|o|علوم |سيوط ن|سيمون جم|ل شهدى يو|قيم
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء ع خليل محمد حسن|244954
358677| زر|عه مشتـــهرسم|ء |حمد يح ع
ش|م يسن ش|ف 3|625| تـــج|ره ع شمسنور |لدين 
26o|2oنوعيتـــ |شمونس|ره محمد محمود |لبــــدوى
يم حم|42|498 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنجل|ء |بــــر|
77629o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل|ء نش|تـــ جوده عزبــــ
|د|بــــ بــــنه|من|ر |لشح|تـــ مختـــ|ر عوض329294
62o|34بــــي شح|تـــه ه رض| فوزى |ل تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن
تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن عبــــد|لموجود عبــــد|لمقصود|35635
معهد ف تـــمريض طنط| محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز  عبــــد |لمجيدعطيه2|4337
7o2738يم حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نغم حس|م حسن |بــــر|
4o|288تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدي |حمد محمد فرج |لجمل

ندى66365 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد|لرحمن |مجد محمد بــــ |لدين 
|463o|ه محمد عبــــد |لعزيز محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه محمد عبــــد| |حمد محمد عبــــد 4756|2
346o98|د|بــــ |لم |نور عبــــد|لمنعم |نور محمد |لسيد|
8366o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدي |حمد يونس ع
نوعيتـــ |لم |ع عبــــد| محمد بــــدوي7423|8
63878o معهد ف ص |لزق|زيقد | عبــــده محمد عبــــد |لع|ل مصط
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سل سعيد محمد جنيد|25494
يم محمد6552|3 ر|ء محمد |يمن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه |لز
ى و|صل267458 معهد ف تـــمريض بــــنه| س|ره ن| خ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسندس مصط محمد عبــــد |لمنعم |لعبــــد4|4976
42o224|د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر خ|لد عل|م |حمد بــــسيو عل
8oo|o7صيدلتـــ |لم |رن| ي| حس|ن محمد
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره محمد عبــــد |لحميد رش|د786274
7|6o93تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــه بــــليغ ع |بــــوزيد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد س|مح عبــــد |لر|زق عبــــد|لر|زق756868
5o96ooيم |لسيد ق|دوم كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد سعيد إبــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل صل|ح |حمد حسن8|7759
34oo22تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود رجبــــ محمدى يوسف دحروج
3596o|تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ عثــــم|ن عوض عوض
44o55oزر|عه كفر |لشيخشيم|ء مصط عبــــد |لمجيد محمد
9o2228|يم صفوتـــ محمد عبــــد|لرؤف كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد بــــر|
صيدلتـــ |لم |مريم عد |سطف|نوس م |5853|8
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|622o4رهعبــــد |لرحمن عيد محمد ع خف|جتـــ ندستـــ |لق|
|63o52تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم عم|د عبــــد | محمد
|6o923|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن سعيد مصط |حمد

د|بــــ حلو|ن|ف|طمتـــ ثــــروتـــ سعد عبــــد|لحميد922|2
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر محمد ج|بــــر مر |لبــــو 424966
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ696874
يم2668|3 تـــج|ره بــــنه|ع|صم محمد عبــــد|له|دى |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسنتـــ ن| عبــــد| محمد ج|د255364
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنور| جم|ل مصط |لجز|ر|24973
8|23|oعلوم |لم |معتـــز محمد رض| محمد
3478o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد مصط عبــــد|لعزيز ع
75237o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسيد محمد
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|ه|جر ي| محمد |لسيد رسل|ن|64|75
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز عبــــد 688435
نوعيتـــ |ل|سكندريهم| عبــــد|لمجيد عبــــد|لحليم محمد عمر محمد5|4889
|346o8 ش|م عبــــد |لرحمن عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد |لرحمن 

ره|ه|جر ن| محمد ربــــ|بــــ27244 د|بــــ |لق|
د|بــــ دمنهور|محمد فتـــ |حمد ع بــــسه|49555
78o387|طبــــ |لزق|زيق|ء شعبــــ|ن محمود محمد
4oo866حه وفن|دق |ل|سكندريهسل|متـــ محمد ذ محمد مبــــ|رك| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | وجيه لبــــيبــــ ع|زر2||282
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد سعيد محمد |لبــــربــــرى8925|4
89||7o |معهد ف تـــمريض |سيوط يوستـــ | شكرى من غ
تـــربــــيتـــ |سيوطيل|نه ع|طف |م نصيف 5||878
رهمحمد عص|م سليم|ن حس|ن32579 علوم |لق|
66o7|تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد بــــل|ل عبــــد |لبــــ| محمد

4|8548| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه عبــــد| محمد عط|
7|o64|زر|عه |لمنصورهدى ف|روق محمد منتـــ عبــــد |لعظيم ج

رهمحمود زكري| محمود فه|2657 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمود محمد محمد82|336
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مع|ذ محمد مصط محمد سيد222964
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط |حمد محمود صل|ح |لدين ج27|4|3
يم حليم 886526 طبــــ بــــيطرى |سيوطم | بــــ|سم |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدوق ع متـــو جمعه أحمد763547
5|6|9oعلوم بــــنه|ن فرج محمد محجوبــــ |لزي|تـــ
68o495حقوق |لمنصورهمحمد نعيم ع|طف س|لم
حقوق بــــنه|زينبــــ مسعد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لع|ل7|3384
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه صبــــ محمود محمود ش| |6954|4
ه|ن مجدى |حمد |لرف| محمود333298 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
معهد ف ص ري|ضه طنط|ندى محمد |حمد سند |لعزتـــ449945
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد| كم|ل |لسيد متـــو628774
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لفتـــ|ح جوده عطيتـــ عوض 78|775
نوعيتـــ |لزق|زيقص| محمود عبــــد |لغف|ر عبــــد |لحميد777424
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وف|ء رض| |لسيد حميد269554
ى رزق322677 ين جرجس بــــ وف|تـــش معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
2324o8|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محمد عبــــد| مختـــ|ر
علوم ج|معتـــ د |طمحمود عنتـــر |لمهدى محمد ج|د76|624
7o4577علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد |حمد محمد محمود |لسيد
2693|o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممل عص|م تـــوفيق رفعتـــ
رهن مدحتـــ قر عبــــد |لسل|م|48428| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى محمود عبــــد|لحليم سلط|ن7|2637
4o6||2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم |حمد ف|روق |لسيد |حمد
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد |لحميد |مجد عبــــد |لحميد بــــدوى 452322 كليتـــ 
حقوق حلو|نعمر ط|رق عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |5||49|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن محمد حس ع |99|837
يم عبــــ|دى محمد|49632 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه عبــــد|لسل|م |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرش|د ش|كر رش|د |لطح|ن494676
4|2oo3تـــربــــيتـــ طنط|خ|لد مصط محمد رجبــــ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرو|ن أحمد سليم|ن ح 2483|6

رتـــ|نعمه ربــــيع ك|مل محمد32996 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
435oo7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأحمد عدن|ن عبــــد|لرءوف فليفل
ى |حمد|42||3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |حمد |ل|بــــ|ص
68o|o9| يم عبــــد ندستـــ |لمنصورهم |لغربــــ|وى عوض |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سحر ه| عبــــد |لرحيم عبــــد |لمنعم45|67|
|2o427تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |وس|متـــ ح|فظ عبــــد |لحليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد خ|لد |حمد محمد |لفر|ر |442357
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|محمد جم|ل عبــــد|لحميد محمد829|35

د|بــــ حلو|ن|من|ر سيد ع محمود |بــــو |لحمد298|2
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد طلعتـــ |لسيد عبــــد |لق|در رخيه684897

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن ط|رق فؤ|د ح|مد عبــــد |لكريم6872|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحس|م حسن ع عبــــد|لسل|م8922|6
5|582oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدير سعد عبــــد|له|دي سعد محمد |لبــــرلس
بــــي سليم|ن زوتـــيه425553 طبــــ |ل|سكندريهرض|ء محمد |ل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديول|ء محمد |لملقبــــ رفعتـــ |حمد مر 833868
4o9652|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء ن| يوسف يوسف |لرو|س

7o36|ندستـــ |لفيومكريم سعيد |حمد ه|رون
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدس|ره محمد |حمد يوسف3|8499
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حبــــيبــــتـــ مجدي عرف|تـــ |لسيد354295
تـــج|ره ع شمسع|ئشتـــ مسعد |حمد عوض |364842
د|بــــ د |ط|نور| أحمد حسن رف|9897|6
6o9594|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |لسيد عبــــد |لبــــ|سط |لسج
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|رتـــ |يمن سليم|ن ع|مر329364
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زر|عه طنط|شيم|ء فوزي محمود |لبــــن|428489
ف |لدين8366|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعف|ف ر|شد عطيه 
63727oل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ول|ء |لسيد عبــــد |لبــــ|سط عبــــده بــــ|ز
رهعمرو محمد ص|لح ص|لح دكرورى7524|2 حقوق |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء صل|ح محمد محمد|322789
4o6o54فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم |لسيد بــــكرى |لسيد محمد |لسيد
27|5o4يم حويتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن عبــــد|لمنعم شبــــل إبــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رتـــ | ر|فتـــ ري|ض عطيه829958
وز عمر ح|مد عبــــد |لمنعم محمد بــــدر224|77 علوم |لزق|زيقف
42o629 تـــج|ره كفر |لشيخحس|م |لسيد |لعزبــــ محمد |بــــو|لعن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى عفي ز عبــــد|لحميد9486|2
78238oيل ج |لزق|زيقه|جر حسن عزتـــ منتـــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ طنط|سيد |حمد |لسيد |لق| 8||465
ندستـــ |لزق|زيقن|در |لسيد محمد خليل778773
وف|تـــيوسف منيع عي منيع2397|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o5874يم قطبــــ |د|بــــ |لم |محمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن|ء محمد ع عبــــد|لغ |لبــــن|649|42
84|79o|تـــج|ره سوه|جحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|ل محمد عبــــد|لمحسن  4|8956
7644o5| تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد عبــــد |لع|ل محمود عبــــد
5o9876| |طبــــ |ل|سكندريهمر صبــــرى مر عط
لسن ع شمس|دين| مجدى ر|شد محمد ع|مر263775
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم |ده جم|ل لبــــيبــــ محمد |لعزبــــ266434
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن| مسعد |لسيد |لعبــــ|8597|6
68982oيم ندستـــ كفر |لشيخنوره|ن |حمد ع محمد |بــــر|
24oo24تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد محمد عبــــد|لل|ه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سجده نبــــيل سعد |لشنو 249925
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه طه لط ع رزق|675867
5o2326علوم |ل|سكندريهزي|د |حمد محمد |حمد جم|ل |لدين
682|o7تـــربــــيتـــ |لمنصورهعزه جم|ل سعيد |لبــــ|ز عبــــد |لغفور
8o7885تـــج|ره بــــ سويفم|رل مجدي شكري فهيم

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد مدحتـــ سعد عبــــد |لل|ه|68976
ف شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن فرفور2479|5 م | تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأد
علوم |لمنصورهدين| |س|مه فوزى غ|نم |لسيد694949
ر|892|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدح|زم محمد محمد جو
معهد ف ص |سو|نف|طمه محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|864|84
زر|عه ع شمسدين| فتـــ عبــــد | عبــــد |لسل|م ع729|7|
27374oحقوق حلو|نكر|ر عي كر|ر مو
صيدله حلو|نم|ل |حمد ج|ر محمد||27||8
كس|8626|5 يم  د|بــــ دمنهور||ء |لسيد |بــــر
4o4488تـــج|ره طنط|عمر يوسف سل|متـــ |حمد |بــــو عوف
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885oo7 تـــربــــيتـــ |سيوطبــــسك|ل فتـــ ثــــ|بــــتـــ جرجس
علوم ري|ضتـــ ع شمسنبــــيل نعيم معوض نعيم4|3234
7625o7 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|محمد محمد عبــــد |لحميد |بــــو |لعل
6oo3o5|تـــج|ره طنط|حمد سليم|ن |بــــو |لنيل |لحليوى
626o5||طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد غريبــــ عبــــد| عبــــد| محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نسمتـــ |سم|عيل حسن عو|د334945
ه محمد رش|د محمد |لجندى|428363 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ي| عبــــد|لكريم عطيه عبــــد|لكريم35598
9o74|7 د|بــــ سوه|ج|تـــوم|س عبــــد|لن| نصيف سليم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس محمود حس ك|مل45|626
6o7||7 |د|بــــ |لمنصوره|ن|ء محمد محمد |لسيد |لق
8987o6  صيدلتـــ سوه|جمحمود م |لدين محمد ك|مل
692o86ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | ع|دل محمد |ل|م|م زي|ده م |لع| 
7o758|تـــربــــيتـــ |لمنصورهجه|د حسن لط |بــــو |لنور غنيم
د|بــــ سوه|ج|س|ره ع| عجبــــ|ن حن|وى 8|8989
تـــج|ره ع شمسمريم مر|د وص  |د حن|2||23|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن عم|د صل|ح |م ||35428
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد ع عبــــد|لو|حد عط| |  876599
رهيوسف معوض ش|كر م |227394 علوم |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقه|جر جمعه |لحسي سليم|ن |لقم|776245
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد مجدى محمود محمد س|لم774753

لسن ع شمس|مريم مجدى مو حسن677|3
يم مصط |لعمري676799 تـــج|ره |لمنصورهم|زن مصط |بــــر|
765|2o| نوعيتـــ بــــور سعيدحمد |لسيد |حمد |لسيد حس|ن
حقوق |لمنصورهط|رق |حمد محمود عبــــد | محمود7357|4
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|جر |حمد عط| محمود825329
487|o3يد محمد تـــج|ره دمنهوربــــس|م عبــــد |لمقصود |بــــو|ل
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيه محمد عبــــد |لر|زق فتـــح | زي|ن87||43
حقوق |لمنصورهيم|ن محمود عبــــد |لعزيز عي |لغندور684788
4o6o33يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء محمد محمد |لسيد |بــــر|

64oo6| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد ن| نبــــيل قر
6845o8معهد ف ص |لمنصورهمروه محمد |حمد |حمد |لعدل
69o536يم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنه|ل |حمد حمزه |بــــر|
|5o593تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفتـــ ن يوسف عبــــد |لفتـــ|ح
886o38  تـــج|ره |سيوطدين| عبــــد| |حمد عبــــد|لمجيد
د|بــــ |ل|سكندريه|م | جورج عزيز عط| |484682

ى حس مر77|65 تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء خ
3262o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد سل|مه عوض محمد خليفه

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل سم عبــــد|للطيف محمد8498|3
7o|722ين محمد ف|روق منصور علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن
5282o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوريف س|لم عبــــد |لمقصود عوض
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8o6396تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم | |ر ع|طف شح|تـــه محمد
معهد ف تـــمريض بــــنه| ع |حمد فريد سويلم|35295
837o|oمعهد ف ص سوه|جع |ء عبــــد| ع محمد
34oo2|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|خلود ر|فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود
7oo|35| يم عي يم مو |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|
7o9524تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهجه|د ع|طف ج|د|لحق |لسيد |حمد
يم بــــرغوثــــ89|338 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفؤ|د عبــــد|لنبــــي فؤ|د |بــــر|
|3|77o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنعمه رمض|ن |نور مصط
يع38455 لسن ع شمس|ي|سم عزتـــ |م |بــــو

حقوق |سيوطمحمد ع يوسف ع 885943
تـــمريض |لمنصورتـــ حسن |حمد حسن حس|ن 696945
92o323تـــمريض سوه|ج  س|مه عبــــد|لل|ه محمود عبــــد|لل|ه

د|بــــ بــــ سويف|سم|ء عزتـــ عويس سعد|59236
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق بــــوبــــكر عبــــد|لن| حنيتـــر محمود|924867
يم |لعوي 9|2675 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن| |حمد عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ خ|لد يوسف حس 335473
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه|ء سعيد سعد محمود محمد |لكفر2|5252
يم889|33 يم |حمد |بــــر| معهد ف ص بــــنه|محمد عي |بــــر|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكرستـــ | نشأتـــ عي فرج |579|24
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسل|م محمد ف|روق عطيه|4|6|76
د|بــــ ع شمس|نوره|ن ص|لح |لسيد محمد سليم|ن|4||22
حقوق |لمنصورهحمد حمدى طه محمد س|لم |حمد|73|697
ند|م||326|7 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد حسن حسن |لسيد 

تـــج|ره بــــ سويفيل|نه سيف فرح|تـــ ف|م ن4|732
52o835|ر عبــــد |لحميد |لبــــن طبــــ |ل|سكندريهريم س|لم م|
تـــج|ره |لمنصورهريم |م فرج محمد82|675
حقوق |لمنصورهد | وليد ع رمض|ن |لسيد محمد675898
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سل حسن ع نجم6972|5

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| |حمد عبــــد|لق|در |حمد62938
|6oo24د|بــــ ع شمس|تـــوفيق محمود تـــوفيق |لسيد
26o683تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومع|ئشه حظ عبــــد|لعظيم  |م
نوعيتـــ طنط|حسن|ء سعيد حسن محمد |لغزو427965
يم352346 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمود مهدي |بــــر|
88674o|معهد ف ص |سيوط ستـــبــــرق يح حسن محمد
تـــج|ره طنط|يم صبــــري مصط أحمد477773
639|3oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد فرج
688o69معهد ف ص |لمنصورهمريم حسن |لسيد ح|مد
4o888oرى ره|نوره|ن عبــــد|لمنعم محمود |لجو ثــــ|ر |لق|
9oo392  |ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمصط |حمد محمود عبــــد ع| 
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه||ء مصط عبــــد|لعزيز بــــند|رى ع||32969
77o||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد كم|ل |لسيد |لغربــــ|وى
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د|بــــ |لزق|زيق|حمد خ|لد محمد عبــــد |لعزيز|3|6344
معهد ف ص |سيوطد |نه زكري| ن|دى  |د 7229|9
د|بــــ ع شمس|ه|يدي مبــــروك فتـــ عبــــد|لحليم|35472
33o648طبــــ |سن|ن طنط|مر|م |لسيد محمد عبــــد|له|دى يوسف
حقوق |ل|سكندريهأل|ء محمد ع |لسيد |لعتـــي 587|44
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعل| محمد سعد |لسيد |حمد |لعس||52524
5o3892علوم طنط|عمرو خ|لد خلف حسن |لسيد
يم252328 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم فرح|تـــ عبــــد|لمقصود |بــــر|

2792oرهف|طمتـــ محمد يوسف خليل حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد|لعزيز فريد |لسيد ع عبــــد|لفتـــ|442226
4o|948|تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م ن| |لسيد محمد خليل
9o5973 يم لس عزتـــ ز |بــــر| حقوق سوه|جك
معهد ف تـــمريض |سيوط عمر صفوتـــ ج|رح عبــــد|لعظيم  83|882
27o724طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمد |لسيد عبــــد|لعزيز |حمد ع
علوم |ل|سكندريهف|طمه عبــــد |لش| عبــــد |للطيف عبــــد 7468|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفؤ|د |لدين عص|م فؤ|د محمود99|4|2
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ل|ء مصط ج|بــــر محمود|825858

73453| د|بــــ |لفيوم||ء عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |
7682o3تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشجه|د عوض عبــــد |لكريم |لسيد
ه ع|دل |لحسي محمد|38745| ره|م عل|م |لق|
ر |لسيد محمد مصط 445992 تـــج|ره |ل|سكندريهعمر م|
||67o3ى يعقوبــــ لس س|مح بــــ وقك ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
7|o228 ه فتـــ |لشح|تـــ رمض|ن |لش|ذ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم
ره|م سل|مه محمد عبــــد|لجو|د||24294 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|6o|4oره|محمد سيد ز |سم|عيل د|بــــ |لق|
83945oنوعيتـــ موسيقيه قن|عبــــد|لن| سيد محمد يوسف
صيدله |ل|سكندريهزينبــــ عبــــد|لع| محمود عبــــد|لصبــــور836999
|6o287|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سم دسو |بــــر|
9o8473 تـــربــــيتـــ سوه|جص|بــــرين ج|بــــر عبــــد|لموجود محمد
ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد|لبــــديع معتـــمد محمد  3786|9
44428oد|بــــ كفر |لشيخ|تـــسنيم ح|تـــم |لسيد |لسيد شعل|ن
|6|ooo|تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | س| غ| س
6|8o53|ف محمد زكري| عثــــم فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء محمد |

بــــتـــ56776 معهد ف تـــمريض بــــ سويف خ|لد رجبــــ عطيتـــ و
6o2566تـــج|ره طنط|عبــــد | محمد ص|بــــر محمد غنيم
د|بــــ ع شمس|مريم م|جد عبــــد|لعظيم محمد خط|بــــ238248
679o26| بــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد كم|ل زكري| محمد |ل
9o2494|معهد ف ص سوه|ج يم|ن ع|دل |حمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ممدوح معروف عبــــد|لرز|ق ح|مد|89|83
27o455لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|طه ن| عبــــد|لسميع ف|يد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| |تـــ محمد مصط محمد2934|3
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6o9352ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عوض حبــــيش
علوم |لعريشمحمود رمزى عبــــد |لسميع محمود |لسيد766776
225oo4تـــج|ره ع شمسعبــــد| محمد خ|لد محمد |حمد حسن
يل ج |لزق|زيقسم|ء محمد |لسعيد عطيتـــ|697877 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
633o85|نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيم|ن جم|ل |سم|عيل عبــــد |لرحمن
|4976oد|بــــ |سيوط|ع محمد عبــــد |لسل|م محمد
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــحمد رمض|ن عبــــد |له|دى محمود||5428|
4o69|6تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن جم|ل محمد محمد محمد بــــصل
تـــج|ره بــــ سويفمحمد بــــه|ء |لدين محمد |سم|عيل4472|8
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم |سم|عيل محمد |سم|عيل عبــــد346574
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجوزيف رمزى س|م متـــى دوس484937
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقصل|ح |يه|بــــ رزق |م|م7|3288
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنسمه ن| محمد شح|تـــ759379
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ورده عبــــد |لبــــص يوسف عبــــد |لبــــص 76|758
يم|682492 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه حسن |لسيد |سم|عيل |بــــر|
9o86|o تـــج|ره سوه|جريه|م |سم|عيل دي|بــــ سليم|ن

يم محمد29236 ف |بــــر| رهزي|د | طبــــ |سن|ن |لق|
حقوق ع شمسمر|م |لهم محمود |حمد3562|2
يم عبــــد |لمجيد|774734 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيمن شعبــــ|ن |بــــر|
4o594o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهل|ء محمد محمد عبــــد |لمع محمد
رتـــ|بــــ|نسيه |يه|بــــ شعبــــ|ن محمد ع5395|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6349o8|يم س| مصط |بــــر كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشس| |بــــر|

5342oتـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه |نور ج|بــــر عبــــد|لجو|د
36o422د|بــــ بــــنه|س|رتـــ ه|شم |حمد حس |لع|يق|
88853o| |ء |حمد محمد ع تـــج|ره |سيوط 
336o83 تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ محمد |حمد ع
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ حس| رف| سعد836647
يم|34286 يم ح|مد |بــــر| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسملك سم |بــــر|
7o4o98ين حمدى عبــــد |لحميد خط|بــــ |بــــر ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
ش|م عبــــد| مو عبــــد|447935 تـــج|ره طنط|ن|دين 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ندي ميشيل نعيم ميخ|ئيل9696|8
23o|2o|ره|يمن جميل رس محمد د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|زي|د ط|رق سعد رزق428|3|
يم |بــــو |لوف696966 تـــج|ره |لمنصورهعمر جمعه جوده |بــــر|
4o3979تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمؤمن محمد محمود |حمد عبــــد |لع|ل
82o75o|طبــــ بــــيطري |لم |م مدحتـــ حز |ل نجيبــــ
43o47| تـــج|ره طنط|ول|ء محمد عي محمد عي
22oo54ن| محمود بــــسيو جمعه ره|م ثــــ|ر |لق|
324oo6|د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد ي| فتـــح |لبــــ|بــــ محمود
معهد ف تـــمريض |سيوط سم|ء سيد محمد ثــــعلبــــ|849769
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طيم مسعد محمد من بــــعيله6295|6
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242|4oبــــه فنون جميله فنون حلو|نن|ردين |يه|بــــ زكري| و
2|75oo| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني| تـــ|مر سعيد محمد حسبــــ

664o2د|بــــ |لفيوم|حبــــيبــــتـــ محمود |نور محمود
|2o275يم كم|ل سيد حزين وف|تـــعمرو |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
6|o522| ندستـــ |سيوطسلسبــــيل ع |لعيسوى عبــــد |لعزيز
معهد ف ص بــــور سعيدمن|ر رض| |بــــو|لمع| عوض جرون623672
تـــج|ره طنط|م| محمد ع ع |لبــــغد|دي|65||4
7689o9تـــربــــيتـــ |لعريشمه| غنيم سليم|ن سليم|ن
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــه صبــــ محمد خميس2|2567
264oo6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دى مجدى ملي رمض|ن ع
33779oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م عبــــد|لر|فع صبــــ عبــــد|لر|فع

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ل|ء حس |حمد حس |72444
|382ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط |حمد طتـــ ح|مد محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحس|م عبــــد|لحق محمد عبــــد |لحق محمد247623
د|بــــ |لزق|زيق|دين| مصط محمد حسي شح|تـــه639863
ندستـــ |لم |محمد صل|ح |لدين مر |حمد عبــــد529582

53o28|د|بــــ بــــ سويف|ل|ء عزبــــ عبــــد |لعظيم تـــوفيق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن رض| محمد محمد عزبــــ|783469

6o346تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع محمد محمود
88o998|ه سعد ع حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نغ|دتـــ خ|لد محمد عزتـــ |لجمل|466|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد ن| لبــــيبــــ |بــــو|لعل| محمد766579
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن عبــــد |لمنعم كم|ل |حمد45293|

|9o96ندستـــ بــــ سويفسل خ|لد ف|روق عبــــد |لعليم
تـــج|ره |لمنصورهسم عمر سعد |لدين محمدمصط |67957
8|o774أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرفريد ثــــروتـــ فريد محمد

4o7|9|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــلسيد حسن |لسيد نص|ر
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد مصط محمود محمد |سم|عيل345233

ره|د | محمد جم|ل |لدين فهيم |حمد22356 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |حمد ص|لح |حمد895|86
ه عبــــد|لرحمن محمود |حمد 898355 صيدلتـــ سوه|جن
47557oلسن ع شمس|عمر |س|متـــ بــــخيتـــ |حمد |بــــوزيد
ندستـــ ع شمسنطونيوس محبــــ مو ميخ|ئيل عبــــد|لمل323372
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى |لسعيد محمود |بــــو|لعين |4|6|4
7o8696د|بــــ |لمنصوره| عطيه | عبــــد |لمغ سليم
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن مصط عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد مو|68788
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسلج |حمد |لسيد |حمد6876|3
83863o زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرحمه ن|دي ع حس
د|بــــ د |ط|مل |لشح|تـــ كم|ل عبــــد |لعزيز|687233
ه محمد ربــــيع يس عبــــد|لرحمن8894|8 كليتـــ حقوق |لم |سم
9o9353تـــربــــيتـــ سوه|ج|ء جم|ل ج|د عبــــد|لحميد سليم|ن
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسمر محمود عبــــد|لل|ه محمد237486
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر |حمد ع مصط |لش|ف4367|6
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسشيم|ء عبــــد|لحليم ع|طف عبــــد|لحليم335883
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء صل|ح محمد مصط |لبــــيط|ر8|6372

ره|ي|سم حس حس |حمد|4222 عل|م |لق|
عل|ج طبــــي قن|حمد محمد محمد |حمد|869322
8o4575|صيدلتـــ |لم |سل|م |حمد مخلوف خلف
يم759698 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسه|جر محمد غريبــــ |بــــر|
9oo33o ر |حمد محمد حقوق سوه|جمرو|ن محمد|لط|
تـــج|ره بــــ سويفمريم رزق |نج حن||545|8
7||955| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه طه |حمد حسن عبــــد |
تـــربــــيتـــ ع شمسزي|د |سم|عيل حل |بــــو |لخ |6234|
4959o7د|بــــ دمنهور|روضتـــ محمد محمد محمد أبــــوجهل
يم8|4847 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد |حمد محمد |حمد |بــــر|
77o392|يم خليل |لديبــــ ندستـــ حلو|نحمد صل|ح |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــجل|ل عبــــد|لجيد جل|ل عطيه256324
9oooo8|د|بــــ سوه|ج|حمد محمود عبــــ|س عبــــد|لرؤف
259o2o|لدين| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد يوسف رش|د ن

|89|oيم |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمرو حسن محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدندى |يمن |حمد محمد عوض764827
يم عطوه7859|6 يم محمد |بــــر| د|بــــ د |ط|بــــسمه |بــــر|
يم |لسيد485755 يم محمد |بــــر| د|بــــ |سيوط|رضوى |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن| | عبــــد|لوه|بــــ |حمد يوسف826676
 |حتـــ وفن|دق |لم |م|ركو مل|ك عبــــد| جرجس3327|8
طبــــ بــــ سويف|ء زينهم بــــدر ري|ض|5322|8

6867oعلوم بــــورسعيدمحمد |حمد محمد |حمد
5|52o8يم بــــو يم حسن |بــــر| طبــــ بــــيطرى دمنهورنوره|ن حسن |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود |حمد محمود |لقط|246366
36|o2|ره|عمر محمد رمض|ن عبــــد|لحليم عل|م |لق|
تـــج|ره ع شمسديفيد ميشيل جور صليبــــ9863||
7o||84 طبــــ |لمنصوره|سل|م محمد مصط متـــو مر |بــــو د
8762|o|طبــــ |سيوط بــــر|م ميخ|ئيل لبــــيبــــ ملك
46|34oتـــج|ره طنط|عمرو ط|رق محمد حو|م
3|272oندستـــ شبــــر| بــــنه|جورج يوسف نص عزيز
تـــج|ره |لزق|زيقدين| |حمد |لسيد محمد9|6255
رهحمد ح|تـــم بــــيو |لسيد|23|227 تـــج|ره |لق|
352ooرهن ط|رق |حمد |سم|عيل تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخكريمه |لسيد |حمد |لسيد453446
تـــج|ره |لمنصورهلي |لسيد محمد فؤ|د ع مو 692279
77o559ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد عص|م صل|ح |لدين محمد حس

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ربــــيع محمد محمد72498
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صيدله |لمنصورهوق مسعد محمد |بــــو |لعز433||6
د|بــــ |لمنصوره|حس|م حسن محمد ن| |سم|عيل 686684
4ooo|2تـــج|ره |ل|سكندريهمريه|ن دي|بــــ محمود محمد دي|بــــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم نبــــيل ري|ض ميخ|ئيل|68|66
|5866|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مل محمد حس عبــــد |
ندستـــ قن|طه محمد عبــــد|لكريم محمد827266
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط كم|ل ع |لمنو 479636
يم|356423 يم |بــــر| يم ط|رق |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــر|
27o679|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| عبــــد|لفتـــ|ح حس |لبــــ
ف |لدين عفر|256342 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد 

24|7oرهمنه عبــــد|لعزيز كم|ل محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
34925o|لسن ع شمس|ل|ء |يه|بــــ صبــــ عبــــد|لعزيز

ندستـــ حلو|نمه|بــــ حس|م |لدين فكرى محمود5599|
صيدله حلو|نفوزيتـــ س| فؤ|د ع |35845
ش|م محمد جم|ل عبــــد |لغف487372 تـــج|ره |ل|سكندريهن|در 
ره|نور| حس |م |حمد|684|3 د|بــــ |لق|
5367oتـــربــــيتـــ بــــ سويفتـــ محمد مختـــ|ر محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخديجه محمد سيد حس حسن426465
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن |حمد ع |حمد محمد488567
يم |436639 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخبــــسنتـــ جل|ل عبــــد |لر|زق |بــــر|

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|يوسف |حمد محرم |سم|عيل|3235
رهحمد ممدوح |حمد عنتـــر|452|2| طبــــ بــــيطرى |لق|
4|o5|8د|بــــ طنط|ش|م صل|ح فكري مر عبــــد|لرحمن|
263o79|علوم ري|ضتـــ بــــنه|يه ع|طف فتـــ حل|وه
75o42oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد ممدوح ص|بــــر محمد
يم34|678 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــمن|ر عوض  |ر عوض |بــــر|
634||6| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |يمن |حمد محمد |لص|ر
3|8o5oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود خ|لد محمود بــــ |لدين سيد حسن
ش|م عبــــد|لرؤف |لسيد عليوه332597 طبــــ بــــنه| 
|486o8|رهم|ل فو|ز عبــــد |لرحيم دي|بــــ تـــج|ره |لق|
يم |لخو5399|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء شعبــــ|ن رمض|ن |بــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| حس|م ع محمد52826
حقوق |لفيومعبــــد| خ|لد محمد محمود72264

7o66|oزر|عه |لمنصورهسم|ح صل|ح فوزى محمد |لسيد
9o2276 يم د|بــــ سوه|ج|حس|م حسن محمد |بــــر|
8877o3 معهد ف ص |سيوطحن|ن جمعه عبــــد|لحميد |بــــوزيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود محمد محمود عبــــد|لغف|ر334475
ه423||4 يم كم|ل |لعزبــــ عم حقوق طنط|محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ندى عم|د|لدين |لسيد محمود بــــيو264594
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخي|سم تـــ|ج عبــــد|لفتـــ|ح عبــــدربــــه442674
425oo9يم سويلم تـــج|ره |ل|سكندريهنور محمد فوزى |بــــر|
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7o8o92|رم|س |لشبــــر نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه |لشبــــر|وى 
يم مصط 496856 م |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهبــــه محمد |د
5o8827طبــــ |ل|سكندريهمحمود عج حس صف|ر
686o9|حقوق |لمنصورهيم|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد شعيبــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء و|ئل |حمد صبــــرى |م |459|64

|688oرهم|رتـــ | مع فه حن| مرقس تـــج|ره |لق|
458ooتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــس|ره |حمد |مبــــ|بــــى |حمد

ره/ري|ضتـــعبــــد | ع|طف محمد متـــو 66397| زر|عه |لق|
33828oندستـــ |لم |محمود محمد عبــــد|لوكيل عبــــد|لع| ي
42|4o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنف مجدى محمد محمد فرج
8o2593يم تـــج|ره |سيوطمصط محمود طه |بــــر|
ر|ء خ|لد محمد |لسيد |338985 معهد ف تـــمريض بــــنه| ف|طمه |لز
7||oo8د|بــــ |لمنصوره|محمد محبــــوبــــ ع ع حمزه
854oo6يف محمد محمود زر|عه |لم |ف|روق ه|شم |ل
صيدلتـــ بــــورسعيدرحمه |حمد محمود |لسعيد معوض675688
8|2o47علوم ري|ضتـــ |لم |بــــول| ع|دل ش|روبــــيم جرجس
يم|424634 طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد |بــــر|
علوم طنط|مه| |سم|عيل محمد ص|دق5||8|5
ف عبــــد |لمنعم |لسيد شعبــــ493746 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |
ندستـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد|لخ|لق يوسف محمد639362
78ooo7|يم |لسيد ص|لح علو|ن نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|
|د|بــــ طنط||ء سعيد مصط مدين|432338
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد مصط محمد محمد |لعر|بــــى448554
9ooo|5|تـــج|ره سوه|ج ندرو روم| صبــــرى مهر|ن
84o967معهد ف ص |سو|نمريم مرقس د|ود عبــــد|لسيد
ندستـــ حلو|نزي|د ن| عبــــد|لجو|د حسن676||3
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمصط جل|ل ثــــ|بــــتـــ مصط |5|924 ع| 
897o2o تـــج|ره سوه|جكريم عصمتـــ فوزى عبــــد|لعليم
9o3675 تـــربــــيتـــ سوه|جدير عصمتـــ عبــــد|للطيف |م|م
6|648o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء شلبــــى سل|متـــ حم|د

39o79كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى كم|ل محمود |لنج|ر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــل|ل خميس |لصفتـــي محمد |لقص|487546
يم ع878367 ر|ء حس |بــــر| د|بــــ |سيوط|ف|طمه |لز
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن |حمد محمد مر س|لم|||4378
يم |حمد689|68 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعم|ر ي| |حمد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمحمد صبــــ محمد |لشح|تـــ عبــــد|لمقصود|92|64
تـــ غني7||776 تـــج|ره |لزق|زيقنرم عص|م ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد مصط |لسويدى||6375
يم بــــرك|تـــ686636 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمرو ممدوح محمد |بــــر|
7|o934 | رهمحمود ك|ظم عبــــد |لمجيد عبــــد ندستـــ |لق|
ر443399 ر محمد حل م| علوم كفر |لشيخم|
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علوم |ل|سكندريهسلط|ن ع ج|بــــر مر نو|ر424895
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ج|بــــر عبــــد|لعزيز سعد |لجم|ل|49492
9o2o99|معهد ف ص سوه|ج يفون رشدى سعيد جبــــره
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط محمد أبــــوذكري محمد247767

2||2oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيوسف محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز
8|328oتـــج|ره بــــ سويفبــــيشوي ن |سحق ص|لح
6o|o|| رتـــ| |ر محمد محمود |لشوربــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم|638964 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه ع|طف محمد |بــــر|
68542o زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|لق
22o87oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم مظهر ك|مل عيد قط|مش
8|928o|حقوق بــــ سويفل|ء رض| عطيه عبــــد|لو|حد
3224o6علوم ع شمسبــــسمتـــ عبــــد|لعظيم محمود محمد محمد
ره|دين| ع|دل محمد عط| |4||238 ثــــ|ر |لق|

6|8o6تـــج|ره بــــ سويفس|رتـــ عرف|تـــ حس عرف|تـــ
64252o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |يه|بــــ عبــــد |لمنعم ص|لح
|جم|ل عبــــد|لن| ج|د |لكريم محمد824923 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
785|5o حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــند| محمد عبــــد |لمع حس
75679o|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه سعيد ك|مل منصور
453o68تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود سعيد أحمد |لسيد بــــرك|تـــ
|326o4علوم ع شمسه|يدى ع|دل عبــــد | |لمهدي
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |عزه رمض|ن |حمد محمد856725

يم|5499| د|بــــ ع شمس|يه ع عبــــد |للطيف محمد |بــــر|
6|37o6وف|تـــحس|م منصور ع |لسيد |لبــــطر|ن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

256o9رهزينبــــ م |لدين محمد يوسف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
639o5oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديع|صم عطيه عبــــد| شح|تـــه
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم |حمد مسعد |بــــو |لمع|622387
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لوه|بــــ محمود محمد جبــــر823682
4489o4| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــوزيد عيد سعيد |لشوي معهد ع| 
تـــج|ره طنط|سل|م محمد عبــــد|لق|در عبــــد|لفتـــ|ح427587
علوم ج|معتـــ د |ط|ء محمد ع محمد س|لم|694533
6o7495طبــــ طنط|أحمد س| أحمد |لديبــــ
يم639857 يم مو |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخديجتـــ |بــــر|
|62o33|حقوق ع شمسحمد |حمد عنتـــر عرف|تـــ

رهحمد ع ح|مد محمد|75|47 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o6o55نوعيتـــ |لم |ن|ديه سيد محمد خلف
764o24تـــج|ره بــــور سعيدبــــه | محمد محمد يوسف د|ود
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد ف|روق منصور |بــــوجبــــل758892
وف|تـــمع|ذ محمد محمد |حمد محمد954|64 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
|لسن |لم |سل|م محمد عبــــد|لحميد |لعيسوى|49|262
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفج | مكرم عبــــد|لمسيح د|ود6925|8
2364o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |لسيد |حمد محمود خط|بــــ
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ف أحمد |لسيد |لسيد5|4265 صيدله |ل|سكندريهه|جر |
زر|عه كفر |لشيخبــــسنتـــ |سم|عيل عبــــد |لع| |سم|عيل8247|5
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد صل|ح محمد عبــــد|لرحمن |سم|43756
8469o3حقوق |سو|نعزيزه جل|ل |لدين محمد عبــــد|لعزيز
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء حس|ن يح |بــــومحمود|4|53|6
يم757647 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنه|ل عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
8ooo|7د|بــــ |سو|ن|غدير |س|مه حف عبــــد|لوه|بــــ
ندستـــ ع شمسعبــــد | |حمد قطبــــ عبــــد |لص|دق |7223||
445o26ندستـــ |ل|سكندريهشذى |حمد صل|ح |لدين عل|م
وف|تـــم|رسلينو ميشيل صبــــري حن|33||3| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء تـــيس عبــــد |له|دى جمعه||75485
7848o8كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنوره|ن عبــــد |لمنعم محمد أحمد
تـــج|ره |سيوطيف مؤمن بــــحر خليل |64|89
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجه|د |س|مه س|لم |لشيخ5|2575
ف عبــــد|لعزيز ح|فظ|39||3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين |
452o8oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد حمدى ر| محمد ح|مد معهد ع| 
ف طلعتـــ محمد تـــوفيق489567 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق |
نوعيتـــ كفر |لشيخ|ل|ء |حمد فرج ع علم|435747
|47|o||رهحمد عم|د |لدين حسن عبــــده د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|للطيف قن|وي عبــــد|للطيف |بــــر352|83
معهد ف ص طنط|دين| عمرو محمد ع عبــــده442785
8o4472طبــــ بــــيطري |لم |نوره|ن مصط ص|لح |حمد
يف426758 يف عبــــد |ل|ل|ه  كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|طمه 
6o35o8د|بــــ دمنهور|محمد ع|دل |حمد عبــــد |للطيف
يم خلف475322 د|بــــ |ل|سكندريه|يف محمد ع |بــــر|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقه|جر حمدى |لسيد عم|ر|77469
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــو|لمك|رم محمد |لعدوى|648|25
7o4|29يم شلبــــى تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــبــــه ع|شور عوض | |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهردينه محمد صل|ح محمد |لبــــهن447425
8o28|oيم تـــج|ره بــــ سويفخليل ي| خليل |بــــر|
تـــمريض ع شمس مصعبــــ صل|ح |لسعيد ع |لشن|وى83||22
ف رجبــــ محمد يونس68|446 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسم |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند ه| مجيد |لمل|624494
د|بــــ |سيوط|  حمد ح|مد خلف | ح|مد|875737
رهفرحه عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لم|لك ع53744| د|ر |لعلوم ج |لق|

ش|م عبــــد|لرحمن حس 63892 حقوق |سيوطعمر 
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد |س|مه مسعد |لكردى|762445
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد عبــــده عبــــد| ع مقلد5562|2
||9|o7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد | |حمد عبــــد |لحكم محمد نور
تـــربــــيتـــ |سيوطي|ر| بــــخيتـــ عوض عبــــده 893295
يم9834|2 يف |لسيد محمد |بــــر| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسنردين 
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35|2o8صيدله ع شمسمحمد محمد درويش ح|مد منصور
859o99يم |حمد تـــج|ره بــــ سويفندي محمد |بــــر|
8525o6حتـــ وفن|دق |لم |ند محمد عبــــد| محمد| 

د|بــــ حلو|ن|حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |حمد سليم|8673|
4387o6 طبــــ كفر |لشيخمحمد صبــــ عبــــد |لرحمن محمد مر
43o345 نوعيتـــ طنط|ض مصط |لبــــسيو عبــــد |لغ

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرز|ق محمد رجبــــ محمود||4848
طبــــ طنط|محمد مصط عبــــد |لغف|رسعد نوح7|4335
تـــج|ره |سيوطمحمود زكري| محمود عبــــد|864989

6o265يتـــ|بــــ نبــــيل عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد علوم بــــ سويفم|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن |حمد محمد عطيتـــ عبــــد |لو|حد55343|
5|439oف يم  ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ريه|م عبــــد|لخ|لق عبــــد| |بــــر|
رتـــ|م| محمد |لسيد حسن|349|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7768o6تـــمريض |لزق|زيق شهد خ|لد عبــــد |لغ محمد ج|د
7o3845|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |لسيد محمد |حمد |ل|خرس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| محمد محمد مصط عبــــيد37||34
4|2oo|رهحمد سم سعيد عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|

5o7849 ه ه| محمد محمد مر تـــج|ره |ل|سكندريهن
2697o||حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رمض|ن محمد رحمه
772o23ندستـــ |لزق|زيقحمد جم|ل |حمد عبــــد|لوه|بــــ يوسف
3477o7علوم ع شمسمحمد عبــــد|لعزيز محمد ك|مل
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يوسف محمد محمود محمد حس|ن328627
228o85رهه|يدى عص|م محمد رجبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9||58o ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم|جد صبــــرى حبــــيبــــ خليل ع| 
طبــــ ع شمسدير محرم محمد عبــــد|للطيف355595
|546o|تـــج|ره ع شمسع |حمد بــــدوى |حمد
حقوق طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لسميع |سم||9|48
82oo68ر |حمد |د|بــــ |لم |معتـــز |حمد عبــــد|لظ|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|ر| محمود محمد محمود عبــــد |لرسول|3|476
معهد ف ص سوه|جم| محمد |م عبــــد|لمجيد|833364
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء محمد عبــــد|لع|ل سيد|حمد نور 78|9|4
تـــربــــيتـــ طنط|مه| |حمد مر محمد99|||4
6899o9د|بــــ بــــ سويف|د| | ع|ئد فؤ|د عبــــد |لعزيز سلط|ن
علوم ج|معتـــ د |طخ|لد شكرى حس |للبــــ|ن5828|6
ندستـــ |سيوط  منيه محمد صل|ح طه|2|8778
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررو|ن حمدى معروف |لمدبــــو9|4785
49o774لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |رن| محمد عطيتـــ صبــــ ن
ى عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل442|2| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد ي
8877|o تـــمريض |سيوطص|بــــرين محمد ق|سم رشو|ن
ف محمد محمد|825685 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء |
تـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر محمد عبــــد|لو|حد بــــسيو 357637
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26368oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء ط|رق عبــــد|لعظيم ملي |حمد
ره|ندى جل|ل |لسيد عبــــد|لق|در6986| د|بــــ |لق|
صيدله حلو|نحمد محمود عبــــد |للطيف سليم|ن|84948
48|o8| رتـــ||ء مجدى شعبــــ|ن حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

طبــــ |سن|ن طنط|ع |لسيد ع جلهوم359|25
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسجنه ول|ء عبــــد|لعزيز عبــــد |لق|در |لف 7989|2

5o|45 لس مجدى من |م ثــــ|ر |لفيوم|ك
تـــربــــيتـــ ع شمسشنودتـــ كسبــــ|ن شكرى خليله352888
6o7568|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه خ|لد متـــو عل|م جرنه
756o2oيم |لهجر عبــــد|لعزيز وف|تـــمحمد |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
62o5o| |تـــج|ره ج|معتـــ د |طوحيد وحيد ع مصط خف
د|بــــ د |ط|يه عل|ء |م |لبــــربــــ |7855|6
5o|877|علوم ج|معتـــ د |طيم|ن محمد عبــــد|لمنعم عكوش
8|o268تـــج|ره بــــ سويفه|دي عنتـــر ثــــ|بــــتـــ جل|ل
|324o5رهسلوى ع|دل ز حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص |ل|سكندريهآل|ء جم|ل |حمد |لسيد |بــــو زيد9979|5
ه سم |حمد |لسيد |ل |د||272|4 |د|بــــ طنط|م
9oo892 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رن| ن| ع |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم كميل  |د مسعود 887522
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود ط|رق |حمد يوسف |حمد593|49
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرن| |حمد ع حسن838633
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمريم روم| ميل|د ذ 826587
5o5366تـــج|ره |ل|سكندريهم|ركو كميل عوض خليل
علوم طنط|دع|ء جمعه محمد كليبــــ432395
نوعيتـــ كفر |لشيخمنتـــ | م |لدين محمد محمد ع435796
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخ|ء حمدين عبــــد|لعزيز محمد محمد حمودتـــ|2||44
|3265o رهتـــ مصط حسن مصط ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
76|3o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسندى ذ كيل| |حمد
د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن مصط |لسيد مصط 75694|
ف صل|ح |لدين محمد عوده69|679 حقوق |لمنصورهحمد |
تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد |لعزيز |حمد |حمد يوسف|529463
53o2o5ندستـــ |لم |نسمتـــ رزق محمد طه |حمد
ى عبــــد |لنبــــي5|4849 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ه| محمد خ
رهمريم |حمد عز|لرج|ل بــــسيو 4|387| طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم |لمنصورهآل|ء سعد مصط محمد سليم439349
49732o|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخشيم|ء يح زكري| |لز
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسف|طمه سعيد ع حسن عزوز33||76
معهد ف ص |سو|نستـــيفن بــــطرس عطيه بــــطرس|869897
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود ع محمود ع طلبــــه446967
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن| جم|ل محمد عبــــد|لتـــو|بــــ82|264
6o9758علوم |لمنصوره |لسعيد |لرف| ملوحه
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نوعيتـــ كفر |لشيخدع|ء عبــــد|لع|ل سعد غ|زى ط|حون536|44
7o45o2ندستـــ |لزق|زيقلي ح|تـــم عبــــد |لمنصف عبــــد |لنبــــى فرج
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|سم عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لحليم482679
طبــــ |لمنصورهزي|د محمد سعد س|لم |حمد98|677
788o72|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء |لسيد حسن حسن زيد|ن|
ندستـــ بــــنه|نوره|ن نبــــيل عبــــد|لنبــــى |م|م سليم|ن|26332 كليتـــ 
27oo72ندى يم  يم فوزى |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفوزى |بــــر|
64o746تـــمريض |لزق|زيق محمد سعد محمد عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |للطيف عبــــد |له|دى عبــــد |للطيف جميل3777|4
|24|o2يم وف|تـــم|يكل ط|رق غ| |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
43|67oصيدله طنط|مصط مصط عبــــد |لجليل فرج

ره|ف|طمه عل|ء قر غ|نم|75|2 د|بــــ |لق|
6o4664تـــج|ره |لمنصورهريه|م عبــــد| عبــــد|لق|در محمد |لسيد
76955oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــه نوفل فتـــ |بــــوحطبــــ
|64o62| م ربــــي ع فرغ حقوق حلو|ند
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــرى محمد كم|ل عبــــد |لحميد246464
|259o9لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|فرح |حمد حس |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|رين| ميل|د فريد فهيم285438
8788o|| معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء حمدى خلف حس
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهكريستـــ | عبــــد |لمل|ك ز عطيه426652
معهد ف ص طنط|سم|ء بــــسيو عبــــد|لسل|م محمد عبــــد437754
246|o||ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد |يمن محمود فوزى شعبــــ|ن معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |س|مه ه|رون |م|م سيد347652
6oo325تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد |لرحمن مصبــــ|ح محمد سيف
7o6959ر|ء ع ف|روق ع علوم |لمنصورهف|طمه |لز

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح72755
رهسل |س|مه عبــــد |لق|در |حمد منصور7945| تـــج|ره |لق|

يم |حمد زين |264726 يم |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفر|ن| |بــــر|
4o537| لسن ع شمس|م مسعد محمود عبــــد |لغ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عل|ء ش|ذ سيد272249
تـــج|ره ع شمسسل|م و|ئل |لسيد |حمد|29|325
786o37|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لعزيز حبــــش
8o7o94|معهد ف ص بــــ سويفمل محمد |بــــو|لسبــــ|ع محمد
7o668||يم يم محمد |بــــر| طبــــ |لمنصورهحمد و|ئل |بــــر|
2332o7م ع|دل عبــــده ز يوسف تـــربــــيتـــ حلو|نن

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد خ|لد ع ع87792
تـــج|ره بــــنه|من|ر محسن عبــــد| عبــــد|332596
4o4237كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــكريم محمد محمود |حمد محمد
يم رزق322683 يتـــ|بــــ محمد سيد |بــــر| ندستـــ ع شمسم|
وف|تـــمحمود |يمن عنتـــر عبــــد|لمع223252 تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
م|م|442542 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء |نور مبــــروك ع 
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لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد سعيد ف|روق |ل|كحل269782
7o68|8|ه محمد نبــــيل عبــــد |لسل|م ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
8|33ooندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمصط محسن شعبــــ|ن دردير معهد ع| 
4o|977تـــج|ره طنط|عمرو |حمد محمد حسن رشو|ن
8956|o  رهجورج رأفتـــ حل يوسف طبــــ |لق|
6oo66oمعهد ف ص طنط|محمد سعد خلف سعيد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيم|ن سم محمود محمد|348239
7o7263معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ جمعه عص|م جمعه عبــــد |لسل|م |حمد
6o|298|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسل|م عبــــد |لبــــ| |لدسو عبــــد |لبــــ ك.تـــ. ف للبــــ
7o4338د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ محمود عطيه |بــــو مسلم
32323oلسن ع شمس|من|ر عمر حسن محمد
وز محمد رمض|ن محمد حم|ده476685 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهن
9o|67| عل|ج طبــــي قن|محمود منتـــ محمود |حمد
ع| إد|رتـــ وتـــكنولو | ش علوم ح|سبــــ كفر |لشيخنهله |حمد سعيد مسعود ج|د |447679
معهد ف تـــمريض سوه|ج ع|دل |لسيد |حمد محمد 753|92
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد جم|ل |حمد محمد سيد |حمد|695224

حقوق |لفيومجه|د خ|لد عبــــد |لفضيل رمض|ن66978
8|366oمعهد ف ص بــــ سويفك|ريم|ن عيد ر| دردير
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه محمد حسن محمد عبــــد |لفتـــ23692|
يم||3328| تـــج|ره |سيوطبــــ|نوبــــ يوسف شنودتـــ |بــــر|
769o64|تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشيه |م|م مصط حسن
342674| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيتـــ عم|د حس |حمد بــــيو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |لسيد ع فرج262335
طبــــ طنط|تـــسنيم محمود رجبــــ ح|فظ محمد428477
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــديوى |لسيد|27|33
يم حس 37|9|2 يم محمد |بــــر| ندستـــ حلو|نوليد |بــــر|
777oo2نوعيتـــ |لزق|زيقدين| محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ حس|م |حمد س|لم |حمد629392
6o56|o|تـــربــــيتـــ طنط||يه محمد عبــــد|لرؤف |لقطبــــ شتـــ
يم عبــــد|لع|ل437774 علوم ج|معتـــ د |طل|ء عم|د |حمد |بــــر|
34o493تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لحميد عطيتـــ عبــــد|لحميد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى |لعربــــى مصط محمد |بــــو قفه276638
867o6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمك|ريوس جرجس بــــهيج زكري

264o6|يبــــ ولع|ن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه|بــــ وجيه و
تـــج|ره |لزق|زيقسيف ي| صل|ح بــــند|رى عطيه634467
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء |حمد حس محمد|833525
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عطيه فكري خليفه|826496
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء زينهم فرج | ش| |259995
6o6632يم |حمد ه|شم تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمود |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره ع|دل فريد ص|لح عل|م692532
رتـــ دين| سعيد |حمد محمد326843 تـــمريض |لق|
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حقوق |سو|نمل سيد عوض حسن||8|845
|2738oوقمريم محمود محمد عبــــد |لص|دق ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
معهد ف تـــمريض |سو|نمصط |حمد سليم|ن محمد845758
نوعيتـــ |لم |محمد |سم|عيل ع محمود7264|8
679o72|تـــربــــيتـــ |لمنصورهع سعد ع عبــــد |لر|زق |بــــو |لمع
تـــج|ره دمنهورمحمد جم|ل فتـــ ع محمد عبــــده486767

رهف|طمتـــ |سم|عيل عبــــد |لتـــو|بــــ مصط 29|24 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ق9523|5 ف محمد محمد يوسف |ل ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــنوره|ن | ك.تـــ. ف للبــــ
77|o59نوعيتـــ |لزق|زيق |ر ع|دل س|لم حموده

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــتـــ| عبــــد|لرحيم سعد عبــــد|لرحيم373|2
85o753| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسم|ء منصور ع عبــــد|
رهعبــــد|لرحمن فيصل ج|بــــر ع527|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس عبــــد|لد|يم جبــــريل محمد68|832
|5||25| ه ع|دل ع سيد حسن |لش|ذ رهم صيدله |لق|
ل|ل طه مبــــ|رك|4888 ره|ه|جر  ثــــ|ر |لق|

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رحمه عبــــد|لمحسن عبــــد|لمحسن شح57|263
تـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــد |لعليم سيد |حمد من448594
9o52|||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن |حمد |بــــو|ليم |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط |حمد محمد بــــيو |لعو 344397
7543o5تـــج|ره سوه|جسل |حمد محمد مر

4786o|لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |بــــ|نوبــــ ي| صبــــ يوسف
نوعيتـــ بــــور سعيدزي|د ط|رق محمد |م|ن عبــــد|لمنعم مصط |78845
نوعيتـــ بــــنه|يتـــ |حمد ف|روق محمد ع يوسف|339387
5||87o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد محمود نعيم محروس حربــــى
زر|عه ع شمسرحمتـــ مصط |حمد محمد|33||3
765855| نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدسم|ء |س|مه عوض محمد |لعيو

طبــــ |لفيومن عم|د ع محمد|73479
معهد ف ص طنط|ريم مصط سمع|ن حسن سل|مه429295

رهخ|لد سعيد حس|ن محمد9832| حقوق |لق|
|د|بــــ بــــنه|بــــسنتـــ جرجس صبــــ |بــــو |ليم 354549

599o6علوم حلو|نمحمد |حمد محمود عبــــد |لمجيد
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد| رفعتـــ رجبــــ طلبــــه |حمد ع9962|4
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمعتـــز محمد عبــــد|لحفيظ محمد588|23
|3o49oف فتـــ ج|د |لربــــ ين | ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ش ل|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لر|زق مبــــدي ع |7|837
يم778887  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند |لسيد منصور |بــــر|
9o|3|7|حه وفن|دق |ل|ق يه كم|ل خل|ف |بــــوخريص| 
معهد ف ص بــــنه|محمود رض| محمود |حمد262748
معهد ف ص |سم|عيليهم عز|م سل ل| 42|756
معهد ف ص |سيوط غ|بــــى |ل سدر|ك فؤ|د|886763
25oo52زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر مجدى محمد |لدعبــــ|س
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|7o54يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|بــــسمه عم|د عبــــد |لكريم |بــــر|
صيدله حلو|نعل|ء كم|ل |لسيد محمد25|782
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رين| |سحق لوق| تـــ|درس863954
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن عل|ء محمد |لسنط|وى|9738|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم عبــــد|لع|ل مخيمر عبــــد|لع|ل 896386
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى نمر شو ذ 73|499
تـــج|ره طنط|محمود مصط محمود عوض |بــــو حطبــــ3259|6
6o5339زر|عه |لمنصوره ع|صم عبــــد| عبــــد|لمجيد
62o77|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طويد| طلعتـــ حسن محمد سويلم
777o94تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس| محمود فوزى محمود
752365| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد فتـــ |حمد محمودمتـــو
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفكريم محمد مرتـــ محمد عمر|ن258632
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط محمود عبــــ|س مصط 632|86
36o7o|ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد|لرؤف عثــــم|ن سيد بــــكرى
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد عل|ء |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |لعظيم 427|68
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم ع |لسيد |لسيد |لغبــــ|رى|5|9|6
زر|عه |لزق|زيقمحمد |لسيد |حمد عبــــد|لعزيز98|784
88||7o|ء سحيم محمد سحيم| معهد ف ص |سيوط 
6o|786|ه مصط |سم|عيل لعج صيدله طنط|م
6|4|o9رهند| حس محمد حس فوده عل|ج طبــــي |لق|
62o9o7تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــنور| مصط رزق مصط نو|ره
75669o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|يز عوده حسن حس
49628oنيدى كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورندى س| محمد محمد 
6|o|42|نوعيتـــ طنط|يم|ن عبــــد |لخ|لق ن سعد|تـــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ط|رق |حمد محمود7|5249
يم |حمد|3|757 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهد | حس |بــــر|
رتـــمحمد خ|لد حم|د ع29929 علوم ري|ضتـــ |لق|

69o76oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريه|م نزيه عبــــد |لمنعم عبــــد |لجو|د
8498o8معهد ف ص |سيوطر| | ر|فتـــ محمد محمد
9o27o5|معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد ع|طف فتـــ |لسيد

52559| لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|بــــتـــس|م مجدى حس ع
2269o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد حسن عبــــد|لرحيم تـــ |ن
5o49|4ي|م م|جد لبــــيبــــ سف عوض كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|در محمد صبــــرى |لسيد |لع|لم246763
76o2||ندستـــ |لسويسيوسف رأفتـــ فهيم جبــــره جرجس
حقوق |ل|سكندريهسل |حمد مصط محمد من 483546
زر|عه طنط|بــــسنتـــ نور|لدين عبــــد|لعزيز يوسف|43424

زر|عه ع شمسمحمد |كر| ج| محمد |لخم|م32566
ندستـــ |لمنصورهع كرم ع |سم|عيل يوسف|69748
تـــربــــيتـــ |لم |يه منصور ربــــيع عثــــم|ن|952|82
حقوق حلو|نحمد مصط |حمد محمد طميش||48|22
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223o7رهي|سم حس|م سعيد |سم|عيل ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــسمه طه عبــــد|لحكيم |لش|طر847954
77o287زر|عه |لزق|زيقعمر سعيد غريبــــ شح|تـــتـــ صقر
يم محمد |بــــر62933| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
|248|oيم رمض|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|تـــ عمرو |بــــر|
ف سعيد |ل|سك| |248734 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| |
|65oo7|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه خ|لد حسن عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريه|م رض| محمد مدكور428386
ليل محمد سليم|ن768745 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن عبــــد | 
6967o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد ن |حمد |حمد عبــــده
تـــج|ره طنط|ل|ء سيد |حمد |حمد محمد س|لَم|2942|4
33|oo9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن محمد عبــــد|لرؤوف |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |س|مه |لسعيد محمد ش| 477825
63686oنوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لسل|م ع|دل عبــــد |لسل|م جمعه
يم ح|مد محمد ح|مد|42|3|7 حقوق |لمنصورهبــــر|
ندستـــ كفر |لشيخحمد |لشح|تـــ |لحسي |لحسي |453372
4o29o3|تـــج|ره دمنهورحمد محمود ذ محمود
تـــربــــيتـــ دمنهوررحمتـــ محمد عبــــد |لكريم س|لم |بــــو بــــكر|49727
85o89||نوعيتـــ |سيوطيم|ن حسن سليم|ن محمد
7o696|ري|ض |طف|ل |لمنصورهلي |لسيد محمد محمد عوض
44|o|8نوعيتـــ كفر |لشيخمريم عوض محمود |لش|ف
تـــربــــيتـــ ع شمسم | فتـــ فكري |بــــو |لغيط33645|
ندستـــ أسو|نن محمود عبــــد |لمنعم سعودى5935||
|329o9معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــريه|م رض| عبــــد |لمجيد محمد عبــــ|ده
يم سل|مه 5849|7 د|بــــ |لمنصوره||بــــتـــه|ل محمد فه |بــــر|
3|o978تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ مجدى محمد سعد
499|o7|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنور خ|لد عبــــد |لر|زق |حمد |غ
637387| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد ممدوح |حمد حسن |لدرك
|67o59كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود مجدى دسو |لسيد
رهعل|ء محمد ن|دى عبــــد | |حمد||2443 تـــج|ره |لق|
|3o828رهمحمد خ|لد محمد مع|ذ تـــج|ره |لق|
82o625د|بــــ |لم |سيد عبــــد|لحكيم عبــــد|لحميد عبــــد|لحكيم|
ف عبــــد|لحميد حسن نديم254992 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسنتـــ |
صيدله |ل|سكندريهإين|س عبــــد |لرحمن حس عبــــد |لرحمن زم462278
62oo29ندستـــ بــــور سعيدمحمود رجبــــ محمود حسن |لل|وندى
6858o|علوم |لمنصورهن|ديه طه عبــــده |لشح|تـــ فودتـــ
ى عزيز336486 ن| ع|طف بــــ تـــج|ره ع شمسف
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدندى خ|لد محمد ع |حمد764828
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديه|له محمد محمود محمد272698
9|22o8 تـــج|ره سوه|جذكرى |لقس فيلبــــس ذكرى ي
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه محمد صل|ح عطيه محمد عطيه287454
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8389o8تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمرن| س| عد س|ويرس
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر حمدى |لسيد |لغريبــــ333267
3|33o7 |ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عمر عبــــد|لفتـــ|ح ش

رهيوسف وليد عطيتـــ |بــــو |لعل|37428 حقوق |لق|
صيدله طنط|ه|يدى حس|م محمد حبــــيبــــ433948
يف |لطوبــــ 694667 معهد ف ص |لمنصورهمريم |حمد |لبــــدوى |حمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود سعد حمد|ن ن|367552
68962oى عبــــد |لستـــ|ر |لسيد عطيه معهد ف ص |لمنصورهعل| ي
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود رض| عرفه جمعه8|6929
2325o2ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رح|بــــ محمود محمد مر
رى544|33 تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد| |لعر| |لجو
7o594||طبــــ |لمنصورهمل |حمد مرزوق ع ج|د|لحق
9oo548|يم يم محمود |بــــر| زر|عه سوه|ج ل|ء |بــــر|
|6o477رتـــ |لجديدتـــ|يوسف عل|م حل |لسيد ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
ونيك| ثــــروتـــ بــــ |م تـــ|درس7|425| تـــربــــيتـــ ع شمسف
يم عبــــد |لمقصود|6939|7 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسم|ء عل|ء |بــــر|
7o||97تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن س| |لسيد محمد |بــــر
9|878o كليتـــ |أللسن بــــ سويفنرم عل|ء تـــ|ج ع

7572oد|بــــ |لفيوم|ط|رق سيد ع |حمد
تـــ|حمد وجيه رمض|ن بــــسيو ع نعيم|529478 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
78o9|9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقع حسن عبــــد |لحميد |لسيد محمود سعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمصط مهر|ن شعبــــ|ن عم|ره 76|893
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| مصط ز سيد|حمد فرح|تـــ249467
76962oى يد عبــــد |لبــــديع |لع آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد |بــــو |ل
تـــج|ره دمنهوريه ط|رق ك|مل محمد عبــــد|لشهيد|4745|5
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيتـــ |يه|بــــ ع ج|د|359496
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند عبــــد |لسل|م عبــــد |لفتـــ|ح غريبــــ757585
يم |لسيد|7|6|3| ره||ء |لسيد |بــــر| د|بــــ |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مريم محسن مصط حبــــيبــــ5487|2
حقوق |سيوطنور|ن عبــــد|لمنعم |سم|عيل محمد |878375
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|سم محمد حسن عبــــ|دي825799
4o6737يم |حمد عبــــد |لوه|بــــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه خ|لد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محروس |لسيد محروس|695784
252o|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|له|دى محمد عبــــد|له|دى بــــسيو
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ |لسيد محمد محمد339792
7o|489 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم |لفض| |بــــو عربــــ حس
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد |لسيد بــــيو محمد493|77

رهملك عص|م كم|ل عبــــده8|75| عل|ج طبــــي |لق|
85o86|معهد ف ص |سيوطف|طمه كم|ل محمد حسن
6o37|5يم صيدله |لمنصورهمحمد تـــوكل محمد |بــــر|
7oo657تـــج|ره |لمنصورهحسن محمد حسن عبــــد |لرحمن ع|مر
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إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى|ء حبــــ شعبــــ|ن عنتـــر|4738|4
429|o2طبــــ بــــنه|دع|ء |حمد محمود عبــــد | جعيم
يم |لضوى5937|4 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأسم|ء خ|لد فريد |بــــر|
يم عزيز|48753| د|بــــ حلو|ن|م| ثــــروتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى ع|دل ك|مل |م|م|35876
|36948| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد صل|ح محمد |لنبــــوى ع
|6o478ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف محمد عبــــد |لوكيل محمد مر
يم زعرور78|4|6 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رض| |لعر| |بــــر|
|د|بــــ طنط|صبــــ|ح مصط فتـــ حم|د43|2|6
5o6839تـــج|ره |ل|سكندريهندى عص|م سعد شعيبــــ مو
حقوق سوه|جح|تـــم محمد ص|بــــر محمد  923973
8|42ooد|بــــ |لم |محمد ربــــيع عبــــد|لفتـــ|ح خليل|
64o883|ندستـــ بــــلبــــيسعبــــد |لرحمن خ|لد حسن يوسف |بــــر ع| 
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخكريم محمد عبــــد|لغ حسن كريم|44226
طبــــ طنط|عبــــد|لرحمن م|جد عبــــد|لرحمن دبــــور429986
856o|2|تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحفيظ
4537o8|د ندستـــ كفر |لشيخحمد |يمن بــــدر عبــــد |لق|درمج|

25o72يم رزق ر |بــــر| م م| رهج صيدله |لق|
يم عبــــد |للطيف |بــــر2|9|75 ندستـــ ع شمسعبــــد | |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|له حس|م محمد نو|ر675837
تـــج|ره ع شمسنوره|ن خ|لد رفعتـــ عبــــد|لبــــ|رى|963|3
ف |حمد |لهو|رى|6|6|3| حقوق حلو|ن|ء |
348oo4| تـــج|ره ع شمسحمد ط|رق عبــــد|لرحمن |لطو
د|بــــ ع شمس|ندى محمود |بــــو |لق|سم |حمد42325|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعل|ء صبــــ عبــــد |لخ|لق سليم|ن حبــــش448742
يم |بــــوفد429823 يم يوسف |بــــر| معهد ف ص طنط|يوسف |بــــر|
علوم دمنهورنور|ن دسو رش|د |لمغربــــى سل|مه|952|5
6o2236 و معهد ف ص طنط|ي|ر| حسن رمض|ن حسن |ل
د|بــــ ع شمس||ء محمد عبــــد |لمقتـــدر عبــــد |لعزيز|39|6|
د|بــــ |سو|ن|ي| صفوتـــ محمد يوسف أبــــو ع|مر484375
حقوق |ل|سكندريهحمد ط|رق محمد محمد |لشيتـــ| |5659|4
7o9459|ري|ض |طف|ل |لمنصورهع |ء عبــــد |لرءوف |حمد ع |لشن

5|o96|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|نس |س|مه محمد ج|د |لحق
ش|م نزيه عفي 2536|3 علوم ع شمسسيف |لدين 
يف |لسيد عمر منصور622678 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد | 

6824o|ه |حمد حسن معوض تـــربــــيتـــ |لفيومم
4o55|5تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | فتـــ |لسيد سعيد سليم
|493o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهند |حمد ف|روق محمد
44o|o2تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخكريمه خ|لد فوزى عبــــد|لمحسن
5|794o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمل صبــــرى |سم|عيل ن|
طبــــ طنط|كرم محمد كرم |لمغربــــي|42957
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8o8258يم تـــج|ره بــــ سويفكرستـــ | نش|تـــ لح |بــــر|
7oo376رهتـــسنيم نشأتـــ حس محمد |لسيد طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم ع|طف عطيتـــ جريس358363
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد محمود محمد |لسيد عبــــيد|339892

2246o|رهحمد بــــدوى ص|لح سليم|ن حقوق |لق|
|5o932رتـــ|من|ر محمد مو حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o8456علوم |لمنصوره |لسيد م|جد مصط |لع|لم
9o2o34 معهد ف ص سوه|جبــــرسوم عري|ن تـــ|مر قري|قص
طبــــ |سن|ن ع شمسل|ء سم ص|بــــر عبــــد ربــــه|348366
وتـــ حس|م |لدين فتـــ ح|مد زعلوك436698 علوم |لمنصورهز

رهحمد خلف |حمد طنط|وي|7|444 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
863o35يم |عبــــد|لكريم خ|لد فخري |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
|3|3ooتـــج|ره ع شمسعص|م |حمد ع درويش
8o9|2| يم ع تـــج|ره بــــ سويفمحمود |لسيد |بــــر|
د|بــــ |سيوط|عيده عز عيد تـــوفيق 888954

85o84ندستـــ حلو|نتـــ|مر |حمد رمض|ن محمد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |لسيد سليم|ن |لسيد عبــــد |لرحمن775799
84825o| معهد ف تـــمريض |سو|نحمد حس|ن عبــــد| حس|ن
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء فتـــ عبــــد | ع |لش| |8788|4

5|8o7|د|بــــ بــــ سويف|مه| نور |لدين عبــــد |لبــــ| عبــــد |لظ
يم محمد لبــــن|623543 علوم ج|معتـــ د |طسم|ء |بــــر|
26539oيم ع |لغريبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمود دسو |بــــر|
حقوق د |طزينبــــ سليم|ن |بــــو|لمع| د|ود7897|6
4o4294تـــج|ره دمنهورسم |يمن سم ش|كر |لجندى
22399oرهرن| عبــــد|لق|در محمود محمد تـــج|ره |لق|
9|o444 تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــ|س عبــــد|لعظيم س|لم عوض
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو |حمد محمد بــــدر|ن حرحش488298
رتـــ|منه | ع ع ع حس 244|77 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o7||7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم ي م |حمد |لحش|تـــ
ري272|69 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهوس|م |حمد فوزى |لجو
|287o2حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عبــــد |لمحسن |حمد ع
7o88|4ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد |لقن|وى حسن غ|نم
وف|تـــع |لدين صبــــرى ع قطبــــ527885 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

رهدى سم محمد |لش|ذ4978| ندستـــ |لق|
762o|8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــه |لسيد عبــــد |لسل|م محمد
يف |حمد عبــــد |لعزيز5654|| رهد| |  تـــج|ره |لق|
7o8639تـــج|ره |لمنصورهف|رس ف|يز ع عبــــده ع ج|د
|6|9|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لحكيم
776o2تـــ عبــــد |لو|حد محمد عبــــد |لو|حد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومم

حقوق |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|لرحمن45|639
7o|42o د|بــــ |لمنصوره|مل محمد |بــــو|لمح|سن شح|تـــه محمد
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حقوق بــــ سويف|ء فتـــح | عبــــد|لش| عبــــد|لحكيم5||5|8
24737oره|محمود محمد عبــــد|لق|در |لعزبــــه عل|م |لق|
22|66oرهعمر حس فتـــ رمض|ن تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنرم سعيد عبــــد |لرحمن يسن  |م7|482|
78538oطبــــ |لزق|زيقمرو|ن محمد محمد |لسيد
ى678842 معهد ف ص |لمنصورهيم|ن |لمر |لسيد |لمر |لحنتـــ
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|حسن محمد ص|بــــر محمد رضو|ن593|75
8o8|33علوم |لم |دين| رض| محمد |سم|عيل
علوم |سيوطس|ره عص|م |لدين شح|تـــه ج|بــــر  876827
يم2|632| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ر محمد عبــــ|س محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد ج|بــــر محمد عبــــد |لع|ل ضيف 486765

قتـــص|د م حلو|ن|ه|جر صل|ح |لسيد محمود37|47
ف عبــــد |لسيد شفيق955|5| د|بــــ حلو|ن|مريم |
علوم ج|معتـــ د |طس| صبــــرى ج|بــــر |لجز|ر9955|6
حقوق |سيوطزينبــــ ي| |حمد حس|ن 5|8862
علوم |لمنصورهيه محسن شو عبــــد |لن|فع محمد|685276
834|2o|فنون جميله فنون |ل|قمنيه محمد عي سعد
ندستـــ ع شمسحن محمود |لمر |لمر63333|
4o3|63 حقوق |ل|سكندريهه|جر سعيد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لرحمن
يم|785386 تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عبــــد |لجو|د |بــــر|

65o95د|بــــ |لفيوم|ع وليد ع محمد
4o8828يم |لشيخ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|فريده سم |لسيد إبــــر|
ى منصور عبــــد|لغ 325865 ره|ف|تـــن ي د|بــــ |لق|

5|78oد|بــــ بــــ سويف|شيم|ء جم|ل خلف عبــــد |لعظيم
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سم|ء حل |حمد سليم|843225
تـــمريض |سيوطن|ء |سعد رشدى |سعد  33|879
تـــج|ره طنط|دع|ء س| محمد صبــــره772||4
34o9o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم محمد محمود محمد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |سيوطر| | ممدوح عبــــد|لرسول عبــــد|لرحمن272667
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد فرح|تـــ عبــــد|لق|در |لسعيد347||5
حقوق |لمنصورهشه|بــــ عبــــد | عبــــد |لعظيم عبــــد |82294

6339|oد|بــــ |لزق|زيق|محمود صل|ح عوض عبــــد |لمقصود
9o6298|ف شعبــــ|ن |سم|عيل تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء |
64|3o6|يم سليم|ن تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
44o839كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد بــــدر محمد ز
62o|87معهد ف ص بــــور سعيدآيه عبــــده ص|لح عبــــده |لغو|بــــ
5o3277تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهض |حمد عبــــد |له|دى عبــــد | |لق
|2o353صيدله ع شمسيوسف ح|زم ع|دل حليم
9o25|o طبــــ سوه|جخلود ممدوح محمد عبــــد|لع|ل
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد عبــــد | محمد بــــكرى جنبــــ779594
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد | |حمد ع |حمد947|76
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يف ع|رف عبــــد |لع|ل محمد229452 رهرو|ن  تـــج|ره |لق|
|49o28يم |حمد رهنرم عوض |بــــر| طبــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد حسن بــــسيو عبــــد|لخ|لق8677|4

73o72|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء فتـــ |حمد عبــــد |لخ|لق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسه| عبــــد|له|دى طه رف| 89||88
3||o57|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ل|ء جم|ل عل|ء |لدين |لسيد
حقوق بــــنه|ل|ء سيد |حمد فتـــ عبــــيد|266758
يثــــم |سم|عيل فرح|تـــ|325962 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء 
6973o||يم علوم ج|معتـــ د |طم| عم|د |حمد |حمد |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|مريم رمض|ن عبــــد|لغ سليم|ن23958
4o6oo|د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |حمد |لسعيد حسن |بــــو|لحسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|د |نه |س|مه وليم مسعد ف|نوس453|5|
6o97||زر|عه |لمنصورهآيه فتـــ ع |لم |وى
زر|عه مشتـــهريتـــ ع|دل مصط محمود بــــحر|64|345
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر |حمد مصط |حمد |87888
27o4o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |لسيد |لسيد حسن حرحش
|د|بــــ بــــنه|فرحتـــ |يمن محمد ش| 329649
7636o8 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدد | محمد عبــــد |لحميد حن
كليتـــ طبــــ أسو|نع|مر |حمد عبــــد|لد|يم حس |74|84
نوعيتـــ بــــور سعيدمنه | |لسيد فوزى محمد ر| محمد حج|76349
يم عبــــد |لرحيم2||627 د|بــــ |لزق|زيق|محمد عم|د محمد |بــــر|
33|9o8علوم بــــنه|مكسيموس ع|دل عز |سكندر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر سعيد طلعتـــ فه79|36|
78o|36|يم عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخمن|ر محفوظ حمدي محمد درويش437258
5o4|25تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | ج|بــــر متـــو محمود محمد
26o3|3ره|نرم س| خليل عبــــد|لمقصود ثــــ|ر |لق|
ر محمد عبــــد |لمقصود سويد529648 تـــ|ز| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره سوه|جبــــسمه محمد خليفه محمد864733
258o67 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد بــــسيو |لسيد بــــسيو
636o75| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء فتـــ عبــــد| |لحسي
يم|772|3 ش|م عبــــ|س |بــــر| حقوق ع شمسعمرو 
4|897oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد محمد ع عبــــد|لسل|م |لجد|وى
5o38|8صيدله |ل|سكندريهح|زم حمدى |حمد شح|تـــه
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر محمود حسن محمود499864
حقوق ع شمسه|له سلط|ن سيد عبــــد|لحميد347467
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد رمض|ن عبــــد|لو|حد |دريس|9|2588
يم|336235 د|بــــ ع شمس|يم|ن حس ند| |بــــر|
لس مر|د حل شلبــــي853354 تـــج|ره بــــ سويفك
7o55|2طبــــ |لمنصورهعمر |س|مه جم|ل عبــــد |لمقصود
54o|8|تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد عبــــد|لص|دق سعد عبــــد| ع متـــو
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يم55|769 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر حميد عوده |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخشيم|ء جو|د صد محمد مقلد462248
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رفيق شبــــل عنتـــر ع|شور4|89|4
ندستـــ حلو|ننطون سعد ج|د ش|كر|36497
63o37تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن|دين عص|م |لص|وي عبــــد |لعظيم

9o3545 معهد ف تـــمريض سوه|ج مري|نه |سح|ق شفيع عي
يم عثــــم|854294 يم |بــــر| تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |بــــر|
ش|م فهيم ح|مد جمعه675457 حقوق |لمنصورهند 
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــنوره|ن |حمد حس عبــــد|لو|حد|28597
889|o9|تـــربــــيتـــ |سيوط حمد سل|مه سيد محمد
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه محمد |حمد لط محمد25942|
يم4534|8 معهد ف ص بــــ سويفمل|ك من يوسف |بــــر|
4889o7|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء ن| يونس عبــــد|لحفيظ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنوره|ن أحمد |لسيد |لسيد9586|6
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد منصور ن|فع ذ |حمد36||33
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرو|ن وليد فؤ|د |لجم|ل435453
7654o3صيدله |ل|سكندريهع محمد بــــه|ء |لدين ع محمود شط
يم سل|مه|9865|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد عص|م محمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفيه بــــدوى سيد جمعه|83595
27|o62يم رضو يم عبــــد |لحميد |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرو|ن |بــــر|
699o5oر محمد عي تـــج|ره |لمنصورهد | عل|ء م|
9o29o||يم ن| عثــــم|ن صديق تـــج|ره سوه|ج بــــر|
6o8894معهد ف ص طنط|يم عبــــد|لفتـــ|ح ع بــــدر
طبــــ كفر |لشيخس|ره عمرو محمود مط|وع689583
ندستـــ |ل|سكندريهش|م محمد عبــــد |لحكم حسبــــ خلف 446373
26256o |ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد ك|مل محمد |لعن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــسنتـــ عبــــد| مصط محمد مصط 574|52
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ|ء محمد وفدى |لمهدى ن|صف|692733
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد سيد |حمد |حمد |لنج|ر373|25
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد |سل|م حسن |حمد عفي 765677
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|عمرو |حمد |لش|ذ يوسف |لش|ذ|44495
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزي|د ط|رق حسن |حمد مصط 637829
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــه|جر ع|طف محمد خليل 895882
ه عبــــ|س فر|ج عبــــ|س|88|263 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
ر رمض|ن ص|لح9468|5 تـــربــــيتـــ دمنهورمريم م|
263o96ف ر عبــــد|لحكيم  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|غ|ده م|
تـــج|ره طنط|ع |ء عبــــد |لنبــــى ع خليفه |لف|ر428997
رتـــ|حن|ن خ|لد |لسيد عبــــيه254248 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
64o32oيم حسن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره عبــــد|لعزيز سعيد |بــــر|
رهز|يد حن ع زين |لع|بــــدين44382| زر|عه |لق|
4979o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوررن ع|دل ح|مد أبــــوحطبــــ
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62oo9||د|ن عطيه |لغريبــــ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء ع|دل و
حقوق |لمنصوره|حمد محمد |حمد عبــــ|س |بــــو |لنج|693436
معهد ف ص |لمنصورهزينبــــ حسن |بــــو بــــكر محمد محمد3|6973
6286o2تـــج|ره سوه|جي|سم ع|طف أبــــوزيد محمد
3|||o2 تـــربــــيتـــ حلو|نند |لسيد |بــــو|لفتـــوح مصط
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسثــــ|بــــتـــ ي| ثــــ|بــــتـــ موريد757227
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لعزيز ج|بــــ | عبــــد |لعزيز ع محمد694884
2|59o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه |حمد عبــــد|لعزيز ج|د
6|422oيم عبــــد | كس|بــــ حقوق |لمنصورهعبــــد | إبــــر|
4o67|7ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــتـــ فرج محمود عطيتـــ عبــــد |لنعيم
483o|9 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنوره|ن رض| |لسيد عبــــد|له|دى ج
868o|6تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسنتـــ عبــــد|لجو|د محمد محمد
علوم |لعريش/ري|ضتـــ|ء خ|لد رجبــــ سعد محمود مر|د||52772
755o57علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد نور |لدين ع مغربــــي
896ooo|ر|ء ع|طف عبــــد|لمبــــدى عطيتـــ تـــربــــيتـــ سوه|ج لز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء عيد س|لم شديد|6|283|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف فرج محمد محمد436|26
5|4o64جرس تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمتـــ عبــــد | حسن عبــــد|لحميد 
د|بــــ كفر |لشيخ|ريم ح|مد حل مشعل|948|4
رهيه |حمد عبــــد |للطيف |لسيد |لنج|ر|626395 عل|ج طبــــي |لق|
لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|ل|ء أيمن محمد محمد |لغمرى|629542
علوم ج|معتـــ د |ط محمد ع |لعسكري436967
269575| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيل سليم|ن محمد |لخو
2368o8رهد|رين وجيه محمد |سم|عيل ندستـــ |لق|
تـــج|ره سوه|جفلوبــــ|تـــ رفعتـــ جريس غ| 3||838
5o7586تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن ط|رق ج|بــــر ع سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|ر| س| محمد درويش|25993
62467o|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسل|م محمد |حمد متـــ
لسن ع شمس|منه | |حمد عبــــد|لنعيم |حمد222434
78o49oيم رجبــــ عبــــد|له|دى تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقع |ء |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | بــــولس ملك |سعد  879963
يم محمد يوسف484479 يم ع|دل |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
89o5o3علوم ري|ضتـــ |سيوطحس|م |لدين ن| عبــــد|لعظيم |بــــر
د|بــــ |سيوط| حمد شعبــــ|ن عبــــد|لمعبــــود فرج|2|8873
ر فه |لقط|ن|652||7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد م|
نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه |حمد عبــــد |لمنعم محمد |حمد2|6357
ش|م محمد فهيم مصط |47836 حقوق |ل|سكندريهنور 

نوعيتـــ |لفيومدى |حمد مصط حميده69347
84o545يم ر |بــــر| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نسمه حسن |لط|
||75o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل سعيد محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده رجبــــ حسن سليم|ن825563
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لسن ع شمس|غ|ده محمد عبــــد |لرحمن |لسيدعبــــد 242|6|
يم خ|لد س|لم حسن|769454 تـــربــــيتـــ |لعريشبــــر|
9o42o6 د|بــــ سوه|ج|محمود ح|رص محمد محمود
طبــــ بــــيطرى بــــنه|دى |لسيد محمود عبــــد|لعزيز رمض|329568
9o8|6|ه عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لل|ه |بــــورح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
ش|م عطيه محمد |لبــــرش|5984|6 ندستـــ د |طحمد 
حقوق |لمنصورهد| | مجدى رأفتـــ خليل687246
835o86 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ جل|ل رمض|ن مو
يم حشيش636572 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمود صل|ح |حمد |بــــر|
|5|o38لسن ع شمس|د | معتـــز عبــــد |لعظيم عبــــد |لجليل
45o569| |ف عبــــد|لحليم |لخلو ندستـــ طنط|حمد |
يم حسن |لح|ج حسن983||5 طبــــ بــــيطرى دمنهورحسن إبــــر|
|6o875كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه محمد ص|لح محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم محسن عبــــد |لموجود عبــــد |لحميد753258
تـــج|ره |سيوطد| | |لسيد محمد |لسيد356525
75o7o2يم |حمد خليل ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــسنتـــ |حمد |بــــر|
8|o6|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|ديه حسن محمد حسن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه تـــر محمد سعيد سلط|ن |لجبــــ|753486
علوم |لزق|زيقمل ف|رس محمد يوسف محمد ر| 774587

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمود محمد سعد بــــغد|دى54274
يم446959  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــمحمد مصط محمود |لبــــ|ز |بــــر|
ى255397  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم| ع|دل عبــــد|لعزيز حسن |لم
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــغنوتـــ سعد |لدين عبــــد |لعزيز سعد خليل483634
م يوسف صبــــرى يوسف محمد|6|5|75 حقوق |لمنصورهد
6|39|oتـــج|ره طنط|محمد سعد ي|س سويلم

حقوق حلو|نفرح |حمد حس محمد437|3
7o|36صيدلتـــ |لفيومعمر عبــــد| سيد سليم|ن

يم8|82|2 رهزي|د رفعتـــ |لنفي |بــــر| تـــج|ره |لق|
4847o9تـــج|ره |ل|سكندريهع حسن صبــــ محمد ح|فظ
صيدلتـــ بــــورسعيدريم عص|م |حمد عثــــم|ن ج|دو462|75
|2o6o8ندستـــ ع شمسحمد مجدى عبــــد |لستـــ|ر |لسيد شتـــله
75o74oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |س|مه محمد حسن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم |حمد عبــــد |لحميد خليل753634
ثــــ|ر |لفيوم|يتـــ |يمن عبــــد|لوه|بــــ محمود||32598
ره|م|ي| محمد صل|ح ع |لروبــــى25452| د|بــــ |لق|
وف|تـــبــــدر صل|ح محمد محمود|2|758 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|27|ooش|م محمود حسن |لوكيل رهنور|ن  طبــــ بــــيطرى |لق|
ف فتـــوح محمود5||335 د|بــــ ع شمس|ي|سم |
5o4o82ف فتـــ عبــــد |للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفتـــ |

67o26| وف|تـــل|ء |حمد عيد ش|ف معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
25oo6زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن |بــــو |لحسن |لش|ذ |بــــو  |لوف
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|425ooر عبــــد |لحميد صيدله ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد م|
يم شح|تـــه822486 |لسن |لم |حم|ده بــــه|ء |بــــر|
85|5o8يف ندستـــ |سيوطسعيد ذ ذ عبــــد|لمقصود 
489|4oد|بــــ دمنهور|ندى جم|ل محمد ع |لنج|ر
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم|ل محمود سيد|حمد ك|مل|826882
ين س|لم سل صبــــ|ح2|7689 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشن
2364o7رهس|ره عبــــد|لمنعم ع حم|د طبــــ |لق|
علوم بــــنه|زي|د صبــــرى |لسيد عبــــد|لمع حج|5|3284

2o|47 تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد| حسن |سم|عيل حس
89853o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد جم|ل محمد مصط
علوم ج|معتـــ د |طندى محمد ع عطيه  |م6876|6
4oo748يم يثــــم مر |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حن 
9o3476  |د|بــــ سوه|ج|م|رتـــ | رمسيس سعيد عبــــد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعبــــد| خ|لد محمد |لمغربــــى حسن محمد526492
35o92|يم تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |س|مه ص|بــــر مختـــ|ر|بــــر|
75|86oلسن ع شمس|سيف ح|تـــم حسن فر|ج

5729oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرحمه مصط بــــدوي معوض
رهمحمد مسعد محمود |لص|وى|4692 تـــج|ره |لق|

حقوق حلو|نعبــــد| جم|ل عبــــد| ع4232|3
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمصط محمد مصط عبــــد |لع| |424883

رهسيد |س|مه سيد خليل25|28 تـــج|ره |لق|
5|773o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ل|ء ع |بــــو |لن سويلم

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|دين| محمود عبــــد |لرؤوف مصط 7636|
رهبــــسنتـــ س|مح كم|ل |لسبــــ| جل|ل267239 عل|ج طبــــي |لق|
329o7|ره تـــج|ره بــــنه|حمد عفتـــ خلف | |لسيد عفي ز
5o9596 طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد جمعتـــ عبــــد |لق|در عبــــد |لجليل
يم452557 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكريم عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| معهد ع| 

436o||يم تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه |حمد عبــــد |لعليم |بــــر|
7o38o6ه حس |لش|ف عبــــد |لحميد |بــــو ط معهد ف تـــمريض |لمنصوره م
7o3925تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو |حمد صديق عبــــد |لفتـــ|ح  |ل
د|بــــ ع شمس|شيم|ء ن| حس عبــــد|لر|زق محمد345732
257o3oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضوى محمد عبــــد|لمنعم سلطح
439oooطبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن ع|طف مصط عبــــد|لع
حقوق طنط|سيد منتـــ سيد حن بــــغد|دي4588|4
ندى|337|6 ندستـــ طنط|سم|عيل محروس |سم|عيل محمد 
763o97نوعيتـــ بــــور سعيدندى محمد ز محمد مر
طبــــ |سيوطدع|ء مصط شو عبــــد|لن| 876826

ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهمحمود |حمد عبــــد |لغف|ر جوده45576
و عبــــد |لغ محمد756289 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد | |م
2|68o3 تـــج|ره ع شمس |ر محمد |لسيد محمد خ
8|8o79 نوعيتـــ |لم |رفيق رفعتـــ عد حن
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حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع|طف مصط محمد |بــــو دريع253635
تـــج|ره |ل|سكندريهن| عمرو صبــــ سعيد بــــيو 478277
نوعيتـــ فنيه |سيوطنشوى نبــــيه محمود عبــــد|لح| فظ 852|89
ندستـــ ع شمسمهند ط|رق عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن|2655|
ره|زينبــــ عبــــد |لن| ح|مد |م|م47637 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرمض|ن عبــــد|لعظيم |حمد ع333849
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لعليم ع|دل عبــــد |لعليم مصط حمد766698

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|سم خلف محمد عبــــد |لفضيل|6283
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |يه|بــــ خ عمر753778
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشعيبــــ ن| عبــــد|لمطلبــــ محمد2||259
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ل|ء حسن عبــــد |لعظيم محمد |لكو266372
تـــج|ره ع شمسمصط مدحتـــ ع محمد|3729|
4o|322|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء |حمد محمد |ل|قطش
2598o6|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء محمد محمد فرم|وى
حقوق |لزق|زيقمحمود منصور عبــــد |لنبــــى ف|وى758989
2|2|o6 ف عبــــ|س |لعو تـــج|ره ع شمسزي|د |
|229o3رهمنتـــ | محمد محمود عقبــــ|وى تـــج|ره |لق|
2|9o29لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |لسيد فتـــ |لسيد عبــــد|لر|زق
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدعمرو عبــــد |لصمد ك|مل محمد عبــــد |||7653
35o957|علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد بــــ|ش| عبــــد|لفتـــ|ح حسن
حقوق حلو|نم | ع|دل جميل ثــــ|بــــتـــ9848||
7o2476| تـــج|ره |لمنصورهيه فرج ح|مد بــــيو غ|

7589o| د|بــــ |لفيوم|سل|م عمر مفتـــ|ح عبــــد |لمو
678o76يتـــ|فتـــ بــــ|سم صل|ح |لمتـــو جبــــر لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
حقوق |لمنصورهمحمد |يمن محمد |لسعيد مصط 696983

ره||ء |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد|5|4|2 د|بــــ |لق|
2|49o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف سيد محمد محمد ع
7o4o49ف معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد حسن محمد |لسيد 
يع سل|مه |لس898|35 تـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ سل|مه |بــــو
85o8|7|قتـــص|د م حلو|ن|منيه مدحتـــ محمد |حمد
237o3oرهي|سم رض| عبــــد|لعزيز محمود د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |سيوطمحمد سيد شعبــــ|ن حسن |88744
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط |ر معتـــزبــــ| محمد شميس|||7|6
يم47|24| ن| مر|د خليل |بــــر| ره|م د|بــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع سعد عبــــد|لحليم نص 265446
62468oى لبــــيبــــ |لسيد عض|م تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ي
ريدى||7649 تـــج|ره بــــور سعيدسم|ء |حمد عبــــد |للطيف محمد 
رهزينبــــ محمد حن محمد228793 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |حمد عزتـــ عليوه |لسبــــ|695845
تـــج|ره |لزق|زيقندى عم|د |لدين عبــــد | |بــــوزيد محمد772337
5o3866| |يم ش م ع|دل |بــــر| صيدله |ل|سكندريهد
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89o9o7|يم ش|م |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوط يه |سم|عيل 
زر|عه سوه|جيوسف حربــــى محمود |حمد 875423
88o|47 حقوق |سيوطع |ء شح|تـــه غريبــــ محمد
فنون جميله عم|ره |لم |عبــــد| و|ئل حسن غنيتـــ2893|3

رهعبــــد | محمد عطيه خليل9656| تـــج|ره |لق|
34o9o3| م ف|ضل محمود محمد |لقشو تـــج|ره بــــنه|د
|لسن |لم |س|ندر| عز سم عز شح|تـــه89|427
معهد ف ص |سو|نزينبــــ عبــــد| |م |حمد|55|84
7597o9|علوم ج|معتـــ |لسويسقتـــ حس|م عبــــد |لمنعم عبــــد|لعزيز
ندستـــ ع شمسريم عبــــد |لع| حمدى عبــــد |لع|39953|
ف سبــــع|وي ميخ|ئيل334534 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م|رسلينو |
د|بــــ ع شمس|مريم |يمن |بــــو|لعزم بــــرك|تـــ7949|2
32|o53|وف|تـــعبــــد|لرحمن شو عبــــد|لرحمن |لنج ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o4725د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى ع|طف |لسيد |لسيد |لبــــسطوي
زر|عه |لمنصورهف|طمه ع|بــــد |لسيد حمده5|6868
8o8529تـــج|ره بــــ سويفمحمد |لسيد محمد|م |لسيد
يم|277743 يم عبــــد| |بــــر| نوعيتـــ |شمونحمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطحمد س| طه محمد||33765
9o9||8 صيدلتـــ سوه|جعمر |حمد رفعتـــ ك|مل محمد
ى7987|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد يح بــــح
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهسم|ء ز |لسيد عبــــد |لحميد |لمن |8647|5
ندستـــ |لسويسع محمد ع محمود752595
44|oooتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخصف|ء |حمد مصط |لسيد
263|7o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |يمن حس |لسيد مطر
تـــج|ره ع شمسمريم حسن كم|ل حس |355|3
3478o5ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود محمد محمد |حمد

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|ر| حسن عبــــ|س محمد25369
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر عبــــد|لحكيم عبــــد|لر|زق شح|تـــه58|354
6|627o|ى ع |لع د|بــــ د |ط|مريم ي
تـــج|ره دمنهوريم|ن بــــدر محمد محمد حليس|7388|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود ع ع محمد عقل476496
767o99رهعبــــد | ص|بــــر خليل حمد|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
62362oر بــــديع عبــــد |لحميد حقوق د |طعل|ء ط|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفشدوه سم محمد شو  7|57|9
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيختـــسنيم |حمد محمد |حمد حربــــى259392
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه صل|ح حس عبــــد|لرحمن 887258
245946| ف عبــــد|لموجود بــــهن تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد |

553o2تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ محمد زيد|ن عويس
4358oلسن ع شمس|نجل|ء ع|شور طه ع|شور

8o54|4|د|بــــ |لم |يه محسن صل|ح |بــــو|ليل|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |حمد محمد |بــــو |لعين ج|بــــ |5526|4
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علوم طنط|ريم |يمن عبــــد |لقوى محمد ح|مد|43485
|د|بــــ طنط|حبــــيبــــه خ|لد ك|مل |حمد شلبــــى9|32|4
62283oش|م |لسعيد |لسنو جبــــريل صيدله |لمنصورهمنيه 
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهوف|ء ع محمد ع757356
22857oد|بــــ حلو|ن|سمر ع عبــــد|لمنعم ع
4o6685ف فؤ|د عطيتـــ عوض حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمري|م |
تـــج|ره بــــنه|ند رض| ع محمد ي339437
692|o|وف|تـــعمرو مجدى محمد س|لم صقر تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرح|بــــ فخرى جبــــريل محمد392|6|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــشذى سعد عبــــد |لرحمن صبــــ زغو3485|4
33799oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |يمن حن محمد
426o77يم |لسيد فرم|وى تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر |بــــر|
ف |لدين|35243| ش|م محمد  تـــج|ره ع شمسحمد 
792o22|نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء عوده |لسيد ن|فع
زر|عه |لفيوممريم |حمد حس |لدرديرى9|3272
6|o434ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريم محمد فتـــ |لدري ش|دى
يم|7|2353 ى بــــش|ي |بــــر| رهندرو بــــ ندستـــ |لق|
|38o52 تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن ح|تـــم |حمد ح|مد عبــــد
62o793| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس||ء محمد طه محمود |لجن|ي
يم499297 | رمض|ن محمود إبــــر| لسن ع شمس|ي
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد جمعه عبــــد|لحميد |لصو492368
44o|52يم جمعه زر|عه كفر |لشيخنرم عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد |بــــر|
686o46|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه خ|لد محمد حمد|ن رف
49o869خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجم|نه ط|رق صبــــ عبــــد|لعزيز
4|6o28|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سم|ء ع عبــــد |لعظيم ع عليبــــه
يم3|6425 حقوق |لزق|زيقيوسف عبــــد |ل رمض|ن |بــــر|
6|8o35| يم محمد عبــــد | عبــــد تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن |بــــر|
9o|998| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يم|ن شعبــــ|ن محمد ع
علوم بــــورسعيدبــــه | خ|لد ز |حمد مهدى763563
يف494537 |د|بــــ طنط|محمد |لسيد محمد |لسيد |ل
633o|6| يم عثــــم|ن بــــهن عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطر| |بــــر|
5o562||طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مسعد محمد محمد نو|ر
8348o6 حقوق |لمنصورهي|س |صو عبــــد|لنعيم ع

469o7د|بــــ حلو|ن|فكري حسن |م |ل|شوح
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد محمود |لسبــــ|269759
تـــج|ره دمنهورعبــــ كم|ل |لدين محمد مهن|2||497
رهنوره|ن سم عبــــد |لعزيز ع46439| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|رو|ن ع|مر محمد صل|ح |لدين ع|مر45|2|3
76o499|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حمد طلعتـــ صبــــ|ح سليم|ن عمر
يتـــ|بــــ خ|لد سعد |حمدعوض|338|2 حقوق ع شمسم|
3563o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد |لسيد عيد محمد
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كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفحمد |سم|عيل عبــــد |لمعبــــود عطيه|7|543|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمع|ذ محمد رض| يوسف محمد79988

43||o7 معهد ف تـــمريض طنط| سم|ح عبــــد|لمنعم ع عبــــد |لق|در مصط
7o5|o7|ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء |لسعيد |حمد محمد عل
ثــــ|ر د |ط||ء عبــــد|لق|در |لسيد |لسيد |لمن|46255
ي|482|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردع|ء يوسف أحمد |لمس
طبــــ طنط|مريم عص|م صبــــح سيف696393
د|بــــ ع شمس|زينبــــ محمد عط| عبــــد|لعزيز354598
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود خ|لد جم|ل |لدين عبــــد|لعزيز89|6|2
6848ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهش|ديه مجدى ع |بــــو|لفرح عم|شه
7o57|7يم عز ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمرو محمد محمد رضو|ن |بــــر|
5|52o9صيدله |ل|سكندريهنوره|ن حمدى محمود حسن |لتـــل|وى
7635o| يم شلبــــي محمد |لخو كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنوره|ن |بــــر|
622277|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمود رزق |لسيد ع
75o9|5تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ندر| روم| عيد منصور
3|354oد|بــــ ع شمس|سل |حمد محمد |حمد

زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد |لرحمن عبــــد 45549
ندستـــ أسو|نعمرو عبــــد|لخ|لق محمد مرتـــ |83622
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر رض| محمد |بــــو  |نه4|2569
يم محمد|67947 معهد ف ص |لمنصورهعبــــد | شعبــــ|ن |بــــر|
2384o3رهد | محمد رجبــــ محمد حقوق |لق|
تـــج|ره سوه|ج يه حمدى صديق حسن|32|898
4|7|7o|يم حم|د تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخلسعيد |حمد ذ |بــــر|
4o||34|يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد رفعتـــ محمد |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقجل|ل فوزى محمد |لمعد|وى633567
|3846oيم محمد بــــلطيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم|ن عبــــد |للطيف |بــــر|
629o38|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن ص|بــــر محمود |لص|وى
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رضوى عثــــم|ن محمود سليم|ن|3969|
23647oيم عبــــد|لعزيز ش|م |بــــر| رهف|طمه  علوم |لق|
وف|تـــيوسف خ|لد محمد عبــــد|لحميد ربــــيع8|22|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره بــــور سعيدعف|ف ع |حمد ع |لسملي |76593
تـــج|ره |ل|سكندريهع|دل فوزى عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن  6|45|4
8o7777لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|بــــسمه شعبــــ|ن محمد محمد
كليتـــ |أللسن سوه|جسع|د |حمد محمدربــــيع عوض بــــدوى623662
ش|م محمد جم|ل |لدين 246293 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|مه 

4o3|7وف|تـــيوسف شعبــــ|ن سعد محمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ندستـــ حلو|نمحمد ص|بــــر ن| عبــــد |لرشيد64562|
يم زغلول682985 طبــــ |لسويسشيم|ء فرج بــــدير |بــــر|
يع عبــــد|لحميد348859 يم |بــــو  ره|مريم |بــــر| ثــــ|ر |لق|
76887oر محمد س|لم ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|كريم ك|مل عبــــد |لظ|
9o53|2 كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمحمد فتـــوح محمود بــــهجه
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ره|س|ميه رجبــــ سيد سليم|ن محمد|22856 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفف|طمه من|ف جوده عي58586

6o346o| ندستـــ طنط|حمد رض| شح|تـــه |حمد مر
ندستـــ |لم |ي|ر| عيد ص|دق عبــــد|لمو97764
383o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوليد عبــــد|لق|در رجبــــ حسن

د|بــــ |سيوط|محمد محمد مصط عبــــده34|||6
9o937|| تـــربــــيتـــ سوه|ج م| يح خلف ع
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمد محمد محمد متـــو523893
9|5|6o معهد ف ص |سيوط |د رشدى ف|روق  |د
5o8o7كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفيوسف شعبــــ|ن حمد | محمد

89o|55 ل|ل فرح بــــخيتـــ د|بــــ |سيوط|من|ر 
27456oى محمد ع |لنج|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|ره ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطي|سم |حمد حسن محمود9937|3

يم335|4 يم عبــــد|لونيس |بــــر| ره|عبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
842|o6|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحسن عبــــد| حسن عبــــد
يم |حمد7|6774 ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد |لعز|زى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرحمه |حمد ع|طف عبــــد |59478|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشهد خ|لد جم|ل محمد فه9|68|2
تـــج|ره |سيوطط|رق ع حسن عبــــد |لحكيم46678

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء س| |حمد محمود|679955
7o9o|2تـــج|ره |لمنصورهس|مه مجدى |لسيد |لسيد عوض مو
4o55|6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم مصط ع مصط حسن
2625o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محمد محمد |م|م

236o|د|بــــ |سيوط|ع يوسف عبــــد |لحليم ع |ل|شعل
5|o2o4| تـــج|ره دمنهورمحمد س| عبــــد |للطيف عبــــد
45|o76| ندستـــ كفر |لشيخمحمد مجدى |لسيد عون
452oo3|يف ى عبــــد |لعزيز  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد خ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد خ|لد محمدى شعبــــ|ن |بــــوزيد|452433
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد حسن ع |حمد جوده|22|453
922o73 تـــج|ره سوه|جسل ط|رق محمد ر|تـــبــــ
|2879o|تـــج|ره ع شمسبــــيشوى ه| ي غ
علوم ع شمستـــسنيم محروس عبــــ|س معد|وى|33579

49o37|ه سعد عبــــد |لعزيز محمد رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م مسعد ع خليفه2|228|

علوم حلو|نن|ردين سعيد حبــــيبــــ يعقوبــــ26|84
ل|ل85964 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومبــــسمتـــ خ|لد |حمد محمد 

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء فر|ج محمد جمعه|9|95|8
|6o5o6| ندستـــ |لم |عبــــد |لرحمن جم|ل |سم|عيل عبــــد
ر عبــــد |لمنعم 649259 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر| |لسيد محمد |لط|
9o8366  حقوق |لمنصورهمن|ر رمض|ن رض| حس
7o4636رهمحمد زكري| سيد سيد |بــــو سبــــع ندستـــ |لق|
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د|بــــ حلو|ن|م|ريه|ن ع|طف ر|غبــــ |بــــو حلقتـــ228256
ره||ء محمود محمدى حس|ن ع|مر|924|34 ثــــ|ر |لق|
34o487 ف محمد |بــــو|لخ تـــمريض بــــنه|وق وجيه محمد 
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد عبــــد|لرحمن ع عويس42||33
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م محمد محمد جل|ل344433
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء عل|ء صفوتـــ سيد|394|76
ندستـــ حلو|نو|يد| عل|ء |حمد كم|ل محرم637664
6347o2|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد ف|يز عبــــد|لحليم
323o52تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر |حمد مصط سيد |سم|عيل
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء |يمن عط| فتـــح |للـه |لمش|يخ|9||249
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح محمود حس 37|338
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــس|ندى سم شح|تـــتـــ سليم|ن525324
45|o58| د|بــــ طنط|خ|لد عبــــد |لن| |سم|عيل |حمد|
6o8o85علوم |لمنصورهزينبــــ مصط |بــــو|لن سيد|حمد
23467o|م قذ| صد عبــــد|لوه|بــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د
8o7932إعل|م بــــ سويف جمعه محمد عبــــد|لجو|د
يم خليل محمد342582 تـــربــــيتـــ ع شمستـــغريد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|سم حمدى |لسيد عبــــد|لسل|م|6|326
علوم طنط|حمد كريم عبــــد |لجو|د محمد كريم|564||5
34oo97د|بــــ بــــنه|نور| |سم|عيل رمض|ن |سم|عيل|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ي|سم محمود حس زين3|2527
78o932د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منصور محمد منصور |لسيد
6|o744معهد ف ص طنط|ي|ر| |حمد |حمد عبــــد|لحليم
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء صل|ح سليم|ن ع779765
5o2987 ي عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لغ تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|لتـــ 
ف257694 ر سعيد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسعيد م|
34o639حقوق بــــنه|فرح فؤ|د رمض|ن مصط صبــــره
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لمقصود |ألبــــجر|286877
27423oيم تـــج|ره بــــنه|ن عبــــد|لرحمن |بــــو|لخ |بــــر|
4o8287كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدفهد محمد سليم|ن محمد رصد
رهمحمد ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح محمد3||33| تـــج|ره |لق|
زر|عه كفر |لشيخمحمد جم|ل محمود عبــــد|لر|زق |بــــولبــــن5|4632
7o8939ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد رمزى محمد |حمد|لسيد
9o9o99 معهد ف تـــمريض سوه|ج ط|رق نبــــيل ثــــ|بــــتـــ حمد|ن طلبــــ
4o9927 نوعيتـــ طنط|روضه رض| ع |لفر|ر
88o872 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ع سيد مصط
9o7oo8 تـــربــــيتـــ سوه|جدير |حمد حسن ج|د|لكريم
ر426453 يم متـــو |لتـــه| جو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهص|له |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد ع محمود عوض|8|39|2
6o3876د|بــــ طنط|محمد مدحتـــ |حمد |لسعيد محفوظ|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد عبــــد| محمد عبــــد|495767
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4324o9علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخرن| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |بــــو جنديه
52586o|ر|ن وف|تـــحمد |لسيد ز |لسيد ز معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
79o8ooق|وى معهد ف ص |سم|عيليهر| | |حمد |لسيد محمد |ل
6|o99oتـــج|ره طنط|مصط ع | |حمد بــــعلج
ى |لسيد |لغبــــ|ري695364 علوم |لمنصورهمريم ي
7o4842طبــــ |لزق|زيقمريم محمد عبــــد | |لسيد بــــهج|تـــ

492o3|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــتـــس|م عبــــده مبــــروك عبــــده
25686o|نوعيتـــ |شمونيه محمود محمد علو|ن
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد مصط بــــدوى6762|2
9oo46o| نوعيتـــ موسيقيه قن| ل|ء حسن عبــــد|لرحيم حس

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد |لمن ك|مل مصط |38622
نوعيتـــ |شمونسمر سم يوسف زرزور267464
4o6o28د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سهيله محمود عبــــد |لر|زق محمد يوسف
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|جر محمد محمد عوض |لمهدى778|3|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخن محمود |حمد محمد |لسيد در|ز|24||7
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومج| سعد روبــــي محمد|4789

854|5oندستـــ |لم |رح|بــــ جم|ل عمر محمد
8o799o كليتـــ حقوق |لم |ي|سم ع شح|تـــه ع
تـــج|ره دمنهورمحمد ن|جح ع عبــــد |لمجيد |لسعد7||3|5
يم حسن محمد عبــــد|لخ|لق|65||78 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدير عبــــد |لرحيم |حمد محمد 877573
حقوق طنط|مريم محمد أحمد |لسيد سعد88|||4
448o62يم درويش ندستـــ |ل|سكندريهبــــتـــ رمض|ن إبــــر|
5|o373|يم س|لم رخ تـــمريض دمنهور|حمد عبــــد|لجيد |بــــر|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف مري|ن س| بــــخيتـــ خليل977|5
تـــج|ره كفر |لشيخعزتـــ محمد عزتـــ سعد حمد3|3|44
4o7|6|د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن رض| حس |حمد حسن
معهد ف ص ري|ضه |سو|نيوسف حربــــي عبــــد|لعزيز محمد|32|84
8o6768د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |خلود بــــش بــــدوي |لسيد|
تـــ|محمد صبــــ ع حسن528687 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــمريض |لم | بــــيشوي يون|ن  |د مل|ك8|8573
4o5679د|بــــ |ل|سكندريه|وف|ء |حمد ر|شد |لسيد خط|بــــ
7593o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسجنه محمد |حمد |لدردير
34|28oندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف عبــــد|لرحمن رجبــــ حف رجبــــ
بــــي عر|بــــى عبــــد |لسل692252 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم| رض| |ل
3|9o53| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ شعبــــ|ن رش|د مر
يبــــ478247 د|بــــ |ل|سكندريه|تـــي| و|ئل رأفتـــ و
6o8434طبــــ حلو|نمريم حسن عبــــد |لمع حسن عر|يس
زر|عه مشتـــهرحمد مصلح عبــــد|لحميد عبــــد|لنبــــى|343434
5|o869د|بــــ دمنهور|محمد دي|بــــ محمد دي|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نرح|بــــ عرف|تـــ ص|لح |حمد|86997
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علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد ف|روق محمود محمد|832523
7|23o4معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ دع|ء محمود محمد محمد ع يونس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجه|د ط|رق عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |2|4856
2433o3|د|بــــ ع شمس|منيه خ|لد عبــــد|لعزيز س|لم
ف حس|ن عبــــد|لعظيم |بــــر772576 زر|عه |لزق|زيق|ء |
75o862|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمنه | |سم|عيل ه|شم محمد |لن
7577o5تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد |حمد مسعد
معهد ف ص |ل|سكندريهشيم|ء سعد عبــــد|لعزيزمصط |ل|ل 8287|5
88o8o4 معهد ف ص |سيوطخ|لد سيد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل| محمد ع سليم|ن |لغن|م432857
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن سم محمد عمرو427726
زر|عه مشتـــهريتـــ بــــ|ش| محمود بــــ|ش| يوسف||34564
ف محمد حس 444869 زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن |
5|o372|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد عبــــد |له|دى محمد د|غر
8o3336حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعم|د وجيه يون|ن حنس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يتـــ ن| عبــــد |لحميد محروس دره||2|||4
4o9687يم محمد |لشن|وى |د|بــــ طنط|د | مسعد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حس|ن طلبــــه حس|ن||73|25
ندستـــ ع شمسرح|بــــ ي| نف|دى ع عبــــد||28||3
يم مصط محمد عبــــد |لو|حد698444 تـــج|ره |لمنصورهيه |بــــر|
64o736طبــــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لرحمن حسن سليم
4|383oر عمر مصط ف|يد تـــج|ره طنط|حمد محمد ط|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه ط|رق سليم|ن قطبــــ |لسيد623342
4974o7تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم محمد عبــــد | بــــكر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء عبــــد |لمجيد محمد حس |53647|
ه محمود عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم حموده679499 تـــج|ره |لمنصورهسم
تـــج|ره ع شمسض ه| محروس |لسيد3|388|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمر|م عم|د|لدين ع عبــــد |لغ محجوبــــ5639|2
629o5|د|بــــ |لزق|زيق|رغده محمد |لسيد محمد
76o767تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسهيله رش|د |حمد |لهو|رى
692|o9يف ف |لسيد محمد |لسيد  ندستـــ |لمنصورهمحمد |
4o4255لع| لل |حه و|لفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــمصط |حمد |بــــو |لن مصط |بــــر 
69|o9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى |لسيد محمود عيسوى محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه| محمد جم|ل |لش|ل266948

د|بــــ |لفيوم|عبــــد |لرحمن سلومه فرح|تـــ مختـــ|ر4|678
447|9o زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــع محمد رجبــــ محمد بــــسيو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |حمد47992|
|389o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند| حسن محمد محمد
تـــمريض |لزق|زيق ندى سعيد |لسيد سليم ع 634326
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ي| محمد |حمد |ل|ل 6||785
نوعيتـــ |لزق|زيقر| | ط|رق غريبــــ سليم|ن |لسيد774847
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4o9522تـــج|ره طنط|أحمد حمدى رمض|ن رضو|ن
9o94|4 معهد ف ص سوه|جدين| قن|وى محمود فرغ م
حقوق |لزق|زيقسم|ء |لسيد ع |حمد|787763
9|o242 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىجو |ن نبــــيل رمزى متـــري
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرؤى رض| ش|كر |لخو269599
د|بــــ |لمنصوره|مصط محمد صديق مو||2||6
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمرو محمد عبــــد |لبــــ|سط محمد82||75
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمزه ن|دى محمد |لسيد26|48| ل|ك|ديميتـــ |لم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره محمد ف|روق |سم|عيل|7|32|

5||o|ندستـــ |سيوطحس|م |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
7757o9|يم محمد يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
|2|57o| علوم ري|ضتـــ حلو|نن خ|لد |حمد مصل
676o58|ش|م رمض|ن ع |لزقرد تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء 
22279oيم عبــــد|لكريم محمد رهيوسف |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم عنبــــر688982 طبــــ |لمنصورهمحمد عم|د محمد محمود |بــــر|
طبــــ ع شمسأحمد محمد عبــــد |لرحمن ع |لقطورى428866
ريدى766898 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعبــــد |لعزيز |بــــو ضيف عبــــد |لعزيز |حمد  معهد ع| 
9o54|6 د|بــــ سوه|ج|ن|ديه |حمد |سم|عيل عبــــد|لرحيم
8|oo42يم تـــربــــيتـــ |لم |غ|ده خلف |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدين| حسن سيد |حمد عبــــد|لل| |83992
7|3oo3د|بــــ |لمنصوره|عمر عل|ء |لدين محمد |لشن|وى
د|بــــ دمنهور|محمد ص|بــــر ع |لسعدي494873
7o842|زر|عه |لمنصورهمرو|ن ن |لدين كم|ل عبــــد |لعزيز

3632oحقوق |لمنصورهمحمود محمد سعد محمد
483o26د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ه|جر حسن محمود مو مسعود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح|53|58|
رهخ|لد مصط فتـــح | محمد34827 حقوق |لق|

328o27|حقوق بــــنه|محمود |س|متـــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد
5o6463|تـــمريض |إلسكندريتـــ سم|ء مصط عبــــد|لر|زق حسن ص
32o92oور عبــــد|لرحمن يم  يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طم محمد نعم|ن مصط جبــــر يوسف|3|92|6
|د|بــــ |لم |شيم|ء محمد جعفر محمود2293|8
4o339oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر خ|لد فه محمد ز
7o7872نوعيتـــ |لمنصورهحمد |لسيد فتـــ |بــــو |لمع| |حمد
يم محمد784637 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ض محمد زكري| عبــــد|لرحمن239555
695o|8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــه|ديه مغ|زى محمد|لمغ|زى |لسيد رضو
5|88o2 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعزيزتـــ فهيم محمد عرفتـــ |بــــو|لخ
69539oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حل ن| غ|زى محمد شبــــ|نه
26o459نوعيتـــ |شمون|ء شعبــــ|ن عبــــد|لسل|م عبــــد|لمقصود بــــيوضه
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمود محمد محمود حسن |بــــو|لعن حج|227|3
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5|4o35تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيتـــ يح ن|صف |لرج|ل
رهشه|بــــ |لدين مصط ش|كر محمد ك|5566|| تـــج|ره |لق|
77227o| |د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ رأفتـــ مصط محمد عط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمروه محمد ع محمد سليم|ن96|764
4499o3|علوم ري|ضتـــ طنط|ندى أنور |لسيد ع جح
تـــج|ره دمنهورمحمد صقر صقر س|لم|49333
3|9o6oتـــج|ره ع شمسبــــسمتـــ س|مح نبــــوى عبــــد|لفتـــ|ح
24|68oرهي|سم عبــــد|لحكيم عبــــد|لغف|ر محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|5o35o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف محمد ج|بــــ | حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسم|ء ع|دل ق|سم عبــــد|لح|فظ||84968
489o|7|حقوق طنط|يم|ن ع|مر |حمد عمر |حمد
يم255787 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد بــــش جل|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأيتـــ طه عبــــد |لمنعم عبــــد |لموجود محمد497342
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نف|طمه عز |لدين عبــــد|لمع |حمد43|847
49o2|3حقوق |ل|سكندريهأسم|ء |لسيد محمدين عبــــد |لمجيدمحمد
7o7664د|بــــ |لمنصوره|جيه|ن ي| عل|م عبــــد |لحميد
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لعزيز حسن ص|لح|7447|4
د|بــــ |لمنصوره|ريه|م |نور |لس|د|تـــ حسن ع7884|7
نوعيتـــ بــــنه|غ|دتـــ |م|م ع |م|م339724
8|4o64|تـــج|ره بــــ سويفسح|ق بــــبــــ|وي سعد ن|شد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |لسعيد بــــسيو ع|شور عبــــد |لل|74|45 معهد ع| 
52o6o5|يم معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يتـــ عيد عبــــد |لمنعم إبــــر|
526|o4ندستـــ |ل|سكندريهكريم عمرو محمد طلعتـــ محمد حسن

رهه|جر |حمد شح|تـــه محمود4|4|3 حقوق |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم رمض|ن يونس4533|
د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن محمود |لسيد عم|ر72944

تـــج|ره |لزق|زيقل|ء عطيه ع بــــرك|تـــ عبــــد |لوه|بــــ|635273
7849o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقتـــسنيم عبــــد |لعزيز ع سليم|ن
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد خ|لد حسي عطيه|633847
تـــج|ره بــــنه|وف|ء محمد مصط محمد356697
ر محمد حس |272297 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد م|
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد محمد |حمد يوسف عمر|ن637844
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |كرم | |سح|ق تـــ|درس صموئيل4942|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل |بــــو ضيف |بـــــــو دلــوعــتـــ789634
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر رض| عبــــده أم|ره3|47|6
24|8ooرهزينبــــ طه |سم|عيل محمد حقوق |لق|
22|26oرهمحمد صبــــ |م عبــــد|لمع حقوق |لق|
لس جرجس |سعد جرجس|982|| ندستـــ تـــ.خ|مس ك معهد ع| كندي تـــكنولو | 
77|8o2 د|بــــ |لزق|زيق|مصط كم|ل |لسيد حس
يم |حمد3|7535 لسن ع شمس|عهد |حمد محمد |بــــر|
يم سمره6233|7 بــــي |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنور محمد |ل
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كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدل|ء |يه|بــــ محمد سليم|ن|359757
ه |حمد مصط محمد|858999 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم
6|94o3بــــي محمد شح ثــــ|ر د |ط|محمد |سم|عيل |ل
حقوق ع شمسعبــــد| محمد محمود محمد عبــــد|لمطلبــــ3|27|3
27o3o9|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ك|مل محمد |لدسو |حمد

4o976|تـــمريض  حلو|نسل |حمد عبــــد |لعزيز زكر
يم693678 ف سليم|ن |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |
د|بــــ حلو|ن|محمود حم|ده ف|روق ع 56878|
تـــ محمد عبــــد| سليم|ن |للمس|9|89|5 زر|عه كفر |لشيخم
|387o5علوم ع شمسريه|م عمر رأفتـــ |حمد
6|6956| ل| تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء محمد عثــــم|ن 
|د|بــــ |لم |محمد خلف فو عبــــد|لمقصود7272|8
62|o6oطبــــ |لمنصورهيم ن|يف عبــــد |لحليم ع عوف
معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد|لمسيح جم|ل جميل بــــولس|82267

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن |حمد محمد يونس|58452
معهد ف ص |ل|سكندريهصف|ء جم|ل مبــــروك محمد صديق5778|5
76242oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمؤمن عبــــد |لحميد |لسيد محمود عثــــم
64o837لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد عبــــد |لرحمن دسو |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ مفرح محمد عبــــد|لعظيم |لبــــدوي338466
ره|ن|دين معتـــز أحمد نبــــيل عبــــ|س69|499 عل|م |لق|
ش|م محمد عص|م |لدين|87||25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفرحه محمد |حمد حس 833372
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــشيم|ء |حمد ه|شم عبــــد|لعزيز489324
ل|7||433 تـــج|ره طنط|نوره|ن عبــــد|لعزيز محمد |حمد 
حقوق |لمنصورهمحمد عل|ء حسن |لجم|ل676997
د|بــــ ع شمس|سهيله سيد عبــــد|لنبــــى |حمد محمود74|5|2
89o969 تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر منصور عبــــ|س ع
4o|83oيم حن مصط محمود تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقيم |حمد |حمد حس |لف 3|7799
زر|عه |لزق|زيقكريم محمد عبــــد| عبــــد|لحميد|37|64
تـــج|ره ع شمسفيبــــى مجدى رزق لوق| حن|8844||
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعمر محمد عبــــد |لعزيز محمد|75599
9o|678ه محمد |لسيد عبــــد|لحميد |حمد معهد ف ص سوه|ج م
4o4|47|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد صل|ح محمد عبــــد |لعزيز |بــــر
تـــج|ره |سيوطخ|لد |حمد ع عبــــد|لح|فظ 885794
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد س|مح صل|ح |لدين |نور محمد7|4472 لم
859oo8|ه ي| سيد خميس زر|عه |لم |م
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــع نشبــــتـــ ع | عبــــد |لمع عج 693674
لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|شيم|ء جم|ل عبــــد |لكريم محمد35477|
|36o35|حقوق |لمنصورهيه جمعه طلعتـــ ح|مد
تـــج|ره دمنهورحمد محمود |لسيد محمد عبــــد |لع|ل9|4845
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44o8o8|صيدله |ل|سكندريهحمد محمد |لسيد محمد
69o788|ف حس ري|ض تـــمريض |لمنصورتـــ حمد |
يم |لسيد حموده526975 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرحمه محمود |حمد جمعه جوي527|4|
رتـــ|يم|ن محمود |لسيد |حمد محمد عوض 547|63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| عبــــ|س زكري| |حمد سليم|ن|44764
8o7833لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ندي نخله فرج بــــطرس
صيدله طنط|عبــــ |حمد |لسيد تـــوفيق3666|6
تـــج|ره ع شمسفرح عص|م فتـــ ر|غبــــ |لش|ل|تـــى6886|2
86376o تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دينوره|ن جم|ل بــــربــــري ع
6o6324يم سد|ري غبــــري علوم |لمنصورهرس| س| |بــــر|
6|3o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ربــــ|بــــ رض| محمد عبــــ|س محمد|
زر|عه |سيوط  يم|ن م |لدين حس عثــــم|ن|892523
يم |لدسو محمد خض 436792 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى أيمن إبــــر|
ه محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز|9298|8 |د|بــــ |لم |م
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لمنعم |يمن عبــــد|لمنعم ع637756
2529o8عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسل عبــــد| خليل |لبــــيه
نوعيتـــ كفر |لشيخسميه معوض مصط ع خليف|684|4
9o5589| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد صل|ح خلف ع
تـــربــــيتـــ |لم |صفيه سعودي خض جم|ل5638|8
حقوق |لزق|زيقمحمد ط|رق محمد عبــــده343842
طبــــ |ل|سكندريهم|دون| مل|ك حبــــ خليل حبــــ 437253

ف عبــــد |لرحمن عبــــد |لر|زق22377 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |
7o6263معهد ف تـــمريض |لمنصوره روضه محمود |حمد محمد
حقوق ع شمسعز |لدين صل|ح فؤ|د ز |سم|عيل|34457
54o623يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحس |حمد حسن |بــــر|
4427|o|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمل |لسيد ع عز |لرج|ل يوسف
26362oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|يدى مجدى زكري| مو
36o734|يم محمد خلف حقوق بــــنه|يتـــ محمد |بــــر|

77o95نده سيد شو ن طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|
ف |بــــو |لفتـــوح محمد39824| رهتـــ | زر|عه |لق|

ف عبــــد |لكريم محمد|56888 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ء |
رهند ي| محمد عبــــد |23985 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــربــــيتـــ دمنهورميمتـــ محمد محمد حسن تـــر |4686|5
يم قطبــــ338|76 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد |لرحمن |يمن |لسيد |بــــر|
27o33|يم ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشبــــل س| شبــــل محروس |بــــر|
حقوق د |ط|ء نعيم |لقن|دي سويرى|7828|6
|6o944 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسصفيه |حمد فؤ|د |لبــــسيو
رهسه| محمد رمض|ن ح|مد|6646| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر |حمد عبــــد|لمنصف حسن|33652
9ooo9||حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد محمد عبــــد|لج|بــــر عقل
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ندستـــ كفر |لشيخيوسف فتـــ يوسف حم|د سعيد78|453
|2o484لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ |لحسي عبــــد |لعظيم تـــوفيق
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسيل ع|دل |سم|عيل محمود |سم|عيل343586
48|o25نوعيتـــ |ل|سكندريهند| حمدى رزق |بــــوعجيلتـــ
وف|تـــديفيد مرقص عزتـــ عبــــد |لمسيح9862|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يف676994 حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لبــــ|رى ع |ل
6o659o د|بــــ |لمنصوره|كريم بــــدر|ن |لسيد مصط
789o3o|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|مر ط|رق عبــــد |لعزيز محمود
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين عز |لدين حسن فؤ|د عبــــد |لمجيد28||2|
6799o3ندستـــ |لفيومحمد |لسعيد عبــــد |للطيف |لسعيد عجوه
375oo8|يم حن ف |بــــر| يم | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن||بــــر|
ف س| خلتـــ24576| وف|تـــف|دى مدحتـــ | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o5346علوم |ل|سكندريهعمر ح|مد |لدسو ح|مد شمعتـــ

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|ره خ|لد محروس قبــــي سيد33659
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نند| عبــــد|لر|زق محمد ع273447
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيوسف محمد |حمد |م |لتـــو|م856|75
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء ش|ذ |م حسن|833883
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــ جم|ل جميل يوسف رزق678896
طبــــ بــــيطرى |سيوطط|رق دسو فرغ دسو 887692
قتـــص|د م حلو|ن|خلود ممدوح محمد عوده9|2379
8|45o|صيدله |ل|سكندريهمحمود سم|ح سنو عقيله
7|5o3|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |س|مه عبــــد |لق|در عبــــد |لسل
9|o5o4|صيدلتـــ سوه|ج س|مه |حمد ح|فظ |حمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عزتـــ محمد سيد حو|له8536|
39o32رهرن| عبــــد |لبــــ|سط سيف |لن جهيم حقوق |لق|
5o434تـــج|ره بــــ سويفمحمد طه سيد طه

8o9678| ه |حمد ج|بــــر |حمد ع كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــند| رمض|ن |حمد |لمن |لبــــرمه7|6856

تـــج|ره بــــ سويفحمد فرج |سم|عيل عبــــد |لوه|بــــ|56646
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمود ح|مد |حمد محمود778653
3476o8 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش|دي خ|لد صبــــيح ص|لح |لع|د
7848o3نوعيتـــ |لزق|زيق س| |لسيد محمد
زر|عه ع شمسيتـــ عبــــد|لحليم عبــــد|له|دى سليم|ن|6766|3
د|بــــ دمنهور|غ|دتـــ |س|متـــ محمد |لسيد عمر497957
حقوق طنط|مصط عبــــد |له|دي محمد كريم مريم495457
يم عبــــد|لرسول47|6|5 طبــــ ع شمسنسمتـــ جميل محمد |بــــر|
يم |حمد|684934 يم وجيه |بــــر| ثــــ|ر د |ط|بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء محمود مصط عبــــد | محمود6762|4
تـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــغريد محمد محمد عبــــد|لع|ل شيحه745|44
معهد ف ص بــــ سويفسم|ح فضل حسن عبــــد|لحكيم857539
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومع شح|تـــ ع |لنس|ج957|25
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوملشيم|ء محمد مو |حمد|6|693
32722oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى فتـــ محمد عثــــم|ن
8o3669ه جم|ل محمد عبــــد|لوه|بــــ تـــج|ره بــــ سويفن
حقوق بــــنه|عمرو |حمد عبــــد|لفتـــ|ح مصط محمد 339255
792o63يم سمرى نوعيتـــ |لزق|زيقرن| |لسيد |بــــر|
32o648د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعدن|ن ع|طف عبــــد|لحميد محمد عمر
6o|89oوري |د|بــــ طنط|تـــسنيم يوسف محمد |لشن|وي |لج

68886| يم ف|رس |حمد عبــــد | معهد ف تـــمريض |لفيومبــــر|
تـــج|ره بــــ سويفه|جر حس سعد|لدين ص|دق87544

88758o ئيل| طبــــ |سيوطسيمون رفيق بــــش |
يم محمد حسن 5||766 يم |بــــر| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنيه |بــــر|
4o575| يم |لسيد دسو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسهيله محسن |بــــر|
6|723o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه ص|بــــر |حمد |بــــو |لسعود
27o42||ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ه| |يه|بــــ عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد ل|
6o9793زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــزينبــــ مصط حسن بــــقشيش
62o672|تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء مجدى محمود أحمد أبــــو |لعط
|632|oرهمنتـــ | وليد فتـــ حسن حقوق |لق|
6o75|5د|بــــ |لمنصوره|نرم محمد نسيم |لح|دى
حقوق حلو|نمؤمن جم|ل عبــــد |لعزيز |بــــو زيد4874||
62o3|6يم |لسيد نوعيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر عبــــده ح|مد |بــــر|
52572oف محمد محمد |لخل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه ربــــيع |حمد حس| 846246
رهم | مجدى نصيف ن|شد32573| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |ر خميس عيد بــــهن فرج479997
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم ع|دل عبــــد |لعزيز |حمد مو6|492|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ند| محمد فهيم عبــــد|لرحمن243245
يم |بــــو |لمجد ن||4362 علوم كفر |لشيخمحمد مجدى محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهي|ر| ع حسن محمد حس|ن ورده698267
24|o38 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف ع|دل عبــــد|لموجود |م
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحمد مرو|ن محمد سعيد غنيم|4|4778
يم عبــــد |لر|زق823|52 علوم ج|معتـــ |لسويسر| | محمد |بــــر|
49845oتـــج|ره طنط|حكمتـــ رض| يوسف حسن عم|ره
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ع|طف جم|ل عبــــد|لرؤف حسن |لحفن262562 ل|
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن ص|بــــر ع ع محمد شتـــيه|45328
|2o9o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهش|دى جم|ل س|لم ح|فظ
48o247 يم |لسيد حس يف |بــــر| علوم ري|ضتـــ |سو|نعمر 
257o44تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومريم ح|مد طه سلم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد |لسعيد |لسيد |حمد|627975
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمصط |لسيد محمد طه حسن442527
يم حسبــــ حس|ن |8|477 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد مصط |بــــر|
ه ع|طف عبــــد |لحميد عطيه |بــــو |7743|5 طبــــ |ل|سكندريهم

Page 4803 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم6|6|5| يم خليل |بــــر| ره|دع|ء |بــــر| ثــــ|ر |لق|
272|o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رى جرجس ص|دق صليبــــ عوض
|229o8رهنغم محمد مصط س|لم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
28o856معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرن| سم |لسيد مصط ع|مر
4526o7|يم زيد يم سل|مه |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخأمنيه |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء عبــــد|لو|حد عط| | محمد|3|8|86
52o6oo|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ أنور عبــــد |لوه|بــــ مر |لزردق
|6o965كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــتـــ | محمود |حمد حل
|77o6oندستـــ ع شمسع فتـــح | ع |حمد
525o66ش|م ح|مد ح|مد يوسف تـــج|ره كفر |لشيخس|ره 
3|32ooوف|ط|رق |يمن محمد نور وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد عم|د |لدين عبــــد|لعظيم محمد  876289
5o8752زر|عه |ل|سكندريهصل|ح عبــــد|لصبــــور ع ع س|لم
||945oتـــج|ره ع شمسندى ي| مختـــ|ر محمود
د|بــــ |سيوط|محمد ر| عبــــد|لرشيد يم  876423

22|2oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــسمتـــ محمد محمد حسن
69o75| معهد ف تـــمريض |لفيوم|ء وعيد محمد ع

يم حس حسن545233 د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن غريبــــ |بــــر|
5o5|8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد خ|لد ع حسن |حمد
5|o22|تـــج|ره دمنهورمحمد مصط محمد |لشيخ
يم65522 صيدله حلو|نمصط محمود محمد |بــــر|
|8|7oف محمد عبــــد |لرحيم |لدربــــي رهمحمد | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ي ي |م |4|8542 تـــمريض |لم | منيه خ
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــيتـــر منصور بــــدير منصور64|8|3
تـــمريض دمنهور|ء ح|فظ عبــــد| |لم |وى|542979

د|ر |لعلوم |لفيومر| | عيد سعيد محمد75784
وف|تـــعبــــد|لعزيز رجبــــ حسن محمد|66|32 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لعريشن تـــ|مر محمد ف|روق محمد|7|7676
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزينبــــ محمد سليم ش| |69|3|
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد مسعد رمض|ن |لبــــسيو |9924|4
4oo895تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحم سعد محمد فتـــح | |لقطبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــود عبــــد|لخ|لق سيد|242528
85o|ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمصط |حمد خليفه عمر

45o6|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد خ|لد شعيبــــ عبــــد |لمجيد
صيدله |لزق|زيقسم|ء مصط قر محمد|54||63
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد بــــدر عبــــد|لسل|م|753429
322oo|د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ ص|بــــر عبــــد| عر|بــــى
يف9856|5 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوررن| حمدى عبــــد|لرحمن 
4o9273خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|ره |لسيد عبــــد |لعزيز |حمد ن|صف
9o9335 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محمود محمد عبــــده
د|بــــ ع شمس|خلود حسن ه|شم محمود53728|
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يم |لسنبــــ|24|77 نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر سعيد عبــــد |للطيف |بــــر|
6o4|95 ندستـــ |لمنصورهح|زم |حمد محمد |لسيد حسن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح محمود ك753892
د|بــــ |لمنصوره|ن|ريم|ن محمود محمد |لسعيد |لغ|زى685852
6o7373تـــربــــيتـــ طنط|ندى حس |حمد عجينه
7o5839تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عوض ع محمد عبــــده
7o6547د|بــــ |لمنصوره|مريم ه| عطيه حبــــيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م كرم محمد محمود بــــلح6624|4
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |حمد مصط محمد||2||6|
معهد ف ص بــــ سويفه|جر |يمن محمود ع67249

4883o3د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حسن |حمد |حمد عمر
يم|8|3482 يم |بــــر| لسن ع شمس||ء |سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــيشوى ج|بــــر |نور فرج23282|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يوسف |يه|بــــ |لسعيد ع |لمر9|93|6
2637o9حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ده محمدى فتـــوح عبــــد|لحليم
يم من منصور697284 تـــج|ره |لمنصورهعف|ف |بــــر|
و|ش|493528 ف محمد  د|بــــ دمنهور|سل|م |

4|o58يم |لهريدى معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنور| محمد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء شعبــــ|ن محمد فوزي شع |9||248
5|2oo9يم |لسيد |حمد محمود |لحد|د زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــر|

6o8o|د|بــــ بــــ سويف|ف|طمتـــ سيد ص|بــــر عيد
5o6o|oعلوم |ل|سكندريهمرقس روم| جريس ليون
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل محمود سليم|ن عبــــد|لرحمن334868
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرح|بــــ سليم|ن ص|بــــر سليم|ن |لفيش254255
رهم | رأفتـــ فرج سوس226495 صيدله |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر عبــــد |لغ ع عبــــد |لحميد|66|6
7o9o48د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى يسن يسن محمد
يم حن |لسيد485524 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرو|ن محمد |بــــر|
5o64|4زر|عه كفر |لشيخفوزيه سعيد زين |لع|بــــدين سعيد
ه محمد فتـــ خ|لد |لطمل|وى|44922 ندستـــ طنط|مي
يكل3586|6 يم ع  تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أيه ع |بــــر|
ف أحمد ع سيد |حمد|475553 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |
682|7o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء مصط |لمعد|وى غ|زى حسن
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود |يمن صل|ح |لدين |لش|ذ 838364

صيدلتـــ |لفيومسهيله عثــــم|ن |حمد |لسيد69833
4|3o78| لسن ع شمس||ء محمد عبــــد |لمنعم فضل |
ه |لسيد محمد ح|فظ عبــــده||77329 د|بــــ |لزق|زيق|م
78oo25كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد رض| عبــــد |لحميد عطيه
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء م فتـــ حسن رزق|259353
4238o2تـــمريض |إلسكندريتـــ زي|د محمد |لسيد ع |بــــو زيد
25|4o4قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عمر معوض عبــــد| |ل|طل|وى
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ف محمد تـــوفيق||68478 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء |
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــده محمد يونس246877
لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |محمد رمض|ن حن محمود عبــــد |لع|424927
علوم |لمنصورهعمر رض| حل رمض|ن عي3|22|7
م محمد |لم| كرم482867 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرقيتـــ |د
وف|تـــحمد مجدى بــــخيتـــ حسن |حمد|446438 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يد صبــــره247943 معهد ف ص بــــنه|وف|ء عص|م |لدين |بــــو|ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومنور| ي| عبــــ|س ع3438|2
23o575د|ر |لعلوم |لفيوممحمد مصط سعد |حمد زي|ن
يم642253 تـــج|ره |لزق|زيقيوسف منصور عثــــم|ن |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمد عص|م حس |لسيد منصورتـــ5644|4
||8|3oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد عرفه |م|م
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم |س|مه عطيه عبــــده |لدولتـــ29|684
نوعيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ |لن|دى محمد طه عيد حبــــ 4|7769
ى |لمغ|ورى |حمد حج|ج|93|434 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد حمد|ن محمود ع ع|مر688488
269993| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لفتـــ|ح ع |لسبــــ|

34o26ره|مريم سيف |لدين عبــــد | محمد د|بــــ |لق|
د|بــــ |لفيوم|يوسف محمد حسن عرفتـــ محمد2|2346
يم خ|لد محمد عبــــد|لسل|م|4|6425 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
76|o39|معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسنجيل| |يه|بــــ |يوبــــ يوسف
6o4572تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م محمد ع|دل محمد |حمد |لق|رى
يل ج |لزق|زيقندى ع عبــــد |لمقصود عليوه عثــــم|ن768329 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ف ||لدين422695 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود محمد |حمد محمد  ك.تـــ. ف للبــــ
يم894846 حقوق سوه|جعبــــد| صل|ح |لدين محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخرو|ن |حمد |سم|عيل محمد |م شكر45|452
تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ حس|ن محمد عبــــد|لعزيز349989
تـــمريض |لزق|زيق من|ل رض| عوض يونس حس|ن |62755
5|973o|معهد ف ص |ل|سكندريهمل |حمد ع |بــــوحبــــيبــــ
638o24يد تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد متـــو رأفتـــ |بــــو |ل
4|2oo9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|زي|د محمد ك|ظم محمد ز خليل
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد ح|فظ عبــــدربــــه |بــــون|عم2|4374
تـــج|ره بــــ سويفصل|ح عم|د صل|ح صديق95|7|8
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمود طه عبــــد| |لسيد |حمد337765
تـــج|ره |ل|سكندريهلطيفه |لسيد محمد |لسيد عزوز2||476
69396o|ه يدى عج تـــج|ره بــــنه|حمد ع محمد |لو
89o672 تـــربــــيتـــ |سيوطخلود سعد فتـــ عبــــد|لرحيم
صيدله حلو|نيم|ن عبــــده محمد عبــــد|لعزيز |لفج|ل345588
9o3678 د|بــــ سوه|ج|بــــ|ديه مصط محمد محمد
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر فتـــ سيد فتـــ ع|2335| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
طبــــ حلو|نحمد ق|سم عثــــم|ن ق|سم خلف||3|695

Page 4806 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8253|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ح حمدي عبــــد|لحميد بــــكري
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل محمد ع محمود222363
ره|ء سم مخيمر قنع|ن|773578 د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ |شمونخ|لد ممدوح فوزى |حمد3||256
|676o6حقوق ع شمسح|زم خ|لد محمد مغربــــى
234o56يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد مجدى |حمد محمد |بــــر|
تـــ |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد| محمود332558 حقوق |لزق|زيقسم
44o33|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمتـــ مهدى ع |حمد

2o83|رهمصط عل|ء محمد سم فرويز ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
||987oندستـــ ع شمسمحمود |حمد حمدى |حمد مر
تـــج|ره |سيوطيمن فر|ج سيد محمد||85958
42o3|6تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد| | رض| عبــــ|س ع
ف محمد |حمد |لسيد775744 علوم |لزق|زيقكريم |

356o4رهمصط ط|رق مر عبــــد|لحميد |لش تـــج|ره |لق|
75246oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لرحيم ع محمد عي
رهوق سعيد حسن محمد346534 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء كرم عبــــد |لر|زق ح|مد عبــــد |لر442694

ندستـــ ع شمسنور|ن |حمد مهدي عبــــد |لعزيز مهدي4438|
ش|م محمد عبــــد|لمحسن334538 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود 
طبــــ بــــنه|خلود محمد عوض | عطيه محمد263655
837o74 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود حس محمد حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عم|د صل|ح |لدين بــــهجتـــ شديد69|2|2
حقوق |سيوط حمد |لجعفرى |حمد محمد|878845
767||o طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد دي|بــــ رمض|ن عبــــد |لجو|د عبــــد
يم مصبــــ|ح |لشح7|6894 د|بــــ د |ط|نوره|ن س| |بــــر|

48o76|يع خليفتـــ ف ومس|حه |لمطريتـــسل|م |بــــوبــــكر |بــــو ك.تـــ. ف رى و
9o649o ر|ء محمد ق|سم محمد كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نف|طمه |لز
4o2354د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن محمد عبــــد |لرؤف محمد عثــــم|ن
3|37o9 تـــ عم|د ع محمد سوي رهن طبــــ بــــيطرى |لق|
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيم|ن حسن حسن محمد شح|تـــه|782637
7732o3تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمد |حمد خط|بــــى
4o7|26تـــج|ره |ل|سكندريهندى محمد ر|تـــبــــ عبــــد|لعظيم
85o584حقوق |سيوطمحمد حمدي محمد ك|مل
267o4oيم فتـــ محمد صيدله طنط|ندى |مجد |بــــر|
7o4396|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل|ء محمود فؤ|د |لعزبــــ قنديل
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــبــــسمه محمد فرج غنيم4|6977
7oo7|o علوم ج|معتـــ |لسويسبــــل|ل ي| فتـــ |لشح|تـــ ع |بــــو حس
5|6o78معهد ف ص |ل|سكندريهشيم|ء حل منصور عبــــد|لسيد |بــــوط
8o26|oد|ر |لعلوم |لم |من|ر جم|ل ك|مل ص|لح
نوعيتـــ عبــــ|سيهشيم|ء محمد |سم|عيل |حمد عفي 39|343
625|2oعلوم |لزق|زيقس|رتـــ رض| ح|مد عبــــد |لسل|م
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تـــج|ره دمنهورحمد عمرو ري|ض |لم |وى||49359
4o2|oيم محمد محمد عج|ج رهحم|ده |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|

35o8|9ن| ن| ي|س |حمد |لسيد كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عمرو سيد بــــيو سيد ع 479468
23o395يم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|فيصل محمد محمد محمود |بــــر|
كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديدريه|م |لسيد عبــــد| |بــــوضيف849882
حقوق طنط|ه|جر محمد |لحسي محمد م|لك499688
676736| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره حمد منصور |لسعيد منصور |لبــــر
طبــــ |ل|سن|ن |لم |شعبــــ|ن رمض|ن رشدي محمد||8549
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد س| محمد سيد |حمد زي|ن436284
حقوق |سيوطمروه ض| عيد |حمد2546|8
33|5o2معهد ع| ح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ بــــشبــــر| |لخيمتـــمصط عبــــد|لسميع ش|كر عبــــد|لسميع
87694o  حقوق |سيوطمن|ر محمد سيد ري|ن

حقوق حلو|نعبــــ جمعه محمد محمود36773
448o|7ندستـــ |ل|سكندريهنه|ل مصط محمد محمد |لديبــــ
ى عبــــد|لغ حسن محمدين|48856 تـــج|ره طنط|محمد ي
معهد ف ص |ل|سكندريهبــــه خميس عبــــد |للطيف عبــــد |لص|522287
|5|o77 رهندى سلم|ن سل|مه حس|ن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|28o7|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع كم|ل محمد ع
7|o289تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــه|له جم|ل محمد حسن حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر مؤمن عويس محمد28843|
يم |لبــــ|جورى452348 ف كم|ل |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعمرو | معهد ع| 
678|9oن| محمود فخرى حسن طلعتـــ محمد حسن يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|49o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرن| محمد محمود حس محمود
42o956| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء جم|ل ع عبــــد| ع
تـــربــــيتـــ ع شمسف|دى عم|د عن| عزيز37529|
يم |حمد344694 يتـــ|بــــ خ|لد محمدى |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوط  بــــ|نوبــــ نشأتـــ نظ رشيد|895295
4o4572تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمعتـــز صبــــ عبــــد |لحسيبــــ محمد عرفتـــ
33o823يثــــم عبــــده |لشح|تـــ مرزوق د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــ 
8|45o6تـــج|ره بــــ سويفمحمود عثــــم|ن محمود عبــــد|لحميد
يم عبــــد |لق|در محفوظ منصور765463 ك.تـــ. ف صن| بــــور سعيدمحمد |بــــر|
ق497438 د|بــــ دمنهور|نتـــص|ر عبــــد |لن| محمد محمد |ل
685382| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد عص|م ص|لح ص|لح |لنوي م |لع| 
|4o862ف محمد عثــــم|ن رهنوره|ن | د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطندى ع|شور فرغ |لدسو  888293
لسن ع شمس|س|ره مصط عبــــد|لر|زق عبــــد|لبــــ||29546
ره| |ر محمد ن| |حمد محمد38896| د|بــــ |لق|
8|9o|7|طبــــ |سيوطم| رجبــــ كم|ل |حمد
4473o5ندستـــ |ل|سكندريهنوره|ن أحمد |لسيد أحمد سليم

|62o4| حقوق ع شمس |ر رمض|ن محمود عبــــد
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تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد |لحميد فتـــح | عبــــد |ل488697
8o426oين ي| محمد محمد كليتـــ حقوق |لم |ن
8259o6د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره منتـــ عبــــد|لغ محمد
ره|ي|سم خ|لد عبــــد |لرحمن محمد44755| د|بــــ |لق|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــيوسف عبــــد |لح|فظ عبــــد |لعزيز سعده686578

صيدله بــــ سويفرح|بــــ محمد جمعه عبــــد |لعظيم789|6
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لحميد |حمد349397 معهد |لصفوتـــ |لع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه محمد ع عبــــد |لرحمن|782344
رهلبــــ مو حربــــ فرج238225 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
247o53معهد ف ص بــــنه|كريم محمد مصط نور|لدين
|626ooيم علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد صل|ح جميل |بــــر|

د سعد عبــــد| حسن49739 رهن| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطنوره|ن محمود عبــــد| محمود  888738
7|7|o4|د|بــــ |لزق|زيق||ء حس ع محمد جبــــر
يدى عبــــد|  4|8843 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهدع|ء |حمد و
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــم سم عبــــد |لجو|د |حمد |لبــــص|ص692893
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن بــــدر حسن حسن بــــل|ل|495879
7o2o33ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمود سيد |حمد ص|لحه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كوثــــر عص|م سعيد عبــــ|س محمد266938
8o27|oمعهد ف ص بــــ سويفحس|م محمد عبــــد|لكريم منصور
4|649oيم محمد كرو تـــج|ره طنط|حس عبــــد|لحق |بــــر|
د|ن|76697 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ممدوح مصط و
معهد ف تـــمريض |لم | مروه عبــــد|لنبــــي سيد عبــــد|لعزيز3666|8
2463ooد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر محمد عبــــد|لد|يم سلط|ن
47734oتـــج|ره |ل|سكندريهس|ره فيليبــــ فوزى |سكندر
6o2926د|بــــ |لمنصوره|حس|م خ|لد |لسيد قرو|ش
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخجه|د عل|ء محمد خليل |لقوق|675544
9o53|4 معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــمحمد محمود رزق عبــــد|لغ
|2o66oيم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صل|ح |لدين |لسيد |بــــر|
64o343كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنه أحمد حسن أحمد حسن
طبــــ |لسويسع |حمد ع ج|د |لربــــ442239
7o3248|علوم |لمنصوره | عمرو محمد محمد |لزغبــــي
685|o6تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــكريم عبــــد |لعظيم محمد ح|فظ سليم
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو| قل|ديوس ه| |قل|ديوس نظ |888887

ف شح|تـــه ح|مد476|3 ره|حبــــيبــــه | ثــــ|ر |لق|
ندستـــ بــــنه|س|مه محمد ص|لح |لحن |245956 كليتـــ 
7677o7تـــربــــيتـــ |لعريشروضه طلعتـــ عبــــد | محمود عثــــم|ن
8o6553صيدلتـــ |لم |محمود عم|ر شح|تـــه سلط|ن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل|ء سيد عطيه حسن|754473
|3o|84|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيه حسن محمد عز |لدين
4482o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــدع|ء رجبــــ عبــــد |لجليل محمود
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د د|ود9546|2 علوم ع شمسعل| عل|ء|لدين مج|
د |حمد شوش|ن76|4|6 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |حمد مج| ل|
5o936|تـــربــــيتـــ دمنهورس|لم ي| س|لم عبــــد |لنبــــى س|لم ع
487||oتـــج|ره |ل|سكندريهحمدى |لسيد محمد مصط حسن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيمن و|ئل |ل|م|م |لش|ف حسن رمض|2362
22||4oيم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن خ|لد عبــــد|له|دى |بــــر|
63o8o|يم تـــج|ره بــــ سويفس|مه ع عبــــد |لعظيم |بــــر|

تـــج|ره ع شمسعمر محمد ع|بــــدين حسن232298
نوعيتـــ |لم |م|رين| عم|د وليم غط|س8923|8
تـــج|ره بــــنه|سم|ء س| مصط محمد |للبــــ|ن||34464
84228oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عبــــد|لسميع طه محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه محمود عبــــد| تـــعلبــــ256555

لس |يمن فوزى |رتـــ 76839 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
68o2|6|يم س| عبــــد |للطيف ه |بــــر| زر|عه |لمنصورهم

رهس|متـــ رض| حسن خ |46942 صيدله |لق|
62828oد|بــــ |لزق|زيق|ويد| ع|طف عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز
|2o2|2ندستـــ ع شمسمري|م |ستـــف|نوس لطيف |ستـــف|نوس

ى عبــــ|س عبــــد |لق|در2|457 رهمريم ي تـــج|ره |لق|
يم839529 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد سيد محمد |بــــر|

ف |حمد عبــــدربــــه|832|3 رهحمد | ندستـــ |لق|
تـــ|أحمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لوكيل يوسف4|5297 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحس|م |لدين |حمد عبــــد|لحكيم محمد  55|9|9
لسن ع شمس|أسم|ء |س|مه ع ق|لبــــ342||6
|476o4يم يم م |وى |بــــر| رهريمون |بــــر| تـــج|ره |لق|
5oo826| د|بــــ دمنهور|يه محمد سيد |حمد محمود |لط

ره|مريم وليد |حمد |م متـــو33926 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسس| خليل محمدى خلف |764466
يتـــ|بــــ خليفه رجبــــ |بــــوبــــكر5443|8 كليتـــ حقوق |لم |م|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |سو|نجه|د |حمد عبــــد| |حمد842574
77253o|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدع|ء محمود محمد |حمد غ|نم و
ى سعيد محمود عبــــد|لقوى||23|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــله|م ي
حقوق بــــنه|مصط سعيد |يوبــــ محمد عبــــد|لنبــــى352322
تـــج|ره |ل|سكندريهه| | عص|م عبــــده محمد نور527496
تـــج|ره ع شمسيه|بــــ ط|رق محمود |حمد|56794|

تـــربــــيتـــ حلو|نملكتـــ سيد فو عبــــد|لحميد7||45
يم محمد |لجن24648| علوم ع شمسعبــــد |لرحمن حن |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىش|دي ف|يز ق|عود يون|ن868484
8223oo| يم رزق | نوعيتـــ |لم |نطو شمعون |بــــر|
نوعيتـــ |لم |م|رتـــ | عفي ي حن 9|89|8
طبــــ |لم |رقيه |نور جمعه عثــــم|ن4|27|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد ط|رق عبــــد |لعظيم محمد|726|4
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى طلعتـــ فوزى عبــــد|لر|زق259977
ره/ري|ضتـــرو|ن ن بــــيو غضبــــ|ن محمد233546 زر|عه |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ريم صل|ح سعد سليم|ن7544||
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد فكرى محمد مقلد|28782
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــه | عم|د س| عبــــد |لق|در عبــــد 938|27
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لسميع محمد حسن328929
ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىح|تـــم عبــــد|لستـــ|ر |حمد نعيم ط|يع546792

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ ط|رق محمد عزبــــ35437
43o72|معهد ف ص طنط|س|رتـــ  |لسيد |سم|عيل |لسيد |لخرص
6o532|تـــج|ره |لمنصورهمنتـــ | ح|مد صل|ح |لدين ح|مد |لبــــدوى
34|7o|ره|تـــ ش|كر محمد مو ع |لدين ثــــ|ر |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقنبــــويه |لسعيد حسن عبــــد|لص|دق774927
9o5349 د|بــــ سوه|ج|خ|لد عبــــد|لحليم خ|لد |حمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره مجدى |ن ج|د7928|
899o47 د|بــــ سوه|ج|س|ره يوسف |سحق مسعد
يم عميش|3|62|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورسم|ء محمود |بــــر|
88o224  حقوق |سيوطمن|ر عزتـــ |حمد حسن
4o42|4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نور |لدين |نور حربــــى |حمد عل|م|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمود مهدى عبــــد|لحميد مهدى||472
رهوق تـــوبــــه ع عبــــد|لمقصود237657 تـــج|ره |لق|
272|o5يم رك|بــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم محمد فريد فتـــوح |بــــر|
4o4929ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف تـــوفيق محمد تـــوفيق محمد
علوم ع شمسمحمود بــــهجتـــ |حمد عبــــد|لعزيز323347
|249o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد محمد ع |لنج|ر

|63o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ س|مح محمد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوطخلود عيد عبــــد|لمتـــع|ل عيد محمد |88666
4o2o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيف صبــــرى رزق فوزى معوض

4o27oرهمصط عص|م محمد حبــــيبــــ محمود علوم |لق|
ش|م سيد محمد سيد525355 علوم ري|ضتـــ دمنهورر|ن| 
33o|32|تـــربــــيتـــ بــــنه|م| |س|متـــ حسن عبــــد|لخ|لق
يم سلط|ن|223773 ره|م| محمد |لسيد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر حسن حسن بــــسيو نم 3986|5
8262oo كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م|رين| عم|د لويز ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوموق مجدى عبــــد| غني عبــــد |263626
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد وليد ع |لسيد |لعط|ر|772833
يم يوسف|32769| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء ك|مل |بــــر|
784|o8د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد |لسل|م محمد ف|رس
تـــج|ره ع شمسد|رين |حمد محمد صل|ح |لدين |ل||2694|
4oo59|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمن|ر ر|فتـــ عبــــد|لمنعم حسن
69o|75د|بــــ |لمنصوره|حس|م |لمغ|زى شلبــــى |لمغ|زى
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|سم حمدى عبــــد|لرحمن ص|لح335859
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4|o583 يد |لخ تـــج|ره طنط|محمد |حمد |حمد |بــــو |ل
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفريم |حمد سعد عبــــد |لمجيد58528

طبــــ |سن|ن طنط|يه عبــــد | فرج عبــــد | صبــــ|ح|85||43
رهحمد رمض|ن كم|ل عبــــد|لحفيظ|75|235 ندستـــ |لق|
وف|تـــعمرو سل|مه سليم|ن ع 29|758 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ د |طيه|بــــ عبــــد |لن| محمد منصور|259|62
69oo59تـــربــــيتـــ |لمنصورهس| |لسعيد |لسعيد محمد عبــــد |لل
زر|عه مشتـــهرحس|م محمد حسن محمد |حمد عبــــد345289
344||oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه س|لم ن| منصور
علوم بــــنه|مر|م |لسيد حم|د عبــــد| |لسيد |بــــو357486
4299o4|ح|ن كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد حسن عبــــد |لعزيز  
4434o9 حقوق |ل|سكندريهمحمد حس|م |لسيد |لدسو
ى فكرى محمد فوزى239877 رهعبــــد|لرحمن ي ندستـــ |لق|
35o6|2تـــربــــيتـــ ع شمسوق جميل مو عبــــد|لوه|بــــ
ندى|78269 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم محمد |حمد محمد سعد |لدين 
يم|768493 ى يوسف |بــــر| طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ي
69o|o2يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|ر| عل|ء عبــــد |لسل|م |بــــر|

47o|6|ق|وى تـــ عبــــد |لرحمن ف|روق  كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
حقوق |ل|سكندريهلشيم|ء رض| ش|كر محمد عبــــد|لرحمن443592
ور287778 علوم ري|ضتـــ |لم |محمد مصط |بــــوبــــكر 
26627o|ف عبــــد|لر|زق فرج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه |
يم|855772 يم محمد |بــــر| زر|عه |لم |يه |بــــر|

ر محمد عثــــم|ن23599 حقوق |لمنصورهعبــــد | م|
ره|بــــ|سم جم|ل ج|د ش|كر عبــــيد9577| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنور|ن |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لسل|م39378|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر رفعتـــ عبــــ|س |م 483464
9oo248| طبــــ سوه|جحمد |لمعتـــزبــــ| محروس حس|ن

د|بــــ بــــ سويف|مروتـــ طه محمد طه798|5
وف|تـــ|كريم شعبــــ|ن عبــــد |لنبــــي سيد49|48| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

رهع |تـــ شعبــــ|ن خ|لد عبــــد |لحميد75|42 صيدله |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه عص|م عبــــد |لمنصف عبــــد |لمو45652

ش|م سعد عبــــد |لق|در سعد|688396 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن 
4|o239 تـــج|ره طنط|عبــــد|لفتـــ|ح خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن محمد فه رشو|ن|5389|3
8694o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|ننوره|ن محمود |حمد يس
|5||2o|يم حسن د|بــــ حلو|ن|م| ح|مد |بــــر|
4|o948|تـــج|ره طنط|ه|يدى عم|د ن يوسف حن
ه |حمد |لسيد محمد44828| رتـــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق عبــــد|لكريم عبــــد |لغف|ر س|لم 283|27
5|93o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآيه فرج محمد |بــــو |لمك|رم
34o439تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وف|ء محمد ع |حمد |لش|ف
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3o727تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي|سم ص|دق فتـــح | ص|دق
726o4د|بــــ |لفيوم|دع|ء ع يوسف جمعتـــ

ندي9|8|43 زر|عه طنط|ع |لسيد ع |بــــو 
9|o|2خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعزتـــ ع سيد جنيدى

تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ |حمد محمد محمد عبــــد |425538
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء |حمد |لعزبــــ مر|33524
ش|م |سم|عيل صد محمد |484625 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن عمرو محمد حسن46942|
تـــج|ره سوه|جمن|ر محمود محمد محمود 898289
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|رتـــ ع منصور درويش335572
42||2oم حقوق |لمنصورهمصط |حمد مصط |لد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدير و|ئل محمد محمد64922|
6oo|42 تـــج|ره |لمنصورهسم|ء ط|رق حس|ن حس|ن |لبــــسيو
689957| يم خ|لد محمد ع معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ع |لسيد ع44|266
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد ي| محمد |حمد قنديل77|762
|29o5oصيدله حلو|نبــــ|سم نبــــيل د| |ل فيلبــــس
79o9o9تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه محمد حسن عبــــد ربــــه حليمه
2|35ooلع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|مريم مصط عبــــد|لوه|بــــ محمود
6oo9o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|له |لبــــي |حمد بــــي غنيم
9o563||تـــربــــيتـــ سوه|ج يه|بــــ |حمد |نور ح|فظ
يم528896 يم محمد عبــــده |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد |حمد شعبــــ|ن فر|ج|3698|
تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر أحمد ح|مد سلط|ن478362
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود محمد جمعتـــ محمد |حمد763|45
ره|بــــتـــ فؤ|د يوسف و|صل3487|3 عل|م |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط مسعد ك|مل |سم|عيل622468

تـــربــــيتـــ بــــ سويفندى سيد حس |لسيد667|6
ري|ض |طف|ل |لمنصورهزينبــــ ع وجيه عبــــد |لحميد689578
4o3255 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آل|ء ط|رق مصط درويش مصط
4o74o4|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء شعبــــ|ن رمض|ن بــــيو |حمد
22o|28ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــه عبــــد|لعزيز |لمهدى حج|زى

وف|تـــ|محمد حمدى بــــدوى |حمد44434 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد مسعد مختـــ|ر |لسيد264975
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد محمد عبــــد |لحميد446964
رهندى عل|ء |لدين شعبــــ|ن منصور66|58| صيدله |لق|
لسن ع شمس|رو|ن محمد عبــــد |لحليم محمد ع27|22|

ندستـــ بــــ سويفغ| مل|ك نعوم خليل24||5
يم مرزوق847699 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نشمس فرج |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهكم|ل |حمد نسيم ح|مد |لنظ| 482||7
تـــج|ره طنط|ض ح|مد عطيه ح|مد ع||6448
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6752o2|يم عثــــم تـــج|ره |لمنصورهمنه | |يمن محمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسند عبــــد |لعزيز محمود |حمد مصط 29996|

 |حه وفن|دق |لفيومر | رض| فيلبــــس حل ج|بــــر|6453|
5395oحقوق بــــ سويفعمر |حمد ف|روق ق|يد |لحمي

د|بــــ |لمنصوره|حس|ن |يمن محمد |سم|عيل||67995
ف محمدعبــــد |له|دي |لجع724|43 علوم طنط|محمد أ
2453o3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعزيزه صل|ح ح|مد عبــــد
8772o8  تـــج|ره |سيوطس|ره يوسف ك|مل حليم
رتـــ|ف|طمه محمود سليم|ن عثــــم|ن48333| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
698292| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــسم|ء محمود |لسيد مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم |حمد عبــــد |لستـــ|ر ز عبــــد |627999
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|س|ره صل|ح |لدين مصط محمد |449994
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومله|م محمود عبــــد|لفضيل محمود|94|259
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نغيد|ء عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز867|5|
9o2343  نوعيتـــ قن|وليد محمد سعد |لدين ع
طبــــ |لزق|زيقمحمد ك|رم |لحن محمود785373
9o2339 حقوق سوه|جمعتـــز محمد عبــــد|لرؤف محمد
7845o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم جم|ل محمد حسن عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|منيه محمد عبــــد|لموجود عثــــم|ن|627439
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدكتـــوره روم| ز يوسف833259
حسن||3387 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ين ن| محمد |بــــو|لن
75o754ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ر|فتـــ عبــــد |لعزيز |يوبــــ
ر محمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لو685|44 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخل|ء م|
6|33o5|علوم طنط|سل|م |حمد متـــو محمد
رهحبــــيبــــتـــ سيد |لش|ف ع86|6|3 ندستـــ |لق|
4328oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود مهدى محمد منتـــ

26o5|7د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مروه مصط عبــــد|له|دى حسن
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء ع ر|شد |حمد 878638

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محمد خ|لد سعد عبــــد|لن|8|87|
د|بــــ |لزق|زيق|ن صبــــرى أحمد محمد |لمتـــيم|639824
يم جح|688366 ري|ض |طف|ل |لمنصورهصف|ء محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن مجدي ص|بــــر |حمد353449
877|4o حقوق |سيوطع |ء محمد ع مصط
ف عبــــد|لع|ل |بــــو حل|وه322485 د|بــــ ع شمس|ندى |
8o3334 فنون جميله فنون |لم |ع |حمد محمد مصط
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرو|ن خ|لد محمد خلف |753663
87o44||معهد ف ص |سو|نحمد |بــــو|لحسن ج|بــــر |حمد
|28o6o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عم|د شفيق |حمد
34555oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|كوثــــر ط|رق فتـــ محمد |لفج|ل|
ق|وي683877 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل |س|مه |لسيد |ل
|57|o5يع يم سيد |بــــو  د |بــــر| رهن| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
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حقوق بــــ سويفف|طمتـــ ع|طف طه عبــــد|لعليم|5229
48o865يم نور|لدين |لسن |لم |سميه مر |بــــر|
883oo8 د|بــــ |سيوط|محمد |حمد |لمهدى صفوتـــ حسن
بــــه68|7|| تـــج|ره بــــنه|م|رين| مكرم جرجس و
23oo9يم رهرمض|ن جم|ل رمض|ن |بــــر| معهد ف تـــمريض |لق|

48oo48كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخزي|د عل|ء |ليم| عبــــد|ل عبــــد|لد
5352o8|تـــج|ره دمنهورسل|م محمد محمود بــــكرى |حمد
يم|354265 تـــ محمد عوض محمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
26373oنوعيتـــ بــــنه|دى ع|طف بــــيو محمود

رهمحمد خ|لد محمد محمود شح|تـــه6|228 د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |لمنصورهيه محمد ع محمد |لق| |622837

34o66يم محمد محمود رهسل محمود |بــــر| صيدله |لق|
6o3|68تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رح|بــــ ممتـــ|ز رمض|ن |لجندى
يم|8676|4 ر عبــــد |لحميد إبــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد م|
7o6475|د|بــــ |لمنصوره|يه |حمد محمد ج|د محمد
2634o8يم منصور حقوق بــــنه|ف|طمه محمد محمد |بــــر|
زر|عه |لمنصورهريه|م محمد |حمد |سم|عيل ر|شد683247
4293o6كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــنعمه عبــــد |للطيف محمد شكر

425|o|ل|ل تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سعيد محمد سيد 
4o6596تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن محسن أحمد عبــــد |لمو محمد
9oo536 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|يل|نه ع|دل ظريف ز|خر
|357|oبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسبــــتـــ | |يه|بــــ |حمد عبــــد |لمجيد
رتـــ|ندى |حمد معوض |لصف257226 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــ ع|دل مصط مصط 24282
83537oمعهد ف ص سوه|جندي سم محمود |حمد
تـــج|ره |لمنصورهي|سم | جم|ل عبــــد |لق|در |لسيد 23|2|7
85o639تـــج|ره |سيوطم|ركو م|جد عيد خز|م
تـــج|ره بــــنه|كريم عبــــد |لو|حد عبــــد |لمنصف عبــــد 773777
4376o3طبــــ كفر |لشيخرضو|ن |م رضو|ن |لسنهورى
4|2o46تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد| محمد عبــــد|لحميد ع فرج
معهد ف ص |سم|عيليهل|ء مو س|لم ع |84|769
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدع|ء مصط ك|مل |لحسي مر2|2766
42o762تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد ع|دل |حمد د|ود
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحن|ن ع|شور سيد محمد|4||5|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |حمد سليم|ن محمد طيور|778227
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود |حمد ح|مد عبــــد |لسل|م|62|62
8o57|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد |حمد محسون محمد
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخنغم خ|لد |لسيد درويش عطيه|43697

2659oره|عبــــد |لرحمن ن| عبــــد |لرحمن |سم ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسم محمد محمود مر|79|34
245o7|ه جم|ل سعد |سم|عيل معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن
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23o255رهعبــــد|لرحمن طه حيدر حمد تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد محمد ر|شد |حمد|7|37

35o526| كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس|ء |لسيد حسن ع
4o7ooo ن| |حمد |حمد محمد عي د|بــــ |ل|سكندريه|م
774||oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر ع|طف قنصوه عبــــد |لعزيز
34|37oق|وى عفي شح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد| محسن عبــــدتـــ |ل
635326| معهد ف ص |لزق|زيقيه حمدى عبــــد|لعظيم ص|لح متـــو
د|بــــ ع شمس|يم|ن س| ع ي|س |9429|2
45o9o|يم |لسيد حمود يم |حمد |بــــر| ندستـــ |لم |بــــر|
حقوق د |طيم|ن ي| فتـــ |لزي|تـــ|87|8|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــو محمد عيد محمد74|355
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |لسيد |لعربــــي عبــــ|س ع محمد762866
5|8595| معهد ف ص |ل|سكندريهمل ك|رم |حمد عبــــد| ن|
9o6845| تـــج|ره سوه|ج  حمد ص|بــــر عبــــد| حس
8o25o5طبــــ |لم |شنوده فوزي شح|تـــه بــــرسوم
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيه جم|ل عبــــد| محمود|833922
ره|سم|ء وفيق محمد |حمد عبــــد |لجليل8482|| عل|م |لق|
نوعيتـــ |سيوطنوره|ن س|لم |حمد س|لم 894432
صيدله طنط|ندى ع|طف شح|تـــ بــــيو3|4325

493o3رتـــ رجبــــ محمود رجبــــ عبــــد |لكريم تـــمريض |لق|
تـــمريض |لفيوم زينبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لستـــ|ر ع86957
372o9| يم |لسي ه صفوتـــ |حمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم

كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمد |لسيد |حمد |بــــوشخيخه247276
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م كرم رشدى |حمد28372

تـــج|ره بــــنه|دير ع|صم مصط عبــــده334967
يم عبــــد |لخ|لق 6|4459 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــيوسف عبــــده |بــــر|

3673o |د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومتـــ نظ ك|مل كيل
6|987| معهد ف ص بــــ سويفحمد عبــــد |لن| عبــــد |لحميد ز

نوعيتـــ |لزق|زيقول|ء نعيم محمد ع|78297
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمود عبــــد|لرحمن مختـــ|ر |حمد 8|8762
5o344|تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد |لسيد |حمد منصور

علوم |لفيومه|جر رمض|ن ج|بــــر م |ر72893
886oo5 ل|ل من|زع حمزه زر|عه |سيوطحمزه 
9oo565|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى يم|ن عبــــد|لن| عبــــد|لرؤف عبــــد
ف زكري| فتـــح | رمض|ن4776|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسمر أ
تـــج|ره ع شمسمحمود مجدي محمود عبــــد|لعزيز324724
يم عيد758633 ف |بــــر| ندستـــ سوه|جرغد| |
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد  |ء عبــــد|لبــــديع عبــــد|2899|3
37o3|oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|دين| |لسيد محمد ع
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء ع عوض ع عوض عمر|ن|255389
يم حسن |7744|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء حس|ن |بــــر|
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يم محمود زيد|756749 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ي|تـــ |بــــر|
ندستـــ حلو|نك|رول عزتـــ لم جندى5|84|2
نوعيتـــ عبــــ|سيهم|ري|م جرجس تـــلميذ حن| جرس5489|3
ندستـــ بــــنه|ربــــيع يسن |حمد |يوبــــ929|33 كليتـــ 
783o32|معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد صبــــرى محمد سعد فر|ج
76o234|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسيد عبــــد|لع|ل
تـــمريض |لزق|زيق لسيد كريم |لسيد محمد|779937
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ين|س محمد محمود سعد|248957
لسن ع شمس|محمد |حمد محمد ع |بــــوحس|ن 345797
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديدع|ء عبــــد|لحكيم سعد ح|مد826733
4299|o|نوعيتـــ طنط|حمد عزبــــ بــــيو عزبــــ خلف
ر|ء حسن عبــــد |لمنعم حسن 4|9|6| ندستـــ ع شمسف|طمتـــ |لز
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد سيد |حمد مر355823
ره|كريمه بــــكر محمد بــــكر |بــــو |لعن 27487| ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|جوق سلط|ن |حمد مصط 898779
يم ع3233|3 علوم ع شمسريه|م محمد يوسف |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقعمر |حمد |حمد محمد |بــــو|لنج|696965
ندستـــ |لم |م| جم|ل رمض|ن محمد محمدي|638659
علوم ع شمسعمر محسن صل|ح عو|د حسن|3752|
6||67oنوعيتـــ بــــنه|نور| سعيد |حمد عبــــده
يم |لشه|وى452263 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عبــــد |لحميد |بــــر|

9o8|9تـــج|ره بــــ سويفعمر حمدى شمردل حسن
628o4|حقوق |لزق|زيقمن|ر خ منسوبــــ عبــــد|لرشيد
4|o5o|ى نوعيتـــ طنط|سعيد فتـــوح |حمد فتـــوح ز
معهد ف تـــمريض بــــنه| دع|ء شعبــــ|ن يونس محمد |لسق||63|35

3o42|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمن|ر عبــــد |لعزيز عبــــد |لمطلبــــ حسن فهد
4o9727نوعيتـــ طنط|نوره|ن |حمد محمود محمد حج|زى
49o765د|بــــ |سو|ن|د | ج|بــــر مصط غريبــــ بــــدوى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسع|دل مصط فرح|تـــ شعبــــ|ن|5||32
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن ع مصط محمد|348488
علوم |سو|نمريم ن| مريد ز  7559|9
صيدلتـــ |سيوطمجدول يوسف نظرى ز|  876998
29322o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |لسيد محمد |لنج|ر
9o435o حقوق |سيوطفهد عبــــد|لرحيم حس عبــــد|لع|ل
ف مصط |لسيد478639 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |
تـــربــــيتـــ طنط|ن|ء عبــــد|لر|زق |لبــــدرى عكر|3|3|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|كريم عمرو عبــــد | |لسيد5|3|3|
ندستـــ د |طمحمود أحمد محمد عوض مو|57|62
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|وف|ء محمد سيد عبــــد |لعزيز53245
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمصط شعبــــ|ن عبــــد |لوه|بــــ ع55735

27324oتـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط عبــــده ع محمد
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|386|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ن مجدي ف|روق محمد عطيه
د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن عم|د بــــريك مج|ور33|52

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد وجدى |لدسو |لحف |376||7
حقوق ع شمسمريم ممدوح |م عبــــد|لرحمن322283
688o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ل نج|ح سم مصط عبــــد |لخ|لق
758o99تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيف محسن فتـــ محمد

ره|يم|ن ع رش|د شميلتـــ|47266 د|بــــ |لق|
د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لعزيز فتـــ |لسيد حسن 894845
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد حل محمود يوسف622896
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |لبــــسيو خ|طر |لبــــسيو قنديل4322|6

429o|لسن ع شمس|مريم ط|رق محمد حسن
|5975oعلوم ع شمسم|ري|ن ممدوح ه|رون تـــوفيق
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|من|ر محمد |حمد محمد|75387
حقوق حلو|نحمد مصط |حمد ح|مد|73962|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه سل|مه عبــــد|للطيف عبــــد|لحميد|25922
لسن ع شمس|يم|ن سيد سعيد عبــــد|لعزيز|222238
6o8526د|بــــ |لمنصوره|دير |لسيد محمد |حمد |لسيد
صيدله |لزق|زيقحمد محمد |حمد حل عوض|229|64
ف سعد |حمد محمود525686  |حه وفن|دق |لمنصورتـــع |

7ooo2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مرين| |يوبــــ ري|ض شه|تـــ
43855o|يم مو |لغن|م علوم ج|معتـــ د |طحمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمريم جمعه |لشح|تـــ ز 687268
ى |لدسو مر |لسيد5333|| يتـــ|بــــ ي د|بــــ ع شمس|م|
4o569معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود سم محمد عبــــد|لصمد
ندستـــ بــــ سويفد | مصط محمد |حمد529|5

768o58معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه عرفه عبــــد |للطيف طه عوض
4843o9د|بــــ |ل|سكندريه|مرو|ن محمد محمود عبــــد|لرحمن |بــــر
ندستـــ |لزق|زيقر| | |لسيد محمد |لسيد |لحص 638854
يم محمد486589 يم ع|دل إبــــر| حقوق طنط|إيه|بــــ إبــــر|
52o936| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورآل|ء محمد حس حس ج|بــــ
ندستـــ حلو|نحمد ع|دل |لورد| |لورد| |886|4|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعل|ء عبــــد |لبــــديع عبــــد |لنبــــى |لمن7483|4
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمد سل|مه محمد سل|مه 286|89
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد زكري| محمد محمد حس |693274
2|9o48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد محمد سعد عبــــد|لكريم
د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى ج|بــــر عبــــد|لستـــ|ر مأمون |لشن|62674
35696oمعهد ف تـــمريض بــــنه| نوره|ن محمد عبــــد| عبــــده
7o7597|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد ع عثــــم|ن محمد |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود محمد محمود |لدقم|ق|528269
83723oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينسمه عبــــد|لرحيم مل|حظ محمد
6954ooندستـــ |لمنصورهمحمد |لكحل|وى عثــــم|ن سيد |حمد
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3|6o86تـــج|ره ع شمسنبــــيلتـــ محمد عبــــد|لمؤمن محمد شبــــيبــــ
829o36|حقوق |سو|نحمد |لصبــــ|ح |بــــو|لفضل محمد
يم حسن|64339 تـــمريض |لزق|زيق ه| عوض |بــــر|
5o7877نوعيتـــ |ل|سكندريهم|ل كريم ونجد خليل قلتـــه ج|د|لكريم
78oo63|د|بــــ |لزق|زيق||ء محمد |لسيد |حمد
3||5o8|تـــج|ره ع شمسيف|ن| |يه|بــــ |ي | جرجس
4228oتـــج|ره بــــنه|محمد ع|دل محمد عبــــد|لرؤف مو

ى ع |حمد934|78 ه ي تـــمريض |لزق|زيق ن
4o4353|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد سعد ع |سم|عيل
معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن خ|لد |لسيد |لسيد |لمحجوبــــ |684623
رهد|فيد من مر|د نمر غ| 8246|2 زر|عه |لق|
2266o8رهمحمد ع عبــــد|لسميع |حمد زر|عه |لق|

4493o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري عبــــد| ربــــيع ع عبــــد
تـــج|ره بــــنه|ي|سم سعد ف|يد سعد ف|يد772364

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف حس|م حمدى يوسف6|655
47oo3ف حن محمود عم|رتـــ ندستـــ ع شمسمحمود |

د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد عبــــد|لح|فظ بــــدوى من |342897
|6o88oد|بــــ ع شمس|ر| | محمد سيد حسن
ف شعبــــ|ن حميدتـــ345527 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رحمتـــ |

تـــمريض  بــــ سويفمحمد رمض|ن حس شه|بــــ84925
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيف محمد عبــــد|لو|حد عبــــد|لع|ل حس 3858|2
|3o2|3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى مجدى مسعد ف|م رزق
6o7o|8د|ر |لعلوم |لم |آيه عبــــد |لرؤوف يوسف عبــــيد
624o72ر شبــــ|نه حقوق د |طمحسن محمد ط|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــن|ء عمر|ن حسن عطيه837235
35|o65د|بــــ بــــنه|ي|ر| رض| عفتـــ عبــــد|لمنعم|
ه سم س|لم |لبــــربــــرى|266377 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م

ره|مريم ع|دل محمد عبــــد |لمقصود|4648 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ل|ل349622 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىندى سيد محمد 

رهعبــــد |لعزيز ص|بــــر عبــــد |لعزيز سليم س62|44 زر|عه |لق|
754o55|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيل|ريه نسيم ف|روق بــــش|ى
حقوق ع شمسيم|ن صل|ح |حمد |حمد |لكر| |6|3455
بــــه  4899|9 طبــــ بــــيطرى |سيوطجورج حس نبــــيه و

467o2كليتـــ |أللسن سوه|جمحمد عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لع|ل
4|o963يه ع|بــــد عبــــد|لقوي |لضبــــع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي
|د|بــــ طنط|محمد عو مصط محمد جنيدي644||6
77o6o3زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــيوسف ن|در حس س|لم |لبــــ|جورى
تـــمريض دمنهوريه ممدوح فتـــ فلفل|7987|5
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم س| فتـــوح مو|24947
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسد| | عبــــد |لن| قر |سم|عيل65588|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد شعبــــ|ن عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|73676

Page 4819 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5o9963كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود محمد |لسيد محمد |حمد
8o5748|علوم |لم |سم|ء محمود تـــوفيق عبــــد|لحكم
8|o345تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس عبــــد|لعظيم حس عبــــد|لجو|د
لس323327 رهف|دى رج| فؤ|د ك عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | مصط ع مصط 57497|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|رس محمد |لعزبــــ محمد866245
يم92|528 ف عبــــد|لمحسن |بــــر| ندستـــ |لسويسمحمد |
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن شعبــــ|ن عبــــد|لرؤف سل|م|69|253
زر|عه |ل|سكندريهميمه ي| |حمد محمد |لحف غ|نم477549
63o983يم عثــــم|ن |م عثــــم|ن تـــج|ره |لزق|زيقد | |بــــر|
26o6o3|ه ع|دل سعد سويلم معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ سيد عمرون د|ود55847
تـــربــــيتـــ طنط|نجل|ء |لكحل|وى محمود عي29||43
2492oo بــــي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |يمن ه|شم عبــــد|لحميد |ل
4o2599ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د | محمد حل رضو|ن
يم |لدسو مهدى أبــــو625953 حقوق |لزق|زيقعبــــد|لرحمن ممدوح |بــــر|
76|6o9|حقوق |سيوطحمد محمد فضل |حمد
تـــربــــيتـــ حلو|نجورج مجدي ر|غبــــ ري|ض|32438
5|4o56معهد ف ص |ل|سكندريهد| | |لسيد سعد محمد صف|ر
|2o785لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|جوزيف رأفتـــ عطيه جرجس
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ| ح|مد ربــــيع ف|يد|43463
م|م محمد4|7625 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدش|م حمدى عبــــد |لر| 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحسن ممدوح |بــــو |لقمص|ن |لسود|679757
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|من|ر مختـــ|ر محمد حسن|82629
ف|43259 ف حم|ده  علوم |لمنصورهر|ن| 
تـــج|ره |سيوطندى عبــــد|لرحيم مصط محمد358323
رهمتـــ مصط سيد عبــــد|لحليم245445 د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر محمد حل عبــــد |لمج9888|6
ر |حمد حسن |حمد|23338 تـــج|ره ع شمسسهر ط|

ره |ر محمد ص|لح ه|شم449|3 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد نبــــيل شعبــــ|ن |لسيد محمد774457

5o4o6حقوق بــــ سويفبــــ|سم عيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|جر فرج محمود عز|تـــ56272

6||o47|رهم| وجيه محرز رزين صيدله |لق|
64|72o ره|شيم|ء عبــــد |لفتـــ|ح |نيس مصط ثــــ|ر |لق|
ف محمد حسن699877 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | | م |لع| 
754478| حقوق |لمنصورهم| محمود ذ بــــيو
ثــــ|ر |لفيوم|حمد عل|ء |حمد رش|د حسن|324353
تـــج|ره بــــنه|حمد |س|مه محمد رش|د عبــــد |لع|ل278268

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن |لسيد صبــــرى |لسيد||2493
23789oره|د| | ي محمد ك|مل د|بــــ |لق|
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4o43o3فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن مجدى خليل |لسيد خليل
25oo87تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| محمد محمد محمود 
تـــج|ره بــــنه|ر| | محمد ف|روق |لروبــــي25997|
حقوق حلو|نيم|ن |بــــو|لعن |حمد |بــــو|لعن |225425
وف|تـــحمد عبــــد|لغ محمد محمد|لسيد|633478 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــربــــيتـــ حلو|نيه محمد صل|ح محمد|24933
ه حسن محمد مرزوق|63426| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع و|صف |حمد محمود |لشعر|وي452468
8oo|4o ندستـــ |لم |مرو|ن وليد خديوي حس
يم سليم|ن مو 5|7689 نوعيتـــ بــــور سعيدنيف |بــــر|
69o9o|ه ع عبــــد |لحميد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم

24783oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد| ع ح|مد ع ر|شد
4o6355تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|روز ثــــروتـــ ف|يز بــــس|ده شنوده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم محمد ثــــ|بــــتـــ محمد 888877
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىول|ء عمر محمد |لسيد 54|898
7oo2|7معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عبــــد | محمد عبــــد |لع|ل
692o96تـــج|ره |لمنصورهعمرو |حمد |حمد |حمد عبــــد |لنبــــى
9o5476 زر|عه سوه|جحليمه |حمد عبــــ|س |حمد
3387o9علوم بــــنه|وق ج|بــــر عبــــد|لجو|د ج|بــــر
تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد غريبــــ سيد58|65|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورميمتـــ أحمد حسن محمد صبــــ|ح|8689|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد رض| م حس محمد |بــــو ستـــه546272
5|45o|مجدى ع ص|بــــح | علوم طنط|ي
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد محمود حج|زى عبــــد |لرحيم57|48|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدخلود |بــــومسلم ج|بــــر صديق429|85
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم |لسيد محمد فتـــوح |لسيد|69828
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد جم|ل س|لم |حمد753266
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |يمن محمد رضو|ن622|25
7ooo|6معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم حس |سم|عيل ذ
||6o33وف|تـــمحمد عم|د |لدين |م عبــــد |لمنعم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o5858د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن بــــل|ل |لسيد عبــــد |لمو |لبــــ|جورى
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد فؤ|د محمود |لشيخ||63|68
68345o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ر| | طه |لحبــــ طه |بــــو عبــــد |لع
4|8oooيم محمد عبــــ|س تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسمر |بــــر|
899o23 طبــــ بــــيطرى سوه|جي|ر| ن| ر|شد فرغ
4o6|6o| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيه مجدى محمد عبــــد |لق|در |لحف
6o35o7 تـــج|ره |لمنصورهمحمد شي محمد شي
8o362oنوعيتـــ موسيقيه |لم |د |نه سم ز خليل
زر|عه |لمنصورهمحمد حسن ف|روق ص|دق677284
8495o3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديد|ء سيد |حمد عبــــد|لمو
معهد ف ص بــــنه|جبــــر حسن جبــــر شديد تــــركـى265628
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تـــربــــيتـــ |سيوطدير محمد ن|فع محفوظ 468|89
حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لجليل سليم |لنيد| |49249
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد محمود |بــــوزيد محمد |بــــوزيد24|2|4
27o852تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ميه سعيد محمد نور
248733| يم مصط أبــــو عي ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم| |بــــر|
ر |بــــو|لعبــــ|س حس|ن 894223 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء ز|

رهسع|د عبــــد |لن| عبــــد |لخ|لق عطيتـــ5539| صيدله |لق|
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن معوض محمد معوض43889|
تـــج|ره |لمنصورهف|يزه ي| |لسيد رمض|ن تـــ |لدين682539
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد |لرحمن ع ري|ض عبــــد |لحميد ع84|3|6
د|بــــ حلو|ن|حس ع|دل عبــــود |بــــو|لعل|444|22
7o9o65| يم محمد بــــره|م |بــــو تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط |بــــر|
م عزيز عوض |9456|5 تـــج|ره طنط|م|دون| نبــــيل سيد
8562o9|علوم |لم |سم|ء مصط محمد ش|كر
د|بــــ دمنهور|محمد خ|لد ع محمد |بــــوستـــه494776
معهد ف تـــمريض ع شمسمحمد سيد ف|روق مصط |لشي345799
ره|م|زن محمد عطيه |لبــــسطوي عمر424252 ثــــ|ر |لق|
63o2o7ش|م |لص|دق عسكر طبــــ |لفيومعبــــد |لرحمن 
ف محمد محمد6|8||8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم |
يثــــم محمد خليفتـــ|||278| رهوريتـــ  تـــج|ره |لق|
8ooo96|إعل|م بــــ سويفيتـــن |حمد عبــــد|لق|در |حمد
22oo39رهوس|م ح|زم ممدوح عبــــد|لسميع تـــج|ره |لق|
25659oيد |لنج|ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسنتـــ رض| |بــــو|ل
4o8463|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حن| س| تـــوفيق ج|د
تـــج|ره بــــنه|دير ج|د عبــــد|لعزيز مر76|6|5
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد ع فتـــ محمود محمد |لجم|ل688372
26o682علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــص|بــــرين سم |سم|عيل |حمد
ندستـــ |لمنصوره|ء |بــــو بــــكر عط| | عط| | ع محمود676528
6o84|5طبــــ |سن|ن |لمنصورهف|طمه ثــــروتـــ محمد يوسف |بــــو ج|زيه
علوم ج|معتـــ د |طحن محمد محمد خ|لد يوسف439478
معهد ف ص |سم|عيليهين|س عزتـــ محمود محمد|757863
ره |ر |حمد | وجيه يوسف27444| طبــــ بــــيطرى |لق|
24534o|ره|يه محمود محمود قر محمد بــــدر د|بــــ |لق|
449|4o| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد عل|ء شح|تـــ بــــيو
علوم ج|معتـــ |لسويسحسن حس محمد محمد66|759
صيدلتـــ |سيوطسيد |سم|عيل محمد محمد854527
|5625oحقوق حلو|نحس فتـــ حس عبــــد |لخ|لق
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم خ|لد محمد سيد عط|754|35
حقوق |لمنصورهس|رتـــ ع|دل عبــــد |لمنعم عبــــد ربــــه483543
د|بــــ |ل|سكندريه|شهد محمد ه|شم إسم|عيل عبــــده476258
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى كم|ل سعد سعيد6||55|
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمد شيمر محمد رش|د قورتـــ4|5288
تـــربــــيتـــ حلو|نمروه |حمد ه|شم ح|فظ44839|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|ري| ع|طف رزق مرج|ن  888496
تـــج|ره ع شمسيوسف عل|ء ح|مد ع9|289|
رتـــ بــــوبــــكر ط|رىء |بــــوبــــكر شعبــــ|ن|52999| تـــمريض |لق|
876o69زر|عه |سيوط  حمد عبــــد|لبــــ|سط حس|ن عبــــد|لبــــ
ه عبــــد |لع|ل ر| عبــــد |لع|ل حس 694278 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسملتـــ عل|ء |لدين حسن |لرشيدى محمد42286|
336|5oيم |حمد |د|بــــ بــــنه|ريم |لسيد |بــــر|
35|5o7ف د|بــــ ع شمس|عل| ع|دل محمد سيد م
525o63علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــس|ره عبــــد |لرحيم عرف|تـــ بــــغد|دى

ه مصط ع محمود|26946 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م
443o22|د|بــــ كفر |لشيخ|ص|له محمود ع حبــــيبــــ
ف صل|ح عبــــد|8|36|2 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــسل |
26oo46ف ف  زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصفيه حس 
ندستـــ أسو|نعبــــد| جم|ل عبــــد|لشكور مختـــ|ر94|844
ندستـــ أسو|نسيف | وجيه محمد سعد منصور45|636
7663o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى جل|ل |لسيد ع محمد |لحفن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود ح|زم عبــــد|لمحسن |لحفن|وى عم4849|6
24o8|3حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|مد محمد محمود خليل |لشويخ
يم |بــــو|لخ 259473 ين عبــــد|لمنعم |بــــر| نوعيتـــ |شمونن
|3|83o|رهن عبــــد |لمنعم محمود محمد علوم |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــص|لح عبــــد|للطيف ص|لح خلف |246956
27o|38يد |لغمرى زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|طف |لليثــــى |بــــو|ل
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد | محمد دبــــل59|435
4|o|29 |تـــج|ره طنط|يوسف محمد |حمد |لسبــــ
5o9o98تـــربــــيتـــ دمنهورعمر حمدى مصط كم|ل محمود ضفدع
8o66|9|نوعيتـــ |لم |يه عبــــد|لن| محمد |لمهدي |حمد
8o|734 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|حن|ن خلف |حمد ع
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ه| محمد عبــــد|لعزيز |سم|عيل345434

د|بــــ |لفيوم|محمود ع عيد عبــــد|لمهيمن526|7
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد| محمد ف|روق |بــــو|لسعود|6742

82748oندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد محمود حس |بــــو|لحمد كليتـــ 
معهد ف ص سوه|جعم|د محمد ع بــــر 9|8345

بــــي |م|م |م 45396 رهمحمود  تـــج|ره |لق|
ف مصط يوسف|5754|| رتـــ|ن | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ر نسيم يؤنس8637|| ن| م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
4293o8د|بــــ طنط|يم محمد |حمد |سم|عيل ش|مه|
27||o7يم ع طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشيم|ء كم|ل |بــــو|لعن |بــــر|
26o|33ثــــ|ر د |ط| كرم عيد سيد |حمد
242o69د|بــــ ع شمس|رحمه محمد فؤ|د محمد درغ|م
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5o4|56| زر|عه |ل|سكندريهمريم ع|رف فه شعبــــو عبــــد
8329ooتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لحميد فرج | عبــــد|لحميد بــــريو
لسن ع شمس|محمد ح|زم زكري| محمد2538|3
9o2552 زر|عه سوه|جنوره|ن |حمد قبــــي حج|زي
ود799|27 د يم  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــدور |حمد محمد |لبــــكرى |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لحليم مهدى عبــــد|لحليم752989
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعو|طف |لسيد ص|لح عبــــد|لقوى237239
64o986يم حقوق |لمنصورهحمد محمد جل|ل محمد محمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفسل|م عبــــد |لغف|ر ع عبــــد |لغف|58726
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسل|م عبــــد|لرحيم سيد ي|س |29|273
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم |ألقطش265533
يف عبــــد|لمو يوسف معروف259382 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ن|ء 
2666o6علوم بــــنه|منه بــــيو فهيم بــــيو

صيدله بــــ سويفمنه | محمد عل|ء عبــــد |ل يس463|5
يم |لسخ|وى3|4797 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهش|دى محمد |بــــر|
9236o5 عل|ج طبــــي قن|محمد عبــــد|لبــــ|سط محمد |حمد

تـــج|ره بــــ سويفسهيلتـــ عزتـــ شح|تـــه عويس8|8|6
76354o|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ي| محمد زكري| |لنج|ر
9o5629|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط حمد رمض|ن |حمد حسن
3256o6|ره|ن محمود جل|ل عثــــم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهحمد عبــــد |لبــــ|سط محمد عليوه|598|3 تـــج|ره |لق|
6|o828تـــربــــيتـــ طنط|بــــه |لسيد فرج |لخو
تـــج|ره ع شمسس|ره عص|م |لدين ربــــيع |لسيد32782|
رهيوسف محمد حسن زينهم944|2| حقوق |لق|
68|o55تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد |حمد محمد ص|لح
يم مصل شلضم|263446 تـــج|ره بــــنه|سم|ء محمد |بــــر
3227o8|يم ره|يتـــ سيد رشدى |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|

يم|84492 طبــــ بــــ سويفسل|م حم|ده فتـــ |بــــر|
9||75o|ندستـــ سوه|ج حمد جميل محمد |حمد
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومع|دل عبــــد |لق|در محمد |حمد |لقط|68364
|2|o79تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محمد عبــــ|س مصط ج|د
تـــمريض أسو|نط|رق صبــــري مهلل عر|بــــي7|8479
طبــــ |لمنصورهخ|لد عص|م عبــــد |لغ |لشي 5264|6
يم ع عبــــد 58|479 يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد |بــــر|
68338o| طبــــ |لمنصورهيم محمود |حمد عبــــد |لرحمن |بــــو
76o36|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمر |سم|عيل سليم|ن محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه ع|دل خميس |بــــو زيد حسن|232769

5|o|8علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعمرو محمد |حمد وص محمد
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نبــــ|سم محمود محمد محمد753348 كليتـــ 
ندستـــ بــــنه|محمد مجدى |لسيد حسن |لعط|ر328569 كليتـــ 
67968oد|بــــ |لمنصوره|سم|ح مصط عبــــد |لحميد عبــــد |لوه
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تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ر|فتـــ محمد عبــــد |لعزيز |لجمل477872
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمريم محسن معروف بــــيو28|774
|36o47 د|بــــ حلو|ن|سلوى و|ئل محمد حل
756o7oتـــج|ره بــــور سعيدشيم|ء محمد محمد عرندس
حقوق |لزق|زيقي|سم خ|لد محمدين طه57||76
8o572oمعهد ف تـــمريض |لم | محمد عم|د |لدين |بــــو|لغيط عبــــدربــــه

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمدى مجدى حمدى عثــــم|ن48774
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منه محمد |حمد محمد||75772
64o723 تـــج|ره |لزق|زيقف|رس محمود عبــــد |لرؤف |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد محمود عيسوى |لملي 267748
د|بــــ |سيوط|بــــ|سم مكرم ش|كر غط|س  576|89
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخشه|بــــ يح زكري| محمد درويش|6|424
6|95o7يم عثــــم|ن |حمد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه |بــــر|
||8oo| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مس م|جد محسن مصط
9o||97 د|بــــ سوه|ج|بــــول| جم|ل رمزى د| |ل
84429oكليتـــ طبــــ أسو|نمع|ذ |سم|عيل عبــــد|لق|در عبــــد|لجو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه محمد حسن عبــــد |لرحيم59534|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيق |ء محمد حسن |لسيد |حمد629847

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد س| ي|س سيد||9|54
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيتـــ ر| عبــــد|لمنعم عبــــد |لوه|بــــ|2|552

علوم بــــنه|ندى |حمد عبــــد| |لسيد |لحويوى263976
4o3635د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن محمد رمض|ن محمد
22o295ل وف|تـــ|عبــــد|لرحمن ه| كم|ل عبــــد |لحميد  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ش|م محمد س| |لتـــو|ر |856|6 صيدله |لمنصورهزي|د 
حقوق |لمنصورهيه|بــــ محمد عوض عمر|8277|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه حمدى عبــــد |لمنعم عبــــد|لعزيز محمد786472
طبــــ |ل|سكندريهه|جر فتـــ شو محمد قطبــــ4|6|52
5294o8تـــ|محمد سعد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمسلم عم|د حمدى محمود97||2|
صيدله ع شمسيتـــ محسن عبــــد|لحليم س|لم|348538
يم محمد دسو 487383 يم عبــــد |لسل|م |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |حمد |م ع66823|
طبــــ طنط| محمد محمود محمد |لوكيل8|4284
268o5o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|مه محمد |حمد |لجمل
4484ooيد جوده ندستـــ طنط|محمد خ|لد مصط |بــــو |ل
ره|يه |حمد محمد زيد|256732 ثــــ|ر |لق|
4487o9ندستـــ طنط|أس|متـــ محمد |سم|عيل خط|بــــ
يم عبــــد |لمليك محمد26|62| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |بــــر|
372ooرهلشيم|ء نج|ح رمض|ن حبــــيبــــ عبــــد |لخ حقوق |لق|

36o953رهرن| محمد كم|ل |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره حس محمود حس 47696
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8986o6|طبــــ سوه|جعبــــد|للطيف حسن عبــــد|للطيف شح
يم خليل|695|23 رتـــحمد مرزوق |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
ى7923|6 إعل|م بــــ سويفع|ئشه محمد نعيم |حمد ع
48o3|2|حقوق |ل|سكندريهحمد د|ود بــــسيو عطيه
|5o696| رهسل|م شعبــــ|ن |حمد ع تـــج|ره |لق|
64o48|| حقوق |لمنصورهحمد محمد عثــــم|ن |لسيد عبــــد |
36|o66ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود حس خ|لد دسو ع
49335o|تـــج|ره دمنهورحمد سعيد محمود كردى
88o26|  تـــج|ره |سيوطس|ره حسن علم |لدين حسن |لقو
بــــي 763544 علوم بــــورسعيدرو|ن ح|تـــم محمد محمد |ل
علوم |لمنصورهيم |حمد رش|د |م |لسنج|بــــى439797
783388| تـــج|ره |لزق|زيق|ء جمعه محمد ع
ندستـــ حلو|نعمرو محمد |سم|عيل ز بــــدر عل|م33|689

حقوق حلو|نخديجه |سم|عيل شح|تـــه محمد26996
4|oo|3تـــج|ره طنط|ي| |حمد محمود ع |لهطيل
د|بــــ دمنهور|عمرو محمد عبــــد|لق|در محمد  |لش|236||5
طبــــ بــــيطرى |سيوطنو|ر كم|ل عبــــد|لرحمن عبــــد|لغف|ر|97|823
43|o56|نوعيتـــ طنط||ء بــــ|سم محمد بــــ|ش| محمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد |حمد|899|83
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه مصط ك|مل صبــــره48334|

رهع حمدى محمد |حمد23454 تـــج|ره |لق|
رتـــ|يم|ن سعيد حس |لسيد|779427 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم إسم|عيل أم|رتـــ4826|6 ندستـــ طنط|محمد |بــــر|

ف فتـــ كم|ل|66563 علوم حلو|نمل |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د ع|دل حليم تـــوفيق258838
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرنيم رض| فتـــوح مصط مشعل447445

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــ محمد |حمد |حمد63557
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسحفصه متـــو |حمد عبــــد |لرحيم2|5|76
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد |لفول|494798
76o462يم |بــــر تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر حل عبــــد |لسل|م |بــــر|

29o48رهمحمد شو محمد عبــــدون تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
242oo8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء حمدى عبــــد|للطيف محمد
حقوق بــــ سويفحمد ط|رق عد |بــــو|لحس ||2|7|8
|د|بــــ بــــنه|وق حمدى |حمد محمد |لبــــر|26339
35oo||| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ حمدى سليم|ن بــــيو
تـــمريض |سيوطمروه عبــــد|لسميع محمد عبــــد|لحليم ||93|9
6o929|د|بــــ |لمنصوره|كم|ل عبــــد|لحميد |لسيد |لسيد |لعزبــــ
9o45|9|تـــج|ره سوه|ج سل|م خ|لد |بــــو|لفضل |حمد
53oo|5كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمود و| عبــــد|لسل|م عبــــد|لنبــــي
9o4368 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد ن| متـــو ق|سم
8o6387صيدلتـــ |سيوطغ|ده محمد فتـــ عبــــد|لرحمن
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4o|768د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م |لدين |لسيد متـــو عمر|ن
769o28 د|بــــ |لعريش|محمد ع محمد نص
رهلميس |حمد عوض محمد حن 3535|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد محمود محمد سل|مه643525
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم محمد سعد |لسيد حسن53|698
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىر| | عبــــد|لكريم محمد عبــــد|للطيف48|836
يم438843 يم ج|بــــر |بــــر| طبــــ كفر |لشيخعز |لدين |بــــر|
25647oمعهد ف ص بــــنه|ريم محروس عبــــد|لسل|م عبــــد|لمعبــــود
رهمنتـــ | س|مح محمد يوسف3||63| ندستـــ |لق|
46435o ه وليد محمد |حمد مصط ندستـــ |ل|سكندريهسم

57|o3 فنون جميله فنون حلو|نندى حسن عيد |م
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهي|سم |لسيد جم|ل حس|ن قبــــي483369
رهل|ء محمود |حمد رضو|ن جبــــ|ره|237526 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| مختـــ|ر رجبــــ |م ف|يد46588
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسجده مجدى سم محمد عمر249285
وف|تـــعبــــد|لر|زق عيد عبــــد|لر|زق عبــــد|ل627|25 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهمريم صل|ح عبــــد|لع|ل محمد فر|ج283596 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهآيه ع|دل عبــــد |لر|زق محمد ع9294|5
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد محمود يوسف759237
5|o7|2|طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد|لرحمن |حمد محمد |حمد عثــــم

تـــمريض |لفيوم يثــــم حس محمد عبــــد|لعظيم7|737
وف|تـــحمد عبــــد|لعزيز |حمد محمد|||2624 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوره|جر سعيد عبــــد | ح|مد زيد95|6|5
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدشيم|ء رض| عبــــد |لفتـــ|ح |لشيخ9877|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم مشيل كم|ل |م 829745
5o2579|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء وليد عطيتـــ |لسيد
ف رأفتـــ عبــــد |لغ ف|يد|24879 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سندس |
4789o|ندستـــ |ل|سكندريهيوسف مصط محمود حسن
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء وليد حمد لبــــيبــــ |حمد|675659
543o9oمعهد ف ص |ل|سكندريهآم|ل |لسيد محمد |لسيد |لسكرى
499o95|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء |حمد محمد مصط |لغندور 

تـــ عنتـــر بــــكر محمد65373 تـــج|ره بــــ سويفشه
ف ع محمد رسل|ن245576 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لحميد |
تـــ |حمد |لسيد |حمد ن|دى||35549 د|بــــ ع شمس|م
صيدله ع شمس |ر خ|لد سيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|344869

تـــج|ره ع شمسبــــه |حمد ع عبــــد|45737
لس ن| عبــــد|لمسيح مجلع423242 علوم |ل|سكندريهك
وف|فلوبــــ|تـــ ع|طف عبــــد |لمسيح عزيز6244|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم|35|7|4 يم |لسيد |بــــر| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|حمد حمدي بــــدوي قنديل بــــدوى|328|48
6o4438 و حقوق |لمنصورهزي|د ع|دل |لمحمدى |ل
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رهمحمود محمد |حمد |لسيد64453| ندستـــ |لق|
4873o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|رس جم|ل محمد محمد |لنورى|
لسن ع شمس|أمل ي| رجبــــ جبــــر2993|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد حس|م محمد |لنبــــوى محمد|69744
زر|عه دمنهوري|سم محمد عبــــد |لمنعم محمود543627
طبــــ بــــيطرى |سيوطر| عبــــد|لمنعم ك|مل خ|لد  884276
64o7o7تـــج|ره |لزق|زيقعل|ء جم|ل خليل ع خليل
يم765566 ف |لسيد |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدمحمد |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي| كر شلبــــى73335|
36o922|تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء شو محمد عبــــد|لرحمن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقند عل|ء سعد |لدين جمعه محمد676593
28|o9||يم يم محمد |بــــر| رهسل|م |بــــر| حقوق |لق|
ف محسن ع محمد346575 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم |
ى264486 معهد ف تـــمريض بــــنه| ندى جم|ل محمد |حمد |لبــــح
246564| يم |لسي يم حسن |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
4oooo9 د|بــــ |ل|سكندريه|فرح فؤ|د محمد محمود |ليم
|لسن |لم |ي|سم محمد محمد قطبــــ9245|8
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل ط|رق عوض حسن ص|لح624467
84o|37تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند محمود محمد حسن
6343o9 يم سليم ع طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم يح عبــــد|لفتـــ|ح مر|د269734
يم عبــــد |للطيف636952 يم |لسيد |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــر|

زر|عه ع شمس/ري|ضتـــع عص|م |لسيد فر|ج مختـــ|ر42743
9oo259|تـــج|ره سوه|ج رس| |يزوريس نعيم جبــــره
|423o8كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعن|ن عبــــد |لن| محمد محمود حسن
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممن|ر وليد سيد خض 36|44|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنرم |لسيد ع |لكردى253338
7o45|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء عبــــد | |لسيد عبــــد | عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقلسيد حسن |حمد متـــو |637668
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمدثــــر ع|دل عبــــد |لر|زق ص|لح |لنج35|692
42857oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــآيه خ|لد حسن ه|شم |لعط|ر

ندستـــ |لم |بــــدر ممدوح عبــــد  |لوه|بــــ سليم|ن83722
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريه|ن مختـــ|ر حس عبــــد |لغف|ر675953
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |بــــومتـــن| ع عبــــد|لرحمن39|637
8|4o23تـــربــــيتـــ |لم |محمد ن محمد محمد
84379oتـــربــــيتـــ |سو|نندي |حمد محمد فوزي

5|3o7تـــج|ره بــــ سويففدوى ع|دل نور |لدين عبــــد |للطيف
زر|عه |ل|سكندريهيم ع|دل ع ع سليم|ن426522

كليتـــ |أللسن بــــ سويفس|ره ن| ع محمد عبــــد |لرحمن2|643
7264oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنور| ممدوح يوسف عبــــد|لر|زق

يم |سم|عيل55|254 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|م عل|ء حمدى |بــــر|
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ر|و محمد عبــــد |لودود5||57 تـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن محمد 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء كم|ل عبــــد|للطيف عبــــيد||24975

تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط سيد محمد522|7
|344o9ندستـــ ع شمسنوره|ن عم|د عبــــد |لع| عبــــد |لحميد
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|يوسف محمد رفعتـــ |لفخر| ||269| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
635o|6يم |حمد د|بــــ |لزق|زيق|مهند عبــــد|لحميد |بــــر|
حقوق |سيوطمحمود محمد محمد عثــــم|ن 7|8792
تـــمريض |لزق|زيق تـــغريد حسن عبــــد |لسل|م محمد حسن638969
تـــج|ره بــــ سويفش|م من عبــــد| عبــــد|لقوي352||8
صيدلتـــ سوه|جشهنده ع |لرشيدى عبــــد|لرحيم 975|92

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد عبــــد |لستـــ|ر |حمد|37495
4756o|د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن مر سعيد مر |لصبــــ|غ
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم|ي| مصط كم|ل محمد فؤ|د مصط كم4||476
3237o8يم عبــــد|لع| حسن حشيش تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروين| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |نجوي ن| |حمد عبــــد|لو 7876|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره ثــــ|بــــتـــ محمد عل|م828362
يم محمود عي87|623 معهد ف ص بــــور سعيدمحمد محمود |بــــر|
ش|م محمد |لبــــكرى |حمد |لسيد856|48 حقوق |ل|سكندريهح|زم 
د|بــــ بــــ سويف|ه|جر مصط |لسيد محمد3|668|
4o7676ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم مصط عبــــد|لرحيم محمود |لبــــح
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسأسم|ء محمد أحمد شلبــــى||7|52
د|ر |لعلوم |لفيومنرم محمد عبــــد |لر|زق ج|د6|4989
6348|oرتـــ/ري|ضتـــ|محمد ي| محمد وص |بــــ|ظه قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
3447o|لسن ع شمس|من|ر محسن |حمد قن|وى عمر
معهد ف ص |لزق|زيقمروه محمد جمعه ع عطيه785292
طبــــ |سيوطه|جر مخيمر محمد سيد 882695
تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء عطيه عطوتـــ عطيتـــ|4858|
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم |حمد صديق حس 34352|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م ممدوح محمد محمد|85|2|3
تـــج|ره |لزق|زيقسم| س|مح محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لعق|62694
78525o|حقوق |لزق|زيقيم|ن |لش|ف منصور |لشبــــر|وى
8|o343طبــــ بــــيطري |لم |حذيفه |مجد عبــــد|لع| عبــــد|للطيف

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ين شعبــــ|ن ج|بــــر ص|بــــر|6276
684o74 د|بــــ |لمنصوره|محمد ر| عبــــد |لمقصود عبــــد |لمنعم

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|دون| عص|م سم شكرى جندى2|447
لس رج| عد ري|ض عطيتـــ65|328 ندستـــ بــــنه|ك كليتـــ 
علوم بــــورسعيده|جر محمد ع س|لم محمد832|78
د|ر |لعلوم |لم |س|مه يوسف |حمد زيد فرح|299|22
|4o89oيم محمد عمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | محمود |بــــر|
وف|تـــسل|م |حمد حسن سلط|ن|247263 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
وف|تـــ|ي|ر| نبــــيل عبــــد|لمنعم |حمد |لسيد|45343 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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تـــربــــيتـــ |لم |ديل |حمد |لحسي |حمد لط ع 9468|8
88887o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند ع |سم|عيل عبــــد|لح|فظ
تـــج|ره دمنهورعمرو عيد شح|تـــتـــ عبــــد |لجو|د سعيد445898
يم439|77 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكريم عبــــد |لرحمن ن |بــــر|
88754o تـــج|ره |سيوطع سيد عبــــد|لمجيد سليم|ن
يم حسن |بــــو |لعن 92|697 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحس|م |بــــر|
ع| إد|رتـــ وتـــكنولو | ش علوم ح|سبــــ كفر |لشيخمصط محمود محمد |سم|عيل فلفل6|4524
ره|يوسف جم|ل محمد ي|س 2|3252 د|بــــ |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر |حمد ج|بــــر |لعج|تـــى عبــــد |لحميد27357|
حقوق طنط|أسم|ء أحمد عبــــد| محمد بــــدر|ن7|44|6
تـــج|ره ع شمسمرن| محمد محمود طه2|284|
ندستـــ |ل|سكندريهرحمه |لعربــــي محمد |حمد |م |بــــو كليله527542
رتـــ|م|ند| صموئيل فتـــ  |د|7967|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف محمد محمد |لسيد ص|لح9|6346 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعمر |
7|o335|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ع|طف محمود محمود |لرف
836o84معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن رشدي |سم|عيل عبــــيد
4|o423يم س|لم |د|بــــ طنط|شو محمد شو |بــــر|
68o2o||ى عبــــد |لسل د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد ي
64oo63صيدله |لزق|زيقر| | صل|ح |لسيد عبــــد|لرحمن ع
علوم ع شمسرحمتـــ محمد ك|مل |حمد354587
884o88  يم عبــــد|لحفيظ مصط تـــربــــيتـــ |سيوط |ده |بــــر|

ف |حمد |صل|ن33544 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |
265o75علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد ع|شور مو سيد |حمد

ه سل|مه حسن حس|ن|945|7 معهد ف تـــمريض |لفيومم
9o6873  | تـــج|ره سوه|جمحمود حم|ده ري|ض فضل
يم ي|س |44464 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخف|طمه منصور محمد |بــــر|
|497o5| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ع|دل محمد |بــــو|لخ
5oo8|2تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمريم خميس محمد |لش|عر
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |لسعيد ع |لعيسوى عبــــد |685476
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه من عبــــد |ل|له |حمد جسد|247855
بــــتـــ73|476 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىن ن|در عبــــد |لعزيز عبــــد |لجو|د و

رهحسن سم عبــــد |لعزيز ص|بــــر ك|مل37692 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |سيوطحمد وليد محمد عبــــد |للطيف بــــدير|5395|6

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ندى ثــــ|بــــتـــ مؤمن عبــــد|للطيف|5552
صيدله |لمنصورهتـــسبــــيح رض| ج|بــــر عبــــد |لعزيز |بــــو |7243|6
لسن ع شمس|س| سيد زين |لع|بــــدين سيد سيد55|5||
64|74o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد ع |حمد محمد بــــند|رى
8o78o|ي ي سدر|ك |د|بــــ |لم |د |نه خ
6o63|3|معهد ف تـــمريض طنط| حمد محمد فتـــح | |لقطبــــ
4954o8يم ك|مل عك|شتـــ يم عوض إبــــر| حقوق |ل|سكندريهإبــــر|
ل|ل محمد445662 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن ع محجوبــــ 
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 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمنه محمد محمد ع|6467|6
753oooتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |يمن محمود عطيتـــ
علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد محمد ط|رق محمود مصط رشدى56558|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدير عمر ع |م 843|5
33o2|2تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حن|ن ن| عبــــد|لعظيم حج|ج
48o935ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــتـــ ن فرج حتـــيتـــتـــ
طبــــ حلو|نس|مه |حمد محمد ضبــــيع||65|77
ره|سل محمود محمد |حمد2|483| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفر| | ع عم|ر عبــــد|لحليم854547
6875o3ي| محمد ز يوسف | تـــربــــيتـــ |لمنصورهي

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفرح سعيد محمود عبــــد |لعزيز6867|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقريم ح|تـــم عبــــد |له|دى محمد سيد |حمد773372
75|5o3 بــــي يم متـــو |ل تـــج|ره بــــور سعيدس|مه حس |بــــر|
ر |حمد |حمد طلبــــه ع|مر|62836 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ط|
4772o4تـــج|ره طنط|بــــل|ل مؤمن خليل محمد |لعط|ر
صيدله |لزق|زيقع محمد عبــــد|لق|در محمد |لج|ويش632886
7o7o|9يم م |لدين محمد حسن تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
6|oo84 تـــج|ره |لمنصورهع |حمد ع |لخو

طبــــ بــــ سويفرن| رجبــــ |لسيد عبــــد |لعظيم57294
4o|734|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد صبــــرى |حمد محمد محمد
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــف|طمه مدحتـــ محمد |لتـــ|بــــ حسن |9574|6
|65o33زر|عه ع شمسف|طمه سم كم|ل محمد |حمد
4|o|o|يم زليخه تـــج|ره طنط|محمد مجدي عطيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود محمد أحمد محمود بــــيو642426
تـــربــــيتـــ طنط|وق حمدى فتـــ |لسيد |لغلبــــ|ن3938|6
2492o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحن|ن ع|طف محمد شلبــــى
69o927تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| شو محمد ع |بــــوسبــــع
52|oo||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن |سم|عيل محمدسعد |لمسلم
62682oف |حمد صل|ح |لدين يوسف تـــج|ره |لزق|زيقرغد |
طبــــ |لزق|زيقبــــسمه ن| حل |حمد649|78
يم محمد|83|||9 د|بــــ سوه|ج| يم|ن نور|لمصط |بــــر|
|223|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نجورج ع|دل موريد بــــش|ى
5o8o46 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسل حسن ع حسن |لملي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط |يه|بــــ عبــــد|لمنعم |حمد دي|346|23

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء شعبــــ|ن رمض|ن محمد||5457
يم عط| | بــــش|رتـــ54485 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعط| | |بــــر|
|7o63رهرن| محمد محمد ع حقوق |لق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| عبــــد |لموجود ن| |لف ||24|5
6oo35o|نوعيتـــ طنط|حمد عبــــد |لعزيز |حمد |لشه|وى

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىطه رفعتـــ |سم|عيل فوزى7377| ل|ك|ديميتـــ |لم
يم عبــــد|لعليم عبــــد|لنبــــى محمد||47|33 نوعيتـــ بــــنه|بــــر|
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5o53o6فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهخ|لد محمد |حمد محمد |لش|ف
47oo7رهمحمود عبــــد|لغف|ر حسن ع عبــــد|لق ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد محمد محمود |حمد |دم|443535
278o87لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر جم|ل عبــــ|س |لغريبــــ
75o834 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جوق محمد حسن محمد |لسوي
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحمد مصط محمد محمد|5|8396
معهد ف ص سوه|جنوره|ن نعيم رميس روف|ئيل 923372

|5o5||ف |لسيد ص|لح رهحمد | ندستـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ جم|ل مرشد عبــــد|لبــــ| مرشد343937
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهزينبــــ |حمد محمد ع758239
د|بــــ |ل|سكندريه|رضوي عل|ء محمد جمعتـــ عبــــد |لرحمن479336
فنون جميله فنون حلو|نكل|ر| عم|د فتـــ عطيتـــ59|8||
د|بــــ |لمنصوره|حمد ح|تـــم |حمد مسعد كحله|679457
4|4o3oيم منصور تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م| كم|ل عبــــد |لبــــ|سط |بــــر|

473o2 ره|ف|ديتـــ محمد ربــــيع قر د|بــــ |لق|
42o796د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمود صبــــرى عبــــد|للطيف محمد غن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ ع|طف فتـــ عبــــد|636673
يم حل محمد ع |لطن| 343222 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء شبــــل محمد |لسيد695529
يم محمد |لجمل689827 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |بــــر|
49o36|يم خميس ع محمد عبــــده حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل |بــــر|

6o2o3يف عبــــد |لوه|بــــ |حمد تـــج|ره بــــ سويفحبــــيبــــه 
22||o2ل|ل عوده عو|د تـــج|ره ع شمسبــــسمه 
87628o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعرف|ن محمد عبــــد|لعزيز منصور
7o39|4ل|ل محمد حس |لقطق|ط ندستـــ |لزق|زيقبــــه 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومدير محمد محمود عبــــد|لقوى رحيم279624
49o|84ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــآيه أم |لسيد أم محمد
23oo2||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ع عبــــد|لرحمن |حمد

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد س|مح عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد4836|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسن|ء مختـــ|ر ع عبــــد|لغ 355648

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد| |حمد محمد عم|ر56356
6o|935بــــ|ش تـــربــــيتـــ طفوله طنط|صف|ء سعيد مبــــروك 
د|بــــ |لمنصوره|يم حسن |لسيد محمود ق|سم682463
6o9453ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى محمد محمد أحمد |لغبــــ|رى
حقوق |لمنصوره محسن مصط محمود حسن 682753
4o9673يم عز|م |د|بــــ طنط|يه محمد عبــــد|لسل|م |بــــر|
يم |حمد |لصلح|وى55|429 تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخع |ء ع|دل محمد محمد عمر835|62

تـــربــــيتـــ حلو|نه|يدى عبــــد |لغ محمد مصط 6875|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل حسن محمود |حمد|825287
د|بــــ سوه|ج|نوره|ن |لسيد ن عبــــد|لع|ل 899772
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8254o8طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىع |ء ع محمد حمزه
يم محمود عبــــ|س نور|842259 نوعيتـــ قن|بــــر|
6|5|o3تـــج|ره ج|معتـــ د |طع أيمن ع ص|لح
28646oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمصط محمد ع |لخو
كليتـــ حقوق |لم |ع|مر محروس عطيه نجيبــــ7554|8
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء |حمد |حمد ع شح|تـــه|626247
8o5o55صيدلتـــ |لم |دي محمد محسن محمد حسن
62672oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منه | مدحتـــ حس |حمد خليل
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــصف| محمود سعد محمود425727
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف شح|تـــتـــ نص445849
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ محمد عبــــد|لرؤف عبــــد|لق|در عبــــد 49||27 ك.تـــ. ف للبــــ
علوم ع شمسر|نده محمود نجيبــــ محمد عبــــد |لخ|لق 55648|

علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن محمد فتـــ محمد |لليثــــى|6626
ر|25354 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نديم سعيد محمد جو
تـــج|ره طنط|محمد ن| محمود تـــوفيق|296|5
32939oزر|عه مشتـــهر |ر عي زيد|ن عبــــد|لبــــديع
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عبــــده حسن جبــــريل|636|68
85487oطبــــ بــــيطري |لم |محمد ر| محمد |حمد
776oo6|ف |لسيد حسن عبــــد |لحميد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه |
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن من عبــــد |لعزيز |لسيد |لعل|684928
9o||42 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنهله حج|زى محمد عبــــد|لحليم
ف فتـــ محمد755522 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــسنتـــ عص|م محمود |حمد محمد33737
نوعيتـــ كفر |لشيخنرم محمود ع|شور |لسيد عبــــد |لسل443284
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف |يه|بــــ م |لدين عبــــد|للطيف7|77|2
83o737لس كرم ز لوندي تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديك
52o34|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء محمد عبــــد|له|دى |لصبــــ
26|2o7|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد 
معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسبــــسمتـــ محمد عبــــد|لعظيم |لسيد336239
ه محمد |حمد محمد عبــــد |لحميد عفي 697824 تـــج|ره |لمنصورهن
د|بــــ |سيوط|دير ممدوح عبــــد |لعظيم ص|لح687285
6o72|8|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد عبــــد|لحميد أحمد أبــــوع
9o2487|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى لشيم|ء جم|ل محمود |بــــوزيد
49o|||حقوق |ل|سكندريهتـــ محمود سليم|ن محمد سليم|ن
69o863تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| ع محمد |لمر محمد ع
ه|معتـــز |حمد |م |حمد672|76 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نع|دل |حمد عبــــد |لرحمن |حمد|4554
يم |بــــوبــــكر نص|ر64|425 تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | عزتـــ |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لعزيز عبــــد 696865
|646o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد حسن |حمد |بــــو|لحسن
634oo9|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |لكريم محمد

Page 4833 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |ل|سكندريهمهند محمد خليل تـــوفيق خليل478737
معهد ف تـــمريض |سيوط مق|ر عزتـــ عزيز شنودتـــ 7752|9

يم محمد |بــــوط|لبــــ47559 د|بــــ حلو|ن|محمود |بــــر|
ه|منه محمود مرغ |لسيد أحمد|44687| لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
4o2284|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه محمد عبــــد |لجو|د |حمد |بــــر
92|7o8|ه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى حمد عبــــد|لج|بــــر سيد |بــــوم
ر عبــــد|لفضيل عبــــد|لحميد453434 لسن |لم |/ري|ضتـــ|صف|ء ط|
د|بــــ حلو|ن|ح|زم حسن رض| سعد52988|
69|o36يم زر|عه |لمنصورهف|رس مخيمر محمد ع |بــــر|
|62o68بــــه شح|تـــه منصور ره|عبــــد |لرحمن سم و عل|م |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسهيله حمدى غريبــــ يوسف4|58||
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد |حمد جل|ل2|6854
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |لصغ محمد سيد فر|ج283885
45o||2يم |لمك يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
22|698| رهحمد محمد ي|س ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط |حمد محمد حم|د265545
76o878حقوق |لزق|زيقملكه محمد عمر عبــــد |لغفور
899747| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه |حمد ك|مل ع
88|592| معهد ف ص |سيوط  حمد محمد بــــدوى عبــــد|
49o784تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ حمدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | ع
يم|94|643 تـــج|ره |لزق|زيقلسيد |رف| |لسيد |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسمتـــ ح|مد محمد ع ع|مر8549|4
د|بــــ ع شمس|رؤي وليد محمد عبــــد|لحكيم888|35
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطإن س| حس|ن حس|ن 633393
234o52رهحمزه محمد محمد عبــــد|لعليم محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8772o5  حقوق |سيوطرو|ن محبــــ محمود محمود|لجن|دى
يل ج |لزق|زيقف|طمه فوزى بــــرك|تـــ عبــــد |لعظيم عبــــد 52|772 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم حموده شبــــ|نه شبــــ|نه43|698

يم |حمد|56444 تـــمريض  بــــ سويفحمد محمد |بــــر|
6853o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره طه عزتـــ طه محمد حسن
6o|823 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مروه رجبــــ محمود منصور مصط
طبــــ |سيوطيو|ن| طلعتـــ فهيم سعد |  876839
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمتـــ حس س|لم سويلم768948
د|ن|777227 تـــج|ره |لزق|زيقحمد سعيد عبــــد |لرؤف و
يم متـــو مسعد2426|6 يم |بــــر| ه|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد ر|فتـــ حس ي|س ||3743
رهمنه حس|م |لدين عبــــده |لشن|وي35292 تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــ سويفسل |نور محمود عثــــم|ن7|524

6886o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود عقيله رمض|ن عقيله محمود
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأيتـــ |لسيد محسن |سم|عيل جنيدى498573
يم عيطه263377 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| ج|بــــر محمد |بــــر|
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يم |بــــو|2|6||6 يم |لسيد |بــــر| علوم طنط|نه|ل |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد محمد عبــــد|لحليم محمد غنيم625596
ش|م عبــــد|لح|فظ |حمد |بــــوزيد347678 تـــج|ره ع شمسه| 
رهحس|م حسن شعبــــ|ن محمد29653| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

458|oندى كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهله شكرى ربــــيع 
632879| ف عبــــد| ع تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط |حمد محمد |لحسي محمد357722
88|o56 تـــربــــيتـــ |سيوط |ر محمد مر|د متـــو
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم محمد |لسعيد7|5|79
8o5228|حقوق بــــ سويفحمد جم|ل رمض|ن عبــــد|لحكيم
69o2|||يم تـــج|ره |لمنصورهحمد حمدى شه|بــــ |بــــر|
ر يوسف محمد عمر|ن حسن456|48 حقوق |ل|سكندريهط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود منصور سند محمد336965
يم |لعو زريق694384 علوم |لمنصورهف|طمه خ|لد |بــــر|
76885oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد نوير وجيد ط |لبــــر
3228oo|د|بــــ ع شمس|م| رمض|ن محمد حسن
82o962تـــج|ره |سيوطعبــــد| |سم|عيل |حمد عبــــد|لعزيز
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمود عبــــد|لمنعم محمد حس عبــــد|9485|6
8|9|o4وس مرقص تـــربــــيتـــ |لم |س|ندي نبــــيل تـــ|و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود محمد |حمد مصبــــ|ح |بــــو قمر4969|4
رهحمد عم|د رشدى محمد|669|23 ندستـــ |لق|
ندستـــ أسو|نمحمود ع ضوي محمد|5|846
ه سعيد عبــــد |لعزيز محمد رزيق|694348 نوعيتـــ |لمنصورهم
22o25o| تـــج|ره ع شمسيوسف محمد |س|مه محمود محمد
4935o|د|بــــ دمنهور|محمود محمد |لسعيد |بــــو علو
ندستـــ طنط|محمد |لحسي محمد |لسيد سند529525
5o2628 علوم |ل|سكندريهرو|ن |لسيد محمد |لسيد أبــــو |لعن
4o|956نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهخ|لد فتـــ فتـــ محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سه|م محمود سيد |حمد محمود |لسعد 254275
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسح|زم عبــــد |لرحمن محمود س|لم|ن37|753
6|45o4|معهد ف ص طنط|مريم ثــــروتـــ عبــــد|لرؤف محمود بــــ|ش
8o7977تـــج|ره بــــ سويفدير محمد سعودي عطيه
9oo752 د|بــــ سوه|ج|حسن|ء جم|ل عبــــد|للطيف محمد
89o7|6|ف محمد عبــــد|لعزيز |ء | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
|د|بــــ بــــنه|محمود |لسيد عبــــد|لمعز عزتـــ423|33

رهمحمود سعيد ري|ض ع49777 تـــج|ره |لق|
4594oرهريه|م بــــط|وى صديق محمد علوم |لق|

يم عطيه غنيم698466 ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لعزيز |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ه|جر حمزه حمزه عبــــد|لرحمن|22949
42o455تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره |حمد ذ عبــــد|لوه|بــــ
يم |لقيس75|8|5 زر|عه طنط|وف|ء رمض|ن |بــــر|
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ف |حمد ع32737| علوم ري|ضتـــ ع شمسود|د |
نوعيتـــ عبــــ|سيهمنتـــ ح |حمد |حمد|927|3
769o9oيم كلوبــــ طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود مصبــــح |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ند| | ع|دل عبــــده طه96|845
7o3699د|بــــ |لزق|زيق|م|ريز موريس زكري| رزق

424|oرهمحمد رجبــــ شعبــــ|ن عبــــد |لجليل تـــج|ره |لق|
88843o  |تـــج|ره |سيوطم|رين| سم بــــش|ى غ

تـــربــــيتـــ حلو|نول|ء عبــــد|لبــــ|سط |حمد محمد عبــــد|48|36
2|96|o| حقوق حلو|نروى ع|دل بــــش ع
ف حسن مهدي|84626 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ننوره |
2|22o|وف|تـــ|عبــــد|لرحمن |حمد |سم|عيل |سم|عيل زيد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمل |سعد محمد محمد |لمد ||69333
ر محمد ع |67865 لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|ه|يدى محمد ط|
علوم ع شمسد | سعيد محمد مو عبــــد|374|35
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمدى |حمد |حمد |لحمر|وى4584|4
رتـــ |لجديدتـــ|نبــــيل سعد نبــــيل |لسن|ن77|6|6 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم |سم|عيل محمد عز |لدين8|6962
|44o34حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر سعيد شو جمعتـــ
صيدله |ل|سكندريهحل|م رض| متـــو مر حليمه|427834
يم محمد محمد عمرو|668|4 ه |بــــر| د|بــــ |سيوط|مش
د|بــــ |سيوط|سيمـون زكري| تـــ طوبــــي| 883545
رهند| محمود شعبــــ|ن |لسيد6|487| د|ر |لعلوم ج |لق|
494o7| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |لسيد رزق |بــــو حس
يف ع |لسيد ع 485256 |د|بــــ |لم | |ر 
69o|89حقوق |لمنصورهديبــــور|ه محمود ع |حمد ع |لسيد
يم |حمد |بــــوه|شم97|633 معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء |بــــر|
5352o9ر ر محمد ط| تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ن|صف م|

7o342| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد محمد |حمد بــــر
|853oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف|طمه |بــــو بــــكر شعيبــــ عبــــد | محمد
حقوق ع شمسس|ميه |يه|بــــ محمد |حمد36757

5||2o9|يم  رزق حموده تـــج|ره دمنهورحمد مسعد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمنتـــ | عم|د |لدين |حمد عبــــد|لحليم276||3
تـــ|حمد |نور محمد صقر|529762 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفه|جر عم|د ص|بــــر عبــــد|لعزيز65445
82938o| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لع| ح|فظ خلف
76272o|يم محمد |لوصيف حقوق بــــورسعيدحمد |حمد |بــــر|
يم |492484 يم |بــــر| يم |بــــر| حقوق طنط|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء جم|ل عبــــد|لرحيم |لسيد  895925
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء |يمن |حمد محمد|||7789
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ قدري حل |لسيد ع 9573|6
8o|762|لس جرجس ذ حن طبــــ بــــيطري |لم |ك
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صيدله |لزق|زيقبــــسمله رض| ر|شد حسن64|632
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد صبــــري فتـــ |حمد|833228
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خلود عل|ء عبــــد|لمجيد حمود489|27
26oo22|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمد ع شعبــــ|ن
3252o4رهم | زكري| روم|ن شلبــــى طبــــ |سن|ن |لق|
479|o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمعتـــز عمرو عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
تـــج|ره كفر |لشيخحمد س| عبــــ|س محمود عقبــــه|49|7|4
تـــج|ره |سيوطي| محمد ع مسعد752486
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه محمد |نور محمد|75935
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سه| رض| ح|مد محمد356553
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمزه |حمد حمزه |م |25762
2|59o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننه|ل جم|ل ع محمد
كليتـــ |أللسن ج أسو|ني|ر| |س|مه عبــــد|لمنطلبــــ عبــــد|لصمد عبــــد832846
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن |سم|عيل أحمد |سم|عيل |بــــوكيله428367
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء |س|مه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحق753639
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد عرفه |بــــو |لفتـــوح منصور سند339932
ره|ند |حمد محمد |حمد ع 5787|3 د|بــــ |لق|
8o687oن| بــــبــــ|وي  |د غط|س تـــج|ره بــــ سويفم
6824o8ه |حمد فخرى عبــــد |لح|فظ د|بــــ |لمنصوره|ن
7o3867ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لكريم صل|ح عبــــد |لكريم |حمد مهن
لسن ع شمس|منتـــ | صل|ح فتـــ محمود893|3|
|32o85|ف فوزى رزق تـــربــــيتـــ ع شمسم| |
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخبــــس|م عثــــم|ن طه مهن|28|529
تـــربــــيتـــ حلو|نمينه عبــــد|لجليل عبــــد|لحليم حسن |245386
249|35| ش|م ع |لح|ج ع تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد و|ئل سعيد ك|مل27|2|2
4o2283| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مروه محمد |حمد حسن عبــــد
6o57o8ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نف |حمد شبــــل عبــــد|لمع |لغني
476o5oحقوق |ل|سكندريهنور |حمد ف|روق محمد عمر
5o5|29طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهزي|د عبــــد |لمنعم محمد ع نويرى
ه حس|م |لدين كم|ل محمد|879663 معهد ف ص |سيوط  م
طبــــ طنط|حن|ن رض| عبــــد|لوه|بــــ مصط |لف 25|434
6955o9|طبــــ ع شمسيه رض| عبــــد |لحميد عوض |لشح|تـــ
تـــج|ره |لمنصورهيه |س|مه |لسيد عبــــد |له|دى عبــــد |676235

4o58|يم |حمد ندستـــ حلو|نمحمود محمد |بــــر|
6||92o ف علوم طنط|عبــــد |لحميد حمدى عبــــد |لحميد 
زر|عه |ل|سكندريهحمد وليد سيد غريبــــ|3333|5
84657oتـــج|ره |سيوطمن|ر محمد فخري محمد
5|o827علوم |لمنصورهمرو|ن خ|لد حس|ن خميس
تـــج|ره |سيوطمحمد سعد|وى |حمد حس 892682
8o4288|نوعيتـــ |لم ||ء خ|لد ع عبــــد|لعظيم
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صيدله |ل|سكندريهأحمد عبــــد|لحليم بــــرك|تـــ غز|ل66|442
|672o9معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــتـــ | مصط محمد محمود

6o|53|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء ع|طف ح|مد |حمد
|د|بــــ طنط|شيم|ء |لسيد حسن |حمد ح|مد428488
يم عبــــد |لجليل |36992| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــج|ره دمنهوريه رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح ن |لعل| 567|52
3294o5رهرو|ن رجبــــ رجبــــ |حمد |لعدوى طبــــ |سن|ن |لق|
|4o6o6كليتـــ |أللسن سوه|جعبــــد |لرحمن خ|لد حس محمد خليل
رهرند| محمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف236385 زر|عه |لق|

بــــه44669 رهبــــروك |كرم عوض و زر|عه |لق|
4|9o25كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد ص|لح مظهر سعد خليل
7o|o52ى |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لعشم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد خ
427o||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل رمض|ن |حمد محمد |لسنهورى

رهحس محمد عبــــد |لغفور محمد عك|شه6688| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o5846 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
5o9844زر|عه دمنهورمحمد رمض|ن ن| س|لم
6|23o7 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد |لرحمن ك|مل فتـــ عبــــد|لجليل|
تـــج|ره |لمنصورهكريم ي| |حمد سليم|ن696843
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دين| جم|ل عبــــد |لمنعم عبــــد|لمنعم مو777559
25237o|غ ره|ص|بــــرين |يوبــــ عبــــد|لخ|لق |ل ثــــ|ر |لق|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |حمد محمود |حمد622779
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد عبــــد|لعظيم مصط حمد569|25
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد |حمد |بــــو |لليف267874
792|5o|طبــــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد م |لدين

رهرن| وحيد ع محمد عبــــد |لرحمن||347 طبــــ |لق|
زر|عه طنط|محمد و|ئل عبــــد|لسل|م ج|د فخر|لدين3|6|46
778922| صيدله |لزق|زيقل|ء ع|دل |لسيد محمد ع
حقوق ع شمسمحمد فه محمد فه سيد446|35

5o826تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفطه جم|ل رمض|ن طه مخلوف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمصط |لبــــيو |نور |لزي 768769
ندستـــ ع شمسيوسف جم|ل |حمد |لسيد37652|
2569o2يم |لعشم|وى |بــــو حبــــسه ره|ندى |بــــر| ثــــ|ر |لق|
85oo6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد |حمد عبــــد|لخ|لق حس
9|||7o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م| مصط ع محمد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن ع محمد |حمد |بــــوريه6925|3
6o3458 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخي|ر| جميل رمض|ن |بــــو |لخ
249o7o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومندري|ن عم|د منصور |نطنيوس
ره م|جد حسن محمد|4349| تـــج|ره |لق|
49oo|6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ف|طمتـــ ع حس ع |لحس|ن
9o6o42 علوم |سو|نن| محمد نجيبــــ |حمد يوسف
معهد ف ص بــــ سويففرو | |يه|بــــ رشدي شح|تـــه|577||8
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د|بــــ دمنهور|بــــيج|د محمد حس محمود عوض476399
259o28يم سعيد محمود تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــد| |بــــر|
ه جم|ل صل|ح |لدين سليم||62667 يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |بــــو |لعط| ه|شم ع56356|
9o33|2|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي سم|ء محمد عبــــد|لرحيم مهر|ن
6o93o7| ندستـــ حلو|نحمد |لغريبــــ محمد |بــــو دسو
زر|عه سوه|جمط|وع ع|طف |لسيد مط|وع  82|2|9
تـــج|ره دمنهوري|سم |حمد محمد |حمد شه|بــــ498294
26o749يم ف محمود |بــــر| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنسمه |
ندستـــ |سيوطمؤمن مد ي|س مد 758877
علوم ج|معتـــ |لسويسس|ره فتـــيح ع|يد جبــــ769585
4|742oد|بــــ كفر |لشيخ|وليد شعبــــ|ن حس محمد
3|865o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رفن حن| شكرى سيف
يم|5|3553 تـــج|ره ع شمسم| حسن محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفيه عم|د فرج مدكور|2892|8
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــن ط|رق جل|ل ضبــــ239753
ر عبــــد |لرحمن|2697| تـــج|ره ع شمسجنتـــ مجدي ز|
8o788|د|بــــ |لم |ل |ء سعيد محمود عبــــد|لوه|بــــ|
ندستـــ |لسويسحمد حس|ن |لسيد محمد|775527

4o628| تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء عبــــد | عبــــد |لنبــــى عبــــد
تـــمريض  بــــ سويفحسن مهدى عبــــد |لرحمن عبــــد |27|62

ه محمود |لسيد محمد عبــــد |لرحمن676693 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن
6o7||9يم عبــــيد تـــج|ره طنط|مصط عبــــد |لحكيم |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سمر س| عبــــد|لقوى مصط دبــــور248858
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | |يمن سعيد حن 78652|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع سعيد شنيشن287969
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمن|ر |لسيد عبــــد |لعزيز حس |75789
رهرن| |لسعيد عبــــد |لمنعم بــــكر6937|5 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ كفر |لشيخيح س| محمود محمد ع453369
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|ر| حس جميل ف|ضل6|449|
|د|بــــ بــــنه|وف|ء محمد مصط محمد عفي 357754
|52o33تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرقيه عص|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد
88|4o6  تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطمريم ثــــروتـــ زخ|رى عبــــد|لمسيح
يم425685 |ن |بــــر| يم ع د |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه مج|

|38o4رهيوسف جم|ل عبــــ|س مر تـــج|ره |لق|
يم حس 4748| رهعبــــد |لرحمن محمد فريد |بــــر| ندستـــ |لق|

حقوق بــــنه|رضوتـــ جم|ل دي|بــــ محمد356784
62|7o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحن ط|رق عبــــد |لرؤف |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلشيم|ء محسن رف| عبــــد |للطيف|66|776
بــــي ||597|6 ندستـــ د |طحمد محمد محمد |سعد |ل
92oo66  تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ل عبــــد|لمنعم |حمد حس
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحكمتـــ |نور زيد|ن ز692472
حقوق |لمنصورهي|ر| محسن محمود |لحديدى محمود58|683
د|بــــ ع شمس|غر|م |يه|بــــ محمد فكرى محمد حل997|32
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|سم رض| محمد |لدسو 2227|2
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد محمد ك|مل |لخ |لدغيدى768764
5o2744| تـــج|ره |ل|سكندريهيتـــ خ|لد مصط سل|متـــ مصط
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د خ|لد عبــــده |حمد عبــــده عمر66|482
معهد ف ص |لمنصورهنرم رض| عبــــد | |لحسي شبــــ|نه84|695
ه3247|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد رمض|ن عبــــد|لغف|ر |بــــو|لمجد أبــــو م
348oo3|علوم ع شمسحمد سل|متـــ غ|نم س|لم عطيه
يم |لبــــ|ز |لفر|ر 8||443 ف |بــــر| علوم |لمنصورهد| | |
3349o4د|بــــ ع شمس|مريم طتـــ سعيد محمد
يم ع |لزغبــــى9|59|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوف|ء إبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد | |يه|بــــ صل|ح |لدين محمود769|24
طبــــ بــــيطرى دمنهورعمر محمد |حمد ج|د29|2|5
ف جمعه عط|678588 |ء | كليتـــ |أللسن ج أسو|ن|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد محمد كشك|268295

ره|ه|لتـــ محمد قر ك|مل43894 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيه عبــــد|لحليم سليم|ن حس 53|343
62o34oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طر|غدتـــ جم|ل ع |لخو

447o6بــــه س|لم تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه محمد |بــــوط|لبــــ و
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نجه|د عبــــد |لتـــو|بــــ مندي عطيتـــ46839

ر محمد778824 ر ز| د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ ز|
6o2|9o|علوم |لمنصورهمنيه سم |حمد محمد نور
د824|43 صيدله طنط|كريم جم|ل محمد |لش|
ي حس|ن37|348 صيدله ع شمسمحمود |حمد م
معهد ف ص سوه|ج يري عط| ر|ف عج|يبــــى|899569
249823| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن رمض|ن |حمد نور|
8o3873| د|بــــ |لم |حس|ن ن| فوزي ع|
د|بــــ |لفيوم|حس ج|بــــر حسن عبــــد |لق|در27848|
ه ط|رق سعيد خط|بــــ حفن|وى|9|4963 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسع|د سعيد محمد عبــــد |لسل|م طم|247987
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطوق محمد مهدى ع 893683
علوم ري|ضتـــ |سيوط |ر محمد مصط عبــــد |لعليم445477
7||o68 ندستـــ |لم |شه|بــــ محمد محمد |حمد |لشبــــ
ه |نيس فه تـــ|دروس|85959 تـــج|ره بــــ سويفم

يم درويش429869 يم حسي |بــــر| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |بــــر|
صيدله ع شمسصفوى صبــــرى محمد |لشوربــــ 354635
53o399|زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــم| محمد محمد صل|ح  |د
425|o9طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ن مصط مصط |لش|ذ
27o389كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد محمود |حمد محمد عبــــد|لو|حد
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تـــربــــيتـــ طنط|مريم عبــــد | محمد زيد|ن434873
تـــج|ره |لمنصورهيه ع|دل عبــــد |لمقصود عبــــد |لرحمن ع685275
حقوق بــــنه|من|د ع|طف سليم عبــــد|لعزيز349544
2|7o85تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن محمد عوض صبــــرى

27386| ره|ء مسعد |لسيد ع زر|عه |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ند| سم عبــــد |لعظيم |حمد587|77
24657o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد ج|بــــر حسن حم|د
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن خ|لد رجبــــ |لر|وي49|754
25648oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح رزق
تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء محمد محمد فرج542262
تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن |حمد ع عبــــد|لعزيز|77953
ندستـــ أسو|نيه محمد تـــفريح بــــكر سليم|ن|437|63
8252o8|يم حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد محمد حسن |بــــر|
يم333875 يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسمحمد |بــــر|

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد عبــــد |لعظيم محمد|83432
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند| ط|رق فتـــ محمدى342373

يم|34275 ش|م مغ|ورى |لليثــــى |بــــر| رهنس  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
59935| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد عمر عبــــد |لحكيم مر

تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن خ|لد سيد عبــــد|لكريم|35923
يم محمد عثــــم|ن 62|879 تـــج|ره |سيوطعثــــم|ن |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود أحمد غ|زى عوض |لعيسوى453543 معهد ع| 
25o58oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرحمه خ|لد محمد |لجندى
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|رتـــ محمد |حمد |حمد ح|فظ22368|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| جمعه عوض مرشد825533
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن مصط |لسيد |حمد |لحن 9523|6
يم |لسيد بــــكر8926|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع |بــــر|
علوم ع شمسحسن سعيد محمد عبــــد|لعزيز342523
6|86o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد ك|مل عبــــد |لوه|بــــ
526o2|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويف|ء ح|تـــم ف|روق محمد

يم مر |لبــــهن39599| علوم ع شمسدى رأفتـــ |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفحس|م محمد رمض|ن محمد محمود56333

د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد محمد محمد |بــــو حليمه689247
يم محرم633999 صيدله |لزق|زيقمحمد سم ص|بــــر تـــوفيق |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفلميس رجبــــ عمر عبــــد|لمطلبــــ محمود5|642
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن حمدي عبــــد|لو|جد حمدي5|49|

8o744|| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد جمعه |حمد ع معهد ع| 
رهعبــــد | جم|ل |لسيد محمد66253| تـــج|ره |لق|
يم786986 يم محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |بــــر|
447|ooكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمصط |حمد عطيه محمد محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء شعبــــ|ن ه|شم محمد|326536
علوم ري|ضتـــ دمنهورين ي| صد حسن479284
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8o26|4يم عبــــد|لرحمن نوعيتـــ |لم |ه|جر رجبــــ |بــــر|
حقوق ع شمسمحمد محمد صفوتـــ عبــــد|لحكم255|32
تـــج|ره طنط|محمد صبــــرى خليفه زيد|ن|47639

56o53صيدله بــــ سويفمروتـــ عمر محمد |حمد
صيدلتـــ سوه|جمحمد ع |لصغ عبــــد|لع|ل حسن ||8982
7oo858ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعظيم ص|لح ع دبــــور
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | |حمد حسن ع ونس|48952
رجتـــ499857 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء |لمر محمد |بــــو
ور8729|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورتـــسنيم عد عبــــد|لحميد |لم|ظ 
|د|بــــ بــــنه|محمد طلعتـــ عبــــدربــــه عبــــد|لفتـــ|ح83|265
76oo96لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عمر محمود |حمد محمد
ف حم|د عوض |263395  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــين |
وف|تـــيوسف |يه|بــــ فوزى ع |لسيد54|5|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
رهعمرو مبــــروك سليم|ن غ|32279 تـــج|ره |لق|

4|7o48تـــج|ره كفر |لشيختـــ مهدى محمود عبــــد|لمجيد
ندستـــ ع شمسمنتـــ | عثــــم|ن يوسف عثــــم|ن8997|3
تـــج|ره دمنهورمحمد رمض|ن ف|روق رمض|ن سعد494924
حقوق ع شمسس|رتـــ عم|د |لدين |م يوسف53|5||
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمد عل|ء محمد عبــــ|س77377|
يم625396 يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقنور|ن حس|م إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد مصط |حمد عبــــد|لغ |233922
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمنه | |يمن محمد حمدى عبــــد|لعظيم477753
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رفيق عبــــد |لش| درويش4568|4
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ر  |ء |لدين محمد |حمد358853
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد محمود عبــــد |لحميد |لغني685228
علوم ج|معتـــ د |طند محمود محمد عبــــد |لع|ل مصط 689726

ف |لسيد خليل85|64 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ه|جر |
ه247||6 ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لمهيمن مكرم مكرم عم
يم  878444 زر|عه |سيوطنوره|ن فتـــ فتـــ |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء عبــــد |لحكيم سليم|ن |لسيد|63528
33o982|تـــ خ|لد عربــــى |حمد آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|م
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نيم|ن م |لدين بــــدري عبــــد|لبــــ|سط|847767
تـــج|ره ع شمسي|سم رض| ج|بــــر محمد354474
طبــــ |لسويسمن|ر عبــــده محمد عبــــد|لع|ل  877364
8ooo77كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم|جد رمض|ن ذ فر|ج
طبــــ |لمنصورهط|رق |حمد ر|غبــــ عطيه |حمد2|9|69
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيل|ري| ق|صد عجيبــــ سليم|ن|73|272
2359o6خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنه | |حمد ع محمود
2532o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن بــــش مغ|ورى |بــــورح|بــــ
68666oد|بــــ |لمنصوره|عبــــد |له|دى |س|مه |لسيد |حمد |لبــــري

65oo9ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|جه|د شعبــــ|ن خليفتـــ ص|لح
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26o373تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرشيده سم يوسف عبــــد|للطيف
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د عم|د محمد بــــلبــــع493596
4|o229تـــج|ره طنط|سليم مصط محمد مصط سليم
يم عثــــم|ن|54||8 ش|م |بــــر| د|ر |لعلوم |لم |ندي 
89459o تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| جم|ل ف|يق جرجس
9o4767|ه ممدوح كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح علوم سوه|ج م
حقوق ع شمسم|يكل ن|دي حليم و|صف333874
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمن|ر خ|لد |بــــو |لفضل نور|لدين حس753765
ى685822 تـــج|ره |لمنصورهه|جر |لسيد رزق عبــــد |لحميد |لع
922o82 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| غليوم نعيم غط|س
|4o23||بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيه رجبــــ مدبــــو مهدي
4o|o24|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد | سيد محمد عبــــد |لح
3254o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط |حمد محمد |حمد
صيدله طنط|ع |ء سعيد عطيه خ 269386
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخمريم ي| عبــــد |لحكيم فتـــح | |لفض72|5|4
23|633| رهحمد خ|لد قنديل متـــو تـــخطيط عمر| |لق|
8o2o|3| علوم |لم |سم|عيل عص|م |سم|عيل مر
طبــــ |سن|ن طنط|يه |حمد عبــــد|لمنعم مصط |268826
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــل|ء حسن محمد عبــــد|لمقصود|252423
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|ره يح محمد |حمد42299|
|3o256 رتـــ|رن| سيد حس مصط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8832o5 يم |بــــو|لعيون عبــــد|لمنصف محمد تـــج|ره |سيوطرويد| |بــــر|
6o7544تـــج|ره طنط|مه| محمد محمد |لبــــطل
5o6o|8 زر|عه |ل|سكندريهيوسف طلعتـــ ع رمض|ن ع حسن
|5954oلسن ع شمس|مريم حمدى حسن |حمد
53o299ندستـــ |لم |رو|ن عم|د |لدين محمد |لبــــق
75o6o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز حس
6o2874ر|ن |لبــــ|ز ندستـــ |لمنصورهمحمد ف|يز ز
8o5954لس |سحق سعيد عج|يبــــي علوم |لم |ك
ويدى|264775 نوعيتـــ بــــنه|يه محمد عبــــد|لحميد 
نوعيتـــ |لزق|زيقريم محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لق|در778983
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود عبــــد |لو|رثــــ رمض|ن محمد بــــدر 694456
|58o92د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س|ره ط|رق حسن |حمد
وف|تـــديفيد من لبــــيبــــ بــــطرس  884954 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره |لزق|زيقندى |لسيد محمد عبــــد |لعزيز782797
44o689طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد زغلول عبــــد |لجو|د |حمدحم|د
26|49o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م مصط خليفه مصط
4||34o|د|بــــ طنط|يم|ن عمر محمد رمض|ن|
435o7د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعصم|ء |حمد عبــــ|س عبــــد|لعزيز

8|9o63ف حبــــيبــــ فرج تـــج|ره بــــ سويفجو |ن| |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل ممدوح محسن محمود6363|3
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4|o4o6|م |حمد سعيد ص|لح تـــربــــيتـــ طنط|د
نوعيتـــ |لزق|زيقيه مدبــــو عبــــد|لخ|لق محمود|633536
7554ooتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنرم حسن عبــــد |لعزيز عطوه
5|792o|علوم طنط|سم|ء عبــــد|له|دي محمد دويد|ر
8568o|تـــمريض |لم | كريم رض| مس|عد محمد
رهحمد محمد عبــــد|لجو|د محمد |لبــــربــــرى3|2322 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــنه|عمر جم|ل كم|ل ك|مل62384|
3355o6د|بــــ ع شمس|نهلتـــ ع|طف عبــــد|لمو عبــــد|لجليل
8o929oتـــج|ره بــــ سويفمحمد ثــــروتـــ عبــــد|لعظيم |لسيد
تـــربــــيتـــ |سيوط  يم|ن |حمد سيد عثــــم|ن|877595
8o8354يم تـــج|ره بــــ سويفي|سم طه محمد |بــــر|
258o82|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمدى ه| محمد |لغز
د|بــــ |ل|سكندريه|مروتـــ س| محمد محمد|لجمي4|4959
7o8o||علوم |لمنصورهيوسف يوسف عبــــد |لخ|لق يوسف
حقوق |لفيوميه خ|لد عبــــد |لستـــ|ر محمد|73488

يم 763599 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديم|ن مصط ذ |لحسي |بــــر|
6o2|36 |يم محمد ش ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه ع |بــــر|
465o|o ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد سعد |لدين محمد
8o8o|4| حقوق |لفيومسم|ء حم|ده محمد |لصغ ع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|سم محمد عبــــد |لحميد محمد75|64|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــ |س|مه محمود رمض|ن|32296
8o64o5|ندستـــ |سيوطحمد كم|ل حس ربــــيع
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع حس سعيد عبــــ|س247587
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن محمد فرغ محمود  876348
3346o||يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|نوبــــ عزتـــ |نيس |بــــر|
يف992|62 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسف|رس رض| محمد |لحسي 
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطول|ء |يمن |حمد ص|لح  882955
تـــج|ره دمنهورزه|ر ي| |حمد محمد |لرشيدي|9243|4

5o635|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنس صل|ح سعد|وي محمد |لطيبــــ
رهمصط شعبــــ|ن عبــــد|لق|در مصط 225889 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o75|4د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر محمد محمد محمد غ|نم
د|بــــ |لمنصوره|ع| | ع|دل |لسيد عبــــد |لغف|ر678233
339o67د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور| سعد محمد |لشح|تـــ عبــــد|لعزيز
35o566تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ صبــــ حمدى عبــــد|لرسول
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــسمله محمد عبــــد |لغف|ر حسن753558
معهد ف ص سوه|جمصط يونس |لسيد يونس 534||9
علوم |لمنصورهنورين ز |نور ز عبــــد ربــــه698236
44o|89يم |لسيد زر|عه كفر |لشيخند محمد مق|وى |بــــر|

لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|يه و|ئل سعيد |لسيد عبــــد ربــــه|35244
تـــج|ره |سيوط  بــــ|نوبــــ |يمن ظريف حكيم|5|8763
معهد ف تـــمريض |لم | سم|ء ربــــيع |حمد حد|د||576|8
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رهم|زن محمد رضو|ن محمد234324 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o5632|ندستـــ |لمنصوره حمد محمد |لسيد محمد |حمد
7oo|55|نوعيتـــ |لمنصوره|ء عص|م كم|ل |لمهدى

رهف|طمه سم |بــــوبــــكر محمد82462 طبــــ بــــيطرى |لق|
8o368o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دير سليم سيد ع|
68237oزر|عه |لمنصورهم |م رجبــــ نجيبــــ |لسيد ع
صيدله |لزق|زيقف|طمه |لسيد ع|مر محمد مصط 635479
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرن| نج|ح مهدى محمد بــــدوى|34326
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخصف|ء ي| عرفتـــ عط||4642|4
68959o | تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــسل |يه|بــــ |لسيد |لبــــدوى عبــــد
5o26ooيم فؤ|د ك|مل محمد نديم تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيم|ن |بــــر|
9o2|5o صيدلتـــ سوه|جمن|ر د| |ل صديق زخ|رى

|45o5ف |لسعيد |لسعيد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |
882|o8  د|بــــ |سيوط|م | صفوتـــ شح|تـــه عبــــده
25578oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع عبــــد|لوه|بــــ س|لم خليل
7o6839تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلي |نور مر|د |بــــو|لعم|يم
85843o د|بــــ |لم |جه|د محمد محمود ذ|
853o33 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دين| خ|لد صل|ح ع|
صيدله |لمنصورهه|يدى ع |لسيد |لسيد2939|7
تـــج|ره |ل|سكندريهجيه|ن عم|د |لدين عبــــد|لغ  |ض محمد476746
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|ندي |يه|بــــ د |ن منصور335573
27o2|9معهد ف ص بــــنه|محمد جمعه عبــــد|لرحيم |لحف نوفل
35o7|4|علوم ع شمس|ء سيد محمد |حمد رمض|ن
7o8733يم فهيم يونس |لمر تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
6o4o74 علوم |لمنصورهزي|د صل|ح عبــــد|لق|در |حمد |لدري
68o|55|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء ع|دل فرج محمد سيد |حمد
|5227o|رهيه ع|دل عبــــ|س عبــــده علوم |لق|
د سعد453393 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخبــــه|ء محمد مج|
|6|9ooوف|تـــسل ع|دل ع بــــيو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
336|o8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء جل|ل محمد سيد
5o765|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفي|سم |حمد محمد شو بــــدوى |لق
 |حه وفن|دق |لفيومتـــ |بــــو |لعز جوده عطيه|6285|
ره|ء جم|ل محمد محمود طه|57584| علوم |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حس|م مهدى عبــــد| ند|245679
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|دى |حمد أرشد |لملي 246268
9o562o  |د|ر |لعلوم |لم |عل| محمد عبــــد|لحكيم عبــــد
4o5638يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ر عص|م محمد محمد إبــــر|
27|o45علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | عبــــد|لحكيم سعد |حمد |لشهد
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم م عبــــد|لرحيم محمد يوسف358364
|3o755رهمصط مدحتـــ محمود عبــــد |لسل|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
23o324يف ع |سم|عيل رهع  د|ر |لعلوم ج |لق|
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يم محمد شتـــيتـــ763534 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|سم محمد |بــــر|
25242o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء |بــــو|لسعود محمد جندى
|53o92 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسشه|بــــ |لدين |يمن محمد مصط
6o23o|حقوق |لمنصورهي|سم محمد |لسيد حس عم|ر
ره|محمد عبــــد|لمنعم محمود عبــــد|لبــــ| 244654 ثــــ|ر |لق|
حقوق حلو|نعمر |يمن حس محمد66|324
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسزي|د زكري| عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد9|75|2
8o9o77|تـــج|ره بــــ سويفحمد رض| ص|لح عبــــد|للطيف
335973| يم ع خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم| كمل |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ل|ء محمد ع محمد |ل|م |3|7597
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|روق محمد ف|روق محمد638473
5|o254معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  وحيد ع|دل رجبــــ |لبــــق
333oooف عبــــد| محمد حقوق بــــنه|ي|سم |
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخه|يدى عبــــد |لجليل خليفه |حمد442659
6o|886|تـــج|ره طنط|يري أنطو|ن فهيم مرقص
69424oندستـــ |لمنصوره|لسيد |نور |لحس|ن محمد عبــــد |لل
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطخ|لد عبــــده سعيد ع|يتـــ |  94|898
7o9923| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|ل محمود ع محمد ع
لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|و|ئل حس|م |لدين محمود محمود|7|6||
ل|ل776348 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحسن|ء رض| محمد عبــــده 
نوعيتـــ |لم |دع|ء مجدي فؤ|د عبــــد|لخ|لق43|5|8
88|747| تـــربــــيتـــ |سيوط  يمن محمد ر|غبــــ ع
5343o3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد |لسيد محمد عبــــد |لل|ه ع
25475o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد ن|صف حس
معهد ف ص |سم|عيليه|ء |يمن |لسعيد |لص|وى |لسني768338
تـــج|ره طنط|ر| | |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن9342|5
4o5492 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رو|ن رجبــــ محمود محمد ع
5o57o6د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن ز يس ع |بــــو|لحسن
يم تـــر9486|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   مصط سعد |بــــر|
ندستـــ حلو|نسل|م |بــــوبــــكر سيد ج|د|8344|3
3242o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |حمد س| ع
35|o53تـــربــــيتـــ ع شمسندى حميدو عبــــد|لغ حسن

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره ع|دل جل|ل جمعتـــ27223
د شعبــــ|ن عو|د محمد3|3265 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|
رهر|ن| حمدى مبــــروك عشيبــــتـــ22565| علوم |لق|
|39|o3د|بــــ حلو|ن|ن|ريم|ن عل|ء ن عبــــد |لرحمن
رهم|زن وليد حمدى محمود|5885| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|يف مصط ممدوح |حمد عوض3224|6
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرحمه محمد عبــــد|لرحمن ج|بــــر863473
762o99|تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد حسن |لششتـــ|وي
75273o| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد عزتـــ محمد محمود ع
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52o652قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|رتـــ محمد متـــو حج|ج
52977o|علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد رض| ح|مد |لس|يس
رتـــ ل|ء سيد عبــــد |لمعز |لن|دى|72742| تـــمريض |لق|
8o4|84|نوعيتـــ موسيقيه |لم |يم|ن محمد طه محمد
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد عم|د حس محمد سعيد452226
يم4|4897 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمن|ر محمود طه محمود |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نصل|ح محمود صل|ح عبــــد |لرحمن9847|
33o263حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضوى ه| محمد فريد
يم359522 د|بــــ ع شمس|ثــــري| محمد ع |بــــر|

6o264تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|رى زكري| سعد ص|لح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد ج|د عبــــد |لفتـــ|ح خليف|47864

33|6o7ف محمد عبــــد|لعزيز سليم وف|تـــ.ف|طمتـــ | ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
4oo925يم د|بــــ دمنهور|مه| رمض|ن محمود |بــــر|
|2|o5|د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه محمود |حمد محمود حسن
يف صل|ح |لعج6773|3 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ 
|32o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نميل| | جورج عبــــد |لمسيح فهيم
تـــمريض |سيوط حمد كم|ل محمد |حمد|893936
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط محمود عبــــد|لعزيز عبــــد |لنبــــى سيد 247768
د|بــــ كفر |لشيخ|آيه عبــــد |لغ عبــــد |لغ محمد |لطبــــ 444276
7o293oتـــج|ره |سيوطعمرو محمد |نور |م سمرى
لس نبــــيل عوض عبــــد|لشهيد4735|3 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك
7o34o5 يم عبــــد ندستـــ |لزق|زيقر|ويه مصط عبــــد |له|دى |بــــر|
7oo9o2|د|بــــ د |ط|يه سم عم|ره |لسيد عودتـــ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه ه| جميل عبــــد |لسميع شلبــــي526|27
تـــج|ره |لزق|زيقمؤمن |حمد قطبــــ |لسيد784628
85o|o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمصط ع|دل محمد حس
323o35حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمروتـــ |حمد عبــــد|لملك س|لم|ن
22o3o2ندستـــ ع شمسعمر محمد |لسيد محمود عيد
76494o يم مصط لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ندى ط|رق محمود |بــــر|

7oo95 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعم|ر ي| عل|م حس
6o9864|يم يونس كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد مصط |بــــر|
ر |حمد |ل|ل 762542 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسعيد ط|
325o68تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيوسف مصط |حمد |لسيد
|2847oتـــج|ره ع شمسمريم محمد عبــــد | تـــوفيق حموده
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|ند| شعبــــ|ن صل|ح فؤ|د8749|3
رهزي|د عز|لدين |بــــورو|ش عبــــد |لرحمن عبــــ|22574 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
62o345تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طين ن| |لسيد محمد حموده

رهيوسف وليد |لسيد كليبــــ5673| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مروه ع|دل ف|روق محمود2547|8
35|4oo|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس |دتـــ و|ئل عبــــد|لرحمن سل|مه غن
856o|5طبــــ بــــ سويفعبــــد|لوه|بــــ محروس عبــــد|لوه|بــــ محمد
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صيدله طنط|مصط |يمن محمد عفي شه|بــــ |لدين262389
9o9745  ل|ل تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد جم|ل عبــــد|لغ 
تـــربــــيتـــ بــــنه|عم|ر ي| فكري عبــــد|لوه|بــــ337835
طبــــ طنط|شو |حمد شو كشك433496
8o|452|يم عبــــد|لفتـــ|ح يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
27o836 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخلود خ|لد حسن س|لم |لبــــتـــ|نو
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء جم|ل سعد مرتـــض2747|8
ف |حمد جعبــــوبــــ264885 رتـــ|د | | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم|2452|2 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عم|د سيد |بــــر|

98o48حه وفن|دق |لفيومع محمد عبــــد |للطيف محمد| 
رهيه محمد حس عبــــد |لحليم|35268 تـــج|ره |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومنبــــيل محمد محمد حسن يوسف343||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيوسف ش|مل نبــــيل مر|د |حمد |لبــــر29||62
ر مكرم |ديبــــ|75338 وف|تـــجورج م| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهعبــــد |لرحمن محمد سعيد رضو|ن |لشن32535 طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهأرس| منصور سعيد ج|د |لربــــ|47958

ندستـــ |لم |حمد ن| عبــــد |لل |حمد|56577
2643||| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه محمد عبــــد|لفتـــ|ح مر
36oo39|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م |حمد حس محمد
صيدله حلو|نشيم|ء عبــــد| ع ر|شد قن|وى243395

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفبــــتـــ | محمد |حمد محمد9|628
342o45ف حس محمد |لور طبــــ |سن|ن ع شمسوق |
489o74يم |لجل يم محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل |بــــر|
7o434oري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد ع عبــــد |لعزيز محمود
تـــج|ره |سيوطف|طمه طه عبــــد|لحميد ع  85|5|9
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد صبــــري فؤ|د ع 97|2|8 معهد ع| 
تـــ|محمد |لسيد |حمد عبــــد | |لبــــوص53|529 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد عبــــد 26|758
رهعمر سيد عبــــد|لمنعم محمد رزق7|4|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
22oo|3د|بــــ ع شمس|ف|طمه محمد رش|د ص|بــــر
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــندى عم|د |لدين محمد عطيه |حمد ن682646
7|o963 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحس|م جم|ل |لمهدى مسعد |لشبــــ
تـــمريض |إلسكندريتـــ منه | مجدى محمد زين |لدين ع حسن478359

رهعبــــد |لرحمن عم|د محمد غريبــــ34424 زر|عه |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أحمد سعد خليل بــــحبــــح567|45
يم محمد |بــــو |لنج| عر|623999 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدرين|د عبــــد |لسل|م محمد حسن جمعه5|7659
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود |مجد |حمد عبــــد |لعزيز |لسل777325

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سميتـــ عبــــد |لغ عيد عبــــد |لغ 37|64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممينه ن| س|لم مقطف|252362
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لمجيد |لسيد686999
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق مح محمد عبــــد |لعزيز |لعن| 627963
257oo9يم |لكفر|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومجه|د محمد |بــــر|
7o9|26تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــند |حمد ع منصور
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم خ|لد |حمد ع |م |72|6|
84623oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نرضوي عبــــد|لر|زق |لش|ذ يونس
4o7o|4|يم |بــــوليمون د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منيه سم محمد |بــــر|
يم ف|لح محمد766574 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد كم|ل |بــــر|
8o97||نوعيتـــ |لم |مه| عبــــد| |حمد حسن
3|8o|3حه وفن|دق |لفيومم|ريو سعد رزق |يوبــــ| 

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن عل|ء ند |لسيد6564|
يم62448| ندستـــ ع شمسعمرو |حمد عبــــد |لسل|م |بــــر|
7|3o76علوم |لمنصورهعمرو محمد عبــــد | ع |لشوه
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخوس|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لفيو 74|8|5
معهد ف ص بــــور سعيدد| | عوض عوض |حمد غتـــمه9776|6
9o8399 تـــربــــيتـــ سوه|جص|ره حشمتـــ ج|د ع
يم مسعود996|63 يم عد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقم|رل |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه سعد |حمد |دريس|4|76|5
9o3576|د|بــــ سوه|ج| حمد ع|دل محمد |بــــوضيف
معهد ف ص بــــنه|دين| حسن س|لم نجم253376
3338o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حسن رمض|ن حسن
7767ooد|بــــ |لزق|زيق|محمود ع محمد ع حج|بــــ
77o62||يل ج |لزق|زيقيم|ن عي محمد محمد شقيطف كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم ص|لح347849 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سمر عبــــد|لو|حد محمد عبــــد|لو|حد267572
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقصديق محمود مو| ن منصور628526
ف محروس عبــــد|لعزيز|6753|3 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل|ء |
229o79رهسل س| حسن ش|ف صيدله |لق|
53o246يم |لسيد ندستـــ |ل|سكندريهتـــغريد طه إبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه| | س|مح |لعزبــــ عبــــد |لغ |لفل7887|2

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد عبــــ|س ص|لح9899|
2365o8تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مصط |حمد محروس
|5o458|فنون جميله عم|ره ج حلو|ن|حمد ط|رق سيد زكري
صيدله |ل|سكندريه ل|ء خلف ع سيد|274|92
تـــج|ره بــــنه|ه|جر شفيق عبــــد|لحميد محمد ي 338998
تـــج|ره طنط|كرم طه تـــوفيق كرم أبــــو قمر428897
89|65o د|بــــ |سيوط|عمرو رشدى محمود |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء سعيد عبــــد|لعليم عبــــد|لرشيد|329442
43966oتـــج|ره كفر |لشيخمريم مصط محمد مصط |لطنط|وى
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |لسيد عبــــد|لحميد محمد488272
|2oo28زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ ن|در عبــــده |حمد
|54o77د|بــــ ع شمس|ع صل|ح ع |لسيد
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6o4766| يم |حمد محمد مو تـــج|ره طنط|منيه |بــــر|
6o|67|ف صل|ح حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم| |

حقوق بــــ سويفمرو|ن |سم|عيل عط| |لكريم عبــــد|3|73|8
8868o9| معهد ف ص |سيوط يه ن| محمد ع
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحس|م |لدين مصط ع طلبــــه3435|6
7o5o85 طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه محمدين عبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنوره|ن شح|تـــه رجبــــ محمد عبــــده476637
حقوق |لمنصورهحس عثــــم|ن |حمد |لح|ج273738
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشسل|م ر|شد سليم محمد ثــــ|بــــتـــ|766845 معهد ع| 

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــسنتـــ محجوبــــ |بــــو عجيلتـــ محجوبــــ25642
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندي محمد |حمد محمود849927
7oo923 يم رض| |لسعيد محمد حسن د|بــــ |لمنصوره|ندى |بــــر|
رهسيف |لدين خ|لد جميل رمض|ن47984| حقوق |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه عبــــد |لفضيل |لسعيد عبــــد |لفتـــ697382
رتـــ||ء عبــــد| حسن عبــــد|لسل|م|627264 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o8|o6د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء عبــــد |لمنصف محمد عمر
4o669oد|بــــ كفر |لشيخ|منتـــ | ن|در محمد عبــــد |لحليم ع
تـــج|ره بــــور سعيديه |حمد |حمد |حمد شح|تـــه|765728
تـــج|ره |لمنصورهمحمد مسعد |حمد عبــــد |لرحمن2||695
تـــربــــيتـــ |سيوطم|دون| فك نسيم و|صف  882424
5o7243تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيثــــ|ر |لش| رمض|ن |حمد حسن |لش
يم عبــــد |لرحمن دي|252599 رتـــ|ل|ء |يمن |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o3o56 معهد ف ص طنط|ع |حمد مصط |لدري

صيدله بــــ سويفمهند محمد |حمد ري|ض39|66
ندستـــ تـــ.خ|مس ح|تـــم و|ئل عص|م نوح23548| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
25o229قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء مجدى ج|بــــر محمد عبــــد |لرحمن بــــطيقه

رهسم|ء عبــــد | عبــــد |لمع محمد|47235 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|o282 تـــج|ره طنط|محمد مدحتـــ درويش عبــــد|لق|در |لزي
64o399علوم |لزق|زيقريه|م عص|م |حمد يوسف عطيه
878o94  | ى مجدى نعيم رزق د|بــــ |سيوط|ش
2|5oo8رهم|رك |منحتـــبــــ |م ميخ|ئيل ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء |حمد عبــــد |لمطلبــــ |لديس|69382
د|بــــ |سيوط|مينه عبــــ|س ه|شم عبــــد|لع|ل|892796
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم ه| محمد صفوتـــ عبــــد|له|دي شتـــيه623796
ه حمدى خليفه |حمد|953||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
معهد ف ص |سيوطكريمه عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|لغ 888844
كليتـــ |أللسن سوه|جسل محمد محمدى |حمد266288
88473o  طبــــ |سيوطمحمد عم|د |لدين صل|ح سيد
8o498|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه | عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــف|طمه ع|طف محمد |حمد محمد527477
حقوق طنط|نس من رمض|ن |لسلك|2359|4
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طبــــ بــــ سويفدع|ء محمد زين |لع|بــــدين |حمد|5727
36o865|م ه| قر ج|د خ|لد حقوق بــــنه|د
6|88o2|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد مؤمن |لعبــــ

ندستـــ حلو|نحمد عبــــد |لرحمن |حمد |سم|عيل بــــدر39388
77o|2|د|بــــ |لزق|زيق|محمد |يمن محمد سل|مه |لطو|ن
ى محمود |سم|عيل43754 ره|دع|ء خ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

علوم |لمنصورهريه|م رض| ع خلف695357
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد سعيد |بــــو|لعل| |لعرجه|76|247
رهمحمود ص|بــــر سيد جبــــرو قط|نه5|38|2 تـــج|ره |لق|
6o3|2o| زر|عه |لمنصورهسم|ء عل|ء عبــــد |لغفور |لمو
9o49|o|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــوق حس|م |لدين عبــــد|لمجيد حم
43o|68ف ف محمد |سم|عيل  كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى |
4o48o9| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|نوبــــ مل|ك جرجس حم|يتـــ رزق

تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لحليم عطيه 35848
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لكريم ع|دل شعبــــ|ن |حمد825269
رتـــ|م| عبــــد |لسل|م عبــــد |لحليم محمد 782628 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
3|226oش|م محمد عبــــد|لعظيم نص كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديوسف 

زر|عه ع شمسسحر سعيد مر |لسعد 38|22
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينو|ر محمود |حمد عبــــد|لش| |9|8287
8o|o86ف ف|روق محمود د|ر |لعلوم |لم |مروه |
رهمريم عزتـــ محمد محمد38863| علوم |لق|
9o9949 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوف|ء |لسيد ص|دق ع |ن
طبــــ |سن|ن |لمنصورهه|يدى عص|م مصط كم|ل سيد |حمد682579
2674o3|ف ه|شم عبــــد|لعزيز علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| |
4|o4||| تـــج|ره طنط|م رس فكري خلي
5o|69o|معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ فر|ج ز محمود مرزوق
يم |لبــــهلول76|696 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسلوى خ|لد عبــــد |لخ|لق |بــــر|
5o9633|م عبــــد|لحليم سعد محمد صبــــ|ح تـــج|ره دمنهورد
يم مقبــــل784824 يم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــل|ل |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن رجبــــ معروف محمود|3532
4o8367د|بــــ طنط|س| حسن عبــــد|له|دى حسن |بــــوه|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء سعد محمد طنط|وي محمد|6|8358

2o439يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــي |لقمص مو |بــــر|
يم يوسف9||6|| تـــج|ره ع شمسمحمد حس محمد |بــــر|
تـــ|محمود مجد |لدين ري|ض رسل|ن546496 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
47936oد|بــــ |ل|سكندريه|مريم مصط عبــــد |لحميد حبــــيبــــتـــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن|ء محمد حس خ|لد257488

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفلي حسن فتـــ ز58597
ف خميس ع محمد489629 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه |
يم محمد55282| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| محمد |بــــر|
68o|46تـــج|ره |لمنصورهمحمد عطيه محمد رجبــــ
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معهد ف ص |لزق|زيقحمد جمعه محمود محمد ص|لح||78287
ثــــ|ر |لفيوم|مريم شو شو فه9476|2
5o7955علوم |ل|سكندريهر|ن| عزتـــ محمود حسن عي
25764o|صيدله طنط|محمود |م محمود عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهول|ء محمد عبــــد |لو|حد محمد عبــــد |692362
6o6282ره يم محمد |بــــوز يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط |بــــر|
حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن حس حل حل مسعد|58|2|
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد شكرى محمد عبــــد |لق|در446466
63o366ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|صديق ص|لح صديق ص|لح |لسيد
يم ح|فظ5755|3 ره|ندى س| |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد |نور عزتـــ |لص|دق  قشطه433567 ك.تـــ. ف للبــــ
34|36o ف سيد عبــــد|لسل|م نوعيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |
9o98|7 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|سم محمد |حمد |سم|عيل
طبــــ بــــيطرى دمنهوردين| ع|دل عبــــد |لحميد حس 5757|5
52o95|طبــــ |ل|سكندريهجه|د عبــــد |لح|فظ لط عمر|ن
علوم طنط|ح|زم عمرو حسن محمد424337
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء محمد فه خ|لد |لسيد غزي|675765
يم826258 فنون جميله فنون |ل|قه|جر محمد عبــــد| |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |حمد ر|شد زيد مصط 487944
35o564|يم كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسين|س جم|ل عبــــد|لنبــــى |بــــر|
يم حف سليم|248387 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه شعبــــ|ن |بــــر|
6o3238طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنرم نسيم محمود |لس|يس
6356|o|ره|سم|ء |م بــــند|رى |م |حمد عل|م |لق|
رهس|ره بــــدوى يوسف حسن42|228 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
437|o6|معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيم|ن وليد ع عبــــد| سعد
8355o4معهد ف ص سوه|جح|تـــم ج|مع فندي عيد
زر|عه |لم |مؤمن عبــــد|لفتـــ|ح حس عبــــد|لفتـــ|ح92|3|8
6o||38تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م |نور محمد ع عم|ره
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط شفيق طه |سم|عيل عثــــم|ن|654|4
48o765|ى |سم|عيل ي|قوتـــ |لسيد |بــــو تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــ
629o85تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر مسعد سليم |حمد
د|بــــ دمنهور|صف|ء ه| عبــــد|لحميد عوض حميده|755|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع محمود ع محمد |بــــو عجله476387
34o454|يف محمد تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ |بــــوزيد 
7678o5علوم |لعريش مسلم غ|نم سليم|ن
وف|تـــح|تـــم غريبــــ يوسف جوده636487 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمر|م ممدوح محمد ج|د76447|
3453o6|تـــج|ره بــــنه|حمد عنتـــر بــــكر ع ق|سم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد رض| محمد عبــــد|لفتـــ|ح353334

5493oد عو|د محمد معهد ف تـــمريض بــــ سويف مروتـــ مج|
46oo79تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء |حمد ع عبــــد|لع|ل
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6|o983ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد أحمد محمد عدس
تـــربــــيتـــ ع شمسمروه محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد45974

لسن ع شمس|ل|ء محمد |لسيد عبــــد |لق|در|58734|
345|8oتـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء عم|د شح|تـــه محمد عيد
698o96يم كم|ل محرم معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء |بــــر|

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفسم|ء |س|مه محمد صل|ح |لدين64665
رتـــ|م|رجريتـــ |كرم ص|لح عويضه||5||8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن حس |م حس 34944|
صيدلتـــ سوه|جس|ندي روم| ص|دق ونس54|826
9o7479 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمر بــــكرى مصط |حمد
يم ص|لح483339 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن صل|ح إبــــر|
686o36زر|عه |لمنصورهسمر محمود عبــــد |لعظيم محمد
6|926oصيدله |لمنصورهي| |حمد محمد ع |لبــــطو
6o2929تـــج|ره طنط|يف ع ع محمد |لجندى
772o39ندستـــ |سيوطسعيد |لسيد محمد عبــــد|لمنعم

ندستـــ حلو|نجون ف|يز سعد |سكندر59945
يم |لسعيد |لخشن3937|6 تـــج|ره طنط|سه عص|م |بــــر|
ى ع|شور5|7755 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط حس محمود خ
7o88o2علوم |لمنصورهربــــ|بــــ مصط محمد عبــــد |لوه|بــــ |لعزبــــ

3629oرهمحمد خ|لد حم|ده حسن د|ر |لعلوم ج |لق|
7o|248علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ط|رق محمد عبــــد |للطيف |بــــو سيف

ر عبــــد|لمنعم عطيه منصور33428 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمريم م|
4|22o9يم س|لم عويس  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد ح|مد |بــــر|
يم محمد |حمد ص|لح952||6 تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمود رمض|ن عبــــد |لحميد سيد 685657
ى84|268 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|در |لم
6477o4|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدير رض| |حمد |حمد |لس
2379o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنيه ع|طف محمد رش|د
ندستـــ د |طكريم و|ئل عبــــد|ل عربــــ|ن جل|ل5||623
|3|6o4يم ف|روق ز سيد نوعيتـــ عبــــ|سيهزينبــــ |بــــر|
7|29o7زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــف|طمه |لسيد محمد محمد ع|شور
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| خ|لد مصط حمز|وى|6|3553
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء علو| حفيضتـــ عبــــدربــــه ع |ن|49927

348o7رهكريم محمد عبــــد |لمنعم عرقوبــــ تـــج|ره |لق|
يم24663 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن محمد ق|سم |بــــر|

حقوق |لمنصورهمريم محمود |حمد عبــــ|س675948
د|بــــ ع شمس|رضوى |يمن عبــــد|لحفيظ محمد335672
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم شح|تـــه ن جرجس853753
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد ز عبــــد|لحميد محمد ع |لبــــري259|44
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن محمد |حمد |لسيد|783334
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــتـــ حمدى محمود محمد |لربــــي248834
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم|ن عبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم عبــــد |86|692
5o5278|تـــمريض |إلسكندريتـــ سل|م ه|شم عبــــد | |لصعيدى
4|52o8نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخبــــتـــ محمد يس نبــــيه عطيه
42837oزر|عه طنط|يه |بــــوبــــكر محمود محمد |لشيخ حسن
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىيوسف حن| جرجس بــــبــــ|وي823|83
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع عبــــد|لستـــ|ر |حمد |لسيد|48822
يم عبــــد|لسل|م عبــــد||25522  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوف|ء |بــــر|
ندستـــ طنط|خ|لد محمد محمود عي236||6
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمر خ|لد عبــــد|لبــــ| محمد857469 معهد ع| 
762|o5| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد عص|م |لسيد محمد |م

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمود حل عطيه رمض|ن|7554
تـــربــــيتـــ ع شمسعمر كرم حسن محمد ع 63|62|
47538oبــــه ميخ|ئيل س|ويرس بــــه حن| و ندستـــ |ل|سكندريهو

52oo6يم علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفندي |يه|بــــ ربــــيع |بــــر|
|26o38ندستـــ ع شمسحمد حس|م |لدين عثــــم|ن عبــــد |لتـــو
د|بــــ |سيوط|م جم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لل|ه 883698
د|بــــ |ل|سكندريه|ول|ء ع|طف محمد |بــــوزيد محمد485586
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صبــــ|ح سعيد |لسيد عبــــد|لجيد267657
8398o8زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينهر ح|مد ف|روق خليفه

|559|| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ع|طف جم|ل حسن ج|د |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نف|دى ف|يق ثــــ|بــــتـــ ك|مل272488
زر|عه ع شمسيم|ن جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــ|348379
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف قن|وى حس عبــــد |لش| قن493523
ق225756 رهصل|ح مصط شعبــــ|ن |لسيد |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o376|أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمد |لعط| تـــوفيق |بــــوزيد محمد
8527o6| تـــج|ره بــــ سويفحمد سيد عبــــد|لع| عبــــد|لغ
4|99o8 يم فهيم عبــــد|لمنعم |لسيد خ حقوق |لمنصورهبــــر|
طبــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |ن عبــــد |لرحمن |حمد 36|675
45o7|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|ن طه محمد عبــــد |لحميد
طبــــ بــــيطرى |سيوطض جم|ل حس|ن |حمد 889644
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مجدى محمد محمد|26839|
يم29456| رهعمر خ|لد فتـــح | |بــــر| ندستـــ |لق|
7o836o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه فضلون محمد محمد رسل|ن

4|7o9|د|بــــ ع شمس|حمد ي| |حمد س|لم
رهطلعتـــ س| محمد عبــــد|لمنعم4642|2 حقوق |لق|
9o|9o5 معهد ف ص سوه|جند| |لسيد محمد عثــــم|ن
228o22ه نبــــيل خلف ف|يز ره|سم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|جد موريس زكرى يوسف 22|899
9o24oo تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــند| حس |بــــومغنم محمود
8|73o4تـــج|ره بــــ سويفمحمود حمدي محمد عبــــد|لع|ل

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفحمد محمد |حمد عبــــد |لر|زق|68975
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تـــج|ره طنط|محمد سم عبــــد |لش| دي|بــــ268|68
4|2|o7ي ره|محمد عبــــد|لعظيم محمد بــــح ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد عل|ء |حمد رضو|ن |لسيد|629794
ر|359498 تـــ محمد ش|كر جو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورزينبــــ من محمد خليل |لديبــــ499393
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد خلف سليم324923
8||o59 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زينبــــ حس نظ حس
5|829oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسع |ء عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحيم محمد حبــــتـــ
3283o7تـــج|ره بــــنه|عبــــد| س|مح كيل| |لش|ل
8o6429د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن |بــــوط|لبــــ |نس |حمد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط كرم محمد عبــــد|لمقصود324277
علوم |سيوطدى سيد عنتـــر |سم|عيل 894492
ر|437783 ر|ء ممدوح عبــــد|لمنعم ز| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلز
تـــ محمد بــــيو |بــــو |لعزم مصط |357459 معهد ف تـــمريض بــــنه| م
ى محمد محمد782937 نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم خ
529o72ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط مدحتـــ محمد قتـــ |لعيسوى
صيدله |لزق|زيقدين| محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|له|دى637648
6o93|6 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|روق حم|دتـــ ف|روق |لقهو
828o82حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ر عبــــد|لمنعم عبــــد|لمبــــدي ح|مد
معهد ف ص |سم|عيليهمع|ذ صل|ح ن س|لم2||758
يم|24628 ره||ء |حمد كرم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

33556oد|بــــ ع شمس|د |نتـــ عم|د عط| | |بــــو |لسعد
7779o6 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|كريمه عبــــد | عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |حمد ع

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعمر فرغ ع سيد37458
يم |لنج|ر|68||68 يم ع|دل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحسن نور حسن محمد826959
حقوق |ل|سكندريهحس حس عبــــ|س حس |لحويط529379
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ح|تـــم عبــــد |لعظيم |لعو 25527|
معهد ف ص |سم|عيليه|ء ص|بــــر حس محمد|767573
36o76oنوعيتـــ بــــنه|وق حسن محمود عبــــد|لسميع ع|مر
د|بــــ حلو|ن|سل حسن |حمد رض| حسن|588|2
ق|وى254258 ره|رن| محمود ص|بــــر |ل ثــــ|ر |لق|

6o|7||ئيل| تـــمريض  بــــ سويفمل ميل|د سعيد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوق عبــــد |لحكيم محمد جوده عبــــد 689374

د|بــــ |لفيوم|ه|جر عز صبــــ|ح محمد88|64
4937o8د|بــــ دمنهور|ي|د خ|لد محمد |لسعيد عبــــده |لش
وف|تـــوجدي محمد وجدي ج|د مصط |64258 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
432o27يم |لمحمدى عمر|ن تـــربــــيتـــ طنط|رن| |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور |لدين حمدى محمود بــــيو99|59|
ف |حمد لط محمد |لح972|68 حقوق |لمنصورهفرحه |
439o|3تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع رمض|ن ع غ|زى رزقه
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كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم |ل و|ئل نبــــيل مصط |42534
ف نعم|ن محمود||2525 ه | ره|م د|بــــ |لق|

7o2683د|بــــ |لزق|زيق|م | جه|د عبــــ|س حن| يوسف
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد مو ص|دق محمود مو69|453

شيمتـــ جوده52923 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعل|ء ع|دل |بــــو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمود عبــــد |لرؤوف يوسف28292|
69793o|علوم |لمنصورهيم|ن |حمد رض| بــــره|م حسن
يم يوسف46337| رهسل تـــ|مر |بــــر| طبــــ |لق|
69733oمعهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد ع|طف عبــــد |لصبــــور عبــــد |لع|ل
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــ|سنتـــ بــــهجتـــ بــــ|ش| محمد833792
2|38o8يم سيد |حمد محمد رهعمر سيد |بــــر| حقوق |لق|
تـــمريض |سيوطشيم|ء محمود محمد |بــــوزيد 63|894
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمصط عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لرحمن6|8487
معهد ف ص |سو|نعبــــد|لرحمن سيد |حمد بــــهلول844992
77o567ندستـــ |لزق|زيقمحمد مجدى |يوبــــ مصط محمد
4o5o67تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط |يمن مر تـــوفيق متـــو

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|سم|ح طه |حمد محمد84934
7o56|oيكل يم  كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد |لسيد مو حسن |بــــر|
765|o3تـــج|ره بــــور سعيدرحمه يوسف بــــرك|تـــ مرشد بــــرك|تـــ
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يوسف |يمن خط|بــــ محمد245666
|د|بــــ |لم |ر|بــــح رأفتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لحميد |493358
تـــج|ره طنط|محمود عبــــد |لمحسن عبــــد |لح|فظ |686559
639o57يم |لسيد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم إبــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــشكرى محمد عبــــد |له|دى محمد ع686892
قتـــص|د م حلو|ن|ه|جر عبــــد |له|دى محمد عبــــد|لمطلبــــ9|7827

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء محمود محمد عبــــد |لعليم|69487
علوم |لمنصوره عبــــد | عوف |لسيد |لزغبــــى444365
علوم ج|معتـــ د |طند| |يمن كم|ل رمض|ن ستـــيتـــه9386|6

يم ع ع|شور32988 رتـــ|مروه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o8636 معهد ف ص بــــ سويفسلم|ن ع|دل غري| متـــو
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ري| ع|دل |م |سك|روس33627|
8o9|2oتـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد محمد |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|مريم عد عد عوض ميخ|ئيل|64385
4o52o|| يم عطيه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد |لرحمن ي| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |يمن |لسيد ر|غبــــ عبــــد |لرحمن ز683546
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يح عبــــد |لمنعم عبــــد |لمحسن محمد33766|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود مختـــ|ر عبــــد| مصط أبــــو|لن 783|45
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرؤى |حمد يوسف |حمد محمد|489|5
ح|478548 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخس|رتـــ محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح 
نوعيتـــ |لم |محمد خ|لد جم|ل خلف96|4|8

رهمحمد نبــــيل |لشح|تـــ عوض8778| صيدله |لق|
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د|بــــ دمنهور||ء عبــــد |لحليم عبــــد |للطيف محمد 9624|5
7o73o3|د|بــــ |لمنصوره|منيه |يمن سم مو يوسف
|ن محمود845948 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيوسف مصط ع
معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد ح|مد ع عبــــد|لع|ل|898572
428o92يم حسن |لهمسه علوم طنط|من|ر |حمد |بــــر|
78o|o7|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه |لسيد عليوه عطيتـــ
49o579ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــص|بــــرين محمد |لسيد محفوظ
ن| محمود مصط دي|بــــ26453| حقوق حلو|نم
يم حسن|322659 ره|يتـــ حسن |بــــر| د|بــــ |لق|
5|566oيم حقوق |ل|سكندريهدير محمد فؤ|د ع |بــــر|
348|4o| علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد دسو مصط دسو
نوعيتـــ |لم |دين| محمد ف|روق محمد798||8
ى428469 تـــج|ره طنط|يم|ن محمد عبــــد|لسل|م فرج |لزع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــ|نوبــــ نجيبــــ لط جبــــرتـــ|922254
ندستـــ |لفيومعمر مصط محمد مصط 56698|
صيدله ع شمسه|يدى |يه|بــــ مصط ح|مد محمد3||752
يف |حمد ع32762| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء 
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه ع ص|بــــر ربــــيع35494|
9oo767 تـــج|ره سوه|جريم |يمن حسن |حمد
77o673يم تـــج|ره |لزق|زيقمريم محمد بــــيو |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لحليم |لجمل6535|5

رهبــــل|ل |حمد فتـــ |حمد82393 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخي|سم ع|طف فتـــ محمد ع685894
تـــج|ره سوه|جبــــر|م جورج فوزى |سكندر 923353
7o48|2معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رضوه رض| عرف|تـــ ع متـــو
2523o7معهد ف ص بــــنه|رح|بــــ رفعتـــ سعيد عبــــد|لمنعم قرله
8237o3|د|بــــ |لم ||سم|ء قطبــــ محمد |بــــو|لعل|
معهد ف ص |ل|سكندريهرو|ن س| محمد عبــــد |لحميد88|539
9|53|o  نوعيتـــ |سيوطرمض|ن عل|م خليفه سيد
علوم |ل|سكندريهند حمدى ك|مل محمود |لنج|ر|54267
6o4o85طبــــ |لمنصورهعبــــد| حمدى محمد |لسيد
تـــج|ره بــــور سعيدم | مجدى قديس سيف ثــــ|لوثــــ765357
8o4|o2لسن |لم |محمد ممدوح |م محمد|
ره|م|رين| وجيه عزيز ري|ض237278 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
774o33كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن سم تـــوفيق |لسيد ع

رتـــ |ء درويش ش|كر درويش|4|244 تـــمريض |لق|
8o5o8o فنون جميله فنون |لم |ك|رين ن|فع ج|بــــر ز
د|بــــ دمنهور|م محمود ع ج|د488|52
|46o39رتـــ|م| مرزوق ج|بــــر مرزوق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نك|رول سوري|ل جرجس سوري|ل32849|
9|97o6|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر  بــــ|نوبــــ رفعتـــ عد لبــــيبــــ
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تـــربــــيتـــ |سيوطك|رول ن|جح شكرى رزيق 43|889
ندى49||45 ندستـــ طنط|محمد ي| محمد 
|5o263تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د ط|رق عبــــد |لعزيز |بــــو|لعز
حقوق ع شمسندى وليد رفعتـــ ري|ض35833|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــم محمد حس محمد مع|8|6765
|42o69تـــج|ره ع شمسمحمود سيد عبــــد |لع|ل محمود
8o2393تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مصط عل|ء |لد|خ محمد
43o856تـــربــــيتـــ طنط|روضتـــ ر|بــــح ع محمد كشكل
6o4o93 صيدله |ل|سكندريهعمر ن| حم|د ع |لجن|ي
36o374| |د|بــــ بــــنه|ين|س حس لط دسو ع

ندستـــ حلو|نعمر صبــــرى فتـــ |لعدرو9|328
رهط|رق سليم|ن عبــــ|س محمد9593|| تـــج|ره |لق|
ر قن|وي937|83 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ض يح عبــــد|لظ|
354o9|د|بــــ بــــنه|روج | فوزى شفيق عبــــده|
77o|8|حقوق |لزق|زيقيوسف |حمد يوسف محمد ع|يديه
تـــمريض  حلو|نعبــــد |لحليم صل|ح |لدين عبــــد |لحليم 32533

263o|6يم رتـــ|ه|له عزتـــ |لسيد |حمد إبــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخممدوح |لسعيد محسن |سم|عيل غ|نم436246
يم |لسيد|4678|5 ر حسن |بــــر| تـــ م| معهد ف ص |ل|سكندريهم
6o9|6||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسعد عص|م سعد مع
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسسهيله |سل|م محمد س| |لوزيرى39954|
رهعمر محمود ع عبــــد |لع|ل سيد29|5|2 ندستـــ |لق|
24987oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــ ط|رق ع محمد شلبــــى
ف محمد |لهند|وى عبــــ|س م2897|6 |د|بــــ طنط|نعمه |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطر| شعبــــ|ن ر| عليو827467
6o5393يم عبــــد |للطيف ع لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|نوره|ن |بــــر|
د|بــــ ع شمس|محمد |حمد ح|مد |سم|عيل333484
5|o93|يم ع يم محمد عبــــد |لمنعم |بــــر| زر|عه دمنهوربــــر|
9o3822|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم | حمد مدحتـــ خليفه محمد|
86o347|نوعيتـــ |لم |منه | محمد فكري عبــــد|لن
|2o542رهس|ره ع|دل عبــــد |لرحمن محمود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء سل|متـــ سيد عبــــد |لمحسن62225
5o462||د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن سعيد محمد محمد
34oo7|تـــج|ره بــــنه|ن|دين محمد س| شهو|ن |حمد
4o6422د|بــــ دمنهور|حن|ن محمد |بــــو |لسعود ع
ى|43|27 رهوق خ|لد فتـــوح محمد |لح صيدله |لق|
25644o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه نص|ر ع|شور بــــحر
علوم بــــورسعيده|جر حس |حمد عبــــد|لحليم 3|3||9
57|o5د|بــــ |لم |نرم محمد ص|بــــر شح|تـــ|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد خ|لد مصط عبــــد |لعزيز69369|
86o5|7| تـــج|ره |سيوط|ء محمد عبــــ|س سطو

Page 4858 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ند| محمد |نور |لسيد |لعسي|76325 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدش|
|47o6 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م محمد محمود حبــــيبــــ |م

كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديم|ن محمد ع حسن|765873
حقوق |لفيومسم|ء رمض|ن محمد ع |72554

نوعيتـــ |لم |حمد مختـــ|ر محمد محمد|79|859
رهعمر محمد |بــــوبــــكر محمد ع2|266| صيدله |لق|
2698o9| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|طف |س|مه عبــــد |لعزيز شح|تـــه
||827o|صيدله ع شمسنطو|ن فكرى د |ن تـــ|درس
63622oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |يمن حسن |لبــــ|ز حسن

62|93| زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد طه عبــــد | ع
4o974oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| |م سم |حمد ع|مر |لبــــس
رهس|مح جمعه سيد قر 242767 تـــج|ره |لق|
44oo9|ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ع |ء سيد ع محمد محمد عبــــيد
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محسن |حمد |حمد54596|
52|o95تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمه ن|جح مهدى عوض خليفه

39o52كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعزه مصط عبــــ|س |لزمر
رهف|تـــن محمد |حمد محمد صبــــره44487 تـــج|ره |لق|

76o9|7د|بــــ |سيوط|ي|سم صل|ح محمود حسن
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمؤمن بــــرك|تـــ ع عمر4|8699
3|3o87ى تـــربــــيتـــ ع شمسفدوى |حمد محمود |لنص
|454o4رهمحمد فرج عبــــد |لعليم فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o6254 معهد ف ص |لمنصورهرح|بــــ منصور |بــــو |لحسن |بــــو |لحسن حسن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود حمدى |لسيد عبــــد |لمقصود خميس8|2653
6o4483|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م| سعد |لمن محمد |لحلو
5o428|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ ن| |لش|طبــــى محمود
|25o9o|وف|تـــيسل وليد محسن |حمد محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o65o4 تـــج|ره سوه|جم|رل صفوتـــ خليل تـــوفيق
ر|ء فتـــ عبــــد |لعظيم عبــــد 66794| تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ |لز
6o|297وف|تـــأحمد أيمن مسعد محمد قنديل معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم ع |لشيخ436992 نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن عص|م فؤ|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنور| عبــــد |لعزيز عبــــده |لسيد  |م2|7662
د|بــــ كفر |لشيخ|دع|ء |لسيد مصط عبــــد |لنبــــى346|42
6o529|ري|ض |طف|ل |لمنصورهم|دون| ه| عزيز ذ عزيز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه| | |يه|بــــ عط| محمود9246||
44894oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|نشأتـــ عبــــد |لمع زكري| |لنج|ر|
4o2575| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن حس|م سعيد محمود حسن
8478o3|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد مو |حمد عبــــد
447696| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسل|ء نبــــيل عي محمد عي
تـــج|ره |ل|سكندريهذكرى جم|ل |م|م مدبــــو9|4775
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد عبــــد|لرحيم عبــــ|س |حمد عبــــد|827273
833o49د|بــــ |سو|ن|صف|ء قن|وي |حمد عبــــد|لعزيز
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77498o|د|بــــ |لزق|زيق||ء ط|رق عبــــد |لمنعم يوسف
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنتـــ | ع|دل عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن  5727|9
|5425oعلوم ع شمسعبــــد |لرحمن صبــــرى |حمد محمد
رهعمرو مصط حمزه محمود23387| تـــج|ره |لق|
رهمن|ر سم بــــش عبــــد|لعزيز233523 ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ن|در محمد |لبــــر عبــــد |للطيف765239
علوم ج|معتـــ د |ط|ء ع|دل بــــكر عبــــد |لخ|لق |لدر|729|7
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسنتـــ مصط |لسيد فتـــوح |لكفر|وي279674

ن| نبــــيل رؤوف ن|دى474|5 علوم حلو|نم
ندستـــ ع شمسمحمد عثــــم|ن عبــــد |لعظيم ع محمد5|427

يف محمد |لبــــق 24653| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىع|دل ط|رق  ل|ك|ديميتـــ |لم
ين محمد |لسيد محمد ع ه|شم763377 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدش
د||53|6 تـــج|ره سوه|جمنتـــ | خليل درويش |لز|
6996o2 علوم بــــورسعيد|ء صل|ح محمد |له|دى محمد |لبــــيو
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن فريد يوسف جرجس883436
434o33تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء سم ربــــيع |لسيد زبــــ|دى
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمصط جم|ل مختـــ|رمحمد |لسيد عقدتـــ337862
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمود جم|ل فتـــ محمد782326
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد رض| محمد |لخور|26838
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم حس عز|لدين عبــــد|لوه|بــــ239575
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمر محمد تـــم|م عبــــ|س|44494
6|727oتـــج|ره ج|معتـــ د |طرفيده محسن محمد قدوس
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| ط|رق فوزي عبــــد|لجبــــ|ر356532
497985| د|بــــ د |ط|ل|ء رجبــــ محمد يوسف عبــــد |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمتـــ سم محمد عبــــد|322424
|38|o|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمصط محمد محمود |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد |لرحمن محمد |حمد |دريس36|62

2|3o35تـــج|ره ع شمسند| |حمد عبــــد|لرحمن |لده|ن
يم4|6397 ه خ|لد محمد |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق ن

43o23|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم| مجدى خليل |بــــو ط|لبــــ |لزغبــــى
زر|عه دمنهورح|زم عبــــ|س سعد عبــــدربــــه حق|ق878|54
3|2|o4صيدله طنط|ي|ر| سعيد شو محمد سليم|ن
9o86|4 زر|عه سوه|جصف|ء ع|طف |حمد خل|ف
|4226oرهحبــــيبــــه ع|دل عبــــد | محمد تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حس جم|ل محمد  |زى|475824
ندستـــ كفر |لشيخعمر رض| |حمد |لشعبــــ| 453844
68o7o2علوم |لمنصورهرن| |حمد مصط عبــــد |له|دى عطيه
ه ن|دى رمض|ن ح|مد|352578 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
|د|بــــ |لم |د| | عل|ء طلبــــه محمد9|47|8
4299oره|دى سعيد شح|تـــ حسن د|بــــ |لق|

847o36| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد حسن |حمد ع
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36o66|صيدله |ل|سكندريهع مصط ع مر |لليثــــى
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|خ|لد |لسيد محمد محمد |حمد73|779
نوعيتـــ |شمونمحمد صل|ح عبــــد|ل فر|ج797|25
482o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمد عبــــد |لق|در محمد |لسي
طبــــ ع شمسسم|ح محمد عبــــد| محمد بــــدر|ن4482|6
يم محمد|76854 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكم|ل ع|طف |بــــر|
يم عجبــــ|ن فرح|464637 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم|رتـــ |يه|بــــ |بــــر|
88579o|يم غ| عبــــد|لمسيح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط لبــــ |بــــر|
8|99o4ن| |يمن رفعتـــ ز|خر كليتـــ حقوق |لم |م

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحسن سم حس عبــــد |لسل|م55899
ل25246| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |ء ه| عبــــد |لغف|ر محمد |لسعيد 
يم ع323764 ش|م |بــــر| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمريم 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد عبــــد|لش| حمزه ع |837449
4|722o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخع محمود ع |حمد |لرف
|39|o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور|ن |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لجليل
6978|o تـــج|ره |لمنصورهندى ممدوح محمد كم|ل |لسيد كشك
6o|462|تـــج|ره طنط|يمن محمد مصط محمد حبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن مبــــروك ونيس غبــــري|ل 885663
8o|365| كليتـــ حقوق |لم |سل|م عبــــد|لغ حن عبــــد|لغ
|د|بــــ طنط|سليمه |يمن عبــــد|لسل|م عبــــد|لع|ل985|27
8o3565لس م|جد وليم يوسف ندستـــ |لم |ك
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عم|د ع محمد |لمن |679962

2o7o7معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوليد محمود ف|روق عبــــد|لسل|م
رهوق حمدى محمد |حمد7789| تـــج|ره |لق|

8o2373نوعيتـــ موسيقيه |لم |محمد شعبــــ|ن ص|بــــر |لسيد
وف|تـــمصط صفوتـــ محمد محمد رضو|ن357399 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
2|4o39| رهيه رمض|ن محمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
78o698يم حسن ف محمد |بــــر| زر|عه |لزق|زيقحسن|ء |
ح|ن ع 824937 وف|تـــع|دل محمد  تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
845o58تـــربــــيتـــ |سو|نوق فوزي عيد عبــــد|للطيف
9o6293|ء محمد |بــــوضيف محمد| د|بــــ سوه|ج| 
ثــــ|ر د |ط|نور| محمد مصط محمد |لهل|وى687482
8o7775تـــربــــيتـــ |لم |بــــسمه حسن |حمد |بــــوزيد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر ذ يونس محمد9|3|44
2674o9| ه خ|لد حسن أم |لحم| طبــــ |سن|ن طنط|م
642o47يم تـــ أحمد |لسيد محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|ن
|2o886 حقوق حلو|نسهيله |يه|بــــ محمد |لسيد محمد |لشبــــي
499|o8قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر جم|ل ح|فظ محمد عثــــم|ن
معهد ف ص بــــنه|نور| حمدى عبــــد|لحميد صبــــح263993

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل|م عبــــد |لسيد ن عبــــد |لسيد|9|287
75742o علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن عيد رمض|ن حس|ن
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|2o759ره|م | م|جد مفيد يوسف رزق عل|م |لق|
4o|963ي ألك|ديميتـــ |إلسكندريتـــ لإلد|رتـــ|عبــــد |لرحمن محمود سعد محمد محمد لمعهد |لم
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|رين| عص|م صبــــ عد ج|د |7|7543
6756ooى يم شفيق |لسيد|لع د|بــــ |لمنصوره|رو|ن |بــــر|
33o627ف حل |له|دى تـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ |

6949oتـــربــــيتـــ |لفيومتـــغريد عبــــد |له|دي حس |لسيد
علوم |لم |ريه|م حس|م دردير عبــــد|لحكيم856496
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى فرج زكري| محمد قريطم543527

628o5ش|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن ع|طف عبــــد | د
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع|دل جل|ل محمد عط||47|435
ندتـــ منصور محمود |لطنبــــو482566 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نش|

7229oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حن|ن حس حسن محمود
8o5876د|بــــ |لم |محمود ربــــيع |حمد خلف|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ن و|ئل شمس |لدين محمد|326559
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء مجدى عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لعزيز سعد422972
3294|o|ف زين |لع|بــــدين عبــــد|لحليم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ |
يم و|كد بــــ|ش|694||7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدف|رس عمر |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأس|مه محمد عبــــد |لعظيم ع|مر خليفه2349|5

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن حس محمود عبــــد |لوه|بــــ|489|4
|479oo|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد خ|لد عطيتـــ محمد

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد عبــــد|لسل|م ج|د |لربــــ عبــــد|لسل|3576 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
يم |بــــوحس 8273|5 معهد ف ص |ل|سكندريهسع|د سعيد |بــــر|
9o43o9|تـــج|ره سوه|ج حمد ر|فتـــ عمر |لسيد
3594o6علوم ري|ضتـــ ع شمسم | من بــــخيتـــ بــــخيتـــ
|4893o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه فريد حسن محمود
496562| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم| سل|متـــ ع حسن عط| |

495o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعمر س|لم بــــدر س|لم
تـــج|ره طنط|حسن بــــره|م حسن محمد عطيه|68689
6o358||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه خ|لد محسن |لمعد|وى
7o7787|صيدله |لمنصورهمنيه محمد محمد |لمر |لمهدى
236o23|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه رأفتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ خليفه
9o3575|يم تـــج|ره سوه|ج حمد صفوتـــ محمود |بــــر|
526o26ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عبــــد|لعزيز محمد محفوظ
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــح|زم عمر |ل|م عمر مد |52494
حقوق بــــنه|يم|ن خ|لد عبــــد|لحليم عبــــد|لعظيم |96|347
7o6827 بــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| ع|طف محمد نعيم |ل
طبــــ طنط|رحمه محمد أحمد محمود مصط 9357|5
ف |حمد عفي |لشعر|وى||6|338 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــد | |حمد مج حس |424495
ندستـــ بــــور سعيدفتـــ ع|دل بــــره|م |لقصبــــي7|5|68
32273oيم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم مصط |لسعيد محمود |بــــر|

Page 4862 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|2o475يم رهشه|بــــ |حمد رج| |بــــر| ندستـــ |لق|
|3892oور علوم حلو|نه|له محمد عبــــد |لمجيد 
يم|6||753 يم خليل |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد |بــــر|
2445o5|رهحمد ك|مل |م محمد ر|شد حقوق |لق|

تـــج|ره بــــنه|محمد سليم|ن محمد سليم|ن محمد8392|
8o2|42طبــــ بــــيطري |لم |محمد جم|ل محمد حسن
9|7o92 صيدلتـــ |سيوطم|رتـــ | جرجس ف|رس سوس
د|بــــ |لزق|زيق|رضوى |حمد محمد |حمد628835
طبــــ كفر |لشيخي|سم محمد |لمعد|وى |سم|عبــــل|43932
888o74 يم كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمود مدحتـــ مدبــــو |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |لسيد حسن ع س|لم8387||
ره|دع|ء رض| |لليثــــى |حمد235783 د|بــــ |لق|
7o8257صيدله |لمنصورهن|ديه |حمد غ|زى محمد غ|زى
تـــج|ره طنط|محمد خ|لد عبــــد |لرحمن |لبــــدري429649
7o9|4||كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه سميح |لسيد محمد ص|لح
2222o6د|بــــ حلو|ن|م كم|ل حسن محمد |لروبــــى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقند| عبــــد |لع| |لسيد محمد ص|بــــر633292
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــسمه ن |حمد ف|رس|82588
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد رفعتـــ نور|لدين|54326|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسه|جر مجدى عبــــد | عبــــد |لمقصود439755

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نض عبــــد |لمتـــج محمد حم|د42832
22|o5o|د|بــــ ع شمس||ء فرح|تـــ عبــــد|لجو|د عبــــد|لقوى
د|بــــ حلو|ن|عمر محمود ع دكروري47382|
34o66|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن|ديتـــ مجدي فكري عبــــده
ر839623 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحمدي محمد مر ط|
84o|2|تـــج|ره سوه|جمريم محمد محمد تـــوفيق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |لسيد حل بــــدر|245948
تـــج|ره بــــنه|ض رفيق |لسيد محمود774936
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقروى قطبــــ ع قطبــــ حسن|33||79
|4oo25 |ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم |حمد محمد عبــــد |لبــــ
|35o|9 ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن حس |حمد حس
4|6|2oى د|بــــ |سيوط|سمر محمد عبــــد |لوه|بــــ ع |لنع
69o235يم س|لم تـــج|ره |لمنصورهي حمدى |بــــر|

ره|دين| حم|ده محمود س|لم43376 د|بــــ |لق|
684o8|ه شعبــــ|ن عبــــد |لمقصود محمود لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م

27o463ف فوزى ع ز|يده لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمود |
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ردين عي |بــــسخرون مه 823359
88o5|3 ن| |بــــو|لسعود ص|بــــر |بــــو|لسعود كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم
8824oo  نوعيتـــ |سيوطسلوى عبــــد|لع|ل محمد ع|شور محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفه ط|رق فه طه32283
ر|ء |حمد طه محمد |لغندور678776 د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |لز
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وف|تـــط|رق ز محمد |حمد |ل|سود844|2| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
42oo88تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخريم مسعد |لسيد ع |لسيد
6|o823يف طبــــ |سن|ن |لمنصورهه|جر ول|ء ع|دل عبــــد|لعليم 
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ ع|دل |حمد عبــــد|لرحمن8462|3
ي5528|6 يم |لع تـــج|ره ج|معتـــ د |طأحمد عل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد حسن شفيق عبــــد|لق|در246459

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عبــــد |لفتـــ|ح سيد محمود خط|22832
صيدله |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لحليم محمد بــــرك|تـــ9472|6
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |حمد مأمون حسن |لعدل||69493
526oo8يم |حمد ندستـــ |ل|سكندريهشه|بــــ |لسيد ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لن| رمض|ن عبــــد 9483||
5o6|45| |م |يمن مد|ح محمد وف| رف تـــج|ره دمنهورد
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد عبــــد | عطيه غبــــور693938
يم ص|دق294|3| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن |حمد |بــــر|
ش|م محمد محمود عبــــد |5372|| تـــج|ره ع شمسيوسف 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طآيه محمدين عثــــم|ن ح|مد رجبــــ9369|6
8768o9 ى فؤ|د عبــــد|لمل|ك تـــربــــيتـــ |سيوطمريم ي
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ف|طمتـــ عبــــد|لسل|م |لسيد |سم|عيل 8295|5
ش|م |حمد |حمد ع|مر2||432 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسه|م رمض|ن محمد ع 835582

|7o69كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــتـــ | ط|رق |حمد عبــــده
حقوق |سيوطحمد مصط مهر|ن |حمد|823675
76|2o2صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر |حمد شح|تـــتـــ حسن
7836o|د|بــــ |لزق|زيق|م |لسيد محمد محمد

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمن|ر |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد |لمجيد67629
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |س|مه محمد غ|نم7583||
88o99||يم تـــمريض |سيوط لشيم|ء طه محمد |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن جم|ل محمد محمد لولح96|269
ش|م |لسيد |سم|عيل شبــــ|نتـــ694323 تـــربــــيتـــ |لمنصورهوس|م 
433o49|ه ع|طف فؤ|د |لسحتـــ معهد ف تـــمريض طنط| م

د|بــــ |لفيوم|ويد| سعيد محمد سد|د75672
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدي محمد |لقبــــ| |493592
7o4383يفه ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رو| مصط صبــــرى محمود |بــــو 
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |حمد محمد |حمد524758
7o2o5oندستـــ بــــنه|محمود فوزى مصط سل|مه خليفه كليتـــ 
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند| | جمعتـــ بــــدير |حمد8566|3

ندستـــ حلو|نع ع|دل محمد |لح|كم44255
4533o8تـــج|ره كفر |لشيخمحفوظ |لشح|تـــ محمد |لشن|وى حطبــــ
9oo485  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمنتـــ | زكري| عبــــد|لفتـــ|ح محمد
معهد ف ص |سو|نمحمد عص|م سعدي معوض848749
35958oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سهيلتـــ |يمن محمد ص|لح
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8229o9طبــــ |لم |محمد نمر |نور محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد نبــــيل ح|مد خليل246992
4935o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مصط صبــــ محمد عبــــد |لغ ف|يد|
252|o|| يم عبــــد|لرحمن |لف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء |بــــر|

69o|7|د|بــــ |لفيوم|يه ربــــيع عبــــد |لمنعم سعيد
يم |لسيد |حمد|524827 ندستـــ |ل|سكندريهحمد خ|لد |بــــر|
5o874oمعهد ف ص |ل|سكندريهحس رجبــــ عطيتـــ عثــــم|ن |لعدل
ف محمد مصط 45|759 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديه وسيم حسن محمود مختـــ|ر|36|476
3446o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد خ|لد مر |لسيد مسلم
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشبــــه يح ك|مل حمد|ن م| 3|7694
يم|75723 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمرو محمود محمدى |بــــر|
6|7|o4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |لسيد رش|د مر
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسيد محسن سيد حف |55|86
6oo594علوم طنط|محمد شكرى |لسعيد شعله
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد سعد عبــــد |لحميد753292
تـــج|ره |سيوطندى جم|ل محمد ع 885448
علوم ري|ضتـــ بــــنه|منتـــ | رض| سيد محمد59|335
ره|زي|د محمد محمد حس 247|22 د|بــــ |لق|
33865oطبــــ بــــنه|د| | عبــــد| ص|لح محمد|ل |ط
تـــمريض |لزق|زيق مصط محمد عبــــد |لمحسن جمعه463|77
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س| |حمد سعيد4||246
علوم |لمنصورهيه محمد صبــــ حس |ل|م|م|687989
يم |حمد||8272 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن ي| |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعيد محمود محمد625983
324o42|رتـــ|بــــ|نوبــــ يعقوبــــ مو |سكندر قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهع|صم عص|م ع |سم|عيل حس 29|234 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لزق|زيقيه جميل عبــــد|لرحمن محمد حم|ده|632445
9o245| |يم فتـــ غيط تـــمريض سوه|ج محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوي غبــــري|ل |سحق غبــــري|ل|33|82
43236o|صيدله |ل|سكندريهمنيه حسن حسن محمد |لهند|وى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر| | متـــو عبــــد |لبــــديع عبــــد|لرحمن638933
8o6|32د|بــــ |لم |محمد عبــــد|لج|بــــر ك|مل محمد|
زر|عه مشتـــهرمريم |حمد عبــــد|لكريم فرج25||35
حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لنبــــى ع |لسيد347933
25oo74|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــر|ر صبــــ ز عسكر
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء محمود عبــــد|لحميد ح|مد|8827|4
ره|أحمد مجدى ف|روق ر|غبــــ |لغر|بــــ428859 ثــــ|ر |لق|
5o2372تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمر مصط مبــــروك عبــــد |لرحيم مبــــروك
علوم دمنهورندين محمد عبــــد |لنبــــي محمد شيبــــتـــ7635|5
يم مو53|342 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|وف|ء حس|م |لدين |بــــر|
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238o65هبــــسمله خ|لد عبــــد|لعظيم طه ع نوعيتـــ موسيقيه ج
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمحمد حسن عبــــد |لعظيم عبــــد |لمجيد698866
4832o4د|بــــ دمنهور|خلود خ|لد عبــــد |لر|زق ع سليم|ن
يم محمد ع |لر 245976 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد محمود |لسيد حسن8|546|
طبــــ |لم |ر| | محمد جمعه محمد8|86|8
23o722د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف مجدى عبــــد|لرحمن محمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمن|ر خ|لد |لسيد عبــــد|لعزيز |لش|عر498485
436|o8يم |لسيد محجوبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد |لسعيد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|ر| عم|د |لدين |لسيد محمد سيد 332668
يم عسي9279|6 يم |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدسل|م مجدى |بــــر|
يم434595 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن محمد |لبــــلتـــ| |بــــر|
7|24o9 ر|ء عقل مسعدعقل حس د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |لز

5255oتـــج|ره بــــ سويفندى |حمد عبــــد |لرحمن سيد
ف سعد ع68979 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسعد |

92o499 تـــربــــيتـــ سوه|جم|دل عو خليل جرجس
حقوق د |طمنيه عم|د ص|لح محمود||4|623
معهد ف ص |سيوطشيم|ء |حمد مرشود عبــــد|لسل|م 7|8874
|56o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيح جم|ل مصط عبــــد |لرحيم
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد صفوتـــ عبــــد | محمود |لخلي766744
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نرن| |يمن عبــــد |لحميد حمدى محمد53|32|

د|ر |لعلوم |لفيومغ|ده رجبــــ رمض|ن بــــيو|4|64
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لعليم |حمد عبــــد|لعليم مرزوق|33362
6o79o5ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره زكري| |لمرغ محمد رجبــــ
يم نور صديق433582 تـــربــــيتـــ طنط|محمود محمد |بــــر|
ره|ليند| رأفتـــ رمزى س|ويرس48834| د|بــــ |لق|
78877oمعهد ف ص |سم|عيليهل |ء محمد عطو|ن حسن
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود رض| |لسعيد ع696782

72o28كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرن| خ|لد شعبــــ|ن |حمد
26o|3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ل ع|طف |لسيد عفي
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد ز |بــــو |لسعود|695279
ندي852979 معهد ف ص بــــ سويفم | وليم لبــــيبــــ 
د|بــــ |لمنصوره|نورس ش|كر |سم|عيل |لسيد |حمد685948
25|7o9ف ومس|حه |لمطريتـــعبــــد|لمنعم عم|د عبــــد|لمنعم عيد ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء ع عبــــد|لحميد محمد حسن|4|2934
8oo62oحقوق |سو|نمحمد م|مون محمد |نور م|مون
ل|25448| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره حس|م كم|ل محمود 
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد |لسيد محمد |لجم|ل|259428
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|مروه تـــوكل محمد عطيه عبــــد|لق|در768676

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |حمد محمد |حمد حس|ن 576|2
حقوق |لمنصورهرحمه ع ع عبــــد |لمنعم محمد684796
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634849| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد حس محمد ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريستـــ | سليم|ن مو خليل4|2434
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيه ق|سم ص|بــــر خليل||75624
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس|م حسن سيف |لن |لسيد57||84
يم95|694 بــــي |بــــر| حقوق |لمنصورهمحمد سل|مه |لسيد |ل
حقوق |لمنصورهحمد محمد |حمد عبــــد|لحميد|788564
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــروز|ن محمد ع|دل محمد سعيد ش| 22|475
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج سم|ء فرغل |حمد عبــــد|لكريم|5|8963

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمرو |حمد سعيد محمد45|43
88oo97 ندستـــ |سيوطه|دى محمد عصمتـــ حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحسن|ء مصط فه حسن ف|رس678747
4o6492 تـــج|ره |سيوطم حمدى متـــو عبــــد |لر|زق حس
6o482|د|بــــ |لمنصوره|دع|ء كرم خليفه عمر خليفه

2o993 رهعمر سم محمد سيد ل|ش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|7|o3تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم مصط عزيز |لزند
رهدين| ي ثــــ|بــــتـــ محمد43737 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ش|م محمد عص|م |لدين قر 48745 رهعبــــد|لرحمن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

د|بــــ |لمنصوره|سه| سم متـــو |لشح|تـــ |حمد676343
ره|ندى مصط جل|ل مصط سعد6763|| د|بــــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلمصط رمض|ن محمد حس |7||4|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد رف| |م عو|د|345963
تـــربــــيتـــ طنط|تـــ وليد محمد |لكردى2996|4
5|o872حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد عوض محمد رش|د قوره| 
تـــج|ره طنط|محمود سل|متـــ سيد |حمد  سل|مه محمد 444564
33o545د|بــــ بــــنه||ء محمد رض| محمد ص|لح |لسيد|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيه  |ء |لدين محمود |لسيد|89||26
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|ره محمود |لسيد عبــــد |لكريم عبــــد 423967
2286ooره|ف |ن| ي| ك ن د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمروه صفوتـــ بــــديع محمد |بــــو ديبــــ694664

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر ربــــيع عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد|6226
3o77|| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء مصط كم|ل ز

تـــج|ره سوه|جر| | ع|شور |بــــو|لحسن |حمد826734
5o3977د|بــــ |ل|سكندريه|عمرو محمد محمود رشو|ن |حمد
ر حسن محمد حموده2294|3 تـــج|ره بــــنه|مه| م|
777399| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقين|س م|جد محمود م
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمه خ|لد شندى غنيم263282

ه |لسيد عبــــد |لرحمن ص|لح|42|98 تـــمريض |لفيوم م
ندستـــ كفر |لشيخيوسف فتـــ محمود عبــــد|لخ|لق  سعد453389
ندستـــ |ل|سكندريهبــــيشوى صفوتـــ ز سل|مه غبــــري|ل|52665
|3o722|تـــج|ره بــــنه|حمد س| محمد |حمد
2376o3|يم زر|عه مشتـــهريه | صل|ح شك|ر |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم محمد محمود فؤ|د يوسف685328
تـــج|ره |لمنصورهعل| عل|ء عطيه عسكر696749
علوم |ل|سكندريهي|سم سم ع ع خليل426445
84o996 معهد ف ص |سو|نه|جر مصط عبــــد|لبــــ|سط مصط
رهريه|م ع|دل عبــــد |لرحيم عبــــد |لغف|929|62 د|ر |لعلوم ج |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسم حمدى حسن |لدي|س6556|6
2283o9زر|عه ع شمسمه| حسن محمد حسن سل|متـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد ع|دل |دريس محمود خ|لد|492885
3|96o8كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوى عبــــد|لعزيز |سم|عيل محمد

449o8ليل سل|مه ره|بــــسمه ن|  د|بــــ |لق|
يم |حمد763|5 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومرغد س| |بــــر|

يم غنيم|7|4329 ه مدحتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|م
69|9o6تـــج|ره طنط|رش|د ه| رش|د |لسيد |حمد
ه رمض|ن |حمد عبــــد|لع|ل|878939 علوم |سيوط م
ح|ن|367||5 يم |حمد عبــــد |ل|له  حقوق |ل|سكندريهبــــر|
ش|م محمد محمد752884 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد 
5o9348|زر|عه دمنهورحمد ع حس |سم|عيل حسن
ف ع حس 329787 |د|بــــ بــــنه|س|رتـــ |
وف|تـــشهد عص|م |سم|عيل |سم|عيل حسن527835 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4|54o9كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيوسف محمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لقم

2|8o3|يم ره|ء مصط محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
4|o934د|بــــ طنط|نوره|ن ع مصط |م ع|
م | فتـــ ملك حكيم5|3473 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نك
67633oيم |لحول تـــج|ره |لمنصورهسل ع|صم مصط |بــــر|
25o887يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ممدوح |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنوره|ن |حمد فتـــ |حمد |لخو44898|
888o45 لس |يه|بــــ صموئيل تـــوفيق تـــج|ره |سيوطك
84738oمعهد ف تـــمريض |سو|نر|ن| خليل عبــــد|لخ|لق خليل
ف زي|دي محمد283299 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــلؤى |
طبــــ طنط|سم|ء محمود محمد عدس محمود||9|9|5
6o|982|د|بــــ د |ط|منيه خ|لد محمد |لدسو بــــرك|تـــ
4o7569كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحن رفعتـــ ع لبــــيبــــ عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــسنتـــ مبــــروك |سم|عيل محمد23357|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفل |ء مختـــ|ر حلف|يتـــ نعم|ن62779
85543oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود |حمد سبــــ|ق |بــــو|لفتـــح
صيدله |لمنصورهمروه مسعد |لدسو عبــــد |لكريم7343|6
9o4566|زر|عه سوه|ج بــــ|دير جميل ن|شد غبــــري|ل
8o43o8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منيه عبــــد|لر|زق عبــــد| عز |لعربــــ|

4756oيم د|بــــ |سيوط|محمود |حمد |سم|عيل |بــــر|
67647o |تـــج|ره |لمنصورهند بــــليغ عبــــد |لغ |لن|دى |لبــــلتـــ
معهد ف ص |لمنصورهعزه محمد مصط مصط |لحن 694643
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تـــمريض كفر |لشيخعبــــد| رجبــــ |لسيد محمد دويد|ر58|436
|ج 675933 تـــج|ره |لمنصورهسلوى عبــــد |لر|زق شو |حمد 
علوم |لمنصوره|ء عبــــد |لمنعم محمد |لبــــ|ز عبــــد |686792
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم|ء فتـــ عبــــد |له|دى |لجمل|436578
علوم طنط|محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــ|رودى433628
ره|رح|بــــ محمد سلط|ن محمد خ 66455| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
758o6oحقوق بــــورسعيدحس|م محمود ع محمد
9|o434 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكريم عو فه بــــدوى
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشغ|ده |حمد شعبــــ|ن خليفه محمد شعبــــ694789
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سهر محمد محروس محمود شملول8|6327

59o39|تـــمريض  بــــ سويفيم|ن محمود ز عبــــد |لحليم
رهسل |حمد محمد |حمد ع5322|2 صيدله |لق|
4o55o7 د|بــــ |ل|سكندريه|فرح محمد أحمد رستـــم |لعل|ي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن مختـــ|ر ع سيد45257|
23|82oل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|ط|رق يسن محمد محمد عبــــد|لو|حد
33o|77طبــــ بــــيطرى بــــنه|ع |ء ع|دل |لسيد محمد
4o6o22|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل ط|رق رش|د عبــــد|لعظيم عبــــد
23757o|ره|ء ع صو محمد |بــــو ط|لبــــ تـــج|ره |لق|
23684oى عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل ره|سم|ح ي د|بــــ |لق|
ي محمود|23|826 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يه يونس خ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ظريف ن|دى | |س355254
265o76معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد ع|طف سيد |حمد محمود يوسف
33|7o3يم عبــــد| |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رغدتـــ |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|تـــغريد حس|م |لدين عبــــد|لمنعم محمود229397
ش|م سيد ع  3857|9 د|بــــ |سيوط|محمود 
|6|o97ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندى |لسيد منصور |لسيد
5o435تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|دل فتـــ عبــــد |لعظيم

8o9689حقوق |سيوطرضوي محمود محمد محمد مسلم
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطن|ن |حمد محمد جم|ل |لدين عبــــد 7|48|

9o32o4 صيدلتـــ سوه|جنوره|ن محمد صبــــره |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ن| |حمد ج|بــــر||33337
|3o397ف عبــــد |لو|حد محمد نص تـــج|ره ع شمسمحمد |
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد |حمد محمد محمد محمود38293|
3492o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لحميد عنتـــر عبــــد|لحميد قنديل
7o4444كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسف|طمه جم|ل |حمد محمد |لسيد |للبــــودى
6o2824 يم |لدسو |بــــو مو يم وليد |بــــر| ندستـــ حلو|نبــــر|
85o853كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسهيله حس تـــوفيق سيد

55oo|د|بــــ بــــ سويف|دير ع رف| |حمد
48899o| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء ع يوسف ع ج|د |لمو
طبــــ ع شمسسل معتـــز عبــــد|لمنعم |م 358633
68oo|3د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لوه|بــــ مسعود محمد مسعود
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|5o3|4قتـــص|د م حلو|ن|محمد ع |لمتـــو محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |سعد محمد ع قرون|685682
طبــــ حلو|نمع|ذ عبــــد | |لسيد ع عبــــد |443249
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحمد سعيد محمد عبــــد |لق|در خليف||52977
ر يوسف شنوده267357 رتـــ|ك|تـــرين م| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4|2o63يم ش|م عرف|ن |لسيد |بــــر| |د|بــــ طنط|ف|رس 
ر |لدسو 442882 رهفردوس |لدسو محمد |لط| د|ر |لعلوم ج |لق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر رض| مسلم حسبــــتـــ25429
|7594o|علوم ري|ضتـــ ع شمسيه مصط |سم|عيل |حمد

ثــــ|ر |لفيوم|ل|ء محمود ق|سم عبــــده|54582
حقوق |ل|سكندريهمحمود حس|م حبــــ حسن جبــــر445879
ندستـــ كفر |لشيخحمد رأفتـــ محمد حس مبــــروك|5|4656
867o8oتـــج|ره |سيوطشعبــــ|ن خ|لد شعبــــ|ن محمد

5o968|تـــج|ره بــــ سويفحمد حمدى محمد رش|د |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حمدى محمد ربــــيع786598
33o394ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل عبــــد|لمنعم عبــــد|لسل|م بــــيو

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشه|بــــ حس عبــــد |لنبــــى محمد428|4
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد سم ذكري| محمد سليم|ن|367627
حقوق |لمنصورهمحمد ي| عبــــد |لعزيز رشدي35|||6
وف|تـــسيف |لدين |يه|بــــ حس نبــــيل عبــــد |67|6|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
د|بــــ |سيوط|نجل|ء ممدوح عبــــد|لح|فظ سيد 887374
9o9o22 بــــه تـــربــــيتـــ سوه|جشنوده شكرى نظ و
علوم |ل|سكندريهحمد بــــل|ل |حمد حسن |حمد |بــــوط|476966
8|o873|صيدلتـــ |لم |يمن عبــــد|لحليم عبــــد|لغ محمد
حقوق حلو|نحمد عمرو |حمد عبــــد|لوه|بــــ|233899
6o5332ى زر|عه |لمنصورهم حسن عبــــد |لرحمن |لح
6o9837| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |لسيد |لسيد سل|ط
رتـــ|مريم |حمد طر|د محمد235882 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4o5575كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى ح|زم |حمد محمد
يم|833|22 ره|يه ع|دل |نور ح|فظ إبــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسيوسف ع|دل صل|ح يوسف9849||
مش|وى|2563| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهند مجدى محمود |لد
|46o24رهص|ف |ز ع|دل رمض|ن ك|مل تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط|درين ط|رق محمد سيد 877528
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نبــــسمتـــ حمدى ع مر|874|3
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم جم|ل |م |حمد||82947
7o7o25|يم تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد صل|ح صل|ح محمد |بــــر|
|386o5تـــج|ره ع شمسمه| بــــيو محمد بــــيو

2o858| ندستـــ ع شمسحمد تـــ|مر ع ع
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن ع|دل زين |لع|بــــدين عثــــم|ن|236297
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر عبــــد|لعزيز رجبــــ عبــــد|لقوى عبــــدربــــه245583
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32o7o3يم تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد مجدى سيد |بــــر|
8o4798| علوم بــــورسعيدن|سيمون كم|ل جليل حن
228729| ره|يم|ن ط|رق عطيه ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|سيد خ|لد |لسيد غز| عبــــد|98|3|3
88o|65 حقوق |سيوطمحمد مصط |حمد عثــــم|ن
7o|o7oيم محمد |للبــــودي تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــخلود محمود |بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمر عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لحكيم49967|
طبــــ طنط|محمد سل|مه مر محمد زعويل427627
52ooo8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح حس|ن
7823o2| وف|تـــحمد محمد |حمد عبــــد|لمع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6339ooتـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد جوده عليوه

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لحكيم عبــــد |لعزيز عبــــد |لحكيم عبــــد 964|6
نوعيتـــ عبــــ|سيهوق مصط سيد عربــــى9884|3
233o76حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ محمد سيد |حمد حسن
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل محمد محمد |لم|ظ سعيد489865
ى498537 ر شندى محمد |لز تـــ م| تـــربــــيتـــ دمنهورأم
78635oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مروه عبــــد |لرحمن جوده |لخو|ن
68||o3|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد مصط |لسعيد رشد|ن
25|o25د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر عبــــد|لحميد محمود سلط|ن
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن|دين ط|رق حسن محمد ع 236548
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع ن ع |لشيتـــه258346
7o568oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــزي|د عل|ء مصط مصط محمد م |لع| 
4o7|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرح|بــــ محمد مصط |بــــو |لعبــــ|س
ف محمد |حمد عمر|ن||67833 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــ|ء |
865o33تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديض عبــــد|لر| محمد  |ح

86o4o|زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد محمود فتـــ |حمد
769o25حقوق بــــورسعيدمحمد |سعد سليم|ن س|لم
4|o385تـــج|ره طنط|محمد ي جم|ل كريم
265|oo|ف عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر تـــج|ره بــــنه|حمد |
89o773 تـــج|ره |سيوطر| | رشو|ن محمد حسن
بــــي محمد |لعربــــى689854 د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ن| |ل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد|لعزيز عبــــد| عبــــد|لعزيز بــــرك623|43
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرن| سم عبــــد |لفتـــ|ح حسن شلبــــى|486|5
36|o2o |تـــج|ره طنط|عمر عل|ء |لدين عبــــد|لعظيم عر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد |حمد عثــــم|ن |حمد823945
6o9o67تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|ره عبــــد | فوزى |لشيخ

7o264ح|ن د|بــــ |لفيوم|من|ر شكرى محمود |م 
ره|ف|طمه |حمد صل|ح |حمد65||5| د|بــــ |لق|
9o3o26 فنون جميله فنون |ل|قجرجس ن|در ثــــ|بــــتـــ تـــ|درس
7o672o|ندستـــ |لمنصورهحسن ممدوح محمد |حمد حسن |لنج
وف|تـــ|عز |لدين عبــــد |لرحمن |بــــو |لخ ع 5|677| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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9|o62| حقوق سوه|جمصط حمدى ر|غبــــ محمود |لمشنبــــ
5o7783تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى محمد |لسيد محمد حسن
حقوق ع شمسسهيله محمود محمد |لسعيد محمود39282|
حقوق |ل|سكندريهتـــ سم محمود عبــــد |لحفيظ |لخو485323
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نس محمود |م |لسيد |لغربــــ|وي|9|7796
زر|عه طنط|عوض عبــــد |لستـــ|ر عوض عبــــد |لع| ج697||5

وف|تـــمحمد خ|لد محمد عبــــدربــــه|3285 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
رهمصط ط|رق عبــــد|لح|فظ ع234523 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن سعد سعد |حمد |لعبــــ|552|42
77|o|4تـــج|ره |لزق|زيقسهيله حس |لسيد محمد أبــــو عي
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |لسعيد |حمد |لسيد عبــــد |لمجيد692828
رهسم|ء ن|در محمد د|ود|9435|3 ندستـــ |لق|
4|o322|د|بــــ |سو|ن|خ|لد و|ئل عبــــد|لق|در |بــــو|لعط
2|47ooرهرح|بــــ صل|ح سعد سيد درويش تـــج|ره |لق|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ن|ردين مفرح يعقوبــــ بــــ |م يعقوبــــ426678
8|o625د|بــــ |لم |ي|ر| |سم|عيل سعيد خليل|
تـــج|ره دمنهور |ء وجيه عبــــد|لحميد عمر493826
د287||7 ر |م |لخ |حمد طه مج| تـــج|ره بــــور سعيدبــــ|
زر|عه ع شمسرن| محمود سيد حسن8627|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم محمود أحمد عبــــد|لمجيد فو|ز489578
82o2|2لسن |لم |ع |حمد عبــــد|لسميع محمد|
ندتـــ |كرم محمد ع حسن984|32 د|بــــ ع شمس|ش|

 |حه وفن|دق |لفيوممحمود ن| |حمد محمد9||66
5|92o2زر|عه طنط|ل|ء |لشح|تـــ محمد عبــــد |لغ |بــــو سعيد
بــــي 6|6824 د منصور|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر محمد مج|
يم صبــــ ج|د شح|تـــه 894855 لس |بــــر| تـــج|ره سوه|جك
43o||o| يم محمد عبــــد | ه ح|زم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
رهفؤ|د محمد فؤ|د عبــــد |لمنعم 49785 طبــــ |سن|ن |لق|

رهيوسف حس |سم|عيل سيد غريبــــ8295|2 تـــج|ره |لق|
864o65|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد حسن |حمد عثــــم|ن
تـــ ش|كر عبــــد|للطيف ش|كر|7|3545 زر|عه ع شمسم
تـــربــــيتـــ |سيوطين فر|ج محمد ع 3|78|9
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|يدى |س|مه عبــــد |لرحيم ع |لسيد368||7
يتـــ|بــــ محمد صبــــرى عبــــد |لص|دق محمد 23484| رهم| تـــج|ره |لق|
78|7o3نوعيتـــ |لزق|زيقروضه محمد عبــــد |لرحمن حسن
طبــــ |ل|سكندريهحمد |لسيد عبــــده محمد بــــن|435677
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطدع|ء |حمد س|لم|ن |حمد273463
4|o785كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحبــــيبــــه |حمد |حمد محمد |حمد |بــــو سمرتـــ
|د|بــــ بــــنه|ه|جر |حمد عيد |حمد |لدسو 346463
23448oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع|دل |حمد ح|فظ

6oo38تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفد| | |حمد حسن طه
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43359o|يم محمد عبــــد |لقوى شمخ صيدله طنط|بــــر|
8|866o حتـــ وفن|دق |لم |شيم|ء رض| مكرم ع| 
تـــربــــيتـــ |سيوطرن| |س|مه جوده |حمد 886854

رهعمر خ|لد عبــــد |لنعيم محمد |دم7|72| تـــج|ره |لق|
7o82|5صيدله |لمنصورهحس|م محمد مصط عبــــد |لمقصود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم محمد بــــهجتـــ عبــــد|لو|حد عبــــد|4|3284
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عد محمد |لعقي قمر775496
6||2o7طبــــ طنط|محمود مصط محمود |لبــــطشتـــ
835o84|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىريه|م محمد|لطيبــــ |بــــو|لحج|ج عبــــد
75o484| يم |لسيد محمد مر ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهن|ديه |س|مه عبــــد |لعزيز ع|مر محمد|47756
د|بــــ |سو|ن|محمد زكري| محمد مختـــ|ر843745
رهمحمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لمحسن ر|غبــــ غني 4|2445 حقوق |لق|
7oo454تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهول|ء |حمد محمود عوض

5954oتـــربــــيتـــ بــــ سويف |ده ك|مل ع قطبــــ
تـــمريض فرع مطروح ي| صبــــ عبــــد |لونيس محمد422465

رهنرم ن| محمد غ|نم2|272 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى ي| ن |لدين مر27643|
علوم ري|ضتـــ طنط|خ|لد |حمد محمود محمد رزق526475
7o6645تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزكري| جمعه محمد |لمتـــو |حمد طه
7783o4تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس|م سعيد ع محمد نو|ر
تـــج|ره بــــنه|من|ر صل|ح عطيه محمد نوح772328
7o9342يم ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمجدى محمد |حمد محمد |بــــر| م |لع| 
||6o9|رهملك ي| كم|ل |لدين يس متـــو حقوق |لق|
4|o988تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سهيله |يه|بــــ |حمد |لسيد عبــــد |لرحمن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ه| محمد فتـــ ص|لح ع675284
35o4|9وف|تـــحمد |س|متـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لجو|د تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
9o98oo تـــج|ره سوه|جيوسف |سعد بــــتـــرى عوض
765o9|يم حسن ع|مر علوم بــــورسعيدندى ع|دل |بــــر|
ندستـــ |لم |حمد خميس جمعه |لسيد|86|2|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد سيد |حمد ص|لح|752727
9o7|87 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحسن |حمد مصط حسن
7o3876ندستـــ |لمنصورهمحمد حم|ده محمد |حمد |لسيد
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ريم طل|ل |م درم|ن784578
4476o2ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه يونس محمد جمعه
7o2358رى سليم صيدله |لزق|زيقسم|ء عل|ء عبــــد |لغ |لجو
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن سعد س|لم مصط 824734
ف شعبــــ|ن ص|لح عط|772493 وف|تـــمحمد | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
34o733ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط عبــــد|لنبــــى محمود محمد زغيبــــ
يم محمود عبــــد |لخ|لق نص64|476 تـــج|ره |ل|سكندريهسجده |بــــر|
7o2o98تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |له|دى محمد |حمد عقل
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تـــج|ره بــــ سويفمصط محسن محمد محمد3|564
صيدله حلو|نبــــ|نسيه محمد |حمد ع|كف محمد |بــــو ستـــيتـــ7|44|
443ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد فرح|تـــ محمود

27|69oر|ن معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرقيه |حمد سيد |حمد ع|مر ز
22o675د|بــــ ع شمس|مريم م|جد عبــــد|لبــــ|سط محمد
6274o3تـــج|ره |لزق|زيقأحمد حسن سليم|ن محمد سليم|ن |لغربــــ

8636o|معهد ف تـــمريض |لفيومحمد حسن عبــــد |لوه|بــــ محمود
782939| علوم بــــنه|سم|ء محمد حسن ع
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صل|ح عبــــد|لجو|د محمد |م|م|29|252
255o32| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسم|ء ع ز عبــــد|
ف حن فريد|3|55|6 د|بــــ د |ط|حمد |

ش|م فوزي محمد3|538 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ل 
تـــربــــيتـــ طنط|م|دون| ع|دل جرجس ميخ|ئيل عبــــده7|28|4

تـــج|ره بــــ سويفه|لتـــ ع سيد حسن9|5|5
4o6o98تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن محمد ص|بــــر ع يونس
265o36|علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |م|م

3275|| رهحمد فه سليم|ن فه ندستـــ |لق|
نوعيتـــ موسيقيه قن|بــــسمه غز| سعد عبــــد|لجليل837529
|42|7oتـــربــــيتـــ ع شمسحسن حس عبــــد |لغف|ر عبــــد |لر|زق
معهد ف تـــمريض |سيوط ين |حمد محمود سل|مه  7483|9
ره/ري|ضتـــمصط محمد عبــــد| |سم|عيل |بــــر242744 زر|عه |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد سعد محمد يوسف خليفتـــ493752
د|بــــ ع شمس|يه ع|طف محمد |لشح|تـــ||7|34|
ندستـــ كفر |لشيخسم|ء سعيد عبــــ|س صديق محمد|447772
حقوق |لمنصورهط|رق محمود عط| ج|د سل|مه79|684

تـــربــــيتـــ |لفيومض حسن محمد عبــــد |لبــــ| 72337
زر|عه ع شمسمنتـــ | محمود محمد ح|مد26683|
تـــج|ره بــــنه|زي|د عبــــد|لق|در |لسيد محمد|35265
ي338553 نوعيتـــ بــــنه|ي|سم مرشد محمد محمود |لبــــح
زر|عه |لمنصورهحمد ح|مد |حمد ح|مد عس|سه|534||7
حقوق بــــنه|صل|ح ممدوح صل|ح |لسيد7986|3
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــه| | ي| عبــــد|لمحسن محمد س|5665|2
علوم طنط|مل |لسعيد عبــــد |لمنعم |حمد |لق| 444587
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعهد ع |حمد فؤ|د فضليه425572
تـــج|ره |لزق|زيقلسيد جم|ل |لسيد حسن|775343
ف |لسيد غل|بــــ سلط|ن795||7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــ ع عبــــد| |حمد848|84
639o34|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد سعيد |حمد |لشح|تـــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|دير محمد ك|مل ع 25|355
رهحس|م رمض|ن عبــــد|لو|حد حس 7689|3 حقوق |لق|
يم خلف28572| وف|تـــمحمد |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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صيدله بــــ سويفنبــــيل |س|مه محمد فخرى67546
صيدله ع شمسخ|لد محمد جوده يوسف67|8|3
76944o| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسمر محمود ن|يل عط
||684oيم سعيد يم سعيد |بــــر| ندستـــ ع شمسسيف |لدين |بــــر|
ندستـــ طنط|من|ر ز |لسبــــ| ز |لديبــــ449997
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طكريم سعد محمد |لسعيد مقلد6446|6
6973o6يم محمد زر|عه |لمنصورهيه محمد صل|ح |بــــو|لفتـــوح |بــــر|
63o977د|بــــ |لزق|زيق|خلود كم|ل |لدين محمد ع|رف
7|7|7o |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|مريم مصط عبــــد |له|دى |بــــو |لعل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد و|ئل عبــــد|لوه|بــــ |لسيد |لسوس528333
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط |م |حمد حسن محمد 893635
68o473تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهجم|ل ع|دل عبــــد |لمجيد عطوه |لمر

زر|عه |لفيومنوره|ن ف|يز محمد محمد73792
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ع|دل ع|شور |حمد835739
د|بــــ حلو|ن|حمد مجدى محمد مر|د|52934|
435o45يم محمد ع |لنج|ر صيدله |ل|سكندريهمحمد |بــــر|

د|ر |لعلوم |لم |محمد سيد محمود بــــدوي82532
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد عل|ء محمد |لسعيد33998|
5o249o|تـــج|ره |ل|سكندريهي| |لسيد عبــــد |لمنعم |حمد رشو
26642oى قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عل| |بــــو|لعل| عبــــد |لغف|ر محمد بــــح
يم ص|دق |لسيد774298 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|منه | |حمد |بــــر|
وف|عبــــد |لرحمن صل|ح حس حسن82|25| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ طنط|يثــــ|ر |حمد ح|فظ رجبــــ حسن عبــــد |لد|255|6
تـــج|ره بــــنه|مريم صفوتـــ سليم|ن شطيف38579|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيه محمد بــــخيتـــ |حمد معوض||28478
42o99|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|موزه ثــــروتـــ رزق أحمد
8o|644|ه محمد محمود |سم|عيل فنون جميله فنون حلو|نم

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم محمد فؤ|د محمد8584|
448o3||ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ رمض|ن عبــــد | رف
4o4226ف محمد عبــــد |لمجيد تـــج|ره دمنهورزي|د |
تـــج|ره طنط|تـــقوى محمد عبــــد |لمنعم ع عم|شه4295|4
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد من أحمد |لسيد |ل |ط528646
ى خميس |حمد|8|4452 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ي
وف|تـــفتـــ محمد فتـــ عبــــد|832543 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ع|دل عبــــد| عي نص|ر365686
4o7279د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م |يه|بــــ محمد محمد عبــــد|لعزيز
8423oo|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
5o63o7|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه مو بــــدوى محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم محمد زين 529496
يم عبــــد |لق|در752674 وف|تـــمحمد مجدى |بــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
27oo94تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن محمد |لرف| محرم
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معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| مصط عبــــد|لمو ع258837
6o8558|نوعيتـــ طنط|يم|ن محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد عمر
صيدله حلو|نسم|ء محمود |سم|عيل محمود74|785
يم عثــــم|ن9838|3 تـــج|ره ع شمسي|سم مهدي |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ريم محمد فوزى فضل | عبــــد|لرج|763676
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــ | جم|ل حن محمود323293
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمد ع حج|زى25|247

|9o24 تـــج|ره بــــ سويفدع|ء عص|م عبــــد |لعظيم مصط
تـــربــــيتـــ دمنهورريمون مل|ك حم|م جريس3367|5
9o4467 ندستـــ |سيوطح|زم صل|ح |حمد حس
8o9|47تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ريه|م محمود محمد |حمد
وف|تـــحمد سم محمد سعيد|754826 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد حل ع |لن|درى36|7|
تـــمريض |لزق|زيق ص|بــــر متـــو ص|بــــر متـــو8|6363
نوعيتـــ بــــور سعيدمنه | محمود محمود محمد جبــــر7|7647
64o483|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد محمد محمد محمد
ر|ء عمر |لسيد عمر ري|ن755755 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ز
يم محمد عبــــد |لعزيز  444489 م |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سم|عيل |حمد |نور عبــــد |لحميد محمد388|48
25o277حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــول|ء عبــــد|لفتـــ|ح عمر|ن دودو
تـــمريض |لزق|زيق دين| أيمن محمود محمد83|629

يم48|6| رتـــرو|ن يوسف عبــــد |لمنعم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |لنج|ر |لسعدي ع 842277
68o7|8معهد ف ص |لمنصورهسمر |لسيد |لمتـــو محمد |لمتـــو |لسيد
د|بــــ ع شمس|محمد ربــــيع عبــــد | سل|مه28699|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومش|م مجدى |لسيد |لسيد247392
6795o4كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|يزه حسن عبــــد |لبــــ|رى محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريه|م جم|ل ع دويد|ر|696|5
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــدين| عبــــد|لحميد محمود |لسحلول257452

يم مو63|58 طبــــ بــــ سويفيوسف مجدى |بــــر|
43o626يم |لجندى لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|آل|ء محمد |لسيد إبــــر|
69ooo8معهد ف ص |لمنصوره|ء |حمد فتـــح | محمد |لبــــغد|دى
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنه|ل |حمد عبــــد |لرحمن |حمد759763
ره|يم|ن شعبــــ|ن حمدى عبــــد|لمقصود|235737 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

صيدله بــــ سويفين |م ج|بــــر |بــــو |لنج|68329
3|4o82حقوق ع شمسعبــــد| عمرو عبــــد|لحكيم عبــــد|لسل
6o932oرجه كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد جم|ل بــــدر |لدين محمود |بــــو 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم |حمد محمد |بــــوحسن|267844
رتـــ|مه| محمد محمود عبــــد|لخ|لق5|6355 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o47o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |وق خ|لد مهدي عبــــد|لرحيم
|د|بــــ طنط|يم|ن سعيد محمد شلبــــى|48|4|4
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فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحمد س| محمد |م ق|سم|79|424
رهي| رجبــــ ميهوبــــ سيد |لغر|بــــ 244334 حقوق |لق|
2233ooيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن |يه|بــــ فؤ|د محمد |بــــر|
9o427o|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ يه عبــــد|لرحيم محمد |لسيد
ره|ك|تـــرين ري|ض شكر | ري|ض48832| د|بــــ |لق|
92o33| زر|عه سوه|جط|رق وحيد عزيز عبــــد|لنبــــي
883o63|د|بــــ |سيوط| ين|س محمد نجيبــــ جبــــر |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|سم نبــــيل حسن محمدعبــــد|479726
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطي|سم ربــــيع محمد رفعتـــ |حمد 875324
|د|بــــ |لم |سميه حف شعبــــ|ن حف |3447|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|طمه سعيد عبــــد |لفتـــ|ح حج|زى38386|

تـــربــــيتـــ |لفيومخلود معوض عبــــد |لتـــو|بــــ محمود|7256
355o58يم |سم|عيل محمد جل تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحس|ن |بــــر|
265oo7طبــــ حلو|نمحمد ص|بــــر فرج | عبــــد |لغف|ر شندى
يم بــــرك|تـــ|5|356 حقوق بــــنه|محمد ع|دل محمد |بــــر|
يم قوره438595 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحس|ن محمد حس|ن |بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رقيه ز ص|لح سيد847964
4||o69|حقوق طنط|إيم|ن |لرف| أحمد |لطن
76325o|تـــمريض بــــور سعيد سمر |حمد عبــــد |لمنعم صبــــح رخ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سميه ي| عبــــد|لغ صعو|ن3|2632
طبــــ بــــيطرى دمنهوروف|ء مهدي حبــــيبــــ عبــــد |لحميد |لقر|5269|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| سيد شح|تـــ عبــــد | |لخو39774|
ف عبــــد|لرحمن سعد|326526 لسن ع شمس|ل|ء 
تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ عزتـــ بــــك مهدى356649
علوم |لمنصورهسل ع حس عطيه شلبــــى678289
9|o767 لس ع|دل عد ص|دق ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطك
7o746||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعل| ي| محمد محمد مو |لوف
7o|283|ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد صل|ح عيد |بــــو

د|بــــ |لفيوم|طه مصط محمد |حمد عويس3|678
2|287o ندستـــ ع شمسفه رض| فه عبــــد|لغ
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدحسن |حمد محمد |حمد |لعبــــد448582
5o2384زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |حمد ج|بــــر دسو محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوق عبــــد |لرحمن |حمد منصور757624

ره|مريم بــــه|ء |لدين محمد ع33477 د|بــــ |لق|
8|666o|د|بــــ |لم ||ء جم|ل |حمد محمد|
ره|حمد مجدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لشي676|23 د|بــــ |لق|
|439o2رهمحمد مصط |حمد مصط سعد تـــج|ره |لق|
ف س|لم عبــــد |لحميد ع 666|5| ره|مروه | د|بــــ |لق|
24924oطبــــ ع شمسرن| عل|ء محمد محمود غ|نم

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود صبــــ عبــــد |لسل|م |لحسي حم26|23
5o92ooعلوم دمنهورمحمد عبــــد |لحميد محمد سعد|وى
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ره|نج|تـــ |يمن |بــــوط|لبــــ عي48563 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد عط|237|64

رتـــ|حمد ح|تـــم عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ|4927| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8379o|معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد ك|مل معوض عبــــد |لفتـــ|ح

يم|449||8 تـــج|ره بــــ سويفل|ء عص|م عمر |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه محمد ه| مصط ش|كر|698776
4|58o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورخلود خميس عبــــد |لع|ل محمد |لتـــو
9o|8o8 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديصل|ح س|لم |حمد س|لم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدع|ء حس|م عبــــد|لمع عبــــد|لستـــ|263882
69469oد|بــــ |لمنصوره| |ر سويلم محمد سويلم |لمغربــــى
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر |حمد بــــه|ء |لدين | |س مر |94|48
4449o5علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد أحمد سعد حسن خليفه
ه سليم|ن سليم|ن سليم|ن طه784752 يل ج |لزق|زيقن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6|53o4كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمصط ع حسن أبــــوسمرتـــ
تـــج|ره |لمنصورهند| عوض محمد محمد |لطنط|وي2584|7
36o4|5تـــربــــيتـــ بــــنه|د| | حسن |م محمد |لبــــكش
رهعبــــد|لرحمن سم نبــــيه محمد |لطنط|239857 حقوق |لق|
علوم |لمنصورهآيه محمد عيد متـــو55|645
335o6oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق عبــــد|لمنعم محمود مرشد
78|89oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد مو محمد محمد مو
يم عفي 247734 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ممدوح فتـــوح |بــــر|
يم39747| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزينه محمد رزق |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند| | رمض|ن عبــــد |لمنصف |بــــو |لحديد2|282|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ند| صبــــرى محمد عبــــد |لعزيز محمد266437
54o322تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن عبــــد |لعزيز محمد محمد نو|ر

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىسم|ء حس حس محمد3|256 ل|ك|ديميتـــ |لم
ره|محمد صل|ح محمد عبــــد|لعظيم محمود265975 ثــــ|ر |لق|
527oo4ش|م محمد حسن سليم ندستـــ حلو|نمه|بــــ 

7o984معهد ف ص بــــ سويفدع|ء محمد ع عبــــد |لع|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدخ|لد يونس محمود سليم محمود|48698
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم حل مصط عبــــد |لعزيز مصط 477744
صيدلتـــ |سيوط ندرو سعد|ن يعقوبــــ بــــخيتـــ|889456
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمهند مجدى مصط محمود324738

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسوق وط سل|متـــ غريبــــ679|2
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند ممدوح عبــــد |لرحمن عز|زى782245
نوعيتـــ |شمونحمد عص|م عبــــد|لعليم شديد|245778
77o83|ينور محمد شح|تـــه محمد شح|تـــه صيدله |لزق|زيقم|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مه | محمد عبــــد |لرحمن ع غنيم|773697

4o855 رتـــ|نور| فتـــ ع خ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوممريم عص|م صبــــيح سل|م264343
رهه|جر ح|تـــم زكري| |لعبــــد269287 صيدله |لق|
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|د|بــــ طنط|عبــــ محمد خليل عبــــد |لحفيظ386|46
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه |س|متـــ عبــــد|لوه|بــــ محمد |له639845
26o266|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| جم|ل |لسيد محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لوه|بــــ |حمد|272294
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــم|رك منصور فوزى جرجس عبــــد |لمل|524784
ندستـــ بــــور سعيدن| غريبــــ |لدسو محمد |سم|عيل493|75

4636o|يم عبــــد ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعمر |حمد |بــــر|
763oo4د تـــج|ره بــــور سعيدرحمه محمد |حمد مج|
8o4|59|تـــج|ره |سيوطحمد محسن محمود محمد
33o44|ف يوسف عبــــد|لعظيم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى |
5o4874ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــع |ء أحمد خليفتـــ أحمد |بــــو زيد
معهد ف ص |ل|سكندريهطه رجبــــ سعد ع بــــدرى2794|5
42|6o3|تـــج|ره كفر |لشيخلسيد |لسيد عمر محمد |حمد
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد |حمد صل|ح محمد سعد429993 ك.تـــ. ف للبــــ
ق98|538 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنه|ل |حمد محمد عبــــد |لق|در بــــع
9o6o2| يم |حمد علوم سوه|جمحمود محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــحسن|ء عبــــد |لحليم عوض ع |لقط687242
33||o5|يم عبــــد|لرحمن |وج حقوق |لمنصورهسم|عيل |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقم| |حمد حسن مو رضو|ن فوده776296
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــرو|ن محمد محمود محمد4|8498
يم |لجندى764723 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد |ده |لسيد محمود |بــــر|
22o787تـــج|ره ع شمسل |ء عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لسل|م |لشيخ
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد |يه|بــــ محمود |لحمل|وي328763 معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم68|222 رهسل مصط حل |بــــر| تـــج|ره |لق|
3384o2رتـــ|رن| عبــــد|لنبــــى عبــــد|له|دى ح|مد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o3562ى محمد عبــــد |لحميد ق|سم صيدله |لمنصورهربــــ|بــــ ي
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|يكل عطيه روبــــيل عطيتـــ752797
6|o||o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد محمد محمد |لمو
ف ع خل|ف 4||888 معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد |
7oo52oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسهر |لسيد صبــــرى |حمدمتـــو
757o24 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرقيه رض| عصمتـــ حسن حس
677o82د|بــــ |لمنصوره|عمرو |حمد فؤ|د حسن |بــــو ليله
45o227|ندستـــ طنط|حمد صل|ح عرفه ج|د فوده
3543o3حقوق ع شمسدع|ء |يمن |لسيد عبــــد|لرحمن |لعيسوي
يم مصط |677463 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد ح|مد منصور |بــــر|
288|5oوف|تـــيوسف محمود يوسف عبــــ|س وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9|o436 حقوق سوه|جمحمد |يه|بــــ مفيد فضيل

رهعمرو عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لبــــ| |4438 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم أحمد ح|مد |ألغ|6273|6
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيه محمود س|لم روق|89|779
رهوق |حمد ك|مل ليثــــى ع245496 تـــج|ره |لق|
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ره|رس| |س|مه عط| تـــوفيق|429439 ثــــ|ر |لق|
754oo9تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى محمود |حمد محمود |لنمر
9o6648 ندستـــ سوه|جك|رول عزتـــ صبــــ شنوده
ف عبــــد|لعزيز |لفر|ر |25682 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه |
تـــج|ره كفر |لشيخمنصور |بــــو |لنج|ه عبــــد |لسيد |بــــو|436247
63854o|معهد ف ص |لزق|زيقن|ديتـــ ص|لح |لسيد عبــــد
|25o27تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسميه |يمن محمد جل|ل |لدين
5|736oتـــربــــيتـــ دمنهوروق جم|ل |حمد ع |لشم|رقه
تـــربــــيتـــ حلو|نرو|ن |م|م |سم|عيل حسن58482|
ندستـــ طنط|ع محمد ع |لنيل449689
9o|237 ف عبــــد|لمحسن محمد د|بــــ سوه|ج|ريه|م |
4||||o|تـــ حج|زى ع حج|زى ثــــ|ر |لفيوم|مل خ
رهمحمد مدحتـــ محمد |م|م45658| تـــج|ره |لق|
ل|ل محمد|62|885 |ء جم|ل  علوم |سيوط 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سم|ء حسن حس حسن|59999
تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر ع|طف محمد |لسنبــــ|29|3|4
6933o5 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |سعد محمد ع|مر |لمو
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس خ|لد حس عبــــد|لكريم848277
نوعيتـــ عبــــ|سيهنور| عمرو محمد |لسعيد |لحف 328||3
زر|عه طنط|رحمتـــ محمود سيد سليم|ن س|لم||4257
رهه|جر سعد رفعتـــ سعد |لدين |حمد33628 تـــج|ره |لق|

624|96| معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد و|ئل عبــــد |لو|حد عي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|ء قدرى محمد عبــــد|لق|در245446
يم633555 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمه| محمد عبــــ|س محمد |بــــر|
9o9453 معهد ف ص سوه|جعزه |حمد عبــــد|لع| محمد
تـــربــــيتـــ |لم |من|ر حس رشدي |سم|عيل62||82
45o987|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد سعيد |لحسي سيد|حمد فروج
|2o289ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود |حمد دسو جوده
259|4o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمريم محمد خ|لد ع|دل محمد |لورد|26375|
ندستـــ |سيوطمحمد تـــ|مر حسن محمد|2498|
صيدلتـــ بــــورسعيدبــــر|ر |سم|عيل عبــــد |لبــــ| |لسيد |لزغبــــي692827
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم |حمد فوزى شعبــــ|ن55529|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهسيف |لدين حس |نور ج|بــــر ص|لح445977

ره/ري|ضتـــمعتـــز عبــــده محمد عبــــد|لو|حد46765 زر|عه |لق|
9o6o8||تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموه لحس حمد|ن |لقر عبــــد|لنعيم معهد |لج
8o635|يم ف بــــولس |بــــر| تـــربــــيتـــ |لم |مرفتـــ |
د|بــــ |لزق|زيق|مريم سعيد محمد رش|د مصط |6|772
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لمنعم ط|رق عبــــد|لمنعم |لبــــ524896
د|بــــ دمنهور|محمد ع نص محمد ع488222
898|o5 كليتـــ |أللسن سوه|جمريم |لجندى عبــــد|لسيد |لجندى
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د|بــــ |سيوط|س|ره عبــــد|لمحسن محمد عبــــد|لسل885723
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنور| |لسيد |لسيد حم|د8|47|6
رهمحمود عيد حسن ر| 79853 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسل صبــــرى عثــــم|ن عبــــد|لمقصود268793
د|بــــ |لمنصوره|منيه ي| |لمتـــو |بــــو |لسعد قنديل878|68
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مصط جم|ل عريبــــي محمد833635

يع3946| رهعبــــد |لعزيز |حمد محمد |بــــو  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
342oo5علوم بــــنه|رحمتـــ عمرو محمد سعيد
يم محمد خف| 492478 تـــج|ره طنط|حسن محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهس|مه |حمد محمد |حمد عبــــد| |لشبــــك 529236
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عل|ء |سم|عيل عبــــد|لرحمن|36|642
639o56تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعمرو عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوسف كم|ل محمد محمود824637

2o473رتـــ محمد جم|ل ف|روق د|ود تـــمريض |لق|
7793o2|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد |حمد حسن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــسمه مصط مهدى جبــــر |لمشد24|237
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|مع|ذ |س|متـــ عبــــد |لمنصف سعد4834|6
يم777494 يم محمد إبــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ع|طف |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمؤمن محمد محمود ز بــــرك|تـــ2564|2
7o69o3د|بــــ |لمنصوره|وحيد محمد محمود |لسيد
9o2365 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــدع|ء محمد ع محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر جم|ل شعبــــ|ن محمد833858
ى |حمد حمد|ن  3|8927 حقوق |سيوطشيم|ء ز
وف|تـــم | ميل|د سم نجيبــــ 6282|9 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ره|مصط |م محمود عقي35528 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
62o339تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| حمدى ز |لف|ر
4o2467يم خليل يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|جر يح |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس عص|م |لسيد |حمد73|354
865o8| تـــج|ره |سيوط |ء ع عبــــد|للطيف ع

5o75||لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|س|مه وحيد عبــــد |لعظيم عويس
6o465o|تـــج|ره |لمنصورهج مصط محمد عبــــد |لمجيد بــــرك

|8o3o |رهكريم |حمد محمود عبــــد|لبــــ تـــج|ره |لق|
6|23o9لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد| |لسيد |لسيد |لدمرد|ش |لزل
6|67o4د|بــــ د |ط|منتـــ | محمد سعد |لدين |لحديدي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديد|ء |سم|عيل محمد |حمد|849676
ندستـــ |سيوطبــــيشوى تـــو|بــــ لبــــيبــــ بــــش|ى 887628
4o6566|ف محمد |لسيد |حمد |بــــر وف|تـــرو|ن | معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
9o932o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع|ئشه مصط عبــــد|لرحيم |حمد مصط
7o9466د|بــــ د |ط|من|ر س| م |لدين |لسعيد س|لم
ى حس مصط 6|7593 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسد | بــــش
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م حسن سيد محمد شورتـــ464|4|
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689o89ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسخ|لد |لسيد |حمد عبــــد |لع|ل |بــــوزيد
يم قطبــــ55493| ره|بــــسمله رمض|ن |بــــر| ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرحمه حس حس عبــــد|لحكيم838629
|37o|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع محمود ع محمود
826|o4| |فنون جميله فنون |ل|قل|ء |حمد محمود محمد |لغز
كليتـــ |أللسن سوه|جين|س خ|لد صل|ح محمد طه|7233|2
ر|ء محمد محمد عز|ز |حمد|33|785 لسن ع شمس|لز
4o4|||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن سعيد |حمد عبــــد |لحليم بــــكرى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دير محمد عبــــد|لر|زق محمد سليم248448
7627o|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد ن| |لسيد |لعربــــى مصط حسن

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفبــــسنتـــ يوسف ر|غبــــ مل|ك84353
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن سعد محمد سعد |لحد|د453756
34865o|تـــج|ره ع شمسبــــش عص|م محمد نجيبــــ محمد |بــــو
ره|ن|در محمد حمزه ع ع235526 د|بــــ |لق|
|53oo6|رهحمد محمد عبــــد |لرحمن |حمد زر|عه |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن محمد عبــــد|لغ عبــــد|لمتـــج  |573|9
حقوق بــــنه|عبــــد|لعزيز ح|تـــم عبــــد|لحليم يسن عبــــد328864
يم تـــوفيق8|56|8 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــط|رق محمد |لجبــــ |بــــر| معهد ع| 
6o35|7| تـــربــــيتـــ طنط||ء أحمد عبــــد |لعزيز |لبــــسيو
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|تـــن فوزى محمود نجم285|26

6o789 ندستـــ |لفيوممحمود |م عبــــد |لع|ل |م
يم محمد |بــــو |لخ 2|7625 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمعتـــز |
معهد ف ص بــــ سويفط|رق محمد محمود محمد856799

44o3o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لرحمن س| عبــــد |لرحمن عبــــد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسدى صبــــ|ح س|لم صبــــ|ح769775
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ جرجس صل|ح عزيز||2875|
ه |حمد حسن |حمد|236953 ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لرحمن عطيه حس|ن عبــــد2|3|35
تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد| عص|م حسن |لسيد قطبــــ65776

5|o|o8|علوم دمنهورحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمعد|وي
ره|مريم محمد |م عبــــد |له|دى مر498552 عل|م |لق|
4|o395 د|بــــ طنط|حمد عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لع|ل|
3588o6رهمحمد حس|م محمد حس خليل |بــــر عل|ج طبــــي |لق|
6o6328|طبــــ طنط|سل|م حمدى |حمد |م|م

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفدير فؤ|د عبــــد |لرحمن محمد57487
يم |لمحجوبــــ9|6878 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهريه|م |يمن محمد |بــــر|
524|o8د|بــــ |ل|سكندريه|عزه عبــــد |لمقصود دي|بــــ أحمد ع
وه ع حسن ع عبــــد |لر|زق479282 تـــج|ره |ل|سكندريهز
نوعيتـــ |شمونع ممدوح ع عمر حلوه265752
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمر عبــــد |لن| محمود سعد39||68
تـــج|ره |لزق|زيقفن|ن محمود عبــــد|لع|ل مصط |3|6356
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ره|رحمتـــ س| سل|متـــ يوسف5652|3 د|بــــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محسن عبــــد |لعزيز منصور عم4|6|45
527o73علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمصط محسن مصط محمود |لسيد
26o697صيدله طنط|ف|طمه عم|د درويش زنون
رهمريم مكرم لبــــيبــــ رزق323228 عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ د |ط|حسن عل|ء عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |حمد5592|6
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |ل|ل ح|مد س|لم|68999

تـــربــــيتـــ |لفيومحبــــيبــــه حسن محمد |حمد87|67
6793o8| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لق|در |حمد |لمو| عبــــد ربــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود أحمد فوزى أبــــوزيد أحمد647528
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد سيد محمد |ل |ر2243|4
د|بــــ |سيوط|ه|له حس سيد ص|لح |87865
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |لسيد محمد حسن||42474
زر|عه كفر |لشيخنور|ن |سم|عيل سعد |لرف| 439732
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنرم عي عطيه حنضل634333
83o877ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيوسف شعبــــ|ن |حمد سليم|ن
8326o8|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمد محمود |لسم|ن
||8|o6رهمريم م|جد حبــــيبــــ بــــبــــ|وى ندستـــ |لق|
ش|م |لسيد حسن |لفيو |437778 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخل|ء 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم جميل يوسف مليكه 896374
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن محمود عبــــد |لستـــ|ر حس ع247445
يم س|لم|884|3 تـــج|ره ع شمسنج|تـــ سيد ع |بــــر|
علوم |لعريششه|بــــ خ|لد |لسعيد محمد ند|6|67||
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء ه| محمد |لري |253827
دى |بــــو|لمجد253697 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط عبــــد|لص|دق ز
ه سعيد محسن عبــــد |لعظيم |لصف|76829 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ن
9o9|84|ئيل |بــــ|دير| علوم ري|ضتـــ سوه|جبــــرآم حس |
تـــج|ره |لمنصورهحمد و|ئل بــــدوى سعف|ن|696236
رتـــ ح|زم محمد |حمد سيد خلف244545 تـــمريض |لق|
|3o75|تـــج|ره ع شمسمحمود عز |لدين لبــــيبــــ |لسيد
يم محمد مسلم768656 معهد ف ص |سم|عيليهرغده |بــــر|
ف محمد ج|د5|2232 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد| |
يم عبــــد |لحميد|775969 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|روه محمود |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|س|ميه سعد محمود |حمد759864
ندستـــ طنط|يه سم |م|م محمود|449846
ندستـــ أسو|نمحمد محمود ز بــــدوي843692

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند |حمد محمد ع عبــــد|لصمد37376
3|78o5حقوق ع شمسكريم |حمد فوزى |حمد
رهيم|ن محمد |لسيد |لنجدى|233254 حقوق |لق|
4326o7عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرو|ن |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد ع محمد
636|o9د|بــــ |لزق|زيق|سع|د يوسف محمد يوسف حسن |لعط
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن سيد ع ع عبــــد |لقوى|35864
يم79||79 رهند| عمر فوزى محمود |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
|3o324إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىوق سعد عبــــد |لجو|د عبــــد |له|دى

35oo5ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد |لحليم عبــــد | عبــــد |لحليم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمعتـــز محمد عبــــد |لرحمن محمد حر|ز49996|
ى584|3| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسغ|ده محمد حسن حسن ع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد ع رجبــــ ع عوض437723

6o428|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد سيد حم|د ح|مد
88556o|تـــربــــيتـــ |سيوط م| ص|بــــر جمعه |بــــوبــــكر

3o794ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رحمه س| جمعه جمعه
معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء |لسيد |لسيد محمد|24|264
6o|788|طبــــ ع شمسيم|ن رجبــــ عطيه |ل|قور

يم23962 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمن|ر مجدي محمد محمد |بــــر|
ر محمد ر|شد |حمد |لزعفر3||37 رهعبــــد | م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

|د|بــــ طنط|محمود محمد |نور ع |ألشعل652|43
57o76كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمن|ر خ|لد محمد |حمد

حقوق طنط|حمد محمد عبــــد |لعظيم محمد حس محمد مكرم493693
د|ر |لعلوم |لفيومف|طمه محمد ع جودتـــ79|65
73o4o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيمن حبــــيبــــ غط|س جرجس

ندستـــ |لمنصورهطه ي| |لسيد م697474
حقوق |لمنصورهحمد ص|بــــر عبــــد |لعزيز عيد |حمد|699673

|د|بــــ |لم |عبــــد|لعليم عبــــد|لتـــو|بــــ محمد عبــــد|لعليم43673
54357oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|ره عبــــد|لمنعم ق|سم ي|دم

د|بــــ |لفيوم|خ|لد |حمد عبــــد |لكريم عطيه73254
|6599o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد محمد ح|مد |حمد
6o3733|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعد سعد محمد
حقوق |سيوطمحمد |حمد كم|ل |حمد  884834
9o6382|ء صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح محمد| فنون جميله فنون |ل|ق 
ثــــ|ر |لفيوم|س|رتـــ |لسيد محمود |لسيدخليفه|48595
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهغ|دتـــ محمود |لنبــــوى |لف|ر6924|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |يمن عبــــد|لبــــديع |لفر|ر 494696
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | رفيق خ ش| 7873|6
4o8957د|بــــ طنط|مصط محمد حج|زى محمد |لص|وى|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|دى عزتـــ لح بــــخيتـــ76|488
43|o|9ق|وى ش|م منصور |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رقيتـــ 
وف|تـــ|محمود محمد عبــــد|لغ |م|م345828 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ق|وى||222|4 حقوق طنط|حمد م|جد محمد |ل
5o39o5يم حسن محمد د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد |بــــر|
346oo5|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ صبــــح حسن محمد جندى
رهبــــ|نوبــــ مجدى ف|يز بــــخيتـــ يوسف|224746 حقوق |لق|
8|69o|نوعيتـــ |لم |نوره|ن فتـــ محمود عيد
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4899o4يم تـــج|ره سوه|جندى عق|بــــ أحمد حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد عل|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ سيد |523364
يم 895487 ندستـــ سوه|جمهند عمر عبــــ|س |بــــر|
9o7478 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمر |م|م ر|غبــــ ع
تـــج|ره بــــنه|نغم عم|د |حمد بــــيو محمد263989
68o8|| ندستـــ |لمنصورهلشيم|ء محمد |لعو عبــــد |لسل|م
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقسل|م ي| عبــــد|لسل|م |لسيد|35|626
تـــ محسن محمد جم|ل |لدين||32675 رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |سيوط|ه|جر سيد حسن عبــــد|  877928

ثــــ|ر |لفيوم|حس|م عطيه محمد |لسيد57542
د|بــــ حلو|ن|مريم |حمد |م |حمد738|3|
|6oo4|يم ع حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
3372o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|عيل محمد |سم|عيل |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسيف |لدين عص|م محمد |حمد67223|
3|6679| لسن ع شمس|لروميس|ء سم |حمد ع
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دين| محمد عبــــد |لحليم محمود53729|
4o7o99تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهدين| بــــ فتـــح | عبــــد |لحميد
3348o5|يع تـــج|ره ع شمسيتـــ وجدى نعيم |بــــو
تـــج|ره ع شمسم| سيد محمد بــــيو5223||
7oo463|يل ج |لزق|زيقحمد مصط |حمد عبــــد |لمقصود كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ ع شمسندى |سم|عيل محمد محمد29837|
25799oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رجبــــ محمود عبــــد|لموجود
33o286تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|فرح عص|م |لدين محمد محمد |لع|وى
36|2o5|ى تـــج|ره بــــنه|ل|ء مهدى |حمد ع بــــح
6o594|تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ع|دل سيد |حمد بــــك|ر
ره يح محمد زي|ده223588 ره|ز د|بــــ |لق|
7|6o83حقوق |لمنصورهر|نده جم|ل عبــــد |لغ محمد عبــــد ربــــه
يف محمد |حمد759374 تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسندى 
42272oزر|عه |ل|سكندريهع|صم |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حمد
ندستـــ |لزق|زيقس|مه نبــــيل عبــــد |لجو|د محمد||78468
تـــج|ره دمنهورشمس رجبــــ محمد ح|فظ منصور|778|5
يم ع336673 يم محمود |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |بــــر|

علوم |لفيومف|طمتـــ صبــــرى ع عبــــد|لفتـــ|ح66724
792o|7 د|بــــ |لزق|زيق|ع |ء محمد عبــــد |لمنعم حسن حس
69735oندستـــ |لزق|زيقي|ر| محمد |حمد محمد |لسعيد
ر خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |لجندى594|25 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|

رهن |حمد عبــــد|لحكيم ق|سم46252 حقوق |لق|
ر|وى464523 ندستـــ |ل|سكندريهعمرو أحمد سيد أحمد حس |لد

52o29علوم بــــ سويفبــــه فتـــ سليم|ن عيد
يم |لبــــهيدى6848|| وف|نور عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
9o9o|7 د|بــــ سوه|ج|ح|فظ محمد ح|فظ |سم|عيل
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يم حس 38584| د|بــــ حلو|ن|مريم محمد محمد |بــــر|
وف|تـــحمد ن عبــــد|لتـــو|بــــ حسن عثــــم|ن|226654 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم رمض|ن449896 ندستـــ بــــنه|من|ر محمد |لسيد |بــــر| كليتـــ 
تـــربــــيتـــ حلو|نندى فتـــ |حمد عثــــم|ن66873|
7553o3تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه |ده عم|د |لدين ك|مل |حمد محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دع|ء سعد عبــــد | عبــــد |لق|در54952|
475|o7كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم محمد مصط |لسيد محمد |بــــر
ندستـــ طنط|عمرو محمد عبــــد|للطيف |لصف 448627
حقوق |ل|سكندريهدع|ء محمد مصط صفوتـــ485428
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه عص|م عبــــد|لمحسن محمد3||855
ندستـــ |لزق|زيقمل جم|ل عبــــد | عبــــد| محمد|5|7799
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |يمن طلعتـــ |حمد بــــدوى|92|685
56o4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ول|ء محمد ن| |بــــو |لريش

تـــمريض |لزق|زيق ي|سم نبــــيل عبــــد |لعزيز محمد محمد مصط 68|638
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخآيتـــ محمد حن عوض |لحو 497252
62687oيم |يوبــــ تـــج|ره |لزق|زيقن|ردين مدحتـــ |بــــر|
ن| محمد حسن ع 853754 |د|بــــ |لم |م
4o|656تـــج|ره |ل|سكندريهع|طف بــــخيتـــ ض| ع بــــدوى
4776o|تـــج|ره |ل|سكندريهخلود مصط |سم|عيل شح|تـــه
حقوق |لزق|زيقنوره|ن عبــــد |لحميد عبــــد|لل| مدكور99|778

6862oتـــمريض |لفيوم ه|جر ممدوح سلط|ن سليم|ن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهف|طمه مصط عبــــد |لنبــــى مصط 757552
علوم بــــنه|حس |حمد محمد محمد |بــــو|لعل| 7|9||6
62|24oينه معهد ف ص بــــور سعيدوف|ء عبــــد |لرحمن فؤ|د عبــــد |لرحمن د
7o2|67معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ع|دل |لسيد عبــــد |لحميد خليل

يم محمد|2558 رهر| | عبــــد |له|دى |بــــر| علوم |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مريم ط|رق عبــــد|لغ عبــــد|لجو|د355732
7o55|7معهد ف ص |لمنصورهعمر نظ |حمد محمود رمض|ن
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن |سعد ك|مل محمد صقر624464
64o|66د|بــــ |لزق|زيق| |دتـــ ع محمد محمود |حمد مو
ديهد2|2639 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل خ|لد محمد ع 
8o5785معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء ن| عز|تـــ سيد
27o|72تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــيشوى مجدى ند سوري|ل
ندستـــ ع شمسسيف |لدين خ|لد رفعتـــ ق|سم28389|
يم عبــــد |لمنعم689932 رتـــ|مريم نجيبــــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5234o2 د|بــــ |ل|سكندريه|جرجس ف|يز ر|غبــــ م
كليتـــ طبــــ أسو|نف|طمه سم عبــــد| عليوه844826
2833ooندستـــ حلو|نم|ريو جميل عط| | بــــطرس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط |لسيد مصط محمود642353
23852oلف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|ه|جر فريد حم|د عبــــد|للطيف
ر|ء عبــــد |لسميع ع |بــــو 7928|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه |لز
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88|7o7تـــج|ره |سيوط|بــــ|نوبــــ |لقس فيلوثــــ|وس |بــــ|دير زكري
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوف|ء حسن ح|مد حسن848599
5o5679تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد مصط عبــــد |لعزيز عوض
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد خ|لد عبــــدربــــه عبــــد|لمحسن|892283
887oo8 تـــمريض |سيوطيوستـــ | جرجس وديع يوسف
ف محمد حل268674 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــغ|ده |
24742o|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد عبــــد|لحليم |لسيد |لصعيدى
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر ع|دل حسن محمد825775
ي عج|يبــــي لم فه 863494 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
|424o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنور|ن عم|د غ|لبــــ منصور
|د|بــــ بــــنه|محمد سعيد عبــــد|لرحمن دسو ع|مر673|33
4o9672|د|بــــ طنط|يه عم|د محمد مرجونه|
يم |لكردى||7||68 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
يم محمد 762224 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد |بــــر|
3|o8o9|وف|تـــر | من ثــــ|بــــتـــ سدره عبــــد|لقدوس وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم عبــــد 629773 يم عبــــد |لسل|م |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر ع|دل حس|ن حس حس|ن 5582|7
249o58حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ عبــــد|لمطلبــــ محمد ش| حموده
899|7o تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم نجيبــــ بــــدرى شنوده
2|68o2لسن ع شمس| |ر م|جد حمدى محمد |لدويك
9o8257 ف جميل عشم علوم سوه|جم|دون| |

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم عبــــد |لخ|لق محمد طه|5253
نوعيتـــ |لم |خلود جم|ل فضل سيد859837
8636o9تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد| | |حمد مختـــ|ر |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن جم|ل حل نص|ر|||239
4oo572د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن ممدوح عبــــد|لو|رثــــ |لنج|ر

طبــــ |لفيومحمد محمد محمود |حمد|69457
34o6|oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |س|متـــ محمد محمود ه|شم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|زينبــــ مرتـــ |حمد محمد48947|
7o7388|ف |لسيد |حمد عبــــد |لفتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء |
2|5|9o|ف خليل دي|بــــ تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد مصط محمد روميه47|266

ندستـــ شبــــر| بــــنه|لؤى سيد يس |حمد34279
23222o|رهن|در فكرى صل|ح |لدين عبــــد|لسل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
27o337|ى |حمد سليم|ن ند ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن خ
طبــــ كفر |لشيخيوسف ع|طف عبــــد |لعظيم منصور675542
طبــــ ع شمسف|دي |سحق سميح غ| 37|8|8
6o3633معهد ف ص طنط|ول|ء ر| |لمحمدى |حمد سليم

ف حسن عبــــد |لمقصود |لغول|4524 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |
6o4895كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل س| عبــــد|لفتـــ|ح مصط عثــــم
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر دين| ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح شلبــــى37|267 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 

Page 4887 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

278o66حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد تـــر
84o948كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ف|طمه جم|ل محمد عبــــد|لحليم
د|بــــ كفر |لشيخ|م وليد |م |حمد زيد|ن|487543
45652oه حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــه شعبــــ|ن |حمد سليم|ن |بــــو ع
822oo4د|بــــ |لم |ند يوسف |حمد سيد|
يم محمود |لسعدى349668 زر|عه ع شمسدى |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيم حس حسن ع |ل |ط2|3236
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــف|روق سيف |لن حس |حمد س529594

رهعص|م مجدى محمد غني محمد6825| زر|عه |لق|
حقوق |ل|سكندريهبــــش|ر محمود عبــــد|لعزيز |سم|عيل فوده95|442
6973o4|علوم |لمنصورهيه |حمد محمد محمود |حمد

7o898تـــربــــيتـــ |لفيومسلوى محمد |حمد مر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد معتـــز سيد ع |لجم|ل|392|

ره257283 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحي|ر| جم|ل عشم|وى ز
7524o4حقوق |لزق|زيقيف محمد عبــــد |لرحيم محمد
رهمحمد سيد عثــــم|ن محمد29684| تـــج|ره |لق|
22o254|م عل|ء|لدين مصط محمد طبــــ حلو|ند
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد جم|ل ع حسن 893655
3326o8يم ع|مر يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد ي| |بــــر|
|65o23تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره سيد طه خليل
35359oزر|عه ع شمسكريم يوسف |حمد محمود

3o938ره|يم |حمد محمد |سم|عيل ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشو ع|دل فتـــ فوده255565
32oo68رهشيم|ء منصور ه|شم |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــمريض |سيوطم|رين| فتـــ ك|مل ملك 886928
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ض مسعود عبــــد |لحميد |لقم|رى428256
847o|7تـــربــــيتـــ |سو|ني| عرفه سلط|ن |حمد
497o46| ر|ء سم |حمد ن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورلز
6962o6د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه ع محمد |لنج|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحسن محمد حسن عطيه محمد7|||68
884o79  د|بــــ |سيوط|عبــــ محمود محمد عبــــد|لصبــــور
تـــربــــيتـــ |لم |مريم |دريس كيل| غيثــــ9|24|8
3562ooيم معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ع|طف ج|بــــر عي |بــــر|

صيدلتـــ |لفيومس|ره محمد |حمد محمد|6668
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |عبــــد |لرحمن محمد حسن مدبــــو ع|48872
||5o32ره|نيل محمد عبــــد |لسل|م |لسيد د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|للطيف ن عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف328865
ف غريبــــ عبــــد|لع|ل367|64 تـــج|ره |لزق|زيقصبــــرى |
7o|3ooندستـــ |لزق|زيقعمر محمد عبــــد |لعزيز فتـــ |لزير
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند فه عبــــد |لسل|م حسن||583|
8o5|36لس بــــه ك تـــج|ره |سيوطمريم م|جد و
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كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسحر وجيه فرح|تـــ مو 456|82
8o3597|يم نج|ح محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حل|م |بــــر|
نوبــــى444422 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم عبــــد |لعزيز محمد دسو |ل
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد سعد |حمد يوسف خط|بــــ||||687 م |لع| 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| محمد |لشبــــر|وى محمد754456
|738ooرهعبــــد |لرحمن درويش عبــــد |لعظيم درويش تـــج|ره |لق|
338oo8تـــربــــيتـــ بــــنه|ي| سعودى محمد مصل
77oo|2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد ع محمد ع |لنشوى

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد سيد عبــــد |لرحمن عبــــد |لمحسن||7|4|
2289o8د|بــــ |سيوط|ي|ر| ي| كم|ل محمد حسن

رتـــ دع|ء مجدى ش|كر ذ|8289 تـــمريض |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ محسن سيد |حمد عبــــد|لرحمن7|65|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|ء |نور ع حس 59625|
89|6o2|د|بــــ |سيوط| حمد |سم|عيل محمود سيد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوف|ء محمود محمد عبــــد|لغف|ر245366
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود سيد حسن سيد  8|8793
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمريم محمد محمد عبــــد|566|44 ك.تـــ. ف للبــــ
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحمد دسو أحمد |حمد حج|زى|628983
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن |نور محمدفهيم ع |8|8339
3476o|تـــج|ره ع شمسحمدى مجدى نحمده عم|رتـــ
علوم حلو|ن ثــــ|ر خ|لد محمود عبــــد|لرحيم|679|92
ندستـــ |لسويسمحمد ص|لح |لسيد عطيتـــ779399
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جيو |لسيد محمد |لسخ|وى494|25
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يوسف شعبــــ|ن ح|مد محمد7||338
44o273|نوعيتـــ كفر |لشيخيه محمد بــــسيو خليل
8o8o49|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منيه سيد جمعه محمد|
26oo5|طبــــ حلو|نف|طمه عبــــ|ده محمد جعفر شح|تـــه
|2o363 وف|تـــيوسف |س|مه محمد حن تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8o3365د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد م |لدين خلف |حمد|
52o42oد|بــــ دمنهور|ن|ريم|ن رأفتـــ ح|مد مصط  |ض
ندستـــ حلو|نحمد ي وجدى تـــوفيق حس |3829|2
ندستـــ |ل|سكندريهم|زن ط|رق محمد مغ|ورى محمد545287
يم فؤ|د عبــــد|للطيف عمر592|43 تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
7||4o2| تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن ط|رق |بــــو |لمك|رم |لمل
676739| حقوق |لمنصورهسل|م |حمد ر|غبــــ |لسيد مو

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء محمد فتـــ رمض|ن|36|73
8985o|| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد |يمن مصط ع
تـــربــــيتـــ طنط|محمود |لسيد ز محمد646|43
8284o|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىرويد| |يمن عبــــد|لمحسن |حمد
6o683oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يمن محمد نسيم عبــــد |لق|در عبــــد |لع
ندستـــ أسو|نحمد عبــــد|لكريم |حمد عبــــد|لكريم|864793
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لسن ع شمس|ض محمد حسن محمد346539
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سعيد كم|ل عبــــد|لمطلبــــ||76959
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء رض| عبــــد |لحميد جوده عي 692829

5785o معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفغ|ده س| فكري |حمد حس
4887oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن مر|د ع ع عزبــــ

4487o2ندستـــ |سيوطمحمد سليم|ن |حمد عي |بــــوزيد
تـــج|ره بــــ سويفف|تـــن |حمد محمد بــــرك|تـــ82|73

ندستـــ كفر |لشيخمحمد نبــــيل محمد محمد منصور99|453
5|o|4oيم يوسف معهد ف ص |ل|سكندريهخ|لد شبــــل |بــــر|
482793| حقوق |ل|سكندريهم| ع|دل منصور مغربــــي مر

|5|o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسيف ممدوح صل|ح |لدين حس  ع نور
ن| ص|لح سعد |لسيد |لقصي 32|5|6 د|بــــ د |ط|م
بــــه|3|35|4 يم |حمد و تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روفيده |حمد مصط عبــــد |لمهيمن وكوك4338|6

ر88|29 رهعمرو |حمد جم|ل عبــــد|لظ| حقوق |لق|
2487o9تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم | |حمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لرحمن 
5|oo28معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ن عبــــد|لمطلبــــ سيدأحمد ع
684o66|ف عبــــد |لبــــ|رى محمد |لشح تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر |
صيدله |ل|سكندريهره|م أحمد محمد أبــــوزيد4525|5
7o5468|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد |لسبــــ| محمود ح|فظ
7o5825|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحس|م محمد |سم|عيل |حمد |لرف
يم 895372 زر|عه سوه|جمحمد سعد مهر|ن |بــــر|
يم عبــــد |لمقصود5|6824 طبــــ |سن|ن |لمنصورهه|جر محمد |بــــر|
يم  4|8789 يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |سيوط محمود عل|ء |لدين |بــــر|
63558oمعهد ف ص |لزق|زيقه|نم محمد ع محمد ج|د
وف|تـــحمد صل|ح |لدين |حمد |حمد طه|652|22 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
7o8|59يم عبــــد |لسل|م |حمد حبــــيبــــ معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |بــــر|
ندستـــ طنط|عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز 529775
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعم|ر محمد عبــــد|لغ يونس |لغلبــــ|ن||4884
4|o847د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وق سعيد  محمد فرج |سم|عيل
كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفمحمد مجدى عبــــده زكري|56663|
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطندى عبــــد|لرحيم عبــــد|لر|زق محمد5923|2
78o|57نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــده |حمد محمد عبــــده عبــــد|لع|ل
6o3855د|بــــ طنط|محمد |حمد محمد تـــوفيق ش|كر|
يم حس عمر487555 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورح|زم محمد |بــــر|
9ooooo| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد |لسيد خلف ع
7oo959|صيدله حلو|نمل خ|لد محمد |لسيد عن|ن
صيدله ع شمسرؤى عم|د عزيز |حمد عبــــد|لل|ه998|34
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو|د|339886
|3o863د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف جم|ل محمد عبــــد |لسميع
ش|م عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن54522| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد 
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس|م حسن عبــــد|لعزيز عطيتـــو5|8326
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــأحمد س| عبــــد|ل متـــو مو636448

تـــمريض |لفيوم يه سعيد عبــــد |لقوى جوده|69794
8o85|2تـــج|ره |سيوطعبــــده مصط عبــــده عبــــد|لغف|ر
د|بــــ |ل|سكندريه|تـــ وليد |لسيد |م |م جبــــره482832
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند ربــــيع عبــــد| محمد342324
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقخ|لد ط|رق محمد محمد حسن628296
9o3634|ء جم|ل نور |لدين سليم|ن| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محسن محمد مختـــ|ر محمد756895

2o834لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|مع|ذ ع|دل عبــــد |لعظيم محمد
حقوق طنط|عل|ء صفوتـــ |حمد محمد |لعقبــــى493668
يم |حمد842278 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد خليل |بــــر|
بــــ |يه بــــ|سم محمد صوف|ن|268827 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــمريض |إلسكندريتـــ حن|ن فتـــ |لسيد عمره422982

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نند| ع رجبــــ عبــــدربــــه86|24
|59833| ندستـــ ع شمس|ء ح|تـــم جوده عبــــد |
تـــربــــيتـــ سوه|جغ|ده |لسيد |حمد عبــــد|لع|ل 2773|9
6o4562يم |لسيد |لمتـــو خليل |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | |بــــر|
يم عبــــد|لمجيد فو|7|9||4 تـــربــــيتـــ طنط|حمد حس |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم وس|م محمد ع |بــــو س|لم622875
25oo67 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند فتـــ |حمد |لعفي

5323o لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عبــــد |لرحمن محمود |حمد دسو
ثــــ|ر |لفيوم|م|رين| روم| ع|زر خليل32227|

559o9ف |لدين تـــج|ره بــــ سويفعل|ء عبــــد |لفتـــ|ح |حمد 
|594o7| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء مصط عو|د مصط
4o6253|د|بــــ |سيوط|مريم عل|ء|لدين نور|لدين محمد غل
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر مجدى فريد محمود عبــــد |628428

7o847|تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء |لسيد قطبــــ عوض
9o4957 تـــربــــيتـــ سوه|جر| | |سكندر فهيم عطيتـــ
تـــج|ره طنط|يم ط|رق حس يونس كبــــشه692726
45|5o2تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز |م |م ط|يل
ر37|9|4 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط أحمد عبــــده محمد جو
33o268ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|س|رتـــ محمد عبــــد|لمنعم ع
5o58|7يم محمد |لسيد |سم|عيل تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |بــــر|
4948o9ره|محمد عبــــد | مبــــ|رك |بــــو شنبــــ عل|م |لق|
5o463|كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفرضوى ع طلبــــ عمر|ن
358||oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن عل|ء |لدين ز |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمحمد خ|لد محمود |حمد 924975
د|بــــ ع شمس|نوره|ن حمدى محفوظ سيد78|327
حقوق ع شمسمحمد |يه|بــــ سيد محمد |حمد8676||
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|زم بــــه|ء |لدين سلط|ن |بــــو|لحج|82|838
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقه|يدى محمد غز|ل سل|مه محمد|77357
يم |سم|عيل صبــــيح345338 تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود صل|ح |بــــر|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه|بــــ طه محمود محمد|47888
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود محمد فضل | ي|س 4952|3
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|رتـــ عص|م |لدين سليم|ن سعيد3|3569
ف عبــــد|لر|فع محمد849726 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|شيم|ء |
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه جم|ل بــــش شح|تـــه753868
769oo3معهد ف ص |سم|عيليهنوره|ن عطيه محمد خ|لد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــصوفيه ع|دل عبــــد| حسن273349
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعمر خ|لد |لسيد مأمون9|7|26
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء |حمد محمد |حمد|9|3422
|5383|| تـــج|ره ع شمسحمد مدحتـــ بــــهجتـــ ز

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ن عبــــد|لفضيل عبــــد|لصمد9|||4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن|دين |حمد عبــــد |لرحمن حسن438|78
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء |حمد ح|مد |لعبــــد|34|33|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود خ|لد محمود عبــــد|لمجيد|63657
د|بــــ |لزق|زيق|منيه |حمد عبــــد |لعزيز |لسيد||62858
|5475o وف|تـــم | شكري |نطون حن معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
معهد ف تـــمريض بــــنه| ن |لسنو شبــــل عطيه|264877
طبــــ بــــيطرى |سيوطند| محمد حس خليفه 887267
تـــج|ره |لمنصورهمريم صل|ح محمد |لحس|ن محمد698996
36o337|وف|حمد عزتـــ محمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
حقوق |لمنصورهه|جر محمد |لسيد مع| |لطو|ر676639
75o555تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد |حمد محمود
يم تـــوفيق |لهو|رى9|4382 علوم |لمنصورهس|ميه |بــــر|

2942oكليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن حس عبــــد| محمد
تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لعظيم رجبــــ عبــــد |للطيف جمعه خليف536653
7|o935ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد عبــــده عبــــده ط|لبــــ
69|7o7 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن |لشوي
د|بــــ |لزق|زيق| عم|د محمد |لسيد حسن943|64
تـــج|ره |سيوطع |ء ع مح |لدين محمد823667
ق|وى |حمد|689257  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمود |ل
يم محروس عي253424 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرض| |بــــر|

لسن ع شمس|ل|ء محمود عرف|تـــ |حمد|882|3
4o2549 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن|ء جم|ل عطفتـــ مه
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق ي| عبــــد |لملك محمد5|342|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو جل|ل |لسيد |بــــو |لعط|73|787
4|o37o |يم بــــخيتـــ |لسود تـــج|ره طنط|عمر |لسيد إبــــر|
682o|8 بــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى رزق |حمد |ل
89o775 تـــمريض |سيوطر| | مصط محمد سيد
ر|ء مجدى عبــــد |لعزيز محمد بــــك 266664 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــلز
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كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعص|م عويس |نور |حمد96427
52984o ندستـــ |ل|سكندريهجم|ل عبــــد |لن| عبــــد|لمجيد عبــــد
4o898oلس جم|ل فرنسيس جرجس حقوق |لمنصورهك
9|o485|يم يم خلف عبــــد|لعزيز |بــــر| علوم سوه|ج بــــر|
7|o2o|يم محمد |لعدل تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |حمد |بــــر|
89297o حقوق |سيوطعبــــد|لن| جل|ل ح|فظ محمد
32o422|يم ج يم جم|ل عبــــد| |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
7o8o|3تـــج|ره طنط|عمرو |حمد عبــــد |لمنعم ع |حمد محفوظ
429oo|ر |لسيد مصط رمض|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م م|
يم عو|د رمض|ن364727 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفزينبــــ عص|م |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد سعيد ع95|59|
8|9o42|زر|عه |لم |ين|س محمد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ سوه|جر|ند| حس محمد |سم|عيل 474||9
ف حسن جميل6923|| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسلميس |
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنتـــ | ي| رفعتـــ محمدى||487|
ش|م عزتـــ محمد |لسبــــ|453763 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــد| 
تـــج|ره ع شمسم|دون| |يه|بــــ من بــــرسوم64|5||
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددي جل|ل عبــــد|لغف|ر مبــــروك2|4|85
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد صبــــ محمد |حمد |بــــوشنبــــ|378||5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |حمد محمد محمد ن |لقرش|34357
9o9237 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود سعد خلف عبــــد|لل|ه ع| 
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد عل|ء|لدين رمض|ن بــــدير|26|22
يم |لعزو 75|7|6 يم إبــــر| د|بــــ د |ط|ه|يدى إبــــر|
د|بــــ |لمنصوره|يه حس|م طلبــــه محمد سليم|ن|2|6766

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود جمعتـــ عبــــد |لموجود خليفتـــ28597
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد جم|ل فيصل حبــــيبــــ|5638

268o89يم |سم|عيل زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــيوسف صبــــ |بــــر|
9|39o7  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|تـــريزه فتـــ ذكرى د|ود
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيه حس|م |لن|دى محمد|442573
تـــمريض دمنهورمحمود عبــــد|لنبــــى مصط كيل| 3865|5
د|بــــ ع شمس|خلود ي ص|بــــر |لسيد|35456

لسن ع شمس|حمد عبــــد |لفتـــ|ح خ|لد محمود بــــدوي4837|
9o39|| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ع|طف بــــخيتـــ ع
6o5625يم سعد تـــربــــيتـــ طنط|غ|ده ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم محمد طنط|وى طنط|وى|3224|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمصط عبــــ|س عبــــد|لعزيز |حمد شو 452994

49o6|| يم زين محمود عبــــد | رهبــــر| تـــج|ره |لق|
ف محمد ع عطيه426548 تـــج|ره |ل|سكندريهسهيلتـــ |

يم س|لم96|24 رهندى مدحتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
4657o6يم يوسف ص|لح غ|زى ندستـــ كفر |لشيخمصط |بــــر|
7|o629| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر |لسعيد |سم|عيل |بــــو |لعط
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4o6259|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر محمد عبــــد |لل|ه فرج |لخش
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى محمود محمد محمد49487|

|58o5ره|ه|جر عبــــد| محمد عبــــد |لرحمن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |سيوطمحمد ك|مل |حمد عبــــد|لع|ل |738|9
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجه|د سعد تـــوفيق محروس4|3348
8498|oطبــــ |سيوطرحمه محمود |لحسي |لعطيوي
5|7|ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنهلتـــ عم|د حمدي |حمد |سم|عيل
6|52o|ر |لسيد |لنشوق|تـــى تـــج|ره ج|معتـــ د |طه| | م|
4o3oo5تـــج|ره دمنهورمحمد متـــو |لسيد متـــو
9o8583 تـــج|ره سوه|جفريده |سم|عيل حس محمد
2|95o8|ره|سل عبــــد|لن| يوسف محمد |بــــر ثــــ|ر |لق|
يم محمود273657 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |ء محمود |بــــر|
338o65نوعيتـــ بــــنه|محمد  |ء محمد عبــــد|لحليم
697o63|تـــج|ره |لمنصورهلسعيد محمد |لسعيد ع رمض|ن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه غنيم عبــــد|لحميد |ل |ط|259873
طبــــ |سن|ن |لمنصورهم |ن مدحتـــ عبــــد |لغفور حسن ع 39|676
763o57كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|ي| محمد عبــــد |لر|زق محمد سليم
|5972oلسن ع شمس|سل مجدي عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
33653oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم خ|لد رمض|ن عبــــد|لوه|بــــ|
6||o96ل|ل |لوكيل تـــج|ره طنط|عمر صبــــري 
5|89o8 تـــج|ره دمنهوري|سم | |سم|عيل عبــــد |للطيف |لسيد
ف صبــــ  |د27995| ونيك| | رهف عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره طنط|بــــل|ل ع|دل سعد درويش475723
5o622oيبــــ يم أبــــو صيدله |ل|سكندريهإيم|ن ص|لح إبــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهشيم|ء محمد |حمد محمود757626
يم محمد حس|ن |بــــر|8|4476 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــع |ء |بــــر|
طبــــ بــــنه|منيتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز |حمد|356868
د|بــــ |لزق|زيق|يري رض| |م صليبــــ متـــي|س||63567
يف |حمد محمود غ|نم26924| حقوق ع شمسزينه 
يم |لحف 629|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه جم|ل ع|مر |بــــر|
4o946oور يم طلعتـــ |لسيد أحمد  تـــج|ره طنط|إبــــر|
7o|972طبــــ |لزق|زيقمحمد سم عبــــد |لرؤف طنط|وى
6259o8|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد |م عبــــد|لجليل محمد
صيدله ع شمسد| | ص|لح |لسيد مصط |لقشو 873|34
328o47|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عبــــد| محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر محمد |لسيد |لجندى775367
تـــ696538 نوعيتـــ |لمنصورهدين| |لسيد نج|ح |بــــوع
3269o7زر|عه ع شمسنرم نور |لدين عبــــد| ع

رهدى محمود حسن محمود35349 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|له|دى عبــــد|74|369 كليتـــ 
7o|848صيدله |لزق|زيقح|زم عل|م عبــــد |لحميد مقد|م
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرضوى ك|مل حس محمد|2425|
3846o|ره|ء محمد شح|تـــ ج|بــــر د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| مصط مصط محمد فوده3624|6
5o6462زر|عه |ل|سكندريهيم يح سليم محمد سيد |حمد
82933oين |حمد سليم|ن عبــــد|لمنطلبــــ علوم |سو|نش
يم772489 يم مو |بــــر| وف|تـــمحمد |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|6o342| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد ع|صم محمد فتـــح |
|39|ooتـــربــــيتـــ حلو|نمريم عل|ء |لدين |حمد محمد
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخدير شعبــــ|ن محمد محمد |لخ|دم|92|45
|6o328وف|تـــيوسف من |حمد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|545o4يف رهمحمد |حمد عمر عمر  تـــج|ره |لق|
7o6|46|ندستـــ |لمنصورهس|مه جم|ل |لعدل محمد |ل |د
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورشيم|ء محمد محمد عبــــد|لمقصود مخيمر9878|5
8o6o7|تـــربــــيتـــ |لم |دي حمدي |حمد عبــــ|س
78oo94يم |لسيد محمد نوعيتـــ |لزق|زيقند |بــــر|
4o8784تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يم|ن عبــــد |لغ عبــــد |لعزيز |حمد |لح
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود ع محمود بــــكر|3|4763
6272o6لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|يدى |يمن مصط |لنح|س |حمد عطيه
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر رشو|ن عبــــد|لسل|م ج|د |لربــــ59554|
4o3987ف رجبــــ محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يوسف |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد |نتـــ عم|د حشمتـــ ج|د335559
|حمد محمود خديوي ع |838323 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعد محمود زنون|257749
|292o9لس ع|دل سمع|ن صليبــــ ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
ندستـــ طنط|حمد سم زكري| ش| |4|||45
طبــــ |لم |محمد ع|شور فرج سيد857245
|52o29تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى حمدى عبــــد |لع|ل محمدين
8o376|د|بــــ |لم |س|ره مدحتـــ محمد ربــــيع|
حقوق بــــنه|محمد ممدوح س| محمد عثــــم|ن|34798
3|6235| حقوق حلو|نسم|ء |م سيد |م ع
6|832oنوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد بــــهجتـــ عبــــد |لسل|م محمد
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه سيد محمد |حمد846248
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر حمزه محمد حمزه عبــــد |لمغيثــــ|5385|
يم سنج|بــــ|693343 يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|يه |بــــر|

زر|عه ع شمسي|سم سم فتـــ |لسيد ه|شم2|825
8872o||ء فرغ |حمد عبــــد|لرحمن| طبــــ |سيوط 
طبــــ حلو|نم|رين| حليم عجيبــــ غط|س96|826
صيدلتـــ |سيوطد| | حل محمد |حمد 33|894
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد محمد عط| محمد ق|سم265||5
د|بــــ |لزق|زيق|مروه رمض|ن ر|بــــح سل|مه محمد|78628
ل|ل887|75 ندستـــ ع شمسمحمد ح|مد عبــــد |لمعز 
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ندستـــ كفر |لشيخح|مد جل|ل ع ح|مد بــــدر85|453
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم رجبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد29873

69|4o|صيدلتـــ بــــورسعيدندى |لعدل مختـــ|ر |لعدل يوسف
69o77|تـــج|ره بــــ سويفسم|ء حمدي |يوبــــ عبــــد |لجيد

||4878| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ممدوح مو ع
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه |حمد محمد عبــــد|لر| 235662
علوم |لمنصورهلي رفعتـــ ي محمد |لقبــــ| 688424

زر|عه ع شمسول|ء |نور رمض|ن محمد محمد ع|شور9|466
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|س|ره نبــــيل |حمد سكينه426|79
حقوق |سيوط |ده سم عبــــد|لنظ |حمد 887523
رهمحمد ع |لسيد حسن547|22 حقوق |لق|
|26o33رهمحمد مصط عوض عبــــد |لجليل طبــــ بــــيطرى |لق|
صيدلتـــ |لم |ل|ء عبــــد|لن| خلف محمد||646|8
43342oتـــج|ره طنط|عمر عنتـــر عبــــد |لر|زق ج|بــــ | |لعربــــى
2589o7|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه فتـــ عمر ع|نوس| 
نوعيتـــ قن|شيم|ء |لنوبــــي حسيبــــ |لع|د 839485
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه|نس سعيد محمود عبــــد |لحميد شتـــ|9|5356
82o389|د|بــــ |لم |يه مصط ك|مل خليفه|
837o52يم يم عبــــد|لن| حس| |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديبــــر|
4o9699يم |لسيد |لشن|وى تـــربــــيتـــ طنط|وق كرم إبــــر|
تـــج|ره سوه|ج ل|ء محمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لسل|م||89827

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء خ|لد عبــــد |لرحمن ج|د|لكريم|3989|
م فتـــ |حمد محمد عطيه784545 د|بــــ |لزق|زيق|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه محمود عبــــد |لفتـــ|ح عط||4635|4
رتـــ|ع |ء محمد حس عوض |827636 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
9oooo6|فنون جميله فنون |ل|ق حمد محمد عمر محمود
63827o|صيدله |لزق|زيقس|مه محمد |لسيد محمود
36o397|ف |د|بــــ بــــنه|سم|ء حفن|وى محمد|لدسو 
4o33o8ف مصط ع طلبــــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رضوى |
326|7oيم رهتـــ ه| محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م |لسيد |لسيد نوفل9893|6 ن|  د|بــــ د |ط|م
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد محمود ع |حمد353993

692ooطبــــ |لفيومه|جر عيد ع شح|تـــ
د|بــــ د |ط|يم|ن عبــــد |لرحمن حس جميل||624|6
7o99o2|حقوق |لمنصوره|ء رمض|ن |حمد مسعد رزق
8o2639تـــمريض |لم | نج|ه محمد عبــــده ع|بــــد
634o33|ف شو |لسيد ندستـــ |لزق|زيقسل|م |
4o|o4|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ف|يز ص|لح تـــوفيق
5985oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمود محمد عبــــد |لتـــو|بــــ سيد
تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر عمر مو |بــــوف|خره63562

يم377|34 تـــج|ره بــــنه|كريم |يمن سعيد عبــــد|لغ |بــــر|
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25|2o6ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمدى عم|د حمدى كمنه
حقوق |لزق|زيقمحمود محمد محمد عبــــد |لمنعم حسن774349

|35o9د|بــــ طنط|مريم خ|لد |لدسو بــــسيو خليفتـــ|
ق|وى933||5 زر|عه دمنهورمحمد |لشح|تـــ حس أحمد |ل
صيدله ع شمسبــــوتـــ|م | بــــطرس فؤ|د شنودتـــ42367|
رهس|ره محمد يوسف |سم|عيل9879|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لعزيز جم|ل عبــــد|لعزيز |9666|4
876735| صيدلتـــ |سيوط حمد ع صديق ع
7o7449علوم |لمنصورهس|ره زغلول رزق محمد زغلول
7oo|86تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى محمد عثــــم|ن |بــــو ه|شم

367o6|تـــج|ره ع شمسسم|ء |حمد محمد عثــــم|ن محمد
|5|o39 تـــج|ره ع شمسر| | عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمعبــــود عبــــد
9o2349|تـــربــــيتـــ سوه|ج  سم|ء جم|ل |لدين محمد |حمد
34|o9oصيدله ع شمسمحمد |لسيد محمد ع |لعروج
علوم ج|معتـــ د |طمحمود ع ع |لسيد زن|تـــي92|623
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|روضه أحمد أحمد سعيد |لشن|وى26|443
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم محمد |بــــو|لفتـــوح |سم|عيل259332
ش|م نج|تـــى عبــــد |لمنعم692242 تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ 
|3344oره|بــــيشوى رأفتـــ فهيم ن|شد د|بــــ |لق|

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفجه|د جم|ل محمد محمد64622
84875oمعهد ف ص |سو|نمحمد مصط محمد حسن
86833o|ر كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد |بــــو|لعبــــ|س |لبــــدري |لط|
86276oحقوق |سيوطبــــس|م محمد مصط |حمد

رهمحمد ع|طف محمود ع 28748 ندستـــ |لق|
9o5356 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لل|ه عبــــد|لن| محمد شح|تـــ
د|بــــ ع شمس|نور|ن حمدى محمد |لتـــو 57|63|
35|o68|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد|ء |يه|بــــ محمد بــــخ|طره
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ننوره|ن حس مصط محمد233533

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسم|ء سند سعد سند |لكرد|وى|27826
ر حج|ج فتـــ حج|ج54467 وف|تـــط| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

7874o2د|بــــ |لزق|زيق|شمس فكرى مطلق شندى
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد فتـــ |حمد شكرى |لسيد|449754

35o97يم |حمد ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيح محمود ي |بــــر|
رهحبــــيبــــه بــــ|سل جم|ل |لدين |لدولتـــ 55|7|2 تـــج|ره |لق|
يف97||32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود مجدى محمود عبــــد|لمجيد |ل
4o|837تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد محمد س|لم
نوعيتـــ |لزق|زيقصف| |حمد جوده |لسيد صقر777458
676o27د|بــــ |لمنصوره|ي|ر| مصبــــ|ح عبــــد |لمجيد |لجمل
223|oo|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رجبــــ عمر عثــــم|ن
4o546oتـــج|ره دمنهورحبــــيبــــتـــ ع عبــــد |لرحيم حسن محمود
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنور|ن ي| ز عبــــده محرم58|7|6
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يم حم|د853349 معهد ف تـــمريض |لم | عمرو محمد |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه عبــــد|لرحيم عبــــد|لحكيم عبــــد|لفضيل|6|253
639o48|تـــج|ره |لزق|زيقسعيد محمد محمد فؤ|د عثــــم|ن جل

454o2|رهمصط محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لع تـــج|ره |لق|
32o87o|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد مرو|ن تـــوفيق |بــــو |لنور
ندستـــ |ل|سكندريهأحمد ع|دل أحمد زيد|ن3|5297
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر |يمن عبــــد|لرحمن محمد ضبــــش3943|4
زر|عه |لزق|زيقحمد نبــــيل ربــــيع |بــــو |لعط| سمرتـــ|694||6
تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|دل ربــــيع عبــــدربــــه7279|8
5o7o64|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمتـــ |لسيد محمود رف| شعبــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| وجدى |يوبــــ جرجس23332|
تـــج|ره طنط|رو|ن محسن عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |7|678
22o247طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود طه سيد طه ع
8o6o45نوعيتـــ |لم |في |ن بــــولس شلبــــي |سعد
رهد | حس|م |لسيد محمد||58|| حقوق |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء محمد |حمد محمد مصط 263595
يم محمد|75442| يم كرم |بــــر| زر|عه ع شمسبــــر|
ف محمود محمد عبــــد |لنعيم765678 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |
يف فؤ|د سعد مر253955 د|بــــ |سو|ن|يوسف 
82359oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ع مك|وي |حمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد وليد |حمد فريد|3828|
7o8245حه وفن|دق |لمنصورتـــس| |يه|بــــ محمد ع عبــــد |لع|ل| 
يد حس |256638 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن ع|دل |بــــو|ل
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | |لسيد |بــــو |لفتـــوح محمد بــــلبــــوله|76355

47o58د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يل|نه مجدى |نور |سكندر
4957|oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | محمد عبــــد | محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|ره |لسيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن 642996
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| محمد |لسيد عبــــد|لق|در س332765
تـــج|ره |ل|سكندريهطه عبــــد|لسل|م خميس |حمد |لجندى492349

رهحمد حسن |حمد محمد|46968 ندستـــ |لق|
877o38  تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ عبــــد|لحفيظ محمد ص|دق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ |كرم عبــــد|لخ|لق محمود2|3229
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء سم محمد |لش|ل|435233
رهر| | ع|دل محمد سيد7|273| عل|ج طبــــي |لق|
82o99| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيوسف طه محمود ع معهد ع| 
84755oمعهد ف ص |سو|نزينبــــ قن|وي محمود حسن
452o79ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |حمد محمود محمد |لمنجد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه حسن محمد سليم|ن|272825
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|محمد مصط محمد حس |لنج|ر24289|

رهجه|د حل عبــــد |لتـــو|بــــ محمد عطيه |3587 تـــج|ره |لق|
7o7o89|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء محمد |لسيد حسن حنضل|
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يم صبــــ ع محمد|634843 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
24|o26د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميوسف |حمد ح|مد محمود معبــــد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|سل سم |لسيد |لسيد|8|755
8o8o|6|يم علوم |لم |سم|ء خ|لد ع |بــــر|
86o724يم  |حتـــ وفن|دق |لم |ع ن|دي ع |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــع|دل رأفتـــ |لعبــــد محمود |سم|عيل29|767
|2o643|يم بــــ|ش رهمهند |يمن ع |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8o9o55 علوم ري|ضتـــ |لم |محمد رضو|ن |لسيد ع
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مؤمن محمد محمد سيد فرح|تـــ986||3
78o8|8 ى ع محمد مصط حقوق |لزق|زيقر| بــــ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح فرح|تـــ257625
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ط|رق عبــــد |لمجيد عوض مصط 7262|4
6|28o5ندستـــ طنط|مروه |حمد محمد محمد سل|م
نوعيتـــ عبــــ|سيهمحمد صبــــرى صل|ح |لدين قطبــــ |سم393|34

ه محمد حل محمد|25774 د|بــــ حلو|ن|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد سعود |بــــو |لسعود محمد  |ض|427||7
62674oتـــج|ره |لزق|زيقه|يدى |حمد صل|ح ح|فظ محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن عبــــد |لرحمن محمد مصط 755258
52|298| علوم دمنهور|ء |حمد سعد محمد |لفيو
28o4o8|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر مصط محمد فؤ|د محمد |لتـــر
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء شح|تـــه يوسف ش| |252588
6256o4طبــــ حلو|نكريم محمد سعيد محمد متـــو مر|د
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم |بــــو بــــكر عبــــد|لعظيم محمد2927|3
ندستـــ |لزق|زيقحسن ع محمد حسن رحمه|63649

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد ع|طف ع عبــــد|لمقصود53||2
3446o4يم حسن سبــــيله تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد |حمد |بــــر|
8973o4 ى محمد |دريس تـــج|ره سوه|جندى ي
26999o| علوم ري|ضتـــ سوه|جحمد |لسيد متـــو |لسيد |لغني
يم ||524|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|له سعيد عبــــد|لمقصود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم مجدى موريس  |ط|297|3
ندستـــ ع شمسيم حس محمد عبــــد |لحميد25566|
تـــمريض |لزق|زيق حمد س| سعيد |لسيد||78534
4892o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمل عبــــد |لفتـــ|ح ز|يد عبــــد |لفتـــ|ح
حقوق ع شمسمحمد |حمد محمد |حمد فضه287|22
صيدله |لزق|زيقيه سل|مه |لسيد عبــــد |لجو|د |لزقرد676239
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد |حمد |حمد محمد752972
53o532ندستـــ كفر |لشيخإيم|ن لط عبــــد |لحميد محمد أيوبــــ

كليتـــ |أللسن بــــ سويفميمتـــ رجبــــ سيد محمد|75|56
87663o|ري يم عبــــد|لن| |حمد ز طبــــ |سيوط بــــر|
6o5856معهد ف ص طنط|من|ر حسن حسن جمعه
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير حس عبــــد|لعزيز |بــــوط|لبــــ|26955
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624o2|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى شفيق محمد ج|د رزق
62|o83|ندستـــ د |طمجد ك|رم محمد عيد نعم|ن
63o325|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|س|مه حسن |م |لسيد |لغربــــ|وى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعمرو مسعد محمد |حمد مني5|5284
78|58o|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسلشيم|ء |حمد محمد ع يونس
527o|9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــل|ل |حمد صل|ح محمد مو
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء سعد ع عطتـــيو|825362
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود |سم|عيل محمد عبــــد|لمجيد95|832
د|بــــ د |ط|حمد شكرى فه عبــــده|23|699
يم|66887| ره|يم|ن محمد عبــــد |لر|زق |بــــر| د|بــــ |لق|

رهعمر ه| جم|ل |لعن| |472| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حسن محمد ع ع59|639
5|o486يم جبــــر علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعمرو محمد ع |بــــر|

رهسم| س|مح شح|تـــه |بــــو بــــكر7767| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطر| ع|طف صبــــ عيد786954

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سهيله |حمد |لسيد محمود69898
صيدله حلو|نتـــسنيم ع محمد سعيد ع639644
7686|oيم سليم ر|ء ع|طف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء محمد مصط عبــــد |لسل|م|92|46|
4|4o55م تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وجيهه سم سليم|ن سيد
62944oيم سليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى محمد سليم |بــــر|
ف محمود |حمد سعد|9|526 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |
ف |بــــو حشيش|482227 ر م حقوق |ل|سكندريهحمد م|
ندستـــ بــــور سعيدكريم محمد حسن بــــكرى فو|ز765556
لسن ع شمس|سم|ء طه محمد عبــــد|لمجيد|9726|2
يم |لعط8666|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عبــــد| محمد محمد |بــــر|
68|629| يم ع عبــــد | ندستـــ |لمنصورهحمد ع |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمريم محمد |لسيد محمد |لسيد48|3|3
44o64|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد حمدي رش|د |حمد

3|876oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسندس سعيد رجبــــ سيد
57o83تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ل حل وزير محمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عمر ع|دل ك|مل |بــــو زيد د|ود788424
ن| محمد |لسيد |لسيد حج|زى2648|3 صيدله ع شمسم
775o53|قتـــص|د م حلو|ن|مل محمد ف|روق سل|مه محمد
7oo7o|يل ج |لزق|زيقحمد عط| محمد عط| فرج |لش|ذ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

رهنسمه محمود سيد حسن27365 حقوق |لق|
758o8oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|طف محمود حسن
ندستـــ ع شمسمحمد ع|دل عبــــد |لع| |لسيد و|62455|

45o95ره|حسن|ء سعيد رمض|ن |يوبــــ ثــــ|ر |لق|
56766| تـــمريض  بــــ سويفم حسن محمد ع

7o2497تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرو|ن عل|ء |حمد محمدع|بــــدين
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9o7995  ندستـــ سوه|جحس|م |حمد عز نور |لدين
قتـــ عص|م عبــــد |لفتـــ|ح عثــــم|ن482454 تـــج|ره |ل|سكندريهأ
76oo76|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |يمن محمد ع  |رتـــ
32798oف |مبــــ|بــــى محمد تـــج|ره بــــنه|مصط |
755o56يم تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد س| محمد |بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|عبــــد| |بــــو|لوف| حسن ع 844796
42|o92د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر| | حمدى يوسف |حمد عبــــد |للطيف|
4|o3o4تـــربــــيتـــ طنط|يوسف ط|رق خليل عبــــد|لعزيز ثــــروتـــ
4o6442تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررو|ن صبــــرى |لشح|تـــ محمد درويش
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد عمر حس |لسيد عوف عبــــد |لرحمن2|7|69
ندستـــ |لمنصورهحمد خ|لد حسن محمود حسن |677466
د|بــــ كفر |لشيخ|فيصل |نيس |بــــوزيد سبــــل6|4425
2|648oتـــج|ره ع شمسحس عبــــد|لغ كم|ل |لدين عبــــد|لعزيز
|37o39تـــج|ره ع شمسمحمد رس محمد ع ج|بــــر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد عطيه محمد محمد عبــــد ربــــه53974|
وف|محمد |حمد رج| سيد خليل |لسيد2566|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم3546|3 ندستـــ ع شمسزينتـــ |حمد عبــــد| |بــــر|
42o88oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سحر سعد عبــــد|لغ فرح|تـــ
4o762oيف محمد س| عبــــد |لعزيز فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|ره 
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ن|در عبــــد|لرحمن محمد مطر958|33
88o948 معهد ف ص |سيوطخ|لد ع محمد حسن
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد عبــــد |لعزيز محمد جمعه سيف|479769
33365oطبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود |م|م صفط|وى |سم|عيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود منش|وى محمد |لسيد352728
ره|حس|م محمد عزتـــ |م|م9||62| ثــــ|ر |لق|
8o3546ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــجون نش|تـــ غط|س خميس معهد ع| 
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |حمد ص|بــــر عبــــد |له|دى|776275
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف ن| حسن سعيد63|759
صيدله |ل|سكندريهنه|ل كم|ل ع محمد|لمغربــــى4292|5
تـــج|ره طنط|يمن محمد رمض|ن |حمد سل|مه|484335
ندستـــ أسو|نشيم|ء سلط|ن |حمد صديق449|84
9o65o3 علوم |سو|نم|ر ح|زم حشمتـــ شكري
تـــربــــيتـــ حلو|نم|ري|ن| ع|دل شفيق سعد235668
6354o8يم حسن |لسيد |لغربــــ|وي د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ |بــــر|

رهمريم مر فه مر86|42 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
44o47رهمحسن محمد حج|زى س|لم تـــج|ره |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد نبــــيل بــــخيتـــ عطوه633649
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدي|سم حمدى محمد فوزي محمد |لد |6|764
طبــــ طنط|عمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح غط|س433828
نوعيتـــ بــــنه|زينبــــ محمود محمد محمد س|لم6|3384

6484oتـــج|ره بــــ سويفبــــ|سم حمدى ص|لح عبــــد |لمعبــــود
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8643o|وس طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| عزتـــ زكري| تـــ|و
معهد ف ص |سيوطشيم|ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد| ثــــ|بــــتـــ  84|5|9
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء وجيه |لسيد محمد حسن|329856
د|بــــ سوه|ج|ف|طمه |حمد محمد محمود  |92439
|4|9o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | غريبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|جنه محمد ف|روق |لسيد يوسف27935|
ه ط|رق ف|روق عبــــد |لمقصود|25||2| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
8o3388 فنون جميله فنون |لم |وجدي |يمن رشدي لح
6|56o4يم محمود حربــــ حقوق د |طزي|د |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره مصط |لسيد عبــــد|للطيف مصط 463735
ل|ل625235 طبــــ |لزق|زيقمحمد ن| محمد 

 |حه وفن|دق |لفيومن |س|مه معوض سيد|64487
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمد رشو|ن محمد رشو|ن692535
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |ء محمد عطيه |حمد2|7535
43o37|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه محمد سيف |لن ط|يع خليل
تـــج|ره ع شمسبــــول| طلعتـــ شح|تـــتـــ ج|د|2328|
|62||oتـــج|ره ع شمسيوسف مجدى يوسف محمود عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحن|ن عد زكرى شفيق35434|

يم محمود4542| ندستـــ |لفيوممحمد محمود |بــــر|
6|6oo7|ندستـــ بــــور سعيدج| عل|ء محمد حسن شط
يم محمد ي|قوتـــ|8|3|48 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء سل|م عبــــد|لحميد مصط سل542347
75|ooo تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لصغ وشهرتـــه عبــــد |ل عبــــد
25|5o3حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م فتـــ صبــــ عبــــد|لحميد

رهمنيه محمد محمد |بــــو|لسعود رجبــــ|3|373 طبــــ بــــيطرى |لق|
|48o87رتـــ محمد زينهم محمد عبــــده تـــمريض |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمه|بــــ س|مح |حمد سم 3429|3
88o86| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحسن عبــــد|لرحمن محمد محمود
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يمن عص|م ز |لص|وى عقل|345362
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسل |حمد محمد |حمد حسن423393
علوم ري|ضتـــ |لم |ح|زم جم|ل سيد حسن853577

57o29يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء سعيد عبــــد | |بــــر|
د|بــــ ع شمس|محمود محمد محمد سليم|ن772987
علوم بــــورسعيدن|دره مدحتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح منصور7|6764
|5o656|يم تـــربــــيتـــ ع شمسحمد صل|ح زكري| |بــــر|
رهسمر حس|م |لدين عبــــد|لمنعم |م 2|8|24 تـــج|ره |لق|
36o558رهنور| عم|د منصور |م|م حم|ده طبــــ |سن|ن |لق|
78o667نوعيتـــ |لزق|زيقروميس|ء ج|سم حسن |لسيد |لع|بــــد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرن| محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لفتـــ|ح42434|
يم عبــــد|لمع ج52|8|5 تـــمريض دمنهوره|جر محمود |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن محمد |حمد مغيبــــ|687625
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علوم ري|ضتـــ |لفيومف|طمه ن|دى طح|وى عبــــد|لنبــــى4|856
8997o5 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع جم|ل ع |حمد
68o|59|حقوق |لمنصورهمنيه ح|تـــم م |لدين |لسيد
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد عبــــيد |لسيد عبــــيد فتـــي| |79|449
35oo87كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم خ|لد رض| عبــــد|لعزيز عبــــ|س
6o|878|ل|ل حسن عطيه |د|بــــ طنط|سم|ء 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعيد |نور |لدسو 757954
|6|77oق وف|تـــ|حمد مجدى عبــــد |لحميد محمد |ل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
892o7| ف ع عثــــم|ن تـــج|ره |سيوطمحمد |

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع|طف عبــــد|لعزيز سيد46233
7|3o94|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــده |لسيد |لطح|ن
ين| زكري| عزيز جبــــر|ئيل78|826 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف

تـــمريض |لفيوم حمد عبــــد |لتـــو|بــــ ف|ضل عبــــد |لتـــو|559|7
حقوق طنط|حمد محمد |حمد يوسف شمس |لدين443335
8945o6 علوم ري|ضتـــ |سيوطم|رو محبــــ س|م لم
264o33لسن ع شمس|ريه|م عل|ء عبــــد |لرحمن محمد س|لم
يم زي677473 ندستـــ |لمنصورهحمد عل|ء |لدين |لسيد |بــــر|
89|24o وس يبــــ تـــ|و رتـــ|نرم جم|ل و لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
 |حه وفن|دق |لفيومحمد خ|لد سيد ح|فظ|233839
78o326|نوعيتـــ |لزق|زيقد | حسن محمد عمر|ن ع

ندستـــ |لفيومعبــــد | ح|تـــم سيد |حمد66364
8o445o |تـــمريض |لم | ن|ريم|ن فتـــ عو|د ج

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ط|رق محمد سعيد عبــــد |لجو|د48665
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسفرح خ|لد محمود مختـــ|ر |سم|عيل كم27758|
8|o488 ندستـــ |لم |طه حس ن|فع حس
ي767492 وز ممدوح محمد |حمد سم تـــربــــيتـــ |لعريشف
7oo6ooعلوم |لمنصورهن|ديه |لسيد خليفه ع
تـــج|ره |لزق|زيقعم|ر |له|دى محمود حسي محمد637797
علوم |ل|سكندريهريه|م |حمد محمد يوسف |لطو 425558
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ض مسعد ع مصبــــ|ح ع338436

علوم |لفيومي|سم صبــــرى حسن محمد سعد|وى67642
4o7|52تـــج|ره |ل|سكندريهحن خ|لد محمد عبــــد |لمو سعيد
|54o25|تـــج|ره ع شمسحمد س|مح محمد محمد
4o||62|يم غ لس ع|دل لويس |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ك

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد زيد|ن عبــــد |لبــــ| سيد|32|82
ه |حمد محمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ55544| د|بــــ حلو|ن|م
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لعزيز جوده عبــــد |لسل|م767286
|434o9حقوق حلو|نندى ممدوح محمد ص|لح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحفصه ر|شد فؤ|د ر|شد |بــــوزيد528||3
25o927|بــــه غ ف و د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ج|بــــر |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل محمد عبــــد|لرحيم محمد9244|3
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تـــربــــيتـــ بــــ سويفن ك|مل فرج | كل|يوس|4|843
د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء رض| مصط محمود زي|دتـــ|965|33
تـــربــــيتـــ دمنهوركر|م عبــــد |للـه محمد |لديبــــ|498744

تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| حس محمد حسن|59572
ف عبــــد|لعظيم عبــــد|لسميع8637|3 د|بــــ ع شمس|وق |
إعل|م بــــ سويفحمد سم محمد ح|فظ |بــــو ريه||695||
8794o7  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد| رزق محمد عيد

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد |لرحمن عص|م ن عبــــد |لنبــــي28494
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رح|بــــ سبــــي عبــــد|لفتـــ|ح محمد847962
تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ ط|رق حسن بــــركتـــ47|||4
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد3|2489
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسم|عيل ند| محمد سيد |حمد|372466
33o432لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|منتـــ | مجدى |حمد رفعتـــ محمد|
حقوق |لمنصورهحمد بــــ|سم عبــــد |لحليم رزق|24|677
نوعيتـــ عبــــ|سيهي|سم س| فتـــوح محمود358594
طبــــ بــــنه|يوسف محمد رض| زكري| ذكري63|2|3
7o6o67يم |لعدل بــــى يوسف |بــــر| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يوسف و
يم ع ||75535 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء جم|ل |بــــر|
35758oح رهمحمد خليل محمد |بــــو|لسعود عبــــد|لرحمن  عل|ج طبــــي |لق|
35892o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء مصط عط| محمد
8o7887تـــج|ره بــــ سويفم|رين| |سحق قي بــــخيتـــ
تـــج|ره بــــور سعيدحمد ع |حمد يوسف عفي |765276
ندستـــ ع شمسم|ثــــيو |يه|بــــ شكر| ملقه9824||
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد | |حمد حسن سيد |حمد479657

نوعيتـــ |لفيوموق |س|متـــ رس عثــــم|ن54733
33o764|نوعيتـــ بــــنه|حمد محمد حسبــــ |لنبــــى محمد
رهيه شعبــــ|ن |لسيد بــــخيتـــ|499258 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم |سيوطنوره|ن ن|دى سيد مبــــ|رك 886986
زر|عه طنط|حبــــيبــــه حس|م |لدين عبــــد |لحميد عبــــد 7|4775
د|بــــ |لمنصوره|ندى مسعد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لخ|لق 3|6848
2656o9|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد حس حسن عـلـى جـمـعـه

|86o9رهمجدي |حمد مجدي |حمد حقوق |لق|
رهمحمد |حمد محمد محمد عبــــد |لصمد32295 حقوق |لق|

47795oيم |لعزبــــ |حمد صيدله |ل|سكندريهكريم ج| |بــــر|
26497oحقوق بــــنه|محمد ع|طف ربــــيع محمد
63o372| زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |حمد عيسوى عيسوى
68o282|ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمد |لسعيد |بــــو |لمع
تـــربــــيتـــ بــــنه|منتـــ | حمدى عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|356943
|3239oرهي|ر| عبــــد |لرحمن م |لدين فهيم عل|ج طبــــي |لق|
35|29o كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمود خض

يم38|6| تـــربــــيتـــ ع شمسبــــ|سل ع|دل تـــوفيق |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء محمد محيسن |لسيد|755583
يم443|64 د|بــــ |لزق|زيق|سم سعيد عبــــد|لنبــــي |بــــر|
48oo8| رهشه|بــــ محمود |حمد عبــــد طبــــ |لق|

|7|7ooيم تـــج|ره ع شمسن|دين |يمن |لسيد |بــــر|
5o9||4معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عمرو عبــــد | محمد محمود حسن
رتـــ|ه|له |م خله نخيل664|24 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف ع محمد8373|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر جم|ل عبــــد |لعزيز سليم|ن659|6
حقوق بــــنه|زي|د معروف مرزوق |حمد352224
9oo3o6 علوم سوه|جم|يكل م|جد |ديبــــ لوندى
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد شكري محمد |لسيد |لطبــــ |45379 معهد ع| 
|63o44ى يم |لع تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسمر ط|رق |بــــر|
ف شعبــــ|ن يوسف ع 426385 طبــــ |ل|سكندريهمريم محمد |
4o6739| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه مصط |حمد محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود محمد محمود محمد مصط |47947
69o352ف |بــــو بــــكر |بــــو |لفتـــوح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنو|ل |
3433o8ف سيد محمد رزق كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ |
يم639558 يم |بــــر| يل ج |لزق|زيقف|تـــن مصط |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|5o45|| يم عزتـــ رجبــــ |لبــــسو رهبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ش|م محمد ع نور |لدين399|76 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرؤى 
8272o5حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن عصمتـــ حس محمد
7o9633| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريه|ن محسن عبــــد |لسل|م محمد

692o3طبــــ |لفيومبــــه صبــــرى عبــــد|لجو|د زيد|ن
يم |حمد53965| رهمحمد ط|رق |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
224o43يف عبــــد |لفتـــ|ح محمد عم د|ر |لعلوم |لم |سل محمد 
5o3|5oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرؤي| ع محمد ع محمد
76o|73تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عبــــد |لعظيم محمود عبــــد|لع|ل
26342oرهنور| صبــــ متـــو بــــيو محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |لزق|زيقي|ر| عطيه عبــــد |لوه|بــــ رمض|ن639587
7o45o5يم ندستـــ بــــنه|ند| حمدى مندوه عوض | |بــــر| كليتـــ 
82o276تـــج|ره |سيوطف|طمه فوزي س|لم محمد
6o7426ندستـــ |لمنصورهمحمود |حمد |لسيد |حمد |لشيخ
ش|م |لسعيد صديق |لنعن|7387|6 ن|  معهد ف ص بــــور سعيدم
ندستـــ قن|عبــــد|لرحيم ع ري|ن حس 826848
263o53تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل محمد يوسف ع |لفرم|وى
7o2534حقوق |لزق|زيقه|جر |يمن |لحسي عبــــد |لق|در
يم عبــــد| ج|د|93|875 علوم بــــورسعيد  سم|ء |بــــر|
يم678572 تـــج|ره |لمنصورهعمر ي| ع |لسيد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ندى عبــــد|لمجيد |حمد |لدبــــر2956|2
7o272| يم |حمد |لبــــسيو حقوق |لمنصورهسه|م عبــــد |لمنعم |بــــر|
4o6782 تـــج|ره |ل|سكندريهس |حمد |لسيد عبــــد |لحميد مر
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8o4898طبــــ |ل|سن|ن |لم |س|ندر| س|مح مك|ريوس عبــــد|لسيد
3377o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عمر خ|لد سند عبــــد|لغ سيد |حمد
5o7623زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمن|ر عبــــد |لمنعم عبــــد |لعليم |لنج|ر
35o89oتـــج|ره ع شمسشيم|ء محمود سيد محمد رشيد
يم |لنش479597 يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
2394o|ره|ه|يدى عل|ء|لدين محمد محمد معوض د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهفتـــ ي| فتـــ معوض8|6793
ف عبــــد|لحق شفيق 2885|9 زر|عه سوه|جيف |
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد مصط سعيد مبــــروك|246939
زر|عه |لزق|زيقسليم|ن شعبــــ|ن |سم|عيل |سم|عيل 628235
4|89o| يم عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحميد |بــــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــر|
تـــج|ره دمنهورل|ء محمد |حمد ع |لزعفر| |435873
وف|تـــزي|د ط|رق فه محمود جم|ل |لدين2|677| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
69435o يم مصط عبــــد ري|ض |طف|ل |لمنصوره|نتـــص|ر عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
9||3o4 تـــج|ره سوه|جندى ه| محمود مصط
75392o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه |حمد خض|رى محمود
|6229o| وف|تـــيه عيد حسن عبــــد | تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
بــــتـــ44752| ش|م شكرى و تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيل 
254o62|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد محمود عبــــد
45|o23يم |لسيد |لديبــــ يم أبــــو|لن إبــــر| ندستـــ طنط|إبــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نديفيد صبــــ بــــديع لبــــيبــــ29658|
7o6|o7| معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء |حمد |حمد |ل|ل
رهمحمد محمد |سم|عيل محمد8|3|22 د|ر |لعلوم ج |لق|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقأمنيه بــــش ر|جح غ|لبــــ عبــــد|لحميد633275
معهد ف ص بــــ سويفمهر|ئيل مل|ك فكري تـــد|وس|72||8
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء عبــــ|س فه |حمد حج|ج254247
6o7263تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لبــــ|ري

8||46| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ص|بــــر عبــــد |لمجيد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ند| عص|م |حمد محمد26843

|63o82|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|ل |س|مه محمد |حمد
تـــج|ره |سيوطيوسف |حمد عبــــد|لمنعم |حمد 44|886
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعل|ء عم|د |لدين ن|صف محمد |لك693494
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقبــــه محمد سيد درويش782934
زر|عه |ل|سكندريهفوزيه محمد |لسيد محمد|42342
|25o86تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشهد جم|ل عطيتـــ محمود |لرشيدى
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد |حمد عبــــد|لر|زق غ|نم774328
248o|3 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــدير عبــــد|لحميد نبــــوى محمد |لحن
رهريم س| حسن عبــــد |لمجيد49526| تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس|مؤمن |لسيد |حمد محمد |لخو 58|762
|5o842|رى جل|ل رهسم|ء خليل ز د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق د |طخ|لد |لسيد زيد|ن |لسبــــع|644|6
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8oo374|تـــج|ره |سيوطندرو عصمتـــ نجيبــــ فرج
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ن| كم|ل عبــــد |لحميد |لف |9|4|3|
طبــــ |لزق|زيقمصط ح |لسيد بــــدر|ن697379
7|o238يم سليم د|بــــ |لمنصوره|خلود |حمد محمد محمد |بــــر|
ره|ف|طمه ط|رق محمد محمد228595 د|بــــ |لق|
52o||oمعهد ف ص |ل|سكندريهمروتـــ أنور كم|ل قنديل
348o33 علوم ع شمسمحمود ن| عليوه حس|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء ع |لص|دق ع كشك|356489
5o8|47 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم |حمد يوسف عبــــد |لحميد |حمد
8356o5عل|ج طبــــي قن|ند محمد خليفه |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيوستـــ | كم|ل محفوظ |قل|ديوس5264||
|454o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عبــــد |لح|فظ محمد حسن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن محمد سيد أحمد752335
ندستـــ |لزق|زيقسل|م |حمد محمد |لعبــــ| عبــــد|لحميد عبــــ625644
تـــربــــيتـــ طنط|لي عل|ء محمد |لبــــرى346||4
4o6439يم عبــــد|لحميد عمر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن ر|فتـــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقه|له محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لع|4|2642
64288o|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء محمد |م |م|م

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نجرجس فؤ|د ك|مل جندي45433
صيدلتـــ |سيوطحمد |س|مه ج|بــــر حمزه|824855

رهسم| سيد ع|شور محمد27537 زر|عه |لق|
ره|منه |ل|م|م |لش|ف عبــــد | عبــــد 849||7 عل|م |لق|
ف حس حس|ن783|68 د|بــــ د |ط|ع |
9oo6o6 ر|ء |لسيد حس|ن عبــــد|لمعبــــود معهد ف ص سوه|جز
ندستـــ |سيوطعمر محمد |حمد |لر|وي464522
معهد ف ص |سيوطندى جم|ل محمد ص|لح 886974
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــع مصط رمزى يوسف333727
لسن ع شمس|روى عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد سليم|ن 427789
|224o2رهمحمد عبــــد |لن| محمد عبــــد |لح|فظ تـــج|ره |لق|
6o5|35|ورى تـــج|ره طنط|ن محمد صبــــرى |لج
2|6o7|ف ف|روق ص|دق علوم ري|ضتـــ ع شمس |ريه |
9o7|75  يم وف|تـــوليد ع عثــــم|ن |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
78oo27تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد |حمد سم|حتـــ

7498o|يم رزق يم محمد |بــــر| رهبــــر| حقوق |لق|
يم784|4 رهمحمد جميل محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

759o85ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد س|لم متـــو
تـــربــــيتـــ ع شمسمه| مصط محمود سل|م755|35
يم سليم|ن68|329 |د|بــــ بــــنه|ند| ي| |بــــر|
6994o7ى عسكر تـــج|ره |لزق|زيقخلود فيصل فتـــ |لع
ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر عمرو محمد |م قنديل33|448
|4285o|ره|يه |س|مه نبــــيه عبــــد |لخ|لق د|بــــ |لق|
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2347o3| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــطه محمد محمد حسبــــ
وف|تـــحمد عمر |حمد مصط |لشيخ|324552 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ره|مع|ذ ن| محمد حسن ع سويلم779665 عل|م |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| مجدى سعيد |حمد ضوه|8|255
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء محمد حسن رضو|ن  883324
6o2625ى علوم |لمنصورهعمر ط|رق محمد محمد |لمس
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننرم عمرو |لسيد |لعربــــى حبــــي 3|2385

فنون جميله فنون حلو|نرحمه عم|د |لدين حسن حس 46|28
تـــج|ره بــــنه|م | عزتـــ نجيبــــ محفوظ مرقس|77552
ري|ض |طف|ل |لمنصورهض محمد ع ه|شم675936
نوعيتـــ |لمنصورهسل ص|بــــر حمد|ن |حمد  |ره23|684
تـــربــــيتـــ طنط|وق مصط متـــو |حمد عقربــــ2889|6
45o668ل|ل ندستـــ طنط|مديحتـــ |حمد رمزى محمد 
6447o9| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخصل|ح |لدين |لسيد ص|لح ش|كر

9o|6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن |م|م صديق
7o997|يم سم|حه طبــــ بــــيطرى |لمنصورهد | |حمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|دون| مدحتـــ سدر|ك حن |6644
4o8o|4تـــج|ره |ل|سكندريه |ر مجدى محمد |حمد عبــــد|لر|زق
معهد ف ص بــــ سويفتـــه| سم |لقمص عبــــد|لمسيح سعد2686|8
25432oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم كم|ل |بــــو|لفتـــوح خليفه مبــــ|رك
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطتـــغريد محمد ح|زم ع ص|لح  |88332
9o|978 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عص|م محمد |لسيد
5o653|يم |لس|يس زر|عه |ل|سكندريهرضوى محمد محمد |بــــر|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ين|س |نور |حمد عبــــد|لعزيز|73|259
لسن ع شمس|ه| | حس|م |لدين مختـــ|ر |حمد ند478297
4o6o95ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنهله جم|ل خميس سعد |حمد
5o6335 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــسمه محمد حم|ده محمد |لخ
774o95تـــج|ره ع شمسدول| نبــــيل مل|ك يوسف
|5|o49 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نشهد |سم|عيل حر| بــــك
4o|875تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد مصط سعد عبــــده ع
م محمد عثــــم|ن|97|768 ه |د تـــربــــيتـــ |لعريشم
5|o39o تـــربــــيتـــ دمنهورحمد محمد عبــــد|لونيس عبــــد|لمقصود مو
7545o9 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وق |حمد بــــد|ر ز
د|بــــ |ل|سكندريه|ر| | ص|لح محمد |حمد حسن489269
معهد ف ص سوه|ج زه|ر عبــــد|لبــــ|سط ع |حمد|922362
زر|عه |لفيومنور مجدى عبــــد|لعزيز عزبــــ |حمد|529|2
4oo548تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمريم حسن خميس |لسيد |لسقي
ره4569|6 ندستـــ طنط|عبــــد| ك|مل عبــــد|لعظيم عطيه ز
6o8o92تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل رمض|ن محمد |لعيسوى
6o4|5o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنبــــيل نض|ل |لسيد ع |لبــــن
نوعيتـــ موسيقيه |لم |كريم عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لحكيم76|4|8
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ف||664|4 يم  تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء محمد |بــــر|
|5384oد|بــــ حلو|ن|يف محمد سيد محمود
75695o|تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد فكيه محمد محمد
4o9826 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر جم|ل عبــــ|س خليفتـــ |بــــوط|لبــــ|
تـــمريض |سيوطع |حمد حس محروس 887394
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــ|ء ع|دل فكري محمد |لطنط|وي|623735

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممر جيو شعبــــ|ن مر|6948
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ محمود |حمد عبــــد |لفتـــ|ح652|3|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخط|رق محمد عبــــده تـــوفيق عبــــد |للطيف5345|4
تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عل|ء |لدين محمد عبــــد|للطيف  894878
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفندى عبــــد |لعزيز حسن عبــــد|لعزيز785294
ى647|45 يم سعيد |لم ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط |بــــر| معهد ع| 
حقوق طنط|مصط كم|ل |لدين زكري| عمر|49338
32o6oo|ف |حمد حل عبــــد|لوه|بــــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه|بــــ |
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد حس|م |لدين يونس در|ز3432|5
2664o4ف عبــــد|لرشيد محمد |لسبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ر
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــدر عبــــد |لحميد بــــدر |لدين عبــــد|لحميد486596
26o234قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند ع فتـــح |لبــــ|بــــ ع
5o9785طبــــ بــــيطرى دمنهورخ|لد |حمد عبــــد|لحفيظ عبــــد|لحفيظ دميس
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيم محروس محروس محمد622594
حقوق |ل|سكندريهعل| جم|ل حس عوض496995
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهخ|لد صل|ح محمود محمد عبــــ|س756683

رهعبــــده لملوم عطيتـــ عبــــد |لمنعم|4839 حقوق |لق|
|54o4o|حقوق حلو|نحمد ن| س|لم |لسيد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ه|لتـــ |س|متـــ |لسيد عفي 355879
|36o97 رهه|له عبــــد |لع|ل جودتـــ ع حقوق |لق|

حقوق بــــ سويفتـــقوى ج|بــــر محمد حميدتـــ594|6
3259o4 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد|لخ|لق مصط
|3o86oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنور ن| |سم|عيل محمد
697o68| ندستـــ حلو|نم محمد عوض متـــو
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسمه ممدوح ف|يد محمد259745
تـــج|ره سوه|ججه|د محمد محمود محمد 5|8993
42o5|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخي|ر| عبــــد|لعزيز غ|زي يونس |لنج|ر
85o67oتـــج|ره |سيوطمحمد ه| |حمد محمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ل|ء محمد حس محمود|2253|3
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعبــــد| حل ع ج|د864534
7o4o34ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحسن عطيه عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |ل شه
ه محمود عطيه |لفو|ل|7|72|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
3225o||تـــج|ره ع شمسنوره|ن عم|د عبــــد| |حمد عبــــد

3|62oرهسل ي| محمد عوض صيدله |لق|
|ج |لدين عبــــده عبــــد|33924 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ف محمود 
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5|584oعلوم طنط|أمنيه محمد زكري| محمد خليل
يم348664 ندستـــ شبــــر| بــــنه|زي|د عم|د |لدين |نور |بــــر|

24o53رهد | محمد |لش|ف محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه دمنهورم| ي محمد سعد|8||522
2734|oطبــــ بــــيطرى |سيوطدع|ء ش|ذ حسن محمد
رهمصط ن |لسيد محمد45744| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ن| ي| عنتـــر عبــــد|لنبــــى325935 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
2|38o7رهطلعتـــ س|لم طلعتـــ س|لم حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسل|م |لسيد ع ع |حمد|484526
وف|تـــ|عمر مأمون محمد حس 56628| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعل|ء ع|مر عبــــ|س ز886582
833o4oمعهد ف ص سوه|جسم|ح عبــــد|لرسول بــــكري يوسف
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد وجيه محمد عبــــد |لعزيز448|64
حقوق |لمنصورهع |ء شعبــــ|ن |لعو شعبــــ|ن699256
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري|سمينه ي| سعيد محمد |لنقيبــــ346755

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م عيد عبــــد |لد|يم عبــــد |لحميد||685
52o279يم يونس ف محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر أ
فنون جميله فنون |لم |مريم محمد |ل|نص|ري ي|س 853677
وف|تـــمصط مبــــ|رك ج|بــــر محمود864763 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

ندستـــ |لفيومسل|م سعيد جمعه سويلم|65324
27236oحقوق |لمنصورهمرو|ن فر|ج عبــــد|لمقصود فر|ج
5ooo76تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لحميد خ|لد عبــــد|لحميد عبــــد|لم
7o6826حقوق |لمنصورهد| | عم|د عرفه عبــــده طه
م|829594 علوم |سو|نسح|ق سعد نظ م
حقوق |لزق|زيقبــــه | حس|م طلعتـــ عوده ضيف |879|79
يتـــ|بــــ محمد محمود عبــــد |لحق57292| ره|م| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوروف|ء نبــــيل رش|د |بــــو شمعه6749|5
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــر|ند| ثــــ|بــــتـــ |حمد عطيتـــو836252

2|42o|تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء جم|ل |لسيد عبــــد |لحميد
ف مل|ك فهيم32386 رهديفيد | حقوق |لق|

22o287| |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مجدى |حمد فه س|لم عط
|5887o| ره|ء |حمد محمد رفعتـــ عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحن |لعربــــي عزتـــ عبــــد|لجو|د زنبــــ|ع497636
349|ooزر|عه ع شمسبــــسنتـــ عمرو عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لمطلبــــ من
تـــج|ره |سيوطف|دى عم|د مل فهيم8553|2
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيم|ن محمود عبــــد|لعظيم سليم|ن|252826
نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد مجدى ع |لسيد عم|ره|348595
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد |لسيد عبــــد |لمنعم خط|بــــى خط2949|6
ه272372 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نط|رق محمد |سم|عيل يوسف |بــــو شع
ور س|لم يونس|834|2| وف|تـــحمد عزتـــ  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ثــــ|ر د |ط|منيه سليم|ن عبــــ|س تـــوفيق |مبــــ|بــــى|675866
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنرم يح ع محمد حس سليم249726
يف صفوتـــ |لهم5|83|| ل  تـــج|ره ع شمسم
يم محمد|33|45 علوم حلو|نسم|ء محمود |بــــر|

علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعبــــد | محمد |لسيد محمد مر523445
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه ط|رق شبــــل بــــك |لجندى5643|2
4oo38|تـــج|ره |ل|سكندريهي| سعيد ع محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم محمود محمود محمد ن|49665
ى عبــــد|لحميد ج|د777792 نوعيتـــ |لزق|زيقزي|د تـــ|مر خ
تـــربــــيتـــ ع شمسم سيف |ل|سل|م |حمد محمد32562|

رهي|سم محمد حسن عبــــده878|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود |حمد ع طه56357|
7664o9ى حقوق بــــورسعيدشهد |لسعيد |لسيد |بــــو خض |لخض
رهمحمد عمرو عفي محمد عفي 23795| ندستـــ |لق|
6o9|o2| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد محسن محمد عبــــد |
897o|9 |تـــج|ره سوه|جفيلوثــــ|ؤس ن| جبــــره بــــسط
43732oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخمديحه ع مر ع غل|بــــ
|5oo9|وف|تـــعمرو |يه|بــــ محمد جميل معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
5265o7||ندستـــ |ل|سكندريهمجدى س| حن| |سكندر عط
نوعيتـــ |لزق|زيقرو|ن ط|رق ح|فظ |لسيد در|ز777999
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| محمد رشدي عبــــد|لحليم847627
ى3477|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود |لسعيد سيد |حمد |لع
82o433يف عبــــد| حسن معهد ف تـــمريض |لم | ي|سم 
5o4|97تـــج|ره |ل|سكندريهبــــتـــول مدحتـــ محمود بــــل|ل
25|39oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد ح|فظ عبــــد|لونيس
8|o52oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد عم|د صل|ح عبــــد|لوه|بــــ معهد ع| 
يم|2|483 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمنه | صل|ح |لسيد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل ع حس ش|كر53244

3247o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد كم|ل |بــــو |لعل| عبــــد|لغفور
|6o|29يم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لمنعم |كرم عبــــد |لمنعم |بــــر|
لسن ع شمس|رو|ن محمود |لسيد عبــــد |لعزيز39744|
9o|652 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود |حمد عبــــده محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمصط ع حم|د سلط|ن 5|8865
68|o65 تـــج|ره |لمنصورهمصط صل|ح |سم|عيل محمد خ
34o534 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حس|م |لسيد صبــــري نجيبــــ عفي
44374oى يم محمد |لع تـــج|ره كفر |لشيخع |ء عبــــد|لمنعم |بــــر|
45o5o8|ندستـــ طنط|حمد حمزه |لسيد محمد |لسيد
حقوق بــــنه|محمد محمود عبــــدتـــ |حمد سليم337997
857o85| معهد ف ص بــــ سويفحمد صل|ح ع عبــــد|لغ
45o5|3|ى ندستـــ |سيوطلسيد محمد عبــــد |لرحيم |لبــــح
84o||3تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|كرستـــ ميل|د لبــــيبــــ جريس
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رن| |يمن عبــــد|لعزيز محمد6574|8
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طبــــ ع شمسمحمود مكرم محمد فتـــ غنيم |لجمل2|||34
|3o95|تـــج|ره ع شمسمرو|ن جم|ل عبــــد |لحكيم س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن حمزتـــ ع بــــسيو |بــــو يوسف|8228|5
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ح|زم عص|م عبــــد |لحميد حس 22734|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــصل|ح يح عبــــد|لحميد محمد يوسف246642
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لل|ه محمد 657|89
7oo96o|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه محمد محمد محمد س|لم
9o55|6 تـــج|ره سوه|جندى محمد |لسيد محمد
628||o|ندستـــ |لزق|زيقحمد س| ص|بــــر عبــــد |لخ|لق
4456ooزر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد محمود عبــــد |لمنعم حسن يوسف
23o999|تـــربــــيتـــ حلو|نسل|م |يمن منصور |حمد

4o6|6معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــسمه محمد عبــــد |لجليل محمد
64o246تـــج|ره |لزق|زيقي|سم ممدوح عبــــد|لرحمن أيوبــــ محمد
34589o|رى زر|عه مشتـــهريتـــ خ|لد محمد محمد |ل|ز
يم شعيبــــ339429 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|نور| عبــــد|لغف|ر عبــــد| |بــــر|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحسن حس|م |لدين حسن ح|مد445228
تـــج|ره ع شمسكريم ممدوح |لني محمد |حمد37349|
76o8o9|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء محمد سيد محمد
4927|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد صل|ح |لسيد سليم ع|شور
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ عفتـــ مهدي سيد |حمد329894
|42o34وف|تـــم|زن عمرو محمد ص|بــــر وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

د|بــــ |لفيوم|محمود حمد|ن عبــــد|لو|حد محمد5|685
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لمؤمن محمود |حمد859582
7o2o|5معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |زي|د ن| محمود محمد |لغريبــــ |لشن
كليتـــ |أللسن ج أسو|ندى ح|مد محمد ح|مد عيد||4994
تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه حل مرتـــ |حمد62458
زر|عه ع شمسسهر س|مح سيد محمود|436|

|2||2oيف حس شبــــ|نه ره|مريم  د|بــــ |لق|
د |لمن697637 ندستـــ كفر |لشيخمحمد حمدى محمد مج|
يم سليم جوده سليم|242|3| د|بــــ ع شمس|بــــر|
7o4733يم محمد عزبــــ عطيه تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء رمض|ن ج|بــــر محمد منصور|74|9|5
ور7|494| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد عبــــد |لرحمن ع 
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن |لسيد |لبــــدوى ص|دق رمض686632
4o2|96| يم |لسيد د|بــــ |ل|سكندريه|تـــسنيم عبــــد |لق|در |بــــر|

5o8o5كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقوليد عل|ء عطيتـــ محمود
6756o4وى ر محمود طه |ل لسن ع شمس|منه | م|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن محمد ج|بــــر حسن 483244
35699|| يم ع يم ع |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|بــــر|
|567o5يم ق|وى عبــــد |لمنصف |بــــر| ندستـــ حلو|نمحمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن|ن نبــــيل جرجس عبــــد|لسيد248727
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448o97بــــى ندستـــ حلو|نمريم محمد محمد محمد |بــــو 
|25|o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| |يمن محمود محمد
3|338oرتـــ|د| | محسن محمد |لسعيد |لشن|وى قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدنور| |حمد |لسيد حسن رمض|ن زي|48|764
وف|تـــش|م |حمد خليل |سم|عيل ن| 6|3234 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |بــــو|لعل| |حمد عبــــد|لح|فظ ||86|9
8572ooتـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ف|طمه عبــــد|لرحمن عبــــد|لستـــ|ر جمعه
تـــج|ره بــــور سعيدعمر عل|ء |لدين محمد غريبــــ محمد762562
ندستـــ بــــلبــــيسحسن ه| حسن محمد636492 ع| 
تـــج|ره |ل|سكندريهيه فتـــ عبــــد |لحليم |لن ||48248
ش|م محمد محمد24|445 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورشه|بــــ |لدين 
6|92o||تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد ط|رق محمد حسن بــــدير
د|بــــ ع شمس|ع|ئشه حسن محمد حسن4|2437
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط فتـــ |حمد |لكفورى277482
6893o||ف فرج شعبــــ|ن محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مل |
83o7|4تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نع ي|س ع محمود
تـــج|ره |لمنصورهحن رأفتـــ |حمد عبــــد |لعزيز675233
8o2584|نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد محمد |بــــو|لعل
ند7||425 علوم بــــنه|سل عص|م |لسيد عبــــد |لجو|د 
28o33ره|ريه|م رجبــــ |لسيد محمود |لسيد |لجندى د|بــــ |لق|

حقوق حلو|نحمد |يمن |حمد عيد|54565|
252o7oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| محمود محمد عبــــد |لد|يم س|لم
تـــج|ره طنط|رو|ن رض| شبــــل عبــــد |لرحمن ر| 3|4324
5o967|رهمحمد س|مح حمدون محمد |بــــو |لن د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |سو|نبــــكر حموده تـــوفيق عط| |55|837
تـــربــــيتـــ |لعريشوف|ء محمد جميل مصط محمود35|768
5o7674صيدله |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد |لسيد مصط |لسيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــدور |حمد شو محمود264547
ف عبــــد |لع|ل |سم|عيل ||||||4 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج|منيتـــ |
رهندى |حمد محمود محمد شعر|وى98|233 تـــج|ره |لق|
7o|49|| د |حمد عبــــد |لعظيم عبــــد لسن ع شمس|ن|
وف|عبــــد| حس|م ع عبــــد|لرحيم334676 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوسف عص|م عبــــده عبــــد |لعزيز |لمسيدى|2494|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمل حسن محمد محمد|573|77
49o339يم ف محمد محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن |
يم ج|بــــ |632282 يف ف|روق |بــــر| زر|عه |لزق|زيقمريم 
يم9932|8 تـــج|ره بــــ سويفنرم ع|صم عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
بــــ |حمد 898539 د |بــــود تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود مج|
7o4423 د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |حمد عبــــد |لخ|لق متـــو عبــــد
6|25|oتـــج|ره طنط|منه | عبــــد |لحميد ج|بــــر عبــــد |لحميد ج
تـــج|ره |ل|سكندريهسل |حمد عبــــد |لغ عبــــد |لق|در مصط 425293
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تـــربــــيتـــ دمنهوردين| رمض|ن ع عبــــد |لحميد |لجرف497465
65o67تـــج|ره بــــ سويفعوض |دور طلعتـــ يوسف

33o6ooل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|رحمتـــ حس|م |لدين ع عرفه
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |م محمد عبــــد |لحليم |سم|عيل772733
23687oبــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمنه ممدوح متـــو عبــــد|لسل|م
تـــج|ره ع شمسندى جم|ل شعبــــ|ن |حمد عجور5|485|
زر|عه ع شمسحمد ع ص|بــــر حسن |324354
ق|وى|43489 صيدله طنط|دى محمود عبــــد|لمنعم |ل
76782oتـــربــــيتـــ |لعريشندى عبــــد | محمد |لبــــكرى رمض|ن
69o252تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسمر عبــــد |لع|ل عبــــد |لحميد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رين| يعقوبــــ عبــــد|لمل|ك بــــس| 823332
7o3824تـــمريض |لزق|زيق سميه ط|رق محمد |حمد |حمد |لرف
تـــمريض |لم | حمد ع|طف |حمد محمد|3845|8
|6o326ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسي| ط|رق فرج |حمد فرج
|6o68|حقوق ع شمسمحمود يوسف عبــــد |لرحيم عبــــد |لعزيز
85o353 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد |بــــو|لعل| عبــــد|لمهيمن ع
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن مصط |لدسو عبــــ|س 445872
يم||923|5 يم سعد |بــــر| طبــــ طنط|مل سعيد إبــــر|
4o|324|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيم|ن رجبــــ عيد حسن محمد
4854o5ى ز محمد ج|د ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم محمود ي

484o6يع تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سم سيد |بــــو
ره|ندى محمد تـــه| |لسيد قطبــــ45925| د|بــــ |لق|

83o|7تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | محمد صبــــرتـــ تـــم|م
د|بــــ ع شمس|نوره|ن ط|رق محمد |لسيد8|97||
7673|oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد سعد ص|دق محمد رمض|ن
2|6o87ره|يوسف محمود عبــــد|لغ محمد د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد نبــــيل |لسيد |له|دى محمد كف633982
272o77تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ مسعد |لمرشدى سليم|ن مسعود
رتـــم سيد |م محمد خليل|739|23 علوم ري|ضتـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيوسف حسن ع |حمد محمد525795

رهمحمد فتـــ سيد ع22555 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o|949  |طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن مختـــ|ر محمد شلق
9o8|34 د|بــــ سوه|ج|دير ع|دل فؤ|د |حمد
نوعيتـــ طنط|بــــسمتـــ كم|ل عبــــد |لمطلبــــ |بــــو |لخ 434835
696o|2|ثــــ|ر د |ط|يه عبــــد |لرحمن |حمد ع حسن
62o|97|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طر| | أحمد محمد |لسيد |لسؤ
686oo3|طبــــ ع شمسيه عدن|ن عبــــد |لق|در ع صبــــح
48o968|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيه محمد محمود |لبــــكري |حمد
تـــج|ره ع شمسم|ري|ن ن|در صموئيل يوسف726||3
د|بــــ حلو|ن|ي|سم محسن محمد عبــــد |لمنعم24925

م عبــــد| تـــوفيق عبــــد|لع|ل ع|بــــد324577 ندستـــ |لفيومد
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تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ |حمد محمد رض|79|322
7o553تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم |حمد محمد عبــــد|لسميع

4o5783ه عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود |بــــر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد رجبــــ ع سعيد495547
يم |لسم|ن 894945 د|بــــ سوه|ج|محمود ع|طف |بــــر|
894o74 نوعيتـــ فنيه |سيوطمن|ر محمد محمود عبــــد|لبــــ|ري
يم|487533 ف |حمد حس |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل|م |

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه محمود حسن محمد|33526
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لرحمن ج|د سليم|37|784
752o7o وف|تـــكريم |حمد شعبــــ|ن محمد ع |بــــو |لخ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء ص|بــــر محمد محمد|539228

546o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه سيد حج|ج سيد
9o4727 تـــربــــيتـــ سوه|جندى ثــــ|بــــتـــ صديق حسن
|32|o4|ره|يه طلعتـــ محمد شح|تـــه عل|م |لق|

ه محمود عوض حسن|9459| طبــــ |لفيومم
8o6345|ف مسعود عبــــد نوعيتـــ موسيقيه |لم |ج|كل |

ف مصط |م 36333 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نش|م |
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي ي| |سح|ق |لنوبــــي258692
|2o|76تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن ط|رق حسن سيد
7o4o3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرح|بــــ عي |حمد عبــــد

8|55o4يم بــــ|خوم طبــــ بــــ سويفيوستـــ | كم|ل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|روز|ل جم|ل نعيم عبــــد|لشهيد5436|3
ن| محمد صبــــرى |حمد مر683287 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
طبــــ |سن|ن طنط|نور س| عبــــد|لق|در ج|بــــ |92|269
5o5589معهد ف ص |ل|سكندريهيوسف حمزه يوسف محمود عبــــد |لسل
لجزيره |لع| ح|سبــــ ونظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ (شعبــــتـــ نظم) بــــ|لمقطم|جون جرجس حس ز|خر22764|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريم خ|لد محمد |م|م63|32|
8o|o87د|ر |لعلوم |لم |مروه حس سعيد |حمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |يمن محمد عبــــد|لد|يم345457
434|o4|د|بــــ طنط|سم|ء خ|لد عبــــد|لسل|م |لنج|ر|

طبــــ |لفيوميه جم|ل ربــــيع عبــــد |لفتـــ|ح|5|646
4o2564|تـــج|ره دمنهورسم|ء |لسيد يوسف محمد
لس جرجس معوض خليله 892426 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطك
8o2598|نوعيتـــ |لم |سم|ء صبــــري بــــكر عبــــد|لحكيم
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد يح |لسيد |حمد محمد عقل||52359
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لوه|بــــ فه ع سل|مه|676879
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود سم عبــــد|لسل|م محمود||3425
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم عبــــد |لرؤف |حمد محمد638445
علوم |لمنصورهحن|ن رمض|ن سعد |لسيد سيد|حمد699232
6o6||4|تـــج|ره بــــنه|حمد أحمد عبــــد |لفتـــ|ح |ل|عرج
رهريم |س|مه محمد فرح|تـــ39|228 تـــج|ره |لق|
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يوسف ط|رق كم|ل عبــــد|لر| |سم898|75
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد حس|م |حمد عبــــد | عبــــد |لف|27257
لسن ع شمس|م|ركو زغلول عزيز |سط|س26|8|3
25557oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح عشيش
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمريم س| |لسعيد |لدسو 836|62
22847o|م|م |حمد تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء حمدى 
68o997د|بــــ د |ط|محمد |مجد كم|ل |لسيد
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|أحمد خ|لد أحمد نص 428849
تـــج|ره |ل|سكندريهع عبــــد| محمد محمد عبــــد|487924
ر497742 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|د | عل|ء محمد جو
وف|تـــعبــــد|لسل|م محمد صل|ح عبــــد |لسل878|23 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
|62oo7رهعبــــد | محمد حس |حمد حقوق |لق|
ور محمد محجوبــــ5|435| نوعيتـــ عبــــ|سيهندى 
|539o8|ف |نور سيد د|بــــ ع شمس|نور |
6o56o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء رضو|ن |لسيد عبــــد|لوه|بــــ
يم |حمد65259| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفشيم|ء سيد حسن |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيح محمد محمد عبــــد|286427
5|6o72 علوم |لمنصورهسندس صبــــ مسعد |لسيد كن
694o49ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد |له|دى |لسيد محمد
6o8835طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــ رض| محمد بــــندق
يم |حمد |لق| |328499 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد |بــــر|
|239o8رهعمر محمد فتـــ شلق| شعر|وى ندستـــ |لق|
رهعبــــد|لرحمن سيد عبــــد| رجبــــ4|2232 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــو  ع  سل|مه  محمد3|3348
4|o394|رى ر سيد |حمد |لجو كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمد ز|
ندستـــ |ل|سكندريهمجدي |حمد ع |حمد529853
7o6363ر محمود محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمن|ر م|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم سعد بــــقطر جورجيوس272795

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدين| |يمن ج|بــــر حس 22|64
4|o7|6يم |لسيد |لشن يم |بــــر| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــنورين |بــــر|
ندستـــ بــــنه|دين| عبــــد| محمد عبــــد|لوه|بــــ633|33 كليتـــ 
6o3o|3ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر شكرى مصط ك|مل
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد محمود عبــــد |لق|در محمود |لعرق4|4295
53o275ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|آيه عل|ء محروس رمض|ن
52|o34ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسحر صبــــري محمد مو حق|ق

رهزينبــــ عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسي 8828| تـــج|ره |لق|
|54o63رهس|مر حشمتـــ كم|ل خليل تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسندى |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد و|6835|3
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشعبــــد |لرحمن خ|لد محمد |حمد |لكي 767268
8o2445تـــمريض |لم | محمد مؤمن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعزيز
يم طلبــــه|234|4| د|بــــ |لفيوم|حمد مصط |بــــر|
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27oo28علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد خليفه محمود
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ع|ئشه خ|لد جم|ل محفوظ عبــــد |لرحيم4|2|75
د|بــــ |لزق|زيق|آيتـــ رأفتـــ كم|ل |لسيد |لسيد627722

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لعظيم حسن عبــــد|لعظيم عبــــد|57679
يم ع|طف زين ع |792|82 كليتـــ حقوق |لم |بــــر|
||9o|4حقوق ع شمسدير عبــــد |لحكيم محمد دي|بــــ
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء عبــــد|لعو|ض عبــــد|لكريم عبــــد887553
865|o8لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|م|ريو ممدوح |سح|ق بــــس|ده

ندستـــ بــــ سويفسيد محمود حس محمود83527
6o79|oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل |سم|عيل محمود |لقرش
834o3o|يم حس عط كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ند |بــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخسيف |لدين محمد كم|ل يوسف حسن528379
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــسحر محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|689369
|32o73|يم خدمه |جتـــم|عيه |لفيوم|ء محمد سيد |بــــر|

725o9|ر محمد زي|ن معهد ف تـــمريض |لفيومحمد عبــــد |لظ|
33o4o9لسن ع شمس|شيم|ء محمود ع|بــــدين فرج
يم8|2257 حقوق |لمنصورهبــــل|ل كسبــــ|ن مدبــــو |بــــر|

3|7o7ره|محمود خ|لد حل |بــــو |لمجد د|بــــ |لق|
495o92حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــح|مد عبــــد |لعزيز ح|مد عبــــد |لعليم
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء محمد مصط حسن محمد|845374

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومكل|ر| فرج ميل|د لبــــيبــــ3|665
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطع عل|ء شو |بــــو |لسعود349377
ه ط|رق محمد عبــــد |لعليم محمد |26|7|2 رتـــ/ري|ضتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد ربــــيع محمد |لسيد|698969

تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر ص|لح عبــــد|لفضيل سيد8|468
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ص|لح محمود بــــغد|دي|834456
ف دي|بــــ عبــــد |لحميد فريجه543537 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء |
||58o7|ره/ري|ضتـــحمد |لسيد عبــــد | |لسيد إعل|م |لق|
78o79ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |س|مه عبــــد |لش| عبــــد |لغف ل|

4o6998|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | مصط |لشح|تـــ محمود ش|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم عبــــد |لبــــديع |لشح|تـــ |م 75|783
4o5593حقوق |ل|سكندريهفريده محمد عبــــد |لعزيز محمد |لبــــدرى
89o3o4|د|بــــ |سيوط| حمد سيد صديق سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم محمد س|لم يوسف784627
طبــــ |لم |محمد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لق|در عبــــد|لغ 5535|8
8o7o|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء ع جمعه |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جول|ء محمد فرغ محمد 324||9
63o|58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمصط محمد |م |حمد محمد

659o|د|بــــ بــــ سويف|حس|م |لدين حس محمود محمد
8o68o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــه محمد |حمد متـــو
بــــي 338846 ف |سم|عيل |لسيد |ل زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسل |
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د|بــــ |ل|سكندريه|رغد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لرف|476585
885o5o تـــج|ره |سيوطزينبــــ محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمود
نوعيتـــ |لزق|زيقض  |ء محمد عبــــد |لرءوف4|7776
يم محمد264969 تـــج|ره سوه|جمحمد صل|ح |بــــر|
رهدير كم|ل محمد حج|ج239482 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |لحن |768239 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشم| |حمد محمود |بــــر|
88o455  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيل|نه ه| عد فهيم
4o38|6|يم |لسيد محمد |لسيد عودتـــ تـــج|ره سوه|جبــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رجبــــ بــــدوى جرنه245646
رى77|443 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه عبــــد |لبــــ|سط يوسف عبــــده |لز
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | محمد مسعد محمد |لغتـــوري6|66|6
||9o67كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنو|ل نبــــيل |حمد عبــــد |لحفيظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمديحه جه|د |نور حس سع|ده649774
775o74طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقزينبــــ شعبــــ|ن |لسيد ع محمد

د|بــــ حلو|ن|نع|م رضو|ن تـــوفيق شديد|22|48
273o49|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن وجيه شو بــــسوس
ره|د | عبــــد|لحليم محمود ع8477|3 د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسر|ن| زكري| محمد حس ع |لسبــــ229525
د|بــــ |سيوط|حس|م حسن عبــــده |حمد 642|88

649o3علوم |لفيومعبــــد|لمنعم فرج عبــــد|لمنعم عبــــد|لسميع
جرس3866|6 ندستـــ طنط|محمد مسعد عبــــد|لغف|ر مسعد 
ره|ند| وليد يوسف محمد4443|2 د|بــــ |لق|
493864| م رمض|ن عطيتـــ |لنعن| حقوق طنط|د

445o4رهندى سل|متـــ عبــــد| محمد مط|وع تـــج|ره |لق|
693284| معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م عوض فتـــ محمد |لبــــرمبــــ|
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود رض| محمود رجبــــ علم |لدين337762

تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود عبــــد |لحفيظ محمد54265
 |حتـــ وفن|دق |لم |مصط |س|مه سيد محمد853948
تـــج|ره بــــ سويفنرم سيد عبــــد|لوه|بــــ مندر|وي95|857
4|o3o9 يم محمد |بــــو |لخ |د|بــــ طنط|عم|ر ي| إبــــر|
معهد ف ص |سو|نمحمود ع |حمد حسن845757
ر خليل |حمد |لطح|454||5 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد م|
64|6ooحقوق |لمنصورهمصط محمد مصط |م|م عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد | |حمد شح|تـــه نص|ر7|2492
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه ع|دل |حمد عبــــد|لو|حد|2477|8
5o3886زر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حسن نوبــــي عبــــد |لق|در محمد

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رك ع|دل شنوده مك 29689
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن ع|دل |م|م سيد7884|2
6o5557حقوق |لمنصورهمريم رض| محمود مو مدكور
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء |لوحش سيد |لقط 978||9
722o8صيدلتـــ |لفيومي|سم عط|ء تـــوفيق عبــــد|لحميد
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32o796لع| للغ|تـــ بــــم جديده|عم|ر |حمد حس محمود محمد
وف|تـــمحمد سليم|ن عبــــد |لع|ل محمد سليم||283| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o6739ف محمد |لعزبــــ تـــج|ره طنط|محمد |
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم|ء سل|مه عبــــد |لحميد محمد سل772769
8|o959|تـــج|ره بــــ سويفمل عل|ء محمد عبــــد|لجيد
9o2229يم سعد |لدين يم محمد |بــــر| حقوق سوه|ج  بــــر|
ى محمد بــــهجتـــ |لعدوى ع685426 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ي
د|بــــ ع شمس|ريتـــ| ن| نص عبــــد |لحليم9933||
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء عمرو محمد محمد|42|36|
تـــج|ره كفر |لشيخمصط محمود عبــــد|لمنعم |حمد  نو|6429|4
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مح|سن مدحتـــ |بــــوبــــكر قنديل264268
24|o56ه تـــربــــيتـــ ع شمسحمد رمض|ن |سم|عيل سيد |بــــو عم
ندستـــ ع شمسيم حس محمود حس 25569|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| محمد محمد |حمد864536
د|بــــ دمنهور|رح|بــــ جل|ل عبــــد| عبــــيد عم|رتـــ4845|5
علوم ري|ضتـــ ع شمسمع|ذ |حمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ946|4|
82o892ر فؤ|د ز|خر طبــــ |لفيومه| 
475o64د|بــــ |ل|سكندريه|مه| |سم|عيل محمد |سم|عيل |بــــوغز
5o5862تـــمريض |إلسكندريتـــ نور |لدين محمد عبــــد |لمنعم عيد
يم محمد محمد|63285 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء بــــدر|ن |بــــر|
7842o8طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحمن محمد
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | صبــــرى عبــــد| ص|بــــر9427|3
وقبــــسنتـــ سيد جل|ل محمد |لسيد|95|75 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
يثــــم محمد |م 775392 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد 
7o9865د|بــــ |لمنصوره|من|ر من محمد رجبــــ جبــــر
|6o486| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد محمد ع حسن مصط

رهمحمود و|ئل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحليم غريبــــ45332 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى سعيد عبــــد|لقوى رمض|ن267275
32o429|رهحمد محمد محمد محمد سليم|ن عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعبــــ مصط |حمد مصط 825449
حقوق |سيوطنسمه عم|د جرجس |م 2||892
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وف|ء محمد سعيد ع7|3362
7775o9|ي إبــــر صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |م خ
تـــربــــيتـــ بــــنه|كريم |حمد محمود عبــــد|لعليم2|3528
4oo9o6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهن|ء عم|د محمد محمد بــــربــــوش
633o88 د|بــــ |لزق|زيق|دين| سعد محمد ع

3o84o|ره|ملك محمود عبــــد |لستـــ|ر زكري د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o3274حقوق |ل|سكندريهآيه محمود سعيد ع عبــــد |لفتـــ|ح
23o2|oره|سيف ح|تـــم عبــــد|لفتـــ|ح مصط محمد عل|م |لق|
معهد ف تـــمريض |سو|نزينبــــ |نور ح|مد |حمد|84696
|65|3o|إعل|م بــــ سويفيه حس خلف عبــــد |لحليم
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كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمود حس|م محمود حسن عمر |ل 765345
2473o9|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد صل|ح عبــــد|لعزيز ج|د
489o93يم ع محمد بــــسه د|بــــ |ل|سكندريه|عل| محمد |بــــر|
6o5953 تـــربــــيتـــ طنط|ع يوسف ع يوسف حس
4o3825تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد زكري| خليل ه|شم عبــــد |لمطلبــــ
2522o2معهد ف ص بــــنه|ف|طمه سم فتـــ حسن زعيمه
899784| ه مهر|ن محمد ع تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ م
تـــج|ره بــــ سويفط|رق عبــــد|لنبــــي عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ 854582
و | فيكتـــور صبــــرى بــــولس|574|| ره|ف د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طندى محمد محمد ن |لدين |لقط|ن8229|6
علوم |لمنصورهكريم عبــــد | محمد ع |سم|عيل688953
ه سعد محمد حس|ن ||69662 معهد ف ص |لمنصورهم
3|89o|يف محمد فتـــ علوم حلو|نمه| 
وف|تـــرن| محمد عبــــد |لفتـــ|ح درويش39986| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم وليد |حمد |لسيد محمد|67595
8|56|o|ف ومس|حه |سيوطبــــ|نوبــــ مجدي |ديبــــ |سحق ك.تـــ. ف رى و
ندستـــ بــــور سعيدسم|ء مجدى محمد سعيد |حمد س|لم754395
ن| |يمن عبــــد |لمنعم |لسيد محمد485259 تـــج|ره طنط|م
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحبــــيبــــه ي| محمد س|لم محمد237459
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهند |يه|بــــ ع |لبــــدر| 8|7623
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|سم|ء |بــــو|لعل| محمد |بــــو|لعل|627432
يم حسن س|لم495969 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسلوى حسن إبــــر|
يم|45252 ندستـــ كفر |لشيخمحمد عل|ء حس |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمهند |س|مه بــــك عبــــد |لمجيد54532|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد محمد فتـــ محمد س|لم||52364
تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء زين |لع|بــــدين |نور خليل|9||||8
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقندى عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لمنعم محمد625583
حقوق |لمنصورهزينبــــ ط|رق  |تـــى ص|بــــر4|2844
ي سوري|ل|78||8 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |م|دون| عم|د بــــ
9o855o|تـــج|ره سوه|ج سل|م رمض|ن |حمد محمد
68|76o| نوعيتـــ فنيه |لمنصورهحمد عبــــد |لرحمن |لسيد |لخو
حقوق |ل|سكندريهنو|ر حس طه |لعبــــ| |496292
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ن محمد ع 557|83
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن مسعد شعبــــ|ن سعيد224|68
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره عص|م |لدين محمد عمر عبــــد|635422
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لرحيم محمود863327
32o668تـــج|ره ع شمسكريم ع|طف ع عبــــد|لحميد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء فؤ|د محمد حس 833823
26o299د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر ط|رق شديد |حمد
22o739ف محمود عطيه ره|نوره|ن | عل|م |لق|
6268o4تـــج|ره |لزق|زيقبــــسنتـــ ص|دق حسن ص|دق عطوه
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود منصور عبــــ|س ع منصور9855|4
8|6|oند|وي طلبــــ رهن|ء فتـــ  د|ر |لعلوم ج |لق|
ى محمد محمود67573 علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد ع

498o22د|بــــ د |ط|س|رتـــ عبــــد|لمن عبــــد|لمنعم عبــــده جنيدى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد حس ع سعيد|8326|9
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|دين| ع محمد محمد ص|لح5|7843
4892oo| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمل ط|رق |لسيد حس ع
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد شعبــــ|ن حسن فضل|685385
ى764532 تـــج|ره بــــور سعيدندرو يوسف د| |ل سليم|ن |لم
5|83ooحقوق |ل|سكندريهمريم عبــــد |لمحسن محمود محمد خط

4|o69ف |حمد ص|بــــر ف|يد معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدير |
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف|طمه بــــرك|تـــ عبــــد|لعظيم رشو|ن828243
4o397|حه وفن|دق |ل|سكندريهمصط |حمد سعد عوض س|لم| 
تـــج|ره |ل|سكندريهندى ج|بــــر بــــسيو ج|بــــر|45926
ين صل|ح عبــــد |لحميد أحمد775925 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ش
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم |لحسي عبــــد|لوه|بــــ عوض65|354
د|بــــ |لمنصوره|س|ره يح محمد محمد عبــــده بــــدر |397||7
|د|بــــ طنط|دين| وجدى عبــــد |لستـــ|ر س|لم |بــــو |43277

ن| ر عد بــــ|سليوس57646 تـــج|ره بــــ سويفم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىس|ندر| ن|در |بــــ|دير |سحق53|826
ند|73|35 يم رمض|ن  حقوق بــــنه||ء عبــــد|لنبــــي |بــــر|

رهمحمد عبــــد|لعزيز محمد فتـــ|3643 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــنه|غ|دتـــ |حمد ع ص|لح مو||3395
معهد ف ص |سم|عيليهفد|ء سعد |لدين |سم|عيل |حمد768673
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء حمدى عبــــد|لحميد ن| 266836
9o8|45|صيدلتـــ سوه|ج ستـــ ع|دل نعيم بــــطرس
معهد ف ص سوه|جرج|ء محمد ثــــ|بــــتـــ عط|836299
يم|755936 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد خ|لد سعيد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جه|د محمود عبــــده محمد عط| |3|392|
يم ن|در محمد محمد محمد|9|7572 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــو |يمن فؤ|د متـــى324877
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه محمد عد عل|م865963
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رح|بــــ حمدى زكري| محمد |بــــوعيد428378

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ده محمود محمد رشدى ح|فظ57|39
4o25o8ى ف|روق عبــــد |لرحمن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دين| ي
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سل |حمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح5732||
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخآل|ء ط|رق محمد حس |حمد سليم439353
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم| غبــــري|ل سم ميخ|ئيل بــــطرس682327
م|م226558 م|م |حمد  رهعمرو خلف  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع|دل |نور عبــــد |لجو|د |لهند|692789
معهد ف ص بــــنه|ل|ء محمد عبــــد|لمع غز|ل|252263
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كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــيشوي ميل|د قسطينس جرجس824863
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء ع |م عبــــده 898939
36o962تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ |لسيد جل|ل ع

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرن| ع محمد ك|مل58527
د|بــــ سوه|ج|  يه رأفتـــ |حمد عبــــد|لل|ه|896484
تـــربــــيتـــ |لعريشتـــ |س|مه حسن |حمد |لبــــلك6|7674
صيدله حلو|نشيم|ء محمود حم|ده عبــــد|لد|يم826562

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمتـــ مدحتـــ |سم|عيل |لسيد45|6|
54|74o|تـــج|ره دمنهورحمد |لشح|تـــ ع يعقوبــــ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديلحسن نبــــيل |بــــو|لحسن |لش|ذ |49|838
9o545o صيدلتـــ سوه|جمحمد عبــــد|لن| ع محمد
48422o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء مجدى عزيز محمود773985
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ريو رفيق |دمون ص|دق2|7896
|57o7|د|بــــ ع شمس|رقيه محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لمنعم
26o3|oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخلود عثــــم|ن مدبــــو |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحيم محمد رش|د حس |حمد775593
7o3|83د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد ح|مد محمد عبــــد |لرحمن
6385o9|صيدله حلو|نيم|ن فتـــ محمود عطيه حسن

د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء ف|رس محمود ف|رس58963
|ء جم|ل فتـــ عبــــد|لق|در|887345 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
يم||48338 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن محمد رزق |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسعيد حس|م سعيد محمد مسلم766682

3756oف بــــدر فرج كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور| |
ندستـــ قن|مع|ذ |حمد عبــــد|لش| |لسيد827946
يم محمد ع 353968 د|بــــ ع شمس|مصط |بــــر|
3|82o5|يم عمرو يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسبــــر|

يم|6|57| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد خ|لد |سم|عيل |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لم
يم مصط 9235|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد فتـــ |بــــر|
علوم بــــنه|ل|ء جميل |بــــو|لمجد |لعز بــــ |لبــــيو264794
5o7794عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره عم|د ع حسن |لسيد
تـــج|ره ع شمسخ|لد مجدى رشدى عبــــد |لو|حد |حمد2443|2
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن |حمد محمد محمود محمد35|234
د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء |م محمد بــــيو 4|4829
زر|عه طنط|أمينه |لمصل عبــــد|لعزيز |لمصل ع4|4342
4o667oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوق عص|م عبــــد|لرحمن ع حسن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم س| عبــــد |لع|ل |حمد |لص|494673
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء عطيه عبــــد|للطيف محمد |لجن443563
ندستـــ |لزق|زيقحمد ف|يز صديق سليم|ن|977||6
طبــــ بــــيطرى |سيوطخلود محمد عبــــد|لعزيز دبــــور94|273
762o33| يم |لف ر ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسيه م|
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يم عبــــد5|2225 رهعبــــد| محمد عبــــد| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــس|لم محسن س|لم محمد752646
237o27حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدى شعبــــ|ن عبــــد|لجو|د مبــــروك
227o68يم حقوق حلو|نمحمد ع مهدى |بــــر|
يم طه محمود مع|  |نه|679779 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|

584|7| تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء ع |كر|م ع
د|بــــ د |ط|لشيم|ء حمدى عبــــد |لع| |م شقريه623744
9o62oo د|بــــ سوه|ج|مصط محمد محمود محمد
تـــج|ره |سيوطسهيله |حمد سعد |حمد 47|879
5o9893تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري| كرم ك|مل شعبــــ|ن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــ|سل ع صديق عبــــد|لل|977||4
نوعيتـــ بــــور سعيدمنه | ع|دل |لمر محمد7|7648
تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن فتـــ عبــــد|لحميد سيد|885223

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|ر| عبــــد |لعزيز فؤ|د عبــــد |لعزيز57652
بــــى|432955 طبــــ |سن|ن طنط||ء ط|رق أحمد بــــرك|تـــ  |لذ
|539oo|د|بــــ ع شمس|حمد محمود |حمد محمود
63o659|تـــج|ره سوه|جلسيد رض| |لسيد عبــــد |له|دى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحس|م بــــدوي عبــــد|لر|زق قلي |34|83
69o945|ندستـــ حلو|نحمد نورى محمد |حمد جمعه
7|o678تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــه|جر محمد محمد عثــــم|ن |لمهدى

يم|4528 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع عبــــد|لكريم عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
م عبــــد|لرحمن3|2267 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد |سل|م ف| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد ي| عبــــد|لحميد |حمد حسن222743
35o6o4د|بــــ بــــنه|سم|ح |نور فرح|تـــ |حمد|
765o37|ه عص|م محمود |حمد |لحط|بــــ تـــج|ره بــــور سعيدم
|د|بــــ |لم |ه|له محمد حمدي حسن |حمد557||8
ر عيد كريم769246  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسممدوح م|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهند محمد محمد |حمد ص|لح676472
3|88o3| د|بــــ حلو|ن|يتـــ ع|طف زينهم حسن
842o4|تـــج|ره سوه|جرح|بــــ ع|مر محمد عبــــد|لرحيم
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء عبــــد | عبــــد |لحكيم يوسف689848
524oo6تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرقيه عبــــد |لمنعم محمد ع كر|ر
يم |نور249995 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنه | ط|رق |بــــر|
262o56تـــج|ره بــــنه|محمد |نور محمد دنيبــــه

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ فرج عيد عبــــد |لش| 66979
تـــج|ره دمنهورسمر عوض سلومه عبــــد|لحميد496346
4|249oر|ن ر|ن محمد ز تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم عم|د ز
 |حتـــ وفن|دق |لم |مريم ثــــ|بــــتـــ نتـــ ثــــ|بــــتـــ9852|8
رتـــ|ويد| محمد عزيز |لدين عبــــد|لو|حد626|33 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط |حمد طه عبــــد |52975|
774483| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم| محمد |لسيد عبــــد | تـــه|
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ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــه سم ع طلبــــه فوده4|||63
تـــج|ره |ل|سكندريهندى |يمن |لسيد |لقطبــــ|4|422
|د|بــــ |لم |بــــسمه شعبــــ|ن عثــــم|ن محمد3564|8
يم عبــــد|لخ|لق شعتـــ493649 د|بــــ دمنهور|محمود |حمد |بــــر|
|2454oتـــج|ره ع شمسمجدى ح|تـــم حسن محمود
نوعيتـــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ رض| ع ع عبــــد|للطيف338376
3354o5| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء لو|ء محمد بــــسيو ع
349o48تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| |لسيد فتـــوح |لسيد
طبــــ حلو|نمحمد ممدوح عطيه قنصوه||2459
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلشيم|ء عزتـــ عز |لدين حسن عثــــم|ن|8||499
7o7|32 د|بــــ |لمنصوره|دي|ن| بــــليغ كم|ل ع |لشوربــــ
يم53|697 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد نبــــيل مهر|ن |لسيد |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دين| عبــــد |لو|حد حس محمد755446
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|له عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن حس |82683
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى ه| عبــــد |لمنعم عيد |حمد58446|
33o385تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زينتـــ سم يوسف يوسف
يم سيد عبــــ|س محمد محمد|653|35 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
5||7o9 يم عبــــد |لفتـــ|ح |لكريو طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد إبــــر|
ندستـــ |سيوطدير محمود عفي عبــــد |لرحمن55382|
44o946| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمل صل|ح حسن |لخمي
نوعيتـــ |ل|سكندريهحس|م خميس يوسف عبــــد |لحميد أبــــو كبــــشتـــ3|4937
26o666يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سل |حمد فتـــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسخديجه عبــــد |لحليم محمد حمزه |لحسي 5932||
9|o573 علوم سوه|جمصط حمدى |بــــوط|لبــــ محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد |حمد محمد جلهوم|247775
معهد ف ص بــــنه|متـــ شو عبــــد|لمجيد محمد رجبــــ97|252
6o385|د|بــــ طنط|فؤ|د |يمن فؤ|د حل ع|مر|
5o7537ء كرم عبــــد |لمنعم عوض عبــــد|لمنعم| علوم |ل|سكندريهإ
حقوق طنط|سل حسن |ألنور فتـــ عبــــد |لعزيز زغلول6834|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوجدى |لعربــــى وجدى محمد عبــــد |لسل97|756
ه ع|طف مأمون حس كريم|264629 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
7o2648بــــى تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن محمد محمود سعيد محمد 
4o44|2حقوق |ل|سكندريهسل|م محمد محمود محمد  |لش|ف
5o|8o9د|بــــ |ل|سكندريه|وق |حمد محمد محمود عط||لكريم
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|د| | عبــــد|لحميد |حمد |حمد حربــــي245|84
يم رجبــــ ص|لح محمد |لبــــ684564 معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|مه |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفنوره|ن طه كم|ل عبــــد |لمنعم52248
حقوق |لمنصورهزي|د طلعتـــ عيد |لقمح|وى493627
||5936| حقوق ع شمسبــــ|نوبــــ عل|ء فهيم عي
483495| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن |يمن محمد |حمد ع
يم عزيزو564|75 رهد| | محمد |لسيد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
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9o6|23 ندستـــ سوه|جم | صبــــرى ف|يق فريد
393o6يم محمد خ |حمد عبــــد |لو|حد رهبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

رتـــ محمد مسعد محمد |حمد244753 تـــمريض |لق|
ن| عل|ء صل|ح ف|رس |لجندى9|73| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م

62oo68 د|بــــ د |ط|ع|دل مسعد ع |بــــو حس
6||o3o| صيدله طنط|لج| |كثــــم |لج| تـــر
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ف|يد محمد طه255855
6oo527| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد عبــــد |لعزيز سل|مه بــــسيو
تـــربــــيتـــ |سو|ني|سم محمد |حمد رك|بــــي حس 845677
تـــج|ره ع شمسمحمود عبــــد| محمد عبــــد|لجو|د ع74||35
رهفرح محمود محمد محمود8556|| طبــــ |لق|
77o6o7|د|بــــ |لزق|زيق||ء |م |حمد |م |لبــــغد|دى
25o542|يم صليبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن عبــــد|لمسيح |بــــر|

علوم حلو|نحمد ع|طف محمد حسن|32622
وف|تـــمحمود مجدى محمد عبــــد |لمقصود |53||4| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمود عبــــد|لرحيم |بــــو|لمجد |بــــو|لوف838366
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه ع محمد قرطمه||5549|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء محمد ر|جح عبــــد|للطيف||7|259
يم محمد|23|76 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى حس|م محمد |بــــر|
ندستـــ |لفيومكريم مر|د |حمد مصط مو675265
تـــربــــيتـــ ع شمسدير محمد |حمد عبــــد |لجو|د38725|
حقوق |سيوطمحمد طه عبــــد|لمجيد محمد  875987
ف عد يون|ن2235|8 تـــج|ره بــــ سويفم|رين| |
8|7|6oنوعيتـــ |لم |تـــ|مر |سحق كف|يه تـــ|مر
يف7684|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ن|دين عص|م عبــــد |لرءوف |ل
ى252657 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ض عص|م حس محمد |لم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح |حـمـد |صيـلـه|26565
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد عبــــد |لمقصود |لع|5726|6
حقوق د |طمحمد |يه|بــــ محمد |لسيد محمد ج|د622292

رهمحمد عيد محمد |لص|دق عيطه3|453 تـــج|ره |لق|
638o34تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عز |لدين محمد |لسيد غنيم
|4|5o6|ه |حمد محمد عرفه آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد| | محسن حس عبــــد |لسل|م698389
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــد | محمد |حمد مصط سليم|445666
7o3649معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمر محمد ع عبــــد |لفتـــ|ح ر|ميس

صيدله حلو|نع محمد مصبــــ|ح محمد55374
697o83ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقرض| محمد مهر|ن محمد
6o3|32|طبــــ |لمنصورهيم|ن |يمن ع سليمه
26364o|ه س| |لسيد عو|د عثــــم|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
26o473| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن ع منصور ع
تـــج|ره ع شمسعمر عل|ء محمد عبــــد |لحميد2|8|4|
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ندستـــ بــــور سعيدلسيد صبــــرى |لسيد ح|فظ يوسف|695386
ره|سل عل|ء صبــــرتـــ محمود عبــــد |لعليم|2247| د|بــــ |لق|
زر|عه ع شمسحمد مجدى |حمد ع |لجندى||34769
ح|ن فرج335347 ره|كريستـــ | ثــــروتـــ  عل|م |لق|
7o484oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم ع|دل |لشح|تـــ محمود |لسيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل |حمد فتـــ |لسيد |بــــو |لنج|32989|
426o35يم علوم |ل|سكندريهرو|ن جم|ل محمود |بــــر|
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ| ي| محمد متـــو محفوظ59|434
د|بــــ ع شمس|حمد عبــــد |لجيد عبــــد |لقوى عط| |لكريم54226|
يم |لسيد |لحن 4845|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رض| عبــــد|لق|در |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| عم|د حسن ح|فظ|8|63|
ش|م ف|روق مصط مصط 33485 رهنور|ن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

علوم ج|معتـــ د |طي|ر| عبــــد |لمنعم محمد حسونتـــ |بــــر436834
ندستـــ |سيوطمحمد سيد عبــــد|لعليم محمود576|35
لسن ع شمس/ري|ضتـــ||ء سعيد بــــر |حمد|323258

د|ر |لعلوم |لفيوملشيم|ء شعبــــ|ن محمد سعد|وى||7394
43o5|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور محمد ك|مل مصط عثــــم|ن
ى695925 صيدله |لزق|زيقمحمد ف|يق عبــــد | |لبــــحق

رهمريم و|ئل عبــــد|لودود |لطحط|وى69|28 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
43o555تـــربــــيتـــ طفوله طنط|إيم|ن سعد |لسيد عبــــد |لخ|لق شه|بــــ
5||83o||زر|عه دمنهورمحمود محمد لط مبــــروك عط
يم|67|4| تـــج|ره ع شمسمصط جم|ل خلف | |بــــر|
ر|ء عبــــد |لمنعم يوسف 3|7682 تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه |لز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن | محمد |لسيد عبــــد |لسميع ذكرى22352|
رهم ع|طف يوسف ج|د سليم|ن|56532| تـــج|ره |لق|
6o2966|ف |لسعيد |لعط|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن |
تـــج|ره ع شمسمحمد ممدوح عبــــد |لخ|لق حسن|875||
526o69علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر ط|رق شح|تـــه محمد شميس
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمود عوض |حمد عوض8349|6
8833o7  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمود مصط عبــــد|لستـــ|ر |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمريم س| م | سمع|ن م |436747
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء حم|ده سعيد سليمه|268972
يم فؤ|د |بــــو|لعل|4832|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |بــــر|
ق|وى675555 ف محمد |لسيد |ل ندستـــ |لمنصورهمحمد |
تـــج|ره سوه|جعمر محمد جبــــر عبــــد|لخ|لق مر3559|6
9oo|79 ى زخ|رى معهد ف تـــمريض سوه|ج تـــوم|س ميل|د خ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعمر سم ص|بــــر حسن تـــم|م627238
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|رى ص|بــــر بــــ|رح |ندر|وس39554|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه| |دتـــ عم|د |لسيد |لص|دق339842
64o5o|| تـــج|ره |لزق|زيقيمن عم|د عبــــد |لغف|ر محمد ع
تـــ خ|لد محمد قطبــــ حسبــــ |لنبــــي289||4 |د|بــــ طنط|أم
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2o63|| رهكريم عبــــد | محمد عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ه ممدوح محمد |لسيد سعد|4|522| زر|عه |لفيومم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نرن| |حمد سيد |حمد ع237477

يف محمد حمدى حشيش6294| وف|تـــبــــ|سم  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
رهمحمد طبــــوز|ده |سعد |حمد|953|| تـــج|ره |لق|
حقوق طنط|أم| محمد عبــــد |لنبــــى ي|قوتـــ482694
حقوق |لمنصورهحمد محسن |لسعيد عبــــ|س عن ||54||7
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م ط|رق رشدى |لسيد حج|بــــ246822
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محسن محمد |بــــو جبــــل|5979|7
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن |يمن فتـــ محمد محمد ز344585
77o995 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رن| مجدى محمد حسن
|ج|2||248 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه محمد عبــــ|س 
63o25كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسميتـــ عبــــد |لجو|د سيد ه|شم

2|85oo| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد |س|مه تـــوفيق يوسف فه
ثــــ|ر |لفيوم|جيل|ن عمر محمد عمر25258

264425| يم متـــو |د|بــــ بــــنه|يه ع|طف |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|سم حسن عبــــد |لسل|م محمد رجبــــ9|6928
7o5378ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد طه رمض|ن |لدم

تـــربــــيتـــ حلو|نف|تـــن شعبــــ|ن صبــــ حسن|4886
63|37o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنو|ل |لسيد عبــــد |لمو محمد سليم

رهندى ع|طف محمد |حمد عطيتـــ8368| تـــج|ره |لق|
5|o787تـــمريض دمنهورمحمود سعيد حمزه |لشه|وى
ر محمد رزق266774 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه |س|مه عبــــد|لظ|
يف |حمد رض|6|2269 ره|حمد  حقوق |لق|
8o6o|9طبــــ بــــ سويفر|غده |بــــوبــــكر بــــكر طه
8439o4تـــمريض أسو|نندي عل|ء مصط محمود
4o59|9|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهل|ء سعيد سليم|ن |لط|ي محمد
4337o2ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسيف ع|طف |لبــــدر|وى |لسي ك.تـــ. ف للبــــ
علوم |سو|نميخ|ئيل جورج |سعد بــــسط|8|8483
ندستـــ ع شمسيوستـــ | طلعتـــ ف|يز صديق97|8||
يم326643 يم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل محمد سليم|ن محمد سليم|ن67|766
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورسعد عيد سعد محمد محمد528599
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن محمد عبــــده |حمد عرفتـــ||842|5
35o322تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لرحمن حسن محمد
د|بــــ |سيوط|سه|م رفعتـــ عبــــد|لمنعم |حمد  |89375
8o|882حقوق |لفيومعبــــد|لمنعم رءوف عبــــد|لمنعم عبــــد|لسند
422|o7تـــج|ره كفر |لشيخم|رين| |لقس شنوده جبــــره |قل|ديوس
ره|يه مصط عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن||5944| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|در |حمد بــــدوى |حمد635772
ثــــ|ر |لفيوم|حمد ع|بــــد عبــــد |لمجيد عبــــد|لع|ل ع36|784
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــه|ء |يه|بــــ عبــــد| محمد628684
682o39ري|ض |طف|ل |لمنصورهنيبــــ|ل |حمد ف|روق حم|يل
6o4472|تـــربــــيتـــ طنط||ء ع|دل مسعد معوض |لعزبــــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م|ركو رمزي من رمزي تـــ|درس9759||
|282o8| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديه محمد صبــــرى س|لم ع
77||7oد|بــــ |لزق|زيق|حن|ن عبــــد |لعزيز رمض|ن عبــــد |لحميد صف
ره|ند| عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لعزيز484|64 عل|م |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرن| عل|ء عبــــد |لرحمن |لسيد قنديل4862|5
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد محمود عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لوه77|688
|63|8oد|بــــ ع شمس|ن|ء طلعتـــ حس محمد

|55o7رهس|ره م|زن محمود ع تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطس|ره محمد ذو|لفق|ر مر|د 875325
7o9726معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمرو محمد |حمد ع يوسف

4o24oرهن| عبــــد|لحميد فتـــ عبــــد|لحميد عبــــده د|ر |لعلوم ج |لق|
8|75o2يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|عبــــد|لرحمن عمر عبــــد|لعزيز ط|يع لم
8o|736لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|ره |سحق يوسف |سحق

23o33لسن ع شمس|عمر صل|ح |لدين محمد |حمد
6583oتـــج|ره بــــ سويفمحمد ن| ربــــيع عبــــد|لفتـــ|ح

9o5823  حقوق سوه|جعبــــد| محمد عبــــد| محمود
|د|بــــ طنط||ء عبــــد|لحميد مصط فتـــ زرد|449979
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء مصط مصط ع |لسبــــي444428
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد سعيد محمد |بــــو|لعزم ق|دوس8|6|43
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مه| مبــــروك صبــــ مبــــروك2||5|5
8o3635 د|بــــ |لم |سمر حمدي عمر ع|
ره|د | سعيد حليم رمسيس64|237 د|بــــ |لق|
895oo6  حقوق سوه|جزي|د عص|م |لدين  |د محمد
43|o88صيدله |ل|سكندريهحن جم|ل |حمد |لعليبــــى
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــ عطيتـــ فه بــــكر محمد635465

رهمحمد |حمد سيد |حمد عبــــد|لد|يم36275 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم|52|453 تـــج|ره كفر |لشيخيه|بــــ |حمد ي |بــــر|

علوم حلو|ندير عبــــد |لعظيم حس ري|ض9|553
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل|م زكري| حسن مغ|ورى|2|7757
443o95طبــــ كفر |لشيخي|سم محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
ندستـــ |لم |نوره|ن سعد |لدين محمد ممدوح |بــــو بــــكر754399
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نرحمه ر|فتـــ حس| محمد838532

3o69oهندى رجبــــ جوده محمد نوعيتـــ ج
يم عوض |7386|3 تـــج|ره بــــنه|م|رتـــن ميل|د |بــــر|
32o65oيم س|لم  |حه وفن|دق |لفيومعل|ء محمود |بــــر|
4o|857حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|زق
255|o2لسن ع شمس|شيم|ء فتـــ ص|بــــر |بــــوسعده
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |حمد ع عبــــد|لقوى8975|3
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26o43oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ف|طمه حسن مبــــروك محمد حسن
24o|77تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نشه|بــــ |لسيد محمد سليم|ن
تـــمريض |سيوطمصط صل|ح ك|مل محمد 878676
رهن عو فتـــح | فيلبــــس|6629|3 تـــج|ره |لق|
636|6o|يم يم محمد عبــــد|لستـــ|ر |بــــر| لسن ع شمس|بــــر|
يم ح|مد|236277 رهل|ء خ|لد |بــــر| تـــج|ره |لق|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|يدى |يه|بــــ محمد عبــــد|لحميد مهدى638735
فنون جميله فنون |لم |يوستـــ | يوسف |سخرون ك|مل9475|8
تـــج|ره |لمنصورهمحمد فوده كيل| سليم|ن697563
ندستـــ |لم |بــــش|ر |ي|د محمد |لعو قلبــــه695387
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد |لكريم محمد642392
342o56علوم بــــنه|صف| مصط سعيد درويش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ي| رأفتـــ مصط |5422|
يف سيد |حمد9668|| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمروه 
د|بــــ دمنهور|محمد صل|ح عبــــد|لصبــــور نوح495578
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |سم|عيل قن|وى ج|بــــر محمود352722
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | محمد رزق عبــــد |لعزيز683972 م |لع| 
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ي| محمد مأمون مأمون عو|ض8|6237

رهسيف رض| عبــــد |لبــــديع محمد حسن4745| ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود |حمد مهدى سل|م258638
رهلسيد رض| |لسيد مع |6|493| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لفيوم|ريه|م شح|تـــتـــ |لسيد |حمد86259

4oo653تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحر| | مصط محمد مصط ورش|ن
رهض |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز 8|63| صيدله |لق|

علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ |ر عم|د عبــــد|لفتـــ|ح قنديل قنديل439686
4927o7د|بــــ دمنهور|حمد |لسيد عبــــد|له|دي عبــــد| حسن

39o5|رهعزه |حمد محمد عبــــد |للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن بــــدر محمود محمد بــــدر694883
6o2657معهد ف ص طنط|محمود جم|ل محمد محمود جل|جل
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ حم|دتـــ شعبــــ|ن عبــــيد حسن499227

رتـــ|ي|سم محمد تـــوفيق حمزه24239 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهكريم محمد |حمد عبــــد |لجيد45287| حقوق |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديجرجس يوسف لم |سحق72|838
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |لعط| فؤ|د |لبــــي |2|99|4
9o62o7|يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد ص|بــــر ع|طف |بــــر|
د|بــــ |سيوط|  حمد شعبــــ|ن سيد ج|د |لربــــ||72|88
7o5264 د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |يمن عبــــد |لبــــ|سط سيد |حمد
6o4|56|يم ع ع رزق |لشوحتـــ ندستـــ |لمنصورهبــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىيوستـــ | جوزيف |ل ميص|ئيل829776
يم سيد |حمد شمسيتـــ6845|5 طبــــ |ل|سكندريهيه ف|يز |بــــر|
|5o654| تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل محمد مصط
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وف|تـــم|كرين| ملك حن|وي ملك نجيبــــ486386 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
ف محمد محمد |لبــــدرى694467 د|بــــ |لمنصوره|رضوى |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|جه|د يوسف عبــــد|لحفيظ بــــل|ل329463
684||o| |د|بــــ بــــ سويف|يه كم|ل |لدين عبــــ|س |لهل
2|4o48 يثــــم كم|ل |م تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه 
75259oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسطه شو طه شطورى
892o43|تـــج|ره |سيوط سم|ء رمض|ن محمد |حمد
د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ ع|طف عبــــد |لر|زق قطبــــ638|2|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |ء سم عبــــد | محمد9|75||
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ي| صبــــري عبــــد |لص|دق |حمد6669||
34o28| حقوق بــــنه|فرح |حمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد |لحسي
6|72o6|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم|ل |حمد محمود فلفله 
يم |لدسو طنط284783 حقوق |لمنصورهخديجه خ|لد |بــــر|
|لدين ري|ض محمود234626 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف ن
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح |ل|م|م434493
422o69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسلوى ع فتـــ خليل |حمد
يم |لملي 8|2398 يف عبــــد|لجليل |بــــر| رهمحمد  تـــج|ره |لق|
4o5285حقوق |لمنصورهحس محمد حس محمد مو
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدزي|د |لسيد ع عليم رم|ده765292
26o727صيدله طنط| جم|ل عبــــد|لمعز ع
2|67|oرهمحمد |يمن عزتـــ عبــــد|لحميد عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد أنور عبــــد|لر|زق عبــــد|لمطلبــــ عبــــد 529454
طبــــ بــــورسعيدبــــسمه ح|مد محمد ح|مد |بــــو ريتـــ2|6855
حقوق |ل|سكندريهمرو|ن ي| عبــــد|لمنعم |لبــــن|475366
لسن ع شمس|ك|رول حن| مكرم عبــــد |لسيد سعد625545
9|25o2 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديوجدى محمود |حمد محمود
|564o|حقوق حلو|نخ|لد مصط مخيمر عطيه
534o93| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه عبــــد|له|دى محمد متـــو
5o8o3o |تـــج|ره طنط|رو|ن |حمد محمد ه

254|oلسن ع شمس|بــــسنتـــ |نور محمد عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمد طلبــــه عبــــد|  884245
8o529|تـــج|ره بــــ سويفعص|م جم|ل محمد محمد
طبــــ |لم |سم|ء عبــــد|لر|زق شح|تـــه عبــــد|لمعز88|853
5o|6|8 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد حسن
6975ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقي|س عبــــد | ي|س عبــــد | |لقط
62o596 |ن| نزيه صبــــح |لسعد خف صيدله |لمنصورهم
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر رض| حميده عبــــد |لر|زق |لج442658
447o55| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد | فؤ|د مصط ع عبــــد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن عبــــد|لن| محمد سليم|3|825
489937| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمل |لسيد محمد |لسيد عبــــد |
طبــــ |ل|سكندريهسم|ء عم|د حمدى كيل| محمد|5948|5
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كليتـــ حقوق |لم |عمر منتـــ مكرم عبــــد|للطيف855256
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف||ء صل|ح سيد عبــــد |لحليم|55468

7o523||ه |سعد عبــــد |لرحمن عبــــده |لعبــــ ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سعيد محمد |لسيد|337975
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود مصط ه|دى مصط |69978
ندستـــ سوه|جن|دين |س|مه عبــــد|لنعيم عبــــد|لمطلبــــ |92424
4o37o9تـــج|ره طنط|عبــــد | ج|بــــر عبــــد | س|لم
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنجل|ء شعبــــ|ن مصط عبــــد |له|دى623957
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدي|ن| ع|دل |م يوسف682232
تـــج|ره |لمنصوره|ء ثــــروتـــ محمد |لسيد حس ||577|7
تـــج|ره ج|معتـــ د |طأحمد محمد فه فه بــــك 5||624
يم عبــــد |لن| محمد محمود محمد697398 طبــــ |لمنصورهبــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمر عبــــد|لعزيز مر عبــــد|لعزيز277828
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مؤمن سيد أحمد أحمد صقر8|25|4
67786oحقوق |لمنصورهمحمد |حمد رضو|ن غندور رضو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعمرو عبــــد | ج|بــــر عن| 558|54
نوعيتـــ موسيقيه |لم |حسن|ء حسن ح|مد حسن|687|8
ف محجوبــــ حس 843255 تـــربــــيتـــ |سو|نبــــسمله |
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــنس سعيد |حمد محمد حسن|37||69 ك.تـــ. ف للبــــ
85662oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود رمض|ن عبــــ|س محمد
|24o43رهس|ندى سم د |ن ن|شد ندستـــ |لق|

يع49768 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيد محمد عبــــد |لعزيز |بــــو 
|6o294تـــج|ره ع شمسسل|م طل|ل محمد شو ك|مل صقر
5o3824علوم بــــنه|عبــــد |لرحمن رمض|ن مصط محمد ع
35535oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدين| خل|ف سعيد |حمد
زر|عه ع شمسمل رش|د كم|ل عبــــد|لوه|بــــ|773694
679o64 يم |لدسو |لدسو |لوي تـــج|ره |لمنصورهط|رق |بــــر|
6o7962تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نرم محمد |حمد عجرميه
رهمنه  |ء مدحتـــ |م حس 7228|2 تـــج|ره |لق|
6287o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|م محمد محمد عبــــد|للـه
د|بــــ |لمنصوره|م| محسن عبــــدربــــه حسن جميل|684838
89o|oo طبــــ بــــيطرى |سيوطم|رتـــ | |سحق وليم |سحق
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد |ر محمد جل|ل |حمد مرد|ن763696
نوعيتـــ بــــنه|م منصور مندى منصور6|6|35
وف|تـــي| مجدى عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد3|||32 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
33|o5oيم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|زينبــــ ع|بــــدين |بــــر|
33o488صيدله |لزق|زيقبــــسمتـــ جم|ل |لسيد محمد |لم|لح
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىم| عبــــيد سعد ع |827648
5o9236علوم |ل|سكندريهمحمد نبــــيل عبــــد|لحميد محمد عقيلتـــ زيد

3o|28ره|مريم عل|ء يونس يونس د|بــــ |لق|
338|o6معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد ع|دل صبــــ طه محمد
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52o824تـــج|ره دمنهوررضوى يوسف ص|لح يوسف |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء محمود |لسيد فتـــوح مهدى|8829|4
يم رمض|ن |لسيد||69454 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء |بــــر|
6o3573|طبــــ |سن|ن |لمنصوره|ء حس بــــدير أبــــوزيد
|3273oتـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنور| محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لبــــر
8o2738|طبــــ |لم |يه محمد محمد رمض|ن
تـــج|ره كفر |لشيخن|دين |لسيد محمد محمد عثــــم|ن  442645
|د|بــــ طنط|س|ره عبــــد|لعزيز فه محمد مو||2664
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم |س|مه |لبــــكرى حسبــــ ||36|25
تـــج|ره دمنهورمحمود |حمد فوزى محمد492665
|4o335| تـــج|ره ع شمسم|رول م|جد من رفله ن
يم|343332 تـــ محمد |حمد |بــــر| د|بــــ ع شمس|م
صيدله |ل|سكندريهم | |يه|بــــ حليم ن ف|م94|475
يم|6732|| م محمد محمد |بــــر| رهد ندستـــ |لق|
3635o5ره|س|رتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ ق|سم سيد د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر حس|م |لدين عبــــد |لغ محمد692|2|
6o769|تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن محمد حسن |لصفط|وى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسشيم|ء |حمد |بــــو |لحديد ع 8||354
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|شه|بــــ |لدين مك|وى ص|بــــر مك|وى83|49| ل|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد يوسف عبــــد |لسل|م محمد||3|38
88o4|o ح|ن ف صل|ح  طبــــ |سيوطمحمد |
4o7232| د|بــــ |ل|سكندريه|يه محمد خلف مر
6o48o9 بــــي صيدله طنط|تـــ ع|دل عبــــد |لجليل |ل
صيدلتـــ |سيوط حمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لق|در محمد889446

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد جم|ل |لدين محمد كليبــــ|43286
75o564يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود يح |حمد |لعربــــي ل|ك|ديميتـــ |لم
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صل|ح شعبــــ|ن عي |494572
يم عبــــد |لسل|م محمد شعل2787|4 |د|بــــ طنط|وق |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لرحيم عبــــد ||3|59|
4o|7||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يثــــم محمد |م سليم|ن عم|ر
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهن|در |لسيد عبــــد |لعظيم |حمد عبــــد|424628
8989o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ عبــــد|لن| بــــخيتـــ محمد
4o9|55د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|رضوى رض| ع محمد |لج|ريه
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد محمد حسن عبــــد |لحكم|683623
42784o|تـــربــــيتـــ طنط||ء محمد صبــــ ع |لنج|ر
لس |ميل فرح|تـــ رزق |625493 ندستـــ |لزق|زيقك
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد حميده محبــــوبــــ عثــــم|ن قوشه686535 م |لع| 
7o8896ف ف عبــــد |  تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد | |بــــو 
ه محمد محمد عبــــد ||4228| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن رفعتـــ حل شكرى773|3|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|ن صفوتـــ بــــل|مون م| |833325
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ره|ن|دين نبــــيل عبــــد |لكريم ع69|33| د|بــــ |لق|
5|9o4تـــج|ره بــــ سويفبــــديهه |بــــو بــــكر |حمد ك|ظم |سم|عيل

893oo6 تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لو عبــــد|لعزيز سليم|ن
معهد ف ص طنط|نوره|ن خ|لد عبــــد |لبــــ| درويش434724
9oo524 ى لطيف بــــش|ى تـــربــــيتـــ سوه|جفيبــــى ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه |لسيد سليم|ن عبــــد |لجو|د غز|ل247973
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء خ|لد عبــــد|لعزيز |بــــو|لن8|2664
|2oo8oتـــج|ره ع شمسنوره سعد |لسيد سعد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىكريم سيد دسو محمد839453
يم حسن محمد|76825 علوم |لعريشبــــينه |يمن |بــــر|
84o842|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء محمد ص|بــــر رمض|ن
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسميه سعيد سليم|ن محمود46423|
68o659| ه محمود |حمد |لعدل ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
83oo68نوعيتـــ فنيه قن|عو|طف حل بــــك بــــطرس
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمود |حمد محمد س|لم|774786
4o5|o3حقوق |ل|سكندريهعمر |حمد |لسيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
معهد ف ص بــــ سويفس|مه |حمد عبــــد|لمحسن محمد|852922
رهدير ع نور |لدين تـــوفيق38642| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
25||7o| ف |حمد |لم|ل كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نحمد |
896o58|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء |حمد فتـــ |حمد
يم |لتـــه|638224 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد مجدى إبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء زكري| سعيد مصط سليم|ن|348784
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم ي| نبــــيه ن|شد7393||
69o986|ثــــ|ر د |ط|ريج محمد مسعد محمد |لديبــــ
|6646oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسمر محمد عبــــد |لسل|م يوسف
|64o48|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد سيد |حمد |لص|وى|
معهد ف ص بــــ سويفتـــسنيم عبــــد|لنبــــي جم|ل عبــــده|4|5|8
4o3926| يم يم |سم|عيل |بــــر| تـــج|ره دمنهورمحمد |بــــر|
7825o|حقوق |لمنصورهمصط |لسيد عبــــد |لبــــ|سط وف| سليم
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء ه| محمد عطيه|777335
4592|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحأحمد ع|طف جمعه سليم|ن محمد
تـــ نج|تـــى كم|ل |لدين |لعر| |325978 د|بــــ ع شمس|م
|4|7oo رهعبــــد | س|مح عبــــد | عبــــد |لغ د|ر |لعلوم ج |لق|
ره|عبــــد |لرحمن ح|زم ص|لح فرج |4776|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|5o428|رهحمد عل|ء |لدين فتـــ محمود ندستـــ |لق|
كليتـــ حقوق |لم | |ر سعيد عبــــد|لنعيم ص|لح857566
يم عوف6|5|24 ره|رح|بــــ محمود محمد |حمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ه |سم|عيل |لسيد |سم|عيل|228479 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
524o9o|علوم ري|ضتـــ طنط|يم|ن ج|مع |بــــوزيد |حمد
يم حج|زى عبــــد|7275|5 تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم |يمن محمود |حمد98||76
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34o769ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقبــــسمتـــ عبــــد|لن| محمد |لبــــكرى عبــــد
تـــج|ره |سيوطدع|ء مجدى عبــــد|لرحمن محمد  7|8773
ه سعيد |لسم|ن حس |||8339 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م
د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء محمد عبــــد |لع|ل |لعبــــد |لسيد|928|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رين| مر|د ج|بــــر تـــق|وي24494

لسن ع شمس|نوره|ن صل|ح محمد جم|ل حس 62943|
7o73o2|د|بــــ |لمنصوره|مل ي| محمد |حمد عثــــم|ن
معهد ف ص |سم|عيليهندى صل|ح |لدين محمد |لهندى |لزملوط9|7678
5o7545| يم عبــــد علوم |ل|سكندريهلشيم|ء عص|م |لدين إبــــر|
تـــمريض أسو|نسم|ء عل|ء |لدين حسن تـــوفيق|848765
|2382oرهرضوى مصط |حمد ع عل|ج طبــــي |لق|

تـــج|ره بــــ سويفسل|م شعبــــ|ن عبــــد |لخ|لق محمد|59776
634o6|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م |حمد ص|دق تـــم|م

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــيم محمد |يه|بــــ |حمد شح|تـــه6294|6
د|بــــ بــــ سويف|ه|جر مصط ع عطوه59632

وف|تـــبــــ|نوبــــ محسن كم|ل ميخ|ئيل|334252 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
9o|69يم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم مجدى ف|روق |بــــر|

د|بــــ |لزق|زيق|منه | محمد س| عبــــد |لرؤف9|6267
يم675|33 |د|بــــ بــــنه|محمود نص محمود |بــــر|
4535o8| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد مصط |لسعيد |حمد|لمن
حقوق |لمنصورهحمد |لدسو ح|مد بــــش|ر|677752
رهدع|ء |حمد محمد |حمد 878954 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء خ|لد عبــــد |لمنعم |حمد48955|
زر|عه مشتـــهرمريم حس يونس محمد سليم|ن|34568
يم ش| 669|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن |حمد |لحسي |بــــر|
85o5|3معهد ف ص |سيوطم|زن ع|طف حس عمر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن| محمد حس محمد |لخ |وي725|34
25o2o5ل|وى عبــــد |لعظيم عبــــد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه عم|د |لم
4294o3 طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد محمد صل|ح |لدين |لسيد فضل
نوعيتـــ |لمنصورهعبــــد |له|دى |حمد محمود ع699675
يم487764 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد وليد محمد محمود |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهرن| محمد |لبــــ|ز ع |لمحمودى7998|7
د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح محمد عويس488395
769o3oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن مسعد س|لم|ن محمد سل
4||o32د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى سعد محمود |لجز|ر|
7|62o9|يم مسعد عنتـــر |لمغ|زى تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م سعد حسي عطيتـــ638439

|5o62| ندستـــ ع شمسحمد ط|رق محمد |م
443o29|ه خ|لد ع سل|مه |لجمل د|بــــ كفر |لشيخ|م
وز رض| أحمد زكري| كونتـــ479357 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــف
حقوق |لمنصورهس|رتـــ سل|مه عبــــد|لو|حد محمد سل9|4966
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6o896كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط عيد مصط |حمد
9|o796  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جي| محمد حس|م |لدين |نور ع| 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلشيم|ء محمد محمد مصط |لغريبــــ|9365|6
رهمحمد عبــــد|لحكيم دي|بــــ محمد545|22 تـــج|ره |لق|
7|256oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره مجدى عثــــم|ن محفوظ
تـــج|ره |سيوطف|دى ممدوح جوده مرزوق 884578
9oo29| تـــربــــيتـــ سوه|جكريم |حمد عبــــد|لمجيد |حمد
يم عبــــد |لبــــ| 4446|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|آيه س| |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق محمد عطيتـــ محمد |لدبــــيس749|34
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسمر خ|لد عبــــد |لع| |بــــو حشيش|698|5
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|رض| محمد |لمتـــو |لمتـــو ضيف9292|6
ف مصط عثــــم|ن7438|2 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ن|دين |
6o7762ري|ض |طف|ل |لمنصورهم |يمن ذ حج|بــــ
4o4287|تـــج|ره |ل|سكندريهيه|بــــ محمود |لسيد |حمد رجبــــ
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد ف|روق عبــــد |لحميد |لص| قريطم987|54
تـــج|ره سوه|جح|زم وحيد متـــو محمد272369
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نريه|م ع|طف محمد شكرى س|لم3388|2
6o3448تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نشوى كم|ل عبــــد |لعظيم |لسيد سليم
6o5355رى تـــج|ره |لمنصورهن|دين عمرو حمزه محمد |ل|ز
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد | ع حسن ع محمد2|7775
6o|o|oيم |حمد غلوش لسن ع شمس| محمد |بــــر|
ش|م مح |لدين محمد بــــيو329659 تـــربــــيتـــ بــــنه| |ر 
علوم طنط|روى عبــــد |لر|زق ح|مد محمد حبــــسه|432655
معهد ف ص بــــ سويفكرستـــ |سحق مسعود صبــــح9|8588
76o3|9|يم يم محمد |بــــر| معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسسل|م |بــــر|
22o8o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل س|لم |حمد زيد|ن مدخل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد طلعتـــ |لسيد محمد خ|طر|85||78
يم محمد جل|ل محمد |حمد|523343 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــبــــر|
27o||6| طبــــ |سن|ن طنط|بــــ|نوبــــ ز سليم|ن سعد مو
صيدله |لمنصورهمنه | عص|م لط جمعه |لدسو 682358
ف عبــــد |لعزيز عيد عزوز39|44| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىندى |
6324o4 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسنبــــأ نجيبــــ مصط مصط
تـــج|ره ع شمسيف سيد عبــــد |لرؤوف عبــــد |لمع |8|35|
|2o798وف|تـــم|زن ي| صبــــ |حمد رمض|ن معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ش|م حسن |حمد محمد ع |77976 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسه 
د|بــــ |لزق|زيق|ي|تـــ ع|دل رجبــــ عبــــد|لكريم|464|64
8o4486علوم |لم |ند محمود سيد عبــــد|لحفيظ
7755o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مصط عبــــد |لكريم محمد
غ|78692 يم  نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم |س|مه محمود إبــــر|
8o239oنوعيتـــ |لم |مرو|ن |حمد عبــــد|لقوي تـــوفيق
زر|عه |لمنصورهبــــه شعبــــ|ن عوض |لسيد |لبــــكلتـــ|69288
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يم |حمد|3889| رهسل|م |حمد |بــــر| ندستـــ |لق|
8o|o47ف محمود محمود نوعيتـــ |لم |زينبــــ |
3|5o25تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسصل|ح ع عبــــد|لرحيم ط|يع
757o98|ه سعيد محمد محمود عثــــم|ن تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
علوم طنط|حسن محمود معوض حسن |لبــــربــــرى8||424
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسفريده خلف عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز ح436739
69|68oتـــمريض |لمنصورتـــ نوره|ن محمد محمد |حمد |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ض |لسيد غريبــــ |حمد|75576
|2689oتـــج|ره ع شمسسيف |حمد مصط |لبــــرك|وى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|كريم صل|ح محمد عبــــد|لغ مختـــ|ر446696
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |لسيد فرج سيف |لن6|89|4
يم |حمد عبــــد|لحكيم ع |4562|8 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــر|
ه سعيد حن محمود7|||26 نوعيتـــ |شمونسم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن محمد جم|ل محمد سم محمود قطبــــ322697
779oo|معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء |نور محمد سعيد
معهد ف ص طنط|حسن عبــــد | |حمد عبــــد |لحميد خ 443522
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآل|ء محمد محمد ف|روق عبــــده|62625
|د|بــــ بــــنه|محمود خ|لد عبــــد|لرشيد س|لم زيد|ن39||33
يم حسن|898568 يم ع|طف |بــــر| معهد ف ص سوه|ج بــــر|
326|4oحقوق |لمنصورهه|جر صل|ح |لدين محمود محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|صف|ء ربــــيع |لسيد عبــــد|789|64
68o86o|حقوق |لمنصورهحمد عبــــد |لرؤف محمد ع يوسف
6777o8 تـــج|ره كفر |لشيخمه|بــــ محمد عبــــد |لق|در |لبــــ|ز |لزي
6o59||حقوق طنط|حمد محمود رضو|ن عبــــد | |بــــو شوشه

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد|لوه|بــــ محمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ حس |5636
ف بــــسنتـــ يوسف676745 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــ|سم |
84o8o6تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه محمد محمد |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نوره|ن كرم حس محمود832244
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم عزتـــ |حمد محمد|66234|
لس يوسف ع|بــــد يوسف  895269 تـــج|ره سوه|جك

84oo2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد |لرحمن عص|م ص|لح محمد
4762o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مريم خ|لد ج|بــــر عبــــد |للطيف محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|ريز شنوده |ل شنودتـــ48497|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن ع محمد ق|سم|24252
5|79o4يم |لسحم معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء |لحس رف| |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رجبــــ محمد |حمد|258934

65|6oتـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء عبــــد |لغف|ر ذ عبــــد |لغف|ر
85o8|||معهد ف ص |سيوطم| عبــــد|لفتـــ|ح محمد سيف |لدين

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|رح|بــــ عبــــد |لعظيم ع محمود5|585
لس طلعتـــ سليم|ن خليل|58||3 وف|تـــك وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2|4o72ف |لسيد عبــــد|لحليم صيدله ع شمسريم |
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|42o3oلس ع|دل ر|شد سيف وف|تـــك وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|o99oد|بــــ طنط|من|ر |حمد صبــــ بــــكرى|
8|o845رمس عبــــد|لسيد كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويففيلوبــــ|تـــ ع|دل 
تـــربــــيتـــ دمنهورآل|ء رض| |لسيد |بــــوعجور497329

ندستـــ |لفيوم|ء محمد صو محمد|72647
رتـــ|ل |ء محمد ي|س عبــــد|لحليم53|2|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
248o93 معهد ف ص بــــنه|بــــيس|ن محمد عبــــده مغ|وري ع
8|94o7د|بــــ |لم |مريم روم| رشدي عج|يبــــي|

علوم ري|ضتـــ |لفيومكريم محمود محمد ن|دى |لغمرى66279
339o62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى |حمد |لسيد محمد نور
د|بــــ د |ط|د | فوزى محمد سليم عبــــد |لرحيم926|62
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رض| محمود بــــل|ل|256392
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردع|ء أحمد محمد أحمد محفوظ4|48|5
5o5968تـــج|ره |ل|سكندريهس|مح جمعه سعد عبــــد| محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|نور| عفي محمد ع 832277
88o9o8 تـــربــــيتـــ |سيوطرض| ع محمد فر|ج
زر|عه |سيوطحسن محسن حسن مج 98|9|9
|34oo2|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد محمود عبــــد |له|دى سعد حج
|3|o5o|وف|تـــبــــ|نوبــــ ع|طف رأفتـــ سل|مه وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6865o8ندستـــ طنط|عمرو محمد |لصديق محمد ص|بــــر
تـــربــــيتـــ دمنهورس|ره عبــــد|لعزيز |بــــوبــــكر عبــــد |لجيد بــــرك543323
يم ع|875|62 تـــج|ره طنط|س|مح |لسيد |لحم|دى |بــــر|
758o|2| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسليم|ن عبــــد | سليم|ن عبــــد
334385| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد محسن محمد بــــر
34o287ف عم|ره محمود صيدله |لزق|زيق |
78|6o9|صيدله |لزق|زيقي|تـــ و|ئل فوزى |لسيد
يم26438| وف|تـــ|محبــــ سعيد مرقص |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق بــــنه| |ر ع عبــــد|لرحيم |حمد |بــــو رزق3|3487
زر|عه |لمنصورهيم|ن مصط محمد |بــــو زيد|687984
7|o962|نوعيتـــ |لمنصورهحمد مو مو محمد خ|طر
هنور|ن عمر|ن عبــــد|لرحيم ع239396 نوعيتـــ ج
ندستـــ أسو|ندين| محمد عبــــد|لحليم عبــــد|لمقصود335925
ندستـــ |لزق|زيقمحمد م|جد صل|ح |لسيد777545
48o392| يف محمد سعيد عبــــد|لمجيد د|بــــ كفر |لشيخ|عمر 
تـــج|ره ع شمسنسمتـــ |لسيد عبــــد|لحليم |لسم|ن358645
4|6o64د|بــــ |سيوط|سه|م حل عطيه |حمد ليمونتـــ
يم ع شلبــــى638775 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسمه |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء عص|م |لدين سعد | |سم|78|48
طبــــ حلو|نرح|بــــ نور |لدين محمد نور |لدين  922724
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد خ|لد محمد رشو|ن محمود487657
2427o2لسن ع شمس/ري|ضتـــ|خ|لد صل|ح محمود ح|مد
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رتـــ|وق حس عبــــد|لع| حس 359585 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مصط |يه|بــــ مصط ح|فظ646763
معهد ف ص |سو|نيوسف صل|ح محمد |حمد848758
بــــ3|6752 بــــي |ل تـــج|ره |لمنصورهندى |س|مه |لسعيد |ل
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء |لسيد محمد عبــــده|627435
|د|بــــ طنط|من|ل |حمد |لسيد فتـــوح حس 434783

رهعبــــد | سعد س|لم عبــــد ربــــه |لقو|س6672| تـــج|ره |لق|
ره|يم|ن محمد ص|لح محمد|43364 د|بــــ |لق|

يم شح|تـــتـــ |سم|عيل شح|تـــه عبــــد 99|444 زر|عه كفر |لشيخإبــــر|
27|o83كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسع|د محمد |حمد عبــــد |لكريم شتـــلتـــ
6o823o|د|بــــ طنط|ي|سم محمود محمد |غ|
8o5528يم علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــ شه|بــــ |حمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|عمر خ|لد بــــدير |لسيد عطيتـــ7225|4
339995| طبــــ |سن|ن طنط|م| مجدى يوسف ح|فظ متـــو
ري|ض |طف|ل |لمنصورهحسن|ء محمد طه |لسيد |لعو|د|25|69
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد سليم |حمد |بــــو ليله|764997
7o4269ندستـــ |لزق|زيقعل|ء |لسيد محمد |حمد
د|بــــ سوه|ج|بــــسمه عبــــد|لل|ه عبــــد|لسميع ضيف 897235
7785o8|د|بــــ |لزق|زيق|سل|م محمد عبــــد |لجليل محمد
تـــج|ره بــــنه|لسيد |حمد |لسيد محمد يونس|9|3563
|2|82oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف مدحتـــ محمد عبــــد |لحكم |لمليح
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع|طف |لسيد محمد جعفر8|85|4
836o7||يم حسن مصط محمدين طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
يبــــ حن 886379 يبــــ حن و بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نو
حقوق |لزق|زيقعبــــد | سليم سليم|ن س|لم6|7696
34oo3|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرن| صل|ح |لسيد عبــــد|لخ|لق رزق
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخد| | رض| |لمر |بــــو |لعبــــ|س497268
|53o72ره|ع نبــــيل سعيد محمود د|بــــ |لق|
5o8947| ل| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل|م عطيه رجبــــ عطيه 
69o768 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر حس محمد حس
وف|تـــ|حس|م حل محمد عبــــده حسن 2674|3 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
77o39o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد سعيد محمد صقر
ف |لسيد |لهندى|785|42 حقوق |ل|سكندريهحمد |
زر|عه دمنهوريه ع|دل عثــــم|ن فؤ|د|774|52

يم |حمد محمود45544 ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد |لرحمن |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
7o779||تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |حمد حل |حمد |بــــو |لمع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم محمد محمود عبــــد|لغ 879428
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ح|مد ق|عود محمود ع 834389

4o936صور ى |لسيد عبــــد |لسميع  معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــ
ف عبــــد |لمنعم عطيه32766| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | |
478o9|نوبــــى محمد يم |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهند| سعيد |بــــر|
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ي فوزي محمود|877|8 معهد ف ص بــــ سويفنور| خ
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــسمه ي| عبــــد |لخ|لق مر خميس39492|
ين| رفعتـــ مقروفه سلم|ن355726 رهف تـــخطيط عمر| |لق|
7oo338تـــربــــيتـــ |لمنصوره|مل رمض|ن جوده |سم|عيل |لسق

علوم حلو|نريه|م ر|فتـــ سعد رمض|ن52545
يم |لنج|ر576||5 |د|بــــ طنط|حمد محمود حموده |بــــر|
يم عبــــد |لع|444967 يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخبــــر|
ور ص|لح245979 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم |لدين محمد عبــــد|لش| عبــــد|له86|837
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهع|ئشه محمد ص|بــــر |م 756768
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |حمد حسن عبــــد|لبــــ|سط|7|3386
رهيم عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ |م لقوشتـــ43|6|| علوم |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنيه محمد عبــــد|لجو|د محمد||82648
7o5453|تـــج|ره |لمنصورهحمد جم|ل محمود محمد |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أحمد سل|متـــ |لبــــط|ط528897

|74o|لسن ع شمس|بــــه محمد |لسيد محمد
348o36طبــــ بــــيطرى بــــنه|مصط محمد |حمد محمد
854ooo|نوعيتـــ |لم |حمد محمود حس محمود
7|25o9 يم محمد ع رى |بــــر| د|بــــ |سيوط|جه|د عثــــم|ن ز
4o7573| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن عمربــــن |لخط|بــــ ع ع عبــــد
2288ooرهسع|د ع|دل محمد عزتـــ محمد حمدى تـــج|ره |لق|
رهحمد عبــــده ك|مل حس |242589 تـــج|ره |لق|
6968o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد سعد |حمد رفعتـــ محمد
هح|مد يوسف ح|مد خليفتـــ34636| نوعيتـــ ج
ش|م محمود عبــــد|لو|رثــــ5485|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل 
ف |لدين428|25 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومع لط رمض|ن 
ندستـــ بــــلبــــيسحمد |حمد |بــــوزيد يوسف |لشحنه||63468 ع| 
7oo9oحه وفن|دق |لفيومسعد|وى مسعود عبــــد |لعليم سعد|وى| 

تـــج|ره ع شمسيوسف محمد حس |حمد عقبــــ |لبــــ|بــــ3886|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه |حمد عبــــد| محمد67|264
حقوق طنط|محمد تـــوفيق محمد تـــوفيق عبــــد |لع|ل6|4492
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لحميد عبــــد |ل|له عبــــد |لحميد47228|
7o6398بــــي عوض تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ صل|ح محمود |ل
|465o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نند محمد عبــــد |لفتـــ|ح عطوه
9o6|55|تـــج|ره سوه|ج سل|م عيد كريم عبــــد|لع|ل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عص|م فوزى خ|لد محمد خليل7|3326

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفندى حمدى محمد عبــــد |لعزيز96833
رتـــ|سع|د |س|مه ربــــيع عفي 642|5| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4|o72|د|بــــ طنط|وعد محمد محمود خط|بــــ|
262|6|| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م محمد |بــــو|لمجد ع
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|نور أس|متـــ عوض ستـــيتـــه5248|6
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ش|م عفي |سم|عيل رضو|ن|3|263 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نرم 
484o57| د|بــــ دمنهور|منه | محمد ف|روق عبــــد|لسل|م
|2o796ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|ريو ع|دل محفوظ |ثــــن|سيوس
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نف|طمه محمود حس خليفه845235
62639o| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيري جورج نجيبــــ عط| |

رهعبــــد |لو|حد محمد عبــــد |لو|حد محمود23449 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o3372 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــكريمه مصط رمض|ن مصط حس
ندستـــ |لم |محمد جم|ل سل|مه محمود8349|8
45336oزر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمع|ذ وليد شعبــــ|ن |لسيد |لسيد حطبــــ
77|574| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه |حمد محمد مو
62|o33معهد ف ص بــــور سعيدندى مدحتـــ ع عبــــد ربــــه أحمد |لمد|ح
6o967|ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــتـــس|م |لعبــــد عبــــد |لع| عبــــد |لع
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد يح بــــل|ل عل|ء |لدين|68|84
تـــج|ره |سيوطعم|د جوزيف صدر|ك بــــش|ي859497
68o4|4تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محسن |لسيد عبــــد |لعزيز
علوم |ل|سكندريهع |ء ع|طف ع عص|ف |666|5

5o|27تـــربــــيتـــ بــــ سويفزي|د |حمد ع طه
27oo24ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــفتـــ محمود |نور عبــــد|لفتـــ|ح غنيم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد ض| محمد عبــــد|لل|ه|836872
22o249صيدله ع شمسمصط محمد ع|رف |حمد
تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر طه |حمد ع 47|898
|ء م |لدين |حمد عبــــد|لسل|م898837 طبــــ سوه|ج  
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره محمد طلعتـــ |لشوريتـــ9456|2
د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |م|م |سم|عيل محمد234359
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد كرم ص|لح |بــــو ع|شور492|25
يف|439329 تـــج|ره كفر |لشيخ|ء خ|لد مصط محمود 
حقوق ع شمسمصط محمود بــــخيتـــ عويضتـــ34687|
وف|تـــ|ن محسن عبــــد |لعزيز بــــ|ش|658|6| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد جم|ل حسن عبــــد |لتـــو|بــــ57723

طبــــ ع شمسس|ره ك|مل |لسعيد ك|مل386|62
ندستـــ |ل|سكندريهزين |لدين لط ج|د حن 446878
|65|5oبــــ محمد |حمد حسن خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|ره |بــــو د

تـــج|ره بــــ سويفر| | ن| رمض|ن عبــــد |لرحمن26|64
24723oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد ع|دل محمود |لسيد
4|o877تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم محمود  |ء محمد سليم|ن
82o64|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لصبــــور
6o8289|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسأمنيه ن|فع |م |لسج
69o353ف فوزى عبــــد |لعزيز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور| |
4|o946ر ره|ه|يدى ط|رق |لسيد |لمط| عل|م |لق|
44|583| صيدله |ل|سكندريهسم|ء |لسعيد مصط مو
3568o9د|بــــ |سيوط|ع |ء عم|د |لدين محمد عبــــد|لرحمن

Page 4940 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسل|ء |حمد ك|مل مرزوق|354759
63472oندستـــ |سيوطجرجس نبــــيل جور جرجس
448|o|علوم ري|ضتـــ دمنهورندى عص|م محمود س|لم محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|مل سيد محمود |حمد|5654|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديدع|ء ع|دل غز| عطيه827567
معهد ف ص بــــنه|شيم|ء حسن حسن عبــــده252539
75o552ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسيف |لدين |لسعيد محمود أبــــو سبــــع
7||o53تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر |لسيد |لسيد |لبــــدوى نور |لدين
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مجدى ك|مل عفي ||33766

رهثــــن|ء سم عبــــد |لو|حد محمد55|28 تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ  رش|د |لسيد مأمون |لعدوى687469
259|oo|ندستـــ |سيوطحمد شعبــــ|ن ع عبــــد|لو|سع
64o793 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمعتـــز |س|مه محمد محمد عبــــد |لغ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى محسن عبــــد |لستـــ|ر حسن39773|

6896oرهمحمد مصط |حمد عبــــد|لمقصود طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ي| عيد مصط بــــدوى684773
8|335oتـــج|ره بــــ سويفحم|ده عبــــد|لوه|بــــ سيد محمد
صيدله حلو|نمريم محمد محمد محمد حل 24675|
9o45o| ندستـــ بــــ سويفحمد شعبــــ|ن سعيد ع

5o69o|د|بــــ |ل|سكندريه|د | سليم|ن ص|لح سليم|ن
|4|o87ديه ش|م محمد زغلول ع محمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو 
د|بــــ |سيوط|ش|م عبــــد|لبــــديع محمد ربــــيع عبــــد|2||882

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لعزيز جم|ل عبــــد|لعزيز جبــــر57||4
5o55|5تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد ع|طف محمد محمد عبــــد |لمنعم
م |حمد شح|تـــه محمد مهر|ن|44539| رهد ندستـــ |لق|
3429o2حقوق ع شمسبــــ|سل ي| محمد عبــــد|لسميع
ش|م |حمد جمعه حس|ن45|342 تـــج|ره ع شمسه|يتـــي 
4o443oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحس|م |لدين مصط سيد أحمد |لعمر
يم|353734 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عم|د ص|بــــر محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|كريم خ|لد محمد  محمود عويضتـــ444553
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــ لط |حمد محمد828469
499|5oتـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء خ|لد ع محمد
تـــربــــيتـــ |لم |تـــسبــــيح شح|تـــه محمد تـــوفيق2|38|8
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود ي| عثــــم|ن عبــــد |لو|حد عبــــد 684597

86o|4|يم كليتـــ |أللسن ج أسو|نيم|ن محمد حسن |بــــر|
3|24o7ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد رض| ه|شم ح|مد
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد محمد عبــــد |لموجود م| |766833
د|بــــ ع شمس|سميتـــ فتـــ س|لم عبــــد|لمجيد354862
يم |لمنصورى|76262 ندستـــ بــــور سعيدمحمد حس حسن ع |بــــر|
يم محمود محمود53464| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|جر |بــــر|
7o5732ف من |حمد ندستـــ كفر |لشيخمحمد |
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6o54|6ق ف |لسعيد عبــــد|لرحمن |ل ثــــ|ر |لفيوم|ند |
2562oo| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد محمود عبــــد|لحميد سيد
ندستـــ بــــنه|مصط ص|لح مصط حسبــــ |257956 كليتـــ 
ش|م محمد جم|ل |لدين حمد|42384| تـــج|ره ع شمسفرح 
7738o8لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|محمد |لسيد ع محمد
6o365oتـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عبــــد | محمود محمد |لمرع|وى
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مجدى عبــــد |للطيف محمد نخ|له762296
د333837 ف عبــــد|لفتـــ|ح مج| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|جم|ل |
يم عبــــد |للطيف694989 يم ع |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طمريم |بــــر|
|د|بــــ |لم |ه|دي |حمد عنتـــر محمود6735|8

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طيم| |حمد محمد عبــــد |لرحيم3977|
6o627oكليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمود جم|ل |لدين عبــــد |لرحيم |سم
|5376oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن مصط مو عبــــد |لق|در
|3o875|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مصط |سم|عيل محمود

4|26oره|ر|مه محمود دسو خليفه د|بــــ |لق|
6|o|98|تـــج|ره طنط|نرم محمد سكر|ن |لسبــــ
تـــربــــيتـــ سوه|جول|ء و|ئل |لسيد ح|رس 27|897
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــجه|د مصط محمد ح|فظ حسن 6|3424
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمه| محمد محمود ص|لح 887265
تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ عربــــي يح محمود8573|3
يم محمد محمد |لرشيدى637225 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيتـــ |يمن |بــــر|
ندستـــ ع شمسديل عم|د محمد سعيد22589|
نوعيتـــ |سيوط  حمد محمد عبــــد|لر| عبــــد|للطيف879735
تـــج|ره طنط|م|دون| سم محبــــ |م لو|يه442889
يم شتـــ| مر شوشتـــ|8957|4 تـــج|ره كفر |لشيخحمد |بــــر|
8o9|4|تـــربــــيتـــ |لم |تـــسنيم |لسيد محمود عبــــد|لعزيز
69oo24|ه صديق |بــــو |لعزم صديق معهد ف تـــمريض |لمنصوره م
طبــــ |لزق|زيقمن|ر جوده محمد يوسف محرم694673
26o99oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره س|مح عبــــد|لحميد رمض|ن
ف عطيه محمد|223226 ره|ف م د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسد | |حمد عطيه يوسف355347
علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عل|ء |لدين حسن محمد|64699|
يم محمد ش|68|3|5 يم عص|م |بــــر| علوم دمنهورإبــــر|
23767oيع |حمد رهغ|ده |حمد |بــــو علوم |لق|

2o|64تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ه| حن محمد
63485o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد رمض|ن |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يح محمد فتـــ حن محمود487489
يم |لحد|د||62356 يم |يمن إبــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |رش| ربــــيع بــــردي محمد6|8546
479o46يم يم ص|دق صديق |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخزي|د |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م جم|ل ك|مل يوسف|4|473|
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4o2554تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم خليفه عبــــد |للطيف عمر
6o25o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد |لرحمن سليم|ن محمد |لرف| سليم|

رهعبــــد |لرحمن سعيد ثــــ|بــــتـــ محمد عبــــيد|4273 ندستـــ |لق|
رهمحمد |س|مه عيد محمود436|22 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |يه محمود ربــــيع |حمد|853423
6o|253يم زيد|ن تـــربــــيتـــ طفوله طنط|د | |لدسو زكري| |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ي| عبــــد|لكريم محمد358457
33o7o3|د|بــــ بــــنه|يم جم|ل محمد محمد |بــــو|لوف|
4o9573تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف أيمن أنص|رى محمد |لسخ|وى
8o3284| تـــج|ره بــــ سويفحمد |بــــو|لعيد شح|تـــه حس
4396ooيم يم |بــــر| طبــــ كفر |لشيخسهيله نزيه |بــــر|

63o39د|ر |لعلوم |لم |نور| محمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|د
26o34|يتـــ|بــــ محمد عبــــد|لمنعم محمود تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|
رهعمر |يه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ ح|مد 3838|2 ندستـــ |لق|
ى56|7|6 د|بــــ د |ط|نور|ن محمد محمد |لسيد |لخ
5o388تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفيوسف ع|طف سيد يونس

77o|63حقوق |لزق|زيقمحمود محمد محروس محمد عبــــد |لجو
تـــ عبــــد|لحميد بــــدوى عبــــد|لحميد ن4672|6 تـــربــــيتـــ بــــنه|م
48|5o2 تـــج|ره |ل|سكندريهع محمد ع دسو مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد عبــــد |لسل|م |نور |حمد طو|له4993|4
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ريه|م حسن سعد كوينه256778
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس | ط|رق صبــــ ع358964
86o2|5نوعيتـــ |لم |جيه|ن نج|ح شو ش|كر
ندستـــ |لم |عمر عل|ء |لدين محمد عطيتـــ |لعدوي8|478|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|منه | ثــــروتـــ عبــــ|س محمد4|8264
9oo93| تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر جم|ل محمد |حمد
معهد ف ص |ل|سكندريهآيتـــ خ|لد بــــدوي رمض|ن |لحلو 5844|5
9oo3|4 عل|ج طبــــي قن|محمد حسن عرفه محمد
تـــج|ره ع شمسمريم جم|ل |حمد عبــــد|لمع4397|2
36|o3| حقوق بــــنه|مرو|ن شح|تـــ |لسيد مصط
38o87تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطزي|د |حمد رمض|ن عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفبــــسمتـــ سعيد رمض|ن حس|ن59698

د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر س|لم محمد س|لم |لسيد489885
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  س|مه ص|بــــر حسن محمد|66|2|9
838oo3|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد ع|طف |بــــو|لمجد ك|مل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد عل|ء عبــــد|لمجيد شعفه277798
صيدله |لزق|زيق|ء عصمتـــ عم|ره حس|ن |635244
7678o2كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمه| |س|مه حمدى محمد سعد
76o|68آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|نوره|ن محمد شعبــــ|ن |حمد
9|o635 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــخيتـــه ع|دل |حمد محمود
ى عبــــد|لغ محمود|347829 علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد ي
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يف جوده |حمد668|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفندى 
ره|عبــــد| محمد عبــــد|لع| عبــــد|لحميد97|234 د|بــــ |لق|
يم |حمد شو مبــــروك محمد|242575 رهبــــر| صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنسمه ممدوح مختـــ|ر ند|622524
6o3o48تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لرحمن فتـــ |م|م محمد
ر حس 6482|2 ر مصط ط| ندستـــ حلو|نط|
2|5o7oوف|تـــخ|لد |حمد |لطرطو |حمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
حقوق بــــنه|عل| مختـــ|ر عر| عيد |لسيد قنديل267|33
علوم ري|ضتـــ |سيوطسيف عص|م |حمد محمد |حمد445242
855o89كليتـــ حقوق |لم |س|ره لملوم |مبــــ|بــــي لملوم
42|o63|يم محمود |لعدوى |بــــر حقوق |لمنصورهيم|ن |بــــر|
63o439ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع رجبــــ حج|ج ع
7|2o44عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم رزق رزق محمد عبــــد |لد|يم
783|o8د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء فتـــ |حمد جمعه سليم|ن
تـــج|ره |سيوط |م محمد يونس |دريس 44|885
حقوق حلو|نعمر ط|رق محمد سم صد 9847||
زر|عه دمنهورعبــــد|له|دى ط|رق عبــــد|له|دى عبــــد|2325|5
يم |سم|عيل4467|2 ندستـــ ع شمسرن| مدحتـــ |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقحمد سل|مه |لسيد ي|س كشك|43||79
4966o|تـــربــــيتـــ دمنهوردين| |حمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحليم بــــرجل
2496|oزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــزينبــــ محمود محمد بــــ|ظه
353o88و|رى وف|تـــمحمود سيد محمد  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
326549| رتـــ|منيتـــ مبــــروك عبــــد|لفتـــ|ح ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

2o7|3ره|يوسف محمد خلف | محمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد سعيد |لبــــطل772554
6o57|7 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عبــــد|لمنعم مر محمد عبــــد|لعزيز حسبــــ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود محمد ن| محمود||73|8
44532oد|بــــ |ل|سكندريه|محمود محمد عبــــد |ل عبــــد |لحميد
48|o|3د|بــــ |ل|سكندريه|مريم رزق من رزق يوسف
8955o3|تـــج|ره سوه|ج  م قدرى |م حسن
89o3|5|حقوق |سيوط سل|م محمد ه|شم مهر|ن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|ره سليم رجبــــ عبــــد |لحميد52893
|د|بــــ |لم |ه|جر خلف سعيد مبــــروك54|822
26872o| نوعيتـــ |شمونلشيم|ء |يمن ح|مد |لخو
437|4oتـــمريض كفر |لشيخعف|ف محمود سل|م ع سل|م
نوعيتـــ |سيوطم | |يمن فتـــ شنوده  876433
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن عل|ء |لدين محمد سل|م4386|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خط|بــــ وفدي سوي 857244
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ني|سم |حمد محمد يسن 7|8964
تـــج|ره كفر |لشيخكريم ع أبــــو|لعل| ع 438438
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد سيد جمعه سيد|45667|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم عبــــد|لنبــــى محمد مصط 4|3554
ف محمد جوده775723 صيدله |لزق|زيقمحمد |
485oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد عص|م ع|دل فوزى مصل
8948o8|د|بــــ سوه|ج| حمد زغلول فؤ|د عبــــد|لع|ل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــد | رمض|ن |لسيد |لفخر| 9|4|27
رتـــ ندرو مدحتـــ ج|بــــر شنوده|234935 تـــمريض |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــآل|ء صل|ح |لسيد عبــــد|لمع محمد622639

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومرضوه جل|ل عبــــد |له|دى جبــــريل829|7
د|بــــ حلو|ن|من|ر |يمن زينهم ذ شعبــــ|ن3|477

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف ك|مل حن بــــيو33435|
معهد ف ص |لزق|زيقدى محمد |لسيد |حمد |لشهيدى395|63
6o||98|ه جم|ل عبــــد|لعزيز |لنج|ر نوعيتـــ طنط|م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| رزق جرجس رزق32526|
|44o46|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم| مصط محمد عبــــد | دويك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لحميد|32||4
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ف|طمه سيد تـــوفيق عبــــد |لعظيم|5883|
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن يوسف محمد يوسف جعفر475686
د |س|مه مصط |بــــو |لعط|4|3||6 د|بــــ |لمنصوره|ن|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ريم حس|م لبــــيبــــ كور| بــــدر266562
6o4677ى رفعتـــ رشدى عبــــده جرجس ري|ض |طف|ل |لمنصورهش
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسن|ء ن| سعد تـــوفيق359832
يم محمد|2|633 ر |حمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|
تـــج|ره سوه|جحسن خ|لد حسن ع  2|99|9
2625ooتـــج|ره بــــنه|محمد مجدى شفيق عبــــد|لع|ل
675o79|ندستـــ |لمنصورهعمر محمد فتـــ س|لم |لسيد غ
679oo4زر|عه |لمنصورهلبــــ مصبــــح معوض محمد |لرمل|وى
عل|ج طبــــي قن|ف|طمه مؤمن محمد عبــــد|لمجيد 898432
428o2oورى صيدله طنط|س|ره عبــــد |لعزيز محمد |لسيد |لج
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــه |لسيد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم754546
معهد ف تـــمريض |لم | حس|م بــــرك|تـــ محمد سليم|ن852745
5o8822عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد محمد ع|طف أبــــوزيد
يم محمد سم سليم|ن عبــــد|لجو265953 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومبــــر|
صيدلتـــ |لم |ي|سم عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لعزيز |حمد9242|8
حقوق |سيوطد | محمدين عبــــد|لعليم ثــــ|بــــتـــ 893625
تـــج|ره دمنهورمحمد مهن| حميد عوض |لف|خري|359|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــغريد عمرو محمد سيد49359|
6o8433علوم |لمنصورهمريم ح|تـــم عبــــد |لعزيز محمد سليم
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نط|رق خ|لد مصط |م|م ع346328 كليتـــ 
يم|424363 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحمد جل|ل محمد طه |بــــر|
بــــي محمد834363 ندستـــ قن|مصط ع |لمغ

ف |حمد بــــند|ري38937 رهيف | تـــج|ره |لق|
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تـــج|ره ع شمسمحمود حم|دتـــ فتـــ حم|دتـــ333528
7|o3|7علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسم مدحتـــ |لعو |لنووى ع غنيم
6382|oد|بــــ |لزق|زيق|عمر ممدوح حسن عبــــد| |لمعد|وى
886|o8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطع|صم ه|شم خليفه عي
تـــج|ره كفر |لشيخزي|د محمد |لسيد |حمد |لوز|ن|9|7|4
رهف|طمتـــ جم|ل محمد ع |لقرم886|34 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسع |ء عرفتـــ شعبــــ|ن ع 9542|3
4o4269|يم حسن فؤ|د محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــر|
6232o4تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــ|ن |حمد عبــــد |لمع محسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مروه رض| ربــــيع محمد شتـــ|تـــ6868|4
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطمحمد محمود ع محمد836424
م|نه9494|5 صيدله طنط|ند| صبــــ عبــــد|لرحمن محمد 

6|6o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدين| صل|ح سليم|ن محمود
يم ك|مل5923|4 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|ر| عمرو سعد |بــــر|
ره|ن|ريم|ن جم|ل ع ح|فظ||53|2 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء |حمد س|لم محمد|337|78
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ |سم|عيل ع محمد |سم|عيل499237
ندستـــ حلو|نمحمد و|ئل طلعتـــ شو ||567|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشه|بــــ |لدين |حمد محمد رأفتـــ93|64|
5o3826زر|عه طنط|ع خ|لد ع عطيتـــ | ع
يم فرج264838 نوعيتـــ بــــنه| جم|ل |بــــر|
معهد ف تـــمريض سوه|ج عف|ف |بــــوزيد ع عثــــم|ن 922369
5|98o5|ى تـــمريض دمنهورسم|ء عزتـــ محمد |لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوق |سم|عيل محمد سليم محمد958|63
د|بــــ |لمنصوره|سميه |حمد عبــــد |لرحيم ج|د678885
تـــج|ره ع شمسيوسف محمود ج|د محمد ع|شور8|373|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد | ربــــيع يونس |بــــو |لعل| مبــــ|رك6252|3
يم س|لم ع |بــــوش|دي|437679 تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
677|36| يم ع يدى |بــــر| طبــــ |لمنصورهحمد ع|دل |لو

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعبــــد |لرحمن محمد فؤ|د عبــــد |لحليم42733
طبــــ كفر |لشيخمه|بــــ |سم|عيل محمد حسن سعيد442334
د|بــــ |سيوط|رحمه سم جمعه عبــــد |757346
8|293o| د|بــــ |لم |حمد محمود محمد ش|ذ|
يم بــــدير ع7|47|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نغم |بــــر|
878o57|ف حسن محمد ندستـــ |سيوط  ل|ء |
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسهيلتـــ منتـــ ص|بــــر عبــــد|لحميد349254
علوم ري|ضتـــ طنط|بــــسمله فريد شو |حمد محمد524258
د|بــــ دمنهور|يوسف |حمد محمد سليم|ن حج|زى492828
رهحمد ف|روق مهدي درويش|86|66| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم|26458 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم صل|ح فريد |بــــر|
3239o||د|ر |لعلوم |لم |سم|ء منتـــ محمد عبــــد|لحكيم
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52o5|5معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ر| | |حمد سليم|ن |حمد|لنج|ر
يم487665 تـــج|ره سوه|جمحمد ع|دل عبــــدربــــه |بــــر|

رهمحمود فرج سيد عبــــد|لع|ل35768 ندستـــ |لق|
ره|م | خليل ص|دق عوض74382 د|بــــ |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم ج|ر سيد مج|ور|4282|
5|oo3oمعهد ف ص |ل|سكندريهمصط محمد أنور سعد ع عم|ر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن |لسيد صل|ح قشقوش249763
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسعمرو جم|ل حسن |حمد حسن758962

رهتـــيس جم|ل عبــــد |لمجيد عبــــد |لمطلبــــ|3838 حقوق |لق|
22o|42 رهعبــــد|لوه|بــــ محمد |س|مه |حمد حس طبــــ بــــيطرى |لق|
68o6o8يم |سم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى |حمد محمد حسن |بــــر|
85o|99تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم | خلف لطيف شفيق
ي صليبــــ5||823 نوعيتـــ موسيقيه |لم |من|ل صليبــــ بــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء مصط ع محمد بــــكر|79|9|4
6o375تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد |م|م عبــــده |م|م

354o48|ي كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن نبــــيل |لسيد خ
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسهيله بــــل|ل عبــــد|لعظيم عبــــد|لسميع264265
85o|78حقوق |سيوطمحمد |حمد حسن |حمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحبــــيبــــ جرجس حبــــيبــــ عطيه|3749|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل|ء ح|مد عبــــد|لعزيز جعفر||437|4
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|زن عل|ء عبــــد |له|دى مصط 67446|
حقوق طنط|زي|د أكرم فؤ|د محمود طلبــــه  |م632||5
4|oo4oحقوق طنط|عمرو محمد محمد صبــــري نور
يد ع886|42 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد كم|ل |بــــو |ل

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر رمزي حموده حموده8235|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |سعد عزتـــ |حمد |لبــــدر|وى سعد 52|688
52o37o تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن|ء سعيد عبــــد|لحفيظ خض
يم784946 يم محمد |بــــر| |لسن |لم |بــــو بــــكر |لسيد |بــــر|
343o7oد|بــــ ع شمس|مصط محمود فتـــ محمود سليم|ن
زر|عه كفر |لشيخحمد محمد |حمد محمد |حمد |لس|يس54|424
6|2o53رى ل|ل |ل|ز تـــج|ره طنط|ردينه مسعد مصط 
8o|o78د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|فرحه ع محمد محمد
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمن|ل محمد |لمتـــو |لمتـــو |لردي 623673

68oo2| علوم |لفيومسم|ء محمود عبــــد |لونيس حس
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــي|سم |حمد |حمد |لسطو |بــــر|772382
ه عي عبــــد |له|دي ع |7|652| د|بــــ ع شمس|م
9|o572 حقوق سوه|جمصط حسن مصط كم|ل |بــــوكريشه
ندستـــ ع شمسم | وجيه |دو|رد سلط|ن29345|
3488o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر وحيد عبــــد|لنبــــي عبــــد|لعظيم
معهد ف ص |سو|نف|طمه حمدي حسن عبــــد|لح|فظ848546
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء د|ود سل|مه مريحيل768975
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حقوق طنط|س|ميه |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح سعف|ن2|7||4
يم عبــــد |لد279638 د |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء يح مج|
8332o4|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنه عبــــد|لعليم سلط|ن حسن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محسن محمد عبــــد |لمحسن سعيد|75297
تـــربــــيتـــ |سيوطفرحه محمود عبــــد|لرحمن عي 883553
طبــــ |لزق|زيقسل محمد |حمد عبــــد |لكريم635432
9o|oo7 معهد ف ص سوه|جمري|نه سم حبــــيبــــ بــــرتـــله
لسن ع شمس|س|ره جم|ل عبــــد|للطيف |لديبــــ259758
يم |لغول767926 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمريم حم|ده محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد خ|لد مس|مح |بــــو|لمك|رم|7538|8
8495o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدل|ء |حمد عبــــد|لسميع |لسيد
د|بــــ |سو|ن|سم|ء حج| سيد مد |844646
تـــج|ره ع شمس|ء |حمد ج|د|لكريم مصط |5364|3
48|oo3د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء عبــــد| محمد حسن ع
54583oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|مع|ذ |حمد فرغ فر|ج محمد
79oo38يم |لضوي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|كريم محمد |بــــر|
822o4|ف عبــــد| عبــــد|لنعيم تـــربــــيتـــ |لم |عبــــد| |
حقوق ع شمسمحمود عبــــد|لع| مر متـــو|32426

2o697رهمصط محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لعظيم زر|عه |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدد | فتـــ حسن |لجر|ي762996
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم ع مصط ع مصط 688338
حقوق |لزق|زيقرغدتـــ فرج عبــــد|لمجيد فرج627453
تـــج|ره بــــنه|رضوى ح|مد |لسيد |سم|عيل92|368
رهنوره|ن ع|دل محمد رش|د محمد42536| طبــــ بــــيطرى |لق|
8o5o6oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهند مؤمن ح|مد عبــــد|لحميد
88825o  تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م فوزى ف|يز عويضه
43o478نوعيتـــ طنط|ي|سم محمد ح|مد حس جعيصتـــ
6o7344صيدله طنط|رف|ء رمض|ن محمد أبــــو|لهيثــــم شتـــ|تـــ
تـــج|ره بــــنه|سل|م خ|لد صبــــ عبــــد|له|دى|327827
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطصل|ح ع|دل مختـــ|ر |لرف|548|35
4377o3|يم سعد فتـــوح عبــــد|لر|زق عبــــد تـــج|ره طنط|بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |نجوي تـــوحيد عيد ع |679|8
ره|ي|سم حس عبــــد |لع|ل شح|تـــتـــ|5853| د|بــــ |لق|
49727o ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دين| عبــــد|لستـــ|ر |لسيد حل
|2|58o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ط|رق محمد محمود
ندستـــ ع شمسم|رك مدحتـــ مكرم حن|84|6|2
64o452| يم ع|طف عبــــد |لرحمن طلبــــه حقوق |لزق|زيقبــــر|
7oo975زر|عه |لزق|زيقس|ره عبــــده محمد محمد |لن|ظر
ندستـــ حلو|نمرو|ن محمد عبــــد|لع|ل |لسيد حسن6526|2
699739| صيدله |لمنصوره|ء عبــــد |للطيف |حمد ع
868o22ي تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــدين| حسن |حمد |لخ
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4||o2oتـــج|ره طنط|س|رتـــ مو فؤ|د |لجز|ر
44o557تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم بــــسيو بــــسيو عبــــد|لرحمن

838ooلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حج|زى سعيد عبــــد |لع|ل عبــــد |لعليم
6o332oش|م محمد سعد نوعيتـــ طنط|زينبــــ 
صيدله ع شمسنوره|ن فتـــ سيد عبــــد|لحليم42||22
78528oه محمد محمد سل|م معهد ف ص |لزق|زيقخ
6o272oح|ن كليتـــ |أللسن كفر |لشيخف|روق وليد ف|روق محمد 
4o4622يم |يوبــــ تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ج|بــــر عبــــد|لعزيز |بــــر|
علوم |سو|نمحمد سيد سل|م محمد864835
4294|oيكل تـــج|ره طنط|مرو|ن عم|د محمود 
828o65يم |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه حمدي |بــــر|
5o98|3علوم حلو|نع |حمد ع عبــــد |لعزيز قنديل

تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد |حمد محمود59967
فنون جميله فنون |لم |د |نه حن| نصيف نعم|ن9627|8
27824oتـــج|ره بــــنه|ر|ئف ع|طف |لبــــكرى بــــصل
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمصط ط|رق |حمد عبــــد|لع|ل 7386|9

ى35663 رهزي|د صبــــرى |لسيد عبــــد |لو|حد |لدم طبــــ |سن|ن |لق|
نوعيتـــ |شمونمصط |حمد |حمد |لن|قه277767
2635o8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر ع محمد ع |بــــو |لعط

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |يمن عك|شه فرغل|48362
7o9222ر عبــــد |لحميد |لمتـــو شعبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكرم ط|
36o845|تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم سعيد |حمد عبــــد|لحميد س
تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء ع جوده محمد درويش|682934
75263oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد عبــــد |لن| عبــــد |لغف|ر مر
علوم |لزق|زيقرح|بــــ |حمد سعيد |لسيد776365
6o4358ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عم|د بــــدير طه |لحن|وى
699o56ري|ض |طف|ل |لمنصورهرضوى |حمد شعبــــ|ن |حمد |لهندى
تـــربــــيتـــ |سيوطجه|د محمد بــــدوى محمود 877475
ف عبــــد|لعظيم مفتـــ|ح|582||8 |لسن |لم |م| |
علوم بــــ سويفمه| محمد ك|مل محمود52549

تـــج|ره |لزق|زيقعمرو محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد|لعزيز27|782
تـــج|ره ع شمستـــ محمود من متـــو438|6|
تـــج|ره سوه|جمحمد ق|سم عبــــد|لع|ل عبــــد|  895374
ندستـــ ع شمسمحمود |يمن عبــــد |لعزيز |لسيد893|75
ف محمد عطيه ف|يد|679455 د|بــــ |لمنصوره|حمد |
تـــربــــيتـــ |سيوط ي|تـــ رفعتـــ محمد حسن|7|8852
7o7|73تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد عبــــد |لجميل عبــــد |له|دى ع
2279o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| مجدى بــــسط|وى عبــــيد
345o63| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــدور محمد سيد ص|بــــر |حمد |ل
ر|ن محمد |لبــــسطوي679683 زر|عه |لمنصوره|ء ع|دل ز
يم عبــــد |لق|در عبــــد |لسل439422 تـــج|ره كفر |لشيخآيه |بــــر|
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|دين جم|ل محمد خليل|3936|
ر عبــــد | عبــــد |لعظيم62592| ندستـــ تـــ.خ|مس زي|د |حمد م| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
7oo652|تـــج|ره |لمنصورهحمد ي| محمود مصط عبــــد |لفتـــ

675o| علوم |لعريشحس|م |يمن عيد ج|بــــر حس
يم26357 رهك|مل ع تـــوفيق |بــــر| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عوض سبــــ|ق محمد||35|48
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوم|ء ط|رق سيد ك|مل|65392

4877o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مرو|ن سعيد خميس |لسيد أحمد
يم|866|68 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء محمد ح|مد طه |بــــر|
تـــج|ره ع شمسجميلتـــ |سم|عيل |حمد محمد6666||
ه عبــــد|لسل|م محمد طه|263362 تـــج|ره بــــنه|م
5o3463 صيدله |ل|سكندريهتـــسنيم مجدي عبــــد|لعزيز محمد شمس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين محمد عربــــي بــــسط|وي26487|
25842oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد وليد ف|روق محمد سند
9o4847 ر يوسف ثــــ|بــــتـــ تـــربــــيتـــ سوه|جمريم م|
697o38يم حل عبــــد |لحميد حسن تـــج|ره كفر |لشيخحمد |بــــر|
ر|ء جم|ل محمد ه|شم|84647 معهد ف ص |سو|نف|طمه |لز
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد مصط محمد |حمد||27325
35o586 تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ ز حسن |لبــــ|بــــ
624o47تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد محمد |لسيد محمد |لوصيف
ندستـــ |سيوطمصط خ|لد ع حسن 876292
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د حم|ده عبــــد|له|دى محمد |لعبــــد529969
9|374o  علوم |سو|نعبــــد|لرحمن محمد حسن |حمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء ع|دل محمد عبــــد |لعزيز ص|بــــون675856
77775oمعهد ف ص |لزق|زيقمحمد تـــوفيق محمد حس ع
ف محمود أحمد627734 تـــ أ تـــج|ره |لزق|زيقأم
2|5o78| فنون جميله عم|ره ج حلو|نبــــ|نوبــــ مل عبــــود مل
ندستـــ |سيوطف|رس ع محمد ع حسن 6|5|68
484579| يم عبــــد |لستـــ|ر فرج | تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |بــــر|
6o534o|د|بــــ |لمنصوره| عبــــد |لرحمن مصط ند
يم |لسيد||||336 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرحمه |حمد مصط كم|ل759649
8oo399تـــج|ره سوه|جس|ندر| مجدي رمزي |ندر|وس
د من53|3|7 د مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكريم |حمد مج|
9o537o تـــج|ره سوه|جمحمود حسن محمود |حمد
7oo83|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر عبــــد |لحميد عمر مصط |لبــــربــــرى
7|o682يم محمد محمد عبــــد |لعزيز سعده تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــر|
43o|89|زر|عه طنط||ء ع عبــــد |لمحسن ع محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|س|ره مصط عطيه مر 753594
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد متـــو محمد عثــــم|ن784854
333385| حقوق ع شمسلسيد عم|د |لسيد متـــو
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد عبــــد |لمقصود |حمد عبــــد |لمقصود|52962
4o8477|ف |لعربــــى  محمد |لغريبــــ تـــج|ره طنط|لعربــــى |
علوم ج|معتـــ د |طوق محمد |حمد |لخو 682298
5|67|oتـــربــــيتـــ دمنهورندى عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ح سعيد
|2566o تـــج|ره ع شمسنور|ن و|ئل ري|ض محمد |لحسي
5o2|3oريدى ف حسن  د|بــــ |ل|سكندريه|يف |
63279oد|بــــ |لزق|زيق|جل|ل |سم|عيل محمد معوض
8|o53oندستـــ |لم |مصط محمود سعيد حسن
825o27|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد جم|ل محمد بــــكري
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــه|يدى عبــــد |لحفيظ عبــــد |لشكور محمد758556
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقصل|ح محمد يح محمد منصور772423
6o299o | ف مسعد ع |ل حقوق |لمنصورهمروه |
ي صليبــــ8258|8 معهد ف تـــمريض |لم | مو صموئيل بــــ
كليتـــ |أللسن ج أسو|نزكري| عبــــد|لرحيم رمض|ن حس 824546
7o6795|تـــربــــيتـــ |لمنصورهط|رق خ|لد نعيم |بــــو |لمع
حقوق |لمنصورهرح|بــــ |حمد صل|ح عبــــد|لمقصود عز 6|3465
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريه|م حسن صديق سليم|ن323256
8o7422طبــــ بــــيطري |لم |محمد خ|لد محمد |حمد
784o24|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد جم|ل محمد |لسيد محمد
|474o2|تـــج|ره |سيوطمحمد حسن |حمد ع عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ بــــنه|حس|م س| محمد |بــــو |لمك|رم شعبــــ6|9||6
حقوق |لمنصورهس|ندى عم|د ع|زر ميل|د ميخ|ئيل965|32

م عزوز عبــــد |لحميد بــــك |97667 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــد
تـــج|ره |لمنصورهحمد طه عبــــد |لرؤف طه محمد عمر|688878
6278oo تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرودين| |يه|بــــ محمد حس
925o23 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جش|دى حليم ع|زر مس|ك ع| 
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــزينبــــ سم مصط |لجمل7898|6
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|مد محمد ح|مد عبــــد|لمجيد53|346
6799|8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد خ|لد محمد محمد متـــو
62o33|يم ص|لح |لمر سنج كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمنيه معوض إبــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يه سم محمود محمد|757833
32485o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ن|دى محمد عبــــد|لمقصود
686o79 طبــــ |لمنصورهن| محمد |حمد محمد |لمد
|د|بــــ |لم |رح|بــــ مجدي عز |لدين عبــــد|لرحيم9342|8
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سمر محمد عبــــد|لستـــ|ر درويش مصط 255288
524oo9علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرو|ن فخري محمود عبــــد | شح|تـــه
83|39o|ل| ج|د|لربــــ محمد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنه|ر 
42o6o9|د|بــــ |لم |حمد ع ع |حمد |لسيد|
4|77|o| نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخبــــه | محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد
معهد ف ص |سم|عيليهرن| طلعتـــ  |ء |لدين ع792788
7582o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهند| محمد شح|تـــه سل|متـــ

Page 4951 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4o9279د|بــــ طنط|آل|ء سيد |حمد يوسف |لسيد |لشوره|
63676oتـــج|ره طنط|حسن مجدى |لسيد عبــــده سيد |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمه عبــــد |لحميد محمد عمر |لشيخ545923
تـــج|ره ع شمسريم حسن |لسيد محرم62838|
7oo3o| يم متـــو معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|سم ممدوح |بــــر|
ف شفيق |سكندر9364|8 |د|بــــ |لم |سيمون |

رهعزه محمد عبــــد|لمحسن حس 27338 حقوق |لق|
496|o |رهمحمد حم|ده عبــــد|لحميد ش ندستـــ |لق|

64o6o9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمع|ذ عبــــد |لمنعم |حمد محمد عبــــد
4536o| |ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد | حميدو محمد |لنو
ه ع|طف محمد حس |75|778 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
|لسن |لم |حمد ه|رون ص|دق عبــــد|لعزيز|857254
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن محمد عبــــد|لمجيد عبــــد |لع| |4|255
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقي|سمينه محمد مسلم عبــــد |لرحمن5|6336
تـــج|ره بــــور سعيدحم|ده |لبــــغد|دى |حمد محمد حس 699446
4342o2|د|بــــ طنط|لشيم|ء مجدى |لط|ف درويش رمض|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم | محمد |حمد محمد852687
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسم|ء ثــــروتـــ |حمد |لسعيد||27265
78|35o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمل |لسيد عبــــد |لعزيز محمد |لسيد

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يوسف محمد محمدى محمد عيد28447
وف|تـــ|سم|ح كم|ل عي عبــــد|لع|ل323272 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ حلو|نرو|ن مجدي محمد سيد |حمد598||3
6337oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمود خ|لد شعبــــ|ن جبــــر

بــــى حس محمود حس |39|426 د|بــــ |ل|سكندريه|يه و
يم محمد489522 د|بــــ كفر |لشيخ|منتـــ | |يمن محمد |بــــر|
26452oندستـــ بــــنه|من|ر صبــــ خ عبــــد|لجو|د كليتـــ 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح |لفيو7942|6
9|4o33  د|بــــ |سيوط| |ده عبــــد|لن| محمد |حمد
د|بــــ كفر |لشيخ|منيه |حمد حموده |حمد كتـــ|يتـــ|5764|4
8o525oتـــج|ره |سيوطمحمد سيد ع محمد
|46oo8حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرحمه ط|رق زكري| ح|مد
25o382طبــــ حلو|نن سم ص|بــــر محمد نور|لدين
26978oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد حم|د سيد |حمد بــــدوى
طبــــ |سن|ن طنط|محمد  |ء محمد جم|ل |لدين نص|247463
76o772لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|شيم|ء |بــــو |لحمد عبــــد |للطيف محمد

تـــج|ره ع شمسط|رق حس محمد عيد26347
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأنو|ر سم سعد محمد |لبــــرق|89|496
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمر|د ع|دل |م ع 833356
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمل فتـــ |حمد |لسيد|64729|
7o3|93كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد محمد عبــــده عطيه |لسي
تـــمريض |إلسكندريتـــ نوره|ن |حمد عبــــده حس |حمد477447
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85|o78|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدف|طمه عبــــد|لرؤف عبــــد|لعزيز |بــــر
2|65o6ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو محمود محمد علو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رل خليل عبــــد|لسيد خليل49|9|8
864o28تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لق|در محمد
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىندي عبــــد|لن| محمد عبــــد|لمطلبــــ863238
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر وليد مختـــ|ر |لحديدي6275|6
89o|9o تـــربــــيتـــ |سيوطم | مفرح مظ سعد
يكل439759 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|جر محمد محمود  محمد عبــــد|لكريم 
89|o95 معهد ف ص |سيوطشيم|ء عص|م محمد |حمد
زر|عه |لزق|زيقبــــه نبــــيل محمد عبــــد|لفتـــ|ح عيسوى772355
7o34o9|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسل |حمد ص|لح |حمد عبــــد |لفتـــ
صيدله بــــ سويفد |نه  عيد عوض6926|8
7o3o49|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|تـــ حل عبــــد |لوه|بــــ سليم|ن شط
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م |لدين محمد |حمد محمد ع|مر625269
692o23|يم سعده ندستـــ طنط|حمد رجبــــ شعبــــ|ن |بــــر|
تـــمريض طنط| ف|طمه محمد سعيد |لشنو| 6|4339
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل خ|لد محمد بــــهيج عبــــد|لرحمن9847|2
26o996ف زين |لفتـــوح ع معهد ف ص بــــنه|سمر |
69844o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمينه ع ع محمد طم|ن
6274o4|حقوق |لزق|زيقحمد سعيد عبــــد |لرحمن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم |لسيد طه عبــــد|لمقصود326998
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد س| محمد عبــــد|لعزيز|56|77 ع.
د485452 تـــج|ره |ل|سكندريهفرحتـــ محمد رشدى |حمد مج|
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــ|نوبــــ ص| لح عبــــد|لسيد ص| لح|647644
يم |بــــر685669 د|بــــ |لمنصوره|م| صل|ح عبــــد |لع|ل |بــــر|
228o75| ره|نور| خ|لد عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لحميد د|بــــ |لق|
9o8o95 تـــج|ره سوه|جم|رتـــ | صفوتـــ ظريف جرجس
42ooo9نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد كم|ل كم|ل |لجز|ر
49o379تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم|رين| ص|بــــر سليم|ن سل|متـــ
رهمرو|ن خ|لد جنيدى محمد282335 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o8379د|بــــ طنط|محمد |حمد ع|طف محمد |حمد عليوه|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء ج|بــــر محمد سيد|559|6
ل29|356 لسن ع شمس|سعيد عي محمد |لمغ|ورى عبــــد|لنبــــى 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د ي| محمود مهدى45242|
6o6924م محمد حس |بــــو طبــــل وف|تـــمحمد أد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
نوعيتـــ |لزق|زيق محمد محمد زكري||62885
6o5397يم |لرم|دى ه خ|لد |لسيد |بــــر| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخن
86|6o8تـــج|ره سوه|جمحمد زكري محمود جل|ل
7863o8رى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | محمد عبــــد |لمنعم جو

5o475لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد عص|م صل|ح عبــــ|س
8983o6|ه خ|لد |حمد محمد علوم سوه|ج م
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د|بــــ دمنهور|مع|ذ حمدي تـــوفيق محمد غر|بــــ492764
7o7457 يم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ح محمود عبــــد |لمنعم |بــــر|

737o9معهد ف ص بــــ سويفمحمود عبــــد|لتـــو|بــــ منصور |بــــوسيف
4842|oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحس|م محمد متـــو |حمد
يف496239 ش|م فه |ل حقوق |ل|سكندريهر| | 

6358o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن قر فر|ج |حمد
لسن ع شمس|رح|بــــ رمض|ن |حمد |لقبــــ| |2479|
يم عيد453889 ندستـــ كفر |لشيخمريم محمد عبــــد |لجليل |بــــر|
9|o698 صيدلتـــ سوه|جدين| عصمتـــ |حمد حج|زى
لسن ع شمس|بــــتـــ | محمد رمض|ن محمد ع2|3482
نوعيتـــ بــــور سعيدس|مر سم ج|د | |سكندر سعيد765296
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد| ع|دل |لسيد يوسف247586
68o643| يم رف| تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء محمد محمود |بــــر|
|663o9معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد محمود محمد |حمد
يم محمد  |م|34559 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء ع|دل |بــــر|
89o|53 ف لح نصيف نوعيتـــ |سيوطين |
زر|عه د |ط/ري|ضتـــي|د محمد ص|لح |لز |8648|6

حقوق |لفيومميمتـــ ممدوح عطيتـــ عبــــد |لق|در|74|68
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد |حمد عبــــد |لع|ل |حمد جمعه768824
9o7232 تـــربــــيتـــ سوه|جط|رق خلف ع سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشهد أحمد صل|ح |لدين عبــــد |لسل|م 6|65|5
د|بــــ دمنهور|رمض|ن محمد فؤ|د عبــــد|لمقصود487888

حقوق حلو|نمحمود محمد عبــــد|لجو|د محمد7|||4
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ع محمد محمود|48435

|27o66نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهتـــ خ|لد عبــــد |لعزيز ح|فظ ك|مل
6o2472د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن عبــــد | سعيد يوسف
5o3839صيدله |ل|سكندريهمحمد |يمن محمدى |لسعيد فوده
8o26o6يم شعبــــ|ن محمد كليتـــ حقوق |لم |ض |بــــر|
5o4|93 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــآيه عل|ء محمد عثــــم|ن حس
8o97|3بــــه نوعيتـــ موسيقيه |لم |م | رض| شح|تـــه و
8o2847تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |منصور ص|لح عبــــد|لنبــــي عم|ر
925556| صيدلتـــ سوه|ج  بــــتـــس|م ه|شم |حمد ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم يح قدرى ح|فظ779||4
ر ع دي|بــــ دي|بــــ6|4962 قتـــص|د م حلو|ن|نرم م|
3257o5ف محمد |حمد خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــتـــ |
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمرو عم|د عبــــد|لو|رثــــ عبــــدربــــه268355
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عزتـــ ط|رق من حسن متـــو56|329
زر|عه |لفيومه|جر |يه|بــــ عبــــد|ل حج|زى238579
طبــــ ع شمسوس|م ح|مد فتـــ |حمد خورشيد684358

ره|ص|بــــرين محمد ع شح|تـــه27549 د|بــــ |لق|
266o45معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ي|س |حمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لرءوف نص
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد شعبــــ|ن فتـــ شعبــــ|ن قطبــــ246852
كليتـــ |أللسن بــــ سويفعمرو ع|شور عيد عبــــد |لوه|بــــ56693

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود مسعد |حمد محمود9|7873
529o3oندستـــ |ل|سكندريهمر|د عبــــد |لجو|د محمد |حمد |لصبــــ
رهسل ع|طف محمد فؤ|د2|2223 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |حمد محمد |حمد|363753
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح محمد غ|نم545684
|54o69يم رهعبــــد |لرحمن خ|لد |حمد |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم عبــــد |لمحسن |حمد ع زيد44886|
يم محمود54483| ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ع |بــــر|
يم رمض|ن مو6|387| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ |بــــر|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ننور |لدين عبــــد |لسميع محمد عبــــد |لسميع|388|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد فؤ|د محمد |حمد|49287

يم عطيه محمد |لف 3|4632 زر|عه كفر |لشيخعبــــد| |بــــر|
ند|وى عبــــد|لعزيز نص 23|489 حقوق |ل|سكندريهمنتـــ محمود 
|36|o7|يم حس محمد |لسيد علوم حلو|نيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشنوره|ن حسن جم|ل حسن فرج768372
9|o5o5|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي س|مه محمد محمود صديق
7o22o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهريه|م محمد ن متـــو
ندستـــ بــــنه|محمد محمود |لحف جعفر528823 كليتـــ 

ثــــ|ر |لفيوم|شهد حس محمد|ل|م حس 52436
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طريه|م محمد |لسيد عبــــده خليفه9377|6
34o354يم ع عثــــم|ن خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد شعبــــ|ن |بــــر|
ش|م عبــــد |لمنعم سليم|ن|23773| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود عل|ء |لدين عبــــد|له|دى جم|487695
بــــه2554|4 |د|بــــ طنط|د | محمد سعيد محمود و
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|خلود |س|مه |حمد ري|ن322846
68|95oتـــربــــيتـــ |لمنصورهسم| |حمد محمود |حمد |لسيد
يم عبــــد|لق|در|32798 معهد ف تـــمريض بــــنه| مصط |لسيد |بــــر|
35o98oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد ط|رق صل|ح محمد
يم59|242 لسن ع شمس|ه|جر ع|دل جم|ل |بــــر|
32o493|رهمحمد خ|لد محمد محمد |حمد حس ندستـــ |لق|
صيدله |لزق|زيقند| حسي محمد حسي 628852
22237oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنه | |كرم سيد محمد ه|رون
معهد ف ص بــــنه| |ده شبــــل ح|فظ |لنج|ر269277

5oo85تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط ع عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
يم محمد حسن|694575 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديه رأفتـــ عبــــد |لرحمن حس |762966
علوم |لزق|زيقمحمود ن| حس|ن |بــــوزيد634658

نوعيتـــ |لفيومشيم|ء حس حسن عبــــد |لمحسن72427
رهس|ره عبــــد|لعزيز فضل |حمد238834 زر|عه |لق|
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زر|عه كفر |لشيخيم|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح شوشه|444444
ف محمد ح|فظ|56276| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |
8o4699 فنون جميله فنون |لم |سل ع|مر |سم|عيل ع
طبــــ |سن|ن ع شمس|ء سعيد محمد محمد ز|يد|39863|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمصط مجدى بــــرك|تـــ |حمد352983
|لدين محمد |حمد 476524 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ن|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمتـــ محمد عبــــد|لرحمن |حمد |لن343939
م صل|ح عبــــد|لع| محمد76|835 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين
49o8o7د|بــــ د |ط|فيبــــى عم|د عري|ن و|صف سليم|ن
258o66رهمحمد |لسيد عبــــد| |لحد|د صيدله |لق|
8o97o| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويففرحه ج|بــــر بــــديع ع
22862oأك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمريم ط|رق مصط محمود
828o|2ر محمود نور |لدين فرغل تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجو|
تـــج|ره ع شمسن| محمد ري|ض عبــــد|لجو|د علو|34862
8o8377ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |م|رين| ميل|د م|يز ص|دق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس|م محمد حم|دتـــ متـــو29655|
3378o3| ر عبــــد|لمنعم عبــــد|لمع تـــج|ره بــــنه|حمد م|
8o3384|نوعيتـــ |لم |م | ع|دل رمزي بــــهن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء ع|دل محروس عبــــد |لحليم|54577
بــــي محمد759345 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسشيم|ء ن| |ل
ن| ع طلعتـــ ع ع|مر7384|6 د|بــــ د |ط|م
طبــــ بــــيطرى دمنهورنوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح ص|لح عبــــد|لكريم8|52|5
9|o526 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن محمد ج|د |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحربــــى فكتـــور فوزى حربــــى|52596
9o39|6 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود رزق عبــــد|لرحمن |حمد

5o252حقوق بــــ سويفم|زن محمد عثــــم|ن ه|شم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عزيزه حسن محمد محمد49396

رتـــ م صل|ح رجبــــ محمود سيد عط| |43|286 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر حس |حمد محمود57623

9|7o77 لس رشدى ذ مرزوق تـــج|ره |سيوطك
رهيوسف عبــــد |لمجيد فتـــح | عبــــد |لمجيد44234 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

يم شوشه444459 يم |لنونو |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ح |بــــر|
8|o6o|ي نوعيتـــ |لم |شيم|ء ص| محمد ع
33|3o5يم ع عبــــد|له|دى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء سيد |بــــر|
رتـــ|سل محمد عبــــده عبــــد |لو|حد ع|صم42339| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه |لمنصورهس| |لدري نبــــيه محمد بــــ|ز692856
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــش|دى ط|رق محمد محمد789678
صيدله طنط|ر| | حم|دتـــ |لسيد حس |لسيد338665
تـــج|ره طنط|ع |ء جم|ل |حمد سعد4246|4
رتـــ ض محمد لملوم عبــــد |لصمد59734| تـــمريض |لق|
3|246oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو ع نور|لدين  ع شنور
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كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|رى جورج سم نجيبــــ99|236
522o78تـــج|ره دمنهورندى مصط عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لر|زق
2654o9|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد محمد |حمد ن سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن ط|رق مصط |لحس|ن |693765
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره محمد رزق عبــــد |لع| |لبــــل323|69
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمصط خ|لد |بــــو|لوف| سل|مه834797
تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن سم عفي رمض|ن عفي 486859
774o43| |د|بــــ ع شمس|سم|ء عبــــده محمود عبــــده |لق
يم مو عوده سليم|ن|768473 معهد ف ص |سم|عيليهبــــر|
رهوق جوده جمعه عبــــ|س|22372 زر|عه |لق|
4oo322|ر يد جو ف |بــــو |ل د|بــــ |ل|سكندريه|م |

لسن ع شمس|منيه تـــ|مر ع|طف محمد|7|367
639o65يم ج|دو حقوق |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد| |بــــر|
يم299|3| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عبــــد | رمض|ن ج|د |بــــر|
لس نبــــيل شو عط| |4767|| د|بــــ ع شمس|ك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن ع|دل حس محمد7994|3
د شح|تـــه عبــــد|لق|در ع82|5|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|
6o4482|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|م| |لسيد شح|تـــه محمد عط
لسن ع شمس|بــــسمه محمد مهدى عبــــد|لفتـــ|ح عرق|496433
|779o2كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيف |حمد عزتـــ ز
6o69o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع محمد ف|ضل علو|ن|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقريه|م محمد ز |حمد39258|
نوعيتـــ |شمونشيم|ء |لسيد محمود بــــدير44||26

تـــمريض  حلو|نل|ء ن| صل|ح |لدين ح|فظ||726|
ندستـــ |لمنصورهمع|ذ |حمد ع|كف |حمد |لمر685428

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د محمد مصيل تـــوفيق|3463
طبــــ ع شمسصف|ء سعيد محمد عبــــد|لسل|م خليل387|35
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|عمر |يمن سعد عبــــد|لحميد5|76|2
9|6o58|لسن |لم |نوره|ن محمد فر|ج عبــــد|لستـــ|ر عبــــ|
766827| ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد عبــــد |لحميد ع سل ع معهد ع| 
4|5||o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيتـــ محمود لبــــيبــــ |بــــوز|مل
|2o999إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد مدحتـــ محمد حسن
266o8|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحس|م محمد عبــــده متـــو
8o|328حقوق بــــ سويفمريم رجبــــ رمض|ن محمد

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |حمد محمد ع ح|فظ23495
تـــربــــيتـــ بــــ سويفسل|م نبــــيل خلف عبــــد |لعزيز|56456

معهد ف ص سوه|جندر|وس لطيف |ندر|وس تـــد|روس|836767
نوعيتـــ قن|حس |حمد حس محمد829257
33|6ooد|بــــ بــــنه|س|رتـــ مجدى |حمد عبــــد|لمنعم|
6837|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|شيم|ء مجدى مصط مصط قلبــــه
8o5o98يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| محمد فتـــ ز |بــــر|
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4o575|ندستـــ ع شمسحمد جم|ل رش|د بــــركتـــ
|237o5| ش|م حسن فه ره|ء  تـــج|ره |لق|
684|o4|ه محمد محمد |لسعيد ع|مر د|بــــ |لمنصوره|م
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد | وليد محمد رفعتـــ |بــــو |لمع|24574|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفنور| محمود عويس ع54696
766o54طبــــ |لسويسسل |حمد محمد |لص|دق مو
يم مختـــ|ر حسن|324487 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد |بــــر|
|452o5|يم جمعه فو جمعه قتـــص|د م حلو|ن|بــــر|
6883o6 تـــربــــيتـــ |لمنصورهلي |حمد محمد شق
د|بــــ |لمنصوره|ن|ديه |يمن محمد بــــدر|ن699268
نده جم|ل عبــــد |لمنعم عبــــد |لمقصود626434 د|بــــ |لزق|زيق|ش|
75o485|يم محمد عزبــــ يم محمد |بــــر| ندستـــ |سيوطبــــر|
يم محمد خ|لد257996 طبــــ ع شمسزكري| محمد |بــــر|
صيدله |لمنصورهمحمد مصط عبــــد |لمطلبــــ |لسيد عليوه696729
5||o69|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد |حمد |لسيد |حمد ند
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نشو حمدى ع |بــــو|لعن 79|246
|4o33oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك|رول ع|دل حل عبــــد |لمسيح
5o29|8ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــعل| محمد |حمد محمود ع

|ج |لدين محمود53784 ندستـــ |لم |محمد ح|مد 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم عبــــد| محمد 245967
ر |حمد |لبــــي9|25|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم ط|رق محمد ط|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ خ|لد محمد |لحفن|وى248975
822o95|طبــــ |لم |يم|ن ن| ع عبــــد|لعظيم
يم سه|م |لدين |لبــــلتـــ| |4754|6 علوم طنط|يه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسممدوح مجدى نجيبــــ محمد333777
يم ديغم|24868 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن ع|طف |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنور| ع|دل لط محمد خط|بــــ|3698
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ن |حمد عبــــد|لحميد محمد849749
24833oيه |حمد محمد عيد طبــــ حلو|ني
تـــج|ره بــــنه|يوسف ه| مصط ع453|35
يم منصور حج|زى3547|6 حقوق |لزق|زيقنور |لدين ع |بــــر|

6887oحه وفن|دق |لفيومكل|رك ك|رم ميل|د رزق| 
||5o44وز محمد نور |لدين محمد د|بــــ ع شمس|ف
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد رض| جمعه ع |4||7|8
43984oيل ج |لزق|زيقمروتـــ ع أم ع ق|بــــيل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
وف|تـــمحمد مجدي ع عطيه بــــر| 479579 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء |حمد شك عي |82556

64|o7| د|بــــ |لفيوم|يه مو عبــــد |لر|زق مو
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء ه| عثــــم|ن |حمد4673|8
ف محمد غلوش773|43 صيدله طنط|نبــــيل |
68479o بــــي د|بــــ |لمنصوره|تـــيس ح|زم |لسبــــعي معتـــمد |ل
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طبــــ بــــنه|محمد حمدى عبــــد|لغ سليم|ن2|2658
ندستـــ أسو|نبــــول| |يمن نجيبــــ عط| |58|864
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمريم يح |سم|عيل محمود6395|3
883o|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد  |د ه|شم منصور
د|483|76 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حس|ن عبــــد |لمنعم محمد مج|
معهد ف ص |ل|سكندريهأيتـــ أيمن صل|ح محمود وردتـــ|926|5
معهد ف ص بــــنه|سم|ء محمدى حسن عبــــد|لحفيظ|256744
5o7792تـــمريض |إلسكندريتـــ س|ره |لسيد شح|تـــه سعد
تـــج|ره |لمنصورهم مجدى من ك|مل مسيحه88|678
تـــج|ره طنط|مريم محمود سيد عبــــد|لد|يم سيد2827|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنه | محمد عبــــد |لق|در عبــــد |له|2||774

تـــج|ره بــــ سويفيم|ن |س|متـــ حسن ش|كر|242|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|منه | صل|ح عبــــد |لجو|د مج753524
ثــــ|ر |لفيوم|مصط رجبــــ محمد عبــــد|لحميد3547|8
طبــــ |لم |مصط محمد |حمد عبــــد|لستـــ|ر822923
تـــج|ره ع شمسه| محروس قنديل عبــــد|لفتـــ|ح555|35
2347o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لحكيم سيد محمد |لسيد |لص
د|بــــ د |ط|حن|ن حسن ح|مد |لز|مك7866|6
23o274حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمحسن عبــــد
ندستـــ |لمنصورهحمد سعيد جوده حسن|699547
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي| فتـــ محمد بــــيو 43|67|
ن| مدحتـــ من سدره846475 كليتـــ طبــــ أسو|نم
333o76|يف سعيد عبــــد|لع حقوق |لمنصورهمحمد 
تـــج|ره بــــنه|محمود خ|لد محمد ع 2569|3
68o3o7يم محمد يم |بــــر| يم |لمتـــو |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |حمد |م طو|بــــ64258|
344|o8 حقوق بــــنه|دين| ص|بــــر كم|ل مصط

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|كريمتـــ |يمن فؤ|د حس عوض8739|
7o94|oيم د|بــــ |لمنصوره|جم|ل |لسعيد |حمد |لسعيد |بــــر|
26o485تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحن|ن ع|دل |حمد محمد غنيمه
2|7o67تـــج|ره ع شمسرن| محمد ع زين |لع|بــــدين محمود
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــدير محمد ج|بــــر عبــــد |لر|زق447556
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف عص|م عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــطل27279|
4o962oيم ع|مر تـــج|ره طنط|ه|جر فتـــ |بــــر|
6|o446د|بــــ |لمنصوره| عمرو لط محمد |لبــــدرى
9o8|43 تـــج|ره سوه|جد | |حمد محمد |بــــو|لق|سم
6oo89oى |د|بــــ طنط|ندى محمد كم|ل |لهم
6oo46oتـــج|ره طنط|نور| عبــــد|لعزيز ن| عشوش
775|5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه |حمد مر مرو|ن سل|مه
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنتـــ | محمد |لسيد محمد632497
84o647معهد ف ص |سو|نحسن |حمد ع |حمد
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6989oن| |حمد محمد | زر|عه |لفيومي
رهرحمه محمد فرح|تـــ حسن سيد4|2325 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ع شمسديمتـــ ح|زم |لسيد ع|35843
75398oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم |حمد ز |لسيد
335o85كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم عبــــد|لبــــ|سط |حمد عيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ر| محمد |سم|عيل |بــــو |لعن خليل333|35
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوس|م صبــــرى صل|ح |لدين |سم|عيل84||26
ره|عبــــد|لرحمن مصط ع محمد3|2444 د|بــــ |لق|
ه محمود عبــــد |لفتـــ|ح ع22645| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن
6|27o3طبــــ |سن|ن طنط|س|ره مصط فتـــ عشو
|د|بــــ طنط|محمد فتـــوح بــــدر|ن |لدسو 632|43
تـــج|ره |سيوطنور| ربــــ|ح سيد خليفه273453
26o9o8يف فوزى عبــــد|للطيف تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومصف|ء 
268o|4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عم|د محمد |بــــوشوشه
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن عص|م عبــــد|لموجود محمد|82948
498o|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريو|ن عبــــد |لوه|بــــ |مبــــ|بــــى عبــــد |لفتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره فتـــ |حمد خليفه268939
نوعيتـــ عبــــ|سيهتـــ نبــــيل شعبــــ|ن يوسف س|لم335426
6o|3|9|يم زين |لع|بــــدين قط|نش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يتـــ |بــــر|
|34o9oعلوم ري|ضتـــ حلو|نع |حمد ع محمد
2374o5د|بــــ حلو|ن|بــــه | |حمد محمد طلبــــه |لسيد
|25|7oتـــج|ره بــــنه|حس حسن حس |حمد محمد
637oo5آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد فتـــ |لسعيد رمض|ن
د|يه متـــو |لبــــر|26222 تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود ج|بــــر 
تـــج|ره بــــنه|بــــل|ل عص|م محمد عبــــد|لجو|د356323
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره محمد خليل عبــــده محمد423544
7o6244يم تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود زيد|ن ي سعد |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهبــــندر عبــــد |لق|در س|لم ن||76929

6|4o||علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــف رجبــــ فوزى محمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|زي|د سيد وص|ل محمد ج|د683|26
تـــ|لؤي ح|زم خليل عثــــم|ن843685 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
4776o2صيدله |ل|سكندريهدع|ء س|مح ف|روق مصط عبــــد |لرحمن
6799o2|يم معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |حمد محمد |بــــر|
9o2277 تـــج|ره سوه|جحس|م ع|دل محمد |حمد
تـــج|ره ع شمسيري م|جد |سحق بــــش|ره|25442|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحسن مجدى حس|ن طه |لمع|ز253973
تـــج|ره سوه|جع |حمد محمود |حمد 898522

رهمحمد |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لعزيز بــــدوى7|285 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــكريم |س|مه |لسيد ع نوفل563|43

د|بــــ بــــ سويف|عزه محمد قر |م|م63559
8o|242طبــــ |لم |منه | رض| ع |لسيد
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| حس محمد حس 863329 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي
ى685422 ر محمد محمد |لع تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز مصط عبــــد|لعزيز ر|شد255778
35o358تـــج|ره ع شمسعم|د |حمد شعبــــ|ن عبــــد|لمؤمن محمود
26oo99|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| ص|بــــر عبــــد|لو|حد فهيم حسن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|لسيد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد|356436
فنون جميله عم|ره |لم |يه عل|ء |سم|عيل محمد|853474
5o9254طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمود جم|ل محمد محمود حبــــيبــــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيوسف |حمد ح|مد |حمد848238

558o5|كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفلشيم|ء حسن عبــــد |لتـــو|بــــ محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهش|م رش|د كم|ل ع عبــــد |482222
894o6o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م| عبــــد|لعزيز سيد حسن
5o6429تـــج|ره دمنهورمنتـــ| حمدى عبــــد|لغ محمد حميده
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم|ن شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز مندور غر|بــــ2|4982
3289o4|تـــمريض بــــنه|محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لبــــ| عبــــد
ه |لسيد محمد عبــــد|لحميد ربــــعه|772235 تـــج|ره |لزق|زيقم
علوم طنط|لسيد |حمد عبــــد |لرؤف خط|بــــ|759|43
6o39o4|حقوق |لمنصورهلط|رق محمد رش|د ع |لقوش
4|o335د|بــــ طنط|محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لعزيز ش|لمه|
رتـــ|رحمه محمد عبــــد |لع|ل حس عبــــد|لع|5|777 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o67o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد |لرحمن أحمد محمد أحمد نوفل
762oo6تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسغ|ده س|مح |نور |لسيد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعمرو |حمد صل|ح محمد عبــــد|لحليم|62532
|475o3رهعبــــد |لعزيز مصط عبــــد |لعزيز حسن تـــج|ره |لق|

ره|منه سيد ع محمد69|24 د|بــــ |لق|
253o9ره|دع|ء محروس محمد ه|شم د|بــــ |لق|

8|o252تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط ع|طف حسن |حمد
رتـــ|ض مصط ك|مل محمد |لقبــــ| 237495 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
836o4oفنون جميله فنون |ل|قر| | حس محمود سيد|حمد
يف محمد عبــــد |لغف|ر مغ|زى58844| رهعمر  طبــــ |سن|ن |لق|
يم ص|لح ع|مر|89|624 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد ص|لح إبــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود شعبــــ|ن محمود ص|بــــر خليفه88|487
طبــــ |سن|ن |لمنصورهي| محمد مصط عبــــد |لر|زق شه|67924
تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م حس محمد محمد |لعربــــى|484388
8o5523معهد ف ص بــــ سويفي|سم محمد ح|مد قطبــــ
رتـــ|دى محمد عبــــد |لرؤف بــــيو |لدكمه775956 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
52|9o9ر|ء صبــــرى صل|ح صبــــرى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه |لز
ندستـــ ع شمسسم|ح ع|طف عبــــد | محروس63448|
69o46||طبــــ بــــورسعيدحمد ه| جمعه حسن  |د
9o7|34 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جغ|ده حسن |حمد حسن
3326o| تـــج|ره بــــنه|نوره|ن محمد طه محمد نص
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يم|559|78 نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد زيد |بــــر|
685|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن مصط ح|مد |لسيد |لبــــن
6|2|o5 يم يم ع |لص|لح إبــــر| معهد ف ص ري|ضه طنط|جم|ل |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|تـــ | مهدي محمد عم|ر|827494
معهد ف تـــمريض |لم | يم|ن عثــــم|ن |حمد ع |4863|8
فنون جميله فنون حلو|نمه| حس|م محمد عبــــد |لسل|م أبــــو |864|2|
يم حس|ن 443472 نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد ص|بــــر محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|قتـــ عميد |لدين رمض|ن عبــــد|لوه|348479
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير محمد محمود عبــــد|لرحمن266966
معهد ف ص |سم|عيليهو|ئل وليد محمد سل|م769389
689o47|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عل|ء محمد يوسف س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمروتـــ كريم بــــيو |لسيد325923
|44|o3رهحبــــيبــــه محمد حسن ع ع د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن خ|لد محمد حسن ج|د629695
5|o497تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد ح|مد |لجمل
علوم ع شمسعبــــد|له|دي ع|دل عبــــد|له|دي محمود عبــــيد427|34

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق |حمد عطيتـــ فرج25395
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيه عبــــد|لعظيم حسن |حمد|845688
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|2|7549
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه جم|ل محمود |حمد |لشعر|235866
تـــمريض دمنهورآيه ع|دل محمد عبــــد |لرحيم |بــــو سعديه9295|5
8|6o73 تـــربــــيتـــ |لم |عبــــد| شح|تـــه زين مصط
4|772oيم ع ع طبــــنجه ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سم |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمود سعد عبــــد |لرحيم |لسيد جمعتـــ97|689
|2555o|ره|ل|م| جم|ل عبــــد |لمجيد عبــــد |لوه عل|م |لق|
767o73|ويشل سليم|ن عويضه صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد 
تـــمريض سوه|ج ف|طمه يوسف عبــــد|لصمد محمد |92474
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء ن| |حمد محمد عزبــــ|6754|4
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ربــــيع عبــــد |لمنعم حسن محمد633492
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن حس|م عبــــد |لفتـــ|ح مصط ع489854

رهه|يدي |حمد ص|بــــر ع 5555| د|ر |لعلوم ج |لق|
6247|o|علوم ج|معتـــ د |طحمد |يمن |لسعيد ع|مر
7o5972د|بــــ |لمنصوره|ريه|م رأفتـــ عبــــد |لمجيد محمد عز|ز

رهيوسف مبــــروك عبــــد |لسل|م فرغ28445 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهمحمد رضو|ن فرج سيد مصط 64|32 حقوق |لق|

يم |حمد |بــــو شوشه|5443| يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
تـــج|ره ع شمسوس|م |س|مه |لسيد |لسعيد42355|
8o2996كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد|لمسيح مو |يوبــــ يعقوبــــ
7846o2|د|بــــ |لزق|زيق|حمد |س|مه |حمد إسم|عيل
طبــــ حلو|نحسن ي حسن محمد ع|مر689974
ى محمد يونس|675769 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء ي
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ف محمد عبــــد |لوه|بــــ|684996 معهد ف ص |لمنصورهمل |
ندستـــ قن|حن|ن جمعه عبــــد|لبــــ|سط محمد835997
69o|45|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود عبــــد |لعزيز |حمد ع |لبــــدر
9o4|55 ندستـــ سوه|جرج|ء |سم|عيل ف|يز |سم|عيل
6o4286|بــــه ندستـــ |سيوطحمد خ|لد |لسيد ع و
9o28|4 تـــج|ره سوه|جع |ء ع بــــك ع
7664o5ش|م محمد ح|مد شهده تـــج|ره بــــور سعيدسل 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|فتـــ محمد |حمد متـــو634943
3248o3| ف عبــــد|لع|ل مصط تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد |
يم273654 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطوق ص|بــــر عبــــد|لر|زق |بــــر|
يف رش|د ع|رف|2665| ندستـــ ع شمسمصط 
رتـــ |لع| (علوم ح|سبــــ)قطعتـــ2 م.خدم|تـــ |لبــــنفسج تـــجمع |ول|يوسف |يمن |م |حمد شتـــ|622477 لق|
د|بــــ |لمنصوره|ديل |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز محمد عبــــد ||6788
و 426326 و عبــــد |لنبــــى |لطر تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمه |س|مه طر
9|o9o4 تـــج|ره سوه|جمحمد صفوتـــ محمد |بــــوضيف
يم عبــــد|لشهيد676|82 نوعيتـــ |لم |مري|ن يوسف |بــــر|

رهعبــــد |لرحمن عزتـــ كم|ل محمد|4526 تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |لم |محمود سم فتـــ عبــــد|لفضيل65|853

62876| ره|ء حمد|ن ز|يد عبــــد | طبــــ بــــيطرى |لق|
6o75o2معهد ف ص طنط|ع عم|ر ع |لبــــدري
رتـــ|م عبــــد |لع|ل |بــــو فندود حسن434|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34334oتـــج|ره بــــنه|غ|دتـــ رجبــــ حل شح|تـــه
يم5|9|75 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر |حمد محمد |سم|عيل |بــــر|
|53o44|يم سعيد حسن محمد ندستـــ |سيوطبــــر|

رهمحمود س| عبــــد|لسل|م حسن |لسعد 29359 ندستـــ |لق|
25o|49|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنوره|ن عبــــد|لو|حد بــــل|ل عبــــد |لو
حقوق |لزق|زيقلسيد |حمد |لسيد عبــــد |لق|در|642449
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء |لسيد محمدي |لسيد |لصعيدي482765
رهين|س |حمد محمدى |حمد|228276 حقوق |لق|
4o3256ره|مل سعيد عبــــد |لحميد رضو|ن |لش|ل عل|م |لق|
8||66oتـــج|ره بــــ سويفين شعبــــ|ن دكروري محمد
27o37تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروضه رمض|ن عبــــد |لرحمن سليم|ن
تـــج|ره بــــ سويفمه|بــــ محمد حسن يوسف67544
ل|ل |حمد44253 رهعبــــد |لوه|بــــ سعيد سيد  ندستـــ |لق|

|د|بــــ |لم |غ|ده رجبــــ حسن محمد|475|8
|6oo96تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمهند |حمد كم|ل |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|وق محمد حس|ن محمد235849
ره|عبــــ سل|مه منصور |سم|عيل235|26 ثــــ|ر |لق|
تـــ محمود ج|بــــر |حمد|447893 علوم ري|ضتـــ دمنهورم
498o65 |حقوق طنط|ه|جر عبــــد |لجو|د |حمد ش
26||6o| ه عص|م ك|مل مو كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم
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34363oيم عوده عبــــيه كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسغ|دتـــ كم|ل |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفف|طمه شعبــــ|ن ص|دق منصور97936

9o6569 ن| محمد فريد |بــــو|لمجد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم
رهسم|ء فر|ج رجبــــ ج|د|لربــــ|58365| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد شعبــــ|ن محمد سيد ه|شم88|495
7578o8|معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد محمد |حمد محمد ه|شم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ي| محمد |م |لدين عبــــد |54|697
ندستـــ بــــور سعيدمحمد و|ئل محمد فه عوض |لسبــــع764493
يم423389 تـــمريض |إلسكندريتـــ س|ره سم عبــــد |لو|حد |بــــر|
رهدع|ء محمد عبــــد | بــــدوى53329| صيدله |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى جم|ل ص|بــــر محمد57224|
يم883|26 تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهعبــــد|لرحمن س|لم عج |بــــر| معهد |لج
صيدله ع شمسسل محمود عبــــد|لقوى محمد2|3358
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد محمد |لمتـــو حنور|688356
يم ف|ضل عبــــد|لبــــ| 635974 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|ضل إبــــر|

6|oo6 تـــج|ره بــــ سويفمحمد قر محمد قر
تـــربــــيتـــ ع شمسجوليتـــ عو |ل تـــ|مر5252||

تـــج|ره بــــ سويفن| |لدين محمد سيد جنيدى حس||5986
يم محمد58653 تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر جم|ل |بــــر|

85o|o3رتـــ|مصط ج|بــــر ع ص|لح قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o8793زر|عه |لمنصورهجيه|ن |حمد شح|تـــه رزق |لشلفه
753o85|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهسل|م سيد دسو محمد
48727o| د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن خ|لد |حمد محمد عبــــد
رهمصط حس|م |لدين عبــــد |لرحمن عز ||6|2| حقوق |لق|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمحمد |حمد سيد محمد عبــــد|لع|ل|34637
35o28oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد
43944o|رهيه محمد محمد ف|يد د|ر |لعلوم ج |لق|
22o699د|بــــ ع شمس| جم|ل محمد عزبــــ
34ooo3|تـــ محمود |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ علوم بــــنه|م
|3o|87وف|تـــ|دع|ء محمود فوزي عطيه ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7672o2 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد طه رجبــــ |لعزبــــ جمغ
684o63تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد | محسن عبــــد |لر|زق عبــــد |للطيف
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نعل|ء م|جد ع |لسنو28376|
ف مصط |بــــو ج|موس528767 تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد |
 |حتـــ وفن|دق |لم |ل|ء شح|تـــه يوسف شح|تـــه|9539|8

د|بــــ |لفيوم|ع |ء محمد محمد ع7|672
4o5725يم ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حبــــيبــــه محمد مرزوق |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعمر س|مح يسن سيد عبــــد |لو|حد79|37|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنرم جم|ل شو فؤ|د قنديل372|27
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لشح|تـــ محمد ن|صف شيبــــه286943
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد محمد |حمد |سم|عيل عبــــد |لع423|64
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يم محمود24984| ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد ط|رق |بــــر| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــج|ره بــــور سعيدي|س وليد عبــــد |لمنعم محمد عوض764593
|7o|52معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدير قدرى محمود |سم|عيل
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء حسن صبــــرى بــــسيو |243495
78o364تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر س| محمد شح|تـــه

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|رتـــ مصط مكرم عبــــيد62647
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن ي| |حمد |م 8582|3
د|بــــ ع شمس|ه| | ط|رق حس حسن 7248|2
7o|2|oطبــــ |لمنصورهكريم ط|رق محمد |لبــــسطوي عمر
9o24||| يم قبــــي يم ص|لح |بــــر| طبــــ سوه|ج بــــر|
52o|32تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ن ع عبــــد |لمنعم ع |لنج|ر
452oo7|  ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد حسن محمد
52oo48تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| منصور |لسيد أبــــويونس
رهس|ره رفعتـــ طلعتـــ ف|ضل|4953| علوم |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صبــــ |لحسي دويد|ر255698
5|o5o9معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد بــــدر فؤ|د حربــــي
446|5oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمد عبــــد |لسل|م |بــــوحيطه
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه عبــــد|لرحمن ح|مد عبــــد |لعزيز محمد264545
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد حم|دتـــ صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح زغله347965
|ء عبــــد|لفتـــ|ح ع سيد|78||92 صيدلتـــ |سيوط 
يم ||8969 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن ن| ع |بــــر|
6|o3o2معهد ف ص طنط|يونس |لبــــسطوي محمد بــــربــــر
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرغده مندى محمد شح|تـــه782955
يم236||8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دي ع عبــــد|لحميد |بــــر|
688o55د|بــــ |لمنصوره|فؤ|ده محرم عبــــد |لبــــديع نص|ر

رهعبــــد |لرحمن ط|رق |حمد محمد23763 ندستـــ |لق|
8474o8معهد ف ص |سو|نغ|ده رمض|ن عبــــد|لرحمن تـــوفيق
حقوق طنط|محمد |يه|بــــ محمد عبــــد|لحميد |بــــو|3892|4
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | |حمد مع| مصط 2|7555
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــجوس|ن| مر|د ميخ|ئيل عبــــد |لمسيح مسعود766377
حقوق بــــنه|بــــسنتـــ محمد محمد فرج||3348
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىع عبــــد|لحميد حمد|ن ع 829829
د|بــــ |لمنصوره|م|جده محمود محمد محمد |لدسو 694494
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدندى نبــــيل شعبــــ|ن محمود ق|سم4|7634
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد محمد زيد256339
صيدله ع شمسسل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد2964|2
|محمد سعد يوسف |حمد69|827 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــد |لرحمن رجبــــ عبــــد |لعليم |لصي ||4272
694o73 ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ن| مصط |لحن
9o6253 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وليد محمود محمد محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن جم|ل عبــــده ع مو 7473|4
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ي بــــكر |بــــوزيد|822869 طبــــ |لفيوميمن ي
29o36تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |يه|بــــ ف|رس فوده
7o|77|تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء مختـــ|ر عبــــد |لونيس رضو|ن

ف محمد عبــــد|لحليم ربــــيع774737 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحسن |
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نول|ء جل|ل عبــــدربــــه عبــــد|لغ خليفه497543
يم مصط مسعد محمد65|763 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | |بــــر|
8o7724|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||له|م ص|دق جورج حن
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد مجدى حسن محمد عوض695586
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد| محمود عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح334428

3o7|4|ف |حمد عبــــد |لع هدى | نوعيتـــ ج
249o35تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنرم رض| |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمود عمرو صل|ح عبــــد|لرحمن775247
7o5968معهد ف ص |لمنصورهرن| عص|م عبــــد |لوه|بــــ محمد |لديس
طبــــ |لزق|زيقمر|م متـــو فتـــ متـــو عطيه635487
62|9|o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد محمد عيد حسن
يم |لسيد |لكفر|وى644785 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه |بــــر|

طبــــ بــــ سويفتـــسنيم ي عبــــد |لستـــ|ر |حمد83348
6|88o5تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسميه حسن مصط معروف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء سم محمد حج|بــــ|555||6
324o88|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل|م عبــــد|لعليم ع عبــــد|لعليم
26889oه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء مجدى عبــــد|لرحمن ص
لس فيكتـــور |دو|ر دي|بــــ28868| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآيه جمعتـــ محمد |لسيد خ |496882
4776o8يم د|بــــ |ل|سكندريه|رغدتـــ ع |لسيد أحمد إبــــر|
علوم طنط|حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لونيس محمد 553||5
ف جوده ع ع7622|| تـــج|ره ع شمسبــــسمله |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد عبــــد |للطيف عبــــد |لرحمن ز|يد يوسف9|4|69
ره|ريح|نه عيد محمد عو|د43385 د|بــــ |لق|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنطون مجدى تـــوفيق بــــش|ى عبــــد |لملك644938
طبــــ |سن|ن طنط|محمد سعيد محمد سليم529|25
رهدير عمر |حمد محمود زيد|ن43|7|2 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــنه|بــــل|ل عبــــد|لمجيد عبــــد|لرشيد عبــــد|لمجيد9|2576
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــم|ل ف|روق محمود عبــــد |لخ|لق عطيتـــ692923
6o6828| تـــج|ره سوه|جلسيد مهدى |لسيد مهدى فرج عبــــد
49o46o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | ط|رق محمد عبــــد |لعزيز عبــــد
32|o57 ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لج|بــــر مصط
76o779تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسف|طمه ع حسن محمد
6o6|48| بــــي تـــج|ره طنط|سل|م مصط محمود |ل
يم625362 تـــج|ره |لزق|زيق|ء طلبــــه عبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــر|
9o4o95 صيدلتـــ |سيوطف|طمه فتـــ خل|ف |حمد
|3o822ره|م|رك مدحتـــ جندى نخله ثــــ|ر |لق|
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349o38يم حقوق ع شمسف|طمتـــ مختـــ|ر |حمد |بــــر|
ى57632 علوم بــــ سويفيم|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لصمد ق

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد 7|3|49
يم323493 تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء |حمد طه |بــــر|
4o3927يم يم فتـــ س|لم |بــــر| لع|  |حه وفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ|محمد |بــــر|
رهخ|لد ط|رق عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن222472 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ر حس |حمد س|لم32872 وف|تـــمحمد م| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
|28o3oيم عبــــد |لق|در رهمحمد حسن |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف سعيد محمد ص|بــــر محمد446995
|6oo2o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|مه عمرو محمد ع |ل|م|م
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىحن|ن ص|لح محمد يونس32|834

تـــمريض |لفيوم محمد |حمد ع محمد68378
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د ممدوح |حمد محمد عبــــد |لمجيد س33|446
9|o563 ف عبــــد|له|دى محمد طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمود |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل|ء محمود سعد محمود|8|7544
6oo7|4معهد ف ص طنط|ل|ء رمض|ن سعد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوسنه
عل|ج طبــــي قن|  سل|م منتـــ صلح |لدين عبــــد|لجليل698||9
حقوق |لزق|زيقن|ديه محمود محمد |لشبــــر|وي784745
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد حس|ن مر74738|
699o52ف محمد عبــــد |لحميد |لمتـــو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| |

2|8oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء عبــــد |لفتـــ|ح طه عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن| محمود عبــــد|لرحمن |حمد محمود228683
893o9o  حقوق |سيوطسلوى عبــــد| محمد زيد|ن
7o|955|طبــــ بــــيطرى بــــنه|رض| |لسيد ع عبــــد |لحميد شتـــ
78o7|8تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء ديبــــ محمد ع
نوعيتـــ |لزق|زيقعمر عم|د |لدين |حمد عبــــد|لسل|م عبــــد627239
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزي|د عم|د |لتـــ|بــــ شنبــــ8434|6
5272ooحقوق |ل|سكندريهيف أحمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد مطر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحس|م عبــــد |لفتـــ|ح رشو|ن عبــــد |لحميد492557

ر فتـــ سيد مطر|وى745|3 تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم م|
|64|oرهمحمد |حمد د|ود عبــــد |لوه|بــــ ندستـــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورغ|ده عبــــد |لع| عبــــد |لجو|د عبــــد 7524|5
7o6733رى ل|ل محمد |لجو زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لمنعم |حمد 
ى عط| | حكيم|32||9 معهد ف ص سوه|جوئ|م خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد سيد مبــــروك سيد45789|
87922|| ه ع شح|تـــه مو حقوق |سيوط م
6438o6 حقوق |لزق|زيقيف |حمد عبــــد |لعزيز محمد بــــسيو
يم سيد حسن عك38|223 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |بــــر|
علوم |لم |سم|ء حمزه عبــــد|لحميد محمد|573||8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورف|رس شفيع بــــره| عبــــد|لجو|د محمد487628
8o8555تـــربــــيتـــ |لم |محمود ر| عبــــد|للطيف محمد
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يم893|63 تـــج|ره |لزق|زيقخلود محمد محمد فرج | |بــــر|
رتـــ|ف|طمتـــ مصط محمود محمد محمد 9686|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o8732يم محمد مصط ش|دى د |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــغ|ده شوره حس |حمد833556
64o6|8حقوق |لزق|زيقيوسف صل|ح محمد |حمد يوسف
26|53oوف|تـــعمر عم|د |لمغربــــى |ل|ل شلبــــى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسز|ر |كرم |حمد سيد خليفتـــ938||3
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد |يه|بــــ |حمد محمد ج|د438863
5|o2|| طبــــ ع شمسمحمد ط|رق سعد |لص
ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن عبــــده فهيم |لمنو |257296
علوم حلو|نسل شعبــــ|ن ع محمد273422
طبــــ ع شمسرضوي محمد عبــــد |للطيف ن63542|
7o7o9|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م| حس محمد سليم|ن حس
|3994oر عبــــد |لعزيز |لفرم|وى طبــــ ع شمسدير م|
6875|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |يمن محمد |لمغ|زى

453o5ره|محمد شعبــــ|ن ز عبــــد |لكريم عل|م |لق|
ره|ض  خ|لد  عبــــد |  فضل||55| د|بــــ |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد يح |حمد ع محمود|344564
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمن|ر محمد |سم|عيل جرير |لش|مخ784359
2572|o|يم طلبــــه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم| فرج |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|عيل عمر عبــــد |لمنعم |م|م قر |47549|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم| محمود س|لم محمود|778345
62o6o9| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمد طلعتـــ |بــــو زيد عبــــد|
يم7|3|28 رهبــــ|سم بــــخيتـــ سعيد |بــــر| علوم |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ربــــيع حسن سعد258862
ره|خلود خ|لد محمد |حمد عبــــد |لمنعم95|57| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى رمض|ن عبــــد|لحميد فرح|تـــ نده5772|2
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل عمرو مصط محمود محمد يوسف9|4646
256278| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد س|لم |حمد عبــــد|

52|5o| تـــمريض  بــــ سويفم|ن ص|لح خميس فرج |
وف|تـــمحمد رض| عبــــد |لسل|م عزبــــ55|778 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــربــــيع يوسف محمد يوسف257584
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد جم|ل سعد عبــــد|للطيف|223|79 ع.
|4278oتـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد عبــــد |لغ محمد
9o5562 تـــج|ره سوه|جمحمد ممدوح محمد |حمد
64o3|2حقوق |لزق|زيقريم |حمد محفوظ س|لم |حمد س|لم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | جم|ل عبــــد | محمد23444
حقوق |لزق|زيقيه حل ع حسن|789277
43o46|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر ي| محمد عبــــد |لسل|م |لسكرى
7o8969| يم ع علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طلفتـــ ع |بــــر|
49824oحقوق |لمنصورهريم|ز |حمد |لسيد عبــــد|لكريم طه
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449o66 ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
يم |لسيد محمد عر| |لجن| 775324 حقوق |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء محمد حسن ك|مل|4389|2

ندستـــ حلو|نمحمد حسن مصط ش|كر63432
طبــــ |لزق|زيقمحمد حسن مع| عبــــد |لفتـــ|ح38||78
622o82|يم رضو حقوق د |طإ |قتـــ جمعتـــ رضو|ن إبــــر|
5o7282| علوم |ل|سكندريهرحمتـــ سعيد عبــــد |لحفيظ عبــــود عبــــد
4467|oندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لحميد محمد صديق  حسن

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ عبــــد |لعزيز |لسعيد عبــــد |لعزيز47472
رى |لعشم|وى69|428 تـــربــــيتـــ طنط|ه|يدى فر|ج |لجو
حقوق بــــورسعيدحمد يح عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمنعم إبــــر|76528
52927o |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو عبــــد|لستـــ|ر م محمد |لتـــلبــــ
7|o572 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء |بــــو بــــكر محمود محمد |لمتـــو
زر|عه |لمنصورهع |حمد |حمد |حمد يوسف686342
7o974oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ح|مد محمد |لسيد محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمر|م حمدى محمد حسن سعف|ن524|76

35o3|ندستـــ |سيوطحس |س|متـــ حس |حمد
4767o4كليتـــ |أللسن كفر |لشيخن|دين صل|ح |حمد محمد
638|o4 ر ع|دل عبــــد |لعزيز |حمد مصط معهد ف ص |لزق|زيقبــــ|
43o767يم |سم|عيل |بــــو سند زر|عه طنط||ء سم |بــــر|
يم7497|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يف محمود محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن رض| |نور |مجد|323638
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ن|ظم عبــــد|لشفيق محمد334537
رهيوسف |سم|عيل عبــــد|لش| |لك|شف8975|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسريج حس مو محمود|325595
8o8924| د|بــــ |لم ||بــــ|نوبــــ نش|تـــ مرتـــ |ي|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد ع |حمد عثــــم|ن|347822
تـــج|ره سوه|جمؤمن محمد |بــــو|لمجد |لسم|ن829489
75|o24 رهوق |حمد بــــخيتـــ ع عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريتـــ سم خميس قوزع|7386|5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهكريم محمد محمود |حمد حس 484498
رهنوره|ن سعود عبــــد |لفتـــ|ح قطبــــ8|629| طبــــ |سن|ن |لق|
4996o4يم محمد عم|ر تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ |لسعيد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دي|ء محمد معوض |حمد|834472
88o877|تـــربــــيتـــ |سيوط بــــتـــس|م |ل|م خليفه عبــــد|لرحمن
د|بــــ كفر |لشيخ|مبــــروكه ج|د | عطوه سعود385|42
64o|95د|بــــ |لزق|زيق|نه|ل ع ع محمد |لرم|دى
8o|323كليتـــ حقوق |لم |رضوي محمد ع محمد
تـــج|ره ع شمسد|يه خ|لد عبــــد |لغ محمد |سم|عيل38638|
ين| سعيد سم عري|ن7|283| ره|ف عل|م |لق|
77592oنوعيتـــ |لزق|زيقسمر |لسيد جم|ل |لسيد
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6oo86|يم عجوه طبــــ حلو|نمريم |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخلصديق محمد صديق عبــــد|لفتـــ|ح حمتـــو29|453
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن حسن عزتـــ |بــــو سعده7985|6
6o5|57 يم عبــــد |لمنعم |لعزبــــ عوض علوم |لمنصورهبــــسمه |بــــر|

يم محمد4|387 وف|تـــي|ر| وجيه |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
693oo9حقوق |لمنصورهمحمود محمد فوزى يوسف محمد
6oo367|تـــج|ره طنط|سم|ء س|لم رمض|ن س|لم عم|رتـــ
4o6o79ى محمد قطبــــ |لهلبــــ|وى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم | |ر ي
ندستـــ |ل|سكندريهرن| محمد محمد محمود عبــــد |لخ|لق447438
يم محمد|5|243| يم ص|لح |بــــر| وف|تـــبــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
62o649| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحمد ع أحمد ع |لمتـــبــــو
6o78o8ش|م عبــــد|لع| عطوه مش د|بــــ |لمنصوره|ه|جر 
ف |لسيد|6|2588 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد 
4o4325د|بــــ دمنهور|محمد ص|بــــر محمد مدبــــو عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآيه مجدى |حمد عبــــد|لجليل75|629
25224o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنجل|ء فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح حسن شعبــــ 
نوعيتـــ طنط|نه|ر محمد صديق |بــــو |لشعور|434666
ره|ه|جر |حمد عبــــد|لحميد حسن325698 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره طنط|ع محمد فؤ|د  |د449829
5|o3o9حه وفن|دق |ل|سكندريهف|دى عم|د س| سم عز| 
طبــــ |سن|ن ع شمستـــريز| سم عزتـــ عزيز335788
428o42طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوق جل|ل فرج عبــــد |لمجيد |لجندى
يم عسل|633565 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد محمد |بــــر|
يل ج |لزق|زيقدين| عبــــد | |حمد عبــــد| شح|تـــه772533 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

4o979 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ح خ|لد |لسيد ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لعليم مصط 7556||
ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىيه بــــدير شعبــــ|ن ش|روده||68587
8o3324حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن خ|لد مر عبــــد|لحكيم| 
4|9o43تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود حم|ده محمد |حمد سعد
246o9o |ندستـــ بــــنه|محمد سعيد |حمد س| |ل|سك كليتـــ 

تـــ ش|دى ع|مر عمر|725|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
45379o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد سم عزتـــ محمود بــــيو
5o9484|معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عزتـــ عبــــد |لنبــــى جبــــر يوسف غبــــ
9o7269 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمروه |حمد محمود |حمد

صيدله بــــ سويفندى |يمن عم|ر عبــــده54969
296o8| م |س|متـــ محمد عبــــد | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند

د|بــــ |ل|سكندريه|صبــــرى |حمد ح|مد ع422645
7o357|صيدله |لمنصورهزينبــــ خ|لد |لسعيد محمد
83|75oيم محمد عبــــد|للطيف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد| |بــــر|
يم جربــــيع|9363|4 د|بــــ كفر |لشيخ|منيه محمد نبــــيه |بــــر|
د|بــــ د |ط|حمد سل|مه |لسيد حس |484385

Page 4970 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره طنط|محمد ي| |حمد |لسيد محمد |لجرف2|4296
76543oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|دل |حمد عبــــد |لرحمن مسعد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن |ده محمد عبــــد |لغ عبــــد |لعزيز||386|
لسن ع شمس|ندى خ|لد نظ محمد6296||
|6o92o|د|بــــ حلو|ن|مل عبــــد |لحميد محمد |بــــو مسلم
د|بــــ ع شمس|عمرو مجدى صل|ح |لدين عيد92|37|
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفدين| حسن سو|ده مو64635

ثــــ|ر د |ط|حس|م |لحن|وى عبــــد | عبــــد |لع|9878|4
6o667|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|أحمد محمد عبــــد |ل خليفه
4o4788د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر عز|لدين ف|روق عبــــد|لل|ه
|376oo|ره/ري|ضتـــبــــ|نوبــــ سم فهيم |سك|روس إعل|م |لق|

د|بــــ بــــ سويف|ي|سم عبــــد| رجبــــ عبــــد||4|57
8|9o43| فنون جميله فنون |لم |ين|س ي عبــــد|لع| |م

علوم |لفيومدير محمد فتـــ سعيد محمد67253
7o5o8|| صيدله |لزق|زيقيه ص|لح حسن ع ع

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ش|م |حمد سيد |حمد55736
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم عزتـــ ربــــيع ز|3|72

627|o5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد سعيد محمد عبــــد|لوه|بــــ خليل
ف ع مر65775 تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد| |

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنوره|ن صل|ح عبــــد | يوسف كحيل542663
يم52628 يم |بــــر| حقوق بــــ سويفس|مر ممدوح |بــــر|

علوم حلو|نه|يدى محمد |حمد |لسيد58579|
3422o7زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــ حسي محمود |حمد سعيد
تـــج|ره دمنهورنه|ل محمد محمود ع سيف|855|5
4845o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد مصط عثــــم|ن ميهوبــــ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مرفتـــ زيد|ن حس محمود828748
نوعيتـــ |سيوطورده عبــــد|لص|بــــر عبــــد|لمتـــج |حمد |63|88
تـــربــــيتـــ |سيوطرش| |حمد محمود حسن  5247|9
ف ف|روق عبــــده762673 حقوق بــــورسعيديف |
|3ooooيم يم ع |بــــر| د|بــــ حلو|ن|يم |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|رضوى محمد محمود محمد رضو|ن764|22
يم عبــــد | |لقز424366 تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م صل|ح |بــــر|

|8oo7 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |حمد عبــــد |لغ
رهسم|ء مجدى حن |م|م|37756 حقوق |لق|

52o869كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورفيبــــى مجدى د|ود سعد حبــــيبــــ
2687o|| |تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن عبــــده سعيد ن
علوم ج|معتـــ د |طدع|ء ص|بــــر |حمد |لمغ|زى شعشيع689538
علوم |لم |ل|ء محمود د|خ |حمد|858436
تـــج|ره |سيوطيح زكري| فرغ مه 886537
زر|عه |لمنصورهعبــــد |للطيف محمد نجيبــــ محمد |لمتـــو686339

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه سيد شعبــــ|ن رسل|ن|62856
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رهشيم|ء |لسيد محمد حسن65388| حقوق |لق|
ى محمد |حمد طنط|وى7|5|34 تـــج|ره بــــنه|يوسف خ
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|زي|د أحمد عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لمنعم449428
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل عص|م عبــــد |لكريم بــــريقع6447||
كليتـــ |أللسن ج أسو|نف|دى يوسف ك|مل مجلع9774||
4|7|2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لخ|لق |حمد عبــــد |لخ|لق محمد
تـــ|محمد سعيد عبــــد |لمنعم رمض|ن رجبــــ55|529 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل سيد محمود |حمد63357|
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل |لعدوى حربــــى محمد عبــــد |لحميد484393

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم سعيد فتـــ طلبــــه59537
|482o4د|بــــ حلو|ن|م|رين| بــــدرى فنجرى نعيم
|59o97|تـــربــــيتـــ ع شمسف محمود |لبــــربــــرى محمود
49|oo|| ش|م |حمد ع مو نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهقتـــ 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد سعيد عويس محمد32|59
52o36oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن محمد عبــــد|لبــــديع |لجندى
9oo9|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جنوره|ن ع |حمد ع
7672o4صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لمحسن |لسيد ج|د |لحق سويلم
يم عبــــد |لر|زق عبــــد |446962 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |بــــر|
68o857|تـــج|ره |لمنصورهحمد طلعتـــ ف|يد محمد |لسيد
ف محمد فتـــ عطيتـــ |لسيد779856 طبــــ |لزق|زيقر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمل مبــــ|رك عبــــد|لفتـــ|ح جمعه يوسف|255352
د|بــــ دمنهور|صل|ح رمض|ن عبــــد|لعزيز محمد حسبــــ 495377
رهعبــــد|لرحمن ط|رق شعبــــ|ن محمود|6|234 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمه رمض|ن |حمد عبــــده حسن236854
يم محمد محمد |لسيد سل|مه|692|69 د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط ر| صد شمعون روف|ئيل  93|5|9
علوم كفر |لشيخل|ء يوسف مو |لجمل|3|4399
27o882علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنعمه عبــــد|لجو|د عبــــد|لرحمن عبــــد|لع
تـــج|ره كفر |لشيخي|سم ع محمود ع رزه|68983
6o2269د|بــــ طنط|ر|ن| عل|ء عبــــد |لوه|بــــ نور |لدين|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|دل محمد حسن 6|244|
4975|oيم محمود درويش د|بــــ دمنهور|م |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود ج|بــــر عبــــ|س محمد مرزوق||4453
تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م حسن |بــــو|لسعود عبــــد|لمنعم349488
يم78257| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لفتـــ|ح حن محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |س|مه يونس مو يونس|852923
يم فتـــ756366 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه عبــــد |لرحمن |بــــر|
ى نص|ر257232 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه عبــــد|لرحمن ي
تـــج|ره بــــور سعيدف|روق محمد رض| ف|روق |لص|دي2|5|75
38968| م ن| عثــــم|ن ع تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ند

د|بــــ د |ط|ل|ء |مجد لط محمد سحيو||62426
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علوم |لمنصورهزينبــــ محمد س| |حمد خليل|99||7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لموجود عجور5786|2
8o6o46بــــه بــــه |سحق و تـــمريض |لم | م|رين| و
5o3854يم محمد حسن زر|عه |ل|سكندريهيوسف سم|حه |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن حس|م |لدين عبــــد|لعزيز خ 426988
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره حس|م |لعو فتـــ |لعو 695793
صيدلتـــ |لم |مصط م |لدين عز|تـــ م |لدين858695
5|o832|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد صل|ح |حمد عبــــد|لرحمن
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم|رل عم|د جبــــر|ن حن| يوسف437978
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم زكري| عبــــد|لحميد محمد |لسيد952|27
لسن |لم |/ري|ضتـــ|ف|طمتـــ محمد ع محمد355722

| وليد |لسيد عبــــد |لحميد87239 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي
د|بــــ |لفيوم|حسن سعيد عمر حسن63677

85o833معهد ف ص |سيوطج|كل بــــولس ر| عطيه
م محمد محمود محمد عبــــد|لرحمن ن639948 تـــج|ره بــــنه|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن محمد نبــــيه مصط 8548|3
وف|تـــ|معتـــز بــــهر|م عنتـــر |حمد حسن675525 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|57o25ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |حمد حس رمض|ن |حمد
624oo2|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدآيه محمود ح|مد |لسيد نج
4o27o2تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم رمسيس يون|ن مسيحتـــ حز |ل
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن |لسعيد |حمد |لحد|د |لخطيبــــ485938
تـــج|ره دمنهور عبــــد |للطيف حس عبــــد |للطيف3|4975
طبــــ |سن|ن ع شمسي|سم ك|مل عيد سيد349479
677o2o د|بــــ |لمنصوره|محمود مدحتـــ محمود محمود |لمو
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ننعمه ع عبــــد |لمعبــــود ع  |ض698222
ندستـــ بــــور سعيدمحمد رفعتـــ عبــــد |لرحيم مصط 758484
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندى فتـــ قمص|ن ج|د فر|ج5|3587
7oo5o4عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخجيل|ن ح|تـــم تـــوفيق سعد
7535o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهس|ره مصط محمد عبــــد |لع|ل عبــــد
رهمصط محمود عبــــد |لعزيز حسن37|64| حقوق |لق|
يم226864 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |لسيد مصط |بــــر|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد عبــــد|لونيس عي عط||453577

ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود محمد مسعد محمد|3288
52o828معهد ف ص |ل|سكندريهرو|ن ح|مد عبــــد |لعزيز حس نوفل
6o2o54يم |حمد سليم|ن تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم |حمد |بــــر|
ريدى|4743|5 ريدى ج|بــــ |  صيدله |ل|سكندريهيه رمض|ن 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حسن|ء محمد حسن ع 825298
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسن|ء مشع|ل محمود سيد34285|
5o85|9|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد ع فطيم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مجدى مصط محمد مصط 333482
ف حسن حسن |لزي|تـــ232396 لسن ع شمس|بــــه | |
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ف محمد محمد خلف7|8|2| لسن ع شمس|يوسف |
ندستـــ بــــنه|حمد عص|م مصط ش| |5||262 كليتـــ 
6o4867تـــمريض طنط| روضه |سم|عيل |نور رجبــــ |لقسط
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحل|م عبــــد |لمقصود شو حس |لدغ777332
زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن أحمد محمد محمد426898
4399o5|يم ر عبــــد|للطيف |بــــر| علوم كفر |لشيخل|ء ط|
3558o5بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسي|سم |يه|بــــ حميدتـــ ع
معهد ف ص سوه|جمحمد فتـــ عبــــده محفوظ 922357
وف|تـــس|مه عبــــد | عبــــد |لكريم محمد|275|78 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
27o639|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد س| طلعتـــ مصل |لجندى
علوم طنط|محمد سعيد |حمد متـــو9|38|5
4o5757د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه ع |لسيد |حمد |لطنبــــو
4|o557د|بــــ طنط|صل|ح محمد صل|ح محمد|
9o868o كليتـــ |أللسن سوه|جخ|لد محمد صبــــره عبــــد|للطيف
صيدله |لزق|زيقمحمد فوزى ممدوح ع فوزى عك|شه س5|3322
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومتـــكل| سم حل عبــــد|لملك|25883

تـــمريض |لفيوم موزه عويس قر عبــــد|لعليم72463
نوعيتـــ موسيقيه قن|روي محمد حسن محمد|832763
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|بــــ |لدين مر عبــــد|لموجود سعيد|83484
6o28|7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط محمود فه عبــــد |لوه|بــــ غيدتـــ
ر منصور2687|3 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ر| | وليد محمد ط|
527o44ندستـــ |ل|سكندريهحمد حمدى رضو|ن عثــــم|ن عبــــد|لفتـــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوف|ء عل|ء |لسيد عطيه س|لم695558
27o||o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمع|ذ |لعزبــــ عبــــد|لمقصود |لعزبــــ حس
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد عم|د محمد فه عبــــد |762699
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ميه ع|دل جل|ل عبــــد|لحميد مر772543
7o6|8|حقوق |لمنصورهزينبــــ |له|دى محمد محمد عم|ره
بــــي |682947 ه ن| ع عثــــم|ن |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
85o522|معهد ف تـــمريض |سيوط د|ء محمد عبــــده محمد
46o559لسن ع شمس|دين| عص|م عطيه عبــــد|لمجيد طه
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ريه|م ي| عط| محمد ع|شور632464
6o|927ر |لسيد عبــــد|لوه|بــــ علوم طنط|تـــ م|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل عبــــد|لرؤف جل|ل محمد|842568
92o864 ريدى تـــم|م معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد رفعتـــ 
تـــج|ره طنط|مريم |لشن|وي |لدسو |لشن|وي655|46
356877| طبــــ بــــنه|يتـــ س| يوسف متـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــه محمد محمود محمد 878726

|8o52تـــربــــيتـــ حلو|نندى عمر محمد محفوظ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طخ|لد |حمد ز محمد |بــــو |لنج|5299|6
8o5443طبــــ |لم |بــــيتـــر ثــــروتـــ |سحق ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ حلو|نخ|لد مصط عبــــد | عبــــد |لرسول278|3|
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ء عبــــد |لرحمن يونس عي246897 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ه|
يم ل|ش |433963 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط||ء |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد طلحه24725|
6o9249معهد ف ص طنط|محمد محمد س| عنتـــر
يم عبــــد |له|دي محمود36|67| ره|رو|ن محمد |بــــر| عل|م |لق|
ندستـــ |لم |حمد حمودتـــ نعم|ن |لسيد بــــدر|87|624
27o935 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع|يده ي| عبــــد|لستـــ|ر سعد عبــــد
6o5o|3تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى محمد |سم|عيل |بــــو |لسبــــ|ع
8o258|| تـــج|ره بــــ سويفلحسي رمض|ن شعبــــ|ن ع
ف ر| محمد |لعزيزى299|75 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم |
35475o|تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد جم|ل |حمد محمود
446o64ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومنور |لدين خ|لد ع |حمد ع
صيدله |لزق|زيق|ء بــــكرى عبــــد |لفتـــ|ح بــــكرى محمد774557
5o7o22علوم طنط|حن محمود سعد |حمد عبــــد |لجو|د
757oo9| ه من محمد حمزه ع تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
يم صقر|35664 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ند | مدحتـــ متـــو |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهسحر عم|د محمد |حمد |لمو| 2|6962
|579o7|رتـــ|ء عبــــد |لن| |حمد عثــــم|ن علوم ري|ضتـــ |لق|
يم ع ي|س |8|3|25 يم جمعه |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
رهمحمود محمد |حمد ع 85|45| تـــج|ره |لق|
67oo2تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومعهود |يه|بــــ محمد |حمد

2633o7|ش|م محمد حج|زى |د|بــــ بــــنه|سم|ء 
84o854|معهد ف ص |سو|نمنيه عبــــد|لصبــــور ع محمد
6|o965يم |لزنو يم |بــــر| ندستـــ طنط|محمد |بــــر|
حقوق حلو|ندى محمود |حمد محمدسعيد245442
5oooo7لسن ع شمس|ل |ء فتـــ قطبــــ عبــــد|لفضيل

63o9|تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | عي عبــــد |لد|يم محمود
معهد ف ص |سم|عيليهمصط محمد عبــــد | سليم|ن7||767
4|36o3| |د|بــــ طنط|حمد عبــــد|لسميع طلعتـــ |لعن|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|يدي عز عبــــد| ط|يع838822
م رجبــــ |حمد |لسويدى|5989|6 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــد
7||o|3طبــــ |سن|ن |لمنصورهيوسف ع|دل عبــــد |لحميد ع نور |لدين
49oooo تـــج|ره طنط|سل |حمد رمزي محمد ز
4942o2د|بــــ دمنهور|محمود ص|لح |لسيد عبــــد|لحميد حويل
حقوق |ل|سكندريهفتـــ محمد فتـــ فه د|ود858|45
تـــ كم|ل سيد محمد|354264 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم24943| يم |حمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهم رمض|ن عبــــد |لنبــــي محمد عمر|ن5799|5
تـــربــــيتـــ بــــور سعيد|ل|ء |س|مه محمد ز| |بــــو |لعل|764652

438o8 رهزينبــــ ع|شور محمد حس زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسند |حمد |لسيد عبــــده  |لبــــرك|وى345565

Page 4975 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

46oo2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى نبــــيل سعيد عبــــد|لموجود
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نند| ممدوح ع عبــــد|لسل|م73225

699oo8تـــج|ره |لمنصورهلبــــي محمد |لبــــي عبــــد |لعزيز |لبــــي
يم4|4|52 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسع|د رحومتـــ |سم|عيل |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهل|ء محسن محمود حسن |سم|عيل|479323
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد كم|ل |لدين محمد |حمد |لبــــربــــري53||33

  معهد |كتـــوبــــر |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | (|درتـــ |عم|ل)بــــ|نوبــــ مدحتـــ طلعتـــ تـــوفيق سليم|ن|78|32
33|76o|يم بــــه|ء خ |لن|دى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننرم متـــو عزوز متـــو322943
46o|95ر طبــــ |ل|سكندريهه|يدي جبــــر عبــــد|لعزيز جبــــر ز|
4o9438د|بــــ طنط|حمد عبــــد|لنبــــى عبــــد |لمو عبــــد |للطيف|
يم خري |835827 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم|ء محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|رتـــ ي| محمد عبــــ|س|5|352
36|oooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د| | محمد حس|ن |م|م فرج
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد س| محمد محمد ند|757234
|3o687ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمن|ر محمد ع |حمد عبــــد |لمنعم
68o842|د|بــــ |لمنصوره|حمد |لسعيد |لشبــــر|وى |ل |د
43o853تـــج|ره طنط|رو|ن |م |حمد سل|مه
د|بــــ حلو|ن|ي|ر| محمود عبــــد |لحميد عوده64926|
طبــــ حلو|نيوسف ح|تـــم |بــــو |لحديد يوسف2875|3
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــطلعتـــ زكري| محمد |لغز|268325
767o59 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمود عبــــد |لسل|م عبــــد |لرؤف عبــــد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر محمد مر ع حسن 677248
82367o|تـــربــــيتـــ |لم |حمد شعبــــ|ن ع |حمد
27|o56تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوه شعبــــ|ن فتـــ محمود عم|ره
بــــي 69|54| ش|م ع |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد 
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنور|ن محمد ز مو طوسون2|5|52
|د|بــــ |لم |رجبــــ ع كم|ل عبــــد|لوه|بــــ797|82

73|o6تـــربــــيتـــ |لفيوممروه محمد رمض|ن عبــــد|لكريم
تـــج|ره ع شمسه|جر عص|م محمد عبــــد |لص|دق |57|3|2
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن ع خ|لد حس 43|4|8
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن خ|لد محمد ع عبــــد |لع|ل|227884
69283o|طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء ش|كر |حمد حسن غنيم
تـــربــــيتـــ بــــنه|مروه ط|رق محمد شعبــــ|ن958||6
63o429ندستـــ |لزق|زيقمحمد سعيد عزتـــ محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخف|طمه عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لق|442879
يم |سم|عيل|3|29|3 كليتـــ |أللسن سوه|جم| رجبــــ |بــــر|
يم حج|زى 895245 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود وليد |بــــر| ع| 

46o62زر|عه ع شمسس|ره ي| صل|ح محمد
9||o59|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج روى ع عز|لعربــــ عبــــد|لجو|د
4|88o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخجميله س| رجبــــ |لسيد |لش

Page 4976 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ف ك|مل |حمد|67534| د|بــــ ع شمس|س|مه |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع|طف ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح |سكندر448965
ى منصور عوض335394 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|يدى خ
62392o|يم طسم يح عبــــد |لفتـــ معهد ف ص بــــور سعيدعل| |بــــر|
26274oى ف ع محمد |لخ تـــج|ره بــــنه|محمد |
337873| يم ع يم |لسيد |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |بــــر|
6o8||4رهف|طمه خ|لد |حمد محمد مسعود د|ر |لعلوم ج |لق|
6952o5معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد عص|م محمود |لعزبــــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|ي| محمد |لشح|تـــ محمد|77745
2o25oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عم|د |حمد محمد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد| عمر حسن محمد ع|بــــوه452465
طبــــ |لزق|زيقمهند محسن يوسف عبــــد|لسل|م634663
|د|بــــ طنط|نوره|ن ف|يز محمد حم|د6|2||4
6o6o44 د|بــــ |لمنصوره|وليد |لسيد محمد مسعد |لدري
5o54o9يم قطبــــ |لصبــــ|غ د|بــــ |ل|سكندريه|محمد قطبــــ |بــــر|

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفس|ره |لدين|رى جنيدى جنيدى62484
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــسمه خ|لد عبــــد |لعظيم سليم|ن36|48

ح|ن عبــــد | محمد973|75 ه محمد  كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن
7o673| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين محمد |حمد
ندستـــ طنط|فرح عل|ء عي جبــــر|ن449838
حقوق |ل|سكندريهمؤمن محمد عبــــد|لرز|ق حج|زى عبــــد8|4877
8|758oتـــربــــيتـــ |لم |دع|ء |حمد محمد عيد
وف|تـــ |ر عص|م ع|طف شديد8636|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|22o95 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف فخر |لدين ف|روق |لسيد منصور
يم يوسف محمد527633 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرويد| محمد |بــــر|
359o32|د|بــــ ع شمس|بــــ|نوبــــ سمع|ن يوسف بــــولس
إعل|م بــــ سويفسل |حمد عبــــد|لع|ل |حمد6953|2
4o7499ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمتـــ خ|لد ر|شد |لشح|تـــ محمد
ندستـــ ع شمسم|يكل عم|د سعد سل|مه773889
فنون جميله فنون |ل|قندى يح محمد |بــــو|لمك|رم  896579
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر عبــــد |لمنعم محمد محمد حسن|6258|
9oo6|8 علوم سوه|جسم|ء محمود عبــــد|لحليم عمر

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفيوسف وليم سعد بــــبــــ|وى52749
9o658o معهد ف ص سوه|جنف نبــــيل شهدى منصور
تـــربــــيتـــ دمنهورآل|ء جم|ل عبــــد |لق|در عبــــد |لصمد 498745
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى رمض|ن عبــــد|لحميد |حمد349453
تـــج|ره |سيوطم|رى يوسف |نور ي  877353
45o|2| ف |لسيد عبــــد |لغ |د|بــــ طنط|محمد |
تـــج|ره دمنهورمحمد رجبــــ سليم محمد سليم495546
9o|494 معهد ف ص سوه|ج |ء |حمد عبــــد|لح|فظ عبــــد|لمطلبــــ
رتـــ|حمد مصط عبــــد |لعزيز مصط سيد 675627 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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|334ooد|بــــ حلو|ن|محمد س| عبــــد |لرحمن محمد
د|بــــ |لمنصوره|ول|ء رزق محمد محمد |حمد رزق22|686
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــه|دى |حمد محمد |حمد عبــــد |له|دي38|254
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحن|ن حل فتـــوح محمد ع|77226
8oo29oلزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|من|ر عص|م سنو |حمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء جمعه عبــــد |لمنطلبــــ محمد|633766
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ننور|ن |يمن |لسيد |لششتـــ|وى شلبــــى439733
يم شط||78452 علوم |لزق|زيقن|ن |حمد محمد |بــــر|
2|3o36 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننغم مصط |لسعيد مصط
6||o|9 تـــربــــيتـــ طنط|لي محمد فرج |لقص
لسن ع شمس|دين| عبــــد|لن| صل|ح |لدين تـــوفيق235792
866o98|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــوبــــكر محمد غر|بــــ عدوي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمصط ع|دل كم|ل محمود |حمد484434
68o45oندستـــ |لمنصورهمحمد كريم عثــــم|ن |لسيد |لسيد سعد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لحكيم ص|دق |حمد عمر|642375
6863o8|م محمد |بــــو خليل محمد |حمد علوم |لمنصورهد
نوعيتـــ كفر |لشيخدير مصط عبــــد|لرحمن |لبــــديوى462943
827o|o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر محمد متـــو مصط
يم عبــــد|لحميد|ل372|52 د|بــــ دمنهور|بــــسمتـــ ع|دل |بــــر|
259oo3ف شو عز|لدين وف|تـــ|مصط | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
48432oريدى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يح ع محمد ع 
77o27oتـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |لسيد شح|تـــه صقر
69|o86طبــــ بــــورسعيدمريم محمد |لنح|س محمد ع شح|تـــه
462|5o حقوق طنط|مصط عبــــده غنيم |لبــــشبــــي
5o9423طبــــ بــــيطرى دمنهورسل|م حربــــى بــــ|شه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
6oo999تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه محمد تـــوفيق |لش|عر

9o738د|بــــ بــــ سويف|مريم محمد |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح
27|3o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومند| سليم|ن سليم|ن عبــــد |لغ |لشلط
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمحمد جم|ل محمود يوسف ع4236|2
24572o| ف عبــــد |لحميد ع علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد |
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد ممدوح ح|مد يونس|777778 ع.
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدير |س|مه محمد |دريس65426|
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن سم فريد ع353297
تـــج|ره بــــنه|رضوى |لسيد محمد |لسيد أبــــو سليم6||263
ر عطيه |ل |بــــ248856 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره م|
49o943 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريم عمر |لسيد محمد أم
علوم ج|معتـــ د |ط|ء رجبــــ ن |بــــو |لخ |لق| |444228
856o9|لس ن|دي سم |نور تـــج|ره |سيوطك

رهحمد ع |لسيد ع |حمد|7298| ندستـــ |لق|
52362o يم محمد |لبــــشبــــي علوم ري|ضتـــ طنط|حمد رضو|ن |بــــر|
9o7436 د|بــــ سوه|ج|رضو|ن حس رضو|ن |لسم|ن
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر |لسيد جمعه محمد |لبــــ|ش|63|8|6
يم سعيد سيد محمد |بــــو |لعين 229956 رهبــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
5o96||| يم جم|ل محمد عبــــد |لسل|م طبــــ |ل|سكندريهبــــر|
تـــج|ره بــــ سويفع محمد غ|نم |حمد96788

6273o3ى سيد |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرفيده ع|طف محمد خ
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد|له|دي عبــــد|لسل|م عبــــد|لبــــ494899
8823oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه محمد سيد ع
77o294طبــــ |لزق|زيقعمرو مجدى عبــــد |لر|زق |لسيد يوسف

833o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر محمد عبــــد |لخ|لق ر|شد
69o36د|بــــ |لفيوم|س|ميتـــ ممدوح حس عبــــد |لفتـــ|ح

|د|بــــ طنط|سم|ء |له|دي سليم|ن عبــــدربــــه|73|2|6
74o6oتـــربــــيتـــ |لفيومي|سم خ|لد محمد روبــــى

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لعزيز ح|مد شندى4922|3
77449oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن ع|طف مبــــ|رك محمد مبــــ|رك |لجبــــ
وف|تـــم|زن عبــــد |لغ محمد حسن26844| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
33o939طبــــ بــــنه|عم|ر عرف|تـــ عبــــ|دتـــ عبــــد|له|دى |لسيد
م | ميشيل عبــــد|لمل|ك ز|24349 علوم ري|ضتـــ حلو|نك
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد نور |لدين |لسيد مهر|ن|854859
89o877  حقوق |سيوطبــــو عبــــد|لمحسن حس حسن
7o5696معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن مدحتـــ رشدى تـــوفيق

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويففدوى محمد |حمد طلعتـــ8486|
بــــه عبــــد|لحليم|266367 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء عبــــد|لسل|م و
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهأيمن ي| عبــــد |لسل|م |بــــو |لعط|66|||6
ف سيد عبــــد|لعزيز قنديل2|3242 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد |
|33o|5يم رهمريم محمود محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
ندستـــ بــــور سعيدعمرو محمد عبــــد |لق|در سليم|3|769
68o589يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ميه صبــــرى ك|مل |لمتـــو |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفوق ع|دل ذ سيد853665
272|o3ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــغ|ده محمود حسن عبــــد| خميس
ش|م منصور عبــــد|ل محمد حسن4|7727 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىوسيم  ع.
ره|يم|ن رحيم نجم |لدين رحيم |لبــــطر|ن239283 د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهخلود سعد |لدين محمود خليل محمود697724
صيدله طنط|غ|ده عمر فوزى شكر9445|5
7558|5| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلبــــ محمد محمد ن
رهمحمد عل|ء|لدين عبــــد|لعظيم حسن242659 طبــــ |لق|

| ص|لح محمود سم|حه5527| ره|ي د|بــــ |لق|
تـــ محمد عبــــد |للطيف حبــــيبــــ|69366 علوم بــــ سويفم
وف|تـــسميه |حمد مصط محمد34368 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

5o7732ى مو ع |لمن تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم ي
د|بــــ |لزق|زيق|رج|ء |س|متـــ سعيد عبــــد|للطيف633278
|3o834تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سيد |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ
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د|بــــ سوه|ج|ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لم|لك ع |حمد 874||9
ل|ل427|45 يم ع|شور  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد سم|رتـــ إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |خلود |حمد صل|ح |حمد8862|8

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفيم|ن حمد | بــــيو جنيدى|84864
ندستـــ د |طيوسف ع|بــــد |حمد عوض |لمن7|6245

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|تـــ عبــــد |لعليم محمود سليم|ن|574|6
632o5|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى محمد |حمد محمد سليم|ن
علوم |لمنصورهمريم سعد محمد |لحسي ع|مر682592
ين حسن عبــــد |لرحمن حسن5455|| فنون جميله فنون حلو|نش
تـــج|ره |سيوطم | ممدوح صد رزق |  3727|9
ل|237975 ش|م محمد رج|ء طلعتـــ  ره| |ده  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| محمد محمود محمد حسبــــ |498932
758o65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهفتـــ محمد سل|مه عوده

49o2|ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد ع محمد محمود ك.تـــ. ف رى و
رهمرو|ن خ|لد محجوبــــ محمد29734 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره ع شمسم | كرم غ| لبــــيبــــ38|5|3
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|ند| عبــــد|للطيف فتـــ محسن5|2687
يم محمد |لسيد7||236 ره|ه|له |بــــر| د|بــــ |لق|
48o349حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م عبــــد|لمقصود محمد عبــــد|لمقصود
336o98بــــه حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم محمد حس و
25|o3|يف عبــــد| |لخو طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف 
88o|45 حقوق |سيوطيوسف |حمد |سم|عيل عبــــد|لعزيز
69|4o4يم ش تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| صل|ح صبــــرى محمد |بــــر|
يم |675922 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره رمض|ن |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدآيتـــ منتـــ |لسيد شبــــ|نتـــ623646

رهعبــــد| ه| |حمد عبــــد|لمقصود46988 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود جه|د محمد عبــــد|لرحيم ص|لح627258
تـــج|ره بــــنه|سل س|مح سيد ز محمد مسعود7|4|35
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء محمود جوده ع عيد|67|266
ره|منه | سم ع سيد232977 د|بــــ |لق|
7o62o9| زر|عه |لمنصوره|ء محمد |حمد |لحسي

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ط|رق |بــــو|لوف| عبــــد |لرحيم ر35624
تـــج|ره |سيوطع محمد رشدى تـــوفيق 883976
ف محمد عز|لدين4|2546 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
7o7824 ف محمد عبــــد |لرحيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |
2484o8معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق حسن سل|مه عبــــد|لخ|لق
طبــــ |سيوط |ر محمد مصط عبــــد|لم|لك  882927
45|6o9| |ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــلوليد شو |لسعيد عبــــد|لبــــ
5|o85|د معهد ف ص |ل|سكندريهسعد |سم|عيل سعد مج|
تـــج|ره طنط|رو|ن محمد |لعتـــربــــى عبــــد|لد|يم47|3|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطري|م |لبــــدوى |لسيد عطيه398|78
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|لكريم فتـــ عبــــد|لكريم|252438
7764o6طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء عبــــد |لحكم |له|دى عبــــد |لش
2|4o24 و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنه | ع فتـــ شح|تـــه |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود ح|فظ محمد ح|فظ253943
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخزي|د مجدى |لسيد |لمغربــــى769686 معهد ع| 
يف ع |حمد |لزي 449776 ندستـــ طنط|ع 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف عبــــد | مر مو733|6|
د|بــــ |لفيوم|ريم |يمن |حمد معوض64655

|د|بــــ |لم |سل|م محمد محمد حسن|93|||8
|624o2تـــج|ره ع شمسعمرو حمدى ح|مد عبــــد |لنبــــى
253oooكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــه|جر حمدى عبــــد|لمنعم محمد بــــدر
حقوق ع شمسحمد محمد محمود عبــــد|لكريم حسن|3554|3
2489o7قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء ممدوح حمدى حم|د
3|4|o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رضو|ن محمد رضو|ن
يم 285|42 يم عبــــد|لخ|لق |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |بــــر|
ونيك| ميل|د رأفتـــ فرج22945| د|بــــ حلو|ن|ف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــه محمد عبــــد|لغف|ر يونس627565
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىنجل|ء شعبــــ|ن يوسف محمد835365
7786o3صيدله |لزق|زيقحس عطيه عبــــد |لعظيم عطيه
يم عبــــده774296 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدل |ء خ|لد ع |بــــر|
35o248|تـــج|ره ع شمسس|متـــ سعيد ش|كر عبــــد|لعظيم
وف|تـــس|ره محمد |لسيد عثــــم|ن |له|يج772377 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
7o68|2|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد فر|ج |لسيد
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمرن| ع|دل وص جورجيوس5|8387
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطنهله نبــــيل عد سعيد |686|9
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن عل|ء فه |حمد محمد43|334
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء محمد |لسيد جوده||49978
8385|o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر |حمد زين |لع|بــــدين ع
صيدله |لزق|زيقوق مجدى |لسيد مصط 778999
27o596ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |لحسي محمود حسي |ل|شوح
4|o228تـــج|ره طنط|سعيد عبــــد |لفتـــ|ح سعيد |لسعد|وى
ره|زينبــــ محمد ف|روق محمد |لسيد232525 د|بــــ |لق|
9|o2o4 كليتـــ |أللسن سوه|جم | ن|در موريس لم
62o878 |د|بــــ د |ط|محمد محمود كم|ل حس عبــــد |لبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود سم محمود ش| 4968|4
يثــــم |حمد عبــــد|لعليم 886858 تـــج|ره |سيوطرنيم 
356o6|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــتـــ جم|ل |لسعيد حسن
4|35o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|ل عبــــد|لمنعم محمد |لزي|تـــه

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد ك|مل محمد ك|مل455|6
878o59|ندستـــ |سيوط  مل عبــــد|لكريم صديق بــــخيتـــ
86o|9|معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفخ|لد لط عبــــد|لبــــر عبــــد|لق|در
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تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد رزق خ|لد |لجح|وى5696|6
6o2565ف سليم|ن |لمر |حمد سليم تـــج|ره طنط|عبــــد | |
يم محمد358674 تـــج|ره ع شمسه|يدي خليل |بــــر|
764|4oحقوق |لمنصورهم ع|صم مرتـــ عبــــد |لرحمن
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــطه جمعه طه رزق محمد684949
36o857 يم محمد مصط |لملي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ندى |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |محمد شو سيد فرغ حسن852839
لسن ع شمس|ض عيد محمود عثــــم|ن323758
تـــمريض أسو|نشهنده مدحتـــ حس حسن848629
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر من ربــــيع محمد شه|وى25|6|5
د259482 د|بــــ |سيوط|دير محمود محمد عبــــد|لحميد مج|
تـــربــــيتـــ |سيوطند| عو حس ج|بــــر 888734
64o|26إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىف|طمتـــ |لصغ |لسيد محمد |حمد
6oo454|ر ن| |لسيد عبــــد |لبــــديع |لسيد ز |د|بــــ طنط|م
رهيوسف منتـــ محمد يوسف عبــــد |لجيد6|2446 علوم |لق|
779o59يل ج |لزق|زيقه|يدى سم محمود طه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره رمض|ن ك|مل محمود239442

4o95oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء محمد |لسيد مسلم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى مصط صبــــرى محمود335746
4ooo78تـــج|ره |ل|سكندريهه| | |يه|بــــ ع مصط حبــــيش
يم53|752 وف|تـــم|رك يوسف كم|ل إبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم |مبــــ|بــــي |لسيد |لحوي 348589 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
68o96oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر محمد |حمد |حمد حسن
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قعبــــد |لرحمن طه محمود محمد ع|شور|543|4
4o6446ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــروضه محمد حسن ع |لبــــدرى
تـــج|ره ع شمسفرح تـــ|مر محمد ع|دل محمود9897||
7o9777ش|م |حمد |لسيد عبــــد |لرحيم علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــين|س 
||547oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسفريده |حمد فؤ|د محمد
7o|344 ندستـــ |لمنصورهمهند |حمد سعد زغلول عبــــد |لفتـــ|ح حس
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــل|ل محمد عبــــد|لعزيز محمود جد |979||4
يم عبــــد |لرحمن633889 تـــج|ره |لزق|زيقعمر ي| |بــــر|
|426o6ندستـــ ع شمسي|سم صل|ح محمد |لسيد عبــــد |لح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندى محمد عبــــد |لوه|بــــ |لش|ل497838
8o9687رتـــ|رحمه |حمد سبــــ|ق محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دييمن |دريس بــــدوي مو |8|8396
يف فوزي غط|س28783| تـــج|ره ع شمسبــــ|ف 
حقوق |لزق|زيقعتـــم|د |حمد مصط |حمد مصط |785729

636o4صيدله بــــ سويفدير فوزى عبــــد|لنبــــى |حمد
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــجورج |سحق زكري| |سحق|558|6
2|326oعلوم ع شمسنور|ن محمد سعيد عبــــد |لمنعم تـــبــــرى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه س| عبــــد|لعزيز محمد حميده|267236
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يم |سم|625278 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيوسف ط|رق حمدى |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط شيم|ء محمد فوزى عبــــد|لمعز 9|8823
85o974تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي جمعه محمد محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسف|طمتـــ |حمد عبــــد|لو|حد |حمد رف348555
8ooo62بــــي محمد صيدلتـــ |لم |ح|زم محمد |ل
3|439oتـــمريض  حلو|نم|ريو ميل|د لبــــيبــــ عوض
36o474 نوعيتـــ بــــنه|عبــــ عص|م عبــــد|لفتـــ|ح محمود |لخل

|8oo| رهم|رك جوزيف |ليشع نظ تـــج|ره |لق|
36o592| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد شعبــــ|ن محمود مصل ع
82o287تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع حسن عبــــد|لرحمن
77462oيم جمعه نوعيتـــ |لزق|زيقجنه رض| محمد محمد |بــــر|
5234o4ندستـــ |ل|سكندريهحسن محمد حسن محمد محمد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه محمد سيد محمد ع|7426|
628o||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعل|ء حل |لسعيد محمد حسن
ش|م ع |لعقدتـــ478523 طبــــ |لسويسع |ء 
8o4||2صيدلتـــ |لم |ي| محمد |حمد محمد
447o56 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | نور |لدين عبــــد |لرحيم ع
8o47o8حقوق |لمنصورهصف|ء ي| |بــــوزيد محمد
9oo468 تـــربــــيتـــ سوه|جد | عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ر| حسن |لسيد محمود6|628|
626o22يم ج|د تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف محمد مصط |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنو|ل محمد رمض|ن |بــــو |لمع| ديبــــتـــ|3|682
8o|775|نوعيتـــ |لم |م| جم|ل فكري عبــــ|س
|ء ع|دل خليفه حس |4225|9 معهد ف ص |سيوط  
7636o7ف محمد ص|لح محمد تـــربــــيتـــ بــــور سعيدد | |
5|4o47زر|عه |ل|سكندريهتـــغريد سعيد محمود |لسيد رجبــــ
6o5|34|ه رجبــــ محمد عبــــد|لسل|م طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم
69o573تـــج|ره بــــور سعيدرمض|ن |حمد رمض|ن |حمد  |م
9o9245 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمصط عبــــد|لل|ه حسن عبــــد|لل|ه
د|بــــ كفر |لشيخ|إين|س كرم بــــسيو يوسف سليم4|4628
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |له| محمد |لسيد687334
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|م | وجدى فه سليم|ن روم|ن484683
د|بــــ |لزق|زيق|رنيم مصط محمد عبــــد|752279
9o||92| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج س|مه عبــــد|لع|ل |حمد شي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء عل|ء |لدين محمد محمود4|344|
د عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمود|82557 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن|
6369o3|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد شعبــــ|ن ن ح|مد
ف محمد سعيد |لشهد|وى2952|4 حقوق طنط|تـــ |
68o582د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| دع|ء حسن |لسيد حسن |حمد
علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد |نور مو |بــــو|لحمد|82|844
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد444962
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49354oتـــج|ره دمنهورزي|د محمد سعيد دعبــــيس
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود ع رجبــــ ع عيد6|2679
ين محمد حس سليم|ن بــــدر|ن343593 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م| خ|لد مجدى ز|يد |لجم|ل|58|254
يم233357 د|بــــ حلو|ن|رحمه ف|رس فكرى |بــــر|
452o33لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|مصط وليد مصط يوسف |لهو|رى
5o467oطبــــ |ل|سكندريهنوره|ن وليد عبــــد|لمع |لزن|تـــى
428o86نوعيتـــ طنط|مروه محمود مصط محمد |لشوره
||82o8ف عط| مرزوق ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسم|رى |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|در محمد |سم|عيل ع256256

رهتـــه| حمزه محمد محمدع ||254 حقوق |لق|
63o38oندستـــ |لزق|زيقعبــــد | |بــــو حس عبــــد | |لسيد متـــو
د|بــــ دمنهور|حمد محسن |لثــــعلبــــ محمد ع|مر|495782
45o2|2|يم ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحمد بــــسيو محمد بــــسيو |بــــر| كليتـــ 
76875oتـــربــــيتـــ |لعريشف|يز |م خليل محمود
3|527oندستـــ حلو|ننور |يه|بــــ محمد |لسيد
ر|ء |سم|عيل عبــــد|للطيف خليل|838849 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء سعد عبــــد |لجليل عوض |لحويط8662|5
|2|8o5حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد | حس تـــم|م محمود
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نشيم|ء سل|مه عبــــد|لجو|د ص|لح|4|245
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر مصط |لسيد |لمحر|ثــــ|24734
ه سيد حسن |حمد|7936|8 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم محمد |حمد مصط 27448|

5||o3معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفزي|د محمد سيد محمد
بــــم ع حسن63328| ندستـــ ع شمس ط|رق |بــــر|
رهيوسف ط|رق محمود حس 66|42| د|ر |لعلوم ج |لق|
8439o9معهد ف ص |سو|ني|سم |س|مه محمد |حمد
د|بــــ |لمنصوره|ن|دين محمد |لسيد محمود |لجد|6923|7
34o983م كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمود محمد س|لم حس در|
|36|6oم|م يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحبــــيبــــه ي |لسيد  ل|ك|ديميتـــ |لم
مش627848 ف محمود عبــــد |لعزيز محمود د طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق |ر أ
48oo72ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مفرح عبــــد|لمنعم |لجز|ر
طبــــ بــــيطري |لم |ف|طمه |حمد صد ج|د53||82
تـــربــــيتـــ طنط|حمد ع |حمد ف|يد||42976
تـــج|ره ع شمسريم طه عبــــد |لحميد عبــــد |لحليم579|3|
علوم بــــ سويفول|ء حسن فرج عبــــد |لوه|بــــ55873

تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لنمر433838
يم |حمد|853|63 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيم|ن صل|ح |بــــر|
32239o|د|بــــ ع شمس||ء مجدى محمد ع |سم|عيل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسه|م ه| عبــــد|لع| قيقتـــ256669
زر|عه |لزق|زيقيم|ن محمد |سليم|ن زيد ز|يد|785459
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز منصور3|2668
5o483علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفش|م عبــــد|لغ سلط|ن س|لم

ى مصط مصط 636768 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد خ
9o3|99 معهد ف ص سوه|جنرم روم| سيحه بــــسيو
علوم طنط|نوره|ن ط|رق تـــوفيق ربــــعه6729|5
علوم |ل|سكندريهس|رتـــ محمود محمد عبــــد |لرحمن أحمد|||425
5o9945 تـــج|ره دمنهورمحمد بــــل|ل |حمد  |زى محمد |بــــو
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر |لسيد محمد |لسيد غنيتـــ|43579
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد|لعليم عبــــد|لو|رثــــ عبــــد|لسل||86494
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |حمد سعد |لدين حمدى سعد |67968
صيدلتـــ |سيوط  حمد حسن |حمد محمد|876439
عل|ج طبــــي قن|محمود عرفه محمود عبــــد|لع| 847645
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر ط|رق محمد بــــرك|تـــ33|776
69o764د|بــــ |سيوط|شيم|ء |لسعيد |لشن|وى محمد |لدجوى
معهد ف ص |سيوط |ء |بــــو|لسعود ثــــ|بــــتـــ حس|ن 893965

ره|منه | محمد ز محمد|2562 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــوق عص|م ع سيد |حمد4|96|3
وف|تـــمحمود محمد مصط شهدى4|7526 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7oo964|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمود عبــــد |لعظيم محمد ورده
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنه | عبــــد |لجليل حس|ن عبــــده 436766
ف محمد تـــوفيق76||4| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسفرح |
تـــج|ره بــــنه|حمد ع|دل محمد عبــــد|لرحمن|634859
معهد ف ص سوه|جمحمود عبــــد|لفتـــ|ح ع عبــــد|للطيف |77|92
6o7747يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم عل|ء |لدين بــــدير |بــــر|
475oo4|حقوق |ل|سكندريهحمد شو محمد محمد عمر
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط ممدوح صل|ح محمد246757
حقوق |لزق|زيقرو|ن محمد |حمد|لبــــدرى حسن محمد637563
54oo57 | تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف عبــــد |لحميد محمود عبــــد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنه | ع محمود خط|بــــ |لمل|ح5877|4
حقوق |لزق|زيقمصط ع|دل |حمد عطيه357778
يم حسن|2534|3 ثــــ|ر |لفيوم|حمد نج|ح |بــــر|
7oo574تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع|دل محمد خليفه ع

54o8|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفرن| معتـــز |حمد ز عبــــد |لوه|بــــ
6o6446تـــج|ره طنط|محمود صل|ح محمود ع سيد أحمد
يم |لس| 752656 وف|تـــعبــــد | محمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم حس|ن محمود439|68 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد ن| |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لغ محروس |لسم| |39|85
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمود حم|ده258325

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعم|د ميل|د ش|كر حن||5669
ره|عبــــد|لرحيم عص|م عبــــد|لرحيم محمد235387 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرو|ن محمد |حمد محمد عطيه476665
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 |حتـــ وفن|دق |لم |بــــر|م صموئيل عبــــد| يعقوبــــ|7374|8
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|دين محمد |بــــو بــــكر حسن2|3265
27o748علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد فهيم فؤ|د يس
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو ثــــروتـــ عثــــم|ن محمد |لسعيد643324
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|عبــــد |لرحمن عمر محمد |لظريف |لبــــن624756

قتـــص|د م حلو|ن|س|ره عبــــد |لمحسن عبــــ|س عبــــد |ل شلش45678
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــعبــــد | |حمد محمد محمد753389
4o3227وف|تـــندى |كرم فتـــ ع معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
6|52o8|تـــج|ره بــــور سعيدحمد ش|كر ص|لح |لعدوى
صيدله طنط|آيه |سم|عيل عبــــد |لمجيد |لطبــــ|خ2643|6
علوم حلو|نحمد محمد يوسف محمد |لجندى|56|62|
254o76ش|م محمد عبــــد|لعزيزعبــــد|لفتـــ فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد 
تـــج|ره بــــ سويفم|رك بــــطرس شح|تـــه ميخ|ئيل3364|8
6||o56تـــج|ره |لمنصورهجه|د زكري| عبــــد | حموده
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء نش|تـــ عرف|تـــ |بــــوعوف||85722
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقفؤ|د عبــــد | ح|مد عبــــد |628555
يثــــم عبــــد |لعزيز |لعفي 48297| ره|ريم  د|بــــ |لق|
يم محمود محمد عيسوى629393 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــو |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخدين| عبــــد | عبــــد |لمنعم جبــــر439498
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء محمد ع عبــــد|لمنعم|869782
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد عبــــد |لعظيم محمد|694447
7o2987تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمن|ر |يمن منصور |لسيد منصور
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نم|جد ن| وديع حرز|لدف 9825|| كليتـــ 
يد429882 تـــربــــيتـــ طنط|محمد ع|طف رمض|ن |بــــو |ل
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم عمر محمد محمد بــــدر|ن675355

يم حس مختـــ|ر رشدي||3273 رهبــــر| ندستـــ |لق|
6oo648حقوق طنط|عل|ء ع|طف |لسيد محمد عك|شتـــ

رهبــــ|سنتـــ |يمن عبــــد |لجو|د حن 36946 طبــــ |لق|
د|بــــ ع شمس|منتـــ | سعيد سيد محمد ع|85|34
224o34د|بــــ حلو|ن|رحمه خ|لد ج|بــــر فه ع|رف
859|o6لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن عص|م |بــــوحسيبــــه |حمد|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفف|طمه عص|م ك|مل بــــخيتـــ 92||88
علوم ج|معتـــ |لسويسعمر ط|رق محمد أحمد عمر429565
7o7363تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى ر|شد |حمد ر|شد

629o2| معهد ف ص بــــ سويفيه مبــــروك محمد ع
|6399oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل حس|م |لدين |لحسي س|لم
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسل|م عبــــد|لتـــو|بــــ طه عبــــد|لتـــو|بــــ|257645
يم شعبــــ|ن48|762 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدع محمد |نيس أبــــر|
26|6o9حقوق بــــنه|محمد سعد |حمد محمد |حمد
7o|286معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن محمد جوده |لسعيد جوده سعد
79|5|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد ممدوح |حمد محمد
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8o|476|ف ع محمد طبــــ بــــيطري |لم |لحسن|ء |
487o6يم |حمد رهمحمد محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |سو|نسل|م محمد محمود |حمد|844952
6o462| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قيم مسعد مصط محمد |لطر|بــــي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء فريد يونس عرج|وى عطيه|435272
6o4o37|تـــج|ره طنط|حمد حس|م محمد |لششتـــ|وى |لهو
د|بــــ دمنهور|من|ر ع حميده ع عبــــد|لل|499658
9ooo44 تـــربــــيتـــ سوه|جف|دى ممدوح صبــــرى فهيم
يم عويس629332 تـــج|ره |لزق|زيقعل|ء من خليل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم |حمد محمد |حمد ص|لح653|64
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــد | بــــرك|تـــ |بــــو|لمجد ه|شم336687
487o|3 تـــج|ره |ل|سكندريهعمر عبــــد |لرحمن أحمد طه |حمد خ
4o|3|5| د|بــــ دمنهور|مريم ع|طف معوض حمد ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عم|د محمد دي|بــــ245592
نوعيتـــ |سيوطي|ر| نور |لدين |بــــوط|يع ونتـــ  892644
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمنيه |حمد شو عبــــد |لعزيز|634|3|

6|9o7ي عو|د عبــــد|لمنطلبــــ صيدله بــــ سويفبــــتـــ خ
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد ح|فظ |لسيد345258
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنوره|ن سعد محمد |بــــو|سم|عيل435266

د|بــــ بــــ سويف|كريم |حمد شعبــــ|ن محمود62538
49o672د|بــــ |ل|سكندريه|د | محمد عبــــد |لسل|م محمد
رتـــ|ه|له حس |لسيد ر|شد |لسيد86|263 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمود جم|ل عبــــد |لن| خط|بــــ محمد محمود خط92|689
طبــــ طنط|رو|ن رض| عبــــد|لمقصود محمد |لجمل78|543
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لع| محمد |لش|478||4
8|o|o|تـــج|ره بــــ سويفدير ي| حسن جمعه
بــــ س|لم445677 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود س|لم|ن أبــــو د
255o52|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |بــــوزيد رمض|ن |بــــو زيد غ|نم
حقوق ع شمسمحمد ع |حمد محمود4928|3
6358o5تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن عطيه عبــــد|لخ|لق صديق
د|بــــ |سو|ن|حس شعبــــ|ن عبــــد|للطيف طلبــــه نص487394

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لرحمن سيد حسن حس|ن53359
642439| حقوق |لزق|زيقحمد محمد أحمد إسم|عيل عبــــد |
ه رش|د عبــــد|لجو|د خليل غريبــــ|244826 رتـــ م تـــمريض |لق|
69o257ري|ض |طف|ل |لمنصوره مسعود عبــــد |لستـــ|ر يوسف
6o2332|د|بــــ |لمنصوره|يه ع|دل ز |لسعيد
بــــي 323|75 تـــج|ره بــــور سعيدمؤمن ع|دل مصط عبــــد |لعزيز |ل
صيدله |لمنصورهغ|ده حربــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغ شعيبــــ678235
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسج | عبــــده مصط |لنشوق|تـــى7477|6
د|بــــ |لزق|زيق|محمود عبــــد |لمجيبــــ يونس محمد775755
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم محمد محمد معروف8847|6
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يم ع  |بــــي|5776|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريم|ن ج|بــــر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسع|د |لسيد محمد حس |89892

تـــ ع|دل رمض|ن محمد|823|2 لسن ع شمس|م
45|56oد|بــــ |ل|سكندريه|حم|ده محمود محمد محمود قطوره
8o79|7لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر ي عبــــد| |حمد
8o5828بــــه جرجس تـــربــــيتـــ |لم |يوستـــ | ثــــروتـــ و
معهد ف ص |سيوط سم|ء عل|ء محمد |بــــوضيف|893465
33|434| رهسل|م عوض | فتـــ عوض | صيدله |لق|
3238ooف فه جريس ندستـــ ع شمسمريم |
ر|ء |بــــو زيد محمود |لسم|ن499259 د|بــــ دمنهور|ز
8o|925د|بــــ |لم |محمد ع|طف ك|مل |سم|عيل|
د695249 يم ن مج| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ط|رق |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــسنتـــ عبــــيد |حمد |حمد حم|د|23675
9|684o حقوق |سيوطحمزه رمض|ن عبــــد|لحميد سلط|ن
252o|o|ند|وي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد نبــــيل |نور محمد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ه| مصط |لشبــــ| |52|246
6932|oتـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ كبــــشه
6|o5|8ندستـــ |لمنصورهيوسف أحمد يوسف |سم|عيل ف|يد
49o4o2يم محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ده ع إبــــر|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــد |لعزيز يوسف |لحتـــه693683
د|بــــ |لمنصوره||ء حسن ع محمود خليل|699388

64o82|تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء جمعتـــ حج|زي حزين حج|زي
حقوق |ل|سكندريهسل عص|م محمد يوسف |لقرنش|وي6835|4
|د|بــــ طنط|مديحه صبــــ |لسيد عبــــد |لن|267||4
494o23يم معروف |لصبــــ حقوق |ل|سكندريهمحمد سل|مه |بــــر|
ندى|247979 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه محمود |حمد 
25o|37تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ سيد |حمد حسن سيد |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن|ديتـــ رجبــــ عبــــد|لعليم |حمد54684
يم28||2 ندستـــ |لم |سليم محمد عبــــ|س |بــــر|

يم عبــــد|لع|ل498|78 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقجيه|ن حسن |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|دع|ء رمض|ن محمد محمد773977

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| |نور شتـــيوي نزل|وي65||6
نوعيتـــ طنط|ن|ديتـــ |حمد محمد |حمد |لشن|وى3945|4
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد رض| |حمد |حمد عبــــد|له|دى93|338
تـــج|ره طنط||حمد ر|فتـــ محمود |بــــو |لعط|783|43
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عزتـــ محمد |لعزبــــ |لعزبــــ |بــــو |لعل|57|3|6
9o2o|o كليتـــ |أللسن سوه|جعبــــ محمد كم|ل مهر|ن
7o8|69ى ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد حسن رمض|ن |لع
حقوق طنط|بــــسمه |بــــو |لسعود وف| |حمد |حمد 8|93|4
|4o453رهندى ع |حمد سليم طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مه جم|ل عبــــد|لحميد محمد |بــــر|87|634
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7|o54oى تـــمريض |لمنصورتـــ رحمه محمود محمد محمود ز
ش|م حسن محمد خل|ف267694 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسمله 
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لمتـــو عصفور عبــــد |لفتـــ|ح696855
4o7383د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــه محمد حسن عج عبــــد|لع|ل
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن مرج|ن ص|لح بــــ ص|لح|777398
43427oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روضتـــ مأمون طه عطيه |لع|يدى
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لن| سيد مبــــ|رك834252
6o9955| |يم عط ندستـــ طنط|مجدي ص|بــــر |بــــر|
يم خدر |بــــو|للبــــن528267 يم عزتـــ |بــــر| تـــ|بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ي9|25|8 يم بــــ ف |بــــر| ي | رتـــ|ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لمنصورهسل|م محمود |بــــو |لفتـــوح |حمد عسكر694239
|372o3حقوق حلو|نكريم ص|بــــر |حمد ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد طه محمد ربــــيع م| 255853
تـــج|ره بــــ سويفكريم محسن عثــــم|ن |حمد858576
8o8342علوم |لم |ه|جر محمد ك|مل عبــــد|لعظيم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | محمد محمد قطبــــ84327
|6o82|وف|تـــمحمد حس|م مهدى |حمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
64o|57علوم |لزق|زيقم سيد أحمد محمد أحمد
68o958د|بــــ |لمنصوره|عمر عبــــد | محمد حل وردتـــ
|د|بــــ بــــنه|رح|بــــ |م عبــــد|لسميع محمود266338
9o2849  يم قرين د|بــــ سوه|ج|غر|م محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | محمد ن| عبــــد | فكرى حسن أبــــ|63396

د|بــــ بــــ سويف||ء بــــكرى ك|مل |حمد|58247
348|o|تـــج|ره ع شمسمحمد سعد |لسيد محمود ع |بــــوغريبــــتـــ
2|633oد|بــــ ع شمس|محمد |حمد محمود |حمد سعف|ن
2|95o|يم ط|يل كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل محمود |حمد|بــــر|
7o7|88يم د|بــــ |لمنصوره|نرم محمد |لعو |لعو |بــــر|
7o|436|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه ع|طف فتـــ محمد |لتـــليتـــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ي| مصط |لطنط|وى س|لم776689
2239o3ره|ندى خ|لد عي بــــدر د|بــــ |لق|
طبــــ |سن|ن ع شمسدى ن عبــــد|لجو|د ح|فظ348432

رهليدي| |سحق يعقوبــــ غبــــور96|4| تـــج|ره |لق|
485o73حقوق طنط|عمر يح عز |لعربــــ حسن ريح|ن

2o379تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نح|زم ي| ز |حمد
ق|وي رفعتـــ عبــــد|لو|حد|383||8 ندستـــ |لم |حمد 
|د|بــــ بــــنه|محمود عبــــد| عيد |لسيد333892
يم |لبــــسيو 679436 تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لغ محمد |بــــر|
2574o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسمه محمود سعيد يوسف
7673o3حقوق بــــورسعيدعمر فتـــ رمض|ن عبــــد|لعزيز |بــــو|لنج
تـــج|ره بــــ سويفو|ئل ن|دي ذ غ| 8272|8
84689oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ندع|ء محمد ح|مد |حمد
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698o92طبــــ |لزق|زيقوق صل|ح محمود مصط |لجندي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمن|ر حسن أحمد أبــــوزيد متـــو |969|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد بــــدر سعيد محمود|49494

لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |ف|روق محمد ف|روق |لسيد حس 4|4844
علوم طنط|حمد عبــــد|لمنعم س| عبــــد|لر|زق عم|43369
525o86| ندستـــ |ل|سكندريه|ء حسن عبــــد |لشهيد عبــــد |
78o|77 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد يح محمد حس|ن
ى محمد سل|مه5|3|46 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد ي
7o|92oيل ج |لزق|زيقفتـــ ع|دل محمد ع |م درويش كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يه حمدى ر|شد سنو |46254|
يم||77879 يل ج |لزق|زيقل|ء عبــــد |لعزيز محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ |سيوطزي|د محمد عبــــد |لش| عبــــد |للطيف675474
48|o8oحقوق |ل|سكندريهحس|م عبــــد|لر|زق عر|بــــى تـــ|عبــــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن رجبــــ محمد مر 8|2|83
3|8o53تـــج|ره ع شمسمحمود عبــــد|لسل|م رفعتـــ سعيد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء |حمد عطيه عوض عطيه|63|682
6268|oد|بــــ |لزق|زيق|تـــسنيم ع|طف عبــــد|لمنطلبــــ محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه بــــل|ل عبــــد|لفضيل  |ط 887368
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمجدى و|ئل |بــــو |لمع| عبــــد |لغف624226
8o8263معهد ف ص بــــ سويفم|جده ع|دل ظريف ثــــ|بــــتـــ
|64o54|ند|وى يم  تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |بــــر|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد محمد ع حسن679|76
7534o2يم وف|تـــمحمد |حمد |لسيد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o7622 علوم |لم |خ|طر عبــــ|دى محمد ع
9|9|oo|ء محمد حسن |حمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 

لسن ع شمس|ي|سم محمد محمد رضو|ن8955|
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لرحمن |حمد 689242
||5o38بــــتـــ لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم محمد شعبــــ|ن و
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لغف|ر |لسيد |لنج|ر279447
|د|بــــ طنط|حس|م |لسيد جمعه |لص| |لن|قوري494583
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء سعد |حمد عبــــده رضو|ن675782

483o3رهوق حس محمد ع طبــــ بــــيطرى |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهم محمد محمد كم|ل محمد |لسق42|2|7
62||o4يف ندستـــ د |طمحمد |لسيد محمد |لسيد |ل
د|بــــ د |ط|يم|ن ع ش|كر ع نجم|696|62
تـــج|ره |لزق|زيقرون|ء محمد سعيد محمد |حمد783278

8239oوف|تـــ|مريم نجيبــــ وديع عبــــد|لمسيح ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
صيدله بــــ سويفط|رق ك|مل محمد ع623|7

783o42|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء ممدوح |بــــو |لوف| محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء س| محمد |لص|دق |حمد|67||76
ف عبــــد|لحليم عبــــد|لغ |527393 وف|تـــن|دين أ معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهوليد محمود عبــــ|س سل حمدون487447
7o9975 تـــج|ره |لمنصورهرن| ع عبــــد |لجليل عبــــد |لجليل |لسعد
يم226748 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف عمر|ن |حمد |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ طه |حمد طه9543|3
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |س|مه عبــــد |لبــــديع منصور عبــــ683839
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يوسف محمد نجم |لدين صبــــرى346225
د|بــــ د |ط|دى |لسيد |حمد |لش|ف622756
6356o6تـــج|ره |لزق|زيقيم |يمن سليم رمض|ن سليم
5|654o |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى أمجد حسن |لحلو
طبــــ |سن|ن |لمنصورهرن| عك|شه |لسيد |لمحمدى عك|شه77|675
42|25oتـــج|ره طنط|عبــــد | عرفه مر عرفه |لعريف
تـــج|ره طنط|حن عبــــده عيد محمد عطيه5795|4
يم |لليثــــى697969 يم ع |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طبــــسمله |بــــر|
7o6o27|ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد |لبــــ|ز |لبــــ|ز |لبــــديوى
682o46د|بــــ |لمنصوره|ه|جر يح محمد عوض |حمد

3o395 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر محمد عبــــد |لحفيظ محمد عط
د|بــــ |لمنصوره|يه | رأفتـــ |حمد عطيه |لحلو|676236
5o4546|زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن حسن |حمد ط|يع |بــــو |لعل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ع|دل محمد عبــــد |لقوى||6|25|
4o899oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد محمود عبــــد|لحميد محمد عيد
علوم ج|معتـــ د |طد | |لسيد عط| |لسيد|حمد9|6874
طبــــ |لزق|زيقروحيه حس محمد محمد عبــــد|لرحمن772285
9|7o24  ن| نبــــيل عط| | دوس طبــــ حلو|نم
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرو|ن خ|لد عبــــد|لحليم ه|شم728|34
68o863|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد عبــــد | |لبــــند|رى محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء ك|مل خليفه حمدون|34422|
5|6o47علوم دمنهوررش| عبــــد|لحفيظ رجبــــ |لسيد
52|o97كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورريه|م عبــــد ه عبــــد |لفتـــ|ح ع مسعود
|د|بــــ بــــنه|بــــتـــ | صقر س|لم صقر متـــو356737
4455o2يم عبــــد |لستـــ|ر ع|رف تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــوق |بــــر|
|2o383 يف د|ود مرتـــ |م|زن  لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
44|59oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمل ي عبــــد |لسل|م محمد |بــــو ز|مل
8o8724تـــج|ره بــــ سويفو|ئل ع محمود |حمد
يم جبــــر|||766 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدي|ر| ي| لط |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمختـــ|ر صل|ح |بــــو|لمجد |حمد  922822
يم883|48 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سليم|ن محمد سليم|ن محمد |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء ع|دل |لسيد محمد|44453
تـــج|ره |سيوطخلود ع|مر محمد مو  879755
ندستـــ حلو|نمحمود حسن عبــــد|لمنعم |حمد2852|2
ى68|428 نوعيتـــ موسيقيه طنط|ه|جر نبــــيه ذ حسن |لم

77393| يم |لط رهحمد عبــــد |لعليم |بــــر| تـــج|ره |لق|
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د|بــــ |سيوط| م| محمد محفوظ رشو|ن|878773
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد ز ع |حمد|5||687

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم س|مح عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمع |6456
رهل|ء |حمد |لسيد عبــــد |لرحيم|25249 تـــج|ره |لق|

ف محمدى محمدى339644 تـــمريض بــــنه|محمدى |
حقوق حلو|نم|ل محمد سيد عبــــد|لبــــ|سط|69|322
يم رضو688237 حقوق |لمنصورهعبــــد |لعزيز محمود محمد |بــــر|
43o997|ره|م| نجيبــــ |حمد عجل|ن ثــــ|ر |لق|
7o5873| بــــي عبــــد د|بــــ د |ط|غ|ده عبــــد |لمحسن |ل
4|oo|5بــــي |حمد بــــي عبــــد| و |د|بــــ طنط|عمرو |حمد و
|6o86|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى عبــــد |لسل|م |حمد محمد ن|فع
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمينه سم عز |لدين ط|يع|763537
تـــج|ره بــــنه|حمد عطيه |حمد عطيه |حمد|||3382
7o5589يم عبــــد |لع|ل علوم |لمنصورهوليد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد حسن مصط |حمد |لجم|ل585|48
يم |بــــو |32||32 ندستـــ ع شمسسل|م |س|متـــ |لسيد |بــــر|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد ن|جح |حمد عبــــد|للطيف|862524
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد محمد محمد ملي |35|858 معهد ع| 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رجبــــ كم|ل محمد|23384
إعل|م بــــ سويفسل م |لدين مصط عثــــم|ن65542

263|3oيم علوم بــــنه| |لسيد مظهر |لسيد |بــــر|
زر|عه دمنهورمريم حس|م مصط محمود حمد|ن7554|5
8|o585حتـــ وفن|دق |لم |بــــسمه حس قطبــــ محمد| 
7o6789تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لحميد محمد حسن
د|ر |لعلوم |لفيومنور |لدين عبــــد | عبــــد |لعظيم محمد785984
446o|3ندستـــ |ل|سكندريهمهند ط|رق عبــــد |لخ|لق محمود سليم
ى محمد426868 يم |حمد خض زر|عه طنط|لي |بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمد ع|دل محمد |حمد3|7577
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى ع|دل |بــــو |لوف| عبــــد|لجيد754587
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقوس|م |بــــو|لفضل طلبــــه |بــــو|لفضل643952
36|o|7تـــج|ره بــــنه|يف ربــــيع محمد مغ|وري
تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ قر شعبــــ|ن قر 54847

76245o| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد حس|م |حمد |لسيد |بــــو عي
د|بــــ بــــ سويف|حمد وجيه فؤ|د فه |بــــو ذكرى|278292
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|سم سليم|ن |حمد سليم|ن |لصي 424585
4o|3o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى محمود محمد فر|ج
27o69رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|سل ي| بــــدوي حسن لق|

صيدلتـــ سوه|جف|طمه |حمد محمود محمد|5|834
لس  |د مو سليم|ن  |87884 ندستـــ |سيوطك
6|25o2يم جعفر ري|ض |طف|ل |لمنصورهكريم|ن محمد سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |حمد |حمد |لحس|ن جبــــ|ره|67585
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نوعيتـــ |ل|سكندريهبــــسنتـــ سعد مسعود ع |لدفر|وي374|52
تـــج|ره |سيوطي|سم رؤوف |حمد عثــــم|ن854283
ف حسن محمد غيثــــ2|6927 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند |
زر|عه |لزق|زيقعبــــد |لمنعم عرفه عبــــد |لمنعم عرفتـــ779939
ندستـــ طنط|عطيه عبــــد|لفتـــ|ح عطيه عطيه منصور|237|6
|4|o96 ف محمد صبــــرى ع حس حقوق ع شمسمحمد |
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــيم|ن محمد ع محمد|لحيط|وى|767622
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فرج عبــــد|لع| ع257636
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعم|د زكري| مصط سليم|ن سلهوبــــ556|54
7o8342تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد عبــــد |لرز|ق |لمتـــو محمد
طبــــ |لم |محمود محمد سيد تـــو 68|853
9|o6|7 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمود خ|لد محمد |لسيد
885o95 ق|وى |سح|ق شح|تـــه تـــج|ره |سيوطم|ري|ن| 
زر|عه ع شمسيه |حمد ك|مل يونس|53547|
4|4o|6د|بــــ طنط|نوره|ن محمد عبــــد |لعظيم زه|نتـــ|
5o826|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد منصور تـــه| محمد رشدى
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد عبــــ|س حسن ع49794|
تـــج|ره |لمنصورهمريم محمود منصور محمد منصور693389
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حس|م |لدين |حمد محمد|757785
طبــــ ع شمسف|طمه عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لرحمن38822|
242588| رهحمد ع|مر عشم|وى مر عل|ج طبــــي |لق|
وف|تـــ|عبــــد|لعزيز محمد |رض نور |لدين32|837 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o|989|تـــج|ره طنط|يه ع|دل |لسيد عبــــد|لحليم نجم
4|72oo لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن |حمد رزق رزق يح
7o4689لسن ع شمس||ء وحيد عبــــده |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح
498|o|| ف كم|ل محمد |لسيد عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ل|ء |
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء صل|ح شبــــل محمود |ل |ر|49|9|5
6oo24|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن رمض|ن محمد عبــــد |لق|در

ره|سهيله مجدى سعد |حمد57|5|| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|ء |حمد عي |حمد|759779
7o82|2|يف يم  طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد محمد محمد |بــــر|
42o97oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم محبــــ ع |لسيد عبــــد |لق|در
علوم ع شمسمحمد متـــو عبــــد |لفتـــ|ح متـــو||4|7|
طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمنعم ص|بــــر متـــو 775229
524|2oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى محمود محمد محمود يوسف
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه |حمد ج|د |لسيد ع|مر475929
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــل|ل ط|رق محمد محمد |لشن|وى445968
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه محمد كم|ل |سم|عيل|5493|
ند| و|ئل مصط عبــــد|لعظيم539|33 حقوق |لمنصورهش|
4794o7ندستـــ |ل|سكندريه |ر محمد مصط محمد رزق
2584o9تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ج|بــــر ص|لح ج|بــــرن
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6954o5 ندستـــ |لمنصورهمحمد محسن ع |حمد |لعو
4555o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دع|ء عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لغ عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ لحسي محمود محمد|لصغ صديق|899436
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسوز|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد مهدى756559
7o7935يم مر|د ر محمود |لغريبــــ |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــ|
33o226|يم لسن ع شمس||ء جم|ل عبــــد|لرحمن |بــــر|
4o3845|يم م |حمد رمض|ن محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطد

علوم حلو|نمحمود مصط رمض|ن جمعه5|739
|27o4| وف|تـــعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لحميد ع|بــــدين وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|46o64رهنور| مجدى ري|ض محمد تـــج|ره |لق|
3|89o7يم سيد صيدله ع شمسندى بــــسيو |بــــر|
يم ج|د39357| رتـــ| ع |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله |لمنصورهمحمد |لبــــلتـــ| محمد محمود حسن688673
د|بــــ سوه|ج|خلود محمود |حمد عمر 899578
|د|بــــ بــــنه|ه|جر غريبــــ محمد خليل329398
|د|بــــ بــــنه|س|رتـــ عبــــد|لمعبــــود محمد عبــــد|لمعبــــود2|3569
| |حمد طه محمد4|2289 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمرو|ن ع|دل ف|روق عبــــد|لغ 2||542
8595|oتـــج|ره بــــ سويفم | د|ود عزيز د|ود
2|295oبــــه بــــه عبــــد| و د|بــــ ع شمس|دير و
69|o24|طبــــ |لمنصورهحمد ح|مد |لسيد ح|مد
ش|م حس|ن ع638286 طبــــ |لزق|زيقحس|ن 
لسن ع شمس|نور|ن خ|لد سيد ع|3365|
|325o3ره|سندس عبــــد |لحليم محمد |ل |د د|بــــ |لق|
436o|9تـــج|ره |ل|سكندريهنسمتـــ محمود محمود أحمد |لمل|حه
53o236يم ندستـــ |ل|سكندريهنور|ن عبــــد |للطيف محمد ز |بــــر|
يم |لسيد|33|69 د|بــــ |لمنصوره|نور| رأفتـــ عبــــد |لحميد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|كريمه ص|بــــر عبــــد |لمحسن رزق64868|
48359oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |دتـــ جم|ل رجبــــ رمض|ن عطيتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ح محمد جبــــر س|لم زيد|ن522272
22o|26ندستـــ ع شمسلميس وليد |حمد |حمد عي
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن محمد محمود يوسف بــــسيو 483245
878o64 د|بــــ |سيوط|سل و|ئل محمود جم|ل
|5o6|9ره|خ|لد |حمد محمد عي د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهم|ل س| زكري| |بــــو|لفتـــوح |لرشيدى675864
|4oo2|ر فريد حلقه تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــم|ري|ن م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعمرو |سم|عيل متـــو رجبــــ محمد634623

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمصط حس ع محمد|5569
7o2967تـــربــــيتـــ |لزق|زيقجه|د خ|لد محمد محمد |لسيد
4o747o ش|م محمد نشأتـــ ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن 
86o3|9 نوعيتـــ |لم |رح|بــــ لملوم |سم|عيل مصط
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9o3927  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |حمد محمد عبــــد
6967o6ر محمد عطيتـــ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد س|
48o742تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|جر محمد ع حسن |لبــــرجي
رهيه ع|دل محمدين حس عثــــم|ن|728|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نم عم|د ع مر48969|
5o3462 زر|عه |ل|سكندريهبــــسملتـــ حسن محمود أحمد حس
628o53ى جوده محمد ع د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم خ
يم345723 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى |حمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
4o|o94د|بــــ دمنهور|أحمد رمزى محمد ري|ض
6|4o69ره ر|ء عنتـــر بــــدير محمود ز زر|عه |لزق|زيقز
62354oحقوق |لمنصورهدى |نور محمود محمد |حمد
9o6|2| |ندستـــ |سيوطم | ج|بــــر ظريف ويص
حقوق طنط|ين|س رجبــــ محمد مصط عبــــد |لمنعم2|4997

طبــــ حلو|نمحمود خ|لد سيد محمد47395
رتـــ|منيه عبــــد |لمحسن محمد |م ||5892 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

7o8265طبــــ حلو|ننوره|ن |لسيد عطيه |لزي محمد
نوعيتـــ عبــــ|سيهر|ن| عزتـــ |لسيد عليوه ق|سم345476
|2486oبــــتـــ مو صيدله حلو|نمريم بــــ|سم مر|د و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه|بــــ رجبــــ عبــــد|لصبــــور |سم|عيل|5497|9
25o376|ف محمد رف تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنه سعيد 
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ن| عبــــده سليم||26562
262o59تـــج|ره بــــنه|محمد يح محمد ج|د |لحق

ينور عص|م فوزى محمد3978|  |حه وفن|دق |لفيومم|
7o6992تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |يمن محمود محمود عبــــد |لر
|د|بــــ |لم |يف خلف عبــــد|لكريم فرج822228
يم محمد شو محمد||76|33 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــر|
35923oرهزي|د محمود محمد |حمد حسن د|ر |لعلوم ج |لق|
4|3o67تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه |لمحمدى عطيه شنه|بــــ
424|o3ى عثــــم|ن |لسيد رمض|ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخ|لد ي
63724oد|بــــ |لزق|زيق|ريه|م رش|د |لسيد حسن |لسيد

62o8oتـــج|ره |سيوطمحمد حمدى رمض|ن عبــــد |لغف|ر
ف تـــوفيق ع238382 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|ر| محمد أ
معهد ف ص بــــنه|محمد ج|د عبــــد|لمحسن محمد |لـمز|287649
88o892|د|بــــ |سيوط| ن جم|ل |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| حمدى محروس |لسيد2|6323
36o5|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |حمد |حمد عبــــد|للطيف عم|ره
د|بــــ دمنهور|وف|ء محسن ع عم|ر3|75|5
7839o2 د|بــــ |لزق|زيق| محمد ع|دل محمود عبــــد|لغ
68o69oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء |لسيد محمود محمد عبــــده
85o459 يم ريح|ن ع د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|عبــــد|لرحمن |بــــر|
6o9774لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|نوره|ن محمد |حمد ملوحه
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تـــج|ره |ل|سكندريهغيد|ء محمد محمد حس عجوه4272|5
يم محمد عبــــد|لح|فظ242646 طبــــ حلو|نمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم |حمد سم ز 899789
6823o|ي تـــج|ره طنط|شيم|ء سم كم|ل ع |لز
5o6842ور |بــــوش|ربــــ فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى نبــــيل محمد 
تـــج|ره ع شمسمحمد شو يونس حسن242795

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط رمض|ن صل|ح عبــــد |لر|زق26529
معهد ف تـــمريض |سو|نس|مه محمد حس ح|مد|847887
8o678|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سهيله جمعه |لصغ |لسيد مرزوق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط خ|لد مصط ع شبــــ|نه453547
يم عبــــد|لكريم|634852 د|بــــ |لزق|زيق|حمد |يمن |بــــر|
4382o2| |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم|ل |لشح|تـــ محمود |لش
رهيوستـــ | وجيه نعيم حن|236628 زر|عه |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرن| ح|تـــم محمد محمد د |358245
5|6o9| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل| عبــــد |لنبــــى جمعتـــ |لسيد بــــسيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء عثــــم|ن منصور س|لم|554|78
4o48|9|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حس رجبــــ |سم|عيل
||5827| حقوق حلو|ندم و|ئل محمد ع|دل غني
معهد ف ص ري|ضه سوه|ج لسيد بــــيو |لسيد محمد|898726
|549o5|حقوق ع شمسمنيه عبــــد |لعزيز رمض|ن بــــدوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينجل|ء محمد ص|دق محمد22|866

يم|48654 رهف ن| |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
828oo2|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه جم|ل |حمد عبــــ|س

ش|م محمد ع23859 علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد 
69|7o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد ص|بــــر ح|مد |لمحمدى ح|مد
63965oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق دين| رمض|ن محمد عبــــد |لكريم محمد
6o28|2م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود محمد ح|مد صميده محمد
يم عبــــد 677348 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنور |لدين عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
يم354355 حقوق ع شمسوق |يمن محمد |بــــر|

طبــــ بــــ سويفعبــــد| غز| فتـــ |لسيد8|633
4|94o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | ر| عبــــد | ع عبــــد
64243oتـــج|ره |لزق|زيقو|ئل محمد أحمد محمد
رتـــ|م|رتـــ | سم حن| يوسف||8||8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8|4|o8 د|بــــ |لم |حم|ده خ|لد ك|مل عبــــد|لغ|
ه |حمد |لدسو |لدسو محمد بــــدر684253 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
68499o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهفن|ن |لحسي |لسيد محمود |لفرح
3|5o64تـــربــــيتـــ ع شمسخ|لد ه| ص|بــــر محمد
6o395| يم محمد |لطو يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
33oo|5يم ص|لح دقم|ق زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــندى محمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء |لعربــــى أحمد |حمد |لجز|ر|2|6|4
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م | ن| لطيف عويضتـــ|539||
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246o43يم محمد عثــــم|ن علوم حلو|نمحمد |بــــر|
35725oطبــــ بــــنه|غ|دتـــ |نور محمد |لبــــ| |نور

يم يس|26386 يم كرم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــر|
ف |حمد ع |لمر697432 علوم بــــورسعيدعمر |
يم محمد سليم|ن|233247 د|بــــ |سو|ن|سم|ء عم|د |بــــر|
د|بــــ ع شمس|عمر سعيد فتـــ قطبــــ حس 2||346
44o973يم تـــمريض كفر |لشيخحسن|ء عبــــد |لعليم |لش|م |بــــر|
يم س|مح عبــــد |لحميد |حمد||726|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــر|
معهد ف ص |سو|نلشيم|ء محمود محمد عثــــم|ن||84888

زر|عه ع شمسسلسبــــيل عبــــد |لحكيم محمد ع ع33299
5o5625تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسعد ك|مل سعد ع|رف |سم|عيل
|6336oد|بــــ ع شمس|ل |ء محمد عيد عبــــد |لمقصود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه صل|ح |لدين ع |سم|عيل||64335
طبــــ بــــورسعيدرضوى |حمد ي محمد منصور39|766

تـــ سم ميل|د عطيه|43|25 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حسن|ء |حمد محمود |حمد52|839
4o6888د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|وق محمد حمدى مصط |بــــوسعيد

د|بــــ بــــ سويف|دع|ء صبــــ ح|فظ عبــــد |لعزيز749|5
686o6|طبــــ |لزق|زيقن|ديه مصط عبــــد |له|دى |لنبــــوى عط
رهحمد ع|دل غ|نم ص|لح|34989| ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|سل|م س|مح عبــــد |لخ|لق عط| ص|97|695
طبــــ |لزق|زيقعمر |حمد عبــــد|لعزيز سيد|حمد638295
44|55oتـــمريض كفر |لشيخس|ره يوسف ش|كر حس محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سل يح فتـــح | سيد|2346|
تـــج|ره |لمنصورهندى م |لدين محمود عزتـــ |حمد |لعدوى678646
4|64o6|تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد ي|س محمد مرزوق
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نندي محمد محمود فرغ 843792
ه محمد حس محمد |لسيد426255 تـــمريض |إلسكندريتـــ ن

6oo|2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمنيه محمود حسن عويس
4o2946تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |لسيد عيد
حقوق |سيوطرحمه ع|طف حسن حسن 897752
صيدلتـــ بــــورسعيديه ك|مل مصط   مصط |لنح|س|624459
27o693|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود عبــــد|لوه|بــــ |دريس
85|ooo|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديم|ن عبــــد|لفتـــ|ح سعد ص|بــــر
ندستـــ |سيوطبــــل|ل محمود نز عبــــد|لع|ل 876769
44o8|4د|بــــ كفر |لشيخ|ح|مد رش|د ح|مد حسن
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|محمد |حمد محمد |لعط|ر27567|

ره|د| | زيد|ن عبــــد |لبــــ| سيد حس|ن 44474 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم |حمد محمد عثــــم|ن3233|6 تـــج|ره |لزق|زيقع |بــــر|
698||oطبــــ |لزق|زيقعبــــ و|ئل عبــــد |لحفيظ عبــــد |لقوي
د|بــــ بــــ سويف|حبــــيبــــه |لسيد مصط كم|ل |لسيد66||4|
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علوم |لزق|زيقمريم محمد |حمد عبــــد|لعزيز632283
62o538معهد ف ص بــــور سعيدحمد كم|ل |لدين عبــــ|س |حمد حمزه
7653|oتـــج|ره بــــور سعيدعمر مجدى عز|م عبــــد|لر|زق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــسملتـــ بــــيو عبــــد|لنبــــى بــــيو |حمد344662
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لرحمن صبــــري عبــــد|لر|زق عبــــد|364355
طبــــ حلو|نرح|بــــ |بــــوزيد عبــــد|لكريم |لعظمه264888
تـــمريض بــــنه|ند| عبــــد|لحميد |حمد محمد357264
5o85o9|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد خ|لد حس محمد |لشيخ
إعل|م بــــ سويفبــــيشوى |كرم وليم بــــ|سي  ||8757
8|647oحتـــ وفن|دق |لم |تـــه| ج|بــــر ج|د|لسيد |ستـــم|لك| 
52|3o6|طبــــ بــــيطرى دمنهور|ء فتـــح | عبــــد|لحميد عبــــد|لع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط ن حس لبــــيبــــ سويحه|894273
23524oوف|تـــ|ن|در |لسيد حسن |حمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديف عم|د |لسيد محمد ر|غبــــ67|765
رهي|سم محمد طه |حمد58299| تـــج|ره |لق|
5|738o|د|بــــ دمنهور|منيه حس محمد عبــــد|لنبــــى

ش|م محمود حسن د|ود8726| رهكريم  علوم |لق|
8o9742 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| عبــــد|لمنعم عبــــد| ع
4|o367| تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد| مصط
7694o2يم سليم|ن تـــربــــيتـــ |لعريشحن يوسف |بــــر|
ى عبــــد|لسل|م |حمد شتـــ5972|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم محمد خ
78oo|oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد مصط محمد عقيل
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد محمد ربــــيع شح|تـــه عبــــد|لفتـــ|ح|332438
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | محمد ه|شم محمود238279
4|5|6oتـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء جم|ل محمد بــــلبــــل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء محمود ع عبــــد|758395
رهبــــيشوى جورج شو صبــــ37329| علوم |لق|
52||3o|تـــ أسم|عيل شح|تـــتـــ |سم|عيل صيدله |ل|سكندريهم
نوعيتـــ |لمنصورهنور مظهر محمد عبــــد |لغف|ر محمود 692335
35898o| تـــج|ره بــــنه|بــــ|نوبــــ عنتـــر ع|دل عط| |
د|ر |لعلوم |لم |ن س| محمود عبــــد |لعزيز|7645|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن |حمد حبــــ عنبــــر|448836

يم |حمد55252 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره سعد |بــــر|
ى حس خليل356558 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شهد ي
6o|2|6|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سعديه |لسيد محمد |لسيد |لس
طبــــ ع شمسعبــــد|لخ|لق يح رمض|ن ع32|352
وف|تـــعبــــد| مصط درويش مصط |لقط348669 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد س|مح عبــــد |لمنعم |حمد59443
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن طلعتـــ مصط |لغني354|27
يم عبــــد|لعليم محمد شلبــــى762|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوموق |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيومع|ئشه عيد محمد مج|ور|6833
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35o452|ندستـــ |لفيومع|دل عم|د محمد فتـــ تـــه
ر عطيتـــ |حمد|333|48 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد س|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد |لرحمن عل|ء ذ بــــكرى698|4|
تـــربــــيتـــ |سيوطحسن|ء محمد سعد حس  877729
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف ف|يق رزق | سعد عبــــد|لمسيح4353|3
7o9647تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|ديه |لسيد جمعه |لسيد |لحد|د
4|498o|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيه|بــــ |نيس ربــــيع عبــــد|لحميد فرح|تـــ

تـــج|ره بــــ سويف|ء جم|ل |لدين فه عبــــد |لوه|بــــ57757
|64o86 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يف ع محمد |م
68|2oo طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل|م عمرو محمد |لحس |لمغ|ورى
22o837فنون جميله فنون حلو|نتـــيس عبــــد|لعزيز حن عبــــد|لعزيز
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ول|ء محمد عبــــ|دي محمد24|833
6o2875ندستـــ |لمنصورهمحمد محسن من شبــــ|نه
67625o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه مصبــــ|ح |حمد محمد |لجمل
حقوق طنط|ي|سم |لسعيد عبــــد |لستـــ|ر محمد499458
يم ق|سم عبــــد 233454 ره|ي|سم محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
5|996o|طبــــ بــــيطرى دمنهورسم|ء بــــدوى محمود س|لم
685oo||ى |لن|دى عثــــم|ن حقوق |لمنصورهيم|ن من ي
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدحسن|ء ن| سعد |لسوليتـــ696336
طبــــ بــــنه||ء سيد|حمد سيد |حمد سيد |حمد329854
34|o85طبــــ حلو|نمحمد |حمد شح|تـــ عبــــد|لحميد عم|ره
752o66تـــج|ره ع شمسمحمد ع محمد |سم|عيل
تـــج|ره |سيوطمحمود جم|ل حسن شعبــــ|ن 875599
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد |لسيد عبــــده شح|تـــه|8936|2
رهحمد جم|ل ع عز|لدين|67392| د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق حلو|نمروه محمد عبــــد|لو|حد |لسيد223827
338o9||يم شعبــــ|ن ص|بــــر محمود ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
26o66|صيدله طنط|س|ره رفعتـــ عبــــد|لسل|م |لنح|س
د|بــــ ع شمس|محمود محمد محفوظ محمد عز|م226347

ن| لط حل قزم|ن25439 زر|عه ع شمسم
||9o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم عبــــد | محمد ع |لسيد
د|بــــ حلو|ن|ند| جم|ل فؤ|د محمد |لسيد حج|ج7676||
4o53o|د|بــــ دمنهور|عز|لدين ن| محمد حربــــى محمد
طبــــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمود |م |حمد688932
2|9o|4| رتـــحمد عمرو سيد مر علوم ري|ضتـــ |لق|
74o47|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء ي محمد حسن

829o88| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء محمود دردير حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|جر شعبــــ|ن صد |حمد ||8958
علوم |لم |عمر عبــــد|لعزيز محمد حميده855995
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م سعيد محمد بــــ| ك|مل|52942|
62o63oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمصط عرفه يوسف عبــــد | حطيبــــه
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يم |لجد447899 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحميدتـــ جل|ل |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لمنعم ع7|7753
ف |لسيد عفي |9|53| ندستـــ حلو|نمحمد |
342o|4طبــــ |سن|ن ع شمسرن| حسن حس حسن منصور
7o7|95تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــل|ل عزيز محمد عبــــده محمد
صيدله |ل|سكندريهدع|ء عم|د محمد محمود 896342
تـــج|ره بــــنه|ه|يدى محمد |لسيد محمد عبــــد|لستـــ356736
4o7993 بــــي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن|دين |حمد محمد |ل

5o4|4| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لعظيم عبــــد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرن| صل|ح |م مصيل|2359|
رهمحمد فوزي ف|روق عبــــد|لحميد82283 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد سعد عبــــد |لو|حد ح|فظ7648|6
تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء جم|ل |بــــو |لعن سيد |بــــوص|767|35

658o8د|ر |لعلوم |لم |محمد خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ مر
8|o882علوم |لم |محمد ج|بــــر حسن محمد
78o966|طبــــ |لزق|زيقحمد محمد ع ع س|لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد| محمد |بــــو|لمك|رم عبــــد| |25|42
د|بــــ |لمنصوره|روضه |لسيد عوض شحتـــو ع 685297
ه محمد ج|بــــر محمد|272654 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|ره عرفه ع سيد285|5
يم عبــــد |لر|زق مر|د499||6 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنوره|ن |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره لي |حمد محمد يوسف عبــــد |لر|زق698722

|7o|2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسليم عل|ء حس  |ء
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م|رتـــ | ع|دل س| ك|مل638868
علوم |لم |ف|طمه بــــدر|لدين يونس ك|مل853252
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعمرو نبــــيل عبــــد|لحميد |بــــوذكرى265883
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لق|در |لديس|وى |حمد |262238
4o882||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء خ|لد فؤ|د |لقز|ز
يم حس 66|879 تـــج|ره |سيوطيوسف سلط|ن |بــــر|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمود محمد ع|شور شعيبــــ58232
يم|3699 تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نريه|م مجدى مصط |بــــر|

بــــ 898795 نوعيتـــ موسيقيه قن|منتـــ | |حمد |حمد |بــــود
689287| د|بــــ |سو|ن||ء عبــــد |لمجيد ع محمد ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد عبــــد |لوه|بــــ محمود|29|778
439o57كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود محمد ع غ|نم

حقوق |سو|نحمد صل|ح فوزى سليم|ن|488|7
نوعيتـــ كفر |لشيخ حس محمد |بــــو ليلتـــ442|42

رهحن|ن |س|مه حسن عبــــد |لحميد محمد 44469 د|ر |لعلوم ج |لق|
5|9973| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء م عبــــد |له|دى حسن عي
7o8994| حقوق |لمنصورهسل|م محمد شح|تـــه عبــــد |لمو

|42o2يم عمر ى جرج |بــــر| ره|ه|جر ي د|بــــ |لق|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ه|جر حسن حسن عبــــد |لصمد7|682
9|o5|8 يم |لدسو علوم سوه|جطه ممدوح |بــــر|
4||oo2|د|بــــ طنط|سم|ء |لسيد ف|روق حرحش|
ندستـــ |لم |تـــيس بــــدر مصط |لسيد524259
علوم |لمنصورهيم|ن عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |لصلح|وى|428946
تـــربــــيتـــ |سو|نمن|ر عبــــد|لوه|بــــ عبــــد| |لضوي848898
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير |حمد سم عبــــد|لرسول237748
33|6o5علوم حلو|نشيم|ء طلعتـــ عزيز سل|مه
يم|423648 د|بــــ |ل|سكندريه|يه ع|دل |م |بــــر|
846o49تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد |س|مه محمد عوض

ف ع جمعتـــ4369| ندستـــ ع شمسنوره|ن |
78o754|تـــج|ره |لزق|زيقي|ر| جم|ل عبــــد |لن| محمد عر
6o9796د|بــــ |لمنصوره|م |ل محمد ع | خليل

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريمه محمد محمد محمد شح|تـــه24368
يم عبــــد |لسل|م |لحلو 499693 نوعيتـــ |ل|سكندريه|ء |بــــر|
5o7o76يبــــ عبــــيد ثــــ|ر |لفيوم|م|رل نص و
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|مح حل محمد روميه5835|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ |ر ي| حسن محمد حسن489385
9oo8oo طبــــ سوه|جمريم رأفتـــ من |سطف|نوس

72o35زر|عه |لفيومرويد| محمد درويش سعيد
علوم |لزق|زيقس|مه حمدون عبــــد |لمنعم حسن |لسي9|7754
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ محمد |لسيد محمد |لسيد|335642
تـــج|ره ع شمسي|سم ع|دل سيد |حمد9946|3
رتـــ|زينبــــ ي سليم|ن ع|مر2|2696 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ندستـــ |لفيوممحمد ن |لدين محمد |حمد||43|
ف |بــــو|لعبــــ|س محمد |بــــر|5|4823 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو |
4387ooتـــج|ره كفر |لشيخمحمد ذكري| محمد عبــــد |لجو|د
علوم ع شمسعف|ف وجيه حن|  |د348554
ل3|7656 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف ع|طف محمود حسن ع  |لم
5o8oo5|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه محمد كيل| |حمد محمد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود سم عبــــد |لعظيم محمود29527|
|د|بــــ |لم |م|ري|ن غ|يس مر|د جرجس5726|8
ى |سم|عيل|73|776 زر|عه |لزق|زيقيم|ن |سم|عيل خ
4o659|ر بــــخيتـــ يف ج|د جو فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقيوسف رض| محمد كم|ل666|77
78o377نوعيتـــ |لزق|زيقي|ر| عبــــد |لن| محمد |له|دي
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خلود ع|دل |لسعيد |لبــــرم|وى|85|27
338o|9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد فتـــ محمد مهر|ن عبــــد|لعزيز
|484|oرهول|ء ممدوح |سم|عيل حسن تـــج|ره |لق|
42466oصيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لبــــ|سط محمد منصور
|3|o96|ندستـــ ع شمسحمد مصط |بــــوبــــكر صديق
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263o85ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|م محمدى ص|بــــر محمد
|23o89كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــح|زم |لسيد |سم|عيل |لسيد
يم9633|| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــده |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد و|ئل مك|يد فه محمود|475883
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن عل|ء |لدين صبــــ عبــــد ||48929
6o|323تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع|يدتـــ ع عبــــد |لوه|بــــ ع |بــــو صفيتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|من|ر كم|ل عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحليم98|222
752o58د|بــــ ع شمس|م | م|جد صبــــ غبــــري|ل
يم دي|بــــ757452 وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ر عبــــد| عبــــد|لرؤف|628392 حقوق |لزق|زيقن م|
42o486د ع ج|بــــر عبــــد|لحميد |حمد د|بــــ |سو|ن|ن|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد محمود |حمد |لبــــ|ز679766
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد| محمود ع فخر |لدين||25448
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمصط جم|ل |سم|عيل |حمد  893593
رتـــ|م|رين| ع|دل عج|يبــــى لوق|5322|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لزق|زيقرش|د ه| رش|د يم| 634727
92o92o ندستـــ سوه|جمحمد عبــــد|لحميد حسن |حمد
758o55| كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد محمد حس ع
2566o4يد ف أبــــو إسم|عيل |بــــو|ل تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|فرحه رمض|ن ع |لسن|ط|697|4
تـــربــــيتـــ حلو|نتـــسنيم ك|مل |حمد عي49936
يد فهيم خط|بــــ||747| رتـــ/ري|ضتـــ|حمد |بــــو |ل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لعزيز محمد |ل|م محمد87|638
26o652طبــــ |سن|ن طنط|ريم س| منصور عبــــد|لعزيز
7ooo25معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عبــــد |لن| |لشبــــر|وى |حمد
43o296تـــج|ره طنط|رو|ن |حمد حل |حمد محمد
طبــــ سوه|ج ل|ء عبــــد|ل|ول عزيز عبــــد|لحميد|66|||9
524o2معهد ف ص بــــ سويفرحمتـــ رمض|ن عبــــد |لجو|د منصور

د|بــــ د |ط|بــــسنتـــ غ|زى مبــــ|رك شح|تـــه278466
6296o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|طمه يوسف محمود محمد مصط
تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ ح|مد حسن محمد349647
36o|79| نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد محمد عبــــد|لحليم حس
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء ر|فع سليم|ن محمد|777953
معهد ف ص |سيوطس|ره محمد |حمد محمد74||85
44|o55طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخي|سم عبــــد |لر|زق |لسعيد عبــــد |لر
4o5927|ن| ميل|د عبــــد |لمسيح عبــــد  |حه وفن|دق |ل|سكندريهم
2634ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ص|بــــرين محمد حسن |حمد جعفر
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمريم عبــــد|لفتـــ|ح سعيد عبــــ|دي57|834
823o35|ه سعد عو ر|شد تـــربــــيتـــ |لم |م
6o63|8| معهد ف ص طنط|حمد نبــــيل محمد طه |بــــو ع
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط |لسيد محمد رش|د حو|س762636
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ه ه| وديع شفيق||654|| تـــج|ره ع شمسم
6o2o2oرتـــ|م|ريه|ن محمد |حمد |حمد قديس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد سيف |لن ح|مد عبــــد|لعزيز |92247
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخ|ء س| عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم ي223|27
4996o7تـــربــــيتـــ دمنهورغ|دتـــ رجبــــ ع عبــــد|لحميد

يم ع33345 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| سعيد |بــــر|
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد ط|رق ج|بــــر عبــــد |لمقصود|47754| ل|ك|ديميتـــ |لم

رهمنه | سيد محمد محمودع |لقهو 2|449 حقوق |لق|
|3468oى فوزى شعبــــ|ن د|بــــ ع شمس|محمد ي

6o5o8يم يوسف |سم|عيل ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |بــــر|
|6o253صيدله ع شمسيوسف ع|دل عيد ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم حس حسن ع755752
ى698|3| د|بــــ ع شمس|سل رمض|ن حر|ن سم|س
8299o3معهد ف ص سوه|جمحمود عبــــد|لن| فه |لضوي
ف لط متـــرى2868|3 علوم ج|معتـــ د |طكرلس |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه عبــــده عمر ع |833925
ف يوسف م | 882937 تـــج|ره |سيوطنور |
4o6|55| |د|بــــ |ل|سكندريه|يه |لسيد ش| ع ش
68878o|تـــج|ره |لمنصورهسل|م عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ د

يم حسن عبــــد |له|دى||897 |د|بــــ |لم |معتـــز |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد فتـــ |سم|عيل ع حديوى|688768
د|بــــ |لزق|زيق|مريم محمد محمود سند776433
د|بــــ |ل|سكندريه|رحمتـــ محمد عبــــد |لحميد محمد ص|لح485838
رى||24978 يف سعد |لجو كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|ء 

48o26رهف|رس سيد قر سيد طبــــ بــــيطرى |لق|
5o4|7تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | رجبــــ عبــــد | عبــــد |لعزيز

ى |يوبــــ|632777 يم ط|رق خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر رمض|ن |لسيد رمض|ن238346
|ء ع|طف محمد حس |899366 تـــربــــيتـــ سوه|ج 
6o59|8 |د|بــــ |لمنصوره|إسل|م س| رمض|ن ع م
يم|352748 يم رمض|ن |بــــر| تـــج|ره ع شمسحمد |بــــر|

836o2|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نين|س حس|ن سيد ك|مل
693o23ره|ريه|م ربــــيع محمود رزق حربــــ عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | رض| عبــــد | |لمسلم| 449594
تـــج|ره طنط|شه|بــــ |لدين أمجد سم تـــوفيق |لشوبــــري3325|4
|498|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود شكرى محمود ع محمد
ش|6|7|2 علوم ع شمسلشيم|ء ع|طف |حمد |لبــــند|رى 
7o94o3|د|بــــ |لمنصوره|حمد خ|لد ع محمد ريح|ن
ف صل|ح حس|م |لدين252487 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | |

تـــمريض  بــــ سويفيه حمدى سيد ص|لح|8|843
4|o24o|د|بــــ طنط|عبــــد| |حمد عبــــد| |حمد |لبــــرم|
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تـــج|ره طنط|من|ر |حمد |بــــو|لمح|سن ي427794
معهد ف ص بــــنه|حن|ن مصط سل|مه عبــــد|لجو|د252452
ه جم|ل سعد سعيد62865| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مصط |حمد سيد حج|زي|347826
لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|زي|د |حمد حسن |حمد محمد96|697
||47o6رتـــ|ض يح سليم|ن سيد سليم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
47o75| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء عبــــد |لن| عبــــد |لبــــر ع

تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحسن|ء مبــــروك |حمد عبــــدربــــه269478
279o9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم كرم محمد مبــــروك حنطور
حقوق بــــنه|محمد حس سيد حس 223247
رتـــ|م م |لدين |حمد محمود67|354 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8636o3| ه كم|ل سليم|ن سلم طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىم
نوعيتـــ |شمونلشيم|ء محمد عبــــد|لمعبــــود ع يونس74|266
5o49o| يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|سم سعيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ندرو |يه|بــــ لط عوض عبــــد |لسيد|4||37|
|4o244يم د|بــــ ع شمس|منتـــ | ع|دل عبــــد |لمنعم |بــــر|
8ooo82ف عطي عط|ي طبــــ |سيوطمحمد |
يل ج |لزق|زيقرودين| ح|مد محمد سعيد حسن مصط 638787 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم |لمر|69845 يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|خلود ح|تـــم |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|مصط مجدى سعد مدبــــو||56||
صيدله حلو|نرحمه محمد |حمد طه |بــــو |لن685736
ندستـــ شبــــر| بــــنه|شه|بــــ و|ئل |نور عبــــد|لر|زق غريبــــ342569
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لبــــ|رى |لسيد |سم|453585
25|5o5ندى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| فرج عبــــد| بــــدوى 
255829| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ش|كر عبــــد|لمنعم |لغني
ره|بــــسنتـــ عزتـــ عبــــد|لع| حسن  |د266996 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنسمه محمد محمد ش| 268766
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــي|سم |لسيد حسن محمد شعبــــ|ن698659
62o363|معهد ف ص بــــور سعيدحمد محمد محمد رضو|ن
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقنو|ل ممدوح محمد فتـــ عبــــد|لجليل638873
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعزه رفعتـــ |حمد ع |لمتـــيتـــ6857|4
ندستـــ |لمنصورهبــــ|سل محمد فه يس |ل |ط665||7
8o|8|9|فنون جميله فنون |لم |حمد ع|مر طه |حمد
35o293تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لوه|بــــ ص|بــــر عبــــد|لوه|بــــ |بــــر
نوعيتـــ عبــــ|سيهر| | يوسف محمد محمد343249
تـــج|ره ع شمسحمد عيد عوض عو|ض|73378|
تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر محمد مصط شوكتـــ محمد ن| در436966
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيختـــ مصط محمد |لسعيد محمد مو676266

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ محمود محمد مر|د56984
تـــمريض  بــــ سويفمحمود حمد|ن محمود محمد3||63

49624oحقوق |ل|سكندريهس|رتـــ عبــــد |لعزيز محمد ج|بــــر
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42o3|5 |نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخخلود صبــــرى فتـــ |لمرغ |لغبــــ
496o46تـــربــــيتـــ دمنهورسه|م عبــــد |لكريم محمد عبــــد|لكريم بــــل
4|2o47د|بــــ طنط|عزتـــ ع|مر فكري ع|مر|
صيدله |ل|سكندريهمؤمن |س|مه محمد تـــو 2|8594
334oo4|تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل عبــــد|لع| محمد |ل
45o545علوم ري|ضتـــ طنط|محمد عبــــ|س |حمد رقيه
صيدلتـــ |سيوطمحمود ه| محمد غنيم72|256
رهفن|ن محمد ن عثــــم|ن|27868| تـــج|ره |لق|
ش|م |حمد محمد |حمد س23847| رهمنتـــ |  تـــج|ره |لق|
8o36o4|ه ربــــيع عبــــ|س عثــــم|ن رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــتـــ عل|ء |لدين محمد مر 52889
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديسم|ء حم|م |حمد ع |55|825
زر|عه فرع |لو|دي |لجديددع|ء |س|مه شعيبــــ محمد5|8496
6373oo| علوم ج|معتـــ |لسويسمصط |لسعيد محمد محمد عبــــد
684|8oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لرحمن |حمد شعبــــ|ن |حمد شل
7o955||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء |لقطبــــ ج|د |لحق مسعد
|54o89تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد
ف عبــــد |لرشيد عبــــد |لسميع 773773 تـــج|ره ع شمسح|زم |
ه محمد عبــــد|لن| عطيه|635298 معهد ف ص |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل| |حمد حسن |حمد ع 497368
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د ن| محمود محمد |حمد423835
|د|بــــ بــــنه|ض |لسيد سعيد ص|لح9|3569

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحوريه |م عبــــد |لكريم عبــــد |لمجيد36555
علوم ري|ضتـــ |لم |مهند سعودي ر| محمد4656|8
6o5o54يف عبــــد|لمع ج|د ه  طبــــ |لمنصورهن
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخإيم|ن م|جد عبــــد|لسل|م ع غ|نم443629
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|ره ط|رق |لسيد عبــــد |لمجيد حج2775|4
يم ع كرد|ش|427676 تـــج|ره طنط|حمد جمعه |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطف|دى |نور ر|شد عم|ره 889853
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى محمد حسن حس 533442
9o2368 د|بــــ سوه|ج|ر| | محمود |حمد ع
ى5664|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طك|مل |لدين مصط ك|مل |ل
9o829| صيدلتـــ |سيوطمن|ر كم|ل حمد|ن خليفه
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لجو|د سليم|ن 885936
6o|262يم عبــــد |لحميد خليل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|زي|د |حمد |بــــر|
88|o47 معهد ف ص |سيوطمروه عل|م |حمد |بــــوعكر
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه من محمود محمد||75462
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير عبــــده صبــــ محمد869|76
5296o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحس عبــــد |لفتـــ|ح إسم|عيل مصط أبــــو بــــركتـــ
ر|ن28538| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعزتـــ سيد عزتـــ ز
4o2933 تـــج|ره كفر |لشيخس| محروس مرزوق محروس |لدسو
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خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد |لسيد عبــــد |للطيف عبــــد|لمقصود756669
ح|ن439972 يم  يم |بــــر| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويستـــسنيم |بــــر|
87o694|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد س|لم محمد عبــــد|لق|در
6|3366| ر ز مصط مو تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد م|
62o747تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طأيمن ط|رق أحمد محمد رزق
وف|تـــم سعيد |حمد |لسيد عويضه|445347 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد ع |لجبــــ| عبــــد |لجليل684967
ش|م |لسيد محمد |لمسل625274 وف|تـــكريم  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د عم|د محمد |حمد جل|ل39|252
452o27ندستـــ كفر |لشيخمحمد محسن عبــــد |لحميد ح|مد بــــدر
33o698صيدله |لزق|زيقي|سم عبــــد|لبــــ|سط |حمد عر| حسن
ف|3956|2 رهيه محمد ع محمد ع  حقوق |لق|
84257o| تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيم|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنيتـــ خ|لد محمد فرج|354257
4|3|o7نده عبــــد |لرؤف محمد شكر تـــربــــيتـــ طنط|ش|
ش|م عبــــد|لعليم عبــــد|لعظيم ق442894 طبــــ كفر |لشيخمروه 
تـــج|ره ع شمسندى |لسيد صد محمد354694
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سل|م محمد عبــــد|لد|يم |لسيد|328856
26424oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومورده خ|لد محمود عبــــد|لعزيز
رهي|سم سيد حس محمد67663| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

425o3| يم |م يم محمود |بــــر| رهبــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
4|59o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|جر محمد |سم|عيل عبــــد ربــــه |لجيو
رهعبــــد|لرحمن عص|م محمد |لسبــــ|||48|2 حقوق |لق|
د|بــــ |لمنصوره|سل يح محمد طلعتـــ محمد689749
44o982 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخدين| فتـــ |لشو|د حس|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد|لجو|د |حمد عبــــد|لجو|د |لسيد95|636
6|o867د|بــــ دمنهور|ندى محمد س| شعبــــ|ن

تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء مسعد سيد معوض||4335
ش|م مسعود محمد مسعود487476 د|بــــ |ل|سكندريه|عمر 
8o8932|طبــــ |لم |حمد عم|د |م محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم محمود ع عبــــد|لجو|د326745
4o|287د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر مختـــ|ر عبــــد|للطيف محمد
يم قورتـــ|779425 د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن سعد |حمد |بــــر|
9ooo64 د|بــــ سوه|ج|محمد كم|ل محمد عبــــد|لحميد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد بــــسيو فضل عبــــد|لق|در|452943 معهد ع| 
9o66o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|ر| |يمن نسيم تـــوفيق
ى محمد محمد |لش|عر|772728 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء خ
4o699oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم محمد |حمد كم|ل محمد
|48o54|ف عبــــد |لمحسن |حمد |لسن |لم |حمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جم|ل ن| ع أحمد |لنج|ر492668
يم |لحد|48224| ره|ي|ر| ط|رق |لسيد |بــــر| د|بــــ |لق|
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9o285|  يم |حمد محمدين تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جلبــــ |بــــر|
484o|6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم بــــكر |لسيد عبــــد|لصمد
د |بــــو 425573 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |حمد خميس |لمج|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حن|ن سعد محمد ع |بــــوحش|د2||6|4
89o654|ء رمض|ن محمود محمد| د|بــــ |سيوط| 
522ooo|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنوره|ن سم ري|ض عبــــد |لعظيم و
83oo67تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىض عزتـــ عبــــده م|زن
يم874|23 رهعبــــد|لرحمن ه| زكرى |بــــر| ندستـــ |لق|
49724o|تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء |حمد سعيد بــــكر |لشكعه
ندستـــ طنط|ي|سم | عبــــد|لرؤف عبــــد|لحكيم نص |44994
632|o8|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــر|ر محمد |حمد |لنج|ر
معهد ف تـــمريض |سيوط محمود يوسف محمد رشو|ن 8348|9
9o97o3|ء بــــدوى |لسيد عبــــد|لجيد| د|بــــ سوه|ج| 
حقوق بــــنه|يوسف محمود مختـــ|ر محمد334544
6oo742|معهد ف ص طنط|يم|ن شعبــــ|ن محمد متـــو |لطبــــ|خ
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخول|ء |لسيد سليم|ن عبــــد|لحميد م| 7972|4
4o4983د|بــــ كفر |لشيخ|ف|رس عم|د |لدين حسن ع حسن

64o32ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد|لرحمن عص|م يوسف فرج
69oo48د|بــــ |لمنصوره|ريه|م جمعه |حمد |حمد
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمود رض| محمود محمد4226|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نوره|ن سيد |حمد |لسعدو 7|64|3
33o985|يم يم سيد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل محمد |بــــوحشيش258452
ش|م حس محمد عبــــد |639994 علوم |لزق|زيقأل|ء 
طبــــ |لزق|زيقف|طمه عل|ء جم|ل محمد9|7764
د|بــــ |لزق|زيق|نه|ل كم|ل محمد محمد عطيتـــ779892
يم |سم|عيل |492394 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن |بــــر|
53o||4تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوررضوى سعد محمود محمد عبــــده
ى ع|زر ذكرى324376 تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر خ
معهد ف تـــمريض |لمنصوره جه|د |لسيد محمود محمد |بــــو|ل|سع2|6797
د|بــــ |لمنصوره||ء ط|رق كم|ل عبــــد |لعزيز محمد58|678
44o673يم محمد عبــــد|له|دى علوم كفر |لشيخمحمد |بــــر|
622o65| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر |س|مه عبــــد |لر|زق رزق عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد|لرحمن محمد عمرو محمود عبــــد |92|4|2
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيوسف نبــــيل عبــــد|لمنعم |لدين|رى728|25

تـــربــــيتـــ حلو|ننور يوسف محمد حس 6592|
تـــربــــيتـــ ع شمسكرلس ج|بــــ | |سحق رزق345295
5o9955|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مصط |حمد أحمد عبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى ع|دل كبــــ عزبــــ كبــــ 53|5|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| |يه|بــــ |حمد |حمد خف| 368|34
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن عبــــد |لحق حسن عبــــد|لحق|782946
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6938oف عبــــد |لحميد منش|وى زر|عه |لفيومر| | |
يم68548| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر محسن صل|ح محمد |بــــر|
ندستـــ بــــلبــــيسمحمد محمود محمد محمد درويش784265 ع| 
|2o386ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد جم|ل عبــــد |لمنعم عبــــده
ي كم|ل زخ|ري496645 حقوق |ل|سكندريهم|رين| ي
2558o2ش|م محمد عزيز معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد 
53497oتـــج|ره سوه|جأمل محمد فؤ|د محمد بــــرك|تـــ
د|ر |لعلوم |لم |مريم وليد محمد طه ع 232972
رهي|سم عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن عرفه394||3 تـــج|ره |لق|
9oo36||ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج سل|م ربــــيع محمد عبــــد|لرحيم ع| 
83o862ر عبــــد|لحكيم ع|مر ثــــ|بــــتـــ وف|تـــم| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط كيل| مصط محمد |لعسكري|7|462
5|679o| تـــمريض دمنهورسم|ء ثــــ|بــــتـــ سعيد ثــــ|بــــتـــ |لحو
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد عمر ع محمد|836325
يم خليل|758|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ول|ء محمد مر |بــــر|
5o9875علوم طنط|محمود محمد حمدي |لسيد مر

554o8تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد|لنور مجدى عبــــد|لنور عري|ن
يم28684| ره|سيد صل|ح تـــوفيق |بــــر| د|بــــ |لق|
76924oحقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد عو|د محمد
حقوق |ل|سكندريهل|ء س| |حمد محمد|228|49
4752o3رى |بــــورح|بــــ ى ك|مل |لز تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيه ي
ف |لسعيد |بــــو سيف696547 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |
ى|633425 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد ع محمد بــــح
8o2325نوعيتـــ موسيقيه |لم |م | زكري| حليم |سكندر
88389o  يم بــــر تـــربــــيتـــ |سيوطبــــتـــ | محمود |بــــر|
ف حسن محمد56|28| ندستـــ ع شمسدير |
6327o4طبــــ |لزق|زيقرؤي| حسن عبــــد|للطيف حسن خشبــــتـــ
6o8243|ء حم|ده عبــــد |لستـــ|ر |بــــو ري| ري|ض |طف|ل |لمنصوره|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمنه | خ|لد متـــو عبــــد|لرحمن776443
نوعيتـــ |لمنصورهي|ر| عم|د صل|ح محمد699842
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدين| فتـــ عبــــد |لجو|د |لعمرى95|435
786o24| يم حس ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء غريبــــ |حمد |بــــر|
43o3ooطبــــ |سن|ن كفر |لشيخرو|ن خ|لد محمد |حمد |لعدوى

رهحمد شعبــــ|ن حس محمد|839|4 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره سوه|جعمر صل|ح |لدين |حمد محمود37|759
6o8943 ف صل|ح |لدسو د|بــــ |لمنصوره|محمد أ
د|بــــ |لزق|زيق|ل |ء ه| محمد محمد سعد كر|ويه783977
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــد | عل|ء |لدين |حمد حس |49774
نوعيتـــ موسيقيه طنط|زينبــــ ر| عبــــد |لنبــــى عبــــد |لنبــــى |ل2773|4
لسن ع شمس|غ|ده ع|مر طه |بــــو|لنور89|778
68439o د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |له|دى محمد محمد شع
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تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره |حمد |حمد |بــــو|لحسن695525
8o782|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفريه|م رض| محمد محمد
زر|عه |لزق|زيقنوره|ن ه| كيل| |حمد376|63
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد ع|طف |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح||3|778
تـــج|ره |سيوطمه| ص|بــــر محمد محمد 876943
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|غ|ده |نور مه خ |لدين256886
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لنبــــي مرشدي متـــو ||4878
ل|ل |حمد عبــــد|للطيف896854 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسمر 
437o73| تـــمريض كفر |لشيخحل|م شعبــــ|ن حسن محمد |لخو
|237o|ف عبــــد |لعليم |لسيد ص|لح رهبــــه | تـــج|ره |لق|
طبــــ طنط|حمد |لسيد |حمد |سم|عيل قرع|438794
6o2o7oيم |سم|عيل سليم|ن عبــــد د|بــــ |لمنصوره|س|ره |بــــر|

83o52لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط ع ف|ضل ع
نوعيتـــ فنيه قن|يه حسن سيد حسن||82555
3|922oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسجنتـــ ط|رق صل|ح محمد
7659o|حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى محمد ف|روق محمد ع |لش| 
ق|6779|3 ره|د| | |لسيد |لرف| محمد |ل ثــــ|ر |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحسن مصط ع حسن29|832
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنه | سيد فتـــ سيد سليم||43|2
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقجنه محمد سم |لسيد773632
9o3479  تـــربــــيتـــ سوه|جمري|نه صبــــرى ج|بــــ | |فل|تـــوس
6o29|8|د|بــــ |لمنصوره|حمد عز |لدين محمد محمد مك|رم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ر|بــــح حس|ن محمد أم 7489||
3o898معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررحمه و|ئل مهدى محمد

37o522زر|عه مشتـــهرسل عص|م محمود محمود عل|م
طبــــ ع شمسم|رين| سل|مه شح|تـــ نجيبــــ مسعود24858|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنور| |حمد عبــــد |لنبــــى |لعبــــد4282|4
رهمصط خ|لد عبــــد| عبــــد|للطيف242954 تـــج|ره |لق|

ى |لدين83|28 كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــجنتـــ عبــــد | محمد سعيد 
4||o26د|بــــ طنط|ف|طمه فرج ع غط|س|
حقوق |لمنصورهي|سم رض| |لمتـــو |لمتـــو |لبــــلتـــ678948
33657oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر محمد ك|مل طه
طبــــ بــــيطرى بــــنه|كريم عبــــد |لعظيم مختـــ|ر عبــــد |لعظيم776963
ف |حمد عبــــ|س8|8232 صيدلتـــ |لم |بــــسنتـــ |
894o7| يم ف|يز متـــي نوعيتـــ موسيقيه |سيوطمريم |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورمن|ر محمود |حمد محمد مو6688|5
6o685oحقوق طنط|عمر محمد عبــــد |لعزيز فوده فوده
256|8o|يم شعبــــ|ن عبــــيد ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمريم رض| |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |699262
22686oندستـــ حلو|نمرو|ن ط|رق |حمد طر|د
رهعمرو ه| حسن د|ؤد756484 عل|ج طبــــي |لق|
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3258o8رهنوره|ن رض| حس محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحن |يمن |لسيد محمد428|6|
يم محمد|32732 يم حمدى |بــــر| ندستـــ ع شمسبــــر|

تـــج|ره كفر |لشيخمصط محمد عيد محمد رزقه688458
23o628يم رهمرو|ن مجدى ف|روق |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيوسف شفيق ك|مل كندس75845|
تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء عبــــد |لحكيم محمد |حمد426524
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه |حمد محمد |سم|عيل445|5|
يم يوسف مرقس68|24| حقوق حلو|نديفيد |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ح|زم سم |حمد ع |لسيد98|695
248oo4علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم فوزى محمد |لوكيل

رهعل|ء س| مو |حمد466|4 تـــج|ره |لق|
9o63o||د|بــــ سوه|ج| لشيم|ء محمد فتـــ دردير
طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود محمد مبــــروك حس |35552
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر عبــــد|لق|در شح|تـــه عبــــد|لع|ل326889

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفجل|ل شعبــــ|ن فتـــ حس محمد|75273
7o38|3صيدله |لمنصورهد | صبــــرى محمود محمد |لسيد

687o2تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء |حمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لد|يم
8|oo|8|لسن |لم |سم|ء ربــــيع حسن عبــــد|لعليم|
د5236|6 بــــه متـــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد س| و
5o655oزر|عه |ل|سكندريهريه|م عص|م مسعود حس محمد
9oo4|5 ندستـــ سوه|جم|ريو سم سل|مه يوسف
6944o2كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جندى فرج عبــــد |لع|ل محمود شعبــــ|ن
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عص|م |حمد |بــــو|لوف| حن 49963|
تـــمريض كفر |لشيخوف|ء ك|مل محمد بــــرك|تـــ |لبــــسطوي9|4432
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــسمر سعد |لش|ف خف| 679592
52o|44د|بــــ دمنهور|ندى مط|وع ع |للـه مط|وع

2oo38ي وليم عطيتـــ  |حه وفن|دق |لفيومبــــيتـــر ي
68o26oد|بــــ |لمنصوره|ند| ثــــروتـــ يونس |لعدل
ه ن ه|شم مصط |273335 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم
تـــج|ره دمنهورمحمد محمد محمد محمد محمود529687
6o88o7|طبــــ طنط|د| | عل|ء |لدين عبــــد |له|دى عم
235|ooرهمصط محرم جل|ل محرم طبــــ بــــيطرى |لق|
846o|9 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد|لرحمن مو عبــــد|لبــــ| مو
علوم ري|ضتـــ طنط|رضو|ن مصط حسن محمد محمود524748
|5o692|لسن ع شمس|حمد زكري| محمود حسن
4o4722يم حقوق |ل|سكندريهمحمود ن| محمد ع |بــــر|
زر|عه مشتـــهربــــسمتـــ فيصل محمد بــــيو 648|37
|49o97تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نسل عم|د حمدى محمود س|لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد محمد |حمد676978
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد|لع|ل29|782
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7789o7| نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد |لسيد ع
49o798|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم |لنج
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد محسن |بــــو |لفتـــوح عبــــد|لحميد سليم5||627
حقوق |لزق|زيقآل|ء ن| عبــــد |لفتـــ|ح مصط 628574
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد ع حسن عبــــد |لر|زق8668|6
معهد ف ص بــــنه|حمد سم عبــــد|لقوى |بــــو|لعن |267828
343o|5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسعيد محمد سعيد عبــــد| شويتـــه
يم محمد |لع|69|343 رهه|يدى |س|متـــ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم كفر |لشيخ|ء ع|دل |لسيد |لعيسوى |لطنط|63|443
نوعيتـــ |لم |عبــــد| |حمد عبــــد| |حمد3866|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه وليد حسن حسن|59442|
2832o2ندستـــ حلو|نع|دل محمود عطيه |حمد
تـــج|ره ع شمسيوسف رش|د يوسف مر352858
|2o84||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد م|جد منصور محمد منصور
8|o232تـــج|ره بــــ سويفمحمد عص|م حو|س عبــــد|لعزيز
7oo4ooعلوم |لمنصورهه|نم |حمد |لسيد |حمد
6|6|oo بــــي ندستـــ د |طف|رس حس|م ع ع |ل
2|565oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله |حمد علوى |بــــو شنبــــ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد مجدى محمود محمد |لسلك|وى4||679
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد عطيه |لصعيدى279444
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|ره جل|ل عبــــد|لوه|بــــ عز|لدين |9385|5
62363o عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود |لسيد |لسيد |لدسو |لردي
4o3966ن| يم عوض ع د|بــــ دمنهور|مرو|ن |حمد |بــــر|
642o96نوعيتـــ |لزق|زيقدير ثــــروتـــ |لشو|د محمود
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــس|ندى يوسف ف|يق ن|2488|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد صل|ح عبــــد|لروؤف عبــــد|لرحمن824597
تـــربــــيتـــ |لم |ن|ن ف|يز رزق شفيق852556
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسين|س عبــــد |له|دي محمد عبــــد |له|دي759292
4o22o3تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه ع محمد ع عطيه
رهمصط |يمن عطيه |حمد64654| تـــج|ره |لق|
277oo5نوعيتـــ |شموندى |حمد |سم|عيل |لعط|ر
45|32oف عبــــد |للطيف مرزوق ندستـــ |ل|سكندريهيف |
69o88|ين ع|طف عبــــد |لغف|ر |لمتـــو زر|عه |لمنصورهش
تـــربــــيتـــ حلو|نندى |حمد حس|ن فضل|866|3
9o9oo5|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد حمدى ص|دق محمد |حمد
6|262o علوم |لزق|زيقلشيم|ء عل|ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يوسف مجدى عبــــد |لسميع |حمد خليل694262
48o5|5 حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز حس
وف|تـــع محمد ع محمد |بــــو |لن||4788 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
|33|6oيم عبــــد |لرحمن حقوق |لمنصورهمن|ر خ|لد |بــــر|
68|o6|د|بــــ |لمنصوره|محمود وليد زيد|ن يونس زيد|ن
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فرح|تـــ زغلول غنيم|267776
64358|| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد ن| |حمد |لسيد عبــــد |
|42o57ي ندستـــ ع شمسمحمد عبــــد |لعظيم محمد |لسيد |لدم
6o2679يم غ يم |حمد عبــــد |ل |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
26946o|شيمه معهد ف ص بــــنه|يم|ن شو رجبــــ |بــــو 

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| محمود حس عبــــد |لحليم46789
238|o4تـــج|ره ع شمسدع|ء محمد |حمد شعبــــ|ن
د|بــــ سوه|ج|نور|ن وليد ع |سم|عيل 924537
628o36تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء ق|سم عبــــد |لجليل |لجز|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسول|ء مصط ع |لمرد| 637465
صيدله حلو|نرمض|ن محمد خلف ز|يد858685
89o|78 د|بــــ |سيوط|محمد حس محمد سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــ محمود عبــــد |لمحسن مصط |لمد|449|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد عبــــد |لر|زق محسن||75945
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عبــــد|لستـــ|ر |حمد عبــــد|لستـــ47|322
49o65o| ر عبــــد يم عبــــد|لظ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جه|يدى |بــــر|
ر |لدين |حمد |لشح|تـــ محمد عبــــد |337|5 تـــربــــيتـــ دمنهورش|
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لرحمن حس ن | محمد ديبــــ766692
ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن |س|مه محمد فريد26267|
زر|عه طنط|حمد سعيد عبــــد|لكريم |لدسو |889||5
طبــــ |لفيومحمد عو|ض روبــــى قطبــــ محمد|72697

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عم|د |لدين ع |حمد ع 836336
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|ر| محمد عسقل| ع 9978|8
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعص|م محمد سيد ع49899|
علوم |لعريش س|مه عبــــد|لرحيم محمد حف |923574
ي2953|8 يبــــ يعقوبــــ بــــ تـــج|ره بــــ سويفر|مز و
24584oيم |لسيد عبــــد|لبــــ يم |يمن |بــــر| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
علوم |ل|سكندريهصل|ح كم|ل |لدين |حمد محمد حسن 477993
تـــج|ره بــــ سويفندرو ع|طف يوسف ش|كر|6394|8
677o66|تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــ|سل زكري| زكري| ص|دق |لرف
6oo7o4|ره|سم|ء محمد مصط يوسف جن|نه ثــــ|ر |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|مسه محمد جميل |لسيد محمد442988
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد| محمود محمد محمود  2472|9
ندى زقيم9263|| رهم|رين| مجدى  تـــج|ره |لق|
|5o96|ف محمود |حمد تـــج|ره ع شمسه|جر |

5o|55تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع محمد حس ع
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ح|مد مصبــــ|ح ج|د||69985 م |لع| 

د|بــــ بــــ سويف|تـــسنيم ع محمد ع65654
7o6773ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود محمد |لشبــــر|وى محمد
53985o |صيدله |ل|سكندريهجيل|ن |حمد |نور |لنقر
266|2oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل

Page 5012 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|غ|ده محمد سعد محمد29|835
يم بــــليغ ر|غبــــ246796 لس |بــــر| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىك ل|ك|ديميتـــ |لم
ندستـــ بــــنه|محمود حس|م |سم|عيل س| ق|سم|5|446 كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد خلف فه محمد|322|82
7o4984|ندستـــ |لمنصورهلسيد عطيه ع سل|مه جمعتـــ
حقوق طنط|نور| حسن حس |لجز|ر46|498
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ عبــــد |لتـــو|بــــ نعم|ن بــــسيو 9728|4
حقوق بــــورسعيدف|طمه ع محمد ع 756769
يم 9987|9 علوم |سو|نمنتـــ | ح|تـــم ج|بــــر |بــــر|
7o3o4oره|يم|ن |حمد مصط عبــــد |لرحمن قرمد ثــــ|ر |لق|
3|97|oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منتـــ ممدوح |لصبــــري |بــــر|
يم زيد633657 وف|تـــه| محمود |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهمرو|ن |نور عبــــد |لجو|د ص|لح29565 تـــج|ره |لق|
5|223o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مبــــروك محمد حسن |لعبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |لسيد |لسيد محمود عيطه||67577
257422|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد عبــــد|لمقصود |لخو
بــــي ||36|62 بــــي |ل حقوق د |طين|س محمد |ل
علوم حلو|نعمر محمد عبــــد |لق|در محمد حسن49968|
2645o5 م|م ذ |لعو لسن ع شمس|وئ|م ع|طف 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء فتـــح | محمد مسعد |لسيد2263|7
3|33o3ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــلؤى عبــــد| حس خليل
ر عيد مصبــــ|ح زع |266994 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيه م|
84o27oطبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىشه|بــــ م |لدين عبــــد|لرحيم محمد
|6o|2||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يف |يمن فرح|تـــ محمد عبــــد |لع
4|3o|4حقوق طنط|مريم جم|ل محمد سعد زغلول
5|||ooمعهد ف ص |ل|سكندريهمحمد صل|ح |لدين محمد حسن غ|نم
تـــج|ره |سيوطنه ع|طف حسن ع 282|88
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن محمد يوسف مصط يوسف3|4852
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود عبــــد|لرسول محمد عبــــد|لح|فظ|6|247

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ ط|رق عبــــود عبــــد |لع|ل عثــــم|ن||42|
26o5o|نوعيتـــ |شمونشيم|ء عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمجيد
تـــج|ره بــــ سويفمريم ع|دل فوزي ز|رع8722|8
9o94o8 ر معهد ف تـــمريض سوه|ج خلود |حمد محمد عبــــد|لظ|
لسن ع شمس|محمود |لسيد عبــــد|لغ |لسيد7||4|3
6o9645|تـــج|ره |لمنصورهمروه |لسعيد محمود |لمتـــو |لقط
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ن حسن شعل| 8453||
رتـــمصط |حمد عبــــد|لموجود |حمد محمد22|232 علوم ري|ضتـــ |لق|
يم فرج|75923 لس عم|د |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ك
ه ممدوح |حمد حس |986|83 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم
5o92o2علوم دمنهورمحمد عبــــد |لوه|بــــ محمد ع منصور
|د|بــــ بــــنه|يوسف شعبــــ|ن ف|روق محمد منصور||2625
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وف|تـــمحمد مجدى مغ|ورى عبــــد|لعزيز |سم||7732 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن مصط محمد مصط حس حج2575|2
رهمحمد جم|ل محمود |حمد||443| تـــج|ره |لق|
6o4357ندستـــ |لمنصورهمحمد عص|م محمد شعبــــ|ن د|ود
53o44oيم |لشلق يم حس |بــــر| تـــ|بــــسمه |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6944o4صيدله |ل|سكندريهنرم ص|لح عبــــد | عبــــد |لجليل ع خليفتـــ
زر|عه |سيوطمحمد |حمد محمود عبــــد|لع|ل 892434
يم |لسيد مصط 632674 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــدير صبــــرى |بــــر|
ره|حكمتـــ جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح ع عوض266779 عل|م |لق|
7653o|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لرحمن تـــم|م محمد رضو|ن محمود
د|بــــ دمنهور|ر| | عبــــ|س ع عبــــ|س يونس|48569
يم زيد|ن2377|4 تـــج|ره طنط|عل|ء ط|رق |بــــر|
774oo|| لسن ع شمس|ل|ء حسن عبــــد |لعزيز |لشيخ ع

طبــــ بــــ سويفع|دل شعبــــ|ن محمد محمد293|6
266o6|تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن مبــــروك رمض|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |حمد رمزى عبــــد|لجيد85|259
3|6|o6تـــج|ره ع شمسنوره|ن رش|د محمد دي|بــــ
حقوق طنط|حمد ع|دل |حمد عبــــ|دى|487745

6o876لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد عبــــد |لستـــ|ر مصط عبــــد |لع|ل
فنون جميله فنون |لم |منيه ع|كف محمد سليم|ن|835226
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد محسن محمد كريم عثــــم|ن8|5|75
9|o454 حقوق سوه|جمع|ذ منصور محمود محمد

طبــــ بــــيطرى |سيوطمدحتـــ يعقوبــــ |سح|ق ميخ|ئيل84244
4o5673تـــج|ره |ل|سكندريهمريم حس |نور محمد

ح|ن عبــــد |لرحمن محمد74242 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــثــــينه 
782o87تـــج|ره |لزق|زيقحم|ده محمد عبــــد |لع|ل حس حفن
حقوق |ل|سكندريهف|روق محمود محمد ع |بــــو و|فيه6|4759
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ص|بــــر كم|ل عبــــد|لحكيم38|359
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |لص|دق9|7823
يم685777 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلطيفه محمد |لسيد عوض |بــــر|
358|6oزر|عه ع شمسمحمد ع عبــــد|لحميد |لسيد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|رين| ش|كر لبــــيبــــ غ|252936
699o|5 صيدله |لمنصورهمحمد |لمتـــو رمض|ن خض
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم محمود شفيق محمود دسو 776932
7|o368يم س|لم وف|تـــ |لسيد محمد |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره |لمنصورهتـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح تـــوفيق |لسيد عيد4|6968
77|9o8|تـــج|ره |لزق|زيقحمد س|مح عبــــد |لمنعم عبــــ|س
د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمد عبــــد |لخ|لق محمد بــــدوى||7865
تـــج|ره بــــ سويفكريستـــ حن| فوزي تـــوفيق|543|8
756o|2ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسعيد |حمد يوسف غريبــــ
|33o|7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــتـــ | |حمد محمد عبــــد |لعظيم
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رهرو|ن محمد حس |حمد ش|دى25676| علوم |لق|
حقوق |لزق|زيقنوره|ن عطيه عبــــد |للطيف عطيه782376
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عل|ء محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|252|34
9|o4o3|حقوق سوه|ج  حمد عبــــد|لرسول عز |لدين عبــــد|لع
ش|م عبــــد|لحميد ه|شم9853|2 ه  لسن ع شمس|من
36|o37معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــه|ء رس عبــــد|لعزيز محمد
75667o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد حسي عبــــد |لمقصود محمد
7822o|تـــج|ره |لزق|زيقند| بــــدوى محمد سعد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  م| نور |لدين محمود |بــــو|لحسن|897732
تـــج|ره ع شمسمحمد ممدوح كم|ل محمد|4549|
رتـــ|م| ه| عبــــد|لق|در فوزى|8|3553 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ش|مل ص|بــــر عبــــد |له|دي6|7873
42|93|| يم فتـــ سعد |لحوي ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحفن|ن |بــــر|
ندستـــ ع شمسعمر محمد عفي عبــــد |لغ 4|247|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىوف|ء ص|دق |حمد مهر|ن4|8285

د|بــــ حلو|ن|محمود عبــــد |لو|حد سيد عبــــد |لو|حد45323
7|o9o9يم |لعشم معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحسن |حمد |حمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــعمرو صل|ح |لدين ع سليم|ن724|22

2645oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد | ط|رق عبــــد |لر| محمد
888588| معهد ف تـــمريض |سيوط   لشيم|ء جم|ل يوسف حفظ |
7o3952 يم عبــــد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقد| | محمد عبــــد |لعظيم |بــــر|
9oo783 د|بــــ سوه|ج|ف|طمه محمد محمود محمد
923o|6 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم | ن|ير |لنمر بــــخيتـــ
يم 886667 حقوق |سيوطدع|ء عبــــد|لرحيم عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــ|محمد عبــــد|لحليم فهيم من529732 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

ريدى22844 د|بــــ حلو|ن|محمد كرم محمد نظ 
وف|تـــع مصط حس محمد تـــوفيق75|6|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
23o766|ق|وى ى ص|دق  إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىف ي
طبــــ |سن|ن ع شمسمحمود متـــو صل|ح |لدين متـــو6494|2
يم سند محمد||44666 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد |بــــر|

يم |35872 ره|جه|د عبــــد |لغف|ر محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o42o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |لسيد ع|رف عبــــد|لنبــــى
تـــمريض |لمنصورتـــ ي|سم |حمد محمد ج|د حبــــلص9985|6
3364o3د|بــــ ع شمس|كرستـــ | |كرم ص|لح خله
زر|عه طنط|مبــــروك عل|ء مبــــروك مر 6|34|5
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه ي| عبــــد |له|دى |لبــــلو 768963
4472o7ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط ع عبــــد |للطيف بــــخيتـــ
25o42oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منه | عص|م ف|روق شح|تـــه
4o64|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورجه|د سعيد سعد مصط فرج
يم |لمنش|وى762294 صيدلتـــ بــــورسعيدحمد عل|ء رض| |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|رين| مرزق د|ود عزيز373635

Page 5015 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

||99o2لع| للغ|تـــ بــــم جديده|م|رتـــ | رفيق فؤ|د عبــــد |لملك
ندستـــ |لفيومح|زم عص|م حمدى |بــــو|لمجد78|773
د|بــــ ع شمس|لطيبــــ محمد حربــــ محمود محمد |لعري|344268
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |للطيف |بــــر7|6754
25|688| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |لسيد سليم|ن مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن سيد حسن752322
6794o4يم سعيد تـــج|ره |لمنصورهمحمد وليد محمد |بــــر|

وف|تـــمصط حس محمد حس 46763 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
84o665 لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن| |ء |لعزبــــ |بــــوزيد ع|
7|62o6حقوق |لمنصورهكريم |لسيد محمود متـــو محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|رتـــ |حمد عبــــد |لغ سيد|2449|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد |لرحمن فتـــ عبــــد |له|دى ر|غبــــ695394
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لحميد خلف عبــــ|س كريم2969|8

|لسن |لم |م | عطيتـــ يعقوبــــ عوض |4|293
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسديه |لسيد |حمد عبــــد|لعزيز حسن342322
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد رفعتـــ دسو دسو 325343
د|بــــ دمنهور|محمود |حمد محمد عبــــيد محمد |بــــر|494446
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهي|سم محمد محمد |لسعيد عوض623994
يم حج|زى مغ|ورى334442 د|بــــ ع شمس|محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديريم خ|لد |سم|عيل عبــــد|لحميد826378
689o36ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد حسن عبــــد |لمحسن حسن |لبــــهوتـــى
يم |لجع|ره439864 |ء أيمن ع |بــــر| تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نأ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم صبــــري عبــــد|لش| مغربــــي28|825
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق س|ره |حمد مصط عطيه عبــــد |لع|779256
53354oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد حس|م ع ص|لح ع زيد|ن
48264oتـــج|ره |ل|سكندريهن|دين عص|م |لدين حن محمد
6o4499د|بــــ |سيوط|بــــسمله وحيد ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نعبــــد| حس ي عبــــد|لغ 844273
9|763o يم ه|شم محمد ندستـــ |سيوطه|شم |بــــر|
|48o99|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد ح|مد |حمد محمد
43o92oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منتـــ | خط|بــــ عبــــد |لمنعم س|لم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحس|م محمد حسن عثــــم|ن643594
25844o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور ن| شديد سليم|ن
8778|o  طبــــ بــــيطرى |سيوطمن|ر خميس عبــــد|لكريم م
|4o|7|طبــــ ع شمسمريم عم|د شعبــــ|ن ع
حقوق |لزق|زيقحمد خ|لد محمود عطيه دعدور|775654
|6|6o5تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن صفوتـــ محمد صبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد مصط |لنح|س|26298|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد طه |حمد طه ع|مر7264|4
6|oo4oمعهد ف تـــمريض طنط| ي|سم محمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو عي
6o4777|ه ط|رق عبــــد |لغ سل|مه علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد عنتـــر عبــــد|له|دى مسعود|8|5|25
تـــربــــيتـــ سوه|جر| | عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لكريم ج|د |895895

حقوق حلو|نحسن ع|دل عبــــد |لحكم عبــــد |لرحيم|866|
ف فؤ|د محمد587||3 تـــربــــيتـــ ع شمسغ|دتـــ |
52o353 |تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى رض| محمد |لل
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سم|ء حمدي سيد حس |858764
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه |حمد عبــــد|للطيف س|لم539299
نوعيتـــ بــــنه|ه|جر محمد ع محمد |لفخر| 339432
5o9285|علوم طنط|محمود مصط عبــــد| بــــسيو فرح
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود حمدى محمد مصط |لمزين269876
ندستـــ |لمنصورهرو|ن عبــــد |لسل|م محمد ع|رف رمض682678
يم334759 علوم ري|ضتـــ بــــنه|مصط ممدوح فرح|تـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمختـــ|ر خ|لد محمد ص|لح7563||
معهد ف ص بــــنه||ء محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حشيش387|27
9o9926|ء ر|فتـــ محمد |سم|عيل| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
علوم ري|ضتـــ دمنهوررضوى ح|مد محمد ح|مد447753
لسن ع شمس|وق مجدى |بــــو |لمجد محمد93|28|
يم محمد عط| |693256 |د|بــــ |لم |م عص|م |بــــر|
7o78|4معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد عبــــد |لغ محمد عبــــد |لمجيد

ره|وق خ|لد حس عبــــد |24548 د|بــــ |لق|
ي غني رو|ش|338352 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يم|ن |لسيد خ
لس نشأتـــ نجيبــــ د |ن3|7|2| رهك ندستـــ |لق|
32788oحقوق بــــنه|محمد مغ|ورى |لسيد مغ|ورى س|لم
يم56|767 يم شعبــــ|ن محمد محمود إبــــر| طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
823o28|تـــج|ره |سيوطمل فتـــ حس عبــــد|لل|ه
4|29o2تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | س| محمد |حمد زيتـــون
2396|o| رهي|ر| صل|ح عبــــد|لمنعم ج|بــــ حقوق |لق|
تـــ675493 يم كم|ل حسن عم ندستـــ |لمنصورهمن|ر |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لفتـــ|ح سيف |لن عبــــد |لفتـــ|ح فؤ2|96||
تـــج|ره بــــنه|ريه|م رأفتـــ مختـــ|ر |لسيد238457
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقصل|ح محمود عبــــد|لكريم |حمد3|6288

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممحمد جم|ل ص|لح عبــــد |لع|ل3|4|7
|866oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|صم سعيد محمد محمد

26487oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموس|م حمدى عبــــد|له|دى سعد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد حسن سليم|ن768542
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدى محمد عبــــد |له|دى عثــــم|ن محمود698254
242o93|تـــربــــيتـــ ع شمسع|ليه عبــــد| كم|ل عبــــد
6|89o5تـــج|ره بــــور سعيدمنتـــ | |لسيد حسن |لعشم|وى
9o6398| تـــج|ره سوه|ج م| عبــــد|لل|ه عيد |م
حقوق ع شمسمؤمن محمد سيد محمد344348
طبــــ |سيوط نس |حمد عبــــد|لج|بــــر |حمد|884662
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد صل|ح نج|ح حسن عبــــد |لعزيز 687755
9o2427|معهد ف ص سوه|ج حمد محمود |حمد محمد

د|ر |لعلوم |لفيومم محمد جمعتـــ حسن68728
يم خلف98|6|4 تـــج|ره كفر |لشيخزه|ر عبــــد |لفتـــ|ح حسن |بــــر|
3547o8د|بــــ ع شمس|نوره|ن نبــــيل فو محمد جودتـــ
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد ه| ف|روق مأمون حشيش|523968
2499o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرو|ن محمد مصل عبــــدربــــه
32983oيم محمد ج|بــــر تـــج|ره بــــنه|منتـــ | محمد |بــــر|
2397o8رهن|ن خ|لد ف|روق عبــــد |لحميد |لش ندستـــ |لق|
زر|عه طنط|نجوى رض| سعيد محمد جعفر2752|6
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نرم حس حسن حس حشيش83|543
تـــج|ره دمنهورمحمد فهيم |بــــو|لمجد سعيد533664
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد خ|لد م |لدين |لقط|ن764375
7o9347ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد ع ع شعيبــــ

يم محمد سيد محمد72|33 رهحبــــيبــــه |بــــر| صيدله |لق|
3||o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | فؤ|د درويش سليم
62o35|معهد ف تـــمريض بــــ سويف يتـــ خميس رجبــــ ح|مد

77|35o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن ع عبــــد |لمع محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومتـــ مجدى محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد249874
438|9oنوعيتـــ كفر |لشيخي|سم رمض|ن عبــــد |لمر بــــكر
6o4525تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره مسعد |لسيد |لسعيد |بــــوجمره
77o|6oد|بــــ |لزق|زيق|محمود مجدى |حمد حمد|ن أحمد
زر|عه |لم |مصط ص|بــــر ن|دي محمد|85692
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخكريم |لسيد |لمحمدي مصط |بــــو وردتـــ447269
||5o23لسن ع شمس|م|رين| فيكتـــور فتـــي|ن لبــــيبــــ
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمن|ر فتـــ ح|مد يوسف عبــــد838|44
|222o4ندستـــ ع شمسمحمد حس|م محمد عبــــد |لوه|بــــ
طبــــ حلو|ندع|ء مصط |لسيد شيبــــه7|69|5
تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء دقدق عبــــد |لع|ل محمد84595

33o9o7|نوعيتـــ بــــنه|حمد خ|لد |حمد محمد |لسيد
35584oد|ر |لعلوم |لفيوممصط عم|د |لبــــ محمد ع ق|سم
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمروه محمد عبــــده بــــش عثــــم|ن482942
7||273| ندستـــ |لم |حمد ع |حمد محمد |لمتـــبــــو
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط محمد عبــــ|س محمد226257
7o528||يم علوم |لمنصورهمنيه خ|لد بــــكر ع |بــــر|
88|o|2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء عبــــد|لن| محمود |حمد
354o|9| حقوق بــــنه|منيتـــ جم|ل |م ع ع
43o439 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقنور|ن أس|مه محمد عبــــد |لحميد عفي
6|o786 صيدله |لمنصورهسلوى عبــــد|لرسول ج|بــــر محمد |لعيو
ه سعد |حمد |حمد|48426| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
م محمد محمد43235| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| |د
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5o7|86زر|عه كفر |لشيخل| محمد سعد عبــــد |لحميد |لنج|ر
معهد ف ص |سو|نمحمود محمد حسن محمد773|84
635o63|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء سعيد |لسيد مسلم سويلم
د|بــــ دمنهور|غ|دتـــ طه ج|بــــر بــــ|ش|52||52
8|9o78بــــه علوم |لم |ر| | خ|لد |حمد |لدرديري و
9o6792 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جغ|ده |حمد |لسيد |حمد
ف |لسيد حج|زى799|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |
ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد | محمد حف جمعه|8||634
63o47|ثــــ|ر |لفيوم|مينتـــ ع|طف رمض|ن جمعتـــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم س| محمد عبــــد|لخ|لق|33727
7oo83|ر |حمد عبــــد |لعظيم د|بــــ |لفيوم|حمد م|
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيوسف ج|بــــر يوسف حس 84982

تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم مكرم سليم|ن صليبــــ م |476558
6o3673د|بــــ |لمنصوره|وليد محمد عبــــد|لسل|م غ|نم
ق|وى247994 معهد ف ص بــــنه|غ|ده رفعتـــ تـــوفيق |ل
6o3975يكل ى جمعه  لسن ع شمس|ح|تـــم محمد ي
تـــج|ره بــــنه|محمد فريد فوزى عبــــد|لفتـــ|ح ع57|356
ش|م محمود حل صل||63|46 تـــج|ره طنط|نبــــيل |حمد 
45|866| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد جم|ل عبــــد |لوه|بــــ قطبــــ عي معهد ع| 
طبــــ |سيوط  روه ممدوح مصط درويش|877689
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعف|ف مصط محمد |لمهدى عبــــد |684857
زر|عه دمنهوري|سم محمد سعد شعبــــ|ن ع 5292|5
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد محمد محمود محمد|447896
تـــج|ره كفر |لشيخ محمود |لبــــدرى بــــدوى محمد7|4898
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشيم|ء حس صل|ح حس 73|222
يم |بــــوس8284|5 علوم ج|معتـــ د |طشيم|ء |حمد |لشح|تـــ |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رين| عوض ج|د|لربــــ رزق864862
|248o7تـــج|ره ع شمسمريم |حمد محمد عبــــد |للطيف
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد أبــــو|لفتـــوح |لسيد636767
7685o||معهد ف ص |سم|عيليهيمن صل|ح سليم لبــــ|د
4o|o27د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد وليد محمد |لسيد مرس|ل|
نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر ر| عبــــد |لرؤف حسن5|6433
5o3737د|بــــ |ل|سكندريه|كريم ع|دل ز عبــــد |لمنعم ع
774o45|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم|ل ط|يع محمد جوده
تـــج|ره ع شمسنوره|ن ك|رم حن محمود26937|
ندستـــ طنط|محمد ح|تـــم محمد محمد عمر س|لم |448544
وف|تـــحمد منصور محمد |لدمرد|ش|778445 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
63o486|ندستـــ |سيوطحمد ع عبــــد |لعزيز عوض
8o238oتـــج|ره بــــ سويفمحمد مختـــ|ر محمد |لبــــش محمود
865o87|يم |حمد محمد صيدله حلو|نسم|ء |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|نسمه صبــــرى عبــــده حسن245228
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53o356ف |نور عبــــد |لر|زق تـــ|رن| أ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
8o7|96لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|له شعبــــ|ن عبــــيد |حمد|
|6268o |علوم ع شمسيوسف |س|مه رشدى عبــــد |لبــــ
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمريم ع|طف |حمد |بــــو زيد|69499
تـــج|ره ج|معتـــ د |طم|دون| محمد سعد بــــدوي7582|6
||6o25لس |مجد نبــــيل حليم بــــ|نوبــــ ندستـــ ع شمسك
629o49لسن ع شمس|دع|ء فتـــ صبــــرى عبــــد|لمعبــــود
|339o|م ط|رق عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د
766844| ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشسل|م خ|لد ع محمد عتـــم|ن ن معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء |حمد محمد |بــــو|لفتـــوح |لح624536

ه |حمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح|85484 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومم
8|69o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــه مل|ك شح|تـــه مكسيموس
6o8955بــــ تـــمريض طنط| كم|ل خ|لد كم|ل |بــــو|لد
طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد ع|طف محمد محمود|38|677
لس|86848 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسجرجس نش|تـــ لم ك
يم بــــدر877|42 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمحمد سم ع |بــــر|

ره|مريم عبــــد| ح|مد سيد ع |ن6|436 د|بــــ |لق|
|39o54تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنوره|ن رجبــــ سيد |مبــــ|بــــي
4o4575د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مؤمن محمد عبــــد |لعليم شح|تـــه
5o9795يم مو مر صيدله |ل|سكندريهصل|ح عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمن|ر نبــــيل محمد مو 843899

علوم |لفيوممصط ع شيل|بــــي ع |6995
يم926|4 رهعص|م محمد محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

4o3366تـــج|ره دمنهورف|طمه محمد |حمد عو|د
4||o62كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــه مجدي |لسيد فودتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع محمد ع |لحبــــ|ك325|45
7o3934 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط |سم|عيل |لدسو عك|شه
784o33| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز محمد محمد مر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|يدى مصط محمد مصط 268732

يم مصط محمود ك|مل|67479 حقوق |لفيومبــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء مدحتـــ |لسيد |لجز|ر|432962
نوعيتـــ |لزق|زيقيثــــ|ر نبــــيل |سم|عيل محمود|47|632
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|د | عم|د |لدين محسن محمود شعيبــــ439494
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوري ح|زم مجدى محمد556|2|
8o|746د|ر |لعلوم |لم |ن|ء بــــر عبــــد|لغ محمد
3484o2طبــــ ع شمسم|رين| عو جميل بــــخيتـــ
78o556زر|عه |لزق|زيقمحمد عم|د عبــــد |لمنعم |سم|عيل
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن محمود خط|بــــ طر|د246788
رون فريد755253 معهد ف ص |سم|عيليهن|دره مجدى 
4|o886تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | ح|مد ح|مد محمد |لغر|بــــ
زر|عه |لمنصورهوليد فوزى محمد عبــــد |لحميد685237
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحس|م يوسف عبــــد|لعزيز حس 7976|3
تـــج|ره |لزق|زيقمع|ذ محمد |بــــو|لمع| محمود سل638237
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ر| | نبــــيل ز فتـــوح2|2633
حقوق طنط|سميحه محمد ع حبــــيبــــ منصور6|24|6
8o4838كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحبــــيبــــه ع عبــــد|لرحمن بــــدر|ن
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ محمد محمد ج|د643795
|6|46oتـــج|ره ع شمسعمر |س|مه ر|ئف |حمد سيد سليم
57627| علوم بــــ سويفسم|ء محمد ع عبــــد |

تـــج|ره طنط||سم|ء فرج صبــــرى محمد عط||68599
44|528| تـــج|ره كفر |لشيخيه ظريف عطيه عبــــد|لع|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهند| عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لق|در325844

ف عقبــــى بــــيو ع42436 رهحس|م | تـــج|ره |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــيشوى س| بــــش|ي عبــــيد |752923
5o4|4|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن ي| محمود |لسيد محمود

6o32|بــــه سمع|ن ر و لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|دين| م|
يم ج|بــــ |8|7675 تـــربــــيتـــ |لعريش رمض|ن محمد |بــــر|
لس مجدي مجلع | |س|83823 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سل |لسيد عبــــد|لص|دق فرج |لع|263387
يد كشك5676|4 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــه|ء |لدين جم|ل |لسعيد |بــــو |ل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ حسن محمد عبــــد |لحميد4|2|3
5|7oo2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورض |لسيد محمد غيثــــ محمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخجو |ن| صبــــرى حبــــ محمد مهدى53|425
9o3929|تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء |لسيد محمد |سم|عيل

رهمحمد صفوتـــ مصط |لتـــر22|7| ندستـــ |لق|
زر|عه كفر |لشيخسحر |لسعيد عطيتـــ عبــــد |لع|439826
ندستـــ شبــــر| بــــنه|دى محمود عيسوى سيد عبــــيد345756
|2|9ooرهروين| ي| محمد عبــــد |لو|حد أحمد حش حقوق |لق|
5o663oم عطيتـــ | |لجندى منصور تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ |ر سيد
8882o2 تـــربــــيتـــ |سيوطخلود سيد طه محمد
د|بــــ ع شمس|م |لدين يح محمد نبــــيل محمد |حمد25428|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــ |حمد محمد سعد ضح|29|269
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |لسيد صبــــ |لسيد634527

ف مصط شلق| |8665 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف|طمتـــ عز|لدين محمد عز|لدين9|354
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نصف|ء |حمد عبــــد |لعزيز محمد48857

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه أحمد محمد|لسيد محمد639952
334796| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مينتـــ رمض|ن |حمد متـــو
معهد ف ص ري|ضه سوه|جعص|م |لوحش ع|بــــدين مح|ربــــ9|8362
763o77تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم ممدوح عبــــد |لمنعم شو ع
يثــــم عبــــد |لحميد بــــسيو 6|6758 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم 
صيدله حلو|ن|ء خ|لد ش|كر ص|لح|272945
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف و|ئل يوسف حس 44669|
يم محمد |لشوبــــرى695|43 طبــــ حلو|نمحمود |بــــر|
يم حل عزبــــ|356852 علوم بــــنه||ء |بــــر|
لسن ع شمس|ف|تـــن |حمد نجيبــــ ع محمد |بــــو|لنور774524
267oo9طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ميه محمد محمود محمد عك|شه
25o4|8معهد ف ص بــــنه|مروه ج|بــــر |بــــو|لمجد ق|بــــيل
4|9o||د|بــــ كفر |لشيخ|عمر ممدوح |لسعيد |بــــوعمر
6|45o5معهد ف تـــمريض بــــنه| م صل|ح عطيه عمر وكوك
تـــج|ره |لمنصورهعبــــ محمد عبــــد | مرو|ن شعبــــ|ن694382
ف |لسيد درويش787247 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|رس |
899o56 تـــج|ره سوه|جم| مدحتـــ شكرى مسعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |يه|بــــ مر|د |م 825762
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــندى م|زن عز ع685462
7o3823 |تـــمريض |لزق|زيق سم|ره سليم|ن ي |لسيد |لش
69oo26|ه ممدوح فتـــوح عبــــد |لحميد زر|عه |لمنصورهم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |بــــو |لسعد عبــــد |لغف|ر |بــــو |688958
685o67|حقوق |لمنصورهحمد محمد طم|ن محمد طم|ن
يم24483| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ه|يدى |حمد حسن |بــــر|
يم ع777995 معهد ف ص |لزق|زيقرح|بــــ عبــــد |لمنعم |لسيد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|يكل ن| ميخ|ئيل كوستـــ|35|7||
7o38o9|يم عبــــده شح تـــج|ره |لمنصورهيه ك|مل محمد |بــــر|
4|2o67تـــج|ره طنط|كريم حس عبــــد |لص|دق حس عطيه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء فوزي فرغل محمد|6|534|
|39o33ره/ري|ضتـــمريم ع|دل سم نجيبــــ إعل|م |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ص|بــــرين |حمد |لسيد محمد |حمد جبــــر366|77
475o28|تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو محمد بــــهن بــــسيو |لسق
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ف|دي |ميل |سحق عبــــد|لمل|ك854457
زر|عه طنط|من|ر عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد426389
رهمريم محمد |حمد عبــــد |لغف|ر محمود238249 د|ر |لعلوم ج |لق|
لس صفوتـــ بــــدرى عزيز29626| تـــربــــيتـــ ع شمسك
35o7o4حقوق بــــنه|ريه|م رمض|ن محمد عبــــ|س
23o88oتـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |حمد ش|فع ع
9o4698 د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ صبــــرى مرشد سليم|ن
253o32كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم محمد ع عتـــيم
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نص|لح سم |لسيد عبــــد|له|دى328529
499o8| رهمن|ر صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح خض د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومقتـــ كم|ل عبــــد |لعظيم سعيد|96547
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهمروتـــ يوسف عبــــد|لسميع يوسف محمد332282
3|322oتـــ نج|ح سل|م محمد سل|م لسن ع شمس|ن
ريدى |حمد 878636 تـــربــــيتـــ |سيوطرش| محمود 
صيدله |لمنصورهبــــه |م بــــره|م محمد حشيش|27|69
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8o|9|oم |لبــــرك|وي كليتـــ حقوق |لم |محمد |سم|عيل |د
تـــج|ره بــــنه|مريم محمد عبــــد |لبــــر محمود عبــــد |لبــــر42749|
طبــــ ع شمسنوره|ن رمض|ن محمد عقل|6294|
5o9o75معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد| محمد ع محمد |لسيد ع
6287o9|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن لط عبــــد |لعزيز محمد
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميه سند سليم|ن عبــــد |لص|دق جبــــر|264286
5o|6|3ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق |حمد عز |لدين آدم
زر|عه كفر |لشيخول|ء عبــــ|س حس عبــــد|لل|ه بــــهن 579|44
76o746|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمنيه |حمد محمد |سم|عيل
علوم سوه|جمحمود مر |حمد مر 2494|9
رهعمر عم|د حمدي عبــــد |لغ 828|2| ندستـــ |لق|
|لسن |لم |ن خ|لد عنتـــر ج|د|222236
346oo2|تـــ صبــــح حس محمد د|بــــ ع شمس|م
622o24|تـــج|ره ج|معتـــ د |طسعد محمد عطيه عبــــد |لحميد وف
33357o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد زينهم سيد عبــــد|لوه|بــــ
69o55||يم فه جل|ل تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسل|م |بــــر|
25o436|ف |لدين حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء محمد ع حسن 
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفندى عبــــد|لفتـــ|ح |يوبــــ محمد عبــــد|لحميد|26398
783o54لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سلوى محمود محمد بــــغد|دي
5|5o47| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمريم صل|ح |لدين |سم|عيل محمد
صيدله طنط|وس|م ه| عبــــد|لعزيز سعد433954
ره|يم|ن عبــــد|لبــــ|سط محمد مغ|ورى|6|86|3 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد زكري| محمود عبــــد|لبــــ| س|لم3562|6

تـــج|ره بــــ سويفف|طمتـــ محمد خميس عثــــم|ن62349
66743| صيدلتـــ |لفيومم|ري| ر|فتـــ |دو|ر ن

تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود مجدى محمود ري|ض345235
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مح |مجد ح|مد عبــــد|لر|زق عم|رتـــ5595|2
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ه|جر خ|لد |لسيد محمد |لسيد22499|
تـــج|ره سوه|ج بــــ|نوبــــ س|مح سم |لديبــــ|3|6||9
5|6o28يم |لح|ج علوم دمنهورحن|ن حسن ع |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوموق حميده عبــــد |لعزيز خميس72367
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمل محمد عبــــده |حمد مط|وع|929||7
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لر| محمد ع 875645
د|بــــ دمنهور|ر| | محمد |لسيد |لد|ودي|48322
رهعبــــد|لرحمن ي| عبــــد| ع7675|2 تـــج|ره |لق|
رهجه|د محمد ع س|لم49|769 عل|ج طبــــي |لق|
ى476952 طبــــ |ل|سكندريهك|رل شكري ع|دل شكرى ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يوسف بــــ|سم ك|مل حليم69|359
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد فتـــ محمد عبــــد|لرحمن |لحبــــ 933||4
تـــربــــيتـــ |لفيوممريم محمود عبــــد |لبــــ| مر عبــــد |73955

64o879 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لجليل جم|ل عبــــد |لجليل عبــــد
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85o|45|تـــمريض |سيوطندرو جم|ل متـــي سليم|ن
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ |س|مه محمد |حمد عبــــد |لرحيم39789|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه رمض|ن حسن قر |5|552
7o759oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمد مصط يوسف |حمد قشطه

76o62| يم عبــــد | محمد حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
6|o|69تـــج|ره |لمنصورهسمر حليم |لسعيد فنون
ى محمد69329 ر|ء ع|مر |حمد |لم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومز

يم 3|6758 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم |لسيد ف|روق |لسيد |بــــر|
5|oo37معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عمر فتـــ ذ ذ عي
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لمن|ف شفيق عبــــد|834238

5o548 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخ|لد |بــــن  |لوليد |حمد عبــــد |لخ|لق عبــــد
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد حسي محمد عبــــد |لحميد768833
8o8269نوعيتـــ |لم |م|ري|ن مل|ك |يوبــــ جبــــره
255o42|ه رجبــــ محمود ع سعيد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
علوم طنط|عمرو محمد يوسف أبــــوط|لبــــ فرج877||5
تـــمريض دمنهورمحمد عبــــد|لحليم ع جعفر89|2|5
يم محمد عمر3|9||6 |د|بــــ طنط|يم |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنشوى |سم|عيل عبــــد|لعليم |لبــــتـــ|نو 579|27
|25o23 |تـــج|ره بــــنه|سل |بــــو |لمع| ز |بــــو |لمع
طبــــ |لمنصورهمجدى حس حمدين |حمد سيد |حمد688956
ندستـــ أسو|نمحمود عبــــد|لد|يم عبــــد|لبــــ|ري عبــــد|982|84

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نشيم|ء ط|رق محمود |لسيد حل 64|25
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محسن مرزوق يوسف34|6|2
62o253|ندستـــ بــــور سعيدحمد ص|دق محمد ص|دق ص|دق
تـــج|ره سوه|جمصط محمود عبــــد|لصبــــور عبــــد|لحميد |268|9
ندستـــ |ل|سكندريهصل|ح |لدين محمود محمد حن محمود|44566
د|بــــ د |ط|من|ر |لسيد |لسيد |لعدوى9887|6
8o9429إعل|م بــــ سويفنرم عيد سعد ميخ|ئيل
يم أنور مصط |28723 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو س| إبــــر|
|33o|||رهيه مسعد محمد جم|ل تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|أيه |لسيد محمد |لسيد عبــــد|لرحمن426955
864|6oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|جورج نبــــيل فكري زخ|ري

 |حه وفن|دق |لفيومد |نه ميشيل نعيم شه|بــــ823|7
3||44o ندستـــ ع شمسمه|بــــ سم فتـــ ي|س
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لتـــو|بــــ حم|د 6|49|9
|3o778|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود عبــــد |لعزيز حسن
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح سليم|ن نص|ر منصور783562
ف حم|ده عبــــد|لرؤوف زقزوق426327 علوم |لمنصورهرحمه |

يم46983 ندستـــ حلو|نحس محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوردتـــ جمعتـــ مسعود عبــــد|لعزيز حميده495994
35|94oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعل| س| عبــــد|لرحمن س|لم
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د|بــــ |سيوط|يه عل|ء |حمد عبــــد |لرحيم|68|57|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ي|سم صل|ح سيد عبــــد |لمقصود48993|
يم مو| 49|623 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره عبــــد |لعظيم |بــــر|
6o2644تـــج|ره طنط|محمد زكري| محمد |لسيد |لرم|دي
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم |ى محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لمجيد  |||4|9
وف|تـــط|رق عل|ء عبــــد|لعظيم محمد2396|3 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|له|دي عبــــد|لرحمن |حمد||82248
علوم |سيوطمريم ن| عزيز عبــــد|لمل|ك 885872

2oo||| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل|م عبــــ|س |بــــو|لجود ع
طبــــ بــــ سويفمهند طه مصط محمد53983

تـــج|ره طنط|منتـــ | ي| ع مو عي2627|4
32o635تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد| فوزى |حمد
تـــج|ره بــــنه|سيف |لدين محمد دسو ع352653
42o33|تـــج|ره كفر |لشيخسهر محمد عوض عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن
ر |حمد 887264 تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر صل|ح عبــــد|لظ|
علوم ع شمسندى رجبــــ ع|رف |م 3|577|
|4oo48يم خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره سعيد عبــــد |لمنعم |بــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىخلود ع محمود محمد|83454
معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد بــــسيو |لسيد عبــــد|لل|ه 2995|9
ر محمد|38|862 ي عبــــد|لظ| كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد خ
7o|467لسن ع شمس|وق حس فوزى حس در|ز
د|بــــ ع شمس|من|ر سيد حس محمد ع344743
تـــج|ره طنط|عمر ممدوح محمد حم|د353466
7|o843|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمود عبــــد |لر|زق محمد |لمتـــو و
25o|39تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره عم|د سعيد عبــــد | جبــــه
5o34o|تـــج|ره |ل|سكندريهتـــ |س|مه محمد ق|سم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل شوم|ن محمد عبــــد |لحميد شوم689592
معهد ف ص سوه|جي|سم |بــــو|لحمد ح|مد محمود 924233
ندستـــ |سيوطبــــه|ء ع عطيه |سم|عيل |لصعيدى452294
رهرشو|ن محمد حسن رشو|ن223473 ندستـــ |لق|

2o229تـــج|ره ع شمسمحمد شعبــــ|ن |لرف| محمد
6o9349تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف |لدين ح|مد محمود |لبــــرل
معهد ف ص |سو|نيه حسن محمد |حمد خليل|846328
53765o|ق|سم عبــــد | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهطه ن
علوم |ل|سكندريهحمدي عبــــد |لكريم محمد |لسيد مونيه4|4356
تـــج|ره بــــنه|مهند رجبــــ عبــــد|لر|زق محمد84|328
69|5o6|يم محمد غ|زى تـــج|ره طنط|سل|م عص|م |بــــر|
علوم |ل|سكندريهيم محمود علم |لدين عط| | مرزوق|42537
5225o2صيدله |ل|سكندريهعبــــد| حمدى عبــــد|لسل|م |لشه|وى
د|بــــ حلو|ن|سم|ء شعبــــ|ن عبــــد |لمحسن قر |66757|
922o39 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحسن زين |لع|بــــدين |لسيد يونس
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله يح |لغريبــــ مشح|ل4||269
6o7o97علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمنصور سعد|وى محمد غنيم
د|بــــ دمنهور|سم|ء عبــــد |لرحمن |حمد سل|م س|||4963
تـــج|ره |سيوطسعديه ممدوح رش|د |حمد7|8225
34398oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل خ|لد عبــــد|لحميدعبــــد|لعظيم خف
7o65|6|يم |لسيد |لبــــدر صيدلتـــ بــــورسعيدس|ره عل|ء |بــــر|
33o|||د|بــــ بــــنه|ي|سم عل|ء جوده عبــــد|لفتـــ|ح |لشيخه|
69o76|نوعيتـــ |لمنصورهس|ره ع|دل |لزين نبــــيه |حمد
||8o44تـــج|ره ع شمسلو | |يمن يوسف يعقوبــــ
88o3o4 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جوليد عبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|ل |حمد
8498o3تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحسن|ء سعيد حس|ن محمد
بــــه|23257 ه|ليدي| ن| فتـــح | و لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
لسن ع شمس|م|ي| محمد ع محمد مو| 24859|
34574o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيتـــ عمرو محمد فرج |لشعر|وى
ندستـــ ع شمسحسن وليد |حمد محمد قد|ح3372|3
تـــ مدحتـــ محمد |حمد ع|شور|3|4236 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
6o2925ش|م صبــــرى محمد |لبــــديوى د|بــــ |لمنصوره|بــــ|سم 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع مشحوتـــ حس |لصبــــ|غ254795
794o4oتـــج|ره |لزق|زيقند |لسيد |حمد |لعز|زى سل|مه
53oo49زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــعطيتـــ محمد عطيتـــ عبــــد |لحميد رحيم
8o6894يم |حمد تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عل|ء |حمد |بــــر|
ل|ل محمد محمود حسن|774492 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن 
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــي|سم |حمد سعيد محمد عبــــد ربــــه776897
83oo28|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييرين سف عبــــد|لمسيح |لقط
4o552oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جن|دين عص|م عبــــد|لحميد محمد عبــــد
|د|بــــ بــــنه|شو |حمد شو عبــــد|لرحمن264954

علوم بــــ سويفمن|ر |حمد محمود خل|ف63596
9o593o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرفعتـــ ن| عز خله
تـــج|ره دمنهوريوسف سعيد محمد محمد |حمد484732
6o7867حقوق طنط|أيه رفيق |لسبــــ| |لصف
د|ر |لعلوم |لفيومسهيله ط|رق محمد حس حس 753598
4o2652تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | |حمد محمد حسن ع
معهد ف ص سوه|جبــــيشوى نبــــيل مر|د ك|مل 895438

2o89||تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد ي| عبــــد |لعزيز |لسيد
6o5633تـــج|ره طنط|من|ر عبــــد|لل|ه ع محمد |لعربــــى
| عبــــد|لشفيع ش| |حمد322784 رهي د|ر |لعلوم ج |لق|
فنون جميله فنون |لم |م|رين| ع|طف حن| ذ 5284|8
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قي|سم فوزى عبــــد |لعزيز فه |لدي6636|4
493o56تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأحمد عبــــد | أحمد حربــــي
67745oف تـــوكل شعبــــ|ن |لغرورى ندستـــ |لمنصورهيوسف |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م | نجيبــــ تـــوفيق سعد352738
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نوعيتـــ |سيوط م|ل صفوتـــ عبــــد|للطيف خليفه|892792
28o236تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ع|طف تـــم|م محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره مجدى حمدى محمد مو933|43
5o3oo5| علوم |ل|سكندريهي|سم مجدى ع خلف
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحمد محمد |حمد ع|شور||82452
4752|oره|فرح محمد تـــ|مر نبــــيه ج|بــــر بــــرك|تـــ عل|م |لق|
9|o4o2|حقوق سوه|ج بــــو |لحمد محمد محمد سيد |حمد
8o6|38|نوعيتـــ |لم |ين|س |سحق تـــ شح|تـــه
تـــربــــيتـــ |سيوطوق |حمد ريح|ن حس  39|4|9
تـــج|ره ع شمسد | محمود عبــــد |لمعبــــود عبــــود34453|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد أحمد عبــــد |لفتـــ|ح |لدمرد479755
875|o8|تـــج|ره |سيوط حمد |س|مه محمد ع|شور
6838o4علوم |لمنصورهيوسف محمد محمود محمد سل|مه
6792o|يم |حمد |لبــــطه طبــــ ع شمسط|رق |لسعيد |بــــر|
635|o2|يل ج |لزق|زيقيه جم|ل |حمد محمد عبــــد|لخ|لق كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
639o93تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد س| محمد رش|د محمد
86o555تـــمريض |لم | معتـــز |بــــو|لمك|رم سيد فر|ج
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد من محمد بــــريقع277268
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ جم|ل فكرى حسن|359434
يع|59639| تـــج|ره ع شمسم| محمود حس |بــــو
ورى97|494 تـــج|ره دمنهورمحمد وجيه محمد ج|د |لج
754337| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  |ء محمد محمد سعيد عبــــد |
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|ره |م حسن |م 99|44|
طبــــ |ل|سكندريهل|ء |لزن|تـــى أحمد كحله|82|435
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد مدحتـــ رمض|ن |لسيد247654
وز ع|طف محمد رزق سل|متـــ|244|3 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ف
تـــمريض كفر |لشيخسهيلتـــ محمد رجبــــ عبــــد |لمجيد شح|تـــه437944
5|24o2كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدأحمد عز |لدين محمود حسبــــ |لنبــــى |ألعرج
يم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لفتـــ|266429 نوعيتـــ |شمونمريم |بــــر|
يم3|42|8 تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمد محمود |بــــر|
ره|مريم حل عطيه |لبــــ|يض996|75 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | سيد حسن عبــــد |لش| 62886|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ر محمود محمد محمود من|زع754326
776o8| تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه محمد عبــــد |لرحمن حس
25o72o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد عبــــد|لعزيز محمود حبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد محمود عبــــد |لحميد محمد |لطنط6528|4
حقوق |لزق|زيقيه سم عبــــد |لنور عبــــد |للطيف|773242
9|8o2o|ء محمد ص|لح محمد| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| 
27|95oتـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ممدوح محمد يوسف شلبــــى
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ س|مح عبــــد|لمنعم عبــــد|لمطلبــــ358349
25o2|9 |قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دير فه محمد |لعن
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7623o|علوم بــــورسعيدش| محمد محمد محمد عبــــد |لرحمن
4848o|تـــربــــيتـــ حلو|نحل|م بــــدوي محمد عبــــد |لرحمن

عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرو|ن نبــــيل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لديبــــ|68|46
83333o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديروج | ع|دل فؤ|د رزق
يم2682|8 معهد ف ص بــــ سويفبــــسمه عبــــد|لحليم مر |بــــر|
|لسن |لم |رن| مصط جل|ل عبــــده236384
7o4844طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمن|ر صل|ح |بــــوه|شم ح|فظ
634o|2|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد خ|لد |لسيد لط مختـــ|ر
تـــج|ره دمنهوره|جر رزق عبــــد |لحكيم جمعه مر6|4985
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد |لسعيد محمد |لسعيد |بــــو |لعز684384
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محفوظ حسن عبــــد|لفتـــ|ح352298
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم|ن |س|مه محمد عم|ره|266669
7o6527يم سعيد تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق محمد محمد |بــــر|

رهيه ح|تـــم |حمد عبــــد ربــــه||553| طبــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد طه محمد349787
تـــج|ره |لمنصورهي|سم حسن حسن |لسيد ع بــــكر|67648
طبــــ طنط|محمد |لمحمدى محمد |لطري |83|43
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى سم محمد غنيم478|27
4994o2د|بــــ دمنهور|من|ر ع محمد ع دغ|ر
4|5o4o |ن| جم|ل |لسيد ع |لكور د|بــــ كفر |لشيخ|م
9|458o معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد حسبــــ |لنبــــى بــــدرى بــــخيتـــ
7o6o3|| ندستـــ |لمنصورهحمد عص|م تـــوفيق |لسيد ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديح|مد محمد ح|فظ عبــــد|لح|فظ|82737
يم |لبــــغد47|766 صيدلتـــ بــــورسعيدرو|ن |لدسو حس |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد ح|تـــم محمود |لديبــــ|5945|6
7674o8| تـــربــــيتـــ |لعريشيه كم|ل عبــــد |لعزيز زريق مصط
5o96o4ي معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود |لسيد حسن حسن |لخبــــ
ر محمد776856 ندستـــ |سيوطشه|بــــ عبــــد |لحميد عبــــد |لظ|
ف محمد ع من|ع6|2589 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |
4o|o23يم فوزى أحمد ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|محمد إبــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود عز فوزى سعد |لحن 697655
||6o95رهي|ر| عبــــد |لرحمن نبــــوى ذكرى حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــول| مجدى ج|د خليل84627
يم حسن47549 ره|محمد حسن |بــــر| د|بــــ |لق|

طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |حمد سعيد سيد834894
وف|تـــسل|م سيد عبــــد |لسل|م سيد||4634 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

يم خليفتـــ529723 ندستـــ |ل|سكندريهعم|ر زكري| عرف|ن |بــــر|
ف محمد عثــــم|ن بــــرك|تـــ|789824 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|لشيم|ء |
يم|326|3 يم |بــــر| تـــ محمد |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــن
5o9o78زر|عه دمنهورعبــــده |لشح|تـــ عبــــد|لوه|بــــ محمد
68o|69ري|ض |طف|ل |لمنصورهسهيله ط|رق محمود مو
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58389| طبــــ بــــ سويفروى محمد جم|ل حسن محمد ع
نوعيتـــ طنط|ر| | محمد رجبــــ س|لم |بــــو علفه427979
حقوق |ل|سكندريهيه ه|شم |حمد ع |حمد|478243
8247o9طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىج|كوبــــ بــــولس بــــقطر |سطف|نوس
|54o48ى عبــــد |لفتـــ|ح ق|سم ر ي تـــج|ره ع شمسبــــ|

رهن|دين ع|طف |لسيد محمد573|2 علوم |لق|
9o7239  علوم |سيوطف|رس محمود عبــــد| محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|صبــــرى محمد محمد |لحد|د4557|4
رهش|م ح|مد ز |لصعيدى6636|2 علوم |لق|
تـــمريض |لزق|زيق عبــــد | محمد عوض ع منصور5|7832
ي نعيم م |3597|8 تـــج|ره بــــ سويفبــــيتـــر بــــ
854oo9 |معهد ف تـــمريض |لم | محمود خ|لد سليم|ن م
|23o72|علوم حلو|نحمد يح عبــــد |لبــــ| |لر|وى
تـــج|ره بــــنه|يم بــــه|ء |لدين عبــــد|لستـــ|ر خ |لدين48|2|3
علوم ع شمسحمد عبــــد|لمهدى ن| عبــــد|لع|ل|353646
85o7o2|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدبــــتـــس|م ه|شم محمد عبــــد|لح|فظ
د|بــــ دمنهور|مريم جم|ل محمد مو497555
د|بــــ كفر |لشيخ|مروتـــ محمد ع محمد طوبــــ|ر444472
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر|نيه عم|د غريبــــ دي|بــــ264557
4|865oيم محمد غ|زى تـــج|ره |سيوطعمر فضل |بــــر|

صيدله حلو|نخلود محمود |لسيد |حمد67678
44432oعلوم كفر |لشيخسل ع |لسيد |حمد رجبــــ
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد عبــــد |لنبــــى محمد ح|مد خض 494438
|55|32| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |لسيد مصط ن
9o673o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ل بــــخيتـــ مصط عبــــد|للطيف
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد عبــــد |لن| محمد رزق غيثــــ686627
9o3o89|طبــــ سوه|ج  سم|ء محمد ضيف | طه
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء ع|طف محمد |لشيخ|256584
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمد عثــــم|ن |سم|عيل جمعه763638
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور محمد محمد سليم|ن452|27
معهد ف ص |سيوطريمون سعد|ن صموئيل قل|ده 894552
ثــــ|ر |لفيوم|محمد |لسيد محمد متـــو رف|8|6939
68o288|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيم|ن محمد سعد محمد مصط صل

7o|82| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه خ|لد |لروبــــى ج|د ع
حقوق بــــورسعيدمحمد محمود محمود ع ن754794

|9o27حقوق بــــ سويفزينبــــ |حمد رض| عبــــد |لق|در
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل|ء محمد |حمد محمود عفي |778793

25o24تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه محمد صفوتـــ عبــــد |لحميد رضو
تـــج|ره بــــ سويفش|م ربــــيع محمد |حمد42|66

783o59ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء محمود |سم|عيل عبــــد |لحميد
4o2926حقوق |ل|سكندريهحمد محمد |حمد عبــــد |لسل|م محمد
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معهد ف ص بــــور سعيدحس|م محمد |ل |رى محمد |ل |رى74||62
7o9766تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمعتـــز محمد عبــــد |لعليم |سم|عيل ع مو
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد عبــــد|لمنعم ع محمد|865383
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد مجدي عيد عبــــد | س|لم629|48
52o|||تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمروه جم|ل ز شعبــــ|ن
36o745د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|د| | عبــــد|لعظيم |لسيد عبــــد|لعظيم|
84o8|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه نور عبــــد|لفتـــ|ح محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لن| صل|ح تـــوفيق عبــــد |لوه774798
ندستـــ |لزق|زيقمه| محمد صبــــرى ص|لح محمد سعده773754
معهد ف تـــمريض |لمنصوره دين| محمد عبــــد ربــــه عوض |لشن|وى682969
تـــج|ره بــــ سويفمريم ر|فتـــ كتـــش حن| |67|9|8
يم ر32548 زر|عه ع شمسعمر |سم|عيل محمد محمد |بــــر|

ق|وى||795|5 تـــ محمد محمود حسن |ل تـــج|ره دمنهورم
7826o7علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود جل|ل حسن |لسيد خوخ
4|o298تـــج|ره طنط|ن محمد عبــــد|لغ عل|م
684o39|تـــج|ره |لمنصورهحمد بــــه|ء مو س|لم حسون
رهنوره|ن محمد كم|ل |لدين سيد سيد |5239|2 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ عنتـــر عبــــد| |حمد6573|3
ه رجبــــ محمد ج|بــــر سعد|22354 لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|ن
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشقتـــ عبــــد|لرحيم محمد محمد |دريس348227
27o9o5معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سل س| صل|ح |لدين |لبــــدوي
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ع|دل عبــــد|لحميد شو|ربــــ255926
7663o9 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدندى عل|ء سعد زغلول ح|مد |لسو
358oo6|وف|تـــش|دى فرج |حمد تـــه وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o3895د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد | |حمد |لص| محمد ع
4876o|حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن محمد صبــــ ع حسن
4|o74|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء بــــه|ء |لدين محمود محمد خليل
يم |لمتـــو مندور624653 يم إبــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإبــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعزيز2|225|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورك|مل |حمد ك|مل |حمد حسن87|482
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخلود خ|لد نور |لدين |حمد846782
86oo|3تـــج|ره |سيوطيوسف مجدي سيد |حمد
7o76o7علوم |لمنصورهحس|م |لسيد فريد محمود عبــــد |لحق
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|م| ربــــيع تـــوفيق |لمشد|96|4|6
ره|حمد محمد صل|ح |لدين ص|لح|4772|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ع شمسح|زم ف|روق محمد محمد عك|شتـــ|797|3
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه عل|ء |لدين عبــــد |لرؤف سليم سيد|5494|
8333o3ج |مدح |سم|عيل| تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمن|ر 
439o87ف مصط عبــــد|لق|در |بــــو موتـــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |

3o389 رهندى |حمد |لشح|تـــ حس تـــج|ره |لق|
تـــج|ره سوه|ج سل|م |لضبــــع محمد |لسيد|2835|9
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كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــل|ء |يمن ف|وى طه|327592
|34|o7 ندستـــ ع شمسمحمد محمود محمد ع |لملي
ه محمد نجيبــــ |حمد حسن |254984 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم

5|4o2 صيدله حلو|ند| | مصط حسن متـــو
رهند| ش|مل محمد نوح635|77 د|ر |لعلوم ج |لق|

د|بــــ |لفيوم|ف|طمه حسن ع عيسوى68426
نوعيتـــ |لزق|زيقد | محمد محمد |حمد642355
||7o49وف|تـــم|يكل ه| فتـــ ف|يق وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د ع|دل بــــدوى محمد |لمس|رع2582|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|
5o9298يم |لهو|رى طبــــ |ل|سكندريهمصط |لسيد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|ذ محمد عبــــد|لمنعم محمد |بــــر|464|32
7o88o4فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرفيده |سل|م محمود عبــــد |لفتـــ|ح خليل
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د |س|مه محمد عبــــده323376
4o3265|ف حسن يوسف |لبــــشوتـــى تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن |
35o929تـــج|ره ع شمسمحمد فتـــ محمد |بــــو زيد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه جم|ل حمزه حمزه252374

يم52|39 رهملك ع|دل محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
9o473| تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن |حمد |لسيد ع
ور |لبــــ|ش|2277|7 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنجوى محمود محمد 
34||58| وف|حمد حسي محمد بــــدر|وى |لمسل وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــ|ء |حمد عبــــد |للطيف بــــرك|تـــ عبــــدربــــه|68552
حقوق |لمنصورهعمر عبــــد|لسل|م محمد |حمد|23425
62o366معهد ف ص بــــور سعيدبــــس|م |س|م |لحن رمض|ن يوسف
484883| يم سعيد |م|م محمد ع د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
|6o642د|بــــ |لفيوم|عبــــد |لرحمن ع|دل سيد ع حسن
4226o3 يبــــ ك|مل حن تـــج|ره طنط|م | |مجد و
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيف محمد حمدى |سعد عبــــده سقر475793
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد خ|لد |لص|وى بــــسيو |ل |269977
6|834oحقوق د |طمحمد محمد محمد عبــــود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عج محمد |لسيد محمد حسن482398
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ مصط حسن عبــــد| |لحد|د343275
36o639د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مرو|ن حس|م |حمد محمد |لصعيدي|

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|نور|ن |يه|بــــ محمد سيد محمود22353
|47759| علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد ع رجبــــ ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمتـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لعظيم |لسيد عليوه695|34
تـــمريض |سيوط ريج |حمد محمد محمد|878924
ف |لسعيد مو عبــــده9828|6 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد أ
|2684oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد فتـــ محمد

3o5|7يم حم|د د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|وف|ء محمد |بــــر|
رهسل عثــــم|ن عثــــم|ن عبــــد |لرحيم |بــــر44688 طبــــ بــــيطرى |لق|

8982o2 تـــمريض سوه|ج عمر عص|م عمر دردير
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5o98o6تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن عيد عبــــد|لحميد شيبــــتـــ
تـــ محمد عبــــد|لعزيز عرف|ن|9953|3 تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم

يم محمد سعيد33977 رهميسون محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
43|47oصيدله طنط|ح|زم محمد متـــو متـــو در|ز
طبــــ |ل|سن|ن |لم |سل|م |حمد جويد |حمد|57|858
2356o8|م محمد حس عبــــد|لمحسن هد نوعيتـــ موسيقيه ج
|39o89 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسهيله مصط سليم|ن مصط
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنوره|ن عص|م محمد عبــــد|لمجيد س765834

رهسل ر|ئد زينهم بــــرديس32|6| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد خميس محمد عط| س|لم9|4595
78|o|7صيدله |لزق|زيقعبــــد | مصط عبــــد | |حمد

يم87||6 حقوق |سيوطمحمد |حمد محمد |بــــر|
4|2o3|ي ع|طف محمود رهحمد ي ندستـــ |لق|

758|45| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه مو خليل مو
تـــمريض كفر |لشيخريه|م ربــــيع |سم|عيل عبــــد|لعظيم |م437235
يم|2676| تـــج|ره ع شمسندى ع|طف محمد سويلم |بــــر|
6949o5تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع |لسيد محمد |لبــــدر|وى
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد حسن محمد |حمد شهود565|48
تـــ ك|رم محمود |بــــو |لعل|3|4985 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن
7o8575لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|محمد وليد يوسف |لسيد
4523o3د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد رض| مبــــ|رك ع خ|لد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد خ|لد محمد حسن مصط 764374
8o2866| د|ر |لعلوم |لم |يم|ن نور|لدين ع مو
4o4556|تـــج|ره دمنهورمحمود صل|ح |لدين محمد عبــــد |لق
6|6o89تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر عل|ء |لدين طه |لص|يغ
حقوق حلو|نوق ه| مصط ز|يد38533|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد| صل|ح جمعه|665|8
25|3o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومش|م سم ف|يز شه|بــــ |لدين
ثــــ|ر |لفيوم|منه | ر|فتـــ ف|روق شلق| 84|5|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق ف|رس رضو|ن عبــــد|لحليم6372|3
ى عبــــد|لحميد محمود سيف 498228 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورخلود خ
9o|2o8 د|بــــ سوه|ج|ع عبــــد|لع|ل ع |لسيد
6|54o7 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد حس حس محمد |لسعد
يم سعيد عي بــــخيتـــ|922499 ندستـــ سوه|ج بــــر|
تـــج|ره ع شمسمريم |ي | شكرى ف|خورى8945||
3263o|يم يم حسن ع |بــــر| تـــمريض ع شمس رحمتـــ |بــــر|
صيدله |لزق|زيقوليد جم|ل عبــــد |لخ|لق محمد ع|مر776722
898o53|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي يه|بــــ |حمد ص|دق عبــــد|للطيف
ن| ن|در محمد محمد فط 855||7 تـــج|ره بــــور سعيدم
632|o9|يم فتـــ خليل |لعز|زى طبــــ |لزق|زيق|ء |بــــر|
9o78o5 وف|تـــ|محمد مصط عر|بــــى |حمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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84o9|2كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ ربــــيع ع بــــكري
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد |لسيد زكري| محمد |لجنيدى|762549
83625oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحميده ع |حمد محمد
نوعيتـــ موسيقيه |سيوط يم|ن كم|ل ن|شد بــــسطوروس|794|89
يم يونس8|6895 يم عبــــد |لرحمن |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــسمه |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمريم صبــــرى سعد ح|فظ |بــــو زيد|52748
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي| خ|لد سليم|ن ص|لح سلم|ن726|48
حقوق بــــورسعيدعبــــد | ع|دل محمد محمد |حمد ع45|762
ش|م حمزه خط|بــــ|267386 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحل|م 
52575oندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد ف|روق عبــــد |لجو|د طنط
6|32o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محسن |لسيد س|لم غل|بــــ
رهعمر خ|لد دي|بــــ فرح|ن95|54| طبــــ |لق|
حقوق بــــورسعيدحمد س| |حمد يوسف حس|ن||76563
4o6|82تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن|ن محمد عبــــد |لمنعم محمد |حمد
زر|عه |لمنصوره |ه مجدى |حمد محمد م| 693784
يم حسن مصط |لسيد |بــــوبــــكر492247 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــر|
د|بــــ دمنهور|يح زكري| محمد |سم|عيل |سم|عيل486888
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء عزتـــ عمرو |لسيد|8|6|3|
تـــج|ره طنط|محمود يوسف رفعتـــ يوسف |لم |وي462757
يم شو حن|852987 ندستـــ |لم |فيلبــــس |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |سم|عيل |بــــو |لعن |سم|عيل |5297|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديدين| محمود |حمد ع محمد5|2729
د|بــــ |لمنصوره|نرم نج|ح محمود |لسعيد |لنبــــوى678|69
ندستـــ د |طيح محمد ع عبــــد |لمقصود |لمزين|867|6
تـــربــــيتـــ ع شمسد| | ن حسن عفي ع 233298
25||72| ف خليل ج|د| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد |
|5o|23لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ش|م |لغريبــــ فكرى محمد
تـــج|ره كفر |لشيخحس ح|مد ح|مد ح|مد |لشه|وى5335|4
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوحن| مه بــــولس بــــرسوم9|8323
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمنه |بــــوبــــكر منصور محمد|642725

يم عوض |84354 ندستـــ |لفيومتـــريزه عم|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفجوده سم حل عبــــد |959|6

64o6o3يم حقوق |لزق|زيقمحمود مصط عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
رتـــ|أيه خ|لد فتـــ |لكف| |375|6 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
23o28ش|م مصط ف|ضل تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن 

علوم |لعريشمحمود جم|ل |لدين محمد |لسبــــ| 768559
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود محمد محمد محمود بــــلبــــع529597
تـــ ر|فتـــ |لسيد محمد|2|72|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
يل ج |لزق|زيقمريم بــــهجتـــ مصيل مصيل زردق|62696 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعمر عم|د حمدى يوسف9|49|
35o885تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسل |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حموده
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35867oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد |دتـــ ط|رق عبــــد|لعزيز سليم|ن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد ع شنشن5727|6
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسم| رجبــــ ز محمد عيد||58|34
|384ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد|رين صل|ح تـــوفيق ه|شم
42o275تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنعم|تـــ رفعتـــ نبــــيه محمد
477o64علوم بــــورسعيده|يدى خ|لد ع حد|د ع |لقط
زر|عه طنط||ء محمد عبــــد | حم|د||43234
وف|تـــعبــــد|لرحمن |يمن |حمد كم|ل |لدين عبــــد 6|45|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء محمد سعيد |سم|عيل|494|2
وف|تـــعبــــد |لعزيز عص|م محمد عبــــد|لعزيز756723 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
6|754oوف|تـــ|نوره|ن رجبــــ |لسعيد خنشع ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o8525ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن حسن شو محمد م |لع| 

33522| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريتـــ جم|ل تـــوفيق سيف |لن
33o98||د|بــــ بــــنه|منيتـــ ط|رق |ل |د فريد|
يكل|6779|5 تـــربــــيتـــ دمنهور|ء عيد محمد 
8o6|62 |طبــــ بــــيطري |لم |عبــــد| شعبــــ|ن |حمد |بــــومع

حقوق |لفيوممحمود جمعتـــ عبــــد|لرحمن عويس|7366
7o3864تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد محمد فوزى |لمر جريشه
حقوق ع شمسمن|ر |يمن عبــــد |لح|فظ فؤ|د3|59||
يم||2443 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه محمد عبــــد |لبــــ|سط |بــــر|

رهمريم مصط معوض محمد224266 تـــج|ره |لق|
وز رزق |65522| ره|م|رين| |يمن ن ثــــ|ر |لق|
78o749|زر|عه |لزق|زيقه|له مصط مصط |لرف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفوليد محمد سعيد |حمد855764
62o768تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط محمود |بــــو |لمع| شط| |لجمل
4533o3 ندستـــ كفر |لشيخكريم عبــــد |لق|در |حمد عبــــد |لق|در
783o33| |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسس|مه حسن |لسيد محمد م
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوروف|ء |يه|بــــ سعيد حسن |لوكيل496536
زر|عه كفر |لشيخمحمود سعيد مرشدى أبــــو خ|طر66|435
يم ي67|428 علوم طنط|ه|جر منصف فهيم |بــــر|
2545o2ى محمد عبــــد|لمنعم محمد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي
|3439oندستـــ حلو|نزينبــــ جم|ل مرج|ن عبــــد |لعزيز
ق|وى3378|2 تـــج|ره ع شمسرؤى |لسيد محمد محمد |ل
وف|تـــمحمد صل|ح جودتـــ محمد |له|دى328847 معهد ع| عبــــور إد|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ونظم بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــم
يم حس 754693 علوم ري|ضتـــ |سيوطمن|ر حسن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد خ|لد ح|مد ع عبــــ|س|524972
6o4|93تـــج|ره طنط|ح|تـــم محمد |لسيد محمد عطيتـــ
ف محمد حس عل|م55|446 وف|تـــزي|د | معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د جعفر |بــــو |لمجد جعفرمحمود765293
ى عط|| حش|د2455|3 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد سيد خ
يتـــ784586 ف س|بــــق ع|رف  د|بــــ |لزق|زيق|نهله |
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92o6o2 علوم |سيوطحسن مصط محمد محمود
|6||3o| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيم|ن س|مح مبــــ|رك عبــــد |لر
يم |لسيد عبــــد |له|772569 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــه محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمود سعيد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|||3538
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|رى فه عي سمع|ن489695

|76|oرهعمر محمد |م |حمد ندستـــ |لق|
ره|محمد ر|فتـــ لط محمد عبــــد |لسميع63|32 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

معهد ف ص |ل|سكندريهأم| ك|مل أحمد |لزي|تـــ542335
رهحمد ح|مد يح محمد|687|4 تـــج|ره |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل مجدى محمد جم|ل |لششتـــ|وى228934
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رو|ن ع|دل فوزى عبــــد |لق|در شيحه263898
تـــج|ره سوه|جمحمد حس |سم|عيل ه|شم  895526
ر عبــــد|لرحمن822647 |د|بــــ |لم |سم|ح صل|ح |لدين ط|
د|بــــ ع شمس|سحر سليم|ن حسن محمد49|228
ح|ن|23|39| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه |حمد خليل محمد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | س|مح ضبــــع بــــطرس5325||
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لعزيز |لسيد عطيه  |د4|4387
6|2o22حقوق |لزق|زيقمصط عل|ء |لدين عبــــد|لحميد حن فرج

|لسن |لم |ي|سم فرح|تـــ سليم|ن ش|كر|7258
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ع|طف عبــــده |حمد|243277
طبــــ |ل|سن|ن |لم |ل|ء سم سيد حس |579||8
6765o||ندستـــ |لمنصورهن فوزى |لفونس |سحق
699o85|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد محمد |لسيد نعم|ن |لعزبــــ
|52o26تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرح|بــــ محمود محمد ع حمزتـــ

378o5يم خليل محمد |لسن |لم |من|ر |بــــر|
7629o6كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمصط |حمد كم|ل محمد |سم|عيل
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن عل|ء محمود عبــــد|لعليم822654
5o37o9زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهطه محمد طه حف محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن خ|لد رمض|ن محمد354322
4365o3ح|ن طبــــ كفر |لشيخمحمد |لسيد لط محمود 
785o29زر|عه |لزق|زيقخلود |لسيد محمد عمر|ن س|لم
2|86o3ر |لفونس د|بــــ حلو|ن|ن|ردين |يه|بــــ م|
زر|عه دمنهورند| |سم|عيل عبــــد |لعزيز عبــــد |لع|  33|5|5
رهيم |س|مه فه |حمد49539| ندستـــ |لق|
25|o77طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محمد حسن |لن|درى
48|49o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | محمد مصط حس|
4358o5علوم |لمنصورهنسمه محمد حسن ع |بــــو فوده
يم سعيد درويش|243962 رهحمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم أبــــو ع28|7|5 ف ك|مل |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــتـــ | أ
علوم ري|ضتـــ بــــنه|نعمتـــ حمدى بــــدر عبــــد |لمو خ |524229
يم شمس |لدين66|694 م مجدى محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|د
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ف رش|د محمود عبــــد |لمجيد275789 رهصفوه | د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |لم |شيم|ء حمزه فؤ|د ري|ض822562
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود |بــــو بــــكر شو صبــــره |بــــوزيد37269|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نريمون |كرم عبــــد|لمسيح جرجس345949
معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)م | ه| سم بــــديع9763||
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسحر جم|ل ذ محمد رضو|ن297384
8|73o5د|بــــ |لم |محمود طلعتـــ ع حسن|
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد خ عبــــد|لعظيم358285
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عمر بــــيو ع سيد827|35
زر|عه |ل|سكندريهح|زم كرم عبــــد | ع |بــــو حشيش424643
رهعبــــد|لرحمن |حمد ن مصط حس 3942|2 ندستـــ |لق|
رهمر|ون |س|مه |م عي23937| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2262o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد مصط عبــــد|لبــــر سليم|ن
2685o9|ف معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد ع|طف سليم|ن 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط ط|رق |حمد ضيف محمد52|25|
49o859|د|بــــ كفر |لشيخ||ء محمود عبــــد| |لسيد
428|o8علوم بــــنه|م محمد فوزى سعد |لدين غبــــ|ره
248oo2| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر ن| س|لم ج|د
وتـــ ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح محمد36298| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش
حقوق |لمنصورهي|سم | مجدى محمد ع ع |ل|675757
9|o4o5|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد عبــــدين عبــــد|لحميد |حمد
4o488o تـــربــــيتـــ |سكندريتـــكريم عبــــيد عل|م |حمد ع
9oo|88 |طبــــ حلو|نس|مر س|مح ي بــــدو
48o7o5د|بــــ |ل|سكندريه|غ|ده صبــــ ج|بــــر عبــــد|لسل|م مبــــروك
4o5729 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد| | محمد كم|ل |لدين |لسيد ع
76oooo حقوق ع شمسندى رمض|ن محمد حس
7o4|85تـــج|ره |لزق|زيقحس|م مجدى محمد |حمد  |حمد |سم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد جمعه مصط |حمد حس|ن484868
6|59o2حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد فريد شو |لمتـــو| 
تـــج|ره ع شمسم|ري|ن سعد نجيبــــ سعد|4|323
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعم|ر |يمن عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لعزيز85|||3
26258oيبــــه بــــه عفي |بــــو علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط و

رهحبــــيبــــه معتـــز عبــــد |لحميد ص|وي33563 طبــــ |سن|ن |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفزينبــــ عبــــد |لرحمن |لسيد حسن عبــــود39833|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــل|ء محمد صل|ح |لدين محمد كم|ل محمد||7633
ره|حس|م جم|ل ع سعيد56249| د|بــــ |لق|
6||o|6|د|بــــ |لمنصوره|عل| محمود عبــــد | |لجبــــ
476o7o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهريم |حمد محمد |حمد ع
4|4oo9تـــربــــيتـــ طنط| |ده محمد مصط محمد عبــــد |لعزيز
35o895يم شعر|وى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمريم محمد |لسيد |بــــر|

5o795كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد ع عبــــد |لبــــ|سط مر خليل
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رتـــسل|م ج|بــــر مع| محمد|226774 علوم ري|ضتـــ |لق|
ه بــــدوى صبــــرى محمد بــــدره|684785 د|بــــ |لمنصوره|م
يم ف|يد4|25|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد سليم ع محمد634482
لس سعيد رزق سعد345266 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــك
ندستـــ |لزق|زيقي |لسيد منصور محمد ع625337
85o752|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء حمدي محمود سيد
5|67o2كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم |ن رض| فتـــ بــــعيص
9|2|4o  تـــج|ره سوه|جرضو|ن عيد رضو|ن تـــوفيق
6|9o47تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنرم محمد نبــــيل محمود سليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر فؤ|د عبــــد | عبــــد |لسل|م687537
يم عبــــد | ص|لح|79|69 د|بــــ |لمنصوره|لؤى |بــــر|
يه عص|م |لسيد محمد |لسيد5|2642 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي

7232|| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م| ع سيد عبــــد |
75774oيم تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن|ء جم|ل |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد رمض|ن عبــــد|ل |حمد ع347967
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ| محمد حس مصط حسن9483|2
صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ عط| |سم|عيل سليم |88528
تـــج|ره بــــور سعيدبــــه | |حمد ش|كر ص|دق |حمد|76483

|72o5يم محمد ر|شد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|يدى |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــيه |س|مه |حمد عبــــد |لموجود |حمد3|236|
رهس|رتـــ رجبــــ مو ز49235 زر|عه |لق|

علوم حلو|نمحمد عمرو محمد |حمد عم|ر|2273|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نرم ع|دل سعيد بــــدوى5||776
886|o7 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ريمون ن| عجيبــــ منتـــي|س
25o259د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|تـــن مسعد ص|بــــر مصط |لدجوى
679|ooيم ى بــــسيم محمد |بــــر| حقوق |لمنصورهمحمد خ
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|طف محمد ه|شم62652|
577ooمعهد ف تـــمريض بــــ سويف حم|ده عبــــد |لجو|د معوض عيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ه|جر |حمد س| سل|متـــ988|2

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهك|مل محمد ك|مل عبــــد|لع|ل شعبــــ|5|4874
26687o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زه|ر ي| |حمد عفتـــ محمدعفي
25795oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود جم|ل عبــــد|لرحمن |سم|عيل أبــــوسنه
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمريم |لبــــش محمد |لبــــش |م 272792
9o9527 صيدله |ل|سكندريهي|سم ع|طف رفعتـــ ك|مل محمد
د|بــــ حلو|ن|ند| شعبــــ|ن ح|مد |حمد3|2222
بــــ حس|ن |38437| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |لسيد |بــــو د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ر منصور عبــــد |لعظيم عبــــود25483|
6o6326لسن |لم |أس|مه عل|ء عبــــد |لرحمن عطيه سعف|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرويد| بــــل|ل محمد |لمغ|زى نور |لدين7457|2
ل|ل8|6945 نوعيتـــ |لمنصورهي|سم ن| محمود محمد 
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تـــج|ره سوه|جحس|م ع سيد رمض|ن 8|8873
علوم طنط|س| وجيه محمد بــــ|زنيه9392|5
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | محمد ع محمد سل|مه43||27

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر |حمد حس|ن عويس6|586
ندستـــ ع شمسحمد جم|ل محمد عبــــد|لعزيز حج|زى57|773
35o843معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|ر| سم عبــــد|لعزيز ع
|6493oرهي|سم رجبــــ |لسيد |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ |لزق|زيقدى محمد فؤ|د محمد |لحم626989
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن مكرم عبــــد|لمسيح د|ود|6922|8
4537o6ندستـــ كفر |لشيخأحمد |لسيد محمد جبــــر حج|زى

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوم |ر |يمن سيد ربــــيع47|67
يم6|2357 رتـــ|م|ل عبــــد|لع| حمدى |حمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء محسن عمر ع حسن قسيط|344644
ر|3532|8 تـــج|ره بــــ سويفحمد محمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لظ|
35|2o4صيدله ع شمسمحمد حسن ع محمود سعيد
7o7393|علوم |لمنصورهسم|ء |لسعيد محمود عبــــد |لوه|بــــ
يم محمود|57|352 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــر|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفزي|د |يه|بــــ ص|بــــر عبــــد |24699|
وف|تـــعبــــد| |حمد سعدى عبــــد|526664 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر عبــــد|لجو|د محمد س|لم|ن 885459
|546o3تـــربــــيتـــ حلو|نعمر حس محمد كم|ل
5o926oطبــــ |ل|سكندريهمحمود سعيد محمود عبــــده |لشنشوري
ش|م محمد شعبــــ|ن خروبــــ53427| رتـــ|رضوى  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  رحمه عبــــد |لجليل محمد عبــــد|لجليل|76997
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقي|سم |حمد بــــربــــرى |م د|ؤد9|7772
53344oود د د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمود عبــــد |لستـــ|ر عبــــد|لحميد 
رهمحمود |حمد خلف خليفتـــ||334| حقوق |لق|
د|بــــ ع شمس|نوره|ن محمد زكري| محمد محمود83||6|
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |خ|لد عو عبــــد|لستـــ|ر جمعه|85725
64o236د|بــــ |لزق|زيق|ول|ء ش|كر محمد محمود |لسيد
633o83|د ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل|ء طل|ل فرج مج|
لسن ع شمس|مريم |سم|عيل محمد |سم|عيل رمض676486
تـــج|ره |ل|سكندريهع محمود صبــــره مر عبــــد|لل|ه488362
7|2|6o|ر|ن يم ز تـــج|ره |لمنصورهحمد ح|مد |حمد |بــــر|
د عي 36|682 ش|م عبــــد |لحليم مج| تـــج|ره |لمنصورهن| 
معهد ف ص ري|ضه |سيوطحسن ع|طف عبــــد|لرحيم ضيف |  524|88

84o48حقوق |لمنصورهدين| ع|مر محمد محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه جم|ل خ|لد |لمزين236|26
ند|وى محمد |بــــوع45|487 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر |حمد 
236o4oرهحبــــيبــــه مدحتـــ محمد عبــــد|لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |سيوطص|دق حس مسلم عبــــد|لرحمن محجوبــــ628867
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45|o29| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد مسعد ه|دى حبــــي
يم639567 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق| من |لنبــــوى من محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|رضوى مصط كم|ل محمد58372|
67597oتـــج|ره |لمنصوره |حمد مسعد محمد عبــــد |لرحمن ج
349|4oتـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمد وص محمد
77864oزر|عه |لزق|زيقمحمد صل|ح عد محمود
8o3949| د|بــــ |لم |س|مه ع |م حس|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييمن عبــــد|لع| عربــــي ح|مد|834962
تـــج|ره بــــ سويفعمرو حس |سم|عيل مه 7234|8
لسن ع شمس|يه حمدى |حمد حبــــيبــــ|||328|
ف |حمد محمد |بــــوعمر477933 تـــج|ره طنط|عمر |
9o8666|تـــج|ره سوه|ج حمد ممدوح عبــــد|لعزيز سليم|ن

يع سيد|82|39 ره|سم|ء سيد |بــــو د|بــــ |لق|
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمنتـــ | رمض|ن ربــــيع شه|بــــ  |87523
54o536يم سلط|ن تـــج|ره |ل|سكندريهندى ع إسم|عيل إبــــر|
يم محمد |لدي|س623738 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء محمد |بــــر|
429o94تـــج|ره طنط|خلود خ|لد ر| حسن |لعربــــى
5|93o7طبــــ طنط|بــــرلنتـــى عبــــد|لحليم ع شو محمود ع ز
9|747o  تـــمريض |سيوطريل|م |حمد عثــــم|ن ص|بــــر
62o6oo طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|له عبــــد |لحميد |لحسي عبــــد |لحميد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعمر |حمد |نور |حمد دويد|ر477289
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع محسن محمد فكرى |بــــو |لفتـــوح775598
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود مح محمد طه |لديبــــ4698|3
842oo6لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |بــــوعوف محمد |لبــــكري
4|6o68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء محمد عمر عبــــد |لونيس ط|يل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمد رض| محمد فرح|تـــ753268
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهريه|م رجبــــ |حمد |لبــــ|ز |بــــو|لعم|يم|69285
4o54|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور| |ر مجدي فو |حمد شعبــــ|ن
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد محمد حس|م |لدين صل|ح |لدين محمود|42429
88387o معهد ف ص |سيوطف |ن ف|يز فوزى عبــــده
رهمحمد صبــــرى عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لعن 4779|| حقوق |لق|
7o2984 حقوق |لزق|زيقمريم محمد بــــكر ي|س ي|س
44863oندستـــ طنط|محمد |لسيد محمد محمد |لصعيدي
5o6o7o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمع|ذ محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد

رهسندس مجدى محمد ف|روق محمود||336 تـــج|ره |لق|
يم |حمد محمد |حمد |لسيد|69|262 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل|ء رجبــــ ع محمد |لش|يط492797
4499o4د|بــــ طنط|ندى صل|ح |لبــــند|رى محمد شوشه|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطند صل|ح عبــــد|لصبــــور سيف 7|8877
علوم |لزق|زيقمصط حف جوده محمد حف |63466
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن جم|ل |م عرف|ن شيحه87|447
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تـــج|ره دمنهورعمرو حسن ز |لخيو4595|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|رك وجدي شح|تـــه مجلع34792|
7o4382تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــول|ء محمد |حمد محمد
م ك|مل سيد رمض|ن|4677|2 تـــربــــيتـــ حلو|ند
6o7826تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ول|ء |حمد محمد عبــــد|لرحيم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعف|ف ط|رق عبــــد |لق|در محمد3|554|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| ر|وى فرج | حكيم  883682
طبــــ |سيوطمريم جم|ل عبــــد|لع| محمد 7658|9
طبــــ كفر |لشيخحمد حسبــــ | يوسف مط|وع|385|44
43o8|4|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمد عبــــد|لستـــ|ر |لد|ودى
2|4||oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمد ع عبــــد |لر|زق عي
9oo7o8 نوعيتـــ قن|ي|سم ع|دل محمد محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد عبــــد|لعزيز محمود صحص|ح267969
حقوق ع شمسلميس محمد حس ك|مل9|65||
4836o5تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|جر |سم|عيل حسن عبــــد |لعزيز
نوعيتـــ |شمونمصط بــــكر محمد حسن |لنمس5|2586
يم|3|7794  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء سعيد |لص|دق |بــــر|
ق|وى452746 ندستـــ كفر |لشيخمرو|ن عم|د محمد |لسيد |ل
885o99 |ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمرثــــ| سل|مه ي حن

54o38|علوم بــــ سويفيثــــ|ر ج|بــــر محمد ري|ض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رى روم| |لضبــــع ج|د  896525
36o8|5معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسر|ن| ط|رق |لسيد عزبــــ خ|طر
ندستـــ |سيوطعل|ء فهيم فهيم عبــــد|لرحمن سليم8|8|45
تـــج|ره |سيوطمعتـــز معتـــمد صفوتـــ |حمد57754

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن محمد خليف محرم  |7|882
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|عبــــد |لعزيز حم|د تـــوفيق |لعو|د7684|6
وقحمد |سل|م جوده سليم|ن محمد|339876 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
6o58|8تـــج|ره طنط|محمد عم|د ص|دق |لبــــي
تـــج|ره ع شمس|ء عبــــد | |حمد |ل|بــــي|رى|25266|
د|بــــ حلو|ن||يم|ن مصط محمد ع |لبــــن|63|57|
6323o7|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جن|دين |س|مه عبــــد|لنبــــى عبــــد|لغف

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ محمد |حمد |لهم49222
52o343لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مروه بــــيو عبــــد |لونيس حمزتـــ
6|47o2تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ض ع|طف |لسعيد شقيم
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ حسن يح |حمد |لعمر| |336428
ش|م محمدي عبــــد|لغف|ر|327823 تـــج|ره بــــنه|حمد 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم فرج ميخ|ئيل فرج249984
22oo|7يم جمعه حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريمه صل|ح |بــــر|
5266o6لس مدحتـــ حن| |سحق تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــك

9o6|5د|بــــ بــــ سويف|سمر ن|دى سيد عبــــد |لعليم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد سيد ع محمد سعد|2||266
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|5o594حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم ع عبــــد | ع
6o5328 يم خ علوم |لمنصورهمنتـــ | محمد |بــــر|
67627oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحل| محمد محمد عبــــد |لمجيد
75o683تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروميس|ء |حمد |لسيد محمد سنو
777o95|معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لرحمن فتـــ ص|بــــر حسن |بــــو
2|82o3 رهحمد ط|رق عبــــد|لعزيز عبــــد |لسل|م تـــج|ره |لق|
5o2586|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيتـــ محمد ميد|ن محمد |سم|عيل
رهم عبــــد|لبــــص حسن عبــــد|لبــــ| |233588 ندستـــ |لق|
264o37علوم بــــنه|م خ|لد |لسيد عبــــد|لمع
345o2o|حقوق |لزق|زيق|ء ع محمد ع |بــــو |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء عبــــد |لخ|لق حسن عبــــد |لمجيد|776283
تـــربــــيتـــ ع شمسدير ر|فتـــ |حمد مصط 72|343
د|بــــ حلو|ن|سم|ء سعيد عبــــ|س ح|مد محمود|32|57|
9o2o9o| يم محمد ع حقوق سوه|ج م| |بــــر|
علوم ع شمسمحمد ص|بــــر ه|شم حج|زى25382|
د حسن|84|3| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمستـــ حس مج|
3726o9زر|عه ع شمسمن|ر عمر حن عو|د
ه |حمد محمود زيد|756744 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|جر |لسيد رزق عبــــد|لعزيز496799

د|بــــ |لفيوم|ل |ء وفيق ف|روق عبــــد|لحميد44|64
222o88ره|س|ره حس|م |لدين محمد ع عشم عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منه | حسن فتـــ خليل جبــــره2834|4
|د|بــــ بــــنه|حمد س| عبــــد|لعظيم حسن فهيم||8||33
87o7o9ر ر ع |لبــــدري ط| فنون جميله فنون |لم |محمد ط|

رهحبــــيبــــتـــ مصط عبــــد |لرؤف مو237|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |لمجيد|427434
ف حل محمد جبــــر|6|3|68 تـــج|ره |لمنصورهحمد |
تـــمريض |لفيوم مصط بــــكرى ع حسن |لسيد63853

8385o2ن| شلبــــي ديمتـــريوس صدر|ك تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
5|6|6oتـــ حم|د يوسف |لنكل|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن
علوم |ل|سكندريهسع|د ر|شد ر|شد حر|ز4397|5
طبــــ بــــ سويفعبــــد| ربــــيع محمد عبــــد|لجليل69|6|8
92o599  ق|وى ق|وى |حمد  معهد ف ص سوه|جرح|بــــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود ربــــيع عبــــد|لعزيز محمد2|6384
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم|ل عل|ء ص|بــــر سلوتـــ|6965|6
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو محمد فرج محمد |لبــــيو464363
86o275ندستـــ |لم |عبــــد|لتـــو|بــــ رمض|ن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد سيد محمد |حمد5||838
7o8292ندستـــ بــــور سعيدع محمد |حمد |لمر محمد
87699o  معهد ف ص |سيوطم|رى ع|طف ط|نيوس متـــى
8o78|5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رضوي حسن عبــــد|لعظيم ح|فظ|
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تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ ح|فظ أحمد ح|فظ86|476
معهد ف تـــمريض بــــنه| ن| عبــــد |لمؤمن |لحسي دعبــــس4785|6
5o9822علوم دمنهوركريم |حمد عطيه عبــــد|لمجيد سليم|ن
||67o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد محمد زينهم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمد عيد |نور |لم| 528842
23626o| |يع محمد عن كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس|ء ع |بــــو
|36|o9معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجو |ن| |رتـــ |نتـــر|نيك ليون
6|57o6د|بــــ د |ط|محمد ط|رق عوض |لشي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محسن مو| مصط كم|ل مو|678669
22o996تـــج|ره ع شمسمهند حسن محمد عبــــد|لحليم
27o777د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــسنيم س| ع نو|ر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ريم محمد |لمو| محمد |لمو| 689353
د|بــــ |لزق|زيق|سل عبــــد |لن| |حمد عطيه |بــــر|626699
427o79تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن حس عبــــد |لحميد |حمد |لشن

يم محمد39|36 رهندى ط|رق ص|بــــر |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر محمد مصط |بــــو |لسعود843|62

رهس|مه |حمد محمد |حمد |لصلح| ||2248 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | |حمد خ|لد محمد358258
9oo833 ش|م محمود |حمد تـــج|ره |سيوطندى 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد حل فه محمود |لبــــ|بــــ247593
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نسمه عبــــد|لن| سليم|ن سليم|ن267584
ى عبــــد|لبــــ|سط |لش|ف|25989 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| | ي
49o945تـــربــــيتـــ |سكندريتـــض محمد خميس ع حسن
2232o7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ن| ش|كر |حمد خليل
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد| ع محمد ع 836736
9o295o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه |حمد |حمد |لشمندي
426o7|يم نجدى ينور محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهم|
تـــج|ره ع شمسمحمد حس|م |لدين عبــــد|للطيف لط 3666|2
6oo29|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه حم|ده محمود حسن

ندستـــ حلو|نمحمود مصط |حمد عبــــد |لبــــ|سط636849
249o5|ف ع |لسيد زي|ده د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم |
يم س|لم بــــهنس|وى628525 ندستـــ |لسويسس|مر فؤ|د |بــــر|
5o6673ف ع عبــــد|لفتـــ|ح عي طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهي|سم |
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |يه|بــــ سم محمد |لشح|تـــ634532
45254o ندستـــ كفر |لشيخلمعتـــصم بــــ| |حمد أحمد عبــــد |لغ خ
63o788ف محمد عبــــد |لعظيم عيسوى حقوق |لزق|زيقمصط |
7878o8تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن حسي ري|ض عطيتـــ
5|o|82زر|عه طنط|م|زن ن| محمد عطيتـــ خليفتـــ
49o|98تـــج|ره طنط|ر|ده رمض|ن محمد |حمد ع
طبــــ كفر |لشيخزي|د أحمد |لسيد محمد إسم|عيل442369
84|9o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد حمدي عيد عبــــد|لرحمن
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8o9o76| تـــج|ره بــــ سويفحمد دي|بــــ محمد ع
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــنس |نور محمد ع |3|5|82 معهد ع| 
9|3o57  |حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد م |لدين سليم|ن رف

لسن ع شمس|منه | رمض|ن عبــــد |لحفيظ |حمد7245|
85o3o||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء يونس |لبــــدري |حمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن جم|ل عبــــد|لمجيد محمد|235733
35|7o4|يم |م محمد ق|بــــيل ندستـــ شبــــر| بــــنه|م |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف | |حمد غريبــــ |لشح|تـــ285|3|
89o34| د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن مر مصط ع
67855oتـــج|ره كفر |لشيخمحمود ع عبــــد |لبــــ|سط محمد كمون
8o664oطبــــ بــــيطري |لم |عبــــد|لرحمن سيد ف|روق |بــــوبــــكر
27|74oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم ص|بــــر محمد محمد |بــــو|لنج 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــوفيق محمد تـــوفيق حشيش258664
تـــربــــيتـــ |لم |عبــــد|لن| حس |حمد حس 855965
49342|| حقوق طنط|سل|م |يه|بــــ عبــــد |لعليم مر
د|بــــ ع شمس|من|ر محمد خليل |لسيد معتـــوق325794

د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد| م|جد حس |حمد2|462
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمصط محمد |حمد فؤ|د |سم|عيل677339
ره |ر ع |بــــو |لفتـــوح محمد46468| عل|ج طبــــي |لق|
2348o8حه وفن|دق |لفيومش|م ع|طف محمد محمد| 
78652oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم عزتـــ محمد |حمد محمود
6o9987|يم |لصبــــرى ز ع|قول طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــر|
ي حس محمد|3|||85 زر|عه فرع |لو|دي |لجديديم|ن ي
|394o9| د|بــــ ع شمس|يم|ن جم|ل عبــــد | غريبــــ عوض
|6|34oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|ي| سم جعفر |لسيد
تـــج|ره |لمنصورهبــــه ط|رق محمد ح|فظ سليم7364|7
تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه |م عبــــد| و|صل|245335
معهد ف تـــمريض بــــنه| سل عم|د متـــو محمود332486

تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ مجدى ممدوح عبــــد|لعظيم|9|52
ره|رحمه عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لع|ل879|2 د|بــــ |لق|

د|بــــ |لزق|زيق|رحيق |لسيد حسن بــــكر فر|ج627743
52o568| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء ع|شور |لسيد مو
ندستـــ |ل|سكندريهمهند عمرو سيد بــــيو سيد ع 479474
يم756372 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى |لشح|تـــ عبــــد |لع| |بــــر|
يم عبــــد|له|دي854272 معهد ف ص بــــ سويفحسن|ء محمد |بــــر|

7o7|6| |د|بــــ |لفيوم|س|مه ربــــيع رش|د علو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود محمد |م |حمد س|لم356477
يم محمود فرو9895|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنتـــ |بــــر|
6969o5|طبــــ |لمنصورهحمد ع|دل يوسف |لبــــ|ز
68747o|يم محمد|بــــو|لمع طبــــ حلو|ن محمود |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهعص|م فريد سعد |لخمي698629
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تـــربــــيتـــ سوه|جم طه |حمد عبــــد|لرحيم 285||9
3o324|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء عم|د حمدي حميده

242|8|| رهم|ل ع محمد عبــــد|لع| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
78279oري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ر محمد عبــــد |لرحمن |حمد خليل
رهمحمد حس|م |لدين فؤ|د ن6958|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم|4344|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيري ن| نصيف |بــــر|
6o788oحقوق |لمنصورهد | جم|ل ح|مد تـــمس|ح خليل
2572o5| معهد ف ص بــــنه||ء ن ربــــيع |بــــو|لن
تـــربــــيتـــ |سيوطمنتـــ | عل|ء عبــــد|لمنعم |حمد 886959
د|بــــ |سو|ن|حس|م ج|بــــر |سم|عيل ج|بــــر859|48
يم |بــــر|633967 يم |بــــر| ره|عمرو مجدى |بــــر| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه محمد عبــــد|لعظيم عبــــد |لبــــ| عز239362
4o75o7|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم حربــــى ح|فظ عبــــد |لو|حد عبــــد
يم عزتـــ 8758|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع|دل |بــــر|
||7oo2|ندستـــ |لم |ندرو سعيد لبــــيبــــ بــــرسوم
|د|بــــ طنط|وق محمد |لمتـــو صف|2585|4
762o|5يم يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسنه|ل |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |حمد |بــــو بــــكر ع 43339|
رهرضوى عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد5|464| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|44o4oد|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن محمود سيد ع
|لسن |لم |محمد شو محمد محمد |لعدوى438447
8ooo32لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|م|رفيل |سحق شو مرقص
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــسمتـــ فتـــ بــــسيو منصور |لوردي| 542986
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|له|دى مشحوتـــ عبــــد|له|دى258387
6oo339 حقوق طنط|محمود |بــــو |لمجد محمد |لسيد عفي
يم محمد محمد عتـــم|ن436223 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــغ|ده لطيف فه |سم|عيل مصط 628|27
تـــ |لسيد عبــــد |لستـــ|ر علو| |7352|5 تـــج|ره دمنهورم
|62o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد ع|طف حس سيد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحبــــيبــــتـــ ع حس شح|تـــه بــــدوى|32352
صيدله طنط|ريه|م رض| عبــــد|لحليم |بــــو|لعن 256662
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد جم|ل |بــــو|لفتـــح شعيبــــ268268
يم زيتـــون256469 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــرن| محمد |بــــر|
6983o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لسل|م |لنبــــوى عبــــد |لسل
معهد ف ص ري|ضه |سيوط  حمد عبــــد|لن| حسن |بــــوزيد|876557
7537o8تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم ر|فتـــ محمد عبــــد|لسل|م

3396oإعل|م بــــ سويفرن| عص|م ر|فتـــ عثــــم|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء سم عبــــد |لعظيم ع |5|494

تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود صل|ح ج|بــــر شعبــــ|ن697993
نوعيتـــ |سيوطريم |حمد محمد عبــــد|لحكم 877856
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| | محمد بــــش عط|754844
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77992|| تـــج|ره |لزق|زيقحمد ممدوح رجبــــ عي
علوم |لم |مريم رض| يوسف بــــبــــ|وي4||855
7o442تـــربــــيتـــ |لفيومر| | زغلول ع عبــــد |لعظيم

يم5836|8 ف عبــــد|لصبــــور |بــــر| صيدلتـــ |لم |ل |ء |
تـــج|ره |ل|سكندريهجه|د شكرى عيد شكرى527532
6o828||تـــج|ره |لمنصورهمنيه |يمن محمد ف|يد
6o2o5|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ي|ر| حس عبــــد |لعليم محمد شعيبــــ
4|o955|يم ع حقوق طنط|ي|ر| أحمد عبــــد |لش| إبــــر|
5|o226معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود |حمد محمد عبــــده
7o333oري|ض |طف|ل |لمنصورهوف|ء حس سليم|ن يوسف |بــــو زيد ز
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|خ|لد محمد تـــوفيق |م 262423
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه | جميل عبــــد |لجليل ع |لديبــــ|688686

ر حس |5875| رهحمد ه| |حمد م| ندستـــ |لق|
44425oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخآل|ء فؤ|د رمض|ن شح|تـــه شعبــــ|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرضوى رض| عوض سند697738
624o36|يم حسوبــــه م سم |لسيد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|دع|ء ن| |حمد رستـــم9|7575
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد| محمد حسن غريبــــ452854 معهد ع| 
رى7|6273 نوعيتـــ |لزق|زيقلبــــ نبــــيل محمد ع جبــــر |لجو
26384oيم فرج معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنيه ط|رق عبــــد|لمطلبــــ |بــــر|
2673o2|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء سعد ع يوسف

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعمر فتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ75267
يم تـــوفيق |لج|بــــري279658 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ي|تـــ عل|ء |بــــر|
7752|oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد عم|د ر|فتـــ مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حسن|ء ي رشدي مر 228||8
ه مصط محمد عبــــد|لبــــ| |29||82 تـــربــــيتـــ |لم |م
6o7o65عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنور| مجدى ح|مد عبــــيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ محمود محمد عفي محمد|354776
زر|عه ع شمسشيم|ء محمد محروس محمد373292

ش|م محمد ع |له|دى دي|بــــ6748| م  رهد تـــج|ره |لق|
36|o5معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــريه|م سعد فوزى ر|شد

|73o74|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد عبــــد |لجو|د فرج عبــــد |لجو|د
68o329تـــج|ره |لمنصورهمحمد جم|ل محمد |بــــو |لوف| ع
تـــج|ره ع شمسريم مصط صل|ح |لدين حس رشدى6|52||
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحكيم محمد جمعه محمد ع|بــــد766672
يم رضو445855 يم مسعد |بــــر| علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنور |لدين عل|ء محمود ر|جح79822
34oo53معهد ف تـــمريض بــــنه| ف|تـــن |لسيد محمد |لسيد عيسوى
بــــي 25|769 يم عبــــ|س |حمد |ل معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لر|زق |لدفر|499663
9oo54||ء محمد سيد عبــــده| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
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ه محمد عبــــد |لمو سعد8|6845 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخن
6873o7|د|بــــ |لمنصوره|حمد ع سليم ع سليم |بــــو |لعز
9|o774 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |يمن محمد عبــــد|لمطلبــــ
5o8766|علوم |ل|سكندريهفريد محمد عوض فريد رف
34o98oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود خ|لد محمود عمر |لجم|ل
معهد ف ص |لزق|زيقرش| دسو فتـــ محمد فرح|تـــ637562
7|7o42تـــج|ره طنط|ي|سم مصبــــ|ح عبــــد |لعظيم س|لم
9|o|89 عل|ج طبــــي قن|يوسف نبــــيل نجيبــــ حكيم
طبــــ |لزق|زيقع محمود ع |حمد ع48|||7
تـــج|ره ع شمسمريم م|جد عطيه مصط 25252|
تـــج|ره |سيوطلحس ط|رق |نس ورد| |4336|8
4|5o||تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لمجيد حس عبــــد|لمجيد |لجمل
رتـــ|سهيله |حمد محمود ح|مد |حمد س|695474 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|4||o3وقمحمد يح محمد محمود |بــــو|لسعود ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ل|ل759548 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ع عبــــد |لفتـــ|ح حسن 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم جم|ل طه محمد53624
25723o| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــنوره|ن شبــــل |سم|عيل خلف ك.تـــ. ف للبــــ
صيدله حلو|نيمن س|مح سعد سبــــويه غ|زى ر|جح5|6879
7o6898معهد ف ص |لمنصورهمصط |له|دى مصط ع سعد
7o3959 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــوق محفوظ فؤ|د ح|فظ |لشي
8o|725يم تـــج|ره بــــ سويفس|مح يوسف  |د |بــــر|
8|6o|6ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد حمدي رشدي محمد ك.تـــ. ف للبــــ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدجرجس |نور حليم تـــ|مر 49|897
ف فتـــ |سم|عيل مقلد|653|25 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م |
7788o2|ه حس محمود محمد تـــج|ره |لزق|زيقم
5o73||د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ حمدي ج|بــــر |لسيد |حمد
يف |سم|عيل |لسعيد زوين|676743 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م 
8|8o2o|ي يوسف لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد يوسف ي
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نسميه مصط عوض | |حمد845658
5|5oo6 ر|ء |حمد عطيتـــ محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمتـــ |لز
|54o84خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعمر محمد ممدوح يوسف
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط حمدى عبــــد|لفتـــ|ح محمود عيد8|6|49
تـــربــــيتـــ |سيوطندى ح|مد حسن |حمد 53||89
تـــج|ره |ل|سكندريهيم مجدي عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده محمد|47754

567o6 تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل محمد حس
د|بــــ بــــ سويف|حسن|ء عبــــد |لبــــ| محمد عبــــد |لبــــ| 62226
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لجيد||6956

4o75o3تـــج|ره طنط|فريدتـــ وليد حسن حسن خليل
يم فخرى6|59|2 ين| ه| |بــــر| تـــج|ره |سيوطف
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن عم|د رش|د صموئيل|858774

د|بــــ |لفيوم|حن|ن حسن عبــــد |لمو عبــــد |لغ 5|684
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تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء محمود عبــــد |لع| حسن|63|63
278654| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه بــــش |لسيد |لصبــــ|
7|o8o8|علوم |لمنصورهمحمد |لعربــــى محمد |لمغ|ورى |بــــر
يف3628|2 ف ع سيد  وف|منه | | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
823o78لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سه| صل|ح مو كردي|
تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |يمن عص|م |لدين حسن8786|3
35o7|3د|بــــ ع شمس|ي|سم |يه|بــــ |حمد ع عويس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|م ر|جح عبــــد|لحكيم حل258285
ره| |حمد سليم|ن س|لم رضو|ن639|27 ثــــ|ر |لق|
صيدله ع شمسمصط عبــــد|لرحمن ف|روق فتـــح |لبــــ334595
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع صديق حس 2493|5
899o72 صيدلتـــ سوه|جمريم ح|مد عبــــد|لرحيم محمد
|4847oد|بــــ حلو|ن|رو|ن |س|مه ص|لح عبــــده محمد
ندستـــ ع شمسسيف |لدين سعد |لسيد سعد43275|
وف|تـــسل عبــــد|لعظيم حسن محمد323793 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
786o77تـــج|ره |لزق|زيقجيل|ن |نور حسن مصط فخر
434o58يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| خ|لد ع|مر |بــــر|
ندستـــ أسو|نسم|ء محمدى محمد ع 757675
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | |حمد عبــــد |لسل|م |لغربــــ|وى6527|6
52o826طبــــ |ل|سكندريهرن| نبــــيل |لحسي محمد |لشيختـــ
4o3o4|يم عبــــد |لحميد عشوش لع| للح|سبــــ |آل كنج مريوط لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|محمد محمود |بــــر|

لسن ع شمس|محمود محمد رمض|ن محمد46963
||78o7|يم |لسيد ف |بــــر| حقوق بــــنه|حمد |

يم6364| رهلميس محمد حسن |بــــر| تـــج|ره |لق|
9|o429 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جع محمود ع بــــكرى
6|7o64 |ر |لغبــــ ف ط| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــ |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف |لدين سيد سيد عبــــد |لسميع26266|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد حس عبــــد |لحميد ع |لسيد779648
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد عبــــد|لمنعم محمد ع9|67|2
9o4o92 طبــــ سوه|جع|ئشه ن| عثــــم|ن حن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد مصط عبــــد |لمؤمن محمد4796||
4755oo|يم محمد رحيم د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع|دل |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعبــــد |لرحمن عبــــد | سليم|ن ع756688
7oo4|4ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحسن |لسيد عبــــد |لرحمن حسن م |لع| 
4363o7 |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |حمد ع عطيه |لزمر

ف كم|ل عبــــد |لسل|م264|5 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفد | |
5o553o|يم د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عطيتـــ ع محمد |بــــر|
8|3o37 فنون جميله فنون |لم |مصط رض| عبــــد|لمجيد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|فرحه عيد عبــــد |لسل|م |لسيد عجل|6972|4
8343o6معهد ف ص سوه|جمحمد سيد ح|مد |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد | مصط محمد عزبــــ بــــيسو |5|779
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8o58o|معهد ف ص بــــ سويفمروه محمد حس محمد
4|869o|يم عبــــد|لغف يم وس|م |بــــر| تـــج|ره |سيوطبــــر|

فنون جميله فنون حلو|نه|نيه عبــــد|لرؤف شح|تـــه سيد7439|
طبــــ طنط|خ|لد س| محمد |بــــو |لخ 8|4299
يم|638267 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد ممدوح |لسيد محمد |بــــر|
697o98 |ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد مو| |لسيد مو
8839o3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطخلف مصبــــ|ح خلف مخلوف
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط |س|مه |لسيد |حمد|25827
ش|م عبــــد|لرحيم ع  8|8758 د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد فه |لسيد شعل|445259
حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد| عبــــده |لسيد خ 636696
34o33oر |لشيخ ع سمري ف |لط| طبــــ بــــنه|حمد |
5|82o||طبــــ |ل|سكندريهل|ء حس|م عثــــم|ن مصط ع|شور
233o3oرهرج|ء حل محمد جبــــر |لسيد حقوق |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروه عص|م كم|ل عوض |23957
5o747|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد نور عبــــد |لموجود عبــــد |لفتـــ|ح

75536o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن حس|م س|لم |سم|عيل
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــسمه محمد فتـــ عبــــد |لع|ل |لص ||93|5
497o38تـــربــــيتـــ دمنهوره|له |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لقوى

5877o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |حمد محمد حس
22|o4| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ند| حسن ع حس
ي ك|مل822379 معهد ف ص بــــ سويفم|رتـــن نتـــ بــــ
رهيم|ن شو تـــمتـــرى شح|تـــه|98|229 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لسيد |حمد عثــــم|ن حسن|524724

|8782| رهحمد ن |لسيد ن حقوق |لق|
رهشيم|ء معروف شعبــــ|ن صديق46459 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم عبــــد|لعزيز3379|5 طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
ى|662|5 تـــج|ره دمنهورربــــ|بــــ حسن كم|ل |لم
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقف|طمه |لسيد محمد |لسيد |ليم| 27|786
تـــج|ره ج|معتـــ د |طو|ئل عيد |حمد|حمد |حمدشح|تـــه623634
ر|25934 ف فه عبــــد|لظ| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدير |
4426o4 بــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخزينبــــ محمد |حمد محمد |ل
7666o6| تـــربــــيتـــ |لعريشحمد |م عبــــد |لع| |م
7556o9ف مصط ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهريه|م |
488o54تـــج|ره دمنهوريوسف محمود عبــــد|لمنعم سليم|ن
حقوق |ل|سكندريهتـــ|مر صل|ح محمد |لعبــــ| 495233

4|86o|يم محمد فرح|تـــ رهيه|بــــ |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
6o|626وف|تـــ.مخلص أنور سيد أحمد مخلص ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
8oo2o3 |ف عبــــ|س عبــــد|لر لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــأسو|ن|رو|ن |
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مريم |لشعرو|ى ع |لشعر|وى753|33

تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|شور مرزوق ع مرزوق8|727
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224o97رتـــ|دين| عل|ء|لدين ع حسن ع قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
852o44|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد سيد خليل محمد

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ع مختـــ|ر محمود||442
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |يه|بــــ محمد فه778537
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد محمود حس محمود |لشوربــــ 766835 معهد ع| 
26o452تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء مصط عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ
6o9|48|يم زكري| |لزفتـــ|وى تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لرشيد عبــــد|لعظيم محمد 887396
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| ع|يد عبــــد|لبــــ|سط محمود46|332
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمريم ميل|د ك|مل ميخ|ئيل9342|3
تـــج|ره سوه|جمه| مرتـــ مو| محمد 287||9
علوم بــــنه|حمد محمد عبــــد|لعزيز محمد بــــرك|تـــ|74|356
ى693373 علوم |لمنصورهسميه ح|مد محمد |لنبــــوى حسن |لخبــــ
|د|بــــ بــــنه|سم|ح س| عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|ل264327
طبــــ |ل|سكندريهف|طمه حسن حسن س|لم435258
معهد ف ص |سو|ندع|ء مصط |حمد غل|بــــ868255
68323oعلوم |لمنصورهدين| |لبــــ|ز ز |لبــــ|ز محمد
وف|تـــ حمد محمد محمود مر|د|98|889 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|6|5oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد محمد حل محمود قص |لديل
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشصفوه |لسيد محمد بــــه|ءمحمد |لعجوز768323
|35o64|تـــج|ره ع شمسيوسف جه|د محمد فتـــ عبــــد |لستـــ
4947o|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد رض| سليم|ن عبــــد |لعظيم
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر|ند| س|لم رض|| س|لم|ن52|769
7o8349|بــــه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |حمد محمد محمود و

6o48oمعهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن عيد عبــــد|لمنعم ص|دق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عم|د محمد حس ع353349
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن |س|مه |سم|عيل عبــــد|للطيف726|34
|3oo|3طبــــ ع شمسج|نو |يه|بــــ نص ري|ض
حقوق |ل|سكندريهعم|ر محمد عبــــد|لمجيد محمد عبــــد ||48838
زر|عه |لزق|زيقسل|م عل|ء |م|م عبــــد |لفتـــ|ح|783777

حقوق |لفيوم|ء محفوظ مصط عبــــد |لفتـــ|ح|64552
4|4|9o |ف عبــــد|لح|فظ |لد |ء أ |د|بــــ طنط|إ
3|49|oحقوق ع شمسمحمد جم|ل عبــــد|لونيس عبــــد|لمنعم
23|46oيم زر|عه ع شمسمحمد |يه|بــــ ف|روق محمد |بــــر|
3|38ooعلوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عص|م محمد محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد| جمعه خليل|639326

ه ش|ف حس محمود49476 لسن ع شمس|ن
4|o95| تـــج|ره |سيوطسل|م عبــــد |لصمد عبــــد |لع|ل عبــــد

ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد مدحتـــ |بــــو |لفتـــوح محمد غ|زى83|444
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى محمد عبــــد|لعزيز |حمد342623
7|2o85 تـــج|ره |لمنصورهندى طه |لسعيد |لمر |لعل

Page 5049 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ندي عبــــد|لبــــ|سط م| عبــــد|لبــــ| 2267|8
ف عبــــد|لحميد محمود||85475 تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء |
يم |لفر689646 ثــــ|ر |لفيوم|مريم ط|رق محمد محمد |بــــر|
حقوق طنط|عبــــد | حم|دتـــ رمض|ن رجبــــ شلش495425
ندستـــ |لم |محمود مصط محمد محمد858669
لس ع|طف ل|ظم عوض4|7653 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدك
علوم طنط|محمد عبــــد |لمطلبــــ محمد عربــــ||4337
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|رتـــ | شنوده منصور مكرم975|3|
معهد ف ص |ل|سكندريهدير محمد عبــــد |لمطلبــــ محمد عثــــم|ن5659|5
ى665|24 ره|ه|نم عمر عبــــد| |لسيد |لخ د|بــــ |لق|
علوم |لم |زي|د محمد ع نجيبــــ89|854
9o3784  | |تـــمريض سوه|ج م|رين| عبــــد|لسيد بــــخيتـــ عط
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن حس أحمد حس عطيه|632588
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيثــــ|ر ي| عبــــد |لوه|بــــ |حمد|47|768
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|لمحمدى صل|ح |لمحمدى محمد |لقل||4||4
36o286يم حس محمد |لجم|ل ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعمر |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
علوم ري|ضتـــ طنط|سل|م مصط ع ع عبــــد |لسل|م47|527
يف فكري عبــــد |لعزيز محمد|48997 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرحمتـــ 
تـــ|زي|د ط|رق |حمد عبــــد|لعظيم |لرك|2|5464 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6945o4يم يح جم|ز تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــندى |حمد |بــــر|
ره|ه|جر عيد |م محمد48529| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o6|74تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| محمد عبــــد |لعزيز ج|د |لسيد
ى |لكف| 28955| رهزي|د محمد خ تـــج|ره |لق|
زر|عه طنط|يه جم|ل مصط عبــــد |لق|در|434227
69879|| ندستـــ |لمنصورهحمد محمد رفعتـــ |سم|عيل متـــو
حقوق |لمنصورهمحمد |يمن حسن محمد عطعوط762869
8o7795حتـــ وفن|دق |لم |د| | عبــــد|لعظيم محمد عيد| 

رهعل| سعد محمد ك|مل33537 طبــــ بــــيطرى |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــأسم|ء رجبــــ |لسيد |لدستـــ|وي498833
9o2395 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر ع عبــــد|لع|ل محمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ديتـــ محمد عطيتـــ |لش| 496937
9oo589 معهد ف تـــمريض سوه|ج د |نه ه| مكرم |م
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمن|ر |حمد محمد مر 838535
ره|يم عبــــد |لن| حس |حمد64935| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ف محمد ع |لحج|وى|76693 معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد |

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط صل|ح حل |حمد22||4
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه فوزى حسن عفي |267559
226o62د|بــــ |سو|ن|عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لنبــــى حس جمعه
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن ع|دل |حمد عبــــد |لع|ل482877
د|بــــ ع شمس|يوسف |حمد عبــــد|لكريم محمد334492
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن عبــــد | عبــــد |لخ|لق خليل8|7559
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنتـــ | حمدي حسن شتـــله|669|5
6o5o6علوم ري|ضتـــ بــــ سويفتـــوفيق رجبــــ تـــوفيق |سم|عيل

2564o7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد| رأفتـــ فتـــح | |ل |ط
49o496تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء فرج يوسف حسن |بــــو كليلتـــ
|7o|58علوم ع شمسسل زين |لع|بــــدين عبــــد |لعظيم محمد
9o7o78 د|بــــ سوه|ج|دع|ء عبــــد|لرسول ع|بــــدين سبــــ|ق
63oo62تـــج|ره |لزق|زيقحس |لسيد حمدى |لسيد
يم752948 يم |لسيد محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |بــــر|

شيمتـــ محمود7|627 حقوق بــــ سويفحسن|ء محمود |بــــو 
رهنعم|تـــ سليم|ن |سم|عيل سليم|ن من223769 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
242o67تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرحمه رمض|ن محمد |حمد مدكور
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن رمض|ن محمود محمد|778943
86797oيم معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد طلعتـــ |حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|لحس محمد |حمد محمد عبــــد |لحليم832|48
6345o7تـــج|ره |لزق|زيقعمرو محمد فتـــ س|لم مو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه ح|زم عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد مصط |67944
د|بــــ |لمنصوره|س|ره عبــــد | عطيه محمود جندى|68485
د|بــــ ع شمس|يه |كرم محمد |لسيد |حمد|67333|
د|ن|9767|4 د|بــــ كفر |لشيخ|حمد عبــــد |لنبــــى محمود و
تـــربــــيتـــ دمنهورخلود جمعه رمض|ن محمد متـــو مسلم499893

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد عثــــم|ن |بــــوبــــكر محمود|64925
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد زكري| عبــــد |للطيف |حمد62557|
9o2565|يم ع عبــــد|لطيف محمد تـــج|ره سوه|ج بــــر|
تـــج|ره طنط|أحمد مختـــ|ر محمد عي حربــــى494474

لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|مصط ربــــيع سيد مصط 89225
رهي|سم صبــــ ف|يز مملوك237422 حقوق |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود محمد سم تـــوفيق شلبــــى442498
9o95o3 تـــربــــيتـــ سوه|جنور|ن محمد صل|ح |لدين ه|شم |م
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن حسن |لسيد حسن |بــــر|5|3282
32923o|يم محمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مل وليد |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورس|ندى محمد عبــــد |لعزيز محمد ص|6672|4
|228o5رهعمرو م|جد حسن طه |لجز|ر ندستـــ |لق|

د|بــــ بــــ سويف|ندى محمود حل لط 869|7
6|7o73تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طفرح ع|طف |لسيد حموده

رهبــــتـــس|م عص|م |لسيد محمد|23|42 علوم |لق|
ره/ري|ضتـــبــــ|نوبــــ س| سم مسعود |يوبــــ|489|3| إعل|م |لق|
يم محمد5|32|3 ف |بــــر| حقوق ع شمسبــــسمتـــ |
39o78رهند| محمد عبــــ|س |لطنط|وى حقوق |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |حمد حسن عبــــد|لرحيم2339|2
ى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لصمد337644 يم نم حقوق بــــنه|بــــر|
4o82o6|يم محمد جمعه يم محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
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بــــه|22234 تـــربــــيتـــ ع شمسمريم حس|م |لدين ف|روق و
9o3783 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىم|رين| ر|فتـــ حل حكيم
77o623| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه |حمد سعد |لدين محمد حف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر و|ئل عبــــد|لعزيز |لرف|268534
7o87|7طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد ع|دل عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |لغندور
5|385o|زر|عه دمنهورح|زم محمد كم|ل محمد عبــــد
لسن ع شمس|منتـــ | صفوتـــ فوزى |لسيد7|423|
8824o5  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسه جميل عبــــد| ص|لح
يف عبــــد |لسميع حس محمد48384| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نه|ل 
تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمود منصور عبــــد |لع| عبــــد 34||46
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمه| نبــــيل عبــــد|لمجيد مو 435853
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقوق محمد |لسيد |لتـــمرى عبــــد|لرحمن339963
68792oيم يم |بــــر| صيدلتـــ بــــورسعيدصبــــرى محمد صبــــرى |بــــر|
68547oتـــج|ره طنط|دى حم|ده ص|لح محمد |بــــو ليله
5||5ooطبــــ |ل|سكندريهمعتـــز ط|رق محمد |لسيد |لعط|ر
وف|تـــحمد صل|ح ع زين |لع|بــــدين |حمد776975 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o65ooمعهد ف ص ري|ضه طنط|أحمد صل|ح |لسعيد مر|د
229o34|ف عبــــد|لوه|بــــ محمد تـــربــــيتـــ حلو|نيه |
حقوق |لزق|زيقمحمد محمود حس محمد رضو|ن629986
د|بــــ بــــ سويف|م|رين| ميخ|ئيل طنيوس بــــرسوم237275
ره|سل ع|دل ف|روق محمد |بــــو |لعن |946|2 ثــــ|ر |لق|
4627o5ر محمد |لسيد محمد د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ط|
رى622538 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر م| ع م| |لجو
علوم |ل|سكندريهمحمود ع|دل حن محمود |لعبــــد25|3|5
تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد |لمتـــو محمد679838
4|4o24 تـــج|ره طنط|ه|يدى سم |لحسي خض
حقوق حلو|نمحمد صفوتـــ محمد محمود543|22
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |س|مه محمد حسن محمد697437
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |حمد حسن محمد |لحد|د627244
8o249|كليتـــ حقوق |لم |محمود |بــــوزيد سعد|وي محمد
5o397oد|بــــ |ل|سكندريه|س|مح مصط عثــــم|ن عبــــد|لع|ل منصور
4o48|3|يم |حمد |م عبــــد |لفتـــ تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد | ن| فكرى رف|44327
|د|بــــ |لم |ر| | سعيد محمد عبــــد|لنعيم964|82
تـــ |لسعيد788843 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر مهدي خ
د|بــــ حلو|ن|يوسف محمد يوسف مر3855|2
د|بــــ دمنهور|سل ط|رق مصط |حمد عبــــد |397|49
3389ooف فؤ|د حس ع تـــربــــيتـــ بــــنه|ر| | |
7o|477 يم عبــــد يم |بــــر| لسن ع شمس|م|دون| رأفتـــ حم|يه |بــــر|
حقوق بــــنه|محمود يوسف محمود ز|يد278388
تـــج|ره بــــ سويفغ|ده ربــــيع عبــــد|لرحمن محمد2527|8
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر ق|سم محمد ق|سم سليم|ن5444|5
حقوق ع شمسفرحه |يمن ع |لش|بــــورى28325|
625|o6حقوق |لزق|زيقمنتـــ | أحمد حسن |م|م ع
|632ooحقوق حلو|نسم|ء ن| |لبــــسيو حسن

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|م عويس محمد عثــــم|ن|53324
5o629||  |حه وفن|دق |ل|سكندريه|ء بــــدر |لدين |بــــو |لعن بــــهن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمود س|لم عبــــد|لرحمن س|لم ص|242739

ش|م |سم|عيل حمد4462| ندستـــ حلو|نمرو|ن 
يم سليم698437 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء ف|رس سليم|ن |بــــر|

ندستـــ بــــ سويفعمرو سعيد محمد عبــــد |للطيف|43|6
د|بــــ |ل|سكندريه|مصط |حمد محمد حسن و|526855
|5943o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن مصط عبــــد |لنعيم محمد
ندستـــ ع شمسيم|ن ط|رق محمد س| محمد عويس524||3
9o5o9ين قر عيد ف|ضل معهد ف ص بــــ سويفش

علوم بــــورسعيدس| لطيف ف|ئق فرج | حن|747|54
رهسلسبــــيل حسن ع |لسم 224323 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــتـــس|م محمد محمد عيد|252253
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسد | ي عي صبــــ|||8|35
8o2|29طبــــ بــــيطري |لم |م|زن ع|طف محمد عبــــد|لعزيز
62o2o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طرن| محمد ن بــــرك|تـــ
7o8473د|بــــ |لمنصوره|سمر جم|ل محمد |لسيد
ف جل|ل سيد3934|2 رهجل|ل | ندستـــ |لق|
4324|oي يم |لمس علوم حلو|نرن| عل|ء عبــــد |لوجيد |بــــر|
7o94o8|يم حس متـــو شلبــــي د|بــــ |لمنصوره|سل|م |بــــر|
تـــج|ره ع شمسرن| محمد محمد ح|مد54979|

6|o38|د|بــــ بــــ سويف|يم|ن مبــــ|رك سل|متـــ سليم|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد جم|ل ز عبــــد|لعزيز258778
يم قطبــــ سليم|ن489286 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن |م |بــــر|
6oo563تـــج|ره طنط|ع رجبــــ |لسيد ع غلوش
5o8o86ن| ع|دل |يوبــــ د|ود يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
تـــج|ره طنط|بــــ| ط|رق |لسيد عبــــد|للطيف س|لم2266|6
تـــج|ره ع شمسسهيله سيد ك|مل سيف |لدين محمد5|97||
ره|ر|ن| |لسيد محمد |لسيد64967| د|بــــ |لق|
6o4753| ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء طه محمود |لض| ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــيشوي لط عز سف 828268
وقحبــــيبــــه |س|مه محمد سعد عبــــد |لو|773297 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل

39o83يم عبــــد |لونيس ره|نور| محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يمن شو |م|م5847||
تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|درين ع|دل عبــــد |لرحمن محمود||6752
رتـــ|نور| فريد يوسف ن|شد2577|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
62|o58|د|بــــ د |ط|ي|سم | جم|ل عمر بــــ|ش
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4|2o55ره|عمر عبــــد|لق|در حسن عبــــد|لق|در عبــــد عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لن| |لمشد|26723
يم يوسف |لس|||676 يثــــم |بــــر| نده  تـــج|ره |لمنصورهش|
يم عبــــ|س رجبــــ محمد إم449669 معهد ف ص ري|ضه طنط|حس|م إبــــر|
يم محمد عبــــد |لوه|بــــ|754823 ندستـــ |لسويسحمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحن|ن ع|طف ف|يق عليوه ن357466
7897o2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمر ربــــ محمود حس
9o6|o| ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعمر |س|مه عدوى شكري ع| 
حقوق حلو|نفؤ|د س| فؤ|د جرجس29624|
زر|عه |لمنصورهذكرى علم فتـــ |لسعيد699786
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ |دتـــ حن محمود عبــــد|لحميد55|323
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه | محفوظ جمعه |لخليفه6472|6
685||oحقوق |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد محمود |حمد |لقص
ل|ل حسن |بــــو|لنور|87|247 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخلسيد 
4ooo49ن| من عبــــد |لمسيح عزبــــ معوض د|بــــ |ل|سكندريه|م
23365o| رهحمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد |م تـــج|ره |لق|
49o827د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ند| حس عبــــد |لروؤف عبــــد |لو|رثــــ
272o55| يل ج |لزق|زيقسل كم|ل |حمد ح|مدعبــــد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق حلو|نجنه |حمد رجبــــ سيد35967|
تـــج|ره طنط|شيم|ء حسن ع محمد سليم|ن485445
78o29|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط |حمد محمد عبــــد |لحميد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه سم سيد حس |62|52
92|o33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدير فتـــ ع محمد

رهغ|ده سعيد س|لم |دريس|8246 علوم |لق|
699oooد|بــــ |لمنصوره|ي|ر| ي| معتـــمد محمد بــــرغوثــــ

تـــربــــيتـــ |لفيومنجل|ء محمد فتـــ عبــــ|س9467|
يف479989 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحبــــيبــــه خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمد 

تـــ يوسف عبــــد |لكريم عبــــد |لونيس|73476 تـــج|ره بــــ سويفم
7o74o3|ه |لسيد عثــــم|ن |لسيد حج|زي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء |لسيد عز|لعربــــ ع عز |لعربــــ683887
د|بــــ حلو|ن|مورين صموئيل ذ سمع|ن47|56|
7o|527|علوم |لزق|زيق |قه ط|رق محمد مصط عثــــم|ن

5o|o6 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود حس قر حس
26o247د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صف|ء كرم عبــــد|لغف|ر عسل
ندستـــ ع شمسر| رفعتـــ فيليبــــ نجيبــــ9864||
ف حسن عبــــد|لو|حد259766  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء |
8|6o59|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سل|م مؤمن عز|م محمد
تـــج|ره ع شمسحمد ص|لح |م |سم|عيل محمد|772999
ى رشدي عطيتـــ رزق773646 تـــج|ره ع شمسمريم بــــ
5o8o3|علوم |ل|سكندريهرو|ن |حمد مصط |حمد |لعز|زى

ور3|357 رهلمعتـــصم بــــ| مدحتـــ فتـــ عبــــد |لحميد محمود  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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||7oo5رهبــــيتـــر جوزيف رمزى جرجس ندستـــ |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم فريد شو مصط |لسيد2933|4
49776o|يم حموده سلط تـــج|ره دمنهوررن| عبــــد| |بــــر|
|2o|7o يم |لمو لسن ع شمس|ن| |حمد يوسف |بــــر|
حقوق حلو|نرحمه عبــــد |لمقصود محمد عبــــد |لمقصود62872|
ره|نعمه سيد عبــــد |لمر ع يونس|6227| د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن عرفه عبــــد|لحليم ع 827388
23oo64|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد وجيه تـــوفيق مصط ع غنيم
6o365|يم عبــــد |لحميد جمعه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد |لمجيد ع|دل |بــــر|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيوستـــ | عد عويضه نخيله|22938
54o297|تـــج|ره |ل|سكندريهد | |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد عبــــد
د|بــــ كفر |لشيخ|زي|د حسن محمد بــــسيو عبــــده5336|4
8ooo46يم يم محمد |بــــر| كليتـــ حقوق |لم |محمد |بــــر|
يم سلط|ن764826 رتـــ|ندى |لخ محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــغ|ده ع |حمد |حمد8|8369
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــع|ئشه ك|مل دسو محمد خ 78|263
8473o| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمحمد حمدي خ|لد عي
تـــج|ره كفر |لشيخحمد صبــــرى محمد عبــــد |لفتـــ|ح|697647
ى حسن|4496| حقوق حلو|نزي|د عبــــد | ي
83o6ooتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس نور|لدين ف|ضل |بــــو|لحمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نصيف ف|دي شهدي شح|تـــه264|4|
479o58ر د |ن ح|فظ زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــم|رك م|جد م|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطنيف مشهور د| |ل جبــــرتـــ889796
علوم |ل|سكندريهيم|ن فؤ|د محمود |حمد حسن||4|426
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمنتـــ | مصط كم|ل عبــــد |للطيف59|23|
7845|oثــــ|ر |لفيوم|مريم مجدى عمر عبــــد|لسل|م |لق|دري
د|بــــ سوه|ج|ن|ء نور |نس محمد 899776
782|6o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء جم|ل ع |سم|عيل
4|o63o|يم |ل|شقر يم ح|تـــم |بــــر| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفيوسف محمد ح|مد |حمد59924
5|7o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه |س|مه ع حمزتـــ

ديبــــ|42927 |د|بــــ طنط|ه|جر محمود محمد أم 
ف ع عم|رتـــ|7|7|5 علوم ج|معتـــ د |طحسن|ء |
تـــربــــيتـــ |لعريشوق ن| عبــــد |ل درويش |لع|يدى767472
تـــج|ره دمنهوريوسف جميل عبــــد |لسل|م مصط طوسون545239
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنرم محمد جل|ل عبــــد |لش| بــــل|498853
5||4o| طبــــ |ل|سكندريهسل|م محمد عبــــد |لمحسن عبــــد|لمطلبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عبــــد |لبــــ|سط ربــــيع حس |6224|
676|7oيم حمدى د|ود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|يدى |حمد |بــــر|

ره|مريم محمد رجبــــ محمد|5|27 د|بــــ |لق|
يم ع565|4 رهوف|ء ع|مر |بــــر| تـــج|ره |لق|
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4347o9ف عبــــد|لستـــ|ر عوض طبــــ بــــنه|منه محمد |
772592| ه |لسيد |حمد محمود مر صيدله |لزق|زيقم
|4473oرهمريم خ|لد صل|ح |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق ع شمسسل|م |س|متـــ حسبــــ |لنبــــى محمد|333944
3|9o46|يم محمد محمد تـــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م
تـــج|ره |سيوطي|سم حسن محمد حسن43422|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل|نه |دور صمويل عطيه829985
4296o6 طبــــ طنط|محمد عزتـــ منتـــ مبــــروك مر
د|بــــ ع شمس|نور| عم|د عبــــد|لوه|بــــ |حمد محمد354699
رهمحمد رجبــــ |حمد عطي 56439| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
نوعيتـــ قن|يه|ن محمد حج|ج ج|د |لكريم835478
ندستـــ |ل|سكندريهل|ء |حمد |بــــوبــــكر محمد|478764
يم358448 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعهد ع|طف رجبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند بــــرك|تـــ منصور حس 863663
5o7832 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنتـــ| |يمن محمد حسن   |لسعد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد رزق محمد عبــــد |لق|در جوده|484249
ف محمد عبــــد|لمقصود ع344963 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| |
|2278oرهم|يكل م|جد نجيبــــ غبــــري|ل تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد رجبــــ محمد |لبــــتـــ|نو 523774
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد مسعد محمد محمد عط| بــــهلول84|444

تـــج|ره |سيوطسل|م |حمد محمود |حمد|54443
|254|oتـــج|ره ع شمسسيف مجدى كرم | |س
77o|88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيوسف ع|دل محمد محمد |لسيد
835o|7|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء عبــــد|لقوي محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم أحمد |لددمو عبــــد |لسل|م خليل643849
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم عبــــده محمد محمد س|لم55|437
6o4o2|صيدله طنط|معتـــز خ|لد سيف |لن سليم|ن
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسم|ء محمود عط| |حمد|826927
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومله|م عل|م عبــــد|لمنصف عفي |266979
يم64233| حقوق |سيوطمحمد شو |حمد |بــــر|
|2o7o| ر نعيم فه تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم م|
356o87كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم حمدى كم|ل عبــــد|لمجيد
46o577تـــربــــيتـــ طفوله طنط| |حمد محمد جمعه
78376oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد |حمد |سم|عيل خليفه
4||27oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم محمد |حمد غريبــــ زي|ده
تـــج|ره دمنهوريوسف ن| كم|ل |لدين ص|لح528923
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد فتـــح | عطوه254887
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد تـــه| ه|شم تـــه| |لش|طر|487773
ندستـــ ع شمسم | من غط|س مسيحه56|7||
تـــمريض كفر |لشيخفتـــ محمد |لدي|س |حمد443526
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد| رجبــــ ع|شور مغيبــــ848|42
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2265o|ش|م عبــــد |لعزيز محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد 
علوم ري|ضتـــ ع شمسر|ن| مجدى حسن حس 34386|
 |حه وفن|دق |لفيومحمد ط|رق ف|روق |لسيد مو| |39|22|
4762o4تـــج|ره طنط|منتـــ | محمد ج|بــــر بــــيو حسن
ره|ميمتـــ سم بــــهجتـــ عبــــد|لرحيم|325743 د|بــــ |لق|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ منه | ط|رق فوده عبــــد |للطيف عبــــد 6|6847
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|يفل مجدى ك|مل ميخ|ئيل32|36|
255o93رهسهيله محمد تـــوفيق |بــــو |لسع|د|تـــ صيدله |لق|
طبــــ حلو|ند| | مصط محمد ه|شم 2|2||9
معهد ف ص ري|ضه طنط|بــــس|م |س|مه |لسيد محمد |لسيد453247
7o9537تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود ع محمد حسن رزق
35|93oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر عم|د محمد ن|يل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد صل|ح ع |حمد سليم|ن|65||7
6oo4o3لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|خلود ص|لح خ|لد محمد عبــــد|لجو|د|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ع|دل |لسيد |لشلق| |24724

454o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط محمد مصط |م|م
م مجدي محمود ز |4326|8 صيدلتـــ |سيوطد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لرحمن محمد محمد محمد6|2344
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديه سيد يوسف عبــــد|لمختـــ|ر|285|85
تـــج|ره |لزق|زيقس|مه سيد محمد |حمد حمد|634445
ش|م محمد ع عن| 493444 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد |لرحمن 

6|72o|ف ع |حمد طبــــ بــــ سويفم| |
23o888رهمحمد سم |لسيد ع نص|ر زر|عه |لق|
يم عط|| عمر |529258 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |بــــر|
يف عبــــد| محمد2882|3 تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود محمد محمود عبــــد|له|دى|26988
يم سويلم246885 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رأفتـــ |بــــر|
صيدله |لزق|زيقود|د حسن |لسيد حسن697329
حقوق |ل|سكندريهمصط ي| |لسيد عبــــد|لستـــ|ر جبــــ5|4883
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |ده عبــــد|لمر ه|شم عبــــد|لع|ل266697
7o6974ري|ض |طف|ل |لمنصورهنسمه عم|د محمد عبــــد |لمطلبــــ
|ء محمد |حمد محمد|878928 نوعيتـــ |سيوط 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر عل|ء محمد ع46|255
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه خ|لد عبــــد |لع| س|لم مزيد|266667
ندستـــ |سيوطمصط محمد فتـــ عو|د328777
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ع|طف ع أحمد مصط |638454
6|o5o2تـــمريض طنط| دى محمد ح|فظ عبــــد|لعزيز مصط عمر
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد| محمد محمد فه عبــــد|لبــــ| صقر5|2|34
زر|عه |لزق|زيقن| مصط محمد |م 783649
نوعيتـــ |شمونمحمد عبــــد|لجو|د مبــــروك محمد277469

6|8o9رتـــ جم|ل سيد |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عمرو طه كم|ل |لمس 2276|4
معهد ف ص |سيوطمحمد |لهم شو |بــــو|لوف| 875636
رهريم |حمد محمود محمد |حمد|22855 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف ج|بــــر بــــدوي9|3246 فنون جميله عم|ره ج حلو|نيف |
ف جم|ل |لدين |لش|5872|6 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف|رس |
رهحبــــيبــــه ع|طف ع نعيم محمد43622| زر|عه |لق|
4oo837 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |بــــو|لحمد محمد دكرو
تـــج|ره ع شمسد| | محمد نبــــيل محمد5756||

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــسنتـــ ه|شم محمود محمد ع 993|4
86579oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |حمد ه|شم محمود
يم  مصبــــ|ح9264|4 تـــج|ره دمنهوربــــسنتـــ  سم  ع |بــــر|
62o2o8طبــــ بــــورسعيدزينبــــ |حمد عبــــد |لحميد محمد حج|زى
9o4373 د|بــــ سوه|ج|محمود حمدى محمد محمود
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|مصط محمود |حمد عطيتـــو868763
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمستـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ع5563|3
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو محمد حو|ش |لطويل8859|2
ندستـــ قن|محمد خ|لد عبــــد|لوه|بــــ ح|فظ|82727
5o4738د|بــــ |ل|سكندريه|منه | |لسيد عطيه محمد |لسيد
538|9oحقوق |لمنصورهرحمه محمد سعد ر|غبــــ |لدفر|وى
ندستـــ طنط|محمود |حمد عبــــد| |حمد عبــــد|لد|2239|6
صيدله طنط|شيم|ء مصط شعبــــ|ن محمد |بــــوخليل428396
235o8oره|محمود بــــرك|تـــ فه |حمد د|بــــ |لق|
2348o5|د|بــــ |لفيوم|حمد ه| عبــــ|س متـــو محمد
32882oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن ح|تـــم |حمد فوزى
تـــج|ره |سيوطر| | سيد محمد حسن  888357
8o7o43لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شف| بــــه|ء بــــحر عبــــد|لجو|د|
9o9344 د|بــــ سوه|ج|بــــه فتـــ ح|مد عبــــد|لرحيم
تـــج|ره |سيوطستـــيفو مل|ك محفوظ سليم|ن|358897
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمل ن| |لسبــــ| سليم|ن|484|27
6864o8|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد مجدى سعد |لدين ع رضو|ن

|4499| رهسل|م س| حسن ع عبــــد | تـــج|ره |لق|
349o95| تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ حسن سعيد ع
4o2265 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|شيم|ء خ|لد عبــــد |لمنصف ع |لروي
4o6899تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهأمنيه محمد ع عبــــد |لع|ل عبــــد |لكريم
263o94|رتـــ|س|ره عبــــد|لفتـــ|ح م |لدين سلط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
75826oمعهد ف ص |سم|عيليهمن|ر |لتـــو محمود محمد ع
4oo546ق|وي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحفريدتـــ رمض|ن سعد محمد |ل
تـــ محمد فتـــ حسن خليل|344957 لسن ع شمس|م
يم |لبــــر 675324 تـــج|ره طنط|ي|ر| محمد فخرى |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمرو ع|طف حل حس|ن827667
م عم|د عبــــد|لملك |حمد طنط|وي328956 حقوق بــــنه|د
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3|8o35 تـــج|ره ع شمسمحمد ع حس|ن ع
حقوق |ل|سكندريهنوره|ن محمد عبــــد|لعزيز يوسف499874

رهول|ء محمد منصور عبــــد |لمجيد692|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o|987|نوعيتـــ طنط|يم|ن عبــــد |لسل|م رمض|ن |لعرسه
8847o8 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطكريم ع ز حس|ن

5|o35تـــمريض  بــــ سويفمحمد رجبــــ سم ع
4o874|د|بــــ طنط|ندى محمد |حمد محمد شه|بــــ|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء رجبــــ قر |لسيد|65|326
يل ج |لزق|زيقشكر|ن |حمد كم|ل محمد |لضوى|67635 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |سيوط  لفتـــ جم|ل كم|ل تـــوفيق|882799
ف بــــهجتـــ |لقص|ص4|4|45 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|أيمن أ
علوم دمنهورأسم|ء صبــــ عوض ذ شعبــــ|ن228|52
رهم|رين| قديس س| لوق|6|68|3 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط |ده ممتـــ|ز محمد محمد 892344

معهد ف ص بــــ سويفحمد حس مصط |بــــو |لنور|3||56
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييه محمود عبــــد |لغف|ر جل|ل|637439
يم عبــــد|لمنعم337749 حقوق بــــنه|محمد محمود |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهلشيم|ء محمد |لمهدى عبــــد |لع|ل |لرف|69434
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| عي محمدرشدي مصط 52|4|8
7|o594| بــــي صيدله |لمنصورهمريم |لسيد محمد |لسيد |ل
تـــربــــيتـــ سوه|جنور| زغلول ع ن 899296
4o3396تـــج|ره دمنهورمن|ر يح سعد محمد شه|بــــ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد شبــــر|وى محمد556|76
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــنرم عص|م ع عبــــد|لمحسن857587 معهد ع| 
8|oo35يم تـــج|ره بــــ سويفخلود ن محمد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر مجدي |حمد محمد |لمنش|وي76|65|
77o544زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد ر|فتـــ ع |حمد ح|مد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ذن محمد حس عبــــده7|224|
6|76o3|د|بــــ د |ط|حمد |لسعيد |لتـــ|بــــ بــــربــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن ع|طف عبــــد|لرحمن ع عقل635889
4362o9يد كشك د|بــــ كفر |لشيخ|محمد فتـــ |لسعيد |بــــو |ل
ه |حمد عبــــد | م |لدين|75||63 يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ه |سعد عبــــد| |سعد يوسف243223 ره|سم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ي مجلع|5975| تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| جرجس ن
ش|م ه|شم |حمد4878|2 رهيوسف  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ |لزق|زيقم|ل بــــكرى بــــيو ربــــيع |حمد|643872
تـــمريض |لم | عبــــد| |لسيد عبــــد| محمد975||8
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق محمود |حمد |سم|عيل6|2535
رهندى |لسيد عبــــد|لحميد |لغندور623448 طبــــ بــــيطرى |لق|

ف |حمد س|لم59822 حقوق بــــ سويفعم|ر |
رهغ|ده محمد |حمد |لعفي 39289 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
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حقوق |لمنصورهمحمد مصط صل|ح |لسعيد زغروتـــ686255
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نخ|لد ممدوح عبــــد |لسل|م عبــــده عبــــد 97|62| كليتـــ 
8o7479تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ه|دي محمد حسن حميده
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود فتـــ نجيبــــ محمود |ل|شلم2726|5
7o254|يم رمض  |حه وفن|دق |لمنصورتـــي|سم |حمد عبــــد | |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر| | محمود محمد عوض رزق678864
8824|o  ين طلعتـــ شو محمد رتـــ|ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله حلو|نمريم |حمد رفعتـــ عبــــد |لر|زق24745|
|6o|25تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين محمد محمود حسن
767o9يف |م محمد رهعمر  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

معهد ف ص |سيوط  سم|ء يوسف تـــوفيق |حمد|449|88
5o4634 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ح محمد فوزى محمد مصط
رهسل|م عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد محمد34732| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
843o54| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمنيه عبــــد|لحميد حس حسن
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعبــــد|لرحمن فهيم رش|د |حمد عي 624295
تـــربــــيتـــ ع شمسر| | رزق حس حسن خليل345895
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطن محسن مصط قطبــــ  888294
ك.تـــ. ف صن| سوه|ج سم|ء رفعتـــ |حمد عبــــد |لح|فظ|925524
علوم ري|ضتـــ بــــنه|م|يكل مكرم جبــــره سمع|ن يوسف526672

569o2|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء رض| رضو|ن |حمد
ره|ي|ر| سيف |لدين شمس |لدين محمد24245| د|بــــ |لق|
ره|43392 معهد ف ص طنط|مريم |يمن عبــــد |لر|فع ز

وف|تـــلسيد ع |لسيد محمد|8462| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
د|بــــ دمنهور|مصط محمود عبــــد |لغ محمد ص|494727
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ حس عبــــد|لغف|ر سيد9349|8
7849o2|يم حسن ر|ء عبــــد |لحكيم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسلز
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | عم|د عبــــد|له|دى |لعو 79|326
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد محمد عبــــد |لحميد |حمد|766488
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد عمر ممدوح |لص| 492753
د|بــــ حلو|ن|شهد |يمن جل|ل |لسيد خليل5637||
35o267 تـــج|ره ع شمسس|مح رج| عبــــد|لجو|د حس|ن
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد ع محمد |حمد محمد |لعط|ر|337883
حقوق ع شمستـــ محمد صديق |حمد38382|
76o|48زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ عبــــد |لرحيم محمود |سم|عيل
تـــج|ره ع شمسمحمود عو|ض عو|ض ع349746

رهمصط محمد محمد حس |بــــو|لمك4463| ندستـــ |لق|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهآل|ء محمد مختـــ|ر فرج | ش| 623636
يم محمد29974| د|ر |لعلوم |لم | خ|لد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|وليد مدحتـــ طه رمض|ن عبــــيد693624
ندستـــ |لمنصورهح|زم |لسيد كم|ل عبــــد |لق|در |بــــو|9|6795
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد ه|شم عبــــده حسن عيد598|54
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د|بــــ |لزق|زيق|محمود مجدى ح|مد محمد جمعه656|33
رهمحمد حس|م |لدين محمد عثــــم|ن7687|2 تـــج|ره |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفتـــحيه |نور عبــــد|لص|دق حسن رضو263537
76o798لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|يم ع محمد عبــــد |لفتـــ|ح
7o2865ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــل|ل سم محمد عبــــد |لسل|م سمرى م |لع| 
83o352تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم سليم |بــــو|لفتـــوح حسن
تـــربــــيتـــ |سيوطوق |حمد عبــــد|لرحيم مصط 536|89
نوعيتـــ |لزق|زيقه|يدى حل محمد عبــــد|لسميع حسن66|634
776o2|ري|ض |طف|ل |لمنصورهد| | سليم|ن ميخ|ئيل عبــــوده
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد مر|د |حمد محمد 893347
5|788oعلوم |ل|سكندريهي|ر| عبــــد|للطيف ح|مد عوض
6o3479ندستـــ كفر |لشيخمحمد رمض|ن عبــــد |لمنعم محمد |ليم
42696oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــسنتـــ محمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لقوى
ر عبــــد |لفتـــ25257| رهن|دين ط|رق حس ط| حقوق |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمصط محمود عبــــد| |حمد6223|8
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه عبــــد |لعزيز شعل|ن عبــــد |لفضيل شعل643737
3|9|2oرتـــ|مريم ع عبــــد|لع| |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
246oo2بــــه بــــه ع و د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مجدى و
يم عبــــد|لمع|62268 ندستـــ د |طكريم محمود حمدى |بــــر|
7o8894|تـــج|ره بــــور سعيدحمد رزق محمود بــــدوى |لعدل
44|o83| علوم كفر |لشيخأسم|ء نسيم محمد عبــــد |لر|زق عبــــد
4|2o32| ر يم ط| تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
35542oن| شفيق لبــــيبــــ جبــــره لسن ع شمس|م
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخريه|م ع محمدين |حمد989||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنورين أحمد رجبــــ قطبــــ ع|مر74|439

د|بــــ بــــ سويف|حس|م |يوبــــ محمد |يوبــــ55666
معهد ف تـــمريض بــــنه| نعيمتـــ عبــــد|له|دى عبــــد|لمنصف حسن 375|33
9o8|82 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــسمه محمد |حمد محمد
8ooo93|طبــــ |لم |ل|ء نبــــيل سيد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل |م عبــــد|لمجيد|269826
24983o|معهد ف ص بــــنه|يم|ن ع فتـــ |لهلبــــ|وى
782o55تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى صل|ح محمود محمد
6o8363كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرو|ن عبــــد |لمنعم محمود مسعد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم ن| س| ميخ|ئيل337374
|573o2ره|من|ر |لسيد مصط سيد د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىد| | |حمد عبــــد|لغف|ر طه273462
26855o |وف|تـــمحمد وحيد |لدين محمد |لزرق وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o6558د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دين| ع|دل مبــــروك مصط |بــــو يوسف
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|دى |لمهتـــدى بــــ| ح|مد |لش|ذ5579||
يم عبــــد |لفتـــ|ح عط|6|452 ر |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ |م م|
27o5o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| |م ذ مصط س|لم

Page 5061 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمر|م جم|ل ع محمد229368
|4o398تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل منصور عبــــده عطيه محمد
85o227 وف|تـــم|زن حس حسن حس ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

5|32oد|بــــ بــــ سويف|من|ر عل|م محمد عل|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|جر |يمن شو |بــــو |لفتـــوح683729
ه محمد ع|طف |سم|عيل|222348 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م

83o3o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد ف|روق محمود بــــدوى
د|بــــ حلو|ن|سلوى محمد سم محمد243535
8o9|o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لوه|بــــ مؤمن عبــــد| ص|دق
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|تـــن محمد عطيه عبــــد |لعليم |لشبــــ685772

حقوق بــــ سويفعمرو رجبــــ محمد حسن52638
4ooo26ره|أريج |حمد مح |لدين أحمد عتـــم|ن عل|م |لق|
ندستـــ حلو|نض عبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لحليم7|2369
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| غندور عبــــد|لملك شلبــــى355245
ى تـــوفيق 889286 تـــج|ره |سيوطمحمد فرج ع
33982oف |لسيد ز تـــ | |د|بــــ بــــنه|ن
تـــج|ره طنط|أل|ء صبــــ عوض |ألزرق86|479
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهنوره|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لح|فظ عبــــد 2|7544

تـــربــــيتـــ حلو|نم| جمعه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد243|4
342o39صيدله حلو|نسل محمد مصط ع |لن|ئبــــ
8o2338|نوعيتـــ |لم |بــــ|نوبــــ |سحق |ليشع عبــــد|لمسيح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م رضو|ن صل|ح رضو|ن|478626
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــه سم يوسف محمود أحمد784388
7o8749علوم |لمنصورهمنه | محسن |حمد |لسيد ن|بــــتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد س| جل|ل محمد شعيبــــ528448
صيدله |لمنصورهمحمود ظريف محمود |حمد محمد6876|7
ف حس ذ5|523| رتـــبــــيشوى | علوم ري|ضتـــ |لق|
يم |لسعد 533846 تـــ|ط|رق |حمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد عز |لدين |نور شح|تـــ847587
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طدين| محمود |حمد محمد نو|رتـــ833|62
7o7344نوعيتـــ |لمنصورهلي تـــ|مر |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح رجبــــ
23o782رهعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لرحمن |حمد د تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نن|ء محمد فوزي محمد844433
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط سلومه عبــــد|لستـــ|ر ع 2956|9
رهحمد محمد محمود |بــــو |لسعود|87|22| تـــج|ره |لق|
|2oo99إعل|م بــــ سويف محمد سعيد بــــدر|ن
حقوق |سيوطمحمد ع عمر|ن ص|لح 888928
7o9436| يم |لد|ودى |لدسو د|بــــ |لمنصوره|م| |بــــر|
يم496344 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|ميه خ|لد |حمد |بــــر|
269|o2يكل طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل محمد محمد 
ف عبــــد |لمجيد مصل ع|بــــدين86|2|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| |
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4o2557 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــسنتـــ |لسيد حسن محمد |لتـــو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى جم|ل |لدين محمد شعبــــ|ن |لح|276639

24o46تـــربــــيتـــ ع شمسخلود خ|لد حن محمد
784|o6 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لسميع محمد
7o552|تـــج|ره |لمنصورهف|رس صبــــرى محمد |حمد |سم|عيل
876oo7  تـــربــــيتـــ |سيوطكريم قطبــــ محمد بــــدوى
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لعزيز فه عبــــد|لعزيز قنديل269739
ه |حمد محبــــ عثــــم|ن محمد683568 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن
343o56ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد نبــــيل حسن محمدى |لنج|ر
د|بــــ |لمنصوره|م| عزتـــ |لسيد |لبــــر|مو |حمد|35|685
 |حه وفن|دق |لفيومع|دل مصط فتـــ صد |لسعد|وى|485|2
769o27حقوق بــــورسعيدمحمد شو سليم|ن محمد
د|بــــ دمنهور|محمود ممدوح محمد عبــــد |لرحمن |لس95|487
7757ooتـــج|ره |لزق|زيقمحمد س| جوده عبــــد|لع|ل
6o|596تـــج|ره طنط|محمود س| فتـــ فه شمس
25257oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسمر محمد محمد |لنمر 
تـــج|ره طنط|ين عبــــد |لعزيز طه سل|مه مط|وع|279|4
8o2865| |د|بــــ |لم |يم|ن طه ص|لح عبــــد|
د|بــــ حلو|ن|م|جد محمد عبــــد |لسيد مبــــ|رك6|369|
26o7o9نوعيتـــ |شمونمريم خ|لد ف|رس سيد |حمد
8o4684ش|م محمد صل|ح حقوق بــــ سويفدين| 
تـــج|ره |لمنصورهمحمود |بــــو |لمك|رم محمود |حمد |لك99|694
23|o4|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجورج مدحتـــ حبــــيبــــ بــــولس
|2o923ره|زينبــــ سيد سعد |حمد د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطبــــ|سل |مجد لبــــيبــــ جرجس  882249
4o5o5|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد | ص|لح |لسيد مر محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد |لبــــدرى ع محمد|892926
|د|بــــ بــــنه|رضوى سعد محمد |لشو|د محمد358292
7o2878ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |له|دى |لسيد محمد |لسيد شلش

إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــي|ر| حس|م |لدين |لقصبــــى |لسيد7724|
رتـــ|لبــــ حس محمود عبــــد |لر|زق45|56| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
698|9oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ديه عص|م |حمد |حمد
3||29oوف|تـــي|سم عم|د فكرى سليم|ن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o|777|معهد ف ص طنط|سم|ء عيسوى ش| |لمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود ن| محمود عبــــد |لرحمن|77532
42o745|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد يوسف |لسيد يوسف محمد مج
رهمحمد بــــدوى محمد عبــــد|لحميد222926 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق بــــنه|محمد عبــــد |لرسول عبــــد |لمجيد ع 67527|
6o649o|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد |لسيد |لسيد محمود |لحلوف
49o577|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|شيم|ء |نور |حمد عبــــد
6o4o75معهد ف ص طنط|سعيد وجيه محمود |سم|عيل عم|شه
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تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء عبــــد|لر| عبــــد|لنظ |بــــر|433|89
75458oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن ي| مصط س|لم
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |حمد جل|ل سيد محمد9888|4
ه عيد صد عيد|5696|9 تـــمريض |سيوط  م
6o9996زر|عه |لمنصورهعبــــد|لرحمن ج|د ج|د |لسيد دبــــور
رهفن|ن جم|ل ع حس ع |لضح|وى38736| صيدله |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نوره|ن ن| عبــــد |لق|در |حمد عم676638
ري|ض |طف|ل |لمنصوره |لسيد مسعود |لمهدى8|6839
479o95ندستـــ |ل|سكندريهكريم |يه|بــــ |حمد عبــــد |لحليم مبــــروك
8o3676 حتـــ وفن|دق |لم |ه|يدي صل|ح محمد خ| 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرودين| أحمد حن ع محمد8|4777
صيدله ع شمسمنيتـــ |حمد حسن |لسيد |لفخر| |334996
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد صل|ح |حمد |حمد عمرو||42|68
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء جم|ل عبــــد|لحفيظ |حمد حسن37|236
حقوق |لمنصورهم حمدى |حمد |لسيد689937

42o38رهوق محمد سيد محمود حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o9428يم محمد عبــــد |لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ج ط|رق محمد |حمد س|لم |لسطو23996|
معهد ف ص |لزق|زيقمروتـــ عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز عبــــد 724|64
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء محمد ش|فع ع 4||9|9
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود محمد عبــــد |لعظيم فتـــوح حسن679538
2588o5تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد ع زكري| جعفر 
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد س| محمد عبــــد|لعليم2958|5
وف|تـــع |حمد |نور |حمد24552| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o8622| |د|بــــ طنط|سم|ء نبــــيل ع حسن ع
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــجو |ن سل|مه سليم|ن غبــــري|ل54938|
88oo84 ندستـــ |سيوطبــــيشوى ن|در نعيم عبــــد|لنور
يم ع|بــــوه452423 ندستـــ كفر |لشيخوليد محمد ج|بــــر ح|مد |بــــر|

رهعمر سيد معوض عبــــد |لنور|2625 تـــج|ره |لق|
485o86تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد م|جد محمد عبــــد |لرسول محمد
ندستـــ |سيوطرؤى مصط عبــــد|لعظيم ق|سم 875225
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن سيد |لص| محمود|836293
ره||ء مجدى محمد محمد |لنج|ر|9|8|22 د|بــــ |لق|
234o3يم عبــــد |لق|در ع حسن رهيه|بــــ |بــــر| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره طنط|محمد ط|رق عبــــد |لحميد سليم|ن جمعتـــ448644
82735o|يم حسن يم حسن |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء |لسيد ع |حمد|339748
طبــــ |ل|سكندريهمريم عبــــد|لمحسن سعد دعبــــيس6678|5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد محمد فؤ|د حس |893594
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ محمود عبــــد |لرحمن عي498844
|35|o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمرو|ن رجبــــ مرزوق عبــــد |لصبــــور
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ري|ض |طف|ل |لمنصوره ع|دل سعد |لص|وى636895
5oo846|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريه ع خميس ع |لشنديدى
33o482|يم ف عبــــد|لقوى |بــــر| تـــ | علوم بــــنه|م
معهد ف تـــمريض سوه|ج بــــه |يمن محمد محمود 899233
246o29تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحس|م عل|ء ح|مد |حمد |لصعيدى
|5o|o8لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمد محمود محمد محمود
7o68oد|بــــ |لفيوم|ض |حمد عي مهدى

يم حش|د526396 د|بــــ |ل|سكندريه|معتـــز عم|ر ك|مل |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمتـــ ص|بــــر عبــــد|لغ عتـــريس|34243

2o879|رهحمد محمد |م محمد ندستـــ |لق|
صيدله |ل|سكندريهمنتـــ | عمرو فتـــ حسن |بــــ|ظه426497
زر|عه طنط|ص|لح |لسيد محمد |بــــو |لعط|3|63|7
4o685oن| عص|م يوسف محمود ع نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهم
4o7643تـــج|ره |ل|سكندريه ممدوح ح|مد رضو|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر ع محمد مبــــ|رك444355

يم |لدو|ن5895| رهنور| محمد نبــــيه |بــــر| طبــــ |لق|
89o899|تـــربــــيتـــ |سيوط منه حس |حمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر ممدوح عبــــد |لنعيم |بــــو ط|لبــــ483442
يم846336 تـــربــــيتـــ |سو|نحن|ن محمود |حمد |بــــر|
يف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــ|س99|223 مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــيوسف 

تـــمريض |لفيوم ف|طمه ن| عبــــد |لحميد عبــــد |لستـــ|7356
42o567 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحسن|ء رض| |لششتـــ|وى |حمد عبــــد
رهسندس محمد |لسيد عبــــد |لوه|بــــ غنيم|23847 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
32869oرهعبــــد|لرحمن نبــــيل |لسيد حج|ج عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ل|ء صبــــرى سعد س|لم ند|629544

رهمحمد عيد ع عبــــد |7|427 ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد سم محمد محمود |لبــــن|864|4|
|64624| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد | |حمد عبــــد |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىلحسن عمر محمود عبــــد|لمجيد|847275
لسن ع شمس|م محمد |حمد عبــــد |لمحسن |بــــو حس |588|4
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط ع |لسيد4|7672
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|روضه حج|زى عثــــم|ن عو|ض257366
يم422852 |ء أحمد عبــــد |لوكيل إبــــر| زر|عه كفر |لشيخإ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد شو ح|فظ محمد|2433|9

يم ط36|36 يم عبــــد|لحليم |بــــر| رهنجل|ء |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
23|o7|ف |حمد فتـــ |سم|عيل ع رهحمزه | تـــج|ره |لق|
|5o94oره| |ر مجدى مصط عبــــد |لع|ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد سعيد محمد |بــــو |لنور39||45
ره|كرستـــ |يمن |ديبــــ لوس77233| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد رفعتـــ محمود محمد |بــــو|لن328563
وف|تـــ|م|ريو محبــــ شكري ري|ض325|83 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
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8237o9د|بــــ |لم |دع|ء ص|لح تـــوفيق محمد|
تـــج|ره طنط|محمود ع محمد ع محليس492675
482o87تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |حمد محمد |حمد لولح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|سم عم|د سيد محمود93|4|3
5234o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خ|لد مصط |حمد حسن عبــــد |لمجيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر بــــدر |لدين |حمد عبــــد |لعظيم45275|
4|4o2oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر |نور محمد تـــميم |لجنيدى
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمريم محمد |حمد محمود345685
7o234|د|بــــ |لزق|زيق|نو|ل س| عبــــد |لرؤف طنط|وى مو
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جي|سم مصط محمد |حمد  4|8|92
765o|8ف ع محمد دره تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |
79o926|تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشيم|ن سل|مه من سل|مه
حقوق بــــنه|محمد ص|بــــر عبــــد|للطيف عبــــد|لع|ل 2|2622
6o6439طبــــ |لسويسمحمد يح عثــــم|ن |لمن
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمرو حم|ده |لص|بــــر ز فرج635973
9o6557 تـــربــــيتـــ سوه|ج |ده خ|لد حسن محمد
68922oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهه| |بــــو|لخ لبــــيبــــ جندى
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفدوى محمد ك|مل |حمد جيد477468
يم فه |سعد772859 لس عزتـــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
84o898تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ محمد حسن محمد

|5o47تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محمد عبــــد |لمنعم محمد
42o92| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نجل|ء عبــــد|ل عبــــد|لسل|م عبــــد|لرؤف سيد
24484oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء |حمد سعيد محمد سعد
ف عيد محمد769244 حقوق بــــورسعيدمحمود |
|2o297ى عبــــد |لسميع |لسيد |بــــر حقوق ع شمسين|س خ
27||4o| ر علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | حس|م عبــــد |لمنعم ط|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عطيه محمد عبــــد|لمنعم سعد|536947
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمود محمد محمد |سم|عيل زي|ن287393
زر|عه طنط|حمد محمد مصط ع |لرف| |429637
684o94تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــش|م عص|م يوسف يونس |لنج|ر
479o59ش|م ك|مل ز تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك 
8963o5 ين |حمد محمد |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جش
علوم |ل|سكندريهمرو|ن محمد سعد ع بــــخيتـــ477885
ندستـــ |سيوطمرن| مكرم ز|رع سل|مه |829|9
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى حس |حمد محمد5782|3
يم |لحلو5789|6 يم ش|كر إبــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإبــــر|
يم عبــــد|لحميد محمد8628|8 زر|عه |لم |رقيه |بــــر|
8|222o|يم سعيد |لسيد د|ر |لعلوم |لم |يه |بــــر|
يم463|78 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن سليم|ن محمد إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ر محمد كس|بــــ محمد27948|
43o822|طبــــ |سن|ن كفر |لشيختـــم |حمد عيد مصط |لس
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زر|عه دمنهورندى ي| شعبــــ|ن عبــــد |لجليل543585
ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ عل|ء محمد |لسيد محمد حس 479392
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  حمد محمد عي |حمد|876|88
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد خ|طر عيد خ|طر |لسيد458|77
د|بــــ دمنهور|س|ره |حمد عبــــد |لق|در معروف497664
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــه |بــــو |لمع| |لسعيد حشيش689949
684o57|تـــج|ره |لمنصورهحس|م محمد عطيه عوض |بــــو |لعط

35o99رهيوسف خ|لد شو محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يبــــ347523 تـــج|ره |سيوطح|زم سل|مه عبــــد|لغ 
ندستـــ حلو|نكريم محمد فريد محمد عبــــد|لقوى967|23
23o8|7 |ره|مصط سم ع كيل د|بــــ |لق|

58255| ش|م حس مو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء 
ل|ل|3|3479 حقوق ع شمسحمد عبــــد| |حمد ج|بــــر 
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن ح|زم حسن عويس سيد239847 ل|
م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــحمد عم|د محمود ج|د |لح |677475
48o936يم يم ع |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــه | محمد |بــــر|
يم623932  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طلند| |يمن محمد |حمد |بــــر|
يم محمد نور333669 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمرو |بــــر|
69348oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر عص|م |لبــــدر|وى محمود |لجلبــــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط سعد محمود حسن حسن272|35
تـــج|ره بــــنه|ع|صم ص|بــــر من عبــــد|لوه|بــــ منصور265843
نوعيتـــ |لمنصورهعم|ر يوسف س|لم يوسف696839
ره محمد محمود غريبــــ زي|ده2868|7 د|ر |لعلوم ج |لق|
5|56o3 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورف|يزه محمد جوده يوسف |لصف
6o4665| ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره |م يوسف عوض
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوم|ء عبــــد|لمر غريبــــ |بــــو ن| |266368
33o78o|علوم بــــنه|حمد طلعتـــ يسن |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|له عبــــد|لحكيم حسن محمد 878497
رهخلود خليل محمد خليل3|48|| د|ر |لعلوم ج |لق|
25239o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسنتـــ مجدى عبــــد|لسل|م أبــــو |لنج
يم |لدسو |حمد ع |7934|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد |لحفيظ |لديبــــ|255833
3223oo|ن| حسن |بــــو مسلم حسن عبــــد د|بــــ ع شمس|م
ندستـــ |لم |محمد ع ص|دق حس|ن 542|82
255o62تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــسمه خط|بــــ |حمد خط|بــــ 
4o422|| ي |حمد ز تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ي
يم |لحو 6897|5 صيدله |ل|سكندريهجيه|ن ن |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|نه|ل مصط عبــــد |لر|زق |م|م54735
ى جرس33454| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيتـــر ف|يز ن
زر|عه ع شمسشيم|ء ي| |لسيد |سم|عيل محمد39537|
تـــمريض |سيوط حمد |يمن رف| محمد|879434
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمريم مصط ح|مد مصط 88|35
6o9687د|بــــ |لمنصوره|مرفتـــ ط|رق يوسف يوسف |بــــو رجبــــ
8394o9زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد جم|ل |لو|عر غ|بــــه
4938o6د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن عل|ء محمد أبــــوشن|ف
وف|تـــحمد عثــــم|ن عبــــد|لمجيد عثــــم|ن||2|286 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
626248| رتـــ|ل|ء س| عبــــد |لعظيم محمد مو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ شح|تـــتـــ مو |سم|عيل عبــــد|3|5223
69242o| ه محمد مو محمد مو ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــم ك.تـــ. ف للبــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقآل|ء سعد محمد عبــــد |لوه|بــــ628728
8|6o74تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوزيد عبــــد|لفتـــ
ر محمد 477392 صيدله |ل|سكندريهندى عم|د |لدين عبــــد |لظ|
حقوق |لزق|زيقأل|ء زكري| محمد محمود994|64
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهي|سم محمد محمد ع زو|و693569
7o3396ندستـــ |لزق|زيقيوسف |لقرض|وى |حمد حسن محمد محمد قنديل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــومدين سيد عبــــد|للطيف345796

|8o25ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حمد حسن |حمد عبــــ|س عبــــد |له|دى ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
8o9655تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مريم عم|د |م بــــغد|د|2|72
63o2o4صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عل|ء ز سيد |حمد
|4oo56د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمه مجدى |لدمرد|ش محمودع
يم323563 رهيم فتـــ فؤ|د |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
رهنوره|ن  |م عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحليم78|67| تـــج|ره |لق|
رهوف|ء |حمد ع|دل |حمد5357|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o5593تـــج|ره طنط|محمد ع بــــره|م ع مو
265792| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صبــــ |م عبــــد|له|دى مر
22|o38د|بــــ ع شمس|مريم عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمتـــج
لسن ع شمس||بــــر|م ن| صليبــــ ك|مل حن||36428
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد حمدي محمد خليل||86538
ره|ف|طمه حس|ن سيد حس|ن 222245 د|بــــ |لق|
تـــج|ره سوه|جمن|ر |حمد محمد عبــــد|لل|ه 277||9
يم |م|م5245|| ندستـــ حلو|نرضوى مؤنس محمد |بــــر|
843|o2تـــربــــيتـــ |سو|نصفيه محمد ف|روق عل|م
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد عطيه سلط|ن حمد|3527|5
7576o4|ه محمد خليل محمود تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
يم259535 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحكمتـــ نبــــيل عبــــد|لرحيم |بــــر|
23o837|رهحمد ف|دى ج|بــــر |حمد تـــج|ره |لق|
4o7269د|بــــ |ل|سكندريه|رنيم عبــــد |لسل|م |حمد س|لم محمد
6o5o||تـــج|ره طنط|ندى مجدى |حمد فؤ|د محمد |لسيد
2|6o3oرتـــ|مريم محمد عمر ع قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|وق |لبــــيو منصور زعربــــ4335|4
23o994|رهر | غ|يثــــ حليم صموئيل طبــــ بــــيطرى |لق|
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يم غز| 9234|8 تـــربــــيتـــ |لم |ول|ء غز| |بــــر|
9o7735 معهد ف ص سوه|جم | جم|ل حل فخرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم محسن سعيد سيد أحمد سل|مه774869
69658o| |يم |بــــو |لعل يم تـــوكل |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ بــــر|
7749oo |ره|ريم حس|م محمد عبــــد |لرحمن ش عل|م |لق|
|75o|5 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نه|جر عص|م خ محمد حن
899|8o طبــــ بــــيطرى سوه|جع|مر محمد محمود محمد
92o528 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود صل|ح محمود محمد
9o4438 تـــج|ره سوه|جمحمود سم عبــــ|س |حمد
وف|تـــع|دل عزتـــ عبــــد |لعزيز عك|شتـــ628753 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
9||43o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد جم|ل |حمد عبــــد|لج|بــــر
2649o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمريم ي| |لبــــكرى بــــصل
8||o4oيف مصط عبــــد|لجيد حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن 
3563|o| تـــج|ره بــــنه|حمد ع|دل |لسعيد محمد ع

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر حمدى |حمد محمد944|2
22oo|4تـــج|ره ع شمسفرح حس |نور |حمد عبــــد |لغف|ر

6oo5o| د|بــــ بــــ سويف|ر| | زين |لع|بــــدين س|لم عبــــد
7o9443| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |لسيد محمود |لسيد ع
يم ع عقيدتـــ32|5|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | |بــــر|
8|o76oد|بــــ |لم |نور| طلبــــه عيد عبــــد|لحميد|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طم |م وف| سعد |لدين |لعدوى9|67|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د محمد سيد عبــــد |لو|حد43633

4oo5|6ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحرحمه محمد محمد سليم|ن
78o433تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد محمود محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد ص|بــــر محمد عبــــد |لمقصود |لفيش253993
823o42|د|بــــ |لم |ين|س سليم عبــــد|للطيف |حمد|

45o57رتـــعمرو يوسف محمد طلبــــه علوم ري|ضتـــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|حمد محمد |لبــــكرى |لمغ|ورى|336764
349o66نوعيتـــ بــــنه|بــــتـــ سيد محمد |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريهإسل|م محمد ع ج|بــــر||4|45
88|o|5 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطدين| محمد حف خلف مر
|2o634ندستـــ ع شمسم|ركو وفيق نعيم رزق
ر محمود|7952|8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفل|ء حم|ده عبــــد|لظ|
8o7436طبــــ |لم |وحيد عص|م رجبــــ فهيم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفجه|د رمض|ن محمد محمود|5|63
35o6o8رهسندس فه ع حسن د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صل|ح شعبــــ|ن |لسيد487663
2|22o5يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعمر خ|لد مصط |لسيد خورشيد ل|ك|ديميتـــ |لم
8o6425ندستـــ |لم |نرم مجدي شكري |فر|يم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |لنبــــوى |حمد |حمد |لمنش|وى694269
ندستـــ بــــنه|حمد محمود عبــــد|لع| س|لم|262556 كليتـــ 
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8o2284ندستـــ |لم |محمد عبــــد|لمنعم حل عبــــد|لمنعم
62o9|4يم سعيد ر عبــــد |لبــــ|رى |بــــر| يم ط| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــر|
وقي|سم |س|مه محمد عبــــد|لع|6|97|2 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| |حمد محمود ع شعل|ن|34526
4o4852تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|مح محمد حمد|ن عبــــد |لق|در |حمد
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطش|دى |سعد س| جبــــره  7395|9
6989o3|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء صبــــرى |لمتـــو محمد
265oooمعهد ف تـــمريض بــــنه| ع شو فريد عزبــــ
تـــمريض دمنهورلسيد حس|ن محروس سعد حس|ن|924||5
|245o6طبــــ |سن|ن ع شمسه|يدى محمد |حمد محمد
848oo8لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|بــــه محمد س|لم محمد
4o4367لس و|جدى م|ك رزق سعد  |حه وفن|دق |ل|سكندريهك
43o663عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم |حمد محمد عبــــد |لع|ل شعيبــــ

46o99|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوس|م منتـــ يح سعيد |لد
|39o|6 ف حفظ | مه ندستـــ تـــ.خ|مس ك|تـــرين | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
64o77oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد مرج|ن |لسيد غريبــــ ع
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد عم|د محروس |لش|ف62|435
رهسيل | سم ف|روق سيد|روس272878 تـــخطيط عمر| |لق|
|د|بــــ طنط|لشيم|ء حن ربــــيع حس بــــل|ل|427874
ندستـــ |سيوطن|ن |حمد |لسيد ريه28566|
د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء وجيه عبــــد | محمد شع 425547
434oo8تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه |لسيد عبــــد|لحسيبــــ ع|مر
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمود محمد يعقوبــــ |لخبــــى|452442 معهد ع| 
طبــــ ع شمسحمد ع|طف يوسف س|لم|38242|
يف صبــــ خليفه|2943| فنون جميله عم|ره ج حلو|نس|مح 
|2|68oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمرو|ن |حمد |لسيد |حمد خ|طر
7o4267| يم ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخي|سم | |لسيد تـــوكل |حمد |لغز|وي623252
تـــج|ره سوه|جع|صم |سم|عيل مرزوق |م |293|9
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد خ|لد ج|بــــر ع عبــــد |له|دى|42426

تـــربــــيتـــ |لفيومش|م ع|دل محمد عبــــد|لرحيم63983
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطندى خليفه محمد عبــــد|لرحمن  |752|9
بــــيلتـــ24|498 يم  ره|يم|ن حس|ن بــــسيو |بــــر| ثــــ|ر |لق|
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم رض| |لص|دق سيد |حمد339744
7o46o3| ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمقصود طه
4485o5| ف سليم|ن محمد سليم|ن تـــج|ره طنط|حمد |
25236o|ه |حمد شعبــــ|ن عبــــد|لجو|د د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
3546o5 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفس|رتـــ فريد عبــــد|ل مصط
476o|9نوعيتـــ |ل|سكندريهي|سم مصط محمد درويش |لدليل
ره|حمد جم|ل حسن عبــــد |لع|ل محمد|643724 عل|م |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |كرم حس عبــــد |لحميد قلقيله525775
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تـــج|ره دمنهوركريم |س|متـــ محمد ع |لقلف|ط476424
ر حس|ن |حمد حسن6|6842 طبــــ |لسويسمحمد م|
ره|ء صل|ح |لدين نص|ر شح|تـــه|89|224 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق ع شمسحمد محمود محمد محمد محفوظ|5|3479
76o665|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منيه ع محمد |حمد
834o4o|رتـــ/ري|ضتـــ|مل ع يوسف |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف منصور سليم|ن495658 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
حقوق ع شمسحمد عبــــد |لكريم عثــــم|ن عبــــد |لكريم عثــــم54|54|
يم |حمد |لشوربــــ 48734| ره|ه|يدى محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
7o94o5حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد عبــــده جمعه عبــــد |ل محمد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخه|جر |لشح|تـــ عبــــده |حمد |لر|436929
حقوق حلو|نيوسف محمد |سعد ن عبــــد |لمنعم233578
صيدله |ل|سكندريهدير خ|لد محمد عبــــد |لد|يم درويش435522
8o|922د|بــــ |لم |محمد شعبــــ|ن ع محمد|
9|543o  ندستـــ |سيوطعم|د فوزى سعيد جرجس
تـــج|ره |لمنصورهعمرو مصط محمود غ|زى شلبــــى684957
6457o2تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن خ|لد محمد عثــــم|ن |لبــــسيو عيد
7o83o4ندستـــ |لمنصورهمصط عبــــد |لعزيز مصط محمد خليل
طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر ع|دل |حمد عيد سليم|ن44|345
تـــج|ره طنط|رودين| ط|رق محمد قنبــــر239|43
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله خ|لد شح|تـــه ع6982|2
تـــج|ره ع شمسسل جم|ل يوسف ز22252|
5o4594 |علوم |ل|سكندريهف|طمتـــ رجبــــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لر
رهمرو|ن مصط |حمد |لسيد مطر332953 عل|ج طبــــي |لق|
253o96ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممريم عم|د محمد |لحد|د
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء حم|ده |لسيد عبــــد|لعزيزس|لم786454
طبــــ بــــيطري |لم |سم|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمود ع |9528|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ربــــ|بــــ شعبــــ|ن صل|ح حسبــــ |2494|8

د|ر |لعلوم |لم |محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لسل|م نص49865
تـــمريض |لم | مصط محمود عبــــد|لتـــو|بــــ حس 4|8586
44|o78علوم كفر |لشيخ|ء متـــو عبــــد|لفتـــ|ح |لحسي عطيتـــ
يل ج |لزق|زيقنوره|ن |لليثــــى محمد |لليثــــى|9|6|5 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
52o785ه صبــــرى شكرى سيد|روس علوم |ل|سكندريهأم
يم عبــــد|لمنعم |حمد356575 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |بــــر|
6o9559معهد ف تـــمريض طنط| ي|سم زينهم فريوز ح|مد عمر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى |حمد عبــــد |لحميد |لسيد|9|635
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء محمد محمد محمود|58254

4837o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندى عوض عبــــد| زي|دتـــ|
تـــج|ره كفر |لشيخحسن|ء عرفه بــــدير غ|زي |بــــو حسن439474
4o2493|تـــ عبــــد |لنعيم |حمد ص|لح تـــج|ره طنط|م
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسبــــسمه مجدى ع عبــــد|لحق4|2|26
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|66o6||رهحمد خ|لد عبــــد |لحميد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5436|oتـــج|ره طنط|شيم|ء عبــــد| محمود محجوبــــ
228o45د|ر |لعلوم |لفيوممروه خ|لد حس ع
معهد ف ص |سيوطبــــهيه ن| حسن محمد 468|88
8274ooتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكرم |حمد مصط محمود
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن و|ئل محمد محمد ع|شور765448
|2979o|رتـــ|م|ل حميده عبــــد |لحميد حميده قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــل|ء سعد محمد |لمهدى |حمد يوسف694434

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء محمد |حمد |حمد62727
3442o8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|متـــ حس محمد من

زر|عه |لفيومم|يستـــ محمود محمد عبــــد|لتـــو|بــــ89|73
68|o34ش|م محمود عبــــد |لسل|م مش تـــج|ره |لمنصورهمحمد 
حقوق |لزق|زيقخلود حسن محمد عبــــد|لفتـــ|ح|2|635
2563o|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعل|ء عص|م رش|د |لزغبــــى ك.تـــ. ف للبــــ
ر حسن |لدسو |99|69 زر|عه |لمنصورهمحمود ط|
2|353oش|م محمد حسن محمد كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ز|يد أحمد ع ع2|4449
62o365ى معهد ف ص بــــور سعيدأم ز ز محمد ع
ثــــ|ر د |ط|دع|ء محمد ري|ض حسن سليم62|695

د|ر |لعلوم |لفيومصف|ء محمد حسن عبــــد |لفتـــ|ح38498
ندستـــ |لزق|زيقعم|ر محمد عبــــد| |نور65|639
238o48رهن |لسيد محمد حس عبــــد |لوه|بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|36o96رتـــ نوره|ن مطيع فكرى مقبــــل تـــمريض |لق|
8o785o تـــج|ره |سيوطص|بــــرين |م زكري| |م
7ooo52|تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن م عبــــد |لعزيز غ|زى س|لم
78oo9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دى سعيد بــــكرى متـــو
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ س| يوسف شح|تـــه24583|
245o66|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه م|جد محمد |حمد
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ل|ء حس ص|بــــر |لطيبــــ|864246
6|8oo9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طيم ع ع |لطح|ن
|557o2علوم حلو|نمريم شكرى لبــــيبــــ د|ود

يع سليم|45233 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه|بــــ تـــوفيق عطيه |بــــو 
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ط|رق عبــــد|لعزيز |حمد|45|85
889oo9 م عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|لرحمن تـــج|ره |سيوطبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسيف |ل|سل|م حس|م محمد بــــرك|تـــ8|56|6
د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد جم|ل تـــميم منصور423|48
43o73oيم بــــدر|ن طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخفوزيتـــ محمد إبــــر|
237o|4يم د|بــــ حلو|ن|ن|دين عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز |بــــر|
348o68علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز صل
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |حمد محمد بــــ |لدين عل555|86
رتـــ م|ري| مجدى ش|روبــــيم خليل8444|2 تـــمريض |لق|
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682o|oيم حسن يسن لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن|ريم|ن محمود |بــــر|
ر سيد|379|83 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء خ|لد م|
ش|م فؤ|د نو|ر335259 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | 
43oo57طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد حس|م عبــــد|لنبــــى  |لسيد جبــــر
ر محمد مو|43572  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد م|
7o2657تـــج|ره |لزق|زيقي|سم مجدى |لسيد |لسيد حج|زى
يم حسن زيد|ن ع|مر242535 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن |بــــر|
77oo94تـــج|ره |لزق|زيقعمرو عبــــد |لجليل رشيد عبــــد|لجليل
تـــج|ره سوه|جمحمد نبــــيل |حمد عبــــد|لح|فظ 649||9
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنوره|ن عزتـــ عبــــد |لعزيز شح|تـــتـــ|5||76
7o435| تـــمريض |لفيوم يه محمد رجبــــ فه

4467o3ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حسن محمد بــــيو |لسيد
534o3يم ف عبــــ|س |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|كريم |

84oo62ندستـــ أسو|نمرو|ن حج|ج نوبــــي |سم|عيل
حقوق |ل|سكندريهحمد حم|دتـــ شح|تـــتـــ ح|فظ|9|4865
||98o4ندستـــ ع شمسجون م|جد شكرى حبــــيبــــ
|457o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد ع|دل ح|فظ عثــــم|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن |س|مه عبــــد|لعليم عرفه346237
62|42oمعهد ف ص بــــور سعيدندى ع|طف عبــــد |لجليل ع حل|وه
42o233| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|ل مجدى محمد ج|بــــ | مر
|67o6oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد مرزوق فر|ج
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن محسن محمد حس سيد|حمد|68|629
معهد ف ص |ل|سكندريهع محمد ع  |سم|عيل |لنكل|وى442||5
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه| خ|لد عبــــد |لحميد محمد صديق434453
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطرن| رأفتـــ عبــــد|لرحمن مصط  4243|9
254749| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد مهدى عمر |لجبــــي
4247o6يم سل|م تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع|دل |بــــر|
8276o2و | رش|د ر|تـــبــــ قري|قص نوعيتـــ موسيقيه قن|ف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقح|زم محمد ع ع مصط 625483
5|86o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورين|س |سم|عيل غ|زى حسن حم|د
تـــج|ره دمنهورمحمود ع عوض محمد فرج424936
28o238|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىم|زن |بــــو|لي بــــش عبــــد ل|ك|ديميتـــ |لم
تـــج|ره طنط|شيم|ء شعبــــ|ن ع|مر |لسيد |لجبــــرتـــى9422|5
ندستـــ ع شمسيوسف خ|لد |حمد محمد |لبــــن|773226
تـــج|ره |لزق|زيقبــــتـــس|م |لنعي ثــــ|بــــتـــ |لنعي |6|6324
6oo|o4إعل|م بــــ سويفرنيم |لسيد محمد |بــــويمن
24536oتـــربــــيتـــ ع شمسدى طلعتـــ حسن محمد عقل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد شعبــــ|ن |لشح|تـــ |لطنط|وى7434|7
يم8|2385 ه |حمد محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ن
|5|o47كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسندس مصط محمد محمد
7645o7كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــخ|لد |س|مه خليل عبــــد |لحميد خليل
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834o69|ه ص|بــــر |حمد |سم|عيل د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
5o28|2|ه حسن حس |حمد معل|وى تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
|2|3o7|ره |ر ح|تـــم سم |بــــو |لمع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء محمد عبــــد |لر| |بــــو|لحس 9|269
علوم بــــورسعيديه ع|طف محمود |حمد عبــــد |لمحسن||7632
27o99|| ه |حمد عبــــد|لمعز محمد |لغتـــ معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم

|9o69تـــج|ره |سيوطسعيد |حمد سعيد محمد
7o|375 تـــج|ره طنط|محمد |لسيد عبــــد |لرحيم |لسيد عبــــد
7o8628|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيمن ط|رق طلعتـــ عبــــد |لمنعم زي|دتـــ
7o274oم|م تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنور| فتـــ محمد |لسعيد محمد 
4o4293ف رفعتـــ س| ميخ|ئيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس| |
تـــربــــيتـــ طنط|حمد عبــــد |لجليل مسعد |يوبــــ|429635
785o63نده عبــــد |لمنعم |لسيد سليم|ن حقوق |لزق|زيقش|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ندى |حمد س|لم جم|ل |لدين4|2294
8|5o78تـــج|ره بــــ سويفحن|ن |مجد ز عيد
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز رسل254773
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم محمد فتـــ عبــــد|لمحسن ||49595
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقخ|لد محمود ع عبــــد|لرحمن6|6338
يم سليم|425246 علوم |ل|سكندريهمريم مصط مسعود |بــــر|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ع|دل ع مصط |لسبــــخ|وي696484

يف محمد محمود4|65| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد 
د|بــــ |سيوط| يه |حمد عطيه عبــــد|لق|در|879565
9o377o ى محمد يم خض صيدلتـــ سوه|جسه| |بــــر|
6422o2 تـــمريض |لزق|زيق محمود محمد |حمد ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف جم|ل سيد ع |بــــو |لعن 56464|
6336o3طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم خ|لد صل|ح عبــــد |لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد ع|دل محمـد |لعو محمـد مو265576
رهعمر |م عزتـــ عبــــد |لعزيز45274| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل|م محسن حسن |لشو |246944
|4o|38رتـــ|منتـــ | حس محمد حس حو|ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
562o4تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ صل|ح حس|ن |حمد

علوم بــــنه|ي|سم ع|دل عبــــد |لق|در عبــــد |لودود دي4535|6
يم خ 3442|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد شح|تـــ |سم|عيل إبــــر|
يم |لسيد |لبــــ|ش|24845| ره|ي|ر| |بــــر| د|بــــ |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يوسف محمد سيد ه|شم37426
يم محمد358628 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسد | عم|د محمد |بــــر|
حقوق بــــورسعيدحسن محمد يوسف عبــــده قنديل764348
824o65تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد |نور محمد
6276o9ندستـــ |لزق|زيقنور| طه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم
ره/ري|ضتـــلسيد ع |لسيد مصط |278|78 إعل|م |لق|
||8783|  |حه وفن|دق |لفيوميفرين| |نيس فؤ|د س|
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رهزي|د مصط ع مصط ||288| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o7639تـــربــــيتـــ طفوله طنط|إيم|ن عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز |حمد شه
4|o422ف ح|مد عبــــد |لعظيم |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يف |
ش|م مسعد محمود ع339|25 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف 
7o44||يف طبــــ ع شمسيه |لمهدى عبــــد |للطيف مهدى 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ض عبــــد|لحميد حسن ع 833829
حقوق |ل|سكندريهشعبــــ|ن |لسيد شعبــــ|ن حسن خليل6||487
9|o|3||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |وليد صل|ح |لدين |سم|عيل |لشلق
بــــي محمد238697 تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره محمود |ل
حقوق |لمنصورهمحمود صل|ح سعيد فرج 2|8937

لس ن| فوزى عز5592| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
8o8478حتـــ وفن|دق |لم |حج|زي عبــــد|لع| حج|زي ح|فظ| 
طبــــ |سيوطيوسف |بــــو|لعل| |حمد |بــــو|لعل| 876679
432o44يم محمد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود محمد شعبــــ|ن |بــــر|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه سعد محمد سعد|26965
ف |حمد |لصغ |7||22 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيتـــ |

7o7o5oر يح حس يح عبــــ|س حقوق |لمنصورهس|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل|ء عبــــد|لوه|بــــ تـــوفيق عبــــد|4|5|7
يم|47482 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه |يمن |بــــو بــــكر |بــــر|

|27oooد|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ عم|د عز |حمد سيد
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|عل|ء |لدين رض| ع طيبــــي||36|8
678o93د|بــــ |لمنصوره||ء محمود عبــــد |لحميد محمود عمر سعيد
3|77o3د|ر |لعلوم |لم |عبــــد|لرحمن |يمن محمد عبــــد|لحميد
2|4o|3يم يم خليل |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحن|ن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسرضوى |حمد عبــــد|لر|زق محمد3538|3
زر|عه طنط|رو|ن س| |لسيد بــــسط|وى عبــــد |426833
|د|بــــ طنط| |ر عمرو محمد عبــــد|لعزيز |لبــــ|جورى329725
355|3o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء س| جل|ل منصور
4|o|7|يم |بــــو ش|دى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد جم|ل |بــــر|
76594oيم عبــــد |لر| حس حميد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمن|ر |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|منيتـــ عمر محمد |لمهدى محمد |لفحل|86|34

تـــج|ره بــــ سويفيه ع|دل ف|روق ص|دق||5724
تـــج|ره |سيوطبــــر|م ن|در نتـــيج عبــــد|لمل|ك|5|8536
ه منتـــ ع سعودى|4|8777 معهد ف ص |سيوط  م
د644968 حقوق طنط|رن| س| محمد عبــــد |لحميد مج|
24786oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومزينبــــ صبــــرى سيد |حمد ع جوده
ى جوده |لسيد غنيم772427 زر|عه |لزق|زيقعل|ء خ
623o75ر م|جد |حمد |حمد مؤمن علوم ج|معتـــ د |طم|
بــــي محمد غنيم23||68 د|بــــ |لمنصوره|س|مح محمد رفعتـــ |ل
ى9|6975 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهفتـــ محمد مصط محمد |لهم

ره|حمد حف |حمد |حمد|688|4 د|بــــ |لق|
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7o7584تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر |لهجر |لسعيد محمد سليم|ن
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعمر ع حسن ه|شم3|4772
85|3o2م|م عطيه يونس كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جي|سم 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد بــــكر جمعه درديرى|258426
صيدله حلو|نخلود مصط ع معروف|887|3
علوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد| شعبــــ|ن محمد |حمد9||639
يم |بــــوعفصتـــ2252|4 تـــربــــيتـــ طنط|ي| |حمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء محمد كم|ل محمود |لبــــيك|767898
أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمد حمدى عرفه نور|لدين463|25
697o|oطبــــ |لزق|زيقمحمود |حمد |لسيد |لقن|وى |لمشد
6o789|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن رش|د عبــــد |لجو|د |لصم
يم ع||6336 معهد ف ص |لزق|زيقدير ع إبــــر|
4o2o69يم |لسيد منصور |حمد د|بــــ |ل|سكندريه|عص|م |بــــر|
92o67| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحس شح|تـــه خلف محمد
6937o9|يم |لسيد حسن سليم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيه محمد |بــــر|
ف عبــــد |لق|در ح|مد رزق62|675 تـــج|ره |لمنصورهيوسف |
2466o2|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد يوسف |حمد محمد يوسف
علوم |لزق|زيقآل|ء محمد فتـــ عبــــد |لعظيم633446
2488|o|ه ط|رق عبــــد|لسميع ضوتـــ علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
6o2654طبــــ بــــنه|محمد ي| عطيه |لصعيدى
يم مشعل|66|268 يم حمدى |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
43oo97ق|وي تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه محمد عبــــد |لعزيز |ل

ثــــ|ر |لفيوم|وليد |حمد عبــــد|لعظيم |م مج|ور96456
يم|6|8367 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــو|لق|سم ع|طف محمد |بــــر|
يم |6|6864 يم خ|لد محمد محمد |بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــر|
وف|تـــبــــر|م عم|د رزق جور |9783|| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــج|ره ع شمسيمن محمد عبــــد|لرؤف ش| |6669|2
9o2279 تـــج|ره سوه|جحم|ده صل|ح محمد عبــــد|للطيف
يم |لسيد شه|بــــ897|2| تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ فتـــ |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع محمد ع فه |لجز|ر246667
زر|عه |لمنصورهيه |لسيد |لسيد محمد |لغريبــــ|685695
2366o3يم عبــــد|لرحيم محمد تـــربــــيتـــ ع شمسن|ء |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|شيم|ء فتـــ محمد عفي 29862|
4oo824كليتـــ |أللسن سوه|جصل|ح |حمد محمد محمد
4o9278تـــج|ره طنط|آل|ء رفعتـــ رجبــــ |لسيد مر
2568o9|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــجه|د حس |بــــو|لفتـــوح |لش
8o676o|ر|ء |حمد محمد شح|تـــه نوعيتـــ |لم |لز
يم محمود محمود عبــــد ربــــه|62334 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طرح|بــــ |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لسيد عبــــد|لع|ل محمد رضو|ن|828964

يم حس |35265 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنيه محمود |بــــر|
9o4o86 معهد ف ص سوه|جشيم|ء |حمد |سعد عبــــد|لرحيم
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ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخر| | عم|د محمد مصط علو|ن64|452 معهد ع| 
طبــــ |لمنصورهي| سعد محمد ص|دق |لدسو ||8|624
7o776علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعمرو فرج ع عبــــد|لق|در

7568o3تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء مصط عبــــد |لعزيز حسن
تـــربــــيتـــ طنط||ء عبــــد|لشهيد عبــــد|لق|در محمد عليوه666|46
6oo355ر|ن تـــج|ره طنط|ع |حمد محمود ز
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عزتـــ تـــوفيق |لغز|268235
ح|ن عبــــد ربــــه عبــــد ربــــه لبــــزه4258|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهزينبــــ 
35o428|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد محمد ح|مد محمد
ثــــ|ر د |ط|ورده |لسيد عبــــده يوسف محمد698762

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عيد سعيد ج|د22979
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عم|ر جل|ل ع عبــــد |لمقصود دره||49543
497o52 ليل عيد |لحو ي  تـــج|ره دمنهوررحمه خ
785o47د|بــــ |لزق|زيق|محمد فتـــ محمد محمد

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد| ربــــيع محمد عبــــد|86596
69|82oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد عمرو رزق محمد عثــــم|ن

ش|م ع محمد ع42297 ر  لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــ|
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد فؤ|د محمود ع زيد775377
رهمريم من عبــــد|لرحيم مصط 2968|2 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميوسف فه محمد محمد |يوبــــ262473
ندستـــ طنط|محمد |حمد |نور عبــــد |لمنصف |ل 77||45
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس طلعتـــ حس |لديبــــ7|2559
تـــج|ره ع شمسح|زم |حمد |لسيد عبــــد |لعزيز26739|
6225o8| حقوق د |طحمد رض| |لسيد عط| ل|ش
4366o3|  طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنيه محمد محمد عبــــد |لجليل أبــــو

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسعيد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعزيز عطيه49765
تـــربــــيتـــ |سيوطكرستـــ | يعقوبــــ د| |ل |سكندر 4|||89
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــه رجبــــ محمد معتـــمد  882462
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد محمود حمزه حسن |لش|826|69
|د|بــــ بــــنه|مصط |حمد لط عثــــم|ن3|3535
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد |لستـــ|ر سعيد محمد بــــدوى|772929
26o995عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسمر |حمد عبــــد|له|دى نور|لدين
ف ع|دل عوض |275855 يتـــ|بــــ | رهم| حقوق |لق|
4952ooحقوق طنط|مصط |لسعيد محمد عبــــد |لغ |بــــر
9o27o4|يم تـــمريض سوه|ج  حمد ع|دل |حمد |بــــر|
5|938o|  يم عبــــد |لحميد طبــــ بــــيطرى دمنهورس|رتـــ خ|لد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|يف فتـــ |لبــــدرى |حمد 922793
8866|o حقوق |سيوطمحمود سعد محمد حس
ف محمد عبــــد |لبــــ| 478929 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |
33873oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل |حمد عبــــد|لوه|بــــ سيد|حمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره |يمن عبــــد|لفتـــ|ح خليل82|829
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8o73|9يم |حمد تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| جم|ل |بــــر|
ره|لبــــدرى يوسف |لبــــدرى |بــــو عمره|64675| د|بــــ |لق|
حقوق سوه|جرن| |حمد محمد محمد |لقر 897754
ندستـــ |ل|سكندريهعمر كريم ك|مل محمد سليم|ن8|4797
ف محمد عبــــد|682|75 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس |ر |
يم ميخ|ئيل|3|7|| رهجورج عم|د |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
692o59يم |لش|ف |بــــر ندستـــ |لمنصورهس| وجدى |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد رمض|ن محمد محمد زم|رتـــ67|462
ي498779 ند| جم|ل عبــــد|لقيوم |لخبــــ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|
ندستـــ طنط|حمد عبــــد |لعزيز محمود |لشوربــــ ||44965

علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد |كرم |حمد ص|بــــر|63765
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |لمتـــو ك|مل |لمتـــو689992
د|بــــ |لزق|زيق|حمد نبــــيل محمد |لسيد|637532

رهعمر م|مون محمد |لدسو 8|329 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o9764 ى مصط عبــــد |لرحمن مصط تـــربــــيتـــ طنط| خ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطرغده محمد مصط حمدين  882378
علوم ج|معتـــ د |طمحمد |حمد |لشح|تـــ |حمد قشطه|68636
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عص|م محمد عطيتـــ عليوتـــ|777727
يم |لسق|436435 تـــمريض كفر |لشيخيف |حمد |حمد |بــــر|
ه|ن مصط زكري| مصيل7|69|2 طبــــ ع شمسم
د|بــــ |سيوط|ند |س|مه ممدوح |لسيد647594

35o|8|يم فرح|تـــ لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد عص|م |بــــر|
4o|8o4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مصبــــ|ح عبــــد|لمنعم محمد
زر|عه دمنهورس|رتـــ مصط محمد |لسعيد |لسيد ه542882
4479|oعلوم ري|ضتـــ طنط|رو|ن |لسيد محمد |لسيد عطيه
ش|م محمد |بــــو حشيش764673 تـــج|ره بــــور سعيدد | 
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|محمد يوسف محمد طه|83492 لم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمل ج|بــــر فرج دومه|259724
6||o32تـــج|ره |لمنصورهزي|د |حمد |حمد |لوكيل
ندستـــ |سيوطعبــــد| |لحس محمد صقر255779
يم فتـــ عطيه محمد|779237 معهد ف ص |لزق|زيقيه |بــــر|
6o8272ر|ء ربــــيع محمد |لششتـــ|وى |لبــــن طبــــ |لمنصوره|لز
ندستـــ |لزق|زيقع|طف ه| طلعتـــ عبــــد |لحميد|77577
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعمر |حمد محمد عبــــد |لحليم |لحديدي697387
يف مجدى فوزى6558|| رهبــــ|سم  حقوق |لق|
9oo554| تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء محمود عبــــد|لرؤوف ع
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــند عبــــد|لستـــ|ر محمد ع ع|248699
ره|ء مختـــ|ر عبــــد |لحليم محمد||5754| علوم |لق|
|لدين ح|مد835856 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | محروس ن

رهندى شفيق جل|ل ك|مل8422| تـــج|ره |لق|
687o7|ف شعبــــ|ن بــــكري كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم| |
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3386o9|زر|عه مشتـــهريتـــ |حمد حس |لسيد مبــــروك
82|o63|د|ر |لعلوم |لم |يه محمد ذ |ديبــــ
صيدله |لزق|زيقس|ره |لسيد محمد |لدو|ش97||77
ف يون|ثــــ|ن نصيف237659 ى | ره|ش د|بــــ |لق|
5|5o66كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمن|ر خ|لد |لسيد متـــو |لسيد
تـــج|ره |لمنصورهسل|م عيد حمدى عيد مر|د|679566
286||o حقوق |لمنصورهمصط محمود محمد |لصغ قر

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد محمد ص|دق محمد|52|56
ر |لسيد |لل|وندى8792|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طدع|ء م|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه عص|م مصط ش|كر|34474
تـــربــــيتـــ |لم |صفيه بــــدير عبــــد| محمد858973
349o8o| ر عبــــد|لفتـــ|ح ع زر|عه مشتـــهر|ء ز|
45o|3oعلوم ري|ضتـــ طنط|محمد حسن شعبــــ|ن |لعدوى
4|289o حه وفن|دق |لمنصورتـــمريم |حمد حسن بــــسيو| 

يم|55264 تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء مجدى عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن حمد خلف محروس ح|فظ|894966

ندستـــ ع شمسعمر خ|لد فتـــ |لبــــكرى7598|
كليتـــ |أللسن سوه|ج  يه |حمد محمود عبــــد|لل|ه|896483
ر جم|ل جميل24366| د|بــــ ع شمس|لي ط|
64o635|رهحمد ع|دل محمد محمد طبــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسسم|ء |حمد رشو|ن محمد|9978|2
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لحكيم |لسيد 6|2585
د|بــــ |سيوط| يم|ن محمد عبــــد |لعزيز مصط |877473
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن رض| محمد ع ع حمد75|543
رى96|266 تـــربــــيتـــ بــــنه|رن| رض| جم|ل |لجو
4857o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم ع|دل عطو|ن |بــــوسيف جرجس
7724o9حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |للطيف عبــــد|لغف|ر حسبــــو| 
ف محمد |بــــوزيد |بــــوعط|528436 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |
68o8|3 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــبــــسمه عثــــم|ن حس مصط حس
36o7o2زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لمؤمن سعيد عبــــد|لمؤمن
69623oعلوم |لمنصورهحمد عبــــد | عبــــد |لجو|د |لسو|ح محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لفتـــ|ح خليل487333
68886|| تـــج|ره كفر |لشيخسل|م |يه|بــــ عوض محمد ع
ديه رف| 894588 ف ومس|حه |سيوطدى جم|ل  ك.تـــ. ف رى و

ف |حمد |لسيد52885 طبــــ بــــ سويفه|جر |
|5o256حقوق حلو|نحسن محمد حسن محمدين
علوم |لم |ل|ء محمد فتـــ محمد|9545|8
483654| يم |حمد محمد عبــــد | د|ر |لعلوم |لفيوميه |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ع|دل سل|مه عبــــد |لسل|م6827||
22o957معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسل مدحتـــ |حمد محمود |ل |د
9o8889 علوم ري|ضتـــ سوه|جند| حسن محمد جبــــريل
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حقوق |سيوط م حسن |م محمد|9|6|89
7o29|2ل يك  ندستـــ |لمنصورهمصط محمود ي| محمد خ
يتـــ|بــــ |بــــو بــــكر دي|بــــ عر|بــــى776424 نوعيتـــ |لزق|زيقم|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود جم|ل محمود محمد عليوه636399
8786o2 |حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطروم| ر|فتـــ عبــــ|س بــــ|ش
4363o6 |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |له|دى |حمد ع عطيه |لزمر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لسميع|||684
رهنوره|ن حسن |لبــــ|ز |حمد مر233284 تـــج|ره |لق|
حقوق حلو|نيف |ل عبــــد| |حمد4228|2
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مصط محمد محمد |لمل|ح9|7|35
6o99o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ منصور عبــــد|لسل|م بــــدرتـــ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسندس محمد محمود محمد259495
8|9|o7 تـــربــــيتـــ |لم |سل ر محمدنور|لدين مه
4955o4|د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد | مر عبــــد| عبــــده عبــــد
ر سعيد ن س|بــــق||34937 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد م| معهد |لصفوتـــ |لع| 
6|555o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد مصط عبــــد|له|دى |لف|ر
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رحمه |لسيد حسن |سم|عيل779989
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد رجبــــ محمد خ محمود|38|346
8o|67oتـــمريض |لم | من|ر محمود عبــــد|لج|بــــر جميل
34o929تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد|لرحمن فرج عبــــد|لنبــــى سل|مه بــــرك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسجورج ع|دل عبــــد |لمسيح غ|7928||
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يه عزبــــ محمد عزبــــ|32675|
8866o2 حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لرحمن حس
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىين سعد ع ج|د58|865
925o4o حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جف|طمه |له| يونس عطيتـــ
422o22يم |لدسو محمد مقصود تـــج|ره دمنهورحن |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|شيم|ء حس |حمد حس 9249|3
وف|محمد |حمد عبــــد|لبــــ|سط نوح سليم|2222|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
7|298|| تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد محمد عبــــد |لم|لك ع
معهد ف تـــمريض |لفيومسمر سيد محمد يوسف69393

3572o8|تـــج|ره بــــنه|لشيم|ء ح|تـــم |حمد ع |حمد
تـــج|ره |سيوطم | مجدى طلعتـــ غ| 884752
6|2o49ى رتـــ|آيه |حمد عبــــد |لحميد |حمد بــــح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه ع شمسنوره|ن |حمد حسن حس 326377
علوم |لمنصورهحمد سم محمود محمد|687898
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمعتـــز جم|ل عبــــد |لجو|د |لسيد7875||
تـــربــــيتـــ حلو|نريه|م حس|م عبــــد |لعزيز عبــــد |66834|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومط|رق جمعه سلم|ن عثــــم|ن66249
تـــج|ره بــــنه|يح ممدوح |بــــو |لفتـــوح محمد عز |لدين9|3462
علوم بــــورسعيدف|رس رش|د مصط محمد حفيله765456
8265o4تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحسن|ء حسن محمد عبــــيد
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علوم ع شمسسيف |لدين محمد مسعد محمد غنيم|32439
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسم|ء خ|لد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعليم حس 428277
63967o زر|عه |لزق|زيقسل أس|مه محمد سعيد أحمد محمد
تـــج|ره |لمنصورهبــــ| |يه|بــــ دي|بــــ بــــيو |لسيد3|6968
9o95o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن ع عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــسهيله عبــــد|لمع عطيه |سم|عيل|52756
63452o|نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمود عبــــد
639|53| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد صديق لط صديق مر

تـــمريض  حلو|نيوسف شعبــــ|ن بــــدر ع899|4
85||o4د|بــــ |سيوط|حبــــيبــــه سعد ع ز|يد
|6285o|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيه |حمد حسن سيد

8o2|2ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ه|جر ح|زم حس غيثــــ أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
4o649|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | محمد |لسيد عبــــد|لر|زق محمد|
6o4|74ندستـــ |لمنصورهحمد محمد ج|بــــر عبــــد|لجو|د |لحبــــيبــــى
يم ع سعد|636257 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
|2o825كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــم|رتـــ | عم|د فكرى شح|تـــه قلدس
5|92o4علوم بــــورسعيدل|ء خ|لد عبــــد |لمنعم ع محمد عمرو
يم|27339 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| |بــــو|لفضل عبــــد|لحميد |بــــر|
|3|8|8| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ض| محمد محمد ض|
تـــج|ره ع شمسسهيله سم فوزي |سم|عيل26466|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم حم|ده عبــــد|لسميع عبــــد|لتـــو|بــــ62248
7oo8o||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد محمد |لسيد متـــو |حمد د|ود
|54o65رهشه|بــــ |لدين مدحتـــ عزتـــ محمد حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ سيد فتـــ |لسيد حطبــــ|345584
26o3o4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم عبــــد|لنبــــى سعيد ك|مل

يم38|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|شه|بــــ |لدين عص|م محمد |بــــر|
27o24o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود محمد |لسيد محمد |لبــــل

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فوزى محمد فرج مو42472
رهيوسف محمد |حمد |حمد شبــــيكه22677| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |سيوطعبــــد | عبــــد |لسل|م محمود |لص|683|68
نوعيتـــ عبــــ|سيهسم|ء محمد حسن طه |بــــوشنبــــ||28|35
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجن|تـــ حس ميمون ع 56959

تـــج|ره دمنهور |ر عل|ء عبــــد |لحكيم عبــــد |لخ|لق 489529
6|5||oيم |حمد تـــج|ره |لمنصورهمحمد ح|زم |حمد |بــــر|
5||42oف ومس|حه |لمطريتـــس|لم |لسيد س|لم عبــــد| زيد|ن ك.تـــ. ف رى و

رهعمر |حمد عبــــد |لنبــــى |م|م مر79|4| حقوق |لق|
علوم بــــورسعيدخلود بــــدر |حمد محمد 878333
4o8793يم |حمد محمد فريج تـــج|ره طنط|سم|ح |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعص|م |لدين عمرو مصط سيد38|9|
779o52علوم بــــنه|نسمه م|جد محمد س|لم
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس| سعيد محمود حسن63759|
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علوم كفر |لشيخعبــــد |ل رمض|ن |لدسو محمد53||44
صيدله بــــ سويفه|دى خ|لد مصط بــــش |حمد53984

6o9oo2تـــى| ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم خ|لد |لسيد |لبــــ
رهندى محمد فتـــ عمر43645| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ه حمدى عبــــد |لحميد |لش|ف477486 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأم
8886o3|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  يه صل|ح نور |لدين بــــشل|وى

ف محمد فصيح27637 رهجه|د | تـــج|ره |لق|
9o4898 ندستـــ سوه|جسل ن| |لسيد مصط
ش|م |نور |سم|عيل223628 رهند|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o4746ل|ل |ليم| عبــــد |لسل|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــه 
حقوق طنط|عو محمد عو |سم|عيل |لق| 59|9|4
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررو|ن و|ئل سعد |لدين ليثــــى حس|ن 77|345
5o55|8د|بــــ |ل|سكندريه|محمود سم محمود محمد عبــــد |للطيف
8|o793علوم ج|معتـــ |لسويسمن|ر محمد عبــــد|لنبــــي ج|د|لربــــ
علوم ع شمسسل|م |حمد مؤمن فرج|34875|
بــــي ||67963 بــــي محمد |ل معهد ف ص |لمنصورهحمد |ل
معهد ف ص بــــنه|نوره|ن |م عبــــد|لكريم عبــــد|لبــــر259585
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل|م سيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد287463
5|3o8|زر|عه كفر |لشيخمحمد ج|بــــر عبــــد|لعزيز عبــــد|لقوى
ندستـــ سوه|جمحمد عط| ثــــ|بــــتـــ |بــــوضيف 764||9
طبــــ كفر |لشيخن|ء ص|بــــر سليم|ن عبــــد |لحميد شح5|4432
تـــج|ره |ل|سكندريهع |ء ع محمد |لبــــري44|427
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خديجه عي عبــــدربــــه |لسيد |لق| 277639
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لمنعم خ|لد عبــــد|لمنعم محمد77||84
84oo57يم ندستـــ أسو|نمحمد محمدنبــــيل ش|كر |بــــر|

7o|o8|تـــج|ره بــــ سويفحمد عل|ء حمدى |لسيد زيد|ن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحس|م س| عبــــده |لبــــر|وى5587|6
يم د|ود235878 رتـــ|م|رتـــ | نبــــيل |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
75|o|9 تـــج|ره بــــور سعيدفتـــ ع بــــخيتـــ ع
تـــج|ره بــــنه|مروتـــ ح|زم طه |لديبــــ357253
8o4|75|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منيه محمد محمد خليل|
9o5399 ر حقوق سوه|جسه ر|فتـــ عبــــد|لو|حد |لط|

رهعمرو ع جوده |لسيد مر|د23655 علوم |لق|
علوم |لزق|زيقيه وجيه لط عبــــد |لفتـــ|ح|776335
8|3o9||تـــج|ره بــــ سويفنجليوس |سحق بــــهلول نعيم
ره|بــــسنتـــ رأفتـــ عو|د |حمد عبــــد |8786|| د|بــــ |لق|
يم 95|884 حقوق |سيوطمحمد مبــــ|رك صديق |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقفؤ|د عبــــد|لمنعم محمد مصط 68|639
تـــج|ره دمنهوررش| حمدى عبــــد|لكريم ك|مل حس 9359|5
رهسوميه مسعود محمد عبــــد |لجو|د مسعود232695 تـــج|ره |لق|
425oo3يم محمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم مصط محمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفو|ئل عيد عبــــد |لحكم عبــــد |لعزيز225|6
28o|9|رهيم|ن نبــــيل رجبــــ سعد صيدله |لق|

يف2332|3 نوعيتـــ عبــــ|سيهحبــــيبــــتـــ |س|متـــ |حمد ه|شم |ل
تـــربــــيتـــ |لم |حس|م حسن حل عبــــد|لنبــــي858536
معهد ف ص |سو|نسع|د عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمود847396
8583o9زر|عه |لم |محمد محمد عبــــد|لحكيم عثــــم|ن
26o|45تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم عبــــد|لحميد عبــــد|لجو|د |لضلع
2485o2حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرح|بــــ سعيد ع بــــدر
756o5| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــسنتـــ ع حميد ع
45o672ندستـــ طنط| مصط |لسيد سيد |حمد خ|طر
ند|وي فريج493275 تـــج|ره طنط|مؤمن مصط رجبــــ 
6o9898 طبــــ |سن|ن |لمنصورهإيم|ن منصور عبــــد|لعظيم |لص
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــفري|ل ي| |حمد بــــدوى بــــدوى |بــــو 624364
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخشيم|ء رأفتـــ |لسعيد ق|سم799|44
يم دي|بــــ629454 يم محمد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهدير |بــــر|
تـــج|ره طنط|منه | صبــــ طه ع سليم|ن777942
77o58|ندستـــ |لزق|زيقمحمود عم|د عبــــد |لعظيم مصيل
694o53| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد يوسف رمض|ن يوسف ع

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه سيد نعيم |حمد|48828
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنو|ل خ|لد محمد عم|ره بــــدر259376
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــتـــ |حمد |لحسي |حمد32679|
8|o357تـــج|ره بــــ سويفس|مح بــــولس ش|كر بــــولس
حقوق |سيوطف|طمه ع|صم محمد سليم|ن849636
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقخ|لد عبــــد |لمحسن |حمد محمد||7823
9o4857 صيدلتـــ |سيوطمنتـــ | عثــــم|ن عبــــد|لع|ل رضو|ن يوسف
9244|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى ر|فتـــ |حمد حسن
ك.تـــ. ف صن| بــــور سعيده|جر خ|لد |لمنتـــ غ|زى585|69
د|بــــ |لمنصوره|مصط محمد مصط |لحس|ن |لحس688849
69o|||| ندستـــ كفر |لشيخحمد سم ع |لسيد ع
د|ر |لعلوم |لفيومعزتـــ |حمد محمد |لقليوبــــى349779
356o|4|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ي|تـــ |حمد |حمد |لسيد |بــــوسيف

6|48oعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفه| ن| ص|بــــر محمود
يم|48834  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد |بــــر|
68o27o يم علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحس محمد حس محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ده |حمد شعبــــ|ن رجبــــ49355|
علوم |لمنصورهمحمد |س|مه محمد حسن|68896
236o82كليتـــ |أللسن ج أسو|نمريم |س|مه |لسيد عبــــد|لمحسن محمد
6|3o67ري|ض |طف|ل |لمنصورهع|ئشه محمد عبــــد |لفتـــ|ح س|لم |لمقدم
8|392o |تـــج|ره بــــ سويفمن|ر صل|ح فهيم تـــه

2|8o8|ره|ل|ء صفوتـــ ص|بــــر سليم د|بــــ |لق|
64o866ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقر|غبــــ محمد ر|غبــــ مفتـــ|ح بــــريشه
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ره عبــــد |لقيوم محمد |م 26776 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نز
4o857o|د|بــــ طنط|يه ي عزيز عبــــد |لحفيظ عويس|
3293o6يف كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نرم حس محمود |لسيد |ل
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمدى |حمد |لسيد |لزي|تـــ449588
يم53|286 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمود ع|دل محمد رزق |بــــر|
|3|6o||ره|ء |سم|عيل يوسف |سم|عيل د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |سيوطخ|لد مصط |حمد ص|لح  |43|88
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممصط عبــــده عبــــد| دي|بــــ265489
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهي|سم حس ع رمض|ن332669
847o34علوم ري|ضتـــ |سو|نف|طمه سم |لسيد حس محمد
ه خ|لد محمد عبــــد |لحليم|63224| رهم طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء صديق خلف محمد|895649
معهد ف ص |لمنصورهم|زن و|ئل |لسيد عبــــد |لحميد طم|ن697436
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |حمد |حمد محمد446893
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشذى خ|لد محمد |بــــوبــــكر3476|2
تـــج|ره دمنهورمحمود ع|دل عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|98|495
يف247496 يم |حمد |ل ش|م |بــــر| يم  علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــر|
7o3o36|ه محمد كم|ل محمد |ل |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
878o76 ن| صبــــرى مر|د بــــولس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم
77833oندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد سل|مه عبــــد|لمقصود
48|3oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــ|نوبــــ فوزى |يوبــــ غبــــري|ل
ندستـــ ع شمسعمر محمد عيد سيد |لغمرى9233||
|66|6o|ف حل محمود ندستـــ |لم |حمد |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمريم صبــــرى عبــــد|لعزيز عبــــد|لحليم |9772|5
ف |لشح|تـــ ع عم|رتـــ|777856 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه |
ندستـــ |لم |مصط سيد ضيف |حمد387||8
وف|تـــحمد محمد عبــــد|لص|دق مصط سيد 4|2624 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
27o524 |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مع|ز محمد عبــــد |لحميد محمد ش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد ن حسن |حمد ف|يد8342|6

وف|تـــعم|د ج|بــــر عبــــد|ل طه83469 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
لسن ع شمس|سل بــــكرى عبــــد |لحفيظ بــــكرى34469|
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد مصط خ حر| 2526|5
88o477|د|بــــ |سيوط| بــــتـــه|ل |س|مه محمود|لعش |حمد
345o8oتـــربــــيتـــ ع شمسرويد| محمد محمد شعبــــ|ن
د|ر |لعلوم |لم |سل محمد حس حس حسونه222337
88|73o|تـــج|ره |سيوط  حمد عيد محمد درويش
7o666oتـــج|ره |لمنصورهكريم عص|م |لدين محمد محمود |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ س| ص|لح |سم|عيل348493
54252o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم محمود حمدى محمد |لسق
نوعيتـــ |لم |دير ن| ذ حسن6378|8
885|o5 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم مصط محمد تـــوفيق
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يم رمض|ن|432825 معهد ف ص طنط|منيتـــ نج|ح مسعد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|منه محمود فهيم عبــــد|لرحمن غ|632642
78o452معهد ف ص |لزق|زيق حس محمود محمد

وف|تـــيه|بــــ ي| عبــــد |لرسول عبــــد |لحميد4|9|4 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ندستـــ |لسويسمحمد عل|ء |لدين عبــــد |لرؤوف يونس362|76
حقوق |لزق|زيقحسن صبــــرى سعيد محمد789383
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر حم|د |حمد محمد 888957

صيدله بــــ سويفشيم|ء سيد سلط|ن |بــــو|لق|سم55842
علوم |سو|نس|ره عمر محمد عبــــد|لرحيم 237||9
2338|6| ف مصط ع |لش|ف رهحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8||2o4تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن حل ع شح|تـــه
|4o43o ر ري|ض حن صيدله ع شمسكل|ر| ريمون م|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد سم رمض|ن عك|شه92|494
49|28oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشيم|ء محمد عطيه خليل

تـــج|ره ع شمسيه|ن عبــــد |لن| عطيه عبــــد |لقوى54|26
44|o28طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنجل|ء محمد |حمد محمد

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط ص|بــــر حسن فرج73289
د|بــــ حلو|ن|وف|ء |حمد صل|ح ن| 6|465
|5o3o يم رفعتـــ حسن رهسه|م عمر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم|49|64| يم محمد |بــــر| نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط محمد سيد |حمد محمد37|232
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|روى عم|د|لدين محمد |حمد خ |77|498
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطرحمتـــ مجدى مصط محمد مصط 527642
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدنجل|ء مصط يوسف مصط 282|85
صيدله |لزق|زيقنه|د ع عبــــد |لحميد محمد محمد629635
ره|ه|جر عل|ء |لدين محمود ج|د |لكريم48528| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطذكري| مل|ك بــــولس عبــــد|لمل|ك3|8559
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقزي|د عمرو عبــــد |لكريم محمد عنتـــر446428
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع |ء عبــــد|لمجيد شلبــــى محمد ش| 263485
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس| محمد محمود عط| |46|435
ره عبــــد |لع| محمود محمد |لمل436646 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخجو
زر|عه |لم |ف|طمه |حمد عبــــد|لحكيم محمد859889
4|9467| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمنيه |حمد محمود محمد |لش|ذ
كليتـــ |أللسن سوه|جنهلتـــ ذكري| ع ش|كر346563
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورفوزيتـــ |سم|عيل عي عبــــد |لمنعم يوسف7||497
يم |حمد محمد فض|له||93||7 صيدله |لمنصورهمنيه |بــــر|
6959o|معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد |لص|وى عبــــد |لوه|بــــ |لبــــر
68966o علوم |لمنصورهمن|ل عبــــد |لجليل |نيس عبــــد |لجليل
6o|595يم محمد |حمد سعدون تـــج|ره طنط|محمود |بــــر|
ر |لسيد |لسيد معروف6686|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم م|
4o464o|يم ي|قوتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م |حمد |بــــر|
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كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننورس ن|در غ| رزق237378
9o993o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن ع|طف محمود |حمد
صيدله ع شمسعبــــد |لوه|بــــ محرز عبــــد |لوه|بــــ محرز27243|
ش|م |حمد حس 43362| حقوق ع شمسنرم 
24o5o9رهم|رل ع|دل عبــــد|لجيد جرجس تـــج|ره |لق|
6o9|68يم نور ع حقوق |لمنصورهمحمد خ|لد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقسل ص|بــــر محمد |حمد||9|78
يم |بــــو|لخ |لرف|433722 علوم حلو|نن |بــــر|
5o3454ن| محمود جمعتـــ محمود محمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
|6o95oوق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|مر|م محمد نور |لدين حسن عبــــد |لعزيز لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منه نبــــيل عزتـــ |لسيد626327
76869oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى حس صل|ح مغ|زي |لصعيدي
ندستـــ ع شمسحمد ط|رق |لسيد عبــــد|لرحمن|84|2|2
يم محمد486748 يم |حمد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
2657o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد فتـــ عبــــد|لعليم منصور
رهبــــسنتـــ عبــــد |لسل|م محروس عبــــد |لمطلبــــ26848| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ريه|م مرشد محمد ع754632
إعل|م بــــ سويفمحمد |يمن ع |بــــوعز429459

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جم|ل شعبــــ|ن بــــدوى6|893
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه رمض|ن جمعه |حمد|56946

9o5|o| د|بــــ سوه|ج|خديجه حس عبــــد|للطيف |حمد
كليتـــ طبــــ أسو|نريه|م |حمد مصط |حمد825899
6o8392صيدله طنط|وق |حمد غ|زى |لهو|رى
حقوق ع شمسيوسف ي| عبــــد|للطيف ع4774|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرضوي عبــــد |لسل|م مأمون عبــــد |لوه489978
7736|oلسن |لم |م|رى |سحق رزق | مرقص|
|2o775|ندستـــ ع شمسندرو |م رمسيس  |د
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لعزيز محمد عطيه765228
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرقيه خ|لد محمد |لسيد755373
تـــج|ره طنط|يف س| سعيد سليم|ن عبــــد |لجو494226
5o9|6| معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد جم|ل عبــــد |لعليم عبــــد |لعزيز
4539o4د|بــــ كفر |لشيخ|خلود محمد |لسيد |لقمرى
33o943معهد ف تـــمريض بــــنه| عمرو عبــــد|لنبــــى عزتـــ عبــــد|لعزيز
77965o|معهد ف ص |لزق|زيقمحمد رض| |بــــو |لعل| |بــــو|لعل
|د|بــــ بــــنه|زينبــــ محمد عطيه خليفه354333
6245o8علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعمر وحيد فتـــ عبــــد |لكريم زوين

44o2oتـــج|ره سوه|جزي|د |حمد محمد |حمد
37o42رهعبــــد |لد|يم نبــــيل عبــــد |لد|يم عبــــد |لد تـــج|ره |لق|

ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف مصط عبــــد |لر|زق ع7|758| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم عبــــد |له|دي حج|بــــ عبــــد |له74|777
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمنتـــ | عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لرحمن 5|4457
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7|3o69د|بــــ |لمنصوره|ع عبــــده |لسيد محمد ع|مر
4o7999ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــفريده خليل خليل ع مو
3337o7زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحس|م جم|ل محمد عبــــد|لحليم حربــــ
6272o5ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر س| عطيه محمد عثــــم|ن
8o|494|طبــــ |لم |مروه حسن ك|مل عبــــد
4o|742|يم وف|تـــحمد محمد بــــند|ري محمد |بــــر| معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
462266| يم |لبــــو ه حسن محمد |بــــر| علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم
77oo2|| |تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد محمد نجيبــــ |لشنو
8o8848|يم حس محمد تـــج|ره بــــ سويفلحسن |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  آمنتـــ حس زكري| تـــه|27||52
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ه|شم ع عبــــد|لحميد |249|9
يم||48899 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سم|ء محمود |حمد محمد |بــــر|
|25o|6تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ محمود س| عبــــد |لرحمن
|464o7رتـــ| |ده محمد جل|ل |سم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8928oo د|بــــ |سيوط|بــــسمه |بــــوعليم عبــــ|س محمد

5|3o8ين| ميخ|ئيل نجيبــــ عبــــيد فنون جميله فنون حلو|نف
ى محمد 54|899 تـــربــــيتـــ سوه|جخلود |حمد خ
تـــج|ره طنط|محمد قطبــــ |لسيد ع |لسيد |بــــو |لعط546426
84o546نوعيتـــ موسيقيه قن|ن|ء محمد حسن عبــــد|لجليل
692o89|ندستـــ |لمنصورهع |لمندوه |لمتـــو |لمندوه |لنج
32988oزر|عه مشتـــهررحمتـــ ر|فتـــ فؤ|د شندى محمد
7|oo36تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن ي| |حمد ع عمر
638582| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد |لسيد عبــــد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد |لسيد خلف عبــــيط762867
7o2857|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد |حمد عبــــد |لمنعم جوده م |لع| 

يم68255 تـــربــــيتـــ |لفيومر|ويتـــ وليد م |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره ع مصط جر|ده54||26
8o2656|د|بــــ |لم ||يم|ن جم|ل حسن |بــــو|لعل|
د |بــــورزق349838 تـــج|ره بــــنه|ع عص|م بــــدوى مج|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر نور حمدى محمد فؤ|د عبــــد |للطيف5496|2 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
6o4862|يل ج |لزق|زيقرو|ن محمد صل|ح عبــــد|لحميد عبــــد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
زر|عه كفر |لشيخي|ر| رفيق حمدى محمد |لق| 899|44
69o84|ه عبــــد |لحميد عبــــد |لرؤف عثــــم|ن علوم ج|معتـــ د |طم
8o|679معهد ف ص بــــ سويفول|ء ع حسن محمد

يم ج|بــــر|6964 تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد |لرحمن خليفتـــ |بــــر|
7o72|2 يم مصط مصط عج تـــج|ره |لمنصورهيم|ن |بــــر|
تـــج|ره |سيوطك|رول |نور رس ش|وول 6548|9

رهج|كل صفوتـــ معوض تـــكل|49223 تـــج|ره |لق|
7|5o59ف ع عبــــده ع سعف|ن تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد و|ئل يوسف محمد|646|77
88o299 علوم |سيوطك|رل وسيم فؤ|د جرجس
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485oo3يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م|ركو كم|ل ك|مل تـــ|درس |بــــر|
7oooooرتـــ|خلود سم |لسيد ح|مد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه | محمد محمود عبــــد |لحليم754863
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــعمرو |يمن حل عبــــد|لجو|د عبــــد|لح4847|6
د|بــــ دمنهور|عبــــد | صبــــرى بــــسيو عبــــد |لل|ه ز494769
طبــــ |سن|ن طنط|رو|ن محمود |لسيد فرج248285
4o89ooف عبــــد|لحليم |حمد |لك|شف |د|بــــ طنط|رحمه |
ى عبــــد|للطيف |بــــو|لمع| شح263522 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ ي

6o3|5علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيوستـــ | |ميل صليبــــ بــــطرس
8697o2كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسع|د محمد صبــــري محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمروه عطيه سيد حس 237863
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء |حمد سعيد عم|ره||26895
4o|o|9| حه وفن|دق |ل|سكندريهعمر عبــــد |لحميد فتـــ عبــــد |لعظيم| 
828o|3تـــج|ره سوه|جحسن|ء ع|دل ص|دق محمد
8o223||ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيمن منصور |بــــو|لحسن محمد معهد ع| 
ره|س|ندى ه| سم ز5|262| د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد سعيد محمد |سم|عيل |5372|4
طبــــ بــــيطرى دمنهورل|ء عص|م |نور |حمد |لمسي |7932|5
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد|ل محمود محمد|828883
42o6o3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد |لدسو محمد عنبــــر |لف
7oo6|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد عطيه محمد ج|د
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرحمه حسن |حمد حسن عبــــود626297
|2538oره|محمد |حمد محمد شعبــــ|ن ح|فظ ثــــ|ر |لق|
يم6||635 تـــج|ره |لزق|زيقجه|د ط|رق محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــروى وليد ع محمد|34676

تـــج|ره ج|معتـــ د |طعم|ر ح|مد متـــو |لفيو59|5|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخريه|م محمود عبــــد|لمنعم محمود حسن د5|4379
54322oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروتـــ محمد عبــــد |للطيف تـــميم 
32449o|تـــج|ره ع شمسحمد حم|ده شعبــــ|ن عبــــد|لخ|لق
تـــج|ره كفر |لشيخزكري| س| محمود |سم|عيل9949|4
449o98يم جمعه عبــــد|للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|آم| |بــــر|
7o6747ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسعيد عبــــد |لحميد |لسعيد
755o5||علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم صل|ح حس |حمد
9|o67o حقوق سوه|ج |ر محمد محمد سليم|ن
تـــج|ره سوه|جم|ريه عل|ء |لدين حموده محمد  898382
 |حه وفن|دق |لفيومكل|ر| مجدي عطيتـــ حن|||322|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعمر ع|دل |سم|عيل عبــــد|لحميد |سم339347 معهد |لصفوتـــ |لع| 
49665o |لسن |لم |مريم محمد عبــــد|لعزيز عرفه |لعلق|
7o3843|يم ع ع|مر يوسف ندستـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
63o|75| رهحمد ثــــروتـــ عبــــد |للطيف عبــــد | عل|ج طبــــي |لق|
8|o346معهد ف ص بــــ سويفخ|لد ك|مل محمد ك|مل
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خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسل |حمد حسن محمد9||233
4859o5يم |حمد محمود |لجز|ر د|بــــ دمنهور|جه|د |بــــر|
رهعمرو نبــــيل ص|بــــر محمود725|22 تـــخطيط عمر| |لق|
د|ن897|76 يم محمد و يم محمد |بــــر| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسبــــر|
76o982تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسشيم|ء |لغريبــــ |لدسو محمد
76o8|9|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يم|ن ط|رق مهدى أحمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرن| عبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف بــــدوى693798
حقوق بــــ سويفمحمد ربــــيع ع|شور |سم|عيل6647|8
43o332تـــ رمض|ن محمود ضيف تـــمريض طنط| سم

7o|5|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمصط |حمد مصط عيد |حمد
م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــ|حمد عبــــد |للطيف محمد |لسعيد |بــــو678668

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه سيد ع فه 59266
ش|م محمد محروس محمد عبــــد3458|2 رتـــ|ندى |حمد  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لحفيظ تـــه| عبــــد 37854|
||5o3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن|ن سعيد |لص|وى سيد
4|83o8تـــج|ره كفر |لشيخمؤمن |لسيد سعد خ |بــــو|لجريد
437o95| ه محمود عبــــد |لحميد محمد ي نوعيتـــ كفر |لشيخم
ره|حبــــيبــــه تـــه| سند عبــــد |لجليل659|3| د|بــــ |لق|
45o459ندستـــ |لم |محمود طلعتـــ |حمد |لزي|تـــ
نوعيتـــ عبــــ|سيهدير |يمن عبــــد |لحفيظ عبــــد |لفتـــ|ح|6766|

|6o49ش|م عطيتـــ عوض إعل|م بــــ سويفم|ي| 
يم689697 تـــج|ره |لمنصورهندى محمد رض| |حمد طه |بــــر|
يكل325569 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ عبــــد| عبــــد| محمد 
8|934oد|بــــ |لم |رح|بــــ س|مح ك|مل صل|ح|

44o9oيم بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نح|زم خ|لد سيد |بــــر|
ره|سل عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز239332 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر عبــــد|لستـــ|ر شبــــل |بــــو|لحمد256837
26o989صيدله طنط|ريه|م رفعتـــ محمد عبــــد|لحميد
6282o7|رتـــ|يم|ن جم|ل سيد مصط محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه ع شمسحمدى |حمد يوسف حسن8|2429
8|66o9|د|بــــ |لم |حمد ن|دي ع محمود|
4o6686د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر مدين محمد عبــــد|لعزيز
ى يعقوبــــ فوزى بــــخيتـــ ||8992 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىش
776o28د|بــــ |لزق|زيق|دين| محمد |لسيد محمد
|394o2رهمروه ن| عبــــد |لر|زق خليل حقوق |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|لسيد ف|يز عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز |692892
5o|328علوم |ل|سكندريهبــــطرس طلعتـــ شجره ج|د|لكريم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد خلف محمد محمود99|4|8
4o2455تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى محمد |حمد عبــــد| عمر
صيدله طنط|ل|ء ط|رق سعيد |حمد محمد |لق| 427868
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|زي|د |يمن عبــــد|لمنعم عبــــد||48|25
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348o6|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد |حمد عبــــد|لمؤمن |لكم|ر
يم سيد54|45 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيدتـــ سيد |بــــر|

ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسك|رين جرجس حن| بــــسليوس22322|
7766|o| طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لحكيم محمد من
88oo89  علوم ري|ضتـــ |سيوطف|دى عل|ء |لدين كم|ل صبــــره
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لجيد7|6939
4o476oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد سميح عبــــد|لر|زق ع |لعج
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقأم| محمد زين جبــــر مبــــ|رك|443|6
تـــج|ره دمنهورمروتـــ فتـــ ح|فظ |سم|عيل476843
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمود |لجمل493463
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد عل|ء سعيد سل|مه نوفل|772456 ع.
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عبــــد |ل مسعد عبــــد |ل |بــــو 868|45 معهد ع| 
يم478979 ندستـــ |ل|سكندريهكريم محمود فوزى محمد |بــــر|
879o|9 معهد ف ص |سيوطنرم محمود حسن ع
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمن|ر مجدي محمد سعيدعبــــد |لصمد44|524
يم |ل|سكندر434454 يم محمد |بــــر| علوم طنط|نجوى |بــــر|

27|9oتـــج|ره سوه|جن|دين محمد |لبــــدرى عبــــد |لر|زق
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط ن| محمد ع262339
|5o562|يم سيد محمد |لسعيد محمد رهبــــر| حقوق |لق|
ى محمد 629492 طبــــ حلو|نيف محمد عبــــد|لنبــــى خ
7|3|75| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنس محمد محمد محمد من
6872o9حقوق |لمنصورهزي|د عوض ع عوض زغلول

37oo4|رهبــــ|نوبــــ سعد حن| يعقوبــــ حقوق |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم عبــــد |لحميد |لسيد محمد عبــــد |686624
485oo7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط |حمد ك|مل ع محمد منصور
حقوق |لزق|زيقسل|م محمود |لسيد عبــــد|لحميد|784656
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىغ|ده ن |لدين محمد فتـــ 825827
يم شو ي|قوتـــ عبــــد |لع676|6| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور|ن |بــــر|
26o2||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مروه عبــــدربــــه عبــــد|لنبــــى مطر
تـــمريض بــــنه|لبــــ خ|لد |لسيد محمد حس 645749
ش|م يح |حمد783|5| رتـــ|بــــسملتـــ  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ش|م عبــــد| عبــــد|لمعز9|8459 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد 
9o4||3  عل|ج طبــــي قن|نوره|ن ن| عط| | محمد
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لبــــ|سط ع|32875
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طن |م تـــوكل حريز44|7|6
نوعيتـــ |لزق|زيقمل |سم|عيل محمد حسن|782398
تـــج|ره |سيوط  حمد صل|ح من |م |724|88
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر رض| زكري| ع ي689655
تـــج|ره |لمنصورهعم|ر ي| شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح |لعزبــــ695996
|2o|2oفنون جميله فنون حلو|نك|رول |يه|بــــ مر|د قلتـــتـــ
8479o7معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد ربــــيع محمدين ح|مد
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5o7863د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محروس |حمد عبــــد |لغف|ر
||926oوف|د |نه صفوتـــ عي بــــسك|لس وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
9|oo69 معهد ف ص سوه|جشيم|ء صفوتـــ |لسيد |م
92o884 معهد ف ص سوه|جمصط محمود |لسيد محمود
8o433|نوعيتـــ |لم |جه|د محمد |حمد ص|دق
64o679علوم |لزق|زيقحس|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخع محمد ع محمود |لسكرى453292
5o5868يم شو عبــــد|لسل|م ص زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|لفتـــ مسلم ديبــــ|ن سل|متـــ|783545
476oo| |ف محمود |لنعم وز محمد | |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف
ر محمد عفي ع |لنج|ر|339446 صيدله طنط||ء م|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سع|د محمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد |357297
6o4299|ندستـــ بــــنه||حمد محمود ع جح كليتـــ 
433o53معهد ف ص طنط|يتـــ حمدي عبــــد |لمجيد |لسيد أبــــو قوطتـــ
2|949oد|بــــ بــــ سويف|ه|يدى منصور حسن نص|ر منصور
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نصل|ح ع|دل عبــــد|لحميد مو637739
طبــــ |ل|سن|ن |لم |حل|م جم|ل محمد حس |8|53|8
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود سعيد محمد محمد أبــــو |لحسن523826

42o2|د|بــــ حلو|ن|ريه|م |حمد صبــــ عبــــد |لنبــــى
755o38 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لسميع عبــــده حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد| | س|لم جميل س|لم|34223
8o2922د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر عبــــد|لبــــ|سط سيد |لص|وي|
44|6o6ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق |لمعتـــز بــــ| |لسعيد |بــــونعيم
5o4649علوم |ل|سكندريهف|طمه |حمد ع عثــــم|ن |حمد
|49o89تـــج|ره ع شمسي|ر| محمد سيد حسن
4293o9| تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء |حمد محمد حو|ش عي
323o4oرهم حربــــي مبــــ|رك محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
268o46|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لحميد عبــــد|لفضيل حبــــيبــــ
47885oى كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد حمدى محمد فه |لسيد |لح

ين عبــــد |لعزيز محمد سل|مه|6856 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومش
88865o معهد ف ص ري|ضه |سيوطسيد مختـــ|ر سيد حسن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سم|ء محمد |حمد فؤ|د ع |بــــو|لخ 345748
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومعبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد ط|حون2||246
د|بــــ دمنهور|ي|سم |حمد سعيد فرج45|7|5
668o5 حقوق |لفيومنريه|ن ن| جمعه |م

682|77| د|بــــ |لمنصوره|منه محمد مصبــــ|ح |لبــــسطوي
تـــمريض |لمنصورتـــ وف|ء عل|ء |لدين محمد سليم|ن عي5||2|7
679862| طبــــ |لمنصورهحمد عبــــده |حمد عبــــد |لع|
يم3479|3 لسن ع شمس|فريدتـــ محمد عبــــ|س |بــــر|

يم255|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نريم نبــــيل حسن |بــــر|
49o34oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن عص|م محمود محمد |لزي|تـــ
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ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــند| حس عبــــد|لحميد محمد خ 927|27 ك.تـــ. ف للبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء رض| صل|ح عبــــد |لجو|د|65349|
علوم |سو|نحمد مغربــــي سعد |حمد|834832

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممنيه زين |لع|بــــدين محمد عبــــد |لنبــــى |6426
69752o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |حمد محمد |لغريبــــ عبــــد
معهد ف ص بــــ سويفتـــوم|س جميل فوزي جرجس|223|8
د|ر |لعلوم |لم |محمد صل|ح عبــــد|للطيف عبــــد|لع|ل 894874
46o|33|علوم بــــورسعيد|ء فؤ|د ج|بــــر عبــــد |لغ زقزوق

62o66ر ج|بــــر جوده |م|م تـــربــــيتـــ بــــ سويفط|
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو محمد ف|روق عبــــد|لخ|لق مصط 529272
ى محمد424|35 نوعيتـــ عبــــ|سيهلي محمد محمود بــــح
رهصف|ء قطبــــ عبــــد ربــــه محمد حبــــسه428397 د|ر |لعلوم ج |لق|
44694oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سعيد سيد |حمد |حمد عبــــد |لق
64259o|تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عبــــد|لخ|لق |حمد محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|صم |حمد حسن ع27|82
52o83|تـــ |بــــو|لخ رجبــــ محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم

يم محمد محمد عبــــده |لهندى764477 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدكريم |بــــر|
4o3692|ف |حمد حس ف|ضل حقوق |ل|سكندريهحمد |
44438o يم حس يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم عم|د |بــــر|
علوم بــــنه|سم|ء عبــــد|لوه|بــــ |لسيد عبــــد|لمع263543
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود خميس |لسيد خ 35|||5
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمريم محمد |حمد يوسف979|5

|محمد لي ك|مل سليم864582 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
9oo23| طبــــ بــــيطرى سوه|جمصط محمد مصط |لسيد
يم محمد479754 ف سيد |حمد |بــــر| ندستـــ |لم |محمد |
ه عبــــد|لمنعم زي|ن سيد|838855 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
84o874|كليتـــ طبــــ أسو|نيه محمد بــــكري |حمد
ف سيد عبــــد |لحميد سل|مه62762| رهط|رق | تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط|مروه رمض|ن محمد عبــــد|  882429
642o52|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد محمود
8|3o85|طبــــ |ل|سن|ن |لم |حمد معروف ك|مل يونس
9o62o6| علوم |سيوط حمد جم|ل محمد مو
4o55|3تـــج|ره |ل|سكندريهمريم وليد مصط  حج|زى
77434oيم محمد مسلم تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عم|د |بــــر|
24o93oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حسن محمد عبــــده ع
يم محمد محمد ع8553|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| |بــــر|
8o59||تـــربــــيتـــ |لم | ع حسن محمد
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمود محمد عبــــد|له|دي محمود |لرمسي476976
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه| محمد حسن محمد حميده444364
5o7o5o زر|عه كفر |لشيخس|رتـــ محمد |حمد محمد مد
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد شح|تـــه محمد محمد |بــــو|لهوى436286
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|259o7رتـــ/ري|ضتـــ|حن حسن م |لم|لح قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عي محمد حس|ن محمود|68|64
69o747|ش|م فؤ|د ن |لمغ|زى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ل|ء 
حقوق |لمنصورهآل|ء عبــــد |لفتـــ|ح مصط |لف |63|44
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | خ|لد محمد حس |ل|شقر683577
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمد عي محمد |حمد4546|3
7o4682ندستـــ |لمنصورهعزتـــ وليد عزتـــ مو عبــــد |لحق
|378o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف عل|ء عزيز محمد
|382o2د|بــــ ع شمس|مصط رأفتـــ محمود عبــــد |لسل|م
92o9o6 تـــج|ره سوه|جمصط س| |حمد ش|فع
69o3o6|ه ع|دل بــــدر|لدين حسن تـــمريض |لمنصورتـــ م
886o84 تـــج|ره |سيوطنه| طلعتـــ لويز جرجس
4o86o4|ل |د|بــــ طنط|ي|سم ممدوح مصط 
635o77|يم نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء وليد عبــــد|لو|حد |بــــر|
وف|حمد ص|بــــر |حمد فؤ|د |حمد |لحج|344286 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل ربــــيع رمض|ن فرج|825288
تـــمريض أسو|نع|يده سيد عبــــد|لحميد محمد ع |84522
يم |لن 444929 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد سعيد |بــــر|
6949ooمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد خ|لد محمد عبــــد |له|دى محمد
4|o866تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لبــــ ول|ء محمود فؤ|د
تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء |بــــوبــــكر ص|لح |حمد7|23|8
7o9684|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد ع |حمد محمد |لسعيد| 
طبــــ |لزق|زيقمريم عبــــد |لحميد محمد عبــــد|لحميد مطربــــ784597
89o4|9 تـــمريض |سيوطثــــ|بــــتـــ حمدى ثــــ|بــــتـــ مصط

تـــمريض |لفيوم من|ر محمد سيد سلط|ن72462
76o42||معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعمرو |حمد محمد |حمد عبــــد
64o854|ندستـــ |لزق|زيقم محمد محمد حس عو|د
ف محمد عبــــد |لق|در|769724 د|ر |لعلوم |لم |منيه |
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مجدى |حمد محمود سليم4|4849
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود خ|لد محمود |لنفي257557
5o7755|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنيه حسن ع حسن |لسيد زوق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممل حس مصط ج|دو|5|2688
تـــج|ره بــــور سعيدحمد جم|ل محمد عوض كسح|764329
رهروضتـــ |س|مه عبــــد | عثــــم|ن48658| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
345o96لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مريم رجبــــ بــــدوى شح|تـــه ع
|22o|5| ين وليد محمد فتـــ أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
يم |حمد|24634 ره|ل|ء محمد |بــــر| د|بــــ |لق|

345o|9|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عبــــد |لق|در |لمر فرج
2|9o99|تـــج|ره ع شمسحمد محمود عبــــد|لمحسن محمود
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحس|م |لدين محمود فتـــ محمود محمد |68838
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ي| ع ر|غبــــ22229|
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يم محمد |لحريزى|765869 تـــج|ره بــــور سعيدن |حمد |بــــر|
42o245|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عد تـــوفيق محمد حسن
ه ي| |لديد|مو ع متـــو6|7827 د|بــــ |لزق|زيق|ن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرون|لدو وفيق فخرى عبــــد |لنور رسن765389
7o6669د|بــــ بــــ سويف|محمود عل|ء |لدين محمد |حمد |لش
حقوق |ل|سكندريهمرو|ن عبــــد |لرحمن محمد حسوبــــه424458
|269o6د|بــــ ع شمس|محمد يوسف |سم|عيل محمد سم|حه
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف |حمد جم|ل |لدين محمد حسن27928|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسك|رول |س|مه عري|ن جرجس228833
ره|م|رين| مجدى عبــــد |لشهيد عط| |55586| ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء ن| عطيه سليم|223696
رتـــصف| مدبــــو محمد سل|مه325839 علوم ري|ضتـــ |لق|
7668o6 تـــربــــيتـــ |لعريشسل|م |س|مه مصط ن |لدين حسن
6|3o94تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــسنتـــ عطيه عطيه جمعه
36o73||كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمينتـــ حس عبــــد| |لششتـــ|وي
6935o9 د|بــــ |لمنصوره|دين| نبــــيل |لحسي محمد |لحسي
2358o2يف محمد عبــــد|للطيف تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| 
معهد ف ص |سو|نمن|ر ر|فتـــ |حمد تـــوفيق843862

7o886يم يم مكرم |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفرحمه |بــــر|
ر |م عل|م|77295 معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد | م|
|د|بــــ طنط|كريمه حسن محمد |لغلبــــ|ن22|4|4
357588| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد مصط محمد ع

وف|تـــيح ط|رق م |لدين عبــــ|س62|6| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o3975زر|عه |ل|سكندريهعم|ر عبــــد|لرحمن مر عبــــد|لرحمن
3|7o8|تـــج|ره ع شمسندى مدحتـــ محمود محمد مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء |حمد كم|ل عوض|758328
صيدله ع شمسمريم ي عبــــد|لحميد محمد8655|3
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرحمتـــ محمود نوح حم|دتـــ عبــــد |لمنعم|48543
د|بــــ كفر |لشيخ|منتـــ |  مصبــــ|ح  بــــهج|تـــ محمد  مصبــــ9289|4
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطدين| ثــــ|بــــتـــ محمود ثــــ|بــــتـــ |432|9
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | محمد محمد عبــــد |526286
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد |لدسو محمد عبــــد|لمجيد|844255

35o88رهعبــــد |لجو|د عبــــد |لكريم رمض|ن سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر |حمد خميس حموده حسن475889
معهد ف ص بــــنه|ع صبــــرى ع ر| 267785
2|44o6د|بــــ حلو|ن|نور| وسيم محمد بــــه|ء |لدين حسن يوسف
7o7726يم نبــــه|ن ره/ري|ضتـــكريم محمد |لمهدى |بــــر| إعل|م |لق|
زر|عه دمنهورمحمود مصط محمد محمد خلف |2234|5
طبــــ |لمنصورهحس|م |لدين جمعه عط| محمد |حمد675733
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م نبــــيل غريبــــ صفه|86|247
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر جل|ل سيد |حمد محمود |لسعد 253932
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د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عبــــد | عبــــد |لحق عبــــد|لمعبــــود777853
علوم ع شمسحبــــيبــــه حن عبــــد |لل| عبــــد |لرحيم38698|
8o5433د|ر |لعلوم |لم |ه|جر رض| محمد |بــــو|لليل
9o33|7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج يم|ن فوزى حس عبــــد|لحليم
تـــج|ره سوه|ج حمد شو حس ع |2649|9
62o|9oتـــج|ره ج|معتـــ د |طحن|ن عبــــد |للطيف محمد |لد|ودى

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |حمد حس حسن محمود83965
حقوق |ل|سكندريهحمد حن |حمد محمد |لجندى|492523
طبــــ حلو|ن|ء مر محمد |بــــوش|مه|269353
76428oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع محمد ع متـــو |لن|دي
828oo8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديبــــسمه ممدوح ص|بــــر حف
د|بــــ |لمنصوره|منه | |لسعيد محمد |لسعيد |لنقري 685443
5o3o|6|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنتـــص|ر ج|بــــر عبــــد |لبــــ|ري عثــــم|ن
ندستـــ كفر |لشيخيوسف |لسيد مصبــــ|ح عبــــد |لعزيز452424
5o78o3تـــج|ره طنط|صف|ء زيد عبــــد |لر| محمد
ندستـــ ع شمسسل|م ع سيد بــــغد|دى قرق|ر|54287|
تـــج|ره بــــنه|كريم محمد عبــــد|لر|زق محمد334439
6322o2معهد ف ص |لزق|زيقربــــ|بــــ ط|رق محمد |لتـــه| سيد|حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م خ|لد محمدى |لسيد|98|328
687o6o كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرحمه عيد عبــــد |لبــــ| |سم|عيل |لخف
ندستـــ كفر |لشيخعمر خ|لد محمد عبــــد|لمقصود |لبــــسطوي35|453
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع ع|بــــد ف|يد عبــــد |لفتـــ|ح ف|يد4|6793
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمد يح أحمد478678
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود خ|لد بــــدوى |بــــو|لمجد258687
|35762| رهمنيه محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد | حقوق |لق|
6|8776| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| محمود |حمد |بــــو عي
6o5o36صيدله حلو|ننور|ن تـــ|مر محمد عبــــد |لمع طم|ن
حقوق طنط|محمد محمد |حمد عبــــد |لحميد |لريس5387|4
4o485oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د خ|لد حل |سم|عيل يوسف

يع29245 يم |بــــو رهعمر عرفه |بــــر| علوم |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد بــــدير محمد ع 5|3242
33o873 علوم بــــنه|رؤى ح|زم عر|بــــي حس
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء عص|م |لمر عبــــد |لعزيز |لمر34||62
8868o8| معهد ف ص |سيوط يه محمد عبــــد|لعظيم مو
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد ط|رق صبــــ محمد خلف262258
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم رفيق مرج|ن ر|غبــــ986|43
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|له |يمن فتـــ محمود |لك|شورى8|6943

ر|ن|47265 رهسم|ء عم|د عبــــد |لمنصف ز حقوق |لق|
حقوق |سيوطعبــــد|لل|ه فتـــ عبــــد|لل|ه محمد 889424
يل ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن رفيق سيد |حمد سيد |حمد 492792 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
 |حتـــ وفن|دق |لم |خ|لد محمد عبــــد|لحفيظ خ|لد  888995
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|34o7oد|بــــ ع شمس|يثــــم محمد عبــــد |لعليم محمد
وقحمد عص|م حسن محمد عبــــد ربــــه|332888 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
6964o4معهد ف ص |لمنصورهمنه | محمد |حمد محمد |لن|دى
76592oيم حسن عبــــد |لصمد كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدس|ره محمود |بــــر|
يم ع سل2|6372 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد |لسيد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهدع|ء من عبــــده مر |بــــوعج 4369|5
6o75o7|نوعيتـــ فنيه طنط|ل|ء ن| سليم|ن |بــــوسعدتـــ
754o53|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه جل|ل |لسيد |حمد زيد
43528o|ه جبــــر عبــــد |لرحمن |بــــو |ش د|بــــ |ل|سكندريه|م
4o8669تـــج|ره طنط|خلود محمد محمد ع رمض|ن
تـــج|ره |لمنصورهمن|ر محمد س| سيد محمد ص|بــــون678522
يم سعد أحمد |لششتـــ|وي|75|449 ندستـــ طنط|حمد إبــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورم|ريتـــ نظ يوسف ج|د |7295|5
7o6447تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء سعد عبــــده عبــــد |لمقصود |حمد
ندستـــ |لم |محمود |حمد دردير |حمد8|352|
2|53o9ره|م|رتـــ | |يمن ف|ئق شح|تـــه د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيمن ح|مد محمد لط س|لم|638622
ره|محمد عبــــد |لمحسن ص|دق محمود45827| د|بــــ |لق|
263o4oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدع|ء |س|مه |حمد بــــل|بــــل

5238oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حبــــيبــــتـــ سعيد |حمد محمد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــوق محمود غريبــــ عبــــد |لسميع759745
يف مهدى |م|م حس مليك|327|2 تـــج|ره ع شمسرو|ن 
حقوق |سيوطمحمد شعبــــ|ن محمد محمود 663|89
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهثــــ|ر حس|ن عبــــد |للطيف عوض||68524
د|بــــ |سو|ن|د | محمد |لسيد عبــــد |لخ|لق |لرف249664
844o95لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمد صل|ح محمد مر|د
6296o4تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء صبــــ سعيد محمد محمد
تـــج|ره طنط|لسيد محمد ذ سند |لطويل||43366
42oo83|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | رض| حم|يه مسيحه حن
46562oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع محمد ع محمد كريم معهد ع| 
69o973يم عبــــد |لعزيز |وى |بــــر| زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمه| |لمع

ره|منه | محمود عبــــد| عبــــد|6|446 د|بــــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقحمد فتـــ مصط محمد حسن|695937
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عبــــد|لمنعم محمد عفي عطوه264358
2|4|oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد محمد حن محمود محمد|
ره|يه خميس د|ود عبــــد|لر|زق|269332 عل|م |لق|
ف |لسيد سليم|ن سليم779539 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى |
84o|32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر تـــوفيق |حمد |لبــــ|جوري
يم |نس فو|ز337282 |د|بــــ طنط|نور |لدين |بــــر|
|6o79|| وف|تـــحمد محمد فتـــ عبــــد |لغ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|2o645وف|تـــي طه جمعه عويس عويس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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يم فتـــ |حمد خورشيد9||684 نوعيتـــ |لمنصورهرحمه |بــــر|
42592oد|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمد ج|بــــر عبــــد | عبــــد |لعليم
6o44|3|تـــج|ره طنط|كريم عص|م كم|ل محمد و
777o35|ر عبــــد |لحفيظ عبــــد |لسل معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن م|
تـــمريض ع شمس حمد محمد |حمد محمد عبــــد|لح|فظ23|325
ره|نوره|ن سيد شح|تـــه شح|تـــه45975| د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسعبــــد|لو|حد عط| عبــــد|لو|حد عط|353454
معهد ف ص |لمنصورهدع|ء محمد عبــــد |لحميد |حمد شلبــــ|يتـــ8|6874
تـــج|ره ع شمسم محمد |م |سم|عيل|9|3534
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ع |ء ع|دل م |لدين عمر محمد638433
ل|ل5388|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طروتـــ|نه ط|رق ف|روق |حمد 
تـــربــــيتـــ |سو|ننشوي عبــــد| ز| ف|م845348
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد ش|مل محمد |لسيد |لشح|تـــ442284
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه |حمد سعد |حمد  |د|439952
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوري|سم عص|م عبــــد|لعزيز |لششتـــ|497546
يم ه| |سم|عيل حسن ف|رس36|346 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء عبــــده سعد حس |8|8957
يف عيد ع حس 238869 رتـــرقيه  علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سيف |لدين عمرو حس |لسيد نجم7|4753
تـــج|ره بــــ سويفه|يدي |سحق ك|مل عبــــد|لمل|ك2588|8
زر|عه ع شمسزينبــــ محمود سعيد عبــــد |لمجيد79|55|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد | |حمد ع عبــــد |لرحمن455673
|لسن |لم |رضوى يح مهدى محمد مصط 485434
543oo4تـــج|ره دمنهورن محمود محمد |حمد |لزعم
تـــج|ره طنط|ع عبــــد |لرحمن |حمد ه|رون عز|م2999|7

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود سيد عبــــد|لوه|بــــ |حمد|6258
7o8536تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود فرح|تـــ مبــــروك رضو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن عبــــد | فؤ|د سيد عبــــد |679745
ي نوري سيد25|839 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن بــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عبــــد|له|دى |حمد محمد||22692
|د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ سعيد ح|مد س|لم محمد حموده332593
|25o4oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن |يمن |حمد محمد حج|زي
ي حليم صليبــــ2|8574 زر|عه |لم |مو خ
ر سم ج|بــــ |6355|| تـــج|ره بــــنه|مونيك| م|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء مجدى محمد محمود|755426
4|8o67نوعيتـــ كفر |لشيخن|ديه ط|رق عبــــد|لرحمن سعد |حمد
338o4|حقوق بــــنه|مصط ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لغز
6o36ooلمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|رنيم محمد ع|طف |لشيخه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدع محمد |حمد عبــــد |لرحمن |لزي|تـــ762534
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأحمد حم|ده ك|مل س|لم442449
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود ه| |لسيد |حمد محمد متـــو442322
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9o|993|يم |لسيد مهر|ن كليتـــ |أللسن سوه|ج مل |بــــر|
5276o6فنون جميله عم|ره |لم | ن صل|ح محمد عطوه
يم محمد4353|2 د|بــــ حلو|ن|منه | محمد |بــــر|
يم22422| وف|تـــمحمد خ|لد محمد محمود |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

45|o6 رهوق محمود ع قر تـــج|ره |لق|
7o8oo5 تـــج|ره بــــور سعيدمحمود |لسيد عبــــد |لر|زق ع |حمد
885o2o د|بــــ |سيوط|دع|ء سيد حسبــــ |لنبــــى محمد
63933o معهد ف تـــمريض |لزق|زيق زينبــــ ي محمد |لصغ |سم|عيل مصط

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد سيد عثــــم|ن حسن63|62
54|94|| حقوق |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد عبــــد|لمع
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنوره|ن محمد سعد |لمتـــو |لقن442968
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ه| محمود ص|لح7|3549
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم |س|مه نعيم ع|62685
5||5o2 معهد ف ص |ل|سكندريهش|م |حمد حن محمد |لجن|ي

ل|ل |لسيد|||494 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــس|م عل|ء |لدين 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود محمد ف|دى محمود ربــــيع محمد عط|96|62
ندستـــ |ل|سكندريهندرو صموئيل يوسف يمن| يوسف|526649

565o7تـــج|ره بــــ سويفعل|ء جم|ل محمد |يوبــــ
5|7o78علوم |ل|سكندريهندى ع|رف محروس سعف|ن
43o578تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر| | |حمد عبــــد |لعزيز ع خليفتـــ

يم |لش|عر63|45 رهلي جم|ل |بــــر| تـــج|ره |لق|
|2863oحقوق ع شمسعمر عص|م محمد فه
تـــ |سم|عيل حسن محمد بــــدر338747 علوم بــــنه|مش
34o2|oحقوق بــــنه|ر| | محمد |حمد عو|د عبــــد|لر|زق
ندستـــ |ل|سكندريهع|دل جم|ل |حمد ص|دق |بــــوط|لبــــ546334
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسخلود |حمد ع سيد ع445499

7o4|4نوعيتـــ |لفيومنرم و|ئل محمد عبــــد|لفتـــ|ح
ندستـــ طنط||ء |لقصبــــى عمر|ن |حمد عرف|تـــ|688586
ش|م نظيم |لسيد شعر|وى|5525|| تـــج|ره ع شمسكرم 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء نبــــيل محمد عبــــد | |بــــوري|684855

8863oتـــج|ره |سيوطرض| فتـــ صديق سمع|ن
89656o  يم تـــج|ره سوه|جد| | طلعتـــ خلف |بــــر|
6|66o5ف |لسيد عبــــده |لعشم|وي حقوق |لمنصورهخلود |
ى عطيه||3844| ر خ تـــج|ره ع شمس|ء م|
يم شح|تـــتـــ محمد شح|تـــتـــ436676 تـــج|ره كفر |لشيخرن| |بــــر|

يم473|2 تـــ محمد محمد |بــــر| ره|ن ثــــ|ر |لق|
رهمحمد خ|لد حسن محمد5||28 صيدله |لق|

7o7456ف ع |حمد ح|مد تـــج|ره |لمنصورهسم|ء محمد |
بــــ محمد خليفه|896752 تـــربــــيتـــ سوه|ج  بــــتـــس|م |بــــو|لد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطفوزيه وجيه محمد عبــــد |لمقصود فر|ج234|45
769|o2 تـــربــــيتـــ |لعريشمه| ع عيد ع
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7o3o9oتـــج|ره |لمنصورهمن|ر وليد محمد |لعر|بــــى |سم|عيل
4o6|3|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن فتـــ يوسف محمد

5o|724ل|ل ج|بــــر ق|سم د|بــــ |ل|سكندريه|ف|تـــن 
تـــمريض |لزق|زيق ل|ء خ|لد ري|ض غريبــــ||6|776
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــرقيتـــ |حمد محمود حن بــــيو9847|3
843o7oتـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نحبــــيبــــه |حمد بــــغد|دي عبــــد|لرسول
ف ومس|حه |سيوطمحمد شلق| محمد عبــــد|لغ 6726|8 ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ |لزق|زيق|محمد رمض|ن محمد محمد طلبــــه636546
ر|ء جم|ل عبــــد|لن| محمد حسن 886695 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه |لز
تـــج|ره |لزق|زيقسيف جل|ل مصط محمد642229
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ن| |حمد محمد  مو 768848
يم عويس3534|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلؤ| ممدوح محمد |بــــر|
5|8o43كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورريم رم |نور عوض عشيبــــتـــ
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد|لرحمن خ|لد محمود |لكو525|43
64o686زر|عه |لزق|زيقسعود صل|ح عبــــد |لرحمن |لسيد محمد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد ح|تـــم عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح|334257
حقوق |لزق|زيقشيم|ء صل|ح عبــــد |للطيف مسلم58|777
247o62تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لعزيز محمد |لليثــــى
4oo2o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحف|رس ق|سم بــــك|ر ج|زى
ندستـــ |لزق|زيقعمر عبــــد |لمنعم عطيه |لبــــند|رى |بــــر625429
تـــج|ره |سيوط ميمه عبــــد|لرحمن محمد |حمد|787|89
7764o5تـــج|ره |لزق|زيقوق مدحتـــ |حمد عبــــد |للطيف
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل| حسن سليم|ن حسن5|3233

2o334حقوق |لمنصورهم | ه| ك|مل عزيز
تـــج|ره دمنهورمحمد ز |م ز محمود|49265
4oo876|لسن ع شمس|ل|ء عبــــد|لمنعم فتـــ محمد
يم ك|5844|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسهيله عل|ء |لدين سعد |بــــر|
32o827ر محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد غ|زى م|
يم |حمد زي|ن|653|27 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء خ|لد |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمصط |حمد محمود |حمد |لجبــــرو 246925
|667o|رهلبــــ محمود ح|مد محمد |حمد تـــج|ره |لق|
6o|894د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه| | |لسعيد محمد نو|ر|

ف ف|روق عطيتـــ9385| لس | ندستـــ |لفيومك
معهد ف ص بــــ سويفصف| محمد محمد عثــــم|ن6767|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطس|ميه حمدى ج|بــــر |حمد  888384
7||o49تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور| عبــــد |لق|در محمد فتـــ عبــــد |لق
صيدله |ل|سكندريهمريم محمود مصط محمود |لسم|ن34|425
4476o|يم عبــــد|لو علوم ري|ضتـــ طنط|حبــــيبــــه تـــوفيق |م |بــــر|
ش|م محمد |سم|عيل ع بــــسيو 425652 علوم طنط|ه|جر 
6oo358 |يم ش ره|محمد جم|ل محمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
6o39|6حقوق طنط|ع |حمد سعد حسن |لطبــــ|ختـــ
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5o337لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عبــــد |لرحمن سعيد سيد تـــم|م عبــــد |لمطلبــــ
8o4||7تـــج|ره بــــ سويفمحمد |يمن شعبــــ|ن محمد
8o2|9| طبــــ |لم |يوسف خ|لد |حمد عبــــده حس|ن
762o35تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرحمه |حمد عبــــد |لع| سل|مه
د|بــــ |لمنصوره|ع |حمد رجبــــ ع |لغريبــــ|36|68
ف ظريف ميخ|ئيل  876523 تـــربــــيتـــ |سيوطم | |
69o897يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |لسيد ح|مد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــوق ع|دل محمد خليل حميد784336
رهنسمه شح|تـــه ع محمود48725| علوم |لق|
4o|94oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|ديه حم|ده عبــــد|لوه|بــــ محمد9|99|8
علوم |لزق|زيق|ء أنس عليوتـــ عطيه سليم|629533
78oo73د|بــــ |لزق|زيق|خلود سعيد غنيم عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء رجبــــ عبــــد |لمؤمن |لغز| |99|499
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه محمد عبــــده طه معوض|254237
ندستـــ طنط|حس|م عبــــد | محمد ع |لنج|ر448439
يبــــ حبــــيبــــ||5|838 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمونيوس بــــه|ء و
ر|ن|767|4 تـــج|ره كفر |لشيخمريم محمد محمد فرح|تـــ ز
يم 249||9 تـــج|ره سوه|جشيم|ء محمود عبــــد|لحليم |بــــر|
259|o3|ندستـــ حلو|نسل|م ي| حس لبــــيبــــ

45o77| تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء ن| صل|ح ك|مل شي
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لحميد |يمن محمود خليل224|69
5o5475|حه وفن|دق |ل|سكندريهم|م |لسيد |م|م عبــــ|س |حمد| 
25263oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجه|د جم|ل محمد محمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره|ن ممدوح صديق عبــــيد237389
يم |بــــو |لمجد|83|34 ي |بــــر| رهدي ي د|ر |لعلوم ج |لق|
22oo|2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه عبــــده عبــــد|لسميع محمد
د|بــــ دمنهور|ورده ن عبــــد|لسل|م غم|رى مو522225
تـــربــــيتـــ بــــنه|حس|ن محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعليم339368
علوم ج|معتـــ د |طمنه | عوض عوض حشيش7362|6
معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد |لرحمن ج|بــــر عبــــد |لحليم سعد429487
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن محمد محمد |حمد |لمل|ح235967
ين محمود محمد ع782372 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن
32o365| زر|عه مشتـــهريه ع ش| ع
|2|4o7ره|ن|ن |س|مه عبــــد |له|دى محمود ن د|بــــ |لق|
8982o9 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ر|فتـــ |حمد س|لم
تـــمريض كفر |لشيخش|م عبــــد |لمنعم عبــــد | محمد |436478
348|o9ثــــ|ر |لفيوم|محمد عو|د عليوتـــ محمود |لبــــدوى
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره سم عبــــد |لعظيم متـــو عبــــ|ده934|63
6|8o89ى تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسمر ف|يز |بــــو |لمع| بــــح
ى محمدين عثــــم|ن ربــــيع|48582 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم ي
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تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن محمد332|85
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد ن| محمد محمود64449|
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــيم|ن محبــــ محمود س|لم|622485
علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــيج|د صل|ح |لدين مختـــ|ر محمد رجبــــ479447
35|4o8تـــ سليم|ن |حمد سليم|ن محمد صيدله ع شمسن

حقوق حلو|نخلود مجدى سليم|ن سيد سم|حه727|2
|د|بــــ |لم |س|رتـــ ن| نجم جمعتـــ356797
8|o4|7يم |لسيد علوم حلو|نمحمد |حمد |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى| |ه طه سيد|حمد محمود33|834
7o675oندستـــ |لمنصورهمحمد |يمن فتـــ عبــــد |لر|زق
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ي| محمد كم|ل |لدين محمد عبــــد 476265
6326o8د|بــــ |لزق|زيق|حور جم|ل أحمد حموده
تـــج|ره ع شمسيوسف ط|رق عبــــد |لمنعم عطيه47|54|

يم724|7 ف مصط محمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |
ف فتـــ محمد 8|8964 تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم |
علوم |لمنصورهسم|ء س| عبــــد |لعزيز |حمد حسن محمد689457
رى|3727|4 يم ن محمد |لجو |د|بــــ طنط|بــــر|
حقوق |لمنصورهنه|ل محمد عبــــد |لو|حد محمد مو6885||
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ع|دل عقل عبــــد|لعزيز283992
يم |لبــــلقي 8842|5 ن| رمض|ن محمود |بــــر| تـــج|ره دمنهورم
ر|ن2273|7 علوم |لمنصورهم محمد ع ع ز
77o235|يم تـــج|ره بــــنه|لسيد محمد فه محمد |بــــر|
|6o3o4يم محمد ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد | |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمصط عبــــد|للطيف عبــــد|لر| عبــــد526887
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|ي| خ|لد سعيد عبــــد | حرحره773335
629o84د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر رزق عبــــد| سيد |حمد
844o58تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمد مصط ج|بــــر محمود
433o52|يم فوده يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|يتـــ |بــــر|

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفيف محمد محفوظ محمد84564
62o44oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد |لرحمن رجبــــ محمد رزق حو|س
يف رش|د ع|رف|2668| رهمريم  طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر ع |لسيد عبــــد |لمحسن43438|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لجو|د |لسيد عبــــد |لجو|د محمد مو 28985
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط ق|عود مصط حس 824822
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لكريم محمد|97|753
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ل حمدى حبــــيبــــ عفي 673|5|
رتـــ|ن|ردين نعيم عجبــــ|ن سمع|ن8845|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

ثــــ|ر |لفيوم|وق محمد حسن محمد942|5
446oo2تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد خ|لد عبــــد|لحميد |بــــوزيد
ى8354|6 يم |لنج تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|در محمد |لسيد |بــــر|
25o448|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن |حمد ع بــــكر
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|595o4تـــج|ره ع شمسسمر كم|ل ع عبــــد |لمقصود
رهدين| عبــــد | حسن |سم|عيل34458| د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره سعيد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لو|رثــــ57239|
8o3695 ر حس رتـــ|يم عبــــد|لعزيز عبــــد|لظ| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
43o266|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحبــــيبــــه مصط عبــــد |لع|ل عبــــد |لع
697o7|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــح|زم عص|م قنديل قنديل
5o7387|د|بــــ |ل|سكندريه|م |ل |يمن فتـــ عبــــد
63o246يم صيدله حلو|نمحمد يح محمود |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|م|رك فؤ|د شو حبــــيبــــ سليم|ن484553
7o53||د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |لسعيد ن |لسيد |لزميتـــى
766o63ى |لسعيد عوض محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسهيله ي
تـــج|ره ع شمسيف عم|د |لسيد ع49||32
ف محمود محمد عويس|67698 لسن ع شمس|محمد |
8457o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمر خ|لد |حمد |لليثــــي
7775oo|علوم |لزق|زيقحمد س| جل|ل ز |له|دى
82o|38|طبــــ |لم |ن|در صفوتـــ عبــــد|لعظيم عبــــد
يم5277|8 تـــج|ره بــــ سويفك|رول مل|ك |سحق |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عمرو محمد |نور عبــــ|س رسل|ن493829
6o9792|ندستـــ |لمنصورهرضوى عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ|ح شح
69243o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن سل|مه لط عوض

ف ص|لح محمد72|62 معهد ف ص بــــ سويفمحمود |
|6o|27تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد | |س|مه محمد محمود
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د سيد محمد عبــــد|للطيف342632
|2oo88 تـــج|ره ع شمسشهد ط|رق عبــــد |لحميد محمد مك
63o|67 تـــج|ره |لزق|زيقيوسف سعد عطيه محمد نوي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |سم|عيل محمد |لبــــ|جورى|257684
63o595يم مر ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمهند |حمد رض| محمد |بــــر| ع.
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمر |حمد عبــــد | عبــــد |له|دي حسن943|48
تـــربــــيتـــ |لم |رح|بــــ شعبــــ|ن محمود محمد|3|||8
|4594oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويستـــ محمد مفتـــ|ح محمد
6364o9د|بــــ |لزق|زيق|مصط عبــــد|لحميد عبــــد|لوه|بــــ |بــــو
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|لطيبــــ عبــــد|لبــــ|سط مرتـــ عبــــد|لق|در839757
يم عبــــد|لل|ه عثــــم|ن 897793 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه |بــــر|
حقوق ع شمسدى محمد طه ع|6|337
ف سعيد مو مو778723 نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |
89o|4o وبــــ |ستـــم|لك مق|ر حقوق |سيوطم|رك مو
26|8o9|حقوق بــــنه|حمد عبــــد|لن| محمد |لطويل
7o82o9| ى عثــــم|ن |لمتـــو مصط معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد خ
د|بــــ |لمنصوره|نجوى حسن محمد حسن 699824

طبــــ بــــ سويف|مل سعيد عبــــد |لعزيز محمد ع |لبــــن55273
د|بــــ د |ط|م| |لسيد |لسيد |لغيط| |6966|6
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ندستـــ |ل|سكندريهيوسف حمدى محمد عبــــد |444786
تـــج|ره |سيوطزي|د محمد كم|ل محمد حس 4|4522
4337o7|تـــج|ره طنط|محمد |حمد |لسعيد  |حمد |لرف
3|678oتـــربــــيتـــ ع شمسدين| |لسيد فؤ|د |لسيد
7o56o4 يم |لسيد |بــــو|لعن يم |يمن |بــــر| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |بــــر|
| عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن محمد 8|9227 تـــج|ره سوه|جي
22o7o8يم محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم م|جد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه ع محمود ع 3|8588
علوم ري|ضتـــ |سيوط |ء |لدين ع بــــدرى عبــــد|لعزيز  925429
يم محمد|69|||9 معهد ف ص سوه|ج له|م محمد |بــــر|
29o93|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف م|يكل فرنسيس غ

ف رجبــــ ري|ض ع46|32| تـــربــــيتـــ حلو|نر|ن| |
78526oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شذ| عبــــد |لسل|م محمد محمد

علوم حلو|نوق سعيد ي|س عبــــد |لعظيم97||7
ين رض| مصط ز|||636 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقش
حقوق |ل|سكندريهم|زن صبــــرى سعد |بــــويوسف4563|4
878||o  ديه مو نوعيتـــ فنيه |سيوطمهر|ئيل عو 
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنه|د مجدى عبــــد |لجليل حس|ن636|77
رتـــ|نو|ل محمود محمد حسن|34852 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
27o658|يم |حمد |لسيد |له|وى حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
684o45|يم يم ع |بــــر| ثــــ|ر د |ط|حمد سم |بــــر|
|3455oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|يدى عد معوض س|ويرس

ش|م |حمد ك|مل7495| ره|نور  عل|م |لق|
لسن ع شمس|حن رض| محمد محمود محمد92|485
7o4287علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط |س|مه مصط مو |لعزبــــ شقره
7o|332ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود محسن محمد حس |لنش|ر
علوم ع شمسعمرو ط|رق |دريس حسن5977||
|6o699|تـــج|ره ع شمسيوسف ن|در يوسف عبــــد |لحميد ص
92o848 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جط|رق مصط صديق محمد
ندستـــ |لمنصورهحن شعبــــ|ن عبــــد |لمنصف ع خ|طر685875
ى عبــــد|لفتـــ|ح|226754 رهحمد |يه|بــــ ي ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوق عز |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد7655|4
895o75 معهد ف ص سوه|جمحمد ن|صف ك|مل ع
يم عز||233|2 ش|م |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنور|لدين محمد 
تـــربــــيتـــ |لعريشسل رفيع عبــــد | سليم767466
تـــج|ره دمنهورض أحمد عبــــد |لغ عنبــــر498725
7o7892زر|عه |لمنصورهمحمد حج|زى محمد يوسف |بــــو |لفضل

436|oيم عبــــد |لمقصود معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــغ|ده مسعد |بــــر|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسنسمه محمد حسن |سم|عيل بــــهن99|448
34|6o3تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ح سيد |حمد جودتـــ سليم|ن عمر
5o92|6|يم محمود ع حقوق |ل|سكندريهمحمد محمود |بــــر|
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يم46|38| حقوق ع شمسبــــيتـــر زكري| عبــــد |لمل|ك |بــــر|
معهد ف ص سوه|جمرفتـــ روم| ش|كر عبــــد|لمل|ك 924746
حقوق حلو|ننرم |س|مه عبــــد|لع| |حمد4744|2
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمد محمد |سم|عيل بــــكر787949
8|4oooر ليثــــي محمد تـــج|ره بــــ سويفمحمود م|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــربــــ| حسن عبــــد |لعزيز محمد عبــــسه266724
رهن|ء ع|دل خ ح|مد239483 تـــج|ره |لق|
8o8249 كليتـــ حقوق |لم |فرحه سعيد ص|لح ع
67643oيف محمد محمود |لعربــــى تـــج|ره |لمنصورهندى 
صيدله |لمنصورهنور| عبــــد |لجو|د محمد ع رمض|ن698228
ي سعد ع |لش|ل3395|5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو خ
طبــــ |سيوطخ|لد سم مل|ك ن|شد |87866
527o|2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نأحمد سم سعد عبــــد|لد|يم
7o9|3oتـــج|ره |لمنصورهحمد محمد حل عبــــد |لمنعم |سم|عيل
77o646تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره |حمد حسن محمد
627o93تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمرو عص|م عبــــد|لمنعم محمد سليم
25o|69ى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رن| محمد |حمد |لسيد محمد بــــح

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسندس |حمد رفعتـــ |لقطبــــ754|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنورس |س|مه |حمد محمد سعد426427
77|95oحقوق |لزق|زيقمحمد حس صقر جمعه
25o52||طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |لسيد مر محفوض
د|بــــ حلو|ن|ن | محمد فريد محمد||668|
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن سم شتـــ| |لمتـــو بــــدوي6|6862
7o5473|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمود |حمد ع عمر
27o37|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يمن محمود عبــــد|لرحمن طعيمه
78oo3o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ن| عبــــد |لعزيز محمد مع
يم |سم|عيل عبــــد |77854 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ربــــيع |بــــر|
32379oوف|تـــبــــسنتـــ وليد ع عفي |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمود |لسيد خ|طر633635
د|ر |لعلوم |لفيومنرم مصط |سم|عيل حس |5|785
2325o5رهرحمه حم|ده محمد |لسيد ز|يد حقوق |لق|
يم|48234| د|بــــ حلو|ن|سم|ء |س|مه |حمد |بــــر|
|2|55oر ر عبــــد |لحفيظ ط| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل ط|
488o47ف عرج|وى عي عرج|وى فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعمر |
366o38د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|زينبــــ ص|بــــر شح|تـــه ع
5o4767|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء صبــــرى كم|ل خط|بــــ عوض
9oo354ندستـــ سوه|ج  حمد |يه|بــــ محمد جل|ل |لدين عبــــد
علوم |ل|سكندريهم| |س|مه |م حس |م |23|426
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ريه|م خط|بــــ ص|دق عبــــد|لوه|بــــ يوسف||7745
4774o3ش|م كم|ل |لدين خليفتـــ صيدله |ل|سكندريهريم|ن 
9|o9o9 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد عنتـــر |بــــوزيد عبــــد|لع|ل
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تـــج|ره |سيوطدير بــــكرى محمد |حمد  8482|9
يم محمد |حمد جمعه66|695 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخزينبــــ |بــــر|
69oo2o|صيدله |لمنصورهمل جل|ل محمد عبــــد |لرحيم
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |حمد ح|مد محمد عبــــد |لحميد762423
|3983oطبــــ ع شمسرنيم حسن |حمد محمد
رهمحمد عص|م |لدين رجبــــ قن|وى7572|2 ندستـــ |لق|

ف سعيد ق|بــــيل  |لسيد26|7| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوسف |
ندستـــ حلو|نعم|ر ي| عبــــد|لحليم عبــــد|لجليل عبــــده529724

ى |لسيد||7766 ره|سم|ء |لسيد |لخ د|بــــ |لق|
53o535ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومول|ء جم|ل عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز محجوبــــ
2592o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | ع|مر |لسيد عبــــد|لغف|ر
4o2478حقوق طنط|ي|سم عبــــد | محمد زن|تـــى
4o7o56يم محمد عبــــد|لعزيز كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنيه نبــــيل |بــــر|
ندستـــ |سيوطغيد|ء حس|م |لدين يوسف |حمد عبــــد 5|245|
|3445oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|د | خ|لد محمد حسن
5o3326د|بــــ |ل|سكندريه|مريم عبــــد |لحفيظ محمد قدير
يم639865 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقر| | عبــــ|س ص|لح |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزي|د محمد |حمد رشو|ن|6|346
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمصط ربــــيع عبــــد|لمع |له|دى634389
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور| محمد فه |لغبــــ| 268928
3235o6لسن ع شمس|حن |س|مه محمد خليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره نعيم خليفه خليفه عيد853||7
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد صل|ح مر ص|لح |ل|ل 765225
|7473oوف|تـــمحمود |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحبــــيبــــه |حمد محمد ع ص|لح5488|2
64o457يم محمد محمد حسن سويلم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد |بــــر|
4|o9o2تـــربــــيتـــ طنط| |ر رجبــــ محمد حن محمد
83o626|ي عثــــم|ن تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمود خ
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ش|كر عزتـــ ش|كر قمح256228
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسعيد رمض|ن |لسيد |لدسو 468|26
لس جرجس ك|مل جرس4456|8 معهد ف ص بــــ سويفك
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروححسن|ء محمود جمعه محمود  396|88
7854o4|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد |لسيد عم|ر
42|o49تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم محمد حسن ع حسن

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمصط ر|فتـــ فرج محمد2|236
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيسم ع ج|بــــ | عبــــد|لرحيم244946
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ج|بــــر محمد طه د|ود||44678
رتـــ زينبــــ حسن جعفر حسن236399 تـــمريض |لق|
صيدله |لمنصورهف|طمه محمد جبــــر |لسيد جبــــر693384
تـــربــــيتـــ ع شمسرفقه حربــــى قي فليمون238679
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |يه|بــــ شح|تـــه ري|ض432475
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حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــسمه حس محمد حس 835845
|58o53|رهسم|ء بــــكر محمود ش|كر تـــج|ره |لق|
2396o7رهبــــه جم|ل سعيد |سم|عيل تـــج|ره |لق|

د|ر |لعلوم |لفيومنجل|ء عبــــد|لن| رشدى ص|لح68729
6ooo49حقوق طنط|محمد |س|متـــ محمد محمد محمود
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــم | |يه|بــــ وديع ي325359
ف محمد عبــــد|لع|779993 نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره |
|52o4oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نسهيله |حمد |لسيد عبــــد |لع|ل
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد حسن محمد حسن محمد دشيش345996
|33o33حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|رسيل مسعد حل مسعد
|د|بــــ طنط|صفوه رمض|ن ح|مد عبــــد |لعزيز سعد|42782

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــحسن ثــــروتـــ حسن |لسيد38969
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيف |يمن محمد |لصي 276764
4234o3يم محمد ح|مد ع زر|عه |ل|سكندريهشيم|ء |بــــر|
ندستـــ طنط|عمرو ع|طف مصط جعفر449532
|46o|oرهرو|ن جم|ل |لدين ع محمد تـــج|ره |لق|
رهحمد مصط عبــــد |لرحمن يوسف|63|74| ندستـــ |لق|
يم|779378 ل|ل محمد |بــــر| ندستـــ |سيوطحمد محمد 
8o|696ندستـــ |لم |مرو|ن جم|ل ذ عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ ع شمسعل| جم|ل عثــــم|ن محمود6|3594
48o752 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|ي|ر| جم|ل ج|بــــ | حس|ن
ش|م عبــــ|س محمد |لحمل|وي|9385|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه 
9o2654 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم | ن|جح عد شح|تـــه
433o74ر رش|د مدين معهد ف تـــمريض طنط| ر| | م|
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ زر|عيتـــ شبــــر| |لخيمتـــوق خ|لد فتـــ |لسيد2|22|3
7o4736د|بــــ |لزق|زيق|ند| عم|د |لدين ع |حمد ع
6o7297ف عبــــد|لنبــــى |لسيد ش.مط|عم ف  |حتـــ |سكندريتـــيوسف |
375oo|تـــ عم|د |بــــو |لحمد |لسم|ن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ي|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح صل|ح محمد||64273
8o4o84 زر|عه |لم |محمد |حمد فرغ ع
8o6993| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء ع|شور |حمد ع
زر|عه |ل|سكندريهم | ع|طف صليبــــ صليبــــ422753
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ سيد محمد بــــسيو 2642|3
يم سليم|ن|25738 طبــــ بــــنه|من|ر صبــــ |بــــر|
يم محمد حس 487942 حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــر|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمختـــ|ر محمد حسن |حمد752685 لم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدع|ء عبــــد| |حمد بــــلتـــ| |لشيخ7779|4
|6o||9لسن |لم |زي|د عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز |حمد حل|
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ ح|مد محمود |حمد |لسي ||3394
64oo94زر|عه |لزق|زيقسع|د صل|ح رمض|ن محمد حسن
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمدحتـــ ط|رق محمد |لمن |لدمرد|ش|27435
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يم  |م9|32|6 تـــج|ره طنط|جوده |لسيد جوده |بــــر|
868o6oلمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ف|طمه محمد ع ع|يد|
6o696oيم عبــــد |لرحمن غل تـــج|ره طنط|رو|ن عبــــد |لونيس |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|سم|ء ي| عزتـــ مختـــ|ر|264533
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد رفعتـــ محمد ع |لبــــن|968|69
342o85|ف عبــــد|لفتـــ|ح عو|د |لطن طبــــ |سن|ن ع شمسمريم |
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسمر محمود محمد يوسف  876922
77o6|3|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء خ|لد رش|د محمد رمض|ن
32o968وف|تـــخ|لد محمد محمد عيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|29o|4لس |يمن مل|ك ميل|د كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسك
ندستـــ ع شمسس|ره ع|دل عبــــد|لغ عبــــد|9824|2
يم رمض|ن محمد|423344 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر م|جد |لدسو |لحف جعطيط5||||7
846o47معهد ف ص |سو|نمحمد |حمد بــــسط|وي محمد
2633o|طبــــ بــــنه|ي|ر| حسن رف| شلبــــى
4o24o2ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق ع|دل محمود ع محمد
44972o علوم ري|ضتـــ طنط|محمود محمد شو عبــــد |لمغ
4oo58|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ي|سم محمد عبــــد |لح|فظ بــــخيتـــ
63o324|م ع|دل محمد كم|ل عطيه ندستـــ |لزق|زيقد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|كريم محمد |حمد محمد66|792
تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد شيبــــه |لحمد ع سليم|2434|9
63o327ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىسل|م |حمد عبــــد |لص|دق |حمد مو ع.
752|8o|طبــــ |لزق|زيقيم|ن محمود |لسيد س|لم|ن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|ركو ن| ل|وندى جبــــر|ئيل عي762489
267o52قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|يدى شو محمد |لحم
9o27o9|معهد ف تـــمريض سوه|ج   حمد كم|ل |لدين ع |حمد
2|36o6لص تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك|رين بــــه|ء فخرى ك

46|o5علوم حلو|نس|ره عص|م ن|دى فرج
رهمهر|ئيل ه| نجيبــــ حن|32566| زر|عه |لق|
45o774|ندستـــ |سيوطمل سعيد محمد محمد حمود
ى3|4393 نوعيتـــ كفر |لشيخه|يدى مغ|ورى محمد محمد |لع
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإيم|ن رمض|ن خميس محمد |لحبــــ|ل6295|5
52o434تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــإبــــتـــه|ل محمد أحمد محمد سل|م
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لف|528749
62o453معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد محمد مصط |بــــو |لروس

لسن ع شمس|محمد ص|بــــر |حمد سليم||||4
4oo338تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحعبــــد |لرحمن |حمد محمد |حمد حسن
تـــج|ره بــــنه|خ|لد صبــــرى رمض|ن محمد|747||
6o8865طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عل|م أحمد سليم|ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف جم|ل حسن سعد |لبــــوس 839|35
9232o9 تـــمريض سوه|ج  |ر عنتـــر |حمد ع

Page 5107 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7o9o4|لسن ع شمس|خلود |لسيد |لمتـــو عبــــد |لسل|م
ندستـــ |لزق|زيقسل|م ع|طف محمد عبــــد|لجو|د عطويتـــ778325
9o285o  يم يم محمد |بــــر| د|بــــ سوه|ج|فرحه |بــــر|
رهمحمود محمد عبــــد |لعظيم محمد |بــــو 47873| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد سعيد سيد عزوز||2835
د|بــــ |لعريش|حمد عرف|تـــ حس عرف|تـــ||76648
2444o9زر|عه |لفيومرض| سعيد |حمد حسن
23|57oد|بــــ ع شمس|محمد عبــــد|لق|در |نور عبــــد|لق|در
|د|بــــ طنط|آيه يس أنور يس خليف432567
يم ص|لح |لبــــلي335685 ندتـــ |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــش|
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ أحمد عمر حسن أحمد سعيد489626
ف258593 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ص|بــــر عبــــ|س 
4o22o4نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهحبــــيبــــه فرج |حمد محمد طه
33o3|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر |لسيد يوسف عبــــد|لحميد
269o5oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دع|ء |لسيد عبــــد|لمقصود حم|د
د|بــــ ع شمس|رن| |حمد حسن محمد42295|

55392| ندستـــ |لفيومحمد محمود ص|وي ن
يم محمد9488|2 د|بــــ ع شمس|نوره|ن صل|ح |بــــر|
6o3999 معهد ف ص طنط|محمد ط|رق |لسعيد محمد |لشو
9o524| علوم سوه|جحس|م عبــــد|لحميد حسن |حمد
ندستـــ حلو|نندرو ص|دق |سحق ص|دق|5862|2
6889|oيم تـــمريض |لمنصورتـــ رأفتـــ |حمد عبــــد |لسل|م محمد |بــــر|
7oo84|ندستـــ |لمنصورهمجدى حسن محمد محمود عبــــد |لع|ل
معهد ف ص |لزق|زيقيه محمد عط| | فرح|ن|778956
علوم حلو|نل |ء عبــــد|لحميد ع سعيد|23648
83o4o|| يم محمود ع علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسم|ء |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسهيلتـــ عويس محمد محمود65422
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرجبــــ عبــــد |لحميد محمود |لص|وى3556|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرشدى محمد رشدى محمود مبــــ|رك35|265

علوم ع شمسمنيه سم فتـــ ح|مد|55|33
وف|تـــمصط مجدى محمد نور |لدين3|222| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخخلود معروف محمد معروف مر 758|44
تـــج|ره كفر |لشيخي| محمد ع محمد حموده|44244

6o254كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمه سيد عويس |حمد
م754689  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــسميحه جم|ل رمزى سيد
69o|8|ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|رس |حمد حل عبــــد |لسل|م 
26o839صيدله طنط|نوره|ن |لسيد عبــــد|لمنعم عر|بــــى
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــحن|ن مصط محمد مصط |83354
265o35| علوم ري|ضتـــ |لم |حمد محمد عبــــد|ل ج|د مر
42o752تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحسن رض| سعد حس يوسف
6o6363 طبــــ بــــنه|عبــــد |لرحمن |حمد رمض|ن رمض|ن
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2|67o6|صيدله حلو|نحمد |لسيد |لص| محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد محمد ك|مل |حمد محمد 2245|2
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمد خ|لد |لسيد عش|بــــي353933

6o332|كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد حمدى محمد حسن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحل| خ|لد محمد ه|شم3|3548
2326o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم عبــــد|لنبــــى ز عبــــد|لمجيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعزيزه عبــــده محمد عبــــد |636888
9o344||خدمه |جتـــم|عيه |سيوط حمد عبــــد|لع|ل |حمد محمد
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود سعيد عبــــد | حسن |ل|عرج766987 معهد ع| 
8783o8 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسهيله محمدك|مل مصط محمدك|مل
تـــج|ره ع شمسمسه محمود محمود |حمد فؤ|د24748|
|لسن |لم |ديفيد ممدوح فخري |ديبــــ929|82
حقوق طنط|يه نبــــيل |لدسو |لسيد دبــــوره|4446|4
6|366oرهسم|ح |لسيد جوده عبــــد |لر|زق جمعه عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــس|ره |حمد عمر حسن محمد3|62|7
8772o|  تـــج|ره |سيوطرضوى خ|لد |حمد عي
75739oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد | محمد رزق محمود
4o8377تـــج|ره طنط|محمد |بــــوبــــكر سليم|ن حسن دغيم
34|98oصيدله ع شمسجه|د كم|ل س|لم س|لم محمد عوض
34757oتـــج|ره بــــنه|مرو|ن محمد مرزوق ع سيد
4|75|oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود غ|زى |لدسو |لجز|ر
يم محمد832822 كليتـــ طبــــ أسو|نغ|ده عبــــد|لسل|م |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم عبــــد|لغ حسن يح 54|887
يم محمد768577 معهد ف ص |سم|عيليهمحمد مصبــــ|ح |بــــر|
5344o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمح ف|يق |حمد محمد

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |م بــــكر ع|رف32297
رهعمر محمد |بــــو|لعن |حمد |بــــو حليمه|282|2 طبــــ |لق|
62555oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|يدى معز محمد مدبــــو زعزع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م|24465
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عبــــد|لحميد محمد |لقط|ن258676

ندستـــ بــــ سويفس|مح ص|بــــر سيد حسن52994
تـــربــــيتـــ دمنهورلبــــيبــــ أنور لبــــيبــــ أحمد |لر|494693
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ط|رق ط|رق عبــــ|س عبــــد |لرحمن752744
85oo85|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد محمود محمد عبــــد

د|بــــ بــــ سويف|محمود |حمد عبــــد|لعزيز محمد75229
64|8o9|معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد حسن حسونه حسن حسن
ش|م سيد تـــوفيق896|76 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي| 
رهمنه ص|لح عبــــد |لمنعم |سم|عيل22289| حقوق |لق|
63796o كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقأسم|ء م|ذى محمد محمد ع
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورجه|د محفوظ محمد عطيتـــ ز|يد376|52
23o442تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد حسن
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د|بــــ سوه|ج|رين|د كم|ل عبــــد|لنبــــى |حمد228552
2388o2ش|م بــــدر|ن محمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه 
7o|3o4 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمؤمن رض| محمد بــــسيو بــــسيو
7556o6 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرش| عل|ء محمد ع
36o8o4|تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ جم|ل ي حس غنيم
وف|تـــمحمد صبــــ |سم|عيل عبــــد| عي7535|4 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم
تـــمريض ع شمس نوره|ن محمود محمد عبــــد|لص|دق342377
89o493|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط حمد محمد عبــــد|لبــــص جل|ل
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس| |نور حل مسعد9|299|
68|oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد جم|ل محمد |لمهدى عبــــد |لرحمن عوف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ندى سم لط سليم جرجس76|678
2|777o |ف كم|ل محمد محمد ن رهسل | تـــج|ره |لق|
332o34طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق|ء عبــــد|لحكيم عبــــد|لمر ع|مر
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد رأفتـــ محمد |لمغ|ورى||67||
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | حم|دتـــ متـــو غ|نم623228
5o74|oزر|عه |ل|سكندريهنوره|ن ع ج|بــــر رمض|ن
6o983|د|بــــ |لمنصوره|آل|ء صل|ح محمود فوده
|6o268يم محمد د|بــــ ع شمس|عمر خ|لد |حمد |بــــر|
|624ooصيدله حلو|نعبــــد | عبــــد |للطيف محمد محمد
8353o8عل|ج طبــــي قن|شيم|ء عبــــد|ل ع ح|مد
5o3295يف حمدي محمد |لروبــــى علوم |ل|سكندريهندى 

تـــج|ره بــــنه|عمر محمد متـــو عبــــد |لمحسن |بــــوشنبــــ|4255
يم898|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى ع|طف سيد محمد إبــــر|
8o89|8تـــج|ره بــــ سويفو|ئل سعيد |لسيد عبــــد|لحميد
48|5o4 د|بــــ |ل|سكندريه|عم|د عبــــد |لد|يم |لسيد عبــــد |لد|يم
27o6|9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف نبــــيل عبــــد|لمحفوظ محمد شلبــــى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع عمرو محمد |حمد |لم |وى3|2299

8|o58رهعل|ء محمد ع عبــــد|لمع بــــيو حقوق |لق|
يم64|22 ره| |ر صل|ح حس |بــــر| د|بــــ |لق|

25o325|يف رتـــ|يه ن| حسن  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه |س|مه محمد فتـــ حسبــــو جميل684839
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد يونس6|9|48
علوم |لزق|زيقندى |حمد عطيه عبــــد|لحميد626996
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن عبــــد|له|دي |حمد |لصغ |826886
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رحمه عوض |لسيد ع حسن782662
ره|رضوى ي| محمد محمد ز48764| د|بــــ |لق|
يم درويش265547 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عد مصط عبــــد |لغ محمد|29376
48642| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد ر|فتـــ طه ز

445oo6لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمود بــــه|ء |لدين محمود محمد
4o6o35د|بــــ د |ط|صبــــ|ح محمد محمد محمد بــــش|دى
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |لوه|76|765
يم مو حسن|836276 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|عيل |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|ي|سم |ل|م|م ص|لح ع 2876|9
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمرو ربــــيع عيد محمدين98|244
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|يفن رفعتـــ ف|يز مسعود دلوعه476633

437o3رهعبــــد|لعزيز حمدى عبــــد|لعزيز |حمد تـــج|ره |لق|
887o48|ء عبــــد|لن| مصط محمد| حقوق |سيوط 
82o2|4ف ه|شم عبــــد|لمهيمن تـــج|ره بــــ سويفكريم |
ر358662 تـــربــــيتـــ بــــنه|سميتـــ شو عبــــد|له|دى ط|
حقوق ع شمسوق حسن محمود |حمد |لنقيش78|345
69557o|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد محمد |لسيد مصط عن
9|o783 ه عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحمن ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد مي ع| 
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندى حس عبــــد|لفضيل |سم|عيل228648
27o542ر ع عبــــ|س عربــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع م|

علوم |لفيومجه|د |لسيد عثــــم|ن خليل68465
رهسيف |كرم |نور عبــــد |لمجيد47345| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ حميد ممدوح محمد6|8338
62o43| |معهد ف ص بــــور سعيدوس|م رض| عمر |لمتـــو خف
م|م محمد9|8372 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ ع|دل 
ندستـــ طنط|خلود عبــــد | فتـــوح محمد |حمد |لنج449872
5o5|o|ف حسن سليم|ن مر تـــج|ره |ل|سكندريهأحمد أ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومدى فوزى |لسيد |لفخر| 374|27
4oo864|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسل|م أحمد يسن محمود قنديل
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل|م محمد |لشح|تـــ رزق محمد|845|33
5o2284|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حس|م حسن أحمد عيد
5o98|9ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر و|ئل س|لم محمد س|لم

وف|تـــمصط عم|د عبــــد |لحميد سليم|ن32884 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
6o6235|معهد ف ص طنط|محمد خ|لد ج|بــــر |لمهدى |لصبــــ
4882o7د|بــــ |ل|سكندريه|محمد رفعتـــ |لسيد ع |حمد ع|مر
35o997|تـــربــــيتـــ ع شمسم| رزق محمد ع منصور
78oo46|يم رمض|ن يم سم |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
علوم |لم |س|مح محمد عبــــد|لرحمن محمد|386|8
68o524|وقيم|ن |نور محمد |لعدل ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
9|o683|تـــج|ره سوه|ج ل|ء مجدى ص|لح محمود
85o8|3| معهد ف ص |سيوطمل سيد محمد عبــــد|

469o3ره|عزتـــ محمد محمد عبــــد|لمجيد غريبــــ د|بــــ |لق|
ف محمد مختـــ|ر |سم|عيل||6865 ندستـــ كفر |لشيخكريم |
769|8o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيم|ن عرفه س|لم|ن محمود
448o26ندستـــ بــــنه|رحمتـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لش|ف شلبــــى كليتـــ 
7o4|83|تـــج|ره |لزق|زيقلسيد عبــــد | |لسيد غ|نم محمد
642o92نوعيتـــ |لزق|زيقمنتـــ | |يمن محمد خليل يوسف
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4o5|44تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ط|رق |حمد محمود عمر
4o|373 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء وحيد محمد حسن
|55o9|لسن ع شمس| مصط ر|غبــــ محمد
8o684o|ره|ء زين |حمد |سم|عيل طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعد صل|ح سعد عبــــد|لوه|بــــ265362
ق|وى|427766 |د|بــــ طنط|حمد محمد ع |لسيد  |ل

687o|حه وفن|دق |لفيوممحمود محمد |حمد ق|سم| 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــغ|ده رجبــــ |حمد سليم|ن255455
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |يه|بــــ عبــــد |لمنعم |حمد |حمد|2526|7
85o778تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدف|تـــن محمد ع عبــــد|لكريم

4364oندستـــ حلو|نف|طمه ربــــيع فؤ|د ح|مد
علوم ري|ضتـــ ع شمسسل|م |حمد محمد |م|م|663||3
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسميه عرفه محمد |لمصيل محمد263534
69o4|9يم حقوق |لمنصورهعص|م |حمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
6o8o9oمعهد ف تـــمريض طنط| س|ره عنتـــر حس مر|د
تـــربــــيتـــ طنط|ف|دى ع|دل رجبــــ ص|لح2277|4
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |سم|عيل محمد |سم|عيل344297
طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود محمد حس محمد |ل|شهبــــ357224
تـــج|ره دمنهورعمر عبــــد | عبــــد |لمنعم بــــش|رتـــ528793
847o59|ر|ء |حمد ش|ذ عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نف|طمه |لز
9o48o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرقيه عبــــد|لحميد ع ق|سم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعف|ف ع|طف مأمون منصور696376
4|o3||د|بــــ طنط|مؤمن |حمد فؤ|د جمعه |حمد|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوردين| عل|ء محمد فوزى حس سكر8749|5
27o543صيدله طنط|عمر محمد ع عبــــد |لرحمن غ|نم
5o|537معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يوسف مستـــور محمد ع مؤمن
ه465574 ندستـــ |ل|سكندريهيف عبــــده محمد ع أبــــو خ
حقوق |ل|سكندريهل |ء مجدى محمد محمد426866
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمد سل|مه ع6|7692
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع|دل |لحسي عبــــد|لمع |لحبــــيبــــى245999
4o2489|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سم|ء ه| شح|تـــتـــ فه عز|ز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي| |ر محمد س|لم |سم|عيل|82642
33o4|8د|بــــ |لم |لي محمود حمدى عبــــد|لع|ل|
759o52 معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحس محمد |حمد حس
رتـــ|بــــه محمد حسن س|لم |لسمل|وي2695|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهمه|بــــ |س|مه عبــــد|لخ|لق ري|ض6|26|2 حقوق |لق|
|لسن |لم |م|رين| عم|د عبــــد |لنور زخ|رى|3857|
طبــــ بــــيطرى سوه|جعمر محمد عمر غ|لبــــ 25||92
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسروج | فتـــح | عبــــد |لمسيح بــــخيتـــ39253|
69o848| |تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ش| |حمد ش
يم سل|69234 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن حسن عبــــد |لمنعم |بــــر|
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6o2355|د|بــــ طنط|وس|م |لسيد عبــــد |لرحيم حسن عبــــد|
|4|o9|حقوق ع شمسمؤمن محمد ص|بــــر متـــو
5o3844تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ي| عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد
تـــج|ره |لمنصورهبــــل|ل عبــــد |لمطلبــــ مصط عيد677946
تـــج|ره طنط|محمد ع ع ع ي2959|6
كليتـــ حقوق |لم |كرم | وجيه وليم تـــوفيق5278|8
23o|54د|بــــ حلو|ن|حس|م |حمد مصط عبــــد|لو|رثــــ
يم ص|لح |لسيد|35484 |د|بــــ بــــنه|زينبــــ |بــــر|
6278o9تـــج|ره |لزق|زيقفرح محسن بــــل|ل محسن
ى7654|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد مجدى عبــــده |لع
يم مو عبــــد|لحميد جعفر8|3573 تـــج|ره بــــنه|مو |بــــر|
يم محمد |لسيد مصط عبــــد |لرحمن ري774|77 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه عم|د بــــرك|تـــ حسن537|2|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر محمد محمد محمد حمزتـــ6694|6
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م| عبــــد |لكريم عبــــد |لعزيز محمد|348|78
طبــــ بــــيطرى بــــنه|م|ي| عبــــد|لحكيم سعد |لسيد335349
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف محمد عبــــد|لخ|لق |سم|عيل526694
8ooo|9|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمجد منتـــ عد جبــــره

رهض خ|لد فؤ|د بــــش 43558 علوم |لق|
حقوق ع شمسه|جر ش|كر سعيد |حمد334955
8o6725|يم د|ر |لعلوم |لم |ف رجبــــ معوض |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحبــــيبــــه عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن|23952
يم|328275 تـــج|ره بــــنه|ي|د |س|مه محمد |لسيد |بــــر|
يم شل|طه4|74|6 صيدله |لمنصورهنغم محمد |بــــر|
لسن ع شمس|يه رمض|ن عبــــد|لجو|د ش|شه|257247
تـــمريض بــــور سعيد نور| محمد عبــــد |لموجود محجوبــــ763343
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد عبــــد |لسميع عبــــد |لر|9|626|
8o9oo4ي يم بــــ تـــج|ره بــــ سويفم | رض| |بــــر|
حقوق حلو|نميخ|ئيل عبــــد |لشهيد فتـــ نصيف28634|
يم محمد5265|8 حقوق |سيوطسومه عص|م |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل محمود عيد|روس |لص|دق752249
6o56|3تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| |لسعيد يونس |حمد يوسف

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ر|م| ع|طف حم|ده |حمد34|34
تـــج|ره كفر |لشيخيف مختـــ|ر عبــــد |لحميد |بــــو شعيشع 7356|4
6o6226 |تـــج|ره طنط|محمد |لسيد ف|روق ع |لعط
6|o893|بــــ |حمد ع محمد ع |لش|بــــودى لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
5ooo43 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــد| | مصط جل|ل مصط 
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه ع ن حسن عط|66796|
889o64 معهد ف ص |سيوطمريم مرزوق ي|رد مسعود
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء عزتـــ |لسيد ع|مر فرج|269559
|3769oوف|تـــرضو|ن ص|لح رضو|ن محمد غريبــــ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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د|بــــ ع شمس|محمود ص|بــــر صل|ح |لدين ع372523
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــندى |يمن فتـــ |لسيد خليل96|448
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |حمد محمد عوض699888
4398o5علوم كفر |لشيخأسم|ء معوض صديق محمد شح|تـــتـــ
52o687يم يم درويش |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم درويش |بــــر|
6|8o38|صيدله |ل|سكندريهيم|ن سم|حه جمعه عبــــد |لحميد
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهجه|د |يه|بــــ بــــ |لدين |حمد مو447494
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنعمه خ|لد حل ز|75952
يم أبــــو مصط 95|5|6 ثــــ|ر د |ط|ندى ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|عيل عبــــد|لرحيم |سم|عيل عبــــد|262245
علوم كفر |لشيخر|نده رشدى مسعود |حمد شه|بــــ |لدين767|44

يم سيد عبــــد |لجو83729 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن |بــــر| ل|
4o6333ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم محمد ع ع ج|د |لربــــ
5|o397|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد يح عطيتـــ ع|بــــد
6||o38ف عبــــد |لنبــــي |لنقيبــــ تـــج|ره طنط|عبــــد| |
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء مصط |حمد نعيم محمد|689744
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمنه صبــــرى ك|مل عبــــد |لمجيد773648
علوم |سو|نند |حمد فوزي عط|838777
تـــج|ره ع شمسعمر |حمد سيد ز |بــــويوسف347737
صيدله |لزق|زيق |ء|لدين محمد فرج ع65|642
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نح|زم سم محمد كم|ل844245
78845o|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــلسعيد مجدى ف|روق محمدين عوف| 

ندستـــ |سيوطعمرو عص|م |سم|عيل حسن36479
75269oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | حل بــــخيتـــ قلدس

علوم ري|ضتـــ ع شمسع ربــــيع معوض محمد928|4
تـــج|ره |لمنصورهندى حسن محمد عبــــ|س حسن27|682
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق س|ره محمود محمد أبــــو |لمع| دسو 635423
4|o438 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عل|ء |لدين |لسعيد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد
طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمود |بــــو |لمح|سن ل|ش 2392|5
ن| مدحتـــ ع |لروبــــى سعد|وى||72|2 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر |بــــو |لنج| زيد|ن مدكور425842
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسض ط|رق سيد عبــــد|لتـــو|بــــ مصط 6539|3
5o|387 |طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد خ |لسود
يم خليل محمدع إبــــر59|638 رتـــ|نوره|ن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد |سم|عيل عبــــد|لعزيز محمد |بــــو27|9|4
228o78د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومنوره|ن محمد حل محمد |حمد
يم ح|مد92|845 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحسن|ء ح|مد |بــــر|
9oo456|ء |حمد فرج | محمد| كليتـــ |أللسن سوه|ج  
9o5o2o |ل كليتـــ |أللسن سوه|جف|تـــن |لص| |بــــو|لوف| 
يم ع |864878 علوم |سو|نسل|م محمد |بــــر|
6o6338صيدله حلو|نح|تـــم محمد مصط |لمغربــــى
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير سعيد سعد عبــــد |لمقصود5254|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسم|ء جم|ل عبــــد |لعظيم محمد||75653
634o2|ر |حمد خليل ع |بــــو |لليل علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد م|
3|2o35تـــج|ره بــــنه|خ|لد عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل
4632o6تـــج|ره كفر |لشيخأنس سعد ع حمد
5284o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد جمعه عبــــد|لعزيز
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى سم|ء فيصل عبــــد|لسل|م محمد|924362
طبــــ |ل|سن|ن |لم |موندين| غط|س فخرى غط|س5837|2
ندستـــ |ل|سكندريهعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح |م|ن53|479
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نوف|ء محمد ع |م|م8675|3
5o74o5تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنور |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لش| حس 27565|

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد محمد ع سعيد|575|7
62|78oندستـــ د |طيوسف زي|د |لسيد |حمد ع حمروش
4o6327تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|رتـــ صل|ح |لدين محمد تـــم|م سعيد
ن| صبــــ بــــش|ى جيد59774| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
7oo538معهد ف تـــمريض |لمنصوره نور| |حمد حسن محمد
زر|عه |ل|سكندريهمن|ر مو محمد ف|ضل|42358
23|o42ره|جون جرجس حن| يوسف د|بــــ |لق|
642o87ى ع عبــــد|لمجيد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــ
تـــمريض |لم | كريم ص|بــــر ع محمد6428|8
يم |لبــــهنس|وى5|6247 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنس ع|دل محمد |بــــر|
92o854 علوم |سو|نعمرو صل|ح محمد |حمد
692|7oيم محمد زيد د|بــــ |لمنصوره|مل ن| خف|جه |بــــر|
يم |لحد675359 يم |بــــر| ه يوسف |بــــر| صيدله |لمنصورهن

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ي| مدحتـــ محمد خليل4558|
علوم |سيوطمروه نبــــيل محمد حمزه 887422
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر خليل خليل عبــــد |لمنعم خليل695838
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ |له|دى عبــــد |للطيف محمود |لسيد|63953
375o37حقوق حلو|نزي|د |حمد سعيد عليوه محمد
معهد ف ص بــــنه|شيم|ء س| عبــــد |لعزيز رزق ص|لح537|27
7o34o6علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــرحمه حمد|ن عبــــد |لعزيز |لسيد محمد
تـــج|ره سوه|جمعتـــز |حمد محمد يوسف  895263
ره|يه محمد |لسيد عطيه|28339| د|بــــ |لق|
434o8|يم تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نبــــتـــ | شعبــــ|ن ح|مد |بــــر|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مه|بــــ |س|مه عطو|ن محمد عبــــده683995
تـــج|ره ع شمسزي|د محمد س| محمد عبــــد|6|66|2
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر |حمد نور |لدين |حمد عبــــد |62282|
3367o2ف فتـــ جوده ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنه|ل |
246942| م |حمد محمد |لش|ف تـــج|ره سوه|جد
يم |لسيد مغربــــى|67976 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسيف |ل|سل|م محمد |بــــر|
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م| 822229 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عمرو |بــــو|لحم|يد ص|لح د
438525| ل| ل| |لسيد  تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد رؤف 
24424oيع ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد ع سيد |بــــو كليتـــ 
5o2993يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــه محمد |حمد |حمد |بــــر|
346o64د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ جم|ل ق|سم |حمد سيد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ي| ع ش|دى769565
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر محمد س| |م عبــــد |لكريم523457
47544oندستـــ |ل|سكندريهمنه | عبــــد|لمجيد عبــــد|لسل|م عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود ع محمود ع9|499|
ر محمد عبــــد |لحليم636887 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره م|
طبــــ طنط|ه|جر |لسيد خليل ش| 434725
54oo55عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيثــــم |يه|بــــ محمد محمد ع سليم|ن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد ط|رق كم|ل ع أنور|765494
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد زويد752544
33496oحقوق ع شمسه|يدى ن| ه|شم ه|شم
69676oيم شح|تـــه |لسيد معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|جر ي| |بــــر|
4ooo63د|بــــ |ل|سكندريه|تـــسنيم حسن |لسيد حسن يوسف
د|بــــ ع شمس|مريم محمود محمود محمد خليل322592

د|بــــ بــــ سويف|من|ر محروس جودتـــ فرج58986
|د|بــــ طنط|يم|ن عبــــد |لق|در رس حس درويش2949|4
ش|م عبــــد|لمنعم |لقليوبــــى3|5|35 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر 
معهد ف ص |سم|عيليهمروه نزيه |لسعيد |لص|وى |لسني768366
يم  |6695| وف|تـــ|حمد صفوتـــ عبــــد |لمنعم |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد رفعتـــ |لسيد شوشه246886
ره|وق حم|ده عبــــد |لسل|م محمد62934| د|بــــ |لق|

حقوق |لفيومعم|ر حمدي |حمد طه|6533
8|732oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط محمد سيد |حمد
22||22| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه ممدوح بــــخيتـــ ع
3|6o7|طبــــ ع شمسمنتـــ محمد فكرى محمد
7o8725|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخلسيد محمد محمد ن|صف
4269o3ف تـــوفيق منصور حسن علوم |سو|نه|جر |
4o9859| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره محمد عبــــد |لرحمن |سم|عيل|
يم عفي |بــــو|786|35 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمتـــ محمد |بــــر|
ل|ل259375 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنرم ع|دل عبــــد|لغف|ر 
6o7o98ندستـــ طنط|وجدى محمد زكري| |لزه|ر
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديرنيم خ|لد صل|ح |لدين عليوه |لزي 84|272
ه سليم|ن عبــــد |لمحسن سليم|ن|47||69 علوم بــــورسعيدم
علوم |سو|نمحمد ع زكري| ع 47|844
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ع|طف ع مصط |768646

|37o|رهع محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء محمود |حمد حس |535857
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د|بــــ حلو|ن|نور|ن |س|مه حس مصط 5346|3
علوم حلو|ننوره|ن محمد مصط محمد متـــو8974|3
|496ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى |حمد محمد ري|ض
7o6o73معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمم |لسيد فر|ج محمود فر|ج
848o34 تـــربــــيتـــ |سو|نكريم ع محمد ع
75829o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| ع محمد |حمد فرغ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|تـــ محمد |سم|عيل ح|مد|836545
83739oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنجوي جوده عي منصور
يم574|48 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمتـــ |لشح|تـــ أحمد محمد |لعمرو8492|5
لسن ع شمس|ل|ء |م حسن |م حسن|342|78
63o388وف|تـــعبــــد | و|ئل عبــــد | سل|مه معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
5o2223 تـــج|ره |ل|سكندريهمصط حسن عبــــد |لعزيز مصط حس
777o67|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد رض| ع محمد منصور
يم758447 ل|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد سيد 

حقوق |لمنصورهمصط رشدى |حمد س|لم59854
42637oيم طبــــ |ل|سكندريهف|طمه محمد ع |لسيد |بــــر|
8o52|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يوسف |لقس |بــــر|م ز  |د
علوم |لزق|زيقنرم مصط ز |حمد قمره363|63
767o6oكليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمصط محمود حسن يعقوبــــ |بــــو شتـــيه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود رض| محمد طلبــــه محمد بــــيو95|689
84965oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي |حمد محمد جم|ل
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمود س| مختـــ|ر |حمد عبــــد|لمنعم|43345
6323o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |ده وليد محمد |لسيد ع
رى528496 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمؤمن |حمد محمد يوسف |ل|ز
يم |لدسو حموده696827 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|مر |بــــر|
88232o نوعيتـــ |سيوطشيم|ء نبــــيه |بــــوزيد عبــــد|لنعيم
7|o488كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمينه شو عبــــد |لغفور |لسيد عبــــد |لسل
لسن ع شمس|مه|بــــ ه| محمد ص|وى56964|
رهمحمد  |ء |لدين عبــــد | محمد6823|| عل|ج طبــــي |لق|
يم عبــــد|لع|478722 علوم ري|ضتـــ دمنهورنور|لدين مصط |بــــر|
رهبــــسنتـــ محمد عبــــد |لحفيظ |حمد48262| حقوق |لق|
6o|4o8|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم|ء كيل| كيل| |لششتـــ|وى
طبــــ ع شمسوق رزق |لسيد محمود عبــــيدو342644

كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمصط وليد |حمد ربــــيع45625
32462oتـــج|ره ع شمسشه|بــــ محمد ح|كم قن|وي
487o2oموخ قلتـــه ى  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|دى عص|م بــــ
تـــج|ره ع شمسمريم حمدى رمض|ن سيد|حمد22456|
|4475oتـــربــــيتـــ حلو|نه|جر عبــــد |لحليم |حمد محمد

د|بــــ حلو|ن|يوسف سيد محمود |لسيد5|229
علوم |لمنصورهين سعد محمد |لبــــ|ز |لسيد|69286
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يم88|357 تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ عصمتـــ ع |بــــر|
9o9o84  عل|ج طبــــي قن|حس|م |لدين محمد عرفه عد بــــر
5o46|9|د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ جل|ل |حمد عيسوى
ندستـــ حلو|نمن|ر ع عبــــد |لرز|ق ع |4927|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم فتـــ حس محمد |بــــو |لسعود|25333
6o8564تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح محمود حل |لوز|ن
طبــــ بــــيطري |لم ||نطونيوس مرزق عزيز حن|852954

ش|م عمر |م|م769|4 رهعمر  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهيف محمد محمد محمد45438 طبــــ |لق|

78446oيم  |ض يم |حمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|د | |بــــر|
فنون جميله فنون |لم |يري ع|دل عبــــده شمعون|7777|8

حقوق ع شمسحمد محمد |بــــو بــــكر سليم|ن|23265
2|3o||ره|نوره|ن جم|ل |لدين سعد |م|م ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |م عبــــد|لحميد |م 627|3
438o||يم عطيتـــ ره|سم|ء عيد |بــــر| د|بــــ |لق|

|د|بــــ طنط|فيبــــى و|صف |بــــ|دير و|صف حن|2|28|4
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن ن|دى حمد| متـــو753538

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد |بــــو|لخ محمد محمد|52948
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ح |دريس حسن محمد|9|255

67|55| معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء جم|ل محمود ع
|5o93o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم يح محمد |لصغ

3|o69ره|ندى حمدي محمد محمد د|بــــ |لق|
5o88|oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــيد س| عبــــيد ش|ور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه ري|ض سليم|ن سعد سليم|ن695534
34o8o7كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحس|م عمر عبــــد|لع|ل |لسيد
346|ooحقوق ع شمسحس |حمد يوسف يوسف
ر69|626 لس فريد زكرى متـــى جو ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىك ع.
حقوق |ل|سكندريهس|رتـــ محمد ثــــ|بــــتـــ فرج محمد499339
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن مصط عبــــد|لحفيظ |لسيد||32934
62o496د|بــــ د |ط|محمد محمد ك|مل مصط |لدليل
يم محمد6|6358 ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد محمد لط |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد صل|ح عبــــد|له|دى ج|د |353942
236o|4| د|بــــ سوه|ج|ل|ء |س|مه يسن حسن شي
يم3288|6 طبــــ |سن|ن طنط|بــــر|م م|جد ميخ|ئيل مسيحه |بــــر|
8|27o5صيدلتـــ |لم |ر| | عد بــــش|ي رزق
ريدى86|232 رهيوسف سيد محمد |سم|عيل  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
444o|5|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمه|ن مجدى |لسعيد محمود

73o|2معهد ف ص بــــ سويفمحمد ربــــيع محمد عبــــد|لعليم
34432oف عبــــد| سعد زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد| |
د|بــــ ع شمس|نسمتـــ عص|م حسن |حمد358329
يم ص|بــــر38797| طبــــ ع شمسسحر ص|بــــر |بــــر|
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء حسن ع عبــــد |لعزيز|62436
7oo739طبــــ |لزق|زيقكريم محمد ه|دى محمد عبــــد | س

65o74خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمد صفوتـــ مصط عبــــد|لمجيد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء س| جل|ل |لسيد|347294
|5o678تـــمريض  حلو|نمحمد صل|ح محمد محمود
6846o4 معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء |لسيد مصط معروف مصط
|39o28علوم ري|ضتـــ حلو|نم|رين| ن| ز نخيلتـــ
4|4o57 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم رمض|ن طلبــــه |لعجو
86o|3o|د|بــــ |لم |محمد خ|لد محمد عبــــد|

ف عبــــد |لبــــ| محمد76549 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــريه|ن |
د|بــــ |ل|سكندريه|يه |حمد عبــــد |لسل|م حبــــيبــــ محمد|495873
448o8||د|بــــ |ل|سكندريه|يه نبــــيل كم|ل |حمد س|لم
69645oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره ند عص|م |لسيد |لن|دى
9o|882|م صيدلتـــ سوه|ج ن لطيف سويحه سيد
677o57 حقوق |لمنصورهحمد خ|لد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره ع شمسريم جه|د محمد عبــــودى24|23|
6o2697|طبــــ |سن|ن |لمنصورهف مجدى حسن ع |لزغل
49o264ى خليل حن ع عي ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن ي
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد فؤ|د محمد |نور حسن|487857
تـــ سعيد د|ود عزبــــ92|348 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سم
8o9924 تـــج|ره بــــ سويفط|رق صبــــري دسو ع
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحسن صل|ح سعد محمد92|258

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م خ|لد قر |م|م||||59
تـــج|ره طنط|نور شبــــل |حمد شبــــل و|498594
264o3|لسن ع شمس|حبــــيبــــه محمد طه |لسيد شندى
5o|4|7|تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن محمد |حمد عبــــد|لمع |لط
6o94oعلوم بــــ سويفدع|ء سيد عبــــد |لعظيم محمد
33|3oأك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرس|ره مجدي محمود مر

9o||87|تـــج|ره سوه|ج حمد |بــــورح|بــــ عطيه |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمود |حمد |حمد محمد سلط|624253
7o2628طبــــ بــــيطرى بــــنه| ي| سعد |لدين |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسخ|لد سم دسو محمد369878
|7o8|5 تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عص|م عبــــد |لع|ل يح
تـــج|ره ج|معتـــ د |طصف|ء ممدوح طه رزق83|5|6
9|||o3 حقوق |سيوطسع|د محمد |لح|مدى عبــــد|لمجيد
ف محمد بــــيو |489|85 طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديد|ء |
علوم ري|ضتـــ سوه|ج ل|ء حس |حمد عبــــد|للطيف|2637|9

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفج | جورج ن|شد جرجس64562
6o8942طبــــ طنط|عمر محمد فتـــ |بــــو حلوه
رهحمدى محمد |حمد ن|شد2255|2 تـــج|ره |لق|
حقوق |ل|سكندريهملك مجدى |حمد زغلول497628
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م عوض عبــــد|لحميد7988|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع|دل |د
58o46|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ل|م |سم|عيل طه |حمد

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم |حمد محمد عبــــد|لغ عرفتـــ2|3423
42296oعلوم |ل|سكندريهس|رتـــ محمد ح|فظ محمد
75o477 |يم موريس غ صيدله حلو|نيوئيل |بــــر|
6o8888 تـــج|ره طنط|ول|ء أسعد شعبــــ|ن محمد متـــو
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمريم صل|ح |حمد س|لم434872
45|4o|يف ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخن|در عبــــد|لفتـــ|ح عي  معهد ع| 
|د|بــــ طنط|ندى حمدى |لسيد ع |لخطيبــــ2849|4
تـــج|ره |سيوطكل|ر| س|مح جبــــر|ئيل مل|ك |87528
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عل|ء |لدين |حمد معتـــمد|6|234|
846|3oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد|لرحمن حمدي محمد سلم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نجل|ء جعفر محمد محمد ع عبــــد |لسل754533
د|بــــ |سيوط|دع|ء مجدى ص|بــــر عبــــد|لجو|د 8265|9
معهد ف ص طنط|ي|ر| ص|لح عبــــد |لمقصود |حمد رجبــــ4533|6
5o7o8|علوم طنط|م|رين| مجدى لبــــيبــــ ك|مل خليل
477o72تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ س|مح عبــــد |لع|ل محمد محمد
6|7oo4 بــــي تـــج|ره ج|معتـــ د |طحن محمد محمد |ل
علوم طنط|عبــــد|لمنعم خ|لد عبــــد|لمنعم محمود زيد537|43
يم  896686 معهد ف ص سوه|جم|رين| مل|ك جندى |بــــر|
|395o4رهحن|ن فرج |سم|عيل عبــــد |لجليل عل|ج طبــــي |لق|
69o762د عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسع|د |جسم مج|
ف عبــــد |لعزيز حسن عنبــــر42||68 حقوق |لمنصورهف|رس |
569o8|د|بــــ بــــ سويف|سم|ء ع|شور محمد جوده
يم محمد72663 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومند سيد |بــــر|

ندستـــ ع شمسسل|م حس|م محمد حس |25866|
م سل|مه فتـــ حس 8935|9 تـــربــــيتـــ |سيوطن
تـــج|ره |لزق|زيقرح|بــــ عوض |لسيد عوض در|ز9|6434
8o3833|يم علوم |لم |ل|ء سم ص|لح |بــــر|
527o64تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد |لسيد محمد قشطتـــ
4o6773 حقوق |لمنصورهرو|ن وليد عوض عبــــد |لحليم حس
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح حمزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح خط56|437
|4o|46ورفرج د|بــــ حلو|ن|ندى عبــــد | سعد |لدين 
4989o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيتـــ ع محمود ع أبــــوزيد
22o827|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء |م محمد س|لم محمد
44793oيم يم عبــــد|لغ |بــــر| زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ |دتـــ |بــــر|

ندستـــ ع شمسندى حس محمد محمد25675
5453o7د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى مشهور |بــــو زيد محمود |بــــو زيد
78|73oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسميه |حمد حسن عبــــد |لع|ل
تـــج|ره طنط|مل رش|د فتـــح | عبــــد |لجو|د|683832

37433| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عص|م ممدوح ع
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ش|م محمد عزتـــ محمد سمره22484| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفرح 
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد مصط |حمد عبــــد|لع|ل |بــــو سيف522|45 معهد ع| 

فنون جميله عم|ره ج حلو|نرو|ن ه| |بــــو |لسعود |سم|عيل مدكور7648|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طند| طل|ل عرفه ع |لمل| 624479
46o|47د|بــــ |ل|سكندريه|ع |ء عص|م ع |لسيد ع
332o28رتـــ|ي|ر| بــــه|ء محمد |لسيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4o384||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد مصط ك|مل |لبــــخشو|ن
يف جم|ل  |د|3|6347 وف|تـــندرو  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفدى عبــــد|لشكور محمد عبــــد|لع|ل 9|8942
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد |بــــو |لعز عبــــد |لرحمن محمد672|68
44442oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم منصور عيد جمعه |بــــو |لهوى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن س|مح رمض|ن ع حن 23987|
|35o48تـــج|ره ع شمسمحمود ع محمود عبــــد |لنعيم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد محمد |حمد محمود97|488

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفزينبــــ ع شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم57779
8o4843طبــــ بــــيطري |لم |خلود ع يوسف محمد
4o|325نوعيتـــ |ل|سكندريهد | ع|دل عبــــد |لل|ه عبــــد |للطيف

3o7|3رهبــــه ص|بــــر سيد محمد عبــــد |لق|در د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم| شعبــــ|ن نوبــــي تـــمس|ح|842294
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن حس ع6||769
24o773|ره|حمد ع|دل عبــــد|لحكيم محمود د|بــــ |لق|
حقوق طنط|لسيد فريد عبــــد |له|دى |حمد ج|ويش|547|4
35o546| يم عبــــ|س مصط تـــربــــيتـــ ع شمسمل |بــــر|
7596o2 ه ممدوح عبــــد | |لدسو تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسن
يم |لسيد عبــــد|لنبــــى |بــــو خوخه|246289 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نرو|ن محمد ح|مد محمود322859
رهه|جر رض| حسن عثــــم|ن237395 د|ر |لعلوم ج |لق|
5o4355يم د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه ن| |حمد محمد|896877
7o72|7| د |بــــو شعيشع تـــج|ره ج|معتـــ د |طيه |بــــو شعيشع مج|
ه خليل حس خليل |لسيد629449 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ن

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــند زكري| طه عبــــد |49957
4o|836تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد فتـــ ج|د عبــــد |لع|ل
يم |لحن |25592 نوعيتـــ |شمونفوزى محمد |بــــر|
267|o6معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره جم|ل شفيق سليم|ن
4|6|6oحقوق |ل|سكندريهمنيه رجبــــ |بــــو|لفتـــوح سليم|ن شعبــــ|ن
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|بــــسمه رض| ف|روق |حمد843256
4924o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حس|م محمد ع خ
32332oتـــج|ره ع شمسبــــ| ح|مد محمود محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي| عل|ء سعد غنيم8||246
ى4874|5 طبــــ |ل|سكندريهرو|ن شعبــــ|ن |حمد |لح
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4o4257حه وفن|دق |ل|سكندريهمصط سل|مه محمد سل|مه| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ند محمد ص|بــــر حسن|||42

ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم|دل شنوده قلدس خليل 29|922 ع| 
ه محمد |حمد محمد سويف|9254|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم
|5o442ندستـــ |لفيوممحمد عمرو محمد يح عبــــد |لو|رثــــ
35o645حقوق ع شمسمن|ر ي| دسو عبــــد|لعليم
ه ع|دل محمد ق|سم|4229|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م

692|oمعهد ف تـــمريض |لفيومي|سم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع|ل عبــــد
حقوق |لزق|زيقنوره|ن نبــــيل سعيد مصيل626353
تـــج|ره ع شمسصف|ء |حمد عبــــد|لصمد |حمد326766
6o5595يم |لغز تـــج|ره طنط|محمود محمد مر|د ع |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمصط ع|دل طلعتـــ |لسيد محمد633268
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى محمد |لسيد عبــــد |لنبــــى |لشو|د 7864|4
345o23|د|بــــ ع شمس|م| شح|تـــ |لسيد شح|تـــ
8o729o|كليتـــ حقوق |لم |م عيد زغلول |لسيد

6o566تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|ده سيد عبــــد|لجيد حسن
ى8|5262 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمصط ط|رق صبــــ |حمد |لز
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدروى ط|رق ك|مل محمد |حمد جوده8|7634
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخلشيم|ء |يه|بــــ محمد ع عطوتـــ |لسحم|9|437
457o5يبــــه كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل |ء ع|طف عبــــد|لغف|ر محفوظ 

9o|36| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رسيل صل|ح نخله مق|ر
7ooo26صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد نبــــيل محمد |حمد
4237o3|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم ط|رق سعد رف
2|78|o| حقوق ع شمسمريم مصط عبــــد|لرحمن حسن |بــــو
معهد ف ص بــــور سعيدندى عبــــد |لرحمن |لسيد |لبــــدوى طم|6327|6

رهكريم صل|ح فتـــ عبــــده6928| زر|عه |لق|
8o7|44 يم ع علوم |لم |سمر محمد |بــــر|
6267ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سميحه و|ئل ع|دل محمد صبــــرى
4242o4يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود |حمد محمود عطيه |بــــر|

6685oصيدلتـــ |لفيومي|ر| ي عطوتـــ محمود ع
رهنيف مر عبــــد|للطيف عبــــد|لمو7|58|5 د|ر |لعلوم ج |لق|
ف سل|مه ج|د خليفه72|684 تـــمريض |لمنصورتـــ خ|لد |
تـــج|ره دمنهوره|يدى ر| عبــــد |لمع |لسيد67|6|5
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |لسيد عبــــد |لمنعم محمود423374
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م جم|ل عبــــد|لسل|م |بــــو ص|لح جميل837|26

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سل|م محمد عويس عبــــد |لع|ل|53268
43584oتـــج|ره بــــنه|ريه|م |حمد خط|بــــ خط|بــــ
|2||ooيم رهسعيد محمد سعيد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ دمنهور|مه| سم عبــــد |لملك عبــــد|لمجيد |لبــــن498269
د|بــــ |لزق|زيق|شمس محمد محمد فريد ح|ل752284
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سم محمود طلحه محمد |لطويل424|42
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224|2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد فتـــ محمود طلبــــه
68373oبــــي عشيش د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر عم|د |لدين محمد |ل
375o22| يم محمد حسن ع رهمنيتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم |لعج2596|4 تـــربــــيتـــ طنط|فوزيه نبــــيل سعد |بــــر|

33o55تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه عبــــد|لحكيم سعد عبــــد|لحكيم
رج445|42 تـــ مسعد |لسعيد أبــــو  نوعيتـــ كفر |لشيخن
د|بــــ حلو|ن|يوسف حس سعيد محمود56465|

6o563 ف عبــــد | قر تـــربــــيتـــ بــــ سويفصف|ء |
7o8475د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء محمد ن|صف محمد
|4525oره|عبــــد |لحميد مصط |لسيد عبــــد |لعزيز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحس|م |حمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لفتـــ||32766

علوم بــــ سويفغ|دتـــ جمعه عبــــد|لتـــو|بــــ محمد88|52
88|2o6 يم معهد ف ص |سيوطن|ء خليفه |حمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطف|طمه محمود |حمد عبــــد|لع|ل 893535
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل |حمد سيد سليم|ن|567|3
332|6o |تـــمريض بــــنه|ه|جر ي| قدرى عر
9o6925 تـــربــــيتـــ سوه|جحن|ن عبــــد|لرحيم مرزوق عبــــد|لع|ل
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط |حمد محمد يونس685|84
رهمحمد خ|لد محمد |حمد محمد6|75|2 حقوق |لق|
43845oيم |حمد لط بــــركه طبــــ |ل|سكندريهمحمد مجدي إبــــر|
تـــج|ره |سيوطمعتـــز جل|ل عبــــد|لجو|د طلبــــه 884623
علوم ع شمسع|ئشتـــ عم|د |لدين |حمد محمد خط655|37
ن| |يه|بــــ عبــــد|لشهيد روف|ئيل829752 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م
37|45oيم |لنج|ر حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن ع|طف حس |بــــر|
ندستـــ د |طعمر صبــــ عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف 624222
نوعيتـــ |لزق|زيقيه مصط ع مصط ع |لبــــدرى|627288
رتـــ||ء عبــــد |لنبــــي ع عبــــد |لرسول|65346| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o3|2oرى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف |حمد مصط محمد |لجو
7o8729طبــــ |سن|ن |لمنصورهعبــــد |لرحمن وجيه شعبــــ|ن ج|يل |لطنط
23oo77|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |حمد محمد |حمد
نوعيتـــ |شموندع|ء صل|ح عبــــد|لحكيم تـــوفيق259444

33o48حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق |ه|بــــ محمد عبــــد |لو|حد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لبــــ|سط محمود عبــــد|لبــــ|سط |لبــــكرى عبــــد 874|26
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويس|ء م محمد محمد سليم|ن|769789
84|5o|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمود ع عبــــد|لعزيز عبــــد|لد|يم محمد
يم عبــــد|لعليم|34753 نوعيتـــ عبــــ|سيهعبــــد|لرحمن قر |بــــر|
يم سليم|ن محمد|833533 ه |بــــر| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نم
يم29546| ندستـــ ع شمسنور |لدين منتـــ |م|م |بــــر|
7oo834ندستـــ أسو|نعمر محمد  |قبــــ|ل عبــــد | محمد |لبــــدري
5o3222ف محمد |م |لشيخ علوم |ل|سكندريهندى |
25|oo8|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد ن| محمد سليم|ن 
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3584o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسند| ط|رق حسن عبــــد|لسل|م
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط مجدى شكرى عقل7|7525

د|بــــ حلو|ن|محمود صل|ح عبــــد | عبــــد |لحكيم29725
ندستـــ ع شمسحسن عبــــد |لق|در حسن ميق|تـــى9632||
33o8o4|تـــج|ره بــــنه|عمر محمد محمد |بــــو |لعل
6|7|o7نوعيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر |س|مه محمد |لعسي
828o92 |تـــج|ره سوه|جنسمه محمد عل|ء|لدين عبــــد|لش

تـــج|ره بــــ سويففرحه حس |حمد |حمد62777
8o338|تـــربــــيتـــ |لم |م | ر| جرجس جبــــر|ن
8ooo87لسن |لم |محمد مجدي محمد عبــــد|لحميد|
8o46o||تـــمريض |لم | سن|ء نز ن|شد عبــــد
|56o|5|يم محمد خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمينه رأفتـــ كم|ل |بــــر|
88oo27| تـــج|ره |سيوط سل|م محمد عبــــد|لسل|م ع
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| حم|ده محمد فوزى كم|ل88|772
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء خ|لد |لسيد ع |لدسو |627953
يف |لسيد ع778988 علوم |لزق|زيقس|ره 
278o65يم س|لم حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسه|م جم|ل |بــــر|
ل|ل38743| تـــج|ره ع شمسمنيه عبــــد |للطيف حسن محمد 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ندع|ء عبــــد|لفتـــ|ح |حمد حس 845593
طبــــ |سيوط حمد حسن محمد سليم|886543
تـــج|ره طنط|خ|لد صبــــرى حسن عس|كر4642|6
4o6825تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم محمد عبــــد |لح|رس عبــــد |لجليل
682o|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى |يه|بــــ محمد عبــــد |لد|يم عبــــد |لسميع
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرضوي مسعود ن محمود4896|8

|39o2رهعبــــد |لعزيز موفق مصط |سم|عيل ندستـــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نشذى وحيد عبــــد|لحميد فرح|تـــ5279|2
7||o44معهد ف ص |لمنصوره |ده سعد حس مصط |لع|نوس
تـــج|ره ع شمسريه|م مجدي معوض عبــــد|لحميد358482

ي ع|دل عط| عبــــد |لمل|ك64236 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ش
تـــربــــيتـــ |لعريشندى  |ده |سم|عيل مسلم6|7686
علوم ع شمسر|ن| محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح335669
2|9o96تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود خ|لد سيف |لدين |لسيد يوسف
6|672oف أحمد محمود عيش ن| أ د|بــــ د |ط|م
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــص|لح محمد محمود |لف|ر6496|6

ه23426 رهسعد عيد سعد محمد |بــــو عم حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء ص|بــــر عبــــد|لحليم ع |لسيد|33543
54|9o5|معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد خ|لد مبــــ|رك عبــــد|لصمد عبــــد
62o774|معهد ف ص بــــور سعيدحمد أم أحمد أحمد |لديبــــ
35|6|oتـــربــــيتـــ ع شمسكريمتـــ رض| عيد س|لم |لزغ
54o33oد|بــــ |ل|سكندريه|مروتـــ عبــــد|لمجيد |حمد محمد |لبــــهلول
7o5358|د|بــــ |لمنصوره|مجد مصبــــ|ح محمد لط محمود
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83845o تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره طلعتـــ ك|مل فلسط
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد ن|صف طه عبــــيد محمد|695324
يم عبــــد|لح449548 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد مصط محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نوق محمد دسو عبــــد |لوه|بــــ23932|

تـــربــــيتـــ حلو|نمريم مجدى شعبــــ|ن عيد|4598
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عبــــد| سعيد عبــــد|لحميد |لمي |33783
يم |بــــو |7|6787 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري|سم رض| مسعد |بــــر|
8o2432 فنون جميله فنون |لم |عل|ء |لدين فرغ رش|د فه
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م محمد |بــــو|لمجد |م|م84|838
طبــــ |لمنصورهه|يدى ع|دل كم|ل |لشه|وى مو693527

65o93علوم حلو|نزي|د نبــــيل |حمد رجبــــ
3335o6حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد ط|رق محمد |لتـــه| عبــــد|لفتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ن| |حمد عبــــد|لحليم|8|6|82

|92o|رهخ|لد صل|ح عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره ع شمسعمر محمد ص|لح محمد مسعود|2778|
|6275o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ع|دل محمد |لسيد رضو|ن
4o|964حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود مر عبــــد |لسل
82652oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ محمود س|لم محمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ح حمدى عطيه محمد عبــــدربــــه997|78
6345|oتـــج|ره |لزق|زيقكريم خ|لد محمد |لسيد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع |ء محسن سيد |حمد44996|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن عبــــ|ده محمد نبــــيه درويش679352
تـــج|ره |لزق|زيقي|تـــ سعد محمد شح|تـــه|642899
حقوق |سيوطد| | مر|د مختـــ|ر شكرى 4|8887
6o2259|تـــربــــيتـــ طنط||ء ن |لقن|وى محمد حسن
تـــج|ره ع شمسمحمد مصط محمد عبــــد|لفتـــ|ح ن257|34
علوم |لزق|زيقم| |لشح|تـــ لط عبــــد|لحليم||63592
4|6|3oتـــج|ره دمنهورعو|طف بــــسيو محمد ع |لقص|ص
معهد ف ص بــــ سويفحمد سيف محمد سيف|858682
438|6o |تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نشذ| ع عبــــد|لمو محمود ش
يم |لسيد بــــدره|684832 تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء صبــــرى |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه خ|لد عبــــد|لمع عبــــد|لق|در248777
5|o|73صيدله |ل|سكندريهف|رس فتـــ سعد |لجندى
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيثــــ|ر عبــــ|س مصط |حمد|464|83

ره|حمد |لسيد عبــــد |لونيس |حمد|685|4 د|بــــ |لق|
ق|وى494667 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|متـــ مبــــروك |لسيد مبــــروك |ل
489o98د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ف|طمه عبــــد |لش| عبــــد |لحميد مسلم
784o28|تـــج|ره |لزق|زيقحمد سعيد حموده حمودتـــ
حقوق بــــورسعيدبــــيشوى عزيز فه شمروخ ج|د764535
7o7232طبــــ |لزق|زيقشيم|ء محمود محمد محمد |بــــ|ظه

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم| عبــــد |لغ عبــــد |لغ عبــــد |لغ 348|7
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لسن ع شمس|ل|ء ر|شد ع |حمد|49522|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيوسف ح|مد محمود |لسعيد محمد675655 م |لع| 
طبــــ ع شمسكريم ح|تـــم تـــوفيق عبــــد |لحفيظ37533|
5272o|وف|تـــمحمد أحمد أحمد محمد إسم|عيل معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
صيدلتـــ |لم |م|ثــــيو مرزق بــــش|ي لم 852752
82oo62 د|بــــ |لم |محمد نش|تـــ عبــــد|لعليم ع|
يبــــ بــــ|سي  889522 حقوق |سيوطم | |مجد و

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف سليم عبــــد |ل|م|م سليم35|23
786o65| نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيه محمد مصط حس
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريموند| س| حم|يه حن||539|8
وف|تـــمحمد عم|د|لدين عبــــد |لغ محمد جلهوم247838 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
846o53كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد حس طه سعد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن |س|مه عبــــد|لصمد محمد عبــــد|6555|2
6888o6| تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | |لسيد محمود محمود عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر محمود صل|ح |لدين |حمد2|3357
حقوق |لمنصورهحمد عم|د فتـــ سحيم|484484
8|o723ف محمد محمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر |
9o334o طبــــ سوه|جزي|د عط| |حمد عبــــد|لرحيم
6o9o66 يم |لح|رو علوم |لمنصورهس|ره |سم|عيل |بــــر|
5o24o9د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لجليل خميس عبــــد |لجليل
35o7o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحبــــيبــــتـــ ط|رق حسن سليم|ن
ل|ل معوض335296 تـــج|ره ع شمسيل|نتـــ ثــــروتـــ 
3|36o|علوم ع شمسيوسف محمد سيد عبــــد|لمتـــج
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محسن حس عبــــد |لفتـــ|ح حربــــ2576|2
|45|8oرهمحمود جم|ل عبــــد |لمقصود ع حقوق |لق|
|2o532ره |ر عبــــد |لكريم حس محمدعبــــد |لرحمن طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر حس عبــــد |لع|ل |حمد |لطو 6264|4
5|47oo|يم علوه علوم دمنهوريتـــ خميس حسن |بــــر|
772o52ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمر صبــــ عبــــد |لعزيز محمود بــــند|رى ع.
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء يح محمد |حمد|7|88|8
2785ooحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير و|ئل لبــــيبــــ |لبــــطر|وى
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|ي|سم حم|ده محمد |لنبــــر|وى645528
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سهيله |حمد عبــــد| |لق|صد254359
ره|ء خ|لد عبــــد |لحليم عبــــد |لمقصود23|57| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ه|له فؤ|د محمد محمدسيد |حمد784385
|629o6ش|م عبــــد | |نيس غريبــــ فنون تـــطبــــيقيه حلو|نس|ره 
رهع محمود سل|مه عبــــد |لوه|بــــ28727| تـــج|ره |لق|
4|9o23 |يم مو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد سعد |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزينبــــ ع ج|د حسن8|253
75o454علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |حمد محمد |حمد حج|ج
7||o56د|بــــ |لمنصوره|ند |لسعيد خ|لد ع نور |لدين
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6o65o9|يد |لبــــ|ز علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد محمد |بــــو |ل
4|o2o4|تـــج|ره طنط|حمد محمد بــــسيو |لخطيبــــ
ندستـــ بــــور سعيدمصط فه سعد عبــــد |لحميد |لتـــو||67934
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــده حس|م |لدين عبــــد |لغف|ر |لدكروري762847

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى محمد |حمد خ|لد92|24
ق499322 يم عبــــد|لرؤف |ل تـــج|ره دمنهوريه محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |لعزبــــ ز |لعزبــــ كركر626|46
429o56| تـــج|ره طنط|يم|ن س| محمد خليفتـــ |لف
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسنغ|م حس س| عبــــد|لو|حد|4|98|2
تـــمريض |لم | ط|رق حسن محمود محمد855252

4o369|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسم|ء عبــــد |لرؤف خ ربــــيع
|6|279| تـــج|ره ع شمسل|ء ص|لح |حمد |لرف|
9o8|42 د|بــــ سوه|ج|يوستـــ | |رم|نيوس شهيد سف
63482oندستـــ |لزق|زيقمصط محفوظ حسن ع |بــــو|لحسن
8|28ooطبــــ |لفيوممريم مجدي ن|روز نجيبــــ
6|6o45ندستـــ د |طسيف |ل|سل|م مجدى |لسيد |لسيد بــــدوى
5273o|د|بــــ |ل|سكندريه|منه | |سم|عيل محمد عبــــده |لمنفلو
فنون جميله فنون |لم |ن|ن سم فوزى يعقوبــــ |88544

6o329| يم |حمد محمد ع تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفبــــر|
|39oo6يم ندستـــ ع شمسوق صل|ح عبــــد |لحليم |بــــر|

59oo9تـــربــــيتـــ بــــ سويفدى ي محمود محمود
يم خ|بــــور639858 نوعيتـــ |لزق|زيقخلود |حمد محمد |بــــر|
62oo24ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد محمد ف|ضل ز حموده ك.تـــ. ف رى و
7637o8يم ج|دو يم محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدل|ء |بــــر|
3|56o9|تـــج|ره ع شمسيم|ن محمد محمد حسن
6o5847يم طبــــ |لمنصورهبــــسمه محمود حيدر |بــــر|
د|بــــ د |ط|خلود جم|ل عبــــد |لرحمن محمود |ل|2746|4

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــف|طمه س| عبــــد|لرحمن سيد |حمد87|36
رهن|دين محمد زينهم سيد |ل |ر35235 حقوق |لق|

تـــج|ره ع شمسحمد ط|رق |حمد محمد|8|2263
تـــربــــيتـــ |لمنصورهتـــسنيم ع|دل محجوبــــ محمد |لسيد مر675883
7o6o5| |معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رض| |لسيد محمد |لورد
252o|9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد عبــــد|لد|يم عبــــد|لغف|ر
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومآيتـــ وحيد ع سل|م9472|4
45|o95 يم ك|مل ح|مد |لحف علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |بــــر|
43o257صيدله طنط|تـــ محمد |لحسي عبــــد |لحميد |لشوبــــرى
685o44|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |لسعيد حسن حسن محمد بــــرى
2|2o83تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د ع عبــــد|لمنعم عبــــد | حسن
4|6o96|د|بــــ د |ط|سم|ء محمد حسن |حمد تـــف|ل
8o59|6كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــه عبــــد|لحكيم ع|مر ع حسن
تـــج|ره طنط|ن|در |لسيد عبــــد |لمقصود |لحوي753455
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تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين حسن عبــــد|لحميد محمد حسن 447859
إعل|م بــــ سويفرن| وجيه محمود عبــــد|لمقصود |لجز|354835
تـــج|ره ع شمسرح|بــــ وحيد محمد فريد ج|بــــ ||6354|
|2o229يف عبــــد |لمنعم مو تـــج|ره ع شمسعمر 
2629o7لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عبــــد|لعزيز سعيد محمود عفي |نور
3432|2| صيدله حلو|نم| جم|ل يوسف محمود |لتـــه|
45o484ندستـــ طنط|ح|مد محمد صل|ح |لشن|ط
8o83o6 |طبــــ |لم | |ر محمد ع علو
75o696تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنورس ع سليم|ن عبــــد |لفتـــ|ح
د|بــــ كفر |لشيخ|خلود حمدى |بــــو|لفتـــوح حسن |لسم|8343|4
7o387oتـــج|ره بــــنه|ع محمدعبــــد |لعزيز محمد خليل |لبــــصي
52o679 |يم عبــــد |لق|در |لزفز لسن ع شمس|مروتـــ |بــــر|
ف634757 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد| مصط |لعو عيد 
معهد ف ص بــــ سويفر| | عج|يبــــي ص|دق يعقوبــــ22|854
6945o|م ى ن ز |ل| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم ي
ف مصط عبــــد |لمنعم752476 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمصط |
44o836 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |لسيد حسن |لخمي
3576o8|نوعيتـــ بــــنه||ء مسعود محمد مرو|ن
4o4585ج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف محجوبــــ يوسف عبــــد |لحميد |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء رمض|ن عبــــ|س محمد|35|923
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمؤمن مر فتـــ محمد عبــــد |487367
49oo59تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى رجبــــ حس|ن ه|شم عثــــم|ن
ره|تـــغريد زكري| عبــــد| سليم266777 ثــــ|ر |لق|
9o9o57 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م | مجدى ك|مل يعقوبــــ
حقوق طنط|محمد عبــــد|لحليم عبــــد|للطيف عبــــد|767||5
بــــي ||4434 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد رزق |لعدوى |ل
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويس |ر خ|لد غريبــــ |حمد422|76
6|23o5 علوم ري|ضتـــ طنط|حسن محمد بــــكرى حس
4o5283د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حس|م |حمد كم|ل عبــــد |لبــــ| ع

6|2o4تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط محمد عبــــد|لحميد
ر فؤ|د عبــــد|لرحمن مو| 354593 طبــــ ع شمسري|دتـــ م|
63o237تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد | |لسيد عبــــده
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد| عبــــدربــــه د|بــــى|247422

ويدى5584| ره |ر و |ئل كم|ل عبــــد |لرحمن  ندستـــ |لق|
د|بــــ |لفيوم|من|ر جم|ل ج|بــــر عبــــد |لبــــ| 73578

حقوق |ل|سكندريهحمد محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لديبــــ|475559
477o77د|بــــ |ل|سكندريه|دين| محمد ع |سم|عيل محمد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيف |لدين ي| عبــــده محمد |لشطوى766369
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديع لط |حمد عبــــد|لح|فظ273229
8|oo85تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رضوه محمد حس محمد
نوعيتـــ بــــنه|منيتـــ يح محمد حسن محمد|3|3574
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2368o5يم فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــه ط|رق محمد |بــــر|
54|588| يم ع|طف محمد |لخو بــــ |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل| محمد عطيه | عبــــد |لغ عبــــد 442987
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممحمد شعبــــ|ن عطيه |لنورى255792

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن خلف معوض حسن56683
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند| محمود محمد |حمد ع278554
6465o2ف محمد رزق |ل |د تـــج|ره ج|معتـــ د |طحن|ن |
26395oبــــ رهمن|ر عبــــد|لحكيم صد و طبــــ |سن|ن |لق|
6|o|86طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم جم|ل جبــــر |لشبــــر|وى
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه رمض|ن سيد حس 2545|8
ر محمد حسن3|8465 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نصفوتـــ م|
وف|تـــمحمود |حمد عبــــد|لحميد محمد |حمد3|2733 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

536o4كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفجه|د خ|لد شعبــــ|ن محمد
ه |سم|عيل محمد محمد عي 696758 علوم |لمنصورهن
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد رمض|ن محمد س|لم9998|4
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد صبــــ محمد |لطبــــ 89|444
2269|o| رهحمد حسن محمود عطي د|ر |لعلوم ج |لق|

يف25573 رهفرحه كم|ل |لدين محمد |ل علوم |لق|
يم693794 تـــربــــيتـــ |لمنصورهرضوى ع عوض رضو|ن |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|صل|ح رجبــــ عبــــد|لعظيم محمود بــــرك|286875
249o49 ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ي|ر| رأفتـــ ذ نص

يم45824 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نفريده وليد محمد |بــــر|
27o584معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد |يمن محمد محمد سل|مه
رهمحمد س|مح |حمد عبــــد |لغ |لصبــــ538|22 حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسميل | |سح|ق لم قلدس237344

5o36||علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد رمض|ن عبــــد |لمجيد |حمد
حقوق بــــ سويفريم حس|م |لدين حس سليم|ن|5228

3398o2طبــــ بــــيطرى بــــنه|م |حمد محمد محمدى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد|لرحمن عم|د رجبــــ |م 53752

ندستـــ |سيوطعبــــد| أيمن حسن محمد |لحلو| 88|528
5|o758| ر محمد عوض خليل |لخو تـــج|ره دمنهورلط|
يف|76692 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــلؤى حس|م |لدين |حمد عبــــد | |ل
تـــج|ره بــــ سويفحمد ف|روق محمد |حمد|7392|8
صيدلتـــ |سيوطيم|ن ص|بــــر | |ظ شو |823623
5o3o45طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه محمود عبــــ|س محمود محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل محمد عبــــد | ع عثــــم|ن676332
89|7o5 تـــمريض |سيوطجرجس ع|طف خلف بــــش|ي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مه| محمد عبــــد|لحميد |بــــو|لعزم626722
68o963تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمرو جم|ل عبــــد |لجليل |لحسي |لمعد
287o53 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه مصط محمد |لفر|ر
6422||| وف|تـــحمد ع|طف |حمد ع معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
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علوم ج|معتـــ د |طنوره|ن ربــــيع عثــــم|ن مصط |حمد|24844
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |حمد |لطيبــــ488692
ق|وى8||682 تـــج|ره |لمنصورهمنه | ش|كر ع ع |ل
33o353تـــج|ره بــــنه|تـــ | عص|م فه عبــــد|لرحمن
يم |255|9 تـــج|ره سوه|جس|ميه |حمد عبــــد|لغف|ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريم محمد سيد محمود753587
7o5322يم غيثــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهنه|ل ج|بــــر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طسل محمد محمود عفي عبــــد|لوه||62456
8923|o تـــج|ره |سيوطدين| ع حسن محمد
6o8297ه مسعد مصط حج|جه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أم
تـــج|ره بــــنه|محمد سعيد محمد محمد رضو|ن|28748

يم محمد محمد بــــرغوتـــ|35263 ر|ء |بــــر| رهلز صيدله |لق|
يم|838558 د|بــــ |سو|ن|سم|ء بــــدوي |لضوي |بــــر|

رهمحمود |حمد يوسف محمد6|327 ندستـــ |لق|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد عبــــد|لوه|بــــ سعد محمد|453222
84256o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد رمض|ن محمود عبــــد
853o25|كليتـــ حقوق |لم |حمد ص|بــــر عبــــد|لن| محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن عص|م |لحس|ن محمود فش 946||7
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ جم|ل ع |حمد |لدخميس|||3386
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه محمد عبــــد |لحميد |لحن م| 337|42
|7o954تـــج|ره ع شمسن|ردين صبــــ ص|دق شنودتـــ
رتـــ|ريج عص|م |لدين سعد محمد|9263|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لزق|زيقمصط عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن |لشبــــر784233
9o8396 ر|ء حل حسن عبــــد|لتـــو|بــــ د|بــــ سوه|ج|ز
444|o8|تـــج|ره كفر |لشيخحمد حسن محمد حسن بــــهوتـــ
6o|6o|د|بــــ طنط|دين| سليم|ن عبــــد|لونيس سليم|ن ملوتـــ|
تـــمريض كفر |لشيخمحمد محمود مسعود محمود حسن 34|442
ف |6852|4 يم  نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخشيم|ء عل|ء |لدين |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رضوى عل|ء عبــــد|لمجيد محمد8|3543
23359o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن مجدى |م |م
حقوق بــــنه|يتـــ سم زيد عبــــد|لحميد|335986
|3o234تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن محسن خ|لد حسن
معهد ف ص |لمنصورهنور |لعر| |نور |لسيد ع ||69693
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديروه سعيد عبــــ|س شمروخ|962|83
52|7o2زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأسم|ء سعد عبــــد|لمنعم حسن ج|د
33oo55د|بــــ بــــنه|دع|ء ي عبــــد|لسل|م مرزوق|
ى|99|434 معهد ف ص طنط|ل|ء حمدى ف|روق حس |لم
6o4468حقوق طنط||ء |لسيد |حمد |لسعيد |بــــوري| حموده
3|46o3بــــه |حمد تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحسن محمود محمد و
نوعيتـــ فنيه |سيوط بــــتـــه|ل ك|مل سيد |حمد|75|888
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه ك|مل عبــــد|لعزيز |للهلوبــــى248839
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878o83|ء عيد محمد بــــدوى| حقوق |لمنصوره  
4o|257د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م رجبــــ عطيتـــ عطيتـــ
|2247o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه ك|مل ع محمد
طبــــ |لزق|زيقأسم|ء صبــــرى |لسيد |حمد |لسيد639448
طبــــ |لزق|زيقآل|ء عبــــد|لرحمن محمد |لسيد أبــــو|لخ 5|6256
499o48د|بــــ دمنهور|نجل|ء محمود محمد |لقص|ص
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم س| |نور |لمتـــو |لمتـــو س682776

|567o|رهيوسف جم|ل عبــــد |لحميد م|مون ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهر| | محمود ع حسن|78235
49o|39د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مروتـــ مختـــ|ر محمود محمد |بــــو |لعدل

د|بــــ |لفيوم|دين| محمد عويس عبــــد |لحميد85497
22o653حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضوى |حمد سعيد عبــــد|لمجيد
معهد ف ص بــــ سويفم ع|مر صديق فر|ج5859|8
42o994|ل|ل ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحل|م |حمد |لسعيد |حمد 
7|2o|2لسن ع شمس|سهيله سم |لش|ف محمد قلقل
علوم بــــورسعيدلسيد |حمد |لسيد متـــو فرج|696927
يم|526467 ندستـــ حلو|نكرم محمد مصط |بــــر|
ره|ف|طمه حمدى |حمد محمد53785| د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| |حمد |م عبــــد |لحميد636984
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن جميل ع عبــــد|لمجيد|2469|8
معهد ف ص بــــور سعيدل|ء |يه|بــــ |لسيد |لهو|رى|624447
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ ع سل|مه ح|فظ98|348
685o4|له تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير |لسيد ك|مل عبــــد |لفتـــ|ح 
زر|عه |لزق|زيقد | عم|د فؤ|د | |س89|632
7ooo67د|بــــ |لمنصوره|سع|د |ل|حمدى حل محمد |لجندى
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم|ن عطيه |حمد سليم|633533
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ف|طمه شح|تـــ ثــــ|بــــتـــ |بــــو |لحسن49592|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طش|م محمد ص|لح |لعدوى686575
معهد ف ص |لمنصورهمحمد محمد |حمد |حمد مشعل684585
ندستـــ طنط|عبــــد | محمد ع حم|د حسن2|23|6
876o3||تـــج|ره |سيوط  حمد محمد ر|تـــبــــ محمد
يبــــ444482 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ مديح |لسعيد |سم|عيل و
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرو|ن محمد لط لط |لمز|تـــى82|7|5
زر|عه ع شمسند| |سم|عيل محمد |سم|عيل228383
تـــج|ره ع شمسفرح صل|ح عبــــد |لعظيم نو|ر س|لم6|93||
7o34||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــين ع حس ع |بــــو  |دتـــ
35o46| |ندستـــ حلو|نعبــــد| حمدي ص|لح عبــــد|لع
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــن|دين |س|مه رمض|ن عل|م عبــــد |387|76
علوم كفر |لشيخحمد محمد س| حسن ع رزق|438553
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريه |ر |س|مه محمد محمد شكرى3|5277

رهمنتـــ | كرم محمد |حمد|422| تـــج|ره |لق|
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طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم محمد |لسيد حسن عبــــد |لحميد2|3|63
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم عبــــد|لعظيم عفي خليفه252794
يم س|لم |بــــو688942 صيدله |لمنصورهعمر عبــــد |لرؤف |بــــر|
477o74| صيدله |ل|سكندريهندى محمود محمد محمود ج|بــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقوق |حمد تـــوفيق ع جعفر6|7745
نوبــــى رمض9322|5 نوبــــى محمد |ل علوم دمنهورحبــــيبــــه |حمد |ل
طبــــ حلو|نحس|م محمد ع ع محمد774372
448o98د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر سعيد |حمد س|د|تـــ
8o|9o7ي |حمد تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد خ

يم936|6 نوعيتـــ |لفيوميم عبــــد |لع|ل ص|دق |بــــر|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منه | محمد |لسيد مرزوق759754
7o4o92ر|ء محمد لط محمد حسون د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |لز
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد حمزه محمد كم|ل ذ53|636
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط كم|ل حل ع |لبــــ|بــــ36|254
753o78|ف محمود ق|سم وف|تـــحمد | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|د|بــــ طنط|ه|جر مجدى محمد بــــدوى عبــــد |لع|ل964||6
طبــــ |لفيومل|ء عل|ء|لدين يوسف عبــــد |لرحمن|72445

تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى وليد عل|ء |لدين ح|مد |لدسو |76364
ندستـــ |سيوط حمد ج|بــــر رمض|ن عبــــد|لرحيم|7364|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|دع|ء خلف |حمد حس 662|82
4|o8|2لسن ع شمس|رنيم محمد عبــــد|لمنعم محمد عقل
د|بــــ ع شمس|تـــ رفعتـــ محمود عبــــد|لخ|لق94|3|2
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى مسعد عبــــد |للطيف |حمد48564

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمجدى ع محمد محمد |لمهدى488337
|28o56كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد ع|دل محمد خ|لد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقيه عبــــد|له|دى عبــــد|لمحسن عبــــد|له|433886
5||o25طبــــ بــــيطرى دمنهورصبــــ جمعه صبــــ محمد |لشنديدى
3342o8كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن مصط محمود فرج
لسن ع شمس|من|ر عبــــد|لرحمن محمدي |لخو4|3496
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |حمد فؤ|د ح|فظ ع |68793
2375|oف عط| حسن خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |
ه صل|ح فتـــ ع سعد|9528|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
4o79o9يف عي |لدمرد|ش ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سم 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديض رمض|ن فتـــ فؤ|د826394
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد شح|تـــه سل|مه محمد |بــــو|لهدى9|3|62
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد من مصط كم|ل محمد عبــــد |379|75
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم عص|م حف محمود حسن554|5|
يم|449664 يم سيد|حمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوملسيد |بــــر|
يم2289|3 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمر|م مصط |حمد فتـــ |بــــر|
تـــج|ره دمنهورند ح|مد عبــــد|لر|زق محمد5265|5
32847o  تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حس|م محمد ص|بــــر حسن
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تـــربــــيتـــ بــــنه|منتـــ | فتـــوح |بــــو |لعط| |حمد|35743
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىلسيد عم|د |لسيد عبــــد |لمقصود|3|627| ل|ك|ديميتـــ |لم
6o2588|طبــــ |لمنصورهحمد جم|ل |حمد ع |ل |د
348o|6علوم ج|معتـــ د |طعبــــد| |يه|بــــ شو س|لم فرج |بــــودريع
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد عبــــد |لسل|م مختـــ|ر عيد3448|5
7o2782 يم عبــــد |لعظيم |حمد تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | |بــــر|
د سيد محمد عبــــد |لخ|لق23|58| رهن| تـــج|ره |لق|
7o4882ف محمد |حمد سويلم زر|عه |لزق|زيقيم |
بــــه776895 نوعيتـــ |لزق|زيقه|له نعيم ه|شم و
27o66|| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ط|رق جمعه ع
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود تـــوفيق تـــوفيق عبــــد|لجو|د||7|54
طبــــ |ل|سكندريهشهد و|ئل سم عبــــد|لعزيز بــــدر9876|5
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمن|ل ع|طف ح|فظ جريس754455
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن محمد عبــــد| خ |وي9947|8
9o4|33 معهد ف ص سوه|جنجل|ء محمد ه|شم عبــــد|لرحيم
439334| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء محمد محمود عرفه ع
يم||45228 يم نجيبــــ |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخس|مه |بــــر| معهد ع| 
|4646oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نسهيله ي| |حمد يس
فتـــ حسن ز |حمد697795 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
26|o57|نوعيتـــ |شمونيم|ن س| محمد |لشح|تـــ
22oo63لسن ع شمس|رن| محمد طه محمود دع|س مبــــ|رك
627|32| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ل|ء محمد عبــــد|لحميد رف|
242o44بــــي محمد |لسيد تـــربــــيتـــ حلو|نتـــ |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |حمد سعيد عبــــد |لحميد|5958|
253o49|علوم ري|ضتـــ بــــنه||ء خ|لد فتـــح | عم|ره
تـــج|ره بــــنه|يتـــ يوسف محروس محمد حسن||35688
8572o6د|بــــ |لم |دع|ء محمد محمد ص|وي|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن |لدين محمود |حمد3||4|3
معهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد ق|سم |لسيد محمد697427
يم سليم|ن محمد89|636 تـــج|ره |لزق|زيقسيف |بــــر|
8953o4| كليتـــ |أللسن سوه|ج حمد ع|رف محمد حس|ن
|د|بــــ |لم |سم|ء |حمد محمود |حمد محمد|483474
67724oطبــــ |سن|ن |لمنصورهعم|ر يوسف محمد عبــــد | بــــدوى
يف فتـــ ع |بــــو|لعن |88|442 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيمن 
ش|م فؤ|د |م |627|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد 
62o94o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد| تـــيس محمد عبــــد| دبــــ
6755o8ل يم  تـــج|ره طنط|ريه|م رفعتـــ محمد فتـــ |بــــر|

548|o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه قر سل|متـــ محمود
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قفرح محمد محمد سيف |لن |م 726|3

تـــج|ره كفر |لشيخيه |لسيد محمد |بــــو |لفتـــوح|442746
معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــر|ر ع|طف |بــــو بــــكر رمض|ن |لحوتـــ684228
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علوم ري|ضتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد ف|روق يح حس |52767
8o5|47|ف جرجس حن ي |  |حتـــ وفن|دق |لم |م
8442o3لس سليم |سحق جلبــــي كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد عز|لعربــــ تـــ |ن محمود828876
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عمرو محمد عبــــد |لع| عبــــد |لصمد 7|4469
صيدله ع شمسمحمود نعم|ن سيد مدبــــو334623
69o68o|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد محمد |حمد عوض |لسيد
6o2o65 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــسنتـــ مصط سعيد تـــوفيق |ل|شمو
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى محمد محمد |ل|م 9|5|35
5|8|o5معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر عبــــيد منصور فرج |بــــور|س
نوعيتـــ عبــــ|سيهمروه ش|كر عطيه مصط 38677|
5293|o تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمود محمد دسو عبــــد|لعزيز |لج
6877|3| تـــج|ره |لمنصوره حمد غ|زى |لسعيد غ|زى عي
د|بــــ |ل|سكندريه|مروتـــ مجدى محمد |لهند|وى|6|4|5
|2o|79علوم ع شمسيه|ن عمرو محمود ع
يم|325952 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |حمد عبــــد|لفضيل |بــــر|
7o6|34طبــــ |لزق|زيقن|ديه عص|م محمد |لسيد
يف|35738 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعمرو عبــــد|لرحمن محمد بــــدوى  معهد |لصفوتـــ |لع| 

رتـــ|محمد كم|ل عبــــد| عبــــد|له|دى86725 لف |لصن| للصن|ع|تـــ |لمتـــطورتـــ |لنهضتـــ |ول مدينتـــ |لسل|م |لق|
ف |لدين256539 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــدين| عص|م محمود 
42o2o2|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخلشيم|ء محمد قطبــــ منصور عبــــده
3|55o6يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | |حمد |لسعيد حسن |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد | عبــــد |لرحمن ص|لح محمد54234
443o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|جر طلبــــ |لسعيد عطيه حمزه
ره8|63|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررحمه متـــو ع |بــــو ز
يم ع |لع|يق|669|46 تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن حمدى |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م صبــــ|ح عبــــد |لعزيز عبــــد |لحكيم755944
يم عمر259986 |د|بــــ |لم |ه|جر وحيد |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|محمد عبــــد|لرحمن سيد |حمد 899482

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم مصط عبــــد|لمجيد ي|س |لخرصه35927
676o54صيدله |لمنصورهسم|ء من محمد |لششتـــ|وى عبــــد |لر
د|بــــ د |ط|محمد |حمد فؤ|د محمد عوض983|48
7o3o43|د|بــــ |لزق|زيق|يه س| |لسعيد |بــــو زيد
ره|س|ميه حمدى عبــــ|س ج|بــــر228799 د|بــــ |لق|
ى بــــدير خ شنوده729|26 صيدله طنط|م|يكل خ
5|483oف زر|عه دمنهوردين| سعد محمد ح|مد 
7o2285تـــج|ره طنط|ريو|ن |حمد محمود محمد |لن|دى

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م |حمد محمد محمد |سم|عيل|7||83
6855o8طبــــ بــــيطرى |لمنصورهي|سم عل|ء محمد محمود ف|ضل
 |حتـــ وفن|دق |لم |ندي محمد |حمد حسن9444|8
حقوق |لزق|زيقمرو|ن |لسيد عبــــد|للطيف |لسيد غ|488246

Page 5134 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ره|س|رتـــ محمد عبــــد|لحكم محمد322439 د|بــــ |لق|
يم عبــــد |لعزيز حسن36|772 نوعيتـــ |لزق|زيقريح|نه محمد |بــــر|
2599o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصدفه ع محمود سويلم
236654| ره|يه محمود حس ن د|بــــ |لق|
رهمحمود |حمد محمد سيد44498| تـــخطيط عمر| |لق|
87865o د|بــــ |سيوط|نيف رفعتـــ ف|يز مق|ر
882oo6 زر|عه |سيوطعبــــد|لكريم حم|ده ع محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقف|طمه فتـــ محمد |حمد محمد643992
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمود محمد محمود محمد56|542
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|تـــم عص|م ع حسن 96||25
5o6226ي |لسعيد طه عليوه فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه بــــ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|رجريتـــ |بــــو|لسعد ميخ|ئيل عبــــد|لمسيح243233
5o682oف سعيد حميده تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريه|ن أ
6|9o39د|بــــ د |ط|م صل|ح مصط مصط |لبــــطو

ح|ن ع محمود|22959 ره|س|متـــ  د|بــــ |لق|
رهف |حمد زين |لسيد |حمد |لحديدى4695| حقوق |لق|

يم|354266 تـــ محمد فوزي |بــــر| تـــج|ره ع شمسم
7oo934|ق|وى يم محمد |ل تـــج|ره |لزق|زيقحمد |بــــر|
68o2o9د|بــــ |لمنصوره|محمد يح |لسيد |لطنط|وى
6o3229طبــــ ع شمسنجوى ص|لح محمد |لشن|بــــى
25o378معهد ف ص بــــنه| محمود مرغ محمد شلبــــى
تـــمريض |لزق|زيق محمد رض| محمد |له|دى حسن638479
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمريم محروس فرج حكيم|6|758

وف|تـــ|ي| سم محمود عبــــد|لمجيد8937| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه سيد محمد بــــدوى64643

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمصط عبــــد|لحليم عبــــد|لع|ل |حمد234529
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سمر جم|ل عيد محمد64977

علوم |لمنصورهندى فتـــ حسن عطيه699827
تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم جل|ل أحمد كريمتـــ36|3|4
يم محمد محمود|48964 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| د | |بــــر|
علوم كفر |لشيخسعيد ع|دل سعيد |للق| 3689|5
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــصل|ح |لدين عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد 422|25
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم صبــــرى ز حسن |لريح| 66|476
267o8oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومر| | حمدى مرتـــ |ل|عرج
|د|بــــ بــــنه|مهند حس |حمد شفيق327934
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد عم|د محمد عبــــد| سليم|344592
6o3244|معهد ف ص طنط|نوره|ن عوض |لعربــــى ند
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره ع مصط محمد7647|4
5o7685|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|ميه محمد عبــــد |لعزيز عوض |بــــر
طبــــ ع شمسحمد |دم ع محمد |حمد|28|784
432|7o|زر|عه طنط|سم|ء رجبــــ محمد |ل|زرق
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يم جم|ل |نور حسن|69|47 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
يع54478 ندستـــ بــــ سويفعبــــد | |حمد سيد |بــــو 

3485o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــ عيد عبــــد| سيد سليم|ن|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد رفعتـــ رمزى ق|بــــيل|799|26
6o2o53تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم صل|ح عزتـــ عبــــد|لمع طم
875o|| نده |س|مه نظ ك|مل طبــــ بــــيطرى |سيوطش|
رهس|رتـــ جم|ل فتـــ |لحل|ج9863|5 عل|ج طبــــي |لق|
6|79o8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء مسعد مسعد لوتـــه
499o|5تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | محمد |لص| محمد 

4o778معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد سعد|وى عبــــد|للطيف عم|ر
2535o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومريه|م محمود |حمد زيد|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ل حس عمر حس 355573
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|خ|لد مسعد عبــــد|لغف|ر ع|34784
7o7832يم |ل|م يم |بــــر| وف|تـــمعتـــز ع|دل |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
85o623حقوق |سيوطبــــس|م محمود |لسيد مسعود عليوه
تـــج|ره ع شمسم|ري| حربــــى خلف سوس9|3232

د|بــــ حلو|ن|من|ر رض| شو فهيم رزق |35822
ره|لبــــ |حمد دسو سعد|وى دسو 58283| د|بــــ |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع ن| ع بــــدوى8398|
كليتـــ طبــــ أسو|نمن|ر محمد قرق|ر محمد867946
زر|عه ع شمسمحمد ثــــروتـــ عوض |حمد ص|لح4943|2
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمهند |حمد عبــــد |لحكم |لسيد94||75
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيم محمد عبــــد|لمنعم محمد8|3428
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|ري|ن كريم ش|كر حن| 885372
7o34o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمنيه محمد مسعد عبــــد |لعزيز |لشهبــــتـــ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه| محمد محسن كر|تـــ5776|6
7o8589ف عبــــد | محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره |
|4869oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم|رين| تـــفيد لبــــيبــــ بــــخيتـــ
طبــــ بــــيطرى |سيوطحم|ده محمد سطو شعر|وي|85854
ندستـــ |سيوطيوسف مح |لدين ع ن  886252
6|888oعلوم ج|معتـــ د |طرو|ن عبــــد |لحميد محمد سعد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد فتـــ محمد تـــوفيق|864522
يم محمد شديد|685|35 يم محمد |بــــر| طبــــ ع شمسبــــر|
5o4363صيدله |ل|سكندريهمنتـــ | محمود |حمد عبــــد |لخ|لق فضل

ندستـــ ع شمسمحمود ع|طف محمد جبــــريل34656
تـــج|ره ع شمسمحمد تـــ|مر محمد |بــــو|لعز6689|2
824o83| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |لشيم|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ مر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهيله ي| رمض|ن رمض|ن محمد4824||
|47743| وف|تـــحمد |سم|عيل سيد م وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمود محمود |لجمل|5545|6
7|o282طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندى حسن محمد محمد |لبــــدرى
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28746oيم عبــــد|لعظيم عبــــد|لخ|لق عيس رهبــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |لمنصورهنور|ن حسن عي |ل|م|م حسبــــ |676443
3||o98علوم ع شمس |دتـــ ح|تـــم ع حسن
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد |سم|عيل شمسيتـــ528997
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه مجدى عبــــد |لمعز ن|صف|644868
45o499ندستـــ طنط|مصط محمد عبــــد|لفتـــ|ح من|ع
ه رمض|ن محمود |حمد عبــــد |لفتـــ|5428|2 فنون جميله فنون حلو|نن
|5o755رهمحمد صل|ح |لدين محمد خليل عيد ندستـــ |لق|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|حمد بــــدرى |حمد عل|م|2346|2

تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن خ|لد رضو|ن عبــــد |لفتـــ|ح||3379
لسن ع شمس|ن |حمد محمود محمود  |م|345639

د|بــــ بــــ سويف||ء محمد حم|د محمد|52254
يف سعيد حسن ح|فظ42|239 رهع |ء  حقوق |لق|
443o77|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن جم|ل |لدين ع محمود حم
د|بــــ |لمنصوره||ء رضو|ن عبــــد |ل ع خبــــ |695265
8|2|6oتـــمريض |لم | محمد حم|ده شح|تـــه عبــــد|لحفيظ
يم حم7|6775 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهح|زم |حمد عبــــد |للطيف |بــــر|
643o26رتـــ|شيم|ء محمود رمض|ن محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم | يوحن| حليم سنتـــ|ؤوس|8|868
حقوق حلو|ن عبــــد|لنبــــى محروس محمد9276|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء عبــــد|لنبــــى محمد محمد ط|لبــــ|338883
د|بــــ |سو|ن|شيم|ء دسو ص|دق محمود847873

لسن ع شمس|محمد سعد |حمد محمد28324
753o39| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد محمد |حمد ع
6o2593| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد رمض|ن لط محمود ع ك.تـــ. ف للبــــ
7|o775 ي لسن ع شمس|زي|د |حمد شو |لسيد |ل

54o87 صيدله بــــ سويفمن|ر |س|مه محمود قر
يد |لسيد |بــــونو272385 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط مجدى |بــــو|ل
| حس ع حسن8988|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي
339o57ل|ل محمد عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر 
6oo752|تـــربــــيتـــ طنط|يه |لشه|وى س|لم |حمد |لشه|وى
نوعيتـــ عبــــ|سيهسن|ء عرف|ن عرفه حس 326489
حقوق طنط|ر| | جميل |لورد| رشو|ن |لجمل537285
يم ي|س 5773|3 رهه|جر |حمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
6298o6تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد محمود ص|دق |حمد |لجندى
تـــج|ره ع شمسرحمه |حمد محمود ز55649|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريم محمد محمد ص|دق مهدى272958
ى |سم|عيل337999 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود رفعتـــ بــــح

5949|| بــــتـــ ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمل محمد و
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسديل م|لك عي ص|لح جزر358337
|6|o2oتـــج|ره ع شمسي|ر| ط|رق عمر بــــيو
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |حمد محمد عشم|وى |بــــو |لعل7245|4
رهمريم سعيد محمود درويش4|338 صيدله |لق|

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ محمد سيد سليم|ن محمد223572
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق ه| عبــــد |لحميد طه657|62
89979o د|بــــ سوه|ج|نوره|ن مرو|ن عبــــد|لع|ل عبــــد|لموجود
2|4oo8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن سعيد محمود ع
358342| لع| للغ|تـــ بــــم جديده||ء ي| ف|روق ع
23433oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمجدى نبــــيل ع حسن
8o|2|8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| ع|دل فكري مرقص|
7o8422يم عبــــد |لغف|ر تـــمريض |لمنصورتـــ دى |لسيد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفف|طمه عبــــد|لتـــو|بــــ سيد ص|لح2|555
4o57|4|ش|م محمدع محمد د|بــــ دمنهور|منيه 
7o8||7 بــــي نوعيتـــ |لمنصورهنفيسه |لسيد |لسعيد |لسيد محمد |ل

2o5|3| رهحمد حمدى كم|ل منش|وى مو تـــج|ره |لق|
6|84o3 |تـــج|ره بــــور سعيدنور |لدين |يه|بــــ ف|روق |لعن
89o46| طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود صديق رشدى |حمد
ندستـــ ع شمسعمر عل|ء|لدين سعد سليم|ن7|62|2
6oo|8oرهندى محمد عشم|وى مصط خ |لدين صيدله |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ي|سم عيد قر رسل|ن سليم|ن  |44526
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسمر ع|طف سم مصط 5258|2
ريدى خ|لد |بــــو|لح|ج 932|89 معهد ف ص |سيوطشيم|ء 
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |لسيد |لسعيد |بــــو|لعزم محمد339925
ر محروس253985 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر مصط م|
ر|ء رض| حسن محمد|76954 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسز
يثــــم عص|م |لدين ك|مل849|5| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| 
|6o487|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد محمود حمدى محمود
7o6||8تـــمريض |لمنصورتـــ دع|ء عطيه |حمد عطيه
م مصط محمد |لدليل429422 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسأد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دين| جمعه صبــــ عبــــد|لجو|د823236
75799oيم محمد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن س|لم|ن محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــوزيد محمد عبــــد|لل|268369
ف محمد مصط عوض|63884 نوعيتـــ |لزق|زيقند |
ندستـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد فتـــ محمد محمد634784
ه |حمد فرج |لدمرد|ش بــــرك|تـــ|685673 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
9o2329 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود |حمد خلف فه
42o342لسن ع شمس|عف|ف |لمهدى محمد مصط مهدى
طبــــ بــــيطرى بــــنه|زي|د محمد فتـــ عبــــد |للطيف بــــيبــــرس685|26
|3o958رهمهند محمود د|ود بــــدور تـــج|ره |لق|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــندى فتـــ حسن محمد عمر شع 366||7
صيدلتـــ |سيوطسم|عيل عبــــد|لحليم عبــــد|لغف|ر عجل3|4299
|د|بــــ طنط|جه|د جميل محمد |بــــو عيطه432982

Page 5138 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4342o8| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه عربــــى عبــــد|لمحسن محمد ع
4o29o7يم |لمحتـــسبــــ د|بــــ دمنهور|تـــ|مر حس|م |بــــر|

567o4بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد جم|ل خليل عبــــد |لر|زق
79oo67حقوق |لزق|زيقعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد جم|ل محمود ق|سم ز|يد|488652
9o5855  حقوق سوه|جعبــــد| ه| عبــــد|لرحمن دردير
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقندى محمود |حمد |لتـــيج| 468|63
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسمر حسن |حمد عبــــدربــــه825753
تـــج|ره سوه|جمحمد |لسيد عبــــد|لحميد |حمد 894867
8o|687|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |خليفه ص|لح خليفه عبــــد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يتـــ عزتـــ محمود |حمد فودتـــ|343965
8o6872تـــربــــيتـــ |لم |نعمه محمود عبــــد|له|دي عبــــد|لح|فظ
4854o9يم |حمد محمد عبــــده تـــربــــيتـــ |سكندريتـــأل|ء |بــــر|
48o46|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط شكر محمد محمد
67736oطبــــ بــــيطرى بــــنه|يوسف مظهر |لنبــــوى |لسيد بــــيو

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومش|ديتـــ نجدي محمود حس|ن62239
75o888وف|تـــمحمد |حمد |لسيد |لعربــــى مصط محمد درويش ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

د|بــــ |لفيوم|مسعود عبــــد| محمود سلط|ن73666
|44o85ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن خلف محمد |حمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفن|درتـــ محمد شندى جمعتـــ |لشندى مخيمر498493
يم 59|895 لس رج| رزق | |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد2582|3
ندستـــ طنط|حمد محمد محمود عمر|ن و|دى|637|68
د|بــــ كفر |لشيخ|ع|دل |حمد محمد |لبــــن|9956|4
زر|عه طنط|من|ر ن| عج عبــــد |لفتـــ|ح ص|7795|5
تـــربــــيتـــ دمنهوردين| ن|جح عوض محمد عوض499332
6|o827معهد ف ص طنط|ه|يدى |حس|ن محمد |حس|ن
85o469م|م تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد عبــــد|لن| |حمد 
42|4o|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــند| وجيه محمود أحمد بــــره|م
ف طه |لمدبــــو 673|68 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن |
638o|5وف|تـــعمر محروس عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود عمر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

47o88رهخلود خ|لد محمد غريبــــ علوم |لق|
6|8o|3حقوق د |طدى ن| |لسيد جعفر
ره|دع|ء ص|بــــر |لسيد حسن زعيتـــر332265 عل|م |لق|
تـــج|ره دمنهور ك|مل محمد محمد تـــ|ج |لدين5428|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فتـــ |لدسو |حمد269749

493o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخ|لد محمود |حمد محمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندى محمد |حمد حسن 676433

5o98||كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد و|ئل ع|شور محمد
83o6|8| طبــــ |ل|سن|ن |لم |حمد خ|لد محمد مصط
|د|بــــ |لم |كريم ممدوح فؤ|د محمود78|4|8
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمنتـــ محمد عبــــد|لمنتـــ شلش25|423
44o366 ر|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|طمتـــ |لز
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ند| عل|ء|لدين محمد ج|د||25992
يثــــم حسن عم|ره |بــــو |لنج|694799 ن|  زر|عه |لمنصورهم
6759o3 ش|م عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد تـــربــــيتـــ |لمنصورهر| | 
9o76|5 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نتـــوم|س شكرى ك|مل شنوده
8o28o|| |يم عبــــد|لبــــ |د|بــــ |لم |ف ه| |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهلسم| أحمد |لسم| أحمد عوض|525937
63742oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقرن| محمود |حمد محمود محمد |لزي
|د|بــــ بــــنه|س|رتـــ |لمعز لدين | محمد |لسعيد عبــــد329628
|528o9رهم مصط عبــــد | ح|مد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
بــــي |لسيد 688996 علوم |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد ربــــه |ل
33|22o|نوعيتـــ بــــنه||ء حسي متـــو مر |لسيد
رتـــ|س|رتـــ سم عبــــد|لجيد محمد سعيد958|32 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن |يمن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح|84||63
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لحميد |حمد |لسيد |حمد شح|229898
85o6|||معهد ف تـــمريض |سيوط حمد محمد عبــــد|لرحمن سيد
69o727د|بــــ |لمنصوره|صل|ح محمد صل|ح محمد ع
4o6482د|بــــ دمنهور|مريم محمد حمدى ح|فظ رشدى
4o5|95د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|زي|د محمد محمود محمد يوسف

56o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ف|طمه سيد سل|مه مر
8o9482تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لل|ه ع تـــوفيق عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــول|ء ن |لدين |حمد نص|ر25|866
7o29o8ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط ع محمد |لر| عبــــد |لمجيد عط
يم|36|923 علوم سوه|ج ل|ء محمد عبــــد|لرحيم |بــــر|
ى محمود بــــيو|23|42 د|بــــ كفر |لشيخ|رض| حمدى ي
9o2|36 صيدلتـــ سوه|جم|دل عزتـــ عبــــد|لملك متـــي|س
76o76|ه عثــــم|ن عبــــ|س ع حقوق بــــنه|ز
2556||| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد |لسيد فتـــح | عبــــد|
32|5o|تـــج|ره ع شمسمصط سم سعيد محمد نص|ر
ل| 829358 ل| ع  تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىصف|ء 
ى محمد |لعربــــى|433688 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد خ
25|8o7يم يم عبــــد| |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحن|ن ح|زم عبــــد |لمقصود حمزه سليم695352
622o9oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر مدحتـــ عص|م |حمد عجوه
9|6o36علوم ري|ضتـــ |سيوط  بــــو بــــكر عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لنظ متـــو
27o893لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دير عم|ر صل|ح |لدين |لبــــدوي

255o|زر|عه ع شمسض شعبــــ|ن مغربــــى ع
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |زي|د حسن عبــــد|لمحسن عبــــد|853986
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|مه حس ع عشيبــــه|37|256
ره|م| ك|مل |حمد مصط زقزوق|335|27 ثــــ|ر |لق|
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يم |حمد جل|ل قمر248|33 تـــج|ره بــــنه|رضوى |بــــر|
ق|وى ش|كر|62622| يم |حمد  رهبــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره دمنهورجه|د دجوى محمد محمد |لدجوى4775|5
43o768زر|عه طنط||ء ص|بــــر صبــــ |حمد |لسيد غريبــــ
تـــمريض |سيوطشيم|ء |نور فتـــ عطي 82|8|9
4o6572تـــج|ره |ل|سكندريهفوقيتـــ عبــــد |لر|زق سعيد ز|يد
69o656يم جبــــر ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه |لسيد |بــــر|
4o|25|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود فتـــ محمد أحمد مو
يم عبــــد|لبــــ|رى عسكر2948|6 |د|بــــ طنط|محمد |بــــر|
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|بــــه محمد |حمد ع ح|مد764756
4328o7طبــــ طنط|ندى مصط محمد عبــــد |لغف|ر |لبــــن
4o||o9|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مسعد عبــــد |لحميد عط
علوم سوه|جشذى |لسيد |سم|عيل |حمد 896359
52o339 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعل| زكري| صل|ح |حمد عبــــد|لبــــ

522o4علوم بــــ سويفندى ع|دل عرف|تـــ عبــــد|لو|حد
تـــربــــيتـــ |لم |دي عم|د|لدين عبــــ|س دي|بــــ8979|8
صيدله طنط|محمد سعد عبــــده |لسيد سعد|74|26
5o75o|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفيمن طه محمد محمد مبــــروك

4o7287 د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره  محمود  |حمد  محمود ع
6o2568تـــج|ره |لمنصورهع عبــــد |لرحمن ع زلط
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن |يه|بــــ تـــوفيق عبــــ|س|498753
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمود ك|مل ق|يد|822356
6|24|oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرن| ي| أنور محمد |بــــوعزيزه
33o554 معهد ف تـــمريض بــــنه| ل|ء مصط عبــــد|لفتـــ|ح مصط |لم
2|46o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|زن محمد كم|ل سيد محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسلوى عص|م |حمد محمود |لحندوله698652
83|o22| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء ربــــيع ج|د |لربــــ حف
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن |لسيد حسن ع |لكو5439|5
7oo795 يم عي م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد ي| عبــــد |لخ|لق |بــــر|
4o73|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |فرح ج|بــــر |لسيد |حمد عبــــد|لكريم|
5o8854|طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد |حمد عبــــد|لونيس عبــــد|لع|ل
طبــــ |ل|سكندريهسم|ء فؤ|د محمد عبــــد |لع|ل سلط|ن6|3|52
3o3o4فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننوره|ن عبــــد|لن| ع ز س|لم

يم محمد ع محمد سويد|ن|2|5292 د|بــــ دمنهور|بــــر
6758oo|حقوق |لمنصورهس| صل|ح |لدين |حمد عبــــد |لفتـــ
897o32 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد حس حسن محمد
6o5968حقوق |لمنصورهمحمد أبــــو بــــكر محمد حسن
رهسم| ممدوح |حمد |لسيد358634 عل|ج طبــــي |لق|
78o|88|ر دسو منصور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد م|
حقوق ع شمسمنتـــ | وجدى محمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــده|2645|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديل|ء محمد محمود بــــدوى||7|272
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علوم بــــنه|محمد |يمن عبــــد|لحفيظ عس|ف327965
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر محمد فؤ|د عطيه242355
4898o9د|بــــ |ل|سكندريه|مروتـــ محمد فوزي سل|متـــ
4945o9تـــج|ره دمنهوره|دي جم|ل عبــــد |لحميد حس |لمنغم
45o327ندستـــ |سيوطع خ|لد ع سويلم

تـــج|ره بــــنه|سل نبــــيل رمض|ن |بــــو رو|ش33448
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء حم|ده عوض رمض|ن |لحمر|6268|5
344o8oزر|عه ع شمسف|دى يوسف |حمد يوسف منصور

222ooرهمن|ر س|مح سعيد محمد زر|عه |لق|
5o3958ى مصط |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط ي
8|936oر|ن |د|بــــ |لم |سه محمد سيد ز
22o86oتـــج|ره ع شمسن|دين ط|رق ر|شد نور|لدين
488o4| د|بــــ |ل|سكندريه|ر|مز محمد محمود محمد ع
78|59o|رتـــ|منيه ممدوح محمد محمد عثــــم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
765o55ف |حمد عبــــد |لموجود |حمد تـــربــــيتـــ بــــور سعيده|جر |
ن| ممدوح من جبــــره29835| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
8988|o تـــج|ره سوه|ججوى ه| ر| عزيز
ر عيد محمد س|لم أبــــو|لمع9554|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدو|ئل م|
ك.تـــ. ف صن| نجع حم|دى بــــن حمد محمد |لنج|ر محمد|867953
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفميمتـــ |حمد عرف|تـــ |لعزبــــ|356874
كليتـــ حقوق |لم |يه سيد |حمد فرج|5237|8
26o826ف فرنسيس ميل|د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م|ري|ن |
يم  محمد عمر9279|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسمر  مسعد  محمد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد جم|ل عبــــد|لع| عبــــد|لع|ل|256322
ري منصور7699|4 يم ع |لجو د|بــــ دمنهور|نوره|ن إبــــر|
يم |لدسو محمد|38|22 يم ي| |بــــر| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
48738oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيوسف نبــــيل عبــــد|لحليم عبــــد| |لسيد
كليتـــ |أللسن سوه|جمريم محمد عبــــد |لعليم محمد |ل|تـــربــــى7944|6
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طأيمن كم|ل |لدين ع |لسم|ن فر|ج523395

تـــ ممدوح عبــــد |لرحمن عبــــد |لعظيم572|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
د|بــــ |سيوط|مه| ي محمود محمد 884226
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلشيم|ء ع|دل طلبــــه عبــــده|264874
69o832| تـــج|ره |لمنصورهسم|ء  |ء يونس |لمتـــو
ر ميخ|ئيل254939 ر جو أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرس|ره ز|
يم مرزوق78|438 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخن|ن رمض|ن محمد |بــــر|
529o7|ندستـــ |ل|سكندريهمصط أحمد محمد |لف|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد وليد محمد محمد |لجز|ر624695
يم محمد  924968 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججيه|د شمس |لدين |بــــر|
يم|65|258 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م حسن |بــــو|لعل| |بــــر|
27o993|ه |لسيد ح|مد حسن سنبــــل طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
تـــج|ره بــــور سعيدمس|عد عبــــد |لستـــ|ر محمد محمد757427
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6|o35| تـــ محمود حمودتـــ ع د|بــــ بــــ سويف|م
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد صل|ح عطيه |لسم|ن|758648
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنسمه ع عبــــ|س قمح|وى366|63

ر ع محمد شه|بــــ|3245 رهع م| تـــج|ره |لق|
8o4|88نوعيتـــ موسيقيه |لم |بــــسمه جم|ل ك|مل متـــي
7oo587|معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه |حمد ع محمود
بــــي 682375 د جم|ل فه |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|
8o3999 د|بــــ |لم |مختـــ|ر من محمد م| من|
رتـــ|منه عص|م محمد صل|ح |لدين سعيد27747| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4|97|oتـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | فؤ|د عبــــد | |لسيد ع ج
5o6562تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسمر سعيد محمود محمد ع|مر
د|ر |لعلوم |لم |ر| | عز حسن عبــــد|لبــــص 7798|8
425353| تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء م |لدين محمد ز
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنطونيوس نبــــيل ز عوض|7|7579
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد عبــــد|لجو|د ع عبــــد|لجو|د|33375
89678o  معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررقيه محمد ص|لح |م|م عبــــد|للطيف
26o9|oيم محمد كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسف|طمه محمد |بــــر|
4356oo حه وفن|دق |لمنصورتـــحسن محمد حسن |لخل| 

5769oتـــج|ره بــــ سويفن|دى حسن |سعد بــــحر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود حسن شح|تـــه محمد856473
754o52|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهلشيم|ء ع|رف عبــــد |لعزيز سعد
9o9374|معهد ف ص سوه|ج  موره محمد نور |لدين عبــــد|لرحيم
7o5366تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمدى ع|دل محمد محمد |لبــــكرى
بــــي |22579| صيدله حلو|نل|ء |حمد |له|دي |ل
77o296تـــج|ره |لزق|زيقفؤ|د سيد محمد فكرى عبــــد |لعزيز |لبــــغد
636o97| صيدله |لزق|زيقيه حس|م عطيه عبــــد|لغ
طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد| مر حسن مر357973
7o447oيف |حمد |لمشد يف ص|بــــر  ه  تـــمريض |لزق|زيق ن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مريم كم|ل جرجس ري|ض272969
78o264ف محمد |لسيد ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمرو | ع.
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود فخرى |حمد صفوتـــ عبــــد |لمقصود429688
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |يه|بــــ زكري| دي|بــــ عبــــد|لعزيز777489

48o|9رهعبــــد |لمعبــــود حمدى عبــــد |لمعبــــود |بــــوط علوم |لق|
ر محمد نجيبــــ778666 علوم بــــورسعيدنجيبــــ م|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|رين| نسيم شو منصور|24852
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |خلود عبــــد|لبــــ| عز|يم ع 8|47|8
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه سعد |بــــوبــــكر عثــــم|ن زيد239557
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء عم|د فتـــح | عبــــد|لعزيزشقرتـــ346658
36o459|ف عو|د بــــيو |لبــــكش زر|عه مشتـــهريتـــ |
رهمع|ويه |يه|بــــ مفرح عبــــده عبــــد |لمجيد9|2468 تـــخطيط عمر| |لق|
89oo6| د|بــــ |سيوط|ن|ء |حمد حس حسن
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د|بــــ |لفيوم|وق سيد عبــــده محمد64557
نوعيتـــ |ل|سكندريهندى عبــــد|لعزيز |حمد محمد |لبــــهو| 8854|5
وز رجبــــ فتـــ محمد مصط 499482 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف
رهيه|بــــ عبــــد|لع| عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لع7685|3 حقوق |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد صبــــرى محمد س|لم327886
4964|9| تـــ محمود عبــــده محمود |لخو تـــربــــيتـــ دمنهورم
89o5o4  |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حس|م رجبــــ محمد عبــــد
يم |حمد حسن772549 تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء |حمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| |يمن محمد نجيبــــ س|لم رسل|ن|69|27
تـــج|ره بــــنه|محمود |لسيد محمود محمد ك|مل |لسيد642624
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــي|سم عل|ء |لدين محمد |لسيد عبــــد 6|6753 م |لع| 
تـــمريض دمنهورحمد ع|دل عطيه عبــــد|لر|زق عطيه|2767|5
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| رض| نصيف وديع359536
ندستـــ |ل|سكندريهعل|ء محمود عطيتـــ محمود عبــــد|لرحيم8|4456
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنه | ع |بــــو |لفضل حسن425583
م | نبــــيل عطيتـــ عبــــد |لمسيح22985| فنون جميله عم|ره ج حلو|نف
د|بــــ |لزق|زيق|دير سعيد |حمد |لص|وى |لسيد637824
5o28|9|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه حمدى رمض|ن سعيد
86o358كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن ع|مر شلبــــي حسن
766|7o ش|م عبــــد |لحليم حس تـــج|ره بــــور سعيدسل 
689|8oيم ز ندستـــ |لم |محمد ع عبــــد |لغف|ر |حمد |بــــر|
2633o2بــــه يم و  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم ع|طف |بــــر|
83oo|7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكر|م شمروخ |م خليل
3383o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء محمد حسن عمر سعد
ف سعيد ع سليم|ن9334|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومكريم |
83843oيم |ج |لدين سيد |بــــر| فنون جميله فنون |ل|قد | 

رهشيم|ء محمود لبــــيبــــ |لبــــن|2|392 صيدله |لق|
ف محمد |حمد92|53| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
9o|459 نوعيتـــ قن|ند| ص|بــــر محمود |حمد
صيدله حلو|نمتـــ عصمتـــ عبــــد |لق|در محمد632964
675o32يم عتـــم يم عبــــد |للطيف |بــــر| طبــــ |لمنصورهعمر |بــــر|
45o3||ندستـــ طنط|عبــــد| |حمد محمود |سم|عيل
9|o576|علوم سوه|جمصط محمد |حمد محمد عبــــد|لظ
7oo776 ندستـــ |لمنصورهحمد |نور سيد |حمد يوسف |بــــو حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكوثــــر حربــــ عبــــد|لسيد |حمد825937
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم و|ئل محمد |لسيد322769
64o563تـــج|ره |لزق|زيقمحمد جمعه محمد عبــــد |لرحمن محمد سليم
6438o3|يم منصور تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدلسيد ز |لسيد |بــــر|
رهنيف صل|ح سليم|ن عبــــد|لرسول||9|22 د|ر |لعلوم ج |لق|
42823oصيدله |ل|سكندريهد | جم|ل مصط عبــــد |لكريم
279|ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسليم|ن محمد سليم|ن سليم|ن
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رهمحمد |يمن محمد عطيه225829 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص بــــور سعيدجه|د فؤ|د |لسيد |لسيد بــــدوى669|62
ندستـــ سوه|جمعتـــز عبــــد|لح|رثــــ |بــــوزيد |حمد 458|92

6o842||تـــربــــيتـــ بــــ سويفميخ|ئيل س|مح س| عط
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدخ|لد حسن |حمد |سم|عيل د|ود762553
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحبــــييبــــتـــ |س|متـــ محمد محمود بــــكر76|348
يم عبــــد 267286 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــي|سم محمود بــــيو |بــــر|

45oo4 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود رمض|ن حسن |لسعد
يم846343 تـــج|ره سوه|جدين| خ|لد |لنج|ر |بــــر|
زر|عه ع شمسبــــس|م حس محمود حس 4||243
3293o|د|بــــ بــــنه|ن|ديتـــ عبــــد|لغ |لشح|تـــ |حمد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد |حمد |لسيد |بــــوزيد||458|3
ندستـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد ع محمد53573

صيدله |ل|سكندريهنع|م محمد |حمد محمد|422827
7o6o89د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه صل|ح سعد |حمد
49|o34تـــج|ره طنط|رو|ن تـــ|مر |حمد محمد عبــــدربــــه
89775o كليتـــ |أللسن سوه|جر| | ع|يش عبــــد|لر| |بــــوضيف

38o6o|يم |حمد عبــــد | |حمد د|ر |لعلوم |لفيومبــــر|
6435o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه ع محمد محمد
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نند |لكحل|وي ع محمد864364 كليتـــ 
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط مجدي جودتـــ سليم|ن328775 معهد |لصفوتـــ |لع| 

7228oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز
2|3|oف |لسيد |حمد خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |
وف|حمد سيد محمود خليل||9692 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

يم |ل|ل 684239 يم |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهل|ء حس |بــــر|
ندى |سعد338783 |د|بــــ بــــنه|نشوى نبــــيل 
صيدله |ل|سكندريهرو|ن |لسيد حسن يوسف |لشن|وي426336
ندستـــ |لزق|زيقزي|د وليد خليفه عبــــد|لمجيد634832
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد ج| محمد ربــــيع |لشعر|وى|332777
تـــج|ره بــــنه|ممدوح عبــــد|لعليم ف|روق عبــــ|س357564

ى شعبــــ|ن ع82388 ره/ري|ضتـــي|ر| ي زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد مسعود عبــــد |لعظيم عبــــد|لشكور786296
843o|4يبــــ ميخ|ئيل رتـــ|دول| ج|د و قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء رفعتـــ طه |بــــو |لعن 8894|6
كليتـــ |أللسن ج أسو|ني|سم محمود ع حسن محمد345567
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمريم بــــ|سم |حمد د|ود|44989
89|o55  | تـــربــــيتـــ |سيوطحسن|ء ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح فتـــح
22o476تـــج|ره ع شمسمحمد عم|ر عز|لدين محمد
7|3|7o|لسن |لم |حمد |لصديق محمد |بــــو زيد حج|ج|
9o2962 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرو|ن ر| حمزه |لسيد
6o4484| يم م ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه |
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4o6636د|بــــ |ل|سكندريه|خلود ممدوح محمد محمود عطيه
52344o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | |لدسو |لدسو عبــــد |له
تـــج|ره |سيوطه|شم مصط ه|شم |حمد 875577
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس |ده نبــــيل تـــوفيق |حمد عويس243849
89494o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد رف| محمد عبــــد|لكريم
23723o يم حس ف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء |
5269o9|يم رجبــــ كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد عمرو |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|نور| عبــــد | محمود رضو|ن763854
ر مجدى |سم|عيل ع3||259 ندستـــ |لفيومط|
ى |لسيد634279 يم ي يل ج |لزق|زيقبــــسمتـــ |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ بــــيطرى بــــنه|دير |حمد عبــــد|للطيف |حمد||2635
8o6845|تـــج|ره بــــ سويفله|م ع محمد محمد
32848oوف|تـــمحمد حسن جودتـــ حسن |بــــو|لغيط وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد عل|ء عبــــد | |بــــو |لعين 6393||
8|9oo7|ر حسن رهسم|ء مكرم ش| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمود |حمد محمود342449
42687oيم يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم رض| |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسقمريه سليم|ن صل|ح سليم|ن ح 7598||

ق|وي25|47 ره |دتـــ رفعتـــ ف|روق  عل|ج طبــــي |لق|
7735o7تـــج|ره ع شمسي|سم مدحتـــ حمد ص|لح
||59o5تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ فوزى ف|يق |ستـــ|نيس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نول|ء محسن ه|شم عويس5|8|5|
243o|4يف سيف ح|فظ تـــج|ره |سيوطوليد 
4o973| ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر ف|يز سعد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ
678o92 حقوق |لمنصوره|ء عبــــد |لحميد مصبــــ|ح عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى منتـــ سليم|ن فر|ج335852
28o967ن| ع|دل ف|روق مندور كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
2637o2| يم ص|بــــر عبــــد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مهتـــ|بــــ |يه|بــــ |بــــر|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيد|ء محمد مصط فر|ج|763464

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد صل|ح |لدين منتـــ سيد67||5 ل|
حقوق حلو|نل|ء جم|ل سعد |حمد|33553

27|39o|صيدله حلو|نسم|ء محمد ع محمد حشيش
يم حسن زي|ده32894 رهن|در |بــــر| تـــج|ره |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشمس صل|ح ع |حمد|لشي 335687
49527o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رجبــــ تـــوفيق |لفيش|وى
|د|بــــ بــــنه|تـــغريد حسن خليل محمد335556

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفرجبــــ عيد صديق حس 2|4|6
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء عبــــد ربــــه حس |لبــــردي |4264|4
248o87|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ|ء محمد |حمد محمد غريبــــ
47725oلسن ع شمس|جرجس مدحتـــ بــــديع فرح
يم29533| وف|تـــمصط عبــــد | حبــــيبــــ |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
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رهرضوى عمرو محمد ربــــيع عبــــد |لسل|م |2384| ندستـــ |لق|
8o8|2oتـــربــــيتـــ |لم |خلود حسن صبــــ حسن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| |سم|عيل عبــــد|لخ|لق غريبــــ348668
9o|653 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط محمود رضو|ن ق|سم
6o7|32كليتـــ |أللسن كفر |لشيخع عطيه ع مجيد
6o|oo6معهد ف ص طنط|مه| |حمد تـــوفيق دويد|ر
35|59o|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء سليم|ن مصلح س|لم رفيع
يم محمد|753||3 يم محمود |بــــر| رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
4o8694 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شذى محمد عبــــد |لعزيز س|لم ل|ش
تـــج|ره طنط|ع جم|ل ع عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لر445895
9o8o7| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|شهد ح|زم عبــــد|لعزيز فرغل
7o5739ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |نور مصبــــ|ح |نور محمد م |لع| 
78294o| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء جم|ل محمد |حمد ع
62o989يم |لسيد |لسيد |لمصل  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمه |بــــر|
رهسل محمد جمعه محمد سليم|ن242325 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ه س|لم ع محمد465|78 نوعيتـــ |لزق|زيقن
323787| د|بــــ ع شمس|سم|ء ف|يز فتـــ ز
معهد ف ص سوه|جمحمد عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم  296|92
25634oف محمد عبــــد |لوه|بــــ يوسف حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه محمود محمد بــــيو263599
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحن|ن حمدى محمد |لل|وندى9857|6
يم خليفتـــ|5|88|2 م محمد محمد |بــــر| وف|د وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
768o75تـــمريض  |إلسم|عيليتـــنه|ل محمد رضو|ن |لهو|ري
|2|9o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|سل ه| |حمد محمد س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــلشيم|ء عبــــد|لرحيم محمد |حمد يونس28|249
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم ف|روق محمود محمدين64642|
ره/ري|ضتـــم | سم سعد ن|شد55|232 زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد|يه محسن عبــــد |لعزيز |بــــو |لعل|764664
ر مح|ربــــ|829923 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيري ممتـــ|ز ز|
92|o35 د|بــــ سوه|ج|ي|ر| عو |سم|عيل |لسيد
حقوق د |طحن ممدوح عبــــد |لسل|م ج|بــــ |7775|6
تـــج|ره ع شمسميه|ن محمد شفيق ك|سبــــ5243||
372o66زر|عه ع شمسيف عبــــد|لعزيز ز سنجق
6o4|85|ندستـــ |لمنصورهفر|م ف|دى نشأتـــ عزتـــ ن|شد

ر عط|ي|5|459 رهحبــــيبــــه عل|ء عبــــد |لظ| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخكريم حس غريبــــ عبــــد |لحميد حسن42|689
834o76حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحن|ن سعيد خليفه ج|د |لربــــ
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود س|مح محمود محمد خليل |لديبــــ9527|6
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سليم|ن بــــسيو محمد غز|له443552
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م|رين| جورج |دو|رد صليبــــ9243||
يم |لمزين252579 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نجوى محمد |بــــر|
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د|بــــ |سو|ن|دي سعيد عبــــد|لر| سل|م845564
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل|ء رمض|ن محمد |حمد|7|||84
|735o|وف|تـــحمد ع|دل خليل ط|يع معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

علوم ري|ضتـــ ع شمسزينبــــ سيد محمد عبــــد|لعظيم9848|3
7755o6ش|م حن محمود ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد 
يم||2493 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسيمون وديع صبــــ فريد |بــــر|
69952o|تـــمريض |لمنصورتـــ |ء |م |لسيد محمد
طبــــ بــــيطري |لم |عمر مكرم محمد عبــــد|34|8|8
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدحمد محمد |حمد جلبــــى||76282
نوعيتـــ |ل|سكندريهمؤمن عص|م |لدين عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |42493
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد |حمد خليل |حمد535225
زر|عه كفر |لشيخحسن |لسعيد أحمد بــــسيو د|ود436354

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم س|مح شح|تـــتـــ محمد932|6
7o3o|5طبــــ |لمنصوره|ء حس ح|مد عبــــد |لوه|بــــ غنيم
787o57د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سهيله صبــــرى محمد يوسف

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر جم|ل مس|مح |لسيد33972
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء ن مسعود س|لم57774|
يم|684478 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن رأفتـــ جمعه |بــــر|
علوم كفر |لشيخروي عم|د |حمد درويش|653|44
7o2225د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى ع|دل ع |لشح|تـــ
4o272o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء ج|بــــر |حمد عمر خليفه|
ندستـــ |لم |سم|ء خ|لد محمد مط|وع|8|583|
ى محمد ج|د |84852 د|بــــ بــــ سويف|ل |ء |لح

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد|لحميد سليم|ن يسن|835242
صيدلتـــ |سيوطندي طلحه ع محمد847432
تـــج|ره بــــنه|محمود سم محمود سليم|ن |لكل|وى262223
3272o8يم سند لسن ع شمس|سل ع|دل |بــــر|
6957o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسخ|لد |يمن طه حسن4633|2
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد مجدى عبــــد |لوه|بــــ سويلم شح645742
63989oتـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء |حمد |لشبــــر|وي محمد ص|لح
8|o3o3| صيدلتـــ |لم |حمد فتـــ مختـــ|ر فتـــ ع
ندستـــ |لم |سل|م ف|رس ح|فظ أحمد |لفخر| 2229|6
تـــج|ره طنط|خ|لد |حمد رمض|ن حسن محمد حمودتـــ488374
يم2999|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|ريو محروس |سحق |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد| محمد شو سلم|ن2273|4
|د|بــــ |لم |نفيسه حسن سليم|ن |حمد8444|8
ندستـــ |لمنصورهد| | حسن مصط حسن |لشح|تـــ675383
2556|9|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل رمض|ن مع
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع محمود |حمد فرح|ن56323|

ره|رو|ن عربــــى محمود محمد9|222 د|بــــ |لق|
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48o99o تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|رتـــ |حمد محمد |حمد حس
347o72|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد بــــسيو |لسورى
7o7844 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخ|لد عبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح محمد مصط
صيدلتـــ |سيوط |ر محمد |لعربــــى فه عبــــد|لرحمن  45|884
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن محمد عبــــد| ع |2255|8
32o6|oد|بــــ ع شمس|خ|لد ربــــيع عيد منصور
677778| يم محمد ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م |لسيد |بــــر|
47645oيم تـــج|ره دمنهورمحمد محمود شح|تـــه محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنه|د |س|مه ع بــــدوى |لجندي439726
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىسلوي عبــــد|لرحيم عبــــ|س |حمد836522
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود خميس صل|ح |ل |د 924653
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف |لسيد |لشبــــر|وى |ألم|م|785347
762o79آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ر|بــــعه ج|بــــر ع ج|بــــر

رهس| عبــــد |لحكيم محمد محمود|2769 ندستـــ |لق|
269o|7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |يمن سليم|ن كروش
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمونيك| سم رفيق عطيه477375
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيه منصور فضل | |بــــوستـــه|832643
|ء طلعتـــ حسن عبــــد |لمتـــج منصور543289 طبــــ حلو|نإ
ف محمد عبــــد|لع|ل محمد 25|627 تـــج|ره |لزق|زيقيوسف |
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م | مدحتـــ لط فه344555
طبــــ |لزق|زيقمصط ثــــروتـــ محمد |سم|عيل778662
يم |لبــــلتـــ2658|4 تـــربــــيتـــ طنط||ء نبــــيل عبــــد |لخ|لق إبــــر|
7548o9صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ط|رق |لر|وى محمد
يم |لسيد264283 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــول|ء محمد |بــــر|
5o3925صيدله |ل|سكندريهمؤمن مدحتـــ رمض|ن مغربــــى
طبــــ ع شمسعمرو ع عبــــد|لغف|ر ع352898
346o44تـــج|ره بــــنه|ندي محمد مه|ود محمد
ر محمد طه |لمن |247|69 معهد ف ص |لمنصورهيه م|
رهدين| محمود مصط شح|تـــه277586 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدد | |حمد |حمد حسن عتـــم|ن764672
83485oكليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطح|زم كم|ل جرج|وي محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|خ|لد يح عبــــد|له|دى محمد |لبــــدر||48725

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومل|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |له|دى عبــــد |لمجيد|7277
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر |حمد محمود محمد س|لم266347
د|بــــ |لمنصوره|بــــل|ل مصط عوض مصط 688229
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــيتـــر ن| شكر| صليبــــ756826
صيدله |لمنصورهمحمد |س|مه |لسيد |لبــــيو |لسيد696598
2622o9 د|بــــ طنط|محمد |لسيد عفي محمد عفي|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورسم|ء |نور فتـــ مصبــــ|ح|8|4979
بــــه36|766 صيدلتـــ بــــورسعيدد | |حمد ع |حمد و
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مصيل طه مصيل جمعتـــ|43889

Page 5149 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

638|7o تـــج|ره |لزق|زيقحمد عم|د |لدين محمد |لحسي عبــــد
ره|ء |س|مه عبــــد |لمنعم محمد غر|35843 تـــج|ره |لق|

معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــك|رول كم|ل رس عطيه252933
7oo732يم خط تـــج|ره |لزق|زيقعمر مسعد |حمد عبــــد |له|دى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|جر |سعد |لسيد |حمد بــــدوى|68598
4|8o32 حقوق طنط|سمه|ن عبــــد|لفتـــ|ح عطيه |سم|عيل

وف|تـــ|مصط مجدى عبــــد|لحكيم محمد52745 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررحمه ع شعبــــ|ن ع مصط 7272|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ه|يدى محمد سل|م س|لم765838
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقفهد عبــــد |لنبــــى زيد|ن محمد |لمغربــــي5|5457
ف محمد جل|ل358426 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحبــــيبــــتـــ |
ندستـــ |ل|سكندريهحس ج|بــــر |حمد |لبــــرل|4|529

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ سيد عبــــد|لمنعم محمد346|4
548o4|تـــمريض  بــــ سويفيم|ن وحيد حس سيد
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد حس محمد محمد|95|66

طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |يمن محمد عبــــد|لحميد343447
8o3965د|بــــ |لم |طه فؤ|د محمد طه|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر بــــليغ حمدى شفيق عبــــد|496528

يم حسن عبــــد |لمعتـــمد عبــــد |لقوى69678 د|بــــ |لفيوم|بــــر|
7||49oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |لدسو حسن |لجر|ي |لدسو شهيبــــ
5495oر عبــــد|لخ|لق كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمه| |لسيد ط|

ور25647| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل حس|م فتـــح | حف 
4766o4ن| حسن فه محجوبــــ عجم د|بــــ |ل|سكندريه|م
يم محمد |حمد |لفض763646 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدبــــه | |بــــر|
طبــــ بــــيطري |لم |ف جم|ل عبــــد|لحميد حسن|7688|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد ف|يز مخيمر عل|م345774
حقوق |لزق|زيقي |حمد محمود ع755537
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء |حمد عبــــد|لحميد طنش|222257
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد حم|ده سم |بــــو |لعن عسل|95|62
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى عطيه منتـــ عطيتـــ|77887
6|44o7تـــربــــيتـــ طنط|نبــــيل بــــسيم عبــــد |لبــــ|رى |لبــــند|رى |لطن
679o89بــــي ع  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد |حمد |ل
8o7872لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|يزه رض| سعد عبــــد|لو|رثــــ|
23|o36يبــــ فرح رهبــــيشوى م|جد جور و تـــج|ره |لق|
ويدى|272869 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمنيه سعد فتـــ |ل
7|o978|ق نوعيتـــ |لمنصورهدع|ء |بــــو بــــكر |بــــو |لمع| |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن مجدى محمود محمد |لشيخ249246
6o5555تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مروه |بــــو |لسعود صديق محمود |لمش
887o78 حتـــ وفن|دق |لم |ندى حمدى عبــــد|لع|ل سيد| 
ره73|||6 طبــــ طنط|عبــــد |ل من عبــــد |ل |بــــو ز
7o276o| |كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقتـــ تـــ|مر عبــــد |لمنعم فتـــوحه بــــ|ش
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4o7259حقوق |ل|سكندريهرحمه حسن |لسيد محمد
6o76o2|د|بــــ |لمنصوره||ء محمد عبــــد |لسل|م فرج
د|بــــ |ل|سكندريه|حن خ|لد |حمد مصل عطيه|48925
49|o|3حه وفن|دق |ل|سكندريهتـــ |حمد فتـــ ريح|ن |بــــوعوف| 

يم محمد رفعتـــ حج|زى5866| ره|محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدع|ء فؤ|د حسن شح|تـــه ج|د|686|27

تـــربــــيتـــ بــــ سويفل|ء مس|عد مسعد عبــــد |لع|ل|93|57
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر سعيد سعد عبــــد |لغ 755836
علوم حلو|نكرستـــ | ع|دل رشدى تـــوفيلس33668|
كليتـــ |أللسن سوه|جبــــسمله محمد محمود محمدين27629|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد محمد |حمد |سم|عيل مصط ||3|765
تـــمريض أسو|نف|طمه حس عبــــد|لستـــ|ر مو 845795
ى محمد محمد |لنج|ر55459| تـــج|ره ع شمسعهد خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منتـــ | |م|ن سيد محمد7|3583
ر |لسيد487336 د|ر |لعلوم |لفيوممحمد محروس فرج ط|
رهل|ء عبــــد |له|دى صبــــ عو|د|32747| تـــج|ره |لق|

رهن|دين و|ئل ي ص|لح6236| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لم | س|ره عي صموئيل ميخ|ئيل6483|8
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ن|ديه ع|دل شبــــل خ 3|2574

وف|تـــمحمد ط|رق محمد محمود63434 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
د|بــــ |سو|ن|حمد |سم|عيل مو سليم|ن|||8465
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحس|م مصط سيد محمود 886437
4|o733تـــج|ره طنط|فريده عمرو |حمد مصط كر|تـــ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى محمد مك|وى |سم|عيل239388
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| عبــــد| يوسف عبــــد|343729
7o36o3ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ند خ|لد محمد مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لرحيم ف|ضل سعيد272574
تـــج|ره طنط|حس|م |لدين |س|مه محمد |حمد مصط 478953
 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|حمد عل|ء فوزى محمد عبــــد|لمجيد عوض |38||5
د|بــــ دمنهور|مل |حمد |لسيد سل|مه|497233
6o3495|تـــج|ره طنط|حمد محمد سعد |حمد |بــــو |لعز
تـــمريض فرع مطروح ندى سيد عبــــد| عبــــد|لغ 43|422
علوم ج|معتـــ د |طمحمد فؤ|د عبــــد | أحمد ع شبــــكه443433
يم ه|شم|628287 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد سعد |بــــر|
يم |بــــو|لوف649748 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| ع| 
ى محمد محمود |لعشم|وى443976 زر|عه كفر |لشيخرن| خ
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر خ|لد رج| |سم|عيل|68749
6383o9تـــج|ره بــــنه|محمد ع|طف |لسيد |لسيد عبــــد|لرحمن خ
84|74oصيدلتـــ |سيوطع|صم ع|طف عبــــد|لمطلبــــ عليش
ر329762 |د|بــــ بــــنه|بــــسمتـــ يح محمد ز|
يم حس أبــــو شلبــــيه|24825 يل ج |لزق|زيقدير |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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تـــج|ره طنط|عمر خ|لد محمد مصط |حمد46|487
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود حسن عبــــد|لع|ل حسن|64349
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ند ن| عوض عبــــد|لرحمن حمد536|52
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| كم|ل كم|ل عجميه435443
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد عبــــد|لن| |م محمود|636457 ع.
36o|65حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــند محمد رجبــــ عبــــد|لعزيز
يم769446 تـــربــــيتـــ |لعريشه|له محمد ن |بــــر|
23265oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جه|جر مصط سيد محمود |سم|عيل
|2333oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى |س|مه عبــــد |لرحيم خليفه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نشهند| محمد عليوه محمد843782
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|م|جده صل|ح محمد |حمد849734
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل|م خ|لد محمد عبــــد|لعزيز|342739

|6823| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عل|ء |لدين ر|فتـــ حسن فه
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|يه محمد كم|ل |حمد|757344
338293| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه||ء |حمد طو محمد تـــه|
877o47  حتـــ وفن|دق |لم |س|ندى ع|دل لطيف بــــش|ى| 
نوعيتـــ عبــــ|سيهلبــــيبــــه خ|لد عبــــد|لع| عبــــد|لعزيز |772|34
ره|فتـــ محمد فتـــ محمد4|3|3| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ حل محمد بــــند|ري بــــ|شه345529
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورزينبــــ |لسيد محمد ع|مر65|522
23o344رهعمر حس|م سيد متـــو تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد| | محمود شو ع|32557
يم8772|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود |حمد ع|دل |حمد |بــــر|
85o726|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء عبــــد|لع| محمود ن|يل
6||2o9تـــج|ره |لمنصورهمصط حمدي عبــــد |لعزيز بــــ|زيد
3389o3 يف عبــــد|لمقصود محمد يح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رن| 
يم محمد محمد شلبــــى695959 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |بــــر| م |لع| 
9|92o2 معهد ف تـــمريض |سيوط سعد حس سيد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ طنط|ريه|م عبــــد |لوه|بــــ ع |لسعد 4476|6
تـــج|ره بــــور سعيدد | عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز|683228
6|2o33حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمود محمد محمد محمود
ل|ل رمض|ن سليم|ن698982 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود 
|58o36ش|م سيد فرح|تـــ ره|ندى  ثــــ|ر |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن |حمد محمد محمد |بــــو |لغيط|684476
8235o8تـــربــــيتـــ |لم |من|ر عل|ء سعد |لدين عبــــد|لبــــديع
رتـــ|سيل | م|جد خلف سوري|ل  |89657 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطندى رمض|ن محمد سيد  877784
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــزي|د فوزي عبــــد|لستـــ|ر مر شويل496|45
49o788د|بــــ |ل|سكندريه|سميه ع|طف شعبــــ|ن محمد أبــــو |لفضل
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسلي |ن يوسف صليبــــ حن|355555
35|o27ره|شيم|ء محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحيم عل|م |لق|
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8o2587تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد صل|ح ص|لح محمد
د|بــــ |سيوط| بــــتـــس|م عج|يبــــى لم ص|لح|883784
3|2o74حقوق بــــنه|ندى سعيد ح|مد محمد
يم||8488 تـــربــــيتـــ |سو|نش|م حسن |حمد |بــــر|
52o694تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم |لسيد سم |لديبــــ
رهقتـــ م|جد محمد عبــــد |لرحمن|42489| عل|ج طبــــي |لق|
وف|تـــبــــسمله ي| عبــــد |لو|حد محمد ج|د|958|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم محمد5|482| د|بــــ حلو|ن|ن|دره محمد |حمد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهعبــــ محسن محمد |حمد422992
ر بــــدر ح|مد عط| ج|ويش7|4656 ندستـــ كفر |لشيخش|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديرحمتـــ |لسيد عطيه محمد483222
4|2o58 ف سعد |لسل|مو تـــربــــيتـــ طنط|عمرو |
254|oo |حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود ط|رق محمود |لق

4938oرهخلود س| عبــــ|س ج|د تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه محمد |حمد محمد373|6|
معهد ف ص |ل|سكندريهه|له |حمد محمد شعلتـــ|3|4|5
علوم حلو|نيم|ن ع|دل محمود أحمد زلط|7|47|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسس|ره سعيد |حمد سلم|ن769544
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن صبــــرى قطبــــ مر |لخو|جه428582

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى جم|ل محمد محمود25536
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمه| حسن سيد |حمد ع 584|84
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنور|ن محمد ط|يع |لع|د 753698
|4o284تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمد محمود مو
49858oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|رتـــ عيد |لسيد |حمد أبــــوشح|تـــه
635o89|حقوق |لزق|زيقمل معيوف ف|يز معيوف
892o2o د|بــــ |سيوط|طلعتـــ طه سليم|ن عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ محمود عبــــد|له|دى محمد339794
رهبــــس|م محمد |بــــو|لنج| |لحسي |بــــو47975| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سيوطنوره|ن |حمد |حمد محمود 878568
تـــج|ره طنط|س|مه محمد |لسعيد |لمهدى سيد |حمد5|6974
رتـــ|منيه محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد|9627|2 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقحسن |حمد حسن |حمد638926
|3o244|نوعيتـــ عبــــ|سيهيم|ن جم|ل محمود محمود
6o2924|م محمد ع حس|ن  |حه وفن|دق |لمنصورتـــد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخآيه |لسعيد رمض|ن سيد |حمد مو44|438
9|968o ندستـــ سوه|جمحمد فيصل عبــــد|لحميد |لسيد
|ء عبــــد | محمد رض|4|7722 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عص|م |لدين محمد صبــــ محمد عبــــد7582|2
حقوق طنط|منه | مجدى محمد محمود حس 46|496
يم حس بــــصل25||25 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمصط |حمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد محمد محجوبــــ687695
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يم فضل |لحسي حسن36|||4 |د|بــــ طنط|حبــــيبــــتـــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |ط |ر |يمن |لسعيد ع |لزفتـــ|وى7528|6
893|o2 د|بــــ |سيوط|عبــــ شعر|وى |حمد عبــــد ربــــه
8942o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنشوى رفعتـــ عبــــد|لع|ل حسن
6oo757 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه صل|ح رمض|ن |لشيشتـــ|وى |لطو

4|22oرتـــمحمد سعيد حمدى عبــــد|للطيف علوم ري|ضتـــ |لق|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقي|ر| |حمد |سم|عيل فضل784398
رهوعد و|ئل طلعتـــ عزتـــ|4|49| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o344oد|بــــ |لمنصوره|ف|طمتـــ صبــــ عبــــد |لمجيد |لسيد ع
ندستـــ بــــنه|س|متـــ عمر عبــــد |لعظيم عبــــد|لصمد ن464924 كليتـــ 
ندستـــ طنط|ح|زم |حمد |لشن|وي |لسيد449424

ندستـــ بــــ سويفمحمد ك|رم |حمد ن|دى8|545
زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ عبــــد|لق|در |لسيد |حمد |بــــر338724
865|o3|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد محمد محمود محمد ل|ك|ديميتـــ |لم
ندستـــ ع شمسسهيلتـــ |لسيد محمد |بــــوش|دى|32644
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمود مختـــ|ر مختـــ|ر مختـــ|ر زرمبــــه762633
52|48oعلوم طنط|من|ر عبــــد|لفتـــ|ح مصط أحمد دي|بــــ
35o994|ش|م ف|روق |حمد ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس||ء 
822o26|طبــــ |لم |س|مه ع|دل سل|مه مرقص
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــد|لستـــ|ر |يمن عبــــد|لستـــ|ر |لشيخ245577
6o2668|طبــــ |لمنصورهمصط |م |لمنسوبــــ عبــــد |لنبــــى ج
|د|بــــ طنط|ل|ء |لسيد محمدي جبــــر|4|27|4
8|526o نوعيتـــ |لم |س|ندر| شكري عبــــد|لمل|ك مج
9o2o6| تـــمريض سوه|ج محمد ع|مر ع محمد
27o45||يم ن| عبــــد|لحليم حويتـــ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهبــــر|م رشدى |سكندر مرقص|4696|2
7o6o|7تـــمريض |لمنصورتـــ ن|ء رض| ح|مد |لسيد ح|مد
تـــج|ره ع شمسيف حسيبــــ عبــــد|لع|ل محمد7574|3
7o|o59 ف ندستـــ |سيوطمحمود |حمد محمود |حمد محمود 
تـــج|ره ع شمسمه|بــــ |حمد محمد رض| عبــــد|لخ|لق3|3477
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل ع مصط محمود|838934
يم حس|ن حسن |حمد محمد|477973 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|

4o647معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر محمد عبــــ|س سيد|حمد
69o326علوم |لمنصورهريه|م محمد |حمد محمد |لبــــ|ز
د|بــــ ع شمس|دير بــــدر |لدسو عبــــد|لوه|بــــ49|326
64|927| تـــمريض |لزق|زيق سل|م محمد ع محمودى متـــو
|38o42تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د |س|مه فتـــ |حمد |م|م
33583oد|بــــ ع شمس|م|رين| س| لم جيد
تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| |س|مه صل|ح |لدين طتـــ فرج9542||
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنور| حس |حمد حس 753883
9|o3|5 تـــج|ره سوه|جبــــيشوى جرجس عبــــدمريم ع|زر
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32298o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء عز|م عبــــد|لعزيز عز|م
2|83o4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |يمن فرج | عبــــد|لمحسن
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|جر |لسيد عبــــد |لق|در |لبــــغد|دى |69269
|ء حسن حس حد|د|857|89 ره  طبــــ بــــيطرى |لق|

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسل بــــل|ل |لسعيد عبــــد |لرحمن47||3
62oo69|يم محمد د تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن خليل |بــــر|
حقوق طنط|حسن ع حسن ع محمد حموده475885
يم ج|د حسن742||6 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقريم حسن |بــــر|
ف |حمد محمد ع |27|222 رهلم|ظ | تـــج|ره |لق|
4o562|د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر س|مح عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد خط
صيدلتـــ بــــورسعيدعمر محمد عثــــم|ن أحمد حسن762267
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمصط محمد مصط |لنج|ر494792
د|بــــ |لمنصوره|ف|يزه ع|دل صل|ح |لدسو ن|صف8|6868
يم |حمد مو 334346 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود |بــــر|
وف|تـــم ثــــروتـــ من ص|لح|54459| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
5|457o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء س| طه حسن ع|مر
رهمحمد  |ء شعبــــ|ن |حمد7|3233 حقوق |لق|
7734o5علوم ع شمسه|جر عطيه |لسيد محمد مو
7o9475تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــند|ء ع|دل عبــــد |لسميع |حمد ع
42972o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن نبــــيل صل|ح محمد |لدسو
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد مح |لدين فه |بــــو|لحسن834357
5o5354تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمرو محمد من محمد عطيه
87667o صيدلتـــ |سيوطمحمد كم|ل |حمد محمد
5o9352| يم محمد خ معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سل|م مجدى |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|رو|ن ن| بــــسيو ع نجم3|2532
حقوق |سو|نس|مه محمد عبــــد| حسن|827367
5o94o4|يم طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد حس|ن محمد ع |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مؤمن ع|طف |لسيد |بــــوسكينه245975
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ك|مل محمود ك|مل |لف 258677
222o67ن| ح|مد خليفه ح|مد فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم
طبــــ |لمنصورهخ|لد |حمد |لعبــــيدى |لعبــــيدى فر|ج557||7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــوم|ر يون|ن شح|تـــه رزق شح|تـــه442|5|
83979oصيدلتـــ سوه|جشيم|ء حس|ن محمد |حمد
ندستـــ |لزق|زيقفرح م|جد عبــــد |لع| |ل|شقر625339
2333|oرهلي محمد فوزى محمد عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ع |ء س| محمود ح|فظ ع|مر263679
5o6|39|يف يم فرج رزق  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد حسن |بــــر|
يم |لحس|ن |لشهيدي69|696 ندستـــ كفر |لشيخيوسف محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد عبــــد |لمجيد محمود484299
حقوق ع شمسن|ن جم|ل |لدين محمد ص|دق |5875||
9|o6o4 طبــــ سوه|جع محمد ع |سم|عيل
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6o882| معهد ف ص طنط|رو|ن سعد |حمد بــــع
43|o|5ى معهد ف ص طنط|د| | جم|ل ص|دق |لخ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد ط|رق |حمد |سم|عيل|269|22
|6|6o6 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محسن سعد زغلول مصط
685o73تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهس|مه محمد ح|مد |لبــــدوى |لطلخ|وى
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد شعبــــ|ن محمود محمد عبــــد |لرحمن9|6986
|5o9||ره|عبــــ مو عبــــد |لع|ل ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه دمنهورع |لسيد عبــــد|لش| حسن3386|5
8ooo3oفنون جميله فنون |ل|قرو|ن |حمد محمد |لمك|وي
79o927يم محمد معهد ف ص |سم|عيليهين محمد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقبــــثــــينه محمد عبــــد |لرحمن |لسيد بــــدر|643664
معهد ف ص سوه|جر| | شح|تـــه سدر|ك حن| 898899
يم مصط 764689 نوعيتـــ بــــور سعيدس|ره معتـــز محمد |بــــر|
84443oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــه حمدي محمد محمد

5o8o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمصط بــــدوي قر سليم
تـــج|ره بــــنه|محمد ربــــيع |لديد|مو عطيه3||642
يم دسو 9|3433 يل ج |لزق|زيقه|يدى |حمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ |لم |يم صل|ح |سم|عيل ع 9986|8
5o2|52د|بــــ |ل|سكندريه|عمر صبــــري سليم محمد سليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه حس|م ش|كر محمد|96|774
48o7o9ى دشن|وى حيدر د|بــــ دمنهور|ف|طمتـــ 
ره|نوره|ن |لسيد جم|ل |لدين |لسيد محمد9|2384 عل|م |لق|
يم قنديل3533|4 حقوق طنط|دين| عبــــد |لرحيم |بــــر|
34849oنوعيتـــ عبــــ|سيهحن|ن ش|كر |نور محمد |م|م |لنجدي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد |لمعبــــود |بــــو |لعزم44|39|
43o477ه ف درويش |حمد عم |د|بــــ طنط|ي|سم |
يم عزيز رزق ||49928 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمرن| معوض |بــــر|
6o3||5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء ممدوح محمد |لمو
89o|44 تـــربــــيتـــ |سيوطمصط عبــــد|لمجيد بــــخيتـــ عبــــد|لع|ل
ندستـــ ع شمسغ|ده حم|ده |حمد محمد |لبــــهني9597|2
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم عمر من محمد ع حج |63273
8456o4تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء عبــــد|لر|زق ع |حمد

ر عبــــد | فضل34835 رهعبــــد |لرحمن م| تـــج|ره |لق|
ى عبــــد |للطيف محمد||67552 م مدحتـــ خ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهد
4|4|7oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى رزق |لسعيد محمد  |لسيد |لعكش
6o44|o|حقوق |لمنصورهعم|ر عبــــد |لو|حد عبــــد |لمجيد شتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد |سم|عيل محمد معروف37722|

6838oطبــــ |لفيوممحمد ربــــيع شعبــــ|ن عبــــد|لجو|د
4o4|84يم محمد عبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسل|م كم|ل |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عمر سعيد محمد نده|348684
6o9692تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مه| رض| عرفه سليم|ن عربــــ
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2oo2o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|عيل ممدوح مصط محمد طلبــــ
59649| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سل|م رفعتـــ جودتـــ ذ

|2o3|8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفري|ل سيد ن ع عبــــد |لجليل
82o548|صيدلتـــ |سيوطلشيم|ء |حمد طه عبــــد|لرسول
52983o|زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحمد رض| محمد عبــــد |لرحمن
4o5o28|يم عوض تـــج|ره |ل|سكندريهحمد سعيد عوض |بــــر|
77298oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عطيه عزقل| عطيتـــ
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد ربــــيع محمد سطو 8352|8
د|بــــ ع شمس|يوسف ه| |يه|بــــ يوسف24646|
7oo679تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد |لسيد خليفتـــ
48|3o2يم عبــــد |لعزيز ع يم |حمد |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
33798o|يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سل|م محمد عبــــد|للطيف |بــــر|
75o4|8 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد |حمد عفي
7|o732ى سلط يم |س|مه |لسيد |لع تـــج|ره |لمنصورهبــــر|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوم |لسيد عبــــد|لعظيم عبــــد|لجو|د75797
د|ر |لعلوم |لفيوميتـــ محروس سيد عبــــد |لحكيم|86826

علوم ري|ضتـــ |سيوطحس|م نجم |لدين حس ش| 232|35
4o7527د تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى حمدى عبــــد |لستـــ|ر مج|
تـــج|ره |لزق|زيقيوسف ثــــروتـــ عوض عبــــد |لجيد778559
765o39حقوق بــــورسعيدجه|د عمر ممدوح جم|ل |لدين محمود
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سيد محمد |لسيد337943
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآيتـــ حسن ع |لق| 7242|5
8||64o ش|م كم|ل ع طبــــ |لم |ريه|م 
يم ع محمد46637 رتـــ|سميه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

حقوق |لمنصورهع |ء |حمد عبــــد |لستـــ|ر محمد كريدى763979
زر|عه طنط|عبــــد |لعزيز محمود ح|مد محمود |لسعد|42749
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهيه محمود عبــــد |لر|زق محمد|754269
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعف|ف نبــــيه عبــــد|لحميد يونس575|33
|2o755حقوق حلو|نعمر محمد |سم|عيل عبــــد | محمد

428o3رهف|طمه محمود |م |بــــو سنينه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنتـــ | |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لمجد 485854
4535o7|ندستـــ كفر |لشيخحمد محمود |حمد محمد |حمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منيه |لسيد |حمد محمد|782399
685ooo| بــــي حقوق |لمنصورهيم|ن ع سند ع |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد مجدى |حمد مصط حسن|699639
زر|عه ع شمسي|سم فتـــ عبــــد|لعليم خ|لد بــــدوى238587
معهد ف ص بــــنه|كريم محمود محمد حشيش255689
777o5oيم محمد مشعل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م|جده محمد |بــــر|
ر|ء محمد محمد محمود محمد|639765 صيدله |لزق|زيقلز
2299o5خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد|لرحمن محمد محمود حسن محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــسمه ن عبــــ|دي  |د827563

Page 5157 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

علوم بــــ سويف محمد سعيد عمر|ن52486
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن |حمد س|لم جم|ل |لدين|96|229
ن| عوض عبــــد |لفتـــ|ح |لشنه|بــــ حسن679543 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م
69o537| علوم |لمنصورهنور| |بــــو |لعن عبــــ|س حس عبــــد
6233ooلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|رن| محمد سل عو|د سل|مه
يم|67643 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى ص|دق |لدسو |بــــر|
458|o||يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يمن محمد بــــدر |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|حمد محمد وجيتـــ محمد|842|33
زر|عه مشتـــهر محمود ع ع حسن|34896
76o4|4معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسيوسف عرفه عبــــد |لفتـــ|ح مهر|ن
8o|oo||حتـــ وفن|دق |لم ||ء مؤمن عبــــد|لحميد عثــــم|ن| 
ه صل|ح منصور بــــكرى|786466 يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|369o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزي|د س| ع|شور محمود
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ط|رق محمد ع|شور2294|2
8959o5  ين طلعتـــ رمزى صليبــــ د|بــــ سوه|ج|ش
785o78زر|عه |لزق|زيقن|ء |حمد محمد |بــــو عيطه
صيدله |لمنصورهعمر عمرو فهيم طه677246
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء |حمد محمد عبــــده|65345|
632o88نوعيتـــ |لزق|زيق |م محمد |ل|م|م |لش|ف محمود

55|o9تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد سيد ص|دق
2544o3 ى مجدى |لسيد عبــــد | حس|م نوعيتـــ |شمونبــــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد كم|ل محمد ع خليل||257|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |تـــقوي محمود عبــــد|لغ دريس||6||8
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمود ص|لح محمود ص|لح|262268
7o8868تـــج|ره |لمنصورهنور مصبــــ|ح |لمهدى عبــــد |لمطلبــــ |حمد صل
ره| حس محمود |حمد ر|شد|24543 د|بــــ |لق|
يم سليم|67965 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|سليم |لدري |لدري |بــــر| لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمد عبــــد | ع |لبــــحر|وى|693578
638o43د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|آل|ء ط|رق محمد عبــــد|لعظيم سليم

283o4رهعبــــد |لع| |حمد عبــــد |لع| محمد حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى مصط محمود درويش35793|
3366o4ر سيد |حمد فه محمود د|بــــ ع شمس|صف|ء م|
6o7738وز محمد مصط عشم|وى د|بــــ |لمنصوره|ف
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدتـــسنيم محمد محمد مسعد بــــكر764667
76|o57تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسشيم|ء مصط رف| حسن
يم ع|مر مصلح3478|6 ندستـــ طنط| |ض صبــــرى |بــــر|
495o33حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس |بــــو|لفتـــوح |لسيد |حمد
علوم ع شمسوس|م عص|م عبــــد|لمر ع محمد326398

رهطه |حمد |لح|ج طه محمد29647 تـــج|ره |لق|
446o36ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر شه|بــــ |حمد محمد محسن
معهد ف ص بــــنه|ندى ي| فوزى سلط|ن|26449
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ى |حمد |لدبــــدوبــــ542|27 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر جم|ل محمد ي
د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء مجدى عبــــد |لعظيم دسو محمد38|775
تـــربــــيتـــ ع شمسنو|ل |لسيد فه |سم|عيل سعد6|3436
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء شيبــــتـــ |لحمد محمد عبــــد |لر|زق|868|6|
معهد ف ص |ل|سكندريهرو|ن سعيد فرج سعيد محمد4873|5
علوم طنط|يوسف عبــــد |لع|ل |لسيد ع سليم|ن685|43
7o3555|علوم |لزق|زيقيه |لشح|تـــ مصط خليل |لشعر|وى
75o824د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حبــــيبــــه ح|تـــم مصط عبــــد|لر|زق
لسن ع شمس|نوره|ن |لسعيد |حمد |لسعيد7545|7
26o5|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــفوزيه سعودى مسعود عبــــد|لع
رهحمد عرفه بــــغد|دي عبــــد |لحفيظ||3682| زر|عه |لق|
ثــــ|ر د |ط|جميله حس |حمد محمد عبــــد |لرحمن||6857
ندستـــ ع شمستـــ يح عبــــد |لستـــ|ر س|لم65|23|
693o34د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م |حمد محمد عبــــد |لبــــ| عوض
ندستـــ |لم |فبــــرو | سل|مه حن| عطيه264753
نوعيتـــ |لزق|زيقحن|ن محمد عبــــد |لعزيز |لش|ف777359
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــأيمن خ|لد عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم524644
حقوق |لمنصورهعبــــد |لحميد فتـــ عيد يوسف |بــــ|ظه683643
|3o723|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد ع عبــــد |لمجيد
6o9393يم |لبــــي يم |بــــر| حقوق |لمنصورهمهند |بــــر|
6294o4ش|م عبــــد| سليم عبــــد|لع|ل رتـــ|دع|ء  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممصط |حمد مصط حبــــيبــــ68884
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|له محمد |لص|دق محمد د|ود249448
ف ع ع |لمنش|وى678892 معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه عي يوسف ج|د|لل| |838863
|44o7|ره|وق |سم|عيل بــــدرى محمد |حمد ثــــ|ر |لق|
د|بــــ حلو|ن|ل|ء س| عبــــده محمد|629|3|
5o38|o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد |س|متـــ محمد سيد |حمد
علوم |لمنصورهن ع|طف محمد |بــــو |لفتـــوح|697924
طبــــ |ل|سكندريهل|ء رمض|ن فه |نور كيل| |556|52
معهد ف تـــمريض بــــنه| ه|جر محمد ع محمد عبــــد|لع|ل فرو329567
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد مؤمن زكري| |لمتـــو |9925|4
يم محمد مر|د 883996 د|بــــ |سيوط|سم|ح |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمروه |سم|عيل عبــــد |لعزيز عبــــد|لق|766|78
ه عبــــد|لستـــ|ر |لص|دق مر|بــــط|839679 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم
|26oo2||تـــج|ره ع شمسم|دون| ظريف |بــــوشنبــــ عط
63658o ندستـــ |لزق|زيقمصط مجدى مصط مصط أحمد

63533| تـــربــــيتـــ بــــ سويفمنيه محسن عبــــ|س مر
4o6|52|ش|م |حمد ع عبــــد |لعزيز تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن 
4o6885تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمتـــ محمد بــــدر|ن عزبــــ |لسيد
ره|حمد خ|لد |حمد عبــــد |لحميد |لق| 23|45| د|بــــ |لق|
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفتـــحيه رض| محمد عبــــد |لرؤف حطبــــ382|42
5o78|9 ف ع |حمد |بــــو|لخ صيدله |ل|سكندريهمريم |
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد سعيد محمد يوسف ضبــــش4992|4
3356o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس |دتـــ |حمد عبــــد|لرحمن |بــــو |لمجد
يم |حمد خ 623278 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|عبــــد | رشدي |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمري|ن مرزوق مسعود بــــخيتـــ مرج|ن39325|
ف عبــــد |لرحيم عبــــد |للطيف34393| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسميه |
433736| يد ع معهد ف تـــمريض طنط| حمد ط|رق محمد |بــــو|ل
تـــمريض |لمنصورتـــ دى محمود محمد محمود يح 695555
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط عمر عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد358222
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد خ | مخيمر خ | سليم8684|4
د|بــــ |لزق|زيق| محمد حس عبــــد |لق|در5|6287
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهكريم عم|ر ع|شور عبــــده |لبــــربــــ 5874|6
429o75|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم|ن مهدى |نور حج|زى
ي منصور محمود ز|يد|276|44 طبــــ كفر |لشيخحمد ي
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ل|ء مصط |حمد خليل|268634
|2o8o7 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نبــــسنتـــ عبــــد |لمقصود عبــــد |لغف|ر عبــــد
236oo6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء عبــــد|لرحمن خميس محمد
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |كرم عبــــد |لنبــــى محمود765322
يم|75483 ف |لسيد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
طبــــ |لزق|زيقآيتـــ عبــــد |لرحيم |لسيد ع سمرى|64366
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن خميس عبــــد|لحميد ع|مر محمد9267|5
4o2959تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |س|متـــ محمد عزتـــ
ندستـــ كفر |لشيخحمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |845|45

يم سيد |حمد ل|ش |4297 رهض نبــــيل |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم محمد766299 ن| |حمد متـــو |بــــر| نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدم
د|بــــ |لمنصوره|ن|در مدحتـــ متـــو معروف39|||6
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مع|ذ حم|ده محمود عبــــده62|697
ه محمود عبــــد|للطيف محمود رزق|279254 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد سل محمد سل|مه|768453
|47226| رهحمد س|مح عبــــد |لسميع عبــــد | تـــج|ره |لق|

67o75د|بــــ بــــ سويف|رضوى جم|ل محمد ز محمد
698489| طبــــ بــــورسعيدحمد محمد عطيه محمد |لسطو
رهوق رأفتـــ حسن مصط 2|595| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|يزتـــ محمد خليل عبــــد|لفتـــ|ح3||9|3
يف|43|448 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسم|ء ع|دل محمود 

589|o|يم |حمد |لسيد تـــج|ره بــــ سويف|ء |بــــر|
رهمه|بــــ طه عبــــد|لمطلبــــ خ 242676 صيدله |لق|
6393|oيم |حمد شح|تـــه زر|عه |لزق|زيقعبــــد| |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف محمد محمود ع334496
معهد ف ص |لزق|زيقحن|ن |س|مه |حمد خليل عبــــد|لرحمن777982
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68893oيم محمد درويش طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن فؤ|د |بــــر|
226o9|رهعبــــد| س| عبــــد |لخ قنديل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر حسن سليم|ن عبــــده28|25
معهد ف ص بــــور سعيدآيه مدحتـــ بــــرك|تـــ خليل8588|6
رتـــ|سل ع|دل عبــــد |لجو|د |لدري مصط 694844 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخع ع عبــــد |لستـــ|ر ع مو5587|4
82664oيم محمد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر خ|لد |بــــر|
8538o7تـــج|ره بــــ سويفرضوي سيد محمد |حمد
يم626279 ف |لدين حس |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ 
7o4923تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمريم عبــــده محمد خليل |لش|عر
6752o6يم |ل|م كليتـــ |أللسن سوه|ج |ر محمود |ل|م|م |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد س|مح عبــــد |لرؤف عبــــ|س |حمد ع677758
علوم بــــنه|مريم حسن مهدى عبــــد|لو|حد |لصي 392|35
صيدله ع شمسعمر غ|نم محمدى عبــــد |لرحمن محمد س28443|
يم |لسيد عل|مه498266 تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر فتـــ |بــــر|

375o8تـــربــــيتـــ حلو|نمصط كم|ل حرس حسن
طبــــ بــــيطرى |سيوطحسن سيد جل|ل ثــــ|بــــتـــ 875585

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد| بــــركتـــ مسعد عبــــد|لغ 68536
د|بــــ |لزق|زيق|ندى |حمد |لسيد شعبــــ|ن775946
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسل|م |حمد |لسيد عبــــد |لحميد|752497
يم سليم5554|| رتـــ/ري|ضتـــ|محمد جم|ل محمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــمريض بــــنه|ه|جر |لن|دى محمد |بــــو |لفتـــوح |لط357825
ه محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد 58|489 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن
|5o6|8|د|بــــ حلو|ن|حمدى ع|طف حمدى س
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|ر| |سل|م |بــــوبــــكر مصط |33332
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| ش|كر رمزى ش|كر  882746
حقوق طنط|مؤمن فتـــ محمد محمد حس 75|2|4

2o4|9ره|معتـــز محمد |حمد فرغ د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط |حمد محمد رض| |حمد ق|سم327888
صيدله |لمنصورهحمد وليد نبــــيه |لحسي محمود|693485
76|4o|علوم ج|معتـــ |لسويسرن| ف|يز ع مسعود
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن محمد عبــــد|لعظيم ع 886344
ى محمود محمد687768 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طي| خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم محمود حن محمود حسن58|478
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهح|زم جم|ل حسن ع |لمر688788
د|بــــ |لزق|زيق||ء عبــــد |لسل|م |لسيد عطوتـــ محمد693|64
تـــج|ره دمنهورمريم |حمد ح|تـــم خليل497622
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|يوسف مصط |حمد عبــــد |لرحمن5367||
يم |لشيخ629467 تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لعظيم |بــــر|
تـــمريض بــــنه|ه|له عبــــد|لعظيم عبــــد|لمهيمن محمد267282
|584o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه حمدى محمد عبــــد |لحميد
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يم |لمزين|3|4923 حقوق |ل|سكندريهحمد |لسيد محمد |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  ن |دورد حن| |رم|نيوس|888325
6|o5o5لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|أحمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لجو|د عمر عبــــد
5o|664صيدله |ل|سكندريهه|جر حسن محمد عبــــد|لعظيم |لسي
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد| |حمد محمد |حمد |لبــــسطوي258628
4o3442د|بــــ دمنهور|نوره|ن محمود |لسيد مصط محمد
|د|بــــ طنط|سل س| |م |لعزبــــ |حمد42|2|6
5o7266 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحبــــيبــــتـــ محمد سعد ع عي
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىندي عصمتـــ ع سليم|ن835374
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد عبــــد |لحميد محمد |لمك|وى|4578|4
6|87o9بــــه سليم حقوق د |طس|ره سعد و
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره محمد محمد محمد |حمد53|634
يم عبــــد |لخ|لق جعو444345 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمريم عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمل محمد رجبــــ |سم|عيل عوده||34848
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سندس محمد عبــــد|لن| ع محمد 434942
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | محمد فؤ|د عبــــد|لقوى249997
صيدله |لمنصورهحمد عبــــد |لعزيز |حمد دويد|ر|682854
76o827يم ع مر رهبــــسمه عمرو |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|

|93o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو وليد عمر حو|س
تـــج|ره ع شمسم|ري|ن عي ل|بــــ|ن صليبــــ322274

2|33oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |حمد محمود محمد
معهد ف تـــمريض بــــنه| دير ه| مدبــــو محمد28||36
نوعيتـــ بــــنه|رضوى رض| ف|روق محمد4|3397
27|5o9ل|ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|وف|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد 

د|بــــ بــــ سويف|سل|م طه |حمد محمد|957|6
ره|ل|ء محمد رش|د قر |32435| د|بــــ |لق|
يم محمد طنط784962 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|رتـــ ع|رف حسن عبــــد|لرحمن358794
رهفرح عل|ء |لدين |حمد عي ع|مر878|2| تـــج|ره |لق|
يم عبــــد |لحليم حج||43337 بــــ |حمد رض| |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
76o955ى تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسحسن|ء عبــــد |لمنعم محمد |لخ
43o|48تـــج|ره طنط|سل |حمد حسن شمس |لدين |لعم
88o|35|ندستـــ |سيوطمريم محمد عل|ء |لدين ك|مل عثــــم
52384o|ندستـــ كفر |لشيخمرو|ن محمد |لسيد صبــــيح محمد حم
د|ر |لعلوم |لم |ص|بــــرين ص|بــــر حميده عثــــم|ن  6|8824
6oo5|7|يم فتـــ محمد قيشه صيدله طنط|حمد |بــــر|

ره|محمد صل|ح عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لح|4|232 د|بــــ |لق|
ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد|لن| لط محمد ص|لح  878842
6789ooتـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه |لسيد |بــــو |لكم|ل |لبــــ|ز سمره

5564o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفرقيه ف|يز عبــــد | عبــــد
429o38|صيدله طنط|منيه رض| عبــــد |لصمد عبــــد|لبــــر
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طبــــ |ل|سكندريهحمد قدرى عبــــد|لمنعم محمد |لس|4|3||5
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسشيم|ء سيد طه محمد جنيدى7|3452
نوعيتـــ قن|ستـــ ميل|د عطيه جرجس|328|84
5o6459 يم عبــــد علوم طنط|ي|سم محمد |حمد |بــــر|
ره|زي|د رمض|ن خلف محمود33|223 د|بــــ |لق|
معهد ف ص بــــ سويفمل محمد |نور |حمد|97|853
يم2|5278 وف|تـــي|ر| جم|ل |لمر |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى أحمد ح|مد عبــــد|لجو|د عجوتـــ|49954
8o447|صيدلتـــ |سيوطنوره|ن ط|رق حس عبــــد|لجو|د
27|47o |ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |س|مه عبــــد|لحميد خف
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسمر |س|مه فتـــ محمد عبــــد |لر|زق697757
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومس|ره سليم|ن لوي سليم|ن3|2432
43o572تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دع|ء سعد سعد |بــــو عم|ره
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| |بــــوبــــكر محمد محمد3|2682
رتـــ|ل|ء صبــــ صديق مصط |27878| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
338|7o|يم بــــرغوثــــ حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ف|رس سعد |بــــر|
8o8563تـــج|ره بــــ سويفمصط مجدي عبــــد|لسل|م محمود
69|o54| د|بــــ |لمنصوره|ن محمد سعد |لديس
8o7|88تـــج|ره بــــ سويفنو|ل جم|ل ر| حس|ن
حقوق بــــنه||ء خ|لد محمود عبــــد| |لديبــــ|65||36
54o3o8زر|عه كفر |لشيخبــــر|ر |يمن عبــــد |لغف|ر مصط بــــكر
53oo|8|تـــ|جم|ل محمود فتـــ عبــــد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عيد عبــــد|لرحيم |حمد محمد249|35

5o|89|يم ف سعد |بــــر| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد |
ر محمود ص|بــــر69||6| د|بــــ ع شمس| م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سميه رمض|ن فتـــ مهدى ش| 777892
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد فؤ|د ذ متـــو262382
ن| يوسف موريس شح|تـــه75|857 نوعيتـــ |لم |م
6|o|62طبــــ ع شمسرو|ن فتـــ فرج |لبــــرم|وي
طبــــ |سن|ن طنط|تـــسنيم شو يوسف ش|ويش|24858
|د|بــــ طنط|محمد ممدوح شديد عيسوى5|3527

|9o68|ندستـــ بــــ سويفحمد سعودى عبــــد |لعظيم جمعه
683o5طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد |حمد فرج

4o95|oتـــج|ره طنط|محمد مصط محمد محمد |لدقلتـــ
||92o5رتـــ|ن|ردين ن| نبــــيه ك|مل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
معهد ف ص طنط|حمد |س|مه مصبــــ|ح عبــــد |لوه|بــــ|52|442
32o953زر|عه |لفيوممحمود ن| محمود ش|ف
75339oندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد | جم|ل عبــــد |لحميد |لسيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عبــــد|لمجيد عبــــد |لعزيز حسن 437936
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|عمرو محمد سعيد محمد755837
طبــــ |ل|سكندريهأسم|ء محمود عبــــد |لحميد عبــــد|لق|در م4|7|52
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 |حه وفن|دق |لفيومسهيلتـــ عبــــد |لحميد محمد ع7396|
764o85|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |يمن حسن محمد فل
5|o335 معهد ف ص |ل|سكندريهمصط محمد |م محمد بــــسيو
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لرحمن|245955
تـــج|ره ع شمسج|سم رأفتـــ محمد حم|د حمد|ن32|9||
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر عبــــد |لفتـــ|ح غنيم محمد632864
د|بــــ حلو|ن|عمرو سعيد جيو فودتـــ42|59|
لسن ع شمس|ل|ء |لسيد محمد لط عبــــد |لرؤف|35262

24o432رهصفوه عل|ء محمد حن سيد تـــج|ره |لق|
6o4|6||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد حسن محمود|لسيد |لقط|ن
9o5|92 تـــج|ره سوه|جف|رس خ|لد |حمد فؤ|د
9|7o78|يم علوم |سيوط روه حم|ده فرغل |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء مصط عبــــد |لمجيد محمد|767586
78|2o9معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحسن محمد حسن سليم عم|ر
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــد|لرحمن |نور عبــــد|لعزيز عبــــد|لعظيم333967
صيدله ع شمسسيف |حمد محمد ك|مل |لش|27397|
222oo8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | ي|قوتـــ سيد محمود
2362o2 رهمريم حسن |لسيد حسن زر|عه |لق|
4977o4| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سم|ء عبــــد|لنبــــى سل|مه |لربــــي
6o68|oكليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــيوسف عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد |بــــر
5|o9ooتـــمريض دمنهورعمر ن| سعد |بــــو ف|طمتـــ
تـــربــــيتـــ حلو|نيه عبــــد |لرحمن كم|ل عبــــده|76637|
ف محمد  عثــــم|ن493425 |لسن |لم |ح|زم |

معهد ف ص بــــ سويفتـــسنيم تـــوبــــتـــ صل|ح حنضل72599
فنون جميله فنون |ل|قس|ره خ|لد حسن محمد843447
تـــج|ره ع شمسه|يدى سم كم|ل سعد حمزتـــ797|35
|د|بــــ |لم |ي|ر| حس ع عبــــده57533|
774o87|ه عص|م عبــــ|س عبــــد |لمتـــع|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
52o426|علوم |ل|سكندريهنوره|ن |حمد إسم|عيل مبــــروك سل
2|47o|رهرو|ن ن|در عبــــ|س |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|6o869| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمل جل|ل عبــــد |لموجود عبــــد |لغ
83887oي تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرن| نبــــيل بــــه|ء |لدين ي
زر|عه |ل|سكندريهمه|بــــ مجدى حسن محمد حسن45|423
يم638392 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط محمود محمد محمد |بــــر|
بــــ |833942  |حه وفن|دق |ل|قدين| عبــــد|لفتـــ|ح فرج و
8458o2كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىم يسن ع محمد
7o7755ور |حمد تـــج|ره |لمنصورهي| ه| |لمتـــو 
68853oري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء عص|م محمد محمد حسن |لط
34o894تـــج|ره ع شمسحمد عل|ء |لدين |حمد فؤ|د فتـــح |لبــــ
879o95 زر|عه |سيوطوئ|م محمد محمود عبــــد|لمقصود
يم مصط عبــــد |لمقصود غ279457 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمع|ذ |بــــر|

Page 5164 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4|o885ف محمد عبــــد |لحميد ص تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منتـــ | |
علوم |لعريشمن|ل |حمد بــــه|ء |لدين عبــــد|لعزيز محمد632949
يم عبــــد|لستـــ|ر ع358572 حقوق ع شمسحن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم | جرجس فخري مليك844859
د|بــــ ع شمس|سوسن ط|رق سم محمد |ليم| 64|336
76979|| يم غز| معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء عبــــده |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لق|در ف|يز عبــــد|لق|در عبــــد|357578
4296o8علوم |لمنصورهمحمد عمر محمد عبــــد |للطيف بــــ|زيد
33oo59نوعيتـــ بــــنه|زينبــــ محمد رج|ء ع |لسيد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد عبــــد| عبــــد|لعزيز محمد |لجمل956|26
ى476646 ى |حمد |لخض د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم مصط |لخض
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عص|م عزتـــ ص|لح صقر348354
257o7oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسهيله محمد |لع|يدى فريد عمر
2233o4رهعبــــد|لرحمن ع|دل ف|روق |حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم مبــــ|رك29469| رهعمرو محمد عطيه |بــــر| ندستـــ |لق|
رهمحمد عم|د محمد طلبــــه5|444| حقوق |لق|
77oo77ف |حمد محمد تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لوه|بــــ |

686o7معهد ف تـــمريض |لفيومكريمه عبــــد|لرحمن سيد مفتـــ|ح
6o7356معهد ف ص طنط|عبــــ |لمحمدي محمد عمر|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهيف محمد زين |لع|بــــدين محمد |بــــو زيد484539
6|o36o|د|بــــ |لمنصوره| |دتـــ ثــــروتـــ |لسيد |بــــو|لمع
52o699تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن عبــــد | محمد عبــــد |لحفيظ
رهسل|م ي| |سم|عيل عبــــ|س|432|23 طبــــ |سن|ن |لق|
26682oيم ه عبــــد|لق|در عصمتـــ خليل |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| م
35278oحقوق بــــنه|حسن عل|ء حسن محمد
ندستـــ |لمنصورهدير |حمد عبــــد |لغ |سم|عيل |بــــر689825
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |حمد محمد محمود825344
4|o848ين عفي منصور ح|زم |د|بــــ طنط|ش
|د|بــــ |لم |سميه مجدي ج|بــــر عبــــد|لرحمن823848
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |حمد |لسيد عبــــد|لرحمن|783472
تـــ693925 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ش إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ  محمد مجدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح عج
6o684|يم |لغندور يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهرفعتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |س|متـــ جمعتـــ محمد8858|3
ه |حمد مر|د محمد||8|243 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م
|د|بــــ |لم |عبــــ رض| ص|لح محمد3386|8
43o854ره طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــروضه |يمن معوض |بــــو ز
د|بــــ |سيوط|محمد حس عبــــد|لرحيم ع 82|887
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمروه محمد مصط محمد22|843
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد عبــــد 783829
د|بــــ |ل|سكندريه|دين| أحمد محمود محمد ح|فظ485925
5o5964تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس|م جم|ل يوسف عي
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معهد ف تـــمريض |سيوط مروه محمود |حمد محمود |88885
9|9||o معهد ف ص |سيوطر| | |لديبــــ سيد |بــــوزيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخع|دل خ|لد س| |لسيد سعيد9634|4
2343|o|بــــه حن لس ن|دى و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطك
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعمر فهيم عبــــد|لحميد فهيم نص|ر9|2659
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقنرم زكري| حس حسن632324
238o85رهحبــــيبــــه عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه|بــــ فر|ج تـــج|ره |لق|
تـــج|ره دمنهورمرو|ن ع حمد|ن ع حم|د488247
8|257o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ندي حم|ده سعد مر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء محمد حس طلبــــه6995|8
تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــه حس|م |لدين محمد سليم|ن|35824
ندستـــ |ل|سكندريهكريم ط|رق عبــــد |لعزيز محمود أرز444766
6|77o6|ر |لجو|دى نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد عبــــد|لرحيم ط|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد |حمد ع4|2783
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمرو ع|طف س|لم مر3|4844

د|ر |لعلوم |لم |دع|ء محمد محمود محمود|86|2
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد ع محمد أبــــو ع|مر||25837
23695o|يم محمد منصور كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمل |حمد |بــــر|
6879o3|ج| طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد محمد رجبــــ شعبــــ|ن 
9o4|99 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |بــــوضيف ع محمد
7||o||| |حقوق |لمنصورهمحمود محمود حمدى محمود عط
ر ري|ض خلتـــ422876 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويستـــريزه م|
4o24|2لسن ع شمس|عل| رزق محمد محمدع شعل|ن
طبــــ حلو|نعمر محمد عبــــد|لموجود رشو|ن79||23
256oo5علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمود محمد |لنبــــوى غ|زى
صيدله طنط|دين| سم |لصبــــ| حسبــــو434523
696o23| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سعديه س|مح عبــــد |للطيف حم|ده
حقوق |لمنصورهر| | محمد فر|ج |سم|عيل شتـــ||67579
3579oo تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لرحمن رشدى ي|س
 |حه وفن|دق |ل|قمحمود ع محمد يسن37|839

ف رجبــــ محمد|48|57 علوم بــــ سويف|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود عص|م |لدين ج|د | ج|د |5|3564
تـــج|ره سوه|جتـــ ع|دل عليوه محمد22636|
ق3895|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد ع|دل محمد بــــع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد حم|ده محمد محمد حسن|426||7
7|o|93صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد عبــــده يوسف زيد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم|ن مصط ك|مل |ل|مبــــ|بــــى|253554
|د|بــــ بــــنه|محمد رشو|ن محمد نجيبــــ محمد |حمد94|356
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عص|م كم|ل سيد|824639
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سيد خليفه عبــــد|للطيف حميده|3844|5
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء عطوه ز عبــــد|لعظيم2749|8
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3|59o6رتـــ دى محمد صبــــ عبــــد|لعزيز تـــمريض |لق|
8|o262تـــج|ره بــــ سويفموه|بــــ سيد محمد محمود
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومسل سعيد محمد محمد فر|ج225476
علوم حلو|ني|سم سعد محمدى محمد سليم8569||
3|66o|ر محسن عبــــد|لفضيل |لسن |لم |بــــتـــ ط|
45o68oد|بــــ طنط|روى |حمد عبــــد |لحميد عبــــد | |لعدوى|
237o86|يم ج|د بــــل|مون تـــربــــيتـــ حلو|نن سم |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|محمد م |لدين محمد عثــــم|ن5|8467
84o39oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن بــــه|ء |لدين |نور عبــــد|لم|جد
يف357537 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسن|ء ن|صف عبــــد|لر|زق عبــــد|له|دى 

5ooo2ر|ن محمد تـــج|ره بــــ سويفبــــ|سل حس ز
4887o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مو عجيبــــ ج|د سعد
438o7|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحسن|ء حسن محمد حسن |لمغربــــل
ش|م محمد حسن سليم|ن477769 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــتـــ | 
4o6345 تـــج|ره |ل|سكندريه|ء خميس محمد |بــــو |لفتـــح |حمد مصط
يف|9398|| ندستـــ حلو|نحمد طه |حمد محمد 
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد |لسيد محمد |لشح|تـــ س|لم ع فرح||4532
4o9468كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــأحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد محمد ز

39o4oرتـــ|سه| معتـــز محمد رزق |لصو|بــــى قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
778|5oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن خ|لد رزق خ|لد
ر|ن حسن خليل شمس 444663 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|يدى |لسيد ز
5455o7لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|مؤمن محمود |لسيد |لعربــــي محمد
ن| ر ض| محمد ع |لغندور|738|6 د|بــــ د |ط|م
ندستـــ |ل|سكندريهد| | محمد |حمد بــــدر|ن527373
ع|ن5258|5 تـــج|ره دمنهوردير محمد حسن 
6oo8oف عبــــد |لحليم ح|مد تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ |

7o484|زر|عه |لمنصورهمريم محمد |لسيد محمد |سم|عيل نص
ندستـــ |لسويسمنه | محمد خميس طه759597
253o2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|ر| وليد ر|شد كمنه
69|6o3تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمرو |لسيد |لمر ع سل|متـــ
ف جرجس يوسف|379|82 طبــــ بــــيطري |لم |ندر|وس |
علوم سوه|جيوسف محمد سيد يوسف 898257
482479| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــين|س رجبــــ سعد ع |لش|
23|o77 يم محمد دسو رهرأفتـــ محمد |بــــر| صيدله |لق|
رتـــ حمد محمد مصط مغ|ورى خليفتـــ|259|24 تـــمريض |لق|
64393o معهد ف ص |لزق|زيقمروتـــ بــــه|ء محمد عبــــد |للطيف مصط
يم حس 682379 تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| محمد غ|زى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود |لعق|دى |لسيد |لسيد عبــــدربــــه||6937
|55oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ح س| صل|ح |لدين محمد دي
7o|84|ح|ن ع تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروه |له|دى مقد|م 
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــوق خ|لد عزتـــ عبــــد |لحليم عبــــد |22|768
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343o67حقوق ع شمسمصط حل مصط ع |لحكيم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىه|له حمدي عبــــد|لجيد ع 44|827

يم محمد |م |حمد|227|7 تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدوق صبــــرى |لد|ودى عبــــده جبــــر393|62
علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد حل محفوظ سيد|4|455|
6383o8ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد صبــــرى تـــوفيق ع حسن
ل|ل محمد|28|353 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد ط|رق 
5oo2|5|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد فرج منصور ن|فع |بــــر|
886o6| ندستـــ |سيوطمحمد سيد عبــــد|لمجيد ع
حقوق |سيوط سل|م حربــــى شح|تـــ |حمد|66|876

|67o7| |ره|م|رين| نبــــيل ديبــــ عط د|بــــ |لق|
27oo67تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |بــــوضيف مر محمود |لعص
|ن محمد6622|2 م محمود ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |د
523|5oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر محمد خلف |سم|عيل شبــــيبــــ
43o353تـــج|ره طنط|ف|تـــن مجدى |لسيد طه عبــــد |لشفيع
6495o8يم محمد علوم |لزق|زيقكريم محمد |بــــر|
ر محمد|54566| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد جم|ل |لز|
9o28o4 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىسل قبــــي حج|زى قبــــي
علوم |لمنصورهكم|ل |لدين محمد |لسيد حج|زى فضل5|6852
49686o حه وفن|دق |ل|سكندريهأسم|ء ع عبــــد|لحفيظ عبــــد |لفضيل| 

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد ع|طف |لسيد شح|تـــه|77929
كليتـــ |أللسن سوه|جمصط مر عبــــد|لمجيد محمود64886

68o95|د|بــــ |لمنصوره|ع ع|طف عبــــد |لجليل |لمك|وى
759o|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد محمد ز بــــ|طه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسهيله نف|دى ع نف|دى86|32|
7o5o26معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مصط ع|دل محمد عبــــد |لجو|د جودتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسم طلعتـــ عد عجبــــ|ن|2||37|
حقوق بــــورسعيدكريم عيد عبــــد |لنبــــى مصط 767272
تـــج|ره طنط|نس ع عبــــد |لخ|لق ع ش| |433684
6oo4|5د|بــــ طنط|زينبــــ محمود |نور محمد |بــــوش|دى|
7o5235تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنور|ن ع|رف سيد |حمد |لسعيد مطر
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط جم|ل عبــــد|لن| حس تـــوفيق863288
49o293ش|م محمود محمد محمد تـــج|ره |ل|سكندريهشهد 
353|8oيم فوزى محمد ندستـــ شبــــر| بــــنه|فوزى |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهتـــ مصط خميس  فو|9|483
حقوق بــــورسعيدمحمد |لسيد ع|مر تـــ |لدين764369
وف|تـــحمد ن|در محمد ن |لدين |لحسي 493662 معهد ع| خدمه |جتـــم|عيه دمنهور بــــم
7o2983تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمريم عبــــد |لمعز بــــكر عبــــد |لخ|لق |لدر
يم عزتـــ محمد س|لم699679 حقوق |لمنصورهحس|م |بــــر|
9o4237 يم علوم سوه|جمحمود |حمد ص|بــــر |بــــر|
صيدله |لمنصورهمنه | فتـــ عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|695542
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ه تـــ|مر حسن عبــــد|لرحمن222268 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــن ك.تـــ. ف للبــــ
 |حه وفن|دق |لفيومبــــ|سم ربــــيع قر عطيتـــ72482

7oo875ف |سعد |حمد ندستـــ |لمنصورهمصط |
6o7788ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نسمه مو حسن |لسيد حمد
علوم |لزق|زيقسل|م ط|رق محمد ه|شم|642448
27|o|o| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم|ن محمد |حمد محمد عي
5o672 تـــمريض  بــــ سويفكريم منصور ج|بــــر قر

695o55معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعم|د |حمد خ |بــــو زيد عي
28o723وف|حمدى يوسف محمد عبــــد|لكريم وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6395o9|حقوق |لزق|زيق|ء وليد محمد مهدى
42o263د|بــــ د |ط|سل عبــــد |لمطلبــــ |لسيد غ| |لحديدى
تـــربــــيتـــ سوه|جدي|ن| روم| يعقوبــــ سليم|ن 4|8988
تـــج|ره |سيوط  سل|م سعد زغلول مه |5425|9
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لشفيق عبــــد |لشفيق عطيه عريضه695874
معهد ف تـــمريض |لم | ف|طمه ه|شم تـــو محمد|85262
43|o75لتـــ منصور محمد محمد |لبــــرم|وي تـــج|ره طنط|أ
52o538تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــك|رول سم س| ميخ|ئيل
يم699926 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــتـــسنيم محمد نور|لدين |بــــر|
زر|عه طنط|يم|ن منصور محمد ع |حمد وقيع||964|5
5|22o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد فتـــ عبــــد |لرحيم |لخطيبــــ
يم67729 حقوق |لفيوممحمد |يمن محمد وجيه |بــــر|

4o|359د|بــــ دمنهور|نوره|ن محمد ك|مل |لخو
ن| |يه|بــــ سم سليم|ن24892| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيوستـــ | مجدى حن سعيد  |452|9
89o926  | تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ عبــــد|لعليم سليم|ن خلف
7o48|| |ري|ض |طف|ل |لمنصورهرحمه س| فتـــ محمد عن
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــي|سم محمد |لص| عبــــد |لعزيز527226
نوعيتـــ |لزق|زيقي|ره محمد |لسيد محمد محمد ر|شد|77455
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن|ن سعيد محمود محمد |لسيد639772
75o996تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــنور|ن محمد مصط سليم 
4o|646|تـــج|ره طنط|يمن |حمد حل |حمد عبــــد ربــــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد مجدى فكرى حسن محمد625992
85o774تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدسم|ح سيد |حمد حسن
حقوق سوه|جحس جم|ل |لسيد |لشمندى 85|3|9
و8252|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورجه|د |يه|بــــ مختـــ|رع |بــــوز
25|oo| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|دى طلعتـــ سعيد |لفرعو
49586o| د|بــــ دمنهور||ء محمد سعيد بــــهن
حقوق طنط|محمد بــــدير |لسيد عبــــد|لبــــ|رى عي494422
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |يمن محمد عوض |لزي|762582

رهمحمد |حمد عبــــد|لحميد |يوبــــ شكم38232 طبــــ بــــيطرى |لق|
243oo9يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ربــــيع فتـــ |بــــر|
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د|بــــ |سيوط|من|ر محمود عبــــد|لمع محمد 877434
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد علوى |حمد خليل|7||758 ع.
7o665| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد
د|بــــ |سيوط|ند محمد |حمد |م|م 879337
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن محمد شعبــــ|ن عطيه46243|
يم مو|67946 طبــــ |لزق|زيقحمد فكرى سعد |لدين |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|رين| مل|ك صبــــري |سح|ق29867|
446o|4د|بــــ |ل|سكندريه|يح عبــــد |لنبــــى محمد محمد ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نديفيد ج|د |لسيد لوق| ج|د |لسيد52293|
ندستـــ بــــور سعيدمع|ذ مصط |حمد فتـــ896|75
ه ع|دل |حمد عبــــد|للطيف حم|دى|23629 لسن ع شمس|م
4|3oo9حقوق طنط|س |ر قطبــــ |لسيد قطبــــ
427|oo صيدله |ل|سكندريهوف|ء محمد ف|يز سيد |حمد |بــــو|لعن
تـــمريض |لزق|زيق لشيم|ء بــــكرى محمود محمد |لبــــكرى|628639
يم محمد854|42 طبــــ بــــيطرى فرع مطروحع محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد عبــــد|لحليم عيد محمد652|33
52o668معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسع |ء ع|طف عبــــد|لعزيز درويش
|لسن |لم | مصبــــ|ح فتـــ لملوم65574|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآل|ء |حمد عوض |حمد|49853
898o98 تـــربــــيتـــ سوه|جسم|ح |حمد عرفه مغربــــي
4||o63تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط| |م رض| محمد ضبــــش
معهد ف تـــمريض |لم | محمد سيد ع عبــــد|لرحيم857849
ندستـــ |لسويسعمر محمد سليم محمد بــــدوى759227
ر698468 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|طمه ط|رق مصط عبــــد |لحميد جو
64|54oمعهد ف ص |لزق|زيقعزتـــ عبــــد |لرحمن |سم|عيل محمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد | |لص| عبــــد | غ|زى492587
76o792ه سيد عبــــد |لحفيظ عقيد ندستـــ |ل|سم|عيليتـــن
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد حس عبــــد |للطيف أحمد625488
2|39o8وف|تـــيوسف ممدوح ع عبــــد|لعزيز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |سيوطمحمد صبــــري ك|مل عبــــد|لر| زق6957|8
ندستـــ |لم |عبــــد| |حمد |لسيد |لمدخوم528266
رتـــ|نهله عبــــد|لمع ج|د زرد2|2566 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ |سيوط|منتـــ | سيد عبــــد|لحفيظ محمد 877558
8o278oحتـــ وفن|دق |لم |محمد سيد محمد بــــخيتـــ| 
يم مبــــروك|678844 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه خ|لد بــــدير |بــــر|
4765o7تـــج|ره |ل|سكندريهنور مصط محمد مصط محمد
|32o|o رتـــ|سل حمزه عبــــده |م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفبــــسنتـــ عزيز سعد فهيم53668
68|o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومخ|لد عطيه جمعه عطيه

6896o|ف محمد |بــــو |لعل| سل|مه ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسهيله |
2|2783| ش|م ق|سم محمد ع تـــج|ره ع شمسي|د 
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22o573د|بــــ ع شمس|منه | محمد |لسيد مصط فيسون
9o2643 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعل|ء محمد |حمد ع

9o628|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم عبــــد|لع|ل سلط|ن عبــــد|لع
5o9746|تـــج|ره دمنهورحمد ش|كر محمد محمد
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود ع محمد صديق 879728
8|7o32 صيدلتـــ |لم |حس|م ي خلف عبــــد|لغ
5o2946زر|عه |ل|سكندريهمنه | بــــدوى |لسيد عبــــد |لحميد |حمد
43899oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحس|م محمد حس|ن بــــسيو |لنم
|666o9رهنسمه |حمد نظ عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
ندستـــ |سيوطمصط عبــــد|لعزيز |حمد ع  6|8766
ندستـــ طنط|أحمد صل|ح |لدين عبــــد |لحميد مصط 7|4494
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط نشأتـــ عبــــد |لغف|ر عبــــد|لعزيز777328
62273oد|بــــ د |ط|بــــسنتـــ ح|فظ حسن ح|فظ حج|ج
7539|o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه عمر |حمد |حمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديتـــوفيق |م تـــوفيق عبــــد|لق|در864525
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومغ|ده |بــــو|لمك|رم عبــــد|لعزيز بــــلتـــ| 864|27
7|o744|صيدله حلو|نحمد شهبــــور محمد محمد |لسيد |لعر
8o5833 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــع|صم محمود محمد |بــــو|لعزم |م معهد ع| 
ي محمد845743 معهد ف ص |سو|نحس|م |حمد |لسيد خ
4|6o38|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم|ن حمدي حسن محمد شولح
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | |حمد عبــــد|لمحسن دسو 322288

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|له مصط عبــــد| |حمد22|57
د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء رض| |حمد |لسيد عي 5856|4
|273o6| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه سعيد حسي عوده |لحسي
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د ي| محمد حم|د484267
487o86|د|بــــ |لم |حمد س|لم م |لدين محمد عل|م|
صيدله ع شمسف|طمتـــ |م عبــــد| رف|358686
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن خ|لد ف|روق ك|مل226995
89686o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء محمود سعد عبــــده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريم مر|د مصط عبــــيد7795|4
4o85|9كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيف عص|م ع|طف |حمد  |م
4|o45|ف محمد |لسيد سلط|ن حقوق طنط|محمد |
كليتـــ |أللسن بــــ سويفنوره|ن ع|دل سعد |بــــو |لعل|53634

68o352|طبــــ |لسويسحمد ك|مل عبــــد |لع| |لفرح|تـــى
زر|عه |لزق|زيقص|لح عزتـــ ص|لح محمد ع طوبــــ|ر783523

يم56838 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمعتـــز ممدوح سيد |بــــر|
يف269983 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط بــــسيو محمود |ل
68o|5||يم عبــــد |لخ|لق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــتـــه|ل |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشعمرو ع|دل |حمد |حمد ش| 766539
ه ع|دل ص|لح محمد|39694| رهم تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لم |محمد |يه|بــــ مصط حسن6|292|
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4|8o54| يم يم عبــــد|لحميد |بــــر| نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخدير إبــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء محمد عبــــد|لسل|م شح|تـــتـــ||558|3
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد رشدي عبــــد|لعزيز |لطو 8232|3
35668oيم يم شح|تـــتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نرم |بــــر|

53|o8تـــمريض  بــــ سويفف|طمه عل|ء ع تـــوفيق
|89o6رهخ|لد جمعه محمد نجد ع تـــج|ره |لق|

6o4998 زر|عه |لمنصورهندى |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد خ
ف |حمد شح|تـــتـــ4798|| ره|مهند | ثــــ|ر |لق|
يم ص|لح س|لم|ن273352 تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نع|ئشه |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|منيه |حمد |حمد |لسيد غ|نم|9|6963
3|85ooف ع حسن رهسهيلتـــ | د|ر |لعلوم ج |لق|
رى453552 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمعتـــز س| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |لجو
26o375ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه رضو|ن محمد فرح|تـــ
264252| يم |لسيد |لخو تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |بــــر|
9o3326 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــلي |حمد محمد عبــــد|لغ
52o674طبــــ |ل|سكندريهكريم|ن مو |لسيد ع|شور
حقوق طنط|محمد |حمد محمد |بــــو ضيف سليم|ن4|4764
معهد ف ص بــــور سعيدحمد ي| ع|شور ع |لفيل|762298
ر عبــــد|لرحمن66|328 ف م| ر | ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــم| معهد |لصفوتـــ |لع| 
7o6885يم صيدله |ل|سكندريهمحمد |لسيد جمعه |بــــر|
6o|o59ندستـــ طنط|زي|د محمد يوسف |حمد
529o78ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمد محمود
وف|تـــحمد ن| محمد عبــــد|لمقصود|829|26 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
776o75يم ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقعندليبــــ |لسيد محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهف|طمه سعد ص|لح سعيد758359
ندستـــ |سيوطمر|م معتـــز يوسف مر7338|2
37o54|يكل طبــــ ع شمسن ي| محمد ح|فظ 
6o52o8 تـــج|ره طنط|رن| |حمد |لسيد س|لم |لدري
طبــــ |سن|ن ع شمسف|طمتـــ حس عبــــد|لعزيز حسن عفي 349288
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى ميل|د حن| |قل|ديوس جريس425592
د|بــــ دمنهور||ء |حمد ص|بــــر يوسف س|لم|489579
43||7o|ه |لسيد |لسيد عبــــد |لكريم عج |د|بــــ طنط|سم
33o9o3معهد ف تـــمريض بــــنه| ي|ر| محمود محمود عبــــد|لحميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد محمد حس محمود|775673
4874o6 خدمه |جتـــم|عيه |سو|نعبــــد|لرحمن ع|طف بــــدر|لدين محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــط|رق |لش|ف |لش|ف نور |لدين684379
طبــــ بــــنه|مصط شعبــــ|ن فرج أبــــو |لفتـــح مبــــروك427673
فنون جميله فنون حلو|ن |ر مجدى محمد ع يوسف9979||
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد و|ئل محمد عبــــده ح|فظ479748
2629o5تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لبــــ|رى حم|ده عبــــد|لبــــ|رى جبــــه
6oo9|8علوم طنط|دى |حمد سعيد بــــرك|تـــ
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لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ح|تـــم محمد فتـــ حميدتـــ83724
د|بــــ |سو|ن|شهد و|ئل عبــــد |لر|زق |م محمد س5828||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط س| |لسيد |لش|ف269882
62349oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــرو|ن |لسيد محمود |لشه|وى

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ر| | مصط رمض|ن كيل| 52398
||596oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط مجدى كم|ل محمد |بــــر|
35|67oحقوق بــــنه|بــــيشوى مجدى ن جرجس بــــش|ره
7oo5|8|د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ محمد ص|دق عبــــد |لع
6o9452يم |لمو| ع|مود ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى ك|مل |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومنشأتـــ عبــــد| سعد ج|بــــ ||6||25
5|396oعلوم طنط|ع |ء محمد عبــــد|لحميد عبــــد| عبــــد

|6o94رهعمر محمد سيد عويس عيد زر|عه |لق|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد محمد محمود محمد |حمد|643483
8|9o64تـــج|ره بــــ سويفجيسيك| ع|دل سيف ميخ|ئيل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد مشحوتـــ سليم|ن|62732|
يم8|76|2 رهمحمد خ|لد ف|روق |بــــر| تـــج|ره |لق|
رهحمد شعبــــ|ن ع عبــــد |لبــــ|رى|28924 حقوق |لق|

7647o6ف صبــــ |لسيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمريم |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل سليم|ن محمود ع |لبــــسيو 38|248
5o7|48ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|ره س|مح محمود مد رمض|ن محمد
ندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد نج|ح |لسعيد ز|يد677694
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء سعيد عبــــد |لحميد رمض|ن مصط 777334
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مه| محمد|سم|عيل حسن يونس499947

ندستـــ |لفيوم|ء فرج عبــــد |لبــــ| منصور|64799
ه محمد محمد |بــــو|لعل|256439 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | حسن |حمد ع كركر8446|6
35o924د|بــــ ع شمس|محمد سيد محمد سيد مفتـــ|ح
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوس|م تـــيس ع |لمر |لبــــن|273|69

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنس جم|ل ف|رس عبــــد |لعزيز|77454
يم بــــولس 886944 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم مكرم |بــــر|
4383o5عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره رجبــــ |حمد سيد|حمد ك|مل
نوعيتـــ قن|تـــ محمود محمد محمدعلو|ن829538
63o474ف محمد فوده ندستـــ |لزق|زيقيوسف |
83o9o3 ي محمد ذ فه د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــ
حقوق بــــنه|يتـــ سعيد عبــــد|له|دى ع حسن|332552

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن محمد بــــيو |حمد|42|7
882o|2 تـــمريض |سيوطمحمود سيد سعد عبــــد|لكريم
ف محمد |حمد عبــــد|لمو764|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن ي| محمد عيد |لسيد95|772
د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ منصور محمد |حمد سل|مه|67985
يم حس 3|6434 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد س|مح محمد |بــــر|
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64o347يف يم عبــــد|لحكيم عبــــده  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى |بــــر|
وف|تـــم عمرو محمد ع عوض||47945 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
425235| علوم |ل|سكندريهسم|ء مجدى محمود |لكتـــ|
627o96تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقكريم محمد رفعتـــ عبــــد|لرؤف محمد |لص
67822oيم غريبــــ علوم |لمنصورهحن عم|د |بــــر|
77385o يم عفي تـــج|ره ع شمسمؤمن محمد |بــــر|
25o622يم زكري| جرجس ين| |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف
263o62يم طبــــ |سن|ن طنط|مريم ن| |حمد |بــــر|
6274o9ره|إسل|م محمود |لسيد محمد |لحلبــــي ثــــ|ر |لق|
|59o68حقوق ع شمسمحمد بــــدر سليم|ن مر
د|بــــ ع شمس|ه|جر فريد حل عبــــد |لعزيز32289|
4|78o|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|س|ره محمد |لكرزو |بــــر|
6o2386ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لجو|د
علوم ع شمسول|ء خ|لد محمد |لمهدى محمد|686|3
6o2329ه سم|ح عبــــد |لع|ل |سم|عيل |د|بــــ طنط|أم
893o8o ه |نور محمد حقوق |سيوطر| | عم
طبــــ حلو|نعبــــد |لرحمن ي| محمد جوده775739
تـــج|ره ع شمسحمد فؤ|د ف|روق ح|مد|24535|
8o3976 فنون جميله فنون |لم |ع محمد عبــــد|لحميد مصط

8735oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومشهد بــــ|تـــع محمد شكل
لسن |لم |/ري|ضتـــ|نعيم و|ئل محمود محمد سويدى8736|6
يف332823 تـــج|ره بــــنه|ندى فرج ه|شم 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرن| ع|دل محمد محمود654|5
تـــج|ره ع شمسخلود مجدي حل مهدي358429

563o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد خ|لد |سم|عيل عبــــد |لوه|بــــ
لس مسعود |سحق مسعود4624|8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ك
|58oo6ف عبــــد |لسل|م عثــــم|ن تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نع|ئشه |
762o7|ل|ل آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ريم مصبــــ|ح عبــــد |لملك عيد 
83|o93ر|ء عم|د محمد عبــــد|لبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |لز

ف شعبــــ|ن محمد حسن|86|32 رهحمد | تـــج|ره |لق|
رهنسمه كم|ل لم رزق4|557| طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد محمود عبــــد|للطيف828288

تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره مصط كم|ل ع 75|65
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمريم م|جد مسعد |لسيد خليل مورو7599||
د|بــــ حلو|ن|مصط عص|م مصط عبــــد|لغ 285329
23o984|تـــج|ره بــــنه|حمد نبــــيل عبــــد|لمقصود عبــــ|ده
9o2445  حه وفن|دق |ل|قعم|د خلف عبــــد| حم|د| 
رهمه| مصط فتـــح | مصط 222626 تـــج|ره |لق|
683o59 بــــي د|ن |يوبــــ |ل ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع و
علوم ري|ضتـــ بــــنه|سل س| محمود شديد|26492
يم محمد |لعزبــــ|2454| تـــج|ره ع شمسمحمد |بــــر|
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حقوق |لمنصورهخ|لد محمد عبــــد |لسل|م ع |حمد689879
رهحمد خ|لد محمود حسن|634|23 ندستـــ |لق|
33692oيم محمود حقوق بــــنه|محمد ط|رق |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــسل|م رمض|ن |سم|عيل شح|تـــتـــ|325278
8|7o97تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |سل مصط مر|د خ|لد
22o844تـــربــــيتـــ حلو|ند| | مجدى محمود محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد مجدى محمد محمد |لبــــ|س |49223
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسل بــــل|ل محمد أحمد بــــكر439575
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمؤمن ق|سم حمدى محمد449732
495o38د|بــــ دمنهور|محمد ع محمد عبــــد |لموجود
6o7o86معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لحكيم رمض|ن |لسيد |حمد مو

رهمحمد |س|مه محمد عبــــد |لفتـــ|ح49564 طبــــ |لق|
899o29|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |م| عبــــد|لمسيح كم|ل متـــى حن
68425oر عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم جوده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه بــــ|
يم|32|629 تـــج|ره |لزق|زيقبــــتـــس|م |حمد |حمد |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير نوح محمد ج|د252298
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| عبــــد |لن| محمد |لتـــمي838|76
يم عمر عمر شح|تـــه536|75 وف|تـــبــــ|سل |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم خليفه32|6|5 طبــــ |ل|سكندريه سليم|ن إبــــر|
ى محمد|775232 طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|مه |حمد خ
359oo||يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد |حمد |بــــر|
52979o زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد | حسن عبــــد | ع |لبــــلكي
7o6373رتـــ||ء ف|يز محمد عبــــد |لعظيم جمعه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ى خله |ندر|وس237263 ره|م|رتـــ | ي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
42o748| يم ع تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد رض| محمد إبــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن رض| عبــــد |لمقصود محمد |لقهو 684624
77o697د|بــــ |لزق|زيق|ندى مصط عبــــد |للطيف محمود |حمد
تـــج|ره |سيوط حمد محمد ك|مل حسن|65|876
صيدله |ل|سكندريهوق عبــــده محمد |بــــوق|يد435294
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى |لششتـــ|وى حسن محمد692324
84o926طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىوق س|لم محمود |لسيد
63o875حقوق |لزق|زيقع|دل سم يوسف محمد
يم635978 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد حسن |بــــر|
رهحمد محمد |م عبــــده||4|22| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض طنط| سم|ء |حمد مصط خض |68|432
4635o2علوم ج|معتـــ د |طمصط |لسيد محمد محمد |لبــــي
78o534تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن غمرى مصط |لسيد

2o629رهكريم |حمد |بــــو |لمجد |يوبــــ حقوق |لق|
حقوق ع شمسم |حمد عبــــد |لعليم مر |24956|
ف ق|سم |م|م|447|8 معهد ف ص بــــ سويفمحمد |
علوم ج|معتـــ د |طمحمود حبــــيبــــ عبــــد|لبــــ|رى نص|ر254575
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تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد |لسيد محمد4652|3
87|6o|ثــــ|ر |لفيوم|بــــ|نوبــــ مجدي شهدي |سعد

د|بــــ |ل|سكندريه|فرح وليد محمود شكرى479285
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  د | |لحسي عبــــد |لكريم عبــــد|لجليل758396
وف|تـــمحمد مصط |لسيد مصط 59267| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ف فهيم ميخ|ئيل بــــولس75|9|| ندستـــ ع شمسبــــيشوى |
35o253|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م ربــــيع ح|فظ سيد |بــــوسليمتـــ
ق|وى439284 ه عمرو |حمد |ل د|بــــ كفر |لشيخ|من
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد كم|ل سل|م|36|42|

ره|ء محمد حسن محمد|5567| ندستـــ |لق|
رهمحمد محمد حل |لدعدع8469|6 تـــخطيط عمر| |لق|
2578o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |لسيد فرح|تـــ |لفر|م
686o|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر|قيه فرج محمد عبــــد |ل محمد |لهريدى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد نبــــيل ح|مد عز|لدين ر| 529583

58o5||صيدله حلو|ننس رمض|ن ع |حمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنرم مو |نس محمد867347
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |حمد ص|بــــر حس |549|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم |حمد |بــــوضيف مسلم عبــــد ربــــه42|524
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرفعتـــ |م |م |لغن|م|272|3
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد عبــــد |لرؤف عبــــد|لرحمن768823

ندستـــ ع شمسسيف |لدين طل|ل حس سيد7665|
صيدلتـــ |لفيومم|ري| |سحق ع|زر |سحق66742

ى543695 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنور عبــــد |لع|ل دسو م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء حس حس مهدى |لشيخ|||3|52
446o99علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | ح|زم منصور حس عبــــد |لعزيز
صيدله |لمنصورهمحمود مصط محمود حسن س|لم622296
64o785 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عبــــد |لعزيز محمد ع|دل محمد
طبــــ بــــنه|حمد |لسيد حس نور |لدين||83|33
4336oo| تـــربــــيتـــ طنط|حمد ع عطيه |بــــوحس
طبــــ بــــنه|عبــــد|لع| خ|لد عبــــد|لع| |بــــو |262874
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سحر جعفر |بــــو|لفضل ع 828465
يم5|3344 |د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن ربــــيع عويس |بــــر|
82o687تـــج|ره سوه|جمحمود جم|ل عبــــد|لن| عثــــم|ن محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعز|ز |سل|م عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل عبــــ695994
4|9o2oحقوق |ل|سكندريهمحمد |سم|عيل حس حس عبــــيدى
يم 263542 حقوق بــــنه|ي|سم زين عبــــده |لسعد |بــــر|
بــــي صديق|222983 م محمد |ل كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخأحمد مهدي م |لدين شد|د8|5462

ندستـــ بــــ سويفسعيد محسن محمود عبــــد |لحليم8|634
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مصط سيد محمد333522

5976o|تـــج|ره بــــ سويفحمد سيد محمد سيد
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923578| تـــج|ره سوه|ج مجد لطيف ظريف ز
|3o2o3ندستـــ ع شمسمن|ر ط|رق حسن |سم|عيل
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ه| محمود محمد |سم|عيل |له584|45
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء عبــــدتـــ ع محمد |بــــو دشيش|9|4359
5o7o63د|بــــ |ل|سكندريه|عل| ممدوح ري|ض |حمد محمد
طبــــ |لزق|زيق|ء محمد |لسيد |لعربــــى محمود عبــــد ربــــه777949
زر|عه |سيوطمحمود ر|فتـــ |لعري|ن محمود 876254
7o4357ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم ميشيل عزيز جرجس مرقص
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــريه|م جل|ل عبــــد|لعزيز م 256777
يم|257299 يم بــــ|ش| |حمد |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|حمد ع|طف |حمد متـــو  |م|769|33
يف |لجميل عبــــد |لخ|لق5|6858 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنوره|ن 
حقوق |سيوط حمد عص|م عبــــد|لر| |حمد|2|8948
422|o8ر لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|م|رين| من جندى جو
رهندى عص|م محمد |لمعد|وي محمد |32|752 عل|ج طبــــي |لق|
8|o4|6 |علوم |لم |محبــــ مجدي عبــــد|لمل|ك س
7o295||د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد |حمد ع |لزين معروف
ندستـــ |لمنصورهحس|م مصط ك|مل عوض |لقصبــــى|68648
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطمن|ر مبــــروك حمزه |حمد835347
3285o3|ج| ندستـــ بــــنه|حمد سعيد |حمد ع يوسف  كليتـــ 
|6299oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــسنتـــ رض| محمد ح|مد
رهض محمد ممدوح محمد مصط |23566 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمريم صل|ح محمود حسن سليم|ن623794

2o972يم بــــسط|وي تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد | جم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|ننيبــــ|ل يونس يوسف ع|يد768442
64o9o5علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر محمد رشدى محمود صد |لسيد
4|6728| د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء محمد حس |لش|ف
326|o9ن| جم|ل عزتـــ |نس د|بــــ ع شمس|م
47659oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|روج | عزتـــ لبــــيبــــ حن| سمع|ن
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|س|لم|ن عبــــد |لمنعم س|لم|ن سليم5||769
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسس|ره سعيد سليم|ن سليم756334
تـــج|ره |سيوطمحمد شعبــــ|ن ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لع|ل 888774
9o|45o|خدمه |جتـــم|عيه |سيوط مج|د محمود |حمد عمر

يم صديق8|462 رهعمر معتـــز ع |بــــر| حقوق |لق|
حقوق حلو|نمريم فتـــ ف|رس حسن883|22
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مل عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز فوده353|35
معهد ف ص بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لعزيز طعيمتـــ255969
49oo55ن| تـــ|مر عبــــد |لغ عبــــد |لغ محمد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسهيله عبــــد|لمتـــع|ل عبــــد|لستـــ|ر عبــــد2|6273
24936oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم فتـــ |حمد |لبــــرم|وى
49o3o4ينور عبــــده حسن عبــــده يوسف د|بــــ د |ط|م|
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د|بــــ |لمنصوره|سهيله ع محمد |لسيد |لبــــي688695
ندستـــ قن|عمر محمود تـــيمور عبــــ|س محمد834349
معهد ف ص |سو|نبــــرك|تـــ |بــــو|لحج|ج زي|ن عري|ن867484
|654o|تـــربــــيتـــ حلو|نمرن| مجدي بــــخيتـــ و|صف
رهي|س عد ك|مل محمد عبــــد |لمجيد226745 ندستـــ |لق|
رهس|ره سليم|ن محمد سليم|ن57655| تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لم | عبــــ ن|دي ع حسن823295
7o|9|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حس عبــــد |لمحسن محمد |بــــو|لفتـــوح شعبــــ
صيدله |ل|سكندريهدع|ء حم|ده عبــــد|لمنعم |حمد |لنج|437876
8|69o4د|بــــ |لم |دي شعبــــ|ن عبــــد|لمحسن فرج|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمنيه ع |حمد عبــــد|لجو|د|757494
35549o|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنيتـــ جميل بــــكرى يوسف
يم |لدسو 584|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| ع|دل تـــر |بــــر|
حقوق |سيوطكريمه |نور حسن سيد 879939
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|د عل|ء|لدين |لبــــسيو عبــــد|لسل255683
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سن|ء وليد عبــــد |لمنعم صبــــرى عبــــ|س حسن645596
زر|عه دمنهوردع|ء ع |لسيد |لسيد|58|52
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد | فر|ج |حمد محمد5|8386
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأحمد جم|ل كم|ل عبــــد| كريم76|3|5
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء عبــــد | عبــــد |للطيف عبــــد |496946

يف رجبــــ عبــــد |لكريم99|46 رهط|رق  حقوق |لق|
يم|369847 يم ح|مد |بــــر| تـــ ح|مد |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م
|58o7|ره|خلود خ|لد محمد |لسيد د|بــــ |لق|
3|56o4|ش|م عبــــد|لغف|ر محمود تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيتـــ 
ف محمد عبــــد |42777| زر|عه |لفيومشيم|ء |
طبــــ بــــيطرى |سيوطي| محمد ع عم|ر  4755|9
4o|844تـــج|ره طنط|محمد جم|ل رجبــــ عبــــد|ل
يم محمود عبــــ|س |لمحجوبــــ228|62 معهد ف تـــمريض |لمنصوره رحمتـــ |بــــر|
يم227983 رهحبــــيبــــه سيد عبــــ|س |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4o5o59تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ع|دل يوسف فخرى محمد
صيدله |ل|سكندريهمروتـــ مصط سكر|ن ع غنيم2|22|6
يم عم|د حم|د |سم|عيل حسن9687|4 تـــج|ره طنط|بــــر|
6o342||معهد ف تـــمريض طنط| ل|ء |حمد عبــــد |لرؤف محمد حربــــ
8o6458حقوق |سيوطسيد سلم|ن سيد عبــــد|لعليم
ه مصط ز شيحه|6|2877 تـــمريض بــــنه|م
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لخ|لق |لسيد مصط 3|7783
6|o696| ر|ء عزوز زيد|ن ح|مد ره|ف|طمه |لز عل|م |لق|
4o6494يم محمد سعد ى |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |دتـــ ي
ندستـــ |ل|سكندريهمصط حس|م فوزى محمود حسن5|4796
علوم حلو|نحمد محمد يوسف محمد|2|5|32
طبــــ بــــيطري |لم |من|ر محسن بــــولس بــــطرس9876|8

Page 5178 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

69o27د|بــــ |لفيوم|دع|ء ن|دى |حمد عبــــد |لخ|لق
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود خن| عبــــد|له|دى خليل |بــــر262387
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد مغربــــي عبــــد|لحميد محمود|833287
يم852989 معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمد جم|ل حل |بــــر|
87575o  حقوق |سيوطح|زم مجدى محمد محمد
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسزينبــــ سم |حمد |حمد عبــــد |5|4475
يم سل|مه ع442295 تـــمريض كفر |لشيخمحمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
68||o5|د|بــــ |لمنصوره|حمد ن محمد |حمد ه|لوكتـــ
يم منصور|885489 معهد ف ص ري|ضه |سيوط م| فوزى |بــــر|

رهيتـــن ن| ن|صح جيد ميخ|ئيل|85|26 صيدله |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي| حس محيسن محمد54293

45o475لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد عبــــد|له|دى محمد محمود |لعدوى|
4633o6يم عطيتـــ شعبــــ|ن |بــــوشعيشع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخخ|لد |بــــر|
يم|494472 ر محمد ع |بــــو |بــــر| تـــج|ره طنط|حمد م|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد محمود |ل|حمدى محمود سلط|5|697
ه ع|دل محمد حسيبــــ ص|لح|432363 |د|بــــ طنط|م
تـــج|ره طنط|مصط فتـــ رضو|ن |حمد رضو|ن3673|4
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء خ|لد |حمد عر|بــــى خ|لد|589|35

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم رض| عبــــد|لحميد ج|د |لربــــ39263
5o6||5تـــج|ره كفر |لشيخس|لم محمد ع محمد س|لم
3238o4ندستـــ ع شمسندى |حمد محمود |لحسي محمد
6o5276تـــج|ره طنط|ف|طمه محمد |لششتـــ|وى |بــــو |لمجد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط |س|مه عبــــد|لحكيم عبــــ|س2933|2
|من|ر |حمد محمد |حمد838489 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء عنتـــر محمدى حسن زنتـــ|429|24
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء محمد |حمد شح|تـــه|846296
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء سعيد |لسيد حس ||25938
د|بــــ دمنهور|عزيزتـــ محروس محمد محمد عبــــد |لجو83|497
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمر|م محمد مصط محمد |بــــو ربــــع||2742
5o23o5|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد |حمد فرح|تـــ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن حس عبــــد |لكريم محمد عبــــد |8226|5
صيدله |لمنصورهعبــــد |لح|فظ فوزى محمود عبــــد |لح|3|6754
تـــج|ره بــــ سويفش|م محمد ف|روق |حمد4262|8
6o7358تـــربــــيتـــ طنط|غ|ده رزق محمد مسلم
ى محمد عبــــد |لفتـــ|ح شعله279477 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو خ
د697524 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء ح|فظ |لعزبــــ حس |لعزبــــ و
يم |لسيد عبــــد |لمجيد عس485939 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرو|ن |لسيد |بــــر|
وف|تـــع|دل عزتـــ ع عثــــم|ن ع|77388 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم محمد54844| حقوق حلو|نسل صل|ح |بــــر|
6|6o|6ندستـــ د |طخ|لد |حمد |سم|عيل |لطر|بــــي
5o2934يم حس خميس صيدله |ل|سكندريهم|ي| حس |بــــر|

Page 5179 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7o686||معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد شعبــــ|ن رمض|ن |حمد
752o94يم وف|تـــسهيله |لسيد يوسف إبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
صيدله طنط|حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن ح|مد حج4377|6
نوعيتـــ قن|خ|لد محمد محمود عبــــد|لر| 827244
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد|لرحمن أحمد ذ مو سعده3455|6
ر محمد |لمشد525||6 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــريه|م ط|
4o||25د|بــــ دمنهور|محمد حم|ده |لسيد مندور
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين محمد عبــــد |لحميد ع|75353
83||o8|د|بــــ |سو|ن|م|رين| نش|تـــ ميل|د ويص
263o63 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر |لسيد عبــــد|لمعبــــود محمد حس 
رهمحمد ن| |حمد |لسيد |بــــو|لن328572 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد حسن محمد |لسيد424562
طبــــ بــــيطرى دمنهوريه ط|رق |لسيد محمد عبــــد |لسل|م شبــــل9293|5
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خ|لد ك|مل محمد ع262842
|53o67 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد |لرحمن |حمد حن حس كليتـــ 
م محمد ن| محمد يوسف|2899|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند

2|9o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد عبــــد |لحميد متـــو
 |حه وفن|دق |لفيوم |ده حسن محمد حسن64533
طبــــ بــــ سويفشيم|ء جمعه محمود عبــــد |لعليم59322

6878o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دع|ء محمد عبــــد |لحق ع يوسف طه
يم|299|8 يم حبــــيبــــ |بــــر| لس |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفك
|59o92| تـــج|ره ع شمسسل|م |حمد ع عبــــد |
8|3o8|| تـــمريض |لم | حمد محمد |حمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمتـــ محمد |يمن |ل|م|م |لبــــيو335222
ر47|||8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نعمه حج|زي شعبــــ|ن عبــــد|لظ|
زر|عه كفر |لشيخحمد شو عبــــد |لبــــ|سط ع د|ود|4|4364
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن محمد رزق |لسعيد |حمد سعيد45|488
3|2o38طبــــ بــــنه|م|رك عهدى جرجس عطيه
9o2983 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي|سم |لسيد مصط |سم|عيل
ره|محمد عط| سعد محمد غن|م62487| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ طنط|إيم|ن صبــــ |لسيد سيد أحمد وحيش428986
4|oo|8|م ع|دل مسعد عبــــد |لر|زق |لزي حقوق طنط|أد
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندي محمد شكري مر|د826245

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهيوسف سعد|وى عبــــد|لجليل ز|يد73837
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزي|د محمد |لسيد حس 33|634

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر صل|ح رمض|ن |لسيد23|73
يم دسو |||226 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد سيد |بــــر|

يم ونيس28558| وقك|رول عم|د |بــــر| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
6o5||2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء مصط عبــــد|لعزيز محمود عم
ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد|لعليم سعد عبــــد|لعليم68697

علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف عبــــد |لعزيز محمد خليل|52482
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42398o|علوم |ل|سكندريهمريم مدحتـــ س| شفيق محمد |لتـــر
طبــــ |لمنصورهس|ره سعد |لحسي عبــــد |لق|در698928
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طف |حمد زكري| عبــــد |لعزيز|8273|6
تـــربــــيتـــ ع شمسلفريد |يوبــــ من بــــرتـــى|8395||
7o|o|o|ندستـــ |لم |حمد ع|دل |سم|عيل محمد عقل
ى|76523 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد فوزى |حمد |لم
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء |لش|ذ عبــــد |لر|زق حسن||34|78
د9|2||7 د|بــــ |لمنصوره|من|ر حس محمد محمود مج|
4o3397 د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | |حمد محمد عبــــد |للطيف عبــــد

تـــج|ره بــــ سويفعص|م مجدي عبــــد |لحميد يونس62592
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد | عمر محمد ع حسن629972
6o2847يثــــم ف|روق |لدسو طه م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ سيف | 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|روى ع طه محمود  |د|766232
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ن| عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز445829
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر ع|دل عبــــد |لعظيم عز |لرج|ل خليفه7|4895
نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن مجدى محمد محمد  نعن|عتـــ|6792|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |نور محمود طه نبــــه|ن274797
ين طلعتـــ عبــــد|لغف|ر حموده26|257 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــن
ف ع |لسيد  |ل|2593| ندستـــ ع شمسزي|د |
يم خلف|623737 د|بــــ د |ط||ء محسن |بــــر|
يم فتـــ يوسف||2|3|6 علوم ري|ضتـــ طنط|سم|عيل |بــــر|
7o5o69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم| مجدى |لبــــيو |سم|عيل |لشعر
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمروه ع محمد رضو|ن75|836

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء عيد جل|ل عبــــد |لمنعم|48249
233o6| رهيم|ن جم|ل عبــــد|لن| محمد مر تـــج|ره |لق|
4835o3ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــسنتـــ روم| حن| |سعد سعيد
ن| محمود |حمد عبــــده |لمصيل478763 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ممدوح |حمد محمد محمد مو275|35
35o646د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منتـــ | سيد عبــــد|لعظيم محمد

تـــ ع|دل محمد |حمد|52566 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفم
يف محمود عقي524234 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طآيتـــ 
52o264علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــآيتـــ ممدوح فتـــح | ع عبــــيد
ر ع عبــــد|لد|يم|833589 علوم |سو|نحمد م|
63o293| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سعد رش|د عبــــد |لغ
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنور |لهدى جم|ل ع ع حسن79|349
34o292يم |لسيد مهدى تـــمريض بــــنه|ه|جر |بــــر|
حقوق |سيوطندى عبــــد|لعزيز خلف حس  9327|9

تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ره جم|ل فرج حبــــيبــــ7|573
7854ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف شعبــــ|ن |حمد |لص|وي
تـــج|ره ع شمسم | نش|تـــ ف|يز بــــش|ى367|3|
6o63o4|يم طه تـــربــــيتـــ طنط|حمد رجبــــ عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
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3566o6يم ع|مر يم حسن |بــــر| ره|ه|نم |بــــر| ثــــ|ر |لق|
8|o242د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود ر|فتـــ محمد |سم|عيل|

رهمحمود حن محمود |لفيو38979 ندستـــ |لق|
لس روم| صموئيل ميخ|ئيل 886632 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطك
يبــــ8|87|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم ج|بــــر عز و
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن |حمد سعد عبــــد |لمنعم خليفه|6576|5
حقوق طنط|محمد ص|بــــر مر |سم|عيل465323
تـــربــــيتـــ ع شمسحسن محمد |سم|عيل |سم|عيل شعيبــــ359226
35o634تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم رزق عبــــد|لمنعم عر|بــــى
ندستـــ ع شمسمحمد ع|دل خلف سليم|ن9378|2
يم عبــــده محمد حل48634| ره|حبــــيبــــتـــ |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمروتـــ محمد عبــــد|لغف|ر محمد |لبــــي|435995
6o2944 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد سم شح|تـــه |لمو
68o926د|بــــ |لمنصوره|شه|بــــ محمد مصط فودتـــ
7o||76|يم رشو|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عمرو حل |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــنس ع سم عبــــد|لجو|د عبــــد|لجليل257647
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه ع|دل نبــــيل عبــــد |لعزيز|754265
وف|تـــبــــيشوى عم|د ك|مل بــــطرس8288|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعم|ر |حمد محمود محمد رضو|ن526499
77o999حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرون|ء م|جد |حمد |حمد |لمهي| 
|2o535ره زكري| عيسوى عو|د صيدله |لق|

4523o| رهسل|م عزتـــ محمود مو حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لفيومم|ر ن| من حن|66443

معهد ف ص |سو|نصف|ء يوسف محمد يوسف847987
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|م |حمد ع عبــــد|868454
|23|o4|يم ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|سل|م |يه|بــــ عبــــد |لبــــ|رى |بــــر|
|3o|86د|بــــ ع شمس|تـــ خ|لد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لحليم
52o562كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمريم محمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لعظيم
نوعيتـــ |لم |مروه ص|لح عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح4964|8
85o|52حقوق |سيوطح|زم ع|دل سيد محمد
52o682 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم عفي محمود عفي
5296oo|ى تـــج|ره دمنهورس|متـــ حس عبــــد |لعزيز ع بــــح
د|بــــ |لمنصوره|روضه |حمد طلبــــه ع8|6937
694|o5| ندستـــ |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد |ل محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| محمود محمد ح|مد|257336
7o5656|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيه|بــــ |حمد محمد جل|ل محمد |لعر
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن جمعتـــ عثــــم|ن424433

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد مخلوف شح|تـــه عبــــد|له|دى52977
632o75تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|نم |لسيد محمد |لمعتـــمد |لسيد
د|بــــ |لزق|زيق|مل حل حس|ن عبــــ|س|842|63
26o6oo|ه |لسيد عبــــد|لص| |لقعبــــ قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
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نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره فتـــ عبــــد |لحميد محمود |حمد6|8|77
622o84|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| |لحسي عبــــد| معروف
6|55o2|يم محمد ر| |لعزبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــر|
5o4o37يم مصط |بــــوزيد محمد صيدله |ل|سكندريهمصط |بــــر|
826o8|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنه |  |ء |لدين محمد عبــــ|س
64o|97تـــج|ره |لزق|زيقنهلتـــ |حمد محمد |لص|وى

زر|عه |لفيوممن|ر ع|دل سعيد شعبــــ|ن|6676
7647o3ش|م |حمد ثــــ|بــــتـــ رشو|ن يتـــ|بــــ  تـــج|ره بــــور سعيدم|

تـــج|ره سوه|جمحمود محمد رجبــــ |حمد82289
37o|4|تـــج|ره ع شمسحمد فكرى عبــــد |لسميع |لطويل

25879o معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود ي| شلبــــى خ
8264o4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمروه محمد |حمد محمد
884645| معهد ف تـــمريض |سيوط  حمد سعد مو ز
تـــج|ره بــــنه|منتـــ محمد مط|وع محمد رشو|ن323767
يم |ل |س682975 معهد ف ص |لمنصورهس|ره عبــــد |لسل|م |بــــر|
69945o| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد حسن محمد حسن عوض ك.تـــ. ف للبــــ
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم|ن |لسيد |حمد رمض|ن|329237
52oo49تـــج|ره دمنهورر| | عبــــد |لجليل عبــــد |لع| |لجمل
 |حه وفن|دق |لفيوممنتـــ | عبــــد |لغ عبــــد |لرحمن عبــــد 5|5|5|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه ه| جل|ل حسن |58|34|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى مدحتـــ عبــــد |لق|در عبــــد |لمجيد 7254|
تـــمريض دمنهور|ء عبــــد|لسل|م محروس ح|مد|6773|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عل|ء |لدين محمد صل|ح |لدين27366|
6oo5|6| يم ز عي علوم طنط|حمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ محمد نبــــيل عبــــده8575|3
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء رض| محمد ص|لح نو|ره|9|6949
ف فرح|ن محمد29625| رهكريم | د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
7o|87||معهد ف ص |لزق|زيقيه ن| عطيه |لسيد عطيه
ر |حمد عبــــد |لمنعم دسو 25|62| رهم| حقوق |لق|
معهد ف ص |سيوط منيه جم|ل حسن محمد|886783
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر محمد مسعد |لسيد حج|زي692699
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر عل|ء |لدين محروس |سم|عيل عيد496359
7o56o|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمصط ع|دل |لمتـــو عبــــد |لجو|د
9|o557 صيدله |ل|سكندريهمحمد فتـــ محمد عبــــد|لل|ه
7o2899يكل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد محمد |لسعيد سل|مه 
 |حه وفن|دق |لفيومشهد ع|صم عمر |سم|عيل7|97||
2o623زر|عه ع شمسعمرو محمد محمد فوزى |حمد

تـــربــــيتـــ |سيوطم| |بــــو|لفتـــوح |حمد فرغل|882346
|4247oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|ديه حمدى ج|د | ع
9o9|2| علوم |لعريشعمر عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لحميد
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعبــــد|لق|در رمض|ن عبــــد|لق|در |بــــوزيد852874
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5o724||علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيتـــ فرج لط عبــــد |لحميد
6988o3|د|بــــ |لمنصوره|م| ع|طف محمد صل|ح
4983ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سمينه محمد فه نور |لفحل
759|88| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد ع|طف |لسعيد |بــــو|لمع|
يم8|4757 تـــج|ره |سيوطع محمد ع |لسيد |بــــر|
844o8o| |تـــربــــيتـــ |سو|نسم|عيل |حمد |سم|عيل ضمر
رتـــ|س|ندى حس |حمد |لشيخ عبــــد |لعزيز39|39| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4499oo علوم ري|ضتـــ طنط| |ر محمد يوسف خ
|55o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم محمد محمود محمد
رهمحمد |سم|عيل محمد عبــــد|لتـــو|بــــ22976 طبــــ بــــيطرى |لق|

خدمه |جتـــم|عيه |سو|ن |ر نج|ر محمود ج|دو|839945
د|بــــ دمنهور|شيم|ء ي سعيد عبــــد |لعظيم53|499
تـــربــــيتـــ طنط|جه|د عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز محمد مع432387
طبــــ بــــورسعيدحس|م |يمن ز محمد عوض297|62
4o5||5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط محمد فتـــ غ|نم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسندس شبــــل سعيد بــــل|طه249939
7o3|53تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرحمه محمد |حمد عبــــد |ل |لديس
|2347oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىول|ء حسن حس جوده
ندستـــ |سيوطجورج ثــــ|بــــتـــ تـــوفيق مرقص444742
حقوق ع شمسم|ري| س|مح جم|ل جبــــر|ن38567|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عص|م عبــــد |لمنعم |حمد||789||
ر محمد سيد |لعسكرى347732 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد|لرحمن ط|
زر|عه |لم |رض| فرج | محمد فرج |3646|8
لسن ع شمس|رن| عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز زن|تـــي63528|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمود سم محمد|6468|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء عبــــد|لموجود فتـــ |حمدى|256853
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مروه سعيد فتـــوح |لن|دى696387
يم |له|دى|625534 صيدله |لزق|زيقن و|ئل |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد عوض عبــــد |للطيف |لسيد |لكفر765584
2555o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصل|ح ع|دل صل|ح |سم|عيل |بــــوزيد
4o38|7|يم مصط عبــــد|لمبــــدى بــــكرى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|يه شو |حمد يسن|23576| لق|
328o44|ندستـــ بــــنه|حمد س| طلبــــه |لسيد فرج كليتـــ 

د|بــــ حلو|ن|جه|د مسعود درويش منصور49634
حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن مهدى صل|ح محمد عبــــد 42|762
|6o895يم تـــربــــيتـــ حلو|نفرح سيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد خ|لد س| عبــــد|لمجيد233742
|5|7o5زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |حمد |لسيد محمد
ندستـــ |لمنصورهحسن عبــــد |لسل|م عبــــد |لحكيم ع محمد عطيه686482
7o3996تـــج|ره بــــنه|ريه|م حمد|ن |حمد |حمد مرزوق

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفشهد |يه|بــــ عبــــد |لعظيم ري|ض83359
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7o6o8o| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |حمد لط |حمد حس|ن
||87ooتـــج|ره ع شمسشه|بــــ |لدين |حمد محمد |حمد
يم |حمد حج|ج776698 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود صل|ح |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقنوره|ن عبــــد |لغف|ر محمد |لسيد سليم777447
طبــــ بــــيطرى دمنهورفرحه س| حليم غ| 7789|5
9o69o6|د|بــــ سوه|ج| مل محمد سعيد |حمد
6o2659يم محمود عي نوعيتـــ طنط|محمود محمد |بــــر|
632o58ل|ل تـــج|ره |لزق|زيقنور |يمن |حمد |حمد 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد حسن محمد |حمد |لسيد|783652
26o827|يم محمد عبــــد|لخ معهد ف ص بــــنه|مروه ح|مد |بــــر|
4o6o|oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــريم |حمد محمد مصط |لبــــرى
9o8o92 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكريم|ن محمد |لسيد مر
تـــج|ره ع شمسرن| ك|رم محمود سيد376|6|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد صل|ح عبــــد |لموجود عبــــد |لرحمن محمد523358
6787ooى ندستـــ |لمنصورهمنه |  ه| |لسيد |حمد |لخ
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد عبــــد |لجليل حس|ن عبــــده |لعنتـــبــــ5|4364
يم677237 يم محمد عزتـــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنه|ع |بــــر|
يم |لدسو عبــــد|634522 ف |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
7o2992ري|ض |طف|ل |لمنصورهمه| ف|يز محمد محمد حس |لنج|ر
2|577oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|ره ع عبــــد|لمجيد سليم 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طروضه |لسيد |لسيد عيد |لري 928|62
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه محمود عبــــد|لعزير |بــــو |حمد|253439
758o26 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ع سليم|ن س|لم حس
تـــربــــيتـــ طنط|لشيم|ء |يه|بــــ محمد عبــــد |لحميد مطر6|27|4
يم |س|مه حسن عمر عبــــد |لوه677454 ندستـــ |لمنصورهبــــر|
4o4277د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لجو|د دردير حسن محمود
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد وليد محمد حس 938|4|
يم ج|د49|424 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف سعيد |بــــر|
893o6||يم رتـــ| يم|ن ع ن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |حمد |لمندر|وى25642| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرحمه يح |بــــر|
د|بــــ دمنهور|ف|طمتـــ |لسيد حس |لسيد عم|رتـــ452|52
تـــج|ره ع شمسسمر محمود عبــــد |لحميد ع مسلم39967|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |حمد حميدو عبــــده سليم|ن|4||695
ندستـــ بــــنه|عمر م|مون عبــــد|لعزيز بــــيو 57|328 كليتـــ 
|55o74ره|من|ر مجدى محمد محمود د|بــــ |لق|
437o74|علوم كفر |لشيخروى خ|لد محمود رزق
لس جورج فرج جرجس28862| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
486o95 |يم ش ن| عزتـــ |بــــر| د|بــــ دمنهور|م
طبــــ |لزق|زيق|ء عبــــد |لوه|بــــ خط|بــــ محمد|55|776

5o|46تـــج|ره بــــ سويفم|يكل ط|رق حليم حبــــيبــــ
ر محمود حس 2|788 ره|نوره|ن م| د|بــــ |لق|
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6|2o9 يم حس تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود ج|بــــر |بــــر|
622o79|د|بــــ د |ط|حمد محمد |حمد محمد يوسف
تـــمريض كفر |لشيخدين| |لسعيد ع محمد |بــــوصقر436666
6o5648 طبــــ بــــنه|محمد ح|مد عبــــد|لوه|بــــ |لغريبــــ مصط

حقوق ع شمسمحمود سيد عبــــد|لستـــ|ر محمود6||29
فنون جميله فنون حلو|نسمر حسن ك|مل سعد ك|مل حسن ك24382|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم م|جد عز عجبــــ|ن4|83||
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|لسيد عبــــد|للطيف |لسيد عبــــد|لرحمن265626
2|6o77 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رضوى ري|ض محمود ع ي|س
تـــمريض ع شمس ندى |يمن محمود عثــــم|ن335359
5|5o2oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  فتـــحيتـــ محمد عبــــد |لرحمن ع

ن| نبــــيل بــــخيتـــ عط| |5585| وف|تـــم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
359|o4يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| عيد ر| |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره نسمه سعد محمود |لسيد يوسف237||7
8o4|77|ه |حمد عبــــد|لمنعم محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |م
يف صل|ح |لدين سيد7985|2 رهندى  زر|عه |لق|
49o3o5يم |لسيد ح| فظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد شعبــــ|ن معتـــمد ع خ|لد|47753|
||58o5رهمرو|ن حسن ص|لح حسن حقوق |لق|
335o95تـــج|ره ع شمس |ر عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لحليم
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسكريم خ|لد عبــــد|لحليم ص|دق سليم|337926
35488oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسع |ء ك|مل سليم|ن عي حم|د
تـــج|ره بــــ سويفكرستـــ | ميل|د |ديبــــ فرج|85755
85|o39تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد سعد|وي مهدي
5o2|2oتـــمريض |إلسكندريتـــ زي|د حمدى منصور سعد مط|وع
ف محمد محمد سليم|ن76|537 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير |
848o65كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــه عبــــد|لنعيم محمد عبــــد|لق|در
د|بــــ بــــ سويف|يوسف عبــــد |لمحسن عبــــد |لغ |حمد 47475|
تـــج|ره بــــور سعيدبــــسنتـــ حم|ده عبــــد |لمنعم محمد |لعسي 692926
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صل|ح عبــــد|لحميد نور|لدين466|25
43625oيم محمد طبــــ كفر |لشيخن|در عبــــد |لسل|م |بــــر|

6o2ooتـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسمه حس حسن ميهوبــــ
84o|o6تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسن|ء حج| حس محمد
ح678925 بــــي  بــــي |ل د |ل ين مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن
تـــج|ره دمنهورعم|ر ي| محمد |لمهدى محمد حسن475687
234o|4حقوق |سيوطح|تـــم رمض|ن محمد محمد
8542o7كليتـــ حقوق |لم |محمد مدين مصط عبــــد|لحكيم
تـــج|ره ع شمسمحمود |س|مه محمد حس عبــــد |لرؤف8882||
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمود ن|صف سعد عبــــد |لغف|ر مدكور|327|5
5|72o3طبــــ بــــيطرى دمنهورنور|ن صبــــرى |لعربــــى جم|ل |لدين
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوملبــــي |لمعد|وى محمود د|ود دويد|ر|45324

Page 5186 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5o7969تـــج|ره |ل|سكندريهمريم عزيز ضف |سكندر
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد|لعزيز ك|مل |لسيد634554

2o|88د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد |حمد عبــــد |لرحيم محمد
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عل|ء |لدين عبــــ|س محمد|633564
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر ي|قوتـــ تـــوفيق مصط سليم|ن8|4457

|4o88 ندستـــ |سيوطرين|د ر|شد عيد ع
رتـــ|يه |حمد |لسيد محمد|277929 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8||57o|ل|ل فتـــ حسن كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء 

7|9oo|معهد ف ص بــــ سويف|ء ع محمد محمد
9o487o لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|نوره|ن ن| |بــــو|لفضل ع
حقوق |لزق|زيقصل|ح عبــــد|لحميد عبــــد|لغ عبــــد|لفتـــ83|628
7536ooتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوق محمد غريبــــ سليم
||6o26ف يوسف صليبــــ ندستـــ ع شمسم|رتـــن |
22o98ثــــ|ر |لفيوم|نور| محمد عطيتـــ حسن

325o45يم بــــخيتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م | فكرى |بــــر|
6o786o|تـــج|ره |سيوطميمه محمد صل|ح فرج محمد حسن
ور9397|| يم  ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف محمد محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |يمن فكري |حمد||676|
7o6557يل ج |لزق|زيقم |حمد فتـــ |لبــــ|ز |لسيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o|945تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر محمد أحمد صقر
تـــج|ره طنط|عمر |حمد محمود |لغس|ل2275|4
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم | صفوتـــ نجيبــــ بــــش|رتـــ38372|
|5565o|يم عبــــد |لحكم ز |بــــر رهروضه |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس |حمد فر|ج ق|سم42439
د|بــــ دمنهور|محمد |يمن حسن نحله493747
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم |ميل عط| | عزيز32538|
يف غ|نم443487 تـــج|ره كفر |لشيخيف |لشح|تـــ محمد 
طبــــ بــــنه|محمد جم|ل عبــــ|س |لسيد |لتـــري23|254

2465o|ره|يم|ن محمد ع |ن محمود عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد صبــــرى عبــــد|لحميد ع ص|لح242995
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد بــــ |م عيد محمد محمد  فرج||4848
معهد ف ص |لزق|زيقع ع|طف ع عبــــد |لعزيز|63847

يم جبــــي||6|5 د|بــــ بــــ سويف|ن|ء ع سيد |بــــر|
82o285ندستـــ |لم |حس محمد سليم|ن |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|سل|م محمد عبــــد|لنبــــى خليل|648468
|2259oعلوم ري|ضتـــ حلو|نريه|م يح حسن ع |حمد
ره|لوج ح|تـــم حسن محمد |حمد25685| د|بــــ |لق|
7862o9|حقوق |لمنصورهيم ع |بــــو عي محمد أبــــو |لعل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رحمتـــ رض| محمد عي348838
8|2|o2يم حقوق |سيوطكرستـــ | مكرم ن |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى رجبــــ كم|ل محمد حبــــيبــــ485265
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ن |يه|بــــ حل عبــــد|لوه|بــــ9693|2
طبــــ |لفيوممرن| ف |ر يوسف ديم|س66746

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسع|د ن محمد محمود مصط 79|52|
5o28ooعلوم |ل|سكندريهآل|ء حس ج|بــــر محمد
85oo52كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمؤمن |نور |نس شعيبــــ
ف محمود متـــو محمود678359 حقوق |لمنصورهدع|ء |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حبــــيبــــه ع|دل محمد تـــه| |حمد266277
32863o|ف محمد عبــــد|لمنعم تـــج|ره بــــنه|حمد |
3233o7علوم ري|ضتـــ حلو|نم|ري| ه| من ز عبــــد|لنور
6o948|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ع|بــــد محمد |لشح|تـــ
ره|مريم محمد ع |حمد239459 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــوف|ء عص|م |بــــو ضيف فرج 7|8959
رهنوره|ن نجيبــــ ش|ه بــــور ص|لح327426 حقوق |لق|
حقوق |ل|سكندريهم | ميل|د عزيز حبــــيبــــ عبــــد |لمل|ك484982
36|o98تـــج|ره بــــنه|ه|جر سعيد صبــــرى عطيتـــ
تـــج|ره طنط|بــــر|ء عبــــد | عبــــد |لحميد |ل |ر484263
|738o9|حقوق حلو|نيتـــ | عمرو محمود عبــــد |لجو|د
9o323| معهد ف ص سوه|جنوره|ن ي| صبــــرى |لع|رف
2|89o4ندستـــ ع شمسمحمد عبــــد| محمد |م حسن
يم |بــــو|لق|سم|829364 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد محمود |بــــر|
علوم كفر |لشيخول|ء خميس ع محمد ع |لدبــــس538|52
يم77|683 يم عيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسهيله |لسيد |بــــر|
8o52o6يبــــ صليبــــ كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم|رك وص و
4o756o د|بــــ |ل|سكندريه|ند| محمود حسن ع
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد وجيه حسن|334272
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججه|د عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|له|دى عبــــد|2762|9
4|5oo7تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد محمد ع |بــــوز|مل
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ميه ك|مل عبــــد |لم|لك فرج ||42339
|6o|89|رهحمد محمد جمعه محمد تـــج|ره |لق|
23653o تـــربــــيتـــ حلو|نمنه | عص|م سعد س|لم مر
وقد| | جم|ل عبــــد |لن| ع ع عيطه952|75 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ه حمدى محمد عثــــم|ن|773542 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىم ع.
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح زرد93|775
6o|5o5نوعيتـــ فنيه طنط|ذينبــــ |يمن ع عبــــد |لق|در عمر
|23||7| ش|م رف| ع ه   |حه وفن|دق |لفيومم
يم حمد282|52 زر|عه دمنهورع |ء س| |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد سيد |حمد سيد يسن839634
تـــج|ره بــــنه|ي|ر| محمد |حمد محمود مرو|ن426442
23o986|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد نش|تـــ ع ح|فظ
435oo5|زر|عه كفر |لشيخحمد عبــــد|لمع حسن محمد عبــــد
رتـــ|منتـــ | حسن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لح|35|34| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد | فتـــح | فتـــح | ع ري|ن|45233 معهد ع| 
حقوق بــــورسعيدكريم محسن محمد عبــــد |لقوى769562
9o536| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|رس ن| ك|مل محمد
5o8657ندى طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهح|زم ف|روق |حمد |حمد 
رتـــ|مريم زيد|ن محمد خ | عفي 644|7| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر محمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لو|737|44 علوم ج|معتـــ د |طيه م|
632|o4ن| |يه|بــــ عبــــد |لعزيز حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم
6o6373يم محمد زر|عه |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
|53o5o|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد محمد دي|بــــ |حمد

رهعبــــد |لرحمن ي| حمد حم|د2|342 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعليه محمد حج|زى عبــــد|لع|ل756635
رهمحمد محمود محمد محمود |لعلي379|2| طبــــ بــــيطرى |لق|
692|o2بــــي بــــره|م ندستـــ |سيوطف|رس حسن |ل
وف|تـــمحمد يوسف دند|روى حسن26277| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9oo992 معهد ف ص سوه|جعبــــ طلعتـــ كم|ل عبــــد|لع|ل
6o72|oندستـــ |لمنصورهفريد |لسعيد شح|تـــه |لدي|س
62|o78يم |لشيخ ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسس|مه حس|م حسن |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|شيم|ء عبــــد|لحكيم ع عبــــد|لش| 6|3569
772oo3 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد خض

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفسيد سعيد سيد سيد222|5
يم عبــــد |لع|ل8968|| تـــج|ره بــــنه|محمد ح|تـــم |بــــر|
رهحمد ن| فتـــ ن س|لم|39359 تـــج|ره |لق|

427o55 صيدله |ل|سكندريه |ر خميس محمد محمد ع حس
|29o62علوم ع شمسحسن مصط محمد |حمد
5o2375تـــج|ره طنط|ف|روق خ|لد ف|روق عبــــد |لغ سند
يم عبــــد |لرحمن عطيه يوسف صقر443245 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــر|

حقوق بــــ سويفس|متـــ يسن طه عبــــد |لصمد|57892
4o7693حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهآيه محمد ج|بــــر فرج حسن
5o5244يم أحمد عبــــد |لسميع ع صيدله |ل|سكندريهأحمد إبــــر|
8o2447 تـــمريض |لم | مصط ن |لدين |م مه
3|37o2يبــــ ف |سحق و كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم | |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | كم|ل زين |لع|بــــدين ن|صف499996
8647oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء مبــــ|رك حمدي ع|يد
4o3245تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــر|ر محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع|مر
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن ي| حسن صبــــ حسن ج|بــــر4|4852
|45o78حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى حمدى |حمد ع
3327o5ف |لسيد عبــــد|لح|فظ مو تـــج|ره بــــنه|ي|ر| |
|4o353كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشمنتـــ | عربــــى محمد سيد حسن

ويتـــ |يه|بــــ بــــدر |لدين |حمد|577| رهش حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنه ص|بــــر رمض|ن ن ضيف |9554|2
طبــــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لنبــــي يونس متـــو يونس438449
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753oo9| لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|مصط جم|ل محمد مصط عبــــد
4|85o|م عبــــد |لكريم عبــــد |لونيس |لسيد تـــج|ره ع شمسد

7o785| حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |لسيد |ليم
685oo8تـــج|ره |لمنصورهخديجه ن| |لبــــ|ز عرفه رخيه

رهعبــــد |لرحمن محمد جل|ل |حمد8|65| تـــج|ره |لق|
5o5334زر|عه |ل|سكندريهعبــــد | |س|مه بــــ|ش| |حمد سعد
د|بــــ |لزق|زيق|فرح عل|ء صل|ح محمد ع626759

رهوليد حس|م |لدين محمود حس 7467| تـــج|ره |لق|
ى عبــــد |لمنعم عبــــد |لقوى69458 تـــج|ره بــــ سويفرجبــــ ع

تـــج|ره بــــور سعيديه و|ئل عبــــد |لكريم عبــــد |لعزيز|753557
|42o4oف وف|تـــمحمد |حمد ه|شم | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o2o6o| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |س|مه |لسيد متـــو ع
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقدير ط|رق عطيه محمد776684
ندستـــ بــــور سعيدمحمود محمد محمد كم|ل حس 5|6999
معهد ف ص |لمنصورهس| حسن |سم|عيل شح|تـــه حسن699244
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|تـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع شلتـــوتـــ|8394|5
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود جل|ل مصط سعدي839892
زع9|4276 تـــمريض طنط| محمد جم|ل محمد |حمد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــد|لعليم محمد |لغز|246253
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لن|دى |حمد محمد |حمد786974
4o|847د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حسن رجبــــ محمود محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمنعم عثــــم|ن خل|ف85|265
53o296ندستـــ |ل|سكندريهدين| حسن ع قطري
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء سعد محمد عريف|497237
773o52|يم ع سعيد وف|تـــحمد مدحتـــ |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

ي محمد محمد |لجرغيل68964 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ي
ه حس خلف عبــــد |لغف|ر|759827 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم
علوم |سيوطمروه مصط خل|ف ع |ن  877766
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|دل محمد ع5|2628
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|غ|دتـــ محمد عبــــد |لخ|لق |لص|وي|63975
36o697ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حسن سيد س|لم بــــندق
4|8o28ء عبــــد|لخ|لق أحمد عبــــد|لخ|لق| د|بــــ كفر |لشيخ|إ
8o4875طبــــ |لم |رودينه |يه|بــــ محمد |حمد
تـــج|ره دمنهورحمد |لشو|د |لسيد |لجد|وي|3663|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم||ء خ|لد مصط ري|ض|43|34|
42|o7oد|بــــ كفر |لشيخ|صفيه فؤ|د مصط سيد |حمد جوده
زر|عه دمنهورإيم|ن محمد ع أحمد ع غز| 5856|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــيس رشدى عبــــد|لرحمن ص|لح 34|898
7o5975ق|وى معهد ف ص |لمنصورهس|ره |حمد صبــــح محمد |ل
زر|عه |ل|سكندريهد | صفوتـــ مصط مو عبــــد |425548
د|بــــ |لزق|زيق|سمر محمد محمد ع|مر حم|د46|772
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4533o4|تـــج|ره دمنهوركريم عص|م |لبــــي |بــــوزيد |لرف
4892|oد|بــــ دمنهور|أنغ|م مجدى ف|يز |لدسو |لعزبــــ
77o|46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد كم|ل خليل عبــــد|لعزيز
رى خليفتـــ|9|8936 تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن عبــــد|لمنعم ز
طبــــ حلو|ننيف |ميل نجيبــــ حز |ل832838
636o34د|بــــ |لمنصوره|ي|سم محمد حسن محمود سليم
|284o||ره|ن عص|م |نسيمس عزيز د|بــــ |لق|
5278o4تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــ محمد محمد محمد بــــرك|تـــ
76o232|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد غريبــــ عبــــد |لسميع |حمد
حقوق |لمنصورهسم|عيل |حمد |لسيد |سم|عيل حس3262|7
ه محمد ح|مد عمر |لجمل687882 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن
85|o52تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدجه|د محمود عبــــد|لكريم رضو|ن
464o76ق|وى د|بــــ كفر |لشيخ|دير مصط مصط مصط 
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|س|ره بــــدوي حس|ن محمد839787
68o5o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء |لحس حسن عبــــده
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمود محمد حمدى عبــــد |لحميد منصور525757
ندستـــ |لمنصورهمحمد جم|ل |لسيد عوض |بــــوعقيل63|696

ر|ء |يمن محمد |مبــــ|بــــى24822 تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ |لز
689|4oندستـــ |لفيومكريم |حمد |لشن|وى |حمد |لشن|وى
|6292o|ره|ء |يمن صبــــ عبــــد |لمقصود طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره سوه|جن|ردين ف|يق ف|نوس صليبــــ  4|8959
ه محمد خ|لد عبــــد |لبــــديع محمد826|78 صيدله |لزق|زيقن
تـــج|ره طنط|روضتـــ فرج عطيتـــ محمد |لصعيدى|42824
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |لتـــه| عبــــد |للطيف675268
429o63| طبــــ طنط|يم|ن عر|بــــى لط عر|بــــى |لش|ذ
325o33د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط س| رجبــــ س|لم
78||o4|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد س| محمد س|لم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ سعيد محمود عبــــد|لمع 354886
علوم ري|ضتـــ دمنهوريوسف عبــــد|لنعيم أحمد عبــــد|لعزيز عثــــم446648
33o743ندستـــ بــــنه|مريم م|جد عزتـــ |لقن|وى كليتـــ 
د|بــــ ع شمس|وق سعيد بــــدر جبــــر349652
3|5o57|ى جندى علوم |لعريشي | ع|طف ك
|لسن |لم |محمد جم|ل شح|تـــه محمود 876628
ين محمد عبــــد|لحفيظ نعيم256879 |د|بــــ طنط|ش
صيدله ع شمسف|رس يوسف محمد |بــــوضيف5|8|4|
ندستـــ بــــنه|محمد مر|د عبــــد |لمطلبــــ محمد عيطه|4|3|6 كليتـــ 
ر محمد فرح|تـــ86|249 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومتـــسنيم ط|
8|o278د|ر |لعلوم |لم |يوسف رمض|ن محمد محمود
362o57|حقوق |لمنصورهمحمد محمود حسن محمدغ
883o74 نوعيتـــ |سيوطدع|ء ن|فع عبــــد|لمجيد عبــــد|لنظ
244338| رتـــ سم|عيل محمود تـــوفيق حسن مسل تـــمريض |لق|
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نوعيتـــ |لم |زينبــــ زعزوع مر حس|ن823263
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد حس |حمد حس |حمد696857

5o5o4 ش|م محفوظ ع ر  ندستـــ حلو|نم|
477|56| تـــج|ره طنط|حمد محمد |حمد ه| محمد ع
يم رض| محمود ط|حون|254529 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
يف عبــــ|س حسن4866|| تـــج|ره ع شمسي|سم 
وف|تـــندرو ف|يق فهيم لوندى|42|7|| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره |لمنصورهسل|م محمد عبــــد |لمنعم بــــدر |لعزبــــ|679642
يم محمد محمد فه حس 27254| تـــج|ره ع شمسيوسف |بــــر|
4o6943|تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم رشدي محمد محمد عبــــد|لر
|د|بــــ |لم |حمد محمد فتـــ دسو |5|8222
7o6|3|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم |حمد محمد شبــــيبــــ

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نو|ر |نور خليل |بــــو بــــكر|3|528
د|بــــ ع شمس|ه|جر عبــــد|لن| سعيد محمد348285
|44o3|يم ره|قمر محمد ز محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7|3o89يم تـــج|ره |لمنصورهمصط محمد فوزى ع |بــــر|
د|بــــ ع شمس|كل|ر| جورج |سعد ميخ|ئيل38387|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حسن ن| محمد |سم|عيل353672
63o|38 طبــــ |لزق|زيقمحمد ي| محمد فتـــ |حمد |م
7o||33تـــج|ره طنط|كريم نبــــيل فتـــ عبــــد |لق|در |لضبــــع
4329o3حقوق طنط|ه|له يوسف |حمد |لصنبــــ|وى
حقوق بــــ سويفبــــدور خليفه جوده حد|د224||8
7oo452ين رض| فوزى سعد نوعيتـــ |لمنصورهش
طبــــ |ل|سكندريهأمنيه |لسيد فه |لمن 3|4354
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسع |ء ع حسن حسن سويلم39756|
54298o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء ع|مر عبــــده ع|مر عطيتـــ
تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد|لحميد مصط مصط 337767
7o8366يم د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ محمد عبــــد |لحليم فه |بــــر|
5o8964كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــش|ر عزتـــ ج|بــــر عبــــد|لحميد |بــــو|لح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى عص|م ص|لح محمد ص|لح686|5|
وقد| | خ|لد عبــــد|لعزيز |حمد358755 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
35|96oزر|عه مشتـــهرسل عمر محمد عمر بــــخيتـــ
44974o|ى ندستـــ طنط|حمد فتـــوح |حمد فتـــوح ز
د|بــــ ع شمس| كريم محمد محمد خليفتـــ355673

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىش|م عبــــد|لحكيم |حمد محمد ع|4248
268oo6معهد ف ص ري|ضه بــــنه|كريم س| حسن كعكه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمصط محمد عطيه |حمد |لبــــحر629936
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفبــــ|نوبــــ ن| وليم |سحق|7|29|8
33o332|حقوق طنط|سم|ء حمدى عبــــد|لمنعم محمد
77|26oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى ح|تـــم من |لخصو
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ك|مل حسن |لعو 246723
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224||oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسلق|ء ط|رق عثــــم|ن محمد حسن
689o6||بــــي محمود تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود |ل
4o|922تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد عبــــد| جوده متـــو
33o|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|يدى شحتـــتـــ |حمد رجبــــ
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق||ء محمود عبــــد|لعزيز محمود|38|355
تـــج|ره |ل|سكندريهشمس حسن |حمد |لسيد حسن83|524
علوم |سيوطميشيل ظريف عط| | حن|  884748
صيدله ع شمسفرحه محمد حسن سليم|ن244|6|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لصمد28495

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد| |يمن محمود |حمد7922|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد| عبــــد|لنبــــى سعيد محمدى يوسف247679
49o322د|بــــ |ل|سكندريه|م ع عبــــد |لمنعم محمد فه
يم |حمد|373582 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد حل |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسعد مختـــ|ر سعد فريد |لعو 2|6274
حقوق |ل|سكندريهرن| |حمد مغ|ورى |حمد |لرمل|وى485757

معهد ف تـــمريض |لفيومدين| مختـــ|ر عبــــد |لحليم عبــــد ||6878
4o5|8| حقوق |ل|سكندريهحمد ط|رق فوزى محمد عبــــد |لمطلبــــ
تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــس|ندى |ي | بــــخيتـــ بــــش 93|758
5268o3| ندستـــ |لم |خ|لد عبــــد|لحليم كم|ل عبــــد|لحليم
د عبــــد |لعزيز |لشيخ5|4988 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورإيم|ن مج|
63|89oيم حسونه تـــج|ره |لزق|زيقخلود مجدى عبــــد |لمحسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسن |يمن فؤ|د عبــــد|لعزيز|7276|2
238o74د|بــــ حلو|ن|تـــ عبــــد|لر|زق |حمد عبــــد |لرحمن غ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |سم|عيل محمود |بــــو عجم|268877
2668o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدير |حمد محمد سعيد تـــ|ج |لدين
 |حتـــ وفن|دق |لم |س|مح مدحتـــ نمر ملك25|4|8
رهن مه|بــــ محمد بــــهجتـــ|27487 صيدله |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد محمد عبــــد |لموجود محمد شح|495243
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ن|در سيد ع حسن349583
9o724o علوم سوه|جفر|ج كم|ل فر|ج عبــــد|لمبــــدى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد |حمد حسن |لـدرس265583
53355oتـــج|ره دمنهورأمنيتـــ محمد عبــــد|لعظيم ك|مل محمد
ف |حمد عبــــد |لكريم635574 معهد ف ص |لزق|زيقه|جر |
علوم ري|ضتـــ دمنهورنور |لدين وليد بــــسيو ص|لح |لسيد|52624

علوم حلو|ني|ر| |حمد ج|بــــر شديد|6775
حقوق |لزق|زيقعف|ف |حمد محمد فتـــ ح|مد639556
5|547o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسم|ء سلومه سعد سلومه محمود
4o4oo7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد |لرحمن عل|ء |حمد خليل سل|متـــ
تـــج|ره كفر |لشيخعم|د |لسيد عبــــد|لجيد حطيبــــه255|42
6o7594|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحل|م محمد ف|روق |لعزبــــ
8|475oد|بــــ |لم |عف|ف موفق محمد|لطيبــــ حسن|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــيشوي رمسيس ثــــ|بــــتـــ |م 836772
5o7529يم حسن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | حسن محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طإن أحمد محمد ج|د حبــــلص9936|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديطيف محمد |حمد عبــــد|لق|در63|836

د|بــــ ع شمس|محمود محمد |لسيد |سم|عيل سويد8||28
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لفتـــ|ح س| ع حسن782882
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريو جورج ه|ر حن|5|2724
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|قتـــ محمد طه عبــــد|لر|زق||27846
42|4o7نوبــــى حج د|بــــ كفر |لشيخ|نور| عبــــد |لجو|د |حمد |ل
7o94o6|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد عز |حمد |حمد عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لن| ع|مر |بــــوزيد نظ  884247
36o8|3زر|عه مشتـــهر |تـــ محمد عزتـــ عبــــد|له|دى جم|ز
ل|ل259366 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء محمد عبــــد|لعليم 
785845| تـــج|ره |لزق|زيقحمد وحيد |حمد |سم|عيل |ألع
5o7772ى حم|م تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخلود خ|لد سل|مه ع
92o364 يم خليل صيدلتـــ سوه|جسوسنه حس |بــــر|
يم97|679 صيدله |لمنصورهخ|لد محمد عبــــد |لجليل |حمد |بــــر|
45|7o7|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عبــــد |لمنعم |حمد عبــــده قنديل معهد ع| 
يف5|386| نوعيتـــ عبــــ|سيهن|دين حسن محمد مجدى حسن 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــين|س عبــــد|لمحسن محمد ج|د|253496
ح|ن67683| وف|تـــه|يدى فرج عبــــد |لمعبــــود  معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
676|3oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنه | كم|ل |حمد |حمد بــــ |لدين
ه زين |لع|بــــدين ع|بــــدين عيد|42649| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م
9o4956 تـــج|ره سوه|جرئيسه محمد ح|زم محمد
5|8o34ف |لدين و|رى جل|ل رمض|ن  علوم دمنهوررحمه 
34o892|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لرحمن محمود محمد |لنج
يم كبــــشه693234 يم محمد |بــــر| ه |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
24343oيم طبــــ حلو|نمريم يوسف نسيم ص|لح |بــــر|
يم6|5|48 د|بــــ كفر |لشيخ|عمر خ|لد محمود محمد |بــــر|
23|93oرهعمر عبــــد|لعزيز محمود مشعل تـــج|ره |لق|
|4o|4oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | محمود محمد ع |سم|عيل
ى44445| رهمصط |يه|بــــ محمد خ تـــج|ره |لق|
ه فتـــ ع عبــــده سل|متـــ|694279 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
تـــج|ره |سيوطحبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد|لغ |حمد5296|3
ندستـــ كفر |لشيخحمد ع ع |لسلك|وى|452267
7o7279يم حسن عمر |لجويدى ندستـــ |لفيوممصط |بــــر|
683|7oتـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح
2392o2رهندى حس|م |لدين عبــــد|لفتـــ|ح محمود حقوق |لق|
3563o4| حقوق بــــنه|حمد |م محمد |م
رهحمد ي| ع محمد|233937 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
||9o83رهي|سم محمود محمد محمود علوم |لق|
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كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|جد محمد |لسيد ع حس|ن762488
|د|بــــ |لم |شيم|ء صل|ح ربــــيع عط|9|78|8

ف محمود محمد طه||2693 رهمنيه | حقوق |لق|
معهد ف ص سوه|ج حمد سم ز رضو|ن|64||92
تـــربــــيتـــ بــــ سويفم تـــ حمدي محمد |حمد|62624
4976o|حقوق بــــنه|حمد ن|دى محمود |حمد

تـــج|ره سوه|جمصط محمود مصط |لسيد عوض752482
83oo36تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــسنتـــ روم| ون قديس
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــي|سم عص|م  |زى عبــــد |لجليل38|58|
طبــــ |سيوطسل رمض|ن محمود عبــــد|لو|رثــــ 8|8935
899o|3 معهد ف تـــمريض سوه|ج ه|جر ن| مصط حم|يه
نوعيتـــ كفر |لشيخن|ء |سم|عيل رفعتـــ |سم|عيل ع7|88|4
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ع|دل محمد حسن49|446
بــــي |76254 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|ذن |لسيد حسن محمد حسن |ل
حقوق بــــ سويفحس|م محمد |حمد محمد7652|8
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| عي |حمد محمد عم|ر82|778
معهد ف ص |لمنصورهوق خ|لد |بــــو|لفتـــوح |ل|زم|زى684498
تـــج|ره دمنهورجم|ل جم|ل م |لدين ع |لقصيف487879
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد ع |حمد عمر782594
4o893oيم سليم|ن شل|مش تـــج|ره طنط|دى |حمد |بــــر|
273o59علوم ج|معتـــ |لسويسرضوى عرف|تـــ حج| حسن
78o43oد|بــــ |لزق|زيق|ريم عص|م عبــــد |لق|در عبــــد|لو|حد
526o67|ندستـــ |ل|سكندريهعمر رض| عبــــد |لحميد مصط عثــــم
7oo882كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــي| عبــــد |لوه|بــــ |م ع|مر سل|متـــ

|لسن |لم |رحمتـــ عل|ء سيد محمد6|734
صيدله |لزق|زيقمريم س|مح نبــــيه |لسيد سليم|ن626443
256o48|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|حمد محمد محمد |لبــــن
يم كشك765547 ندستـــ بــــور سعيدعمر حس |لد|ودى |بــــر|
ين رض| محمد |لسيده|شم58334| رتـــش علوم ري|ضتـــ |لق|
|4o272كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمروه صل|ح محمد سليم|ن
2478o3|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |لسيد |حمد ع|مر
ف عبــــد |لحميد محمد |لبــــسيو 67|763 ري|ض |طف|ل بــــورسعيدن|دين |
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد فخر |لدين عبــــد |||493|
لس مجدى مه جرجس|6766 تـــربــــيتـــ |لفيومك

6o5723ندستـــ تـــ.خ|مس محمد |لسيد |حمد ع عبــــد |لوه|بــــ معهد ع| كندي تـــكنولو | 
476o49| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى حس|م |لدين محمد طه محمد
حقوق طنط|سل|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لكريم ع6622|4
د|بــــ دمنهور|غ|دتـــ أحمد محمد شو ص|لح497285
|د|بــــ |لم |يم|ن |حمد مخيمر قفط|ن|99|823
ق|وى66|489 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه فتـــ محمد مر |ل
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرن| حسن محمد |م |لش|طبــــى485436
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ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهحمد ع|دل محمد طه|54428
22o998تـــج|ره ع شمسيوسف وليد |بــــو|لسعود |بــــو|لمجد
يم257|27 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــد| | جمعه محمد كم|ل ج|د |بــــر|

رهد|يه محمد عبــــد| محمد ش| 93744 حقوق |لق|
222o4oلدين محمد |لسيد| ره|وعد |حمد ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

547o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر |حمد محمد جمعتـــ
يم محمدى ع عمر774648 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفلشيم|ء محمود ع عبــــد |لسل|م|72447
|ج |لدين عوض|24344 رهمنه محمد  حقوق |لق|
4oo463تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــع|ئشه سعيد محمد |حمد حسن
6oo6o5يم تـــجريده تـــج|ره طنط|محمد مر|د عبــــد|لعظيم |بــــر|

542o2|يم حقوق |سيوطحمد محمود سيد |بــــر|
رهمصط خ|لد ف|روق عبــــد|لش| 32883 ندستـــ |لق|

4446|oطبــــ |ل|سكندريهآيه عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ح حميده
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىي|سم خ|لد يس محمود834577

رهدى س|مح عزيز محمد25933 طبــــ |لق|
رهسهيله ط|رق محمد يوسف عمر63273| عل|ج طبــــي |لق|
9o96o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد فر|ج محمد حسن
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرفيده ص|بــــر مصط مر95|776
و | |يه|بــــ فخرى ذ حن|8583|| تـــج|ره ع شمسف
67o46|ن| س| ك|مل غ ندستـــ |لفيومم

7o3789ر محمد فتـــح | عوض طبــــ |لمنصورهع م|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لعزيز محمد ع|شور محمد8||256
224o36| رهرحمه سيد محمد حسن ج|بــــ د|ر |لعلوم ج |لق|
627o24تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|يدى بــــه|ء|لدين محمد رش|د ع
8453o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيه عبــــد|لرحمن محمد جمعه
5|35o9 |تـــج|ره دمنهورمهند رض| عبــــد|لعظيم مو |لعن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمصط محمد فريد عبــــد|لعزيز  895544
643o3oتـــج|ره بــــنه|صفيه صبــــرى ذكري| |لش|ف ع
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمود غريبــــ |حمد ج|د |لحق344896
تـــج|ره بــــ سويفنوره|ن محمد رشدي عبــــد|لرحيم2582|8
ره||ء مجدى ك|زم ش|كر|236636 د|بــــ |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو محمد فوزى محمد عبــــد|لمو247746
9o22o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  سم|ء |لسيد محمد محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ح أحمد |لشح|تـــ محمد أحمد627456
34oo5|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عبــــ شعبــــ|ن سعد مو بــــيو
46oo4|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ |دتـــ محمد مؤنس محمود |لسيد |لجم

9|o35كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنه | |حمد محمد س|لم
4o4727حقوق |ل|سكندريهمصط |حمد مصط |حمد محمد
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء عبــــده حسن ع778846
ف محمد |لنش|ر5834|6 لسن ع شمس|ر|مز |
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52842o تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوركريم |حمد محمد |لد
تـــج|ره بــــ سويفحسن جم|ل حسن محمد56335

36o79oيم حمزتـــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر |حمد |بــــر|
ندستـــ بــــنه|ص|لح مصط ص|لح محمود ص|لح262276 كليتـــ 
6o|263تـــج|ره طنط|عبــــد|لعليم عبــــد|لمنعم عبــــد|لعليم  عبــــد
9|75o6  ف محمد حس تـــربــــيتـــ |سيوطمروه |
7o5852|ى وحيد عز|ز د|بــــ |لمنصوره|سم|ء ي
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | |بــــو رجيله عبــــد |لسميع |بــــر752849
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد فتـــ عبــــد |لغفور غ|زى442482
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء محمود مصط عبــــد|لخ|لق|265|26

نيدى |حمد6|353 ش|م  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نحوريه 
| |بــــوبــــكر عبــــد| عبــــد |لعليم طلبــــتـــ|23924 ره|ي د|بــــ |لق|
26o975زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ عم|د سعيد ع|فيه
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |لسيد عبــــده سليم|ن رزق9|7534

6o626 معهد ف ص بــــ سويفوق محمد ج|ر ع
64356oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريه|م ي| عرف|تـــ محمد
صيدله ع شمسغ|ده خ|لد عبــــد |لع|ل عبــــد |لن| ع|77347
75o6o4تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر |حمد |لسيد مصط نعمه
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد يوسف سيد |حمد يوسف|24662| ل|ك|ديميتـــ |لم
69o255يم غيثــــ د|بــــ |لمنصوره|م|جده عمرو ع |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|يم|ن ربــــيع حسن |لسيد نص|ر|329457

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد |حمد عبــــد |لسميع |حمد36276
يم غبــــ|ش سليم|ن4|3464 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ خ|لد |بــــر|

رهمرو|ن خ|لد مصط عثــــم|ن8265| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عم|د مصط خ محمد خ 246668
3|6|o2فنون جميله فنون حلو|ننور |يمن |حمد مط|وع
لسن ع شمس|رقيه محمد مصط ع759729
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |لوه|523436
ي|354782 تـــ ه| بــــرك|تـــ عطيه |لم |د|بــــ بــــنه|م
286o99|معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــروم| مجدى فهيم عوض | حن
ره|حمد عبــــد|لنبــــى ص|دق محمد|7329|3 عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــح|زم |حمد عبــــد|لحميد شعبــــ|ن |لغزو349768
8o8554 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمود جم|ل |لدين عيد عبــــد|لغ
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ط|رق محمد ك|مل رضو|ن488343
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقأحمد مجدى أحمد محمد بــــ|ش||455|6
رتـــ ه| متـــو حسن25955| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفز
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى عبــــد |لمقصود محمد |لخو||42|4
526o54علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طع مجدى ع |بــــو |لمجد بــــدوى

تـــمريض  بــــ سويفمحمد ن|دى عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح62579
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسميتـــ محسن ع عبــــد|لحميد335578
ر5|4592 ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــفوزى ن|صف سعيد ط|
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6o4o6|علوم حلو|نبــــسمه ر|فتـــ عبــــد |لعظيم عبــــد |لسل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور|لدين محمد مصط عي256437
طبــــ |ل|سن|ن |لم |م | عد عوض |قل|ديوس3252|8
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم غ شكري خله793|2|
6o837oصيدله طنط|س|ره رض| عبــــد |لق|در |ل |د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس عبــــد|لمعز |حمد دردير8773|3
ندستـــ حلو|نس|رتـــ سعيد فوزي عبــــد |لتـــو|بــــ44797|
تـــج|ره ع شمسن|دين نبــــيل |حمد قن|وى8233||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمهند مدحتـــ عبــــد |لمقصود |حمد49924|
د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء محمد ن|دي ع 927||8
77o756|علوم |لزق|زيقيم|ن محمد محمد |لجمس
يم رمض|ن مصط 2|7644 حقوق بــــورسعيدزي|د ك|مل |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديتـــ حس خليل عبــــد|لد|يم|358783
7o7963ين فه حسن فه |حمد تـــج|ره |لمنصورهش
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نأروى محمد عبــــد|لحفيظ يوسف4|||22
6273o2علوم |لزق|زيقرفيدتـــ ع|طف ع |لسيد س|لم
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن |م محمد نشأتـــ ذ زين 584|26
يم مصط 338794 |د|بــــ بــــنه|نوره|ن |يمن |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف رض| عبــــد|لسل|م قطبــــ8|2563
7o2o46يثــــم محمد شح|تـــه س|لم ندستـــ |لزق|زيقمحمد 
ندستـــ بــــور سعيدزي|د محمد ع حسن حج|زي|76565
45o256ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد مدحتـــ عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|للطيف
|د|بــــ بــــنه|وق ع عبــــد|لمعز محمد فوده348|33
77o686|تـــج|ره |لزق|زيقم |م |حمد عبــــد |لعظيم |حمد عبــــد
7o496oرهعمر محمد عبــــد |لر|زق عوض شمه طبــــ |لق|

3oo76لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ريه|م خ|لد |لسعيد محمد
ه سعيد محمد فضيله435243 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــ

238o||لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|نطون جرجس حل عطيه
د|بــــ |سيوط|رين|د صفوتـــ عبــــد|لعظيم ع 6|8768
33668o|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيتـــ صبــــرى ع محمد يوسف
84o724طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمود سيد محمود
5|5o29علوم طنط|كريستـــ | ميشيل يوسف جرجس يوسف
رهمحمد رمض|ن عبــــد|لنعيم مر حس 537|22 حقوق |لق|
499887| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مل صبــــرى |لسيد |حمد ع
حقوق |لزق|زيقنوره|ن عمرو جمعه تـــوفيق946|75
7o7999 معهد ف ص |لمنصورهمحمد رض| محمد |لسعيد نص
44oo9oتـــج|ره دمنهورعل| جم|ل شح|تـــه |لشن|وى
776|9oنوعيتـــ |لزق|زيقدين| رض| |لسيد محمود
8268o4 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء محمود يوسف مصط
رهيم|ن رمض|ن فرغل محمد|358875 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم رض| محمود عبــــد|لمجيد |لصو3567|4
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد رمض|ن ع غ|زى|69686
8o22o|علوم |لم |ح|زم محمد طه ك|مل
ره|غ|ده ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحيم48584| د|بــــ |لق|
262|ooطبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد محمد ع محمد

علوم بــــ سويفه|جر عد حس حلف|يتـــ2|522
443o64تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنه |يمن عبــــد|للطيف |لمر |لنج|ر
يم |لصعيدي678586 طبــــ |لمنصورهمحمد |لحسي محمد |بــــر|
|5|32o|زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــ|ء خ|لد |حمد محمد
يم |لحن 9538|6 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم |بــــر|
يم79|774 تـــج|ره ع شمسنور |حمد سيد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن محمد عبــــد |لحميد |حمد غنيم|447875
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صل|ح |لسيد طه |حمد9|4788
8o4994|طبــــ |لم | |ر عبــــد| يونس عبــــد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم|جده غيثــــ حس عبــــد|لسل|م522388
|48oo5لسن ع شمس|عمرو |حمد سيد مختـــ|ر
4528o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |حمد مصبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح |لطح
4ooo55كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه| | وليد |حمد سم محمد رضو|ن
6|28o2ق|وى رتـــ|رضوى عطيه ح|مد عطيه |ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد سعيد جمعتـــ محمد|39724
776o27يم محمد تـــج|ره |لزق|زيقدين| عص|م |بــــر|
4|95o2تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخند محمد أحمد ريح|ن
477o7|طبــــ |ل|سكندريهريم حسن فرج محمد بــــخيتـــ
يم |لسحي227452 معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــحمد محمد |لسحي |بــــر|
يم نبــــه|ن عيد753264 حقوق |لزق|زيقمحمد |بــــر|
88o37o  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم | ميل|د محروس يعقوبــــ
2222o|د|بــــ ع شمس|منه | خ|لد ج|بــــر حسن
يم محروس |لسيد ع57875| ندستـــ حلو|نسل |بــــر|
تـــج|ره ع شمسر| | شح|تـــه سيد شح|تـــه57439|
9o6639 نوعيتـــ قن|ندى حس|م حسن محمود
6|87o3|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ د |طمحمد |يمن محمد رشدى |لش
زر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن فؤ|د محمد محمود44383|
6o4||2علوم |لمنصورهمحمد جه|د سعد مط|وع
7oo982 تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف
يم355275 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنرم فهد محمود محمد |بــــر|
4o9282 يم خ ه ن| فهيم |بــــر| د|بــــ دمنهور|أم
49o278يف ف محمد حسن   |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــغريد خ|لد محمود خليل75|355
75o92o|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم مجدى رمزى لوق

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ف|طمه شعبــــ|ن محمد ج|د72454
6o345oمعهد ف تـــمريض طنط| نوره|ن جم|ل عبــــد |لمجيد عبــــد |لسل

7|6o3زر|عه |لفيومبــــول| وجيد كميل  |د
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رهمحمد رمض|ن |حمد تـــوفيق49784| حقوق |لق|
22o344 يم حس ندستـــ تـــ.خ|مس محمد حس |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره طنط|مصط محمد |لسيد محمد |لسيد475923
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد محمدعبــــد|لد|يم عبــــد3|63|2
4|79o|حقوق طنط|سم|ء مصط فتـــ سيد |حمد صبــــح
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمود |لورد| مختـــ|ر محمود 888896
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد وليد |حمد ص|دق|3645|2
|5o652د|بــــ حلو|ن|مؤمن سم |حمد سيد
طبــــ ع شمسسل محمد مقبــــل عبــــد|لع|ل |لسيد4|6439
تـــج|ره ع شمس ممدوح جل|ل عر| 3|3544
64o922معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |س|مه عبــــد |لرحمن سعيد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه |نس محمد فرج مرشد|772|63
52oo64تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ ع محمد زقزوق
ر عبــــد|لعزيز632354 تـــج|ره |لزق|زيقسل |حمد عبــــد|لظ|

تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد تـــوفيق جنيدى9|599
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد مر عبــــد|لجيد مر|23234
257859| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد ع|دل |لسيد |لغر|بــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |ء |لسيد |لعبــــ| |حمد |لعبــــ|439268
|24o35رهرن| محمود حسن عبــــد |لتـــو|بــــ طبــــ |لق|
288o76جيوس تـــربــــيتـــ |سو|نبــــول| حبــــ مق|ر 
يم بــــربــــر||3745| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رفعتـــ عثــــم|ن |بــــر|
5o39o9فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد ر|فتـــ مر عبــــد |لسل|م مر
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء حس|ن |حمد ي 839823
27oo||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لحميد رمض|ن عبــــد|لحميد |بــــوعفصتـــ
6245o3يم عم|ره يم |بــــر| ندستـــ د |طس|مه عو إبــــر|
يم98|2|3 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مصط عبــــد|له|دى |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|دير سم حموده |له|دى|62|77
478o6||يم ع عصفور  |حه وفن|دق |ل|سكندريهسم|ء سم |بــــر|
ف |حمد عبــــده5||52| ن| | رهم تـــج|ره |لق|
7o523o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه عمر مصط محمد عبــــد |لوه|بــــ
6877o4 يم محمد يم محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــر|
طبــــ كفر |لشيخع |حمد عطيه |حمد |بــــوزينه442238
ف عبــــده محمد ربــــ|ح2477|6 د|بــــ |لزق|زيق|ر| | |
علوم |سو|نندى محمد عبــــد |لعظيم محروس |بــــو س67|5|5
48o3|4|تـــج|ره دمنهورحمد سعيد جبــــريل مر|جع جبــــريل
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم |بــــو |لسعود |حمد |لسم|ن|74|7|
7oooo5ر|ء |يمن نبــــيه محمدع نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه |لز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق حس ن| عبــــد|لمنعم325649
643o89طبــــ حلو|ننو|ل محمد عثــــم|ن عبــــد|لعزيز

ف ومس|حه |لمطريتـــمصط محمود ع عثــــم|ن مصط 84272 ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمعتـــز بــــ| |س|مه عبــــد |لرحمن رزق|576|6
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||7o48لس ر شح|تـــه تـــوفيق تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
ه مر|د محمد مر|د|||549| تـــربــــيتـــ ع شمسم
ف عزتـــ بــــهن رمض|ن|748|4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عزتـــ |
رهمصط حس محمد ع56455| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
33o253تـــربــــيتـــ بــــنه|د| | |لسيد عبــــد|لعظيم فؤ|د
36|o86تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ مجدى متـــو محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى بــــدوى عبــــد |لصمد |حمد65477|
263|5oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|زينبــــ شعل|ن |سم|عيل شعل|ن
طبــــ |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد محمد |ألم 634642
5o892oلسن ع شمس|حمد محمد عبــــيد عبــــد|للطيف |لسقل
تـــج|ره بــــنه|حمد سعيد فهيم نص|ر|64|352
تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء محمد |نور فرح|تـــ|2445|8
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى وجيه |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح عفي 356592
|224o9علوم ري|ضتـــ حلو|نسيف |لدين |حمد عبــــد |لع|ل |حمد سيد
نوعيتـــ بــــور سعيدسل|م عي جبــــر |حمد ع|مر||76453
6878o3| تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود |لجز|ر ع ف|ضل نعمتـــ
6|9o49ى أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرنوره|ن محمد سعد |لدين عطيه بــــح

ندستـــ |لم |ش|م ربــــيع حسن |حمد57755
تـــج|ره بــــ سويفخلود مصط |حمد ذو |لفق|ر مصط 397|5

2735o8رهعبــــد|لرحمن حن|وى حسن |حمد طبــــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|يوسف محمد عدل|ن خ|لد خليل783842
52oo76 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورسهيله ع محمد خ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حن فريد حسن بــــسيو سعدون5796|4
34o4|3ي عبــــد|لمعبــــود س|لم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمتـــ |كرم خ
77o||8|يم |لزعبــــل تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد حس إبــــر|
ل|ل عط| | محمد826937 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىجيه|ن 
754oooتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|ديه محمد |لسيد عبــــد|لعزيز
34o2|8نوعيتـــ بــــنه|صبــــ|ح خ|شع فتـــ يوسف ج|د
رهندى حسن عبــــد|لمنعم حسن درويش645|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o|||7|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج سل|م |لبــــدرى سل|مه عبــــد|لع|ل
27o495 ف محمد |لسيد |حمد عبــــد ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــي| |

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوممحمد وليد محمود عبــــد|لقوى67534
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمر محمود |لتـــه| يوسف27|266
زر|عه مشتـــهريم ح|تـــم محمد محمود|7|242
|58o44كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |ل|م محمد بــــدر|لدين |حمد
43o3|9تـــج|ره طنط|س|ره ر| سعد |لشن|وي
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |حمد ع|دل |حمد ص|لح699734
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد |بــــو|لعين شلبــــى|249487
62o7o8يف تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود ح|تـــم أحمد أحمد 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | عزتـــ صبــــ شيل|ن248256

رهندى |بــــو |لوف| غيط| |بــــو |لوف|39|33 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
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8638o6 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــد| محمد عبــــد|لع| مصط
معهد ف تـــمريض |سيوط تـــغريد محمد حس عثــــم|ن  469|88
33o7||ف عبــــد|لغف|ر محمود معروف |د|بــــ بــــنه|س|ميتـــ |
|573o4 د|بــــ حلو|ن|من|ر حسن ف|رس حس
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد حسن محمود |لسيد مك|وى|345352
6|o525ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|دير ن بــــل|ل |ل|تـــربــــي زيد|ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود عبــــد |لعزيز ع |756673

5o5o|ندستـــ بــــ سويفعمرو عرف|تـــ قر صقر
4o|82|حقوق |لمنصورهف|دى  |د |سكندر جور عبــــد |لمل
8o27|4طبــــ |سيوطزي|د |حمد محمد عبــــد|لصمد
|6o28o تـــج|ره ع شمسمحمود كم|ل عبــــد |لكريم محمد عبــــد
69888oل|ل د|بــــ |لمنصوره|س|ره |لسعيد عبــــده 
معهد ف ص بــــنه|مه| |نور عزتـــ عبــــد|لسل|م77|252
رهسم|ء رض| ع عبــــد |لحميد|48235| تـــج|ره |لق|
وف|تـــحمد محمد |حمد ع |752635 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
وف|تـــمصط ع|دل |لسيد محمد عبــــد|لع|772||3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o454|معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد محمود محمود عبــــد |لوه|بــــ

27|75o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيه محمود ع محمد س|لم
7842|o صيدله |لزق|زيقمحمد عبــــد | عبــــد |لحميد عبــــد| بــــسيو
د|بــــ دمنهور|حمدي محمود حمدي رحومه عبــــد|494385
4|o493|د|بــــ طنط|م|م رجبــــ |م|م |حمد سليم|ن|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد محمد محمد تـــوفيق|57888
79o753|كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشسم|ء سم فتـــ ر|شد
تـــربــــيتـــ حلو|نم|رين| صفوتـــ |لتـــعلبــــ يوسف7238||
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمحمد يس ف|رس عبــــد|6|8648
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد حس زكري| عثــــم|ن مصط 762363
نوعيتـــ |سيوطمرفتـــ ع عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحمن 9269|9
7o|2o2 حه وفن|دق |لمنصورتـــعمر خ|لد محمد |لزنف حس| 
رتـــ|ي|ر| عل|ء |لدين س|لم ع42356| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ |ل|سكندريهمحمود عبــــد|لوه|بــــ مصط صقر28|3|5
2669o8ه بــــ محمد رمض|ن محمد مصط ن د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ذ
تـــج|ره |سيوطحم|ده ن|دى ك|مل عبــــد|لعزيز 885692

ره|ء |س|متـــ حسن عبــــد |لحليم|25633 ندستـــ |لق|
ف شح|تـــه صموئيل7883|8 تـــربــــيتـــ |لم |نور| |
26o342تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمن|ر |حمد عبــــد|لنبــــى |حمد
342o28ف |لسيد س|لم |بــــوريتـــ كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسل|م |سل|م حسن ص|لح|5558|6
|د|بــــ |لم |س|ره صبــــره |حمد محمد853232
ف محمد محمد درويش |لجلبــــتـــ8693|5 تـــربــــيتـــ دمنهوريتـــ |
9|o44| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد خ|لد محمد ع
زر|عه كفر |لشيخآيه |لرحمن |لجندى عبــــد |لر|زق سليم727|44
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يم محمد79933 زر|عه |لفيوممحمود فوزى |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد جمعه حج|زى جمعه689275
3436o7|تـــمريض ع شمس |ء |لسيد محمود عبــــد|لع|ل
5|o639ل|وى د|بــــ دمنهور|محمد صل|ح حس |لم
6o5462تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|س|ره محمد صبــــرى فرح|تـــ محمد
53894oيم محمد |لدسو محمد د|بــــ |ل|سكندريه|ندى |بــــر|
5238o6ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمد مصط محمود رضو|ن

رهمحمود محمد حمدى محمد49577 تـــج|ره |لق|
355oo6ندستـــ شبــــر| بــــنه|حبــــيبــــتـــ صبــــ حس|ن عبــــد|لخ|لق
49435o|د|بــــ طنط|حمد ك|مل بــــسيو مبــــروك محمد|
22o|33|رتـــ|حمد ع|دل كم|ل محمد |مبــــ|بــــى قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأمل عبــــد |لغف|ر ع عبــــد |لغف|ر منصور6778|4
245732| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد فوزى محمد محمد عبــــد|لع|
6|2o79|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسجه|د ص|لح ص|لح مش
ندستـــ حلو|نحبــــيبــــه ع |حمد سيد ع7978|2
247o84|تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوم|حمد وحيد ح|مد محمد |لمل
6393o|| |معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد عمر|ن م
45|4|o||ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخإسل|م أحمد ح|مد عط معهد ع| 

6o|o2حقوق بــــ سويفمن|ر محمد حس محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| صل|ح |لدين عبــــد|لوه|بــــ |887|23

ديبــــه|3456 يم |بــــو رهحبــــيبــــه |لسيد|حمد |بــــر| صيدله |لق|
48|8o2تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لغ عبــــد |لجو
|26o65| ندستـــ ع شمسعمرو محمد |حمد عبــــد |لق|در عبــــد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيثــــ|ر محمود مرتـــ عبــــد |لش| |76|778
7|2|4o|ندستـــ |لمنصورهرو|ن رأفتـــ رأفتـــ مرزوق رخ
بــــي 955|69 بــــي |ل طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن ج|بــــر محمد |ل
2554o7علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه نبــــيل عبــــد|لحميد |لسيد جويده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى محمد محمود |حمد |حمد سعيد67|3|7
يم |لدسو د|ود|678666 وف|تـــ|حمد |لسيد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
25o2|oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــند| عزتـــ حسي محمد ع|مر
معهد ف ص |سم|عيليهروضه محمد من عطيه ص|لح6|7887
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيوستـــ | عد |سكندر شح|تـــ842339
4|3o42ف ع|طف عبــــد|لمع عويد لسن ع شمس|رضوى |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد ممدوح فؤ|د ش|ف |حمد47569|
تـــج|ره |سيوطف|طمه عنتـــر شح|تـــه ري|ض|82389
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مؤمن ع |حمد عمر93|344
24o928حقوق حلو|نمحمد جميل محمد عبــــد|للطيف
9o4792 د|بــــ سوه|ج|د | ع|طف |بــــو|لوف| مصط
رهعمرو محمد |لشح|تـــ عبــــد |لحميد خش23538| صيدله |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|لح|فظ فض مشعل|44626
يم 37747| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ه|رون |لرشيد محمد |بــــر|
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يم9548|3 نوعيتـــ عبــــ|سيهه|يدى ع محمود |بــــر|
وف|تـــ|كريم ع محمود مصط محمد38292| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
62o659يم عطيتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد نبــــيل عطيتـــ |بــــر|
88o782|نوعيتـــ |سيوط يم|ن فرح فه عوض
45o358حقوق طنط|فؤ|د ه| ف|روق محمود قنديل
يم|768942 يم نوفل |بــــر| ه |بــــر| معهد ف ص |سم|عيليهم
636o49| تـــج|ره بــــنه|لسيد عم|د |لسيد عبــــد|لع|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد ط|رق محمد |بــــو|لمجد  876596

9o662د|ر |لعلوم |لم |حم|دتـــ جم|ل عبــــد |لعظيم رحيم
4|o897يم |لسيد |د|بــــ طنط| ع|دل |بــــر|
35o292تـــج|ره ع شمسعبــــد|لمؤمن ع عبــــد|لمؤمن عطيتـــ
لس قديس وديع يو|قيم829628 صيدلتـــ |سيوطك
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمود |لسيد محمد|284274
ر|ء عم|د عبــــد|لخ|لق عبــــد284322 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ف|طمه |لز ل|
6966o9|معهد ف ص |لمنصوره|ء |س|مه معروف |سم|عيل
نده مصط محمد زين |لدين35665| تـــج|ره ع شمسش|
فنون جميله فنون |لم |دير عبــــد|لفتـــ|ح محمود محمد  878447
ر محمود |سم|عيل54267| تـــج|ره ع شمسمحمد م|
43o473تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ي|ر| ط|رق عبــــد |لحفيظ ص|لح محمد
د|بــــ دمنهور|رو|ن صل|ح محمد مر رشو|ن482876
تـــج|ره طنط|س|ره ح|تـــم ح|مد |لشن|وى432783
|32o79|حقوق بــــنه|ل|ء |س|مه |لسيد رشدى
علوم حلو|نيم|ن صبــــرى محمود محمد |لح|ج|264637
4434o5ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد |لسيد ع رمض|ن
تـــج|ره ع شمسندى حج|ج يوسف حسن عبــــد|5|3447
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى صبــــ |سم|عيل رزق ع8|6268
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رقيتـــ رض| عبــــد|لعزيز أحمد638429
|322o7يم رهقمر عم|د سيد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص بــــ سويفنوره|ن مجدي بــــعزق ج|بــــر|85957
8944o9|د|بــــ |سيوط| كر|م فكرى ز زن|تـــي
524o74| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــندى رمض|ن عبــــد |له|دي عبــــد
فنون جميله عم|ره |لم |نوره|ن |س|مه محمد تـــوفيق فريد763|5|
تـــج|ره طنط|ند| حس|ن ج|بــــر مسعود جم|ل |لدين428266
76o287|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسيد |حمدي
8o266|د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه طلبــــه محمد محمود
62999oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد محمود |حمد ع
لسن ع شمس|ندى حس محمود ع 9|386|
يم |لسيد |لصعيدى783798 ندستـــ |سيوطحمد محمد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــدين| فؤ|د ع |للقوه263884
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |حمد ف|روق |حمد424532

د|بــــ ع شمس| جم|ل عبــــد|لوه|بــــ محمد84|27
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47752oد|بــــ |ل|سكندريه|رنيم وليد عزتـــ محمد |م|م
4322o3|نوعيتـــ طنط|يم|ن ع|طف محمد |ألودن
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم خ|لد عبــــد |لعزيز ج|د|75435
4o6484 يم مصط تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم ن حسن |حمد |بــــر|
رهحمد محمد مصط ن| |226294 حقوق |لق|
ف عبــــد|لق|در عبــــد|لمنعم  غبــــ253|42 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع |
43o255تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ ص|لح |لسيد |لسيد دبــــو
3|53o6رهسهيلتـــ محمود مر عبــــد|للطيف د|ر |لعلوم ج |لق|
68363o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيد ع|دل محمد ع حموده
يم ع 724|44 يم عبــــد |لعزيز |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخآيه |بــــر|
6oo844 |زر|عه طنط|عبــــ صل|ح |حمد ش
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد محمود ع |75796
ن| س|مح فهيم ج|د |لسيد 885844 تـــربــــيتـــ |سيوطم
علوم طنط|ش|رل |لبــــرتـــ شو جيد429444
42766o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ي| |سم|عيل ع |لنع|س
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن ع |حمد سليم سل|مه768465
ره|مروتـــ محمد |لسيد سليم|ن ع 343574 ثــــ|ر |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد حسن حسن ش|كرمر765573
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | مصط محمود ع243358
257643|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد عيد محمد |لدولتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد عبــــد | عبــــد |لمع محمد مج688835
زر|عه |ل|سكندريهسل عبــــد|لنص مصط عبــــد|لرحمن423397
4389ooيم عبــــد |لحميد سل تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمود عبــــد |لحميد إبــــر|
2588|o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد شعبــــ|ن ع خ
شوره72|465 معهد ف ص ري|ضه طنط|صل|ح |كرم محمد |حمد 
زر|عه |لزق|زيقمصط محمود عبــــد |لحميد |لبــــحر|وى648427
844o84 |تـــمريض أسو|نزي|د محمد حمود عبــــد|لر
تـــج|ره ع شمسرن| عمرو محمد عبــــد |لق|در9|272|
2296o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعزيزه محمد ز ز شكر
695o|5|يم محمد |بــــو |لنج معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|جر |بــــر|
4o6655فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن عل|ء |لدين مصط |حمد
323o85يم رهه|جر |حمد حسن |بــــر| زر|عه |لق|
248|3o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن عزتـــ وجيه محمد مبــــ|رك
52892o |ندستـــ |سيوطيوسف عبــــد |لمنعم |لحص| ش
75|3o8 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن سيد |بــــو |لمجد بــــك
6|o948 ف عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرجبــــ |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|لم محمد عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن|8|268
7o444صيدلتـــ |لفيومرحمه محمود |حمد محمد
66o43علوم بــــورسعيدعم|ر ي| ي يسن محمد

طبــــ |لزق|زيقه|يدى ه| فؤ|د بــــ| 625467
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد صل|ح |لدين مصط خلف ||72|83
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تـــ ص|بــــر محمد سليم|ن|43|632 صيدله |لزق|زيقم
يم فر|ج ع محمد جبــــ|ره677236 صيدله طنط|ع |بــــر|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه ع عبــــد |لسل|م محمد757872
ره|عل|ء سعيد عبــــده حسن محمد2|2342 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o82|5|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــدير خ|لد ع حس |بــــو |لنج ك.تـــ. ف للبــــ
7o9o56علوم |لمنصورهعمرو رض| |لسعيد بــــدر|ن
7o39o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهتـــغريد ع|دل محمد |لسيد عمر
33|o25|رهسم|ء ن|صف عبــــد|لمنعم محمود صيدله |لق|
276o6oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره محمد عبــــد|لعزيز محمد
77o898تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم عز |لدين فتـــ مصط |حمد
3528o4حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د مجدى عفي خل|ف
6o922oكليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفحس|م ص|بــــر بــــهجتـــ عبــــد |لرحيم عي
علوم |لزق|زيقل|ء |لسيد حسن س|لم|ن |حمد|772585
49365oيم |لبــــطر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود |س|متـــ محمود |بــــر|
3562o6يم بــــكر معهد ف تـــمريض بــــنه| محمود |بــــوزيد محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ح|زم محمد سم محمد |لقف|ص332782
ر |لدين ج|بــــر شح|475785 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمؤمن محمود ش|
|58oo5تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء ز جل|ل ز
رهي|سم مسعد سعد حسن عشم|وى49|322 تـــج|ره |لق|
86868oعل|ج طبــــي قن|ف|طمه محمد |لسيد حم|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسش|دي |حمد محمد |لبــــط|وي3283|4
465o|9ندستـــ |لم |قطبــــ محمد قطبــــ حسن عبــــيد
ندستـــ |لمنصورهمحمد |يمن محمود ع عم|شه59|689
تـــج|ره ع شمسعبــــد| محمد عبــــد| عبــــد|لسميع425|34
342o97طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لغ عيد

ر عبــــد |لفتـــ|ح شعر|وى|2|372 د|ر |لعلوم |لفيومن م|
644o24 حقوق |لزق|زيقص|لح محمد ص|لح حسن |لجن|ي
23o763|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد قن|وى
|4|489| ف فوزى سعد عبــــد | حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل|م |

ف محمد محمد4339| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن |
78o44oيم ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ع |ء محمد |بــــر|
533o87|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورروى مجدى عبــــد |لعزيز ر|غبــــ محمد
تـــمريض |سيوطس|ره عبــــد|لسل|م محمد ع|رف 879265
88o422|ف فيليبــــ بــــطرس طبــــ |سيوط ن |
4||o53تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|ره عم|د محمد محمد رجبــــ
2765o3وف|تـــمحمد عص|م مح فيصل ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
علوم ري|ضتـــ سوه|جعبــــد| ع|دل محمد فر|ج  875476
6oo853| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه محمود عبــــد |لخ|لق |لسيد
زر|عه |لزق|زيقعبــــد | بــــسيو عبــــد | بــــسيو 785362
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد صبــــرى |نور عبــــ|س35|262
63o529ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمود خميس
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ندستـــ بــــنه|عمرو خ|لد |سم|عيل عثــــم|ن |سم|عيل|34356 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيوم|ء محمد شعبــــ|ن عبــــد |لعليم|72766

52o948|علوم دمنهوريم|ن محمود صبــــ عبــــد|لنبــــي |لقل
ندستـــ |لفيوممحمد بــــكر مختـــ|ر جبــــريل57|68

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد رجبــــ محمد عيد242793
269o79|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرقيه ع عبــــد|لرحمن عبــــد|لل
8|255oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم ن| وليم |سحق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ور محمد رزق |سم|عيل5|865
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمد محمد عبــــد| محمد |حمد|246|3
85o474|يم تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد|ء عل|ء|لدين حس |بــــر|
يد |لف ||88|4 ر |بــــو|ل حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروه صفوتـــ م|
د|بــــ |سيوط|حمد عل|ء ع محمود |لخو |429||7
8o3882كليتـــ حقوق |لم |جه|د |بــــو|لعيون طه تـــ|ج |لدين

6o278طبــــ بــــ سويفمه| ربــــيع فكرى فه
|228o|يم عبــــد |لرؤف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع ي| |بــــر|
4o3346تـــج|ره كفر |لشيخسل سعيد سليم|ن جم|ل |لدين |لطيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جخ|لد صديق حسن صديق424|48
رهحمد محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لر|زق|3||35| حقوق |لق|
ر|ء لبــــيبــــ عبــــد|لرحمن غر527289 ندستـــ |ل|سكندريهف|طمتـــ |لز
يم رخ|475865 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد إسم|عيل محمد إبــــر|
63o97o كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحبــــيبــــه عبــــد |لرحيم مصط |لجهي
836o43ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|ره ي| محمد يوسف
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيمن مصط |حمد رمض|ن|699865 م |لع| 

رهديل عبــــد |لو| طلعتـــ عبــــد |لو| |752| تـــج|ره |لق|
د|بــــ بــــ سويف|ف|طمه شعبــــ|ن ع رزق274928
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسثــــ|ر ي عبــــد ربــــه سليم|769229
2583o9|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عم|د عبــــد|لعليم |لطويل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقشذ| ن عزتـــ رزق |لبــــي53||62
يم |حمدع 7||696 تـــج|ره |لمنصورهعف|ف |حمد |بــــر|
ى عبــــد |لحليم 444358 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنه | |لسيد |حمد خ
48o562| د|بــــ دمنهور|حمد رمض|ن عليوتـــ ج|بــــ |
نوعيتـــ |لمنصورهمريم محمود فرج محمودع ج|دو|68993
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نرح|بــــ سيد |حمد محمد839852
7744oo |ند|وى ر قتـــص|د م حلو|ن|مصط محمد 
يم محمود عبــــد|528296 يم ع|دل |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
43o|66 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين ري|ض محمد نجيبــــ حس
88499o|يم ص|دق رشو|ن ه |بــــر| د|بــــ |سيوط| م
يم |لعلو| |454|45 ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد خ|لد |بــــر|
683o93تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسنتـــ عص|م حسن |حمد |لعدل
9o8o66 تـــج|ره سوه|جس|ره رفعتـــ |لشم|س سمع|ن
83272oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ل مبــــ|رك محمود محمد
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5o427|| علوم بــــنه|منيتـــ محمد |لسيد محمد ع
|57o3oرهمحمد خ|لد عبــــد |لو|حد ليثــــى تـــج|ره |لق|
9o2973تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جم|رين| رمسيس ف|رس سيد|روس
6|o569تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمتـــ محمد عبــــد |لسل|م |لوكيل
7o5869تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء عوض ش|ور |لسيد ع |لعج
78435oتـــج|ره |لزق|زيقم|رى ميل|د حبــــيبــــ ونيس
يم خليل278||5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود وحيد محمود |بــــر|
ف سعد فتـــح |لبــــ|بــــ54|435 صيدله |ل|سكندريهمحمد |
69o23o تـــج|ره |لمنصورهمحمد مسعود عبــــد |له|دى حسن
64o33| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقع |ء عبــــد| ح|مد جبــــريل ع

لسن ع شمس|س|ره عم|د فتـــ منش|وى49642
7594o||آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يه |حمد سعيد محمود
6oo|88تـــج|ره طنط|مصط |حمد محمد عبــــد |لمنعم |لسيد زمزم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه سيد|حمد |حمد خ 839937
زر|عه دمنهورعبــــد| ج|بــــرعبــــد| عبــــد| حميدتـــ437||5
صيدله ع شمسدى شعبــــ|ن عبــــد|لر|زق محمد مهر|335858
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه |حمد يوسف مصط 839936
9|o424  تـــج|ره سوه|جعبــــد| رفعتـــ |حمد ه|شم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|تـــن وص زغلول محمد سليم|ن629428
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسس|ره محمد |لسيد قمر |لدولتـــ769545
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيه وليد محمود صبــــرى ح|مد عيد|5|6782
يم9|556| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ني|سم محمد محمود |بــــر|
|4|75o|يم رهحمد ي| |حمد عبــــوده |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم| سعيد محسن عوف89|255
ر ري|ض طنط|وي|62||85 معهد ف ص |سيوطلشيم|ء م|
|4oo43 تـــربــــيتـــ ع شمسرويد| ي |حمد مدبــــو
36o929حقوق بــــنه|دين| عبــــد| نعيم حسن
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقكريم حس حس عبــــد |لعزيز454|77

تـــربــــيتـــ |لفيومف|طمه حموده سيد عبــــد|لجو|د محمد65545
ف عبــــده ري|ض|829469 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سل|م |

ش|م رمض|ن عبــــد |لبــــ| |39||6 حقوق بــــ سويفسل|م 
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــنور |لدين عبــــد|لفتـــ|ح كيل| |حمد2|47|3
227o3oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|رس خليفه فتـــ محمد
د|بــــ ع شمس|يه |سم|عيل عزتـــ حسن|9752|2
43o832| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخخلود عبــــد |لر|زق محمد محمد |بــــو
يم بــــدوى|9|7657 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدسم|ء محمد عيد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ تـــ|مر خليل بــــرسوم||27229
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيوسف فرج حس ع |لسيد|42467
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه |بــــوزيد محمد محمد636793
63o485رهحمد عص|م |لسيد |حمد خليل |لع|يدى تـــخطيط عمر| |لق|
|5865oعلوم ري|ضتـــ حلو|نمه| مدحتـــ محمد عبــــد |لرحمن
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كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعمرو مو مر عبــــد |لعزيز |لديبــــ254882
حقوق حلو|نمنه | و|ئل محمود ع |لعيسوى237973

تـــج|ره بــــ سويفميسون |يمن ك|مل |حمد رض|58633
يف سيف سيد |حمد542|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد 
يم عثــــم|ن لط 34|482 حقوق |ل|سكندريهيوسف محمد |بــــر|
7|2o55صيدله |لمنصورهمنه | محمد لبــــيبــــ لبــــيبــــ محمد فهيد
ى687733 تـــج|ره |لمنصورهحمزه محمد حمزه |لم
|278|oحقوق ع شمسن|دين و|ئل محمد قدرى |نور تـــوفيق
62o98o|يم بــــه |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيديم|ن محمود و
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء ط|رق ع |لسيد حسن |2|4774
يم نور||4297 يم محمود |بــــر| |د|بــــ طنط|جم|ل |بــــر|
373o72يم تـــج|ره بــــنه|ري|ض فخرى ري|ض |بــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد ع|دل مح|ربــــ فه 495858

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدير خ|لد عيد محمد683|6
د|بــــ |لزق|زيق|دير حس محمد |لسيد |حمد شه|بــــ378|77
ندستـــ |ل|سكندريهو|ئل مجدى ن|دى د| |ل526244
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء محمود س|لم عبــــد|لسميع خميس255327
ندستـــ حلو|نحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمغيثــــ عبــــد |لعزيز محمد|4|527
77o67o|يم شعبــــ|ن محمود |لخم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهدع|ء عمر عبــــيد| مو |84634
وف|تـــمحمد س| محمد |لسيد قنصوه287968 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سيد |حمد محمد|9|729
يم ع|مر||859|5 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء رجبــــ |لسعيد |بــــر|
يم محمد |حمد عبــــد|لرحمن|334545 زر|عه مشتـــهربــــر|
تـــج|ره دمنهور|ء |حمد طه عبــــد|لسل|م محمد|477585
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى مو عبــــد|لغ مو بــــخيتـــ642|27
248oo3نوعيتـــ |شمونمنه | مجدى عبــــد |له|دى ع |لبــــن
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن عوض محمد عبــــد|لحكيم 885927
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررو|ن جم|ل عيسوى عبــــد |لحليم |لعيسوى9858|5
43oo27صيدله طنط|عمر سعد محمد ن ن
علوم ري|ضتـــ حلو|ندر|ز سعيد در|ز شعيبــــ244775
88349o تـــج|ره سوه|جكريم محمد |حمد فؤ|د
876o23| معهد ف ص |سيوط  بــــ|نوبــــ جرجس ش|كر جور
ف مصط ن772545 نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ح |
يم323574 صيدله ع شمسشيم|ء خ|لد محمد |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدحمد و|ئل محمد |لحلف|وى|4|99|6
256o63تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــكريم نبــــيل محمد ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه ح|تـــم محمد عزتـــ ع |لطويل|29|3|2
تـــج|ره بــــ سويفبــــسنتـــ عبــــد|لحميد محمود عبــــد|لحميد38|5|8
35o27oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سيف |يمن عثــــم|ن |حمد
طبــــ |لزق|زيقح|زم عبــــد |لعزيز غمرى |لسيد |حمد782533
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437o|2صيدله |ل|سكندريهول|ء ع ع سيد |حمد |لعط|ر
253o88بــــه د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شمس مجدى عبــــد|لحميد و
ن| ن |لدين محمد يوسف  877228 حقوق |سيوطم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمود |حمد |بــــو عيطه|256282
|6o648حقوق ع شمسعبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــد | عبــــد|لعزيز فهيم عبــــد|لعزيز263325
5|892o كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأيتـــ حس جميل |بــــو|لمجد حس
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ول|ء محمد دسو محمد833869
رهجورج عم|د شو مجلع77|838 طبــــ |لق|
تـــج|ره سوه|جش|ذ محمد |بــــو|لنج| محمدين|83446
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر ع عبــــد |لفتـــ|ح |حمد4|7845
8o|939ر محمد نوعيتـــ |لم |محمود خ|لد عبــــد|لظ|
88|3oo حقوق |سيوطعل|ء قطبــــ سعيد ثــــ|بــــتـــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |لسيد فتـــ |لسيد |لسيد486762
2|47o7 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد محمود حس |حمد حس
7o9632 د|بــــ |لمنصوره|مريم محمود محمد مصط
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه ع|طف رأفتـــ محمد عفي |66449|
|2oooo| تـــج|ره ع شمسم|رين| عم|د سم عوض
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مصط وجيه يوسف فتـــح | |لفن| |48447
|43|7oول| |يه|بــــ |نطون |رم|نيوس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــد |لغف|ر ص|لح عثــــم|42482
يم|84542 تـــمريض أسو|نزينبــــ عبــــد|لحميد محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمريم محمد محمود محمد تـــوفيق لهيطه766297
774o66صيدله ع شمسمنه | تـــ|مر |لسيد محمد ن|فع
طبــــ كفر |لشيخشيم|ء محمد صبــــ مبــــروك692568
ف مصط ع 7|8846 حقوق |سيوطمختـــ|ر |
تـــج|ره بــــ سويفنوره|ن رض| محمد خلف853848
637762| تـــ عبــــد| عبــــد|لحميد مو نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد سم عبــــد |لحميد يوسف شهيوه|49329

63o27تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء سيد كم|ل لي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط ط|رق |نس |لوجود محمد |سم226254
52o435|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ريج نج|ح عبــــد |لمعز رضو|ن
تـــمريض |لزق|زيق ريه|م سعيد |لشح|تـــ عبــــد|لحليم779992
طبــــ |ل|سن|ن |لم |سل|م |حمد كم|ل طرش| |6|8585
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقع عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز635972
|د|بــــ طنط|سمر أحمد |لسيد دي|بــــ مخيمر498463
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد محمد ع|بــــدين494754
25oo78| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء مجدى عط| |حمد ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوليد |حمد محروس سيد325464
7ooo78معهد ف ص |لمنصورهغ|ده عبــــد | ع محمد

3o|74ره|ه|جر محمود فرغ بــــحر د|بــــ |لق|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيم|ن سعيد مهدى غنيم|444|45
د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد عبــــد|لمعبــــود سليم|83|634
ن| وليد عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود منصور675723 تـــج|ره |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشس|ره محمد محمود محمد قنديل4|7679

7o28|علوم حلو|ندى |حمد ع ج|د ع
|77o54|علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عل|ء ص|بــــر محمود محمد
رهف|طمه ص|بــــر جل|ل |لمهدى796|5| حقوق |لق|
يم بــــدر424242 صيدله |ل|سكندريهعل|ء نبــــيل حسن |بــــر|
324o98ره|بــــ|سم رمض|ن عبــــد|لرحمن رمض|ن ثــــ|ر |لق|
354o57د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ ن| |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |لم |فلور| صد صليبــــ حن 3577|8
حقوق سوه|جمحمد ع|طف عبــــد|لغ بــــكر 2|8984

8|o46|وى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد نج|ح محمود محمد |ل
6429o6| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم|ن حسن مصط شو
تـــمريض كفر |لشيخله|م مسعد من عبــــد |لمقصود جمعه|33|438

رهمحمود عبــــد|لق|در عبــــد|لع| مو |3569 حقوق |لق|
يم محمد مر4323|2 ره|ريم يح |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|328|o|لسن ع شمس|يم|ن فؤ|د عطيتـــ يوسف
8758o9  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطعم|د |لدين حس سم قن|وى
تـــج|ره |سيوطنوره|ن ع|دل عبــــد|لرحيم سيد 885456
36oo48|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ر| سليم|ن عبــــد|للطيف
9|o552 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد زكري| |حمد مصط |حمد
68276oه ي| |حمد عبــــد |لمجيد بــــدر حقوق |لمنصورهن
يل ج |لزق|زيقندى |ه|بــــ محمد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لعظيم339539 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء |حمد عبــــد |لرحمن ع58559
تـــج|ره كفر |لشيخر| عل|م |لسيد محمد |لنج|ر9628|4
معهد ف ص |سو|نزينبــــ منصور محمد قن|وي846962
يم حسن|7|7729 يم محمد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|
9|o527 صيدلتـــ سوه|جع عزتـــ س|لم|ن عبــــد|لرحيم
|5669oوف|تـــسل|م |حمد صل|ح |لدين عبــــد |لحميد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد سعيد محمد |لسيد محمد627247
نوعيتـــ |لزق|زيقنجل|ء محمد حس|ن محمد|63295
ر سيد |حمد عبــــد|لجو|د438883 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد م|
د|بــــ كفر |لشيخ|مؤمن محمد محمد حسن محمد |بــــو ج5398|4
ح|ن226||4 يم  تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ه|جر ع |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمنصور ج|بــــر قر عبــــد|لعظيم9|2|6
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىله|م بــــدري حمد|ن عبــــد|لسل|م|46|862
82o84oف محمد ج|د |لربــــ طبــــ |لم |محمد |
8o33o7نوعيتـــ |لم |حس |حمد حس عبــــد|لج|بــــر
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــلسيد محمد |لسيد محمد غنيم||42984 ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــزينه محمد |لسيد سيد أحمد22238|
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كليتـــ |أللسن كفر |لشيخأمجد صل|ح عبــــد |لرحمن محمد |بــــو486965
6o|259| ي |لسيد حسن |لبــــه تـــج|ره طنط|لسيد خ
4o8569|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه رض| سليم|ن محمد |لعري|ن
|552o6 زر|عه ع شمستـــ عل|ء |حمد حسن
2334o8رهمروه عل|ء عبــــد|لحميد محمد حقوق |لق|
4|o577 تـــج|ره طنط|كريم مصط سليم|ن مصط
8o|825|كليتـــ حقوق |لم |حمد محمد |حمد |م محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط مجدى |لسيد |بــــومسلم247374
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م حمدى شح|تـــتـــ عبــــد|لحليم ف||34935
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدين| س| عبــــد |لحميد محمد ص|لح9|4832
25o964تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| ف|روق خليل
تـــج|ره كفر |لشيخوق عزيز عبــــد |لحليم  حسن شلبــــى6848|4
82o8|9تـــج|ره |سيوطكريم |س|مه فتـــ |سم|عيل
ف ومس|حه |سيوطمحمود عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد 887443 ك.تـــ. ف رى و
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسد | محمود |حمد عثــــم|ن عبــــد|322666
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديوسف حس|م محمد عبــــد |لسل|م764579
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|طمه |حمد رجبــــ عبــــد |لغ حسن426858
يم848435 تـــربــــيتـــ |سو|ندير محمد فوزي |بــــر|
758o58|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|عيل سليم|ن سل|مه عبــــيد
ندستـــ د |طمجدى أحمد محمد أم |لنج|ر||6237
تـــج|ره |لمنصورهندى سم |حمد |ل|عرج6|6964
6|7o82|ثــــ|ر د |ط|مريم |س|مه محمود |بــــو |لنج
تـــج|ره |لزق|زيقنور محمد طه محمد4|6325
7o7956د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لسل|م مصيل محمد حسن
يم محمد |لشه|9|3|45 ر محمود |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخش|
يم ر|شد688795 تـــج|ره |لمنصورهزي|د رأفتـــ ع|صم |بــــر|
452o4| ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن صبــــ محروس محمد مصط
634o62ر و|رى محمد ز| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعص|م ه| 
ى خليفه مريد228522 رهد |نه خ تـــج|ره |لق|

4o6o6| معهد ف تـــمريض حلو|نم| |لسيد محمد ي|س
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |لسيد فرغل حريز |حمد487425
52o896د|بــــ دمنهور|ندى شو صد عبــــيد حريرتـــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عص|م سعيد عبــــد |لوه|بــــ ن83|439

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمر|م محمد عبــــد|لحميد |لسيد273|3
ري|ض |طف|ل |لمنصورهع |ء عم|د فؤ|د عبــــد|لرحمن5|6263
752|o6ندستـــ ع شمسريمون جرجس حكيم جرجس
حقوق بــــنه|خ|لد م|جد زينهم زين265963
7o5978صيدله |لمنصورهسم|ح |نور ر|تـــبــــ محمد |حمد

52o57تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفرضوي سيد حسن سيد
865o66بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر |بــــو|لوف| |بــــوبــــكر |حمد محمد
6|927o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد رف| ج|د شلبــــى بــــشتـــو
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|426|oندستـــ ع شمسرضوي س|مح |حمد ج|بــــر
4o3o55|يم حقوق |ل|سكندريهحمد متـــو |حمد محمد |بــــر|
رهزي|د عبــــد |لمنعم كم|ل سيد56926| زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | محمد عبــــد |لع| عبــــد |لحفيظ64778|
3|52o4وف|حس|م |س|متـــ عبــــد| محمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ر |نور بــــر 846395 تـــج|ره |سيوطم|دون| م|
342o62تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ |حمد مر محمد
5o9768|حقوق |ل|سكندريهحمد يوسف جمعتـــ محمد |لسيد
د|بــــ سوه|ج|س|لم سليم|ن س|لم يم 896996
63||4o| يم |لسيد طبــــ ع شمس|ء ع|دل |حمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهسم|عيل محمود محبــــ |سم|عيل عطوه 732|69
تـــج|ره بــــور سعيدتـــ |سل|م عبــــد |لرؤف فهيم محمد753657
623o74 صيدله |لمنصورهعمرو محمد فوزي |لطر|ني
|663o8رهمحمود شعبــــ|ن عبــــد |لمر بــــدر علوم |لق|
تـــج|ره سوه|جخ|لد ي| حسن عبــــد|لحميد 923584
45o682|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء ن|صف عبــــ|س ن|صف |لسيد
4o6939كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسنوره|ن محمد ع عبــــد |لل|ه
نوعيتـــ |لم |عبــــد|لحكيم بــــه|ء |لدين |نور عبــــد|لحكيم854292

رتـــ|يتـــ محمد |حمد |بــــو|لمجد||2788 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
623|o8|وف|تـــع عز |لدين ع غ معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
2|824oرهسل|م عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه |ل|سكندريهمل محمد |نور عبــــد |لق|در|2|4354

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمنه | عل|ء |لدين عبــــد|لمنعم |م 57432
7o3o89معهد ف تـــمريض |لزق|زيق من|ر مجدى حس محمد |ل|شعل
4|5o43تـــج|ره طنط|ه|جر |لسيد محمد |لسيد غنيه

يم|43357 رهيتـــ عبــــد |لسميع مصط |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه دمنهورعمر حسن عبــــد|لفتـــ|ح حس 3856|5

د|بــــ |لفيوم|ندي محسن محمد صميده67269
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورلسعيد ك|مل |لسعيد يوسف شعتـــ|5|2||5
43o4|2تـــربــــيتـــ طنط|م | م|جد د| |ل جرجس
يم55||78 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد ع |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد عبــــد|لستـــ|ر بــــ |لسيد633689
485o46حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن محمد بــــدر سيد |حمد محمد
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود حمدى بــــدر عبــــد|لعظيم 886573
|389o3د|بــــ ع شمس|ن|ن ثــــ|بــــتـــ لبــــيبــــ مرج|ن
يم عبــــد| مر 843628 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد محمد حس محمد|47872
يم محمد حرفوش|493|5 تـــربــــيتـــ دمنهورسل |حمد |بــــر|

|7o34|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندم خ|لد محمد عبــــد |لسل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد كم|ل محمد54|348
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ي|سم محمد مصط |سم|عيل44858|
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25o36oيف تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــشيم|ء مصط فرج مصط 
علوم ع شمسي|سم عزتـــ عنتـــر ع محمد |بــــوعش63|349
يم محمد |حمد ع |لنج|49825 حقوق طنط|شيم|ء إبــــر|
785o87حقوق |لزق|زيقسل|م حل محمد عز|ز |حمد صبــــ|ح
33489oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ عم|د عبــــد|لمقصود محمد خليل
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر محسن عبــــد|لعليم زيد|ن 885655
يم ص|424943 يم |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهكم|ل محمد |بــــر|
6||68oد|بــــ |سو|ن|د | رفعتـــ أحمد مو
68oo96يم |حمد د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد |بــــر|
بــــل643|43 يم |بــــو تـــج|ره طنط|محمود |حمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حمد حجو ربــــي محمود خليفه||67737
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| صل|ح |نور حسن  4866|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشكر|ن فرج |بــــوبــــكر |حمد 975||9
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فضل سليم|ن ع |ل |د346|44
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخ|لد مصط محمد محمود |لرج|ل484839
تـــربــــيتـــ |لم |ر|بــــعه |حمد محمد محروس4|38|8
نوعيتـــ بــــور سعيدحمد |س|مه |لسيد محمد |حمد عم|765267
ى |لغريبــــ623885 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طد|ل كرم محمد ي
476o43|د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ه| شو جرجس حن
75o58|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــس|ندر| زكري| غط|س فيلبــــس
|345o4رهنوره|ن محمد طلعتـــ محمد حقوق |لق|
8o29ooد|بــــ |لم |ع |ء رمض|ن طلعتـــ عثــــم|ن|
8o29o8تـــربــــيتـــ |لم |م|دل يوسف يعقوبــــ عبــــد|لمل|ك
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسنوره|ن عص|م |لدين س| ح|مد6994|2
63o5o2 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ح|زم وجيه عبــــد |لسل|م شعبــــ|ن عبــــد
52o55||طبــــ ع شمس|ء حس |حمد ج|د |لربــــ |حمد

5o972|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد غ|نم عويس محمد يوسف
تـــج|ره ع شمس |ر مصط عبــــد |لع|ل بــــكرى محمد8589||
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م ع|دل عبــــد|لعظيم ج|دو||9||25
46252o |كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد |لفرنو
د|بــــ |لزق|زيق|منيه ح|مد عبــــد |لحميد |لص|دق |حمد346|77
343o47معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمد ص|بــــر شح|تـــ فوده |لعزبــــ
ن| |يمن فرج |لسيد محمد |لشعر|439689 زر|عه كفر |لشيخم
يم 429853 يم |بــــر| |د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن |حمد |بــــر|
6|2o48رى |لع|د |د|بــــ طنط|يم|ن منصور محمد |لجو
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمود سيد محمد صديق2||865
|7o655تـــج|ره ع شمسس|ندي بــــطرس ثــــ|بــــتـــ | |س
نوعيتـــ بــــنه|حمد جم|ل محمد مو |لسيد جر|بــــ328944
ى449743 معهد ف ص ري|ضه طنط|صبــــ رمض|ن |حمد |لع
ون843364 عل|ج طبــــي قن|م | جبــــر|ئيل فخري |بــــسخ
87733o  فنون جميله فنون |لم |زينبــــ محمد شعبــــ|ن فرغ
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42o||8 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخصبــــ|ح |م حل عبــــد |لحميد محمد
75o8o|ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد |لسيد ع|دل عبــــد |لق|در
يم |لخو764835 تـــج|ره بــــور سعيدسم|ء |لعربــــى جمعه |بــــر|
4398||| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمينتـــ ع بــــدير ع |لخو
 |حتـــ وفن|دق |لم |ش|م ح|مد ع عبــــد|له|دى 4684|9
53o472ق|وى تـــ|ند| محبــــ فتـــ عبــــد|لمجيد |ل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد مصط ح|مد سليم|ن327973
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |حمد حميد |حمد محمد324979
زر|عه دمنهورآيه عبــــد |لستـــ|ر خميس عبــــد|لر|زق775|52
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| حسن حمدى |حمد حمد|ن97|698
حقوق طنط|حسن ع|دل حسن محمد |لسق|9626|4
2668|oيم تـــوفيق عبــــد|لعزيز تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله س| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|غ|ده محمود |حمد عبــــد |لخ|لق حمد7774|7
نوعيتـــ فنيه قن|سن|د طه نوبــــي محمود|466|84
ينور س|مح ز عفي 42387| رهم| علوم |لق|
طبــــ |لزق|زيقعم|ر |حمد عبــــد |له|دى محمودى|63943
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــش ع بــــش دويد|ر9939|4
نوعيتـــ بــــور سعيدف|طمه محمود ع مسلم عيسوى765933
|6o752تـــج|ره ع شمسمصط محمد ج|بــــر عبــــد |لرحمن
7o45|6|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد عليوه محمد عليوه
63o6o3وف|تـــيوسف محمد حسن |ل|نور |لمسل معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد جوده محمد |لبــــر 9958|4

ندستـــ |لفيوممحمد جمعه محمد |حمد58|68
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|د محمد شح|تـــه سل|مه|5582|2

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منه | حس عبــــد|لوه|بــــ |لرف|62|64
9o|436|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد محمد حس|ن |حمد
تـــج|ره دمنهورعبــــد| محمد سيد |حمد عبــــد|لسل|||4957
يم |لحم|||2866 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند| محمد |بــــر|
522o2oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  دير عبــــد |لنبــــي سلط|ن ع
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لكريم 938|26

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|دل |لسيد عبــــد|لد|يم|494|
 |حتـــ وفن|دق |لم |حس|م |حمد مو عبــــد|لموجود 883752
د|بــــ |لمنصوره|دين| فخرى حس متـــو |سم|عيل675788
23o|96يف عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د 
6|47o5 نوعيتـــ بــــنه|عف|ف محمد طلخ|ن حس
352o8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنور مصط سيد مصط |لمفتـــح

ره|فرحتـــ مجدى عبــــد |لجليل سيد8|96| د|بــــ |لق|
49o456تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء |لعربــــى ع عبــــد|لح|فظ
2|39o3رهمحمد ج|د|لربــــ محمد ج|د|لربــــ ندستـــ |لق|
6|o748|معهد ف تـــمريض طنط| |ء م|جد ح|مد |لشه|وى
بــــي |47865 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيوسف |حمد حسن محمد |ل
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6|o|65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|زينبــــ رمض|ن عبــــد |لحميد |لتـــر|س
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأم| أبــــورح|بــــ سل|مه محمد |بــــورح|بــــ423494
446o||علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمصط محمود |لسيد عبــــد | ش|كر
88689o يم قطبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء شعبــــ|ن |بــــر|
نوعيتـــ |لم |منيه عط| عبــــد|للطيف ع |653|82
علوم سوه|ج حمد حم|ده |لضبــــع سليم|ن|922923
442|53| ل|ل ع  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|حمد |لسعيد 
4|o9o4 ن| ه| أنور |لدسو تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن عمرو محمدعط| محمد مج857845
85o8|5|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنيه ربــــيع عبــــد| عبــــد|لسل|م
حقوق |سو|نمحمد سعدي محمد محمود68|837
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حسي |لسيد محمد خط|بــــ5637|4
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسريه|م شو محمد دسو 2|8|35
يم |حمد277463 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكم|ل حس |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |ط|ء فكرى عبــــد |لر|زق محمود ل|ش 685655
9o8256 طبــــ سوه|جكل|ر| مجدى بــــولس عبــــد|لمسيح
885o55 د|بــــ |سيوط|س|ره |سم|عيل ع جل|ل
5o9883تـــربــــيتـــ دمنهورمصط ه|شم رمض|ن خط|بــــ |لزين
43oo|oيم |لش|ف سكيك طبــــ طنط|حمد بــــ|سم |بــــر|
4o|285|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نور| س| فهيم حن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمنيه محمد محمد ع سيدأحمد |لبــــغد498424
يم مرقص859975 فنون جميله عم|ره |لم |ف|دي مجدي |بــــر|
7o|689يم |لسعيد |لمر ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن |
بــــ |سم|ء س| |بــــو |لنج| |حمد|684988 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
89o6oo |د|بــــ |سيوط|يوسف حد|ثــــ ك|مل س
تـــربــــيتـــ طنط|محمود مسعود عبــــد|لمحسن |لليثــــى3755|4
رتـــ|ي|سم عبــــد|لنبــــى عبــــود محمد229562 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o8334يم دويد|ر |د|بــــ طنط|محمد ي مختـــ|ر |بــــر|
يف |م |لص|وى|25636 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد 
266o|9|يم ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــلسيد عبــــد|لعظيم يوسف |بــــر|
25|64o |معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممصط عيد محمود |لغبــــ
ندستـــ حلو|نمصط فكرى |لسيد |لرف| محمد جمعه3||694
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|له |لش|ف شح|تـــه |لش|ف4258|4
5o|473يم محمد د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف |لسيد |بــــر|
9oo5|2 يم عبــــد|لرحيم نوعيتـــ موسيقيه قن|ر|ن| |حمد |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ سيد صل|ح عبــــ|س59252
69592oى يم ح|مد |لبــــحق صيدله حلو|نمحمد |بــــر|
6o5735ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسل|ء عبــــد|لرؤف محمد شلبــــى |لبــــسطوي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزينبــــ محمود محمد ه|شم243658
ف ي مصط عبــــد |237328 ره|م | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد |يمن زغلول محمد فر|ج337936
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يم|66534 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء |بــــر|
5|7o8||طبــــ حلو|نندى عطيتـــ محمد ع |لشبــــ
تـــج|ره كفر |لشيخكريم |لسيد ع |حمد |لقن|6|444
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسع|ئشتـــ شعبــــ|ن رش|د عبــــد|لحكيم9385|3
ندستـــ |لم |عبــــد|لر|زق محمود عبــــد|لعظيم |لهبــــي3452|6

ره|ندى ن عبــــد | عبــــد |لكريم76646 د|بــــ |لق|
ى عطوه9786|2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنوف سعيد خ
ره ك|مل |بــــو |لعن |لرف|8|6849 نوعيتـــ |لمنصورهز
|542o6زر|عه |لفيوممحمود حس |لقر |بــــو زيد
|44o99رهجه|د محمد |حمد قن|وى محمد حسن تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنوره|ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح عيد253459
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع|ل|242|88
822574| فنون جميله عم|ره |لم |حمد خ|لد محمد عبــــد|
يم عج 4728|4 د|بــــ |ل|سكندريه|ص|بــــرين |سم|عيل سعد |بــــر|
|39o99فنون جميله فنون حلو|نمريم حمدى عبــــد |لمنعم |حمد
68o|37د|بــــ |لمنصوره|ح|مد محمد ح|مد محمد سعيد
يم|89|752 يم ع|دل حسن |بــــر| طبــــ |لزق|زيقبــــر|
6326o2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــسمه محمد عبــــد| |لسيد
7o5o25 |لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمود محمد محمود ع خليل |لق
45o35|ندستـــ طنط|عمرو |لسيد |لسيد ع |لحوي
صيدلتـــ |سيوطيم|ن عبــــد|لستـــ|ر محمد حس |835555
82o9|6كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد

تـــمريض |لفيوم ندى بــــديع ص|لح ن|يل86972
42o3o8ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــآيه محمد عبــــد|للطيف محمد عليوه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد رزق ع |حمد |لجبــــ|324||7
يم حسن محمود|329969 ندستـــ بــــنه|ين|س |بــــر| كليتـــ 

52o6|معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمن|ر معوض طه معوض
3327oرهتـــقوى وجدى ع|دل |لمهد طبــــ |لق|
5oo83كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمصط |حمد |سم|عيل |حمد

6o3937رى |د|بــــ طنط|محمد محمود محمد مصط |لجو
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود |حمد عويس قر 54524

488o55د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ح|تـــم |حمد محمد فريد
2829o|رهكثــــم محمد سيد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــج|ره كفر |لشيخنغم |يمن فؤ|د ع خط|بــــ483338
7o2798يم عبــــد |لمنعم مصط ميد طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديجن|تـــ |حمد مصط ع 828884
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمينه رض| فوزى |لص|وى عوض|697923
6o3639|تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لعزيز حس شفتـــوره
نوعيتـــ |سيوطه|يدى |سحق حبــــيبــــ رى 878652
|2342|| يم ع ندستـــ حلو|ني|د |حمد فرج |بــــر|
26664o| طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر جل|ل معوض |حمد |بــــو د
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد محمد |لشح|تـــ |لسيد |حمد638375
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمد خليفه سليم|ن|35857
9o|583 بــــ معهد ف ص سوه|جف|طمه ع|دل عم|ر |بــــود
263o8o| ندستـــ |سيوطحبــــيبــــه جم|ل عبــــد|لجليل فرج
د|بــــ |سيوط|ح|مد ع ح|مد عبــــد|لع|ل 9|8879
|566oo|رهس|مه |حمد |حمد محمد غيض|ن تـــج|ره |لق|
7oo35|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد |لسيد ع |لسيد

رهخ|لد ط|رق عبــــد |لر|زق خليل |لجندي7|47| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهي| |حمد حمدى |حمد|23488 تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون |ل|قحبــــيبــــه ن| |حمد محمد8|9|83
6o2485حقوق طنط|بــــو بــــكر محروس عبــــد |لر|زق ع عجرمه

29o72ره|محمود مجدى ف|روق عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين سم سيد |حمد عبــــد|لمقصود سيد|52648
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |لسيد حسن |لسيد حبــــ|لتـــ4|4922

58o37|ف ي محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد م
ندستـــ ع شمسندرو عم|د عزيز |يوبــــ|9792||
45996o|طبــــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لمنعم ع محمد حم|د
يم عم|رتـــ|2|5296 يم |يه|بــــ |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــبــــر|
49o8o5يم ع عيد جمعتـــ نوعيتـــ |ل|سكندريهف|طمتـــ |بــــر|
حقوق |لمنصورهوف|ء عبــــد |له|دى |لحسي محسوبــــ يسن682449
حقوق حلو|نبــــسنتـــ |مجد لط خله59686|

84oo|| تـــج|ره بــــ سويفم |حمد محمد مو
4o64|oحقوق |ل|سكندريهيم|ن يوسف عبــــد |لبــــ|سط محمد |سم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء محمد |لك|شف |حمد 53|922
7||o48معهد ف ص |لمنصورهنع|يم محمد رفعتـــ محمد ط|رتـــ

56|o9ف محمد |حمد حقوق |سيوطه| |
ره|بــــه محمود محروس |حمد يوسف546|3 د|بــــ |لق|

يم |حمد حس محمد|496555  |حه وفن|دق |ل|سكندريهل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| رض| عمر حس عبــــد |لرحيم683368

حقوق بــــ سويفل |ء مصط |حمد عبــــد |لجو|د|6|9|
يم8|3593 يم مصط |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط |بــــر|
د|بــــ ع شمس|سم|ء محمود عبــــد |لمقصود حسن صبــــ38377|
حقوق |سيوطروميس|ء محمود |حمد محمود سلط|482549
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهفيبــــى شفيق عبــــده شفيق27|698
35o224يم متـــو يم |بــــر| تـــج|ره بــــنه|حمد |س|مه |بــــر|
4o3o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيوسف خ|لد محمد عبــــد |لغ ع
2538o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره محمود |حمد درغ|م
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد عص|م عبــــد|لبــــ|عثــــ |لجز|ر|788782
ندستـــ بــــور سعيدسم|عيل عط| |سم|عيل عل|م|762765
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مروه محمد |لمدثــــر محمد|8|825
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل رمض|ن |بــــوزيد محمد57326
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ه ن ص|لح ن2|7553 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن
يم تـــوفيق  ||8793 تـــمريض |سيوطم|رين| وص |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمود محمد عبــــد |للطيف |لقو 7|4243
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــذي|د محمد عبــــد|لسل|م |بــــوزيد258834
رتـــ/ري|ضتـــ|سل خ|لد كم|ل عبــــد |لحق9963|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طتـــسنيم خ|لد محمد جزر623765
ر252545 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نرم عبــــد|لمنعم عبــــد|لجو|د جو
د|بــــ |ل|سكندريه|م| |لسيد محمد حسن عيدريشه|7|39|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمد ع|مر محمد|822|26
699o|8تـــمريض |لمنصورتـــ محمد مصط |لن|دى فتـــوح |لحربــــى
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن |حمد حسن حبــــسه265937
يم8|3528 يم بــــطرس |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|يكل |بــــر|

يم|485| يم |بــــر| رهحس |حمد |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــمريض |لزق|زيق يه عص|م |حمد |لسيد طه|635332
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جل|ء خ|لد عبــــد |لرحمن |لسيد|62835|
نوعيتـــ بــــنه|سهيله سليم|ن |بــــو|لفتـــوح سليم|ن52|263
يم |356237 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|س|متـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط سيد محمد ع8|8|4
76|25o|ندستـــ |لسويسلحسن |لسيد |حمد |لسم|ن
339oo7|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررحمتـــ |لسيد عطيه عبــــد|للطيف |لغن
6o5757|ف ومس|حه |لمطريتـــحمد عبــــد|لسميع |لسعيد خلف ك.تـــ. ف رى و

5892o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| فر|ج |بــــوزيد محمد
4o7364يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنور |لهدى رض| سل|مه محمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ميتـــ عثــــم|ن محمود ص|لح محمد3|4827
ف336|45 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمد فتـــ 

87787| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد محمد ع
تـــج|ره طنط|محمد |حمد شو عبــــد| ق|بــــيل433627
يم محمد6||57| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ول|ء عبــــد |لمنعم |بــــر|
|392o5| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيه ع|دل ع |ل|م
7o4754|د|بــــ |لزق|زيق||ء جوده محمد ع |سم|عيل
76oo36تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسزينبــــ ع حسن |حمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن حموده محمود عبــــد|لعزيزج258835
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجه|د محمود عبــــد|لعزيز عبــــد |للطيف قنديل2942|2
26|5oo د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد خ|لد محمد |لف
8o6563زر|عه |لم |دع|ء |بــــو|لعيون طه تـــ|ج |لدين
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رضوى سم عبــــد|لعظيم عبــــد|لنبــــي ش66|627
يم محمد محمد|75569 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منصور |بــــر|
4|o966|حقوق طنط|روى وليد ف|روق |لبــــط|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنور|ن |يه|بــــ عصمتـــ محمد4|85||
83297oحقوق |سو|نعبــــد| |حمد محمود عبــــد|لسل|م
ندستـــ طنط|كريم مصط سعف|ن حس |لص|بــــر3479|6
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483o73يم محمد معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــتـــ ر| حبــــ |بــــر|
ف فرج طه44986 رهفرج | تـــج|ره |لق|

ر |سم|عيل جمعتـــ|8833|4 د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن ط|
9o4369 ش|م مرزوق ع تـــج|ره سوه|جمحمد 
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن س| محمود ز84|773
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديط|رق عبــــيد فكري مبــــ|رك29|825
معهد ف ص |ل|سكندريهمدحتـــ عبــــد|لونيس عبــــد|لعزيز عبــــد|لونيس2858|5
5o2536 علوم |ل|سكندريهنور |لدين |حمد طه محمد |م
علوم بــــنه|منيتـــ سيد محمد |لسيد محمد|2|3545
62o536| حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــو بــــكر ن|صف كم|ل عبــــد |لغ| 
يم ع3|27|4 |د|بــــ طنط|آل|ء أحمد بــــكر |بــــر|
6o6875د|بــــ |لمنصوره|محمود مجدى عبــــد |لوه|بــــ مو
25454oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|عيل عبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم طوطح
|46oo2 يف عبــــده قر د|بــــ حلو|ن|د| | 
رهرحمه مصط سعد حد|د32757| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |حمد محمد |بــــو |لفتـــوح|2462|3
88|o62 تـــج|ره |سيوطه|يدى مجدى |لبــــه |حمد
ي عبــــيد|765858 رتـــ|ل|ء محسن محمد |لع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه | سيف محمد ج|دو284672
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــس|م خ|لد |حمد محمد ج|د|278564
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء شو |حمد سيد|حمد|83993
92o6|3| يم  |د حن| ز تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــر|
يم |حمد سيد|47742| رهحمد |بــــر| حقوق |لق|
268o76|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوملسنو عيد |لسنو مبــــروك
د|بــــ |سيوط|مصط ع|طف ف|روق محمد 4974|9
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ع|طف محمد ص|لح منصور محمد74|779
4o3363ش|م حس ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــ 
لسن ع شمس|ك|رول س| ف|روق نصيف539249
حقوق |لمنصورهخ|لد محمد محمد شه|بــــى8|6873
تـــج|ره سوه|جع عبــــد| ع طه|84562

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمصط صل|ح سعد عبــــد|لحميد52659
يم |سكندر497326 |ء محمد صل|ح |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد ع محمد محمد27238|
ف بــــدوى ع بــــدوى2|6976 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| |
33o3|9د|ر |لعلوم |لفيومه|جر صبــــ عبــــد|لعزيز |لسيد
694|9o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حس س|لم حس ع حس|ن

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعيد محمد عبــــد|له|دي سعيد69649
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسيبــــ ثــــ|بــــتـــ |بــــو |لعل|766944
علوم ع شمسمروه رفعتـــ شعبــــ|ن محمد عبــــد |لوه|34|5||
وس|678|| لسن ع شمس|م|ري| ع|طف مكسيموس تـــ|و
ره|عمر |حمد نور|لدين حسن محمد47252| د|بــــ |لق|
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5o7583طبــــ |ل|سكندريهرو|ن جم|ل |لحس حس |لحريرى
63o2|شيمتـــ عبــــد |لرحمن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ر| | مصط |بــــو

43759oق|وي تـــمريض كفر |لشيخجم|ل |لدين محمود محمود |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندين فوزى ع |لنعن|497526
حقوق طنط|حسن |س|مه محمد عبــــد |لو|حد449296
رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|م|زن يوسف عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــيه|78858 لق|
22697oحقوق ع شمسخ|لد محمود ع عبــــد|لح|فظ
ره|مريم محمد يعقوبــــ |حمد ع57488| د|بــــ |لق|
5|o447تـــمريض دمنهورطه محمد طه حزيمتـــ
774o96معهد ف ص |لزق|زيقر| | ن| محمد ربــــيع صل|ح |لدين
يم محمود 262|88 د|بــــ |سيوط|مصط عبــــد|لش| |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ط|رق |حمد رش|د شح|تـــه||47572
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل عبــــد|للطيف محمد2476|2

د|بــــ حلو|ن|مينه ط|رق نش|تـــ ك|مل|38998
صيدله حلو|نمحمود مر |حمد مر محمد442|76
معهد ف ص طنط|حمد |س|مه عبــــد| |سم|عيل |لم|433468
23o886 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد حس محمد حس
يم49|485 تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين ن| عطيتـــ إبــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمحمد ي| عوض عبــــد |للطيف |لبــــي622465
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير حس|م محمد حسن754676
يم عبــــد |لحميد |6|4487 علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد |لحميد |بــــر|
|25o79تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين خ|لد عبــــد |لمنعم محمد
هعمر ع محمد عبــــد|225796 نوعيتـــ ج
8339o3|علوم |سو|نل|ء جم|ل عبــــد| محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ول|ء عبــــد|لعظيم رش|د عبــــد|لعظيم7|3388
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد| رجبــــ محمود ن| |255|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسل|م عبــــد |له|دى محمد عبــــد|له|دى 629677
طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن ي |سم|عيل محمود |ل|عرج255399
يم سيد48|843 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نه|له سيد |بــــر|
رهزينبــــ سيد محمد عبــــد |لرحيم854|5| تـــج|ره |لق|
وف|تـــم|ريو يوسف عبــــد | يوسف22226| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

رهدين| محمد مدحتـــ ج|بــــرمحمد خليل4359| صيدله |لق|
7o743ل|ل محمد سيد|حمد د|بــــ |لفيوم|محمود 
يم عبــــ|س|47987 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد |بــــر|

3|278o| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس ن| سيد |حمد عبــــده سيد
|2o5o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى مسعد ري|ض |حمد
رهس|ره يح د |ن بــــش|رتـــ||54|2 علوم |لق|
5o93|6|حقوق |ل|سكندريهممدوح مصط رجبــــ عبــــد |لرؤوف ط
256o|o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رأفتـــ سعيد ش|شه
صيدله طنط|سل ممدوح محمد رمض|ن عبــــد|لمع357749
يم محمد عمر|52388 علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
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تـــج|ره بــــنه|محمود محمد |لسيد |لعربــــي عبــــد|لفتـــ328389
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطشيم|ء محمود بــــغد|دى |حمد 78||89
علوم ع شمسمحمد عم|د محمد عبــــد |لحليم8||29|
ره|ي|ره سعد حس محمود27272 د|بــــ |لق|

لسن ع شمس|نور|ن |يمن محمد |لسيد |لجبــــي9335||
معهد ف تـــمريض |لفيوميم|ن ري|ض عبــــد |له|دى عبــــد |لعليم68577

69o874د|بــــ |لمنصوره|سل عبــــد |لق|در |لسيد |بــــو|لعزعثــــم
حقوق د |طي|د ع|طف محمد جبــــريل |سم|عيل53|5|6
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد مسعد محمد ذ262538
ره|عمر ع عبــــد|لمع عط|4756|3 عل|م |لق|
34|4o3تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود زينهم محمد |لسيد سعد
7o755|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهد | عبــــد |لن| ع ع يوسف |لعيو
6o5o79 حقوق |لمنصورهند حسونه محمود محمد |لف
تـــربــــيتـــ حلو|نندى ح|مد محمد عبــــد|لعزيز325936
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمن|ر محمود عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد866286
صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |حمد محمد |بــــو |لعن 622288
ندستـــ |لم |حمد ي| محمد |لسعيد |بــــوسكينه|684875
6o9278|طبــــ |لمنصورهحمد محمد محمد |لحلو
8|o78||رهروه بــــدر محمد محمود طبــــ بــــيطرى |لق|
76o|66علوم ج|معتـــ |لسويسندى محمد ف|روق |حمد
تـــمريض |لم | ف|طمه ي ع عبــــد|لسل|م35|9|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد وليد حسن مر|د يوسف|68989
يم ع أبــــو حسن 8|47|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن عبــــد |لحفيظ |بــــر|
679o|4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |حمد محمد |حمد حم|د
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورد| | محمد حسن محمد |سم|عيل||48|5
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف|يفل س| |سحق حن|6466|8

644o6|ر صليبــــ جرجس علوم |لفيومن م|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأسم|ء عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز |بــــر|43776

|74o6رتـــ|ض ع|طف حسن محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويففرحه ي|س مرزوق |حمد3|576

حقوق حلو|نحمد محمود محمد ش|كر|56779|
علوم ري|ضتـــ طنط|فرح أيمن محمد |لبــــكرى مر بــــر447498
د|بــــ حلو|ن|وق ع|دل محمد كم|ل7|483|

666o||كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه محمود جمعه محمود
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل محمد ن سعيد|62683
6o4|49معهد ف تـــمريض طنط| ميل|د فريد ميل|د عط| | فرج
223o35تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد|لمسيح كرومل عزيز عبــــد|لمل|ك
ره|حسن محمد حسن عبــــد|لبــــ|سط495|22 د|بــــ |لق|
4328ooتـــج|ره طنط|منه | يح محمد صل|ح ف|يد

رهحمد سيد مصط عبــــد |لجليل|46337 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدله |لزق|زيقدع|ء بــــدر|ن محمد متـــو بــــدر896|78
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65o72تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد حس عل|م روبــــى
|662o7حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مرو|ن محمد حمدى حسن
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| محمد عبــــد|لمنعم محمد مهينه|52975
5|847oمعهد ف ص |ل|سكندريهسلو|ن محمود محمد ح|فظ عبــــد |لفتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيد عبــــد |لمنعم محمود محمود خليفتـــ679568
يم ي428439 ر ي محمد |بــــر| ه ط| علوم طنط|ن
تـــج|ره |سيوطف|طمه ف|يز جمعه سليم7968|8
كليتـــ |أللسن ج أسو|نرنده حسن محمود ع 899378
845o8oتـــج|ره سوه|جخلود حسن عبــــد|لق|در حسن
ش|م |حمد محمود9339|8 تـــربــــيتـــ |لم |ر| | 
يم حسن |لشي |8|527 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حسن |بــــر|
يم حسن6|6339 د|بــــ |لزق|زيق|معتـــصم عبــــ|س |بــــر|
26464oرهيه سعيد عبــــد|لخ|لق عبــــد |لحميد |لعدوى صيدله |لق|
ف حم|د ن336246 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لل|ه محمود قن|وى ف|وي 2663|9
34o963يم غيط|س |د|بــــ بــــنه|محمد سعيد عزتـــ |بــــر|
معهد ف ص سوه|جم|ري|نه س| ز |ندر|وس 897279
حقوق |لمنصورهف|طمه عبــــد|لن| عبــــد|للـه ع2|6287
تـــج|ره ع شمسزي|د عص|م |لدين محمد |بــــو|لمع|8|6|22
5248o6 ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن عبــــد |لمنعم |لسيد عبــــد |لحميد ع

58o6o|صيدله بــــ سويفلحس جم|ل حل محمد
8o3|33| ي عبــــد|لمنعم |م صيدلتـــ |لم |يه ي
د|بــــ د |ط|سحر حسن عبــــده |لسعيد |لعر| 9|69|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن عمر عوض | محمد629852
6854|oندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــكريم فر|ج عبــــده |حمد قويطتـــ م |لع| 
44o684حقوق طنط|بــــ|زينه |حمد محمد محمود بــــ|زينه
تـــج|ره طنط|حمد ع رفعتـــ ع خليل||43338
642|9o حقوق |لزق|زيقمحمد جم|ل ص|دق شعبــــ|ن |لعو
9o422o يم يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره سوه|جنجوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــسمه |حمد محمود حموده253532
تـــربــــيتـــ |لمنصورهش|م فوزى محمد فوزى39|679
|د|بــــ بــــنه||ء رجبــــ سليم|ن عبــــد| مفتـــ|ح|329332
فنون جميله عم|ره |لم |س|ره ط|رق |لعر| |سم|عيل ص||996||
حقوق |سيوطر| | عبــــد|لعزيز حسن شح|تـــه  7|8855
7o5868د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق محمد عبــــد |لسل|م محمد حسن

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفسل |حمد قر محمود3|5|5
د|بــــ ع شمس|مينتـــ مجدي محمود عبــــد|لجو|د|354268
ر عبــــد|لخ|لق |لسيد دغيدى263936 طبــــ حلو|نف|طمه م|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم عص|م رجبــــ منصور7943|6
36o4o5|يم نوعيتـــ بــــنه|مينتـــ محمد عطيتـــ |حمد |بــــر|
45o|o4ر شفيق سعد علوم ري|ضتـــ طنط|م|ريو م|
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حقوق |لمنصورهريج صبــــرى عبــــد|لحن|ن |لبــــر |لدسو 645256
5|877o طبــــ ع شمسس|رتـــ بــــسيو ف|روق محمد خ
7oo6|4ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لق|در |لسيد ع
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم |س|م |لدين عج |حمد مصط 423573
4234o4 يم عفي د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء عبــــد |لع| |بــــر|
5o4|63علوم |ل|سكندريهمن|ر ع|طف جل|ل عبــــد |لرحمن
34|o52طبــــ بــــيطرى بــــنه|خ|لد |حمد فتـــ حسن فوده

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــه محمد رجبــــ |لسيد87722
يم عبــــد|لبــــ|6|738 طبــــ |لفيومعبــــد|لرحمن حس |بــــر|

طبــــ بــــيطرى |سيوط ل|ء كم|ل ك|مل ه|شم|85|885
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمدحتـــ عبــــد|لعزيز ف|وي |لسم|ن ع 863449
5|8924| طبــــ ع شمسيتـــ محمد خليل محمد |للم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد رض| محمد |لمرشدى محمد|696899
يم28488| ه ممدوح ع |بــــر| وف|تـــن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد س| فؤ|د محمد |لسيد|36947|
|د|بــــ طنط|عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــ |89|246
258o5o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد كرم ف|روق |حمد
ف مسعد ف|كيوس537||9 زر|عه سوه|جم | |
ديبــــ493376 د|بــــ دمنهور|محمد سعيد معوض 
89oo|o تـــج|ره |سيوطند عبــــد|لرحمن بــــر حسن
759o||زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد |نور محمد
وف|تـــع عبــــد|لحميد ع عبــــد|لحميد526762 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
(شعبــــتـــ نظم)لع| لعلوم |لكمبــــيوتـــر وتـــكنولو | |إلد|رتـــ سوه|ج |وليد صل|ح محمد |حمد7|8487
4|4|3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــه رفعتـــ محمد |بــــو|لعزم بــــعلط
4o6485يم |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|من|ر حمد|ن عبــــد | |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|بــــه عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمقصود ع حسن442978
4o8548د|بــــ طنط|عبــــ |حمد عبــــد |لق|در |سم|عيل |لشيخ|
8o5932|معهد ف ص بــــ سويفحمد مجدي |نور ق|سم
د|بــــ |سيوط|محمد شح|تـــه فتـــ ن 892997
حقوق ع شمسين|س معتـــز حسن ن|صف|||56|3
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسلم|ن محمد سليم|ن ص|لح845867
تـــج|ره كفر |لشيخمعتـــز |بــــوخليل |بــــوخليل |لعزبــــ محمد675289
6|67o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمنه | نجيبــــ محمد شط
8o473oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |من|ر سيد عبــــد|لسميع عبــــد|لعزيز
5o9655| |زر|عه دمنهورعرفتـــ |لسيد حل عبــــد |للطيف عط
د|بــــ حلو|ن|يه محمد عبــــد| يوسف|6|2239
يم|3||336 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ خ|لد فوزى |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمصط ط|رق محمد عبــــد |لسل|م زه6588|2
9o9929|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يم|ن صفوتـــ حسن محمود
4994o5حقوق طنط|ندى عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو
5o3389|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن مو |حمد محمد زكري
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|297o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف مجدى وليم جورج
63oo45|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم ط|رق حس عبــــد |لمقصود

د|ر |لعلوم |لفيومك|مل مصط ك|مل عبــــد|لغف|ر35575
ر|ن|497947 ر|ن رزق |لسيد ز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء ز
7o7637| ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسم|ء |حمد ن | |لمتـــو
354o36|تـــج|ره بــــنه|يتـــ رض| ع |لسيد |بــــون|بــــتـــ
|52o74ره|نور|ن محمد محمود عبــــد |لرحمن د|بــــ |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نور محمد |حمد كم|ل |لدين45626|
637o64| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمينه |لحسي |حمد ع ك.تـــ. ف للبــــ
6|o25o| د|بــــ |لمنصوره|مل |حمد |لدسو |بــــوع|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ه|جر سم محمد عبــــد |لخ|لق عفي 263724
6o|227 ك يم |ل زر|عه طنط|ن محمد |سم|عيل |بــــر|
7o4o33معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يمن ف|رس |لغز| عبــــد |لسل|م ستـــو
يم بــــدوى685379 ندستـــ |سيوطحمد |لسعيد |لسعيد |بــــر|
357o86ف محمد |بــــو زيد ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــل|ل | معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيددين| مصط سعد عبــــد |لحميد طنط763225

832o7يم علوم بــــ سويفخلود |يه|بــــ محمد |بــــر|
3557oo|كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــ|ء محمد محمد |لوكيل
8o|47||ش|م |سم|عيل ح|مد طبــــ |سيوطروي 
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفيوسف |حمد محمد |حمد |لمعجبــــ| 642582
د|بــــ دمنهور|منتـــ | محمود |حمد زويل7|4972
7o5|o2ز|ع طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره محمد |حمد |حمد 
معهد ف ص بــــ سويفنتـــص|ر عيد جمعه يس |8|8567

6o7|5|د|بــــ بــــ سويف|يم|ن رجبــــ عبــــد |لسل|م درويش
تـــج|ره طنط|حمد محمد محمود |بــــوغ|لمه|473||4
6o5829|صيدله |لمنصورهلسيد محمد |لسيد سعد
يم |حمد محمد9|2|64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقند| عبــــد|لمنعم |بــــر|
5o6288زر|عه |ل|سكندريهبــــر|ر صبــــ عبــــد |لعظيم مو |حمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ربــــيع سليم|ن |لغول254666
43|8o2|يف تـــج|ره طنط|نس سعيد عبــــد|لعزيز |ل
89o49||ندستـــ |سيوط حمد قنديل سعد محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد ك|مل عبــــ|س حسن|274354
يم درويش|52599 د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د ط|رق منصور |بــــر|
معهد ف ص |سيوط  سم|ء خليل ع خليل||8|5|9
6o9326ندستـــ |لمنصورهيوسف |لمن عوض | بــــوبــــو
525o36علوم ري|ضتـــ طنط|محمد محمد |لسيد سل|متـــ
68432oمعهد ف ص |لمنصورهمريم سم عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد محمد |لعق|د محمد635|43
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سمر من |حمد محمد|35486
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمستـــ ي| جمعه محمد عبــــد |لنعيم|52732
32o536تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد خ|لد محمد |لسيد مو
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حقوق سوه|جعبــــد| نشأتـــ محمد حسن  894955
ى عبــــد|لسميع عمر247378 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممصط ي
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر محمد عبــــد |لستـــ|ر |بــــو |لحمد |92|447
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور محمد |سم|عيل عبــــد |لكريم56372|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|صهيبــــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحيم68|346
تـــج|ره ع شمسحمد محمود عبــــد|لنبــــى سيد|347588
صيدله |ل|سكندريهه| | جل|ل |حمد محمود |لريس425284
ر محمود |حمد |حمد |لجز|27586| رهن م| تـــج|ره |لق|

ندستـــ |لفيوميوسف خ|لد ع |لسيد42||7
9o8o87 د|بــــ سوه|ج|ع |ء |حمد ه|شم |حمد

4274o|ندستـــ ع شمسحمد عبــــد | منصور عبــــد |للطيف
6o7924يم |لمنتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــغ|ده محمد |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|عمر يوسف عبــــده |سم|عيل7|34|
6o288|| ندستـــ |سيوطمصط |حمد محمد عطيه ج|د
وف|تـــ |ر خ|لد ي سيد |لجندى323285 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
زر|عه |سيوطحس|م ممدوح ح|مد محمد 887763
تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن فؤ|د محمد |بــــو |لعل| |حمد ش7|4822
77o896صيدله حلو|نوس|م حمدى عبــــد |لمجيد عبــــ|س قوره
يم |لف |592|25 يم ظريف |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد تـــوفيق طه شح|تـــه|438|26
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|تـــ مصط |م منصور|252336
22o9o7رهدير جم|ل عبــــد|لمجيد عبــــد|لجو|د تـــج|ره |لق|
26o486نوعيتـــ |شمونحن|ن منصور رمض|ن منصور
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد صل|ح |لدين ع|رف خليل |لشعر766824 معهد ع| 
صيدلتـــ بــــورسعيدعو|طف صبــــرى فه محمد عطيه77|766
تـــج|ره طنط|محمد مصط محمد عبــــد |لقوى فتـــح 427554
حقوق ع شمسرضوى حمدى عبــــد|لحكيم شعر|وى|923|3
26799oطبــــ بــــنه|مهند رشدى ف|يز محفوظ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم|ريون| عم|د ونيس قلدس849958
7636o3|يم بــــيص|ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديه ن |ر |لسعيد |بــــر|
عل|ج طبــــي قن|محمود حس ع |حمد843624

رهحمد |حمد عطيه محمد|9946| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|2o|57 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيه|ن عص|م |لدين محمد شكرى عبــــد
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدع|ء ي| فؤ|د محمد43|335
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمود مصط بــــخيتـــ مهر|ن|758288
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد محجوبــــ محمد عبــــد|لر| 835664
تـــج|ره طنط|رو|ن محمد |حمد رمض|ن غنيم498543
صيدلتـــ |لم |م|دل ر|فتـــ |سحق سل|مه868|82
7o8353|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــل|ء محمد جمعه محمد
4oo363تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع محمد فريد
صيدله حلو|نحبــــيبــــه منصور محمد مصط 7888|2
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4o7385يم د|بــــ كفر |لشيخ|دير |لسيد ص|لح |لسيد |بــــر|
835o29|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء |حمد ع محمود
علوم |سو|نزينبــــ مبــــ|رك ع محمود833959
يم تـــوفيق |لحس|686548 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد مجدى |بــــر|
69o|4oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل محمد ع
يم عبــــيد ع |825455 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء |بــــر|
ندي8|3436 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن ط|رق |حمد عبــــد|لمجيد 
6|o398ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد|لخ|لق |لسيد |لغني

2254oد|بــــ حلو|ن|محمد |س|مه محمد |حمد
477o39زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد ه|شم محمد خليل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد|لرحمن محمد بــــيو |لسيد |حمد634745
زر|عه |لم |ه|له مه|ود ص|بــــر سلم|ن873|82
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد سعد عبــــ|س |حمد|238|7
|د|بــــ طنط|ي|سم أحمد حس حنيش2929|4
6o6223ف عبــــد |لحميد عبــــد |لنعيم سعيد بــــ |محمد أ لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
8o6437نوعيتـــ موسيقيه |لم |م|رتـــ | ش|كر فوزي فهيم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد رمض|ن محمد عفي 332445

يف محمود عبــــد |لفتـــ|ح|8|43 همصط  نوعيتـــ ج
|4|8o8رتـــ عل|ء |لسيد محمد |لطنط|وي عبــــ|س تـــمريض |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لفتـــ|ح3|227|
8259o2علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىس|ره حربــــي حسن خليل
693o54حه وفن|دق |لمنصورتـــكريمه |حمد محمود محمد |لشح|تـــ| 
7o4334د|بــــ |لزق|زيق|رضوى عبــــده محمد |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوف|ء ع|شور محمد محمود حرد|ن489443
|6oo67تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد|لدين قطبــــ محمد
787o9||حقوق |لزق|زيقسم|ء مصط محمد عبــــد |لق|در
تـــج|ره بــــ سويفتـــريف | عم|د وديع ي 5355|8
تـــج|ره |سيوطمن|ر جم|ل عبــــد|لحكيم حس|ن  883428
85o96|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدشيم|ء ن |حمد سيد
6o3574|علوم |لمنصوره|ء ع عبــــد |لجليل محمد
يم عبــــد |لمقصود عطيه629423 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعل| ه|دي |بــــر|
52627oندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد سعد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحيم
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود عص|م محمود محمود خليفه685424
26||3oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــلي عبــــد|لحميد محمد مبــــ|رك
د|بــــ كفر |لشيخ|مرو|ن محمد رمض|ن سليم|ن487486

ري ج|بــــ |65369 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسمر عطيتـــ ز
ى|77464 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رضوى محمد عبــــد |لحميد محمد |لسيد بــــح
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن رض| فتـــ ع دي|بــــ|9733|5
4|8o8oيم عبــــد د|بــــ |سيوط|كريم |لسيد محمد عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن |حمد عبــــد |لر|زق محمد قطبــــ496463
لسن ع شمس|سمر شبــــل عبــــد|لسل|م عمر|ل |د4379|4
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رهندى خ|لد محمد عبــــد |لمؤمن26352| صيدله |لق|
ندستـــ حلو|نمحمد |لسيد عطيتـــ مرج|ن فرج545746
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقبــــسنتـــ |حمد محمود |حمد |بــــو |لعل|632374
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | ي| |حمد عبــــد |لعزيز كشك9|6758
يل ج |لزق|زيقم|يسه تـــوفيق عبــــد |لسل|م محمد محمود778856 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد| ط|رق سعيد شح|تـــه334679
85o843كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ره |حمد محمود عمر
تـــج|ره سوه|جنريم عز |لدين عبــــد |للطيف محمد عوف38424|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخند| خ|لد تـــوفيق محمد432898
489|o3يم |لجندى تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفيبــــى ع|دل |لجندى |بــــر|
33o82o|د|بــــ بــــنه|يم|ن عبــــد|لبــــ| محمد عبــــد|لوه|بــــ|
يبــــتـــ22363| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى ن| كم|ل 

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسويد| ممدوح عبــــ|س ح|فظ35364
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه س| |حمد |لجز|ر|256985

5o862| م عمر عبــــد |لسل|م ج|د |لمو كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين مجدى عبــــده محمد صو||2537|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمروه |س|مه محمد |بــــوبــــكر844423
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره سم شعبــــ|ن عبــــد |لحميد محمد679972
62|77oندستـــ د |طمحمد |حمد محمود |حمد شلبــــي
ديبــــ|96|259 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| وجيه عبــــد|لنبــــى 
|د|بــــ بــــنه|سمر محمد محمد |حمد شكري338425
698o76|يل ج |لزق|زيقسم|ء من |حمد |لسعيد |بــــو |لعط كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |لزق|زيقنور|ن |يه|بــــ بــــيو عبــــد | |م|م||6397
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدى مسلم |لسيد عي356844
ف عبــــد |لمجيد عبــــد|لمجيد||7837 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعزه |
حقوق |لزق|زيقس|ره عبــــد |لرحمن سعد عبــــد |لرحمن753593
764|2o|تـــج|ره بــــور سعيدرول| |حمد محمد عبــــد |لسل|م شط
|3o633تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ء نبــــيل ميخ|ئيل شح|تـــه
429o73|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يم|ن مصط محمد بــــسيو سهيل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــغريد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |878|63
887|o7 علوم |سيوطملكه وليم فؤ|د رزق
يم يوسف6|6424 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عل|ء |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــخ|لد عبــــد|للطيف عبــــد|لفتـــ|ح خليل5|2562
43889oطبــــ كفر |لشيخمحمد مصط عيد |لسيد ع سمرتـــ
43473o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|سم عل|ء|لدين عوض | |ل
43o|69تـــج|ره طنط|ندى حسن محمود بــــسيو د|ود
9|3o78 حقوق سوه|جرفيع ف|روق زيد|ن |بــــوزيد
ندستـــ |لم |و|ئل رمض|ن حسن شح|تـــه855435
|238o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه محمود |حمد يوسف
63393o|ح|ن طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد |يمن محمد سعيد محمد 
حقوق |لمنصورهعمر حس|م |لدين عمر |بــــو |لنور56326|
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5o7274صيدله |ل|سكندريهد | جم|ل |بــــوضيف حسن |سم|عيل
69554oعلوم |لمنصورهمن|ر سيد محمد عوض |بــــو |لسعود
248|o9|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن ن| ع|دل رض
24oo73|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م س|لم عبــــ|س حس طلبــــه
7oo7o8|د|بــــ |لزق|زيق|س|مه ه| ن |لدين |حمد عطيتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهع|يده حسن محمد فه |ل|سن|وي85|755
ى رجبــــ35593| ره|ي|ر| محمد ي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |لسويسمحمد ع|دل |جمع|ن عبــــد |لعزيز عطيه766956
2|6o43|حه وفن|دق |لفيوم | حمدى عبــــد|لتـــو|بــــ صبــــ| 
6|oo7|معهد ف تـــمريض طنط| بــــ|سم |لسعيد عبــــد|لجو|د |دريس
24226oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى محمود ك|مل ق|سم ع|مر
53o439| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمتـــ عبــــد |لعزيز حسن عبــــد |لعزيز

737ooتـــمريض |لفيوم محمد سيد بــــديوى عبــــد|لجيد
نوعيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ يوسف حل عبــــد|لمطلبــــ يح 6962|4

يم عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد84535 صيدله بــــ سويفع |ء |بــــر|
434oo3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــفيده محمد عبــــد |لعزيز يمن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم ص|بــــر عبــــد| بــــيو244888
46o|48ش|م محمد محمد حيدق |لسن |لم |مه| 
|3773oرهكل|رك ميخ|ئيل شنوده سمع|ن ندستـــ |لق|
77868o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد حسن عبــــد |لسميع محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسمله ي| |لسيد عبــــ|س364|78
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر| محمد رفعتـــ مصط 35|9|3
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنورس نبــــيل نزل|وي ري|ض6935|8
6o6|o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط عبــــد |لسل|م مصط عبــــد |لسل
8o6|36|يم حقوق بــــ سويف|ء ع|طف عبــــ|س |بــــر|
يف سيد حس 324292 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ن|در 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |س|مه ع حسن شلبــــى|676864
269o28|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه عبــــد|لق|در عبــــد|لغف|ر مرزوق

239|6| رهي|تـــ ي| عبــــد |لغ بــــيو د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدله طنط|يه |كرم نبــــيه ع|مر|264253
يم محمد9|7886 حقوق |لمنصورهبــــه | محمد |سم|عيل |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|لسيد محمد محمد سيد أحمد حربــــ|785856
تـــج|ره طنط|حمد ع|دل محمود |لسيد بــــدوي|449266
4o32o3 نده |حمد محمود محمد ع |لف تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــش|

|72o6|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد |حمد محمد شهود
ف محمد عم|ره775775 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
2|38o5تـــج|ره بــــنه|خ|لد و|ئل محمد متـــو
89o353 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفم|يكل ميل|د بــــش|ى بــــخيتـــ
ف عبــــد|لرحمن عبــــد|24|355 ندستـــ شبــــر| بــــنه|دير |
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه | محمد |لسيد محمد |لص|دق625628

|4o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمهر|ئيل جورج شفيق حبــــيبــــ
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4878o|د|بــــ |ل|سكندريه|ع |س|مه ع عمر جنيدى
88oo82|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويس حمد يونس محمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء |لمو| |لمو| عثــــم|ن |لقصبــــى|67984
255o|8تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم |حمد عبــــد|لعزيز |لغول 
ر حس|ن ك|مل6999|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |غ|ده م|
49o397 د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | ط|رق محمد عبــــده |سم|عيل
684o69يم عبــــده يم ح|مد محمد |بــــر| تـــج|ره |سيوطمحمد |بــــر|
ندستـــ |لم |حمد ي| محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لجندى524583

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد ي| زكري| |سحق72962
يم عبــــد|لحليم محمود|24|245 رهيم|ن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |سو|نمحمد مصط محمد سيد2|8483
ف زغلول محمد سيد|2472|3 كليتـــ |أللسن ج أسو|نيتـــ |
معهد ف ص |سم|عيليهر|عوثــــ ف|يز زي|ده يوسف8|7576
ش|ن269855 طبــــ حلو|نعمر فتـــ يوسف |لملي |لد
86o382معهد ف ص بــــ سويفبــــسمه ق|يد فصيح |بــــو|لحسن
حقوق ع شمسسيف |لدين و|ئل زكري| عبــــد |لمعبــــود فرج6687|2
ره|خ|لد ف|روق خليفتـــ محمد54645| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد ح|تـــم عبــــد|لحميد دي|بــــ75|265
44o9o7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد طلحتـــ

رهمحمود حسن يوسف محمد95|29 علوم |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقم محمد |لبــــ|ز عبــــد |لحميد منصور|79|78
49348oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد عيد محمد سلط|ن
طبــــ حلو|نر| | حمدى صبــــرى ع ع عيد357469
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء محمد عبــــد |لرحيم |حمد |لدسو 678728
6o6788 ندستـــ |لمنصورهمحمود رمض|ن محمد عبــــد |لح|فظ عبــــد
رى3|37|6 ل|ل |لجو |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|كريم ي| نبــــيل 
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــلميس محمود |لسيد |حمد ع|رف4|6765
وف|تـــمصط سعيد |لسيد |لسبــــ|7|29|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
568o8لس نبــــيل حل سليم|ن د|بــــ بــــ سويف|ك

د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سم عبــــد |لحميد محمود حسن|446253
7o|684علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم| محمد |حمد صبــــرى محمد |حمد
5o7368ور علوم |ل|سكندريهمن|ر عبــــده |م|م عبــــده 
82|9o9لس غبــــري|ل حكيم غبــــري|ل نوعيتـــ |لم |ك
5o7986يم |لسيد محمد علوم طنط|رو|ن محمد إبــــر|
ندستـــ ع شمسيم|ن محمد |حمد محمد ك|مل|7|2|22
يف عبــــد|لفتـــ|ح ز|يد258946 صيدله طنط|عبــــد|لفتـــ|ح 
48o896تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم جرجس س| عبــــد |لمسيح
8o|28|يم طبــــ |سيوطه|يدي كم|ل مصط |بــــر|
5o9354 تـــربــــيتـــ دمنهوربــــ| سعد |لبــــ| حسن خ
335|o|د|بــــ ع شمس|نسمتـــ رجبــــ صبــــ غمرى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه س| قطبــــ |لزرق| |24872
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يم عبــــد |لعزيز89|43 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط محمود |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن سعيد عبــــد |لرسول محمد ص|33|475
معهد ف تـــمريض |سيوط ه|جر وحيد محمد ع 893558
48474o|م سم منصور محمد |لسيد د|بــــ دمنهور|د
5o433oتـــج|ره |ل|سكندريهوق |سم|عيل عبــــد |لق|در |سم|عيل
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد| درويش محمد328874
معهد ف ص |سيوطم|رين| س| خلف لويس 892588
5o992oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهزي|د عص|م عبــــد |لجيد ع زيد
27o4o8معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود مصط محمود محمد |لمتـــو
6969|o|معهد ف ص |لمنصورهحمد عص|م |بــــو |لطيبــــ محمد
|د|بــــ بــــنه|وف|ء محمد معروف متـــو عفي 329685

79o83|ره|حمد حسن سعد محمد د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |لم |محمد ي| زكري| محمد859433
638o8oلدين |م |حمد|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود ن
يم |لحتـــجه258929 يم عصمتـــ محمد |بــــر| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــر|
ش|م مصط ع9839|2 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــه|يدى 
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء رمض|ن محمد |حمد|9||754
77o868تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى محمد حسن محمد عبــــدربــــه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيف ط|رق عبــــدتـــ محمد غط|س|47799
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |س|مه حسن عوض |لمن 686523
6o||76تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسيو محمد بــــسيو غريبــــ سند
د|بــــ |لزق|زيق||ء صبــــرى ص|بــــر سعد |لدين||62666
273o32تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديريم محمد |حمد حسن
يم محمود3776|5 طبــــ حلو|نعبــــد | صل|ح سعد |بــــر|
حقوق |لمنصورهم خ|لد |لسيد محمد عي5|6883
تـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد عبــــد |لرحيم محمد||7729
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر |حمد محمد |لسيد ع63689

694oo8ل|ل ن يم  زر|عه |لمنصورهمحمد |لبــــسيو |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمع|ذ |س|مه محمود |لسيد محمد عيسوى2|7754
ره|سم|ء لط |حمد يوسف|24|222 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|635695 د|بــــ |لزق|زيق|يه سعيد محمد عبــــد |لمنصف مج|
رهمر|م |يمن محمد عبــــد |لبــــ| ع8395|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
837oo6عل|ج طبــــي قن|شيم|ء عبــــ|دي عط| حسن
4o|o|6تـــج|ره طنط|عبــــد |ل وحيد معتـــمد محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشه|بــــ س|مح أحمد خميس|63859
4o||o4تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | |لسعيد زيد|ن محمود
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد |لسيد |لسيد عمرو جمعتـــ|85|624
7o2662لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر||ء رجبــــ محمد ز محمد |لدمرد|ش

5|o79|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد |بــــو|لحسن طه عمر
تـــربــــيتـــ |لم |رو|ن فتـــ ك|مل محمد6759|8

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفحمد رجبــــ محمد |م |57873
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حقوق |لزق|زيقند ع|دل محمود سليم532|78
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|زن يوسف درويش حس|ن 38343

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــ محمد عيد |سم|عيل3|2555
رتـــ|حن|ن جم|ل س|لم |بــــو مسلم عيد266392 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o6455| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م| محمود |لسيد محمود ع
9o|293 تـــربــــيتـــ سوه|جيوسف ن|جح يوسف فرنسيس

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود رمض|ن محمود فرج46736
تـــربــــيتـــ |لمنصورهلي ثــــروتـــ محمد خ|لد عر|بــــى698759
ندستـــ ع شمسمحمود ن|صف محمد ع47937|
|3|o35ر علوم ري|ضتـــ حلو|نيف ي عبــــد |له|دى محمد |لط|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سندس مو عبــــد|لكريم عبــــد | مو|28|27
يم بــــريك629498 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لر حمن مسلم عبــــد|لل| |بــــر|
وف|حمد محمد محمود |لسيد|359332 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
علوم |لزق|زيقس|مه محمد عط| | محمد عط| |637285
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمود طه محمود ع حش|د438899

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــه شعبــــ|ن ز سليم|ن59553
رهه|جر كم|ل محمد محمود |لجم|ل242274 زر|عه |لق|
5o5983طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهع حسن ع محمد محمود
ه|ن محمد ح|مد عبــــد |لتـــو|بــــ رجبــــ|44437  |حه وفن|دق |ل|سكندريهم
4o7829ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|لم محمد س|لم محمد رشو|ن
476o5|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه عل|ء ف|روق ع حسن
يم حم|دتـــ766|6| فنون جميله عم|ره ج حلو|نعمر |حمد حسن |بــــر|
ى436249 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسن|در |لسيد |لسيد محمد |لح
629o33|يم تـــ محمود عبــــد |لد|يم |بــــر| قتـــص|د م حلو|ن|م
7o8934يم |لسيد عبــــد |لرحمن معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |بــــر|
9|o797 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جيح خ|لد عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن ع| 
|32o27رهمريم حس سليم سلم|ن تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|كوثــــر محمد ر|شد محمد سمره697777
7o2||oيم عقل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو محمد |له|دى |بــــر|
44o|98تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخي|سم سل|مه محمد مصبــــ|ح
6o6466طبــــ |لمنصورهمع|ذ محمد محمد |لزغبــــى حموده
معهد ف ص بــــنه|يم|ن مصط سعيد |بــــو شنبــــ|252828
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسليم|ن محمد سليم|ن عبــــد|لعظيم عي 34|634
علوم |ل|سكندريهفتـــ صبــــري عبــــد|لمع محمد3398|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |سم|عيل محمد يوسف367|2|
ره|عمر خ|لد محمدى عبــــد |لو|حد22522 د|بــــ |لق|

حقوق ع شمسخ|لد رفعتـــ محمد رش|د عبــــد|لرحمن عل3646|2
يم |حمد222365 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسميه خ|لد |بــــر
6983|oعلوم ري|ضتـــ |سيوطبــــثــــينه محمد ز محمد فرج
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|ء فوزى فتـــ خ عثــــم|ن624285
88296oيم كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطي|سم ي كم|ل |بــــر|
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حقوق طنط|محمد عبــــد|لمنصف إسم|عيل  محمد أبــــوإسم258||5
23958oف محمد عبــــد |للطيف محمد تـــربــــيتـــ ع شمسمنه | |
ر|282253 ف فتـــ جو حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |
5o343|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهول|ء محمد عبــــد | عبــــد |لجو|د |لضمر
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمود |ألنور ع عطيه|94||78
ي2|4978 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر |حمد |لسيد |لم
4756o6تـــج|ره دمنهورسل رض| |لسيد محمد بــــخيتـــ
8o4746نوعيتـــ |لم |نيف وديع يون|ن غط|س
684o83| د|بــــ |لمنصوره|محمد مصط معوض محمد مصط

5682oتـــج|ره بــــ سويفمحمد صل|ح محمد يوسف
92|o88 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد خل|ف ع| 
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــخ|لد جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن752392
ى783369 يم |لح يم محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |بــــر|
7658o5 ف مصط مصط |لحن تـــج|ره بــــور سعيدمن|ر |
6o7324|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن طلعتـــ |لسيد سعف|ن
26o5|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر |يمن محمد |حمد
يم|867527 ه |لسيد |حمد |بــــر| |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|م
يم عم639999 يم |بــــر| طبــــ ع شمسم| ق ع |بــــر|
24o||o|رهعمر خ|لد عبــــد|للطيف محمد |لجبــــل طبــــ |لق|
827o48 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــد| محمد عطيه مصط
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد محمد عبــــد |لع|ل |حمد|96|695
يم عبــــد |لمو|69475 ف |بــــر| ره/ري|ضتـــوق | إعل|م |لق|
68596oيم جبــــر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |يمن حسن عبــــد |لعزيز |بــــر|
6oo57||علوم ج|معتـــ د |طفتـــ مجدى محمد |بــــو |لوف| |بــــر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد ع|طف محمد عبــــد|لغف|ر زي|3848|6
75|2ooمعهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسيوسف محمود سيد عطيه محمد
تـــج|ره |سيوطعدوى رمض|ن عدوى حسن242777

ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسسيف ي| محمد حل محمد |حمد||59|
6285o3د|بــــ |لزق|زيق|مه |ر عبــــد | خليل خليل محمد
ديتـــ حسن483477 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأسم|ء ع صديق 
36|o23حقوق بــــنه|محمد جميل محمود |حمد
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحكيم767422
تـــج|ره |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لسميع |لبــــي |بــــو 688772
8oo3||وف|تـــش|دي جوزيف ري|ض عزيز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8|4o8|يم |د|بــــ |لم |بــــل|ل محمد شلق| |بــــر|
زر|عه |لمنصورهه|جر عبــــد |لحليم محمد |لسيد698242
علوم حلو|ننوره|ن ممدوح فريد عبــــد |لعزيز6|9|3|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو عص|م محمد غنيم93|767

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء جنيدى تـــم|م جنيدى|59994
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــجه|د فرج بــــدير  عرف|تـــ غيثــــ|596|7
تـــج|ره بــــور سعيدمنتـــ | سم فرج فرج |لد| 623945
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8o27o5| يم ز معهد ف ص بــــ سويفمجد يوسف |بــــر|
6o36||تـــربــــيتـــ طفوله طنط|عزه ع |حمد |لمعد|وى غ|نم
6o598|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد حل محمد |بــــ|ظه
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود رض| عبــــد|لستـــ|ر يوسف|26488
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمل |لسيد محمود منصور|272738
8|48ooد|بــــ |لم |ه|جر ع جم|ل سعودي|
6267o9لدين يوسف| يل ج |لزق|زيقع |ء مغ|زى ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم محمد786879 د|بــــ |لزق|زيق|خلود عبــــد |للطيف |بــــر|
68|o25 د|بــــ |لمنصوره|محمد م|جد رزق |بــــو |لعن

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن رجبــــ مبــــروك83993
26572oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط ع|دل سيد نص|ر
44|5ooتـــمريض كفر |لشيخمروتـــ كم|ل فتـــ ع حج|زى
42432oف منصور |حمد ش|مه طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمهند |
|2o676ره|م | بــــدر سم ج|د |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهص|بــــرين |حمد محمد عبــــد |لنبــــى8587|4
تـــمريض أسو|نريه|م محمد ح|مد محمد847968
7o5822|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م محمد محمد شعبــــ|ن |لسيد
معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم تـــسويق و|د|رتـــ |عم|لروجيه وجيه مكرم ش|كر8|34|3
628899| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد |حمد |لسيد ع
346o2|ود تـــربــــيتـــ ع شمسنور| خ|لد محروس شعرو|ى فر
922o43 لس جم|ل جرجس قلدس معهد ف ص سوه|جك
69o466طبــــ |لمنصورهرفعتـــ عبــــده رفعتـــ ع محمد
24||o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد|لرحمن محمد محمود محمد مبــــروك
5o3o53 زر|عه |ل|سكندريهنور رمض|ن شعبــــ|ن |حمد |لمل
ر|ن698223 علوم |لمنصورهنه|ل رض| محمد ز
يم محمد مرو|ن|7|2644 معهد ف تـــمريض بــــنه| يم|ن مجدى |بــــر|
9o3793 ر محمد سليم طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمه| م|
د|بــــ حلو|ن|ه|جر عص|م عبــــد|لحليم |لسيد322957
7o2957لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مل عنتـــر عبــــد |لخ|لق عبــــد |لر|زق |لمهر
صيدله ع شمسوق عبــــد|لرءوف سليم|ن ش| 355652
معهد ف ص |سيوطشيم|ء رفعتـــ سل|مه ع 888835
784o58|حقوق |لزق|زيقسل|م محمد وصي |لسيد  |تـــى
د|بــــ ع شمس|يتـــ مختـــ|ر |حمد محمود عبــــد|لعزيز|342628
ف صبــــ مصط رد|د769586 ه | معهد ف ص |سم|عيليهسم
6o88o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|جيه|ن خ|لد فرج منصور
4239|oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم محمد فتـــ محمد خليفه

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ء محمد عبــــد |لمجيد مهد |523|6
8588o5ين محمد فتـــ |حمد  |حتـــ وفن|دق |لم |ش
||985o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم و|صف عي شنودتـــ
48o3o5يم محمد |حمد يم محمد |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
25|o55|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مجد محمد |لسيد |لقز|ز
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4798o5تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو |يمن ف|روق غنيم سوكه
4oo87oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد ع محمود مخلوف |لدقله

تـــربــــيتـــ |لفيومسل|م محمود جودتـــ قر جوده|65723
نوعيتـــ بــــنه|ه|دى عل|ء حمدى درويش2|2652
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر عبــــد | عبــــد |لرؤف رزق غنيم34|776
8o328o| يم حسن محمد ع لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــر|
وف|تـــزي|د محمد عل|ء |لدين |حمد ع خ 2557|2 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
|48424| ره|م| فتـــ |لسعدى ع د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد ه| زكري| عبــــد |لمطلبــــ47||3|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيه حربــــي عبــــد|لمريد عبــــد|لل|ه|829529
يم848|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنديم ع|دل سم محمد |بــــر|
92292o|تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــ|نوبــــ ن|دى ع| مر ج|د
77565o|يم محمد رجبــــ محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــر|
8772|o  د|بــــ |سيوط|سل عوض محمد مصط
5o6439يم عبــــد |لمطلبــــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنشوى |يمن |بــــر|
حقوق بــــورسعيديوسف محمود |لسيد محمود |حمد764572
زر|عه كفر |لشيخفردوس ع منصور محمود شيحه959|44
ى بــــطرس326387 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنيف ر|فتـــ بــــ
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|يوسف |حمد محمد |حمد62779|
ندستـــ أسو|نمحمد غريبــــ محمود حسن|84369
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسه|م عبــــد |لرحمن |سم|عيل عبــــد |لجو||7594
صيدله |ل|سكندريهسل و|ئل حس سيد عمر478334
9|o672 تـــج|ره سوه|جم | ميشيل لبــــيبــــ |سكندر

تـــربــــيتـــ حلو|نمريم محمد محروس محمد محمد44857
89o937 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء |سعد حسن رزق

رهف|طمه |حمد فه قر 88|48 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد محمد عبــــد|لبــــص عبــــد|لحميد|333572
683o8|| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء رض| عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد
4|365o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمود عبــــد|لبــــ|سط مبــــروك ش
ه سليم|ن ع سليم|ن |لكيل| |247965 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
345|7oطبــــ بــــيطرى بــــنه|تـــس|بــــيح خ|لد فؤ|د عيسوى |لنقيش
5o57o7| تـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد| خ|لد عبــــد|لستـــ|ر محمدين

يم52394 د|بــــ بــــ سويف|دين| عبــــد |لحميد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود ج|بــــر صبــــ حسن |لشعر|وى|26346
تـــربــــيتـــ |لم |مريم ه| متـــي ميخ|ئيل28|858
7542o7تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|جر عل|ء |لدين محمد رشدى
علوم |سيوطسم| رمض|ن بــــكر ص|بــــر 882665
264o32د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رن| بــــس|م محمد |لسيد |لبــــدوى |لعلي
تـــمريض ع شمس نوره|ن حسبــــ | عبــــد|لعزيز |حمد326378
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |نور عبــــد|لعظيم عو|د أبــــوجبــــه928|26

88o97د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ي|سم محسن عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــوبــــكر
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طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيوسف محمد مو |لسيد |ل|ط 442349
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمعتـــز محمد شو |ل|م|م269757
8o2||oيم يم |سحق |بــــر| لس |بــــر| تـــج|ره |سيوطك
زر|عه |سيوطمحمد ن|دى عبــــد|لل|ه عثــــم|ن  884294
78323oندستـــ |لفيوممحمد محمد |سم|عيل كريم
يم عبــــد|لحق228784 رهرضوى |يمن |بــــر| تـــج|ره |لق|
3337o2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميمن محمد فتـــ بــــدوى
|47229| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ع عبــــد |لش| محمد ع
6o84o3معهد ف ص طنط|ض رض| عبــــد |لحميد |لبــــيو
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــي|سم محسن مصط عبــــيد فرج489769
ف حسن رش|د عبــــد|لق|626325 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منه | |
6837o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد
علوم ع شمسحبــــيبــــه جم|ل عبــــد |لرحيم |م |3877|
طبــــ طنط|ل |ء محمد شندى عي434868
يم|86463 يم شح|تـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينجوي |بــــر|
694oo5طبــــ |لمنصورهمحمد |حمد نجيبــــ غبــــور
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م| |ر خ|لد سليم|ن س| حسن ر3743|2
8425o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد ع عبــــد| ع
ره|خلود خلف | ربــــيع محمد32686| د|بــــ |لق|
|4|o56تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى مجدى صبــــ ه|رون
4|47o|د|بــــ بــــ سويف|ف|طمه ع سعد |لبــــغد|دي
7|o634تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر محمد |بــــو |لمع| محمد |لبــــلتـــ
7o867o|رتـــ|يم|ن محمود |لمتـــو جمعه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
68843oطبــــ كفر |لشيخنرم |لص|وى قطبــــ عبــــد |لحق
|393o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكرستـــ شو حن| |بــــو |لخ
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد رمض|ن |م ص|لح|778684
ف فوزى ذ65|37| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |
5|4oo8طبــــ |ل|سكندريهأسم|ء محمد خميس محمد ق|سم
88|4o4  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|رتـــ | موريس سوس ش|كر
|54544| تـــج|ره ع شمسس|مه محمد عبــــد |لستـــ|ر مو
64o7o4 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | محمد |لشبــــر|وى محمد محمد عبــــد
847o65|معهد ف ص |سو|نحمد منصور ص|لح بــــدوي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عبــــد |لجليل |لسيد محمد|23||44

29o6| ره|محمد مصط زينهم عبــــد| من د|بــــ |لق|
7645o6يم محمد سعيد ندستـــ بــــور سعيدحس|م محمد |بــــر|
8o9764|يم تـــج|ره بــــ سويفلشيم|ء محمد ج|بــــر محمد |بــــر|
677o27يم |بــــوسعيده تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمع|ذ عزتـــ |بــــر|
7794o8لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مهند حسن عبــــد | |لمسل

ف ح|فظ دسو 8|84| رهه|يدي | علوم |لق|
87962o سيد محمود عبــــد|لمجيد | حقوق |سيوطي
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن رمض|ن عي |ل|بــــي| |252824
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ره|بــــسمله مصط رمض|ن نص|ر75||2 د|بــــ |لق|
76892o|يم ع|بــــد معهد ف ص |سم|عيليهحل|م عز|ره |بــــر|
63o599|بــــه تـــوم ف محمد و لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ي| |
32o76||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ح|زم |لسيد |حمد
يم محمد |لحسي |34828 ي |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى ي
تـــج|ره |سيوطنوره|ن عنتـــر مصط حس 843867
د|بــــ |لزق|زيق|مل ف|رس عبــــد |لغف|ر |لسيد مصط 786266

647o7تـــمريض |لفيوم ند| عزتـــ محمد عل|ق
68692|| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء عيد |لسيد |لمتـــو
787oo||تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف |سم|عيل عبــــد |لح|فظ |سم
77o562ندستـــ |لزق|زيقمحمد عم|د عبــــد | محمد |لهجر
زر|عه |لزق|زيقحمد أس|متـــ أحمد تـــوفيق|627476
454oooندستـــ |لفيوميوسف مختـــ|ر عبــــد|لرج|ل عبــــد|لبــــ|سط مرزه
447|7o يم تـــوفيق حسن يم رمض|ن |بــــر| علوم ري|ضتـــ طنط|بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدزينبــــ ه|شم سيد روحه منصور296|85
نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ حس ف|روق |بــــو حس 7|3397
طبــــ |لزق|زيقه|يدى عم|د ممدوح ز776248
د|بــــ |ل|سكندريه|منه | زكري| عبــــده محمود |لكيل| 539256
حقوق ع شمسبــــ|نوبــــ ن|در نبــــيه ن|ن بــــقطر|334499
صيدلتـــ |سيوطد| | رس |رم|نيوس لوق|888344
7o27||تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــر| | رض| |حمد محمود |للبــــودى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد محمد |بــــوخليل عبــــد |لر|زق|684873
ره|ه|يدى مصط |لسيد ع|يد432732 ثــــ|ر |لق|
5|o|89ف |لسعيد |بــــ|ظتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد |
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد|لرحمن |بــــو|لمع| عبــــد|7|3332
يم639553 يل ج |لزق|زيقعزه عبــــد |لع| |لسيد إبــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد محمد ع |حمد2374|4
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|سل |حمد محمد |لتـــه| |لرف| ع329978
يم حس محمد حج|ج525655 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد|لرحمن |سم|عيل 493||5
87o467 معهد ف ص |سو|ندين| حسن محمد |م
68392oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنجوى |لسيد عبــــد | |لبــــدر|وي
52o257يم شكر تـــمريض دمنهور|ء محمود عبــــد|لونيس |بــــر|
778|46| ندستـــ |لزق|زيقحمد وجدى محمد ع
تـــربــــيتـــ ع شمسمسه ي عبــــد|لعظيم عبــــد|لجو|د233447
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرح|بــــ محمود عبــــد| |لمل|ح269494
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد شح|تـــ بــــربــــري ح|مد|83439
6|o959 ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدعمر عبــــد | عبــــد | |لحس
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنرم مسعد نعيم |ألنور6748|6
يم |لعط 444945 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد جمعتـــ عبــــد |لعزيز إبــــر|
يم خليل758567 حقوق بــــورسعيدمحمود |لسيد |بــــر|
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|2o347|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|بــــي|ن س|مح صبــــ حن
4o2997د|بــــ دمنهور|عمرو محمد عبــــد |لسل|م س|لم

صيدله بــــ سويفدير ط|رق سوي عبــــد|لجو|د52526
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفكريم عص|م ج|بــــر |حمد3|554

طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد عبــــد|لحميد محمد محمد ع عوض376|64
معهد ف ص |لمنصورهي|سم |س|مه |حمد عبــــد |لسل|م سعف|4|696
ره|مه| ثــــروتـــ فؤ|د |حمد شح|تـــه عن|ن238284 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
92|7oo طبــــ |سيوطمرن| من صبــــرى شنوده
6957o7معهد ف تـــمريض |لمنصوره ربــــ|بــــ ي| نبــــيه |لسيد شعبــــ|ن
82o|ooد|بــــ |لم |شيم|ء يوسف مصط محمود|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدير محمد عبــــد |له|دى محمد |لسيد عجوه682435
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــوف|ء خ|لد ع |لجندي7|2567
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع|ئشه محمد سيد حس حسن426486
252o4o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد م |لسطو شديد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد حس عو|د |حمد |لسيد|332778
6o92oo|يم حجر يم |بــــر| يم |بــــر| زر|عه |لمنصورهبــــر|
صيدله |لمنصورهنج|ه |لسعيد عبــــد |لغ |لسيد |ل|ل 693852
6o5798يم يونس محمد علوم |لمنصورهنو|ل |بــــر|
5|586oي محمد عبــــد |لحميد حنوره معهد ف ص |ل|سكندريهد | خ

يم36452 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن جميل عطيه |بــــر|
26795oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|لدين محمد سليم|ن عم|ره
وف|تـــمحمد |يمن فوزى حم|د ج|بــــ |4|27|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ ع شمسمنتـــ | ع|دل حسن عبــــد |لعزيز24637|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|يدى عل|ء|لدين ح|مد ضوى3287|2
7||o7| |ق|وى رف ندستـــ |لمنصورهع محمد |لسيد |ل
ه|7739|5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنيتـــ محمد عبــــد | حبــــل

تـــج|ره بــــ سويفمحمود يح فرج رجبــــ65842
طبــــ طنط|من|ر محمد عبــــد |لسل|م رمض|ن خف9476|5
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد عبــــد|له|دى |بــــو|لمع| عبــــد||44245

3554oيم د|ر |لعلوم |لم |حمد جعفر عبــــد |لمحسن ز |بــــر|
||5o|8تـــج|ره ع شمسم|ري| |لقس يوسف تـــ|درس يوسف
ي47|678 ه ه| رزق |لسيد |لع حقوق |لمنصورهن
842o8|ر محمد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مه| ممدوح |لط|
6|o766يف يم أبــــو  زر|عه |لمنصورهتـــ عبــــد |لرحيم |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومي|سم محمد حسن محمد58646|
48488oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيح محمد مصط محمد عثــــم|ن
د ورده678863 علوم ج|معتـــ د |طرؤى |س|مه سليم|ن مج|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسع |ء جم|ل ع محمد |بــــو سعده237236
6767o5|د|بــــ |لمنصوره||ء محسن منصور عبــــد |لر|زق

يم46589 رهنجل|ء عيد شعبــــ|ن |بــــر| زر|عه |لق|
يم |حمد |بــــو |لغيط|25|45 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــن|دره |بــــر|
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يم عو|د |حمد محمد|864548 ندستـــ قن|بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــه حمدى محمد حس 3|4858
5oo|33|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــد|لعزيز ص|لح يوسف ص
7oo547|يم |حمد محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|

علوم بــــ سويفعمر محمود عبــــد |لفتـــ|ح ع59898
7o|592تـــج|ره |لمنصورهسهيله ممدوح فتـــ مو محمد سعد
27o46oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ط|رق شبــــل عطيه غنيم
33o899طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن محمد م|مون حسن
يم  876627 تـــربــــيتـــ |سيوطحس|م |لدين مصط محمد |بــــر|
37378oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىصف|ء نبــــوى يم محمود
9o524o معهد ف تـــمريض سوه|ج جرجس ه| بــــولس فهيم
23o936|رهحمد |سل|م محمود |لسعيد |لكردى زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد محمد عبــــد|لزين عبــــد|لكريم عطيه2846|5
882o85  د|بــــ |سيوط|محمود |س|مه ع عثــــم|ن
22|7o8رهحس|م عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|للطيف ندستـــ |لق|
6o9|6o |ر |لمو تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمود شح|تـــه ط|

علوم بــــ سويفح|زم محمد بــــدوى محمد83938
ندستـــ حلو|نعمرو |بــــو |لعز عل|م سل|م جمعه85268

بــــه عبــــد 386|75 علوم بــــورسعيدش|ربــــل عبــــده عبــــد |لملك و
صيدله |لمنصورهمريم محمد صديق |بــــو عطيه|632|6
62335oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق كم|ل |حمد شيحتـــ
يم |حمد منصور8|372| تـــج|ره ع شمسمحمد |بــــر|
يم سعد بــــلبــــل67|5|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخغ|ده |بــــر|

رتـــ محمود ع|طف محمود سيد8|463 تـــمريض |لق|
8894o8|تـــج|ره سوه|ج سل|م رش|د ز محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|ء حسن |لسيد |لسيد عبــــد|لرحمن7|3328
رهمحمود حسن حس عبــــد |لع|ل69934| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
632oo6د|بــــ |لزق|زيق|مريم سعد عبــــد |لسل|م محمد محمود
9oo757 تـــج|ره سوه|جد |نه شح|تـــه |سحق رزق

د|بــــ |لفيوم|حمد محمد جل|ل ع محمد|63856
7o74|8|يم |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه محمد تـــوفيق |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسر| | سعيد سيد |حمد|دريس9|7593
تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن محمد ع|مر محمد ع|مر357753
صيدله |لزق|زيقيتـــ محمد عبــــ|س |لسيد ط|حون|356623
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطك|تـــرين مجدى |م بــــسط|322894
فنون جميله فنون حلو|نعمر |يه|بــــ |حمد مصط ثــــروتـــ8||8|2
يم|75678 يم عبــــد |لم|لك |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــه |بــــر|
49ooo5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سه ط|رق عبــــد |لر| محمد حسن
6o669oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمدى ن| بــــسيو محمد |بــــو |لروس
د|بــــ |لمنصوره|عمر محمود عمر |حمد |بــــوزيد6|6888
يم عبــــد 484349 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن عم|د |لدين |بــــر|
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رهخلود |س|مه جمعه حسن232478 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
3|6752| يم حسن ع كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ء |حمد |بــــر|
26548o معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود |يمن محمد حل عبــــد |لفتـــ|ح
وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد محمود محمد حمد52|282 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
حقوق ع شمسس|رتـــ سعيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد8754|3
35|3o8كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعبــــ |حمد حسن محمد محمد خليل
تـــربــــيتـــ ع شمسم | ع|طف قد|س تـــدرى98|359
8|57|oد|بــــ |لم |شيم|ء ر|فتـــ صل|ح |حمد|
257o53عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره صبــــ ع |لسبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه صل|ح محمد فوزى حسن ش| 266524
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديد|ء وليد يسن محمد|849678
د|بــــ د |ط|مه|بــــ محمد عبــــده محمد |بــــو ع|ليه5765|6
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ن ع|بــــدين |لسيد |بــــو|لوف|869|32
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو |حمد س|مح |حمد مصط |39|3|
92o88||تـــج|ره سوه|جمصط |حمد عل|ء |لدين عبــــد|لخ
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى وليد محمد مصط |لشوبــــرى|76583
3327o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير حسن عبــــد|لحليم حسن ريه
325oo7|كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد عبــــده سيد مع
ين| ر|فتـــ حليم متـــرى حن|9689|3 تـــج|ره ع شمسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرحمه عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لع|ل863223
لس صموئيل عبــــد |لمل|ك بــــ|نوبــــ492626 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهك
63o334|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطنطونيوس فوزى عبــــد | |يوبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مدحتـــ منصور محمود28897|
5o767|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــسنتـــ ي| محمد يوسف
طبــــ |ل|سكندريهنج|تـــ حمدي محمود |حمد زيد|ن8843|5
32499oتـــج|ره بــــنه|محمد حسن محمد عبــــد|لحفيظ
د|ر |لعلوم |لم |سيد كم|ل عبــــد|لغ ع |85458
علوم كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لد|يم |لغندور|438554
|6o5|2وف|تـــعبــــد |لرحمن ي| محمد شلبــــي تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
37o256|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد |حمد مصط جنيدى
69|o64زر|عه |لمنصورهخلود طه محمد طه محمد

كليتـــ |أللسن سوه|جعمرو عبــــد |لوه|بــــ حميده عبــــد |لوه|28628
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــر|ن| عم|د |لسيد فرج|35852
22595o|رهحمد ط|رق ر|غبــــ شعبــــ|ن |سم|عيل حقوق |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشع|دل |يه|بــــ ع|دل مصط صبــــرى766885 معهد ع| 
43888oحقوق |ل|سكندريهمحمد عط| سليم|ن |بــــو شعيشع
صيدله |لزق|زيقمحمد ع|طف منصور عبــــد |للطيف و|679227
43379oتـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لسل|م |لمحمدي فرج حمزه
47926oندستـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه | |حمد عبــــد |لرؤف |حمد ي

ندستـــ |لفيومعبــــد| ح|فظ عبــــد|لونيس ح|فظ86722
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يم|ن محمد ح|مد عبــــد |لق|در بــــدر|ن4325|6
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26526o|ورى صيدلتـــ |سيوطحمد |يمن ع |لج
322o8|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنجوى ع|دل عبــــد|لوه|بــــ محمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء خ|لد |حمد طه|838552
769o67ى سليم|ن نمر سليم|ن تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشبــــ

6o647تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم حموده عبــــد|لحميد عبــــده
|6o9||حقوق حلو|نه|يدى ن| محمد عثــــم|ن
2|7o94ل|ل تـــج|ره ع شمسي|سم |حمد |بــــوبــــكر 
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه ن| بــــدرى |لسم|ن|2287|9
26o348طبــــ حلو|ننه|د عبــــد|لعليم ربــــيع عبــــد|لعليم
ى476528 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|عمر حسن محمد |لسيد |لدم
438|8o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنرم ع|دل عبــــد |لسميع |حمد |م

علوم بــــ سويفسم|ء ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح حسن|52345
88873o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمه| مؤمن حن محمود
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير تـــوفيق حسن عبــــد|للطيف799|35
ي6|7857 حقوق بــــورسعيدع فتـــح | ع |لحض
وف|تـــسعد محمد سعد جودتـــ6|644| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
6o9474ر محمد |لسيد ح|فظ شكر زر|عه |لمنصورهط|
رى |لعربــــى محمد|878535 معهد ف ص |سيوط يم|ن ز
8o928o تـــج|ره بــــ سويفعل|ء عص|م حمز|وي ز
4o72o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخآل|ء وجيه ثــــ|بــــتـــ حمد عطي
تـــج|ره ع شمسحسن|ء طتـــ |حمد متـــو358786
حقوق طنط|محمد |حمد متـــو ربــــيع493374
ف |لسيد ي|س 4|58|6 لسن ع شمس|أيمن أ
وف|حمد عبــــد |لمنعم |حمد |حمد  |رتـــ|754737 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
449|8o|ندستـــ طنط|حمد عمرو محمود محمد ص|لح

2o299تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود محمد ه|شم عل|م
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهريمون |يمن عبــــده فرج بــــبــــ|وى752846
تـــج|ره بــــور سعيدرنيم |لسيد ع ع764858
8359o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر |حمد حج|ج محمد
48424o حقوق طنط|ه| محمد عبــــد|لمنصف عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد ع|دل عبــــد|لعزيز ع 645||9
6|o324د|بــــ |لمنصوره|دع|ء محمد |لسيد |لبــــدوى
5297o3ندستـــ |ل|سكندريهه| ش|كر محمد عليوه
69o97||تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــف|ديه جم|ل عبــــد |لن| عبــــد |لر
علوم ع شمسعم|ر |حمد صدقه محمد مزيد342957
وف|تـــيوسف محمد |حمد فؤ|د |حمد|52358 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرحمه محمد عبــــد |لع| عبــــد |لمنعم57442|
||74|oرهك|رول مجدي بــــبــــ|وي مرقس ندستـــ |لق|
جر نبــــوى قطبــــ|3||54 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد رف| فه رف| |لسيد|247|3|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ح|مد عبــــد|لمجيد حسن63|837
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25352oمعهد ف ص بــــنه|لطيفه |لسيد عبــــد|لمحسن عيسوى
248o89|يم رمض|ن علو|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم| |بــــر|
8o8|9|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسمر |لحسي ح|مد |بــــو|لحسن
ه ج|بــــر ع عز|لدين|8|6356 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر ص|بــــر ع |حمد ربــــيع235973
صيدله ع شمسسل|م سم سليم|ن محمود||34772
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن|ديتـــ نشأتـــ محمود ع |لزن|تـــي24|8|5
ش|م محمد محمد عمر|ن65|7|2 طبــــ ع شمسريم 
68oo72طبــــ |سن|ن |لمنصورهنه|ل حس|ن محمود مسعد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد محمد |حمد عبــــد |لرحمن |لزي|762822
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحسن|ء خ|لد سعد حسن449|5|
2|473o|ره|ل|ء محمد عص|م مختـــ|ر شقره د|بــــ |لق|
9o6|5||د|ر |لعلوم |لم | حمد محمد عبــــد|لو|رثــــ محمد
تـــج|ره بــــنه|صل|ح يح صل|ح عبــــد|لحميد |لصبــــ348628

|4oooن| عل|ء |لدين عبــــد |لع| عوض د|بــــ حلو|ن|م
فنون جميله فنون |لم |م|ري جرجس ع|دل فؤ|د588|5
538o8|د|بــــ بــــ سويف|يه جمعه عبــــد |لمع محمود
29o67تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |حمد بــــيو س|لم
7|o|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|تـــن مصط |مبــــ|رك ع

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | ع|دل محمد خليل ع|48273
629o||طبــــ بــــ سويفيه رمض|ن فتـــ مبــــروك

ين ع حس|ن |حمد|252|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ش
ره|مؤمن محمد رش|د عبــــد | محمد23887 د|بــــ |لق|

6|6o7o |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد | وحيد فوزى |لبــــ|ز |لعتـــبــــ
9o9596  علوم سوه|جرضوه كم|ل عبــــد|لل|ه ع
75o948|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد |سم|عيل ز خليل
4|4o|2 رهند| ي| |حمد محمد مصط د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم عص|م كم|ل عوض |23988

تـــربــــيتـــ |سيوطحس|م خ|لد صل|ح فرغ 875539
بــــ |ه| |لسيد عبــــد |للطيف |لمك|وي437725 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
75484oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنه|د عص|م |لدين محمد يوسف

|566oرهعبــــد |لرحمن وليد |حمد صل|ح حقوق |لق|
ر|ء محمود عبــــد|لصبــــور عبــــد882298 د|بــــ |سيوط|ف|طمه |لز
كليتـــ طبــــ أسو|نعل|ء ن|جح عبــــ|س |لسيد78||84
5o6645زر|عه |ل|سكندريهندي محمد ع مسعودشح|تـــتـــ
حقوق |لفيومبــــدري مصط بــــدري خلف3794|8
4o|63oد|بــــ دمنهور|حمد حسن عبــــد |لمنعم محمد عز |لدين
د|بــــ |لمنصوره|شمس محمد ك|مل حسن ربــــيع695722
ن| مدحتـــ فض غبــــري|ل867224 عل|ج طبــــي قن|م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد عبــــد|لبــــديع عبــــد| حسن73|638
معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء ع|طف محسن خلف عبــــد|4922|8
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يم|353637 ف محمد |بــــر| تـــمريض ع شمس حمد |
9|o65o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه |حمد محمد زغلول معوض
64oo8oعلوم |لزق|زيقروضتـــ عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|للطيف

رهمحمد مصط طه مصط 39345 تـــج|ره |لق|
26o57||كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمه| مكرم عد حن| عط
6o62o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عمر مجدى سعد محمد |بــــو |لوف
336o87د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|دير عبــــد|لص|دق رجبــــ عبــــد|لص|دق|
9o|843 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم كر فخرى سليم|ن
رهندى تـــ|مر شو عبــــد|لعزيزحسن225534 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء |لسيد محمد محمود|753787
ش|م ع مصط |لحفن|وى73|676 تـــج|ره |لمنصورهه|يدى 

رهم |حمد محمد ه|شم46488 تـــج|ره |لق|
6oo56ف |حمد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرح|بــــ |

يم بــــره|م دي|بــــ |لع| 764483 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد |ده حمدى ع محمد حتـــحوتـــ764823
7o6267تـــربــــيتـــ |لمنصورهريه|م نبــــيل ع ع محمد
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد مجدى |لطنط|وى |لسيد636558
5o4672يم خليفه تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدى سعيد |بــــر|
875ooo تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد جم|ل محمود سيد
68o899 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ح|زم عز |لدين |سم|عيل |لمتـــو
د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه محمد حس|م |لدين يونس683697
يم7|42|2 رهمحمد |يمن محمود محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمود |بــــوزيد |حمد634559
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جل|ل عبــــد |له|دي حسن سليم|ن756394
4355o|يم عبــــد |لمجيد |بــــو جنديه نوعيتـــ كفر |لشيخندى |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن محمد فتـــوح |لسيد جوده487277
25o944تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لحكيم |حمد ع|مر
627|3|| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء محمد حسن محمد عي
د|بــــ كفر |لشيخ|خلود سعد بــــدير يوسف439988
3|42o|د|ر |لعلوم |لم |حسن |حمد حسن محمد
ندستـــ ع شمسمحمد حس|م |لدين مصط صبــــرى محمد8392|3
يم2|6325 د|بــــ |لزق|زيق|نغم محمد سعد |بــــر|
83o|86تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نرو|ن سم محمد خليل
|4oo5|د|بــــ ع شمس|سحر |لسيد |حمد محمد
وف|تـــعمرو ع|دل |بــــو |لعز |حمد54366| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسل|ء عطيه عبــــد|لعزيز عطيه|359492
حقوق |ل|سكندريهمحمد نبــــيل حسن محمد ف|يد269||5
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حم|ده محمد محمد محمود |بــــر524789
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدير محمد ن|جح عبــــ|س محمد624493
439o|2تـــمريض كفر |لشيخع حسن ع عل|م
33o5|5تـــج|ره بــــنه|غ|دتـــ يح عبــــد|لرحمن ص|بــــرين عمر
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كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدزي|د |حمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح عنبــــر5426|4
ندستـــ حلو|نوق نبــــيل محمد عبــــد|لنبــــى325837
ر|ء أحمد عبــــد |لعزيز شح|تـــه |لنج699|64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقلز
767o53ف حس سليم|ن حسن حقوق |سيوطمحمد |
لس ج|د |لربــــ يسطس32568| زر|عه ع شمسمونيك| ك
783o34ندستـــ |لسويسس|مح عل|ء عبــــده عبــــد |لجليل جمعه
يبــــه |523427 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لنبــــى 

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعمرو محمود سيد |بــــوبــــكر72265
تـــج|ره ع شمسسل محمد |سعد محمد ش| 26788|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن|ء محمود ص|لح محمود2|6|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنه|د فتـــ غ|زى |حمد249728
ندستـــ |لمنصورهحمد حسن محمد |سم|عيل |لبــــلتـــ| 695934
|2595oتـــج|ره ع شمسسهيله عم|د فرج عبــــد |لمطلبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهض عبــــد |لسل|م محمد ع|رف رمض682683
5|o65|تـــج|ره دمنهورمهند فؤ|د |حمد عطيه قلق|س
8|8oo5|طبــــ |لم |حمد عبــــد|لغ عبــــد|لغ ف|رس
لسن ع شمس|ل|ء عط|ء ج|بــــر |بــــو زينه|7|6963
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم|ن شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم محمد|62848|
يم عبــــد|لمر محمود|263565 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مل |بــــر|
8o|478| ه ط|رق محمد ذ زر|عه |لم |م
62|9o9|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محسن ز عطيه |لطح|ن
6|45o2معهد ف تـــمريض طنط| مروه محمود محمد |لسيد شوشه
75684o|كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد عص|م |لسيد عي حمد
4o6872يم د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم |حمد |م محمد |بــــر|
4o4o66يف محمود |لعج تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد 
ندستـــ |لم |محمد ط|رق محمد محمد مر446339
25397o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد ج|بــــرمصط بــــدر|لدين
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسملك ط|رق عبــــد|لكريم عرفه222585
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمرو|ن بــــه|ء صل|ح |لسق|23||25
|587o4يم ع |حمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق |بــــر|
ليل|8|782 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رش| سعيد |لسيد |حمد محمد 
يم245689 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سم |حمد |بــــر|
9o9444 د|بــــ سوه|ج|شيم|ء حسن حس ج|د
يم |بــــوح433866 نوعيتـــ موسيقيه طنط||ء س| عبــــد|لشكور |بــــر|
76o|39|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء |حمد محمد فرج
|3o796حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد جم|ل بــــدوى محمد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |كرم فريد ز عبــــد|لمطلبــــ58|356
يبــــ مق|ر 2|76|9 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطنه| سم و
يم |لش22884| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|ك |م حس|م محمد |بــــر|
637o35د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|أحمد غمرى سعيد إسم|عيل
تـــج|ره طنط|ج| |لسيد رزق عبــــد|لخ|لق زنتـــوتـــ8|32|6
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تـــج|ره بــــنه|وق شو محمد صل|ح محمد |م|م995|33
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر حمدى محمد عبــــد|لر|زق296472
34446oحقوق ع شمسمحمود ط|رق عبــــد|لمنعم |لش|ف

ثــــ|ر |لفيوم|ر| | عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد رمض|ن86627
معهد ف ص |ل|سكندريهأسم|ء عبــــد|لرحمن عبــــ|س ل|ش 9965|5
49o564د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ ن| رجبــــ محمد
نوعيتـــ |لم |دع|ء سيد حسن عوض6569|8
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهآل|ء |لسيد |حمد خليل من|ع423328
7o2576|صيدله حلو|ندين| محمد مصط محمد ع |لشه
5o4549|تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر مجدى محمد مك|يد عبــــد|لفتـــ
7oo783| ندستـــ |لمنصورهحمد شو ع محمود مر
63o3o7|ندستـــ |لزق|زيقحمد عل|ء محمد مو مهدى
||7o25علوم ري|ضتـــ ع شمسم | عص|م عبــــد |لمسيح عزيز
448o64ندستـــ |سيوطورده |لسيد ج|بــــر عبــــد |لموجود
م22568| ر عبــــده در| ره|سل |حمد ط| د|بــــ |لق|
336433| د|بــــ ع شمس|يتـــ فريد فتـــ |حمد ع
6o642oطبــــ |لمنصورهمحمد ع|دل |لسيد |لديش
8|o857| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن محمود محمد بــــيو|

د|بــــ بــــ سويف|ف|طمه جم|ل طه محمد9|536
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |يمن محروس بــــكرى239398
88|o84 د|بــــ |سيوط|محمد مصط حسن |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهغ|ده ن|صف طلعتـــ ص|دق|68327
د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن جمعه صد عبــــد|لحليم عيد233696
8837o2 طبــــ |سيوطنف وجيه ذكري| جور
6o7682ف رمض|ن عبــــد | |لجن تـــربــــيتـــ طنط|ر| | |
معهد ف ص بــــنه|س|لم عبــــد|لر|زق س|لم نص 44|268
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط عبــــ|س |حمد عبــــ|س328242
رهخلود خ|لد زكري| ع|92|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
48o443تـــج|ره طنط|محمد محسن محمد عبــــد |للطيف

2787o| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء عبــــد |لر|زق حن ع
75745oندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن غريبــــ مو سليم|ن
7o6627تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهتـــسنيم بــــيو محمد |لعز|زى
252oo5|يم سليم علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد عم|د |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ع محمد عرفه |لشو|767342
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم ن|جح |بــــو|لمح|سن مصط حس847|26
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــد| | عز محمد حم|د ق|سم5|2492
نوعيتـــ عبــــ|سيهمتـــ عبــــد|لحليم |لسيد عبــــد|لحليم342323
حقوق |لزق|زيقبــــسنتـــ عطيه |حمد ع635354

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد محمد طه عمر |لقز|ز73|38
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنرم محمود ع |بــــوزي|ده6687|4
9|9o98 طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود |حمد فرم|وى سيد
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تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |حمد |لسيد محمد عز |لدين476674
69467oيم عبــــد |لجليل علوم |لمنصورهمريم محمد |بــــر|
272992| ر|ء محمد ع |لشك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديلز
9o936o|ء محمد ح|مد خلف رشو|ن| طبــــ |سيوط 
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحأحمد حس فتـــ محمد حس 634686
صيدله |لمنصورهنسمه محمد عوض محمد غنيم2279|7
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقس|ميه أحمد عبــــد|لفتـــ|ح أحمد635425
ف ن محمد |لشح|تـــ بــــ|زيد|98|68 حقوق |لمنصورهمريم |
تـــمريض  بــــ سويفسم|ء محمد ز|رع حسن|55472

7o5||8يم كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمريم حس عبــــد |لعليم محمد |بــــر|
85oo82يل ج |لزق|زيقمحمد عبــــد|لوه|بــــ محمد |دم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رح|بــــ زكري| سيد محمد|566|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود جل|ل محمود عبــــد ربــــه22395|

5o44|| تـــج|ره بــــ سويفمحمود صفوتـــ بــــكرى عبــــد
5o4|44علوم |سو|نسل معتـــز |حمد س| محمد كشك
64o328نده محمد محمود محمد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ش|
7o6595تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى محمد |لسيد عوض | ع

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ل|ء |بــــو |لعز يوسف يونس|54758
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عمرو |حمد عبــــد |لمنعم ع |لنج|ر33|2|5
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدوق شيبــــه عبــــد|لع|ل عط|849564

ى33698 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى ن| عبــــد |لع|ل |لبــــح
63|73o ش|م |حمد محمد مصط د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نوره|ن 
علوم |لعريشعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمود |لعبــــد766688
69833oيم تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــم صل|ح محمد |بــــر|
|2948oلس بــــولس منصور سيحه ندستـــ ع شمسك
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره ه|شم س|لم حمد|ن768663
زر|عه |لم |ف|تـــن فريد |حمد عبــــد|لجيد775||8
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن ص|لح عبــــد|لرحمن |لسيد |63829
د|بــــ حلو|ن|ل|ء و|ئل محمد سعيد محروس|7779|2
حقوق |لزق|زيقمسعد عبــــد | |لسيد مصط مسعد787469
م محمود ع مبــــ|رك|54692| فنون جميله عم|ره ج حلو|ند
يم سل|م|688474 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن ش|كر عطيه |بــــر|
وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد ع|مر |حمد452964 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
62o7ooء  |ء أحمد محمد  |ء| تـــمريض |لمنصورتـــ إ
7o284||ندستـــ |لزق|زيقحمد |لحس يح |حمد بــــدير
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م ع محمد |لعو 52979|
يم حسن عمر333848 د|بــــ |سو|ن|رفعتـــ |بــــر|
6227o6|حه وفن|دق |لمنصورتـــكريم محمد حسن عبــــد |لغف|ر |بــــر| 

معهد ف ص بــــ سويفتـــغريد شعبــــ|ن عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمجيد|6462
ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | ع|دل مصط عبــــد |له|دى شح679427
د|بــــ |لزق|زيق|نهله ع محمد نج|تـــي محمد626625
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|6o726| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلسيد محمد |لسيد ع
43434oتـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن |حمد عبــــده |حمد |لنمر
84866o معهد ف ص |سو|نمحمد عمر ص|دق مصط
8324|oم | فرح|تـــ نجيبــــ بــــش|ي معهد ف ص سوه|جك
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد أحمد أحمد |لصبــــ|غ53|435
9o36|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد خ|لد محمد محمد
63o774تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عزيز |حمد |سم|عيل
يف عبــــد | محمد59893| تـــج|ره ع شمسندى 
3394oo|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقجه|د سل|مه عبــــد|لجليل |لسيد عل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء صبــــري |حمد شيبــــتـــ|45933|
36o555يم |لع|يق صيدله طنط|ند| سعيد |حمد |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسن|ء |س|مه ع ع محسن767736
يم |لسيد محمد |حمد |487422 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد |بــــر|
5|4o78تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره حسن محمد مصط |لنقيبــــ
3585|5| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م| ع |لسيد ع
تـــج|ره دمنهورمحمد رمض|ن محمد |لشيخ ع |49327
68o6|5تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــدى محمد |حمد |لسيد عمر
22o466ندستـــ تـــ.خ|مس حسن جم|ل حسن سليم|ن معهد ع| كندي تـــكنولو | 
52o464معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مريم حمدى |حمد |بــــو|لعل| |لتـــل|وى
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء مجدى |لسعد|وى |لشح|تـــ|628383
حقوق |ل|سكندريهمؤمن نبــــيل رمض|ن شكرى486866
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مه| تـــوفيق محمد عبــــد|لمطلبــــ منصور|425|6
تـــج|ره ع شمسم| محمد رجبــــ |سم|عيل|35655|
6o784o| نوعيتـــ طنط||ء مصط فه رمض|ن حسن
يم رزق443995 علوم كفر |لشيخن|ن عبــــد |لعزيز محمود |بــــر|
ين ع حسن محمد7||9|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ش
تـــج|ره |لزق|زيقسلسبــــيل ف|تـــح ف|روق محمد رش|د626756
|2o368|تـــج|ره ع شمسم |ل خ|لد ف|يز ن| |لعرج
63o|22 |تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد حس عبــــد |لمنعم محمد مو
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|سهيله فتـــ محمود |لسيد مرزوق287739

476o7|علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عبــــد |لعظيم |حمد حسن
57o74نوبــــي عبــــد|لمجيد د|بــــ بــــ سويف|مروه سيد 

4|993o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل|م حمدي عوض مصط مصط
طبــــ |لفيوميم رمض|ن محمد محمد73629

634o7oندستـــ |سيوطفيلوبــــ|تـــ سعيد نع|م فهيم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد |لسعيد محمد سعد جمعتـــ|3692|6
68|49oمعهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد | محمد من
زر|عه كفر |لشيخيه |حمد طه محمود عويضه|439425

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|زينبــــ مصط عبــــد | محمد|6847
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسيد محمد سيد ع حمد22|43
صيدله بــــ سويفيوسف عيد ميخ|ئيل |رم|نيوس35|97
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82o539معهد ف تـــمريض |لم | محمود يوسف عبــــد|لحميد يوسف
4|o792يم |لدسو حسن |لجمل تـــج|ره طنط|د| | |بــــر|

طبــــ ع شمسرو|ن حسن |لشح|تـــ حسن ع33533
7o||59ر جبــــر حسن تـــج|ره |لمنصورهمصط |لحس ط|
د|بــــ |سيوط|كريمه مصط |حمد محمد 882625

85o9o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء ع|دل عج محمد
4|99|8| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ف|روق جمعه ج|بــــ |
499|8oيم يم عبــــد |لر|زق |بــــر|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوف|ء |بــــر|
5o2342يف محمد زعلوك زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد 
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــحمد سيف |ل|سل|م ف|يز ع|يش |766823
لسن ع شمس|نور| محمد حج|بــــ عبــــد|لحميد949||3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرح|بــــ |حمد محمد محمد |لدمو693356
يم72|222 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوق |حمد سيد عبــــد |لمجيد |بــــر|
6o6225ف محمدعبــــد |لجو|د ع|مر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد أ
45o38|علوم ري|ضتـــ طنط|م | س|مح صبــــ د|ود ف|نوس
53o325علوم ري|ضتـــ دمنهورريم عبــــد |لمع محمد |لشفتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسند ه| |سم|عيل مو2|97|2
تـــ عبــــد |لم|جد محمد محمد مقلد|2|45|5 صيدله |ل|سكندريهم
حقوق |لمنصورهحمد مصط محمود عبــــد|لحميد ف|347589
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود رفعتـــ دسو س|لم دسو 7|3322
7665o7تـــربــــيتـــ |لعريشحسن عبــــد |لمطلبــــ محمد سليم|ن عطيه
698|8o نوعيتـــ |لمنصوره محمد |بــــو|لمجد محمد |لوصي
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف س|مح يوسف ع 484882
يم نعيم |لبــــن496973 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|بــــتـــس|م عص|م |بــــر|
433o92تـــمريض طنط| شوء محمد ع شح|تـــه محمد
|6o668د|بــــ حلو|ن|محمد خ|لد ربــــيع محمد
5|o239 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط ع|دل محمد |لف
يم سيد |حمد|68925 د|بــــ |لمنصوره|محمود |حمد محمد |بــــر|
335o74يم محمود ر|ء ممدوح |بــــر| تـــج|ره بــــنه|ف|طمه |لز
8oo||6تـــج|ره بــــ سويفع |ء محمد ربــــيع عثــــم|ن
طبــــ حلو|نمحمد بــــكر محمد محمد عمر59|624
9o2838 معهد ف ص سوه|جول|ء ص|بــــر محمد حس
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــم|دون| ن| فرح ي 6936|9
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |حمد جل|ل |سم|عيل عو|د|633|34
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ع شعبــــ|ن ع محمد|344787
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |يمن محمد بــــسيو 448488
يم |حمد |حمد ز|يد4528|6 علوم طنط|ن|ء |بــــر|
8o2|88ي تـــج|ره بــــ سويفيوسف |ر | فرج | بــــ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد ش|كر محمد مصط محمد8465|6
|66o88|ى حل محمد رهم ي عل|ج طبــــي |لق|
4o9559حقوق طنط|محمد أحمد محمد محمد سل|مه
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|م نص يعقوبــــ عبــــد|لنور|853523
م مصط ع عثــــم|ن66956 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ن
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د| | محمد جمعه محمد73736

83o728لس |ديبــــ ثــــ|بــــتـــ متـــري تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديك
5845o|تـــمريض  بــــ سويفيم|ن |حمد حسن جوده

7o427oندستـــ بــــنه|عل|ء عبــــد |لمنعم عبــــد | محمد |لعزبــــ كليتـــ 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــيتـــر ع|دل |نور نجيبــــ|25|83
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |س|مه رمض|ن شبــــل27268|
43o26oيم سل|متـــ طبــــ |سن|ن طنط|جه|د |حمد |بــــر|
8o8346معهد ف ص بــــ سويفن|ء محمد عبــــد|لعظيم محمد
زر|عه |لمنصورهنوره|ن |حمد سم عبــــد |لفتـــ|ح محمد693862
324|o4تـــج|ره ع شمسح|زم سيد محمد |حمد عل|م
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ريم |يمن عبــــد |لعزيز محمد عطيه |لف 772287
تـــمريض كفر |لشيخسم|ء بــــدر|ن ز حمد فرج|436854
68o272 |ندستـــ |لمنصورهصبــــرى يح |حمد ش
ف |حمد محمود شح|تـــه|484826 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد |
33o7|4علوم ري|ضتـــ بــــنه|مرثــــ| سم ع|زر عبــــد|لمل|ك

يف محمد محمد |لشكش|33657 فنون جميله فنون حلو|نريم 
5429o5|علوم |ل|سكندريهند ك|مل مصط عبــــد |لل
4323o|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــند| |حمد جل|ل |لقليبــــى
9o54|o تـــج|ره سوه|جفرحه حسن |بــــو|لفضل حسن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقخلود خ|لد يوسف |حمد محمد23|635
يم بــــل|ل|765377 علوم بــــورسعيدحمد محمد عبــــد | |بــــر|
438o28نوعيتـــ كفر |لشيخندى محمود عبــــد|لودود مو محمود
تـــج|ره ع شمسسعد|لدين |حمد سعد عبــــد |لعزيز528|3|
34oo8|طبــــ بــــيطرى بــــنه|نور| عطيه رمض|ن عطيه ص|لح
ل|يل عبــــد |للطيف 767524 تـــربــــيتـــ |لعريشندى عبــــد |لسميع 
تـــربــــيتـــ بــــنه|عمر محمود محمود حمدى محمود محمد شلبــــى||3377
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهكريم خ|لد |لسيد حس |75243
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم س| عبــــد|لحفيظ |لجوده4|2693
426o3|يم فرج تـــج|ره دمنهوررحمه فرج |بــــر|
52824o يم عفي ندستـــ |ل|سكندريهعمر |حمد محمد |بــــر|
27|9o5ر محمود |حمد سعد حج|ج صيدله حلو|نريه|م م|
4|2o|8تـــربــــيتـــ طنط|ع|طف يوسف مصط يوسف عثــــم|ن
|297ooد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف مجدى جرجس مو
لس جم|ل صد ف|يق|5684| د|بــــ ع شمس|ك
ر46243 لسن ع شمس|محمود شعبــــ|ن |حمد عبــــد|لظ|

49o567د|بــــ دمنهور|سل حمدى محمود حسن حموده
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |يه|بــــ عبــــد|لعزيز |لعيسوى|26274
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهدع|ء ط|رق محمد عثــــم|ن753939
22o33o|ندستـــ ع شمسحمد محمد جل|ل محمد
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كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشعمرو ن| ع|رف خليل |لشعر|وى5|7669
علوم |سيوطريمون ر|ئد رأفتـــ فلتـــس  4944|9
ى محمد |بــــوعمر526539 تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن فتـــ محمد خ
ندستـــ ع شمسحمد محمد |لسيد |لدروى|323368
طبــــ |سن|ن طنط|س|لم ف|يز |حمد  |ض9|4299
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |لسيد محمد محمد يوسف||2|765
63867|| يم |بــــوبــــكر عبــــد|لمو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهول|ء محمد شعبــــ|ن ج|بــــر س|لم85|6|5
تـــج|ره |لمنصورهحل |لسيد حل عبــــده |لحلو679822
899499| تـــج|ره سوه|ج يم|ن سعد عبــــد|لن| ع
77o554كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد  |ء محروس |لسيد |لم|ل
774oo3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه |حمد محمد محمد |لبــــق

6|267| طبــــ بــــ سويفسل|م ج|بــــر سل|متـــ ع
طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لح|فظ نعم|ن884649
رهندى مصط |سم|عيل عبــــد |لمع42532| طبــــ بــــيطرى |لق|
685953| تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |حمد حس محمد ع
يم عبــــد | 757933 يم عبــــد | |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|

673o9كليتـــ |أللسن بــــ سويفس|رتـــ ن| محمد عبــــده |حمد
تـــمريض  حلو|ننور| طه نع|س محمد35295

د|بــــ |سيوط|د| | ع|طف حسن حس 879226
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |حمد سعد خلف | مط|وع529523

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى مل|ك صموئيل شح|تـــه32522
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومبــــه جم|ل عبــــد|لع| |حمد عفي 266868
22897oتـــربــــيتـــ ع شمسريم بــــيو عبــــد|لحكيم بــــيو
يم حسن |يوبــــ877|77 ر |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيق |ر م|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر |حمد محمد كريتـــ476559
||967o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسه|جر سعيد سيد حس
م مو حسن س|لم |ل|كرتـــ|343493 تـــج|ره ع شمسد
63534o| معهد ف ص |لزق|زيقيه محمود محمد مصط
8|o28o|حقوق بــــ سويفبــــ|نوبــــ عم|د عوض ن|شد
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمود عبــــد |لع|ل عبــــد |لنبــــى مفضل756229
ن| س| فرج عط| ||25727 نوعيتـــ |شمونم
4859oo|يم محمد |لحط د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمتـــ محمود |بــــر|
|2o49oيرو|ن |يه|بــــ فر|ج محمد محمد أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
يم |بــــوزيد مخيمر3459|4 |د|بــــ طنط|ريه|م |بــــر|
تـــج|ره ع شمسن|در كميل جريس فه42|5|3
42|8o2|تـــمريض فرع مطروح حمد محمد |حمد رش|د
ر|62288 بــــي يوسف ز| إعل|م بــــ سويفمنه | ن|جح |ل

6855o|ل|ل محمد حسن د|بــــ |لفيوم|بــــتـــه|ل 
5o2|93زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد ط|رق |حمد محمود عم|ره
7o|863تـــمريض |لزق|زيق منيه سم محمد قمر |لدوله سليم |لديبــــ
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد عبــــد|لعليم |حمد827897
يم |بــــوزيد حموده445283 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد |بــــر|
42o972|د|بــــ كفر |لشيخ|منيه ح|مد |لشح|تـــ |لسيد حموده

4o434|ره|ء محمود محمد |حمد تـــج|ره |لق|
5o4277فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهآيه جم|ل ن |لدين عبــــد |لل|ه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|رل جرجس زكري| تـــ|درس428262
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|ء |لسيد عبــــد|لغ ع |حمد57|265
867o76ندستـــ قن|جون س|مح رشدي جبــــر|ئيل
539o9oزر|عه |ل|سكندريهمحمد رفعتـــ حمدى |حمد

معهد ف تـــمريض |لفيومسمر رجبــــ سند محمد2|875
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسيد 7|4433
تـــج|ره بــــنه|من|ر س| بــــل|ل حسن24|787
26593oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد ع فرج |لشيخ
7o943|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف |حمد يوسف محمود ص|لح
684oo4 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيوسف عبــــد  |لغ |لش|ف مصط
رهحمد شعبــــ|ن حس|ن محمد حس|ن|243965 حقوق |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمود عبــــد|لصبــــور ع |ن عبــــد|لن|939|88
ل|ل494|27 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله |س|مه ع|مر عبــــد|لجيد 
42o357حقوق |لمنصورهنج|تـــ عبــــد| أحمد |لحم|دى عبــــد|لحق
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف رمض|ن معوض خليفه|233969
طبــــ بــــ سويفكريم محمد |حمد محمد83|3|8
و | فرج سنيوتـــ فرج29939| لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|ف
23o595تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |يمن |حمد ع
4o56o5د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن خ|لد |لسيد مصط |حمد نوح
م865958 د ن|دي عيد سيد فنون جميله فنون حلو|نن|
75|44oه |س|مه ف|روق محمد عيد عوض تـــج|ره بــــور سعيدن
8o5o47تـــربــــيتـــ |لم |ه| | حسن عبــــد|لرحمن زغلول محمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمل |حمد |حمد محمد |ل|نه|927|45 معهد ع| 
9o4477 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد |بــــو|لفضل عبــــد|لحفيظ |حمد
524oo7تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن جم|ل محمد س|لم حمص
5|5o2| |يم عبــــده غبــــ معهد ف ص |ل|سكندريهفتـــحيه عبــــده |بــــر|
43o852تـــج|ره طنط|رو|ن |لسيد مختـــ|ر |لسيد فرج
85o62o|تـــج|ره |سيوطيمن عمر سعيد |حمد
ل|ل محمد حبــــ 5|2725 ندستـــ |سيوطمصط 
نوعيتـــ |لزق|زيقرقيه محمد عبــــد|لرؤف عبــــد|42|635
84o86o| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن |حمد محمد فه
علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد رض| محمد عليوتـــ|2538|
د|بــــ |لفيوم|دع|ء محمد |لسيد محمد85|34|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ عص|م عبــــد|لغ |حمد828927
يم38724| تـــج|ره ع شمسبــــتـــ | فتـــ عبــــد |لو|حد |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورآيتـــ عبــــد|لمحسن رش|د كرم |لمغربــــي498867
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ره|محمد حس ع عبــــد|لحليم ع79948 د|بــــ |لق|
2|328oتـــج|ره ع شمسمديحه حس|م محمد ع |لسكرى
85o3o7معهد ف ص |سيوطعبــــ محمد عبــــد| |حمد
8486|oمعهد ف تـــمريض |سو|نجه|د عبــــد|لسل|م محمد |حمد
3283o8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد| سعيد عبــــد| حسن غنيم
768|o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشسم|ء محروس عبــــد |لحميد |لبــــهن
9o546o|علوم سوه|ج  ستـــ | د| |ل فتـــح | عبــــده
7o6o7|ندستـــ |لمنصورهمنه | محمد ح|مد محمد |لعدل
وف|تـــعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |له|دى محمد 22797| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدصفيه عم|د |حمد محمود27379|
3|6ooo|تـــربــــيتـــ ع شمسس|ندى موريس  |د حن
3329o8حقوق بــــنه|عمرو مدحتـــ محمد عبــــد|لرحيم
2|72|oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسس|ره |حمد محمد محمود محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره سم عبــــد |لرحيم صل|ح696352
85o45o|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد عز عبــــد|لمو حسن
624o5oند|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزي|د محمد ك|مل مسعد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |س|مه صبــــرى ع |ليم |388|2
علوم ري|ضتـــ ع شمسسندس خ|لد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز48|6|3
7o|952صيدله |لزق|زيقح|زم |يه|بــــ جم|ل |حمد عن|ن
|462o|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــسمه محمد مصط |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمد |لدسو |لسيد|625758
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مه| محمد حسن محمد266947

7|87oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى ن| محمد عزبــــ
ندستـــ شبــــر| بــــنه| محمود صل|ح عرفه|||8||
ش|ن6|7|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ف|طمه ي| ع د
يم شعر32474 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمرو|ن محمد سعد |لدين |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن عقل عبــــد|لرحمن عبــــد|لحسيبــــ5|2347
9o589o|علوم سوه|ج ستـــيفن |ن لط تـــوفيق
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ن محمد حسن قنديل7279|4
6||33o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء بــــ|سم عبــــد |لرؤف عجور
|37o33 يم |لدسو عبــــد تـــج|ره ع شمسمحمد |يه|بــــ |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل عبــــد|لحميد محمود627866
|د|بــــ |لم |جيه|ن ع|طف  |د عطيه227||8
ره|يم|ن حسن عبــــد|لجو|د حسن|828|22 عل|م |لق|
336o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمتـــ عبــــد|لحميد محمد مهدى
7o|347علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقي| ح|مد كم|ل ح|مد محمد |لخو
تـــج|ره طنط|عبــــد | سم رمض|ن محمد محمد ر3249|4
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طح|زم حمدى عبــــد |لسل|م ح|مد |لعز9|76|6
42924|| |د|بــــ طنط|سم|ء زينهم طه قطبــــ |بــــو ع
4o7o66كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ |ر صل|ح ن ض| ن

342o5 يم سعد مصط حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د |بــــر|
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد شعبــــ|ن |بــــوبــــكر عبــــد|254499
8o|622طبــــ |لم |محمد سيد ع |حمد
6869o7 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد ع|طف |ل|م عبــــد | |ل|م
677|o4حقوق |لمنصورهمصط محمد مصط محمود
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن جم|ل عبــــد |لعزيز |حمد|785277

|4|o3ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط خ|لد رمض|ن محمد
وف|تـــمصط محمد سليم|ن |م عبــــد |للطيف32885 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ره|ندى ع عبــــد |لوه|بــــ مس|عد97|35 د|بــــ |لق|

يم حسبــــ | محمد خ|طر8|38|6 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرن| |بــــر|
معهد ف ص طنط|محمد محمود |حمد عبــــد|لرحمن |ل|435634
نوعيتـــ عبــــ|سيهزي|د ه| محمد حسن352559
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مريم عيد عبــــد| سيد سليم|ن2|3485
345oo7فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسندس من محمد حس|ن |لسيد
857o73|يم بــــ |لدين خف| محمد تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
حقوق |لمنصورهول|ء |حمد |م جبــــريل عبــــد|لرحمن499566
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ خ|لد محمد |حمد|358569
|578o8|رهمريم محمد عبــــد |لرحمن محمد |لعط علوم |لق|

معهد ف تـــمريض |لفيومعبــــد| محمد محمد مهدي68537
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد |حمد محمد|823442
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد محمد عي 827795
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقخلود ع|دل عبــــد|لحميد عفي 267242
4o8495|د|بــــ طنط|حمد عبــــد |لق|در |حمد خليل |لشيخ|
يم696828 يم محمد |بــــر| ش|م |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهط|رق 
249||8| لسن ع شمس|ل|ء |مجد عد |لجم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دينعمه حسن سعد عمر279846
52||o8 |د|بــــ دمنهور|ندي ع |بــــوبــــكر رف
525o4تـــج|ره بــــ سويفنه|ل ي| عبــــد |لحميد عطيه

77834o|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عبــــد |لحكم جوده ع يوسف
تـــربــــيتـــ |لم |د | محمد |حمد عبــــد|لسل|م9633|8
876o56  زر|عه |سيوطمصط محمد مصط محمد
تـــج|ره |لمنصورهر| | |لسيد محمود محمود عبــــد |لع|2825|7

تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء جم|ل محمود محمد58322
د|بــــ كفر |لشيخ|مصط ع مصط مصط |لخل436473
|5o683رهمحمود مجدى محمود مختـــ|ر تـــج|ره |لق|
5o6553زر|عه |ل|سكندريهس|رتـــ جم|ل محمد حسن
|5|o36رهد | سعيد حس محمد |حمد تـــج|ره |لق|
ه محمد محمد فكرى محمود776478 د|بــــ |لزق|زيق|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهن محمد شو عبــــد|لر|زق|482698
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|ندرو س|مح سم بــــرنس||462|2
رهمحمود حس|م محمود |حمد شعبــــ|ن234472 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد مصط محمد|627655
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693775| ر صد خليل ع  |حه وفن|دق |لمنصورتـــيه م|
7o5469|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمد |لسيد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد |لمتـــو عبــــد |لحميد |لسيد |بــــو ش695438
259823| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن ع عبــــد|له|دى ع
رهحن محمد ع|مر محمد|22794 تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط معوض محمد رمض|ن255869
32o485فنون جميله عم|ره ج حلو|نعبــــد| |حمد ع محمد
||682oرتـــ|عمر ع|دل فتـــ محمد يونس قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ ع شمس|روكيه محمد |حمد زريعتـــ |حمد7284|2
8o28o9تـــج|ره بــــ سويفخ|لد |حمد دكروري ص|لح
835o78تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ محمد عبــــد|لعزيز ح|مد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهول|ء عبــــد |لكريم محمد سليم|ن756355
ق|38|762 حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن لط متـــو ع |ل
68o324تـــج|ره |لمنصورهشعبــــ|ن محمود محمد |لعدل  |تـــى
يم محمد كم|ل |لدين ز|68|265  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــكم|ل |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|محمود مر|د حن بــــدر|ن طعمه699597
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه عبــــد|لعزيز عبــــد|لحليم |لجندى|269369
8952o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لحميد محمد |لسيد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد مسعود أحمد محمد حسن|847|62
9o5347 ر ع حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م مظهر م|
4|7|o8|يم تـــج|ره كفر |لشيخحمد شعبــــ|ن يوسف محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نزي|د محرم فكري ص|لح25|844
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوم|سل|م |حمد |حمد |سم|عيل |لبــــن|44966
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحي|ر| مختـــ|ر حس محروس73|422
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لمر |حمد عبــــد|لمر فرج |448|26
د|بــــ دمنهور|منتـــ | نش|تـــ حسن ع خليل489367
6959oo| معهد ف ص |لمنصورهحمد ع ع ع |لغني
7o758o|يم ر خليل |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد م|
د|بــــ |لمنصوره|حمد عل|ء عبــــد |لق|در ع سم|حه|98|693
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحس|م محمد عبــــد|لمر سل|مه975|25
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود فتـــح محمد عبــــد|لجو|د268425
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد حسن حسن عبــــد |لوه|بــــ |لبــــي963|69
رهعمر ك|مل عبــــد|لر|زق |لسيد73||24 حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|يدى خ|لد ص|بــــر |لسيد7|596|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |لسيد فتـــ عبــــد|لجو|د|642928
علوم ع شمستـــ محمد مصبــــ|ح عبــــد |لعزيز|3979|
تـــج|ره سوه|جمحمود |س|مه محمد |لصغ عبــــد|لموجود 894943
8o27|8كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن سيد ش|ذ حسن
2|66|oندستـــ ع شمسمع|ذ |يمن مختـــ|ر |لليثــــى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد ن عبــــد|لق|در22523

78o688|علوم |لزق|زيقيم|ن محمد ع محمد بــــدر|ن
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5o37|7طبــــ |ل|سكندريهمحمد رمض|ن |سم|عيل عبــــده فرج
ر |لسيد حسن ش| |773692 علوم ع شمسل|ء م|

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومندى رجبــــ محمد عبــــد|لعزيز865|7
يم|635688 ه عص|م عبــــد |لمنعم |بــــر| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن يح بــــدري محمود669|84
77|7o9| علوم |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لحليم حس
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود حسن عبــــد |لق|در حسن حم|484367
7o8429|بــــي شفيق محمد علوم |لمنصورهل|ء |ل
685|2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |لسيد محمود ح|مد محمد عوف
85883oزر|عه |لم |مريم عثــــم|ن محمد عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممروه محروس ك|مل |لسيد |لمنش|وى3|7|27
4223o|علوم ري|ضتـــ حلو|ن|ء |حمد ع محمود

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد |حمد محمد سيد عبــــد|لو|حد5|3343
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد يوسف |شع|بــــى محمد58|346
د|498|34 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ممدوح |حمد عوض مج|
تـــج|ره |لمنصورهمحمود ج|د عطيتـــ | عمر695257
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن مصط درغ|م زغلول3|7645
9o3584|ريدى ريدى |حمد  تـــج|ره سوه|ج حمد 
د|بــــ |سيوط|عص|م |لدين ن| ع عطيه  887935
ر|ن محمد358532 علوم ري|ضتـــ ع شمسندى |حمد ز
حقوق بــــنه|ي|سم | ن عبــــد|لستـــ|ر حشيش332828
9o|99||ء صل|ح عبــــد|لرحمن |حمد| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ 
رتـــ|روضتـــ صل|ح |حمد |لسيد9|3266 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد محمود ع خط|بــــ5927|2
4639o3 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد حس محمد حس
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود مصط محمد بــــدوى32|259
44o362زر|عه كفر |لشيخزينبــــ |م عبــــد|لنبــــى مصبــــ|ح
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء محمد محمد محمد |لرشيدى||48269
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرن| محمود عبــــد |لرحيم عبــــد |لمع عوض37|699
34227o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ عم|د حس عثــــم|ن محمد
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح| |ر حسن ع حسن36|422
8o6799حقوق |لفيومنعمه ح|مد محمد |لن|دي
يم |لحسي |لحسي |636954 وف|تـــحمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
695|o3|حقوق |لمنصورهيمن ص|بــــر ح|مد جبــــر
|4283oيم حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نوره|ن رمض|ن عبــــد |لنبــــى |بــــر|
يم ع688944 علوم |لمنصورهعمرو حسن |لمر |بــــر|
حقوق سوه|ج حمد محمد عمر |حمد|2263|9
779374| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد جم|ل محمد حسن |لش|ف
685oo5صيدله |لمنصورهحن|ن محمود عبــــد |لمجيد محمد |لسيد رمض
ندستـــ |ل|سكندريهسعد محمود سعد محمد غنيم445239
علوم ج|معتـــ د |طروفيده محمد ز|يد سعد |لملوي398|52
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ف عبــــد |لرحيم |لسيد محمد55|425 تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن أ
446o44ندستـــ |ل|سكندريهحمد ي| محمد |لسيد عبــــد |لمجيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد |لسيد متـــو |783236
33o795| حقوق بــــنه|حمد ح|تـــم فتـــح | بــــيو
ره|محمد عيد عبــــد | |م 47647| د|بــــ |لق|
83848oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلي عمرو عبــــد|لر حمن |حمد
9o7624 عل|ج طبــــي قن|خ|لد عزتـــ بــــديع ج|د
35|52oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نور|ن نبــــيل حسن محمد
نوعيتـــ |لم | |ده |يمن عبــــد| محمد3583|8
ي عبــــد |لبــــص ج|مع497398 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر ي
88723o معهد ف ص |سيوطرش| تـــه| |بــــو|لعز|يم ع
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــزينه خ|لد عبــــد |لع| ن52235|
رتـــ|دير |حمد محمد |لدمرد|ش يوسف782384 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ن| يوسف |لحسي عبــــده ع غ|765956 لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|م
688o35يم |لدسو شعبــــ علوم |لمنصورهسل محمود |بــــر|
9oo5oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيوستـــ | من عزيز سعيد
تـــ محمد عبــــد|لعظيم حسن |34328 تـــج|ره ع شمسشه
7o67o9|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد عز منصور عبــــد |لفتـــ|ح
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ر  |ء |لدين غ|نم عبــــود82|252
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عطيه حسن عطيه|75|628
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عطيه محمد مختـــ|ر عطيه265999

معهد ف ص بــــ سويفيه عيد قر ه|شم|72598
رهس|ندي رؤف ن|ن جندي9695|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور |ر كرم عبــــد | عبــــد |لجو|د23|5|5
صيدله طنط|منيه صل|ح عبــــد|لمقصود ح|مد عبــــد434754
4o9536د|بــــ طنط|محمد محسن محمود محمد زرير|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن نزيه جم|ل عفي |27885
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعل| عبــــد |لعزيز حسن عبــــد |لعزيز نعيم435987

63o63تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم|يسه شعبــــ|ن ز |لليثــــي
534o47د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حم|دتـــ فرج مسعود بــــسيس
ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لوه|بــــ محمود عبــــد |لوه448652
3287o|إعل|م بــــ سويفه|دى ك|مل ع |له|دى حم|د
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|يدى |يه|بــــ رفعتـــ عبــــد ربــــه حسن266452
ر5759|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمصط  |ء عبــــد|لعليم جو
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد عبــــد |لكريم س|لم769976
68559oد|بــــ |لمنصوره|سميه |م ع عبــــد |لنبــــى |لغ|زى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد |حمد سعيد |حمد سل|م657|25
يم |لكو 629592 ره ح|مد محمد ح|مد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقز
ش|م محمد عبــــد |لجو|د584|6| ندستـــ ع شمسمنتـــ | 
تـــج|ره ع شمسم | مجدى حكيم سعيد|3758|
9|o99||د|بــــ سوه|ج| حمد محمد |بــــو|لن محمد
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642o85تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد رشدى عبــــد|لرحمن محمود
|5o555ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط محمد مصط عبــــد |لسل|م
28|o7oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن محسن ذ ع محمود
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|وق صبــــرى حسن جل|ل239737
6o6522|ى بــــه |لبــــهن بــــح معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد و
نوعيتـــ |لزق|زيقفردوس حسن |لسيد |حمد4|7836
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن ص|بــــر حسن |حمد3|4479
معهد ف ص |سو|نيه محمود شح|تـــ محمود|845393

وف|تـــعبــــد | محمود |حمد محمود5728| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيم|ن |حمد جمعه |سم|عيل|832659
86|7o3 ق|وي عبــــيد م علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىكريم 
25o6o7كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسن|بــــل |حمد |حمد |بــــوزيد
753655| زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ج|بــــر ص|لح مو
764o32كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم| |يمن محمود محمد |لسيد و|كد
44o953| نوعيتـــ كفر |لشيخيتـــ |لسيد حسن |لخمي
ره|مصط |حمد محمود ع784839 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ ع شمس|منتـــ | صبــــ سعيد |حمد62962|
782o|4ه محمد مصط عبــــد |لمنعم ع تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن
|29o44|طبــــ ع شمسس|مه محمود خليفتـــ محمود مرزوق
3592o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــ|نوبــــ ر|فتـــ بــــ عبــــد|لسيد
||6o87 ف يوسف محمد ر|ء | تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ |لز
تـــج|ره بــــنه|م|رين| |يه|بــــ حليم جور بــــطرس358452
4o2238 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|رو|ن محمد |لسعيد محمد |لشلق
زر|عه |لزق|زيقم |حمد ع |حمد غمرى772758
زر|عه |ل|سكندريهمنيتـــ محمد عبــــد|لمقصود محمد|425684
68o|89|طبــــ |لمنصورهحمد |يمن |حمد محمد محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر محمد |لشح|تـــ محمد |لبــــيو|67696

6252o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد ربــــيع معوض ع
يم||8348 يم عبــــد|لسل|م |بــــر| طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد |بــــر|

رهبــــه محمد محمود ص|لح537|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهشيم|ء محمد عبــــد |لغف|ر محمد5|458 حقوق |لق|

9o855||تـــج|ره سوه|ج سم|عيل محمد |سم|عيل محمد
تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء فيصل عبــــد |لر|زق عبــــد |لبــــديع8||87

|32o34ره|ندى حس محمد حسن محمد |لعربــــى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخع رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح شه|بــــ |لدين|5|444
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرح|بــــ |حمد عبــــد|لمقتـــدر |حمد س|بــــق4538|6
معهد ف ص ري|ضه سوه|جيوستـــ | ع|دل شفيق ج|د  896843

تـــج|ره بــــ سويفيوسف |لسيد ر|غبــــ محمد9322|
6o6589ف عبــــد |لرحيم درويش حسن ندستـــ |لمنصورهكريم |
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|لشيم|ء عطيه شعبــــ|ن عطيه قنديل||43475

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن محمد ي| محمد5892|
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طبــــ بــــيطرى |سيوط  سم|ء |حمد |بــــوخنجر محمد|5684|9
|6o78ش|م ع|بــــدين ح|فظ ه  كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن
56||o|د|بــــ بــــ سويف|ي| غريبــــ |حمد عبــــد

3|25o6ل|ل علوم ع شمسنور|ن فكري عبــــد|لمع 
4795ooيم حميدو |لسيد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسل|ء سل|مه رشيدي عبــــد |لحليم|53295|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهندى |حمد محمود |حمد مدين753878
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م| عزتـــ ع محمد عو|د|777553
علوم |لزق|زيقحمد محمد عبــــد | محمد عوض|784653
7o8|||تـــمريض |لمنصورتـــ ندى ط|رق محمد ع|مر محمد
يف|8655|5 معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء فه عبــــد | بــــكر |ل
4943o7تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورطلعتـــ قطبــــ عبــــد|لحميد عبــــد|لق|در
48354oحقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريه|م محمد محمد عبــــد |لمقصود
صيدله حلو|ننور| ممدوح س|لم عبــــد |لحميد42534|
تـــمريض |لزق|زيق أمنيه مر محمد عطيه626386
صيدله بــــ سويف|ء محمود محمد محمود|3|8525
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييه فوزي محمد ج|د|لمو |833926

47|o9رهسل دسو عبــــد |لغف|ر ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o6oooد|بــــ دمنهور|رنيم |حمد محمد |حمد محمد
53o583فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهدير رفعتـــ ك|مل عبــــد|لرحمن حم|دتـــ ند

ر|78|56 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ محمود |حمد عبــــد |لظ|
7o3o47| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يه يح محمد عطوه |لحن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم | |كرم رمسيس عطيتـــ5389||
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطسعد محمود سعد محمد27|846
4o7247تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد | محمود محمد محمد عبــــد |لر|زق
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد ر| محمود حسن سيد|حمد عوض623628
|2|oo9 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در
رهسم|ء وليد حسن محمد35476| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سعد عبــــد|لجيد عبــــد|له|دى273547
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |لسيد ع |لنقيبــــ246962
زر|عه |لم |حس|م حسن محمد حسن86|854
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوق مح عبــــد |لمنعم عر| س|لم56|777
7o882oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل خ|لد عبــــد |لعليم عبــــد |لستـــ|ر
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | جم|ل عبــــد |لجليل محمد حج96|752
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ف|دى ر| رشدى د|ود43988| ل|
35|9o8|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنيتـــ عل|ء محمد سيد
تـــج|ره بــــور سعيدلسيد |حمد |لسيد أحمد ربــــيع|3|7655
9|7o69|صيدله |ل|سكندريه بــــر|م زكرى ميخ|ئيل رزق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ محمد صل|ح يوسف326877

رهيوسف |حمد بــــسط|وى عبــــد |لرحيم4772| تـــج|ره |لق|
زر|عه سوه|جيح بــــدر |لدين فرغ حسن  895463
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|6o6o9| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|نوبــــ روم| رمزى عبــــد |
تـــج|ره ع شمستـــ محمود عبــــد |لق|در محمود63539|
يف عبــــد|لعزيز ز235927 ره  تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمود جم|ل ح|مد حبــــش26|256
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمصط محمد |حمد ح|مد ع667|43
ندستـــ حلو|نف|طمه س| صل|ح محمود338|5|
67o43لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م|رتـــ | مجدى عز متـــريوس

|3o2|5د|بــــ ع شمس|ك|رين عبــــد |لمل|ك شح|تـــه عبــــد |لمل
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء نبــــيل عبــــد |لق|در شح|تـــه|776994

حقوق بــــ سويفحمزه محمد مصط عبــــد |9|579
7o8659| د|بــــ |لمنصوره|مصط |حمد منصور محمد عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدير ط|رق |حمد محمد |لبــــحر|وى236736
5265o4دى يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريكريم رأفتـــ محمود |حمد  لم
5|487oيم تـــج|ره بــــنه|رو|ن حس|م جل|ل محمد |بــــر|
صيدله طنط|حسن|ء حسن شو حسن غز|ل|43258
64o298|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه محمد رمض|ن محمد
حقوق |لمنصورهعم|ر محمد محمود |لديبــــ5647|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقح|زم فتـــ عوض حس 787945
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء محمد كم|ل عبــــد |لق|در |ل|فندى4464|6
حقوق |سيوطحمد عم|د رض| ع |758653
6oo537|حقوق طنط|سل|م |حمد |لسيد |بــــو حلوه
4|2|o8تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح

تـــربــــيتـــ |لفيومحسن|ء محمد |حمد |لروبــــى|6877
63866o|ف عبــــده جرجس حن نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقن|ردين |
92o|5| تـــمريض سوه|ج س|ندى بــــهجتـــ لبــــيبــــ شح|تـــتـــ
تـــج|ره ع شمسنجل رأفتـــ عبــــد |لصبــــور درتـــه|5694||
8o54o|حقوق |لفيومبــــدر |لدين عم|د شعر|وي محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ محمد مر ع |ن475947
تـــج|ره بــــنه|نس محمد عي ع|مر||35642
د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن عمرو |حمد ع |5243|
طبــــ |لزق|زيقل|ء محمد جل|ل |حمد|776288
ندستـــ |سيوط حمد عربــــى |حمد سليم|ن|349|88
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| حمد محمد فرج |حمد|987|88
6||3ooتـــربــــيتـــ طفوله طنط|زينبــــ محمد محمد دشيش
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد صبــــ فتـــ خ 82|265
ندستـــ |لفيومعمر |س|مه عبــــد |لرحمن محمد عبــــد 753393
ديه 8|8869 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطل |ء ع مصط عثــــم|ن 
|486o4| لسن ع شمس|قتـــ حس عبــــد |له|دى حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسش|م |حمد ف|روق حس محمود8348||
يم355383 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعل| مصط خليل |بــــر|

|لدين محمد|5736 طبــــ بــــ سويفض ع ن
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9o5848  د|بــــ سوه|ج|مصط عز |لدين فؤ|د متـــو
278o76تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| محمود عبــــد|لمحسن ع|شور 

يم ع44848 ره|ف|طمه حم|ده سيد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر حسن قن|وي شح|تـــ839498

ر عبــــ|س ك|رم خط|بــــ|46944 رهسل|م م| طبــــ بــــيطرى |لق|
5|9|7o|صيدله طنط|سم|ء ربــــيع |حمد رمض|ن
رهمحمد جم|ل عبــــد|لن| محمد ق|سم47|5|2 ندستـــ |لق|
جن6|6386 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد صبــــرى |لسيد سيد|حمد 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه محمد |م|م سليم837|78
8o9|73يم معهد ف تـــمريض |لم | محمد سعد ع |بــــر|
2384o6ره|س|ره عم|د عبــــ|س حسن شعر|وى د|بــــ |لق|
4788o5علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــشه|بــــ رمض|ن |حمد ع|مر شه|بــــ
|5o845|و|رى د|بــــ حلو|ن|سم|ء صبــــ محمود 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررو| سيد متـــو ح|فظ|9|2333
7o3323|معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقه|جر منصور مصط مصط ن
يم |لسكرى|42996 |د|بــــ طنط|فتـــ |حمد محمد |بــــر|
رهحمد شعبــــ|ن محمود س|لم|233867 تـــج|ره |لق|
492773| خدمه |جتـــم|عيه |سو|نحمد رمزى |حمد محمد عي
ندستـــ |سيوطمحمود محمد عبــــد|لرحمن |سم|عيل 7627|9
9o4965 |تـــج|ره سوه|جسمر عزتـــ مشمش حن
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفر|ن| عبــــد| غنيم |لسيد عبــــد|لمجيد629582
6o7269|يم شعبــــ|ن |لنح|س تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز93|637
|د|بــــ |لم |رويد| جم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن9345|8

72o89تـــمريض |لفيوم غ|ده |لسيد ع|شور محمد سليم
8o7o44تـــج|ره |سيوطشهد |حمد عبــــد| محمود
يف مكرم حس 62|858 تـــج|ره |سيوطمحمد 
844o46تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمد |س|مه عبــــد|لحميد محمد
|7o422تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد |حمد منصور
ف ع عبــــد |لمنعم57285| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نفريده |
|29o68|ف |حمد عبــــد |لوه رهعبــــد |لرحمن | صيدله |لق|
6o9o37نوعيتـــ طنط|محمد جم|ل كم|ل شنبــــ
ف سعد|وي عبــــد77|4|8 تـــج|ره بــــ سويفكريم م
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد فتـــ محمد محمد754792
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع |ء |لسيد |سم|عيل ع |لبــــقري||7535
6o4635|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن س| محمد |لسيد محمد
26442o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه جم|ل عبــــد|لغ محمد حسن
62o89oد|بــــ د |ط|له|م محمد |لطنط|وى محمد ع |سم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن |بــــو |لنج| حسن |بــــو |لنج624232
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود س|مح محمد سليم|ن24987|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورصف|ء محمود سيد |حمد دعلوبــــتـــ6656|5

Page 5260 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد حس كم|ل |لدين عبــــد |لعليم925|4|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممنه ه| عبــــد|لعزيز عبــــد|248475
4o75o6يم |سم|عيل محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم |سم|عيل |بــــر|
7|o265صيدله |لمنصورهع |ء |حمد عوض ع |لسيد جمعتـــ
يم |لشح|تـــ عبــــد |لجليل637487 تـــمريض |لزق|زيق صبــــ|ح |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررضوى ع|دل محمد فتـــح | غط|س6935|5
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسن|ء حمدى سعد عبــــد |لع| حمودين5389|5
475o73تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد | محمد محمود عبــــد |لمنعم خليل
يم|49878| د|بــــ حلو|ن|سل|م |لحسي محمد ن |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |لسيد محمود محمد يوسف7|4248
83|43oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينه|د عبــــد|لرحمن |حمد |لشمندي عبــــد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود عل|ء محمد عبــــد|لعزيز ع ن3|4435
9|9|o7|ه محمد حل ص|لح كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج م

ره|مرفتـــ محمود عبــــد|للطيف ري|ض|823| د|بــــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد عبــــد |لحميد محمود عيد6|7778
ريره مصط 932|23 ندستـــ حلو|نعمر عبــــد| |بــــو
623o49ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ط|رق محمد سعيد محمد حسبــــ |لنبــــي
6o648|معهد ف تـــمريض طنط| يوسف نشأتـــ من حن| فرج
6o|o67ندستـــ طنط|ع |حمد عطيه |حمد حسن

ريدى8|5|2 يف مصط حسن  ره|رح|بــــ  د|بــــ |لق|
|2|o75| رهحمد خ|لد |حمد لط |حمد ع تـــج|ره |لق|
49o47||تـــج|ره |ل|سكندريهمنيه |حمد محمود عز |لدين

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|حليمه حمدي ص|بــــر عوض62228
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم مصط محمود ع359|5

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنرم عل|ء محمد |حمد69|835
يم7|6977 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسنتـــ ط|رق شبــــ|نه |لحسي |بــــر|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|عبــــد|لرحمن سم محمد محمد8|3249
5429o||تـــ صل|ح عبــــد |لمع محمد ند تـــج|ره دمنهورن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن محمد محمد حف عبــــد |785865
62|4o3حقوق د |طف|طمه ي| حل عثــــم|ن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندى أحمد عبــــد|لحميد أحمد حس 477535

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر خ|لد محمد محمود9869|
9o5276  | تـــج|ره سوه|جف|طمه خ|لد |لسيد حمد
ش|م فتـــوح ح|فظ438736 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد 

علوم ع شمسن محمد رشدى ز638|2
نوعيتـــ |لم |زينبــــ رض| خليفه |بــــوزيد|49||8
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود صل|ح عبــــد|لمنعم عيسوى285|25
معهد ف ص |سيوطمصط يوسف ك|مل يوسف 7359|9
85o8o7|يم محمد |حمد معهد ف ص |سيوطم| |بــــر|
9o|697  يبــــ تـــج|ره سوه|جوس|م ع|دل لط و
9o33o| تـــج|ره سوه|جط|رق عد حس محمد
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22o759وف|تـــندى تـــ|مر |حمد فتـــ |لشن|وى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
74o82طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمروه عص|م |حمد عثــــم|ن

7629o4زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محسن |حمد أبــــو |لنور |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــه جمعه ع |حمد 6|23|9
43o94oمعهد ف ص طنط|ندى عبــــد |لوه|بــــ ح|مد عبــــد |لمتـــع|ل

666o4| |تـــمريض |لفيوم يه ن |لدين حس عبــــد |لبــــ
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ر عمرو محمد دسو محمد سعيد675445
ف فتـــ عبــــد|لكريم|254|64 معهد ف ص |لزق|زيقيم|ن |
ر محمود844333 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد ممدوح |لط|
626o67يم عبــــد يم كم|ل |بــــر| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد|لرحمن |بــــر|
5|o588حقوق طنط|مصط خ|لد ع عبــــد|لحميد|لجرف
68o964د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عمرو حمدى صبــــ حسن سليم
ر عبــــد|لفتـــ|ح محمد|33489 رهف|طمتـــ م| د|ر |لعلوم ج |لق|
35254oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر محمود عر| عبــــد|لحميد
8462|oي محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط فضل م
24896|| |د|بــــ طنط|يه محمد محمد محمود قط|
ف |لسيد |حمد محمد خليفتـــ||4894 د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن |
46|o||تـــج|ره طنط|عمر محمد ح|فظ طه
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء محمد محمود ح|مد|56|682
44279oيم |بــــوشعيشع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخر| | |لسيد |بــــر|
9oo|27تـــج|ره سوه|جمصط محمود عبــــد|لشكور عبــــد|لفتـــ

د|ر |لعلوم |لفيومن عبــــد |لنبــــي فرج تـــعلبــــ|24646
777o96تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لن| عبــــد |لص|دق غ|زى إسم
82oo76|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء سعد خليفه محمد|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رجبــــ محمد |حمد حس 72|286
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد شعبــــ|ن |لسيد سند |لبــــربــــرى38253|
2|48o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحسن خلف حسن جل|ل عبــــد|لجليل
448o46 ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر |حمد رجبــــ محمد ع
دى8534|6 تـــج|ره بــــور سعيدم مسعد عبــــد |لمنعم |ل
4|34o9رى نوعيتـــ فنيه طنط|رو|ن ع عبــــد|لحميد |لجو
4992oo|تـــج|ره سوه|جسم|ء سل|متـــ بــــدوي ع محمود
تـــج|ره ع شمسوق جم|ل |بــــو|لفتـــوح محمد عبــــد|334877
84oo74 معهد ف ص ري|ضه |سو|ننعمه محمود |م حس
زر|عه |لم |دي محمد سيد |حمد858848
علوم حلو|نيوسف عبــــد|لسل|م عبــــد|لرسول عبــــد234883
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رضوى |سم|عيل محمد ش| |25687
حقوق |لزق|زيقحمد ط|رق |حمد محمد |لشهيدى|629949
لسن ع شمس|م| شعبــــ|ن فرج منصور|26773|

د|بــــ حلو|ن|س|ره عوض عبــــده مو49835
تـــربــــيتـــ ع شمسحسن كم|ل حسن محمد352647
23922oره|نيل محمد رجبــــ |حمد د|بــــ |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع|مر ح|تـــم عبــــد|لحميد فوزى66|333
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نوره|ن صبــــ |لسيد ع |لعكبــــر999|27

5o||2| تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد سـل|مه عبــــد |لوه|بــــ ع عبــــد
683oo|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه |س|مه ذ  محمد |بــــوزيد
5o56o|زر|عه طنط|محمد خميس محمد |لسيد عبــــد |لرحمن
رهع عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |للطيف7873|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9o53|7| ر|ء شو محمد حس معهد ف ص ري|ضه سوه|ج لز
354o7oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دع|ء ع|دل محمد |حمد
طبــــ حلو|نحمد محمد حسن عبــــد| سل|م|266|44
42|65o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمود محمد |حمد ع|مر
تـــج|ره بــــنه|حمد |لسيد محمد |لسيد منصور|4||626
69o8|7تـــمريض |لمنصورتـــ محمود ن|جح عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد
رهدى سيد عبــــ|س |لسيد مصط 7|9|22 تـــج|ره |لق|
5o39o2|تـــج|ره |ل|سكندريهم|يكل عبــــد |لمل|ك عبــــيد عبــــد |لمل

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننعمه محمد مصط شلبــــي محمد6993|
ى|986|42 علوم |ل|سكندريهل|ء كم|ل حس |لخض
|ج93|623 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط محمود محمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن خ|لد محمود محمد |بــــو كحله482535
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــك|رين ه| |ميل  |د بــــش|ى27344|
ل|ل268754 ره|سمر سم |لسيد  ثــــ|ر |لق|
رهسهيله محمد فوزى عبــــد|لسميع2|2288 تـــج|ره |لق|
|لسن |لم |محمد عبــــد |لمؤمن |لدسو علو|ن9|4387
6997|oحه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |لرحمن عوض| 
حقوق |لزق|زيقحمد حسن |حمد شعبــــ|ن محمد|628335
262o29تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد وليد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن 
8o9o58تـــج|ره |سيوطمحمود حسن محمد محمود
7822o5د|بــــ |لزق|زيق|نور| عز|زى محمد سليم|ن
43877oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخمع|ذ رأفتـــ ز|يد بــــدر|ن ز|يد
4354o4|نوعيتـــ كفر |لشيخ|سم|ء سعيد محمد ند
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ل فوزي |نس رشيدي82|825
4o6548|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه خميس يوسف عبــــد |لع|ل |لسيد
ه عم|د محمد محمد سيد |حمد عز 689488 طبــــ ع شمسم
78o898حقوق |لزق|زيقن|در |لسيد قطبــــ |لمتـــو سليم|ن
2367o| رهمريم ن| عبــــد|لحميد محمد |لردي علوم |لق|
326|6o ره|ي|سم حس عبــــد|لق|در عبــــد|لغ عل|م |لق|
يل ج |لزق|زيقيه عمرو عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز||86|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم |لسيد|776752 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م| |سل|م |لسيد إبــــر|
6346ooل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد محمد ع|دل عبــــد|لصمد عبــــد|لجو

يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|مه|بــــ |حمد عبــــد |لق|در |حمد63388 لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــ سيف زكري| رزق9374|8
تـــمريض كفر |لشيخي| محمد ع دي|بــــ32|435
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858o|oه ع محمود عبــــدربــــه طبــــ |لم |ن
54||o8تـــج|ره طنط|محمود حمدي ح|فظ حمدون إم|م
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــح|مد محمد |حمد ص|لح7|2683
|248o9|د|بــــ ع شمس||نسط| | عم|د عد يوسف حن
4oo539ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحعزتـــ قطبــــ عنتـــر قطبــــ غ|زي
7o2937تـــج|ره بــــنه|محمود محمد محمود |لسيد |لشلتـــ|وى
5o|7o4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرح|بــــ ش|كر محمد ش|كر |لسيد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد صل|ح |لسيد عبــــده أصل|ن762874
24o954تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد فه عبــــد|لعظيم ع |سم|عيل
8|4oo5علوم |لم |حمد عل|ء |لدين محمد عزيز عبــــد|لعزيز
3|||ooن| ميخ|ئيل ري|ض غبــــري|ل تـــربــــيتـــ ع شمسم
لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|محمد |لسيد محمود بــــدوى47379

353o33تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سيد ه| سيد محمد
7685o4معهد ف ص |سم|عيليهبــــكر مصط سليم|ن ع
حقوق ع شمسول|ء عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|3|3542
84|33o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل سيد بــــدري محمود
53o365د|بــــ دمنهور|سحر محمد |لشح|تـــ سعد شيبــــه
9o2683 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|من|ر طلعتـــ قدرى عبــــد|لرحمن
6o6|6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ح|زم |حمد محمود |لج|بــــرى
7o6|23طبــــ بــــيطرى |لمنصورهزينبــــ محمود شعبــــ|ن محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء محمد ص|بــــر ص|دق|56893
معهد ف ص |سو|ن|ء حمدي حس عمر|848662
تـــج|ره سوه|جحس|م عبــــد |لوه|بــــ حسن عبــــده69||3|
وف|تـــص|بــــر صل|ح مخيمر |بــــوزيد756894 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حبــــيبــــتـــ حسن نبــــوى محمد |بــــو عربــــ|78|2|
9o7628 د|بــــ سوه|ج|سل|م |حمد سل|م عبــــد|لحميد
رتـــ مروه فتـــ محمد سيد243422 تـــمريض |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن محروس عبــــده |سم|عيل سعف3|6959
84o85||كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قم| عمر عبــــد|لق|در |بــــو|لمجد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|م|زن شو عبــــد |لص|دق حسن523476
8o487|فنون جميله فنون |لم |رن| و|ئل عبــــد|لد|يم |حمد
معهد ف ص بــــنه|حمد ع|دل |لسيد |لضع |245852
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمحمد خ|لد عبــــده |م 772864
ش|م ف|روق عبــــ|632255 ر|ء  يل ج |لزق|زيقف|طمه |لز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ ع شمسعمر يح محمد ع حسن 232253
ه عل|ء |لمغ|ورى محمد ع|مر|236|27 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
9|o73| يم حقوق سوه|جنور| خ|لد ع |بــــر|
85o333|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسل|م |يه|بــــ سيد خليفه
معهد ف تـــمريض |لم | دير |حمد ع|مر |سم|عيل823386
يم3|4|24 ره|ء سعد عبــــد|لوه|بــــ ع |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
922o5|  تـــمريض سوه|ج مصط فتـــح | ز |لحن
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4|933oحقوق طنط|سهيله محمد |حمد |لرف| ع
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |حمد عثــــم|ن جل|ل|979|5|
4|o66||د|بــــ طنط|حمد صف|ء |لدين |حمد شتـــيه|
ندستـــ ع شمسمصط حمدى عبــــد |للطيف عبــــد |لق32882

|243o9 بــــى حس تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نكريم جم|ل ع و
لسن ع شمس|سم|ء ش|كر حس محمد مندور|65|443
طبــــ بــــورسعيدسم|ء خ|لد محمد محمد محمد|685479
|2o352طبــــ |سن|ن ع شمسم | شه شو حبــــيبــــ
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد سعيد محمد |حمد خف|جه|757775
223277| تـــج|ره |سيوطحمد محمد ي مر
4o32|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منه | مصط |لسيد |بــــو|لعل| ع|
نوعيتـــ |لم |د| | عم|د فيض | عبــــد|لرحمن8866|8

يم|73485 د|بــــ |لفيوم|يه حربــــى محمد |بــــر|
زر|عه طنط|نور|ن ع|دل عبــــد |لعزيز |لنج|ر432948
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم يح |لسيد سليم|22869
ثــــ|ر د |ط|وق محمد يح محمد شنه|بــــ24|678
يم86|829 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سوسن محمود حس |بــــر|
7645o2 بــــي يم محمد |ل يم يح |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
يم رزق449552 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعل|ء |بــــو|لفضل ع محمد869963
36625oيم محمد زر|عه ع شمستـــقوى محسن |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد محمد س|لم||52|75
8527o9حقوق |سيوطجه|د خ|لد حسن نجيبــــ

د|بــــ |سو|ن|ف|طمه ي| سعيد عبــــد|لخ|لق274|4
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنجوى |لسيد ع جبــــر|لرمي |3|497
|6o8o8يم تـــج|ره ع شمسعز |لدين |حمد سند سند |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد |يه|بــــ |بــــو |لحمد محمد مصط 59||75
33|o28|طبــــ بــــنه|لشيم|ء وفيق عبــــد|لمنعم نبــــيه

53|o2علوم بــــ سويفوق مر ع محمود
6o2|34تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع|يده مصط حسن محمود ع|شور
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | محمد |حمد |لش|ذ266696
42647oيم زر|عه |ل|سكندريهرو|ن جم|ل مصط س|لم |بــــر|
بــــي محمد حبــــيبــــ678549 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود |لسيد |ل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس| مصط سعيد طنط|وى متـــو772542
د|بــــ ع شمس|وف|ء س| عبــــد|لفتـــ|ح دي|بــــ5565|3
حقوق |سو|نمحمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لعظيم |حمد844363
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|أيتـــ ه| عبــــد |لرحيم عبــــد|لعزيز ح|تـــم3587|6
36o36oيم |حمد عيد ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود صل|ح |بــــر|
5o4689تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|ري|ن قدري صبــــ |فر|يم
يم |لكردى|24||77 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء |حمد |بــــر|
رهم | رأفتـــ فريد جندى6566|| تـــج|ره |لق|
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5o2594|يم حسن علوم |ل|سكندريهن مصبــــ|ح |بــــر|
|2723o |ف |لد|خ طه |لشلق ندستـــ تـــ.خ|مس رو|ن | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء سعيد محمود عز|م|253463
7o|265م تـــج|ره |لزق|زيقسل|م عز |لدين ح|فظ |لعو ح
علوم طنط|نيف سعيد محمد |بــــو زيد |لجن|ي 432529
34|7o5تـــربــــيتـــ ع شمسجيه|ن يوسف عبــــد|لعزيز محمد خليفتـــ
تـــج|ره ع شمسمه|بــــ ع|دل |لشن|وي بــــيو 34822|
348o|oزر|عه مشتـــهربــــل|ل عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز ر
|د|بــــ بــــنه|خلود عبــــد|لش| سم ع 356778
7o2748تـــج|ره |لزق|زيقي|ر| و|ئل كم|ل |لسيد جنينه
32o457 رهمحمد سعيد مهدى مصط صيدله |لق|
ف فتـــ محمد محمد عبــــد|487868 تـــج|ره دمنهورسل|م |
88o4o7 |طبــــ |سيوطم|رون م|جد |ميل حن
رهمحمود مجدي محمود مهدي94|8|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
42927oتـــج|ره طنط|ه|جر محمود تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح |لنحر
89o896| د|بــــ |سيوط| م| ع محمود مصط
8o2389تـــج|ره بــــ سويفمدثــــر صل|ح |لطيبــــ محمد
5|8|o8تـــمريض دمنهورمن|ر مسعد ج|بــــر بــــسيو بــــهن
علوم |ل|سكندريهسل حس|م |لدين محمد حربــــ محمد محمود426357
نوعيتـــ كفر |لشيخند| عط| محمد محمد |لزعوي7|4369
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل |لدين |لسيد |لش|عر246456
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد رجبــــ حسن خليفه محمد سل|م2828|5
33o479|زر|عه مشتـــهرل|ء جعفر عبــــد|لعظيم طه
زر|عه طنط||ء س|لم محمد س|لم أبــــونوح|428338
ش|م سليم|ن محمد سليم|ن|525293 علوم ري|ضتـــ |سيوطل|ء 
8o658|يم حسن نوعيتـــ |لم |ه|جر محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|س|ره |حمد محمد مصط |لبــــرى3|24|6
حقوق ع شمسش|دي ممدوح حبــــيبــــ عج|يبــــى357892
8|o563|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء رش|د |م محمد
253o|o ش|م محمد لط تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه شكرى عبــــد|لسل|م خل|ف249454
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى محرم فؤ|د حفظ |4|632|
5|72o5لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|ه|جر |حمد فتـــ شيحه
ي معزوز زيد822887 معهد ف تـــمريض |لم | ع ي
5o9495زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــد |لد|يم عطيه دغش
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهميسون عم|د |لدين |سم|عيل |بــــوزيد6538|5
9oo793 طبــــ بــــيطرى سوه|جم|رين| م|جد عد جرجس
|66o65 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجل|ل مختـــ|ر جل|ل حن
د|بــــ |لزق|زيق|جل|ل عبــــد |لفتـــ|ح جل|ل عبــــد|لفتـــ||77766

رتـــ |ء حس|م عبــــد |لمهدى س|لم عبــــد 44774 تـــمريض |لق|
يم سليم246673 ندستـــ |سيوطعمر محمد محمود |بــــر|
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84o623|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحمد عبــــد|له|دي يوسف حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرش| درويش محمد |سم|عيل جبــــل694956
يم عيد |سم|عيل332384 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومل |ء محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عزه حموده محمد حموده محمد483272

377o8رهمحمد ط|رق محمد عبــــد |لكريم طبــــ |لق|
م | رفعتـــ رشدى حبــــيبــــ 895667 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
43396oصيدله |ل|سكندريهي|سم محمد عبــــد|لص|دق عيد
د|ن5|583| ك.تـــ. ف صن| |لمطريهسل محمد ربــــيع و
258o9|| يم عبــــد|للطيف |لتـــر زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسل|م |بــــر|
ندستـــ ع شمسعمر |حمد محمد محمود بــــيص|ر84|3|3
وف|تـــنوره|ن حس رمض|ن محمد525259 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ى|256525 نوعيتـــ |شمونيه خ|لد محمد ع
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد |حمد |بــــو |حمد|257438
7o284o| ندستـــ |لزق|زيقبــــو بــــكر محمد |بــــو بــــكر محمد خ
رهمنيه حربــــى |حمد محمد |سم|عيل||4|236 علوم |لق|
47o74| ره|فرو | ظريف ديبــــ جور د|بــــ |لق|

64oo92 يم دسو طبــــ |لزق|زيقس|ره منصور |لشبــــر|وى |بــــر|
75|66oف محمد حج|زى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
4o2552لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم |حمد خميس مصط ع
4|o597يم ع نص |د|بــــ طنط|محمد سعيد ص|بــــر |بــــر|
239o33|رهسم|ء |حمد محمود مرزوق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4ooo8oد|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم |حمد رمض|ن محمد بــــرك|تـــ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن محمد سعيد |لنج|ر|9|252
6882o9يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريشيم|ء سميح محمد |لمغ|زى عبــــد |لنبــــى لم
حقوق ع شمسحس|م محمد حمدي ز 25776|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |للطيف محمد متـــو424636
|ء محمد حسن محمد |لعبــــد|52|62 معهد ف ص بــــور سعيدإ
ف عبــــد |لستـــ|ر جوده32|6||  |حه وفن|دق |لفيومفرح |
علوم |ل|سكندريهسل عبــــد |لعزيز أحمد |لوصيف أحمد425362
لسن |لم |/ري|ضتـــ|يم|ن حسن عبــــد|لسل|م حسن |حمد2292|3
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم| ح|تـــم حس |سم|عيل|8|8295
48945oد|بــــ |ل|سكندريه|ي|رتـــ ج|بــــر شح|تـــتـــ |حمد ج|مع
447o33لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ح|زم ح|تـــم عبــــد |لحكيم حسن
لس سم صليبــــ خليل47387| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
يم765257 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنور |لدين |حمد ح|مد حسن |بــــر|
|5|o6oد|بــــ حلو|ن|كريستـــ | نبــــيل سعد| فلبــــس
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهس|مح حسن عبــــد |لفتـــ|ح حسن757|48
تـــج|ره بــــنه|ندى مجدى مح |لدين |لعبــــ|263984
صيدله |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد أحمد775424
يم عبــــ|س |ل|غبــــر644||7 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهله|م ع|دل عبــــد |لحميد مصط |حمد688535
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمري|نه عل|ء جرجس حليم273359
تـــج|ره دمنهوري محمد س| |حمد فؤ|د طليس2|4472
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس شلبــــى سل|متـــ عبــــد|لرحمن348274

علوم حلو|نمحمود مفتـــ|ح محمد عوض68542
معهد ف ص |سم|عيليهر| | حمدى ق|سم عثــــم|ن|76896
حقوق ع شمسح|زم |حمد |م|م |حمد محمد64|24|
ش|م متـــو عبــــد |لحميد حسن9449|2 تـــج|ره ع شمسرن| 
2727|oد|بــــ حلو|ن|س|ره جمعه |حمد عبــــد|لمجيد
43o|74كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه| | |لسيد عبــــد | ع|بــــد
68o858| د|بــــ |لمنصوره|حمد ع|دل |حمد عبــــد |لحميد ع
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء سعيد رمض|ن سعيد336266
يم محمد |بــــو |لوف2|6238 حقوق |لمنصورهنور|ن أمجد |بــــر|
6o3592ى |د|بــــ طنط|آيه معروف |سم|عيل |لدم
علوم ج|معتـــ د |طيم|ن حس|م |لدين محمد |لشعر|وى9|72|6
62883o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن رمض|ن رمض|ن |حمدعويس
رهندى عمر حس جمعه ع 235946 تـــج|ره |لق|
5o|777نوعيتـــ |ل|سكندريهإيم|ن محمد عبــــد |لع| ع
7588o7|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد خ|لد جمعه |سم|عيل
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء محمد رشدى محمد|57599|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدلسيد محمد سليم|ن محمد سليم|ن|766349
899o65 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| تـــ محفوظ شو
تـــج|ره |لزق|زيقغ|ده عبــــد|لر|زق محمد |حمد7||636
884522| حقوق |سيوط حمد مر|د محمد مر
227oo4رهعبــــد| زغلول وف| عبــــد|لعزيز حقوق |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ه| مفرح |لبــــربــــرى253884

6264o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رحمتـــ عبــــد | عبــــد | حس
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخلود خ|لد قطبــــ سل|م259359
حقوق |لزق|زيقنور|ن منصور |حمد جم|ل |لدين ل|ش 626777
6o|797تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حن|ن ص|بــــر |لسيد |لكو |لقطورى
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ط|رق |حمد محمد سل|مه|523628

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|جل|ل عزتـــ جل|ل عبــــده53762
4o842o| د|بــــ طنط|محمد ري|ض حسن |بــــو عبــــد|
34o986تـــج|ره بــــنه|مصط فتـــ رجبــــ يوسف |لفو|خرى
يم جعفر|52|448 يم محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيتـــ |بــــر|
63826o|يم طبــــ |لزق|زيقحمد فتـــ عبــــده محمد إبــــر|
معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد| معوض تـــو فرج|4|853
رتـــ||ء خليل مصط خليل|65822| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع س|لم ع س|لم درويش262876
878oo6|علوم |لعريش  يه رش|د حم|د ج|مع حموده
8o||||د|بــــ |لم |ويد| ع |حمد شوكتـــ|
ن| حس|م |لدين من حس سل|مه33664 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
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82o7o3ي |د|بــــ |لم |م | مفدي عد بــــ
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود وجيه حف بــــيو |لمشتـــو8|3444
26o9|5تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر |س|مه |حمد حسن غريبــــ 

صيدله بــــ سويفسل|م محمد محمد محمود|59882
معهد ف ص |لزق|زيقول|ء صبــــرى محمد عبــــد |لسل|م|63236
34o62|يم |لسيد يم |حمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط |بــــر|
يم||6|57| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يم|ن محمد صل|ح |لدين |بــــر|

4|5o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نريه|م محمد معوض عبــــد |لسل|م
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حس|م |لدين |حمد محمد |لغز785942
5o4344صيدله |ل|سكندريهمروه جم|ل محمد ع |حمد
طبــــ بــــورسعيدرن| عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لعزيزعبــــد377|62
|لسن |لم |يتـــ محمد تـــوفيق عبــــد|لحميد|355329
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحفصه مسعود محمد محمد |لحن 622338
5o4585علوم |ل|سكندريهس|ره |حمد منصور شبــــيبــــ محمود
52o|2o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر ي| محمد |لحو
64o2o3كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنوره|ن عل|ء |لشبــــر|وى متـــو ع
4o8734تـــربــــيتـــ طنط|ندى خ|لد سعيد س|لم ع|مر
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ن|ديه |لسيد محمد عبــــد |لمنعم629629
د|بــــ د |ط|سهيلتـــ س| محمد ه|شم6654|6
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد عبــــد|لح|فظ محمد|426|3
6o7559|ع| إد|رتـــ وتـــكنولو | ش علوم ح|سبــــ كفر |لشيخ|حمد حمدى |لسيد رخ
6o8|64معهد ف تـــمريض طنط| ندى سعد |لدين محمد |لنج|ر
|3o99|رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|محمد مجدى مصط كم|ل لق|
حقوق |لفيومعبــــد| عبــــد|لجيد عبــــد| |بــــوسيف68865

449|o4د|بــــ طنط|كوثــــر محمد شه|وي |حمد |بــــوليمون|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسر|ن| بــــه|ء |لدين عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |32755|
ي ع عبــــد |لقوى ر| 529674 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |لخن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رويد| سعد |لسيد ع بــــنه5827|4
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | ن| مبــــ|رك محمد|لطر 343577
35|9o4يم عبــــد|لق|در حقوق ع شمسدى رجبــــ |بــــر|
2|6o27تـــج|ره ع شمسمروه حسن محمد محمود ص|دق
4787o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |لسيد محمد |بــــو |لفتـــوح محمد
2554|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــر| | علو| |حمد علو| |لصبــــ
692o26 ندستـــ |لم |حمد عبــــد |لوه|بــــ ج|بــــر عبــــد |لوه|بــــ عبــــد
77465oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره حمدى مصط حمد ز|يد
43o355|يم ص علوم طنط|ف|طمه |لسيد ص|لح |بــــر|
366oo9معهد ف تـــمريض ع شمسديفيد ع|طف سعيد غبــــري|ل
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس|ء محمد عبــــد|لقوى محمد||34588
زر|عه |لم | محمد مصط عبــــد|للطيف856245
62285oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرفيده |لسيد محمد محمد |لمر
د|بــــ |لزق|زيق|سع|د محمد |لسيد فتـــوح محمد632933

Page 5269 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|د | عص|م |لدين حسن |لسيد898|63
ره|يه محمد حل محمد عبــــد |لح|فظ|643|3| د|بــــ |لق|
يم محمد س|لم488338 لسن ع شمس|محمد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــجل|ل رجبــــ شعبــــ|ن |لحو 494672
نوعيتـــ بــــور سعيدمل محميد س|لم عودتـــ|769293
4965o5رتـــ|م درويش سيد عبــــد |لر|زق قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره طنط|عم|د |حمد ج|بــــ | |حمد يونس488682

352o3 ش|م محمد |حمد |لبــــطي ره|نور|ن  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3|9|7o كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|جر محمود ع مصط
22895oرهه|جر محمد عبــــد|لسميع محمد |حمد تـــج|ره |لق|

5o867|د|بــــ بــــ سويف|سل|م قر صبــــ عبــــد |لعظيم
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر خ|لد حس عبــــ|س ع 23|||9
62o423ن| معتـــز حس|ن حموده تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
رهرن| جم|ل محمد محمود48892| حقوق |لق|

طبــــ |لفيوم|ء محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|66546
234o39د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن خ|لد فتـــ عبــــد|لرحمن
76|4|oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر و|ئل محمد عبــــد |لحميد محمد درويش
يم محمود محمد سليم|ن|29256| ندستـــ |سيوطبــــر|
9o|842 تـــربــــيتـــ سوه|جمديحه |حمد ع محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود|329858
34o7o3| |يم |لصغ |بــــو |لعل ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــع |ء |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
255548| كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشحمد محمد ص|لح خلف |
5o677|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن |حمد عبــــد|لرحيم |حمد ع
634|77| طبــــ ع شمسحمد رض| عبــــد |لجليل ع مو
رهعبــــد| |حمد |م|م |لسيد242547 حقوق |لق|
د|بــــ |لمنصوره|مروه محمود محمد |حمد |لطح|ن33|683
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء سيد حسن سيد محمد55634|
32736oحقوق حلو|نف|طمتـــ ع|دل محمود طه
6o8739|د عبــــد|لع د|بــــ |سيوط|س|ره ي| محمد مج|
4|9o88تـــج|ره كفر |لشيخمحمد صل|ح زين |لع|بــــدين يوسف ص
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد ع |لسيد |لجلبــــى|492468
9|9o47 ف ومس|حه |سيوطسمر سم محمود محمد ك.تـــ. ف رى و
4779o8تـــج|ره دمنهورمرو|ن |حمد عبــــد |لمنعم |حمد |لسنط

5o457|معهد ف تـــمريض بــــ سويف يه|بــــ محمد |حمد محمود
324o39تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عبــــد|للطيف |بــــو |لسعود عبــــد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحكمتـــ |حمد محمد حسن ع6862|
يم|627449 يم ع إبــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يتـــ محمد |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ رغده رض| |لسيد |لسيد |لنو|ح4|6246
8283o5|يم محمد تـــج|ره |سيوطحمد سيد |بــــر|
4o8257|  تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لموجود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ف محمد محمد سليم|ن خليل|764343
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23o3o9حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعثــــم|ن |حمد عثــــم|ن |حمد
4842o5|حقوق طنط|حمد سعيد |حمد |حمد
36o3|8تـــج|ره بــــنه|محمود سل|متـــ محمود محمود ج|د
و ||9|5|7 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد نبــــيل حس |لحسي |ل
85o742تـــمريض |سيوطه|جر حس عمر محمد
82o453|تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لمهيمن |حمد عبــــد|لق|در
|يه |حمد حس| |حمد|839244 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
تـــمريض |لزق|زيق عبــــد | محمد عبــــد |لجليل محمد6|7786

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه عبــــد |لحميد قر |بــــو سمره|58275
7838o9كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــحس|م جم|ل محمد ك|مل محمد
يم محمد768548 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد حم|ده |بــــر|
د|بــــ |سيوط|من|ر محمود عبــــد|لحميد |حمد  888282
4o446|حقوق |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد | عبــــد |لحميد قطبــــ
6o7527ى تـــمريض طنط| آيتـــ أحمد |لسيد |لع
يم |533282 زر|عه كفر |لشيخمحمد عبــــد |لرحمن خميس |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|يم سيد سليم|ن محمد ح|مد58966|
يم جبــــر|57|2|6 إعل|م بــــ سويفحمد غمرى |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد سم عبــــد |لجليل محمد |بــــو جل6347|6
249o4oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر |س|مه ح|فظ يوسف مندور
435o9oطبــــ |ل|سكندريهمحمود محمد محمد غنيم
345o57|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يتـــ |حمد محمد بــــيو |للبــــ|ن
صيدلتـــ |سيوطبــــسمه س| محمد لط محمد ثــــ|بــــتـــ 896335

وف|تـــمحمد عمر محمد سيد|4||5 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9|85o2 ف عبــــد|لغف|ر سيد حقوق |سيوطخلود |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ند جم|ل ح|مد محمد سيد |حمد67|686
7589o4لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|مصط |م ج|بــــر ج|د |لربــــ
|3|3o3رهعم|د جندى لبــــيبــــ جندى تـــج|ره |لق|
رتـــ|م| مجدى محمد عبــــد|لحميد ع زعبــــل629378 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o7446 يم محمد مصط تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحن سعيد |بــــر|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد جميل جم|ل محمد257||8
7o8438|معهد ف ص |لمنصورهيم|ن ط|رق |لمندوه حمزتـــ
5|o47|معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد| مر ق|سم محمد |لسيد
6o3945يم |حمد شنبــــ تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمزه ف|يز |بــــر|

7ooo5د|بــــ |لفيوم|نوره|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد
4o6637تـــج|ره كفر |لشيخد| | ممدوح محمد محمد عبــــد |لع|ل

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسل محمد طه |بــــوسيف52842
ديه522|77 يم ع  علوم |لزق|زيقمريم فرج |بــــر|

2o297رهمحمود محمد محمود حمد|ن تـــج|ره |لق|
3483o7|تـــج|ره ع شمسم| محمد فج |لنور عبــــد|لرحمن
ندستـــ ع شمسعبــــد|لعظيم ه| عبــــد|لعظيم محمد ع7564|2
حقوق ع شمسمريم فريد |حمد ذ |حمد68|5||
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معهد ف ص سوه|ججون كر كم|ل جيد  ||99|9
ف حس 27|487 د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد | |يمن |لسيد م
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرضوى محمد |لسيد محمد مر426983
د|بــــ دمنهور|محمد |لشح|تـــ محمد محمد |لدسو 495438
623o8oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لسعيد ص|دق |لنج|ر
يم |سم|28663| تـــج|ره ع شمسحمد بــــه|ء |سم|عيل |بــــر|
ص|ر6||7|6 ن| |لسيد |حمد  تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــم
43|57oيم |لدسو فرج در ش|م |بــــر| طبــــ |سن|ن طنط|كريم 
888795| معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء ع محمود ع
ش|م |لدين حف بــــ|ش|987|26 وف|تـــمحمود  معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مرو|ن ع تـــوفيق محمد محمود262226
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء نبــــيل محمد حسن |بــــو ش|دى622863
34652oحقوق ع شمسرقيتـــ |لسيد مو |لسيد
2|7|o| لسن ع شمس|دع|ء عبــــد|لمعبــــود محمد تـــوفيق عبــــد
4|7o43|تـــج|ره كفر |لشيخروضه فوزى |لشم عبــــد|لعزيز |لزي
د|بــــ |لمنصوره|د | عل|ء مختـــ|ر محمد |بــــو |لنج|675895
9|||8o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن عزتـــ رش|د محمد
|333o8| لسن ع شمس|عمرو محمد عبــــد |لفضيل حسبــــ
44o5o5تـــمريض كفر |لشيخمحمود عبــــد|لجو|د |سم|عيل عبــــد|لجو
237|o9| د|ر |لعلوم |لفيوميه ع|دل |حمد عبــــد|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور |لدين ه| ز |لشه|وى2||5|6
|4o378تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ي|سم |حمد كم|ل محمد حسن |لسمنودى
4|o|49|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمد مصط محمد محمد ع عبــــده
6|5|o2تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد حمدي |لسيد |لجنيدي
8823o9 تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر عيد ق|سم عبــــد|لرحيم
4|9o48| | تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد|لستـــ|ر فتـــح
85|48oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــه منصور عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لمتـــع|ل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|روه حس |حمد |بــــو|لعل|842286
4o7477ف |نور عبــــد |لصمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|رتـــ |
رهع فرج ع فرج|5394| د|ر |لعلوم ج |لق|
|3o274لسن ع شمس|ك|رين |مجد رمزى سمع|ن
68o764تـــج|ره كفر |لشيخ |ر |لسيد طلبــــه محمود سيد |حمد
لس جرجس نص جريس 887543 صيدلتـــ |سيوطك
تـــج|ره |ل|سكندريهن|ء حم|ده |لسيد حم|ده حرز |33|4|5
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد |ل محمد |لسيد453563 معهد ع| 
63o537ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد | مختـــ|ر عبــــد |لحكيم عبــــد |لعزيز سليم

صيدله حلو|نحمد عص|م |حمد قر |8988|
543|2oتـــج|ره طنط|ه|جر سعيد عبــــد |لمنعم رضو|ن ع رضو
32335oتـــج|ره ع شمسيوسف |حمد يوسف خليل

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفميمه حم|ده سيد |حمد|544|5
وز ع|دل عبــــد|لنعيم فرج499244 د|بــــ دمنهور|ن
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|د|بــــ |لم ||مل نص يوسف حن|5|9||8
ندستـــ طنط|حمد بــــل|ل عبــــد|لم|جد عبــــد|لحكم|3847|6
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للدر|س|تـــ |لتـــكنولوجيتـــ |لمتـــخصصتـــ شـعبــــتـــ علوم |لحم|يكل رأفتـــ مفدى بــــطرس38355|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرضوى مجدى سعيد فرج55735|
7793o8تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | حسن محمد عبــــد|لمجيد
|5862o|ندستـــ ع شمس|ء رمض|ن ع عبــــد |للطيف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحيم |حمد8362|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخي| ط|رق عبــــد|لعزيز محمد جمعه445645
23959oفنون جميله فنون حلو|نندى |حمد |سم|عيل زيتـــون
8o363|| تـــربــــيتـــ |لم |زينبــــ ك|مل ز خلف
يف269258 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره من محمود |ل
6o4667تـــج|ره طنط|س|ره ط|رق ك|مل بــــسيسه

57537| تـــج|ره بــــ سويفسل|م جم|ل سيد ع
7o296||ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ميمه محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لفتـــ
رتـــ|م|دون| مجدى فتـــ ن39455| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

حقوق حلو|نه|جر سعد محمد ع7||33
48|97o|تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن عل|ء |لدين |حمد |لبــــيو س
يم|33449| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــ|نوبــــ رأفتـــ ز |بــــر|
89o435 يم صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن خ|لد سيد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد عل|م طه س|لم عثــــم|ن69||35
يم |لعزبــــ3|2638 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه عبــــد|لمعبــــود |بــــر|
تـــمريض طنط| عل| محمد أحمد |حمد دقم|ق428996
حقوق |لمنصورهمحمد يح محمد ربــــيع |لخشن4229|6
معهد ف ص |سو|نورده س|لم محمد عبــــد|لجليل439|84
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير |حمد فه |لرو6746|5

يم بــــبــــ|وى472|5 تـــج|ره |سيوطم | س| |بــــر|
وف|تـــمحمد |بــــو |لعز عبــــد |لرسول |حمد|2263| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ |سيوطلور| ع|طف قزم|ن جريس 883679
485|3oين زكرى |حمد تـــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش
62o499تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمود محمد سعد زغلول عبــــ|س |لعشم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنه | |يمن سعد محمد79|233
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء |حمد سعد محمد|5843|
8o6867ه محمود رمض|ن جوده |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مش
8o8476تـــج|ره بــــ سويفتـــ|مر حن| وديع ن|شد

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |حمد عبــــد |لص|دق عبــــد |لعظيم|2738
يف |6|886 د|بــــ |سيوط|بــــه رجبــــ ثــــ|بــــتـــ 
يم9|4476 تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه حم|دتـــ بــــسيو ح|مد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |سيوطندى محمد سيد سعد 4325|9
68534oف فؤ|د عبــــد |لر|زق تـــج|ره |لمنصورهند| |
5|4o|4| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  م| |لشح|تـــ سعد عبــــد |
د|بــــ |لفيوم|نوره|ن محمد عبــــد| محمود سيد64545
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24o465تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى ول|ء |سم|عيل عبــــد|لرحمن
49|o83تـــج|ره كفر |لشيخمنتـــ | |حمد حسن عبــــ|س |سم|عيل
علوم ع شمسف|تـــن عبــــد |لغ عبــــد |لر|زق ذكر |7793||
3|75o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن سيد ع حسن
ر محمد |لدفر|وي66|254 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجيه|ن س| م|
تـــج|ره ع شمسمرثــــ| ملك ظريف ملك35645|
9|o458 حقوق سوه|جش|م حف عبــــد|لفتـــ|ح حف
79oo35 معهد ف ص |سم|عيليهعمر |حمد شح|تـــه حسن ع
ف عبــــد |لسميع سليم|ن |لصعيدى675984 تـــج|ره |لمنصورهندى |

يم |لمطرى|3748 رهخ|لد محمد |بــــر| زر|عه |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممصط ع ك|مل عبــــد |لتـــو|بــــ57558

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|عل| طلعتـــ حل عثــــم|ن259368
6o|267 تـــج|ره طنط|عزتـــ عبــــد |لمنعم ثــــ|بــــتـــ حسن |لقوي
طبــــ بــــورسعيدمريم بــــديع محمد رزق7348|6
زر|عه |لزق|زيقتـــسنيم جل|ل محمد حسن629576
43ooo6يم |لسيد |لبــــدوى صيدله طنط|مع|ذ |لسيد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمه| |حمد ض| فه 845345
علوم |ل|سكندريهش|دى مجدى محمود |لسيد س|لم477262
علوم |ل|سكندريهمريم ع|دل |حمد |حمد |لل|وندى533238
ش|م محمد عبــــد |لمنعم |لمهدي446347 زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد 
428o94نوعيتـــ طنط|من|ر |لسيد سعيد ع |بــــوعلفه

د|بــــ |لفيوم|محمود رمض|ن جبــــريل محمود69248
|2o894تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نندى مرتـــ طلعتـــ محمد |يوبــــ

65o|3صيدله بــــ سويفدع|ء محمود عبــــد |لسل|م حس|ن
9|oo4o|معهد ف ص سوه|ج يم|ن مجدى عط| عبــــد|لسيد
6o6526|ل|ل علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد يوسف يوسف |حمد 
8o26o3ين رف| محمود |حمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ش
67773o|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ يوسف خ|لد ثــــ|بــــتـــ رمض|ن ن
772o|3زر|عه |لزق|زيقمحمود محمد |لسيد س|لم |لضبــــي
تـــج|ره سوه|جشه|بــــ |لدين شو فتـــوح حموده486645
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م مجدى سعيد |حمد سعيد|27|258
|4o354تـــج|ره ع شمسمنتـــ | و|ئل عبــــد |لفتـــ|ح ع حسن شوشه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد عبــــد|لرحمن زين |لدين247577
يم65|339 يم محمد |حمد |بــــر| طبــــ بــــنه|ه|جر |بــــر|
ف عبــــد |لمقصود |لمو 677552 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن |
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــخديجه شعبــــ|ن عبــــد|لحميد سيد |حمد259493
62o|55يم |لدسو حج تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |لسيد |بــــر|
8535o3| كليتـــ حقوق |لم |له|م فوزي حسن حس|ن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سيد عبــــد|لن| |حمد معوض274772
معهد ف ص بــــور سعيدمل عل|م |لحسي |لحسي سليم|623638
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد رض| عبــــد|لعزيز ج|د |لربــــ2435|8
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255o53|لسن ع شمس|يه |حمد عبــــد|لرؤف س|لم
7797o4|د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء محمد سليم|ن عبــــد|لحليم
44|o9oتـــمريض كفر |لشيخجه|د ري|ض شيحه تـــ|ج |لدين
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنرم |لحسي محمود عبــــد|لفتـــ|ح3|7772
44|o64 زر|عه كفر |لشيخس|ره سم عبــــد|لخ|لق سليم|ن |لبــــه
27o|73تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــتـــوفيق سعيد تـــوفيق عبــــد|لع| خليفه
يم |حمد محمود |لشن|وى |لبــــدوى|26223 طبــــ |سن|ن طنط|بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عصمتـــ حشمتـــ عبــــ|ده|827737
254o57|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمرو جم|ل عبــــد|لن| |حمد نص
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى محمد درويش مقلد259978
لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمد مبــــروك عبــــد|لحق8|3273
6o2758| ندستـــ |لمنصورهحمد خ|لد نبــــيه محمد خ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد رش|د شح|تـــه79|642
679637| د|بــــ |لمنصوره|حمد عيد سعد |حمدع

رهنوره|ن سيد ز عثــــم|ن ع44875 طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وس|م عص|م يوسف |حمد محمد632532
34o2o6| تـــج|ره بــــنه|يتـــ صبــــرى محمد عثــــم|ن |لسي
ندستـــ حلو|نمحمد سيد عبــــد|لد|يم |حمد8396|3
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مصط مصط عبــــد|لحميد|29|753
8|8o62طبــــ بــــ سويفجوزيف حن| عزيز بــــخيتـــ
63|o43د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|فرح خ|لد |حمد عبــــد |لعزيز
ى435429 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأيه ع ع ع |لز
علوم |لمنصورهمحمد ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــده679226
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يوستـــ | يوسف وديع مسيحه2934|4
ندستـــ |لمنصورهمحمد معتـــز سعد |لبــــ|ز55|6|6
ه |لسيد حسن ند|247875 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
|4982oرهمصط ع|دل مصط ك|مل تـــج|ره |لق|
8o9|46لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رش| محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحكيم|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|ره محمود حسن عبــــد |لصمد574|5
رهمصط مك|وى مصط محمد |بــــو بــــكر748|22 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
88952oتـــج|ره |سيوطمصط جم|ل |لدين عبــــد|لسميع |بــــر
25774o| كليتـــ |أللسن ج أسو|نبــــوبــــكر فتـــ |لسيد عبــــد|لع|
وف|تـــ|محمد شه|بــــ |لسيد عبــــد|لسل|م775626 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد| وحيد رزق عبــــد|لحليم55|358
ى526296 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد رض| محمد |حمد |لبــــح

ندستـــ حلو|نبــــ|سم مفرح فهيم متـــرى6295|
5o2387تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد سل|مه حسن |حمد
4o9698|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق س| محمد ش|كر |بــــوع
6o4||9يم عثــــم لسن ع شمس|محمد رض| محمد رش|د إبــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ند محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لشورى695557
42588o|تـــج|ره |ل|سكندريهيه محمد غريبــــ ع |لصعيدى
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5||7o5طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم مر إسم|عيل إسم|عيل قنون
ف ع محمد قدح|248558 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه |
علوم طنط|رفيده محمد |لسيد محمد |لمغربــــى432842
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد |لرحمن رجبــــ حسن تـــه| خل|ف529652
تـــمريض دمنهورعبــــد | ع|شور عبــــد |  محمد عوف 655||5
تـــج|ره دمنهورعبــــد| عيد شح|تـــه جوده2|4952
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء خ|لد حسن محمد ع حج|بــــ|38438|
6o5686زر|عه |لمنصورهمن|ر طه عبــــد|لمحسن عبــــد|لمغ عوض
4|6647| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمل ع محمد ع
348o||تـــج|ره بــــنه|حسن جمعه حسن محمد عبــــد|لجو|د
357o5رهحمد خ|لد |حمد محمود عبــــد |لرحمن ندستـــ |لق|

ه محسن عبــــد|لمجيد محمد رحومتـــ429243 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم
د|بــــ حلو|ن|بــــ|سم وحيد حمد |بــــو|لعن زيد268|3|
حقوق |لمنصورهمحمد درويش مصط مخ|ريطه5695|6
د|بــــ ع شمس|عزه عبــــد | عبــــد |لتـــو|بــــ ع 59735|
يم ||999|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد جم|ل عبــــد|لحكيم |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمؤمن محمد عبــــد|لحكيم قوشتـــى 7|46|9
|27||oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|رتـــ ح|تـــم محمد |لعج ع |لعيسوى
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|من|ر محمد فرغ |ل |د45984

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|بــــسمه شعبــــ|ن عبــــد|لمقصود بــــدر256647
نوعيتـــ |لمنصورهي|ر| عم|د |لدين جمعه |لسيد مهن|3|2|69
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمحمد سعد ع مصط |لتـــر|52479
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم جم|ل ز أم |لصعيدى2|2668
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدحمد رض| مصط ع |463|85
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سع|د حربــــي |حمد مهدي829853
324344| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ر|فتـــ |حمد ع عبــــد|

معهد ف ص بــــ سويفص|بــــرين عبــــد |لع| عبــــد |لتـــو|بــــ محمد||538
6o4o33|صيدله حلو|نحمد |حمد عو|د عبــــد|لحميد م|زن
تـــج|ره |لزق|زيقيه|بــــ مدحتـــ |حمد عثــــم|ن|83|636
4|o992تـــج|ره طنط|منه |يه|بــــ |لسيد |لجندى
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن ع|مر لبــــيبــــ |حمد834973
تـــمريض أسو|نسم|ء قن|وي عبــــد|لمنعم عثــــم|ن|847352
تـــج|ره ع شمسمصط حمدى يونس محمد يونس89|59|
257o38|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن |حمد |حمد |لبــــن
يم 6955|2 تـــج|ره ع شمسمنه | مصط عبــــد|له|دى |بــــر|
7o5365حقوق |لمنصورهحمدى |لسيد محمد عوض ع

|835o|رهحمد سعد ع|دل سعد ندستـــ |لق|
865o47 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديكرم |حمد تـــه| |م
زر|عه مشتـــهرسل سل|مه حسن |لسيد354853
7o93|4يم ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |ل |حمد محمد |بــــر|
487|o4د|بــــ دمنهور|بــــشوى ع|طف سليم|ن عطيه سليم|ن
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ندستـــ |سيوطيوسف محمود محمد محمود عبــــد|لع|324758
4458|oندستـــ |سيوطم|يكل من شو ر|شد رزق
7o8254معهد ف تـــمريض |لمنصوره لبــــ |حمد |س|مه عز |لدين
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|م ط|رق |م|م عطيه محمد|285|28
م ع|طف سم بــــدر||6|677 طبــــ |لمنصورهد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن حس|م |لدين |لسيد سل764|4|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جل|ل عزبــــ ج|د س|لم|265394
6|o973ندستـــ بــــنه|محمد عبــــد |لع| أحمد |لرف| شعيبــــ كليتـــ 
5o54|oيم عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد كم|ل |لسيد |لسيد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء تـــوحيد |حمد عويس6763|8
|64o56|كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد محمد سيد بــــخيتـــ
675685| علوم ج|معتـــ د |طسم|ء مو محمد ع ع
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ش|م حس عبــــد|لحليم عو|ض6||348
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|رى محمد عبــــد |لحميد |لزغبــــى9|92|6
علوم |سيوطرن| رمض|ن فه سيد 886855
تـــج|ره |سيوطأسم|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عشم497946
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــه|دى مسعود عبــــد|لتـــو|بــــ سيد355|24
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء جم|ل |حمد حسن |لجرج|وى497687
248oo9قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نوره|ن |حمد سعيد |لنمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل محمد صل|ح مصيل  عمر2778|4
معهد ف ص طنط|رمض|ن أحمد رش|د |لضبــــع4|7|43
زر|عه ع شمسنعمه عبــــد|لسل|م حس عبــــد|لسل|م25543

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم عل|ء |لطيبــــ |سم|عيل428|78
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ جم|ل عبــــد|لخ|لق |م|م339725
|5|87oيم محمد عبــــد |لرحيم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومف|طمه |بــــر|
6o537|لسن ع شمس|ندى عل|ء عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لغف|ر محمود
23o544تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع عبــــد|لحكيم عبــــدتـــ محمد عل
25|o4||يف حسن |بــــو شنبــــ طبــــ |سن|ن طنط|حمد 
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــحمد محمود محمد |لعيسوى عطوه|243|62
7o6333يم محمد عبــــده كليتـــ |أللسن ج أسو|ننوره|ن عطيه |بــــر|

6487oتـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد محمد ع
يم سل|68987 يم عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| د|بــــ د |ط|حمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|مصط حمدى ع عنبــــر255597
نوعيتـــ |شمون|ء سعد كم|ل |لجحش|266873
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخجم|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد يوسف288|44
7oo228|لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|يم|ن عبــــد |للطيف ع محمد
85o447|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد حسن عبــــد|لحميد |حمد
6|2o35تـــج|ره طنط|أحمد حسن متـــو |لطويل
6|64o3نوعيتـــ ج|معتـــ د |طندى عم|د محمد |لمك|وى

يع25325 م غريبــــ |بــــو ره|وق |د د|بــــ |لق|
4o3o|8 تـــج|ره دمنهورمؤمن ي| شعبــــ|ن |لحبــــ
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84|8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسمه مختـــ|ر ف|يز عبــــد |لعظيم
وف|تـــمحمد |حمد عل|ء|لدين عبــــد|لمقصود ح987|23 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء |حمد محمد محمد سيد |حمد6|7|77
حقوق ع شمسف|طمه ي عمر محمد9657||
زر|عه |لزق|زيقي|سم ط|رق |حمد غني632754
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ريه|م رض| محمد رفعتـــ عبــــد |لع|ل754557
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد مصط بــــسيو زي|د|26|626
33952oطبــــ بــــنه|مروتـــ فيصل عوض ج|د |حمد |لصبــــ|غ
|د|بــــ طنط|حسن عص|م حسن |بــــو زيد352646
44|8o2|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخشيم|ء محمد ج|بــــر ح|مد عبــــد|لغف
7635o6لهول تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمسه ن محمد محمود 
ش|م محمد |لعمرى عبــــد |لبــــ7626|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط 
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع|طف |لسيد دي|بــــ كيل| 5383|4
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديند سعيد عبــــد|لمقصود عبــــد|لمجيد||8325
ف عبــــد |لوه|بــــ محمود مو 5294|6 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد أ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــر|ء محمد |حمد محمد يوسف جبــــر679299

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم كم|ل لم م ||2585
رهبــــ|نوبــــ نشأتـــ بــــطرس حكيم|22768| صيدله |لق|
27o764رتـــ|سم|ء عبــــد|لفتـــ|ح |حمد |بــــو|لحسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
82749o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|ل صل|ح محمد حسن
4o3734تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهنور |لدين |كرم محمد |نور |لسيد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|خلود حسن محمد حسن عبــــد|لمنعم سويلم637235
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر ص|بــــر |حمد ح|فظ65423|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد حسن محمد ف|ضل يوسف |لغندور765574 كليتـــ 
ه عبــــد|لعليم عبــــد|لغ سل|مه826254 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دين
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد كم|ل |حمد محمود768846
76448oندستـــ بــــور سعيدكريم وحيد |لسيد حس عبــــد |لحق
يم233493 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر عبــــد|لمنعم ن|دى |حمد إبــــر|
رهه|جر |لسيد محمد ن |لدين بــــيو236587 طبــــ |لق|

رهمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ جمعه محمد46234 تـــج|ره |لق|
علوم طنط|حمد محمد عبــــد|لغ |لخش|بــــ|3|4295
2|73ooره|ن| بــــه|ء|لدين ع |لبــــز|ر د|بــــ |لق|
4|75o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد فه محمد محمود |لمش
85o323|د|بــــ |سيوط|حمد صل|ح سيد محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جمصط رف| خليفه محمد 898252
5o547||عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد محمود عوض عبــــد |لعزيز
د|بــــ ع شمس|نرم |لسيد محمد |لسيد39593|
226oo4يم عبــــد|لسيد بــــخيتـــ رهجورج |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3||57oلمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|مهند |يمن ف|روق عبــــد|لع|ل
7o7|97|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر يوسف نبــــيل يوسف محمد |لهند
ش|م ع محمد ع |ن|488583 د|بــــ |ل|سكندريه|س|مه 

Page 5278 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|24o32رهريم |كرم عبــــد |لحليم عثــــم|ن تـــج|ره |لق|
46o9oزر|عه ع شمسنهله ط|رق نوح سليم|ن

|د|بــــ |لم |حمد محمد |نور محمد|2243|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| رزق مل|ك شفيق355983
35o26|تـــ تـــج|ره بــــنه|حس |يمن |حمد محمد يسن |بــــوعم
8o2259 ندستـــ |لم |عمرو |حمد ض| حبــــ
692|69| د|بــــ |لمنصوره|مل ص|بــــر عبــــد |لر| |حمد ع
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نوق حسن محمد حسن9|3552
ف ذ عفي محمد 95|875 تـــج|ره |سيوطريم |
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىن محمود ج|بــــر محمود845487
35643o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد ع|دل عبــــد|لحق عبــــد|لوه|بــــ
رتـــبــــ|سل زينهم عفي محمود45526| علوم ري|ضتـــ |لق|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرودين| |يمن شعبــــ|ن ع محمد52|766
8942|o طبــــ |سيوطه|جر ر| حشمتـــ محمود
89o496|ندستـــ |سيوط حمد ن| معتـــمد عبــــ|س
|34o32ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م | فكرى رفعتـــ جرجس

رهحمدى صبــــرى خميس شي45435 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رتـــ دى س|مح شبــــل |لنوي6668|3 تـــمريض |لق|
6993o6تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد رض| محمد |حمد عز|لدين
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سهيله عص|م محمد جل|ل3|54|8
2427o6| ندستـــ ع شمسزي|د وليد عبــــد| |حمد عوض
8o3653د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم صبــــ ف|روق فؤ|د بــــ|خوم|
يم2949|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفح|زم |حمد سيد |بــــر|
يف765553 ندستـــ بــــور سعيدعمرو معتـــز محمد |لتـــ|بــــ |ل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|يدى |س|مه عبــــد|لعزيز س|لم248445
|ج |لدين777693 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد حسن حس محمد 
ى محمد عبــــد |لق|در رمض|ن258625 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد ي
8o237oر محمد يم عبــــد|لظ| تـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــر|
6o8|73معهد ف تـــمريض طنط| ندى محمود عبــــد|لجليل محمد سلم|ن

ثــــ|ر |لفيوم|نرم |حمد ح|فظ عبــــد|لع|ل72|98
ر مصط عبــــد |لخ|لق فوده264798 ه م| طبــــ بــــنه|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشلطيفه عر|بــــى ص|لح ر|تـــبــــ |لعبــــد767495
معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن لنظم |لمعلوم|تـــ |ل|د|ريتـــ ندى محمود محمد عبــــد|لحميد|36272
85o763تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدخلود سيد محمود عبــــد|لعزيز
4232o5|يم حسن علوم |ل|سكندريهس|مه محمد نجيبــــ |بــــر|
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|خلود جم|ل عيد محمود843|22

رهمن|ر عنتـــر حسن محمد26824 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o4848تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| عل|ء حس حسن عليوه
8225o9نوعيتـــ |لم |بــــسمه ممدوح ف|روق عبــــد|لسميع
22o6|4ق|وى |حمد رهبــــسنتـــ حس محمد |ل تـــج|ره |لق|
لس سم سعيد بــــدروس 898562 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطك
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معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحج|زى |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حج|زى2987|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر حسن مجدي محمد ع|مر5|242

تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد |لسيد محمود ع 844282
84|6o3ندستـــ أسو|نبــــوبــــكر عبــــد|لل|ه محمود عبــــد|لصبــــور
ره|زينتـــ ح|زم م |لدين |حمد |سم|عيل25645| عل|م |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــفتـــ محمد فتـــ |بــــوحس 49|268
6o8|o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء |لسيد محمد ري|ض
86468oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د محمود عبــــد| محمود

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| ه| ف|رس لبــــيبــــ66939
زر|عه |لمنصورهند| |لسعيد عبــــد |ل محمد رضو|ن693855
62o352تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر ن مصط سن|ن

د|ر |لعلوم |لم |ش|م سعيد سيد محمود59667
لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|سيد |حمد كم|ل |حمد ع223233
تـــمريض |لم |  رمض|ن |حمد عبــــد86|5|8
صيدله طنط|حفصه ف|رس |لوص|ل |لعيسوي263876
26oo4|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء قطبــــ |حمد قطبــــ
يم ع بــــ|زيد678327 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طصو | و|ئل |بــــر|
ر38627| تـــج|ره ع شمسنور|ن حس |لسيد جو
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه |حمد محمد عبــــد |لك|مل |264779
76|237| م سيد محمد رضو|ن ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد
د|بــــ ع شمس|نوره|ن محمد |لدريوى زك ع3|434|
2|2o66فنون جميله فنون حلو|نيم نبــــيل عبــــد|لسل|م محمد جمعتـــ

حقوق حلو|ندير ي| عبــــد|لمحسن عبــــد|لنبــــى |35963
ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|ديه سعيد |لعز|زى عبــــده |لعفي 696754
6|39o5تـــج|ره طنط|كريم محمد محسن محمد سليم
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمن|ر فتـــ عبــــد |لص|لح محمد دردره444648

تـــج|ره بــــ سويفف|طمه |حمد |لسيد فرج69845
ندستـــ بــــ سويفحمد رمض|ن عبــــد |لمنعم عويس||3|55

696573| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن سعيد محمد |لجر|
2|9o|o زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمود عيد حمدى حس
77|o88تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدير |لسيد محمد عبــــد|لر|زق بــــعلل

72||oمعهد ف ص بــــ سويفمروه عص|م |حمد عبــــد ربــــه
ش|م ع|بــــدين صديق485464 د|بــــ دمنهور|من|ر 
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد عوض عيد يونس س|لم|338236

2o3|7رهمصط سعد مصط معوض حقوق |لق|
62o||7تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسج| محمد ع|دل فؤ|د عمر بــــصله
6o3|76معهد ف ص طنط|رو|ن محمد عبــــد|لعزيز حنطور
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي |ر حج| مصط محمود خليفتـــ 273444
5o3o4|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ مصط محمد |لطيبــــي |حمد
8792|3| حقوق |سيوط حمد محمود شح|تـــه مو
ف حم|ده محمد |حمد3|7642 علوم بــــورسعيدنوره|ن |
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د|بــــ ع شمس|رضوى محمد محمود خليفه |بــــو|لمجد|34468
يف693479 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ 
9o3448 د|بــــ سوه|ج|ش|دى ع| حن| شح|تـــ
69o338ري|ض |طف|ل بــــورسعيدوق عبــــد |لرؤف عبــــدربــــه عبــــد |لعليم
375oo4|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيتـــ | مصط محمد سعيد

5645o|علوم |سيوطحمد وحيد عبــــد |لصمد يوسف
ف محمود محمد7654|| وف|تـــمحمود | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف ص |سيوطر| | محمود ع سيد 7|6|88
43|4o6|يم حل |لسيد محمد |لغن|م طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــر|
766o22تـــربــــيتـــ بــــور سعيدر|ن| خ|لد ع رشو|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م |لسيد محمد فد|وى دو|رتـــ637957
32953oمعهد ف تـــمريض بــــنه| بــــسمتـــ س| عبــــد|لر|زق |لسيد عوده
4o5432حقوق |ل|سكندريهندى |سل|م يوسف عبــــد |لمجيد

حقوق حلو|نحبــــيبــــه ي عبــــد |لر| |لسيد32965
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسي|سم خميس شعيبــــ ع عبــــد |لرحيم498296
يم |لدسو |لسيد 623954 علوم ج|معتـــ د |طن|ديه |لسيد |بــــر|

3o2|5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرو|ن ي| حسن خليفه
354o47|ر|ن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن سل|متـــ عبــــد|لمو ز
4|o838 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل |يه|بــــ محمد |لكريو |لخو
|4|o75|حقوق ع شمسع محسن حسن |بــــو |لعل
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ء محمد مصط محمد عبــــده459589
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود ع|طف محمد |بــــو|لسعود267869
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمري|نه ثــــ|بــــتـــ عزيز |خنوخ29826|
وف|تـــمحمد صبــــ ج|بــــر ع عبــــد|526844 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد | محمد صقر محمد ع دع|در757257
2363|o|رهيه عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد تـــج|ره |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سل|م |لسيد عبــــد|لبــــ|سط |حمد|98|827
2653o6|يم ج|د تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ربــــيع |بــــر|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمر محمد عبــــد |لحميد محمد |لبــــسيو 693546
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمنه | خلف ع |لبــــدرى |حمد759995
يم |لبــــسيو |987|6 د|بــــ د |ط|سهيلتـــ محرم |بــــر|
838o77 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود |بــــو|لحج|ج طنط|وي ع
9o||26 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد عبــــد|لش| عبــــد|لحميد عطيتـــ
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد نبــــيل حم|ده |لعبــــد حج|بــــ766973 معهد ع| 
يم |بــــو|لمجد636252 يم |سم|عيل |بــــر| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــر|
يم محمود |للبــــودى|25593 رهمحمود |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|غ|ده محمد |حمد متـــو |77593
ف محمد سليم|ن277366 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه |
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعط| | عبــــد |ل نعمتـــ | عبــــد |442377
يم محمد47832| د|بــــ ع شمس|محمد |حمد |بــــر|
645o4|د كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|شيم|ء ع|طف عوض مج|
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639o|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه فتـــ عبــــد |لرحمن محمد ع سعد
رهيه عبــــد|لعزيز حس عبــــد|لعزيز|227967 د|ر |لعلوم ج |لق|
3|352oد|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ ح|مد |حمد محمد
يم تـــ|ج 23|453 ندستـــ كفر |لشيخحمد رجبــــ عبــــد|لغف|ر |بــــر|
ه|ن محمد محمد |لجمل2|6964 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
م|23873 رهم|رين| ع|طف بــــولس سيد تـــج|ره |لق|
498o|3يم |حمد تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررح|بــــ محمد مصط |بــــر|
يم محمد |حمد عبــــد |لع|52376 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ن|ديه أحمد سعيد عبــــده حسن غ|نم443784
6o954o يل ج |لزق|زيقم عص|م ح|مد عبــــد |لق|در ع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
776o89حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم بــــش|ره تـــ|درس عبــــد |لملك
د|بــــ |لمنصوره|م|زن محمد |لسيد عبــــد |للطيف |حمد686234
لسن ع شمس|نوره|ن محمود حسن عبــــد |لمجيد27887|
883o|| د|بــــ |سيوط|محمد خ|لد ع عبــــد|لحكيم
69o|35تـــج|ره |سيوطكريم |لسيد رزق |لسيد حسن
35868o|د|بــــ ع شمس|يتـــ خ|لد عبــــد|لع|ل |حمد
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن |يه|بــــ |حمد عبــــد|لوه|بــــ|235736
تـــج|ره كفر |لشيخم|زن و|ئل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |ل|شوح|43844
5|o479طبــــ |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لقط

37o53 |حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد حن |م ش
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|زينبــــ سيد عبــــد|لر| حسن834546
|2|8o2|رهحمد محمد سيد صديق مرو|ن تـــج|ره |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومدير ظه |لحسي رمض|ن|6492|
رهمريم محمود مصط محمود82572 صيدله |لق|

768o68طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |لمن ع |لسيد  |ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء حس عبــــد|لرحمن عفي قنصوه264572
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم نبــــيل ف|روق صل|ح |لدين زعتـــر68726|
77o494يف محمد أحمد |لدق لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عمر 
498o92تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل| محمود محمد |حمد خط|بــــ
تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن ص|بــــر عبــــد |لتـــو|بــــ قر 58985|
4o3782 تـــج|ره |ل|سكندريهس| ي| عبــــد |للطيف حسن حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري|ن رفعتـــ ظريف |سكندر78|43|
9o6437 يم سبــــع جرجس تـــج|ره |سيوطدين| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشنرم |حمد جمعه سل|متـــ حم|ده29|768
36o385د|بــــ بــــنه| محمد عبــــد|لجو|د |حمد منصور|
4968oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــه مصط عبــــد|لسل|م محمود |ل

4o32||تـــ س|لم |حمد س|لم غ|نم رهم حقوق |لق|
|4695oتـــربــــيتـــ ع شمسم|زن صفوتـــ رأفتـــ حل
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ن| محروس فتـــوح تـــوفيق82|772
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لمجيد ح|زم عبــــد|لمجيد فرج357579
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم عبــــد |لح|رثــــ عز45822|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن عمرو ع |حمد عثــــم|ن527845
د|بــــ |لزق|زيق|سل |سم|عيل عطيه محمود محمد نوفل752283
ف صل|ح |لدين |لش|ذ38726| تـــج|ره ع شمسي|ر| |
د|بــــ سوه|ج|  يه | منتـــ منصور عبــــد|لع|ل|895736
يم خليل عبــــد|لمقصود758942 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدخليل |بــــر|
يف عبــــد|768333 ى  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشه|جر سعيد |لخ
تـــج|ره دمنهورسل حس سعد عبــــد|لق|در سليم|ن4932|5
64|5ooطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسأيمن ز نور|لدين عبــــد|له|دى

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجميله سيد زغلول جمعه43498
تـــمريض فرع مطروح ول|ء صل|ح يوسف عبــــد ربــــه422557
764o48 تـــج|ره بــــور سعيددين| عبــــد |لحميد فتـــ عبــــد |لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد محمد محمد |حمد|278269
428ooo|ه رتـــ|رو|ن محمد زكري| عيد ج لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

58oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمصط محمد رض| عبــــد |لرحمن سيد
3||86o|رهشه|بــــ جم|ل بــــيو عبــــد حقوق |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن مصط محمد رؤوف |بــــر629856
وف|تـــجرجس م|جد م|ركو ه|بــــيل42|272 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
22o|97د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ف|رس مجدى محمد محمود قرقش
527o42ف عبــــد|لحميد |بــــو |لعل| ش فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحمد |
3548o9تـــربــــيتـــ بــــنه|جه|د محمد فرج عبــــد|لجو|د
ندستـــ ع شمسعمرو محمد |حمد محمد |دم|3788|
يم ص|بــــر675992 د|بــــ |لمنصوره|ندى مجدى محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط خليل |حمد محمد وف|9838|6

رهي|ر| ه| محمد محمد خف|جه|3323 تـــج|ره |لق|
5o9|86عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد صبــــرى محمد عبــــد |لمطلبــــ عدوى

رهمنتـــ | س| حس سعد|2543 زر|عه |لق|
تـــج|ره طنط|ي |يه|بــــ صبــــرى محمد شمسيه479753
24o826د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|خليفه |يمن خليفه عبــــد|لكريم
يم252|42 يم ع |بــــر| حقوق |لمنصورهع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ء محمود ع محمودعسل|495864
رتـــمحمود دسو عنتـــر دسو 239885 علوم ري|ضتـــ |لق|
وقن|ريم|ن |حمد ف|روق محمود358372 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
5o48o| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــغر|م كرم رفعتـــ محمد دسو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمن|ر جه|د عزتـــ مج272926
يم778244 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ند| عبــــد |لر|زق عبــــد |لكريم |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|يمن خ|لد عبــــد|لرحمن ح|فظ|356322
ف عيد عفي ع337759 نوعيتـــ بــــنه|محمود |
|3o925تـــج|ره ع شمسم|يكل ص|لح حل  |د
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخأريج محمد ن |لدين محمود حس محمد قنصوه|44746
رهيوسف عص|م ع عبــــد|لع|ل|257|3 ندستـــ |لق|

4|7o5| لسن ع شمس|حمد محمد |سم|عيل عبــــد |ل
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754o9|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم ط|رق محمد رفعتـــ
784682| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقلبــــر|ء محمد |لشبــــر|وى زغ
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء مصط سعيد |لعر|بــــى|||2542
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عبــــد | عبــــد |لرحمن ع |لعدل352|69
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن مختـــ|ر حسن خليل3|3269
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء رض| أحمد محمد سليم|ن|668|44
6o3878د|بــــ طنط|محمد ممدوح |نور مو محمد|
4o3648تـــج|ره دمنهورمحمد صبــــري خليل |حمد خليل
83o427|معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىجه|د عبــــده شح|تـــ عبــــد
8o5354تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد|لسميع محمد حسن
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفم ج|د|لمو |م ج|د |لمو |933|84
حقوق |ل|سكندريهحم|ده ع سعيد |لخيو4583|4
ف غبــــ| عبــــد |لرحمن سويد238228 رهلي | تـــج|ره |لق|
ق|وى|255356 ه جمعه ع حس |ل د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
|د|بــــ بــــنه|جيه|ن جم|ل عيد محسبــــ978|33
حقوق حلو|ندير محمود صل|ح بــــكر27933|
صيدلتـــ |لم |مريم زكري| محمد ع 855979
7o4499زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــصفيه معوض |حمد محمد محمود
443o26|طبــــ كفر |لشيخله|م حس محمد عبــــد |لق|در
| س| |لسيد ع حس|ن4|4775 صيدله |ل|سكندريهي
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مخلص محمود حسن 355567
7o63|9تـــج|ره |لمنصورهنجوى مسعد |لسيد |لسيد محمد
تـــج|ره كفر |لشيخريه|م سعد عبــــد |لوه|بــــ قطبــــ عي437236
تـــربــــيتـــ ع شمسد| | |حمد |لسيد ع مصط 9758|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |س|مه عنتـــر شعبــــ|ن مشعل|676726
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعل| فوزى سند عبــــد|لسميع248866
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعم|د رض| عطيه ع محمد752855
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد حسن |لسيد محمد عطيه|332632
49oo23 وز ط|رق رمض|ن ع د|بــــ دمنهور|ف

رهن |لسيد محمد بــــيو 8369| تـــج|ره |لق|
6ooo89يم خط|بــــ صيدله |لمنصورهيم عبــــد | |بــــر|
د بــــدر|ن |حمد عطيه عبــــد |للطيف854|44 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو فتـــ ك|مل فتـــ|ح245894
6|33|o| صيدله طنط|نور جوده محمد |حمد |بــــو|لخ
8o8344طبــــ |لفيومبــــه سليم ص|لح مهدي
صيدله طنط|محمد رض| زيد|ن |لنمي433539

رهسل|م رجبــــ سعد حس |46943 صيدله |لق|
7|28o3 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيثــــ|ر محمد وجيه محمد |بــــو خض عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لع| فرح|تـــ|698735
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء |م محمود |م|م منصور|55|322
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفرو|ن مصط كم|ل |لدين حس 38996|
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267o95| ف محمد نجيبــــ عفي علوم بــــورسعيديم|ن |
7||o67ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخ|لد شعبــــ|ن |حمد محمد شمس |لدين عويد
4253o4تـــج|ره |ل|سكندريهندى عبــــد |لعزيز محمد |لسيد |لسي
7o42o4خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد حسن حسن |حمد
84|o89معهد ف ص |سو|نبــــه عبــــد|لر عبــــد|لك|مل س|لم
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد حمدى عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|677373 م |لع| 
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| دسو فرغ ص|لح 877442
6|o34| تـــربــــيتـــ طنط|عزتـــ عبــــد |له|دى عي |لقلي
يم سعد644|5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل سعد |بــــر|
89o|66 |علوم |سيوطروم| كريم عد بــــسط
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع زكري| محمود سيد26873|
ف جم|ل |يوبــــ498765 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دين| |
وف|تـــم|رين| |يمن رشيد خليفه227937 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يل ج |لزق|زيقجيه|ن |م محمد محمد779495 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o3|89 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد | محمد |لسيد ع |لمتـــي
يف33|248 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدع|ء سعيد محمد |لسيد 

ره| |ر محمد بــــيو عبــــد |لرحمن5384| د|بــــ |لق|
36o573|ندستـــ شبــــر| بــــنه|يم|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لخ|لق محمد
6764o3تـــج|ره |لمنصورهمنه | محمد |حمد |لص|وى |لشنه
82473oصيدلتـــ |سيوط |ء |بــــو|لحمد مصط ص|لح

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعل|ء عبــــد |لعظيم فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح56687
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندرو ع|دل يوسف عزيز جرجس|752383
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند| |حمد ه|شم |حمد 5||897
ر |بــــ|ده |لدسو ||68487 ندستـــ |لزق|زيقحمد شوكتـــ م|
7o8778|د|بــــ |لمنصوره|ميمه حبــــيبــــ عطوه عبــــ|س مسعد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مبــــروك محمد مبــــروك7|6|26
ف شح|تـــه شح|تـــتـــ 875697 ندستـــ |سيوطمحمد |
78o547يم |حمد عبــــد |لمو رهمحمد |حمد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
صيدله |لزق|زيقرقيه بــــش عطيه محمد633592
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر عمرو عبــــد |لسميع مغورى|277|6
رهمصط حسن مصط حموده457|22 حقوق |لق|
|533|o|رهيم|ن |حمد حس |حمد علوم |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريه|ن مدحتـــ صبــــ عبــــد|لعزيز68|25
4o3364حقوق |لمنصورهعو|طف صبــــرى ج|بــــر حس ص|لح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن وحيد عبــــد |لعزيز |لسيد|756545

45o|5|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسل|م فريد عنتـــر محمد
7o6439تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |حمد عبــــد |لمجيد محمد |لسيد
9o283o تـــمريض سوه|ج ند|ء عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لمغيثــــ
864oo2كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطم|رين| عبــــ|س تـــوم|س عبــــد|لشهيد
لسن ع شمس|رين|د عص|م عيد شعبــــ|ن39898|
7834o7|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه عل|ء عبــــد |لرحمن مسلم
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ره|ر|ن| محمد ع مه 24784 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم عبــــده|48525 حقوق |ل|سكندريهمنتـــ سعد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|مريم عبــــد|لحميد حس |لشو|8|3588
45o65|يم عبــــد |لسل |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|سع|د عبــــد |لرءوف إبــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمل|ك محمد حس |بــــو|لمح|سن |لجمل935|62
ل|ل764944 ه حسن |لسيد  ندستـــ بــــور سعيدن
8328|oزر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد| | جم|ل عمر |بــــو|لمجد
علوم ري|ضتـــ |لم |ش|م |حمد محروس محمد855626
8o6868علوم |لم |من|ر ط|رق عد محمد
يم صديق4568|5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء رمض|ن عبــــد|لحفيظ |بــــر|
78o948|يم زر|عه |لزق|زيقحمد خ|لد فتـــ |بــــر|
تـــج|ره دمنهوري|سم محمود عبــــد|لحميد محمد سل499778
8|368oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحم|ده صبــــ|ح ع عبــــد|لحميد معهد ع| 
6o7233ل|ل ع شمه كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|دي 
د|بــــ د |ط|مروه ح|مد طه ف|يد7935|6
د|ر |لعلوم |لفيوممحمد عمر |حمد محمد |لش|عر768552
25958oل|ل ج|د |لربــــ علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عم|د 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء محمود |لسيد عبــــد |8|4829

رهمحمد ممدوح محمد تـــوفيق79896 طبــــ |لق|
يم2879|5 زر|عه دمنهورعبــــد| طلعتـــ زكري| |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم|رل ميخ|ئيل ف|رس صليبــــ|49762
9o|976 د|بــــ سوه|ج|محسن حل حج|زى |لسيد
9o56o7 تـــج|ره سوه|جمحمد عل|ء فوزى محفوظ

5|o89|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد محمد محمود محمد
ف محمد سعد6895|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| |

2oo|2| رهسل|م ع ص|وي ع تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسحر حمدى محمد محمود|6974
365o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف رمض|ن خلف عل|م

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد عزتـــ عبــــد| |لقيش777236
علوم بــــورسعيدنرف|ن| محمد عبــــد | عرف|تـــ عيد ع682393
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء رزق |حمد |لحسي |55|699
4o4|56د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد ه| رمض|ن |لسيد|
82o242د|بــــ |لم |ف|طمه حسن محمد عبــــد|لوه|بــــ|
9o2755 معهد ف ص سوه|جممدوح عبــــد|لعليم حسن محمدين

نوعيتـــ |لفيومسم|ء حسن محمد حسن|67|68
زر|عه |لفيومي|سم محمود محمدمحمد عثــــم|ن85469

|6|o29 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسج|سم جم|ل |لدين محمد بــــيو
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد محمد ع |لحسن عمر|682857
ندستـــ بــــور سعيدسل|م ع ع |لدسو |5994|6
2346o6تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عم|د محمد رجبــــ محمد

يم23947 ره|شيم|ء جمعه ع |بــــر| عل|م |لق|
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482o5حقوق حلو|نم عمر ع محمد
يم|2|3443 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــسل|م جم|ل ع |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
7o9473ن| شو طه رضو|ن د|بــــ |لمنصوره|م
د|ر |لعلوم |لم |حس|م حسن زكري| حسن |لعنطوزى492332

8955o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمل رك|بــــى سل|مه عبــــد |لفتـــ|ح
245738| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميمن محمد عص|م حسن عبــــد|
6o|254د|بــــ طنط|سه|م شعبــــ|ن مصط عبــــد |لمقصود صقرتـــ|
حقوق |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد عبــــد|لحفيظ س|لم 487326
|د|بــــ بــــنه|محمد محمد عوض | حسن ع754|26
4448o8 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمن|ر عص|م |لدين محمود عبــــد |لغ
8752o||صيدلتـــ |سيوط سم|ء ك|مل |حمد سليم|ن
78o7ooتـــمريض |لزق|زيق خلود محمد ربــــيع محمد مو |حمد
ر رزق  882839 علوم |سيوطد |نه وليم م|
6oo549تـــج|ره طنط|حسن |حمد زيد|ن حسن ق|بــــل

رهمنتـــ | حن محمد ع36794 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم4|3575 تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم فرح شو |م |بــــر|
ر ن|شد فيلبــــس322282 لسن ع شمس|مريم م|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسيد محمد|833|79
3|679oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نزينبــــ خ|لد عبــــد|لخ|لق محمد
تـــج|ره ع شمسزينه ص|لح عبــــد|لسل|م عبــــد | محمود3274|2
حقوق بــــنه|عمر رمض|ن عبــــد|لمع عرفه328669
يم محمد سلم|ن493937 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
ر عبــــد|لوكيل857228 نوعيتـــ |لم |ريم رفعتـــ عبــــد|لظ|
9o|753 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد بــــ| مدروش عبــــد|لغف|ر
92o457 صيدلتـــ سوه|جس|ره رجبــــ عبــــد|لحميد تـــوفيق
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |لشوربــــ ح|مد |حمد |لشوربــــ 86|682
6o584oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسآم|ل ر| ص|بــــر محمد |بــــو |لغيط
5o7o35عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدين| محمد رجبــــ سيد |حمد |لش|عر
علوم ري|ضتـــ دمنهورمريم سعد ح|مد حس ع43|524
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديكريم محمد |حمد محمد272599

وف|تـــمحمد عل|ء |لدين شح|تـــه ع3877| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ش|م فتـــ مصط 8456|2 رهحبــــيبــــه  صيدله |لق|
ش|م سيد |حمد26525| تـــج|ره ع شمسيوسف 
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــيوستـــ | |ل يعقوبــــ دوس32743|
4497ooف محمد محمد |لجويدى ندستـــ طنط|محمد |
يم ع2548|4 لسن ع شمس|تـــ محمد عبــــد |لنعيم محمد |بــــر|
ح|ن|898874 ح|ن عبــــد|لحليم  تـــج|ره سوه|ج يه 
6892|o|ندستـــ بــــور سعيدمصط ع محمد عبــــد |له|دى بــــرك
45o989|ق|وى تـــج|ره طنط|لسيد ح|مد |لسيد |ل

ر تـــوفيق عشم ||5859 تـــج|ره بــــ سويفكريستـــ م|
448o37تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعل| عم|د |لدين صل|ح |لدين ع فرج
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لس |لفونس صبــــ حن 8242|2 رهك تـــج|ره |لق|
د|بــــ سوه|ج|عمر محمد |سم|عيل محمد628999
85o2|9تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدعبــــد|لرحمن خ|لد سعيد سيد
5o389|يم محمد حسن تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو حس |بــــر|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف صل|ح عيد طه ع84953
علوم حلو|نمحمد |حمد فخر |لدين عبــــد |لرحمن3|493|
63449o حقوق |لزق|زيقعبــــد| |حمد محمد حس
تـــج|ره ع شمسعمرو ع عبــــد|لعزيز ع |لعبــــد|772|2
يم696959 طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد |لرحمن ع|دل محمد |بــــر|
64o698تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لبــــديع س|لم محمد
4o4o8o| يم محمد مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمد |بــــر|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد |لرحمن قر سيد عبــــ|س66252
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنيف كم|ل |بــــو|لفتـــوح خليفه مبــــ|رك254328

ف محمد جمعتـــ5363| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور| |
6376o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سلسبــــيل منصور محمد |لسيد
884o68  تـــربــــيتـــ |سيوطخلود سم مغربــــى زي|ده
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |حمد محمد عبــــد |لمقصود44577|

592o7يم يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحل |بــــر|
78o945|تـــج|ره بــــنه|حمد حسن محمد عبــــد|لسل|م
7o669oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره ع|دل سم ف|روق |حمد عوض
تـــربــــيتـــ دمنهورحمد مصط شعبــــ|ن محمد عبــــيدتـــ|493696
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء محمد عبــــد|لحميد ع 63|887
69o|52 بــــي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمهند نبــــيل محمد |لبــــدر|وى |ل
د|بــــ ع شمس|ه|جر سيد محمد عبــــد|لمجيد327567
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يتـــ |حمد محمود |حمد عبــــد ربــــه|345939
معهد ف ص سوه|ج|ء ف|يز محمد محمود|863665

رهسل |حمد عبــــد |لرحيم سيد98|7| ندستـــ |لق|
علوم |لم |سع|د جمعه عبــــد|لمحسن |حمد8642|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ط|رق |لسيد |لسعيد |لن|دى97|49|
رهريم كم|ل بــــخيتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ33572 تـــج|ره |لق|

6|69o7لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ر|ند| |يمن محمودحسن تـــومتـــ
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م صبــــرى محمد |لسيد |لبــــي688655
تـــج|ره بــــ سويفن| زكري| محمد كم|ل محمود4258|8
493o|9|ف سعد عبــــد |لكريم ع من تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |
9|o794 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمصط خ|لد مصط |لسيد ع| 
يم ع سليم|445|44 تـــمريض كفر |لشيخعل|ء |لدين ع |بــــر|
78o622يم محمد بــــدر|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|جيه|ن نمر |بــــر|
7o7324ره|رويد| ع|دل |حمد عوض خريبــــه عل|م |لق|

8298o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لبــــدرى عبــــد |للطيف عبــــ|س محمد
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومرمض|ن محمود عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمعبــــود64934

تـــج|ره كفر |لشيخف |لسيد ج|د مو ج|د|9934|4
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8o4656علوم ري|ضتـــ |لم |نعمه | قطبــــ عثــــم|ن محمد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم| ج|بــــر محمد حج|زى|7843|5
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نريم محمد سيد عبــــد |لمنعم سيد66498|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعل|ء سعيد عبــــد|لكريم |م|م222885
حقوق بــــنه|ر|ن| ر|فتـــ لط د|ود|4|336
76526oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيديوسف عبــــد |له|دى محمد تـــوفيق درغ
تـــربــــيتـــ |لم |ه|جر محمود شلق| |لسيد856348
علوم ري|ضتـــ |سو|نعل| |حمد |للي |حمد835428
يف عبــــد|لوه|بــــ |بــــ|زيد235228 ندستـــ |لفيوممحمد 
89o327 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|زي|د ع|دل عبــــد|لو|حد عبــــد|لعليم
طبــــ حلو|ننوره|ن |لسعيد شعبــــ|ن محمد |بــــو |لعن 8866|5
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــيتـــ مسعد عبــــد|لصبــــور |حمد|329968 معهد |لصفوتـــ |لع| 
معهد ف ص |سم|عيليهمل |لسيد جوده فر|ج|768938
ر سيد|753|8 يم م| د|ر |لعلوم |لم |بــــه |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس|ء محمد |لسيد محمد سليم|ن||63774
6o7o3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | عبــــد ربــــه محمد عبــــد ربــــه
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنهلتـــ |لسيد عبــــده محمد|4|8|5
3|22oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــ |حمد عبــــد|لع|ل محمد

498722| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم| ف|يز عبــــد |لسل|م |لش|ف
2629o2دى ندستـــ |لم |س| ه| يح سيد|حمد 
معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر مجدى حسن محمود  68|878
336o2oد|بــــ ع شمس|رن| محمد محمد |لملقبــــ
زر|عه |لزق|زيقس|ره شحتـــه نجيبــــ ع|77664
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حسن|ء |حمد عبــــده |لع|د256534
|49o39ره|تـــسنيم مصط |حمد حسن د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسليم|ن عبــــد|لعظيم سليم|ن |لجد|وى4|4487
تـــج|ره ع شمسدين| محمد فتـــح | محمد24739|
|4o256لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم محمد حس حسن
5|43o|صيدله |ل|سكندريهه|يدى جم|ل فه |لسيد س|لم
رهسل|م خ|لد محمد محمود|62757| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم محمد عبــــد |لغ 697227 تـــج|ره |لمنصورهوليد |بــــر|

26o84رهمحمد رمض|ن محمد |حمد حقوق |لق|
68o4|7د|بــــ |لمنصوره|وليد محمد ح|مد محمود |ل|حمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد صل|ح سليم|ن حسن |لش|ف427425
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه |لسيد عطيه |بــــو|لمجد|44|923
75o642تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم عبــــد |لحميد |حمد |حمد
صيدله طنط|وق محمد فتـــ عبــــد|لع| دعدوش|566|2
|339|oعلوم ع شمسم|رين| س| عري|ن ك|مل
5825o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء |يمن مندى عبــــد |للطيف

7o2297ف محمود عزبــــ |لشن|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره ح|مد ع |م|م|79|5|
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88477o|علوم ري|ضتـــ |سيوط ندرو ع|دل بــــطرس ميخ|ئيل
5o6836زر|عه |ل|سكندريهندى |حمد محمود |لسيد سند
علوم طنط|عمر ط|رق محمد ف|رس |لعجي438658
4753|oى حن| عوض ندستـــ |ل|سكندريهر|ف|ئيل رفيق بــــ
|لسن |لم |سه| صبــــ عبــــد |لمجيد عبــــد |لمقصود63386|

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء عط محمد سيد|5|723
طبــــ |سيوط لشيم|ء محمد عبــــده ر|وى|878688
76o3|8| زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــحمد مصط عبــــد |لعزيز مصط
26ooo3|صيدله طنط|ل|ء عزتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم
6o224o |ه ي| عبــــد |لفتـــ|ح محمد|ليم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
2686oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــخلود عبــــد|لمنعم عبــــد|لغ |لصي
|2oo|7ره|ه|جر عبــــد |لحميد محمد |لزه|ر د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|م| ع|دل |حمد محمود |لبــــ|طش|763663
7o5|5o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع|يده محمد محمود محمد |لدسو
7o|355|رجه تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمد ع عبــــد |لمقصود محمد 
6426o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعص|م محمد |حمد حسن رزق
268oo4وف|تـــع محمود ع مر ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
479o6|تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد يوسف ه|شم محمد
تـــج|ره ع شمسمحمود رأفتـــ رجبــــ |سم|عيل29333|
6o2523د|بــــ بــــ سويف|م|يكل مجدى عبــــد |لمسيح عبــــده
يم دويد|ر|248227  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه محمد رزق |بــــر|
5|3||oطبــــ |ل|سكندريهمحمد ع عبــــد| ع عليوه
تـــج|ره |لزق|زيق|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد |لسيد|628788
4826o7تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر |م حسن محمد ع
7|o434|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدى محمد عبــــد |لحليم محمد |لش
3|779o |تـــربــــيتـــ حلو|نسيف |لدين خ|لد محروس قبــــ
79|864| رتـــ|ن عي محمد عبــــد | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
49o5o6يم محمد |حمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم | |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء |حمد حسن |للبــــ|ن|6948|6
4|796oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نور|ن عص|م |لعربــــي ن |لشيخ
يم رجبــــ مصبــــ|ح|5333| تـــمريض  حلو|ند | |بــــر|
|لسن |لم |غ|ده محمد ح|مد عبــــد |لجو|د ضيف575|27
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد محمد ع حسن |بــــو|لحسن4677|3
699o49ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | |يمن عبــــد |لو|حد |لسعيد عنتـــر
268o|9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود رمض|ن عبــــد|لعليم شح|تـــه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل محمد عبــــد|لع|ل752446
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لحميد بــــسيو عبــــد|لحميد أبــــوسعده492273
ندستـــ قن|عبــــد| تـــه| تـــ |ن عبــــد|لش| 864567
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمل عص|م سعد م |لدين|326964
856o83يم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |نه|ل |سم|عيل محمود محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| ي| محمد حمدى خديوى3325|2

Page 5290 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره|ن محمد ري|ن محمد  7|4|88
6942o3 رهحمد |يمن شح|تـــه |لعو عبــــد |لغ طبــــ بــــيطرى |لق|
63362o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد ن|در |لسيد عبــــد |لخ| لق غنوم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن حسن شعبــــ|ن ع |66|355
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | وليد عبــــد |لعزيز مشح|ل26582|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سهل مصط محمد634974
يم عجوه|682487 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن ربــــيع |لسيد |بــــر|
34775o| ف رف| |لسيد |حمد صيدله ع شمسمحمود |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ل|ء بــــه|ء عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لل|ه|336393
498o97يف حسن حس ص|لح تـــربــــيتـــ دمنهورندى 
|4o292|تـــج|ره ع شمس|ء ن عبــــد |لرحمن محمود
تـــج|ره دمنهورعمرو محمد فتـــ محمد سليم6|4784
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | سيد حن محمد34356|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء حسن ف|روق يوسف حسن|482768
طبــــ |لزق|زيققتـــ فوزى محمد يس عبــــد |لمقصود|625548
ندستـــ طنط|خ|لد محمود محمد شعبــــ|ن449299
33o688 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــتـــ عبــــد| عبــــد|لسميع عبــــد|لعظيم
|3ooo|| كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشيوستـــ | جرجس محفوظ رزق
يم |لسيد329885 تـــج|ره بــــنه|رو|ن |لسيد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ه|جر كسبــــ|ن خ|لد ص|لح35587|

7|3o6| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدتـــقوى فرج عبــــد |لص|دق عبــــد
26579o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سل|مه محمود محمد
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|حمد |لسيد عبــــد ربــــه |لسيد|24896|
62oo26يم تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ي| عبــــد |لرحمن |بــــر|
ش|م محسن محمد حسن359542 تـــج|ره ع شمسرح|بــــ 
د|بــــ |سو|ن|سم|ء |حمد |سم|عيل |لسيد|844393
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى بــــسيو محمد ش| 8||326
692o52يده ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|زي|د |س|مه متـــو عبــــد |لوه|بــــ 
4|o858تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع |ء مسعد فكرى |لريدى
2|46o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف محمد عبــــد|لسميع محمد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن ك|رم ح|مد محمد سيد |حمد733|62
تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ سعيد عيد مصط |349593
يم شح|تـــ |لمن|خ74||36 نوعيتـــ بــــنه| |دتـــ مجدى |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهسه|م حس مصط محمد35|343
37o2o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد محمد حسن |لف

6o94||حقوق |لمنصورهطلعتـــ مجدى بــــرك|تـــ بــــرك|تـــ ع|مود
42754o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد عبــــد |لقوى محمد عبــــد |لقوى عبــــد
2|752oرهشه|بــــ |لدين عم|د صل|ح |لدين ز تـــج|ره |لق|
684o6oد|بــــ |لمنصوره|حمزه فتـــ فتـــ عبــــد |لرحمن
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لصبــــور محمد |لر|وي835623
ر |لذ8|86|6 ن| |حمد ط| صيدلتـــ بــــورسعيدم
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685o77 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م عبــــد |لحكيم ع|مر عبــــد |لع
|2o66|ش|م عي دي|بــــ رهمحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق طنط|ريه|م فكرى يوسف |حمد |لدربــــى498679
د|بــــ |لمنصوره|عم|د صفوتـــ صديق د| |ل677835
782o43علوم |لزق|زيقريه|م |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد|لع|ل
7o62|9|يم علوم |لمنصورهضو|ء محمد سعد |لبــــيو |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نرم فوكتـــور وص فرح896733
89422o معهد ف تـــمريض |سيوط دى محمد عبــــد|لرحمن محمد
تـــج|ره ع شمسسم|ح عيد |يوبــــ حبــــيبــــ37|245
وف|محمد |حمد حسن عثــــم|ن6739|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د رجبــــ سعد بــــلتـــ| محمود3|4243
ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | |لسيد محمد |لسيد |لعو 783869
علوم طنط|ف|طمه محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد حج346|43
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء ط|رق محمد ف|روق يونس5323|2
493976| تـــج|ره دمنهورحمد محمد عبــــد|لق|در فوزى |لخو
69468oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر نبــــيل |لدسو محمد |لدغيدى
يم633235 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سليم شعبــــ|ن |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود صبــــرى ي|س عبــــد |لحميد2566|5
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد محمود جوده757987
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق محمد شو محمد سيف425962
تـــج|ره دمنهورسل محمد محمود |لغول497282
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه محمد عبــــده عبــــد|للطيف |مبــــ|بــــى38|627
تـــربــــيتـــ حلو|نرضوى رض| عرف|تـــ عبــــد |لفتـــ|ح54834|
صيدله ع شمسمصط محمد محمد محمد مر62558|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|مريم رمزى ذ بــــرسوم276|4
تـــربــــيتـــ طنط|ح|زم مسعد محمد مزيد429748
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخلود عص|م ف|روز ك|مل عم|ره8|4446
4o|99oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ خميس محمد
تـــمريض كفر |لشيخبــــه |لسيد عي صديق4|4393
طبــــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمد لط |لدسو بــــحيلق8|6236
علوم |لم |مريم نمر ملك بــــقطر3|8572

صيدله بــــ سويفمنيتـــ حس حسن محمد|66565
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد يوسف سعد89|47

زر|عه طنط|مصط خ|لد شح|تـــتـــ محمود جبــــريل269|54
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ صل|ح ع |حمد956|2

69822oزر|عه |لمنصورهنرم ن| رمض|ن محمد
6342o7تـــمريض |لزق|زيق محمد |حمد عبــــد |له|دى محمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نريه|م جم|ل حسن محمد259279
ره|س|ندرين عزيز عط| | ه|بــــيل6|52|2 د|بــــ |لق|
وف|تـــديفيد وجيه جرجس مرج|ن6384|2 تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
237o95|د|بــــ حلو|ن|يم|ن صل|ح ف|رس |حمد
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معهد ف ص بــــنه|نجل|ء يونس س|لم نوي 256564
د|بــــ |ل|سكندريه|م ع محمد ع ع|48972
ر |لسيد عطيه692599 صيدله |لمنصورهمريم |حمد م|
24557o|يل ج |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لعظيم حبــــيبــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

رهف|رس سيد ر|شد سليم34389 حقوق |لق|
فنون جميله فنون حلو|ندير محمد محمد ع |حمد5462|2
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر خ|لد |حمد عبــــد|لرؤف |للم499428
يم |حمد |حمد|459577 تـــ |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|م
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدن مصط فتـــ طه ق|يد|762958
4o8779|ه محمد عبــــد |لغف|ر عطيه طلبــــه تـــربــــيتـــ طنط|م
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريش|ء ع|طف سليم|ن سليم |حمد|767893 معهد ع| 
|3||7o رهحس سم رمض|ن مصط دسو تـــج|ره |لق|
78o927تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |لسيد شح|تـــتـــ محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|ي خ|لد محمد عرف|ن تـــم|م88|425
7o3362تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | |حمد عبــــد |لحميد |حمد خليل
4o6252تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم عل|ء|لدين محمود عبــــد |لعزيز  محمود
62248o|ل|ل معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدسم|ء محمد عبــــده 
|2o3||يم عبــــده تـــج|ره ع شمسر| | محمد |بــــر|
86|92oعلوم |سو|نزينبــــ محمد مصط محمد
وف|تـــحمد رأفتـــ ن| ع |882|4| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ |سن|ن |لمنصورهنور| |حمد عبــــد |ل |حمد شح|تـــه698225
5|7o44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنتـــ | مصط عبــــد |لعزيز ع |لصفتـــى
25o89||ف ص|بــــر |بــــو شوشتـــ لسن ع شمس|حمد |
6o3o82معهد ف ص طنط|محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ |لس
رتـــندى سيد ج|بــــر فرح|تـــ4|2329 علوم ري|ضتـــ |لق|
7|26o6|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لعزيز منصور حسن منصور عط م |لع| 
692o|3|ندستـــ |لمنصورهحمد |س|مه محمد |بــــوص|لح
5o7894زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد عر|بــــي عر|بــــي محمد
682o53بــــي |لسيد حسونتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدير |لسيد |ل

علوم حلو|نمحمد رجبــــ |لسيد عبــــد |لنبــــي87777
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديس|ره حسن ص|دق صديق273345

يم ح|فظ45|9| ف |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفزي|د |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر |حمد محمد محمد |لح622747
34o|o5|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد صل|ح ع |لسيد عزبــــ
2|6|o2تـــج|ره ع شمسد|رين |سم|عيل |حمد |سم|عيل |لق
|5|4o5|د|بــــ حلو|ن|سم|ء عيد |نور ع |حمد
4|4o26 تـــربــــيتـــ طنط|دى رجبــــ عبــــد |لع|ل عبــــد |للطيف عبــــد
4|o432تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لعليم |لسيد عبــــد |لعليم يوسف غربــــ
336|o9|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء مجدى سعيد محمد
7o6764ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محمود |حمد محمد
8o5978| صيدله |ل|سكندريهحمد عقيله محمد متـــو

Page 5293 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ر|ء ن|دى ح|فظ بــــدوى|42223 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسلز
6966o2معهد ف ص |لمنصورهمحمد رمض|ن عبــــد |لغ شعبــــ|ن
يم |476234 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسبــــ|نسيه محمد حل محمد إبــــر|
يف ص|لح محمود ع988|43 تـــج|ره طنط|مريم 
7854o8يم د|بــــ |لزق|زيق|خلود خ|لد رش|د إبــــر|
643oo5طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسمر محمد |حمد |لسيد
حقوق |لمنصورهيح |يمن عبــــد |لنبــــى |بــــو |لنيل678498

رتـــ مروه شعبــــ|ن عبــــد|لحليم م|مون|4973 تـــمريض |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمصط محمود ع مصط فريج443253

يم8484| زر|عه ع شمسمنه | ي| محجوبــــ |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحمن رمض|ن محمد |حمد |664|9
ف محمود مختـــ|ر محمود8|7658 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــن|دين |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سهيله |لشح|تـــ محمد عبــــد|لبــــ| |لسيد359|27
د|بــــ |لمنصوره|دى ممدوح ص|دق محمد مصط 684866
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سعيد محمد محمد عبــــد|لسل|م خليل236|35
7o7657|د|بــــ |لمنصوره|ين|س ر|غبــــ محمد عمر عمر
4o39oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عص|م محمد ج|بــــر عبــــد|لعليم عبــــد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سوز|ن محمد |لسيد عوض682738
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عد تـــوفيق |سم|عيل|948|25
848o83علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمو |نور مو ميخ|ئيل
8o9o26يم خليل ندستـــ |لم |جورج س| |بــــر|
|4998oرهمحمد حسن عبــــد |له|دى عبــــد |لمجيد صيدله |لق|
4|478oر |بــــوزيد صقر تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء ط|
6o7o94|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |بــــو |لفضل عبــــد |لمجيد |بــــر
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسدى عبــــد |لمنعم محمد فه |حمد788855
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد خ|لد محمد عبــــد |لمجيد بــــدر262|68
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحن محمد عوده خليل|4|754
34o|84| يع عبــــد|لرحمن عي ندستـــ |لم |حمد |بــــو 
يم عبــــد|لفتـــ|ح دبــــوره3553|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسنتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء حسن محمد |حمد|825358

22|o|رهه|جر |حمد ك|مل صبــــره صيدله |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|زينبــــ طه |حمد طه 896948
|6o727|يف |حمد مختـــ|ر محمود تـــج|ره ع شمسل
83o5o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد عل|ء |لدين محمد |ل|م تـــوفيق
|593o5 وف|تـــعبــــد |لرحمن ن |حمد عبــــد |لغ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود فتـــ |لن|دي عثــــم|ن842284
تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء شكرى حسن محمد حبــــيبــــ|65|||7
تـــربــــيتـــ طنط||ء محمد |لرف| |لبــــرم|وى|432658
84o777|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلشيم|ء ربــــيع |حمد محمد
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|كم|ل محمد |لقطبــــ محمد شميس498|75
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لصبــــ| عبــــد|لستـــ|ر محمد رضو262583
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد| عبــــد|لحميد |سم|عيل محمد حسن633685
76o3o9|معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسحمد حمدى عبــــد |لفتـــ|ح فرج

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفند| محمد محمود حس|ن |لن|طوري83224
4|56o2تـــج|ره كفر |لشيخمحمود طلعتـــ محمود محمد |لسيد
رهحن|ن محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد38773| طبــــ بــــيطرى |لق|
صيدلتـــ |سيوطدع|ء عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لع|ل 878955
4234o6زر|عه |ل|سكندريهص|بــــرين عبــــد |لمنعم رضو|ن محمد
9o|527 | رم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيوسف ظريف يوسف 
تـــج|ره سوه|جكريم ممدوح عي يوسف333477
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمله رض| فتـــ ع |حمد55492|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد عطيتـــ مصط مر|د452569
3293o8تـــج|ره بــــنه|نهلتـــ |لسيد عبــــد|لعظيم شح|تـــه

رهشمس |لدين محمد حل منصور38753 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
32o484 ش|م محمود |بــــو حس ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن 
ف نج|ح |م |حمد53|237 ره|د| | | د|بــــ |لق|
6o2849ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع|صم محمد علم |لدين جمعه
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر حس محمد |حمد|82997
6o9445كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورشيم|ء محمد محمد جعفر سل|مه
8768o6 د|بــــ |سيوط|سل | ه| بــــش|ى نجيبــــ
|لسن |لم |ع|ئشه مصط محمد عبــــ|س626838
زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لحليم شعبــــ|ن عبــــد|لحليم |لجبــــ|53885
4|684o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسميه عبــــد|لع| محمد عبــــد|لفتـــ|ح

73o78| تـــ |حمد ربــــيع ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم
يم|34|355 حقوق بــــنه||ء عبــــد|لسميع زغلول |بــــر|
|د|بــــ |لم |سل مجدى |سم|عيل محمد زيد|ن3593|2
تـــمريض |سيوط يه عد |حمد |سم|عيل||89446
64o|o||طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقسم|ح ع |حمد محمد عبــــد|لع
ر ف|يز جبــــر سليم768459 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|
تـــج|ره طنط|محمد مدحتـــ |لسيد محمد |لشقرى696868
يم خليل|48337 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم ع|طف خميس |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدير سعيد عبــــده |لسيد ر|فع|22822
8|5o84|علوم |سيوطدع|ء عطيه عز عبــــد
52o8o4كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نبــــسمتـــ جم|ل عبــــد |لرحمن |لصبــــ|غ
حقوق |لزق|زيق|ء رمض|ن سعيد |لسيد محمد|637694
9o4842 معهد ف ص سوه|جم|رين| سعد ك|مل عبــــده
د|بــــ |سيوط|رفيده ص|بــــر عبــــد|لحكيم |بــــوخليفتـــ 883663
قتـــص|د م حلو|ن|وس|م صل|ح عبــــد |لع|ل عبــــد |للطيف396|5|
د|بــــ |لزق|زيق|ندروه تـــوفيق مسعد رزق تـــوفيق|773769
ي خلف عبــــد|لقوي8422|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |روفيده خ
6o5749تـــج|ره |لمنصورهرض| عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد |لمتـــو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ عل|ء عمر ع 53283|
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ف ومس|حه |سيوطمصط مك|رم محمد حسن|88494 ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــجه|د بــــخيتـــ |حمد محمد 899644
تـــمريض كفر |لشيخخ|لد محمد بــــسيو محمد شتـــ|تـــ437522
68925oتـــج|ره |لمنصورهمحمد فكرى عبــــد | |حمد محمد
7o34|3تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمريم بــــكر منصور عبــــد |لحميد دحروج

762o2نوعيتـــ |لفيوممن|ر محمود محمد قطبــــ
يع7|284 ريرتـــ |بــــو رهمحمد عبــــد |لحميد |بــــو  تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط محمود |سم|عيل حسن36|44

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعليه حسن |حمد ج|د825648
7o268تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومنعمه محمد ه|شم عبــــد|لعزيز

يكل243836 ره |ده ن|فع عبــــد|لعزيز ع  حقوق |لق|
ف ع س|لم256559 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم |
تـــج|ره |لزق|زيقمصط صل|ح حس محمد |لمقدم774353
ه محمود عبــــد|لم محمد محمد مخيمر638547 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقن
4oo832| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو س| ع عبــــد
ش|م |سم|عيل مر عي327936 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ه| محمد 
ندستـــ |لزق|زيقحمد جم|ل |حمد عبــــده حس |627574
صيدله |لزق|زيقحمد عص|م مسعد خ|لد مسعد||4|784
يم عبــــيد283976 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو يونس |م يونس |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ مصط رمض|ن محمود527276
228|2oف محمد يوسف حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدع|ء |
|48o25تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| مسعد محمود |لش|يبــــ
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمعتـــز رضو|ن صل|ح ح|مد سل|مه494729
ثــــ|ر د |ط|ن|دين مرتـــ |لسيد أحمد محمد2|6394
وز محمد ع|شور مصط شح|تـــ9833|3 د|بــــ ع شمس|ف
يم فرح|تـــ|624|64 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه عبــــد |لحميد |بــــر|
طبــــ بــــورسعيدفن|ن عبــــد |لرحمن ع ع |لسبــــع|683326
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد |حمد عبــــ|س |بــــو |لعط|7|2629

ى52495 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى صل|ح |لدين محمود مصط |لعم
8o28o2|تـــج|ره |سيوطنطون |ميل د| |ل  |د
834oo|معهد ف ص سوه|جم محمد |بــــو|لحسن جعفر
47669oي نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريه |ر معتـــز مصط |حمد 
237|2oرهبــــسمه |حمد محمد محمود تـــج|ره |لق|
7o5573|ثــــ|ر د |ط|محمود |حمد محمد |حمد |حمد ص
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد |لسيد سليم|ن 64|893
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو عيده226484
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط |حمد محمد753274
ثــــ|ر د |ط|مريم عوض ح|مد عبــــده ن9455|6
6|o42oل|ل د|بــــ |لمنصوره|ع ي| ع عبــــد |لعزيز 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل جم|ل محمد نجيبــــ بــــكر مدين279655
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| محمد محمد محمد بــــربــــوش7|68|4
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|469o2يم محمد عوض تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيبــــ|ل |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | جم|ل عبــــد | عبــــد |للطيف|5434

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن محمد |حمد عبــــد |لعزيز759695
53o6|6علوم ري|ضتـــ دمنهورع |ء |لسيد |حمد |لسيد |لصعيدى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجرجس سميح فرح|تـــ مو265236

د|بــــ |لفيوم|ندى نبــــيل عشم |حمد حس 64243
624o|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طندى محمد محمود |لسيد ع
يم مر7658|5 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمر|م |س|مه |بــــر|
يم محمد حسن 9983|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند شعبــــ|ن |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|مصط |حمد محمد |لسبــــ| نص |373|6
د|ر |لعلوم |لفيومل|ء مجدى عبــــيد ع|يش|767897
طبــــ ع شمسزي|د ك|مل سعيد محمد|حمد59|642
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء محمود محمد عبــــد |لرحمن|67585|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|جر طه عبــــد|لر|زق عبــــد|لحميد243757
9o5o|5  | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ره صل|ح ح|فظ خلف
7527o7د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن |حمد سليم|ن |حمد
لسن ع شمس|فرح زكري| محمد زكري|26854|
6|5527| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد عبــــده مسعد |لع|
52o22|معهد ف ص |ل|سكندريهوق عبــــد |لعليم ع |لدكش
يم مصط |لمشد449447 لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|أحمد |بــــر|
76o524ندستـــ |سيوطمحمد |س|مه محمد |حمد رشو|ن
6|4o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود خ|لد محمد ص|لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| |حمد محمد |حمد يوسف685339
42|o97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخصبــــ|ح عوض بــــكر محمد
4536|oيم |لسيد عبــــد |لجو ندستـــ |سيوطحمد محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|جدتـــ عبــــد|لسميع ف|روق عبــــد|لر|325664
6||o43تـــج|ره |لمنصورهمحمود مصط محمد |لجندي
طبــــ طنط|رن| عبــــد|لوه|بــــ محمد ع فليفل5||429
رتـــ|جه|د محمود محمود ش| 4458|6 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد |نتـــ عم|د عزتـــ عد جرجس447566
ك.تـــ. ف صن| قن|حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ يوسف|834582
|4o|65رهربــــ|بــــ سعيد حس محمد علوم |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مؤمن جم|ل محمد معوض84|756
63o52|تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن جودتـــ فضل |لسيد |حمد
د|بــــ ع شمس|ع حسن محمود ري|ض رف |663|2
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيه |حمد محمد نبــــيه |حمد|5|2|76
64o253 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|دين| طل|ل حسن عبــــد|لرحمن مه
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمصط محمد عبــــد | محمد |حمد|43624
ر||6986 طبــــ بــــورسعيدويد| محمود عبــــد | محمود جو
د|بــــ |سيوط|بــــه ع عبــــد|لرحمن زيد 37|885
627227| طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم محمد محمد مهدى مر
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6|7oo8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | حسن |لدسو عبــــيد
9o4999تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن عبــــد|لل|ه عبــــد|له|دى عمر
زر|عه |لمنصورهنور| سعد ذ مسعد624629

د|بــــ |لفيوم|حسن |حمد ع حسن72257
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد حس|م |لدين ع عبــــد|لعظيم عبــــد 8|7652
د|بــــ حلو|ن|يه شعبــــ|ن محمد ح|فظ|5|574|
63|7o5د|بــــ |لزق|زيق|ندى ر|ئد نبــــيل جرجس
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىندي عبــــد|لن| سيد محمد|82822
لسن ع شمس|نوره|ن محمد فؤ|د عبــــد |لمع68|58|
|د|بــــ بــــنه|سم|ء محمد محمود عبــــد|لرحمن |حمد332258
تـــج|ره طنط|محمد عل|ء فؤ|د عثــــم|ن مو484428
يم حس |8|3|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن رض| |لسيد ع |بــــر|
7o36|7|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد رفعتـــ صل|ح |لدين محمد |نور
طبــــ |لزق|زيقغ|ده |لسيد تـــه| جودتـــ محمد5|7776
52o725زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه حس عبــــد|للطيف |لجندي
8|5|2o|ف عبــــد|لرحمن عزوز نوعيتـــ |لم |لشيم|ء |
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم|ري جرجس ضبــــع |بــــو|لنو|س849637
4892o2حقوق |ل|سكندريهأمنيتـــ ع|دل فهيم مر عبــــد|لع|ل
تـــج|ره طنط|من|ر سليم|ن عبــــد |لمحسن سليم|ن 3|6|44
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نس|ره |حمد ج|بــــر فه |لفيو7286|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدين| عبــــد |لفتـــ|ح حسن عبــــد |لفتـــ|ح سل534539
د|بــــ |لعريش|محمد |حمد ح|زم عيد |حمد سليم|ن766545
8363o2كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرضوي |حمد فؤ|د سعيد
32867oحقوق بــــنه|لبــــيبــــ بــــل|ل محمد لبــــيبــــ
تـــج|ره |لزق|زيقثــــروتـــ |حمد عبــــد |لمحسن |سم|عيل633866
4o3952تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد منصور عبــــد |لمبــــدى منصور
8o3473تـــج|ره بــــ سويفمحمد |لف|تـــح محمد رمض|ن محمود
34234o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمينتـــ ف|رس |حمد ز بــــدوى
6762o4معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل|ء محمد ن |لدين عبــــد |لحميد |لسيد
438o58علوم طنط|دير عبــــد |لفتـــ|ح يوسف عبــــد |لفتـــ|ح حرفوش
يم غريبــــ|63985 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نثــــري| محمد |بــــر|
يم |لدسو محمد775555 يم محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــر|
ندستـــ ع شمسيوسف ح|زم يوسف نوفل6677|2
حقوق |سيوطعبــــد|لق|در ي| عبــــد|لق|در |حمد عبــــد|48464
طبــــ |ل|سكندريهبــــس|م فرج |حمد فرج424747
ثــــ|ر |لفيوم|منتـــ | سيد محمد محمد34248|

ف سيد |حمد عبــــد |لحميد9|47| تـــربــــيتـــ حلو|نشه|بــــ |
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسم|ح سعيد عبــــد | محمد كيد39423|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي عبــــد|لمنعم ج|د عبــــد|لش| |82623
يف9299|6 ر محمد محمد عبــــد |ل |ل ندستـــ د |طط|
يم رخ|622258  |حه وفن|دق |لمنصورتـــل |ء عم|د ح|مد |بــــر|
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معهد ف ص |سيوط سم|ء عبــــد|لل|ه محمد سليم|883374
88467o وس |س|مه زكري| ملك تـــج|ره |سيوطتـــ|و
ف عبــــد|لحميد |حمد 884723 تـــج|ره |سيوطمحمد |
ج|م25|266 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لمنعم ري|ض 
7o6o92|تـــمريض |لمنصورتـــ حمد |لسيد محمد ح|مد
4o5339|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهل|ء |لسيد |حمد |لسيد سليم|ن

تـــج|ره بــــ سويفحمد عص|م |لدين عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــ|س52674
888o38 يم عبــــد|لعزيز تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس مصط |بــــر|
4o3872|لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|زي|د |حمد مصط |حمد |لسق
75|94oلتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|مريم محمد صبــــرتـــ عبــــد |لمقصود
438o8oش|م محمد |لش|م صيدله |ل|سكندريهآل|ء 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد غ|لبــــ محمد حسبــــ874|35
رتـــ||ء محمد |لصغ محمد|642852 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف |حمد عبــــد|لغف|ر  896796 صيدلتـــ سوه|جف|طمه |
4856|oد|بــــ كفر |لشيخ|بــــ|نسيه محمد م |لدين عبــــد |لرحيم
4o6349د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د متـــو عبــــ|س عبــــد |لرحمن
يم|64|64 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لي عبــــده حسن |بــــر|
يم زين |لدين|43274 |د|بــــ طنط|ي|ر| ع|دل شح|تـــه إ بــــر|
4|73o|تـــج|ره كفر |لشيخمصط عبــــيد عبــــد |لبــــ|عثــــ |لسيد
3574oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نح|مد عبــــد |لمجيد ح|مد عبــــد |لمجيد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر رجبــــ محمد عزبــــ67723|
25o787ل|ل | صبــــ |حمد منصور  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي
د|بــــ |سو|ن|ندى |حمد مصط ح|مد |ل|طروش765959
352o32تـــج|ره ع شمسعمر محمد عبــــد|لعزيز حسبــــ |لنبــــي
تـــج|ره ع شمسم|دون| س| فهيم مه 6292||
تـــج|ره بــــ سويفمبــــروك جمعه جم|ل |حمد|85526
7o89o2ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــس|مه ح|فظ |لمتـــو مصط |لسيد م |لع| 
847o64|معهد ف ص |سو|نحمد جعفر |م حسن
7o9722 ره/ري|ضتـــع طه |بــــو |لعن |بــــو |لعن إعل|م |لق|
89|7o6تـــج|ره |سيوطجورج ممتـــ|ز غ|يثــــ حن|وى
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق محمد عبــــد |لمنعم ع53354|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن أحمد أحمد خ |27|499
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ريه|ن محمد فتـــ ع حس|ن |73|3|
2|32o4تـــج|ره ع شمسبــــه |لعربــــى |لسيد بــــدوى
بــــ ع47922| رهمحمود رجبــــ د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
52o626يم فلفله زر|عه دمنهورخلود محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمريم ف|يق كم|ل ك|مل|659|8
تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء |حمد محمد عبــــد|لعو|ض68|327
447o98يم ي|قوتـــ ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن مسعد |بــــر|
7o4272| ر عبــــد |لمجيد عبــــد ندستـــ |لمنصورهكريم ص|لح ز|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد مبــــروك حسن  عبــــد|لعزيز عبــــد|446625
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق س| |لسعيد |لجنيدى5|79|6
د|بــــ |لزق|زيق|دين| رض| سعيد عبــــد |لرحمن غريبــــ776885
يم |حمد عبــــد|لعليم عبــــد |لمجيد ع|26982 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــر|
27o44oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفيصل ع|بــــد |لسبــــ| سليم|ن
يم5533|2 ف حسن |بــــر| وف|تـــمؤمن محمد  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره بــــ سويفمن|ر ه| ذ محمد2557|8
9o2o93|ه |حمد بــــدوى |حمد زر|عه سوه|ج م
69o828|صيدله |لمنصوره|ء ط|رق محمد |لششتـــ|وى
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل ع|دل س|لم |حمد759743
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسه|م سم محمد محمد7|6973
332|3o صيدله |ل|سكندريهف|طمتـــ عبــــد|لفتـــ|ح ي|س |حمد ع
لس ديس يعقوبــــ قرق|ر 889753 تـــج|ره |سيوطك
|3o789حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــيشوى س| فؤ|د متـــى
|246o2 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل خ|لد حس ع
تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمتـــ ح|مد محمود عبــــده محمد72|||4
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | خ|طر خ|طر محمود |حمد9398|6
|5o|53|تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد طه محمد |حمد
3|2o67ش|م ع حسن د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ملك 
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسعيد عثــــم|ن عثــــم|ن |لخو675372
8528o9كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفح|زم حس|م ف|روق محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نمسه |نور سيد عو|د|768||
تـــج|ره ع شمسنجيلوس سعيد عبــــد |لمعز سعيد|29733|
ف ج|بــــر |حمد56894| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيوسف |
6o4957زر|عه |لمنصورهمريم عبــــده حسن متـــو |سم|عيل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سعيد مدحتـــ فكرى عبــــده |بــــو ح|رس493866
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ف|يز عبــــده عبــــده بــــدر|لدين693922
24582oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد فوزى محمد ج|د
ر|ء |حمد فؤ|د محمود ع322679 علوم ري|ضتـــ ع شمسف|طمه |لز
25684oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى رضو|ن رضو|ن |لجندى

يم85464 تـــمريض |لفيوم يم حس |حمد |بــــر|
رهمن|ر عي محمد |بــــو عمر9|55| تـــج|ره |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ي|سم |حمد منصور محمد335623
4439o2يم غ|زى |ء |لش|ف معوض إبــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|إ
8o|4o9|تـــمريض |لم | ل|ء عرفه حج|زي محمود
ى عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف نص628274 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور|ن ي
44oo36رتـــ رزق |حمد |لسيد حسن تـــربــــيتـــ كفر |لشيخز
|5753oلسن ع شمس|وس|م |س|مه معروف معروف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــه مجدى فرج سل|مه69||49
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخآيه |سم|عيل سعد |سم|عيل |لشه|وى439426
ندستـــ ع شمسعمر ن| ع|شور محمد |لم|ل7586||
259o|9|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى مصط عبــــد|لمجيد
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طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ عبــــد|لغ محمد عبــــد |لغ |لنج|ر4|2552
6|3o33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رض| |م |بــــو|لمجد |حمد مر
قتـــص|د م حلو|ن|نج|ه عطيه طه عطيه442|78
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخآيه خ|لد |لش|ذ محمد |لش|ذ|43663
يم8397|8 |د|بــــ |لم |محمود حسن محمود |بــــر|

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يمن صل|ح قر محمد|69292 ل|
6|354oحقوق |لمنصورهعم|ر حسن مح ع مطر
د|بــــ حلو|ن|ف|تـــن ط|رق عبــــد | عبــــد |لغ 358|5|
قتـــص|د م حلو|ن|دير عبــــد|لع|ل |حمد محمود38||84
272o|5| يم عي تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء محمد مصط |بــــر|
علوم |لزق|زيقدين| |حمد نبــــيه عبــــد|له|دى635376

صيدله بــــ سويفمن|ر سعد ع عبــــد |لغف|ر5|537
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــرن| عل|ء |لدين ح|مد عز|زى جبــــر344932
48o863د|بــــ دمنهور|سم|ح بــــدرى رضو|ن |لسيد حسن

55997| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن رمض|ن محمد جبــــ|
علوم ج|معتـــ د |طبــــه | جم|ل محمد محمد جل|ل6886|6
ه ع|دل ز |لسيد ضيف876||7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدن
ريدى طه طه238785 رهبــــه |  تـــج|ره |لق|
3539|o|وف|تـــفخري حن| فخري حن تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء |دريس محمد شنبــــ|264297
صيدله حلو|نسم|ء ن|جح ف|روق بــــدر جمعه|697883
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريم عل|ء|لدين محمد ك|مل ع |حمد286623
يم محمد حسن5737|4 حقوق طنط|يوسف عص|م |بــــر|
6868o6صيدله حلو|ندين| محمود |حمد ع ج|د
د|ن858||6 تـــج|ره طنط|محمد |حمد عبــــد |لمعز و
89o545 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود محمد محمود عبــــد|لع|ل
يم |بــــو |لخ 699363 يم |بــــر| تـــج|ره طنط|حمد سعد |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق |لم |م|رسيلينو فريد شو ميخ|ئيل85|4|8
جرس عبــــد|لر|زق  839|88 ر  حقوق |سيوطمحمود ز|
43483o|ور ف |بــــو|لفتـــوح  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم عص|م حسن مر263239
يم محمد |لبــــر73|243 رهل|ء عبــــد|لغف|ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لمنصورهحمد محمود ح|مد عبــــد |لجليل|7|6875
6o22|6ر محمد سيد |حمد |لروبــــى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | م|
4||o25ر|ء عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه |لز
رهعم|ر خ|لد عبــــد | |سم|عيل|4737| تـــج|ره |لق|
5|58ooيم عبــــد |لعزيز س|لم تـــج|ره دمنهورم سعيد |بــــر|
يف محمود |لج|ر59|253 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر 
رهحمد عبــــد |لستـــ|ر ع عبــــد |له|دى||4987| تـــج|ره |لق|
6o5777يم |لمر معهد ف ص طنط|بــــسمه |لمر |بــــر|
|539o4|تـــربــــيتـــ حلو|نس|مه سعد حس |حمد

Page 5301 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور|ن رمض|ن عبــــد |لسل|م محمد ع 2588|7
9o8|o7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محمد فر|ج عبــــد|لفضيل
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |كرم |حمد شو محمد|478655

42355| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء رجبــــ عبــــد | |حمد حسبــــ |
نوعيتـــ |لزق|زيقندى عزتـــ ز محمد |لسيد |لنج|ر777627
د|بــــ دمنهور|سهيله رجبــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد |497645
84o876| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه مصط محمد مصط
4|o74o|يد محمد |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |بــــو|ل
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف عمرو |سم|عيل ع س|لم479446
677o58علوم |لمنصورهحمد عبــــد |لجليل معتـــمد عبــــد |لر|زق
تـــج|ره |سيوطبــــسنتـــ محمد سعيد محمد79|57|
8ooo83صيدلتـــ |لم |محمد سم رش|د |حمد
رتـــ|سن|ء عم|د ثــــ|بــــتـــ ص|دق3|25|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
48o498|د|بــــ دمنهور|حمد محمد |لسيد محمد |حمد
حقوق طنط|سعيد عم|د |حمد |لبــــرق|7|4924
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|دى كرم عبــــد|لمر |لف 253856
5o|646|تـــج|ره |ل|سكندريه |دتـــ عبــــد|لسميع عبــــد|لمطلبــــ عبــــد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سمر محمود سعد |بــــو|لعن بــــدر498776
علوم |سيوطمري|نه نبــــيل حبــــيبــــ ص|لح 552|89
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد كم|ل |لدين رزق محمد258455
78oo67|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد |لمجيد محمد محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقعل|ء ن| محمد جمعه634497
يم553|82 ندستـــ |لم |يوسف ن| محمد |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عمر محمد عمر 2947|9
زر|عه طنط|ن|دين محمد شو محمد |ل|م|م|43454
6o23|4ه عل|ء |لدين |لسيد |لسيد غ|زى حقوق |لمنصورهن
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد نزيتـــ محمد عر| 633829
تـــج|ره طنط|سل|م خ|لد جم|ل نعيم|6|9|43
تـــج|ره بــــنه|طه س| عبــــ|س عبــــد|لرحمن265842
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى |س|مه |لسيد محمد63397|
489o27| د|بــــ دمنهور|يه محمد فؤ|د حسن ع
ش|م سعيد حن 336446 د|بــــ ع شمس|د | 
بــــه عبــــد|لمو6|3243 رهعبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لوه|بــــ و علوم |لق|
ر27937| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرن| عمرو |حمد م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى عمرو مصط عبــــد |لعزيز|8|65|
||59o8ف طلعتـــ عبــــد | |لتـــر د|بــــ ع شمس|شيم|ء |
4842o3|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد رض| |لسيد حسن
تـــج|ره سوه|جس|ره ط|رق |لقط ه|شم 924732
يم محمد جبــــر |لنمس7||254 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| |بــــر|
85o24|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدمصط صل|ح حسن |حمد
9o2o|3 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر جم|ل ق|سم عبــــد|لرحمن
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75o65|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسوز|ن نبــــيل حسن عبــــد |لسل|م
2|42o8رهمصط |سم|عيل عبــــد|للطيف غريبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

855o6علوم |لفيوم مصط عبــــد|لسل|م عيد
32o788د محمد تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن من مج|
يم ع  9255|9 طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|مه ف|روق تـــوفيق ح|فظ سيد |حمد488355

5|233| د|بــــ بــــ سويف|ل|ء |س|متـــ كم|ل |لدين فه
|72o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عم|د |لدين |حمد محمد محمد

3322|oف عبــــد|لعزيز ع ع يوسف طبــــ بــــنه|محمد |
69o354| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور| عبــــد |له|دى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
لس9|6892 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهم | ه| عزيز |نيس ك

يم مر س|لم45543 ندستـــ تـــ.خ|مس عبــــد |لرحمن |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء رض| |لسيد محمد|697297
48o7|3تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رين| ص|بــــر تـــوفيق عشم|وي
زر|عه |لمنصورهنور|ن سليم|ن شحتـــه سليم|ن |لعو 697326
2666o7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم |حمد محمد حسن جح
9o876o تـــربــــيتـــ سوه|جحسن|ء |ل|نور محمد |حمد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ف|رس فتـــ زيد|ن245692
25o395تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه |حمد عبــــد|لحميد سعد 
رتـــ سم|ء مجدى محمد |حمد|595|5| تـــمريض |لق|
46|o96 علوم طنط|ه|له نبــــيل محمد عثــــم|ن مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه صل|ح عبــــد|لنعيم عبــــد|لرحمن |88778
43o75oمعهد ف ص طنط|ند |حمد ع عمرو

ره|شيم|ء صل|ح محمود حس|ن4|458 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7558o9زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق محمد ع محمد

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمن|ر سعد حس |حمد|4276
75o52|لس ثــــ|بــــتـــ عد مسعود وف|ك وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|44|4oرهندى حسن بــــدر |لدين |لسيد محمد تـــج|ره |لق|
و|رى9|3578 يم |لد|دمو  حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم |بــــر|
يم محمد يوسف24|779 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف |بــــر|
||569oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|ر| محمد كم|ل مصط مهدى
رتـــ|دير خ|لد عبــــد |لمنعم حسن783366 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
485o88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ه| مصط |حمد مو
وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمد ط|رق صبــــ محمد67537| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
32o426 رهحمد عبــــد|لمنعم صل|ح |لدين محمد طبــــ |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ر|شد عط|ي| صبــــيح|5|9|33
7||63oزر|عه |لمنصورهمحمود طل|ل بــــدوى محمود بــــدوى
4o3962حقوق طنط|محمود قدرى ح|مد حبــــيبــــ محمد
92o972حقوق سوه|ج روى حمدى رضو|ن عبــــد|لرحمن |دم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد ج|بــــ | |حمد محفوظ||284
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد ع|طف لط شفيق|333356
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يم85|756 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
53o55كليتـــ |أللسن بــــ سويفند| حمدى محمد عبــــ|س

صيدله |لزق|زيقم حسن نجيبــــ حسن|63757
44|o24ه فؤ|د عبــــد |لرحمن محمد يوسف تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمن
تـــربــــيتـــ |سيوطف|روق حسن ف|روق حسن |49|89
338968| زر|عه مشتـــهريم|ن عيد |حمد سليم|ن عط| |
267o46تـــمريض بــــنه|نوره|ن خ|لد عبــــد|له|دى عبــــد |لحكم حمد
7oo336|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء حسن حسن |سم|عيل
ش|بــــي|256972 معهد ف ص بــــنه|يم|ن |لسيد مو |ل
4|429oيم عبــــد|لحميد خليفه |د|بــــ طنط|سل ح|تـــم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م ك|مل عمر حسن 572|88

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | ي| سيد محمد36644
معهد ف تـــمريض |سيوط كوثــــر جم|ل عبــــد|لل|ه |بــــوزيد 894339
9|o457 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنور محمد محمد عبــــد|لجليل
معهد ف ص |سيوط م| محمد مصط محمد|886777
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومم محمد محمود محمود9|459|
ه |لسعيد مسعد |لسعيد |بــــوريه|684998 صيدله |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورريه|م عبــــد |لفتـــ|ح عطيه محمود رزق|49747
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرش|د محمد رش|د |حمد |لشنو| 245765

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف ن| |حمد محجوبــــ6255|
7|3o52 تـــج|ره بــــور سعيدبــــ|سم |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |ل عبــــد

ريدى43335 علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد | فكرى عبــــد | 
تـــربــــيتـــ ع شمستـــسنيم مصط |حمد محمد حسن629|28
صيدله ع شمس|ء سليم|ن |لحسي سليم|ن حم|95|343
||48o3| رهحمد بــــرك|تـــ عبــــد |لمنعم ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
892o8|| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط بــــتـــه|ل ع حس عبــــد|لر

52oo4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ند| ع سيد ع
بــــي حس س692627 ش|م محمد |ل طبــــ |لمنصورهمنه | 
3539o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع محمد عبــــد|لمنعم حسن
تـــج|ره |لمنصورهد| | عبــــد |لعزيز عبــــد |لعليم مع ||69248
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|روم|ريو روم| سعد | بــــخيتـــ487574
حقوق سوه|جمصط محمد محمد عبــــد|لرحمن 936|92
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسكريم عم|د |لدين محمد عبــــد |لكريم752858
ره|عمر محمد محمد ص|دق56264| د|بــــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن أيمن رمض|ن رف| محمد6|4856
4o365oتـــج|ره دمنهورمحمد صل|ح |لدين مصط |بــــو |لوف
76o6|9د|بــــ |لم |منه | ممدوح حسن ع|بــــد|

53o47رتـــ|وق حمدى سعد سيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o2|97يم تـــمريض |لم | يوسف م |لدين محمد |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى م|جد محمد غبــــ| 227|43
تـــربــــيتـــ حلو|نعمرو خ|لد محمد سليم|ن عليوه64|62|
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ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع رجبــــ نوح|529623
24o|37رهح|زم ن صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح خليل تـــج|ره |لق|

6|5o4معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد فتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|يدى |لسيد مو حسن756649
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد| ع محمد4923|3
8464|oطبــــ حلو|نمن|ر ص|بــــر ع عيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدط|رق عبــــد |لحميد نبــــيه عبــــد |لحميد|67796
7585o9تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنوره|ن س|لم سليم س|لم
32|o86يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىم|رك ميل|د صبــــ بــــ|سي ل|ك|ديميتـــ |لم
ر عوض|847935 معهد ف ص |سو|نلشيم|ء خ|لد عبــــد|لظ|
526o36تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد ع مو دره
5o4o63 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخ|لد ع |حمد محمد مصط

6532oزر|عه |لفيوميوسف محمد ع حسن
238|o7ره|د |نه |نور فه سل|مه د|بــــ |لق|
64o|85نوعيتـــ |لزق|زيقندى عبــــده محمد |لسيد |حمد
معهد ف ص |سو|نرقيه |ل|م عبــــد|لعظيم عثــــم|ن82|842
يم |لفرم|وى268635 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلسيده |سم|عيل |بــــر|
ندستـــ |سيوطه|جر صل|ح سل|مه عبــــد|لسيد236939
7|o645 تـــربــــيتـــ |لمنصورهند |حمد عبــــد |لعظيم مصط  |بــــو
نوعيتـــ كفر |لشيخر| | محمد عيد محمد |لخبــــ|ز|7|6|4
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــل|ء نبــــيل |لسيد محمد |لسيد||69887
757oo8|ه محمد |لسيد محمد عبــــد |لنبــــى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسم
ند679989 يم  تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| محمد مصط |بــــر|
63o4ooندستـــ |لزق|زيقك|مل محمد ك|مل |لرشيدى
كليتـــ حقوق |لم ||ء رمض|ن عبــــد|لنظ محمد|8|8236
تـــج|ره |سيوطم|رين| جورج عبــــد| كر|س272923
67578oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود محمد سعد مصط سل|م
77o884|تـــج|ره |لزق|زيقه|جر عص|م |حمد مصط |لمحل
23966o تـــج|ره ع شمسرقيه ع|دل عيد سيد مصط
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد صل|ح محمد محمود خريصه|488|45
9|3o68 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نه|دى حمد عبــــد|لحميد |حمد
د|بــــ |سيوط|شيم|ء محمد حن ص|لح  6|8772
نوعيتـــ |شمونمحمد فؤ|د سعيد طلبــــه عبــــيد247234
2|76o9 رهش|م عبــــد|لسل|م عويس |لدسو حقوق |لق|
ى726|43 تـــج|ره طنط|محمد جم|ل محمد محمد |لم
883o26 تـــج|ره |سيوطمحمود شح|تـــه عبــــد|لعليم |سم|عيل
||97o5يكل كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد زكري| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد ر|شد عويس|53532

778o85تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد ع محمد
ريدى4289|2 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعمر محمد ح|مد |حمد 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد|لفتـــ|ح ي|س عبــــد|لفتـــ|ح343376
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25969oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه محمد ع|شور |دريس 
صيدلتـــ |سيوطجيه|ن محمد حسن حسن  |778|9
4o4469يم دي يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد| |بــــر|
|54o57تـــج|ره ع شمسحس|م وجدى عبــــد |لرحمن محمد
|5o962رهه|جر حس رفعتـــ محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط||ء ممدوح عبــــد|لعزيز |حمد درويش447743

معهد ف تـــمريض بــــ سويف جه|د مختـــ|ر عبــــد |لع|ل عبــــد |لحميد643|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكرستـــ م|جد ف|روق حبــــيبــــ9465||
7o58o2|يم سليم|ن دويك ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد ع|دل |بــــر|
رهمحمد |حمد تـــوفيق أبــــو |لثــــن| شلبــــى79|436 طبــــ |لق|
839o86| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد مصط عبــــد|لفتـــ|ح ع

ف سيد محمد83632 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود |
تـــمريض بــــنه||ء ع|طف حل |بــــو خليل|2|2646
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد مصط |حمد محمد |لص|وى|233923
يم757846 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى |لسيد محمد |بــــر|
ف عبــــد|لحفيظ عبــــد |لحميد سليم222422 رهن | صيدله |لق|
635o95|ه سم فتـــ عبــــد|لمقصود تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
5o4333ى منصور ر|غبــــ غبــــرس  |حه وفن|دق |ل|سكندريهش
64277o تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل ط|رق ع زين |لع|بــــدين ع
يم487889 حقوق |سيوطزي|د جم|ل حسن محمد |بــــر|

رتـــ|ه|جر سعيد رمض|ن فهيم289|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عمرو |حمد محمد حس خ 23888|
76o86|حقوق |لزق|زيقسوز|ن من |م ش|روبــــيم
8827o8|خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  مل عمر محمد |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقسمر صبــــرى عبــــد |لبــــ|سط |لسيد85|778

رهرحمه محمود جميل عبــــد |للطيف45795 د|ر |لعلوم ج |لق|
8o5o26 د|بــــ |لم |نور رمض|ن عبــــد|لوه|بــــ حس|ن|
د|بــــ ع شمس|جو | مجدي حن| فيلبــــس68388|
ى |حمد|66828| ه |حمد ي زر|عه مشتـــهرم
896486| د|بــــ سوه|ج|  يه محمد عبــــد|لل|ه |لشي
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــتـــ| عبــــد|لسل|م محمد عثــــم|ن426259
ى كم|ل عبــــد |لحميد رمض|929|42 علوم |ل|سكندريه|ء ي
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم|دون| نبــــيل مو عجبــــ|ن724||3
6222o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد |م |لسيد حنيفه
يم|77984 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسخلود خ|لد محمد محمد |بــــر|
4|98ooحقوق |لمنصورهنور|لدين عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن محمد
8o534o حقوق |سيوطتـــوم|س مجدي فوزي ز
تـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء |نور حسن بــــدوي847828
9o4877 زر|عه سوه|جه|جر ن| حم|ده منصور
رهيه حمد|ن عوض عبــــد|لحميد|238627 تـــج|ره |لق|
25999oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــول|ء |سم|عيل م |لدين أبــــ|ظتـــ
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492499| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد ع|دل يوسف فتـــح | مر
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن مجدى |لسيد |سم|عيل نص|ر685946
75o762|يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |سم|عيل |بــــر|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيم|ن محمود عيد خف| |224248
486|o2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر ج|بــــر |حمد |حمد عبــــد |لرحمن
8oo2|||لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حمد حس محمد محمد
يم بــــكر محمد بــــدر|ن|6|8364 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
د|بــــ سوه|ج|ف|طمه ن| |حمد عبــــد|للطيف 8|9234

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمصط رجبــــ عبــــد |لحميد محمد|5992
2o82oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد يوسف محمد عبــــد |لو|حد

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــكرم عل|ء محمد عبــــد | |لسيد|525935
4o9|82 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند | ع محمد |لبــــيو ع |لخو
89o425 معهد ف ص |سيوطخ|لد كرم محمود يوسف
6796o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ عثــــم|ن محمد عثــــم|ن |حمد
معهد ف ص بــــور سعيدد | وليد محمد عيد غنيم623655
صيدلتـــ سوه|جتـــغريد بــــرك|تـــ |ليم مو| 4|8626
2673o8|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لسيده وليد حسن ع سليم
6856o9 بــــي ش|م صل|ح محمد |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | 
753oo|كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمود خ|لد محمد |سم|عيل
6o|629ء رأفتـــ عطيتـــ محمد بــــرك|تـــ| نوعيتـــ طنط|إ
معهد ف ص |لزق|زيقسهيله عبــــد|لحكيم رمض|ن محمد96|633
ش|م سعد عبــــد |لرحمن52||2| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني| 
تـــج|ره |سيوطسل|م فرج |لبــــدرى |لسيد|56245|
43o662معهد ف ص طنط|ف|طمه محمود حس نور|لدين
د|بــــ |سيوط|مهند محمود خلف |حمد محمود688853
ش|م يوسف ع سليم|ن|2596|7 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد 
769o8|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدي|سم |لسعيد شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز
75o44o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد مصط محمد |حمد
893o49|ء نبــــيل |حمد عبــــد|لعزيز| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
نوعيتـــ |لزق|زيقرفيده س|رى |حمد منيع|7|785
6o7638|يل ج |لزق|زيقيم|ن سعد عبــــد|لجو|د محمد ملش كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ بــــنه|نوره|ن |حمد عبــــد|لغ محمد عوض|35673 كليتـــ 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد محمود |لسعيد محمد عوض|444959
يل ج |لزق|زيقرح|بــــ جم|ل سعد |لقطبــــ شتـــيه432594 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
28o557لسن |لم |/ري|ضتـــ|يه مجدى |لسيد |حمد |لسيد أسح|ق
ره|قتـــ ع|دل ك|ظم ع خليل|9|667| ثــــ|ر |لق|
حقوق |لفيومس|مه حس |حمد محمد محمد|63672

9|69oo ر وليم ثــــ|بــــتـــ ى م| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطش
59o5oتـــربــــيتـــ بــــ سويفحن|ن محمود فتـــ عبــــد |لنعيم

7o4392|زر|عه |لزق|زيقل|ء |حمد محمود س|لم|ن محمد
يم محمد24||26 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعيله رمض|ن |بــــر|
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حقوق |سيوطحمد مبــــروك ع عبــــ|س|8|587
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م ح|زم ع |حمد|75443|
7o|546| يل ج |لزق|زيقيم|ن عم|د |لدين فتـــ |حمد عبــــد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد حسن عبــــد|لعزيز محمود صقر|73||5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ع|دل عيد طلبــــه587|25
د|بــــ |سيوط|مع|ذ زكري| محروس محمود 876678
26759o|ى عبــــد|لمؤمن سلط|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء خ
6o32o8بــــ |ف|طمه محمد تـــوفيق حنطور لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
ر|ء محمد صبــــري ج|د |497369 تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمتـــ |لز
878o95  حقوق |سيوطعنود مصط جمعه خليفه
تـــج|ره سوه|جندى حسن عبــــد|لر|زق سيد 3|9232
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن محمد حسن |حمد عبــــدتـــ3|7568
6|333oتـــج|ره طنط|ع عمرو ع محمد |حمد |لعج
9ooo|7 تـــج|ره سوه|جبــــيشوى عص|م صبــــ عطيه
|2o828وف|تـــندى |حمد عثــــم|ن عثــــم|ن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد | عبــــده محمدعي529298
8o27|3كليتـــ حقوق |لم |ريمون ي شفيق فلبــــس
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد سيد عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لع|ل|85339 معهد ع| 
يم |لح|ج ع245875 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم جم|ل |بــــر|
4o8438تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع محمد ع محمود بــــندق
2|8o46|ف محمود محمد عبــــد|لجو وف|تـــ|ء | معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
6o4334 ندستـــ |لمنصورهعمرو محمد ع |لمغ|زى يح
|223oo |وف|تـــف|طمه محمد مو| |م|م مو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

يم عبــــد |لرحمن|449| ندستـــ أسو|نشيم|ء محمد جمعتـــ |بــــر|
34|oo7| طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمود محمد |لش|ف
يم |حمد محمد |حمد |لبــــدوى|262264 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء محمد فكرى بــــكرى||7|3|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد سم محمد عبــــد |لعظيم|5933|

يم عبــــد |لفتـــ|ح |حمد29549| رهيوسف |بــــر| ندستـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حسن |حمد محمد2|7823
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد عبــــد|لجيد عط| بــــش عبــــد|لق|3668|5
25664o|ى طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمد محجوبــــ |لع
9o6338 كليتـــ |أللسن سوه|جم|رين| ع|دل يوسف شنوده
786o85د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دع|ء عل|ء عرفه محمود محمد شلبــــى
يم |لصعيدى254376 ره|ي|تـــ محمد محمد|بــــر| عل|م |لق|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء عبــــد |لسل|م ع عبــــد |لسل|م يونس62|82
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد نشأتـــ ز بــــدر|ن|436428

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء |حمد عبــــد |لرحمن |حمد664|4
تـــج|ره بــــور سعيديه |لسيد ك|مل عبــــد |لحميد عبــــد |693344
76475oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدنوره|ن محمد يوسف ف|ضل
64o745معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد حسن |حمد حسن
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49o7o7 تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين ه| متـــو |لسيد ع
25oo3 |فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهربــــ| عز|لدين عبــــد |لر|زق |لبــــلتـــ

43o68|يم عي |حمد عي ه |بــــر| يل ج |لزق|زيقن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4o4798تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد مسعد محمود عبــــد|لع| غريبــــ
5o5492تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن عم|د حمدى ع خليل
طبــــ حلو|نكريم محمد محمد يونس ع 48|868
48o437حقوق |ل|سكندريهمحمد ع محمد عبــــد |لمع سليم|ن
|29|o8 ره|محمد خ|لد وجدى مصط د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوروف|ء جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح أحمد عشيبــــه||4969
253oo9تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|يدى نبــــيل من |لربــــ|ط 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|جر محمد تـــم|م بــــخيتـــ محمد76|763

67o4|ى ع|دل لويس مسيحتـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومش
لس جرجس فؤ|د نخلتـــ57966 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفك

وف|تـــحمد مختـــ|ر |حمد عبــــد|لسل|م|73|282 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن رمض|ن محمد س|لم|34||52
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه مرتـــ |حمد متـــو 6|4|83
5296o4ش|م محمد محمد |لص معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــصل|ح |لدين 
ر مرزوق9|57|6 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ع ط|
34o679فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طر|ن| محمد |حمد تـــوفيق
يم حموده29|4|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|يدى محمد |بــــر|
يم خليل |لسيد624593 تـــج|ره ج|معتـــ د |طأمنيه رمزى |بــــر|
23o77o د|بــــ حلو|ن|ح|زم محمد عمرو محمد مصط
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديصف|ء سيد |حمد محمد865849
8255o5محمود سعيد محمود عوض| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى محمد محمود حس |لسيد638724
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|شه|بــــ سيد محمد عبــــد|لمطلبــــ شقره66|346
75526oمعهد ف ص |سم|عيليهنوره|ن محمد مصط فوزي |بــــو يوسف
تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|سم جم|ل نظ ع حس 629488
2|6|ooش|م حسن سليم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح 
وس 8|8875 د|بــــ |سيوط|م|رى جرجس سدر|ك تـــ|و
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمروه ثــــ|بــــتـــ سعد |لدين عبــــد |لمو59824|
 |حه وفن|دق |ل|قمونيك| ع|طف جرجس |ندر|وس|84642
33|85oتـــج|ره بــــنه|جون ن| شفيق ح|فظ
7o59o6|طبــــ ع شمسحسن ع ن|صف عبــــد |لصمد |سم
8|oo32لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |تـــسنيم رجبــــ حس بــــحر|
رتـــ|جه|د سيف |لن |لسنو خميس269476 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن صل|ح س|لم محمد|47|2
لسن |لم |/ري|ضتـــ|مصط محمد مصط ع |لليثــــي985|62
د|بــــ |سيوط|ه|جر عبــــد |لعزيز عطيه |سم|عيل7|7554
27o|36|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ط|رق حف عزبــــ |لسنبــــ|وى

|79|o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حسن سيد عبــــد |لغ خويلد
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7|||2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر عبــــده عبــــد |لخ|لق عبــــد |لعزيز يوسف
3o|76رهبــــه عل|ء خلف شح|تـــه محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

ين جم|ل طه عبــــد|لحفيظ229464 رهش تـــج|ره |لق|
8|6o93 كليتـــ حقوق |لم |محمود  |تـــي ه|شم ع
33o6o6يم حسن صيدله ع شمسرو|ن حسن |بــــر|
|6o87|تـــج|ره ع شمسيم|ن |حمد محمد |بــــو |لمح|سن |حمد
62o96|تـــمريض  بــــ سويفحمد شعبــــ|ن محمد |حمد

علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد حسن |لسيد حسن عي3|7778
247|o2رهمؤمن خ|لد سعد شوم|ن ندستـــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م |ل جم|ل |حمد عطيه صقر264272
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخشيم|ء ش|كر عبــــد|لنبــــي محمد غبــــ| 3|4396
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلسعيد دربــــ|له |لسعيد ز دربــــ|له|5328|4
طبــــ |سن|ن طنط|سل منصور محمد سعيد ح|مد||2529
رهيح |حمد محمد |لصغ |حمد683|43 صيدله |لق|
ندستـــ بــــنه|ن|در سعيد |حمد عبــــد|لرحمن634824 كليتـــ 
ن| ع|دل فنجرى رزق  2|43|9 معهد ف ص ري|ضه |سيوطم
435o97|تـــمريض كفر |لشيخحمد محمد جم|ل |لدين عبــــده |لزر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسهيله |حمد كرم |لديبــــ محمد34523|
تـــج|ره ع شمسمرو|ن عم|د حمدي عبــــد |للطيف45335|
رهي|سم |لسعيد |لمعد|وى محمد5|2366 علوم |لق|
9o7494 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |ل|م محمود ح|رس
يم |لدسو محمد عطيه752534 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسطه محمد |بــــر|
4292o|صيدله طنط|ند| بــــسيو عبــــد |لر|زق طه
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد رمض|ن رف| جوده|4|288
4oo7o4|حقوق |ل|سكندريهسل|م حمدى ضيف ي|دم
6oo369| يم محمد |لملي تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء سم |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء محمد مصط ع |825369
رتـــ|ي|سم |حمد رجبــــ |حمد323699 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
2267ooش|م عمر قنديل ندستـــ ع شمسعمر 
766o65يم |لسيد مو تـــربــــيتـــ بــــور سعيدشذى |لسيد |بــــر|

6||o|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــ|نوبــــ س|مح فتـــ فه
د|بــــ |لزق|زيق|ند عص|م ح|مد عبــــده عر|بــــى98|786
يم ع ن|صف|346||6 ر|ء |بــــر| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|لز
5o774oيم منصور يم رمض|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مصط ك|مل عبــــد|لعزيز264976
884o|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| |ده محمود عبــــد|لمنعم جودتـــ
835o|8|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء عرفه محمد محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمه جمعه عبــــده |بــــوع 8786|6

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفقتـــ محمد محمود فؤ|د|8|626
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لسل|م ج|بــــر عبــــد ربــــه|64|46
يم سعودى محمد|349955 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزه|ر سيد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه فتـــ رمض|ن |لزغم252377
تـــج|ره |لزق|زيق|ء عبــــد|لحكيم عبــــد|لغ حميده|642847
5o6435تـــج|ره |ل|سكندريهندى |لسيد محمد |لسيد س|لم
د|بــــ دمنهور|م|زن ط|رق عبــــد |لستـــ|ر |بــــو ص|لح 486744
63oo43|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف س|مح فؤ|د رزق عبــــد |لملك
تـــج|ره |سيوطمن|ر محمد |حمد فرغ 823342
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ |لسيد مصط |لوزه269632
9|6o3|  ى محمود حقوق |سيوطصفيه حس 
6|o745يف معهد ف ص طنط|ي|سم مصط عبــــد |لحميد 

57o5oتـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه ربــــيع عويس رمض|ن
يم بــــط|ح|436587 صيدله |ل|سكندريهل|ء عمرو نجيبــــ |بــــر|
معهد ف ص |لمنصورهدين| محمود محمود ع |لمغربــــل684277
تـــج|ره سوه|جعبــــد| ع حسن ع 839449
77o95||كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم| خ|لد |لسيد محمد |لعجوز

حقوق |لفيوممحمد |لسيد |سم|عيل |لسيد69922
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومند| محمد |سح|ق رمض|ن64365

تـــربــــيتـــ دمنهورزينبــــ |حمد مصط |حمد |لسق|495989
طبــــ |لزق|زيقمؤمن خ|لد محمد عبــــد|لسل|م |حمد|62523
زر|عه طنط|مصط محمود محمد عبــــد |لستـــ|ر طه433856
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د سيد حسن سيد عبــــد |لجو|د33|27|
7o7866نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه محسن محمود عبــــده ص|لح
77o9|2قتـــص|د م حلو|ن||ء محمود عبــــد |لمنعم محمود |لبــــطريق

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|سم سيد ري|ض عبــــد|للطيف349|5
482o67د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود حل محمد ع |بــــو حموده
5o4856|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ|ء رض| محمد ع |لهو|رى
د7683|4 ن| ط|رق زين |لع|بــــدين محمد و د|بــــ كفر |لشيخ|م
تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ محمد جودتـــ محمد ع356928
ل|ل محمود |لقل|وى646||5 علوم طنط|ط|رق دي|بــــ 
52o46||علوم دمنهورف|طمتـــ محمد ح|مد ز| |غ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ جم|ل عز |لدين عو|د354844
8o63o|د|بــــ |لم |من|ل سعد|لدين ص |لدين محمود|
42|o29حقوق |لمنصورهس|رتـــ جمعه عبــــد|لحميد عويضه |بــــر
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعص|م عطيه محمد مو357|25
ف رمض|ن عبــــد|لسميع |لش583|49 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |
د|بــــ حلو|ن|يه|بــــ جم|ل عبــــد |لغ مصط |64629|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط منه بــــسيو عط| |حمد|879557
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| جم|ل عبــــد |لع| محمد |487|26
92o829|تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لرحمن محمد |حمد
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمود محمود محمد |لبــــربــــرى824|62
ر|632577 لسن ع شمس|مل ممدوح محمد ط|
85o673 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمود محمد |لغز| سيد ع
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صيدله طنط|أحمد يوسف يوسف أحمد سنبــــل428869
ندستـــ أسو|نسم|ء مصط نجم |لدين محمد جبــــريل8937||
رهمحمد عم|د |حمد عبــــد|لسميع283889 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله |ل|سكندريهحمد |لسعيد عبــــد |لرحيم صل|ح|696226
52o6o6|لسن ع شمس|يتـــ محمد جم|ل |لدين محمد دي|بــــ
معهد ف ص طنط|ف|طمتـــ ع عبــــد|لخ|لق ع سلط|ن434445
82o|97|تـــج|ره |سيوطحمد حس فرغل |حمد
ره/ري|ضتـــط|رق ن فرح|تـــ دسو 45586| زر|عه |لق|
7|o792| زر|عه |لمنصورهعمر محمد محمود محمد حسن ج|بــــ
89o366 حقوق |لمنصورهمحمد عطيه عثــــم|ن محمد
6o26|4 صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن عبــــد | يح حسن يح
يم |لسيد حسن|69925 طبــــ |لزق|زيقشيم|ء |بــــر|

47o36تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره عل|ء |لدين سعيد محمد
6o4343تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محسن مصط محمد محمد |لعشم|وى
5|23o8زر|عه دمنهورمهدي ر| مهدي |لسيد
624||oتـــج|ره بــــور سعيدحمد عبــــد |لعزيز نجيبــــ مغ|زي قلموش
886o44 معهد ف تـــمريض |سيوط شيم|ء |حمد طلبــــه سعيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــ|نوبــــ صفوتـــ عطيه ري|ض|334498
تـــربــــيتـــ |لم |يه ع |ن محمد ع |ن|8849|8

ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد |سم|عيل ع حسن5|456 كليتـــ 
|52o4 رهعبــــد|لرحمن فوزى عبــــد|لعزيز |لشبــــي تـــج|ره |لق|

68o334د|بــــ د |ط|محمد عل|ء محمد محمد فرج
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مصط جم|ل فوزي مصط ر|غبــــ حسبــــ 429653
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى محمد محمد |حمد |ل|ع5|48||
25765| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء ط|رق |حمد ع

د|بــــ |لمنصوره|محمد رض| محمد كم|ل |حمد ع54||68
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن ممدوح محمد ع محمد مبــــ|رك475998
|39o8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رضوى رفعتـــ ع |لسيد ع
7o6224|حقوق |لمنصورهمل عص|م مسعد عثــــم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف محمد محمود محمد|5638|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد حس|م عبــــد| فريد |لشه|وى2278|6
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ حس عبــــد|لكريم ص|لح خليل|84326
5o8o43زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهريه|م مر|د محمود |ل|حمدى محمود
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعل|ء و|ئل عبــــد |لمقصود شح|تـــ حشيش58|265
25393o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن محمد فريد محمد حس|م
صيدله طنط|خ|لد حس |لسعيد |لمسلم| 429768
ن| ر|فتـــ يوسف س|لم 885658 تـــربــــيتـــ |سيوطم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــلشيم|ء محمد محمد حسن حس|ن |527726
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء محمد فؤ|د ك|مل||69788
د|بــــ بــــ سويف||ء ي| محجوبــــ حس|ن محجوبــــ|348687
كليتـــ حقوق |لم |عم|ر ي| صفوتـــ عز|لدين823587
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8478o8|تـــمريض أسو|ن|ء شعبــــ|ن مغربــــي عبــــد|لكريم
6o339|د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد |حمد محمد

8o|69oلختـــم محمد| ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن سيد محمد 
7859o5د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد | شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز سعيد
تـــج|ره ع شمسمرو|ن مكرم محمد حس|ن 333897
تـــج|ره |لمنصورهرج|ء عص|م |لدمرد|ش مصط 67|678
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمرو محمد نبــــيل مصط مصط |لسيد775369
|لسن |لم |د| | محمد |س|مه عبــــد |لرحمن حو477564
8934o6 ف حسن |حمد تـــج|ره |سيوطيف |

4o3|2رهمحمد محمود عطيه ح|فظ محمود ندستـــ |لق|
طبــــ |لمنصورهريم |س|مه فتـــ يونس زيد|ن675349
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|رس خ|لد محمود عبــــد|لبــــ|سط38|846
64228o| يم حسن ع يم ع |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق بــــر|
تـــج|ره سوه|جمنيه عبــــد |لمنعم رجبــــ عبــــد |لحفيظ|757493
|3359o|م|م حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء محمد عبــــد |لبــــ|سط 
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسندى محمد عبــــد |لحليم محمد مبــــ|رك2||752
م2233|4 ف م | فرج سيد تـــربــــيتـــ طنط|عص|م |
4o6456 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سميتـــ ج|بــــر سعد عبــــده عبــــد |لبــــ

5o|99|تـــج|ره بــــ سويفس|مه عبــــد |لمنعم صديق محمد
64253o| ندستـــ |سيوطأحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد
حقوق |لمنصورهبــــه|ء حم|د عبــــ|س |بــــوضيف 896986
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمؤمن منصور فرج كريم7|7|48
64o7|9معهد ف ص |لزق|زيقعمرو عبــــد | محمد عبــــد | |حمد غريبــــ
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ محمد |حمد ع |يوبــــ765|34
6o3292علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد رض| عطيه عبــــد |لحميد |بــــو عز
322o82كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى |بــــوبــــكر مصط |بــــوبــــكر
4342oo|ره|ل|ء س|مح يح عبــــد|لرحمن عون ثــــ|ر |لق|
ه محمد عبــــد |لمنعم فلفل|9|82|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم
22o695تـــج|ره ع شمسرن|د ط|رق عبــــد|لع| عوض ع
يم عبــــد |لعزيز |سم|عيل5763|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمه |بــــر|
تـــج|ره |سيوطتـــريز س| صبــــ حكيم 875266
تـــج|ره |سيوطمحمود سيد محمد خلف |  884924
49o338 يم محمد عبــــده عي كليتـــ |أللسن سوه|جنوره|ن |بــــر|

29o2| رهكريم ط|رق فؤ|د مصط تـــج|ره |لق|
حقوق طنط|ي خ|لد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن |لطن8|73|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق |لسيد ع بــــكر |بــــو |لسعود678772
36o|47ن| سعيد بــــش|ى عبــــد|لشهيد حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|م
|د|بــــ بــــنه|س|رتـــ محمد مصط عبــــد|لمقصود نو356652
ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | مجدى |حمد محمد |بــــو|لعن 88|448
6o822o |ري|ض |طف|ل |لمنصورهند رض| |لسيد |بــــوزيد ش
527o7|ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن صبــــرى ع ع |لعشم|وى
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تـــج|ره |لمنصورهممدوح |يمن عبــــد |لغ سعده|68885
ق|وى محمد عبــــده|683834 د|بــــ |لمنصوره|منيه |لسيد |ل
63o46||ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط خ|لد عطيه عبــــد |لمنعم |بــــر
|54o7|تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد |حمد محمد
893o78 حقوق |سيوطر| | بــــدر|ن عثــــم|ن ع
76o56||يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسيم|ن محمد محمد |بــــر|
6o4376لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود مرو|ن محمد غ|لبــــ حسن|
32|5o5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور |لدين عص|م عبــــد|لمنعم |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | وجيه |سم|عيل |بــــوزيد غر|بــــ498235
نوعيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ محمد محمود عربــــى عثــــم|ن774848
|3o9|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لق|در حمدى عبــــد |لق|در مو
لس |لقس |سحق سليم|ن بــــولس ||8878 طبــــ |سيوطك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمريم ط|رق عص|م |نور حسبــــى25336|
2648o8|تـــمريض بــــنه||يه ح|مد ح|مد محمد |بــــو |لعط
نوعيتـــ موسيقيه |لم |منه | عم|د سيد محمد525||8
2|542oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرنيم خ|لد طه محمد حسن قنديل
ه عبــــد | جوده حسن|775882 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م
علوم ع شمسندى محمد عبــــد|لل|ه |م ع |لدين346737
ندستـــ ع شمسنزيه م|جد نزيه سعيد6664|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن محمود ف|روق عو|د59|9|3
7o4672خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد ي| محمد حل بــــد|ر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى خلف |حمد عبــــد|لعزيز756644
77767oتـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن عبــــد
2729|o|يم عبــــد|لفتـــ|ح محمد تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دييم|ن |بــــر|
27o|39| صيدله حلو|نحمد عبــــد|لحميد ع عط| |
2|39oo رهعمرو س| رمض|ن حس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

9|37o|تـــ حسن محمود يوسف د|بــــ |لفيوم|م
64568oيم ع محمد |لع|يدى يل ج |لزق|زيقحمدى |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رهم|زن محمود ح|مد يسن مصط |لسم47|25| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
634o73 يم مصط علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |بــــر|
يم خليفه|43869 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد إبــــر|
ق|وى493959 ف |لص|وى مو |ل تـــج|ره دمنهورحمد |
9o4737 كليتـــ |أللسن سوه|ج |م ع|دل عل|م |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم| سعيد محمد عر|بــــي دسو 767455
طبــــ |لزق|زيقمحمد |سم|عيل محمد محمد |لش|ف34||78
4|o233|د|بــــ طنط|ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح مجدى عبــــد|لفتـــ|

رهحمد ع|دل محمد محمد عبــــده|4734| حقوق |لق|
6o3968|تـــج|ره |لمنصورهحمد و|ئل |لحسي مسلم فرح|تـــ
ف محمد ع 887256 تـــربــــيتـــ |سيوطمروه |
8o9324د|بــــ |لم |ريح|نه ن| ص|لح س|لم|
37|2o5|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسك|تـــرين ك|مل تـــوفيق حن
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تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر عصمتـــ سعد خليل8|225|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل حسن محمد خليل عل|م485842

رهتـــوفيق ي| تـــوفيق |بــــوسيف2|375 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم|3827| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد عبــــد | |بــــر|
صيدلتـــ |لفيومدير حس محمد شو ز 66838

3|26o9|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ خ|لد فرج محمد
7o5689يف محبــــ محمود |لقن|وى وف|تـــع|دل  معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

2355oتـــج|ره ع شمسمعتـــز مجدى عبــــد | محمد
علوم ج|معتـــ |لسويسمنيه |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لتـــو|بــــ|5|7597
رهين|س محمد عبــــد|لش| محمد عبــــد69|326 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|س|رتـــ |لسيد محمد حسن حس 632467 ثــــ|ر |لق|
68|4o2طبــــ |لزق|زيقيوسف محمد حس محمد سنه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجوليتـــ مسعد ف|يز حليم عبــــد |لسيد36263|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ء |س|متـــ محمد |م|م|6|2||3
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسل ح|زم حسن |لسيد4|6327
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسميع عوض799|54
لس ميل|د |لفونس نجيبــــ25358| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ريج محمد رضو|ن حس |43|2|8
3323o9حقوق بــــنه|ه|جر س|لم عبــــد| عبــــد|لع|ل عليوه
ندستـــ |لفيومحمد ص|لح عر| عيد |لسيد|82||33
يم محمد797|84 |حسن ص|بــــر |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مروتـــ |حمد محمد |سم|عيل|35962
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــمحمود محمد |حمد محمد عبــــد |546488
85|5o5يم معهد ف تـــمريض |سيوط ي|سم جم|ل عبــــد|لرؤوف |بــــر|
9o4|5o معهد ف ص ري|ضه سوه|جمصط محمود محمد |حمد
يم طه سليم|ن523462 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعمرو محمد |بــــر|
|6|9o7كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطر|ن| جم|ل محمد عبــــد |لل|ه
77o357طبــــ |لزق|زيقنور |لدين عص|م محمود محمد محمود م
2342oo رهعبــــد| محمد فتـــ حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4368o2د|بــــ كفر |لشيخ|نرم |يمن ع ع |لجم|ل
تـــربــــيتـــ |سيوطد| | عبــــد|لمعتـــمد عبــــد|لموجود ص|879842
صيدله ع شمسيوسف عل|ء يوسف سليم|ن67|9||
ور|44924 معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد جم|ل سعد |لسيد 
صيدله طنط|محمد عبــــد | عبــــد | |لقديم429783
88274o  تـــج|ره |سيوطع |ء عم|د مصط عبــــد|لبــــديع

34o34كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنوره|ن مسعد عبــــد|لنبــــى محسبــــ سليم
44|66oيم جربــــيع علوم |لمنصوره|ء عبــــد |لعظيم نبــــيه |بــــر|
88594o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد رجبــــ محمد رويش
24o765|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |يمن |حمد |سم|عيل
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمروه ع عبــــد|لمع فتـــح |لبــــ|بــــ287889
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد خ |حمد752443
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3|262oد|بــــ ع شمس|س|رتـــ و|ئل عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لبــــهنس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء فيض بــــخيتـــ حس |5727|
5|229oرهمحمد ع|دل محمد بــــسيو   مهينتـــ طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى ص|بــــر عبــــده عبــــد|لحميد |89778
8822oo  تـــج|ره |سيوطمحمد |يمن عثــــم|ن ع
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم | |ميل مر|د روف|ئيل843632
تـــج|ره دمنهورمحمود صبــــ |حمد شتـــيه489||5
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخسهيله ع |حمد |لسيد |للم6845|4
9o23|8 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ع|دل عبــــد|لع|ل |بــــوزيد
23o947|ره|حمد حمدى بــــهن |لجمل عل|م |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد طه محمد مصط درويش77|2|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ع حسن |حمد69934

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نغم مجدي |حمد مر ق|سم5893|4
و|7||426 تـــج|ره |ل|سكندريه|ء عم|د |لسيد |لعزبــــ ز
8o445| نوعيتـــ |لم |ن|ريم|ن محمود ص|دق حس|ن
|273o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده عص|م عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــطل
83oo55تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديس|ره رشدي محمد عبــــد|لكريم
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحسن ن حس|ن ع 834334

طبــــ |لفيوممصط سعيد شح|تـــه ف |43|68
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحس|م |يمن بــــسيو عبــــد|لغف|ر عي437689
|2326oتـــربــــيتـــ حلو|نح|مد |حمد ح|مد شح|تـــ
ق|وى|2|34|6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد جوده |حمد |حمد |ل
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطند| ع|طف سيد محمد 877564
42o73|| تـــج|ره كفر |لشيخحمد رض| حل محمد متـــو
نوعيتـــ كفر |لشيخ عم|د |بــــو|لمجد محمد سليم6684|4
7|2o8|د د ف ه|شم ع ع  كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدندى |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ممدوح محمد نور بــــش 834245
6oo5o7تـــج|ره طنط|نور| صبــــ عبــــد|لرحيم خط|بــــ
يم خليل |سم|عيل835263 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد| | |بــــر|
يم عي عي||7|68 ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
8o277| ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن ي| رشدي عبــــد|لغ
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد|لستـــ|ر سعد حسن|833886
2|8oo5|رهيف محمود رزق عبــــد|لن حقوق |لق|
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد محمد خليل 895594
273|o|تـــربــــيتـــ |سو|نم|رين| روم| فرنسيس عبــــد|لمسيح
7683o2ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسس|ره عم|د محمد شه|بــــ سليم|ن شه
335o25تـــج|ره بــــنه|د| | |حمد حس |حمد
صيدلتـــ |لم |ل| شعبــــ|ن محمد |حمد858697
ه ع|دل |لسيد محمد بــــدر|59|254 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم

رهسيف |لدين محروس عبــــد |لعزيز متـــو 2|38| تـــج|ره |لق|
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد |حمد مصط سليم34||7
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سميه جم|ل محمد |لسيد عمرو858|27
63843oد سليم|ن د محمد مج| نوعيتـــ |لزق|زيقريه|م مج|
64o683| تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نزي|د عص|م محمد جبــــر محمد عبــــد
رهدع|ء حس سيد حسن|6482| د|ر |لعلوم ج |لق|
لسن ع شمس|سل ط|رق محمد |حمد عبــــود336554
8o|53oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ويد| |حمد محمد طه
|58o88ف عبــــدتـــ ح|فظ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|زينبــــ |
|6o557وس وف|تـــمل|ك صد|ق شح|تـــه تـــ|و ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم438477 علوم كفر |لشيخعبــــد |لرحمن فريد سل|مه |بــــر|
6o|29|يم |لقسط يم رمض|ن |بــــر| صيدله طنط|مريم |بــــر|
68353oعلوم |لمنصورهدير |لغريبــــ ع محمد سنبــــل
د|بــــ ع شمس|من|ر محمد |سم|عيل |لسيد حس 6569|3
4862ooحقوق |ل|سكندريهم|رل روم|ن ز ف |ن سليم|ن
42998oطبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــس|م فرج محمد |سم|عيل أبــــو |لعزم
429o57| نوعيتـــ طنط|يم|ن سعيد ع عبــــد|للطيف ع
لسن ع شمس|محمد |حمد حس عبــــد |لحميد773852
يم64|9|3 د|بــــ ع شمس|ه|جر |يه|بــــ شو |بــــر|
ر لم بــــخيتـــ752386 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــول| م|
6oo323ف بــــسيو عبــــد|لق|در محرم حقوق طنط|خ|لد |
صيدله |لمنصورهشيم|ء مسعود محمد رش|د699536
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |حمد محمد |بــــو |لفتـــوح حس|ن 694936
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جل |ء عزتـــ |حمد ق|سم 265||9
ش|م محمد |سم|عيل |بــــوعي522222 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوره|يدى 
32|82oرهنعمتـــ ع عبــــيد مهر|ن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقنوره|ن |حمد سيد |حمد عبــــد |لحميد93|783
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنرم محمد |حمد حسن539283
زر|عه |لمنصورهحمد فتـــ عبــــد |لمنعم |لدغيدى||69396
4oo33| حقوق |ل|سكندريهخ|لد عثــــم|ن عبــــد | حس
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقح|زم محمد ج|بــــ | |حمد633628
68o463تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد ف|ضل عبــــد |لر|زق سويلم
77743oيم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه سعيد حس محمد |بــــر|
ش|م |نور |م  |87654 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطشه|بــــ 
776o57تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسهر محمد خ|لد |حمد
6|3o3oد|بــــ طنط|نور |س|مه عطيه عبــــد |لجو|د زغلول|
68|55oندستـــ |لمنصورهمحمد رزق حسن حبــــيتـــه
يم |لنهي س|لم979|43 علوم طنط|م|ي| ه| |بــــر|
تـــج|ره ع شمسشيم|ء محمود محمد ع |حمد9668|2

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمود حس شعر|وى43268
يم سنبــــل448588 ندستـــ طنط|محمد جم|ل |بــــر|
|د|بــــ |لم |من|ل حبــــيبــــ بــــطرس حبــــيبــــ8949|8
49o934يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرغده حسن عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر رض| محمد محمد |لدسو 686949
43oo38طبــــ طنط|محمود ط|رق محمود شيل|ن
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد عبــــد|لرحيم محمد|359483
23o387|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|رس عبــــد|لنبــــى حس ج|د
9o8388 ف حسن محمد حقوق سوه|ججه|د |
|3o798تـــج|ره ع شمسريمون وص سعيد فرج
4|67o| د|بــــ كفر |لشيخ|حسن|ء فرج سليم|ن فرج |لحنو
2276o2|حقوق حلو|نيم|ن حس حسن سليم|ن

ف |لسيد حس 88767 تـــج|ره بــــ سويفعل|ء |
86959o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمود محمد |حمد
يم |لدسو |328634 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سم|عيل |نور |بــــر|
835|o8يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سوسن مرتـــ دردير |بــــر|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمود يوسف عبــــد|لخ|لق مصط عثــــم526685
|52o2oرهدين| محمد صبــــ عبــــده علوم |لق|
ف |حمد فتـــ محمود |حمد|44748 ندستـــ |ل|سكندريهسل |
89o9o9|نوعيتـــ |سيوط يه كرم عبــــد|لمعبــــود سليم|ن
لسن ع شمس|رن| محمود |لسيد بــــخيتـــ ص|لح483234
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ين عمر فتـــح | عبــــد|لحليم  |48||9
ش|م محمد ط|حون258323 نوعيتـــ موسيقيه |شمونمحمد 
2|2o98 حقوق حلو|نعمرو و|ئل عبــــد|لعزيز سيد محمد |لف
87749o حقوق |سيوطسمر |حمد يوسف عج

7o369تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |لسيد |حمد |لسيد
63o569ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد
يم عبــــد |لق|در مو 687945 د|بــــ |لمنصوره|محمد كم|ل |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | ط|رق مح |لدين حس 238665
6o48o6|يم ز |لعس صيدله |لمنصورهتـــغريد |بــــر|
78o229ل|ل دسو عليوه طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم|م 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يه معروف |لدسو |سم|عيل|499842
يم28|229 زر|عه مشتـــهرمريم كم|ل محمد |بــــر|
63|o58د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م |لسيد |بــــو ه|شم مر ج|د

3o37oرتـــ|لي |حمد حن محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لمنصوره|منه | محمد محمد محمد حسن 683592
69929o| حقوق |لمنصورهحمد عبــــد | محمد عبــــد | ع

ن| وص عد ميخ|ئيل8|438 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
رهعبــــد| محمد محمود |لرف||655|2 حقوق |لق|

3|o|7كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم مصط سل|متـــ محمد
52o7o4كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدى محمد محمد عوض
حقوق |ل|سكندريهزي|د عل|ء سعيد أم|م ع487253
78||o2|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد حس|م ع محمد س|لم
حقوق بــــنه|دير س| محمود محمد عبــــد|لعزيز263435
6o55o6كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــزينبــــ عبــــد |لعزيز كم|ل |لدين |سم|عيل ن
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8344o|| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىيوسف محمد بــــخيتـــ ج|د
|5864oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن محمد سيد محمد
7o6842|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره رض| سل|مه |بــــو|لمع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود |يمن عبــــد|لش| |لمنو 5||258
رتـــ|حن |س|مه سم |حمد|68322 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5|o753|طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد محمد حن صهو|ن
4o882oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم محمود |لسيد عبــــد|لعزيز شلفوطه|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حس|م محمد عبــــد|لو|حد |سم|عيل8385|8
تـــمريض |لمنصورتـــ رج|ء |لبــــيو رمض|ن |لبــــيو شد|د692497

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــفتـــ ربــــيع فتـــ عبــــد|لحليم عم|ره35633
887oo4  نوعيتـــ فنيه |سيوطول|ء عبــــد|لر| ج|د | |حمد
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطل |ء عد |حمد محمد 2||893
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سم|ء خليل عبــــ|س |حمد بــــش 336467
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رمض|ن عبــــد |لص|دق مني482289
ندستـــ |لزق|زيقكريم محمد |لسيد عبــــد|لع|ل638362
ي عبــــد|لحفيظ عوض |845724 تـــربــــيتـــ |سو|نعل| ي
5o7288تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوي رضو|ن جل|ل محمد رضو|ن
فنون جميله فنون حلو|نروضتـــ حس|م |لدين محمد مه 43454|
|42o66ندستـــ ع شمسمحمود |يمن محمد رأفتـــ عبــــد |لرحيم
يم228788 لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|رضوى محمد عبــــد|لموجود |بــــر|
765o36|يم رمض|ن ه |يمن |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدم

3|o97 رهسم|ح خ|لد متـــو ع علوم |لق|
طبــــ |ل|سكندريهمحمود فؤ|د شح|تـــه |بــــوزيد |حمد سعد364|44
8753o8 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــفريج ش|دى خورس ج|د معهد ع| 
يم|768|68 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهم |س|مه ك|مل |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |ي|سم محمد |سم|عيل محمد|798|8
ره|جه|د |حمد مصط |حمد95|65| د|بــــ |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعمر محمد فوزى بــــدر245893
5|o5|7طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد حمدي محمد |لص|بــــر
5o5829زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد محمود غ|نم غ|نم |لرج|ل
9o|986 د|بــــ سوه|ج|مصط |حمد |لسيد |حمد
4833o2حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر محمد ع محمد محمود
46o|46زر|عه كفر |لشيخرح|بــــ جم|ل سعد عوض |لبــــربــــرى
6348o|ل|ل محمد ن وف|تـــمحمد محسن محمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمد محمود |حمد|93|638
75963o| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منيه محمد |لصغ ع
ندستـــ |ل|سكندريهمنه | حسن محمد أحمد أحمد527485
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|جر رمض|ن عبــــد |لرحمن بــــكرى53398|
6o|654معهد ف ص طنط|مروتـــ محمود محمد محمود
83257o دسو وف|تـــع عك|شه محمد |لصغ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|د|بــــ طنط|حمد جم|ل عبــــد |لحميد |سم|عيل مدكور3788|4
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رهحمد جم|ل سعد فرح|تـــ|72|697 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
5|69o2تـــج|ره طنط|حبــــيبــــتـــ نبــــيل محمود |لنج|ر
علوم |ل|سكندريهل|ء محمد محمد عبــــده |لمك|وى|435275
لس ثــــروتـــ سم سعد |  345|89 حقوق |سيوطك

2o7|5ره|يوسف محمد سعيد عبــــد |لسميع د|بــــ |لق|
يم محمد عيطه252||3 زر|عه |لفيوممنتـــ | محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد ع|دل محمد محمد |لك|شف462535
7|26|oندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد محمد عمر عمر ع|مر
رهرفعتـــ سعد |سم|عيل نور |لدين|4795| تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس|سل شه|بــــ |حمد يس222362
ندستـــ |لزق|زيقزي|د وليد محمد |حمد حس|ن 666|68
ره|رن| ه| عبــــد |لحميد محمد طويله5||9|| د|بــــ |لق|
6o9575ى |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد محمد مجدى محمد محمود |لعج
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد عو|د محمد769247

65o|2 زر|عه |لفيومدع|ء سل|مه ممدوح عفي
يم سليم|ن633386 يف |بــــر| ى  د|بــــ |لزق|زيق|ز
حقوق |لزق|زيقم|م عل|ء محمد عبــــده محمد|629956
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديول|ء رسل|ن محمد |حمد833227
يم426395 يم |بــــر| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمنه | رض| زكري| |بــــر|
ف ع|دل شهدى777|2| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندير |
7o57o9تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعل|ء عبــــد |لعليم شعبــــ|ن عبــــد |لع|ل
ره|ش|م سليم عبــــد|لمجيد سليم227583 د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ه| مختـــ|ر عر| 633695
435o|||علوم |لمنصورهحمد محمد نجيبــــ عبــــد|لعزيز رزق
7o9999طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعهد محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لمقصود
د|بــــ |ل|سكندريه|خلود مجدى رمض|ن منجود حموده483389
ه حمدي كر|ر ج|مع|845282 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نم كليتـــ 
زر|عه طنط|سم|ء عل|ء محمد محمد |لديبــــ||42785
7o8296معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد رض| مختـــ|ر محمد |لسيد
بــــه3286|3 علوم ع شمسف|رس |يمن عبــــد|لمقصود |لسيد و
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|يدى ع|طف |لسيد عم|ره253479
معهد ف ص |سو|نوف|ء صبــــري محمد |حمد442|84
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رمض|ن فتـــ ع متـــو 625448
د|بــــ ع شمس|زينبــــ محمد ف|روق سيد55564|
53o279ندستـــ |ل|سكندريهحسن|ء عبــــد| ص|لح |دريس مني
5o436oتـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر عبــــد |لسل|م ع سليم ع
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط حج|زى فخرى حس 2953|9
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــند| حموده ح|مد |حمد ع82|695
527oo6تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــن|در بــــدرى ملك حبــــ ميخ|ئيل
3483||| ر عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمع كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ م|
يم حربــــى عبــــ|دى عي486749 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن محمد عك|شه ر|شد898|25
25225oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم طلعتـــ عبــــد|لمنعم |سم|عيل
6ooo59تـــج|ره طنط|يف عثــــم|ن |سم|عيل ع |لبــــي
وف|تـــخ|لد حسن عبــــده |حمد |حمد |لمنو 525977 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ور محمد765749 ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرحمه محمد عبــــده 
د نبــــيل محمود ذ سليم|ن |لبــــن|778892 ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|
|5o9|5لسن |لم |غ|ده محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لصمد|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لمع 522885
8o4273كليتـــ حقوق |لم |ديل ع|دل محمد محمود
رهعبــــد|لغ ف|يز عبــــد|لغ محمد258446 د|ر |لعلوم ج |لق|
4767o3تـــج|ره |ل|سكندريهسل ن| صد عبــــد |لر|زق دغيدى
|37|5oحقوق ع شمسزي|د محمود عبــــد | عبــــدربــــه
يم333763 يم يوسف |بــــر| وف|تـــمحمود |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــرح|بــــ ع ضيف | محمد عيد|576|5
يم543|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم محمد عبــــد |لرحمن |بــــر|
|37|o4|م رفعتـــ |لسيد محمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
48|6|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لر|زق سعيد عبــــد |لر|زق
يثــــم محمد محمد غ|زى499542 حقوق طنط|ندى 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد محمد عبــــد |لعزيز محمد|769598
6o2345ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه محمد |لسيد محمد
4|o6|6د|بــــ طنط|مصط ع|شور عبــــ|س عبــــد|لع|ل|
علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد سم فرج محمود 2623|9
د|بــــ |سيوط||ء صل|ح |حمد محمد|893352
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم | |يوبــــ كليم |سكندر867464
يف عبــــد |لسيد ك|مل24878| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نجويس 
52966oمعهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد |له|دى محمد يوسف خلف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد رش|د محمد عنبــــر|88|258
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ندى محمد محمد يوسف622926 لم
6426o5حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن حسن محمد عطيتـــ
6o83o8|يم |سم|عيل ع جبــــر طبــــ طنط|يه |بــــر|
6o|377|طبــــ طنط|حمد محمد محمد فرج
علوم ع شمسرو|ن محمد رمض|ن منس عبــــد |لغ ||273|
|36o36|حقوق ع شمسيه ص|دق سعيد سيد محمد
7o2633طبــــ |لزق|زيقند| رض| جوده محمد عزبــــ
يم حسن |بــــو حسن 555|68 يف |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد 
6o4534ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء مسعد مسعد يوسف م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد محمود محمد |لسعد |349764
يم محمد |لعربــــى |بــــر938|33 معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــعبــــد| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهورف|طمتـــ |حمد صبــــرى عبــــد |لبــــص  محمد447573

57|7o| تـــج|ره بــــ سويفسم|ء سعيد سيد ع
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء ص|لح محمد محمد|8|532|
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27ooo9فتـــ علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومش|دى |لسيد محمد بــــسيو م
428o84علوم طنط|مر|م مبــــروك عبــــد| عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ ع شمسن|ء ص|لح عبــــد|لرحمن ص|لح5786|3
د|بــــ ع شمس|حسن|ء ع|دل محمد محمد خف| 35525|
|558o8تـــج|ره ع شمسسيد عبــــد |لحميد سيد محمد حسن
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمتـــ رمض|ن س|لم ك|مل7|||43
طبــــ |لمنصورهمحمد |يمن محمود محمد |لشن|وى|96|69
تـــج|ره |لزق|زيقسعيد وحيد عبــــد| عبــــد|لرحمن |لمو 632792
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنيه محمد |سم|عيل محمد|423498

رهمرو|ن |حمد محمد شبــــيبــــ|523| زر|عه |لق|
8335o9د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |بــــو|لمجد محمود عوض

رهيوسف محسن ف|روق خليل89985 حقوق |لق|
د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن طه محمود حس |2275
48o9| رهمحمد |حمد محمد ز تـــج|ره |لق|

وف|عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز عو|د عبــــد ربــــه36||34 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
وف|تـــمحمد مجدى عو|د مسلم|55|3| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق د |طأسم|ء أحمد محمد محمد |لتـــو|بــــتـــى6576|6
4o3788تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد ع|طف محمد درويش
47653oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|رس سم منصور منصور مليس
وف|تـــحمد حمدى عبــــد |لمع محمد|54279| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

د|بــــ حلو|ن|ه|جر عز |لدين يونس |حمد27294
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل محمد |لسيد محمد صل|ح435973
علوم طنط|يم|ن |حمد عبــــد|لحليم ع ق|سم|434569
ى  |حمد697552 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم جميل |حمد |لز
2673o4|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ع |لسيد سعد
6o9o43رهعبــــد |لرحمن |حمد |لمندوه ح|تـــم د|ر |لعلوم ج |لق|
698o54د|بــــ |لمنصوره|س|ره |سم|عيل ك|مل |سم|عيل ع
ه سعيد عبــــد|لعزيز |بــــو|لحديد58||26 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سم
يم7|6|33 تـــمريض بــــنه|نور محمد ع |بــــر|
ش|م فتـــ عبــــد |للطيف4|394| تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه 
ف ز ري|ض عبــــده465|43 تـــج|ره طنط|جون |
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــكريم مجدى عبــــد |لحليم رجبــــ صبــــره568|43
6858o9 |يم |لعط ش|م |بــــر| حقوق |لمنصورهنهله 
تـــربــــيتـــ |سو|نعبــــ محمد |حمد يونس848394
ف فريد |بــــو|لعزم شعلتـــ|324764 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |
|5|25oد|بــــ حلو|ن|ي|سم |حمد محمد سعودى
428o55 زر|عه طنط|عزيزه |لسيد |لسيد |سم|عيل ي|س
لسن |لم |/ري|ضتـــ|وليد صل|ح عبــــد|له|دى |لسيد959|33
76oo3|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسدين| جم|ل عر| محمد
2645o7د|بــــ بــــنه|وف|ء عبــــد|لق|در ع عي|
||649oحقوق ع شمسمنتـــ | تـــ|مر طه عبــــد |لمقصود
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علوم ج|معتـــ د |طه|جر |حمد عبــــد |لحميد |لبــــربــــرى|44449
لس صبــــ فوزى قلي 822322 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك
يم سند|3368|6 علوم ري|ضتـــ طنط|حمد مسعد محمد |بــــر|
يم785285 نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره صل|ح |لسيد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ح مختـــ|ر محمد محمد|7|73
6o2754طبــــ |لمنصورهكريم محمد ع عبــــد |لحميد
4|o76||ق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه صل|ح ع عبــــد |لفتـــ|ح |ل
تـــج|ره بــــنه|مصط تـــ|مر عو مر328657
6o4|48طبــــ |سن|ن طنط|مهند |يه|بــــ |حمد شو |حمد |لصعيدى
طبــــ |لمنصورهبــــل|ل محمد ع عبــــد |لغ ع698765
د|بــــ |لمنصوره|حس|م فتـــ منصور محمد |لمك|وى|69398
824o82|ر|ء ع عبــــد|لسميع حسن حقوق بــــ سويفلز
ف عبــــد |لو|حد محمد مر6|7659 ره |لعل| | تـــج|ره بــــور سعيدز
832o58كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مه| محمد ع محمود
ف فرح|ن |لتـــه|634334 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نسمه |
ش|م محمد |بــــو|لن |لف|497634 د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــتـــ 
4o4828تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمد محمود عبــــد |لعزيز |لنج|ر

كليتـــ |أللسن بــــ سويفنور| سيد محمد عبــــد|لعزيز|5525
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــ|س محمد فرغ3|567

ندستـــ |لزق|زيقمحمود نبــــيه عبــــد |لعظيم محمود حمودتـــ777548
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد غ|نم سعد صو|بــــى232299
68|6o9ندستـــ |لمنصورهيوسف ط|رق يوسف محمد جبــــر
ف|68|263 ه ط|رق متـــو  تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
86|99o تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ مصط محمد مصط
78334oنوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر |حمد عبــــد |لسل|م حسن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم عبــــد |لمنعم عيد ع 79|65|
د3494|6 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد سعيد |لحسي بــــيو مج|
يل ج |لزق|زيق |ر س| |لسيد محمد |لبــــلتـــ| 444369 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |ل|سكندريهمع|ذ ص|لح طه ص|لح476427
44|32oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمر رمض|ن ع عل|م جمعه
نوعيتـــ |لم |منه | مؤمن محمد محمود83|9|8

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء د|ود عبــــد |ل مصط |89|53
338o5|معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــدر شح|تـــه بــــدر |لدين تـــوفيق
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مصط عبــــد|لمر محمد |لحنو |28749
|596ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور| فؤ|د عبــــد |للطيف |حمد
82|o2o|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد نظ محمد
25o949نوعيتـــ |شمونفتـــ مختـــ|ر فتـــ |لقز|ز
23|742| ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر نس ن| عبــــد|لمتـــج مكرم | أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
معهد ف ص بــــنه|سل سم محمد سل|م249292

86o35تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|مح محمد محمود عبــــد |لعظيم
يم |يمن محمود حسن ش| |247299 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
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رهحمد ط|رق وقتـــ حسن|24292| حقوق |لق|
64o223علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى محمد عبــــد|لمنعم |حمد
ه محمود زكري| مندور|5|486| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
8o5768علوم |سيوطرحمه سل|مه |سم|عيل |بــــوزيد

يم28449 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ممدوح محمد |بــــر|
6o66|6د|بــــ |لمنصوره|محمد صل|ح محمد قنصوه
|5o958ره|نوره|ن عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف د|بــــ |لق|
صيدلتـــ |لم |دين| عم|ر عبــــد|له|دي لصيق854546
6|o599تـــج|ره |لمنصورهي|ر| |لعربــــي |لسيد مجود
273o3|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرضوى محمود عبــــد|لعزيز محمود

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد رمض|ن ن|دى رمض|ن66289
يم عبــــد |لر|زق محمد فرج53|694 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمنه | |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهيم صل|ح |لح|مدى عبــــد |لفتـــ|ح38652|
5|47o3معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ محمد مبــــروك جمعه محمد |بــــوسويلم
|د|بــــ طنط|حمد قدرى أحمد |لطري |785|43
5o2o98|تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيتـــر |ميل سعيد حن
483o85تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدين| ع |لسيد محمود |لسيد
حقوق ع شمس |ده ك|رم محمود محمود7523||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسل|ء وس عبــــد |له|دى محمد|759625
تـــج|ره ع شمسين فتـــ |حمد محمد444|6|
علوم ع شمسيوسف محمد يوسف حس محمد9277||
|28o2o|ور ور د|ود  تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد جم|ل 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل |ء |سم|عيل فنجري |حمد836464
9o23o| تـــربــــيتـــ سوه|جم|جد ن| عليو ع
تـــمريض بــــنه| ع|طف |لسيد ص|بــــر محمد55|339
479o33|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد ع رشدى حسن |لم|نجو
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسكريم محمد فؤ|د عبــــد |لرؤف ع826|43

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه ع|دل حن خليل26272
ين| ع|دل عز مح|ربــــ9|7|3| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد محمد عبــــد|لمجيد 894865
ش|م محمد عبــــد |لحميد446346 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد 

يم |بــــو|لعمر|ن56677 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشعبــــ|ن محمد |بــــر|
9oo522 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديغ|ده ع|دل محمد عبــــد|لرحمن
479o52 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
4278o3|ي تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء ح|تـــم ع |حمد |لخبــــ
| عبــــد |لمجيد عبــــد| عبــــد|لمجيد527227 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــي
يم عبــــد|لنبــــى77|758 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|ر| حسن |بــــر|

علوم |لفيوممحمود |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل63757
ر52|72 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومندى حمدى ربــــيع عبــــد|لظ|

يم ز عبــــد|لرحمن637793 د|بــــ |لزق|زيق|شه|بــــ صبــــرى |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمد عفي عبــــ|س محمد984|62
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49o|83| تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن سم مصط مو عبــــد |
طبــــ حلو|نحسن|ء محمد |لشح|تـــ |لمتـــو عم|رتـــ4|6955
رهسهيله |حمد فؤ|د |سم|عيل34339| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقن|ريم|ن نبــــوى شفيق عبــــد|لسل|م778376

حقوق ع شمسدير ع ذ |حمد73|39
|8o67ره مر|د ك|مل |حمد ندستـــ |لق|

تـــمريض ع شمس خ|لد |حمد محمود |لغبــــ| خ |342742
رهع مدحتـــ محمود محمد |لس|يح7342| ندستـــ |لق|

785oo6نوعيتـــ |لزق|زيق |ر عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ محمد
7o76|5معهد ف ص |لمنصورهشه|بــــ محمد |حمد محمد |لجندى
ره|بــــسمه ميل|د وديع نجيبــــ|4826| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم 487834 يم |حمد عبــــد|لرحمن |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
7|2o49ثــــ|ر د |ط|من|ر حس حمدى محمد غز|ل
صيدله ع شمسجه|د مختـــ|ر شبــــل سيد عبــــد|لعزيز336654
تـــمريض سوه|ج ند|ء مجدى ع محمد 899223
9oo264 يم طبــــ سوه|جبــــول| سم |سح|ق |بــــر|
4o4264تـــج|ره طنط|ي| ع|طف عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|م محمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لمجيد5328|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء مسعد زكري| شولح|6963|6

449o3يبــــه يم عبــــد |لنبــــى  رهيم |سم|عيل |بــــر| علوم |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد حس|م |نور محمد24|83

48744oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط |س|متـــ شعبــــ|ن ع
يم |لرمل|وى|42|4|4 تـــ |حمد حل |بــــر| نوعيتـــ طنط|م
689o7oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسل|م محمد عبــــد |لغف|ر |حمد عدوي
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــيو سل|متـــ محمد سل|متـــ2559|3 معهد |لصفوتـــ |لع| 
8|o7o5 |طبــــ |لم |ندي مصط ك|مل شلق
4388o7|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد محمد مصط |حمد شنح
ري4526|5 تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ سعيد حسن |لز
|2786oيم |لش|ذ رهمحمد |حمد طه |بــــر| ندستـــ |لق|
4347ooيم عبــــد ربــــه ري|ض |طف|ل |لمنصورهصف|ء عل|ء عبــــد ربــــه |بــــر|
يم |لسيد خ|طر597|27 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |لسعيد |بــــر|
ندستـــ ع شمسم|ري| سم جرجس لطيف5779||
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد جم|ل محمود عبــــد|لرحمن سعف345426
|224o5|بــــ وف|تـــحمد محمد مصط |بــــو |لد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر محمد |حمد ج|د 885987
6|254oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــورده عبــــد |لعزيز سليم|ن عبــــد|للطيف

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد مجدي عمر محمود65823
6o28o2تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لوه|بــــ مصط عبــــد |لوه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرقيتـــ مصط |بــــو|لغيط شلبــــى28|34|
9o2644 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جحس جم|ل رش|د محمود

تـــج|ره بــــ سويفع ع|دل ع سيد|5982
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د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حم|ده عبــــد |لمنعم عبــــد |لر|زق7252|4
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىين|س حس حسن محمد|753836
يم رجبــــ شعبــــ|ن|642838 نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|ر |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم محمد محمد عبــــد|لمع4||327
رهحس محمد حس عبــــد|لمقصود4482|2 تـــج|ره |لق|
482o|7| تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ط|رق محمد رمض|ن عبــــد
47899oتـــج|ره دمنهورمحمد فوزي |حمد |حمد |لمملوك
يم عبــــد |لحميد عبــــد |لع449298 تـــج|ره طنط|خ|لد |بــــر|
|4o433معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|رين| صبــــرى غبــــري|ل سن|ده
|54|o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد جم|ل |نور فهيم
ندستـــ بــــنه|محمد س| محمد ع475|26 كليتـــ 
طبــــ طنط|ليند| عبــــد |لعظيم محمد محمد عبــــد |97|675
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى شعبــــ|ن أحمد |م خط|بــــ8|4983

زر|عه |لفيوميه ن| مر عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|33268
رهعمر محمد ف|روق محمد حس 2|28|2 طبــــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم | |ل حكيم حبــــيبــــ8347||
تـــربــــيتـــ |سو|نسهيله محمود |حمد سعيد843892

2346oد|بــــ حلو|ن|عمر سيد فتـــ |لسيد
339o36نوعيتـــ بــــنه|رسميتـــ عبــــد| عز|زي عبــــد|لو|حد
تـــج|ره طنط|ن| |حمد سعد |لدين حم|د محمد479289
د|بــــ |لمنصوره||سم|ء مصط كم|ل حسن عط|59|682
رهيم |يمن محمد صبــــ| حس 5569|2 زر|عه |لق|
زر|عه |ل|سكندريهمحمود |حمد عبــــد|لرحيم عبــــد|للطيف 424692
|3o293ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوستـــ | م|جد خليفتـــ بــــخيتـــ
بــــي 538786 يم |لسيد |ل ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمه |ز محمد |بــــر|
6|237oندستـــ طنط|طه بــــه|ء م |لدين طه سليم
رهحمد محمد حسن حسن|358|2| تـــج|ره |لق|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د ع|دل محمد سيد |حمد758228
9|o48| تـــج|ره سوه|جدير عمر ع ق|سم

ر|ء عبــــد |لن| طه محمد ج|د ||8334 تـــربــــيتـــ بــــ سويفلز
|25o43د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ |يه|بــــ صل|ح عبــــد |لح|فظ

3387o|ره|ء حسن |حمد عبــــد |لصمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ف عبــــد |لعزيز ع محمد933|68 تـــج|ره |لمنصورهرن| |

59|42| ه | ه | حس ج معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد ج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |حمد محمد مصط أحمد|65|756
2732|o|تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمنيه ض| |لسنو عبــــد|لع|ل
882|oo  تـــج|ره |سيوطمصط سعيد فتـــح |لبــــ|بــــ رشد|ن
طبــــ سوه|جمروه محمد فؤ|د عبــــد|له|دى 897285
ندستـــ |لمنصورهيه|بــــ محمد بــــدير عبــــد |لفتـــ|ح ع|مر|8|6795
835o73كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرؤي صل|ح حسن محمد
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد صل|ح بــــسيو محمود سليم|ن57|529
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8|5o85ر معهد ف تـــمريض |لم | ر| | |بــــو|لليل فو عبــــد|لظ|
7o2595ف عبــــد |لعزيز |لمغ|وري تـــج|ره |لزق|زيقسميه |
252254| نوعيتـــ |شمون|ء عبــــد| صل|ح عبــــد|
د|بــــ |سيوط|مجدى |بــــو|لعز عبــــد|لع|ل |بــــو|لعز 892985
رهمن|ر وليد جمعه عفي 32373| علوم |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|م| عبــــد|لن| مسعد |لعزبــــى|8|5|44
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ط|رق |لسيد شح|تـــه|278278
76|9o2|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد خ|لد جل|ل |لص|دق
4322o4كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لحميد ي|س طه |لدبــــ|وي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسم عبــــد |لغ |حمد عبــــ|س759366
8|oo|2يم تـــج|ره بــــ سويفش|م شعبــــ|ن عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
6o5oo3| يف محمد |لمغ|زى |لمر علوم طنط|ندى 
د|بــــ |لزق|زيق|رن| حم|ده محمد فه |نيس772277

2455oيم ره|مريم عبــــد|لن| |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
6o4959عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم محمد بــــكر |حمد عمر|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلوءه |لسيد |لسيد خ |67973
8o89|oر |د|بــــ |لم |مدحتـــ مو مكرم ز|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|يدى عص|م عبــــد |لفتـــ|ح |حمد699282
ه حل فؤ|د  |د855||8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم
7o62o4د|بــــ |لمنصوره|ند نبــــيل |لسعيد |حمد

62o7|| د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | عبــــد |لحميد سعد| عبــــد
7o8oo2طبــــ |لزق|زيقمحمد ع محمود |لسيد ع زغلول
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطط|رق عبــــد|لنعيم عبــــد|لرحمن محمد 879529
يم |حمد |بــــو زيد689725 د|بــــ |لمنصوره|ند محمد |بــــر|
يم سعد446279 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نح|زم مصط حس |بــــر| كليتـــ 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع ي| ع |سم|عيل |حمد487925
يم643466 يم معن يوسف |بــــر| حقوق |لزق|زيقندى |بــــر|
43o369كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|ي| ه| سعيد عبــــد |لمنعم محمد
يم مصط 3|93|| ر |حمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | م|
44297oيم عبــــد |لعزيز |لبــــي طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنوره|ن وليد إبــــر|
ره|رو|ن عبــــد|لصمد |لسيد عبــــد|لصمد229453 ثــــ|ر |لق|
42o|36تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخل | |لسيد عبــــ|س |حمد مصط عبــــده
علوم كفر |لشيخه|جر محمد عبــــد |لسل|م |للو|تـــى439758
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن فريد |حمد حسن ع484752
يم 6587|9 ندستـــ |سيوطسيد محمد عبــــد|لحميد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومرح|بــــ طه |حمد عبــــد |لمعبــــود826|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير حمدى عبــــد|لمحسن |لبــــر 498892
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء فتـــ عبــــد |لعظيم عزبــــ غ| 745||6
48255| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نطفه|ن محمد عبــــد |لونيس تـــه|

3|79o6ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عل|ء محمد ر|تـــبــــ
لسن ع شمس|دع|ء سيد شح|تـــ سعودى78|348
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ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د حس|م |لدين ص|لح محمد ص5996|
ى|68536 تـــج|ره |لمنصورهدى عم|د |حمد |حمد |لبــــسيو |لز
88o4|6 علوم |سيوطم | صفوتـــ عز سل|مه
7o5|73| يم فؤ|د |لسعيد محمد |لمن لسن ع شمس|بــــر|
لس رأفتـــ رفله |رس|نيوس|927|| علوم ع شمسك
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود عرفه فرج معوض محمد346383
75|3o3تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين محمد عبــــد | |لغريبــــ عبــــد |لرحيم
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطحسن حمزه عبــــد|لر| عبــــد|لم|لك  52|882
تـــمريض بــــنه|رحمه محجوبــــ رشدى رضو|ن266558
675o93ندستـــ |لزق|زيقس|ره محمود حس حسن محمود
6889o8تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نخ|لد محمد عوض عبــــد |لمع محمد
يم |322254 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسع|ئشتـــ حمدى عبــــد|لعزيز |بــــر|
يم خ |498924 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء صل|ح محمد |بــــر|

ره|سعيد سم عبــــد |لسل|م دسو |لخو93|44 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم|رى عو|د عبــــ|س سليم|ن629429
76|5|oطبــــ |لسويسحبــــيبــــه عبــــد | متـــو |حمد قنديل
ره|ف|طمه ص|بــــر عيد عبــــد |للطيف43835 د|بــــ |لق|

|3o224|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن جل|ل ع بــــخيتـــ
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد خ|لد حس ص|لح|34926|
4o3|96تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن محمد عثــــم|ن |حمد مر
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|جر و|ئل |س|مه زرمبــــه8|7886

24o95بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل محمد |حمد عبــــد |له|دى
242|o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن محمود درويش محمود |لشع

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط ص|بــــر سعد |حمد827424
5o3382فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه | محمود صبــــ ع |سم|عيل
5o6o3oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد ثــــ|بــــتـــ |حمد محمد
77587o|ر ك|مل |لسيد حقوق |لزق|زيق|ء م|
|69o55تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمريم كرم |لدين محمد |حمد
9o7875|ى نظيم حكيم تـــج|ره سوه|ج ل ن
ن| عص|م جر|د محمد |لحبــــي 696658 معهد ف ص |لمنصورهم
2|3o|8يم |لدسو محمد سليم ره|منه | |بــــر| د|بــــ |لق|
8o|57oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |حسن|ء حسن |حمد عبــــد|لحكيم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسمر |لسيد أحمد |لسيد أبــــو ط|لبــــ|54324
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مريم سم |لعبــــد عوض جرجس42592|
4439o4| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء محمد بــــدير عبــــد|
تـــج|ره سوه|جخلود |لصغ عبــــد|لعزيز |لصغ 8|8322
4|o88|يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر ع|دل فرح|تـــ محمد |ل
84o639معهد ف ص |سو|نتـــوم|ديوس كرم مكرم |يوبــــ

تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــ عص|م فهيم محمد47262
رهدير محمد رض| ح|مد محمد354465 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم أبــــو طورتـــ479328 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــإن حمدي محمد إبــــر|
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يف624552 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود خ|لد محمد مسعد 
يم معوض554||7 ثــــ|ر د |ط|بــــ|سل جل|ل حل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود رمض|ن محمود س|لم4|7576
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يمن عبــــد|لن| عبــــ|س عبــــد|لحليم882|88
لسن ع شمس|حمد نبــــيل بــــرك|تـــ رمض|ن|662|4|
م632398 ندستـــ |لزق|زيقمنه | محمود محمد محمود |ل|
5o8|o2 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن سعيد |حمد سعد |لصف
رهزي|د محمد |حمد |حمد مو9339|| ندستـــ |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر خ|لد سعد عبــــد|لعظيم853623
||55|o|وف|تـــنطون ن|جح |لفريد فوزى تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
7o54o4تـــج|ره |لمنصورهكريم محمد فتـــ محمد |لعدل
تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لغف|ر عبــــد|لحميد5|6|26
د|بــــ ع شمس|يتـــ محمود محمد ع |3|3256
265o93تـــج|ره بــــنه|مصط يوسف عبــــد|لعليم محمود عو
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمن|ر جم|ل محمود |لسيد رمض|ن623797
تـــمريض دمنهورسع|د محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لغ حسن 83|7|5
د|بــــ |لزق|زيق|حمد حسن محمود حس |782253
323o72رهوق صبــــ مصط |حمد زر|عه |لق|
زر|عه مشتـــهرمحمد بــــخيتـــ حسن ج|بــــر226453
يم محمد محمد محمد |لبــــهن 452525 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخإبــــر| معهد ع| 
صيدله ع شمسدير عبــــد |لوه|بــــ محمود يوسف45||43
42967oعلوم طنط|ر|مز |لسعيد عبــــد |لرحيم |لسيد
764|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدوق محمود ع محمد بــــخيتـــ
8o4959 إعل|م بــــ سويفمريم جرجس وليم ز
786294| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد مو
صيدله ع شمسعم|ر ي| رشدى عبــــد|لبــــ| 2548|3
يم عبــــد |لمنعم95|773 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىكريم خ|لد |بــــر| ع.

6o335|لسن ع شمس|حمد سيد محمد عبــــ|س
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيتـــ ه|شم محمد عبــــد|لرحيم|336434
626o7|علوم |لزق|زيقعبــــد| ط|رق محمد تـــوفيق عبــــد|لحميد
52o329تـــمريض دمنهورحن|ن كرم دسو محمد سعد
92388o  ن| جميل حكيم عزيز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم
62o862تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ص|بــــر ح|مد خميس
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجه|د عبــــد|لحميد خليل |لدمنهورى|25239
معهد ف ص بــــنه||ء |لسيد محمد |لغر|بــــ|256792
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحسن |حمد محمد ع عبــــد |للطيف|38||7
85o87oعل|ج طبــــي قن|منه | سويلم عبــــ|س محمد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم عص|م |لدين |حمد فر|ج ع ||2334
ف ز |م|م336482 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ |
د|بــــ |سيوط|يوستـــ | ميخ|ئيل ف|يز عط| |  876899
ه فتـــ نجيبــــ عبــــد|للطيف|859784 تـــج|ره |سيوطم

Page 5329 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4ooo2oش|م طه محمد |حمد ع|مر د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن 
د|بــــ دمنهور|محمد ع ع|دل ع484233
7o585oيم |لسيد ع تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء محمود ز |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط محمود عبــــد |لحليم عمر|ن26427|
تـــج|ره سوه|جمحمد حس عزوز عيد نص 24|2|9
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|د |نتـــ نظ ج|د |لكريم قد98|322
6897o3ري|ض |طف|ل |لمنصورهنسمه عبــــد | مر |حمد غ|نم
يم حسن ع مدكور|427859 حقوق طنط|ل|ء |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهه|لتـــ محمود عبــــد |لبــــ| محمد مطر57|422
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد فتـــ حسن|252825
د|بــــ |لزق|زيق|ه|له محمد مصط مهدى632523
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| محمد عبــــد|لجو|د محمد سليم277397
9o4837 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رتـــ | عص|م يوسف ثــــ|بــــتـــ
علوم ري|ضتـــ حلو|نندى حمدى عبــــد |لبــــ| عبــــد |لبــــ| 57929|
89o242 لسن |لم |ريه|م |لبــــسيو فهيم صليبــــ|
325o2oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد يح |حمد ع
686o87 ر محمد حسن د|بــــ |لمنصوره|ي|سم عبــــده عبــــد |لظ|
75o439| طبــــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لمنعم ع
رهمنتـــ | |حمد |حمد محمود32662| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم45624 علوم ري|ضتـــ حلو|نمصط محمود محمود |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد محمد |لسعيد|753373
حقوق ع شمسندى |حمد سعيد |حمد9957|2
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |لسيد جميل عك|شه سليم|ن64|265
علوم حلو|ن |ر مدحتـــ محمود حس 9|689|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|مصط ص|بــــر عطيتـــ ح|مدشلبــــى74|622
49o593يم |حمد |لمر ش|م |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر 
9o9593  تـــربــــيتـــ سوه|جه|جر سعد |لدين محمد ع

رتـــ|من|ر ع ن ع49662 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
62o48|د|بــــ بــــ سويف|حمد رمض|ن محمد |حمد

848o77معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد عبــــد|لحكيم ن| محمد
7o774oيم |لسيد يم محمود |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــر|

244o5رهدى محمد ح|مد محمد زر|عه |لق|
299o4ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نخ|لد محمد عبــــد |لعظيم محمد

معهد ف ص بــــنه|زينبــــ كرم عبــــد|لفضيل محمد |لشيخ3|2592
تـــج|ره |لزق|زيقتـــ ح|تـــم محمد قمح|وى دسو 72|632
8|6o4|طبــــ |لم |ميشيل |يه|بــــ ملك |يوبــــ
ندستـــ ع شمسمحمد حس ع|دل حسن3885|2
67o7o خدمه |جتـــم|عيه |لفيومدين| |يمن مصط حس

د|بــــ دمنهور|حس|م حسن ع حسن ع492556
يم323978 يم محمد |بــــر| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|نوره|ن |حمد خ عبــــد ||2|524
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه محمد سليم|ن شه|بــــ |لدين257359
يم حرفوش678723 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء ن| |لعر| |بــــر|
6o7o24طبــــ بــــنه|حن|ن تـــوفيق ع بــــدر|ن

يع ربــــيع43328 وف|تـــيوسف |حمد |بــــو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
46o|34|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء محمد سعد حسن عمرو

322|oرهس|مه عبــــد |لبــــ| |لعر|بــــى |لعدوى حسن تـــج|ره |لق|
47o35تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس|رتـــ عبــــد |لمنعم حسن حسن
ندستـــ بــــ سويفس|متـــ سيد رزق |حمد|55745

7o5256|يم شعبــــ د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |بــــوبــــكر محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد| فوزي |سم|عيل |حمد|84392
تـــج|ره ع شمسرن| محمد عبــــد | حسن32337|
طبــــ |ل|سكندريهرأفتـــ ح|مد سعيد ز قنديل2974|5
78|o67تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع س|لم ع محمد غ|زى

639o3حقوق |لفيوممحمد سيد خليل عوض
يم ع جوده|52222 معهد ف ص |ل|سكندريهه|له مصط |بــــر|
7o9o8| تـــج|ره |لمنصورهس|ره مجدى |لدسو رد|د |لدسو
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر محمد محمود حل عبــــد |لع|5384||
5o9|9oر حسن ع د|ود طبــــ |ل|سكندريهمحمد ط|
89939o  | د|ر |لعلوم |لم |نج|ه عبــــد|لبــــ|سط |حمد خلف
علوم ج|معتـــ د |طرضوى ع|دل عبــــد |لر|زق يوسف طه429256
89o474 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم | ع|طف وجيه شفيق

6o957طبــــ بــــيطرى بــــ سويفصف|ء ع|طف رجبــــ |حمد
83o348 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعزه كم|ل |حمد ع
5436o7 زر|عه دمنهورر| | محمد حسن محمد مصط
9o4385| يم جم|ل دكرو ع طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس بــــر|
ره|دين| محمد سعيد محمد |يوبــــ48457| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحسي |لسيد |لسيد عبــــده699488
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد ع عبــــد |لح|فظ||52473
8o3292|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد محمد ه|شم محمد
ء ممدوح عبــــ|س |لبــــن|427966 رهحل| ه| صيدله |لق|
ف عبــــد| محمد8|9|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد | |
حقوق ع شمسن خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح معوض|6896|2
علوم |لزق|زيقسم|ء |حمد عبــــد |لص|دق |حمد بــــدوى776788

د|ر |لعلوم |لفيومحسنه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحليم مو86277
7o85o3تـــج|ره |لمنصورهبــــه رض| محمد محمد
تـــج|ره |لمنصورهمحمد حس|م صل|ح |لدين عبــــد |لحميد محمد679478
تـــج|ره طنط|يوسف مصط ج|بــــر محمد |لزن|تـــي3645|4
ف عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لبــــ|عثــــ خ |49848 تـــج|ره دمنهورمن|ر أ
تـــج|ره |سيوطنور|ن نور |لدين عبــــد|لرحمن فر|ج  892352

تـــج|ره بــــ سويفمح عيد عبــــد|لحليم عبــــد|لعليم7|649
777|o8|ندستـــ |لزق|زيقحمد س|مح سعد محمد |له|دى
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وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمد جم|ل محمد محمد |لعج|3692| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
وس8735|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |من|ر منصور فرج تـــ|و
معهد ف ص بــــور سعيدنوره|ن محمد محمد ع |لبــــشبــــي 544|62
343o|oيم نور |لدين رهجم|ل مصط ع |بــــر| ندستـــ |لق|
6o2o49 ش|م محمد |لحسي |بــــو|لخ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــه 
حقوق بــــورسعيدسعيد غريبــــ سعيد محمد8|7523
زر|عه |لم |شيم|ء بــــدوي محمد ز 853666
49374o |يم محمد |لزلبــــ د|بــــ دمنهور|محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يري لط حن| مسيحه||63692
9o3445 تـــج|ره سوه|جبــــيمن روم| رشدى سعيد
8o267|نوعيتـــ |لم |حسن محمد حسن محمد
4o2o46تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد ع|دل عبــــد |لحميد بــــرك|تـــ |حمد
معهد ف ص بــــور سعيد|ء |حمد حسن |حمد |لسيد |لرف|62383

رهعبــــد |لرحمن وليد رجبــــ |حمد عبــــد |لرحمن9856| تـــج|ره |لق|
8o6522 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد سنو د|خ سنو
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــ|ء |لسعيد |لسيد غنيم||27|45
|د|بــــ طنط|أسم|ء عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لغف2529|4
4ooo44كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــلي محمد مصط دقم|ق
9oo|39|ى ع سليم|ن معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد خ
7oo674د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|كريم محمد |لحسي طه |لمرشدي
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد فريد محمد حسن عمر253|34
8|7o8|معهد ف تـــمريض |لم | م|رل ن|دي بــــطرس لبــــيبــــ
33|o|7|علوم بــــنه|بــــر|ر جم|ل محمد حسن
8634o|زر|عه |لفيوم|ء عطيه ع حسن

حقوق بــــنه|محمد عبــــد|لشكور |لسيد حس|ن 328674
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسل حسن |لسيد ج|بــــر حسن مخلوف527649
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمرو|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح ج|د دغيدى528487
5o857oر محمود محمد مخلوف زر|عه |ل|سكندريهم|
44222oم عبــــد|لغ عبــــد|لغ |لسيد صيدله |ل|سكندريهع|دل |د
6o35|oد|بــــ طنط|محمد وليد |لسعيد رجبــــ شعبــــ|ن|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | رجبــــ حس خليفه28994
27o25يم محمد  |حه وفن|دق |لفيومرضوى ط|رق |بــــر|

47597oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرول| محمد يوسف مهدى |حمد
887o85| حقوق |سيوط ل|ء محمد حسن ع
حقوق ع شمسن|دين  |ء |لدين بــــش طه |حمد75|5||
6o22o| تـــربــــيتـــ طنط|حبــــيبــــه محمد عبــــد|لو|حد |حمد |لبــــسيو
لسن ع شمس|يم|ن |حمد محمود عبــــد|لعليم|9984|2
د|بــــ دمنهور|زينبــــ محمد كم|ل |حمد متـــو498242
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|كرم | نشأتـــ لويز بــــولس صليبــــ527567
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخلجميل ع متـــو محمد ع |452957
تـــج|ره بــــنه|محمد نبــــيل حس محمد775389
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد| |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح359233
63o|79صيدله حلو|نحمد عبــــد | |لش|ف عبــــد |لرحمن
زر|عه ع شمسم|رتـــ | عص|م شو عط| |33683|
تـــج|ره طنط|كم|ل |حمد محمد كم|ل عطيه429867
2627o2تـــج|ره بــــنه|محمود |لسيد عبــــد|لموجود محمد محمد
صيدله |لزق|زيقمحمد فتـــ محمد |حمد ع648984
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ خ|لد |حمد عبــــد |لمطلبــــ|4866|
4o5323 يم |حمد |لسحي تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــمحمود بــــسيو |بــــر|
76o|||| وق|ء سيد |حمد عبــــد | ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ عبــــد |لغ عبــــد |لغ عيطتـــ8|6946
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد ع محمد تـــميم 875365 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 

3887oحقوق حلو|نمحمد فتـــ عبــــد |لعزيز |بــــو د|غر
8885o4|حقوق |سيوط حمد عبــــد|لع|ل درويش محمود
ندستـــ بــــور سعيدخ|لد محمد |حمد محمد|ل|م|م2459|7
845o|3ندستـــ أسو|نمصط مجدي يوسف عبــــد|لعظيم
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن محمد حص| محمد عمرو|7395|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمود |حمد نص ح|دي 29|889

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|سم|ء محمود نور عبــــد |لفتـــ|ح|56237
تـــج|ره |سيوطد | عبــــد|لرحيم ع محمود73|843
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسل ممدوح محمود رجبــــ9||425
7885o8تـــج|ره بــــور سعيدزينه محمد فيصل عمر محمد زيد
8o58o2معهد ف تـــمريض |لم | مروه منتـــ ربــــيع عبــــد|لعزيز

2598oتـــج|ره ع شمسمه| |بــــو |لحج|ج |حمد محمد
24687o |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشو عبــــد|لحليم شو ن
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء عبــــد|لع| |لص|وى |لجز|ر|25694
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد جم|ل أحمد خليل|792|48
يم محمد درويش ن|فع694892 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |بــــر|
رهعبــــد |لرحمن عم|د فه محمد متـــو58|38| حقوق |لق|
3|986o|د|بــــ ع شمس|سم|ء منصور عبــــد|لعظيم منصور

تـــربــــيتـــ |لفيومدع|ء خ|لد رمض|ن رضو|ن64497
ره|سم|عيل جم|ل عل|م عبــــد|للطيف|225989 د|بــــ |لق|
5o3|76تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء ع|طف محمد عبــــد |لحميد
36o5oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء سم حمزه شديد |لبــــدوى
345|o9خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندير وليد |لسيد عبــــد|لعظيم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سعد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لصمد عبــــد35586
6o4o32يم ند يم محمد عبــــد|لرحمن |بــــر| صيدله |لمنصورهبــــر|
رهحسن ع حسن ع غ|نم8|44|3 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |لمنصورهيه عل|ء ف|روق حسن|699774
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــل|ء حسن عبــــد |للطيف أحمد |للبــــ| 495956
تـــج|ره سوه|جج|سم محمد |لسيد حسن 875|92
بــــه|68858 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد فؤ|د محمد عبــــد |لنعيم و
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى |لسيد فوزى ح|مد مسعود455935
78o676|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء محمد محمود محمد خط|بــــ
لسن ع شمس|مرفتـــ محمد عبــــد |لحميد |حمد59375|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ع و|ئل ع عو|د327857
23|76oندستـــ |لم |بــــيشوى عد شهدى محروس
7772o3زر|عه |لزق|زيقض محمد حس عبــــد | |لغتـــ|وى
تـــربــــيتـــ بــــنه| |دتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لغف|ر عبــــد|329492
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشيم|ء |حمد عبــــد|لحميد |حمد حمود559|27
تـــربــــيتـــ ع شمسنعيم محمد نعيم محمد مصط 684|35
69|98o يم محمد |لمر معهد ف ص |لمنصورهمحمد فتـــ محمد |بــــر|
77o689 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى خ|لد |سم|عيل محمد |لصغ
486o63تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |م محمود فرج محمد
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعبــــد |لرحمن مبــــروك شو |لسيد صقر443375
26|o75 بــــه |لسعد تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنجل|ء |حمد و
ن| |يه|بــــ ف|يز |لسعيد42|676 طبــــ |سيوطم
54||5oى عبــــد|له|دى |حمد عبــــد|لمجيد حج معهد ف ص |ل|سكندريهحمد خ
د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد سعد محمد يونس495443
83o32oحقوق |سيوطمحمود محمد سليم|ن محمد
|لسن |لم | حمد صل|ح ح|مد مسلم|894387
معهد ف ص |لمنصوره و|ئل حسن عبــــ|س حلوه698397
معهد ف ص بــــنه|ل |ء فرح|تـــ |لسيد فرح|تـــ9||267
||6o63ش|م عيد  |لهن|وى حقوق ع شمسزي|د 
يم نجله|335537 يم سليم|ن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مل |بــــر|
ف شح|تـــه ج|بــــر|462||8 تـــج|ره بــــ سويفن |
زر|عه ع شمسمحمد جل|ل محمد حس|ن |لضلي 28363|
د|بــــ ع شمس|سل|م محمود جمعه محمد|||3345
ف جرجس د|وس |5|885 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطيوستـــ | |

4o46|رهمحمد جميل محمود ع حقوق |لق|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــه|جر |لمعتـــز مصط محمد5|4478
يم|656|| يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د |بــــر|
يد |لمل524734 يم |بــــو |ل م |يه|بــــ |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|د
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهجه|د خ|لد محمد حسن||7542
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد وليد عبــــده يوسف|345383 معهد |لصفوتـــ |لع| 
يم مس|عد 895745 د|بــــ سوه|ج|د | محمد |لبــــدرى |بــــر|
حقوق |سيوطسل محمد|لخ|مس محمدزكري| حسن 9|8923

رهحس|م سيد نجدي كف|يتـــ48979 تـــج|ره |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رنيم محمد مصط محمد سعيد765752
ندستـــ طنط|لسبــــ| عبــــد|لر|زق |لسبــــ| |لشوربــــ 465444
4o55o8د|بــــ |ل|سكندريه|فرح ي| ع|دل محمود |بــــويوسف
7o|488 تـــج|ره |لمنصورهمنه | عص|م |لدين ح|فظ |لعو
792o64رهريم عصمتـــ ع محمد |حمد عل|ج طبــــي |لق|
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34o36oمعهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ف|يز جم|ل |لدين محمد |لبــــطل
89o494|معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد محمد ع عبــــد|لجو|د
7796oo نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد نبــــيل محمد حف
5o7633علوم |سو|ن |ر خ|لد فتـــ محمد مسعود
يم محمد|44337 يم عبــــد|لسميع |بــــر| حقوق |ل|سكندريه |ء |بــــر|
69o6|4نوعيتـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لمنعم |لمتـــو |لمغ|زى
كس |لق| |253793 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه ع|دل حسن 
ن| مجدي حبــــيبــــ فرج3|99|8 فنون جميله فنون |لم |م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد خ|لد عبــــد |لرحمن عبــــده بــــ|شه|9269|6
7o9732ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهكريم محمد ح|فظ |لمتـــو

2|53oرهريم محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمجيد صيدله |لق|
254o73ر ف|يد ف|يد كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمحمد ط|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن عل|ء |دم |لبــــن|يو332746

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م عم|د |لدين محفوظ عبــــد |لحميد53535
45|o35|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|جم|ل ص|بــــر جم|ل عبــــد |لغ حج|

يم حسن بــــيو |حمد|53742 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــر|
ف عبــــد|لرحمن محمد|626669 د|بــــ |سو|ن|منيه |
ندستـــ |سيوطمصط ن جمعه عمرى258367
6o|o77 ى عبــــد |لع| عبــــد ف خ ندستـــ طنط|محمد أ
84|o85معهد ف ص |سو|نمه| دسو ع |حمد
69459oبــــتـــ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــسمه صل|ح |لسيد |لشح|تـــ و
نوعيتـــ |لم |سه|م كعبــــور محمد زي|ده6762|8

رهس|رتـــ محمود |لسيد محمودبــــدوى6578| حقوق |لق|
22824o|ره|مريم روؤف بــــش|ى حن د|بــــ |لق|
يم |لليثــــى254834 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |سم|عيل حسن |بــــر|
27o5||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد حج|زى عبــــده
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيوسف طه عبــــد|لونيس عمر8|75|8 معهد ع| 
44oo|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرحمه عبــــد |لل|ه بــــكر عبــــد |لل|ه عمر

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومس|ره بــــدوى سيد عبــــد |لتـــو|بــــ|6699
معهد ف ص ري|ضه طنط|حسن ع عبــــد|لخ|لق محمد  |بــــى67|466
33|o26|علوم بــــنه|ل|ء نور |لدين عبــــد|لع| |لسيد
وف|تـــحمد محمود عبــــد |لبــــ| محمود|69|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
وف|يوسف ط|رق سم |نور2885|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مرو|ن عبــــد|لد|يم لبــــيبــــ |حمد4|8679
تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه محمد ثــــ|بــــتـــ |حمد 876832

6o|33تـــج|ره بــــ سويفدير |يمن ه|شم محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم عبــــد | عبــــد |لغف|ر عبــــد |لفتـــ692758
زر|عه دمنهورندى محمد خليل سعدع حربــــي5895|5
وف|تـــيوسف محمد حسن محمد63|272 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم |لحسي محمد عبــــد562|45 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخيف |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه محمود محمد عثــــم|ن حسن|238436
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تـــربــــيتـــ |لعريشيه مو |محمد محمد|769426
782522| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عوض | محمد ع عبــــد |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|تـــ محمد محمد فرس|279256
242o2o|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء ه| محمد ع جمعتـــ
756238| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن ع|دل محمد |لفيو
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ص|بــــر ز متـــو778546
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود محمد فريد محمد محمد مصط 958|77
يم|3973| تـــج|ره ع شمسيه عم|د عبــــد |لحميد محمد |بــــر|
7o5634|ندستـــ |سيوطحمد محمد رض| |لسيد |حمد
 |حتـــ وفن|دق |لم | سل|م ع حسن عبــــد|لعزيز|9|63|9
23|7|o| م ربــــيع محمد أم ع زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــد
وف|تـــعبــــد | سيد عبــــد | سيد أحمد45647| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
|6oo92حقوق ع شمسمصط ع|دل محمود مر|د
33o4||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ض سعيد محمد عبــــد ربــــه|
5o8o57صيدله |ل|سكندريهفرح مصط |حمد محمد حسن
8462o5| يم حسن محمد ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــر|
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه محمد محمد عبــــده|545||
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |يمن فؤ|د محمد سليم|ن||25744
6o34|oصيدله |لمنصورهكريم |نس عبــــد| محمد عبــــد |لر|زق
4|43o9|د|بــــ طنط||ء رمزى عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل|
صيدلتـــ |سيوطم | نيس|ن زكري| دوس |736|9
|2o758رهم | ط|رق عوض حن| عوض تـــج|ره |لق|

معهد ف ص بــــ سويفتـــه| صفوتـــ سيد عبــــ|س55285
تـــج|ره كفر |لشيخيه شح|تـــه سيد حمودتـــ|954||7
44|oo4 |علوم طنط|عل| عم|د حمدي عبــــد|لع

6o676 د|بــــ بــــ سويف|رجبــــ  |تـــي شبــــيبــــ عبــــد |لغ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود ع جم|ل ع |فندى234484
4o5886تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهغيد|ء خميس محمد مصط كونه
63o2o3 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عصمتـــ |نور |حمد بــــك
ى|8|2526 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه شوكتـــ حمدى |لمس
|293o3رهكريم |لسعيد عبــــد |لح|فظ |بــــو |لغيط ندستـــ |لق|
26o997 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسميه ع|دل عبــــد|لرشيد حسن ع

رهند حمزه عبــــد |لبــــر محمد39465 صيدله |لق|
32562oد|ر |لعلوم |لم |حبــــيبــــتـــ ع|دل محمد ع محمود
طبــــ بــــنه|ه|يدى نج|تـــى محمد عبــــد|لبــــ|رى جميل356689

يم مصط |35447 كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــبــــتـــس|م محمد |بــــر|
|5o595حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم محمد |يه|بــــ عثــــم|ن جل|ل محمد
5o6856صيدله |ل|سكندريهي|ر| ح|مد |لدسو ح|مد شمعه

رهمن|ر محمد ع ود|2735 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــف|طمه صبــــرى عبــــد|لمحسن |حمد قنصوه22||27
7o39o6م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ س|ره مجدى عزتـــ ع |ل|م|م
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد محمود عبــــد|لغ محمد839353
د|يه فريد756494 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد وليد 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء محمود محمد ط|يع|69|55|
5|o5o5تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد سعد مصط عبــــدتـــ
8o2674 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لرحمن رض| عبــــد|لعظيم شلق|
|53o86تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود شوكتـــ منصور ع
تـــج|ره كفر |لشيخسل|م |بــــو|لمجد عيد سليم|ن|9929|4
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىطه حبــــ عك|شه مط|وع866|83
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحس شعبــــ|ن عبــــد|لس|تـــر |لش|ذ256287
ف سيد محمد357925 لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |يوسف |
ره|رقيتـــ سعيد عبــــد|لغ متـــو5|3227 د|بــــ |لق|
335o|5يم سعيد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ سعيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|يتـــ ح|مد غريبــــ علم |لدين|7||||4
ندستـــ |لزق|زيقبــــل|ل خ|لد عبــــد |له|دى حسن629682
معهد ف ص طنط|زينبــــ محمد |سم|عيل عمر |لحديدى غ|44282
88|5o7  ن| شوكتـــ لطيف فتـــ تـــربــــيتـــ |سيوطم
6o8757ه خ|لد عبــــد|لع|ل سيد|حمد كليتـــ |أللسن كفر |لشيخن
8o|35oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ند| يح زكري| قطبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | مصط |لسيد محمد|لبــــديوى479952

533ooصيدله بــــ سويفجه|د طه شعبــــ|ن محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود مصط محمد محسن |ل |ط438764
تـــج|ره دمنهورم|زن عوف فوزى محمود486745
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر محمد عل|ء عبــــد| دسو |63476
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود محمد طه رميح94|487
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|ندى محمد محمد عفي منصور|62944
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر حل دسو مو |لحويط9|4368
رتـــسيف |لدين مجدى مر فرج239862 علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسل وحيد عبــــد |لقوى عبــــد |لسل|م28474|
معهد ف ص |سيوطندى محروس محمد خليفه 889996
86o593 ندستـــ |لم |غ|ده سيد عبــــد|لجو|د عي
9o6|42  علوم سوه|جخ|لد عبــــد|لبــــ|سط محرز عويس
حقوق |لمنصورهعل|ء ش|كر محمد س|لم5|||69
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ك|رم محمود |سم|عيل697448
4o95o8ر أحمد إسم|عيل |لنحر|وي تـــج|ره طنط|محمد م|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لموجود عثــــم|96|753
84o98o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىند| عمر محمد |بــــو|لوف
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــسمه حسن عبــــد|لع|ل محمد844446
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن سم لط بــــدوى |لغني479539
255oo8 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ |ده محمد عبــــد|لمنعم محمد ز 
يم عل|ء|لدين محمد بــــدر||27744 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد مبــــ|رك عبــــد|لحكيم |لنج|ر34|839
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6o9464|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد عليو| |لزنف شح|تـــه محمد
رهدين| |يمن محمود عبــــد|لر|زق عم|ره8|4283 صيدله |لق|
6o4o88طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر صبــــرى |حمد خ|طر
69o644ري|ض |طف|ل |لمنصورهر| | خ|لد عوض |لمتـــو
49o6o7تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنرم سل|مه محمد عبــــد|  صفيتـــ

رهعبــــ محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ 82|48 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد نور |لدين مصط عبــــد|لجليل662|75
8o9635 د|ر |لعلوم |لم |رجبــــ جم|ل رجبــــ مه

تـــج|ره بــــ سويفمصط حس عبــــد|لعظيم عبــــد|لو63378
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمهند |حمد محمد مسلم دسو 484569
ف حسن سل|م||25232 ر|ء |  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلز
77558oيم |لدسو عبــــد|لفتـــ وف|تـــيه|بــــ رض| |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم|339587 تـــج|ره بــــنه|س|متـــ رض| محمد |بــــر|
يم يونس496249 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهندى عص|م عبــــد|لعظيم |بــــر|
بــــي عويس محمد482858 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمه سعيد |ل
3|3o79|ف محمد فهيم حقوق بــــنه||ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعظيم عبــــد 775748
9o8477 علوم |لعريشغ|ده |حمد سليم|ن عليو
69ooo3علوم |لمنصورهمحمود |يمن عبــــد |للطيف زيد|ن
497897| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن عم|د |لدين ز محمد عي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمرو محمد |حمد محمود مصط 9884|4
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء |بــــو زيد |لسيد |بــــو زيد |بــــو |632246
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ| صل|ح رجبــــ محمد |حمد266349
3|826oعلوم ري|ضتـــ حلو|نبــــ|سم يح صل|ح |لدين عبــــد|له|دى
طبــــ ع شمسحمد محمد جم|ل ط|يل|267779
||54o4تـــج|ره ع شمسريتـــ| ممدوح فريد ري|ض نخله
832|o3كليتـــ |لطبــــ بــــقن|منه | ع |م |حمد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرنوه ي محمد |لبــــسيو 5|6925
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط |يه|بــــ فوزى |سم|عيل بــــد|ر476535
5o9|92معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ع|دل رمض|ن عبــــد|لسميع عوض
4878o6د|بــــ دمنهور|ف|دى ه| ميخ|ئيل بــــطرس
يم محمد |لعيسوى254794 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورن|ديتـــ رجبــــ عبــــد |لحميد |لمشد497292
|لبــــو|45862 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد | بــــهجتـــ |لسيد ن
7o5878رتـــ|مريم صل|ح عبــــد |لسل|م |لعج عطوتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o7955نوعيتـــ طنط|ندى ج|بــــر |لسعيد محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|دى م|جد ن|دى شفيق5962||
6|35o3ندستـــ طنط|محمد محمد نجيبــــ ع سليم|ن
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــربــــ|بــــ سيد |حمد |حمد ع49||35
7|o9|2ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |لخ محمد عيطتـــ

4|7|o|م ع مختـــ|ر عبــــ|س تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند
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حقوق |لزق|زيقسم|ء فيصل |لسيد |حمد محمد حبــــيبــــ|77448
6237o8ندستـــ بــــور سعيدعمرو جم|ل جم|ل محمد ربــــيع جوي
4753o7ندستـــ قن|ح|زم وليد محمد معوض
يم عبــــد| ح|مد8|26|4 كليتـــ |أللسن ج أسو|نند| محمود |بــــر|
9|2o9o علوم سوه|جكريستـــ كركور نجيبــــ منقريوس

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنج|تـــ |حمد سيد محمد|4887
4o6649تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرنيم جم|ل ص|لح محمد جم|ل
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن محمود ح|مد محمد بــــدوى764798
|2o734 زر|عه مشتـــهرمحمد عمرو ف|روق |لشيشي
2643o8|ل| عفي شديد ره|مينه عبــــد|  ثــــ|ر |لق|
د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لحميد غ492657
د|بــــ حلو|ن|ل|ء محمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لقوى|969|22
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|حمد سم |حمد محمد |لقل|223434
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهص|لح حمدى ص|لح زيد|ن شعبــــ|ن3693|5

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد ع عبــــد|لحميد محمد52976
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء محمد محمود محمد|756537
33o944 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |بــــو بــــكر محمد |لطو
حقوق سوه|جبــــل|ل محمد عبــــ|دى |حمد 2839|9
د|بــــ بــــ سويف|يه ص|بــــر عبــــد |لحكيم عبــــد |لمجيد |685548
يم مهدى ش| 2262|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |س|مه |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|م|ركو صليبــــ سليم|ن صليبــــ258573
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيرين عبــــد|لشهيد عد |بــــ|دير|6|9|84
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر كم|ل ع محمود22272

|3|37oحقوق |لمنصورهش|م عم|د عبــــد |لفتـــ|ح رف| ع
رهرحمتـــ محمد |بــــو|لفضل |بــــو|لق|سم42829 حقوق |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد سم محمد |لسق| وردتـــ|5352|6
783o62 |ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمريم ح|زم ف|روق محمد |لن
8|ooo2حقوق بــــ سويفع ر|جح ع تـــوفيق
رهمحمد صل|ح عبــــد|لحليم عبــــد |لفضيل ز|24273 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض طنط| تـــ شو مرزوق محمد |لديبــــ434244
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ره ع|طف ق|بــــيل محمود753592
9o8o5||كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج يه ح|زم |حمد ج|د
236|3oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم مصط سعد عبــــد|لسل|م
ف محمد سليم ضيف47355| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |
يم د|ود|766654 معهد ف ص |سم|عيليهسل|م د|ود |بــــر|
6o9o4oمعهد ف تـــمريض طنط| أحمد |بــــو ري| محمد عبــــد | |لشندل
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف ع|دل محمد عبــــد |لفتـــ|ح عطيتـــ29|527
68758oد|بــــ |لمنصوره|نوره|ن مجدى حسن محمد فرغ
64o572| د|بــــ |لزق|زيق|محمد صبــــرى متـــو محمود عبــــد
د|بــــ ع شمس||ء ع|طف عبــــد|له|دى بــــيو |بــــوعطيتـــ343|35
حقوق حلو|نجيسيك| |كرم |ي | جور 767|32
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حقوق بــــورسعيدط|رق محمد رفعتـــ |حمد عبــــد |||7645
ندستـــ |ل|سكندريهحمد |يمن |حمد محمود بــــدر|528932
6377o7علوم |لزق|زيقحل| إسم|عيل محمد من شح|تـــتـــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف س|لم لط س|لم29749
58o36|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمود عبــــد |لكريم حسن

رتـــعبــــد |لرحمن محمد |م ع86|28| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء |حمد محمود حس |634246
د|بــــ د |ط|نور| محمد ع|طف حس|ن7984|6
3|6o95زر|عه مشتـــهرندى محمد |لسيد |حمد عبــــد|لرحمن
2335o8يم عبــــد|ل |لبــــهن كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدين| |بــــر|
يد |4|22|4 |د|بــــ طنط|محمد م|جدي سيد|حمد |بــــو |ل
يم36|32| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدع|ء ع|دل عبــــد |لمطلبــــ |بــــر|
|5694oتـــربــــيتـــ حلو|نكريم |حمد عمر |حمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحبــــوبــــ محمد صل|ح محمد محمد محبــــوبــــ95|699
237o5o|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء خ|لد عطيه عبــــد|لر|زق
4444o7د طبــــ ع شمسوس|م |لسيد |لنبــــوى مج|
24475oر رهمحمد رزق طه عبــــد|لظ| صيدله |لق|
426o82 |علوم |ل|سكندريهمنتـــ| محمد |حمد محمد |لجبــــ
33o722|ندستـــ بــــنه|م| س| محمد محمد |لع|وى كليتـــ 

586o|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفم|رين| نسيم سعد مل|ك
64o5o3حقوق |لمنصورهبــــه|ء |حمد |حمد بــــه|ء |لدين نمر
ر ع 7|8|82  |حتـــ وفن|دق |لم |عبــــ محمود عبــــد|لظ|
|5|o25|تـــربــــيتـــ حلو|نيه |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرن| سعيد عبــــد|لغ شندى|26366
علوم ج|معتـــ د |طيه أحمد |لهويدى محمد شق |623643
لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|لسل|م|حمد سعيد عطيه عبــــد |لحميد |لشو|د 754825
8o93|2|تـــج|ره بــــ سويفن عم|د |لدين |سحق ف|نيوس
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــله|م عبــــد |لسل|م |لسعيد |بــــون|ر|435278
5o2o62|يم ع|دل |حمد بــــخيتـــ س|لم طبــــ |ل|سكندريهبــــر|
7822o2 د|بــــ |لزق|زيق|نرم |حمد عبــــد |لرحمن حس
تـــ ص|بــــر ق|سم عبــــد|لمقصود355647 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم
ف ج|بــــر عبــــد |لحميد27253| علوم ري|ضتـــ حلو|نم|زن |
|د|بــــ طنط|آيه محمد محمود |حمد عبــــد |لمنعم2654|6

45o66رهمحمود عبــــد | محمد ع ندستـــ |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه |سل|م ج|بــــر عل|م||24956

68|o3|خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف كم|ل |حمد سليم|ن
ق|24||5 تـــمريض دمنهورمحمد |سم|عيل محمد |سم|عيل |ل
يم3|876 يم سليم|ن |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|دون| |بــــر|

تـــ|يوسف محمد |لنبــــوى |لشحي528922 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ |لفيومرحمتـــ حسن |حمد عبــــد |لجو|د72566

6oo3|2|د|بــــ طنط|سل|م |حمد محمد عم|رتـــ|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدين| ه|شم عبــــده طه3|5229
تـــربــــيتـــ |لم |ن|دين |حمد حسن محمد857997
تـــج|ره ع شمسع|يده ن|در محمد مهدى عبــــد |لعظيم 222266
76o8o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسم|ء عبــــد |لج|بــــر عبــــد |لر|زق حس
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقنور| حن عبــــد|له|دى حن عبــــد|له|627334
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نر|ن| |حمد تـــه| حس |83862
4o372oحتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سم |لسيد سيد|حمد| 
د|بــــ دمنهور|عبــــد | |لسيد أحمد دويد|ر9|4948
769||oجرس معهد ف ص |سم|عيليهبــــه ع مقبــــل 
76o329يم عطيتـــ ندستـــ |لسويسجورج عم|د |بــــر|

يم|45643 يم |بــــر| ه سم |بــــر| د|بــــ حلو|ن|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رود| | محمد عوض محمد35979|
تـــج|ره طنط|محمد ع|طف عبــــد|لرحمن عمره278252
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد قطبــــ فتـــوح قطبــــ|265727
4o86|3|تـــربــــيتـــ طنط||ء سليم|ن ذ |حمد |ل|شقر
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنيه |لسيد محمد سيد|4|7582

يم محمد35398 ندستـــ حلو|نندى محمد |بــــر|
623o25ندستـــ كفر |لشيخرو|ن محمد مسعد |لسعيد سيد |حمد

624|o|تـــمريض  بــــ سويفس|مه سعيد ع عبــــد |لعليم
694o48| ندستـــ |لمنصورهحمد محمد حسن |لسيد حس
لسن ع شمس|سم| عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع |لف|ر354859
يم ريه453269 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|صبــــرى |لسيد |لسيد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقيه خ|لد عبــــد |لعزيز |حمد رمض|ن||62848
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه محمود |لحسي |لسيد|25936
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديثــــن|ء عبــــد|لعزيز عبــــد| عبــــد|لر| 828989
|28o3|| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عم|د |لدين كم|ل |حمد ع
ف68|678 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرحمه محمد ك|مل عبــــد |لحميد 

498o5|تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء سيد عبــــد |للطيف عبــــ|س
6o2529 د|بــــ طنط|محمد جم|ل محمد فه عبــــد |لحميد|
77o786|زر|عه |لزق|زيقرقيه تـــ|مر جوده عبــــد|لرحمن عبــــد
42796oد|بــــ طنط|جه|د محمود محمد ع قطبــــ|
3573ooد فتـــ حسن عبــــد|لحليم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ن|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريه|م ج|بــــر محمد |حمد |لنج|ر263382
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد عيسوى عيسوى سليم26|279
ندستـــ أسو|نص|لح ع|طف |حمد عبــــد|لر|زق847325
بــــه73|5|| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمونيك| |س|مه زكري| و
7o3oo2ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن |لسعيد محمد |حمد |بــــو شلش
9ooo39 حقوق سوه|جعمر |لسيد فتـــ عبــــد|لرؤوف
د|بــــ |سيوط|ف|طمه ثــــروتـــ مصط عبــــد|لمعز 878784
5|o994|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|عيل محمد فتـــ |لجندى
7o5278|علوم |لزق|زيقم|ل محمود حس |لسعيد ك|ره
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تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد جودتـــ |لسيد |حمد633757
25o|63|رتـــ||ء خ|لد عبــــد|لعزيز قطبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ثــــ|ر د |ط|ن|دين رف|ء |لمحمدى محمد محمدين27|7|6
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عز |لدين محمد محمود محمد |لنش|ر765539
زر|عه ع شمسي|سم عم|د درويش محمد58788|
27o787رتـــ|رن| عبــــد|لرحمن مو ع|مر قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

7o|58يم عبــــد |لمو |حمد عبــــد |لمو علوم ري|ضتـــ |لفيومبــــر|
|د|بــــ |لم |مصط عي محمد محمد4243|8
تـــج|ره ع شمسنوره|ن |يه|بــــ عبــــد|لحميد حسن|299|2
45|6o2|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد يوسف |لسيد دبــــوره معهد ع| 
6o6568علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد عبــــد |لسميع عطيه ربــــيع
7o4575معهد ف ص |لزق|زيقعزتـــ رض| محمد |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى خ|لد عبــــد |لسل|م قطبــــ447636
ره|رحمتـــ |بــــوبــــكر|لصديق محمد |لسيد5984|3 د|بــــ |لق|
ش|م محمود عطيه626682 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــتـــسنيم 
تـــج|ره طنط|محمود |حمد محمود شعبــــ|ن6433|4
346o39حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عزيزتـــ محمد محمود عبــــد|لرحمن
63o245معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمد نجيبــــ |لسيد محمد ع
يم |حمد عبــــد|لكريم435869 نوعيتـــ كفر |لشيخبــــتـــس|م محمد |بــــر|
4o45|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد حس|ن عبــــد |لق|در حس ع
7|o29oف فهيم |لسيد حسن |لحديدى علوم |لمنصورهه|يدى |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر محمود عبــــد | عبــــد |لحميد|6|489
تـــج|ره طنط|رفعتـــ محمد رفعتـــ |حمد |لر|وى|76|43
|3o74|لس جرجس مفيد جرجس تـــج|ره ع شمسك
رهعبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لسل|م ع28825| تـــج|ره |لق|

رهمحمود خميس محمد رش|د محمد|7|43 تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون |لم |مهر|ئيل بــــرك|تـــ ك|مل |م 9428|8
8|883o| تـــربــــيتـــ |لم |مل شي ثــــروتـــ ج|بــــ |
حقوق طنط|ي|سم عوض عبــــد |لوه|بــــ عوض92|2|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره |حمد فر|ج |سم|عيل888|86
6o74o5|ندستـــ طنط|حمد ممدوح محمد حج|ج
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ر| | معوض عو|د مج 359989
4o42|3ف شعبــــ|ن ع حسن تـــ | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مي
6|o|4||د|بــــ |لمنصوره|يم|ن رمزى محمد |لقرموط
رهوليد سيد بــــدوى حسن585|22 تـــج|ره |لق|
529o24معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود بــــهجتـــ ن حشيش
8294o2تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ح محمد |حمد محمود
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|فرحه ع |لسيد محمد7|7594
45o393ف عبــــد |لغف|ر س|لم محمد ندستـــ بــــنه|يوسف | كليتـــ 
موخ  495|88 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمريم |يمن ع |د 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد |لعزيز عبــــد| عبــــد|لعزيز |لطو 5624|4
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ر خ|لد محمد محمود345495
6o7345|معهد ف ص طنط|رو|ن |لبــــدر|وى |لبــــدر|وى عبــــد
رهنور |لدين ز عبــــد |لفتـــ|ح ز59359| تـــج|ره |لق|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرو|ن |حمد ط|يع حس 8||29
4663oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|ر|ن| منصور ص|لح |بــــو بــــكر

2|7o88ف محمد محمود |سم|عيل كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم| نور |
4242o7تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــد |لعليم عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعليم تـــر
43549o| تـــج|ره |ل|سكندريهمه| محمد مو محمد عبــــد
ره|يه صل|ح ج|د |لكريم شه|بــــ|44842| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزي|د عبــــد | عبــــد |لش| عبــــد|776692
694|2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف مصط حمزه ع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعتـــم|د |لسعيد مندور ع حش|د|5746|4
6996o8|تـــج|ره |لمنصورهيم|ن مصط فكرى |سم|عيل
7o75o3 بــــي بــــي |ل ى |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى ي
425o93تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|ر| خميس |حمد متـــو محمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نض |حمد محمد |حمد5||847
88855o تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن ع مصط ع
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|در محمد سيد عوض محمد63689|
2|87o7تـــج|ره ع شمسمحمد |س|مه محمد محمد سليم|ن
تـــج|ره |سيوطر| | فتـــ  |د غ|  877258
يم ج|د |لكريم ج|د شح3|7646 ندستـــ |لفيومر|ف|ئيل |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مو محمد ص|لح مو 878476
3||83oندستـــ ع شمسمصط |يمن عبــــد|لمجيد مسلم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|يدى محمد فكرى محمد محمد322327

د|بــــ حلو|ن|محمد جمعه عرفه بــــش 9|495
769o65|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد عبــــد |لعزيز صبــــ|ح
يم346|24 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود محمد صبــــ |لسيد |بــــر|

رهس|ره |يمن عبــــد |لمجيد محمد ع|مر33296 صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد عز محمد محمد |لسلك|وى|82|256
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوططه عبــــد|لوه|بــــ حس حس|ن 4|8885
د|بــــ |لمنصوره|مجد |يه|بــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد98|686
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورن|ء منصور |لسيد |بــــو|لن مر68|8|5
ندستـــ |لم |محمد أنور جميل محمد جويد528635
8|57o5 د|ر |لعلوم |لم |س|ره ششن عبــــد|لعظيم مصط
7|322o|لسيد محمد خليفه| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ن ن
629o|8| د|بــــ |لزق|زيق||ء صل|ح عبــــد|لر|زق |م
4o7432|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن بــــكر محمد بــــكر حسن
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|ل|ء خ|لد |حمد محمد |لبــــطريق|3|4|63
6796o2ه عبــــد |لحميد شح|تـــه |حمد سليم تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
5o3939م وجيه س|لم عبــــد|لعزيز زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأد
8o8654تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ن |بــــوبــــكر عبــــد|لوه|بــــ
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يم |لغريبــــ|77454 يم |بــــر| ه محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن
يع زغلول|5646| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نو|ئل مجدى |بــــو 
2542o2طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء سعيد عبــــد|لمقصود ع |سم|عيل
|د|بــــ طنط|شيم|ء ط|رق محمد عبــــد | شلبــــى956|43
62433o|يم سليم معهد ف ص بــــور سعيدف|طمه مسعد محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد|له|دي عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد محمد ع442475
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه |حمد محمد محمود ج|د|647628
وف|تـــمحمد صبــــ محفوظ |بــــو |لعل| عيد2|9||3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
62o243طبــــ |سن|ن |لمنصورهي|ر| حمدى ج|بــــر نعم|ن بــــصله
69767|| تـــج|ره |لمنصورهسم|ء محمد محمد |حمد ع
|لسن |لم |ندى خ|لد ز عبــــد |لجو|د5||24|
5o4o5|ي محمد يم |بــــ|ص تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد مهر|ن |بــــر|
238|o8ف ره|د | سيد محمد محمد  د|بــــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|منيتـــ ن| |حمد محمد شحتـــو|329234
8o3347 تـــج|ره بــــ سويفم|رتـــن مدحتـــ يوسف ز
629|o6|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سل|م محمد مختـــ|ر محمد سليم|ن
47565oد|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر |س|مه عبــــد |لمنعم جمعه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد حسن محمد|757224
7o834oحقوق |لمنصورهمحمد رزق عبــــد |للطيف ع
77968oندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمود صل|ح س|لم |لسيد
يم عبــــد|للطيف638244 يم شو |بــــر| ثــــ|ر |لفيوم|حمد |بــــر|
زر|عه ع شمسه|جر نبــــيل مصط مصط |لجندى354963
ش|م متـــو محمود متـــو7642|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرو|ن 
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد س|لم عبــــده محمد|56554|
4||6o9ر ح|مد |ل|ودن حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــرديس م|
357o23 حقوق بــــنه|محمد |سم|عيل محمد حسن
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسل عمرو ف|روق عطيه67367|
ى سعيد4|7|22 تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نع|طف سعيد ي
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ي|سم نور |لدين عبــــد |لفتـــ|ح محمود بــــدير|76978
صيدله طنط|ي|سم |لسيد |حمد |لسيد بــــربــــش429233
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرن| مختـــ|ر فتـــ |لبــــي4865|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد مصط محمد محمد ع|مر33853|

264o9رهتـــ|مر ه| سعيد فوزي حقوق |لق|
3|294oرتـــ تـــج|ره ع شمسنوره|ن جم|ل |لسبــــ| ز
زر|عه |ل|سكندريهبــــل|ل |حمد عبــــد |لع|ل |حمد فرج24|539
يم حسن 776228 تـــج|ره |لزق|زيق |ده عص|م محمود |بــــر|
صيدلتـــ |لم |يوسف جرجس د|ود ج|د34|842
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |حمد محمد عبــــد |للطيف |لخطيبــــ9567||
7o3788 تـــج|ره |لزق|زيقع مأمون ع مأمون |لنجو
8o2779تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عمر عبــــد|لعزيز حس محمد
ثــــ|ر |لفيوم|غ|ده عبــــد |لر|زق |سم|عيل |سم|عيل ج2349|6

Page 5344 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |لزق|زيقحسن ي| حسن حس حسن634456
8682o7كليتـــ طبــــ أسو|نخ|لد محمد |حمد |لدردير
يم|9279|8 نوعيتـــ |لم |ل|ء حس عبــــد|لو|حد |بــــر|
76o573تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدين| |حمد تـــوفيق |حمد
زر|عه مشتـــهرنور| حسن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ 338787
معهد ف ص بــــنه|كريم محمد عبــــد|لنبــــى وزه|5|268
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |سم|عيل ع حسن إسم|عيل 4|4466

ره|رقيه ط|رق محمد عبــــد |لمجيد |لشوره6378| د|بــــ |لق|
علوم |سيوطدع|ء محمد عبــــد|لرشيد محمد 885262
2294o9لسن ع شمس/ري|ضتـــ|غيد|ء ط|رق محمد ع
7o784o|تـــج|ره طنط|حمد ممدوح محمد شط| حسن
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن سم محمود حس محمد476588
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه محمد محمد مبــــروك278945
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع|دل محمد عبــــد |لع|ل جوده|44552|
62o633 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طي| محمد محمد سيد أحمد |لني
23628o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم| |حمد حسن عيد محمد
7o4952|علوم |لمنصورهس|مه محمد سعد محمود |لدش
5o3|56صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ جم|ل |لدين |حمد عوض محمد
حقوق |لمنصورهل|ء فد|وى وص فد|وى |لسيد|9|6328
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر رأفتـــ محمد ح|مد|23597
835o22|نوعيتـــ قن|سم|ء درويش محمد نور
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعد عبــــد|لعظيم زيد|ن852|25
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــتـــسبــــيح محمد |لسيد |حمد محمد نوفل7|7633
6244o4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن فؤ|د محمد جم|ل ع|مر
يم شكر|78|256 يم شعبــــ|ن |بــــر| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــه محمود محمد عبــــد|لحكيم858846
|5o4|oرهمحمد عم|د محمد حسن صيدله |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دين| خ|لد محمد عبــــ|دي54|839
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن ع |لسعيد محمد |حمد|624|49
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو سم فرج ش| 4|2545
6|475oء |لسعيد |لسعيد ط|ش| علوم |لزق|زيقإ

252|o بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|رتـــ محمد كم|ل |لدين |لسيد فه
475o8oج |لدين محمود |حمد محمود| ه  د|بــــ |ل|سكندريه|شه
778||oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفتـــ |لسيد محمد عطيه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدس|رتـــ سم محمد ز ع محمد959|32
78586oتـــج|ره |لزق|زيقحس|م |لسيد محمد محمد شه|بــــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |يمن رجبــــ ر|شد محمد|247394
تـــمريض طنط| شيم|ء عبــــد|لفضيل عبــــد|لعزيز نص 428589
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|ديفيد |ي | |نج ن |324889
حقوق ع شمسع سم عبــــد|لمقصود |لسيد |لهو|رى2354|2
3576o6|ف حسن مندور تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه|ء |
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد| جم|ل محمد محمود83|227
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفل|ء |سم|عيل عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز9794|2
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود صل|ح |حمد مبــــ|رك عنتـــر2364|5
تـــمريض |سيوطكريمه محمود عط| ع 893688
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد عطيه |لسيد عطيه |لبــــص |6|23|5
تـــ |حمد |بــــوزيد|498864 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ل |حمد محمد خ
ندستـــ ع شمسعزتـــ عزوز عزتـــ محمد|32465
323o78 زر|عه ع شمسمريم محمد كم|ل حس
تـــج|ره طنط|يه محمد محمد عفي |لزغبــــى||42863
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |لسعيد محمد عبــــد|لر|زق5|2345
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد حمدينو محمد |لشح|تـــ عبــــد |لرحمن9|4|68
4o84||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود شعبــــ|ن حج|زى محمود حج|زى
62o935كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفس| |لسعيد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
9o4o77 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــريم عمر|ن |حمد محمد
زر|عه مشتـــهردع|ء صبــــرى عبــــد|لعزيز حسن335665
45o3o2ندستـــ طنط|صل|ح سليم|ن حس سليم|ن خويطر
ندستـــ |لم | عص|م ن| محمد857237
تـــج|ره بــــنه|دين| محمد محمد محمد2734|3
علوم ع شمسحمد فتـــ بــــدوى محمد سعيد|6|382|
68o55o|د|بــــ |لمنصوره||ء ط|رق جل|ل محمد يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمه| ي| عبــــد|لبــــ| عبــــد|لفتـــ|ح228635
طبــــ |سن|ن ع شمسروى عيد |لسيد عم|ر|39469|
5o9oo7يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|مح ع|طف عشم حبــــ |بــــر|
4o6o7oد|بــــ |ل|سكندريه|منه | ط|رق محمد |حمد
5||o83تـــمريض دمنهورمحمد |نور محسن عبــــد |لمنعم |لغربــــ
يم |لسيد عربــــ|493396 تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد|لرحمن منتـــ عبــــد| ر| عبــــد6|4879
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد عبــــد|لغ عليوتـــ356344
9o4958 د|بــــ سوه|ج|ر| | ف|رس محمود عبــــد|لغ

7343oد|بــــ |لفيوم|من|ر محمد محمود عبــــد |لحفيظ
علوم حلو|نرن| عثــــم|ن حمدى عثــــم|ن36958

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|موده عبــــد |لمنعم عبــــ|س محمد رضو774673
477o63تـــج|ره دمنهوره|جر عنتـــر عيد عبــــد |لنبــــى غ|نم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممل ع|دل عبــــد|لقوى |حمد سعد||24894
رهع|ئشه محمد |حمد خليل238894 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8369o4تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــحن|ن محمد |حمد دردير
ره|مريم |حمد عبــــد| |حمد جميل7376|2 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|عمر سعد |لدين نجيبــــ سعد |لدين7936|| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ود779762 د يم  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسهيله سم سليم |بــــر|
49o4ooد|بــــ |سيوط|م محمد ع حسن |بــــو ذكرى
|522ooف |حمد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|جم|نتـــ |
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63453oد|بــــ |لزق|زيق|محمد |م|م محمود |م|م
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ش|م ع|دل بــــكري رف| 834264

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لصمد محمد|54|53
ره|مريم حمدى فضل ج|د47647 د|بــــ |لق|

88362o تـــمريض |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد
8o83o2 تـــج|ره |سيوطمونيك| ش|ر شو جور
يم بــــش|ى||2|23 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|يكل جرجس |بــــر|
يم كم|ل عبــــد |975|68 د|بــــ بــــ سويف|ك|رول كم|ل |بــــر|
9o394o تـــربــــيتـــ سوه|جصف|ء حل محمد محمد
3386o||يم |م|م تـــ عو|د |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|م
3486o6يم سل حقوق ع شمسعل|ء عزتـــ عبــــد|لمحسن |بــــر|
|5o5o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو محمد ح|مد محمد
زر|عه |ل|سكندريهمل محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع مسلم|9|39|5
7|||76| تـــج|ره |لمنصورهيه | محمد بــــكر |لدسو |لمر
7o544oف يف محمد ع  حقوق |لمنصورهمحمد 
4o|748|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد وحيد ن|دى بــــرك|تـــ |حمد
2688|7| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه ن| |لدسو محمود |لشه|
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد ود رمض|ن |م بــــشيتـــ325|62
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء ع|شور ح|مد |لخفيف|268975
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقندى ي| ع عطيه طويلتـــ627987
5o2775زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنتـــ | عص|م |حمد محمد حسن
|ن829394 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|د| | ع |حمد ع
معهد ف ص |سيوطف|طمه مر|د محمود محمد  |749|9
853o94| |كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفحمد جمعه قطبــــ شلق
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــبــــه|ء بــــخيتـــ |بــــو|لليف عزيز 2596|9
67849oيم محمد عبــــد |لنبــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر جم|ل |بــــر|
رتـــ||77839 علوم |لزق|زيقل|ء عبــــد |لمنعم محمد ع ز
6o3532تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء عبــــد |ل |لمحمدى |ل|وسيه
حقوق ع شمسحمد صل|ح محمود مصط |6|3254
7o8834تـــج|ره |لمنصورهف|طمه ممدوح عوض |لمتـــو |لديبــــ
ف رمض|ن |لنج|ره4965|4 حقوق طنط|محمود أ
طبــــ |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر مرشدى |لدوي55|435
ندستـــ حلو|نحمد حسن محمد محمد س|لم|64473|
6o2444د|بــــ |لمنصوره| يوسف رشدى عثــــم|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دير|ند| عبــــده سعيد عبــــده825555
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد سعد عبــــد |لحميد عرفه699722
تـــج|ره |لمنصورهم| محمد محمد عطيتـــ|685957
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل|م جه|د مصط عبــــد |لحميد|752379
33|o69ر عبــــد|لمقصود عو|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| ط|
76556oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدمؤمن ع|دل سعد |لدين عطيه
ر|ء عبــــد|لغف|ر كم|ل عبــــد336558 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمه |لز
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337ooلع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|دى سيد محروس سيد
زر|عه كفر |لشيخ|ء مصط عبــــده مصط خميس|435399
884o67  يم محمد مه تـــربــــيتـــ |سيوطبــــسمه |بــــر|

وف|تـــمحمود |بــــو |لعل|ء ح|مد عط| | حج4||78 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
7o9859بــــي حسن سليم|ن تـــج|ره بــــور سعيدمروه |حمد |ل
6oo3|4تـــج|ره طنط|سل|م محمود عبــــد |لمجيد شه|بــــ |لدين
حقوق ع شمسدير حس سعيد محمد سعيد وف|557|2|
د|بــــ دمنهور|محمد |كرم رمض|ن محمد ج|د7|28|5
323||o|تـــربــــيتـــ حلو|نخلود عبــــد|لن| محمد زغلول عثــــم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــس| يح محمد |لجندى6878|7
7o5783|ندستـــ بــــور سعيدمختـــ|ر محمد حسن |بــــو |لوف
788o44|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهس حسن محمد محمد عبــــد|لمنعم
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسل محمد |حمد عبــــد|لق|در6798|3
يم |لروي 457578 د|ر |لعلوم |لم |ل |ء محمد |لح|رثــــ |بــــر|
رهجنه حسن حل حسن5772|| تـــج|ره |لق|
36o252تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد |حمد محمد ر|شده
77o556زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد ع|دل محمود أحمد عبــــد|لع|ل
|66o66خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرض| ممدوح عبــــد | ع |لسيد

د|بــــ |لفيوم|رح|بــــ محمود ش|ف مصط 68256
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |نور عبــــد|لعليم بــــدر|ن258239
تـــج|ره كفر |لشيخصل|ح مدحتـــ صل|ح |لمستـــك|وى6442|4
|د|بــــ طنط|حن|ن عبــــد |لوه|بــــ سليم|ن |حمد|397|4
يم84|9|6 د|بــــ د |ط|نو|ل صبــــرى محمد عو|د |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجه|د سليم ع عبــــد |لع|ل225|6|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديع|طف |حمد فر|ج ض| 6|8675
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|سم ع محمد عبــــد|للطيف5|8275
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدير |لسيد عوض |ل|تـــربــــى679746
رهفرحه ط|رق عبــــد|لستـــ|ر |حمد235874 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم سعيد عبــــد|لص|دق محمد |لنج||26349
45o|58تـــج|ره طنط|محمد محمد |لسيد طه
د|بــــ |سو|ن|مصط ج|د|لربــــ عبــــد|لش| |لسيد843727
|2553oتـــج|ره ع شمسمحمد وليد محمد |سم|عيل ف|يد
5o5548|زر|عه |ل|سكندريهعبــــد| يوسف |سم|عيل محمد ش
36o7o6ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود كم|ل ح|مد عل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد عص|م عبــــد|لحكيم مهر|ن|889447
4o5688 تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه حس|م |لدين محمد حس عبــــد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد م|جد |لسيد سعد |لتـــر|وى|478866
4982oo|تـــربــــيتـــ دمنهورمنيه ي بــــسيو محمد |بــــو |نه
ل| |7778|2 يم  كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسيل ح|تـــم محمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعمرو محمود ي محمود شكري25859|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعبــــد|لرحمن |س|مه محمد حسن2|879
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359o43|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد |يمن جيو عبــــد|لسميع
تـــربــــيتـــ |لفيومول|ء ع |حمد ع 68436

تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــشيم|ء مجدى ج|بــــر عبــــد |لمنعم485346
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورغ|دتـــ رجبــــ عبــــده |لطنط|وى خط|بــــ496636
تـــج|ره ع شمسمريم محمد |نس |سم|عيل محمد |بــــو 5648||

5|o98رهبــــل|ل بــــدر محمود نور |لدين ندستـــ |لق|
427o35 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمروه |حمد عبــــد |لجليل صقر خ
273o57تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديد| | رشيدى محمد يوسف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد ع رحمه255932
تـــربــــيتـــ بــــنه|س|لم محمد متـــو س|لم353433
4o8689تـــج|ره طنط|س|ره محمد محمد |حمد |لجندى
78379oزر|عه |لزق|زيقمحمد محفوظ |لسيد عبــــد |لرحمن محمد محفوظ
7o95o7|يم ع محمد ع |بــــو |لمجد طبــــ بــــورسعيدبــــر|
|598o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسوئ|م ع|دل محمد عي
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمجيد محمد مش686592 م |لع| 
|د|بــــ طنط|فتـــ جم|ل فتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|3|36|4
9o3855 معهد ف ص ري|ضه سوه|جممدوح حل محمد رضو|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء فتـــ محمد حس 935|83
معهد ف تـــمريض |لم | م|يسه ص|بــــر فتـــ عسقل| 2|8596
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه حس|ن |حمد عبــــد|للطيف|468||8
حقوق |لزق|زيق|ء |حمد |حمد عبــــد|لعزيز||63327

تـــربــــيتـــ حلو|نسعد خ|لد عبــــد |لبــــ| متـــو|4845
ر فليبــــ ص|لح ميخ|ئيل754||3 تـــج|ره ع شمسبــــ|
يم عبــــد|لمنصف عبــــد|لكريم243499 رهسم|ء |بــــر| تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطمروه ع محمود سليم|ن 889554
345o94 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمروتـــ رمض|ن ك|مل حسن حس

رهعمرو محمد حس|م |لدين |م عبــــد |5594| طبــــ |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخم|جده |لسعيد عبــــد|لصمد |لسيد |لبــــيو5865|4
تـــربــــيتـــ سوه|جول|ء |لسيد محمود حسن  896744
8o5||7ندستـــ |لم |رن| م |لدين ربــــيع عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه سعد فتـــ محمد|776327
رتـــ|بــــرلنتـــي عص|م |حمد عبــــد|لو|حد6332|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o5699 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لعزيز عص|م |لدين عبــــد |لعزيز م |لع| 
2678o5|رهنس محمد فوزى مقلد ندستـــ |لق|
2583o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سم محمد |لديبــــ
يف674|54 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريف سم ع |حمد 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله |حمد |لسيد عطيه ع264567
64o558د|بــــ |لزق|زيق|محمد |سم|عيل مصط |سم|عيل
3232ooصيدله ع شمسر| | ربــــيع محمد حسن
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد|لق|در ورشل442499
77o422د|بــــ |لزق|زيق|سل|م صل|ح محمد ع|رف محمد حشيش
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تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد |لعظيم |حمد حس |حمد53782
تـــمريض |سيوط |م ع|دل عزتـــ عيد 66|892
ى832|43 صيدله طنط|محمد |نس محمد |لع
85o6o7|صيدله حلو|نحمد عيد عبــــد|لنبــــي سفينه
علوم ري|ضتـــ ع شمسنور|ن محمد ص|بــــر |حمد27833|
د|بــــ حلو|ن|دير ع|دل محمد سيف |لدين ع 87|65|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمه| صبــــرى |حمد عبــــد |لمبــــدي98|755
دى ش|كر وجيتـــ64|335 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندى ز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |لرحمن |حمد محمود23788|
تـــربــــيتـــ طنط|ندرو |م فرنسيس ميخ|ئيل|973||4

تـــج|ره سوه|جسل عبــــد |لرحمن محمد فوزى |ل|نص|463|
2|5o55حقوق ع شمسفيلوبــــ|تـــ مجدى ك|مل يوسف
|5o295حقوق حلو|نلؤى محمد ن عبــــده
يف ع بــــرك|تـــ|44348 زر|عه كفر |لشيخعم|د |لدين 
د ص|دق حسن 7|9242 د|بــــ سوه|ج|ف|طمه مج|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نه|يدى محمد حس|م عثــــم|ن حسن||36|2
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| و|ئل زكري| |لشبــــر|وى6255|6
ر ن|دي ميل|د ف|نوس829228 ندستـــ قن|بــــ|
48oo44ندستـــ |سيوطبــــ|نوبــــ |ميل خليل |ندر|وس ميخ|ئيل
6|6o43تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزي|د محمود مسعد  |م
34|oo3 زر|عه ع شمسحس|م مصط سكر|ن محمد مصط
884o44  تـــج|ره |سيوطعزيز م|جد عزيز شح|تـــه
628o83صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ سعد يوسف عبــــد|لعزيز
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره ص|بــــر محمد عبــــد ربــــه |ل|بــــر623776
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود ع|مر |لسيد رجبــــ مقلد8475|6

562o9نوعيتـــ |لفيومقمر شعبــــ|ن محمد عبــــد |لعزيز
|د|بــــ طنط|بــــه ع|دل جبــــر سيد|حمد حج|زى2595|6
يم |لعو|د7498|6 ر |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|س|ره ط|
|5|oo5ف |لسيد |بــــوجندي خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندير |
84oo59كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد مصط سعيد |حمد
8|3o79|تـــج|ره بــــ سويفحمد عيد |لسيد فرج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم سعد عبــــد |لمنعم ح|مد39568|
|5o879تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه رمض|ن محمد محمود
طبــــ |لسويسحمد محمد |لمهدى |لسيد دعبــــس|765375
2333o4 يم ع ره|رن| ع عرف|تـــ إبــــر| ثــــ|ر |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود سعيد رمض|ن محمد عطيه494645
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمريم وحيد حسن |سم|عيل |لش|ف496653
9o6435 ى جورجيوس فلتـــس علوم سوه|جدول| بــــ
5o5262علوم بــــورسعيدحمد عل|ء عبــــد |لونيس محمد |بــــو سعديه
9o3788 يم تـــربــــيتـــ سوه|جمروه ه|شم محمود |بــــر|
498o94 حه وفن|دق |ل|سكندريهمن|ر محمد فه حسن |لعمرو| 
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|2o224حقوق ع شمسحس|م كريم ز عبــــد |لوه|بــــ
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومبــــه مر|د محمد عبــــد|لحميد محمد7||67

يم |حمد|26362 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|متـــ سل|م محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطري |لم |ر| | حسن محمد محمد4889|8
785|o7يم حسن عبــــد|لسل|م صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل|ء |بــــر|
23974oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــ ع|دل محمود عبــــد|لحليم
2|6o93|تـــج|ره ع شمسعمرو طلعتـــ ن| محمد |لسبــــ
25o882د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ط|رق محمد كم|ل |لنط|ط

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد جم|ل يح |حمد56382
35o228|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد حمدى محمود مصط ش|متـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه فتـــ |حمد محمد|699689
6oo49||تـــج|ره طنط|مينه محمود محمدى |لسيد زغلول
75o7o9 ف سعيد نور |لدين محمد نور ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسهيله |
ف عمرو مصط ك|مل محمد |لشتـــي237|43 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخر
6|52o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طن| عبــــد |لرحمن |لسيد ع |لطيبــــ
338o63يم حج|زى يم ع |بــــر| صيدله طنط|محمد |بــــر|
4o34ooد|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | محمد ذ |حمد
ى عبــــد |لحميد ز|يد497469 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن رمزى ع
يم محمد29428| ندستـــ ع شمسرشدى مجدى |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|محمود صبــــ عبــــد|لرحمن مصيل |262388

756o9|د|ر |لعلوم |لفيوميم|ن ع|طف محمد جنيدى
33o777م ف سمع|ن سيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوف |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلبــــ ع|دل سليم|ن د|ود6866|4
تـــج|ره ع شمسد | محمد |حمد محمود42|32|
ر|ء عمر |حمد محمد |ل754224 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
22o34oوف|تـــعمر يح محمود صل|ح |لدين قورتـــ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر عم|د حمدي عرفتـــ355288
يم محمد76475| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ره محمد |بــــر|
2|828oندستـــ حلو|نعمر |يه|بــــ محمود |لمغربــــى
3|2o49 ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |س|متـــ زكري| عفي كليتـــ 
7o6o54 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
حقوق ع شمسم|لك محمد شفيق محمد34793|
6o5958د|بــــ |لمنصوره|عمر فتـــ تـــوفيق محمود |لكفر|وى
تـــج|ره ع شمسزينبــــ عبــــد| عبــــد|لحميد محمد عبــــد 863|22
24|4o4رهخ|لد خليفه عبــــد|ل سيد ندستـــ |لق|
8822|o  طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد مصط |حمد عبــــد|لرحمن |لسيد
4355o6 طبــــ |ل|سكندريهندى محمود محمد نجدى |لشوربــــ
438o86كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخإيم|ن رمض|ن عوض محمد شه|بــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم محمد لبــــيبــــ محمد محمود23334|
معهد ف ص |سو|نبــــه عبــــد|لن| سيد محمد842454
تـــج|ره بــــور سعيد |ر |حمد عبــــد |لحميد |لمغربــــى5257|6
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــده عبــــد|لعظيم عبــــد|لبــــ|رى محمد95|637
4o3663 يم يم |حمد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهحس|م |لدين |بــــر|

42738| رهحمد رجبــــ |بــــوعيشه ع ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ ع محمد ع |لسيد  882864
|553o7لسن ع شمس|ع |ء حسن سعيد عجيل
4779o6 |طبــــ |ل|سكندريهمحمد كريم سيد محمد |لسود
رهبــــسمه حمدى مصط |م|ن |بــــو |لعن 223567 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |934|5 يم عبــــد |لرحمن |بــــر| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورر| | |بــــر|
تـــمريض |لفيوم يه شعبــــ|ن محمد يونس|64272

تـــمريض |لمنصورتـــ |ء محمد محمد |حمد ع |697858
|633|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير محمود نسيم |حمد
يم حس حج|ج436448 صيدله |ل|سكندريهمحمد |لسيد |بــــر|
يم477886 تـــج|ره |ل|سكندريهمصط عص|م |لسيد محمد |بــــر|
طبــــ |سيوط جم|ل حسن ع|بــــد  |87839
752|o5لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــيشوى نج|ح  حكيم جرجس
8o8o44|علوم |لم |مل ه|شم عبــــد|لعليم عبــــد|لفتـــ|ح
ف فكرى فه |لمر686263 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود محمد |
5||78oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد غ|نم محمد عبــــد| غ|نم
5oo224|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل|م |حمد ك|مل ع|شور
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد| |حمد حل |لسيد334675
صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |لبــــطشه74|||6
علوم طنط|مروتـــ فتـــ فرج يوسف ونس|579|5
يف محمد خليفتـــ عبــــد|لرحيم526248 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يح 
8|5oo8 زر|عه |لم |ول|ء ع محمد حس
8|4o96 حتـــ وفن|دق |لم |ح|زم عبــــد|لحميد رجبــــ حس| 
684oo8|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيه رش|د |حمد عبــــد ربــــه
525o39ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد مصط عوض
|3o894د|بــــ ع شمس|زي|د |حمد محمد محمد
453o29ندستـــ كفر |لشيخمحمود عتـــم|ن محمد طه س|لم
7o2o8||يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمود محمد مو |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حمدى جوده نبــــه|ن777242

5624o|صيدله بــــ سويفيتـــ ص|لح عبــــد |لع| محمد
4o7|94د|بــــ |ل|سكندريه||ء ن| فوزي عبــــد|لعظيم صديق
2385ooرهمه| حسن جمعه عبــــد|لع|ل د|ر |لعلوم ج |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد |لوه|بــــ فهيم عبــــد |لوه|بــــ59399
رهعمرو مصط ع مصط |حمد763||3 صيدله |لق|
نوعيتـــ فنيه |لفيومروضه ع|دل محمد ع|بــــدين69326

4o|o38حقوق |ل|سكندريهسعد ع|طف ف|يز عبــــد |لكريم
7o4298تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | محمد عبــــد | |حمد محمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــأمل |لمتـــو سميح عثــــم|ن4668|6
ر عبــــد |لحميد محمد |لتـــليس694665 طبــــ |سن|ن |لمنصورهمروه م|
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ره|بــــسملتـــ ن |لدين محمد ص|لح3|243 د|بــــ |لق|
36|o79حقوق بــــنه|بــــسنتـــ |س|مه شم عبــــد|لغ |لزغبــــى

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر عبــــد | عبــــد |لبــــ| ع سليم32272
تـــج|ره |ل|سكندريهع |ء |حمد محمد مرج|ن فرج482578
6o94|3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعم|ر لط عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد نوي
ين محمود عبــــد |لع|ل عبــــد |لسل|3|575| رهن تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء ف|يز محمد لط |48894

|4223o|ه عمر محمد عثــــم وف|تـــ|محمود محمد مي ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدين| عل|ء |لدين مصط محمود343245
معهد ف ص |لزق|زيقندى زغلول عبــــد |لمحسن ع777442
353843| علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد ع|طف سل|مه رف|
447o92يم وف|تـــمحمد ه|شم محمد ه|شم |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
62o556|تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء |يمن |لسيد محمد نعم|ن
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر محمد يونس |حمد5|8389
6o8339يم مر رهخلود ي| |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
2678o3| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد صل|ح |لدين عبــــد|لعليم ع
تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه عبــــد |لل|ه عبــــد |لر| محمد527755
|6464oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر و|ئل جمعه غنيم
9o333o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جول|ء عد عبــــد|لحكيم محمد

4|79oرهمحمد سعودى محمود عبــــد|لرحمن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــمريض  بــــ سويفيتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد | تـــم|م|634|5

كليتـــ |أللسن ج أسو|ني|سم ع|دل |حمد عبــــد |لمجيد |لعط|4|432
858o43كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفرغد| ربــــيع عبــــد|لحميد عبــــد|لنعيم
4432o2د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه ع حسن |لغريبــــ
ره|سهيله حس |لسيد عبــــد |لكريم عج|344||4 ثــــ|ر |لق|
42493oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمرو|ن مجدى رمض|ن ح|فظ
47594oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه |لسيد محمد ع|
تـــ رض| حل خليل |لمنصورى||598|5 زر|عه دمنهورم
25o272د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|له |يه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ ز |لشيخ
د|بــــ |ل|سكندريه|منيه مجدى |لسيد عبــــد|لحفيظ عبــــد|475657
53o646ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسرحمتـــ |لسيد عبــــد |لموجود |لسيد |لج
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخش|دى حس|م |لدين |حمد |لسيد متـــو8||442
رهمنيتـــ فتـــ ع محمد |حمد|9745|3 عل|ج طبــــي |لق|
رهحمد ن |حمد حم|د|86||25 تـــخطيط عمر| |لق|
ف رمض|ن سليم|ن حميده524957 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسه| أحمد حمدى عبــــد |لبــــ| 629294
طبــــ |لمنصورهم|زن مسعد عديل جد|ره|6|5|6
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ندع|ء رجبــــ محمود عبــــد |75588|
78o935| يم |لش|ف يم |حمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
5o4784| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن ع حسن ع
78|9o7إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ره عمر محمد ع
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4o6|33|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء حل عبــــد |لسميع محمد |حمد
يم جمعتـــ ص|لح7973|6 حقوق د |طندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد | محمد محمد حس  897676
48o698د|بــــ |لم |سهيله ن|صف محمد عبــــد |لحميد س|
||7o33 يم عبــــد |لمل|ك ي رهجورج |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o9858 يم محمد محمد مصط د|بــــ |لمنصوره|م|ريه|ن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمود عزتـــ عبــــد|لعظيم محمد ع 3922|2
772o97|نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء شحتـــه د|ود محمد د|ود
24755oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ج|بــــر عبــــد|لمغ عم|ره
83|o|2حقوق قن| جنوبــــ |لو|دين سعد محمد عبــــد|للطيف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم عل|ء|لدين خليفتـــ محمد |لربــــي38|498
5o6677ء محمد أبــــو |لنور نور |لدين| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــإ

488o6|رتـــ|لشيم|ء شعبــــ|ن محمد عبــــد |لحميد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنتـــ | عمرو سيد سيد سعودى7522||
5o3|9|ف جمعه عبــــد |لعزيز علوم |ل|سكندريهمريم |
4995o6تـــج|ره دمنهوريه حمدى عبــــد|لل|ه أحمد عبــــد |لعزيز

صيدلتـــ |لفيومرو|ن محمد عيد |م |بــــوزيد66659
ه ع ع محمد |بــــو  |د|765866 تـــج|ره بــــور سعيدم
8|36o8 تـــمريض |لم | عبــــد|لعظيم عيد عبــــد|لعظيم مه
754o73تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن ع|دل عبــــد |لرحيم |لسيد

د|85827 تـــج|ره بــــنه|م |حمد |م مج|
ف عبــــد |ل عطيه757536 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــس|ميه |
يم |لدسو مر 632453 ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء ص|بــــر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه |لسيد محمد عبــــده |لعو 637345
84o|89معهد ف ص |سو|نبــــدور محمد |حمد |بــــو|لحسن
3296o8ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|جه|د محمد مو |حمد
رهسلسبــــيل محمد درويش مصط حموده322234 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره ع شمسلؤى |س|مه محمد حسن |حمد37545|
تـــج|ره |لمنصورهمريم ع صبــــرى ع |لبــــي676685
222o36 د|بــــ |سو|ن|بــــه | سيد محمد |لسيد |بــــو |لعن
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ني|سم |حمد حسن محمد يوسف774876
يم763625 ريدى |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمن|ر سم 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ع|دل صبــــ|ح محمد |لسي344745
78ooo9|يم محمد يم نجم |بــــر| حقوق |لزق|زيقبــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ل محمد عبــــد|لتـــو|بــــ متـــو|32277
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط| مصط |حمد سنه2864|6
د|بــــ د |ط|ند|ء سعد سليم |حمد سليم4672|4
تـــربــــيتـــ سوه|جعف|ف عبــــد|لمجيد حس عبــــد|لمجيد |89689

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدير كليبــــ ع عبــــد|لق|در73748
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع فتـــ ع |حمد344293
علوم ع شمسس|رتـــ محمد بــــديع محمد335682
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسأحمد مجدى |لسيد |لبــــدوى محمد |بــــر|63766
5|7o7|علوم دمنهورندى |حمد فتـــح | د|ود
تـــمريض |سيوط حمد محمد ع |حمد|893386
92378o ند| صل|ح محمود عبــــد|لمقصود علوم سوه|جش|
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ |لسيد رمض|ن سليم|ن8|75||
حقوق |لمنصورهمنه | |يمن محمد محمد |لبــــربــــرى6||682
ره|سل محمد مصط كم|ل228569 د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسزي|د سعيد عبــــد | ل| رف|766878
882357| د|بــــ |سيوط|  يه رش|د عبــــد|لمؤمن د|خ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|فرح ط|رق عبــــد|لق|در جبــــر2658|3
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|ل | عص|م عبــــد|لمع عبــــد|لق|در|93||3
69o822تـــج|ره |لمنصورهسمر |حمد منصور |لبــــ|ز
يم9369|8 ر زين |لع|بــــدين |بــــر| |د|بــــ |لم |شيم|ء م|
92o982|ه عبــــد|لحميد مصط رجبــــ تـــج|ره سوه|ج م
تـــج|ره طنط|حمد فوزى عبــــد|لحميد |بــــوزيد|433695
معهد ف ص |سيوطد |نه حمدى رزق جرجس  888348
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ه|جر ج|د عبــــد |لرج|ل |حمد759384
8o64|6فنون جميله عم|ره |لم |محمد ط|رق محمد حسن
6o5739يم مصط سعد د|بــــ |لمنصوره|رقيه عبــــد|لمعبــــود |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد محرم مصط 3423|3
69o||3|ندستـــ كفر |لشيخحمد عطيه عبــــد |لعزيز محمد عمر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|منيه صل|ح |لدين سيد ص|لح|64774

تـــج|ره كفر |لشيخرو|ن عبــــد | ع ح|مد محمد775|44
دى محمد عيد ش|ميه|27|||7 طبــــ ع شمسحمد ز
34236oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء جم|ل محمد س|لم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسمتـــ عبــــد| محمد محمد34|329
5o659|وز عم|د |م محمد إسم|عيل علوم |ل|سكندريهف
43o4|8صيدله طنط|ن|دين وليد سم ع
252o62معهد ف ص ري|ضه بــــنه|م | سم فرج | رزق
تـــمريض |سيوطس|لم عبــــد|لرحمن رزق عبــــد|لرحمن 886445

6o74oطبــــ |لفيومبــــه ف|روق عبــــد |لر|زق محمد
269o84يم شح|تـــه حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــروفيده منتـــ |بــــر|
ف فخرى شلبــــى7888|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طرغده |
42922oتـــربــــيتـــ طنط|ه|جر |لسيد محمد |لسبــــ| قطبــــ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|آلء ط|رق |حمد محمود |ل |ل|475959
283o79ش|م |لسيد عبــــد |لمنعم درويش ي |لع|  |حه وفن|دق بــــم |لجديدتـــ|حمد  لم
4324o7|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رضوى رض| عطيه محمد عبــــد|لع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم بــــكر فضل عبــــد|لبــــ| 234295
كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن محمد |بــــوعونه |حمد855253

5o766وف|تـــحسن محمد |حمد سيد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
8|3|5oطبــــ |سيوطعبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح عزيز عبــــد|لفتـــ|ح
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23o685رهي |حمد فتـــ عبــــد |لعزيز |لطلبــــ|وى حقوق |لق|
تـــج|ره |سيوطح|تـــم محمود عمر صديق 248|88
223o62 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيوسف محمد سيد حس
ف حس عبــــد |لمنعم |لقليوبــــى5||675 تـــج|ره |لمنصورهمنيه |
249o54تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميمنه محمد عبــــد|لعظيم محمدى |لمشد
85o363تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد عز|لعربــــ محمد عبــــد|لرحيم

ه جم|ل |بــــو |لعل| عبــــد |لغ |24644 رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ ع شمس|عمرو رجبــــ سيد عبــــد|لفتـــ|ح |لعو|م347952
يم سعيد |حمد يوسف زين |لدين|33823 طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــر|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنيه عص|م عط| | |لسيد|43|236
بــــي |لدمو623654 معهد ف ص بــــور سعيدد | وليد عبــــد |لوه|بــــ |ل
رهيم|ن محمود عبــــد|لنبــــي عبــــد|لحميد|338625 صيدله |لق|
2442oo |رهعيد سليم|ن محمد عيد ل زر|عه |لق|

2o78oرهعبــــد |لرحمن |حمد محمد قطبــــ محمد ندستـــ |لق|
5|75o3د|بــــ دمنهور|نوره|ن محمد محمود محمد غ|نم
د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء صبــــرى محمد سليم|ن بــــل|ل3932|5
2258o4رهف|روق سيد ف|روق سيد |حمد حقوق |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد لبــــيبــــ رش|د فرج حسن262573

تـــ فرج رجبــــ رمض|ن|72824 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم
6o7792د|بــــ طنط|نور| محمود مو خليل|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لسل|م محمد |بــــوعج|جه257733
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء ج|بــــر محمد ع ||82584
ره|نور |لدين رمض|ن فرج فرج|4459| د|بــــ |لق|
7878|o|يم محمد متـــو عبــــد |لرحيم حقوق |لزق|زيقبــــر|
ندستـــ ع شمسحس عبــــد |لعظيم حس عبــــد |لعظيم قنديل978|4|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد رش|د عبــــد |لحليم|28357

239422| ره|يه و|ئل عبــــد|لحميد محمد |ل د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|ندير عمرو ع|دل |م|م8|2|2

حقوق د |طحمد حس محمد منصور محمد|46|7|4
5|o|98| تـــج|ره دمنهورمحمد حس عمر ج|بــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |لسيد حسن عبــــد |لتـــو|بــــ55595|
7o977|ندستـــ |لمنصورهش|م ط|رق عبــــد |لمجيد ق|سم محمد حج
4o977|د|بــــ طنط|أسم|ء |حمد |حمد |حمد كريم|

626o7ندستـــ بــــ سويفيوسف حم|ده |حمد محمد
ف محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمطلبــــ 479584 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــأ
ف محمد مصط شح|تـــه|246774 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |
م3|65|| ونيك| رؤوف صبــــ سيد رهف علوم |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود فتـــ عبــــد|لر|فع عفي ع |339268

ندستـــ بــــ سويفيوسف ن| جمعتـــ يوسف53793
رهن|ديه سعيد سيد ز حسن 29995 حقوق |لق|

8|63|o نوعيتـــ |لم |خ|لدحس محمد جمل فه
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تـــج|ره ع شمسمؤمن عص|م |م |لص|دق4648|3
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــبــــل|ل م |لدين |بــــو|لنج| ع 44245

2|69o7يم ى |بــــر| ره|ر| | ي| ي عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديه ح|مد سيد محمد|238|85
نوعيتـــ عبــــ|سيهوق |يه|بــــ حس|ن عبــــد |لفتـــ|ح حس||595|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرويد| ع |لشبــــر|وي ع 72366|
تـــج|ره بــــ سويفسعد كم|ل سعد عثــــم|ن6625|8
معهد ف تـــمريض |لم | حسن رجبــــ ع ص|لح854594
5o74o8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنور|ن حسن علم |لدين حسن سليم
حقوق |سو|نلبــــ |نور محمد صد محمد فؤ|د864299
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطصل|ح |لدين محمد محمد محمد كم|876648

ر72269 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد رجبــــ عيد عبــــد|لظ|
يف|8|3575 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــ|ء صل|ح مصط  معهد |لصفوتـــ |لع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمود محمد محمود عبــــد|لعزيز755534
4o|393يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ي|ره |حمد |لنبــــوي |بــــر|
4||2o8يم عنبــــ تـــربــــيتـــ طنط|ندى مسعد ع |بــــر|
34o473 صيدله حلو|نجه|د محمد عبــــد| محمد |لسيد خ
26o483لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|تـــ |سل|م ف|رس سيد |حمد
838587| بــــ | ف محمد خ و تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|زن عل|ء|لدين مصلح عبــــد |لمقصود عثــــم3|29|2
822o|5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |خلود |حمد فخري طه|
ف عبــــد|لخ|لق |لسيد|792|26 ندستـــ |لم |حمد |
صيدله |ل|سكندريهعم|ر ي| حل عبــــد|لخ|لق435655
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم جم|ل عبــــد | عبــــد|لسميع768252
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمريم رمض|ن تـــوفيق عبــــد|لحليم8|2727
8986o3 حقوق سوه|جعبــــد|لرحمن محسوبــــ |حمد فرغ
تـــ|عبــــد | منتـــ ع |لكريو 46|529 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ |سو|ند| | حسن محمد حس 6|8448
24|2o8معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|له|دى محمود محمد محمد |لص
||8o36إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ندى ممدوح عز ك|مل
تـــ عص|م رمض|ن مر|د7238|5 د|بــــ دمنهور|أم
حقوق طنط|يوسف محمود |لسيد ح|مد كر|تـــ449826
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد محمد ص|دق محمد جم|ل|492538
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن محمد |سم|عيل محمد ع523945
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد وحيد ص|بــــر محمد334237
4235o2صيدله |ل|سكندريهيه عبــــد |لع| عبــــد|لنظ |حمد |لسم
75o47|يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط عبــــد |لخ|لق رمض|ن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد صبــــرى محمد ع |لفيو28|477
2565o2يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دير حمدى عبــــد|للطيف |بــــر|
8o|233نوعيتـــ موسيقيه |لم |من|ر |سم|عيل عبــــد|لحميد |حمد
4|o399حقوق طنط|حمد محمد |بــــوزيد قمر|لدولتـــ عثــــم|ن
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4947o9تـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد |لرحمن محمد |حمد |لشيخ
حقوق |لفيومسم|ء ربــــيع محمود |حمد|72553

تـــج|ره |لزق|زيقحمد حسن سعيد محمد|7|7754
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحسن محمد محمد حس 4749|3
يف محمد عوض852993  |حتـــ وفن|دق |لم |ج| 
إعل|م بــــ سويفعمر عبــــد |لق|در |حمد فوزى محمد777678
49o9o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر حمدي محمد |حمد حس
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفدوى ع|دل سعد محمد س|لم|54|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محروس محمد عبــــد|لمنعم|75694
ندستـــ بــــنه|ل|ء محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح|639788 كليتـــ 
د|بــــ دمنهور|محمود |سم|عيل محروس عبــــيده495579
تـــربــــيتـــ طنط|ندى و|ئل محمد |لسيد حم|د2853|4
يم|345|79 لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|سل|م محمد عبــــد | |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|يم|ن |سعد عد عج|يبــــى|458|24
489|82| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء ر|فتـــ فتـــ ع عبــــد |
69o3o8|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |حمد شح|تـــه |لسيد
2553o|لدين محمد حسن| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى محمود ن
34o867تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد محمد |لشبــــر|وى محمد عل
|58o48| لسن ع شمس||ء جم|ل حسن مصط
75o469 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد جمعه ع

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنه محمد عبــــد |لحليم محمد |لغورى953|2
6o7|4o|تـــربــــيتـــ طنط|حمد |س|متـــ فتـــح | عبــــد |لحميد
يم فه |452429 يم محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخبــــر|
444o3|يم كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدريم حمد|ن محمد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن |حمد محمد |لكنف| |497253
تـــج|ره سوه|جعم|نوئيل رأفتـــ ج|بــــ | عوض  374|92
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ش|كر عبــــد |لسميع عطيه عوض683797
رهمن|ر |بــــو |لخ محمد شفيق حج|ج7|6296 عل|ج طبــــي |لق|
|3882o| |رهف|تـــن عم|د سعيد عط طبــــ بــــيطرى |لق|

7o682 |تـــربــــيتـــ |لفيومغ|ده ج|بــــر دربــــ|له مش
7oo749يم ش|دى تـــمريض |لزق|زيق محمد مصط محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس| |تـــ ممدوح عبــــد| محمود5|3352

رهحمد عص|م |حمد |لص|وى|44284 حقوق |لق|
54|95o| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سعد ج|د| أبــــوسيف ج|د
4o3237 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر ي| محمد حف مد
8o73o3تـــج|ره بــــ سويفحم|ده عبــــد|لن| |بــــوزيد محمد
63892o| يم عبــــد |لص|دق ع تـــج|ره |لزق|زيقحمد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمريم حس|م رض| محمد75523|
يم محمد689864 رهه|جر |لمهدى عطيه | |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــ|نوبــــ نعيم فكرى جريس|896967
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد خ|لد عبــــد |ل|نو|ر محمود ع84|38|
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77947o| تـــج|ره |لزق|زيقبــــتـــس|م سعد |حمد |لف
35o4|oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد مختـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح عيد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن|ن فتـــح | محمد ع |لدقم|ق4366|5
تـــج|ره ع شمسل|ء مدحتـــ عد محمد عد يون|ن فرج87|63|
835o52|نوعيتـــ قن|يم|ن مو فوزي |لسيد
8|653o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــ|نوبــــ صل|ح جرجس فرح|ن
ف عبــــد|لنبــــى حسن س|لم486697 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر |
رهر|ن| ذكري| |حمد محمد8|729| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لمنصورهنور| عزيز |لسيد شلبــــى شهده2453|7
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن محمد محمد ع محمد|32669

87o86يم محمد محمد د|ر |لعلوم |لفيومنوره |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود عبــــد |لسل|م محمود  كيل| زيد452578 معهد ع| 

67o||تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممن|ر |يه|بــــ |سم|عيل محمد
825o88طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لحميد حميد محمد
ى||2554 ند|وى |لم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رح|بــــ س| عبــــد|لفتـــ|ح 
د|بــــ حلو|ن|ندى رض| حسن محمد896|22
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى ط|رق كم|ل محمود مو| |47767
صيدله حلو|نم | |يمن ف|يز عجيبــــ37433|
7o5746ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد حمدى |ل|حمدى س|لم
تـــج|ره طنط|عبــــد| مصط ح|فظ |بــــو|لفرج شه3635|4
|4899oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دى عم|د عبــــد | مهدى
يم حس 363537 معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسه|جر |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسدير محمد يوسف |لشح|تـــ عبــــد |لحميد76|39|

د|بــــ بــــ سويف||ء محمد سيد حسن|229|5
2o78|ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن حس |سم|عيل عبــــد |لحليم

754o97علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن محمد |لسعيد حر|ز
تـــج|ره |لزق|زيقدين| عل|ء عبــــد |لرحمن عطيتـــ|8|625
طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدقتـــ محمود عبــــد| محمد|849598
254o27إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد سعيد |سم|عيل عفي |ل|بــــيض

تـــج|ره بــــ سويفعم|د حمدي عبــــد |لسل|م محمد53846
|38o45تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسيد ط|رق سيد محمد
3|69oo| |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمس|ء رفعتـــ سل|مه عبــــد|لع

رهعبــــد |لرحمن محمد كيل| محمد3943| ندستـــ |لق|
7689o5كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــفد|ء محمد حسن |سم|عيل خليل
7|3o67معهد ف ص |لمنصورهعص|م مجدى ع محمد عبــــد | طم
تـــربــــيتـــ حلو|نمري|ن ه| جم|ل نظ 5||242
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه سيد محمد مصط 98|825
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |يه|بــــ يوسف سعيد |بــــو قمر852|45
34o||o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد محمد عبــــد|لغ |حمد حسن
6o2839 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطأحمد وليد |م عبــــد |لحميد ش
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحور |حمد عل|ء |لدين محمد خليل625549
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ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخي منتـــ ي يوسف453368 معهد ع| 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد صبــــرى |لسيد عبــــد |لمع627946
354o|o|تـــج|ره ع شمسل|ء محمد محمد محمود
معهد ف ص طنط|س|ره خ|لد ك|مل |لبــــدوى433898
33||oo د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|حمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|للطيف محمد
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عبــــد |لجو|د ج|بــــر مصط  245|42

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود جم|ل محمد |حمد4|||4
7o28|o| يم عبــــد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق لسيد محمود |لسيد |بــــر|
|48229| ره||ء س| فضل سيد ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يكل|325887 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسص|لتـــ |يه|بــــ صل|ح 
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد |حمد عبــــدربــــه |حمد|4|98|4
معهد ف ص ري|ضه سوه|ج حمد ح|مد عبــــد|لحميد بــــدوى|2799|9
د|بــــ دمنهور|غ|دتـــ رجبــــ عمر ح|مد شنه|بــــ|49779
897o|o حقوق سوه|جعل|ء رفعتـــ لط ح|مدي
8o4639 ن| خ|لد محمد عبــــد|لغ كليتـــ حقوق |لم |م
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد مفيد774946

رهحمد ن| بــــيدق |حمد||2658 تـــج|ره |لق|
يم ع مر3762|2 صيدله حلو|نسل س|مح سم |بــــر|

6o259تـــربــــيتـــ بــــ سويفكرستـــ | عط| فرج | جرجس
77|62oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنه| محمد عبــــد | |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد ي| سعيد |لسيد حبــــيبــــ|62472|
يم محمد محمد عمر |لنوس| |44|622 ندستـــ |لمنصورهبــــر|
8978o5|ريدى طبــــ سوه|ج سل|م كم|ل عبــــد|لع|ل 
25o||8ج| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|دين محمد عبــــد| 
58o7oكليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفرجبــــ عم|ر ع عم|ر

ه حسن نج|ر محمد|869992 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسيد خ|لد سيد معوض284|3|
رهنوره|ن رجبــــ ف|روق عبــــد|لحميد35832 د|ر |لعلوم ج |لق|

6873o9|ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد ق|سم ع |لبــــح
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم رجبــــ محمد عبــــد|لمجيد755472
ه عزتـــ سعد |لدين محفوظ|55545| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
رهمحمود ه| ج|بــــر محمد شوم|ن675653 تـــخطيط عمر| |لق|
رهشهد جم|ل ج|بــــر ع |لسيد8437|2 تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ص|ف |ز صبــــ ج|د ع ج|د|52238
675o76ف ع فؤ|د |لمغ|زى ندستـــ |لمنصورهع |
82|4o3 تـــج|ره |سيوطع خلف |لدمرد|ش محمد ع
7o4349 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــين ع محمود محمود |لدسو
5o|3o9زر|عه |ل|سكندريهحمد ع|دل عبــــد|لحميد طه عبــــد|لع|ل
تـــج|ره ع شمسمدحتـــ |س|مه |حمد عبــــ|س22|9|2
24696o بــــي  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لفتـــ|ح صبــــرى عبــــد|لفتـــ|ح |ل
ش|م |حمد عبــــد |لعظيم675976 ن| محمد  حقوق |لمنصورهم
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ره|محمد مدكور حمدي حج|ز5344|6 عل|م |لق|
348o87د|بــــ ع شمس|حسن رمض|ن عبــــد|لمجيد حس|ن

د|بــــ بــــ سويف|يم|ن سل|م محمد عبــــد |لعزيز|52262
9o|o78  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم منصور عبــــد|لص|دق محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن خميس |حمد حسن23|55|
828o58حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعل| محمد عبــــد|لع| كم|ل |لدين
27|59oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرغده |لسيد سيد |حمد حسبــــ |لنبــــي
77o|79تـــج|ره |لزق|زيقوليد محمد صل|ح |حمد مشح|ل
638256| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عثــــم|ن حس مصط ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فرحه حمدى مغورى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــيد8|9|27
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مروه س| عبــــد |لعزيز سيد25846

علوم ري|ضتـــ دمنهورسل|م ن| |لسيد بــــردله|529639
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعل|ء محمد نبــــيه فه محمود مط|وع46|||7
حقوق |سيوطسيف |لدين |حمد محمد محمود  67|876
تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد |لسل|م قبــــ|ري عبــــد |لسل|484775

رهحمد حمدى عبــــد |للطيف محمد|43663 تـــج|ره |لق|
23759o|رهيرين ع|طف عوض يعقوبــــ تـــج|ره |لق|
8|259oر حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دير ع م|
7||39oد|بــــ |لمنصوره|منيه |حمد يوسف عبــــد |له|دى |لنبــــر
علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم محروص عز |ديبــــ شح|تـــه42593|
تـــ|مصط |حمد محمد طلبــــه مني65|529 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفريم عمرو محمد طلعتـــ بــــكرى83383
6o5449|ق|وى ه محمد لط |ل ندستـــ |لم |م
35o3o4 تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد سيد حس
6oo4||د|بــــ طنط|ريم جم|ل محمد عبــــد|لعزيز عبــــد |لعزيز محمد|
2348ooرهيوسف محمد |لسيد ج|د |لكريم تـــج|ره |لق|
246oo6ر عبــــد|لسميع د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد صبــــرى عبــــد|لظ|
338o27 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لعزيز حس فتـــ حس|
يم بــــيبــــرس449338 ندستـــ طنط|كريم ع|طف محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهسن|ء سعد عبــــد |لوكيل |بــــوز|يد442|45
634|o7علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط |لسيد |حمد محمد خليل
9o5272 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء |لف|وى عبــــد|لل|ه حس|ن
د|ر |لعلوم |لفيوميعقوبــــ |حمد محمد حسن44646|
6o5494د|بــــ طنط|تـــ |س|متـــ ع أحمد حج|ج|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد |حمد |لسيد محمد عبــــد|لد|يم |493246
|67oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطليديه صل|ح حليم فلوبــــس
ره|سل ي| جعفر عبــــد|لرحمن|7|238 د|بــــ |لق|
يم |لعز|زى|62994 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنبــــيل |حمد |بــــر|
حقوق حلو|نمن|ر سعيد |حمد عبــــد|لش| 239368
طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد عبــــد|لرحيم ع |بــــوزيد|8835|9

رتـــ|لي محمد مبــــروك متـــو27627 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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634249| معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء ع محمد محمد مر
4o7|o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رحمه محمد حسن محمد سعيد

69o33نوعيتـــ |لفيومروضه س|مح جمعه ربــــيع
وف|تـــعمر محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لحميد757455 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سمر محمد |لسيد محمد |سم|عيل28|764
52o662تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء محمد |حمد يس
زر|عه مشتـــهرسم|ء ن| مصط رشو|ن|339752
32o583|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد ن| مبــــ|رك حسن
6324o8 يم |لحسي د|بــــ |لزق|زيق|نور|ن ن| رضو|ن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ح|زم ي| عبــــد |لعليم سل|مه فوده676755
ندي أحمد479334 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ | محمد عبــــده 

ندستـــ )6|كتـــوبــــر|شه|بــــ ح|تـــم |حمد محمد83982 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ |لفيومض سيد سعيد فرج64323

6|72oo| |كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طل|ء جم|ل |لشح|تـــ محمد |لعن 
يم |لدسو عبــــده زيد624354 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد جم|ل |بــــر|
2572o9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ل نبــــيل فتـــ  |م
تـــربــــيتـــ حلو|نيه عثــــم|ن سعيد عثــــم|ن|67|57|
63o253تـــج|ره |لزق|زيقمصط |لسيد سل|مه |بــــو مسلم
6377o6علوم |لزق|زيقبــــثــــينتـــ عبــــد | محمد |لسيد خليفه
34o885| حقوق بــــنه|حمد حس محمد عبــــد|لخ|لق حسن
628|ooطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم عطيه عبــــد |لـله محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد ع|دل محمد ص|لح|4985|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م عص|م مصط حسن |حمد|5|6437
7o4826يف عبــــد |لر|زق مو ع تـــمريض |لزق|زيق وق 

وف|تـــ|حمد عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف3|455 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه محمد سم ع |لسيد527462
|لسن |لم |آيه جم|ل بــــدير |لدرس365||6
642o66حقوق |لزق|زيقكريم صل|ح عيد عبــــد |لو|حد
| |س|مه عبــــد|لحكيم جوي622932 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | ع عبــــد | ع45777|
6247o9 معهد ف ص بــــور سعيدحمد |لدسو عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد
|د|بــــ طنط|ر|ن| عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز عي4273|6
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر يوسف ي| |سم|عيل سيد|22688 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
443o8oتـــج|ره كفر |لشيخه|جر خ|لد محمد عبــــد|لو|حد
2|23ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف خ|لد عبــــد|لحليم |لخش|بــــ
75|o22ج| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد |نه نشأتـــ نجيبــــ 
428o65 يم |لدسو |بــــو ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــف|طمه جم|ل |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى شعبــــ|ن |نور عبــــد|لغف|ر866|7
4446o7يم ش|دى علوم كفر |لشيخيه طلعتـــ عبــــد |لمنعم |بــــر|

صيدله بــــ سويفحمد محمد عم|ر محمد|45|59
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينوره ح|مد محمود |حمد825573

Page 5362 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6376o9تـــج|ره |لزق|زيقسندس |حمد |لسيد حسن
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نش|م ف|يز شح|تـــ عبــــد |لعزيز9926|

9o|958|د|بــــ سوه|ج| حمد حسن محمد محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ك|رم عبــــد|لصمد عم|ر|5|2597
تـــج|ره دمنهوركرم حميدو |حمد |لحبــــ|ل|4|4932
|2647oحقوق ع شمسزينه خ|لد زكري| |لحط|بــــ
7o5566يم |لسيد صبــــيع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد نبــــيل |بــــر|
8o3966تـــج|ره بــــ سويفع|صم وليد محمد عبــــد|لمنعم
ر محمود||57|3 تـــج|ره ع شمسكريمتـــ محمد عبــــد|لظ|
9o3987 معهد ف تـــمريض سوه|ج عبــــد|لوه|بــــ خلف محمد محمد
764o56| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|روش|ن |سم|عيل |بــــو رو|ش حسن
يم محمود عبــــد|لل|256275 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |بــــر|
42oo6o|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمنيه محمد ر|شد محمد حو|ش
76o222م|م علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء يوسف عبــــد |لعزيز شح|تـــ 
ف خليفه محمد6997|8 تـــربــــيتـــ |لم |صف|ء |
26o7|9يف علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمن|ر محمد عبــــد|لعظيم |ل
ق|وى3255|6  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ممدوح مصط عطيه |ل

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد |حمد |له| عبــــد |لبــــ| 28296
7o82o2 د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه حمدى مصط |لسيد مصط
||574oرهفرح جم|ل |حمد محمد تـــج|ره |لق|
5|6o23تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورجه|د ك|رم سعد عطيه |لنج|ر

زر|عه |لفيومكرستـــ | وجيه صل|ح زكرى|3332
4o6453لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــ|ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|سل  |ء|لدين |لسيد ع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|ر| س| عبــــد|لر|زق محمد |لط|627356
26o538ه حسن محمد حس حج|زي نوعيتـــ |شمونن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهند طه مصط جنينتـــ2|6953
58o3oطبــــ بــــ سويفحمد عل|ء |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه

طبــــ ع شمسغ|ده محمد عي |حمد2757|8
يف محمد عبــــد ربــــه بــــكر477623 علوم |ل|سكندريهسل 
9o37|4 معهد ف ص سوه|جمحمود |لسيد حج|زى ع
33|5o6|تـــربــــيتـــ بــــنه||ء محمد |حمد محمود
|6o55|وف|تـــمرزوق عص|م مرزوق ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ي حل محمد333762
4|679o|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن قطبــــ محمد قطبــــ
3339o|د|بــــ بــــنه|ميخ|ئيل |يمن عزيز غبــــري|ل|
رهه|جر قدرى سيد عبــــد|239399 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــج|ره بــــ سويفع |ء محمد ع جوده57364
تـــج|ره بــــور سعيدحمد مشهور رزق |حمد ع مشه|762457

|8o27معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجورج موريس سليم|ن بــــخيتـــ
علوم |لزق|زيقندى محمد عبــــده ع |لشن|وى|63882
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عبــــد |لو|حد |حمد |لق| |77544
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23o894رهمحمد ط|رق سعيد محمد محمد علوم |لق|
8|874oي ر|جح حبــــيبــــ فنون جميله فنون |لم |مونيك| ي
4o|884تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود عبــــد |لق|در فؤ|د ض| |سم
48|6o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد ط|رق زغلول تـــوفيق
رهمحمد |م سعد |م 56|4|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
7oo278تـــج|ره |لمنصورهر| | عم|د محمود محمد
لتـــ|ع|دل |لسعيد |لسعيد عبــــ|س عن 2669|7 لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــ|لم
3||63oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نح|مد عمرو مصط ح|مد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |سل|م |لسيد ك|مل فر|ج2|7652
ه جم|ل عبــــد |لحميد عبــــد | سليم678836 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
2|37o2|ندستـــ ع شمسحمد خ|لد سعد ع مخيمر
9|863o |تـــج|ره |سيوطبــــولس مرزوق عزيز لوق
نوعيتـــ فنيه قن|يه محمود ه|شم شمروخ|829534
صيدله ع شمسن|دين ع|دل عبــــ|س محمد |سم|عيل5|273|
|2923oر مرو|ن |بــــو |لمجد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ط|
حقوق |لزق|زيقف|طمه تـــ|مر محمود عطيتـــ778368

74o36تـــمريض |لفيوم محمد |بــــو|لخ س|لم عبــــد|لجو|د
526o4oندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن نبــــيل عبــــده محمد عبــــده
|5o865| يم |لعو تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن |لعو |بــــر|
4993o8|حقوق طنط|م| محمود محمد عبــــد |لعليم |لف
|6o476ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف عص|م محمد عثــــم|ن
يم |لج |وى|269232 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ||ء رف| |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ل|ء محمد عبــــد|لبــــ|سط محمود مدين836|27
رهف|طمه محمد عبــــد|لع| عي236923 ندستـــ |لق|
ثــــ|ر د |ط|سم|ء مصط محرم فرح|6957|6
ندستـــ |لزق|زيقمحمد مجدى محمد عبــــد |لص|دق26|777
5o4377تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى أحمد عبــــد | خلف | بــــدر|ن
د|بــــ |سو|ن|حمد عبــــد|لخ|لق خليل |حمد عبــــده|487223
4ooo66عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخجيد|ء |س|مه محمود متـــو زعلوك

رهي زكري| فتـــ |لدين طه سل|م28599 زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشيم|ء |لعربــــى إسم|عيل إسم|عيل خليفه73|427
78||o9| علوم |لزق|زيقحمد محمد ع محمد حس
رهحس|م حسن صبــــ حسن|22746 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسجود عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در25242|
ف حسن |سم|عيل629868 تـــج|ره |لزق|زيقعمرو |
35o628د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م|جدتـــ فتـــ سيد سل|مه
د|بــــ |سيوط|ط|رق محمد محمد تـــوفيق 643|89
تـــج|ره طنط|صل|ح محمد محمد |حمد رخ|467|62
|د|بــــ |لم |يه محمد عبــــد|لحسيبــــ محمد|5|93|8
يم|754266 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه ن| عبــــده |حمد |بــــر|
طبــــ |سيوط |ر مدحتـــ ح|مد ثــــ|بــــتـــ 878287
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كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر سلط|ن فوزى عبــــد |لحميد سلط266695
يم ع قنديل9562|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طأيتـــ أم ص|بــــر إبــــر|
د|بــــ د |ط|من|ر مصط درويش حيدر|853|6
7o||37يل تـــج|ره |لزق|زيقم|لك سعيد مصط |بــــو |لوف| 
4o5o|2تـــج|ره طنط|مصط أحمد حس محمد عبــــد |لمنعم
6295o4طبــــ بــــيطرى بــــنه|عل|ء حسي حسي |حمد محمد
48o674د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| محمود سيد عل|م ع|
7o4237|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد |حمد |بــــو |لغيط محمد

نوعيتـــ |لفيومسم|ء رجبــــ محمد عويس|54575
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| سليم سليم|ن حسن|5|769
يم |حمد |لخو 827||5 زر|عه دمنهورمحمود محمد |بــــر|
4o6|43| |د|بــــ |ل|سكندريه|منيه |لسيد |م|م |لشلق
67539oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمنه | محمود |حمد محمد عوض

وز حسن محمد حسن8685| د|بــــ ع شمس|ف
د محمود698977 تـــج|ره |لمنصورهمحمد جم|ل مج|
طبــــ حلو|نعبــــد |لرحمن محروس ع جعفر|75|54
9|o57| طبــــ سوه|جمصط ح|تـــم ع عبــــد|للطيف
ف فتـــح | عبــــد |لحميد482873 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن |
9oo652 ى جلوعه علوم سوه|جم|رين| فه بــــ

علوم حلو|نحمد محمد محمود عبــــده|53|44
تـــج|ره ع شمسكريم عص|م عبــــد |لوه|بــــ محمد63834|
ف محمد عبــــد|له|دى5477|2 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــبــــسنتـــ |

تـــربــــيتـــ حلو|نيه محمد قر عبــــد |لعليم|722|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم محمود ع محمود8789|3
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د |حمد حسن ع حسن 475842
4954o6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمصط مر|جع |لد| عبــــد |لعزيز
4243o9طبــــ |ل|سكندريهأحمد ه| |حمد سعد ونس
6o43o8| |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|يه|بــــ عم|د |حمد |لعر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نف|طمه ي| |حمد |لسيد محمد845727
9o228| حقوق سوه|جخ|لد محمد خلف عمر
2427o9حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن رمض|ن محمود محمد |بــــر
6o4272يم ندستـــ |لمنصورهمه|بــــ مصط بــــدر عبــــد|لرحمن |بــــر|
يم |حمد767|4| تـــج|ره ع شمسعبــــد | |حمد |بــــر|

58|o3تـــربــــيتـــ بــــ سويفعمر محمد عمر |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد عبــــد |لق|در حس حس 525653
يم علم |لدين|8|2685 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومس|مه عم|د |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد فتـــ يوسف نجم |حمد2932|2
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |مريم محمود |حمد غندور|لسيد699466
26232oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود عبــــد|لملك أم حسن
78o|82|يم محمد محسن يم عو |بــــر| طبــــ ع شمسبــــر|
228o25ين عل|ء |لسيد طنط|وى ره|ش د|بــــ |لق|

Page 5365 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

2|66o7 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد س|مح عبــــد| عبــــد|لبــــ
48o47رهمحمود |حمد عبــــد |لحميد شعل|ن طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه مصط س|لم مرزوق|6|578

675o|oيم |لجد|وى تـــج|ره |لمنصورهبــــ|سل |حمد |بــــر|
علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن رجبــــ عبــــد|لو|رثــــ بــــر|م526943
48o672 |د|بــــ |سيوط|د | ن| |حمد عر

ره|نرم جم|ل عبــــد|لسل|م |بــــو|لعل| 29999 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــرو|ن |حمد عوض عبــــد | |لكردى756556
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |لسيد عبــــد | د|ود س|لم|2287|6
يم عز|م4|7645 يم محمود |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدع |بــــر|
4|25o8ش|م |لسيد عبــــد |لمجيد شند |د|بــــ طنط|محمد 
5o7987ش|م حسن محمد |لريس تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره 
885o58 تـــج|ره |سيوطس|ره عزتـــ عبــــد|لحكيم |حمد
762o98| يم يوسف |لمر كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد |لسيد |بــــر|
صيدلتـــ |سيوط|ء رجبــــ فه |سم|عيل|847656
6o3362د|بــــ |لمنصوره|محمود أنور |نور |لعبــــد
ه57|696 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لعظيم محمد عج م |لع| 
تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم ع|دل ج|د رمض|ن ج|د475765
63443o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لسيد |حمد خليفه
77o937نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لجو
تـــج|ره بــــنه|سل|م |حمد محمد عبــــد |للطيف ل|ش 446442
26o774د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير خ|لد حمد|ن محروس
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد فرج عبــــد|لفتـــ|ح |لمحل|وى|465743 معهد ع| 
6o3834 تـــج|ره طنط| |ء محمد محمد |بــــو|لفضل |لص
كليتـــ حقوق |لم |رؤيه شعبــــ|ن محمد محمد823542
9|92oo ش|م ع ه|شم كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحس 
حقوق |لزق|زيقمروه ع |حمد |لسيد|67|63
42723o حقوق |ل|سكندريهحس|م |لدين محمود عبــــد |لسل|م محمد
ره|محمد عص|م فتـــ س|لم339|3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يف سعد قطبــــ س|لم4697| ر  رهبــــ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يمحمد مه|بــــ محمود عبــــد|لع|ل223379 أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
32336oندستـــ ع شمسنور |لدين سم محمد |حمد
4|o763| ثــــ|ر د |ط|منيه فوزى عبــــد |لحميد محمد محمد
صيدله ع شمسيم مصط |حمد عبــــد | ربــــيع4|95|2
4o65o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندى عم|د محمد |حمد |لنوبــــي
77o9o6تـــمريض |لزق|زيق من|ر محمد عبــــد |لحميد محمد |حمد

|9o4|صيدله بــــ سويف |ر محمد عبــــد | محمد
4|o5o2ف طه |حمد عيد حقوق طنط|طه |
يم962||6 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نرم سعيد عبــــد |لع|ل |بــــر|
756o62يم صبــــ|ح ر|ء |لسيد |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ز
يم856472 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ف|دي جرجس فرج |بــــر|
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4496o|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |حمد ري|ض |لمن معهد ع| 
262o69|ف محمد عبــــد | مسعود تـــمريض بــــنه|حمد |
6o8759تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ء ع|مر |لسعيد ن
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| |حمد محمد محمد عبــــد|لع|477855
7o2|99لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رج|ء ح|مد محمد ح|مد محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد كم|ل ك|مل مر|د|75847
علوم |لزق|زيقخلود خ|لد محمد |لسيد خليل782757
د|بــــ سوه|ج|رضوه صل|ح محمد ع  897677

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|م|رك ميشيل |لقمص صليبــــ تـــوفيق كبــــيش4755| ل|
3o638رهفرح |حمد ع حسن حقوق |لق|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن محمود عبــــ|س مصط |82643
6o7648تـــج|ره طنط|آيه عبــــد| شبــــل عبــــد|لحميد |لصف
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد ي| محمد |حمد شح|تـــه4|7783
|4|o73ش|م حف ك|مل ع حقوق حلو|نعبــــد | 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ س| تـــوفيق محمد323529
تـــربــــيتـــ |لعريشحمد محمود |حمد ع |لعيسوى|766639
حقوق طنط|مصط عص|م محمد كم|ل |لدين عبــــد 492978
وف|تـــعبــــد |لرحمن ن| حس|ن ص|لح عبــــد 23446| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o4829تـــج|ره بــــ سويفثــــري| |لبــــرتـــ زخ|ري يوسف
||8o96تـــج|ره ع شمسل|ر| كرم |دو|رد نصيف
9o479| تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء محمد عبــــد|للطيف محمد
8565o8طبــــ بــــيطري |لم |عزه ربــــي سيد |سم|عيل
نوعيتـــ |شمون|ء ع محمد |لكبــــش||25742
يف|923||4 حقوق طنط|حمد شو |لمحمدى |ل
7o4284 يم عبــــد |لرحيم مصط تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |بــــر|
7o678oتـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــو ط|لبــــ ر| عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه
7o2645 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |لسعيد ف|روق |لسعيد عبــــد
4|3o48تـــربــــيتـــ طنط|من|ر ع س|لم حسن درويش
صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد مصط أحمد عبــــد |9|424
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد ك|مل ك|مل شح|تـــه488345

45|o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء فرج حسن ملي
9o2623|تـــج|ره سوه|ج حمد خلف |حمد |لسيد
حقوق د |طن ع|دل عبــــد|لرؤف عبــــد|لعزيز ع|بــــدين623456
رهي|ر| فيصل |حمد ص|لح محمد|775|2 حقوق |لق|
638oo5|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد حس|م عبــــد|لغف|ر عطيتـــ ع.
|39o|4و | |يه|بــــ ن|روز بــــخيتـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف
أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ زي|د سعيد ك|مل |حمد عثــــم|ن66356

4o78|8|ي محمد حسن |لفح حقوق طنط|عبــــد|لرحمن ي
يم محمد834999 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد محمود |بــــر|
معهد ف ص |سو|نزينبــــ حسن محمود ك|رم548|84

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |حمد صل|ح عبــــد|لحليم83736
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حقوق طنط|ع|دل عبــــد| عبــــد|لعزيز |لص| عبــــد|6|493
م محمد و|ئل |كر|م|95|6| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىد ل|ك|ديميتـــ |لم

تـــمريض ع شمس سع|د رف| محمد محمد عم|رتـــ||3434
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سندس صفوتـــ سعد شعيبــــ248992
43o65|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسل ن| محمد خميس بــــريشتـــ
88oo32  | علوم |سيوطجورج |يمن نعيم شكر
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم |حمد سل|مه سل|مه ن|فع694865
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |لسيد |حمد عبــــد |للطيف636865
يم847|2| يم ه| س|لم |بــــر| رهعل|ء |بــــر| تـــج|ره |لق|
ف حسن |لعيسوى75|763 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنوره|ن |

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء مختـــ|ر سيد عبــــد |لعظيم58966
حقوق |لزق|زيقو|ئل خ|لد |لسيد |م 8|6339
62557oتـــج|ره بــــور سعيد |ر |يمن محمد عبــــد |لسميع
6o2825|ف محمد فتـــ |لسنبــــ|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |
78|oo8يم نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حم|ده محمد |بــــر|

|6oo|رهيوسف حمدى ح|مد |حمد بــــدير ندستـــ |لق|
يم عبــــد|لنبــــى محمد زغلول75|4|4 نوعيتـــ طنط|ه|جر |بــــر|
485o36حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لع| مصط رجبــــ

د|بــــ ع شمس|سلسبــــيل محمد لم ع34565
62o893 |ف مصط |لمسلم تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طر|ند| |
6o9o44معهد ف ص طنط|عبــــد |لرحمن |س|مه حمدين أرز
2365o6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفرحتـــ محمد محمد |حمد |بــــوعبــــد|4273|5
ندستـــ ع شمسن|در رض| عد |سطف|نوس9239||
يم عطيه638239 تـــج|ره |لزق|زيقوليد محمد تـــوفيق |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدحس|م |لدين مصط محمد ه|رون696479
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمد |حمد محمد محمود523943
يم |لسعد 256|79 صيدله ع شمسمروه |لر| |بــــر|
رهحبــــيبــــه عل|ء مختـــ|ر |حمد23956| علوم |لق|
6o9783تـــج|ره طنط|ويد| عبــــد|لق|در عبــــد|لمنعم حم|م
تـــج|ره |سيوطعبــــد| ع|دل عبــــد|لمر مزروع3|2545

ندستـــ |لفيوممحمد محمد مختـــ|ر |حمد67575
يم |2|6944 علوم |لمنصورهي|سم محمد |سم|عيل |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود عبــــد|لحكيم |حمد عبــــد|لر|زق  262|34
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطندى جم|ل عبــــد|لحميد محمد حسن |339574
22|o22|يف فنون جميله فنون حلو|نيه محمود ح|مد محمود |ل

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| ع|دل سعد محمد83234
ف محمد |سم|عيل |لنكل|424563 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |
6o9865 زر|عه طنط|بــــدير أبــــو|لمجد بــــدير أبــــوع
ل|ل87|3|2 تـــج|ره ع شمسنور|ن عبــــد|لو|حد فتـــوح س|لم 
يكل328999 لسن ع شمس|محمد عبــــد|لمر عز |لدين |لسيد 
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كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــسنتـــ ه| شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح48437|
6247ooتـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود سل|متـــ محمد زبــــ|دى

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد |بــــوزيد خميس |بــــوزيد|8|55
8o7695|فنون جميله فنون |لم ||ء |حمد حسن محمد
تـــربــــيتـــ طنط|بــــ|سم |سم|عيل سل|مه سليم978||4
243|o4 رهمصط ي| سيد |م تـــج|ره |لق|
|648||| ف محمد فه د|بــــ |سيوط|يه |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو خلف محمود عبــــد |لجليل4794||
52o836 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخريم صبــــ |حمد |لشو|د
|6o29o|ندستـــ حلو|نحمد محمد |حمد محمد صبــــيح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نشيم|ء عبــــد|لق|در محمود غ|نم845326
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعبــــد |لرحمن سم محمد |لحبــــيبــــ |حمد 766893 معهد ع| 
85o267تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمود سعيد محمد |حمد
يم جنديتـــ683583 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمود حسن خليل |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقيه محمد ع |حمد حس|ن |645|78
6oo2o|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيم|ن حسن طليبــــه عبــــد |لجو|د

6349o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسخ ن| محمد عبــــد|لنبــــى
طبــــ ع شمسعبــــ عبــــد|لر|زق محمد |بــــو ز|يد348553
52o|25تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| وجيه |حمد |لسعيد محمود |لغن
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد محمد عوض9||235
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن فه |لسيد محمد سيد |6|6756
رهرضو|ن حس |حمد محمود22824| حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق س|مه عبــــد |لرحمن محمد |لسيد|778592
78o866حقوق |لمنصورهمحمد حل عبــــد |لسل|م ع |لسيد
معهد ف تـــمريض بــــنه| مريم ن| عبــــد|لفتـــ|ح محمد263694
45|o52زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمود وجيه فه ز|يد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حسن|ء محمد |حمد محمد |لسيد4|7575
2543o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم ع|شور رمض|ن ح|فظ |لمخرط
حقوق |لمنصورهنور|ن محسن |لسيد عبــــد |لخ|لق457|78
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء حمدى سعيد خليل|427836

4|78oف محمد ع تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد |
معهد ف ص بــــنه|محمد يوسف مر ج|بــــ |286994
حقوق ع شمسمرو|ن مصط عبــــد|لسميع عمر|ن6635|2
6325o8تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى ع عبــــد | |لسيد
7o7oo3| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ك|مل |لرف| |لرف| م |لع| 
64o|53صيدله |لزق|زيقمنتـــ | عبــــد |لمجيد محمد |لسيد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسعهود محسن محمد عبــــد|لغف|ر8645|3
4o2638تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعزتـــ محمد حسن عبــــد |لمطلبــــ
8467o3يم تـــربــــيتـــ |سو|نش|دي خ|لد محمد |بــــر|
253o34 |حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|دين مؤمن صل|ح |لدين عبــــد|لبــــ
ه جميل عبــــد |لنبــــى محمد|784293 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ||ء |لسيد محمد محمود |لحو|و 624357
9o3555 تـــج|ره |سيوطديفيد |مجد صبــــ ن|شد
بــــ|ش|9|633 معهد ف ص |لزق|زيقزينبــــ ع بــــند|ري حسن 
5o3234| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنور س |حمد عبــــد |لنبــــى رجبــــ عبــــد

كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمصط رجبــــ ج|بــــر محمد63977
طبــــ بــــيطري |لم |حمد جمعه محمد عبــــد|لغ |238||8
طبــــ |سيوطمصط محمد عبــــد|لل|ه محمد 879653
|د|بــــ طنط|لشيم|ء عل|ء عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در قشطه3577|6
طبــــ حلو|نرو|ن ن| |حمد يوسف رمض|ن693|27
26o865|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء س| جمعه |يوبــــ
رهعمر سعد عبــــد | محمد33387| حقوق |لق|
78o|97تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس محمد عبــــد |لستـــ|ر محمود
5|o268|صيدله |ل|سكندريهحمد |يمن محمد |سكندر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميوسف عم|د|لدين إسم|عيل ع شعبــــ56|254
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نهلتـــ |حمد حس |حمد757574
7o5658تـــج|ره |لمنصورهبــــ|سل خ|لد |حمد عوض عبــــد |لفتـــ|ح
طبــــ طنط|بــــه عبــــد|لمقتـــدر سند جبــــر قرموط27|4|6
زر|عه كفر |لشيخصف|ء محمد عبــــد| |بــــو|لقمص|ن443737

3o|8|ره|ند محمود دي|بــــ حسن د|بــــ |لق|
3||o77|تـــربــــيتـــ حلو|نمنيتـــ |حمد محمد عبــــد|لص|دق
تـــربــــيتـــ |لم |ه|جر نبــــيل |حمد عبــــد|لحكيم68||82
|54o44| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندرو سم ع|دل عز
6253o5| ش|م ك|مل ع حقوق |لزق|زيقحمد 

68o33معهد ف تـــمريض |لفيومر | رجبــــ عبــــد |لحليم ف|يد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|زينبــــ ع حسن |لفط|يرى74|755
69o|78يم |لسيد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــع|صم |لسيد |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد رف| صبــــرى |حمد 923897
69538o|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد مجدى محمد |لدمرد|ش
يم عبــــد |لحميد7|6978 يل ج |لزق|زيقنور| |حمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ره مجدى عطيه ك|مل48869 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ن| |حمد محمد |لسعدى8|7527
2798oo| تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديحل|م عبــــد|لكريم عبــــد|لبــــ|رى عبــــد
يم محمد 84||88 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطروضه حمدى |بــــر|
2|884o|يم شمخ بــــكر ندستـــ حلو|نحمد محمد |بــــر|
44232oره|محمود محفوظ محمد عبــــد |لفتـــ|ح ضبــــعون عل|م |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمصط محمد عبــــد|لبــــديع حد|د محمد334625
يف محمد صل|ح |لدين محمد6|247| تـــج|ره ع شمسم|زن 
69774oيم حم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن |حمد عبــــد |لكريم |بــــر|

272o3رهندى عزتـــ سيد |حمد حقوق |لق|
لس خ|لد سم ك|مل242643 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــك
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد جم|ل |حمد مهر|ن عبــــد |لغ 477276
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6o9|94يم شح كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |س|مه |لف|تـــح |بــــر|
3o|48كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنج|ح عمر ن مر|د مهدى كعيش

د|ر |لعلوم |لفيومندى محمد محمود حسن349269
رهط|رق |حمد رشدى محمد28298 حقوق |لق|

2426o5|يم زكري| عطيه رهم |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
68o648|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم| |لمهدى |حمد ع ع |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ ع محمد ع |لنج|ر2|4989
84584o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد رمض|ن محمود عبــــ|س
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حمد خ|لد سعد محمد شح|تـــه|2||436
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمد محمود عر|بــــى غ|نم8|4479
83387oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|ول|ء محمود عزبــــ بــــسط|وي
تـــج|ره طنط|منتـــ | مجدى عبــــد|لرحيم محمد|لصو 9|24|3
862|5o كليتـــ |لطبــــ بــــقن|خلود محمد بــــدوي حس
ن| حس محمد حس 99|755 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم
89725o تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ محمود فو|ز مصط
ف رمض|ن فرج خليل|492997 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م |

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ع|دل محمد محمود68953
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحس عبــــد|لعزيز |لسيد حس 2779|3
7o6426د|بــــ |لمنصوره|وف|ء ربــــيع |لمتـــو محمد عطيه محفوظ
7o64o3ش|م |لسعيد |لم |وى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــح|زم |سم|عيل محمد |سم|عيل34583
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرحيق خ|لد مفتـــ|ح عبــــد|لع|948|27

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد شعبــــ|ن حسن رزق|62424 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــج|ره |لمنصورهعمر د|ود مصط مصط د|ود696563
يم محمد699643 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ شه|بــــ محمد |بــــر|
يم محمد||82|48 تـــج|ره |ل|سكندريهس|متـــ فخري عمر |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء عصمتـــ زينهم محمد خليل|8|267
328o99ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد فرح|تـــ عبــــد|لوه|بــــ محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد جرير سليم|ن سل|مه|757784
ر محمد فتـــ ع حسبــــو يوسف92|784 تـــج|ره |لزق|زيقم|
3|928oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|ريم|ن حس ع كرم محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|فرحه سعد محمد |لبــــهو|ر7|4346
6o5|6oرتـــ|بــــسنتـــ عبــــد |لن| ي محمد ص|لح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ محمد عبــــد|لسميع محمد338852
ر |بــــو زيد |بــــو زيد ع45|2|7 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــنور| ط|
يم عبــــد|لمقصود |حمد سعيد424629 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد |بــــر|
22|o93فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننور|ن |س|مه حسن محمود
7|6o65يم مر|د محمود عبــــد |لعزيز بــــره تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــر|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود عمر محمد عمر62459|
د|بــــ |سيوط|سحر عي مو ن|روز 3|8875
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع معوض ع |لسيدع267974
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د|بــــ ع شمس|يم|ن حس|م |لدين عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|5|3235
826o47|يم |حمد حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن محمد رمض|ن |بــــر|
626o93ى عبــــد| مسلم تـــج|ره بــــنه|محمد محمد |لحسي خ
7|52o6 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره طنط|يه|بــــ ع محمد سليم|ن|2|4||4
9o6459 |صيدلتـــ |سيوطس|ره شنوده ش|كر حن
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ فتـــوح محمد عبــــد|لوه|بــــ757|27
42947oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم | |م عطيتـــ جرجس
69o823|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحل|م |بــــوبــــكر سعد كيش|ر
طبــــ كفر |لشيخر|شد رشدي |لسيد |لبــــي |لسيد442468
صيدله حلو|نم | سعيد عبــــد|لر|زق |سكندر 885853

2o787رتـــعبــــد | عص|م فتـــ محمد علوم ري|ضتـــ |لق|
6|9o3|تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم ع|دل حمزه أحمد أبــــو عي
9o7o59 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعص|م محمد سليم|ن دردير
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــوليد محمد لبــــيبــــ عبــــد|لرحمن|85682
ور|529635 ندستـــ |لم |حمد نج|ح عبــــد |لق|در 
ندستـــ كفر |لشيخعل|ء طلعتـــ |لسعيد عبــــد|لخ|لق |بــــو|453765
علوم ع شمسمحمد ع|بــــد محمد محمد |لزي|تـــى346286
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد عل|ء جم|ل عبــــد |لغ عنبــــ8|2|62
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدن|دين سم شو بــــسط| |87524
4o4565تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |يمن مصط |لدسو ع|شور
فنون جميله فنون |لم |ه| مجدي كرم كرنليوس7346|8
85736oصيدلتـــ |سيوطكريم ع|طف رجبــــ عبــــد|لحميد
6962o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسنتـــ عص|م محمد سعد مش
4oo3|4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححمد محمد |بــــو زيد عبــــد|
د|بــــ |سيوط|وق ط|رق رف| عبــــد|لرحيم 886684
4o6|97 تـــج|ره |ل|سكندريهرضوى متـــو |لسيد عبــــده مصط
د|بــــ |ل|سكندريه|م | عم|د فتـــ شملول فرج486872
يد خ 8|3||4 يم |بــــو |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لبــــ |بــــر
2496o6رى حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن خ|لد محمد عبــــد|لرحيم |لجو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ميتـــ وجيتـــ مسعد متـــو|424|4
3477|o د|بــــ ع شمس|محمد مجدى حسن خ

يم |حمد57526 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفم عمر |بــــر|
24o852رهعبــــد|لرحمن حس فرج ع عبــــد |لمجيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

طبــــ بــــ سويفمحمد ع محمد ع56823
6o|874تـــج|ره سوه|جيوسف عبــــد |لحفيظ منصور بــــرك|تـــ محمد
ندستـــ سوه|جمحمد حمد|ن محمد خليل 895239
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد محمد ع|دل عبــــد |لستـــ|ر جعفر|49|246
ن| مرقص كم|ل زكري|675823 تـــج|ره |لمنصورهم
7|2o33علوم |لمنصورهف|طمه محمد عبــــد |لع|ل |لسيد |لتـــ
يم عجل439328 علوم كفر |لشيخ|ء خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
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لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|س|ره محمد مختـــ|ر عرفه6|524
64|55oندستـــ |لزق|زيقعمر جم|ل عبــــد |لحكيم |بــــوه|شم
د|بــــ |سو|ن|روج | حمدي |بــــوزيد محمد|83887
7o7996 بــــي ثــــ|ر د |ط|كريم محمد محمد محمد |حمد |ل
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــوق محمد سعد ع |لمر7|58|7
تـــج|ره |سيوطدير سلط|ن محمد عبــــد|لع|ل  5268|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوليد ع|دل ع فرغ 685|89
طبــــ بــــيطرى |سيوطرحمه |حمد محمود |حمد 894326
ندستـــ ع شمسنطونيوس ع|دل ر|غبــــ ن|ن|4597|3
ش|م ه|شم عبــــد |لحميد حسن 3|426| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ 
حقوق |لمنصورهعمرو عليوه محمد عبــــد|لحق783758
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد عبــــد| فر|ج829476
9o8427 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي|سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
|3o844د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود ط|رق رفعتـــ محمود محمد|
|2o939يم رهن|دين عمرو حسن ح|فظ |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم عفي |لبــــعل269726 يل ج |لزق|زيقمه|بــــ جم|ل |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــكم|ل محمد كم|ل عطيتـــ756862
4937o6| تـــج|ره دمنهورم |يمن فهيم حس|ن
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى حمد |بــــوبــــكر محمود |حمد|895428
تـــج|ره ع شمسنور|ن |حمد |لحسي |لحسي |لخريبــــى3229|2
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمود طه محمود محمد475566
45o662ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومرضوى حس |حمد حشيش
624o53ر يم ز يم |بــــر| حقوق د |طعبــــد |لرحمن |لسيد |بــــر|
علوم بــــورسعيدمريم رأفتـــ منصور |لش|ف عبــــد |لرحمن|76326
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود رفعتـــ فؤ|د محمد8|8274
8o5797 |نوعيتـــ |لم |ل |ء جم|ل ع تـــه

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|زن عبــــد |لمحسن تـــوفيق عبــــد|لمحسن855|3
8o6|o4ر ندستـــ |لم |محمود طه محمد عبــــد|لظ|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد ح|مد عوض622456
6348ooندستـــ |لفيوممحمد مجدى محمد درويش |حمد
3593o9ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صل|ح عبــــد|لحميد يوسف
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |يمن فؤ|د ع588|3|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــه|لتـــ |س|مه محمد |لسيد |بــــو|لخ 345734
|5o464|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد محمد خليفه |له|دى
8o7o76تـــج|ره بــــ سويفبــــه |لسيد محمد ر|شد محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند| ربــــيع ج|بــــر محمد72884
42248o يم عبــــد|لحميد |بــــو|لعن لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|صل|ح |حمد صل|ح عمر|ن265879
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رين| وليم عبــــد |لمل|ك س|ويرس39|28|
529o|9ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مسعد |لسيد محمد عتـــلم
247oo6|ش |لسبــــ| عثــــم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م محمد د|
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تـــج|ره بــــنه|بــــركس|م رمض|ن عبــــد|لرحمن محمد س643969
تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط زغلول عبــــد|لحميد63469
39|o7| ره|يتـــ فتـــح | حسن روي د|بــــ |لق|

تـــج|ره سوه|جعبــــد |لرحمن |حمد |لحسي محمد 898393
د|بــــ |سيوط| سم|ء حمزه |حمد عبــــد|لحميد|879553
3455o3كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |حمد |حمد حسن |بــــوع

تـــج|ره بــــ سويفوليد ع مصط شعبــــ|ن68885
34o953 د|بــــ ع شمس|محمد |حمد رزق |م|م حس|ن
تـــج|ره دمنهورنوره|ن طه محمد عبــــد |لمجيد543426
ه مصط عبــــد |لر|زق حس|ن |274945 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م
د|بــــ |لزق|زيق|محمد سم محمود عبــــد|لرحمن|32787
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل عل|ء محمد عبــــد |لسل|م||6767
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسوف|ء ن| محمد حس |لقص|ص348585
26o3o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير محمد ك|مل حسن
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|للطيف محمد عثــــم|ن |حمد836239

صيدلتـــ |لفيومس|ره خ|لد سعيد محمد66676
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد عزتـــ حن محمود مر|د|9|424

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمل مسعد محمد حس كتـــ|تـــ|497333
يم424468 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــدر |لدين |حمد |لحسي |بــــر|
895o92 معهد ف ص سوه|جم | ح|زم حليم عزيز

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عشم|وي عبــــد |لحميد محمود|3|842
77|6o3|يل ج |لزق|زيقيه عبــــد |لمحسن فؤ|د محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
26oo92تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى محمود جمعه |بــــوحلوه
8o6464حقوق بــــ سويفعل|ء جم|ل سيد محمد
8o9|36|تـــج|ره بــــ سويفلعنود محمد ص|دق حسن
84o897| لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ر| | بــــرك|تـــ رسل|ن فضل|
3487o7|إعل|م بــــ سويفف|طمتـــ عمرو محمد ح|مد محمود رخ
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد | رضو|ن محمد48||78
8753o6 لسن |لم |/ري|ضتـــ|عمرو |حمد محمود |بــــو|لخ |حمد
د|بــــ ع شمس|مريم خ|لد محمد سليم|ن عطيتـــ355399
رهرش| خ|لد محمد طلبــــه |لق| 244974 حقوق |لق|
7834|9| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد ص|بــــر عبــــد |لمجيد ع
4485o2|يم عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد |بــــر|
وف|تـــ|عمر |حمد عبــــد|لد|يم حسن محمد||9|23 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر عل|ء|لدين حل حم|د264499
ى|23628 رهمل عبــــد|لغف|ر عبــــد|لغف|ر ع |لع صيدله |لق|

د|بــــ |لفيوم|ن خ|لد |حمد جوده75662
حقوق طنط|محمد |حمد محمد جمي492429
883o85 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحزينبــــ حس عبــــد|لسل|م مر|د
يم محمد679783 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |سل|م محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقسم|ء محمد عرفه |حمد|7|6369
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رى|6|4|43 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححمد |لسعيد ك|مل |لسيد |لجو
يم حم|د ه|شم238898 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه |بــــر|
33644oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــ محمد عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز
8o|259معهد ف تـــمريض |لم | ندي وليد حس محمد
6o|475تـــج|ره طنط|محمد |نس فؤ|د |لسيد عم|ر
34o899|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد محمد |م |لسيد
بــــل 6|64|9 حقوق |سيوطويد| ي| ع 
يم عطيه444285 زر|عه كفر |لشيخحن سعد |حمد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نندرو روم| رشدي ك|مل|539|86
تـــج|ره |لمنصورهن|دين ح|تـــم عبــــد |لفتـــ|ح ع رجبــــ9|6764
8|o976طبــــ |لم |بــــي وجدي عد ثــــ|بــــتـــ

28o6|علوم حلو|ني|سم ي| مختـــ|ر |لسيد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد محمود محمود حمزتـــ سليم|ن765238

4838oرهزي|د خ|لد عبــــد |لرؤف عمرو حقوق |لق|
زر|عه مشتـــهرجرجس يوسف خليل د |ن3932|3

م جم|ل ع محمد||5534 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفد
8o6592ف صبــــره عليوه تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ي| |
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م من |لسيد حبــــيبــــ |سم|عيل|774368
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |حمد محمد |حمد |لدسو |9|6279
|4o522لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|ع |ء محمد عبــــد |لشكور حد|د
7|o276تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره رمض|ن |بــــو |لمك|رم |لسعيد
طبــــ طنط|مه| عبــــد|لعليم ن|دى عبــــد|لعليم مسعود9482|5

4o382رهرحمه |حمد محمد سيد طبــــ |سن|ن |لق|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه |حمد عبــــد |لمجيد |حمد|252|4

7o6|52ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |حمد محمد |حمد |لسيد م |لع| 
يم مدين عط|287897 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||سم|ء |بــــر|
تـــمريض |سيوط يرين تـــو|بــــ عزيز سعيد|8|8856
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيثــــ|ر |حمد عبــــد |لمنعم سليم|ن حس7|4253
ندستـــ د |طسل|م يح زكري| |لسعد| |5997|6
|6o98| زر|عه مشتـــهربــــسملتـــ |حمد دي|بــــ حسن
764o78 |نوعيتـــ بــــور سعيدموده محمد عوض محمد خف

إعل|م بــــ سويفمحمد حمد|ن حكيم شعبــــ|ن336|6
تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر شعبــــ|ن مك|وى عبــــد|للطيف58369

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء جم|ل |حمد خليل|758332
يم عبــــد |لعظيم ص653|69 د|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد |لعظيم |بــــر|
89o369 حقوق |سيوطمحمد مصط سيد فرغ
تـــج|ره |ل|سكندريهفريده |يمن يونس |سم|عيل عبــــد |لحميد447428
766|3oتـــج|ره بــــور سعيدبــــسمله و|ئل |لسيد فه |لتـــ|بــــ
|58o54|رهسم|ء محمد شمروخ تـــوفيق د|ر |لعلوم ج |لق|
4o44o7| يثــــم |حمد |بــــو |لعين تـــج|ره طنط|حمد 
6o49|6عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخشيم|ء ع محمد ر|شد عبــــد |لرحيم
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دع|ء |سم|عيل عط| | عيد485688
24oo68|د|بــــ حلو|ن|حمد خ|لد ع عبــــد | |لطويل

رهريه|م رجبــــ زكري| محمد22|39 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويسصف|ء جم|ل محمد محمد 898944
يم عبــــد|لغفور عبــــد538729 زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لغفور |بــــر|
7|o|94| علوم |لمنصورهعبــــد |لعزيز جم|ل عبــــد |لعزيز عبــــد
83o965ن| يم ع تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ |بــــو|لوف| |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|د |رتـــ مو حسن إسم|عيل عي4687|6
م محمد |حمد عبــــ|س عجور|23|265 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد
6ooo5||كليتـــ |أللسن سوه|جسل|م محمد |لسيد مرو|ن
نوعيتـــ طنط|يه عبــــد|لرسول خليل |لن|دى||423|4
784oooيم سيد |حمد محمدسيد علوم |لزق|زيقمحمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف س| عبــــد |لمجيد محمود بــــدوى|49473
77o7o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــه | مجدى جبــــر علو|ن |لديبــــ
ر ع محمد د|ود عوض6|6889 تـــج|ره |لمنصورهس|
4o8829حقوق |لمنصورهل|ميس ي| محمد ع نو|ر
2|33o4ندستـــ ع شمسيم سل|مه ذ سيد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد مجدي سعدي ع 643399
ف ذ مصل |لهل|وى262289 تـــج|ره بــــنه|وليد |
768oo2علوم |لعريشل|ء س|مح محمد عبــــد |لحميد سل|متـــ
طبــــ ع شمسسهر سيد محمد حسن39837|
9o|335 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىر|ند| خ|لد حسن ع

45|6o| ل|ل مر مكرم إعل|م بــــ سويفعهد 
5o53o|د|ر |لعلوم |لم |حمد ص|لح محمود |حمد

9o2o78 معهد ف تـــمريض سوه|ج م | غبــــري|ل بــــخيتـــ غبــــري|ل
3|3o3حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرو|ن |يمن صل|ح محمود
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررو|ن ع|دل |لسيد محمد384|3

4o6887ف |حمد س|لم سويلم ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريه|م |
7|3o59صيدله |لمنصورهزي|د عل|ء |لدين حس ح|مد د|ود
4o836||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد محمد حج|زى عبــــد|لع|ل
د|بــــ حلو|ن|يه ن| ع محمد|9|574|
64o54||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمرو محمود عبــــد |لحميد محمود حم
طبــــ |لزق|زيقبــــسنتـــ فكرى ع بــــند|رى637556
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|يدى عبــــد | محمد محمد755482

ره|ين|س عبــــد | محمد محمود|47452 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ بــــنه|غ|دتـــ عبــــد|لحميد شعبــــ|ن شعبــــ|ن24|332
6o4973ش|م كم|ل محمد |لبــــر علوم ج|معتـــ د |طمنتـــ | 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقجل|ل ع محمد ع779938
77639oيم يم عبــــده |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل |بــــر|
63o294|لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد سعد طلبــــه عبــــد |لغ عر|م
يم محمد637656 نوعيتـــ |لزق|زيقنرم  |ء |لدين |بــــر|
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6846o7د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لكريم عبــــد |لكريم ح|فظ محمد
878oo8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  يه عبــــد|لسل|م سعد عبــــد|
8|o999نوعيتـــ |لم |شيم|ء رفعتـــ |حمد سليم|ن
4|o53o|د|بــــ طنط|حمد عم|د ع عبــــ|س|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | محمد عبــــد | تـــوفيق29537
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |لس|د|تـــ عبــــد|لرحمن محمد46|328
7o|o8| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقي|سم مسعد عبــــد |لرحمن |لمغ|ورى
علوم حلو|نمريم |س|مه عبــــد |لبــــ|ري |حمد49379|
83|o56تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدع|ء محمود عبــــد|لعزيز جبــــريل
85885o معهد ف ص بــــ سويفدير ع حسن ع

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفوليد مصط محمد عبــــد |لعزيز27|55
2o669رهمحمد عبــــد |لق|در محمد ع تـــج|ره |لق|
28o|||ره|يتـــ |بــــوزيد عوض |بــــوزيد د|بــــ |لق|

كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــف|طمه سعيد تـــوفيق عبــــد |لق|در22|63|
26o263تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسم|ء |لسيد عبــــد|لكريم |حمد كشك
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس|م خليفه محمود خليفه827953
حقوق |لزق|زيقسلوى حس|ن محمد عبــــد|756335

2o43|| ره|حمد محمد |حمد عبــــد | د|بــــ |لق|
9o3562 علوم ري|ضتـــ سوه|جع |ء فتـــ |حمد |م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخسل محمد |حمد محمد |بــــو حليمه5266|4
رتـــ محمد محمود مصط |لبــــكرى978|2| تـــمريض |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد سيد سيد زيد|ن853927

338|oرهشيم|ء محمد شعبــــ|ن عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد حس |حمد حس|ن |243963
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر خ|لد محمد عبــــد|لغ |لغن|م72|446
صيدلتـــ |لم |م| ع|مر من|ع خليل|857222
رهي|سم خ|لد خلف | محمد238387 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسرجبــــ ع رجبــــ عبــــد|لرحمن|2|324
ديه ص|لح |88669 د|بــــ |سيوط|عل| ثــــ|بــــتـــ 
4o5|64حقوق |ل|سكندريهمهند ع|دل حسن كتـــ|نه حسن
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود محمد عبــــد | عبــــد |لق|در59347|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيه ع|دل رمض|ن جوده|775895
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلسيد محمود متـــو عز|زي|647543
352o68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشهد جم|ل عبــــد|للطيف دسو

|933oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممهند |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لحميد
|5o727| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |بــــو بــــكر |حمد مصط
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو ط|رق محمد |لجندى528893
47582oحقوق طنط|يوسف  |س|مه |سم|عيل محمد |سم
صيدله ع شمسف|طمه فوزي فوزي عبــــد |لرحيم42746|
معهد ف ص |ل|سكندريهتـــسنيم عبــــده محمد عبــــده فتـــيحه4363|5
ر26378| | محمود محمد |لط| ندستـــ ع شمسي
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ندستـــ |ل|سكندريهوسيم رفيق عبــــده خورى475378
74|o9 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل ع سعد ع

434o24كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره مجدى محمد ك|مل |بــــو|لفتـــوح
6o734|رهدع|ء ن |لدين أحمد سنبــــل د|ر |لعلوم ج |لق|
ه487594 د|بــــ |ل|سكندريه|طه |لسيد عبــــد |لبــــ| مر م
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم محسن خليل ع269345
تـــج|ره |لزق|زيقرن| |بــــومسلم محمد حس|ن عطيه629587
45372o| ر عي ع عي تـــج|ره كفر |لشيخحمد م|
34o357تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ص|بــــر حس حبــــيبــــ عثــــم|ن
6o7393|نوعيتـــ طنط||ء نبــــيل عطيه يونس
26o958|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه |يمن محمود خليل
36o835كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر محمد حس محمد بــــند|رى
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعمرو جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح س|يح832339
34o585ندستـــ بــــنه|حمد م|جد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لرحمن خليفتـــ كليتـــ 
يم |لغمر|وى|65|253 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمنيه مختـــ|ر |بــــر|
يم639676 علوم |لزق|زيقشف|ء صبــــ س|لم محمد |بــــر|
يم|356424 يم عبــــد|لحميد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهنبــــيله |حمد |حمد شعبــــ|ن غر|بــــ694758
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |يمن عبــــد|لبــــ|رى |لشح|تـــ محمد|35735
يم محمد عبــــد |لمجيد يس434555 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|ء |بــــر|
حقوق |لمنصورهس|ره عبــــد |لحميد طه عبــــد |لحميد|48325
|6o946ره|عل| ع|دل مصط عبــــد |لرحمن د|بــــ |لق|
452o32ندستـــ كفر |لشيخمصط عبــــد|لرحمن ح|مد محمد فتـــي
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمه محمد  س|لم  |بــــ|ظه497753
23o3|8رهع |لسيد عبــــد|لسيد |لمتـــو |لمهدى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحسن|ء محمود عبــــد|لح|فظ رحيمه849537

ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن عز|لدين عبــــد |لحميد محمد بــــدوى42732
يم57928| ندستـــ حلو|نندى |حمد مصط |بــــر|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد محمد محرم محمد353353
||523oيم د|بــــ ع شمس|ه|يدى محمد ف|روق محمد |بــــر|
2o977زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد |لمنعم بــــدوى عبــــد |لمنعم بــــدوى

تـــج|ره ع شمسش|م محمد عبــــد |لسل|م حسن4726||
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سهيله عص|م محمد رجبــــ838669

48oo4يم عبــــد |لمجيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد رجبــــ |بــــر|
تـــ|حمد رمزى خلف | سليم|ن|254678 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
7||3o4معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد | |يمن تـــوفيق محمدين |بــــو |لعز
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم |لسيد فرح|تـــ |حمد عطيه684927
6o83o6|ء محمد ع|شور علوم |لمنصورهيم|ن ه|
5o|7o9زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد صبــــ سعد محمد
د|بــــ دمنهور|بــــسمه عبــــده محمد عبــــد |لحميد |لجد544243
تـــمريض |لزق|زيق يه |لسيد حس|ن عبــــد|لرحمن |لبــــسيو |77797
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يف مجدى محمد مسعد27259| رهزينه  تـــج|ره |لق|
ه عبــــده |لسيد ع عطيه||4432 صيدله |ل|سكندريهن
|د|بــــ |لم |ندي صل|ح |حمد عبــــد|لفضيل823896
تـــج|ره سوه|جسم|ح |يمن |لسيد |حمد |24||9
7o6522|زر|عه |لمنصورهسع|د عبــــد |لخ|لق عبــــد |لرحمن شح
49o335تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنعمه عص|م محمود حف |حمد

5874oتـــج|ره |سيوطسعد |حمد حسن سيد
48956o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمل جم|ل يوسف |حمد |حمد
يم جعفر497394 تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن مصط إبــــر|
89|o56 تـــج|ره |سيوطحسن|ء محمد ك|مل خ|لد
426oo2نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهسم|ء رش|د عبــــد |لعليم خط|بــــ بــــ|شه
45o|o7ندستـــ طنط|م|يكل حمدى لبــــيبــــ |سحق جرجس
ف عيد مصط |لصن|ديدى|3|452 ندستـــ كفر |لشيخمحمد |
يم جمعه |م|م|24324 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف |ده |بــــر|
ه عيد محمد عبــــد |لحميد جنيدي|9368|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
6o|29oموم تـــج|ره طنط|فطيمتـــ عبــــد |لمنعم |بــــو|لعن عبــــده ز

ره|ف|طمه شندي مصط خليل سليم|ن|3726 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| عنتـــر |لسيد س|لم339736
43o|2oيبــــه تـــج|ره طنط|مريم محمد محمود و
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل يح حسن عبــــد|لمنعم329477
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىدين| محمد فوزي محمد865489
493oo| حقوق |ل|سكندريهحم|دتـــ |حمد عبــــد |لجو|د رجبــــ |لعري
ندستـــ ع شمسع محمد م|مون محمد |لع|د 2743|2
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد حسن أحمد ريح|ن389|75
23|9o|ى عل|م ندستـــ |سيوطع خ|لد خض
وف|تـــ|يوسف عبــــد|لرحمن مصط مصط ش689|22 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o8298تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لحميد ع عوض |لسيد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه سعد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لنبــــى874|68
د|بــــ د |ط|عبــــد | خ|لد خليفتـــ دويد|ر3|72|4
د|بــــ |لمنصوره|يوسف شعبــــ|ن س| محمود |لمشد697229
64o65||صيدله |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لغف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه |يمن كم|ل محمد رشو|ن|6888|5
763o84ن| محمد عطيه عبــــد | |لبــــغد|دى كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم
صيدله طنط|حمد خ|لد شح|تـــه |حمد|||3324
49o283د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره ع عبــــد |لمتـــع|ل عبــــد |لبــــ|سط محمد
||777oلسن ع شمس|ف|طيم| |م ع عبــــد |لحليم
يف محمود عبــــد |لعليم62942| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنوره|ن 
82o37|معهد ف تـــمريض |لم | منتـــ جم|ل شعبــــ|ن عبــــد|لحفيظ
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــه|نم فريد عبــــد ربــــه محمد |لر| سويد3962|6
ه مصط عبــــد |لع|ل محمد لحيسه|49587 حقوق |ل|سكندريهأم

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر مبــــروك ع عبــــد |لو|حد43874
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علوم ري|ضتـــ |سو|نندى ص|بــــر محمد حم|م محمد ع ||44552
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعل| مجدى عبــــد |لرحمن محمد|75367
4oo584يم ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحيم |لتـــو كم|ل |بــــر|
8o3663د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ن|ن عم|د من ص|دق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |كرم محمد |لحديدى رجبــــ526968
ندستـــ قن|بــــ|ف مل|ك شو شفيق7|8249
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيمن نص عطوه محمدعزبــــ|296|62
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحس|م محمد طلعتـــ محمود629489
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ل ص|بــــر |حمد حس|ن 643292
معهد ف ص |سيوط س|مه محمد |حمد محمد|56||88
84788oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــ محمود |حمد طه
698o9oش|م فتـــ |حمد سنه نده  صيدله |لزق|زيقش|
2277o7رهحن|ن عل|ء محمد محمد |بــــويوسف حقوق |لق|
4o2352| ف محمد مصيل تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن |
77o842 يم دسو نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر محمد ك|مل |بــــر|
صيدله |لمنصورهف طلعتـــ عبــــد |لحميد حسن عبــــد |لو698493
7o|87o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لعليم محمد |لسعيد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء محمد |لليثــــي محمود عل|م|832453

ل|ل ربــــيع عبــــد|لعزيز86298 ف ومس|حه |لمطريتـــمحمود  ك.تـــ. ف رى و
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمود محمد معوض|89|2|2
4o272علوم حلو|ني عل|ء ي عبــــد|لخ|لق

رهيم|ن حس حسن |لسيد |لعزبــــ|938||6 صيدله |لق|
يم|45885 رهسم|ء حس |نور |بــــر| زر|عه |لق|

يم |لدسو محمد 645||6 يم رض| |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
5|o468طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو
3698ooوف|تـــ|محمد مجدي نو|ر عبــــد|لحليم ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |لزق|زيق|ندى عل|ء محمد محمد778872
8o94|5|ف |بــــو|لليل عبــــد صيدلتـــ |لم |روفيد| |
|38o23تـــج|ره ع شمسحمد بــــه|ء |لدين عبــــد |لص|دق |حمد حيدر
يم762747 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد فتـــ حسن |بــــو |لفضل |بــــر|
7||3o7ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لملك |يمن محمد حج|ج حج|ج س
تـــمريض سوه|ج  س|مه ع|دل رفله عبــــد|لمل|ك|898676
755|6oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|بــــسنتـــ رمض|ن |حمد محمد
5o39o3يم طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |حمد |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صل|ح ع عبــــد |لرحمن طلبــــه778548
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد حس عبــــد|لحميد عبــــد|636|82
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسحمد محمد فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح|8735|2
632o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوف|ء محمود عبــــد | محمود عمرو
4|53oo يم |بــــو يم |بــــو |لمك|رم |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
معهد ف ص |سو|نمريم صفوتـــ  |د حكيم867|84
8oo|29فنون جميله فنون |لم |ه|له |يمن حس محمد
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كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود محمد |لسيد عبــــده ج|د634566
64|96o|يم ع|مر يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى رض| |حمد يوسف65478|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عل|ء محمد خ|لد2586|3
وف|تـــمحمد فتـــ تـــوفيق عبــــد|لعزيز|3|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد مدحتـــ ح|فظ صديق بــــكر||47529
يد بــــدريتـــ2244|4 نوعيتـــ طنط|محمد عبــــ|س |بــــو|ل

يم محمد33728 ره|مه| جمعه عبــــد |لرؤف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
63|o3|تـــج|ره |لزق|زيقصف| بــــرك|تـــ محمد ع
7o46|3يم |لسيد غريبــــ عبــــد |لمعبــــود ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقلسيد |بــــر|
45o536يم |بــــو |لعن خميس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
يم عطيه عبــــد| محمد626447 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنتـــ | |بــــر|
6|o928ى تـــمريض طنط| محمود عبــــد|لعزيز |لش|ف |لبــــح
زر|عه |لم |ين|س سعد عبــــد|لعظيم ع |66|2|8
6|o7|6 طبــــ طنط| محمد محمد عبــــد |لغف|ر حن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىيوسف عطيه محمود محمد464|84
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسم خ|لد عبــــد|لغ محمد ق|سم226976
يم محمد692763 يم س|لم د معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ن|دين محمود د
92|24o  تـــج|ره سوه|جمصط محمد م |لدين |حمد
7o2232د|بــــ |لزق|زيق|يم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لسيد
8o92|9ندستـــ |لم |محمد ربــــيع ج|د عثــــم|ن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــسمتـــ عزتـــ مختـــ|ر |لدمرد|ش774842
تـــج|ره دمنهوري|ر| |يه|بــــ عبــــد |لمنعم ص|لح6752|5
ف محمود |سم|عيل ن|موس9325|5 زر|عه دمنهورحن|ن |

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|خديجه محمد ه|شم عبــــد |لفتـــ|ح66622
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنور| فتـــ عبــــد |للطيف محمد823|5

9o9948 كليتـــ |أللسن سوه|جه|له مجدى رمض|ن محمد
42|o86| تـــ ج|د| مو ج|د| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
5o|639طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنتـــ | ع|دل محمد |لسيد |لشح|تـــ
تـــمريض  حلو|نندى طه محمد |لسعيد مندور3|3226
9|o634|طبــــ حلو|ن يه |لسيد محمد عبــــد|لع|ل
24847oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه ع صبــــ عل|م |لش|ذ
4o4227تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د م|جد محمد محمود ع|مر
8o798oرتـــ|ن|ء ه|شم محمد |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |سيوطبــــه قنديل محمد سليم|ن  877288
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود نجيمه47|2|4
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريه|م منصور محمد |لتـــه| حسن 77|267
5|7o5|لسن ع شمس|منه عبــــد|له|دي كم|ل مصوره
ر فتـــ محمد مبــــروك778884 د|بــــ |لزق|زيق|بــــه م|
تـــج|ره ع شمسمونيك| |سحق مر|د عبــــده2227|3
6o2||4يف |حمد |لمن |لس|كتـــ ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء 
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69984oري|ض |طف|ل |لمنصورهوف|ء عبــــد |لعليم حسن محمد
صيدله |لمنصورهخلود رض| محمد عز |لدين محمد |ل|697992
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم رض| عبــــد |لحميد عبــــد |لغ 47|684
يم |لش|ف 442346 تـــمريض كفر |لشيخي| |لش|ف |بــــر|
22o575|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء خ|لد محمد عبــــد|لحليم
تـــج|ره بــــنه|حمد حس |لسيد محمد |بــــو مندور|629778
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشد | |حمد حسن ع 767679
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعم|د ع|دل عوض ثــــ|بــــتـــ54725|
تـــج|ره ع شمسمحمود صل|ح محمد عبــــد| رزق344547
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ء |حمد رمض|ن حسن |لبــــسيو عويضه7|9|62
79o898|خدمه |جتـــم|عيه |سو|نرو|ن عبــــد |لو|حد محمد مصط ج
4226o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع |لدين محمد ع ن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم ع|يد536|43

يم |بــــوش|دي34523 رتـــ|رن| محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|3845o|ن| يم ع كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| بــــدوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط ستـــر عز د| |ل متـــى|57|885
4o5378د|بــــ |ل|سكندريه|جيل|ن حل رمض|ن حل |بــــو |لسعود
354o83 د|بــــ ع شمس|رحمتـــ حمدي محمد بــــيو
843o4|| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن|ء صل|ح |حمد فق
22o27oحقوق ع شمسمحمود محمد عزتـــ |حمد
يم  محمد |لجرو 4|4765 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد |حمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمهند محمد عبــــد |لجو|د عبــــد|لعزيز752223
7743o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد حمدى عبــــد |لمحسن تـــه| شوم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ن |ميل لويس و|صف6|3586
|67|4o| ي عبــــد ره|شيم|ء حس م د|بــــ |لق|
9oo45يم عبــــد |لمجيد زعيتـــر د|بــــ بــــ سويف|سم|ء |سم|عيل |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ |حمد صل|ح |لدين |حمد غ|زي348837
6|7|o9د|بــــ د |ط| |ر محمد خ|لد |لنعن|ع
5299o7تـــ|زي|د عبــــد|لونيس عوض حميدتـــ |بــــوبــــكر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
8969|o تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنور| مصط |ل|م عمر
يم |لمتـــو عطيه684642 نوعيتـــ |لمنصورهرن| صل|ح لط |بــــر|
ره|يوسف عص|م حموده |حمد29252| د|بــــ |لق|
52o3oo|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء سعيد منصور |ل |د 
69o5o|طبــــ |لزق|زيقين|س مصط فرح|تـــ عبــــد |لسل|م ش
رتـــ |لجديدتـــ|عمر |حمد سيد |حمد سيد49324| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
7757o5تـــج|ره |لزق|زيقم | |يمن شفيق عبــــد |لسيد
د|بــــ ع شمس|بــــسملتـــ خ|لد عبــــد|لبــــ|سط طه|32643

معهد ف تـــمريض |لفيومند| ربــــيع مصط عبــــد|لبــــديع72467
|4345oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لرحمن محمد
25|o75طبــــ بــــنه|عمر عبــــد|لحميد صل|ح |لعزبــــ|وى
6o7892تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن مجدى عبــــد |لغ عثــــم|ن عوض
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ معتـــز عبــــد |لعليم محمد4|487|
273oo9آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|وق محمد طلبــــه عبــــدربــــه
طبــــ |لمنصورهشيم|ء |حمد مصط عبــــد |لق|در |لنج|67889
معهد ف ص |سو|نس|ره سعيد شعبــــ|ن عبــــد|لحميد847552
4537o7ندستـــ كفر |لشيخأحمد |لسيد محمد محمد |لدويك
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم |س|مه عفي |سم|عيل769854
893o25 حقوق |سيوطمحمود مدحتـــ ع زيد|ن

47o44تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمتـــ رجبــــ سليم|ن محمد
78o43|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره عبــــ|س |حمد حزين
حقوق بــــنه|مؤمن محمد حس |حمد حج|ج7|3327
تـــربــــيتـــ سوه|جمريم |حمد محمد |حمد 897645
رهمريم حم|دتـــ |حمد محمد ع9698|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ سعيد |بــــو |لوف| محمد عبــــد |423947
ه حسن ص|بــــر ع ||89785 معهد ف ص سوه|ج م
حقوق |ل|سكندريهع عبــــد| |لسيد خط|بــــ غ|نم487922
|25o35د|بــــ ع شمس|ن|دين |حمد حس ع
4o827|تـــج|ره طنط|عبــــد | محمود محمود جودتـــ
3|78o4 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|فتـــ محمد فتـــ فه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم محمد محمود محمد حسن76|772
يم عبــــد |لمنعم محمد |بــــر484373 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن|در |بــــر|
|5357oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسه|م جمعه حس جمعتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهعمر عبــــد |لرحمن أحمد محمد عبــــد |لرحمن525694

ه م |لدين |حمد محمد شكري|4774| رهم تـــج|ره |لق|
6224o|ه |لسعيد ع محمد |لجوجرى  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طن
757|o||صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن ع|طف |لسيد عبــــده محمد
9o325o|ندستـــ سوه|ج يه|بــــ تـــوفيق لوك|س تـــوفيق
يم |لسعيد33|9|2 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود رض| |بــــر|
836o37يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديد | محمد حس|ن |بــــر|
633o53يع محمد حج|ج حقوق |لزق|زيقشيم|ء عنتـــر |بــــو 

د|بــــ بــــ سويف|دين| مجدي نبــــيل عويس753|5
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنرم ع|طف شو صيد|75388
77o657تـــج|ره |لزق|زيقوق حس ع|مر ع يوسف
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نحسن رض| حسن |لسيد عرفه|45325 كليتـــ 
7o|23|معهد ف ص |لزق|زيقمحمود ي| محمد |لبــــ|ز |لسعيد
تـــج|ره بــــور سعيدح|زم |لتـــمي |لتـــمي ع |لبــــسيو 762256

9oo|8|رهيه حسن س|لم حسن درويش د|ر |لعلوم ج |لق|
ف يوسف فه ه|رون475386 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حس|م جم|ل ح|مد سمك3|48|6
6877o|ف ع |م دعشوش تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
3|2o8|د|بــــ بــــنه|رو|ن محمد تـــه| محمد|
|3437oتـــربــــيتـــ ع شمسدير ع|دل محمد ع
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ف عبــــد|لمعز متـــو 853652 فنون جميله فنون |لم |ريه|م |
ف ن |لدين |بــــ|زيد|792|84 |سل|م | لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمرو محمد محمد سم نو|ر493453
439o39تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد صل|ح ع عبــــد|لحميد حليمتـــ
876o37  معهد ف ص |سيوطش|دى |يمن شكرى بــــش|ى
معهد ف ص |سو|نول|ء فتـــ عبــــد|لر |بــــو|لحسن847445

563o3| د|بــــ بــــ سويف|حمد جم|ل عبــــ|س |سم|عيل ع
6o5945ف |لسيد رفعتـــ |حمد فؤ تـــج|ره طنط|عبــــد | |
85||9o| تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديديه ع محمد عبــــد|
ه محمد |لبــــسيو عبــــد|لع| |826278 نوعيتـــ قن|م
حقوق |لزق|زيقشيم|ء محمود غني محمد775927
رتـــ|نه |حمد زكري| عبــــ|س323697 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم سيد|حمد356675 ف |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| ندى |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريه|م محمد عبــــده |لعجوه257257
49o|73|حقوق |ل|سكندريهسم|ء م |لدين محمد محمد غ|زى
يم753294 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم  |ء |لدين محمود |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد سم عبــــد |لسل|م عطيه |لصعيدى47564|
3|472o ندستـــ ع شمسيوسف صل|ح سيد مصط
د|بــــ |لمنصوره|م م|جدى |لعز|زى |لبــــ|ز معوض222||7
49592oيم عبــــد | مدره د|بــــ دمنهور|منتـــ| |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|عمر عبــــد|لن| ز محمد طبــــوشتـــ57|358
نوعيتـــ |لزق|زيقعل| نبــــيل |سم|عيل ع57|634
ريدى عبــــد|لعزيز||88352 د|بــــ |سيوط| ميمه رفعتـــ 
6|o548د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ محمد عبــــده محمد
4o4275| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سم ص|لح ص|لح مو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مصط محمد |لف |329|25
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد جم|ل تـــوفيق عبــــد |لقوى459963
68|o3oتـــج|ره |لمنصورهمحمد مسعد محمد |لش|ذ شعبــــ|ن
6o7||6حقوق |لمنصوره |سم|عيل محمد سليم|ن عنبــــه
م محسن رشدى عبــــد |لعليم عبــــد |688779 تـــج|ره |لمنصورهد
427877| علوم طنط|م|ل فؤ|د ع نجيبــــ ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد ه|شم شكرى ه|شم775292
8|668oتـــج|ره بــــ سويفم|رين| م|جد |سحق بــــطرس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| ط|رق محمد عبــــد | |لسعيد |لجمل675982
34o959تـــج|ره ع شمسمحمد |يمن محمد ع بــــدوى
ف محمد سيد353473 تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |
ره|سوز|ن| |س|مه عبــــد|لسل|م |لجبــــ|223595 د|بــــ |لق|
778o53يم |لسيد علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرو|ن رض| لط |بــــر|
ه |لح|ج ع |بــــو ريشه435864 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن
34|93o|ر تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء سم جل|ل عبــــد|لظ|
تـــج|ره بــــ سويفم|ريه|ن  |د نن|ي  |د3458|8
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77464oرتـــ|رضوى تـــوفيق محمود عبــــد |لحكيم محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
446|o4تـــج|ره طنط|عمر محمد رضو|ن محمد رضو|ن

يم مهر|ن58574 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسع |ء رجبــــ |بــــر|
576o4 حقوق |لمنصورهسه|م عص|م |حمد مصط

تـــج|ره ع شمسس|متـــ رف| سويلم رف| حج|ج|342698
علوم |لمنصورهحسن محمد حسن تـــوفيق |لزي 556||7
26o228طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدى صل|ح محمد رش|د |حمد
يم مجلع فوزي بــــخيتـــ|823937 علوم ري|ضتـــ |لم |بــــر|
ل|43765 يم |لسيد |بــــو  ل| |بــــر| طبــــ |لسويسمحمد 

47||oى ش|كر كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل ط|رق خ
علوم ري|ضتـــ حلو|نسم| ع|دل ربــــيع |حمد32634|
نطش6886|4 لسن ع شمس| سعد محمود |لسيد |بــــو
84437oتـــج|ره |سيوطعمر عل|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ
يم523256 يم رزق |بــــر| تـــج|ره |سيوطإيم|ن إبــــر|
773|4oوف|تـــمحمود حس |حمد رسل|ن |لسيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
43o34oين محمد ص|دق محمد |لعربــــى كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــش
تـــج|ره ع شمسسيمون حن| وديع جرجس سل|متـــ9|3546
تـــج|ره بــــنه|عمر مدحتـــ حسن عبــــد |لمجيد  |م|268|2
بــــ74|7|6 تـــج|ره بــــور سعيده| | |حمد خليل |بــــو|لد
ف |ل|ل |ل|ل |لرف| 3775|4 تـــج|ره طنط|شه|بــــ |
4|2o72 تـــج|ره طنط|كريم محمد |لسيد مر |لش|ف
|د|بــــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ ن| سعد سنو|33644
|د|بــــ طنط| |تـــ ط|رق عبــــد |لعظيم در|ج872||6
6|o789ي ند| محمد محمد |لمس لسن ع شمس|ش|
4752o5تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمد محمود حس ص|بــــر
تـــمريض |لم | مجدي ثــــ|بــــتـــ ج|د مكسيموس4467|8

تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء عيد عبــــد | محمد73782
يم |لعجي248252 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند ن| رمض|ن |بــــر|

علوم ع شمسمصط نه|د محمود محمد824|3
معهد ف ص |ل|سكندريهأم| سعيد |لص|وى |حمد سل|م9988|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محسن ع جم|ل |لدين |لبــــن|5568||
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ع|دل محمد سعيد حسن|345466
تـــج|ره |لمنصورهد | عص|م |لدين محمد محمود |لسيد73|675
7o852oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــخ|لد |يه|بــــ فرج طه س|لم

43o86زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــريم مرو|ن م دويد|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىه|دي محمود عبــــيد |دم|4|839
صيدله ع شمسسم|ء ع ك|مل رزق|348|35
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط فه حس| |حمد|83426
432o7|تـــمريض طنط| آل|ء مصط محمد مصط رمض|ن
علوم |سو|نمروه |حمد محمد |حمد|6|863
د|بــــ |لزق|زيق|ندى صبــــ مرغ محمد783686
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علوم سوه|جمحمد سعد ع مصط 898247
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــز|د محمد فوزى عبــــد|لرحمن634|33

تـــج|ره بــــ سويفم|ر |كمل كم|ل |سح|ق64786
45o435|معهد ف ص ري|ضه طنط|كرم رشدى أنور عبــــد |لحميد ع|مر
6o299|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمروه محمد |لدسو |لجز|ر
7o652o معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره يونس محمد يونس |لعو
76o855آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل سعد |بــــو |لحمد سعد
د|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد |لبــــديع حمدى ق|سم43852|
7|o|68 د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء من محمد |حمد مصط
ف محمود |يوبــــ محمود نص 248|54 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمود أ
263854| تـــمريض بــــنه|يم|ن مصل ع مصل
ر|ء مصط محمد عبــــد |لبــــ| مصط 698824 تـــربــــيتـــ |لمنصورهلز
د|بــــ |لمنصوره|حمد نبــــيل |لسيد محمد||67777
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممنتـــ | سعيد |حمد محمد3|573|
832o56تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنه جم|ل عبــــد|لحميد محمد
يم ح|مد |ل|نص|ري |لعمري3|4765 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |بــــر|
يم زيد442956 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنه|ل حمدى محمود |بــــر|
يم مصط حسن|2526| تـــج|ره ع شمسنور |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد محمد سيد8|3365
525o97 ي يوسف ع ندستـــ |ل|سكندريهآيه خميس خ
8989oo تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــر| | محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لح|فظ
تـــج|ره دمنهورعم|د |لدين خميس محمد |لصغ 486694
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيده|جر رض| |لسيد ج|د جمعه |لدسو 5|7663
443o76|د|بــــ كفر |لشيخ|نه|ل يوسف محمود يوسف ع رمض
زر|عه دمنهورتـــيس حسن عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز4768|5
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر ع عبــــد|لر|زق ع سلط|ن287564
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحس|م من عبــــد |لعزيز عبــــد|لعزيز |9|56|4
4o65|2فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لع|ل محمد
34o497صيدله طنط|م|رين| ملك حليم بــــش|ى
35o589يم عبــــد|لحميد د|بــــ ع شمس|رن| |حمد |بــــر|
44o542تـــج|ره كفر |لشيخأسم|ء عم|د عبــــد |لستـــ|ر عبــــد|لبــــ|رى
يم طلبــــه  |بــــ|693559 ندستـــ |لمنصورهسم|ء خ|لد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحسن ع حسن ع محمد7|45|3
يم خط523438 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |للطيف محمد قمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| بــــدر عبــــد|لكريم فهيم  882426
|2o|o4ي مك تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنورين فريد محمد |لحسي |لم
439o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمؤمن ع عبــــد |لعزيز سيد شعبــــ|ن

تـــج|ره سوه|جتـــسنيم حسن محمد دسو 845396
ره|ي|ر| ي| محمد محمود5563| د|بــــ |لق|

ندستـــ طنط|محمد |لسيد محمد عبــــد |449473
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن ممدوح عبــــد|لعزيز عبــــد|226329
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد محمد حمدى محمد مش|939||5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف ه| محمد حم|د ق|سم247384
يم حسبــــ 428633 معهد ف تـــمريض طنط| حسن|ء محمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
522oo3 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن ع منصور محمد ع
|66|5oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد شعبــــ|ن رمض|ن محمود
يم عبــــد |لحميد يوسف36|446 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | ي| |بــــر|
69248o| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهخلود خ|لد عبــــد |لبــــ| عبــــد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن عبــــد |له|دى عبــــ|س عبــــد |له|دى62898
6283o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد جم|ل كس|بــــ |لسيد سعيد
|6o87o| ه عص|م عبــــد |لحميد مد قتـــص|د م حلو|ن|م
35|89oتـــج|ره ع شمسس|رتـــ |حمد محمد عبــــد|لنعيم محمد
3659ooرتـــنبــــيل مختـــ|ر رزق ميخ|ئيل علوم ري|ضتـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ل|ء عزوز محمد |م |323489
48o366م|م محمد م|م بــــدوى  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ط|رق 
782o66|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقوس|م حل عبــــد |لمنعم عر|بــــى س
يم |لسيد ع37345| تـــربــــيتـــ ع شمسعمرو |بــــر|

3o489يم رهفدوه رمض|ن محمود |بــــر| حقوق |لق|
8752o8 تـــج|ره |سيوطميه|ن حسن صبــــرى |لبــــ|بــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ ص|لح فتـــ ح|فظ عو|د مفتـــ|324959
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عل|ء عبــــد |لحليم ح|مد عيد|68872
تـــج|ره |سيوطع|طف عبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــوزيد 892968
6o39o6كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدتـــ|درس نسيم صبــــ فهيم
د|بــــ حلو|ن|رضوى سم عزتـــ ن|787|5|
6ooo65|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندرو س| يح نخلتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمصط سعيد مصط مو 836376
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــتـــس|م محمد عبــــد|لودود عبــــد|لرحمن سمك764|35
43o7|6نوعيتـــ طنط|روضه محمد عبــــد| عبــــد|لرحمن
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود محمد متـــو |لسيد324727 ل|ك|ديميتـــ |لم
يم |سكندر322245 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسوسن| |سعد |بــــر|

52o37صيدله بــــ سويفي|ر| معوض محمد معوض
6o89o3حقوق |لمنصورهف|يزه عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ
698o72لسن ع شمس|سم| صبــــرى محمد من |لمهدى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعطيتـــ محسن عطيه عبــــد|لمؤمن حم|د337834
|ج9972|8 تـــج|ره |سيوط | محمد محمود |ل
36o577ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نض محمود محمود |لسيد |لوكيل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد رزق محمود طه757396
5o4o94ره|كيفن بــــ |م بــــس| تـــوفيلس عل|م |لق|
622|o2| بــــي |لسيد نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيم حس|م |لدين |ل
4o38|o فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن| |م محمد |م
معهد ف تـــمريض |سيوط ي بــــدر حمد|ن مبــــروك  883366
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لرحمن نف|دى|243|2

Page 5387 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

48o68oيم د|بــــ دمنهور|رحمتـــ محمد ج|د | |بــــر|
7o|574يف محمد عبــــد |لغ  مو س تـــج|ره |لزق|زيقريم 
تـــج|ره بــــنه|محمد صل|ح عبــــد|لع| |لسيد872|35
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيوسف منصور وغريس نجيبــــ3|8299
5o98|5زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهع خميس ع عطيتـــ محمد
يم697982 يل ج |لزق|زيقحن|ن جم|ل مصط |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8|4oo8معهد ف ص بــــ سويفبــــيشوي ميل|د سم د| |ل
42o2|8حقوق طنط|فتـــحيه عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعزيز ضيف
|6o282ل|ل |لسيد صيدله ع شمسمحمود محمود 
3424o4|تـــ ه| عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد زر|عه ع شمسم
8|68o||  |حتـــ وفن|دق |لم |حمد محمد صقر عبــــد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لمنعم حف منصور2728|2
338|2o|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد رس مصط عبــــد|لرحمن
د|بــــ كفر |لشيخ|خلود عزتـــ محمد ع |بــــوعليوه44|452
24o768|حقوق بــــنه|حمد سيد |لسيد عل|م
ه تـــ|مر ف|روق سيد بــــدر |لدين822|78 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن

68o88علوم ري|ضتـــ |لفيومس|لمه محمد عبــــد |لسل|م محمد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيه عبــــيد محمد |حمد|825878
ش|م عبــــد |لرحيم محمود754833 ندستـــ بــــور سعيدمحمد 
يم |سم|عيل782242 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــه |لسيد |بــــر|

497o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ عبــــد |لرؤف عبــــد | ح|فظ
ره|منتـــ | رمض|ن سليم|ن ش| 6|74|| د|بــــ |لق|
5o924حقوق بــــ سويفمحمد خ|لد كم|ل حسن

د|بــــ دمنهور|حمد حسن محمود زرزوره|9|33|4
يم سيد868|5| تـــج|ره ع شمسف|ديه سيد |بــــر|
627o64|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد| صل|ح محمود حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحس |لش|ذ عيضه حف 834335
تـــج|ره ع شمسل|ء محمد ع|طف |لسعيد|829|6|
4o6|9o يم مصط د|بــــ كفر |لشيخ|دين| |س|مه |حمد |بــــر|
4o|772|د|بــــ |ل|سكندريه|حسن جم|ل عبــــد |لمجيد محمد |بــــر
معهد ف ص |لمنصورهنرم ع|دل محمد محمد |لبــــ|ز5|6982
5o649o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|سيمون يون|ن حن| و|صف خليل
779422| ه كم|ل محمد عبــــد|لعزيز بــــيو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م
يم||3552 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسل حسن مو| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|سم محمد مسلم عيد757852
لس ر|فتـــ شفيق يوسف 6246|9 علوم |سيوطك
رهن|ديتـــ محمد محمد عزتـــ325875 تـــج|ره |لق|
2368o6ندستـــ ع شمسحبــــيبــــه عص|م محمد |لسيد محمد فرج
8|999oر يوسف تـــج|ره بــــ سويفيوستـــ | |يمن م|
76o328ندستـــ |لسويسبــــيشوى ميل|د ج|د مو
3|479o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد ع|دل حسن ع
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4727oرتـــ|زينبــــ ر|فتـــ محمد محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o3828 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د عمرو |لسعيد سليم|ن محمد |لد|
تـــج|ره بــــنه||ء محمد عبــــد|لحميد محمد|578|33
23||o6ر خ|لد محمد شعبــــ|ن رهط| تـــج|ره |لق|

46o2|ره|دى ع|دل عبــــد |لجيد عبــــد |لق|در د|بــــ |لق|
845o68تـــربــــيتـــ |سو|نه|جر رمض|ن |حمد حس|ن
يم5|6396 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق أمنيه حسن محمد ع |بــــر|

722o5تـــمريض |لفيوم ي|سم رمض|ن محمود تـــوفيق
2|964oيم حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ج عص|م سيد |بــــر|
ف عبــــد |لعزيز عليوتـــ775283 وف|تـــمحمد | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
49o694ر فكرى عبــــد |لعزيز |لنج|ر وز م| نوعيتـــ |ل|سكندريهف
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء عص|م عبــــد|لنبــــى ع |لطنط|وى264243
52725o|علوم ري|ضتـــ دمنهورل|ء رفعتـــ |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
6o8872معهد ف تـــمريض طنط| نور| حس|ن ع عبــــ|س عبــــد|لمجيد
حقوق حلو|نمحمد عبــــد |لحميد محمد تـــوفيق عبــــد |||54|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع عل|ء |لسيد شكر2235|4
883o78 تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ خلف عو محمد
يم عبــــد|لحميد752259 حقوق |لزق|زيقه| | ر|فتـــ متـــو |بــــر|
ن| ميل|د مفيد محروص8639|| ره|م د|بــــ |لق|
|د|بــــ |لم |حمزه ع محمد عبــــد|لرحمن822623
8339o5|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء عبــــد|لبــــ|سط بــــش حمد|ن
طبــــ طنط|س|ره فوزى عبــــد |لحميد ع حربــــى9389|5
4o6274|ن| رجبــــ محمد محمد مصط |بــــر تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
لس رفلتـــ رفعتـــ ف|يق3|62|| تـــج|ره بــــنه|ك
معهد ف ص |سو|نرند| جم|ل |حمد ع 5|4|84
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء فتـــ عبــــد|لجيد يونس|263562

رهندى ع|دل محمد |حمد967|2 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حبــــيبــــه فتـــ عبــــد|لمع |حمد محمد223573
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقيه ع|طف فه عبــــد|لجو|د|25|628
43o796|معهد ف ص طنط|ن عل|ء محمد عبــــد|لسل|م
4o4768|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد حسن حسن |لغلبــــ|ن
|564o4رهيف |حمد عبــــد |لحليم ح|مد حقوق |لق|

7o|63| علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد نش|تـــ عبــــد |لحفيظ ع
يم عمر|3|376 يم عمر |بــــر| رهبــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دى عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمقصود عبــــد 227||4
تـــج|ره ع شمسدين| محمد عبــــد |لصمد عبــــد |45|32|

6o|23تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن ر| |حمد عويس
ره248||6 ف عوض |بــــوز تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عل|ء |لدين |
رى2|7||6 زر|عه طنط|حمد وحيد عبــــد|لر|زق عبــــد |لقوى |لجو
4|4o|oر |حمد |بــــو |لنور ن| م| |د|بــــ طنط|م

معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع سيد حسن||557
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2793o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمر|دى عطيه عبــــد|لغ محرم
د|بــــ ع شمس|حوريتـــ ح|مد |لسيد حسن358427
9o2424|ر عط| محمد صيدلتـــ |سيوط حمد م|

ه محمد قر عبــــد |لعزيز|49427 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
تـــج|ره ع شمسوجدى وديد وديع عوض |34825|
69o558ندستـــ |لمنصورهن|در رض| |لمن غ|زي
26|o||يل ج |لزق|زيقمروه ط|رق عبــــد|لرحمن |لبــــكل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|تـــسنيم سعد محمود |حمد63445|
267o28 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر مجدى محمد عفي حس
78o557طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد فه |لسيد ه|شم |لسيد
9o44|2 تـــربــــيتـــ سوه|جخ|لد حم|ده محمد محمود
4o976|يم ع رميح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سميه ع |بــــر|
677|5o| |تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد |لسيد مصيل |لعر
يم عثــــم|ن7994|| ف محمد |بــــر| تـــج|ره |سيوطم|ي| |
35o823كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| نبــــيل سيد عبــــد|لحليم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لع محمد عبــــد|لع محمدين 923423
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عو|طف و|ئل عبــــد|لعليم آبــــو |لسعود266933
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمود ع ع مط|وع486985
85||3o حقوق |سيوطمحمد ن عبــــد| سنو
48595oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزينبــــ ع حسن ع
277937| نوعيتـــ موسيقيه |شمون|ء ع|دل عبــــد|لو|حد غريبــــ ن

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد محسن ن|دى ص|لح|83427
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ك|مل عبــــد|له|دي عوده22|23

63|o2oف محمد معروف عبــــد|لمنعم د|بــــ |لزق|زيق|سلو|ن |
6o9965حقوق |لمنصورهمحمد مسعد |لسعيد ح|مد
48825oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط ط|رق حن محمود جعد|ر
767353| تـــربــــيتـــ |لعريشبــــر|ر محمود |نور عو|د ج|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ه|جر ع|دل محمد |م|م58655
4|o459ره|محمد سم عبــــد |لحميد حسن |لسيد ثــــ|ر |لق|
رى246|68 معهد ف ص |لمنصورهعمرو محمد عبــــد |لح|فظ مصط |لجو
د|بــــ حلو|ن|مهند رأفتـــ |حمد عبــــد |للطيف|5637|
7o35o7د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن بــــدر عبــــد | عبــــد |لعظيم |لر
|لسن |لم |ر| | محمود فتـــ ك|مل8873|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيه صل|ح |لدين محمود مصط |6987|6
438o22علوم ج|معتـــ د |طندى |حمد محمد عبــــد |لرحمن عبــــيد
6866o9 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | عل|ء|لدين عبــــد |لعزيزمحمد

443o8يم سيد ره|ش|م محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
64oo36|علوم |لزق|زيقيه محمد سم ع يوسف
9o8264 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رل ن| شو ر|غبــــ
طبــــ |سن|ن طنط|ف|يزتـــ رض| عبــــد|لموجود عبــــد|لقوى 428594
يم محمد |لجندي267766 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|
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43o5oل|ل يم  لسن ع شمس|شيم|ء محمد |بــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد ر|فتـــ طه ع |ل|بــــطح|528546
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد قطبــــ طه خليل|8||265
7o9o76|يم محمد يوسف |لحد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحن|ن |بــــر|
69889oد|بــــ |لمنصوره|سعد ثــــروتـــ محمد |لمتـــو

2o97oرهعبــــد | |س|متـــ درويش مر تـــج|ره |لق|
رهرو|ن ح|مد ص|بــــر ح|مد5255|| حقوق |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهحس|م |لدين كم|ل مغ|ورى محمد|3336|
تـــربــــيتـــ سوه|جن طلعتـــ عبــــد|لحليم سليم|ن  896824
حقوق طنط|تـــ عل|ء |لدين عبــــد |لرءوف عبــــد |لوه3884|6
48|33o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد رجبــــ |حمد محمد زع
تـــج|ره |ل|سكندريهش|دي |يه|بــــ يوسف عبــــد |لحميد يوسف475887
د|بــــ دمنهور|يه طلعتـــ محمد س|لم ر|شد|89|499

2o37|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف محمود ح|مد محمد
9o49|3  حه وفن|دق |ل|قمن|ر ممدوح رشدى مح|ربــــ| 
34|5oo|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ي| ع|دل عبــــد|لحميد
تـــمريض بــــنه|ع عبــــد|له|دى ع عبــــد|لر|زق332535
7633o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي|سم محمد خليل خليل |ل|شقر

845o|تـــمريض  بــــ سويفمحمد جمعه شعبــــ|ن |حمد
6772o5تـــج|ره |لمنصورهط|رق ع|دل محمد |حمد |لعدل
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء عبــــده |سم|عيل عبــــد |للطيف628635
تـــمريض ع شمس حمد حس|ن عبــــد|لعليم محمود||||334
ه5836|4 يم يوسف أبــــو خ د|بــــ كفر |لشيخ|سل س| |بــــر|
ف |حمد محمود ع28362| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|زن |
22265oفنون جميله فنون حلو|نمريم عمر|ن س|لم فرج عمر|ن
يم|232432 ره|منيه |س|مه محمد ح|مد |بــــر| د|بــــ |لق|
84952|| ه ع |حمد عبــــد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم
حقوق |ل|سكندريه |ده عم|د محمد بــــقوش6685|4

طبــــ بــــ سويفسل|م حس عبــــد |لعزيز محمد||5645
4o8244يم  |م تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرشيد سعيد قطبــــ |بــــر|
8225o8| تـــج|ره |سيوطيه ن| محمد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء يوسف حسن محمد|826723
6|98o4|ف محمد و|صف حبــــيبــــ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسل|م |

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د محمد ر|شد مفتـــ|ح6646|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــأيتـــ ح|مد |م رضو|ن|25||4
|65o5|تـــج|ره بــــنه|ه|جر طلعتـــ محمد محمود
يل ج |لزق|زيقسع|د مجدى محمد غني |لجندى772544 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

يم8|524 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسل |يمن محمود |بــــر|
تـــج|ره |سيوطحس|م حسن بــــهنس|وى ك|مل88|824
354o8|| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدين| عبــــد|لمنعم عبــــد|لمع محمد
4233o8علوم |ل|سكندريه محمد عبــــد |لع| متـــو
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طبــــ كفر |لشيخ|ء |ستـــفتـــ|ح عبــــد|لسل|م محمد طويط582|44
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم وحيد محمد عبــــد|لنبــــى356337
88o||||صيدلتـــ |سيوط  يري ه|بــــيل تـــوفيق بــــطرس
ف حسن |حمد خليل757259 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |
2|7oooيع ح|فظ لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|جنه محمود |بــــو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور|ن حسن مصط عبــــد |لحكيم ر||7|39|
26oo6oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــنبــــ|ل عص|م محمد |سم|عيل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|نه|د محمود فوزى محمود عل|م47|764
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقآيه محمود |لسيد محمد عطيه639638

د|بــــ ع شمس|مسه خ|لد مصط عزبــــ25366
لسن ع شمس|يه محمد |حمد ممدوح|543|2|
حقوق حلو|نحسن عبــــد|لرحمن حسن عبــــد |لرحمن 223289

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م|رى ع|دل ذكرى جندى58598
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود |حمد محمد محمد طه362845
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم كلثــــوم ع|طف |لسيد عبــــد|لرحمن|995|64
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسن|ء محمد أبــــو|لعين محمد499735

|9o7oوف|تـــيف مدحتـــ م |لدين ع ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
82|o7|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |غ|ده رمض|ن عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم|
يف2865|8 ف زغلول  طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــه |
5|48o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورخلود ه| محمدفؤ|د ع
ثــــ|ر د |ط|محمود ع عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م خ328699
طبــــ بــــنه|ل |ء رف| رمض|ن يوسف رزتـــ8|3395
يم975|63 حقوق |لزق|زيقص|بــــرين حس ممدوح مو |بــــر|
4o45o4ق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|جد |يمن رمض|ن |سم|عيل |ل
33o8|6| تـــج|ره بــــنه|ي|تـــ ع ق|سم ع
ندستـــ |لمنصورهمحمد حسبــــو محمد حسبــــو |بــــو ط|جن679325
تـــج|ره ع شمسه|يدى ممدوح عبــــيد سعيد جرجس29843|
تـــج|ره بــــنه|ندى ن|در ص|بــــر محمد عد|يل629443
9oo347 معهد ف ص سوه|جيوسف |يمن |ل |سطف|نوس
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييه عبــــد|لن| محمد ع |825723

رهرن| |حمد رزق ع |لزي|تـــ4433| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|رن| ن|در عبــــد | شط| |لبــــي689349
تـــج|ره ع شمسن|ردين وجدى رشدى بــــ|سي25459|
ف محمد فريد محمود|48756| رهيه | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6oo377|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مينه محمد حسن شبــــل خليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد م|جد عبــــد |لعزيز |لعدوى|89|686
786o89حقوق |لزق|زيقدين| |حمد عبــــد |لرؤف محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |حمد محمد سعد جمعتـــ3567|6

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|يزه كم|ل عبــــد |لرؤف عيد|4855
زر|عه ع شمسبــــسملتـــ حس|م مصبــــ|ح حل358625
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن طلعتـــ ش|كر محمد74|346
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ندستـــ |لفيومحمد سيد خميس حس |83798
تـــج|ره |سيوطبــــسمه غندور  |د محمد58934

|ج58627| يم  ره/ري|ضتـــفن|ن |س|مه محمود |بــــر| إعل|م |لق|
7654o8يم محمد مر ج|د حقوق بــــورسعيدمحمد |بــــر|
زر|عه ع شمسحمد سعيد محمد |لسيد دي|بــــ|449|34
9o|364تـــج|ره سوه|جم|رين| ثــــروتـــ نظ تـــ|مر
وف|تـــمحمود سعيد ك|مل ع446472 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد سل|متـــ عبــــد|لسميع|343952
||85o|ش|م محمد رأفتـــ صديق فنون جميله فنون حلو|ند | 
8|899oد|بــــ |لم |يوستـــ | ن|دي حبــــيبــــ عبــــد|لسيد|
34972oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عم|ر ي| سيد محمد

علوم حلو|نلي كرم محمد خط|بــــ4243|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء محروس عبــــد|لمجيد بــــكر|878532
يم637779 د|بــــ |لزق|زيق|نور| عبــــد|لمنعم متـــو |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف مصط |م|م طه62353|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه رمض|ن محمود |حمد منصور|245475
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد |يه|بــــ شعبــــ|ن محمود |حمد|262296
كليتـــ طبــــ أسو|نحور محمد مر عبــــد|للطيف|84438
ر سعد |لسيد عبــــد|لشفيق |8345|5 معهد ف ص |ل|سكندريهورده م|
حقوق د |طعبــــد |لرحمن خ|لد جم|ل يوسف نعم|947|62
695o59ف ومس|حه |لمطريتـــكريم محمد عبــــد | |سم|عيل عطيتـــ ك.تـــ. ف رى و
ندستـــ |ل|سكندريهحمد س|مح سعد جمعتـــ مصط |475285
علوم حلو|نسم|ء نبــــيل محمد سليم|ن محمد|96|55|
تـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمدإسم|عيل28||44 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسأم
ى عبــــد|لمنعم ق|سم||79||3 لسن ع شمس|سيل |حمد ي
7o2562يم ه ك|مل محمد طلعتـــ ك|مل |بــــر| م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــم
69858oصيدله |لمنصورهف|طمه محمد |لسيد |بــــو |لعزم محمد

ر حف عبــــد |لش| 3||43 رهح|تـــم م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه سيف |لن ع عبــــد|لل| 6|8334
22oo78|ر حن تـــربــــيتـــ حلو|ن|يري ن|دى م|
26o24oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ر| صل|ح محمد رش|د |حمد
3478o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سعيد محمد عبــــد|لسل|م
تـــج|ره ع شمسحمد حسن ج|بــــر حسن|745|4|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|من|ر |حمد ع حسن42562|

72|o| وز عص|م صل|ح |لدين عبــــد|لغ طبــــ |لفيومف
7o6366تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــه|جر محمد لط محمد محمد
4o8348د|بــــ طنط|مصط عبــــد|لسل|م |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد عص|م محمد حس|ن محمد234429
4845o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |حمد رمض|ن نجم |لدين
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|م |حمد عل|م جم|عتـــ245722
ندستـــ |سيوطمحمد |حمد محمد ع جبــــ|444768
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7897o8|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|نوبــــ نبــــيل ميخ|ئيل |يوبــــ
686oo||يم ف محمد محفوظ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه |
75538oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسل ربــــيع عبــــد |للطيف مر
|2635oطبــــ |سن|ن ع شمسمريم مشيل سعيد منصور
تـــج|ره |سيوطصبــــري حس عبــــد|لبــــص منصور823677
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن ع محمود خليفه|272948
حقوق |سيوطمن|ر ك|مل عبــــد|لرحيم ع |45|89
حقوق بــــ سويفحمد ربــــيع محمد حميده||235|8
ر بــــش|ى غبــــري|ل359727 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيوستـــ | م|
48o49oيم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد رفعتـــ محمد |بــــر|
78|9o6طبــــ |لزق|زيقس|ره ع |حمد ع بــــكرش
8o2345|يم كليتـــ حقوق |لم |حمد فرغ |حمد |بــــر|
7o7o85 يم محمد |لعو حقوق |لمنصورهش|م محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ل|ء  |ء |لدين عبــــد|لمجيد حسن ع322526
7o8225|يم عي ع عوض ري|ض |طف|ل |لمنصورهم| |بــــر|
رتـــ|بــــتـــ |حمد شح|تـــ |حمد825|34 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5|95o6 طبــــ طنط|نرم رفيق حس مر حن
44o284 نوعيتـــ كفر |لشيخوق مدحتـــ ع مو بــــسيو
د|بــــ ع شمس|منتـــ | |حمد ع ش|ذ42277|
36o5o7يم محمد |لش |د|بــــ بــــنه|م| عبــــد|لمنعم |بــــر|
رهحمد محمد محمد |لسيد سلم|ن|66382| ندستـــ |لق|
43453oعلوم طنط|شيم|ء محمود محمد متـــو جبــــرتـــ
ه عبــــد|لر|زق |لسعد عبــــد|لر|زق 4|4436 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
علوم ري|ضتـــ |لم |ط|رق ف|يز محمد عبــــد|لجو|د3483|8

صيدله بــــ سويفعمرو محمود |بــــوزيد محمود63326
تـــمريض |لفيوم دير سل|مه ع قر 92|72

8o7323تـــج|ره بــــ سويفعمر حسن ع عبــــد|لعزيز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | ذ محمد مغ|ورى36795
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ع مصط مهدى5||89

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى م|زن |حمد عبــــد |لق|در متـــو|699|2
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرن| عمرو محمد |لسيد ع42583|
طبــــ |لزق|زيقسلوى عبــــد |لجو|د |لسيد |لسيد ق|سم676337
يم|7|639 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد خ|لد |حمد مصبــــ|ح |بــــر| ع| 
ره|رفقتـــ مجدي نعيم عزيز2|597| ثــــ|ر |لق|
ه رمض|ن محمد عفي ن6|65|8 طبــــ |سيوطن
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد حسن محمد ع حموده528685
يم عبــــد |لمنعم يوسف كشك56|679 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
777|o7يم تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لدسو محمد دسو |بــــر|
82o84| ف محمود حس |لسن |لم |محمد |

38333| رهحمد عبــــد |لجو|د محمد عي ندستـــ |لق|
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدر| | مر |حمد منضور |بــــو  |لن 428992
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6o7888كليتـــ |أللسن بــــ سويفرن| محمود عبــــد |لرحمن |لسيد ع
طبــــ |ل|سكندريهمحمد فر|ج محمد مج2||3|5
48o38oمعهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــعبــــد| |لسيد محمد |لحنبــــ غريبــــ
يم626883 تـــج|ره |لزق|زيقه|ميس محمد يح ع |بــــر|
4637o8|زر|عه كفر |لشيخسعد محمد |لسيد ع محمد

يم درويش |بــــوسيف54248 تـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــر|
266258| تـــمريض بــــنه|سم|ء محمد عبــــد|لر|زق مر
434o46تـــربــــيتـــ طنط|مريم ممدوح عبــــد |لعظيم زه|نتـــ

59o76يم |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمه |حمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ع مصط ع |سم|عيل طه234|68
6359ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء فكرى ح|مد |حمد محمد

2275oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن حس |حمد عبــــد|للطيف
رهمحمد جم|ل قطبــــ محمد4267|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدله طنط|يم|ن |يمن عبــــد|لمنعم مصط |329339
معهد ف ص |سيوطمحمد رف| حسن كدو| 886486
542oo7معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم نج|ح ص|بــــر عز |لدين

ر|4656 فنون جميله فنون حلو|نرو|ن |س|مه عبــــد |للطيف ز|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيوسف |حمد حسن |دريس843939
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حس |سم|عيل يسن73296|
ندستـــ طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لق|در حسن833||6
رهنوره|ن حمدى ع محمد555|2| تـــج|ره |لق|
34o554ف محمود محمد عبــــد|لوه تـــج|ره بــــنه|يوسف |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |لسيد |حمد عري|ن255722
75865o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عص|م |حمد محمود
حقوق |ل|سكندريهمصط محمد حسن سنجر||4935
|569o| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف محمد عبــــد |لفتـــ|ح فه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيه سعد ع محمد حمد|6|4964

|د|بــــ |لم |ريم عمر عط| عبــــد |لنبــــى73|65
تـــج|ره بــــنه|ع محمد |لسيد مصط 293|78
8659o5صيدلتـــ سوه|جفهيم حسن فه ح|مد
63o|56د|بــــ |لزق|زيق|مصط عبــــد |لنبــــى |حمد عبــــد |لع|ل شح
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــض عل|م عبــــد |لسميع |لسيد ف|يد539|27
ندستـــ |لمنصوره لمتـــو محمد ع عطيه |لسيد|43|688
معهد ف ص |سيوطف|طمه ع محمود عبــــد|لغ 879699

322o3|رهحمد محمود حل محمد تـــج|ره |لق|
85o|5 تـــمريض  بــــ سويفلشيم|ء |سم|عيل عبــــد |لسل|م عبــــد

ن| بــــطرس سوري|ل تـــوم|س832432 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــي|سم تـــوفيق محمد عبــــد |لق|در |7|6882

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومريه|م |حمد حس محمد||335
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى عص|م فتـــ ج|بــــر شعبــــ|ن482668
6985oo|صيدله |لمنصورهصل|ح محمد فخرى |سم|عيل رمض
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7o5793م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ يح |حمد محمد محمد ع
496o94د|بــــ |ل|سكندريه|آيه ن|يل محمد حس شبــــ|يك

7o52|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومجيه|ن محمود |لسيد محمد
يم |ديبــــ نظ منقريوس35672| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم |بــــر|
6o8578|تـــج|ره طنط|م| جم|ل |لدين محمود حس|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطنشوى مجدى عبــــد|لمؤمن ع|مر 894488
تـــج|ره |لزق|زيقيوسف عبــــد |لحكيم عبــــد |لع|ل عبــــد 629947

رهحمد ممدوح |م فرغ |898|3 حقوق |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم ع|صم عبــــد |لحليم عبــــد |للطيف2|4284
477o73د|بــــ |ل|سكندريه| |دتـــ أحمد سعد يوسف مر
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| سم فه عبــــد|لمنعم يوسف|338324
يم ص|بــــر334486 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمد |بــــر|
يم صل|ح |لدين خط|بــــ|6|2526 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|ند | ع لبــــيبــــ عرفه243357
كليتـــ طبــــ أسو|نلؤه |حمد يوسف حس 848557
7|o94|ندستـــ |لمنصورهمصط ع ه|شم ق|سم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه جم|ل ري|ض محمد|68324

وف|تـــيوسف عمرو رشدى |م |6764| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o5o56|علوم |لمنصوره|ء رض| عطيه محرم
9244o8 تـــربــــيتـــ سوه|جريموند| زك| سعيد بــــخيتـــ

28226| رهحمد |بــــو|لحسن عبــــد |لرحيم ع علوم |لق|
8396o8|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد حس|ن |حمد تـــوفيق
85o744 قتـــص|د م حلو|ن|دير محمد |حمد ع
64892oلمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|عم|ر خ|لد |لسيد عبــــد |لخ|لق
ره|محمد محمود محمد ص|لح |لدين صبــــ حسن62772| د|بــــ |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لستـــ|ر محمد438955
5275o2علوم ري|ضتـــ |سو|نآم|ل رض| محمد |لسيد محمد
6|57o2ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد سعد |لسيد |لنج

|7o|6يم رهيوسف |يمن محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
692385| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |ل|م|م ج|د طه |لديس
4o7295تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسميتـــ |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد خميس
9o2563 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىي|سم ع عبــــد|للطيف ع

يم67|65 ثــــ|ر |لفيوم|تـــسنيم عبــــد |لحكيم سيد |بــــر|
3||o52يم ندستـــ ع شمسمحمد مدحتـــ محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف عبــــد|لمقصود عبــــد|لخ|لق عبــــد324897
7o|564| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر| | محمد فوزى |لعر| عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |س|مه محمد ح|فظ|282669
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حمد م|جد كم|ل |لدين عبــــد | درويش9866|4
تـــمريض طنط| بــــسنتـــ عوض عبــــد |لجو|د معوض|43292
علوم طنط|محمد خ|لد محمد حسن سعد3784|5
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمصط محمد محمد محمد |لسق|436242

Page 5396 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |لزق|زيق|حمد عم|د زيد|ن ع |778693
ره|ف|طمه خ|لد ح|مد |حمد237244 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
69o555ندستـــ |لمنصورهمحمد ع رفعتـــ ع محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لسيد بــــخيتـــ486556
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء |حمد سعيد رشو|ن||82688
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مع|ذ |يمن محمد رجبــــ||383|
|36o2|رهندى محمود |بــــوبــــكر |لشيخ يسن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |لمنصورهكريم محمود محمود |لحديدى3|6932

6o644علوم بــــ سويفل |ء محمد فؤ|د محمد
34|89oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| |حمد ع |حمد حل|وه
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــ|ء محمد عزتـــ مصط |325828
53o28oيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرن| تـــ|مر محمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سل |حمد |بــــو|لفتـــوح |حمد7||678
249o8oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه نبــــيل محمد سعيد حد|د
حقوق |سو|نمحمود ع|صم صبــــري محمد عبــــد|للطيف27|842
8538o6علوم |لم |رحمه عل|ء عبــــد|لكريم |حمد

64|o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|بــــ|سنتـــ |حمد جمعه عبــــد |لبــــ| |حمد
علوم |لمنصورهدير مجدى |لسيد محمد |بــــو |لعن 682582
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | خ|لد سعيد عبــــد|752327

وف|تـــه|جر |يه|بــــ سعيد |لسيد س|لم6337| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
32979oيم عبــــد|للطيف مصط حسن علوم بــــنه|سل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسع|د ع|دل ع عبــــد |لعزيز |لربــــي 4929|5
68oo8oيم يوسف طبــــ بــــيطرى |لمنصورهن|ء محمد مع| |بــــر|
علوم طنط|نوره|ن ح|فظ ع شلبــــي65|434

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم فر|ج محمود |لفو|632|
2|42ooه رهمحمد |س|مه محمد عبــــد |لمنعم |بــــو ن تـــج|ره |لق|
يم ممدوح |حمد خليل|244222 وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع |لسيد محمد325455
6ooo94لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ممدوح ربــــيع مصط محمد
34o38oندستـــ بــــنه|حس محجوبــــ محمد محجوبــــ كليتـــ 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م |حمد محمد شح|تـــه||26535
معهد ف ص |سيوطد | زينهم عبــــد|لرحمن فرغ  |47|88
د|بــــ |سيوط|حسن|ء ثــــروتـــ ز رشو|ن 47|886
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه محمد ج|د |لكريم |حمد832647
د|444263 يم يوسف محمد مج| طبــــ كفر |لشيخيم|ن |بــــر|
بــــ | عبــــد |لشهيد762|44 علوم كفر |لشيخد |نه عي و

رهجه|د جم|ل |لسعيد محمود |لمو |677| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|ر كم|ل من |سعد مسعود8|665

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد ه| عبــــد |لمعز عبــــد |لمجيد|75845
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |يمن محمد يوسف |سم|عيل د 774448

ره|مريم عبــــد |لعزيز ع |سم|عيل |حمد8|249 د|بــــ |لق|
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||6o|5ندستـــ ع شمسزي|د وليد محمد عبــــد |لعليم سيد
ف محمد عبــــد |لحميد |لزمر|539|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |
6o995o|ر عط| عم|ره علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد م|
يم مصط س|لم844|52 نوعيتـــ |ل|سكندريهرو|ن محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جخلود خلف فوزى فه 896282
ر عبــــد | عبــــد |لنور484945 د|بــــ |ل|سكندريه|يف م|
4|o649د|بــــ طنط|محمود سعد محمد |لجمل|
تـــج|ره بــــ سويفمن|ر عبــــد|لبــــديع عبــــد|لفتـــ|ح محمد5856|8
يم |س|متـــ رمض|ن عبــــد|لمع344474 علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــر|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر محمد محمد |لملي 5778|
يم |لخ |وى4|2|25 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |ء عم|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| خ|لد جبــــر مصل قنديل298||4
حقوق |سيوطمروه علم مدبــــو |حمد 8|8928
82o6|6 حقوق |سيوطح|تـــم ع عبــــود ع
يم |465|2 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن |حمد فوزى |م|م |بــــر|
334o78تـــمريض ع شمس عل|ء |لدين سم |بــــو|لفتـــوح فرج
تـــج|ره |سيوطحمد خز|ن |حمد عمر|ن|2334|8
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء ط|رق رجبــــ محمد836||8
يم97|6|2 وف|تـــيوسف محمد عبــــد|لمنعم ع |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | محمود |حمد عبــــد|له|دى |ل 343928

تـــربــــيتـــ |لفيومريه|م محمد |سم|عيل حس |6738
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |حمد عبــــد|لغ محمد 894863
صيدله |ل|سكندريهمن|ر رمض|ن لط رمض|ن عي694675
9o264o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن محمود حم|د محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرغدتـــ عم|د ح|مد غريبــــ حن |34325
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو محمود عبــــد|لح|فظ محمود2|2724
4o3936 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ج|بــــر عبــــ|س |لطو مصط
تـــج|ره سوه|جخلود عبــــد|لستـــ|ر محمد ع 962||9
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم مجدى عبــــد|لش| محمد ع|23267
ف حمد | س|لم||64284 صيدله |لزق|زيق|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرن| خ|لد محمد ع ش| 678623

ف ص|دق محمد بــــدر5794| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ي| |
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمد صل|ح |لدين عبــــد|لسميع332854
يم |لدسو محمد عوض|26479 تـــمريض بــــنه|سم|ء طلبــــه |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جع|ئشه محمد محمود بــــ |لدين  897689
تـــربــــيتـــ |لعريشنور |لهدى عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح حسن عم|76798
8o58o3صيدلتـــ |لم |مروه نبــــيل ح|مد عبــــد|لحفيظ
حقوق |لمنصورهخلود عز ش|كر محروس طريف698359
326oo7يم تـــربــــيتـــ حلو|نحسنتـــ ع|دل |لسيد |بــــر|
3424o7 صيدله ع شمسيتـــ عبــــد|لعظيم مصط |لسيد |لشيخ ع

|4o9oرتـــسندس |حمد عبــــد |لمعبــــود محمود علوم ري|ضتـــ |لق|

Page 5398 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

486ooo د|بــــ كفر |لشيخ|مريم يح رفعتـــ أم
علوم |لمنصورهف|طمه محمد |لسيد محمد |لديس6|6868
626o25|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد حس|ن |حمد محمد
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــي|ر| مصط فؤ|د نو|ر |لشلق| 676597
75o7|oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|فرح |س|مه حسن محمد |بــــو |حمد
45o352 |ندستـــ |سيوطعمرو خ|لد محمد |لعن
697oo4معهد ف ص |لمنصورهمحمد فوزى حسن رجبــــ محمد
لسن ع شمس|فرح عبــــد|لن| |حمد حس|ن 358584
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد محمد محمود ص|لح|524579
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|يدى عم|د |لدين محمود محمد753627
طبــــ |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد محمد |حمد |لبــــن|636367
معهد ف ص |سيوطي|سم حسن محمد محمود 894227
صيدله |لزق|زيقعمر عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| مو88|356
9o5637|ء محمد بــــخيتـــ محمد| معهد ف ص سوه|ج 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |يمن |حمد فؤ|د س|بــــق|26|246
طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود عبــــد|لبــــ| محمد عبــــد|لبــــ| |لش344995
رهمحمد |حمد محمد رضو|ن56339| تـــج|ره |لق|
9|2o66 م ميخ|ئيل يم سيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحن|ن |بــــر|
49o39oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |من|ر حمدى محمد ك|مل خليل|
6|72o5|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء محمد ن |لدين |ل|م|م

رهسهيله عبــــد |لبــــ|سط يوسف سليم42967 علوم |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد عبــــد |لحميد |دريس5697|4
34564o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|نجيل جميل غط|س يوسف غبــــري|ل
يم محمود ص|لح كر|كيشه|693464 نوعيتـــ |لمنصورهيه |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|327343
||8o3oفنون جميله فنون حلو|ندي|ن| عص|م فوزى شنوده
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروضه زكري| ع متـــو زغلول|24925

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ محمد يح حس ع739|2
7|774oه ش م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد مجدى عبــــد |لجو|د |لمر ع 
847o49| يم ع عبــــد|لغ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسم|ء |بــــر|
ه ممدوح |لمحمدى محمد |بــــو حمود2526|6  |حه وفن|دق |لفيومن
حقوق حلو|نبــــدوى عبــــد |لع|ل حس|ن محمد49548|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريم |لشبــــر|وي عبــــد|لبــــ|سط يسن عفي 329627
تـــمريض بــــنه|ي|ر| محمود ق|يد بــــ|ي محمود عفي س329572
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مل ع|دل حسن |لجزيرى||25987
9|9o|o إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحس|م |حمد ع مسلم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومريه|م كم|ل فتـــ حس|م |لدين254262
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه ع|دل |لسيد عفي |لسعد|وى|3922|
د|بــــ |لفيوم|يم|ن سل|مه ع جوده|69787

يم |لبــــ|بــــ489982 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن |حمد غريبــــ |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخه|جر و|ئل |حمد محمد حسن |ل |623466
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3467o4زر|عه ع شمسسم| مجدى |لسيد |لدمرد|ش
5|49o|زر|عه دمنهورريه|م محمد |حمد ع طلبــــتـــ
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدير محمد مهدي رمض|ن |لريوي495944
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|مح محمد عبــــد|لع|ل |حمد8357|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوق محمد عثــــم|ن عبــــد |له|دى يوسف683267
يم |لبــــ|بــــ 755||4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم مجدى |لسيد |بــــر|
يم27357 تـــج|ره ع شمس |ر محمد عبــــد |لرحيم |بــــر|
رهرض| ج|بــــر شعبــــ|ن |بــــو شميله79|47 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره سوه|جريتـــ| ر|فتـــ شح|تـــه صليبــــ |3|2|9
علوم |سيوطج|نو ه| |نور قرنه |2|894
يم عبــــد |لغف|ر مطر448492 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد حس |بــــر| ل|
رتـــ|ه|جر |حمد محمد تـــوفيق حسن638729 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم فوزى محمد7574|2 تـــج|ره بــــنه|مرو|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنوره|ن صبــــري محمد محمود498829
6o6798ر ش|م عبــــد |لستـــ|ر ز| ندستـــ كفر |لشيخمحمود 
ندستـــ |لم |دير |لسيد عبــــد |لرحمن |لسعد|وي63558|
د بــــدير |حمد834886 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمرو مج|
25o|9oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحكمتـــ ن|دى عبــــدربــــه محمد عبــــدربــــه
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رو|ن جل|ل |بــــو|لسعود عبــــيد |بــــومض478228
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نش|م |حمد عبــــ|دي |حمد843754
48924oد|بــــ كفر |لشيخ|حبــــيبــــتـــ |لسيد عبــــده شعبــــ|ن
تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء ف|رس مفتـــ|ح عبــــد |لق|در خزيم|77342
د8458|3 تـــج|ره ع شمسبــــسملتـــ مجدى محمد مج|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم عم|د صل|ح |سم|عيل |لبــــدرى4|2629
نوعيتـــ |لمنصورهبــــه |لدسو |بــــو |لفتـــوح |لدسو 678934
5|o377|تـــج|ره دمنهورحمد عوض عبــــد|لمنعم محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمن|ر |حمد ر|جح محمد مسعود9|7543
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسكريم ه| سعد محمد عوض6733|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسل جم|ل ذ محمد معتـــوق8|4967
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل|م حسن عبــــد|لخ|لق حسن||82724
تـــج|ره ع شمسعص|م عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد|للطيف772954
68o388تـــج|ره طنط|كريم |لعدل عبــــد |لمؤمن ص|بــــر بــــدوى

ندستـــ |لفيومعل|ء محمود ع محمد68987
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نإسل|م خميس عوض حمزتـــ|52895 كليتـــ 
88o748  د|بــــ |سيوط|بــــيشوى سم نعيم عوض
تـــج|ره |لمنصورهسل خ|لد محمد عبــــد |لعزيز شلبــــى675437
صيدله |ل|سكندريهسل مصط ع محمد ع سم|حه426483
ر|ء حج|زى محمد شعبــــ|2|877 صيدله |ل|سكندريهف|طمه |لز
تـــج|ره سوه|جحمد |س|متـــ |بــــو |لسعود |لسيد |لشيخ3552|6
د|بــــ دمنهور|مروه محمد صبــــ محمد خ |للـه|49879
69o232يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمصط محمد |لبــــدر|وى |بــــر|
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تـــربــــيتـــ دمنهوريه فكري محمد |لسيد حل|وتـــ|497259
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط خ|لد عبــــد |لكريم |حمد758473
4o476|تـــج|ره دمنهورمحمد ط|رق طه ع حل
ن| طلعتـــ سعيد ع68||2| رهم صيدله |لق|
7||5ooتـــج|ره |لمنصورهمحمد س| |حمد |بــــو |لمع| |للبــــ
يم عبــــد |4||632 صيدله |لزق|زيق|ء عبــــد |لن| |بــــر|
6o5755يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدين| خ|طر |لمتـــو |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمن|ر محمد حسي مو عي267486
يكل785874 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مح |س|مه |حمد |حمد 
تـــج|ره |لمنصورهيه رفعتـــ ع |لدمرد|ش|36|694
642o53وف|تـــخ|لد صل|ح |حمد محمد |لسيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد حبــــيبــــ |لسيد |لسيد636362
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|زينبــــ |لسعيد محمد |لسعيد ص|لحه688362
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه عبــــد|لحكيم عبــــد|لع| محمد عقل734|27
حقوق حلو|نمينه ع|دل محمد جم|ل|32|222
ش|م طه محمد عبــــد |لبــــ| |لكردى486|6| تـــج|ره بــــنه|حمد 
4o4o48تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعمرو سعد فه عمرو

يم سليم|ن عبــــده  45699 لسن ع شمس|ف|طمه |بــــر|
يم22529| وف|تـــبــــ|سل مصط سيد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ندستـــ |لمنصورهحس|م |حمد |حمد عبــــد |لمجيد697629
|66o63د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|س|مه زين |لع|بــــدين عبــــد |لعزيز |سم
9o5887|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى حمد ي | حس محمود
6983o3|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــيم|ن خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح يوسف

ره|مريم غ| ج|د شفيق24837 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطمودى عصمتـــ فؤ|د سويحه 86|886
7599o7آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى |حمد ع محمد
9o9222 ندستـــ سوه|جمحمد ح|زم ممدوح يسن سعيد
يم ج|بــــ |432445 رتـــ|صفيه ع|دل |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم حسن |3|5|9 تـــمريض |سيوطتـــسنيم محمد |بــــر|
3544o5د|بــــ ع شمس|م جم|ل |حمد محمود
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرض و|ئل سعيد رش|د |لزي 344837
||5|9oن| عص|م  |د بــــ|سي رهم علوم |لق|
6o2424تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسمر محمد فرح|تـــ عل|م
زر|عه |سيوطخ|لد محمد عج رشو|ن 879637

تـــمريض  بــــ سويفمحمد |حمد سعيد سيد|7|59
ف محمد |لسيد9923| رهمه|بــــ | حقوق |لق|

7|68o8طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |حمد ه|رون |لحلو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورع سعيد ع حسن غ|نم495428
63oo48|تـــج|ره |لزق|زيقنس فوزى رجبــــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنوره|ن نبــــيل سعد عر|بــــي|77979
د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه محمد منصور |لغرق|وى |بــــر|68346
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنجل|ء شعبــــ|ن محمد عر|بــــى عبــــد|لرحمن638994
حقوق طنط|ن|در خ|لد تـــ|ج |لصبــــ|ح محمد محليس5399|4
طبــــ |سيوطزي|د عبــــد|له|دى سيد عبــــد|لع|ل 876234
488o67| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد سم محمد يونس ع
7o53|oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد |حمد |حمد |لشن|وى
832o5oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر غبــــيط |حمد |سم|عيل

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفسعيد |حمد سعيد عبــــد |للطيف54462
68o7o5د ح|مد عطيه صيدله |لمنصورهرو|ن عطيه مج|
ف محمد محمد |لش|ذ9846|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء أ
7836o8يم ز محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسي|سم |بــــر|
يم698924 صيدله |لمنصورهد | محمد حسن |بــــر|
ه عبــــد |لحكيم جم|ل |لدين |بــــوز435927 د|بــــ |ل|سكندريه|م

6o|74|ه جميل فهيم |سحق تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
76674oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد خ|لد عبــــد |لحميد جبــــريل
843o65| ش|م بــــكري عط|| تـــربــــيتـــ |سو|نيه 
يم779988 ى ع |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ر| | خ
حقوق |لمنصورهف|طمه ع|دل عبــــد| |لوكيل497796
تـــج|ره ع شمسرو|ن محمد حسن طه5|32|2
ش|م محسن |نور ع6675|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر 
754o|5ش|م ح|فظ غريبــــ حسن د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نورس 
وس838488 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمريم س| قمص تـــ|و
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |س|مه رجبــــ عبــــد|لحق38|257
|388o3زر|عه ع شمسسل ع|دل فتـــ |حمد

ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــصبــــرى محمد عبــــد |لتـــو|بــــ دسو 72734 ك.تـــ. ف للبــــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|منه | عص|م |لدين عبــــد |لمنعم |بــــر327|5

24352oد|بــــ بــــ سويف|د | عوض رمض|ن فهيم
7|o635تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر مصط |لحسي محمد حج|ج
78o438تـــربــــيتـــ |لزق|زيقصف|ء حسن محمد حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م|رين| خليل من خليل سوري|ل998|63
68889o|يم طبــــ |لمنصوره سل|م سم محمود عطيه |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمل محمد |حمد حسن|348229
8478o|بــــي محمد بــــدري علوم |سو|نك|مل و
يم||99|78 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه فرج عبــــد |لعزيز |بــــر|
4287ooمعهد ف تـــمريض طنط| سن|ء س|لم محمد بــــدر

ندستـــ حلو|نحمد مصط حسن عبــــد |لرحمن||8|58
86339| تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء |لنجدى عبــــد |لعزيز ع

23||o5 زر|عه |لفيومط|رق دسو سيد دسو
يم53738 معهد ف ص بــــ سويفدير رجبــــ عبــــد |لمنعم |بــــر|

قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي|ر| صفوتـــ سيد |حمد ج|د248779
تـــج|ره ع شمسي|ر| جم|ل عبــــد |لموجود ج|د |لربــــ9|77|

فنون جميله فنون حلو|نسل |حمد محمد |حمد6|8|6|
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بــــ |محمد |لعو |حمد |م محمد عن|697439 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
حقوق |لزق|زيقحمد ي| ع خ | عبــــد |لسميع5|6298
2|245o| يف محمد حسن ع وف|تـــحمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |لم |نور| رجبــــ |بــــو|لسعود عبــــد|لحميد7592|8
6|98|oتـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د جم|ل محمد عبــــد |لغ حمد
25327oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــول|ء منصور قطبــــ سعد
7o4o48 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد حسن عبــــد |لع|ل عبــــد |لبــــ|رى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم محسن |لسيد |حمد محمد25757|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد ع|طف معوض |لنج|ر495236
2226oo|رهولي | عزتـــ فوزى ن|شد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم محمد سليم|ن مصط ز|يده|56|27
2|8o77رهنور محمد جم|ل |لدين محمد قطبــــ |لش طبــــ |لق|
تـــج|ره طنط|حمد |سم|عيل |حمد |لبــــشبــــي |6597|4
9o35o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد خ|لد |حمد محمد

9o523|حقوق |لفيومنطون صفوتـــ شفيق عري|ن
|4oo78ف عبــــد |لص|دق محمد د|بــــ ع شمس|دير |

2o3|4حقوق حلو|نمصط خ|لد عبــــد |لخ|لق ع|مر
6|55o4يم ممدوح صديق خميس تـــج|ره ج|معتـــ د |طإبــــر|
|49oo5رهد| | سعيد فتـــ عبــــد |لحميد قطبــــ زر|عه |لق|
||9o46|تـــج|ره ع شمسحمد حس|م |لسيد سليم|ن
ندستـــ |سيوط بــــ|نوبــــ ن| عد خلف|8354|9
ر|ن776355 ى |لسيد ز رهد | در|ز بــــح عل|ج طبــــي |لق|

6o225علوم بــــ سويفريه|م |حمد ربــــيع رضو|ن
كليتـــ طبــــ أسو|نمريم |حمد عر|بــــي طلبــــ835342

تـــمريض |لفيوم محمد سعيد محمود محمد73698
ندستـــ |ل|سكندريهحمد سم حسن محمد حجر|528739
82o724تـــج|ره بــــ سويفمه ع|دل مه قطبــــ
4o3657يف محمد |لقم|ش |د|بــــ طنط|تـــ|ج |لدين 
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لستـــ|ر محمود ع 894254
22682oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نف|دى سليم|ن ز سليم|ن
رهل|ء خ|لد سليم|ن |حمد|5277|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد | |حمد كم|ل عبــــد |لر|زق477327
علوم ع شمسيوستـــ | يعقوبــــ من س|ويرس323248
429o72| تـــمريض طنط| يم|ن مر زين |لع|بــــدين |لجم
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه فضل محمد عبــــد|لق|در|5352|8
7oo44o| د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد ج|د ع
ر شو مسعد 875448 ن| م| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
|4973oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر|مز رض| رمزى زين |لع|بــــدين
488|6o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |س|مه |حمد حن
82|8o4 حقوق |سيوطمحمد عم|د |لدين د|ود مو
رهعمر محمود سل|مه محمود49292| حقوق |لق|
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ره|مصط خ|لد عبــــد|لعزيز حس 4827|2 عل|م |لق|
6|5|o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طكريم محمد صل|ح درغ|م
44o736ورى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر محمود محمد فه |لج
7o9|68تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء خ|لد |لسيد |لسيد محمد ع ش
7o5395تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعمرو مجدى عز ن محمود
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد محمد |لحسي 9728|6
67oooزر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعل| صبــــرى شح|تـــتـــ محمد

|363o4حقوق حلو|نف|طمه عبــــد |لسل|م حس عبــــد |لسل
رهمحمود عبــــد |له|دي ع |لسيد |لسم495449 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |لمنصورهسم|ء محمد عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى حسن 36|763
علوم |سو|نم صل|ح عيد شح|تـــه|478426
33o83|د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ محمد عد |حمد|
4o4|7|د|بــــ |ل|سكندريه|نور يوسف |حمد عبــــد|لمطلبــــ بــــدوى
62o4o5معهد ف ص بــــور سعيدس|ر| أس|مه |لعن| حموده
5|6o6o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره سعد محمد خ |لبــــن
345o75ف محمد مصط |للبــــ|ن تـــج|ره ع شمسرح|بــــ |
75489o|تـــج|ره سوه|جحمد رض| محمد نصيف محمود

رهنور|ن فوزى عبــــد|لعزيز |لشبــــي 5265| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد نبــــيل محمد عطيه |لسيد768557
2|8oo3حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزي|د جم|ل محمد زكري| ع طلعتـــ
62o877تـــج|ره بــــور سعيدمحمد مجدى محمد |لعزبــــ محمد
7||24oطبــــ بــــورسعيدن |بــــو |لمك|رم |لمر |لدسو عبــــد ربــــه
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخف|طمه محمد |سم|عيل |سم|عيل خلف 66|438
4o9534 حقوق طنط|محمد عبــــد |لن| محمد عبــــد |لق|در أبــــو بــــسيو
6o9674تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أسم|ء محمد بــــكر |لدمسي
49o966ف |لسيد |لسيد ع رزق د|بــــ دمنهور|دير |
36o879حقوق بــــنه|محمد |حمد يوسف عبــــد|لحميد
4952o2د|بــــ دمنهور|ه| محمد ك|مل محمد جبــــريل
|7657o ه|ن ع|دل حسن |سم|عيل مصط رهم ندستـــ |لق|
يم محمد |لدمر| 233685 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد |بــــر|

يم عبــــد |لحميد63566 تـــج|ره بــــ سويفي|ر| منتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهكرلس سمع|ن سم سمع|ن|69684
33o834يم حقوق بــــنه|ند| مصبــــ|ح ع |بــــر|
69323oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسم|ء فه |لورد| |بــــو|لمع| عوض
تـــمريض فرع مطروح زي|د مسعود |بــــوسيف مسعود422452
6o483|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدين| جعفر مصط |لصو|ف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره بــــدوي نور |لدين خليل986|86
تـــربــــيتـــ حلو|نمنه | عبــــد|لرحمن حس عبــــده سعيد222294
26o437نوعيتـــ |شمون |ر سعيد محمد |لجم
64225oندستـــ |سيوطمصط مجدى محمود متـــو |لهند|وى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه ع محمد ع 892332
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|تـــ عبــــد|لل|ه عبــــيد خليل|825549
ش|م محمد عبــــد |لعزيز حسن229448 د|بــــ حلو|ن|رح|بــــ 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء عبــــد |لكريم عبــــد |لر|زق |بــــر|624325
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد مبــــروك عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد حسن487224
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ف|رس |حمد محمد عبــــد |لمنعم |حمد86|482
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ح محمد عبــــد |لعظيم محمد عفي 9|7759
63o935|ه بــــخيتـــ متـــو بــــخيتـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
يم ص8823|4 يم |بــــو |لفتـــوح |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء |بــــر|
ه حمدى تـــوفيق |لسعد |768635 علوم |لعريشم
4327o||لسن ع شمس| |ر حس|م |لمر عبــــد |لفتـــ|ح غ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحن|ن |حمد عط| | محمد836393
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء سعد عبــــد|لفضيل |بــــومسلم|6794|5
34o9oo|تـــج|ره سوه|جحمد مصط محمد محمد |لصفتـــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج بــــتـــس|م محمد حس|ن |حمد|897585
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| حس|م |لدين س|لم متـــ|رد|5|257
طبــــ بــــ سويفمحمد س| لملوم حسن55725

634o52ندستـــ أسو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |لسيد
طبــــ |سن|ن ع شمسحمد معوض عبــــد |لمجيد عو|م كيل| 27849|
علوم |لزق|زيقحمد ع محمد ع حس|ن |793936
692o32معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |سل|م محمود |بــــو|لمع| |حمد |لص
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعف|ف عز نز و|صف53|758
ش|م سم طه39|3|2 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنرم 
25||o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد ك|مل حسن عثــــم|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لعزيز |حمد ح|مد طم|ن|6|2457
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد فتـــ |لمهدى محمد حج|زى|274||7
علوم |سو|نغ|ده جبــــريل عبــــد|لنعيم عبــــيد845439
895o67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد طلعتـــ |حمد عبــــد|لحميد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمصط |حمد دسو ع دسو 83968
5|o828| |يم |لق ف |بــــر| يم | معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــر|
ن| فه حليم مرزوق مو764886 علوم بــــورسعيدم
تـــربــــيتـــ بــــنه|ذي|د عبــــد|لن| |لسيد محمد |لحسي 343538
ثــــ|ر |لفيوم|حمزه عرفه حمزه جبــــ| حميده494765

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|دع|ء عبــــده حس ح|مد4249|
|32o89|ره|منيه ع سعد ع ط|يل د|بــــ |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد مدحتـــ عبــــد|لرحمن ع  895543
تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن ن|جح ج|بــــر محمود م|ذن|49753
2426o3| رهلحسن محمد |سم|عيل |م تـــج|ره |لق|
2453o7د|بــــ حلو|ن|ف|طمه ع|شور حل عبــــد|لمعبــــود

7o|23طبــــ |لفيومزي|د عبــــد |لرحمن فضل محمود
تـــربــــيتـــ بــــنه|حسن|ء ي| فتـــ محمد مغ|ورى332264
د|بــــ دمنهور|عبــــد | محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لع|495426

Page 5405 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد |للطيف ع عبــــد |للطيف |حمد زع 428825
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|رك|ن |س|متـــ |لسيد كسبــــر8433|6
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن عوض شح639374
2347o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشه|بــــ نبــــيل فه محمود
7897o3 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد خ|لد عبــــد |لرحمن مصط
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لرحمن ع محمد724|83
5237o2 يم عبــــد |لمؤمن علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــصل|ح |لدين |بــــر|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحمد فؤ|د عيد |سم|عيل|445954

رهدين| محمود مهدى محمود45928 حقوق |لق|
ى فؤ|د محمد ع788573 رهي د|ر |لعلوم ج |لق|
322o|6خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|دون| ع|دل ف|يز جرجس شح|تـــه
د|ر |لعلوم |لم |ندى طه عبــــد|لر| |حمد237354
8|o6||يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد|لحليم |بــــر|
يم339669 ل|ل محمد |بــــر| وف|س|  وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
64|o84| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن حس|م |لدين ف|روق مصط
2|7o7oتـــج|ره ع شمسسل محمد ع نور |لدين عبــــد |لحميد
4o3o27 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــل|ل محمد ج|بــــر محمد حسن
رهين |حمد خميس |حمد39|233 تـــج|ره |لق|
8o9534كليتـــ حقوق |لم |ح|زم محمد مك|رم عبــــد|للطيف
6||5o6|زر|عه طنط|ه|جر عبــــد |لعزيز عبــــد |لع| حو

22o|7د|بــــ ع شمس|رضوى محمد |حمد غريبــــ
7oo|o2معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ صل|ح ن|فع |لسيد |لشح|تـــ عرفه
67945oه ري|ض حس سعد ف|يد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن
4|893oى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي جم|ل ي |لم
22o222يم |حمد بــــدرى لسن ع شمس|محمد طه |بــــر|
علوم |ل|سكندريهم|يكل حليم سند ج|د|42487
22|o26رهد| | |حمد عبــــده محمود د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |سيوطسم|ح عبــــد|لتـــو|بــــ محمد عبــــد|لتـــو|بــــ 884223

د|بــــ |سو|ن|ندى حمدى عبــــد |لفتـــ|ح حم|د8|899
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهند| محمد عوض |لسعيد |لمو 687577
معهد ف ص سوه|ج|ء |حمد ع مصط |836428
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه عص|م عبــــد|لعزيزع |لسيد9|4782
تـــ مصبــــ|ح محمد عبــــد|لحميد344946 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسن
6225o6ى معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدبــــه ربــــيع |لسيد عبــــد |لبــــر |لبــــح
رهحمد سيد محمد معوض|227328 علوم |لق|
8|o842 د|بــــ |لم |عبــــد| جمعه كم|ل نص|
تـــج|ره بــــور سعيدعم|ر ع|دل عبــــد |لمجيد |حمد756963
صيدله طنط|ندى عبــــد|لقوى صميدتـــ علو| صميده428536
كليتـــ |أللسن سوه|جس|ره محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لحليم فضل|827|5
علوم |لزق|زيقحمد عبــــد|لعزيز لط عبــــد|لحميد صبــــح636276
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر سل|مه ع ع منتـــ326724
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9o|245 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر محمد |لسيد عبــــد|لموجود
64o562تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد جم|ل محمد |حمد ص|لح
42969oمعهد ف ص طنط|محمود محمد محمد |لحمز|وى
49465|| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد أيمن عبــــد |لع|ل ج|د |

ندستـــ |لفيومحبــــيبــــتـــ عبــــد |لمنعم معتـــز عبــــد |لمنعم85965
7|o2o9كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد س|لم س|لم س|لم فرج
8o|o|3|حتـــ وفن|دق |لم |م|ل عل|ء |لدين ح|مد عبــــد|لعليم| 
4264o3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ عنتـــر حسن |لسيد سعد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــقتـــ |حمد عبــــد |لو|حد عبــــد |لرحمن يونس5745|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد شو عبــــد|لعظيم غزيتـــ|7||334
تـــربــــيتـــ سوه|ج  ل|م بــــخيتـــ ع|طف |لبــــدرى|897669
نوعيتـــ كفر |لشيخبــــيشوى وديع حبــــ خليل حبــــ 436487
ه محمد محمود رزق |لنجدى2884|7 تـــمريض |لمنصورتـــ ن
| عبــــد|لن| عز|لعربــــ |لسهو358338 د|بــــ ع شمس|ي
42o749|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد عبــــد| |لزي يونس |لص|وى
33o672صيدله حلو|نندى ح|تـــم كم|ل عبــــد|لعليم
صيدله |ل|سكندريهن| فرح|تـــ عبــــد |لر|زق ج|بــــر8||542
49o983د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|فرح |حمد محمود رشيد رشيد حمدونه|
6o2328|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ أعم|ل دوليتـــ طنط||ء محمد |سم|عيل |لغندور|
طبــــ |لم |مصط محمد عبــــد|لصمد عبــــد|لحكيم72|853
62o26|| ندستـــ د |طلسيد محمد محمد |لسيد |لسؤ|

يم22274 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حس محمد |بــــر|
69o869طبــــ |لمنصورهس|ره عبــــد |لحميد |لسيد |حمد عطوه

3|7|oرهعبــــد |لعزيز |حمد عبــــد | حميد ندستـــ |لق|
3|7o99 د|بــــ ع شمس|ي|ر| ي| محمد حس
4o9658|ه رأفتـــ مر |حمد ر|رتـــ تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
لس شهدى تـــوفيق رزق  ||8956 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد | |لحديدى محمد |م|م4822|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسه سم محمد حسبــــ892|35
د|بــــ |سو|ن|ريه|م محمود |حمد محمود2||839
859o23كليتـــ حقوق |لم |دع|ء محسن صل|ح عبــــد|لرحمن
تـــمريض بــــور سعيد مريم سم بــــغد|دى عبــــد |لع|ل جبــــريل788526
||54oo|رتـــ|حبــــيبــــتـــ ط|رق ص|لح ثــــ|بــــتـــ حسن ص قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود فتـــ |سم|عيل |سم|عيل بــــ|4592|6
624o93تـــج|ره |لمنصورهمصط |نور |لسيد مصط |لغربــــ|وى
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عل|ء|لدين عزتـــ ك|مل|22993
6362o3تـــج|ره |لزق|زيقعك|شتـــ رض| عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در
تـــج|ره ع شمسمريم |رم|نيوس عويضه |رم|نيوس9572|3
تـــج|ره سوه|جحس|م جمعه محمود محمد 629||9
تـــج|ره طنط|ميه|د جم|ل شفيق فتـــح | سلم|ن|49859
4o|855تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد سيد عثــــم|ن محمد عثــــم|ن
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64o6ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود محمد فتـــ محمد ع|مر
يم محمدى عبــــد|لعزيز محمد|344558 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر |حمد عبــــد|لكريم حسن 7|3385
625|o2 د|بــــ |لزق|زيق| |ر عص|م محمد سعيد تـــوفيق حس

3oo6|ه |حمد رهدي|ن| |حمد مي حقوق |لق|
حقوق |لزق|زيقه|يدى سعيد ع محمد خليل784386
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء خ|لد محمد جودتـــ|775975
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمن|ر |حمد محمد رمض|ن جر|مون6256|5
نوعيتـــ |لزق|زيقأم| حس|م فكرى متـــو635922
82||o3تـــج|ره بــــ سويفمصط عم|د عبــــد|لبــــ| |لص|وي
43|8|oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسس| محمد ع |لبــــديوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نطونيوس عم|د لطيف حن|45232

طبــــ |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |له|دى محمد ه|شم|426577
يم8|8263 |مريم محمد عبــــد| |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|عبــــد |لرحمن ه| محمد عبــــد|لوه|بــــ خط766526
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|فرحه فتـــ عبــــد|لعليم |لو|عر249972
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررو|ن محمد عبــــ|س عبــــد |لحليم شعيبــــ|49953
686|94| د|بــــ |لمنصوره|سل|م ع عبــــد |لعزيز ع
طبــــ |لم |شيم|ء فرج  |تـــي عبــــد|لحليم7|54|8
326o29رهرضوى حس سيد عبــــد|للطيف تـــج|ره |لق|
77675oى خليل نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |لشح|تـــ عبــــد | خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء ف|رس صبــــرى عبــــد |لحميد جبــــر485|77
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ثــــروتـــ ف|يز بــــطرس عطيتـــ |88746
6o2599| زر|عه طنط|حمد محمد مسعد |حمد |لمنتـــ
83872oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمريم سعد مسعد سعد
وف|تـــبــــول| روم| |نور ك|مل59283| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف تـــمريض |سيوط سيد ج|بــــر سيد دردير 878794
يم |لزن|تـــى بــــل|ل9899|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء فوزى عبــــد |لنبــــى مر |لمغربــــى444674
7o965|تـــج|ره |لمنصورهنجل|ء محمد محمد ص|لح
زر|عه ع شمسبــــو بــــكر صبــــ يوسف حس |5||325
86798o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء عبــــد|لحكيم محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود مدحتـــ |بــــو |ل|نو|ر عبــــد |لو|4|3|4|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــحبــــيبــــتـــ ه| حسن |لشبــــر|وى527849
477o|3 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهض عبــــد |لنعيم عبــــد |لغ حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|عمر محمد محمد ع جر|وى762682
علوم ج|معتـــ |لسويسيه محمود ري|ن نور|759946
طبــــ بــــيطرى دمنهورحن|ن |يمن محمد عبــــد|لعزيز عم|ر522874
9o243o|معهد ف ص سوه|ج لبــــدرى محمود محمد |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م حمدى عبــــد|لق|در |حمد بــــدير773|23
259o|8|ر سعد محمود د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد م|
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9o797o زر|عه سوه|جمصط حسن |لسيد مصط
3335o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد طلعتـــ محمد محمد

52o|2تـــمريض  بــــ سويفنعمه سيد حسن سيد
رتـــ م|ري| مجدى ص|لح حزين6648|3 تـــمريض |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|جميله عل|ء|لدين عطيه عبــــد|لكريم475992
علوم ري|ضتـــ طنط|مصط عبــــد |لرؤوف عبــــد |لمقصود |445324
علوم |لم |س|ره ن|دي محمود عز 9687|8
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لرحمن س|مح منصور عمر منصور622629
89o895|تـــربــــيتـــ |سيوط له|م محمود عبــــد|لل|ه عمر
ف فوزى |حمد حبــــيبــــ4972|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمرو|ن |
د|بــــ دمنهور|حمد ح|مد مر حمزه|492878
ندستـــ |سيوطحس عبــــد |لق|در حس ع عط|9||464
8o59o7 تـــربــــيتـــ |لم |م|ري عي حليم ي
لسن ع شمس|م|ريه|ن سعد ع محمد|2555|
9ooo82 د|بــــ سوه|ج|مصط حسن |حمد عبــــد|لرحيم
87693o  تـــربــــيتـــ |سيوطل |ء مصط حسن محمد

د|بــــ |لفيوم|سل مختـــ|ر محمد مر |6692
7o3486تـــج|ره |لزق|زيقمصط ع|طف عوض | يوسف
صيدلتـــ |سيوطسم|عيل حسن عبــــد|لمنعم ضوي|848265
8||o29د|بــــ |لم |عبــــد|لر|زق محمود عبــــد|لر|زق محمد|
يم693672 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــط|رق وجيه عل|م |بــــر|
بــــه |لدسو |لفحله624572 ن| عبــــد |لعليم و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طم
33oo37|ف فوزى |لسيد تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |
ل|ل بــــدر4532|6 طبــــ ع شمسي|ر| ثــــروتـــ عبــــد |لحميد 
8o94|2صيدلتـــ |لم |رح|بــــ محمد ع عبــــد|لنعيم

73o47يم معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعم|د حمدى رجبــــ |بــــر|
6o6o6|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه ممدوح محمد ري|ض

34477o|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ |بــــو|لفتـــوح محمود عليوه |لعهده
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س| محمد عبــــد |لرحمن |لمسل7787|6
765o62|صيدلتـــ بــــورسعيدل|ء ط|رق محمد محمد حسن
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد رجبــــ جل|ل |لسيد محمد|32848

زر|عه ع شمسمرو|ن محمود محمد عر|بــــى43265
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسع يوسف حمد|ن ع2|3454
طبــــ |لسويس ل|ء جم|ل ع محمد||642|9
446o38ريدى ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |يه|بــــ ف|روق محمود محمد 
يم32|67| د|بــــ ع شمس|ي|ر| ع سيد ع |بــــر|
4o2463تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنوره|ن ج|بــــر ص|بــــر حسن
علوم ري|ضتـــ ع شمسمصط حس محمد عطيه786653
4o2|45 يف يوسف جمعه مصط تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن 
4o4o63تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد ج|بــــر عبــــد|لسل|م حسن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن عبــــد|لرءوف رمض|ن عيد798|84
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ندستـــ |سيوطمحمد عزتـــ عطيه ع عبــــود|232|6
ح|ن268925 ف بــــسيو  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم |
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعمر عل|ء ص|بــــر |ل|شمو 3473|6
69|5o9ف عبــــد |لغف|ر طه سل|متـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د |
6o5||o|علوم |لمنصوره|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لبــــر محمد
رهف|دى كم|ل فؤ|د بــــخيتـــ26252 صيدله |لق|

ندستـــ شبــــر| بــــنه|ستـــيفن رأفتـــ جبــــر|ئيل بــــ|سليوس||729||
رهسوسن عم|د عبــــد|لرؤوف عبــــد|لتـــو|بــــ228575 د|ر |لعلوم ج |لق|
77o769نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ مجدى |حمد رضو|ن مر
49o556د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رو|ن خ|لد لط محمد
||9o47|وف|تـــحمد حس |لسيد |حمد سليم|ن ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
7|o6o4 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنجل|ء فتـــح | |حمد عبــــده محمد عبــــد

ي محمد ص|دق|78|47 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ي
24|53oيم حن كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ره وجيه عبــــد|لسيد |بــــر|
25o499|ره|ي|سم عبــــد| عبــــد|لرحمن عبــــد عل|م |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء محمد سعيد |حمد |لهلوتـــى|3954|4
ف صد د|ود86|9|| لس | ندستـــ ع شمسك
7o2o48يم رمض معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود عبــــد | مو |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|ف|طمه محمود |حمد |حمد68799
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمصط |لسيد مصط مصط |لغني764398
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهوس|م عزتـــ جبــــر |لجز|ر|54232
6o5768معهد ف ص طنط||ء |لسيد عبــــد |ل عبــــد |لنبــــي حل
تـــج|ره دمنهور|ء حسن حسن عبــــد |لمطلبــــ|496393
يم828628 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نف|تـــن محمد |حمد |بــــر|
4o7483حقوق |ل|سكندريهسمر رمض|ن حس|ن محمد حس|ن
5o4528طبــــ ع شمسصو سعيد |لسيد بــــسيو محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد صل|ح عبــــد|لق|در عبــــد|634873
68o|2| د|بــــ |لمنصوره|بــــسمله عبــــد | عوض |ل|زم|زى عبــــد
336o72 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد عبــــده حس
52o788ه ن| كم|ل عيسوى طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأم
6858o8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــنرم عبــــد |لنبــــى |حمد فرح|تـــ شلبــــي
يم سعد489635 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د| | ج|بــــر بــــش |بــــر|
تـــج|ره بــــنه| حمد جم|ل |لسيد |حمد محمد|56||35
5o9882زر|عه |ل|سكندريهمصط محمد عبــــ|س غريبــــ
6o7623 ه |س|مه محمد حس نوعيتـــ طنط|أم

ره|مريم مصط طه عبــــد |لجو|د24377 د|بــــ |لق|
4o6362 ندتـــ حس |سم|عيل حس عبــــد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــش|
ى محمد حس 628626 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود ي
77255oنوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء |يمن ج|د حسن
5|2o44|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد فتـــ مصط محمود |بــــو سعد
88o364  | |لس جرجس صد حن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطك
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ي حسن |حمد |سم|عيل|69|26 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء خ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد حس محمد حسن|634596
ى |لسيد |لسيد ل|ش |49536 حقوق طنط|ش|م ي
د|بــــ د |ط|م فه سليم محمد سيد |حمد496825
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد كم|ل ع |حمد |حمد |لغندور|683553
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد محمد ع ملي قديح|269996
ر |لسيد مصط رخ|339338 ندستـــ شبــــر| بــــنه||حمد م|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه محمدى محمود |حمد |لح|نوتـــى|28774
تـــربــــيتـــ |لعريشحسن عثــــم|ن حسن محمد768798
نوعيتـــ بــــنه|يم|ن محمد محمد ش| |263367
تـــربــــيتـــ |سو|نس| يوسف شح|تـــ مل 846232
تـــج|ره |لزق|زيق|حمد |لسيد محمد محمود |لبــــن|627769
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــل|ء محمد عبــــد|لرحمن محمد |لنبــــر|669|45

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفروم| عم|د ذ سليم|ن57922
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد حس|ن |حمد3569|3
6o9||4| |ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لعزيز |لنج|رى |لفخر
229|o2يم حسن محمد رهف|طمه |بــــر| تـــج|ره |لق|
|6263o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م عبــــد |لحكيم عبــــد |للطيف مصط
يل ج |لزق|زيقيم محمد عبــــد| عطيه مصط |63374 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
77897oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| محمد عبــــد |لرحمن ع
9o2495|تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لع محمد
نوعيتـــ |سيوطبــــه جم|ل ه|شم عبــــد|لل|ه882767
تـــج|ره طنط|عص|م عطيه عبــــد|لعظيم ه|شم3278|6
|2o569كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر خليل حسن |سم|عيل
8o6478يم محمد |د|بــــ |لم |ريم |س|مه |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقريم محمد عبــــد|لع|ل حسن ع8|6423
449o93ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|نوره|ن مجدى ك|مل محمود
معهد ف ص سوه|ج يم|ن ط|رق عبــــد|لعليم حسن|76|||9
68o966 تـــج|ره |لمنصورهعمرو محمد مصط محمود مصط
36o77oنوعيتـــ بــــنه|مديحتـــ |حمد مو حسن عربــــ
صيدله ع شمسعبــــد|لرحمن حسن محمد عبــــد|لرحمن47|325
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد |حمد |حمد محمد ن7242|4
تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء رض| محمد عبــــد |لق|در|778252
7o9o75| صيدله |ل|سكندريهيه محمد |حمد |حمد |لملي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع ع|طف ع محمود236|2|
7697o3ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد حس محمد سيد |حمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مؤمن ع عبــــيد محمد824582
34663oتـــربــــيتـــ ع شمسنور| صل|ح حس عمر|لزي|تـــى
8777o4|د|بــــ |سيوط|  ل|ء محروس عبــــد| محروس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد سل|مه سم|ره خلف2282|4
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س| عبــــد|لع|ل ع شوكه255|25
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يم عبــــد|لسل|77963 ف |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |
يم عبــــد|له|دى |حمد327956 زر|عه مشتـــهرعبــــد|له|دى |بــــر|
تـــج|ره طنط|خديجه |لبــــلتـــ| |لبــــلتـــ| خط|بــــ434587
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|در نشأتـــ |لسيد محمد752887
4257|oف محمد رمض|ن |حمد د|بــــ |ل|سكندريه|رحمتـــ |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنرم خ|لد محمد كشك477674
6o8332يم ص|لح عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحسن|ء |لمأمون |بــــر|
892o96 حقوق |سيوطدع|ء زغلول عبــــد|للطيف محمد
رهنور| عل|ء سيد محمد2|535| د|ر |لعلوم ج |لق|
6o|265د|بــــ طنط|آيه سعد |لدين |حمد قطبــــ زيد|ن|
يم ه| عبــــد|لغ سيد |حمد|4983|2 رهبــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نعبــــد|لرحمن مو ع ع|مر273739
8o5467بــــه معهد ف ص بــــ سويفويص| عوض |فر|يم و
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل محمد يونس خليل عبــــد|لرحيم754344
|5o898تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل ط|رق محمد |بــــو|لحسن
ندستـــ |لم |كريم رجبــــ عزيز دسو 27||3|
ف زغلول |لحفن|وى359||4 تـــج|ره طنط|سل أ
معهد ف ص بــــ سويفسه|م حم|ده فر|ج ع53692

|2o45o| رهسم|عيل محمد مصط ذ تـــج|ره |لق|
426o5| علوم حلو|نسل|م ممدوح س|لم عبــــد | حس

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد ع سليم|756952
4|35o3|تـــج|ره طنط||ء حمدى |حمد |بــــوعسل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــل|ل محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد سليم9|2257
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لحسيبــــ عنتـــر فتـــوح|642584
7585o5 |تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |ل ممدوح محمد عبــــد |لبــــ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندى محمد وص حسن632323
ندستـــ |لم |محمد مكرم سنو حسن857825
6|324oتـــج|ره طنط|ف|روق محمد عبــــد|لق|در نجم
8o6995|د|بــــ |لم |ل|ء |حمد محمد محمد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد ع|دل عبــــد |لنعيم محمد7||64|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد بــــدر قطبــــ قطبــــ 886564
ل|ل |لجم264823 ل|ل فتـــ  علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء عبــــد | فرج د|ود96|758
754|o7 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| غريبــــ |لسيد محمد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء محمد ر| أبــــو ر| |256585
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد بــــسيو محمد |لسيد م|لك|529356
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورف|طمه مصط |لسيد ه|شم ع447384
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــه|ء عبــــد|لمنعم ع |بــــوزيد 893399
رتـــ|نور |كمل محمد |لسيد25658| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهمل |حمد محمد فرج |لجه |343587

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سهيله حم|ده عبــــد |له|دى ري|ض|6762
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224o69تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنعمه محمود حس محمود
|66o84رهسل|م |حمد عبــــ|س عبــــد |لمحسن محمد عل|ج طبــــي |لق|
ف |لدين |8794|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء |سم|عيل محمد 
4|6o39|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيم|ن سم قطبــــ عبــــ|س |لش|عر
9o723o| معهد ف ص سوه|ج ي|د ع|دل محمد عبــــد|لغ

تـــ |سم|عيل محمود |حمد|83489 د|بــــ بــــ سويف|م
طبــــ |لزق|زيقعبــــد| وليد حمد| شح|تـــه8||639
6o4565 د|بــــ طنط|منتـــ | عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل محمد مصط|
صيدله حلو|ني| محمد عبــــد |لرحمن محمد783325
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|رو|ن |حمد عبــــد |لعظيم س|لم32629|
4o4247د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد عص|م |حمد |حمد سليم|ن زيتـــون
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نعمتـــ حمدي حس محمد482653
زر|عه سوه|ج ل|ء ع|دل عبــــد|لكريم خلف||5|896
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد محمود محمد زي|ن|339943
يم335367 |د|بــــ بــــنه|بــــتـــ ن| جل|ل |بــــر|
|6o367وف|تـــبــــل|ل محمد ص|لح |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم مصط عبــــد |لسميع |حمد497|76

354o6|تـــ مسعد عبــــد |لحميد حسن رهم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ |سو|ن|ف|طمتـــ عل|ء حسن عبــــد |لفتـــ|ح مر489338
|22oo||م ن|در محفوظ عبــــد |لمجيد رهد تـــج|ره |لق|
يم |لسيد9432|3 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني|سم رجبــــ |بــــر|
88o7oo حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عبــــد|لمنعم حس مصط
تـــربــــيتـــ |سيوطنشوى عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن 3||892
7ooo24د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لحميد عبــــد | محمد
24o255ه فؤ|د حل |لنمر نوعيتـــ ج
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمل صبــــرى محمود رجبــــ سل|مه|439375
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير ص|بــــر ف|روق محمد326736
تـــج|ره سوه|جج|كل مجدى ص|بــــر بــــطرس  5|8966
7|2o83 يم  حسن علوم |لمنصورهندى |لسيد |لسيد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمنتـــ | مصط محمد عبــــد |لرحيم |426668
||543oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|ري| نبــــيل فؤ|د فريد
تـــربــــيتـــ |سيوطم | ه| ميل|د | |س 884753
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننحمده عطيه حسن سليم|ن54869|
845o52| تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء فوزي عبــــد|لفتـــ|ح ع
6o263oر متـــو|ضع فلتـــ|ؤوس ط|نيوس علوم |لمنصورهم|ريو م|
9|oo3o|تـــمريض سوه|ج  م| مصط |حمد محمد
يم كيل| |6|7559 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن ع |بــــر|
يم خليفه329|35 تـــربــــيتـــ بــــنه|دى حسن |حمد |بــــر|
3486o3تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن مجدي محمد عبــــد|لرحمن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمزه محمد س|لم عز| 258442

علوم |سيوطندى |حمد سبــــ|ق حسن59625
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علوم ج|معتـــ |لسويسف|طمه مجدى محمد سعف|ن759983
32884oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|سعيد محمد ج|بــــ | |لسيد
4o2698ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|لو | نبــــيل ر|غبــــ بــــولس شنوده
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخ|لد مح |لدين عبــــد|لر| ع 838293

6o78oمعهد ف ص بــــ سويفمحمد عبــــد |لحليم عبــــد |لونيس |بــــو سيف
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |لسيد عطيه بــــل|ط255668
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم حم|دتـــ حن محمود8562|3
علوم ج|معتـــ د |طروينه |لسيد |حمد عثــــم|ن معروف7294|6
8o79o5فنون جميله فنون |لم |مريم ميل|د  |د سليم|ن
ثــــ|ر د |ط|دير ي| عبــــد |لع| ع6289|6
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمن|ر وجيه عبــــد |لعزيز مهدى57699|
|4|o7oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عبــــد |لعزيز من عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن
طبــــ |لفيومعبــــد| محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد68299

ف محمد فوزى حس 7627|| وف|تـــ |ر | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
252oo2ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن |حمد محمد شعبــــ|ن
يف |حمد عبــــد |لع|ل782649 حقوق |لزق|زيقتـــه| محمود 
36|o55 ندستـــ |سيوطعبــــد| سيد عبــــد|لعزيز محمود حس
يم|5|335 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ف|طمتـــ حمدى |م|م |بــــر|
يم59346 معهد ف ص بــــ سويفه|جر حج|ج جمعه |بــــر|

8o5o83فنون جميله فنون |لم |نور|ن ع|طف محمد محمد
7o763|معهد ف تـــمريض |لمنصوره ن|در |لسيد |حمد عبــــد |لمجيد
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسحمد سعيد |حمد عيد|842|35
352o34ف محسن عبــــد|لمقصود ندستـــ شبــــر| بــــنه|محسن |
د|بــــ |لمنصوره|روين| |لسيد عبــــد |لرحمن |لشح|تـــ رمض682253
44994oنوعيتـــ طنط|ه|جر |حمد |لسعيد |لسعد|وى
يف محمد جوده|623388 تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن 
علوم |ل|سكندريهي|ر| متـــو ع محمد عطيه423482
4477o7تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه محمد نبــــوى خ|طر

رتـــ|ملك محمد عمرو عبــــد|لعليم52232 لف |لصن| للصن|ع|تـــ |لمتـــطورتـــ |لنهضتـــ |ول مدينتـــ |لسل|م |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورسهيلتـــ أحمد عبــــد |لحميد ج|د| |لش|495|5
62o349تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |حمد محمد |لزل| مر|د
697o5o|يم |لنج|ر معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ع|دل محمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه أيمن فتـــح | عبــــد|لوه|بــــ |2499|6
7o78|7 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمدى |لحسي عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد عبــــد
تـــج|ره ع شمسفرح عمر كم|ل |لدين عبــــد|لمقصود7323|2
7o4|23|تـــج|ره بــــنه|يه س| عبــــد | ك|مل كسبــــر
د|ر |لعلوم |لم |س|ره عل|ء |لدين خليفه مر 4732|8
494o|4ى حقوق طنط|محمد |حمد ح|مد عبــــده |لحنج
د|بــــ |لزق|زيق|حس|م محمدلبــــيبــــ |لبــــربــــرى خ|طر88|775
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مصط صبــــ |لسنو شبــــل495667
64o88|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لحميد محمود |لسيد مصط بــــدوى
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ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمودتـــ عص|م محمود محمد مبــــروك489527
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ين|س محمد مبــــروك ن|صف ع|بــــد|255445
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|نه|ل محمد صديق |حمد |لسيد687874
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد عبــــد |لحميد |لسيد محمود23268|
768789| معهد ف ص |سم|عيليهحمد فرج عطيه مو
ي489452 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم |يمن عطيه ص|لح ع
حقوق |لمنصورهمريم محمد |ل|نور |لخطيبــــ|436|4
2|6o6o تـــج|ره ع شمسنور |س|مه محمود سليم|ن بــــش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عل|ء عبــــد|لمحسن عبــــد|لسل|م |بــــو287655
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| محمود كم|ل محمد834749
8|29o6ه |حمد دكروري سيد د|ر |لعلوم |لم |مي
حقوق |لزق|زيقوليد محمد محمد عبــــد |لو|حد سل|مه5|7754
يم عبــــد|44|442 يم عبــــد|لمحسن |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخبــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لصمد عثــــم|ن رزق |لسود|529742
339o44د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق س| حمدى مدبــــو عبــــده|
63o284| ندستـــ |لزق|زيقحمد |يه|بــــ جميل ع

يم|966| ره|دع|ء عبــــد |لبــــ|سط محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
9o6|94 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمود محمد |حمد عفي
42o|22تـــج|ره كفر |لشيخعل| عل|ء عبــــد |لستـــ|ر |لششتـــ|وى محمد دويد
حقوق ع شمسيوسف |حمد فه فرج5||2|2
د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ سعيد مصط عبــــد|لرحمن تـــو 777994
تـــج|ره ع شمسنور|ن حن جمعه حن 43494|
|د|بــــ بــــنه|من|ر جم|ل عوض |لسيد|26622
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنور |لهدى مدحتـــ مصط محمد38|327

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه محمود |م |حمد||4384
483469| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى|ء سم ع فرغ ع
762o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسي|سم جم|ل محمود محمد
6|4o|oد|بــــ طنط|محمود |لسعيد مو أبــــوسليم|ن|
رهخ|لد عص|م عبــــد |لحميد |حمد29657| تـــج|ره |لق|
6336o7زر|عه |لزق|زيقندى سعيد محمد |لش|ف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه |س|مه عبــــد|لعظيم |لسيد|725|24
معهد ف تـــمريض بــــنه| ه|جر سعد عط| شح|تـــه |لمصبــــ|24|4|6
3287o7يف عبــــد|لسميع عبــــد|لغ سل وف|تـــحمد  معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
4|oo68تـــج|ره طنط|حس سيد محمود فتـــح | عيد
تـــج|ره طنط|حمد فؤ|د عبــــد |لمهيمن محمد غ|نم|2|42|6
ف كرم كم|ل8738|4 ثــــ|ر د |ط|س|رتـــ |
ه ح|مد ع محمد|576|77 د|بــــ |لزق|زيق|م
|558o||حقوق |لمنصورهلسيد س|مح سعيد ج|د |لكريم
7|o839حقوق |لمنصورهمحمود |لسيد بــــكر محمود حسن جبــــل
48o46oيف مصط محمد محمود ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط 
تـــج|ره ع شمسفرح محمد |حمد |لبــــدرى979|22
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رهين|س ي| محمد محمد|49226| تـــج|ره |لق|
82953o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه رش|د محمد عبــــ|ده
24222oرتـــ سل محمود كم|ل محمود محمد تـــمريض |لق|
52o977كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوروف|ء خ|لد أحمد مبــــروك رجبــــ
يم م |لدين |حمد848582 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطند| |بــــر|
7o4o6||ه |لسيد حسن |لسيد  |ل تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــسمه ف|روق محمد محمود 888943
36o6|7تـــج|ره بــــنه|عبــــد| مسعد عبــــدربــــه عمرو
ره|سمر جه|د عط| ع|مر عط|239668 د|بــــ |لق|
3455o5| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم محمد صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح
ف |حمد دكروري54|354 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسملك |
|5o5|7ى لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد رفعتـــ محمد خض
ي ف|يز جرجس سمسوم6933|8 ف ومس|حه |سيوطم ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ره |حمد عبــــد |لرحيم |حمد نف|35854|
صيدلتـــ |لم |خ|لد عبــــد| شتـــيوي مه |85733
684|o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن عم|د ع ع فه محمد
63885oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م| |بــــو حل|وه حمدى |لسيد |لسيد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء محمد عبــــد|لحميد محمد ج|د |8656|5
6o6537|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــجل|ل ع حسن |لدسو |لعبــــ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد ع|طف عوض حسن ص|لح|622944
تـــربــــيتـــ |سو|نمروه ج|بــــر محمود بــــغد|دي|84467
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد مصط حس بــــسط|وي حسن||52458
2567o| يم |سم|عيل |لفيو كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نندى |بــــر|
8672o9فنون جميله فنون حلو|نم|رين| زكري| |بــــو|لليف ف|م
6o273o علوم |لمنصورهمحمد خ|لد عبــــد |لع| عبــــد |لعزيز
4o4o||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد كم|ل |حمد حسن ع
7o5o7معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومزي|د خ|لد مصط |حمد

وز محمد |حمد ع خط|بــــ6|7556 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسف
تـــربــــيتـــ |سيوطنه|ل ن| محمد |حمد |87829
45o3o7ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن محمد عبــــد|لرحمن عبــــد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى حسن سويلم زغلول|8||26
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء عبــــد | محمد محمود محمد|4|46|5

و|رى||6289 تـــ |حمد فتـــ  معهد ف تـــمريض بــــ سويف م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد ع|طف حس |حمد|256279

7276oعلوم ري|ضتـــ |لفيوممصط محمد عبــــد|لرحمن محمد سعد
ش|م حسن ص|لح44739| د|بــــ ع شمس|من|ر 
ندستـــ ع شمسرو|ن ع|دل محمد |م|م58346|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد درويش عبــــد|لنبــــى درويش|7|27|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمروه حج|زى حسن محمد  876934
3|8o94تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ| ع|طف |سكندر حبــــيبــــ
9|664o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط حمد مصط تـــوفيق عبــــد|لل|ه
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د|بــــ ع شمس|ن|در ثــــروتـــ عط| نسيم54638|
يبــــه||5|629 تـــج|ره |لزق|زيقلشيم|ء |حمد ع |لسيد 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد عطيه منصور صقر||62834
علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف صل|ح رش|د سيد7643|3
طبــــ بــــورسعيدريه|م |لسيد ح|مد |سم|عيل2|6994
تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه |حمد مصط محمد482927
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د عبــــد |لن| محمد محمد مغوله63|765

7oo3|تـــربــــيتـــ |لفيومرح|بــــ ع ه|شم |حمد
4o8453تـــج|ره طنط|مصط محمود |لغريبــــ محمد |لقيم
رهريه|م ص|بــــر عبــــد |لوه|بــــ عوض |632|5| طبــــ بــــيطرى |لق|
48|5o8تـــج|ره دمنهورعمر |حمد عبــــد |لحميد |حمد رميح
64o524حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن رمض|ن محمد |لنجدى بــــدوى
2494o8يم بــــدوى حم|د تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخسحر زغلول عبــــد |لوه|بــــ |لمعد|وى4694|4

4o592حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنيف عبــــد| محمد محمود
9o3592 تـــج|ره سوه|جح|تـــم |يمن محمد قبــــي
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد |لسعيد حسن |لحن 686637

66|96| بــــه ع علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد حم|ده و
9||97o تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره صل|ح مكرم شح|تـــتـــ
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |لملي ص|دق |لملي 438953
صيدله |ل|سكندريهمحمود بــــسيو بــــسيو |بــــو د |438743
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىديبــــور| صفوتـــ ميل|د سعيد  896563
|4o638|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد جم|ل |لدين |سم|عيل فرج|
4|25ooكليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمد رض| |لسيد عطيتـــ
3|58ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم نبــــيل محمد |لغن|م
34o7ooف |حمد عقل عبــــد|لد|يم تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ |

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم محمد حسن عبــــد |لعزيز54725
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيه عم|د سعيد ع |847677

يم عمر33656 وف|تـــرن| عط| عط| |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم محمد |لسبــــ23254 يم خ|لد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــر|

2|4|o4حقوق ع شمسمحمد تـــ|مر ع|دل حسن محمود
|46oo9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رضوى تـــ|مر مصط ف|ضل
4o9596يم |لمهدى يم |بــــر| |د|بــــ طنط|رحمه |بــــر|
يم جعفر33|6|4 يم مصط |بــــر| د|بــــ د |ط|ل |ء |بــــر|
32357oتـــج|ره ع شمسرفيدتـــ |يمن |لسيد ع حبــــيبــــ
ره|ه|يدى محمد ربــــيع ك|مل عبــــد |لر|زق233443 د|بــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م حم|ده |لسيد |لعقبــــ|وى|246376
42o73o|د|بــــ د |ط|حمد حمدى فوزى حسن حسن
249|6oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |يمن صل|ح عبــــد|لسل|م عبــــد|للـه

تـــج|ره بــــ سويفع حسن ن| عبــــد|لبــــ| 62535
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لعزيز محمد صبــــره2796|5
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يم|843248 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|يه جم|ل محمد |بــــر|
2|79o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| |ر حمدى خليفه محمد حميده
طبــــ |سن|ن طنط|ي|سم جم|ل محروس عطيه249469
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد عبــــد |لر|زق محمد رمض|ن64685|
6o77||تـــربــــيتـــ طنط|سمر محمد عبــــد|لد|يم ع |بــــوسعده
26445oف صل|ح |لدين عبــــد|للطيف تـــمريض بــــنه|سجده |
627oo3ندستـــ |لزق|زيقرح|بــــ خ|لد ع محمد بــــدر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | محمد نبــــيل |لحسي |حمد سعيد683497
ه يح عبــــد|لجو|د |لعر|بــــى|32|253 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|نم| ع محمود عبــــد |لمقتـــدر|3|536|
د|بــــ |ل|سكندريه|يه سعد زغلول عي حسن|9|4828
6o6o5|| ف عبــــد |لحميد |لحن تـــج|ره |لمنصورهحمد 
|438o3|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد عيد عبــــد |لش| عبــــد |لعليم
ي ش|ذ عط|834276 كليتـــ طبــــ أسو|ن|حمد ي
3|926oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسكريمتـــ حس ع عبــــد|لسل|م
زر|عه |لمنصورهمحمد مو مصط محمود ع مو2537|7
ي685877 ندستـــ |لمنصورهرن| جمعه محمد سليم |لعج
2|7o82تـــج|ره ع شمسي|سم محمد عبــــد|لع|ل مسعد قمر
6o53o|يف مصط ع مطحنه |لسن |لم |مريم 

4788o|م محمود محمد عبــــده حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
تـــج|ره طنط|مل محمد جل|ل |لجم|ل||43267
ر حل83|356 تـــربــــيتـــ بــــنه|حل |لسيد عبــــد|لظ|
753|o5ندستـــ بــــور سعيدمرقس بــــهجتـــ وليم ز|خر |رم|نيوس

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م |لدين ن |حمد ك|مل48446
يف عبــــد|لحميد |لسيد ش|254764 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود 
علوم |لمنصورهشيم|ء سل|مه عبــــد |لق|در يح حج682782
زر|عه دمنهورمحمد سعيد محمد عبــــد |لجو|د |لسيد|372|5
يم بــــش حربــــ|74982 رهحمد ر|فتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|

ر محمد ع 828742 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــعزه م|
يم د|ود |بــــر|698852 معهد ف تـــمريض |لمنصوره كرستـــ | مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|زق66793|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ربــــ|بــــ محمد فيصل محمد69|52
يم ي|س 4354|4 |د|بــــ طنط|بــــسمه عبــــد |لسميع |بــــر|
3|6o93علوم حلو|نندى مجدى محمود تـــوفيق

ره|نور|ن عص|م سليم|ن |نور24874 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر |لغندور |لغندور |لمر|23||7 حقوق |لمنصورهندى م|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م ذكري| محمد |سم|عيل حسن|638924
6825o8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــخلود م|جد |لسعيد جعفر
45o422تـــج|ره طنط|محمود خ|لد |لسيد حبــــيبــــ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسم|ء |حمد سليم|ن محمد|843222
د|بــــ |لمنصوره|نور|ن حمدى |حمد محمد |لنبــــوى676444
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د|بــــ |سو|ن|حس|م حسن |لسيد |لسيد323437
4o452|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد رمض|ن |حمد محمد |لجمل
حقوق سوه|جدين| حسن محمد ك|مل حسن عبــــد|للطيف 898377
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عم|د عبــــد|لوه|بــــ مغيثــــ|26547
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمد مدحتـــ |حمد زي|ده|676734
يم محمود |لسيد492984 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م محمد |بــــر|
7o|225ش|م محمد ع محمد درويش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد 
8o7689 تـــربــــيتـــ |لم |ند مصبــــ|ح محمد عبــــد|لغ

زر|عه |لفيومسهيله |حمد عبــــد | حس 64669
رتـــ|ندى حس|م محروس |لسيد349|63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف|6582|5 زر|عه دمنهوريم|ن عل|ء حف محمد م
طبــــ ع شمسم | صفوتـــ فه عزيز جرجس37574|
336o7|د|بــــ ع شمس|نوره|ن ع|طف عفي سعد
4|6oo7نوعيتـــ كفر |لشيخمن|ل |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح مطر
8ooo65|طبــــ |لم |زي|د محمد محمد مصط حسن جد
7o46o8|ندستـــ |سيوطحمد ن| محمد |لعن| سل|متـــ
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد لط محمد |لبــــكرى322|62
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومنور|لدين حسن فرج عط| |268557
773o63وف|تـــبــــ|ف رزق جرجس بــــطرس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمتـــ سعيد عبــــد| محمد عبــــده3|4983
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد عبــــد|لحكيم حس |حمد|272293
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه عط| | مو محمود||86473
حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لمنصف محمود |حمد محمد687758
||6|6o|م فؤ|د مصط محمد  |حه وفن|دق |لفيومد
ش|م محمد |سم|عيل |ل|23395| رهمصط  حقوق |لق|
يف|344785 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ع|دل عبــــد|لخ|لق 
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرحمه ع|طف |حمد ع48463|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله |حمد ز محمود|25257

53o23|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء محمد دي|بــــ عبــــد |لوه|بــــ
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ سم فتـــ |لخو253729
علوم كفر |لشيخم صل|ح |لدين يونس |حمد صل|ح29|444
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حسن|ء عبــــد |لمحسن محمد أحمد759845
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيوسف س| محمد عبــــد|لفتـــ|ح234796
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن أحمد |لسيد محمد س|لم ج627977
27333o|بــــ | |سم|عيل تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء صل|ح و
تـــ حمد|52886 علوم ري|ضتـــ دمنهوربــــر|ء و|ئل محمد خ
علوم ج|معتـــ |لسويسملك |سل|م عبــــد|لمنعم |لبــــن|632735
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسن|دين فوزى |حمد كم|ل93|8||
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحس حس حس صديق72675

8o96o4|د|بــــ |لم |حمد |لسيد عبــــد| محمد|
6|3o7o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م |لسيد |لعزبــــ |لسيد ل|ش
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ى محمد ي|س 7793|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريم |لنم
تـــج|ره كفر |لشيخس|ره محمود |لسيد محمود |لجندي|43956
5|3o22تـــج|ره دمنهورط|رق فتـــ حمزتـــ عمرى بــــرك|تـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدين| جم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لعزيز  877959

4o984رتـــ سمر عص|م محمد فتـــي|ن تـــمريض |لق|
88o257|تـــج|ره |سيوط  روى محمد عبــــد|لحفيظ محمد
يم |لسيد فرج6|6856 حقوق |لمنصورهنبــــيله حسن |بــــر|
علوم |سيوطجوزيف ن|در من رزق  49|882
تـــج|ره |لزق|زيقد| | |حمد محمود محمد بــــدير682675
7693o2ه س|لم محمد غ|نم كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشن
ه |حمد بــــسيو محمد عجور|263843 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء رجبــــ عبــــ|دى عبــــد |لنبــــى||3||75
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن |لسيد حسن  |لو8524|6
معهد ف ص |لزق|زيقبــــ|سل محمد |لسيد عبــــد|لرحمن قطبــــ638279
زر|عه |لمنصورهخ|لد صبــــرى |لسيد مسلم ع محمد222|69
يم محمد عوض مقبــــل699432 معهد ف ص |لمنصورهنه|د |بــــر|
6o997oد|بــــ |لمنصوره|مصط عبــــد|لفتـــ|ح محمود سعده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديورده ض| محمد حس|ن826756
9|735o حقوق |سيوطمحمد عمر سيد قطبــــ
تـــج|ره |سيوطمونيك| مل|ك وليم ز |||885
92o838 تـــج|ره سوه|جبــــيشوى |نور جرجس ف|م
6o5295|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرن| |حمد عبــــد |لمجيد |حمد |لنج
2722o7يم تـــوفيق حنس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمهر|ئيل |بــــر|
343|4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|شيم|ء محمد سيد عبــــد|لحميد
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نول|ء سعد جبــــريل ع 827645
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|يم|ن جم|ل |لسيد |سم|عيل د |774488
يم35|684 د محمد عبــــد | محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|

تـــمريض  حلو|نحمد صل|ح |حمد محمد |لبــــديوى|93|38
يم محمد شح|تـــه783957 زر|عه |لزق|زيق محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد |يمن |حمد ع محمد|54435|
5o3399صيدله |ل|سكندريهل|ء |حمد عبــــد |لمنعم حس عبــــد|لمنعم
4o9598ق|وى لسن ع شمس|ريم صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح |ل

تـــمريض  بــــ سويفيم|ن محمد درويش سل|متـــ|749|6
2965oتـــج|ره |سيوطعبــــد |لرحمن جم|ل |حمد رحيم

علوم ج|معتـــ د |طنور|ن |حمد يونس بــــهن مصط 478529
25o88|كليتـــ |أللسن ج أسو|نص|بــــر ممدوح ص|بــــر |لنش|ر
يم مطر477669 تـــج|ره |ل|سكندريهميسون محمد حسن إبــــر|
علوم |لزق|زيقس|ره مسعد عي محمد عرف|تـــ865|77
47886oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود |حمد محمود |لسيد |حمد |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ |حمد فرح|ن يوسف9254|3
24666oتـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| منصور قطبــــ |بــــو شوشه
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2849|oره|دى عبــــد|لسل|م بــــكرى محمد د|بــــ |لق|
433o75يد |لسيدحش يد |بــــو|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمتـــ أبــــو |ل

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــنرم يوسف يوسف يوسف27679
يم مصط |لبــــن|428557 ه إبــــر| معهد ف تـــمريض طنط| أم
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيل|نه سم سمع|ن جيد5|53|8
يه|ن وحيد ع خليل |لح|ج ع52|496 تـــج|ره |ل|سكندريهم
45|26|| ندستـــ طنط|ل|ء رفعتـــ ز |لبــــ|بــــ
|د|بــــ بــــنه|رن| عص|م عبــــد|لص|دق |لشعر|وى329263
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |يمن عبــــد|لرحمن رش|دسعيد|633259
8o5o6|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| بــــه|ء |لدين محمد |نور |بــــوزيد
يم محمد |لخش|6|2|44 يم رجبــــ |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
2479o2معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م مصط عبــــد|لعزيز |حمد |لبــــغد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء حمدى محمد عبــــد |لمطلبــــ مندور4564|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ر حس سعيد |م|م خميس|32668
رهجل|ل ن| جل|ل مصط 54465| ندستـــ |لق|
6o593oتـــج|ره طنط|س| ط|رق سعد ع|زر |يوبــــ
ه كرم شبــــل فتـــح |257477 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
353o27تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حس|م سعيد حسن |م|م
تـــج|ره طنط|محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ج|د 427547
ر يوسف |سط|ورو يوسف3354|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورجون م|
طبــــ حلو|ن |ر محمد ع حسن جعفر253334
|6o5o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرزي|د حس|م |لدين محمد عبــــد |لرؤف
يم عبــــ|س عزو259844 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرحمه |بــــر|
 |حه وفن|دق |لفيومش|م |حمد |م محمود74387|

ندستـــ بــــ سويفمحمد جم|ل قر عبــــد|لعزيز52736
|2o2o7|ندستـــ ع شمسكريستـــ | س|مح صليبــــ مسيحه بــــش
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر محمد كم|ل |حمد |بــــو|لنج|693495
د|بــــ سوه|ج| حمد |لسيد رجبــــ |لصغ |5|6||9
485o38تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عص|م دي|بــــ حس دي|بــــ
4975o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر ع|طف ك|مل محمد محسبــــ
زر|عه |لمنصورهيه محمود عبــــد |لر|زق |لبــــ|ز |لدسو 685277
ف |حمد ع منصور625563 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|م|ي| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمو |ديبــــ جريس جرجس 939||9
7o|5|5|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء |حمد محمد |حمد محمد
22o88oتـــج|ره ع شمسس|ره |حمد عمر ع بــــدوى
6||oo9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل|ء نجدى عبــــد |لق|در |لشعر|وى
يد|353663 تـــج|ره ع شمسسل|م سعد عيد |بــــو |ل
3||4o5رهي|سم فريد محمد |لصو|ف تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــند حنظلتـــ |لغريبــــ عبــــده مو6893|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء ع حس |سم|عيل|825283
ره|ه|جر ع|دل محمد عبــــد |لوه|بــــ65485| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء محمد عبــــد|ل محمد ع عبــــد|66|322
49o|6oحه وفن|دق |لمنصورتـــه|يدى محمد محمد شعبــــ|ن |لحن|وى| 
|5o8ooف وحيد محمود ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |
78362oيم محمد محمد نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
3|5o27يف عبــــد|لبــــديع شلبــــى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر 
4|3o97نوعيتـــ طنط|بــــسنتـــ |س|متـــ |حمد شه|بــــ
|592o5تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيوسف ي| |لسيد محمد

وف|تـــعمر محمد عبــــ|س عي|5449 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
معهد ف ص |ل|سكندريهآيتـــ |حمد رزق محمد|469|5
ف عبــــد|لبــــديع محمد|9295|8 ه | حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
م694285 تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسمه |حمد عبــــد | ع |ل|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء عبــــ|س شعبــــ|ن محمد|2|7|6
تـــربــــيتـــ طنط|مروه |حمد محمد |حمد حتـــ|تـــه72|429
4o9524تـــج|ره طنط|أحمد محمد ذ عبــــد |لق|در
رهيح مصط عبــــد |لحميد رميح|554|| حقوق |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــصفيه |لدسو |لسيد ع |لدسو 442862

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن سيد محمود |حمد67482
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |ء ن| |لسيد خط|بــــ زين |لدين|25345
8|4o2|ف محمد سم طه علوم |لم |محمد |
3|56o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ صل|ح |حمد سند
9o9298|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه |حمد فرج عك|شتـــ
رهمحمد محمود عبــــد|لعليم ع حميده244326 تـــج|ره |لق|
ندستـــ حلو|نمصط |حمد حل حسي 477||3
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عبــــد |لمنطلبــــ مصط |حمد ج|6335|7
علوم |ل|سكندريهسل |حمد محمد ح|فظ حسن ش| 426353
تـــج|ره بــــنه|محمود حس مصط ع شلبــــى265253
تـــج|ره ع شمسمصط محمد عبــــد|له|دى مر و|كد568|35

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسليم|ن خ|لد سليم|ن د|ود |بــــوشنبــــ42532
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه فتـــ محمد عبــــد |لغ مهنيه537324
يم رقيه|776|43 ف |بــــر| يم | طبــــ ع شمسبــــر|
87995o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنعمه جمعه عبــــد|لحفيظ سيد

تـــج|ره بــــ سويفدير |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|لمجيد93|64
يم شح|تـــه|487742 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |كرم |لسيد |بــــر|
237o42| ره|ء محمد ع ملي د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

ندستـــ |لفيوممحمد |حمد عبــــد|لر|زق ع|6757
4995o2حقوق طنط|دير محمود عبــــد |لمنعم  |د

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد جمعه جوده |حمد||5975
6|o964يم |بــــو شنبــــ يم إبــــر| يم |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
6o895|صيدله حلو|نعبــــد | |سم|عيل رزق قريطم
حقوق ع شمسمحمد محمود عبــــد |لرحمن عبــــد |لجو35332|
تـــج|ره ع شمسيف محمود عمر محمد53923|

Page 5422 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره كفر |لشيخشيم|ء |حمد ج| رزق444326
وف|تـــحمد ي| عبــــد |لمنعم عبــــد|لمنعم مو777527 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |ل|سكندريهميس محمد عبــــد|لص|دق محمد2|4264
رتـــ|سم|ء خ|لد |لسيد |حمد |سم|عيل|767|64 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |سيوطمحمود ع محمود محمد683|84
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد ممدوح محمد محمد صديق|48823
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسنور محمد محمد |لعجو| 82|6|6
د|بــــ حلو|ن|محمد محمود |لسعيد عبــــده52968|

6875o|ثــــ|ر |لفيوم|مل نبــــيل |سحق رمض|ن
طبــــ طنط|محمد نزيه عبــــد|لسل|م ز عوض433844
يم عبــــد |لرحيم مه|بــــه38966| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم| رجبــــ |بــــر|
تـــج|ره ع شمسريم |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد24464|

ه محمود محمد |حمد|42773 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
يم |لنج|5565|4 يم ع|دل يوسف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــر|
4847o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع |حمد عبــــد |لمنعم ع
حقوق |لمنصورهمصط جم|ل |م ع |م 23722|
8|o86o يف ربــــيع ع تـــربــــيتـــ |لم |رج|ء 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م جم|ل |حمد |لتـــلو| ||2682
ى عبــــد642296 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجيد م
7o74|o| معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن عص|م |حمد محمد |لبــــسيو
7o5529تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |حمد لو محمد
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد عبــــد |لمطلبــــ |سم|عيل رشو452474

رهحمد محمد عبــــد |لوه|بــــ سليم|ن||3242 حقوق |لق|
يم سيد |حمد||377 رهمحمود سيد |حمد |بــــر| زر|عه |لق|

ندستـــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ مصط عبــــد|لرحمن عبــــد| 329973 كليتـــ 
طبــــ كفر |لشيخل|ء محمد شعبــــ|ن فرج مبــــ|رك||9|439
|د|بــــ طنط|ي|سم ع |حمد عبــــد |لعزيز2882|4
89232o د|بــــ |سيوط|سه|م |حمد عطيه تـــم|م

9o548|يم محمد تـــج|ره بــــ سويفحمد محمود |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|طمه حس عبــــد |لعزيز مصط 64|777
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد س| ج|بــــر ع محمد|75|247
432o49 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | محمد ج|بــــر |لملي
2|26o6 تـــج|ره ع شمسح|زم عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح خض
34o672تـــج|ره بــــنه|يم خ|لد محمد ز عبــــد|لعزيز

يم33725 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر ع عبــــد |لر|زق ع |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن حس|م |حمد مختـــ|ر عبــــد|لعظيم عمرو639829
3324o3تـــج|ره بــــنه|حسن محمود حسن عبــــد|لحميد
تـــج|ره ع شمسيوسف عبــــد | عبــــد |لحكيم متـــو أبــــو زيد87|24|
حقوق سوه|جمنتـــ جم|ل |لف|وى محمد 2683|9
4872o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه| محمد محمود محمد س|لم
3|54o3رهبــــسنتـــ محمد عمرو محمود حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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يم صبــــ محمد953|48 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمرو محمد |بــــر|
5oo42د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | عبــــد |لرحمن فوزى محمد

43o683ف ع حم|دتـــ تـــمريض طنط| ه|جر |
ره|يتـــ ن| ش|ذ محمد|24649 د|بــــ |لق|

ندستـــ ع شمسمحمد عبــــد |لعزيز فر|ج |حمد خليفتـــ866|4|
7o6688يم يم محمود صبــــرى |بــــر| طبــــ |لزق|زيقر| |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|رضوى عبــــد |لرؤف عبــــد |لحليم |حمد482864
تـــج|ره |سيوطصف|ء مصط عبــــد|لمعز |حمد  882737

د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد| بــــل|ل مصط فضل |لسيد67762
لسن ع شمس|نور| محمد |م خليل9|2367
د|بــــ ع شمس|بــــتـــه|ل |حمد عبــــد |لعظيم رزق|67642|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــده عبــــد|لفضيل حس 49|832
27|o32رى ع|مر عل|ج طبــــي ج كفر |لشيختـــ محمد |بــــوط|لبــــ |لجو
7o28o9يم علوم |لزق|زيق سل|م محمد محمود محمود |بــــر|
77293o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم عبــــد
علوم |ل|سكندريهيه|بــــ محمد مختـــ|ر محمود ن|فع|88|424
يم |حمد|772927 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|حمد صل|ح محمد |بــــر| لم
رهسل ع محمد |حمد |حمد236759 ندستـــ |لق|
يم623299 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طرن| محسن فوزى ف|يد |بــــر|
78o|84|يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |بــــر|
د|||85|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه رض| محمد |لمغربــــى |لز|
2|78o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه م عبــــد| عبــــد |لرحمن محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيوستـــ | ط|رق بــــسط| ملك59635|
رهبــــه جم|ل محمد |م عي 27985| حقوق |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد مو |ل372|25
2265o4تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف |سح|ق غ| بــــخيتـــ
3|4o22تـــج|ره ع شمسعمرو عطيه |بــــو بــــكر |سم|عيل
حقوق بــــ سويفمحمد خ|لد ق|سم مه 7566|8
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نل|ء محمد ربــــيع عبــــد |لغفور محمد|76622|
7o|958علوم |لزق|زيقط|رق ن| محمد |حمد سليم
35575oيم زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسن|ء محمد حسن |بــــر|
يثــــم |حمد رمض|ن محمود56|427 يه|ن  فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
علوم ع شمس سعيد سيد محمد42466|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه مصط حسن سليم|829848
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ح|زم |م|م محمد محمود339663
يم س|لم8|4784 ثــــ|ر |لفيوم|محمد فرج حف |بــــر|
885|5o وحيد |حمد محمد | د|بــــ |سيوط|ي
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن شعبــــ|ن عبــــد|لمجيد |لفرم|وي|252436
علوم |لزق|زيقسل حس|م |سم|عيل سعيد626936
24o87oرهعبــــد| محمود |حمد محمد |حمد حقوق |لق|
69o532ر محمود د|بــــ |لمنصوره|نبــــيله عم|د ط|
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ف عبــــد |لعزيز |لسلك|وى|67525 ندستـــ |لمنصورهزي|د |
92358o تـــج|ره سوه|جتـــوم|س |يمن صل|ح مح|ربــــ
د|بــــ حلو|ن|منتـــ | منصور ع منصورع755|3|
يم محمد97|233 حقوق حلو|نندى |حمد |بــــر|
92o8|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | ر| عبــــد|لمل|ك غبــــري|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوق عل|ء فتـــ |لسيد|78542
7o9926|يم محمد ص|لح منصور تـــج|ره ج|معتـــ د |طمل |بــــر|
9o7525 د|بــــ سوه|ج|محمود |حمد ك|مل |حمد
5|3846| ر فكري سويلم ع زر|عه دمنهورحمد م|
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن حس|م يوسف محمد |لسيد شلبــــى6||479
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| ع عبــــد |لحكيم ع639468
بــــ|9345|6 يم |ل تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|يزه ي|س |بــــر|

يم||647 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى |يه|بــــ محمود |بــــر|
6|9o33تـــج|ره بــــور سعيدمريم عص|م محمد محمد جزر
83862oش|م عثــــم|ن ص|لح لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|رؤي 
925oo9 علوم |سو|نر| | فريد |حمد محمود

4|77oرهعمرو محمد عبــــد |لمنعم ص|لح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم ج|ويش|445343 علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد محمد ع |بــــر|
حقوق |سيوطرند| |بــــو|لعبــــ|س ند| حسن خليف57|537
63o967لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|تـــيس عص|م رأفتـــ عبــــد |لحميد
ش|م عبــــده محمد محمد274534 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه 
86|6o7ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد ج|بــــر ز محمد معهد ع| 
نطش464942 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد خ|لد محمد محمد 
7o8226|معهد ف ص |لمنصورهم| صل|ح حسن محمد |لسيد
9|o2o6 كليتـــ |أللسن سوه|جبــــ|تـــري | ر|فتـــ فه سعيد
6o9468طبــــ طنط|أس|مه ع |لشح|تـــ ع ع|مود
تـــربــــيتـــ دمنهوررن| إسم|عيل عرفتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|4859|5
49o|77|د|بــــ |ل|سكندريه|مل سعيد محمد حسن عبــــد |لسل|م

حقوق بــــ سويفحمدى عيد درويش خميس56337
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمريم محمود ع زيد|ن252948
7o3942|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم|ل محمد منصور عبــــد |لحميد
يم ه|شم سليم|ن232937 حقوق ع شمس|ء ه|شم |بــــر|
6285ooطبــــ حلو|نمريم ر| ع |حمد جريده
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ربــــ|بــــ خ|لد محمد عبــــد|لع|ل |لش|ف4334|6

5o488| |تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد عل|ء |لدين محمد علو
ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره س| محمد حسن عيد637242
8323o9 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمود عبــــد|لر|زق محمد ع
|2o6o2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط  |ء |لدين محمد فكرى |لزي
تـــج|ره |سيوطحمد حس جل|ل عبــــد |للطيف|628334
8o|326لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه طه حس محمد|
8456o8|علوم |سو|نحمد رجبــــ عبــــد| يسن

Page 5425 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|لحسن زكري عبــــد|لفتـــ|ح محمد|89|834
8937o6|خدمه |جتـــم|عيه |سيوط حمد منتـــ يوسف محمد
يم |لنمر|76275 ف مصط |بــــر| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمصط |
8o4247كليتـــ حقوق |لم |منه | ع حسن عبــــد|لع|ل
54|7o3تـــمريض دمنهورمحمد عبــــد|لقوى محمد عبــــد|لقوى شعبــــ
نوعيتـــ فنيه ج|معتـــ د |طمل |حمد عبــــده |لزقزوق|8863|6
43o636|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن حمدى محمد |لسعد|وى
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف محمد |لسيد سيد|حمد عبــــد |494548
ندستـــ |لفيومعبــــد | |رشد عبــــد | سيد |حمد37865|
ي|774953 زر|عه |لزق|زيقحمد |يمن |حمد محمد خ
8|||2o|تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء شعبــــ|ن ع محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ وجيه سعيد |بــــو ن| 252892
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطس| |س|مه ط|يع شح|تـــه 882293
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحس|م عبــــد|له|دي فنجري محمد|348|8 معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نصف|ء سيد نزيتـــ سيد49268

|55o52تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|دون| مختـــ|ر ش|روبــــيم ع|زر
د|بــــ |سو|ن|صل|ح عبــــد|لع| ز محمد842549
تـــربــــيتـــ حلو|نع |ء عبــــد| مصط عرفه عطيتـــ|32289
836o39يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دير|ند| مو محمد |بــــر|

|532oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود مصط ف|روق عبــــد |لمبــــدى
ر عبــــد |لرحمن32587| تـــربــــيتـــ ع شمسندى خ|لد عبــــد |لز|
4o5925د|بــــ |ل|سكندريه|مريم مدحتـــ محمود ع |لجم|ل
5|68o5|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهفن|ن حمدى شعبــــ|ن محمد |لنج|ر
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمريم سيف |لن خ|لد عبــــد|لرحيم348734
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفرحه محمد محمود |لسيد رضو|ن483279
يم فه |لدسو 478337 تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ مه|بــــ |بــــر|
ه جم|ل عبــــد |لرحمن عبــــد |له|دي777594 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه صل|ح |لدين |لسيد فرج|37|522
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط مصط |لسيد |ل|سمر5246|6
23o|23|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيه|بــــ صبــــ ع محمود
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي| رمض|ن زينهم ع زينهم254526
د|بــــ بــــ سويف|بــــسمله عل|ء عبــــد|لرحمن خط|بــــ256766
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|رتـــ شكر عبــــد |لرحمن |لسيد بــــرد|ن426625
يم محمد محفوظ398|68 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوليد محفوظ |بــــر|
7o6495طبــــ بــــورسعيدد | |لسعيد ع |حمد سليم|ن
75o896علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريستـــ | نعيم خلبــــوطتـــ حكيم
768o64معهد ف ص |سم|عيليهمنه | |لسيد حسن عي
9oo4o3|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد عبــــد|لكريم حسن عبــــد|لج|بــــر ع| 
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعمر فتـــ |حمد حسن753396 معهد ع| 
68o87o|حقوق |لمنصورهحمد محمد فوزى عرف|تـــ سل|م
يم عبــــد|لمنعم367342 علوم بــــنه|ندى |س|متـــ محمد |بــــر|
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8|223oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــيشوي فيلبــــس جميل |لسيد
لسن ع شمس|م|رين| |ميل ف|يز بــــدروس|36|2

زر|عه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن |لسيد مر725||6
77o||6تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد |حمد محمد مهدى
ر|73636 حقوق |لفيوميه ن| جمعه عبــــد |لظ|

ره/ري|ضتـــمريم |حمد لط محمد حسن 9588|2 زر|عه |لق|
يم سل|مه682632 رتـــ|مروه سل|مه |بــــر| لف |لصن| للصن|ع|تـــ |لمتـــطورتـــ |لنهضتـــ |ول مدينتـــ |لسل|م |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمنه | محمود كيل| محمد238499
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم |لشح|تـــ محمد |لعزبــــ552|25
68o88o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل|م ح|تـــم محمد مصط عي
يم عبــــده ع ز|يد476936 زر|عه |ل|سكندريهيوسف |بــــر|
5o3825عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد | مرو|ن حس عبــــد |لسيد حسن
8o6864 علوم |لم |ع |ء رمض|ن حسن ع
6834o4| ر|ء |مجد لبــــيبــــ |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|طمه |لز
7o|3|8ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لرحمن حسن محسوبــــ |لمك
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لحليم عبــــد 486993
يف |سم|عيل ع ص|لح56453| رهمحمود  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لمو|764||
6269o6|طبــــ |لزق|زيقيم|ن ع سل|مه ع سل|مه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسعيد فتـــوح سعيد بــــند|رى |حمد785876
4o7|o6يم بــــكر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسل |حمد محمد |بــــر|
7835o|تـــج|ره |لزق|زيقع |ء محمد شح|تـــه عبــــد|لمجيد عيد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن|ن سعيد محمد عبــــد|لحسيبــــ248396
تـــج|ره |سيوط حمد ج|بــــر |حمد حمد|ن|5|8795
26377o|ر|ن ف محمود |لسيد ز د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |
علوم |سيوط يري فكرى ك|مل ميخ|ئيل|883843
698o44 |صيدله |لزق|زيقرو|ن جل|ل شعبــــ|ن عبــــد |لبــــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنج|ه عبــــد|لوه|بــــ رأفتـــ |لف 276954
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حسن |حمد ع 2|3245
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم |س|مه عبــــد|لمطلبــــ حسن266855
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد حسن262528
2742o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء جم|ل |بــــو|لعل| رف| |لشورى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عبــــد|لحميد عبــــد|لبــــص حسن  879957
2632o3|ره|يه سعيد محمود دبــــور ثــــ|ر |لق|
نوعيتـــ |لم |شيم|ء رمض|ن رجبــــ ي 2748|8
4oo326تـــج|ره كفر |لشيختـــوم|س شو شو تـــ|درس
ل|ل ج|د689973 صيدله حلو|نحسن س| 
يم349539 د|بــــ |لزق|زيق|محمود رض| |حمد ع |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط يه|بــــ فتـــ تـــم|م |بــــوجبــــل|28|883
ره |يمن سعد عبــــد |له|دى||362| علوم |لق|
4o|662حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لكريم قبــــ|رى محمد عبــــد |لمو
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمو ع|طف لمبــــي بــــش|ره833244
82o7|3حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسليم محسن فريد محمد
42|o96حقوق |ل|سكندريهشيم|ء س|لم زيد|ن سعد
ه و|ئل |لسيد محمد |لسيد خليل|3||772 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
755o49|م سم محمد |حمد  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد
تـــ جم|ل |حمد |لسيد حج|ج|44|4|4 تـــربــــيتـــ طنط|م
رهيوسف جم|ل عبــــد|لحليم خط|بــــ22578 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لع|ل |حمد 898259
رهيه عبــــد|لرءوف عبــــد|للطيف |لق| 263864 صيدله |لق|
7o5|68 يم مصط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد رض| حسن |بــــر|
تـــ |حمد محمد بــــطيشه|497653 د|بــــ دمنهور|م
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمل فتـــ عبــــد|لعزيز سل|مه شح|تـــه|433|63
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | نبــــيل بــــسيو |لعري|ن5993|4

59|o9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد رمض|ن محمد عي
رهعمرو جه|د رمض|ن رمض|ن56834| حقوق |لق|
ف زكري| نخلتـــ 553|89 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم |
تـــج|ره كفر |لشيخ |م نش|تـــ يوسف رمض|ن |لطنط|وي439776
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسلم مجدى متـــو عمر|ن255239
6oo8o2علوم طنط|رن| محمد |لسيد مشيمش
حقوق ع شمسعف|ف صل|ح عبــــد |لوه|بــــ ح|فظ8|595|
4o22|2|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد| | محمد حس سيد عبــــد |لل
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوملحسن عبــــد|لحميد سليم|ن ع خو|جه254695
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمود غريبــــ محمود محمد محمد خ 473|76
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطيه خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم||778|8
ف عثــــم|ن محمود528994 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد أ
تـــج|ره طنط|مخ|ئيل مجدي س| ري|ض بــــطرس495562
حقوق |لزق|زيقمحمد حس محمد ع629888
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد عبــــد|لع|ل عبــــد| صقر عبــــد |||56|4
8|596oد|بــــ |لم |ش|م ممدوح عز|م محمد|
تـــمريض |سيوطدع|ء حف محمد عبــــد|  889929
يم934|52 تـــربــــيتـــ دمنهورم|رين| مجدي صبــــري عوض |بــــر|
|66o57تـــج|ره ع شمسمصط خ|لد مصط عبــــ|س
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|فتـــ معتـــز فتـــ |لخربــــ|وى247543
يم محمود م625357 صيدله |لزق|زيقج|سم أحمد حس إبــــر|
ندستـــ |لم |رؤى |يمن محمد |لبــــ|بــــ449923
يم |بــــو44|637 يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |بــــر|
426o26زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهخلود خ|لد سعيد |لسيد نديم
تـــربــــيتـــ |سيوط بــــ|نوبــــ ميل|د يوسف بــــقطر|886384
2479|o يم |لطو كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسميه شو عبــــد|لحميد |بــــر|
2785o|| ر رمض|ن بــــيو تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء ط|
عل|ج طبــــي قن|محمود محمد محمود عبــــد|لقوي827454
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زر|عه كفر |لشيخمحمود عص|م |حمد حس عبــــد|لكريم437469
777o23تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم |حمد ع|دل |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طثــــروتـــ فتـــ فتـــ محمود مصط 2|9|62
63o58تـــج|ره بــــ سويفسه سمع|ن بــــسخرون مو

يم عبــــد |لعزيز محمود حسن37|679 د|بــــ |لمنصوره|نور |لدين |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنور|ن عل|ء محمد تـــوفيق سعد |لدين7423|6
768oo5|معهد ف ص |سم|عيليهل|ء محمد عطيه س|لم|ن
4o3|o3يم |حمد ع تـــج|ره دمنهورع|دل س| |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره صف|ء ش|كر عبــــد |لمقصود عبــــد |له|69884
27o268تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود فتـــ محمد نص|ر
د|بــــ ع شمس|م|س| محمد س|لم دسو 322682
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم|رل محبــــ ف|يق فخرى 898822
2565o5|يم س|لم علم |لدين تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــتـــس|م |بــــر|
354o28|تـــ محمد عبــــد|له|دي محمد خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
رهمصط ع|دل |لوص|ل ق|سم|4757| طبــــ |لق|
6o7|8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود رض| تـــوفيق |بــــو سليم
زر|عه |ل|سكندريهه|جر صبــــرتـــ محمد صبــــره |لقليوبــــى||4358
6o2o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدع|ء ن| |سم|عيل |بــــو|لنج

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىريتـــ| جوزيف صبــــري قري|قوس|83656
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع محمد حس عبــــد |لحميد453524
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسح|بــــ |يه|بــــ ع|دل ن |لدين |بــــ|ظتـــ675926
26o657تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ ع|طف حسن |لنح|س
علوم |لعريشريم ط|رق سعد شوشه788769
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخكريم عبــــد |للطيف محمد محمد |لديبــــ436377
7o6753ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد رض| ع عطيه م |لع| 
3328o4ر ع عل|م د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نهلتـــ |لسيد ط|
6o2642طبــــ حلو|نمحمد ربــــيع محمد |بــــو بــــدوى
بــــه52|855 علوم ري|ضتـــ |لم |سه|م ن| فؤ|د و
د|بــــ |لزق|زيق|تـــ| |يه|بــــ ع غريبــــ مسلم626995
د|بــــ ع شمس|شيم|ء عص|م ك|مل عبــــد|لمطلبــــ355222
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخريه|م س|لم محمد شح|تـــه س|لم933|45
ر محمد عبــــد|لعظيم777887 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|س|ره م|
||476oحقوق حلو|نم | خ|لد زكري| ميخ|ئيل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــغ|ده محمد ح|مد عبــــد |للطيف36|22|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد محمد |حمد|3|7796
88o398 صيدلتـــ |سيوطفيلوبــــ|تـــ ز|خر بــــخيتـــ قد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسهيلتـــ جم|ل |بــــو |لق|سم |بــــو |لق|623|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ ه| |حمد رجبــــ24764

صيدله |لمنصورهسل|م ف|روق شلبــــى عبــــد |لغ |6476|6
|5o||7 رهمصط |حمد فتـــ حسن تـــج|ره |لق|
رهعبــــد| ع ر|غبــــ غريبــــ36||23 تـــج|ره |لق|
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زر|عه مشتـــهرمصط حس|م |لدين مصط متـــو 339648
26oo63د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى سعيد عبــــد|لعزيز ع
حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد يوسف محمد يوسف52|487
7o9994 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لمقصود عبــــد |لرحمن عبــــد
78462o |ج د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سم |حمد |حمد أحمد |ل
|49o|8كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل محمد عبــــد |لوه|بــــ |لعزبــــ |لبــــلكي
5|22o5 ديوه |لحو علوم |ل|سكندريهمحمد محمد كم|ل 
|7o399لس ع|دل شفيق ميخ|ئيل زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك
6o8579د|بــــ طنط|أمنيه حمدى حس معوض أبــــو شوشه|

2o695ره|مصط سيد عبــــد |لصبــــور بــــخيتـــ د|بــــ |لق|
26o746تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى محمود محمد |لضليل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمد سيد عبــــد|لع|247||3
د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م فتـــ عبــــد|لغف|ر |بــــوشعيشع ع9694|4
تـــربــــيتـــ حلو|نك|مل محمد ك|مل عبــــد|للطيف|24264
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعل| محمد زكري| مصط |لجمل763256
826o82 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي| مختـــ|ر ج|بــــر مصط
3|693oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر |حمد س|لم محمد
25|o63طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس| محمد |حمد سلط|ن
رهرن| محمد محمد جبــــر32628| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8o5795 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |كرستـــ | يوسف فرج | جور|
تـــج|ره طنط|سل|م ذكرى بــــدير ع ط|يل|438575
897o88 تـــربــــيتـــ سوه|جرضوى رمض|ن خلف عبــــد|لوه|بــــ
78o3o7|يم ع|مر لسن ع شمس|سم|ء عبــــد |لعزيز |بــــر|
27||o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق عبــــد|لحليم بــــيو محمد ع
7o3438 ل|ل خ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــخلود صل|ح |لمحمدى 
5o565|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ن|جح محمود عيد
رهيه س| عبــــد|لحليم عبــــد|لمجيد|225429 د|ر |لعلوم ج |لق|
35o345تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م | عزتـــ ر|غبــــ ك|مل

م|م6785| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنه|ل ط|رق فتـــ ع 
د|بــــ حلو|ن|سندس محمود محمد بــــسط|وى273|2

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود حمدى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم635954
يم|433966 زر|عه طنط||ء ع|طف ع |حمد |بــــر|
3594o4علوم ري|ضتـــ بــــنه|م | مح ف|يز عبــــده
6o4969تـــمريض طنط| منتـــ | ع|دل فتـــ سند
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ع حسن عز |لدين |سم|عيل828687
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء محمد خليل محمد |لليثــــى|626374
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمريم خ|لد |حمد ع|مر |حمد475|75
6|62o5يم |لنج يم محمد |بــــر| وف|تـــمحمود |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

نوعيتـــ |لفيومي|سم مصط محمد جودتـــ59562
8855|2| تـــربــــيتـــ |سيوط  سم|ء خميس عطيه فه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لسيد حس محمد ز 753799
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|247o4صيدله ع شمسنور عم|د لبــــيبــــ عبــــد |لعظيم
68oo53د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء ي| رمض|ن |لسيد رمض|ن
686o58ن| بــــكر محمد محمد |لمر تـــج|ره |لمنصورهم
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد سعيد عبــــد|لغ كر |843656
5o543|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط ط|رق مصط عبــــد |ل
يم|358478 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء عبــــد|لحليم رج|ء |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يمن رجبــــ عطيه265297
428|o2تـــج|ره طنط|منه | |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لبــــن
صيدله ع شمسمحمد عم|د يوسف ع ع|مر8724||
4o5|56| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد فتـــ عبــــد|لرحيم عبــــد|لخ|لق
7o824o تـــج|ره |لمنصورهدع|ء ي| ف|روق حسن مصط
زر|عه |لزق|زيقندى |حمد محمد محمد |يوبــــ879|77
84o44| يم |حمد حس عل|ج طبــــي قن|ف|طمه |بــــر|
يم عبــــد |لمتـــج رمض679463  |حه وفن|دق |لمنصورتـــسل|م محمد |بــــر|
83647o معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىم محمد نور مو
9|3o46 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لبــــ|سط محمد طه |بــــو|لوف
عبــــد|لق|در محمد رجبــــ3446|6 علوم ري|ضتـــ طنط|شح|تـــه سم
صيدله طنط|يم ط|رق محمد |حمد عبــــد |لرحيم432553
42o4|8د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن محمد محمود |لصبــــ|غ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مروه ي| م |لدين |بــــو|لفضل|24877
5269o3|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد رجبــــ محمد عوض معوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره ع |م ع رزق694625
6|66o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ محمد محمد عبــــيد
84535oتـــربــــيتـــ |سو|ننعمه خ|لد عبــــد|لرحمن |حمد
معهد ف تـــمريض |سيوط م |حمد ع|يد يوسف  5263|9
م |حمد |لقصبــــى عبــــ|ده|2282|2 تـــج|ره ع شمسد
4||4o4 د|بــــ طنط|حمد |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود خلف | عبــــده محمد829836
علوم بــــنه|يه جم|ل سعد |لسيد محمد|263545
حقوق |لمنصوره|ء |لبــــر عبــــد |لفتـــ|ح محمدعي698685

33o56رهف|طمه محمد بــــكر عبــــد |لمطلبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمرو|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم عبــــد 423269
64ooo8|ه رشدي |له|دي محمد سلط|ن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم

معهد ف تـــمريض |لفيوممروه محمد رمض|ن محمد|||72
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مرو|ن مبــــروك حميدو مبــــروك268429
7o3|46د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه محمود ع|دل عبــــد |لرحمن |لش|
4276o7 طبــــ بــــيطرى بــــنه|عص|م ع|دل عبــــد|لع| حس
ق|وي رجبــــ محمد38|4|8  |حتـــ وفن|دق |لم |طه محمد |ل
تـــج|ره بــــور سعيده|شم محمود ه|شم حس 697226
يم |لدسو |حمد 453272 معهد ف ص ري|ضه طنط|ع|دل مدحتـــ |بــــر|
26|7o7كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعبــــد|لرحيم ممدوح عبــــده |لعزبــــ خ|طر
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ندستـــ شبــــر| بــــنه|لشيم|ء بــــه|دى فضيل |حمد عليوه|8|4|35
3|o32رهن|دين عم|د سعد عبــــد |لنبــــى طبــــ |لق|

5223o9معهد ف ص |ل|سكندريهرح|بــــ محمد صبــــ محمد
49o297|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــض |حمد محمود عبــــد|للطيف سبــــ
|23o63تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل
27oo9oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد محمد ع محمد |لعربــــى
ى م|جد عبــــد |لمنعم محمد |لبــــ|ز399|68 زر|عه |لمنصورهي
يم259356 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه محمد عبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  عمر عطيه عزتـــ ع758575

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ي|ر| مصط |لنح|س عبــــد |لمنعم عثــــم8|597
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــد|لعظيم ن قشطه258324
ندستـــ قن|س|لم بــــرك|تـــ عمر |حمد829232
رهرن| |يه|بــــ محمد فخرى حسن43644| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقتـــسنيم يوسف |سم|عيل محمود خليل64||77
5o|559|تـــمريض |إلسكندريتـــ ل|ء |حمد عنتـــر ع زعلوك
78o|86| طبــــ |لزق|زيقحمد ع محمد |حمد عبــــد |
688o64علوم |لمنصورهل |ء |لسعيد جمعه |حمد جمعه
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد |لطيبــــ محمد مك|وى334696

2o984رهع ممدوح ي|س ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلسعيد مجدى |لدسو عوض خ |24|624
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ص|بــــر عبــــد|لع|ل محمد28|348
3424o5| يم |لدسو تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|تـــ سم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخلود س|مح |لمتـــو |بــــو |لسعد قنديل683539
9|3o63 حقوق سوه|جمصط |حمد عبــــد|لع|ل ج|د|لكريم
835o65يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحن|ن عثــــم|ن |حمد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم | عص|م ذ حبــــيبــــ|82783
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نن|دين عبــــد |لكريم ع مو سليم|ن489732

ن| |س|مه حس ع34674 د|بــــ |سيوط|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر محمد لط محمد |لهوري 2435|6
68o377معهد ف تـــمريض |لمنصوره ع|طف سعد محمد سعد |لمتـــو دنون

وف|تـــ|محمد فرج محمد فرج29455 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
239o22كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم خ|لد محمود عبــــد |لسل|م محمد
يم |للبــــودى|25755 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريم |حمد |بــــر|
44o|o|علوم |لمنصورهكريم|ن محمد قر |لسيد مصط |لحد
حقوق |لمنصورهحمد ز|يد محمد |بــــو |لعن |9|6799
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير عطيه محمد عطيتـــ59624|
ر ميخ|ئيل صليبــــ88|9|| لس ن|در م| ندستـــ ع شمسك
7o82o4نوعيتـــ |لمنصورهنجل|ء خ|لد جم|ل |لدين |لمغ|وري
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مبــــروك تـــوفيق جمعه|575|25
حقوق ع شمسمنه محمد رجبــــ محمد35453|
635|5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسمر س| أبــــو |لعن غ|نم
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7o9|5حقوق |لفيومم |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد
34o4|4كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نروفيدتـــ يوسف محمود عبــــد|لفتـــ|ح
يم ي|س حج|زي845|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمعتـــز ي|س |بــــر|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسل|م عبــــده منش|وى عبــــد |لفتـــ|ح|55394
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |حمد حل عبــــد |للطيف3|292|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد خليل عبــــد| خليل63685
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم |لسيد مك|وى يوسف مك|وى37278

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنيف محمد عبــــد| بــــيو حم|ده264369
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|يكل مدحتـــ عبــــد|لمل|ك جيد656||3
6796ooيم ص|دق |لقن|وى منصور تـــج|ره |لمنصورهل|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد فتـــ |حمد محمد جنيدي||33336
يم4672|8 معهد ف تـــمريض |لم | دين| عم|د خلف |بــــر|
ف مرغ عبــــد |5||778 تـــج|ره |لزق|زيقن|در |
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |يمن |حمد حس كريم766345
67865oحقوق |لمنصورهه|يدى |حمد |حمد عبــــد | عنتـــر
7o4o86|يم خليل ه محمد رض| |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم
م|م حس 326658 تـــج|ره ع شمسشيم|ء |حمد 
يم 894853 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|دى فكتـــور حبــــ |بــــر|
يم|8|22|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد |لسيد خلف | |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |يه|بــــ سعد محمد ع |لنج|ر478857
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|زن شعبــــ|ن محمود محمد2|267|
5o386||علوم |ل|سكندريه|حمد عل|ء ق|سم ند
676o25| تـــربــــيتـــ |لمنصورهول|ء |س|مه محمد عوض
ف |لدسو |لمغل|وى69||2| رهنرف|ن| | طبــــ |لق|
9|o3|7 م طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــيشوى ك|مل بــــولس سيد
82355oتـــج|ره |سيوطف|طمه مصط عبــــ|س عبــــد|لرحمن
2|4o29د|بــــ ع شمس|مريم حس محمد |لش|ذ ع|شور

35o62رهمحمد سعيد سيد ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم عبــــد| مج|35|75 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسم| ط|رق محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء سم ع مصط |لفخر| |432339
ندستـــ بــــور سعيدرو|ن ع|دل |لز |لنج|ر685879
تـــج|ره بــــنه|م|رك مدحتـــ يوسف ذ يوسف328436
258o77حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مصط عبــــد|لرحمن عبــــدربــــه
335|29| تـــ محمد محمد ز ندستـــ شبــــر| بــــنه|م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ند محمود عطيه محمود |لد ||8|428
تـــج|ره |لزق|زيقعمر حمدى محمد شح|تـــه629866
9o486| ور ك|مل عبــــد|لحميد طبــــ سوه|ج 
8o|889 تـــج|ره بــــ سويفعمر ع|طف عبــــد|لبــــ| عفي
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ط|رق عبــــد|لقوى يونس|883|25
7o7975|يم حسن طبــــ بــــورسعيدحمد محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدلسيد عبــــده ح|رس معوض عر|بــــي|4|7655
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وز و|ئل عبــــد |لرحمن محمد بــــدر4|55| د|بــــ ع شمس|ف
يم764675 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدر|ند| محمد مصط محمد |بــــر|
9|o926| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد رمض|ن ز ع

32|o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد سم ز محمد |حمد
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيوسف عطيه |لسيد محمد |لجريدى|43878
49o848 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|بــــه محمد حس |حمد محمد ر
6o98o5د|بــــ |لمنصوره|جه|د محمد حل جعفر
48|3o9|يم يم سعيد رجبــــ |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــر|
9|9o86 يم ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطغ|ده ص|لح |بــــر|
34o|98|نوعيتـــ بــــنه||ء محمود |حمد محمد
7|o824معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عبــــده عبــــوده عبــــد |لعزيز |لقعق
د|بــــ |لمنصوره|حس|م سم ري|ض حسن سليم32|695
تـــج|ره بــــنه|محمد عفي محمد عم|ر265766
8|4o98نوعيتـــ |لم |ح|زم محمد محمد محمود
صيدلتـــ |لم |زي|د م |لدين محمد مصط 699|82
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نروحيه أيمن سعد |لدين |لكل|ف428296
4o6377تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ|ء ع|دل عبــــد |لر| سيد |حمد
يم محمد محمد35788| د|بــــ ع شمس|ن |بــــر|

تـــج|ره سوه|جش|م محمد يوسف |بــــو |لخ 84773
28o25 رهخلود خلف |لعبــــد حس تـــج|ره |لق|

25oo54ثــــ|ر |لفيوم|ه|جر محمد |لسيد بــــدوى
6|95o2يم |لبــــردوي ور وليد |لتـــ|بــــ |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طز

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف محمد عبــــد |لخ|لق منجود يونس28446
6596o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد محمود يوسف عل|ء |لدين محمدعبــــد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر |حمد رزق |بــــوزيد |لحن 99|9|4
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسي|سم حسن حسن خط|بــــ287273
ف عط| جرجس6|326| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوستـــ | |
7o|243رى محمد محمد |لهند|وى لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد |لجو
49o4|3د|بــــ |ل|سكندريه|نرم جرجس فؤ|د بــــطرس غبــــرس
يم محمد سعد محمد سعيد|628285 ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
ف فتـــ حسن عطيه344|63 تـــمريض |لزق|زيق ن|دين |
|4|3o9حقوق ع شمس |ء عمرو ع|دل محمد
248o66يم |حمد |بــــو سعده حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جم|ري| حن| خو|جه بــــش|ى 898823

ه رفعتـــ رض| رفعتـــ |لمنش|وى6887| ره|ن د|بــــ |لق|
775o98|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد رفعتـــ محمد من منصور |لغ
48975oد|بــــ دمنهور|نورتـــ شعبــــ|ن خميس شعبــــ|ن
5o85ooيم حمدى رمض|ن عبــــده ق|سم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــر|
336oo3حقوق ع شمسد | سيد |حمد عطيتـــ
ش|م فتـــ |لعيسوي|956||4 كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد 
ول| يوسف بــــديع مرقص9439|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــ|سل وحيد محمد خلف |345984
26|o69نوعيتـــ |شمونعبــــ كم|ل ص|بــــر |لدرس
يف |لسيد محمدين سليم|ن523578 علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف 
تـــ سعيد حسن |لسيد|666|34 نوعيتـــ عبــــ|سيهم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيل|ري| م|جد نسيم | |س يوسف|99|5|2
428o4|د|بــــ طنط|وق |حمد سليم|ن |حمد سليم|ن|
75334o|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد ثــــروتـــ |لبــــدرى |لسيد
6o944oد|بــــ د |ط|س|رتـــ مجدى |لسعيد بــــدوي |لزغبــــى
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رح|بــــ ض| ع فرغ |934|8
682o92ش|م عبــــد |لبــــ| محمد س|طور د|بــــ |لمنصوره|رقيه 

58o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيوحن| محفوظ شكرى بــــطرس
يف شعبــــ|ن سيد |حمد8898|| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن 

7o3|5كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمود ع ع|مر محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ|ء عبــــد|لمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح درويش255464

47o25تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدع|ء عمر |لسيد محمد
يم  39|338 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو مسعد عبــــد |لسيد |بــــر|
6|4o74تـــربــــيتـــ بــــنه|س|ميه مجدى |لسعيد كم|ل عبــــيد
تـــج|ره ع شمسع حس ز محمد ص|لح28442|

2o725ره|محمد حمدي محمد |لسيد د|بــــ |لق|
7o7662|ور د|بــــ |لمنصوره|يه محمد عبــــد |لر|زق 
||68o6 رهعمر ه|شم منصور منتـــ حس تـــج|ره |لق|
882o|3 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمود محمد عبــــد|لق|در محمد
6838o8طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــتـــس|م محروس عبــــد | |سم|عيل فرح
|533o8|رهن ز غبــــري|ل سمع|ن طبــــ |لق|
68877o| بــــي تـــج|ره بــــور سعيدحمد محسن |لسيد محمد 
3255o4د|بــــ ع شمس|محمد ع|طف حمد|ن عبــــد|لفتـــ|ح
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنيف |حمد محمد |حمد|3||2|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــسنتـــ محمد عبــــد|لر|زق ف|ضل عبــــ|635672
5|7oo|د|بــــ دمنهور|ض |لسيد محمد سويستـــ
تـــمريض |لمنصورتـــ د | فتـــوح ف|روق عبــــد |لمع678858
يم محمد عبــــد|لنبــــى42|258 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|

723|4| نوعيتـــ |لفيوم|ء حس فتـــ ع
4|o5|5 تـــج|ره طنط|محمد عص|م رجبــــ |لمن|خ
|د|بــــ طنط|ه|جر محمد |لسيد مصط |لزي 679||4
9o84o5 تـــربــــيتـــ سوه|جمروه ثــــ|بــــتـــ جنيدى عبــــد|لنعيم

يم عبــــد |67|48 رتـــ|س|ره عمرو |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم مر |سم|عيل مر 5625||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدير ع|دل |بــــو|لفتـــوح محمد355297
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود حمدى محمد محمد62538|
4385|o|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|حمد جمعه محمد مصط |لبــــن
4935o3حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمود محمد محمود محمد ن|يل| 

Page 5435 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهعبــــد|لرحمن محمد محمد ذ|22976 د|ر |لعلوم ج |لق|
37o2|8تـــج|ره بــــنه|مصط مجدى حسن عبــــد|لحميد
52468oوف|تـــم|رك وليم بــــش|ره بــــطرس بــــش|ره معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ ع شمس|ن محمد ع قنصوتـــ355433
6o594oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد |لرحمن ط|رق محمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهي|سم |يمن أحمد محمد خنفور73|425
62o666تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيتـــ حسن محمد محمود إمبــــ|بــــى
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمحمد عل|ء عبــــد|لمنصف محمد628724
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لق|در عبــــد|لمجيد عل|م|255629
7655o7ش|م |لسيد |لد|ودى |لص|فورى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد 
تـــمريض بــــور سعيد سميه محمد |لسيد ع عبــــد |763733
6833o9تـــج|ره |لمنصورهدى حسن ص|لح حسن سمك
معهد ف تـــمريض بــــنه| عص|م ن| فتـــ محمد مخيمر339292
بــــي زي|ده684827 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعم|ر |حمد |لشح|تـــ |ل
69375o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء ف|يز جمعه ع |حمد
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم|جده مجدى خ حج|زى زعيتـــر444642
رهيتـــ | |حمد |م |حمد|2|588| صيدله |لق|
5o869o |يم محمد كم|ل |لخر زر|عه طنط|كم|ل |بــــر|
75o9o9حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرز|ن محمد ع فرح| 
7oo7o3|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محسن عبــــد |لحميد |لقط
يم |ل|م|م694855 حقوق |لمنصورهندى جل|ل |بــــر|
|د|بــــ طنط|شيم|ء عبــــد|لوه|بــــ |لسيد ج| بــــ |3942|6
33|o42صيدله |لزق|زيقد| | صل|ح مصط |حمد
رهمحمد صل|ح محمد عبــــد |لسيد عبــــد 9|223| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمنه | نبــــيل محمد عبــــد|لحميد264758

3|o87ره|تـــقوى |سم|عيل عبــــد |لعليم ع د|بــــ |لق|
493o8o| يم عبــــد| ع يم شو |بــــر| د|بــــ دمنهور|بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــريم أحمد |لسيد ص|لح س|لم424995
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن |حمد عبــــد |لخ|لق منصور |لقطبــــ|26345
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر عص|م محمود |حمد833994
|237o9فنون تـــطبــــيقيه حلو|نزينبــــ حس|م |لدين علو| عبــــد |لحليم

5o69oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد س|لم سيد سعد
62o654 تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لوه|بــــ معتـــز أحمد عبــــد |لحميد
626675| يم عبــــد|لمع يل ج |لزق|زيقيم|ن خ|لد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

4o85oقتـــص|د م حلو|ن|رحمه |حمد عبــــد |لفضيل |حمد |لسيد
تـــج|ره ع شمسخ|لد محمد |نور ع2864|3
62o594|معهد ف ص بــــور سعيد جه|د مصبــــ|ح |حمد رخ
5|44o5نوعيتـــ |ل|سكندريهسمر مجدى ع|شور رمض|ن عبــــد|لمجيد

ندستـــ |لفيوممحمد تـــ|مر عبــــد|لفتـــ|ح مهدي35||7
تـــربــــيتـــ |لعريشول|ء |حمد مصط محمد |ل|شقر767552
ندستـــ ع شمس|ء |س|مه فتـــ محمود|936|3|
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489o83تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق حسن عبــــد |لبــــ| محمد عبــــد|لبــــ
حقوق |لزق|زيقين|س محمد |حمد رمض|ن|635622
627o89ف يم مصط  نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن سعيد جل|ل |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمصط ع|دل مصط محمد مصط 486|4|
35|34o لسن ع شمس|رضوى |حمد عزوز |حمد عفي

6o7|oل|ل زكري| عبــــد |لحميد ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نعبــــد |لرحمن 
22o7|7يد محمد |حمد يم |بــــو|ل تـــمريض  حلو|ن|ء |بــــر|
يم777|45 ندستـــ |سيوطع |لسعيد ع محمد |بــــو|بــــر|
ر|ء محمد عبــــ|س محمد826947 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |لز
ش|م ع |لش|ذ235835 تـــج|ره ع شمسسل 
تـــج|ره |لزق|زيقجه|د |لمعتـــصم عي أحمد محمود625432
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | خ|لد |م عبــــد|لجو|د358687
صيدلتـــ |سيوطم|رين حن| |لطويل ري|ض478|82

م عبــــد |لن| محمد |لطيبــــ|8923| رهد تـــخطيط عمر| |لق|
47962o|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد س|مح حس محمد عبــــد|لسل

43752| ه محسن ثــــ|بــــتـــ فرغ رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
866o||| معهد ف ص سوه|جلبــــ سيف يوسف عط| |

729|8| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ح|مد محمد ع
43928oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمنه | عيد عبــــد|لد|يم عيد حتـــحوتـــ
ح|ن|23|769 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد صل|ح حج|زى محمد 
ى |بــــو زيد حس |325369 د|بــــ ع شمس|حمد ع
|5|6o6|زر|عه مشتـــهريه محمد نشأتـــ |حمد عبــــد |لحليم
طبــــ |سن|ن |لمنصورهدع|ء مجدى عثــــم|ن حس|ن حسن |684274
ف عبــــد|للطيف محمد خ |22|6|2 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |
رهمديحه ن|در محمد فرح|ن33686| زر|عه |لق|
5o7366طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمن|ر |حمد محمد شعبــــ|ن |بــــو|لسعود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمود مصط عبــــد|لع|ل6882|2
67659oه عبــــد |لحكيم محمد |لمر |حمد تـــج|ره طنط|ن

|784oعلوم ع شمسحمد عبــــد | عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن
حقوق |لمنصورهسم|ء عبــــد|لحميد محمد حس |833763
تـــج|ره بــــنه|مريم محمد عفي ع|مر264474
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وف|ء ج|بــــر سق|و عبــــيد ||||834
ر مسعود|||3383 |د|بــــ بــــنه||ء مسعود محمد ط|
طبــــ بــــنه|عمرو وجيه مهدى مصط  |م2298|3
طبــــ ع شمسمحمد |حمد ح|مد |حمد2549|3
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء ح|مد عبــــد|لق|در |لج |وى||26897
783o|6طبــــ |لزق|زيقعمر س| |سم|عيل عبــــد |لحميد
معهد ف ص |سيوطم | ممدوح خليل خليفتـــ 746|89
علوم حلو|نسل|م حس محمود حس |2||243
49725o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن رفيق محمد حسن |لق|صد
يم58||84 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حس|م عبــــد| ر| |بــــر|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوموق محمد مصط |لزنف 558|27
25o549|طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن وص|ل |لسيد شعبــــ|ن
علوم ع شمسيه أحمد نظ عبــــد |لمل|ك|425356

تـــج|ره بــــ سويفم|دون| |س|مه عزيز فرج يوسف|8|9|
د|بــــ ع شمس|حمد عبــــد |لرحمن |حمد |لعفي |27666|

3674oرهدع|ء |حمد محمد |لسيد تـــج|ره |لق|
وف|محمد |حمد صبــــ ك|مل344525 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأسم|ء ع|دل بــــدير محمد ش| |48|44
4|6o45|نوعيتـــ كفر |لشيخيه سم مرشدى |حمد عبــــد |لر|زق
تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر زين |لع|بــــدين عبــــد|لعظيم |بــــو2256|9

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدجورج تـــ|مر صفوتـــ عوض9323|
7o7386 يم |لدسو يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|مريم |لسعيد |بــــر|
يم محمد بــــدوى|358544 تـــربــــيتـــ بــــنه|ل|ء مصط |بــــر|
6o85|||د|بــــ |لمنصوره|ه|جر عم|د |م محمد بــــ
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنهله فتـــ محمد فتـــ محمد629446
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــه محمد ع عبــــد|لجو|د4|2525
63o397ندستـــ |لزق|زيقعمرو مدحتـــ زين |حمد
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد ع|طف محمد |حمد |لمن |679275
7o6736يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعل|ء |س|مه محمد محمد |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمعتـــصم بــــ| ع|دل ص|لح محمد82655
27o2o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم ص|بــــر محمدى ع خط|بــــ
4872o9|د|بــــ دمنهور|حمد |لسيد محمد بــــطيحه |لسيد
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقبــــه عبــــد |لمعز |حمد حسن محمد779284
يم |حمد43953| رهمحمد عص|م نبــــيل |بــــر| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد طرف|يه معوض زه|ق67894
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد ع حسي 779597
ف عبــــد ربــــه |م 52959| د|بــــ حلو|ن|محمد |
|669o7 |حقوق حلو|نتـــسنيم خ|لد ص|بــــر عبــــد |لع
علوم دمنهورع |ء |حمد فر|ج سل|م|54276
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخلود عبــــد |لمنعم ع عبــــده |لجو|دي8997|6
8o5328يم ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــكريم عمر محمد |بــــر| معهد ع| 
4653o2| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد رض| عبــــد|لغ غ| معهد ع| 
8o544|| بــــه م معهد ف ص بــــ سويفبــــ|سم ع|دل و

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف |حمد محمود فتـــح | ع35727
ى حميد|682468 يل ج |لزق|زيق|ء ع |لسيد |لع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل سعيد سيد حسن67|238
تـــج|ره |سيوطم|دون| روميل يوسف حن| |  882675
2584o5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنس |نور عبــــد|لفتـــ|ح |لجزيرى
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسيد محمد ع775828
ف مصط محمد9295|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير |
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء عبــــد |لع| أحمد عبــــد |لحميد 3|44|6
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علوم طنط|رو|ن محمد فه سعدى |حمد98|478
432|o7علوم طنط|ندى محمد |حمد عبــــد |لر|زق ع|بــــدين
7o|945|يم |سم|عيل طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد وحيد |بــــر|
4|292oد|بــــ طنط|نوره|ن ي| محمد |لسعيد م|
68|2o3|تـــج|ره |لمنصورهسل|م مدحتـــ |لسعيد حس سليم
7753o7| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م محمد ممدوح بــــسيو
|2|o7|رهه|جر نبــــيل |نور حبــــيبــــ محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ل|ل|397|8 معهد ف ص بــــ سويفمؤمن سيد فتـــ 
54oo36| معهد ف ص |ل|سكندريهحمد ع|دل شح|تـــه حس |لحوي
6o7883كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرضوى محمد ط|رق مصط مصط د
476oo4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندى |حمد محمود |حمد بــــكر

د|بــــ حلو|ن|س|ميتـــ حسن شعبــــ|ن |لسنو 43476
7|o965ى خ|طر نوعيتـــ |لمنصورهط|رق محمد نج|ح ع |لع
ندستـــ حلو|نيوسف تـــ|مر عبــــد|لحميد ع فه7652|2
ر |لسيد طعيمه55|764 ف م| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|له |

5|8ooد|بــــ بــــ سويف|مريم محمد ظريف ري|ض
54259oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسمر متـــو رمض|ن عبــــد|لق|در رجبــــ
ه رجبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ ريشه|66|253 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
رهي|ر| ط|رق عبــــد|لخ|لق حميده||2394 حقوق |لق|
8o4889لسن |لم |س|ره عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لمنعم|
6|58o3|تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد |حمد عزى ف|يز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء ط|رق ع ع |لشنبــــه|7929|5
ره|مريم محمد عطيه محمد228986 د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لم | جورج عم|د نجيبــــ يوسف856555
22o797ره|ي|سم خ|لد رجبــــ عطيه زيد|ن عل|م |لق|
6|o3|2|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن جم|ل |حمد |لعدوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |مجد محمد فوزى ع محمد246454

د|بــــ حلو|ن| |دتـــ ع طه ع بــــيو|3728
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|خ|لد |حمد طه |لطن||9|774
3367o|يم علوم ري|ضتـــ ع شمسنسمتـــ عبــــد|لمنعم ع |بــــر|

ره|سم|ء ع |حمد سيد |حمد|6|269 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح عن|بــــ|277||6
9o7|83|تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد محمود صبــــرى ص|دق
يم عبــــد |لجليل4349|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــعبــــ س|لم محمد |بــــر|
332o2|د|بــــ |سو|ن|ه|يدى محمود |بــــو |لهدى محمد
7o|o42معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |حمد| عبــــد |لحميد |لسيد
688|6oندستـــ طنط|فوزى |لسيد فوزى عبــــ|س |سم|عيل
حقوق |سيوطمصط محمد فتـــ محمد |56|88
5|33o9|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد سعد |بــــو بــــكر عبــــد|لر|زق
7624o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد|يه|بــــ محمد محمد عبــــد |لرحمن |لبــــن
|3o297 ره|د | عل|ء |لدين سيد حس د|بــــ |لق|
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علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد رمض|ن سعد محمود ن96|453
يم محمد عبــــد |لعزيز مو3687|4 د|بــــ |سو|ن|حمد |بــــر|

رهمحمد |حمد شو عبــــد |لجو|د3|456 تـــج|ره |لق|
52|49oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه سعيد جبــــر زي|دتـــ
899o64 تـــج|ره سوه|جم|رين| |سح|ق فكرى |سطف|نوس
د|بــــ ع شمس|مودتـــ محمد |حمد ع |لبــــسيو 335597
حقوق بــــنه||ء |حمد حس سويلم|343382
249o76ره|ف|طمه مجدى محمد جم|ل |لدين محمود عبــــد ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره دمنهورحمد حس حسن عبــــد|لحميد محمود3|4932
ره|نه|ل حمدى عبــــد|لحميد عبــــد |لعزيز 239598 د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد فتـــ |حمد رمض|ن755872

ره|كريمه سعد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز|8257 د|بــــ |لق|
علوم طنط|أحمد محمد عبــــد |ل عوض ع|مر22|444

تـــج|ره بــــ سويفمختـــ|ر عبــــد |لعظيم مختـــ|ر محمد56727
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد حمدى شعبــــ|ن صميده|59754

8o9o4|تـــج|ره |سيوطعبــــد|لفتـــ|ح محمود محمد عبــــد|لحميد
239|o6ر خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرضوى وض|ح محمد عبــــد|لظ|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكرستـــ ع|دل فتـــ لبــــيبــــ29944|

لس ميل|د فرج ن|روز ج|د |22794 رهك تـــج|ره |لق|
زر|عه ع شمسسم|ء |حمد ز |حمد58273|
يم شبــــ|ر682254 حقوق |لمنصورهريم حسن حسن |بــــر|
9|o44o  تـــج|ره سوه|جمحمد حس|م |لدين |حمد يس
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود ع محمد قنفود94|756
25|85o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد حس فهيم عبــــد|لش

5477o|تـــج|ره بــــ سويفمنيه مصط محمد سيد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد| محمود |حمد|334263

تـــمريض |لفيوم محمد سل|مه عبــــد| ع|7252
857o89|حقوق بــــ سويفحمد محمود |حمد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مه| عبــــد |لنبــــى شح|تـــه عبــــد |لنبــــى48364|
د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين مصط عبــــد |لرحيم مو خليل|44543
لس فوزى ج|د جيد 922965 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىك
|د|بــــ بــــنه|ج|سم |حمد صبــــ حمد عبــــد|لعزيز338373
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد |لسيد |حمد |بــــو سمك|245947
679o|7| ف |بــــو |لخ |بــــو|لخ د|بــــ |لمنصوره|حمد |
ى5|4438 يم |لم معهد ف تـــمريض كفر|لشيخبــــه شح|تـــه محمود |بــــر|
رهحمد محمد مصط محمد محمد حسن23727| تـــخطيط عمر| |لق|
د|بــــ ع شمس|حمد صل|ح |حمد مصيل |353645
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومجه|د ع فه محمد |ل527234
تـــربــــيتـــ |لعريشي|سم ع|طف فتـــ محمد7|7689
8|7oo5 تـــربــــيتـــ |لم |مريم س| شكري قلي
طبــــ |لم |س| س| نخله ص|لح455|82
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7o8|37|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ع|دل |حمد |لتـــمي |بــــو |لمع م |لع| 
ندستـــ |لمنصورهلسيد فتـــ |لسيد عطيه|457|68

معهد ف ص بــــ سويفزينبــــ شعبــــ|ن سيد فرج6|623
5|265oتـــج|ره دمنهورعبــــد| سعيد عبــــ|س عبــــد|لنبــــى حميدتـــ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سهيله أيمن ص|بــــر |م |حمد ق|سم489868
صيدله |ل|سكندريهمصط ع|دل عبــــد|لرحيم خليفه شتـــ|3867|5
||822oيف سعيد سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|ر| 

رهوق ممدوح فؤ|د عبــــد |لجليل4778| حقوق |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد فؤ|د محمد مصيل ص|لح278298
ف |حمد ه|شم||83428 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم |
معهد ف ص طنط|ند| نعيم عبــــد |لعزيز |لجن|وى433934
479o86د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف عمرو عبــــد|لسل|م |حمد يوسف
يم جم|ل |لدين عطيه |لسيد |لعسس433467 رهبــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
رتـــ مروه محمد |حمد بــــدوى|24488 تـــمريض |لق|
44759|| تـــج|ره دمنهورل|ء ع|طف سل|مه فتـــح |
6o58o7|ف محمد عطيتـــ عبــــد |لسل ندستـــ |لمنصورهمحمد |
|6o7o3رهحمد عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لرحمن مر تـــج|ره |لق|
75o637تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرغد محمد حسن محمد سيد |حمد
ش|م عبــــد|للطيف نج|تـــى6777|2 |لسن |لم |د | 
تـــج|ره |لزق|زيقر| | عبــــد |لمنعم عبــــد |لسميع س|لم خليل957|75
782o97تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد |لغريبــــ محمد

ر عبــــد |لرؤوف محمد4|323 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد م|
رهجه|د سيد |بــــو|لفتـــوح صميده245397 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سو|ن|يتـــ وليد عبــــد|لعزيز ح|فظ|342825
و|نه78|249 يم  د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــثــــينه معتـــز |بــــر|
طبــــ |لم ||ء فتـــ محمد محمد|6||5|8
43|o93 د|بــــ طنط|رح|بــــ جل|ل عبــــد |لرحمن |لضوي|
رتـــ عبــــد| محمد مصط محمد42||23 تـــمريض |لق|
يف صل|ح |لدين محمد |لدبــــي5|3327 حقوق بــــنه|زي|د 
6o743oيم |لدسو عبــــد |لحميد |لصعيدى ندستـــ |لمنصورهبــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيمن خ|لد عبــــد|لمنعم ع |ل|ل |648983
836o2o|نوعيتـــ قن|بــــتـــس|م عبــــد|لق|در |لنوبــــي خليفه
7o58o5 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن فتـــ عبــــد |لق|در محمد
423oo2تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر حمدى حسن |لصديق
م عبــــد |لحميد |لسعيد عبــــد |للطيف|977|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد
علوم |سيوطعبــــد|لرحمن ن |لدين عبــــد|لمو محمد  3563|9
42249o|د|بــــ |ل|سكندريه|م| شعبــــ|ن عبــــد |لنعيم |حمد
4o336oلف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه|شيم|ء حسن |نور حسن رجبــــ
62983o|يل ج |لزق|زيقحس|م محمد |حمد فؤ|د محمد ص كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ى نو|رتـــ497437 ه محروس ي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأم
8|o243تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود ربــــيع نجيبــــ |لسيد
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تـــ |حمد ع محمد439926 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأم
نوعيتـــ عبــــ|سيهوف|ء |م محمد |م 23|344
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيد صبــــري سيد حسن |بــــوس|لم65|346
5o82o6علوم ج|معتـــ |لسويسك|رن جم|ل أديبــــ سمور عوض
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |يه|بــــ عزتـــ محمد ع |لجز|ر22632|

رتـــ محمد من|ع ع من|ع625|8 تـــمريض |لق|
ندستـــ |سيوطيوسف رمض|ن محمد محمد منصور526455
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــدير وليد سيد ص|لح769236
35433oيم تـــج|ره ع شمسزينبــــ حس|م |لسيد |بــــر|
7o2o94|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيف ضح| عبــــد |لق|در |لتـــه
|32|3oره|خلود خ|لد محمد عتـــريس ثــــ|ر |لق|
ندستـــ كفر |لشيخمصط محمد |لسيد |حمد ص|لح |لشه862|45
تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| وجيه عطيه ف|م356594
يم محمد يونس93|332 تـــج|ره بــــنه|محمد يونس |بــــر|

نده ن| عتـــريس محمود|98|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ش|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|عمر محمد |لسيد يوسف|62538

5|55oلسن |لم |سم|ء عبــــد |لحليم حسن عبــــد |لحليم|
49o6o2يم ع محمد فو|ز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى |بــــر|
تـــج|ره طنط|م | مجدى لم عبــــده بــــولس628|49
493|o6يم ى عبــــد|لعزيز |بــــر| حقوق |ل|سكندريهحمد وحيد خ
54592o|يم |لسيد زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيه محمد فتـــ |بــــر|
835o83 |د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|روضه حس محمود عبــــد|لر
8o576|معهد ف ص بــــ سويفد| | يح |حمد محمد
تـــج|ره |لمنصورهحمد فكرى عبــــد |لمنعم محمد غ|زى|688667
ندى|955|2 تـــج|ره ع شمسلبــــ محمد جم|ل |لدين |حمد 
ف حن حسن525|22 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قكريم |
6|36o|د|بــــ طنط|سن|ء عم|د |لدين عبــــد |لسميع محمد مشعل|
8644o3ند|وي يم  كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد عل|ء |بــــر|
629997| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|نوبــــ حن| مرقص مك
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد |س|مه |لسعيد |لسعيد |لهل|5|3|68
تـــج|ره ع شمسندى ثــــروتـــ حس| مر9695|2
يم  888292 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطندى سيد |حمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|غ|دتـــ محمد عبــــد|لقوى |حمد عقل|34269
ثــــ|ر |لفيوم|حمد ص|لح عبــــد |لعزيز محمود|3529|5
تـــج|ره |سيوطزي|د عل|ء ع |حمد 884548

3844oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر محمد ع محمد
7o69|2|تـــج|ره |لمنصورهسم|ء ط|رق رفعتـــ |لسعيد محمد
ر عثــــم|ن|9||523 ندستـــ |ل|سكندريهي|د ع يوسف |لط|
يف جم|ل |لعسي 5222|6 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ش|دي 
نوعيتـــ |ل|سكندريهيل|نه منصور شهدى عبــــد|لمسيح489442
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر| | مصط سعد عبــــد |لفتـــ|ح626293
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ف محمد فه9|9|4| وف|تـــعمر | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3o49oند|وي كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرح قطبــــ عبــــد |للطيف 

ح|ن5452|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ح |حمد رمض|ن 
265o8|تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ربــــيع محمد محمد سويلم
437o35|نوعيتـــ كفر |لشيخيه محمد سعيد محمد مطر
صيدلتـــ |سيوطيه ع عبــــد|لرحيم ج|د|849793
يم ع |بــــوزيد محمد|922482 معهد ف ص سوه|ج بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمريم عم|د|لدين عبــــد|لعزيز ع|مر264269
9|553o  تـــج|ره |سيوطمصط عل|م زيد ع
635|8oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقم عطيه عبــــده محمود
علوم ج|معتـــ |لسويسل|ء ن| عبــــد|لسميع ف|يد|4|5|27

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ محمود عبــــد |لمقصود محمود726|2
يم حس 5369|4 يم ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمنيه |حمد محمد |لسيد شلبــــى||67827
د|بــــ ع شمس|رحمه | محمد زكري| عبــــده حج|ج83|27|
68382oتـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء رمض|ن جم|ل رمض|ن |لحفن
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|حمد محمد محمود ر|شد|5|4934
ره|حمد ح|مد ك|مل ز|يد|2266|5 ثــــ|ر |لق|
675o97ندستـــ طنط|ندى شو شو ن سليم|ن
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه رض| لط ح|مد756585
ندستـــ حلو|نمحمود عبــــد|لحليم محمد ح|فظ محمد49|5|2
48o678د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رحمتـــ حس عبــــد|لع|ل حس فرغ
683946| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد جم|ل مصط |لسيد |لعوي
8o9o83|حقوق |سيوطسل|م طه عبــــد| محمد
495oo2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع مبــــروك  |حمدغنيم
د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ ممدوح يوسف منصور|74|42
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريه و|ئل محمد |لسعيد بــــعيص|5|4785
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|جو ع محمد ع محمد642747
تـــج|ره كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ محمد |م |سم|عيل يوسف8|4398
نوعيتـــ |لم |ن فتـــ فوزي خليل|9568|8
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  سم|ء ممدوح |حمد بــــكر|877697
2666o3زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر عوض |لش|ذ عوض |لش|ذ
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد |لسيد |حمد محمد |لبــــرل768827

يم شح|تـــه عبــــد|46|36 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــه ط|رق |بــــر|
يم ص|لح ق|سم675789 تـــج|ره |لمنصورهدين| وليد |بــــر|
4o5895 د|بــــ |ل|سكندريه|مريم مصط |حمد عبــــد |لسل|م مصط
8o78|2 نوعيتـــ |لم |ر|ويه عبــــد|لفتـــ|ح سعد مرغ
ر|ء مسعد عبــــد |لنبــــى عفي 784349 نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه |لز
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــس|رتـــ محمد حمدى طه527472
ل|ل عوض حسن686855 د|بــــ |لمنصوره|محمد ط|رق 
6o|294 معهد ف ص طنط|وف|ء حس عبــــد |لـله محمد حس
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ر ك|مل محمد253628 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د م|
8o2486حقوق |لمنصورهمحمد عل|ء محمد صل|ح |لدين
علوم |لمنصورهس|ره |حمد خلف |لقصبــــى خلف683248
يم محمد ص|لح عبــــد|لرحمن |لحص 638243 علوم |لزق|زيقبــــر|
6o|996تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | محمد ح|مد محمد  |ن
|4827oره|خلود خ|لد لبــــيبــــ ز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر |لسيد محمد محمد|لقص 7|7849
773oo6تـــج|ره ع شمسشه|بــــ |حمد محمد عبــــد |لحميد
|4o|39 تـــج|ره ع شمسمنتـــ | عبــــده محمد ع
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسوق |لسيد محمد ع778839
ق|وى9562|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورول|ء محمد ه|شم محمد |ل
طبــــ بــــنه|محمد |يمن رف| |لسيد رف|265298
رهيه عط| عبــــدربــــه سيد |حمد|228495 تـــج|ره |لق|
9o43o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج بــــوبــــكر يونس ج|بــــر عبــــد|لرحيم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |س|مه عبــــد |لحميد محمد |بــــو 247833
88o|o5  يم فنون جميله فنون |لم |زي|د عم|د محمد قدرى |بــــر|

238o6وف|تـــ|تـــ|درس |م ذ جرجس ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
علوم |سو|نديل عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمريد محمد868789
922o7| تـــج|ره سوه|جد | محمد رش|د عبــــد|لع|ل
8382o6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن عص|م محمد ك|مل
معهد ف ص سوه|جع يوسف عبــــد |لحكيم  عبــــد |لمطلبــــ 895578

رهمصط عبــــدربــــتـــ عبــــد |لر|زق عبــــد ربــــه|62|4 صيدله |لق|
48494oتـــج|ره طنط|حسن صل|ح فؤ|د |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد طه تـــوفيق طه ر|بــــح|9|6285
صيدله حلو|نندي سعيد محمد |حمد865778
علوم ج|معتـــ |لسويسرو|ن محمد |حمد يوسف759734
يل ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمود محمد شبــــ|696793 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5o38ooتـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |س|متـــ محمود |حمد دبــــوس
د|بــــ |لزق|زيق|سل|م سعيد  |ط بــــغد|دى|633859
طبــــ كفر |لشيخمحمد محمود مو |سم|عيل438452
5o8957| صيدله |ل|سكندريهلسيد محمد |لسيد |حمد |لرف|
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ محمد حف مد محمد|26|345
264o|4 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|ر| ن| عبــــد|لخ|لق حس|ن
24589oور علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لوه|بــــ حسن رمض|ن 
تـــربــــيتـــ ع شمسمونيك| ش|كر يوسف بــــخيتـــ|3364|
62636oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى فتـــ |لسيد فريد طلبــــه
|د|بــــ طنط|منتـــ | |مجد عبــــد| ع332283
ف فتـــح | محمد|5799| لسن ع شمس|رن| |
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن ط|رق جل|ل حبــــيبــــ ع|85|23
د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن محمود ع عيد جمعه488676
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ن سليم|ن عط| محمد769386
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67827o|صيدله |لمنصورهله|م |سم|عيل ز ف|رس
43o739معهد ف ص طنط| أحمد محمد |حمد أبــــوعي
497|o4يم ه|شم خليل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|رتـــ |بــــر|
د|بــــ |سيوط|محمد سم مرزوق محمد 893424
5o64ooتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــع|ئشه شعبــــ|ن عبــــد |لسل|م ع بــــكر
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| محمود سيد |حمد عبــــد7|2682
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ن |لدين |حمد محمد|94|334
9o69|6 |حه وفن|دق |ل|قغ|ده حل محمد |بــــو|لعل| 
د|ن|4879|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ح|زم محمد نور |لدين و
49o495تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء رض| ك|مل محمد زيتـــون
|وى98|264 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير ممدوح محمد بــــيو |لق
د|بــــ |ل|سكندريه|كريم وليد صبــــ |حمد524985
8o4625معهد ف ص بــــ سويفمرثــــ| مرزق ك|مل فؤ|د
صيدله طنط|يم ع|دل عبــــد|لكريم بــــدوى محمد98||27
يم ع عثــــم|ن429998 تـــج|ره طنط|محمد مختـــ|ر |بــــر|
3323o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم |لطيبــــ حسن محمد عبــــد|لمنعم|
637o8|رتـــ|ي|ر| سعيد محمد سيد|حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
35o7o5تـــج|ره بــــنه|سل محمود محمد محمد
23668oعلوم حلو|نسل خ|لد |حمد محمود
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سل|م ع|دل محمد عبــــد|لو|حد محمد339855

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد|لرحمن ع حسن |حمد56493
6||44oه ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــ |لدسو |لدسو عم ك.تـــ. ف للبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد|لحليم |حمد عبــــد|لحليم محمد منصور298|34
ف |لمتـــو |حمد|347333 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد |
43o9|6تـــج|ره طنط|مريم محمد شبــــل عرفه
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد | ح|تـــم |سم|عيل عطيتـــو49|753

يم محمد392|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطريه|م خ|لد |بــــر|
697|o|ندستـــ |لمنصورهعبــــد | |حمد |لغني عطيه
ندستـــ بــــنه|كريم ه| عبــــد|لعزيز حسن مو 67|2|3 كليتـــ 
694o82ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد شفيق منتـــ
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ع|دل |لسيد عبــــد|لعزيزص|لح|76884
يم لو شكرى |ش |ء||2|642 صيدله |لزق|زيقبــــر|
زر|عه كفر |لشيخيم|ن ص|بــــر |سم|عيل محمد |لفحل438254
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد جم|ل عبــــد |لعزيز عليوه|769636
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| محمود جيو |لصبــــ| ج|بــــ |2475|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدي|ن| |يمن نعيم عبــــد|لعزيز9|9|32

ح|ن733|2 د|بــــ حلو|ن|رنيم عل|ء |لدين كم|ل 
يم32688| رتـــر| | |يه|بــــ |حمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
34o|o6|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد ع |لسيد محمد
24274oرهمحمود ع عبــــد|لبــــ| مبــــروك ندستـــ |لق|
ش|م مصط محمد جعفر2422|7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم 
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897oo| د|بــــ سوه|ج|ط|رق فتـــ ص|دق عبــــد|لكريم
زر|عه |لمنصورهند| عبــــد | |حمد |لديس يوسف687476
نوعيتـــ |لم |خ|لد شعبــــ|ن ه|شم عبــــد|لغ |335|8
زر|عه ع شمسيم|ن عبــــد |لحق محمد ع حسن|44796

لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مع|ذ |حمد |لسيد |حمد شلبــــى|26992
|2oo38| و | حمدى لم ن رهف علوم |لق|
68o435 رهزي|د وجيه فوزى محمد حس|ن ندستـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|من|ر ص|لح |لسيد مصط 8528|3
49928oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسمر |حمد حمزه محمد |لعبــــد
د|بــــ حلو|ن|م|رتـــ | ن| |ندر|وس غط|س53582|
ره|ء سم |حمد حس عرفه|235695 حقوق |لق|

رهدع|ء |سم|عيل جميل |سم|عيل46434 د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم رمض|ن عبــــده عبــــد|832499
778o8|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ط|رق |لسيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن محمد سعيد محمد|28||6|
5449o كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعمر شعبــــ|ن سيد قر

علوم ع شمسمحمد جمعتـــ عبــــ|دى عك|شه عبــــد|لرحيم|238|3
رهف|طمه سيد ج|بــــر |حمد83|52| تـــج|ره |لق|
ف قر محمد57897| رهه|جر | ندستـــ |لق|
تـــج|ره سوه|جمحمد جم|ل محمد عثــــم|ن 898529
8|o6o8يم محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مروه |بــــر|

755o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل|ء س|لم عبــــد|لحميد جنيدى
يم3||8| ش|م عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| رهه|دى  ندستـــ |لق|

رهرحمه محسن ع حسن 57222| تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جتـــوم| ح|تـــم جرجس جرجس 2323|9 ع| 
4766o2حه وفن|دق |ل|سكندريه |يه|بــــ ج|بــــر عبــــد |لحميد مرو|ن| 
|4o|45كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى س|مح رش|د |م|م طلبــــه
معهد ف ص بــــنه|عبــــد| محمود عبــــد|لعزيز جنه245634
8o968o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه محمد حسن حس
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعط|ء مجدى عبــــده عطيه غط|س3539|6
طبــــ |ل|سكندريهأسم|ء جمعتـــ عبــــد |لسل|م مر 3|42|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|رو|ن عص|م تـــوفيق محمد743|2|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد |لرحمن محمد سيد عمر9852|
ر محمد |لزي 46|2|7 ندستـــ |لمنصورهه|جر |نور م|
نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيددين| فوزى مصط محمد كسبــــر763435

تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|له مصط |حمد سعد57479
بــــ96|6|7 بــــي |حمد ذ تـــج|ره |لمنصورهعمر |حمد محمد |ل
ندستـــ |لمنصورهنور |حمد محمود حسن |لبــــسطوي4|6777
كليتـــ حقوق |لم |سم|ء محمد حسن محمد|857927
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نف محمد عبــــد| عمرو434885
يم سليم779745 د|بــــ |لزق|زيق|رغده مر عبــــد | |بــــر|
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48oo2| رهسل|م محمود ع ع علوم |لق|
وف|تـــريه|م ع|دل |م عبــــد |لجو|د7885|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ ع شمسمحمد رجبــــ محمد محمود حسن5|29|2
معهد ف ص |لزق|زيقرقيه بــــكرى فوزى عبــــد |للطيف خليل|23|63
حقوق |لزق|زيقعبــــد | ممدوح عبــــد | محمد مقبــــل643435
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسميه عبــــ|دي محمود عبــــ|دي835477
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــيتـــر فهيم فخرى فهيم269837
تـــج|ره بــــنه|عمر خ|لد طه مر ع65|3|3
تـــج|ره بــــنه|مصط ن| مغ|وري خليل يونس356366
ش|م مجيبــــ سيد27823| رهنور  طبــــ |لق|
يم799|6| وف|تـــمحمود عل|ء |لدين محمود |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ يم|ن عطيه خليل خليل |لعسي |692924
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدريم عبــــد|للطيف محمود عبــــد|لرحمن9668|8
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد | محمد |لسيد سليم627634
|2|43oرهندى |حمد محمود فه حقوق |لق|
حقوق |لمنصورهخ|لد عبــــد |لعزيز طه عبــــده عبــــده |لمو 559||7
6976o8طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه فهيم محمد طلعتـــ  فرح|تـــ |لش|بــــورى
23o777تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف عبــــد|لمجيد كم|ل عبــــد|لمجيد
63o3|o|خ ندستـــ |لزق|زيقحمد ف|تـــح |لسيد |بــــو 
236o92 رهمن|ر محمد عز|م ع حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره سوه|جحمد عبــــد |لعزيز حسن عبــــد |لعزيز |بــــو ||425
يم سلط|2|2699 ف محروس |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |
رهوق ط|رق محمد محمود محمد225482 حقوق |لق|
63o382تـــج|ره بــــنه|عبــــد | خ|لد عبــــد |لرحمن فرج محمد
تـــربــــيتـــ دمنهورد| | ك|مل عبــــده محمود تـــر|بــــيس8442|5
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد بــــ |لدين عبــــد |لعزيز محمد خ 758468
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن حسن ع عبــــد| ع 899|48
22||o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه |حمد عبــــد|لخ|لق |حمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحبــــيبــــه سيد عبــــد|لوه|بــــ مد 846334
784o45|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد متـــو |لسيد محمد
ن| محمد ص|لح محمد238876 رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــبــــسنتـــ محمد مبــــروك محمد |لشبــــ| 447598

رهمحمد رفعتـــ سعد عبــــد |لعزيز62574 طبــــ بــــيطرى |لق|
2636ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروه عل|ء جم|ل |لدين ري|ض محمد
|4o694تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد ص|بــــر مر
حقوق |سيوط  سم|ء عم|د |لدين عبــــد|لحميد حسن899493
254o2||ف فتـــ حسي شعبــــ|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |
تـــربــــيتـــ حلو|نيه صل|ح محمود محمد|8|548|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطم | سم د|ود سليم|ن 886637
ى|762757 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد |حمد محمد محمد بــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد |لرحمن حسن عطيتـــ عبــــد |لجو|د عبــــد446679
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|225o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لمنعم |بــــو مسلم |بــــو زيد
ى|88||5 علوم طنط|محمد صبــــ ع محمد |لبــــح
26o863|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء |س|مه |حمد |لنقيبــــ 
حقوق |ل|سكندريهنجوي محمود صبــــري حس 9442|4
629765| ه نبــــيل عبــــد|لمنعم مصط متـــو د|بــــ |سيوط|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد |نتـــ عزتـــ تـــوفيق خليل326292
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط||ء جم|ل محمد مهدى|228456
تـــج|ره ع شمسحمد عص|م عبــــد |لمنعم عبــــد|لق|در|77293
رهنور|ن عبــــد|لسل|م حسن رزق235955 تـــج|ره |لق|
5o3877يف |سم|عيل نوح طبــــ |ل|سكندريهخ|لد محمد 

تـــج|ره سوه|جحمد |يمن عبــــد | مغ|ورى|89|32
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد رجبــــ |لسيد محمد محمد||63642
تـــمريض دمنهورآيتـــ خميس عبــــد|لعزيز حج|زي6574|5
يم ع|مر625578 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحن|ن عص|م سعيد |بــــر|
ر4||233 رهس|ره جم|ل سليم|ن لبــــيبــــ جو تـــج|ره |لق|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخد | محمدى سعد |لوكيل432882
يم|8529|4 د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م ع|طف حل |حمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نج|بــــر جم|ل ج|بــــر عبــــد |لموجود457|4
صيدله |ل|سكندريهمريم |حمد محمد محمود شح|تـــه423675
ف محمد |ل|ل محمد ق 46|679 حقوق |لمنصورهسل|م |
8|232oمعهد ف ص بــــ سويفكرستـــ | صل|ح جرجس متـــي|س
ره|حسنه عمرو طلعتـــ محمد ك|رم239522 د|بــــ |لق|

3886oرهعمرو ي| حمدى |لبــــشي تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نغ|دتـــ ح|مد محمد محمد95|22

35727oطبــــ بــــنه|نيف محمود |حمد |لسيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف عص|م شو عبــــد|لمنعم328245
|383o9يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد رش|د |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |س|مه عبــــد |لوه|بــــ عبــــده |لشي764449
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحفيظ سليم326668
6o3426|معهد ف تـــمريض طنط| يتـــ شعبــــ|ن محمود ع سلط|ن
4o97|5تـــربــــيتـــ طنط|من|ر ص|بــــر عبــــد| محمد عي
4876|oد|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد| محمد جل|ل |يوبــــ |لبــــغد|دى
8|o2|2 ر |ي | ز لس م| تـــج|ره بــــ سويفك
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ن| عبــــد |له|دى عر| عطوه777349
3595|o|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يف| وجدى بــــسط| عطيه
5|592oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم عبــــد |لفضيل فرج زيد|ن عبــــد
48925oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن حسن رمض|ن محمد سليم|ن
9o6347 ن| مر|د مسعد متـــي|س تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم
822oo5تـــربــــيتـــ |لم |ورده ع حسن عبــــد|لرحمن
طبــــ |لزق|زيقمهند ي| |م|ن | عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد625256
يم محمد رجبــــ |لشي766294 ندستـــ بــــور سعيدمروه |بــــر|

Page 5448 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6|o299نوعيتـــ طنط|مصط |لقن|وى |بــــو|لمع|رف |لقن
8|o2|8 د|بــــ |لم |محمد |حمد محمد ذ|

3o85|يف حس |حمد رهندى  د|ر |لعلوم ج |لق|
يم239432 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندع|ء ع|دل خليل |بــــر|
774o63تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء عم|د محمد ع |حمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم سم يوسف ز23|486
322o9|ف حس ع ين | حقوق |لمنصورهن
ندستـــ |سيوطريه|م أحمد شح|تـــ صغ ع527648
4979o4يم ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|من|ر ع|دل محمد |لسعيد |بــــر|
رتـــ|م صل|ح |لسيد |سم|عيل787849 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
273o|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديعف|ف ح|مد رشيدى عمر
4o|672حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|فهد محمد خلف عبــــد |لعظيم

يم بــــسيو 34373 د|بــــ |سيوط|كريم محمد |بــــر|
4o3868تـــج|ره |ل|سكندريهحسن ع محمد |لسيد شح|تـــتـــ

4939oى عز عد ف|نوس ره|ش عل|م |لق|
|لسن |لم | حمد مصط محمود مصط |894439
يف ج|بــــر شديد246648 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن 
5o4796 يم بــــسيو زر|عه |ل|سكندريهسل |بــــو |لمجد |بــــر|
3|78o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|رس عربــــى بــــكر بــــكر عبــــد|لنبــــى
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد أحمد أحمد علو|ن|634427
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لسيد عبــــده عوض غريبــــ عوض|3|7826
89o584 د|بــــ |سيوط|ف|رس محمد محمود ع
د|بــــ ع شمس|وص|ل رجبــــ مر حسن48992|
7|o269صيدله |ل|سكندريهمرفتـــ |لسيد ر| |لمتـــو محمد
7o337|يم محمد |لبــــربــــرى لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|مجدى ن |بــــر|
8382o2حقوق |سو|نشه|بــــ |لدين |حمد محمود محمد
د|بــــ ع شمس|ن وليد عبــــد |لحليم محمد ع بــــحريتـــ29|6||
ر محمود ك|مل شديد ز|يد252628 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ م|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحسن |لسيد حسن |لسيد636966 ع.
يل ج |لزق|زيقه|له |لسيد ع عبــــد|لحميد768695 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
76o252تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمود حسن محمود

6o8o5تـــربــــيتـــ بــــ سويفنسمتـــ سعد فتـــ جمعتـــ
حقوق ع شمسعمر مجدى |حمد عبــــد |لمؤمن77|23|
464o|5تـــج|ره كفر |لشيخوف| فوزي عبــــ|س عبــــ|س قدره
يف|77|637 تـــج|ره سوه|جحمد محمد ع محمد 
8342o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديص|لح ن| |لسم|ن |حمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يوسف محمد عبــــد|لحميد محمد |لعربــــي328247
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع|دل |س|مه غريبــــ سليم|ن |لسيد774742

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | |يمن عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد88|45
تـــج|ره |لمنصورهن س|مح ك|مل |حمدجبــــر|675873
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع صل|ح |لدين محمد عج ع |449526
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|58|o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكوثــــر ن| لط ع
بــــي |762598 ندستـــ بــــور سعيدسل|م عوض عبــــده عوض |ل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويففر|س ميخ|ئيل حن| مسيحه52925
يم مصط 27822| د|بــــ ع شمس|ن|دين مصط |بــــر|
32546oحقوق ع شمسمحمود |حمد ربــــيع عطيتـــ

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنرم حس محمد |لسيد25698
6o2935يم كم|ل |لجز|ر تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقخلود محمود |لسيد عبــــد |لمنعم ع782758

حقوق |لمنصورهشيم|ء |لبــــ| محمد عبــــد |لكريم69745
43o35رهرح|بــــ ر|فتـــ |حمد ع عبــــد |لجليل تـــج|ره |لق|

6||23o| |ندستـــ |لمنصورهسل|م |حمد |حمد |لهل
2662o2دى مر|د عبــــد |لحفيظ محمود خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوق ز

تـــج|ره |سيوطمحمود سم حس عبــــد|لق|در55689
7|5o6o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء فتـــ سيد |حمد تـــميم
رهيوسف عبــــد|لرحمن رمض|ن عبــــد|لرحمن89|232 ندستـــ |لق|
||5o84لسن ع شمس|ر|ن| جم|ل مو عزيز
43635o|تـــج|ره كفر |لشيخحمد مدحتـــ |حمد ك|مل فرج |دريس
6o5922تـــج|ره طنط|ح|زم محمد مسعد رش|د |لبــــيو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد رجبــــ حو|ش256384
يم|83966 نوعيتـــ قن|محمد سيد حس |بــــر
يم2|6884 يم رمض|ن |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ و|ئل |بــــر|
6o|9|8نوعيتـــ طنط|أسم|ء ع أحمد |لجم|ل
ندستـــ أسو|نندى عفتـــ عبــــدربــــ |لنبــــى |حمد محمود بــــرك|22|22

ره|سهيل ي| محمد سهيل9572| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــه محمود فوزى حبــــيبــــ5|2675
تـــمريض بــــنه|نوره|ن حمدى محمد |لسيد55|332

29o37رهمحمد تـــوفيق نور |لدين تـــوفيق حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o8742يم عبــــد|لحليم محمد محفوظ كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسري|ض |بــــر|

448o5ره|جه|د رمض|ن |بــــو بــــكر عبــــد |لسل|م ثــــ|ر |لق|
37o84رهمحمود مصط محمود سليم|ن نسيم تـــج|ره |لق|

ى624682 يم |لع تـــج|ره بــــور سعيدعمرو محمد محمد |بــــر|
3345o|يم |لنج رهف|طمه |مجد |حمد |بــــر| حقوق |لق|

9o6o|2 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد وف عبــــد|له|دى ج|د |لكريم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند| عل|ء عبــــد|لرحمن محمد629439
د|بــــ حلو|ن|ل|ء محمد خليل حسن|232423
4|495o |د|بــــ كفر |لشيخ|محمد رشدي سعيد ش
حقوق طنط||ء محمد عبــــودتـــ محمود حسن|4|92|4
52o94||ي عبــــد | محمد سليم|ن تـــ ع كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم
زر|عه |سيوطع |ء عبــــد|لل|ه حس عبــــد|لل|ه889965
4o95|7ى |لشورى تـــج|ره طنط|ن|در محمد خ
يم424285 يم محمد |بــــر| ف |بــــر| علوم |ل|سكندريهعمرو |
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7852o3| صيدله حلو|نحمد يح محمد محمد عبــــد|
69o677تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخي|سم | خ|لد نور |لخطيبــــ
|5726oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق جم|ل |لسيد |م |لسيد
676o43ه ي| |بــــوبــــكر حسن بــــره|م ري|ض |طف|ل |لمنصورهن

ف محمد عبــــد |له|دى4552| رهيوسف | تـــج|ره |لق|
طبــــ |سيوط حمد محمد عبــــ|س محمد|887986
49o45|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل عمر محمد |بــــو بــــكر محمد
2686o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره |لدسو عبــــد|لفتـــ|ح |ل|عرج
4o943|يم عطيتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|ربــــيع أحمد إبــــر|
|262|oف رءوف يوسف ندستـــ ع شمسم | |
34o422تـــربــــيتـــ بــــنه|ض عزتـــ عبــــد|لحميد يوسف
69659oي طبــــ طنط|ع|دل |لسعيد فتـــ حمدين |لم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن مجدى سعد ج|د سليم5||254
833o4معهد ف تـــمريض بــــ سويف بــــه عبــــد|لخ|لق ك|مل حسن

837o85ر|ء |لطيبــــ عبــــد|لقوي محمود د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ز
تـــج|ره طنط|حمد خ|لد محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|4844|6
ش|م محمد فوزى عبــــد |لعزيزخلف|634|2 يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيوسف  ل|ك|ديميتـــ |لم
26o953|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومله|م حسن عبــــد|له|دى نور|لدين
يم بــــدر |لدين2|4346 معهد ف ص طنط|غ|ده محمد فرج |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورصف|ء مسعود عبــــد|لغ حمد499398
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورف|تـــن وليد محمد عبــــد|لحليم ع |لمزين635|42
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م عص|م عبــــد|لق|در مصط ||48|35
يم |لسيد محمد عبــــد |لع699564 قتـــص|د م حلو|ن||ء |بــــر|
|56o24تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نرضوى |يمن سيد ك|مل
ندستـــ بــــنه|حمد ع|دل شو |لبــــشبــــي |226||6 كليتـــ 
وف|تـــمحمد محمود |حمد حسن ونس447274 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

يم ح|مد22379 رهزينبــــ سيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
526|o6لس |دو|ر سعيد عبــــد|لمسيح عوض ندستـــ |ل|سكندريهك
26|o68حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــصبــــ|ح فؤ|د محمود بــــدير
6o586oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر محمد عيد عبــــد|لحميد |حمد
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحيه مصط |حمد محمد |لسيد|248|27
49o|63لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|يل عم|د لبــــيبــــ نجيبــــ

د|بــــ بــــ سويف||ء ع مصط محمد|56892
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيه محمد ف|روق |حمد عبــــد|لغف|ر|452768
رهش|م سيد عبــــد |لمجيد محمد متـــو|4583| تـــج|ره |لق|
يم698984 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط محمد مصط |لبــــي |بــــر|
2|23o8تـــج|ره ع شمسع ع|دل س|لم محمد
9o|962 تـــربــــيتـــ سوه|جحس|م محمود |لسيد حم|د
علوم |لم |روجيه ن|دي فوكيه  |د853935

3o685ف عبــــد |لحميد فرج خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن|زج |
9o3766 د|بــــ سوه|ج|سحر |حمد عصم|ن |بــــوزيد
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يم دحروج478874 ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد عبــــ|س محمد إبــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م سعيد |بــــو |لفتـــوح خليفه|775579
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|فن|ن محمد ز عبــــد|لحميد|626899

43o7oتـــربــــيتـــ حلو|نه|جر سيد حس محمد
5o5|88كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد ع |بــــو |لحسن ع |حمد
|4|2o7 تـــج|ره ع شمسي|ر| مصط م مصط
697oo3تـــج|ره |لمنصورهمحمد عم|د ع سيد
4o6|49| تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن خلف خلف | عي
حقوق ع شمسيه عبــــد |لعزيز محمد محمد أحمد|773436
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمكرم تـــ|درس يوسف ميخ|ئيل246759
8869o6  |علوم ج|معتـــ |لسويسف|طمه حس محمد عبــــد
طبــــ |سيوطشنوده حشمتـــ عبــــده س| 888567
8o6777|ره جمعه سل|مه عبــــد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ز
6o4o98حه وفن|دق |لمنصورتـــعمرو فتـــ |لسيد محمود |بــــوزيد| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخلود صبــــرى مسعود ص|دق9||228
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منه | ح|مد محمد عبــــد|لرسول ف|86|429

3o974زر|عه مشتـــهردع|ء سيد لطيف عبــــد |لجو|د
صيدله بــــ سويفعمرو دي|بــــ حميده دي|بــــ|8384

476o7|تـــج|ره |ل|سكندريهس| محمد عبــــد |لعزيز محمد ع|مر
حقوق |لمنصورهمحمد عل|ء محمد |حمد جمعه676822
685|7o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعل| رض| عبــــد |لق|در |لمتـــو بــــرك
76o6o8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمروه |لسيد محمد سليم|ن |لش|عر
7o62|||تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء مصط عم|د |لسعيد |حمد
26229o|ف يم أسم|عيل  كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد سعيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــثــــينتـــ |حمد محمد جمعه س|لم367325
|7|o8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطلميس محمد نبــــيل |لسيد
8o276o معهد ف تـــمريض |لم | نعمه حمود خليل ع
||67o|حقوق بــــنه|عز عبــــد |لن| محمود رجبــــ
فنون جميله فنون |ل|ق | خ|لد ع عد 845356
رهندى |حمد شو علو|ن|6553| زر|عه |لق|
زر|عه ع شمسي ع محمود حس 336365
6o6oo5حقوق |لمنصورهمحمد محمد يوسف محمد يوسف
42578o|تـــج|ره طنط|يري |نيس |سحق و|صف سعيد
839o98|ه حمدي محمد |بــــو|لوف ||م لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد ر|فتـــ |حمد محمد|89|358 ع.
7o659oثــــ|ر د |ط|نوره|ن |حمد محمد |لسيد |ل |د
نوعيتـــ |لزق|زيقندى شحتـــه محمد محمد  |م774533
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــه|جر ر| حس عل|م 899887
8|o828فنون جميله فنون |لم |ل | سم حن| يوسف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه سم عبــــد|لنبــــى عبــــد|لل|256488
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحزينبــــ مسعد محمد حسن صبــــيح97|339
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء محمد عبــــده طه محمدين|54893|
77o779زر|عه |لزق|زيقد | ط|رق حس |م عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير |يمن متـــو معل| |لبــــ|بــــ|3685|6
89o6|4 معهد ف ص |سيوطمحمود سعد عبــــد|لغ شح|تـــه
ندستـــ |لسويسمحمد عبــــد |لوه|بــــ فوزى ع752672
تـــربــــيتـــ دمنهوررن| خ|لد |حمد عبــــد |له|دى سليم|ن496462
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفم|يكل سعيد مكرم جندي4626|8
د|بــــ ع شمس|رو|ن محمد سم عبــــد|لحميد مسلم2|3436
فنون جميله فنون |لم |مرفتـــ ع|دل عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|984|82
8242o9د|بــــ |لم |ندى عبــــد |لنبــــى مر ع|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ء |س|مه عطيه محمد عطيتـــ|3384|2
69779oنوعيتـــ |لمنصورهم محمد |بــــو|لبــــرك|تـــ محمد
33o9|6يم نوعيتـــ بــــنه|محمد خليفتـــ سعد |بــــر|
بــــي عطو683968 م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن محمد مصبــــ|ح |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد حمدى محمد ف|يد252|25

يم |حمد|32735 وف|تـــحمد |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o3938تـــج|ره طنط|محمد ن |حمد |لسعيد |لتـــر|بــــى

رهمحمود محمد جميل |بــــو د |8455| تـــج|ره |لق|
6|4o37ر عبــــد|لعليم إبــــر |د|بــــ طنط|أمنيتـــ عبــــد |لعليم م|
8o5899تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره عبــــد|لكريم ع سليم|ن
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|روه حسن عبــــد|لر| حسن|836427
علوم طنط|عمر محمود بــــسيو غ|زي |إلم |م429567
ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمود مصط |حمد عبــــد |لع|762653
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ف|دي ف|يز |لمتـــو محمد متـــو9723|4
تـــج|ره طنط|مريم محسن شح|تـــه عبــــد |لحميد شح476692
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود ع محمود |حمد شح|تـــتـــ68|2|6
53727oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دير عبــــد|لحليم |حمد محمد غزل|ن
د|بــــ د |ط|ندى ي| حل |بــــو  |د39|7|6
8|2oo8|نوعيتـــ |لم |سم|ء م|مون ع محمد
د|بــــ ع شمس|محمد |حمد فتـــ عطيه |لسيد352826
حقوق د |طمحمود شكرى طه رزق5748|6
رهدين| خ|لد مصط ثــــ|بــــتـــ نعم|ن68883| تـــج|ره |لق|
رتـــحمد غ|نم ع|شور |حمد خ|لد|235289 علوم ري|ضتـــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد |حمد مصط ع س|لم825676 معهد ع| 

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك|تـــى عطيه ك|مل جيد79486
843o72ش|م |حمد عبــــد|لجو|د فنون جميله فنون |ل|قحبــــيبــــه 
|د|بــــ |لم |حمد عبــــد|لن| ف|روق محمد||85292
رهعبــــد| صبــــ عو|د عبــــد|لش| 232246 ندستـــ |لق|
يم محمد محمد كم|ل صبــــيح|247495 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
وف|تـــبــــي ه| ك|مل مسيحه56|5|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ندستـــ |لزق|زيقمحمد جوده عبــــد |لحميد منتـــ775829
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6oo78تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء ف|رس عبــــد |لحميد حسن
|39o77كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد| | محمد |حمد فوزي محمد |لعربــــي
ى |سم|عيل محمد |سم|عيل757273 ه ي حقوق بــــورسعيدم

267o3|ره|ء |حمد شعبــــ|ن |حمد حقوق |لق|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| رجبــــ سيد محمد39|53

84325o| لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|يه حس ه|شم مد
ف |حمد |بــــوزيد3347|2 لسن ع شمس|ديل |
35o367|يم سويلم يم سويلم |بــــر| صيدله ع شمسبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد عبــــد |لحميد مصط 686588
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوف|ء |بــــو بــــكر |بــــوبــــكر محمد |لبــــلجي 676474
طبــــ |ل|سكندريهمؤمن رأفتـــ صبــــ عبــــد|لرحيم بــــك|ر3273|5
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى سعيد ع عبــــد| |لدرس269536

239o4|هسم|ء حس عبــــد |لنعيم محمد نوعيتـــ ج
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعمرو ط|رق عبــــد|لع|ل ع شبــــ|نه2|2629 ل|ك|ديميتـــ |لم
يد فره|5|||4 يد |حمد |بــــو |ل |د|بــــ طنط|س|ره |بــــو |ل
لس س| |سعد تـــن|غو359245 علوم بــــنه|ك
8o|5|9ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــي|سم سليم|ن سيد عر|بــــي معهد ع| 
763|5oف حسن |لعيسوى تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود عبــــد|لرحيم عبــــ|س حسن 5||825
صيدله طنط|ندى مسعد فه غ|نم |لشن|وى724|27
رهحبــــيبــــتـــ حس محمد محمد35743| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
8o4755لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم محروس مخلوف سيد|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم محمد حس محمد ع |لنح|س48544|
63744oد|بــــ |لزق|زيق|جيه|ن محمد |بــــو سيف |بــــو سبــــع |لقرمه
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمشه|بــــ محمود فه قطبــــ |بــــو كبــــشه867|26
تـــج|ره ع شمسفرحه جم|ل عبــــد |لن| محمود ع39759|

تـــج|ره بــــ سويفمريم عبــــد |للطيف حسبــــو| جنيدى62494
تـــج|ره طنط|ندى سويلم عنتـــر عبــــد|لعزيز سويلم442943
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حس |م عبــــد|لعزيز2897|3
وف|تـــحمد خ|لد سيد عثــــم|ن|2|33|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5667oحقوق |سيوطحمدى حسن عبــــ|س محمد

33938o|د|بــــ بــــنه|مل رفعتـــ محمود محمد عثــــم|ن|
5|24o||كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد سم عبــــد|لمقصود مبــــروك مش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم محمد محمد محمد عق|بــــ524953
ف فتـــ ح|فظ 886829 د|بــــ |سيوط|دع|ء |
4ooo4oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــفرح عص|م |لسيد |حمد بــــدوى
78o6o2يم حس ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمود عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمود |يمن |لشح|تـــ محمود |لعيسوى695256
|49832| |د|بــــ |لم |حمد عبــــد | ثــــ|بــــتـــ عبــــد |

طبــــ |لفيومبــــر|ر ه| محمد سيد قن|وى|66532
8o45o4| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــلشيم|ء خ|لد ف|روق حس معهد ع| 
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نوعيتـــ بــــنه|ي|سم رضو|ن سيد |حمد رضو|ن278727
تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره |س|متـــ محمد عبــــد |لعزيز66674

6889o9| تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد محمود عبــــد |لق|در |حمد تـــ
تـــج|ره |سيوطمنيه عل|ء رجبــــ ص|لح|2462|8
8352o5|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء محمد مصط محمد
28o564رهيوسف ثــــروتـــ عبــــد|لق|در عبــــد|لرحمن حم تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|وردتـــ محمد حسن ي|43539
75|4o3وف|زي|د |حمد محمد عبــــد |لمنعم طه وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
634593| يم عبــــد| يم |بــــر| علوم |لزق|زيقحمد |بــــر|
634o64ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمرو حس عبــــد |لحميد |لسيد
69o542نوعيتـــ |لمنصورهدير سليم|ن سليم|ن س|لم
846oo| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسيف |لن محمدع محمد ع
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمد حسن مصط |766426
8937|o تـــربــــيتـــ |سيوطعمرو جم|ل ع |حمد
تـــج|ره ع شمسمحمد حسن محمد حسن 333497
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنيتـــ سعد محمد محمد متـــو |32|638
339o45تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لموجود مهدى عيد
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىيه عبــــد|لحكم |حمد عبــــد|لعزيز|835994
77|o|oه محمد من جمعتـــ لبــــن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد محمد عبــــد|لسميع محمد عبــــد|647697
ر حسن799|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ديتـــ جم|ل عبــــد|لظ|
45|8o6 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر شعبــــ|ن عمر عثــــم|ن مصط
9oo239 رهش|م حن محمود ع طبــــ |لق|
رهمصط محمد مصط عبــــد |لحميد65|48| ندستـــ |لق|
36o766ف نص|ر حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعن|ن عبــــد|لخ|لق محمد 
تـــربــــيتـــ طنط|رحمه ن|دى عبــــد|لحميد بــــيو حج|زى43|||4
ف محمد فه جمعه37|479 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخو|ئل |
|24oo7علوم ع شمسرن| خ|لد ك|مل عوده

تـــربــــيتـــ حلو|ندير محسن فؤ|د شي48239
5|o558 رهمحمد محمود مصط مصط د|ر |لعلوم ج |لق|
89oo67 |تـــربــــيتـــ |سيوطم|ري| |ميل كرم حن
8o8358|يم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |سم|ء  |تـــي ع |بــــر|
علوم |سو|نض |لص|وي محمد عي 845435
7o6399د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|زينبــــ محمد |لدسو عبــــد |لرحمن
معهد ف ص |سيوطمن|ر ع|دل عبــــوده صبــــره 887424
476o45تـــج|ره |ل|سكندريهنور | خ|لد عبــــد |لرحمن محمد ج|د
7o|542يم معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنتـــص|ر مصط ع عثــــم|ن |بــــر|
ي خليل528777 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حس عبــــد |لجو|د ع
حقوق |لمنصورهحمد محمد محمد |سم|عيل يوسف|677765
تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن محمد محمد عن| |34|45
7oo829ل|ل معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ع فه ق|سم |لسيد 
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88599o د|بــــ |سيوط|منتـــ | |حمد |بــــو|لعيون محمد
252o84يم محجوبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ربــــ|بــــ خ|لد |بــــر|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدخلود |لسيد |لسيد س|لم69|785
دي36|354 تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ محمد عز |لعربــــ 
62|o27يم غلوش تـــج|ره ج|معتـــ د |طم مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نيه عبــــد|لحميد عبــــد| محمد|846726
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  يري عيد يوسف تـــق|وى|68|877
49o722فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم حسن |لسيد حس محمد
7o7|o2يم حقوق |لمنصورهخلود ط|رق ف|روق محمد |بــــر|
يم عيد|427845 بــــ |سم|ء |لسيد عطيه |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط خ|لد مصط ع شكرى477892
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر محمد محمد مصط عبــــد |لوه679979
7692oo صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره سليم|ن س|لم ع
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدير ه|رون محمد |حمد |لعو 436976
تـــج|ره بــــنه|محمد س|لم|ن محمد سل|مه محسن94|338
34o|97|حقوق بــــنه||ء عزتـــ |لسيد طلخ|ن غل|بــــ
يم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|للطيف بــــدر3634|6 معهد ف ص طنط|محمود |بــــر|
4245o5يم تـــمريض |إلسكندريتـــ عمرو عبــــد | رجبــــ عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|ر| ط|رق محمود محمد782387
ى عبــــد |لمنعم |لسيد|579|77 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه ي
لس ع|دل عز ميخ|ئيل 924932 تـــج|ره سوه|جك
2458o3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع |نور ع حج|ج
ليل482646 د|بــــ دمنهور|ندى عبــــد |لن| رزق حمد 
ف|258822 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل |حمد 
ره|منتـــ | |حمد محمد ك|مل محمد|4629| د|بــــ |لق|
8|o693تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |لبــــ عبــــد|لعزيز محمد |لبــــيو |حمد
تـــربــــيتـــ |لم |محمد رمض|ن ري|ض ر| 36|2|8
تـــج|ره كفر |لشيخفوزيه عص|م شح|تـــه عبــــد|لجليل |لبــــستـــ82|6|4
بــــتـــ478528 طبــــ |ل|سكندريهنور |حمد رزق عبــــد|لوه|بــــ |ل
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــتـــ ه| |لسيد ع متـــو |لجدع339436
27o239يم صقر طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محفوظ عبــــد|لحكيم |بــــر|
5o992|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخزي|د ع محمد ع |لليثــــى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لرحمن بــــسيو عي8|2458
69o324نوعيتـــ |لمنصورهدين| عبــــد | ع |حمد |لبــــي
تـــج|ره |ل|سكندريهجيل|ن جم|ل محمد محمد |لكليك435767
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|تـــ حسن حس |سم|عيل||83366
معهد ف ص |سو|نر| | مصط حس عبــــد|لرحمن868665
|3o928حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |حمد محمد صبــــ |لسيد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ه|يدى ي|س |حمد يس |لبــــن|447355
34877o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سم|ء ع|دل عبــــد|لحميد محمد |لنج
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحسن|ء محمد حسن ح|مد869669
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمود بــــكرى عبــــد|769496
تـــج|ره |لمنصورهمحمد حمدى عبــــد | محمد خط|بــــ966|69
8338o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | ربــــيع سعد عبــــد|لسل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طف|رس خ|لد عبــــد |لر|زق |لعبــــ|9826|6
7|2o92علوم |لمنصورهنه|د يوسف |بــــو زيد يوسف محمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن محمد يح عطيه ع446687

يف |حمد ع |697|4 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد 
6oo393|د|بــــ طنط|يه محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد عم|ره|
يم6879|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ عبــــد|لنبــــى سيد |بــــر|
7o7297|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء حسن محمد حسن |لبــــر|وي
ندستـــ ع شمسحمد رس |لسيد |لسيد|66348|
9|o57o حقوق سوه|جمصط |حمد محمد حس
معهد ف ص طنط|محمود ه|شم رش|د عبــــد |لحميد منصور368|44
23oo58|رهحمد محمود عبــــد|لش| محمود د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ه58632| رهرغد خ|لد عبــــد |ل |بــــو خ ندستـــ |لق|
692o58معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |س|مح محمد رشدى مرشود زرزوره
تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــه محمد شعبــــ|ن  |له2|89|6
يم57833| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|يدى حليم |لسيد |حمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر ط|رق سعد عويس82964
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمل |م|م صل|ح |م|م ص|لح|4762|2

53|o9 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفل |ء عبــــد |لغ حس عبــــد |لع
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــندى رأفتـــ |سم|عيل محمد64784|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوروس|م محمد نور|لدين |لق|لع9928|5
|5477oد|بــــ ع شمس|جنه |يمن حمدى محمد
5o4||3ه محمد عبــــد |لحميد محمد حبــــيبــــه تـــمريض |إلسكندريتـــ م
446o2o تـــج|ره |ل|سكندريهر|ف|ئيل |لقس شنودتـــ |نيس يوسف سيد
478oooكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمر محمد عبــــد |لع|ل مسعود غ|نم
يم عبــــد|لمع مصيل353722 يم |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــر|

زر|عه ع شمسندى رف| محمد طلبــــه74|45
78o2o7تـــمريض |لزق|زيق عبــــد |لسميع مجدى عبــــد |لسميع محمد
صيدلتـــ سوه|جعمرو عبــــ|س |حمد |بــــو|لعز 6|8978
تـــ |لمغ|زى عبــــد |لعزيز |لمغ|زى|99||62 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
6o4736| تـــمريض طنط| بــــتـــس|م شلبــــى سيد|حمد عبــــد|لغ
682o|3ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| محمد يوسف طه |حمد
9oo5|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد | جم|ل محمود ع
م سيد محمد عبــــد|لمحسن|9|2428 رهد معهد ف تـــمريض |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيم |حمد فتـــ عبــــد|لنبــــى238393
84o765ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ع|دل عزبــــ محمد
49o492 يم |سم|عيل حس تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسمر حس |بــــر|
وف|تـــحمد جم|ل عبــــد |لعزيز عبــــده |للوتـــه764994 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|يه محمد |حمد ج|د|642938 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
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ندستـــ |لفيومح|زم محمد ف|روق عبــــد |لحميد|6623
34oo49معهد ف ص بــــنه|شيم|ء عبــــد|لمعبــــود |لسيد عبــــد|لمعبــــود ن
6o3624د ع عبــــد|لغ ع محمد حسن ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|
تـــج|ره ع شمسكل|ر| ه| |سحق ز7987||
ف254664 ندستـــ |لم |محمد |يمن |حمد فؤ|د شح|تـــه 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيق|ء محمد محمد ع |لجلد|ن|342333
|67o84تـــج|ره ع شمسمحمد ممدوح زكري| محمد
68o854|د|بــــ |لمنصوره|حمد صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لفر
علوم ج|معتـــ د |طندى محمد حل ف|رس عبــــد|لعزيز444376
طبــــ بــــيطرى دمنهوررو|ن ط|رق فر|ج عيد عبــــد |لغف|ر4875|5

45o|7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجرجس فوزى  |د جندى
يم عبــــد|لمحسن267568 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رفيده محمود |بــــر|

رهك|ريم|ن محمد ج|بــــر محمد |بــــو و||4485 طبــــ |لق|
8o5o97|ف حسن محمد ه | معهد ف تـــمريض |لم | م
يم سليم|ن |لوكيل434634 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنجوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهوركرستـــ | نزيه ميخ|ئيل يعقوبــــ عوض |498258
|د|بــــ بــــنه|رح|بــــ محمد عبــــد|لمنعم عبــــد| حس 332556

625o2كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفتـــقوى ع محمد ع
52o|34علوم دمنهورند| |لسيد مختـــ|ر عبــــد |لفتـــ|ح |لقط

6o472| معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد معوض عبــــد |لعليم حس
3343o7|معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــعبــــد| عم|د |لسيد عبــــد
علوم بــــنه|سم|ء سم محمد |م|م|263246
7o3933لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمود رمض|ن مصط مصط حسون 
معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم نظم معلوم|تـــفرحتـــ حس|م جم|ل |لدين |لسيد |لمشتـــو346855
يم دسو 766724 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|جد ممدوح دسو |بــــر|
تـــ|مجد ع|دل ف|يز|م عبــــد |لملك||52876 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم خ |75|52 زر|عه دمنهوريثــــ|ر ع|شور عبــــد|لسل|م |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر رمض|ن محمد عبــــد|لغ محمد2|3366
882oo8 رهعمرو محمد عبــــد|لر| حس طبــــ |لق|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |من|ر |حمد عبــــد|لمعز ع 4678|8

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفرح|بــــ رشو|ن محروس ه|شم59597
ي489889 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر مختـــ|ر نعيم محمد |لزع
5o6745ن| فه يو|قيم عي تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
د5973|7 ف عط| عبــــد |لش| مج| علوم |لمنصورهخ|لد |
|2998oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م | ز ثــــ|بــــتـــ معوض
4376o6طبــــ حلو|نعبــــد|لفتـــ|ح مصط عبــــد|لفتـــ|ح حج
تـــربــــيتـــ ع شمسرقيه ع |لرض| |حمد62265|
78oo52وف|تـــعبــــد |لسل|م عيد محمد |بــــو ه|شم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5|4o6|يم حسن عبــــد|لجليل |لحلو صيدله |ل|سكندريهرح|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدعبــــد | ف|روق |لسيد مر |ل|صبــــح765658

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد ن| سيد رمض|ن69949
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8783o9 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطسهيله مصط محمد عبــــد|لع|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حسن|ء محمد ح|مد محمد  395|88
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ||بــــ|نوبــــ مل|ك عزيز نجيبــــ حن|648985
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحذيفتـــ محمود عيد |لرؤوف ي|س 45|358
ه |حمد |لسيد |بــــوعم|شه||697|6 د|بــــ د |ط|م
رهنسمه |كرم محمد شح|تـــه |لكلبــــ|ن|23774 طبــــ بــــيطرى |لق|
9o38|7|كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ سوه|ج حمد عبــــد|لكريم |حمد عمر
زر|عه طنط|محمد ج|بــــر عبــــد|لعزيز عبــــد|لرؤف |726||5
27o42تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم محمد سم |لسيد

ل|7692|6 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود محمد عبــــد |ل أحمد |لم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنيتـــ محمد ك|مل محمد |لجمل|6558|5
326||oن| رفعتـــ صليبــــ مق|ر كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
62539o ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد عزتـــ عبــــد |لغ
322o57د|بــــ ع شمس|منتـــ | مصط عبــــد|لفتـــ|ح محمد رف
483o35ى |لسيد |بــــو |لنج| محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دى ي
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــند| ع|دل عبــــد|لعظيم عبــــد|لبــــ|سط848583

تـــمريض  بــــ سويفمحمد ع|دل كم|ل ه|شم|3|58
32|o4oوف|تـــسيد عبــــد|لحميد |سم|عيل عبــــد|لحميد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــلشيم|ء سيد |حمد س|لم سليم|ن|768937
64844o تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد محمد مصط

تـــربــــيتـــ |لفيومند| وحيد جمعه عفي 72352
632822| ف ع د|بــــ |لزق|زيق|مل محمد عل|ء|لدين 
علوم كفر |لشيخح|زم محمد حسبــــ | |سم|عيل |بــــر96|442
8329o4د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لل| ج|بــــر عبــــد|لل| محمد
4977o6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء محمد رجبــــ عبــــد |لحليم مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء سيد محمد متـــو |758329
77o878ه |حمد |لسيد عبــــد|له|دى طبــــ |لزق|زيقن
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدن محمد لط ركه|8673|6
طبــــ حلو|نحمد سم محمد |لدسو |424735
8262o4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رين| مدحتـــ د|ود حكيم
ش|م |لسيد مر قطبــــ77|479 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد 

85|2oتـــربــــيتـــ بــــ سويفر | |حمد مبــــروك رمض|ن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طأمنيه أيمن |لسيد قطبــــ98||62
تـــج|ره طنط|حمد عمرو محمد |حمد |لشق ||93||4
9o74|8 بــــه تـــج|ره سوه|ججرجس جم|ل جبــــره و
9|o43| بــــي تـــج|ره سوه|جعمر |حمد محمد 
تـــربــــيتـــ طنط|محمد |لسيد عليوه |لسكريه433629
يم|83|769 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشسم|ء سليم|ن س|لم|ن |بــــر|
يم محمد |لبــــتـــ|نو |429828 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد |بــــر|
3322o5تـــج|ره بــــنه|ح|مد محمد ح|مد |حمد ع
267396| طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء محمود فوزى |لجبــــ
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د|بــــ دمنهور|ه|جر |حمد ح|مد ص|لح سعيد8|5|52
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن زين |لع|بــــدين عبــــ|س ع 38628|
معهد ف ص |سيوط سم|ء |حمد عبــــد|لموجود عبــــد|لسيد9278|9
ش|م ع|دل عبــــد |لعزيز |حمد8|2359 رهمنه |  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
268o6|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مشحوتـــ |بــــو|لفتـــوح |لديبــــ
42o8|9|د|بــــ د |ط|سم|ء عبــــد|لحميد يوسف خليل بــــتـــتـــ
7o|o55ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد س| محمد محمد عبــــد |لجليل م |لع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عزه عبــــد | عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لمجيد عطيه4337|4
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــند| عبــــده ص|لح محمد ص|لح485666
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــجم|ل سم ع عبــــد | شوم|ن774425
22oo74|يم |حمد تـــمريض ع شمس سم|ء محمود |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفه| عم|ر مج|ور زيد|ن62547
9|o356 يم ط|نيوس تـــربــــيتـــ سوه|جم|دون| مجدى |بــــر|
تـــج|ره ع شمسكريم|ن حن محمود عمر محمد35447|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مجدي |حمد |لمحل|وي347799

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفول|ء و|ئل كم|ل ع36|57
2o238رهمحمد عبــــد |لبــــ|سط محمد محمد حقوق |لق|

5o6235يم خلف طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرضوى |حمد مصط |بــــر|
25389o|نوعيتـــ |شمونيه مجدى عبــــد |لمحسن |م |بــــو ش
753o63تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد ع ع
|5o225|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ط|رق |حمد عبــــد |لمطلبــــ
تـــج|ره بــــنه| | محمد عبــــد|لص|دق عبــــد | نوح264858
8|82o5علوم |لم |محمد صل|ح عويس محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | سيد عبــــد|لكريم مه  88||89
معهد ف ص |سيوطعمر شي عبــــد|ل |حمد 876743
4o82o|د|بــــ طنط|م|زن فوده مصط |بــــوحشيش|
7o727o ندستـــ بــــور سعيدعمر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق|در محمد
8o36|4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|بــــسنتـــ حسن |حمد محمود
7o8958ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط حمزه ع ع شلبــــى
يف |لم|س رفعتـــ يح فهيم478974 ندستـــ |ل|سكندريهعمر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم ع محمود ع حسن حشيش685936
ر|437782 ري ض| ر|ء مجد محمد |لجو تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلز
كليتـــ |أللسن سوه|جنوره|ن محمد صبــــرى ز ع 96|354
4o2374تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد | منصور |لسيد |حمد
6oo6o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عثــــم|ن |نور |لسيد |لف
7o89|4يم ع ع ندستـــ |لمنصورهحس|م حس |بــــر|
صيدلتـــ |لم |حس|م رفعتـــ حسن عبــــد|لعزيز3||853
4o67o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر محمد عبــــد |لفتـــ|ح علو| |بــــر
صيدله |لمنصورهمل محمود رأف|تـــ جمعه حس |76|682
صيدله طنط||ء |حمد محمد سعيد حسن|266657
6o|64oي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــإيم|ن خ|لد بــــسيو د|ود ك.تـــ. ف للبــــ
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9oo9o7 ن| زكري| شنوده جندى تـــربــــيتـــ سوه|جم
6|36oكليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمد نور شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز

|د|بــــ |لم |رقيه فوزي خلف |سم|عيل4726|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|د ح|زم محمد خ|طر|6623|2
7o|875تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحن|ن جم|ل قر محمد حسن
692|2o بــــي مصط ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد مصط عبــــد |لجو|د |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ خ|لد ي |حمد|336429
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريه|ن ط|رق بــــدوى عبــــد |لع|ل9886|6
85o76|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدبــــسمه سيد سليم|ن سيد
52o564كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|سم |لسيد |حمد عمر
775o46 د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمد |سم|عيل ج|ر ج|ر
62oo74د|بــــ د |ط|عبــــد |لكريم طه |حمد صبــــح بــــصله

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء حسن شعبــــ|ن حس |59694
327o25د|بــــ بــــ سويف|د| | عبــــد|لعليم مو ع
8o7955تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن ربــــيع محمد عبــــد|لوه|بــــ
49o728ف عيد |حمد مصبــــ|ح كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورحبــــيبــــه |
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عبــــد |لحليم حسن عبــــد|لحليم حسن889|75
ر عبــــد|لر| ع 7|8645 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعم|د عبــــد| سيد ن |لدين866243
895o7| تـــمريض سوه|ج محمد ع |حمد |حمد
تـــج|ره |سيوطمحمود رئيس |حمد |لتـــ 864462
67533oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــرن| محمود |لسعيد محمد |حمد شلبــــى
27o54|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميف جم|ل ح|مد |حمد عي
4oo388|يم تـــج|ره |ل|سكندريهحمد كرم عبــــد |لسل|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــم|رى جرجس عي بــــخيتـــ 899423
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد عوض | محمد |لسيد|429|68
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء ص|لح شح|تـــ |حمد|88|335

تـــج|ره سوه|جتـــسنيم سعيد ع عبــــ|س|4643
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه محمد |حمد حسن55582|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر سل|مه عبــــد|لحميد محمد267586
طبــــ |لسويسن|ء |حمد محمد |لسق|65|8|5
يم9485|3 د|بــــ حلو|ن|شيم|ء ن| عبــــد|لعزيز |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمد عبــــد|للطيف محمد عبــــده996|26
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط |لسيد عبــــد|للطيف |لسيد9|4956
36o387تـــج|ره بــــنه|نوره|ن شعبــــ|ن عز |لدين عبــــ|س |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم م|جد سل|مه خلف  63|878

47o|4|رهسم|ء جم|ل عك|شتـــ |حمد تـــج|ره |لق|
24o3o5رهد | |حمد فؤ|د |حمد تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ |لفيومعل|ء عبــــد |لحفيظ محمد حسن38344|
معهد ف تـــمريض |لم | حمد ربــــيع عبــــد|لعزيز عبــــد|لرشيد|822847
888oo6 علوم |سيوطتـــوم|س |ميل رشدى صديق
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9o5|9| تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحميد ن| عبــــد|لحميد محمد
4842o9|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|عيل طه |سم|عيل طه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسلوى ع |م|ن عبــــد|لجليل  882732
يم |له|دى|554|77 يم ع|صم |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره سوه|جمنيه صفوتـــ محمد عبــــد|للطيف|862934
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فؤ|د محمد ع |لصبــــ|ن2897|2

33o92|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سيد عبــــد |لع|ل |حمد محمد
رهسل محسن سيد مصيل23362| علوم |لق|
ف محمود عبــــد |لع|92|693 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود |
يم عمر محمد مهدى |لعري |625242 طبــــ |لزق|زيقبــــر|
25o444| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|لشيم|ء فه محمد |لسيد |لنعم|

يم خليفه57993 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمود سيد |بــــر|
23|oo2يم عبــــد ره|سل|م عبــــد|لرحمن ذ |بــــر| ثــــ|ر |لق|
جرس693929 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد ي| |لسيد |بــــو|لعن 
8799o2  ف ومس|حه |سيوطجل|ل ممدوح جل|ل محمد ك.تـــ. ف رى و
32624oره|مريم سعيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ثــــ|ر |لق|
8569o6معهد ف ص بــــ سويفبــــيشوي |سحق لويس خليل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد عبــــد ربــــه عبــــد |لمع عبــــد ربــــه487763
89o|38 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعز|م زكري| ف تـــ|درس
8|39o2 طبــــ بــــيطري |لم |رقيه |حمد محمد ع
5|o988| حقوق |ل|سكندريهس|مه محسن شح|تـــه رمض|ن |بــــو
256637| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيم|ن صبــــ سند ج|بــــ |

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء محمد محمود عبــــد |لعزيز|52755
رهنرم |حمد زكري| محمد حس|ن 38|3|2 صيدله |لق|
646o9|ف عيد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميم|ن |

تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن ص|بــــر حسن بــــلح7539|6
تـــمريض بــــنه|يتـــ س| جمعه عفي ||||339
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن سم |لسيد صو|بــــى صقر328534
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أم| محمد محمد منتـــ4667|6
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء حسن شبــــكه شبــــكتـــ 4|8875
6857o2تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه فتـــ محمد محمد عبــــده بــــدر |لمو
تـــج|ره |سيوطمن|ر ممدوح م|ذن عبــــد|لغ 876834
4|o585ف عبــــد |لمع محمد تـــج|ره طنط|محمد |

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|متـــ خ|لد عبــــد |لمحسن عبــــد |لغف46975
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد سعد عبــــد |لفضيل عز|م سيد46229
رهيم|ن فتـــ محمد عبــــد |لمع |لبــــتـــ|29958 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

حقوق |ل|سكندريهيح |لسيد عبــــد |لبــــ| محمد محمود484987
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدين| محمد ط|رق حل محمد طه694463
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد صل|ح جبــــر مـحـمـد عبـــــد |لـر|زق2|2656
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن عبــــد |لسل|م عبــــده عبــــد |لسل52285|
7oo|64|صيدله |لمنصورهمنيه حسن رمض|ن |حمد
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9o5499 وز محمود |لسيد محمد صيدلتـــ سوه|جف
وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|م|رين| مكرم عد خليفه339|6| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
يم محمد |لبــــيو ع |55|49| ندستـــ حلو|نس|رتـــ |بــــر|
د|بــــ ع شمس|نور |حمد ك|شف عبــــد |لرحمن63|27|
4o9587|يم عبــــد يم |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيتـــ يوسف |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى خ|لد فتـــ عبــــد|له|دى259847
85542oندستـــ |لم |عبــــد|لر|زق رزق محمود عبــــد|للطيف
6o5694تـــج|ره طنط|ن جم|ل عبــــد|لعليم |لسيد|حمد
26o237|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــول|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد ض
تـــ عبــــد|لع| حمدى مريم|499633 د|بــــ دمنهور|م
5o2935تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |حمد |لسيد عبــــد |لحميد يوسف

4o755معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــفرج محمد فرج  |د
||93o3طبــــ ع شمسخ|لد حسن سيد محمد بــــغد|دى
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد سليم|ن محمد سليم|ن426532

45o53| رهعبــــد|لرحمن ي|س محمود ي|س ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
3577ooحقوق |لمنصورهصبــــ |لسيد صبــــ محمود
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |س|متـــ عبــــد|لحميد مو خلف 345326
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ر| | محمد فريد محمد ك|مل255279
يم عبــــد | شلبــــى6925|7 د|بــــ |لمنصوره|ن|ديه حسن |بــــر|

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيتـــ عيد فكرى فرج||5624
رهمنتـــ عص|م فؤ|د |حمد|7755| تـــج|ره |لق|

|لسن |لم |محمد صبــــري عبــــد|لعزيز عبــــد|لعظيم855266
تـــج|ره |لزق|زيقرو|ن مصط سعد حبــــ ج|د |774646
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه محمد شفيق يح 7||267
رهمن|ر عبــــد|لمنعم محمود منصور35289 طبــــ |سن|ن |لق|

تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن دي|بــــ محمد مصط ||67||9
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسوليد فرح|تـــ عبــــد |لعزيز |لشيخ2256|5
257o32د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رغد|ء محمد عبــــد|لحميد حم|د

7|8o2|د|بــــ بــــ سويف|سم|ء ي| فتـــ عبــــد |لحميد
7o8679د|بــــ |لمنصوره|رن| مجدى عبــــد |لمنعم |حمد |لعدوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه عبــــد | محمد فتـــ محمد|773628
حقوق حلو|نرضوى عمرو محسن حس 32759|
يم |لسعيد محمد وردنتـــو449423 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسبــــش |بــــر|
زر|عه ع شمسم محمد رض| صل|ح محمود كلوبــــ342653
43o|93تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء خميس عبــــد |لسل|م محمود |بــــو سليم
27o5o9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صل|ح سعد صل|ح |حمد عي

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلي ي| سعد سعيد45826
27o|27|معهد ف ص بــــنه|حمد |لسيد عبــــد|لعزيز ج|د ع|مر
8|o466|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد عبــــد|لعزيز حسن عبــــد|لعزيز
 |حتـــ وفن|دق |لم |فيصل غ|نم ح|فظ حسن342|82
لسن ع شمس|دير ع|دل محمود عبــــد|لص|لح 87|9|3
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ ع|طف عبــــد|لرحمن ع|مر محمد|339389
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد بــــ|سم صل|ح |لدين عبــــد |لحميد 449256
35o687تـــج|ره ع شمسي|سم عبــــد| ه|شم عبــــد| مر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد منصور محمود مسعود|265678
يم محمد |للوزى|693972 تـــج|ره بــــور سعيدف محمد |بــــر|
|44o39ح رهنور|ن محمد جم|ل |لدين محمد محمد  تـــج|ره |لق|
ن| |حمد ع |حمد |لنو|م476635 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
639o36|حقوق |لزق|زيقحمد عبــــد|لبــــديع ع عبــــد|لمطلبــــ
ندستـــ طنط|كريم حج|زى عبــــد |لرحمن محمد حج995||6
437o94|ه محمود حسن عبــــد|لرحمن غنيم طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم
تـــج|ره |لمنصورهي|سم |س|مه |بــــو |لفتـــوح فريد |لعشم676489
44oo7oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوق عبــــد |لمنعم بــــسيو |لش|ذ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رن| خ|لد محمد ع ق|عود826526
27o636|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمد محمد بــــسيو بــــ|ش
245o22كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |حمد حسن عبــــد|لوه|بــــ
8o7586ندستـــ |لم |رحمه ن|جح سعد زيد|ن
طبــــ حلو|نس|ره خ|لد ح|مد قطبــــ |لسيد2|7|62
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد| ن| عبــــد| |لشح|تـــ ص|357378
|27o95ن| محمد عبــــد |لع|ل  |د طبــــ ع شمسم
7o4794رى فرج ع علوم |لزق|زيقبــــسنتـــ خ|لد |لجو
علوم |ل|سكندريهه|جر محمد أحمد محمد عبــــد|لع|ل5238|5
يم محمد ص|دق24685| رهمنتـــ | خ|لد |بــــر| حقوق |لق|
7o4274|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |لسيد |بــــو |لفتـــوح سليم|ن ه م |لع| 
7|o778 زر|عه |لمنصورهسيف عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح
علوم |لزق|زيقوس|م بــــدر|ن عبــــد |لحميد حسن3|6336

كليتـــ |أللسن بــــ سويفه|لتـــ حن بــــكرى عبــــد |لعزيز679|6
|5o559ره|يوسف حس ص|بــــر عبــــد |لغف|ر د|بــــ |لق|
45oo|6|ندستـــ طنط|ندى محمود محمد ممدوح طه |لنعن
52o39o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن ع محمد علو| علو| شعثــــ
62o682ثــــ|ر د |ط|ه|جر لط متـــو رزق تـــف|حتـــ
يم محمد|453557 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد محمد |بــــر|
62|65o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن محمود ن|جح مختـــ|ر
ن| منتـــ محمد ن|فع435495 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم
525|o3ندستـــ |ل|سكندريهرضوى |حمد محمود |حمد دبــــوس
22572oحقوق حلو|نبــــول| رفعتـــ ري|ض سوري|ل
تـــج|ره كفر |لشيخنور| محمود متـــو محمود خليفه8384|4
48487oحقوق |ل|سكندريهمحمد خ|لد بــــكر محمد|لح|ج
6|o9|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمرو ح|مد عبــــد|لق|در |لفل|ل
تـــج|ره ع شمسمحمد مصط محمود |حمد محمد ع37267|
692o67تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع|طف |حمد حل عبــــد |لوه|بــــ عثــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  مل عبــــد|لمعز شمس |لدين رشو|ن|886782
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ندستـــ د |طحمد |لسيد ج|بــــر خ |لدين|623257
636oo8د|ن محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رند| محمد مو و
48777o|يم صبــــرى يم صبــــرى |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|

حقوق بــــ سويفحمد جم|ل |حمد خ|لد|57865
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن سعيد رمض|ن سعيد |حمد4393|2
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ع|طف عرفتـــ |حمد|29368|

ل|ل محمد محمد بــــيو |لف |42642 رهحمد  صيدله |لق|
838o93د|بــــ |سو|ن|م | غط|س شو |بــــ|دير
تـــج|ره طنط|حمد محمود عطيه محمد |لسيد|433659
4878o2د|بــــ |ل|سكندريه|ع س| ع |حمد عطيتـــ
7o||35لس وجدى يوحن| بــــطرس تـــج|ره |لزق|زيقك
335o47تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ ن| |لسيد عو|د
92o|24  ين |حمد خلف عبــــد|لعزيز علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىش
642|o9 |حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد |لسعيد فرج
778427| نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد حسن |لد|
تـــربــــيتـــ ع شمسمعتـــز |حمد رمض|ن |حمد344463
تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء عبــــد |لجو|د عبــــد |لمطلبــــ |لبــــهنس584|44
7o2299تـــمريض |لزق|زيق ع|يده رض| رفعتـــ محمود عطيه
د|بــــ ع شمس|ه|يدى جم|ل يوسف سمع|ن359926
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــف|طمه |يمن محمد |لسيد |لحلو545886

تـــج|ره ع شمسديتـــ حمدي جم|ل بــــربــــر35299
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم |لسيد |لسيد ع سل|متـــ76|685
82o32|تـــج|ره |سيوطمحمد عل|ء |لدين محمود عبــــد|لعزيز
85o284تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدنهله سم ثــــ|بــــتـــ |لسيد
8|6oo7|يم حن |د|بــــ |لم |نرم كم|ل |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء ن| حس جمعه|2|2736
تـــج|ره سوه|جعزه سليم|ن محمد حس 63|899

تـــربــــيتـــ حلو|نمصط فؤ|د |حمد محمد92|47
د||69569 د|بــــ |لمنصوره|يه س| |لسيد |لسيد مج|
23254oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس محمود ف|روق عبــــد|لمحسن
4356o2طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهوليد محمود خليل |حمد |لفح|ر
443o25| ر|ء محمد فتـــ محمد مصط د|بــــ كفر |لشيخ|لز

|46o5رهزي|د |يمن محمد فكري |سم|عيل ندستـــ |لق|
يبــــ324778 د|بــــ |سيوط|ديفيد عم|د فوزى و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم |حمد عبــــد |لش| عبــــد |لفتـــ|ح شح678639
معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد |لعزيز فتـــ عبــــد |لعزيز عبــــد|لجو429922
ندستـــ أسو|نم محمد ع |حمد||84568
|5|95oرهمرح محمد حسن محمد شلبــــى زر|عه |لق|
حقوق |لمنصورهنس محمد |حمد محمد عبــــد |لحميد|689238
ندستـــ |لزق|زيقخ|لد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح أحمد784683
ر محمد شتـــلتـــ257365 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رحمه ط|

Page 5465 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ل|ل|623876 حقوق د |طيه ح|مد محمد |ليم| 
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نسحر ن|جح عبــــد|لجو|د محمد 898428
5o8|o4وز ع|دل رجبــــ محمد رضو|ن طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهن
رهعبــــد |لرحمن عص|م |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |2844| تـــج|ره |لق|
ل|ل|||7722 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء |لسيد محمد محمد 
68446o بــــي معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي| |حمد قكرى |ل
629o94|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در
ى8|88|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمغفره محمد شح|تـــه |لجنتـــ
264|o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رضوى محمد عبــــد|لع| محمد سليم
يم473||8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|تـــسنيم محمد محمد |بــــر|
7897o5|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجم|ل |لدين ي| صل|ح |لسبــــ
4|29ooيم ك|مل أبــــو |لمجد نوعيتـــ طنط|من|ر |بــــر|
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس| |ر محمد محمود عبــــد | محمود479967
ر محسن خله94|6|| لس م| تـــج|ره ع شمسك
معهد ف ص طنط|من|ر رجبــــ سليم|ن |لص|وى نص 434494
تـــ سم فه سليم|ن|5595|3 تـــج|ره ع شمسم
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |حمد |سم|عيل محمد |لسيد |778743
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخقتـــ عبــــد|لمعبــــود منش|وى فرج|452684
9o7476 د|بــــ سوه|ج|ع مرتـــ ع |حمد
وف|تـــ|حمد محسن |حمد عبــــد |لغ |39|47| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ ع شمسحمد ص|بــــر عبــــد |لرسول |للبــــ|د|48|||6
كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء رجبــــ عبــــد|لمجيد |م|م|334774
رهسيف |لدين مصط محمد ك|مل|4564| ندستـــ |لق|
27oo66تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــع عبــــد|لمع حس|ن |لسيد |لسبــــع 
5o8565د|بــــ |ل|سكندريه|ع مجدى |لسيد |لسيد بــــل|ل
6||98o |علوم ري|ضتـــ طنط|أس|مه منصور منصور محمد |لكن
ندستـــ |لفيوممحمد نبــــيل محمد عبــــد|لح|فظ سليم|72273

علوم ع شمسم|ريو جورج حبــــيبــــ حن|7|8|4|
25477o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ه| مر عبــــد|لغ نيبــــوه
6o34|8ى د|بــــ |لمنصوره||ء صبــــ مسعود عبــــد |للطيف |لمس
يم محمد |لل|وندى255398 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن صل|ح |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرودين| جل|ل محمد محمد |لعلق|478487
78oo64|تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء عل|ء ص|لح محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه | سم محمد |حمد عك|شتـــ3|4766
علوم ري|ضتـــ |لم |حمد وحيد حسن محمد|854243

ى مصط 67929 طبــــ |لفيومعمرو ج|بــــر م
|73o65حقوق حلو|نمحمد جم|ل خليل حم|د

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ محمود حسن رجبــــ43738
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرض| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمجيد عبــــد |6886|7 م |لع| 
53o|69|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخيم|ن ع|دل سعيد ج|د حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمنه | حسن ح|مد |حمد بــــصل7957|6
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــي|سم | س| |م عبــــد |لحميد |264853
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م ميخ|ئيل |م حبــــيبــــ|55|893
36o656يم ر|فع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر|فع مجدى سيد محمد|بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسدير رمض|ن عبــــد |لرج|ل سليم759388
يم 3|6753 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــندى صل|ح |لدين ع|طف |بــــر|

رهكرم محمد عبــــد |لع| |لسيد|37727 ندستـــ |لق|
6396o2|معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء |حمد محمد |حمد
2473o6|يف تـــج|ره |سيوطحمد خ|لد سعيد 
|د|بــــ طنط|ر| | مصط |لبــــيو |لبــــسيو |لبــــيو2679|6
765oo|يف ندستـــ بــــور سعيدح|زم محمد ص|بــــر محمد |ل
22|o6oشورى تـــج|ره ع شمسزينبــــ محمد مهدى ع |لد
ر|9||222 د|بــــ |سو|ن||ء عبــــده عو|د عبــــد|لظ|
|5944o|رتـــ|يه محمد عبــــد |لونيس محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء حمدى محمد محمد قر |68|56
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه ح|مد جل|ل ح|مد|33343|
4|82o8يم عي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد عي عزيز |لدين |بــــر|
5oo749د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم صل|ح عمر رسل|ن عمر|
وف|تـــحمد محمد حسن |م|م|283239 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

6|4o5تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفبــــ|سم |م مكرم يعقوبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر| | |حمد |حمد فؤ|د عبــــد |لعزيز684278

علوم |لفيومندى ع شعبــــ|ن رمض|ن|6827
تـــج|ره ع شمسم|ري| جورج س| عزيز28399|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد |حمد سليم|ن عوده755947
|د|بــــ |لم |م|يكل |دو|ر حن| جرجس7256|8
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــم|ل ق|سم رحيم |بــــوز|مل|677|45
8||o72| زر|عه |لم |بــــوبــــكر وحيد محمد عبــــد|لغ
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد عوض محمد عبــــد |لحفيظ ع خليفتـــ6|5|62
784o32|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد عبــــد |لع|ل عمر محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد صبــــ |حمد محمد |بــــو|لخ |5|96|4

معهد ف ص بــــ سويفنسيبــــه محمد رمض|ن عبــــد |لسل|م|5864
8o5273|نوعيتـــ |لم |حمد ن| محمد ح|مد

ينور| ع|دل مرزوق محمد33984 أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
علوم ج|معتـــ د |طمحمد نج|ح ع |سم|عيل عبــــد |لرحمن42|695
|668o9قتـــص|د م حلو|ن|ن محمد رش|د محمد
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد| محمد عبــــد| محمد بــــند|ري63|639
3289o9|ندستـــ بــــنه|حمد فتـــوح محمد |حمد كليتـــ 
ندستـــ |لم |بــــر|م سم فوزي جرجس||85585
84o895معهد ف ص |سو|ندين| مصط حسن |حمد
7o6856| تـــمريض |لمنصورتـــ حمد حس|م محمد فكرى حسن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حسن محمد |حمد|63249
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء أحمد |لسيد أحمد عبــــد|لرحيم498628
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ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد ع محمد عيد مسعود7|8344
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود وجدى عبــــد|لحميد عبــــد|لن| 65||88
5o88o|تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد محمد فرح|تـــ يونس
ه فوزى منصور |لسيد279|62 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طسم

(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |عمر عل|ء محمد تـــوفيق5|38|
طبــــ |سن|ن طنط|ش|م محمود محمد |بــــو دشيش429628
478o66طبــــ |ل|سكندريهبــــسمتـــ |كرم محمد مو سل|مه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| يه رمض|ن سيد محمود|877525
|5o599ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد محمد ع
895653| ه ن| ك|مل ع تـــربــــيتـــ سوه|ج م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أل|ء عص|م جيو محمد بــــد|ر39|3|4
رهحس|م صل|ح عبــــد | محمد43669 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لحميد لط ع جعفر|33339|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد بــــدر|لدين|44243
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأمنيتـــ أحمد |لسعيد عبــــد |لكريم6556|5
يم |5|4884 معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــمحمد ع|دل عبــــد |لحميد |بــــر|
838o27كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نر|ئف ممدوح ري|ض |قل|ديوس
يم |لمر|كبــــى94|3|6 |د|بــــ طنط|صبــــرى صل|ح ع |بــــر|
36o872 تـــج|ره بــــنه|سعيد ع محمد ع
ندستـــ كفر |لشيخمحمود شعبــــ|ن |لتـــه| |لسيد ذكرى453349
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد بــــدر |نور |حمد |لبــــهبــــيتـــى|452255 معهد ع| 
زر|عه |لفيوميم|ن محمد |لسعيد يوسف||23862
778597| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد عي |لسيد عي
85o3|6|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد |يمن حسن محمد
ه683549 حقوق |لمنصورهمحمد مجدى |حمد |لحسي تـــقص
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعليم حسن |8|8367
26o267|نوعيتـــ |شمونمل |يمن يوسف عبــــد|للطيف
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد رجبــــ ص|بــــر رجبــــ633643
26o|||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدع|ء ه| سعيد ش|مخ
تـــج|ره كفر |لشيخطلعتـــ عبــــد |لمنعم محمد جمعه عيطه239|42
622o73|حقوق |لمنصورهحمد محمد سعد محمد |دريس

ف عبــــد | عبــــد | شلتـــوتـــ|3526 رهل|ء | صيدله |لق|
767o83|ف |سم|عيل حسن رضو معهد ف ص |سم|عيليهش|دى |
ض محمد حس فرح|تـــ682252 حقوق |لمنصورهرو|ن ن|
يم حسن|93|885 تـــربــــيتـــ |سيوط مل حسن |بــــر|
ر تـــوفيق محمد842255 |محمود ط| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمود ع|دل محمود ع عبــــد |لرحيم6|4453
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء بــــه|ء محمود عبــــد|لجو|د|259355
5o|544زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لحميد سعيد |لسيد

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وس|م عص|م |لدين سم فؤ|د |لديدى64395
43o965ف سيد|حمد محمد سلط|ن زر|عه طنط|بــــتـــ |
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5|9|4o|يم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء |لسيد بــــسيو |بــــر|
رهف|طمه ص|لح خ|لد ص|لح35||22 تـــج|ره |لق|
يم643552 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحسن محمد خ|لد |بــــر|
5o7662| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|ء محمد |سم|عيل محمد ع
6o7878كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدع|ء رض| ر|غبــــ |لسخن
|5|85o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ريم ط|رق |لغلبــــ|ن خلف
82o733| تـــج|ره |سيوطحمد جم|ل |حمد مصط

37|5oرهسم صبــــري محمد |حمد سليم|ن ندستـــ |لق|
د|بــــ |سيوط|  سم|ء صل|ح فتـــ خليل|585|89

3o965زر|عه ع شمستـــغريد ح|زم |م حسن
3|6o82ن| موريس  |د سمع|ن تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
يم محمد33436| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|يوسف محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|ي شفيق مكرم شفيق32367|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد فوزى ع |لسيد منصور82|4|6
89949o د|بــــ سوه|ج|ي |نور ثــــ|بــــتـــ عزيز
ر عبــــده فرج|24776 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمود مسعد عبــــد|لظ|
86544oتـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعبــــد| محسن عبــــد|لستـــ|ر محمد
685o92تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|مر شو صل|ح فرج مندور

ندى82363 زر|عه ع شمسف|طمه ع|دل محمود 
639o28لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |حمد شعبــــ|ن |حمد |لسيد
4982o3|تـــربــــيتـــ دمنهوريه جميل كم|ل |بــــو|لمجد |لنج|ر
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورف|طمتـــ مصط زكري| س|لم |لنج|ر498476

ندستـــ |لفيومحمد محمد سيد محمد|759|7
6o4|42تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمصط عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح |لشوحتـــ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنيف محمد حن ع محمد6|4|76
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لعليم|47873

يم عبــــد |لعليم عبــــد |لمقصود33587| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |بــــر|
رتـــ|مريم |لسيد |لسيد حسن حرحش992|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم رض| محمد عوض |بــــو|حمد528726 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
64o956ليل علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لعزيز محمد رمض|ن 
6o4335ندستـــ |لمنصورهعمرو مو عز|لرج|ل مو |دريس
يبــــه429573 طبــــ ع شمسكريم |س|مه حس 
783o|8تـــج|ره |لزق|زيقم|جد |حمد محمود مسلم سل|م
422o84تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحشيم|ء محمود فتـــ محمود

يم ع68|45 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر خليل |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|صديق |س|مه صديق عبــــد|لغف|ر98|2|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد جمعه بــــش محمد|843729
تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد حس خ|لد شلبــــيه9944|4
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خ|لد |لدسو مصيل ع 8|8326
7o55|8تـــج|ره |لمنصورهعمرو محمد محمد محمود محمدين
|6388oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني|سم عص|م |لدين |م ز

Page 5469 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |سيوط يه محمد حسن عبــــد|لجيد كتـــيبــــ|893487
6o295|تـــج|ره |لمنصورهمصط خ|لد |بــــو |لعز عبــــد |لد|يم
3495o||بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيتـــ محمد عبــــد|لعزيز محمد
45|o7|يم |حمد حربــــى ندستـــ طنط|محمد |بــــر|
ف محمد محمد |لسعيد|67966 رهمحمد | طبــــ بــــيطرى |لق|
769||3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد مصط محمد ع
6o8ooلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عف|ف طه عبــــد |لفضيل حسن

طبــــ |لمنصورهعبــــد | رض| عبــــد | |بــــو |لمع| 693493
ن| عم|د يوسف محمد62657 حقوق |سيوطم

فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرن| |سم|عيل |حمد |سم|عيل عثــــم|478342
2567o7تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنوره|ن محمد عبــــد|لعليم غ|زى
وس|895734 كليتـــ طبــــ أسو|ن يري سم فه تـــ|و
867o26تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــيشوي ع|طف ميل|د متـــي
ين| سم شح|تـــه بــــرسوم96||26 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف
6o696| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سه|م عبــــد |لحليم بــــسطوي |لشي
يم عبــــد |لعزيز|6662| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحفصه عمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نل|ر| محمد فتـــ محمد9473|2
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــه|جر |حمد |بــــوبــــكر محمد|82675
5o43|3| يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرودين| مسعد عبــــد |لمنعم |بــــر|
27o6o5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صبــــرى محمد |لكريدى
ى489384 ش|م مصط محمد |لبــــحق د|بــــ |ل|سكندريه| |ر 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مستـــ عص|م |لسيد عبــــد |لنبــــى67487|
علوم كفر |لشيخسم|ء ي| عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لكفورى438282
طبــــ |سيوط  حمد حسن حم|د عبــــد|لبــــديع|9|8788
|5o249تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــيتـــر جرجس نص عبــــد |لشهيد صليبــــ
8|87o9ف طه محمد علوم |لم |مروه |
26o3|9|يم ه |دو|رد عزيز |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
492oo6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|ديه عبــــد|لمقصود عبــــد|لبــــ|رى حسن
8768o8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسيمون من د|ود مسعود
تـــمريض كفر |لشيخدع|ء محمد خ حج|زى9|4446
علوم |سيوطمروه |حمد عبــــد|لل|ه محمد  |87986
89o858 تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم محمد قن|وى رزق

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيه |حمد شو |لخطيبــــ|46627
624o58تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن يوسف محمد عيد |لبــــهوتـــى

6oo25تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن عويس عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحيم
كليتـــ |أللسن ج أسو|نر|ند خ|لد |حمد محمد69735

إعل|م بــــ سويفف|طمه ط|رق محمد صل|ح |لدين |57||6|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد صديق |حمد شح|تـــ||88762
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير |يمن |لسيد حسن ج|بــــر255379
ندستـــ حلو|نرو|ن فرج محمد عبــــد|لبــــ| 3586|2
تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد ف|روق محمد درغ|م352673
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تـــربــــيتـــ |سيوط يه |حمد من ف|يق|885564
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمود |حمد محمد عبــــد|لرحيم  |488|9
تـــج|ره سوه|جحس|م |حمد حسن عثــــم|ن62632|
824o|9| معهد ف تـــمريض |لم | يم|ن محمد تـــوفيق ع
893oo9 يم د|ر |لعلوم |لم |محمد كم|ل عبــــد|لمنعم |بــــر|
45o655لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ه|جر سعيد رزق عبــــد | ع|مر|
6o|647علوم طنط|سل رمض|ن عبــــد|لجو|د ع شمس
3|355oره/ري|ضتـــم|رين| |مجد زكري| عزيز إعل|م |لق|
7524o2د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سيف مصط |بــــو |لحسن محمود
يم قط487649 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد |مبــــ|بــــى |لسيد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء ف|يز صل|ح محمد |لصو|ل |2|4999
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ع|دل محمد حش|د|27|253
8o2|46تـــمريض |لم | محمد صفوتـــ حسن محمد
ن| ن|دى فهيم ف|نوس  877227 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م
|4o6o2تـــج|ره ع شمسسيف |لدين سيد رف| عد
تـــج|ره بــــور سعيدي|ر| محمد طه محمود خض 487|75
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد س|مح حس |حمد|223269
9|32o4 نوعيتـــ قن|ي|سم محمد عبــــد|لحليم ع
4o7475ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــزينبــــ سعيد |لسيد محمد عبــــد |لنبــــى
معهد ف ص سوه|جن|در |لسيد فؤ|د محمد833245
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  عبــــد |لح|فظ محمد محمود شلبــــي694999
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسندى سعيد محمد مو |لسيد788222
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعل|ء |لبــــسيو مصط |حمد 2849|9
علوم بــــورسعيدرحمه |لسيد |لسيد بــــدير ع678222
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد صل|ح عبــــد |لق|در |لضوي|479766
696o58صيدله |لزق|زيقمحمود |يمن عبــــد |لبــــديع يونس طلحه
يم|699678 يم ن| |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
تـــج|ره سوه|جعل|ء صد سعيد حسن عربــــ|ن5|46|4
طبــــ |لفيوممروه عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم823334
9|3o35|تـــج|ره سوه|ج حمد محمود كم|ل محمود
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد صقر محمد صقر779669
يم عويس242568 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عربــــى |بــــر|

56o3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفند| عمر عبــــد|لق|در منصور
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن ممدوح ج|بــــر مصط 4|94|2
268o88ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنصور ع ز عيد
323o26رهعبــــ علوى ح|فظ محمد |لوكيل د|ر |لعلوم ج |لق|
83o|o4يم محمد شيبــــه حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دينجوي |بــــر
8o6897ندستـــ |سيوطمحمد |حمد سعد محمد
تـــمريض |لم | وف|ء ن| ن|يبــــ نبــــيه769|82
684|2oد|بــــ |لمنصوره|رويد| محمد عبــــد |لخ|لق منصور
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد ع|طف ع |لسيد||45274 معهد ع| 
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5o7292 يم |حمد محمد صقر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن |بــــر|
6796|oتـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر |لسيد محمد عبــــد |لودود
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن ع منصور منصور|756752
يم محمد عبــــد |445827 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|زن محمد |بــــر|
رهعمر جم|ل صل|ح عبــــد|ل |حمد234239 حقوق |لق|
8o52|5ندستـــ |لم |بــــيتـــر مجدي ر| عطيه
48o2o7 |د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| |يمن غنيم |لسيد ش
يم نجيبــــ س|بــــ||83675 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمك|ريوس |بــــر|
يم مو23|762 حقوق بــــورسعيدبــــل|ل عبــــد | محمد |بــــر|

6|88oحقوق بــــ سويف عبــــد |لنبــــى عبــــد |لوه|بــــ |بــــو سيف
معهد ف ص |ل|سكندريهي|ر| |حمد عبــــده عزبــــ عبــــد|لع|ل4492|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|يد حس ع عبــــد|لكريم36|825
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج سل|م فريد خليفه ع |896982
رتـــمحمد عثــــم|ن محمد عثــــم|ن محمد|57|23 علوم ري|ضتـــ |لق|
3369|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد رمض|ن عبــــد|لر|زق مبــــ|رك|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن محمد |حمد محمد|8|9||8
د|بــــ |لمنصوره|مه| محمود سليم|ن سليم|ن |لبــــسيو 365||7
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندير خ|لد محمد سليم|ن22997|
|5755o| |معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه رض| |لسعيد خف
ندستـــ طنط|ع مر|د ع بــــيو مر|د3467|6
نوعيتـــ |لزق|زيقع|دل عبــــد |لبــــديع محمد محمد عطيه638927
3|3o38يف سم خليل منصور معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد 
زر|عه |لمنصورهمريم |لسيد محمد |لسيد زغم 57|693
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوف|ء حس عبــــد| فضل744||3
273o27|يم د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن ع محمد |بــــر|
|47692| د|بــــ حلو|ن|حمد عيد حس ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ |بــــو بــــكر عبــــد |لمقصود عبــــ|س759475
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد مصط |حمد محمود|3|67||
89oo77تـــمريض |سيوطميشيل مرشد نعيم حن|وى
تـــربــــيتـــ |سيوطد| | ع|طف عطيه عبــــد|لح|فظ 886826
معهد ف تـــمريض |سيوط   حمد صبــــور |حمد حسن|878583
معهد ف تـــمريض |سيوط  سل|م ي| محمود |حمد|889827
يف طه عبــــد |لرحمن24633| رهحن  تـــج|ره |لق|
69|o|7يم بــــيو حقوق |لمنصورهرح|بــــ |يمن من |لمهدى |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل عبــــد |لن| محمد عم|رتـــ754398
ف محمد ك|مل محمد |لسيد437494 صيدله |ل|سكندريهأحمد أ
6oo47oر عد قطبــــ محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــه م|
ى م|جد سعيد سليم|ن |حمد43||32 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نخ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــف|طمه عبــــد|لحليم عبــــد|لونيس عبــــد257222
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرؤف محمد عبــــد |لرؤف |لدوي |456|4
ه |حمد متـــو محمد|228723 ره|م ثــــ|ر |لق|
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32o99oوف|تـــمع|ذ محمد محمود ع |لبــــندر|وي وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد سليم|ن مصط |سم|عيل923||3
د35875| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم |حمد فتـــ مج|

معهد ف ص بــــ سويفبــــه سيد قطبــــ شح|تـــه58663
د|بــــ |سيوط||ء محمد فؤ|د محمد عطيتـــ|852|68
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|زي|د عل|ء |لدين مصط محمد644|33
ندستـــ ع شمسحمد محمد محمود عبــــد| ع ع||88||3
9|54o2  ق|وى عثــــم|ن غ|لبــــ حقوق |سيوطعثــــم|ن 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عيد |بــــوزيد متـــلقح|2|8396
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير محمد مصط عبــــد |لعظيم|5525|
6o4582د|بــــ |لمنصوره|ندى ح|مد محمود محمد |لنج|ر
|5o|97 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن ه| عطيتـــ حس
42o92ور جعفر ره|نوره|ن جعفر  عل|م |لق|

ش|م فتـــ |لسيد مؤيد754332 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنور|ن 
علوم |ل|سكندريهدع|ء ع|دل محمد محمد مطر382|52
839o45يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|جر صل|ح فه |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهيوسف |حمد محمود بــــليد|67869
يم |لدسو عطيتـــ7|58|| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|فريده |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ |حمد عليوتـــ محمد735|34
25o9o5|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عم|د|لدين |حمد مسلم
|2o425ره|بــــس|م مصط عزتـــ محمد فخر |لدين د|بــــ |لق|
وف|تـــكريم ممدوح صليبــــ رزق37729| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ر|ء مصط محمود عبــــد |لفتـــ|ح خليفتـــ6883|7 د|بــــ |لمنصوره|لز
تـــمريض كفر |لشيخسحر عبــــد |لع| |حمد |لدقر 439255
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديح|زم محمد نعيم مر 22383|
معهد ف ص بــــنه|وس|م سعيد عبــــد|لعظيم عبــــد|لتـــو|بــــ264282
د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد محمد ع محمد||64396
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن رفعتـــ محمد ع |354279
تـــج|ره كفر |لشيخحمد عمرو عبــــد|له|دى ع |لقل |3|98|4
8o34o4|يم تـــمريض |لم | حمد خ|لد صل|ح |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهن|دين |يه|بــــ حمدى ع |لش|ذ8|6764

477|oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمريم جمعتـــ عبــــد|لبــــ|سط سيد
يم عبــــد |لحليم عبــــد486752 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد أحمد إبــــر|
7o634|علوم |لمنصورهدير محمود |لسيد محمد
3492o5تـــج|ره ع شمسعمرو مو يونس |حمددي|بــــ

6686oس|مه |حمد حسن| | طبــــ |لفيومي
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|منه | فوزى عبــــ|س عطيه دويد|ر4|36|6
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهنه|ل نشأتـــ زكري| محمد |لبــــي453448
ندستـــ |ل|سكندريهتـــغريد |حمد ج|د |لربــــ عبــــد |لح|فظ2|4799
تـــج|ره |سيوطصف|ء غندى طلعتـــ ص|لح  887728
8o5422تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء عط| |حمد ه|شم
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تـــج|ره دمنهورمحمد |يه|بــــ محمد يعقوبــــ |بــــ| يزيد7|4798
7o|469يف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|شيم|ء صبــــ مصط محمد |ل
زر|عه |ل|سكندريهرحمه محمد ع |لبــــن|435447
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهد| | عيد عيد خ 756623
ندستـــ |لفيوممؤمن ه| محمد خ|لد ج|بــــ | |لغنيم523227
236|7oرهخلود ع ز|رع ع محمود عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |لزق|زيقعمرو |حمد |لسيد ع س|لم||6382
9o589||تـــج|ره سوه|ج سل|م حمدى صد محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه |لعو سعد |بــــو زيد ز|يد|67594
حقوق |سيوطعبــــد|لكريم مدين عبــــد|لحميد  |د854253
9oo539|صيدله حلو|ن روه محمد |حمد عبــــد|لرحيم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمروتـــ رشدى مو |لسيد مو467|52
32o73oيم محمد |حمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |بــــر|
طبــــ طنط|سهر محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد ن| 45|429
يم عبــــد |لسل|م مط|وع4|4627 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخ|لد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يتـــ خ|لد |سم|عيل عبــــد|لحميد |لزغبــــى96|335
تـــمريض |لزق|زيق دين| محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لغف|627956
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج حمد محمود محمد عبــــد|لع|ل|378||9
معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــصل|ح |لبــــيو فه |لبــــيو7873|7
ين ف|روق فتـــ ذ |ل|شوح329373 تـــج|ره بــــنه|ش
3596ooحقوق بــــنه|ف|طمتـــ رض| فؤ|د عبــــد|لحميد
د|بــــ دمنهور|شيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد محمد جمي8288|5
حقوق |سيوطه|يدى ط|رق حن |بــــوزيد35758|
4o5o|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مه|بــــ ممدوح ع عطيتـــ |حمد
54|42oتـــربــــيتـــ دمنهورمحمد علوى محمد |لجز|ر
8o2879د|بــــ |لم |جه|د عبــــيده محمد |بــــوشن|ف|
5o4893ف محمد س|لم يوسف تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرودين| |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د ح|مد مسعد ح|مد زبــــ|دى624675

53323| تـــج|ره |سيوطحمد محمود محمد عر|
تـــج|ره |لمنصورهمنه | ح|زم محمد عطيه حم|د7265|7
طبــــ كفر |لشيخحمد ع|طف سعد |بــــو|لمع| نور|65|442
ش|م مصط محمد ه| 686569 تـــج|ره |لمنصورهمصط 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز |بــــو 568||6
نوعيتـــ بــــنه|مروتـــ محمد محمود منش|وي7|3568
|3|7o4ه  |ء عبــــده محمد د|بــــ حلو|ن|سم
صيدله |ل|سكندريهبــــتـــس|م صبــــرى محمد خف| عبــــد|4554|5
|6o3|7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سم محمد عبــــد |لق|در
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر مصط عبــــده جبــــر949|48
45o966يم يوسف خط|بــــ |لسيد ندستـــ طنط|محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــزي|د ه| |لسيد عبــــد |لرحمن |لبــــستـــ478736
حقوق بــــنه|من|ر محمود مصط عبــــود عليوه355992
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5423o4يم ندتـــ سم سعد عبــــد|لغ |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهش|
847o4|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخ|لد |حمد خ |لص|دق
42558oد|بــــ |ل|سكندريه|مريم عم|د |لسيد عبــــد |لمجيد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محمدعزتـــ محمد عثــــم|ن43443|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــه |حمد مسعد |لطن| |694|6
22699o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد كم|ل |حمد ع
تـــج|ره طنط|بــــيتـــر جم|ل رفعتـــ حن|429532
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|دع|ء غريبــــ محمد عبــــد |لحليم632758
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه م |لدين سيد محمد سليم|ن|73|2|
تـــج|ره |ل|سكندريه|ء حسن نش|تـــ |حمد ف|يد|425349
84o773فنون جميله فنون |ل|ق|ء عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لو|حد محمود
2292o2| علوم حلو|نيه ط|رق حس عبــــد|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود ح|مد محمد |لشح|تـــ775293
ندستـــ أسو|نسعيد ع|دل عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|لمجد837322
4|o726يم |لكو إعل|م بــــ سويفندى ن|در إبــــر|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد مي يح محمد |بــــو |لن |لحفن69|624
م | ممدوح نص |م 838478 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ك
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرؤي حس عبــــد|لفتـــ|ح محمد839922
4|9o|5لس ن| فخرى فوزى شنوده معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــك
82o|34|طبــــ |سيوطمحمد |حمد ع عبــــد

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|جل|ل محمد جل|ل |ل |د34372
7o2535حقوق |لزق|زيقه|جر حسن ح|مد |م عفر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد سل|متـــ محمد حسن254|32
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد ي| رش|د سليم|ن ش| |833|26
يم سعف429827 يم سعيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| علوم طنط|بــــر|
624o96تـــج|ره ج|معتـــ د |طمهند س| محمد محمد |لصعيدى
5|646o|زر|عه دمنهورروى سميح محمود |لعص|ر

تـــج|ره بــــ سويفرن| عم|د |حمد ج|بــــر66653
د|بــــ دمنهور|لسيد عبــــد |لغ سعد محمود عبــــد ||||493
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور|لدين بــــكرى بــــسيو محمد484437
د|بــــ |لزق|زيق|حل|م ه| |لسيد سم محمود خربــــوش777835
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد ذ |لحس|ن أحمد453576
رهرضوى ص|بــــر محمد محمد928|5| علوم |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ن| سعد |حمد حو|م|449274

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رح|بــــ |حمد ع|رف |حمد|7233
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــتـــس|م محمد محمد حسن|769785

حقوق حلو|نحمد رض| عبــــد |لمقصود عبــــد |لحميد|3437
حقوق ع شمسح|زم حسن سيد رمض|ن9368||

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن رمض|ن عبــــد |لبــــ| عبــــد |لرحمن575|6
36o243تـــربــــيتـــ بــــنه|رجبــــ س| رجبــــ |لسيد رجبــــ

رهرو|ن ع فوزى عبــــد |لجو|د7886| تـــج|ره |لق|
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5o7342زر|عه طنط|فيبــــرو | عم|د فه  |د
د|بــــ |لزق|زيق|نور|ن ن|در |حمد ربــــيع محمد عسكوره638667
43779o ى عبــــد | من |سم|عيل طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأم| ي
892o7o يم ص|لح سيد د|بــــ |سيوط|محمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|خلود ع|دل عفي محمد خليل267243
4|52o7يم |لنج|ر ر منصور |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر م|
علوم |لمنصورهأمل عبــــد |لحكيم |بــــو سمرتـــ |بــــو ص|لح349||6
حقوق |لزق|زيقل|ء |حمد |لسيد عبــــد| محمد حسن||6398
طبــــ حلو|نأسم|ء فتـــح | عبــــده |لسيد فتـــح |  شتـــ462239
43o895يم طه عي حسن صيدله طنط|عو|طف |بــــر|
646|o4|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخ|لد محمد محمد شط
68557oيم |لحم| |لمغ|زى يونس حقوق |لمنصورهرغده |بــــر|
4o4759ف عبــــد|لمنعم عبــــد|لحليم غل حقوق |ل|سكندريهمحمد |
زر|عه كفر |لشيخمحمد خ|لد عبــــ|س |حمد عط|485|54
432o67طبــــ |سن|ن طنط|آل|ء عبــــد |له|دى فتـــ |لسطيحه
|2o|ooتـــج|ره ع شمس |ر فتـــ محمد تـــوفيق
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحن محمد حسن |لبــــنه|وى689867
769o7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء شحتـــه س|لم نص|ر
7o9675تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل نجيبــــ عبــــد |لرحيم ح|مد محمد
26||8oلسن ع شمس|نجل|ء عبــــد|لحميد تـــوفيق محمد
68o84|ف محمد عبــــد |لسل|م غريبــــ د|بــــ |لمنصوره|حمد |
تـــمريض كفر |لشيخش| |ز |لحس محمد |ل|حمدى ر435977
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دير|مز محمود عبــــد|لعزيز عمر839373
يم شبــــل حبــــطرش|292524 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
رهح|زم خ|لد |حمد مصط ق|سم2265|2 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورك|رم عص|م محمد رمض|ن495544
9|o|85 طبــــ سوه|جم | |ن عبــــد|لمل|ك صموئيل
682o94 حقوق |لمنصورهروز|ن محمد و|ئل |لمتـــو رضو|ن عبــــد
62o965|يم تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء حم|د عبــــد| عبــــده |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرضوى عبــــد |لعزيز |حمد فتـــح | جلجيله695789
684o86تـــج|ره |لمنصورهمحمود س| ي|قوتـــ مصط حسون
ره|نه رض| محمد غني326372 ثــــ|ر |لق|
7|5|8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لغف|ر حس سليم|ن
6334ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــدر |لبــــدور ح|فظ عبــــد|لغ محمد عبــــد
تـــج|ره ع شمسن|دين محمد نور|لدين عبــــد |لعزيز عبــــد 7266|2
يم |حمد نص|ر|254236 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد |بــــر|
ند| محمد عبــــد |للطيف محمود643282 ندستـــ |لم |ش|
9|o47| يف حقوق سوه|جيس محمد |حمد محمد |ل
|4793oرهي|س عص|م محمد غلوش ندستـــ |لق|
ر محمد فل|ح 6538|9 نوعيتـــ |سيوطمريم |حمدط|
32456o|ندستـــ ع شمسحمد محمد ح|مد |سم|عيل
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33384oد|بــــ ع شمس|حس|م |حمد سعد |حمد
263o26|طبــــ بــــنه|سم|ء سعيد محمد ع|مر
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفيوسف محمد عبــــد|لمنعم فه 4557|8
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمود عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح||497|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشعم|د محمد حسن عبــــد|لكريم دسو 768748
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسند حسن |لسيد رمض|ن57|52|
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |لسيد عبــــد |لر|فع |لسيد |لش675764
23859o| صيدله حلو|ن|ء |يه|بــــ |لسيد |بــــو|لعن
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم نس|ن صد متـــي|س33|36|
تـــربــــيتـــ حلو|ننجل|ء صبــــرى سيد عبــــد |لجو|د82856

3257o7يم ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــتـــ | ع|دل |بــــر|
78o224طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمود |حمد |حمد محمد |لمهدى

656o|د تـــج|ره بــــ سويفمع|ذ ص|لح رمض|ن مج|
34o8o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف عبــــد|لنبــــى |لسيد |م|م |لسيد|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمحمد خ|لد محمد |حمد277|2|
627|3o|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــل|ء |حمد عبــــد|لعظيم محمد خليل
9o4326 ر |يوبــــ جرجس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ججورج ز|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــأ ط|رق عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز447226
9o9847 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججه|د خ|لد |لسيد |بــــو|لعز
ويدى257972 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد| عربــــى عبــــد|لعزيز 

6899oندستـــ |لفيومعم|د حمدي |لسيد عبــــد|لرحمن
92o6|6 طبــــ بــــيطرى سوه|جمختـــ|ر |حمد مختـــ|ر |حمد
3292o8يم د|بــــ |لزق|زيق|مريم خ|لد سيد |حمد |بــــر|
يم698552 طبــــ |لمنصورهدين| |حمد محمود حسي |بــــر|
3287o3|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ فيكتـــور حن| تـــوفيق
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| مصط عبــــد| مصط 277792
يم37|683 تـــج|ره |لمنصورهمن|ر عبــــده حسن عبــــد |لعليم |بــــر|
ف صديق يوسف|839468 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــتـــس|م |
7554o9آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ين|س حس|م محمد زين |لع|بــــدين محمود
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء سم محمد |لسيد|6234|3
7542|o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم محمد |لش|ذ ع
7o367oوف|تـــ|محمد محمد رض| عبــــد |لجليل متـــو حوطر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نع ه|شم ع عو|ض محمد347627
4o5933|د|بــــ |ل|سكندريه||ء ع|دل طه ع عبــــد |لرحيم
ح|ن|485386 |د|بــــ |لم |سم|ء |يه|بــــ محمد محمد 
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد محمود |لسيد عثــــم|ن عبــــد ربــــه486798
يكل693879 يم عبــــد |  يم ن| |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
434762| تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن فه حس محمد حم|د ع
6o8242|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء |لسيد محمد شح|تـــه طه
ق|وى محمد|782254 د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد |ل
بــــه773||8 ي و لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يوستـــ | ف|يز خ
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26793oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لمنعم شعبــــ|ن عبــــد|لمنعم يونس
يف |حمد مصط |حمد25544| تـــج|ره ع شمسنوره|ن 
36|o6oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد بــــيو عبــــد|لمؤمن بــــيو
تـــج|ره |لزق|زيقكريم م|جد ش|كر محمد5|6254

كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفمصط عص|م مصط طه52744
5o329تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحس محمد حس زغلول

زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط محمد |حمد |لش|ل477868
|322o4| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفرحه ي| صبــــرى عبــــد
يم267384 علوم بــــنه|بــــتـــس|م خ|لد محمود صبــــرى |بــــر|
|د|بــــ طنط|محمد ع|طف رش|د |بــــوعجيلتـــ |لشنديدي494436
223o3|ر يح عبــــد|لمطلبــــ حسن رهط| علوم |لق|
ه محمد جمعه سيد محمد|233336 ره|م ثــــ|ر |لق|
7o649|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخلود محمود عبــــد |لجو|د محمود يوسف

د|بــــ |لفيوم|سم|ء جمعتـــ سعيد خليفتـــ|87923
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مروتـــ س| عبــــد|لبــــ|رى حسن |لمشحم357487
ندستـــ حلو|ني|سم خ|لد ع خليل92|257
ى|62969 ندستـــ |لزق|زيقع|طف جم|ل عبــــد|لو|حد |حمد |لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم | نبــــيل عزيز سمع|ن 892477
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكل|ر| ممدوح من ملك|6|5||
رهيوسف |حمد عبــــد |لرحيم محمد |حمد373|3| تـــج|ره |لق|
ن| حسن سعيد حسن |لعزبــــ|وى||32|4 تـــج|ره طنط|م
334o4يم وف|تـــنوره|ن شعبــــ|ن محمد محمد |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

4o7458حقوق طنط|دين| ع سيد عثــــم|ن عمر
|278o4تـــج|ره بــــنه|فرح محمد سيف |لدين مرج|ن
4o63o4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|وف|ء محمد عبــــد |لع|ل |حمد ع
علوم |لزق|زيقض حمدى سعد ع حسن 3|7776
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|فرحتـــ |يمن عبــــد |لحميد قينو497286
|2o938|يتـــ رأفتـــ مكرم ون ره|م عل|م |لق|
5o65|3د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء عبــــد|لسل|م حسن عبــــد|لسل|م
ره|يه خ|لد محمد محمود |لسعد |235633 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره سوه|جمحمد كرم |بــــو|لمجد مصط 922||9
يم |حمد9494|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخغ|دتـــ رجبــــ |بــــر|
6o3726تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح
يف695556 صيدله |لمنصورهدير جم|ل عبــــد |لجو|د |حمد |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لرحيم635792
525o74ندستـــ |ل|سكندريهمريم ع خميس محمد |لسيد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمرن| يعقوبــــ سل|مه لوندي833374
2|9o6o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف حس|م صل|ح |لدين محمود
حقوق |لمنصورهمحمد |لسعيد طح|وى درغ|م689232
8o7o|7د|بــــ |لم |دع|ء رجبــــ محمد محمد|
4o4439ند|وى د محمد  د|بــــ |سيوط|خ|لد |حمد مج|
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يبــــ شعبــــ|ن9|8|82 د|ر |لعلوم |لم |ف|تـــن ربــــيع و
رهمحمد |ل|م سليم |ل|م 47|29 تـــج|ره |لق|

ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن رأفتـــ |لسيد ج|دو |لسيد524762
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد حسن ص|لح حسن حج|ز686534
4o57|7 ه عل|ء |لدين مصط فتـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأم
28o72oوف|تـــمحمد مصط |حمد ص|لح وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
صيدله طنط|لشيم|ء حسن عبــــد |لحميد |لبــــسطوي ع442549
بــــه|762526 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديمن ن محمود عثــــم|ن و
22o|68|تـــج|ره ع شمسحمد خ|لد محمد عبــــد |لش| جميل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نجل|ء صل|ح |لدين كم|ل |لدين خ 876893

|6|o|رهكريم |حمد محمد |حمد |لقم|ش ندستـــ |لق|
6o374كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد | ممدوح عطوه لطيف

7oo28|نوعيتـــ |لمنصورهس|ره |لسيد محمد |حمد
ق|وى342593 لسن ع شمس|رحمتـــ سعيد عبــــد ربــــه |ل
كه|32953 تـــج|ره بــــنه|جيه|ن |لسيد عبــــد|لحميد 
يم |لدسو سل|مه775452 د|بــــ |لزق|زيق|خ|لد ز |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمله صبــــ س|لم |لسيد |لجز|ر236655
699o43|تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــثــــينه محمد محمود رفعتـــ محمد رضو
ر |حمد شح|تـــتـــ|335863 فنون جميله عم|ره ج حلو|نسم|ء ط|
36o4o9|تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ محمد |حمد ي بــــدر
2|29ooع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسعمر محمد عثــــم|ن |لسيد |حمد
6o452oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|روميس|ء |س|مه مصط محمد |لس
628o37| نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــ عربــــى لط ن
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|م| عبــــد|لمنعم عبــــد| |حمد|5|8495
رهمحمد عم|د سعيد حسن |بــــو نع|متـــ8258|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محمد حسن عبــــد|لحميد234274
7o72ooتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد عيد محمد |حمد |ل|تـــربــــى

7o899تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسن|ء مصط |حمد محمد
8o2372د|بــــ |لم |محمد خ|لد محمود محمد|
معهد ف ص |سيوطف|طمه حن |سم|عيل مصط 8454|9
7o|386يم عبــــد |لنبــــى عبــــد |لش حقوق |لزق|زيقمحمود |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهي|سم رفيق عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لخ|لق 8583|5
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م عل|ء |لدين |حمد حسن|353749
طبــــ |سن|ن طنط|م|رك |ميل سليم|ن |نيس429456
4|22o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |م|م عطيتـــ تـــ|ج
76o|74 علوم ج|معتـــ |لسويسنهلتـــ |حمد عوض حس
ف محمد فل|ح 884888 طبــــ |لسويسمحمد |
6o26|8طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد | محمد فتـــ |لوزه
ري|ض |طف|ل |لمنصورهرشيدتـــ |لسعيد نجم عبــــد |لمنعم24|637
لس284385 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمريم ع|زر ك|مل ك
ندستـــ قن|عل|ء فر|ج مبــــ|رك مصط 824952
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6o|4o6تـــج|ره طنط|وليد فكرى يوسف |لشن|وى
7oo429| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسم|ء |لسيد مسعد محمد مو
4|o598| |د|بــــ طنط|محمد شعبــــ|ن محمد |لسيد عط|
يم عيد766923 يم سيف |لدين |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد |بــــر| معهد ع| 
وف|تـــحمد عل|ء لط مصط محمد|222526 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o27o6د|بــــ دمنهور|مريم مل|ك عط|| معوض عطيه
م |سم|عيل ك|مل |سم|عيل متـــو 424467 علوم بــــنه|د
3246o3ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس مدحتـــ حس عبــــد|لعزيز زيد|ن
235o37رهمحمد |حمد محمد ع |حمد طبــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد حمدى سعد |لدين مصط ع 687938
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن حج|ج جمعه عبــــد|لر| |83474
8o284|نوعيتـــ |لم |محمد محمود ع |لسيد

5|9o6معهد ف تـــمريض بــــ سويف بــــسمتـــ محمد مج|ور سيد
69842oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد |لرحمن مصط |حمد
92o969 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه ع عبــــد|لر| محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد خ|لد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز |لطنط487325
4359o5ء مبــــروك سعيد مبــــروك |لعرند| طبــــ ع شمسإ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــغريد كرم ع محمود 897442

6553oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد عبــــد|لرحيم محمد سل|م
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل |ء محمد محمد منصور محمد649649
88523o| تـــربــــيتـــ |سيوط يه جم|ل مو ز
يم |لشي265366 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعمر يونس فتـــ محمد مخيمر|69||5
42o883ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل |حمد عبــــد|لحكيم |حمد
7o46o2ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز |حمد حل |حمد  ع
نوعيتـــ |لمنصورهحمد مصط حسن |لسعيد |لعزبــــ|688462
8|5o97لس لط ن تـــج|ره بــــ سويفكرستـــ | ك

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|دى سعيد رمزى خليل46754
7o977علوم |لفيومخلود ربــــيع محمد عبــــد |لمقصود
739|oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| رجبــــ عبــــد|لقوى

حقوق بــــنه|عبــــد|للطيف حمدى عبــــد| منصور327852
237o85تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمينه جم|ل ن|دى عبــــد |لع|ل عويضه
8o5oo| صيدله |ل|سكندريهم |ي عم|د صموئيل ز
يم |حمد يونس2||765 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن|ن محمد |يه|بــــ |بــــر|
يم عبــــد|لفتـــ|ح342329 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم محمد |بــــر|
4o7664 تـــج|ره طنط|شذ| أحمد حس ع حس
ف5|6798 تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد شعبــــ|ن عبــــد |لر|زق 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ندى محمد سعد عبــــد |لعزيز |لبــــر| 624365
2|943o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن مصط ج|د |سم|عيل

يم|8783| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد صبــــرى خلف حس |بــــر|
6o4662تـــج|ره |لمنصورهرو|ن خ|لد محمود ع |لده|ن
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4o6o8o د|بــــ |ل|سكندريه| |ر| مصط محمد محمد |لسيد مصط
4o|625حقوق |ل|سكندريهيوسف |لسيد ص|بــــر |سم|عيل
5o5979 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |س|مه ز عبــــد|لحميد
7o24||حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقغ|ده |لسيد فكرى نور |لدين
483o33يم حس محمد ع سل حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــتـــ | |بــــر|
تـــج|ره طنط|دع|ء مط|وع مط|وع عبــــد |لرحيم مط436882
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلشيم|ء ع|طف حسن حسن |لسيد|6949|4
رهع عبــــد |لحكيم |حمد عبــــد |لرحمن44358| حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى محسن ع جل|ل74|36|
6o5379لسن |لم |ندى يح |لششتـــ|وى جوده|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــم س| |م محمود |لص|دق|774422
3|3o62ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |س|مه مصط محمد عد
تـــج|ره بــــور سعيدعمر |حمد محمد |لسم|ن |حمد788566
42o7|7| يم |لبــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد |له| ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــ|ء |حمد محمد محمد زن|د|3||622
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|منتـــ | محمد ع |لسيد5735|3
6|86o5طبــــ بــــورسعيدسهيله عل|ء بــــدر مسعد عبــــد |لع|ل
4|o|o9تـــج|ره طنط|محمود عمرو محمد |لمعد|وى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|إيم|ن عبــــد| عبــــد|لحميد أم 7|6392
7o99|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء عبــــد |لعزيز عم|د |لدين د|ود سليم
د5966|3 تـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــتـــ ع|طف |حمد مج|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجنتـــ | محمد رش|د تـــحس 9867|3
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمصط مسعد مصط عبــــد|لحميد غبــــ||4277
ره|بــــ|نوبــــ صبــــرى عطيتـــ عوض|33745| د|بــــ |لق|
75o8|o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر صل|ح ق|بــــيل محمود عبــــد |لح

صيدله بــــ سويفشيم|ء |حمد ه|رون محمد62764
تـــج|ره |لمنصورهع ح|فظ ع ح|فظ  بــــل|ط677589
رهتـــسنيم ع|طف محمود |حمد ج|د42549| طبــــ |لق|
87929o  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رفيده محمد محمود محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرضوى حمدى |لشح|تـــ قطبــــ علوش7|2553
علوم كفر |لشيخيم رشدي فؤ|د |بــــو شنبــــ67|439
يم |لسيد مني 3|425| ر|ء |حمد |بــــر| رهف|طمتـــ |لز طبــــ |لق|
92o533|تـــربــــيتـــ سوه|ج  مل |حمد حم|د ق|سم
يم66263| رهعمرو بــــدوي سيد |حمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ حلو|ن|حسن |حمد |بــــوزيد حسن4848||
تـــمريض |لم | نوره|ن زغلول ع حس|ن 855925
82534o|طبــــ |لفيومحمد حمدي سعد |ل|نور
48o379 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز عشم|وى عبــــد
8592o7د|ر |لعلوم |لم |ن|ء ص|بــــر عبــــد|لعزيز |حمد
75o3o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسدين| مجدى عبــــد |لعزيز مصبــــ|ح حسن
43o5|7 لسن ع شمس|نه|ل عبــــد |لرحيم محمد |لعفي
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د|بــــ ع شمس|ه|جر محمد عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لغف|229587
9o9o43 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد فتـــ فتـــوح عبــــيد
7727o6ندستـــ بــــلبــــيسحسن عبــــد | حسن حسن ع| 
5298|oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد عبــــد |لغ ربــــيع ربــــيع دبــــي|ن
علوم طنط|محمد ع سعيد ع445|54
ف عبــــد|لحفيظ محمد حسن|4|3354 تـــ | تـــربــــيتـــ ع شمسم
|ج |لدين رمض|ن عبــــد |لسل58592| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ججه|د 
782o|7تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى نبــــيل عبــــد | سليم|ن
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن منصور عيد عبــــد |لفتـــ|ح سليم478686
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر |سل|م محمد |نور47|27|
843o3oيبــــ ميخ|ئيل كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم|رين| ج|د و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخندى مصط عبــــد |لر|زق |لسيد حم|5|4397
نوعيتـــ |لمنصورهندى |لسعيد عثــــم|ن |حمد676426
ره|رضوى |حمد محمود مصط 7|2325 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ندستـــ |لم |عم|ر |يمن محمد ص|لح59469
تـــج|ره |لمنصورهن محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد683366

يم رمض|ن|64599 ف |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|منيه |
فنون جميله فنون |ل|قلشيم|ء نجدي عبــــد| محمد|838567

رهحبــــيبــــتـــ محمد فتـــ ز6558| صيدله |لق|
36o5|oى |لسعد|وى تـــ عبــــد| تـــه| ختـــ علوم بــــنه|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل محمد طلبــــه عوض محمد238465
2786o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنشوى ه| جمعه عبــــد|لفتـــ|ح

38987| يم ح|مد حل ره|ء |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
425o5| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ح|مد ع ربــــيع بــــر

48299oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر محمد |حمد محمد عبــــد|لرحيم
483|6o|د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء محمد فتـــ مصط |لعشم|وى
ه |حمد محمود أحمد|753722 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
496o54تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورول|ء عبــــد |لرحمن خميس محمد زيتـــون
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزينبــــ حس عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحيم  882383
ره|ع حسن |لسيد |بــــ|ظتـــ783636 عل|م |لق|
ندستـــ بــــور سعيدزي|د محمود يح |حمد عبــــد |لرحيم764644
6|o294 صيدله طنط|محمود |لدسو عبــــد|لحليم |لدسو
759|2o|ف مصط محمد حقوق ع شمسحمد |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ح|زم حمدى عبــــد |لرحيم |ل |د622434
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمن|ر محمد زغلول زغلول8|82|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ريه|م |لسيد عبــــد | حس ع37|772
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد محمود |حمد شعر|وى9|657|
د|بــــ د |ط|محمد دسو ذكرى ع355824
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعم|د محمود مصط عبــــد |لع|ل696774

ره|ي|سم عبــــد | محمد |حمد33746 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
27o967|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء رزق غريبــــ محمد ع|مر
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر عص|م محمد عبــــد|لعزيز267587
6o364||يم محمد حشيش تـــج|ره بــــنه|حمد محمد إبــــر|
68oo88|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود |لسيد عبــــد |لع|ل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمه| فوزى عبــــد|لوه|بــــ سل|مه3|3||6
7o|o95يم |لسيد |لجبــــ يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|
يم محمد|6||48| يم محمد |بــــر| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
6o8734د|بــــ طنط|دين| رمزى عزتـــ |لغمرى|

63|o|تـــج|ره |سيوطمحمود حسن عبــــد |لرحمن عبــــد |لحليم
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد محمد محمد عبــــد |لجو|د خليل|448426
د|بــــ |لزق|زيق|بــــل|ل |نيس |لسيد فرج782849
24487oرهغ|ده خ|لد ج|د |حمد ر|شد تـــج|ره |لق|
8o33o5د|بــــ |لم |جورج يوسف خليل يوسف|
432o48يم |لدمنهورى يم |بــــر| تـــج|ره طنط|د | محمد |بــــر|

رهع عيسوي ع |حمد|76|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
47869oيم محمد تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |حمد فتـــ إبــــر|
تـــمريض |سيوطشنوده حن زكري| عبــــد|لمل|ك 889472

6o9o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء عبــــد |لمنعم ع |م|م
67o78حقوق |لفيومس|رتـــ رش|د رستـــم |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء ه| محمد محمد محمد|628384
|399o4رتـــ سهيله نجم |لدين حسن عبــــد |لعزيز تـــمريض |لق|
يف|2|6822 رتـــ|يه محمد عبــــد |لرحمن محسوبــــ  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص طنط|عمر عبــــد |لعزيز ص|لح |لدسو |44339
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــس|م محمد عبــــد|لعزيز |مبــــ|رك9|8249
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء جوده محمد عثــــم|ن|776876

رهمحمود مصط عبــــد |لجليل ع 28332 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن س|مح |لسيد محمد|9|6|78
صيدله ع شمسمريم مجدى يوسف |نيس39432|
ر|س2||675 تـــج|ره |لمنصورهندى محمود محمد محمود ع 
يم دكروري856622 ندستـــ |لم |مصط محمد |بــــر|
2556o||يكل يم حسن محمد  طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمد ع عوض46458
د|بــــ ع شمس|ن|ردين مجدى ص|بــــر فه39924|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه خ|لد محمد عطيتـــ||6782|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه |س|مه |لسيد محمد مصط 3363|2
43976oيم |لبــــديوى كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخه|جر مصط محمد |بــــر|
بــــه عبــــد |لعزيز |698963 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد عل|ء محمود و م |لع| 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء محمد خلف |لقصبــــى زق |684835

3687oتـــربــــيتـــ حلو|نزينبــــ ع|دل ع |لمصيل
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنور|ن سيد محمد عفي 935|3|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء خ|لد حسن محمد33|756

6552oد|بــــ |لفيوم|محمد سيد ع خليل
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يل ج |لزق|زيق|ء ن محمد ن محمد|635249 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
33396o تـــربــــيتـــ بــــنه|خ|لد رض| صبــــ مصط
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ مجدي حليم يوسف7379||
علوم ع شمسعبــــد|لرحمن محمد سعيد عبــــد|لغ |35357

4|8o2رهمحمد عم|د محمد مدبــــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لزق|زيق|روضه عبــــد |لمنعم حسن محمد396|78
ف عبــــد |لمنعم جعفر625|6| رهع | حقوق |لق|
629o3o| د|بــــ |سيوط|مل جم|ل عطيه عبــــد|

ره|زي|د فتـــ محمد سل|مه49|38 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق ع شمسسل ي| |لسيد |حمد س|لم8792||
2572||| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممينه محمود محمود |لمع|م
843|o7|ر|ء وط مه عبــــد|لح تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه |لز
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل سليم|ن عو|د محمد39272|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمصط محمد ح|مد مصط 6|||7
ج|يوس 895788 ر |لقمص  تـــج|ره سوه|جم|رين| |سعد جو
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد حس |حمد حس7732||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمختـــ|ر عبــــد| مختـــ|ر محمدى رجبــــ339272
6383|o يم حس علوم |لزق|زيقمحمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لحميد |بــــر|
32243oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن |حمد محمود |حمد
تـــربــــيتـــ طنط|ل |ء أنور محمد عبــــد |لحميد |لرف|4498|6
تـــج|ره ع شمسع |حمد ر| محمد9||9|2
ندستـــ |لم |محمد محمود عبــــد |لرحمن |لريس|||3|7
همروه عبــــد|لبــــ|سط |حمد حسن|23567 نوعيتـــ ج
4|99o|تـــج|ره كفر |لشيخمصط |حمد عبــــد |ل عبــــد |لرحيم
9o97|7معهد ف ص ري|ضه سوه|جر|غبــــ ممدوح ر|غبــــ تـــ|درس
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن ع|دل عبــــد |لش| ح|مد|755593
يف محمود محمد ص|دق5796|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلينه 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر و|ئل مصط صقر|27796
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمهند |سم|عيل محمد ك|مل |حمد سم287238
6o5359يم محمد |لنج|ر طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند| فوزى |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن رجبــــ ج|بــــ | طلبــــ59384
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه خ|لد ع ح|مد شعبــــ|ن|489223
ندستـــ حلو|نمريم محمود عبــــد|لمنعم |بــــو|لنج| |لحسي |22265

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سه|م ن| محمد عويس ك|مل262|3
92o|55|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  سم|ء مصط محمد |حمد
تـــج|ره طنط|محمود عز |لدين سيد أحمد عجيبــــه853|43
نوعيتـــ |لم |سلوي كم|ل ك|مل محمود852535
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد محمد رجبــــ |حمد ج|د |لحق|7456|4
627o83تـــج|ره سوه|جحسن ع|طف محمد حسن ع حسن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|حبــــيبــــتـــ |م عبــــد|لصبــــور |حمد ع628793
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــيتـــر مر|د حل جبــــره  876336
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يم محمد|25|33| ه سيد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|م
صيدله طنط|صبــــرى ربــــيع ك|مل محمد ع428822
84226o|يم يم بــــغد|دي |بــــر| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد |بــــر|
علوم كفر |لشيخرح|بــــ عص|م حسن ع خميس436673
يم صل|ح |لشن|وى434522 معهد ف ص طنط|خ |تـــ |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر عمر بــــغد|دى مصط بــــغد|دى886|77
تـــج|ره بــــنه|محمود طلعتـــ شعبــــ|ن محمود |حمد262328

يم فرج قل|ديوس58984 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد عبــــد| |حمد يسن845583
8426|o|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن محمود محمد خ محمود
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد حس محمد عبــــد |لحكيم ند|474|26
83o658تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجرجس جورج حبــــ صنديل
23o723تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيوسف محمد |سم|عيل محمود |حمد
ى|765368 طبــــ بــــورسعيدحمد |لعربــــى |لحسي أحمد |لم
زر|عه |لمنصورهعمر محمد سليم|ن محمد |بــــو |لمع| 686349
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ح|تـــم محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لقم|5566|4
د|بــــ سوه|ج| يه محمود سيد |حمد|||8994
د|بــــ |سيوط| ن عبــــد|لنعيم ع |حمد||79|89
د|بــــ ع شمس|ن|ردين نبــــيل كنتـــر| فوزى37|36|
د|بــــ |سيوط|محمود ممدوح محمود محمد 887953
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــل|ل عص|م محمد |حمد عيد ريشتـــ526333
3||o86 د|بــــ حلو|ن|ن|دين |حمد بــــدير عبــــد|لغ
يكل346553 د|بــــ ع شمس|م صد صل|ح |لدين |حمد 
9o9989 طبــــ سوه|جعمرو عل|ء محمود عبــــد|لع|ل
د|بــــ حلو|ن|رحمه محمد صبــــ ع786|5|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر محمد مو محمد صبــــيح9|7699
ف سيد عنتـــر عبــــد|لرحمن236894 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يم | ل|
25453o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد ع |حمد
86o457|حتـــ وفن|دق |لم |يمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد| 
ى |سم|عيل سل|متـــ48|527 علوم ري|ضتـــ طنط|أيمن وليد ي
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمع|ذ |حمد عبــــد |لرؤف |حمد |لن|دى775794
6o946o د|بــــ |سيوط|دى ف|يز ربــــ|ح |لدسو أبــــو|لعن
26o489تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه عزتـــ محمد عز عثــــم|ن
د|بــــ |لزق|زيق|س|مه خ|لد عبــــد|لعظيم محمد مصط 627222
رهمريم حم|د ع حم|د48694| علوم |لق|
626|o4زر|عه |لزق|زيقمصط محمد |لسيد محمود ج|بــــر
يم|8|3529 زر|عه مشتـــهرحمد حمدى محمد |بــــر|
6988o9 د|بــــ |لمنصوره|د | عوض | فتـــح | عبــــد |للطيف عوض
يم محمد785234 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمود محمد |بــــر|
258|o7ك.تـــ. ف صن| قويسن|عمرو خ|لد ع عبــــيد
يبــــتـــ|436986 علوم كفر |لشيخل|ء حسن عبــــد|لحميد حسن 
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645o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سندس |يمن عبــــد |لمنعم محمد
4o2993تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| محمد محمود ع محمد ع

تـــج|ره بــــ سويفم|رين| ر|فتـــ صليبــــ عبــــد|لمل|ك66522
6955o6يبــــه ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن مصط حسن عبــــد |لرحمن 
6o3982علوم |لمنصورهع|دل عل|ء نبــــيه محمد عمر
22o894ر عبــــد |لحكيم يف |حمد م| د|بــــ ع شمس|مريم 
4o5468حه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن و|ئل خ|لد رشو|ن حسن| 
د|بــــ |لزق|زيق|محمد مصط فتـــ عبــــد|لحميد |صل787832
هحمد ح|تـــم |حمد محمد محمد|225673 نوعيتـــ ج
7837o2|ف عبــــد |لسل|م شعيبــــ زر|عه |لزق|زيقيم|ن |
رهمرثــــ| ع|رف غي روف|ئيل|32558 تـــج|ره |لق|
886|6o د|بــــ |سيوط|ه|يدى سل|م عنتـــر محمد

54|o||حقوق بــــ سويفحمد |س|مه ربــــيع عثــــم|ن
43o84oيم خليل يم ك|مل |بــــر| تـــمريض طنط| دين| |بــــر|

42o|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|رحمتـــ نعيم نزيه ص|دق
لسن ع شمس|ي|ر| |حمد محمد |لمأمون محمود236245
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد عبــــد|للطيف مر عم|ره|254535
زر|عه سوه|جوق عم|د |لدين قن|وى |حمد  |89893
6o328|ندستـــ |لم |عمر محمد محمد حم|ده
يم |لسيد محمد رجبــــ859||7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى |بــــر|
ش|م |حمد عط||42982 معهد ف تـــمريض طنط| محمد 

3o337|طبــــ حلو|ند|ء منتـــ عبــــد |لحكيم سيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ح|زم مصط سعد محمود |بــــو ط|حون5678|4
42585oزر|عه |ل|سكندريهي|سم سعيد محمد حس محمد
266|o7طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود لط ع سل|م
نوعيتـــ بــــنه|ندى |يه|بــــ |لمنسوبــــ عبــــد|لوه|بــــ355428
تـــمريض كفر |لشيخعل| طلعتـــ صل|ح محمود  |لبــــرم|وى437958
يف س|لم |لسيد سليم|ن|678657 ندستـــ |لمنصورهحمد 
8o8224ف محمود قطبــــ نوعيتـــ |لم |ص|بــــرين |
53o232ن| فوزي محروس سد|روس ندستـــ |ل|سكندريهم
تـــج|ره |لمنصورهثــــن|ء محمود |حمد فرح|تـــ697978
حقوق ع شمس|ء محمد عبــــد |لرحمن محمد|23359|
32972oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ل|ميس حمدى |لسيد حسن ن |لدين
3284o8|تـــربــــيتـــ بــــنه|سل|م |حمد رمض|ن |حمد
77oo82تـــج|ره |لزق|زيقعم|د |لسيد س| |لسيد |لمن
ف محمود حسن عبــــد |لمجيد765989 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرو|ن |

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سل|م صل|ح محمد عبــــد |لو|حد|84393
7o3o7oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقوق محمود محمود محمد عقل
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد وليد عبــــد|لمر محمدى |لكف264992
ف محمد |لسيد638436 د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمتـــ أ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن ع|دل |بــــوضيف |حمد|232374
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رهرح|بــــ حن محمود |سم|عيل284362 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن محمد محمد عبــــ|س ص|لح485293
78597oد|بــــ |لزق|زيق|محمود رض| رجبــــ |ل |ط
7o69o2ه| محمد |حمد عبــــد |لفضيل| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
35|27oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود ن حسن محمد عبــــد|لرحمن
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشندى مصط |حمد مصط حج|زي767824
35o778كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسه| ن محمد حسن ن
6o|o6oعلوم ري|ضتـــ |سو|نسم صبــــ محمد عبــــد |لحميد خليل
تـــربــــيتـــ |سو|نن لط زكري عي |8|8462
تـــج|ره طنط|نور|لدين محمد رمض|ن من|ع494467
ه|محمود |يمن ق|سم |حمد497|32 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
لسن ع شمس|ل|ر| محمد محمود محمد |لزن|تـــى6796|2

9o599يم حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدع|ء سلط|ن |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود حمزه خط|بــــ ع |لدبــــ|بــــى5649|4

رهل|ء |حمد ف|روق محمد |بــــو|لمك|45889 تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خديجه عص|م محروس |حمد جلبــــط279275
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور حس|م |لدين عبــــد | حسن23466|
لسن ع شمس|م|رين| سعد فه حن 5||9|3
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنيتـــ محمد فه خليل|22|499
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ عبــــد|له|دي فؤ|د لبــــيبــــ832482
|2o448حه وفن|دق |لفيوميوسف حسن محمد حسن| 
ندستـــ |ل|سكندريهل|ء |حمد حسن |حمد عبــــد|لمجيد|45|448
7o52|3|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ط|رق |حمد سعد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم ع|شور |لسيد |حمد عبــــد|426762

6o558تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ره محمد عبــــد |لعليم سيد
معهد ف ص ري|ضه سوه|ج سل|م محمد عبــــد|لرحيم محمود|895473
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسف مصط س|مح ع |حمد نور |2|7655
7|257oيم عبــــد |لشكور عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمروه حسن |بــــر|
|د|بــــ طنط|عل| خ|لد |لحسي محمود رجبــــ434442

5o|93|ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد محمد س| ز محمد أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
35534oيم |حمد محمد كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمستـــ |بــــر|
وف|تـــعمر محمد  |ء |لدين عبــــد |لمقصود ح936|23 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره ع شمسجو جرجس صبــــ بــــش|ى678|6|
رهحمد سيد |حمد ع |22593| د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص |لمنصورهلسعيد جم|ل محمد ص|دق  |ض|7|6974
6o857oم |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ن|ن محمد عبــــد |لرحمن |لسيد ع
طبــــ |سيوطعمر عبــــد|لعزيز عبــــد|له|دى عبــــد|لعزيز 66|897

رهجنه | حم|دتـــ سيد ع25472 تـــج|ره |لق|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|غ|ده عبــــد|لر|زق محمد |حمد833983
ي448968 يم ع |لمس ي |بــــر| ندستـــ طنط|عبــــد | خ
نوعيتـــ طنط|منيه محمد |لبــــط|ل صل|ح|2662|4
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639|o8يم يم عبــــد|لعزيز إبــــر| علوم |لزق|زيقخ|لد إبــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن ع|دل |م |لجندي256725
23oo25د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد عم|د|لدين عبــــد|لسميع خليل |بــــر
42o8||حقوق |لمنصوره|ء |لبــــسيو |نور عبــــد|لحميد ع
تـــج|ره ع شمسندى مجدى عبــــد |لوه|بــــ |لسيد|2554|
4848o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد فتـــ |حمد مصط
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|زينه محمد نبــــيل تـــوفيق26977|
5246o| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |نور ع رشو|ن حس
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء |بــــو|لمجد |حمد سليم|846489

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | رمض|ن عبــــده عبــــد ربــــه8342|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه|بــــ شعبــــ|ن صل|ح دسو |55664

تـــربــــيتـــ |سيوطمر|م صل|ح شح|تـــه |حمد 878877
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــه ن مرتـــ سعيد344|84
رهسم|ء عبــــد|لعزيز يوسف محمد |لدوله344728 عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد مجدى |لجبــــ| |لسيد عبــــد 678658
54o2o|تـــج|ره |ل|سكندريهوليد خ|لد محمد |حمد بــــدر
69724oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره ع|دل رمض|ن ع|دل |لسيد |لسعيد
د|بــــ |سيوط|مع|ذ جم|ل محمد عبــــد|  2|8763
36o366ح تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه|ء خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح طه |لسيد 
434o68علوم بــــورسعيدنه|ل تـــوفيق عبــــد|لغ سل|مه
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عمر محمد صل|ح محمد |لصبــــ|غ238|25
4|548oحقوق |ل|سكندريهيوسف حسن يوسف عبــــد |لرحيم مقلد
تـــج|ره |لمنصورهط|رق رض| |بــــو|لنج| |يوبــــ |لسيد693989
|2744oره|ندى تـــ|مر ع|دل |حمد حسن عقل د|بــــ |لق|
يم642424 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود ط|رق محمد غريبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نكريم محمد رمض|ن |حمد47258|
896o43 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــي|سم عل|ء حسن |لسيد
طبــــ طنط|محمد أحمد محمد محمد رزق429587
علوم بــــورسعيدمحمد |حمد سليم|ن |حمد756488
ه وجيه |سم|عيل |حمد853626 |د|بــــ |لم |ن
67567o|ندستـــ |لمنصورهلسيد |يه|بــــ |لسيد عبــــد |لكريم
لسن ع شمس|يم |حمد ح|زم محمد حس محمد ||77334
يم |لسيد |لص|وى446787 ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |مجد |بــــر|
697886| صيدله |لزق|زيقسيل متـــو عوض |لمتـــو عبــــد |

39|o5ه عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لسل|م |بــــوتـــيتـــى رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
4o|27|نوعيتـــ |ل|سكندريهص|بــــرين يوسف مهدى ص|لح
69o794| بــــي تـــج|ره |لمنصورهسل|م محمود |لسيد |ل
82o7||حقوق |سيوطزي|د |حمد ف|روق عبــــد|لمجيد
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|824856
ش|م صل|ح |م  882959 تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء 
63o48o| |وف|تـــحمد سعيد |م|م ع |لعر معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
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|477o2|ش|م |حمد |حمد رهحمد  ندستـــ |لق|
85o68o|كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطحمد وليد ك|مل حسن
6o2683|ف |حمد حمد |لك|شف صيدله |لمنصورهحمد |
329o8| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن زغلول حس|ن |لسيد عفي

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|س|ره طلعتـــ رمض|ن |حمد53287
236ooرهعل|ء زين ص|بــــر |سم|عيل تـــج|ره |لق|
3o8|9ره|صبــــ|ح ع|مر ص|بــــر عبــــد |لع|ل د|بــــ |لق|

ه محمد |حمد حسن||45|24 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ل|ل448725 ندستـــ طنط|محمد |حمد عبــــد|لغف|ر 
6o3o62علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|زن محمد عبــــد |لغف|ر |لنبــــر|وى

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود |مبــــ|بــــى |لسيد6926|
ش|م |حمد محمد ج|د676838 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط 
7o9927|ى طبــــ بــــورسعيدمل طه سعد سليم|ن |لع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد ي عوض محمد سعد|653|4
يم محمود و| |497995 تـــربــــيتـــ دمنهوريتـــ |بــــر|
5o4487| تـــج|ره |ل|سكندريهري عطيتـــ كنع|ن غ|
يم سليم|ن448|62 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعمر |لسيد ح|مد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد| رمزى عبــــد| |لسيد334678
63o586ندستـــ |لم |مصط |حمد عبــــد |لمنعم |حمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر سم عبــــد|لفتـــ|ح |لصعيدى279585
نوعيتـــ |سيوطسه|م محمد عبــــد|لح|فظ يوسف  888393
9|o6o2 طبــــ سوه|جعبــــد|لرحمن حمدى سعد محمد
زر|عه طنط|سم|ء رش|د محمد طر|بــــيه||7|9|5
672o7يم يم ز |بــــر| علوم |لفيومس|رتـــ |بــــر|

488|o3يم بــــخيتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|بــــس|م ص|لح خليل |بــــر|
26o92|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنجل|ء عص|م عبــــد|لجو|د عبــــد|لنبــــى
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــدور محمد |لسيد |حمد |لصفتـــي694|34
82o534معهد ف تـــمريض |لم | محمد سيد عبــــد|لرؤف رشو|ن
476o58| يم أحمد محمد مصط تـــج|ره |ل|سكندريه|ء |بــــر|
علوم طنط|رضوى محمد فتـــوح ع ي|س 92||43
9o3|67 صيدلتـــ سوه|جم|رين| ف|نوس زخ|رى سن|ده
2284o3كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدي|ن| |سم|عيل صديق خليل
د|بــــ دمنهور|ل|ء حسن |لسيد حسن |بــــوحلو|2|39|5
755o95| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لشيم|ء ليثــــى محمد محمد ع
ين حس|م |حمد محمد6582|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ش
يم خليل|23886| يم |حمد |بــــر| رهبــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|4oo9||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه ي| عبــــد |لفتـــ|ح حسن غنيم
|635o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود |لسيد محمد شبــــيبــــ فيصل
يم محمود عبــــد |لسيد664|3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد| | |بــــر|
7o|975معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد مجدى |حمد محمد |لسيد
776o67ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|شيم|ء خ|لد |لسيد محمد
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ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م| جل|ل ع|مر خل|وي|827545
م عبــــد|لق|در يوسف عزتـــ مصط شلبــــى7|6325 د|بــــ |لزق|زيق|ن
صيدله ع شمسمصط ع ص|لح ع 67539|
7|2o|3صيدله |لمنصورهسهيله عبــــد |لبــــديع حسن عبــــد | شتـــيوى
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لق|در س|لم353895
ص|ر754|45 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محمد |حمد محمد |ل
يم433729 يم محمد زغلول |بــــر| طبــــ ع شمسحمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|ش|ديه رض| ح|مد |لقصبــــى687635
د|بــــ ع شمس|ندى خ|لد سيد عبــــد |لع|ل|3238|

حقوق |لمنصورهعمر عل|ء مندى عبــــد |لحليم6|233
48o577د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مق|ر فريد ميخ|ئيل سمع|ن
78|o94علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيح زكري| محمود مصط |حمد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمن|ر محمود محمد عيد حسن |42639
لول|47852 علوم طنط|ريم محمد محمود 
ندستـــ |سيوطمصط مجدى زين شكرى |لمرص 232283
9o2o|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|يزه عبــــد|لع| ك|مل ع
ه محمد |حمد محمد|923429 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس م
89647o|د|بــــ سوه|ج|  ل|ء عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد ح|مد رسل
7o7579|تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء محمد |لسيد |بــــو |لمجد خليل
77689oنوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر شحتـــه محمد عبــــد |لص|دق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد وجيه |بــــو|لنج| دي|بــــ عي8|2699
|6oo9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط ط|رق يوسف عي
ندستـــ بــــنه|كريم يوسف عبــــد|لجو|د دويد|ر532|26 كليتـــ 
6o2549يم غ|نم |د|بــــ طنط|مسعد محمد سعد |بــــر|
زر|عه د |ط/ري|ضتـــمحمد ربــــيع محمد |لمحجوبــــ عجم9658|6
ف سعد |لمغل|وى|6972|6 ه | تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط ر|شد ك|مل محمد |لسيد247765
7o3385رى حسن مزو ندستـــ |لزق|زيقمحمد عم|د مسعد |لجو
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قبــــو مدحتـــ سيد محمد359438
9o9862  تـــج|ره سوه|جس|ره صل|ح |لدين ن عبــــد|لو|حد
9|o433 حقوق سوه|جعمرو |بــــو|لحسن |حمد حسن
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لن| عبــــد|لحميد ك|مل 452982
8oooo8تـــج|ره سوه|ججرجس ميل|د صد خليل

66874| حقوق |لفيوميه سعيد قر ج|بــــ |
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ندي مصط عبــــد| محمد848589
6o42o|ندستـــ |لمنصورهديفيد نبــــيل جور شنوده ميخ|ئيل
76o|7||تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |حمد فهيم يوسف
4463oo لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|عبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لسميع عبــــد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسه|م عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح |لشيخ279296
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم عص|م محمود صبــــ789835
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد شحتـــه يوسف محمد|755937
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تـــربــــيتـــ بــــ سويفوق فتـــ سيد مر 55299
د|بــــ ع شمس|فتـــ ه| فتـــ محمد353467
4o3655يم |لسيد شعبــــ|ن ع|شور  |حه وفن|دق |ل|سكندريهيوسف |بــــر|
5o455|علوم طنط|ه|يدى ع|دل محمد ع |لنجي
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــريه|م سعد فرغل عط|833954
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخه|جر س| |لعتـــربــــى حس |لعتـــربــــى439746
يم |لسعد 697928 يم |حمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن |بــــر|
48792oد|بــــ |ل|سكندريه|عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح ع سليم
|ء عل|ء|لدين محمد عبــــد|لد|يم 489459 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|إ
33o889إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىغ|دتـــ فوزى |لحسي عبــــد|لحليم
ندستـــ طنط|مصط |نور |لسيد |بــــو|لمك|رم غل448737
|5oo62رتـــحس|م محمد محمد |بــــو |لنور علوم ري|ضتـــ |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن ع|دل مهدى سيد |حمد صومع|248347
تـــج|ره |ل|سكندريهرحمه عل|ء جم|ل |حمد|52774
7o4969يم حس|ن |لحلو يم محمود |بــــر| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــبــــر|
4996o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل| شعبــــ|ن عبــــد|لحليم ع |حمد

 |حه وفن|دق |لفيومعز|لدين ف|رس عبــــد|لرؤف ف|رس88555
4446o||  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن |حمد محمد حج|زى حسن

6o528 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد يونس |سم|عيل |م
63o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدين| خليفتـــ عبــــد |لفتـــ|ح سليم

طبــــ بــــيطرى |سيوطرو|ن عثــــم|ن عبــــد|لغ عثــــم|ن 878264
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعمرو طه عبــــد |لر|زق عبــــد |لمو96428

9oo8o6 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر جم|ل |لبــــدرى ع
صيدله |لمنصورهس|ره عم|د دسو رمض|ن79|5|6
7o2783تـــج|ره طنط|ع فه محمد سليم|ن |لعج
5|o328|ى عبــــد |لق|در محمد|لجم علوم طنط|محمد ي
تـــج|ره طنط|حمد |لشيخ مصط |سم|عيل |بــــو|لعن 39|494
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهتـــسنيم ط|رق ص|لح محمود |لخو675774
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه كم|ل عبــــد |لمنعم سليم|ن|789324
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |آيه سعيد محمود ص|لح497726
3527|oتـــربــــيتـــ ع شمسمحمد ع حسن حس خليفه
4o7o65تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم ي| ع|مر أحمد ع|مر عثــــم|ن
م648737 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــيشوى ف|يز بــــولس سيد

ش|م |حمد عوض|6||7| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد  ل|
6o|o2oتـــمريض طنط| دى عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ عطيه
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رين| روف|ئيل عبــــد|لشهيد روف|ئيل829736

73oo2تـــربــــيتـــ |لفيومعمر محمد عبــــد|لسميع فرح|تـــ
د|بــــ بــــ سويف|صبــــ|ح مصط محمود |حمد58328

نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء عص|م حج|زى عبــــد |للطيف حج688388
تـــربــــيتـــ حلو|نسيف |لدين مدحتـــ محمد عبــــد|لسل|م222756
معهد ف ص بــــنه|ع |سم|عيل ع بــــدوى47|268
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كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعزه |لسيد محمد نجيبــــ236459
4|o39||نوعيتـــ طنط|حمد جم|ل شفيق عبــــد |لو|حد
8o3372د|بــــ |لم |محمود عبــــد|لعزيز منصور عبــــد|لعزيز|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد |لسيد |ل|م|م |ل|م|م6542|6
تـــج|ره بــــ سويفدع|ء سعيد مط|وع ع 42|5|8
يم عبــــد|لعزيز633946 صيدله |لزق|زيقأم سعيد |بــــر|
5283o4|معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد |لسيد ع |حمد |لجز|وى
تـــج|ره سوه|جتـــوم|س فوزى ذكرى قلدس 894829
د|بــــ ع شمس|نرم نبــــيل عو زي|ده336629
تـــج|ره ع شمسحمد خ|طر متـــو محمود|82|23|
5||4o3|طبــــ |ل|سكندريهلسيد حس|م |لدين |لسيد محمد حج
ندستـــ |سيوطمحمد صبــــ عبــــد|لخ|لق حسن عبــــد|57|348
358o|2لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمر خ|لد عط| عبــــد|لوه|بــــ

69o63د|بــــ |لفيوم|ي|سم عيد ص|لح |بــــوسيف
يم755666 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه |ده جمعه محمد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفزي|د |حمد مصط شو قن|وى2555|2
8977|o د|بــــ سوه|ج|كريم ر|فتـــ محمد |لدردير
حقوق بــــنه|يم|ن عبــــيد عبــــد|لمنعم عبــــيد س|لم|698|33
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره عص|م محمد محمد626424
49o547 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| حسن |حمد حسن
5|o||2|تـــج|ره طنط|حمد محمود |حمد ف|يد
تـــج|ره بــــ سويفن شح|تـــه جميل شح|تـــه|464||8
25369o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود فكرى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد

حقوق بــــ سويفعبــــد |لرحمن س| ري|ض سعيد|5269
د|بــــ دمنهور|عبــــد|لرؤف حسن عبــــد|لرؤف سل|متـــ6|29|5
6|584oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد |لرحمن أحمد أحمد |لش|عر
33o735 |ندستـــ بــــنه|سل ي| طه عبــــد|لش كليتـــ 
48o827 د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه حس عبــــد|لمطلبــــ |لسيد حس
8982o8 طبــــ |سيوطمحمد |يمن محمد عبــــد|لمجيد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن محمد جم|ل يوسف ع783438
23|637| وف|تـــحمد رض| |حمد ع معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
زر|عه فرع |لو|دي |لجديدرقيه محمد |م محمد6|||85
247978| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيه ع س|لم |لسيدأبــــو|لن
علوم |لزق|زيقمروتـــ محمد |لسيد محمد||6278
764o58تـــربــــيتـــ بــــور سعيدزينبــــ محمد يوسف عوض  |ض
|2o295| ى عد ع حسن حقوق ع شمس|ء ي
حقوق حلو|نمحمد سعيد زيد|ن سعد243938
معهد ف ص |لزق|زيقيه منصور سل|مه قطبــــ منصور|779246
يم |حمد محمد محرم |لبــــر695562 ندستـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
2335|oرهر| | محمد مر|زى |حمد حقوق |لق|
4385o2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد |لسيد |حمد |لسيد حسن
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5o5|93زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد ممدوح عبــــد |لفضيل محمد ح|مد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جم|ل محمد سليم|ن عبــــد|لع|3|2458
يم محمد |حمد بــــدر464527 رهنور |لدين |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف مصط عبــــد |لمنعم فه|2|34|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــ ع|طف حل يح يح 58|434
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدع|ء خ|لد عبــــده محمد6655||
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن ط|رق فتـــوح قطبــــ |م|ن424268
84o643تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحس|م فر|ج |لر|وي عز|لدين
حقوق |لزق|زيقمصط محمد شلبــــى عبــــد|لعزيز367454

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن ك|مل محمد69463
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم وليد سعد حسن حمدى خط|بــــ86|475
887oo3 تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء حل محمد محمد

2o265 تـــج|ره بــــنه|محمد مصط فوزى مصط
ف عبــــد|لجو|د محمد شلبــــ|يتـــ5752|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى |
طبــــ |ل|سكندريهمنيه |س|مه |م حس |م |28|426
يم96|36|  |حه وفن|دق |لفيومف|طمه |س|مه عبــــد |لرحيم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف ممدوح ح|فظ محمد ع2||677
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم محمد ص|بــــر |لعيسوى منصور46287|
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد | يونس عبــــد |لعزيز|523362
3||7o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور محمد محمود شمس |لدين
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرضوى فتـــ حل عبــــد |لع|ل35469|

ره|ي|سم عبــــد |لمنعم |حمد ج|بــــر344|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o5743تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن رمض|ن يوسف محمد رمض|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد س|مح كم|ل ح|فظ ع 523782

|9o47|إعل|م بــــ سويفنوره|ن خ|لد ك|مل عبــــد|لن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم نجدى |بــــوبــــكر |لسيد ع678698
42354oد|بــــ |ل|سكندريه|س|ره رمض|ن حسن ض| حسن
يم حس سليم|ن|757859 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|تـــ |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعمر |حمد |م|م |حمد75|24|
6o|978| د|بــــ |لمنصوره|لشيم|ء خ|لد نبــــيه ع غ|
علوم |سيوط  روى طه محمد طه|878397
3479o7|ر عزتـــ |لسيد سيد |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ز|

يع47275 تـــج|ره سوه|جف|طمتـــ محمد ح|مد |بــــو 
8|o||8ندستـــ |لم |عل|ء ع|بــــد عبــــ|س محمد
ف سيد حن 28|8|3 تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م|ريه|ن مدحتـــ ع|دل ثــــ|بــــتـــ|33547
6o9499علوم |لمنصورهإيم|ن أس|مه فتـــ |لبــــ|ز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد فكرى عبــــد|لمنعم عبــــد|لق|در639259
765o68 يم عن ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حل| محمد محمد مسعد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف مسعد محمد محمد حم|ده|48749
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل|م حل حسن زيد|258824
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5|86o7يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورريه|م ع|طف محمد ذ |بــــر|
6o5oo8تـــج|ره |لمنصورهندى ع رش|د ع |لكفر|وى
33oo85نوعيتـــ بــــنه|من|ر محمود |لسيد |لسيد |حمد |لزي
82668oصيدلتـــ |سيوطسل ي| بــــدوي |حمد
يم484624 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د محمد |بــــر|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد ع صميده معوض743|2
7o297|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|حمد محمود محمد |بــــو|لعل

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| مجدى مسعد |لشيخ286674
847o47|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|ن|ء ح|تـــم |حمد حسن
ر453287 لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|عبــــد| عبــــد|ل عبــــد| ص|لح ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسوميه عص|م ع حسن ع75|627
رتـــمحمد |حمد فتـــ |لسيد |حمد232259 علوم ري|ضتـــ |لق|
6o798|ق|وى يم ج|بــــر |لسيد |ل حقوق |لمنصوره|ء |بــــر|
ره|مريم |حمد محمد محمد35896| د|بــــ |لق|
697o49|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ع|دل فتـــ |حمد سنور

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومعبــــد|لرحمن رمض|ن سعد جوده52|68
نوعيتـــ |لزق|زيقندى |حمد ع محمد |لغندور772334
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ ع |لدين ع شح|تـــه7|6382
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد |لسيد عطيفتـــ92|6||
7o6792يم يم ح|مد |بــــر| لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |ح|فظ |بــــر|
5o2355علوم حلو|نعبــــد |لعزيز عل|ء عبــــد |لعزيز |سم|عيل

27o|oف عبــــد |لرحمن |حمد رهدين| | حقوق |لق|
689o37|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد حسن فوزى حسن |لخريبــــى
83o829كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد عبــــد|لمحسن ع عبــــ|س
78o483|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقلشيم|ء ع |سم|عيل |حمد
4|3o82|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مينتـــ |يمن زين ع|يد
6342ooمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق عج أحمد محمد عج
6oo4|7ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره ع ح|مد |بــــوعم|ره
25|o49|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد ص|لح حسبــــ |لنبــــى
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد عل|ء فرغ عبــــد|لرحيم3878|8
|6o|oo تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عمرو قر |حمد |لقر
9o2679 تـــربــــيتـــ سوه|جلبــــ ن| |ليم محمد
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ مروه عبــــد|لحميد حل عبــــد|لحميد شوريف||67|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمد سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح|343385
9o276| يم محمد ف ومس|حه |سيوطيوسف محمود |بــــر| ك.تـــ. ف رى و
يد |لش|437468 تـــج|ره طنط|محمود جم|ل |بــــو |ل
5o2|86تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد حس محمد حس جبــــر
يم عبــــد |له|دي |لدم| 23|432 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر |بــــر|
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحس|م |بــــو |لحسن ح|فظ طلبــــه صقر53|696
صيدله |لزق|زيقشه|بــــ |لدين حمدى عبــــد |لر|زق محمد625247
258o|2ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحس|م عبــــد|لغ |حمد عبــــد|لعظيم
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حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد ح|مد عمر|ن834766
427o|2يم س|لم معبــــد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل سم |بــــر|
69624oى محمد درويش ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــ|سم |لبــــح
تـــج|ره ع شمسمحمد سيد محمد عبــــد|لكريم344336

ره||ء محمد عبــــد |لعظيم حس |حمد43347 د|بــــ |لق|
247o65 معهد ف ص بــــنه|محمد مصط فتـــح | |لبــــسيو
ر |لحسي |لبــــجل|تـــى623895 يل ج |لزق|زيقرن| محمد م| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــتـــ عم|د ع بــــدوي |بــــو سعده6|4775
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخدين| عمرو عبــــد |لسل|م |لمتـــو عبــــد 675329
5o758oتـــج|ره |ل|سكندريهرضوى محمد |لسيد بــــدير
3||o35فنون جميله عم|ره |لم |ع حسن محمد حسن
64|o66ر عبــــد|لسل|م |حمد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط م|
حقوق |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد |لد|يم |لسعيد عثــــم679394
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى ه| ع رف| |4937|
825o59حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |نور ع محمود
تـــج|ره دمنهورس|ره نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح محمد5|5223

د|بــــ |سو|ن|سل عل|ء محمد حس 6857|
تـــمريض ع شمس سل|م مصط جمعه ج|د |لربــــ|334555
حقوق سوه|جعمرو محمد عبــــد|لمحسن يونس |93|92
حقوق سوه|جع رش|د ع عبــــد ربــــه 895577
يم محمد عطيه775933 د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه فتـــ |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــ|رثــــي | مدحتـــ لم ز5924||

ندستـــ حلو|نيه محمد عبــــد |لو|حد سل|م|53|34
حقوق |لزق|زيقحمد خ|لد |حمد فتـــوح|636265
|5|59|| ره|ء ن| فهيم عطيه عبــــد | طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه |حمد |لسيد مصط محمد|48638
تـــمريض دمنهورآيتـــ محمود ز |لج|يح9833|5
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أحمد خ|لد أم عبــــد |لع|ل2366|5
4854ooد|بــــ |ل|سكندريه|مريم ط|رق عبــــد |لعظيم حسن مهدى
||879oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نرو|ن محمد حسن عبــــد |لرز|ق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ر |يمن مصط محمود322298
7||27oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد ثــــروتـــ |حمد |لعيسوى محمد جبــــر
348o84|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سل|م محمد |حمد عثــــم|ن |لنوبــــي
علوم |لمنصورهر|غبــــ عبــــد|لحليم |لسعيد |لسيد نمله443524
زر|عه مشتـــهركريم ربــــيع محمد جمعتـــ|3|348
9o3398 علوم سوه|جغ|ده رجبــــ |حمد محمد
68o568|حقوق |لمنصورهيم|ن سعد |لسعيد محمد عبــــد |لوه
7o6976عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنور|ن رض| س|لم |لبــــ|ز

رهمر|م محمد |لبــــش خليل خليل76834 تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسم|ء |حمد عبــــد |لنبــــي ع عمر|489584
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمصط محمود س| عبــــد|لفضيل242746
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تـــج|ره دمنهوررو|ن كم|ل فتـــ عبــــد |لمطلبــــ476738
6o8629|حقوق |لمنصورهرند| محمد رزق | محمد |بــــو|لنج
طبــــ |لسويسمصط كم|ل ع محمد|25846
يف محمد حسن |لعي 22428| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمهند 
85o557| ف |حمد ع تـــج|ره سوه|جحمد |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد عل|ء مختـــ|ر |لقط|ن5238|6
ر عبــــد |لخ|لق |لسيد عقبــــه|73|7|4 تـــج|ره كفر |لشيخلسيد م|
7o7797معهد ف ص |لمنصورهمن|ر جم|ل عبــــده مو| |لمتـــو
9ooo|3| |د|ر |لعلوم |لم | سل|م |يمن |حمد عبــــد|لر
7o53|9علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقدع|ء مصط عبــــد |لبــــ|سط مصط خط
62685oتـــج|ره |لزق|زيقمري|م |س|مه جرجس سل|مه
تـــربــــيتـــ طنط||ء فتـــ محمود محمد حسن|5|44|6
ر|ء زكري| عبــــد|للطيف |لديبــــ عقل254937 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــز
|د|بــــ طنط|ف|طمه عبــــد |لرحيم محمد ص|بــــون4775|6
حقوق ع شمسنور|ن محمد عبــــد |لرؤوف |حمد نجم8538||

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ر|ن| محمود عبــــد |لرحمن عبــــد |لع|ل|2565
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرو|ن |يمن رءوف |حمد7686|

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريه|م عبــــد|له|دى يوسف سليم|ن3|2669
حقوق |ل|سكندريهحمد ع محمد ع |لوق|د|476467
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسم|ء ع |حمد ع |849894
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد | محمد محمود ع 839246
تـــج|ره طنط|يم|ن عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز عبــــد |5|4279
5262o6كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمرو|ن أحمد سعيد محمد ع

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحليم |يمن وجيه جرجس ري|ض72|66
784oo9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدي|ر| منصور عبــــد |لعزيز محمد
زر|عه ع شمسمحمد ع خزيم حسن324325
64oo9|نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره ممدوح عبــــد|لعزيز |حمد محمد
حقوق ع شمسمن|ر حمدى محمد |لعربــــى محمد ع322286
تـــج|ره بــــنه|ريج خ|لد محمد محمد|862|78
6|o59oلع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |نور| مجدى عبــــد| عوض

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع|دل عيد تـــم|م47952
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنجل|ء محمد سليم|ن ع |لف 498592
263o54تـــمريض بــــنه|سه| نجيبــــ ع عبــــد|لحكيم
تـــج|ره |لمنصورهي|ر| محمد |لر|ف محمد |لسيد679624
د|بــــ دمنهور|سمر صل|ح نصيبــــ س|لم499734
معهد ف ص |لمنصورهورده ن| عبــــد |لوه|بــــ محمد مصط 685364
فنون جميله فنون |لم |شيم|ء رمض|ن عمر محمد2523|8
4o3|59تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|دين ي| |حمد حن محمود
4|76oo|ه |لسيد عبــــد |لمحسن |لسيد د|بــــ د |ط|م
4o486oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمد محمد |حمد
ري|339458 علوم بــــنه|مل عيسوي محمد |لجو
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد مصط محمد ح|مد6735|2
زر|عه كفر |لشيختـــسبــــيح س|لم محمد مسعود ج|دو52|4|5
معهد ف ص بــــور سعيدأسم|ء ع|صم |لصديق محمود |لري 552|62
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع سعيد ع حج|زى246666
8596o4|تـــج|ره بــــ سويفحمد يح عبــــد| محمد
معهد ف ص سوه|جم|جده سيد ثــــ|بــــتـــ ج|د 897278
75548oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى ع|دل سيد عوض
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى |حمد محمد عبــــد|لعزيز756348
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننور|ن عبــــد |لمنعم |حمد ع محمد49236|

لسن ع شمس|س| جم|ل عبــــد |لحميد |لبــــدوى4|389
د|بــــ دمنهور|م | ع|طف سل|مه تـــكل||49976
25982oنوعيتـــ |شمون|ء كم|ل |لدين عبــــد|لفتـــ|ح محمد
36o974|يم محمد تـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ عيد |بــــر|
27o734ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلسيد ط|رق |لسيد عبــــد | |لنبــــر|وى
يم |حمد |لعشم|وي627897 حقوق |لزق|زيقسل ه| |بــــر|
75o658وز عم|د |لسيد محمد كريم صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف
76o5|oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحس محمود حس محمود |لسيد
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــندى عبــــد |لرحمن يوسف سيد |حمد زويل447334
تـــج|ره ع شمسنهلتـــ تـــ|مر |حمد |لر|355432
ش|م سعيد حزين8|2|52 تـــج|ره دمنهورند 
طبــــ |لسويسحمد حس نبــــيه محمود|5|3477
د|بــــ حلو|ن||ء جم|ل ن| حسن|245374
679|o|تـــج|ره طنط|محمد ربــــيع وفيق عرف|تـــ
27362o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيه تـــوفيق حمزه محمد
تـــج|ره |لمنصورهيوسف صل|ح حس عبــــد |لجو|د يوسف695497
36o8oo|يم محمد سو|ح تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مل رمض|ن شو |بــــو |لعل| غويش|262992
2636o5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن|ديه فكرى سليم محمد سليم
ف |لدين6753|5 معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم س| مصط 
335o33 |د|بــــ بــــنه|دين| محمد مصط عبــــد|لبــــ|
د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن عبــــد|لحميد عبــــده |لسيد عبــــده9|4894
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد جم|ل محمد محمد ص|لح89|436
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخريم سعد ن بــــسيو 7794|4
نوعيتـــ فنيه |شموندع|ء عبــــد|لحليم محمد ع376|26
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم عبــــد |لرحمن عبــــد |لمعبــــود عبــــد 2|666|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ط|رق |لحم|دى |سم|عيل عبــــد 622992
6o9533علوم |لمنصورهمريم |يمن |لبــــر |لسيد ق|بــــيل
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء حس عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لوه|بــــ253435
7667o8| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  عمر |حمد عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد
33o249تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|تـــيس كم|ل محمد عبــــد|لرحمن عتـــلم
63|48oندستـــ |لزق|زيقرحمه مجدى |حمد س|لم عبــــد |لع|ل
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ى حسن سعيد ع|مر258456 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح سل|متـــ |لسيد789698
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |حمد محمود ع محمد|754362
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننوره|ن محمود |حمد عزتـــ محمود |حمد|4873|
893o34 ر |حمد عمر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمصط م|
د|بــــ |سيوط|ع حسن ع |لسيد عبــــد|لرحمن||4888
4|8o64 لسن ع شمس|ض ش|كر محمد عبــــد |لحميد عوض
د|بــــ |لزق|زيق|حسن |لسيد |لسيد س|لم23|633
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ي|ر| عل|ء محمود |لسيد فرج233||4
ه محمود عبــــد |لفضيل عبــــد |للطيف496862 حقوق |ل|سكندريهم
9o23o7 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |يمن تـــم|م عبــــد|لرحيم
475o|6تـــج|ره طنط|سم |نطو|ن جوزيف شفيق
|459o3ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رحمه |كرم حس ه|شم
طبــــ كفر |لشيخعبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف |بــــر437534
44488oزر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمود سبــــيتـــه فرج مطر|وى
33o752يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|نور| |س|متـــ عبــــد|لرحيم |بــــر|
243o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود عزيز|لدين ع عم|ر
ي7843|8 ي كم|ل بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رين| بــــ
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهيح عبــــد|لعظيم يوسف عبــــد|لعظيم 339366 معهد |لج
ف فوزى يوسف359898 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن|ردين |

39o34رهريه|م صفوتـــ |حمد بــــند|رى تـــج|ره |لق|
33oo52د|بــــ |لزق|زيق|خلود خ|لد عبــــد|لعزيز عبــــ|س
6o5|93د|بــــ |لمنصوره|دين| خ|لد محمد ورده
طبــــ |لمنصورهمحمد ي| محمد عبــــد |لعزيز عي |69673
6756|oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن محمد |لسيد عبــــده سعد |لسو
27835oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ك|مل عبــــد|لمر عثــــم|ن عوض
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهند| صل|ح |حمد |لسيد756775
5o8778طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمد ع ع |بــــو|سم|عيل
477o78لسن ع شمس|ر|ن| محمد حل محمود |لبــــيبــــى
6|4o56يم |لبــــربــــري معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــدريه رض| |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنرم عبــــد |لحميد مصط |لسم|دي8324|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل سيد محمد56|853

د|بــــ بــــ سويف|ندى جم|ل م| عبــــد |لسل|م686|5
43o845د|بــــ طنط|رضوى |يه|بــــ محمد ع زي|ده|
6|223oندستـــ طنط|ج|بــــر زين عطيتـــ مصيل |لبــــيط|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد عطيه محمد |لمن |773655
6|657|| يم |لعبــــ| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |س|مه |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنوره|ن حمدى عبــــد |لحفيظ محمد784542
طبــــ |سن|ن |لمنصورهنور|ن ح|زم يح |حمد مطر624485
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور|ن محمد محمد |نور25|55|
يم يح بــــدير|432877 نوعيتـــ طنط|ي|تـــ |بــــر|
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27778|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عص|م سعيد فتـــح |
6227o4د|بــــ د |ط|كريم ح|زم محمود حسن |لمو| ع|شور
ش|م رش|د |لدين طريح688|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ريم 
697o62|م حم|ده رمض|ن عبــــده ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــد م |لع| 
لس رفعتـــ سعيد مه 479|32 حقوق حلو|نك

د|بــــ ع شمس||ء ع محمد عبــــد |لمجيد|26898
ره| |ر محمود عبــــد|لحميد محمود327554 د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــنه|مرمر جم|ل عبــــد|لعزيز عبــــد |لعزيز خروبــــ264856 كليتـــ 
7843oo|يم سليم|ن |سم|عيل نوعيتـــ |لزق|زيقيه |بــــر|
يم ع محمود عبــــد|لع|ل|34499 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |بــــر|
84o696تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمؤمن محمد ص|لح |حمد سل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لحفيظ |حمد|32||88
267o68تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق |لسيد عبــــد|لرحمن بــــرين
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد عزتـــ محمد |لسيد ر|غبــــ|444788
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمنصف عبــــد |لمجيد محمد نوح677665

7o957|ه محمد حميده سعيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم
62o992كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدين| ع|دل محمد سليم|ن عبــــد |لر|زق 
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهفرح محمد س| |حمد سليم|ن425389
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء خ|لد محمد محمد ص|لح حس 6|6|42
تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ ص|لح |نور فريد|34696|
يم حج|زى||69848 تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن حج|زى |بــــر|
تـــج|ره ع شمسن |سم|عيل عفي |سم|عيل أحمد7|94||
فنون جميله فنون حلو|ننور|ن محمد بــــدر حس أحمد |لزه|ر39679|
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد محمود محمد عبــــد|لحفيظ3463|5 ك.تـــ. ف رى و
259o5||طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م بــــدوى خليفه حسن
6|o9o2| ل|ل مو محمد شبــــ نوعيتـــ طنط|حمد 
8o2|9oعلوم |لم |يوسف حسن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره سوه|جي|ر| س| محمود |حمد |لعنتـــرى232||4

ره|شيم|ء مصط صل|ح عبــــد |لنبــــى عبــــد 7|339 د|بــــ |لق|
336o2|ف عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرو|ن |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــأحمد محمد محمد عزبــــ سليم|ن7||624

ره|رو|ن حس|م |بــــو |لفتـــوح متـــو 442|2 د|بــــ |لق|
27o2|6طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |يمن جم|ل |لدين محمود ن
26o354يم حسن د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم سعيد |بــــر|
26o974تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومتـــسنيم |يه|بــــ حس تـــ|ج |لدين
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطيح ن| ممدوح محمد  864|88
ى محمدين4|4879 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد|لرحمن مصط خ
6o59|3|د|بــــ طنط|حمد مدحتـــ عبــــد |لرحمن عطيه زغلول|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنور |لبــــغد|دى سعد ع |لبــــطل6494|7
تـــربــــيتـــ ع شمسيه ص|لح |بــــوزيد |حمد|2|2379
طبــــ بــــيطرى دمنهورلسيد فتـــ عبــــد|لونيس محمد|2|36|5
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64o4|5|نوعيتـــ |لزق|زيقنعم|تـــ عبــــد|لن| شح|تـــه عبــــد|لع
د|بــــ ع شمس|ف|طمه مصط محمد |حمد9469|2
تـــ محمد ع محمد |لملي |347297 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد زيد شح|تـــ زيد|349555
علوم ري|ضتـــ حلو|نزي|د جم|ل عبــــد |لحميد جمعه56693|
232o84يثــــم محمد ص|بــــر رهمحمد  ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|للطيف محمود عبــــد|للطيف محمد834748
7o78|6| ر محمد |لبــــسيو معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد م|
ف |لسيد عبــــد |لسل|م55|753 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عم|ر |
علوم بــــورسعيدرودينه ع|دل |سم|عيل |سم|عيل من763232
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــه | محمد سيد خليفه عبــــد|لق|در497644
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحسن محمد |حمد ع سليم|ن699868
حقوق طنط|عبــــد |لحميد محمد فتـــ |حمد |حمد خليل|853|4
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لعزيز |لجمل79||25
8444o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيه عص|م محمد ع
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد مصط |حمد مصط 845629
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد محمود ع |حمد س|لم528464
84o335 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمود |حمد مصط
262|o7|ندستـــ بــــنه|حمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح خلف كليتـــ 
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد ع عثــــم|ن465789 معهد ع| 
يم |بــــو 6536|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم محمود جوده |بــــر|

لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|يوسف محمود عفي ع32727
تـــج|ره ع شمسستـــيفن روم| صبــــ عوض|226384
يم8|4366 صيدله |ل|سكندريهآيتـــ محمود عوض محمود |بــــر|
2326o7رهمه| سيد محمد |لسيد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنتـــص|ر رمض|ن ع محمود|837522
علوم طنط|ندى ن| عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف|42642
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف عل|ء حبــــ سيد |حمد334368
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود حس عبــــد |لمنعم محمود بــــرك622996
778|3o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد ص|لح محمود ع|مر
8o9|92طبــــ |لفيومدع|ء ف|رس حسن عبــــد|للطيف
3467o9ف محمد حس ع ين | زر|عه ع شمسش

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومسندس محمد |لسيد عبــــد |لرحيم69225
رهسم|ء |لسيد بــــسيس محمد||5|33 تـــج|ره |لق|

9o4o24|معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد عبــــد|لرحيم عد عبــــد|لحكيم
63772oمعهد ف ص |لزق|زيقمنتـــ | عل|ء عبــــد | |لسيد
76|53oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس محمود عبــــد |لوه|بــــ ع
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء محمد |لعبــــ حسن|754564
6|2o|7ه تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حفصه محمد صديق خ
64o779د|بــــ |لزق|زيق|محمود ثــــروتـــ مختـــ|ر جمعه |لسيد
تـــج|ره سوه|جه|يدي سم يوسف عطيه47||83
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33o734يم عو|د |حمد |د|بــــ بــــنه|سل |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد عص|م محمد محمد 8367|9
حقوق حلو|نرنيم |حمد |لسعيد ع ج|د24352|
|5|5o6د|بــــ حلو|ن|م|رين| ع|طف سعد ميخ|ئيل
ف |حمد حس|ن 9597|8 |لسن |لم |بــــسنتـــ |
عل|ج طبــــي قن|محمد محجوبــــ عبــــد|لرحمن |حمد|86939
|4o|28|د|بــــ حلو|ن|م|رين| سم فؤ|د ج|د حن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لودود843722
32823oنوعيتـــ بــــنه|محمد |لسيد عطيتـــ |لن|دى ع
8o57ooتـــمريض |لم | عبــــد|لغ حج|ج عبــــد|لغ عبــــد|لكريم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ ن| خلف |ديبــــ|34698|
7o||85طبــــ |لزق|زيقيمن ع دع |ل|نص|ف ع عبــــد |لد
م|م5|5|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|عمر خ|لد زغلول ع 
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىح|تـــم محمد ك|مل سعيد865393
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر محمود محمود صقر74224|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|مه ي| حسن رمض|ن ع بــــدوى679999
ه محمد |حمد محمد عبــــد |لرحيم|754293 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م
4348o|زر|عه طنط|مريم عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ر|جح
د|بــــ |ل|سكندريه|جورج عبــــد|لمل|ك بــــدرى ج|د عبــــد|لمل545787
9o4736 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــدير |حمد عبــــد|لحميد |حمد
يم عبــــد|لصمد محمد |لمك|وى عبــــد3293|5 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــر|
حقوق حلو|نمصط حمدى محمد عبــــد |لجو|د444|2|

ف سيد محمود نص|ر5885| ره|مريم | د|بــــ |لق|
ره|شيم|ء مصط دردير مصط |3536 د|بــــ |لق|

ه ج|د |82|487 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد مصط عم|ر عم
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد ربــــيع طلبــــ صديق25|66|
4o334رهر| | عل|ء ح|فظ فرج د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــربــــيتـــ |لمنصورهسهيله س|مر عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن شعل682293
776o74د|بــــ |سو|ن|ع |ء محمد |حمد |حمد
يم بــــيو حسن2556|4 تـــربــــيتـــ طنط|دين| |بــــر|
6o7o22تـــربــــيتـــ طنط|آيه وليد محمد رمض|ن

ى محمد عبــــد |لد|يم حمد رو|ق87697 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| محمد |حمد |بــــوزيد898|78
نوعيتـــ بــــنه|ه|جر محمد عبــــد|لمحسن س|لم غ|264372
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حس |حمد محمد |حمد|225675
8334o9تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديو|ئل عبــــد|لبــــ|سط سعد عبــــد|لم|لك
معهد ف ص سوه|جس|مه محمود |حمد عبــــد|لسل|م|836939

تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفروضتـــ محمد حسن مر354|5
4282o5 |د|بــــ طنط||ء ي محمود عبــــد|لخ|لق |لق|
ه خ|لد محمد محمد عبــــد |لمجيد|4|227| رهم تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم | مصط يوسف عبــــد|لرحمن994|82
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تـــج|ره سوه|جمصط محمد رمض|ن عبــــد|لعزيز |988|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم |سعد محمد عبــــد |لرحيم|5567|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد |لمنعم حس ه|شم|29599|
63287o يم |لمخزن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقأحمد خ|لد فهيم أحمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يوسف عرفه محمد ق|سم |سم|عيل7|7625
ره|سهيله |حمد سعيد مأمون شعبــــ|ن|65|5| د|بــــ |لق|
7o|696ري علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرن| عم|د محمد فرج |لجو
7o4537|تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لمحسن |لسيد غريبــــ سليم
د|بــــ |ل|سكندريه|سهيلتـــ محمد |حمد مختـــ|ر |حمد476595
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن رزق محمود ع 993|88
4759|oتـــج|ره دمنهورسل|متـــ حس|م حسن سيد |حمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن تـــوفيق |سم|عيل يونس |لغر|ز|6565|6
طبــــ |لسويسرضوى رجبــــ |لسيد عبــــد|لعزيز778235

تـــج|ره بــــ سويفسل|م |بــــو غنيمه صل|ح طه|57536
98o36| علوم حلو|نحمد تـــوبــــه محمد ع

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حبــــيبــــه مجدى حس سيد |حمد96|243
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــيوسف ط|رق |حمد محمد رزق|67745
طبــــ |سن|ن ع شمس |م خ|لد طه رسل|ن323243
لسن ع شمس|ن|دين عص|م |لدين عبــــد|لمن زيد8357|2
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررو|ن رزق |سم|عيل عبــــد ربــــه حسن5825|4
8o5925د|بــــ |لم |سل سعد |لدين عبــــد|لحكيم |حمد|
4o37|4تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد |لسيد |لسيد |لسعد|وي
7o957o| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |حمد محمد |لسيد فرج |
269|4o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه شعبــــ|ن حسن |لعبــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمود عبــــد|لجو|د عبــــد|لرحيم |حمد57556
8754o2 تـــج|ره سوه|جعص|م |بــــو|لفتـــوح حسن محمد
6936o4| د|بــــ د |ط|محمد |حمد عبــــد |لرحمن ع|مر عبــــد
4o4629|د|ر |لعلوم |لم |حمد عبــــد|لحكيم عبــــد|له|دى محمد
5o8862|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد |يمن ع عبــــد|لع| عل|م
2398o8يم |لطنط يم تـــوفيق |بــــر| م |بــــر| رهد حقوق |لق|

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيم|ن |يمن |حمد |لسم| |4999|
ره|نه|ر نبــــيل محمد |حمد|4326| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

4o2979| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلسيد محمد محمد حسن من
262o92حقوق بــــنه|عمر ي| حسن ع
|5o694| رهحمد و|ئل محمود |لعو صيدله |لق|
تـــج|ره طنط||حمد محمد عط|| عبــــد|لسميع ند3694|4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر حس عبــــ|س سفينه57932|
|66o44رهمؤمن حس ي محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
35948o|د|بــــ بــــنه||ء عبــــد|لعزيز محمد مطر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهقمر سعيد عبــــد|لح|فظ شح|تـــه غنيم58|357

رهبــــ|سل صبــــ محمد عبــــد |لمقصود28475 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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52o893 و يم عبــــد|لحميد |لتـــر تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور محمد |بــــر|
علوم |ل|سكندريه |ر أحمد أبــــو |لخ حس يوسف477664
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لحميد جعفر عبــــد|لحميد قن|وي824553
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|ديه ع |حمد محمد5|7795
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |لحس عبــــد |لمنعم حسن عيد8723||
896o38 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــه محمد محمود عبــــد|لموجود
62o797|ر|ء |لسيد |حمد محمود ق|سم معهد ف ص بــــور سعيدلز
4o7|||رهوق محمد محمد |لغريبــــ د|ود د|ر |لعلوم ج |لق|
4o6o86د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نجوى محمد عرفه فنجرى
6o876oنوعيتـــ طنط|ند ه|شم محمد بــــكر
3|3o|6تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل محمد |لسيد
46o84oيد خمخم كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسس|ره ر|فتـــ محمد |بــــو|ل
645o26تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م شو زغلول |لمر يوسف
صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ ممدوح |حمد س|لم 885626
معهد ف ص بــــنه|م |م|م لط |ل| م|م ز|يد|262869
526o68ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر رمض|ن محمود |حمد عمر
رهيوسف |سل|م عبــــد|لر|زق |حمد226275 تـــج|ره |لق|
499o72د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|خلود مجدى ي سليم|ن فليفل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد وجيه عبــــده محمود2|4|32

صيدله بــــ سويفسل|م جمعه فه عبــــد |لتـــو|بــــ||8449
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهلشيم|ء مدحتـــ عبــــد|لمجيد فودتـــ||49944
نوعيتـــ قن|منه ع|طف عبــــد|لرحيم عبــــد|لبــــ| |386|83
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نه|ل كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر|26323
لس عزيز فؤ|د عزيز 893989 معهد ف تـــمريض |سيوط ك
754476| ش|م |لمغ|ورى عبــــد| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدل|ء 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد محمد |حمد26478
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|عبــــد |لرحمن مجدى سيد عبــــد |لفتـــ|ح32247

49|o55د|بــــ دمنهور|وق محمد عص|م |حمد محمد ع
7||oo3تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل|ء |لسعيد محمد |لغريبــــ خ|طر
52o856تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــ عبــــد |لحميد محمد |لسيد |لعط

42729| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم جم|ل عو|ض وسي
2|84o2رهنور|ن ح|تـــم محمد عثــــم|ن زر|عه |لق|
د|بــــ |لمنصوره|رن| عبــــد |لوه|بــــ محمد رمض|ن |لكن||6759
87o8o9 كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمتـــ خ|لد عبــــده حس
5o|6|9ر محمود تـــمريض |إلسكندريتـــ شيم|ء محمود م|
6o4532د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|شيم|ء |يمن ف|يز حسن عبــــد |لع|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر |يمن رف| |سم|عيل236999
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخد | |لسيد |لسيد عبــــد |لمع |بــــوقليشه28|5|4
طبــــ ع شمسمصط |س|مه فرج حس ع|مر347752
طبــــ كفر |لشيخمصط محمد مصط عبــــد|للطيف ع93|444
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد عبــــد |لقوى جمي455|44
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4379|oصيدله |ل|سكندريهريه|م |لسيد عبــــد|لحليم محمد فرج
52ooo5نوعيتـــ |ل|سكندريهأمينه صل|ح محمود |بــــو زيد
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د سم سيد |حمد محمد |لنج|ر484266
ف محمد رمض|ن جر|بــــيع8534|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور |ر أ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد سيد|حمد يوسف عبــــد|لحميد487332
3|4oo8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل|م عص|م |لدين جل|ل عبــــد|لمقصود
25o2o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عف|ف عبــــد|لر|زق محمد عفي
ين| فرج |سكندر فرج35857| تـــج|ره ع شمسف
452o93ل ندستـــ كفر |لشيخه| وليد فتـــ عبــــد |لحميد |بــــو 
4|237oد|بــــ طنط|طه محمد عبــــد |للطيف محمد سل|متـــ|
69o234تـــج|ره |لمنصورهي| عبــــد |لن| نور |لدين عطوتـــ
5o9o48زر|عه دمنهورعبــــد |لرحمن محمد فتـــ محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|جيد|ء أيمن سعد محمد |لشن|وي476236
7oo256يل ج |لزق|زيقعمر ح|تـــم لط محمد |لسيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
نوعيتـــ |لزق|زيقأسم|ء محمد |لسيد عبــــد|لعزيز |سم|628386
يم شعل|ن345566 تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |حمد عزتـــ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ن| محمد عبــــد|لعزيز محمد625996
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنه|ل حسن دسو عبــــد|لع|ل|78489
7o6||5|د|بــــ |لمنصوره|يه ن| محمد |لحديدى
757o8o| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء جم|ل رش|د عر|بــــى ع
76oo27|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيه صل|ح خليفه محمود شح|تـــه
يم متـــو235757 رهبــــسمه م|جد محمد |بــــر| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| محمد صبــــ ح|مد ع338548
||5o95رهمريم |حمد عبــــد |لمنعم مؤمن |لشعش تـــج|ره |لق|
3||66o|ندستـــ حلو|نحمد |يه|بــــ ع|طف حسن دغيدي
معهد ف ص سوه|ججرجس عطيه عوض | مسعود  4|9244
يم7|2538 يم نجيبــــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م | |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيختـــغريد |حمد رفعتـــ |حمد رمض|ن443973
تـــربــــيتـــ طفوله طنط| |لمتـــو حس |لدحدوح4253|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسكريمه |حمد محمد لبــــيبــــ4|553|
|3o358تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء |حمد محمود ح|فظ
يثــــم |سم|عيل سل|م |حمد|766643 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد 
25oo45طبــــ |سن|ن طنط|ه|جر حمدى تـــوفيق |بــــو زيد|ن
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ن|فع رزق محمد |لبــــرمبــــ|693225
62o96o| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء ع عبــــد |لع| ع |لمن
779o22ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مروه فوزى عبــــد |لعزيز عز|زى
77|7o3|صيدله |لزق|زيقل|ء فه حسي عبــــد |لع| سليم
5o6|o8|طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد نزيه ح|فظ عوض ق|سم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــول|ء حسن عبــــد|لبــــ|سط ع |لنج|ر243738
حقوق ع شمسمحمد حسن عبــــد|لغ |لكل|ف9|62|2
232o38تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمد صبــــ صبــــرتـــ |بــــوزيد معهد |لج
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7o6o32|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد مصبــــ|ح محمد ع |لبــــطر|وى
رهعمر ح|تـــم فؤ|د سليم|ن3|642| تـــج|ره |لق|
6o7o99|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م محمد غ|زى خليل
|243o2تـــج|ره ع شمسنبــــيل و|ئل نبــــيل محمد

لسن ع شمس|منتـــ | محمود خ|لد محمد|3345
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره حل عبــــد|لح|فظ محمد9|8638
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نندى ه| |لخو|ص محمود355274
89748o تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــعزه عط| تـــوفيق ع
7o8952ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود محمود عبــــد |له|دي
36o969د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|نعمتـــ عمرو سل|متـــ محمد جبــــر|
89833o تـــج|ره سوه|جعبــــ محمود |حمد محمد صقر
884o57  تـــربــــيتـــ |سيوطيوسف ع|طف ك|مل تـــوفيق
صيدله |ل|سكندريهعبــــد| محمد حسن محمود  24|892
4|5o34 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن محمد محمد محمد مني

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفص|بــــرين رجبــــ بــــكرى محمد58327
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنتـــ | عمرو عصمتـــ تـــوفيق4234|

263o4|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء س|لم بــــيو ز|يد
تـــربــــيتـــ طنط|يتـــ محمد حم|د عبــــد |لحميد يوسف||468|6
د|بــــ كفر |لشيخ|ن|ديه محمد عوض محمد حسن7685|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــيتـــر وجيه سيحه بــــطرس  3539|9

ف زغلول عبــــد |لع|ل|78399 ره|منيتـــ | د|بــــ |لق|
ره|روحيتـــ عزتـــ سيد محمد53449| د|بــــ |لق|
6o9o45صيدله |لمنصورهمحمد حس|م عبــــد |لخ|لق رجبــــ
د|بــــ |لزق|زيق|عمر عبــــد|لنبــــى عبــــد|لجليل عبــــد|لحميد625968
علوم بــــورسعيدس|مه نج|تـــى محمد عبــــد|لمنعم |حمد 433389
حقوق طنط|حمد مكرم ز |بــــوط|جن|493979

وف|تـــمؤمن مصط محمد عبــــد|لوه|بــــ83583 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ د |ط||ء شح|تـــه عبــــد |لمنعم محمد جمعه8787|4
|5|9oo|رهمنيه فهيم |م|م فهيم علوم |لق|

رهعبــــد|لرحمن محمد محمد عوض فريد4|38| تـــج|ره |لق|
63o367علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقصل|ح س| صل|ح محمد |لغندور
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق عل|ء |لدين |حمد مصط 44799|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسعديه سم حس محمد سيد |حمد698459
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|م عبــــد|لن| |لسيد عبــــد|لسل|م868274
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه جم|ل حسن |حمد|896872
36o738|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمود فوزى عبــــد|لفتـــ|ح عزبــــ
627|o2تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن ع |لسيد ع معروف
88|47o  معهد ف ص |سيوطجه|د عيد عبــــد |لمجيد حسن
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ند| |لسيد |لسيد ص|لح483||6
332o56| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|تـــ جم|ل فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عفي
ش|م حم|د |حمد محمد7478|| ندستـــ حلو|نمصط |حمد 
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8o7796يم بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند| | ع محمد |بــــر|
ر عبــــد |لص|دق632768 ر ز| معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقجه|د م|
ف مغ|ورى عبــــد |لص|دق38375| وف|تـــ|يح | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o54|8د تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|دل محمد محمد مج|
يم سليم|ن|539|78 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|ر ع|دل |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم | من زخ|رى عجبــــ|ن زخ|رى762242
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط م| محمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح|878866
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقحس|م وجيه عبــــد |  محمد782282

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم |حمد |م عبــــد |لسل|م|9822|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد حسن |حمد عبــــد |لغف|ر|5568

8572o5|معهد ف ص بــــ سويفيه شعبــــ|ن عبــــد|لجو|د ح|فظ
6284o2رتـــ|دع|ء رض| |حمد عبــــد|لمجيد |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |سيوطس|مح عص|م مغ|زي |لسيد أبــــو معبــــد829|45
تـــج|ره |سيوط حمد مصط عبــــ|س |حمد|2879|9
ندستـــ ع شمسغ|دتـــ عل|ء محمد |لجمل حسن284||3
صيدله |ل|سكندريهمن|ر محمود محمد محمود غ|زى443777
7843o|يم |لسيد محمد |سم يل ج |لزق|زيقيه |لسيد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|سم عبــــيد محمد مصط 2|8357
755o66|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد سيد ع |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء صل|ح |لدين عبــــد|لق|در |حمد877949
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــزي|د ي| رزق |سم|عيل |لنمر257586
د|بــــ حلو|ن|ن|در عبــــد | محمد |لغريبــــ عبــــد |56||3|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع|صم و|ئل عبــــد|لمجيد عبــــد|لحليم4889|2
|3937oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندى محمد بــــش عبــــ|دى ع
63o975د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خلود |حمد عبــــد |لفتـــ|ح غريبــــ
6|o958يم شعيبــــ يم إبــــر| ندستـــ |لمنصورهعمر صبــــ إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|بــــه محمد |حمد ج|د832997
63o8o4ى حسن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه| لط رفعتـــ ع
642|o5|حقوق |لزق|زيقحمد محسن حمد | محمود عمر
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــتـــ | عم|د |لدين عبــــد |لحميد عبــــد 25|8||
254o52 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لمنعم محمد عبــــد |لمنعم محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه |حمد حس |حمد عم|ره|337|27

4o6|o|ه |لسيد محمد عبــــد |لد|يم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
د|بــــ |لزق|زيق|خ|لد ه| محمد |لنبــــوى محمد محمد628359
7o4972|ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد محمد طه |حمد
4933o7| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس ري|ض محمد عبــــد

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى رمض|ن سيد عبــــد|لوه|بــــ469|2
4|oo75حقوق طنط|ط|رق |حمد عبــــد|لسل|م عليوه عبــــد
3386o3| تـــ محمد شعبــــ|ن حسن حس تـــمريض بــــنه|م
2|46o7يف حس عرفه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد 
ى262252 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحروس فتـــ محروس محمد بــــح
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6o25o7تـــج|ره طنط|عبــــد | ك|مل محمد ع |ل|خرس
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحم|ده |بــــو|لسعود |لس|يح ع 864889
|3|o2oرهه| يوسف و|صف يوسف طبــــ |سن|ن |لق|
تـــ348733 تـــربــــيتـــ ع شمسمريم حس عيد حس عم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسجه|د جل|ل محمد عثــــم|ن323989
علوم |لمنصورهلشيم|ء شكرى فتـــ حمزه|684836
234o|6تـــربــــيتـــ ع شمسح|زم ع صل|ح ع جمعتـــ
حقوق |لزق|زيقمحمد مصط محمد عبــــد|لحكيم2|7752
تـــ|عمر عبــــد ربــــه عبــــد |لع|ل بــــسيو 444762 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسم|ء شعبــــ|ن محمود عبــــد|له|دى|228472
يم محمود محمود حسبــــ |495293 حقوق طنط|حمد |بــــر|
معهد ف ص |سيوطحس|م حسن ح|مد ع  879784
52o754ء محمد محمود طلبــــه عبــــد|لنبــــى| تـــربــــيتـــ دمنهورإ
تـــج|ره طنط|سل|م سم ز حسن در|ز|494375
7o94o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|زق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنور| ع|دل |نور صقر248886
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|سم محمد محمد حسن صقر898||7
63o5|8لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يف ي| |حمد |لجل|د
9|667o ى عبــــد|لحكيم عيد وف|تـــمحمد ي ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
448|o6فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|جر محمد محمود حسن |حمد
35o|66زر|عه مشتـــهرعف|ف يوسف ع سيد
7o4o|6تـــج|ره طنط|بــــه محمد |لدسو ع غ|ليتـــ
طبــــ |ل|سكندريهوق حمدي ن شلق| حسن59|425
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد خميس حس ح|مد|5|4845

د ص|بــــر عبــــد |للطيف سيد83|74 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|
896o3o  |تـــربــــيتـــ سوه|جند| محمد ص|بــــر عبــــد
يم فتـــ عمر|ن|79|432 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|له|م |بــــر|
25o54||طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمينه |حمد سعيد مبــــروك
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه وليد |لسيد |لسيد مصط 763746
لس يوسف ف|نوس فه 82|4|8 تـــج|ره |سيوطك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م|زن مصط محمد حسن45784|
وف|تـــمحمد مصط عبــــد |لحكيم ع عبــــد 7659|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o|4oتـــ ج|بــــر تـــج|ره سوه|جي|سم حس|م |لدين خ

5|2o62|يم |حمد  |ض زر|عه طنط|حمد ن| |بــــر|
نوعيتـــ فنيه قن|مثــــ|ل |حمد حيدر محمد||83654
4o395|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد فريد ع محمد ربــــيع
27242o| وقمحمد حسن س|لم دخيل ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ه مجدى |لسيد جوده ع ج|دو|||7763 تـــج|ره |لزق|زيقم
82|53o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــك|مل عبــــد|لمسيح ك|مل حن
4o294oف محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لن|بــــ حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو |
6|5966| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمد عبــــد |لرحمن ن
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تـــربــــيتـــ حلو|نسل مسعد محمود عبــــده|6673|
52677oد|بــــ |ل|سكندريه|مصط ن| ص|بــــر محمد يس
525o78لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ندى ع|دل ع|شور أبــــو ه|شم
8o9|5oتـــربــــيتـــ |لم |سهيله مكرم محمود |حمد
يم|5948|3 علوم ع شمسيتـــ ه|شم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
9o22|9|معهد ف ص سوه|ج  سم|ء فتـــ |حمد |مبــــ|بــــى
84o786كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــر|ء |ل|تـــهم بــــدري محمد
ندستـــ بــــور سعيديمن محمد |حمد محمد|لبــــسيو |286||7
48539oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدع|ء محمد عبــــد|لعزيز محمد خف|جه
علوم |لعريشرو|ن عطيه حس عطيه  ||4326
يم6279|7 يم عبــــد |لمنعم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ل |ء أس|مه أحمد |لقرض|وى98|9|4

رهسل|م ن|دى رجبــــ عبــــد |لخ|لق|5|7|4 تـــج|ره |لق|
253|33| ف حل |لعبــــ| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |

تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ميه روبــــى سيد زين |لدين63586
3474o|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد محمد منصور محمد

4|o657|حقوق طنط|حمد زي|د محمد محمد  |حمد غ|زي
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نحبــــيبــــه |س|مه محمد محمد عثــــم|ن7396|2
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهزه|ر |لسعيد |حمد |حمد شكر|854|46
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمن|ر محمد زين |لع|بــــدين محمد محمد  حج|69287
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد سعيد عبــــد|لعليم شمعون|348659
تـــربــــيتـــ |سيوطكرم ر| مرقس بــــس| |65|89
ره|كريم محمد عبــــد|لق|در |سم|عيل |لد226562 د|بــــ |لق|
4|97o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد |لحميد حم|د عبــــد |لغف|ر حسن حسن
ف حل  |م|6493|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد أ
26|oo3|صيدله حلو|نصديقه محمود رمزى |لخ
88o7o6 حقوق |سيوطمحمود مجدى محمود عبــــد|لح|فظ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  لمهديه |س|مه سنو محمود|882493
وف|تـــ|محمد عص|م عبــــد|لعزيز محمود خليل338274 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لعزيز |لعيسوى|26986
675o4|ر طلبــــه تـــج|ره طنط|مصط خ|لد ط|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــنور نبــــيل عزتـــ |بــــو |لنج| محمد246562
8|o966 |حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدين| ر| عطيه ر
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد |سم|عيل خلف |حمد حسن |638246
د|بــــ حلو|ن|يل|نه ع|طف رزق مو34287|
7|o|58|نوعيتـــ |لمنصورهيه محمد |حمد عبــــد |لع|ل
4|689oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ئلتـــ خ|لد ع عبــــد |لمجيد شح|تـــه
يم محمد محمد|35525 لسن ع شمس|مريم |بــــر|
يم |لرخ|وى537|48 حقوق |لمنصورهفؤ|د محمد فؤ|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددي سيد |حمد مخلوف849589
5o8726تـــج|ره |ل|سكندريهأحمد وجيه سل|متـــ |لطح|ن
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ره|محمد ع|دل محمد مغ|تـــتـــ5|469 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| عم|د محمد |لدسو عطيه624573
34o45o|طبــــ بــــنه|ل|ء م|جد رزق حو|ش
||62o3يم يم منصور |بــــر| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف |بــــر|
تـــمريض بــــنه||يه عل|م سعيد ند|266992
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|أحمد ع|دل عبــــد |لسل|م أبــــو|لسعود أحمد486536
427o97د|بــــ |ل|سكندريه|وس|م |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لمنعم ص|دق |لرشيدى266|25
|492o3يم عبــــد |لر|زق ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|رند| وليد |بــــر|
يف محمد رمض|ن759878 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه 
طبــــ |لزق|زيقحمدى حسن حسن عبــــد |لوه|بــــ |لبــــي899|69
طبــــ |ل|سكندريهعمر |حمد محمد مصط زغلول478453

67o6||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه زكري| عبــــد |لرحمن محمد
89o942 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ع|ليه فرح|ن |حمد عمر
حقوق بــــنه|محمود رفعتـــ محمود عز|زى328239
6342o8طبــــ بــــنه|محمد |حمد محمد |حمد محمد |لسمكرى
||928oيم يم سليم|ن |بــــر| ندستـــ تـــ.خ|مس ندرو فوزى |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
77453oيل ج |لزق|زيقمه| جم|ل ك|مل عليوه محمد يوسف كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
34o437حقوق بــــنه|وس|م حس ك|مل عبــــد|لرحمن سمري
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم مدحتـــ لط صليبــــ698854
6|8|8o| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــ|ء |لحف ر|غبــــ |ل|ل
طبــــ |لسويسممدوح |س|مه محمد محمد مر766796
75o559تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر |حمد جمعه أحمد
|6|o95 علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم حس|م محمود عبــــد |لمنعم سيد
824o37|معهد ف ص بــــ سويفوف|ء نبــــيل عبــــد|لنور عبــــد
6o7834تـــربــــيتـــ طنط||ء خ|لد عبــــد |لمقصود سيد |حمد ن

كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسند| فتـــ ع عبــــد |لمجيد66789
تـــربــــيتـــ حلو|نتـــغريد عل|ء رجبــــ محمود235639
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ه|شم عبــــد|لغ عبــــد|لحميد2974|8
35|o34تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|تـــن محمد كم|ل شح|تـــه

68o42علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفوق عد محمد |سم|عيل
حقوق بــــنه|دير مجدى مصط محمد |سم|عيل263436
وف|تـــس|مه عبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم حسن62443| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|ديه عبــــد|لعزيز عمر رضو|ن|28785
7o|88oيم |حمد طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقروضه محمد جوده |بــــر|
يم |حمد محمد  |لقنجه9259|5 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخد|ء ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد محمد محمد محمد منصور|339585

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومدين| مصط شح|تـــه محمد66487
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن عرفه عبــــ|س مر بــــدوى||22796

تـــج|ره بــــ سويف |ده عص|م ع محمد85948
علوم حلو|نحمد سيد محمد فرح|تـــ|43246
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فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنتـــ | و|ئل |لسيد ع7|3237
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمن|ر ن| |حمد س|لم39||49
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م عل|ء|لدين |حمد رش|د مصط 525964
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ف|دي نبــــيل محروس حن|855349
تـــج|ره ج|معتـــ د |طوليد مجدى محمد ع5923|6
يم عل494677 ف عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د أ
6||o36ى رهعبــــد|لرحمن نبــــيه |بــــو |لفتـــوح |لبــــح صيدله |لق|
69279o يم محمد يوسف تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود ش|كر |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفنعمه شعبــــ|ن عبــــد|لتـــو|بــــ محمدعبــــد|87832
27oo6oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |لسيد |حمد مر خميس
349o69تـــج|ره ع شمسدير محمد عبــــد|لعزيز شح|تـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم |ل حس|م |لدين محمد |لعقبــــ|وى|44742

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعمر خ|لد ف|روق محمد ف|ضل98|8|
682|2o |رتـــ| محمود |لمتـــو محمد ش قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

39o|8رهدع|ء رمض|ن حميده عبــــد |لع|ل حقوق |لق|
4637o3|زر|عه كفر |لشيخحمد نبــــيل فؤ|د عبــــد |لعزيز محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه ع محمد |لسيد ز|يد|232454
|د|بــــ |لم |د |نه محروس لبــــيبــــ رزق|48||8
يم  836|88 يم محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيه محمد محمد محمود |حمد مدكور|485739
8o68o9د|بــــ |لم |دي رجبــــ |لسيد|لبــــدوي شح|تـــ|
43o3o3طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرو|ن محمد فوزى رضو|ن

43o39رهرضوى س| سيد سيد محفوظ زر|عه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنبــــيل محمود محمد |لسيد 899724

لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش إد|رتـــ  تـــجمع خ|مس|مصط محمود عبــــد|لو|حد عبــــد|لرحيم5|737
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | |لمحمدى |لسيد عبــــد |لق|در35783|
6883o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مر|م محمد طلعتـــ ح|مد |بــــو |لعل|

يم |حمد عبــــد |لحليم44264 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |بــــر|
تـــج|ره ع شمسم| حميده رفعتـــ ن حس|ن |92||6|
7o2o97تـــج|ره طنط|ع|دل محمود محمد محمود |لشوبــــ
7||42oيف د|بــــ |لمنصوره|حمد |سم|عيل |سم|عيل عبــــد | 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زي|د ج|د|لربــــ عبــــد|لرحيم س|لم|ن862495
|2o358ف من حن| ش|روبــــيم ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــيتـــر |
753o44|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه خليل ف|روق محمد مهدي
حقوق بــــنه|رحمتـــ |يمن محمد عبــــد|لبــــ| غ|نم358289
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورلينه ع محمد ع |لديبــــ542799

رتـــيه جم|ل عبــــد |لفضيل عبــــد |لحليم|27686 علوم ري|ضتـــ |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء ص|بــــر سعد سعد مسعود|4574|5
43o644تـــج|ره طنط|دع|ء محمد |بــــو |لعزم شعبــــ|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومجرجس حن| سمع|ن حن||76|23
وف|تـــمصط ع|دل |حمد تـــوفيق |ل 449784 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
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9|o484 د|بــــ سوه|ج|نو|ل خ|لد محمود محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| | حسن محمد ع مصط |لش|753792
34o346معهد ف تـــمريض بــــنه| فتـــ |بــــو |لخ فتـــ رمض|ن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يح زكري| ح|مد محمد |لكي8483|6
8o8953علوم |لم |جرجس |لقس روف|ئيل ميخ|ئيل روف
4o4o2oيم معهد ع|  |حه وفن|دق كنج مريوطيوسف يح كم|ل عبــــد|لنبــــي |بــــر|
7o|72oندستـــ |لفيومندى عص|م محمد عبــــد |لق|در |لمنبــــ
د|بــــ حلو|ن||ء ن| محمد طه|57937|

592o3| |م عبــــد |لن| بــــكرى فرج تـــج|ره |سيوطد
758|8o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء محمد |حمد س|لم
442|3oتـــمريض كفر |لشيخمحمد |لمنش|وي |بــــو |لعن محمد ج
ف ومس|حه |سيوطمحمد صفوتـــ عط| |لكريم |حمد886567 ك.تـــ. ف رى و

2o332لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |م | ع|دل فخرى ذ
ف|34829 تـــربــــيتـــ ع شمسدير محمد محمود محمد 
4o2864تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنعمه |حمد محمود محمد |سم|عيل
7oo998تـــمريض |لزق|زيق ه|جر خ|لد غريبــــ محمد محمد |لبــــ|ز
تـــج|ره بــــنه|حمد مجدي |م عبــــد|لعزيز |لكرد|342895
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نس عو|د محمد عوض|345765
|2295oعلوم حلو|نم|رين| |ميل ميل|د ري|ض
حقوق |ل|سكندريهبــــيتـــر سعيد بــــخيتـــ عبــــد|لمل|ك484936
كليتـــ حقوق |لم |مصط عط| ربــــيع محمد855274
معهد ف ص سوه|جمحمود |سم|عيل محمود |حمد 922359
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط مل صد عبــــد|لق|در |سم|عيل|894537

3358o|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسهيله ط|رق محمد مندوه |بــــو |لنج
522o45| زر|عه كفر |لشيخسم|ء صبــــ ع عي
تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن ع عيد |لعز|زى56|6|5
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفرحتـــ رمض|ن محمد عي ح|مد538827
22425oيم صقر رهحبــــيبــــه محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
68o5o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر ن| حسن محمد عبــــد |لوه|بــــ

46o54|رهد |نه قسطن لمبــــى بــــسط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م صبــــري |له|دي سليم|ن|628683
رهه|يدى محمد محمد |حمد محمود236884 حقوق |لق|

6393|| تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد طه ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|سم عبــــد |لفتـــ|ح محمد مصط 643234
5o6446طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنوره|ن محمد |حمد محمد |لسيد
حقوق ع شمسش|دى مصط محمد حموده8847|2
623|7o تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طزي|د |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد
8|4o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفجورج عبــــد|لمسيح ص|دق خليل
تـــج|ره |لزق|زيقبــــه |لسيد محمد |حمد878|64
لسن ع شمس|رو|ن مصط محمد ح|مد |لقو 5|4973
تـــج|ره ع شمسي|سم مجدى |لسيد زي|دى42485|
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|د|بــــ طنط|محمد خ|لد عبــــد|لعزيز |لجمل449748
يم عبــــده |لعدل|69695 علوم ج|معتـــ د |طزي|د |بــــر|
4493o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهزي|د محمود |لسيد |لبــــدوى محمود
5o3293م جرجس تـــج|ره |ل|سكندريهن|ردين نبــــيل سيد
يكل4|3473 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسقمر رض| محمد ح|فظ 
تـــج|ره بــــور سعيدكرم محمد ن ح|مد |بــــو سعدتـــ|4|76|6
8o73|6يم تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن صل|ح سيف |بــــر|
685o34طبــــ حلو|ننوره|ن محمد عبــــد |لونيس طلبــــه |بــــر
7|66o|طبــــ بــــورسعيدمن|ر |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد عوض

رهحمد عبــــده محمد عبــــد |لمقصود|3|425 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|منه | محمد |لسيد محمد ع2|7885

ره|ريه|م |حمد محمود حن 33759 د|بــــ |لق|
789o75وف|تـــمحمود جم|ل عبــــد |لن| |حمد عبــــد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7o4735يم ري|ض |طف|ل |لمنصوره |لسيد صل|ح |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره||ء |لسيد معوض |لسيد عطيتـــ|4|6956
4|o57o تـــربــــيتـــ طنط|ف|دى رض| مر ع
44o5o8كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسوجيه ف|يز كيل| عبــــد |لفتـــ|ح
26|65oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد بــــه|ء|لدين حس عبــــد |لعزيز |لجمل
طبــــ |لمنصورهمؤمن خ|لد |لمر ع |لمر9|6959
7||957| علوم |لمنصورهيه منصور محمد منصور ع
د|بــــ سوه|ج|حن|ن محمد محمد تـــ |ن 899853
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدف|طمتـــ عزتـــ عزتـــ ع ح|فظ865|62
زر|عه د |ط/ري|ضتـــزينبــــ صل|ح ه|شم ف|يد79|622
تـــج|ره بــــ سويفمحمد ح|مد رمض|ن حسن95|4|8
يم |لحورى442455 طبــــ كفر |لشيخحمد محمد |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد سيد عبــــد|لمحسن محمد|358984
45o57o|د|بــــ طنط|حمد |لجبــــ| محمد |لعبــــد|
معهد ف تـــمريض بــــنه| نوره|ن رجبــــ محمد محمد بــــدوى |لش329943
|د|بــــ طنط|دع|ء |حمد مصط |لمهدى رزق |3222|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر| | مصط |سم|عيل عبــــد|لع|ل782824
طبــــ حلو|ني|سم ن| عبــــد |لع| عبــــد |لمؤمن|3873|
4o5564كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل محمد حسن محمد |لروبــــى
25|6o8يم |لطيبــــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمود عص|م |بــــر|
ل|ل||76736 تـــربــــيتـــ |لعريش|ء |حمد محمود عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود حمد|ن سيف ع 54|883
7o5959معهد ف تـــمريض |لمنصوره تـــه| ح|مد ع ح|مد حسن
ف |سم|عيل رزق278357 |د|بــــ بــــنه|ممدوح |
47564oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل محمد |حمد عبــــد |لحميد
4|oo94د|بــــ طنط|محمد حمدى محمد |للم|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|ن محمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد||33943
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمكه عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لجليل7|8466
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نوعيتـــ بــــور سعيدمريم حس ز |لطو|شلي||7648
وف|تـــم مجدى ن غط|س|9786|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره ع شمسعم|ر سيد عبــــد| |م محمد65||35
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمدثــــر مجدى محمد حسن3|7548
3473|o و نوعيتـــ عبــــ|سيهسهيلتـــ محمود محمد ع |ل
ور493323 تـــج|ره دمنهورمحمد |يه|بــــ عبــــد |لمنعم مبــــروك 
5427o4|تـــج|ره دمنهور|ء محمد كم|ل |لدين بــــرغش
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود محمد فرج عبــــد |لق|در698522
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|م|رين| نبــــيل شو رزق272968
نوعيتـــ |لم |نور| ربــــيع |نور عبــــد|لعظيم3396|8

57o|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ح سعد يوسف حس
علوم طنط|خلود عبــــد|لجو|د |حمد ع|مر غ|زي34||44
76oo98 معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمؤمن محمد حسن حس
26o933 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دير خ|لد بــــرك|تـــ |لمي
يم |حمد محمد ع|77234 د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |حمد |بــــر|
يم عطيه |لجز|ر47|9|6 ره|ه|جر محمود |بــــر| عل|م |لق|
7o8329تـــج|ره |لمنصورهحس|م ه| محمد بــــدير
لس شهدي حليم لبــــيبــــ855833 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفك
5o9227|يم |حمد |لجبــــ طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد مصط |بــــر|
يم محمد|47|848 يم حمد|ن |بــــر| د|بــــ |سو|ن|بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نرو|ن فتـــ مصط |حمد6778||
4||o73تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود محمد عبــــد |لرحمن س|لم
د|ر |لعلوم |لم |ي|سم |حمد تـــو ذ27274

لسن ع شمس|صفوه حس|م سعد عط|499234
رتـــ|مريم محمد شو |لبــــدوى6799|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
82o5|5| |طبــــ بــــيطري |لم |حمد محمد |سم|عيل عبــــد|لبــــ
45|o|8يم خليفه |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|محمد فل |بــــر|
ر|ء عم|د |لدين سيد عبــــد6|8779 طبــــ |سيوطف|طمه |لز
6o7982|معهد ف تـــمريض طنط| |ء |حمد محمد عبــــد |لرحيم
د|بــــ |سيوط|مريم محمد محمد محمد عبــــد |لقوي489354
2|23o3| د|بــــ ع شمس|م محمد جميل مصط
تـــج|ره بــــ سويفس|ره جم|ل عبــــد|لسيد | |س857229
6o|57o |حقوق طنط|أمنيتـــ مختـــ|ر محمد |لمو
تـــج|ره سوه|جحمد شعبــــ|ن محمد |حمد|636755

طبــــ بــــ سويفم| خميس محمد حسن|58432
84o5|2علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىند قن|وي |حمد سعد
9o29|9 يم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد |بــــو|لوف| مر |بــــر|

73|8oى فتـــ رمض|ن تـــربــــيتـــ |لفيومعل| خ
ندستـــ طنط|حمد حمدى نبــــوى ص|بــــر|733|25

576o9|د|بــــ بــــ سويف|صف|ء غ|لبــــ ح|مد |لج
تـــربــــيتـــ |سيوطمرن| حربــــى |سحق فرج 49|887
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يم |لسيد |لبــــحر|848|26 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوميمن شعبــــ|ن |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  يه ممدوح س|لم محمد|93|769
ف |لسيد حمدى محمد337686 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمدي |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جكريم حمدى محمد محمود 894854
ندستـــ ع شمس |ء |لدين محمد ع عبــــد|لع|ل حسن99|2|2
ين| ر|فتـــ فهيم متـــرى52452 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف

|427o4خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل يح محمود عبــــ|س
ندستـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لرحمن عويس52998

62oo55| |تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |لسعيد عبــــد |ل |لبــــستـــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسفؤ|د ف|يز فؤ|د فه ||95||
د|بــــ ع شمس|محمد خ|لد محمد |لسيد|35333
34o397|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م| سم |نور |لسيد ع |لسد|وي
طبــــ |سن|ن طنط|س|ميه حس سعد حس سعد429297
9o8268 ى جور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| |لبــــ 
4|o6o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد نبــــيل |لسيد |حمد محمد حسن
498o74|لسن ع شمس|وس|م محمد محمد مصط |لغز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ي| |حمد ح|مد سليم|ن9552||
طبــــ |ل|سكندريهس|رتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لستـــ|ر محمد مرزوق422547
حقوق بــــورسعيدمصعبــــ سل|مه محمد عقيل769245
6794o7حقوق |لمنصورهمحمود محمد مرزوق سل|مه محمد ربــــيع
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــول| ن رو عبــــد|838292

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رضوى حمدى محمد |سم|عيل|6523
7o95|7|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد |بــــو |لعز |بــــو زيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمه محمد سعد عبــــد |لوه|بــــ9|8|44
92o674 تـــج|ره سوه|ج |ر ع|صم ع |حمد
477|6o|علوم طنط|س|متـــ مصط ك|مل متـــو خط|بــــ
9|7o|4 يم عبــــد|لسل|م زر|عه |سيوطزينبــــ فتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء عبــــد |لبــــ|سط ع عبــــد |لعزيزربــــ387|77
2666o2كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمن|ر |يمن شو عبــــد |لفتـــ|ح حموده
269584| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |حمد محمد عي
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ سيد عبــــد| عبــــد|لبــــ| 27|237
9o525| علوم |لم |مصط خ|لد يوسف طه
ف عبــــد|لمنعم |لص|وى434859 طبــــ طنط|وق |
48|93oتـــج|ره سوه|جعل|ء |لسيد عبــــد |لح|فظ عر|بــــى

6o6|8تـــمريض  بــــ سويفرن| ر|غبــــ |حمد مدكور
زر|عه |سيوط حمد ع|مر عبــــد|لستـــ|ر محمود|893643
ره|يه عص|م مصط عبــــد |لع|ل مصط 5|2252 د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن كم|ل فه عبــــد|لمطلبــــ شكشك346592
765|o5يم |حمد قل يم |بــــر| ند| |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرو
تـــج|ره بــــنه|يوسف شعبــــ|ن محمد ص|بــــر |لفرم|وى278364
ش|م محمد محمد |لسيد عوض484969 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد 
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ندستـــ ع شمسم|رك جورج ك|مل عزيز9826||
2439o|رهدى محمد محجوبــــ |سم|عيل د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره دمنهورأس|مه سعد حس ريح|ن7459|4
8367ooعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىوف|ء عبــــد|لحميد محمود معوض
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع ع|دل |حمد محمد |ل |د686992
ر عبــــد|لعزيز 6|9242 زر|عه سوه|جغ|ده ص|لح عبــــد|لظ|

74o|3علوم ري|ضتـــ |لفيومنهله عز|م شعبــــ|ن محمد
877886| ه حس ع بــــيو كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م
782337| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم| حسن عبــــ|س |لذ
9o8|97 فنون جميله فنون حلو|نر| | |يمن عبــــود عزيز

ره|رح|بــــ محمد طه عبــــد |للطيف32972 ثــــ|ر |لق|
7o8647د|بــــ |لمنصوره|محمد سعد |لسيد |لحديدى ع
يم |لسيد |لسيد688||3 تـــج|ره ع شمسجنتـــ |مجد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد نبــــيل عبــــد|لسميع |لسيد جعفر|24648
2458o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــع محمود سعيد مصط
م ن| عبــــد |لمنعم محمد57368| |د|بــــ |لم |ن

تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء محمد حسن محمد64679
زر|عه سوه|جح|زم كم|ل حم|ده |سم|عيل 2456|9

5293oحقوق بــــ سويفمحمد بــــ|سم شلق| عبــــد |لعظيم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر |سم|عيل محمد |سم|عيل س||48359
|26o|||كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل محمد ك|مل عبــــده |بــــو |لعل
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحن و|ئل سعيد منصور7572|5
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد |لسيد |لمتـــو |لمتـــو عل|م677276
6|o865حقوق |لمنصوره |حمد |حمد شح|تـــه
حقوق ع شمسمحمد مصط عبــــد|لمجيد عويضه343845
3587o9إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيم مجدي محمد ع حسن |بــــوودن
82|o76تـــربــــيتـــ |لم |دي شعر|وي نص محمد
84523oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|طمه ص|لح محمد ص|لح
6|o597 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| دير مصط مصط |لطن|ي
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد سيد ز |لسيد |لعفي 262257
تـــ محمد محمود محمد|355322 د|بــــ ع شمس|م
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــه |م|م |بــــو|لفضل |م|م838772
8o4658| نوعيتـــ موسيقيه |لم |روي فو محمد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريش|ء |حمد سل|مه محمد|768596
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد صل|ح عبــــد|لو|حد متـــو |لجع254727
ف عبــــد|لمنعم حسن348942 طبــــ بــــيطرى بــــنه|روقيتـــ |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |بــــو|لمجد محمد عبــــد|ل|9|246
م|764459 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسل|م ج|بــــر مسعد عبــــده در|
تـــربــــيتـــ |لعريشسحر تـــوفيق ص|لح عبــــد |لحميد |لص||7682
4o73o7|يم |لل تـــج|ره |ل|سكندريهعل| صبــــ |سم|عيل |بــــر|
رهحمد بــــدوى سعيد عيد حس|ن |8262|2 تـــج|ره |لق|
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معهد ف ص بــــنه|سم|ء محمود |حمد عبــــد|لصمد |لمل269438
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد| محمود |م حسن244778
452o69تـــج|ره طنط|طلعتـــ مصط مصط ح|مد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء محمود |بــــوزيد محمد |بــــو زيد||52229

64o79تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحفيظ
78oo|3|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد محمد عبــــد|لسل|م
356o2o|د|بــــ ع شمس||ل|ء رض| محمد ع |لبــــن

43o29|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيه عبــــد |لرحمن فرج| ص|لح
5o74|9علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر محمد صل|ح شح|تـــه |لبــــسطوي

5597oر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد ط|رق مصط عبــــد|لمجيد ل|
طبــــ ع شمسبــــه عبــــد| محمد |لنبــــوى |بــــو|لخ 7299|2
ره| |ده محمد عل|م س|لم66657| ثــــ|ر |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد مو ع ح|مد|86575
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن  فريج  محمد عبــــد |لمقصود منصور9258|4
تـــمريض كفر |لشيخ|يه عيد عبــــد|لحليم عبــــد|لحميد |ل|438293
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دين| نشأتـــ حس عبــــد |لعزيز444|63
22849o|يم مسلم محمد د|بــــ ع شمس|ين|س ن| |بــــر|
يم محمد |لغمر|9|483| رهوق محسن |بــــر| تـــج|ره |لق|
6ooo39ندستـــ |لم |خ|لد عمرو حسن ع تـــم|م
422685| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد رجبــــ محمد ع ع
245o|8 تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه ع |حمد عبــــد |لعزيز |لشوربــــ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رمض|ن ع عبــــد |لرحمن حسن|62663|

425o7|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد خ|لد فضل سيد شلبــــى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ||ء مسعد زكري| ز |لسيد|7736|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد صد جمعتـــ قطبــــ عقربــــ476425
علوم ري|ضتـــ طنط|م ه| مرزوق طلبــــه حسن|528558
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط م|جد عبــــد |لش| |بــــوشوشه494748
تـــج|ره |سيوطه|يدي لغ| رشدي يوسف859694
تـــج|ره كفر |لشيخكريم |حمد محمد عبــــد|لمنعم مني||4357
رهرو|ن مجدى محمود عبــــد|لوه|بــــ236755 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق بــــورسعيدمحمد |حمد |لسيد حس 752973
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنعمه صفوتـــ عبــــد|لحميد محمد9934|8
4359o7 يم |لهربــــي يم محمد |بــــر| علوم طنط|سم|ء |بــــر|
9|o773 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |يمن ع سليم
77o974|نوعيتـــ |لزق|زيقيه |حمد شح|تـــتـــ ع طرطور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم |حمد |لسيد عبــــد |لحميد |لبــــشبــــي 693735
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمد خ|لد عبــــد|لر| عبــــد|لع| 7269|8
يم عبــــد |لغ |سم|عيل مر 425844 زر|عه كفر |لشيخه|يدى |بــــر|
يم |لحف |لمغل|وى5584|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طحس|م |بــــر|

زر|عه مشتـــهرحبــــيبــــتـــ حسن يوسف محمد24992
272o72 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم عم|د عبــــد |لحليم |لليثــــى |لحبــــي
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3226o6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ر سيد محمد ن |لدين |لسيد يوسف
228o|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س|ره من حبــــيبــــ جرجس
|44o69تـــربــــيتـــ حلو|ند | نبــــيل سيد عبــــد |لغف|ر خليل
ف ع عبــــد |لمنصف76998| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |

طبــــ |لفيومعل|ء قطبــــ ج|بــــر ع |7|87
حقوق |لزق|زيقنوره|ن ه| محمد عبــــد |لعزيز629448

3oo36|ه فتـــ شو عوض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عبــــد|لصبــــور |حمد محمد بــــدوى|526457

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمصط ك|مل مصط ك|مل28|66
425o4| تـــج|ره |سيوطحمد ح|تـــم مكرم بــــسيو

كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمروه ط|رق ح|مد |بــــو غنيم9||3|4
علوم حلو|نندى ع فتـــ عبــــد |لع|ل49382|
753o|7تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسو|ئل مرو|ن كم|ل طه
63793oحقوق |لزق|زيق محمد محمود سعيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|لورين ميل|د س| حليم47|352
772oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد رمض|ن محمد حسن

رهتـــسنيم من |حمد زين |لدين44693| تـــج|ره |لق|
4o82|رهمحمود يوسف عبــــد |لفتـــ|ح زلط صيدله |لق|

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | رفعتـــ شعبــــ|ن |لجم|ل6857|6
8849o2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم|تـــيوس متـــي|س |سعد فهيم
8339o7|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل عبــــد|لبــــ|سط محمود محمد
826|o9|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء مصط فتـــ عبــــد| وزيري
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيم|ن عوض محمود محمد|حمد|2|4439
85oo23تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسعد |حمد محمود جم|ل |لدين
45o57|| |تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد خ|لد محمد |لخلو
كليتـــ |أللسن سوه|جعرف|تـــ رمض|ن ر|شد فوده7432|4
طبــــ |سن|ن طنط|محمد خ|لد |سم|عيل يوسف ق|بــــيل3338|6
ندستـــ |لمنصورهمحمد عل|ء |لدين عبــــ|س حمزه مو|675279
||64o4أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــربــــول| عم|د حن| بــــبــــ|وى
9o6296|د|بــــ سوه|ج| سم|ء |حمد |لطيبــــ محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعن|ن |يه|بــــ محمود |حمد273429

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىسع|د |حمد محمد |بــــو |لمع|676|2 ل|ك|ديميتـــ |لم
ندستـــ بــــنه|محمود حمدي عبــــد|لعزيز محمود|62869 كليتـــ 
526o47ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | عي عبــــد | ع

علوم ري|ضتـــ |لفيومش|م ي|س |لسيد عبــــد|لنبــــى66325
4867ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمر خ|لد محمد ق|سم سليم|ن
د|بــــ |لمنصوره|ط|رق محمد محمد ز عيد677962

د|بــــ |لفيوم|نوره|ن |حمد |لسيد |حمد64824
تـــج|ره كفر |لشيخندي يوسف ج|بــــر |حمد عبــــد|لنبــــي439722
326o9oيم ره|مريم غط|س خليل |بــــر| عل|م |لق|
8o5783نوعيتـــ |لم |شيم|ء فتـــوح رجبــــ محمد
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يم2776|8 رهم|دون| ف|دي بــــرسوم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعزه صل|ح ع محمد إدريس |لمن|خ543575
4o76|2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رقيه رض| ع حسن خليل
||5o98رهن|ن عص|م فكرى ع|زر علوم |لق|
8542o5تـــج|ره بــــ سويفمحمد عمر ص|بــــر محمد
6|82o6لسن |لم |/ري|ضتـــ|شهد وليد عبــــد |لفتـــ|ح زغد|ن
3|5o29د|بــــ ع شمس|عمرو جم|ل ح|مد محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نه|له |حمد شعبــــ|ن تـــوفيق4||245
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن دي|بــــ تـــه| دي|بــــ829866
تـــ|مصط عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لغ عد452993 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ر3|3352 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد نبــــيل عبــــد|لظ|
يم بــــطور9362|5 صيدله |ل|سكندريهرن| صل|ح عبــــد|لعزيز |بــــر|
يم عبــــد |لجو86|497 حقوق |ل|سكندريهفرح|نه فرج صبــــ |بــــر|

45o62يم سيد زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد سيد |بــــر|
43945oتـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــسنيم |لحسي محمد ع بــــدوى
8992o8 معهد ف ص سوه|جسميه ع |حمد عبــــد|لرحمن
|2o478وف|تـــ|مرو|ن ي| محمد لط |ل|سيو ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ف |لدين87|||6 معهد ف ص طنط|محمد رض| محمد 
32o944|رهمحمد طلعتـــ محمد |بــــو |لمع عل|ج طبــــي |لق|
76o664|طبــــ |لسويسمنيه ع|دل سيد |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|سم| |لشح|تـــ محمد |لشح|تـــ777665
تـــمريض |لم | محمود ض| عبــــد|لفتـــ|ح عثــــم|ن857399

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دع|ء ر| جودتـــ قر 55224
ف مبــــروك محمود48398 رهكريم | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم عبــــد |لحميد 39|6|| د|بــــ حلو|ن|نوره|ن |سل|م |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندرو عم|د زك طنيوس|865899
5o44|o|تـــج|ره |ل|سكندريه|ء محمد عبــــ|س محمود منصور

39o84|ره|نور|ن محمود عبــــد|لفتـــ|ح حمزه |ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o9|25زر|عه دمنهوركريم ع |حمد ع محمد شمس |لدين
8o7284|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|مه |نور محمد |لسيد
ن| سم ش|كر |بــــو |لخ معوض489727 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
2|4|5oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس سيد سيد ص|لح منصور
7o3265| |معهد ف ص |لزق|زيقيه محمد عليوه |حمد |لش

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم| ع مبــــ|رك ع |62854
ه768762 ه محمد عم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عم
6|92o8|تـــج|ره بــــور سعيدسل|م ع|دل |لسيد ع محمود سند
علوم |لمنصورهندى محسن خليل حشيش265|69
6o2357تـــربــــيتـــ طنط|ول|ء |لمتـــو |لمعد|وى |لشيخ
تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد محمد |حمد6|447|
علوم ع شمسروم| صفوتـــ صموئيل عط| |227345
يم محمد82|529 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد| مه محمد |بــــر|
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د|بــــ كفر |لشيخ|مريم ح|مد محمد شه|بــــ |لدين ح|مد |755|4
4|582oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررحمه ه|رون عرج|وى |لعبــــد
نوعيتـــ |لمنصورهل|ء ع|دل محمد |بــــو|لعل| شعيبــــ|694543
يم عبــــد|لوه|بــــ محمد|47957 ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن خ|لد |بــــر|
رهمحمد من صديق خليل242666 صيدله |لق|
92o3o9 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد شعبــــ|ن خلف عبــــد|لوه|بــــ
يف|2|3228 ف |حمد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ |
8925o7| تـــمريض |سيوط  منه س|لم محمود عبــــد|
7o65oo علوم |لمنصورهرضوه نبــــيل محمد محمد حسن
كليتـــ |أللسن سوه|ج مل محمد |حمد محمد|665||9
5o5|4o تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لبــــ| |لبــــسيو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حس|م |لسيد عطيه عوض |7|4866
4o7|65د|بــــ دمنهور|وق عبــــد |لعزيز |حمد محمود ع
8527o8يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد صل|ح |بــــر|
يم |لدسو محمد ج762|45 ندستـــ كفر |لشيخمحمود سم |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|يه|بــــ محمد |لش|ف محمد |لش|ف697236
|4|67oق|وى حسن ش|م  ره|محمد  د|بــــ |لق|
4o9685تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دع|ء عم|د ع محمد حص|ن
طبــــ بــــيطرى دمنهورأسم|ء مهدى سعيد محمد |لبــــدوى94|9|5
83999oعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىجه|د سيد |حمد سيد

4|8o6 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمود حمدى |حمد قر
رهمحمد |بــــو بــــكر |حمد |لزمر38977 تـــج|ره |لق|

لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|مرو|ن ع كم|ل عمر452229
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهريه|م دسو محمود دسو ف|يد8462|5
2|634oوف|تـــيوسف |حمد محمد نبــــيل |حمد حم|ده معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
8296o8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديط|رق ر|فتـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن سيد حس |سم|عيل375|76
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د حس رمض|ن سيد87|7|8
8o6|99معهد ف تـــمريض |لم | رحمه ربــــيع ن ك|مل
|26o|7وف|تـــجيد|ء ع|دل ع محمد صقر وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
69o449يم |سم|عيل مك|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى عطيه |بــــر|
ف عبــــد |لمنعم |لش|ل764779 تـــج|ره بــــور سعيدد | |
د|بــــ كفر |لشيخ|م|جد محمد |لسيد محمد ق|سم9982|4
تـــج|ره بــــنه|سل|م |لسيد محمد |لسعيد |حمد|357569

ندستـــ بــــ سويفزي|د محمد ممدوح |حمد46|9|
8359o6 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نبــــه محمود عبــــ|س حس
7o|665تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر مصط |بــــو|لفتـــوح عبــــد |لمنعم

385o9تـــربــــيتـــ حلو|نمروتـــ محمد ع ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| خ|لد حسن محمد |سم|عيل433893
يف ع محمد عز|م762429 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد 
حقوق |سيوطمينتـــ محمد |لسيد |بــــو زيد|6|5|33
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ن| نبــــيل محمد محمد778867 نوعيتـــ |لزق|زيقم
64|4o8د|بــــ |لزق|زيق| محمد حل محمد

يم خف477|3 |لسن |لم |حبــــيبــــه |يمن عبــــد |لسل|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطريه عبــــد|لن| محمد ع 887576
7oo485|تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |حمد عبــــد |له|دى محمد
42o|92ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوف|ء جم|ل يوسف يوسف محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر سعيد محمد |بــــو ديبــــ5|2569
69o964م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود |لسيد عنتـــر مسعد
صيدله |لزق|زيق ط|رق |لسيد |بــــو|لمجد سل|مه684332
تـــج|ره ع شمسمريم جمعه محمد سليم|ن325583

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوموق ه|شم يوسف محمد57||7
7o5428د|بــــ |لمنصوره|محمود |لدسو محمد محمد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنه| عبــــد|لحليم سعيد سليم23|837
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود ي| محمود بــــرك|تـــ66424|
9o44o6 ى ذكرى د|ود علوم سوه|جبــــيتـــر ي
|د|بــــ طنط|دير ج|بــــر تـــوفيق حس|ن 3498|4
782o35|د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ ع|دل زيد|ن |لسيد عبــــد
يم جميل محمد يوسف يوسف|339275 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
44o|75يم علوم كفر |لشيخه|جر فتـــ |حمد محمد |بــــر|
لس وحيد عد عط| عطيه282297 زر|عه ع شمسك

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره جم|ل عبــــد |للطيف محمود66675
||8o47رهم|رى م|دل عم|د عزيز جرجس طبــــ |لق|
4o65|9يم محمد ح|مد د|بــــ |ل|سكندريه|دير |لسيد |بــــر|
48oo97|تـــج|ره دمنهورن مصط محمود ه| ز عطيتـــ
2478|oيم يم عبــــد|لحليم |بــــر| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|
|2o279لس |نيس د| |ل عبــــد |لسيد رتـــ/ري|ضتـــ|ك قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم785327 حقوق |لزق|زيقمحمد حسن ع إبــــر|
7683o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسريم حس|م |لدين سعد مصط |لف

د|ر |لعلوم |لفيوميم|ن فوزى عثــــم|ن عبــــد |ل ع|مر|35866
طبــــ |لزق|زيقنويره عبــــد |لمقصود ك|مل عبــــد |لمقصود صقر692876
6262o7|إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود مصط محمد سعيد عبــــد|لع
4o2625حقوق |ل|سكندريهسل محمود ع محمود
5|o7o8|ش|م شلق| عبــــد|لق|در م  طبــــ |ل|سكندريهد
433|o|معهد ف ص طنط|من|ر |حمد سعد بــــيو
6o5229طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرو|ن عل|ء |لدين محمد طه حميده
تـــج|ره بــــور سعيدرن| ع محمود عبــــد |للطيف687427
6o7995|علوم |لمنصوره|ء نبــــيل مسعد |حمد شعبــــ|ن
76o2|9|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه جمعه بــــشندي محمد
|د|بــــ بــــنه|ص|لح محمد رأفتـــ محمد ه|شم محمد 287624
تـــج|ره دمنهوررن| عل|ء محمد |لسيد جوده5863|5
|د|بــــ طنط|تـــ |لسيد ع عبــــد |للطيف مسعود2736|4
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يم عبــــد |لمنعم حسن |5355| ره|حبــــيبــــتـــ |بــــر| ثــــ|ر |لق|
26636oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|ند محمد عبــــد|لغف|ر مو
5|o632علوم طنط|عبــــد|لرحمن ن| عبــــد|لحليم يونس بــــر
8o|77| يم |لمختـــ|ر عبــــد|لمطلبــــ تـــمريض |لم | |ء |بــــر|
7o8|47معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــخ|لد مدحتـــ ق|سم محمود |حمد
طبــــ |لمنصورهزي|د |حمد رزق |حمد ع|مر622284

529o5|تـــج|ره بــــ سويفحمد عل|ء محمد محمد
35737oندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــر| حس|م |لدين |لسيد |حمد |بــــر معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد يح عبــــد |لخ|لق حسن محمد9|7753
د|بــــ كفر |لشيخ|صف|ء عيد عبــــد|لعزيز ر|شد7942|4
طبــــ بــــيطرى دمنهورنعمه محمد سعد |لسيد5647|5
26o97o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيه محمد محمود سلط|ن
علوم ري|ضتـــ سوه|جمصط حسن ع حس 898722
64o||5 ين عبــــد|لعزيز سليم|ن |لديد|مو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ش
52o294زر|عه دمنهور|ء عبــــد |لق|در عيسوى محمد عيسوى

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع |حمد ع حس 6544|
ندستـــ أسو|نعبــــد|لرحمن ي| عطيه محمد67|844
8o9o54ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد رض| محمود سعيد معهد ع| 
ندستـــ قن|حسن|ء ممدوح عبــــد|لموجود حسن833745
تـــربــــيتـــ بــــنه|زينبــــ محمد عبــــد| عطيه357627
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|منه | محمد شو عبــــد |لحميد بــــل||66||4
|د|بــــ |لم |س|ميه ممدوح ج| محمد5635|8
7|o4o2د|بــــ |لم |يم|ن فخرى عبــــد |لق|در محمد |لكف|
ون4688|4 تـــج|ره |ل|سكندريهآيه محمد عبــــد |لبــــ|سط |لمد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد فه محمد |سم|عيل478982
53522oى ع حسن ح|فظ تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ي
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد ع ع| 452|69

6o983تـــربــــيتـــ بــــ سويفيف ربــــيع قر سيد
87o234|معهد ف ص |سو|نيه محمد رشيدي |حمد
تـــ محمد خميس |لسيد4|4854 حقوق |ل|سكندريهأم
|357oo| ره||ء محمود حج|زى عبــــد |لع د|بــــ |لق|
2437o9يم يس حسن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحن|ن |بــــر|
يم |لطويل246967 يم |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |بــــر|
تـــج|ره سوه|جن|ريم|ن ض| مر |حمد 25|896
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطدين| |حمد حج|زى فرغ 889538
64o7o3| تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | سبــــ| عبــــد | سليم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد صل|ح محمد عبــــد|لبــــ|سط|843487
يم ص|لح  5|28|5 د|بــــ دمنهور|محمد |حمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمود ح|تـــم محمد محمد عي477964
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحن|ن عبــــد |لحميد محروس عبــــد |لحميد776884
تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م مجدي عزيز لبــــيبــــ|9|29|8
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسوميه |حمد ع |حمد|9|782
9o2955 تـــربــــيتـــ سوه|جرن| ر| حمزه |لسيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم عم|د |لدين |لسيد ع عثــــم|ن635936
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديندي |حمد محمد محمود835597
علوم |لمنصورهع محمد ع ع محمد686344
د|ر |لعلوم |لفيومسهيله محمد ع محمد عبــــد |لخ 237945
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عمرو حس سليم|ن262692
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل محمد فؤ|د |لسق| |لبــــيو|68278
22o362تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|رس ي| محمد |نور ري|ض محمد
طبــــ |سيوطسميه جم|ل محمد ع 896358
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــغ|دتـــ غ| عبــــد|لعظيم عبــــد|لبــــص 329647
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرن| محمد |حمد |لمعتـــز بــــ||9|329
تـــج|ره بــــ سويفسهيله |سم|عيل سليم|ن محمد83857

علوم |لزق|زيقف|طمه عبــــد|لخ|لق جم|ل عبــــد|لخ|626842
33o264يكل ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقرن| محمد |لسيد عبــــد|لحميد 
8245o3|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |بــــو|لحج|ج ج|بــــر |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقمنه | سم عبــــد | |حمد9|3|63
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دير |لسيد رض| |لسيد محمد ل|ش 774547
442444| يم متـــو رمض|ن |لمتـــو علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــر|
325o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسوليد خ|لد عبــــد|لعزيز |حمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريه|م محمود مر محمود756364
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمريم جم|ل شو عثــــم|ن6676|5

394o5|يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمينه |حمد محمد |بــــر|
9o33o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمؤمن ع |حمد عبــــد|لرحيم
3||o|o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رسلينو يوسف سل|متـــ لوق
|د|بــــ طنط|س|ميه وليد ع|دل |لمو| 4358|4
478o97يم  |ض سمره لسن ع شمس|س|ره صل|ح |بــــر|
48o85|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرو|ن جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح تـــم|م محمد
4o|743|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد محمد عبــــد | سليم|ن
7o9|o3معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لرحمن و|ئل |لسيد عبــــد |لخ|لق حس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ندع|ء ط|رق محمد عبــــد|لرحمن8695|3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف محمد عبــــد |لحميد محروس|6852||
7o934د|ر |لعلوم |لفيومي|سم |لوليد |سحق |حمد

معهد ف تـــمريض |سو|نمن|ل ج|د |لكريم سيد |حمد848684
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل محمد بــــرك|تـــ محمد م|غوله66|766
ندستـــ طنط|مصط ف|يز مصط عبــــد|لع|ل خلف449723
437o59طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنرم ن عبــــد |لمجيد محمد جويده
4848o2 يم محمد يم محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر |بــــر|
4o|374تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروتـــ عبــــد |له|دى حسن عبــــد |لرحيم
رهمصط خ|لد |حمد |سم|عيل8|2345 تـــج|ره |لق|
د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء ع سيد عويس245299
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5o8o26يف عبــــد |لسل|م |لسيد فر|ج علوم |ل|سكندريهرن| 
|6o627|د|بــــ ع شمس|حس|م |لدين خ|لد |سم|عيل سليم

682oo حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء س| |بــــو |لخ خ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد فكرى محمد محمود264973
علوم |سيوط |ه ص|لح عبــــد|لنعيم عبــــد|لرحيم 885862
يم مو ح|مد مو |44349 طبــــ كفر |لشيخمحمد |بــــر|
6o7683تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر| | |لسيد ر|غبــــ غ|نم
يم265982 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط محمد محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|ص|بــــرين محمود ع رشيد7922|6
زر|عه |لزق|زيقمحمد |حمد سعيد فه متـــو|99|79
كليتـــ |أللسن ج أسو|نس|رتـــ حسن |حمد محمد جبــــر298|2|
68o295|حقوق |لمنصورهم محسن ع يوسف
تـــج|ره سوه|جمحمد عل|ء |لدين خلف محمد  2674|9
يم صقر495435 تـــج|ره دمنهورم|زن عبــــد|لحكيم عبــــد|لل|ه |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم مصبــــ|ح مصبــــ|ح |حمد |لفتـــورى679734

644|oى عبــــ|س لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دع|ء جم|ل ع
يم|594|77 ف محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق||ء |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم شنوده س|رح غبــــري|ل359942
7o3444د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء محمد محسوبــــ محمد |لمك|وي
|53o49|علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عبــــد |لن| |لسعيد |لسيد

84o5oكليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفر| | بــــكرى جوده |بــــو بــــكر
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيددير محمد محمد حس 354975
بــــي 688796 يم محمد |ل د|بــــ |لمنصوره|زي|د عوض |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم | |ه محمد متـــو محمد854544
4o59o|تـــج|ره |ل|سكندريه |ر عج محمد عبــــد|ل عبــــد |لسل
688o||ري|ض |طف|ل |لمنصورهريم عل|ء |لدين حسن |حمد ع

طبــــ |لفيومع حمدي ع |حمد72|87
د|بــــ |لمنصوره|لسيد |يمن |لسيد |لبــــسيو |حمد|693973
825o38ي تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىص|لح محمود ص|لح |حمد خ
422o86لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ض صبــــرى ع زين |لدين
6ooo37ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ط|رق |حمد شو |لسيد |لجم
82738oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسعيد رضو|ن عصم|ن رضو|ن
حقوق |لمنصورهل|ء |حمد ع زين |لع|بــــدين|682475
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه |حمد حسن |بــــو عيش287875
5o2o64يم يم حس |بــــر| ى |بــــر| يم ي تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
د|بــــ سوه|ج|محمد حس |حمد حس |89853
رهم|ري| ن| |قل|ديوس |سح|ق32|5|| حقوق |لق|
يم جمعتـــ حسن ع محمد||48745 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد سعيد عبــــد| فرج|766636
د|بــــ دمنهور|سل مصط محمد |لقمح|وي497775
9oo774 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره ع|دل سليم|ن د|ود
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علوم |لمنصورهيم محمد ع عبــــد |له|دى بــــدر695757
8o6237| نوعيتـــ |لم |يه محمد ربــــيع ع
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهشه|بــــ |لدين محمد مر عبــــد |424369
23o772لسن ع شمس|حس عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم محمد

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد|لرحمن جم|ل محجوبــــ ح|مد38766
6o6o83يم |لسعيد |لم |وى  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد |بــــر|

يم59848 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود سيد ع |بــــر|
7||3o5ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | سم مهر|ن ع |لعدوى م |لع| 
686o|2رتـــ|د | ي| صبــــرى |لصديق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
69o582ري|ض |طف|ل |لمنصورهوق مجدى محمد |سم|عيل
يم محمد|5|4763 م محمود مهر|ن |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهد
علوم ع شمسبــــسنتـــ سنو ن سنو 877|6|
9o2|o||يم تـــج|ره سوه|ج يم|ن ع|طف |حمد |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد زكري| عبــــد|لمطلبــــ حس |372438
تـــمريض سوه|ج ر| | سيد محمد |بــــو|لق|سم 98|899
نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهمريم محمود عتـــريس محمود2|384|
9o4993 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنسمه محمود طه محمود
ور9525|5 تـــمريض دمنهورنوره|ن ف|رس أم أحمد 
د|بــــ دمنهور|من|ر مو مصط |حمد |لش|ذ 496658
527o46|ف|تـــ وف|تـــحمد محمد |لسيد  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
64|22oري|ض |طف|ل |لمنصورهنرم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لخ|لق عبــــد|لحليم
487o58يم سعد محمد عيد تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن محمود رزق محمد|887349
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |حمد عبــــد |لمقصود ع محمود752977
يم حبــــق489||7 يم محمد |بــــر| ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |
67983oتـــج|ره |لمنصورهعل|ء حس فتـــ تـــوفيق محمود

534o2معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعل|ء محمد سيد حسن
معهد ف ص |ل|سكندريهشه|بــــ شعبــــ|ن محمود مو2282|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورفرحتـــ رض| عبــــد|لفتـــ|ح أحمد|49948

رهم|زن عيد عمرو محمد89|6| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7oo5|7فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طريم عم|د س|لم |بــــو |لمجد
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطي| عرف|تـــ ز |لدين محمد  899643
266o38 |تـــج|ره بــــنه|محمد ط|رق عزتـــ عبــــد|لحكيم ش
ندستـــ أسو|نمتـــو عبــــد|لع| متـــو عبــــد|لع| ع94|453
ره|نور|ن عص|م عبــــد| |لم |وى4745|2 د|بــــ |لق|
ى فتـــ |لطبــــ|خ836|25 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ي
4o4997د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد ط|رق محمد ح|مد محمد
طبــــ سوه|جمصط قن|وى عبــــد|لعظيم |لصغ 2496|9
يم |لطح65|496 يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم ي |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز|626789
تـــج|ره ع شمسمحمد سيد نجدى محمود347969
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علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح سل|م7|2|25
ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل|م شوشه عريضتـــ695966
يم محمود شلبــــي489494 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رضوى محمود |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرو|ن |حمد محمد سكر|ن حسن درويش774644
|27o|3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمود |بــــو|لفتـــوح |حمد خليفه
تـــج|ره دمنهورمحمود |حمد عبــــد |لعظيم |بــــو ط|لبــــ|49585
3382o5د|بــــ بــــنه|مصط ف|روق محمد عبــــد|لسل|م جعفر|
معهد ف ص |سم|عيليهحسن ص|بــــر ح|مد سليم|ن768797
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــنرم محمد ع عبــــد|لسل|م259236
26352o|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــم| ع|دل محمد |لبــــيو |لج|بــــرى

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع محمود ع مخيمر28888
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ |ر مصط محمد فتـــ مصط 9556|2

3559oد|بــــ حلو|ن|محمد ك|مل مصط ك|مل |بــــوزيد
6|o577يم حم|د تـــربــــيتـــ طنط|م عبــــد |لحميد |بــــر|

6o759د|بــــ بــــ سويف|حسن سيد عويس عبــــد |لمجيد
6o5492ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــسنتـــ عمرو محمد |لمهدى مصط |لسيد
4|945oيم عبــــد |لق|در سلم د|بــــ دمنهور|نور|ن عص|م |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفع|صم |حمد قر عبــــد |لجو|د63222
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن ه| محمد ح|مد حسن حس 9992||
تـــج|ره ج|معتـــ د |طغدير عبــــد |لحميد ع عبــــد |لحميد سيد |62322
حقوق |سيوطمحمد تـــه| خلف عبــــد|لرحمن |35|89
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد جل|ل بــــيو |لسيد شلبــــى454|33
63o|8||زر|عه |لزق|زيقحمد عصمتـــ محمد ع سيد |حمد
تـــمريض |لمنصورتـــ آيه سعد محمد فرج غنيم623644
تـــج|ره |سيوطعمر ع فتـــ محمد 878856
8o97|8ين شعبــــ|ن محمد حمدي محمد تـــربــــيتـــ |لم |ن
36||o8|يم تـــمريض بــــنه|م| محمد رمض|ن محمد |بــــر|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نسلف|ن| نبــــيل فه بــــخيتـــ6546||
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمود ك|مل محمد |لهمي2435|2
د|بــــ ع شمس|ه|يدى ع بــــدر |حمد327434
9oo|58|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى س|مه خليفه عبــــد|لع|ل محمد
تـــمريض |لزق|زيق يه محمود عو|د حسن|634278
688oo6تـــج|ره |لمنصورهرقيه محمد |لسيد |لسيد بــــدوى
تـــج|ره |سيوطعزتـــ عبــــد |لعزيز عزتـــ عبــــد |لعزيز45386|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعزه ج|بــــر |لتـــمي حمود832||7
4o9624حقوق طنط|ي|ر| يح عبــــد|لفتـــ|ح خ|لدعبــــد|لنبــــى
8o|964 نوعيتـــ |لم |نوف |ي | وديع |م

رهحمد ي| زكري| ح|فظ|849|4 علوم |لق|
24947oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم رض| |حمد عبــــد|لعزيز
 |حه وفن|دق |لفيومل|ء محمد رفعتـــ عقل|274532

حقوق |لفيوممحمد جعفر محمد متـــو9279|
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علوم بــــ سويفه|جر محمد تـــوفيق محمد83378
يم مرشدى492485 يم محمد إبــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|محمد إبــــر|
7672o||معهد ف ص |سم|عيليهمحمد حسن محمد فه محمد ن
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسم|ح ص|بــــر محمد |حمد 878546
92o332 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جطه محمود خليفه فرغل
تـــج|ره ع شمسنور| محمد حس مد 238334
4o7349ف سيف مق|ر د|ود ن| | د|بــــ |ل|سكندريه|م
4o9744يم عيد يم ع |بــــر| نوعيتـــ طنط|ي|ر| |بــــر|
تـــج|ره دمنهوربــــسنتـــ |حمد شو محمد قطبــــ573|52
6o2856ف ع فه كبــــ|ش ندستـــ طنط|ع |
5|25o5زر|عه دمنهورعمرو صل|ح عبــــد |لسل|م يوسف
695o73 تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع |حمد ع |لحو
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يه محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|م|7475|6

67o93تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيوممروتـــ ربــــيع ع خط|بــــ
ندستـــ |لمنصورهمحمد مو محمد مو شحتـــو698644
تـــج|ره دمنهورند| محمد جمعه |حمد75|525
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مروه محمد |لسيد عبــــد |لحميد|62866
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|حمد سليم|ن كم|ل بــــ|ش|99|9|6
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــده |لعيسوى سيد |حمد2|57|6
لس ممدوح نجيبــــ عبــــد |لشهيد57968 |لسن |لم |ك

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح حج|زى|276759
26oo58ى |حمد محمود |بــــوبــــيه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم خ
28o735|كليتـــ |أللسن سوه|جحمد عل|ء عثــــم|ن محمد
ه م |لدين عبــــد|لعزيز |لسيد |لسلخ442728 طبــــ كفر |لشيخم
|3247oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــه خ|لد محمد محمود
433o59معهد ف ص طنط|بــــسمه حسن محمد عشم|وى
67667oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رحمه حمدى قطبــــ محمد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمل مصط ك|مل مبــــ|رك سليم|ن|266666
7o6|94تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى محمود |لبــــل| عبــــد |لح|فظ
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ن| حس منصور8424||
6o8479يم سعيد سليم|ن علوم |لمنصورهندى محمد |بــــر|
9o244o معهد ف ص سوه|جط|رق عد عبــــد|للطيف |بــــوضيف
زر|عه |ل|سكندريهمحمد |لسيد ر|شد محمدين محمد424872
5|o837|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد شح|تـــه زيد|ن
تـــج|ره ع شمسحمد |س|متـــ ع محمود|333569

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسميه منصور ع عبــــد |للطيف27435
لسن ع شمس|مل عبــــد |لحميد عبــــد |لغ ض|فر|429|42
7o882|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسلوى جمعه ع |لسعيد ن|فع
حقوق طنط|عبــــد|لرحمن محمود أحمد أحمد عبــــد |492849
4o4425 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ح|زم عبــــد |لمجيد رمض|ن عبــــد |لمجيد
د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء مصط عبــــد |لغ رزق|425354

Page 5526 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|2o8o3|ندستـــ ع شمسيوسف تـــ|مر مجدى |م غ
نوعيتـــ |لزق|زيقأيه محمود |له|دى محمد637647

63o7o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|سم حمدى ج|بــــر عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |يمن ف|روق ع |لنج|ر|684368
رهمنه عبــــد |لق|در ج|د |لكريم سليم664|2| ندستـــ |لق|
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفس|ندى سعيد |نور لوق|237542
فنون جميله فنون |ل|قبــــسمله ن|دي سيد حس 49|839
تـــربــــيتـــ بــــور سعيددير عص|م محمود محمود يونس764759
د|بــــ حلو|ن|سل و|ئل ع محمود حسن |لخو22893|
695||3| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء ص|بــــر ع |لسيدع
||9o29علوم ري|ضتـــ حلو|نس|ره عص|م محمد عبــــد |لعزيز
يم متـــو |لسيد|638394 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد سعيد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد ح|تـــم محمد |لش|ذ عبــــد|لعليم6545|2
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــه محمد ج|د|لبــــ|ري |حمد835796
263o77يم يوسف طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| محمد |بــــر|
4o86o6|يم محمد خلف تـــربــــيتـــ طنط|تـــسنيم سم |بــــر|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طندي عص|م محمد يونس |لنج|ر6|6469
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لجليل |حمد عبــــد|862|25
264399| تـــج|ره بــــنه|ل|ء قمر أبــــو |لعط| قمر |لدولتـــ ع
تـــج|ره بــــنه|محمد ص|لح ع عو|د625984
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود |حمد فؤ|د سل|م246754
يم جمعتـــ48||5| تـــمريض  حلو|نرحمه ط|رق |بــــر|
42o4o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخف|طمه |لبــــسيو مصط رمض|ن
48o883د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عزيزتـــ رمض|ن ع خليفتـــ حسن
علوم |سو|نند حسن مصط محمد845499
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــن|دين نبــــيه محمد |مبــــ|بــــى |لجمل675824

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــر|فتـــ و|ئل عبــــد |لحميد محمود734|4
26|o42 بــــى حس كليتـــ علوم |لو|دى |لجديددير ع|دل و
طبــــ |لزق|زيقلسيد عص|م محمد عبــــد |لمع ||64398
|6|o24| يم ع كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |لسيد |بــــر|
75o75| ندستـــ |لسويسش|كر مجدى جم|ل |لدين مصط
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لمهدى ز محمد |لشيخ437722
42oo96د|بــــ كفر |لشيخ|س| خ|لد زين |لع|بــــدين عبــــد |لحميد سويلم
68o9ooد|بــــ |لمنصوره|ح|مد حس ح|مد يس طه |بــــو ورده
بــــي 624558 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــزينبــــ جل|ل محمد |لدسو |ل
ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد ع |حمد ع |لجندى|267||7
تـــج|ره طنط|م|رتـــ | ع|دل صبــــح عطيه يوسف682328
علوم |لم |مهر|ئيل |يمن س| عبــــد5465|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ل|ء خ|لد محمد محمد|4844|8
أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ نرم محمد |حمد سلط|ن4724|2
8o797|د|بــــ |لم |ه|جر جمعه |لظ|يط حسن|
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6o5966تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمجدى خ|لد حسن مر حفور
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء ع حس ع |775984
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد | عبــــد |لعزيز أحمد ج|د حج|زى656||5
يم عبــــد |489987 د|بــــ |ل|سكندريه|رودين| حس|م |لدين |بــــر|
|48|4oرهعل|ء |لدين رجبــــ عبــــد |لحميد عمر أحمد ندستـــ |لق|
4o53o2حقوق |ل|سكندريهع عبــــ|س ع خط|بــــ دي|بــــ
6779o3تـــج|ره طنط|مصط مجدى عبــــد |لو|حد ع حسن
84o437طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىع |ء |حمد محمد مهدي
5o9643طبــــ |ل|سكندريهحس|م محمد |نور عبــــد |لحليم بــــدوى

6o783علوم بــــ سويفمحمود فتـــ محمد عبــــد |لتـــو|بــــ
6|8o75يم |لدسو |بــــو عمر تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن فوزى |بــــر|
78o|95معهد ف ص |لزق|زيقسم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل ن
35||3oتـــج|ره ع شمس |ر حس عبــــد|لعزيز ع يوسف
5298ooتـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد زيد
|48o89تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق محمد موينه
476oo8حقوق طنط|سل عبــــد |لن| جم|ل |لدين محمد قريش
حسن 285845 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكم|ل ن| كم|ل ن|
تـــج|ره |سيوطمجدى محمود عبــــد|لعظيم عو|د قنديل379|34
777o59يم د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر محمود محمد |بــــر|
رهس|ره محمد عبــــد |لمنعم حس محمد69|32| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره سم سعد|وى محمد |لقطبــــ248925
9|2|o9|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس| بــــ|دير نش|تـــ صبــــ نصيف
ف |لسيد ذ25842 رهلبــــ | تـــج|ره |لق|

تـــج|ره طنط|دع|ء |نور عبــــد |لمنعم ز3|26|4
يم عدس436888 نوعيتـــ كفر |لشيخس|رتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــر|
6o8o38|طبــــ طنط|آيه مصط محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لرف
ر|ء |لسيد محمد |لسيد طنط|وي356499 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لز
25354oد|بــــ طنط|مه| عزتـــ عبــــده رزق|
5|7o3oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمريم ع|دل سليم|ن يوسف فه
زر|عه كفر |لشيخس|رتـــ غ|زى محمد أحمدغنيم443893
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمه |لسيد محمد بــــسيو 442629
تـــج|ره ع شمسندى عط| سيد محمد4|3428
32629oيم يم |بــــر| تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ رمض|ن |بــــر|
حقوق سوه|جرحمه عبــــد|للطيف |لسيد محمود 2296|9
صيدلتـــ سوه|جيم|ن محمد عبــــده محمد|843244
7o6775|بــــ ندستـــ |لزق|زيقمحمود نبــــيل ع|شور |ل
64o632 إعل|م بــــ سويفحمد زين |لع|بــــدين |حمد |حمد محمد نور
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم ع|بــــدين |لسيد نوير6574|3
8|9o33|طبــــ |ل|سن|ن |لم |ولي | رؤوف س|مح سميح
تـــربــــيتـــ بــــور سعيده|جر |لسيد حسن محمد عمر6|7662
|5o465|رهحمد محمد محمود عبــــيد ندستـــ |لق|
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ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد محمود عبــــد |لعزيز حس |772462 ع.
634o83 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد سعد سعد ن
34o377|علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد ي| مر محمود
5o7246تـــج|ره |ل|سكندريهآيه |حمد محمد |حمد نوفل
ندستـــ كفر |لشيخع محمد عبــــد |لجو|د |لسيد شعبــــ|ن832|45
|د|بــــ |لم |ن محسن فه بــــدر|7486|8
رهيم|ن ص|لح غنيم ص|لح||6522| علوم |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|ع محمد ع عم|ره448924
يم |لجندي426582 تـــج|ره |ل|سكندريهأمنيتـــ أحمد محمد إبــــر|
تـــمريض  حلو|نحس|م عوض | محمد حبــــيبــــ74837|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جف|طمه عبــــد| حس |م 68|228
863o97 |كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــند| عمر يوسف عبــــد|لش
84395oتـــج|ره |سيوطسهيله سيد محمد |لص|وي
ف|268293 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد عبــــد| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | يون|ن محفوظ بــــسطوروس226265
|5o736ندستـــ حلو|نبــــس|م عص|م |لسيد حسن
437o49تـــج|ره كفر |لشيخشيم|ء |لسعيد محمد سيد |حمد |لفرنو
6o5|24|علوم |لمنصورهمنيه س|مح ع عبــــد |لجو|د |لغريبــــ
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لق|در محمد محمد ص|لح345276
علوم طنط|عزه عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لخ|لق |لبــــ 953||6
|د|بــــ طنط|حمد محمد عبــــد|لعظيم محمد سع|ده947||4
يم عبــــد|لغ حبــــرك276935 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رض| خليفه عبــــد|لع| عبــــدربــــه8389|8
34279o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــس|م ع|طف ع خط|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طبــــتـــ ع عي ح|مد |للبــــ|ن6763|6
6o2458ه مو معوض يوسف رهن صيدله |لق|
22o642ره|زينبــــ محمد ع |لسيد منصور د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع عز|تـــ محمد ع 262|22
يم6858|3 زر|عه ع شمسدير |حمد محمد |حمد |بــــر|
33666oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ س| |لهندى محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ط|رق سعدون سعدون |لشيخ ع 29|342
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسل محمد ن سليم|ن سبــــع322444
حقوق |ل|سكندريهف|طمتـــ نبــــيل سليم|ن عبــــد |لمجيد485629
ح|ن محمد86|244 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن خميس 
نوعيتـــ كفر |لشيخول|ء منصور |لعزيزى سيف |لن|دى4677|4
د|بــــ حلو|ن|غ|ده ميل|د ز|خر صليبــــ29934|
35|oo6كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمتـــ جم|ل شح|تـــه محمود
43o92|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | فوزى عبــــد |لحميد بــــدر|ن
834536| علوم بــــورسعيديه |نور ع عبــــد|
تـــج|ره |سيوطح|زم محمد عمر محمد5||3|8
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه حن عبــــد|لو|حد |بــــو شعيبــــ|252734
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زر|عه سوه|جنوره|ن محمد |بــــو|لمجد عبــــد|لحميد 6|9232
7529o||يم متـــو محمد حقوق |لزق|زيقحمد ع|دل |بــــر|
63|2|oعلوم |لزق|زيقجه|د عوض |لسيد سيد |حمد

زر|عه ع شمسج|نو شو ف|روق عبــــ|س8299|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحن عبــــد |لر|زق |حمد محمود59462|
ش|م جميل حس ||6354 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقزينبــــ 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ح عطيه حموده عطيتـــ ||9223
32o595|د|بــــ ع شمس|لحس رمض|ن محمد عبــــد|لر|زق
ف ع |لسعيد جعفر|78|435 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسم|ء |
9|o2o2 لس جندى لس نبــــيل ك نوعيتـــ قن|ك
تـــج|ره |لمنصورهحبــــيبــــه ج|دو |لسيد ج|دو5|9|68
2o6o2رهعبــــد |لرحمن مصط سيد عوض صيدله |لق|
يم45387 يم |بــــر| رهمحمد عبــــد | |بــــر| تـــج|ره |لق|

8o7836تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سمر |حمد جمعه |بــــو|لعز
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|سم |حمد شفيق عبــــد |لمو24235

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد تـــوفيق |حمد ع29|9|4
4o|693يم تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد فوزى محمد |م|م |بــــر|
49o465د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر سعيد سم|ره قبــــ|ري
تـــ س| سعد ع قطبــــ|496837 د|بــــ دمنهور|م
تـــربــــيتـــ طنط|محمد محمود فوزى محمود جوده427633
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم و|ئل شعبــــ|ن محمد |لح|رتـــى546|48
|2|3o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمود محمد كم|ل
ش|م صبــــ عفي 96|66| رهع  حقوق |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن |حمد بــــسيو مطر4822|4
ف محمد بــــرن|ق249238 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرن| |

يم محمود عبــــد 4896| تـــج|ره ع شمسنور|ن عبــــد |لعزيز |بــــر|
رهرج|ء عل|ء محمد |لسعيد خط|بــــ924|5| علوم |لق|
9o8634  كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد| رأفتـــ عد |حمد
د|ر |لعلوم |لم |يم|ن زين |لع|بــــدين عبــــد |لفتـــ|ح |حمد66475|
حقوق سوه|جمعتـــصم محمد سيد محمود |89837
53o566تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرضوى ربــــيع مبــــ|رك ص|لح
حقوق |لمنصورهسم|ء مدحتـــ عط| فر|ج محمد|9|3383
32o|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن عيد سعيد |حمد
ندستـــ |لم |بــــه عل|ء |لدين سليم|ن حسن753824
9|9oo3 نوعيتـــ |سيوطشيم|ء عص|م محمد |سم|عيل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزي|د حشمتـــ ف|روق |لجز|ر72|246
89o95| د|بــــ |سيوط|ك|تـــرين جندى عبــــد|لشهيد ن|ن
7729o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد | صل|ح فه ع منصور
يم سيد محمد33399| تـــج|ره ع شمسمحمد |بــــر|
4845|o|يم ط|رق محمد محمد يوسف تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
45235oى ندستـــ كفر |لشيخعمرو عبــــد |لرؤف |لسيد قطبــــ |لع
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ى محمد ص|لح636788 حقوق |لزق|زيقرغده خ
64o|5ندستـــ |لفيومبــــول| ع|طف فؤ|د فهيم

22o78oتـــج|ره ع شمسريه|م ط|رق سلط|ن سلط|ن ع
ندستـــ |ل|سكندريهسل محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لر|زق79|524
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس | ه| سعد زغلول34286|
حقوق |سيوطعل|ء عبــــد|لقوى حف عبــــد|لق|در |7|876
6439o8يل ج |لزق|زيقريم حس عثــــم|ن |حمد س|لم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ |لزق|زيق|ف مجدى عبــــد |لق|در أحمد|772389
77o832تـــج|ره بــــنه|مر|م |حمد عبــــد |لحكيم محمد غني
علوم |لمنصورهي|د سعد محمد |لعكر |4|6879
يم عبــــد|لحليم|24936 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم مجدى |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|د | تـــ|ج |لدين محمد |لسيد  896622
48|o|9د|بــــ سوه|ج|منتـــ | محمد ع مو
7648o2تـــج|ره بــــور سعيدريم محمد كم|ل محمد عطعوط
يم سيد |968|27 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه محمد عبــــد |لرحيم |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو سعيد فتـــوح ح|مد34953|
778o86تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد عبــــده
ندستـــ |لم |حمد محمود محمود ع سليم|ن|987|62

ره محمود مصط محمود533|3 علوم |لق|
ف249746 ف رجبــــ  د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم |
5|84|oطبــــ |ل|سكندريهيم|ن ح|مد محمود |لص|وى دويد|ر
تـــج|ره ع شمسندى محمد شح|تـــه محمد عبــــد |لكريم46296|
يم|6475|3 يم محمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهحس|م ي| محمد محمود حس ع نص754|48
27oo46|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |يه|بــــ |حمد حسن |بــــوصبــــيحه
85o68|وف|تـــعمرو عيد ص|لح محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o5976 يم  ع يم ج|بــــر |بــــر| صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |بــــر|
يم أحمد782362 تـــج|ره بــــنه|عليه حسن |بــــر|
77228oد|بــــ |لزق|زيق|رن| رض| محمد عبــــد |لرحمن محمد
7o579|يم يم |لمتـــو |حمد |بــــر| زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــو|ئل |بــــر|
ى |لسيد634229 طبــــ |لزق|زيقمحمود |حمد ي
|628o6رهعبــــد |لرحمن يوسف عبــــد |لرحمن |لشيخ محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره ع شمسس|ره محمد |بــــو زيد حسن64848|

تـــج|ره بــــ سويفد| | |حمد ص|لح |حمد745|5
8o3o89تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لصمد عبــــد|لحكيم
تـــمريض |سيوطعبــــ شح|تـــه |م سوي  4397|9
|2o64oرتـــ/ري|ضتـــ|محمد مجدى محمود ع ر|شد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفش|م حسن زكري| جل|ل4548|8
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد |م محمد846|76

د|بــــ حلو|ن|نجل|ء |نور حس|ن عبــــد |لوه|بــــ44742
ر|ء عبــــد |لحكيم محمد عبــــد 422795 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه |لز
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تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نروز ن|صف نعيم مهوس838637
447|o6ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمود سعد زغلول محمد حج

29o26أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمؤمن مجدي محمد محسن
27o467تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف زين |لع|بــــدين عبــــد|لخ|لق محمد حج
|6o926كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ ع|دل |حمد ع سيد ق|سم
ه ن| محمد عي844|64 طبــــ حلو|نأم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|يزتـــ |لسيد سليم|ن عبــــد|لجليل سليم482722
م|م |حمد9|25|3 حقوق ع شمسعبــــد| مهدي 
علوم |لزق|زيقس|ره |لسيد حن س|لم نعمه | جبــــر772622
وف|تـــسعيد |حمد محمد سعيد |لديد|مو 3|3|64 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o848oتـــج|ره بــــ سويفحسن حم|ده عبــــد| عبــــد|لرحمن
266257| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء محمد عبــــد|ل ج|د مر
6|9988| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد |لخمي محمد ربــــيع |لخمي
55o7o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|متـــ |حمد ك|مل حم|دتـــ

77375o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقد | عص|م محمد محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ |ل|سم|عيليتـــ |ر سعيد |لسيد رمض|ن753998
ك|2|7725 تـــج|ره |لزق|زيق|ء يح يونس رمض|ن 
3235o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | سيد شو عبــــد|لمنعم
5435o||صيدله |ل|سكندريهيم|ن |لص| مو |لص| قريطم
6o||75|معهد ف تـــمريض طنط| |لسيد جميل حسن حج|زى |لسق
يل ج |لزق|زيقمحمد عبــــد|لرسول |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ستـــه328998 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ى مصيل محمد لبــــن772625 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ح خ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد جل|ل |حمد محمود عبــــد |للطيف 8728|6
6o58oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن|ء ي| محمد عويس

يم محمد48||45 ش|م |بــــر| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد 
8o3o95|ف عبــــد|لحفيظ محمد معهد ف ص بــــ سويفل|ء |
22o332|ره/ري|ضتـــحمد محمود عبــــد|لق|در محمد إعل|م |لق|
63|9o3د|بــــ |لزق|زيق|دين| ح|تـــم محمد عبــــد|لحميد
762o6|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهح|زم حسن حس مر
تـــج|ره ع شمس|ء محمد تـــوفيق |بــــو |لقمص|ن|348299
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمصط ي| محمد |حمد |لق| 762654
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محسن |حمد محمد يوسف|526642

28|8oرهي|ر| يوسف فتـــ قل|ده علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطمرنه ع|دل |نج عبــــد|لسيد  882428
ندستـــ حلو|نيوسف خ|لد فه نوفل8567|2
475o3|د|بــــ |ل|سكندريه|م|رك جرجس فكرى |قل|ديوس عوض
769o32|يم س|لم سليم|ن تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
يلع|488925 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه محمد فه حس 
يم تـــوفيق محمد قل|شه437252 تـــمريض كفر |لشيخل |ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــد| | عبــــد|لر| محمد محمد |لجز|26948
6o5653طبــــ ع شمسأفن|ن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لمع| |حمد
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يم نجيبــــ حز |ل864297 و | |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىف
|335o8يم خليل رهمرو|ن |حمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7|25o3د|بــــ |لمنصوره|سل|م حس|م عبــــد |لحميد |حمد رمض
يسم مصط |م عليوتـــ||35548 د|بــــ ع شمس||ء 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود مصط عبــــ|س مر حموده23|465
49963oتـــج|ره سوه|جل|ء ط|رق عبــــد |لحميد شح|تـــه سكر
525o32يم محمد خليل يم |س|متـــ |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر جم|ل سليم|ن محمد جمعتـــ774922
6|o7|9ن| مصط عبــــد|لرحمن |بــــو حل|وتـــ د|بــــ |لمنصوره|م
يم خليل|526272 ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود محمد |بــــر|
24624oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد مجدى صل|ح ع سيد |حمد
777o68|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد فوزى |لسيد س|لم |لع|يدى
4|72o2| ف عبــــد |لق|درعبــــد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ه|جر |حمد حسن محمد عط| |624367
6o293oتـــج|ره |لمنصورهعزتـــ محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لحليم

د|بــــ بــــ سويف|ندى |سم|عيل |سم|عيل سيد27857
تـــمريض |سيوطبــــش|ره د|ود |سعد جل|بــــ 884665
422o93فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهع |ء ع|دل محمد عبــــد |لمجيد
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن منتـــ |بــــو |لوف| محمود682|68
تـــربــــيتـــ بــــنه| خ|لد غمرى عبــــد|لع|ل عل|م82|263
تـــربــــيتـــ دمنهوري|ر| حس|م |لدين ع|طف ع |لخن59|498
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم حس عبــــد |لل|ه ع864|76
7o685|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهول|ء ع |لسيد محمد سل|مه
268o75|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسل|م نبــــيل عبــــد|لمنعم حنطور

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف طه محمد عبــــد |لو|حد ص|لح|37|38
6o2265|ى يم |لبــــح حقوق |لمنصورهيه حس |م |بــــر|
ه حسن مصط عطي 889789 د|بــــ |سيوط|من

| محمد يوسف محمد||723 نوعيتـــ |لفيومي
تـــج|ره ع شمسسم|ء جم|ل عليوه مصط |4|66|3
ين غ|لبــــ |م|م غ|لبــــ9|77|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ش
78|328| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء ع عبــــد |لق|در ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عص|م رف| صديق ع4257|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــجه|د حسن كم|ل سليم|ن52289|
7o3759ر شفيق |لمر حج|زي ره|ض ط| عل|م |لق|
|3348o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد سعيد حسن جودتـــ

تـــ جم|ل سعد |بــــو|لريش|83767 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|م
حقوق |سيوطمحمد |حمد محمد عبــــ|س |88349
زر|عه ع شمسرقيتـــ شح|تـــ عبــــد|لنبــــى ك|مل عمر343255
82287oتـــمريض |لم | حم|ده عبــــد|لعظيم فتـــ عبــــد|لعظيم

9o966وف|تـــ|محمود محمد صل|ح عبــــد |لحليم لفر|عنتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ سق|ره بــــم
تـــج|ره دمنهور|ء محمد عبــــد |لعزيز محمد غنيه|435744
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حقوق |لمنصورهع|صم |حمد ع|صم ع مصط جلو242|42
يم ع 984|69 د|بــــ |لمنصوره|محمد محمد |بــــو|لغيط |بــــر|
يم محمد سليم|ن992|43 |د|بــــ طنط|مريم محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد صبــــرى محمد محمد متـــو6|6295
|53o35معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف |بــــو زيد فؤ|د محمد
|4o6o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد |لرحمن |لبــــدرى عبــــد |لع|ل طه
حقوق حلو|نشه|بــــ عمر حلبــــي محمود7|288|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخند| عبــــد|لحكيم عطيتـــ عطيتـــ عم|ر439846
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــ |ل|م|م عبــــد |لمعبــــود |لسيد ريه694483
9o6762|تـــج|ره سوه|ج يه خ|لد |حمد محمدين
9|8|3o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن محمود ع غز
ش|م عوض متـــو |بــــو مدينه34|675 علوم |لمنصورهزي|د 
6384o9 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد محمود ز حس
يم |بــــو |لفتـــوح34|8|6 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | محمد |بــــر|
5o9763|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد محمد عبــــ|دتـــ |سم|عيل محمد
صيدله |لزق|زيقسل |حمد عبــــد |لسميع عمر |لشه|بــــى678628
7|o8|6تـــج|ره |لمنصورهمحمد ش|كر محرم |حمد محمد
774o88|تـــج|ره ع شمسيه |س|مه |لشح|تـــ محمد ف|يد
88975o  | |تـــربــــيتـــ |سيوطعمر |حمد محمد عط
6o9927د|بــــ |لمنصوره|ند| فتـــ |لسعيد عطيه
يع عبــــد|لغف|ر ش328567 ندستـــ بــــنه|محمد عطيتـــ |بــــو  كليتـــ 
5|5|o|لسن ع شمس|منه | سليم حسن سليم ح|رس
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر| | محمد محيسن ع|يد ع|24336
يتـــ |حمد محمد محمد مرو| 2|7772 طبــــ |لزق|زيقم
4o2oooتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مبــــروك محمد |بــــو |لعز|يم
9o248||ء عد محمد يونس| معهد ف ص سوه|ج 
9ooo3| تـــج|ره سوه|جعرف|تـــ |حمد |لسيد محمد
تـــج|ره بــــور سعيدي|سم ن |بــــو زيد رزق ص|بــــر692723
يم عوض عي 426235 علوم ج|معتـــ |لسويس ع|دل |بــــر|
375o85 نوعيتـــ عبــــ|سيهمصط ع|دل |حمد ع
45|5o7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع |لسيد ع زكرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لرحمن ع|صم |حمد عبــــد |للطيف محمد467|48
تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعليم845|82
زر|عه ع شمسديتـــ |لسبــــ| جل|ل محمد |لسبــــ|43445|
88o5o3 تـــج|ره |سيوطمحمد ممدوح محمد حس
763o2|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرو|ن ع|دل ع حف ع
|6o|53معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)يوسف عمرو عبــــد |لعزيز |نس حسن
تـــربــــيتـــ دمنهوريه|بــــ ع فتـــ محمد |لوكيل|24|494
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن س|لم عبــــد|لرحمن س|لم زي|8|338
26o28oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|روج | مجدى جرجس عطيه
يم 2543|9 د|بــــ سوه|ج|رحيل رفعتـــ |حمد |بــــر|
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69oo39|تـــمريض |لمنصورتـــ يه من ن |لغريبــــ
7627o5يم عبــــده شلبــــى  |م تـــج|ره بــــور سعيدمحمود |بــــر|
257o|oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه خ|لد |لص|وى جمعه
34887oألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|نغم خ|لد حسن صديق
ل|ل ع |4|3576 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ مصط 

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عبــــد | رزق محمد45388
4o6865تـــ صل|ح |لدين سيد |حمد حسن حقوق |لمنصورهن
تـــج|ره |سيوطمحمد حس|ن محمد مصط  883298
د|بــــ |لمنصوره|ش|دى محمود خف| عبــــد |لق|در686492
5o3333طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهول|ء ع|مر جم|ل |حمد
696|4oتـــمريض |لمنصورتـــ ي|ر| ع|دل مأمون |لسعيد شلبــــى
6256o3 طبــــ ع شمسكريم عم|د عبــــد|لسميع محمد |لملي
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط |بــــوبــــكر عبــــد|لر|زق ص|لح844345
4996ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردع|ء ج|بــــ | عبــــد|لسميع عبــــد|لحميد
طبــــ |لمنصورهدين| حسن محمد حس |لقن|وى697585

ندستـــ |لفيومسم|عيل عبــــد |لرحمن يوسف محمد يوسف|6634
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|رين| سم ش|كر ج|د 887366

رهمنتـــ | سيد محمد سيد خليل7355| زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهريه|م سيد |حمد حسن حسن |بــــون|496266
حقوق |سيوطع محمود |بــــو|لغيط مر|د 554|88
|34o36رهيوسف جل|ل معوض عبــــد |لمجيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|ريو ن|دى خلف بــــش|ى359376
تـــربــــيتـــ بــــنه|سحر صبــــرى محمد عبــــد|لرحمن |لفو||5|329
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسمر |حمد عبــــد |لبــــ|سط محمد769966
2339o8| رهحمد محمد |حمد مر تـــج|ره |لق|
36o862|تـــج|ره بــــنه|حمد تـــ|مر |لسيد |حمد
756o47|تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيه رأفتـــ فهيم عز|ز
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسبــــتـــ | محمد ع عبــــد |لع|ل66889|
|578o5ره|مروه محمد محمد |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره طنط|محمد مصط عبــــد |لمقصود محمد عتـــلم3|4653
بــــي ||9|442 يم |ل تـــج|ره كفر |لشيخيمن ع محمد |بــــر|
486o|2حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ |دتـــ جم|ل شمندى عبــــد |لو|حد محمود
كليتـــ طبــــ أسو|نبــــ|نوبــــ ن|روز زكري ف|خوري||86788

22o62| يم متـــو رهيه نبــــيل |بــــر| طبــــ |لق|
46|68o يم عطيه |ل|ل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | |بــــر|
ه|ن ع|طف محمد محمد مصط 66|763 ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم

ندستـــ بــــ سويفمحمد حسن ع بــــظيوي9|582
4o893||د|بــــ |سو|ن|ي|سم ه| مك|وى مصط مك
256o22د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع|صم عبــــد|لسل|م |حمد |بــــو ع

653o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومكريم عيد حسن ربــــيع
ر |لسيد عبــــد|لق|در862837 د|بــــ |سو|ن|فرحه م|
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87o89|لس شهدي حل ف|رس معهد ف ص |سو|نك
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|طمه أس|مه عبــــد|لرحمن عبــــد|لظ4495|6
ف رأفتـــ |سم|عيل3|2729 تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــخلود |
92|o87  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسعد صفوتـــ سعد |لدين محمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد محمد كم|ل عبــــد |لوه|بــــ محمد765334
8388o8 ندستـــ أسو|نرو|ن عمر |حمد ع
64238o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمود غ|لبــــ محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عبــــد |لحليم عبــــد |لمطلبــــ محمد 9559||
9o8535  حقوق سوه|جر| | بــــدوى محمود ش|كر
7o3o22ى معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء سليم|ن |سم|عيل محمد بــــح
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|لمه جم|ل س|لم عرج|وي س|لم5833|4
63977oيم يم |لسيد إبــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمتـــ إبــــر|
84835o| تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء عل|ء |لدين ج|بــــر حس|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ س|لم محمد ن| منصور9|3426
9o|4|| معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد |نور محروس محمد
9o3684|يم طبــــ سوه|ج حمد خلف عبــــد|للطيف |بــــر|

ثــــ|ر |لفيوم|من|ر فتـــ ري|ض ع328|7
4842o6|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سم مسعد فتـــح | حسن

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|جر |حمد |حمد عبــــد|لعليم65444
ندستـــ حلو|نم |س|مه ح|فظ يونس||2||45
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقوليد محسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لعسي278|34
7o4|65معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقم|جد محمود غريبــــ بــــند|رى
8|839oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لغ |حمد عبــــد|لغ عبــــد|لعظيم
8|849|| علوم |لم |منيه ص|لح محمد سعد|
هخلود عيد شلق| |حمد عبــــد|لمجيد236666 نوعيتـــ ج

2o557رهجرجس ه| ك|مل خليل تـــج|ره |لق|
د|بــــ دمنهور|بــــسنتـــ محمد سعد |لدين عمر4355|4
حقوق |سيوطكريم مصط درويش مصط 69|875
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | عبــــد|لفتـــ|ح محمد ربــــيع346447
م683594 حقوق |لمنصورهن ص|لح ري|ض سيد
رهمحمد سعيد |حمد محمد |بــــوغز|له8458|| تـــخطيط عمر| |لق|
5o8927| طبــــ |ل|سكندريهحمد من فوزى ع مر

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم خ|لد فؤ|د |حمد عمر4477|
7o3527 صيدله |لزق|زيقو ليد |حمد محمد محمد عبــــد |لمع
بــــي ||69528 يم ع |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ع |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم محمد ري|ض |لبــــحر|وى|3||45
23o|97ش|م محمد نور محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د 
63689oومه رتـــ|ك|رول |ميل سم عوض بــــر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o|o26صيدله طنط|يم عبــــد |لمحسن ع ح|مد دي|بــــ
892o|9 يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطحسن خ|لد عبــــد|لحميد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد محمد محمد |لبــــيو229|68
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|2oo93د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|م|رتـــ | ه| جميل فهيم
7o4238| ندستـــ |لمنصورهحمد محمد حسن |لعزبــــ عبــــد |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عنتـــر سليم عطيتـــو |بــــو|لحسن7|8255

رهحمد ن|دى ع|مر عبــــد |لرحمن|||45| طبــــ |لق|
26523o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لمنعم خ|لد
25279oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــي|سم عص|م |لدين محمد |لسندبــــي
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخلود خ|لد فرج ز326479
|2o599رهم|يكل نجيبــــ ميشيل نجيبــــ عل|ج طبــــي |لق|
78|63o|رتـــ|ين|س محمد محمد |حمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ ع شمس|رن| جم|ل |م محمد |لبــــي5|3448
معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)محمد زغلول ع|شور |حمد537||3
8o4oooتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مصط حم|ده عبــــد| محمود
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رين| جم|ل قـلدس متـــى 2|82|9
77936oتـــج|ره بــــنه|محمد |حمد منصور ع
يم مسعود|357323 طبــــ بــــنه|حمد خ|لد ع|رف |بــــر|
887o49|حقوق |سيوط سم|ء محمد عبــــد|لمنعم محمد
تـــج|ره طنط|عمر ج|بــــر عبــــد |لرحيم |حمد حسن |3|445
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ جم|ل |لسيد |حمد محفوظ548|33
85|o42يم |حمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمود |بــــر
زر|عه |ل|سكندريهمريم عبــــد|لجليل ح|مد س|لم459354
8|8o52تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوي عم|د فوزي روم|ن
زر|عه كفر |لشيخل|ء عل|ء |لسيد ع سيد عبــــد|لكريم684|44
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد ط|رق جمعتـــ سيد|49|32
9o5832 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديكريم محمد عك|شه عبــــد|لرحيم
معهد ف ص طنط|من|ر |لسعيد محمود سعد464||6
طبــــ |ل|سن|ن |لم |عديل مع|ويه بــــ|سم عديل54|3|8
4|427o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د| | فتـــ محمد مو
8o2766|ر ش|م خل|ف عبــــد|لظ| ندستـــ |لم |حمد 

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومف|طمتـــ محمد سعودي |بــــو|لفضل72656
يم محمد غ|زى|3299 د|بــــ |سيوط|م عبــــد | |بــــر|

طبــــ |سيوطعبــــد|لمعز |نور عبــــد|لنظ ي|س  8|48|9
9o67o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | بــــخيتـــ ق|سم محمود
|249oo|تـــج|ره ع شمسط|رق محمود صديق علم |لدين شح
بــــي محمود||65|68 بــــي محمود |ل ندستـــ |لمنصورهل
حقوق |لمنصورهعبــــد|لرؤف فرج كم|ل عبــــد|لحميد حسن 327842
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| محمد م سليم|ن449975
6o4289| يم ل|ش ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد صل|ح محمد |بــــر|
نوعيتـــ قن|س|ره يوسف عل|ء|لدين ص|لح829552
83oo93ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم ثــــروتـــ |رس|نيوس ذكري
84o587 حه وفن|دق |ل|قمحمد |حمد |سم|عيل ع| 
5o3443تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل سعيد مصط |بــــو |لق|سم
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علوم ع شمسس|ره محمد طلعتـــ محمد مكرم9765|2
معهد ف ص طنط|ف|رس محمد ع|مر تـــ |لدين442383
تـــج|ره ع شمسول|ء ز سليم|ن يوسف336299
4893o8تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسل |لسيد حمودتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ |لجندى
7o3956يم س|لم لتـــربــــيتـــ |لنوعيتـــ بــــميتـــ غمر شعبــــتـــ |لتـــربــــيتـــ |لموسيقيتـــ|رح|بــــ محمد فؤ|د |بــــر|

6295o تـــربــــيتـــ بــــ سويفوس|م حس  |د عي
3639oرهمصط شعبــــ|ن عبــــد |لرحيم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ بــــ سويف|زينبــــ محمود سليم|ن |بــــو |لعن 282|5

|2|6o2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر تـــ|مر محمد سعيد ز
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ردين نص ليشع |سكندر335267
يف أحمد عبــــد |لمنعم |للق|478988 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد 

25577| رهسم|ء صل|ح فتـــ ع صيدله |لق|
44736oندستـــ |ل|سكندريهمنه | خ|لد محمد محمد عبــــد |لمع
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمود صل|ح ع|بــــدين |حمد824982
يم عبــــد |لفتـــ628783 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
845o98يم تـــمريض أسو|نمروه عبــــد|لر|زق |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىين حس عبــــد|لع| تـــوفيق|82768

482o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنه | |حمد محمد |حمد
5|o44|علوم |ل|سكندريهزي|د رمض|ن كم|ل محمد
وف|تـــصل|ح محمد |لسيد محمد عيد|63299 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
85|27o|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه يوسف |حمد مسعود

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنسمه |حمد عبــــد |لستـــ|ر محمد84542
يم خميس|695823 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد حل |بــــر|
232o36ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد سليم|ن عبــــد|لمجيد عز|لدين
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيه |حمد محمد |حمد |لطرح|وى|7472|6
2372o6 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره محمد |لسيد |حمد خ
||76o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرويد| ممدوح شعبــــ|ن مبــــروك
لسن ع شمس|ندى يونس عبــــده يونس326788
ر فرح|تـــ بــــدر |لحن |6655|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه م|
42o2|6يم نوعيتـــ كفر |لشيخشيم|ء ي| |لش|ذ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم| |لسيد |بــــو |لمجد تـــم|م مصط 566|75
9o4827 صيدلتـــ سوه|جعل| |يمن سيد ع|شور
حقوق طنط|محمود |يمن عبــــد |لعزيزخليل |لقف|436298
26o737رهندى |س|مه محمد رضو|ن صيدله |لق|

33o96| |رهم| ع محمد ع ش حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o8878|يم عبــــد | ش |د|بــــ طنط|ه|جر جم|ل |بــــر|
|د|بــــ |لم |مور| ن د| |ل نجيبــــ9429|8
79o3o8د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|سم ي| سعيد محمد بــــيو
رتـــ|منه | ط|رق حسن خط|بــــ محمود|22362 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|2427oرتـــ|نو|ل محمود محمد ف|تـــح قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ ط|رق صل|ح عبــــد|252964
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صيدله حلو|نحمد ع|دل حمدي عبــــود|287|82
علوم بــــنه|ه|يدى س|مح طلعتـــ |له|دى عبــــد |4|2647
موس2637|4 ش|م محمد عبــــد |لسل|م  حقوق طنط|ميسون 
7823o||ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد |حمد حس محمد
|4559oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لرحمن ي| وجيه |حمد

577o7ف قطبــــ محمد تـــج|ره بــــ سويفط|رق |
4o2646يم |لسيد |لكو محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمروه |بــــر|
ندستـــ ع شمسمصط ع |حمد عبــــد |لسل|م562|3|
صيدله حلو|نبــــسنتـــ ع |حمد خليل حسن64757

د|بــــ ع شمس|رضوى محمد محمود ن354834
7549o9|ف سيد محمد ندستـــ |لسويسم |
2|664oصيدله ع شمسعمر مصط محمد طلي
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن عص|م فؤ|د سيد محمد9|645|
4o4734ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط مجدى خليل محمد |لعط|ر
629o62نوعيتـــ |لزق|زيقعزه محسن عطيه |لسيد عطيه
4|o34o|تـــج|ره طنط|محمد م محمد حسن |لسق
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسرقيه ط|رق محمد حس مح|ربــــ9723||
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسهيله ط|رق كم|ل |لخو62|252

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم بــــ|سم مكرم  |د||94|
5326oحقوق بــــ سويفحس|م محمود عبــــد |لش| سعيد

4o6|63 يم عبــــد يم عبــــد |له|دى |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــدور |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد رجبــــ شعبــــ|ن محمد عبــــد|لرحيم|484586
د|بــــ دمنهور|سم|ء محمد نجيبــــ |حمد |لبــــسيو |485649
يم حمد|ن صبــــره|44469| م |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد
ن| مجدى يح  |ديه|2|7|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رتـــ | رمزي منصور حلقتـــ22454|
ره|منيه عص|م رجبــــ شعبــــ|ن||22383 ثــــ|ر |لق|
رهعمر سل|مه كم|ل رش|د عطوه7557|2 صيدله |لق|
ندستـــ ع شمسجنه ول|ء |لدين ه|شم مصط |2532|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن محمود بــــسيو |لعلي269255
ره|ل|ء فتـــح تـــوفيق عبــــد |لعزيز|53|34| د|بــــ |لق|
4422ooعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحس|م حس عثــــم|ن محمد ع|مر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه محمد ف|روز عبــــد | عبــــد |لعليم5|33|2
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن |لسيد بــــل|ل محمد |حمد سلط9373|4
6o4o84تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| |حمد حسن |لعقي
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|رتـــ رض| ص|بــــر درويش736|34
رهلميس كم|ل عم|رتـــ محمد46|24| ندستـــ |لق|
8o52|3تـــج|ره بــــ سويفيوسف محمود عبــــد|لرشيد عبــــد|لفتـــ|ح
رهخ|لد محمد حس تـــوفيق244774 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد محمد محمد |لبــــربــــري|458|35
د|بــــ ع شمس|نور|ن محمد محمد محمد س|لم232636
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نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن جم|ل محمد محمود سلط772396
تـــج|ره كفر |لشيخعمر عبــــد |لجو|د بــــدير عبــــد |لجو|د سيد أحمد|43866
تـــج|ره ع شمسعمر سيد ح|مد خليل حمد343498
33|7o2|د|بــــ طنط|د | محمود عبــــد|لع| محمود شح|
رهم|ي| ع|دل ع عبــــد |لرحمن5782|| ندستـــ |لق|
د|بــــ ع شمس|حسن سعيد صل|ح |لدين جمعه ع 352645

6675oتـــج|ره بــــ سويفمريم |كرم |يوبــــ سدره
حقوق طنط|عل| عص|م |لدين |لسيد محمد مط|498686
69622oه محمد |لسيد |لسيد |حمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
يم حف عبــــد |لر|زق676686 حقوق |لمنصورهمنه | |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|وق عم|د |حمد ع66697
حقوق بــــ سويفيه محمد ع محمود|6|93|8
|5o346| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف تـــ|مر محمد عبــــد
تـــمريض |سيوط حمد سيد عبــــد|لحميد محمود|885735
768945| معهد ف ص |سم|عيليهيه |لسيد محمد ع
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر بــــه|ء |لدين عبــــد |لع| |بــــو|34367|
4o2559|يم ف خميس ع |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه||ء |
493o87د|بــــ دمنهور|محمد رأفتـــ عبــــد|لعزيز |لق|دو
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمود |حمد فوزى محمد 879544

ندستـــ بــــ سويفسيد محمد فؤ|د ح|فظ56864
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديزينبــــ عبــــد|لع| محمد تـــوفيق273343
د|بــــ |لزق|زيق|ه|له نبــــيل عبــــد |للطيف عبــــد |لص|دق36|776
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفكريم س| عثــــم|ن خليف258953
د|بــــ ع شمس|يوسف ح|مد يوسف ع324749
44358o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء فريد ع|شور عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|خ|لد محمد جوده محمد347779
تـــمريض |لم | ف|طمه رجبــــ محمد |لشيخ محمد2|39|8
6o72|2زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |لورد| منسوبــــ يونس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندرو رأفتـــ فكرى ن|ن|33347|
4|32o5|يم محمد |لسبــــ |د|بــــ طنط|ي|سم عمرو |بــــر|
يم354687 تـــربــــيتـــ ع شمسم رمض|ن خليل |بــــر|

تـــج|ره |سيوطحمد سم عبــــد |لمحسن جنيدى|2|632
ريستـــ762233 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد ي| |حمد محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحن|ن مر|د محمد عبــــد|لع|ل عبــــد |لد7762|5
4o4522د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد رمض|ن ص|لح بــــيو محمد
طبــــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لصمد فتـــح |748|7
778o37يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ي|سم عبــــد |لفتـــ|ح حس|ن محمد حس لم
7o5483|يم طبــــ |لمنصورهكرم |نور محمود |حمد |بــــر|
34o278طبــــ |سن|ن طنط|ض عي |حمد محمد ربــــيع
62o68oه ن| إسم|عيل قتـــيلو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طن
9oo592 علوم |سيوطرؤى محمد ك|مل ع
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564ooكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمود بــــطل محمد عبــــد|للطيف
تـــ محمود مصط عوض |لقو 9246|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورأم
يم عبــــد|لمتـــج  |86|88 تـــج|ره |سيوطنور محمد |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|د | ص|بــــر عبــــده حسن827572
يم حس سعده2594|6 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفه|يدى حس |بــــر|
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لسل|م محمد |لف 268234
علوم |ل|سكندريهزي|د |س|مه ع عبــــد |لجليل424759

433o7يبــــه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمرو ط|رق فتـــح | ح|مد 
6o7677يم |لطنس|وى حقوق |لمنصورهدين| ط|رق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود بــــسيو جمعه سعيد6533|4
234o97تـــربــــيتـــ ع شمسسيف |لدين |نور صديق عبــــد|للطيف
ره|ن|ديه |حمد ص|لح محمود|2826| د|بــــ |لق|
36o84oتـــربــــيتـــ بــــنه|نورتـــ سم محمد محمد يسن
8oo|4|فنون جميله عم|ره |لم |مع|ذ مجدي حس عبــــد|لتـــو|بــــ
4o4|92 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يمن |حمد جم|ل |لدين
بــــه ش|كر257254 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدينه مجيد و
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــلشيم|ء |حمد محمد |لبــــدري|8|||84
ندستـــ ع شمسمحمد رض| |سم|عيل محمد8395|3
489o|9يم صل|ح عبــــد |لحميد |لقز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لمحسن نبــــيل عبــــد |لمحسن عبــــد 545|77
7794|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء |سعد تـــه| بــــكرى
علوم ع شمسحمد ع|طف محمد حسن|333589

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ل |ء كم|ل عبــــد |لحميد سيد656|6
|5o833ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومكريم |م محمد عبــــد |لحليم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن مؤمن حس يوسف5573||
تـــمريض طنط| دين| حم|ده محمد محمد عقيله434769
ندستـــ حلو|نمحمد خ|لد |حمد سيد47846|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى فكرى ع ع |لبــــن|9|4983
483o38تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــند |حمد محمود |لش|ذ
يم |لسيد |حمد |لغمر|27956| رهتـــغريد |بــــر| ندستـــ |لق|
42o5o5 حقوق |لمنصورهه|يدي ي|س صل|ح عبــــد|لمقصود

ف سعد عبــــد |لمقصود48|43 تـــربــــيتـــ ع شمسكريم |
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء رفعتـــ حسن محمد حمد|263347
3|8o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــلؤى حمد |حمد ع|مر
|ء معروف عبــــد|لحفيظ |حمد|778|89 تـــج|ره |سيوط 
بــــي ع |لمض|684539 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهقتـــ عيد عطيه |ل
7oo2o6ندستـــ |لمنصورهعز|لدين عوض حمزه |لسيد
صيدله طنط|يح تـــوفيق محمد عبــــده در|ز732||6
2347oيع خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعمرو خ|لد حس |بــــو 

4o6389|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء محمود |سم|عيل عبــــد |لمنعم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لم|لك محمد عبــــد|لع|ل 929||9
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ندستـــ |سيوطرن| عم|د محمد |لسيد سليم|ن249573
يم|4569 تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمد سم |بــــر|

تـــ29|433 ر عزتـــ أبــــو م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم ط|
4o8374 تـــربــــيتـــ طنط|كريم عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد
52o972|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|يدي مجدي دومتـــ بــــس|ط ق
48978o|تـــ د|ود ن |لدين |لنج|ر د|بــــ كفر |لشيخ|م
 |حتـــ وفن|دق |لم |حمد ه| ع محمد|38|7|8
حقوق |سيوطس|ره ع|مر ثــــ|بــــتـــ محمد |87754
77387o|معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقسل|م رمض|ن |حمد سيد |حمد
7o78o8|يم مكرم عبــــد |لعليم ع |لبــــ|ز تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود جم|ل عبــــد |لحفيظ مشعل449832
وف|تـــعمرو مجدى محمد |لبــــرى257937 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ن| |سم|عيل حسن عطيه6|7536  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
7oo|84 بــــي د|بــــ |لمنصوره|ند| حمزه ع |ل
44973oندستـــ حلو|نمهند مسعد نور |لنح|س
تـــربــــيتـــ |سيوطجميله خلف ج|د |بــــوزيد |88586
ندستـــ |ل|سكندريهن|در تـــ|مر صل|ح عبــــد |لحميد ص|لح446986
6|7o77تـــج|ره ج|معتـــ د |طم| عبــــد|لوه|بــــ محمد |لبــــدرى ر|شد
ندستـــ حلو|نيوستـــ | ط|رق بــــش|ى |سحق322742
ره |ده جميل دكروري |حمد228638 حقوق |لق|
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن |حمد فتـــ خ|طر|67522
كليتـــ |أللسن سوه|جه|يدى محمد حس محمد |9|888
75o5|3تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع|دل |م|م ص|دق

5o929| تـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد عبــــد |لل|ه عبــــد
445o|oيم |حمد فؤ|د علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخش|م |بــــر|
294|8oر  |حه وفن|دق |لفيومم|رين| عم|د مكرم فوزى جو
78o2|5نتـــش طبــــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عبــــد|لحميد |لسيد عبــــد |لحميد رسل279458
8|o679تـــمريض |لم | س|ره |حمد محمد حس حسن
ره|يه محمد |لسيد محمد|75|48| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل عل|ء محمد صل|ح249933
|54oooستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمد درويش عبــــد |لعزيز
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ي| محمد عبــــد |لوه|بــــ|774836
26269oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد طنط|وى محمد طنط|وى |لخو
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلصبــــ|ح |لسيد ك|مل صبــــ|ح|755698
وف|تـــمعتـــز |حمد رمض|ن ع 864587 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عيد عبــــد |لحميد محمد3|7525
يتـــ|بــــ مجدى ع محمد عبــــود763486 نوعيتـــ بــــور سعيدم|
4o2736حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|جه|د عبــــد|لرشيد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لسل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نشيم|ء محمد عبــــد|لص|دق |حمد844665
32835oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد مصط محمد عبــــد|لرحمن
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6o6349 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــر| عم|د صل|ح م
معهد ف ص سوه|جسل محمود عبــــد|لشكور عبــــد|لفتـــ|ح 2|5|92
92386o زر|عه سوه|جشيم|ء محمود يوسف س|لم|ن
علوم |لمنصورهمه| عثــــم|ن عثــــم|ن |لشن|وى685329
علوم |لزق|زيقحمد حمدى صل|ح محمد|775225
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم طلعتـــ عبــــد |لحكيم محمد منصور762486
82o93o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــر|م |سح|ق جرجس و|صف
2428o||تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود ع|طف سعيد جل
8o3363يف سيد ك|مل حقوق بــــ سويفمحمد 
معهد ف ص |سيوط سم|ء عبــــد|لرحيم حس عبــــد|لجو|د863|89
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ندى لطيف ثــــ|بــــتـــ جرجس39836|
ف محروس حسن كشك8769|5 د|بــــ دمنهور|س|رتـــ |
33|o35| معهد ف تـــمريض بــــنه| يم|ن بــــكر عبــــد|لوه|بــــ فه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد سيد محمود يوسف 879722
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|نوبــــ |مجد مل|ك بــــقطر|7657|2

رهس|رتـــ مجدي ص|بــــر محمد69|42 طبــــ بــــيطرى |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ل|ء و|ئل |حمد صل|ح |لدين محمد 5753|2
ف محمد |حمد787786 حقوق |لزق|زيقين |
د|بــــ د |ط|يه محمد |حمد ع|شور|7856|6
49o752فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهجه|د |حمد محمد صبــــ |حمد خليل
75973oف مصط محمد محمد زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| |
629o28|يم عطيه د|بــــ |لزق|زيق|م| محمد |بــــر|
ش|م محمد رش|د6|||3| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشه|بــــ 
7|o263طبــــ بــــيطرى |لمنصورهشيم|ء طه نبــــيه محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ع|طف |لسيد عبــــد |للطيف|76|775
علوم بــــنه|يم|ن عل|ء حس|ن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد329526
4768o9حتـــ وفن|دق |لم |محمد ط|رق فتـــ ع سعيده| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروتـــ شعبــــ|ن |لسيد عبــــد|لحميد|48599
765o43يم عبــــد |لمجيد تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرو|ن مدحتـــ |بــــر|
|4o|3o تـــربــــيتـــ حلو|نمروه |يمن ع مصط
ندستـــ ع شمسي|سم |يه|بــــ ف|يز عبــــد |لعزيز|2572|
طبــــ |ل|سكندريهتـــ |حمد محمد محمود رجبــــ435766
|2o35|صيدله ع شمسم|زن |حمد محمد ص|لح
9o|845 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جندى ط|رق |حمد عبــــد|لحليم
 |حه وفن|دق |لفيومعمر |حمد فؤ|د عبــــد|لحليم|22486
77437oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــس|م رض| |لسعيد |م حنوفتـــ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | عرفتـــ |لحديدي محمد ع4|96|6
624o32يف ك|مل عبــــ|س عبــــد |لمجيد |د|بــــ |لم |حمد 
رهحبــــيبــــتـــ سعيد |حمد |لدع |حمد |م|9656|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
8o236oتـــج|ره بــــ سويفع حمدي عبــــد|لمغيثــــ محمد
8o9777 زر|عه |لم |رحمه عز|م |حمد فه
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6225o9|بــــه بــــرك|تـــ د|بــــ د |ط|ي|د صديق |لبــــدرى و
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحمد سل|مه محمد س|لم شقيدف|8|5467
ره |ر عبــــد|لبــــ|سط محمود محمد278|36 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهكريم ممدوح حسن  حسن ع مش|676797
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجلوري| خ|لد عجبــــ|ن حكيم خليل|47737
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|دى محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لنج495842
8o2887نوعيتـــ |لم |ر| | مصط عف|ن عثــــم|ن
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|سل |حمد محمود |سم|عيل7779|3
42o492حقوق |لمنصورهندى عل|ء فتـــ عبــــد|لمجيد شلبــــى
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند| عربــــى محمد عبــــد|لص|دق253577
ندستـــ |لم |سل|م مرفتـــ ف|روق مـحـمـد جـوده||26568
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم | مسعود بــــولس |رم|نيوس|7732|
||52o5|ندستـــ ع شمسمونيك| |يمن يو|قيم بــــسط
267o3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| حمدى محمد |حمد
رهحمد صبــــ محمد ح|مد|229998 حقوق |لق|
78o658يم يم حسن |بــــر| حقوق |لزق|زيقبــــتـــه|ل جم|ل |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمد رجبــــ محمد كتـــ|نه446336
6758o7يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|فرحه عص|م |لسيد محمد |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|سكينتـــ محمد |م|م محمد سليم344969

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود فتـــ ن| حسبــــ |||635
429o|oد|بــــ طنط|ول|ء إسم|عيل أحمد عبــــد |لرحمن |لمسلم|

ره|من|ر عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لجو|38593 د|بــــ |لق|
ره|من|ر محمود عبــــد|لو|رثــــ نبــــوى242252 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لن|صح849694
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد سعد |حمد ع سليم|623699
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد |بــــو|لسعود عبــــد|لر| مغربــــي27|837
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصل|ح رجبــــ |حمد |حمد خليل3|2587
5||o64طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهك|رم حسن عبــــد |لوه|بــــ محمد حسن
74o67|ه محمود سيد محمد نوعيتـــ |لفيومم

ندستـــ حلو|نحمد و|ئل عبــــد|لمقصود |لبــــغد|دى |272466
43o7|7علوم بــــنه|روضه ربــــيع فوزى عبــــد |لصمد
طبــــ بــــيطري |لم ||ء حسن صديق حسن|727|82
يم عبــــد| |لسيد حسن9879|4 تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد |بــــر|
يم جوده عبــــد|له|دى359377 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |بــــر|

|675oلسن ع شمس|ش|دى ن|در نعوم عزيز عبــــد |لملك
ى |لسيد ح|فظ |لسيد يوسف5|7725 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ل|ء ف
معهد ف ص |سو|نصل|ح |لسيد عبــــد|لحميد |بــــو|لحمد محمد|||842
يم |لنوبــــى محمد6465| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لن| |بــــر|

حقوق |لزق|زيقه|يدى زكري| صل|ح |لدين حسن626359
رهمحمد سيد حسن محمد ع|مر88|8| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|زي|د ف|يق عبــــد|لمحسن عبــــد|لفتـــ|864|26
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد محمد |بــــو عوف6282|6
ره|ء محمود عبــــد |لتـــو|بــــ بــــيو |6|244 علوم |لق|

د|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد عبــــد|لرحمن حسن634528
6o3569نوعيتـــ طنط|محمود ع ع|شور ع سعد محمد
|د|بــــ بــــنه|سمر عبــــد|لمع محمد صبــــرى عبــــد|356549
يم محمد بــــخيتـــ222863 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د رض| |بــــر|
ه |حمد سليم|ن عبــــد |لو|حد سليم4|2295 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
يم|847742 |حمد رجبــــ عي |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| عيد عبــــد|لمنعم بــــليق257927
4|9o92|يم |لسيد عبــــد تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فيود |بــــر|
ندستـــ بــــنه|محمد |لسيد محمد |لصبــــ|68|328 كليتـــ 
لس ميل|د رمسيس خله28647| رهك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
254o|4 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيوسف مختـــ|ر فهيم |ل|شمو
6o4974|يم |لنبــــوى |لمر |ل|م ري|ض |طف|ل |لمنصورهم |بــــر|
9o648| تـــج|ره سوه|جشيم|ء |حمد رمض|ن سلم|ن
758oo7| وف|تـــيه|بــــ سم فتـــح | عطيتـــ | تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
24o833ره|سعيد عص|م |لدين محمد عبــــد|لرحمن د|بــــ |لق|

علوم ع شمس|ء محمد ع حسن مرجح|35977
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء ثــــروتـــ حل |حمد||84449

د|بــــ بــــ سويف|يتـــ سيد قر |م|م|56938
رهحمزه ربــــيع سيد محمد محمد يوسف44394 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

ر عبــــد|لفتـــ|ح محمد249395 ن| ط| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــم
6oo55||علوم طنط|حل |لش|ف حل محمد |لنعن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإيم|ن محمود ص|دق عيد6593|6
27o696|صيدله |ل|سكندريهسل|م ع|دل محمد ذ |بــــو |لنور
45|o34ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــأنس ع|رف |لمغورى |بــــو|لمجد سليم
4974o3ي محمد روشه تـــربــــيتـــ دمنهوري|ر| ي
338|5oف يسن محمد |لعبــــدل|وى ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود |
77746o| د|بــــ |لزق|زيق||ء سعيد محمد حسن ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|تـــس|بــــيح |حمد سيد شح|تـــ352394
د|بــــ ع شمس|منتـــ محمد سيد ع87|336
ى محمد سعد|489267 حقوق |ل|سكندريهدين| ي
8o5274|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسل|م |حمد سيد فتـــح |لبــــ|بــــ ك.تـــ. ف للبــــ
8274o5 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد حس| محمد بــــر

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر محمد ك|مل محمد868|6
ندستـــ طنط|شمس |لدين |حمد شمس |لدين محمد|44943
88o999|يم عبــــد|لبــــديع ه ع|دل |بــــر| صيدلتـــ |سيوط م
636o|oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل عل|ء |لشح|تـــ عوض |حمد

68o5|زر|عه |لفيومف|طمه |بــــو |لسعود رمض|ن عبــــد |لحليم
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن عبــــد | عص|م عثــــم|ن خليل625487
9o3677 د|بــــ سوه|ج|ول|ء محمد |حمد محمد
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47589oد|بــــ |ل|سكندريه|عمر |حمد عبــــد |لمنعم عجميه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| ي| عبــــد|لحكيم |لسيد نو|ر9|2647
63oo54يم |لسيد منجد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقجم|ل |لدين عم|د |بــــر|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نوره|ن محمد حسن حسن 494|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد عبــــ|س مر |82782
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقن|ء حسن محمد |حمد مصط 637368
632366| يم عي تـــج|ره بــــنه|سم|ء س| ع |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد فوزى |لسيد محمد سيد |حمد|89||78
ف من محمد266295 معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــ |
يم فتـــوح محمد|336423 د|بــــ ع شمس|سم|ء عبــــد| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد عبــــد|لع| مغ|وري عبــــد|لع|496|33
6oo659طبــــ بــــنه|محمد سعد |لسعيد سعيد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن محمد |لحسي |سم|عيل54354|
تـــج|ره |لمنصورهنجوى محرم فؤ|د محمد ج|د|67598
تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| محسن ص|بــــر ص|لح5257||
445953| ندستـــ |ل|سكندريهحمد عص|م |حمد محمد مو
33o9|8نوعيتـــ بــــنه|محمود صل|ح عمر محمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخي| يوسف رجبــــ يوسف |لصبــــ|غ885|45 معهد ع| 
675o27صيدله |لمنصورهزي|د |لسيد محمد |حمد س|لم
علوم |لمنصورهعبــــد |لغ م|جد عبــــد |لغ ح|فظ |927|69
26oo32|ره|ر| | محمد صل|ح عبــــد|لع ثــــ|ر |لق|
رهعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لمنعم ش|ذ|3486| طبــــ بــــيطرى |لق|
439o8oعلوم ج|معتـــ د |طعبــــد|لرحمن عبــــد| |لسيد سعيده
35|o52د|بــــ ع شمس|ندى |يمن محمد تـــ|ج |لدين
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم ممدوح عبــــد|لرحمن عوض354394
صيدلتـــ |سيوطمصط |بــــوبــــكر |حمد حف  5|8765
ندستـــ بــــلبــــيسأحمد عمرو أحمد محمد محمد642527 ع| 
صيدله طنط|يم|ن مهدى مهدى دريع|3645|6
ر|ء محمود |حمد ع محمد||78428 حقوق |لزق|زيقلز
رهه|جر عبــــد|لن| |حمد فرج239225 تـــج|ره |لق|
ه محمد نص عبــــد |لش| |39728| د|بــــ ع شمس|م
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ره عط|| حسن عبــــد |لسميع حسن||6887
معهد ف ص بــــ سويفن|ء محمد ن|دى |حمد69427

معهد ف ص |سو|نحسن|ء محمد محمد |ل|م |حمد847956
طبــــ ع شمسغ|دتـــ رجبــــ |حمد عبــــد |لمو35376

يل ج |لزق|زيقيه عص|م محمد محمد س|لم|74|629 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4326o4يم ج|د يم حمدي |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن |بــــر|
8553o8| يم ع يم حسن |بــــر| علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحبــــر|
ف محمد |حمد مصط |264787 معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء |

تـــربــــيتـــ |لفيومشح|تـــ عبــــد |لخ|لق روبــــى عبــــد |لخ|لق|7294
925o22| ف محمد عبــــد|لحميد مر معهد ف ص ري|ضه سوه|ج 
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تـــج|ره سوه|جمؤمن صل|ح محمد عط| |||8436
ندستـــ بــــور سعيدي|سم محمد محمود ص|لح محمد764949
4|3o54|حقوق طنط||ء متـــو عبــــد |لعزيز د|ود
9o552o يم |حمد تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
7523|o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد محمد محمود حسن
6o5225لسن ع شمس|رو|ن |يه|بــــ |سم|عيل |لعدل
معهد ف تـــمريض بــــنه| رض| عل|ء عبــــد|لعزيز محمود367327
تـــج|ره كفر |لشيخ|ء ع عبــــد |لغف|ر |بــــو زينه||43774
معهد ف ص |سيوطنه|ل سيد عبــــد|لعليم عبــــد|لمطلبــــ 888867
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ بــــيو عبــــد|لر|زق عبــــد|لق|در339827

تـــج|ره بــــ سويفحمد حسن عبــــد |لستـــ|ر حسن|85|54
ره|عص|م عبــــد|لحميد عبــــد |ل عبــــد |9657| د|بــــ |لق|

529o53|ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد |لقزق
ف سيد محمود22888| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | |
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم |بــــو|لعبــــ|س محمد عبــــ|س9|||83
معهد ف ص طنط|ندى مصط محمود |لوكيل428432

626o4كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفش|م عبــــ|س رمض|ن ه|شم
87673o|د|بــــ |سيوط| بــــ|نوبــــ عم|د نجيبــــ ع|زر
4o8369يم |لسم تـــج|ره طنط|سعيد محمد فريد حس |بــــر|
|6oo46حقوق حلو|نعبــــد | خليل حسن خليل
تـــج|ره بــــور سعيدمع|ذ محمد رض| محمد حل |لفيو86|762
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنورين وجيه |لسيد عبــــد |لع| |بــــر|427|62
تـــمريض كفر |لشيخدير |سم|عيل ع قطبــــ48||44
رهعمر عص|م |لدين حس ح|فظ9273|2 زر|عه |لق|
ره|صف| ع|دل عيد |حمد39754| د|بــــ |لق|
7o|4|3|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء محمد فؤ|د سليم عبــــد |لحميد
|647oo|علوم ري|ضتـــ حلو|نسل|م |يمن عبــــد |لمجيد محمد
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيق|ء محمد عبــــد|للطيف محمد متـــو|63564
6o4584د|بــــ |لمنصوره|ندى رض| عبــــد |لستـــ|ر زيد|ن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود عبــــد |لحكم محمد عبــــد |لمنعم بــــيو47969
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|مه ط|رق عبــــد |لق|در |لنج|ر|693282
3|33o5يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسمحمد |بــــر|
ل|ل5|6297 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمؤمن |حمد محمد صبــــري 
رهع |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لمجيد9|5|22 حقوق |لق|
27o8ooيم |لسيد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند عيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن ع أحمد |لحف |لش|496679
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمن|ر عيد عبــــد|لحميد سليم|ن499759
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |له| محمد عبــــد |له|دى |لمن624727

5o89|يم حقوق |سيوطعبــــد |لرحمن جم|ل |م|م |بــــر|
ف عبــــد |لمحسن عطيتـــ|777648 تـــج|ره |لزق|زيقحمد |
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد محمد |حمد7449||
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7o9|6oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخع|طف وحيد ع|طف محمد |لسيد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــبــــل|ل |لسيد سليم عبــــد |لع|ل525948
|35o67زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيوسف محمد رجبــــ عبــــد |لحكيم
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نسل|م سيد عبــــد|لمو محمد|353868 كليتـــ 
76o853حقوق بــــنه|س|ره عبــــده مصط كم|ل عبــــد |لق
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف سم|ء |حمد محمد محمد محمد|9|64|9
48|348| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ع يوسف محمد مر
تـــمريض سوه|ج ند ممدوح محمد محمد  896743

زر|عه |لفيومحمد محمد محمود محمد|||725
معهد ف ص |سيوطيل|نه ميل|د ك|مل ز  888487
رهسم|ء |م سيد محمود عبــــد |لبــــ| |283386 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم||6982 تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى محمد |لسيد مو |بــــر|

كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |حمد جم|ل ن| محمود|92|85
|28o88تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م |لدين سيد محمد |لسيد
يم عبــــد|3|6454 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|دين| محمد عبــــد|للطيف حسن349446
64387o|يم عبــــد|لع معهد ف تـــمريض |لزق|زيق آل|ء سعيد محمد |بــــر|
8|9o56ريدي فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسمه بــــه|ء |لدين عبــــده 
إعل|م بــــ سويف|ء |سليم|ن محمود |سليم|ن|243852

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف محمد س|لم رش|د54295
ى صليبــــ348265 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| س| وديع ن
تـــج|ره ع شمسسم| سعيد محمد |لسل|وي عبــــد |لسل984|75
يم سليم359733 تـــربــــيتـــ ع شمسدين| عبــــد| |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|نه|ل مصط محمود غ|لبــــ 898999
9|o258 د|بــــ سوه|ج|م | مجدى فه قريصتـــ
7o4839معهد ف ص |لزق|زيقمريم |حمد محمد رش|د عبــــد |لرحمن
يم6692|| ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ع حمدى ع |بــــر|
8459o6تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد حمدي فضل محمد
33|26oتـــربــــيتـــ بــــنه|وق جم|ل عبــــد|لخ|لق |لسيد
62o589تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم سل|مه عبــــد |لمجيد محمد |لزميتـــى
35|279| لسن ع شمس||ء عبــــد| ش|ف عبــــد|
حقوق بــــورسعيدمحمود محمد محمود |لسعيد عيد765244
حقوق |لمنصورهأسم|ء عبــــد|لحميد جبــــر |ل | |49623
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مرثــــ| سعيد |سكندر قلي 5846|8
وف|تـــندى |حمد محمد عبــــد |لر|زق9675|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o5338 |تـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد | محمود خ حس ش
6o77|3تـــج|ره طنط|سومه |يمن |لسعيد حل ق|دوس
يم محمد ع سل498527 |د|بــــ طنط|ي|سم نزيه |بــــر|
ف لط |حمد قرمد677527 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ خ|لد |
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد |يمن لط مهدى||26526
9o2|99 يم محمد محمد ندستـــ سوه|جتـــسنيم |بــــر|
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5o6o23طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأحمد س| سعد بــــسيو خليل
ندستـــ ع شمسمحمود فتـــ محمد |نور |لجمل688|22
4o2649 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم حس|ن مصط حس|ن عبــــد
حقوق |سيوطرح|بــــ مظهر |حمد محمد 888947
فنون جميله فنون |لم |ويد| عبــــد|لعزيز محمد رشدي4|53|8
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنه|ل س| ع عيد|26939
ش|م محمد |نس |لسيد424356 صيدله |ل|سكندريهمحمد 
تـــج|ره ع شمسبــــ|سل عبــــد ربــــه عبــــد |لق|در |حمد22|7||
69o374 بــــي ندستـــ |لمنصورهعمرو |لسعيد مخيمر |ل
5o85o3|يم |لحش|ش يم محمود |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|
لع| للدر|س|تـــ |لمتـــطوره بــــ|لهرم لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|مع|ذ صل|ح |لبــــيو عبــــد|لعليم234546
ف عبــــد |لحميد محمد ص|686639 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد |
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر متـــو عبــــد|لش| |بــــو|لنج| 493||9
تـــج|ره بــــ سويفخ|لد ع حسن ع59795

علوم ج|معتـــ د |طروضه محمد حس| محمد835287
6o7498|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لسيد أحمد محمد أبــــوسعده
6||35o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمل عطيتـــ عمر شوش|ن
82288o تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن مصط |حمد فتـــ

يم54869 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفسمر وليد |حمد مجلوبــــ |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط سعد عبــــد|لرؤف جمعه257659
8|83o7|معهد ف ص ري|ضه بــــ سويف|نطون س| ص|دق حن

69o|4| تـــ عيد شعبــــ|ن عبــــد |لغ تـــربــــيتـــ |لفيومم
7o7o33يم |لقليل تـــج|ره بــــور سعيدسل|م معوض |لسيد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ندى |حمد محمد محبــــوبــــ ن|643424
6o6o69د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد |لسنو محمد|
تـــج|ره بــــنه|جرجس روم| صموئيل جريس سعيد265424
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد|لرحمن جم|ل |سم|عيل عبــــد|لمنعم د528399

لسن ع شمس|ندي محمد عمر حسن52|47
6287o5|نوعيتـــ |لزق|زيقم| |س|مه محمد |لحبــــيبــــى |لسيد
ر رضو|ن3569|6 تـــج|ره طنط|منصور حمدي منصور ز|
6|7o26|حقوق د |طرن| رأفتـــ |لسعيد شط
777o24|معهد ف ص |لزق|زيق|ء |لسيد بــــضع|ن |لسيد
4326o8يم عيسوي ف|يد تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن حس|م إبــــر|
27226oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|من|ر |يمن ص|دق محمد
تـــمريض |لم | م | نبــــيل فرج ي 3|8583
تـــج|ره |سيوط  يري طلعتـــ قلتـــه نخيله|94|877

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد|لرحمن مرج|وى ليثــــى مرج|وى55753
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر محمد حس|ن عبــــد| ع5|3496
33o469نوعيتـــ بــــنه|ي|سم محمد جم|ل |لدين عبــــد|لعزيز
يم غزى8|6983 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــريه|م محمد عبــــد |للطيف |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مل عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن|48|355
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كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم وليد ع عبــــد |لمجيد|2835|
88o732 ن| |حمد مصط |حمد حقوق |سيوطم
62o853|م تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد صفوتـــ سليم|ن |لسيد |ل|د
ه محمد عي حس |75|58| ثــــ|ر |لفيوم|م
63|o5o|حقوق |لزق|زيقمريم صل|ح |لدين محمد ع |لبــــلتـــ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد كم|ل |بــــو|لفتـــح زيد|ن255996
75o588ر|ء |حمد ع محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ف|طمه |لز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء |يه|بــــ محمد محمد |لقط|وى|345|77
تـــربــــيتـــ |لعريشروميس|ء |لبــــسيو |لسيد |سم|عيل767454
49o823تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ديتـــ مصط |حمد عبــــد|لغ |حمد

445o3 إعل|م بــــ سويفندى تـــ|مر عبــــد |لفتـــ|ح حس
ه ع فه ع دخ|ن697823 حقوق |لمنصورهن
6oo539|طبــــ ع شمسلحسن |حمد عبــــد |لغ |لرشيدى
258o24حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف سل|مه |حمد شوشه
5|9oo4ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ ل|ء |لدمرد|ش عطيه محمد |لشن|وى
8359o9تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم محمد عبــــ|س محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم فضل عبــــد|لحليم زعيه362|34
تـــ|مصط ي| نعيم |لزلبــــ| 533844 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
حقوق ع شمسيوسف صفوتـــ عبــــد|لرحيم عبــــد|للطيف2797|2
7532o3تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م |حمد فوزى عبــــد |لحليم
239|o9ل|ل حقوق حلو|نرن ع|دل عبــــد|لرحمن 
8|oo|7|تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء جم|ل شح|تـــه شفيق
49524oتـــج|ره دمنهورأحمد ط|رق محمد |حمد عطيه

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد ري|ض محمد|253|6
5o429كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد جمعه سعيد عبــــد |لحفيظ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفشيم|ء مخلوف خميس عبــــد |لعظيم58967

معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد ع محمد حسن |بــــوفيوض|529225
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط عبــــد|لحكيم محمد |حمد26|346
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ح|زم |حمد صل|ح |لمتـــو 76|29|
7o529|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقجه|د محمود عبــــد |لمهيمن |لعر|بــــى
43594o علوم |ل|سكندريهيم|ن ن محمد |لسيد مو حس|ن
78o849 يم حس حقوق |لمنصورهعمرو عبــــد |لع|ل |بــــر|
68639oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمود رض| عبــــد |لجليل |لسيد ح|مد
35687|| تـــ صبــــرى ه|دى ع عبــــد| علوم بــــنه|م
45o94||معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد جم|ل |م محمد |لعط|ر
487o|9تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو رأفتـــ شح|تـــه محمد
ف |حمد |حمد485|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |
لسن ع شمس|ح|زم محمد ع محمد |لح|ج492554
ى محمد خ ||4||26 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دين| خ
6o2674طبــــ حلو|نن|در جم|ل عبــــد |لمع |لبــــكرى
|46o88 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لي شعل|ن جم|ل حسن حس
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3582o9 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد| عل|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد
تـــربــــيتـــ بــــ سويفصل|ح سل|مه صل|ح عبــــد |لسميع84227

5o7952دينه ش|م محمد خليفه  تـــج|ره |ل|سكندريهجيه|ن 
45o724يم زرزوره تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم ي| |بــــر|

يم869|2 حقوق حلو|نر| | عبــــد |لمنعم جمعه حسن |بــــر|
علوم |لعريشعمرو عم|ر محمد محمد |لمغربــــى827|54
تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لغ |495692
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | نبــــيل محمد عبــــد |لنبــــى |لش|287356
معهد ف تـــمريض بــــنه| ع حس ع |حمد متـــو4|3324
8343o8حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عص|م فرج | محسن
ندستـــ ع شمسمنتـــ | |حمد محمد |لبــــ6|689|

رهنور|ن ط|رق صبــــ مصط عل|م5374| صيدله |لق|
33|5o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط رمض|ن محمد |بــــو |لعزم محمد
تـــج|ره بــــ سويفمصط حسن حس حسن3237|8
76o54o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويس|ء ط|رق ع|رف محمدين
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مريم عمر|ن محمد عمر829862
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع ح|فظ عبــــد |لستـــ|ر ح|فظ دي|بــــ2|||42
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد مصط عبــــد|لحميد سيد526535
4o3797حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف محمد |حمد شكرى محمد شكرى
يم عبــــد |لكريم جمعه686487 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــخ|لد صل|ح |بــــر|

57o65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم|رتـــ رض| لبــــيبــــ خليل
6o42|2ندستـــ |لمنصورهصل|ح محمد صل|ح محمد قنديل

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر||ء خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|34||3
وف|تـــ|ء محمد ع |لغر|بــــ|68|257 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
حقوق |ل|سكندريهحسن محمد ع عبــــد|لعزيز6||488
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسم|ء حموده محمد |حمد|273459
|649o6د|بــــ حلو|ن|ندى ه| محمد فؤ|د
ندستـــ |لزق|زيقأحمد ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح محمد أحمد627577
6o784||تـــج|ره |لمنصوره|ء ن محمد عويس
ه جم|ل سل|مه محمد غ|نم624578 تـــج|ره بــــور سعيدن
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن|ء محمد محمد حس 256535
4o62o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سحر |حمد حس ع|رف عمر
معهد ف ص بــــ سويف محمد طه ع 2826|8
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط س| فتـــح | |لحبــــ 268433
9o9357|ء ع|طف عبــــد| محمد عبــــد| زر|عه سوه|ج  
26oo4oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل محمد عبــــد|لنعيم ح|مد

2674|| رهيه مجدى خلف ع حقوق |لق|
علوم ع شمسعمر محمد نعيم عبــــد |لص|دق59242|
حقوق |لمنصورهيه و|ئل ن| محمد ش| |678352
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى سيد |م مصيل334937
يم شلضم328645  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمود |بــــر|
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علوم |لم |يري |يوبــــ يوسف  |د|3882|8
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأكرم محمد كر|ميد محمد|لغمر|وى494736
د جم|ل مرزوق سعيد 972|89 تـــربــــيتـــ |سيوطن|
75|2o2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد| | عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز |حمد
7o5686ندستـــ بــــور سعيدص|لح صل|ح ص|لح |بــــو |لفتـــوح |لسيد شعيبــــ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ| |ء محمد |سم|عيل نور|لدين4997|2
صيدلتـــ بــــورسعيده|يدى وحيد محمد شح|تـــه منصور249||7
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|ر| ع حسن |لبــــن|676477
ى سيد رزق44367| رهمحمد خ حقوق |لق|
7|o9|9ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد |لغف|ر محمد |لمهدى |لغيط
تـــربــــيتـــ |لفيوممصط محمود محمد |لسيد65852

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نوره|ن ع|طف صل|ح |لدين |لمنش335735
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء  |حمد محمد7627|8
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حسن عبــــد |لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|ح778326

8|9o8 يم عبــــد |لرحمن |بــــوبــــكر محمود ره|بــــر| د|بــــ |لق|
يم638558 د|بــــ |لزق|زيق|وس|م حم|ده عمر |بــــر|
48o8o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|منيه محمد |لسيد محمد |حمد
ه سلط|ن |حمد سلط|ن |لبــــسطوي685534 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
87895o تـــربــــيتـــ |سيوطحسن|ء محمد |حمد حسن
6o9786| تـــج|ره طنط|ي|ر| عبــــد |له|دى مصط مصط

رهعبــــد |لحميد سيد عبــــد |لحميد |بــــوشعيشع45258 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه محمد فتـــ س|لم عبــــد |لحميد|25939
8o9435تـــربــــيتـــ |لم |ن|ء شكري ري|ض و|صف
5|934oق|وى م محمد ذ |ل طبــــ طنط|ر|ن| |د

7oo75| يم سم عبــــد |لنبــــى ج|بــــ | حقوق |لمنصورهبــــر|
6o9o77تـــربــــيتـــ طنط|ند| محمد محمود حم|د
تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء رجبــــ ع ع |بــــوحلو|7|4768
صيدله |لزق|زيقسحر سم محمد أحمد |لسيد|62547
762o74يم زيد|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسه|جر خلف |بــــر|
|248o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمنيه |يمن محمد محمد محمد
5|495oمعهد ف ص |ل|سكندريهسه مصط ز محمود |لحمر|وى
76764o|كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشيه عبــــد | عط|| محمد |لرطيل
678oo7د|بــــ د |ط|محمد |يمن محمد عبــــد |لعزيز محمود
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|عبــــ صل|ح خليفه محمود842423
5|94o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسمر عطيه ع عطيه عبــــد |لحميد
77598o| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء سعيد تـــوفيق حس
5o|628د|بــــ |ل|سكندريه|مرفتـــ غ| سعيد منصور

رهم|ي| عل|ء |حمد محمود39684 صيدله |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخفؤ|د ذ فؤ|د ذ239|44
حقوق |سيوط |م ح|تـــم |حمد خلف 43|885
زر|عه طنط|منيه خ|لد صل|ح |لدين محمد |لقص588||6

Page 5552 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

52868oيم عبــــد | |لديبــــ ندستـــ |ل|سكندريه |ء محمود |بــــر|
69o3oد|بــــ |لفيوم|ر| | ظ|يط رجبــــ شلبــــى

ندستـــ ع شمسحمد سليم|ن عبــــد|لحميد سليم|ن|434||3
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسي|سم محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|للطيف3353|3

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء |حمد كم|ل حس 47438
4883oر د|بــــ حلو|ن|تـــ شعبــــ|ن رزق عبــــد |لظ|

|د|بــــ طنط|حمد زكري| ر|غبــــ محمد |لعشم|وى|||42|6
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومميل|د عيد ش|كر سليم|ن72548
69o|9د|بــــ |لفيوم|بــــسمتـــ ع|دل ص|بــــر |لسيد

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|فوزيه |حمد مصط |لمزين|2|4|4
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدى كم|ل ع |حمد عثــــم|ن272862
6o3|7oمعهد ف ص طنط|رقيه رض| |لسبــــ| سعد
6o9994زر|عه |لمنصورهجل|ل رجبــــ |لمغ|ورى محمد جوده
نوعيتـــ كفر |لشيخدير |لسيد عبــــد|للطيف |لمك|وى438327
89o89||كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط سم|ء فتـــ |حمد محمد
|2|28oندستـــ حلو|نمصط |حمد عبــــد |لعظيم محمد
ى6624|6 يم |لسيد ع |لم حقوق د |طرحمتـــ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن ع|دل محمود عبــــد|لعزيز46|9|2
7o46|o|ندستـــ |لزق|زيقس|مه عيد محفوظ عبــــد |لغف|ر
68837o ش|م محمد |ل مصط ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن 
علوم ج|معتـــ د |طندى |حمد محمود صديق |لسيد6868|6
7667o2معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد | ن عبــــد | عيد محمد
7o|829|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ه| محمد حسن
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرضوى |نور طه سيد |حمد335877
ل|22654| يم محمود  رهدع|ء |بــــر| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد س| عبــــد |لعزيز عبــــد|لرحمن سبــــيع245849
تـــج|ره سوه|جمريم |حمد محمد |حمد ع4||483
فتـــ |حمد عبــــد|لقوى مو 2565|8 |د|بــــ |لم |م
766o88لسن ع شمس|م | حكيم شكرى حكيم |قل|ديوس
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد مصط محمود محمد347665
69232oيم س|لم محمد عوض |لمل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى |بــــر|
|6o2|6تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد محمد ح|فظ
3473o9حقوق |لمنصورهسميحتـــ عم|د عبــــد|لحميد محمد بــــكرى
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطح|مد خلف ع عبــــد|  |33|89
4|o363تـــج|ره طنط|زي|د رض| بــــلتـــ| |لص|وي
|2o95|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري| فيصل فخرى مو
رهمحمود جمعه محمد عثــــم|ن78|66| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
69oo66صيدله |لمنصورهوق |يمن سعد |لسيد |لسيد
634|85| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد محمد سليم مو
68o|99طبــــ بــــيطرى بــــنه|حس ثــــروتـــ حس |حمد
تـــج|ره طنط|مصط |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف||4843
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7535o3يم سم|ن تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريم ش|ذ |بــــر|
|26o5oع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسس|رتـــ خ|لد عبــــد |لحميد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسل|ء خ|لد صل|ح شكر|55256|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسل ن| محمود مصط |27357
ره|من|ر محمد مصط عبــــده حج|ج |لنج32|684 عل|م |لق|
حقوق حلو|ننوره|ن محمود |حمد محمد327263
6255o6 |يم عبــــد |لش ندستـــ |لزق|زيقيم محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمنتـــ | |حمد محمد |ل |تـــي54942
268o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود محمد عبــــد|لمنعم سلطح
يم ع5|3594 رتـــ|سل ع |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
879o6|  تـــج|ره |سيوطنرم ن |لدين عزيز صديق
4|64o8تـــج|ره كفر |لشيخيه|بــــ محمد عبــــد|لسل|م محمد |لخو
67586oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره|ء محمد مصط ك|مل محمد تـــوفيق
767394| تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشيم|ن ع|دل حس ع
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لمو عبــــد | عمر3672|5
62oo|2يم ع |لشه|وى ندستـــ د |طعمر |بــــر|
يم مرزوق عبــــد|لرحمن733|48 |د|بــــ |لم |يوسف |لسيد |بــــر|

3o676 ره|منه يوسف محمد حس د|بــــ |لق|
يم|3|5|64 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء عمر سعيد |بــــر|
4|o|88 يم |لمتـــو |لحن يم فتـــوح |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
6|o869 |كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيتـــ حس|م عبــــد|لحميد مهدى |لمو
يم عبــــد|لحليم783285 زر|عه |لزق|زيقنور فوزى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود فيصل محمد عبــــد |لسل|م |لبــــهنس3|6937
رهم| حمدى محمود ح|فظ|7824|| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد رجبــــ عرفه|363|48
647897| ندستـــ |لزق|زيقحمد ممدوح رزق مو

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد محمد سل|مه |سم|عيل5|323
3234o6وف|تـــمحمود سم عن| |حمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |لمنصورهمحمد |لسيد محمد شكرى سليم|ن627759

56o48طبــــ بــــيطرى بــــ سويفس|رتـــ محمد محمود مج|ور
يم685459 لسن ع شمس|س|ره محمد رش|د |بــــر|
833o34|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد محمد
6358o3يم ح|فظ محمد |لسن |لم |س|مح |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود سم |لبــــ|ز حج|زى785233
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحسن صل|ح |لدين محمد |لشيخ256245
|5389o|ى معوض محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ع
علوم دمنهورسم|ء ع عبــــد| عبــــد|لرحيم يونس5473|5
88oo88 ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ع|صم رضو|ن |لبــــر
69o966معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ نور |لدين محمد نور |لدين |حمد محمد
7o8673حقوق |لمنصوره |ه |يمن |حمد |لسيد  |لمندوه ع سليم
844oo5|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل|م ن|دي حل سليم
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حقوق |لمنصورهمنه | خ|لد محمود محمد |ل|م|م7||682
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ عبــــد | |لسيد عبــــد|753929
إعل|م بــــ سويفم|رين| جرجس مفيد عط||248|75
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س|ره عبــــد |لحميد س| عبــــد |لحميد شه689362
|3o27oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء سيد رجبــــ محمود ع
يم جمعتـــ ع2|6||3 تـــربــــيتـــ حلو|نسلسبــــيل |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط مري|ن وجيه حبــــيبــــ عبــــد|لمل|ك 887596
معهد ف ص |ل|سكندريهمنيتـــ جمعه أحمد |سم|عيل|4664|5

د|بــــ بــــ سويف|ندى فتـــ سيد ط|يع عبــــد |لع|ل56|82
5o6592وز محمد |حمد رض| حسن جمعه د|بــــ |ل|سكندريه|ف

49o72د|بــــ حلو|ن|سيد محمود سيد|حمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد |لرحمن سيد عبــــد |لع| محمد47987|

ره|بــــول| بــــطرس نص سيف8|296 د|بــــ |لق|
رهزينبــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل|م35325 صيدله |لق|
59877| كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفحمد محسن محمد ع

تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن ص|بــــر محمد |لدمرد|625982
358o43زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــصل|ح |حمد صل|ح |لدين محمود رمض
6o2378|ش|م حس |لسيد علوم |لعريشم| 
4o3937ف د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ج|بــــر محمد سليم|ن 
معهد ف ص |سيوطه|يدى رمض|ن ع سيد 8782|9
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرقيه حس |لسيد رمض|ن296|76
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نوق |حمد فه محمد6|8444
يف محمد مأمون348349 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى 
|د|بــــ طنط|شه|بــــ مدحتـــ فتـــوح غنيم3749|4
ندستـــ ع شمسكريم صل|ح فتـــ م |77394

427o5رهعبــــد |لرحمن |حمد ع|شور عبــــد |للطيف ندستـــ |لق|
5|47o|| معهد ف ص |ل|سكندريهيه سم ن عبــــيد ن
62o93| طبــــ بــــ سويفحمد سعيد قطبــــ متـــو

يم|624265 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن ن|جح عمر عم|ره |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |67849
د|بــــ د |ط|ن|ن مسعد محمد |لجمل35|5|6
584o4|يم معهد ف ص بــــ سويف|ء عويس عبــــد |لحميد |بــــر|

طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز عز|م عبــــد |لعزيز |لشبــــك 2382|5
تـــج|ره ع شمسش|م عيد |حمد مصط درويش37589|
64oo35|بــــه علوم |لمنصورهيه كم|ل |لسيد |حمد محمد و
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|لشيم|ء محمود محمود عبــــد |للطيف|628577
ر فرج|29|264 تـــمريض بــــنه|سم|ء |لسيد عبــــد|لظ|

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسصف| عبــــد |لرحيم عبــــد |لوه|بــــ |حمد|2533
صيدله ع شمسحمد م |لدين عبــــد|لسميع عطيه |لعسي687|35
م|م حسن 937|89 تـــج|ره |سيوطف|طمه حسن 
يم |لسيد حج|ج424487 زر|عه |ل|سكندريهيوسف حسن |بــــر|
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44|9o|يم ع رزق ج|ويش تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم |بــــر|
267oo8 ر محمد |لشح|تـــ |حمد |بــــو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س| م|
رهمحمد ع|طف |لسيد سيد324229 حقوق |لق|
33|4o5تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لسل|م |لسيد عبــــد|لسل|م |لسيد
4o|995حقوق |ل|سكندريهمحمد ع|طف فري مو محمد
نوعيتـــ كفر |لشيخس|رتـــ أحمد سعيد أحمد بــــدير45|5|4
4|268oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق ربــــيع سيد |حمد سيد |حمد |سم
33o765|رهسل|م عبــــد|لعزيز جميل عبــــد|لجليل د|ر |لعلوم ج |لق|
6o|627تـــج|ره طنط|مصط |لسيد يوسف بــــدوى |لشيخ

563o6|تـــج|ره |سيوطحمد رجبــــ قطبــــ محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد حس جودتـــ حس|ن92|353

رهمه|بــــ خ|لد طه |بــــو سنتـــ3865| تـــج|ره |لق|
3|8|9oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهصفوه ي| |لمر |لسيد |لعر| 692265
68o794تـــج|ره ج|معتـــ د |طدى محمود منصور |لعدل يوسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|سل |لسيد محمد عبــــد |945|63
4286o8كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى نزيه عبــــد|لخ|لق |بــــ|ظه
تـــج|ره |سيوطمحمد صل|ح |نور محمد822383
د|بــــ ع شمس|وحيد خ|لد حسن محمد4837||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ حسن ع |حمد|33557
9o7|78|تـــج|ره سوه|ج حمد ر| عبــــد|لغ عبــــد|لمجيد
4|o47oد|بــــ طنط|محمود |حمد سعيد متـــو حشكيل|

3585o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء ي| ك|مل محمد |لزي|تـــ
ره|ه|يدى ع|دل عربــــى |حمد |م 32878| عل|م |لق|
6o556|تـــج|ره طنط|ند| |لسعيد محمد سل|مه
2655o9| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م عبــــ|س شح|تـــه فخ
طبــــ |لزق|زيق|ء عطيتـــ محمد |حمد عوض|42||63
842o22|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء |لسيد |لفخري منصور
4|756o |د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن |يمن جم|ل  عبــــد| |لق

74o2o|حقوق |لفيومسل|م محمد ربــــيع عبــــد |لتـــوبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد |بــــو|لغيط عل|م محمدين|899685
رهبــــيشوى مجدى فخرى حبــــيبــــ54|9|| تـــج|ره |لق|

صيدله حلو|نرش|د ي| رش|د رمض|ن76|8|
ف محمد حس ||4|3|3 وف|تـــيتـــ | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ كفر |لشيخعم|ر غريبــــ أحمد مصط 453527
9237o8 حقوق سوه|جمحمد سعد ج|د عبــــد|لرحيم
ى عبــــد |لمعبــــود9|654| رهنوره|ن سيد خض حقوق |لق|
36|o44علوم بــــنه|محمد رمض|ن محمد رمض|ن محمد بــــلبــــول
6oo762 ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمه |لسيد ع ع |بــــو مصط

5o678يم رجبــــ جودتـــ علوم بــــ سويفمحمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لر|زق محمد مصط |حمد75|523
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يم |سم|عيل764396 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمود محمد أ
34o883|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحمد |نور |لحسي فريد و|كد
8|357oنوعيتـــ |لم |رومند| مرزوق ونيس يون|ن

65o94معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد| عبــــد|لتـــو|بــــ تـــوفيق عبــــد|لمجيد
|36o44د|بــــ ع شمس|ريم ي| نمر ف|رس
4|5o27|ه |حمد فتـــ |حمد |بــــوعيطه تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم ن|در ز عو|د عبــــد|لفتـــ|ح378|34
تـــج|ره |سيوط  حمد محمد خميس تـــو |||8849
6o8374نوعيتـــ طنط|س|ره عبــــد |لمهيمن ع |ل |د
638o76تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد عبــــد |لمنعم أحمد عم|ره
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم حسن محمد محمد ع8535||
7o9354تـــج|ره بــــور سعيدمحمد جمعه محمود محمود |لحديدى
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه محمد سليم|ن س|لم|9||757
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم محمد محمد |حمد752932
|د|بــــ طنط|دير بــــسيو طلبــــه رضو|ن644696
|3748oتـــربــــيتـــ حلو|نبــــيشوى عم|د جرجس سمع|ن
8225o6|د|ر |لعلوم |لم |يم|ن ع رجبــــ عبــــد|لعليم
4oo486|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسم|ء فتـــ |لسيد محمد
علوم ري|ضتـــ ع شمسم|رتـــ | م|جد سم عطيه55739|
6843o4د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء عطيه عبــــد | |لسعيد حسون
4653o3لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|أحمد رض| محمود أحمد خليل|
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لغف|ر عبــــد 627859
صيدله ع شمسسيف |لدين مش محمد حس 8||2|2
بــــي |4|6989 ف رمض|ن |ل ه | معهد ف ص |لمنصورهم
يم5646|| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|يدى صفوتـــ صل|ح |لدين |بــــر|
42oo7||لسن ع شمس|يم|ن عوض محمد |حمد صبــــح

رهحمد ح|تـــم |سم|عيل ع قن|وى|29884 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|وق ع|طف سعيد كف| محمد626597
8o|858حقوق بــــ سويفرم|ح |حمد سنو محمد
ره|دى محمد عبــــد|لمجيد سليم|ن جمعه428443 ثــــ|ر |لق|
2|3o26تـــج|ره ع شمسر| | ع|بــــدين ع ع|بــــدين
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسشو رض| شو ن|شد257968
يم بــــش|ره|6936| ره|رحمه يوسف |بــــر| د|بــــ |لق|
ره|ء رمض|ن حسن سيف يوسف|64937| د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسد | عبــــد|لحميد فوزى عبــــد|لحميد233347
يم7|6998 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه محمد ع |بــــر|

686o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوملبــــ طح|وى عبــــد|لو|حد محمد
3|53ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء ص|بــــر ن |لدين طه

6|o63|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفيثــــ|ر ط|رق قر جودتـــ
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد |سم|عيل عبــــد|لسل|م |سم|عيل3|2338
تـــ |حمد فر|ج عبــــد|335278 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن
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رهمريم ن| زكري| |لسيد7|77| تـــج|ره |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|مل محمد |حمد عط|769536
632o56د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نغم شعبــــ|ن عبــــد|لد|يم ع|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد ع|طف منصور مصلح د|ود|337656
حقوق طنط|محمد محمود مرو|ن محمد مر7274|4
ندستـــ ع شمسس|ره حس |م حس 744|5|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |خ|لد |سم|عيل حمدى |لورد| 699869
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمه| رمض|ن محمد |لمعن|وى269274
|د|بــــ |لم |وق ض| ك|مل عبــــد|لموجود236984
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |مجد محمد |بــــو|لعن 375|2|
49o288حقوق |ل|سكندريهسهيله محمد سيد |حمد |لش|ف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط سل|مه |لسيد |حمد بــــكر|48744
||66o9ف فرج ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رتـــ | |
756|o7|معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن |حمد محمود |حمد
9o6465  | معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرس|ره ن| عبــــد| رزق
ف كم|ل نظ 475425 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمريم |
8932o5  صيدلتـــ |سيوطبــــسمه بــــه|ء |لدين |حمد عطيه
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن|ء جمعه عبــــد|لحميد سليم|ن245528
د|بــــ |سيوط|وق صل|ح حسن |حمد8|8499

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفحمد محمد طه جمعتـــ|256|6
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمه| ع|دل |حمد حسن847429
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محبــــ وحيد جبــــر|ئيل فه 858585
د|بــــ دمنهور|ل |ء بــــدر جمعه ج|بــــ |499752
ه نبــــيل محمد |بــــو |لمع| محمد698239 تـــج|ره |لمنصورهن
69934o|حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محمد ح|مد |لسيد |حمد| 
6326o9يم ج ف عبــــد |لمنعم |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق د| | |
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ريم ع|دل عبــــد |لحميد ز |حمد94|5||
صيدلتـــ سوه|جف|دى |له| خلف زخ|رى 6|8754
3274o5حقوق حلو|ن |دتـــ مصط ربــــيع عبــــد|لنعيم
طبــــ |لزق|زيقمحمد حمدي |لتـــيج| محمود محمد636364
تـــربــــيتـــ بــــنه|دع|ء رض| محفوظ عبــــد| حسن332554
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|دى ه| كم|ل ك|مل234289
د|بــــ دمنهور|سم|ء عبــــد|لرحيم |لسيد علو|ن محمد75|496
52o333ر|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسلوى مصط |حمد ز

37o39|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ء رجبــــ حسن |لسيد |لسق
علوم طنط|يوسف محمد محمود عبــــد|لخ|لق |لق3|4277
9o7||7|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء ن| عبــــد|لل|ه |بــــوزيد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسل|م |س|مه محمد |لسيد يوسف|725|69

|4o63رهندى عل|ء |لدين س| رزق تـــج|ره |لق|
2|96o6لسن ع شمس| |ده م|جد مصط محمد |حمد
34o739معهد ع| ح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ بــــشبــــر| |لخيمتـــمصط منصور |دريس منصور |لسيد
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يم|77937 علوم بــــورسعيدمحمود |لسيد فتـــح | إبــــر|
6|7o4|حقوق د |طس|ره  |ء |لدين عوض |لعبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد رض| محمد |حمد223334

29|o5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|خ|لد عبــــد |لغ بــــدر |لدين عبــــد |لغ
|وى2638|5 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيف مصط فتـــ متـــو |لق
63o495| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىسل|م جم|ل حس محمد بــــر ع.
7|577oحقوق |لمنصورهمنه | محمد |لدسو عر| محمد
ندستـــ حلو|نسل |حمد عبــــد|لعزيز شلبــــى6856|2
49469oتـــج|ره دمنهورف|روق محمد محمد رضو|ن |لنش|ر
7o646||ه صفوتـــ ج|د عبــــد |لخبــــ ج|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
معهد ف ص طنط||ء خ|لد |حمد محمد |لشن|وى|432337
8o4828 طبــــ |لم |تـــ |حمد ع|شور ع
897o74| تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عليو خلف |م
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد محمد محمود |لف|ر|258986
6o4|o8تـــج|ره طنط|محمد |يمن |لسيد سليم|ن |لجم|ل
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنور|ن ريح|بــــ عبــــد |لمنعم سيد عبــــد |4|7662
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود محروس عو|م محمد844857 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد نبــــيل نور|لدين محمد8|8467
44o327زر|عه كفر |لشيخسوميتـــ |لسيد ص|دق محمود عمر

2o562رهحسن مختـــ|ر حس سيد تـــج|ره |لق|
245o63|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيري عد لبــــيبــــ عبــــد|لملك

283o8يم رهعمر عص|م |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحن|ن نبــــيل عبــــد |لنبــــى محمد776349
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد رمض|ن مرو|ن |لسيد |لزير9732|4
2596o8|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء محمد عيسوى محمد
ندستـــ |لم |ن| محمد |حمد |لصديق رخ|453363
د|بــــ حلو|ن|حمد محمد سعيد |حمد سعيد|5||66|
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمود |حمد محمود ر|شد يعقوبــــ|76698
تـــج|ره |سيوطمحمد مصط محمد مصط |لشيخ54626|
ش|م حميد عبــــد|لرحيم896548 تـــج|ره سوه|جدير 
6||o54|صيدله |لمنصورهيه محمد |لدمرد|ش |لديبــــ
52|75oعلوم |ل|سكندريهإيثــــ|ر إسم|عيل ضمر| أبــــو|لحمد محمد
7o2555ى ش|م محمود عبــــد |لحليم |لم تـــج|ره |لزق|زيق|ء 
8o8452|م ن|جح |حمد محمد |د|بــــ |لم |د
يم |سم|عيل|694926 طبــــ ع شمسم| محمد |بــــر|
زر|عه د |ط/ري|ضتـــس|ره محسن |لسيد |حمد ع |لصعيدى9535|6
وف|تـــمحمد ع محمود عبــــد |لنبــــى6|295| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
84o37oي تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديدع|ء عبــــد|لستـــ|ر ز بــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسم | ط|رق نظ غطس333778
تـــج|ره |سيوطمحمد فتـــ خلف حم|د 8833|9

3o776|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن |حمد حس ح|فظ
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود |يه|بــــ ع جمعه3865|4
طبــــ |لسويسمن|ر عم|د|لدين عبــــد|لخ|لق سيد26|255
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|بــــه رجبــــ مبــــروك عبــــد |لعزيز|49889
رهنه|ل ع محمد ع |لسيد8||783 عل|ج طبــــي |لق|
8o4932د|بــــ |لم |عل| |حمد ف|روق |حمد|
345o89تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعل| صفوتـــ عبــــد|لحفيظ محمود
تـــج|ره بــــ سويفمحمد شد|د محمد عبــــد|لغ 852837
33o228|تـــج|ره بــــنه||ء طلعتـــ عوض محمد
|3298oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم عمرو محمد عبــــد |لمقصود
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسل|م عم|د |لعو حسن حس |699293
429o|7|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء سعيد |حمد سعيد حبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه | عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح |لجمل729|44
26782o| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مبــــروك |لسيد عبــــد|

د|بــــ حلو|ن|عل|ء عبــــد|لنبــــى عبــــد|لسل|م محمد4|476
طبــــ |لسويسزينبــــ محمد عوض |حمد643673
755o5o|يم  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |حمد ع |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ع محمد عبــــد|لرحمن753387
|د|بــــ طنط|أص|له مسعد |لمنش|وى |لسبــــ||28||6
صيدله |ل|سكندريهأمنيتـــ عمرو أحمد غريبــــ متـــو محمد477332
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد |حمد سيد |بــــوجندى9|3476
يم خليل|759623 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ل|ء ع|دل ع |بــــر|
علوم ج|معتـــ |لسويسس|مر سيد |حمد |لسيد ص|لح6498|2
معهد ف ص بــــنه|وق رأفتـــ محمد |لديبــــ257374

48o39رهمحمد شعبــــ|ن بــــكر محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
447o85ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سعيد حسن ع حسن عبــــد |لحليم
معهد ف ص بــــنه|حمد عبــــد|لحميد |حمد حسن زعيمه|692|25
تـــربــــيتـــ دمنهورسل محمد |لسيد دغيش6976|5
84o32oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نتـــسنيم |لدو محمود محمد
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد لط حسن772948
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |يمن محمد |بــــو|لعزم |لسيد9|6939
627o7||نوعيتـــ |لزق|زيقحمد فيصل عبــــد|لحليم فرج
7o9262تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن| |حمد شو محمد حسن

تـــ محمد محمود ربــــيع|53438 معهد ف ص بــــ سويفم
64o676رى تـــج|ره |لزق|زيقحس|م |حمد محمد |لجو

55o87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد جم|ل قر سعد
تـــربــــيتـــ طنط|دين| محمد عبــــد |لحميد طلبــــه|34||4
تـــربــــيتـــ حلو|نندى يس عبــــد |لرحمن ع5559|

حقوق طنط|ندى عبــــد |لكريم جم|ل عبــــد|لكريم مو7689|4
د|بــــ بــــ سويف|ند| محمود حسن حس مصط 96392

زر|عه |لفيوم|ء |كر| محروس محمد|283553
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد محمود مرغ |حمد|536|86
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حقوق ع شمسيم ن| عبــــد|لمنصف شعبــــ|ن8423|2
تـــمريض  حلو|نرحمه مصط محمد ع52233|
علوم |لم |ليدي| |يمن مكرم دبــــشه4948|8
2532o2|ه |حمد عبــــد|لمر ع|مر  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمتـــ عص|م ع ع|33522
تـــج|ره ع شمسي|سم ع|دل غريبــــ |حمد6864|3

437o5ره|ع جم|ل رمض|ن خط|بــــ د|بــــ |لق|
|46o45د|ر |لعلوم |لفيوممنتـــ | محمود عيد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد| | عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در درويش 498843
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخشيم|ء شعبــــ|ن عبــــد |لحميد |لسيد |بــــر|95|44
47o82|رهيه خ|لد عبــــد |لستـــ|ر |بــــوزيد طبــــ |لق|

69|o74صيدله |لمنصورهس| |حمد محمود بــــدوى
683|o9ف ربــــيع محمود حج|زى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرو|ن |
7o44|2تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــخلود عبــــد |لمنعم ع عطيه عس|كر
27o656علوم |لعريش/ري|ضتـــيوسف محمد محمد محمد ش|ويش
27|55oند|وى غنيم يف |لعزبــــ  تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه 
63o543ندستـــ |لزق|زيقعمر ط|رق عبــــد |لحميد محمد |حمد ق
89o78o تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ عبــــد|لعظيم محمود عبــــد|لغ
6286o3نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم ع ع عبــــد |لحميد
2287o9|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء محمد منصور |بــــر|
رهمصط محمود محمد عم|ر244672 تـــج|ره |لق|

472ooثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــده س|لم عبــــد |لعظيم حسن
32337o|ندستـــ |سيوطم خ محمود محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف محسن جوده ع أحمد|||38|
6958|7| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه |وس|مه عبــــد |ل |لسي

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد |حمد رجبــــ ع ع ||854
2478o8عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحس|م حسن محمد |لسيد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ حلو|نعن|ن عبــــد |لحكم محمد |مبــــ|بــــى28222|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد فرج عطيتـــ مندور |لدسو 4959|4
ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لع| |لسيد طه ري|ن|688572
صيدلتـــ |سيوطر| | محمد عبــــد|لمعتـــمد محمود 885277
6o9879|طبــــ طنط|يوسف عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم تـــمس
32o438رهع|صم سعيد |حمد عبــــد|لرحمن صيدله |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء حمدى |لملي عبــــيد|257499
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــو |لعز|يم |حمد |حمد خليفتـــ765673
ندستـــ |لمنصورهح|زم زيد|ن حسن محمود محمد697334
9|4o6o| ندستـــ |سيوط  يه جم|ل محمد عبــــد|
ف محمد تـــوفيق635377 نوعيتـــ |لزق|زيقدين| |
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح |حمد جوده عبــــد| |م 633|63
266o7oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف تـــ|مر عبــــد|لفتـــ|ح منصور
6o3866تـــج|ره |لمنصورهمحمد طلعتـــ محمد عبــــد||لطيف |لحس
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3449oيم |حمد ره|ه|يدي |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
ي |حمد جل|ل6354|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|زينبــــ ي
6775o6|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ|لسعيد رض| |لسعيد شعبــــ|ن رخ
7o83|3تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــندى علوى محمد عبــــد |لق|در
8o|85|ش|م عبــــد|لعظيم |حمد حقوق بــــ سويفح|زم 
ندستـــ |لفيوممحمد عل|ء ف|روق عبــــد |لفتـــ|ح8983||
86862oخدمه |جتـــم|عيه |سو|نر|نيه ع |حمد |بــــو|لحمد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لعليم853255
42|9o8علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحيوسف محمد |لمنصور محمد
22o3|oندستـــ ع شمسمحمد حسن |لسيد حسن |بــــو محمود
علوم |سيوطمروه عمرو ع|دل ع 899873
يد عبــــد|لنبــــى مرزه|799|43 صيدله ع شمسف |بــــو|ل
238oo3| تـــج|ره سوه|ج|ء |حمد ع مصط
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــض محمد عبــــد | |لسيد |لحط|بــــ426852
ف ح|مد |لمحل|وي448629 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |
تـــج|ره |سيوطنوره|ن عبــــد|لسل|م |حمد محمد 886982

|8o96وف|تـــعبــــد | محمد عد عبــــد |لو|حد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
46326oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديددير خ|لد دومه عبــــد |لم|لك
4o6569ين خميس عبــــد |لمع ع مو د|بــــ |ل|سكندريه|ش
2|78o5ف محمد عبــــد |لعزيز |ل |د كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــرن| |
|36o45ى محمد ك|مل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ ي
تـــج|ره |لمنصورهعمر عبــــد |لحميد |لسيد محمد |لش|ل676787
68|2o||تـــج|ره |لمنصورهسل|م محسن رمض|ن عبــــد |لسميع
4o245 رهحس|م عبــــد |لعزيز صبــــ عبــــد |لغ زر|عه |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدع|ء محمد |حمد حج|زى ص|لح678854
ف ومس|حه قن|ريم خ|لد محمود عل|م79|829 ك.تـــ. ف رى و
ف عبــــد |لمحسن |حمد ن| 447223 علوم ري|ضتـــ طنط|حمد |
7|2o68ثــــ|ر د |ط|نج|ه |سم|عيل محمد |بــــو بــــكر زغلف
9|2o23 عل|ج طبــــي قن|تـــوم|س ن|جح سم فهيم
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| ل|ء محمد حسن محمد حسن||579|9
6o5747|يم زر|عه |لمنصورهحمد محمد محمد |بــــر|
4|o|26 تـــربــــيتـــ طنط|يوسف رض| عبــــد | عبــــد |لمقصود
375o4|يف فتـــ محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد 
بــــه |سعد||85775 رهنطونيوس لبــــيبــــ و طبــــ بــــيطرى |لق|
|خ|لد محمد عبــــده عبــــد|لع|ل867957 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
3|3o66 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد سيد خ عوض حس
رهيري صل|ح سم عزيز|5949|3 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لبــــديع محمود|756823
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهور|ء نبــــيل أحمد عبــــد |لش| |4|4988
حقوق |لزق|زيقرش| |حمد |بــــو ه|شم |حمد388|78
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمد حس محمود |يوبــــ||48433
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تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م وليد عبــــد |لحميد بــــكر|5|6|76
ف محمد |لص|وى497832 ن| | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
265o53تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|شه|بــــ محمد عبــــد|لغف|ر محمد |حمد
يم343375 ر محمد |بــــر| صيدله ع شمسمعتـــز م|
8o|465 نوعيتـــ |لم |من|ر محمد خميس مر
ف عفي 263834 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء |حمد عبــــد|لحفيظ م
|5o229| د|بــــ |سيوط|حمد محمد طه فتـــ
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حسن|ء محمد نظيف |ألخ |52||6
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد سليم434473
24|296| ندستـــ حلو|نحمد محمد صقر عبــــد|لمع
27oo22 |ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر خ|لد محمد |لسيد خف
حقوق بــــنه|منيتـــ |يمن محمد جم|ل |لدين|4|5|33
34|63oه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|سم عبــــده مصط مصط |بــــوخ
69963oر عثــــم|ن لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| نوره|ن نه|د محمد م|
89|4o2|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج يه ر|فتـــ عط| محمود
تـــمريض |سيوطرح|بــــ عص|م |حمد عط| 893676
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع|ئشه |حمد |دم محمد خ 273759

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|تـــ صل|ح محمد |حمد|45768
تـــربــــيتـــ سوه|جندى ع|صم عبــــد|لق|در سيد |89939
يم بــــسيو |سم|عيل 427797 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |لسيد |بــــر|
82o6|3يم بــــولس |د|بــــ |لم |بــــيشوي بــــ|سم |بــــر|
4973o6لسن ع شمس|ند ع|دل رجبــــ عمر|ن
يم محمد428559 ه ف|روق عبــــد |لسل|م |بــــر| زر|عه طنط|أم
يم مسعود محمود |لسيد |للبــــيدى2773|3 ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
9o|8|o أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعبــــد|لرحمن محمد مرزوق ع
6o5489|حه وفن|دق |لمنصورتـــيه عبــــد |لستـــ|ر ع محمد |لعربــــى| 
تـــمريض بــــنه|من|ر |حمد يوسف محمد |لشيخ3672|6
ه محمود ع محمد|7|8463 تـــربــــيتـــ |سو|نم
2487o5تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم عزتـــ سعيد عبــــد|لر|زق 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|  حمد عبــــد|لرؤف محمد |حمد|924667
6||24oعلوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد |لسعيد عقده
6|97o2|ليل قنديل تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيم|ن شعبــــ|ن 
د|بــــ حلو|ن|يوسف محمد |لسيد محمد444|32
6868o4|تـــمريض |لمنصورتـــ يه رمض|ن عبــــد | |لسيد ع|بــــد

5|72o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء ص|لح محمد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود |حمد محمود |ل 523437
8o5647 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحربــــ|بــــ عبــــد|لغ حسن عبــــد|لغ
786o25|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء محمد خليل محمد |لنيص

7o|48زر|عه |لفيوممحمود سم رضو|ن محمد
64|o85|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ع|طف محمود عبــــد |لحليم
4277o| معهد ف ص طنط|محمد شعبــــ|ن سيد|حمد محمد حسبــــ
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8|3o48تـــج|ره |سيوطم | صبــــ ثــــ|بــــتـــ عوض
63o555|ف |لدين |حمد محمد |لهل ندستـــ |لسويسلؤى 
8o6824تـــج|ره |سيوطط|رق ع سنو فرج

تـــ ع عبــــد |لو|حد ع |56927 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
تـــج|ره بــــ سويف|ء ص|لح فو عبــــد|لعزيز|8|8527

تـــربــــيتـــ حلو|نح|زم محمد عل|م عبــــد |لح|فظ2||49
2628o4وف|تـــكريم |حمد عبــــد|لسل|م عبــــ|س تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4o3794لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نور مصط سعيد فؤ|د |لسيد
د|بــــ ع شمس|رو|ن محمد محمد |لسيد |لشيخ335226
6o8566ره/ري|ضتـــسمر فهيم |لحسي محمد زردق إعل|م |لق|
يم محمد قطبــــ446359 فنون جميله عم|ره |لم |مرو|ن |حمد |بــــر|
6|898oء حسن محمد ن زو|له| تـــج|ره ج|معتـــ د |طإ
علوم بــــنه|س|رتـــ نص|ر عزتـــ عبــــد|لمطلبــــ9||349
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ول|ء فؤ|د محمود محمد صبــــرتـــ498634

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وف|ء ع عبــــ|س ع76644
69o789|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد |يمن عبــــد |لش| عبــــد |لفتـــ|ح
6o3269ندستـــ |لمنصورهحمد صل|ح |لدين يوسف صل|ح |لدين فريد
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد| محمود |سم|عيل عبــــد |لو|حد رضو894|23
433oo6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء لط عبــــد|لعزيز عم|ر
د|بــــ |سيوط|ويد| محمود |حمد محمود 42|885

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عبــــد |لرحمن |نور |لسعيد محمد7||8| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
حقوق |لزق|زيقندى |حمد ع محمد يوسف784373
5o7|||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدير ي| حموده ح|فظ
صيدلتـــ |سيوطيوسف ممدوح حسن ص|لح 887698
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود محمد ز غ|نم49474|
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ع|دل سعد سليم|ن8|3344
4o|378د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن شمس عويس |لعط|ر
8o57|8 معهد ف ص بــــ سويفمحمد طه حس عبــــد|لغ
78274o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم|ل محمد عزتـــ ع

تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء ربــــيع عبــــد |لحكيم |سم|عيل56258
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد مصط كم|ل |لدين مصط فه766837
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمل ع محمد |حمد||84654
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرفيده عبــــد|لحميد ز عبــــد|لحميد626922
5|o6|oبــــه يم محمود |حمد و علوم ج|معتـــ |لسويسيوسف |بــــر|
صيدله ع شمسع |ء محمد جميل محمد صبــــيح343285
يم|2|35|2 د|بــــ ع شمس|يم|ن و|ئل محمد فتـــح | |بــــر|
4|8o42 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخسم|ح أحمد مصط غ|زى ي|س
وف|تـــر|ند| محمد سعيد سليم|ن ع 773762 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

6o55| يح حس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسمه ع سم
يم3|7657 ندستـــ بــــور سعيديوسف وليد يوسف محمد|بــــر|

رهمصط محمد حل |م 28682 تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر مصط |حمد |لهلبــــى432294
|62o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره |لحسن عبــــد |لعزيز محمود

د|بــــ دمنهور|عبــــد | رجبــــ عبــــد|لرحمن دسو عبــــيد492588
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|روضه عبــــد|لونيس محمود م| 257367

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رضوى دسو ع دسو |9|56
5o9829طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد أحمد ع|مر عبــــد|لرحمن
رهع| | مصط صل|ح |لدين |م بــــند2||27| ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|بــــه حس سعد حس |لحم|دى444664
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |يه|بــــ فو |حمد مو272587

73o99تـــربــــيتـــ |لفيومض محمد صل|ح عبــــد |لق|در
76545o تـــج|ره بــــور سعيدعبــــده |كرم محمد |ن سعد عطيه خض
5o3|88علوم |ل|سكندريهمروتـــ حل بــــغد|دي محمود
6o7575ندستـــ |لمنصورهعيد عبــــد |لعزيز محمد |لبــــسه
48|69oيم س|لم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط |لسيد |لسيد |بــــر|
|2294o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعل| ممدوح رجبــــ |لرف
76o783تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم محمد سيد عبــــد|لرحيم
تـــج|ره بــــنه|ر| محمد كم|ل محمد948|2|
صيدله طنط|س|مه محمود فتـــ ميبــــر|796|43
علوم ري|ضتـــ حلو|نخ|لد حسن سعيد محمد783|23
5|7o66ليل يم عوض  يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى |بــــر|
ندستـــ حلو|نمحمد عزتـــ مر ن|صف مر525836
تـــربــــيتـــ حلو|نسيف |حمد فتـــ عبــــد |لع|ل44563|
يم مو |حمد697788 ى |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهمنه | ي
6235o6| د|بــــ د |ط||ء |لبــــسيو عبــــد |لرحمن محمد
5o3327تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | رمض|ن |م غريبــــ
4|o8|oد|بــــ طنط|رن| فتـــ مصط حمودتـــ|
8oo4|oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننيف مفيد د|ود عبــــد|لسيد

287o3كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمود حس محمود فؤ|د |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد ي| عبــــد |لفتـــ|ح محمد|757255
8||7|o| |صيدله بــــ سويفمريم مجدي يوسف عط
6o4|68|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد عم|د|لدين |نور |حمد ش|رود
32|28o|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد حسبــــ | |بــــو بــــكر محمد

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه|دي ع |حمد ع حس|ن6676|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــه مجدى محمد محمد32295|
ندستـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ | |حمد سم |حمد محمد رطبــــه25836|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور |لدين محمد ح|مد عبــــد|لعظيم38|||3
4o3625م عل|ء |لدين مصط سوي محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد
7|2o95| تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| حسن محمد |لسعيد |سم|عيل

5|42oتـــربــــيتـــ بــــ سويفسميحه يوسف محروس محفوظ
6ooo83تـــج|ره |لمنصورهك|رول ش|ر ولسن متـــى جرجس
||9o2|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسس|ندر| ن| نظ عزيز ص|لح

Page 5565 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم محمد |لدسو مو |لدمرد687293
42394o|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهل|ء جم|ل مصط |حمد

|6o45رتـــ غ|ده |حمد محمد محمود تـــمريض |لق|
36o994طبــــ |لسويسشيم|ء |لسيد ع |لسيد ع|مر
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد فوزى عبــــد |لق|در مصط 5|4528
زر|عه |ل|سكندريهحن|ن عبــــده عبــــد |لل|ه عبــــد |لحميد ر4249|5
26o723تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | محمود عبــــد|لحكيم زل|بــــيه
ري|ض |طف|ل |لمنصوره |دتـــ محمد رمض|ن سليم حسن|8|635

ره|ء |حمد حسن |حمد ق|بــــل||2399 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لص|دق محمد جمعه |لص|دق638369
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مل بــــهجتـــ محمد شلبــــي|358275
رهمنيه عص|م عبــــد |لرحمن محمد||8|36| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وف|تـــمحمد عطيه محمود محمد26275| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهح|زم محمد رش|د عبــــد |لر|زق36473 تـــج|ره |لق|
4292|oمعهد ف ص طنط|ندى محمود محمد محمود عل|م
48o488 يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يوسف محمد محمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره أحمد أحمد محمد حم|د435886
7o9o87صيدله |لمنصورهلبــــ محمد سليم|ن مصط سليم|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| مجدى سيد سيد ص|لح3342|2
حقوق |ل|سكندريهمحمد ع|دل جمعتـــ حسن رضو|ن342|44
نوعيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد محمد حم|د857645
|52o99تـــج|ره ع شمسبــــسمه |حمد |حمد يوسف
8o7984لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ول|ء عص|م حسن |حمد|
تـــج|ره طنط|ف|طمه صل|ح |لدين فه ح|مد485235
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد مصط محمد عيسوى332795
ندستـــ |ل|سكندريهح|زم محمد |حمد |حمد |لبــــن|492|45
2477o4|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــد|لغف
تـــربــــيتـــ |سيوط  يه محمد ع عبــــد|لمؤمن|882363
ندستـــ طنط|مختـــ|ر |حمد مختـــ|ر أحمد |فندى2328|6
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| ع |لسيد ع نص|ر86||36
د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد |لمتـــو عبــــد |لع|ل|684889
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حن و|ئل ع عويس67|855

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد حس سعد سعد|وي|86|54
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــ عبــــد|لرؤوف محمد عبــــد|لوه|بــــ832399
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د محمد ح|فظ متـــو مو774325
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدوق محمود عبــــد|لفتـــ|ح سعيد849566
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعزه نور |لسيد نور|732|6
يم2|226| رهزي|د ط|رق |لصفص| |بــــر| ندستـــ |لق|
848o47|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه |حمد |حمد عبــــد|لكريم

د|بــــ |لفيوم|يتـــ محسن عبــــد |لر|زق محمد||6932
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد |حمد محمد عق|بــــ|78379
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6|786oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمه ع|دل محمد مسعد |لعو|د
رهنوره|ن عربــــى قطبــــ محمود43525| تـــج|ره |لق|
ندستـــ تـــ.خ|مس كريم ط|رق محمد |لبــــدرى |حمد27334| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
76o972ى روف|ئيل رميس آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|س|ره ي

رهمحمد رجبــــ |سم|عيل تـــر 45457 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طل|ء غريبــــ ع علوش|6238|6
7o|999|ر فتـــح |لبــــ|بــــ ر |له|دى م| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد م| م |لع| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لعزيز خ|لد سيد سيد سليم|ن4273|
545ooلس ن|در شفيق جرجس ندستـــ حلو|نك

7o8579|ه ي| ح|مد |بــــو |لعل حقوق |لمنصوره|م
5434o3 طبــــ |ل|سكندريهأسم|ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد|لعزيز ع
524o|9تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــع|يدتـــ ع محمد بــــخيتـــ |حمد
فنون جميله فنون |لم |قتـــ نش|تـــ محمد |حمد|2|8534
د|بــــ د |ط|محمد ص|بــــر ج|د محبــــوبــــ |لمزين3|4946
معهد ف ص بــــ سويفيل مل|ك لبــــيبــــ بــــقطر|3889|8
6246o5ل|ل د|بــــ د |ط|آيه عل|ء رمض|ن |لسعيد 
صيدله حلو|ندير محمد ع شو|ده66584|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى |ر عبــــد|لبــــ|سط محمد خليفه79||26
جرس326847 تـــج|ره ع شمسر|ن| جم|ل |بــــو مسلم 
|576oo|رهلشيم|ء خ|لد عيد محمد علوم |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد حس عبــــد |لحميد محمد3|6972
ديه95||85 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمرفتـــ سيد وس 
52oo68تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره محمد |حمد شح|تـــه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه سعيد عبــــد|لسميع محمد سيد |حمد67|249
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م حن |بــــو|لفضل ح|فظ|437|33
6o3|47معهد ف ص طنط|حن|ن محمود عبــــد |لغفور |لعر|بــــى
7o9498بــــي عبــــد |لق|در د|بــــ |لمنصوره|وس|م طه |ل

47oo4رهمحمود |م عبــــد|لرحمن |م ج|ويش ندستـــ |لق|
|292o|وف|تـــعمر عبــــد |لنبــــى محمد عبــــد |لنبــــى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
49938oه |لسيد ن| عبــــد|لحميد |بــــو سيف تـــج|ره دمنهورم
رهصل|ح محمود صل|ح |لدين عويس244382 تـــج|ره |لق|
45o346تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر مؤمن ع ر|شد
6o9|72تـــج|ره طنط|محمد مصط ربــــيع |لخو
27o577ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــرض| صبــــرى محمد محمد حرحش
698o87نده |لسيد شبــــ|نه غنيم علوم |لمنصورهش|
27238oر مصط شلبــــى ر |حمد م| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م|
627|8oري|ض |طف|ل |لمنصورهمرثــــ| نبــــيل رزق سليم|ن خرسه
تـــج|ره طنط|محمد وليد عثــــم|ن حسن |حمد433||4
359|o2تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن سل محمد طلبــــه
معهد ف ص بــــور سعيدنوره|ن عم|د فضل محمد حس|ن 623976

م|م|9|4|3 يم  كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن محمد |بــــر|
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د|بــــ حلو|ن|من|ر محمد ه|شم محمد عبــــد|لفتـــ|ح238268
6|387oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود مصط عبــــد|لق|در سيد|حمد محمود
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسل|م عبــــد|لرحيم محمد ع |828963
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم ع|دل فتـــ |لسيد عمر258235
92oooo|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ يه ر|فتـــ |حمد محمد
27o482ى حل عبــــد |لعزيز |لبــــحر تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود ي

6o4|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمرن| مجدى رزق يعقوبــــ
حقوق |لمنصورهمصط محمد |لسيد محمد ع|شور67|2|4
9o4689|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن ج|د شفيق عبــــد|لمجيد
بــــه س|لم434295 تـــربــــيتـــ طنط|عل| ف|يز عبــــد| و
طبــــ سوه|ج سم|ء ص|بــــر عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل4|8963
تـــمريض |لم | رح|بــــ سعد|وي عبــــد|للطيف عبــــد|لعظيم9649|8
6o4469تـــج|ره |لمنصوره|ء حمدى عبــــد |لحفيظ محمد خليل
6o45|2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر|ن| محمد مصط مصط |لطو
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد حمد|ن فتـــ ك|مل |لمل|ح93|436
ندستـــ ع شمسجورج |نيس |بــــو مرين مو77|773
7oo356|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء شعبــــ|ن محمد ع محمد
تـــمريض |سيوطس|ره سعد محمد حسن 87||88
34666o| ف مجدى حس |لش|ف كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسله|م |
يم89|357 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|رتـــ ط|رق محمدي |بــــر|
|2o5|7رهمريم |حمد |بــــوبــــكر محمد ه|شم تـــج|ره |لق|
89|7o3 ى زخ|رى د|بــــ |سيوط|بــــيتـــر نف|ذ بــــ
صيدله |لزق|زيقمحمد مجدى ع عبــــد ||77575
824o79كليتـــ حقوق |لم |مصط عمر سعد محمد
ى حسن2|6349 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسم |لسيد خ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينتـــ خ|لد محمد محمود358294
|لف |لتـــج|رى بــــبــــنه|ندى |س|مه رزق عبــــد|لر|زق |لنج|ر|42|36
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرحمه محمد عبــــد |لبــــ| |لش|ف6878||
4434o3طبــــ كفر |لشيخمحمد |حمد |بــــو|لعين |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه ن| عبــــد| عبــــد|لعزيز|6|6329
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن ي| محمود |حمد537|5|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديف|طمه حس| محمد حسن|3|835

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|يوسف محمد شبــــل محمد9|||2
4o89||ره|م|ل ح|مد مو محمود د|بــــ |لق|

26o6o||ه شعبــــ|ن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لسل طبــــ ع شمسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ مجدى محمد |لطو عبــــد|لعزيز|332474
حقوق |لمنصورهمن|ر |حمد محمد |حمد |له|بــــط|587|4
|5o67|رهعمر مجدي عبــــد | |دريس تـــج|ره |لق|
6763o4تـــج|ره |لمنصورهريم محمد |سم|عيل عبــــد |لرحمن |سم
ف |لبــــدرى محمد42427| لسن ع شمس|حبــــيبــــه |
3|9o96يم محمد كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسهيلتـــ سيد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ طنط|محمد حسن محمد عبــــد |لحميد429875
6o39|3 ر محمد عبــــد|لجو|د حقوق طنط|عبــــد|لرحمن م|
ندستـــ كفر |لشيخعمر محمد محمد محمد عبــــد|لكريم2|4657

رهجنه |حمد محمود عبــــ|س |حمد|623| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد عبــــد|لعزيز ق|روبــــ247383
4342|9| صيدله طنط|يم|ن |لبــــغد|دى |م عبــــد|

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|نور |لهدي محمد سعد سليم|ن8244|
ره|حمد فرج |لسيد |م|م|479|22 د|بــــ |لق|
6267|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمه |حمد |لسيد |حمد محمد
7o5o98معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رقيه |حمد عبــــد |لمقصود |حمد جندي
|4|44oحقوق حلو|نعبــــد |لرحمن |لسيد ع|يش محمدع|يش
9o8277 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم رش|د ري|ض عبــــد|لنور
كليتـــ |أللسن ج أسو|ننور|ن |حمد |سحق |حمد ع485477
تـــج|ره بــــنه|شيم|ء صل|ح دسو أحمد636822

5766o| تـــج|ره بــــ سويفحمد سعيد ع ع
معهد ف ص |لمنصورهسم|ء عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لجو|693747
23332o| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء جم|ل عبــــد|لعظيم عبــــد|
2579oo|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع|دل عبــــد|لعزيز ك|مل
88o957 ف ع محمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى عبــــد |لع|ل قرنتـــ عبــــد |للطيف5||55|
يم |سم|عيل بــــدر عيد8484|| ثــــ|ر |لفيوم|منيه نبــــيل |بــــر|
758o4||وف|تـــف رزق محمد عبــــد |لل|ه معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
82o|98|لع| خدمه |جتـــم|عيه 6 |كتـــوبــــر|حمد خلف سيد محمد
ش|م محمد |لسعيد زوين624496 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طي|سم 
رتـــ|ع |ء ع|صم رمض|ن مر|2265| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسسمر |حمد محمود عفي 62|336
7o|425|يم فرح|تـــ مشعل ه محمود |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|م

3o7o2لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|نور|ن ي| فؤ|د محمود
معهد ف ص ري|ضه |سو|ن | محمد محمود محمد|839228
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمرو ع|طف |لسيد |لمن776735
9o4483 ندستـــ |سيوطمحمود محمد حم|ده خليفه

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طفريدتـــ نعيم م|مون محمد عبــــد |لر|زق29|6|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن رمض|ن محمد ح|مد رمض|ن|687792

تـــربــــيتـــ |لفيومدع|ء خليفتـــ محمد محمد65362
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيه|بــــ عم|د مكرم  |د||458|8 معهد ع| 
5o8428تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسندس حمدى رفعتـــ عبــــد|لرحمن ع|شور
يم محمود||35238 تـــج|ره بــــنه|ن محمود |بــــر|
يم752997 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود محمد |بــــر|
27o23oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد فتـــ سليم محمد
لس356964 علوم بــــنه|ه|يدى حليم لط ك

8796oى نعم|ن محمد تـــمريض |لفيوم نرم م
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صيدله |لمنصورهمنتـــ | محمد فوزى سليم|ن |لجز|ر623946
ر|ء مصط |حمد عبــــد 485775 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |لز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم ع حسن عبــــد|  896397
صيدلتـــ |سيوطن|دين طلعتـــ رشدي سعيد2|8266
9o29|2 حقوق سوه|جرضو|ن محمد طه رزيق
ش|م محمد |ل |ر|267889 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــي|د 
ندستـــ |سيوطمصط محمد عبــــد |لعزيز سيد |حمد757263
63894oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|يدى محمود محمد محمود
|د|بــــ طنط|خ|لد |يه|بــــ |حمد عبــــد|لمجيد جبــــل26|356
ف محمد |م محمد |لقبــــ|875667 تـــج|ره |سيوطمحمد |
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندي عبــــد |لحكيم ن عبــــد|لحكيم غيثــــ76|5|5
رهن|دين عبــــد|له|دى محمد عثــــم|ن محمد239383 تـــج|ره |لق|

ره|سمر ط|رق بــــسيو محمد |لف|ر45949 د|بــــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|سع|د خ|لد صل|ح ح|فظ356798
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود صل|ح |لشن|وى سل|متـــ452577 معهد ع| 
7o76|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|مح محمد |حمد محمد مغ|زى
8o2676 د|ر |لعلوم |لم |عبــــد| جم|ل محمد ع
36o964د|بــــ بــــنه|فدوه محمد فريد ح|مد|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخن|ديتـــ محمد عبــــد|لحميد  حس 8|4972
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| مل|ك وسي قلي 54|9|8
32o876زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لحليم
وبــــ عبــــد|لرحمن 36|||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوريه|ن عط| مو
6295ooطبــــ |لزق|زيقعبــــد| |حمد عبــــد |لعزيز عطيه محمد

د|بــــ حلو|ن|ض طه عبــــد | |بــــو ط|لبــــ49648
774o73صيدله ع شمسنوره|ن وليد محمد عبــــد |لمنعم
طبــــ كفر |لشيختـــسنيم |لحسي محمد عمر |لبــــي|43945
77o|5|حقوق |لمنصورهمحمد ن| عطوه |لش|ف عثــــم|ن
د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ مصط محمد عطيه مرزوق|||32|
7o974|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد حمدى محمود محمد سليم|ن
تـــج|ره |سيوطمحمد عمر عثــــم|ن |بــــوبــــكر858233
رهرن| عبــــد|للطيف محمود |حمد|23868 طبــــ |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدص|لح ع محمد فرغ محمد762555
ن| |بــــو |لمع| عبــــد |لحليم |لكتـــبــــى5||7|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
336o3oحقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سه|م ن |م عبــــد|لرحمن
رهم | روم| جميل عبــــد |لمل|ك786|4| علوم |لق|
|6oo37تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطط|رق رض| |لسيد سل|مه
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد  |ء |لدين محمد |سم|عيل|529772
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم جم|ل عو|د مر |لسيد338469

46427| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه حمدى حد|د ع
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه ط|رق |نور |حمد42688|
7o7656| ف جمعه |حمد حس تـــربــــيتـــ |لمنصورهين|س |
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2|66o9ف مصط محمد عبــــد |لخ ندستـــ حلو|نمصط |
43oo59ش|م محمد عبــــد|لوه|بــــ مصط شيحه علوم حلو|نمحمد 
4452|5| ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــود مج
27348oى |م|م محمد تـــج|ره سوه|جزي|د محمد بــــح
6o|3|5يم زيد|ن |لمر |بــــو صفيتـــ تـــج|ره طنط|ح|زم |بــــر|
4o932|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| صبــــرى ع|شور محمد سل|م
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ح|زم س|لم عثــــم|ن محمد4|3443
د|بــــ ع شمس|خلود فتـــ محمد فتـــح |334825
تـــج|ره ع شمسسل|م حل كرم| محمد|348597
6o47o7تـــج|ره |لمنصورهندى حم|ده محفوظ محمد |لس|يس
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | محمد ن ن8|3496
تـــج|ره |سيوطس|متـــ رمض|ن فضل فرج|8976|4
يم يوسف غ749||5 رتـــ|محمد س| محمد |بــــر| لف |لصن| للصن|ع|تـــ |لمتـــطورتـــ |لنهضتـــ |ول مدينتـــ |لسل|م |لق|
ى محمد عبــــد |لنعيم|53832| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ي
5o8594تـــج|ره دمنهوريوسف |حمد محمد محمود
يف||62937 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عم|د |لدين طه |حمد 
6o63o8تـــربــــيتـــ طنط|حمد عبــــد|لق|در محمد رش|د |لبــــر

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|ر| عص|م صفوتـــ يونس845|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنف رمض|ن بــــرك|تـــ |حمد عبــــيد247933
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد |بــــو زيد محمد|677762
87o696| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد شعبــــ|ن قربــــ|وي ع

5o893تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن ع|مر محمد سيد
ديتـــ|83|27 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــه|جر عم|د علي ع|مر|بــــو 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل عي |حمد محمود||25482
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد حسن عيد منصور229945
5|4o33يم عبــــد|لقوى علوم طنط|آيتـــ محمد فوزى |بــــر|
ريدى 9|8|89 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطزينبــــ حسن محمد 
|23o65تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|طف عبــــد |لحميد محمد
752|2o| صيدله ع شمسحمد محمد رمض|ن محمد بــــيو
تـــمريض بــــنه|ريه|م ربــــيع عبــــد|لنبــــى عبــــد|لسل|م263662
يم |لسيد |لبــــسيو 7|7778 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سليم |بــــر|
ف محمد محمد|49944| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م |
7747|o|ندستـــ |لزق|زيقيه جم|ل عبــــد |لحميد ع |لغندور
2|6o44كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسي|سم محمد |حمد |لهو|رى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقف|رس محمد عبــــد |لعزيز ي|س |77686
نوعيتـــ كفر |لشيخمروه محمد عبــــد |لعزيز جمعه س|لم8843|4
8o5426 د|بــــ |لم |مريم |م خلف |م|

ر|469|3 رهقتـــ ن| محمد عبــــد |لظ| حقوق |لق|
|د|بــــ |لم |نور| محمد حسن حموده853625
معهد ف ص |سيوطمحمود خ|لد محمد محمود273737
273o36كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمري|نه رفعتـــ عبــــد|لمسيح جرس
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يم ع |9332|4 حقوق طنط|شيم|ء محمد عبــــد| |بــــر|
رهه|جر حسن جمعتـــ عبــــد|لعليم373636 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ ع شمسعمر محمد ع|دل طول|ن6232|2
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم | ف|يق ف|رس رزق ||735||
تـــج|ره طنط|ه|جر حمدي محمد محمد منصور حبــــيبــــ7876|4
د|بــــ ع شمس|نور|ن ط|رق محمد |له|دى267|6|
وف|تـــعمر محمد عبــــد|لغ محمد |حمد937|23 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ى |لسيد شعبــــ638744 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقي|سم و|ئل محمد خ
تـــج|ره ع شمسه|جر |حمد سيد ج|بــــر7375|2
ندستـــ |سيوطرو|ن محمد |لسيد |لمر7494|6
82o252 تـــربــــيتـــ |لم |ي|سم محمد عبــــد|لرحمن ع
753|ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمد |لسيد |لسيد |لمتـــو 
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد سعيد عبــــد | محمد ق|بــــيل|777654
معهد ف ص |لزق|زيقوف|ء محمود عبــــد|لحميد عطيه297|64
تـــج|ره |لمنصورهمجدى محمد محمد |لدسو مندور4|6939
ه |لسعيد |لسبــــ| عبــــ|ده |لد|426456 د|بــــ |ل|سكندريه|م
يم ز59|449 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|فوزى محمد فوزى |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|له|م |لسيد عبــــد |لرحمن محمد|756742

 |حه وفن|دق |لفيومد |نه ع|دل سم ميخ|ئيل6|669
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم | عبــــد|لسيد يوسف سعد حن|347894
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد642239
يم758367 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسندى |حمد عبــــد |له|دى |بــــر|
85oo75تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد صل|ح محمد ح|فظ
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|رحمه عبــــد|لن| محمود حسن833949
6o4467|يم محمد عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ثــــ|ر |بــــر|
طبــــ |لمنصورهه| محمد محمد بــــدوي696296
8o8o22|زر|عه |لم |كر|م |حمد كم|ل محمد
8o454|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |د| | مصط |حمد |لشيخ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورول|ء محمود عبــــد| ع جمعه خليفه8899|5
34oo36 يم حسن يم رمض|ن |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|رتـــ |بــــر|
483oo3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى قبــــ|رى |لسيد محمد |حمد
يم محمد شعبــــ|ن صل|ح 96|428 تـــج|ره طنط|يم |بــــر|
وف|تـــعبــــد|لرحمن سعيد محمد سعيد عبــــد|لمع69|446 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م صبــــرى ز صبــــرى عبــــد |لتـــو|بــــ677928
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|رين| عزتـــ نبــــيه سعيد237693
ر|ء محمد |لسيد حسن شلش496488 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورف|طمتـــ |لز
888o55 طبــــ |سيوطمحمد ع|دل محمد مج
رى|6|4486 يم |لجو ندستـــ طنط|حمد بــــدر|لدين |بــــر|
6o5934كليتـــ |أللسن ج أسو|نيف |حمد |لمحمدى |لمك|وى
2|47o9يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمريم محمد حس |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمد كم|ل |لدين فؤ|د يوسف279443
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تـــج|ره |سيوطيم ط|رق |حمد ه|رون  58|875
|3o777يم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد طل|يع |لشح|تـــ |بــــر|

رهنوره|ن نبــــيل سعيد عك|شتـــ43585 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدى وليد فو محمد |م 697828
9o522| |حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديشيم|ء رمض|ن محمد عبــــد|لع

تـــج|ره بــــ سويفمحمد حسن محمد طه57977
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ محمد محمد عبــــد|لمجيد محمد346529
4o|685يم تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سعد محمد حس |بــــر|
ف عوض ع762685 حقوق بــــورسعيدف|رس |
6832oo|طبــــ بــــيطرى بــــنه|ل|ء حس |لبــــ|ز عبــــد |لر|زق طه
69788o| نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء محمد عبــــد |لحليم ع محمد

|5o2|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني|سم عمرو ف|روق محمد رش|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| ط|رق عبــــد |لو|حد |حمد|53478|
رهحمد محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ|56597| ندستـــ |لق|
يم779468 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم سعيد محمد |بــــر|
78468o| وف|تـــحمد محمد يوسف عبــــد|لع| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهعثــــم|ن ن| فرج فرح|تـــ45374 تـــج|ره |لق|
4o375 علوم ع شمسبــــسمه ع|طف ح|مد مصط

8o8333تـــج|ره بــــ سويفنوره|ن عبــــد|لحميد محمد ج|بــــر
43458o|زر|عه طنط|يه منصور محمد |لخطيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد خ|لد |حمد عثــــم|ن مهر|ن67274|

تـــج|ره بــــنه|مصط |يه|بــــ عبــــد | س|لم28333
ره|جه|د |حمد سعيد محمد59456| د|بــــ |لق|
7786o8تـــج|ره |لزق|زيقزي|د ي علو|ن مأمون
3323|5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيتـــ شعبــــ|ن عبــــد|لرحيم عوض |
نه 47||88 تـــربــــيتـــ |سيوطمروه عبــــد|لبــــ|سط |حمد د
4568o6 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود ط|رق محمد عبــــد |لعزيز ج|بــــ
8959o7  تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــم|رين| ك|مل رشدى ص|دق

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنه|ل محمد |بــــو |لعل| عبــــد |للطيف7822|
زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن بــــغد|دى |بــــو|لمجد محمد حسن539625
26o98|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــر|ن| نبــــيل ع طر|د
8837o8 |ى عبــــد|لن تـــمريض |سيوطن|ء جم|ل خ
تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــ عوض خ|لد عوض سعد499399
44oo72د|بــــ كفر |لشيخ|ين وجيه عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد
ف عبــــد |لفتـــ|ح |حمد8|379| رهمحمد | ندستـــ |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهفرح |يه|بــــ مك|يد فه425326
يم عبــــد |لع|ل476745 د|بــــ |ل|سكندريه|ن| إيه|بــــ إبــــر|
628o6oتـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحيم خ|لد عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز ع
صيدله طنط|حمد محمد عبــــد| مصط ع|مر|357329
يم عبــــد |لرشيد مصط 482735 تـــج|ره |ل|سكندريه |ر إبــــر|
4434|oتـــج|ره طنط|محمد حمدى عبــــ|س |سم|عيل حسن
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تـــمريض دمنهورمحمد شعبــــ|ن |حمد محمد فتـــح |956||5
338o48|علوم بــــنه|حمد مجدى حس|ن محمد
يم7|8252 يم رسل|ن |بــــر| ندستـــ قن|رحمه |بــــر|
7668o8يم حم|ده |بــــر يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــر|
82o869علوم |سيوطمحمود عل|ء حل سيد
82o543 تـــمريض |لم | مصط نتـــ|ج عبــــد|لجليل مه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مجدى جمعه مخيمر4294|3
تـــج|ره دمنهورمحمود ن| محمد رمض|ن493584
ه حس|م حس محمود|268993 معهد ف ص بــــنه|م
5|3o|2يم محمود |لسيد عك|شتـــ تـــج|ره دمنهورزي|د إبــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منه | محمد كم|ل محمد محمد26|489
تـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــد |لمجيد رجبــــ |لتـــل|737|43

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــند| سعد عبــــد |لعزيز |حمد67693
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم مصط ص|بــــر محمد37863
رهوق عبــــد |لسل|م عبــــد |لكريم م لدين46639 ندستـــ |لق|

76278o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحمد سعد ص|لح م|نع
3576o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد عبــــد|لر|زق محمد محمد
6968oo|يم |لليثــــى يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيح رمض|ن عبــــد|لغف|ر عبــــد|لجليل |28742
د879|75 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىخ|لد سعد محروس محمد مج| ع.
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد خلف عبــــد|لع|ل|325884
6o2838|ى ش|م |حمد |لمتـــو |لع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
6oo333 |نوعيتـــ طنط|محمد محمود رمض|ن |لسيد ش

تـــمريض |لفيوم ف|تـــن محمد سعد بــــدور6|695
4892o9د|بــــ |ل|سكندريه|ن |يمن محمد |سم|عيل |لن|ضورى
|39o42 ف ك|مل |سحق خ ندستـــ ع شمسمونيك| |
|642o7رهعبــــد |لرحمن محمد ع عبــــد |لع|ل د|ر |لعلوم ج |لق|
2|526oرهفرح محمد جل|ل |لدين ق|سم تـــج|ره |لق|
496|o6د|بــــ |ل|سكندريه|دين| محمد |حمد محمد ركه
27o299 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد سعيد محروس عبــــد|لع|ل |لبــــر|
حقوق ع شمسشيم|ء ربــــيع عبــــد|لرحيم حس ج|د223599
85329oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ |ء ه|رون س|لم ه|رون معهد ع| 
ن| ر|فتـــ مل|ك ش|كر937||8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م
صيدله طنط|يم|ن ع حسن ع ز|يد||9|339
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطص|بــــرين م |لدين محمد عبــــد|2|8995
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ين|س ع|طف عبــــد |لخ|لق حسن|785627
3544ooرهمنتـــ | رض| |حمد س|لم د|ر |لعلوم ج |لق|
49o932يم د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|محمد عص|م محمد ملش|24647
8oo476| |حقوق بــــ سويفحمد فر|ج ورد| جيل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد فهيم عي||869
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76229o|تـــمريض بــــور سعيد بــــ|نوبــــ ك|مل خليل ميخ|ئيل
يم625354 طبــــ ع شمسمهند بــــ|سم محمد |بــــر|

ف محمد محمد27585 رهمنتـــ | | طبــــ بــــيطرى |لق|
6o8|43تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منتـــ | رجبــــ محمود حسن |لده|ن
542o72|ر فرج عبــــد|للطيف حقوق |ل|سكندريهسل|م م|
د|بــــ ع شمس|بــــسملتـــ عبــــد|لعظيم عبــــد|لمعز محمد325996
|585ooره عص|م حسن محمد عويضه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
632o28ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمنه | عبــــد |لرحيم |لسيد س|لم
يم بــــرك|تـــ222653 يم حسن |بــــر| معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمندى |بــــر|
23o746رهسيف |لدين محمد رض| محمد|بــــوزيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
842o7oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل |ء جمعه ض| عبــــد|لكريم
9o6928 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره |بــــو|لحمد حسن عبــــد|لكريم
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد حسن ص|بــــر |لبــــلتـــ| 675556
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عم|د محمد |حمد|634699
علوم طنط|بــــسمتـــ |س|متـــ أحمد غ|نم |للبــــ| |5|4|5
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن شعبــــ|ن محمود ك|مل ع445454
25|o85زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد شو |لش|عر
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ ي| عي عبــــد| محمد|94||3
لسن ع شمس|سل محمد متـــو عبــــد |لمفيد946|63
حقوق |لزق|زيقمحمد ح|تـــم |لسيد عبــــ|س سعيده74|626
لس و|صف|3636|8 تـــج|ره بــــ سويفن ذ ك
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكرستـــ | جرجس من عوض شح|تـــه|3|764
|د|بــــ طنط|مل طه مصط خميس|57||43
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد محمود مكرم|49346
رهمنه | محمد سليم|ن عوده236534 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر2|8246 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمحمد مصط محمد ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخش|دى محمد زكري| ذ عبــــد|لفتـــ|ح|48829
ى زغلول محمد نو|ره696559 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهخ|لد ي
4|o2o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد ممدوح سعد ق|سم ريح|ن
6438o5تـــج|ره |لزق|زيقسيف |لدين محمد |حمد |لعيد|روس
6773o6ر|ن تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود رمض|ن محمود ز
ندستـــ |ل|سكندريهمريم جمعتـــ محمد عبــــد |لعزيز مج|ور3|4474
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد وجدى ح|مد |حمد بــــدر|832|26
حقوق طنط|نعمه |لمعتـــصم بــــ| ي بــــسيو 95|3|4
479o76كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمصط |سل|م |حمد حسن
تـــ حس سل|مه ع محمد485226 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم
يف636549 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد ط|رق محمود عبــــد|لرحيم 
25o592تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره عبــــد|لرحيم محمد |لعبــــس|وي
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقي|ر| |يمن مر عبــــد|لفتـــ|ح48|776
69o95|ر يوسف |لهل| محمد د|بــــ |لمنصوره|ط|رق م|
6o4392ندستـــ طنط|يوسف |لن|دى محمد |لن|دى |لخمي
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حقوق ع شمسم|رين| رفعتـــ رزق جرجس|35539
رهل|ء |لسيد عبــــد |لحميد سليم|ن|759397 د|ر |لعلوم ج |لق|
||9o59ندستـــ حلو|نمحمد مجدى ج|بــــر محمد شح|تـــه
4o648| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مريم خ|لد |لسيد س|لم مصط
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|س حس ن |لدين مر 569|83
رهمصط س| ف|روق محمد49859| تـــج|ره |لق|
77o75o|علوم |لزق|زيقيم|ن |حمد حسن مصط  |م
ندستـــ |سيوطمحمد ي| محمد سعد فرتـــ63|449
8o7434صيدله حلو|نمحمود محمد سعد فتـــح |لبــــ|بــــ
88o7o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء عبــــد|لنبــــى |حمد عبــــد|لح|فظ
يم محمود|524623 يم يونس |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
63|4o6يم عبــــد |لعزيز معهد ف ص |لزق|زيقي|سم زكري| |بــــر|

علوم ع شمسمحمود مجدى محمد س|لم حجر|3247
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد فكرى حس كريم878|26
تـــج|ره |سيوطرمض|ن ع محمد خ 894526
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ ممدوح محمد محمد رمض|ن عم772738
نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد |حمد حسن||77943

خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننو|ره عبــــد|لرحمن رشدى عبــــد|لرحمن 48222
ندستـــ ع شمسبــــيتـــر فه رمزى فه جرجس69|449

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عبــــد |لق|در محمود حسن|3233
62o775 معهد ف ص بــــور سعيدحمد س| عبــــد |لسل|م عبــــد |للطيف
علوم ري|ضتـــ ع شمسف|دى جميل من |قل|ديوس3|593|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مروه فر|ج سل|مه عبــــد|لبــــ|سط4766|8
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قعمر عص|م صبــــري حربــــي68|844
يم ع خليل|9|7|23 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسل|م |بــــر|
يم عبــــد |لحميد |حمد فرح|5885|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |م حس |م 4||224
ندستـــ حلو|نف|رس محمد |حمد عبــــد|لص|دق |بــــوط526828

كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد عل|ء بــــدوي |لسيد|69562
تـــج|ره بــــنه|ر| | |سم|عيل مصط كم|ل مهدى649632
4o8876تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رند| محمد مصط |لبــــر
43269oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمريم وفيق رأفتـــ |لطويل
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |سم|عيل عبــــد |للطيف محمد عن478824
253o7| |كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرحمه جم|ل محمد ن
9oo434 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م محروص |بــــو|لوف| حر|ز
يم مني626||7 تـــج|ره |لمنصورهمحمد نبــــيل |حمد |بــــر|
3o466تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | محمد محمد حسن

كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمريم رفعتـــ عط|| شنوده829966
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د عمرو حس طه56673

758|o4تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد س| محمد محمود
3355o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى ي| عوض عطيه
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وز صبــــ ممدوح |حمد ع|مر425965 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدف
رهخلود محمود محمد تـــوفيق243349 علوم |لق|
يم ط|رق ف|روق محمد|46|26| وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم حلو|نمريم عبــــد|لن| |نور |لسيد232824
صيدله |ل|سكندريهن|دين سعيد |لسيد محمد |لقرض|وي38|422
6o72o|تـــ سلط|ن ج|بــــر تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء خ

ي غبــــري|ل روم|ن37|3|8 صيدلتـــ |لم |صموئيل بــــ
7o357oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|روميس|ء و|ئل عبــــد |لحميد صل|ح
وف|تـــحمد حسن عبــــد |لع|ل |حمد شلبــــى|785384 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ |ل|سكندريهن|دين عم|د خليل عبــــد |لمجيد |حمد527844
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد ع مخيمر ع |98||82
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد محمد |حمد عبــــد|لحليم|225687
تـــج|ره |سيوطميل|د ف|يز عط|| سليم|ن8259|8
صيدله |لزق|زيقبــــه حسن حسن عطيه ع |لقيش|وى629648
8|472oيم يم ج|ر |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء |بــــر|
76o883|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | مدحتـــ درويش |بــــو |لعل
رهم|ري|ن فيلبــــس ف|خر لبــــس32223| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ج|معتـــ د |ط عك|شه عطيه عبــــد |لعزيز خ 685499
4|o246تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|ع محمد ع عبــــد|لفتـــ|ح ر|ميه
4|6|o3|تـــج|ره دمنهورمل محمد |لسيد محمد |بــــوحبــــيبــــ
ف |حمد مصط ||87682 تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء |
يم|354|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نتـــص|ر تـــوفيق حسن |بــــر|
348o38|يم غربــــ|ن ف |بــــر| يم | ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
2429o5رهمحمد مح سليم محمود |لجندى حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o|75o|م |لص| جمعه |دريس نوح حقوق |ل|سكندريهد
9|o793 ندستـــ تـــ.خ|مس مصط حف عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل معهد ع| كندي تـــكنولو | 
88|o2| معهد ف ص |سيوطرش| |حمد محمد حس
معهد ف ص سوه|جيوستـــ | بــــهجتـــ حكيم |سكندر  896749
7546o3تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهول|ء محمد حسن محمد مو
تـــربــــيتـــ |لم |ندي ي |حمد ض| 9447|8
د|بــــ ع شمس|رح|بــــ محمد سل|مه عوض335442
صيدلتـــ |لم |سوسنه صد |نيس ويص|823284
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ي|سم | محمد مصط ك|مل محمد حس 338873
78|o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد زكري| محمود حسن
|57|o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن محمد |لسيد حسن
|52o27تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرحمه عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن
486o22د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن|درتـــ فتـــ ع|مر أم أبــــو |لحسن
5o3923تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمعتـــز ربــــيع صديق |حمد محمد
ره|سمر شعبــــ|ن محمد حس|ن 57998| د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|لن| محمد عم|رتـــ محمود477498

55o39تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفجه|د ممدوح مصط مؤمن
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لمنعم ط|رق محمد عبــــد |لمنعم ح56538|
د2245|6 ندستـــ طنط|أيه عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن خليل و
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|ء ط|رق ر|فتـــ محمد زريق|346652
8o9|3oحقوق بــــ سويفوليد صبــــري شح|تـــه |بــــوبــــكر
طبــــ |سن|ن ع شمسن حن| ر| فهيم|335778
49o274تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن جم|ل حمد|ن رك|بــــى خليل
4o9745 يم يم  |بــــر| يم |بــــر| تـــج|ره طنط|ي|سم |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع |ء طه صل|ح محمد  99|896

تـــمريض  بــــ سويفمريم سعد محمد تـــم|م84539
د|بــــ |لمنصوره||ء حسن |لشح|تـــ عبــــد |لوه|بــــ|46|687
حقوق |سيوطمرفتـــ بــــر عل|م مهر|ن 6||893
تـــج|ره ع شمسم|رين| عم|د ز عبــــد |لملك26348|
ره|محمد مصط |حمد محمد756493 ثــــ|ر |لق|
7oo67|حقوق |لزق|زيقف|دى فؤ|د ج|د |سعد ج|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م يح سعد زغلول752873
6o5o26يم عبــــد |لد|يم طبــــ بــــيطرى بــــنه|نغم مدحتـــ عبــــده |بــــر|
7o|o92يم جم|ل محمد عبــــد |لستـــ|ر |لش تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|
48o626تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود محمد محمود محمد |لكل|ف

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروتـــ فرج محمود روبــــ |2483
علوم |لعريش/ري|ضتـــحمد رمض|ن محمود محمد |حمد|7||82

|226o2رهمصط حس محمد ع سويلم تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريه ع |بــــوزيد محمود|39|522
8o2|o3طبــــ |لم |ف|دي سم عزيز ص|دق
68o9|3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهزكري| رجبــــ رمض|ن |لسيد محمد زلطه
37o952حقوق ع شمسف|طمه ن محمد سيد
9o4492 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــيوسف |يمن ج|بــــر صديق
حقوق طنط|محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لر|زق ع |بــــو2838|5
يم |بــــو شوشه|448577 يم صبــــ |بــــر| ندستـــ |سيوطبــــر|
44o|44علوم ج|معتـــ د |طندى جم|ل حسن محمد عيد
ندستـــ |سيوطحس|م عبــــد|لعزيز محمد سيد 894358
ندستـــ |لمنصورهحمد |لسيد حسن ع يوسف|699546
د|625328 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيسن عل|ء محمد عبــــد |لغ مج|
7762o3لسن ع شمس|سل جم|ل عبــــد |لعظيم عبــــد|لسميع
8|o|58تـــج|ره بــــ سويفح|زم |حمد ع محمد
68454o|يم |لصبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلشيم|ء محمد فوزى |بــــر|
7o|o96يم محمد تـــمر|ز يم محمد |بــــر| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|
حقوق حلو|نزي|د محمد زغلول محمد323|32
رتـــحمد محمد |حمد خض |66|66| علوم ري|ضتـــ |لق|
248o|2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدير سعيد محمد ع |لرف
د|بــــ |لزق|زيق|يمن |لسيد محمد ع محمد|643982
رهسعيد محمد |حمد جودتـــ |لفخر| 529383 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطصف|ء عبــــد|لن| |حمد ع |899|9
25928o ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزينبــــ |لسيد |لسيد |لدولتـــ
4o3725حقوق |ل|سكندريهمحمد محمد عبــــد|لعزيز عي حربــــ
زر|عه |لفيومرن| |يمن محمد محمد محمود236379

7258o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر |حمد محمد عبــــد
45o49رهحسن خليل حسن |بــــو بــــكر شي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن عبــــد|لسل|م عبــــد| عرفه|268743
د|بــــ |ل|سكندريه|جيد|ء رض| محمد محمد عبــــد |لمجيد477356
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمد حس ع ق|بــــيل642497
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع|طف س|مح ع|طف عشيش255664
8|o756لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نجل|ء |لسيد مصط |لسيد
صيدلتـــ |لم |مصط ع صل|ح |حمد852977
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعوض | فتـــ عوض | |حمد |لعو 697389
|55673| ره|ء محمود فوزى محمد |لش|ف طبــــ بــــيطرى |لق|
4o595o|د|بــــ |ل|سكندريه|يه |حمد ع سعد زيتـــح|ر
يم محمد عبــــد|لغف|ر439437 تـــج|ره كفر |لشيخيه محمد إبــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــ|س محمد |بــــوحجر268577
ف عبــــد |لكريم حسن حس |6|6887 ه | معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــم
9o5oo8|ه عبــــد|لنبــــى |م محمود تـــربــــيتـــ سوه|ج م
|د|بــــ طنط|يه |لسيد عبــــد|لعظيم |م مرزوق|2396|6
524o35د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ محمد كم|ل منصور عبــــد |لنبــــى محمد
يم |لطيبــــ|7|8364 نوعيتـــ قن|حمد سعيد |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــكريم جم|ل |لسيد بــــلطيه529852
رهر| | |حمد ع عبــــد|لفتـــ|ح|23747 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
62o33oيم حو|س تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدآل|ء محمد |بــــر|
تـــمريض بــــنه||ء |لسيد ع |لسيد|339749

6493o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومس|مه رجبــــ عبــــد | ن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح سعد||26877
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عنتـــر سعد |بــــوجنينه477853
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ محمود عبــــد|لمنعم عوض335245
ندستـــ |ل|سكندريهندى زكري| |حمد عثــــم|ن447578
تـــج|ره ع شمسع |حمد محمد |م فرح|تـــ27473|
448o7oد|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ عمر محمود عبــــد |لعزيز
6o|4o5تـــج|ره طنط|مصط وحيد حميده |ليم| عطيه

|9o2o|يم ه مصط رف| |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|وف|ء عبــــد|لمحسن |حمد جعفر|83228
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه ممدوح زين |لع|بــــدين |لسيد|893799
68o43oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحس |حمد حس |حمد عبــــد |لع|ل
ف سعيد عفي |324824 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |
رهمجد محمد عبــــد |لمؤمن مر|د|23728| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o2556زر|عه |لمنصورهسم|ء ع عبــــد |لحميد رجبــــ |بــــو كيفه
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83o932|نوعيتـــ فنيه قن|فن|ن سعيد |حمد عبــــد|لع|ل
3o554| د|بــــ حلو|ن|يم|ن عبــــد |لسل|م جمعتـــ حس
6o386تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفزينبــــ محمد سيد عويس

نوعيتـــ بــــنه|دير عيد |لسيد حسن339738
754o99تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهنوره|ن ط|رق محمد جل|ل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|ره ع|دل عبــــد |لسيد جرجس6|583
35o94ره|محمد ن| |لدين |حمد من محمد عي د|بــــ |لق|

256o79|ره حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد يسن عبــــد| ز
صيدله |ل|سكندريهرو|ن محمد محمد عبــــد|لمجيد بــــليح|43723
334oo8يم تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد حس مرزوق |بــــر|
زر|عه |لمنصورهمحمود سم عطيه عبــــد |لرحمن |بــــو ص99|||6
يم||25|5| ره|ء |يمن محمد |بــــر| علوم |لق|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمود عبــــد |لسل|م عبــــد |لستـــ|ر محمد29264

نوعيتـــ عبــــ|سيهحبــــيبــــه عص|م محمد يوسف67825|
يم محمود عبــــيد432595 صيدله طنط|رحمه خ|لد |بــــر|
علوم بــــورسعيدرن| محمد |حمد |حمد ش|دي676293
4o5o75|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عص|م |حمد محمد ح|مد
تـــج|ره |لمنصورهمحمود سعيد حس محروس7|6972
697654| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيه ط|رق |لسعيد يونس ع
ف يوسف عبــــد |لعزيز خليل|479779 ندستـــ |ل|سكندريهم |
6o5o4o يم عبــــد يم شعبــــ|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن |بــــر|
فنون جميله فنون حلو|نف|طمه حس عي |حمد س|لم|2439|
ندستـــ حلو|نعمر محمد ع حسن27576|
يم795|78 ن| وليد عبــــد |لمنعم محمد إبــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن محمود عبــــد |لحليم |لدسو   442655
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمختـــ|ر خليفه محمد خليفتـــ 889758
27oo5|| بــــه |لف حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع|دل محمد و
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــدع|ء مصط |لدندر|وى محمد272997
حقوق |لزق|زيقعبــــد | |لسيد عبــــد | محمد |بــــر|633883
335o53يم سل|م تـــج|ره ع شمسسم| عبــــد|لمنعم |بــــر|
بــــه يوسف348954 صيدله |ل|سكندريهكرستـــ | رض| فؤ|د و
حقوق |لمنصورهل|ء كم|ل عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|م 862|68
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن محمود حس شح|تـــ|839473
ثــــ|ر د |ط|عبــــد |لرحمن محمد |حمد |لفيو5634|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|سيمون فض رؤف حكيم|7|7582
طبــــ بــــيطرى سوه|ج عبــــد|لرؤف عبــــد|لمنعم |حمد 2785|9

رهمحمد |حمد محمود |حمد محمد5393| تـــج|ره |لق|
68o|75حقوق |لمنصورهمن|ر وليد ري|ض |لسيد
يم و| 679823 حقوق |لمنصورهحمدى فؤ|د صبــــرى |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحبــــيبــــه سعيد محمد كدو| 35636|
4295|o|صيدله طنط|حمد محمد ح|مد |بــــوعريضتـــ
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حقوق حلو|نزي|د محمد ع|مر رمض|ن7442||
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد محمد |نور بــــهيج|452439
معهد ف ص |سيوطغ|ده حس خليفه محمود  7|8834
حقوق ع شمسيوسف محمد فرج حس 29636|
د ن|جح ع حسن نوفل763698 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدن|
رهمريم |يه|بــــ جندى غبــــري|ل5783|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|رمض|ن |لسيد رمض|ن ضمر| ح|رس873|48
تـــج|ره ع شمسدع|ء ي عبــــود محمود |لبــــطل973|24
8866o5 حقوق |سيوطع مصط شعبــــ|ن محمد
76537o|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حسن ذ حسن
وف|تـــيو |ن| جم|ل رفعه ديم|س 6555|9 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
قتـــص|د م حلو|ن|ندى محمد صبــــرى محمد عبــــد |لمنعم محمد4|665|
6o894oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمدى عم|د|لدين محمد غن|م
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد عبــــد |لحميد محمد28266|
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن ك|مل عبــــد |لرحمن |بــــو |23||5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ محمد ع سعيد دويد|ر|358923
ور 785|92 ف |حمد ع حسن  تـــربــــيتـــ سوه|جبــــسمه |
84o922تـــج|ره سوه|جسمر رمض|ن قن|وي سلم|ن
علوم |لمنصورهسم|ء صل|ح سعد حس|ن |678269
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإيم|ن محمود يوسف محمد يوسف36||52
طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد ممدوح عبــــد|لغ عبــــد|لسل|م 878673

د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء |حمد فتـــ محمد54642
|6o283 علوم ع شمسيوسف خ|لد حسن محمد |لش|ف
6o|o|2يم |د|بــــ طنط|نج|تـــ حسن شفيق حسن |بــــر|
85o466كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد حسن عبــــد|لسميع عوض
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن |سل|م ف|روق سل|م|254225
9o6739  كليتـــ |أللسن سوه|جوف|ء محمود عبــــد| |حمد
تـــج|ره بــــور سعيدرضوى |بــــو |لوف| محمد |حمد كردوشه764676
ى9396|5 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسحر محمد ك|مل |حمد |لبــــح
تـــج|ره ع شمسمحمد مرزوق عبــــد|لمجيد محمود|34454
52598oندستـــ |ل|سكندريهر|ف|ئيل يوسف حليم |ديبــــ من عوض
76oo9|وف|ع|صم عبــــد |لمنعم محمد |حمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
33oo4o|د|بــــ بــــنه|يتـــ عبــــد|لرؤف مصيل محمود عميش|
63o475ندستـــ بــــلبــــيسيوسف عرفه عبــــد |لستـــ|ر عرفه عطيه ع| 
22o35o|تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد عبــــد|لحكيم عبــــد
معهد ف ص |سو|نفهد عيد سيد عبــــد|لكريم868437
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن كم|ل محمد عبــــد|لع|ل752939
م||48426 رهيه|بــــ حسن رجبــــ محمد |د د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ه|جر ملي عرف|ن محمود832592
694|7oيم محمود |لجندى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهح|زم |م |بــــر|
6224ooلسن ع شمس|نوره|ن ه|شم عبــــ|س |لقطبــــ مطره
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معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعل|ء جم|ل محمد |حمد |لكبــــريتـــى236|44
5|992oطبــــ بــــيطرى دمنهوره|جر عبــــد |لمنعم عبــــد |لتـــو|بــــ محمد رجبــــ
ثــــ|ر |لفيوم|سم|ء |حمد |حمد عبــــد |لع|ل عوض 643863

|4||oحقوق |لمنصورهع محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــدوي
نوعيتـــ |لفيوممن|ر رزق حس محمد4|556

معهد ف ص بــــ سويفن|ردين مر|د ن|دي حن| سوري|ل856522
87972o ف ومس|حه |سيوطمحمد سعد ق|سم |حمد ك.تـــ. ف رى و
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ عبــــد|لمنعم عبــــد|له|دى944|37

زر|عه مشتـــهررضو|ن |سم|عيل |لسيد محمد |لحم32437
75668oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجم|ل عبــــد |لن| محمد |لسيد
45o5o2|يم ضيف يم |س|متـــ |بــــر| ندستـــ طنط|بــــر|
9|o|27  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد بــــه|ء |لدين ك|مل |حمد ع| 
9oo39 لسن ع شمس|بــــتـــ | ن| عبــــد |لنبــــى حس

64o448يم |لعربــــى محمد عبــــد | محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
783o52ر|ء ع|دل محمد محمد و|كد حقوق |لزق|زيقز
765495| رهحمد ع|دل بــــكر |لمرشدى |لبــــل| تـــخطيط عمر| |لق|
89o586 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد جويد طه |حمد

رهمحمد ربــــيع ع حسن52|43 تـــج|ره |لق|
يم773223 يم محمد |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقه|دى |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود |لسيد سل|مه |لمتـــو684454
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد خ|لد عبــــد | عبــــد |لعزيز |لش79|687

28o66يم وف|تـــد | ج|بــــر سيد |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7o7275حقوق |لمنصورهمحمد صد محمد عطوه ع
8o2744طبــــ بــــيطري |لم |زينبــــ |سم|عيل محمد عبــــد|لفتـــ|ح
ندستـــ ع شمسبــــسنتـــ ع|دل عبــــد|لحكيم حسن279||3
|676o7 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم محمد مصط حسن
333o|4تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد مجدى عبــــ|س |بــــو |لمجد غني
حقوق بــــنه|محمود |حمد محمود حس|ن |35272
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــنوره|ن حس عبــــد |لرحمن |بــــو |لعن |68982
4|6o86د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دير مفرح |لسيد |بــــو |لغيط ج|مع
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطنوره|ن محمد |بــــوضيف حس 893556
52o2o|طبــــ |سن|ن طنط|خلود عبــــد |لجو|د ع ربــــيع
تـــج|ره ع شمسن ن|در فؤ|د رجبــــ5|3223
د|ر |لعلوم |لم |محمود صبــــ ك|مل محمد4229|8
5o|889تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره صل|ح محمود |م|م |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد محمد |لدسو عبــــد|له|دى بــــدوى|45323
ش|م محمد عبــــد|4|3294 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حبــــيبــــتـــ 
ش|م رمض|ن منصور|5563|6 د|بــــ د |ط|سل|م 
64o924ح يم  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لسل|م |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق |لم |ص|لح حميد حسن حمدي857638
7o3674ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد مختـــ|ر ف|ضل ع ع|مر كليتـــ 
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2679o8|علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |حمد عبــــد|للطيف |حمد عبــــد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد محمد |حمد عبــــد|للطيف42||34
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهكريم |يمن عبــــد |لمنعم حل محمد |677848
5o99o2|يم يم عبــــد |لحميد إبــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورحمد إبــــر|
8||o7oحقوق بــــ سويفنعمه عبــــد|لستـــ|ر طه محمد
يم|3|3495 |د|بــــ طنط|حمد سعيد محمود |بــــر|
32o649يد عبــــد|لو|حد لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|عص|م محمد |بــــو |ل
256|7o|معهد ف ص بــــنه|محمود مبــــروك ع |لسق
8o|o|9|د|بــــ |لم |يم|ن رج|ء جمعه محمد|
4o545o د|بــــ |ل|سكندريه|ريم سل|متـــ مر بــــسيو
7o8|3oنوعيتـــ |لمنصوره |م رزق محمد رزق |لبــــغد|دى
د|بــــ د |ط|رقيتـــ عبــــد |لرحيم محمد مصط عبــــد |6522|6
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق |حمد ن |حمد |لنم|س6655|6
7o8|79يم ع عوف معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــنور| ع|طف |بــــر|
485o27تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لرحمن محمد |لسيد محمد |بــــو عيشه
|4o894| حقوق |لمنصورهندى حسن جمعه فتـــح

565|oتـــج|ره بــــ سويفعمر عبــــد|لمنعم شعبــــ|ن جوده
رتـــ|يو|ن| ع|طف عط| | عبــــد |لمل|3433| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

8||2o6تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع|طف عبــــد|لجو|د محمد
7o6|o5|معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء فيصل عبــــد |للطيف رزق سعيد
238o24| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء محمد حسن سنو
35oo76يم عزتـــ ز تـــج|ره بــــنه|رغدتـــ |بــــر|

يم عبــــد |لجو|د64537 نوعيتـــ |لفيومند| شعبــــ|ن |بــــر|
75262oيم علوم ري|ضتـــ |سو|نم | رفعتـــ فوزى |بــــر|
5o9oo3معهد ف ص |ل|سكندريهزي|د محمود ع |لبــــدر جمعه بــــريك حج
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حسن حسن شم|تـــه555|25
9o68o9 تـــج|ره سوه|جمه| ممدوح ع |حمد
7||7o8يم |لحديدى |لطح علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد محمد |بــــر|
بــــي |لسيد8235|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدنور|ن |م| |ل
حقوق |سيوطمصط محمود ع عبــــد|لق|در  857|88
ف محمد شح|تـــه |م 9343|8 تـــج|ره بــــ سويفرضوي |
64o554حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لعزيز محمد |لمتـــيم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد حبــــ محمد |حمد|827355
كليتـــ حقوق |لم |خ|لد |حمد محمد عبــــد|لغ 2279|8
6o9537|صيدله |لمنصورهمن|ر محمود محمود سيد |حمد شتـــ
76352oتـــج|ره بــــور سعيدسل مجدى |لسيد حسن رمض|ن زي
8|o9|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء مصبــــ|ح محمد محمد
22o8o2|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن حس|م عبــــد|لعزيز محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء عزتـــ عبــــد |لق|در |لبــــغد|دى|62|692
|5o336تـــج|ره ع شمسمع|ذ نبــــيل عو|د بــــدوى
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م ص|بــــر ج|بــــر |لشهدى67|246
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4|397oق|وى |د|بــــ طنط|حبــــيبــــه ر|شد محمد سعد |ل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|يزه عبــــد|لعزيز تـــه| عيد264898
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقحمد ط|رق محمد عبــــد |ل محمد||62277
تـــج|ره |سيوطمحمود رمض|ن محمد سل|مه942|25
ف محمد سليم|ن |لغمري 267857 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |
4o5747تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره شعبــــ|ن يوسف محمود يونس
د|بــــ حلو|ن|سم|ء |حمد سيد |حمد سيد|67294|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمدى محمد |حمد  محمد عم|ر589|54
34o889|تـــج|ره ع شمسحمد صو|بــــى عبــــد|لنبــــى صو|بــــى
يم ع622627 معهد ف ص بــــور سعيدذي|د |س|مه ممدوح |بــــر|
ره|حمد عبــــد |لحليم |حمد عبــــد |لحليم|33|53| د|بــــ |لق|
ر عبــــد |لغ عبــــد |لعزيز26467 رهعمر م| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

6o8o74كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــرحمتـــ مجدى محمود |لسيد |لطح|ن
49o58|تـــج|ره دمنهورعزيزه |حمد |لسيد حسن عطيه
وف|تـــعمر طلعتـــ |حمد فؤ|د عبــــد |لعظيم37875| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحميد فرج |سم|عيل39|445
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين حس|م رجبــــ عبــــد |لرحيم7|68||
تـــج|ره |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمو695255
زر|عه طنط|حن|ن رش|د محمد عبــــد |لر|زق |لخو969||6
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمود |لجر|ي د|ود حبــــيش|||7629
نوعيتـــ |سيوطمن|ر محسن محمود جمعه  882439
4|29o3يم عبــــد |لح|فظ |د|بــــ طنط| سم محمد إبــــر|
7o8o66 حقوق |لمنصورهريه|م عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ ع عبــــد
ف بــــخيتـــ معوض34779| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |
د|بــــ دمنهور|بــــسمله حمدى عبــــد|لق|در س|لم صبــــره496762
9|8274| تـــربــــيتـــ |سيوط حمد سيد محمود ع
يم أحمد دسو |63795 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر إبــــر|
طبــــ |لزق|زيقيف |حمد حس مصط 625246

تـــمريض  بــــ سويفيوسف محمد عبــــد|لجيد ه|شم|38|6
تـــج|ره سوه|جفيول| من شكرى بــــسط| 9||||9
637|5o| يم ع د|بــــ |لزق|زيق|م| |لسيد محمد |بــــر|
علوم |لمنصورهسل|م محمد |حمد كشك|696925
لسن ع شمس|مريم |يه|بــــ محمد عبــــد | ع |لفط35|764
طبــــ |لزق|زيقمنتـــ | عبــــد |لحميد بــــهجتـــ عبــــد |لحميد عتـــم|32|63
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع محمد محمد شح|تـــه |لوكيل||2337
24o877تـــج|ره سوه|جع بــــكر ع طلبــــتـــ محمد
3559o9د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممصط رض| يح ع زي|ن
7o|85o تـــمريض |لزق|زيق صل|ح |لدين |لسيد |حمد محمد |لسيد
طبــــ |لمنصورهكريم |لسعيد ف|روق |لبــــسطوي ||68895
2222|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| |ده محمود مصط محمود |بــــو ط
4o6397|ه جم|ل حسن |حمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
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249o85|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء |حمد ع عبــــد|لعزيز فول
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه |حمد محمد عوض |4|7746
62o29oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمع|ذ |حمد محمد محمود خليفه
ندستـــ |لزق|زيقإيم|ن محمد عبــــد|لعزيز |لسيد مصط 638577
معهد ف ص |سو|نس|مه ر|فتـــ محمود حس |4|8395
69oo53|طبــــ |لمنصورهس|ره |لمتـــبــــو ص|لح |لمتـــبــــو ع
7o43o8د|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | مصط محمد محمد و
يم |لشنو| 74|449 تـــج|ره طنط|يح أحمد ع إبــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود محمد ع محمد بــــهن3796|5

رهبــــسمتـــ سعيد عبــــد |لمنعم ع24435 علوم |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ سويفمصط سيد مصط خليل43|8|3
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطشهد محمد عل|ء عبــــد|لرحيم سيد 886886
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرح|بــــ |حمد طلبــــه ري|ض |لسيد692498
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى محمد ثــــروتـــ مصط 753694
|ن529824 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سعيد فنجري ع

يثــــم |لسيد ع حسن4567| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــفرح 
764999| ندستـــ بــــور سعيدحمد ممدوح حسن محمد فرغ

7|426| د|ر |لعلوم |لفيومسم|ء عبــــد |لعظيم س|لم عبــــد |
د|بــــ حلو|ن|وق محمود محمد عوض ع237223
علوم دمنهورف|طمه رمض|ن |حمد محمد سمك543243
4oo862|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد صل|ح محمد محمد عرج|وى
يم |لدسو |لف 879|68 ه |لدسو |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم
رتـــ|محمد و|ئل محمد ه|رون |لسيد337757 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــد|لعظيم محمد |لسيد446354
|375o3تـــج|ره ع شمسيف محمد محمود ع
ف عبــــد|لفتـــ|ح عيسوى249478 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم |
||9o44صيدله ع شمسجون عم|د عز يوسف
||58oo| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــ|سل محمد نبــــيل عبــــد
762|o9| حقوق بــــورسعيدحمد محمد |سم|عيل حسن عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد محمد ج|د|لحق |لغريبــــ |بــــوع686446
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهم عبــــد |للطيف سعد عبــــد |للطيف6697|5
رهن مجدى فتـــ مسعود59784| تـــج|ره |لق|
7o|47oد|بــــ |لمنصوره|شيم|ء محمد |حمد |حمد مصط عبــــده
234o4|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن ن| فوزى جمعه
7o7682طبــــ بــــيطرى |لمنصورهع|ئشه خ|لد |نور محمود ع
4oo729| يم سيد يم محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن |بــــر|
83o56o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد خ|لد عي ع
تـــج|ره ع شمسندى |حمد حس ص|وى42726|
776o44لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ريموند| صبــــرى حن| |سح|ق
432o|5ن| عم|د سم |لفونس ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لمعد|وى |لشح|تـــ مصط خلف 9|4533
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6o5533| تـــج|ره طنط|نوره|ن يوسف عمر عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |للـه جم|ل محمد ز خليل عبــــد 6836|

ف عبــــد| ضبــــيش|7|2527 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء |
757o94|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  منيه |يمن محمد سعيدحسن
44o289صيدله |ل|سكندريهع |ء ي| عبــــد | مصط |حمد
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل |ء ربــــيع بــــيو مصط |بــــوصو|ن249347
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل عبــــد|له|دى محمد ع شيحه7|8|27
683949| زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد محمد ف|روق عبــــد |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م حل عبــــ|س عوده267735
تـــج|ره |ل|سكندريهسهيلتـــ |سم|عيل |حمد محمد مهر|ن476594
رهي|سم سم شعبــــ|ن محمود236776 ندستـــ |لق|
266o77|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م سعيد نص|ر محمد
22636oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف صل|ح سيد ع
طبــــ |لمنصورهريه|م عبــــد|لفتـــ|ح حل |ل|خ 2|4||6
52o245طبــــ |ل|سكندريهنوره|ن فتـــ سعد فوده
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدأيه زكري| ف|روق فكرى632595
رهمن|ر خ|لد محمد |حمد239747 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o8|75| تـــربــــيتـــ سوه|ج  يه |لسيد خلف عبــــد|
تـــمريض |لمنصورتـــ بــــه محمد جل|ل سليم|ن خف| مصط ||95|6
|2|84oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نزي|د صبــــ |م مبــــ|رك
5538o|ف عبــــد |لمنعم سيد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|حمد |

77o6|||ف عبــــد |لعظيم ع |لنمر د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء |
2|32ooتـــج|ره ع شمسن|دين عص|م عصمتـــ عبــــد |لحليم عم
طبــــ بــــنه|محمد عبــــد|لن| محمود |لسيد سليم747|26
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمرو|ن س|مح محمد مسعد عبــــد |لعزيز خ 285|75
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود |لدعو 392|25
24|||o ره|عبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لحليم محمد مصط د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |له|دي رجبــــ |ألل 627497
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |لشح|تـــ |لمر |بــــ|ده محمد|75||68
7o7554م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ريم محمد خ|لد |حمد خ|لد
لسن ع شمس|حمد رمض|ن عبــــد|لفضيل عبــــد |له|دى ع247774
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ريه|م س|لم عبــــد|لخ|لق عوض|34925
يف محمد رش|د سيد||42|2 وف|تـــنور|لدين  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
27o4|رهريم ع ك|مل |بــــو بــــكر تـــج|ره |لق|

6oo738|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |لعج محمد |حمد خليفتـــ
7o|o|8|ق|وى ندستـــ |لزق|زيقحمد وليد |حمد فرح|تـــ |ل
صيدله |لزق|زيقبــــتـــ | |س|مه ع ع|مر357692
تـــربــــيتـــ حلو|نندى |حمد |بــــو |لحمد تـــوفيق|5487|
|38o59|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | صل|ح محمد عبــــد |لع
زر|عه طنط||ء مصط آدم محمد |دم|426787
د|بــــ سوه|ج|س| شنوده  |د مسعود 38|898
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يم محمد ش|تـــوكه265865 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن محمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ره |لسيد ع |لسيد34482

يم ريح765669 ندستـــ بــــور سعيدمؤمن محمد |لسيد |لعربــــى |بــــر|
8866o| تـــربــــيتـــ |سيوطش|دى ميل|د حن| سلط|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد |لسيد فتـــ س|لم|739|54

طبــــ |لفيومحمد عبــــد | |حمد عنتـــر|68362
7o6428د|بــــ |لمنصوره||ء |حمد سعد عبــــد |لسل|م عطيه
4|53o6ر عبــــد |لغ |حمد زقزوق يم م| تـــج|ره طنط|بــــر|
ف |حمد |لفيو|76439 نوعيتـــ بــــور سعيدمحمود |
85339oيم عبــــد|لحميد طه تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد |بــــر|
4897o5تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم غ| جوزيف |يوبــــ جودتـــ
كليتـــ |أللسن ج أسو|نه|ميس عبــــد |لحفيظ عنتـــر عبــــد |لحفيظ5|278|
7o645o|طبــــ طنط|ل|ء عبــــد | حس |حمد بــــدوى
رهسم|ء ع محمد محمد|5924|3 طبــــ |لق|
4|5o47|ر|ء أيمن أبــــو |لمجد محمد ر|شد تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخلز
صيدله |لزق|زيقول|ء عطيه |لسيد |حمد ع حس 637875
8925o9|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط منيه حسن نف|دى محمد |حمد
|3o724|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م |حمد سيد |بــــوزيد
68839oري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه تـــ|مر |لحس|ن حس عبــــد |لنبــــى
36o756نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ محمد مهدي محمود |لشيخ عمر
4o8294تـــج|ره طنط|مجدى محمد عبــــد |لع| |لبــــكرى
4422o3كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخخ|لد حم|ده حسن متـــو حج|زى
6|4o26|د|بــــ طنط|سم|ء عبــــد |للطيف ج|د سعده|
49o227| د|بــــ |ل|سكندريه|إيم|ن وليد |لن وليد |لن محمد
699o55ري|ض |طف|ل |لمنصورهرح|بــــ ممدوح مصط سند  |ض
7o7693معهد ف ص |لمنصوره ثــــروتـــ فتـــوح محمد |لرشيدى
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط محمود سيد عبــــد|لرحيم95|825
يم|2583|5 تـــج|ره دمنهورحمد رجبــــ جمعه إبــــر|
يم محمد |لزلوعه878||5 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــر|
4446o3 |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن عبــــد |لنبــــى حسن ع |لبــــيط
8o3434|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ديفيد ع|دل من حن
5o5|63تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|ريو جورج كرم ي مق|ريوس
وف|تـــمصط حسن س|لم ع36|758 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|يزتـــ محمود محمد خميس عوض|49664
36o972| تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء ع|طف مهدي ع
تـــج|ره |سيوطمنتـــ | محمد |حمد محمد غ| 878232
نوعيتـــ |لزق|زيقن|ديتـــ حسي محمد عبــــد|لجيد362|64
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمود زكري| محمود عم|ر265897

ر|ء عبــــد |له|دى فوزى ك|مل46792 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ز
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنغم |لسيد |لسيد محمد |بــــو منصور426563
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدين| مصط مصط عجوتـــ4|68|6
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يم |حمد437847 تـــمريض كفر |لشيخآيه سعيد ر| إبــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|نوبــــ شوكتـــ يعقوبــــ ديمتـــرى|334497
48|3o8 يم محمد |بــــو |لعن يم سعيد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
5o7774يم يم |بــــر| تـــج|ره طنط|د | من خليل |بــــر|
ن| ف|يز سيد عمر6722|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
892o24|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| ي|تـــ |بــــوضيف سيد عبــــد|لع|ل
ر مختـــ|ر |حمد 878279 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمريم م|

5436oتـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد |حمد ص |لدين محمود |حمد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــغ|دتـــ عبــــد |لسل|م |صل|ن عبــــد|لسل479993

نوعيتـــ |لفيومملك ربــــيع حس ربــــيع66757
25o82| يم ك|مل عبــــد ره|زينبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|

صيدله |لزق|زيقحمد سعيد عبــــد |لعزيز سليم|ن|8|7754
رهندى |لسيد متـــو |لسيد حس|ن 3|2637 صيدله |لق|
|2523o رهيوسف ي| محمد |حمد بــــيو ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن عبــــ|س جمعتـــ عوض|576|6
رتـــ|مريم عصمتـــ ع عبــــد|لعليم2549|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمر عبــــد |لعزيز ع حس|ن 6|7823 ع.

طبــــ بــــ سويفحسن|ء حمدى بــــدوى سعيد9245|
ف محمد عبــــد |لفتـــ|45259 تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |

6|3o24تـــج|ره طنط|حمد سعيد عبــــد |لخ|لق |بــــوزيد |لعيسوى
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم خ|لد عبــــده |لسعيد |ل|مش|683349
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمود عبــــد|لحميد ن | |بــــو|لحسن827452

رهكريم محمد رجبــــ عبــــد|42463 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره دمنهوردع|ء خ|لد حسن عبــــد |لجو|د لطيف242|52
6o96|3|تـــ |لمتـــو محروس |لمتـــو زيد|ن |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|م
27o558يم محمد شه|بــــ |لدين د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف |بــــر|
85o5o5قتـــص|د م حلو|ن|ي|ر| محمود محمد |حمد
27o422ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومش|م كم|ل عبــــد |لق|در عزبــــ |لسيد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لوه|بــــ محمد يوسف محمود 2664|9
7o57o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد |له|دى محمد |بــــو |لمع| مج
4|oo89حقوق طنط|كريم |لسيد سعيد ع محمد
يم عو|د|327465 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ رمض|ن |بــــر|
6o389||د|بــــ |لمنصوره|مل|ك ط|رق عبــــد|لنور بــــدوى حن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد رجبــــ عبــــد |لعزيز محمد72953
62o65o| |حقوق د |طحمد متـــو |لمتـــو محمد عن
يم |لغمري محمد |بــــو سعده436772 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش| محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حمد |لسيد سل|مه مصط |337647
طبــــ طنط|س|ره |لسيد |لكيل| ع فرج436889
يم||44625 علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد حمدى ف|روق مر |بــــر|
5|96o4|تـــج|ره طنط|م|رين| جرجس بــــش|ى جرجس بــــش
6o4293ندستـــ كفر |لشيخحمد عم|د|لدين لط محمود عبــــد|للطيف
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لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــسنتـــ خ|لد حمدى عبــــد |للطيف66534|
|3oo63تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيل|نه وجدى  |د |ندر|وس
36o669ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد صل|ح فتـــ حسن مصط عرفه
5o5448معهد ف ص |ل|سكندريهش|م ج|بــــر فهيم |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقعمر ط|رق مو نص|ر مو26||78
2436o|تـــربــــيتـــ حلو|ندين| ه| مبــــروك سيد
83oo65حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديصف|ء دي|بــــ محمد |سم|عيل
علوم ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لخ|لق ع |لبــــجل36|624

طبــــ |لفيوممحمود عبــــد|لعليم حس عبــــد|86893
259|38| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد محمد سعد مو
تـــج|ره |لمنصورهي|د |حمد محمد |لفر|ش|675247
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |حمد خليفتـــ محمد محمود7|4368
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ط|رق محمد |لملي 677558
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد محمد صقر رزق محمد|636249
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر محمد |سم|عيل محمد شح|تـــه765|27
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد عبــــد |لن| محمد غ|زى بــــدوى رجبــــ492528
443oo|يم سويلم كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدي|سم س|لم سويلم |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|سيف |لدين ع|طف محمد ك|مل محمد 6|5234
227448| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد سيد شعبــــ|ن فرغ
433o|2يد |لبــــر |بــــو سعده تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مروتـــ ي| |بــــو|ل
ى|624655 يم عمر |لح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
245o64تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن بــــدوى محمد محمد عبــــد |لو|حد
5|7|o2ش|م محمد |لحسي |لحبــــروك طبــــ |ل|سكندريهن 
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمود صل|ح س|لم سل|متـــ|76856

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرضوى وليد |حمد فؤ|د26772
د|بــــ ع شمس|ي|سم مصط ع |حمد35846|

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفوق عبــــد |لمحسن محمد عبــــد |لل|33766
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسم|ء محمد شو محمد يوسف ز|يد339377
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر |لسيد عبــــد|لصمد عبــــد|له|دي354668
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقزينبــــ محمد عبــــد|لمجيد ع عمر|ن356542
4|o278حقوق طنط|محمد ف|روق عبــــد|لمنعم درديرى
257o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرن| محمد فتـــ |ل|م|م
78o5|6| تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد |حمد محمد ي
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم |حمد محمد رزق |حمد ند|6|7622
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط محمد س| عبــــد|لغ 834262
|29o26رهمهند عص|م جل|ل عبــــ|س علوم |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد |س|مه محمد زيد|ن|564|25
9o3792  ى تـــربــــيتـــ سوه|جمنتـــ | عبــــد|لعزيز |سم|عيل خض

33oo5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء |لشح|تـــ محمد شعتـــ
7835o5|حقوق |لزق|زيقلسعدى ي| |لسعدى |لنجدى
|ن عمر|922347 معهد ف ص سوه|ج لسيد |حمد ع
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رتـــ|ف|طمه محمود عبــــد|لر|زق عبــــد|لجو56|233 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد |حمد مسعد رمض|ن258496
تـــج|ره دمنهورنوره|ن عبــــد |لحليم تـــوفيق غيثــــ8|99|5
26o935ف عبــــد|لغ |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ي|سم |
يم دغبــــوش9|8499 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدعزه عبــــد|لمختـــ|ر |بــــر|
تـــمريض بــــور سعيد ل|ء فوزى عبــــد |لرحيم عبــــد |لرحمن فرح|7|764
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم وليد محمد محمد حسن775967
د|بــــ كفر |لشيخ|مريم مسعد يوسف محمد رجبــــ388|42
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيوسف محمد عبــــد|لغف|ر ع6|3252
6|8|o2ر|ء |لسيد حسن |لمر تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه |لز
يم عبــــد |لغفور |حمد محرز|769487 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| ي| محمد نص |حمد شلبــــى745|62
رهسهيلتـــ |حمد بــــخيتـــ حس 323794 ندستـــ |لق|
5234o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس مجدى محمد |لدكرورى
ش|م محمد رفعتـــ عبــــده24749| ره|دين|  عل|م |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد| | محمد |م محمد خليل55|237
|ء محمد |حمد ع |889764 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط 
6o7655تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسنتـــ محمد |لزغبــــى |لبــــسطوي قديس
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسم|جد مدحتـــ من سليم|ن3|4492
4o5367|ين ممدوح محمود سعد |لش |لسن |لم |ش
ر|ن798|2| حقوق حلو|نح|زم حس|م عبــــد |لروؤف ز
6o4898تـــج|ره |لمنصورهسل فؤ|د عبــــد |لنبــــى |لبــــسطوي
22833oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ندير سيد محمد يوسف خليل
حقوق ع شمسف|دى ي| سم فريد|6855|
د|بــــ ع شمس|نغم |م مصط معوض5228||
يم847473 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نشيم|ء سعد |لدين فهيم |بــــر|
7o78o7يم ج|بــــر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| |حمد |لسيد |بــــر|
3|93||| تـــج|ره ع شمسيتـــ سيد ش|ذ من
ندستـــ ع شمسيوسف محمد نور |لدين حسن جل|ل عبــــد |2855|
|4o49|تـــج|ره ع شمسي|سم رض| |بــــو |لفتـــح عبــــد |لحليم
تـــج|ره دمنهوربــــ|دى ر| عبــــد|لعظيم ع ج|بــــر533545
يم ميخ|ئيل64656| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوس|بــــ رسل |بــــر|
ش|م ح|مد سيد |لعز| 3||2|3 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|ندي 
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عطوه محمد عطوه |بــــر|629468
6o7669نوعيتـــ طنط|دع|ء عبــــد |لغف|ر مصط ز|يد
4o2685د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط||ء |نور عبــــد |لفتـــ|ح ع عبــــد |لفتـــ
ف محمد نبــــوى |لجن|ي 425542 زر|عه كفر |لشيخج |
فنون جميله فنون |لم |س|ره |حمد محمد حس 492||8
4oo4o5تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــعبــــد| عبــــد|لعظيم محمد |حمد مصط خليل
ندستـــ |ل|سكندريهسميه حمدي ع سليم|ن محمد حسن9|4454
32o53|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|بــــيو عم|د محروس ن|شد
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ه محمد محمد مصط محمود|46327| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
لس صليبــــ ميخ|ئيل |سكندر صليبــــ479879 تـــج|ره |ل|سكندريهك
لسن ع شمس|حبــــيبــــه محمد |لسيد بــــدوى3|436|
تـــج|ره |سيوطحمد رمض|ن عبــــد |لعزيز عبــــد |لسميع64835

تـــربــــيتـــ حلو|نفريده محمد مصط عبــــد |لو|حد42385|
يل ج |لزق|زيقسم|ء رجبــــ ح|فظ ع ح|فظ||84|77 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره بــــنه|ر| | ع|دل |لسيد محمود632759
5o5756تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرزق |لسيد رزق عبــــد |لجو|د |لعمر|وى
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |يمن عوض |لسيد طنط|وى|858|75
ري|ض |طف|ل |لمنصوره محمود محمود ص|دق سيد |حمد|234|7
ف زكري| محمد سليم|ن764568 حقوق بــــورسعيدمصط |
8868o5|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــ  يه عبــــد| محمد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ن| |حمد عبــــد |لعزيز سعود265384
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسيف تـــ|مر ممدوح ع |لدمو677543
حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لعزيز مصط محمد |لمنش97|694
رهي|سم محمد عبــــد|لرحيم محمد ص229674 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم|773287 حقوق ع شمسله|م حم|ده |م|م |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيديم|ن |حمد محمد |حمد حسن|763539
248o29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــه|جر |لسيد محمد |سم|عيل ص|لح
وف|تـــحمد محمد مصط مصط |258263 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن زكري| محمد محمد كركر6|74|6
ين خ|لد عبــــد|لمعز مرج|ن حس|356833 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن
62|3o6معهد ف ص بــــور سعيدم|زن فتـــ حمدى مصط ضيف
|3|465| زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد حسن عبــــد |لغ بــــيو
26o36|| ش|م عثــــم|ن |لعج تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء ع محمد |بــــوقصيبــــه|9|43|5
حقوق ع شمسسهيل سم سيد |حمد سعيد65|6|2
9o|4o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد رمض|ن عبــــد |لنبــــى |م|م

تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير ع|طف ع بــــسيو |لمزين|32|27
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد | سيد محمد حسن |حمد484|48
طبــــ |لزق|زيقأنس محمد |لسيد عبــــد|لمطلبــــ مندور636422
5|2o67|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|متـــ ع|دل بــــسيو |لشويخ
تـــج|ره طنط|دير سعيد عبــــده عبــــد |لمجيد منصور966||6
بــــه|25839 وف|تـــمحمود عزتـــ عبــــد|لعليم و ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
6oo7|o|طبــــ طنط|ل|ء |س|متـــ محمد |بــــو سعدتـــ
نوعيتـــ |لم |حمد حسن محمود |حمد|77|859

حقوق حلو|نندى محمد عبــــد |لق|در عفي 25276
45o75|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عبــــد |لن| محمد طلبــــه

254o97 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد عبــــد |لح|فظ |حمد |لخ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو |حمد ك|مل |لعد255745
69o862|  تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| عبــــد |لرؤف محمد شعبــــ|ن
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6o3969| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م ع|طف عبــــد |لمقصود |لسيد
755o29|ف بــــدري غيثــــ د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م |
صيدله طنط|نرم مدحتـــ ع |لبــــدرى428537
ح6|4942 د|بــــ دمنهور|يوسف خليفتـــ محمد عبــــد |لرحمن 
8o3288|تـــج|ره بــــ سويفحمد طه |بــــوبــــكر خليفه
يم عبــــد ربــــه||32874 ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد م|
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محسن نوح مهدى عبــــد|لح|فظ2|4883
تـــربــــيتـــ ع شمسج| محمود |حمد ج|د342755
تـــج|ره ع شمس محمد مر يوسف|4272|
تـــج|ره طنط|عزه ممدوح |لسيد محمد |لعدوى434489
5o7|99ش|م حن محمود محمد علوم |ل|سكندريهرو|ن 
|464o8لسن ع شمس|ندى |حمد سعيد محمد
|2779o م محمد مجدى محمد جم|ل |لدين طه ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د
47796oف محمد يوسف تـــج|ره |ل|سكندريهعمر أ
7o2492 يم |ل د|بــــ |لزق|زيق|رن| جه|د طلعتـــ محمود |بــــر|
6oo5|2ف يم حم|دتـــ محمد عبــــد|لستـــ|ر م صيدله |ل|سكندريهبــــر|
9o9895 |ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود حشمتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لبــــ ع| 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م بــــخو| عزوز بــــخو| |28|325
|د|بــــ |لم |نجوي محمد ع|دل عثــــم|ن2266|8
356|3o|يف ع عبــــد ف  تـــج|ره بــــنه|يف |
|24o6oلع| للغ|تـــ بــــم جديده|بــــيشوي جم|ل |ستـــم|لك |قل|ديوس
27|o5|معهد ف ص بــــنه|دين| ثــــروتـــ عبــــد|لمنعم صبــــرى عبــــد |لجو
7|3o53تـــج|ره |لمنصورهح|تـــم محمد محمود محمد دره
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمود محمد حس 777322
27o762|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء يح محمد |لرخ|وي
ره|زينتـــ ع|شور رشدى محمود عطيه39|5|| د|بــــ |لق|
معهد ف ص |سو|ننجل|ء محمد نجيبــــ جعفر868686
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ع|دل |م|م صل|ح فتـــ7||775
5o87o7يم محمد قر|ط زر|عه |ل|سكندريهمحمود |حمد |بــــر|
488o98|خدمه |جتـــم|عيه |سو|نندرو سعيد ي |ندر|وس
5|o2|6|معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ع صل|ح |بــــو|لنج
8o7366تـــج|ره بــــ سويفش|م رجبــــ ز محمد
ر شح|تـــه شح|تـــه شنوده7|7634 ندستـــ بــــور سعيديو |ن| م|
754o46د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء |لسيد محمود محمد |لمر عيد

د|بــــ |لفيوم|حمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ حسن|68349
د|بــــ |لزق|زيق|محمد رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد6||638
يم محمد |لبــــن685672 ره|منيه عبــــد |لرحمن |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه محمد محمد مطر256687
542646| تـــج|ره طنط|يتـــ عطيتـــ عبــــد |لحليم محمود بــــر
7o2835يم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوليد سم متـــو محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسوق |لسيد سعيد محمد عفي 354354
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256o6|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عل|ء جم|ل عبــــد|لر|زق عبــــد|لخ|لق
878o22  |طبــــ بــــيطرى |سيوطسل عطيه محمد عبــــد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن محمود |لنج|ر م 842272
|253o7 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه محمد عبــــد |لحميد محمد |لسيد
ش|م محمد محمود322669 وف|تـــ|رن|  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد أحمد جوده |لعو ||63336
7767o3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيوسف |س|مه |لسيد |لسيد ع|مر

رهيف ع|دل د|ود ش 5|389 علوم |لق|
485|6o يم |لف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|ء جم|ل ج|بــــر إبــــر|
64352oيم نوعيتـــ |لزق|زيقه|له محمد حس |بــــر|
7o4774|د|بــــ |لزق|زيق|منيه سعيد يح محمد تـــوفيق
62226oحقوق د |طمنتـــ | عم|د حمد|ن مصط |لحفن
صيدله طنط|ول|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد تـــعلبــــ269224
تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ ح|مد محمود حسن|2||36
78o95||رهحمد عبــــد |لجو|د ه|شم محمد عل|ج طبــــي |لق|
444o24لسن ع شمس|دع|ء |لشح|تـــ |لسيد محمد ضبــــ|بــــ
معهد ف ص بــــ سويفسيد |حمد سيد محمد3967|8
2374|oد|بــــ حلو|ن|ن|ء ميخ|ئيل يوحن| جرجس
يم |سم|عيل عبــــد|لرحيم 924744 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكريمه |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهخلود عبــــد|لسل|م محمد عليوه9845|5
3243o2 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف شعبــــ|ن فتـــ عبــــد|لغ
25o765| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه |يمن محمد عبــــد|لغ
يم أبــــوعطيه7653|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد مجدى إبــــر|
8|o526كليتـــ حقوق |لم |مصط |حمد ع ص|لح
|565o5| علوم ج|معتـــ |لسويسمؤمن ممدوح حسن عبــــد
752494| حقوق بــــورسعيدحمد عل|ء |لدين محمد أحمد مو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|سم سيد عبــــد |لعظيم س|لم894|5|
9o43o3|ف محمد |لسيد تـــج|ره سوه|ج حمد |
8|4o62| م سيد محمود ن تـــج|ره |سيوطد

3o796تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه نبــــيل عبــــد |لتـــو|بــــ مبــــروك
|6o977|تـــج|ره ع شمسمنيه محمد فوزى محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلي محمد فه عبــــد |لمقتـــدر مصط 8842|4
43o596تـــربــــيتـــ طنط|ض مصط عبــــد | مختـــ|ر
تـــج|ره |لمنصورهش|م |حمد |لسعيد |لسعيد ش| 675292
يم رجبــــ8|42|8  |حتـــ وفن|دق |لم |محمد مفتـــ|ح |بــــر|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىجرجس ع|طف نصيف شكر|||8247

ره|محمد فتـــ عبــــد|لمجيد مهدى86|47 د|بــــ |لق|
64o786طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمود كم|ل محمد محمود
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىيح محمود محمد محمد 7|8984
487o45يم |حمد |لبــــر|وى تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمود |بــــر|
246o95تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد وس|م ع سكر
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كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنتـــ | |حمد محمد عبــــد |لرحمن52379|
يم ع بــــدر543354 حقوق طنط|أمل صبــــرى إبــــر|
لجزيرتـــ |لع| شعبــــتـــ تـــج|رتـــ |لمقطم|سل مدحتـــ عزبــــ عبــــد|لو|حد|32224
62o552|ى ره||ء ح|مد طلعتـــ |لم عل|م |لق|
75452oحقوق |لزق|زيقك|تـــرين نبــــيل ص|دق بــــشوتـــ
5|o628طبــــ |ل|سكندريهزي|د سيد |حمد محمد ع ص|لح
6o4o6o|د|بــــ |لمنصوره|مجد ع|طف |لسيد محمد |لجم|ل
|7o9o6| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د بــــسيو |لسيد بــــسيو ج|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر حسن |لبــــن| عبــــد |له|دى نو|رتـــ27|694
معهد ف ص سوه|جخليل عبــــد|لجليل مو| خليل 2883|9
269|o6طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسمر محمد |حمد عم|ره
ف عبــــد |لوكيل رمض|ن33||45 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد |
774|8o|زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــحمد ح|مد مصط ع مصلح
2|3o95ندستـــ ع شمسنور|ن جم|ل عبــــد|لمنعم |لسعيد جل
848o44|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن|ء ن| محمد ضوي
|د|بــــ |لم |سم|ء |م|م محمد |م|م|4688|8
ندستـــ بــــور سعيدندى ن| |بــــو |لحسن حسن أحمد764276
تـــمريض |لزق|زيق حمد ثــــروتـــ محمد محمد |لسيد رف|59||78
وف|تـــمحمد فتـــح | محمد بــــدوي |لمتـــو624236 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

2o539|رهسل|م عزتـــ ربــــيع مسعود عل|ج طبــــي |لق|
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقعص|م صل|ح عبــــد |لص|دق محمود صبــــرتـــ|77528
85o|8oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد جم|ل معوض محمد
معهد ف ص |سو|نمحمد رمض|ن يوسف حس 838249
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء |لسيد محمد |لسيد عيد|777946
37o332|رهسل|م عبــــد|لنبــــي محمد درويش د|ر |لعلوم ج |لق|
78o497|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد ذ ع |لسيد بــــ|بــــ
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد 639987
2|8738| م عل|ء|لدين عبــــد|لحكيم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد
حقوق |لمنصورهمحمد حمدى عيد محمد679939
3362|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد جمعتـــ محمد
تـــج|ره |سيوطم|رتـــ | نبــــيل كم|ل لبــــيبــــ46|9|8
حقوق |لمنصورهمحمد ع|دل منصور سليم|ن678547
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد نجيبــــ سليم|ن نجيبــــ757927
6||oo4|ي تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهس|متـــ صل|ح ص| بــــر |لع
ف محمد مصط 69|358 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري |
6o4|65|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد س| عبــــد| |لسيد زيد|ن ك.تـــ. ف للبــــ
7o92|4| |حقوق |لمنصورهحمد محمد ع ع بــــدوى |لن
3258ooره محمد عبــــد| محمد تـــج|ره |لق|

حقوق |لفيوممحمد سيد محمد |حمد69925
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | محمد |لسيد محمد عثــــم|ن92|766
323o74كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسصف|ء عبــــد|لق|در عبــــد|لسميع عبــــد
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689oo| |طبــــ |لفيومحمد محمود محمد عبــــد |لبــــ
686|o5ندستـــ |لم |فد|ء ع|دل محمد رزق |لسعيد
نوعيتـــ |شمونف|طمه عبــــد|لعزيز كم|ل ط|حون|25985
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشيم|ء |حمد عبــــد|لع| عبــــد|839929

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكم|ل سعيد سعد محمود45293
طبــــ |ل|سكندريهحمد عمر عبــــد|لخ|لق مسعود عبــــد |لقوى863|54
9o32|4 تـــج|ره سوه|جيوستـــ | ع|طف لوندى شح|تـــه
6|24o5|ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| عبــــد |لفتـــ
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرحمه ر| ف|روق مسعد |ل|شقر622846
33o373د|بــــ بــــنه|رحمتـــ صبــــ سيد |لسعيد |لسيد ع قمر|
24576oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق |لدسو فتـــح | |لدسو بــــدر
42663oيم |لش يم |حمد |بــــر| علوم |ل|سكندريهسل |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقم محمد عبــــد |لحميد حف ع75|772
ى7|6236 رج|د |لح صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن رض| م|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد محمود مر عبــــد|لسل|م حلوه|7||34
8o3|67نوعيتـــ |لم |سندس محمود طه عبــــد|لفتـــ|ح
5o3723زر|عه |ل|سكندريهمحمود محمد محمود ع |لحد|د

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقكريم محمود ك|مل محمد66278
687o49يم |لعدل طبــــ |لمنصورهيه خ|لد عبــــد |لبــــديع |بــــر|
33o6|8يم طبــــ بــــنه|س|رتـــ عص|م عبــــد|لسميع |بــــر|
علوم دمنهورن|ء حس |لسيد ع عتـــيبــــتـــ8578|5
رتـــ429846 صيدله طنط|حس محمد حسن |بــــو ز
د|بــــ ع شمس|م حس محمد رمض|ن حس حسن2|277|
حقوق طنط|محروس محمد محمد |سم|عيل |بــــ|ظتـــ7373|4
632o33| يم د|بــــ |لزق|زيق|منه | مصط عبــــد| |بــــر|
طبــــ ع شمسريه|م عبــــد|لمنعم محمد منصور433897
6o4949يم |حمد سليم|ن كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمريم |حمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد |حمد شبــــ|رتـــ|766347
يف ح|مد ع جمعه267365 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|دين 
|4o252وف|تـــريم محمد خلف عبــــد |للـه معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد ع عبــــد|لوه|بــــ بــــسيو |لط |26998
863o34ندستـــ قن|يف ح|زم خلف |حمد
ندستـــ د |طعمرو محمد محمد لبــــيبــــ |بــــو |لعط|622983
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نم محمد |حمد محمد845344
حقوق |لمنصورهمنيه  |ء |لدين محمد |لحميدى|6968|6
6o286|ندستـــ |لمنصورهم|رك ع|طف حبــــيبــــ متـــريوس سند
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل|ء حسن محمد عبــــد|لعزيز|256||3
حقوق |لزق|زيقتـــسنيم محمد |حمد محمد عبــــد |لع|ل69|632
يم352743 ف فتـــ |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف |
تـــج|ره ع شمسسل مدحتـــ محمد |لمختـــ|ر355539
|65o43طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ط|رق ك|مل فرج
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طبــــ |سيوطمحمد محمود عمر|ن عبــــد|لح|فظ |73|89
4|4o99تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سل|م خ|لد كم|ل عبــــد |له|دى ق|بــــيل
45o297ف ك|مل جم|ل |لدين ندستـــ طنط|زي|د |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|دي سم ك|مل و|صف762|86
تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ |حمد ع 97|4|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لعزيز رأفتـــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد26436|
نوعيتـــ |لم |غ|ده ن| حسن محمد4752|8
ندستـــ شبــــر| بــــنه|منتـــ | محمد كم|ل سيد |حمد9|3449
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم |يمن عبــــد|لش| محمود697|83

تـــ |حمد محمد عبــــد |لجيد|3|239 لسن ع شمس|م
طبــــ |لمنصورهسم|ء ع|طف عبــــد |لمنعم عبــــد |لبــــ| كشك96|676
7o3279رتـــ|رحمه عبــــد |لرحمن |لمغ|ورى |سم|عيل عطيه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نش|م عبــــده يوسف يوسف54553 كليتـــ 
7537o5| ش|م محمود محمد نعمتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهدير 
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد |حمد |لمر |حمد|799|7
27oo|6 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لمع |حمد عبــــد|لمع مصط
2|28|oش|م ع |لن|دى رهعبــــد|لرحمن  طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم طنط|نرم رض| صل|ح سعد د|ود426894
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طرحمه ع|دل عبــــد |لستـــ|ر كريم |لجبــــ|885|62
د|بــــ |لمنصوره|قمر عز |لدين محمد عبــــد |لمنعم |بــــو قمر974|68
32889oد|بــــ بــــنه|شحتـــه محمد شحتـــه عبــــد|لعزيز تـــوفيق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فوزى عبــــد|لسل|م  |م|255874
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــرحمه نوح عبــــد|لفتـــ|ح ع |85388 معهد ع| 
||9o25يم صيدله ع شمسمنتـــ | ح|زم ح|مد محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرحمه حمدى |يوبــــ جوده سعد|وى99|67
ندستـــ |لم |ع |بــــوزيد ع عبــــد|لحميد272485
ندستـــ حلو|نيه محمد فتـــ عبــــد|لمهدى|63|245
4o2477ر محمد عبــــد |لرحمن  |حه وفن|دق |لمنصورتـــي|ر| محمد م|
6867|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد جم|ل |لبــــ|ز محمد |لسيد
6o8|69علوم |لمنصورهندى كرم |لمنسوبــــ محمد شقدومه
|3|o52|د|بــــ ع شمس|ندرو |يه|بــــ نبــــيل حكيم
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط ل|ء صبــــرى عبــــد|لكريم حسن|79|883
4229|oه محمد سعد ع حرويس علوم طنط|مش
زر|عه دمنهورمرو|ن محمد عبــــد|لرحمن سعدون2238|5
6847o8 ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد محمد شو |لسيد عبــــد
229o38| ش|م عبــــد|لعظيم مصط ره|يه  د|بــــ |لق|
6|588oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طم|يكل |لقس س|ويرس سليم|ن عوض 
6o5297تـــمريض طنط| مريم |س|مه محبــــ محسوبــــ |بــــو |لفتـــوح
ن| صموئيل بــــدرى صليبــــ475948 تـــج|ره |ل|سكندريهم
ف جل|ل غر|بــــ|254392 ه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
رهسلو|ن |حمد عبــــد | عثــــم|ن خليل48577| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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د|بــــ حلو|ن|ص|لح رض| ص|لح ع ص|لح446|22
حقوق حلو|نندي مجدي عبــــد|لرؤوف عبــــد|لحكيم32993

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد ن| محمد |لسيد عبــــيه|34354
|د|بــــ |لم |حمد ص|بــــر خلف ع |3784|8
وف|تـــفرح عص|م |لدين محمد كم|ل محمد عبــــد 625338 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|646o2| يم جل|ل عبــــد |ل عبــــد | د|بــــ |لفيوم|بــــر|
ره|دير ط|رق عبــــد|لغف|ر عم|ر86|9|3 د|بــــ |لق|

علوم ري|ضتـــ |لفيومجه|د ص|بــــر ع عبــــد |لعزيز|6828
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف حمدى عبــــده حس ج|د|6439|
يم حسن 683446 د|بــــ |لمنصوره|بــــسمله عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
336|o7|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء |سم|عيل ع|مر |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|ننسمه سم بــــيو حسن38|843
684|oo د|بــــ |لمنصوره|سم|ء من |لشن|وى محمود |لجن|ي
637o49د ن| سليم|ن عبــــد|لسميع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد ج|د|لربــــ عبــــد|لحميد محمد3|||88
426o37علوم |ل|سكندريهرو|ن حسن ع |لديبــــ ع |حمد
87o787تـــج|ره سوه|جشيم|ء شو محمد كر|ر
حقوق حلو|نندى |حمد محمد رمض|ن |حمد222627
يم محمد عبــــد|لفتـــ|ح ن942|34 زر|عه ع شمسمنيتـــ |بــــر|
لسن ع شمس|ندى ح|تـــم محمد عبــــد|لمنعم626776
رتـــ|424632 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد ع |بــــوسبــــع عبــــد |لحميد ز
9o9oo3|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد ثــــ|بــــتـــ |حمد عبــــد|لرحيم
437827| معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيم|ن كم|ل عبــــد|لمنعم محمد |للم
92|o|o تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء ع|دل عبــــد|للطيف ع
رهغ|ده محمد ع|شور ز سيد44593 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وف|تـــشه|بــــ ع |حمد ع فؤ|د26|28 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفآل|ء حسن ع ع خض 8373|5
4773o8تـــج|ره |ل|سكندريهم | وجدى فوزى زخ|رى
زر|عه سوه|ج  شج|ن محمد حسن |حمد زرزور|895934
ندستـــ بــــور سعيدحمد وحيد |لسعيد |لسيد |بــــو|لعز|684874
يم مصط عبــــد |لرحمن عبــــد 2625|4 نوعيتـــ طنط|منتـــ | |بــــر|
5o9o6| معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد | محمود جل|ل |مبــــ|بــــى حس
6958o8 تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل|ء عيد محمد |لسيد |ل|ل
ر ي|س محمود239875 ندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن م|
د|بــــ د |ط|ي|سم أحمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لو|8548|6
6o7296ى معهد ف ص طنط|محمود ع عبــــد|لسل|م |لبــــح
9o63|o|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمد |بــــو|لحسن |بــــر|
2|4o45|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه محمد |حمد محمد س|لم
تـــج|ره بــــنه|م تـــميم عبــــد| سليم|ن328659
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نشوى محمد مر محمد عمر228662
49||o6ه مجدى حس عبــــده نص|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن
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62476| معهد ف ص بــــ سويفيه حس عطيه عبــــد |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــرحمه |لسيد |لسيد ج|د6256|6
نوعيتـــ موسيقيه |لم |مه| ع|مر |حمد عبــــد|لرحمن9426|8
62oo46يم ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ند| محمد رمض|ن |بــــر| ل|
يم عط| |693324 يم |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيد|ء سعد |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مجدى ع خل|ف52|254
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديده|جر |بــــو|لق|سم لبــــيبــــ عبــــ|س844322
7o4|88يم |م |بــــر تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لعزيز محمد |بــــر|
34o34|نوعيتـــ بــــنه|عبــــد| فوزى عبــــد| محمد |لش|لح
23o532خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف |حمد |لعبــــد
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد ممدوح حسي عبــــد|لفتـــ|ح|632978 ع.
طبــــ |سيوطم|رفن جوزيف لويس |غربــــ|س|47|82
46|63oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهمصط محمد محمود ق|بــــيل
83725oر |حمد كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمدي من |لط|
75o887  يثــــم عبــــد |لرحيم مصط وف|تـــعبــــد |لرحيم محمد  تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
2274o4معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد

رهي|سم محمود |لسيد |حمد |لسو|67645 طبــــ بــــيطرى |لق|
88o|8 نوعيتـــ |لفيومشيم|ء ن| سيد دسو
ر عبــــد |لسل|م نبــــيه5254| رهع م| ندستـــ |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد سليم|ن |لسيد سليم|ن35|8|3
هه|يدى سيد ص|بــــر محمد5555|3 نوعيتـــ ج
5o34o6طبــــ |ل|سكندريهرو|ن خ|لد |بــــو |لغيط عبــــد |لح|فظ
44o963|يم علوم كفر |لشيخيم|ن |لسعيد فتـــ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد ربــــيع عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|م|633848
7567o4| حقوق بــــورسعيدمحمود محمد سليم عبــــد
7o6762تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ك|مل محمد ع سعد
53o3|4| حقوق طنط|تـــ طل|ل حمدى نعمتـــ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح ع عبــــيد|427936
|ج |لدين342344 تـــمريض ع شمس يم|ن جم|ل عبــــد|لحميد 
5o4482صيدله |ل|سكندريه |حمد محمد |حمد أبــــو ط|لبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره سل|م عبــــد |لعليم |لسيد س|58329|

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسموده محمد عطيه ع39|34
ندستـــ د |طسح|ر |حمد من محمد |لنم|س|6898|6
68o729معهد ف ص |لمنصورهشيم|ء جمعه سليم|ن محمد سليم|ن
5o553||د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد |حمد أبــــو|لحسن محمد
يم |لسيد 6379|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمنيه ح|مد عبــــد |لحميد |بــــر|
علوم |لم |رويد| ر| محمد حسن9664|8
يم |لق| 428896 صيدله طنط|ف|رس أحمد إبــــر|
علوم |لزق|زيقي|ر| حس معوض حس عبــــد|لرحمن632684
6o|757تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود محمد |لعجرودى
طبــــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن خ|لد مصبــــ|ح عبــــد |لعزيز مصبــــ438625

Page 5598 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ عم|د |لسعيد محمد |لنج|ر595|34
7o6337تـــربــــيتـــ |لمنصورهدى |لسعيد |بــــو زيد |لسعيد
6o3555يم تـــج|ره طنط|ع|دل عبــــد | عبــــد |لمنعم |بــــر|
3|63|4| رهم| |س|متـــ محمود فه حقوق |لق|
|د|بــــ طنط|ن|ديه أس|مه ع عبــــد |لغ |لبــــري|43286
علوم |لمنصورهدين| ن|در |لسيد محمد |لسيد عديستـــ685288
ندستـــ أسو|نحس زكري| محمد طه799|84
4o7||8د|بــــ |ل|سكندريه|منه | محمود عبــــد|لجليل عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــسمتـــ عم|د |لسيد حس 439968
رهسهيله خ|لد حم|د عبــــد |57568| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن كم|ل عبــــد|لق|در محمد تـــبــــع|329527
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | حس |لسيد |حمد حس |لجمل675959
4o6272حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــ |ر محمد محمد فوزى عبــــد |لفتـــ|ح| 
4488o6ندستـــ طنط|مروه عبــــد|لح|فظ محمد عبــــد|لح|فظ خط
ول| س|مح وديع ن|روز 875298 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم
معهد ف تـــمريض |لم | س|ره مختـــ|ر محمد محمد5|8538
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لغ |حمد|6|7|44
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء محمد ربــــيع |لسيد|66385

75|oo2 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهكريم |حمد محمود جيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد مهدي محمد مهدي227|85
7o3797لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سل|م |سم|عيل جم|ل يوسف |لنش
ف |حمد محمد483297 د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |
ف |لسيد رف| |لسيد|33|287 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد |
92|8o8  معهد ف تـــمريض سوه|ج مصط محمد |حمد |حمد
8|o86|د|بــــ |لم |زينبــــ |حمد حس |حمد|
تـــمريض دمنهورمحمد عبــــد |لرؤف مصط مو4|24|5
حقوق |سيوطمحمد مصط عبــــود عبــــد|لحميد 879543
4873o9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهف|رس محمد |حمد محمد عبــــد|لع|ل
4o245| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى ج|بــــر |لص|وى حسن
5239o9ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ر|ئد |بــــو |لنج|ه |لسيد عيد خليل
حقوق |سيوطعبــــد|لمنعم سيد حسن حس 878855
256933| صيدله طنط||ء فؤ|د |حمد |لسبــــ|
|لسن |لم |ن|ردين خلف مل|ك بــــر6896|8
م عبــــد|لع| عبــــد|لع| محمد عطيه عبــــيدى|44466 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن
|27o23ندى علوم ع شمسعمر |مجد عبــــد |لرحمن مرزوق 
علوم حلو|نمحمد ع|طف |حمد عبــــد |لحميد42|539
د|بــــ كفر |لشيخ|أمل بــــسيو حل بــــسيو ع439373
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن عزتـــ محمد عبــــد|لع|ل|7|4345
رهم|رين| فريد مر عطو|ن|||242 زر|عه |لق|
ه حس |لمتـــو عبــــد |لع|ل صقر696759 ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
ندستـــ أسو|نمتـــي ميخ|ئيل فكري سعد838355
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د|بــــ |لمنصوره|حمدى حسن س| عبــــد |لحميد محمد688339
يم نص|ر432424 |د|بــــ طنط|س|ره |حمد |بــــر|
7||4ooينه حقوق |لمنصوره |س|مه |لهو|رى |حمد د

 |حه وفن|دق |لفيوموليد سيد معيقل درويش|8293
رهي|ر| |حمد |لسيد طه236244 زر|عه |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر|ن| محمد سيد عبــــد|له|دى79|237
328o35طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقيوسف ع|دل فرج مصط |لخو
ه خ|لد محمد |م |828|3| تـــربــــيتـــ ع شمسم
ر محروس محمد|52854| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمل م|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نمريم عم|د صبــــ |نطون منصور5359|2
تـــمريض  حلو|نمريم محمود سل|مه علو| 243429
4o9443ره|عم|د |لدين ن محمد محمد صحص ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد مسعد سيد |حمد3848|2
معهد ف ص |سيوطبــــسنتـــ |حمد مخلوف محمد849796
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء مندوه محمد ع434393
42946oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد |يه|بــــ محمد فوزى |لبــــديوى

حقوق |لفيومحمد كم|ل محمد سعيد|63872
|563o|يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــش|دى فوزى ش|ذ |بــــر|
6o4329تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عمر |لسعيد فرج محمد |لوكيل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممروج مجدى محمد |لخلف|وى5693|2
9o4448 يم طبــــ سوه|جم | قدرى بــــدرى |بــــر|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمنه | ع عبــــد |لفتـــ|ح ع5|7554
|23o45|ش|م بــــهجتـــ ق|سم حقوق ع شمسحمد 
4o4o29 د|بــــ |ل|سكندريه|حس|م |لدين |حمد محمد حسن
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد سيد عبــــد|للطيف عبــــد|633759
49o326ش|م حس محمد  |حه وفن|دق |ل|سكندريه |ر 
يم مبــــ|رك فرغ ||88674 |ء |بــــر| تـــمريض |سيوط 
6o72o|ندستـــ |لمنصورهعبــــد|لخ|لق |لرف| محمود غنيم
|2o336ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|خ|لد |يمن صبــــري |حمد

63o98يم تـــج|ره بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن |بــــو بــــكر |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن محمد ك|مل محمد حسن238|75
يم شح|تـــتـــ محمد999||3 د|بــــ ع شمس|نوره|ن |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طه|جر عبــــد |لر|زق |لبــــغد|دى عبــــد |624346
ندستـــ |لم |خ|لد منصور محمد متـــو 446283
ر ن | جرجس8||229 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|رين| م|
237oo8رهموده فتـــوح محمود عبــــد|لع|ل تـــج|ره |لق|
85o946تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدجه|د محمد محمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زينبــــ |حمد صبــــرى |حمد ع |لر|شدى|33269
88o4|3  علوم |سيوطمحمد كم|ل محمد عز |لدين
وز صل|ح سعد يوسف يوسف643682 تـــمريض |لزق|زيق ف
صيدله |ل|سكندريهنرم |حمد محمد حسن |للبــــ| 8|4353
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7o|978يم غمرى رمض|ن مر معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمود |بــــر|
تـــج|ره طنط|خ|لد محمد عبــــد |لسل|م عزبــــ494386
تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | محمد |حمد ج|د شهو|ن632546
ندستـــ بــــور سعيدمحمد صل|ح محمد |حمد عبــــد |لعزيز762367
8o4739فنون جميله فنون |لم |ن|دين عص|م |حمد عبــــد|لمجيد
حقوق ع شمسمنيتـــ عبــــد|لمؤمن عبــــد|لمؤمن د|ود||66|34
6oo857علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمر|م محمد محمود ع شعبــــ|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| محمد محمد رش|د43359|
لس رفعتـــ محسبــــ بــــ|ش|834889 معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطك
د|بــــ |لمنصوره|مريم رض| عبــــد |لرحمن متـــو8|6998
4o3|74تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــن عبــــد |لعظيم |حمد محمد عمر|ن
|لسن |لم |من|ر مصط ع |حمد7493|8
زر|عه ع شمسر|ن| عل|ء محمود ع4577|2
9oo483 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر جم|ل عبــــد|لرؤوف عبــــد|لسميع

7oo|4| نوعيتـــ |لفيومسم|ء محمد فتـــ عبــــد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيوسف ح|مد |حمد رويشه6549|4
يم عط|622852 د|بــــ د |ط|رو|ن |حمد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهمصط منصور عبــــد |لمحسن مر 422682
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|يدي رجبــــ أحمد ع حم|د485282
268|o6| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه|بــــ ص|بــــر عبــــد|لمقصود م|
د|بــــ |لزق|زيق|خلود جم|ل عد ع4|2|63

لع| للعلوم |إلد|ريه 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لمنعم حسن عبــــد |لمنعم ه|شم زيد6743|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء |حمد ملي |لسيد ش| 9|8|27
3|94o2هنشوى ع|طف محمد |بــــو |لفضل نوعيتـــ ج
يم ع |لسيد264375 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــه ع |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | |حمد |حمد مختـــ|ر محمد |م2574|7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ي| ح|مد تـــعلبــــ||24694
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد فتـــ محمد ص|لح623|48
يم كرم| 348767 زر|عه مشتـــهردير و|ئل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد رض| محمد |سم|عيل س|لم||5|699
2587o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م |سل|م ع حربــــ
زر|عه |لزق|زيقرقيه |حمد سليم|ن محمد |لجم776634
د|بــــ دمنهور|محمد يوسف محمد |حمد طه495447

وف|تـــمحمد ي| عبــــد |لع|ل ن| عبــــد |6469| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
6o3637 معهد ف ص طنط|ل|ء |لبــــسيو |سم|عيل ز |لدو|ن
يم |لنج|ر437683 تـــج|ره كفر |لشيخحمد |لظريف حس |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد بــــل|ل ج|بــــر عيسوى244239

رهحمد ط|رق |حمد |لدردير|4285| تـــج|ره |لق|
يم غنيم|58|352 يم محمود |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|
يم عبــــد | سليم|ن768982 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |بــــر|
257o23| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد | عل|ء عبــــد|لحليم فضل
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4o2299يم مهلل |حمد ع حقوق |ل|سكندريه |ر |بــــر|
44o7|8يم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرش| عزتـــ بــــسيو |بــــر|
صيدله |لزق|زيقبــــه |حمد عبــــد |لسل|م خليل عز|زى785299
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــه | |حمد بــــيو محمد844675
6o6998 تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء كم|ل عطيه محمد سعد |لحبــــي
85|oo2معهد ف ص |سيوطحن|ن ص|بــــر ع عبــــد|لرحمن
36o722|تـــربــــيتـــ بــــنه||ء حل عزتـــ حسن عدس
ره|ل|ء |يه|بــــ |حمد |لسيد بــــدوى|99|683 عل|م |لق|
76o662| ر|ء محمد وف|ء فتـــ تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز
يم عبــــد |لمل4||525 وز فوزى شح|تـــه |بــــر| تـــج|ره طنط|ف
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قروى حمدى عبــــد | عبــــد|لخ|لق|7|7822
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر رأفتـــ ممدوح |لسعيد |لديبــــ3|96|6
9o9|44 طبــــ سوه|جمحمد عبــــد|لل|ه محمد |حمد |بــــوجبــــل
2736o9|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء محمد حج|زى محمد
|ء عبــــد|لحميد محمد |لبــــن|253436 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|
رهف|طمتـــ محمد عبــــد|لرحمن محمد متـــو 327362 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
44874o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|سل|م رض| فتـــ عطيه |لش|ذ
7o574o| يم عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره بــــور سعيدمحمد جل|ل |بــــر|
ى|689766 يم |لمس تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمنيه محمد |بــــر|
يم462779 تـــج|ره كفر |لشيخأمينه جم|ل سعد سعيد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخي|سم عل|ء |لسيد سليم|ن692722
76o978كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسمر ط|رق مصط |حمد
ره|عبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لجليل |م ||476| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم سعيد ع محمد |حمد بــــيو 84|678
36o54|ف نسيم طه |لعبــــ|دى زر|عه مشتـــهرين |
علوم سوه|جمحمود حم|ده |لضبــــع سليم|ن 922974
ش|م |حمد عبــــد |لرحمن عبــــ|7664|4 د|بــــ كفر |لشيخ|كريمه 
نوعيتـــ طنط|خلود ع محمد عبــــد | ر| 2749|4

يم |بــــوط|لبــــ45529 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نح|زم مجدى |بــــر|
حقوق طنط|عل| ص|لح محمود ق|سم497956
ف صبــــ حل7322|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسم|ري| |
طبــــ |ل|سكندريهتـــ سعيد محمود |سم|عيل |بــــو غنيمتـــ67|7|5
53o|28تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــس|رتـــ ف|يز عبــــد |لمنعم ع غ|نم
د|بــــ ع شمس|كريم ه| رزق دي|بــــ47386|
5o4|8|ه |حمد ع حس ع |لفيو علوم طنط|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طندى محمد محمد شتـــ||883|6
776o39كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرحمه ممدوح |لسيد محمد
33o855|تـــمريض بــــنه|سم|ء محمد |حمد عثــــم|ن
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدشيم|ء ع محمد محمد ع 784339
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ ممدوح سيد محمد |حمد63527|
62949oعلوم |لزق|زيقرض| |لسيد عبــــد |لغ محمد |حمد
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3382o7لسن ع شمس|ن|در |لسيد عبــــد|لعزيز |لسيد |لر|يق
ور |لدولتـــ34|4|2 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييوسف محمد 
يم عبــــد|322287 تـــج|ره بــــنه|من|ر محمد |بــــر|
5374|oحقوق |لمنصورهأل|ء خ|لد خليل عبــــد |لر|زق
7845ooل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عهد عبــــد |لحليم |م محمد إسم|عيل
5o7998| ف صبــــرى |حمد |م لسن ع شمس|يتـــ |
626o74يم تـــمريض |لزق|زيق كم|ل خ|لد كم|ل |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمر |حمد مر حم|ده|7|287
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م فضل غ|نم |حمد تـــ |لدين|683763
498o|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ريم |حمد جل|ل خليف
68|oooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد جم|ل عبــــد |لش| عبــــد |لرحمن
9o|725|يم طبــــ |لسويس حمد محمد |حمد |بــــر|
زر|عه ع شمسمريم محمد عبــــ|ده عبــــ|ده58886|
يم ع |حمد864848 وف|تـــمصط |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
354o3||تـــ ي| حمدي محمد حقوق ع شمسم
8o2732|يم محمد نوعيتـــ |لم |منيه مصط |بــــر|
رهشيم|ء ع|دل زين |لع|بــــدين ع66652| عل|ج طبــــي |لق|
69322o د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لق|در |حمد
7|2o72تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| عرف|تـــ عبــــد |لحليم ع |لحديدى
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحسن|ء مصط مغ|زي محمد حم|ده9388|4
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى ن| طه مصط |حمد47|489
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء محمد |حمد عبــــد|لخ|لق|77|9|4
7||o96تـــج|ره |لمنصورهكريم حس عبــــد |للطيف |لخمي شتـــيتـــ
تـــج|ره |ل|سكندريهمر|م محمد يوسف عبــــد |لرحمن |حمد476689
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهل|ء محمد محمد |لفرح|تـــى عثــــم|ن|5|6786

د|بــــ بــــ سويف|سل محمد عبــــد |لجو|د محمد293|5
2|4|67| م |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ن| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند
6o33|7معهد ف ص ري|ضه طنط|بــــسمه |لسيد مصط ن |لدين
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |لسيد عبــــد |لعظيم ح|مد سليم74|642
رهمصط بــــدرى صديق محمد9|498| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم ع دسو |68322 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومميمتـــ |بــــر|

6o2858ندستـــ طنط|ف|روق مسعد ف|روق |لده|ن
4853o3تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر محمد عبــــد |لكريم محمود محمد
89o98| تـــج|ره |سيوطنور| |حمد عبــــد|لفضيل ع

6o36|تـــمريض  بــــ سويفحمدى سعيد بــــهلول عبــــد |لسل|م
29o52رهمحمد عص|م |لدين عبــــد|لع|ل |حمد حقوق |لق|

معهد ف ص بــــ سويفيه عبــــد|له|دي حف عبــــد|لنعيم|35||82
ي فرح|تـــ944|4 رهمصط ط|رق ي ندستـــ |لق|

329o57 تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لن| محمد عبــــد|للطيف
249o44|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|يدى خ|لد مصط |لش
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د فرغ عبــــد|له|دي محمد7|8639

Page 5603 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهعمر ي| ع متـــو ع945|23 ندستـــ |لق|
رهل|ء وليد محمد |حمد|26|222 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
68o478تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسعد مرزوق سعد |لسعيد |حمد
64o8|9|ندستـــ بــــنه|حمد عبــــد |لعزيز حسن محمد عطيه كليتـــ 
4924o9د|بــــ |ل|سكندريه|حسن شح|تـــه |لسيد خط|بــــ
ف |لسيد |حمد|33385 د|بــــ |سيوط|شه|بــــ |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم |ميل |لعري|ن لوق|2|8262

رهمحمد ع|صم سيد عبــــد |لرحمن6|85| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
75o2oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييوسف مجدى عبــــد|لحفيظ عك|شه

يم عربــــي عبــــد|لع| حسن |823857 تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورن|ء مسعود محمد معوض جمعه|4|497
63737oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق ول|ء |حمد عبــــد | عطيتـــ محمد فوده

3o||8 |طيبــــتـــ |لع| نظم معلوم|تـــ طريق سق|ره بــــ|لهرمم|ري| صبــــ بــــطرس روم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره شو محمد سليم5692|2

6497o يم عفي نوعيتـــ |لفيومرح|بــــ نبــــيل |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمروتـــ ع|دل محمد |بــــوعوف عل|م425633

يبــــه|87257 يف عبــــد |لوه|بــــ  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه 
ف عبــــد|لكريم طلبــــه سل|مه ص||3389 ره|وق | ثــــ|ر |لق|
4o|9o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مصط محمد ع محمد مبــــ|رك

ندستـــ حلو|ننس خطري عر|بــــي |بــــو ليفه|2|7|3
6o9369ندستـــ |لمنصورهمصط محمد عصمتـــ جعفر

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ي|ر| عبــــد|لوه|بــــ شعر|وى عبــــد|لوه43494
رهمروه محمود |بــــو بــــكر عبــــد |لرحمن43626| علوم |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمله محمد |حمد عي 66957|
63o29||ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقحمد زين عي |لشح|تـــ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزي|د مصط محمد يسن|2966|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد حم|ده ع ع |لوكيل3|7773
67642oري|ض |طف|ل |لمنصورهن|دين ط|رق محمد |لسيدعن|ن
7o7|99طبــــ بــــيطرى |لمنصورهكريم فتـــ ع |لسيد حسن
ره|ندى |لسيد محمود |لمر48972| د|بــــ |لق|
ندستـــ طنط|محسن رجبــــ عبــــد|لمحسن محمد غز|ل448973
9o7449  د|بــــ سوه|ج|عبــــد| |حمد خليفه رشو|ن
8889o6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطش|م عص|م ذ ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طد | مسعد |لسعيد |بــــو سمرتـــ7|66|6
|2|o77تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|مد |حمد ح|مد |حمد عبــــد |لخ|لق
69o432|د|بــــ |لمنصوره|د|ء |يمن مر |حمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ |سم|عيل |بــــو |لفتـــوح ع25256
224o74يم حسن ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جه|جر |حمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
ف سم |لسيد93||26  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسه |
تـــج|ره دمنهورمنيه |سم|عيل محمد كرم|6825|5
علوم كفر |لشيخسل ح|زم شو ع محمد |لدسو 442837
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رتـــ دير عبــــد|لن| مبــــروك محمد48633 تـــمريض |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهل|ء محمد |م محمد|755644
8|o95|د|بــــ |لم |ع|طف سيد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن|
ندستـــ كفر |لشيخ|ء محمد مصط |لص|وى شبــــ|نه694739
6|6o55|تـــج|ره بــــور سعيدع|صم عبــــد |لمع |حمد |لهل
6o3758يم محمد عبــــد|لوه|بــــ حقوق |لمنصورهمحمد |بــــر|
5o2339علوم |ل|سكندريهعبــــد |لحميد جه|د عبــــد |لحميد |لفل
8o4845لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د |نه م|جد سم |يوبــــ|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نجم|ل عبــــد|لعزيز محمد |حمد363337
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|م|رين| عم|د يوسف |سكندر349929
تـــج|ره |سيوطحمد عم|د حسن عبــــد|لر| |25|7|8
طبــــ حلو|نريم رض| محمد تـــوفيق يح 34|434
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد|لر|زق جمعه |حمد|223272
7|o85|ى عبــــ|س محمد تـــمريض |لمنصورتـــ و|ئل زكري| محمد ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمهر|ئيل ي| |لبــــرتـــ لبــــيبــــ3|53||
6o399|يم عبــــد |لستـــ|ر محمد سليم تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
وف|شيم|ء ع|طف عبــــد |لعزيز ع مر8938|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
7o3o56صيدله |لمنصورهرحمه محمد عبــــد |لمطلبــــ محمد سل|متـــ
7o8387|تـــج|ره بــــور سعيدحمد شكرى محمود |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | بــــ|سم زكري| محمد محمود48836|
ش683324 د|بــــ |لمنصوره||ء محمد ف|روق عبــــد |لعزيز |لد
783|o5رتـــ|سهر عطيه عبــــد |لحميد عبــــد|لرحمن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
286|ooرهعبــــد|لرحمن محمد يس عبــــد|لعظيم ندستـــ |لق|
624|oo |طبــــ |لمنصورهأحمد أحمد محمود |لبــــلتـــ

2o587رهعبــــد |لرحمن حم|ده عبــــد |لحميد محمد صيدله |لق|
43|o58يم |بــــو|لعزم |لجندى نوعيتـــ طنط||ء صبــــ |بــــر|
4649o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ي| رجبــــ ع سليم|ن
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريش|ء |حمد رشيد محمد|78|769
54o|82|تـــج|ره طنط|حمد شكرى محمود فر|ج عيد
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود مصط محمود ضيف|695382
343|7oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ طه مسعد عبــــد|لحليم
3554o5ف محمد محمد تـــج|ره ع شمسمن|ر |
ف |لدين ع |لكو 634|44 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحن|ن شو 
3|659oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن |حمد فكرى محمد

|48o5| طبــــ حلو|ني|سم عص|م سيد عبــــد
64o8o||يم عبــــد |لبــــص فؤ|د |حمد حم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــر|

53o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفربــــ| سيد |حمد |بــــو|لق|سم
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد مجدى |حمد محمود ن|صف|2559|5
لسن ع شمس|ي|ر| مسعد محمد محمد9|246|
د|بــــ حلو|ن|يه جم|ل محمد سيد محمود|245395
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود |حمد محمد شه|بــــ |لدين282|25
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4476o9 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومرو|ن محمد |م حف حس
44|6o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسه عبــــد |لكريم بــــدر |لحكي
|5o335تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط ن| عبــــد |لع|ل عطيه
ندستـــ |سيوطلسيد |حمد عطيه |حمد|77|268
45o492كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد صبــــ فتـــ محمد
حقوق |لمنصورهع محمد ع حسن قن|وى|49236
|4777o|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سل|م |يه|بــــ سم حسن
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد مسعد فتـــ خط|بــــ433675 ك.تـــ. ف رى و
صيدله |ل|سكندريهتـــ محمد حسن محمود محمد425259
|د|بــــ |لم |ر|حيل ف|يق ع|يد نصيف|657|8
رهبــــه خ|لد عبــــد|لر| عبــــد|لحميد |35959 حقوق |لق|

4772o8طبــــ |ل|سكندريهسيف |لدين |سل|م محمد فؤ|د |لسيد حسن
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممل جم|ل يونس محمد|85592

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم|رين| م|جد ميشيل جور 249978
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد | محمد عبــــد | عزبــــ54|6|7
9o6|7o تـــج|ره سوه|جعمر عبــــد|لصمد عمر عبــــ|دى
26o|46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم عبــــد|لمجيد |م|م |ل|ودن
د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء محمود فتـــ مر فرج |9|4829

5|59oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مريم حسن ص|لح ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمريم خ|لد فتـــ ع |لسيد38937|

نده سيد محمد |لمهدي56|69 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ش|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م جم|ل فهيم فهيم زن|تـــي|692889
حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن |يمن محمد عزتـــ||8435
64oo7| صيدله |لزق|زيقرن| صل|ح عبــــد|لحليم متـــو مع
|27o79تـــج|ره ع شمسنوره بــــخيتـــ |بــــوعوف ي

يع سل|متـــ54953 تـــمريض  بــــ سويف محمد |بــــو
علوم |لفيومل|ء ع|دل ف|يز محمود||93|7

ره/ري|ضتـــحمد محمد |حمد |بــــوبــــكر||4552| زر|عه |لق|
77o237| تـــج|ره |لزق|زيقيمن محمد عبــــد | رف|
تـــج|ره |سيوطجرجس ص|لح نص د|ود 629|89

رهمحمد محمود عبــــد|لحليم محمد45463 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o249|| ره|رضوى محمود عبــــد |للطيف مصط ثــــ|ر |لق|
7|2o|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره |ده محمد محمد |ل|م|م عط| معوض
تـــج|ره ع شمسل|ء جم|ل |لدين عبــــد|لحميد حسن|6754|3

4o672|ف عويس حج|ج رهحمد | تـــج|ره |لق|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحسن محمد حسن محمد ع |لملي 58|4| لم

6oo3|9|تـــج|ره طنط|نور محمد |نور ه|رون
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد محمد |لسيد محمد ح|رون|777776 ع.

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء جم|ل حسن عبــــد |لع|ل|36998
|27o6oل|ل ندستـــ |سيوطمصط محمد صبــــرى 
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن مصط ك|مل محمد 6|62|9
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3|838oعلوم ري|ضتـــ ع شمسعمر عص|م محمد |حمد
يم48474| ر |بــــر| لسن ع شمس|س|رتـــ محمد عبــــد |لظ|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر مأمون عبــــد|لرحمن عبــــد|لجو|د243833
84oo58ندستـــ أسو|نمحمد محمود عبــــد|لق|در ج|د |لكريم
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نه|جر سم عبــــد|لص|دق محمود9934|3
75o748|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد سيد حسن ع |لغربــــ|وى
269o98طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسع|د محمد ز سليم|ن سعد
4o4923كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم | ن|دى شح|تـــه ري|ض ميخ|ئيل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |لسيد |حمد |لسيد6243|2
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد محمد محمود |سم|عيل |لغربــــ|وى627582 ع.
37|6o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر جم|ل طو |حمد
صيدلتـــ |سيوط سم|ء محمد ه|شم زن|تـــى|7699|9
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأم محمد عبــــد|لحميد عثــــم|ن  |ض2277|5
629oooتـــج|ره |لزق|زيقفؤ|د عبــــد|لسل|م |بــــومسلم |لسيد
78o972|تـــج|ره بــــنه|س|مه |حمد ع عبــــد|لق|در

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمروتـــ صبــــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد4|438
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر |م محمد |م |لسيد|23264
38oo8ره خ|لد عبــــد|لغ |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل|ء رمض|ن عثــــم|ن |لسيد|632427
حقوق |لمنصورهحمد مجدى محمد زكري| يوسف |بــــو|57|684
9o8223 ه صموئيل زكري| منصور معهد ف ص سوه|جسم

رهمحمود ن ه|رون ن مبــــروك39377 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ند| |لسيد محمد |بــــو |لفتـــوح|35764
9oo655 ى طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم |يمن غندور بــــ
33o935معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لعليم طه
زر|عه د |ط/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد محمد فتـــ سليم|5|6242
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهجيه|ن رمض|ن |حمد ح|مد757835
7o3567لسن ع شمس|رن| حسن محمد حس بــــدر |لدين
د|بــــ كفر |لشيخ|فتـــ |لسيد شح|تـــه محمد9972|4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ عل|ء |لدين طشطو ح|مد27|8||
82649o|تـــج|ره |سيوطيم|ن محمد عبــــد|لرحيم |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــ رجبــــ محمد |لعيسوى عليوتـــ448546
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |شذي محمد عبــــد|لبــــ| ه|شم9365|8
ر|ء ع |لزنبــــ| |حمد|544||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج لز
837o79|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن جم|ل عبــــد|لرحيم محمود
6o2339يم تـــج|ره |لمنصورهريم محمود محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمد |يمن رمض|ن ن ع629884
6o6826تـــج|ره طنط|حمد ممدوح محمود حل عبــــد |لعزيز
تـــج|ره بــــنه| محمد جل|ل |لدين محمد357496
475|ooكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|رتـــ محمد مصط |لسيد محمد |بــــر
68o2|2|علوم |لمنصوره|ء صل|ح ف|يز |لبــــ|ز
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22o579تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم رض| محمد |حمد د|ود
75o57o|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــنسيمون جورج بــــسلتـــ خليل بــــش|ى
79|o68 يف |حمد ش|ف مصط كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف | 

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىسل|م |ن محمد رشو|ن عبــــد |لق|7849| ل|ك|ديميتـــ |لم
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء صل|ح محمد |لتـــه| عزبــــ|4|6275
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جه|د محمود محمد متـــو756288
يم رزق|3794|4 تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمد |بــــر|
وف|تـــبــــ|نوبــــ صبــــرى مرزوق محروس ميخ|ئيل445883 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ طنط|حمد مجدى مصط |بــــو سيد |حمد|449235
344|o6يم مرشد محمد نوعيتـــ عبــــ|سيهحبــــيبــــتـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرحمه محمد عبــــد |للطيف محمود678223
82o79|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حم|ده فرغل محمد

رهندى محمد شعبــــ|ن |حمد |بــــومندور35943 تـــج|ره |لق|
4oo2o3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مستـــور سعيد حس
صيدله |ل|سكندريه|ء عص|م محمد |له|دى |لسيد |422485
رتـــ حس محمد حس محمد244262 تـــمريض |لق|
ى منصور حسن منصور5626|5 علوم دمنهور خ
864|o8ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|ف|دي جميل ميخ|ئيل بــــولس
8o7773|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه مختـــ|ر سيد ص|لح
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل |لبــــدرى قن|وى ج|د |سم|عيل63|238
5o893oق ش|م محمد محمد حسبــــو |ل تـــج|ره طنط|حمد 

تـــمريض |لفيوم بــــسمه |حمد سيد رجبــــ2|652
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد نبــــيل |حمد |ل|ع493766
يم عبــــد |لمل|3267| رهول | عبــــد |لمل|ك |بــــر| ندستـــ |لق|
8o34|7|علوم |لم |لحسن مصط |نور سيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه عبــــد| ن| عمر|ن|7|2555
تـــربــــيتـــ حلو|نسهيله ع|دل شعبــــ|ن محمود52863|
4|2o53 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع محمد ع عزتـــ |لسيد مر

|6o|3يثــــم ف|يز مصط |لشيتـــى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشذ| 
معهد ف ص |سيوطر| | مصط ع محمد 879359
حقوق سوه|جسع|د حمدى ن|دى |حمد |89726
4|445oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء شعبــــ|ن عبــــد|له|دى محمد شتـــله|
682o48 يم محمد |لحسي نوعيتـــ |لمنصورهه|يدى رض| |بــــر|
حقوق |سو|نمبــــ|رك ع|دل مبــــ|رك عبــــيد|27323
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن حم|ده |حمد حم|ده ||43743
د|بــــ |سيوط|عل|ء ربــــي |حمد محمد 884564
5o6253 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه طلعتـــ صبــــري |لسيد |سم|عيل

5o|58تـــج|ره بــــ سويفمحمد مختـــ|ر |سم|عيل محمد
4873ooتـــج|ره سوه|جعمر ه|شم عبــــد |لفضيل محمد ه|شم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع محمد ع عبــــد|لعزيز|66|25
882o28|د|بــــ |سيوط|  حمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد يوسف
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تـــربــــيتـــ |سيوط حل|م محمد مصط عبــــ|س|32|889
حقوق |لمنصورهدير ن| سعد محمد حس|ن 679986

رهمحمود |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|34374 تـــج|ره |لق|
صيدله |لمنصورهمحمد جم|ل |حمد محمود |لدقم688965

388|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد يح عبــــد |لحميد ع
63ooo9| طبــــ بــــنه|حمد خ|لد |لسيد حمي
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م محمد |بــــو|لن كم|ل عبــــد |لع227|27
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م |حمد عزيز |حمد فر|ج|526577
علوم |لم |محمد سيد شعبــــ|ن محمد5|32|8
34526oتـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن نبــــيل جمعه حسن
قتـــص|د م حلو|ن|س|ره عوض عبــــد |لفتـــ|ح عوض637857
53o298ندستـــ |ل|سكندريهرن| حمدي مصط محمد |بــــو |سم|عيل
7667o5معهد ف ص |سم|عيليهع |سم|عيل ع محمد مصبــــح
| صل|ح محمد |لبــــحه66|496 د|بــــ |ل|سكندريه|ي

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| وجيه |لل| سعد|وي|62683
5o7448زر|عه طنط|خلود ج|بــــر حس شلبــــى |سكندر
حقوق بــــنه|منتـــ | محمد عمر فؤ|د335487
رهبــــسمه يوسف عبــــ|س |م 263|5| طبــــ |لق|

67o|4كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــ |ر محمد جم|ل |لدين |سم|عيل
طبــــ حلو|نمنه عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ حم|ده27|6|5
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |حمد حسن خ|لد79|3|8

|87|o طبــــ ع شمسريم محمد |حمد |م
||73o6ندستـــ |لم |محمد عل|ء |لدين |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|ره رمض|ن عبــــد |لر|زق فرج7438|5
يم ع |بــــوعوف|497449 حقوق |ل|سكندريهيه ع |بــــر|
زر|عه ع شمسنوره|ن |حمد ع ند| |حمد6845|3
8o6796تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنجل|ء عم|د ع|شور عبــــد|لنبــــي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط محمد عطيه محمد طه296|42
معهد ف ص |سيوط حمد فرج سمه|ن فرج|5873|9

77o8|طبــــ |لفيوممحمد عمرو عبــــدمن|ف عوده
ندستـــ بــــور سعيدحمد |لسيد |لسيد جبــــر حم|د|762325
4o47o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محروس سعد عبــــد|لمنعم
معهد ف ص سوه|جم|رتـــ | قديس جندى حن|وي 6|8992
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكر|م |حمد حس |حمد|6456|3
يم698|48 حقوق |ل|سكندريهمصط محمد ع محمد |بــــر|
ف عيد رجبــــ|7|567| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |
639o47تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزي|د جم|ل ك|مل عبــــد|لر|زق |لسيد
ر|ء ك|مل محمد مسلم|5||2|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |لز
يم49|767 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد |حمد ع حس |بــــر|
7o7o||لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مجدى جل|ل فؤ|د عوض |لمر

3|o54زر|عه |لفيومي|سم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
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يم عبــــد|لمعز حسن 879945 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط |بــــر|
معهد ف ص طنط| مختـــ|ر صبــــ مختـــ|ر زل|لو5||428
رهبــــسنتـــ ط|رق بــــيو |لسيد عط|8|7||3 علوم |لق|
حقوق |سيوط  ري م|جد فتـــ مرزوق|4277|9
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ن|ديه |حمد محمد |سم|عيل865556
75|o98ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن محمد عبــــد |ل ع
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر و|ئل فتـــ محمد |لديبــــ753293
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء عبــــد|لر|زق عبــــد|لق|در |بــــوبــــسيو 429253
8525|o| علوم |لمنصوره|ء |يمن فتـــ عبــــد|لغ
ثــــ|ر د |ط|ي|ر| عبــــد |لق|در |لسيد |لبــــ|ز |لسيد675844
42oo33تـــج|ره كفر |لشيخوليد |لسيد صبــــ|ح عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد

7o875تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحسن|ء ع|دل سل|مه عبــــد |لغف|ر
إعل|م بــــ سويفزي|د صبــــ محمد س|لم سيدأحمد627489

5o389ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يونس جل|ل يونس |حمد
83689o|يم |حمد محمد ه |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديم
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمود عبــــد|لجليل مد |7356|3
تـــربــــيتـــ حلو|نتـــ خ|لد محمود عبــــده|4893|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |حمد محمد رش|د|2|6|78
ق693844 بــــي |ل معهد ف ص |لمنصورهمه| عبــــد |لن| عيد |ل
رهعل| |حمد محمد |له|دي |حمد67|754 عل|ج طبــــي |لق|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد |لسيد محمد |بــــو |لخ صل|ح32|767 لم

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|كريمه سم عبــــيد |حمد24694
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|عيل محمود محمد محمود|756677
|د|بــــ طنط||ء عطيه |لسيد |لعو |695||4
5433o5|يم تـــج|ره دمنهورلشيم|ء صبــــ عبــــد |لمنعم إبــــر|
بــــي فوده|678824 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |حمد محمد |ل
ف فوزي عبــــد |لشهيد عبــــد |لمنعم عبــــيد435449 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهر
د|بــــ |لمنصوره|رو|ن ط|رق محمد عبــــد |لغ غز|لتـــ685295
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ننوره|ن صل|ح عبــــده |سم|عيل عي456257
علوم |لعريشحمد محمد بــــسيو عبــــد |لوه|بــــ|428836

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|لتـــ عصمتـــ محمد |حمد||597
تـــج|ره ع شمسمريم مصط محمود عبــــدربــــه  |ض7|78|2
8o5329يم ص|دق لس س|مح |بــــر| ندستـــ |لم |ك
5|2o|7|ف |حمد دغيدى د|بــــ دمنهور|حمد |
د|بــــ |لعريش|حمد ه| عبــــد |لعزيز محمد|768735
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه عبــــد|للطيف صبــــ عبــــد|للطيف |38|522
رهمصط ي| مصط |لشيخ5|6954 تـــخطيط عمر| |لق|
ى عبــــد|ل7|3565 حقوق بــــنه|تـــ عبــــد|ل خ
|36o38ف سم بــــسيط م | تـــج|ره ع شمسج
حقوق |لزق|زيقمحمد سعيد محمد مخلص طه647962
ل|ل362339 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط محمود عبــــد|لغ 
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يم259568 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ر عص|م ع|صم |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفكريم محمد مختـــ|ر محمد سعيد|||58

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ند| ه|شم عبــــد| عبــــد|لو 823364
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهتـــغريد عز |لدين عبــــد |لحميد |حمد32678| معهد |لج
9|o73o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نسمه محمد شعبــــ|ن عبــــد|لع|ل
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |لسعودى محمد متـــو443445
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر |سم|عيل عزتـــ محمد |لغزو259984
6265o5ندستـــ |لزق|زيقندى محمد زكري| محمد محمد
حقوق حلو|نحمد مصط محمد ح|مد|66228|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر |بــــو|لق|سم م |لدين مهدي829335
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفرحه عزتـــ غريبــــ محمود828744

53o38ر |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحليمه عيد عبــــد |لظ|
4o8865|د|بــــ بــــ سويف|ويد| محمد |بــــو |لعن محمد |لعبــــ
62oo92ديهد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء محمد  |ء حسن حسن 
علوم طنط|م|رك م|جد خليل حن| خليل|58|43
طبــــ |لفيوممحمد يس |حمد محمد مبــــروك|85527
وف|تـــ|عمر مجدى محمد حل عبــــد |لفتـــ| ح57|223 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6888o8بــــه د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | حسن محمد |حمد 
2|894o|تـــج|ره ع شمسحمد شو شح|تـــه سل|مه
م|م864499 م|م عبــــده  ندستـــ أسو|نعبــــد|لرحمن 

نوعيتـــ |لفيومبــــ|نوبــــ |م |نور عبــــد | ف|نوس|63|66
8o9649يم تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد محمد |بــــر|
ش|م |حمد شلبــــى|2|2463 م  حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
42425oره|ف|رس رمض|ن |حمد محمد حسن ثــــ|ر |لق|
8o2|69تـــمريض |لم | مع|ذ ي| |حمد عبــــد|لعزيز
85o29oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديده|جر سعد ه|شم محمد
26o876|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوملسيده ز |لسيد ع|مر
ن| مجدى عبــــد |لمنعم |لنقيبــــ24628| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــم

رهكل|ر| نش|تـــ وليم قل|ده5775| تـــج|ره |لق|
وف|تـــعمرو ع|دل محمد زين |لع|بــــدين محمد يونس|34786 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
6oo754|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يه |يمن نبــــيل نبــــيه محمد |لسيد
ريدى بــــش|ى65528| علوم ع شمسن|ن حن| 
يف |سم|عيل سيد |447348 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهلوج | محمد 
رهعمر خ|لد شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز |لمر93|49| ندستـــ |لق|
يم ع 29|27| يم حس|م |لدين |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر حم|ده رمض|ن عبــــد|لر|زق39|326

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسصل|ح ش|كر صل|ح |م 97|46
8542o6تـــربــــيتـــ |لم |محمد ك|مل عط| ك|مل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندى شعبــــ|ن حميده محمود69423
765o47تـــج|ره بــــور سعيدسهيله محمد يح عبــــد |لملك ف|رس
494oo8تـــج|ره دمنهورعمر سعد عطيه عبــــد|لحفيظ
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9|828o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ريم بــــهيج شح|تـــه فهيم
|42|o|ش|م عبــــده |م|م محمد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيتـــ 

تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود عبــــد|لرحمن محمد عي عبــــد |42268
6o83o3|يم عبــــيد علوم |لمنصورهيم|ن رمض|ن طه |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد |لسيد |حمد258495
5222o|طبــــ |ل|سكندريهمن|ر زكري| عبــــد|لرحمن |لبــــو
6|44o5تـــربــــيتـــ طنط|مصط محمود محمد سيد |حمد زميتـــر
3459ooعلوم ع شمسسل رض| بــــدوي عبــــد|لنبــــي
تـــج|ره بــــ سويفعزه محمد نجيبــــ محمد عبــــد|للطيف2755|8
د|بــــ |لزق|زيق|مروه ممتـــ|ز مهر|ن مح 775938
يم محمد |حمد شومه678622 طبــــ |سن|ن |لمنصورهرن| |بــــر|
تـــج|ره ع شمسصل|ح |لدين |حمد ص|لح |م|م3744|3
4|4o28ل|ل طر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م ص|بــــر عبــــد|لوه|بــــ 
53o5o|علوم ري|ضتـــ دمنهور|ء ف|يز يوسف عبــــد |لقوى |لخويس
4o8457د|بــــ طنط|أحمد إسم|عيل عبــــد |لسل|م |لسيد حم|
28642oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط ع|طف سيد |حمد ضيف

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد عمر عبــــد | دعبــــس25492
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |حمد ز جمعه|269245
يم 8576|5 يم عبــــد |لو|حد |بــــر| زر|عه دمنهوربــــه |بــــر|
772|o3ر|ء ع|طف عبــــد |لوه|بــــ محمد ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلز
ر عمر |لغريبــــ|65|||6 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيمن م|
نوعيتـــ بــــنه|سم|ء ع|دل ح|مد |حمد ر|شد|263635
3||o84لسن |لم |فرحتـــ |حمد محمد |حمد|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد ص|بــــر محمد عرف|تـــ م |453966
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر |ل|م |لبــــشل|وى |نور5937|2
بــــي 632245 ف تـــوفيق محمد |ل ين | طبــــ ع شمسش
4o4332ش|م عبــــد|لحفيظ محمد سليم تـــج|ره طنط|محمد 

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفغ|دتـــ محمد محمود ص|لح62654
7o5492علوم |لمنصورهخ|لد عل|ء |لسيد محمد عبــــد |لوه|بــــ
49o769تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديدين| شعبــــ|ن حسن محمد ش|فع
تـــربــــيتـــ حلو|نرضوى محمود عبــــد |لرحمن |حمد66646|
7o5274|د|بــــ |لزق|زيق||ء صبــــرى ع |لسيد عبــــد |لع|ل
طبــــ ع شمسنغم عل|ء |حمد محمود نو|ر222439
2|6o58ول| رأفتـــ يوسف ري|ض تـــج|ره ع شمسم
9|o55oريدى عبــــد صيدله حلو|نمحمد حس|م |لدين عبــــد|لل|ه 
264o82علوم ري|ضتـــ بــــنه|ي|ر| حس|م مدين |حمد س|لم
|442o8لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ع|ئشه محمد سم محمد
علوم ري|ضتـــ سوه|جفريده فر|ج محمد حسن 924278
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــر|ويه خ|لد عبــــد|لحميد نجدى254932
حقوق |سيوطح|زم ص|لح محمد ع 249|88

|4o76 يم حس رهس|رتـــ سعيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رحمه |حمد عبــــد |لمنعم زكري|9|572|
3435o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس|م سم محمد محمد سيف
معهد ف ص |لمنصورهمحمد |لشح|تـــ عبــــد |لق|در عبــــد |لر|682885
ى ن بــــسيليوس |52||9 علوم |سو|نم|ركو ي
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدول|ء خلف محمد مر 62824

52475o علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــزي|د |س|مه محمد محمد |حمد |بــــو
ره|ف|طمه طلعتـــ عبــــد|لرحمن محمد228938 د|بــــ |لق|
8794o8 د|بــــ |سيوط|عمرو محمد محمد عبــــد|لحميد
علوم ري|ضتـــ طنط|ن|در |حمد فوزي محمد طه449822

تـــج|ره بــــ سويف محمد صل|ح ف|روق62794
يم عبــــد |لر|زق697747 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهريه|م نبــــيل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لرحمن ممدوح |حمد |لصغ بــــخيتـــ864533
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه حربــــ عبــــده عيد|835677
د|بــــ |سو|ن|يوسف حمدي حسن محمود863348
32339oوف|تـــمؤمن محمد |بــــو |لمجد |حمد عبــــد|لعليم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نزي|د |س|مه ع عبــــد |لحميد|724|
35o24o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد حسن حس
د|بــــ |سيوط|ط|رق عص|م عبــــد|له|دى عبــــد|  876344
يم فتـــح |لبــــ|بــــ خميس|7|624 صيدله |لمنصورهمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|له|م فتـــ |لسيد معن|259822
27776oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|كر ن| ش|كر عبــــد|لعظيم مو
يم ع 477522 زر|عه |ل|سكندريهرو|ن ع|دل |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|عم|ر ي| محمود |لسيد6259|2

|673oر يوسف محمد فنون جميله عم|ره ج حلو|ني|سم م|
تـــج|ره ع شمسكريم و|ئل |سم|عيل محمد دي|بــــ78|24|
تـــج|ره دمنهوريوسف ع محمد ع |لسل|مو 529428
4|589oحه وفن|دق |لمنصورتـــندي |حمد محمد محمد ص|لح| 
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | محمد |لسيد ي|س |لغريبــــ675532
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل| شعبــــ|ن محمد محفوظ  ند||6|4|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله تـــ|مر ع رض| محمد237944
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل |حمد عبــــد |لرحمن حس 35989|
44o769 طبــــ كفر |لشيخرحمتـــ محمود |لسيد |حمد |سم|عيل
329|6oد|بــــ بــــنه|مكسيم| ع|دل رزق | جرجس|
34|o73معهد ف تـــمريض ع شمسعم|د |لسيد عبــــد|لحميد حسن |لسيد
4o5324حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |بــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف محمد شعبــــ|ن محمد4274|8
|63o7|يم محمد |لعشم خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسهيله مصط |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر عبــــد|لرحيم سعد ع 824575
يم |بــــوزيد|3233|2 رتـــ|منيه نجيبــــ |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم75|67| ره محمود محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر سعيد عبــــد|لوه|بــــ حس|ن268692
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34o9|4حقوق |لمنصورهزي|د خ|لد عبــــد|لخ|لق حس|ن |لغز
ندستـــ ع شمسمحمود خ|لد سعد |حمد59343|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ل|ء |حمد عبــــد|لعزيز ش| |267398

7372o|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومسل|م |يمن ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لسل|م
تـــج|ره ع شمسريه|م ع ديبــــ ع9453|2
حقوق بــــ سويفرقيه فخري مسعد مصط 6348|8
52648oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف |لدين ثــــروتـــ مصط عبــــد|لر|زق

|7o39ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لرحمن رجبــــ ع عبــــد |لعظيم
معهد ف ص |سيوطف|طمه منصور حسن محمد327|85
8o436|تـــمريض |لم | ريه|م ع|طف عوض محمود

8o2o2وف|تـــشيم|ء حمدى عبــــدربــــه |سم|عيل |بــــر ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
6o9o3|ى تـــج|ره طنط|كم|ل |لسيد محمد |لم
حقوق |لمنصورهسحر محمود |لسعيد محمد محمد699353
لسن ع شمس|وعد محمد |حمد |سم|عيل25265|
5o8552|علوم طنط|عبــــد|لرحمن ص|بــــرع حسن معل
77358o|د|بــــ |لزق|زيق||ء محمود عمر عثــــم|ن |ل|م|م

وف|تـــمصط نبــــوى |حمد نبــــوى|574| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهلي رض| |لعتـــريس حسن5|66|| تـــج|ره |لق|
2595o8|طبــــ حلو|ن|ء مدحتـــ عبــــد| عبــــده

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسل سعيد محمد بــــكر292|5
696o38تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|يدى جم|ل صل|ح محمد قورتـــ
م|م ع |42|7|8 م ممدوح  |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |د
79oo59|ثــــ|ر د |ط|يه محمد عبــــد |لمقصود محمد محمود
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|يدي |لسيد عطيه حسن عطيتـــ354966
48o847ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رن| |حمد |لص|وى محمود
نوبــــي عبــــد |لحميد|48456 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ع محمد |ل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد عبــــد|لرحمن |لدرع|345358
وف|تـــع |ء عبــــد |لغ سيد عبــــد |لغ 26594| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|6|o84وف|ندى |حمد محمود عبــــد |لحميد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
82o92oحتـــ وفن|دق |لم |محمد عل|ء |لدين محمود ح|فظ| 
5|o|96|د عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ صيدله |ل|سكندريهمحمد ج|
4|o563تـــج|ره طنط|عبــــد|لقوى عبــــ|س عبــــد|لقوى عبــــد|لحميد
7|o754| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد محمد ص|لح فرج |
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سعيد عبــــد|لعزيز محمود |لطري 592|45
5o62|5تـــ شو محمد عبــــد |لح|فظ عبــــد |لرحمن تـــمريض |إلسكندريتـــ م

حقوق |لفيومدين| |حمد محمد عبــــد |لجو|د64|73
تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| شح|تـــه سم نجيبــــ359869
482o72وف|تـــمحمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ مو معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سوسنه جورجيوس |خنوخ جورجيوس59|826
لسن |لم |/ري|ضتـــ|عمر عبــــد|لمقصود محمد كم|ل عبــــد|لمقصود عصفور575||3
25o34||معهد ف ص بــــنه|رحمه سعيد ص|بــــر |لسيد ند
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علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر محمد عبــــد | عبــــد |لسل|م محمد299|78
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لحليم757384
حقوق طنط|ع محمود ع جبــــر |لف 58|9|4
4|72o8 د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن محمد مصط |لبــــسيو
تـــج|ره بــــنه|محمد حمد|ن ع سل|م265586

2o355رهيوسف سعيد ع|رف محمد تـــج|ره |لق|
يم مسيحتـــ73426 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مريم عبــــد |لسيد |بــــر|

8o|769تـــج|ره بــــ سويفيوسف ع|دل زكري| |سكندر
ره|بــــه محمود |لسيد |حمد8684| عل|م |لق|

8o|9|5حقوق |سيوطمحمد حمدي فريد |سم|عيل
39|4oرهصف|ء ممدوح محمد عبــــد |لنبــــى د|ر |لعلوم ج |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود رجبــــ شح|تـــه محمود444942
4962ooتـــج|ره طنط|رو|ند| عز |لعربــــ محمد محمود |لتـــري
مصط عمر452575 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد مصط محمد |لصغ
تـــج|ره |سيوطعبــــ محمد عبــــد|للطيف محمود 885725
تـــربــــيتـــ طنط|حسن |لسيد ع |لسعد|وى428838
تـــج|ره سوه|جمنه | محمد عبــــد |لعزيز محمد |م 476677
7754o4تـــج|ره |لزق|زيقمرو|ن حموده محمد |لسيد |ل |ط
ق|وى682356 د|بــــ |لمنصوره|منه | |لسيد محمد صديق |ل
85o749|تـــج|ره |سيوط|ء ع|طف محمد حسن
4o34|4يم ع |لسخ|وى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر |لسيد |بــــر|
46o584تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر سلم|ن مبــــروك |لف|ر
بــــه عبــــد |لغ 28|697 ندستـــ |لمنصورهمحمد خ و
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحس عص|م محمود محمد756983 ع.
تـــج|ره طنط|يوسف عبــــ|س ع |لدين ع |لدين2253|4
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن جم|ل عبــــد |لمجيد محمد معوض6784|4
يم مصط |بــــر632996 تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|حمد محمد صديق محمد |حمد|3|32|6

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد سم محمد درويش||6587
68o58||تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود خ|لد مرزوق |حمد عبــــد |لع
53o424زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــرن| شو |حمد ع |لبــــيو
4o4|o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|زي|د محمود محفوظ عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |لزق|زيقسندس مصط |سم|عيل أحمد632234
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعمرو سم مخيمر |بــــوزيد528242
ه سعيد |حمد فؤ|د عبــــد |لعزيز|73|63 حقوق |لزق|زيقن
|2o6o5تـــج|ره ع شمسم | روبــــ ز ظريف
27o979يم عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن ر|ء |بــــر| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــلز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د |حمد عبــــده |حمد788|23
ره|رح|بــــ عبــــد|لرحمن محمد |بــــو|لعل|9|2292 د|بــــ |لق|
82362o|طبــــ |لفيومسل|م منجد مخلوف بــــهنس|وي
|37o58ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط |حمد جوده عبــــد |لرحمن |بــــر
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يم |لمر|د 7643|4 د|بــــ كفر |لشيخ|زينبــــ |س|مه محمد |بــــر|
52457o|يم عبــــد |لنبــــي يم محمود |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
يم ع محمود |لحسي نوفل763675 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدروف|ن |بــــر|
645o||د|بــــ |لمنصوره|ندى |حمد سليم|ن عبــــد |للطيف رشيد
3oo64يم حقوق حلو|ندين| محمد مصط ع |بــــر|
رهم|رين| د|ود عز متـــى37896 حقوق |لق|

2225o2رهعبــــد| |حمد عبــــد|لعزيز محمود |ل حقوق |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|دين ن|در محمود عبــــد |لخ|لق22557|
4|o4|5تـــج|ره طنط|خ|لد ح|مد فرج | ح|مد
رهمحمد عربــــى محمود عثــــم|ن7287|| حقوق |لق|
5|o938|زر|عه دمنهورحمد |لسعيد |لسيد محمد شويل
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ع محمود عبــــد|لرحمن كس|بــــ785||3
2698o5| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد و|ئل |حمد محمد زع
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد محمد |لسيد|7|3262
4964o2تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء نبــــيل  محمد عبــــد ربــــه  |لصعيدى

د|بــــ |لفيوم|بــــ|سم محمد سعد حس 69572
4352o8ين محمد بــــرك|تـــ د|بــــ |ل|سكندريه|سهيلتـــ 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقر| | بــــ| ج|بــــر محمد783559
8o3277| تـــربــــيتـــ |لم |بــــ|نوبــــ ع|دل حكيم عبــــد|
رهسم|ء خ|لد |حمد محمد ع58274| علوم |لق|
76o548|ج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمنيه حسن |حمد محمود 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط ن|جح عبــــد| محمد852795
6o2o68 |د|بــــ د |ط|دين| عبــــد | فرج |لبــــي |لسود
6353|o|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن رجبــــ محمد شعبــــ|ن
حقوق بــــنه|حمد شلبــــى محمد صبــــ |لجدع|77|262
علوم ع شمسع |ء محمد ع محمد عمر|ن55657|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد ع|دل |لسيد عثــــم|ن حس |637682
|ء ص|بــــر محمد عبــــد|لع|ل|889896 معهد ف تـــمريض |سيوط  
معهد ف ص |سيوط ل|ء محمد عبــــد|لع|ل ع|مر|888587
يم محمد محمد347633 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر |بــــر|
8432o5|تـــمريض أسو|ننورس ص|بــــر فخري حن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر محمد سعد محمد52|7|3
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهي|ر| كرم | محمد عبــــد |لمنعم محمد زيد7|6927
د|بــــ |سيوط|عبــــ |سم|عيل ع سعيد 886896
529oo2كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمحمد خميس فؤ|د منصور

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد مصط محمد عبــــد|لوه|بــــ67895
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطحسن ع حسن |حمد 876692
يم ع عبــــد|لجليل |7|887 د|بــــ |سيوط|حسن |بــــر|
يم |م عبــــد |لغ 23|4|6 تـــج|ره طنط|نيف صبــــ إبــــر|
د خلف سيف |لن63|853 معهد ف ص بــــ سويفمحمد مج|

ندستـــ حلو|نخ|لد محمود محمد خليفه7473|
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كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدر|ن| عبــــد|لمنعم محمد عمر|84962
يم محمد محمود |م |324532 حقوق ع شمسبــــر|
88o475 لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|مهدى عبــــد|لمنعم ح|مد ج|د |لمو
|2o934تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري| فؤ|د جرجس شح|تـــه

رهمحمد عبــــد |لوه|بــــ تـــحس عبــــد |لوه4757| تـــج|ره |لق|
صيدله |لزق|زيقس|مه جم|ل |لسيد محمود شويل|774366
|24|8oلسن ع شمس|ن|در ط|رق ح|مد محمد
معهد ف ص سوه|جه|جر ع محمد مغ|زى 899228
يف|24594 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فتـــ |سم|عيل |ل
52o277علوم دمنهورف|طمتـــ محمد كم|ل عبــــد|لرحمن محجوبــــ ند
علوم ري|ضتـــ ع شمسع |ء يح صل|ح محمد عميش38946|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر ع|دل محمد محمود54937
27269o| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديند| محروس محمد حمد
صيدله |لزق|زيقر|ويه محمد محمود محمد642972
238o45|ه محمود يوسف محمود خليل ره|م د|بــــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|ن| حس|م نبــــيل ع27993|
علوم دمنهورإيم|ن محمد سليم|ن محمد عبــــد |لق|5853|5
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|منتـــ | ع عبــــد |لحفيظ محمد6|9|6|
يم حل سيد |حمد |لمنش448688 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيوسف |بــــر|
علوم |سيوطل |ء سليم|ن محمد حف 7657|9

ر محمد22799 ر محمد م| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نم|
|د|بــــ بــــنه|يم|ن متـــو نعيم متـــو خط|بــــ|356773
22o846صيدله ع شمسدين| محمد عبــــد|لل|ه عبــــد| ع|زى
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر| |ر عم|د عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لجو|د6|384|
4724o|يع رهيتـــ |نور سعد |بــــو  تـــج|ره |لق|

ه |لسيد محمود يوسف756352 تـــج|ره سوه|جن
6o3o2oد|بــــ |لمنصوره|حمد سم محروس مخلوف شح|تـــه |لرسول
4533o7ر عبــــد |ل |لمحمدى عبــــد |للطيف محمد علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخم|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء عبــــد |لخ|لق عبــــد |لعزيز عبــــد 63||63
|34o34د|بــــ |لفيوم|ش|م عبــــد |لمع عبــــد | عبــــد |لمع
|39|3oحقوق ع شمسحبــــيبــــه يح سعد سيد
4o3759| م و|ئل طلعتـــ محمود مصط تـــج|ره |سيوطد
9ooo9o|د|بــــ سوه|ج| حمد عل|ء مصط محمد
معهد ف ص |سيوطبــــسمه محمد ثــــ|بــــتـــ مصط 883656
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــحمد ط|رق محمد عبــــده|54283|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر |حمد عبــــد |لق|در ري|ض76|752
|5o566|ره|حمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس|م محمد يح ||7548
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد محمد |حمد محمود|344562
3359o8يم |د|بــــ بــــنه|بــــتـــ | سليم|ن سيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهفرحتـــ مؤمن ص|دق محمد بــــهجتـــ482586
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تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــشيم|ء ر| بــــكرى محمد48485|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم |بــــو |لن محمد |لسيد|92|33|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|يوسف شفيع |حمد عبــــد|لجليل عبــــد|448942

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفف|طمتـــ |حمد عبــــد |لرحمن بــــكر789|5
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهبــــر|م س| حن| د| |ل|59926 معهد |لج

د|بــــ |لمنصوره|م|جده محمد ع محمود635794
3|o8|2 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمود |لسيد محمد عطيه
لسن ع شمس|ريم ع|طف محمد عـيد عطيه39255|
4|23o2د|بــــ طنط|مصط رض| مصط جم|ل |لدين|
ندستـــ |لم |محمود حمدى سعد مصط |27355

يم33348 يم عطيه |بــــر| ره|دير |بــــر| د|بــــ |لق|
7o3|67يم فتـــ |حمد ج|دو د|بــــ |لمنصوره|ندى |بــــر|
44669oندستـــ |ل|سكندريهعم|د وجيه عيد عبــــد|لسل|م خليل

د|بــــ حلو|ن|ن محمد |حمد سليم|ن|43355
معهد ف ص |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لغ محمد|28|632
243o82بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــده |حمد محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيتـــ |لعز|زي محمود يوسف|633776
498o42| تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر محمود محمد فتـــح | حبــــ
24o483رهمنه | عل|ء|لدين سل|مه عبــــد|لحميد تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــور سعيدمحمد عمرو |لسيد عبــــد |9|7645
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود خ|لد محمد محمد نص|ر448735
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد جم|ل محمود ع 863438
7oo874ندستـــ |لمنصورهمرو|ن |لعربــــى |لسيد عبــــد |للطيف عمر
|446o8رهمحمد محمود محمد كم|ل عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهريه|م عبــــد | ن | سل|متـــ768967
يم شتـــيه323359 ندستـــ ع شمسمصط رش|د |بــــر|
يم698327 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ منه | ش|كر |لسيد بــــدير |بــــر|
طبــــ حلو|نحمد رض| محمد |لسيد محمد|337797
ف شح|تـــه فه 856937 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــيشوي |
8o98|5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــه ع محمد فرج|
25o5ooكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي|سم ملي عبــــد| |لزوبــــري
ف محمد سليم|322986 تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |
88oo55 تـــج|ره |سيوطم | ممدوح موريس س|ويرس
ه محمود عبــــد|لعزيز محمود|523|44 تـــج|ره كفر |لشيخم
325o8oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــجون س| ن|ن ع|زر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر رجبــــ محمد ع6568|3
2268|oيف صبــــرى محمد محمد ر ندستـــ ع شمسعبــــد| 
8o5387| معهد ف تـــمريض |لم | م | وليم عبــــد|لمسيح م

يم محمود|7|626 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسم|ء محمود |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد |حمد |لسيد |لف 3854|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد| محمد عبــــد|لحميد فوده9963|4
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ندستـــ |ل|سكندريهسعد عل|ء سعد حميده546382
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد محمد |بــــو |لمع| بــــحيلق676977
84|4o4|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|منيه عبــــد|لبــــ|سط ربــــيع محمد|
9|o7|9 طبــــ سوه|ج بــــهيج |حمد ع
756o76 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمريم ع|دل |م عفي
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم|م محمد |م|م سيد|324868
8o9|44رتـــ|د| | |حمد عبــــد|لجو|د |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|2873oرهفيلوبــــ|تـــ رأفتـــ شو قديس حقوق |لق|
92o297  د|بــــ سوه|ج|ع |ء مدحتـــ رش|د ع|رف
د|بــــ |لزق|زيق|كريم عقل حل معيقل343694
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ح مأمون محمد ع259494
يم|263842 يم محمد |بــــر| ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
69o8|8ش|م |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمرو|ن 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رحيل معوض |لسعيد معوض زينه43|694
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |س|مه |حمد عبــــد |لحميد |حمد7246|4
69oo6|ش|م |لمحمدى |لمر طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل 
علوم |لعريش/ري|ضتـــف|دى س فوزى عزيز227|78
|د|بــــ طنط|عل|ء ربــــيع |لسبــــ| بــــدر |لجن|وى||36|4
8o6o62ف صل|ح نجيبــــ فنون جميله فنون |لم |نهله |
348|3oعلوم ع شمسعص|م سعيد محمد عبــــد|لبــــ|رى ر|جح
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد زكري| عبــــد |لع|ل محمد ع762567
5|o395|ش|م محمد عبــــد | شح|تـــه كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد 
7677o4معهد ف ص |سم|عيليهرو|ن عيد |لعبــــد يوسف
35o867|يم |مبــــ|بــــى لسن ع شمس/ري|ضتـــ|منيتـــ عمرو |بــــر|
ه عطيه |حمد عبــــد|لعزيز|256798 معهد ف ص بــــنه|م
د|بــــ حلو|ن|دير شعبــــ|ن رجبــــ |بــــو بــــكر548|5|
6237o9|تـــج|ره بــــور سعيدكريم محسن |بــــو |لمع| |بــــو |لمع
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|يوسف محمد |لسيد ح|فظ ع|مر3874|6
ى6|7642 تـــمريض بــــور سعيد نوره|ن عم|د |حمد |حمد محمد |لم

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م|ر مجدى سعيد حنس67292
يم57|759 ش|م ف|روق عطيتـــ |بــــر| حقوق ع شمسمحمد 
يم |لدسو |لص754275 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف|طمه محمود |بــــر|
|266o9ر عمر متـــو ع عبــــد |لحليم رهبــــ| تـــج|ره |لق|
ند449672 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|زي|د محمد مسعد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط محفوظ عبــــد|لسل|م قز|مل246263
د|بــــ |سيوط|ي|سم |لملي |حمد |لملي |حمد76|489
يم42|477 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمرقس ص|بــــر قلستـــ |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخرحمه محمد تـــوفيق محمد محمد|44369
بــــه5484|3 د|بــــ حلو|ن|كرستـــ ميل|د ع|زر و
3472oo يم بــــدر كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسروحيتـــ بــــدر |لدين حس محمد |بــــر|

يم |حمد م |لدين محمد ق|سم4|87| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
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ره||ء سيد فؤ|د صديق |لسيد|233234 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ |لسيد |لش|ف |لسيد عي332334
تـــج|ره سوه|جنوره|ن عص|م |بــــو|لفضل عبــــد|لخ|924229
م عبــــد |لغف|ر صبــــ عبــــد |لغف|774767 صيدله |لزق|زيقد
تـــربــــيتـــ حلو|نن|ء جمعه عطيه حسن مصط 243772
معهد ف ص |سيوط زه|ر محمد ع درويش|888585
62266oمعهد ف ص بــــور سعيدن|ديه محمد ع | |لمغربــــى

ندستـــ |لفيومم|زن |حمد محمد فهيم67569
تـــمريض  حلو|نروى |حمد عز |لدين ح|فظ|28479|
5|o69oطبــــ بــــيطرى دمنهورح|زم سم حسن عيد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|يدي رمض|ن محمد عبــــد|لجو|د64464
وف|تـــحن وليد محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد تـــوفيق5885|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ سوه|ججرجس شنوده فخرى ن |  895477
342o66|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ ص|بــــر |له|دى محمود سل
وف|حمد مصط محمد بــــدوى قريش|332439 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|2o62|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نروبــــ رؤف عزيز بــــطرس
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفدى |سم|عيل يس طنط|وى58665

ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود |حمد عو|د |حمد |لمعل|وي258|34
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعمرو عل|ء عبــــد|لمنعم حس 948|23
5o9699طبــــ بــــيطرى دمنهورنور|لدين ص|بــــر محمد عبــــد |لو|حد

تـــمريض |لفيوم محمود عطيه |حمد محمد42|68
7ooo63د|بــــ |لمنصوره|رو|يح رمض|ن |حمد |حمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود قطبــــ محمد قطبــــ بــــخيتـــ258965
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد عبــــد |لد|يم عبــــد |لكريم محمد|698697

6o352حقوق بــــ سويفمحمد رمض|ن |حمد فر|ج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد بــــدير محمد محمد رمض|ن|624657
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن ع|طف عبــــد|لغ عفي جعفر|326|33
د|بــــ |لمنصوره|محمد ع ع محمود شح|تـــه693222
9oo6o2 حقوق سوه|جرو|ن |حمد عبــــد|لع|ل حسن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومد| | محمد عيد طلبــــه64433
7747o5| يم مر طبــــ ع شمسي|سم طلعتـــ محمد إبــــر|

3746oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|فتـــ عزتـــ فتـــ ه|شم
حقوق سوه|ج يم|ن ر| محمد مصط |7|9247
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد فتـــ عبــــد |لرحمن محمد |سم|765686
|49o58يم تـــمريض  حلو|نمريم عص|م عبــــ|س عثــــم|ن |بــــر|
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن بــــدر محمد مو 883486
4584o5|د د مج| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخلسعيد جم|ل |لسعيد مج|

6765o|تـــربــــيتـــ |لفيومم عص|م ف|يز ك|مل
تـــمريض |لمنصورتـــ حمد عيد ر|غبــــ عبــــده خط|بــــه|77|679
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىش|م عبــــد|لحفيظ مبــــ|رك عبــــ|س824848
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ محمود عبــــده حس |348828
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ه صف|ء |حمد رضو|ن|8836|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
4|294o|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء |بــــو |لعز س|لم ع |بــــوعمر
89o9|7 حقوق |سيوطد | جم|ل سيد زي|ن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلسيد محمد جم|ل عبــــد|لستـــ|ر|7||266
4o7464 د|بــــ |ل|سكندريه|رنيم حسن فريد حسن حسن
7o|54o ف يم عبــــد |لمطلبــــ  ر |بــــر| ه م| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
نوعيتـــ |لزق|زيقأم| أحمد |لسيد محمد |لسيد628578
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|س|ميتـــ سيد فتـــ رزق342237

2|2o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننهله |يمن |حمد طه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهه|يدى ي|س مصط مصط نص|8239|6
322|o7ل|ل حقوق حلو|ننوره|ن محمد |سم|عيل 

ره|مريم ط|رق ك|مل محمد47|24 د|بــــ |لق|
52o444ف سعيد |حمد دي|بــــ زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمتـــ أ

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|منتـــ | خ|لد ص|لح ع 58|75
253o6||تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |يمن عبــــد|لحميد عبــــدربــــه
78o66oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء سليم|ن عبــــد |لو عبــــد |لق|در
ف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لجليل979|77 تـــج|ره |لزق|زيقسل|م |
يم سيد|حمد628252 تـــج|ره بــــنه||ء عل|ء محمد |بــــر|

ى عبــــد|لرحمن نور|لدين34652 وف|تـــعبــــد| ي معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
4o88|2نوعيتـــ طنط|نوره|ن محمود عبــــد|لحميد |لص|وى ضبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح ه|شم|776564
7o5236| ه |سعد يوسف ع|بــــدين عبــــد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــن
معهد ف تـــمريض |لم | ر| | رض| فو عبــــد|لحميد89|859
2462o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد عزتـــ وحيد مصط شلبــــى
866o3|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط كم|ل شفيق |حمد
3569o4تـــمريض بــــنه|رن| ه| محسن عبــــد|لرحمن محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نو|ل ع|دل رف| محمد8848|3
ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم صبــــرى عبــــد|لكريم عبــــد|لمحسن 339947
قتـــص|د م حلو|ن|سم|ء فتـــ محمد ع حسن|698822
ندستـــ أسو|نزي|د عمرو محمد ري|ض3373|3
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين عبــــد |لفتـــ|ح شبــــل54593|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد 23389
د|بــــ |لفيوم|بــــتـــ جم|ل شعبــــ|ن محمد68733

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمود رضو|ن |حمد|62|829
49o4o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى رمض|ن محمد ف|يز محمد|
36|o29بــــه جوده |حمد بــــلبــــول تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد و
4o7384يم د|بــــ |ل|سكندريه|دى |له|دى فؤ|د |بــــر|
يف فه ع |لهند|وى676783 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عم|د |لدين 
يف |لسيد |حمد عبــــد|لحميد554|26 تـــج|ره بــــنه|حمد 
فنون جميله فنون |لم |محمد جم|ل عبــــد| |حمد7267|8

9o83||د|بــــ بــــ سويف|حمد يسن ع عبــــد |لو|حد
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تـــج|ره ع شمسندى عبــــد|لرحمن حسن ع مو|33494
834o26كليتـــ |لطبــــ بــــقن|دي حش|ش ع محمد
وقرغد|ء بــــل|ل |حمد عبــــد|لحكيم 3454|9 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
|د|بــــ |لم |م | عبــــد| بــــسط|وي بــــخيتـــ4254|8
يم237966 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمود عبــــد|لسميع |بــــر|
|32774| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمينه ممدوح مصط فه
8|594oحقوق |سيوطعبــــد| ن|جح ن|دي خلف
7648|oحقوق |لمنصورهمروه |حمد |حمد محمد غنيم
بــــي 782685 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقغ محمد |حمد محمود |ل
84o|4oمحمد |حمد |لعزبــــ | تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه ع ع ع شلبــــى679442
وف|محمد |حمد عبــــد |لعليم عصم67633| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

ه |حمد جمعه |حمد ع|||67 د|بــــ |لفيوم|ن
243o89د|بــــ حلو|ن|محمد جمعه ك|مل خميس
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنوره|ن عبــــد|لحفيظ سيد|حمد عبــــد|838765
4327oo لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| س| محمد |لعج
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيم|ن |س|مه رزق عبــــد|لغ |6872|3
ش|م فه |حمد ن|صف443736 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسشيم|ء 
حقوق |لزق|زيقند| ع|طف محمود فه626335
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد جم|ل محمود عبــــد |لسميع |حمد33929|
ر عبــــد |لمحسن |لسيد |حمد632|68 ندستـــ |لم |حمد م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى حسن ش|ور حسن مصط 335499
84575oمعهد ف تـــمريض |سو|نعبــــد| سعيد مو محمد |حمد
رهحس و|ئل حس ع223372 حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ |س|مه رمض|ن محمد مر349259
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء عبــــد|لسل|م عبــــد|لسل|م عبــــد|44457
62|4o9 طبــــ |لمنصورهمريم محسن عبــــد |للطيف عبــــد |لخ|لق
|28o23تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس |حمد محمد |حمد
|وف|ء مصط محمد |حمد39||84 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره جم|ل |سم|عيل |لسدوديه252535
8o9o63ندستـــ |لم |ميخ|ئيل رض| ميخ|ئيل خليل

ر|ن66799 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى محمد مصط رجبــــ ز
ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|رتـــ |حمد سيد محمود عفي 345746
33o6|6 ف حسن مصط طبــــ بــــنه|س|رتـــ |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد طه محمود طه عمر|ن452979
علوم |لزق|زيقمن|ر محمد |لسيد |لسيد محمد تـــرك777437
تـــربــــيتـــ |سيوطصف|ء |تـــج| يونس |حمد 885335
زر|عه مشتـــهرمل |حمد سعيد مط|وع|33664|
6o8932تـــربــــيتـــ طنط|م |لسيد ع |لديبــــ

حقوق بــــ سويفمحمد |حمد ع|طف طه |حمد2|568
4||o|2حقوق طنط|جه|د |لسيد محمد بــــخيتـــ
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممجد تـــوبــــتـــ صفوتـــ لط |774|7
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد | مو عبــــد |لموجود مو ع |988|4
تـــربــــيتـــ ع شمسندى حمدى |سم|عيل محمد25872

6oo|4|ندستـــ |لمنصورهحبــــيبــــه خ|لد محمد عبــــد|لمعبــــود
رهعمر ص|لح عمر محمود45278| حقوق |لق|
85o|75لس بــــ|سم من غيط صيدلتـــ |سيوطك
4384o5|تـــج|ره كفر |لشيخحمد حمدى |حمدمتـــو منصور
33o867معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــسند |لسيد حسن عبــــد|لمتـــع|ل
6o2558|ف عي عطيه |سم|عيل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد |

ر|ء محمود صل|ح شح|تـــتـــ |سم|عيل38653 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسز
تـــربــــيتـــ |لفيومبــــسمه فرج عبــــد |لحكيم ع3|684

د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خلود عزتـــ |لسيد عبــــد |لمنعم755744
ش|م سعد جعفر4248|4 |د|بــــ طنط|مريم 

صيدله حلو|نيوسف |م محمد حسن |لك|شف53973
|5o3|رهفرح س| عل|ء |لدين ري|ض |لسنبــــ تـــج|ره |لق|

7o522o |حقوق |لمنصورهحس|م محمد ع ش
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورصفيه صبــــ محمد أحمد |لخو49||52
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد|لبــــديع |لسيد منصور643966

تـــمريض  بــــ سويفع سم سعد سل|مه28|56
7573o8يم ف محمد عبــــد | |بــــر| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم |
ه |حمد عبــــد|لعظيم محمد|877424 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط م
تـــج|ره بــــنه|كريم عرف|تـــ معروف عبــــد|لموجود337272
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطنهله رمض|ن محمد عبــــد |لمجيد محمد سعد7|6898

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن محمد ع |لزغبــــى|33874
|3o74oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|كم|ل س| لط سليم
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم |حمد |لشو|د محمد768988
ندستـــ ع شمسيري شكرى مرقص سعد|39644|
883o2o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد مصط غل|بــــ عبــــد|لمعتـــمد
يم عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لمنعم343957 |د|بــــ بــــنه|محمد |بــــر|
69682oتـــج|ره |لمنصورهحسن طلعتـــ |لمتـــو حسن محمد
64736o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقربــــ|بــــ عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل
رهحمد خ|لد بــــن |لوليد بــــره|م بــــره|م محمد225942 تـــج|ره |لق|
77o642كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــريم |يمن محمد ز عبــــيد
رتـــ|س|ره |يه|بــــ محمد رش|د |لشن|وى257||4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|د|بــــ بــــنه|محمد |حمد ع|مر محمد صقر6|2629

5|24o|د|بــــ بــــ سويف|يتـــ محمد بــــه|ء|لدين محمد ري|ض
رهدير ه| سعيد محمد322968 حقوق |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ن| عبــــد|لبــــ|سط ح|فظ|446265
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|منه | |لسيد محمود محمد ع269|75
طبــــ بــــورسعيدعبــــد |لستـــ|ر |لسيد عبــــد |لستـــ|ر |لسيد ع688934
معهد ف ص |لمنصورهمحمد ه|رون |لبــــند|رى |لمتـــو ري|287|68
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نوعيتـــ |لم |حمد عص|م محمد سعيد|855279
4o69o7د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــه ج|بــــر عبــــده |بــــو |لحسن محمد
9o|449 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمعتـــز ع محمد محمد بــــدر|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ل|ء ع|دل حسن ح|فظ عشم|وى|489932
رتـــ|ل|ء |بــــو|لمع| |بــــو|لمع| نور|267549 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ه |حمد |بــــو زيد مصط |9|7794 د|بــــ |لزق|زيق|م

يم45578 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمود ربــــيع محمود |بــــر|
88666o تـــربــــيتـــ |سيوطخلود خ|لد ق|سم قوشتـــي
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد |يمن يسن عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل5943|6
معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد |حمد عبــــد|لرحيم محمد847849
42oo|4د|بــــ كفر |لشيخ|محمد مصط خليل خليل |بــــوجبــــل
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد رشدى محمد شهيبــــ5894|6
22o848 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرودين| عمرو فوزى حس |لجيو

د|بــــ |لفيوم||ء مجدي عبــــد | ح|مد|69486
تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد حس مر|د38297

5o3836 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم عبــــد |لحميد صبــــ |بــــو عش
ندستـــ |ل|سكندريهحمد سعيد سيد |حمد محمود |لط |528738
ف محمد |لسيد خورشد86|632 تـــج|ره |لزق|زيقد | |
8o6239لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء رجبــــ محمدربــــيع عبــــد|لعزيز|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن منصور محمد بــــيو57||32
يم|7|349 يم |حمد |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|خلود |بــــر|
ش|م محمد فريد |بــــو|لفتـــوح675262 تـــج|ره |لمنصورهفريد 
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطرو|ن ع محمد عم|ر |88572
7o6862| طبــــ ع شمسحمد شه|بــــ محمد محمد |لحسي
622o38|بــــ ن| محمد محمد |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رو|ن  سم |لسيد  عبــــد |لغف|ر محمد|2|475
5oo98حقوق |سيوطيوسف ن| شفيق تـــوفيق

يم |لجنيدى|2548|6 ه أم محمد |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
ن| محمد عبــــد |لحميد محمد |لجلدى685336 صيدله |لمنصورهم
يم425372 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد| | محمد محمود محمد |بــــر|
زر|عه دمنهورمحمد موفق محمود س|رى22|||5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|يدى محمد |لمحمدى محمد |لرف|6|6944
48o252ندستـــ |ل|سكندريهدين| عص|م مصط خلف |بــــو|لق|سم
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورعف|ف |حمد محمد سل|م497969
تـــمريض بــــنه||ء محمد عبــــد|لحليم ع حسن |8|2672
3494o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء شعبــــ|ن محمد |سم|عيل|
ه خ|لد عبــــد |لمقتـــدر بــــق|9|47|6 تـــج|ره طنط|ن
ي438775 تـــج|ره كفر |لشيخنش|تـــ |حمد محمد |لز
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن رجبــــ حسن مغربــــى247829
7o927| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد عبــــد | محمد صد |حمد |لحن
تـــج|ره بــــور سعيدندى سعد ص|بــــر |لبــــسيو 764737

Page 5624 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |ل|سكندريهر| سعد صبــــ ك|مل ميخ|ئيل|52925
25883oطبــــ ع شمسبــــيشوى عم|د بــــطرس د|ود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدع|ء ي شعبــــ|ن ع35|336

49984| تـــج|ره بــــ سويفحمد عص|م |لدين سلومه عبــــد |
4878o7تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن حس|م ع سليم|ن مر

428o2رهف|طمه عبــــد |لن| حس عبــــد |لق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ بــــنه|ع شعبــــ|ن ع عفي 8|3287 كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مه محمد عبــــد |لعزيز ع ه|شم|786385

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعبــــد | ي| محمود محمد عبــــد |لحميد6464|
د|ر |لعلوم |لفيوممريم مهدي محمد حسن227||3
4669oد|بــــ |لفيوم|عمرو ه| عيد زيد|ن

يم|337869 يم |بــــر| يم |حمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــر|
رتـــمحمود ح|تـــم محمود عن| |لديبــــ6838| علوم ري|ضتـــ |لق|

ى9||69| حقوق ع شمسمريم ي| صل|ح |حمد|لبــــح
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن خ|لد عبــــد |لحفيظ محمد|53546|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عطوتـــ|34|64
و|رى عبــــد |لو|438893 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد ي| عبــــده 

ندستـــ |لفيومحمد رمزى عبــــد |لحميد مغيبــــ|67942
|27o37|م يوسف محمود قطبــــ تـــج|ره ع شمسد
22o239ى يم |لخ صيدله ع شمسعمرو |يمن نبــــيل |بــــر|
6o3754ندستـــ |لمنصورهعبــــد|لوه|بــــ رض| عبــــد|لوه|بــــ غيثــــ

6o243علوم حلو|نشيم|ء و|صل ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لعزيز
82o|76ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــزي|د ع حل عبــــد|لرشيد معهد ع| 
يم عبــــد |لم|لك768374 ف |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ه|يدى |
6|338oبــــه ميخ|ئيل وف|تـــفلوبــــ|تـــ فرج و وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o4784|ء محمد عطفتـــ عبــــد|لمنعم كليتـــ حقوق |لم |ل|ء ه|
معهد ف ص |سو|نم|ريو مريد يوسف قلي 868228
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــه|جر حسن محمد حسن7|9|6|
487o7oى فوزى متـــرى عبــــد|لمل|ك ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوس|بــــ ي
رهحمد سيد محمد ع سيد|868||5 د|ر |لعلوم ج |لق|
5o535oيبــــه زر|عه |ل|سكندريهعمر محمد ج|بــــر |سم|عيل محمد 
|ء محمد مختـــ|ر محمد حسن447289 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|إ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم ربــــيع عبــــد|لمع عبــــد|لنبــــى269227
922o89 تـــج|ره سوه|جمن|ر كم|ل محمد عثــــم|ن
ه مصط عبــــد|لمع عف|ن|256965 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
62o943|معهد ف ص بــــور سعيدعبــــده مجدى عبــــده محمد عبــــد |لق
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمريم ك|مل محمد ك|مل |لخو4|4457
تـــج|ره بــــ سويفي| شعبــــ|ن سيد ع 4265|8
يم حسن عبــــد |لق|در6498|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررن| |بــــر|
8|5|3o|تـــج|ره بــــ سويفنسيمون مل|ك |نج بــــسطوروس
26328oتـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــ جم|ل |لسيد ز|يد
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42552oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | محمد عبــــد |لمنعم محمد عطيه
كليتـــ حقوق |لم |ه|جر محمد فر|ج ثــــ|بــــتـــ46|824
د|بــــ حلو|ن|س|ميتـــ عزتـــ س|لم|ن عبــــد|لل|ه325642
329343| طبــــ بــــنه|يه سليم|ن مفتـــ|ح عبــــد|
8o6759|ف عمر محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسم|ء |
7|o777ش|م عبــــد |لمنعم محمود تـــج|ره |لمنصورهس |ن 
||6o89كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسك|تـــرن |لبــــ فرج عطيتـــ
د|بــــ ع شمس|محمد |لبــــدري عبــــد |لق|در عبــــد |لفتـــ33555|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد|يه يح عبــــد|لع| ح|فظ نم 3992|5
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|سم محمود |لسيد محمود بــــيو6755|5
5459o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحن نعم|ن جل|ل محمد جل|ل
27o|5oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لوه|بــــ منصور |لكو
د|بــــ |لزق|زيق|مجد ع|دل عبــــد |للطيف |بــــو |لق|سم785858
|38oo6 ف ع|طف مر|د |م حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |
6o3o93 معهد ف ص طنط|محمود |حمد محمد |لمو
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ عبــــد|لحفيظ عبــــد|لشهيد عبــــد|لحفيظ||3556
رهمحمود ح|زم محمود ع239854 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمر|م عص|م |لدين محمود |لسيد933|22

748o6تـــربــــيتـــ حلو|نعل| ع|دل محمود حل|وه
6o|252نوعيتـــ طنط|إن عطيتـــ محمود كيل| |لسيد
تـــ عبــــد |لخ|لق عبــــد |لو|حد عبــــد |8832|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود ح|فظ عبــــد|لغف|ر قرط|م سيد778||6
معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود |لسيد عبــــد |لحليم |لسيد97859

8o2||8لس شنوده |سحق ن تـــمريض |لم | ك
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــه ع محمد |حمد |لش|ذ|77678
46o575ر فوزى محمد |لقف|ص تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر م|
|248o3يم يم سعيد |بــــر| رهوق |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء |لسيد عبــــد|للطيف |لسيد|439862

تـــربــــيتـــ بــــ سويفين محمد فريد فتـــ54882
رهكريستـــ وسيم |نور متـــرى22986| ندستـــ |لق|
9o9|62 عل|ج طبــــي قن|محمود فوزى |حمد محمد |حمد
ره|بــــه محمود |لسيد محمود239694 د|بــــ |لق|
68422oصيدله |لمنصورهمحمود |لمتـــو |حمد |لمتـــو عقل
42|6o4 |تـــج|ره كفر |لشيخحس|م حسن عبــــد|لمو |لق
7524o3ف وجيد ع تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيف |
69oo|7| ل| يم  ر |بــــر| زر|عه |لمنصورهشو|ق |حمد ط|

3367oندستـــ حلو|نسم|ء خ|لد محمد |لملي بــــدر
يم سيد684532 حقوق |لمنصورهحم|ده محمد |بــــر|
ه عبــــد|لعظيم عبــــد |لل|ه يوسف ع442722 نوعيتـــ كفر |لشيخم
8o2758 يم ع صيدلتـــ |لم |ندي خلف |بــــر|
تـــمريض أسو|ننجل|ء سيد طه محمد848687
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد نجيبــــ سعد |لق|رح286692
طبــــ |لسويسمع|ذ محمود محمد ص|لح824828
ن| كم|ل فتـــ فريد6665|| رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهم|جد محمد |نور عبــــد |لغ 677997
تـــربــــيتـــ ع شمسنور|ن سيد حمزه حسن355683
332634| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد مندى عبــــد|لمطلبــــ عوض |

229ooد|بــــ د |ط|ش|م عم|د بــــكرى درويش
43o|6oتـــج|ره طنط|مريم وس|م مل|ك معوض
صيدلتـــ |سيوط سم|ء خليفه |سم|عيل محمود|897839
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى ع|طف عبــــد|لرشيد محمد عبــــد|لتـــو227766
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود شعبــــ|ن ربــــي رضو|ن484768
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم عوض محمد |حمد ع عل|م233|77

|و 5|832 تـــمريض  بــــ سويفشيم|ء محمود محمد حسن  |ل
425o|4تـــج|ره |ل|سكندريهيم |حمد سعيد حسن |حمد
62o7o6تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأيتـــ أيمن رزق متـــو بــــدر تـــف|حتـــ
زر|عه |لزق|زيقطلعتـــ نشأتـــ محمود محمد |لسيد986|77
تـــ|صل|ح عبــــد |لعزيز صل|ح |لدين |لفيل3|5298 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يل ج |لزق|زيقمحمد ط|رق فؤ|د عبــــد|225|85 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــمنيتـــ محمد عبــــد |لرؤوف طه خليل|456469
627o38تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمر|م ع|طف عبــــد|لرز|ق |حمد ثــــ|بــــتـــ

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عبــــد |لرحمن مصط حسن محمد56788
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنور| عم|د محمد ع 634337
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد محمد عطيه رمض|ن عوض622995
43229oلسن ع شمس|من|ر عم|د محمد |لحن|وى
|343o9د|بــــ ع شمس|ه|جر س| عبــــد |لمطلبــــ ع|مر
د|بــــ |لمنصوره|مريم محمد |لسيد |لبــــدوى |لسبــــ| 85|678
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم|ل عبــــد|لسل|م محمود عبــــد|لسل|96|498
33o874يم |بــــوزيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر|بــــحتـــ محمد |بــــر|
9o3o|o|طبــــ سوه|ج حمد محمود |لسيد محمود
|4oo3o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن محمد |حمد عبــــد |لحكيم
د |لششتـــ|وى محمد |بــــر3963|6 تـــربــــيتـــ بــــنه|ه|يدى مج|
4o6296كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|يدي مصط محمد درويش
344|o5تـــج|ره بــــنه|ثــــري| عزتـــ |م |لسيد عبــــد|لعزيز د|ود
د|بــــ دمنهور|سبــــرين| زين |لع|بــــدين صد محمود527|49
7633o8|علوم بــــورسعيد|ء عم|د |حمد ع فر|ج
وف|تـــط|رق س|لم عبــــد|لمنعم س|لم4998|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخند| مصط مسعد حسن  |بــــي645|42
تـــج|ره سوه|جنوره|ن لبــــيبــــ ح|مد |لقط|ن57949|
33o3|o د|بــــ بــــنه|نور| عبــــد|لعظيم بــــيو ع|
265o27|تـــج|ره بــــنه|حمد رمزى |حمد عبــــد|لبــــ|سط
ندستـــ بــــور سعيدسيف |لدين م يح خ|طر رخ|765527
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323o4| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد ص|بــــر ع عوض
5295oo ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن مدحتـــ محمد عزتـــ عبــــد|لعزيز
344485| يم ع ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مصط محمد |بــــر|
77o365علوم |لزق|زيقيوسف عبــــد | |لسيد عبــــد | |لشنو
35|76oره|ه|جر م |لدين محمد رزق حم|د عل|م |لق|

تـــربــــيتـــ |لفيومشه|بــــ عبــــد |لعزيز جودتـــ عبــــد |لعزيز87324
نوعيتـــ |لفيومدع|ء ع كم|ل فر|ج9|534

تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم يح عبــــد|لعزيز محمد نص|ر445|27
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفرو | لبــــيبــــ فه لبــــيبــــ جرجس|8|7|52
وف|تـــمحمد سعد عبــــد|لعليم ر|شد258242 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن سيد ع حس ||99|83
82252oنوعيتـــ |لم |ف|طمه محمود محمد ع |ن
ل|ل532|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسه|م ح|مد لط ح|فظ 
لسن ع شمس|م|دون| ميل|د بــــش|ى ميل|د6557|3
7|32o7|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه ع محمد |لقعق|ع حس|ن
4448o3ندستـــ |ل|سكندريهسل س|مح |نيس عبــــد|لوه|بــــ
تـــج|ره بــــنه|محمد رأفتـــ عبــــد | رمض|ن عبــــد|642482
5o4|36يم يم ع |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرو|ن إبــــر|

تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل محمد عبــــد |لسميع |بــــر|4||44
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |يه|بــــ |حمد عبــــد |لمجيد يوسف475924
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| |حمد قرنتـــ |بــــو |لمك|رم34456|
يم مر479488 تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن محمد خليل محمد |بــــر|
42|84oتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن جل|ل عبــــد|لوه|بــــ سعد

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفتـــسنيم خ|لد محمد |حمد75|63
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسل|م ثــــ|بــــتـــ سيد عبــــد |لر|زق|46669

76427o|يم |لبــــس ى |بــــر| ري|ض |طف|ل بــــورسعيد|ء مصط ي
حقوق |لمنصوره|ء جم|ل محمد حسن |بــــوخشبــــه||49967

تـــج|ره بــــ سويفسل|م خ|لد عتـــريس حسن|56658
2|5|ooى يم ك|مل |لم رهف|دى عم|د |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o75o7تـــج|ره |لمنصورهنهله عوف محمود عوف رزق
علوم |لم |م|يكل ر|فتـــ صموئيل ميخ|ئيل4465|8
زر|عه مشتـــهرم|رين| وجدي يوسف جرجس65523|
يم |لسيد |حمد شلبــــى442399 بــــ |وليد |لسيد إبــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
6382o7تـــج|ره |لزق|زيقعثــــم|ن م عثــــم|ن م عثــــم|ن
32|47o |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عزتـــ جم|ل محمود حر

3o9o6يم محمد |سم|عيل رهسل |لسيد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
2|747o|يم |لغربــــ فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل ي| محمود |بــــر|
9o6723 د|ر |لعلوم |لم |كوثــــر عبــــد|لل|ه محمود |حمد
تـــج|ره ع شمسم|زن محمد مصط مصط |لدجوي2325|3
ف محمد عبــــد |لمنعم |لدمرد24882| تـــج|ره ع شمسس |ر |
4843ooتـــج|ره دمنهورمحمد عطيه صبــــ عطيه سل|م
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|د|بــــ |لم |رفقه مسعود خلف  |د5253|8
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم|ل حل ع جبــــل|72||82
5|76o4ف حمدى |لنبــــوى |بــــوزيد ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رو|ن |

535o2| حقوق |لمنصورهحمد طه محمد حف
2|892o تـــج|ره ع شمسعمر عل|ء محمد سعيد حس
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدين| |س|مه عبــــد|لحفيظ حسن سعد522876

ر|ء |نور ع محمد|48|52 تـــج|ره بــــ سويفلز
8||22o|نوعيتـــ |لم |سم|ء ر|فتـــ ذ ح|فظ
|42oo3يم محمد ع تـــج|ره ع شمسعبــــد |لفتـــ|ح عص|م |بــــر|
وف|تـــكريم محمد بــــدوى يوسف7|3454 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|22o56|رهيه |حمد سم عبــــ|س حل|وتـــ ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|نس|رتـــ شعبــــ|ن رمض|ن جنيدى48824|
د|بــــ ع شمس|س|متـــ سعيد رف| ص|لح خليل|345974

ف عبــــد |لحميد سيد عقبــــى|42739 رهحمد  ندستـــ |لق|
يم |لسيد حسن |2|697 ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورول|ء محمد عبــــد|لمنعم يوسف6375|5
63655oتـــج|ره بــــنه|محمد ع|دل عبــــد|له|دى عليوه
32|86o|يثــــم غ|زى |لسيد لسن ع شمس|ل|ء 
9o6834 ندستـــ |سيوطنه|ل عط| عبــــد|لموجود جوده
معهد ف ص طنط|محمد محمود عبــــد |لحليم أبــــو ع|مر93|||6
رهيه محمد شعبــــ|ن محمد حسن|27634 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره ع شمس|ء ن| د|ود |حمد د|ود|9622|2
معهد ف ص سوه|جنرم عبــــده عبــــد|لبــــ|سط |حمد835377
528oo7ور ر |بــــوبــــكر عبــــد |لمقصود  وف|تـــ |لط| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|أس|متـــ |لسيد محمد عمر محمد743|64
|58o5o| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء حسن محمد |لخو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــل|ل ممدوح عبــــد|لمع محمد643785

4296oرهزينبــــ ط|رق عبــــد | عبــــده علوم |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عز |لدين مصط كم|ل723||3
4o5598ريدى حسن تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر محمد |لش|ذ 
36o235|د دويد|ر د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عم|د محمد مج|
علوم |لمنصورهشيم|ء ع محمد عبــــد |لوه|بــــ |لسيد عبــــد 3238|7
6||7o2ى تـــج|ره طنط|محمد |لمر |حمد |لبــــح
زر|عه مشتـــهرمنتـــ | مصط محمد عبــــد|لد|يم محمد|33876
47583oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد مر|د محمد مر|د |لسيد |بــــو |لحسن
89o4|8 تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر حشمتـــ قي بــــش|ى
78o499|يم |لمحل تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد خليل |بــــر|
4o4|69يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مو عبــــد|لن| مو |بــــر|
|2o844تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نصل|ح |يمن صل|ح حمد|ن
4o3443|م محمود محمد محمود عبــــد |لد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن
85oo94د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمود م|مون محمد |حمد
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8o746|ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد |حمد عبــــد|لحكيم عبــــد
تـــج|ره |لمنصورهحن|ن |حمد حسن حبــــيبــــ بــــلل|967||7
رهسل صفوتـــ عي عبــــد |لحميد645|5| طبــــ |سن|ن |لق|
يم محمد ع |654|82 ه |بــــر| د|ر |لعلوم |لم |م
643o62يم ره|م س|لم عكر |بــــر| ثــــ|ر |لق|
233o36يم عبــــ|س ره|من|ر خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|
4oo34|د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لمنعم |يمن عبــــد |لمنعم |لروبــــى
نوعيتـــ عبــــ|سيه |ده |حمد |لسعيد ع محمد فوده35566|
6o2594معهد ف تـــمريض طنط| حمد عبــــد |لحميد |لقن|وى محمد حسن
45|4o7|ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لرؤف عبــــد |لرؤف سعد
7659o9تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرودينه عبــــد |لرحمن فه عبــــده حسن
84o682ي عبــــد|لمنعم محمود طبــــ ع شمسع ي
يم عبــــده|69498 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه جم|ل عبــــده |بــــر|
68o6o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند| عبــــد |لسل|م سلط|ن عبــــد |لرحيم
ف عبــــد|لمنطلبــــ سيد|4||5|8 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسروي |
حقوق |سيوطه|شم عم|د |حمد محمد خليل 875369
45o396علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيوسف سعيد عنتـــر محمود |لمهدي
|385o|حقوق ع شمسر|ن| |يمن سيد عبــــد |لعليم
859o33تـــربــــيتـــ |لم |رح|بــــ مصط عبــــد|لنعيم محمد
45o355لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ف|دى ع|دل تـــوفيق مو بــــدوى

رهمنه | مجدى مرج|ن سيد5777| حقوق |لق|
يم |حمد عبــــد 68|44| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنه عل|ء |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء سعيد عبــــد | حسن |لحج|وي|767374
8372o8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسع|د محمد محمود نوبــــي

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف يح حس صديق9936|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد صل|ح |لدين صل|ح |لدين محمد4294|

تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد |حمد |لسيد786577
43486oد|بــــ طنط|وق ط|رق محمد عكتـــ|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزده|ر محمد ك|مل محمد|25387
6|ooo5يم در|ز طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محمد |بــــر|
7o3|43| د|بــــ |لمنصوره|منيه خ|لد محمد عوض | |لمتـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن |لسيد عطيه |لسيد72|357
6o3476علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |لسيد محمد |ل|م|م
9o257||ندستـــ سوه|ج يمن محمد طلعتـــ ك|مل |لسيد
7o5576معهد ف ص |لمنصورهمحمود رض| سعد |لسيد |لحديدى
يم ف|ضل محمد عبــــد |679598 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود رش|د محمد |حمد |لسيد كرم677324
5o6672تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|ر| خ|لد عبــــد |لستـــ|ر |حمد |لخو
6|o|ooعلوم |لمنصورهمحمد رفعتـــ محمود شلبــــي
3485o2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسض عم|د حسن محمود حسن
|46|68| ه طه محمد ع حقوق حلو|نم
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7o||48 تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لخ|لق حس
علوم سوه|جمروه مصط حس |لطيبــــ 924748
|42o5| يم |م ندستـــ ع شمسمحمد ط|رق |بــــر|
22|o2|| ه عبــــد|لعزيز خليفه عبــــد| د|بــــ |سو|ن|م
6o95||تـــمريض طنط| د| | سم |لدمرد|ش أحمد عم|ره
تـــج|ره |سيوط منيه محروس عثــــم|ن سيد|||8925
8o4353فنون جميله فنون |لم |رول| ر|بــــ خليل سلو|نس
معهد ف ص بــــور سعيدر| | |لشح|تـــ أحمد |لمتـــو ع622562

تـــمريض  بــــ سويفصفيتـــ فوزى حس محمد حس 84889
3554o7أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمن|ر حس عبــــد| عبــــد|لرحمن
3|6o63د|بــــ ع شمس|من|ر |م ع تـــوفيق
63oo52|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه|بــــ س|مح فؤ|د رزق عبــــد |لملك
33o|o8نوعيتـــ بــــنه|ند ع|رف محمد محمد
6o48o5 تـــربــــيتـــ طنط|بــــسنتـــ محمد عبــــد|لمنعم عبــــد |لو|حد
7|o438| تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــر|ر محمد ع عي
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــن|ريم|ن مجدى عبــــد |لكريم رضو|ن 637357
77|6o5علوم |لزق|زيقرحمه ح|مد سعيد محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنه | صل|ح عبــــد|لبــــ|سط عبــــيد252957

7354oرتـــ |حمد عبــــد |لسميع لطيف تـــمريض |لفيوم ز
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نصل|ح محمد صل|ح |حمد54345|
ى|264734 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد رمض|ن بــــيو |لم
يم عبــــد|لغف|ر|826358 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يه |حمد |بــــر|
49o824د|بــــ طنط|ن|ردين ممدوح رش|د بــــدروس|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سم خميس محمد648462
8o79o6|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم نبــــيل لطيف حن|

ره|حبــــيبــــتـــ عز|لدين ز|رع |حمد مر 5269| د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد صل|ح سويلم ص|لح سويلم|782275
34o958تـــج|ره ع شمسمحمد |نور محمد سعد عجور
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخإيم|ن نزيه سعد محمد نص|ر6|93|4
32255oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحن|ن شعبــــ|ن عبــــد|لعظيم عبــــد|لمجيد

لسن ع شمس|مرفتـــ محمد محمود سيد36785
385oo|ق يم |ل قتـــص|د م حلو|ن|ع |ء عبــــد |لخ|لق |بــــر|

43292o|تـــج|ره طنط|يم|ن خليل عبــــد | عبــــده خليل
9|o884  تـــج|ره سوه|جعبــــد| |لسيد ج|د عبــــد|لسميع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخوق ع |بــــوخليل ع كشك443724
رهحمد شعبــــ|ن حسن عبــــد |لسميع حسن945|62 د|ر |لعلوم ج |لق|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد ربــــيع محمود صبــــرى |حمد56386
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد سعيد |حمد محمد42|35|

كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــعمر طه فتـــ طه6228|
6|o923طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |يمن جل|ل |لمغلوبــــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ح |بــــو|لفضل محمد |بــــو|لفضل357676
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يم |حمد |سم|عيل||9|328 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد سعد |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد خليل |حمد محمد خليل452477
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|دى ه| عبــــد |لرشيد عبــــد |لح|فظ49848|
4o878o يم |لعوي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |لسيد |لغريبــــ |بــــر|
25o7|4|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد ع|شور |بــــو شوشه
يم عبــــد|لفتـــ|ح يوسف |3385|6 تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
7o7876|طبــــ |لمنصورهحمد محمد محمد |حمد فرح|تـــ

ره| |ر محمد حسن |حمد عبــــد |لع|25437 د|بــــ |لق|
44225o|رهعمر محمود |لسيد ح|مد محمد عبــــد طبــــ |لق|
8o98o7 |علوم |لم |نشوي حسن شعبــــ|ن |حمد غري
د|بــــ دمنهور|رغده مسعد سعد حميده499724
5||2|oمعهد ف ص |ل|سكندريهأحمد مسعد محمد محمد نوير
452o6|تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخبــــش|ر محمد رمض|ن عبــــد |لسل|م فرج
25o337 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|حسن|ء نسيم |لزي مصط |لزي
9o2|87 ف محمد عبــــد|لعزيز ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد | ع| 

669|o|يبــــ حليم و|صف ه و علوم حلو|نم
69738o|حقوق |لمنصورهحمد |يسم ح|مد |حمد عمر
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــيتـــر نسيم وص جبــــره758752
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخه|يدى ع|طف عثــــم|ن محمد بــــل|بــــل|24945
صيدله طنط|ي|ر| محمد ربــــيع ك|مل مر حمدى35|432

معهد ف تـــمريض |لفيوممن|ر خ|لد ص|لح سعيد73582
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء محمود مهدى محمود بــــكر|439335
7o64|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن جمعه ع محمود نش|تـــ
7oo596معهد ف ص |لمنصورهف|طمه محمود |لسيد محمود
طبــــ |سن|ن ع شمسمحمد ع محمد |بــــو |لفتـــوح فرج عزبــــ63498|
ف خ|لد كردي|755348 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء |
4o5537يم ح|فظ محمد فرح|تـــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفرحه |بــــر|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيديه بــــ|سم محمد محمد عس|ف||76573
7o5oo3||ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |ل|م|م |حمد |ل|م|م عط م |لع| 
ش|م |حمد بــــغد|دى||9|898 علوم سوه|ج حمد محمد 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمدى محمود محمد محمود756682
68o368طبــــ |لمنصورهبــــل|ل فر|ج عبــــد | |بــــوغنيم
تـــربــــيتـــ بــــنه|نرم |لسيد محمد حل سل|مه |لجندي329496
9o38|3  تـــج|ره سوه|جمن|ر صل|ح |لدين عبــــد|لح|فظ محمد
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــده |سم|عيل ف697477
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعمر ي| يونس |حمد حج|زي92|767
5o5498تـــج|ره |ل|سكندريهكريم فرج محمد حمزه عبــــد |لعزيز

تـــ فتـــ |لسيد محمود|62688 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م
82o77||ر وديع لوق تـــج|ره بــــ سويفر|مز م|
267o63|تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوميم|ن عزتـــ حل |لجندى
علوم ج|معتـــ |لسويسمصط خ|لد مصط عبــــد |لونيس|4766|
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نوعيتـــ |لزق|زيقدين| لط صديق لط 638699
4|o24رتـــ مروه ك|مل محمد سليم تـــمريض |لق|

89o37o حقوق |سيوطمحمد مصط عبــــد|لحميد محمد
يم عبــــد| محمود529769 يم ع إبــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومإبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطكرستـــ | ممدوح جرجس لبــــيبــــ 887588
ر عبــــد |لجو||25498 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء محمود عبــــد|لظ|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمرو محمد أنور بــــدر546356
ين محمود سعد |حمد |لجندي348973 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرش
نوعيتـــ |لزق|زيقن بــــش محمد مهدى بــــدر||77667
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نوق سيد محمدين محمد5865|3
239|8oرهمنه | |يمن فرج جل|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
82o846تـــج|ره بــــ سويفمحمد سم ع عبــــد|لوه|بــــ
معهد ف ص بــــنه|تـــ رض| عبــــد|لستـــ|ر حسن 249869
493o54يم نعيم يم محمد محمود إبــــر| د|بــــ دمنهور|إبــــر|
64oo75تـــج|ره |لزق|زيقرن| محمود |حمد مصط جمع|ن
63o8|4يم |لسيد بــــيو ف |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقط|رق |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|تـــن رمض|ن محمد عبــــد |لع|ل |لعس695797
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور عبــــد |لوه|بــــ |حمد |لشي 97|5|6
5o7785طبــــ |ل|سكندريهرن| محمد عبــــد|لسل|م |لمرشدي
ر محمد سيد ع788625 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمنه | ط|
892o75 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد محروس شح|تـــه محمد
6o6237طبــــ |لمنصورهمحمد خ|لد محمد ر|شد

ن| |يه|بــــ |حمد سيد7674| رهم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9|4o98 تـــج|ره |سيوطنوره|ن حسن محمد عبــــد|لمجيد
ر|ء محمد بــــسيو ع 755384 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
5263o6تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمصط س|لم محمد س|لم عم|ر

5|oo5 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد حس محمد عبــــد
ندستـــ بــــنه|مصط شو |حمد |لشن|وى4|4496 كليتـــ 
525o65تـــج|ره دمنهورس|ره محمد بــــخيتـــ حسن |حمد
5o8|83 تـــمريض |إلسكندريتـــ مروتـــ محمد فتـــ |لكو
4o6848|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور| |ر محمد عبــــد |لمحسن محمد حج
82o38o|طبــــ |ل|سن|ن |لم |م| عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمجيد

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفس|ره طه محمد محمود5|583
تـــج|ره |سيوطحمد عبــــد| عبــــد|لعزيز سطو |822656
62o5|3 حقوق د |طرن| |لسيد محمد بــــديع |حمد حج|زى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ص|لح ك|مل ص|لح98|353
5o2657تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء سيد س|لم |حمد
9o29o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد |يمن جل|ل محمد
272|o|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسسم|ء محمد حج|زى حج|زى ع |ن
8444o7 د مر تـــربــــيتـــ |سو|نجه|د ج|بــــر مج|
|2327oتـــج|ره ع شمسمصط ك|رم محمود محمد
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يم عبــــد |25847| ش|م |بــــر| تـــج|ره ع شمسمحمد 
5o258o| تـــج|ره |ل|سكندريهلشيم|ء سيد محمد |م
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |حمد صل|ح |لدين |حمد |بــــو348757
683o3o ر عبــــد |لعزيز عبــــد ش|م م| معهد ف ص |لمنصورهه|جر 

ندستـــ |لم |من|ل محمود حن ع23|53
48468oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن محمود عبــــد|لسل|م محمد شلبــــى
8o||88 نوعيتـــ |لم |س|ره عل|ء محمدربــــيع تـــو
2|3o57ف محمد شبــــل خط|بــــ تـــج|ره ع شمسنور| |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء سم صبــــرى |لملي |لش|ويش228|27
رهمرو|ن عبــــد|لرحمن حس سليم|ن |حمد233774 حقوق |لق|
34582oندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر عربــــي عبــــد|له|دي سعد محمد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ محمد عبــــد| محمد |بــــو زيد|48263
|53|oo| يم محمد عبــــد |لرحمن مو تـــج|ره سوه|جبــــر|
تـــج|ره دمنهوريم|ن سل|مه محمد |لعو|د|435935
89|o66 تـــمريض |سيوطدع|ء ص|بــــر عبــــد|لحميد سيد

94o56يم شح|تـــ حقوق حلو|نمحمد حس |بــــر|
4o773رهمحمد خ|لد رشدى سل|م صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم صبــــري فتـــ عبــــد|لسل|م28|73

ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |يه|بــــ عبــــد |له|دى محمد |لسيد526252
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|ري| م|جد قديس عط|7389||
يم638389 يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط كم|ل |بــــر|
|د|بــــ طنط|منيه محمود محمد |بــــو ط|لبــــ|355||4
ندستـــ |لسويستـــسنيم عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لموجود759789

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلشيم|ء محمد مه عبــــد |لحميد|8|589
|لسن |لم |دى خ|لد خليل سعد |لدين238||3
ى38|265 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد ع|طف سعيد |لخ
3|3o47| م محسن حمدي حس ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــد
تـــج|ره بــــنه|ندى ي| مصط محمد ع2|3223
ندستـــ |لم |عل|ء عثــــم|ن فه عثــــم|ن822746
4o|692حقوق |لمنصورهمحمد عمرو محمد محمود عوض
634o75ف محمد شلبــــى ندستـــ |لسويسمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسم|ء فر|ج محمد ج|د|لربــــ|845299
3455o6| نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء محمد سيد ع
44344oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد نورى عبــــد|لر|زق |بــــوشعيشع ع
د|بــــ |لمنصوره|ول|ء محمد محمد |لحسي خليل683573
5o3244تـــمريض |إلسكندريتـــ ه|يدى ع عبــــد|لر|زق محمد ع عي
قتـــص|د م حلو|ن|سهيله ي| ع محمد عزوز243389
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدير سعيد بــــكرى محمد238788
ندستـــ |سيوطمحمد ف|ضل محمد عبــــد|لحميد775632
779979| تـــمريض |لزق|زيق بــــتـــس|م محمد دي|بــــ ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند| محمد عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لرحيم443944
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4o993||تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ص|بــــرين صبــــري محمد عبــــد| عل
حقوق ع شمس عبــــد|لنبــــي فؤ|د قر 72|354
وف|تـــمحمود محمد ملي |حمد ع|مر262457 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
77o749|تـــج|ره |لزق|زيقيثــــ|ر |لسيد محمد |حمد عوكل
زر|عه |سيوطه|له |حمد ثــــ|بــــتـــ |حمد 627|88
معهد ف ص |ل|سكندريهجيه|ن محمد محمد ع زع 8435|5
د|ر |لعلوم |لم |من|ر عبــــد | حسن عبــــد |3|7|75
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد| |حمد ع محمد |لبــــر442375

ل|ل |بــــو زيد|28722 رهيمن محمد  ندستـــ |لق|
45o292ج معهد ف ص ري|ضه طنط|خ|لد محمد عبــــد|لسل|م |م|م |ل|
524oo|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــجيل|ن محمد |نور ز عج
ن| |حمد محمد ع ن |لدين5886|4 نوعيتـــ كفر |لشيخم

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنرم ي| محمد |دم زعف|ن4|429
تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م |حمد محمد يوسف475563
تـــمريض طنط| سعد عبــــد |لغفور عبــــد |لغفور  |حمد 5|4277
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ مح عبــــد|لودود محمد |م|م2792|3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن |يه|بــــ ع|دل |م|م حبــــيش738|2|
84o95oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه عز|لدين فرج | محمود
9o9496 ش|م عبــــد|لرحيم عبــــد|لع|ل تـــج|ره سوه|جندى 
رتـــ م| لط عبــــد|لفتـــ|ح محمد|243297 تـــمريض |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقرن| حمدى مصط محمد مصط 629588
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم | ع|دل ع|طف سيد جرجس|22728
تـــج|ره |لمنصورهحمد |س|مه ع عبــــد |لفتـــ|ح|688755
وققمر ز عبــــد |لرحمن ز79||4| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
6|o289معهد ف ص طنط|محمد صبــــ صد |لسي
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنعمه صبــــرى محمد محمد |سم|عيل495978
رهيح عبــــد |لحميد شعيبــــ عبــــد |لبــــ|سط29745| معهد ف تـــمريض |لق|
|33o22تـــج|ره ع شمسعبــــد | |حمد عبــــد | |حمد
7o72|8|تـــمريض |لمنصورتـــ يه حسن حسن حسن محمد

74o69|كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفيه ف|ضل محمد |حمد
زر|عه كفر |لشيخف|طمه عوض عبــــد|لرحمن محمد بــــكر|43725
يم محمود |48449 حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لحميد جم|ل |بــــر|
م عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز|56529| رهد تـــج|ره |لق|
حقوق طنط|محمد رأفتـــ حس محمد |حمد خليل8535|4
صيدله طنط|عبــــده أحمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو|د عبــــيد667||5
يم59543 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|نج|تـــ سيد عيد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ محمود ك|مل عبــــد|لحميد|349293
68oo|| صيدله طنط|محمد ع|بــــد ي|س محمود |لحس|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن محمد صبــــرى عبــــد|لرحمن |لمهدى7|2||4
446o35تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعمر ح|تـــم محمد |حمد ق|سم
ندستـــ ع شمسمحمد مصط محمد |بــــو|لسعود2277|2
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9oo466 تـــربــــيتـــ سوه|جد |نه |كرم لويس فيلبــــس
ندستـــ |لزق|زيقسم|عيل حسن |سم|عيل محمد|633623
زر|عه كفر |لشيخشموع حسن |حمد ع محمد حسن443932
4o754oد|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن ع محمد ع بــــدر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لعظيم محمود4223|3
4o5738د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى كم|ل |حمد حس عمر
ندستـــ بــــنه|محمد ع محمد سعد عبــــد |لح|فظ964|26 كليتـــ 
علوم |سيوطدين| ص|بــــر شح|تـــه س|ويرس 885267
5|68o8| علوم بــــنه|ل|ء بــــسيو محمد فتـــ بــــسيو
حقوق بــــنه|رحمتـــ سيد قطبــــ ج|د|لربــــ359546
بــــي 528493 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط محمد |لمتـــو محمد |ل
حقوق سوه|جدين| عبــــد|ل|خر مد محمد  895894
د|بــــ ع شمس|مريم سم فريد مرقص237296
تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن عزتـــ ع خليفه|2665|8
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمنيه محمد |لسيد محمد ر| |99|688
88|o4| تـــج|ره |سيوطقمر عبــــد|لو|رثــــ صبــــره عبــــد|لمتـــج
ره|ي|سم محمد عبــــ|س ع9495|2 د|بــــ |لق|
7o873| يم عوض محمد مصط صيدله |لمنصورهكريم |بــــر|
|د|بــــ طنط| وليد عبــــد |لجو|د |لمحمدى |لمشد432859
68|45o|ندستـــ |لمنصورهسل|م سم ع ع|مر زو|ل
883|o2 |د|بــــ |سيوط|من|ر جم|ل مسلم ش
|5o3|9ش|م صل|ح |لدين محمود حقوق بــــنه|محمد 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه محمد |حمد يوسف |حمد|586|4
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى محمود محمد عزبــــ محمد|33585
تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد |للطيف محمود ح|مد777257
ف حسن عو|د حسن235864 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|طمه |
يم عبــــد |لعزيز546545 تـــ|حمد محمد |لسيد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ريه|م عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمجيد |22|76
82|o68 د|بــــ |لم |شيم|ء محمد عيد ع|
نوعيتـــ |لمنصورهل|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد مصط حس |68723
|5o42oرهمعتـــز محمد محمود ع حقوق |لق|

ف محمد محمود54955 د|بــــ بــــ سويف| |دتـــ |
يم997||3 يم حكيم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| مل|ك |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد عي |لسيد جبــــر3|7524
69o484يم |حمد زر|عه |لمنصورهمحمود يح |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفبــــسنتـــ |حمد كم|ل حسن||5|5
5|67o3 ن| شعبــــ|ن ح|مد عص|ف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
|75o85|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد |حمد محمود درويش
تـــج|ره طنط|س|ره |لسيد محمد سيد |حمد شح|تـــه2698|6

8336oطبــــ بــــ سويفشيم|ء عبــــد |لعزيز |حمد محمد
7o5|o9طبــــ |لمنصورهعل| محمد ع محمد سنبــــل
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تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرحمه ي| فه شط|7885|6
893|o3 د|بــــ |سيوط|عو|طف حل سيد محمد
تـــمريض بــــنه|يم|ن محمد عبــــد|لحميد عمر|357668
35o238|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد كم|ل |لدين ي س|لم
||9o98|وف|تـــحمد حسن عبــــد |لبــــ| متـــو طر|د وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
63484oف ف|روق ح|فظ ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد | ع.
تـــربــــيتـــ |سيوطرضوى ع|دل عبــــد|لمو ع  34|4|9
|3724o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد خ|لد محمد محمد ند
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن عبــــد|لحميد محمد عويس|3|2526
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــ عبــــد|لرحيم محمد كم|ل عبــــد|لرحيم||6376
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|م حمزتـــ حمزتـــ عي4|2||6
7822|oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــه شكرى عبــــد |للطيف إبــــر|
صيدله طنط|محمد عبــــد |لن|فع ف|يق |حمد|84|43
يل ج |لزق|زيقف|طمتـــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح حسن329286 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

593o5| تـــمريض  بــــ سويفيه ع منصور ع
طبــــ بــــنه|عبــــد| محمد جوده كم|ل محمد ر|328383
6o4342 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|م|رك جم|ل مرقص حن| حبــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومنه|ر رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح ص|بــــر مطلوبــــ66|67
62734oه ع|طف |لسيد محمد حسن |لش زر|عه |لزق|زيقن
626o76د محمد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد مج|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |يمن محمد |لسيد |لش|ف2493|3
رهندى عطيه محمد |بــــوط|لبــــ243453 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم محمود ع محمد65482| رهنوره|ن |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|447o6رهدين| رمض|ن |حمد نجدى تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد شبــــل |بــــو|لمع| |لسي255852
27o4o9ندستـــ بــــنه|محمود و|ئل عبــــد|لعزيز صقر كليتـــ 
د|بــــ ع شمس|د | |س|متـــ محمود محمد355348
ح|ن638799 تـــج|ره |لزق|زيقفد|ء ثــــروتـــ محمد سعيد 

رهط|رق خليفه عبــــد |لمجيد شعر|وى42629 صيدله |لق|
685o95 |تـــج|ره بــــور سعيدص|لح ع|طف ص|لح محمد |لمو
688o36 علوم |لمنصورهسلوى ط|رق عبــــد |لحميد محمد سيد
4o54o6د|بــــ |ل|سكندريه|م|رين| ك|مل نصيف لبــــيبــــ سليم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رمض|ن محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لجو26|494

3424o| م رض| صل|ح ل|ش رهد تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطحمد عبــــد|لمنعم |حمد محمد|827734
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن صبــــ س|لم حس|ن 333439

5o|56تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود سيد محمود
حقوق |لزق|زيقيه خ|لد محمود |حمد|759296
7o|295بــــه حسن محمود ع ندستـــ |لزق|زيقع و
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهن|ن |حمد عبــــد |لمقصود حسن سل477562

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م رمض|ن عبــــد |لخ|لق محمد|88564
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره خليفه حسن خليفه53|65|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم نبــــيل ي مرزوق 898826
ندستـــ بــــنه|محمد رمض|ن عطيه عطيه سليم|ن6|5265 كليتـــ 
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخشه|بــــ يوسف محمد محمود غ|5|4422
يم |لقن|وي453395 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعل|ء |لقن|وي |بــــر|
2656o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ي| ج|د عـبـــــد |لـمـقـصود |لـجمـ
44o687يم جمعه تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد رزق |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طع |ء محمود محمد |لمحرو 6266|6
45o3|7علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد| عيد عيد |لجز|ر
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|يدى محمد ملي |حمد بــــدوى222|49
6o5837تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء |سم|عيل عبــــد|لق|در |لسيد شلبــــى
صيدله حلو|نند| حمدى محمود محمد مصط |لقرم774677

5o535|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد محمد |حمد محمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهشه|بــــ محمد محمود |لسيد حسن475729
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم كم|ل نسيم شنوده|325283
26|o52زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــه|له مجدى حبــــيبــــ رزق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|لحميد عيد خليل|262555
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيه|بــــ رجبــــ عبــــد| محمد|856352 كليتـــ 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن مجدى محمد ج|بــــر حس 83375
طبــــ بــــيطري |لم |ند مصط محمد عبــــد|لنعيم|879|8
4|o622تـــج|ره طنط|مؤمن ممدوح حمدى |لسيد حم|د
7773o7يم د|بــــ |لزق|زيق|كريم حس|م متـــو |بــــر|
ف |نور عبــــد|لفتـــ|ح556|33 حقوق |لمنصوره |
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | |حمد حسن ع حسن|52735
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|له ص|بــــر |لف|روق ص|بــــر محمد2343|7
زر|عه طنط|محمود محمد محمود عوض |لملوى3593|5
يم حس |بــــو|لنح|س محمد دي79|638 د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدسلط|ن سويلم سويلم سلط|ن بــــدوى|62435
|د|بــــ بــــنه|دير |حمد محفوظ محمد335289
يم سل|مه346387 وف|تـــمع|ذ مو سل|متـــ |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
85o74oقتـــص|د م حلو|ن|نعيمه محمد رف| مهدي
8o4636علوم |سيوط وف| محمد جمعه
7o|634معهد ف ص |لزق|زيقندى |لسيد ع محمد زغلول
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن عيون عبــــد|لل|ه عبــــد|لمجيد 884788
4|53o3يم محمد |لدخ يم |لشو|د |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يو|نس يوسف عوض لوندي836756
ر يوسف485752 تـــج|ره |ل|سكندريهد | |يه|بــــ يوسف ط|

رهسهيله |حمد سيد حسن75|35 تـــج|ره |لق|
37o82ر كم|ل محمود حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود م|

معهد ف ص |سيوطغ|ده رجبــــ ك|مل مصط 935|89
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء عبــــد |لجو|د ع|شور حسن55279|
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27o952ق تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومند مصط مصط عبــــد |لع|ل |ل
حقوق د |طعبــــد |لرحمن |سم|عيل ق|سم سليم|||6225
897o8o يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء قر عبــــد|لرحمن |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعيد جمعه عيد عبــــد|لغ 3|559
63678o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيم|ن |لسيد حسن س|لم
6o6484يم مبــــ|رك عشيبــــه يم مبــــ|رك |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
4o84o6 تـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد عبــــد |لخ|لق مصط
ندستـــ تـــ.خ|مس سميحتـــ حس طتـــ محمد ق|سم47|6|| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
638o|4 |يم كيل ندستـــ |لزق|زيقعمر |حمد |حمد |بــــر|
ى|267997 يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لخبــــ ل|ك|ديميتـــ |لم
ف |حمد ص|دق|2329| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عم|د عبــــده محمد |لسيد24|487
يم محمود عثــــم|ن |بــــو ح|44935 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن سعد |حمد عبــــد|لرسول||247|8
539|2o|زر|عه |ل|سكندريهحمد ط|رق |لسيد ع |لسيد عطيه
76o62|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس| محمود حسن |لجر|ي
|4o629ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمود مر عبــــد |لفتـــ|ح
|574o4|د|بــــ ع شمس|منيه خ|لد |حمد عبــــد |لحميد |حمد
25o665د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور| صبــــ محمد |لبــــي|ع
علوم ع شمسف|طمتـــ مصط محمد حل 325784
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم ف|رس حسن محمد54|55|

2o4|5خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد حس ع
325o24ف ذ عبــــد|للطيف حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمود |
حقوق ع شمسعل|ء محمود زيد|ن محمد333982
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء |حمد محمد |حمد||3595|
يم |لوكيل694473 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جع رزق محمود ع 924949 ع| 
8o6724|يم |حمد محمد تـــج|ره بــــ سويفسل|م |بــــر|
8|o246يم محمد تـــج|ره بــــ سويفمحمود ن| |بــــر|
3238o2| ندستـــ حلو|نمريم مصط محمد عبــــده |لد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمه محمد حن عبــــد |لرحيم423524
833592| معهد ف ص سوه|جس|مه عبــــد| سند عبــــد|

3776o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسميمتـــ محمد معوض عبــــد |لع|ل
25|37oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن محمد ز|يد
2665o8معهد ف تـــمريض بــــنه| م| |س|مه محمود سيد |حمد عليوه
249827| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن عل|ء |حمد |لمع|م
763|3oحقوق بــــورسعيدي|سم ط|رق عزتـــ محمد عبــــد |لحليم
رهحمد محمد |حمد |حمد عبــــد |لرحمن|677|23 ندستـــ |لق|
272469| ك.تـــ. ف صن| قن|سل|م محمد حج| ع
5o6758د|بــــ |ل|سكندريه|ي|رتـــ محمد عبــــد |لمنعم محمد
9o|443 حقوق |سيوطكم|ل ع |لد|خ مه
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4338o4ف عبــــد |لرؤوف مأمون معهد ف ص طنط|عبــــد|لرؤوف |
رهدى محمد ع فيصل388|29 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o8692جرس ره|سم| |يمن محمود |حمد  عل|م |لق|
5o9758|تـــج|ره دمنهورحمد محمد ج|بــــر عبــــد |لحميد فريج
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد سل|مه جمعه يوسف|766487
رهمهيتـــ|بــــ مجدى خميس حس|ن6||58| حقوق |لق|
نده |حمد محمد حسن34|233 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسش|
طبــــ ع شمسيم|ن محمد |بــــونج|ح محمد حس ||52|27
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدير ص|بــــر |لسيد محمد637577
تـــج|ره |سيوطسلسبــــيل محمود |حمد عثــــم|ن 427|89
45o3o9يم |لعج تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن ع سعد |بــــر|
ندستـــ |لم |محمود |حمد ط|يل |سم|عيل |لعدل448982
267|o7علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره صبــــ |لسيد شح|تـــه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمتـــ سلط|ن ج|بــــر محمد|9|355
يم محمد عبــــد |لغ 675447 ن|ز |يه|بــــ |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
تـــربــــيتـــ بــــنه|م سعيد محمد |لعو حسن354923
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــزي|د بــــ|سم محمود عبــــد |لعزيز |حمد 533783
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقخلود مجدى |لسيد سعد25|635
رهعم|د مجدى محمد عبــــد |لغ |لزرق||6||23 تـــج|ره |لق|
5|854oتـــج|ره دمنهورندى بــــسيو يوسف يوسف حنيطتـــ
8o4282تـــج|ره بــــ سويفف|طمه محمود |لحسن محمد ك|مل
طبــــ بــــنه|محمد ع|مر عبــــد |لغ ع|مر775724
685o29| يم محمدين تـــمريض |لمنصورتـــ مريم عبــــد |لعزيز |بــــر|
د|ن فتـــ لط |لسيد شعل|ن999|26 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|و
24|83oد|بــــ ع شمس|ض عبــــد|لفتـــ|ح قطبــــ مبــــروك
ى29|255 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | ع|دل فه م
52o46oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعف|ف فتـــح عبــــد |لمطلبــــ إم|م
7o228|ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ن محمد |لدسو |لسيد عبــــد |للطيف حج
529oo6علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد سعد سعد |بــــوعي
9o6357 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدير جم|ل نورى |لسعيد ع
6o647|تـــج|ره طنط|م | م|جد ر|غبــــ ن|شد ميخ|ئيل

رهمحمود ربــــيع محمود محمد48754 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يرين ع|دل منصور |ندر|وس|923366
9|2oo6| زر|عه سوه|ج  بــــ|نوبــــ |نور ميل|د عط| |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطش|م محمد عثــــم|ن محمد 378|89
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمحبــــه |م رشو|ن رشو|ن نوي426376
779o43ر عبــــد |لمتـــع|ل محمد ن| م| زر|عه |لزق|زيقم
4|o783لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|جو |ن| مجدى موريس حبــــيبــــ غبــــري
346o36 |كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق  س|مح ح|مد |بــــو |لمع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ول|ء عطيه عبــــد |لمع ه|شم782246
|63o2|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمنيه صل|ح عبــــد |لسميع عبــــد |لر|زق
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|3o985رهحس|م وحيد ممدوح محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
طبــــ طنط|منيه عزتـــ محمد سويلم|9239|5
يم |لشويخ247929 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | |يه|بــــ |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق محمد س| |عبــــ|ده محمد3|6436
يم |حمد ع637292 يم سميح |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |بــــر|
85o4|oصيدلتـــ |سيوطمحمود محمد حسن سعد
تـــج|ره بــــنه|محمود ن| محمد جوده |حمد |سم|33927
87o595تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ غ|ده مصط ج|د |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم |حمد تـــوفيق محمد |حمد447949
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حمد عبــــد|لحكيم محمد |حمد|5|8587
7o725oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره نوره|ن محمد محمد حس |حمد
يم|25933 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه جم|ل محمد ذ |بــــر|
5|38o3|زر|عه كفر |لشيخحمد شعبــــ|ن ع مط|وع
4|o748ره|سم|ء خ|لد جم|ل |لدين رمض|ن |لخطيبــــ ثــــ|ر |لق|
69457o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن ع|طف |لسيد عبــــد |لع|ل
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم ن|در بــــ |م قديس|95|868
5|2o8|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأم محمد  |ء |لدين أحمد شلش
3344|oيم عبــــد|له|دى عبــــد|لعزيز تـــربــــيتـــ ع شمسطه |بــــر|

23o6oد رهمصط |حمد مصط مج| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
64|27oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ر| | رشدى عبــــد|لكريم محمد
22|7o||م ه| محمد سويف تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
8o9987|د|بــــ |لم |حمد سعيد عبــــد|لستـــ|ر محمد|
49o84o|يم |سم يف محمد |بــــر| د|بــــ دمنهور|نوره|ن 
ي محمد عبــــد|لكريم339262 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد خ
26o|77تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر| | |س|مه يوسف عطيه 
76629oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدوق محمد فه مصط |لعطله
| فتـــ عبــــد |لر|زق |سم|عيل496253 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي
75||ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسد | محمد فؤ|د محمد

ندى|4534 رهه| عمر محمود  حقوق |لق|
8oo|o9فنون جميله فنون |لم |رو|ن عمر |نور سعد
43o56oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه محمد عبــــد |لر|زق محمد |بــــو |لمجد

ندستـــ |لفيوملشيم|ء حن عبــــد |لفتـــ|ح حمدى|73632
4o29o8ل حقوق |ل|سكندريهزي|د عم|د عبــــد |لفتـــ|ح ع ع 
4829o8 د|بــــ |ل|سكندريه|وق شعبــــ|ن عبــــد |لع|ل عبــــد |لرحمن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ج|بــــر عبــــده عفي |3||287
5o3o65|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء ع|دل ع عبــــد|لرحمن
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهنوره|ن حل محمد حل محمد423598
ندستـــ |ل|سكندريهحمد نبــــيل سليم مصط عبــــد |لح|فظ3|5259
8|667oتـــج|ره بــــ سويفدين| مجدي ري|ض  |د
|38977| ندستـــ ع شمسيه محمود حس |حمد عبــــد |
تـــ س|لم عبــــد |لحليم |لسيد |لطلخ|7|483 د|بــــ بــــ سويف|م
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تـــربــــيتـــ |لعريشيه سعد محمود محمد خليل|99|768
4o2o29تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن ك|رم ج|بــــر عبــــده سعيد
يم سيد 889886 حقوق |سيوطش|م ع |بــــر|
6o|564تـــج|ره طنط|ي|سم ص|لح سعد |لبــــربــــرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسند| |لص|وي عبــــد|لعزيز عبــــد|لبــــر346623
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمود مجدى فريد محمد |لسيد |لصبــــ446229
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|جد محمد |لسيد عرفه جنه268366
4755o7| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــري عطيتـــو عوض
4|o767| ه محمد |حمد |لغني رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن رض| عبــــد |لعزيز محمد |لديبــــ|773292

7o|99|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند| عط|| عبــــد|لستـــ|ر عبــــد
83o88لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |كر| عم|ر حس|ن عبــــد|لجو

يم مدبــــو |حمد |لعدس|4|255| ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حمد |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
752oo2د|بــــ ع شمس|ن|دين نشأتـــ |حمد د|ود|لريس
يم نور |لدين ع زي|ن2|4969 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورول|ء إبــــر|

835o3|ثــــ|ر |لفيوم|حمد ربــــيع فتـــ عبــــد |لعظيم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه محمد حسن محمد |لهو|رى|436634
24798oثــــ|ر د |ط|حكمتـــ جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لن
23o84||رهحمد محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لخ|لق تـــج|ره |لق|
ى مصط 432434 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سميه مصط محمد |بــــ|ص
7o|49oري|ض |طف|ل |لمنصوره جم|ل مصط ع |لسبــــي
طبــــ |لزق|زيقجه|د قطبــــ حسن محمد ع68|785
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد سيد |حمد محمد|36|774
طبــــ بــــيطرى بــــنه|زي|د |حمد ص|لح ع ند|782|26
4|o359|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف محمد عبــــد |لمنعم |لمج|عص
6o2|o4|د|بــــ طنط|يه جم|ل فؤ|د |لسيد ح|مد|
||982oلس بــــولس عجيبــــ عبــــد |لمسيح ندستـــ ع شمسك
7o6329طبــــ |سن|ن |لمنصورهنه|د محمود |حمد عي |حمد
2739ooتـــج|ره ع شمسكرم صل|ح محمد ف|روق محمد يوسف
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد | خ|لد عبــــد | عبــــد |لع| 756478
علوم |لزق|زيقوف|ء سليم|ن محمد محمد عبــــد|632682

تـــج|ره |سيوطحمد محمود |م محمد|55338
نوعيتـــ |لم |نرم جم|ل عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لكريم|844|8
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س| عبــــد|لع|ل عبــــد|لمنعم محمد643726
2644o8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه يوسف صبــــيح سل|م
تـــج|ره سوه|جمحمد سيد محمد |حمد825538
د|بــــ |لزق|زيق|خلود محسن سعيد عبــــد |لع|ل639466
د|بــــ |لزق|زيق|مينه رأفتـــ رضو|ن سليم يوسف|629383
د|بــــ |سيوط|ي|سم رجبــــ بــــرك|تـــ عبــــد|لر|زق 99|886
5o|763يم زر|عه طنط|م| |حمد عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
7o4oo4معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه |لسعيد محمد |لسعيد جر|د
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طبــــ |لزق|زيقمن|ر |لسيد محمد عبــــد |لرحمن عوف637996
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهوق حسن شعبــــ|ن حسن سعد |89|476
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــيمـ|ن محمد فوزى رجبــــ  |بــــيتـــ|5343|5

رهم|ريه|ن م |لدين عبــــد|لوه|بــــ عبــــد 25272 حقوق |لق|
6|o774يم |لسنبــــختـــى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رغدتـــ رج|ء محمد |بــــر|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرإيه|بــــ شعبــــ|ن إسم|عيل يوسف |لمزين428874
معهد ف ص |سيوطمحمد ر| حسبــــ |لنبــــى فرغ 886485
تـــج|ره ع شمسسل مجدى |حمد نور|لدين25244|
|3o853 تـــج|ره ع شمسمصط مختـــ|ر عبــــد |للطيف حس
علوم |لم |ه|جر رجبــــ محمد عبــــد|لجيد2857|8

ره|بــــه مصط عبــــد|لغ مصط 26869 د|بــــ |لق|
2|65oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|ره حمدى محمود |لضوى
9o598د|بــــ بــــ سويف|حن|ن فرج محمد مر|د

42oo5||د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء |يمن محروس عبــــد | محمد ز
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى  منيه |حمد تـــر |لسيد|896475
وف|تـــ|رؤيتـــ ع عبــــد |لحليم خليل48794| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
437775| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء محمد |حمد |لش|ف
ى نبــــر|وى |لحسي |لبــــحرى|34558 تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء ي
4432o4تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمريم غ|زي عبــــد |لرؤف منصور محمد
5|595o|تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء محسن عوض مسعود
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد |حمد تـــوفيق |ل|عرج7|2697
8763o5  | حقوق |سيوطعمر محمد عبــــد|لمع خلف
4o5549تـــج|ره |ل|سكندريهض زكري| ع |حمد |لشوي
6922o6يم |لعر يم محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجه|د |بــــر|

لسن ع شمس|نور| مدحتـــ محمد محمد |حمد323|2
28o779تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|زن ي| |نور محمد |لسعيد
245o85|ه يوسف حس محمد تـــربــــيتـــ حلو|نم
64734oحقوق |لزق|زيقمه|بــــ |حمد محمد حسن
854o|3|زر|عه |لم |منه مخلوف حربــــي محمود
78|o4oيم ح|مد عبــــد |لحليم صيدله |لزق|زيقمحمد |بــــر|
7|o736تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |س|مه |حمد محمد شلبــــى س|لم
26|o7| نوعيتـــ |شمونف|تـــن ص|بــــر حس|ن |ل|شمو
و|ش4339|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــروفيده عبــــد|لمنعم محمد عطيه 
4|o|o4 د|بــــ طنط|محمد يوسف حس محمد حس|
تـــج|ره ع شمسشيم|ء عبــــد |للطيف حر|زى ع63422|

تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن فر|ج47285
67687o|تـــج|ره |لمنصورهحمد حسن محمود حسن
8o6559|ه |سم|عيل |سم|عيل محمد نوعيتـــ |لم |م
7o4979|يم |حمد سنبــــل ندستـــ بــــنه|حمد محمد |بــــر| كليتـــ 
5||o94| |طبــــ |ل|سكندريهمحمد سعد شو عط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرن| |حمد سعيد |بــــو |لعل|482869

Page 5643 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لرؤف |لسيد|3||628
7645ooعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيوسف محمد عطيه عبــــد |لع|ل
8|474o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |وق ن|جح محمد مر
2|6o7oوف|تـــسل |حمد |لسيد |حمد |لش|ل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9|23o| تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره رزق محمد عبــــد|لحليم
|3556oتـــج|ره ع شمسمن|ر حس حس |لسيد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل ص|بــــر عبــــد|لحميد محمد |لديبــــ249293
4o8595|يم شتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ديه |حمد |لبــــدرى |بــــر|
|2243oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نش|م |حمد فتـــ عمر
ه |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد|784434 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
|6o222تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نف|دى فتـــ عز ري|ض
نوعيتـــ بــــنه|يه ط|رق أم |لسيد |لسعيد|78|2|6
35o495 علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود خ|لد ز ع
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|سلوى ي| عبــــد|لرحمن بــــيو عبــــد|639884
يف من محمد فرج887|35 تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم محمد سعد بــــدر حسن9337|4
يف |لسيد محمد فرج54|3|7 تـــج|ره |لمنصورهمحمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمد عبــــد |لعزيز |لسيد خل|ف|59||6
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد جم|ل محمد |حمد مسلم|967||3
ندستـــ كفر |لشيخمحمد سعد سعد عوض |لص|ف4|4656
6o2435د|بــــ |لمنصوره|عزه خورشيد سلط|ن محمد
262oo8|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمود محمد |حمد س|لم
6o56|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره نبــــيل عبــــد|لمن حسن صقر
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن|ء محمد |سم|عيل عبــــد|لعزيز 768354
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه ه| سعد محمود832758

ى262|2 رتـــ|س|ره يونس ع خ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لغ رأفتـــ عطيه عبــــد |لغ 696834
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــك|تـــرين شو سعد عطيه829953
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه |حمد بــــدير أحمد محمد||75457
يم صفوتـــ |لدسو ع عبــــ|س|9|6864 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــر|
53o295ندستـــ |ل|سكندريهحن بــــه|ء سعد عشبــــه

|445oيم سليم|ن ميم ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسيف |لدين محمد |بــــر|
879o|6 تـــج|ره |سيوطندى محمد ف|روق عبــــد|لفتـــ|ح
علوم |لزق|زيقسل محمد عبــــد | محمد عبــــد |632355
|25|5oتـــج|ره ع شمسمحمود حس|م عبــــد |لمنعم محمد |بــــر
7575o3|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه صديق رسل|ن صديق
تـــج|ره ع شمسمحمود مهر|ن محمود محمد336966
4259o2د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره كرم فتـــ عبــــد | عبــــد |لرحمن
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم|رين| حن| فهيم ن|روز 885579
622o83ر|ء |ألم محمد |حمد |لغربــــ|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طلز
حقوق |لزق|زيقعبــــد|لق|در محمود عبــــد|لق|در مر عو625958
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تـــربــــيتـــ طنط|يم مدحتـــ سعد |لكفر|وى432329
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لص|دق عبــــد 53342

7647|oنوعيتـــ فنيه بــــورسعيدمريم محمد محمد عل|م عبــــد |لرحيم
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرؤى عم|د |حمد محمد |لسيد بــــركه5|4755
25oo32تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنغم فوزى مختـــ|ر |لشيخ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر مجدي عبــــد|لفتـــ|ح محمد ر|جح5|3283
6o|334طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخد| | عص|م |لدين محمد |لزغبــــى
43|99oتـــج|ره طنط|مريم ع|دل جور |نيس
ش|م سعيد |لسيد حس عيد|34225 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسول|ء 

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــري|سم | محمود وزير بــــكرى محمود6989|
ه ع محمد حسن|9973|9 كليتـــ |أللسن سوه|ج م
52o85oندى معهد ف ص |ل|سكندريهين جم|ل محمد عبــــد |للطيف 
ى رجبــــ حسن ع |سم|عيل6|4884 د|بــــ |ل|سكندريه|ي
ندستـــ ع شمسحمد رمض|ن غريبــــ ه|رون|558||3
م|ن محمد222369 رهمنه | |حمد و تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوم|ء جم|ل محمد عبــــد|لمجيد ر|شد286539
د|بــــ |لمنصوره|ند محسن يوسف مصط 689952
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحبــــيبــــتـــ خ|لد عبــــد|لخ|لق |لمر شعل327583
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ط|رق محمد |لصبــــري|75482
253|4oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|حن|ن سل|مه |بــــو|لعن خليل
2oo5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحسن عص|م حسن بــــل|ل

7o3945|د|بــــ |لزق|زيق|ميمه |حمد ح|مد |بــــو |لخ بــــدوى
حقوق |سيوطسل ج|بــــر عبــــد|لبــــص محمد بــــخيتـــ489669
7o363||ى معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لحسن محمود شعبــــ|ن محمد بــــح

6o3o4صيدله بــــ سويفه|له مصط محمد ص|لح
9|69|o معهد ف ص |سيوطم|دون| شح|تـــه محروس شح|تـــتـــ
تـــربــــيتـــ |لفيومل |ء صل|ح عبــــد |لعزيز خ|لد68428
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد كم|ل |لدين |م عبــــد |لجليل||4787

د|بــــ |ل|سكندريه|محمود وليد |لسيد محمد عبــــد|لغ 477926
78527|| زر|عه |لزق|زيقسم|ء فرج سعيد عبــــد|لرحمن متـــو
9o2748 حقوق سوه|جمحمد مجدى ع محمد
4|45o6|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد |حمد دي|بــــ
7o6872|صيدله |لمنصورهيه|بــــ رض| عبــــد |لفتـــ|ح ع حسن
49o93|د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د |حمد سليم|ن ع| خميس
د|بــــ دمنهور|محمد جم|ل |حمد محمود محمد579|48
9o8737 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود مصط حسن محمد
ه محمد |لسيد محمد59|629 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقأم
زر|عه |لزق|زيقمن|ر عبــــد |لر| صل|ح |لسيد محمد 772643

تـــج|ره |سيوطزينبــــ طنط|وى |حمد محمد5|4|5
يم عبــــد|لغ |22697 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد ن |بــــر|
د|بــــ د |ط|محمد ه|شم |حمد ه|شم عبــــد |لرحمن2324|7
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6794o8 يم |بــــو يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ل |لسعيد |بــــر|
8|o4o8كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم|زن محمد محمد ع زيد|ن
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأل|ء رجبــــ شح|تـــه مهدى7375|5
2465|oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|دى |م ن| عطيه |لعربــــى
4522o||لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد محبــــ حسيبــــ محمد
يم عل|م432695 تـــربــــيتـــ طنط|منه |لسيد إبــــر|
2|5o|oرهم|زن ممدوح مصط جم|ل تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |لصغ |بــــو|لفضل |حمد547|83
97oo6ندستـــ |سيوطعل|ء مريد سعيد معوض

ند|وى عطوه|6684| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر عم|د 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم حسن محمد حسن ع8323|2
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عطيه محمد عطيتـــ سيد |حمد2||784
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ريه|م عمرو ع محمد سليم سكينه632353
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومف|طمه سم مصط ع |لجحش838|27
26o629طبــــ بــــنه|تـــ محمد محمود |بــــوستـــه
زر|عه دمنهوردى ن| محمد عبــــد|للطيف268|52
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر|ن| محمد عبــــد |لغ ع |لصن|ديدى2756|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد طلعتـــ مح |لدين ص775355

468o2رهع |ء مجدي جم|ل |لدين سليم|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |سيوطسل|م عم|د|لدين دي|بــــ عبــــد|لغف|859926
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد ع ه|شم |حمد73|769 معهد ع| 
756|o5|طبــــ |لسويسيثــــ|ر محمود منصور محمد
4o3o8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |يمن حسن حسن حسن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود جم|ل عبــــده عبــــد |لحميد جبــــر|9|8|
د|ر |لعلوم |لم |محمد حشمتـــ |حمد تـــوفيق 8|9237
يم محمد عبــــد 688895 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــ|سل عم|د |لسيد |بــــر|
م عبــــد |لمعتـــمد |بــــوط|لبــــ|2899|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد |د
435o46علوم كفر |لشيخمحمد |حمد |حمد |لحي
6953ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|من|ر |يمن |لطنط|وى |بــــو|لفتـــوح
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء ربــــيع |نور عبــــد|لنعيم3|8376
|23|3oيم حقوق ع شمسلي رمض|ن عدوى |بــــر|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيوأن| وجيه جيد شنوده6556||
4o5445د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر عبــــد  |لحليم حسن عبــــد |لحليم
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عبــــد |لرحيم |حمد محمد|64482|
فنون جميله فنون حلو|نجنه محسن عبــــد |لكريم محمد7776||
ي تـــوفيق محمد6|8443 علوم |سو|نمنه | ي
يم محمد |لنج|5558|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |لسعيد |بــــر|
رهن|ن ع يوسف ع58768| حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سيد |حمد بــــيو55|||3
4o2583  |د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسم|ء سعيد |بــــو|لوف| |بــــو|لوف
2|784o|فنون جميله عم|ره |لم |رجو|ن و|ئل عبــــد|لمنعم |لجم|ل
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء عمر عيد محمود|4574|2
62o||5تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد محمد |لدسو عرفه
8oo263ش|م ف|روق سيد كليتـــ |أللسن ج أسو|نه| | 
4o844o|حقوق طنط|محمد رمض|ن عبــــد|لعزيز ي|س ط
تـــربــــيتـــ |لمنصوره | ع محمد محمد بــــدر3|6767
8o4|79| نوعيتـــ |لم |ن|سيمون مو ش|ر مو
827o|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر |حمد عبــــد|لع|ل ع
9oo464 د|بــــ سوه|ج|بــــسنتـــ خ|لد جنيدى بــــدوى
يم ق|بــــيل6|3577 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمود |حمد |بــــر|
6|2|9o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر حمدى محمد محمود محمد عز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم |لسيد فتـــ |لسيد |حمد264232
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحس|م عبــــد|لع| عبــــد|لد|يم سبــــيع242989
33|4o3تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ص|بــــر معروف ص|بــــر معروف
5||67oمعهد ف ص |ل|سكندريهعل|ء ع|دل خ ع قطبــــ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم فكرى |لسعيد عبــــد | |بــــو عيشه425743
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قنرم عل|ء |حمد محمد عي9|67|5
|2o782ندستـــ تـــ.خ|مس بــــيشوي جرجس |لفونس جرجس معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه عبــــد|لوه|بــــ محمود محمد842523
لس ميخ|ئيل475263 ى ك صيدله |ل|سكندريهم|ري| ع|طف بــــ
حقوق |لزق|زيقنرم |حمد عبــــد |لصمد ع سعود627824
|37o3oد|بــــ ع شمس|محمد |حمد محمد ع
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود حس|م فيصل ع |بــــوع|442497
8339o8|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمل يوسف محمود محمد
تـــج|ره طنط|خ|لد زينهم ع |لغن|م|88||6
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد محمود صديق |حمد 894255
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ي| محمد رجبــــ خ |8369||
693o|2تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــنوره|ن ي| عوض | عبــــد |لحليم بــــلح
|2oo53ن| شو صبــــ مسعد تـــج|ره ع شمسم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرن| حس فرح|ن عبــــد|لفتـــ|ح حسن779438

49o57تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم |حمد صل|ح رمض|ن
52oo|4|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن حسن شعيبــــ ع حسن| 
7o37|8د|بــــ |لزق|زيق|دين| مختـــ|ر |حمد |لخز| |لمشد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد محمد سعيد|96977
44o|34| ف |حمد سعد عبــــد تـــمريض كفر |لشيخ |دتـــ أ
75969oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى صبــــ سعيد عبــــد|لمجيد
حقوق |ل|سكندريهسل محمود كم|ل أحمد عثــــم|ن483633
ر حسن ع445388 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــي|سم إيه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح م|
839oo5تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه عبــــد|لمحسن سيد |بــــو|لفضل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سيف |لدين محمد ف|روق |حمد عبــــد3446|3
7|o779|ق|وى ع |لغيط زر|عه |لمنصورهيف محمد |ل
428|5oى محمد عبــــد |لق|در |لغن|م طبــــ |سن|ن طنط|نغم ي
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رهمحمود محمد عبــــد |لرحمن محمد4942| ندستـــ |لق|
3225o9فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــتـــ ع|دل |لسيد مصط |لزي|تـــ
د|بــــ ع شمس|م | |نور نظ فهيم بــــخيتـــ8563||

|5o59رهمحمود ط|رق عبــــد |لغف|ر |ل|ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
43|oo|رهحمد ن| محمود عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
بــــ س| حسن |بــــو|لعل|868|3 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د

5o64o9 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمه عبــــد |لسل|م عثــــم|ن محمد
63|42oيم علوم |لزق|زيقسمر سم ص|بــــر تـــوفيق |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لفتـــ|ح ه|دي |حمد فتـــيح|73|352
8497o4 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحليمه مجدي حل حس
يم محمد ع ز|يد85|522 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورغ|ده |حمد |بــــر|
8225|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|حن|ن عزتـــ عبــــد|لعظيم عبــــد|له|دي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه||حمد عم|د حسن بــــ|ش|3|8|26
يم عبــــد|لل|ه |لشيخ755|54 علوم دمنهورمحمد |بــــر|
وف|تـــعمرو محمد |حمد عبــــد |للطيف523463 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
876o34  علوم |سيوطبــــيتـــر ميل|د زكري| شح|تـــه

معهد ف تـــمريض |لفيومف|طمه مصبــــ|ح زكري| عبــــد|لرحمن73786
22o34| رتـــ |لجديدتـــ|مؤمن حل عبــــد|لسل|م |لجيو ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
7o6559ف محمود |لسعيد محمد صيدلتـــ بــــورسعيدمه| |
33o82| ف ع خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسمتـــ |
ري|494376 كليتـــ |أللسن ج أسو|نسل|م صبــــ غ|زي |لجو
9|o687|طبــــ سوه|ج يم|ن عمر عبــــد|لرحيم سيد
ندستـــ |ل|سكندريهعص|م محمد ف|روق |بــــو|لمك|رم |529393
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء صل|ح |لدين عبــــد |لحميد حسن9|7826
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــويد| صل|ح عوض عبــــد|499367
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| حليم ش|كر ر|غبــــ 5|85|9
32|9o9|تـــج|ره ع شمسد |نتـــ مدحتـــ عبــــد|لقدوس حن
حقوق طنط|سعيد رض| رشدى ش|روبــــيم|49257
علوم |سيوطمصط عل|ء عثــــم|ن محمد عثــــم|ن |87626
رهف|روق محمود مصط |لسيد |يوبــــ39||34 تـــخطيط عمر| |لق|
2|279o تـــج|ره ع شمسفتـــ محمد فتـــ مصط
بــــي |623733 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |لسيد أحمد محمد |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط سيد رشدي ع 6295|8
6|oo57|زر|عه طنط|حمد خ|لد |لسعد|وى |لعربــــى
يم منصور6|2478 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمصط سم عبــــد|لو|رثــــ |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ع|دل |حمد عبــــد|لفتـــ|ح4965|3
237o46|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ن| |لسيد |حمد
|ء ط|رق عوض |لنج|ر6453|6 ثــــ|ر د |ط|إ
صيدله |ل|سكندريهل |ء عزتـــ عبــــد |لعزيز محمد جبــــر4275|5
زر|عه ع شمسوق جم|ل مبــــ|رز سنو57569|
63353o|ه منصور عبــــد|لسل|م محمد نوعيتـــ |لزق|زيقم
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449o|2|ندستـــ طنط|حس صبــــ صبــــ |لسبــــ| حس
237|7oد|بــــ حلو|ن|دين| محمد نبــــيل عثــــم|ن
رهل|ء ع|دل سليم|ن ع سليم|ن|2|2357 تـــج|ره |لق|
634432| د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد |لقبــــ|رى  |ض عبــــد|
ف محمد |لصو| ف432797 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمريم أ
يم محمد3|6|49 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|زي|د مدحتـــ وجدى |بــــر|
يم ك|مل32454| رهبــــسمه رض| |بــــر| صيدله |لق|

كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد |حمد رجبــــ سيد55375
4|o58| يم محمد ج|بــــ يم |بــــر| كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد |بــــر|
نيدى493597 حقوق |ل|سكندريهسليم حس|م محمد محمد 
84o246تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره ثــــروتـــ نصيف مكسيموس
6o8977| يم عبــــد معهد ف ص طنط|ف|طمه فؤ|د |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفن|ء |حمد فؤ|د عبــــد |لعظيم شلبــــى|4|776
5|98o3طبــــ |ل|سكندريهسم|ء صبــــرى |بــــو |لسعود محمد من
رهسيف |لدين عو ص|بــــر محمد سليم|234973 تـــج|ره |لق|

رهخ|لد ع|طف سعد عبــــد |لع|8463| ندستـــ |لق|
6279o6|ج |لدين نسيم عبــــده محمد| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخ|لد |حمد ف|روق |حمد677797
ر|ء |لسيد |حمد محمد صبــــره|649598 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لز
|5889oرهنغم محمد محمد |حمد تـــج|ره |لق|
يم4|85|4 حقوق طنط|محمد |لشح|تـــ مصط |بــــر|

وف|تـــعبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز مبــــروك|7|23 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
|4o266يم كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسم|ء جم|ل |بــــوزيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمود محمد |حمد عبــــد |لقوى |لبــــند|49478
9o|484 تـــج|ره سوه|جبــــه|ء ع محمود محمد عبــــد|لمنطلبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء جم|ل |لسيد |لرعو|248547
228o84رتـــ|ه|جر محمد عبــــد|لمنعم رمض|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
76|94o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد عزتـــ  |ح |حمد
33o|47 نوعيتـــ بــــنه|تـــه| قدري عبــــد| حف |لسعد
43o278تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| ه| |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح
د|بــــ ع شمس|ه|جر مفتـــى طلبــــتـــ ع|بــــد|35254
رهص|بــــر عيد |لسيد عيد23|333 د|ر |لعلوم ج |لق|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|غ|ده ثــــروتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحيم||8676
77|o3|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه |حمد يوسف عبــــد |لمقصود
7|32o|يم خليل يم |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهبــــتـــه|ل حسن |بــــر|
يل ج |لزق|زيقحن|ن ع|رف عبــــد|لبــــ| بــــسيو عدس3932|4 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخزي|د |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لخل44|436
يم5|3565 نوعيتـــ بــــنه|تـــبــــ|رك سعد ع |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد زغلول مر|د شح|تـــه|29|779
يم |لعري|ن764947 ندستـــ |سيوطن| عص|م |حمد |بــــر|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|لط محمد لط مصط 449343
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ حربــــى |حمد عبــــد |لعزيز5493|
7768o2| رتـــ|زينبــــ محمد عبــــد | نعمه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره بــــ سويفمحمد ز|يد سيد عبــــد|للطيف64874
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |س|مه |حمد عبــــد |لسل|م44728|
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء ع محمد سيد4743|8

|473oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمه|بــــ عل|ء سيد عبــــد |للطيف
نوعيتـــ |لمنصورهرو|ن محمد عبــــد |ل عبــــد |ل |بــــر86|2|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرفيق حليم محروص سعد 889838
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء محفوظ ز|يد ع مرو|ن|84|437
يم ع75|||4 يم محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|ف|طمتـــ كم|ل |بــــر|
25963oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|كريم|ن جم|ل |حمد عبــــد|لحميد
6o9399بــــي محمد درويش تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد |لحسي |ل
|3857oحقوق حلو|نم|رين| سعد لم س|ويرس
8o834|صيدلتـــ |لم |ه|جر محمد شح|تـــه محمد
يم753242 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد سيد |بــــر|

ه |حمد عز|م عبــــد |لعظيم57782 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشه
6o4543د|بــــ |لمنصوره|غ|ده مصط |حمد متـــو سليم
يتـــ|بــــ مجدى محمد مهدى عنبــــر733|3| تـــربــــيتـــ حلو|نم|
بــــي 7337|6 تـــج|ره بــــور سعيدم| محمود محمد |ل
يم |لسيد |لعز|زى634573 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمصط نبــــيل |بــــر|
88o27|  |ن| محفوظ محفوظ غ تـــج|ره |سيوطم
877o73  د|بــــ |سيوط|نسمه رفعتـــ ف|روق محمد
769oo5كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|له |حمد ر|غبــــ محمد
ي عبــــد|لبــــص محمد832487 كليتـــ طبــــ أسو|نشيم|ء |لنم
د|بــــ |لمنصوره|نسمه |حمد محمد ن خط|بــــ29|682
4336o3|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد عبــــد|لحميد |لسيد حد|يه
حقوق ع شمس|ء خ|لد محمد عبــــد|لحميد|5366|3
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد | ن| ج|د |لكريم |لسيد محمود762846
4oo335حقوق |ل|سكندريهشو نه|د نبــــيل |ندر|وس
|29|9o علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن
7737o8|د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد شح|تـــه عل|م

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر محمد سيد |سم|عيل76686
33555o|حقوق ع شمسيري مي |بــــو|لسعد ر|غبــــ
62o972|ه |حمد عبــــد |لر|زق |بــــو |لمع صيدله |لمنصورهم
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|د | ع محمد محمد335875
6o8538تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| ع|دل شو |حمد
تـــج|ره ع شمسزي|د ص|لح محمد محمد357887
6|39o2يم ع |لطنط|وى |د|بــــ طنط|عبــــد| فتـــوح إبــــر|
326o64يم محمود ع كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسريم ي| فتـــ |لسيد عبــــد |لر| 775|76
يم788436 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدعمر محمد ع عبــــد|لد|يم |بــــر|
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6o7632|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يم|ن |لسيد عط| |حمد خف|جه
46o597تـــج|ره طنط|سحر محمد س| محمد |لجندى
يم فرج348434 |د|بــــ بــــنه|دير ممدوح عبــــد|لحميد |بــــر|
6o|76oمعهد ف ص طنط|محمود عبــــد |لكريم حج|ج عطيه
|د|بــــ طنط|أم| ي حسن عبــــد |لجو|د|49842
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم ع|دل لط عم|ر|4|287
2234o7رهمحمد سيد عثــــم|ن عبــــد|لحميد زر|عه |لق|
35o567تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسنتـــ عص|م |حمد يوسف
معهد ف ص طنط|محمد عم|د محمد عبــــد |لد|يم محمد|73|43
769o94معهد ف ص |سم|عيليهس|ميه س|لم سيد |حمد س|لم|ن

8663oعلوم |لفيومرويد| |لسيد خليفه عبــــد |لوه|بــــ
48475oد|بــــ كفر |لشيخ|زي|د عبــــده محمد عبــــد |لكريم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد سعد |ل|م سعد74|223
م |سل|م حسن ع  جمعتـــ|475294 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد
معهد ف ص |سيوطنفيسه عبــــد|لرحمن حسن |بــــوع 878567
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|عمرو محمد عبــــد| عبــــده325545
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهنوره|ن نبــــيل محمد |حمد ر|فع636989
92296o لس |ميل |نور نصيف صيدلتـــ |سيوطك
ثــــ|ر |لفيوم|ندى ع|طف حسن عبــــد |لسل|م قنديل426|77
2469|oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد حمزه محمد محمد غنيم
يم عبــــد|لعزيز329252 |د|بــــ بــــنه|د | عص|م |لدين |بــــر|
حقوق طنط|عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز نوح علو7|64|4
7o6|58|ندستـــ |لمنصورهمحمد صل|ح عبــــد |لو|حد |بــــو |لمع
7o5|2|معهد ف تـــمريض |لمنصوره من|ر فريد عطيه عبــــد |لفتـــ|ح |لفو|خرى
علوم ري|ضتـــ طنط|ح|زم محمود محمد ع عبــــد|لرحمن|44498
84396o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد عبــــد|لبــــر تـــوفيق محمد
علوم طنط|ل|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو|د |لجن|ي 765||6
يم سيد |حمد مو 4772|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  جه|د |لسيد |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود رجبــــ محمود عز|زى756938
23o295د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| سيد عبــــد|لع|ل ق|سم
7|o467تـــج|ره بــــور سعيدل|ء ي|قوتـــ |بــــو |لعل| محمد عتـــم|ن
معهد ف تـــمريض |سو|نمه| محمد كمبــــ|ل محمد846558
7o8596طبــــ بــــورسعيدن|ديه مصط |لشبــــر|وى عبــــ|س
4o94o6 تـــج|ره طنط|تـــ|ج |لدين خ|لد تـــ|ج |لدين |لف
3253o9وف|تـــعبــــد|لرحمن عربــــى محمود محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ كفر |لشيخمحمد |لسيد عيد أحمد عيد442484
حقوق |ل|سكندريهزي|د ع|دل سيد |حمد |حمد ربــــيع3|4757

63o35إعل|م بــــ سويف ربــــيع محمود عبــــد|لحميد
5o6724ر |حمد |لديبــــ تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمتـــ وليد محمد م|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|عمر مجدي عمر عبــــد |لد|يم665|4|
43o72oرتـــ|زينبــــ محمد مو عبــــد|لرحمن دبــــور لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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5o8773|صيدله |ل|سكندريهمحمد بــــرك|تـــ |سم|عيل محمد |لشم
44o|58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنه|ل |لسيد ع محمد زليخه
68o249تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|تـــن عص|م عبــــد |لمؤمن |لسعيد
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد حسن |لنقيبــــ688259
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمه|بــــ عل|ء |لدين ع |لش|ف|49298
7|o479حقوق |لمنصورهمل عبــــد |لرحيم عبــــد |لعزيز محمود جبــــل
يم475253 تـــج|ره |ل|سكندريهيوستـــ | ع|طف  |د |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقخلود مجدى خليل محمد7|7788
33844oيع |د|بــــ بــــنه|ع |ء عبــــد|لنبــــى عفي |بــــو
يم |حمد ق|سم|88|64 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقدى جم|ل |بــــر|
7o2649| د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن منصور |لسعيد |لسيد سعيد
6926o7زر|عه |لمنصورهمريم محمد عوض محمد |لمل|ح
تـــربــــيتـــ |سو|نحمد كرم حم|ده ع |844949
2375o3رهم|رين| فكرى صليبــــ عوض تـــج|ره |لق|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن |يمن |حمد |لمتـــو677554

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|يدى خ|لد محمد |لسيد س|بــــق372|2
4|o576يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|كريم محمد مر |بــــر|
6889o2معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمدى بــــليغ حمدى حن |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم ج|د مه منقريوس 7796|9
85|o7o|تـــمريض |سيوطسم|ء رض| عبــــد|لعزيز مسعود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عص|م حس حس فر|ج94|8|2
د|بــــ |لفيوم|عمر حس عبــــد|ل حس 72233

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسدين| ع|صم محمد |حمد3|7542
7835o2|يم نبــــيل |لسيد محمد د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد حسن صل|ح حسن|4392|
نوعيتـــ بــــنه|ندى محمود مر عبــــ|س263288
52o|4|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى مجدى عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لفضل

ف شح|تـــه عبــــد|لوه|بــــ4||72 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممريم |
رهف محمد عبــــد |للطيف عثــــم|ن فرج27743 تـــج|ره |لق|

ف خميس شح|تـــه نص|ر477|6| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |
تـــج|ره |سيوطمك|ريوس عص|م حلبــــى ز 886523
|5362oوف|تـــدين| سل|مه محمد سل|متـــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6754o5رى طبــــ |سيوطحمد م|جد محمد محمد محمد |لجو

23oo8ف صل|ح بــــيو كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحمدى |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|ندى عزتـــ فونس سند|2992|
4493o4ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخزي|د مجدى محمود سيد |حمد |لم|ل معهد ع| 
8ooo88 تـــج|ره بــــ سويفحمزه جم|ل |حمد حس
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن محمد حل محمد|لبــــش|وى776242
46|o85طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمنه | شو خ|لد مسلم
يف|33286 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدند ي| محمد |لطو عبــــد|لعظيم 
صيدله |لمنصورهنوره|ن عص|م محمود |لبــــطش695368
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ف |دو|ر حد|د5527|| تـــج|ره ع شمسبــــ|سم |
52o4o9تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسميه ح|مد |نور |لديبــــ 
22|2o5د|بــــ ع شمس|منه | |حمد حسن محمد |بــــو بــــكر دلتـــ
ره|ي|سم محمد محروس محمد سعد |3263|2 ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ بــــنه|مروتـــ محمد عبــــد|لبــــديع عبــــد|لفتـــ|ح356933
7o283oصيدله |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد | عبــــد |لعزيز عبــــيد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحمد رجبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ معوض|62399
يم محمود عبــــد|لسل|م636397 صيدله |لزق|زيقمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء رجبــــ فه |لسيد |حمد عبــــد |لجو|4|267
د|بــــ سوه|ج|من|ر محمد عبــــد|لرحمن |لسيد  |89653

ره|ي|سم سعد |لدين عبــــد| ز 35255 ثــــ|ر |لق|
يم48886| ره|خلود خ|لد عبــــده |بــــر| د|بــــ |لق|

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفسه|م سيد ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح58958
يم حبــــيبــــ269492 معهد ف ص بــــنه|ر| | محمد محمد |بــــر|
تـــمريض فرع مطروح |ء |لسيد بــــدوى محمد عمر|ن|975|42
2|4o68يثــــم محمد |م ميد|ن رهمريم  تـــج|ره |لق|
ندستـــ |سيوطمحمود ع محمد مصط عم|ره529584
5|3o54زر|عه طنط|عم|ر محمد |حمد محمد سعيد
63|33oيم زر|عه |لزق|زيقمنه مجدى جوده |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسض ن|در ع محمد ع769749

|9|3oتـــج|ره بــــ سويفصمول يوحن| موريس يعقوبــــ
327o68|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يتـــ |لسيد محمد |لسيد
رهمنيه صل|ح محمد عبــــد |لغ |5729|| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|حس|م قطبــــ عبــــد|لحميد قطبــــ |لزوبــــي||4945

طبــــ |لفيومريم محمود محمد عبــــد |لبــــ| 2|726
696o39حقوق |لمنصورهدير محمد مصط محمد |لبــــل|ط
يف|758||7 ر نعيم حسن |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء م|
تـــج|ره |ل|سكندريهر| | |يمن عبــــد|لعزيز ع|مر482852
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــتـــ | ص|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع62247|

د|بــــ |لفيوم|عبــــد |لرحمن محجوبــــ |لسيد ج|بــــ |73258
طبــــ |لم |محمد صل|ح سيد عبــــد|لرحمن58|853
|6o|65ويد علوم ع شمسح|زم محمد صل|ح 

ف جم|ل |لدين |لسيد وسط4|643 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسل |
75337oندستـــ |ل|سم|عيليتـــوليد ح|تـــم عبــــد |لعظيم شح|تـــه
ره|سم| بــــه|ء |لدين محمد طه محمد323749 عل|م |لق|
8673o3تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| |يوبــــ و|صف ميخ|ئيل
752o29يبــــ م و د|بــــ ع شمس|م| مجدى سيد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمديحه سيد حس مصط ||8657
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود حسن |لسيد حسن756874
د|بــــ |لمنصوره|يوسف محمود |لسيد محمود52|699
33298oيع مهدى ش|م |بــــو  |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريه|م 
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ن| |حمد محمد محمد رزق622659 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
رهندى ط|رق محمد محمد |بــــو |لفتـــوح66633| زر|عه |لق|
د|بــــ |سو|ن|رو|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عي4|88||
تـــربــــيتـــ |لفيومحمد محمد كم|ل عبــــد |له|دى|65875

تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد |لعليم عبــــد|لحميد777249
يم664|3 رهد | حس حس |بــــر| تـــج|ره |لق|

ر عبــــد|لفتـــ|ح |لخويس 822|52 د|بــــ دمنهور|ر| | م|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود رمض|ن محمود |حمد62393|
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |م محمود قنصوه|262838
5oo268تـــج|ره دمنهورمحمود رجبــــ |لسيد محمد محمد حشيش
د|بــــ |سيوط|مريم سعيد كم|ل سدر|ك |88558
27o74|ور ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد فتـــوح 
نوبــــى|52852 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعم|د |حمد |لسيد ح|مد 

426o4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|مه سيد ف|روق يوسف عبــــد |لمجيد
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |يم|ن بــــر |بــــوط|لبــــ محمود|822585
يم حسن 8663|4 د|بــــ د |ط|سم محمد حسن |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــد| | معوض محمود عبــــد | محمود227824

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمه| خلف مصط |م 68337
3|o824ندستـــ ع شمسس|رتـــ ط|رق عبــــد|لحميد |حمد نجم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مل جم|ل سعد ع |827548
صيدله |ل|سكندريهم |ل مصط عبــــد|لو|رثــــ غ|زى256698
24o284يف حمدى |لسيد ركبــــ ره|  د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طلسيد سعد |لمر |لنمر||26|62
8o6o56نوعيتـــ |لم |ن|ن بــــش|ي سليم|ن رزق
|254o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نجون |سعد ن| شو بــــسك|لس
4886o4يم حس|ن عبــــيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ح|زم ج|بــــر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنه | رجبــــ ح|مد |لجز|ر|24937
يم شحتـــو عرفه676457 كليتـــ |أللسن سوه|جه|جر |بــــر|
7o3589ى |سكندر رزق بــــبــــ|وي كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمريم بــــ
64o5|6حقوق |لزق|زيقشو خ|لد محمد عبــــد |لق|در محمد
حقوق |سيوطسم|ء صغ |حمد |لصغ ||83638
تـــ عبــــد|للتـــ فتـــ  عبــــد| |لم |وى|54664 علوم ري|ضتـــ طنط|ن
طبــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لمنعم حسن أبــــو |لعط||237|5
338o36ى عبــــد|ل عبــــدربــــه د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ي
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد سعيد فتـــ محمد سليم|ن |لبــــسيو 337798
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد خ|لد |حمد عبــــد |للطيف ش| |52858
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ندى فرج |سكندر عطو|ن39267|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود طلعتـــ بــــدري عبــــد|لر|زق829838
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن حس |لسيد عموصه|252433
6|o45oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــه|يدى مجدى ع |حمد ربــــيع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط |م|م |لسيد عثــــم|ن9|3523
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4o9563تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حميده محمد حميده سليم|ن
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمود |بــــو|لمع| محمود عن693662
يم عبــــد|لرحمن غ|963|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخصل|ح مجدى |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ه|جر حمدى عبــــد |للطيف |لر|وى475625
7o9445| رتـــ|يم|ن محمد طلعتـــ |لدسو قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم سعدون عبــــد|لحليم سعدون529645 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمدى |بــــر|
77o428| يم محمد حس لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|لسيد جم|ل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــتـــس|م مسعد معوض جميل|338292
تـــج|ره ع شمسوق ط|رق محمد عبــــد|لموجود323693
ر عج عبــــد |لع||48287 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| م|
زر|عه سوه|ج يه يونس ز بــــربــــري|99|||9
8o8599|صيدله بــــ سويفحمد محمد سم محمود عبــــد|لرحمن
د|بــــ حلو|ن|سل منتـــ محمد عبــــد |لمنعم66732|
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد| |لسيد س|لم عبــــد|لرحمن85|333
حقوق |لمنصورهس|مح |لسيد ع |سم|عيل حسن|46||7
يم |لدمر| ||75749 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيه صل|ح |بــــر|
صيدله |لمنصورهس|ره ع ع عطوه |ل|م|م682976
زر|عه |ل|سكندريهسلوى ط|رق خميس |لسيد ع |لشعر477495
يم عبــــدللطيف محمود|9526|3 تـــ |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد شح|تـــه عبــــد |لموجود شح9||258
82o779صيدلتـــ |لم |صليبــــ ص|لح ز د|ود
طبــــ |سيوط يه ص|لح محمد سليم|3||877
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد | عبــــد |لن| عبــــد | جوده ر758|77
د|بــــ |لمنصوره|حمد س|مح |حمد |حمد عجور|677469
علوم ري|ضتـــ حلو|نس|ره حس عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد8367|2
437o96|ه محمود محمد محمد |لشل|وى تـــمريض كفر |لشيخم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طلور| ط|رق محمد ن عطيه623667
يم446594 ندستـــ |ل|سكندريهعل|ء |لدين عبــــ|س بــــرك|تـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهجم|ل عبــــد |لن| محمود فخرى ج|684756
د|بــــ دمنهور|محمود حميده عبــــد| سعيد عبــــد|77|493
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سنيه ص|لح حسن محمد محمد783477
صيدلتـــ سوه|جسهيله عوض نور عل|م829947
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|م | ن| مرزوق بــــش|ى6492||
4|273oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه عبــــد |لفتـــ|ح سيد |حمد محمد شعبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنبــــيل نعيم رزق | سعيد428|32
856o76|يم عبــــد|لغف|ر محمد ص|لح علوم ري|ضتـــ |لم |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــركريم ع|دل محمد عبــــد |للطيف83||2|
5o32o9د |لسيد |حمد |حمد زر|عه طنط|منه | مج|
تـــ محمد أحمد محمود ع ي|س 48|634 حقوق |لزق|زيقأم
353o|4يم |لشني يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ممدوح |بــــر|
|7oo89تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نر| | محمد فريد |بــــو بــــكر محفوظ
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4o6o27د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سندس |س|مه رجبــــ طه عمر
45o|9| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مرو|ن عبــــد |لحميد محمد محمد |لمي
يم477646 علوم ج|معتـــ د |طمريم شعبــــ|ن محمد إبــــر|
6oo32|| |تـــربــــيتـــ طنط|يمن محمود |حمد |حمد |لعو
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لعزيز محمد وحيد عبــــد|لعزيز محمد محروس328382
44o76|ه عم|د حمدى |بــــو|لفتـــوح يوسف د|بــــ كفر |لشيخ|م
حقوق حلو|نلؤي طه سعد عبــــد|لمعز خليل98|324
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد | محمود رمض|ن |لسم|ن35|59|
89oo44|ر|ء جم|ل مصط محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط لز
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد طلعتـــ ع سيد فرح|تـــ74|523
م98|342 ى |لسيد س|لم در| وف|رغدتـــ خ وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
طبــــ ع شمسحمد حمدى عبــــد |لعظيم |لسيد|639422
بــــي طر|بــــيه92||69 حقوق |لمنصورهعل|ء مسعد محمد |ل
69o825|تـــمريض |لمنصورتـــ |ء |حمد |لشح|تـــ محمد
|442o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندى ع|دل محمد |لسيد محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقأمنيتـــ محمود محمد ي|س |62752
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره زكري| يوسف محمد|82955
لسن ع شمس|محمود محمد ص|بــــر عبــــده258538
تـــج|ره طنط|نوره|ن |لسيد عبــــد|لمجيد |بــــو|لمجد523239
ى85|236 ين حمدى |حمد |لسيد |لبــــح رهش تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|خلود |حمد |حمد عبــــد |لرحمن54945|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــتـــس|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد سيد 339982
85724o|تـــمريض |لم | حمد محمد ح|مد جمعه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جول|ء محمد |سم|عيل ج|د 895685
يم |لشموتـــى675558 ندستـــ |لمنصورهمهند |حمد رفعتـــ |حمد |بــــر|
وف|تـــسه|د عبــــد |لمحسن كم|ل عبــــده مصط 972|78 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسمر سيد محمد عمر محمد238936
4|7|9oد|بــــ كفر |لشيخ|زي|د رض| عثــــم|ن |بــــو|لنج| ش|مه
83394o |طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىد | حربــــي |سم|عيل عبــــد|لر
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف فن|ن محمد فرغ حس |889582
تـــج|ره |لمنصوره|ء ع |حمد فرج|686794
|379o9 وف|تـــم|يكل ه| ف|روق نص وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ كفر |لشيخد| | عبــــد |لن| |لشح|تـــ |سم|عيل |44277
266o33علوم ري|ضتـــ سوه|جكريم بــــل|ل محمود عبــــد|لعزيز
تـــج|ره ع شمسحس|م |لدين ط|رق حسن مصيل324383
677o93يم بــــدر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمود ف|روق محمود |بــــر|
7o78o2 د عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |حمد عبــــد ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|
9o755| يم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمهند كرم ع |بــــر|

حقوق بــــ سويفنوره|ن ي| حسن |حمد84543
وف|تـــحمد فتـــ |حمد |حمد|||7549 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء ممدوح من عبــــد |لع| |699923
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|474ooرهمحمد حربــــى رمض|ن |سم|عيل تـــج|ره |لق|
6|o||تـــربــــيتـــ بــــ سويفحميده عبــــد |لعليم حميده عبــــد |للطيف

777734| تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد |حمد فتـــ ح|فظ ن
يم 7357|9 معهد ف ص |سيوطمصط خل|ف خليفه |بــــر|
82o58||تـــج|ره سوه|جبــــ|نوبــــ جرجس فرنسيس بــــدير يوسف
تـــج|ره |لزق|زيقس|مه عبــــد|لعظيم محمود حس |625922
د|بــــ ع شمس|خلود عبــــد|للطيف محمود محمد69|236
478o|5طبــــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــدر
4o89|4د|بــــ طنط|ل|ء جميل عبــــد |لع| محمد  عموش|
626o27|يم من محمد قتـــص|د م حلو|ن|سل|م |بــــر|
|54|o9د|بــــ ع شمس|محمد ط|رق عبــــد |لحليم عبــــد |لق|در
77934o|طبــــ |لزق|زيقحمد ع|دل محمد محمود
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمود محمد |حمد |لصبــــ|ن|28769|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددير محمد |دم حسن849873

ف محمد حمدى|28292 رهيمن | تـــج|ره |لق|
428o33تـــمريض طنط| سه| سم صبــــرى عبــــد|لمجيد قنفود
نوعيتـــ |لم |رحمه عبــــد| محمد تـــه| 7|38|8
75o76||ندستـــ بــــور سعيدحمد عيد |حمد خليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء سعد س| سعد |لشه|وى|6757|4

رهحمد ح|تـــم |حمد عصمتـــ كس|بــــ|28|4| حقوق |لق|
25445o حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مجدى |لسيد ع تـــر
حقوق حلو|نمر|د ف|يز جور سليم|ن |نطونيوس7|334|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسصف|ء حسن ك|مل ق|سم435476
يم محمد|لنج|ر637628 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد |بــــر|
84|95oزر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد ربــــيع محمد
6o4666كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نس|ره حسن حس عبــــده |لعسي
يم |حمد عبــــد|27|7|4 حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد | |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعزتـــ مصط ر|غبــــ دسو 325775
|د|بــــ طنط|ع|ئشه محمود منصور محمد ع|مر44|2|6
ره/ري|ضتـــرحمه مجدى |حمد حس عيد|74|5| زر|عه |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهدير رشدى عبــــد |لسميع عبــــد |لمو بــــ9543|5
633o98 يل ج |لزق|زيق |ر ط|رق محمد فؤ|د |حمد خ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
782|o9|يم ع |لسيد محمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمرو محمد فتـــ |سم|عيل |لسيد247|68
278o48تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــتـــ ع|طف حس |حمد
3||8oo| ش|م ع محمد |بــــوعفي ره|ء  طبــــ |سن|ن |لق|
يم محمد352393 د|بــــ بــــ سويف|بــــسمتـــ محمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|سعد |حمد محمد |حمد سعد7|3325
4775o2د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر محمود محمد ع محمد
رتـــ |ء رمض|ن محمود عيد|243275 تـــمريض |لق|
رتـــ|أمنيتـــ ع|طف محمد |لسيد |لقل|398|46 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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5|oo87|يم محمد عم|ره تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
9oo|75 | علوم سوه|جتـــوم|س |يه|بــــ |نور م
طبــــ |لمنصورهبــــر|ر حم|ده حسن حس |لغربــــ|وى698526
ري|ض |طف|ل |لمنصوره محمد محمد بــــدر633556
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد ع محمد ع |2|43|8
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحمن ليله433378
ف فوزى محمد|752735 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل|م |
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــع سعيد حسن ع455|3|
معهد ف ص بــــنه|سل|م بــــه|ء ج|بــــر |ألحول|258858
6398o6| |رتـــ|سم|ء محمد ع|دل |لسيد |حمد عط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

رهرضوى عبــــد |لرشيد عبــــد |لرشيد عبــــد |84|33 تـــج|ره |لق|
85o35 تـــمريض  بــــ سويفع|ئشتـــ مكرم محمد |م

4o7674تـــج|ره طنط|نوره|ن محسن ع|دل عمر
68246o زر|عه |لمنصورهي|سم من سليم|ن محمد حس
تـــربــــيتـــ ع شمسر| م|يز نجيبــــ مرزوق37497|
25o669 معهد ف ص بــــنه|نوره|ن سعيد رش|د حس
44o269| معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيم|ن ع عبــــد|لفضيل ع
4o|773تـــج|ره |ل|سكندريهحسن مجدي مبــــروك حسن حو|س
ثــــ|ر |لفيوم|ندى سيد محمد عج83|5|2
6o6577| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعمر خ|لد محمد خ
89|69o|معهد ف ص |سيوط بــــ|نوبــــ مجدى جرجس زخ|ري
تـــج|ره طنط|نوره|ن طلعتـــ أبــــو ريه زغلول4792|6

37o69 رهمحمد ع سيد قر حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4oo522ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحرو|ن عبــــد |لرحمن شعيبــــ سعد
ف رزق زعزوع846423 ن| | معهد ف ص |سو|نم
تـــربــــيتـــ بــــنه|سوسن س|مح محمد |م 76|263
5o9|76تـــج|ره دمنهورمحمد س| فؤ|د مصط خميس
نوعيتـــ |لزق|زيقد|ء بــــش |حمد محمد|599|77
معهد ف تـــمريض |سيوط  م|ل محمد ر| محمد|878533
4o949o|ره|عبــــد | صبــــ عبــــده محمود |لجز عل|م |لق|
477297| ى رزق | علوم طنط|يم|نويل مر|د بــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود عبــــد |لق|در عط| | سيد |حمد قنديل449483
888o9o معهد ف ص |سيوطيوسف طلعتـــ عجبــــ|ن ف|خر
4897o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مريم |يه|بــــ ن محمود |لسيد عرفه

28o4oره|عل| حسن عبــــد |لتـــو|بــــ محمدي د|بــــ |لق|
88828o  تـــربــــيتـــ |سيوطمرن| رأفتـــ ف|روق نص
8o3624تـــربــــيتـــ |لم |رح|بــــ عي و| |لش|مخ
6429o9ى نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ع|طف عمر محمد محمد بــــح
4o386oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــل|ل محمد عبــــد |لسل|م محمد |بــــر
ك.تـــ. ف صن| قن|محمد |حمد محمد يوسف864757
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــه |حمد سعد مكرم 885467
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4o826o يم عبــــد|لمجيد تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محمد عبــــد|لرحيم |لدردير 24|||9
ندستـــ |لم |ديفيد سم لويس |سكندر2|8598
53o5|5|ندستـــ |سيوطيم|ن عيد حميدتـــ |م|م
رهبــــسمله |حمد شح|تـــتـــ عبــــد |لمقصود يوسف563|75 عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |سيوطعزه محمود حسن جمعتـــ 882624
34956oندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن حس حس فريد
68o2|8|يم يم ف|ضل |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره نه|ر |بــــر|
3|2o95صيدله طنط|نور|  |ء شفيق محمد
7o8285| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــط|رق |حمد محمد محمد عبــــد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|تـــ مصط محمد مو| 23922
|6322oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدير نبــــيل محمد فه
8o5o29علوم |لم |نوره|ن |لمنتـــ |حمد وجيه |نور
ى محمد ع رمض|ن424272 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف ي
معهد ف ص بــــنه|سل|م عبــــد|لمحسن عبــــد|لمنعم |لجزيرى877|27
رتـــ|سم|ء كرم سعيد |لعشم|وي|254438 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o2884نوعيتـــ |لم |دع|ء مدين سم عبــــد|لحليم
يم محمد سل|مه536945 د|بــــ دمنهور|مصط ممدوح |بــــر|
9o4o83 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــسوسنه مك جرجس قلدس
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمبــــدي محمد827777
فنون جميله فنون حلو|نشهرز|د محمد |حمد سليم|ن28397|
5o8749زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهشه|بــــ ع|دل صبــــ |لدسو |بــــو |لزين
685452| د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محمد عبــــد |لعظيم |لسعيد ع
7oo422 ى عبــــد معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد جم|ل عبــــد |لن| خ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه |لسيد حس ع |لتـــريس|25499
تـــج|ره طنط|حمد فتـــ سعد حس |بــــوشهبــــه|494573
785o96 يم محمد مصط صيدله |لزق|زيقحمد عبــــد |لرحمن |بــــر|
7o5772ندستـــ |لزق|زيقمحمود |يه|بــــ منصور محمود سليم|ن
635|4oنوعيتـــ |لزق|زيقرش| حس|م ع|طف متـــو
357o44| معهد ف ص بــــنه|لسيد ر|فتـــ |لسيد ع
يم تـــوفيق سليم|ن 884862 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ن| محمد عجل|ن836946
92|o42 طبــــ |سيوطنهله فوزى عبــــد|لرحيم حسن
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ر|تـــبــــ عبــــد |لمطلبــــ محمد9|7793
ثــــ|ر |لفيوم|حمد عم|د |لدين كم|ل جمعتـــ|34869|
نوعيتـــ طنط||ء رض| سليم|ن عبــــد |لحميد |لدى427837
رهمحمد مدحتـــ محمد رمض|ن7683|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر غنيم عبــــد |له|دى غنيم776597
لس6498|8 معهد ف ص بــــ سويفم|رتـــ | نج|ح ص|دق ك
ند|وى شلبــــى6867|4 ند|وى  تـــج|ره كفر |لشيخمديحه رجبــــ 
637o66|يم تـــج|ره |لزق|زيقيتـــ محمد |لسيد |بــــر|
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رهحس|م عبــــد |لمنعم رمض|ن عبــــد |لمنعم37|53| حقوق |لق|
يم273364 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنه | مبــــ|رك عط| |بــــر|
346o92تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد عبــــد| |لسيد عبــــد|لر|زق محمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم ع|شور عبــــد|لمجيد ع عويس|25429
يم578|64 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقط|رق مصط |لسيد |لشح|تـــ |بــــر|
7o5692| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع|صم محمد |لوصيف عبــــد
ندستـــ |لمنصورهمصط |م وجيه بــــرك|تـــ عيد622999
 |حتـــ وفن|دق |لم |زي|د أحمد محمد شه|وى486633
3|898oيم |لسيد محمد صيدله ع شمسي|ر| |بــــر|
صيدله ع شمسعبــــد|لوه|بــــ |بــــو |لفتـــوح سليم|ن بــــسيو عي345793
صيدله |ل|سكندريه ريج مؤمن |حمد محمد|898833
د|بــــ |لزق|زيق|م |لسيد |لشو|د سليم|ن|2|7846

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد عبــــد |لجو|د |حمد ر| 62958
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمصط محمد عبــــده محمد منصور||2428
2|25o5|تـــج|ره ع شمسحمد ع|دل فوزى محمد ع|مر
تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء |حمد ح|مد مصط عبــــد |لرحمن686937
4o948|يم بــــ|زيد يم س| إبــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س| إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مرو|ن ع|دل عمر محمود عبــــد|لر|زق|68|48
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومجه|د جمعه ك|مل محمد64492

ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمرو حس عي حس 858723 معهد ع| 
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد محمود عبــــد |لكريم99|767
853o53|يم محمد |حمد عبــــد|لعزيز |لسن |لم |بــــر|
ر |لسيد ج|د |693522 د|بــــ |لمنصوره|نغم نبــــيل ط|
272o93يم جعفر يل ج |لزق|زيقه|يدى و|ئل جعفر إبــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5|o75o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد ص|بــــر محمد سل|متـــ
4|o473ر حقوق طنط|محمود عل|ء عبــــد | |لسيد ز|
69427oد|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لمؤمن محمد محمد عطيه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــه|جر محمد زغلول |حمد |لنج|ر525262
2346o3 |د|بــــ حلو|ن|يوسف عبــــد| عم|ر عبــــد|لش
26|o96| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن خ|لد |لحسي خ |
224o46 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسمر شوكتـــ كم|ل لط

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد جم|ل رجبــــ جودتـــ||2246
69942oزر|عه |لمنصورهعبــــ محمود محمد |لسيد سكر|ن
صيدله |ل|سكندريهعص|م مجدى |لسيد ع |لبــــ|ز443386
7o3669تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محسن عبــــد | مر محمد

4375o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمنيه  عد  ع  عبــــ|س
69o97|رهيم|ن |حمد سعد محمد طبــــ بــــيطرى |لق|

8997o| ى ع ضيف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن خ
5||6o|يم |حمد يوسف سعيد علوم ري|ضتـــ بــــ سويفبــــر|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|وف|ء عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر عبــــد|لفتـــ|ح|35765
3||o9o كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرنيم رمض|ن محمد محمد خ
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63|2o|يم |بــــو |لق|سم د|بــــ |لزق|زيق|بــــ|سنتـــ ه| |بــــر|
ندستـــ بــــ سويفصفوتـــ ع|طف كم|ل ع|زر56592

6943o9تـــربــــيتـــ |لمنصورهم |لسيد محمد |لهندى |لشيخ
طبــــ |سيوطي محمدعل|ء |لدين سعد ع  886536
425|o4ه زر|عه |ل|سكندريهتـــ |لسيد أحمد عم
ن| ع حس شبــــيبــــ683|5| رهم صيدله |لق|
|336o8رهريم عمرو سيد محمد حقوق |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم خ|لد ع ع |لوجيه9787|5
24585o|ى |لعشم|وى معهد ف ص بــــنه|حمد س| ع

رهسيف |لدين ي| عبــــد |لمنعم محمد37525 ندستـــ |لق|
ره|محمد خ|لد يعقوبــــ محمود226458 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديد |ر صل|ح محمد يوسف849739
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن |حمد سعد محمود775738
ف ع محمد د|ود|692394 زر|عه |لمنصورهل|ء |

ره|محمود مصط عبــــد |لمنعم عبــــد |لعليم47563 د|بــــ |لق|
2623o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ججم|ل محمود عبــــده |حمد ع
د|بــــ |لمنصوره|نرم |حمد |حمد محمد حسن2342|7
تـــج|ره |سيوطمحمد ص|لح ع محمد832549
يم محمود محمد عبــــد|لحميد س|63699 حقوق |لزق|زيقبــــر|
صيدلتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لعليم سيد بــــدري844982
6||74oيم عطيه |لجمل معهد ف تـــمريض بــــنه| يه عبــــد|لحكم |بــــر|
86|5o9لس ن|در مسعد عبــــيد فنون جميله فنون |ل|قك

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لصمد بــــدوى38338
5o6o|4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم | مجدى فخرى تـــوفيلس عطيه
|57o73بــــه مسعود ره|روج | ع|دل و د|بــــ |لق|
رهحمد شح|تـــ ص|لح عيد محمد|244527 علوم |لق|
يم479832 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن |حمد فتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشنوره|ن مو خليل مو768223
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  ل|ء حبــــ|رير عبــــد|للطيف تـــم|م|896595
3265o4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم ربــــيع فتـــ محمد
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نور| ي| عبــــد |للطيف ع776658
5|866o|زر|عه كفر |لشيخفن|ن |لسعيد |لسيد س|لم خ|لد
698o84طبــــ |لسويسسوزى |حمد ع رزق حسن

تـــربــــيتـــ حلو|نشهد محمد |حمد عبــــد |27439
359o37|يم خ|لد سيد محمود تـــج|ره ع شمسبــــر|
7|3o75تـــمريض |لمنصورتـــ عمرو محمد |حمد |حمد عبــــد |لع|ل
623o96|ل|ل حقوق د |طحمد محمد محمد محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوق |س|متـــ سعيد جمعه محمد426643
تـــربــــيتـــ |سو|نعبــــد| حس محمد سعيد مغربــــي847755
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء |حمد محمد سليط252473
83ooo|ندستـــ أسو|نمك|ريوس زكري| شفيق حبــــيبــــ
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يم|3625|8 تـــربــــيتـــ |لم ||ء محمد |حمد |بــــر|
حقوق بــــ سويفم|زن |حمد صفوتـــ |حمد|5385

عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|مه عبــــد |لرحمن محمد حمدي عبــــد 64|623
5o8o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط ر|فتـــ محمد حسن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن حمدى عبــــد |لمنعم كحلتـــ78|7|5
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود بــــرك|تـــ رش|د محمد |بــــوعق|ل32|||5
3|57o8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسك|تـــرين ع|طف ن | عبــــد|لسيد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسجل|ل سم جل|ل ز37633
9o752o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد محمود |حمد عبــــد|لرحمن
صيدله حلو|نسم| خ|لد فتـــح | محمد|4632|
تـــج|ره ع شمسولي | فرعون فه ط|نيوس|9875||
معهد ف ص |سم|عيليهندى عبــــد |لرحمن بــــديع |لسيد3|7584
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لمحسن ممدوح يوسف عبــــد|لمحسن 882999
تـــج|ره ع شمسندى ع محمد رضو|ن|2437|
رهندى |س|مه محمد |لسبــــ|228647 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ف ع محمد شعبــــ|ن499|48 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع |
تـــج|ره بــــنه|يه شو شعبــــ|ن |لدويك|266523
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لبــــ| سعيد محمد |64|34
5o3852علوم |ل|سكندريهيوسف |حمد ع حسبــــ | محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل عم|د محمد محمد سعيد9||678
حقوق |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد |لعليم محمد |لشوه475895
9o4|oo طبــــ سوه|جمن|ر ع|طف ع |سم|عيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقح|زم ف|دى محمد خليل629257
9o3934|د|بــــ سوه|ج| يم|ن محمود |حمد محمود
صيدلتـــ |سيوطمحمد |حمد محمود عبــــد|لو|حد799|83

65o62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسعودى محمود سعودى محمود
52o93| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ين|س ص|لح خميس فرج |

7753o4|د|بــــ |لزق|زيق|حمد عمرى |حمد عمرى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منتـــ | محمد ح|مد محمد29969|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمود محمد |لسيد4674|2
صيدله |ل|سكندريهحمد منصور محمد عبــــد |لمع |637684
5|658o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن جم|ل شكرى |لجندى

384ooد|بــــ حلو|ن|سل عل|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف
نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن |حمد رش|د |مبــــ|بــــى|443623
765o69تـــج|ره بــــور سعيدد | ع|طف |حمد صبــــ عبــــده |لر
322o88تـــج|ره ع شمسندى مجدى نبــــه|ن مهدى نبــــه|ن
علوم ج|معتـــ د |طربــــ|بــــ جم|ل عبــــد|لعظيم |م|ن264262
3392o2ين سم محمد |لطو حسي حمد رهش عل|ج طبــــي |لق|
2577o6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومغ|نم محمد عبــــد|لعزيز غ|نم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد سميح محمد تـــوفيق|9|6344
زر|عه |ل|سكندريهم يوسف عبــــد|لر|زق يوسف435489
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لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمود يونس محمد محمد ع 642577
تـــج|ره |سيوطيوسف مكرم يوسف جرجس 2|8866

وف|تـــمحمود بــــكر ك|مل عبــــد|لر|زق23224 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم |حمد5||358 د|ر |لعلوم |لم |محمد |حمد |بــــر|
رهمصط محمد عبــــد|لتـــو|بــــ ح|مد46249 حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ طنط|مهند ط|رق محمد قطبــــ خليفه3623|4
حقوق ع شمسمحمد عك|شه |حمد حسن4925|3
7o3425لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|عم|د |لسيد محمد عبــــده |بــــوزيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | |يمن حسن محمود58439|
يم694663 ف س| ك|مل |بــــر| يتـــ|بــــ | تـــج|ره |لمنصورهم|
884o92  يم فرغل خليف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنوره|ن |بــــر|
5o926|علوم دمنهورمحمود عبــــد |لع|ل |نور عبــــد |لع|ل
وف|يم|ن محمد عبــــد|لرحمن ح|مد محمد|842||3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ دمنهورنور عص|م عبــــد|لر|زق س|لم حسن495458
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|د | سيد عبــــد|لغ ص|بــــر235784
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىض عبــــد|لحق |حمد |لضوي7|8423
د448934 ندستـــ |لفيوممحمد نبــــيل عبــــد |لق|در مج|
32655o|نوعيتـــ عبــــ|سيهمنيتـــ ي| رش|د خليل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحيم فتـــ محمد عبــــد|لرحيم 923|92
229oo7|رهسم|ء |لسيد حم|د |لسيد زر|عه |لق|
|6o6o5حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط خ|لد ع حسن
ر محمود |بــــورو|ش37287| حقوق حلو|نمصط م|
63|o44يم د|بــــ |لزق|زيق|لؤه |حمد ز |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد |حمد |لدبــــور246797
459o64تـــج|ره |ل|سكندريهعمر سم محمد فتـــ بــــلبــــع
4o6o59د|بــــ دمنهور|مريم فهيم فتـــ يوسف
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومكريم محمد عبــــد |لحميد مصط |لخو 245586
ف حس|ن محمد مقرونتـــ|439372 تـــمريض كفر |لشيخمل |
5o54o5 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عص|م شعبــــ|ن |حمد |بــــوحس
29o662رهنور| عبــــد|لمنعم ي عبــــد|لمنعم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
52o|89يم |لجغ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــآل|ء |يمن |بــــر|
تـــج|ره دمنهورحمد محمد تـــوفيق عبــــد |لحميد ص|لح494254
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمود محمد عبــــد|لمقصود محمد |بــــر487439
بــــي محمد |لدسو 755|68 يم |لدسو |ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــر|
6|67ooتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | محروس محمد |لغصن|وي
تـــمريض |سيوطروضه وليد سعد عبــــد|لح|فظ5|8498
2|5|94| د|بــــ حلو|ن|م| ع عبــــ|س مر
علوم |لزق|زيقيم|ن جل|ل رجبــــ ص|لح||77894
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسم|ء |لسيد مر ذ محمد جعفر|477586
|263o6ن| خ|لد حمد|ن |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنه | ع محمد ع صف|ن33332
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علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ط|رق سيد محمد7887|3
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرحمه صبــــ عبــــد |لمنعم ج|بــــر حس 33566

36o647حقوق بــــنه|عيد |لسيد محمد |لسيد منصور
76267oف محمود عبــــد |له|دى تـــج|ره بــــور سعيدر| |
تـــج|ره كفر |لشيخبــــه عبــــد |لق|در محمد |لسيد عبــــد |442979
حقوق |سيوطمحمد |لحسي جم|ل |حمد حل  6|8|88
 |حتـــ وفن|دق |لم |م|رتـــ | صموئيل فريز مكرم |5724|8
6o4475 ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء محمودعبــــد|لبــــ| محمود|لسيد
4|o62oد|بــــ طنط|مؤمن حسن مصط حسن شلبــــى|
نوعيتـــ |لمنصورهسحر محمد عبــــد |لقوى |لسيد |لن| 696646
|2o456بــــه |سم|عيل كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن مدحتـــ و
ف معروف عبــــد |لعظيم686227 تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|رس |
علوم |لمنصورهد| | عل|ء محمد عبــــد |لمتـــع|ل يوسف8|28|7
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء ع محمود ع حسن ع|شور|389||7
87ooo2 |صيدلتـــ |سيوطسمر |حمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل عبــــد |لرؤف محمد ش|كر |حمد|63247
635oo|تـــج|ره |لزق|زيقمحمود فكرى مدحتـــ حج|زى
48437oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمصط محمد مصط |لسيد
9oo|73 |طبــــ سوه|جبــــيشوى مكرم ميل|د حن
يم فرج سيد أحمد|52928 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أحمد إبــــر|
45o64oن| فوزي س| سليم عوض |د|بــــ طنط|م
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|ريم|ن محمد مختـــ|ر محمد لبــــيبــــ96|754
64|5o4| صيدله حلو|نمحمد |حمد |لسيد م |لدين عبــــد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى فتـــ حمدى |لتـــ|بــــ |بــــوعبــــد|6739|6
282o63ف دسو حسن تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |
8o524|د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن |حمد محمد سيد|
ش|م محمد جم|ل |لدين45234| رهجم|ل |لدين  حقوق |لق|
32o8o6حه وفن|دق |لفيومفيلوبــــ|تـــ ر|فتـــ نص يوسف| 
9o|2o5 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحميد |بــــو|لسبــــ|ع عبــــد|لحميد ع
|د|بــــ بــــنه|يتـــ عبــــد|لن| عبــــد|لق|در ن|فع|8|3|33
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ه|جر محمد ح|مد عبــــد|لعليم6|3422
4o3o26م عل|ء |لدين محمود |حمد |لعقل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد
طبــــ |ل|سكندريهل|ء ع|طف محمد دي|بــــ||32|52
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديط|رق محمد ح|دي سعيد345|83
67629oف شفيق شفيق |لدفر|وى علوم |لمنصورهرن| |
ندستـــ |لزق|زيقف|رس خ|لد محمد |حمد634835
حقوق ع شمسدع|ء جمعتـــ حل عبــــد ربــــه335998
62o8o5|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإيم|ن محمد عبــــد |لحميد عبــــده |بــــو
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد مر|جع ع67|523
يم 879569 تـــربــــيتـــ |سيوطحن|ن سم عزيز |بــــر|
ف سعد |حمد عبــــد|لل|253938 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعبــــد | سليم عبــــد |لوه|بــــ سليم|8|53|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|زي|د بــــ|سم بــــيو مصط 235356
64o672يم محمد |لص م محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقنور |د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ح|مد محمد |لهند|وي |لعد225|42
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد عبــــد|لوه|بــــ عيد محمد|4|3||8 معهد ع| 
5239o4تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو فوزى محروس عفي مو
تـــج|ره ع شمسغ|دتـــ حسن درويش عبــــد|لخ|لق355384
8o|9o6 كليتـــ حقوق |لم |محسن مؤمن حس ع
تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء |حمد محمد |حمد846266
علوم ري|ضتـــ بــــنه|ندى محمد ع ع |لملي 339235
يم777928 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وف|ء فتـــ عبــــد |لحميد |بــــر|
رتـــ||ء نج|ح ك|مل |لصوف| |269567 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لزق|زيقرن| ع|طف عبــــد| محمد حل|وه6|6264
252o39معهد ف ص ري|ضه بــــنه||حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لسميع |بــــو|لعل
علوم |لمنصورهي| عم|د جم|ل محمد قنبــــر4|4363

تـــج|ره |سيوطحمد|ن عيد حمد|ن محمد395|7
تـــج|ره طنط|محمد |لسيد ج|د |بــــو سل|مه429926
53o|o||يم ج|بــــ | بــــريك ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ستـــر عم|د مرزوق عطيه|853629

يم حبــــيبــــ45595 رتـــيوسف جرجس |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
د|بــــ بــــ سويف|نوره|ن مدحتـــ ع| ع5|523

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمؤمن عبــــد|لجليل |حمد محمود272568
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــيه محمود محمد |لك|مل سليم|ن|757669
4oo|o5د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م ع بــــهر|م محمد |لليثــــى
7|o252رتـــ|رحمه محبــــ محمد عبــــد |لع|ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق بــــ سويفح|تـــم محمد ف|روق محمد5923|8

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمعتـــز ن |حمد ع7|2|6
حقوق |ل|سكندريهد| | فخر |لدين |لسيد ور|د489485
تـــج|ره سوه|جمحمد جم|ل عبــــد|لرحيم حسن 6|22|9
7o2894يم ج معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــد | عبــــد |لق|در |بــــر|
يم |لدسو محمد |53||7 يم |حمد |بــــر| طبــــ |لمنصورهبــــر|
7o32||| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور|ن |حمد بــــكر |حمد |لحس|ن
6o4955طبــــ طنط|مريم عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد محمد
8324o7 |تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديك|تـــرين عو رمزي س
تـــمريض |لزق|زيق |ء محمود محمد عطيه|639446
حقوق طنط|حمد محمد حسن محمد ع |بــــوبــــكر|492993
465o2oيم |بــــو حمر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد |بــــو |لمك|رم |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمود جم|ل سعد |حمد|35336
859o3|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رح|بــــ |بــــو|لن شح|تـــه سعد|
رى3263|6 |د|بــــ طنط|مصط محمد محمد عوف |ل|ز

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمل|ك س| جرجس |سعد|5684
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35o487وف|محمد فوزى عبــــد|لسميع عبــــد|لحميد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ف |لمنش|وى |حمد773298 حقوق |لزق|زيقحن|ن |

معهد ف ص بــــ سويفمحمد ع|دل سعد |لدين ميهوبــــ36|56
|28o29تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم عص|م محمد |حمد
ه ن| فتـــ حسن|22|884 تـــربــــيتـــ |سيوط  م
82949oف عبــــد|لحفيظ |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد |
32o833تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | جرجس ص|دق |ندر|وس
8o2|74حقوق بــــ سويفمو معتـــز محمد |م|م
رتـــ|يم|ن محمود عبــــد| محمود|259434 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهعزه ممدوح شعبــــ|ن محمد |لمرزو 44|233 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o879| ى مسعد عبــــد|لمل|ك ن| ي تـــربــــيتـــ سوه|جم
يم |لش|ف 938|69 صيدله |لمنصورهعبــــد |لن| وجدى |بــــر|
696o84تـــمريض |لمنصورتـــ بــــدر عبــــد |لرحيم محمد محمد  |م
يم |لك|فورى4|29|4 لسن ع شمس|ندى محمود |لسيد |بــــر|
4o9662وى| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نتـــص|ر يوسف محمد يوسف |لق
|5o456لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد حمدى عبــــد |لسميع عبــــد |لق|در

4|24o|خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء محمدعفتـــ عطيتـــ محمد
م|م محمد|6429| فنون جميله فنون حلو|نفن|ن خ|لد |م 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمود محمد عبــــد|لكريم7|6477
824o53حقوق |سيوطحمد شعبــــ|ن عبــــد|لم|لك عبــــد|لبــــ|سط
لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|يهم |حمد فه لبــــيبــــ||2777|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىروضه يوسف رمض|ن محمود825898
7o|73o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقي|سم ع|طف محمود محمود |بــــر
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد مصط عبــــد | أحمد |لشيخ|792666
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو عزتـــ عبــــد|لغف|ر عزتـــ |بــــو|لسعد||5|45
4o5778لسن ع شمس|وف|ء |حمد |بــــو |لن محمد
رى357376 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن بــــيو محمد |لبــــيو |لجو
688o28يم زر|عه |لمنصورهس|ره زينهم محمد ح|مد |بــــر|

رهمحمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لفتـــ|ح محمود59|43 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o24|4ر|ء سم محمود عبــــده حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه |لز
ندستـــ |لزق|زيقف|رس نبــــيل عطيه |لديبــــ9|6756
4|36o5|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلسعيد رشدي مصط جر|بــــ
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيه مهر|ن س| سل|مه مهر|ن|439442
428o8o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رين| فكرى و|صف ك|مل ند
ندستـــ |سيوطمحمود شوكتـــ محمد |لطيبــــى ه|رون  |88227
تـــج|ره |سيوطسيف |ل|سل|م محمد رمض|ن حسن |||875
8487o|| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد سليم جمعه حسن
يم جم|ل عويس محمد عبــــد|لر|338255 علوم ري|ضتـــ بــــنه|بــــر|
4oooo2تـــربــــيتـــ |سكندريتـــج|سيك| جوزيف |سح|ق |ندر|وس
د|بــــ |سيوط|من|ر |حمد صل|ح |لدين ثــــ|بــــتـــ  876889
6o884oتـــج|ره طنط|ف|طمه أسعد |لسعيد عبــــد |لسل|م
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6o8o64طبــــ |سن|ن طنط|دين| ع ج|د |لحق ع ن
صيدلتـــ بــــورسعيدنجل|ء ح|تـــم محمد |بــــو |لعن 623956
تـــج|ره |لمنصورهرن| بــــرك|تـــ عبــــد |لع|ل |لسعيد675578
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمنه | محمود عبــــد|لرحمن عمر|ن263959
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ط|رق فؤ|د حسبــــ ||64558
ر8|2437 رهنعمه محمد محمود محمد جو د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسي|سم محمد محمود محمد عبــــد|لوه5799|3
7oo|2|ندستـــ |سيوطغ|ده حمدى عبــــد |لعظيم محمد حسن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء جم|ل ح|فظ ع 826392

تـــج|ره بــــ سويفيوسف |س|مه محمد عبــــد |لحميد53879
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ ندرو |دو|ر سمع|ن ك|مل|922995 معهد ع| 
8|65o9ن| عم|د شح|تـــ ص|دق تـــمريض |لم | م
475o26يف محمد وجيه حموده حقوق |ل|سكندريهعمر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريوستـــ | نبــــيل تـــوفيق ز5|72|5

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم ع|دل شح|تـــه عبــــد |9396|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ء محمد محمد نور |لدين عبــــد |لوه45934|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|منتـــ | ع|دل خميس |حمد جنيدى535822
7o||53 يم بــــش تـــج|ره طنط|محمد ي| عبــــد |لخ|لق |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد عيد حمدى خل|ف عبــــد|للطيف|345357
8222o4ندستـــ |سيوطرويد| نبــــيل عبــــد|لنعيم عبــــد|له|دي
6o46o6ري|ض |طف|ل |لمنصورهدى حسن محمد محمد |لشيخ
تـــج|ره |لمنصورهعمرو ع عبــــد |لجو|د عبــــد |لحميد عي243|68
تـــج|ره |سيوطمريم صفوتـــ نظ فه  888445
4637o|يم شكرى عبــــد |لحميد |لسيد محمد شعيشع تـــج|ره طنط|بــــر|
33o|34| |تـــ ن| محمود م تـــمريض بــــنه|م

د|بــــ |لفيوم|رحمه رش|د مصط عبــــد |لرحيم69737
9o|699  تـــربــــيتـــ سوه|جم|جد بــــخيتـــ |مبــــ|بــــى خليل
7o728oور يم طه محمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|ء |لشبــــر|وى |بــــر|
تـــ ز محمد عبــــد |لق|در497436 د|بــــ دمنهور|أم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيف محمد لط عبــــد |لح|فظ حج|669|68
علوم |ل|سكندريهي|سم منصور محمد محمد يونس422945
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومه|يدى مصط |لسيد محمد عبــــد |لسل|68846
د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ محمد شعبــــ|ن |حمد5667|3

5252oبــــ كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|جر محمود محمد |بــــو |لد
|6o929| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| |حمد مصط ع عبــــد
9o9467 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رين| منصور فهيم ن|شد
رهنوره|ن |حمد |لديس محمد |لدسو 4|2392 حقوق |لق|
يم97|3|7 تـــمريض |لمنصورتـــ معتـــز مختـــ|ر مختـــ|ر محمود |بــــر|
ر محمد |لعط|ر|2||253 د|بــــ |سيوط|يم|ن م|
75o582حقوق |لمنصورهسحر دي|بــــ محمد دي|بــــ
7ooo8| رهمروه |حمد عبــــد |لمنعم محمد|لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
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م|م |بــــو غنيمتـــ4834| تـــج|ره ع شمسيوسف ع|دل شكري 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه عرفه حسن عبــــد|لعزيز حموده233259
25o36|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــض سعد عيد مختـــ|ر حسن
|5o982رهبــــتـــول ك|رم عطيتـــ عبــــد |لكريم د|ر |لعلوم ج |لق|
|5o247تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــكر ح|مد ح|مد عثــــم|ن
4|4o4|تـــربــــيتـــ طنط|دع|ء شكرى محفوظ محمد جنيدى
78o885كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد محمود عبــــد | |لسيد
لسن ع شمس|يه رمزى عبــــده جمعتـــ|48253|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسمه ع|دل محمد بــــدوى252738
3|5|o3يم لس معوض شفيق |بــــر| علوم ج|معتـــ |لسويسك
يم سل|م2967|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن فرج خليل |بــــر|
2352o7رهعبــــد| مصط محمد عبــــد|لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|39o27فنون جميله عم|ره |لم |م|رين| ميخ|ئيل سلو|نس فهيم
|482o3رهفريده عبــــد |لبــــ|سط مصط |حمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لجو|د سم حس ع |لخو |3|624
7o68o2 تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد
تـــج|ره |سيوط سل|م رجبــــ ع |حمد|887994

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد | ثــــ|بــــتـــ عزوز معبــــد62967
رهسل|م محمد مصط محمد سعد|32425 تـــج|ره |لق|

د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى خ|لد عبــــد |لصبــــور محمد سليم|ن755398
764|8o|صيدلتـــ بــــورسعيدخلود محمد |لخ |لسيد رخ
|4o3|3رهد | رجبــــ محمد محمد ع د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
علوم |لزق|زيقجوده حسن عبــــد |لحكيم جوده|77269
62o3o3تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |ط خليل خليل عي

تـــربــــيتـــ بــــ سويفع |ء |حمد عبــــد |لوه|بــــ تـــم|م59523
64|58oتـــج|ره بــــنه|عبــــد |لسل|م محمد |لسيد محمد شلبــــى
تـــج|ره ع شمسمحمد عطيه محمد عطيتـــ محمد |لمك|689|6|
3577o2د|بــــ بــــنه|محمد |ل |د محمد ك|مل محمد|
44o3|9كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخخلود عص|م عبــــد|لنبــــي |حمد يوسف
فنون جميله عم|ره ج حلو|نس|ره محمد بــــكر عمر6|86||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رحمه فرغ حس ع 853649
5o5568علوم |ل|سكندريهمحمد عبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف عطيه
4|o258تـــج|ره طنط|كريم محمد زين |لع|بــــدين حسن |حمد م
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمد محمد محمد ح|ح|763456
88o467  حقوق |سيوطمحمد ي| صل|ح |لدين خشبــــه
طبــــ بــــيطرى |لمنصوره مجدى محمد عبــــد|له|دى أبــــو محمد|3|9|6
|263o4د|بــــ ع شمس|فرح محمد ف|روق يونس
8485|oكليتـــ طبــــ أسو|نرو|ن يح مصط عبــــد|لق|در

رهحبــــيبــــه ص|لح مو |لص|دق852|2 تـــج|ره |لق|
876|o8|ندستـــ |سيوط  حمد حس|م |لدين عبــــد|لعزيز عبــــد
قتـــص|د م حلو|ن||ء رض| عبــــد |لعزيز محمود|787254
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4|24o8| حقوق طنط|مصط صل|ح |لسيد محمد عبــــد
7o6643|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد مصط عوض رمض|ن
5|8||o كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنتـــ | جم|ل سعد |سم|عيل |لمسي
تـــج|ره |لمنصورهم ع|دل حل فؤ|د699624
د|بــــ |سيوط|شيم|ء سيد محمد عبــــد|لسميع228585
62oo42 ندستـــ د |طلي محمد زيد|ن ذ |لدري
رتـــحمد محمد صل|ح حس |64486| علوم ري|ضتـــ |لق|
زر|عه ع شمسخ|لد |حمد بــــدر|لدين مر |لبــــسيو 2368|2

يم ح|فظ |حمد ح|فظ عتـــش||353| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيثــــم سيد عبــــدربــــه عبــــد|لجو|د49898

ه محمد ج|بــــر |لدعبــــ|س||26936 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
يف ف|روق حس|ن منتـــ7864|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحسن|ء 
239o59|حقوق حلو|نيم|ن |حمد سيد |حمد |لشيخ
7o9258كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمود ط|رق محمود محمد عبــــده ص
علوم طنط|د | سعد زين |لدين عبــــد |لمحسن89||43
|525o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عمر وف سعد ع
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|حمد وليد |حمد محمد |م |422444

3o27oرهشذي |حمد محمود |حمد حميد زر|عه |لق|
تـــج|ره ع شمسل|ء محمد محمد ع عطويه|573|3|
ندستـــ تـــ.خ|مس حمزه ط|رق سيد |حمد93|22| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
8|637oتـــربــــيتـــ |لم |مريم كسبــــ|ن شكري محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |حمد محمد ع|دل عبــــد|لر|زق88|345
788o|5معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  بــــه عبــــد | شو فرج
54o466ن| مجدى مصط حسن ع علوم طنط|م
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه عبــــد|لر|زق يوسف |حمد م|ريه|4|6|62
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر عبــــد|لمقصود زينهم عبــــد|لمقصود|24225
9o2268|حقوق سوه|ج لسيد فرغ |لسيد محمد
5o6o44يم تـــج|ره |ل|سكندريهن|در رجبــــ عوض حسن |بــــر|
رهيفه ط|رق محمد |م عبــــده5699|| حقوق |لق|
639|5|| ندستـــ |لم |حمد رمض|ن محمد محمد متـــو
ف محمد |لكو4739|6 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد أ
تـــج|ره بــــنه|سل|م |لسيد حسن عبــــد|لحليم ج|د|628348
ره|ي|ر| سيد محمود عبــــد |لرحيم32738| د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دينجل|ء عبــــد|لحميد |بــــو|لمع| ع 73|834
لس صبــــرى عنتـــر عبــــد|لمسيح359247 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسك
يم|343||8 يم كم|ل |بــــر| |د|بــــ |لم |يه |بــــر|
2486o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومدين| ع |لمحمدى |بــــوعيد
9o||22 تـــج|ره سوه|جمحمد ج|بــــر محمد حس
تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس |حمد رمض|ن محمد476356

د|بــــ حلو|ن|مينه محمود حسن محمود|354|2
68o5o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء طلبــــه وجدى طلبــــه محمد
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|رش|د خ|لد محمد رش|د محمد |لجعبــــرى|26543
|57o9|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفتـــحيه جم|ل بــــش |بــــر|
ف محمد سليم338|63 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ده |
4ooo54د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن محمد رأفتـــ ص|لح محمد
27o788 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومرو|ن جم|ل |لسيد ل|ش
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقيه مصبــــ|ح |حمد عبــــده عطيه|6|6375
تـــج|ره بــــور سعيدتـــسنيم ه| ع حسن |لسيد رويحه762978
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|نم عبــــد| محمود ي|س 263234
322o|2ونيك| جم|ل يوسف ونيس فنون جميله فنون حلو|نف
34829o يم خ ره|دير حمدى حسن |بــــر| عل|م |لق|
تـــج|ره ع شمس |ر خ|لد محمد عبــــد |لحليم6|237|
3277oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــ|سم محمد |لنبــــوى |لبــــكرى |لسيد

ى 2254|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|دل حربــــى لم ن
يم دي||54|4 يم محمد |بــــر| يم |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــر|
25o4|4تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموق شو صل|ح ع |بــــو ش|دى

ره|مريم كم|ل عبــــده عبــــد |لرحمن |حمد25522 د|بــــ |لق|
75o4|7تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |حمد عبــــد |لحميد محمد
تـــج|ره |سيوطش|م جم|ل ن|جح عبــــ|س |6|883
86632oتـــج|ره |سيوطعمر رفعتـــ محمد عبــــد|لعزيز
علوم |سيوطمن|ر نص|ر محمد |حمد 96|894

علوم |لفيوممحمد |يه|بــــ |حمد حم|د68379
تـــج|ره ج|معتـــ د |طريه|م محمد نعمتـــ | |حمد نص 9342|6
3|4o85تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عطيتـــ محمد س|لم
رهن محمد صل|ح عبــــد |لوه|بــــ||2223| حقوق |لق|
ف حسن كريم539237 زر|عه |ل|سكندريهرميس|ء |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عدوى عبــــد |لحليم محمود7636||
6o4|o7يل ج |لزق|زيقمحمد |س|مه محمد |لدسو ن|صف كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
685o6| يم |لرف| محمد يم ع|مر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
نوعيتـــ بــــنه|نور| محمد بــــدوى عبــــد|||7|33
4o452o|د|بــــ دمنهور|محمد رجبــــ محمد عبــــد|لمحسن |لسل
رهم|زن نشأتـــ |حمد دي|بــــ3|82|2 تـــج|ره |لق|
3295o3تـــربــــيتـــ بــــنه|وس|م محمد سعيد ذ
4884o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نور |لدين منتـــ |لسيد عبــــ|س محمود
ف |لدين سيد |سم|عيل79||6| لسن ع شمس|نوره|ن 
علوم |لزق|زيقنرم مصط ك|مل غريبــــ سليم|ن633464
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ طه عبــــد |لعزيز92|29|
لسن ع شمس|رن| سعد صبــــ سعد |لسني357||4
7o|779ف عر| عبــــد |لخ|لق |لشعر حقوق |لزق|زيقن|دين |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعثــــم|ن محمود سيد عثــــم|ن |حمد76|868

يم رجبــــ42855 تـــج|ره ع شمسبــــسمه جمعه ورد| |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهه|لتـــ رض| عبــــد|لعظيم |حمد |لتـــلو|8339|5
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|منتـــ زكري| محمد |لمختـــ|ر27853
4o|62oتـــج|ره |ل|سكندريهمصط خليل |لسيد عبــــد |لحميد مر
8325o|د كم|ل عط| عبــــ|س تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دييه زكري| رمض|ن حسن|273586
85o986تـــمريض |سيوطيف مرزوق محمد محمد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد فرم|وى حسن عبــــد|لعزيز257654

يم طه خط|بــــ94|29 طبــــ ع شمسمحمود |بــــر|
يف |حمد محمد24349 علوم حلو|ندين| 

|5344o|بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء محمد |بــــو |لحج|ج محمد
6853o|صيدله طنط|س|ره |حمد محمد |لص|وى |لمر
923o25  تـــربــــيتـــ سوه|جع|صم ن| شح|تـــه رضو|ن
9|oo79 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جغدير ع عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحمن
||83o9ره|جلوري| عم|د حن| منقريوس عل|م |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخسل|م |لسيد عبــــد |لجليل عوض |لشنش453725
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ه| رمض|ن فتـــوح فرج784566
|62o34|تـــج|ره ع شمسحمد حس سعيد |مبــــ|رز
8466o8ف محمد حسن تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نرن| |
3284oo|يم يم حس |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد خ|لد |بــــر|
84|o23تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعدل محمد |حمد بــــغد|دي
تـــج|ره |لمنصورهحمدى حسن عبــــد |لعظيم حسن |لسيد692782
كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشخ|لد ر|فتـــ عطوه محمود حسن||7665
يم332397 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد |لسيد عبــــد|لر|زق |لسيد |بــــر|
9oo5|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرو|ء محمد محمد عبــــد|لرحيم
497|o5تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ ممدوح مصبــــ|ح |حمد حم|ده
||92o2ن| عص|م عبــــد |لملك يوسف لسن ع شمس|م
3344o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سيد عبــــد|لفتـــ|ح مختـــ|ر محمود زي|ن|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود حمزه محمد دشن|وي868758
رهمصط |يمن مصط مصط 234777 تـــج|ره |لق|
6968o5|د|بــــ |لمنصوره|حمد حم|ده حموده بــــدر
طبــــ |لزق|زيقسلوى بــــل|ل |بــــو |لمع| بــــدوى635433
6377|oد|بــــ |لزق|زيق|رئيفه عبــــد|لفتـــ|ح محمد |م عثــــم|ن
يم مصط محسن23|63| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم |بــــر|
4o7528تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى خميس عبــــد|لع|ل |حمد ع
زر|عه ع شمسمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد مهدى234862
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــروضه ربــــيع عبــــد |لحكيم عبــــد|لمع 248464
تـــج|ره طنط|رو|ن سم عبــــد |للطيف زيد|ن675492
ره|مروه نبــــيل محمود مصبــــ|ح مر مصط 3|99|2 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور|ن محسن محمد ع|شور55|7|6
356622| تـــج|ره بــــنه|يتـــ محمد ح|مد تـــه|
4ooo69 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|س|ره ط|رق |سم|عيل عبــــد |لق|در
67673oحقوق |لمنصورهحمد مجدى محمد |لعر| |لسيد |لسو
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6|682oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرن| وليد سعد محمد |بــــو |لجوخ
يم28|855 زر|عه |لم |نعم|تـــ جم|ل |حمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد |لسيد درويش|24698

2o682 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد يوسف حس|ن ع
82|32o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|م م|جد رفعتـــ يوسف
ر مسعد حسن242845 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي| م|
طبــــ |لزق|زيقمن|ر |حمد عبــــد|لع|ل مصط |لسيد636825
رهعبــــد | ع|طف محمد عبــــد |لقوى29446| ندستـــ |لق|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد سم عبــــد |لسل|م ري|ن73|688
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |سم|عيل يسن |حمد مر425285
|د|بــــ |لم |ه|جر |سم|عيل محمد ح|فظ8446|8
4o5556كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|يدي محمد |لسيد ر| عطيه

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نند| محمد قر تـــوفيق33697
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن |حمد حسن محمد632993
تـــج|ره |لزق|زيقبــــسمه محمد ك|مل عطيه |لشيخ629575
يم كشك228629 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نمنه |بــــر|
8|3o3|ر محمود محمد لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم | شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|محمود ط|
صيدله |لزق|زيقم مصط محمد شح|تـــه حسن329925
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمد |حمد مصط |لدسو |675875
صيدله |ل|سكندريهعمر |لسيد محمد شكر557|54
436577| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسم|ء عم|د محمد |لخو
7oo|94|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |كر| سم سل|مه

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد سعيد سيد |بــــو بــــكر93||6
صيدله |ل|سكندريهحمد محمد حسن |لعو حسن|698488
76o237|حقوق |لزق|زيقس|مه ن رمض|ن محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــل|ل مدحتـــ محمد عبــــد |لجليل فرج3|52|6
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف محمود محمد|لف|تـــح بــــ|مر | محمد357927
88o|2|  | |علوم |سيوطم|دون| سعد ي عط
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمه محمد محمد محمد787848
22649oيم زر|عه ع شمسمصط سعيد عبــــد|لكريم |بــــر|
يم محمد صل|ح|358347 تـــج|ره طنط|يتـــ |بــــر|
426o88ن| خميس ج|بــــر |حمد ع تـــج|ره |ل|سكندريهم
بــــ5|3328 طبــــ بــــنه|روز|ن فرج محمد |حمد |بــــو|لد
وف|تـــمحمد جم|ل صل|ح |لمتـــو4487|3 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم سل|مه عبــــد|له|دى حسن عبــــد|6|3|35
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل محمد مسلم مهدى266|63
64oo25نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد محمد ع |حمد عبــــد|لو
626|4o ندستـــ |لزق|زيقبــــدر |حمد |سم|عيل عبــــد|لغ
رهحمد |سم|عيل عبــــده |سم|عيل|244425 ندستـــ |لق|
322o|9|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|رين| مدحتـــ مكرم س
5o8o58|د|بــــ |ل|سكندريه|فريدتـــ محمد س|مح ح|فظ عبــــد |لخ
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4o5452| يم يم يوسف حسن إبــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|فرح إبــــر|
582o6كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد ي|س محمد

فنون جميله عم|ره |لم |مصط محمد ع عبــــد|لسل|م857887
4882o4تـــج|ره سوه|جمحمد ر|فتـــ |حمد محمد خليل
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمصط رشدى صل|ح |لدين مصط 437475
يم |لدسو  |د|2749|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء محمد |بــــر|

رهعمر محمد رجبــــ ع |7858 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|4o45|نوعيتـــ |لم |حمد سم|ح سنو عقيله
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــ|سم محمد محمود عبــــد|لرحمن824536
تـــج|ره |سيوطعبــــد| عبــــد|لجليل عبــــد|لرحمن مر  883759
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننسمه محمد حسن محمد محمود5267|2
247o24| |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد محمد ش| 
887o97 معهد ف تـــمريض |سيوط رض| جم|ل حسن ع
9o|23o حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد| | محمد عثــــم|ن |لسيد
6o8o62 يم محمد |لعري تـــمريض طنط| دين| |بــــر|
4|o5|6د|بــــ طنط|محمد من عبــــد|لغ |لدسو عم|ره|
7oo984|معهد ف ص |لزق|زيقغ|ده عبــــد |لخ|لق محمود عبــــد |لخ
تـــربــــيتـــ سوه|جصف|ء عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لل|ه 278|92
4ooo|3 تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | ممدوح محمد عبــــد |لع|ل عبــــد
طبــــ طنط|لسيد |سم|عيل |لسيد |لبــــديوى||42745
يم856247 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نه|  |ء |لدين عبــــد|لمنعم |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد رجبــــ فه محمد عل|م|525868
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمود |حمد تـــوفيق|827983

رهمحمد عبــــد | عبــــود عبــــد |لتـــو|بــــ29452 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه |يه|بــــ حس عبــــد |لفتـــ|ح|8||48

تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه طلبــــه محمد مقبــــل سعد|79|||7
لسن ع شمس|محمد حسن محمد عثــــم|ن689994
494336| يم نبــــيه حس عبــــد | تـــربــــيتـــ دمنهوربــــر|
تـــج|ره |سيوط حمد وفدى فه عبــــد|لموجود||7|884
83o837|ندستـــ أسو|نبــــ|نوبــــ لطيف بــــولس |سطف|نوس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسخلود مصط |سم|عيل محمود235642
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه معتـــز عبــــد |لحميد |لخو482945
87o9|| معهد ف ص |سو|نر|ويه عبــــد|لمنعم محمد ع
ري|ض |طف|ل بــــورسعيديم|ن نشأتـــ حسن محمد حبــــيبــــ|74|||7
زر|عه |لم |م | عم|د فرج فهيم822685

رهحن|ن سعيد ح|مد محمود|4447 تـــج|ره |لق|
وف|تـــ|مجدى |لسيد حس|ن |لش|ذ246687 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6o3|o8|ف محمد |لشوره طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |
علوم بــــنه|سندس يح عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف357677
6o2479ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|ديه عبــــد|لعظيم ع شح|تـــه
ره|مرو|ن محمد سيد عبــــد |لبــــص 7|498| د|بــــ |لق|
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تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن ن |حمد مر 754595
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره |س|مه عبــــد |لع|ل محمد |حمد57653|
يم عو|د حسن358866 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ محمود |بــــر|
|6oo2|| تـــج|ره ع شمسم حم|ده |حمد |ل|م
223o99|وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|حمد حس|م سيد حسن لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل

636|2| تـــج|ره بــــ سويفحمد عيد |حمد عبــــد |لن|
تـــج|ره بــــنه|محمود ع|طف رش|د محمد629927

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د سيد محمد محمود7|873
يف494674 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحس|م حسن زكري| 
8o4222د|بــــ |سيوط|ع|ئشه صل|ح فو |سم|عيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر| | |بــــوشبــــ|نه عبــــد|لمو دسو 8|3464
حقوق |لزق|زيقرضوه ج|بــــر عبــــد |لع|ل كثــــ 789437
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع مصط |حمد752993
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نس|ره م |لدين |حمد عبــــده|84478
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم ط|رق محمد مصط 476282
4|36o2|د|بــــ طنط|حمد شفيق عبــــد|لعزيز |لجن|وى|
طبــــ |سيوطدين| عنتـــر محمود |حمد 894469
8|9o87لسن |لم |رن| ط|رق فضل عثــــم|ن|
معهد ف ص |سم|عيليهنوره|ن محمد سم س|لم|76784

ف حمدون ص|لح69395 تـــربــــيتـــ |لفيومشذ| |
تـــج|ره سوه|جمحمد صبــــرى رضو|ن رشو|ن 922472
2493o9|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسهيله مسعد ع |لنعن

رهمحمد س| مصط سيد مصط 643|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| ع مو خل|ف246658
77o|35 |و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد ص|بــــر |لسيد |لسيد |ل|
ندستـــ |لم |محمد حج|زي يوسف |دم4632|8
494o88|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد |سم|عيل ع |سم|عيل غنيم
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــجه|د |حمد رمض|ن عبــــ|س |حمد478757
نوعيتـــ |لم |مه| ربــــيع ج|بــــر عبــــوده6595|8
9o2238|حقوق سوه|ج حمد صل|ح محمد عبــــد|لرؤف

7o937|صيدلتـــ |لفيوم|ء صل|ح حس حسن
تـــج|ره طنط|رن| سعيد محمد محمود عثــــم|ن432843
5|46oo|تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء حسن محمود طه ع|مر يونس
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمحمود عبــــد|لن| محمد لبــــيبــــ843546
6o5366علوم |لمنصورهندى حمدى رمض|ن عبــــد |لسل|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد صبــــ |حمد محمود |لجمل245589
يم33732| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسعمر ع|دل يوسف |بــــر|
43o26|تـــربــــيتـــ طنط|جه|د محمد محمد |بــــو |لن |لسيد رمض
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديلشيم|ء حسن نج|ر بــــغد|دي|825544
25oo24تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عزتـــ محمد |لش|ل
2|63o5حقوق حلو|نع محمد ف|روق يوسف بــــي|ض
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75o498ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــدر محمد عبــــد |لم|لك محمد
رهنور|ن رض| |لحسي |حمد8499| حقوق |لق|

534o9|حقوق |ل|سكندريهول|ء جم|ل سيد عبــــد|لح|فظ
تـــربــــيتـــ ع شمسر| | حس|م محمد |لبــــكري42742|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنطون ن|در وفدى |نيس|22|334
4o8944د|بــــ طنط|حمدى شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن |لعط|ر|
752oooتـــج|ره ع شمسمه| |لسيد عزوز محمد محمود

287ooرهعمر عك|شه عبــــد |لنبــــي عك|شه ندستـــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ سيد خليل حسن5|299|
يم |لطويل|24696 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومع |حمد |بــــر|
حقوق سوه|جعبــــد|لرحمن ع|طف |بــــو|لعبــــ|س بــــهج924555
ه عبــــد|لحميد حسبــــ | عبــــد|لحليم848773 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نم
7oo|89يف يف |حمد حسن  معهد ف ص |لمنصورهنوره|ن ع 
زر|عه |سيوطسن|ء ع|دل جل|ل ع|مر |89457
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|محمد عبــــد |لمنصف عبــــد |لسميع عبــــده|45248

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م|ل محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |له|دى|58258
يم مرزوق54785| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه مصط |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن ع حسن ع محمد |د35|247
6o4||6يم لسن ع شمس|محمد خ|لد محمد ع إبــــر|
32574o|تـــج|ره ع شمسل|ء ص|لح خلف سليم|ن
| حن 537||8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ردين ه| ن
5o745||تـــج|ره دمنهورر| | ع|طف لطيف حن
بــــي 5286|6 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــن| و|ئل |لد|وودي |ل
7o9oo2|علوم |لمنصورهمحمد صل|ح |حمد محمد |لرف
يم محمد |لسيد |بــــو|لعط795|69 د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور|ن مح |لدين محمد عوض جوده754283
علوم طنط|ي|سم كريم نبــــيه سليم|ن |لديبــــ|43455
35o75oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــسنتـــ س| سعد عبــــد|للطيف
9o|o22 تـــمريض سوه|ج ندى محمود محمد |حمد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ مصط |حمد محمد|5977|
7o8652د|بــــ د |ط|محمد عبــــد |له|دى |لسيد عبــــد |له|دى
5o5437زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمه|بــــ ع|دل ع |حمد |لمل|ح
ف سيد |حمد محمد|774878 صيدله |لزق|زيقروى |
7o4644ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |بــــو|لفتـــوح محمد س|لم عيد
8295o2كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نش|م صل|ح محمدنج|تـــي عبــــد|لرحيم
ين حسن محمد9658|2 د|بــــ ع شمس|سل ش
تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |يمن ع|شور مبــــروك8857|3
ندستـــ حلو|نمحمود مجدى محمد محمود محمد فتـــ 3948|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ سيد حس ع سل|م243867
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | علو| عبــــد |لرحمن عبــــد|755955
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييف محمد حف يوسف ع 836858
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د|بــــ |سيوط|ل|ء و|ئل جم|ل معوض رزق|73|266
|6634o| رهمرو|ن حس|م |لدين حسن ع عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــ عص|م حسن شعيبــــ|37566 د|بــــ ع شمس|م
486o88د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ك|رين نبــــيل نظ عزيزفلتـــس
7o|9|9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقع |حمد ع فتـــ ع |لد
ه |يمن محمود عبــــد|لرحمن |لسعد 3823|6 تـــربــــيتـــ طنط|سم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمن|ر جم|ل محمود محمد2553|8
4249o4|ل ل|ل  زر|عه |ل|سكندريهمحمد خميس عبــــد |لر|زق 
3382|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد حسن سليم|ن غريبــــ
45274o|يم ندستـــ بــــنه|حمد حس|م |لدين سعد |بــــر| كليتـــ 
5|o|9o |ف شعبــــ|ن |لبــــنو كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد |
صيدله طنط|يم محمد عبــــد|لفتـــ|ح حموده434375
6|4|o6طبــــ طنط|ن|ريم|ن حسن تـــوفيق |لمشد
22o|63|طبــــ |سن|ن ع شمسحمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |حمد |لش
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنرم  |د بــــرسوم غط|س||3398
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سعيد محمد عبــــد|لبــــ|سط334225
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمتـــ محمد |لسيد |حمد354889
253o|4حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــدير مسعد رمض|ن عبــــده| 
وف|تـــ|م|زن ط|رق |سم|عيل حسن |حمد56637| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد |لرحمن محمد محمود عبــــد|له|دي758573
6o2866م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد حس عبــــد ربــــه |لششتـــ|وى |لجن

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجيد فرج2|494
7o6|62ندستـــ |سيوطن| صل|ح فتـــ ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد |حمد سعد |حمد سليم|ن566|48
ندستـــ بــــور سعيدمرو|ن ع|طف محمد دردير6|7526
8o4|o|صيدلتـــ |لم |محمد محمود محمد ك|مل

ى ذ262|7  |حه وفن|دق |لفيومبــــل|ل |حمد خط
52o438|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء |حمد عبــــد | |لعسكرى 

84o3o|يم وف|تـــ|حمد خ|لد |حمد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمل محمد محمد سعد|957|35
48679oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد ع |حمد عبــــد |لع|ل ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي|تـــ رمض|ن محمد |بــــو |لمع| زيد6|2555
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنبــــيله محمد عبــــد|لتـــو|بــــ |سم|عيل95|233

33o|5|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن |يمن عبــــد | مغ|ورى
765|o7 |ر |حمد |لمو ندستـــ |لسويسشهد ع|طف ط|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ربــــيع مصط |حمد 98|876
24479|| د|ر |لعلوم |لفيوم|ء ك|مل محمد مر
493688| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد متـــو محمد مو
ندستـــ |ل|سكندريهبــــل|ل |حمد |لسيد |حمد محمد526755
تـــج|ره |لمنصورهد| | محمد مسعد محمد شبــــ|نتـــ||6825
45oo8oتـــج|ره طنط||سم|ء محمد محروس مر |بــــو |لعل
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ف خلف عبــــد|لغ  9935|9 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمد |
6oo343تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لطبــــ|خ
4996o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورغز|لتـــ عطيتـــ ن|فع عبــــ|س
يم 679|44 يم |بــــر| تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسم|ء محمد فتـــ |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|عبــــد| محمود |بــــو|لغيط سيد4|462
|5928o| رهنس عل|ء |لدين عبــــد |لسميع عل|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم545772 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |لسيد محمد |بــــر|
يم عبــــد |لرحمن |حمد |لسيد5|7678 علوم |لعريشندى |بــــر|
علوم |لمنصورهف|يزه ع يوسف ع عبــــد |لفتـــ|ح8|6935
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره محمود فرج عبــــد |لغ محمود496475
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىندى عزتـــ متـــو سيد |حمد632766 ع.
ر مر عمر|ن632|2| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرح|بــــ عمر|ن ط|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحبــــيبــــه ربــــيع طه طه حربــــ6999|6
25o5|9| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء مو عبــــد|لرحمن مو

289o9|يف كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد جم|ل محمد محمد 
27363oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نغ|ده ص|لح عيد محمد
92o2|4  طبــــ سوه|جم|ري|ن ميشيل موريس حبــــيبــــ
ق|وى|264859 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء محمد محمود |ل

يم سعيد س|لم س|لم سعيد|48639 د|ر |لعلوم |لم |بــــر|
8ooo69علوم |لم |عبــــد|لرحمن محمد فتـــ حسن
677o52|يم ع زي|ده يم كم|ل |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
يم ص69|448 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرو|ن رمض|ن عبــــد|لمجيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطغ|ده محمد ع نص 87|888
وف|تـــ|سل|م سم |بــــو |لنور عبــــده|56566| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

يم42479 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط محمود رمض|ن محمد |بــــر|
6o5|78طبــــ بــــيطرى |لمنصورهخلود خ|لد |لسيد محمد |لسيد

ثــــ|ر |لفيوم|دير مدحتـــ محمد مر96389
تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ محروس محمد مر|د|5545

تـــج|ره |لزق|زيقحمد |يمن محمود محمد|778573
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط عبــــد| شو رمض|ن54|338
رهرحمه خ|لد محمد عبــــد |للطيف |لخربــــ249899 صيدله |لق|
يم س|بــــق|33886 ى |بــــر| يم بــــح |د|بــــ بــــنه| |ر |بــــر|
تـــج|ره ع شمسد | ع|طف محمد صبــــح35437|

تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم سيد مهدى ع68343
تـــربــــيتـــ طنط|سلسبــــيل محمد |له|دى ديغم424||6
8|32o8طبــــ |لم |محمد حسن ع سيد
ي9442|3 وف|تـــمنتـــ | محمود عبــــد|لسل|م بــــح معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عيد حسن نص 265474
9|78|o تـــمريض |سيوطد| | عبــــده ك|مل دسو
446o62رى تـــج|ره بــــنه|ن|در نبــــيل محمد تـــوفيق |ل|ز
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهشيم|ء ع|دل سعيد محمد|لبــــسيو |48968
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رهحمد ع عشم  | مبــــ|رز||2293 حقوق |لق|
طبــــ بــــنه|فرحه |يمن عبــــد|لحميد عط| | |بــــر79|263
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره ص|دق عبــــده ص|دق8|2358

ره | محمد ح|فظ ع72|6| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمنصورهم|جد ع|شور محمد ز ص|بــــر88|687
5|oo94|ى عبــــد |لجليل غ|زى معهد ف ص |ل|سكندريهحمد خ
يم ع||7738 د|بــــ |لزق|زيق|محمود كم|ل |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسغ|دتـــ رجبــــ عبــــد|لعزيز محمد29|354
7o496|معهد ف ص |لزق|زيقكريم عص|م فتـــ |حمد ع |لشيخ
رهمحمود |حمد عبــــد |لحميد |حمد سليم2|334| تـــج|ره |لق|
768o89طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوعد طه ع |لسيد ع
طبــــ حلو|نيم|ن ي محمد عبــــد|لع|ل|784768

علوم ع شمسمنه | محمد ك|مل حسن529|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ل |ء شعبــــ|ن عبــــد| عبــــد|لعظيم|82956
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء حسن سيد |حمد|7|8|22
6o2737تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد وليد ف|روق عبــــد |لخ|لق |لكوش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ |بــــو زيد طلعتـــ |بــــو زيد354328
89o986 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطن|ء عبــــد|لكريم عبــــد|لحميد ع
معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد رش|د مصط مدكور|6|76|9
44564oندستـــ |ل|سكندريهمحمد حمدى محمد عبــــد|لكريم
معهد ف ص |سو|نح|زم عبــــد|لحميد |بــــ|زيد سليم868483
758o69تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد خ محمد

|84o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف حس|م زكري| سل|مه نجم
|6o435علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد ع|دل محمد ع
م عبــــد |لعزيز ع علو|ن|528948 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ند
علوم ع شمسن|ء عبــــد | عبــــد |لجو|د ص|لح79|67|
7o773o| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |سم|عيل |حمد عبــــد |لعزيز
7o827oد|بــــ |لمنصوره|وف|ء |لسيد رجبــــ ع رجبــــ
6o5227تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن ط|رق حل نص|ر
22o7o6تـــج|ره ع شمسر| | محمد |حمد نوفل
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد محمد |بــــو |لعز محمد|2||357
777o8|| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد |حمد عبــــد |لحميد سيد |حمد
77268oيم |لنج تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد سم عبــــد |لمنعم |بــــر|
7774o6معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــسنتـــ ي| |لنح|س حس شديد
647|o9تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحيم عبــــد |للطيف محمد
حقوق |سو|ننوره|ن |حمد محمد ه|شم |لحكيم |9|924
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|منه | محمد ه|شم عبــــد|لفتـــ|ح6|2496
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد عبــــد| مغ|ورى حسن356282
|3953o كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسل بــــيو محمد حف
3436o4ثــــ|ر |لفيوم|ول|ء عبــــده حسن س|لم |ل|كرتـــ
82873oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حليمه |بــــو|لمجد محمد |حمد
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |حمد |حمد محمد د|ده|247386
4|5o67|ل|ل تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد|لغ |بــــو
|5486oنوعيتـــ عبــــ|سيهمريم محمد سعيد سيد|حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمهند |يه|بــــ عثــــم|ن عبــــده |لوصي 684226
ف ع  عمر |بــــو|لعل||46225 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنه|د |

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء شح|تـــه محمد سعيد|64472
ف محمد محمد مطر56|496 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنرم |
75o883يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسح|زم عم|د محمد شح|تـــ |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمريم ن|جح وليم ز |سكندر448225
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء عبــــد|لع|ل عبــــد|لجو|د عبــــد |لحليم 9952|5
354o39|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ع|مر |لسيد محمد
5||o9|ف |لدين يم  كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد ر| محمد |بــــر|
683o2معهد ف ص بــــ سويفمحمد ع محمود بــــدوي

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسل|م محمد |حمد م| |256343
3|22o|يم ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن |س|متـــ |لسيد |بــــر|
ندستـــ حلو|نمحمد فتـــ محمد سعيد|6772|
|54o|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف |س|مه عبــــد |لسميع محمد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسل عزتـــ سل|مه عبــــد|لرؤف حج|زى498462
ندستـــ حلو|نحس|م ي| عبــــد|لع|ل حسن638346
772|o9|ه حس|م محمد حم|د د|بــــ |سيوط|م
|63|o2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| |حمد ع محمد
تـــج|ره ع شمسف|دى كرم نظ عبــــد|لمل|ك|37|32
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد حسن مح|ريق939|25
6o|747طبــــ طنط|محمد سعيد محمود عبــــد|لحميد جمعه

35|9oلع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|من|ر ع|دل محمد |حمد
يم ع  ع|مر497289 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنه | |يه|بــــ |بــــر|
89o75o|معهد ف تـــمريض |سيوط  يه رجبــــ ع عبــــد|لح|فظ
|4567o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م ع|دل عبــــد |لح|فظ محمد
د|بــــ |سيوط|دين| ك|مل عبــــد|لعزيز |حمد 4|4|89
لسن ع شمس|ي|ر| |م محمد عبــــد |لبــــ| 25563

63|4o2يم |حمد تـــج|ره |لزق|زيقول|ء عز|لدين محمد |بــــر|
5o462oف صل|ح عبــــد |لق|در عيد زر|عه كفر |لشيخيم|ن |
8|73o6ر عرف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود عبــــد|للطيف محمود ط|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن عل|ء سعد |لصعيدى6756|6
6o2976ري|ض |طف|ل |لمنصورهرن| |حمد عبــــد |لر|زق |لمن
زر|عه كفر |لشيخمحمد ه| لبــــيبــــ محمد ح|مد3788|5
صيدله ع شمسمحمد |حمد محمد عبــــد |لحليم عبــــد |6822||
ف محمد |حمد52997 علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن |

2874o9 لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد عمرو محمد |لشح|تـــ ذ خض
حقوق حلو|نعمر عبــــد |للطيف كيل| |حمد77249|
رهنوره|ن سيد محمد سيد74222| زر|عه |لق|
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تـــج|ره |ل|سكندريهم|لك محمد مر |لحد|د75|527
8|84o4| تـــربــــيتـــ |لم ||ء فو ع حس
8o948|يم تـــج|ره |سيوطعبــــد|لحفيظ فرج عبــــد|لر|زق |بــــر|
ور شوربــــه33|432 زر|عه طنط|وس|م صبــــ محمد عبــــد |لحليم 
7|oo26د|بــــ |لمنصوره|ندى جمعه |لشبــــر|وى |لمر
معهد ف ص |سم|عيليهبــــسنتـــ ع |ن محمود ع قنديل53|768
علوم ع شمسمه|ده عبــــد|لمنعم عبــــد|لعليم عبــــد|لعزيز 325726
4386o4تـــج|ره كفر |لشيخر| جمعه خليل بــــدوى |لسيد
6o57|o ندستـــ طنط|ح|زم محمد ع|صم |لغريبــــ |ل|ل
7o3999 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل |لسعيد |لسعدى حس |ل|ل
444734| يم محمد مو زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحمد يح |بــــر|
تـــمريض |سيوطعبــــد|لرحمن حسن |حمد حسن  876475

ندستـــ بــــ سويفمحمود خميس عم ع59975
|د|بــــ |لم |رمض|ن عبــــد| ع عبــــد|لو|حد856564
ف محمود ع ش|بــــون|777837 يل ج |لزق|زيق|ء | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|طه وجيه عبــــد |لفتـــ|ح بــــغيض743|77
رهمنتـــ | فتـــ سيد حس 6336|| تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |لم |عبــــد|لرحمن عبــــد|لرشيد فؤ|د محمد33|853
7o3o2o|ره|سم|ء |لسيد ع عبــــد |لفتـــ|ح عط عل|ج طبــــي |لق|
6||3o|ي محمد شل|طه تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــس|رتـــ خ
34|o6oطبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد|لرحمن ط|رق محمد |لتـــه| س
32o56o|حقوق ع شمسحمد خميس س|لم خميس
يم عبــــد | ع42697| تـــج|ره ع شمسرودين| عبــــد | |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسميه عصمتـــ |حمد محمد27|827

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه حمدى متـــو حسن37349
تـــربــــيتـــ ع شمسنور حم|ده |لسيد محمد323237
رهرحمه ع محمود مجدى5825|| ندستـــ |لق|
ندستـــ قن|حمد مجدي سعد |حمد||86763
ي ثــــ|بــــتـــ524|82 ف بــــ ندستـــ |لم |روم| |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه مسعد محمد جعفر266425
تـــج|ره ع شمسحمد ع|طف محمد ر| |774259
6o5o2| يم ف|روق حسن |لبــــلقي لسن ع شمس|نرم |بــــر|
45237o |ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد حس|م عبــــد |له|دى |لق معهد ع| 
علوم |لمنصورهصفيه محمود عبــــد |لعزيز محمود697598
يم غلوش|689895 نوعيتـــ فنيه |لمنصورهسم|ء حس |بــــر|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومع ع|طف عبــــدربــــه |حمد68989
م سم محمد ع234|49 تـــج|ره |ل|سكندريهسل |د
تـــج|ره طنط|محمد |لحسي حل درويش3996|6

رهف|طمه معوض ص|بــــر عبــــد |لمقصود2|5|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم كفر |لشيخعبــــد | فتـــ محمد محمد ع438644
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم|ن ح|مد محمد سعد ع|شور|7|2488
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تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويففؤ|د محمد فؤ|د صديق54496
35972oزر|عه مشتـــهرلي عبــــد|لستـــ|ر زيد|ن شح|تـــه
يم ملي |2|54| تـــج|ره ع شمسمحمد ملي |بــــر|
8385o7فنون جميله فنون |ل|قنعمه فرج |حمد محمد
يم ف|روق مصط عبــــد2496|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــر|

|825oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد محرز ع
ندستـــ |سيوطمحمود يح عبــــد|لحميد عبــــ|س  882273
رهمؤمن عيد محمود صديق||622| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم مجدي ج|بــــ | عطيتـــو835344
4|4739| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء فتـــح | محمد شتـــ| |لع|د
|2o6|5| رهبــــيشوى مخلص خله عبــــد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
36o576ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|شيم|ء عبــــد| |حمد مصط عم|ره
|ء محمد |لصغ ف|ضل |لسيد|2285|9 حقوق سوه|ج 
698|6oعلوم |لمنصورهمن|ر حم|ده ع محمد فريد
ندستـــ بــــور سعيدمحمد وليد محمد |ل|ل 765588
تـــج|ره |سيوطتـــسنيم ربــــيع جمعه عبــــد|لرحمن847374

تـــربــــيتـــ حلو|نجن|تـــ محمد فضل محمد43797
884o45  يم شعبــــ|ن نعم|ن لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |بــــر|
ين محمد |حمد محمد643543 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن
|6o8o2 وف|تـــعبــــد |لرحمن |لسيد مصط مصط ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ر من حمزه عقل ع956|69 علوم |لمنصورهم|

يم |لسكرى|42|3 ره|يم|ن حمدى محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم|رين| ممدوح مكرم |نور|4256|
يم235744 رهيه |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسوق ن| رمض|ن عويس58649|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |ء عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم |لجرو256884
2|43|oيم عبــــد|لعزيز خليل تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسسلوى خ|لد عبــــد|لنبــــى |حمد محمد27|233
479o88|ف |نور سل|مه محمد ندستـــ |لم |حمد |
ى |س|مه صبــــ ز6|8965 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء عبــــ|س محمد ع محمد||24834
868o|2|كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىيه سعد |حمد سعد
696o68تـــج|ره طنط|سم|ء ع |بــــو |لفتـــوح ع |لصعيدى
52482o تـــج|ره دمنهوريوسف |حمد محمد |لسيد مصط
62o779 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد أحمد حل محمد |لعزو

همريم نبــــيل رس رؤوف79437 نوعيتـــ ج
د|بــــ كفر |لشيخ|م|زن مسعد محمد |لجندي7|4425
تـــج|ره دمنهوريم|ن خ|لد فتـــ مهدي |بــــوورك|239|52
22o832|تـــج|ره ع شمسيه محمد مصط |حمد |حمد
33o36|حقوق بــــنه|خلود ه| طه عبــــد|لحميد
ليل269262 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق ح|مد عبــــد|لحميد 
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صيدله ع شمسسل محمد نور |لدين محمد354856
8249oo| وف|تـــحمد جم|ل |لدين مغربــــي سنو معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
5o|6o8يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|رتـــ س|مح محمود |لسيد |بــــر|
ش|م ع |بــــو علوه54956| خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند | 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسسل محمد محمد ع حس|ن 754247
يف عبــــد |لعليم محمد عثــــم486399 حقوق |ل|سكندريهه|يدى 
كليتـــ طبــــ أسو|نحمزه سعد |لدين م حسن734|84
4|o7|5تـــج|ره طنط|ل|ر| حسن محمد |لسيد |بــــو عنبــــر

|9o45كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفندى منتـــ |حمد نور |لدين
ى7|4778 م |حمد ي| محمد صبــــرى |لمس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد
صيدله ع شمسيوستـــ | عم|د ميل|د ونيس323564
4o5833ف سعد محمد |حمد |ء | |د|بــــ |لم |إ
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــ|نوبــــ  |د نسيم خليل عبــــد |لمل|ك524722
3484ooر مختـــ|ر محمد تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لظ|

575o6ر عبــــد |لوه|بــــ تـــج|ره بــــ سويفي|سم ع م|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد رمض|ن عز |لعربــــ عز |لعربــــ|693572
د|بــــ |ل|سكندريه|ول|ء عبــــده محمد شح|تـــه4542|5
49o69oد|بــــ |ل|سكندريه|ع |ء عل|ء |لسيد محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيه |حمد عبــــد|لمنعم بــــحبــــح|49755
ندستـــ |لزق|زيقحمد حسن |لسيد شعبــــ|ن||69873
85oo87 كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد مصط محمد مصط
33o32| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ صبــــ |لسيد محمد عبــــد|لش
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد|لمقصود محمد عبــــد|254588

تـــربــــيتـــ |لفيومتـــسنيم عبــــد | |حمد محمد68464
875|o| إعل|م بــــ سويفمحمد |حمد |لسيد |حمد
رهمحمد حمد|ن محمد عبــــد|لوه|بــــ36288 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

9oo55o|ريدى إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى ل|ء جم|ل |لسيد 
ى عبــــد|لحكيم محمد ج|د|582|33 تـــمريض بــــنه|لفتـــ ي
42o25|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخخلود عبــــد|لخ|لق محمد عبــــد|لو|حد محمود
صيدلتـــ |سيوط صيله |س|مه ع عيد|886762
8o5642|يم حسن |د|بــــ |لم |يه محمد |بــــر|
ندستـــ |لسويسم|جد محمد شكرى |حمدعم|ر759233
تـــج|ره ع شمسمصط محمد ص|دق محمد |بــــو|لفضل شديد3727|2
صيدله |لزق|زيقه|جر عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لر|زق286|77
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشس|ره سيف |ل|سل|م سعيد بــــدوى جمعه767724
ره|د | رف| سيد رف|233468 د|بــــ |لق|
69o883طبــــ بــــورسعيدصف| وحيد عبــــد |لمحسن عبــــد |لجو
طبــــ بــــيطرى |سيوطشيم|ء عبــــد|لحميد |حمد |لش|ذ مه 8|6|88
638o83نوعيتـــ |لزق|زيقآل|ء عبــــد |لحميد محمد ع حسن
23o958|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحمد ع|دل رمض|ن محمد حسن
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم جم|ل فرج | فرج38578|
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ي شنوده86|3|8 لس عزتـــ بــــ تـــج|ره بــــ سويفك
يم حسبــــ |||2544 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه عبــــد|لرحيم |بــــر|
69|o84طبــــ ع شمسمروه |لش|ف عم|ره |لش|ف
د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء عم|د مصط محمد عفي 38|343
6o3366| حقوق |لمنصوره|ء ط|رق عبــــد |لق|در |لخو
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد مصط عبــــد |لوه|بــــ عطوه |لجز269896
رهه|جر بــــه|ء سعيد يوسف236728 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o8993| يم عبــــده عبــــد |لر|زق عي د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
2377o3كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمريم |ل|مجد رأفتـــ رسله مجلع
3|274oتـــج|ره ع شمسفرح محمد س|مح سعد

57o56لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|فيبــــي بــــولص محروس |سحق
883|o7 تـــربــــيتـــ |سيوطمه| محمود فؤ|د |حمد
5|886oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنسمه ع|دل محمد ع |بــــوعيشتـــ
3|2|8oيف نبــــيل ميخ|ئيل عبــــد|لملك ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسك|رين 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |لسيد عبــــد |لحفيظ |حمد|33||69
3534o2|يع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد عبــــد|لنبــــى شو |بــــو
|26|o|رهعم|ر ي| |لسيد حسن س|لم ندستـــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عص|م فتـــ عبــــد ربــــه شعبــــ|ن8|53|
|2588o يم |حمد حل م تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |بــــر|

نوعيتـــ |لفيومين وص عبــــد |لسل|م ز8|3|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرضوه ي| محمود منصور سعف|ن7|7735

بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء كم|ل فتـــ |لسيد |لزنتـــوتـــ|39279
3885oرهحسن محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لنج|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

878342| تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء مصط محمد ع
رهخ|لد مصط محمد محمود4534|2 تـــج|ره |لق|
92o36o تـــربــــيتـــ سوه|جريه|م ن| مصط محمد
6424o|حقوق |لمنصورهلط محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لسل|م
رهد| | خ|لد |حمد جنيدى7|2438 صيدله |لق|
9o4834 م | مدحتـــ فه سعيد تـــج|ره سوه|جك
4369ooحقوق طنط|شيم|ء محمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد سيف
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطن ع محمود محمد  879875
حقوق |لزق|زيقمحمد ح|زم محمد عبــــد |لكريم629983

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م |لسيد س|لم |بــــو زيد|3932
334o97تـــمريض ع شمس مصط محمد عبــــد|لل|ه |لسيد |حمد

زر|عه مشتـــهرن محمد كم|ل عبــــد|لحميد|698|
رهمس رمض|ن عبــــد| |لسيد2|276 علوم |لق|

طبــــ |لزق|زيقزي|د محسن رزق محمد |حمد47|779
رهمحمد مجدي عبــــد |له|دي محمد29237| ندستـــ |لق|
ه سعيد متـــو جميل حسن|9932|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ع عبــــد |له|دي ع363|2|
854o35| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |له|م محمد رجبــــ |حمد ع
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تـــج|ره |لمنصورهمريم |س|مه ذ عبــــد |لوه|بــــ قمبــــر692286
5|9o|||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمل محمد عبــــد |لحميد عتـــم|ن
62535oيم |لدسو غنيم طبــــ ع شمسخ|لد محمد |بــــر|
يم |لسيد |سم|عيل عبــــد |لر|زق7|6224 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسجوى تـــوفيق د| |ل بــــبــــ|وى48858|
4o2925|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد حسن |بــــو ضيف حسن
8oo266| تـــربــــيتـــ |سو|نمنيه محمود عبــــد|لع|ل مصط
نوعيتـــ |لمنصورهنور| محمد |لعو محمد |لسيد698872
7|32o6|د|بــــ |لمنصوره|منيه جم|ل عبــــد |لوه|بــــ محمد
3||o28|تـــج|ره ع شمسحمد ص|لح ثــــ|بــــتـــ محمد نبــــوتـــ
6|o949لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|سعد بــــدر محمد عبــــد |لفتـــ|ح |ألع|
9|||9o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عل|ء يح |لمغربــــى
رهف|طمه ن| حس محمد عبــــد |لك229572 حقوق |لق|
||79o|يم حقوق ع شمسمحمد محمود محمد |بــــر|
4o|326تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| محمد عبــــد |للطيف ح|فظ
7o7|89حقوق |لمنصورهه|جر و|ئل |لسيد تـــوفيق |لطنط|وى
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد | محمد محمد|لسعيد سليم9|6236
|6|55oد|بــــ ع شمس|ندى ممدوح صل|ح عبــــد |لمطلبــــ |لش
443o93د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم جل|ل عبــــد|لمنعم ع |حمد

ندستـــ بــــ سويفع سيد ع حس|ن 56872
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسعد عبــــد|لعظيم سعد |سم|عيل حبــــلص526934
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقيم|ن |لسيد عبــــده |لسيد|643654
9|77o5 يم عبــــد|لح|فظ طبــــ بــــيطرى |سيوطسن|ء محمد |بــــر|
ج|م6643|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن محمد |لسيد 
78683oيكل ف |حمد مصط  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ح|زم محمد |
طبــــ كفر |لشيخمحمد حم|مه ع محمد ع |لدمنهورى92|436
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م محمود سليم|ن سليم|ن ص|لح767997
رهحمد فوزى عبــــ|س خليل|429|23 علوم |لق|
76688oمعهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــسلم|ن عبــــد |لحميد جميع|ن عوض ع

تـــج|ره |سيوطمحمد صبــــري سعيد محمود|5|29
8o9558د|بــــ |لم |رجبــــ صف|ء|لدين ر| حسن|
ف محمد سيد|322654 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نقتـــ |
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سل|م ربــــيع خلف عبــــد|لغ |6742|8
5o4o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس جم|ل حس محمود

كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|نوبــــ |يمن ش|كر ن|شد|693|84
ش|م يوسف |لسيد|||33 رهمروه  حقوق |لق|

يم633234 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمرو عبــــد |لرؤف سليم|ن |بــــر| ع.
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد حس|م |لدين عزتـــ |م ج|ويش||4364
63o526ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد حس سليم|ن
ندستـــ |لزق|زيقيف مجدى عبــــد |لفتـــ|ح ش|كر778327
35o552|حقوق بــــنه|يتـــ رمض|ن |بــــوبــــكر حمودتـــ
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||963oيم عبــــد |لعزيز عبــــد |لسميع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسخ|لد |بــــر|
8o7988تـــج|ره بــــ سويفي|سم حسن عبــــد|لعظيم مهدي
6o7268يم |بــــو |لحسن يم ي| |بــــر| كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفبــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخرن| محمد عوض |لسيد محمد |لمطرى443696
معهد ف ص |ل|سكندريهر| | فر|ج طنط|وى عطيه طنط|وى5759|5
|37o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد صل|ح عبــــد |لعظيم محمد يوسف
ندستـــ |سيوطمحمد عل|ء عبــــد|لحفيظ |حمد 879725
تـــربــــيتـــ بــــنه|نور|ن حمدى مصط محمد263232
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن خ|لد عج شعيبــــ |لسيد7474|4
يم |بــــو|لعزم278|45 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــنور| |لشح|تـــ |بــــر|
36o728|يم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء محمود محمد |حمد |بــــر|
33625oد|بــــ بــــنه|رح|بــــ حس|ن عبــــد|لغ حس|ن|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|وق |يمن رمض|ن رمض|ن رمض|ن676348
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمستـــسنيم ع|دل عبــــدون حس 239763
حقوق |لزق|زيقرو|ن عص|م |لسيد |لعربــــى محمود648237
ندستـــ بــــنه|عمرو زين |لع|بــــدين حس حسن28|262 كليتـــ 
يف محمد مسعد حسن77|2|2 ندستـــ تـــ.خ|مس نديم  معهد ع| كندي تـــكنولو | 
3525o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود سعيد محمود مصط محمد
تـــ |حمد مو| |سم|عيل|334998 تـــمريض ع شمس م
36o637تـــج|ره بــــنه|محمد ه|شم عيد محمد مسلم
||85o2د|بــــ |لم |رز|ن كم|ل شعبــــ|ن محمد|
علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد كل|ى |حمد عبــــد|لسل|م||44473
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رأفتـــ عبــــد |لق|در ك|مل||2539|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــين|س ع|دل عبــــد |لعظيم |لديبــــ|43|623
2585|4| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سل|مه عبــــد|لحكيم ع
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حس م|جد حس بــــيو ج|د63||35
33o348|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن عبــــد| جوده محمود |لسيد
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء صل|ح مصط |سم|عيل|886757
7o33o8كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنجل|ء |يمن محمد محمد |بــــويوسف

626|o|يم حسن تـــربــــيتـــ بــــ سويفزه|ر خ|لد |بــــر|
4o668o|د|بــــ |ل|سكندريه|كرستـــى د|ود سليم|ن حن
يف سعد |حمد256|23 رهمحمد  علوم |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء محمد محمد منصور|232|85
43265oف محمد عبــــد | عم|رتـــ تـــج|ره طنط|لميس |
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|س|رتـــ سعيد محمد فؤ|د عبــــد |لعزيز|6756| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
6o|988|رتـــ|يه بــــدر عمر|سم|عيل عمر فر|ج لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم ع|32822 تـــربــــيتـــ بــــنه|عمرو |لسيد حسن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيم|ن محمد عبــــد|لرؤف محمد |لمسلوتـــ829|22

|942oتـــج|ره بــــ سويفمريم زين |لع|بــــدين محمد |لسيد عوض
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسر| | ج|د محمد |لسيد759855
4766o6د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين خ|لد شو عبــــد | كم|ل
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معهد ف ص |سيوطمحمد ن| سيد سليم|ن  |523|9
32o92||رهحمد جميل عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لق|در زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع |حمد محمد|54449|

ره|يه ط|رق حمد محمد|47687 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطحس|م محمد عبــــد| زن|تـــى  333|89
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد ممدوح محمد |حمد ند|6|4442
تـــج|ره ع شمسمنيه ع|دل محمد عبــــد |لعظيم|55388|
22|46oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يمن عبــــد|لغ عبــــد |لحليم شعل
27oo45|ور تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |حمد شلبــــى محمد 
85o743د |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديددير سيد مج|
6o8776 |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|آل|ء ع مصط |لطن
6o3475 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد أحمد شه أحمد |لطو
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء س| |لسعيد عليوه|635272
854oo4 كليتـــ حقوق |لم |عمر خ|لد عبــــد|لسميع ع

|د|بــــ |لم |ج| عص|م سيد عثــــم|ن|6573
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد |لفتـــ|ح رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد| عيد935|77
ندستـــ طنط|سمر ف|يز عبــــد|لرسول ع شعتـــ255342
فنون جميله عم|ره ج حلو|نرويد| حس|م |لدين محمد زكري| |حمد مختـــ7434|2
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| محمد |لسيد محمد غريبــــ754532
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنتـــ | ج|د محمود فر|ج |حمد489523
88o996| وى ع تـــج|ره |سيوط م| يح 
68o22o| ف محمد ز |لهل| طبــــ بــــورسعيديه |
9o8o93 ل| |لسيد د|بــــ سوه|ج|لطيفه |لسيد 
د|بــــ حلو|ن|س|ره سعيد حل عبــــد |لحيكم66859|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لصبــــور يوسف محمد834237

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمنتـــ | صل|ح محمد |حمد69|9|
|3458o|رهيه صل|ح |لسيد عطيه د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهدى رفعتـــ ح|مد ع |لبــــدوي348722
5|69o4تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحسن|ء ع حسن حسن محمود |لجرج
775o23ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقغ|ده عبــــد |لفتـــ|ح عرفه عبــــد|لفتـــ|ح

ندستـــ حلو|نم|زن |حمد محمد عبــــد |لغ 8||9|
6o8|95ه سم |لمتـــو |ل|شقر كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ج|بــــر شكري ج|بــــر محمود327829
يم ز296|26 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| ك|مل |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|جه|د حس ع عبــــد |3|666
حقوق |لزق|زيقمحمد ع عبــــد | ع 642352
علوم كفر |لشيخمل نشأتـــ ع ح|مد |حمد|439379
638o38حقوق |لزق|زيقمرو|ن محمد عبــــد|لع|ل مر|د ع
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سيف سيد قر عبــــد|244437

575o3تـــمريض  بــــ سويفي|سم |حمد عبــــد|لوه|بــــ محمد
صيدلتـــ |لم |س|مر ف|يز روف|ئيل س|م7|8528
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رهيم|ن عر|بــــي |بــــو |لعل| عر|بــــى|43363 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|6o896 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رى عطيه جميل مه
|426o4زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــبــــتـــ | محمد رض| حسن |دريس
7o4597يم جمعه محمد يم عم|د |لدين |بــــر| م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــر|
تـــج|ره ع شمسشه|بــــ عبــــد|له|دى |سم|عيل |لشبــــر|||3476
699o3o| صيدلتـــ بــــورسعيدم| ن| ن|فع نبــــه|ن مصط
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيوسف محمد عبــــد |لرحيم حموده9925|6
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد وجدى طه عجوه|26593
تـــج|ره ع شمسعمر مدحتـــ ع سيد9693||
||9o4oرهحمد عبــــد |لعظيم منصور عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|

|62o5كليتـــ |أللسن سوه|جن| عمرو فؤ|د |لش|عر
6465o7زر|عه كفر |لشيخمريم |لسعيد مختـــ|ر محمد |بــــو |لعيله
يم محمود |حمد|78|834 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد حمدى ف|روق |حمد عبــــد |لجو|3554
24o847تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــ|ده محمد |لعمري محمد
ه حس|م محمد عبــــد |5432|| علوم ع شمسن
يم حموده||6779 تـــج|ره |لمنصورهوليد صل|ح |حمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ||ء مر صل|ح تـــوفيق زعبــــل|629374
تـــج|ره طنط|خلود محمد شبــــل سيد |حمد478766
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ محمد |لسيد عو|د عبــــد|لجو338453
24625o حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عبــــد|لحميد محمود |لحبــــ
76825oعلوم |لعريشبــــسنتـــ س|مح محمد محمد سعد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد ص|دق ك|مل ي|س ع |لدمن84|623
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم محمود |بــــو زيد |لسيد حسن حمودتـــ3|7664
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طيم| مصط سعد مصط 22452|
4o|o68حقوق |ل|سكندريهمحسن عبــــد|لبــــ| محمد فتـــح | |لشيخ
ندستـــ حلو|نأبــــ|نوبــــ ه| |سكندر تـــوفيق449749
8o9625كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحس|م حسن رجبــــ محمود حسن
د|بــــ حلو|ن|مريم ع|دل سم بــــخيتـــ32237|
يم739|48 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمود ذ| عج |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعمرو عبــــد|لر| |حمد محمد 344|89
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء فيصل محمد يوسف|833899
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  |ن عي بــــولس حن||486|9
6868o5 معهد ف ص |لمنصورهبــــسنتـــ |لسيد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد

تـــمريض  حلو|ن|ء حس عبــــود حس |36934
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود محمد |لغريبــــ محمود697358
|633o6|طبــــ ع شمسندى رمض|ن عطيه و
يم |م محمد |بــــو زيد2854|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نرم |بــــر|
تـــمريض |إلسكندريتـــ مصط |حمد مصط |حمد |ل|قطش424485
9o8269 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| ثــــروتـــ فخرى عبــــود
329|8o|د|بــــ بــــنه|منيتـــ جل|ل ح|مد محمد محمود|
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد عطيه |لسيد محمد784938
23|39o|زر|عه مشتـــهريوسف |يمن عبــــد|لعزيز عبــــد
تـــج|ره طنط|زي|د عم|د فتـــوح رجبــــ5|23|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن مصط عبــــده محمود|865846
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوردتـــ عطيتـــ خليل يوسف348892
78o|99يم محمد عبــــد |لم|لك طبــــ |لزق|زيقخليل |بــــر|
4o5436|يم مصط |بــــو ش كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن محمد |بــــر|
|5342o| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه حس عمر ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء سيد محمود محمد|7758|8
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره محمد |حمد فؤ|د محمود |لف 2|6439
8o22o9تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حمد |سم|عيل |بــــو|لمجد |سم|عيل

رتـــ حمد محمد |حمد محمد منصور|843|4 تـــمريض |لق|
يم |حمد عبــــد |لسل|م |264227 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوموق |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح |لف 458|25
يم238859 رهندى محمد خليل |بــــر| تـــج|ره |لق|
5|783oتـــربــــيتـــ دمنهورسه|م محمد يوسف عبــــد |لحميد يوسف
طبــــ |لم |وق صل|ح رجبــــ |حمد|85623
ندستـــ ع شمسندى |س|متـــ محمد |حمد |لبــــسيو 59|6|3
يم |حمد محمد643779 يم محمود |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| صل|ح محمد قنصل329562

نوعيتـــ |لفيوميه |حمد طلبــــه |حمد حس|ن |73|67
ري|ض |طف|ل |لمنصورهلشيم|ء محمد |حمد عبــــد|له|دى|484|78
يم |حمد عر|بــــي335|62 طبــــ |سن|ن |لمنصورهمصط محمود |بــــر|
علوم حلو|نخ|لد سيد عبــــد|لخ|لق محمد خط|بــــ9|3492
89o348 |لس رشيد ص|دق حن د|بــــ |سيوط|ك
8|38o|يم |د|بــــ |لم |محمود محمد عزتـــ |بــــر|
53662| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن رمض|ن محمد عبــــد |

627o45 وف|تـــنوره|ن حس عبــــد|لغ حس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
69484o|نوعيتـــ |لمنصورهيه و|ئل محمد يسن |لشن|وى
يم778885 نوعيتـــ |لزق|زيقدى عبــــده سليم|ن |بــــر|

لسن |لم |/ري|ضتـــ|حمد محمود سعيد دسو |87695
د ن |لدين دمر| 35894| نده مج| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نش|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد حل محمود محمود غنيم|679754 م |لع| 
صيدله طنط|منتـــ | محمد عبــــد|لعزيز أحمد |بــــوديغم427795
معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن ز  |374|9
6o4899د|بــــ |لمنصوره|سل محمد أحمد محمد سعيد
882352| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  نتـــص|ر ن| |حمد ع
255o63معهد ف ص بــــنه|بــــسمه سم مبــــروك |لصبــــ
|2o9|oحقوق |لمنصورهكريم |س|مه عبــــد |لرؤف |لسيد
زر|عه |لزق|زيق|ء جم|ل محمود ع شح|تـــتـــ|774879
معهد ف تـــمريض |سيوط سمر بــــخيتـــ ع سلم|ن 893232
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عز |لدين حسن عبــــده حسن عبــــده|47585
8|o25o |د|بــــ |لم |مصط تـــه| عبــــد|لفتـــ|ح تـــه|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــردع|ء محمد ع قطبــــ زيد65|7|
|2o6o7| |يم ك|مل عط يم ك|مل |بــــر| ندستـــ ع شمسبــــر|
ه|47|264 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه مصط |حمد مصط عم
||54o3تـــج|ره ع شمسرول| |حمد سيد طه
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نزينبــــ |حمد رزي محمود6|8485
7o|493تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى حس|م عط| |حمد ع|مر
د|يتـــ |حمد ف|روق محمد مؤمن 767798 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|منه | 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد | محمد عبــــد|لمجيد ه|شم444759

ره|فرح ع بــــدر |م |2527 عل|م |لق|
78o7o4|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دع|ء حسي عبــــد |لع|ل محمد عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| ع|صم مصط |بــــوسنه52|257
ف حسن |ل|م|م |لعرقسو5|4435 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد |
48463oد|بــــ دمنهور|شمس |لدين محمد |بــــوزيد شمس |لدين محمد
7654o5تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد ع محمد |لحلو
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن رمض|ن |لعبــــدخض |835839
ندستـــ د |طحمد حس|م محمد ري|ض ضيف|9267|6
يم225928 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يوسف محمد فرح|تـــ محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمود محمد فتـــ قرنشو855|43
د|بــــ |لزق|زيق|لسيد عص|م مصط محمد |ليم| |629822
6|784o|حه وفن|دق |لمنصورتـــمنيه رض| مسعد |لجندى| 
طبــــ حلو|نمحمود فتـــوح |لسيد محمد عبــــد|لرحيم433353
42o359كليتـــ |أللسن كفر |لشيخندى ع خليل محمد أبــــوشعيشع
345ooo كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــ حس محمد حس
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد| محمود شح|تـــ محمود|87|83 ل|
6843o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهفجر |حمد |لسعيد فرج
52o889تـــربــــيتـــ دمنهورم عبــــد |للطيف عزتـــ عبــــد |للطيف حبــــكتـــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محمد عبــــد|لمطلبــــ |حمد|7986|4

يم درويش |لمل5||6| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــتـــ عص|م |بــــر|
ند|وي47628| تـــج|ره ع شمسعمر ع عبــــد |لعزيز 
يف497283 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عل| حمدى عبــــد|لمطلبــــ |ل
45o379د|بــــ طنط|مؤمن ج|بــــر |لسيد محمد |لصعيدى|
2|67o8ره|زي|د محمد محمود عبــــد |لرحيم |لش د|بــــ |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لمقصود عبــــد 29264|
422|2oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر رؤوف |بــــوعجيله |حمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقي|سم |لسيد حس محمدع632363
9o6874 تـــج|ره سوه|جمحمود ع|دل حموده حمودتـــ
69653o|نوعيتـــ |لمنصورهل|ء ص|لح ص|لح محمد عو|ض
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد شح|تـــتـــ تـــه| محمد سليم779|77
43672oعلوم طنط|سهيله |حمد ع زين |لع|بــــدين |لفو
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35524oف ج|د صبــــره تـــج|ره سوه|جم|دو | |
رهمحمد عمرو محمود |بــــوسيف24939| تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ بــــورسعيدسم|ء محمد محمد ربــــيع محسن|693328
زر|عه كفر |لشيخشيم|ء محمد عبــــد|لحميد |لمر نجله443735
755597| يم ع ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه مصط |بــــر|
يه محمد |لسيد محمد |لقصبــــى|4|496 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
7o9635ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر |لسيد فر|ج ع سيد |حمد
طبــــ |سن|ن طنط|يه معتـــز محمد عبــــد|لمحسن||25953
63oo2||طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفي|ر| خلف حسن ع 888875
د|بــــ حلو|ن|مصط محمد فؤ|د محمد47453|
علوم حلو|نن|ديه شعبــــ|ن |حمد محمد شعبــــ|ن244894
45o324|علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد|لمنعم س| بــــسيو عبــــ|س م

2o24oيم |لسيد حقوق حلو|نمحمد عبــــد |لرحمن |بــــر|
|5o4o2تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد حسن سبــــ محمد حسن
يم محمد637359 معهد ف ص |لزق|زيقندى حل |لحص| |بــــر|
26554oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود جيو محمد شلبــــى
8375ooم|م معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حس| عبــــد|له|دي 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم مدحتـــ مجدى لبــــيبــــ||99||
25o636رهمن|ر |س|مه عطيه |لعرق|ن صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|7846|3
32o473| ندستـــ ع شمسحمد صل|ح مر ك|مل مر

ره|مصط ه| مصط عثــــم|ن26535 د|بــــ |لق|
8993o8 معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد محمد س|لم|ن محمود
43oo33طبــــ |سن|ن طنط|محمد رض| عبــــد|لسميع ملي  بــــ|ظه
82o||8تـــربــــيتـــ |لم |نوره|ن بــــر|يه |حمد نص|ر
يم عبــــد | حسن عزبــــ623493 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مروتـــ إبــــر|
224o23ش|م فكرى |سم|عيل رهبــــسنتـــ  د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ||ء محمد حسن ص|لح|753896
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لصمد ليمونه62456|
2|346o يم مصط يم |بــــر| تـــج|ره ع شمسنوره|ن كم|ل |بــــر|
وف|تـــ|حمد محمود ع محمد|4468|3 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |ل|سكندريهإسل|م وس|م فؤ|د عطيه حم|د447259
26|o72تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمود عبــــد|لمحسن |لبــــص 
ه |بــــوزيد خلف حسن|392|89 د|بــــ |سيوط| م
د|بــــ حلو|ن|سل|م |حمد صبــــ عبــــد |لمقصود|62475|
يم ي7|2523 نوعيتـــ |شموننوره|ن محمد مصط |بــــر|
ن| محمد حس |حمد49365| لسن ع شمس|م
2587o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م ن| مولد محمود
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحس|م سعيد عبــــد|لشفيع محمد شح|345363
25767oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود مجدى محمد |لسيد عشم|وي

Page 5690 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |س|مه عبــــد |لحليم |حمد |لج|46882
يم |م معوض57338 تـــربــــيتـــ بــــ سويفسه |بــــر|

4489|o| يم بــــدوى عبــــد ندستـــ |سيوطحمد منتـــ |بــــر|
6o8483طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنرم ح|فظ ح|فظ س|لم
|62o69 حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين عبــــد |لرحمن حسن
46|8o2تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد س| |حمد |لش
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر سعيد عبــــد|لرحمن سعيد499265
يم ع |لجمل69|488 |د|بــــ |لم |عمر محمد |حمد |بــــر|
7o498||ندستـــ حلو|نلسعيد مجدى محمد |حمد خليفه
ه |حمد عبــــد |لسل|م محمود|769993 تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسم
د254||7 ر محمد ع مج| تـــج|ره |لمنصورهوف|ء م|
526oo7ف عبــــد |له|دى يوسف عبــــد كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخيف أ
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  د | س| ن كعميش4|66|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدير عبــــد |لمر محمود ج|بــــر53496

علوم ري|ضتـــ دمنهورن |لفونس جريس قلدس|525354
6o653|يم محمد |لبــــل|وى تـــج|ره طنط|أنس جم|ل إبــــر|

33o32 لع| خدمه |جتـــم|عيه 6 |كتـــوبــــر|رن| محمد |حمد |لصي
رهه|يدى مجدي محمد رف| 8|596| تـــج|ره |لق|
5o79|o|زر|عه |ل|سكندريهيه |حمد رأفتـــ |لسيد بــــخ|تـــى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ح|زم محمد عبــــد |لرؤوف محمد35|37|
ندستـــ |سيوطحمد نبــــيل ح|مد عبــــد |لرحمن بــــدوى|695384
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طخ|لد ع|دل خ|لد |ل|م|م |حمد حم|624255
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ مدحتـــ |حمد |حمد نور|لدين|348696
35o9o2ندستـــ شبــــر| بــــنه|نوره|ن مصط محمد سعيد كم|ل
33o43|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــمنتـــ | رزق مصط س|لم
7o2|3|يم محمود |بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |له|دى |بــــر|
82328oكليتـــ حقوق |لم |سم|ح حسن محمود عبــــد|لحفيظ
|3733oرهجرجس يوسف شح|تـــه بــــخيتـــ علوم |لق|
7oo9|4|ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره |لسيد |لسبــــ| محمد سليم
8|892oتـــج|ره بــــ سويفم|رسيل بــــدر |سحق نجيبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهفرحتـــ محمد عبــــ|س محمد عطيه479397
ندستـــ |لزق|زيقسميحه ع عبــــد |له|دى غنيم776674
6o5842| تـــج|ره |لمنصورهم| رض| محمد |لسعيد |لمر
فنون جميله فنون حلو|نفريده خ|لد فؤ|د حج|زى7324|2
8|99o5ن| |يه|بــــ سليم قري|قص تـــربــــيتـــ |لم |م
ندستـــ طنط|محمد مصط |لسيد حس |لخو449547
يم786892 ف |لطو |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سمر |
32828oحقوق بــــنه|تـــ|مر  عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه
يم يونس433765 زر|عه طنط|محمد حس ع |بــــر|
6o59o7|د|بــــ طنط|حمد محمد ف|روق |بــــو |لهدى|
رهند| سعيد عو|د متـــو جبــــه|26484 عل|ج طبــــي |لق|
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يل ج |لزق|زيقف|طمه محمد فتـــوح |بــــو |لعين |63745 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره ع شمسمحمد سعد محمد ع59|358
يم بــــي 8836|4 حقوق |لمنصورهخلود محمد عبــــد |ل |بــــر|
34o879يم فوزى ص|بــــر ح|فظ |لصفتـــى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
حقوق طنط|رن| |حمد عبــــد|لحميد ذ عبــــد|لجو|626||4
8o|||2حتـــ وفن|دق |لم | |م ه| محمود |حمد| 
تـــربــــيتـــ ع شمسسلوى |س|متـــ عيد عليوتـــ345598

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر ن| محمد عز |لدين عبــــد |لرحمن2|44|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــنوره|ن عل|ء صفوتـــ سيد425|76
يم5|2593 يم عبــــد|لر|زق |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن|ن |بــــر|

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر لؤى عبــــد |لمقصود محمد عبــــد |لمقصود زمزم7242| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
69|6ooندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محسن ز |لهل| رمض
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نم سم سعد |لسيد844473
6o9458تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــه عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف|ر |لمتـــو درويش
54o||6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد |بــــو |لحسن محمد عبــــد |لحفيظ
تـــج|ره |لمنصورهلسيد محمد عبــــد |لمقصود فتـــوح|688227
رهندى جم|ل محمد ع46435| تـــج|ره |لق|
يم فه ذكرى475272 د|بــــ |ل|سكندريه|ه| | |حمد |بــــر|

|6o53 |ره|ن|ج| محمود حمدى |حمد ن د|بــــ |لق|
27o949 يم محمد |لبــــر د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دى فتـــ |بــــر|
د سم محمد محمود3|7678 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــن|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|بــــرك|تـــ صل|ح محمود رضو|ن829297
ى6633|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنزيه عبــــد| |لسعيد محمد |لمس
333|2oن| |س|مه عبــــد|لحميد فكري نوعيتـــ بــــنه|م
معهد ف ص بــــور سعيديف محمد ف|روق مصط عبــــد |لع762259
يم عبــــد|له|دى مصط |7|37|4 تـــج|ره |سيوطوليد |بــــر|
معهد ف ص بــــنه||ء فتـــح | عبــــ|س رمض|ن||26935
34|646| |د|بــــ بــــنه||ء محمد طه |لسيد غني
26o9o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومص|بــــرين عبــــد|لبــــ|سط قطبــــ قطبــــ
63oo2o| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لحميد |حمد ع
2|957oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسي|سم ح|مد سعد رضو|ن
|4o226تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنشوى عبــــد |لعزيز عتـــريس محمود
7o3o|4ثــــ|ر |لفيوم||ء حس|م |لدين مصط عبــــد |لق

74o||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجه|د ع|دل سعيد خميس
رهمحمد ح|مد محمود محمد47942 تـــج|ره |لق|

763o98كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمد عبــــ|س فرج |ل |د
7794o4ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد |لسيد بــــكرى
9o8387|تـــج|ره سوه|ج يه نبــــيل ع عمر

3o866ره |م جمعه سعيد معوض تـــج|ره |لق|
6o45|6ري|ض |طف|ل |لمنصورهرقيه ع|دل فه عز|لدين
64o427تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقآل|ء عبــــد|لمنعم محمد سليم|ن س|لم
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|د|بــــ طنط|محمد محمد ع حسن درويش23|2|4
7o258oصيدله |لزق|زيقرضوى |حمد فوزى |لسيد فوده
3|78o2ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو محمود محمود ص|لح
7oo675| د|بــــ |لزق|زيق|كريم مصط سيد |حمد سيد |حمد
رهح|زم |يمن عبــــد|لعزيز |لصد 68|8|2 ندستـــ |لق|
يم262279 تـــج|ره بــــنه|ف|رس رض| عبــــده عفي |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم ش|يبــــ سم شفيق867374
89|74o طبــــ |سيوطمدحتـــ وحيد ص|بــــر خليفتـــ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد و|ئل محمد جم|ل |لدين محمد ص629987
|د|بــــ طنط|سم|ء س| |حمد سيد|حمد ق|سم52||43
ف حسن عبــــد |لرحمن33376| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لرحمن |
وف|تـــعبــــد| ن مصط كم|ل محمد |حمد 536892 معهد ع| خدمه |جتـــم|عيه دمنهور بــــم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء |حمد حسن |حمد|779475
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دير محمد |لطيبــــ يس |حمد768227

زر|عه |لفيوممروه محمد خميس ج|بــــر64339
42o49ره|ف|يزه |حمد رجبــــ عبــــد |لق|در ثــــ|ر |لق|
367o9|ره|سم|ء ع|طف عزتـــ عبــــد |لعليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ه|يدى نبــــيل محمد عبــــد|لمنعم338523
2|97o|يم |حمد د|بــــ ع شمس|ن سم مختـــ|ر |بــــر|
7|52o3 يم محمد شمس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهشمس |لدين محمد |بــــر|
رهمحمد |حمد ع |سم|عيل56436| حقوق |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد محمد رمض|ن محمد جبــــر74|286
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند لبــــيبــــ فه |لسيد |لعفي 264852
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |حمد حس محمد9536|3
77554oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد شحتـــه محمد |حمد
22o245صيدله ع شمسمحمد مدحتـــ محمد ع
44o83oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر ع|طف بــــلتـــ| عيد سل|متـــ

2oo73رهزي|د محمد رمض|ن ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ى879|33 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |لسيد محمد خ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــسنيم محمد عبــــد|لحميد  |له269474
تـــج|ره بــــنه|ي|ره حمدى محمود غ| رزق|26438
85o964تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدعل| جم|ل محمد سيد
5o88o2طبــــ ع شمسزي|د |لسيد محمد محمد |لصعيدى

697|5| د|بــــ |لفيوم|سم|ء عيد عبــــد |لعزيز ع
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد |لسيد |لسيد |لجنيدى7622|6
|د|بــــ بــــنه|ي|سم محمد |حمد عبــــد|لرحمن329688
6o642|حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمرغ عبــــد |لفتـــ| 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|سم محمد معوض عبــــد |لجو|د |75322
ين |حمد محمد |حمد2|554| تـــج|ره ع شمسش
6o|7o6حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعل| زيد|ن عبــــد |لق|در شكر
ف محمد عمر27|3|4 نوعيتـــ طنط|ه|جر |
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26|o4|صيدله طنط|ي|سم ي| ص|بــــر حد|د
يم ضلي 9473|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |مجد حسن |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصبــــ|ح |لسيد |بــــو سبــــ|لتـــ97|||6
62844o|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سعيد محمد حسن خليل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمتـــ ع|دل حس زي|ده2|3568
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحسن محمد عثــــم|ن محمد |لبــــن|443|44

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف محمد عيد عبــــد|لح|فظ54683
زر|عه |ل|سكندريهرن| حسن محمد حسن وزيرى425799
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء محمد مصط عبــــد |لعزيز |لملي 2|2|27
4|6o89د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم |حمد محمود محمد |لقرنش
تـــى2248|4 تـــج|ره طنط|محمود ع|دل |حمد |لن

42o98 رهه|يدي عبــــد|لنبــــي محمود ع تـــج|ره |لق|
89oo92 معهد ف ص |سيوطمري|ن| سليم فؤ|د خليلتـــ
رهف|طمه محمد و|ئل حسن نشأتـــ |سم48683| صيدله |لق|

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعهد |حمد عبــــد |لر|زق محمد6|337
62o685|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوف|ء محمود ج|بــــر حسن كم|ل تـــف
يم |436437 تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن كم|ل |لدين |بــــر|
9o4829 طبــــ سوه|جف|طمه حس|ن رشو|ن عبــــد|لح|فظ
ش|م |حمد خ|لد||5|2| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيثــــم 
ل|ل حلبــــى|62987 تـــج|ره |لزق|زيقكريم |كمل مصط 

2646oف محمد محمود لسن ع شمس|عمر |
8o|955 يم فو تـــج|ره سوه|جمع|ذ |حمد |بــــر|

تـــج|ره طنط|ط|رق رض| |لسيد محمد47346
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن |س|مه محمد |حمد عبــــد |49242
265o98| يم ه| صبــــ حس  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــر|
764o6o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سل ع|دل عثــــم|ن عبــــد | |لمن
علوم ج|معتـــ د |طع |ء ه| محمد شح|تـــه صقر448|52
2|554oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم | مجدى شح|تـــه تـــوفيق
77423oيم لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|محمد |لسيد عبــــد |لمطلبــــ |بــــر|
|52o42يم رهوق ط|رق عشم|وى |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
425o37يم يم حسن |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهرن| رأفتـــ |بــــر|
782o23|معهد ف ص |لزق|زيقل|ء |حمد محمد |حمد صقر

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسيف |لدين تـــ|مر حمدى حس مر23645
صيدله |ل|سكندريهسل|م سم سليم |حمد سليم|63||54
علوم بــــنه|تـــ خ|لد |حمد |لطو محمد خلف332329
بــــ |جمعه رمض|ن عبــــد|لنبــــى عبــــد|لجو|د 948||5 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

تـــ |حمد محمد محجوبــــ|2|872 علوم |لفيومم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|كر|م ثــــروتـــ عبــــد|لنبــــى |لبــــربــــرى||26637
765o2oندستـــ بــــور سعيدمحمد جم|ل عبــــد |لحميد محمود |لفر
3|9o34|ره|ء ص|بــــر محمد حسن د|ر |لعلوم ج |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|ف|طمه |حمد محمد ع |بــــو ط|لبــــ|22954
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حقوق بــــنه|حمد شكرى |م|م رجبــــ|68|352
|52o54رهمروه محمد سيد عبــــد |لرحمن علوم |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرضوى |حمد محمد |حمد عط|623476
يم ع334297 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن خليل |بــــر|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد |لسيد عبــــد|لمقصود محمد شميس52|528 لم
857o39حقوق بــــ سويفصبــــ|ح |حمد عبــــد|لسل|م |سم|عيل
تـــج|ره ع شمسندى نه|د عزتـــ محمود عل|م3584|2
6o6|36|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد محمد فوزى |ل|سمر
24776oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود طلعتـــ عبــــد| عيسوى

33|7o|يم محمود |سم رهجه|د صل|ح |بــــر| صيدله |لق|
تـــج|ره ع شمسيوسف عبــــد|لن| عمر محمدع4||7|

243o45يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىتـــه| |حمد تـــه| طه ل|ك|ديميتـــ |لم
يم مجدى عبــــد|لمجيد |بــــر6543|2 تـــج|ره ع شمسعمر |بــــر|
يتـــ جوزيف جور |يوبــــ625624 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم
م 4|8954 م د|ود سيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكريم سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور| رض| محمد عبــــد |لفتـــ|ح22|776
64o97|يم ع يم |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقوليد ع|طف |بــــر|
32|o92ره|محمد رشو|ن |حمد |بــــو |لمجد د|بــــ |لق|
886o98 معهد ف ص |سيوطنرم غبــــري|ل بــــش|ى بــــولس
5o8584زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد مصط حسن عبــــد|لمحسن خميس
ين خ|لد |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|434|27 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ش
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه ه| ف|روق محمود34226|
يم شعبــــ|ن شح|تـــه484679 د|بــــ كفر |لشيخ|مؤمن محمود |بــــر|
وف|تـــعمر محمد نور خ|لد |حمد7585|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
نديه3949|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| |م ع ن عبــــد |لعزيز 
7o8632 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد |بــــو بــــكر محمد |لسيد
5o93|4زر|عه دمنهورمصط عبــــد|لحميد محمد فوله

22|o6 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــه خميس ع مصط
رتـــ|دين| |حمد عبــــد|لرحمن عثــــم|ن357623 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطجون صموئيل حبــــيبــــ جرجس822784
6947o5زر|عه |لمنصورهنورز عدن|ن محمد عبــــ|س |لوكيل

9o|58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لرحمن ع|صم عبــــد |لمنعم يوسف
9oo368 ندستـــ سوه|جحسن مصط ع محمد
4|o3|3|حقوق |لمنصورهحمد ح|فظ محمد أم فريح
844|o6|حقوق |سو|نحمد ص|لح محمد عبــــد|لم|جد
486o72حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ |لسيد جم|ل |لسيد| 
يم مصط |بــــر|695477 تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق مجدى |بــــر|
| عمر محمد محمد ع 6778|6 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدي
6o|264ف عرفتـــ ك|رم |لدحروج تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ش|م |
52o295ر فتـــح | |لو|قدي د|بــــ دمنهور||ء مو ط|
علوم ج|معتـــ د |طم|ي| يح زكري| |لحز|وى7338|6
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63o287 رى عبــــد |لبــــ|سط ع د|ر |لعلوم |لفيومحمد ثــــروتـــ جو
42oo65|د|بــــ |سيوط|ن ي ع خط|بــــ
ه صل|ح ف|روق ق|سم|896866 كليتـــ |أللسن سوه|ج م
78|75o تـــمريض |لزق|زيق غ|ده عبــــد |لرحيم متـــو ع
د|بــــ |سيوط|نه|د ممدوح سيد عبــــد|لوه|بــــ  888473
26o278تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد | عبــــد|لنبــــى سليم|ن عبــــد|لر|زق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه عص|م ح|مد محمد292|6|
علوم ج|معتـــ |لسويسرو|ن محمد |لسيد عبــــد |لسل|م |سم|42634
42988oف يم ع |بــــو طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد ط|رق |بــــر|

8337oعلوم بــــ سويفمن|ر سيد تـــوفيق محمد
49|o75د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم عبــــد |لق|در محمد عبــــد |للطيف ع
23o79oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع ن| ع محمد عمر
زر|عه كفر |لشيخ|ء محمد |لمرشدى حسن رمض|ن فليس436565

2452oرهبــــه حمدي محمود |حمد صيدله |لق|
6752oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعمرو |حمد ج|بــــر محمد

ره|ندى ط|رق محمد عر|بــــى||85|| عل|م |لق|
65o63تـــربــــيتـــ |لفيومط|رق محمد نص|ر عبــــد |لمقصود

89o873|ء ع محمد ه|شم| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  
تـــ ع|دل محمد عبــــد|لمقصود حميده مشعل499677 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|م
نوعيتـــ |شمونم|رك |يمن سعيد فهيم د|ود245835
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمحمد |حمد عبــــد| شعبــــ|ن مزروع3484|6

رهزينبــــ عبــــد |لجو|د طه رف|59|48 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم |لزق|زيقسم|ء حسن عبــــد |لخ|لق |حمد عبــــد |77457
يم بــــدير عبــــد |لق|در |لرف438574 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسل|م |بــــر|
6o4997 ف عبــــد |لوه|بــــ |حمد مصط معهد ف ص طنط|ندى |
تـــمريض |لمنصورتـــ مريم |حمد |لسيد |حمد |لهند|وى6||676
رهخلود عبــــد |للطيف محمود عبــــد |للطيف24446 زر|عه |لق|

حقوق طنط|مصط خ|لد ع جمعه ع493777
تـــج|ره |سيوط حمد محمد |حمد محمد|986|88
6|795oحقوق د |طمن|ر فرغ تـــوفيق |لسيد
ندستـــ |سيوطمحمد حس محمد |حمد 97|8|9
8795o2  معهد ف ص |سيوطنوره|ن م |لدين محمود عبــــد|لرحمن
27o5|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد ع |لسيد ع |لنج|ر

5o8|8| م خ|لد محمد |م علوم ري|ضتـــ بــــ سويفد
69o|6o|ر ع عبــــيد زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــم|ل س|
82352o|تـــربــــيتـــ |لم |حمد محمد ن| |حمد
5o2257|زر|عه |ل|سكندريهم |لسيد حف محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشمس رأفتـــ شعبــــ|ن عويس242827
875o24  فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهر|ن| محمد محمد محمد |حمد
لسن ع شمس|ن|ن رض| |بــــو عي محمود62258|

33|2oرهدير محمد محمود عمر خط|بــــ د|ر |لعلوم ج |لق|
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ره|ء عبــــد|لغ عبــــدربــــه محمد|253352 د|ر |لعلوم ج |لق|
44|o33 |يم ش تـــج|ره كفر |لشيخنه| محمود قطبــــ |بــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ف|طمتـــ محمود صبــــ |حمد|33249
9|7|o||ف مرزوق ج|د|لسيد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط بــــ|نوبــــ |
يم27276 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم حس سعد محمد |بــــر|

يم شح|تـــه346573 |د|بــــ بــــنه|ي|ر| صل|ح |بــــر|
ش|م سعد جمعه محمد بــــركه|5488|5 تـــربــــيتـــ دمنهورم| 
6o|736د|بــــ طنط|عل|ء |لحس عبــــد |لو|حد ش|مه|
438o85ف عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخإيم|ن |
7o7965حقوق |لمنصورهف|طمه منصور |لسيد محمد عبــــده
حقوق |سيوطع حسن ثــــ|بــــتـــ ع 553|88
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىش| |ز عبــــد|لن| ع |يوبــــ837586
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدبــــ|نوبــــ سم شنوده رفيلتـــ عبــــدربــــه|9|7656
4o7568فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهتـــ خ|لد فتـــ حسن |لمهد|وى
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــدين| حم|ده ع مسعود264745
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحم|ده رفعتـــ مشحوتـــ عبــــد|لح|فظ258375
معهد ف ص |ل|سكندريهمه| عبــــد |لمجيد فريج شلضم542896
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمر محمد غريبــــ |سم|عيل752422
يم628797 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم ط|رق مصبــــ|ح عبــــد |لحميد222|5|
تـــج|ره دمنهوربــــيتـــر س| من تـــوفيق ميخ|ئيل492549
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد جميل مصبــــ|ح |لسيد |حمد689249
زر|عه كفر |لشيخس|ره مجدى محمد سعد مو443926
زر|عه ع شمس|ء ح|مد |حمد عبــــد|لرحمن |بــــوستـــيتـــتـــ92|343
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مع|ذ |لسيد |حمد عطيه محمد779373
6|8o49|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحن محمد محمد |لوش
8o2o|7|طبــــ |لم |ندرو |يه|بــــ كم|ل ك|مل
27o9o3| وف|تـــتـــ محمد محمد |بــــو |لمجد |لبــــر تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
92o7o7 علوم ج|معتـــ |لسويسخلود فتـــ محمد شبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مه| س|مح عبــــد |لفتـــ|ح بــــدر |لدين4252|4
8o6o9o|علوم |سو|نمن|ر عبــــد|لعزيز سنو عط
7o39|oعلوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهلبــــ محمد صديق |لسيد سعد
تـــج|ره |لزق|زيقأس|متـــ سليم |لسيد سليم عزبــــ5|9|64

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طدى حمدتـــو عبــــد |لرحيم |لسيد|8|22
رهين عبــــد |لخ|لق حسن عبــــد |لرؤف22263| تـــج|ره |لق|
4o762|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره سم فه بــــبــــ|وى|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد |لرحمن عص|م ج|بــــر بــــيو خليل|7|765
52599oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|زي|د ط|رق رفعتـــ |لسيد ن|صف
6o6789يم عبــــد |لحميد سليم تـــج|ره طنط|محمود عبــــد |لحميد |بــــر|
4o7437|يم |لسيد فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيه خ|لد فتـــ |بــــر|

رتـــ|ن|ء جمعتـــ دسو دسو 43493 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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صيدلتـــ |سيوطمصط عز |لعربــــ يوسف عز |لدين  7||875
حقوق سوه|جرش| رش|د |م محمد 2872|9
8|||o7 يم عبــــد|لعزيز ع طبــــ |سيوطمحمود |بــــر|
253o||حقوق حلو|نيه ن ف|روق محمود

كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن متـــو حسن |لحسي |لس762472
يم |حمد643242 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|
ندستـــ حلو|نمريم حس|م محمد حسن حسن954||3
|ئيل ميخ|ئيل3469|8 معهد ف ص بــــ سويفوف|ء مرزوق |
35o|5|يم حقوق |لمنصورهيم|ن |بــــو|لخ عبــــد|لر|زق |بــــر|
ى خله233426 تـــربــــيتـــ ع شمسن|ردين حن| بــــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع محمد عي4|4449
5o6663تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــه محمد محمد |حمد طه سم|حتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ع|شور عر| محمد||524|
4928o6تـــج|ره طنط|محمد |حمد مسعد |حمد عطيه
76569oيم |لد|ودى |لجمل ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم |م عبــــد|لصمد ش|كر م| 279326
8246o7ر محمد عمر حقوق |سيوطمحمد م|
9o|535| |ء ن عبــــد| ن د|بــــ سوه|ج|  
|د|بــــ |لم |يف جم|ل رمض|ن |حمد93|7|8
5o7o|تـــج|ره بــــ سويفمحمد ممدوح ع محمود

ف عبــــد|لرحمن بــــل|طه5|3476 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن |
حقوق طنط|ند| محمد عبــــد|لعظيم محمد |بــــوكيلتـــ436786
4632o7ى نوعيتـــ كفر |لشيخر|ئد رأفتـــ حس |لز
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن ي |سم|عيل |لش|ف|43953
6o5695طبــــ ع شمسنور| |يمن ح|مد مصط سعد
ي2|4|43 طبــــ طنط|حمد أسم|عيل عبــــد |لع|ل محمد |لبــــح
92o695 ف ع فؤ|د كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدع |
ى428392 يم |لنص زر|عه طنط|سل ي| |بــــر|
698o52|صيدله |لمنصورهزينبــــ حسن |لسعيد رخ
يم عبــــد|لعزيز357736 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| عبــــد|لغ |بــــر|
4|45o|| د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |حمد فتـــ سعد |لش|ذ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء عمرو محمد ن |لدين ص|لح|266756
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسيف |ل|سل|م خميس سيف طلبــــه محمد638||5
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمصط |حمد محمد محمود2333|8 معهد ع| 
48|7|oف حس عبــــد|لسل|م حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مؤمن |
238o3o|يم |لقن|وى رهمل |س|مه |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
25895oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ عبــــد|لمنعم محمود عمر زيد|ن
4436o6يم عبــــد|لحميد محمد خف ه |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|م
يم479389 ندستـــ |ل|سكندريهرنيم |حمد محمد معروف |بــــر|
757743| ر|ء بــــيو بــــيو عبــــد | تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز
يم ع نوفل695894 يم |حمد محمد |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهبــــر|
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84o95تـــج|ره بــــ سويفس|ره خ|لد طه |حمد
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمود عبــــد |لعزيز صو عبــــد |لعزيز78|62

و8537|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن زكري| محمد شح|تـــه ذ
37o49رهع ي عبــــ|س ع خط|بــــ تـــج|ره |لق|

م محمد سعد عبــــد |لخ|لق|487865 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|رضوى مصط محمد محمود|958|2
5o68|3ر|ء ع ك|مل حس|ن كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسف|طمتـــ |لز

رهمحمد |حمد شفيق |م 7478| تـــج|ره |لق|
6925o7طبــــ |لزق|زيقرضوى محمد |بــــو |لخ محمد ع غيثــــ
ى ع سليم|ن7|59|| حقوق حلو|ننرم ع |لز
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد قبــــ|رى سلط|ن محمد|47884
يم |لمهر448986 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ش|م ه| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــر| | |حمد محمد ع شعتـــ6|2553

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|من|ر محمد بــــدوى خليل52865
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمرن| |لمتـــو ع |لمتـــو ع693838

57o77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ر رجبــــ محمد مر
يم |حمد محمد3|6368 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآيه |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ محمد فكرى محمد8485||
وف|تـــيوسف جل|ل محمد محمود54537| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ |سو|نم|ري عم|د خليف |لضبــــع843769
35648oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط محمد عبــــد|لعزيز محمد
69o3o3|يم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم| عص|م عبــــد |لعزيز |بــــر|
يم||34959 حقوق |لمنصورهيتـــ |حمد محمد |بــــر|
9o776||ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد خليفه ج|بــــر |لص|دق ع| 
6o2968|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد عبــــد |لعزيز شعبــــ|ن
ى شح|تـــه|6|6979 ه عم|د مصط |لع د|بــــ |لمنصوره|م
ن| جرجس ن|شد حن| جرجس28|327 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
692o5| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ زي|د |حمد حسن محمد حس
|5656o|رهحمد محمد عبــــد |لو|حد سعيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9|o788 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود محمد |بــــوضيف عبــــد|لحفيظ
|4|o74تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعثــــم|ن عبــــد |لعزيز محمد حس محسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه من عبــــده بــــيو سعد57476|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط عنتـــر |حمد |لسيد7822|3
2|7o|2رهرن| محمد |م |حمد حسن |بــــو جبــــل تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمتـــ سيد |حمد حسن|34833
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جه|د ط|رق م |لدين مجر72|253
يم784859 يم عبــــد |لعظيم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود |حمد جم|ل |لدين طلبــــتـــ5||4|3
5265oتـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|مر ي |حمد

8|oo|6| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء محمد عزتـــ يس
يم عمر|2478|7  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد ك|رم محمود |بــــر|
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ى |حمد عثــــم|ن عبــــد |لمحسن3||4|2 ره|حمد ي د|بــــ |لق|
||557oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نفريدريك فرج جرجس يعقوبــــ
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ع فرح|ن ز|يد عوده|76696
6977o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه عبــــد |لعزيز محمد ج|د
رهه|يدى ط|رق محمود ع|78|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى دمنهوررو|ن أحمد مصط حمزه عمر|ن9368|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مر بــــيو مر6|2653
|5||o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يم مجدى |لسعيد تـــوكل
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمد صبــــور تـــوفيق ح|مد839349
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لرحمن عبــــد |لسل|م سليم|ن محمد9|7685
8499o3|يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديه عزتـــ |بــــر|
7752o6تـــج|ره بــــنه|محمد س| محمد عطيتـــ
92|69o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــدور ش| عبــــد|لجو|د محمود
23|o45| طبــــ حلو|نح|زم |حمد عبــــد|لخ|لق |حمد عبــــد
لس بــــخيتـــ غ| |42563 تـــج|ره |ل|سكندريهليدي| ك
طبــــ حلو|ندير محمد محمد عبــــد |للطيف مرزه|44467
وف|تـــعبــــد |لرحمن بــــخيتـــ محمد ع عبــــد |لمنعم464497 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
85o327|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد محمد عبــــد|لحميد محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م ع|دل خليل عوده26|767

6|o26تـــج|ره بــــ سويفمحمد |يمن |بــــو |لفتـــوح حسن
77o863|طبــــ بــــنه|ندى |حمد محمد عبــــد
||8284| وف|تـــندرو عم|د حليم مو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف ص |سيوطمروه عبــــد|لرؤف محمد محمود 894342
6|4729| صيدله |ل|سكندريهحمد |لبــــكرى |لسعيد عي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه شعبــــ|ن |حمد |حمد عمر|ن229449
77585oندستـــ |لزق|زيقيوسف محمد صبــــرى محمد ج|ويش
4o484oحقوق |ل|سكندريهحس|م |لدين خ|لد ع عبــــد |لق|در
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء فتـــ عبــــد |لحميد محمد عبــــد |||79|5
6|o997حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهط|رق ع|طف حل فنجر
82952o| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|منه فتـــ |حمد عبــــد|
وف|تـــنوره|ن |حمد |حمد حس شمس2|7663 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|2o8o4 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر يوسف مفدى جرجس بــــ |م أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقه|جر سعيد |لحسي مصط |69956
ه|9263|6 يم |ل|م|م عبــــد |ل  ندستـــ د |طبــــر|
د|بــــ دمنهور|حمد محمود محمد محمود |لسيد سليم492777
تـــج|ره ع شمسمن|ر صبــــرى عبــــد| ص|بــــر29|9|3
زر|عه كفر |لشيخحمد أسعد سعد عبــــد|لر|زق|443478
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|عمرو ط|رق محمد محمد عبــــده636337 لم
4o8575تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| محمد عط| | كش|ف

58o56يم ص|لح عري|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجورج |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد وليد محمد |حمد عبــــد |لعزيز|68884
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6o2o36د|بــــ طنط|نور| محمد محمد عبــــد |لمنعم |لخفه|
4952o6|د|بــــ دمنهور|حمد رجبــــ مر عبــــد|لسل|م
7798|o|تـــج|ره |لزق|زيقل|ء ص|لح محمد عطيه
طبــــ حلو|نمحمود عبــــد | عبــــد |لجو|د صبــــ|ح 686392
ف محمد عبــــد |39895| ره|رو|ن | عل|م |لق|
صيدله طنط|م سعيد |م|م ع |م|م432495
|43o97يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرو|ن |س|مه |لسيد |بــــر|
784o63|تـــج|ره |لزق|زيقيه|بــــ فوزى ع محمد سعد
يم صبــــ عبــــد |لعزيز752429 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |بــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىنرم مصط ع محمد83|836
269o58د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| ع|طف عبــــد|لمحسن زيد|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد |لشن|وي أحمد بــــسيو عبــــيد|9|66|4
85o5o2تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمه| عط| | محمد زيد
قتـــص|د م حلو|ن|نور|ن عص|م |حمد يوسف4||28|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم|ري| جورج فؤ|د جرجس45|5||
تـــج|ره بــــنه|محمود كم|ل عبــــد|لع|ل عو|د|63823
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند صبــــرى نظيم |لقوي36|7|5
||77o5رهي|سم محمد ف|روق فؤ|د علوم |لق|
493o93تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود محمد سعيد عبــــد|لعزيز
5o4233 ى محمد أحمد مصط تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر خ
صيدله |ل|سكندريهنبــــيله ف|روق محمد تـــم|م |حمد423456
42o635د|بــــ كفر |لشيخ|رض| محمود عبــــد|لحميد |لعبــــ|دى
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد جوده محمد جوده|775653
تـــج|ره ع شمسنو|ل ي| عز|لدين قطبــــ|27458
ندستـــ |لمنصورهم |حمد محمد سعد ن|فع682693
4o93|9 د|بــــ طنط|ع |ء س|لم |لسيد |لسيد نوي|
7oo62oندستـــ |لم |س|ره |لسيد طه محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دي تـــوفيق |حمد مصط 686|82
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|وس|م |حمد ع زلط53|3|4
ل|ل عبــــد |لو|حد عوض |8|327| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر محمد 
يف عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن|7||634 ندستـــ |لزق|زيقحمد 
329o|9د|بــــ بــــنه|نز|ر محمد عم|د |لدين |حمد ع|مر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم ع|دل يح |حمد محمد عبــــد |232578
|652|6| رهمنيه |لسيد |لسيد ع مو صيدله |لق|
325o43ف محمد محمد تـــج|ره ع شمسمهند |

692o4معهد ف تـــمريض |لفيومدى |حمد محمد |حمد
يم36|822 يم صل|ح |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء |بــــر|
حقوق حلو|نم|رين| س|مح يون|ن |سحق853|24
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|حس|م حسن محمد حس حج|زى225728
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل ط|رق محمد |لغز| عبــــد |8392|2
678o3oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط وجدى لط محمد |لجمل

Page 5701 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8o737|| صيدله حلو|نحمد عص|م محمد ربــــيع عج
26927oطبــــ بــــنه|ل | ع|دل محمد ج|د

ش|م محمد عبــــد |لمنعم23858 رهمحمد  ندستـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد محمد س|لم محمد س|لم  طرفه342484
5o7283تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرحمتـــ شعبــــ|ن خليل |حمد خليل
6o5|6| علوم |لمنصورهبــــسنتـــ محمد زين |لع|بــــدين محمد |لطو
رهمل محمود حسن عبــــد |لخ|لق|467|2| حقوق |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لرؤف محمد |لدسو 9869|4
ر|ن||22327 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد ط|رق فتـــ ز
4||o52ف محمد محمد خليل تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|ر| |
رهه|يدى |كرم مدبــــو عبــــد|لعزيز228897 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمه|بــــ ط|رق صل|ح |حمد86|753
وف|تـــمحمد |يمن محمد مختـــ|ر محمود نو|ر332768 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |لسيد |حمد محمود|6898
حقوق |لمنصورهل|ء رفعتـــ ص|لح |حمد عيسوى|689293
4o3863د|بــــ دمنهور|حج|زى ي| حج|زى عبــــد |لعزيز |حمد
465o|7يم عط ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحس|م عل|ء|لدين عط| |بــــر| معهد ع| 
رتـــ|يه سم عبــــد|لع| درويش|933|64 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد ع |حمد |بــــوبــــكر|56322
9o63o9|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه ر|فتـــ حل |بــــو|لمجد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد |لعليم حسن خ|لد غ8|425
تـــج|ره |سيوطمحمد بــــدر عبــــد|لمعتـــمد سيد633|82
ندستـــ طنط|حمد صبــــرى نبــــيه غذى فوده|3||687
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمد عبــــد|لد|يم |لرف|478|26

579o||تـــج|ره |سيوطسل|م ع وزير ص|لح
يم|75336 ندستـــ بــــور سعيدمحمد |كر| عبــــد |لعزيز |بــــر|
يم485486 د|بــــ |ل|سكندريه|يم محمد صديق حس |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمود |حمد محمود |لسيد متـــو488323
|4584oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد |حمد ك|مل
2228o5|يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سيد محمد حس |بــــر|
4o|9|5د|بــــ كفر |لشيخ|وليد ع|دل رمض|ن عبــــد |لل|ه بــــدوى
ره|عبــــد |لرحمن محمد |بــــو ش| عبــــد 26443 ثــــ|ر |لق|

483o62| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن عل|ء فتـــح | محمد فتـــح |
نده ص|لح حس حسن حس 475973 تـــج|ره طنط|ش|
ره|مريم ي| محمد عل|م ح|فظ |لبــــعل279584 ثــــ|ر |لق|
24689oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حمدى فتـــ يوسف عبــــد |لخ|لق
765o78صيدلتـــ بــــورسعيدسل ه| محمد طنط|وى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسل|م عص|م محمد صبــــرى عطيه|625925
رهسلسبــــيل وحيد محمد عبــــد |لحكم57658| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رن| محمد يوسف عبــــ|س مر763479
8o7246| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ل|ء عيد عطيه عبــــد|
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فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنرم محمد جوده قطبــــ ع2|2663
4o929oف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| عبــــد|لنبــــى ه|شم محمد 
تـــى938||5 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد فه لبــــيبــــ درويش ن
89|96o معهد ف ص |سيوطمن|ر مصط عبــــد|لرحمن |حمد
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسعد ن| |لسعيد |حمد |لبــــي53|688

35|8oره|عل| محمد مو عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه |حمد عبــــد|لع| مزيد||26667
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نعبــــد |لرحمن ح|تـــم مصط حمدى حسن|3799|
9|o869| حقوق سوه|ج م ي| عبــــد|لج|بــــر |م
حقوق د |طمحمد مصط ع محمود |لليثــــى622798

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ف|طمه محمد حس سل|مه||5|4
يم سليم|ن حس 444752 ندستـــ |ل|سكندريهص |لدين |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن وليد |حمد حس |لغريبــــ|753723
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيتـــ محمود محمد محمد|2|3424
9o|o96  زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرن| |لبــــدرى محمد غ|نم
حقوق ع شمسحمد مدحتـــ تـــوفيق مبــــ|رك|8736|2
تـــج|ره طنط|سل |يمن محمود |بــــوفجور478552
8o7739|تـــج|ره |سيوطمنه صل|ح |حمد عبــــد|لصمد
32587oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رين| مسعد حن| فرج
تـــج|ره طنط|آل|ء نبــــيل ع حسن محمد|48348
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد|لمنعم محمود محمد شح|642489
8958o4 يف محمود يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى 
حقوق حلو|نع عمر محمد عطيه محمد49846|
7677o9تـــربــــيتـــ |لعريشريم عبــــد |لمؤمن س|لم |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لعليم |م 337738
تـــج|ره دمنهورإسل|م يعقوبــــ ح|مد يعقوبــــ494669
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محمود محمود يوسف |حمد |لسيد675863
6|o285تـــربــــيتـــ طنط|م|زن بــــهجتـــ عبــــد|لعزيز نو|ر

رهيتـــ |لديس كم|ل |لديس ||62|2 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد جمعه |حمد عبــــد |لرحمن |بــــوحش436257
9o346o ى عبــــد|لرحيم محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمحمود ع
6825ooيم علوم |لمنصورهبــــسنتـــ |يمن عطيه عبــــد | |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ حسن ع حس 84457
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد عمر عبــــد |لبــــ| 64225|
يم عص|ف |52884 ندستـــ |ل|سكندريهيوسف جم|ل |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عبــــ عل|ء محسن محمود جمعه4984|5
7|o253د|بــــ |لمنصوره|رن| |حمد حسن ع عبــــد |لع|ل
5o2597| علوم طنط|يتـــ عم|د ع |حمد|لحسي
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد جوده معروف محمد ع|43645
|6||ooندستـــ ع شمسي|سم س| محمد سيد
ر سعد |لسيد سليم|ن|||8|45 معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد م|
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسول|ء عبــــد |لسل|م عبــــيد حسن53272|
يم754588 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــ ح|مد |بــــر|
ى صد عوض6547|| رهك|تـــرين م تـــج|ره |لق|
|6472o| ره||ء عط| | |حمد مو د|بــــ |لق|
رهعبــــد|لمعز |حمد حس |حمد4938|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد عبــــد |له|دى سيد |حمد سيد |7392|4
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمر خ|لد عبــــد|لد|يم محمد9|8437

57|6oيم محمد سليم|ن تـــمريض  بــــ سويفسم|ء |حمد |بــــر|
صيدله طنط|لحسن عبــــد|لفتـــ|ح طه ع|يد|255948
4|455o||تـــربــــيتـــ كفر |لشيخح|زم ح| سعيد عط
88o2o7 يم ندستـــ |سيوطمصط وحيد مصط |بــــر|
9o9729  حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جروفيد| محمد |لسيد حسن
علوم ري|ضتـــ |سيوطمريم |كرم م |لدين حسن699934
8o|22oتـــج|ره بــــ سويفم|ريه|م بــــه|ء مكرم وديع
يم |لش|266225 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م |يمن |بــــر|
وف|تـــعم|د حمدى عبــــد|لمنعم ع سيد |حمد حبــــل332638 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| محمد فتـــ محمد عطيتـــ|77676
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن محمود فوزى مصط ق|سم|475594

تـــج|ره بــــ سويفدى عبــــد |لع| صديق |بــــوزيد59555
9o|235 تـــربــــيتـــ سوه|جرند| ع محمد عبــــد|لح|فظ
نوبــــي يونس465625 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد صبــــري بــــيو |ل معهد ع| 
ق|وى||23563 نوعيتـــ عبــــ|سيهمنيه جم|ل عبــــد|لغ 
77292oف رمض|ن عبــــد|لمؤمن |لسيد زر|عه ع شمسحمد |
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح يوسف|324539
6oo533يم تـــجريده تـــج|ره طنط|حمد مر|د عبــــد|لعظيم |بــــر|
5o4373ن| عرفه أحمد عبــــد |للطيف محمود صيدله |ل|سكندريهم
يم  876484 علوم |سيوطم|ركو |س|مه روبــــيل |بــــر|
256oo7وف|تـــمع|ذ صبــــرى محمد نجم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد |حمد عبــــد|للطيف عبــــد|لوه|بــــ324679
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعمر صبــــرى ع |لسيد يوسف946|69
رهمريم |حمد سيد عبــــد|لتـــو|بــــ223925 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد|لمجيد |لسيد|437|64

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن عبــــد | كريم |بــــو بــــكر|43529
يم سليم|ن697746 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ريه|م عوض |لسيد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفندي محمد محمد سليم|ن743||8
ف |لسيد عبــــد|للطيف259454 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حس|م محمد جمعتـــ حلوتـــ258634
رهه|له حمدى محمد |بــــو مندور238522 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
75696oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسط|رق ي| محمود محمد
رهريه|م صبــــري فرج محمد65593| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|3o4|8زر|عه ع شمسزي|د |حمد وجيه حسن خليل
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تـــج|ره سوه|جمحمد ص|لح ن يوسف 895597
43|o7|نوعيتـــ طنط|مل محمد |لعيسوى سيد |حمد درويش
حقوق |سيوطمنتـــ | حم|ده ز|رع ع 2|8867

ره|ندى ي| مصط محمد|2554 د|بــــ |لق|
493679| يم عبــــد| يم ي| |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
529|o|فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حسن حسن |لبــــ|ز
6o|4oo|تـــربــــيتـــ طنط|محمد حس |حمد |لد
رتـــ|ندى ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح عفي 345499 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لمنصورهكريم |حمد مسعد |حمد ورده675263
فنون جميله فنون حلو|نرو|ن جم|ل |حمد عبــــد |لعظيم يوسف5|236|

وف|تـــمحمد |نور محمد قر 64|56 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
7o7997| يم محمد محمد |لد بــــ |محمد |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهور|ء سعد محمد يوسف خليل|496546

رهحمد جمعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عثــــم|ن|82537 طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص بــــنه|محمود سم محمود عبــــد|3|2563
د|بــــ ع شمس|مروه عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل أحمد|5|63|
8o4834نوعيتـــ |لم |جه|د ع|مر ع محمود
وف|تـــمحمد سيد محمد حسن كرم |835||3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم|63634 صيدله |لزق|زيقكرم فتـــ يوسف متـــو |بــــر|
35o864|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــ|ء س| عبــــد|لحميد |حمد
6823o7معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــ محمود |لسعيد فرج |لمتـــو
يم محمود |لص|وى |لسيد |حمد7|3|48 حقوق |ل|سكندريهبــــر|
26o2o4ر عبــــد|للطيف عز|لدين نوعيتـــ |شمونف|طمه ط|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــل|ل حمدى |حمد بــــرك|تـــ246383
ن| ن محمد |لجم|ل7588|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
6o5636د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر |حمد عبــــد|لحميد مصط محمود
69433o|معهد ف ص |لمنصوره|ء محمد محمود حسن بــــرك|تـــ
طبــــ كفر |لشيخمحمد ط|رق محمد سعد عو| ||4387
رتـــ|شيم|ء محمد رو|ش |لسيد زرزور42334 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر محمد رجبــــ |لسيد |لمهدى5348|3
د||6998 د |سم|عيل مج| تـــربــــيتـــ |لفيومميمتـــ مج|

يبــــ خله353273 حقوق ع شمسجرجس وص و
رهممدوح محمد ممدوح عبــــد|لعظيم244664 حقوق |لق|
وف|تـــمحمد ص|دق ضبــــع محمد85||32 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ش|م محمود |لزي|تـــ249363 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم 
67535o |صيدله |لمنصورهريم عمرو شفيق خف

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمود حس عبــــد|لعظيم عبــــد|لفضيل4|7|7
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نف|يزتـــ عرف|تـــ بــــه|ء |لدين محمد حمودتـــ436737
حقوق |لمنصورهمحمد طلعتـــ فتـــ محمد |لصفتـــى683547
25|579| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد طلعتـــ فوزى |بــــومو
حقوق طنط|محمد |يوبــــ عرفه عبــــد |لحفيظ  بــــدوى494539
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ى شوشه2|6978 حقوق |لمنصورهندى وليد ي
تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه خ|لد محمود |حمد482838

24o54د|ر |لعلوم |لفيومد | محمد س| |سم|عيل
723ooتـــربــــيتـــ |لفيوممن|ر شو |حمد عطيه

تـــج|ره ع شمسيم|ن عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم غنيم773355
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد عبــــد|لجليل محمد ع ق|626792
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق ع|طف عبــــد|لنبــــى س|لم محمود343936
25968oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرش| محمد عبــــد|لعزيز بــــيو
6oo734| ه عم|د عبــــد|لحميد محمد خ طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم
9o3449 تـــج|ره سوه|جع|دل محمد شلبــــى |بــــوش|متـــ
6o3693يم فه عبــــد|لونيس |بــــوبــــكر ش زر|عه |لمنصورهبــــر|
يم||62727 تـــمريض |لزق|زيق ل|ء |يه|بــــ عزتـــ |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخه|لتـــ ثــــروتـــ س| ق| فرج543399
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه ع |حمد شوشه254972
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمروه |حمد عبــــد |لحليم محمد64872|
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمه رض| سلط|ن يوسف86|483
8oo58||تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لق|در م|جد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفيور|ن| زكري| نعيم ميخ|ئيل838899
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود خ|لد عبــــد |لر|زق عطيه |لطيبــــ|69393
8o2647علوم |لم |ي|سم | مصط |حمد محمد
4||2o5تـــربــــيتـــ طنط|ند| ي| مسعد زيد|ن
ندستـــ |سيوطحسن فتـــ |يسون عبــــد|لغ  525|88
63o9o3|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء حسن عبــــد |لنبــــى حسن

72o48تـــمريض |لفيوم س|ره محمود |لسيد عبــــد |لو|حد
6|o36|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ |حمد معبــــد |حمد

78o253يم |حمد عبــــد |لبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحسن |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس|ء طلعتـــ ذ محمد|248|9

23589o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مريم م|جد فوزى ج|د
رهم رفعتـــ محمد ط|يع44854| تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لم | حس|م و|ئل عبــــد|لستـــ|ر مه 857757
427863| علوم طنط|ل|ء جم|ل حسن عيد ع
ندستـــ بــــنه|محمد رض| ك|مل محمد يوسف448494 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد سيد|273|92
رهحبــــيبــــه محمود محمد سليم|ن|4936| طبــــ |لق|
732o4 |صيدلتـــ |لفيومندى محمد يونس و

تـــج|ره |لزق|زيقلشيم|ء جم|ل عبــــد |لعزيز عبــــد|لع|ل حسن منيع784989
يم22|447 د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف مر حسن مر |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيف محمد محمد |لسيد مرج|ن688|75

ندستـــ |سيوطل|ء |س|مه ز ح|مد|364|4
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمصط ع|طف عبــــد| سليم |لحبــــش629733 ع.
رهم | ن| لبــــيبــــ جرجس57|7|| تـــج|ره |لق|
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7646o7|ندستـــ بــــور سعيدسل|م |لسيد عوض ف|يد
2o398|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عبــــد |لصبــــور سليم عبــــد |لع

5o5242|علوم |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ مجدى زكرى شح|تـــتـــ شنوده
حقوق |لزق|زيق مجدى محمد |لسيد عبــــد|لمجيد626723
صيدله ع شمسعف|ف سعيد شح|تـــه مصط درويش24799|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن مصط محمد عبــــد|لمع |848367

يف بــــ| ج|د22682 رهبــــ|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|8|4oتـــج|ره بــــ سويففيليبــــ حن| من فيلبــــس
6oo|o7|علوم |لمنصورهحمد |لنبــــوى عبــــد|لجليل منصور

644o4|صيدله بــــ سويفمنيتـــ ن|دي عبــــد |لرحمن محمد
22o|2|علوم ري|ضتـــ ع شمسد | جل|ل بــــخيتـــ محمد
42956o |يم ع فرج طبــــ |سن|ن طنط|ع |بــــر|
|6|o85وف|ه|جر ي| محمود ح|فظ وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
9o3597 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخ|لد مصط سيد |حمد
8o36|5نوعيتـــ |لم |حسن|ء محسن رفعتـــ ف|يز

طبــــ |لفيومدى مصط ف|يد عبــــد |لر|زق68342
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه | مدحتـــ محمد عيد|767399

طبــــ ع شمسجورج عم|د ف|روق |بــــ|دير8724|
ويدي692773 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |لجو|د عطيه عبــــد |لجو|د 
د|بــــ |سيوط| يم|ن سيد محمد محمد|885965
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه ي| شعبــــ|ن ز682538
ف ج|د مو 824959 لس | ندستـــ أسو|نك
علوم بــــنه|ند طلعتـــ محمد شعل|ن|26485
7o66o9زر|عه |لمنصورهيوستـــ | ع|دل معوض بــــدوى يوسف
6|o|37|ه عبــــد |لح|فظ |لسيد در|ز عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم
ل|ل عبــــد|لل|ه عبــــد|لمقصود74|884 د|بــــ |سيوط| سم|عيل 
27o5|4لس ع|دل نقول| مرقص سليم|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك
9o5978 لس يوسف |سد عطيه كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطك
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن خ|لد عمر مصط 832538
تـــمريض |لم | محمد جم|ل سل|مه عمر823758
428o97 |يم |لسيد ر تـــربــــيتـــ طنط|من|ر حس |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد بــــه|ء عبــــد|لحليم يسن |لشي|26285
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد أحمد ع حسن|568|6
8342o6 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |بــــو|لوف| محمد ع
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدير ع فرغل ع تـــو 322386
طبــــ |سن|ن ع شمسرن| |حمد جوده يوسف عبــــد|لرحمن4|3275
صيدله حلو|نعمرو عل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح س|لم267852
|د|بــــ طنط|دع|ء شعبــــ|ن عبــــد|لع| مو 329698
د|بــــ |سيوط|ين |حمد عبــــد|لحفيظ محمد 883547
علوم |لمنصورهعمرو محمد م |لدين |حمد |لعر| 8|6754
83o98|ن| شهدي سليم بــــ|خوم خدمه |جتـــم|عيه |سو|نم
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827oo8تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــكريمه |حمد ه|شم رشو|ن
9o4|87 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــيتـــر ممدوح ن|در فكرى
يم محمد |لصفتـــى7458|5 زر|عه دمنهورشيم|ء محمود |بــــر|
777||o|كليتـــ |لتـــعليم |لصن| بــــج|معتـــ |لسويسس|مه عبــــد |لكريم سليم محمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نور|ن خ|لد عبــــد|لرحمن يوسف67634

إعل|م بــــ سويفش|رل شمعون صبــــ ميخ|ئيل  |6|882
69o246 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود محمد محمد حس|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|ركو وجيه حن زخ|ري 899477
4|o358تـــربــــيتـــ طنط|سم|عيل خ|لد |لسيد |لسيد |لمجدوبــــي
ى محمد رأفتـــ محمد رزق 32|||7 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد ي
د|بــــ |لمنصوره|محمود ط|رق محمود ج|د |لوكيل693932
نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد بــــ|ز |لسيد عر| |643353
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عزتـــ عبــــد |لسل|م |ألقطش|536933

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|س|ميتـــ س| عبــــده |بــــوعيطه|8488
يم ع عبــــد|لحليم قش|وى775899 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدع|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|رى عزتـــ قديس غ|6|4259
434o38صيدله |ل|سكندريهعل| محروس محمد خليفه
يف2779|7 يم |ل د|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|مهند محمد ط|رق عبــــد |لحميد |بــــو |765255
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــسملتـــ سم محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|322637

طبــــ بــــ سويفمحمود مختـــ|ر عبــــد|لفتـــ|ح ريدى85224
683o29 |معهد ف ص |لمنصورهه|جر محمد |لعزبــــ |لسيد ش
9o66|2تـــربــــيتـــ سوه|جيوستـــ | رأفتـــ زخ|رى ذ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورند محمد رزق غريبــــ82|6|5

ره|د| |  محمد  سيد عبــــد |لمعبــــود 4775| د|بــــ |لق|
83649oوف|تـــزي|د محسبــــ مصط |حمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
6435o||ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|د|ء حسن يوسف محمد
22oo47حقوق ع شمسرضوى محمد |حمد محمد
علوم حلو|نمع|ذ محمد سعيد عبــــد|لق|در6|2735

|9o34تـــج|ره بــــ سويفع|ئشه عل|ء |لدين محمد خ|لد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|نور |لدين |حمد |حمد |لش|79|6|6
248o6oيم ك|نون قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل سعيد |بــــر|
رهشيم|ء محسن ف|روق محمد سعد825|24 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
5o9927|تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لحميد مدحتـــ عبــــد |لحميد سعد
7o||5o يل ج |لزق|زيقمحمد مصط ع حس متـــو بــــش كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رهشيم|ء عمرى عبــــد|للطيف عمرى225488 حقوق |لق|
3|85o4يم ين شعبــــ|ن |حمد |بــــر| ره|ش ثــــ|ر |لق|
علوم بــــنه|ن|در فريد شو عزيز بــــغد|دى5|3562
||636oيم ف فرنسيس |بــــر| رتـــم|رى | علوم ري|ضتـــ |لق|
8|65o4صيدله بــــ سويفمريم خليل جرجس مرقص
7o5438|حه وفن|دق |لمنصورتـــلسيد |حمد |لسيد محمد عبــــد |لع|ل| 
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يم ع 38|836 معهد ف ص سوه|ججه|د |حمد |بــــر|
75o8||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن عل|ء |لدين منصور حس|ن
64o755حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن سعيد |لسيد يوسف
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن رمض|ن معوض ج|بــــر6|4292
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنوره|ن فوزى رمض|ن عبــــد |لعزيز32597|
صيدله طنط|عمر شعبــــ|ن |لسيد عبــــد | بــــدر552|43
د|بــــ حلو|ن|حمد |س|متـــ |حمد رشد|ن|276|32
يم بــــدوى765638 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدحمد محمد عبــــد |لعليم |بــــر|
8|4o68|د|بــــ |لم |ف مصط محمد عليوه|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ح محمد فرج عثــــم|ن|49748
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رند| محمد محمود تـــوفيق826375
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسميه محسن أحمد عبــــد |لغ 6465|6
لس نعيم فرنسيس بــــطرس836787 كليتـــ طبــــ أسو|نك
357o29تـــج|ره بــــنه|محمد ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمد
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسخ|لد |لسيد |سم|عيل |لديبــــ|43643

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمد عك|شتـــ رجبــــ عك|شتـــ36|58
48o4|7حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد محمد محمد خميس
تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره محمد |حمد محمد مطر767463
حقوق طنط|محمد |لسيد رمض|ن |حمد |لعط|ر492947
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود محمد مو جبــــ|رتـــ677693
68|o|6يم |لشح|تـــ د|بــــ |لمنصوره|محمد ع|دل |بــــر|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ل ه| جل|ل سيد|4983
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره محمد |حمد طنط|وي832934
75o46|يم تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن |لسيد محمود |بــــر|
د|بــــ د |ط|حمد |حمد محمد رش|د ق|سم|676725
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|وعود محمد عبــــد |لجليل ع55525|
3223o9تـــج|ره |سيوطندى محمود بــــسيو |حمد عثــــم|ن
6o8o57يم |لسح طبــــ |سن|ن |لمنصورهد| | محمد |لبــــكرى |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد تـــوفيق عبــــد|لر|زق عبــــد|لعزيز932|26
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ل |ء محمد محمد جد|وي7492|8

7o|o2تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمقصود |لسيد
طبــــ |سن|ن ع شمسبــــه|ء حس|م |لدين |حمد عبــــد |لودود44|27|
4o4468ف عبــــد|لعظيم محمد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لعظيم |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن محمود عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز حم|49638
طبــــ بــــنه|حمد ع ك|مل ع مرج|ن||66|26

رهحمد و|ئل ص|بــــر |حمد|6663| حقوق |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن|ريم|ن |يمن محمد |لسيد محمد8857||
22|o24فنون جميله فنون حلو|نحبــــيبــــه عبــــد|لسل|م تـــوفيق عبــــد|لجو
6o5659طبــــ بــــنه|ن ن| ف|روق ي|س عبــــد|لجليل
6||6o6ف محمد مسلم |لسيد لسن ع شمس|م |
9o7489 تـــج|ره سوه|جكريم عل|ء محمد عبــــد|للطيف
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|3o989معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكرم صبــــ عبــــد |لرسول شعبــــ|ن
حقوق |لزق|زيقمن|ر نبــــيل |لسيد عبــــد|لع| 642799
نوعيتـــ كفر |لشيخآيه |لسيد |لسيد محمد |لضبــــيه439427
علوم بــــنه|حمد خ|لد |حمد محمد حسن |لشيخ|52|424
527o24 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد | |سم|عيل ج|بــــر |سم|عيل
تـــج|ره |لمنصورهحس محفوظ محمد حسن|69897

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمروه عبــــد|لن| ع |حمد52864
ى محمود |لسيد||4495 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د ي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء ي| حس غ|زي حس |5|92|4
ف عبــــد|لسل|م خط|بــــ6667|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رو|ء |
لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد صبــــرى 9222|6
ن| عم|د نعيم عط| |  |88979 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م
8oo244لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمد رجبــــ عز |حمد
2696o4كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــرحمه |حمد محمد |لخو
64o734علوم |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد |حمد ع يوسف
7o48o4علوم |لزق|زيقد | صل|ح ح|مد محمد
وف|تـــخلود محمد ع محمود غنيم557|27 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
9|474o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطع محمد ع ثــــ|بــــتـــ

رهمحمد س| محمد ع44995 تـــج|ره |لق|
رهيم|ن عبــــد |لحليم سيد حسن|2|243 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ف حبــــيبــــ حن|38978| زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــبــــسنتـــ |
|5|o66|ش|م محمد فرج |لرف د|بــــ حلو|ن|مريم 
4oo926تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط ز عبــــد |لسميع س|رى
9o2482|ء فتـــ محمد |حمد| تـــمريض سوه|ج  
حقوق |لزق|زيقحمد محمد محمد |لسيد|637|77
د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمد عبــــد |لح|فظ |لصغ |54|483

تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره لط سل|مه ع48846
د|بــــ سوه|ج|دين| يعقوبــــ يوسف ميخ|ئيل 898896
يم332|77 بــــ |بــــر| ه ن| |بــــو |لد علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن
862o77|فنون جميله فنون |ل|قروفيد| ج|بــــر محمود عبــــد
علوم |لمنصورهمصط ممدوح رزق |لمر6252|7
43oo6|حقوق طنط|محمود ثــــروتـــ محمد صقر

تـــج|ره بــــ سويفعمر مصط |حمد محمد63945
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم| سعيد سعد| سلط|ن |لف |6284|5

|442oلسن ع شمس|رن| |س|مه |حمد شح|تـــ
7oo58||طبــــ |لسويسحمد محمد عبــــد | |لشح|تـــ
حقوق ع شمسع م|مون ع محمد7375|3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لرحمن جم|ل |حمد محمد  4||876
ثــــ|ر د |ط|حمد لط عبــــد |لعظيم محمود|699366
رهمن|ر مصط |م عبــــد|لسل|م7|2334 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــ سويفعثــــم|ن |بــــوبــــكر عثــــم|ن عبــــد|لمعبــــود823455
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26o748علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم ع عبــــد|لنبــــى سعيد
|2o329 ى مصط فنون جميله فنون حلو|ننور |حمد ي
2|74o7حقوق ع شمسمريم |حمد عصمتـــ محمد سليم|ن
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد ممدوح |حمد ش| |بــــو زيد3|5238
حقوق حلو|نمحمود مختـــ|ر محمد |حمد49857|

وف|تـــدين| محمد حس طه4378| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
62o662تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإ |ق حسن محمد محمود إمبــــ|بــــى
36o24o|تـــج|ره بــــنه|نس |لسيد عبــــد|لغ ع عمر
2|6o42حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــه |حمد عبــــد|لعزيز |حمد ص|لح
ندستـــ بــــلبــــيسعبــــد |لمنعم خ|لد محمد |لسيد775773 ع| 
695|8oيم عمر صيدلتـــ بــــورسعيدم عبــــد |له|دى عطيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء نبــــيل محمد سيد |حمد|444235
5o5265تـــمريض |إلسكندريتـــ أحمد كم|ل ج|د عبــــد |لع|ل
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس عبــــد|لحق م|مون محمد842476
يم2645|3 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرملك محمد سم |بــــر|
طبــــ بــــنه|حمد عبــــد|للطيف فوزى عبــــد|للطيف عبــــد328682
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومكريم حسن منصور |حمد|7||32
علوم طنط|ندى |حمد ح|مد |لص| محمد426242
تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد حس حسن طبــــل|433||7
273o|4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلطيفه صل|ح عط| |لكريم حسن
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخلسيد |حمدك|مل محمد عثــــم|ن |لسيد3||442
ندستـــ بــــور سعيدف |يمن فتـــ عبــــده نعم|ن|686465
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمريم |حمد محمد عبــــد | |بــــو حميد546683
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لعظيم حسن عبــــد|لنبــــى  3747|9
684o|oتـــج|ره |لمنصورهسمر عنتـــر |لسيد غ|نم حم|ده
48o478| يبــــه عبــــد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيبــــتـــ عبــــد |لسل|م 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد خ|لد محمد |لحج|زى محمد ع5748|2
4o63o|يم تـــج|ره طنط|دير |حمد عبــــد|لمو عيد |بــــر|
89o575  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطصل|ح |لدين ص|لح فه ص|لح
تـــربــــيتـــ |لعريشمنه | محمد رستـــم عبــــد |لع|ل محمد767795
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|غ|ده صبــــري حسن محمد|83369
8846o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود حسن مخلوف عبــــد|لعزيز

صيدله بــــ سويفش|م نبــــيل عيد رسل|ن4|635
352o24| زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد حس|م عبــــد|لحميد عفي
272o4| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|خلود صبــــ شو ص|دق مصط
تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | خ|لد جوده محمد |لشيتـــه2572|6
بــــي |756|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخبــــسمه محمدى عبــــد|لوه|بــــ |ل
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جشذ| محمود عبــــد|لعزيز محمود2466|3
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد| محمود عبــــد|لحميد |لسيد رجبــــ745|25
437o87يم |بــــوغر|ره تـــمريض كفر |لشيخمل محمود محمد |بــــر|
حقوق طنط|دين| حس فكرى عبــــد |862||6
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وف|تـــمحمد ن محمود ن7638|3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |سو|ن|ف|طمه نبــــيل فكرى |حمد |بــــو|لهن|33|24

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجوده محمد جوده عبــــد|لحميد775767
6262o|نوعيتـــ |لفيومل|ء فتـــ سيد محمد

يم يوسف |لق| 759236 ف |بــــر| لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|محمد |
زر|عه |لم |رفيده ض| سعد|وي محمد3647|8
تـــج|ره دمنهورلشيم|ء سعد محمود محمد أبــــو ط|لبــــ|9587|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن جم|ل عثــــم|ن محمد354444
يم حسن حس |883646 د|بــــ |سيوط| ل|ء |بــــر|
89o5|7 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد|لرحمن خليفه محمود |حمد معهد ع| 
868o85تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديندي |لنوبــــي |لدندر|وي سل|مه
7oo743يم محمد |لسيد سل|متـــ طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|مصط عرفه عبــــد |لسميع عبــــد |لمحسن سليم265328
7o|683| ندستـــ |لزق|زيق|ء متـــو |حمد محمد ع
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء جم|ل فتـــ عيد |حمد|255385

تـــج|ره بــــ سويفمريم ع|طف ص|دق حبــــيبــــ658|6
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |س|متـــ محمد مخيمر36|3|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| س| عبــــد |لمل|ك عوض879|3|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد لبــــيبــــ عبــــد|لعليم |لجد|وى|||2583
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن رمض|ن زكري| |بــــو ش| 7422|6
64o365لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|له |له|دي جوده محمد شح|تـــه
م|م محمد |لبــــنه|وى6647|6 حقوق د |طرو|ن 
9o2597  تـــج|ره سوه|جعل|ء عبــــد|لرحيم |حمد |لسيد
8|782oد|ر |لعلوم |لم |شيم|ء ع محمد رضو|ن

رى34852 رهعمرو خ|لد محمود محمد |ل|ز حقوق |لق|
2oo34تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــول| نبــــيل د|ود سليم|ن

4o3438د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نوره|ن عبــــده رض| |لسيد حج|زى
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ ي| سعيد محمد مصط 782|32
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد فوزي حس |لجعفري2||456
7895o8|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد محمد عفي مر |حمدنص|ر ل|ك|ديميتـــ |لم
8|o6|8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نور| عبــــد|لد|يم عبــــد|لمعز عبــــد|لد|
8o9989|تـــج|ره بــــ سويفس|مه محمد عبــــد|لجو|د حسن
|2|4|oف حس فتـــ ه | كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشن
||58|oيم ح|فظ تـــج|ره ع شمسحور |حمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــسنيم |حمد محمود |حمد عبــــد |لعزيز|67649
طبــــ |لزق|زيقزي|د |لن|دى دسو عطيتـــ625343
|4289o|يم |لبــــشل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكم|ل رض| كم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد فوزى حسن |لصعيدى|||435
|646o8حقوق ع شمسبــــل|ل حمدى فتـــ محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين خ|لد دي|بــــ محمد9778|2
7o2428| د|بــــ |لزق|زيق|ندى |حمد محمد |حمد ج|بــــ

Page 5712 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

45|52oندستـــ |ل|سكندريهمحمد صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز سلط
ره|جه|د |حمد عبــــد |لص|دق عبــــد |لسميع48443| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رى5762|4 يم محمود ع |لجو |لسن |لم |أمنيتـــ |بــــر|
8o3654نوعيتـــ موسيقيه |لم |مريم عزتـــ فهيم ر|تـــبــــ
م محمد سيد |حمد سعد|47944| د|بــــ حلو|ن|د
67843oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحن|ن ص|بــــر يوسف عبــــ|س
ره|ء |حمد ج|د بــــخيتـــ|9|344| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حمدي |حمد محمد864574
يم سيد |حمد شمس 336445 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د | عبــــد|لخ|لق |بــــر|

|7o28ش|م محمود محمد رهمصط  ندستـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطتـــغريد محمد عزوز |حمد  883322
ش|533845 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ي| |حمد |لد|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن محمد صل|ح |لدين ر|غبــــ ص62|676
2645o8كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ر| حمدى شكر عزبــــ رجبــــ
2385o4ره عم|د|لدين عبــــد| محمد تـــج|ره |لق|
حقوق ع شمسنور |لدين محمد عل|ء حس حسن47276|
6o7o34تـــج|ره طنط|ر| | ح|تـــم |لسيد ع|مر
صيدلتـــ |سيوطمحمد |حمد غل|بــــ محمد 7|8753
75o864يم عبــــد |لرحيم |بــــر ندستـــ بــــور سعيدندى محمد |بــــر|
صيدله ع شمسحمد محمد طلعتـــ سعيد منو محمد جبــــريل686|35
33o99|نوعيتـــ بــــنه|بــــسمتـــ عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |لمنصورهلشيم|ء محمد محمود بــــرك|تـــ ش|دى|694342
4|o845تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سن| س|مح محمد وس صل|ح |لشيخه
تـــربــــيتـــ ع شمسن |يمن حل محمد |لنج|ر||35452
4478o9ندستـــ |ل|سكندريهمنه | خ|لد حس سيد سليم|ن
2|34o6يم |حمد ع|مر يم |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| |بــــر|
صيدله طنط|شمس محمد محمد |لطهوي22|269
تـــج|ره |سيوطع|طف ي| محمد عبــــد|لق|در 887324
ه |بــــو|لق|سم محمد |بــــو|لق|سم جويله39|627 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخن|در ج|بــــر |لعربــــى ع بــــهن435637
ر|48999 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ حسن قمص|ن عبــــد |لكريم جو
د|بــــ ع شمس|ه|لتـــ عو|ض عبــــد|لنبــــى شعبــــ|ن ج|د348889
8o26|6| نوعيتـــ |لم |ول|ء عبــــد|لن| ك|مل فرج
475o36كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد مر كم|ل مر عبــــد |لمنعم
|د|بــــ بــــنه|د | ج|بــــر محمد محمد |بــــوسيد|24|33
يم|4922| رهمنتـــ | |لسيد عبــــده |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــل|ء جل|ل محمد سليم|ن  |268867
8944oo د|بــــ |سيوط|محمد جم|ل كم|ل محمد
6o8o9| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|ره مصط عبــــد|لعزيز |لزعفر
تـــج|ره |لزق|زيقنسمه رض| محمد |حمد |بــــوط|لبــــ778873
صيدلتـــ |سيوطه|جر حمدى |حمد عبــــد|لموجود 35|896
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لس خليل عبــــد |لمل|ك خله528988 تـــ|ك لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
3|66o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــ عل|ء محمود سيد س|لم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن حسن محمود |لف |268722
تـــج|ره |سيوطمهند جم|ل |لدين |حمد محمد  875576
وف|تـــفهيم |س|مه فهيم عوض |حمد|86|4| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه خ|لد محمود أم عفي |248455
زر|عه كفر |لشيخمحمود طلعتـــ |بــــو |لوف| ص|لح9|4442
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسرن| رفعتـــ |مبــــ|بــــى |مبــــ|بــــى محمد759856
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد من |حمد محمد |حمد9896|4
ي ع عبــــد|لن|823343 معهد ف ص بــــ سويفمن|ر ي
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزينبــــ ع|دل نوبــــي حف 9|8453
د|ر |لعلوم |لم |سه|م صل|ح طه حسن9359|8
2|4o78يم يم عبــــد|لع|ل |بــــر| لسن ع شمس|ندى |بــــر|
رهيم|ن خ|لد مصط محمد|78|58| صيدله |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم سم ع محمد|3274|
636o94|رتـــ|يم|ن مرتـــ عمر عبــــد|لستـــ|ر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم ع|دل حسن |م|م53372|
69o473تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد سليم|ن |لسيد سليم|ن

8792|| تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء يح |حمد عد
263o56كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعف|ف خ|لد مصط عبــــد|لرحمن
42o363حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنوره|ن ع|دل محمد |لمغ|زى
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد منصور محمد شعبــــ|ن768885
تـــج|ره |لزق|زيقصل|ح |حمد مصط |حمد643285
44|o93 د|بــــ كفر |لشيخ|ر|ويه عص|م مر مر
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد فتـــ مصط عبــــد |لحفيظ|9768|4
428o2|نوعيتـــ طنط|س|ره محمد شكر محمد حبــــيبــــ
48355oد|بــــ دمنهور|سهيلتـــ محمد عم|ر محمد يوسف
69o659|معهد ف ص |لمنصورهمروه عبــــد |لحميد مصط عبــــد |لق
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم| محسن لط ع حس |لبــــن||63563
343o9o|تـــ محمد سعيد سيد كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم
ح634576 تـــج|ره |لزق|زيقمهند مصط عبــــد|لمنعم عبــــد| 
بــــ |محمد ع ح|مد محمود عبــــد|267862 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
|2o5|5تـــج|ره سوه|جبــــسنتـــ |كر| زكري| سيد
وف|تـــعمر مصط محمود مصط |789|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهعبــــد|لرحمن صل|ح مصط |لسيد محمد7|||23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف عبــــد |لرؤف محمد |لحور644|62 نوعيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |
4o87o6حقوق |لمنصورهف|طمه صل|ح عبــــدربــــه ر| ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نسمه س| |لشح|تـــ |سم|عيل365|63
يم |لعش278534 يم |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه وجيه |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهحمد جم|ل ص|لح |حمد دسو |484996
92o|78|علوم سوه|ج  ن نز ق|بــــيل خليل
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حقوق بــــنه|بــــ|سم زين |لع|بــــدين قن|وى حس 223229
6|7oo7| د|بــــ د |ط|د | |حمد محمد عبــــد
75646o علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س| عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لمع
|52|8o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق رض| عبــــد |لسميع ي|س
7o499|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسع|طف محمد ع|طف ع دربــــ|له
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعل| محمد ع سليم|ن|26642
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |م شحتـــه |لسيد |لعدل768999
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد عبــــد |لمح نمر عطو|ن|767229
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف محمد يوسف مصط |لش|ف37|482
د|ن777985 تـــمريض |لزق|زيق خلود جوده عبــــد | |له|دى و
899o|5 معهد ف تـــمريض سوه|ج ه|يدى عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لخ|لق ع
9o2486| معهد ف ص سوه|ج سم|ء عبــــد|لرحمن |حمد قبــــي
تـــج|ره |سيوطسيل ه| من تـــوفيلس4|97|8
م|9|3363 ره|يري يوسف نعيم سيد ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء مجدي |لسيد ص|لح|4222|4
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد |ل|م|م محمد |ل|م|م 2376|7
4o9862د|بــــ طنط|ول|ء عوض عوض عبــــد |لرحيم |لنحر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |حمد عز |حمد352269
64o|62كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف رمض|ن محمد مو
طبــــ سوه|جويد| ع|دل محمد فه 9|3||9
356996| تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد عبــــد|لبــــ| عبــــد| |لل|م
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد | |لسعيد رمض|ن ح|مد |لسيد|43666
| |حمد سيد ع  |87989 معهد ف ص |سيوطي
5o5362لس ع|طف خلف ر|غبــــ عسكرى صيدله |ل|سكندريهك
يم محمد ع سل|مه|773|64 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيم|ن |بــــر|

قتـــص|د م حلو|ن|مريم محمد فوزى عبــــد |لحميد445|3
حقوق |لزق|زيقأحمد |لسيد متـــو ع أحمد642369
ندستـــ ع شمسف ع|دل سل|مه جرجس عطيه|69|9||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيه يونس لي محمود|847872
8o6887| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد ثــــروتـــ محمد عبــــد|لغ
يكل693899 د|بــــ |لمنصوره|سلط|ن |لسيد فرج |لمر 
844oo4|تـــج|ره سوه|جسل|م محمد عزتـــ ري|ض
4o|o95|تـــج|ره |سيوطحمد سيد |حمد |بــــوزيد

رهريم عم|د رمض|ن محمد5574| ندستـــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسندس جم|ل ع عبــــد|لنبــــى254944
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|منيه محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |للطيف|322|6|
ر محمد |له|دى محمد||7825 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد م|
432o29علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحرو|ن ح|مد محمود خلف
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء ح|مد ع ح|مد |لسيد||68|6
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد |لش| فهيم محمد525226
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسهيله مجدى ك|مل عبــــد|لحميد86|238
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7o8|68ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود محرم عنتـــر |لغريبــــ جمعه م |لع| 
يم مجدى محمد عبــــد |لرحيم||75252 رهبــــر| عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشحسن خ|لد ع حسن758435
ندستـــ حلو|نبــــه ع محمد ع243637
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |حمد محمد بــــرجل246248
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسف|ديه سليم عبــــده سليم759876
78o793|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد بــــر رضو|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمود ربــــيع محمود حسن845925
علوم |ل|سكندريهسل رزق رجبــــ محمد رجبــــ|42523

ر ج|د جرجس5|255 رهم|رين| م| طبــــ |لق|
|644o5|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد محمد محمود عبــــد |له|دى
4o5392تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسمتـــ |حمد |نور فوزى محمد فر|ج
9o678| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ميه محمد عبــــد|لعليم عبــــد|للطيف
|2465oعلوم ع شمسم | مجدى يوسف فرج
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن محمد محمد سليم ع |758287
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ محمد ع محمد826943

رهع حسن حن ع4|426 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م عمرو كم|ل محمد |بــــو|لسعود|26|258
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد| سيد |بــــو ه|شم شح|تـــتـــ8||8|3
|49o9||يم ندستـــ حلو|نيم|ن |بــــو ج|مع |سم|عيل |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه مصط حسن عبــــد |لحليم423654
8o4535| كليتـــ حقوق |لم |يم|ن ع عبــــد|لحميد ع
|5o5|4ف محمود ع|مر ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |
صيدلتـــ سوه|جسم|ء عبــــد|لن| عبــــد|لل|ه سيد|8|8293
8o6o77 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم ن| يح |م|
84o|33حه وفن|دق |ل|قه|يدي رفعتـــ محمد |حمد| 
|5oo57|رهسل|م محمد حسن عو|د تـــج|ره |لق|
طبــــ |سن|ن ع شمسرن| عص|م حسن ع 2639|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمنيه حم|ده عبــــد|لق|در زلط7825|5
ندستـــ ع شمسف محمود عبــــد |لسل|م يوسف|59279|
26o54|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر سعد ي رمض|ن
82o597|تـــج|ره |سيوطحمد ع|دل فرج عبــــد|لعزيز
23|6o8|يم محمد يم |حمد خليل |بــــر| كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطبــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهي|سم |حمد محمد |لغريبــــ|67999
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ح|مد |حمد |لعز|وى247354
ف مكرم رشدى757735 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|رين| |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |ل|مبــــ|بــــى ح|مد محمد|622596
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمد |لسيد فرح|تـــ|337885
68o663| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لبــــ|سط |لرف| |حمد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىفرحه مهدي عبــــد|لع| سعيد836582

42|o8خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن|ء عبــــد |لحكيم مبــــروك عطيتـــ
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33254o|وف|تـــسل|م |حمد يح محمد |لعيلتـــ معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
9o5425 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جند عبــــد|لعليم كم|ل ح|مد
صيدلتـــ |سيوطندى ص|بــــر صديق محمد |89899
حقوق بــــنه|حمد ن|در مصط |حمد8|3672
7o83o5ندستـــ |لمنصورهمعتـــز محمد رمض|ن عبــــد |لعزيز
|4988o|د|بــــ حلو|ن|لسيد محمد |لسيد عس|ف
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم جم|ل محمود مبــــروك 5|8876
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نل|ء محسن عبــــد|لر|زق محمد|848353
5o895o تـــج|ره دمنهورسل|م محمد |لص|دق شعبــــ|ن خليل حن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم| صبــــرى محمد بــــسيو يوسف|8|68|5
7o25o3حقوق |لمنصورهسل خ|لد حس عبــــد |لحميد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى ي| ص|لح فرم|وى6|7779
3234o4وف|محمد وفيق ح|مد عبــــد|لعزيز شمس وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6o|32|ى محمد |لسيد رجبــــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء خ
تـــج|ره |لمنصورهمن|ر رزق عبــــد |ل |لمر حس|ن 685493
69o475يم صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد عبــــد |لستـــ|ر ع |بــــر|
تـــج|ره دمنهور|ء مصط عبــــد |لمنعم حج|ج|6465|5
6||45oري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه محمد ع |لمزين
256o28تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس ي|قوتـــ شلبــــى
ندستـــ |لزق|زيقحمدى جم|ل حس ع 42|782
يم|765487 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــحمد |لسيد عط| |لخو إبــــر|
64o863| ندستـــ |لزق|زيقحس محمد ع |لدين محمد عبــــد
7o8882تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم جل|ل جل|ل عبــــد |لمنعم ع
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ |م محروس فرم|وى محروس256|26

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفصموئيل يوسف  |د جيد56679
249o93| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ع|دل نبــــيل |لشق
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد| محمود عبــــد| محمود634494

53o7||كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء فتـــ محمد محمد
75287o| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لمع ع
تـــج|ره طنط|مصط ح|تـــم محمد |لشن|وى |لشيخ2|35|6
89o374 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود سعد |حمد عبــــد|لرحمن

3o53||د|بــــ ع شمس|سم|ء عز ف|روق عبــــد |لمطلبــــ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق  |لسيد غريبــــ |لعو 642329
تـــج|ره |لمنصورهمحمد جم|ل حسن عبــــد |له|دى فوده686532
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد عزتـــ ع ع ط|حون2583|3
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر سليم|ن محمود سليم|ن522||8
وف|تـــس|مه خ|لد عبــــد |لمجيد عبــــد|لجو|د زبــــ546439 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم

وف|تـــد | شعبــــ|ن محمد ع25228 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
طبــــ ع شمسمنتـــ | جم|ل ع عفي خ |33667
85|49o| طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدم| سيد |حمد عبــــد|
|242o2تـــج|ره ع شمسع ح|تـــم محمد نبــــيل
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|455|oرهن|در |حمد محمد |حمد تـــج|ره |لق|
حقوق |لفيومعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|للطيف محمود|6577

4o5948|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مينتـــ محمد محمود محمد عبــــد|لمنعم|
75o5|9ندستـــ |لسويسعمرو محمد ف|روق عطيتـــ
75|5|oتـــج|ره بــــور سعيدعمر فريد فريد ص|لح حج|زي
324oo9نوعيتـــ عبــــ|سيهيف س|مح |حمد سيد محمد
68o876| م مجدى محمد محمد |لسيد عبــــد تـــج|ره |لمنصورهد
رهعمرو عل|ء|لدين ري|ض قطبــــ سويلم448538 تـــخطيط عمر| |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مصط مجدى نجيبــــ محمد ز333774
ى4736|| لس شنوده قن|ن بــــ حقوق ع شمسك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن ع |حمد حسن|839472
تـــربــــيتـــ |لعريش|ء محمد ع محمد محجوبــــ|768339
يم7|8323 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوليد عبــــد|لصمد عبــــد|لمتـــج |بــــر|
وس3||843 تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نم|رتـــ | |لش|يبــــ |سكندر تـــ|و
د|بــــ |سيوط|نورن| نبــــيل فؤ|د سعيد  885532
وف|تـــديفيد ن|در مكرم شكرى33759| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف عبــــد|لحميد |لسيد335447 تـــج|ره ع شمسرضوى |
رى |لبــــرى253568 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه درويش |لجو
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو محمد عبــــد| صديق643||3
ندستـــ ع شمسعمر |س|مه |سم|عيل |حمد |لفرم|وى6653|2
|لسن |لم |يم|ن مو حسن محمود منصور|348829

2o96|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد |لرحمن ع|طف عبــــد |لمنعم |حمد عبــــ
7o49|5| ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه صل|ح |لسيد مصط
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى |س|مه |لسيد طلبــــه خط|بــــ8|2634
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد | |لسيد فتـــ |لسيد خليل77|482
معهد ف ص |سم|عيليهحمد |سم|عيل عبــــد | |حمد |لنج|769335
9o232o حقوق سوه|جمحمد عبــــد|لجو|د محمدجم|ل |لدين
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه رض| مسعد ج|بــــ ||||8|6
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممصط تـــقوي محمد محمد72275

5o2977طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنور سعيد |لسيد مر جمعه
8o2|53 ش|م كم|ل فه كليتـــ حقوق |لم |محمد 

تـــربــــيتـــ |لفيومند صل|ح عبــــد|لمنعم عبــــد|لبــــ| 73799
|د|بــــ طنط|منه | محمد خ|لد فؤ|د عبــــد |لكريم2839|4
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|له ر|شد محمود محمد ر|شد263742
|2o635 ندستـــ ع شمسم|زن و|ئل شو تـــوفيق مصط
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد فوده عد فوده|344593
6o22o5معهد ف ص طنط|دين| محمود عبــــد|لسميع محمود ق|سم

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد صل|ح|لدين جمعه علو|يه69479
يم محمد ه|شم|4462|4 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه فوزى |بــــر|
26|o|4لسن ع شمس|من|ر عبــــد|لسميع مهر|ن حج|ج
معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد| عبــــد|لمعتـــمد حف رمض|ن52964
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6|o648ف عوض | ز|يد علوم |لمنصورهآل|ء |
 |حتـــ وفن|دق |لم |فيلوبــــ|تـــ ميل|د نعيم تـــوفيق 6245|9
4o4829|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد مصط محمد معتـــوق
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عزتـــ محمود زغلول محمود779352
ر مكرم ذ757724 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهبــــ|سنتـــ م|
63828oتـــج|ره |لزق|زيقبــــيتـــر ك|مل حن| جرجس
تـــربــــيتـــ |لمنصورهط|رق |لسيد م |لدين بــــدر زي|ده4|9|69
764o5|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرضوى محمد |لسيد |لعربــــى محمد |لبــــحر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور |لدين جوده محمد سعيد جوده947|35
4358o4|تـــمريض كفر |لشيخنرم محمود محمد محمود |لش
5o5782ر سل|مه زر|عه كفر |لشيخمكرم |سحق ز|
يم |حمد |لسيد ط|يل689733 تـــج|ره كفر |لشيخي|سم |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م محمد ف|روق نور محمد637686
7o45|4| بــــي |حمد ع د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء ممدوح |ل
يم خليل |لحفن|2|2532 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رح|بــــ صبــــ|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه ح|مد عرف|تـــ ح|مد عبــــد |لع|686948
4o8327تـــج|ره طنط|محمد محمود |لسيد محمد سعد
تـــج|ره بــــور سعيديه |حمد عبــــد |ل عبــــد |ل |لدسو 764843
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|تـــ ه| جل|ل خديوي|836626
تـــج|ره |ل|سكندريهسعد طلعتـــ سعد |حمد524754
5o5486تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسعد ع سعد ع شلتـــوتـــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه جوده عبــــد|لسل|م جوده زين |249742
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن جودتـــ |حمد ع |حمد38264|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن|ء محمد منصور عبــــد |لرحمن عبــــيدو638874
28374oرهعبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لج|بــــر فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم جمعه عبــــد |لعزيز|44|77 د|بــــ |لزق|زيق|محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم |لسيد ع حسن759672
يم ع عوض76|543 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدين| محمد |بــــر|
يد |لنج|ر437563 زر|عه كفر |لشيخمحمد ع |حمد |بــــو|ل
4o889oه محمد فوده فوده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أم
248o98كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|ره مصط عفي رزق
علوم ري|ضتـــ |لم |محمود محمد محمد ع سليم|ن528485
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر عبــــد | محمد محمد |لزين489359
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لغ |حمد |لحو|له|269763
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مصط مر عزبــــ|4|3563
|32|o|| رهيه خ|لد عبــــد |لغف|ر مو تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| زكري| |حمد |لعقبــــ|وى2|2686
يم98|776 نوعيتـــ |لزق|زيقرود|ينه عم|د |لدين فوزى |بــــر|
6|4o73تـــج|ره طنط|س|ره ع عبــــد|لحميد ع در|ز
|5o4o9معهد ف تـــمريض حلو|نمحمد ع عبــــد |لر| ع
88679o|ه ممدوح محمد |حمد تـــربــــيتـــ |سيوط م
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علوم ري|ضتـــ طنط|محمد |لسيد عيد محمد |لم|449472
د|بــــ بــــ سويف|محمد سعد سعد |لدين ع59836

7o6|44| يم |لعو يم جم|ل |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
يم |لسيد محمد |لحفن|755|62 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهلسعيد |بــــر|
نوعيتـــ |لم |خلود محمد عبــــد|لحميد ع 823628
68oo2|معهد ف تـــمريض |لمنصوره مصط كم|ل |لسيد |لبــــلتـــ| شح|تـــه
77|o65|د|بــــ |لزق|زيق|نجل|ء عبــــد |لع| |م عبــــد |لع
علوم |لزق|زيقمحمد ع قر ع جبــــيل627948
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف|دى مو ص|دق شنودتـــ353787

6o964ندى |بــــو |لطيبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر محمد 
8|84o9|د|بــــ |لم |سم|ء ع شيبــــوبــــ مهر|ن|
6o9952 ر حس |لص ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحس محمد ط|
89o897| حقوق |سيوط م| فتـــ |حمد ع
علوم |لمنصورهرو|ن فريد عبــــد |لمنعم |حمد9|6797
علوم |لزق|زيقدين| نبــــيل عبــــد |لستـــ|ر محمد جميل5|7726
7o9|3|يم محمد عبــــد |لعزيز غنيم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|مه |بــــر|
4o2o|5تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن| حسن |حمد حسن |حمد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم | ه| |م |ي |37584|
ي658|44 نوعيتـــ كفر |لشيخ|ء عبــــد |لبــــ|سط حمد|ن محمد |لع
6o89|oد|بــــ طنط|ذي|د |س|مه |لسيد عم|رتـــ|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد كم|ل |بــــو زيد دويد|ر529538
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريم عص|م محمد مسلم268266
627o23ه |س|مه محمد سليم|ن رزق علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن
5|o233علوم بــــورسعيدمحمود محمد س|لم ع س|لم
نوعيتـــ بــــنه|سم|ء سم محمد |حمد سل|مه|338882

3|2o9|حقوق حلو|نسم|ء حس عبــــد |لحميد |لنوبــــى
|499ooيم رهعل|ء محمود فرغ |بــــر| حقوق |لق|
77o784طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرضوى |لسيد شعبــــ|ن عبــــد|لبــــص علو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم |كرم محمد |لبــــغد|دى|25434
|6o28|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود محسن محمود |لحسي محمد
25|o78طبــــ |سن|ن طنط|عمر ن| رش|د مليك
8o44o4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كرستـــ | نج|ح حبــــيبــــ متـــي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد |لرحمن كرم ف|ضل |لسيد محمد38287|
7|586o| حقوق |لمنصورهروى ع عبــــد |لعزيز ع
67825oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى ع |لجميل محمد سل|م
يم |لصعيدي2885|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم محمد سعيد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد خ|لد عبــــد |لعزيز محمد 677423
445oo4يم سليم|ن كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد عل|ء |لدين |بــــر|
لسن ع شمس| |ر محمود |حمد محمد جمعتـــ72|2|3
5o548|تـــمريض |إلسكندريتـــ جم|ل عمر |بــــو |لفتـــح عبــــد |لمقصود مر
وف|تـــسل|م مصط حموده مصط |347832 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
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معهد ف ص |سو|نمحمود مهدي محمد عبــــد|لرحيم839272
3||o46| وف|تـــلحسي حسن محمود حس|ن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
25|o52|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد وليد ص|لح |لسق
24784o |ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مسعود محمد |لنعم
35o653ره عبــــد|لنبــــي محمود رمض|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |سم|عيل صقر254243 لسن ع شمس|تـــسنيم ع|طف |بــــر|
853|o7|تـــج|ره بــــ سويفسم|عيل عبــــد| حسن حسن
د|بــــ |لمنصوره| |ر مجدى محمد |لسعيد مصط 698332
|5o782|ندستـــ تـــ.خ|مس حمد محمد حس عبــــد |لعزيز معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ دمنهور|ل|ء |حمد محمد |لصبــــ|غ|2|98|5
9o6367 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديريم عبــــد|لصمد محمد |لسيد
ندستـــ |لم |ح|زم محمد محمد محمد سليم|ن|255|2
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمد عبــــد|لموجود محمد|222|32
78o5o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد عص|م محمد |له|دى محمد
5o86|9طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد|لحميد جمعتـــ عبــــد|لحميد ع |لغز
يم فرغ524275 رهبــــسنتـــ ع|طف فرغ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخسل سعد محمد ع غز|ل435776

4|o55رهنسمتـــ جوده ش|مخ خليفتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف تـــمريض |سو|نف|طمه ع|دل حسن |حمد869823
معهد ف تـــمريض طنط| شيم|ء عبــــد|لتـــو|بــــ لبــــيبــــ ح|فظ عبــــد|||4339
معهد ف تـــمريض |لفيومحمد صبــــرى رمض|ن |لسيد محمد|67442

675o56بــــه عبــــد |لحميد ديو|ن تـــج|ره |لزق|زيق |ر محمد و
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــل|ل صبــــ محمد خ |49467
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم محمود مصط رش|د مو|2678|
وس|35566 وس |م تـــ|و زر|عه مشتـــهرم|دون| تـــ|و
239o29|لسن ع شمس||ء صل|ح محمد عويس
5|38o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورإيه|بــــ محمد زيد|ن |حمد |لبــــر
ه طه عبــــد|لجو|د |لن|قه|259944 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم

رهع كم|ل محمد بــــيو5323| حقوق |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد |حمد محمد محمود43|338
9oo832  |تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــندى نور |لدين ز عزقل
8|88o4|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|بــــتـــس|م ن| فؤ|د |حمد
|ء رمض|ن يوسف سمه|ن|68|883 طبــــ |سيوط 
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدف|يزتـــ منصور فتـــوح رزق منصور342365
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد|لسميع شح|تـــه محمود|345982
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م حسن |حمد عثــــم|ن درويش769489
788|o3تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهخلود جم|ل محمد ر|جح
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد جل|ل عبــــد |لمجيد س|لم||78968
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن عزتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لحميد342499
|2o793يم ندستـــ تـــ.خ|مس م|رك |يه|بــــ |ميل |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 

49994| م خ|لد ع ع كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفد
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رهش|م سم سعيد |بــــو |لمجد38962 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
طبــــ |ل|سكندريهروى ع محمد عجميتـــ|68|435

حقوق |لفيومبــــسنتـــ سعد|وى عبــــد |لتـــو|بــــ مفتـــ|ح65652
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ع|طف مر|د ج|د3539|3
ل|ل263|35 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مسعد محمد ع سيد 
487|oo|د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م شفيق محمد ح|مد محمد
معهد ف ص |سيوطنور |لدين محمد عبــــد|لحكيم محمد  875899
يم مزروع762635 ندستـــ بــــور سعيدمصط |حمد محروس |حمد |بــــر|
م|م سليم|ن|76|4|3 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ع 
ره|سل مصط محمد مو7939|2 د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفرجبــــ محمد رجبــــ عبــــد|لرحيم|755|8
يم|855858 يم رمض|ن |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــسل|م |بــــر| معهد ع| 
ى435526 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخن|ء وحيد |لسيد |لم
رهنور |حمد محمد سليم|ن222643 طبــــ |لق|
ندستـــ طنط|يوسف ه| |م شتـــ|5|4494

علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد كم|ل محمد صديق محمد45574
رهعبــــد| محمود سعيد محمود2578|3 ندستـــ |لق|
339o94 تـــربــــيتـــ بــــنه|ندي محمد عبــــد|لمعز ع
حقوق ع شمسمحمد ع|دل محمد |لششتـــ|وى364242
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد خ|لد محمد حس 824652
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه عبــــد | رمض|ن عبــــد | |حمد4|4268
6o9o8|معهد ف ص طنط|ي|سم ك|مل |لمحمدى |لشن|وى
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز|659|26
رهعبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد|لوه|بــــ |لحد698||6 د|ر |لعلوم ج |لق|
6975o7|يم |لسيد |بــــر يم محمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
ل|ل عم|ر3763|6 |د|بــــ طنط|محمود |لسعيد محفوظ 
42oo38| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحل|م فتـــوح مصط |لسيد |لحن
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|رويد| عل|ء |لدين عبــــد|لمنعم حس |82653
83oo5oر|ء ربــــيع محمد سليم حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخكريم محمد حسن ح|مد محمد7236|4
8628o4| |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد سم م مو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ه|ديه طنط|وى ع مصط 32875|
رهعبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لرحمن بــــش 268328 صيدله |لق|
5||9ooمعهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد|لر|زق أحمد مغربــــي |لنج|ر
69o4o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|خلود فكرى تـــوفيق محمد

رتـــحسن بــــدر جل|ل عبــــد |لق|در44248 علوم ري|ضتـــ |لق|
3277o3ف صل|ح قر حسن رهمن|ر | د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
8o2968علوم |لم |حسن ع|دل ع | |بــــو|لليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدتـــ محمد |حمد حسن عبــــد |لرحيم7|7632
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |حمد ح|مد شمس |لدين |لفوه37|684
د|بــــ حلو|ن|حمد ربــــيع |حمد درديرى|883|4|
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7845o5يم عبــــده محمد تـــج|ره |لزق|زيقلميس |بــــر|
|6o92|م يوسف |م|م محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد

8574o5يم معهد ف تـــمريض |لم | محمود ه| محمد |بــــر|
649o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومعبــــد|لرحمن عبــــد|لونيس |لسيد عبــــد
29o78رهمصط سم فضل محمد زي|ن حقوق |لق|

معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه سل|مه |حمد سل|مه768983
6o8877ف رفعتـــ محمد فليفل تـــمريض طنط| ه|جر |
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم ثــــروتـــ ح|فظ تـــ|درس59|758
يم عبــــد|لعزيز عبــــد|346994 حقوق بــــنه|مصط |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهآيتـــ محمد |لص| محمد |لجوي5734|5
699oo3يم عليوه |لشيوى يم محمود |بــــر| طبــــ ع شمسبــــر|
6o4|37|تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد عبــــد| |لجبــــ
287|o8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد عبــــد|لصمد |لعط|ر
ش|م محمد عبــــد|لعزيز|7|329 |د|بــــ بــــنه|نور 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر دسو دسو عبــــد|لحميد7377|3

نوعيتـــ |لفيومس|ره |حمد زيد|ن عبــــيد44|69
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمل محمد سعيد حس |769537
435oo||عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد |لسعيد محمد عمر|ن
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوق ع|طف |لسيد متـــو عبــــد|لرحمن8745|4
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقفوزيه |بــــو |لفتـــوح عي محمد ع775935
يم محمد64752| رهرن| محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
رهح|زم |حمد شح|تـــه عبــــد |للطيف75|29| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرضوى محمد بــــكرى سليم|ن764922
 |حه وفن|دق |لفيومبــــسمه فنجرى نسيم فنجرى||496|
|5o77|| وف|تـــحمد جم|ل عبــــد |لحميد حسن ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
صيدله |لزق|زيقآيه محمد منصور عبــــد |لرحيم |لبــــخ 637984
طبــــ بــــورسعيدآل|ء محمد محمود محمد |لبــــلتـــ| 623846
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطند| ن |لدين |حمد ن|  893368
684o43 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد خ|لد عبــــد |لرحمن |حمد |بــــو |لخ
82oo53| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قسم|عيل ع|دل محمود ع
ش|م حن محمود|342869 صيدله ع شمس|ء 
|3829oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد | محمد عبــــد | محمد سيد
يم محمد783648 حقوق |لزق|زيقمصط ط|رق |بــــر|
9o23|| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد حسن |حمد محمد
نوعيتـــ |ل|سكندريهسليم|ن سعد حسن محمد |لحج|ر494484
4ooo27كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــإله|م طلعتـــ عبــــد |لرز|ق محمد سعودى
36o9o7طبــــ بــــنه|محمد عزبــــ محمد |بــــو|لخ محمد سليم
معهد ف ص |سيوطبــــسمه كم|ل حسن عبــــد|لح|فظ 887778
5|55o6| تـــج|ره دمنهوريم|ن محمد |نور رزق جبــــي
طبــــ ع شمسنوره|ن صبــــ |حمد عبــــد|لخ|لق محمد98|345
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|رتـــ | مو ثــــ|بــــتـــ يعقوبــــ  |2|878
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لو|رثــــ محمد |لسيد |لطبــــل246853
7o365oندستـــ |لمنصورهعمرو |حمد ك|مل عوض | محمد عم
4o6oo7تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد ح|مد ع|رف عمر
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|نور|ن عبــــد|لر|زق محمود بــــكري838763
طبــــ |لزق|زيقسم| |لحس عبــــد |لغف|ر محمد |لش773465
علوم ري|ضتـــ طنط|لوج | محمد يونس يونس عوض موص527838
6o67o| م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد |لرحمن |حمد ع |لدسو
رتـــ|من|ر |حمد عبــــد |لعظيم |حمد778468 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم2652|4 ره|ي|سم محمد صل|ح |لدين |بــــر| ثــــ|ر |لق|
4oooo7 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|ره |حمد عبــــد|لحكم حسبــــ خلف
تـــج|ره طنط|محمد عبــــ|س محمد عبــــ|س |لجندى7266|4
يم438876 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد عبــــد |لرسول محمد |بــــر|
9o6388| صيدلتـــ سوه|ج سم|ء ع |حمد ع
7o2525يف د|بــــ |لمنصوره| مصط محمود محمد 
تـــج|ره كفر |لشيخع |حمد ع محمود ش| 6566|4
87955o تـــج|ره |سيوطوليد محمود حس محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لد|يم ح|تـــم |لسيد حسن ع |629966
452538| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسل|م مصط عبــــد | عي معهد ع| 
حقوق |سيوطي|سم وليد كم|ل |لدين محمد483623
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمتـــ مسعد أنور غ|نم497467
د|بــــ دمنهور|مري|ن| مجدى فكرى مجلع|49935
43o599تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم ع |م|م ع |بــــوفد|ن
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد ع سعيد  255798 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
679o3o|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لمنعم ج|بــــر
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد| سيد ف|روق سيد ح|فظ3457|3
5||4o6| زر|عه كفر |لشيخلسيد محمد عبــــد|لمجيد ع |لزنق

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسل|م جمعتـــ ع عبــــدربــــتـــ||6865
تـــج|ره طنط|ر|ن| ع محمد صل|ح |لدين ه|رون7574|5
87559o لس مجدى مريد حزين د|بــــ |سيوط|ك
رهمصط محمود حس|ن ص|لح56457| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى خ|لد محمد |حمد مه 436793
حقوق طنط|ع |يمن ع عطيه493389
82347o|حقوق |سيوطسم|ء عنتـــر حمدي سيد
د|بــــ ع شمس|ندى ه| محمد |حمد59895|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ي|سم رمض|ن حسن سعيد59354
3|9o32|يم محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحس|ن رزق |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط |سم|عيل محمد |حمد وسو|9675|4
3328o5 تـــ سل|مه ع |حمد عفي حقوق بــــنه|ن
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمود ص|لح محمود مصط |ألشطل|43875
حقوق |لزق|زيقديل محسن ع محمد38||64
8o|359تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد رمض|ن مخلوف م|لك
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35|8o8|تـــ محمد ص|بــــر عبــــد|لحميد شلبــــى زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمصط خميس حف خليل58795

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيوسف ه| محمد ك|مل وجدى625279
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط محمد عط| شح|تـــه343442
68|5o7|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعم|ر محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ حج
معهد ف ص |لزق|زيقدير محمد متـــو عبــــد |له|دى عثــــم||77625
4487ooمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمد ز
معهد ف ص طنط|نور| |حمد |لمحمدى محمد درغ|م428437
67536oصيدله |لمنصورهه| | ع|دل ع عوض دغيدى
ه طه عبــــد |لحميد |حمد |م 383|63 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقن
تـــج|ره ع شمسف|رتـــو م|نويل ج |ر كركوري|ن|966||
42o|42تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمريم |حمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح ضبــــعون
بــــه |م|م334324 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جم|ل و
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد |س|مه طه عبــــد |لحميد ج|د762864
ه محمد محمود محمد عتـــم|ن|432676 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م

59o37|صيدله بــــ سويفيم|ن عزتـــ محمد عبــــد |لح|فظ
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعمر رجبــــ عيد عبــــد |لفتـــ|ح طنش424866
5o742|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نوس|م صل|ح محمد عبــــد| درويش
معهد ف ص بــــنه|محمد ع|دل |لسيد أبــــوسكينه286366

يم|25297 يم غ|لبــــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه |بــــر|
د|بــــ |سيوط|محمود عبــــد|لغف|ر عبــــد|لحميد عبــــد|88222

39|o|| |د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ء ط|رق محمود عبــــد |لبــــ
76|8|oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسند| مصط ع|طف |لسيد
تـــج|ره ع شمسحس|م |لدين مصط ك|مل مصط 59985|
يم محمد محمد شبــــل65343| رهي|سم |بــــر| ندستـــ |لق|
43||o8 د|بــــ طنط|سمر خ|لد |حمد |لنوي|
معهد ف تـــمريض |سيوط رفيده ع عبــــد|لسل|م خل|ف 879262
686o47معهد ف تـــمريض |لمنصوره مريم جم|ل عبــــد |لحميد |لسعيد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعظيم محمد||77|33
يم عبــــد|لسل|م غلوش|432969 |د|بــــ طنط|مينتـــ |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|غ|ده عيد عبــــد|لتـــو|بــــ جوده86|245
صيدله |ل|سكندريهعبــــد| |لسيد |لبــــدوى |لسيد ص|لح442228
ه محمود عز |لدين عبــــد |لسل|م|68337 تـــمريض |لمنصورتـــ ن
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسصل|ح عبــــد|لرؤف محمد عبــــد|لستـــ|ر |43649
فنون جميله فنون |لم |صل|ح عبــــد|لن| |بــــوبــــكر فه 7552|8
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىه|جر عم|د فؤ|د عثــــم|ن835432
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد وجيد عبــــد |لغف|ر يوسف|26523
ه محمد عبــــد|لسل|م جميل|3|4345 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
268o9oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد ع د|ود
62986oحقوق |لزق|زيقعبــــد | و|ئل عبــــد | عبــــد |لمنعم
تـــج|ره طنط|ندى فتـــ |حمد |حمد عبــــد |لرحيم489535
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمد شعبــــ|ن عبــــد |لصمد||6968
42778oيم محمود  |ل|بــــي تـــمريض طنط| محمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــف|طمه |حمد عمر محمود محمد245423
4|o|73كليتـــ |أللسن سوه|جمحمد عبــــد|لحليم ع محمد ع
2339o|رهحمد ع |لسيد ع محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

434|2oطبــــ |سن|ن طنط|تـــسنيم ع يوسف ع |لصعيدى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه |حمد محمود محمد مر675793
ل|ل429892 يم محمد  لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمود محمد إبــــر|
د|بــــ دمنهور|محمود محمد عبــــد |لمنعم |بــــو حموده493772
8o6499|ديه يم  يم مبــــروك |بــــر|  |حتـــ وفن|دق |لم |بــــر|

تـــمريض  بــــ سويفيه صل|ح محمد سلم|ن|58473
34o682|ى س|لم محمد س صيدله ع شمسسم|ح محمد بــــ
شوري4|4945 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد |لسيد |لد
تـــج|ره بــــنه||ء سيد |سم|عيل سل|مه|355698
26o455 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــندى نور|لدين ج|بــــر حس
قتـــص|د م حلو|ن| |ر م|جد حسن محمد|4897|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــثــــينه شعبــــ|ن |حمد عم|ر5|2572
حقوق بــــنه| |ده ه| صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح347458
يم|5|7|24 ه خ|لد محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسم
5o4343يتـــ|بــــ |م|م عبــــد |لرؤوف |م|م محمد تـــج|ره |ل|سكندريهم|
6282o3| د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد |حمد محمد عي
يم |حمد|2999| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للدر|س|تـــ |لتـــكنولوجيتـــ |لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ نظم |لمعلومنوره|ن سل|مه |بــــر|
82675o ل|ل |لصغ ي|س د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نور| 
92|oo3 صيدله |ل|سكندريهس| |حمد ع |حمد
5|5o|6 ر|ء محمد سعيد محمد حسن عبــــد معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمه |لز
78o357يم د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمود عبــــد |لرحمن |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود صبــــري |حمد بــــدر832|84
8o2482نوعيتـــ |لم |محمد حس ع فرح|ن
7o9734 يم محمود عبــــد |لمنعم ع تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد |بــــر|

3|54oرهنيف س| |حمد خميس طبــــ |سن|ن |لق|
ه وليد |حمد زيد|ن محمد |بــــو|لجود6|486| لسن ع شمس|م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |حمد حسن ع بــــلح529282
68o32||تـــربــــيتـــ |لمنصورهيمن محمد فوزى عبــــد |لسل|م
رهمحمد حس |لسعيد محمد |لسيد|69945 تـــخطيط عمر| |لق|
68o83|| يم متـــو محمد |بــــو حس تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــر|
ه |لغريبــــ مصط صبــــرى |لسيد مصط 692343 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسه|د |حمد عو عبــــد |لسل|م767737
ف576|75 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل |س|مه عبــــد |لمنعم عبــــد |لحليم 
843o93تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نسل معروف عبــــد|لغ |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | صل|ح حس |لسيد85|336
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م وجيه عبــــد|لمنعم |لنج|ر264482
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علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيتـــن |سعد صبــــ بــــش|ره||82968
6289o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزي|د محمود محمد محمود طعيمه
69o855| تـــمريض |لمنصورتـــ حن|ن |يمن |بــــو|لعن عبــــد
8o4958 ف صموئيل خ علوم |لم |مريم |
علوم طنط|آيه |حمد محمود عبــــيد عبــــد|3646|6
8o334o(|د|رتـــ |عم|ل-مح|سبــــتـــ)لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم ف|دي رض| جم|ل تـــوفيق
رهيوسف بــــ|سم عبــــد |لسل|م عثــــم|ن|6637| ندستـــ |لق|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسعيد محمدى عيد |لسيد |ل247729
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن خ|لد رزق عكه|34773
نوعيتـــ |سيوطشيم|ء عبــــد| محمد عبــــد|لمع  888836
2|5|2o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د نبــــيل عبــــد|لحميد عفي
4o2536تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|دين رش|د محمد حسن حج|زى
تـــمريض |إلسكندريتـــ كريم |لسيد ج|بــــر عبــــد |423237
23o527رهمحمد عبــــد|لحميد |حمد محمد حقوق |لق|
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد |سم|عيل محمود |بــــوحس 494234
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدين| بــــدوي سنو محمد|84249
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نبــــطه محمد عبــــد|لو|حد ص|لح2|3348
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر ي| عبــــد | محمد38878|
85767oمعهد ف تـــمريض |لم | مفتـــ|ح ع مفتـــ|ح ميل|د
6o2o94|طبــــ |لمنصورهل|ء |كرم عبــــد |له|دى طم|ن
5o2|65لس غ| سعيد يوسف |لقمص تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسك
يم9228|3 فنون جميله فنون حلو|نرحمتـــ رشدي ع |بــــر|
يم |حمد7|6332 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن رأفتـــ عيد |بــــر|
رهنور شعبــــ|ن |حمد محمد|5339| علوم |لق|
لس |م ف|يز طوسه49|8|8 معهد ف ص بــــ سويفك
9o5297 د|بــــ سوه|ج|وف|ء ذكرى فخرى بــــش|ى
صيدلتـــ |سيوطسمر محمد عبــــد|لحليم محمد 534|89
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن عبــــد|لنعيم محمود رمض||82937
26794oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لمنعم يونس

46o44|يف |حمد فرج رهن  طبــــ بــــيطرى |لق|
686o66إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىن عطيه |لسيد رزق ح|يس
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عمرو نبــــيل عبــــد |لمنعم ع226|78

9|o75حقوق بــــ سويفوليد ص|بــــر سعد مؤمن
34457oيف |حمد حس محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد| 
تـــج|ره بــــنه|محمد ع|طف رش|د حسن64236|
|29o3oرهيوسف ط|رق |حمد عبــــد |لغف|ر تـــج|ره |لق|
7o3752ق|وى د|بــــ |لزق|زيق|رغده صل|ح محمد  عبــــده |ل
تـــمريض أسو|نمل عبــــد|لرحيم محمد حسن|846777

5o8ooف حمدي لبــــيبــــ ندستـــ حلو|نمصط |
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه |لقطبــــ عبــــد|لسل|م |لجندى|72|257
779|o3ره عل|ء محمد جمعه كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــز
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د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد فتـــ محمد حس 446869
78o47|ى محمد ص|لح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنور| ي
7o92|5|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد عيد عطيه |بــــر|
266o2oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|حس|م عثــــم|ن سعيد |لمشد

طبــــ |لفيومعبــــد|لرحمن محمد سيد عرفه2|675
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد خ|لد فتـــح | ن| |5|34|6
ف شو |بــــوحجر|268449 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |

85o27معهد ف تـــمريض بــــ سويف حن|ن حس عبــــد | |حمد
|2927o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد ف|رس محمد عبــــد |لعزيز
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخشيم|ء حسن |لسيد |لخشتـــ|43598
23258oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم مجدى من بــــخيتـــ
784o36| حقوق |لزق|زيقحمد عبــــد | عبــــد |لرحمن عبــــد|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  س|رتـــ قطبــــ |لسعيد قطبــــ د|ود9867|5
تـــج|ره |لمنصورهشه|بــــ حس|م |لدين صبــــره محمد صبــــره28||68
رهع|صم محمد سعودى قطبــــ|4779| ندستـــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم | ميل|د |م حن|838273

رتـــ|خلود محروس مصط محمد4|352 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود مجدى محمد عبــــد |لوه|بــــ محمود 5|4|75 ع.
تـــربــــيتـــ سوه|ج فن|ن ن| |حمد محمود|6|8963
يم رجبــــ عبــــد|لكريم بــــرك|تـــ7363|5 تـــربــــيتـــ دمنهورندي |بــــر|

4585oره| جم|ل عبــــد|لر|زق عبــــد|لحميد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
36o968تـــج|ره بــــنه|نجل|ء فرج محمود محمد فرج
6|8o5oحقوق د |طحن مسعد |لسيد خليل
|24o74ره|زي|د محمود فرغ سيد عل|م |لق|
|2|53oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر ط|رق عصمتـــ حسن
ر عبــــد| عبــــد|لع|ل655||3 تـــج|ره ع شمسعمرو م|
422oo3|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|يم|ن يوسف محمد |لسعيد |حمد
طبــــ |لسويسمن|ر بــــدوي ع|مر |لضوي845467
62o754تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد فوزى محمد حل صقر
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ر| حمدي محمد ع سيد343325
688394| ش|م |لشح|تـــ محمد |لمر زر|عه |لمنصورهن 

تـــمريض  حلو|نعبــــد |لحليم محمود عبــــد |لحليم محمد6|389
يم تـــوفيق عبــــد|لع|ل286267 رهدير |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
6o9345لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حس|م عل|ء فو محمد سعيد
64o456|يم يم |لسيد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|حمد |بــــر|
يم853426 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د| | حمدي |حمد |بــــر|
26357o| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن محمد فه |لرف| متـــو
يم رش|د عبــــ|4|4754 ندستـــ |سيوطي|سم عمرو |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطبــــسمله حم|ده ج|بــــر ح|مد 2|8888
حقوق بــــنه|حمد ربــــيع محمد محمود خليل|752899
يم |754668 يم |بــــر| ش|م |بــــر| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن 
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دين| عص|م عبــــد|لخ|لق شعبــــ|ن عبــــد 249666
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمنتـــ | وليد عبــــد|لنبــــي عفي محمد332697
4o7429|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيتـــ محمد مفضل بــــكر
د|بــــ دمنهور|محمد |لسيد عبــــد|لنبــــى |لسيد عوكل492369
تـــج|ره ع شمسحمد مر|د محمد عبــــد |لرحمن|62375|
4376o4ف طبــــ حلو|نصل|ح عطيه فتـــوح محمد 
822|o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه محمد عبــــد|لحفيظ سيد
262o79|طبــــ بــــنه|نطونيوس سم بــــولس بــــقطر
477oo3| تـــمريض |إلسكندريتـــ رو|ن عبــــد |لرحيم عبــــد |لغ حس
2|768oرهحس|م |لدين ح|زم سيد محمد عبــــد|لجو تـــج|ره |لق|

د|بــــ |لفيوم|سم| |يمن محمد عبــــد |لحميد67588
|د|بــــ طنط|حسن ع حسن حسن |لغريبــــ474|43
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن ي| عبــــد |لق|در عبــــد|لحميد فر3||446
825|o5|تـــج|ره |سيوطكريم عبــــد|لن| ن| عبــــد
|487o2رهمن|ر صبــــ عبــــد |لرحيم عبــــد |لبــــديع تـــج|ره |لق|
6|4|2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نو|ل محمد محمد ص|لح
يم متـــرى 893529 معهد ف تـــمريض |سيوط صو | عزتـــ |بــــر|
4o5296تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ع|طف ع |حمد محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد كم|ل حسن عبــــد |لر|زق|95557
طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يه|بــــ فتـــ |لق| 478437
77499oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف|يزه محمد |لشح|تـــ محمد د|ود
7o787|د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى محمد |لسيد سعيد محمد
ور322588 بــــ  زر|عه ع شمسمريم جبــــريل |بــــو|لد

ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد ع|دل حسن |لمشهور فرغ ع حسن23844 ك.تـــ. ف رى و
49o2o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ر| | حسن محمد عبــــد |لرحمن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد وحيد |حمد ج|د عفي |56244|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم عد عبــــد|لنبــــي محمدين32|829
34863o|تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن عبــــد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمن|ر ي| |حمد متـــو عطيتـــ|52525
628o94 رهعل| ع|طف فهيم مصط عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عبــــد|لمنعم عبــــ|س ع234422
477o5oف محمد |لص|دق طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهض |
ف كم|ل ع627557 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ندى أ
حقوق طنط|جرجس رض| نصيف منصور493796
تـــج|ره |سيوطندى ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح خلف|27982
علوم |لمنصورهسم|ح رض| حسن |لسيد سليم|ن688694
639o63د|بــــ |لزق|زيق|محمد سعد كم|ل |لسيد محمد
3573o2 ف |لمغ|ورى س|لم ع |د|بــــ بــــنه|ي|ر| |
صيدله ع شمسيه مجدى عبــــد |لرشيد طويله|8825||
ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد عبــــد |لرحيم||3348|
8o5489لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ر| | ع|دل شح|تـــه محمد
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7o959|د|بــــ |لفيوم|يم|ن |يمن محمد |حمد
4o66|||ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء سعد محمد سعد محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  حمد ع محمد محمد|3639|9
4433o9تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد |بــــو|ألسع|د محمد |بــــو|ألسع|د

تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ره محمد ربــــيع محمود53288
د|بــــ د |ط|خلود ممدوح صديق محمد3|4562
444o48تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن|ديتـــ ص|لح محمد عبــــد|لع| د|ود
بــــه شكري764594 لس م|جد و علوم بــــورسعيدك
زر|عه ع شمسنوره|ن محمد محمود محمد238853
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن مجدى |حمد فه عبــــد |لوه|بــــ8598|6
86|97o|يم معهد ف ص سوه|جل|ء ن |لدين محمد |بــــر|
ى عبــــد |لحميد|2297| رهه|يدى محمد خ حقوق |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ر| | ط|رق مصط عبــــد |للطيف ع6937|2
طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن خ|لد عز|لرج|ل عبــــد |لستـــ37|675
طبــــ ع شمسويد| سليم|ن طلعتـــ سليم|ن عطوه772659
6o8867طبــــ بــــيطرى بــــنه|نعمه بــــهلول محمد |لرخ|وى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديوف|ء يوسف متـــو عل|م829869
رهحبــــيبــــه م|زن محمد محمد ثــــ|بــــتـــ4428|2 تـــج|ره |لق|
6o7767د|بــــ |لمنصوره| حس مصط حس |بــــو طبــــل
9oo887 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دع|ء جم|ل عبــــد|لر| ف|يز
8|o567|تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء عبــــد|لصمد عبــــد|لعزيز قطبــــ
يم مسلم|343583 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ص|لح محمد |بــــر|
ف ري|ض عبــــد|ل|62597 حقوق |لزق|زيقمحمد |
8o2235فنون جميله عم|ره |لم |جون ر|فتـــ حن| ف|رس
6o|25| مبــــروك |لحن معهد ف ص طنط|أسم|ء أنور أبــــو |لخ
د|بــــ حلو|ن|عمر عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |سم234252
62428oثــــ|ر د |ط|نوره|ن بــــدر|ن أنور محمد حج|ز
7799o5معهد ف ص |لزق|زيقدى حس|م |لسيد |لفرتـــ
3393o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جميل محمد عبــــد|لحليم رضو|ن
يم عشوش996||6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد طه |بــــر|
4985o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن أحمد محمود أحمد |لمل|ح
8o9348د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دي ج|بــــر مصط محمد|
4|2o78لس وليم شح|تـــه معوض |د|بــــ طنط|ك
صيدله |لمنصورهن|در |سم|عيل عطيه |سم|عيل999|69
يم53865| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط حس |حمد محمد |بــــر|
2592o2| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه ش|ف عبــــد|ل ش|ف
لس فكرى بــــدير جندى772962 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقك
رهيه|بــــ محمد ص|بــــر رمض|ن عطيه|225998 تـــج|ره |لق|
كليتـــ حقوق |لم |محمود صل|ح عط| عبــــد||85336
تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه عزتـــ ف|روق رجبــــ محمد92|478
تـــربــــيتـــ حلو|نرو|ن سيد عيد قر 66727|
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6o4655كليتـــ |أللسن سوه|جدين| طلعتـــ ح|مد |لدسو ح|مد
تـــمريض كفر |لشيخسم|ء |حمد عبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف439879

رهمريم  |حمد  قدري ص|بــــر7397| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لع| تـــسويق شعبــــتـــ تـــسويق تـــجمع أول|رحمه ع محمد صل|ح |لدين22236|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننجل| عبــــد |لنبــــى |حمد |بــــو ع4959|
ل|ل سيد |حمد686775 بــــي  تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل| س| |ل
ره|د | عزتـــ نشأتـــ |حمد حش|د249493 ثــــ|ر |لق|
رهيم عمر |حمد عبــــد|لوه|بــــ272||3 تـــج|ره |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط مجدى محمود |لديبــــ682|25
حقوق |ل|سكندريهي|سم عبــــد|لحكيم |حمد ع489453
يم شلبــــي8|56|5 تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر محمد عوض |بــــر|
7o457oتـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لحكيم محمد محمود ح|فظ
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننور |لهدى محمد ربــــيع متـــو58338|
63o949|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه |حمد محمد سنو خليل

75oo2رهمحمد ص|لح محمد محمد حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد محمود محمد محمود صقر792684
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع|طف عبــــد|لغ حسن|256323
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه ن| محمد محمد حسن|958||7
693o64يم |لسعيد |لسعيد |حمد |لمهدى ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ندى حم|ده محمد محمود755823
264o9||يم عفي شبــــل ره|م| |حمد |بــــر| عل|م |لق|
|د|بــــ |لم |م| عبــــد|لغف|ر عبــــد|لرقيبــــ عبــــد|لغف945|82

|49o3يم يم عبــــد |لمنعم |بــــر| فنون جميله فنون حلو|نين|س |بــــر|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن مؤمن محمود جبــــر محمد |لعيسوى766544
32|o95ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهريه|م |لسيد جوده محمد سيد |حمد|537|7
|6|o52ف محمد عبــــد |لمنعم صيدله ع شمس |ر |

6o63| علوم بــــ سويفشيم|ء حس قر ع
2228o7|شيمه حقوق حلو|نحمد ع|طف عبــــد|لصمد 
|598ooتـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى محمد عبــــد |لو|حد محمد
43662oزر|عه كفر |لشيخآيتـــ يوسف عبــــد |لرحمن عبــــد|لحليم جمعه
تـــج|ره ع شمسند| عبــــد|للطيف محمود عبــــد|للطيف43|9|3
معهد ف ص |سم|عيليهعل| محمود عبــــد |لق|در |لسيد755465
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء عطيه | |لدري |لحس|ن بــــستـــ|68576
3|9|o7 د|بــــ حلو|ن|ف|طمتـــ حس عبــــد|لمؤمن حس
رهك|رمن |يمن وديع عزيز|568|| حقوق |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د محمد ج|بــــر محمود |لمل|ح764352
حقوق طنط|محمد فؤ|د محمد صل|ح347|44
85o825|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن محمد عمر |م|م
م|م حس|ن  |87836 د|بــــ |سيوط|رقيه ع 
8|2o4|يم |د|بــــ |لم |ي|ره ف|يز محمد |بــــر|
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89|8o3 تـــج|ره |سيوطخلود سليم|ن ع سليم|ن
525|o2ندستـــ |ل|سكندريهردينه محمد حسن عبــــد |لع|ل من
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد |لسيد محمد |لعدل|وي692662
8|o385 تـــج|ره بــــ سويفعمر ع محمود ع

يم محمود27252 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــه محمد |بــــر|
5o5273م |لسيد شح|تـــه |لسيد تـــج|ره |ل|سكندريهأد
يم خليل محمد |47528 يم |لسيد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني| محمد عج حف 272388
تـــج|ره طنط|ه|جر جمعه عبــــد|لر|زق |حمد محمد439743
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم محمد شح|تـــه درويش|576|2
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رض| عوض عبــــد |لجو|د زين |684386
|2o|5|ندستـــ شبــــر| بــــنه|ن|ردين وفيق مجدي شفيق
طبــــ |سن|ن طنط|عبــــد|لرحمن حمدى حسن |لديبــــ255669
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء صل|ح محروس محمد|268963
63638oد|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد|لرؤف فؤ|د مسلم يونس
ندستـــ |لم |م|رتـــن لبــــيبــــ جرجس لبــــيبــــ857884
85ooo||كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد محمد عبــــد| عبــــد|لعو|ض
نوعيتـــ بــــنه|يم|ن رمض|ن فتـــوح سليم|5|2673
9o6849|حقوق سوه|ج لص|دق كم|ل |لص|دق محمد
وف|تـــندي ن|ير نور |لدين عبــــد |لرؤوف حمد464639 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم حسن ع حسن48964|
ره|مهند عبــــد|لرحمن |نور عبــــد|لرحمن |حمد593|23 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطسل|م |لسيد فرح|تـــ سليم|ن|787238
يم892||3 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف ع رش|د |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|دين| صل|ح عبــــد|لستـــ|ر عبــــد |لو|حد عم266723
يم ح|فظ477398 يم خليل |بــــر| علوم |ل|سكندريهل |ء |بــــر|

|824oرهريج عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لجليل خليفه تـــج|ره |لق|
رهحس|م |لدين لبــــيبــــ |حمد محمود28959 حقوق |لق|

د|بــــ |لزق|زيق|دير |حمد محمد محمد628747
765o52|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمريم حن| عي حن
5|o95o|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد صل|ح محمود ي|دم عثــــم|ن

69o57حقوق |لفيومه|جر محمد ع محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد ع |حمد سليم|ن محمود|346|48
رهعمرو |حمد |حمد محمد|24286 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم |لعريشرو|ن ممدوح |حمد |بــــو زيد |حمد423384
يم عز|م647|52 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهشيم|ء سعيد فرح|تـــ |بــــر|
طبــــ |لفيومل|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لعليم عبــــد|لرحمن27|824
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ندى محمد عبــــده محمد |لسيد4||765
4||o8|حقوق طنط|من|ر ع|دل عطيتـــ عبــــد |لغف|ر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن حسن سيد محمدخليل76|45

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ه|جر محمد يوسف سعيد779|3|
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486o75تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدين| سعيد عبــــد |لمنعم ع س|لم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|يدى خ|لد عبــــد | |حمد42645|

6o645طبــــ بــــيطرى |سيوطمن|ر سيد عبــــده ك|مل
تـــج|ره |لمنصورهسيف |لس|د|تـــ محمود حسن |لبــــسطوي 676934
834|o2تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى |ده ص|بــــر ج|د| محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنه|ل عبــــد|لكريم محمد عبــــد|لكريم محمد496376
تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد زكري| بــــش 67523|

رهسل |حمد عبــــد |لحميد محمد4792| علوم |لق|
صيدله |لزق|زيقحمد مختـــ|ر محمود محمد عبــــ|س سلم774362
ف626872 ل|ل محمد  يم محمد  طبــــ |لزق|زيقند| |بــــر|
تـــج|ره |سيوط يه |حمد ع محمد|877893

|67|oفنون جميله فنون حلو|ننوره|ن محمد مصط عبــــد |لمنعم
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد محمد رجبــــ محمود|529627
يم38353| يم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| ندستـــ أسو|نعمرو |بــــر|
ه س| عبــــد| عم|ره|253467 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
62228o| كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طلسيد رمزى عبــــد |لفتـــ|ح |لدسو 

64957| تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء |بــــو|لعل| عبــــد |لعظيم متـــو
رهمرو|ن مدحتـــ حس عثــــم|ن7434| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

6||o37 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در ض
د|بــــ دمنهور|سل|م جم|ل عبــــد |لعزيز سليم|ن|69|495

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|رن| وليد |حمد س|2|67|
77747oيم عزتـــ |لسيد أبــــو |لخ حج|زى تـــج|ره سوه|جبــــر|
رهد | حسن محمود محمد عبــــد |لمجيد233256 تـــج|ره |لق|
ر23|686 يم جو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| حمدى محمد |بــــر|
ق|وى248577 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــسمله رض| محمد |ل
9oo573 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــدور محمد شعبــــ|ن محمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|زم محمود حسن حسن 6|2655
8||o|2|ندستـــ |لم |حمد رجبــــ ر| محمد
77|8o9| |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه جم|ل محمد حسن ع ش
8o3279|حقوق بــــ سويف|بــــر|م وجيه عزيز حن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سندس محمود محمد |دريس ف|يد783885
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء عبــــد |لمحسن سيد طنط|وى|633579
طبــــ بــــنه|زي|د محمد مبــــروك عبــــد |لق|در عل|427647
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــفوزيه شعبــــ|ن |لسيد عبــــد |لـله |لسيد|||255
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرحمه مصط ح|مد بــــدر59859|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمروه محمد صديق |حمد847782
يم |لخو692384 ش|م |بــــو |لعن |بــــر| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء 
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حم|ده عبــــد |لرحمن حمدى قط|مش و766673

4|o54معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنرم ن| محمد عبــــد|لفضيل
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه مجدى محمد خ ع |لدجدج54944|
626o6o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل|م كم|ل فتـــ محمد
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ثــــ|ر |لفيوم|حمد وليد ج|بــــر ص|دق|2|733
339o33نوعيتـــ بــــنه|د | محمد عبــــد|لرؤف محمد
9o8679 تـــج|ره سوه|جخ|لد |لسيد عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف
حقوق بــــنه|وق |حمد سيد عبــــد|لمقصود359582
27o322|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيمن نجيبــــ محمد سل|مه |لشيخ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر عبــــد |لمنعم عط| مسلم68|772
ثــــ|ر |لفيوم|حمد مجدي نو|ر عبــــد|لحليم نو|ر|342694
|35o5|وف|تـــمرو|ن نبــــيل محمد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ د |ط|رو|ن حس رجبــــ فويله7892|6
تـــج|ره طنط|عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م عبــــد494595
43o899 ر|ء |حمد عبــــد|لمعبــــود علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمتـــ |لز
68668o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمود فتـــ محمد فوده
7o7o58كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|دى عص|م سم سمع|ن
84o|92لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|جه|د مصط ع |حمد|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم عبــــد |72678
355o3oتـــج|ره ع شمسفيول| س|مح سم مخ|ئيل
|2343oمعهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمعمر عص|م |حمد عبــــد |للطيف

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد مصط ع قن|وى28543
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديه|جر |حمد محمود سيف 836925
49o573 يم مصط تـــج|ره |ل|سكندريهسه| محمد |بــــر|
يم عبــــد | |لمو 72|687 صيدله |لمنصورهمنيه مصط |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ره محمد |لسيد |لجمل9|2766
868o43 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطسل |حمد |بــــو|لمجد ع
|2o|89فنون جميله فنون حلو|نم|رين| ر|بــــح حليم ف|رس
د|بــــ حلو|ن|عمرو بــــرج|ء محمد ط|لبــــ عبــــده367|32
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر محمد فرج عبــــد |لسل|م |لفر|ن496499
77273o|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يم|ن سعيد |لحسي يوسف
ندستـــ حلو|نعمر محمد لط |لسيد محمد حسبــــ |95|25|
82o5o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ل |ء ع|دل عبــــد|لمنعم يوسف
علوم ع شمسمن|ر مصط عبــــد|له|دي عبــــد|لحكيم358456
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسجرجس مدحتـــ عبــــده سدره4|294|
45|72o ر |حمد عبــــد ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لحميد عبــــد |لظ|

ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط ح|زم |سم|عيل ع 943|4
7oo976| زر|عه |لمنصورهس|ره ع فؤ|د عبــــد |لعظيم عبــــد
62o755تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمود محمود |ألم|م محمد |ألم|م
9|9o22 تـــج|ره |سيوطنرم عبــــيد نسيم جرجس
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرغده |يمن سعد |لدين حسن |لقط249668
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر محمود محمد سلط|ن9|2694

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|ذن |يمن خميس |م |لشح|تـــ5232|
843o|3تـــربــــيتـــ |سو|نحسن|ء ط|رق درديري ص|لح
معهد ف ص |سم|عيليهزي|د محمد عبــــد |لنبــــى حسن حم|دتـــ9|7574
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ش|م عبــــد|لغ حس 895686 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي|سم 
تـــج|ره |لمنصورهرح|بــــ محمد سيد |حمد محمد696638
4o4597 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر أحمد محمد أم
4o574|ف محمد محمود |سم|عيل د|بــــ دمنهور|رو|ن |
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن عل|ء |لدين عبــــد|للطيف عبــــد|5|4774
يم قطبــــ758668 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حس خ|لد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد|لمطلبــــ |حمد عبــــد|لمطلبــــ محمد48|854 معهد ع| 
6o55||حقوق |لمنصورهم|رى سم تـــوفيق ر|شد ص|لح
ر عويضتـــ ن|روز59744| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسكرستـــ م|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلبــــ س| يو|قيم خليل||2829
4395o3 ى عبــــد|لعظيم محمد عبــــد كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرح|بــــ محمد ي
9o5489  حقوق سوه|جزينبــــ حس|م |لدين مصط عربــــى
يم|335959 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء صبــــ |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| عي |لسيد |م|م ع|77738

6o29|علوم بــــ سويفنعمه عيد سيد عزيز
ل|ل|6|2473  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مصط |حمد 
9o35|3 علوم سوه|جي| |حمد محمد عبــــد|لرحمن
3277o7يم جرس تـــج|ره ع شمسس|رتـــ جم|ل |بــــر|
ف سعد |بــــو ط|لبــــ طو 242768 حقوق حلو|نسعد |
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ع حسن محمد خليل3294|8
26854oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمؤمن شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن دسو 492825
76999o حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى محمد ع|بــــد حسن
33o76o| تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد تـــوفيق عبــــد|لفتـــ|ح عفي

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومي| |ل|نص|ري رش|د جودتـــ69482
كليتـــ |أللسن سوه|جف|طمه ح|مد |لهرس| عبــــد|لجليل 898332
35o577يم |لسيد ف |بــــر| تـــج|ره ع شمسدين| |

3264o|علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد محمد رض| محمود
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن رزق محمد ع عبــــد |لخ|لق|693237
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود ع|طف عبــــد|لستـــ|ر غل|بــــ8|2459
|2547oلسن ع شمس|سل |حمد حسن |حمد
25975oنوعيتـــ |شموندين| عبــــد|لنبــــى عبــــد|لعظيم |لدعبــــ|س
63|4|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقل|ء محمد محمد |لسيد ع
يم |لمو| 445447 د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن محمد |لسيد |بــــر|
76o558| تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسيم|ن |حمد محمود |بــــو خض
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء شعبــــ|ن محمد |حمد عطيه||64772
تـــربــــيتـــ ع شمسيه خ|لد عبــــد|لمنصف محمد طه|232765
7o2339علوم |لمنصورهنهله محمود عبــــد |له|دى ع بــــدوى
ي|7|762 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد عبــــده |لفق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسم|ء |حمد مصط |حمد|699922
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحس|م محمد |حمد شهده5588|6

Page 5735 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|ر |لعلوم |لفيومم|يستـــ منصور ع مختـــ|ر49657
7o335تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ممدوح عبــــد|لو|حد عبــــد|لع|ل

يم خ 763699 يف |لسيد |بــــر| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى 
63o|39يم محمد |حمد علوم بــــورسعيدمحمود |بــــر|
33oo|4ليل يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىندى فوزي عمر عبــــد|لمحسن  ل|ك|ديميتـــ |لم
حقوق |لمنصورهنطونيوس نبــــيل شح|تـــتـــ حبــــيبــــ|365733
82527o تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعل|ء |لدين ع سيد ع
|منه محمد |حمد يوسف|83543 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
8o9536|يم محمد |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد |بــــر|
8o9|29حقوق بــــ سويفمصط ع|دل محمود عبــــد|لوه|بــــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد سعيد |م|م8|223
يم |حمد عبــــد|لع|ل |حمد|75|334 ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
2|546o رهنوره|ن محمد عبــــد|لعزيز محمد حف تـــج|ره |لق|
9o38o8|زر|عه سوه|ج م| خ|لد محمد |م|م
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطي|ر| محمود كم|ل |لدين محمد  877235
تـــج|ره بــــنه|ح|زم فوزي عبــــد|لفتـــ|ح محمود|97|35
777o|2خدمه |جتـــم|عيه حلو|نند| |حمد فه ع
447o78علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |حمد عبــــد |لر| مغربــــى
د |69338 د مج| علوم |لمنصورهعبــــ حس مج|
437625| تـــمريض كفر |لشيخحمد حل |حمد |لسيد عي
89|o59 تـــمريض |سيوطخلود صل|ح عبــــده |حمد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود محمد فؤ|د ص|بــــر زين |لدين684596
حقوق |سيوطمع|ذ ه| ه|شم عثــــم|ن 879547
ي693372 ش|م |حمد |حمد |لع طبــــ |لمنصورهسمر 
ندستـــ بــــنه|سم|ء محمد ص|بــــر محمد|266329 كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن خ|لد حس محمد عبــــد 475796
تـــج|ره طنط|بــــه|ء حم|ده من قشطه2|7|43
63246o د|بــــ |لزق|زيق|ر| | عبــــد |لغ |لسيد عبــــد |لغ
755o33ف ع ذ تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |

ف عبــــد |لع| |لسيد |بــــو 29332 رهح|زم | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمن|ر محمد تـــوفيق عبــــد|55|835
يم محمد مصط شهدتـــ694885 طبــــ ع شمسعبــــد | |بــــر|
صيدلتـــ سوه|جمن|ر محمد |لسيد محمد 2563|9
4846o8تـــج|ره دمنهوربــــيشوى ع|دل رشيد جيد بــــش|ى
49634oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن جم|ل محمد |لسيد يونس
|ن جمعه|763664 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنيه |لسيد عطيتـــ | ع
|39o47ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومن|دين عبــــد |لفتـــ|ح محمد عوض
87835o|ه محمد مصط محمد تـــربــــيتـــ |سيوط  م
462o33 |يم حسن خف ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|آل|ء |بــــر|
ف فتـــ ذ |354543 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسين|س |
يم عبــــد |لمع |حمد عبــــد 434428 |د|بــــ طنط|دين| |بــــر|
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حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي يم|ن ص|بــــر عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحيم956||9
م475243 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهج | جرجس عبــــده عبــــد |لسيد سيد
69336o معهد ف تـــمريض |لمنصوره رفيده عمرو |لسيد محمد عيد |لمو
8o9o45لس رض| حن| جرجس ندستـــ |لم |ك

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف وحيد مصط |لششتـــ|وى3837|
3|567oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسل |حمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد|ل
4|oo82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عمر أحمد |لسيد حسن |لعيسوى
4392oo|طبــــ |ل|سكندريهمنيه فؤ|د |حمد حس منصور
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن |س|مه ك|مل عويضه839327
تـــج|ره بــــنه|حمد ي عبــــد|لعزيز حسن|328885
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررن| عبــــد|لم|لك محمد عبــــد|لحليم |499643
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر محمد |حمد عبــــد |لبــــ| ج|د485367
634o|3|وف|تـــحمد سعيد عبــــد |لحميد |لسيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهحبــــيبــــتـــ محمد حن محمود متـــو22582| ندستـــ |لق|

3259oرهمحمود جم|ل محمد عبــــد |لحفيظ تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطندى نش|تـــ محمد |حمد 882323
ر |لسيد محمد ف|يد|||2463 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد م|
43o486|تـــربــــيتـــ طنط|مل عبــــد|لعزيز محمد |يوبــــ زيد|ن
رى5|6998 رى عبــــد |لمع |لجو معهد ف ص |لمنصورهفريده |لجو
4o4534د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد عبــــد|لرحمن ع|رف ح|فظ سيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــش|دى محمد جمعه ح|مد |لفرم|وى253632
تـــج|ره ع شمسي|سمينه ط|رق م|مون |سم|عيل فضيل343638
يم|76|62 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طع|دل ن| درويش معوض |بــــر|
89639o ن| محمود محمد |حمد طبــــ سوه|جم
7o7358تـــج|ره طنط| |ر |يه|بــــ عبــــد |لحميد عبــــد |لكريم مخيمر
يم محمد938|24 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسجه|د منتـــ بــــ| مظهر |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن رض| ع |حمد ع|مر|442735
7o7739يم ع يم |بــــر| يم ع|دل |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
علوم طنط|لشيم|ء فوزى |حمد مصط حم|د|428462
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشصبــــ|ح محمد عل|م عبــــد |لوه|بــــ عل|767967
2|8o68| رهي|د |سل|م محمود عثــــم|ن ع حقوق |لق|
628o2oيم نوعيتـــ |لزق|زيقأسم|ء رضو|ن محمود |بــــر|
يم عبــــد |لمجيد |لسيد |765743 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدر|ن| |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعز |لدين ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح محمد دي476968
ف |حمد فؤ|د292|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسرشدى عص|م رشدى عبــــد |له|دى |لطو 3269|7
ره|يتـــن طلعتـــ |نور محمود|5282|| عل|م |لق|
3568o|يم عبــــده |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|وق سم |بــــر|
6o558|يم |حمد تـــج|ره |لمنصورهجه|د ي منصور |بــــر|
5264o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمود خليل محمد |لسم|ك
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|دون| سيف عبــــ|دي لبــــيبــــ85|826
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88o48تـــج|ره بــــ سويفدع|ء محمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد عبــــد|له|دي رزق محمد ع|شور5|3486
4|o248نوعيتـــ طنط|عمر سعيد ع صل|ح
757276| ر محمد ع د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن م|
49|o29فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرحمه ط|رق عبــــد|للطيف عبــــد|لرحمن ع
يم|776992 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء سعيد |لشح|تـــ |بــــر|
8|68|oندستـــ |لم |محمود ممدوح خلف شفيق
2483o7طبــــ |سن|ن طنط|ند| |نور محمد طه عيد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــغ|ده محمد يوسف سلط|ن|26659
6355o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م |لسيد |لسيد عبــــد|لبــــ| ع
|464o3يم محمد رهين |نور |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|رودين| م|جد |لبــــ محمد |لشيتـــى449848
6|4o49|يم ذ |لسل|خ تـــربــــيتـــ طنط|يه |بــــر|
64o968ندستـــ شبــــر| بــــنه|مه|بــــ محمد محمد رفعتـــ |حمد |لليثــــى
|58o25د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| منتـــ | محمد فتـــوح |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير عم|د نبــــيتـــ |بــــوعز|م صل|ح57|349

39o4|د|بــــ ع شمس|وق |بــــو|لخ فتـــ ص|لح
777o97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعمر س| عبــــد |لحميد ع بــــدر

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء ن|جح يونس محمد|25248
42oo45|م|ن ر حس محمد و تـــج|ره كفر |لشيخ|ء م|
د|بــــ حلو|ن|ند ط|رق عنتـــر |حمد5564|3

رتـــ|يق عبــــد |لفتـــ|ح حج|ج عبــــد |لفتـــ|ح362|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
||65o9معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسلف|ن| ع|طف |سكندر |ستـــف|نوس
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنه|ل عبــــد|لصبــــور |بــــوضيف يس 899393
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن س| ه|رون جندى|775996
يم محمد336938 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود محمد |بــــر|
754||oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيوستـــ | عزتـــ جرجس عبــــدتـــ
35ooo9 |خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نول|ء |س|متـــ محمد حسن رف
443o89يم ش|م رمض|ن |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخند 
857o8o|ي بــــخيتـــ |لطيبــــ معهد ف ص بــــ سويفحمد خ
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد فتـــ محمد | ج|بــــ  883269
4o|957تـــج|ره دمنهورخ|لد محمد |بــــو |لمح|سن محمد رشو
75o4o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|سم محمد |لسيد عبــــد |له|دي
تـــربــــيتـــ |سو|نن |حمد محمد ع 845599
د|بــــ |سيوط| سم|ء عبــــد|لعظيم محمد حس |878793
تـــربــــيتـــ طنط|ه|يدي ه| مصط |حمد مليحتـــ2|4328
||593oي|م ع|دل مو سليم|ن تـــج|ره ع شمسم
طبــــ بــــيطرى |سيوط يه محمد |حمد محمد|878255
6o3884د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد|لمحسن |حمد محمود بــــطه
85o399تـــج|ره |سيوطعفي ص|بــــر عفي |سم|عيل
ندستـــ |لم |س|ره عبــــد|لكريم عبــــد| محمد23|859
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تـــربــــيتـــ |سيوطسل |يه|بــــ محمد رمض|ن 876878
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد|لسل|م محمد درويش|52839
8o7525|صيدلتـــ |لم |حمد ع عبــــد|لوه|بــــ محمد
ندستـــ بــــور سعيدمنه | محمد جم|ل من|ع تـــم|م763786
4o6483 د|بــــ دمنهور|مريم محمد نجيبــــ |لسيد محمد متـــو
يم عبــــد |687765 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط محمود |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء |حمد صل|ح ص|لح|4||499
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر خ|لد عبــــد |لعليم عبــــد |له|دى عطو677243
ندستـــ |لمنصورهعبــــد | عمرو محمد حمزه عبــــ|س677575
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ع|دل حل محمد |بــــو سعدتـــ492294
ش|م محمد فتـــ |لديبــــ774275 وف|تـــمحمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ه|285|7 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخع |ء محمد |لسعيد سيد |حمد 
ندستـــ طنط|يوسف محمد ح|مد محمود ح|مد7|4496
7629o8|ندستـــ بــــور سعيدحمد خ|لد محمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ
9o2576 ر محمد |لعج محمد ندستـــ سوه|جط|
227o56 رهمحمد سعيد ع فرج ع حقوق |لق|
764o54يف مندور مصط |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرو|ن 
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشجميله محمد مجدى عبــــد|لفتـــ|ح768894
|د|بــــ |لم |ند رجبــــ محمد عبــــد |لعظيم96|824
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع و|ئل ع محمد ز|يد56625|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عص|م فتـــ محمد |لشعر|وى|766625
ره|سم|ء مختـــ|ر محمد حس|ن |سم|عيل|4888| عل|م |لق|
يم |س|مه ع ع |لعري|ن|8|4||7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــر|
6|363oبــــي متـــو ع يم |ل معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد عبــــد |لع| 525895
7oo623كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمروه محمد يونس محمد
335547| |د|بــــ بــــنه|يتـــ محمود حس عبــــد|لغ مصيل
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| رمض|ن عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لخ256298
تـــج|ره دمنهورمحمد عص|م دره|ن |لعلق|94|2|5
7o9|77|تـــج|ره |لمنصورهع |ء ن| ع محمد زكري

443o2يع |م|م ره|محمد عبــــده |بــــو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2o698رهمصط محمد ع محمد حسن زر|عه |لق|

49584oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| ط|رق ك|مل محمد مهر|ن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن سيد مر|د محمد|5686|8
حقوق حلو|نمحمد سم |لسيد محمد2|7|4|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه عبــــد|لرحمن فتـــح | من|ع|268775
23o265د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــد|لرحمن فريد شو خليفتـــ خليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | ي| محمود |م|م محمد527299
حقوق |لمنصورهمريم مصط فتـــ صقر |لصبــــ|غ679445
64o568 حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعيد عبــــد |لو|حد عوض عبــــد| 
رهسل مجدى عبــــدتـــ |سم|عيل46356| طبــــ |سن|ن |لق|

Page 5739 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

9o3249| ندستـــ |سيوط  ندرو يعقوبــــ سعد | خ
4638oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|س ع|دل محمود محمود |بــــو حجر

د|بــــ حلو|ن|م|زن محمد طه محمد33397|
طبــــ |سن|ن ع شمسمصط محمود مصط نور834|4|
27|226| صيدله طنط||ء عم|د عبــــد |لمنعم سليم ي

59o72تـــج|ره بــــ سويفع |ء محمد شعبــــ|ن رضو|ن
|ه|جر جم|ل م|مون محمود838927 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
د|ر |لعلوم |لم |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد حسونه822772
|ء س| |لسيد مسعد حمودتـــ عيد6573|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طإ
ف بــــسيو زي|ده263||4 ري|ض |طف|ل |لمنصورهعبــــ |
تـــربــــيتـــ |لم |بــــثــــينه خليل ن| حميد858439
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورفن|ن |حمد |لسيد |حمد|782622
9o85o5 تـــربــــيتـــ سوه|جند| خ|لد مسلم رضو|ن
وف|تـــمصط |حمد سعد خليفه9|2733 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود حسن حسن |لتـــ|بــــ5746|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن|ء محمد ح|مد ع مر 489763
9o2324 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد فوزى محمد ع
ر |حمد|7|8872 تـــمريض |سيوط يم|ن حل عبــــد|لظ|
622o|7|نوعيتـــ ج|معتـــ د |طريم طه بــــ|كر |م محمد عوض عط
رتـــ|يه خ|لد سم ه|شم|227966 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

رهعبــــد |لرحمن محرز ع محمود خلف|493| صيدله |لق|
63|o54د|بــــ |لزق|زيق|من|ر رمض|ن عبــــد |للطيف |لسيد

|6o5oلسن ع شمس|مروه |حمد |له|م |حمد ف|رس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود حن محمود محمود8|4849
4|4o5||ره|من|ر ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح محمد سل ثــــ|ر |لق|
يم3244|5 زر|عه دمنهورخ|لد عطيه عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىخ|لد محمد محمد عيد3896| ل|ك|ديميتـــ |لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ر|ن| حسن جل|ل سل|مه7||238
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مه| |كرم محمود عبــــد|لح|فظ5|8238
وف|تـــجورج مرقس جرجس مرقس57|5|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لمنعم د|ود|947|25
62o5o2|د|بــــ د |ط|بــــر|ر حسن محمد خليفه
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــه شعبــــ|ن رمض|ن بــــند|رى |لجندي4|78|5
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد ري|ن ن37737

ى محمود |لد|5|7653 نوعيتـــ بــــور سعيدمؤمن جم|ل ي
4o86o3تـــج|ره طنط|ي|سم محمد عبــــد|لعزيز |لبــــر|جه
6o9589 علوم ري|ضتـــ بــــنه|عص|م ط|رق ح|مد عبــــد |لق|در ع
يم |لسيد محمد |لسيد عبــــد |لغف546226 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــر|
63422oنوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ص|بــــر محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ حلو|نط|رق |لضبــــع محمد نور|لدين225758
7o4o|8يم |لدسو منصور |ل تـــمريض |لزق|زيق ند رجبــــ |بــــر|
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482478| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن نور عبــــد |لر|زق ضيف |
7798o9|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء شعبــــ|ن |لسيد ع |لسنط|وي

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفميمتـــ خ|لد رمض|ن خليفه|56935
4o2273معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــف|طمتـــ |حمد ع محمد سليم|ن
7|o575معهد ف تـــمريض |لمنصوره ص|بــــرين حس حسن محمد رجبــــ
علوم حلو|نندى محمود خليفه ج|د 898352
4o8525يم محمد عزتـــ مصط |لبــــن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |بــــر|
87o542| معهد ف تـــمريض |سو|نلحسن مصط مهلل حسي
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | صل|ح |لدين ع صديق عبــــد|لرج426979
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــسل عبــــد|لحميد رجبــــ محمد |حمد447879
6|85o6| |تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء |لسيد عبــــد|لجو|د |لبــــ
49o562د|بــــ د |ط|ريه|م حس ع عبــــده فرع|ص
تـــج|ره ع شمسنو|ف محمود ح|فظ غنيم مو364||3
9||45o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|شم ر| |حمد |لدردير
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|جم|ل عمر سيد مصط 487553
88o832 معهد ف ص |سيوطن|ء |حمد ه|شم |حمد
 |حتـــ وفن|دق |لم |نوره|ن ع|طف محمد محمد5873|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حمدى مصط زغلول|246929
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ع محمد ع 8|8977
9oo899 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوق ع عبــــد|لرحمن عبــــده
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنه مو محمد ع |835674
ى محمد |لكو8|93|5 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخجه|د |لنم
4o3953تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ن ص|بــــر خلف |لسيد
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمريم عبــــد|لمسيح بــــدو| عبــــد|لمسيح|35988
ف فتـــ |حمد8|56|3 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نثــــميتـــ |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيوسف معوض مصط عبــــد|لفتـــ|ح353535
يع|9||772 كليتـــ |أللسن ج أسو|نيه |يمن |لسيد |بــــو 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رتـــ | عيد تـــوفيق صليبــــ5282|8
89|2o3د|بــــ |سيوط|عبــــد|لحكيم عبــــد|لرحمن عبــــد|لحكيم عبــــد
4o6583يم محمد |حمد حسن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمنتـــ | |بــــر|
7o9974تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| محمد |لقطبــــ |لبــــدوى محمد
تـــج|ره ع شمسك|ريم|ن محمد محمود عبــــد|لمع368874
تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه |بــــو|لعيون |حمد عبــــد|لحميد 4|8832
9|45o7| تـــربــــيتـــ |سيوط  يه عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لع|
62274oحقوق د |طعل| محمد |لسعيد بــــهج|تـــ حسن |لبــــد
علوم ع شمسجه|د |سم|عيل |لسيد |سم|عيل223955
||828oلس ه| تـــوفيق فخرى فليبــــ علوم حلو|نك
768928| معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء سل محمود عبــــد |
868o|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن مسعود |م فرح|ن
879|7oد|بــــ |سيوط| سم|ء |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لنعيم

|987oره|عمر س| خميس عبــــد |لد|يم د|بــــ |لق|
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علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخسل ممدوح عبــــد |لمنعم |م |لملو|527594
9oo349 تـــربــــيتـــ سوه|جيوسف محمد مصط محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ع|دل رض| كم|ل|34|227
455|83| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحيتـــ ع|طف محمود ع |لشي
رهنور محمد كم|ل محمد |لشن|وى27732| تـــج|ره |لق|

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفي|ر| محمد حسن محمد52892
69992o |معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ن|در محمد ع مو
رهحمد حس|م |لدين |لسيد ح|فظ قنديل369342 عل|ج طبــــي |لق|
حقوق |لمنصورهر| | و|ئل عبــــد |لق|در |لبــــيو مصط 697656
معهد ف ص |لمنصورهحمد عبــــد |لمنعم |حمد يوسف|689966
تـــ|خ|لد |وس|متـــ |بــــو بــــكر ص|لح حميده528863 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
حقوق |سو|نمحمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد844343
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى ع ي|س محمد8|7595
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |لضيف عبــــد |لبــــص |لضيف|699849
627o55| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد |لسيد حس محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسخلود عبــــد| عبــــد|لجليل سيد7||343
يم خليل محمد46|286 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| رجبــــ |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخآل|ء عبــــد |لحليم عبــــد |للطيف محمد 498598
2594o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومند| ن| |لسيد عبــــد|لمجيد
تـــج|ره ع شمسرز|ن عمرو سليم|ن د|ود24275|
776o7|د|بــــ |لزق|زيق|عف|ف |حمد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ

رهمحمد محمود |حمد عبــــد |لمقصود9588| تـــج|ره |لق|
24o5|5|ره|ع |ء ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لع عل|م |لق|
لسن ع شمس|س|رتـــ كرم مسعد عبــــد |لمسيح66|32|
يم337949 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد ع محمد سل|مه |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|ي|سم محمود كم|ل فهيم4|6|5
يبــــ بــــولس368279 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|رين| غط|س و

ري9||23 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد |لجو
33|5o5|تـــج|ره بــــنه||ء سعيد مصط ع|بــــدين
علوم |سو|نمن|ر خ|لد فتـــ عبــــد |للطيف423437
35|oo3| نوعيتـــ عبــــ|سيهيتـــ محمود عطيه عبــــد|لمو
حقوق طنط|ندى محمد |بــــوزيد محمود دبــــور497524
8269o2 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ح |نور ع مصط
يم مصط |44465| رهحمد محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
82o532تـــج|ره |سيوطمحمد ربــــي عبــــد|لعزيز عبــــد|لح|فظ
2|8|95| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــوبــــكر ن| |بــــوبــــكر ع عبــــد |
ندستـــ |ل|سكندريهكريم عن| عطيتـــ |سم|عيل عن| 475347
499o62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمتـــ عبــــد |لسل|م فه |لمغربــــي
6833|oزر|عه |لمنصورهدير حسن |لسيد حسن |حمد

645o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ريم رمض|ن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ع
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريس|ره شعبــــ|ن عطيه |لسيد629|77 لم
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رهحسن محمد عبــــد |لعزيز خل|ف29423| ندستـــ |لق|
ه |حمد محمد |حمد عثــــم|ن|759447 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسم
443599| يم شح|تـــه ع فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمل جم|ل |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهعبــــد | سليم|ن |لسيد سليم|ن686846
ى23782| رهزي|د ط|رق عبــــد |لمطلبــــ محمد |لبــــح حقوق |لق|
754o44تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم |لسيد حسن
ندستـــ |لم |رو|ن ي| محمد محروس عج 479899
767|7o|طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود محمد محمود بــــدوى
35249o|حقوق بــــنه|حمد محمد حسن مصط حج|بــــ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــمعتـــز جم|ل |حمد بــــخيتـــ محمد576|49
6763o|ى يم حسن |لز تـــج|ره |لمنصورهرو|ن نشأتـــ |بــــر|
426|o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر محمد ص|بــــر ع |لجندى
ف محمد محمد محمد |لصغ 57892| ندستـــ ع شمسنسمه |
ي||43387 معهد ف ص طنط|سم|ء زكري| مصط |لع
37o433تـــج|ره ع شمسنوره|ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لبــــ| يسن
يم حس سليم|ن قويدر|48|267 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|م

رهمحمد عبــــد|لرحيم صل|ح |لسيد سلم38245 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد مر عبــــد| ضيف | نو|ط 494289
67635o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق ن| |حمد نج
78o2|8طبــــ |لزق|زيقمحمد طلبــــه محمد حسن
يكل254723 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد 
ي492757 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود شعبــــ|ن محمد |لخبــــ
يم696853 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |لمك|وى |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد ط|رق محمد |حمد ع 479599
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |يمن محمد |لسيد جمعه|772577
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزينبــــ |حمد محمد ع ق|سم697748
5o38|9صيدله |ل|سكندريهحسن محمد سعد|لدين عبــــد|لق|در
7722o9| علوم |لزق|زيقبــــتـــه|ل محمد ع سعيد ع
7o6425د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــه محمود محمد |حمد |لمتـــو
4o6|37يم |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأم| أحمد ع إبــــر|
رتـــ|ن |يه|بــــ عبــــد| عرف|ن|235732 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طع|ئشه عبــــد|لمحسن عبــــد|لر|زق عبــــد8|6229
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد ح|تـــم محمد ك|مل عبــــد247353
779827| تـــمريض |لزق|زيق يه حسن عبــــد | بــــدوى عبــــد |
92376o يم حسن رشو|ن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور| |بــــر|
84|4o6|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن محمد عطيتـــ |لربــــ بــــديوي
82o24|| نوعيتـــ موسيقيه |لم |غدير عفي |حمد خلف
529o23|ندستـــ |لفيوممحمود |لسيد محمود عبــــد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |س|مه محمد |لجمل|24746

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد| عبــــد|له|دى عطيه عبــــد|لبــــ| 57946
678|o9تـــج|ره |لمنصورهرن| ح|زم |لسعيد |بــــو |لن حليمتـــ
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26644oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى ح|مد سليم|ن ح|فظ
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه ع|دل محمد عبــــد |لعزيز|87626

نوعيتـــ |لزق|زيقي|ر| محمد |حمد |لسيد عبــــد|لرحمن364|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد سل|مه عبــــ|س |بــــومو |347587
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد فوزي عبــــد |لعزيز محمود |لسيد 624|48
يم  894939 د|بــــ سوه|ج|محمد بــــه|ء |لدين عبــــد|لخ|لق |بــــر|
6o6792ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود فريد محمد فريد عبــــد |لحليم
85o|55حقوق |سيوطحس سيد حس |حمد

لسن ع شمس|عبــــد | عمر|ن فرج محمود82497
د|ر |لعلوم |لفيومكريم |حمد محمد مط|وع48679

علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمصط سيد فؤ|د مصط 268|76
معهد ف تـــمريض طنط| حمد عبــــد |لمنصف |لبــــيو شعيبــــ||43353

|98|5| رهحمد محمود محمد ف|ضل متـــو تـــج|ره |لق|
43o2oo|صيدله طنط|ل|ء |لسيد |لسعيد |لبــــدوى

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد | ج|بــــر جمعه عويس52999
ندستـــ ع شمس |ر ي ح|تـــم عم|ر9|327|
6384o3تـــج|ره |لزق|زيقسعد أحمد سليم أحمد

ف محمد ي|س 33|23 رتـــيوسف | علوم ري|ضتـــ |لق|
8372o7تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ره عبــــدربــــه مر عثــــم|ن
2538o|يم |لصعيدى نوعيتـــ |شمونر|ند| ع |بــــر|
3574o||ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط مجدي عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لبــــ
8|o753ين محمد عيد محمد |د|بــــ |لم |ش

54|o5حقوق بــــ سويفجم|ل جل|ل جم|ل محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن ن|در محمد محمد مطر|368|52
3262o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|يزتـــ نبــــيل |سكندر ن|شد
25o734|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ز محمد ز حس|م |لدين
حقوق بــــورسعيدمحمد |حمد محمد سعد44|759
معهد ف ص |سيوطمحمود محمد يس صديق 8995|9
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــزينه و|ئل يوسف عي699797
35928oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|بــــول| فريد ن|شد بــــخيتـــ
ه |لحبــــ عبــــدربــــه سليم|685659 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء مي
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود محمود خشبــــك246756
تـــج|ره ع شمسمصط محمود |لسيد حسن مصط 9388||
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لغ سليم|752649
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مصط |يه|بــــ ح|مد عبــــد|لحق |بــــر|624244
4o7o29يم عفي يوسف ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرودين| خميس |بــــر|
|2236oعلوم حلو|نمريم ع|طف لم شح|تـــه
4|553o |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ع ع |حمد |لفض
7o4|86تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحس ن| |لسيد |حمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م يح عبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم734|33
|ء ع|طف عبــــد|لن| عبــــد|888697 تـــربــــيتـــ |سيوط  

Page 5744 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|3o|o5ره|وق سيد ع نبــــوى د|بــــ |لق|
صيدله ع شمسنسيبــــه مجدى |حمد عبــــده ع جردوح773684
ه4|56|2 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعم|ر ي| حسن |بــــو خ
حقوق |ل|سكندريهلج تـــوفيق عبــــد|لعظيم تـــوفيق ع |ن477737
4o8845|د|بــــ طنط|منيه عزتـــ محمود عز|لعربــــ|
22o85|يم زيد هسل عبــــد|لن| قر |بــــر| نوعيتـــ ج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ عربــــي عبــــد| عبــــد|لرحيم74|825
2645o2 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دير محمد مصط عزيز |لدين مصط
22392oيم ح|فظ تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نخلود رض| |بــــر|
ف |لليثــــي فتـــح |لبــــ|ري838444 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديريه|م |
تـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــتـــ عل|ء فتـــح | |حمد محمد48637|
6222o8حقوق د |طمحمد |لسعيد جل|ل |لسعيد خليفه
نوعيتـــ |لزق|زيقنسمه ع|دل عبــــد|لحميد ح|مد639939
7o46|7ندستـــ |لزق|زيقصبــــرى ع صبــــرى صل|ح سند

32|5o رهعم|ر عص|م محمد حس تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد محمد |لسعيد يوسف|742|64
9o9683تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج يه|بــــ منصور عبــــد|لعظيم عبــــد|لحميد
6o5483تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ي|سم ع ع سل|مه مندى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهو|ئل رض| نعيم |بــــو|لمع|687663
4|53o5يم |حمد حسن |لمل يم ع |بــــر| حقوق طنط|بــــر|
ى عبــــد|لستـــ|ر تـــعيلبــــ269544 صيدله طنط|ه|جر ي
2533o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومل|ء عيد ع |لجم|ل
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد شح|تـــه عبــــد |لع|ل |بــــوبــــكر|699637
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره صل|ح عبــــد|لمعبــــود ف|يد |لسيد249577
7o4769|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقل|ء |بــــو ه|شم جم|ل مهدى
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحس|م حس محمد حس حن 438592
497o|9كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورل|ء |حمد سيف |لن محمود مو
25462oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ص| |لسيد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ محمود يوسف فتـــح |838987
بــــي 658|62 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــشيم|ء |يه|بــــ |لسعيد محمد |ل
86363oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىند محمد ش|كر محمد
25o529|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لشيم|ء صبــــرى محمد |لوزير
6232|oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرغده |س|مه عبــــد|للطيف عبــــد|للطيف وف
247o97 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لرحمن صل|ح عبــــد|لمحسن خلف معهد ع| 
68ooo7طبــــ بــــورسعيدفؤ|د |لسيد |لعيسوى سعد |لعيسوى
88o876 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود مصط |حمد محمود
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|بــــ|نوبــــ سم |م ج|د||25856
2|372oيم حم|ده وف|تـــمحمد ط|رق حسن |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6|9o|oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ |لسيد محمد عبــــد |لر|زق |لسعيد
8232o9|نوعيتـــ |لم |يه حمدي بــــكر محمد
9o|457 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه محمد ع رضو|ن
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4359o4|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ|ء سعد محمد ع شنبــــ
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرو|ن |لسيد |لسيد |لعربــــي محمد |لبــــدري9||764
3|477oد|بــــ حلو|ن|مصط محمد عبــــد|للطيف محمد
ه932|62 يم بــــ تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم|ح م |لدين |بــــر|
رهنور|ن ممدوح |حمد محمد57355| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2333o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفيبــــى شح|تـــه حليم عبــــده و|صف
تـــمريض |لزق|زيق |ء |لسيد شعبــــ|ن سل|متـــ|634238
حقوق |لزق|زيقمروه محمد |حمد خلف786689
تـــمريض |سيوطمنتـــ | ع سيد سيد 89|889
ف محمود محمد|895825 ه | كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج م
تـــج|ره |سيوطمحمد مصط محمد محمد 875526
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرج|ء عم|د محمود |لسيد عبــــد|249227

رهخلود محمد |لشن|وى محمد2|5|2 زر|عه |لق|
يم39|772 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره رض| مصط سليم|ن |بــــر|
63o379ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز محمد
6|o684د|بــــ |لمنصوره|س|ره عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح |لسل
64o23oزر|عه |لزق|زيقند عبــــد|لكريم |لسيد عبــــد|لغف|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور عبــــد |لق|در |حمد عبــــد |لعزيز523874
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح ع258354
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد عطيه محمد758778

ره|سل حس|م حسن عبــــ|س6533| د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن |س|متـــ |م سعد|497249
8o6o33علوم |لم |شيم|ء محمود سيد خليل
طبــــ |سن|ن |لمنصورهند |لسعيد عبــــد |لحميد رزق48|6|7
تـــربــــيتـــ |لعريشرن| سعد جنيد عبــــد | |لحلو767696
د|بــــ |ل|سكندريه|خلود سم حسن حسوبــــه483388
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدين| خ|لد كم|ل ع|بــــد|2|343
لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|لسل|م|عبــــد| محمد سليم|ن سويلم634755
|38o74تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمؤمن |حمد محمد |حمد

|37ooتـــج|ره ع شمسي| جم|ل عبــــد |لحميد محمد
حقوق بــــنه|سم|ح محمد عبــــد|لرحمن محمد357629
9|o865|حقوق |لمنصوره س|مه رزق عز رشو|ن
ر|264947 نوعيتـــ بــــنه|حمد محمد |حمد عبــــد|لظ|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمن|ر محمود سيد مصط 527584

ره |ر |يمن ف|روق زيد|ن33835 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم|رى جرجس صبــــ ميخ|ئيل424|78

رهس|ره صل|ح |م مصيل 6|254 طبــــ |سن|ن |لق|
7o34o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقس|ره عطيه عبــــد |لحميد عطيه |بــــويوسف
طبــــ |لم |م|ري|ن عبــــيد من عبــــيد823327
|33928| ف محمد ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد |
د|بــــ |لزق|زيق|بــــثــــينه ربــــيع عبــــد |لرحمن عمر639462

Page 5746 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ف ك|مل محمد يونس|474|| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نخ|لد |
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنيتـــ مصط جل|ل سيد|5937|3
ه شفيق عبــــد|لمقصود نصيبــــ|247966 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخعل| عبــــده محمد ع شنق|ر27|6|4
5o43||| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن محمد يوسف |سم|عيل محمد
|د|بــــ |لم |جرجس  |د فوزي  |د7546|8
2|699oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندى عز |لعربــــ عبــــد |لر|زق محمد |بــــر
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء عبــــد|له|دى سعيد عبــــد|له|دى 85|498
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىش|م عبــــد|لستـــ|ر |حمد عبــــد|لستـــ|827456
349o56تـــج|ره ع شمسنور| محمد عبــــد| عبــــد|لحميد سعد
يم عيد7|56|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طس| س| محمد |بــــر|
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــمحمد عبــــد|لستـــ|ر محمد |لدمرد|ش262444
|244o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رك جورج ز روف|ئيل
ى محمد434647 ه محمد |لع |د|بــــ طنط|ن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر عمرو عبــــد |لحليم محمود|548|
6974||| نوعيتـــ |لمنصورهحمد محمد |حمد محمد ع

|676oوف|تـــح|زم |يمن محمد سعيد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره دمنهورمحمد قدرى عبــــد |لمنعم ش|مخ |دريس48|495
|2227oيم |حمد ف |بــــر| |لسن |لم |ندى |
2334o7تـــربــــيتـــ حلو|نمروه رض| محمد |لتـــه| |لسعيد |ألشقر
زر|عه |لزق|زيقحمد محمود ص|لح يونس|784655
تـــج|ره بــــ سويفجوزيف م|جد رشدي ك|مل822596
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسم|ء س| عبــــد|لحميد جبــــريل|257349
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|طمه |حمد |حمد عز |لدين محمد|6|3|2
تـــج|ره سوه|جحمد ن| محمد مصط |7956|3
رهحمد |يمن ع|بــــدين صو|بــــى|8|2439 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o2877علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد سيد |حمد محمد |لديبــــ
||597oرتـــ|حمد ي| عبــــد |لرحيم محمد ع خليل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|نوره|ن |حمد |لسيد حس مسعود349275
5o7746تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء شمعون ح|فظ محمد عبــــد |ل
|22o7o| ف محمد عز عبــــد |لجو|د رهعمر | صيدله |لق|

كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسي|ر| ي| محمد |لشوبــــ9|465
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د عم|د|لدين |لص|وى حبــــيبــــ246634
يم |حمد س|لم227|64 يم ع|دل |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |يمن محمد عبــــد |لحميد عبــــد|47396|
تـــج|ره بــــنه|محمد ن| محمد |لمغ|زى س|لم3472|3
ورى|255885 يم |لج يم مصط |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
54oo46م م سيف سيد علوم حلو|نف|دي ممدوح سيد
7o2o|7ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن حمدى |لسيد سليم|ن عبــــده
4899o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|ردين عم|د |لدين محمد طعيمتـــ
62o844 زر|عه د |ط/ري|ضتـــف|طمه محمد |لسيد ح|مد |لمر
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7o4369تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنهله شحتـــه |لسيد محمد ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعمر عبــــد| فرح|تـــ عبــــد|لعزيز325544
278o72|ه حل مهتـــدى دومه نوعيتـــ موسيقيه |شمونم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى |حمد محمد عبــــد|لعزيز بــــره|ن عبــــد626455
حقوق |ل|سكندريهع|طف بــــكرع|طف ع|طف أبــــو |لعيد4928|4
يم |سم|عيل83|779 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء محمد |حمد |بــــر|
رهمحمد عوض محمد عبــــد |له|دى95|53| ندستـــ |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد حمدى |حمد محمد |لش | |429496
ى9|6933 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــر|ر يوسف عبــــد |لعزيز يوسف |لع
حقوق |سو|نمحمد |حمد حم|د يوسف|84372
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود حسن محمد محمد أبــــوط|لبــــ628625
لسن ع شمس|ف|تـــن |لن| حسن عبــــد|لرحمن544|79
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه حسن ن| |لصغ دي|بــــ44883|
د|بــــ كفر |لشيخ|خلود |س|مه نبــــيه عبــــدربــــه محمد8773|4
2474ooتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميف رض| عبــــد|لرحيم محمد قمبــــر
9o9|28كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نكريم  |ء |لدين خلف |حمد عبــــد|لح
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو |حمد محمد نور حسن صبــــحه2|4926
7o48o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| |حمد مهدى خو|ص
وف|تـــع محمد ع عبــــد |لخ|لق |لق| 833|45 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|622ooندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |حمد سعد |لدين ع محمد
 |حه وفن|دق |ل|قمحمود رجبــــ فكري مبــــ|رك45|825
ندستـــ |سيوطحمد ع|طف |لبــــي غن|م |ل|م|م|9|4532
87573o  د|بــــ |سيوط|محمود ن|دى حس|ن عبــــد|لتـــو|بــــ

رهف|طمه يح شلبــــي ع 23953 حقوق |لق|
446o9o|يم |لسعيد ع |لجمل ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن عرفه |حمد عبــــد|لرحمن 875956
254o45تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن صل|ح بــــكرى خل|ف
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود ع|دل رجبــــ |لبــــ|ز حلطش684593
علوم ع شمسدير عم|د سيد عثــــم|ن |لنوبــــي|34857
6896o4|تـــج|ره كفر |لشيخوق عبــــد |لرحمن عبــــد |لسميع |بــــر
2682ooش|م عبــــد|لصمد رضو|ن وف|تـــمحمد  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره دمنهوررحمه سعد يونس ص|لح|54356
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد |نور محمد جودتـــ |لنعم| 386|24
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل محمد طلعتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح496477
6878o|تـــج|ره طنط|حن|ن محمد عبــــد |لعزيز مك|وي
|3|o93| حقوق ع شمسحمد محمد فتـــ عبــــد |لع|
63355oد|بــــ |لزق|زيق|كريمه محمد حسي محمد فرغ
2286o2تـــربــــيتـــ ع شمسك|رول كرم شح|تـــه بــــخيتـــ
32|oo7|يم وف|حمد سيد محمود |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرخ|لد ه| محمد محمود|3|352
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيم|ن سم عبــــد |لجو|د محمد||64325 ك.تـــ. ف للبــــ
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عبــــد |لمطلبــــ مو 8|3|69 د|بــــ د |ط|خلود مجدى عبــــد |لخبــــ
5o2445تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف ط|رق عبــــد |لسل|م مبــــروك
422o72لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|سميه س|مح |نيس عبــــد|لوه|بــــ
425o64 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسل حسن |نس |لوجود عبــــد |لحكيم خ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنتـــ | صل|ح |لدين محمد سليم|ن58569|
ف عبــــد|لبــــ|سط |بــــوزيد844475 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن |
لسن ع شمس|شيم|ء |حمد محمد |لسيد عم|ره763682
684|o8| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه جم|ل |سم|عيل |حمد |لعج
يثــــم محمد محمود سل|م342682 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمن|ر 
وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ||ء |حمد مو |حمد |لحو|و |3439|2 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
معهد ف ص |لزق|زيقسلسبــــيل محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع|626427
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد محمد فر|ج526967
699||o ندستـــ |لزق|زيقمحمود مصط |لمتـــو محمد مصط
يم5|4962 د|بــــ دمنهور|نرم حس محمد  حس |بــــر|
5459o2 ف عبــــد |لجليل عبــــد |ل عبــــد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|رتـــ |
يم محمد حس|ن|23339 رهع |ء خ|لد |بــــر| حقوق |لق|
|48o7o|بــــه بــــه محروس و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيمن و
4|o|69 تـــج|ره طنط|محمد |لسيد سعد |لدين |لغريبــــ |بــــوع
24827o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيم|ن رفعتـــ مصط عبــــد |لفتـــ|ح عيد

48765| رهحمد عبــــد | بــــك|ر عبــــد | ندستـــ |لق|
يم693863 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخه|جر |حمد محمد ص|لح د

تـــج|ره بــــ سويفرو|ن |حمد عبــــد |للطيف ع54854
يم متـــرى53|232 رتـــم | ر| |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
336o64تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ |ر وحيد ربــــيع محمد
5o8oo9علوم |ل|سكندريهبــــسنتـــ ص|لح |حمد ج|بــــر ص|لح
يم عبــــد |لخ|لق |737|62 تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر محمد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــجل|ل محمد |سم|عيل منصور|587|35
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد جم|ل محمد حس بــــد|ر|9|7728
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى سعيد عبــــد|لعزيز |لص|وى244|26
ن| ميل|د صموئيل و|صف527492 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء محمد عبــــد | سعد753965
752|9o|طبــــ حلو|نحمد |كرم محمد عبــــد|لرحمن
رهمحمود حس|م |لدين عبــــد|لكريم محمد عبــــد |28|24 تـــج|ره |لق|
69o262 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى |لسيد فكرى |لعر
34495o|ر محمد ع سل|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء عبــــد|لظ|
رهخلود خ|لد عبــــد|لق|در ح|فظ|23564 تـــج|ره |لق|
|32o|9و | س| عد |سحق خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف
طبــــ سوه|جك|رم | فتـــ نسيم | |س 896367

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم محمد رش|د |حمد|لج |وى47648
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد فتـــ فوده |لدسو فوده256338
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورل|ء صل|ح |لدين |لبــــش يعقوبــــ|4|98|5
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5o|7|4ل|ل غندور محمد محمد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــزينبــــ 
64o533تـــج|ره |لزق|زيقع |حمد ع محمد محمد سليم
232o23علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد خ|لد محمود |لسيد
42963oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسوسيم محمد |لسيد محمد ع زلط

رهمحمد ر|فتـــ محمد محمد |بــــوبــــكر||469 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقتـــسنيم |حمد محمد محمد |لبــــي|62729
7o8562 د|بــــ |لمنصوره|دين| محمود |لسيد |م
9o58o4|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد عبــــد|لحكم ربــــي |حمد
يم|848258 معهد ف ص |سو|نحمد محمد سعد |بــــر|

رهعمر |حمد عبــــد|لرحمن محمد38|7| ندستـــ |لق|
85|3o| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنور |لهدي ع سليم|ن مد
7o9328ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسخ|لد |حمد |لسيد طه ع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| شعبــــ|ن محمد جعفر رضو|ن683297
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لسعيد سم محمد ع عبــــيد||45383
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن محمود |حمد ع عبــــد |484949
4o|o79حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمود ف|يز محمود عبــــد |لمو| 

2o523|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد عم|د حسن |لسيد
علوم طنط|أحمد محمد طه مصط درويش428865
4o6833حقوق |ل|سكندريهمن|ر محمود صد ع |دم
26o76||طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر صل|ح محمد عبــــد
6o7384د|بــــ |لمنصوره|دير شو كم|ل |لح|جه
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ مصط غ|زى محمد محمد486396
8|6o79لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|كريم عبــــد|لسل|م شو|ط مفتـــ|ح
5o7o|6 د|بــــ |ل|سكندريه|تـــق| محمد شكرى |حمد محمد بــــيو
يم منصور حج|زى3|26|6 يل ج |لزق|زيقسم|ء محمود |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ دمنهورمه| مكرم |لسعيد مو ن||49849

ره|فوزى صل|ح محمد محمد4|495 د|بــــ |لق|
زر|عه دمنهورعبــــد | زغلول عبــــد| در|ز7||2|5
حقوق |سيوطمحمد كم|ل |لدين سيد ع  6|8762
ه مغربــــي عبــــ|س يوسف|9369|4 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم
26o9o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل حس|م |لدين س|لم |لشي
23378oرهمصط محمود |حمد ه|شم تـــج|ره |لق|
698|o8معهد ف تـــمريض |لمنصوره ض منصور جوده سعد |لمحسن|وى
9|o257 تـــج|ره سوه|جم | عم|د فوزى بــــهن|م
|34o|6د|بــــ ع شمس|محمود محمد محمود |سم|عيل
معهد ف ص سوه|جعزه حمزه عي ر| |حمد 789|92

ل27|7| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عبــــد |لحكيم محمد عبــــد |لمجيد محمد 
|د|بــــ طنط|زينبــــ وليد محمود حسن ش| 2676|4
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود مجدي محمود عبــــد|لتـــو|بــــ844248
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمنعم|353399

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمن|ر فتـــ عبــــد|لعزيز س|لم29988
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تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد عبــــد|لحميد ع بــــسيو غ|نم7468|4
4|o48o يم |د|بــــ طنط|مصط حس|م |لدين مصط |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهنور حس|م |لدين ح|مد محمد عبــــد|477366
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمنتـــ | محمد |لسيد محمود حج|ج447764
6o9577يم ندستـــ |لمنصورهس|متـــ ف|رس محمد |لسيد |بــــر|
يم |حمد||63|5 د|بــــ دمنهور|د | |لسيد ج|بــــر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمهند ف|روق مصط عبــــد |له|دى سليم8|6222
62o725معهد ف ص بــــور سعيدمر|م ن شلبــــى |لصديق |سم|عيل
رهبــــسنتـــ عص|م عزيز عبــــد |لمسيح|566|| تـــج|ره |لق|
ي زين |لدين مصط بــــغد|دى864||3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي
د|بــــ |لمنصوره|خ|لد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز |لبــــدوى2|6454
6329o3|طبــــ ع شمس|ء |حمد محمد محمد
232o8oتـــج|ره ع شمسمحمد نور غري| يسن
4o64|8آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|جه|د محمد عبــــد |لرسول عبــــد |لمقصود عبــــد
23726oرهلي خ|لد محمد دردير حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4365o8تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد رش|د أحمد درويش
حقوق |لمنصورهحن|ن محمد |لدسو حمود968||7
24558oيل ج |لزق|زيقعطيه ع عطيه |لسنبــــ|وى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|4325o تـــج|ره ع شمسمريم و|ئل محمد مصط
لس س| نصيف |سعد622789 ثــــ|ر د |ط|ك
7o5466| د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد |حمد |لعزبــــ ع
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف عبــــد |لخ|لق سليم|ن أحمد768869
62o3o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدأحمد ه| عبــــد|لسل|م مصط عثــــم
7o4563|رهسل|م محمد جوده عمر |لسيد عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر عبــــد|لر|فع عبــــد|لعزيز محمد342245

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|دير جم|ل عبــــد |لعظيم ع 838|5
د|بــــ |لزق|زيق|يتـــ |حمد ح|مد سيد |حمد حس |9|6384
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم عبــــد|لفضيل تـــوفيق عبــــد|لفضيل|35546
42o638د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| زي|د عل|ء |لدين |لسيد أحمد ن|صف

6o247تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ ع|طف |سم|عيل ك|مل
ره|سل محمد |نور محمد مو236424 د|بــــ |لق|
345o44كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسنوره|ن |حمد عبــــد|لحميد محمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء مختـــ|ر |لسيد محمد |لسم|ن|426786
7736o6د|بــــ ع شمس|صف|ء سيد ع محمد
6328o4تـــج|ره سوه|جمحمد صبــــرى |حمد بــــيو |لعري|ن
ره|مر|م ي| عبــــد |لموجود عبــــد |لسل949|5| ثــــ|ر |لق|
8|8o|9|ش|م عبــــد|لحميد حسن طبــــ |لم |حمد 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيه محمد |نور |لدد|مو |2758|7
وف|تـــزي|د مصط عبــــد |له|دي عم|ره68|27| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
77o966|يم محمد|لدل|ل حقوق |لزق|زيقميمه محمود |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد رزق ص|لح عبــــد |لم|لك7||769
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9ooo86 يم عبــــد|لفتـــ|ح محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيوسف |بــــر|
يم |لسيد|634855 د|بــــ |لزق|زيق|حمد جم|ل ه|دى |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء مصط محمد فتـــ يوسف حس 777587
صيدله |لزق|زيقمحمد سم عبــــد|لحليم مصط ع636373
5|o|3o طبــــ بــــيطرى دمنهورح|تـــم حسن عبــــد |لجليل |لحدي
تـــج|ره بــــور سعيدعمر صل|ح |حمد |لبــــدوى محمد ع شجر762348
زر|عه |سيوط  حمد ع|دل عبــــد| سليم|ن|693|89
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر ي| كم|ل |لزي 5864|6
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود |حمد |لسعيد محمد |لسعيد679772
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى سم|ء مصط |بــــل|ل عبــــد|لصمد|922269
434o86يم محمد ع |لحلو تـــربــــيتـــ طنط|وعد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع مختـــ|ر محمد حسن |لنح|س2468|7
678o|8 يم يم |بــــو |لمجد |بــــر| تـــج|ره طنط|محمود |بــــر|
6465o4د|بــــ د |ط|س|ره عبــــد |لجو|د ع طه شعبــــ|ن
تـــج|ره |سيوطديفيد بــــه|ء سليم فلتـــس|82287
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــخلود مجدى يوسف عبــــد |لد|يم695596
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء ع|رف |لمندوه عبــــد |لرحمن |692262

5o557حقوق بــــ سويفعبــــد |لرحمن رجبــــ ع |بــــو |لق|سم
يم عمرو محمد محمد |ألم 73|449 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|إبــــر|
يم |لسيد عثــــم|ن عبــــد |لحميد475624 ه |بــــر| نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهن
697o82يم معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |رض| |لسيد رمض|ن محمد |بــــر|
9o|345 م تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــس|ميه ن| ع ف|
4o328|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــسنتـــ سم |لسيد محمد عبــــد |لرحمن
|2o738كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |يه|بــــ عبــــد |لبــــر معوض
4779|oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــح|زم بــــدر |لدين جمعه لوج عبــــد |لعليم
9o4|49 ندستـــ سوه|جمحمود ع|دل محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمنه | رجبــــ سعد عبــــد|232976
4oo82o| د|بــــ دمنهور|زي|د يوسف عرفه حبــــ
855o88يم |لدين |بــــر| تـــج|ره |سيوطس|ره عل|ء ن
يم|2424|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد س| محمد |لسعيد |بــــر|
7o|38o تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد |لسعيد عبــــد |لغ
69497oد|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد حسن محمد |لنمر
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |بــــو |لعز محمد محمد |بــــو |لعز944||7
تـــربــــيتـــ حلو|نف|رس عبــــد|لح|فظ عبــــد|له|دى عبــــد8|2447
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيم|ن رمض|ن عبــــد| |لقص|ص|438286
تـــج|ره ع شمسعم|د |نور عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن7|3442
78o897حقوق |لزق|زيقمهر|ن ع عطيه سعود
77o474ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ممدوح عبــــد |لسل|م محمد عبــــد
 |حتـــ وفن|دق |لم |ن|ن عبــــد|لمسيح منصور حبــــ 4787|8
7o7572|بــــه سليم|ن تـــج|ره |لمنصورهم محمود محمد و
36o25oيم |لدجوى نوعيتـــ بــــنه|كريم حسن محمود |بــــر|
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علوم ج|معتـــ د |طعل| فؤ|د |حمد عبــــد |439624
43o5||عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم حمدي محمد شمس |لدين ميد|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ع|دل مصبــــ|ح محمد عبــــد|9736|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نه|ل |حمد عبــــد |لمطلبــــ ع59596|
حقوق ع شمسمحمود |حمد حمدى عبــــد |لعزيز |حمد8|25|2
ندستـــ بــــنه|مصط محمود |لصبــــ| من775793 كليتـــ 
رتـــ سم|ء |حمد سيد محمود ف |ن|243282 تـــمريض |لق|
83657oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسوز|ن عبــــد|لبــــ|سط محمود |حمد
23924oرهي ي| ر|شد عمر حقوق |لق|
25o274شهش نوعيتـــ |شموندير سعد |حمد |بــــو 
9o2938  إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد| ض| محمد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ع|دل |حمد دي|بــــ3|2577
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد سليم|ن سيد |حمد عبــــد |لمنعم 226757
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــليغ مبــــروك بــــليغ عبــــد|لوه|بــــ |لغمر|9|23|5
بــــي عبــــد |لوه|بــــ |لبــــط|69267 معهد ف تـــمريض |لمنصوره نهله محمد |ل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع محمد عوض شعبــــ|ن38|65
معهد ف تـــمريض |لمنصوره  حج|ج |لحسي حج|ج|68533
|7338oره|محمد نبــــيل محمود يوسف ثــــ|ر |لق|
42o8o7د|بــــ كفر |لشيخ|محمود عبــــد| عبــــد|لق|در محمد |لطن
2455o5رهف|طمه عيد محمد |حمد س|لم صيدله |لق|
2632o2|يم محمد |د|بــــ بــــنه|يم|ن مصل |بــــر|
6ooo46|ندستـــ طنط|ر|مه محمد محمد عبــــد |لعزيز |بــــو ن
ره|يوسف حسن |حمد |م 47889| د|بــــ |لق|
2648o5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن ع|مر عبــــد| ع|مر |لملي
7549o7يم أحمد زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عم|د |بــــر|
4|o4o9|تـــج|ره طنط||سل|م فوزى محمد شفيق |لبــــن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد محمد ح|فظ |لسو|ح|84|256
8834o3  ر|ء رفعتـــ ص|دق محمد تـــمريض |سيوطز
8o4837طبــــ |ل|سن|ن |لم |حبــــيبــــه |حمد |لتـــو محمد م| حس
يم ز|يد|8|4934 تـــربــــيتـــ دمنهورحمد من محمد |بــــر|
8o8o74|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن محمد ع حسن
34964o|صيدله ع شمسيتـــ محمد حسن |لديبــــ
ثــــ|ر د |ط|عمر محمد |لسعيد |ليم| علوه687743
5o4o3oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد خ|لد |حمد ح|مد |حمد
6o956oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|سم محمد محمد أبــــو شبــــ|نتـــ بــــرك
ره|دولتـــ محمد محمود ع228927 د|بــــ |لق|
حقوق ع شمسيف عص|م فتـــح | شويل2266|2
27|85o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه |س|مه محمد س|لم در|ز

علوم |لفيوممن|ر مصط شعبــــ|ن عثــــم|ن87955
8|954o|ر عبــــد|لعظيم خليل تـــج|ره بــــ سويفل|ء م|
349oo4|تـــج|ره بــــنه|يتـــ حس |حمد متـــو قطبــــ
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تـــج|ره طنط|حمد مصبــــ|ح محمد |لجم|ل|494359
ر سليم272722 ر محمد |لط| د|بــــ |سيوط|منه م|
زر|عه |لفيومعمر خ|لد سيد عبــــد | سيد49966|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | صبــــ محمد مخلوف439486
ش|م فتـــ عبــــد|لصمد |لحل477379 طبــــ |ل|سكندريهرو|ن 
8o2375 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد صل|ح |لدين محمد فه
د|بــــ حلو|ن|قتـــ معتـــصم محمود جم|ل |لدين|233249
ر764564 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود محمد |لنبــــوى جو
7o398oيم جبــــل كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمود ص|بــــر |لسيد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم زن|تـــى سعيد |حمد37|789
5o95|o طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيوسف محمود محمد عبــــد|لقوى عبــــد
يم|64475| رهحمد حمدى |حمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق |يه|بــــ فؤ|د |بــــو|لعل|235655

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نغ|ده عبــــد |لم|لك محمد عبــــد |لم|لك46464
6ooo||كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء رمض|ن |حمد عبــــ|س

6o727||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد زغلول |لسيد فيش|ر
تـــج|ره طنط|محمد ي| ربــــيع عي433845
حقوق ع شمسي|سم |حمد يوسف سل|مه26|3|2
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلبــــ رض| فه محمد سليم|ن9|7|77
7o4543ر ر فهيم ح|مد محمد ز| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقز|
تـــج|ره بــــنه|يه سيد |حمد |لسيد|832|5|
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفنوره|ن ع|طف ح|فظ ع68823

62|o57فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم فهيم أحمد فهيم عبــــد |لرحمن
37oo8| ف ع محمود ع رهحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

35o6|9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء محمد حن محمود
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ صل|ح عبــــ|س سليمه268938
5o2239د|بــــ |ل|سكندريه|نور |لدين حل محمود محمد د|ود
236|5o رهيم|ن ن محمد عبــــد |لر|زق |لفرغ علوم |لق|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نحبــــيبــــتـــ طه محمد محمود33797|
84o892تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدين| جم|ل محمود |حمد
رتـــ||ء سعيد |لسيد محمد حسن|34||79 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ره مجدى |حمد حس 5785|| ندستـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسند |حمد محمد لط بــــسيو 26938|
546764| معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد محمد سعد فتـــح | م

7o894د|ر |لعلوم |لفيومزينبــــ محمد محمد |حمد
يم محمد حسن|342986 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد |
693|4oيم ع عبــــد |لق يم |بــــر| زر|عه |لمنصورهربــــ|بــــ |بــــر|
62747o ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| حسي أحمد عبــــده حس
يم |بــــوزيد479232 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|د | حمدى |بــــر|
يم فرج|882|78 صيدله حلو|نيه ك|مل فرج |بــــر|
8|ooo5حتـــ وفن|دق |لم |محمد سيد عبــــد|لسل|م حسن| 
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7o5598يم رجبــــ ع|مر تـــج|ره |لمنصورهعمر محمد |بــــر|
5o6787تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمه محمد محمود س| عثــــم|ن
6768o| يم محمد |لوي د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|
4o8496 د|بــــ طنط|حمد محمد رض| عبــــد |لسل|م  |لف|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|ر| محمد |لسيد عبــــد |لمقصود |لسيد7|4974
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق |ر عبــــد |لرحمن عطيتـــ عبــــد |لرحمن محمود7|6278
88|3|o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ميل|د حس ميل|د
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ع|دل عبــــد|لسميع عبــــد|لرحمن مكتـــى348695
رهعبــــد |لرحمن |س|مه |حمد |حمد محمد62343| حقوق |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود سيد |لحي عبــــد |لعظيم29|54|
6965ooيده ف ومس|حه |لمطريتـــمحمود مصط |لسعيد  ك.تـــ. ف رى و
ه |يمن |بــــو زيد عوض|46||69 زر|عه |لمنصورهم
|578o4تـــربــــيتـــ ع شمسم|رتـــ | |سح|ق عزيز شلبــــى
تـــج|ره |سيوط حمد محمد حس حف |888678

29o82د|بــــ حلو|ن|ن|در محمد محمد عبــــد |لمنعم فرج
32o|27علوم ع شمسف|طمتـــ محمد |سم|عيل ع
69o72o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلسيد |لمتـــو |لششتـــ|وى سليم|ن

تـــج|ره بــــ سويفحمد س| ز ضيف|55333
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مجدى فرج معوض |لخو253999
32359oندستـــ ع شمسند محمد كم|ل محمد
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهس|ره جم|ل جرير محمد|75835
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جيوسف محمد ع |حمد 899269
25863oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعز|لدين ع|طف عز|لدين بــــكر جمعتـــ
693o73ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن محمد مصط فرج م |لع| 
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لعزيز ي| عبــــد |لعزيز |لسيد7|7758
3496o4يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء عبــــد|لفضيل مصط |بــــر|
يم محمد مع|ز54||85 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد |بــــر|
4oo7|4د|بــــ كفر |لشيخ|عم|د صبــــرى |م محمد
تـــج|ره دمنهورول|ء محسوبــــ سعد ع دويد|ر8347|5
ند|وى 22|7|5 علوم طنط|ه|جر نور |لدين عبــــد |لرحمن 
د|بــــ |لزق|زيق|ن|دين |لحسي حسن محمد عزبــــ626976
87863|| تـــج|ره |سيوط يه ش|ذ سيد ش|ذ
628o45يل ج |لزق|زيقمن|ر ي| محمود مغ|ورى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
صيدله طنط|ر| | فريد من محمد عبــــد |لر|زق شبــــ696637
3||7o5نوعيتـــ عبــــ|سيهه|جر محسن عط| بــــدر
ره|محمود محمد بــــدير محمد عطيه467|23 ثــــ|ر |لق|
6o2579| تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد لط |لسيد فضل

ره|عمر عبــــد|لع|ل |نور ع26463 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد عل|ء |لدين |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ج6475|4
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حمد محمد عبــــد|لر| طه|868633
823o6o د|ر |لعلوم |لم |دع|ء ص|بــــر ص|وي حس
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4|2o37 يد محمود تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن مصط |بــــو|ل
|3745o|د|بــــ ع شمس|حمد خ|لد |لسيد حس غ|زى
يم د|ود4764|6 صيدله حلو|ندين| |س|متـــ إبــــر|
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححس|م بــــليغ طلعتـــ |لبــــغد|دى693635
يم3|||68 تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــيشوى |م نج|ح |نور |بــــر|
يم عبــــد|لع|ل عطيه عوض|255747 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
9o|75o علوم سوه|جنوره|ن خليفه محمد حس|ن
وس محسن زكري| شو  876298 لع|  |حتـــ وفن|دق |لغردقتـــ|تـــ|و
تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــتـــ |لص|وى عبــــد|لسل|م |لص|75|348
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| | |يمن |حمد عبــــد|لغ 338393

رهدي مدبــــو محمود عل|م785|2 تـــج|ره |لق|
53o379|تـــ محمد محمود حربــــى معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف جم|ل عبــــد | |حمد|58|752

489o3|تـــربــــيتـــ حلو|نم| محمد يسن عبــــد |لخ|لق
8o3o66معهد ف تـــمريض |لم | يثــــم محمد ع مع|ذ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد سلم|ن||28746
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــده س| عبــــده محمد صبــــره8|2778
643497| طبــــ بــــيطرى بــــنه|م| جم|ل |حمد مر
تـــربــــيتـــ |لعريشرو|ن عبــــد |لرحمن يوسف حس عطيه6|7683
طبــــ بــــيطرى |سيوطج | سعيد ك|مل مسعد 889923
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمنيه تـــ|مر فتـــح | |حمد مصط |44794|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن |يمن عثــــم|ن محمود|497722
يف د|ود زخ|رى |لعدوى45|675 طبــــ |سن|ن |لمنصورهعم|د 
8oo|82|علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد بــــه|ء|لدين |حمد خليل ج|مع
تـــج|ره بــــور سعيدعمر رأفتـــ محمد حك|م5|7622
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |حمد فؤ|دعبــــد |لعزيز كبــــشه|693229
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء محمد صل|ح |لسيد عبــــد ربــــه633792
4|353oحه وفن|دق |لمنصورتـــميمتـــ رمض|ن عبــــد|لمقصود عبــــد|لغ محمد| 
6o775oد|بــــ |لمنصوره|مريم ي| صل|ح محمد |لطبــــ|خه
علوم |لمنصورهشه|بــــ |لسيد عبــــد |لعليم عبــــد |لعليم حسن696956
نوعيتـــ |سيوطسم|ح فريز س|ويرس جرجس  299|89
25o836|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمل سعيد عبــــد|لمع عطيه دي|بــــ
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــندى |لسيد أحمد عبــــد |لعزيز |لبــــسيو 445433
ندستـــ |لسويسمحمد ع|دل جوده ع 759242
|د|بــــ |لم |ع خ|لد ع حسن898||8
|63o89فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرشيدتـــ |حمد |سم|عيل محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل محمد ذ عبــــيد756762
5o6766صيدله |ل|سكندريهآمنتـــ محمد عبــــد |للطيف محمد عبــــد|للطيف
يم سم سل|متـــ محمد غ|نم|624742 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــر|
يم بــــدوى682696 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنور| |لمتـــو |بــــر|

|د|بــــ |لم |عل|ء ن| محمود طه3|846
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43|7oo| صيدله طنط|حمد |لعربــــى بــــسيو |لمق
|56|38| حقوق ع شمسيه عمرو حس ع
يم شكر | ميخ|ئيل  924855 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججرجس |بــــر|
762o63ف ص|دق مبــــ|رك علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدين| مبــــ|رك محمد محمد||8328
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــول| مجدى بــــخيتـــ شح|تـــه25|37|
6o7|7oلسن ع شمس|محمد حمدن|ه عبــــد| مو
8|o535ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسم | ميل|د سم |سك|روس
يم |لهند5|439| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسكريم |حمد عبــــد |لحميد |بــــر|
44o|69 تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن نبــــيل عبــــد |لجو|د أحمد |لمر
2656|o|تـــمريض بــــنه|حمد حمدى منصور شبــــ|يـك
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل مصط |حمد |لسيد757539
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دين| ع|دل عبــــد | عبــــد |لحليم عوض247953
تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ عزتـــ عبــــد|لحكيم محمد|322822
9o58|6 لس لس ري|ض ك تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديتـــوم|س ك
62o8o8كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طآيتـــ جمعتـــ جمعتـــ محمود |لعظمتـــ 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم س| سم ص|دق2893|4
76o233|حقوق |لمنصورهحمد محمد |بــــو |لحمد محمود
هدين| رأفتـــ محمد كيل| 53557| نوعيتـــ ج
د|بــــ |لمنصوره|م صل|ح عبــــد |لرحمن محمود698855
6o5689صيدله |لمنصورهندى حمدى ح|مد عبــــد|لمغ عوض
ه س|لم ع حم|د|769295 تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشم
9o76|8 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجرجس وص سكله خليل
|269ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر خ|لد س| حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود محمد |حمد عبــــد|لسميع ع2|3462
ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد ص|دق متـــو خ|طر6726|2
تـــربــــيتـــ |سيوطسم|ء عز |لدين عبــــد|لق|در ص|دق  886879

2oo8| رهسيف |لسيد شعبــــ|ن |م حقوق |لق|
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد يوسف محمد ع قشوع|433|68
تـــج|ره سوه|جمن|ر جم|ل محمد عل|م829567
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد فؤ|د محمد|864842
ف فتـــ عشبــــه2|5463 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أ
6oo737|د|بــــ طنط|يم|ن |لسيد عبــــد|لسميع محمد |بــــو|
22o|83|د|بــــ ع شمس|حمد و|ئل |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
وف|تـــ. محمد شفيق عليوه852552 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
ور|||3432 ي عبــــد|لعظيم درويش  كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|ل خ
معهد ف ص طنط|محمد رشدي بــــسط| كريم3|4298
25739oيد زيد|ن كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــفتـــحيه نبــــيل |بــــو|ل
8o4274تـــربــــيتـــ |لم |ند عبــــد|لد|يم محمد بــــهلول
تـــربــــيتـــ دمنهورسميتـــ صل|ح سعيد مطر |لزقم4946|5

652o2|يم بــــش|ره ه خ|لد |بــــر| معهد ف تـــمريض |لفيومم
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علوم |لمنصورهف|م عد وليم سعيد688947
يم |لجندى684828 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر ع |بــــر|
4|868o|لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|لسيد سعد عبــــد |لسل|م |حمد |لصبــــ
يم||4238 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن مجدى |لسيد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه عبــــد |لن| عبــــد |لسل|م ج|د 32|683

2557o| ف صبــــ رزق | رهيفيل | طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |حمد عبــــد |لسل|م محمود |لمتـــو 32|685
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لفتـــ|ح عم|د عبــــد|لفتـــ|ح محمد328427
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد رف| عبــــد |لفتـــ|ح رف| |لزغ62437|
84777o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نيه ع محمد حسن
5o92o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد عبــــده عبــــد|لعزيز مصط أحمد م
4o8758تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دى محمود |لسيد محمود س|لم|ن
4|5o72د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رن| ع رش|د ع |لصعيدي
7||7|o|تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد ع ع عط
||55o6حقوق ع شمسمر|د محمود عبــــد |لحميد محمد
6||4o5د|بــــ |لمنصوره|رو|ن رمض|ن رمض|ن بــــرغوتـــ

ره|س|ره محمد محسن عبــــد |لمقصود6959| د|بــــ |لق|
حقوق طنط|كم|ل رف| كم|ل محمد |لجدوي3|4944
82o||oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه خميس عبــــد|لنظ محمد
8o4322|تـــج|ره |سيوطيه خ|لد محمد |م|م
د|بــــ دمنهور|مصط عبــــد|لجليل عبــــد|لمريد ف|روز495489
تـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء نوبــــي |بــــو|لوف| جلع|ن845327
معهد ف ص بــــ سويفم عبــــد| ف|روق عبــــد|لعزيز5463|8
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرؤيه عبــــد|لع| محمد كريم826372
76o4o9ندستـــ |لسويسمصط محمد |لسيد ز
52858oف قبــــ|رى محمد عبــــد |لجو معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |
2357o8|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديل|ء |حمد محمد معوض
||524oتـــج|ره ع شمسشيم|ء ح|تـــم محمد محمد
طبــــ |لم |عربــــي عيد عبــــد|لحميد عثــــم|ن4425|8
6o4554د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم سم سيد |حمد محمود |لعمر|وى|

رهمحمد شه|بــــ |لدين عبــــد|لجو|د نص 933|4 حقوق |لق|
6o752|د|بــــ بــــ سويف|حمد شعبــــ|ن محمود شعبــــ|ن
37o47يم محمود عبــــود عبــــد|لسل حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــود |بــــر|

تـــج|ره طنط|م|جد مصط رجبــــ ع عج 46||68
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد رجبــــ ع|بــــد خف| ||86|35
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنسمه عبــــد |لق|در عبــــد |لحميد عبــــد|779456
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| مصط محمد عبــــد|822796
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن |نور محمد محمود محمد2|9|64
475oo3|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد محمد ص|دق |لعدوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنه | فؤ|د محمد مصط |لعشم|83|239
تـــج|ره |لزق|زيقم|زن ممدوح |لسعيد حسن فرج رخ|696972
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تـــج|ره ع شمسحمد ع|طف محمود ع بــــكر||34758
42o79oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد فوزى محمد س|لم مدين
يم عبــــد|لح|فظ شح|تـــه غنيم357266 |د|بــــ بــــنه|نوره|ن |بــــر|
حقوق |لمنصورهعمر |حمد عبــــد |لودود محمد683545
ر|ن247344 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومكريم |حمد محمد ز
24o||6رهمحمود رض| محمد |لروس تـــج|ره |لق|
د|بــــ دمنهور|محمد |يمن |لسيد ق|سم عبــــد|لع|ل576|48
7o9345|يم محمد حسن ع س د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|

2o2|oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ح|مد فتـــ ح|مد
8o8o58|تـــج|ره بــــ سويفميمه رجبــــ م| محمد
76723|| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحمد عطيه |لسيد عطيتـــعي
4o5926د|بــــ |ل|سكندريه| يح حسن ق|طون

صيدله بــــ سويفمحمود نبــــيل محمود ك|مل55377
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن |حمد ض| حربــــى محمد|426943
|5o444ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط عبــــد |لمجيد مصط حسن
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء س| محمد حس محمد غر|9627|5
27o28oيم محمد غنيم يم |حمد |لغمرى |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|يدي عص|م ز عبــــد |لعزيز58|485

د|بــــ حلو|ن|ي|سم محمود ع عبــــد|للطيف25758
42|o6oيم يم |لسيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سم|ء رض| |بــــر|
تـــج|ره |سيوطحمد ع عبــــد|لو|حد عبــــد|لبــــ| عمر8|53|4
تـــج|ره سوه|جع ن| ح|مد ع سليم|ن66|488
نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــ عزتـــ غريبــــ عبــــد|635793
88o95| معهد ف ص |سيوطزي|د عبــــد|للطيف عبــــد|لع|ل زيد|ن
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسندس لط |لسيد |حمد9484|3
84o|94يم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحبــــيبــــه خ|لد عبــــد|لمنعم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ع|طف ف|وى محمد752952
علوم |لزق|زيقم|رين| عز شلبــــى مرقص شلبــــى626847
ف عبــــد|لسل|م خ |لبــــرم|338898 نوعيتـــ بــــنه|د | |
ره|ندى محمد |حمد ز3|2367 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيتـــ محمود عزتـــ ع|مر|52|355
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدين| زين محمد سل|مه 887353
63975oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقريم ك|مل محمد محمد |بــــر|
يم محمد شه|بــــ |لدين2268|4 حقوق طنط|شه|بــــ |بــــر|
34|2|oيثــــم ج|د |لمو كس|بــــ تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن 
4424ooزر|عه كفر |لشيخمحمد ه| حسن ع حسونه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ح|زم سعيد عبــــد|لستـــ|ر محمد233673
يم كم|ل محمد |بــــو خشبــــه9367|5 د|بــــ دمنهور|رو|ن |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ ل|ء مصط منصور حسن|886769
معهد ف ص سوه|جف|رس عمر محمود عبــــد|لرحمن 2742|9

7397o| علوم |لفيوم|ء ع |حمد مر
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78o855يم |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |بــــر|
6o7468د|بــــ |لمنصوره|محمد ع|طف ع ع مشعل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ده ع|طف فؤ|د |لخو266949
يم ع سعدتـــ6646|7 يم صل|ح |بــــر| ندستـــ |لمنصورهصل|ح |بــــر|
6o2|35يم |حمد |لص|وى |بــــو معهد ف ص طنط|ف|طمه |بــــر|
د|بــــ ع شمس|م|رين| ميل|د نجيبــــ غ||32699
467ooد|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لتـــو|بــــ حسن

يم عطيتـــ |بــــو ص|4525|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ك|مل |بــــر|
669o9|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم| |مجد يوسف محروس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جند| رمض|ن عبــــد|لجليل عبــــد|67734

ندستـــ بــــنه|محمد عبــــد|لمجيد لط عبــــد|لمجيد3|6283 كليتـــ 
زر|عه ع شمسول|ء سم حس محمد38693

ف محمد ح|فظ38488| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|د | |
يم حل286|78 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|زي|د محمد |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفشيم|ء مصط محمدفوزى |بــــو|لنج|5|847
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رقيه فوزي محمد |حمد823545
د|بــــ |لزق|زيق|سل|م |حمد حسن عطيه|7|6298
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م |حمد مصبــــ|ح عبــــد|لعظيم258928
7o|923 د|بــــ |لزق|زيق|محمد ج|بــــر محمد |لحف
يل ج |لزق|زيقحن ممدوح رمض|ن مسيل |لمجدوبــــ637442 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o68o6لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ه|جر ن| سطو |بــــوبــــكر
ر|ء |بــــو|لحسن ع محمد|848768 معهد ف تـــمريض |سو|نلز
767|o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع خ|لد ع عبــــد|لع|ل
4o85o|نوعيتـــ طنط|عبــــد| سعيد محمد  |حمد |لعدل
7548o4 ف محمد |لعر| مرغ تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |
8o8|62|صيدله |ل|سكندريهرن| عم|د عزيز عبــــد
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |سم|عيل ع |سم|عيل6|399|
7o6287علوم |لمنصورهغ|ده جم|ل |لسيد حسن
6o7o9oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نفؤ|د سل|مه فؤ|د |حمد عبــــد|لحميد
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن خ|لد محمد عبــــد|لمجيد ش495467
4|4|o4| |حقوق طنط|سل|م ن|در عبــــد|لفتـــ|ح |لق
766o94رهندى |حمد زكري| محمود |لشبــــ عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم ن|دى عبــــد|لعزيز |حمد338554
تـــج|ره طنط|مصط طه |سم|عيل |حمد |بــــوعبــــد4||542
689295| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ل|ء يوسف محمد عبــــد |لسميع ع
45o|7o|ف |لسيد ك|مل عبــــد |لو ندستـــ طنط|محمود |
772oo2 زر|عه |لزق|زيقمحمد ع|دل عبــــد |لخ|لق عبــــد|لوه|بــــ
حقوق ع شمسحبــــيبــــه عل|ء |لدين محمد س|لم55449|
يم |حمد333536 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مرو|ن محمد |بــــر|
34228oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| ج|د حسن ج|د
يم جمعه محمد بــــ|ش| |بــــو سعده437334 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير |بــــر|
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يم644628 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ر| | ذ من ذ |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــطه محمد ع حسن بــــيبــــرس37|247
26|8oo| وف|تـــحمد زكري| |لسيد زع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | محمد فرح|تـــ عيد32557|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|وق بــــل|ل محمد بــــجع253227
5o4826علوم حلو|نندى عثــــم|ن عبــــد | عثــــم|ن |حمد
43|o4oعلوم طنط|منتـــ | |نور عبــــد|لع| محمود فرج
68o763تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |ده |لسيد طلعتـــ |ليم| |حمد

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفف|طمه ع|دل عبــــد|لحكيم ع59332
7o6269ف عثــــم|ن |حمد طبــــ حلو|نس|ره |
5o5479تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــيشوى نبــــيل ميخ|ئيل عبــــد |لملك
62o974تـــ |يمن رزق عبــــده |ل|ع  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طأم
|5o5||يم يم محمد |بــــر| ندستـــ |سيوطمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعبــــد| عبــــد|لرحمن عبــــد|لمؤمن عبــــد257788
ين عبــــد|لجو|د ع محمد35|239 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ش
زر|عه كفر |لشيخأم ط|رق عطيتـــ بــــدير رشو|ن443466
ر2676|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد تـــوفيق عبــــد |لوه|بــــ ز
صيدله |ل|سكندريهمحمد صبــــ سعيد سند2887|5
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره عم|د محمد عزتـــ239323
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعم|ر محمد محمد محمد زغلوله484284
44o3|4| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيتـــ محمد عبــــد|لسل|م |لسيد ع
5o9677تـــمريض دمنهورمحمد مو سبــــيتـــه مو

733|o| كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |م
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عطيه عبــــد |لرحمن عبــــد |لع|ل|86993

77o433|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسم عبــــده |م عبــــده زيد
ش|م س|لم سيد |حمد6|5|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف 
|729o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء مسعد رمض|ن فرغ محمد
|32|4oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د | |يمن لط مصيل
حقوق |سيوط |ر عبــــد|لغ فرغ محمد  882442
وف|تـــبــــه حسن عبــــد ربــــه عبــــد |لق|در |لشورى6|88|4 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم
تـــج|ره طنط|شه|بــــ فتـــ عبــــد|للطيف |حمد |لشيخه495646
|279oo|د حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد مجدى سيد محمد مج|
85723oنوعيتـــ |لم |س|ره فيصل محمد خليفه
تـــربــــيتـــ |لم |شنوده فريج لويز مسعد|439|8
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند| صبــــ عبــــد|لر|زق فرج257322

9o622تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم|يسه ج|بــــر خلف | محمد
58oo2|تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد ع عبــــد

تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد فتـــ |حمد بــــدر|5|42|
ندستـــ سوه|جمك|ريوس ج|بــــر صد ميخ|ئيل 923634
9|592o |تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن حسن محمد رف
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد سليم|ن |بــــو مندور سليم|ن |بــــو مندور637428
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د|بــــ حلو|ن|نعم|تـــ محمد حسن ص|بــــر29|58|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسمه بــــل|ل س|لم حسن غ|نم6|6|27
ف |لدين67478| ر عبــــد |لسميع  نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهنسمه م|
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد أحمد عبــــد |لفتـــ777772
تـــ محمد لط عو|د فوده|344767 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمل حموده طه مسعود|837373
طبــــ بــــيطرى دمنهورندى |يه|بــــ محمد |حمد |لسيد|885|5
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمل |حمد |لديبــــ حسن|98|489
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |حمد متـــو بــــهجتـــ ر| 433429
226942| رهسل|م محمد ك|مل محمدعبــــد| حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد ك|مل شح|تـــه54598|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر |حمد سيد ع سيد |بــــوعمر394|35

54o57طبــــ |لفيومسهيله |حمد حس محمد
يم عبــــد |لمقصود شويل6539|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنبــــيله |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط وليد رمض|ن حف |حمد488328
طبــــ |سن|ن |لمنصورهجم|ل محمد محمد ع حس|ن76|3|7
يم محمد محمد ق|يد|692378 زر|عه |لمنصورهريج |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|س|ره حمدى ص|بــــر محمد932|5
868o2o معهد ف ص |سو|نخلود محمد |حمد حس

24o42رتـــ|حن|ن مجدى حس|ن سيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o4324| ف محمد |بــــو|لفضل ع تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج 
88o264 صيدلتـــ |سيوطم|رتـــ | ع|طف وليم سمع|ن
5|9o4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــسمه حس|ن س| عبــــد|لمنعم إبــــر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن ع فر|ج محمد273679
428o58يم تـــج|ره طنط|ع |ء شعبــــ|ن |حمد شعبــــ|ن |بــــر|
784o69تـــج|ره |لزق|زيقحسن |لسيد حس حس جلهوم
8962|o  د|بــــ سوه|ج|ي|سم ممدوح رشو|ن عبــــد|لكريم
صيدله طنط|جه|د |حمد |حمد |لدم|269298
يم عيسوى626784 صيدله |لزق|زيقريج عبــــد| محمد |بــــر|
9|o375 د|بــــ سوه|ج|رن| ع|دل عبــــد|لمع محمد
84o863|معهد ف ص |سو|نيه |حمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحيم
ندستـــ |لم |ك|مل ع محمد يونس855427
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |له|دى رجبــــ ه|شم محمد772494 ع.
معهد ف ص |سو|نحبــــيبــــه صل|ح عبــــد|لملك عبــــد|لملك843265
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد صل|ح منصور مبــــ|رك||64378
د|بــــ دمنهور|منيه صبــــ |حمد غ|زى شلبــــي|5494|5
678o97 يم رمض|ن مصط د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء ن| |بــــر|
|2o234تـــج|ره ع شمسمحمد محمد عبــــد |لعزيز محمد

رهنوره|ن |حمد |بــــو |لخ سيد8298| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم5|348| حقوق ع شمسمحمود مصط سيد |بــــر|
لسن ع شمس|سم| |حمد ع |لسيد ع ع|مر7458|2
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4o5o|oيم جعفر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود عبــــد |لمنعم محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمود زينهم عبــــد |لمنعم عبــــد |لسميع ن97|265
623372| ثــــ|ر د |ط|بــــ|ء |حمد فه محمد عي
42|o6||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|آلء جمعه ع |لمر عبــــده|
لسن ع شمس|نج|ه رجبــــ محمد محرم سل|مه699429
يم عوض |لبــــن439794 تـــج|ره كفر |لشيخي|سم محمد |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصف|ء محمد محمد |حمد شه|بــــ252285
لسن |لم |/ري|ضتـــ| |ء مصط محمد عبــــد|لمجيد  58|884
يتـــ|بــــ |يه|بــــ مو عبــــد|لخ|لق |لمنش985|24 رهم| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5||49oنوبــــى يم |ل د|بــــ دمنهور|محمود ع محمود |بــــر|
|26o68يم د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ مر|د محمود محمد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمود محمد يح زكري| قطر45333|
6o77o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سل محمد صبــــرى محمد ج|د
4o3268|يم د|بــــ د |ط|يم|ن محمود خليل |بــــر|

ندستـــ بــــ سويفيه حسن حس محمد||5869
8879o7|د|بــــ |سيوط| حمد محسن عويس عبــــد|لمطلبــــ
877o32|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  يه عم|د |لدين حسن ج|بــــر
7o6|48 ندستـــ |سيوطزي|د محمد عبــــد |لمع محمد |لهجر
علوم |لزق|زيقعبــــد |لعزيز جم|ل عبــــد |لعزيز محمد سعد||7775
رهروعتـــ |حمد سعيد حن 43636 ندستـــ |لق|

|66o62|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد عم|د |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جتـــيس صل|ح ع عبــــد|لع|ل 466||9
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقه|دى سعيد محمد ع سعد|وى546353

7394o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء ع عد محمد
رتـــ|بــــه محمد عطيه عر|بــــى776896 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o8962ى تـــج|ره بــــور سعيديوسف ط|رق محمد طه |حمد |لهم
تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن حسن عي |ل|م|م حسبــــ ||67645
طبــــ بــــورسعيد |ر |لعربــــى |حمد |لسيد |لبــــل|وي399|69

رهمحمود محمد رمض|ن |لسيد غني655|3 عل|ج طبــــي |لق|
429o|3|معهد ف ص طنط||ء |حمد محمد محمد |لقص|ص
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |لسيد شتـــ| محمد  عبــــد |لرؤف شتـــ859|45

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــ|سم |حمد محمد محمود49295
897o79  يم حقوق سوه|جدع|ء حم|ده عز |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نفتـــحيه دسو عبــــد|لفضيل عبــــد|لفتـــ|243767
7o6|oo|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه حسن |حمد |لسيد بــــدوي
ش|م فتـــ عبــــد ربــــه |لدغيدى677788 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهيه|بــــ 
33o927|تـــمريض بــــنه|حمد مجدى |حمد رجبــــ
8o5|43 |فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمورين ع|دل حليم غ
ى ن|شد626835 ى |ميل بــــ طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقش
25|3o4 رهمعتـــز فتـــ محمد عبــــد |لر|زق |بــــو د تـــخطيط عمر| |لق|
4832o6د|بــــ |ل|سكندريه|خلود ع فه سيد |حمد معوض
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فنون جميله عم|ره ج حلو|نمصط رجبــــ عبــــد |لع|ل محمد49366
رهفرح حس عبــــد|لحميد ح|فظ237254 حقوق |لق|
7756o2أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ عمر ن |لسيد محمد بــــدوى
د|بــــ |سيوط|رقيتـــ |حمد سيد محمود 877537
25675oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه عم|د محمد فتـــ س|لم|ن
طبــــ |لمنصورهنور|ن محمد عبــــد |لكريم عبــــد |لفتـــ|ح حس 2|6783

|6o26لسن ع شمس|روى |حمد |حمد صل|ح |لدين |لصفتـــى
د|بــــ |لمنصوره|محمود رض| حل مصط سعيد694826
687o25| يم |لبــــيو حقوق |لمنصورهسم|ء عبــــد |لعزيز |بــــر|
م|م بــــدير2448|2 ندستـــ حلو|نمحمود حل 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد ص|لح عبــــد |لسل|م475863
صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |ل|م عبــــد |للطيف 43|||7
ق|75422 ندستـــ بــــور سعيدرحمه |يمن |سم|عيل |سم|عيل |ل

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنتـــ | حج|ج عطيتـــ مر|د52478
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر |لسيد فتـــ رزق |لجبــــ|23|4|4
483||oم | نجيبــــ شح|تـــه مرج|ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــك
8|5o53|د|بــــ |لم |يم|ن لط |حمد محمد|
وف|تـــيوسف محمد س|مح |حمد محمد سليم24998| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7677ooرهرنيم محمود سليم|ن جبــــر عطيتـــ عل|ج طبــــي |لق|
4234o7تـــج|ره |ل|سكندريهصف|ء محمد |حمد محمد ع
438o54تـــمريض كفر |لشيخبــــه رض| عبــــد|لودود |حمد |بــــوزيد
تـــج|ره ع شمسندى حمدى عبــــد|لرحمن ع|مر9349|3
صيدلتـــ بــــورسعيدعم|د |لدين ع |بــــو |لسعود عبــــد |لحميد687927
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد مجدى محمد ص|بــــر محمد ع حميدتـــ344539
4834o9رهص|بــــرين ع عبــــد |لع|ل محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخزي|د حسن ع مهر|ن يوسف|995|4
7587ooتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم خ|لد فرج أحمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |حمد حسن عبــــد |لعظيم57683
77|o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسن|ء حسن مو حسن س|بــــق

4|o|9ش|م |حمد |بــــوبــــكر معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــفريده 
7o98o5تـــربــــيتـــ |لمنصورهريم ثــــروتـــ عبــــد |لحميد محمود خ|طر
د|بــــ حلو|ن|ندى حسن ن|دى ج|د |لربــــ48372|
د|بــــ حلو|ن|نرم خليل |حمد عبــــد|لع|ل52|9|3

|د|بــــ |لم |سم|ح عم|ر محمد ع 95|56
9o9688 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جص|بــــر ع|طف محمد |م
5|o622|تـــج|ره دمنهورسل|م عبــــد |لمجيد |حمد زيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريتـــ محمود صل|ح |لدين |لسيد عي |498435
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نر| | كم|ل ك|مل عد7697||
6994o5صيدلتـــ بــــورسعيدخلود |سم|عيل |حمد مو محمد
صيدله |لمنصورهيم|ن محسن |لسعيد حس سبــــع|676227
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن سم خف|جه ع|مر|738||6
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9o9423 زر|عه سوه|جرح|بــــ عص|م شعبــــ|ن عبــــد|لع|ل
78o29o معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود محمد مجدى محمد مصط
|د|بــــ |لم |من|ر حم|ده عمر محمد8944|8
8o2339|يم منصور محمد |حمد نوعيتـــ |لم |بــــر|
6842o8تـــج|ره |لمنصورهمحمد ط|رق محمود |لغريبــــ شميس

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمد سليم|ن |حمد عبــــد|لجو|د63433
88o89o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط منه منصور |حمد حسن |حمد
ه مجدى عطيه عطيه9||637 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|أم
م|م عبــــدربــــه عبــــد|لغ |48|264 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه 
رهسل|م ع |بــــو|لحسن |لديبــــ||386|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمصط |حمد محمد حس رزه324466
5||43oيم محفوظ علوم دمنهورع|دل فتـــ فتـــ |بــــر|

|92oo|طبــــ بــــ سويفيه|بــــ س| مصلح محمود
34o655طبــــ بــــنه|ريم سم محمد حل|وه
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن حسن محمد زين |لع|بــــدين328299
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد | محمد بــــدر مر شلبــــي4825|5
44|o72تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر س|لم محمد مسلم سل|مه
9o2344  حقوق سوه|جي| |حمد عبــــد| محمد
|6o957يم محمد |سم|عيل تـــج|ره ع شمس محمد |بــــر|
5o5472|تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد مهدى مصط حسن محمد
يم زكري| عبــــد |55363| تـــج|ره ع شمسسهيله |بــــر|
4o43o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |يمن |حمد خليل

علوم ع شمسم|يكل جورج عفيف ط|نيوس|682||
تـــربــــيتـــ |لعريشروى عم|د حمدى |حمد ثــــ|بــــتـــ|93|768
335|9o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسقتـــ عبــــ|س عبــــد|لعظيم |حمد
معهد ف ص |لمنصورهحن|ن عمرو محمد حسن بــــدوى692476
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن يوسف فتـــ خط|بــــ|268596
تـــربــــيتـــ |لعريشمنيه ط|رق يعقوبــــ صبــــ|ح|767388
4oo882تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد | منش|وى منش|وى محمد غر|بــــ
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــ عل|ء |لدين مصط |م 4|7542
85o66oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمد صل|ح محمد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|دين| مجدي محمود عبــــد |لفتـــ|ح4||67|
5952oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد عبــــ|س محمد

علوم |ل|سكندريهندى محمد عمر |حمد ع423596
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــ ن س|مح خلف شنوده بــــس|ده||89587
||69o3 تـــربــــيتـــ حلو|نخلود جم|ل سعد محمد مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحسن صل|ح حسن شح|تـــه3|4232
يم |لسيد23|62| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسيف جم|ل |بــــر|
|6o3oلمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|ريم س| محمود محمد

ف حس |لزمر| 427747 تـــج|ره طنط|حس أ
يم عبــــيد عبــــد|لعزيز846789 تـــج|ره سوه|جغ|ده |بــــر|
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ندى773247 ندى متـــو  د|بــــ ع شمس|رحمه غني 
علوم بــــ سويفوق مدحتـــ ك|مل سيد|5488

7oo444تـــج|ره |لمنصورهبــــ|سم |حمد عوض سليم
ه |سم|عيل عبــــد|لق|در فه |858855 علوم ري|ضتـــ |لم |م
ل427568 طبــــ ع شمسمصط ه| شح|تـــه عبــــد |له|دى 

7o|6o|علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد مصط رمض|ن عبــــد |لحليم
252oo6 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م حسن بــــدوى |بــــو حس

تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهسل|م ف|رس عبــــد |لجليل غيثــــ|44243 معهد |لج
9o|625  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديش|م سليم عبــــد| سليم
طبــــ |لم |س|ره عبــــد|لحميد صل|ح محمد647||8
|2726oش|م ثــــ|بــــتـــ |سم|عيل |بــــو رح تـــج|ره ع شمسفريده 
478o63علوم |ل|سكندريهلشيم|ء محمد حسن عبــــد|لح|فظ عبــــد
7oo948 علوم |لمنصورهمحمد عبــــد |لحميد عبــــد |له|دى عبــــد
64o8o8|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد حسن |لدمرد|ش محمد حسن ع.

448o3رهتـــسنيم سيد عبــــد |لعزيز سيد تـــج|ره |لق|
34|9o|يم علوش صيدله حلو|نندى محمد سليم|ن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد فتـــ محمد |لشيخ|29|45|
9o43|6|يم تـــج|ره سوه|ج حمد محمد |بــــو|لمك|رم |بــــر|
|462|oف محمد متـــو خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرؤيتـــ |

|74o9فنون جميله عم|ره ج حلو|نرحمه عمرو عبــــد |لمنعم فو
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | س| ش|ر و|صف852893 معهد ع| 
|6o882ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسرو|ن |حمد فتـــ |لسيد

حقوق بــــ سويفلحس حمدى عبــــد |لمعبــــود |حمد ع56325
829|o5حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسحر فو محمد محمد
ندستـــ أسو|نديل خ|لد محمد عبــــد|لعزيز|82825
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد خ|لد صبــــري مو 487|32
حقوق |سيوطمحمد جم|ل عبــــد|لش| عبــــد|لل|ه |89425
يم عبــــد |لعظيم محمد عطيه685649 د|بــــ |لمنصوره||ء |بــــر|
43|73oيل ج |لزق|زيقمحمد عل|ء محمد مختـــ|ر |لجع|ر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق |لزق|زيقج|سم عل|ء حمدى ح|مد صو|ن776346
52o|92| |د سعيد |لقطع ه مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
|4563o| ندستـــ حلو|نيوسف محمد زكري| محمد عبــــد
يل ج |لزق|زيقيم|ن عوض حمد|ن شتـــيوى|4|6353 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
822o2||يم عبــــد|لحليم يم سعد |بــــر| طبــــ |لم |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور | محمود فتـــ محمدخميس754282
يم|4|3288 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فوزي |حمد |بــــر|
264284| ره|ء يح |لسيد |لخو عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ ع شمسخ|لد محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لق|در|8|29|
7o6274علوم |لمنصورهس|ميه عم|د عثــــم|ن عقل

يف سيد ع 44254 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعص|م 
طبــــ ع شمسع |ء عمرو |لسعيد عبــــد|لرحمن ع عي 28|349
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معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  رضوى سعد محمد محمد ع عبــــد|9747|5
رهحمد محمد عبــــد |لع| فرج||4522 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

|4o27oحقوق |لمنصورهكريستـــ | عيد ج|بــــر عوض
|59o6oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــول| س| سمور |سكندر
5oo756 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن خميس عبــــد|لحليم محمد بــــسيو
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد أحمد محمد |لسيد عثــــم|ن6455|4
6|||9oمعهد ف ص طنط|محمد ع|طف تـــوفيق ربــــيع
24o797|ره|سل|م |يمن ع سليم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
بــــي عطيتـــ58499| تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نمن|ر مصط محمد |ل
تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد محمد منصور|696885
يف محمد طلعتـــ |لعزبــــ|68476 تـــج|ره |لمنصورهعمر 
52o2|9تـــمريض دمنهورسه| زغلول سعد|لدين عسكر
64o876تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقصقر |م |لشبــــر|وى صقر سليم|ن
6|4|o2رهمن|ل |لسعيد محمد عم|ر صيدله |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مر|م محمد محمد حسن |لزلو34|764
354o99ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|رتـــ محمد ع عمر
63o3|5ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد |س|مه عبــــد |لحميد محمد مسلم
تـــج|ره سوه|جنوره|ن متـــو ع متـــو 33|896
47959oندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع |لسيد محمد خليل
6943o6قتـــص|د م حلو|ن|م|جده محمد |لسيد محمد قطرى
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد حس |حمد نبــــوى258728
64685oنوعيتـــ ج|معتـــ د |طنور|ن طلعتـــ محمد |لسعيد عبــــد |للطيف
7|3o83طبــــ حلو|نمحمد عبــــده |حمد |حمد |لعقبــــى
486o7oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهآيتـــ محمد |بــــو|لمجد خليل محمد
تـــج|ره بــــنه|محمد ر|ئد عبــــد|لحكيم منصور ع 388|34
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ع|طف فه حمد |لجندى448933
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لحميد فوزى عبــــد|لحميد محمد عك2||452 معهد ع| 
4269o2تـــ عم|د |لدمرد|ش محمد عوض د|بــــ |ل|سكندريه|ن
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد نور |لدين عبــــد|لسميع محمدين29|866

ره|ف|طمه عبــــد|لحكيم سعيد سيد |حمد47644 د|بــــ |لق|
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|عص|م محمد ص|لح محمد756923
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه س| محمد رسل|ن64|269
ف يوسف حن| يوسف538797 زر|عه كفر |لشيخيوستـــ | |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد وفيق شديد ن|صف|23344|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمروه محمد محمود |لسيد |حمد9474|2
تـــج|ره |لزق|زيقدير جم|ل سعيد عبــــيد عبــــد|لق|در772358
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد|لمقصود محمد|45|64
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمنيه ه| محمد عبــــد|لحليم|628692
صيدلتـــ |لم |مريم م|ري ص|دق حن 853834
تـــربــــيتـــ حلو|نمصط محمد مصط محمد36|64|
4o4962حه وفن|دق |ل|سكندريهر| عل|ء عبــــد | مبــــروك عبــــد |لرحيم| 
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يم أحمد بــــيو 429578 طبــــ طنط|لؤي أحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د محمود حسن محمد عفي 338639
4ooo48تـــج|ره |ل|سكندريه يوسف محمد |حمد طه زيد|ن
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود عل|ء |لسيد ع متـــو 346|64
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |حمد عبــــد |لعزيز عطيه459|78
ين رمض|ن محمد ع حم|د498582 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورش
7o3||9|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقيم|ن |لسعيد بــــدير شعبــــ|ن بــــدير
||67o9علوم حلو|نزي|د ممدوح محمد |لصهرجتـــى

رهنور|ن ي| سم فتـــ محمد لبــــيبــــ6422| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
49o72|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|ر| حس|م عبــــده سليم|ن محمد

يم5658| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسط|رق ع عبــــد |لرحيم |بــــر|
5|395oتـــ عبــــد |لرؤف محمد غ|نم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|رتـــ مي
ف صد سيد|86|859 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه |
حقوق طنط|محمد سعيد رجبــــ |لعمرو495358

رهد | خ|لد محمد عزتـــ8|273 تـــج|ره |لق|
|423ooيم ع كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل عبــــد | |بــــر|
يم759478 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ |يمن محمد ع |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ف|طمتـــ محمد عبــــد|لعزيز محمد|35572
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرن| جم|ل |حمد |لسيد بــــرك|تـــ535|6|
د|بــــ ع شمس||ء سعد محمود سيد |لجلبــــ|||2|6|
25o|o8|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه عل|ء|لدين عبــــد|لعظيم |لديبــــ
8458o| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمن|ل سيد ع مو
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــند ه| محمد |حمد447683
7o6874يم طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخخ|لد تـــوكل معن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعمر سم محمود |لعبــــ|23269|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ريه|م محمد محمد عبــــده |حمد348246
322o4oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر مجدى حسن عيد
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهل|ء |حمد رزق |لسيد|426296
يم556||8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر ن |ل|م |بــــر|
ف حسن |لسيد متـــو6||343 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسخلود |
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ل|ء |لزين ج|د |لكريم مصط |825855
د|بــــ |لمنصوره|محمد رأفتـــ رأفتـــ عبــــد |له|دى |لجمل676986
8o23|9بــــه حقوق بــــ سويفبــــيتـــر جورج نز و
د|بــــ |سيوط|شيم|ء ر|ئف عد عثــــم|ن  893752
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد سم |لحس|ن عبــــ|س2|3525
334732| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسل|م محمد عطيتـــ ع
يم987|32 نوعيتـــ عبــــ|سيهشيم|ء |حمد محمد |بــــر|
76778oمعهد ف ص |سم|عيليهمروه حم|ده حسن مسلم
طبــــ حلو|نيم محمد مصط مصط س|لم264854
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــدين| محمود محمد حسن755932
6|8o|o|د|بــــ د |ط|يه ع محمد عبــــد |لحميد
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ندى محمد|766472 ف نعم|ن  تـــربــــيتـــ |لعريشحمد |
9|o929|معهد ف ص سوه|ج حمد ع|صم محمد |بــــو|لغيط

ف محمد محمود78|4| رهعبــــد |لرحمن | تـــج|ره |لق|
يم347698 د|بــــ ع شمس|خ|لد |يمن مو |بــــر|
رى |ألبــــشي432258 رتـــ|سع|د |حمد |لجو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
لسن ع شمس|بــــتـــه|ل |حمد |لسيد عبــــد|لعزيز|4|6372
تـــمريض طنط| يه محمد عبــــد|لعزيز شع |434833
84o67| علوم |سو|نعبــــد|لرحمن |لنوبــــي |بــــو|لحسن ع
|د|بــــ بــــنه| عبــــد|لعزيز مصط ع329656
85o9|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدعبــــد|لرحمن محمد سيد ع
ى492389 تـــج|ره دمنهورمحمود |حمد شح|تـــه |لز

ندستـــ بــــ سويفمحمد رمض|ن سعيد فر|ج52738
رهخلود سيد محمود ع97|57| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o464|تـــمريض |إلسكندريتـــ ع|ئشتـــ سم ع |لسيد
8453o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نتـــيس مر مصط محمد
8982o| طبــــ سوه|جعمر عزتـــ |م عبــــد|لل|ه
بــــي عبــــد |لع|9|6922 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | محمد |ل
5246o7 |حقوق |ل|سكندريهمحمد معز |حمد محمد |للبــــ
صيدله حلو|نل|ء محمد حسن مرزوق|825|3|

صيدله حلو|نحمد فريد حسن طه|96|85
يـف265597 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود |يمن |لسيد رشـ|د 
يكل25846| حقوق ع شمسع |سم|عيل حسن |سم|عيل 

رهف|طمه ع رشدي عبــــد |لل|ه929|2 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد نش|تـــ عبــــد|للطيف عبــــد|لسل|م خميس|6||54
5o5373طبــــ |ل|سكندريهمحمد أحمد فرج عبــــد |لرحيم |لش|ف
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــنوره|ن |مجد عبــــد|لرؤوف محمد 2824|9
7oo88|يم مصط |لبــــربــــري ندستـــ |لمنصورهي| |بــــر|
9o5856 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد عرفه |حمد
26o9||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه محمد عل|ء|لدين حسن عمر
يم محمود|79348 زر|عه ع شمسلحسن |حمد |بــــر|

7o|497يم نجم يم مسعد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نور| |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفوجدي من ق|عود بــــغد|دي823922
وف|تـــمحمد وليد محمد متـــو3695|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5|2o89علوم دمنهورخليل محمد خليل عبــــيدتـــ قوش
ف |بــــو |لنج| |حمد عبــــد|لفتـــ329384 تـــج|ره بــــنه|مريم |
معهد ف تـــمريض سوه|ج دين| حسن محمد ثــــ|بــــتـــ 895747
352oo8معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسيف |لدين ع|دل حسن عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره ع شمسس|ره حس كم|ل |حمد ع7|299|
ندستـــ |لم |محمد ط|رق فوزى عبــــد |لمحسن678687
تـــج|ره ع شمسرن| محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح46|36|
نوعيتـــ |لزق|زيقتـــسنيم محمد |لسعيد عبــــد|لمطلبــــ|62675
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326o4|يم سل|مه رهس|رتـــ محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف تـــمريض |سيوط عبــــ |بــــوزيد ع |بــــوزيد 893685
8ooo66رهسيف |لدين ح|تـــم طلعتـــ نصيف طبــــ بــــيطرى |لق|
رهمحمد طه |سم|عيل محمد64235| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
شلق| 833446 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ع عبــــد|لحميد محمد |لشه
ره|يم|ن منصور طه حس |5955|3 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخول|ء مر محمد بــــسطوي سل|مه9|88|4
7|226o تـــربــــيتـــ |لمنصورهسهيله |دريس محمد |بــــو |لمع| عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط عص|م ج|بــــر محمود حسن8686||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ره عبــــد |لفتـــ|ح فتـــ محمد |سكندر69||43
84o69oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|دي نبــــيل بــــقطر شح|تـــه
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود |لسيد |بــــو|لمع| |لسيد عمر636568 ع.

د|بــــ |لفيوم|مروه محمد شعبــــ|ن محمد64469
يم بــــكرى2362|7 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــش|ر محروس عبــــد  |لسل|م |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عيد محمد رسل|ن||2|825
678|o3|يم محمد محمد حقوق |لمنصورهيم|ن محمد |بــــر|
يم حسن طلبــــه654|64 د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |لسيد |بــــر|
7o2236|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد|ء |يمن |حمد محمد س|لم
طبــــ |ل|سكندريهمريم محمد ج|بــــر ع|شور|668|5
تـــج|ره طنط|محمد رمض|ن ذ م |لدين3893|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم محمد سليم|ن سعيد سليم|ن489353

حقوق |لفيومحمد محمد سلومه محمد|69255
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء ن| عبــــد|لحميد مر|د|329227
رهندى ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحيم355682 عل|ج طبــــي |لق|
4o8576 د|بــــ طنط|ر| | عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز |بــــو|لعن|
6|574oبــــي |ألوسيه ش|م ع|دل |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد 
ى448774 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود جم|ل نظ  علو|ن |لخبــــ

رهحمد ر|فتـــ محمد عبــــد |لنبــــى محمد صقر7576| حقوق |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعمر ط|رق عبــــد|لح|فظ ع234246
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــأحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح أبــــوحشيش529232
352o26|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد عص|م |لدين فتـــ خليل
4o|338نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهندى ي| محمد |لسعيد |لجمل
لسن ع شمس|م حس محمد عبــــد|لسميع4|6|35
6777o7ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمصط محمود محمد |بــــو |لعم|يم م |لع| 
يم|69982 طبــــ |لمنصورهمنه | محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقتـــسنيم أيمن سيد أحمد ح|مد |لصوي 639726
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | عيد محمد ن|صف528882
وف|يه عل|ء |لدين عبــــد |لحكيم سليم|ن حج67755| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم مسعود ج|د|439676 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم محمد |بــــر|
د|بــــ دمنهور|رمض|ن عوض رمض|ن عبــــد |لش| ن492786
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر ع|طف محمد حمزه حج|زى443992
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يم |حمد بــــدر484628 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سيف |لدين محمود |بــــر|
9o34|6 معهد ف ص سوه|جيوستـــ | عبــــده ش|كر حلقه
9|o5o7|يم تـــربــــيتـــ سوه|ج يه|بــــ حس |لسيد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسثــــروتـــ س|مح ذ حسن344369
6o5222لسن ع شمس|رو|ن |حمد عبــــد |لش| |لعنتـــرى
47697o كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعمر عل|ء |لدين حسن ع |ليم
تـــج|ره |ل|سكندريهآيه وليد سعيد فضل435432
52476o ف عبــــد |لمنعم محمود ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |
مس353746 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد ه| صبــــ عبــــد|لحفيظ 
يم828|77 حقوق |لمنصورهندى عيد طه |حمد |بــــر|
يم |حمد||43|63 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقم| حمدى رف| |بــــر|
4o942معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود محمود محمد خليفه

8o67o6يم محمد عبــــ|س |د|بــــ |لم |مروه |بــــر|
يم|347574 يم |حمد |بــــر| لسن ع شمس|حمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف محمد ح|مد ص|دق627|2|
5|4o|5يم عبــــد| |لنج|ر ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم| جم|ل |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لمنعم رمض|ن |لمو 675269
|234ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن |س|مه صل|ح عبــــد |لرحيم
رهزي|د محمد |حمد عوض792|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــيم سليم حس محمد|84667

رهعص|م محمد رجبــــ ص|لح42544 حقوق |لق|
34578oيم د|بــــ ع شمس|ن|در |حمد سيد |بــــر|
ل|ل8|2854 حقوق حلو|نزينبــــ حمدى حم|د 
84335oيم كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمن|ر محمود عبــــد|لنبــــي |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ دع|ء سل|مه |لشح|تـــ عيد رخ|7|6874
تـــج|ره |سيوطكريم ط|رق تـــه| عبــــد |لعظيم عثــــم|777487
طبــــ سوه|جحمد عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لر|زق|923566
9o|238 ريدى حقوق سوه|جزينبــــ عبــــد|لفتـــ|ح جل|ل 
6o|873 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط عم|د مصط |لحرق|
||98o3ندستـــ |سيوطجوف| |يه|بــــ ظريف فه بــــدوي
|5o3o4خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد ح|زم محمد طه
د|بــــ ع شمس|عز |لدين حمدى |حمد |حمد73|62|
يم |لبــــلتـــ| 345|42 تـــج|ره كفر |لشيخخلود سعد عطيه |بــــر|
يم299||8 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمنه | حج|زي عبــــد|لوه|بــــ |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
4o3735| ر عبــــد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف س|مح م|
69o243|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ع ص|دق ع |ل|شقر
8o9665تـــج|ره بــــ سويفمحمود عمر محمد محمد

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد |لرحمن بــــدوى سيد بــــدوى54474
تـــج|ره ع شمسس|ره عم|د جرجس زخ|رى25469|
نده عي علو|ن عبــــد|لح|فظ769547 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|
طبــــ |سيوطم | محسن وليم بــــسط| 892476
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ره|م|ري|ن محبــــ فكرى قري|قص797|5| ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدوق ن فريد محمد عصفور|76487
7o5623|ى يم |لح ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ع|دل |حمد |بــــر| م |لع| 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــ|ء محمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ|272648
62692oتـــج|ره |لزق|زيقرحمه حس|م |لسيد من خريبــــه
يم |لسيد|||776 د|بــــ |لزق|زيق|ند| عم|د |بــــر|
ش|677345 تـــج|ره |لمنصورهمعتـــز محمد جمعه |سم|عيل |لد
25|97o| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لع| ع مر
52o479تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــن|ء رشدى عبــــد |لمقصود حسن مخيمر
ف مو محمدى|9|3493 د|بــــ |لزق|زيق|حمد |

83o83كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفعمرو جمعه عرف|تـــ عبــــد |لو|حد
755o69|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود رش|د محمد
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|ي|سم خليل |حمد خليل754945
3392o6تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ حمدى صبــــ |بــــوجميل
|ج684779 تـــج|ره |لمنصورهش|م محمد عيد ك|مل ع 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عم|د |نور عبــــد|246473
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |يمن عبــــده حم|د 894844

568|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمبــــروك فرج عبــــد|لق|در مبــــروك
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|آم|ل قطبــــ فتـــ مو4666|6
يم عبــــد|لرحمن3|39|2 ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن مكرم |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن نجم |لدين |حمد |لق| 26333|
3oo99|لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|شيم|ء |حمد عويس |بــــو|لعل

ره|مل يح قطبــــ محمد ج|د|255353 عل|م |لق|
بــــه صديق غ| 862||8 تـــج|ره بــــ سويفمري|ن و
78o755ى د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| مصط ع عبــــد |لحميد |لنص
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سوز|ن رفعتـــ محمود حسن336262
429o44|ه |لجميل رش|د محمد بــــدر صيدله طنط|م
33o283|نوعيتـــ بــــنه|عل| عبــــد|لحميد محمود محمد عبــــد
حقوق |لزق|زيقمل عيد |لسيد ع |755733
لس482996 ن| ه| وليم ك د|بــــ |ل|سكندريه|م
628o39يم محمود صبــــح كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمروه سعد |بــــر|
69o97oف |حمد |بــــو|لفتـــوح د|بــــ |لمنصوره|دين| |
52388o|يم وف|تـــحمد ط|رق |حمد محمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
رهمحمد م|جد عبــــد |لحميد ح|فظ47858| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |لسيد عبــــ|س مصط طه697837
49834oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء عبــــد|لعليم محمد ك|مل |لمسلم
7o6247طبــــ |سن|ن |لمنصورهد | صل|ح محمد شح|تـــه
5o4889| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|يدى فريد شعبــــ|ن رمض|ن عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود س|مح محمود |حمد64245|
6o296o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء عم|د محمد ج|د
صيدله |لزق|زيقمحمد محمد |حمد ع ج|دو|4|639
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85o63|رهزي|د ك|مل محمد محمد طبــــ |لق|
2544oo|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه شو شعبــــ|ن |لمهدي
6oo|98تـــج|ره طنط|تـــ أحمد حل عطيه حرحش
4|2o49ف فؤ|د حسن ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع |
76o245ى كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقصفوتـــ مجدى محمد خ
رهحسن محمد نجيبــــ حس 38334| ندستـــ |لق|
ه |حمد محمود عبــــد |لسل|م|759826 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم
حقوق بــــنه|د | صل|ح فؤ|د ع |حمد335562

45o34رهمصط محمود درويش محمد درويش علوم |لق|
684o48|د|بــــ |لمنصوره|حمد ع ع فوده
6o2532رتـــ|محمد رض| محمد س|لم متـــو قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6968o7| بــــه مو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد مو و
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | عبــــده |لسيد |لبــــرجي8823|6
452o|6ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعل|ء |لدين بــــسيو عبــــد |لوه|بــــ محمود ند معهد ع| 
8o793oوس |د|بــــ |لم |مهر|ئيل ظريف يون|ن تـــ|و
68334oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخريم محمد |لسيد عيد
78|48o|يم |حمد محمد قن|وي |لسن |لم |روى |بــــر|
8575o4|يم يم |بــــوبــــكر |بــــر| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ل|ء |بــــر|
حقوق |لمنصورهحمد حسن يوسف يوسف حسن|679632
867oo5ر|ن محمد فتـــ محمد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىز
|4737oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع عبــــد |لفضيل قن|وى در|ج
8o|4|2|صيدله بــــ سويفميمه عبــــد|للطيف غ|نم محمد
242o34معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن محمد عبــــد|لص|دق عبــــد|لحفيظ
طبــــ حلو|نميمه رض| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن |354|62
84o28oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعمرو محمد رف| مر|د
752869| يم قطبــــ أبــــو ه|شم ع تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
ه جم|ل عبــــد |لع| عبــــد |لوه|498659 حقوق طنط|م
طبــــ |لمنصورهم|زن عم|د |لمتـــو ع رمض|ن4|6792
ر محمد حسن حس حسن|25|38| حقوق ع شمسحمد ط|
779o54يم محمد تـــمريض |لزق|زيق نور| مسعد |بــــر|
علوم |سيوطه|جر محروس ح|رس عبــــد|لرحمن 896446
ره|م|ري| بــــ|سم مر|د |م 22899| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جصبــــ|ح محمد ع|بــــد ع 899385
طبــــ |لمنصورهض محمد محمد |بــــو |لنج|696374
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د جم|ل عبــــد |لحميد عبــــد |755743
||758o|يم محمد عبــــد |لع ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد ه| |بــــر|
6o2933 تـــج|ره طنط|عمر محمد ن محمد |لبــــو
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م |يه|بــــ محمد |سل|م|334278
3||2o4إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــح|زم عبــــد| عزتـــ محمد ك|مل
89o787 تـــربــــيتـــ |سيوطسه| كمل|ن ك|مل عبــــد|لغ
د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن |حمد لبــــيبــــ محمد ع 425839

Page 5773 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عم|د عبــــد |لعزيز محمد محمد يوسف دوير437594
ر|ء محمد عبــــد|لمطلبــــ مر|د||52|64 د|بــــ |لزق|زيق|لز
7oo546معهد ف ص |لمنصورهول|ء جمعه |لسيد ع
9|o5|9  طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد| |يمن كريم ه|شم

ف طه محمد حسن|6558 تـــج|ره بــــ سويفكريم |
يم||4849 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد حسن حسن |سم|عيل |بــــر|
5o6297|د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء |لسيد فرح|تـــ يوسف |لريوى
يم |غ|3|4355 يم محمد |بــــر| تـــ |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهن
||8o25تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه خ|لد حسن محمد
6986|oر طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند حسن محمد حسن جو
34o488معهد ف ص بــــنه|شيم|ء |نور ص|دق س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد |م عطيه تـــوفيق عطيه حسن25|763
حقوق |لمنصورهمحمد عم|ر محمد عم|ر757926
نوعيتـــ |سيوط مل جم|ل |لسيد |حمد|892794
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره حس عبــــد |لفتـــ|ح محمد5238||
483o75يم د|ود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|جه|د ن |لدين محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشحمد  |ء |لدين |حمد محمد عر|ده|76662
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سيد ه| سيد عبــــد|لرحمن |بــــوعربــــ349775
8o634||ر|ء محمد عبــــد|لبــــديع |حمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |لز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقعمر |حمد عطيه |حمد297|78
رهسل|م مرج|ن بــــخيتـــ مرج|ن|7|497| تـــج|ره |لق|
طبــــ |سيوط م| محمد عصمتـــ |حمد حس |878249
27o6|2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ط|رق محمد ص|دق |لص|وى
|د|بــــ |لم |مه| محمد ه|شم |حمد9427|8
يم |حمد |لبــــ|ز38399| ره|حبــــيبــــه |بــــر| عل|م |لق|
ف |لدين259779 نوعيتـــ |شمونمن|ر محمد مشحوتـــ 
6|o425تـــج|ره طنط|محمد جم|ل فتـــ محمد شمس |لدين
256587| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه صبــــ محمد |لش|ف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد مسعد شح|تـــه ع شميس436385

لس ن|  |د شه|د66345 وف|ك وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــد |نتـــ مو ميل|د مرقص326436
رهع محمد |يمن محمد ع شط|8|66|2 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ موسيقيه |لم |م|رسيل عم|د |سحق يوسف7586|8
|64o9o رهعبــــد |لرحمن |بــــو بــــكر محمد |حمد عبــــد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| رض| فتـــ عبــــود84|227
ش|م حسن |حمد محمد624|33 معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــتـــ 
حقوق |سو|نخ|لد ع سيد محمد843736
4o4593|حقوق |ل|سكندريهعبــــد | محمد فتـــ |لسق
ه عل|ء خليل حس|ن سعده|62964 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن

|4o69|وف|تـــبــــتـــس|م رفيق محمد محروس وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|دع|ء محمود مه محمد5634|3
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23o356رهعمر غريبــــ فكرى عمر|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
69oo69|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء سعد فريد شط

|62ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروضه | |حمد عبــــد |لنبــــى ع
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مصط سيد محمد محمود تـــم|م63487|
ر محمد فريد79|753 ندستـــ بــــور سعيدمحمد م|

يم عبــــد |لمعتـــمد|64583 تـــمريض |لفيوم |ء وجيه |بــــر|
866o|ندستـــ |لفيوممصط حس محمود محمود |مبــــ|رك

تـــج|ره بــــنه||ء |لسيد عبــــد|لسميع محمد|359475
7o776oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحن|ن محمد |لسيد رمض|ن محمد
تـــج|ره طنط|زينبــــ |سعد محمد حكيم434599
262o46|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد عطيه طنط|وى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيمن خ|لد |م |حمد |لعبــــيدى|343494
629|6o|صيدله |لزق|زيقن محمد فه طه

تـــربــــيتـــ حلو|نيم |يمن عبــــد|لغف|ر محمد |لش|ذ 42375
حقوق |ل|سكندريهسعد خ|لد سعد زيتـــون492345
ر76|5|8 علوم |لم |من|ر جم|ل محمد عبــــد|لظ|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م|ل حمدى محمود شعبــــ|ن|252265
ندستـــ |سيوطندى |حمد محمد محمد ح|مد5498|2

يم68369 يم محمد |بــــر| معهد ف تـــمريض |لفيومخ|لد |بــــر|
|32oo9تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل حمدى فتـــ خليل
5o4222علوم |ل|سكندريهوق بــــسيو محمد رسل|ن
624o57يم حسن ن تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمود |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء ي| محمد فكرى عبــــد|لرحمن محمد ع|63989
|5868oد|بــــ حلو|ن|ندى حسن حمدى محمد
6|o457 صيدله طنط|محمد عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد |لمنعم
35246oنوعيتـــ عبــــ|سيهه|جر عبــــد|لنبــــى ع محمد

3|4o4ره|س|رتـــ بــــهجتـــ |حمد حسن رزق د|بــــ |لق|
44256o|ه جم|ل عبــــد |لحليم عم|ره علوم كفر |لشيخم

2|225| تـــ ع|دل دي|بــــ عبــــد | ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
875o2o  كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىجيل|ن طه خليفه |حمد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مسعود بــــسيو عبــــد |لمجيد خط768847
26436oد|بــــ طنط|ندى ن| محمود |لسيد |لمر|دى|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|نم فوزى محمد |لنبــــوى محمد3|4432
22o3o7وف|تـــلؤى محمد ط|رق |حمد محمود محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد | محمد عبــــد |لمنعم حسي شم| 639748
825oo4| ندستـــ قن|يمن عل|ء |سم|عيل ع
رهنور|ن بــــه|ء |لدين عبــــد |لسل|م محمد 23836| طبــــ |لق|
حقوق ع شمسم|زن |كرم من عبــــد|لعزيز3|24|2
تـــمريض  بــــ سويفمحمد عيد ع محمود84968

43o325 صيدله طنط|سل محسن |ل|حمدى مصط |بــــو
8o568|نوعيتـــ |لم |حمد محمود عبــــد|لمنعم عبــــد|لص|دق
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تـــج|ره بــــ سويفحس|م |لدين مصط |سم|عيل زيد|66234
|لسن |لم |محمود سم محمود مر5986||
علوم |لم |من|ر |حمد حس |حمد823339
7o44|3رتـــ|خلود عص|م لط |لسيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6242oo |ندستـــ بــــور سعيدحس|م |حمد |لسيد عوض |لبــــستـــ
43972oيم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى وليد عيد عبــــ|س |بــــر|
358o24وف|مصط محمود سعيد |حمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره بــــ سويفه|يدي عيد عبــــد|لنبــــي كم|ل6|8572
8549o4حقوق بــــ سويفف|طمه |حمد محمد جمعه
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن عمرو |سم|عيل |لسحر|وى2|63|6
د|بــــ كفر |لشيخ|زينبــــ جم|ل محمد كرد|68|42
تـــمريض طنط| من|ر محمود محمد ضيف |428532

7|o23د|بــــ |لفيوم|مريم محمد |سم|عيل مبــــروك
ف شو خليل شنودتـــ5345|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نك|رين |
2637o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| سعيد عبــــد|لر|زق محمد
نوعيتـــ |لم |رض| محمد شح|تـــه عبــــد|لغ 889||8
ن| مل|ك ميخ|ئيل تـــوفيق65475| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
2433o7|علوم حلو|نمنيه محمد حس |لسيد
5|249oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورصل|ح خ|لد صل|ح محمد يوسف
75o435|يم حسن فه عبــــد |لق|در ثــــ|ر |لفيوم|بــــر|
3427o8تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد طه عبــــد|لعليم محمد ن|يل
7o3998تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسحر محمد عبــــد |لحق |حمد ستـــو

د|ر |لعلوم |لم |يم|ن ربــــيع محمود قر |54596
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد لبــــيبــــ طلعتـــ عبــــد|للطيف636389
فنون جميله فنون حلو|نرضوى محمد |حمد تـــسن|6559|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ر ندى عبــــد |لحميد محمد343466
7o9736تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد حسن ع فرج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخخ|لد ع |حمد محمود عي88|7|4
529|o7كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد ع عبــــد |للطيف يونس
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد يوسف8|6362
45266oتـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــ فتـــوح عبــــد|لحميد بــــدوي
طبــــ بــــورسعيدن| محمود يوسف محمد757998

طبــــ بــــ سويفمنه صل|ح محمد سليم|ن52482
3537o7د|بــــ بــــنه|محمود حمدي |لسيد سليم|ن|
زر|عه كفر |لشيخمحمد ع |م محمود ع443428
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد مجدي |حمد فه عبــــد |لحميد نص424952
صيدله ع شمستـــو نش|تـــ رض| ر|غبــــ56|9||
مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لرحمن عبــــد6585|

ري|ض |طف|ل بــــورسعيدلح|ن ع|دل سعد |لعمر|وي|5|6966
رهنوره|ن |م|م خليفه حسن |لسبــــ57358| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ دمنهور|ند |سم|عيل عبــــد |لع| عبــــد |لمقصود42|497
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء عبــــد |لكريم |حمد |لسيد |لنج5|6239
75oo3رهمحمد ع|دل عبــــد|لنبــــي صديق حقوق |لق|

5o9||9يم يم متـــى |بــــر| تـــج|ره دمنهورفليبــــ ف|يز |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء سيد عبــــد |لبــــ| سلومه|56|65

بــــه9838|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد س| و
5|o5o8تـــمريض دمنهورمحمد بــــدر حسن محمد |لزو|وي
حقوق حلو|نف|طمه محمد عبــــد |لمع محمد |بــــو |6|7||
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه محمد بــــدري عبــــد|ل|م|م|834538
5|67o4تـــج|ره دمنهورن|دين عبــــد |لعزيز |حمد ز|يد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد رمض|ن بــــكري |حمد|9|87
تـــج|ره طنط|حمد محمد محمود محمد |لشوره||42758

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــع|دل نبــــيل جرجس ميخ|ئيل|8672
نوعيتـــ |لزق|زيقكر|م |لديد|مو |م |لديد|مو |9|5|64
|د|بــــ طنط|نوره|ن فتـــ رجبــــ خليل خف|جه8|29|4
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|جه|د عص|م محمد نص|ر773442
6o4533يف عبــــد |لجليل |لششتـــ|وى د نوعيتـــ طنط|شيم|ء 
حقوق |لزق|زيقم طه مهدى عيد نص|ر776445
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| مجدى |لسيد |لمشل|وى252686
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعمر ع|طف مصط سيد |حمد ثــــ|يبــــ762478

د|بــــ حلو|ن|يمن صل|ح عبــــد |لمنعم محمد |بــــوكيله35555
752o2oعلوم ع شمسريم جم|ل محمد فتـــح | |لفوي
|ء محمود عبــــد |لمجيد بــــدر|ن طيلون|49586 حقوق |ل|سكندريهإ
يم ع محمد شلبــــى432742 تـــربــــيتـــ طنط|ي|ر| محمد |بــــر|
5o4372 ن| حس عبــــد |لحميد حس صد طبــــ |ل|سكندريهم

4|o86ندستـــ حلو|نمن|ر منصور عبــــد|لعزيز يونس
|4745oحقوق ع شمسمصط ع|طف ح|مد محمود |لجندى
معهد ف ص سوه|ج |م بــــخيتـــ |حمد حس |83648
م|م |حمد 985||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جفرحه محمد 
752o93رتـــ |لجديدتـــ|س|ره حسن جوده محمد ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
8oo|44علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحبــــيبــــه محمود محمد |حمد
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمصط سل|مه عبــــد|لمجيد ع فرج543|26 ل|ك|ديميتـــ |لم
427o77د متـــو علوم |ل|سكندريهن رض| عبــــد |لمجيد مج|
لس مرقص سلو| ||98|3 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنرم ك
|4883o ره|شيم|ء سعيد جمعه حسن حس د|بــــ |لق|
5|oo39حقوق |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر صل|ح |لدين عبــــد |لمو جمعتـــ
788o7oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحن|ن مصط |حمد مصط عبــــ|س

معهد ف ص بــــ سويفنجوى |حمد رجبــــ جمعه9|555
4o29|4يم |لسيد شعبــــ|ن تـــج|ره دمنهورمحمد محمد |بــــر|
62462o |فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسه رفعتـــ رفعتـــ |لعر
5|36o6|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد رجبــــ عبــــد|له|دى محمد
د|بــــ ع شمس|مه| خ|لد |لشح|تـــ عبــــد|له|دى6827|3
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89o24o عص|م عبــــد|لرحمن محمدين | معهد ف ص |سيوطي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند عبــــد|لستـــ|ر كم|ل |بــــو|لحديد57|255
ندستـــ بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|328846 كليتـــ 
رتـــ|مريم محمد يح |حمد67282| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
3|393o|ره|نجيلوس جميل ف|يز حبــــيبــــ ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف سعيد سعد محمد عبــــد |لمجيد523864

34|5o|وف|تـــيم|ن محمد عبــــد |لمنعم محمود معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
وف|تـــعم|د|لدين |يمن محمد محمد |لسلس |44669 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
42482oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود محمد |حمد عبــــد |لحميد |حمد

|346oتـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نن|ء حسن محمد مر
3923o| يم |لرف| لسن ع شمس|ل|ء رف| |بــــر|

صيدله طنط|يه عمر محمود |لنج|ر||7|249
7|o878|تـــج|ره |لمنصورهمجد |لسعيد ع شح|تـــه
7o6395تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | محمد ص|لح |حمد |حمد |ل|م
4o5939|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ء ك|مل محمد دسو  |د
ره|لي عبــــد|لحميد محمود |حمد ع |22926 د|بــــ |لق|
25o788تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرفيده محمد |لسيد حسن |لجم|ل
لسن ع شمس|نو|ل محمد محمد بــــخ|طره |حمد |لدعدر444383
يم  فرح|ن755856 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ص|بــــر ع |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفعمرو |حمد سيد ي|س 856575
تـــج|ره |سيوطرحمه مصط عبــــد| |حمد  ||8784
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|تـــغريد محمد سعد ع محمد33|357
3|49o7رهمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
7o|282تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |حمد حسن |لسيد |لقبــــ
تـــربــــيتـــ طنط|آيه خ|لد محمد |لمحل|وي2539|4
ندستـــ طنط|مصط عبــــد |لن| عبــــد|لسيد عبــــد 448676
5o899|علوم |ل|سكندريهرمض|ن محمد رمض|ن رحيم |لسيد
يم438689 زر|عه كفر |لشيخمحمد |حمد محمد طه محمد إبــــر|

يم747|5 |لسن |لم |دع|ء جم|ل |لدين عطيتـــ |بــــر|
علوم طنط|عمرو صل|ح عبــــد |لعظيم |لملي 427728
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|ره خ|لد محمد محمود خليفه862|79

5482oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ سيد قر |يوبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمرثــــ| عبــــد|لمل|ك لبــــيبــــ جرس|23728
وف|تـــحمد محمد |لسيد |لس|يح|757435 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
89o9|8 د|بــــ |سيوط|دين| تـــه| عبــــد|لحميد ع
26|6o4تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد ش|كر شلبــــى
تـــج|ره كفر |لشيخلسيد |لشح|تـــ |لسيد خليفه |حمد|35|436

48o62رهم | س| ص|دق منصور طبــــ |لق|
7o787oتـــج|ره |لمنصورهنوره|ن محمد عبــــد | محمد مقبــــل

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور| عبــــد |لصمد رجبــــ عبــــد |لصمد|3782
7o398تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدع|ء شعبــــ|ن |لسيد |حمد
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تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود |م دسو مصلح محمد342929
ى |سم|عيل عبــــد |لعظيم|53976 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد ي

694o56ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسل|م عبــــد |لكريم عطيه عبــــد |لكريم م |لع| 
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد سعد |حمد |ل |د|495|4
67966oيم لط عرف|ن م |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|محمد |د
ند|وى439295 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنرم ممدوح رش|د 
9o69o||كليتـــ |أللسن سوه|ج سم|ء |حمد عبــــد|لحميد |سم|عيل
9o98|2| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد  حمد عبــــد| دسو عبــــد|
326o93كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسملكتـــ ع|دل عبــــد|لمنعم محمد
|د|بــــ |لم |مصط محمود طلبــــه عبــــد|لع|ل996||8
8787o|  علوم |سيوطس|ندى ه| حن| | حكيم
رهي|سم وليد ج| فه عويس23955| تـــج|ره |لق|
يم حن| عبــــد|لمل|ك7559|8 كليتـــ حقوق |لم |ف|دي |بــــر|
4o663| تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه ن عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد
معهد ف ص |سو|نس|ره عبــــد|لش| |م ن843283
8o4o|3تـــج|ره بــــ سويفيوسف محمد قطبــــ محمد
227o5|ره|محمد خ|لد |سم|عيل محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
776o86يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مرن| ف|يق كرم |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د |يمن سم س|لم ع476455
تـــربــــيتـــ ع شمسكريم عبــــد|لحليم محمد سعيد556|32
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيده|يدى عمرو نبــــيه محمد جمعه7747|2
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء |لدين أحمد عبــــد|لحفيظ عبــــد|495734
4o4729د|بــــ |ل|سكندريه|مصط سعيد عبــــده حج|زى
رهه|جر فتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح227773 تـــج|ره |لق|
4|o58oد|بــــ طنط|م|يكل ط|رق سم يوسف|
8o8339صيدلتـــ |لم |ه|جر جمعه عبــــد|لعزيز حسن
د|بــــ |سيوط|يم|ن بــــدر محمد بــــدر شعبــــ|ن|243744
6o2564حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن |يمن |لسيد محمد مكرم| 
ل|ل س|لم89|6|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى رمض|ن |لسيد 
3258o9 |زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن ي| عبــــد|لبــــر فرج
ندستـــ حلو|نمحمد ع|دل |لسيد مصل عط| |356279
ندستـــ بــــنه|مع|ذ مجدى محمد مأمون عطوه997|26 كليتـــ 
طبــــ حلو|نحمد محمد عبــــد|لحميد |لحسي محمد75|442
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمصط حسن ري|ض محمد كريم|52956
694o96ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد |لكريم محمد عبــــد |لكريم
48o754د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم عبــــد| |لسيد |حمد |يوبــــ
35o86oزر|عه مشتـــهرنرم مجدي ح|فظ عبــــد|لمطلبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو عم|د زينهم |م 9|4779
8o3536|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد محمد فتـــ محمد معهد ع| 

|79o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن خ|لد |حمد طلبــــ
د|بــــ حلو|ن|س|ره يح حسن مصط 27533
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كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفند| فتـــ عبــــ|س محمد332|5
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نرن| |حمد حسن محمود848624 كليتـــ 
|د|بــــ طنط|نور مبــــروك |نور ك|مل عبــــد |لنبــــى عي494379
8327o8 |معهد ف ص سوه|جعمر |حمد عبــــد|لل|ه عبــــد|لبــــ
3223o|يف عليوه ن| عل|ء |حمد  رهم حقوق |لق|
ف |حمد عليوه|436|5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد 
9o|7|2 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمود مختـــ|ر عبــــد|لعزيز ه|شم
692o|8بــــي |لسيد |لغربــــ|وى تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد ح|مد |ل
26o68|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء ممدوح عبــــده محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل ح|مد عبــــد |لغ رجبــــ78|2|5
3|9o59يم عبــــد| محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمتـــ |بــــر|
ندستـــ حلو|نعمر |لسيد عبــــد |له|دى سعيد44479|
884o37  تـــج|ره |سيوطخ|لد محمد ع فرغ

د|بــــ حلو|ن|كريمتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لستـــ|ر حسن 47254
26o|2تـــج|ره ع شمسنوره|ن محمد حن |سم|عيل

تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه ع|بــــد عمر س|لم جبــــريل|762967
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــرى محمد سعد غر|بــــه644832

د|بــــ ع شمس|عص|م |لدين صبــــ عبــــد |لمنصف ||2345
ن| ثــــروتـــ لم سل|مه28||83 معهد ف ص سوه|جم
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد يسن755953
ه ع|دل عبــــد|لق|در سليم||25743 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
9o297| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم|رين| بــــدير عبــــد|لشهيد بــــ|دير
527o43ندستـــ |ل|سكندريهحمد ح|تـــم عبــــد |لفتـــ|ح مسل عوض
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ند بــــسيو ع دره256923

رهيمن محمد |حمد ن حيده|3|45| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــع سليم|ن مسعود مح|ربــــ445985
677o64| زر|عه |لمنصورهدم محمد فوزى فرج | |لمر
6oo938نوعيتـــ طنط|يم عبــــد |لحميد |سم|عيل محمود ص
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل|م محمد عطيه محمد||33798
ر |وس|م فؤ|د مخلوف6|8529 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ط|
25o466|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره |حمد ع أبــــو|لنج
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود خ|لد محمود ع 769|84
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|رضوى |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد مصط 374|76
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرن| شمس ك|مل عق|بــــ426332
27o65| بــــي ى |لدسو |ل علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد ي
33|o56معهد ف ص بــــنه|وق عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمن|ر |م|م ع محمد783253
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لفتـــ|ح |479653
9o5|78 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــ|سم نعيم حل عزيز
34o3o6|حقوق بــــنه|لسيد فر|ج |لسيد |حمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طزي|د محمد ص|بــــر خط|بــــ |لعبــــ|446289
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753o36|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|س محمد يسن عبــــد
9o|835 تـــربــــيتـــ سوه|جرند| حل محمد ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق محمد |حمد رمض|ن236443
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|غ|ده حمدي محمد ع 832932
765o73تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن سم |لسيد مصط |حمد
34o|83|يم نبــــيل ع |لسيد ندستـــ بــــنه|بــــر| كليتـــ 
75o463تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ح|مد خلف عبــــد |لرحيم محمد
82o366يم طبــــ |لم |محمود عبــــد|له|دي محمود |بــــر|
89|32o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  بــــ|دير ميل|د فرج | سعد
64o8|2|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ش|كر |لسيد |حمد
5|32o5|طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد محمد محمد بــــرك|تـــ إسم|عيل

تـــج|ره |سيوطمحمد مدحتـــ محمود عبــــد | عي23524
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديد | جم|ل |لشح|تـــ |بــــو|لسعود272832
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن مصط 272348
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء محمود |حمد محمود|826347
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن مجدى ع ع شنشن53|7|6
3|434oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م | حس موريس |رم|نيوس
4o6|53 يم عبــــد يم عبــــد |لع|ل |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيه |بــــر|
27o853يم ع نو|ر معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسه| |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر | محمد ع صبــــرى عبــــد|لموجود 898358
تـــج|ره طنط|محمد عل|ء عبــــد |لعليم عبــــد |لمنعم ق429464
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحن|ن ع محمد |سم|عيل394|83
4o5o29|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد سعيد محمد يوسف ه|شم
887|8o لس سليم|ن عبــــد|لقدوس سعد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطك
36o923نوعيتـــ بــــنه|سم|ء عبــــد|له|دي فتـــ عبــــد|له|دي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــص|بــــر خ|لد ص|بــــر عبــــد |لع|ل قطبــــ|26524
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديريه|م ع حسن محمد868773
يم |بــــو |773724 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنه | محمد |حمد |بــــر|
4o27|3حقوق |ل|سكندريهنوره|ن ط|رق مرزوق شبــــل محمد
تـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد محمد |لسيد محمد254|35
5|o|27|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه|بــــ ط|رق محمد عل|ء |لدين
ره| |دتـــ عص|م محمد عبــــد|لوه|بــــ323665 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهحمد رمض|ن محمد سيد|96262 طبــــ بــــيطرى |لق|
6|845o تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طع ن| سل|مه |بــــو مصط
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسلوى |س|مه عبــــد |لحميد ع عمر683345
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد محمود عبــــد |للطيف مر 778293
63964o زر|عه |لزق|زيقبــــسمه محمد |حمد مطيع |م
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ه| حمدى ح|فظ خليفه|234|5
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــبــــسنتـــ محمد ح|مد سليم|ن42|3|2
25|82oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لرؤف عبــــد| |لوش
82o|o|نوعيتـــ |لم |ص|بــــرين حمد|ن رشدي محمد
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تـــج|ره |سيوطشيم|ء ع سيد طه  879853
8343o4كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد جم|ل خض|ري يوسف
7o5843يم يم |لعو |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء ع|طف |م عبــــد|لع|ل|3769|2
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمد منصور حسن منصور|85||35
علوم سوه|جبــــ|سم ممدوح صبــــره ع 924633
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــلسيد منصور |لسيد منصور |ل|خرص|||9|62
يم محمد635547 نوعيتـــ |لزق|زيقندى نبــــيل إبــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسيف محمد حسن درغ|م622778
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر محمد حسن محمد سليم|ن47723|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد|لرحمن رض| عبــــد|لق|در عبــــد|لق242||6
738o5| د|بــــ بــــ سويف|حمد ع|دل محمد حل

||6o2oى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ع|دل |حمد ع |لقش
4o652رهي|ر| محمود عبــــد|لمقصود ن|صف تـــج|ره |لق|

حقوق بــــنه|حمد صبــــ من حسن |353242
4o6|98تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى محمد |لج|لس |لسيد ع
يم عق|بــــ|348378 ف |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |
ف عبــــد|لعظيم يوسف عمر|||2639 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسل |
طبــــ |لم |ع محمد حس ص|لح853347
فنون جميله فنون |ل|قمريم س| عبــــد|لصبــــور عبــــد|لرحمن835343
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق محمد |حمد محمد ع شو|783889
83o949تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــدين| |سم|عيل |حمد عبــــد|لع|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ محمد |لحسي حس 48572|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن محمود حسن محمود |لشه|43224
ندستـــ بــــنه|حمد س|مح |حمد عطيه||26856 كليتـــ 
89o798 طبــــ |سيوطع |ء محمد قن|وى رزق
9o|987 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط |لسيد |حمد محمد

طبــــ |لفيومزي|د ط|رق سيد ع 5|6|7
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــد| ض| شح|تـــ محمد833445
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| ع ق|سم ع ق|سم93|357
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل ح|فظ ع كم|ل |لدين |حمد789764
28|5o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |حمد رجبــــ معوض
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز بــــدير عبــــد|لسل453282
معهد ف ص |سم|عيليهسل|م عزيز فؤ|د محمود منصور|766657
د|بــــ ع شمس|شيم|ء ج|د ع يوسف355376
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد ح|مد س|لم|28|46|
7o5848حقوق |لمنصورهسم|ء عبــــد |لر|زق |لسيد عبــــد |لعزيز
|2o885 رهسندس ن|در محمد فوزى عبــــد |لغ تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــسنتـــ ح|تـــم ع |بــــو |لعز7|6832
تـــج|ره |ل|سكندريهرؤى محمد كم|ل محمد رفعتـــ|47738
62o675تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم أحمد عوض عبــــده أبــــو |لعز
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ى328978 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عمر ن عبــــد|لحميد عفي |لهم
5o7365طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمن|ر |حمد شو |حمد مهدى
4o5953|يم تـــج|ره دمنهوريم|ن خميس بــــخيتـــ |حمد |بــــر|
رهيوسف محمد عبــــد |لوه|بــــ |لسيد37773| ندستـــ |لق|
|3o2|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|ندى س| صل|ح |ديبــــ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|دى محمد حسن |لشن|وى |لشيخ3733|6
3||9ooتـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمد رجبــــ عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممؤمن |حمد |لش|ف خ 256348
حقوق بــــورسعيدن|در جم|ل |لسيد يوسف |لدسو 89|762

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعم|د ع|طف عد لم 26459
8o8776ندستـــ |لم |عل|ء عبــــد|لعظيم رمض|ن عبــــد|لعظيم
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهل|ء عبــــد |لجو|د عبــــد |لنبــــى عبــــد |لجو4635|5
8o9|33| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء محمد عد ع|
رى|8||43 يم عبــــد |لحميد |لجو طبــــ حلو|ن | |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|لمه زغلول |حمد |لسيد479|5|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسحمد |حمد محمد ح|مد|769669
26292oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد بــــ|سم تـــوفيق عبــــد|لق|در
6o37o3|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |له|دى |لنش|وى
حقوق طنط|عبــــد | خميس محمد |لبــــرل 9|23|4
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد نشأتـــ حس |لسيد حس 956|77

يم63692 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممؤمن ع|دل |حمد محمد |بــــر|
ندستـــ حلو|نعمرو محمد فؤ|د |بــــو |لمجد سعيد523464
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى مهيبــــ محمود |م 32383|
7o59|3طبــــ |لمنصورهعمر فكرى |حمد |لعدل |ل|م|م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه سعيد فتـــح عبــــد |لونيس شنينه|255478

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفف|طمتـــ كم|ل عبــــد|لمنعم محمد958|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر محمد سم رش|د|34556
تـــج|ره ع شمسف|طمه مدحتـــ عبــــد |لر|فع عبــــد |لحميد|3972|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل|ء عمرو ع|دل محمد فريد |لط|رو 86|752

د|بــــ |لفيوم|ع|مر ط|رق فوزى ص|دق36247
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم محمود |لسيد منصور329959
تـــج|ره |لمنصورهل | عل|ء حل ع |لحلو|69228
6oo839يف ز جبــــر |لنوي طبــــ بــــنه|شيم|ء 
3428o3تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد|لمطلبــــ |م|م عبــــد|لفتـــ|ح
8|97o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سه| طه ص|دق محمد|
6o52|5|علوم |لمنصورهرن| فخري عبــــد |لعظيم |بــــو |لوف
465|4oى |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــح

يم سعد سيد82627 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |بــــر|
92o22|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمري|نه ممدوح ز حبــــيبــــ
ره|يم|ن يوسف عبــــ|س حسن|238622 د|بــــ |لق|
|452o8|يم |حمد يم مسعد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
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تـــج|ره |لزق|زيقكريم رشدى عبــــد |لمقصود حس وش782547
48o422د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد رمض|ن خميس |حمد

د|بــــ بــــ سويف|حس|م مصط فتـــ محمد9|632
يم منصور يوسف م |332433 ندستـــ شبــــر| بــــنه||بــــ|نوبــــ |بــــر|
يم غبــــ| |774|5 تـــ جم|ل عبــــد |لعزيز إبــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  م
5o849| |لسن |لم |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمود عبــــد |

7o9|84|طبــــ |لمنصورهنجل|ء ول|ء ع محمد زكري
يم مصط زيد|ن |لبــــن|9|4959 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ |بــــر|
|4o345حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم |حمد عبــــد |لحكيم |حمد
9o645| تـــربــــيتـــ سوه|جزينبــــ عدن|ن محمد |م
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد |يمن محمد فتـــ مصط 265457
79o928طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسص|بــــرين ع|مر جميل ع|مر
د|بــــ |ل|سكندريه|كريم|ن كرم سميح |حمد قشل|ن435368
9o3o67 تـــمريض سوه|ج مصط محمد عبــــد|لحكيم |لشمندى
5|343oزر|عه دمنهورمحمد جم|ل عبــــد |لعزيز غ|زى
6o62|8|ف بــــن|يوتـــي مسيحه غبــــري طبــــ حلو|نم|يكل أ
حقوق حلو|ننور|ن جم|ل عبــــده حسن38425|
78623o|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |بــــو عبــــيه محمد |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م عوض سليم|ن س|لم|ن سل|769388
4o4o82|يم ى |حمد |حمد |بــــر| د|بــــ دمنهور|حمد ي
63559oره|ند |يمن شو شفيق عل|م |لق|
4o3439ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن محمد |حمد محمد عمر|ن
ه مختـــ|ر عبــــد|لعزيز ح|مد|833776 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
49o68oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسل محمد عبــــد |لمنعم قطرى
يم ح|مد45476| رهعبــــد | محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
76456oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد سعد شتـــيوى

يم ع بــــرك|تـــ28589 رهع |بــــر| زر|عه |لق|
37oo3رهمنه سعيد محمد طلبــــ ندستـــ |لق|

83337oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه عبــــد|لحميد عبــــد|لع| عبــــد
5|962oيم تـــج|ره دمنهوره|لتـــ عبــــد |لغ محمد حس إبــــر|
طبــــ حلو|نه|يدى متـــو|ضع شو غبــــري|ل42542|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن ص|بــــر عط| غبــــروس|358649
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منيه |س|مه محمد عبــــد|لنبــــى|248557
79o3o6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى عص|م سعيد عبــــد|لرحمن

28o35يم محمد سيد ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|زينبــــ |بــــر|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طريه|م محمد |لغريبــــ محمد م| 89|622
8|92ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|ن جم|ل |سحق ميخ|ئيل

لسن ع شمس|نور|ن ي| عبــــد |لغ سيد25547
5oo88|تـــج|ره بــــ سويفمو حن| يوسف حن

452o|9ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |حمد |سم|عيل صبــــح معهد ع| 
طبــــ طنط|حمد ي| وفيق محمد خف| |26|675
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| لبــــيبــــ شندى حسي |26243
طبــــ |سن|ن ع شمس|ء حس عبــــد |لع|ل بــــكر |لحريرى24388|
6||72oزر|عه |لزق|زيقعمرو |حمد عبــــ|س مو عبــــد|لنبــــى
7o|443 |د|بــــ |لمنصوره|حبــــيبــــه عم|د |لدين محمد ع |لقبــــ
علوم |لزق|زيق|ء عمر عبــــد |لسميع محمود|839|77
معهد ف ص بــــنه|محمد |لسيد ذ دندوح268482
ره|تـــه| |ميل يوسف |يوبــــ9|2395 د|بــــ |لق|
ف عبــــد |لعزيز |لسد|وى|777857 نوعيتـــ |لزق|زيقيه |
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــريم محمد |حمد عبــــد|لخ|لق  896568
6|o9|2معهد ف ص طنط|طه عبــــد|لعظيم ع ملوحه
وف|تـــمؤيد خ|لد وجيه |لدين محمد8539|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
معهد ف ص |سو|نحس|ن منصور |حمد حس|ن839743
ندستـــ حلو|نمحمد سم محمد عبــــد |لوه|بــــ |لحفن37929|

رتـــحمد عبــــد |للطيف حل عبــــد |للطيف454|4 علوم ري|ضتـــ |لق|
ي محمد|6|839 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|فري|ل عبــــد|لرحيم بــــ
د|بــــ |سو|ن|ف|طمه ممدوح سعيد محمود49655

27o75oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مح عبــــد|لق|در سل|مه
64o897ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد |حمد محمد
8o|54o| يم محمد ص|بــــر مصط |د|بــــ |لم |بــــر|
5259o7زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد م |لدين فؤ|د سعيد |لد|ودى
9o43|||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| حمد شعبــــ|ن مه عبــــد|لغف|ر
9|o462 تـــج|ره سوه|جصقر مه فوزى عبــــد|لل|ه
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عمرو |لسيد عبــــد|لغف|ر حسن942|33

د محمود عثــــم|ن27586 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنتـــ | مج|
رهمصط محمود كم|ل |لدين |حمد ع 68|4| ندستـــ |لق|

6293o2|يم د|بــــ |لزق|زيق|حمد سعيد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن خليل |لسيد ع |بــــوسبــــع|6788|4
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سل خ|لد جل|ل محمد يوسف66785|

ندستـــ بــــ سويفف|دى مكرم حبــــيبــــ ملك59956
2623oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد محمد سعد ري|ض |لسيد

رهحمد عبــــد |لسل|م عطوه |سم|عيل عبــــد 35484 تـــج|ره |لق|
85o||7حقوق |سيوطي| عرف|تـــ عبــــد| |حمد
899|3oتـــج|ره سوه|ج  حمد محمد عل|ء |لدين محمد |ل|م عبــــد
8o3558ندستـــ |سيوطعمر يح محمود عبــــد|لسل|م

رهمريم عبــــد|لحميد سبــــ| طر|د34349 حقوق |لق|
522|5o|تـــربــــيتـــ دمنهورد |نه ع|دل رزق | تـــكل
|لدين محمد ع 67748| تـــربــــيتـــ ع شمسوق ن|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|رتـــ فريد محمدى محمد ع مصط 586|52
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|له|دى عبــــد|له|دى ع638337
6|o346تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمتـــ عم|د|لدين عبــــد| حموده
حقوق طنط|محمد |حمد سويلم نوح |حمد487639
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256|o3علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمصط حسن |حمد عل|م
85o564|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسل|م خ|لد ص|لح محمد

رهندى ص|بــــر ج|د محمد |لملي 33935 تـــج|ره |لق|
4|o448ره|ف|روق سعيد ف|روق محمد ثــــ|ر |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|وق صل|ح محمد عنبــــ252574
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددين| صبــــ محمد سيد295|85
تـــج|ره طنط|من|ر حمدى عبــــد |لصمد محمد |لطويل4||543
|لسن |لم |س|مح سعد ك|مل صديق72485

د|بــــ |ل|سكندريه|نجل|ء ع|طف |حمد فه489533
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|نوبــــ عص|م عري|ن ثــــ|بــــتـــ|33329|
69o826|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء رض| محمد ج|د
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|طمتـــ س| يوسف بــــيو ع 338447
49o552يم |حمد |لسيد |بــــوزيد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهرنيم |بــــر|
2469o2يم ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو محمد فرج |بــــر|
حقوق |لمنصورهيتـــ مجدى |سم|عيل |حمد |لسعد|وى499|49
3278o5|يم فهيم حس|ن محمد تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد |بــــر|
د|بــــ |لعريش|محمد فتـــ كم|ل محمود |سم|عيل766757
43o959تـــج|ره طنط|ه|جر |لسيد عبــــد |لحميد |لصفتـــى
757o95|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنيه عل|ء عبــــد |لجليل محمد
63o329|د|بــــ |لزق|زيق|سل|م محمد شو محمد خليل
ندستـــ |لزق|زيقه|جر |حمد |حمد عبــــ|س محمد333|77
4o853|تـــج|ره طنط|محمد موع|ذ عبــــد |لمجيد محمد فوده
5o4883ن| شفيق ف|يز بــــخيتـــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
7|o47||يم ع حزتـــ طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلشيم|ء ف|يز |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن صل|ح محمد |لص|دق محمد|322829

يم مصط |6554 حقوق |لفيومسل |يه|بــــ |بــــر|
35732o| يم |لدسو يم ع|طف |بــــر| معهد ف ص بــــنه|بــــر|
4|o52||يف ف عبــــد |لجو|د ع  تـــج|ره طنط|حمد أ
435o33تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لق|در نعينع
8965|o  تـــج|ره سوه|جس|ندى وجيه شو ج|د
67864oطبــــ |سن|ن |لمنصورهمريم كم|ل عبــــد |ل|له ع مط|وع
وف|تـــحمد عبــــد|لرحمن أحمد |لسيد|642523 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د | كرم عبــــد| عبــــد|لجو|د254926
838o22ي |رم|نيوس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجورج |يمن ن
7oo6|o|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|لسيد |حمد |لسيد يوسف
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نندى ح|مد محمد محمد شح|تـــه692656
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء محمد عبــــد |لمنعم عتـــلم|262|26
6o3732|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد جم|ل مصبــــ|ح |بــــو|لعم|يم ل|
33o97| ندستـــ بــــنه|مصط |م ع|دل |م كليتـــ 
64o342مه د|بــــ بــــ سويف|مريم |حمد |لسيد حسن د
حقوق طنط|عمر حس|م محمد نجيبــــ حسن |لمحل|569|4
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د|بــــ |لزق|زيق|ع عبــــد |لن| عبــــد |لو|حد بــــدرى783378
9o9|29 صيدلتـــ |سيوطكريم عبــــد|لع|ل يوسف محمد
|د|بــــ |لم |محمد ع|طف مصط صبــــري عبــــد|لعظيم7282|8
497oo|تـــربــــيتـــ دمنهوردير محمود عبــــد |لكريم |حمد عبــــ|ده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمن|ر سليم|ن عز|لدين محمد8|8466
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد رزق سعد |لسيد |لقط|76522
د|بــــ |سيوط|حس|م حسن عبــــد|لرحيم ع  |446|9
وف|تـــ|عمر س|مح عبــــد |لمنعم محمد |لجو|22628| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروه محمد مصط رجبــــ25292|
784o65تـــج|ره |لزق|زيقثــــروتـــ محمد |حمد ع عبــــد|لرحيم
693|77| ندستـــ |لمنصورهحمد ح|زم محمد ح|فظ |لح
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمريم |حمد ع مصط متـــو9|4793
78|o88 نوعيتـــ |لزق|زيقممدوح ح|مد عبــــده مصط
7o|2o7 طبــــ |لزق|زيقعمرو جمعه عبــــده مصط
يم |لسيد429583 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |حمد |بــــر|
5o74ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنسمه نبــــيل محمد |لسيد رزق
لسن ع شمس|نرم محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح357737
تـــج|ره ع شمسم|ريو مك فليبــــ مك 6578||
33|o|9| د|بــــ بــــنه||ء |نور عفي مصط|
بــــي |حمد من686928 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه محمد نبــــيل |لسيد|ل
8|o239تـــج|ره بــــ سويفمحمد ممدوح سيد عبــــد|لعو|ض
د|بــــ |لمنصوره|ريم ع|دل |سم|عيل مصط 682257
77324o| ه محمود محمد محمود |لو| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
62799oتـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن أيمن عبــــد ربــــه عبــــد|لد|يم
رتـــ|ل|ء مجدى محمد يوسف||7592| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6866o5ندستـــ |سيوطمحمود حسن محمود حسن |لسيد

|د|بــــ |لم |محمد ربــــيع ص|دق عبــــد |58775
436o5يم تـــ عز|لعربــــ عبــــد |لخ|لق |بــــر| علوم حلو|نشه

8o3664 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نجل|ء رض| محمد ع|
ل|ل سليم45495| رهمع|ذ رض|  تـــج|ره |لق|
رهنور| خ|لد محمد عبــــد|لق|در3|2392 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o74|||د|بــــ سوه|ج|بــــه|ء |حمد ه|شم عبــــد|لق|در عبــــد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|محمد جم|ل رمض|ن محمد عبــــد|لرسول444999

رهنورين |حمد عز |لدين زين4877| تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|س|مه رمض|ن شو رمض|ن|258755
62o933 معهد ف ص بــــور سعيدحس ري|ض |بــــو |لمع| محمد عبــــد
رتـــ محمد بــــه|ء محمد حسن |لمزين45443| تـــمريض |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمريم |حمد يوسف عطيه48|867
تـــج|ره |لمنصورهيم مجدى عوض ج|د |لح675458
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء حس عبــــد|لرحيم حسن839692
علوم |لمنصورهيم|ن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|689494
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429o7||تـــمريض طنط| يم|ن محمود فتـــ |حمد زرير
تـــج|ره بــــ سويفل | عم|د شح|تـــه حن|4|576

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند| ع عبــــد|لمر م|جد253252
ره|يم|ن حل رأفتـــ |لمي |3926|4 عل|م |لق|
8o2o25معهد ف تـــمريض |لم | بــــولس م|ري مل|ك بــــولس
|5|o76 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومندى خ|لد عبــــد |لر|زق |م
3|35o7 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل |كرم محمد تـــيس مصط صبــــ
ش|م عبــــد|لعزيز |لسيد |لغ|332863 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| 
6o7o75علوم |لمنصورهيم مجدى عبــــد |للطيف |ل |د
6o4776ه رض| عبــــد |لق|در حسن |لشيخ تـــربــــيتـــ طنط|أم

ن| ممدوح نعيم مج3|63| لسن ع شمس|م
يم |حمد |م|م3|2634 |د|بــــ بــــنه|من|ر عرفه |بــــر|
342o26 يم |لدسو محمد محمود د|بــــ ع شمس|س|رتـــ |بــــر|
|36o26تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نوره|ن ع|دل عمر متـــو
5o6oo7صيدله |ل|سكندريهمحمود |لسيد جمعه |لسيد محمد
6o559oتـــج|ره طنط|كريم محمد محمود عبــــد|لحميد |لدسو طمز
تـــج|ره ع شمسدير |سم|عيل محمد |سم|عيل345929
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن مصط عبــــد |لوه|بــــ |م |لبــــقرى623753

صيدله بــــ سويف |ر |كمل نش|تـــ محمود66778
4||94o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد |حمد مهدي ه|شم
تـــج|ره ع شمسمريم فرغ من |م 358455
ندستـــ كفر |لشيخمصط |سم|عيل محمد يوسف عرف529586
7o683|يم محمد عرف|تـــ ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء |بــــر|
ندستـــ |لم |حس سعيد محمد |م 526654
5o8796|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد منصور أحمد محمود |لصعيدى
رهحمد عبــــد |لمنعم عبــــد | |حمد|56986| ندستـــ |لق|
7558o2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ |حمد ع ع
رهس|ره منقذ رضو|ن عبــــده6397|| حقوق |لق|
6||75oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر ي| عبــــد |لج|بــــر ز حج|زي
ى |لسعيد عنتـــر عي|68776 تـــج|ره طنط|محمد ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسع|د مسعد حمدى أحمد499447
5o7|85طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهدي ك|مل عطيتـــ ع د|ود
6o893|نوعيتـــ طنط|عبــــ صبــــ محمد |بــــو سل|مه

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدكريم محمد كم|ل عبــــد|لحسيبــــ3|677
7o576|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد محمود |لدمرد|ش سليم|ن
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نرحمه |لسيد |حمد طه ط|فش68|9|6
ى فتـــ سعد693587 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزي|د مجدى |ل|بــــ|ص
|5|o42رتـــ|سلسبــــيل محمد يح محفوظ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهمنه | محمد حسن محمد ع94|228 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
صيدله |ل|سكندريهعمرو |حمد عبــــد|لحكيم ملي 4433|8
معهد ف تـــمريض بــــنه| نوره|ن محمد جودتـــ محمد عبــــد|لمحسن332363
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|4o9o| حقوق حلو|ني|ر| جم|ل عبــــد |لجيد حسي
7o7663يم غن|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسنتـــ |لحس محمد |بــــر|
يم عبــــد |لغ حربــــي748|43 نوعيتـــ طنط|يوسف عبــــد |لغ |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد حس|م |لسيد لط |لسيد936|26
يم |حمد8848|4 تـــج|ره |سيوطنهله جم|ل نوح |بــــر|
444o45تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمتـــ |لشح|تـــ محمد أحمد |بــــو شعيشع
5o2572|يم شح|تـــتـــ ه|شم زر|عه |ل|سكندريهسم|ء |بــــر|
24o275تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل محمد عبــــد| محمد محمد |لمهدى

يم ح|مد محمد |لبــــرى|9||32 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه |بــــر|
23o|6oره|حس|م |يمن محمد لبــــيبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ل|ل57||26 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| |يمن حس 
8|3o29تـــج|ره بــــ سويفمحمود خليل |بــــوبــــكر خليل
وف|تـــحمد محمد رجبــــ محمد|37667| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
334o67|تـــج|ره ع شمسحمد عص|م حس سل|متـــ
8o|9o2نوعيتـــ |لم |كريم محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحكيم
8o3636يم حقوق |لفيومسيمون عص|م وليم |بــــر|
7o8o82طبــــ بــــيطرى |لمنصورهشيم|ء ع|طف ع |سم|عيل عوض
تـــربــــيتـــ ع شمسدين| محمد ممدوح محمد حم|ده2|572|
يم782992 يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد سند محمود |بــــر|
يم46522| حقوق حلو|نبــــل|ل جم|ل محمود |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د وليد ف|روق حسن ع|صم356||3
4o6586د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|م ع محمد ع
23|68o|رتـــحمد محمد سيد محمودمح|ريق علوم ري|ضتـــ |لق|
4o8392تـــج|ره طنط|مصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لع| مصط شلتـــوتـــ

يم مح |لدين عبــــد 5944| رهعز |لدين |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ح|مد عبــــد|لعظيم عط|287757
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود مبــــروك |بــــو|لخ 494747
وف|تـــبــــسمه ه|شم بــــكر |لقو|س496262 معهد ع| خدمه |جتـــم|عيه دمنهور بــــم
8|237o|د|بــــ |لم |يم|ن خلف فلبــــس مرش|
6o4996تـــج|ره طنط|ندى |س|مه عبــــد |لرحمن عبــــده عمر
526o7| ندستـــ |ل|سكندريهعمر عبــــد |لحميد محمد |لسيد |بــــو |لعن

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومرغده محمد عبــــد |للطيف عثــــم|ن بــــهنس65656
ره||ء غريبــــ عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد||4647| ثــــ|ر |لق|
687oo9تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود محمد محمود زقزوق
إعل|م بــــ سويفم عص|م محمود محمد4|6|77
8o2855|رتـــ|روي ج|بــــر محمد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ند |حمد ر| عبــــد |لغف|ر ع |684867
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد محمد حسن محمد|342564
معهد ف ص بــــنه|يه مجدى عبــــد|لحميد |لسعد |268649
ر محمد |حمد سليم772855 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعمرو م|
45o697علوم ري|ضتـــ طنط|س|ره محمد مح |لدين |لسيد
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9o2548 معهد ف ص سوه|جنهله |حمد محمد عبــــد|لمو
د|بــــ حلو|ن|س|ره محسن |حمد عبــــد|لجليل8626|2

رتـــ|نهله محمد محمد عبــــد|لحفيظ59275 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
85o274| ه عم|د ج|د فه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم
يم|894242 يم عبــــد|لع|ل |بــــر| تـــج|ره |سيوط حمد |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخه|جر عل|ء ع |حمد غريبــــ7879|4
85o638تـــمريض |سيوطعمرو عم|د مدبــــو مهدي
يم محمد جمعتـــ |لمحل||44|34 طبــــ بــــيطرى بــــنه|مهدى |بــــر|
4|73o5 ح|ن |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمصط محمد عبــــد |لمعز 
54|5o4|د|بــــ دمنهور|حمد محمود شح|تـــه محمود
معهد ف ص |سو|ن|يه|بــــ عيد ربــــيع |بــــو|لعل||72|84
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد مدحتـــ ح|مد محمود صبــــيح766967
33o7ooيم |د|بــــ بــــنه|ي|سم ع |لسعيد |بــــر|
328o88تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد عو|د
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن مو |حمد عبــــد |لرحمن |49427
ندستـــ |سيوط حمد ع عبــــد|لنبــــى محفوظ|8356|9
75o558ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعص|م ع|كف محمد شح|تـــه
7oo|27د|بــــ د |ط|خلود صبــــ |لددمو |حمد عبــــد |لرحمن
علوم ري|ضتـــ ع شمسس|متـــ محمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح|359335
36o3|4 تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد سعيد ف|ضل محمد |لشوربــــ
498o39تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر سم محمود |حمد محمود رمض
8|396oيم محمد نوعيتـــ |لم |نور| محمد |بــــر|
84532oتـــربــــيتـــ |سو|نزينبــــ محمود |حمد شح|تـــ
ندستـــ كفر |لشيخيوسف عبــــد |لعزيز |حمد عوض ع 686579
ه عص|م محمد |لسيد|778457 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ل |ء حس عبــــد |لعظيم حس |لسيد855|6
حقوق حلو|نمحمد محمود محمد سفينتـــ43856|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف|رس عيد محمد عبــــد|لحميد سل|م347643
4|69o7تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوف|ء ط|رق |لسيد عبــــد |لسل|م |لزي
ندستـــ أسو|نرضوى محمد |حمد خليل759572
حقوق سوه|جمحمود محمد عبــــ|دى محمد 933||9

|837oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــشذى خ|لد عبــــد |لحميد محمد ط|يع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــه محمد سعيد عبــــد |لمجيد مرزوق67|489
|2oo||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م |ى ر|يد عبــــد |لمل|ك |سح|ق
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد عبــــ|س محمد29693

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه |حمد محمد ر|وى حم|د446|5|
ندستـــ حلو|نع|دل محمد عبــــد |لمعبــــود حسن68|66|
4246oرهعمرو محمد |بــــوبــــكر محمد عتـــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن حسن جم|ل حسن||5226

9oo9o8 ن| عطيه عبــــد|لمسيح عطيه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم
22o246علوم ع شمسمحمد ي| محمد نبــــيل |لمحر|ثــــ
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لعليم طلعتـــ قنديل479633
صيدله |لزق|زيقريم عل|ء |حمد حس عطيه و|625358
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط محمد سليم|ن مهدى عبــــده8|7748
52|7o7 |معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء فرج عبــــد|لرحمن |حمد ش
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |حمد حموده |حمد |لسق|39|695
زر|عه د |ط/ري|ضتـــند| محمد محمد أبــــو |لعل| عيطه85|622
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروم| عم|د صبــــ خليل9|244|
5o53|oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــزي|د |حمد محمد محمد شعبــــ|ن
لهول765423 علوم بــــورسعيدمحمد محمد |لسيد غريبــــ 

3o463|رهيه محمد فوزى محمود د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسيد |حمد حر|تـــ|765374
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن عبــــد |له|دى |لدسو عبــــد |له|685688
تـــج|ره ع شمسسيف ي| وفيق محمد27779|
يم |لسيد عبــــد | عثــــم|ن|62955 د|بــــ |لزق|زيق|مل |بــــر|
ف فؤ|د عبــــد |لحميد44922| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر |
7o6954تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء ثــــروتـــ يوسف يوسف
7o5379تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |لسيد فتـــ |لمتـــو ع  سل

87o|3يم |لسيد حقوق |لمنصورهمحمد |حمد |بــــر|
52o624تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــخلود محمد عبــــده |لهند|وى 
6|o478يم محمد معهد ف ص طنط|ر| | محمد ص|بــــر |بــــر|
يم محمد |لسعيد 677456 يف |بــــر| يم  علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــبــــر|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعمرو محمود محمد محمد عمر5|7667

ندستـــ ع شمسمصط محمد عبــــد |لرحمن محمد |لسيد83|37
24oo|7حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو خ|لد |بــــو|لعل| يس
89o663|د|بــــ |سيوط| منيه ع مقلد ه|شم
ي موريس ميخ|ئيل484447 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورجوزيف ي

6o|85|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن سيد عبــــد | تـــوفيق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورفيلوبــــ|تـــ عزيز بــــدر|ن سلط|ن52|477
6o83o9رجه يم رزق  علوم طنط|أيه |حمد رجبــــ |بــــر|
حقوق ع شمسش|م وحيد صل|ح |لك|شف|3462|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوئ|م و|ئل خليفتـــ ع359936
6o||o8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحسن محمد حسن عبــــد |لع| عبــــد
42oo22تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود عز |ل|تـــربــــي |سم|عيل
5o5899علوم ج|معتـــ |لسويسعمر ط|رق يوسف قطبــــ عبــــ|س
حقوق ع شمسم|ند| عص|م |ي | حكيم ملك|38448|
33255o|تـــربــــيتـــ بــــنه|م| بــــكر محمد فتـــوح |لسيد
4798|oندستـــ |ل|سكندريهكريم سعيد صل|ح |لدين أحمد فريد
32752oيم حليم تـــوفيق علوم ع شمسس|رتـــ |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد ش|ذ |حمد|4|8674
تـــج|ره دمنهورعمر ع|دل محمد حل عبــــد|لحليم مبــــ7|5438
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمؤمن يوسف عبــــد| يوسف258268
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ر|ء ج|بــــر فر|ج ج|بــــر حسن||2632 نوعيتـــ بــــنه|ز
تـــج|ره كفر |لشيخيه|بــــ عص|م |لدين حل محمود عقبــــه76|7|4
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد محمود محمد عبــــد |لحميد688456 ل|

55263| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء عمر عبــــد |لمنعم ع
يم485359 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ميخ|ئيل رزق سليم|ن |بــــر|
|5o362رهعز |لدين سيد محمد عبــــد |لجيد طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق ع شمسمصط حمزتـــ عبــــد|ل حمزتـــ4327|3

يم عبــــد|له|دى8|822 ره|بــــه حم|دتـــ |بــــر| ثــــ|ر |لق|
2|42o9رهمصط عمرو محمد عبــــد|لعظيم تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمنصورهس|ره عل|ء |لدين كم|ل |حمد ص|676556
8o468|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د| | طلعتـــ عبــــد|لحكيم عويس|
يم ش|كر 8937|9 تـــج|ره |سيوطه|يدى ن| |بــــر|

84525| تـــمريض  بــــ سويفم| عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |
تـــج|ره كفر |لشيخشيم|ء مسعود محمد جوي4667|4
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمل |حمد محمد محمد|462|83
طبــــ |سن|ن |لمنصورهنوره|ن عطيه محمود مصط |لش|ف 269|69

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه محمد محمد مؤمن|53798
رهحمد |س|مه حس عبــــد|لسل|م |لق347685 عل|ج طبــــي |لق|
|53899| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد محمد عبــــد |
ر صل|ح حسن محمد |لهيشه492574 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|صل|ح م|
493oo5 |تـــج|ره سوه|جعمرو جمعه عبــــد |لعزيز |لسيد غ
9|o8o9  ندستـــ |سيوطم | منصور سعد | ع|زر بــــش|ى
ندستـــ بــــور سعيدمحمد مر|د غريبــــ ع |8|753
293|7oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن شح|تـــه عبــــد|لرحمن منصور

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفخل|ص ج|بــــر حسن محمد|58388
تـــج|ره |لمنصوره|ء |لسعيد عبــــد |لوه|بــــ |بــــو ورده697667
2652oo |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود ن قر ن ش
تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن ن| |حمد |حمد28|776

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد | ع|دل طلعتـــ عوض رزق39329
4o3|75حقوق |ل|سكندريهآي|تـــ ح|مد خلف ح|مد
89o333  |حقوق |لمنصورهعبــــد| عم|د|لدين فتـــ عبــــد
تـــج|ره ع شمسندريه ه| مجدى نسيم|9264||
7|2o7o يم حسن عبــــد |لع|ل صبــــي ثــــ|ر د |ط|نجل|ء |بــــر|
9o|455 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرضوى |حمد عمر عمر|ن
79|o3||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد ط|رق حسن محمد |لزه|ر
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى حمدى ع ز ع238757

ه محمد عيد محمد|3|572 معهد ف ص بــــ سويفم
معهد ف ص بــــور سعيديم|ن ع |بــــو |لعن |بــــو |لعن |622647
52o636تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر| | يوسف محمود يوسف 
4ooo25يم ق|سم جميل محمود د|بــــ |ل|سكندريه|يم |بــــر|

حقوق بــــ سويفزي|د |حمد حس|ن ح|فظ8983|
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد حسن |لسيد محمد عبــــد |لعزيز524688
تـــج|ره كفر |لشيخي|سم كم|ل عبــــد |لمحسن حر|ز435534
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء خ|لد محمد ي|س |263559
تـــج|ره بــــ سويفس|مه ربــــيع قنديل |م |25|2|8
د|ر |لعلوم |لفيومنور|لدين خ|لد عبــــد|لحكيم |حمد234788

267o7|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء حمدى |حمد عبــــد |لع|ل
ر محمد33278 ره|دين| |حمد م| د|بــــ |لق|

53o46oتـــج|ره دمنهورسل محمد سعد سعد|لجم|ل
|3|3o|حقوق ع شمسعل|ء خ|لد |سم|عيل متـــو
6oo35تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء عبــــد |لع|ل حسن ع
تـــمريض |لفيوم دين| خ|لد قر محمد محمود66635

6oo346د|بــــ طنط|مصط |حمد مصط |حمد خليفه|
643o25معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء محمود |حمد محمد |لغو|لبــــى
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمروه محمد عل|م ه|رون836589
تـــج|ره |سيوطمحمد ع|دل ثــــ|بــــتـــ ع  876368
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمرو|ن يح حم|ده عبــــد|لمقصود |لدوبــــى2272|3
تـــج|ره |سيوطعم|د يوسف |ديبــــ متـــى 884884
7595o8كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم ع ح|مد طه
6429oo|يم |حمد محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |بــــر|
23o278 رهعبــــد|لرحمن محمود محمد محمود مصط تـــج|ره |لق|
|6o297ندستـــ )6|كتـــوبــــر|بــــ| عص|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحيم ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
4o8674يم ع حسونه تـــج|ره طنط|ر|ن| عل|ء |لدين |بــــر|
438o63طبــــ كفر |لشيخوس|م محمد عبــــد |لمقصود عطيه حسن

رهعبــــد |لرحمن محمد ج|د |لربــــ ربــــيع29653 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o474|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م وليد محمد م|مون

7o62|oتـــج|ره |لمنصوره|ء محمد عبــــد |لحميد محمد يونس
354|7o خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن |حمد |لسيد |لبــــش
8o8289علوم |لم |من|ر |حمد سيد محمد
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ أعم|ل دوليتـــ طنط|محمد جيو |لسيد محمد |لسخ|وى489|25
ر|ن94|262  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحس|م مجدى محمد |لعزبــــ ز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن رمزى بــــسيو |لسيد و|58229|
78o327 |رهد | سعد سعيد محمد |لبــــي د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |سيوطض ق|سم عي كيل| 7966|8
69o253 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء |حمد |لسيد محمد |ل|ل
صيدله حلو|ننه|ل جم|ل |حمد سيد 899428
6|o559د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره |حمد |لسيد زعيتـــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــتـــ ح|زم فه كيل| 3||32|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكريم ع محمود رمض|ن فرج| 5|4525 معهد ع| 
84||o4 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحس جبــــريل محمود حس|ن
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــمحمد مصط |حمد ف|روق ع|يش حل766969
علوم ري|ضتـــ طنط|ف|روق محمد ف|روق س|لم ضيف528797
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63535o |ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمه محمد شو عبــــد|لبــــ
84o||2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفرحه محمود |بــــو|لحسن عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ حلو|ننرم ع|دل ج|بــــر محمد48565
52o69علوم ري|ضتـــ بــــ سويفن|ء صفوتـــ |حمد سيد

تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز |حمد56|688
7o3|9| طبــــ |لفيومحمد حسن ع عبــــد |لغف|ر ن

ره|ي|ر| عل|ء|لدين عبــــد|لحميد غبــــ| 249466 عل|م |لق|
7733o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ريم |كرم محمد |لسيد عبــــد |لرحمن
25o759حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفرح رض| عمر محمد حبــــيبــــ
7o|o3|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــرض| |لسيد رض| |لسيد د|ود
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو محمد عبــــ|س |لسيد74|353
ر صديق عصم|ن927|49 د|بــــ كفر |لشيخ|ريه|م عبــــد |لظ|
6o6o43يم محمد شعبــــ|ن تـــج|ره |لمنصورهش|م نبــــيل |بــــر|
6oo48oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم عطيه محمد عطيه |لبــــ|سوس

رهمحمود رمض|ن |حمد |لسيد5|265 تـــج|ره |لق|
4|o465د|بــــ طنط|محمد كم|ل |لسيد ع |لعزبــــ عل|م|
6o2782علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن عيد عبــــد |لعظيم محمد عيد
|2o638وف|تـــمحمد |كرم |سم|عيل محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ون 885772 ندستـــ |سيوطعو |دو|ر نصيف |بــــسخ
4248o3زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد ص|لح محمد حربــــى ص|لح
77993oيم ع تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مجدى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس | صبــــرى يوسف ص|دق753962
رهم| وفيق ش|كر تـــ|درس25|5|| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ رضو|ن محمد رضو|ن||82|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع حيدر |حمد |بــــو|لوف|864426
8o|4ooمعهد ف ص بــــ سويفكريم محسن |سم|عيل محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسل|ء س|لم خليل عوض|2||522
5|6||o طبــــ بــــيطرى دمنهورمريم أيوبــــ حليم ذ
يم محمد سنبــــل449976 ندستـــ كفر |لشيخس|رتـــ خ|لد |بــــر|
طبــــ |لم |ح|زم ع|دل حس سعد397||8
|643o5 رهعبــــد |لرحمن عم|د عبــــد |لرحمن عبــــد تـــج|ره |لق|
5|o293تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د محمد |لسعيد عبــــد|لمع |لسكرى
68o|5oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نبــــيل عبــــد |لحميد صبــــرى عبــــد |لحميد
لس نبــــيل ع|يد نسيم حن|8|4874 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ك
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيوسف محمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح629994
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لمنعم محمد حس 878767
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــذ محمد عبــــد|لحميد عط| |524|26
4|2o97تـــربــــيتـــ طنط|محمد خ|لد |حمد حسن محمد
فنون جميله عم|ره |لم |شنوده ع|دل عبــــد|لمسيح فرج ||85872
|2o|84تـــج|ره ع شمسك|رين روبــــرتـــ رأفتـــ حبــــيبــــ
طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد |للطيف ن| عبــــد |للطيف فتـــ773845
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763o82| ن| |لسيد |لسيد |لسيد عبــــد تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم
يتـــ|بــــ خ|لد عبــــد |لحليم |م|م |لزي58495| لسن ع شمس|م|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه حسن بــــسيو |لشيشي |395|27
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد بــــديع ع عوض عطيه3428|5
7o7|66تـــج|ره |لمنصورهحمد رمض|ن |لحسي عبــــد |لع|ل حبــــى

علوم ري|ضتـــ حلو|نسهيله مصط سل|مه محمد |بــــو|لمك42|46
4578o9|حقوق طنط|س|مه |بــــوشعيشع عفي محمد |بــــر
ره|مريم محمد فتـــ ع 5||65| د|بــــ |لق|
رهعمر عبــــد|لغف|ر عبــــد|لر| محمد |93|23 ندستـــ |لق|

يف |لسيد عطيه3||24 رهوق  حقوق |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرن| |حمد ع طه276|5

268o33تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــل|ل صبــــرى عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل
9o2233|يم يم عد |بــــر| د|بــــ سوه|ج| حمد |بــــر|
نوعيتـــ قن||ء محمد عبــــد|لعظيم محمد|825284
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس جم|ل سليم محمد7|7675
4o43|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م|رتـــن محسن مفيد بــــخيتـــ عوض
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | صبــــرى وف| خليل |لبــــن||44469

4292oرهه|جر عص|م سيد عبــــده مبــــروك د|ر |لعلوم ج |لق|
3258o6زر|عه مشتـــهرنفيستـــ محمد سنجق محمود
6|o335 معهد ف ص طنط|وق |حمد رزق |لقلي
4o4943ى رزق | يوسف تـــج|ره |ل|سكندريهروم|ريو ر|فتـــ 
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ س| عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لعزيز248428
4o247o| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــه صبــــرى عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد
يم |حمد عبــــد |لد434275 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره رض| |بــــر|
لسن ع شمس|سم| |س|مه |لن|دى عبــــد |لجليل|95|68
|65o6oره|يم |يه|بــــ ف|روق محمد د|بــــ |لق|
4|98o4يم |لعزبــــ محمد يف |بــــر| يم  كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمروه جم|ل عبــــد|لن| ي ج|د228239
تـــج|ره دمنهورسل رض| عبــــد|لمنعم حج|زى7549|5
معهد ف ص |سيوطف|طمه حمدى حس عبــــد|لستـــ|ر|27343
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف |حمد محمد ك|مل |لنبــــر|وي4||8|2
5o5|96تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود حف محمود محمد
تـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد | مسعود عبــــد|لل|ه مر|42323
|د|بــــ طنط|ع عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمجيد محمود عبــــده|44846
33|o88ندستـــ بــــنه|سع|د ع|دل يونس محمد كليتـــ 

43o7| رهبــــه محمد عبــــد | ع |لف علوم |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مريم عمر|ن |حمد محمد863827
5o9382طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد عبــــد |لع|ل ع محمود |حمد
62o||oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه عز |لدين شو |حمد ف|يد
677o5علوم حلو|نحمد ط|رق |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد

4524o5ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود جم|ل خليل بــــدوى |لسيد معهد ع| 
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمنه | |حمد محمد خليل |لبــــطريق942|75
885876| ديه ع تـــج|ره |سيوط حمد حس|ن 
8oo275كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىرن| |حمد محمد |حمد
معهد ف ص طنط|محمد ع محمد ع |لنج|ر427543
236o96ف محمد محمد عمر|ن ره | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
89o935 د|بــــ |سيوط|ين ع|دل عبــــد|لسل|م ع
4o|244يف حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|لشيم|ء أنور عبــــد|لعزيز عبــــد|لحليم 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عل|ء سيف |لن حس 56866|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــلسيد محمد |لسيد |نور|524586
رهملك عمر عبــــد |لعزيز حسن5746|| تـــج|ره |لق|
33626oتـــج|ره ع شمسسمر وليد عي محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــتـــ | سل|متـــ فكري سل|مه342669
د|بــــ |لمنصوره|عل| محمد فتـــ مصط |حمد642782
تـــج|ره بــــنه|محمود |لسيد يوسف |لسيد يوسف337855
68o|52| |د|بــــ |لمنصوره||ء |لعن| |لسيد |لعن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرم|ح محمد بــــه|ء|لدين رش|د محمد6|8582
يم حس|ن زن||562|2 ش|م |بــــر| علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد 
تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع طه مط|وع69598
7|oo9تـــمريض |لفيوم عبــــ محمد حسن عبــــد|لعزيز

5o4|6| صيدله |ل|سكندريهمريم مسعد محمود ع حس
يم |لسيد|778228 حقوق |لزق|زيقيم|ن محمود |بــــر|
7828o5ر ى محمد محمد |لط| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن خ
27oo77يم شح يم عبــــد|لجو|د |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
6o5o|6 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ندى محمود عبــــد | طلبــــه |لف
22o265صيدله ع شمسعمر مصط |حمد |حمد |لعج|تـــى
7o3883| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد ن محمد متـــو سليم|ن |بــــو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ |حمد س| فؤ|د5396||
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن رض| ع مصط |سم|479487
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمد صقر749|64
6o7o4oعلوم |لمنصورهريه|م خ|لد سيد |حمد سعد
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه حس ج|بــــر سيد محمد238992
ف محمود ع8|63|2 طبــــ ع شمسمحمود |
يم344584 لسن ع شمس|سل|متـــ مو محمد |بــــر|
6o9365| وف|تـــمحمد محمد جم|ل عبــــد |لعزيز عبــــد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
5o93|7 |زر|عه دمنهورمنصور صل|ح منصور محمد خف
يم|633|88 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط حمد عبــــد|لن| محمد |بــــر|
33o372يم عبــــد|لحميد محمد نوعيتـــ بــــنه|رحمتـــ |بــــر|

ندستـــ ع شمسم | م|جد رمسيس نسيم6854|
24953oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى محمد سعيد |لقل
يم محمد249594 يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوم ه| |بــــر|
يم |لسعيد محمد |حمد |لوحي 438492 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفبــــر|
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تـــمريض |إلسكندريتـــ د | س| رمض|ن محمد |حمد426748
حقوق |لمنصورهن| سعيد ج|بــــر سيد63922

ف محمد محمد |لشيخ|62977 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
453o23ندستـــ |لم |عمر محمد عبــــد|لوه|بــــ محمود عمر
تـــربــــيتـــ طنط|نه|ل مدحتـــ صديق طه محمد |لمح52|428
نوعيتـــ |لم |س|ره محمود |حمد حسن|382|8
2484o2تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــر| | رمض|ن محمد عبــــ|س محمد
758o8|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود عوض | محمود محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن ع عبــــد|لسل|م ع9727|3
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــسم|عيل محمد |سم|عيل محمدي|752577
53o|o7علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــرحمتـــ صل|ح سليم محمد أبــــو جهل
د|بــــ |لمنصوره|عل| |بــــو ط|لبــــ جوده رمض|ن |لسيد78|683
793|6oتـــمريض بــــور سعيد وص حربــــى عبــــ|دى |حمد |مبــــ|بــــى
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرو|ن ن |لدين محمود جويد447966
ل298|25 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ص|بــــر |لسيد مغ

تـــج|ره بــــ سويفمحمد عطيه عبــــد|لغف|ر عطيه63963
68o9|||يم غ تـــربــــيتـــ |لمنصورهر|ئد عبــــد |لغف|ر حسن |بــــر|

6o44|د|بــــ |لم |ط|رق ع |حمد ع|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء ع رجبــــ عبــــد |لجو|د62335

تـــمريض |لمنصورتـــ سمر |س|مه محمد محمد عوض684496
435o8oتـــى تـــمريض كفر |لشيخعمرو محمد محمود |لن
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مح|سن محمد مصط |حمد |لحج|ر344845
643||o| صيدله |لزق|زيقه|جر عبــــد |لرحمن ع س|لم عبــــد
79oo99ندستـــ |ل|سم|عيليتـــخليل |س|مه خليل حكيم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|م |حمد شو ص|بــــر |لطن| |268256
صيدله ع شمسمن|ر صل|ح مصط |بــــو |لعل||35864
2|25o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد ط|رق حسن ص|لح
7|o5|||ف مسعد عوض عوض طبــــ بــــورسعيديه |
4o7575م|م حسن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ع|ئشتـــ جم|ل آدم 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طخ|لد مصط محمد خ|لد محمد |لدنون7623|6
تـــج|ره ع شمسندى نبــــيل محمد محمد9629|3
كليتـــ حقوق |لم |محمد رض| شح|تـــه خليفه2366|8
6o4379 |ج تـــج|ره طنط|مصط ح|مد عبــــد |لعظيم |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس ع|طف |حمد شح|تـــه حس 233|32

46|o6|رتـــ|ل|ء سعيد محمود عبــــد |لبــــ| لقم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2485o9تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل حس ع |حمد |لخليفتـــ
842o33|نوعيتـــ موسيقيه قن|يه عبــــد|لبــــ|سط |حمد |بــــو|لمجد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــيشوي نبــــيل نقول| ديمتـــري بــــرزي| |6463|
حقوق |سيوطمحمود صل|ح |لسيد ح|مد |44||9
4338||| زر|عه طنط|حمد ع|دل عبــــد|لعزيز عي
6o548|د|بــــ |سيوط|يم|ن عيد |بــــوط|لبــــ ك|مل

Page 5797 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7376o|د|بــــ |لفيوم|يم|ن جمعتـــ عيد مهدى
يم من 693425 ندستـــ |لمنصورهف|روق مصط ف|روق |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|ره م|جد عبــــد |لستـــ|ر محمد|||27|
حقوق |سيوط حمد محمود |يوبــــ حس |884359
67693oيم ج|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د محمد |لسيد |بــــر|
يف عبــــد |لوكيل خ|لد7773|| ه  حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
|5o36|رهعبــــد | فرج عز|م رفعتـــ زر|عه |لق|
252o3|طبــــ ع شمسمحمد شعبــــ|ن محمد شعل|ن
نوعيتـــ كفر |لشيخس|رتـــ أحمد حس محمد حس 463389
2588o3 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر صل|ح عبــــ|س |لبــــو
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لبــــ| 354433
48|376| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد وي فخرى محمد ع
34763oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعم|د محمد محمد محمد فرج
428o53علوم طنط|عبــــ يح عبــــد |لر|زق يونس د|ود
يف محمد ز ق|سم478248 د|بــــ |ل|سكندريه|ج | 
تـــربــــيتـــ ع شمسع محمد ع سيد |حمد736|4|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء حسن حميد قويطه34|766
88oo95 رثــــ|بــــتـــ ثــــ|بــــتـــ ندستـــ |سيوطم | |يه|بــــ ز|

47o53ى ش|كر ش|م خ حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نوره|ن 
4o2753حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره رمض|ن |حمد محمد محمد
يف محمد فؤ|د |حمد رسل|2643|4 ين  |د|بــــ طنط|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهتـــسنيم |حمد محمد عليوتـــ229|49

علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد م |لدين عط حس 85576
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل |حمد محمود |حمد مختـــ|ر86|27|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف رض| سيد مر|669|
5|o|95علوم |ل|سكندريهمحمد |يمن محمد عبــــد |لعزيز ن|فع
علوم ج|معتـــ د |طه|جر |س|مه محمد رمض|ن |حمد5|6767
63ooo4|طبــــ |لزق|زيقحمد |س|مه |بــــو عبــــيد غنيم |لسيد
ره|مريم محمد مصط حس 38868| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره بــــ سويفصموئيل |سحق ن| جبــــر|ئيل9|8528
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد خ|لد ك|مل عبــــد | |لبــــرى437593
84|o|3كليتـــ طبــــ أسو|ني|سم يح كريم يس
رتـــ|رو|ن ط|رق محمود منصور |لف|ر434269 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدين| خ|لد محمد ع |83394
2695o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره كرم معوض عم|ره جزر
25|2o3معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حسن شفيق حسن |بــــوشنبــــ
76o536|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحل|م عربــــى محمود |حمد
تـــج|ره |سيوط ل|ء فرغ شح|تـــ |حمد|4574|9
د|بــــ |لمنصوره|مريم مصط محمود محمد عل|م82|683
وف|تـــر| | |لسيد مصط ع ع|مر433|64 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم زقله||23|33 د|بــــ |لزق|زيق|منيتـــ جم|ل |لسيد |بــــر|
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62o469 |ندستـــ د |طمريم محمد عبــــد |لرز|ق |لطهر
د|بــــ |لمنصوره|محمد خ|طر |حمد محمد خ|طر676985

ره|طل|ل عل|ء |لدين سليم |لليثــــى28299 د|بــــ |لق|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيه فرج محمد عيد عبــــد |لع|ل|83229

نوعيتـــ |لم |يه محمد |حمد |بــــو|لليل|855985
تـــج|ره ع شمسحمد حسن حس فريد|349683
علوم ري|ضتـــ طنط|شيم|ء طه عبــــد |لمقصود محمد274|45

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط محمد |حمد محمد34866
طبــــ بــــنه|شيم|ء عص|م خميس شعبــــ|ن264458
43637o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلسعيد عبــــد |لحليم عبــــد |لكريم عبــــد
حقوق |سيوطح|زم صبــــ |حمد |لش|عر4|4759
|3944oرهي|سم عم|د لط محمد |لسيد |لمن طبــــ |لق|
يم|28|453 يم |لبــــ|ز |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخحمد مدحتـــ إبــــر|
يم عوض39352| د|بــــ حلو|ن|مونيك| ع|طف |بــــر|
675o62تـــج|ره |لمنصورهبــــه |حمد |حمد جمعه سعد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ل عم|د صد عبــــد |لجو|د58353
6o623oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد تـــ|مر مأمون عبــــد |لجليل |لدن
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |حبــــيبــــه عل|ء |لدين ع ز ||96|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود بــــدوى ع |ن عثــــم|ن49|237
تـــربــــيتـــ بــــنه||حمد مختـــ|ر عبــــد| شح|تـــه |بــــو|لعل339239
78o|6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لرز|ق س|لم
ر|ن253936 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم عبــــد| عبــــد|لحميد ز
رهنور|ن ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده محمد86|224 زر|عه |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد ي| حسن ف|يد|5986|6
52o772تـــج|ره دمنهورآم|ل محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد |لغ بــــل
8256|o|يم لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد رضو|ن ربــــيع |بــــر|
رهبــــيشوى ط|رق عبــــده س|ويرس47492| حقوق |لق|
52o997|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــله|م سعد | معوض عوض درويش ك.تـــ. ف للبــــ
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مدحتـــ مخيمر |بــــوزيد |لعيسوى536973
833o72 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىع |سم|عيل عبــــد|لع| ع
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد |حمد عبــــد |لسل|م مصيل مو247835 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جط|رق جم|ل |لدين ع محمد  633||9
|29o3|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف محمد مصط |حمد
77896oطبــــ |لزق|زيقحسن|ء |لشح|تـــ حس عقل
26||o7رى |لسيد طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| كرم |لجو
حقوق بــــ سويفرحمه رمض|ن قطبــــ فرغ 2498|8
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطص|بــــرين س|لم|ن |حمد عبــــد|لل|ه 68|894
5|o329 يم عبــــد|للطيف |لسيد كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود |بــــر|
433o65معهد ف ص طنط|حبــــيبــــتـــ أحمد ع |حمد محمود
تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد عبــــد|لمؤمن عبــــد|لبــــ|رى محمد342733

5oo44حقوق بــــ سويفع بـــــدر عبــــد |لشكور |بــــو دومـه
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معهد ف ص |سم|عيليهحمد يوسف سل|مه سعد|768495
238o67د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومبــــسمله محمد ف|روق محمد
6o|8||صيدله طنط|شيم|ء ز محمد لعج
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد | سعيد عبــــده شح|تـــ53|865
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|محمد يوسف محمد تـــ|ج |لدين نوفل57|247
|6o683تـــج|ره ع شمسمصط |حمد محمد عطيه
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد معروف عبــــد |لكريم جل|985|69
يم عبــــد |لبــــ| عبــــد 259422 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء| ن| |بــــر|
342o7|يم عطيتـــ فنون تـــطبــــيقيه حلو|نف|طمتـــ محمد محفوظ |بــــر|

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد بــــدوى عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد82|55
تـــج|ره ع شمسجنتـــ محمد ع عبــــد|لرحمن5|34|3
8496|o|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|يه محمد يوسف |حمد
ندستـــ أسو|نحمد ح|مد |حمد ر|غبــــ|62|66|
428o7|نوعيتـــ طنط|ف|طمه نور |لدين عبــــد |للطيف محمود حم
45o2|3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد تـــحس مصط |لعبــــد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعل|ء أيمن ع شعوط465634 معهد ع| 
75295oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع محمد ع |لسيد
2|37o||ندستـــ ع شمسحمد |يه|بــــ محمد عبــــد|لمنعم محمد
8|88o2يف تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ن|رم جم|ل جور ر
زر|عه |لم |حم|ده ممدوح ح|مد محمد854523
8o8967صيدله حلو|نعبــــد|لرحمن سعيد محمد عيد
8o59o3 |د|ر |لعلوم |لم |سميه مصط ع تـــه

لسن ع شمس|حبــــيبــــه عبــــد |لن| عبــــده |لسيد257|4
||7656| تـــج|ره ع شمسحمد عل|ء محمد عبــــد |
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|خلود |لطو|بــــ حس يوسف|84678
77|o33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسف|طمه عص|م محمد عبــــده  ع
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد عربــــ|ن مصط |لش| |8259|6
يم عبــــ|س مصط طه حم|دتـــ698443 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه |بــــر|
ه فوزى |بــــو |لنج| محمد نج|679958 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|م
26o78oطبــــ |سن|ن طنط|ي|ر| حس منصور |لهلبــــ|وي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر| | عبــــد |للطيف |لسعيد |بــــو ص|398||6
يم عبــــد265478 يم حميده |بــــر| ندستـــ بــــنه|محمود |بــــر| كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفط|رق صل|ح س|لم سليم|ن2963|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــسمه فتـــوح فريد |لسيد عبــــد|لرحمن7|6|27
ن| |دو|ر لم رزق33779| تـــج|ره ع شمسم
77o6|9|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن عص|م رمض|ن يوسف عمر|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|عيل عبــــد |لحميد |سم|عيل |سم2254|6
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ خ|لد ع شعيبــــ|348823
|2876o|رهحمد سم عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لمطلبــــ تـــج|ره |لق|
452o84ندستـــ كفر |لشيخمحمود عبــــد |لع|ل محمد محمود |لجرن
3393o6|تـــمريض بــــنه|محمد ع محمد ع تـــه
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|4|9o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|يف مجدى حج|زى عبــــد |لسل|م
د|بــــ |لمنصوره|وق |حمد محمد محمود |لبــــو 679888
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد | ع|دل |لسيد |لبــــز|وى437692
ندستـــ ع شمسعمرو فؤ|د عبــــد|لحميد |لقش6656|2
يم |لدسو عبــــد |لجليل ع9739|2 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسل |بــــر|
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد حس |حمد عبــــد 6723||
|38o4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حس|م فر|ج رجبــــ محمد
|4952oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــي|سم خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
ي عبــــد |لحميد8||65| ن| و|ئل محمد ي ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م
6o4262 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود محمد محمد عبــــد|لنبــــى حسن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء ع محمد عبــــد |لفتـــ|ح||9|645
تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء محمد سعيد مصط |لجم|ل428394
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لوه|بــــ محمد |حمد |سم|عيل334524
تـــج|ره طنط|حمد محمد طه مر شلبــــى|||4295
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|رس |حمد كم|ل |لسيد |لش|عر2|5|26
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن سل|متـــ عبــــد |لمغ جبــــر|449865
علوم بــــورسعيدحمد محمود سعد سل|متـــ سعد|765379
6o9o5|ى |بــــو و| |بــــو |صبــــع ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيوسف ي ك.تـــ. ف للبــــ
حقوق |سيوطشيم|ء محمود |حمد ر|غبــــ  888267
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهل|م عبــــد | |حمد عبــــد |لرؤف|83|687
7o62|5|ى صيدله |لمنصورهسم|ء صل|ح |لسيد |لع
وف|ش|م محمد عبــــد|لمقتـــدر ع ربــــيع4593|6 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رجبــــ فوزي |لص|وي494699
6o4o45ميله عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد عل|ء|لدين عبــــد|لمجيد ع |بــــو
6|o|49زر|عه |لمنصورهتـــغريد صفوتـــ |حمد جليلتـــ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد عم|د سعيد عطيه |لسيد|772388
8884o6  ر محمود عبــــد|لحميد د|بــــ |سيوط|ع |ء م|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ |ه سعيد عبــــد|لجليل حس س|لم263375
تـــج|ره بــــ سويففرحه محمد محروس محمود6|57|8
ن| عبــــد |لغ |لسيد عبــــد |لوه|بــــ مبــــ644998 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد سيد عبــــد |لقوي|2|594
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسول|ء |يمن يح ع محمود39944|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن شكرى عبــــد |لمحسن محمد49839|
|3|53oد|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن حمدى محمد مرزوق
52o2|2 يم |لدقر ره|رو|ن محفوظ |بــــر| ثــــ|ر |لق|
|6oo54حقوق ع شمسعمر حسن محمد ري|ض

ندستـــ بــــ سويفحس حمدى حس عويس9244|
حقوق طنط||ء شعبــــ|ن |حمد مندور|499435
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمنه سعد محمد سعد بــــدر88|429
تـــمريض |لمنصورتـــ خلود محمود رض| |لسيد حميده|69855
2|98o7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــه |حمد سعيد س|لم
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265229| ثــــ|ر د |ط|حمد مبــــروك محمد ع عي
طبــــ حلو|نمحمد ممدوح محمد مهدى347749
4955o3تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محمد عبــــد|لحميد مسعود

6|o6o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء ع|مر عبــــد |لقوى سعيد
27o675يف |بــــو|لمك|رم |لخطيبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريم 
د|بــــ دمنهور|لفتـــ محمد ف|ض محمدعسل|495867
رهسيف |لدين |حمد محمد عمر بــــدوى|4462| ندستـــ |لق|
52o537تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ محمد محمد عبــــد |للطيف

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م محمد |سم|عيل سيد|37||6
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــيوسف خ|لد |حمد فه عبــــده478898
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد محمد ز677953

335o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن عل|ء مصط محمد
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــح|زم خ|لد عبــــد |لوه|بــــ محمد63774
حقوق حلو|نحمد محمد سيد تـــوفيق|65277

6299ooيل ج |لزق|زيقمحمد عل|ء جوده |لسيد |حمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|35o8|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرع|طف خ|لد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لرحمن
رهف|طمتـــ حمدى |حمد |لص|دق|587|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
|646|oحقوق حلو|نخ|لد سم عبــــد |لسل|م ص|لح

ره|م|ي| |حمد محمد |له|دى7792| د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ثــــروتـــ حن |لسيد |لص|وى4235|2
429762| تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمود محمد |لحلي
9o9937 يم حس د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ عزتـــ |بــــر|
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخي|سم محمد ع عبــــد|لحميد عجيله7727|4

7|o25تـــج|ره بــــ سويفمن|ر ش|ف عبــــد|لحميد جودتـــ
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفع حسن شح|تـــه حسن|5884

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم ي| محمد |حمد |لنج|ر7858|2
ف محمد عبــــد |لمنعم درغ|م529667 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــكريم أ
د|بــــ |لفيوم|عبــــد | ع|دل سعيد حس|ن 49843|
تـــج|ره |سيوطمروه طلعتـــ ك|مل عم|ر|35|85
رتـــ|د | عل|ء عبــــد|لمنعم محمود336548 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن خ|لد محمد تـــوفيق محمد686497
صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع|دل عطيه محمد نجيده6||629
طبــــ |سن|ن طنط|ن|دين ع محمد |لح|ج ع|24867
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رويد| |حمد عبــــد|لر| محمود485527
حقوق |لمنصورهآيه ع عبــــد|لفتـــ|ح حسن حربــــي|63796
طبــــ بــــيطرى بــــنه|رن| سعيد مبــــروك |حمد ع |لحص||42838
23o586يم ديبــــ |حمد س|لم|ن ره|محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
78o94o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |سم|عيل محمد |لشبــــر|وي
|6o467رهش|م مصط ع عبــــيد تـــج|ره |لق|
923446| ر|ء خ|لد محمد ع علوم ري|ضتـــ سوه|ج لز
يه|ن ه| مكرم حليم5769|| رهم حقوق |لق|
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رهعمر محمد سيد محمد مك|وى44|43 تـــج|ره |لق|
3|558o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||ء عيد حس عو|د
8|692o|ر جرجس حن  |حتـــ وفن|دق |لم |ميل|د م|
طبــــ |لزق|زيقه|يدى عم|د محمد |لغني عبــــد |له63|638
78o325تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد | بــــش مبــــروك شندي
|595o7يم محمد لسن ع شمس|سندس ص|بــــر |بــــر|
9|2o|5 علوم سوه|جبــــس|م عبــــد|لوه|بــــ |بــــو|لمجد |حمد
7523o2|يم شط يم محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|بــــر|
يم سل|مه439769 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدى عم|د |لدين إبــــر|
6|9o93|طبــــ ع شمسحن|ن محمد أحمد |لحسي |لرم
7689|oى تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشندى جميل سل|مه |لعن

تـــج|ره بــــنه|يوسف خ|لد فتـــح | محمد34884
ف وليم ر|شد44|354 تـــربــــيتـــ ع شمسم|دون| |
43263oلسن ع شمس|سل ط|رق |حمد حل |لبــــنه|وى
4o||87 تـــج|ره |ل|سكندريهمعتـــز خ|لد |م |م
تـــج|ره بــــور سعيدرحمه وليد فه عبــــد |لملك ف|رس5|6|75
4o7273|تـــج|ره طنط|رو|ن ع محمد ع عبــــد
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رمض|ن محمد |لسيد سعد |لدين747||5
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمحمد ممدوح حس محمد845584
نوعيتـــ بــــنه|دع|ء نبــــيل غنيم محمد527|33
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرح|بــــ محمد حسن ع754499
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ن عري|ن ج|بــــر م |56|57|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد| فرغ محمد محمد  785|88

تـــج|ره بــــ سويفمحمد ر| عبــــد|لجو|د شح|تـــ73275
4o4o88|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلسيد صبــــري |لسيد |حمد

تـــربــــيتـــ حلو|نم عيد عبــــد|لخ|لق مو45848
تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء |حمد |بــــو |لعن عبــــد |لحميد|622722

كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد س| عبــــد| |لورد| 29354
765729| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديه |حمد عبــــد |لحميد مصط ع
9o|o42 معهد ف ص سوه|جي|ر| محمد ج|بــــر محمد
د|بــــ حلو|ن|روج | فوزى شفيق ج|د|794|22
9o2729 معهد ف ص سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد |لسيد محمد
68|o|4يف محمد رزق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد 
تـــج|ره |سيوطتـــيس جم|ل ع تـــم|م  3|8929
تـــربــــيتـــ دمنهورس|مه مدحتـــ ممدوح ع|شور|493982
6926o2صيدله |لمنصورهمريم سعد فوزى بــــطرس ميخ|ئيل
تـــج|ره |لزق|زيق|ء عبــــد |لحميد |لسيد محمد|639445
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنيه |يمن محمد سيد |حمد حسن |69|543
|د|بــــ |لم |حمد |لجميل |حمد محمد|634848
3|8o9||ره|سل|م |حمد محمد عبــــد|لرحمن ثــــ|ر |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد خ|لد فتـــ عبــــد |لحليم |لدسو 688252
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صيدلتـــ |سيوطزينبــــ جل|ل مر|د ثــــ|بــــتـــ7|8498
ش|م صل|ح |لدين ج|د  52|895 طبــــ سوه|جمه|بــــ 
5oo83oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء |حمد محمد |حمد عبــــد |لرحمن

5o752|ندستـــ حلو|نسل|م حم|دتـــ طه محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقمريه|ن صل|ح |حمد مهدى632764
44583oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمرو|ن عبــــد| ع |لسيد |ل |د
ش|م |حمد محمد خميس483343 د|بــــ كفر |لشيخ|نور| 
|462o4د|بــــ حلو|ن|جه|د محمد عبــــ|س محمد
ش|م عبــــد|لحميد محمد  6|8959 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن 
ر59992| حقوق ع شمسعمرو مدحتـــ مصط ط|
د|بــــ |لمنصوره|من|ر محمود جعفر عبــــد |لرحيم469||6

ح|ن2|655 يف صل|ح ع  علوم ري|ضتـــ |لفيومسل 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن جم|ل مو محمد متـــو |777596
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــروضه |يمن شعبــــ|ن محمد بــــل|ل499998
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نعبــــد |لرحمن خ|لد فتـــح | ربــــيع73|482
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنوره|ن |لسيد |لمتـــو محسبــــ63434|
8|o323|طبــــ بــــ سويفيه|بــــ صفوتـــ ر|شد عبــــد|لو|حد
معهد ف ص |سيوط ن تـــو|بــــ لط عبــــد|لنور|||8852
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدتـــسنيم محمد مصط محمد مصط 426744
|3838o|ف صموئيل |بــــ|دير كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيري |
يم محمد عثــــم|ن485476 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنو|ل محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررض| |حمد محمد مج|ور رزق836|52
|6|4|oحقوق حلو|نعبــــد |لرحمن س| جمعتـــ محمد
6ooo4||ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن |حمد محمد بــــدير |لنح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد عم|د|لدين حمدى |للق| |486545
ى5332|2 لسن ع شمس|نوره|ن حس|م عبــــد|لعليم |لدم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمينتـــ |لسيد |حمد محمد محمد جبــــل|463|64
حقوق |لزق|زيقس|متـــ نبــــيل عوض |حمد|642255
48|36o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد حس |حمد محمد
5o43|7فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهزينبــــ صل|ح محمد جبــــر
رتـــ سهر س| محمد محمد ع |24222 تـــمريض |لق|

6742oيم عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| جمعه |بــــر|
446|oيم رهمن|ر سيد محمد بــــيو  |بــــر| تـــج|ره |لق|

يم8|2652 |د|بــــ بــــنه|يوسف ه| فتـــ سيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهوركم|ل رزق سعد محمد |لبــــرقم| 237||5
69oo57طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|ره عيد محمد ص|لح
د|بــــ ع شمس|منتـــ | كريم نبــــيه عبــــد|لعظيم346448

ثــــ|ر |لفيوم|ندى |حمد ع زيد|ن8|688
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيل حس عبــــد |لع|ل عوض|5784|
43o24|ف |حمد رجبــــ زعف|ن رهيم|ن | طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | عبــــد |لصمد محمد حسن|69969
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453o89| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخغ|دتـــ حموده محمد فتـــح معهد ع| 
639o85|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد صل|ح تـــوفيق عبــــد|لحميد
كليتـــ |أللسن سوه|جس|ره صل|ح محمد ذ  رجبــــ358|42
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|كريم |حمد محمود ح|مد |حمد85|324
9oo293 لس |يه|بــــ مجدى زخ|رى تـــج|ره سوه|جك

رهحس|م سم عبــــده عبــــد |لعظيم458|4 ندستـــ |لق|
رهيوسف |حمد عبــــد |لفضيل رمض|ن56|7| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسمر عبــــد |لحميد |لسعيد محمود755758
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر مختـــ|ر مصبــــ|ح عبــــد |لو|حد |9456|4
8o542oد|بــــ |لم |س|ره عبــــد|لمحسن ص|لح عبــــد|لرحيم|
يم949|75 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ول|ء بــــره| ح|فظ |بــــر|

5o235 ندستـــ بــــ سويفمحمد ن سعد مصط
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|ء حس|م |حمد عبــــد|لوه|بــــ|323726

تـــربــــيتـــ حلو|نص|لح محمد ص|لح محمد|2643
ندستـــ طنط|أحمد نبــــيل جل|ل |لدين حموده48|4|6
يم266229 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند| |يمن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعل| ع|صم |بــــو|لحمد ر| 4||||9
7|o996|ى خ|طر زر|عه |لمنصورهلسيد ع|طف ك|مل |لع
4|38o4| تـــج|ره طنط|فهد تـــك|ل محمد محمد حسبــــ
24|8o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل | مجدى مجلع د|ود
2267o8|لس كم|ل جورج جند علوم ري|ضتـــ حلو|نك

د|بــــ |سيوط|ف|طمتـــ محمود |حمد محمود924|2
معهد ف ص بــــنه|ي|سم محمد عبــــد|لحميد |لجندى252549
يم محمد ش|بــــون||77784 رتـــ||ء فوزى |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعزه عبــــد|لغ حسن عبــــد|لمنعم9465|2
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد مجدى |لسعيد عبــــد |لحميد776|62
7o55|3صيدله |ل|سكندريهعمر |لسيد |لسعيد |حمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ |سم|عيل محمد حل 5|8258
يم |لقص|ص4624|5  |حه وفن|دق |ل|سكندريهفن|ن |سم|عيل |بــــر|
5o8267| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عبــــد| سعد |لخو
معهد ف ص بــــ سويفعزه عم|د محمود عبــــد|لح|فظ68|5|8
877o4|  علوم |سيوطرضوى |حمد محمد |حمد
64|98oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد سند عبــــد|لمقصود محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ويد| ج|بــــر محمد خ |48955
حقوق بــــنه|رح|بــــ عبــــد|لخ|لق محمد مهدى|7|267
|67o2|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد |لرحمن عم|د محمد محمد
637474| ر|ء عبــــد |لحكيم ع |لخمي طبــــ |لزق|زيقلز
49352oتـــج|ره دمنهوروليد محمد فوزى عبــــ|س
رهسل فؤ|د محمد |لش|ف||69|2 تـــج|ره |لق|
28754oيم رتـــ|ه|ميس يح محمد محمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
679|o6د ع |ل |د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد ط|رق مج|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| |ر رشدى محمد تـــ |لدين محمد حم266228
معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر صل|ح محمد |لمر |لمر6685|5
د|بــــ ع شمس|يه خ|لد محسن |م |642|3|
6o338|تـــج|ره بــــ سويفحمد فكرى محمد عبــــد |لمنعم

4753o4ندستـــ |ل|سكندريهجورج ميشيل فوزى صليبــــ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ |م عبــــد|لحميد محمد عون253523
رهصل|ح |بــــو ط|لبــــ تـــوفيق |بــــو ط|لبــــ|32|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
55o75حقوق بــــ سويفحس عبــــد |لعليم حس محمود

|49o62تـــمريض  حلو|نمنه سعيد عثــــم|ن |حمد
37o79تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود جم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لمجيد

علوم |لمنصورهمريم ع مصط ح|مد رجبــــ444346
يم6|4954 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر|ئد عزتـــ فرح|تـــ |بــــر|
حقوق ع شمسمنه | مجدى حسن |حمد |ل |ض773325
43o627|د|بــــ طنط|مل مصط حس فضل|
769o3| |حقوق |لزق|زيقمصط س|لم سليم ل
48753o| م محمود ك|مل محمد حس تـــج|ره |ل|سكندريهد
4997o5يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمل صبــــ محمود إبــــر|
ي96|839 معهد ف ص |سو|نتـــقوي |حمد صديق ع
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد |لسيد |لشملول|5535|6
معهد ف ص بــــنه|سم|ء محمد ع|طف محمد |بــــوعوف|257424
357o96ندستـــ بــــنه|عم|د |لدين صفوتـــ عبــــد|لمحسن |لسيد كليتـــ 
42oo72|حقوق |لمنصورهيه دي|بــــ د|ود دويد|ر د|ود
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن ع|دل |حمد غنيم26396|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكرستـــ ع|دل لم سليم|ن296|83
8ooo68 |حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن محمد حمدي م| 
4o||44د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م عبــــد|لسل|م |حمد عبــــد|لحليم مخلص
تـــج|ره طنط|حمد رض| عبــــد |لفتـــ|ح |لنج|ر|876|43
يم حج|ج حسن264||7 صيدله |لمنصورهيم محمد |بــــر|
تـــمريض |لزق|زيق سل|م عفتـــ مصط |حمد حويله|627223

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن |بــــو شهبــــه سل|مه عبــــد 965|6
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي |ر تـــ |ن سيف من272687

 |حه وفن|دق |لفيومم|جده د|ود فهيم د|ود72434
6o2773ندستـــ |لمنصورهخ|لد وحيد سيد |حمد سيد |حمد |لهربــــي
ش|م سعيد جودتـــ عليوتـــ775244 طبــــ بــــنه|محمد 
ره|ء ق|سم محمد |حمد |لخطيبــــ|77|229 طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه |يمن سعد |سم|عيل شط|53|756
زر|عه |ل|سكندريه|سم|ء س| عبــــد |لفتـــ|ح ع |لبــــن426929
ندستـــ |لمنصورهمحمد محسن سل|مه |بــــو |لخ 724|68
62o855|حقوق د |طحمد ممدوح مختـــ|ر محمد  |ض
د|بــــ دمنهور|نوره|ن عبــــد |لقوى ص|لح |بــــوز|مل99|5|4
36o748 حقوق بــــنه|ر|ن| محمد محمد عفي
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844o69كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط محمد عبــــد|لع|ل شعبــــ|ن
تـــمريض دمنهورــدى ح|مد عبــــد |لمجيد |لسيد |لجندى|525|5
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد صبــــري سل|متـــ محمود بــــريك345966
ر عبــــد|لق|در |لغريبــــ |لبــــيو433443 تـــج|ره طنط|محمد م|

رهرحمه سل|مه ز عبــــد |لفتـــ|ح37239 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقخلود سل|مه منصور سعد حج|زى772262
|4743oرهمحمد ن مصط ن تـــج|ره |لق|
77o|4oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف محمد
78oo26تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع عطيه ع
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقنف حسن عبــــد |لمنعم حسن محمد882|77
يم أبــــو زيد498443 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|تـــسنيم محمد أحمد إبــــر|
426o7oيتـــ|بــــ محمد محمود محمد عبــــد|لبــــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|

459o9رهتـــغريد ع|طف بــــسيو |لف|ر زر|عه |لق|
حقوق |لمنصوره|ء محمود عبــــد|لوه|بــــ محمود||82672
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحس|م مصط محمود مصط |لعسي 473|43 ك.تـــ. ف للبــــ
طبــــ بــــورسعيدندى محمد محمد |لبــــرى عبــــده675692
| خف| عبــــد|لرحمن سيد|34944 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ي
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل فتـــ محمد س|لم عبــــد|42|772
4|27o6|د|بــــ طنط||ء سليم|ن عبــــد|لق|در  |تـــى|
ي5867|8 |د|بــــ |لم |ن|ن ميل|د ف|روق بــــ
يم عبــــد |للطيف عثــــم|67564 رتـــ|يم عبــــد |للطيف |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
36o999|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء سعيد شعبــــ|ن محمد
4|o942 تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر محمد عبــــد |لعظيم |لصغ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|ريو منصور صل|ح منصور جرجس475355
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدريه|م |حمد حسن عبــــد849554
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمسه محمد فوزى بــــدير |لعدوى7885|4
752o5|يم شكرى |حمد طلبــــتـــ ندستـــ |لسويسيم |بــــر|
63|47oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــنوره محمد |حمد محمد
حقوق |سيوطسل|م حم|ده محمد|لبــــدري عبــــد|لرحمن856825
335o99تـــربــــيتـــ ع شمسندى عط|  |زى سيد |حمد
تـــربــــيتـــ |لعريشنور|ن محمود حل |لمن 768449
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد جم|ل محمود رضو|ن|268288
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمنيه عطيه عبــــد |لحق عبــــد |لسل|م عم73|692

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ك|مل محمد ك|مل زيد|ن9|3|6
3|94o5تـــ عبــــد|لن| عيد حسن طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن
ه فتـــ محمود عر|بــــي|2|8448 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم
علوم |سيوط ل|ء عبــــد|لرحمن ع خليفه|878687
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــرحمه |حمد محمد بــــدر عبــــد|لحميد476552
4499o|زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــميسون حس محمد حس عبــــد|لع|ل
فنون جميله فنون |لم |كميله عل|م رفعتـــ يوسف467|82
ره|سمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لطنط|وى252536 ثــــ|ر |لق|
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رهرح|بــــ رجبــــ عبــــد |لسميع رجبــــ52232| طبــــ بــــيطرى |لق|
27o523حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمد محروس محمد عبــــد|لرحمن
ي|28|6|8 يم سعيد بــــ طبــــ |ل|سن|ن |لم |نطون |بــــر|
8865|o معهد ف تـــمريض |سيوط محمود فرغ ع ص|لح
وف|تـــريم محمود عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد|28|6| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|شف|ء حسن عبــــد |لرحمن حسن783359
طبــــ ع شمسمحمود سعيد مصط مر964|25
د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |لحميد رجبــــ عبــــد |لحميد |686299
يم جم|ل عبــــد |لوه|بــــ|45|5|6 طبــــ |لسويسحمد |بــــر|
25o2|5طبــــ |سن|ن طنط|نور|ن ي| محمد عبــــد |لفتـــ|ح طنط
طبــــ طنط|ل|ء محمد عبــــد |لحميد جم|ل |لدين|4423|6
83o577ي د|ود تـــج|ره سوه|جمرقص |سحق م
د|ر |لعلوم |لم |عبــــد|لرحمن فه |لسيد عطيتـــ|33344
42372oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــكريم رمض|ن خلف | سيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدل|ء و|ئل مصط |لسيد حس|ن|764776
لسن ع شمس|م |ل محمود فهد محمود |ل|كحل24867|
846637| معهد ف ص |سو|نمنيه محمد ش|ذ عبــــد|

صيدله حلو|ن|ء سيد عبــــد |لوه|بــــ |حمد|66869
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد |لرحمن زينهم محمد عوض |لحسي 3|4424
|4395oى رهمحمد سيد خلف مصط |لبــــح تـــج|ره |لق|
يم محمد محمد شلبــــى686773 د|بــــ |لمنصوره|يفه |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء نبــــيل محمد عيد|753897

734o5|د|بــــ |لفيوم|سم|ء رمض|ن دسو |م|م
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م |حمد محمد |حمد |لصعيدي|885|69
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد |لسم|ن محمد حزين||83289
طبــــ بــــنه|سعيد رفعتـــ سعيد محمد265998
4o8o24يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|ن |كرم محمد معوض |بــــر|
ندستـــ |لم |محمود عمر |لسيد |لمر |لدويك528482
|4|7o5تـــج|ره ع شمسعمرو محمد ع عبــــد |لحميد
69o8|5يم محمد طبــــ |لمنصورهمحمود رض| |بــــر|
63223oل|ل محمد نوعيتـــ |لزق|زيقسل محمد 
تـــج|ره بــــنه|يوسف عبــــد|لرحمن ص|بــــر مر353533
326o8oتـــربــــيتـــ ع شمسم|رى مدحتـــ طلعتـــ عبــــد|لنور
حقوق |لزق|زيقمنيه محمود عبــــد |لفتـــ|ح شتـــيوى|637434
حقوق طنط|حمد محمد |حمد مصط |لمحروق|939||4
فنون جميله فنون |لم |بــــه | عبــــد|لعظيم حسن عبــــد|لنبــــى  |87793
9o59o8 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــيشوى رفعتـــ نجيبــــ لبــــيبــــ
رهبــــ|سل جم|ل عبــــد|لمحسن عبــــد|لرحمن749|23 تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|شيم|ء مصط محمد |لصغ |لسيد773382
ه سعيد عبــــد |لمنعم حس |634262 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م
زر|عه كفر |لشيخندى عرفه فوزى عرفتـــ سعودى533556
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78|o93|صيدله |لزق|زيقيش|م عبــــد |له|دي محمد عبــــد |له
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يوسف منصور يوسف حسن9|8267
رهدين| س| محمد محمد |لجز|ر6499|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o5|56صيدله |لمنصورهبــــسمله محمد مصط عبــــد |لرحمن عسكر
|23o2o|ره|حمد محمد محمود مصبــــ|ح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o6|55|طبــــ طنط|نس عبــــد |لحليم فه بــــدره
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|حمد |مل عز |لدين عبــــد |لجو|د|8|337|
ندستـــ |سيوططه |سم|عيل حسن عبــــد |لحليم526658
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء عيد ع |لديبــــ|4|2597
|358o|| تـــج|ره ع شمسيه |م يوسف |م
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد سعد محمود |لسيد شبــــكه6|4434
يم خ|لد |بــــو|لفضل2|3||7 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعمرو محسن |بــــر| م |لع| 
6o9o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسمر عبــــد |لتـــو|بــــ سل|مه عبــــد |لسميع

4o2326| د|بــــ |سو|ن|بــــتـــس|م ص|بــــر عبــــد |لحكيم ط|يع
5o|8|3| صيدله |ل|سكندريهوق محمد عبــــد |لبــــديع |سم|عيل
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد محمد |بــــو|لفتـــوح جبــــر|26886|
476o59 |ر محمد و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أسم|ء م|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدير ع محمد |حمد  924326
32568oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر محمد حسيبــــ محمد
زر|عه |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو شح696257
|232o6ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن سعد محمد محمد
حقوق حلو|نمن|ر محمد عبــــد|لحميد |لسيد223866
يم و|صف عبــــد |لحميد يوسف452248 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخو|صف |بــــر| معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لحكيم |لص|وى |لدسو شلبــــى|67992
8o8656كليتـــ حقوق |لم |عبــــد| رجبــــ ن| تـــوفيق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء عبــــد|لبــــ|سط فتـــ مصط  6678|4
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط محمد ح|فظ يوسف27644|
|57o98|يم ص كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمن|ر سعيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرح|بــــ محمد زكري| عبــــد|لحميد جر|مون757523
88o33o  | تـــج|ره |سيوطف|دى ع|طف جميل عشم
|38688| علوم ع شمس|ء فوزى سيد متـــو
5oo8|9 |تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــه حم|ده محمد |لمسلم
7||o35|ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء شعبــــ|ن شعبــــ|ن محمد رف
2293o2فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|سم سيد علم |لدين سعد
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخس|ره شفيق جل|ل عبــــد| حو|ش463779
5|688o|يم شمسيه طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيم|ن صل|ح غريبــــ |بــــر|
8456o9تـــمريض أسو|نحمد عبــــد|للطيف محمد ص|لح محمد
63o592ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط عص|م مصط |لنح|س |حمد
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمن|ر |سم|عيل عبــــد|لعظيم حس |9|62|4
8o7o3o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ محمد تـــوفيق فرغ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد سعيد ع ع جلهوم247836
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765o95علوم بــــورسعيدنور|ن |س|مه رمض|ن عبــــد| |حمد
رهبــــيتـــر جورج وليم لبــــيبــــ26872| طبــــ |سن|ن |لق|
8o7|37يم تـــج|ره بــــ سويفرحمه صل|ح حمدي |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنورج | عم|د |لدين سعيد ش| 9|53||
يم محمد مختـــ|ر محمد3387|3 تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |بــــر|
ر يح حسن بــــسيو ||432|5 د|بــــ |ل|سكندريه||ء م|
346255| طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد محمد  |د سنو

ندستـــ بــــ سويفمحمد عيد جنيدى سعيد53787
ندستـــ طنط|عل|ء |حمد عبــــده محمد |لبــــسيو 4822|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمن|ر سم عبــــده محمد2||24|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خلف محمد شعيبــــ محمد529753
6o897|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رغده عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد |بــــويوسف
|6o587تـــج|ره ع شمسعمر ط|رق محمد خليفتـــ
يم ف|يد|228||6 ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد |بــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|جه|د عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمعتـــمد عوض 595|35
8o|582د|ر |لعلوم |لم |ل |ء سيد خلف محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س| عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز شلبــــي2572|4
حقوق |لزق|زيقبــــسنتـــ مصط محمد غ|زى9|4766
ف|487849 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ع|دل |حمد محمود 
7o23o3طبــــ |لزق|زيقف|طمه سيف |لدين محفوظ |لعيسوى
ى محمد حس 485798 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| |ر ع|دل خ
تـــج|ره |لمنصورهعمر حس|م |لدين طلعتـــ عبــــد |لع|ل |38||68
د|بــــ كفر |لشيخ|نشوى حمدي فهيم حسن482652
وف|تـــر| ز شفيق ز  منصور7|7897 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
69oo84معهد ف تـــمريض |لمنصوره مروه مجدى عنتـــر |حمد
627o6o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سعيد فتـــ محمد بــــدوى
4|o6|5 د|بــــ طنط|مرو|ن مصط عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل|
4o5o63د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ن |حمد محمد خط|بــــ
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طروميس|ء ر|بــــح عل|م |لسبــــع6483|6
حقوق |سو|نجه|د سعيد |حمد |حمد843845
43o|o9| تـــج|ره طنط||ء حس|م بــــهج|تـــ ع
9o5475 طبــــ بــــيطرى سوه|جحسن|ء فتـــ محمد محمود
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ غديرى حس |لزلبــــ| 5997|3
|د|بــــ بــــنه|محمد محمود عبــــد|لحميد محمود |سم347663
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل |ء محمد عيد عبــــد |لع| عوض 486|77
يم فتـــ |حمد محفوظ|262656 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
5|o743ديه طبــــ بــــيطرى دمنهورحسن كم|ل |لسيد عبــــد |لجو|د |بــــو
4o|97oحقوق |ل|سكندريهع عبــــ|س ع حسن محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطندى ممدوح فتـــ عبــــد|لع|ل  7542|9
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |حمد ع حسن محمد487485
24362oرهمن|ر |س|مه عبــــد| يوسف زر|عه |لق|
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تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لحميد ط|رق عبــــد |لحميد |لن|686332
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود سعد عبــــد|لنبــــى مصط قي 437652
|2o376|ندستـــ ع شمسن|ن نشأتـــ سم حبــــيبــــ حن
بــــي 683275 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم خ|لد عبــــد |لبــــديع محمد |ل
وف|تـــعمر |حمد ع بــــسيو 884|75 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم |لم |46||25 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن ع|طف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن |بــــو|لسعود حس محمد|862629
ين|9|4435 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخلسعيد |لسعيد |لسيد ع
وف|تـــيوسف عبــــد|لرحمن فكرى ع خ 7|3234 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

علوم ري|ضتـــ بــــ سويف |حمد عيد سيد52594
تـــج|ره |ل|سكندريهفريده جم|ل |لسيد  محمد بــــدوى479294
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه محروس نوح منصور|259743
صيدله ع شمسح|زم محمد محمد جم|ل |لدين39|6|2
ندستـــ |سيوطسيد عمر سيد عبــــد|لفضيل 567|89
43o748طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدى عبــــد|لرؤف |حمد |لصفط|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لحميد عبــــد|لل6462|2
22|o53د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومدع|ء محمود فتـــ |لسيد
7o7686د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه رضو|ن محمد محمد سعيد
6955o3يم عبــــد |لجو|د |سم|عيل تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن |بــــر|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم ي| |لسعيد مصط عبــــد |لحليم763565
رهسم|ح جم|ل سعيد عبــــد|لع|76|238 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |سيوط  بــــر|ر مختـــ|ر عبــــد|لنبــــى بــــهلول|88|877
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسم|زن مصط محمد عبــــد |لرؤف |لمعد244|25
6oo3|8يف عبــــد |لعزيز مصط محمود رمض حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــل
زر|عه ع شمسسل|م جم|ل |لسيد محمد||2|334
تـــج|ره بــــنه|يم|ن حمدى عبــــد|لرحمن محمد|2279|3
6o5|7||يم محمد حل غ صيدله |لمنصورهجنه |بــــر|
68o362|تـــج|ره كفر |لشيخلسيد طه عبــــد |لق|در عبــــدربــــه |لعزبــــ
ره|بــــسنتـــ |حمد ن|ئل |حمد بــــصيله23686| عل|م |لق|
754o69علوم بــــورسعيدرضوى ه| |سم|عيل محمد
يم سعيد ح|مد|2348|3 يم محمد |بــــر| وف|بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد|لكريم محمد نور|لدين|258823
يم|333348 حقوق ع شمسحمد حمدى |حمد |بــــر|
6o2486يم ط يم عبــــد |لمجيد |بــــر| تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحن|ن ن| |م|م ن4|436|
49233o|يم زكري| حم|م تـــج|ره طنط|ف زكري| |بــــر|
علوم سوه|جمحمود عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ عبــــد|للطيف 924559

ل|ل43455 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحسن|ء صبــــرى كم|ل 
4377o6|ل تـــمريض كفر |لشيخحمد عبــــد| عبــــد|لحميد محمد 
علوم بــــنه|ول|ء عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ |بــــو حسن428976
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م و|ئل فتـــ زيد|ن|28|338
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تـــج|ره طنط|حن |حمد عبــــد|لمنعم محمد|لرج|ل495895
ره|بــــسمه ن|جح |حمد عيسوى||2376 د|بــــ |لق|
4725oيم تـــوفيق محمد ره|شيم|ء |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

|2o72| |وف|تـــسيمون زكري| جرجس غ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمؤمن سم نور |لدين ع 836842
8o6767د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حسن|ء شعبــــ|ن خميس |لسيد|
5o266|د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |حمد |نور مر خليفتـــ
رهحمد ط|رق سليم|ن س|د|تـــ|55|64| تـــج|ره |لق|
7o558o|يم |لسل رهمحمود محمد |حمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|

ره|ء |حمد ع محمد عثــــم|ن|33237 طبــــ بــــيطرى |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ننس |حمد عبــــد|لق|در حسن خليفتـــ|545837
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|ره عبــــد |لصبــــور عبــــد | محمد |848|78
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــ عبــــد|له|دى تـــوفيق عبــــد|له|دى279299
438o6|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمس ي| فؤ|د رمض|ن  |لطنط|وى
36368oيم |له|يج حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجنتـــ |س|مه محمد |بــــر|
9o2o7| طبــــ بــــيطرى سوه|جمصط |سم|عيل قبــــي محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسندس |لمصل عبــــد|لنبــــى |لمصل 7|2639
3|89o8يم رهندى عمرو ع |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
3|8o87|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد محمد عبــــد|لمنعم طه
7o9|88طبــــ |لمنصورهي|سم محسن |لسيد محمد |لحديدي
يم مو438878 طبــــ كفر |لشيخمحمد عزتـــ محمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمس |لسيد محمد محمود عبــــد |للطيف684355
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود عبــــد|له|دى سيد سلط|ن5629|3
ندستـــ |لفيوملسعيد |حمد ن|در |لسعيد |لسيد |لتـــحفه529369
ف |لدين35577| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور وليد |لسيد محمد 
|46o43حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | |حمد محمد |لمهدى |حمد
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمود عل|ء |لدين فوزى ع  259|88
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|لشيم|ء |بــــو|لنج| |حمد حسن|826779
تـــج|ره ع شمسحمد محمد عبــــد|لر|زق خميس|6257|2
7772o5يم د|بــــ |لزق|زيق|مريم |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
حقوق |لمنصورهحمد جم|ل ع |لبــــسيو مو |لعط2|6366
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء منتـــ دويد|ر محمد دويد|ر|342259
2|33o6ندستـــ حلو|نحبــــيبــــه |حمد بــــدر|لدين |لمشد
د|بــــ سوه|ج|ش|دى عبــــد|لرؤف حن| | |بــــ|دير895268
2579o||علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد ع|كف سيد |حمد بــــرك|تـــ
5o8o83 تـــمريض |إلسكندريتـــ  |ر محمد س|لم عبــــد | بــــسيو
7o6o8||تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء بــــليغ حمدى صدقه
42o69o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمنعم |لعدل عبــــد
مه3|6775 ف حمدى |حمد |لد ندستـــ |لزق|زيقبــــ|سل |
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يدى |حمد مو محمود32|643
|36o92تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| مل|ك نسيم جرجس
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمرو |حمد فه عبــــد |لحليم |لسيد28|689
77o728|تـــج|ره بــــنه|ل|ء عم|د عبــــد |لرحمن حس سليم
8|o|7|تـــج|ره بــــ سويفرض| محمد حسن |حمد
479o77تـــج|ره طنط|مصط ط|رق عبــــد |لق|در حسن ع حسن
يف |حمد عبــــد |لمجيد مندور764846 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــيه | 

رهنور| محمود |حمد عبــــد |لفتـــ|ح49956 علوم |لق|
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء |لسعيد |لمر عبــــد |لحميد697283
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| |حمد زكري| شتـــ|9|85|6
ه ه| محمد محمدى86||6| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| عبــــد |لستـــ|ر محمد محمد عبــــد |778969
925o|| معهد ف ص سوه|جشيم|ء مدثــــر عبــــد|لحفيظ عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طجورج س| تـــوفيق عبــــد|5582|6

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرح|بــــ م |ر حمدى عبــــد |له|دى72852
255|o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء ع|دل عبــــد|لعظيم مط|وع
64o368حقوق |لزق|زيقند ع عبــــد|لرحمن حسن
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد يوسف محمد ز|339332
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|رحمه مجدى |حمد |حمد |لفو|ل|22934
62o437لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|ح|زم مصط مصط |بــــو |لروس
|7627oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــط|رق غز|ل قر حسن متـــو
4oo3|7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحأس|مه فتـــ محمود محمد حسن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|نطون وجبــــه يوسف سعد سليم|ن|666|35
4|87o8|د|بــــ كفر |لشيخ||ء محمد عطوتـــ حميدتـــ عطوتـــ
22oo23تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عبــــد| محمد عبــــد |للـه زيد
9o4644 ر |بــــوزيد غريبــــ |بــــوزيد ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ط| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ |لعريشحس ح|مد حسن حسن |لشيتـــ| 44|767
45o935تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|مصط جم|ل فتـــ دومه
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسمر محسن شفيق شعيبــــ6|2529
ثــــ|ر |لفيوم|ي| رض| سليم|ن نوح6|22|4
752|o3|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد سم محمد |لسيد ع.
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط سيد ع مصط 24|272
76622oعلوم ج|معتـــ |لسويسدى ن متـــو محمد محمدين
بــــ348542 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسخلود محمد ع |سم|عيل |بــــو|لذ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل|ء ع|طف عبــــد|لرحمن محمد |لبــــشل|323|6
5|73o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر عبــــد|لحميد شح|تـــه |لفر|ش
686o74 ه |لسيد |سم|عيل |حمد خ علوم |لمنصورهن
|3o|95وف|تـــ|س|ندر| ميشيل بــــهن|ن ميخ|ئيل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
35o55||تـــج|ره بــــنه|يتـــ | فكري عوض | سويلم
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقآيتـــ عبــــد |لحميد بــــدوي عسل5334|6
85o366تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد مصط رمض|ن |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوملسيد عبــــد|لحميد محمد |لسيد||26973
77o394|يم حج|بــــ ندستـــ بــــنه|حمد ع|دل |بــــر| كليتـــ 
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9o4649 |ل|ل |بــــو|لوف ندستـــ سوه|جمحمد جم|ل 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد |لعربــــى |بــــو بــــكر محمد محمد حج693434
|5o74oرهزي|د محمد رمض|ن طلبــــتـــ ندستـــ |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | محمود محمد محمود775664
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريه|ن ن| عبــــد|لمو |لش|252949
4266o5طبــــ |ل|سكندريهرضوى ر|فتـــ لط شوم|ن

ره|سل عل|ء بــــخيتـــ سيد غز|ل42|22 د|بــــ |لق|
تـــج|ره دمنهورل|ن| |لسيد مصط بــــ 7587|5
|4687oم|م د|ر |لعلوم |لفيومن|ديه جم|ل |لسيد 

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ريم ربــــيع عبــــد |لعزيز |لسيد فروجه35896
ره|ف|طمه محمد ع محمد |لبــــلبــــي284289 د|بــــ |لق|
7o5|65|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد مصط عوض
يم محمد7373|| ر |بــــر| رهنوره|ن م| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه رش|د محفوظ محمد826743
85oo42تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدع محمد ع محمد

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|زي|د ط|رق محمد حسن29338 ل|
542o||| طبــــ ع شمسط|رق صل|ح عبــــد |لسميع ج|د
تـــج|ره بــــ سويفمريم عم|د بــــندري م| |693|8
88o|63 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد شد|د عنتـــر عبــــد|لح|فظ
5o225|تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمود حسن |لسيد حسن
ف محمد غريبــــ|3|439 تـــج|ره كفر |لشيخسل أ
4|o624ريدى أحمد تـــج|ره طنط|وليد |لسيد محمد 

ره|ء عبــــد |لرز|ق عبــــد |لرحيم عبــــد |89632 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدكريم |حمد |لسيد حسن عطعوط762484
6o6o84تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد رمض|ن |لسيد |لعبــــد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل محمد |حمد محمد |بــــو سليم|ن464636
78o366 يل ج |لزق|زيقه|له ن| فتـــ حس كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

يم5|449 زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــيم صفوتـــ عبــــد |لعزيز |بــــر|
6|o374 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر عبــــد|لق|در محمد |لحم
253o5o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء سم ج|بــــر عبــــده

ه محمد محمد شح|تـــه|5|572 تـــج|ره بــــ سويفم
35o8|4صيدله ع شمسم سم عبــــد|لمنعم محمد
رهخ|لد محمد ه|شم س|لم499|22 تـــج|ره |لق|

2o768يم يم محمد |بــــر| ندستـــ ع شمسح|زم |بــــر|
يم ه|شم جمعه35833 ره|نوره|ن شعبــــ|ن |بــــر| د|بــــ |لق|

د|بــــ |لمنصوره|ندى |لسيد |حمد عثــــم|ن699356
8o8493د|ر |لعلوم |لم | |ء محمود ع عبــــد|لعزيز
|447oo|د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد س
2626o4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط صبــــ محمد غريبــــ
9o6633 نده عبــــد|لن| سيد |بــــوزيد صيدله حلو|نش|
2|63o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف عل|ء|لدين محمد عبــــد|للطيف
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يم يونس|782526 علوم |لزق|زيقحمد يونس |بــــر|
7|o528|علوم |لمنصورهدع|ء |لسعيد يوسف |بــــو |لمع
علوم |ل|سكندريهس|ره |يه|بــــ نبــــيه محمد37|427
تـــج|ره |لمنصورهمحمد شكرى بــــره|م |لمتـــو محمد686249
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد محسن ص|دق عبــــد |لر|زق|5298|6

7o437| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومتـــسنيم جم|ل محمد فرج
2437o7|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه عم|د ك|مل يوسف
|د|بــــ طنط|محمد |حمد ع|رف |حمد ع|رف3845|4
4358|oعلوم طنط|نورين س| حس محمد فتـــ رستـــم
يم ع767236 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديغ|ده محمود رجبــــ ع 3|8353
علوم ع شمسس|ره محمد عبــــد |لستـــ|ر محمد ع6|362|
7622o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدزي|د |حمد وجدى |حمد حسن عدس
6oo|29|ندستـــ كفر |لشيخحمد |يه|بــــ |حمد شو زي|ده
33o973ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمصط محمود فتـــح | عبــــد|لسميع
629o76يم مصط سعف تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنرم عص|م |م |بــــر|
6o6249تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لمنصف فرح|تـــ |لمرحو
نوعيتـــ بــــنه|دين| محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لعظيم3|3397
ش|م عو عبــــد |لفتـــ|ح22522| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|دل 
تـــ |حمد محمد محمد حسن |لعوص339383 د|بــــ |لزق|زيق|م
وف|تـــمحمد رجبــــ مر محمد825677 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ي|ر| ع|دل |سم|عيل |حمد عبــــد |لرحمن44|483
بــــي 675695 ندستـــ |لمنصورهكريم |حمد |لدسو |ل
طبــــ |سن|ن ع شمسمريم |لسيد محمد |لسعيد8897|3
22o3|7ف محمد زكري| |ل|حمر ندستـــ ع شمسمصط |
498o64حقوق طنط|ه|جر رض| |لشح|تـــ قطبــــ عبــــد |لحليم
لسن ع شمس| عبــــد| محمد ر| عبــــده9482|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنرم جم|ل ز |بــــ|دير  888472
يم757753 تـــج|ره بــــور سعيدمديحه |لسيد سليم|ن |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمحمود |حمد محمد محمود |لشحي 493494
حقوق بــــنه|ي|سم عم|د مغ|زي |لسيد|33944
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخند ر|فتـــ صبــــ محمد |حمد93|6|4
26655o كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــد | وليد حمدى عبــــد |لخ|لق ل|ش
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء محمود |لسيد محمد حسن|787487

يم58569 معهد ف تـــمريض بــــ سويف شيم|ء ممدوح |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |رغده محمد صل|ح عبــــد|لمحسن852577
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسعيد |سعد سعيد محمد ر|شد448445

صيدله بــــ سويفبــــه | مختـــ|ر بــــيو عبــــد|لمحسن55534
وف|تـــحمد س|مح |حمد |سم|عيل||8||78 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
68942oد|بــــ |لمنصوره|ه|يدى محمد |حمد نص|ر |م|م
يم عبــــد|لمنعم حس |لخو 633826 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
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كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفف|طمه مصط محمد عثــــم|ن  ||8884
معهد ف ص |سم|عيليهحمد جم|ل ص|بــــر محمد|66|769
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم|ن صبــــرى محمد عوض ج|د|676224

ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن عمرو ع |لسيد سبــــله||57|
ف قطبــــ محمد936|2| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |
242o4||ره|يه محمد حس ح|مد محمد د|بــــ |لق|

د|بــــ بــــ سويف|محمد خ|لد عثــــم|ن حبــــيبــــ55573
تـــمريض |لزق|زيق حمد صبــــرى عبــــد |لستـــ|ر محمد|779339
7oo355| د|بــــ |لمنصوره||ء |حمد محمد مو

رهل|م حسن يونس |بــــو |لعيص|76557 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدير ربــــيع عطيه سعد73747

يم|693962 يم فضل |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهحمد فضل |بــــر|
ه |حمد عبــــدربــــه محمد حس |789|27 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
|د|بــــ |لم |ع محمد ع عبــــد|لحميد822799

ه شعبــــ|ن رمض|ن عبــــد |لمعبــــود|72322 معهد ف تـــمريض |لفيومم
طبــــ |سيوطش|دى عط| يعقوبــــ جرجس  4857|9
7o9o2|تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء محمد ربــــيع عبــــد |لع

5o6|66تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ي| عبــــد |لغف|ر |بــــو |لسعد
3244o6يم زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|ء |لدين سعيد سيد |حمد |بــــر|
4o8967|حقوق طنط|يه|بــــ فؤ|د |م|م محمد |لحفن|وى

34928| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد ش|كر محمد |بــــو|لمع|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ريو جم|ل رزق سن|دتـــ|727||
482o|2 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سعيد محمد عثــــم|ن ع

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد عبــــد |42258
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه عل|ء يح ع مصط |24923
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|دع|ء س| محمد سل|مه253373
ف |حمد محمد ع جمعتـــ|332237 ندستـــ بــــنه|حمد | كليتـــ 
349o86 زر|عه مشتـــهرسم|ء |س|متـــ بــــخوري س|لم |لنوي
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوستـــ | عط| | ز عط| | متـــي476576
767354| تـــربــــيتـــ |لعريشروى جم|ل عبــــيد محمود |لخلي
ندستـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |للطيف محمد نجيبــــ|625476
ح|ن|2|8232 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه ع ن| 
فنون جميله عم|ره |لم |حبــــيبــــه ط|رق عبــــد |لمع محمد عطيه|44545
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عفي عبــــد|لر|زق محمد323538
يكل|7325|4 يم محمد  يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخبــــر|
8o|89oد|بــــ |لم |عمر عبــــد|لحكيم |مبــــ|رك محمد|
معهد ف ص |لزق|زيقيتـــ دل|ور محمد |م |637764
4835o7 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجه|د ع قبــــ|ري قبــــي
488|o7د|بــــ |ل|سكندريه|بــــيتـــر مجدى من ه|بــــيل
6o7662تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه محمود محمد ح|مد
رهه|يدى عل|ء |لسعيد عمر |لعن| 93|44| علوم |لق|
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تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد| |حمد رج| قنديل57944
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد محمد عبــــد|لمنعم سيد |حمد|3||223
يم نظ 752387 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ|مر |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه جمعه عبــــد|لح|فظ ع  882576
899497| د|بــــ سوه|ج|  م| محمد ع عبــــد|
32o5|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد محمد |حمد ع
يم|5382|3 د|بــــ |سو|ن|مل خ|لد محمد |بــــر|
تـــ|رس|نيوس عص|م عبــــيد جيد عبــــد |لنور|54629 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
4266o4تـــمريض |إلسكندريتـــ ردينتـــ محمد عبــــد |لد|يم محمد عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|مر حبــــيبــــ ك|مل حبــــيبــــ856567
يم|497925 تـــربــــيتـــ دمنهورمنيه رجبــــ |سم|عيل |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد ن| عيد محمد |بــــوع|مر|634437
رهسل حس|م محمد حس|ن |32353 علوم |لق|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نندى عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لقدوس |يوبــــ368|4
معهد ف تـــمريض |لمنصوره وف|ء عبــــد | عبــــد |لكريم مصبــــ|ح حس 2|4|69
3||52oيف عبــــد|لر| محمود د|بــــ حلو|ن| 
جر ش|كر قري|قص 884685 تـــج|ره |سيوطروم| ز
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدوق محمد محمد حسن صو|بــــى55693|
نوعيتـــ بــــنه|حمد يح |لسيد محمدى|327826
64o3ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|آيه محمود حسن محمد
علوم بــــنه|ف|طمتـــ محمد صبــــ عبــــد|لحميد357|33
ندستـــ |لفيومفؤ|د |س|مه فؤ|د حس 34955|
يم |لشح|تـــ مو |69728 تـــج|ره طنط|رح|بــــ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم نبــــيل |لسيد |حمد عبــــد|لخ|628436
5o3262| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنيتـــ محمد |لسيد عيد |لش|ف
ره|مصط ط|رق |حمد قطبــــ45494| د|بــــ |لق|
يم محمد7733|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورآل|ء محمود تـــوفيق |بــــر|
49o685د|بــــ |ل|سكندريه|ين محمود محمد محمود جمعه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رؤي| عبــــد| |لصغ عبــــد|835855
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي|سم عبــــ|دي |حمد ضمر| 829582
ين خليل عبــــد |لمجيد924|6| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خ|لد 
5o9287معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمود منصور ذ |لبــــي
علوم |ل|سكندريهمن|ر حم|د فضل حم|د أبــــو بــــكر||4353
ن| فخرى رشدى مرقص238299 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ي| زكري| حد|د333975
42o|7oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخنو|ل |حمد كم|ل قنديل محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه |حمد محمد |لكنف| |497257
9226o4  د|ر |لعلوم |لم | |ء رفعتـــ محروس ع
7o4|96تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عيد محمد |حمد حسن
49o7o3يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر ن| محمد |بــــر|
6o866oيم عزتـــ محمد كفل د|بــــ |لمنصوره|ندى |بــــر|
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63o992د|بــــ |لزق|زيق|ر| | مدحتـــ ع حسن ن|صف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق| |ر محمد ص|بــــر مو627672
تـــج|ره بــــور سعيدرويد| محمد رزق بــــرك|تـــ محمد69|9|6
2476o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحسبــــ ع محسبــــ |لحسي ع

73|3o|تـــمريض |لفيوم |ء |حمد ربــــيع |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منه | محمد فريد |لسيد |لنعم| |85||7
تـــج|ره |لمنصورهمحمود حسن عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز محمد687948
4346o5يم شبــــ|نه تـــربــــيتـــ طنط|سهر |س|مه |بــــر|
علوم |لم |ميمه محمد عيد محمد|93|823
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد عبــــد|لمحسن محمود يوسف6745|2
5o4552|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــه حس ري|ض |حمد عبــــد
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يوسف سعيد عبــــد|لحميد ر|جح8|2558
7o5752ندستـــ |لمنصورهمحمد سعد عز |لدين |لسيد محمد
682o64تـــج|ره |لمنصورهي|سم حسن محمد حسن |لمر
زر|عه ع شمسسم| محمد رفعتـــ |لعزبــــ مو63272|
رهنور ممدوح ع عبــــد | ع5499|2 ندستـــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخع رض| عبــــد|للطيف عبــــد|ل ن|صف|45329
35759|| معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــنور |حمد |نور عبــــد|

رهجمعه عبــــد |لحميد جمعه عبــــد |لحميد|||43 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ بــــنه| مدحتـــ محمد |لسيد محمد نص|ر332355
يم9|8|24 تـــج|ره ع شمسوق عزتـــ محمد حسن |بــــر|
6953o8 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| |حمد |بــــو |لفتـــوح منصور ه|بــــ
26o5o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|غ|ده جيو مصط عبــــد|لحميد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممجد فتـــ |حمد ع ع |لف |2|2579
68o844|د|بــــ |لمنصوره|حمد |يمن |لسيد |لسيد معوض
357o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سعيد |حمد سعيد عبــــد|لرحمن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عمرو حسن عبــــد |لرحمن حسن حسن529|48
ره|حمد سيد |حمد عبــــد |لنبــــي||4543| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه قدرى محمد عرفتـــ|897232
76o679تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى محمود ع حسن
زر|عه كفر |لشيخنيه عبــــد|لرحمن فتـــوح عبــــد|لرحمن443825
624o9|تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود نبــــيل محمد ع|شور رزق نجيد
4354o|زر|عه |ل|سكندريهأسم|ء بــــدوى صبــــ عبــــ|س
معهد ف ص |لمنصورهمنه | محمد زغلول |حمد سل|مه678243
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لق|در وحيد عبــــد |لق|در |حمد 696487
ه محسن ص|بــــر محمد |حمد477497 زر|عه |ل|سكندريهسم
|49o23زر|عه ع شمسمريم رزق شنوده بــــش|ى

تـــربــــيتـــ |لفيوم |ر محمود رضو|ن سيد73959
|64o98رهعبــــد | عزتـــ عبــــد | خليفتـــ حقوق |لق|
7o4239| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد حس ع
52o34oتـــمريض دمنهورعل| صل|ح عبــــد|لنور |لسيد|سم|عيل
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زر|عه |لم |تـــ|مر |ي | بــــطرس سعد856853
يم سليم سلم|ن769327 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد |بــــر|
34o6o6معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــق|سم صبــــري ق|سم عبــــد|لع| |لد
35o684 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|ر| ع|طف سيد شو
45o6|7 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ رح|بــــ محمود عبــــد|لمع |لغمري

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوم محسن عبــــد |لسل|م عبــــد |لر|زق||8|5
تـــج|ره بــــنه|رحمه جم|ل محمد محمد |لعري|ن786884
علوم |لزق|زيقع |ء سعيد محمد |م 3|7795
ري |لغريبــــ |لق| |778|43 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد |لجو
6||73oصيدله طنط|محمود عبــــد |لحميد عبــــد |لمطلبــــ |لشه
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــه عبــــد|لرؤف دسو |لسيدعبــــد |254335

42o7|د|بــــ حلو|ن| عبــــد|لغف|ر عبــــد|لشكور عبــــد |لغف
76|9o9|ندستـــ |لسويسعمرو عل|ء محمد عبــــد|لمنعم عبــــد
ه |حمد كم|ل محمد838537 فنون جميله فنون |ل|قن

تـــ سم كر| سعد32782 ندستـــ حلو|نروبــــ
يم عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد3|4755 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسملتـــ |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهم محمد عبــــد |لعليم حلبــــيتـــ696543
|5|o3oرهبــــسنتـــ سعيد محمد ص|لح د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ه ع مصط ع |لبــــر 432528  |حه وفن|دق |لمنصورتـــن
3287o8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد عبــــد|لحكم |حمد ع محمد
34o75|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن فيصل عبــــد|لمقصود محمد ع
معهد ف تـــمريض |سيوط كرستـــ | ن|روز مو نصيف849957
ندستـــ |سيوطحس|م عبــــد|لع|ل محمد عبــــد |لع|ل 254699
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خلود محمد س|لم فريج769298
تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن سعيد |حمد |لدسو 3629|6
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|سم رأفتـــ محمد محمد |حمد259599
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور|ن عبــــد |لر| محمود حم|دتـــ32385|
6o445oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جم|ل ف|روق |بــــو |لعن عي
358oo3|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد فوزي محمد
رهمصط محمود |لسيد جمعه4699|2 ندستـــ |لق|
حقوق حلو|نكريم محمد |حمد عبــــد| أبــــوع|273483
642o23|يم نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |لسيد عبــــد|لرحمن |بــــر|
42o988د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه مبــــروك ع مبــــروك|
22o328|يم ح|مد يم |لشو|د |بــــر| وف|تـــ|بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ندستـــ ع شمسحمد محمد |حمد رمض|ن سويد|ن|4987|2
تـــج|ره ع شمسرغد محمود مصط |حمد8|397|
2|6o73رتـــ/ري|ضتـــ|يلن طلعتـــ مرقس حن| د|ود قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ر33357| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|جم|ل |حمد جم|ل محمد جو
9|8o53 تـــج|ره |سيوطندى بــــخيتـــ ع سليم|ن
ندستـــ طنط|محمد مصط محمد محمد |حمد |لسق448553
9o98|3| علوم سوه|ج حمد عد |بــــوحم|دى حس
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2683o8|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد و|ئل كم|ل عطيه
رهه|يدى مسعد محمد |لغريبــــ ع|67646 د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقحمد درويش فتـــوح |لسيد |لدمنهورى|777653
يم سيد حس |9|275 يف |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير 
4o6369تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | |سعد |بــــو |لعبــــ|س محمد |بــــر

68o83 تـــمريض |لفيوم ول|ء معوض عبــــد|لمو مر
42|o26|ري|ض |طف|ل |لمنصورهرح|بــــ مس|عد |سم|عيل مس|عد غز
63o396ندستـــ |لزق|زيقعمر محمود ع|دل عمر |لعرنوس
348o85د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف ه| عبــــد|لمنصف ع سعودى
43o789|ف |لدين نوعيتـــ فنيه طنط|مل |حمد محمد 

46o72زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم|ن عزيز ع حسن
زر|عه |لم |مصط ممدوح ن| ح|مد856922
5o34o3علوم |ل|سكندريهدين| محمد محمد مر حسن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مينتـــ ن| |لشح|تـــ فرج|339836
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نج|ح جم|ل حس|ن عبــــد|لغ 627468
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |لدح478983
24o489تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نس|ر| م|جد عبــــد|لحميد عبــــد |لمجيد يوسف
ره|فوزى عطيه فوزى عطيه554|23 د|بــــ |لق|
46oo92يم |لنش صيدله |ل|سكندريهسل محمد عبــــد|لغ إبــــر|

د|بــــ ع شمس|يه |حمد فو محمد|837|2
7o5789 تـــج|ره بــــور سعيده|دى محمد |م|ل محمد |له|دى عبــــد
684o5o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|حمد كم|ل محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو
ندستـــ |ل|سكندريهعم|ر رشدى محمود عبــــد |لرحيم محمود478635
يم نجيبــــ يوسف7899|8 نوعيتـــ |لم |يوستـــ | |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس| |حمد |لسيد |لسيد مصط 734|77
9o3732|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء |حمد محمد عبــــد|لرحيم
62|6o3 تـــج|ره بــــور سعيددين| جل|ل مو محمد مو
8o7o25نوعيتـــ |لم |روضه محمد رض| خلف محمد
كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديدمحمد ع|طف محمد عبــــد|للطيف|33423
علوم طنط|مريم شعبــــ|ن |حمد محمود |لمس 23||43
نوعيتـــ |شمونف|طمه محمد عبــــد|لعظيم سمره259968
رهحمد سهل |حمد محمود |لعط |227396 حقوق |لق|
تـــج|ره بــــور سعيديه |لتـــ|بــــ |حمد |بــــوملوه||698|6
علوم ع شمسسهيلتـــ سيد محمد بــــيو حج|ج344825
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ رمض|ن حس رمض|ن354583

رهعمر ن| عبــــد |للطيف حس 7|38| حقوق |لق|
يم محمد حس 694765 | |لسيد |بــــر| ندستـــ |لمنصورهي
حقوق |ل|سكندريهمنه | عص|م |لسيد ع |لسيد5876|4

45632| د|بــــ حلو|ن||ء ح|زم محمد فه
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــثــــينتـــ خ|لد عيد |لسيد خض |37|52
طبــــ بــــيطرى بــــ سويف |تـــ |حمد طه ح|مد64289
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدزينبــــ ع ك|مل ع س|لم766388
د|بــــ حلو|ن|تـــ صل|ح فؤ|د رشو|ن فرغ57427|
4o|7o7ف محمد |بــــو |لحسن تـــج|ره دمنهورمصط |
85||5oتـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدمن|ر ي| ع محمد
حقوق |لزق|زيقرحمه |لسيد |حمد عوض ||63354
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوعد |حمد لط محمد ع |لش|ل676594
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|سم ممدوح ع ممدوح عطو|ن4|6986

592|oعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفخلف محمد عبــــد |لحميد طه
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن جمعتـــ |حمد |لسيد |لجد|وى||49596
34o592|يم |لدسو حس قرط ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــخ|لد |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره طنط|مجدى رض| جرجس نقول| |سعد587|43
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميوسف محمد محمود عبــــد |لعزيز47536|
4o2o92| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد محمود محمد حسن ج|بــــ
طبــــ |لزق|زيقرن| فؤ|د محمد شعبــــ|ن |بــــو |لعزم776635
نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ ع|دل |حمد عبــــد|356795
82o588|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد بــــه|ء|لدين |حمد بــــخيتـــ
894o59|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط سم|ء منتـــ عبــــد|لبــــ|سط |حمد

8|93oد|بــــ حلو|ن|رضوى عمر حسبــــ | عرفه |لزغبــــى
43o|84|ف عبــــد |لغ |لصفتـــى تـــربــــيتـــ طنط||ء |
7o3367ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمر |س|مه ح|فظ |لسيد فرج
24276o|كيس ك|مل تـــج|ره |سيوطيه|بــــ مو 
375o82حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمصط ع محمود |حمد
معهد ف ص |سم|عيليهدين| سعيد صديق رسن ميخ|ئيل758233
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |فرونيك| عبــــد|لمسيح ع|دل ولسن6|8588
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود ص|لح |نور ك|مل محمد54|495
حقوق د |طمصط مصط محمد رفعتـــ مصط 38|623
499o26تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدي جم|ل محمد أحمد أبــــو يوسف
4396|oين صفوتـــ عبــــد |لسل|م ع كس|بــــ د|بــــ كفر |لشيخ|ش
3||o56|رهل|ء |حمد محمد شمس حقوق |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ نوره|ن ن |لسيد عبــــد | |لح|رون676453
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريمون سم عجيبــــ فرج بــــسله|48663
4|257o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ره خ|لد محمد |لمحبــــوبــــ محمود
826o72د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|م|ري ع|طف كليم فؤ|د
تـــربــــيتـــ ع شمسعمر محمد كم|ل |لدين |حمد28729|
8o656o| ه موريس شفيق فل|م كليتـــ حقوق |لم |م
4|35o8|يم |لغني |لرف حقوق طنط||ء مر |بــــر|
6973o9 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقر| | محمد |م محمد حس|ن
53o43| ندستـــ |ل|سكندريه|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد عبــــد
63||2oحقوق |لزق|زيقدير محمود |حمد |حمد
7|o756|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمود |حمد عبــــد |لمقصود ص
يم|75242 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد عبــــده |حمد |بــــر|
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3377o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عمر |يه|بــــ فتـــ حس عز|زى
69956o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــم| |حمد محمود |حمد
83|o35|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين ن|در قلد قزم|ل
رهيوسف ط|رق حس |لسيد45362| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم محمد |لسيد عطيه |لمشد|69|697 تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
27o799 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر محمد محمد ل|ش
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ع|طف ع |لخو|26|25
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنرم محمد عطيه عبــــد |لحق8626|6
ثــــ|ر |لفيوم|حمد |س|مه محمد سعيد حسن|25|246
683o65ر علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيوسف |حمد محمد محمد |بــــو ز|
تـــ عم|د محمد |حمد|27|329 تـــج|ره بــــنه|م
ندستـــ ع شمسك|رول جرجس تـــ|مر |ي |9262||
33279o |معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |حمد ف|روق |لسيد ر
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن حس محمد |ل|بــــيض6|4493
236|o3رهندى بــــديع سعد فريج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
763o22كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرو|ن محمد محمود عبــــده ص|لح
رهمحمد سليم|ن عبــــده سليم|ن6875|7 طبــــ بــــيطرى |لق|
2669|o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رن| م محمد م |لدين ع شق
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|دون| فؤ|د معوض بــــخيتـــ359856
44o967| صيدله طنط|يم|ن مجدى سميح عبــــد |
4353o9تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر |بــــوط|لبــــ عبــــد |لع| عطيه
د|بــــ دمنهور|ل|ء ع محمد عبــــد |لوه|بــــ رمض|ن|||5429
لس جميل ر| عبــــد|5|3528 تـــج|ره ع شمسك
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء رج| سليم عبــــد|لرحمن|5|2324
|د|بــــ |لم |عمرو ش|دي ر|فتـــ شح|تـــه98|854
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمهند جم|ل محمود رزق536793
|د|بــــ |لم |شيم|ء رجبــــ محمود |بــــو|لحسن973|82
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسهيله مصط عبــــد|لمعتـــمد سيد9363|8
3449o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير حمدى عبــــد|لحميد ع

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسند ج|بــــر عبــــد |لسل|م عسكر حسن 33226
يم769942 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |سم|عيل |لسيد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن مرتـــ محمد |ل|م|م7274|7
صيدله حلو|ن |م شعبــــ|ن ع محمد س|لم|9||27
د|بــــ حلو|ن|سل مجدى نجيبــــ |حمد326642
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود ع|طف محمود |لطنط|وى محمد685232

يم|38532 زر|عه ع شمس|ء محمد محجوبــــ |بــــر|
بــــي عبــــد |لخ|68893 طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |ل
229634| ر كم|ل ز ره|ن|سيمون م| د|بــــ |لق|
يه|6|6|25 معهد ف ص بــــنه|حمد صبــــ عبــــد|لعظيم 
87876o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيف سيد عبــــد|لسل|م محمد
4o3|7o|د|بــــ |ل|سكندريه|منيه عم|د عزتـــ حس |لع|لم
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84o74|تـــ حسن فه محروس علوم بــــ سويفم
6262o9يم عبــــد|لفتـــ|ح نجم لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه محمد عبــــد |لمعتـــمد محمد |ل|بــــي678224
327822| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد منصور |حمد |بــــو |لعل| ع
264|9oتـــمريض بــــنه|ه|جر ربــــيع محمد |ل|م|م
رهم |حمد |م |حمد|353265 د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ع |ء مصط مبــــ|رك ع عبــــد|979|63
ندستـــ |سيوطم|زن |لسيد |م يوسف449345
82o983ف نظيم عبــــد|لمل|ك ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــيشوي | معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهشف|ء ع ق|سم |حمد عبــــد |697764
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء رمض|ن محمود محمد|485648
23o9|8رتـــ يوسف محمد حس ع تـــمريض |لق|

تـــج|ره بــــ سويفعمر محمد يوسف محمد9|675
ف| س| |سح|ق  |د2838|8 تـــج|ره بــــ سويفمي
يم3747|8 |د|بــــ |لم |حن|ن فتـــ محمد |بــــر|
32o475|ندستـــ ع شمسحمد فخر |لدين سيد |حمد
ندستـــ بــــور سعيد|حمد مسعود عط| عط|757437
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|رتـــ عبــــدتـــ محمد |حمد |ألذ874|46
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــن ع|دل عجبــــ|ن عبــــد|لشهيد|229388
27o97o |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء ف|روق مصط ع |لفخر
6o45|4تـــج|ره طنط|رحمه |لسعيد فوزى |لسعيد
8967o8  د|بــــ سوه|ج|منتـــ | محمد حسن خليل مهر|ن
رهمحمد محمود عبــــد|لمحسن محمود54|284 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |حمد عبــــد |لرؤف محمد|693228
22o|62| تـــج|ره ع شمس |ء جم|ل |لدين محمد سيد عبــــد
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنيتـــ مصط خل|ف حسن||7|322
443o96علوم كفر |لشيخيم ي| أحمد عبــــد|لمنعم عيد

يم|23|4 يم عبــــد|لعزيز |بــــر| وف|تـــن| |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
8863o8|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد شعبــــ|ن محمد زيد|ن
لسن ع شمس|يف معتـــصم بــــ| عبــــد |لسل|م |لح5836|6
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد محمد سل|مه|2||25
76377oحقوق بــــورسعيدي|سم | |بــــو |لحمد ص|بــــر ق|سم بــــر
ش|م جعفر عبــــد|لرحمن323495 معهد |كتـــوبــــر |لع| لل|قتـــص|دزينتـــ 
يم |لصعيدى5|4429 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمنه |لمتـــو |لسعيد |بــــر|
7o3o25|لسن ع شمس|ل|ء خ|لد محمد محمد |لبــــحر|وى
طبــــ |لزق|زيقمحمد عزتـــ محمد |له|دى يوسف634646
68o898|د|بــــ |لمنصوره|ح|زم |لسيد محمد |لبــــن
ر حميد |لمل|ح59|422 طبــــ |ل|سكندريهه|يدى سعيد ط|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |س|مه |حمد محمد3|282|
246o5|معهد ف ص بــــنه|مصط حسن عد حسن ط|يل
تـــ عبــــد |لحكم |لجرج5||4|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| خ
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم ع رشيدي محمد839944
ل|ل96|346 تـــج|ره ع شمسمحمد حسن محمود مصط 
42o5o2 د|بــــ د |ط|ه|جر محمد ز محمود عبــــد|لغ

رهم | صبــــ يعقوبــــ سمع|ن45626 ندستـــ |لق|
رهجورج جرجس جور ك|مل8246|| حقوق |لق|
3|4o27د|بــــ ع شمس|محمد |يمن محمد محمود شهبــــوتـــ
حقوق |سيوطثــــري| طه عبــــد|لودود شح|تـــه9322|8
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|يزه سم متـــو محمد حمزتـــ572|69
يم ع|مر |لشه|وى54|478 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسميه ع|مر |بــــر|
62o748تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــيتـــر |كرم يح جرجس
49o423د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى محمد فتـــ |لدخميس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه رجبــــ عبــــد|لج|بــــر سيد|887777
ره/ري|ضتـــد| | عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م عي7482|6 إعل|م |لق|
7o|4o9 يم |لدسو عبــــد |لعظيم معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمر ع|دل |بــــر|
766o26طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه جم|ل رجبــــ رزق عرفه
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سل|م محمد محمود محمد ق|سم|74|338
4o|993د|بــــ بــــ سويف|محمد صل|ح محمد عبــــد |لع|ل

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء سعد ر |م |4|7|5
9o247o يم محمد ق|سم معهد ف ص سوه|جمصط |بــــر|

رتـــزينبــــ |س|متـــ عزتـــ غزو 42379 علوم ري|ضتـــ |لق|
43885oطبــــ كفر |لشيخعمر محمد عبــــد|لل|ه |حمد ز|يد
22945oره|رحمه عبــــد|لرحيم فر|ج فوزى عبــــد |لرحيم د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــ غريبــــ سعيد ع|مر259768
7o|835ق د|بــــ |لزق|زيق|د | س|مح |حمد |حمد محمد |ل

تـــربــــيتـــ حلو|ننور| شح|تـــه محمد شح|تـــه25986
رهعبــــد|لمنعم حس عبــــد|لمنعم ع234637 حقوق |لق|
يثــــم شح|تـــ |حمد|67257| رهحمد  ندستـــ |لق|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد ربــــيع محمد عبــــد|لحميد سل|مه556|25
تـــج|ره ع شمسبــــربــــ|رتـــ مكرم بــــ|سي ش|كر9779|3
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يمن |سم|عيل محمد ||44645
ره|سل|م محمود عبــــد |لكريم جمعتـــ|3|773| ثــــ|ر |لق|
6o9o|6ندستـــ طنط|كوثــــر ع محمد |بــــو حلوه
فنون جميله فنون حلو|نرو|ن عص|م |حمد شديد حج|بــــ3297|2
يم محمد شح|تـــتـــ7469|4 تـــج|ره كفر |لشيخصديق |حمد إبــــر|
763429| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديه |حمد |لعربــــى |للي
8842o5|يم محمود |ء زكري| |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوط 
|4267o|حقوق ع شمسكريستـــ صموئيل خليل ج|د
45o749| بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسد|ء عبــــد |لمنعم |لسيد ع عي
ه |حمد ديد|مو عبــــد|لرحمن|639277 نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقم
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لكريم مصط عبــــد|لكريم محمد 674|35

رهيم|ن جم|ل عبــــد |لسل|م عبــــد |لمع 38472 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ف محمدعل|ء عبــــد |لعظيم محمد|83935
رهس|ره رض| |م طه4|486 علوم |لق|

3584|o|صيدله حلو|نسم|ء جم|ل محمود عبــــد|له|دى
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء عبــــد|لن| |لسيد |لمرشدى||25735
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء رشيد |لسيد دربــــ|له عبــــد|لسل|522249
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمود ح|تـــم محمد محمد خليفتـــ8|3|23
يم عد محمود ع|مر سليم|ن|343533 علوم ع شمسبــــر|
رهندى رأفتـــ |لسعيد عبــــد|لعليم شعبــــ|ن635799 د|ر |لعلوم ج |لق|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|يم ن| مصط عبــــد |لرحمن |لعشم489558
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــه علو|ن محمد علو|ن5|7867
د|ر |لعلوم |لم |تـــوفيق محمد تـــوفيق محمد8536|8
5o746|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره |حمد حس عبــــد | |لخو|ص
88737o| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم صموئيل وجيه عط
حقوق ع شمسفرحه محمد درويش عبــــد |939|75
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــثــــينه محمود |حمد رضو|ن 2698|9
262o94 يم |لسعد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد |س|مه |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|د | محمد |سم|عيل عبــــد|لحميد373872

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفرضوى ر| تـــوفيق محمد66647
78285oتـــج|ره |لزق|زيقحس محمود حس عبــــد|لفتـــ|ح
4o|35oد|بــــ |ل|سكندريه|حسنه رض| عبــــد |لفضيل أبــــو ط|لبــــ أبــــوط

رهس|مه ع محمد رشو|ن|37724 ندستـــ |لق|
زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ عبــــد|لع| عو|د يوسف343289

65o|7يع عبــــد |لجو|د تـــربــــيتـــ |لفيومرح|بــــ ع|صم |بــــو 
2||7o| رهن ممدوح محمود ع تـــج|ره |لق|
5|56o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه جم|ل عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لجو|د

694o83|ى مصط ك|مل ع لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |حمد ي
4oo347د|بــــ |ل|سكندريه|ف|دى من فتـــ قلدس

23o32كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعمر ص|لح محمد ص|لح عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ |لم |منيه ع|دل |حمد شح|تـــه|5223|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نرز|ن عمر عبــــد|لحفيظ محمود273625

د|بــــ ع شمس|منيه سعد محمد |لسيد عثــــم|ن|24248
ندستـــ سوه|جعبــــد| محمد نز |لسيد  898266
69|o78يم حبــــيبــــ طبــــ |لفيومين |حمد |حمد |بــــر|

25|o5رهم|ري ن| فه زي|دتـــ صيدله |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيه غ|نم بــــيو حس|ن |877823
7852o2|علوم |لزق|زيقحمد محمود حس عبــــد|لقوى
33o343|ره|يتـــ | خ|لد محمد محمود عسكر عل|م |لق|
|د|بــــ |لم |عزه حسن دكروري حسن3574|8
صيدلتـــ |سيوطر| | سم رمض|ن محمد  4|8776
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهن|ء مرزوق |لشبــــر|وى ع خ |68244
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىسيده مو |حمد مو 6|8659
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8o4459 |كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفندي محمد ك|مل خف
رهرفيده س| محمد عمر8357| تـــج|ره |لق|

485||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه محمد ع محمود |لجندى
624o39|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طكرم رض| جمعه جمعه |لزي|تـــ
رهلميس محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد سليم694||3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
2|73o9 يم |لدسو عبــــد كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|ره |يه|بــــ |بــــر|

489o8|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن جم|ل عبــــد |لمع محمود
6o8778|يم سعد معهد ف تـــمريض طنط| له|م عي محمد |بــــر|
يم محمد28|356 حقوق بــــنه|سعد محرم سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد عبــــد|لحميد صل|ح ص|لح265589
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد متـــو عبــــد|لرحمن عطيه243|42
معهد س |ء |لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ  بــــمدينتـــ |لعريش ش. لغ|تـــأرشد |لسيد |لسيد محمد |لصديق2|6227
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن ط|رق محمد يونس425222
تـــج|ره ع شمسك|رين نبــــيل عبــــد |لمسيح عط| | شكرى7986||
ره|ء مجدي سعيد محمود|27977 تـــج|ره |لق|

تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس خليفه طه حس 827863
ه ع|طف عطيه عبــــد|لمل|ك ميخ22|538 د|بــــ دمنهور|سم
د|بــــ دمنهور|يم|ن غ|زى عبــــد |لحميد مرشدى |ل 7974|5
4oo325تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــيتـــر سم حل عزيز
3|3o97 |ن| عل|ء عبــــد|لحكيم |لعط تـــج|ره ع شمسم
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نف|رس |يمن عبــــد| محمد |بــــو|لنيل8|3283
2|3o8|تـــج|ره ع شمسبــــه | |يمن |م بــــش|رى
25244| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروه غريبــــ جم|ل عبــــد |لع|

يم محمد طنط|وى638754 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |لسيد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طع و|ئل ع محمود5643|6
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود محمد شحتـــه مغ|ورى775789
طبــــ |سيوطش|دى رؤوف رض| نجيبــــ 875345
تـــج|ره سوه|جيتـــ محمد |حمد عبــــد|لرحمن|325984
8|929o|فنون جميله فنون |لم |منه رض| عبــــد| منصور
7o8566 تـــج|ره |لمنصورهي|سم مجدى |لسيد محمود |لسيد عبــــد
رهحمد خ|لد محمود فه |لدسو |لبــــربــــرى||239| تـــج|ره |لق|
52695oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد| حسن محمد مد حميدو

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد خليل عبــــد |لمغ خليل47946
ره|بــــ|نوبــــ جم|ل فوزى يوسف|37775| د|بــــ |لق|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طي|سم محمد محمد |لسعيد |لبــــد|624637
ه يوسف |لسيد يوسف |بــــوغنيمه|9253|4 د|بــــ دمنهور|م
يم |حمد طعيمتـــ323||3 وف|تـــ|محمد يوسف |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم ع 524862 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |وس|مه |بــــر|
33o|85طبــــ |سن|ن طنط|منتـــ | محمد محمد |لسعيد
فنون جميله فنون |لم |رقيه محمد سيد محمد|538|8
تـــج|ره ع شمسحس|م مجدى عطيه ع محمد27392|
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لسن ع شمس|حبــــيبــــه حس |حمد حسن د|ود222336
رهحمد حسن مختـــ|ر محمود|34924 صيدله |لق|

9o7577|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |بــــر|م ر|فتـــ بــــخيتـــ حن
7o3748|لسن ع شمس|حن|ن محمد |حمد عبــــد |لحميد عم

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمود |لسيد عبــــد |لخ|لق97|33
779o66يم حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوس|م ه| |بــــر|
د|بــــ |سيوط|محمد عل|ء سعد محمد عبــــد|لل|9|4957
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عم|د|لدين متـــو محمد |ل|عرج5|8|26
8o932|د|بــــ |لم |رضوه محمد |م |لسيد|
تـــج|ره بــــنه|بــــيشوي شو |لشح|تـــ د|ؤد356324
4|o8o8|د|بــــ طنط|رقيه |لسيد كم|ل عبــــد| |لسبــــ|
77363oد|بــــ |لزق|زيق|تـــسنيم |لسيد عبــــد |لعزيز سيد|حمد

حقوق بــــ سويفشيم|ء ع|طف طه عبــــد |لعليم52287
6o7552تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| خ|لد |لمحمدى |لعشم|وى
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددع|ء مرزوق مسلم محمد849545
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد رجبــــ |للم ع نص |255752
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخسمر |حمد ح|تـــم |بــــو خزيمتـــ498464
تـــج|ره سوه|جبــــ|سم وليم ج|بــــر عبــــد|2942|8
يم خليل منصور|5|4375 حقوق طنط|لسيد |لسعيد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ميمه محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لعزيزعل254223
يم عبــــد 698549 يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر ع|دل ذ عبــــد |لمجيد27962
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل مجدى عبــــد|لعزيز |لو|عر9|2532
ر عوض رزق5247|2 رهبــــسنتـــ |حمد م| تـــج|ره |لق|
ى97|443 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخعزه عبــــد |لمع محمد ع |لمس
26o48|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــلقيس ع |حمد |لعصي
ف خليل عبــــد |لحميد|||59| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مح |
775o93د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد |لرحمن محمد |لمغ|زي ص|لح نص

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدين| جه|د محمد محمد43736
4|||o9|يد |لقمري تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لشيم|ء |بــــو بــــكر |بــــو |ل
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد ط|رق ج|د حسن عليوه547|75
8673o9|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء ثــــروتـــ |حمد محمد
حقوق ع شمسيوسف محمد محمود بــــكر|537||
5|oo93|ق|وى معهد ف ص |ل|سكندريهحمد خميس محمد |ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد |لعظيم رزق سعد86|2|5
694o69|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــط|رق محمد عبــــد |لخ|لق محمد عم م |لع| 
68oo5| د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء محمد |حمد ص|دق |بــــو |لخ
يم 439833 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخوق عبــــد|لجليل محمد |لسيد إبــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحوريتـــ خميس عبــــد| |سم|عيل محمود476642
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |لشح|تـــ رمض|ن عبــــد|لعزيز ج|492497

|9o75لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|مرو|ن جم|ل محمد حسن
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5o4867 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرضوى محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد خض
معهد ف ص |سو|نعل|ء منصور عبــــد|لموجود محمد868754
848o|7معهد ف تـــمريض |سو|نرضوه حمدن|| عبــــد|لغ سليم|ن
6o7855|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمل محمد عبــــد|لحليم محمد ح|مد
4o9628| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منيتـــ ز محمد |ل|رن|ئو
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسل|م مجدى عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز 2||693
|474o8رهمحمد س|مح عبــــد |لق|در عبــــد |لسل تـــج|ره |لق|
262o|o|وف|سيف |لدين عبــــد|لمر ح|فظ عبــــد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم |لسيد دسو |639834 يم |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيه |بــــر|
ه حمدى ع خليفه278493 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن

2o5o6|رهحمد |يمن محمد محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
رهزي|د محمد حسن |لسيد خط|بــــ7654|2 تـــج|ره |لق|

رهمحمود عبــــد |لنبــــى يونس محمد43684 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد مسلم سل|مه سل|م2|7567

ر جوده45856 د|بــــ حلو|ن|ندى |حمد م|
ندستـــ بــــ سويفسل|م عرفه عبــــد |لغ محمد|57744

7o|573علوم |لمنصورهروفيده رش|د متـــو محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعل| |بــــك عبــــد|لحميد حس|ن838677
33353oتـــج|ره طنط|محمود سعيد محمد مختـــ|ر
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد ع|طف أحمد محمد حس |2|4456
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطي|ر| محمد مصط محمد |88623
6o97o4|د|بــــ |لمنصوره|أمنيه عبــــد |له|دى سيد أحمد أحمد ل

8o926 يم عبــــد | عي وف|تـــعبــــد | |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8248o|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد كم|ل ف|روق محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى مصط مصط |لسيد527377
ك.تـــ. ف صن| نجع حم|دى بــــن ش|م فوزي محمد |بــــو|لوف|863385
ف |لدين268||6 معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود رض| محمد 
علوم |لزق|زيقلسيد |حمد |لسيد شلبــــى|49|642
د6697|4 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخأسم|ء |سم|عيل |لسيد |سم|عيل و
78o288حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد سليم|ن محمد| 
رهل|ء ع فؤ|د محمود|53298| طبــــ بــــيطرى |لق|
8o7945تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ندي سيد محمود محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء زين |لع|بــــدين عبــــد| فؤ|د|823977
تـــمريض بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لمعتـــمد محمد328894
طبــــ |لمنصورهدين| محمد |لسيدعطيه محمد جوده682235
8o4733فنون جميله فنون |لم |من|ر مختـــ|ر ع محمد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــول| ع|دل مجدى ميخ|ئيل775345
63|o57نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقمنه | محمد حج|ج محمود حج|ج
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حمد محمد سيد |حمد غنيمه|2222|4
صيدلتـــ |سيوطصل|ح محمود ع محمد 894296
معهد ف ص |لزق|زيقدير رض| محمود عطيه غريبــــ633223
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د|بــــ بــــ سويف|مهرئيل شكرى وديع لطف |52869
322|4oحقوق حلو|نوف|ء و|ئل محمد |حمد سبــــع
9|83oo  وف|تـــديفيد فتـــ وحيد فتـــح | ف|نوس وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق د |طكريمه حس محمد ع غز|له9963|6
26o596|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م| |حمد |لسيد أم حسن
78oo22 تـــج|ره |لزق|زيقزينهم محسن |لسيد ع
تـــج|ره ع شمسبــــول بــــولس لبــــيبــــ ك|مل9287||
9o|6|o تـــمريض سوه|ج وف|ء عبــــد|لع|ل ن| |حمد
63944oتـــمريض |لزق|زيق محمود محسن محمد محمد
|2o528|يف |بــــر زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم|ن صل|ح محمد |ل
78o|58تـــج|ره |لزق|زيقع محمد ع خليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد عبــــد|لخ|لق محمد |حمد||||4|2
ره|ندى رش|د |حمد محمد48842| د|بــــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد |بــــو|لعمر|ن سم محمد87|822 معهد ع| 
طبــــ |ل|سكندريهأيه حمدى محمد |لغمرى88|435
8532o3|ه طه |سم|عيل محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
8o6252تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرض| مرزق |سحق صموئيل
7|o938| ندستـــ |لزق|زيقمصط |لسعيد عبــــده عبــــده عي
تـــج|ره سوه|جنوره|ن محمد ه|شم محمد 898298
يم ك|مل|5733|2 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرس| رأفتـــ |بــــر|
ينور أحمد عبــــد |لع|ل أحمد حس 477637 صيدله |ل|سكندريهم|
د|بــــ |لزق|زيق|دى |س|مه محمد عبــــد|لسل|م |حمد626889
يم236688 يم محمد |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسه| س| |بــــر|
287oo9يم عبــــد|لغفور رجبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |بــــر|
6o|229معهد ف ص طنط|نوره|ن |لسيد عطيه محمد حبــــلص
7oo29|حقوق |لمنصوره من محمد ع
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى كريم ف|روق |حمد محمد |لطويل763636
45o633ندستـــ |لم |مريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |للبــــ|ن
رهحس |سم|عيل حس |سم|عيل |لزي47333| تـــج|ره |لق|
علوم |لم |ف|دي |كر|م مو روف|ئيل822889
4o298| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس|م عوض محمود عبــــد| حسن
ره||ء |يه|بــــ |لسيد جمعه محمد|956|27 ثــــ|ر |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد |لرحمن وص عبــــد|لمنعم عبــــد |446|62
342o5oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عثــــم
6|7|5oتـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن رأفتـــ محمد |لبــــ
وف|تـــمحمد فكرى ع محمد سل|مه26295| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6326o|يم زر|عه |لزق|زيقبــــسمه مجدى |لسيد |بــــر|
5o4||4 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهآيتـــ عبــــد |لحميد خميس أحمد حسن
3294o9|ندستـــ |سيوطمينتـــ حمد|ن |لسيد محمد سعد
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد ع|دل |حمد فرغ |849993
7|o7|6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد ع محمد محمد عثــــم|ن
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5|894oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسع|د حل |لسيد عبــــد|لغ بــــدر |لدين
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيتـــ محمود |سم|عيل يوسف غز|لتـــ|5328|5
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|طمه |س|مه حس |لص|وى65|429
تـــج|ره |لمنصورهحمد غ|زى |حمد غ|زى |لقصبــــى|86||68
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعد |مجد عبــــد |لر|زق عبــــد|لع|269933
5o8989كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررضو|ن محمد رضو|ن محمد مخلوف
63o2||تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لمنعم ع|دل عبــــد |لمنعم ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د جودتـــ مصط محمد356637
تـــج|ره ع شمسمريم سيد محمود حم|د5494|3
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد| سعد |لسيد محمد ع|48668
4o4o9||د|بــــ |ل|سكندريه|يه|بــــ سعيد عي سعيد
ل|ل2775|6 ل|ل محمد عبــــد|  زر|عه طنط|ه|يدى 
بــــي 684899 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود ن|جح جم|ل عبــــد |لقوى |ل
يم غ|نم|794|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد ممدوح سعد |بــــر| معهد ع| 
63o54oندستـــ |لزق|زيقعص|م سعيد |لسيد عبــــد |لمجيد شلبــــى
527o7o|ل وف|تـــمحمود |يه|بــــ ف|يق عبــــد|لحميد  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
8o2532علوم ري|ضتـــ |لم |محمود محمد |حمد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |يمن عبــــد|لمو سيد |حمد64|238

تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ وليد عبــــد |لحميد ثــــ|بــــتـــ43638
رهيم|ن س|مح سعد |لسعيد |لمر محمد حبــــيبــــ|7|||7 طبــــ بــــيطرى |لق|
88o|87 يم |حمد حسن كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطول|ء محمد |بــــر|
48666oد|بــــ |سو|ن|عبــــد|لرحمن ط|رق عبــــد| عطيه مدكور
7o9577صيدله |ل|سكندريهين|س محمد |لسيد عبــــد |لو|حد مونس
يم |لسيد99|698 تـــج|ره طنط|ند| رض| |بــــر|
زر|عه دمنهورأحمد حمدى عبــــد |لصبــــور ع حسن |972||5
6o3o2لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|جر ن|دى محمد ه|شم

ندستـــ |لسويسندى |سم|عيل محمد |سم|عيل|76793
7o83| ندستـــ |لفيوممحمد خ|لد محمد مصط
5928oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدير عبــــد |لن| عبــــد |لعظيم بــــدوي

766o|8طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| جم|ل مصط محمود ع
76638oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرضوى رجبــــ |حمد محمود
8o6362 تـــج|ره |سيوطف|روق ميخ|ئيل ن| عي
ندستـــ حلو|نحمد فتـــ عبــــد|لق|در |ل |ط|226764
|38o94تـــج|ره بــــنه|محمد معروف ح|مد معروف
826o3oفنون جميله فنون |لم |س|ره بــــه|ء|لدين يوسف محمد
ندستـــ ع شمسمصط |حمد محمود محمد قسيط37952|
42773oصيدلتـــ |سيوطمحمد عبــــد |له|دى رجبــــ محمد عبــــد |له
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد| ع|طف حسن عبــــد|لجو|د محمد487797

3o44|يف محمود شح|تـــه ع|فيه ره|منتـــ|  د|بــــ |لق|
6||o83يثــــم سعد |لجع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دير 
48o848يم عبــــ|س ف |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهرند| |
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حقوق بــــنه|عل| ط|رق ع عبــــده مسعود266|33
4o3277| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــثــــينه محمد بــــه|ء |لدين تـــوفيق عبــــد
يم|423342 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيم|ن محمود محمد محمود |بــــر|
67652oندستـــ |لمنصورهن|دين حس|م |لدين صل|ح مصط صل
36o559زر|عه مشتـــهرنوره|ن بــــل|ل حو|ش حسن |بــــو|لعل
تـــربــــيتـــ |لمنصوره طلعتـــ محمود عيد |لشنبــــ698997
يم349436 د|بــــ ع شمس|نور| محمد عبــــد|لع|ل |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم |حمد صل|ح خلف55258
|6o6o4تـــج|ره ع شمسمحمود مصط |حمد حمدى
يم ط|يع|848874 معهد ف ص |سو|ن|ء رجبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم محمد |لسم|ن صديق 2798|9
رتـــ|منه | ن| عمر |حمد6929|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مصط محمد |لسيد ه|شم5|6383
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو عبــــد |لحميد |لسيد محمد عبــــودتـــ627756
4|396o|د|بــــ طنط|ي|تـــ محمد حسن ع بــــكر|

د|بــــ بــــ سويف|سمر شعبــــ|ن حسن عبــــد |لع|ل63553
665o5ى محمد عبــــد |لتـــو|بــــ حقوق |لفيومرن| خ

87o7|4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع|طف عبــــد|لعزيز نور
494o3رهه|جر عص|م فكرى محمد د|ر |لعلوم ج |لق|

3|o97|حقوق ع شمسنوره|ن ط|رق عبــــد|لع| |بــــو |لفتـــوح
يم عبــــد|لسل|م|853|3 ف |بــــر| قتـــص|د م حلو|ن|منتـــ | |
33oo6o|تـــربــــيتـــ بــــنه|زينبــــ محمد عبــــد|له|دى عفي رمض
36o754 حقوق بــــنه|ريم مجدى ح|فظ سيد |حمد ي|س
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعل| ربــــيع رجبــــ حسن 8643|3
تـــج|ره بــــ سويفمري|نه شح|تـــه عزيز |سطف|نوس|339|8
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخريم مصط محمد بــــ |لدين حسن|2|429
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــيوسف محمد يوسف |لمتـــو عبــــد |لكريم63727|
4o68|6حقوق |ل|سكندريهمر|م ط|رق محمد درويش
6o79o6تـــج|ره طنط|س|رتـــ ز مصط س|لم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه ن|جح عيد عبــــد|لح|فظ769267
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهي|د عم|د حمدى ع |لوصي |677943
63|o74تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى |يمن مو محمود مو
45|o75ندستـــ طنط|محمد صبــــ محمد  |د
42825oصيدله طنط|سه| |لمحمدي |حمد مصط |لمزين
7o438|تـــج|ره |لزق|زيقوف|ء ول|ء عبــــد |لفتـــ|ح عطيه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد | مصط |27466|
يم عبــــد |ل |لق|4|4442 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عرفه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسسلوى زكري| محمد حف 335456
2723o7| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجون ن|جح قزم|ن ج|د
2488o3| ف محمد |لخو تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء |
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ شو عبــــد| |حمد مشعل247984
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8966o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  منيه محمود |حمد حم|د
2342o2 تـــج|ره سوه|جعبــــد| مصط محمود مصط
لسن ع شمس|يه س| طه |لسيد |بــــو |لخ |3965|4
|38o64تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعمر جم|ل |لدين عبــــد |لقوى عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخح|زم محمود صل|ح |لدين |حمد عيسوى6488|4
69683oيم بــــكرى تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدخ|لد محمد مك|وى محمد خ 54|494
يم عبــــد |لمع622638 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهأسم|ء |حمد |بــــر|
6766|oحقوق |لمنصورهيم|ن ط|رق محمد |لمغ|ورى عبــــد |لر
ش|م435769 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ عم|د حمدى بــــسيو 
حقوق حلو|نمن|ر ع سعد عبــــد |لسل|م ع238266
د |لسيد محمد ع4|6996 تـــمريض |لمنصورتـــ خلود مج|
يم258739 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط سعيد س|لم |بــــر|
3|9oo6|علوم ري|ضتـــ ع شمسسم|ء محمد سعد |لدين محمد
77o9o|طبــــ |لزق|زيقيم حس|م حسن عي حسن
ريدي عبــــد|لم|لك7|89|2 تـــج|ره ع شمسزي|د ع 
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــوق عبــــد|لمجيد عبــــد| مصط ج483267
8o463oمعهد ف تـــمريض |لم | مريم مسعود بــــ|غو يوسف
6|54o5ندستـــ د |طعمرو محمد |حمد |بــــو |لعز
33o37o|يم عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر| | زين |لع|بــــدين |بــــر|
يم سبــــ|ق عبــــد|لق|در قري |892923 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط بــــر|
حقوق سوه|جمحمد ج|بــــر نعم|ن محمد 899828
|5o6||| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوليد ي| سيد عبــــد
9|3ooo تـــربــــيتـــ سوه|جمروه |لسيد عبــــده |بــــوعمره
9o64o5|تـــج|ره سوه|ج ن مختـــ|ر |سعد سوري|ل
يم423388 تـــمريض |إلسكندريتـــ زينبــــ مصط |حمد |م|م |بــــر|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومسل ن|جح عبــــد |لرحمن |سم|عيل73839
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه سم ف|روق |ل |تـــى|7854|6
5o9762|ك.تـــ. ف صن| بــــنه|حمد محمد سيد |حمد فرج غنيم
63o9o7| حقوق |لزق|زيق|ء ع|دل |لسيد عوض |بــــو |لن
22|6o7صيدله حلو|نعمر ط|رق محمود عبــــد |لو|حد |حمد
4|9o89|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد |لغ محمد |لشبــــ
طبــــ حلو|ننوره|ن عص|م |بــــو |لسعود محمد|35495
طبــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن خ|لد رزق نص|ر|62472
83|66oمعهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىم | ظريف روم| مرج|ن
54267oتـــ عبــــد |لحكيم شتـــ| سيف |لن علوم بــــنه|ن

69o24تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدع|ء جم|ل عبــــد |لسل|م معوض
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رؤوف كم|ل زين |لدين |حمد ج|د753239
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن وحيد ذ ه|شم 2662|9
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد |كرم |حمد عطوه||557|7
2523o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمود عمر محمود طلبــــ
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2389o4وف|تـــمن|ر عوض عي منجود |لخلوى معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره ع شمسكم|ل مصط كم|ل |ل |د3287|3
3|33o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف|دى محسن حسبــــ | عبــــد|لمسيح
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد سيد |حمد محمد834235

يم ع34864 رهمحمد عبــــد |لرحمن |بــــر| تـــج|ره |لق|
لس جرجس تـــوفيق مع| 95|359 تـــربــــيتـــ ع شمسك
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد| |لحسي محمد ص|دق |لبــــس346274
معهد ف ص |لمنصورهحمد ح|زم محمد محمد بــــرك|تـــ|9|6844
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| ك|مل محمد عم|ر257475
8o398oد|بــــ |لم |كريم حسن عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم|
4o7673كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنور|ن عبــــد|لرحمن حسن رشو|ن
زر|عه دمنهورمحمد  |زى محمود |سم|عيل2853|5
ف|25884 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن عبــــد|لرحمن 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح غنيم س|لم|7||249
48o858 ر عبــــد |لحميد تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره عبــــد |ل|خر ط|
63|23oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقرضوى محمد طلبــــه فريد
882o65تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد يوسف عبــــد|لحكيم
لس نشأتـــ ج|د مو49|59| د|بــــ |سيوط|ك

|77|oهس|ندى حل محمد ع نوعيتـــ ج
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |ل|م |لسبــــ| محمد |لحج|ر279482
822|6oصيدلتـــ |سيوطي|سم ثــــ|بــــتـــ ف|روق جل|ل
3344o8د|بــــ ع شمس|سيد عطيتـــ | ك|مل ذيد
بــــي 975|48 يم |ل تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــر|
762599| علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدف |لسيد محمد حس |لسي
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسهيله ع |لسيد |بــــوعيطه2|73|6
ره عبــــد|لمو عبــــد|لجليل عبــــد|269384 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|
22oo35يم محمد ف حو|ش |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ديه |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخلود طه عبــــد|لد|يم طلبــــه عبــــدربــــه485686
483o93يد |حمد د|بــــ دمنهور|رو|ن محمد محمد |بــــو |ل
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز 5727|2
|328o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء رجبــــ |حمد محمد
752|o4وف|تـــبــــول| |يه|بــــ فرج تـــوفيق ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |حمد رمض|ن عبــــد |لسل|م45285|
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد محمود محمد رضو|ن محمد222779
|29oo5ره|عبــــد |لحميد ط|رق محمد حسن د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهحمد حمدى |حمد عبــــد |لصمد محمد||67687
5o3967صيدله |ل|سكندريهحمد محمد |لقطبــــ عبــــد|لحميد |لبــــره
9o|2|2 تـــج|ره سوه|جم|يكل مجدى نعيم سدر|ك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حن|ن ك|مل محمد سعيد2|8|82
9o6oo8 تـــج|ره سوه|جمحمد محسن محمد عمر
يم حس |64382 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|كريمه نه|د عبــــد |لحميد |بــــر|
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تـــج|ره |سيوطمحمد شعبــــ|ن |له|دى عطوه|78286
4o8oo4 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه س| ع ج|د | |لطو
6|o954تـــج|ره طنط|عبــــد | عبــــد | عبــــد | عبــــد | ل
86o855حقوق بــــ سويفنوره|ن جم|ل محمود عبــــد|لرحمن
3||94o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيتـــ محمد عبــــد|لنبــــى زيد|ن
ر منصور عبــــد|لرحمن عثــــم262228 تـــج|ره بــــنه|منصور ط|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشيم|ء شح|تـــه مصط رزق|26867
ى|69|68 ندستـــ |لمنصورهعمر خ|لد |م محمد |لع
تـــج|ره طنط|من|ر ه| محمد عبــــد |لق|در |لدل|426664
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|طه محمد ع|طف عفي عبــــد |لغف|42|265
يم سل|مه |لمزين8435|6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طسل|مه |بــــر|
يم|259352 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء محمد عبــــد|لرسول |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء محمد عبــــد |لجيد محمد دويم|682832

5953oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|طمه ع سل|مه ح|فظ
33o9|2كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسعيد حس|م سعيد عبــــد|لمنعم
طبــــ |ل|سكندريهه|يدى عبــــد|لمنعم ع عبــــد|لمجيد425596
69o274| |صيدله |لمنصورهحمد |لسيد عوض ع م

ه||4|5 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرن| وليد |حمد ع محمد عج
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ين محمد عطيه محمد639888
68o|43تـــج|ره طنط|محمد |حمد |لمتـــو محمد |لمتـــو
طبــــ كفر |لشيخجه|د ع|دل محمود سيد |حمد |لدن|436645
6o5oo7صيدله |لمنصورهندى عفتـــ عبــــد |لجيد ع رزق
5o2|22يم محمد |لبــــوريدى زر|عه |ل|سكندريهزي|د محمد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم محمد |سم|عيل عبــــد |لرحمن |بــــوزيد847|44
|5624o|ف |حمد محمود رهحمد | د|ر |لعلوم ج |لق|
446o88|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ه| عرف|تـــ محمد |بــــو |لنج
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد مسعد عبــــد |لمو ع غ|زى453562 معهد ع| 
24|4|5| ره|ء عبــــد|لحميد |حمد ع حقوق |لق|
3279o||ف عبــــد|لحميد مر|د د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد |
2|5o96|أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــر|م رأفتـــ حليم خله
ي رمض|ن محمد بــــدوي4|9|48 د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقصف|ء فوزى فتـــ محمد632855
6o7||5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه حمدى عزتـــ عبــــد |لحميد
7o8|26|حقوق |لمنصورهدى منصور عبــــد |لحميد |حمد |بــــر
437o|6معهد ف تـــمريض كفر|لشيخسم|ء |لدمرد|ش متـــو محمد |بــــوحسن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد محمود محمد شي |لفخر5394|4
ه جم|ل عبــــد |لن| حس 58726| رهن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدرن| محمود |حمد محمود عبــــد |لنبــــي|76479

يف حسن62758 د|بــــ بــــ سويف|سمر محمد 
تـــج|ره بــــنه|مع|ذ رض| ح|مد عبــــد|لعزيز عبــــد|لع575|34
يم |لنج|ر|838|2 ف محمود |بــــر| لسن ع شمس|نه|ل |

Page 5834 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

63o823|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد صل|ح ع|دل |حمد
7o8595 تـــمريض |لمنصورتـــ موده |حمد |لمتـــو محمود |لحلو

ش|م محمد عبــــد|لجليل79592 رهندى  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق سوه|ج يه|بــــ عبــــد|لمحسن عبــــد|لصبــــور عبــــد8||3|9
لسن ع شمس|يم جم|ل عوض |حمد38686|

ندستـــ شبــــر| بــــنه|من|ر محمد سيد |حمد جليل37393
8o5437نوعيتـــ |لم |ي|سم محمود صل|ح عبــــد|لق|در
6o8935تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|متـــ زينهم عبــــد |لحميد |بــــو|لغيط
يم محمد فرج26|4|4 تـــربــــيتـــ طنط|نرم ي|س |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر ه| دسو حسن84|37|
629oo7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــ|س محمد عبــــ|س
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر محمد ك|مل |لضوي842274
62o335تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طآيه حسونه ح|فظ |لع|نوس
ف |لسيد |بــــو عم|شه|6439|6 حقوق د |طف |
4o665oد|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |حمد عبــــد |لعزيز شح|تـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء محمد عبــــد|لرحمن |حمد |لطو 348725
4o2957حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود ن س|لم عبــــد |لصمد
صيدله |لمنصورهض محمود مصط ع ش| 676356
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد خ|لد حمد|ن محفوظ865568
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنوره |لسيد مصط محمد عل|م979|49
ندستـــ طنط|لسيد عبــــد|لن| |لسيد |سم|عيل |2|48|6
ه ف|روق عبــــد |لغف|ر |لسيد عبــــد 64735| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
يم |لمغربــــى497377 د|بــــ دمنهور|من|ر محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|خلود عبــــد|لق|در عبــــد|لجو|د عبــــد|لق335558
9o2293 حقوق سوه|جع عبــــد|لعزيز |حمد ع
843o5o| تـــربــــيتـــ |سو|نم| |حمد محمد مصط
معهد ف ص |لزق|زيقيم|ن رجبــــ |لسيد رجبــــ عطوه |لف |636922
يم لبــــ|د|876|78 ه محمد خليل |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقم
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورموده رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لصي488959
|لسن |لم | سم|ء محمد |حمد محمد|75|883
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن محمود حس فؤ|د مصط 27539|
4o2o56يم عثــــم تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل محمد عبــــد|لغف|ر |بــــر|
5|o9|4|حقوق |ل|سكندريهس|متـــ شح|تـــتـــ فتـــ محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــوم|س سم سليم|ن د |ن سمع|ن495498
ي بــــغد|دي عثــــم|ن839584 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىنبــــيله خ
8|559oد|بــــ |لم |رمض|ن |نور شو محمد|
8|569o|د|ر |لعلوم |لم |يه ع|طف فتـــ محمد

يم محمد9|8|4 رهمصط محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
ى ع |حمد عنوس444249 تـــج|ره كفر |لشيخآل|ء خ
يم|||9|5| رهيه فهيم عبــــد | |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم |بــــو|لسعود|68|46 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد |بــــر|
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|2987oر |م حو|ش كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنه محمد م|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن |حمد محمود |بــــو|لخ 434268
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى جم|ل عبــــد |لشهيد |حمد حمزه|42844
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد رأفتـــ محمد عبــــد|لر|زق |لسيد |442487
6|59ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد عص|م ك|مل |لجندي
||894oندى ندستـــ ع شمسمريم ع|دل ع حسن 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| |مر| محمد شح|تـــه637675
6o8|66تـــج|ره طنط|ندى عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح سل|م
45o2o2|يم محمد ز محمد |لرشيدى ندستـــ طنط|بــــر|

يم دسو 48756 رتـــ مصط |حمد |بــــر| تـــمريض |لق|
بــــي 763497 د |ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ندى |يمن عبــــد |لوه|بــــ مج|
تـــج|ره |سيوطدين|  |د مرج|ن رزق|249|8
تـــج|ره بــــنه|مصط محمد عفي محمد عفي 7|2|33
34o434تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى عزتـــ سعيد عو|د
|285o9حقوق ع شمسمر|م |حمد فتـــ |لشو|ف
|32o2|ف زكري| نجيبــــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكل|ر| |
بــــتـــ763273 تـــج|ره بــــور سعيدم محمد ص|بــــر عبــــد |لوه|بــــ |ل
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد عص|م |لدين محمد |لسيد |ل8|4882
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر عص|م حمزتـــ محمد |بــــوزيد479689
ين مصط أحمد عزتـــ2|7656 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف 

343o4رهعبــــد|لرحمن خ|لد |سم|عيل ج|د ندستـــ |لق|
علوم طنط|لبــــ عبــــد|لحميد مصط ع |لدبــــتـــ|42826
4o4985 |حه وفن|دق |ل|سكندريهكريم ع|دل محمود |حمد |لعن| 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأحمد وليد أحمد محمد عي3|6236
835o45| ه عبــــد|لفتـــ|ح شمندي ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديم
نوعيتـــ عبــــ|سيهرح|بــــ سعيد سيد مصط محمد24|343
يم|635264 تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء محمد صبــــيح رمض|ن إبــــر|
حقوق ع شمسسوز|ن حمدى مصط سيد368252
37o424|تـــ كرم سيد عبــــد|للطيف صيدله ع شمسم
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء طه عر| طه |لغمري|629536
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــأسم|ء محمد محمد محمد عز|زى44|629
62|4ooطبــــ |سن|ن |لمنصورهشيم|ء نص محمود عبــــد|لحميد

يم بــــدير37387 رهر|ن| |حمد جبــــر محمد |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررو|ن محمد حس مصيل بــــهلو|ن482544
يم |لفيو675828 يم رجبــــ |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|نه|ل |بــــر|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد |لرحمن حسن سيد |بــــو |لعل|54334
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسند عم|د محروس محمود335953

رهرجبــــ محمد رجبــــ محمد|9|46 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر ج|بــــر عبــــد |لص|دق جمعه426873
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م| ر|فتـــ عبــــد|لمسيح جور 9397|8
ي656|48 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |لسيد ع|شور |لسيد |ل|بــــ|ص
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239o3|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحس|ن ح|تـــم ع محمد
78266oيم ع رتـــ|رؤي| ع |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o488oعلوم |لزق|زيقيم حس|م ص|بــــر طه متـــو

يم |حمد6756| يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /رييف |حمد |بــــر| لم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمه|بــــ محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد745|83
6||94oتـــربــــيتـــ بــــنه|تـــوحيده محمد حل |لسيد متـــو عشوش
6o8o8معهد ف ص بــــ سويفروقيه شعبــــ|ن محمد رشيدى

ندستـــ ع شمسمحمود محمد ع حم|د98||32
48o438د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عوض ح|مد خميس
ندستـــ كفر |لشيخعمر مغ|زى ع محمد مغ|زى452345
تـــربــــيتـــ |سيوطمنيه عيد محمد رش|د عزيز |لدين|272739

59o75لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|غ|دتـــ رجبــــ ص|لح حس|ن
45227oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد فؤ|د |حمد تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح محمود معهد ع| 
75o728ندستـــ |ل|سم|عيليتـــدى عبــــد |لرحمن عي ع
يم محمد كس|بــــ632473 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سميه محمد |بــــر|

42o44رهغ|ده سعيد سل|مه محمد حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــتـــه|ل سعد |لدين فرح|تـــ ص|دق||93|75
68o432تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد |حمد |لسيد عبــــد |لجو|د |لسيد
تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى مصط ز |لمسدى24252|
د|بــــ ع شمس|محمد مسعد محمد |سم|عيل347555
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نندرو |س|مه فؤ|د ص|دق|226663
5o3853 يم |لخلي تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف حس|م |لدين |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء |لسيد |سم|عيل |لبــــلبــــل267347
ين محمد |حمد محمد|82899 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديش
63254oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ر| | |يه|بــــ محمد |لدسو خليل
9o962|يد عبــــد|لموجود |ء رش|د |بــــو|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
يم طه طعيمه594|43 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد |بــــر|
6||9o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ح ذكر | ع ربــــيع
436o25ندي تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ننوره|ن سعيد خميس ع 
32|o29وف|تـــجوف| س| جورج سل|متـــ ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
895oo9 تـــمريض سوه|ج سيد محمد طه بــــغد|دى
868oo3|ه عبــــد|لن| مهر|ن رشيد طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
ش|م فتـــ |لشن|وى|339||4 تـــربــــيتـــ طنط|مل 
3|68ooد|بــــ ع شمس|سميتـــ وليد محمد محمود |لخو
يم||35823 تـــج|ره ع شمسل|ء سم عبــــد|لحميد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يوسف ه| |لسيد |حمد34695|
ه فؤ|د فوزى تـــوفيق عبــــيد||43398 طبــــ طنط|م
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم سعيد رحيم |لديبــــ|26927
صيدله |لمنصورهريم جم|ل عرف|تـــ يوسف|69496
يم عبــــد|لمنعم سيد |حمد368||5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد |بــــر|
طبــــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــ|س |بــــو |لعل| 688975
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لس روم| نصيف سعد عطيه769484  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
633|oعلوم بــــورسعيدعبــــد|لرحمن خ|لد ع عبــــيد
رهف|طمه يوسف |يوبــــ يوسف س|لم24693 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

49oo86تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير بــــكر سعيد عبــــد |لحليم عبــــد |لعزيز
77||ooكليتـــ علوم |لو|دى |لجديد|ء |حمد عبــــد |لعزيز محمد مر جبــــر
يم |لكن676975 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|منه | |يه|بــــ |حمد دبــــ|248874
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد عبــــيد ح|مد محمد||75263
|59o99تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــ|سم رض| رجبــــ محمد

ش|م |م مصل57|28 لسن ع شمس|حبــــيبــــه 
495o42تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد و|ئيل |لضوى عبــــد |للطيف 
689o32ندستـــ أسو|نحمد جم|ل عبــــد |لحميد |حمد |لنقمه
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــد|لمجيد زيد|ن عبــــد|لحميد غنيم265248
836o44 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سوسن ع محمد مصط
4|3o69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لي سليم|ن مسعود |لوكيل
77336|| طبــــ ع شمسيه محمد عبــــد |لر|زق |لمر

53o|oعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد عيد عبــــد |لعظيم |حمد
صيدلتـــ |سيوطه|له عبــــد|لرؤف |حمد عبــــد|لرؤف|62|87
876|o2 د|بــــ |سيوط|محمود عبــــد |لنبــــى عل|م مهر|ن
زر|عه دمنهورعبــــد|لو|حد سعد محمود محمد عبــــد|36|542
7o84o9يم عبــــد |لمنعم يوسف علوم |لمنصورهمحمد |بــــر|

5o7|oتـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد سعد عبــــد |لسميع
ور كر|ويتـــ|497984 |د|بــــ |لم |ل|ء خميس عبــــد |لقوى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمروه محمود عبــــد |له|دى |لطنط|وى|3285|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنه | ي| |حمد أبــــو ك|مله249768
2|495oرهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد| محمد عبــــد طبــــ بــــيطرى |لق|
ثــــ|ر |لفيوم|محمد أحمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لق|در|627495
9o745|  يم م ك|مل |بــــر| حقوق سوه|جعبــــد| |د
|23o44| تـــج|ره ع شمسحمد ع محمد ع
يم |لديبــــ569|62 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عزتـــ |بــــر|
42o6oo|يم عطيه عبــــد| بــــدر حقوق |لمنصورهحمد |بــــر|
48o9|7 تـــج|ره |ل|سكندريهن|درين |يه|بــــ ج|بــــر حسن حس
ندستـــ |ل|سكندريهل|ء رمض|ن عبــــد|لحميد محمد |لسوي668|45

5722o|تـــج|ره بــــ سويفي|ر خ|لد عبــــد |لمحسن ك|مل
صيدله |لمنصورهمن|ر |لن| صل|ح |لدين |لسيد ||69467
|26o|3يم تـــج|ره ع شمسل|ر| ط|رق محمد |بــــر|
6o38o8| د|بــــ |لمنصوره|حمد عزتـــ عبــــد |لعزيز مصط عبــــد
35|8o7علوم ري|ضتـــ ع شمس|ء ممدوح محمد س|لم |بــــوص|يمه
75238o|يم محمد تـــج|ره |سيوطسل|م ع|يد |بــــر|
8|45o9تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد صبــــ عبــــد|لرحمن
يم ع |لسيد فر|ج||62232 علوم ج|معتـــ د |طيم|ن |بــــر|
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تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــده |لسطو6|52|
9o4776|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه محمد عبــــده محمد
وف|تـــحس|م و|ئل محمد سليم |سم|عيل حل629684 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف ص |سيوطحس|م حسن ج|بــــر ع |89455
6|32o5تـــج|ره طنط|نور و|ئل |نيس محمد غ|نم

48|5o ره|دين| محمد حف بــــش د|بــــ |لق|
||582oيم حقوق ع شمسي|سم جم|ل عبــــد |لجو|د |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط فتـــ مصط عبــــد|لع|ل227388
7o3979تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد سم |لغني |بــــو عربــــ سعد
ندستـــ ع شمسفيلوبــــ|تـــ |يه|بــــ فخرى ذ حن|8454||
ف |نور لبــــيبــــ834222 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عم|ر |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيتـــ ه| عبــــد |لمع فودتـــ499443
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |حمد ع محمد ع |حمد763333
|265o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د |حمد رض| |حمد
علوم |لم |محمد محمد كم|ل حسن3|4|82
د|ر |لعلوم |لم |تـــسنيم |حمد محمود حسن ||||76
تـــج|ره ع شمسرن| حس|م |لدين ك|مل عبــــد | |بــــر|2435|
حقوق |سيوطع|ئشه خر| عبــــد|لسميع فرج 54|886
معهد ف ص |سيوطمحمد سلم|ن محمد|لن|دى عبــــد|لحميد  924|88
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | |لعربــــى مصط مو8532|6
ه عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لخ|لق |لسيد مصط 778393 معهد ف ص |لزق|زيقم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر مصط عطيتـــ مصط 75|6||
77o777|علوم |لزق|زيقخلود مديح مصط |لبــــن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى جم|ل محمد عبــــد|لعزيز236224
6o8|85|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــن خ|لد |حمد |لسق
رهمحمد عص|م |لدين محمد ع 28976| صيدله |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|مه ع|دل |لص|وى |حمد|297352
264o77 ندستـــ بــــنه|بــــسنتـــ مصط عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف كليتـــ 
6247o6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيده|دى عص|م فوزى محمد حسبــــ
|ء صبــــرى خ|طر ص|لح جمعه9928|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طإ
طبــــ بــــورسعيدزينبــــ |لسيد محمد  |زى |لعدوى697592
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد حمدى محمد عبــــد|لر| |273247
يم عبــــد |لمجيد محمد774635 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقر| | وحيد |بــــر|
|6523o| د|بــــ حلو|ن|يه عبــــد | بــــدوي عبــــد |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد |بــــوزيد فكرى مصل |بــــوزيد45|356

حقوق حلو|ننهلتـــ |سم|عيل محمد سيد |حمد3|247
معهد ف ص بــــور سعيدي|سم أحمد طلبــــه محمود |لحن 623693

ره|سم|ء سعيد محمد سمهود446|2 د|بــــ |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد |حمد جل|ل مصط 876283
2679|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لمنعم فؤ|د عبــــد|لصمد
9|oo2||معهد ف ص سوه|ج سم|ء خميس محمد عيد
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تـــج|ره كفر |لشيخأحمد ن| محمد عبــــد |لمقصود |بــــو26|444
معهد ف ص سوه|ج منيه رفعتـــ خليفه محمود ع حسن|895824
حقوق |سيوطي|س ع|دل عبــــد|لحميد محمد 887963
صيدله |لزق|زيقيم|ن عبــــد|لسل|م حمد |بــــو|لق|سم|||6429
تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمود فكرى حم|ده67322|
6|o4|7يم |حمد |لمهر يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|خ|لد |بــــر|
لسن ع شمس|سم|ء |بــــوبــــكر محمد طو |346|35
4768o6 و د|بــــ دمنهور|أحمد ي مسعود محمد |لتـــر
زر|عه مشتـــهرحن|ن محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد|35722
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمرو رمض|ن زينهم سيد |حمد58|223
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــزينبــــ وليد عبــــد|لق|در |لغندور623659

وف|تـــمحمود محمد ن |لدين عبــــد |للطيف52742 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
7537o7ف محمد زين سليم|ن تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوعد |
7543o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسمر محمد عوض ع |لسيد
2377|oرهمريم مجدى فريد جرجس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | مجدى عبــــد |لسميع عبــــد |لع|ل 7|2648
|2o42o|رهحمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد حقوق |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مريم وجيه ع|شور سليم|ن غ|نم87|254
4423o6طبــــ حلو|نمحمد محمود عبــــد|لعزيز محمود ع
رهحمد خ|لد عبــــد |لسل|م صبــــ|ح|2367|5 طبــــ |سن|ن |لق|
معهد ف ص |سو|نسحر سيد محمد وق|د259|84

يم|4429 رهعبــــد |لرحمن محمود |بـــــو |لعـز |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6|o73تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء عبــــد |لتـــو|بــــ فهيم محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد رضو|ن طعيمه رضو|ن|39|32
يم فضل|3|5292 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لسعيد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم قطبــــ عبــــد |لسميع عي جبــــر383|77
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم رض| محمد |لنج|ر247346
لس ثــــروتـــ فؤ|د سعيد7428|8 نوعيتـــ |لم |ك
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهي|سم صل|ح |لدين ح|مد محمود|49654
6426o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدط|رق |حمد جمعتـــ محمد
د |حمد فؤ|د |لسيد29836| حقوق حلو|نن|
7572o|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ول|ء ع|دل |حمد حسن |سم|عيل
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد ع عبــــد |لعزيز محمد |لش|ف424928
قن|688693 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره عل|ء |لسعيد بــــدير ز
6o5996 يم تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لمنعم |لمغ|ورى |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يه طه محمد |لبــــسيو |38|253
تـــج|ره ع شمسسم|ء عص|م |لدين عبــــد |لعزيز مصط 9742||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــيتـــر فهيم ن د |ن669|35
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |حمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحيم258633 ل|
نوعيتـــ كفر |لشيخند شعبــــ|ن عبــــده محمد حس 9|4|42
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد خ|لد |لوليد مصط |63863
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6889o7|طبــــ |لمنصورهخ|لد محمد |لسعيد عبــــد |لغ شوم
7o226|زر|عه |لزق|زيقيه مجدى محمود س|لم مصط سليم
4|65o4د|بــــ كفر |لشيخ|ع محمد ع متـــو دومه
ى فه سوس|526646 ندستـــ |ل|سكندريهر | خ
83o993|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــدي حمزه رشدي |بــــو|لوف

7o562|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد محسن حس ع|شور
تـــمريض بــــنه|نه|ل عطيه محمد عطيه |لف 2759|6
ف محمد عبــــد|لمنعم غريبــــ495545 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد |
45o5o9|د |لجم|له ندستـــ طنط|حمد عبــــد|لوه|بــــ مج|
22oo8||ل|ل ل|ل عبــــد|لحليم  علوم ع شمسيه 
63o|ooحقوق |لزق|زيقعمرو |حمد عبــــد | غنيم ر|شد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور|ن جم|ل م سلط|ن276643
وف|تـــوليد سعيد |لسيد |لسيد فوده4|383| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
36o926|ف محمد محمد كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيتـــ |
معهد ف ص |لزق|زيق|ء محمد |حمد محمد حس |9|7792
43|2o9طبــــ طنط|فرح |حمد مصط |بــــو حمر
ندستـــ ع شمسيوسف عمرو عبــــ|س |لسيد58||3|
4|592oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخول|ء خميس محمد |لسيد كشك
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نه|ل حس|م |لدين محمد حسن ع |8328|5
36o352ى يم محمد |لبــــق ندستـــ بــــنه|عل|ء محمد |حمد |بــــر| كليتـــ 
4|||o2يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء بــــسيو ط |ن |بــــر|
77o|64تـــج|ره |لزق|زيقمعتـــز |مجد يوسف عز|لدين محمد |له
|د|بــــ |لم |نوره|ن |حمد عبــــد|لصمد عبــــ|س3585|8
يم|8|2588 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ح|مد مبــــروك |بــــر|
48o7|4تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمروتـــ |حمد عمر|ن عبــــد|لحليم
ره|م|جده عم|د محمد عبــــد |لمجيد عبــــد 347||4 ثــــ|ر |لق|
4882o6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد رجبــــ محمد رجبــــ حسن
رهنوره|ن ي| عبــــد|لعزيز حسن 37|263 عل|ج طبــــي |لق|
8967o3  معهد ف ص سوه|جمن|ر جم|ل |بــــو|لحج|ج يوسف
4|88oo| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن س| متـــو |م|م حبــــ
نوعيتـــ |سيوطدير فرج سيد ضيف  |847|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــسيو |لسيد بــــسيو |حمد حس 5572|4

رهع ص|بــــر ع محمد زي|ن42549 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o7225تـــج|ره بــــور سعيدد | عبــــده عبــــد |لع| محمود ع
36o543تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء عم|د ع عبــــد|للطيف صقر
ط3962|5 يم محمد ع  معهد ف ص |ل|سكندريهف|طمتـــ |بــــر|
83o||| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ويد| عبــــد|لنعيم |حمد مو
ندستـــ قن|عبــــده سيد عبــــده سعيد35|837
888oo|| |تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس ندرو ن| شو س
تـــج|ره طنط|محمد سم |لعزبــــ ع ربــــيع99|3|6
طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن ع|طف حل |لسيد رمض34|624
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4o97oo ف محمد |لف ين | حقوق طنط|ش
46o8o|د|بــــ طنط|أحمد عبــــد |لفتـــ|ح إسم|عيل جبــــر |لقرض|
62|o4oتـــ |س|مه محمد عطيه |بــــو |لمجد  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر رفعتـــ محمد كم|ل عوض حسن8828|5
ندستـــ |ل|سكندريهع محمود محمد خط|بــــ8|4449
حقوق بــــورسعيدندى محمد محمد محمد سعد766398
وف|تـــمحمد عيد محمد تـــبــــرى8767|| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
رتـــ|رز|ن شو محمد رضو|ن عمر|ن8|2277 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|3|254| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|حمد ع|طف زكري| ع
33278oش|م مختـــ|ر عبــــد|لق|در مو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد 
علوم |لم |حسن |يه|بــــ حسن صديق4366|8

علوم بــــ سويفف|طمه |حمد حمدى حسن57374
42o955بــــه بــــه |حمد و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم نور|لدين و
22o3o9ندستـــ حلو|نمحمد ح|زم محمد |لسعيد ع|مر
ندستـــ |لزق|زيقمه|بــــ تـــ|مر محمد رمزى عبــــد|لحميد625385
6o2928ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عبــــد |لغ ع|دل مصط |لمن
6o4|86|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|لسيد محمد |لسيد |بــــو|لمجد ع|يد|

د|بــــ |لفيوم|ل|ء غز|ل سلومه صميده|64592
وف|تـــي|سم ط|رق م |لدين |لسيد عبــــد 55384| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
25o266د|بــــ طنط|م ع|دل محمد وروري عبــــد |لصمد|
8797o2 معهد ف ص |سيوطمريم عيد سليم|ن بــــقطر
تـــ442||7 يم |لبــــ حقوق |لمنصورهحمد ن| محمد |لسيد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|يوسف عبــــد| |حمد |ز|مل347683
76o578 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرقيه سيد بــــ|ش| عبــــد |لعزيز ع
27o565|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد حس عبــــد|لرحمن |لشيخ
يم جن437525 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشعبــــ|ن جم|ل عبــــد |لق|در |بــــر|
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطرن| عص|م |نيس رزق |  878969
طبــــ بــــنه|وق حسن ع |لسيد |بــــو سكينتـــ248623
85292oد|بــــ |لم |ف|روق ش|دي ف|روق ح|فظ|
75o932|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع ي محمد
8o8999معهد ف ص بــــ سويفمحمود مختـــ|ر |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره س| رض| معروف8884|6
5o3289تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمه| عبــــد |لبــــص |حمد محمد
353oo9|علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد محمد حسن محمد
64o7o9صيدله |لزق|زيقع |لسيد ع محمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ حسن عبــــد|لحليم محمد |لورد| منصور586|34
حقوق د |طمحمد زغلول حسن |لشبــــر|وى4|6222
626668| د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء منصور محمد ع

رهحمد يس فوزى يس|586|3 علوم |لق|
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــدير |حمد محمد حليم حسن عل|م757772

7||7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند عبــــد |لتـــو|بــــ شعبــــ|ن عبــــد |لكريم
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7o834|حقوق |لمنصورهمحمد ص|لح محمد شلبــــى
46493o |ندستـــ طنط|محمد محمود ع |حمد |لشبــــ
صيدله ع شمسحمد محمد شبــــل فرج |لش|عر|347692
|5866o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم|ل محمد ع محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمدى درويش محمد عي|849|6
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد سيد |حمد عبــــد |لو|حد سيد |حمد |43853
35o733|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء محمد عثــــم|ن عبــــد|لسميع
ن| ع حس ع4|7686 تـــربــــيتـــ |لعريشم
ر ع محمد 897546 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمصط |لط|
صيدله حلو|نشيم|ء ع|طف محمد عبــــد|لو|حد233|26

ه يح سليم|ن محمود|69894 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومم
|ء منصور خلف |بــــو|لغيط||89949 تـــربــــيتـــ سوه|ج 
حقوق د |طعمرو نعيم نعيم |لمو| 5659|6
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رسيل نتـــ مؤنس حنس 883556
ر بــــسيو حريزى44|429 طبــــ بــــنه|سه|م م|
7o7732 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لسيد |حمد حس|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر خ|لد كم|ل |لدين |حمد محمد476948
9242o3 معهد ف ص سوه|جرحمه شعبــــ|ن دي|بــــ محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه عبــــد|للطيف محمد عطيه7|6226
9||3o9 معهد ف ص سوه|جنه|ل منصور عبــــد|لحليم مر
24o44د|بــــ حلو|ن|خديجتـــ جمعه |بــــو |لحسن عمر
ف ي سيد53|35 ره|ي|سم | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

896o84 تـــج|ره سوه|جدع|ء |لحسي محمد عبــــد|لرحيم
4947|oتـــج|ره دمنهورمحمد عص|م ر| عبــــد |لجو|د

|8o3|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود كم|ل ع س|لم س|لم قنديل
3|578oيم سليم|ن تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــبــــتـــ خ|لد |بــــر|
وي|347|3 ف س| طنط|وى |ل ندستـــ ع شمسمحمد |
6435o5حقوق |لزق|زيقخلود |حمد حسن عبــــد| |لجم|ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن عنتـــر ش|ف |لسيد |بــــوتـــريكتـــ|345845
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط ط|رق |لمصل د|ود |لمصل 2|2|45
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد عبــــد|لستـــ|ر |ل |د255584
64o282تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقآل|ء خ|لد محمد |لمتـــو
بــــه6|3262 ى و زر|عه ع شمسيوستـــ | |يمن بــــ
48o823د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|تـــغريد محمد بــــش عبــــد|لوه|بــــ
4o73|| ر|ء محمد عفي محمد عفي تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمتـــ |لز
حقوق طنط|حس رض| محمد محمد |بــــو حس 3|4575
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنور|ن رجبــــ محمد عبــــد |لق|در23697|
5o|79|د|بــــ |ل|سكندريه|د | ر|شد بــــكر سليم|ن
|د|بــــ طنط|عبــــد|لق|در |حمد عبــــد|لق|در |لمغربــــي256372
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم محمد |حمد |بــــوخف| 448|27

زر|عه |لفيوميوسف جم|ل ع جوده84|87
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كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسوق |حمد محمد ه|شم دبــــوس48|429
3278o7|د|بــــ بــــنه|حمد |س|متـــ محمد غريبــــ|

علوم بــــ سويفمحمد مر عبــــد|لسل|م مر 55584
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمن|ر حس ع حس 322472
يم|32899 |د|بــــ بــــنه|محمد حسن سيد |حمد ع |بــــر|
7o874oتـــج|ره |لمنصورهمحمد معوض |لمهدى عبــــد |لمطلبــــ
624|2|| ف فؤ|د عز |لدين مو طبــــ |لمنصورهسل|م |
6769o7| تـــج|ره |لمنصورهي|د عص|م محمد |بــــو |لمجد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء عربــــي مرزوق عبــــد|837539

ه س|لم طه س|لم|26943 رهم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد عل|ء عبــــد |لنبــــى  |لصبــــ|غ677666
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ع |نور ع أحمد |لعليدي762849
يم ق|4294|4 |د|بــــ طنط|ل|ء محمد عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نخ|لد |حمد رك|بــــي سيد845862
2|72o2|تـــج|ره ع شمسبــــسمله |يمن ف|روق عبــــد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|رس |سم|عيل محمد |سم|عيل خط448475
تـــمريض |سيوط يم|ن جميل محمد جبــــر|883652
يه|ن بــــسيو |حمد نجيبــــ عم|رتـــ675977 د|بــــ |لمنصوره|م
لسن ع شمس|مريم حسن محمد حسن59539|
يم منصور4786|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحبــــيبــــه ع|طف ع |بــــر|
8o765|تـــج|ره بــــ سويفمحمد خميس ر|غبــــ ري|ض
5o5224زر|عه |ل|سكندريهيوسف محمود عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمجيد ص
3365o|يم عبــــد|لنبــــى حس حقوق بــــنه|ن|ديتـــ ع|دل |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره فريد سعيد محمد2|7759
يم|842399 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|يه محمد |حمد |بــــر|
بــــي |ل|م|م|5|4427 تـــج|ره كفر |لشيخمنيه صل|ح ع |ل
يم76|28| ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ه|شم |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد| شح|تـــه |لسيد عي |لنج|ر634492

|6o3| رهسل |حمد |لسيد |لسعد تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد ص|لح ش|مخ ص|لح عبــــد |لل|44722
32o439يم عبــــد|لحفيظ محمد عد رهعبــــد|لحفيظ |بــــر| طبــــ |لق|
تـــمريض فرع مطروح عط| عبــــد|لحليم ط|يل حميده رحيل2|4592

رهخ|لد |حمد |لسيد عبــــد |لعزيز68655 طبــــ |لق|
8o82|7تـــج|ره |سيوطشيم|ء عبــــد|للطيف سعيد سليم|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطدين| خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح محمد  7536|9
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م محمد |حمد أبــــومصط |255766
8886o||تـــربــــيتـــ |سيوط يه |بــــو|لحسن محمود سيد
صيدله |ل|سكندريهف|طمه عص|م أحمد محمد عي26|425
77o986تـــ تـــربــــيتـــ |لزق|زيقخلود خ|لد |حمد خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقند| جم|ل محمد ع638542
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمن|ر منتـــ |حمد محمود|2667|
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ره|رن| حمدى محمد عبــــد |لق|در47694 د|بــــ |لق|
8o59|8يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم | |م محمود محمد |بــــر|
ره سيد عل|م محمد9844|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o7|85تـــج|ره طنط|وق صفوتـــ معن مصط |لبــــقرى
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|د|رين عل|ء عبــــد|لش| محمد محمد4|6268
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل محمد |لسيد62368|
يم عبــــ|س ه|شم|3|8962 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  سم|ء |بــــر|
2868o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطفرح محمد زغلول ج|دو
689o87معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحسن محمود حسن محمود حسن
23o97oرهحمد مجدى عبــــد|لمع عبــــد|لغ |ل صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ح|مد |لسيد محمد|328256
9o4826 يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعزه |حمد |بــــر|

ره|دير محمد ع عبــــد |لسميع24229 عل|م |لق|
|4o|99رهه|جر محمود سليم|ن عبــــد |لفتـــ|ح علوم |لق|
433o72معهد ف ص طنط|دين| |لسيد ز |حمد |ألحول
7o3277ق ري|ض |طف|ل |لمنصورهرحمه |سم|عيل |لسعيد عبــــ|س |ل
يم||76878 معهد ف ص |سم|عيليهحمد صل|ح |لدين عطيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسمر |حمد عبــــد |لرحمن |حمد |لشه|2|62|4
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسلوى |س|مه |لص| |لسم|7446|5
فنون جميله فنون |لم |خلود ط|رق عبــــد|لشكور حمزه5|96|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد رض| يح صقر||484|2
طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل |يه|بــــ |لسيد |لسيد |بــــو |لعز684296
تـــج|ره ع شمسبــــتـــ شه|بــــ ص|لح |لسيد355294
ف سم |حمد346428 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ |
2|7o7|تـــج|ره ع شمسسهر محمود محمد فتـــ محمد مخلوف
||56o8 ف |لسعيد عبــــد |لحليم |لسعيد أبــــو تـــج|ره ع شمسمحمد |
696o3|بــــه |لسيد |لسعيد طيور د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم و

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلشيم|ء بــــه|ء فوزى محمود|24742
84o52حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|مه عمر محمد تـــوفيق

نوعيتـــ عبــــ|سيهسل عم|د عطيه |لسيد |لبــــدوي348728
لس نبــــيل حبــــيبــــ عج|يبــــى 892427 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطك
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطه|جر مصط محمد تـــوفيق|83284
حقوق ع شمسعمر ح|تـــم عبــــد|للطيف |حمد3648|2
علوم |لزق|زيقسم|ء متـــو |حمد متـــو |لسيد|643868
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن سعيد ج|بــــر عبــــد |لستـــ|ر 465|48
ف ج|بــــر محمد حسن|487534 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل|م |
رهس|رتـــ حس|ن ع حس|ن عل|م352526 د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |سيوط|رن| صل|ح ع سيد 5|8887
7|27o4حقوق |لمنصورهرض| محمد محمد سليم|ن عيطتـــ

و | م|جد فوزى مه 72433 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومف
ندستـــ ع شمسمحمد فوزي رضو|ن س|لم64447|
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رهحمد ح|زم حبــــ عبــــد |لو|حد|56278| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2269o4|يم محمد حسن ح|فظ لسن ع شمس|بــــر|
43o788|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| جوده عبــــد |لغ درويش
ف رك|بــــى طه حسن8429|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد |
تـــج|ره ع شمسحس|م ر|شد حل عبــــد |4|644|
يم57282| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه محمد عبــــد |لحميد |بــــر|

56o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفلطيفتـــ جمعتـــ |حمد عبــــد |لمقصود
تـــج|ره |سيوطمن|ر مجدى محمد خ 52779

رهه|جر ع|دل محمد رجبــــ482|2| طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ |سن|ن ع شمسحسن عبــــد |لرحمن |حمد حسن24932|

24|o9د|بــــ ع شمس|ش| |ز ص |لدين حل محمد
تـــج|ره |لزق|زيقم عبــــد |لق|در ع عبــــد|لحليم |ل|782793
د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف محمد صبــــ محمد |لمغربــــى3|5263

وف|تـــ|منه |حمد رفعتـــ |حمد684|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
438o97 علوم كفر |لشيخرفيده زي|د محروس |بــــو |لنج|ه بــــسيو
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد| ع|دل محمود حسن95|333 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسض عد عبــــد|لع|ل محمود محمد9682|3
4|4o44حقوق طنط|س|ره محمد شكري |لدسو رجبــــ
622o6oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسه|م ن| محمد ع |لبــــد
5o8894يم |لسعيد علوم دمنهورحمد عبــــد | كم|ل |بــــر|
صيدله ع شمسحمد |يمن محمد سليم|ن|744|4|
5o765oصيدله |ل|سكندريهوس|م سم حس محمد
342oo8معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرش| شبــــل سل|متـــ محمد |لدبــــيس
4||63oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرفيده حمدى عبــــد|لعزيز خميس
معهد ف ص سوه|جمريم صل|ح |حمد محمد 5||896
5o3445د د|بــــ |ل|سكندريه|شهد |حمد محمد |لسيد مج|
6o56o9ري|ض |طف|ل |لمنصورهآيتـــ ح|مد عبــــد|لمحسن عبــــد|لمغ عوض
7o8o3oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم| محمود |لسيد عبــــد |لعزيز منصور
تـــج|ره طنط|حمد |لسيد |حمد |لسيد |بــــو |لخ |676865
يم778288 تـــج|ره |لزق|زيقعل|ء محمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
يم عبــــد|لحميد638895 معهد ف ص |لزق|زيقريه|م عبــــد|لحميد |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحل حل محمد عبــــد |لع|ل|253|7
|44o89| د|بــــ ع شمس||ء حسن سعد |م
3297o6يم محمد تـــج|ره بــــنه|رو|ن محمد |بــــر|
88676o|ر عرف|تـــ د|بــــ |سيوط| سم|ء محمد عبــــد|لظ|

رهكريم ه|شم ه|شم |بــــورحمه46222 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشيه |يمن متـــو |حمد حسن |768248
7o72|||ه عيد |بــــو زيد حسن معهد ف ص |لمنصورهم
69357o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد تـــوفيق |لسيد عثــــم|ن |لح

3o659همريم عمرو نعيم حسن ر|شد نوعيتـــ ج
92o|77|تـــربــــيتـــ سوه|ج  ن مل|ك ز عبــــد|لمل|ك
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معهد ف تـــمريض |لم | يه محمد حسن ع |855975
6o|5o2ش|م عبــــد |لق|در عبــــد |لكريم غيط تـــج|ره طنط|تـــ 
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ل|ء حسن عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن|2634|8
6o3o|4ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــه |لدسو |لبــــسطوي بــــصل
كليتـــ |أللسن ج أسو|نرح|بــــ عبــــد|لد|يم كم|ل مغ|زي|84782
رتـــ| |ر محفوظ عبــــد |لع| ن| عبــــد 44|67| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o3799|تـــج|ره طنط|حمد |كر| محمد عطيه |بــــوزيد
89394o|ش|م عبــــد|لق|در حميد صيدلتـــ |سيوط حمد 
6oo467ه محمد نبــــيه عبــــد|لحق |سم|عيل |د|بــــ طنط|ن
تـــج|ره |لزق|زيقوليد عم|د ز|يد عبــــد|لمنعم |حمد638326
|58o2|| يف محمد فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمن|ر 
يم عبــــد|228766 د|بــــ ع شمس|د | عبــــد| |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|ركوس  |د يوسف نسيم2727|3
طبــــ ع شمسعم|د|لدين محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد بــــدر427694
7o4652ندستـــ |لزق|زيقمصط حمدى متـــو ع جنينه
ره||ء عبــــد|لمحسن محمد حسن |حمد|537|2 د|بــــ |لق|
8o2|45ي محمد ح|ن خ طبــــ ع شمسمحمد 
2|278oرهمحمد سعيد عيد عبــــد|لعزيز تـــج|ره |لق|
695o35| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسل|م بــــل|ل محمد مر|د |لمر م |لع| 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــلشيم|ء محمود طه حج|بــــ|488998
يم633962 تـــج|ره |لزق|زيقع محمد ع زين |لع|بــــدين |بــــر|
34294oحقوق ع شمسمحمد |حمد مصط ص|لح
علوم ع شمسبــــدور عبــــد| حن ع|مر326282
نوعيتـــ طنط|رو|ن مصط غ|زي عبــــد |لعزيز4239|4
87o498تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نصف|ء ج|بــــر |حمد عبــــد|لرحيم
273o82يم معوض ن| ن| |بــــر| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم
ر|5847|7 معهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد رض| محمود ز
7|o88|ندستـــ بــــور سعيدحس|م رفعتـــ رفعتـــ ش|كر عجوه
3779oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسلوى |س|مه صل|ح فرح|تـــ

رهبــــسمله عص|م ك|مل محمد حس 57|236 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــور سعيدمروه محمد ع محمد |حمد622658
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد محمد منصف |لش|ذ95|265
وف|تـــ|محمد |حمد قر محمد89|53| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|5o9oرهيوستـــ | سم ح|فظ حبــــيبــــ تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ بــــنه|آيه |لصبــــ| محمد |لسيد |حمد2358|6
زر|عه |لزق|زيقحس|م عم|د محمد سيد |حمد53|792
9o4376 حقوق سوه|جمحمود ن|جح |حمد |لسيد محمد
6o24|8ى علوم |لمنصورهس|ره محمد عبــــد |لرحمن |لع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم محمد محمود |لصو|ف254436

تـــربــــيتـــ |لفيومه|يدى ع خليل مفتـــ|ح4|736
6263o4يم د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ عبــــد|لعزيز محمد محمد |بــــر|
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حقوق |لمنصورهسلوى |لزو|وى ممدوح عبــــد |لسميع655|62
تـــج|ره بــــنه|تـــسنيم عبــــد | محمد محمد صبــــ|ح68|632
وف|تـــحسن محمود يونس |حمد834965 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o7|48| طبــــ |لمنصورهحمد سعد |لسيد |لبــــلقي
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ محمد أحمد عبــــد |لرحيم525227
5|388o| |زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد ع |لتـــلو

رهمنه | ممدوح محمود محمد فرح|تـــ5|477 تـــج|ره |لق|
وس852845 علوم |لم |مفدي ن| رشدي تـــ|و
|53o23لس فيكتـــور |نور سمع|ن صيدله حلو|نك

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمه|بــــ محمد حن طه |بــــو |لمجد45338
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد محمود |م |حمد244727
7o4|22ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه محمد مندوه عز شح|تـــه |لعتـــ|بــــى
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدينه حس عبــــد |لسل|م |لسيد2|4233
|ء محمود |حمد ج|مع|884975 د|بــــ |سيوط| 
77o542ندستـــ بــــنه|محمد حمدى حس محمد عثــــم|ن كليتـــ 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لفتـــ|ح مفرح محمد |لطويل523723
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ع |حمد محمد أبــــو |لنج5846|6
75|96oحقوق |لزق|زيقس|ندى سم نصيف ن|شد
4|3o||يم عوض تـــربــــيتـــ طنط|عبــــ ط|رق رمض|ن |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|مصط س|مح عر|بــــى مشعل448939
52o37|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ند نش|تـــ |حمد وحيد محمد
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد حشمتـــ عبــــد|لمج كتـــ|نه 897358

5|7o3كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفسم|ء ع|دل عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز
صيدله طنط|خ|لد طه محمود طه444|26
|6o674تـــج|ره ع شمسمحمد مبــــ|رك ود|عتـــ| عبــــد |لص|دق
طبــــ حلو|نس|مح |حمد محمود |لش|ف45|268
تـــربــــيتـــ طنط|حبــــيبــــه محمد |لسيد حسن ع 432389
42o2o8يف كم|ل عطيه تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخحسن|تـــ 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر محمد مشحوتـــ محمد7969|2

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|ر| يح محمد حسن24234
766o28علوم ج|معتـــ د |طرحمه دسو |بــــو |لحمد ع|رف منصور
62779|| لسن ع شمس|م| محمد حمدى ع
د|بــــ كفر |لشيخ|دين| محمد فتـــح | ع حش|د6|58|4
يم محمد|856547 تـــج|ره بــــ سويفحمد لبــــيبــــ |بــــر|
253|o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ني|سم محمد مصط درويش |لمعد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد مصط |لسيد عبــــد|لحميد |بــــر|2|4384
|6ooo5|حقوق ع شمسحمد رجبــــ مصط |حمد
2475o4|ندستـــ بــــنه|حمد رض| عبــــد|لكريم صبــــرى كليتـــ 
ندستـــ |لزق|زيقمحمود سعيد محمد عبــــ|س |مبــــ|بــــى9|6283
علوم ج|معتـــ |لسويسريه|م |س|مه محمد |سم|عيل ش| |25228
9o7592|طبــــ بــــيطرى سوه|ج حمد خ|لد ف|روق محمود
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4|o647ثــــ|ر |لفيوم|محمد شعبــــ|ن ع |حمد عصيد
يم|22|34| ره|ء فتـــ عبــــد |لستـــ|ر |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسد |نتـــ نبــــيل ص|بــــر سعيد4|3557
68ooooصيدله |لمنصورهخ|لد محمد لط |حمد |لسيد
ره|ع |ء حس|م |لدين سليم|ن عبــــد|لعزيز228825 د|بــــ |لق|
779o38د|بــــ |لزق|زيق|م عيد منصور عبــــد|لرحمن
78|o|2صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ن| |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن رمض|ن محمد |لعيسوى|257394
حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن علوي محمد حل |لمعط484848

رهسل|م |حمد عبــــد |لسل|م محمود|23398 تـــج|ره |لق|
7o7667علوم |لمنصورهخلود خ|لد محمد ح|فظ حسن
8|38o3لسن |لم |مصط شح|تـــه |نور شح|تـــه|
يم محمد ج|د |لمو|28589 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومبــــه محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد محمد ع |لبــــيه|695694
يم عي3579|6 ه حس|م |لدين |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهأم
تـــج|ره طنط|ر| | |بــــو |لعن محمد |ل 397||6
42o787تـــج|ره كفر |لشيخفتـــ فهيم ح|مد محمد مو

تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء محمود محمد ك|مل محمد|64225
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |يمن محمد ح|فظ696984
حقوق ع شمسفريده ي| رج| ف|رس27486|
صيدله حلو|نخ|لد |لمحمدى عبــــد |لرحمن |لسعيد محمد 6855|7
6242o8|ف عبــــد |لحكيم زيد ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |
62o524تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى |لسيد |لبــــدوى طه |بــــو زيد
6o7364ش|م |لسعيد فيش|ر طبــــ |سن|ن طنط|ل |ء 
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ربــــيع محمد عبــــد|لر|زق775492
257|o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمري|ن ج|ن ص|دق ميخ|ئيل
68o984|د|بــــ |لمنصوره|كريم منصور محمد |حمد |لهل
754oo7تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى ط|رق ح|فظ شح|تـــه

3o485ين خ|لد محمد عبــــد |لمطلبــــ رهش تـــج|ره |لق|
53oo57|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد ن|جح عبــــد|لجيد مرزوق
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقيه |لسيد حسن |لسيد|632593
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد محمد |حمد مطر|7454|4
62o|78تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طألفتـــ حسن |حمد |لم|ل
679o6oد|بــــ |لمنصوره|سعد |يمن سعد محمد |لمو| نوفل
8o|22|يم سيد ص|لح زر|عه |لم |مروه |بــــر|
يكل63|347 تـــج|ره بــــنه|خ|لد عبــــد|لنبــــي محمود يوسف ع 
87o536تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نزينبــــ ع عبــــد| عبــــد|لح|فظ
2644o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيه يوسف محمد ع يوسف
43oo25حقوق طنط|عم|ر ي| مصط عبــــد |لمغ غنيم
ر |حمد479475 ندستـــ |ل|سكندريهوجيه ع|طف م|
46||o|معهد ف تـــمريض طنط| وق |حمد عبــــد|لع|ل |لشه|وى
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل صبــــ عبــــد|للـه |لسيد |لهيدبــــى249294
|46o4ش|م كم|ل بــــهلول خليل رهخ|لد  ندستـــ |لق|

|66o74تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد |لبــــ|سط |لديبــــ
28o777| ف فؤ|د مني رهحمد | زر|عه |لق|
يم|86|339 تـــ و|ئل عبــــد|لغ |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنه|م
4|oo64|يم |بــــو |لمع ر تـــ|مر |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــ|
معهد ف ص |لمنصورهحمد عبــــد |لبــــ| عطيه عبــــد |لبــــ| |693627
877o|7|طبــــ بــــيطرى |سيوط  بــــر|ر محمد مصط درويش
4o8824د|بــــ طنط|دين| حمدى عيد خليل|
يم |لنح|276622 يم |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل| |حمد |بــــر|
9o9|69 تـــمريض سوه|ج مصط ع عمر ع
4263o8| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن عطيه |لسيد بــــيو
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه ط|رق |حمد عبــــد|لسل|م حشيش248379
7o699oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|سم |لسيد فر|ج |لسيد
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود جم|ل |حمد عبــــد ربــــه |بــــوع|659|48
54|29oعلوم ج|معتـــ |لسويسأحمد تـــر كم|ل متـــو |لديبــــ
|238o2كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرضوى يح ع سعد
ر ظريف ف|كه نخله|92|752 طبــــ |لزق|زيقندرو م|

تـــربــــيتـــ |لفيومرحمه |حمد محمد شعبــــ|ن2|644
89o9o4|د|بــــ |سيوط| يم|ن حس غيط يسن
تـــج|ره دمنهورآيتـــ عبــــد |لرقيبــــ ص|بــــر |ل |ط444439
لس جرجس حن| تـــوفيق|2886| تـــج|ره ع شمسك
675694| ندستـــ |لمنصورهحمد حسن محمد حسن |لدم|
طبــــ |لمنصورهع محمد ع عبــــد |لفتـــ|ح محمد686343
يم |بــــو|لمك|رم |لمغ97|8|5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء |حمد |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندى عل|م |حمد ع 32|875
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنه|د حس محمد محمد ديغم8549|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمريم عل|ء |لدين سيد عبــــد|327585
526|7oندستـــ |ل|سكندريهمحمد عمر محروس سعد |بــــو غنيمه
84o835|معهد ف ص |سو|نسم|ء |حمد بــــسط|وي |لنوبــــي
معهد ف ص |سو|نيوسف محمد حسن عبــــد|4|8438
ش|م صل|ح |لدين حل 25355| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر 
|46o62د يثــــم سعيد مج| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى 

677o9ف صو |حمد رمض|ن صيدلتـــ |لفيومعمر |
طبــــ |لم |ن|ء سم صليبــــ عبــــيد5882|8
6|35o4رهمحمد مصط عبــــد|لغ مصط د|ود ندستـــ |لق|
طبــــ |لمنصورهمنه مجدى ع ح|فظ |لزي 689665
يم |بــــونيده269972 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لسيد محمد إبــــر|
تـــج|ره ع شمسسل مجدى محمد عبــــد |لسميع699|3|
624|o6 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأحمد سعد محمود حس|ن ع
4|o|53رى تـــج|ره طنط|س|لم |لسيد ع ع |لجو
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر عم|د عبــــد |لمعبــــود |حمد |لشوي676397
طبــــ بــــيطرى سوه|جمنه | ع محمد ع2564|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى عبــــد |له|دى محمود محمد |لنج|683527
|4||ooوقمحمد مصط |حمد عبــــد |لوه|بــــ ص ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لحكيم حس|م عبــــد |لحكيم رف493364
4338|o|تـــج|ره طنط|حمد جم|ل عبــــد |لجو|د سلط|ن
طبــــ |سيوطمصط منصور |حمد محمد 876677
تـــربــــيتـــ |سو|نم عبــــد|لرحمن عبــــد|لجليل طه844426
لسن ع شمس|رن| |حمد حل محمد7687||
رهسل محمد عبــــد| عزتـــ |حمد عبــــد|235832 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
64o2o4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن محمد |لسيد |حمد محمد ص
يل ج |لزق|زيقبــــتـــه|ل |حمد محمد عبــــد|لمجيد |لدسو 253347 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رهن|دين محمد عبــــد |لرحمن عطيتـــ25552| طبــــ |لق|

رهم| منتـــ كم|ل عبــــد |لموجود عبــــد 44789 طبــــ |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــ عبــــد |لقوى ربــــيع محمد755463
2622o7كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحسن س| منصور خ|طرخ|طر
25264oنوعيتـــ |شمونس|ره جم|ل سعد ه|رون
علوم طنط||ء |لسيد محمد محمد مشك|ح|2|43|5
9o58o||يم صل|ح يوسف محمود حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد محمود محمد |حمد فرج225865

9|o32تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم| ي| سيد ع
69959o|تـــج|ره |لمنصورهحمد جه|د عطيه محمد
|2969oرهمحمد مصط رجبــــ محمد عبــــد |لع|ل تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسض محمود عبــــد|لرحمن يوسف|35538
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم محسوبــــ من|ع |بــــوزيد682874
88399o  د|بــــ |سيوط|دين| عبــــد| ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لر|زق
4|28o|يم عبــــد |لحليم حو تـــربــــيتـــ طفوله طنط|عل| عبــــد |لحليم |بــــر|
يم5547|3 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر عمر محمد |بــــر|
8|9|2oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء خ|لد جم|ل عبــــد|لم|لك|
يم8344|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|مل خ|لد ك|مل حسن |بــــر|
ف حسن |حمد بــــكر|48|236 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن |

ء محمد رش|د محمود6786| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نر|ن| ه|
9o|866 معهد ف ص سوه|جف|دى ثــــ|بــــتـــ تـــ|مر د|ود
نوعيتـــ |شموندير عبــــد|لفتـــ|ح ف|يد عرفه252248
ندستـــ |سيوطجورج |يمن فريج رزق |88763
ر حن |326553 ف م| تـــ | نوعيتـــ عبــــ|سيهم
75o438|طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عم|د ربــــيع عبــــد |لتـــو|بــــ
ور |لشح|تـــ عبــــد|له|دي356392 طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |حمد 
28|75oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر ع|دل عبــــد |لرؤوف عبــــدربــــه
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد ف|ضل سليم|ن غمرى785227
طبــــ بــــورسعيدمصط |حمد رجبــــ محمد عبــــد |لعزيز4|59|6
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9o6284  تـــج|ره سوه|جحسن عبــــد|لل|ه عبــــد|للطيف معوض
|3|78o حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر منتـــ |لشح|تـــ |لعو
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومد | حس محمد ع يوسف66537|
د|ر |لعلوم |لفيومرضوى ص|لح عبــــد|لستـــ|ر ص|لح933|32
8o6|25يم محمد حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن خلف |بــــر|
ندستـــ |لم |عمر تـــ|مر محمد |لطو 328756
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن ع|دل |لسيد محمد محمود545675
892oo|  تـــربــــيتـــ |سيوطروج | حس فتـــ ذ

ندستـــ بــــ سويفش|م |حمد ع |حمد|5663
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد ح|تـــم ر|فتـــ عبــــد|لرز|ق|324489
78|76oتـــج|ره |لزق|زيقك|مي | ع متـــو محمد متـــو
4o4834|م ممدوح محمد محمد حسن تـــج|ره |ل|سكندريهد

رتـــ ه|جر خ|لد عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ 79|45 تـــمريض |لق|
6o7|82لسن |لم |محمود محمد |لسعيد بــــل|يص|
يم محمود|63347 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دير س| |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|د حمدى صديق |حمد272327
2457o4معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــعبــــد|لعزيز رض| عبــــد|لفتـــ|ح ع رجبــــ
7oo3o9علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم حس|م |لدين محمد فتـــ محمد متـــو
827o24|كليتـــ طبــــ أسو|نحمد جم|ل |حمد محمود
4772o7تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د عل|ء|لدين محمد حبــــيبــــ متـــو
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــط|رق مصط حس عبــــد | ف|رس|67739
معهد ف ص بــــنه|محمد مجدى عبــــد|لر|زق |لفر|خ987|25
حقوق بــــنه|طه خ|لد طه عبــــد|لوه|بــــ |حمد332232
علوم |سيوطس|ره |سعد نص سيحه  896639
تـــربــــيتـــ |سيوط م ص|بــــر |حمد |سم|عيل|||8894
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشبــــسمه محمود محمد خ 5|7687
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرو|ن محمد عبــــد|لعزيز محمد نور9668|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ | منصور كم|ل ج|د |لكريم|7683||
تـــج|ره |لزق|زيقعمر جم|ل عبــــد |لع|ل |لسيد25||78
حقوق |سيوطمحمود سم محمد |م |5645|
ندستـــ طنط|محمد |س|مه |بــــوبــــكر|لصديق |حمد 3387|6
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء عص|م درويش محمد|775987
ر|ن55235| ره|مريم |حمد سيد |حمد ز ثــــ|ر |لق|

3o238خدمه |جتـــم|عيه حلو|نويد| عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن
848|6o|حقوق |سو|نحمد فتـــ عبــــد|لمجيد حسن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حج|زى |لشح|تـــ عوض مخلوف|286668

يم خليل|24737 ره|ل|ء خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |لم |س|ره حمدي خليل ع 854558
يم محمد خليل||75477 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|ء محمد |بــــر|
9o8o32|تـــج|ره سوه|ج لح|ن محمد عبــــد|لوه|بــــ ص|بــــر
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد يوسف عبــــ|س يوسف محمد |لمحيص452953
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ن| م|جد شكري لطيف29982| تـــج|ره ع شمسم
7o353| حه وفن|دق |لمنصورتـــ|ء |حمد عوض | |حمد |لبــــسيو| 
يم عبــــد |لمع |حمد675335 طبــــ بــــورسعيدحمد عل|ء |بــــر|
8o7884تـــج|ره بــــ سويفم|دون| روم| نعيم ن|شد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد |لطنط|وى مصط |لطنط|وى مصط 227325
طبــــ حلو|نجم|ل عبــــد|لن| محمد |حمد |لسيد رخ|78535
د|بــــ |سو|ن|سم|ء يوسف عبــــد|لوه|بــــ |حمد||5|842
جرس628782 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد 
د|بــــ د |ط|دير ه|شم محمد عبــــد |لغ |884|6
42o28حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|رتـــ حمدي فتـــ يوسف

25o33|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومتـــ |س|مه عزتـــ عبــــده |ل |ر
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسندس محمود ص|لح محمود|3975|
علوم حلو|ن |ر خ|لد حن حس 5|487|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ول|ء |حمد سيد |حمد|5279
ف عبــــد| عبــــد|لرؤف348873 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| |
63645o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد شو عطيه عبــــد|لسل|م
يم محمد ع|شور82|327 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء مصط |بــــر|

ندستـــ |لفيوم |ء صل|ح محمد حسن67947
ف بــــختـــ|ن بــــخيتـــ33452| زر|عه ع شمسبــــ|ف |
رهكرلس زغلول و|صف س|ويرس|32496 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |لصبــــ|غ698622 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد مصط |بــــر| م |لع| 
يثــــم محمد |بــــوه|شم محمد4||625 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقتـــسنيم 
68o776تـــمريض |لمنصورتـــ ندى ع|دل سعد |لسعيد |حمد
ه خلف ع محمود|889533 د|بــــ |سيوط| م
893oo7 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد عصمتـــ عبــــد|لنعيم بــــخيتـــ
277o|2|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|له|م محمد عبــــد|له|دى |لطمل|وى
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــيوستـــ | جم|ل مجدى لطيف445442
ى سليم|ن8|7689 تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشي|سم مو عم
تـــج|ره |لزق|زيقط|رق ع|طف كم|ل محمد نص |63447
846o43كليتـــ طبــــ أسو|نمؤمن محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد
4o2964تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف |حمد متـــو عطيه متـــو
|6o7o5|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد محمد محمد حسن سليمه
علوم |سيوطر| | صبــــرى شفيق شح|تـــه  882844
34o445|تـــج|ره بــــنه|سم|ء ع|دل عمر ع |لبــــربــــرى
7o326||يم يم |بــــر| رتـــ|يه |حمد محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س| |حمد حسن |حمد68|48
لس نش|تـــ صديق عزيز 4|8847 صيدله حلو|نك
85o||| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمصط و|ئل |حمد حس
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | ي| مسعد نور |لدين7366|6
ر أم|م |لنش|ر432846 تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ م|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد شعبــــ|ن مصط حسن |لش|بــــى436458
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تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمروه سعد |حمد محمد832826
9o6o9| علوم ري|ضتـــ سوه|ججرجس مر|د عطيه ك|مل
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىن محمد |حمد عبــــد|لحميد 528|92
348o44| يم بــــيو ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ص|بــــر بــــيو |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينور| |بــــو|لعبــــ|س |حمد سليم|ن864665
2|88o| زر|عه ع شمسمحمد ع|مر حشمتـــ |م
7|2o38تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل | سل|مه محمد سل|مه مو
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد عر|بــــى س|84|79
يم8|3397 يم |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ ص|بــــر |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهيتـــ أحمد ربــــيع يوسف سعد|477697
63o3|||ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد فريد بــــهيج محمد

د7823| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور |حمد محمد مج|
يم نص7648|4 يم |لمر |بــــر| حقوق |لمنصورهسل |بــــر|
695o78م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود مصط |حمد مصط |لطنط

4o455تـــربــــيتـــ حلو|ننور| |حمد محمد قطبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرمض|ن خ|لد محمد عزتـــ|4447|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن تـــ|مر |حمد سعيد ح|فظ59|5|2
لف |لتـــج|رى بــــ|سو|ن|ي|سم ع|دل رمض|ن محمد5|7552
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|دين خ|لد |لسيد |لج|ر 274227
633o24يم عبــــد|لستـــ|ر |بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
4826|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|من|ر ع|مر صبــــ |بــــو|لعل| عل|م
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد عبــــد |لمجيد مصط 764485
3365o9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نرم عطيه خلف عليوه
زر|عه |لزق|زيقس|ره |لسيد |لسيد |لسيد جم|ل |لدين4479|6
حقوق |لزق|زيقحمد فكرى محمد عبــــد|لحميد |لجندى25|634
لسن ع شمس|نجل|ء ر| عبــــد|لنبــــى |حمد دي|بــــ34|255

يم5666| رهمحمود بــــهجتـــ صل|ح |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهمنه | محمد ع عبــــده7835|2 صيدله |لق|
35635o حقوق بــــنه|محمد حس فتـــ ع

ره|حمد و|ئل عبــــد |لحميد |لسيد محمد|78|8| د|بــــ |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد يوسف ز طه محمود85|526
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل|ء |لدين مدحتـــ محمد |لش|ذ متـــو7456||
9|7o|8 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعل| جم|ل ن| عبــــد|لمو
ش|م حل تـــوفيق94|9|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| 
7645o8|تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد حس محمد عوض |لش
رهنس حس ح|مد |حمد |لحطيم||37|24 ندستـــ |لق|
رهشيم|ء محمد |حمد عبــــده236849 ندستـــ |لق|
|د|بــــ طنط|أم| ع |حمد ع |لخو 432756

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سيف |لدين س|مح ن |لدين عبــــد |36|32
|6o|74يم حسن زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صل|ح |بــــر|

|4oo9زر|عه مشتـــهرحبــــيبــــتـــ وليد عبــــ|س سيد
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434o97| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء زكري| حسن عبــــد|لجو|د يح
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلشيم|ء محمود |حمد ع |52|847

|9o85نوعيتـــ |لفيومع|ئشتـــ ص|لح بــــكرى محمد
848o64تـــربــــيتـــ |سو|نه|جر خ|لد عبــــ|س |حمد
32o843تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف ن| فتـــ محمد
683o8oد د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |يه|بــــ ن محمد |لسيد مج|

3o8o9 رهسل جم|ل محمد ع تـــج|ره |لق|
84o522 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــلقيس عبــــد|لحكيم محمد حس
777oo6د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|فرحه |حمد محمود محمد
بــــه4|8247 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجورج كم|ل نجيبــــ و
ف فتـــ ز 888769 لس | علوم ج|معتـــ |لسويسك
52887oندستـــ |ل|سكندريهزي|د سل|مه سعد تـــر
|6o|33تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم محمد ر|يق |حمد
3596o5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ محمد س|لم|ن جريس

يم عبــــد|لغ 47932 رهكريم حس|م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهوق عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |له|دى ع58376| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4|o724يم كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرو|ن |يه|بــــ |حمد حل محمد |بــــر|
7739o5تـــج|ره ع شمسيح ض| |حمد من|زع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعو|طف محمد فتـــ محمد عبــــد |494|5|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عبــــد |لعزيز محمد |لسيد |لجمي785973

رهحمد سم عبــــد |لرحيم ع |94|8| تـــج|ره |لق|
||955oد|بــــ ع شمس|نور نبــــيل تـــوفيق ع
ف عبــــد|لسميع حسن |لغز|2529|6 تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر أ
|ء أحمد محمد عبــــد |لمقصود424984 صيدله |ل|سكندريهإ
897o8| د|بــــ سوه|ج|دع|ء ك|مل حسن محمود
يوس2|3343 لس سم ك|مل ك تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسك

45o82|ه |حمد عز|لدين محمد رهم تـــج|ره |لق|
6o5387رتـــ يم |بــــوز يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|نور|ن س|مح |بــــر|
4o||3|| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد حسن |نور حسن جوي
تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء عبــــد|لنبــــى عبــــد|لرؤف قطبــــ 6888|9
|لسن |لم |وق |يمن محمد س|لم223597
زر|عه |سيوط سم|ء محمد محمد |لمهدى عبــــد|لنبــــى5658|9
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|عل| حسن ثــــ|بــــتـــ حج|بــــ  |87688
5o|757تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء حمدى عبــــد | عط| | |بــــر
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد|لسل|م عبــــد|للطيف عبــــد636573
77|7|o علوم |لزق|زيقبــــسمه محمود |حمد |لسيد مصط
45o2o3|يكل يم محمد محمود  ندستـــ بــــنه|بــــر| كليتـــ 
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عص|م |لدين مصط ر|غبــــ452384
6oo4|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريه|م عبــــد |لحميد عبــــده عبــــد |لحميد سل|
2|6|o4ن| و|ئل حسن عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
626oo9تـــج|ره |لزق|زيقمختـــ|ر مختـــ|ر محمد شكر خليل
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ندستـــ أسو|نعبــــد| |حمد فتـــ عبــــد|لكريم844327
لسن ع شمس|ف|طمه ع عثــــم|ن عثــــم|ن34544|

|433oد|بــــ حلو|ن|تـــ عم|د محمد رش|د
62733oنوعيتـــ |لزق|زيقندى عل|ء محمد مصط منصور
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف جم|ل |لدين يوسف |لش|ذ247699

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد مصط عبــــد|لتـــو|بــــ ع 63859
43o|4oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| عل|ء محمد ص|دومه
7o5364تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحس|م كم|ل محمد عز |لرج|ل محجوبــــ
495o34تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد حمدى محمود محمود 

268o4تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نف|طمه محمد حسن |حمد
ف عبــــد|لستـــ|ر محمد266248 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|سم |
683|o2حقوق |لمنصورهرحمه جم|ل |لدين ع ع |لخشن
ر محمود |لدسو 966|68 د|بــــ د |ط|وق محمود ط|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شعبــــ|ن مختـــ|ر عبــــد|لنبــــى|258648
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهص|له سيد محمود سيد |حمد ر| |754234
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم محمود محمد محمود527|68
ف محمد محمد |بــــو مصط 56|5|4 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسمر |

|634oيم سليم|ن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم ح|تـــم |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى سعيد محمد |لسيد355878
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه حم|ده عبــــد|لموجود |بــــوضيف|726||9
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد عبــــد|لعزيز عوده|634446
6o|32oتـــربــــيتـــ طنط|ر| | يوسف |لسيد مزروع
رهه|جر رض| محمد |حمد حسن776|3| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم| رمض|ن محمد |لسعيد |لمهدى|767949
9|o259ى ذ عبــــد|لسيد كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم |ى ن
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|ن محمود ربــــيع حس 829754

ره|مروه |حمد عبــــد|لكريم عي46856 د|بــــ |لق|
يم عبــــد|لعزيز محمد 244|35 ندستـــ |سيوطعل|ء |لدين |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن محمد صل|ح محمد6|4|2|
44545oندستـــ حلو|نجه|د محمود حسن ع منصور
رهمع|ذ محمد عبــــد |لمجيد جم|ل47454| حقوق |لق|
م |لسيد عبــــد|لحميد عبــــد|لك| |246892 ندستـــ |سيوطد
86o77o طبــــ بــــ سويفعبــــد| محمد مفتـــ|ح سنو
نوعيتـــ |لمنصورهمل منصور |لسيد محمد |حمد|3|6989
يم53976| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عم|د محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|م |يمن س|لم |لسيد شبــــ|نه579||6
868o67تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رل مشيل شو لبــــيبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رو|ن عزتـــ |لسيد |لمو 7894|6
رهمصط محمد مصط عبــــده78||35 د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورلميس |حمد يونس رجبــــ عقده478546
ر|ن |لعفش34|684 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره محمود محمود ز
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7796o2نوعيتـــ |لزق|زيقن|در محمد ع محمود حسن
43o757طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخوق محمد محمد عبــــد|لعزيز نوح
د|بــــ |ل|سكندريه|مروتـــ رض| خميس |لسيدعبــــد|لو|حد3966|5
ق|وى||6964 ن| محمود |بــــو|لفتـــوح |ل صيدله طنط|م
||7o86رهمريم محمود مر حس مر صيدله |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجه|د س| محمد عرفه252365
|لسن |لم |بــــه | محمد ص|لح شتـــيوى763345
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |ر حسن ع محمد مو489379
معهد ف ص بــــنه|سم|ء سعيد محمد ح|فظ|268773
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــ|ء محمد حسن فهيم|758377
9o|59o حقوق سوه|جلميس |بــــو|لق|سم ك|مل |بــــو|لق|سم
ن| ط|رق محمد عبــــد |لعزيز ر| |4|764 ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم
د|بــــ سوه|ج|س|ميه جم|ل عبــــد|لع| محمد 972|92
ري|ض |طف|ل |لمنصورهوق فتـــ محمد سعيد مصط محمد639549
تـــربــــيتـــ دمنهورنجوى س| صل|ح محمد جمعه8||543
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مريم ح|زم محمد تـــوفيق759355
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|فرح محمد ع حسن2659|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد محمد فتـــ محمود|3|4778
تـــج|ره |سيوطحس جم|ل ممدوح طه |لع|يدى343892
4432o5تـــمريض كفر |لشيخم |لسيد خ | عرف|تـــ |لسيد
ف حس ز |لسيد|683389 ندستـــ |لمنصورهم| |
ف ه|شم عبــــد|لفتـــ|ح4882|3 حقوق حلو|نعمر |
نوعيتـــ |لم |مروه محمد فر|ج محمد|279|8
يم333648 يم مصط |بــــر| زر|عه مشتـــهرمحمود |بــــر|

44o87حقوق حلو|نتـــوفيق سيد تـــوفيق |حمد
862o52| رم د  تـــج|ره سوه|جمونيك| زكري| مج|
حقوق |ل|سكندريهمصط |حمد محمد |حمد عشم|وى688|48
7oo554|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسم|عيل سعد س|لم عوض
معهد ف تـــمريض |لمنصوره د | مجدى كم|ل ص|لح خ 682968
88o232  |تـــج|ره |سيوطبــــول| |لفونس |ديبــــ لوق
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن سم مزيون متـــوشلح|359767
25592oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد|لرحمن محمد طلعتـــ زي|ن
|6||o6ش|م محمد ف|روق ره|د |  عل|م |لق|
يكل9|3282 تـــج|ره بــــنه|عمر عم|د ج|بــــر ع عمر 
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لمجيد حس 58848|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عم|د |نور متـــ|رد255799
ى محمد عمر|ن|246338  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ
يم فتـــ حس |62983 تـــج|ره بــــنه|حس |بــــر|
صيدله |لزق|زيقمحمد ح|فظ محمد صقر72||79
معهد ف ص |ل|سكندريهلبــــ |لسيد |بــــوط|لبــــ خليفه93|522
6o4448|ش|م محمد عبــــد |لمع |ل حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد 
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27o67o يم |لبــــدرشي يم حمدى أبــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورلشيم|ء |حمد صل|ح ص|لح|7||499
علوم |لمنصورهم|ل محمد ف|روق عبــــد |لمع محمد679489
ندستـــ |لم |لسيد حم|د |لسيد زين |لدين||9|2|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن ن| حسن عبــــد |لجو|د |لشوبــــرى69|246
علوم طنط|رقيه عبــــد|لل|ه |لسيد محمد عبــــد|له522877
وف|تـــمحمد |يمن محمود ع 7496|| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
حقوق طنط|نوره|ن مجدى |نور عبــــد|للطيف  |499766
2|63|oلسن ع شمس|بــــل|ل بــــس|م حس محمد
ه |لسيد رمزى محمد |لغربــــ|وى|764655 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم
8|84o2|نوعيتـــ |لم |بــــتـــس|م شعبــــ|ن ع محمود
ف |بــــو ع|فيتـــ عبــــد |لسل|م حسن637375 يل ج |لزق|زيقريم | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ى |حمد مصط  98|896 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء ع
كليتـــ حقوق |لم |نه|د خليفه رجبــــ |بــــوبــــكر5482|8
ره|حبــــيبــــتـــ ه| |حمد عبــــد |لرحمن58362| د|بــــ |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح خلف258895

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمؤمن سيد محمد |لريدى|8463
2|6o59رهن|دين محمد |لسيد |لسيد ع تـــج|ره |لق|
يم 898276 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىجه|د خ|لد محمد |بــــر|
35999oعلوم ري|ضتـــ ع شمسرحمتـــ |لسيد |حمد عبــــد|لعزيز
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوره|جر |يمن حس |لحم|7636|5
4582o3 نوعيتـــ كفر |لشيخسم عبــــد|لل|ه سم |لمغ|زى |لحبــــ
4|o5|9يم ج|بــــرعبــــد|لعليم |حمد محمد يوسف تـــربــــيتـــ طنط|بــــر|
|د|بــــ طنط|محمود ط|رق |حمد عبــــ|س خلف |45|2|4
رهمحمود سيد محمود سيد358|28 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يف فو محمود7896|8 نوعيتـــ موسيقيه |لم |ي|ر| 
يم عبــــد|لبــــ| خليفتـــ342759 تـــج|ره ع شمسحمد |بــــو |لفتـــح |بــــر|
9o2757 زر|عه سوه|جي| محمد محمود |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|خ|لد رض| محمد مصط خط|بــــ339665

7o344|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفسل|م محمد محمود حسن
تـــربــــيتـــ |سيوطحسن حن عبــــد|لرحمن محمد 634|89
428oo2|علوم طنط|رو|ن مصط عبــــد |لمحسن ع |لح
7o5293معهد ف تـــمريض |لمنصوره دين| عبــــد |لبــــ|سط محمد ع |لزميتـــى
5o852||معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمود حسن محمد عر|بــــى
تـــج|ره ع شمسع عمرو عبــــد |لمنعم صفوتـــ |حمد من صفوتـــ6325|2

ف وجيه صموئيل حن |76842 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرر | |
4o8239د|بــــ طنط|حس|م حسن محمد عبــــد|لرحمن خليفه|
يم عبــــده عوض9782|2 علوم ع شمسنشوه |بــــر|
44245o علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد عبــــد|لغ عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لغ
ف سعد أبــــوريح|ن5|4|27 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومخلود |
277oo7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ول|ء مبــــروك خليفه |بــــو|لسعود
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طبــــ كفر |لشيخعل| عبــــد |لحميد |حمد |حمد |لعبــــد|4|437
|2oo73|يبــــ س|بــــ وف|تـــم|رتـــ | وفيق و معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ندستـــ كفر |لشيخكريم مختـــ|ر رزق خليل529278
27o2|4ف عبــــد|لستـــ|ر |حمد خو|جه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
طبــــ |سن|ن طنط|مصط محسن عبــــد|لر|زق طه حليمه433643

معهد ف ص بــــ سويفبــــه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعظيم حميدتـــ53494
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــيشوى بــــخيتـــ ك|مل ج|د333957
44o44|تـــج|ره طنط||ء جم|ل عبــــد|لحليم محمد محمد حسن
ى من |لمزين252344 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسع|د ع

صيدله بــــ سويفدى شح|تـــه محمد |حمد58667
663o5معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمود ع|دل |نور عبــــد|لحميد
علوم بــــ سويفدع|ء |حمد ع عبــــد |لعزيز84324

لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش نظم تـــجمع خ|مس|نده جل|ل |لغريبــــ محمد |لف 9||43|
تـــج|ره بــــور سعيده|له محمد محمد محمد ز|يد|68242
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومم سعد |م سعد |لفخر| |246893
7o|3o5يم شفيق بــــحر ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد |بــــر|
4o2955تـــج|ره دمنهورمحمد عمرو عبــــد|لق|در عبــــد|لمحسن
4878o8يم تـــج|ره |ل|سكندريهم|يكل فؤ|د لم عبــــد |لشهيد |بــــر|
8o7622تـــج|ره بــــ سويفسمر صديق محمد صديق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ محمد |حمد عبــــد|لعزيز|973|33
ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن مجدى عبــــد |له|دى مندور624757
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمدى رمزى ع ن|فع |لديبــــ692898

6|5|3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مل جم|ل شعبــــ|ن عبــــد |
7o8865يم حسن طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى ع ح|مد |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــك|رين وسيم ف|روق نجيبــــ بــــ|سي5722||
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن جم|ل سعد ك|مل69295

|4o|2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء ع|دل |سم|عيل ع
معهد ف تـــمريض |سيوط ص|بــــر فتـــ شح|تـــه ح|مد 894445
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي| من محمود |حمد مصط 9|2699

معهد ف ص بــــ سويفلبــــ حس |حمد عبــــد |لق|در457|7
ف ع|شور محمد عثــــم|ن|22295 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود |
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحس ع حس ع328688
26243oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| فكرى عوض قطبــــ
د|بــــ |سيوط|  يري نسيم لويز عبــــيد|4946|9
ف فتـــوح |لسيد|63454| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء |

337o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وس|م حم|ده محمد ك|مل ن
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد مصط محمود مـحـمـد عـبـــــد |لـلـه||2657
8o47|3د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه عمر حس عبــــد|لحميد
685|33| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهله|م ي| حسن |لعدوى ع
ف554|35 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود عيد عيد سليم|ن 

طبــــ بــــ سويفريم ع|دل عبــــد |لع|ل عبــــد |لمحسن54856
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|2o859|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد خ|لد ح|فظ محمد ح|فظ ل|ك|ديميتـــ |لم
ف س|لم عبــــد |لجو|د س|لم72|3|5 زر|عه دمنهورحمد |
ر ميل|د عط||35556 تـــج|ره ع شمسم|رين| م|
عل|ج طبــــي قن|بــــ|نوبــــ جرجس ز| مجلع|824662
يم عبــــد |لعليم |لغز276647 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه ط|رق |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد جم|ل |لدين محجوبــــ|272592
222o6oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسل كم|ل رزق محمد

27o57ره|س|ره وليد صل|ح |لدين محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|775o د|بــــ كفر |لشيخ|آم|ل أحمد عبــــد |لعزيز متـــو
يم72|258 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس ص|بــــر حس |بــــر|
8o8869ف محمد س|لم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|صل|ح |لدين |
6|o892| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد ع |لسيد ر|شد أبــــو ع
تـــ حس|م |لدين ع مصط |33982 طبــــ |سن|ن طنط|ن
|327o3لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|سهيله خ|لد محمد سيد ص|لح
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |حمد عبــــد|لعظيم حسن243424
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد عرفه |حمد ع |لبــــز|وى|437685
7o||39حقوق |لزق|زيقمحمد |بــــوسبــــع محمد عبــــد |لحميد |بــــوسبــــع
تـــج|ره بــــ سويفي|ر| محمود ف|ضل محمود52324

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم | عزتـــ عطيه ند| |لبــــهو|ش|52686
4|676oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء محمد عبــــد |لمقصود مر |لشن

رهتـــ محمد |لسيد عبــــد |لستـــ|ر محمد475|3 تـــج|ره |لق|
||7o|9 فنون جميله فنون حلو|نمحمد حس محمد حس
يم|85|638 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد جم|ل محمد محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لسيد محمد مهدى غنيم|777348
75|72o| معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمنيه محمد زكري| |لعو|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد س|لم محمد عيد شقيدف492227
88o499 طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمد خلف تـــوفيق
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن طلعتـــ محمد |له|دى544|64
78|97o|ف ص|لح محمد د|بــــ |لزق|زيق|يه |
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىم|يكل مدحتـــ نصيف |سعد87||75 ع.
رهعبــــد| سيد فتـــ عبــــد|لحميد6|5|22 تـــج|ره |لق|
84326oلزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|تـــسنيم |ل|م حس حسن
ف محمد ه| 5774|6 تـــج|ره بــــور سعيده|دي |
49|o85يم ف عبــــد |لستـــ|ر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنه | |

حقوق |لمنصورهكريم ع|د زين |لع|بــــدين محمود65789
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم|ن فريد محمود محمد عثــــم|ن|443968
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ك|رين رض| ع|يد شح|تـــه753675
ن| محمد محمد عبــــد |لغف|ر622885 نوعيتـــ موسيقيه ج|معتـــ د |طم
د|بــــ ع شمس|د| | صبــــ سيد |حمد|34324
8o6o23 صيدله بــــ سويفريم ربــــيع عبــــد|لرحمن عبــــد|لغ

تـــج|ره بــــ سويفس|ره محمد سليم عبــــد |لحميد9|684
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52o328تـــج|ره دمنهورحن|ن رض| ع قطبــــ |لنج|ر
ندستـــ |لفيومبــــر|م ع|دل يوسف ص|لح|9383|

حقوق ع شمسمع|ذ جم|ل ز ع فو||66|2
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد رف| ع49779|
4o58o8د|بــــ دمنهور|منه | مصط ج|د |بــــو |لعل| ج|د
||64o8رهشه|بــــ خ|لد ع تـــوفيق تـــج|ره |لق|
ندستـــ كفر |لشيخدى محمد حس|ن عبــــد ربــــه453898
49o5ooكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنتـــ | خ|لد  | حسن محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد رض| حس محمد353479
77|o2|نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء خ|لد جعفر |بــــو |لحمد ه|شم
علوم ع شمسحمد محمد |بــــو |لغيط مصط نص|ر8394||
تـــربــــيتـــ دمنهور جمعتـــ جل|ل مر|د |سم|عيل5427|5

رهعم|ر محمد محمود |لمر4|328 ندستـــ |لق|
84o877|تـــج|ره سوه|جيه ممدوح محمد عبــــد|لد|يم
7oo8|9علوم |لعريش/ري|ضتـــع|مر جم|ل محمد سيد |حمد عشوش
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|ر| ع|طف عبــــد |لسل|م سليم|ن محمد483622
م محمود ع محمد|27962| رهد صيدله |لق|
27894o نوعيتـــ |شمون|ء |حمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لمن
تـــج|ره كفر |لشيخمرفتـــ فريد عبــــد |لحميد |لطنط|وى437979
ف |لسيد |حمد سليم|ن||6852 تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر |
تـــج|ره ع شمسك|رين حشمتـــ حل حن|39546|
حقوق |لمنصورهن|ء عمرو عبــــد |له|دى |لدبــــ 644728
ندستـــ |لزق|زيقزي|د حمدى سيد |حمد محمد774427
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخع سعيد ع مر مرزوق462543
43|2o7تـــج|ره طنط|سه| |يمن عبــــد |لخ|لق محمد فلفله
ى6564|2 تـــج|ره ع شمسزي|د محمد عبــــود محمد بــــح
2282o2رهندى |حمد فتـــ سيد تـــج|ره |لق|
33o887علوم بــــنه|عبــــ صبــــري عبــــد| محمد
8o|944حقوق بــــ سويفمحمود عمر محمود خليفه
24|oo7ى |لسيد |بــــو زيد رهمه|بــــ جم|ل م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

53o2||د|بــــ بــــ سويف||ء سليم|ن فتـــ عبــــد |لوه|بــــ
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن مسلم س|لم مسلم||76864
ندستـــ |لمنصوره |ر ي| |لسيد ح|مد5|6834
22|3o3يم محمد عتـــريس خليل تـــربــــيتـــ حلو|نخ|لد |بــــر|
ش|م |لسيد حسن ع524543 ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمد 
683o55ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد رض| محمد |لسيد
5|874oعلوم دمنهورد| | عبــــد|ل محمد عبــــد|لكريم |لبــــن
777o92|تـــج|ره |لزق|زيقحمد عص|م منصور سعيد
علوم دمنهورآيتـــ محمد شعبــــ|ن ع شتـــ|8925|5
4o7529تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى محمد |سم|عيل |لسيد عبــــد |لع
5||o78معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد |لسيد صبــــري |لسيد محمد ج|د
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|رتـــ شعبــــ|ن عبــــد |لتـــو|بــــ محمد52284
تـــج|ره بــــ سويفمحمود حسن محمد |حمد3544|8
|6239oحه وفن|دق |لفيوممحمد جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح |حمد| 
8o9o85د|بــــ |لم |حس|م حمدي عبــــد|لرسول محمد|
زر|عه كفر |لشيخن|در نبــــيل محمد |حمد |لمغربــــى|43625
752o7|وف|تـــمه|بــــ محمد محمود محمود ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيه |حمد رمزى |حمد محمود|||55|5
تـــربــــيتـــ دمنهورندى خ|لد خليل متـــو محروس4|4965
يم س|لم شعيشع479373 د|بــــ |ل|سكندريه|نغم نبــــيل إبــــر|
7o5832تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد | محمد ف|روق ص|بــــر |لبــــ|ز
زر|عه سوه|ج  حمد عبــــده مد |حمد|65|2|9
يم محمد63|675 صيدله |لمنصورهيوسف |يه|بــــ محمد |بــــر|
|464ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حن|ن |س|مه فؤ|د ح|فظ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محمد عيد خليل36|835
68|o|8|د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لسل
كليتـــ |أللسن ج أسو|نف|طمه محمد |حمد محمد رضو|ن485777
نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن |حمد فتـــ |حمد حمود798|64
9o3o7o  بــــه معهد ف ص سوه|جميل|د ج|د | نص و
8o53o6 طبــــ |لم |محمد طه حسن ع
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمود محمد زين عشيبــــه327643
9o5884|تـــج|ره |سيوط حمد محمد ج|بــــر ح|مد
448|o8فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم حس|م |لدين محمد رجبــــ |سم
ي86|754 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|من|ر محمد محمد محمد |لم
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نسل|م عبــــد |لنبــــى محمود محمد خليل 762762 كليتـــ 
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد سليم|ن |حمد بــــيو سليم|ن793549 ع.
ش|م |حمد حف |83275 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره 
د|بــــ |سو|ن|ع|دل صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عطيه697385
258o78|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط رجبــــ ر|غبــــ عبــــد|لعزيز |لكش

م |حمد عبــــد |لحميد |حمد||4689 رهد حقوق |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ |ي|د حسن ع محمد43376|

تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد |لعزيز مصبــــ|ح عبــــد |لعزيز ح|مد73259
836oo|فنون جميله فنون حلو|نندرو جم|ل فه ف|نوس

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|منه عص|م عبــــد|لغ ظريف دندش4|2638
م |لغريبــــ محمد |لغريبــــ سعديه||8|442 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخد
وف|تـــزي|د سعيد فؤ|د سعيد |لقي24782| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره دمنهورمحمد مدحتـــ عز |لدين مصط 8|4245
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه ز |لسبــــ| ز شح|تـــه|434763

7395oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومريه|م كرم قر عبــــد |لتـــو|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد محمد عبــــد | ع عبــــد|لحكيم766489
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد صل|ح عبــــد|لمع |لخو265855
ندستـــ طنط|ف محمد عبــــد| فرج عطيه|4557|6
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2|5o42|ف رجبــــ |سم|عيل سيد رهحمد | حقوق |لق|
7o6o|4يف عوض |حمد جبــــر تـــج|ره |لمنصورهه|جر 
367222| ف محمد |لشي معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد |
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء |حمد |حمد محمد عبــــد |لكريم444236
ه س| عط| د|ود |بــــو|لعيد|96|437 حقوق طنط|م
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء محمد محمود محمد|236949
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــريك |حمد |بــــريك س|لم|ن||76845
4846o4تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|سم |حمد محفوظ ع محمود
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــروضه محمد زيد|ن منصور|986|5
4o5565د|بــــ كفر |لشيخ|سمر |حمد سعد |لدين شمس |لدين
3287o5|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد |م |لسيد سعد
7o7773 يم يم رمض|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسيف |لدين |بــــر|
يم|349753 ف |م |بــــر| يم | حقوق بــــنه|بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخعهد ع|رف ع عبــــ|س |لعبــــ|4643|4
ف محمد |سم|عيل|23||6| د|بــــ ع شمس|سم|ء |
|6737oد|بــــ ع شمس| | محمد ه|شم محمد ع
ف سعد حميدتـــ  عبــــد |لل|499589 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|يم|ن |
رتـــ|ريم عمرو |حمد عبــــد |لمجيد5697|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ د |ط|تـــسنيم م|جد لط |بــــوفندى8|6977
4895o3يم عبــــد |لع|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل ص|لح |بــــر|
يم974||3 كليتـــ |أللسن سوه|جفيلوبــــ|تـــ نبــــيل شنودتـــ |بــــر|
|557o7كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنبــــيله محمد كم|ل تـــه| ع
84oo32تـــج|ره سوه|جندي محمود فه محمدين

ر|ء محمد شوربــــ عبــــد |لمو |54583 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفلز
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لحسن |حمد|83437
ندستـــ ع شمسيوسف محمود سيد |حمد ع6|5|6|
5o76|oبــــ متـــري خله خليل تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رسيل ر|
ش|م صل|ح |لدين حسن فه 233289 ره||ء  د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرن| ع جودتـــ عبــــد|لمطلبــــ9232|3
7875o8|حقوق |لزق|زيقمروه |لسيد يوسف عبــــد|لد|يم |سم

رهه|جر |حمد |لرف| |لدسو محمد حج89|7| صيدله |لق|
78o6|4| ه محمد حسي عثــــم|ن حس يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
وف|يف صل|ح |لدين رفعتـــ فريد72273| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|محمد |لتـــج| |حمد |لتـــج| رزق632892
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|غ|دتـــ ك|مل |حمد ك|مل عمر343286
ف عبــــد| محمود حم|د492936 حقوق |ل|سكندريهعمرو |
25529o رهعبــــ شعبــــ|ن عز|لدين عفي د|ر |لعلوم ج |لق|
|449ooرهه|يدى عص|م حمزتـــ محمد حقوق |لق|

ر زكري| مصط 2||23 رتـــعمر م| علوم ري|ضتـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نص|له ع|مر عوض عبــــد |لصبــــور|38|57|
8o39o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم | محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى محمد نبــــيل مو نص|ر3346|2
493o63 تـــج|ره طنط|عبــــد |لر|زق عز عبــــد |لر|زق سعيد
|629o5لسن ع شمس|ريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح غيثــــ
9o66|6| صيدله |ل|سكندريه  ل|ء عل|ء |لدين مهر|ن ع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء |حمد محمد |حمد|9264|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|ر| ي| عبــــد |لرحمن حس عبــــد 88|3|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــسنتـــ محمد رمض|ن محمد ف|ضل39735|
45223oيف ع طه ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط  معهد ع| 
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز س|لم|758574
2392o5|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى عبــــد| |حمد عبــــد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دير| | محمد عبــــده بــــي 826373
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهرفعتـــ عل|ء |لدين رفعتـــ محمد ع عبــــده755565
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسند محمد شح|تـــتـــ محمد ف|يد|62965
يف766779 ثــــ|ر د |ط|محمود عم|د فه |ل
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد حسن محمد |لحسي فوده5|6866
حقوق حلو|نح|زم حمدى |بــــوزيد تـــوفيق56797|
226o84ر ره|عبــــد|لرحمن محمد نعيم |حمد جو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|937oتـــج|ره طنط|رو|ن عل|ء |لدين عبــــد|لر|زق عبــــد|لعزيز قنديل
رهم|ي| مجدى خلف جور بــــسخرون64|65| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج مل |يه|بــــ سيد ش|كر|3|8768
26626o|ش|م |لسيد عبــــد|لسميع تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء 
257|5o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــول|ء |لسيد مستـــقيم |لمي
44o527طبــــ ع شمسمحمد |لسعيد ح|مد عوض

ى محمد|4|257 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــسم|ء عبــــد |لسل|م خ
8o|924نوعيتـــ |لم |محمد ع|دل عبــــد|لمقصود محمد
9|4o39|ف محمد ذو|لفق|ر  |حتـــ وفن|دق |لم |  ن |
علوم ري|ضتـــ |لم |شيم|ء حسن |حمد حس |8|858
حقوق حلو|نه|يدى ع|دل عبــــد|لتـــو|بــــ عثــــم|ن خليفه237993
4942o5 |د|بــــ بــــ سويف|محمود مجدى محمد محمدغبــــ
ه حمدى محمد محمد|228273 رهم زر|عه |لق|
حقوق ع شمسمحمد ع|طف محمد محمود46554|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود س|لم عبــــد|لحفيظ |بــــوعزيز5|2469
نوعيتـــ موسيقيه |شمونيه سم |حمد صبــــرى صقر|252833
حقوق |لزق|زيق|ء ص|لح عبــــد|لرحيم عطيه عبــــد|639797
رهمنيه عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز عيش|6||252 صيدله |لق|
يم عويس|44229 معهد ف ص طنط|محمد عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم |بــــر|
9o5952 يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن محمد يوسف |بــــر|
حقوق ع شمس|ء عبــــد |لن| محمد صل|ح|54888|

6|6o7كليتـــ |أللسن بــــ سويفدين| عبــــد |لحميد ري|ض عبــــد |لحليم
تـــ محمد فكرى سيد|52258 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم

6|268oل|ل تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرحمه |حمد ممدوح |حمد 
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موخ جبــــره5263|| تـــربــــيتـــ حلو|نيوستـــ | رش|د 
9o7o35  يم ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنهله يوسف |بــــر|
معهد ف تـــمريض سوه|ج  سل|م ممدوح ع محمد|899835
5|o646|طبــــ |ل|سكندريهمؤيد سم قطبــــ ع |لرف
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقعمرو |لسيد |بــــو ه|شم |لسيد633233
82o334ل|ل محمد |د|بــــ |لم |ن|ء مه 
ندستـــ |ل|سكندريهحسن عبــــد |لسل|م عبــــد |لفتـــ|ح شيبــــتـــ|52896
ندستـــ ع شمسكريم يح محمد عبــــد| |ل|دغم2928|2
وف|حمد ط|رق عبــــ|س يح |245953 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ه حم|ده حمدى |حمد|897852 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
كليتـــ |أللسن سوه|جحمد |لشن|وى محمد |لشن|وى يوسف55|442
2776o5د|بــــ |لم |م|رين| سم سعد متـــي|س|
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لبــــ|سط طنط332453
رهه|جر سكر|ن محمود عبــــد |له|دى66747| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
صيدلتـــ |سيوط يمن حس سيد محمد||89395
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر محمد |لسيد محمد غريبــــ329399
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم ع محمد ع 828232
36o624تـــج|ره بــــنه|محمد درويش درويش مصط |لشيخ عمر

ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد |لرحمن |حمد سيد |حمد|5326
|د|بــــ طنط|من|ر محمد ط|رق عبــــد |له|دى |لبــــ|7|26|4
8454oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف ندى سيد يح محمدفريد

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط حسن |بــــو |لعط|56|759
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى محمود حمدى ذ |حمد698725
8o3826فنون جميله فنون |لم |ي|سم |س|مه فؤ|د بــــقطر
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء مر يوسف لطيف|248553

5o3|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف مصط مو |سم|عيل
معهد ف ص سوه|جمحمود صبــــ عبــــد|لرحمن عبــــيد834926
رتـــ|نهله |حمد حس|ن ح|مد محمد255299 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
42|o58د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ي|سم |بــــو |لسعود محمد محمد صقر
تـــج|ره دمنهورمصط فرج عبــــد|لمقصود فضل2965|5

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومسم|ء محمد حسن محمد|6|697
76o266تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد س| فرج محمد عبــــد|لسل|م
83o944د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دع|ء صل|ح |حمد محمود
بــــى بــــسيو |لعكش438263 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرقيه جميل و
4|994o نوعيتـــ كفر |لشيخحس|م محمد مصط محمد ع
تـــ|حمد محمد ع |بــــو شلبــــ|يه|529833 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ر|639|| وف|تـــبــــيتـــر |يمن زكري| ز ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ر حس ع |827685 علوم |سو|نيمن م|
رهعبــــد|لرحمن |حمد مهلل حسن محمود234985 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنه|ل محبــــ بــــسيو عبــــد|لبــــ|سط محمد9238|4

242o7يم عبــــد |لح|فظ رتـــ|نوره|ن |س|مه |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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4o4o4oف محمد محمود قرقورتـــ تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد |لرحمن |
22o89ر|ء رمض|ن عم|ر عوض معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمتـــ|لز

46o535نوعيتـــ طنط|بــــل|ل |لسيد ي|س |سم|عيل |لورورى
4|46o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|دى محمد ع|بــــد غنيمه
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره زينهم |سم|عيل محمود عقل632469
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|م| محمود عبــــد|لحليم |بــــومحمد|427885
ره|ندى عبــــد |لعظيم |م محمد ص|لح|77468 ثــــ|ر |لق|
8o8847|كليتـــ حقوق |لم |سل|م |حمد فه عثــــم|ن
9o82|5  كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىس|ره |حمد عبــــد| |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم ي ص|لح عبــــده خليل489884
6o7668د|بــــ |لمنصوره|خلود محسن محمدى محمود خليل
تـــج|ره بــــنه|ر| | عل|ء|لدين |حمد عبــــد|لحليم263889
|322|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كريستـــ ش|كر ف|روق حن
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف|طمه عبــــد|لرحمن فه |لد|عور239674
26|o65ر|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوق طلعتـــ محمود ز
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل محمد وجيه حج|ج |لسيد |بــــر|462765
علوم |ل|سكندريهمه| فرج خليل |بــــو طلحتـــ4533|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| منعم عزتـــ محمود ع58892|
تـــج|ره |سيوطيوسف محمد |حمد عمر  876529
رهحمد ن| سعد محمود||6449| ندستـــ |لق|
تـــج|ره دمنهورمحمد مختـــ|ر محمد بــــسيو س|لم |لشيخ74|||5
6|o2o7طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــه محمد |لسعيد ع
7o69o6|طبــــ |لزق|زيق|ء حمدى |لسيد عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ دمنهوريتـــ خميس محمود ز محمودأبــــو خرج|497996
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــحن|ن ع محمد محمد826894
8399ooيم كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيوسف |حمد محمد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريه عبــــد | سعد |بــــومغربــــتـــ9||8|5
||539oبــــه خليل ندستـــ ع شمسم | |يه|بــــ سم و
|5o4o3زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد شعبــــ|ن عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفرحه عمر|ن سيد محمد838474
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم | |لسيد |لسيد |حمد ر|بــــح763557
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ل عمر عبــــد |لق|در محمد بــــرك|تـــ496659
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى ج|بــــر ع محمود |حمد326775
676oo2يم |حمد عبــــده حقوق |لمنصورهنور| عمر |حمد |بــــر|
8o545oتـــمريض |لم | صموئيل |نور |سحق تـــوفيق
25o234|شهش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منيه سعيد |حمد |حمد 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد ن|در محمد|لعربــــى |لسيد محمد628936
|4|o79تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ
ى محمود حس342299 ف محمد خ حقوق ع شمسف|طمتـــ |
53oo62ح|ن علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد خ محمد صديق 
طبــــ طنط|دير ع|دل عبــــد |لمنعم خ 434892
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62998oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |س|مه فرج محمد |لسيد
يم |لبــــن|529968 ندستـــ |ل|سكندريهزي|د بــــديع |لسعيد إبــــر|
|4o69|||حقوق ع شمسعمر خ|لد صل|ح عيد عط
معهد ف ص بــــ سويفف|طمه عبــــد|لرؤوف عبــــد|لحكيم جمعه853254
6o5|2|| علوم طنط|م| محمد عبــــد|لرحمن |لبــــلعو

علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود عبــــد ربــــه عبــــد |لنبــــى عبــــد ربــــه477|4
6o558o|حقوق طنط|جم|ل رض| محمد |بــــو|لوف| |لقن
علوم |لم | مصط ملي مصط 9896|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه |لسيد عبــــد| |حـمـد شعبـــــ|ن|26556
تـــربــــيتـــ ع شمسع |ء عل|ء|لدين محمد عبــــد|لجليل233393
يم عبــــد|2293|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |لسيد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز527797
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــجوده محمد جوده شح|تـــه|75556
82|54oلس وجيه جميل فلتـــ|ؤس ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود شه|بــــ ع محمد782328
895o9| معهد ف ص سوه|جم | |مجد فكرى مس|ك
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|مرو|ن مصط محمود محمد مو|44939
معهد ف ص طنط|ن|ديه |لسيد عبــــد|لر|زق |لسيد خليل463742
طبــــ حلو|نمحمد ح|مد سيد|حمد عبــــد |لفتـــ|ح عجل4396|6
|3o|2|ره|م|ري ع|دل صبــــ يوسف د|بــــ |لق|
ش|م |حمد ز8|7593 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ر|ن| 
يم حسن|5466| رهحس|م حسن |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل جم|ل ع محمد235828
9o84o4 تـــج|ره سوه|جم|جده رفعتـــ محمد ش|كر
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ن| |سم|عيل جبــــريل|76886
8o9292| تـــج|ره بــــ سويفمحمد خلف سعد ج|بــــ
697o29طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد طه طلعتـــ طه |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد وحيد رمض|ن عبــــد| ج|د |لكريم488234
75o458صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر كم|ل |لدين حس محمد
7|2oooيم |لبــــد|يه بــــدوى قهوتـــ صيدلتـــ بــــورسعيدس|ره محمد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نح|زم ع|دل حس |حمد9524||
48|2o9ف عبــــد| عبــــد|لمقصود مرزوق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|تـــ |
859o95د عبــــد|لغف|ر محمد تـــج|ره |سيوطنجل|ء مج|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد ربــــيع عبــــد|لمقصود محمود77|53
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمه|بــــ عمرو محفوظ حسن محمد محفوظ3||4|
ره|كم|ل رمض|ن جل|ل متـــو42556 د|بــــ |لق|

ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن عبــــده محمد محمد |لغمري|47872
624o28|تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن |حمد محمد عمر
69||ooى ى محمد |لع م عل|ء|لدين |لع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقد
د|بــــ حلو|ن|سم|ح عبــــد |لن| عبــــد |لفتـــ|ح |حمد47458

2476o4تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|رس |يمن فه إم|م خف|جه
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رهمحمد ع|دل ف|روق محمد26596 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
82|3o4|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه نبــــيل لم محمد
4978o2تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورلؤتـــ محمود حسن نحلتـــ
ش|م بــــ|ز محمد عبــــد |لعزيز|452749 ندستـــ |لفيومحمد 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم| علو|ن عبــــد |لرحمن علو|ن|63252|
رهع حس|م |حمد |سم|عيل226896 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
348o69ر |ل|صفر ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود س| نعيم عبــــد|لظ|
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن ط|رق عبــــد |لبــــ| |لشح|تـــ عبــــد 92|682
ري|ض |طف|ل |لمنصوره س| مو مو |لسيد777572
د|بــــ بــــ سويف|ر| | ميخ|ئيل عبــــد|لتـــو|بــــ ميخ|ئيل|24497
44oo2|يم ف|يد طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرن| رض| ز |بــــر|

2o88o|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد عبــــد |ل |لسيد
ف محمد أم سلوم922|26 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
493o2oحقوق طنط|حمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن عبــــد
6829o3د|بــــ |لمنصوره|محمد وجدى |لسيد |لمتـــو |لجندى
4o38o9تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن مدحتـــ تـــوفيق |حمد رزق
| محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |27828| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني
4539o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــإن محمد حمدى حتـــ|تـــه
حقوق بــــورسعيديوسف و|ئل محمد كم|ل |حمد بــــركه|76634
7o5394د|بــــ |لمنصوره|عمرو |يه|بــــ محبــــوبــــ |لنبــــى ع ع محمد
تـــج|ره كفر |لشيخسوسن |حمد |لسعدى محمود عبــــد|لغف443722

رهم|زن محمد عبــــد |لفتـــ|ح حس 29352 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد يوسف |حمد ر|غبــــ|9|443

|323o2| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ر| عبــــد | ك|مل عبــــد |لمجيد
6|o26oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق ع|طف حس |لبــــربــــرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|دى دسو محمد |حمد |حمد577|79
رهزي|د حسن عبــــد|لمقصود عبــــد|لحليم4964|2 ندستـــ |لق|
يم |لسنبــــ624673 يم |بــــر| ش|م |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طزكري| 
4993o2|يم عبــــد| محمد سليم تـــربــــيتـــ دمنهورأسم|ء إبــــر|

علوم ع شمسسل صبــــ ص|دق ع حسن25586
2oo45تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحج|زى فؤ|د حج|زى محمد يوسف

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوم|لفريد |ميل عد سمع|ن حن|5997||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رحمتـــ مصط قبــــ|رى مر حسن483223
6o|75oمعهد ف تـــمريض طنط| محمد عبــــ|س عبــــد|لقوى |لدرعه
د|بــــ ع شمس|م|رتـــ | ه| د|ود جرجس|3236|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط محمود محمود سليم|ن |لقويس 2644|2
5o9|8oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد سلط|ن سعد بــــكـر ضيـف
حقوق طنط||ء ح|فظ حس|ن بــــدر|536334
وف|تـــمحمد جم|ل رف| محمد686|32 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |ل|سكندريهمحمود عبــــد|لسل|م محمود محمود ف457585
9||67o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يفون عبــــد|له|دى |ر | حبــــيبــــ
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9o2o55 لس ن| فوزى ورثــــ معهد ف ص سوه|جك
|55o|oحقوق |لمنصورهسهيله عبــــد |لمجيد محمود عبــــد |لمجيد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد رفعتـــ عبــــد|لصمد |حمد438936
د|بــــ |لمنصوره|لبــــر|ء س| حسن عبــــد |لوه|بــــ شلبــــى|68662
43|6o6معهد ف ص طنط|محمد |يه|بــــ ف|روق ع
9|o53| تـــج|ره سوه|جعمرو سيد |بــــو|لحسن |حمد
5|o722علوم طنط|محمد س| حبــــيبــــ عوض عم|ره
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ممدوح مهدى |لف 478992
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدكريم محمد |حمد سل|متـــ757952
حقوق حلو|نحمد |سم|عيل سعيد |سم|عيل|225667

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد د|ود حسن محمد|48366
حقوق |سيوطريم |حمد محمد عبــــد |لمجيد د|ود535448
|6o6o6د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممصط عو محمود عبــــد |للطيف
ره|مينه مصط عبــــد |لوه|بــــ سليم|ن|72|55| د|بــــ |لق|
76o597تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسض عص|م فوزى |لبــــند|رى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن مبــــروك محمود مصط |697476
تـــمريض كفر |لشيخش|دى |سم|عيل |حمد |سم|عيل  يس444547
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر حسن منصور حسن خليل628268
ف فكرى محمود|6467|| ه | د|بــــ ع شمس|م
7o4o57ر |بــــوعربــــ |حمد ندستـــ |لزق|زيقمحمود م|
بــــه ري|ض عزيز|69885 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ك|م | |يه|بــــ و
35|o7o| ثــــ|ر |لفيوم||ء سيد رزق سل|م ع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندع|ء عبــــد|لر|زق عبــــد|لحميد عبــــد|لمعبــــود7|3224
طبــــ حلو|نسل أحمد |لسيد عثــــم|ن |لجندي|43957
4o49o7حقوق |ل|سكندريهمحمود كم|ل |لدين سليم|ن حس|ن
رهمحمد عبــــد|لجو|د رزق عبــــد|لجو|د267|23 طبــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفحبــــيبــــه ف|روق سعيد مو 5244|8
7o3356 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ جم|ل عبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد
4|o442|يم عبــــد |لع تـــج|ره طنط|عمر محمد |بــــر|
|2o28|لس ف|روق شفيق ميخ|ئيل ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمود محمود عبــــد |678784
ى73|232 علوم ري|ضتـــ |سو|نيوسف |س|مه طه عوض |لم
تـــربــــيتـــ حلو|نشمس ن| بــــكرى عبــــد |لنعيم |حمد239629
6o895oيم |لسعودى طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عص|م |بــــر|
ين سم محمد رزق687836 تـــربــــيتـــ |لمنصورهش
9o23o3 يم |حمد محمد تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|حس|م رمض|ن قر سعد45||6
9o53|د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد |لرحمن فوزى |حمد فرج

26o2|oبــــه عبــــد|لنور بــــ|سي يل ج |لزق|زيقم|ري|ن و كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o4885تـــمريض |لم | زينبــــ محمد ربــــيع عبــــد|لعزيز محمد
62o|o4تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــد | محمد عبــــد |لسل|م بــــصله
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2378o|رهمريم لم صليبــــ فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |سيوطم|يكل ع|طف  |د |بــــو|لسعد  3855|9
2|96o2|تـــج|ره ع شمسيه خ|لد مح |لدين عبــــد|لحميد
9o9573  د|بــــ سوه|ج| ممدوح مر|د |حمد محمد
432o73|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م| حسن عبــــد | سيد
7o38o7|تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن ي| شو محمد يوسف
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه ع|مر رجبــــ |لمو| 8522|6
6963o2|نوعيتـــ |لمنصوره|حس|ن مسعد ح|مد |بــــو |لعط
36o268 لسن ع شمس|ن|در صل|ح |لدين كم|ل عبــــد| |لحن
رهم|رف | ص|لح نخيل ملكون32362| تـــج|ره |لق|
4o59|6 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم أحمد محمد عبــــد |لع|ل عبــــد
بــــي497228 نوعيتـــ |ل|سكندريهرحمتـــ عبــــد |لحميد عيسوي |لذ
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن خ|لد رجبــــ خليل66953|
يم |لدسو إسم|عيل773766 وف|تـــمريم محمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهرضوى عربــــى مصط ع678|3| تـــج|ره |لق|
ره|م | مدحتـــ حل ن|شد28367| د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|ده ع ه|شم حسن|67|5
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |ء |حمد عبــــد|لحميد محمد |بــــو |248238
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقأحمد صل|ح ف|روق عبــــد|لفتـــ|ح67|636
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف مجدى فكرى جريس753283
882o84  ى فضل | محفوظ تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد ي
تـــج|ره ع شمسسم|ء رأفتـــ عبــــد |لمقصود مو |6348||
صيدله طنط|محمود عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن خليفتـــ7|8||5
يم25|442 ثــــ|ر د |ط|ك|مل سم ك|مل محمود إبــــر|
طبــــ حلو|نيتـــ |س|متـــ محمود حس|ن|6859|5
33o62oصيدله |لزق|زيقسل |حمد عل|م ع عبــــد|لرحمن
273385| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد|لرحيم |حمد د|خ
8o8327 طبــــ |لم |نور| |لدري محمد مصط
524|7oيف |حمد محمود محمد ندستـــ |سيوطثــــري| 
7o9o|3|يم |لسيد حسن |لكرد تـــج|ره |لمنصورهجمعه |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندي عبــــد|لن| عبــــد|لغ محمود835373
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|نم مصط |حمد سليم|ن699836
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء ع|طف حسن محمد|5|8432
6236|oلع| ح|سبــــ و|د|رتـــ ش نظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ |لزرق| د |ط|دير محسن فرج عبــــد |للطيف
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن فوزى ك|مل سليم|ن مصط 526283
ندستـــ كفر |لشيخعز |لدين محمود نور |لدين عبــــد |لق|445852
7|o475يم محمود ع حسن |لبــــنه تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم| |بــــر|
69855oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود مجدى محمد عطيه |لعزبــــ
4o3o28تـــج|ره |ل|سكندريهح|فظ حس ح|فظ أحمد ح|فظ
ندستـــ ع شمسيوسف محمد حس محمد |بــــو ط|لبــــ|2458|

6o2|8يم معهد ف ص بــــ سويفرح|بــــ بــــدوي ضيف | |بــــر|
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9o7539 د|بــــ سوه|ج|مختـــ|ر |حمد مختـــ|ر |حمد
63o339ندستـــ |لزق|زيقبــــول| عم|د حليم ز

رهي|ر| محمد رجبــــ غز|ل5862| ندستـــ |لق|
علوم |لزق|زيقمن|ر مصط |حمد |لسيد636827
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي|سم | عم|د ج|بــــر محمد |89593

رهندي |س|متـــ محمد رمض|ن7|82| حقوق |لق|
تـــج|ره طنط|يه مرو|ن |لمنجد شعبــــ|ن |حمد|8|6989
حقوق |ل|سكندريهح|زم |س|متـــ |لسيد زبــــيبــــ493356
يم حسن |لعيسوى عبــــد |لعزيز نجم437487 زر|عه كفر |لشيخبــــر|
7o7949ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهدين| محمد ع |بــــو |لليل

6|43oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمرو |حمد عبــــد|لن| محمد
علوم ع شمسنور|ن محمد عبــــد |لحليم محمد55344|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء خ|لد عبــــدربــــه مه |853632
356|o4| ل|ل |حمد حقوق بــــنه|حمد ح| |ل|سل|م 
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه|دى |حمد عبــــد| حد|د ع324742
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه |لسيد ك|مل محمود|753922
7o3854| يم |لخو ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ي| محمد |بــــر| م |لع| 
8433o5 ر|ء عمر ع كل تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه |لز
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي كم|ل |بــــو|لمجد ربــــيع835355
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء رأفتـــ حس|ن ن| |5762|2
|24846| تـــج|ره ع شمسن|ستـــ| | نسيم |نور ري|ض ذ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ع|دل |حمد عوض|685|7
7oo557يم محمد |حمد معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعل|ء |بــــر|
يم بــــخيتـــ|44756 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــسنتـــ خ|لد عمر|ن |بــــر|
ره|محمد عل|ء |لدين عبــــد|لخ|لق ه|شم حمد324237 عل|م |لق|
يم |حمد محمد سمك494476 تـــج|ره طنط|سل|م عبــــد|لقوى |بــــر|
6o4699تـــربــــيتـــ طفوله طنط| محمد عبــــد |لرحمن محمود |لرشيدى
89o84|  |تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر صل|ح محمود عبــــد
6oo884تـــج|ره طنط|ندى حس معوض عبــــد |لحميد
757865| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه خ|لد خليل |سم|عيل عبــــد|
تـــج|ره بــــور سعيدمريم محمد رض| |حمد جم|ل |لدين985|68
لسن ع شمس|عل| محمد سيد مر|د |لسيد95|348

ره|خلود عبــــد |لعليم سيد  ع بــــدر43373 د|بــــ |لق|
يف شعبــــ|ن |حمد27525 د|بــــ حلو|ن|رقيه 

88|o6| فنون جميله فنون |لم |ه|جر محمد ع |حمد
حقوق |لزق|زيقزي|د خ|لد محمد شو |لبــــطل786957
ندستـــ |ل|سكندريهحمد مدحتـــ محمد مني |528856
تـــج|ره طنط||ء شعبــــ|ن شعبــــ|ن نص|ر|423936
طبــــ |سن|ن طنط|سهيله ع|صم |حمد |بــــو|لنور3||269
7o|826كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء جم|ل معتـــمد طلبــــه |حمد س|لم
33578o| زر|عه ع شمسيتـــ سعيد محبــــ محمد |بــــو|لخ
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرن| |حمد صل|ح محمد محمود7595||
6|83o3ف |حمد |لجل|د تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعمر |
493o77تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مؤمن ع|دل محمد محمود
7o72|o|معهد ف ص |لمنصورهمل محمود |لبــــ محمود جمعه
4263o6|علوم حلو|نآيتـــ م |لدين ج|بــــر رف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نش|م عبــــود فوزى عبــــود244686
7572|o|ندستـــ |لم |يم|ن عبــــد | حسن محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور| |لسيد محمد |لعفي 8542|6

رهع مصط عبــــد |لغف|ر |لسح|ر7783| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لفيوم|دير سعيد جلول |سم|عيل94|64

وف|تـــمحمد خلف | محمد عبــــد |لخ|لق773892 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
9o6|3د|بــــ بــــ سويف|سم|ح محمد عبــــد |لحليم |حمد

4o5958|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه |سم|عيل طلبــــه سليم|ن عثــــم|ن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح حج|زى|62|262
معهد ف ص بــــنه|حمد شو عشم|وى حس |267829
8|oo5oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ند| |لسيد ف|يز |حمد|
89o786 علوم بــــورسعيدسمر عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لغ ع
9o55o4 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم |نور جور ميخ|ئيل
|674|o ف سعد حس وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|نز|ر | لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــج|ره دمنهوركريم عل|ء |لسيد |حمد |لخش|بــــ446459
7o9|4oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن عبــــد |له|دى |حمد محمود محمد

6o289تـــج|ره بــــ سويفنسمه خميس فرج س|لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|دين عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |لمد 24|682
طبــــ |ل|سكندريهمحمود خ|لد حس|ن عبــــد |لع|ل438896
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف خ|لد ك|مل |لسيد768772
لسن ع شمس|محمود محمد عبــــد |لسميع مصط 629932
4o7649حقوق |لمنصورهنوره سعيد عبــــد |لحميد عيد خط|بــــ

رهمصط عبــــد |لحميد فهيم عبــــد |لحميد68|6| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|4o2o3| ه مر حسن مر رهم طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لعو|ض عبــــد|لغ حسن 89|887
طبــــ |لزق|زيقين|س |لسيد ع ع |لبــــو|بــــ|776322
تـــربــــيتـــ ع شمسل |ء خلف يونس حسن3|3596
4o|242كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورفن|ن محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لونيس

تـــج|ره |سيوطعبــــد| فتـــ عيد محمد53365
524o78يف ندستـــ |ل|سكندريه|ء فوزى يسن |لشح|تـــ مر 
ى92|775 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد |لخ|لق خليل عبــــد |لخ|لق |لز
9|3o26  حقوق سوه|جشيم|ء فتـــ عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل
يم|6357| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو ي| عبــــد |لسل|م |بــــر|
483o66تـــج|ره دمنهورإيم|ن |لسيد محمد عبــــ|س عل|م
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد محمد فتـــ |لن|دى محمد462736

42o32ور رهس|ره محمد حسن |بــــو |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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8o274o |صيدلتـــ |لم |بــــسنتـــ |حمد يوسف شلق
27o934قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق ط|رق |لسيد |لدسو س|لم
8944o6 ف محمد كم|ل د|بــــ |سيوط|وليد |
نوعيتـــ |لزق|زيقأحمد محمد |لسيد زيد|ن647597
طبــــ بــــورسعيدمريم ممدوح رمض|ن محرم ك|عوه768678
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخلسيد يوسف |لسيد يوسف |لبــــلق| 452892 معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عم|د محمد حل محمد كم|ل 87|626
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــدور ج|بــــر عبــــد|له|دى محمد |لضويلم499923
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط عمر محمد زيد265255
25oo82| ه مجدى عبــــد|لرحمن |لبــــه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
تـــج|ره ع شمسي|سم محمد |حمد عثــــم|ن278|6|
تـــج|ره سوه|ج |ء |لدين |س|مه محمد عبــــد|لمجيد  |89554
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمود محمد ق|سم مهدي من|زع25875| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
د محمد |حمد25274| علوم ع شمسحبــــيبــــتـــ مج|
تـــربــــيتـــ |سيوطش|م جم|ل |حمد عثــــم|ن  7|54|9
علوم ري|ضتـــ طنط|د |نه ع|دل فرج تـــوفيق478758
49o246 يم مصط عبــــد |لعزيز عبــــد د|بــــ |ل|سكندريه|دين| |بــــر|
2359o2ره|من|ر محمد |حمد محمود  |ق د|بــــ |لق|
8oo|26يل جرجس مجيد مجدي لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م
6|32|o|تـــج|ره طنط|حمد عبــــد| محمد ع |لفو|ل
54346oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررحمه س| محمد |لسنو م|لك
رهس|مه ط|رق تـــوفيق |حمد زغلول|22528| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يل ج |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد مصط 373|64 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
77575oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد عم|د سعد |لش|ف

حقوق |لفيومحمد عبــــد |لعليم عبــــد |لع| عبــــد |69233
علوم |سو|نخلود محمود فهيم |م 836296
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود |حمد صل|ح |لدين عبــــد |لحميد446349
5o4558تـــج|ره |ل|سكندريهيوستـــ | س|مح جرجس نجيبــــ
7643o9صيدله حلو|نرن| س|مح محمود عبــــد |لسل|م |لجبــــ
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء صل|ح |حمد محمد |9||92
7885o2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه جم|ل محمد عبــــد |لسل|م سليم|ن
88o|89 تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم محمد محمد عبــــد|لرحمن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن محمد نمر |حمد |م|م|53444
يم|24|5|2 يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىلحسن مدحتـــ |حمد حم|د |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لم
889o62 د|بــــ |سيوط|مريم |نس قلتـــه مسعود
تـــربــــيتـــ |لمنصورهند خ|طر شو عبــــد |لستـــ|ر محمود688567
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرض محمد |حمد محمد3276|2
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد س|لم عقي ق|سم |حمد|452529 ل|
692o6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسم سعد حسن عبــــد |لرحيم
يم عز|م9966|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم وحيد |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|حمد |يه|بــــ شبــــل |لجل|ل |حمد خميس47289|
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تـــج|ره |لزق|زيقنرم عبــــد |لعزيز عبــــد |له|دى محمد787795
د|بــــ |سيوط|ف|طمه سيد محمد سيد 887246

566ooوف|تـــعبــــد|لرحمن محمد |حمد ك|مل خليل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د شعبــــ|ن53|323 تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر محمد مج|

رهول|ء صبــــرى عوض |لكريم محمد24526 حقوق |لق|
63395oف صبــــ محمد صيدله |لزق|زيقخ|لد |
8|o79|حقوق بــــ سويفف|طمه |حمد عيد |لسيد
7o7|82يم تـــج|ره |لمنصورهسمر عيد |حمد حسن |بــــر|
رهنور|ن |لسيد عبــــد|لحميد |لغريبــــ5292|2 تـــج|ره |لق|
6o9664 تـــج|ره طنط|لورين كميل سعد م
6|4o99| تـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر ع|دل |لمغ|ورى ج|د
77o472علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد عطوه محمد عي
معهد ف ص |لزق|زيقسل|م |حمد حس يوسف|642856
د|بــــ |سيوط|بــــطه ص|لح محروس حسن 4|8842
25o7o|د |بــــوزيد ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره ع|دل عبــــد| مج|
876|o6|كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوط  بــــ|نوبــــ مجدى |يوبــــ حرز
3|6o33كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسفيوليتـــ فكستـــ ع|زر جرجس
د|بــــ |سيوط| |ده |بــــوزيد محمد |حمد 894348
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه حسن ع |لغبــــ|رى29|646
يم773987 حقوق ع شمسف|طمه ي| سم |بــــر|
وف|تـــمصط محمد نجيبــــ عط| | ه|شم2482|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
صيدله |لزق|زيقعمر |حمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد|4|7852
6o9o46معهد ف ص طنط|محمد ر| عبــــد|لمنعم |بــــو غبــــينه
7oo727 طبــــ |لمنصورهع مجدى |لسعيد |لطنط|وى |لخو
يم دي6|5392 زر|عه |ل|سكندريهمنه | ع|دل |لسيد |حمد |بــــر|
5o6528يم تـــج|ره |ل|سكندريهرحمتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
36o885تـــج|ره بــــنه|مصط عبــــد|لرحمن سعدي عبــــد|للطيف
ف |لنبــــوى عبــــد|لجو|د6546|3 تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ |
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدين| عبــــد |لمعبــــود رمض|ن عبــــد |لع|4834|5
تـــمريض |لم | محمد بــــيو محمد بــــيو 4473|8
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سعيد خميس |حمد شعبــــ|ن523784
69526oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود محمد ع|مر عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره ع شمسعمر |لسيد عبــــد | حسبــــ |لنبــــى98|29|
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد سعيد |بــــو |لفتـــوح محمد |لمرحو448495
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــرمض|ن عبــــد|لن| خميس متـــو  924957
92|o44 تـــج|ره سوه|جنوره|ن محمود عبــــد|لعزيز محمد

يم63876 ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر||ج محمد ربــــيع عويس |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوس|م س|لم حسن س|لم445644
حقوق |ل|سكندريهك|تـــرين صبــــرى فوزى سعيد لوز485985
6o8482د|بــــ |لمنصوره|نرم |لسعيد محمود |لمليح
6957|o|معهد ف ص |لمنصورهس|ره |بــــو ط|لبــــ عيد محمد |لعشم
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|56o|7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم|ن حمدى محمد عبــــد |لعزيزعمر
ري|ض |طف|ل |لمنصورهند جم|ل |م حس 638982
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دين| محمد سيد نوح273623
48o355تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحس رض| ع |بــــوط|لبــــ
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمه نجيبــــ حسن |حمد ع264833
بــــه29486| ي و لس يوسف بــــ كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك
تـــج|ره |سيوطفدوي |حمد عبــــد|لحميد |حمد2|8233
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهد | مصط غريبــــ س|لم ز|يد34|757
ف محمد مصط ع |لطويل2524|4 نوعيتـــ موسيقيه طنط||ء |
7o286||وف|تـــحمد وليد محمود محمد كيو|ن معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر حس عمر حس 34274|
76o973صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ندى فؤ|د فهيم مجلع
يم82|32| د|بــــ ع شمس|سميه محسن يونس |لعربــــى |بــــر|
رتـــ|ه|له عبــــد|لجليل رش|د عبــــد|لجليل66|259 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7577o2تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد | ص|بــــر حسن ع
8|o866 رتـــ|ندي ربــــيع محمد |لصغ عبــــد|لغ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

قتـــص|د م حلو|ن|ندى جمعه س|لم عبــــد |لجليل27363
تـــمريض |لفيوم |ء حس عبــــد |لتـــو|بــــ سيد|72442

ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|حمد ح|فظ سليم عبــــد |لرحمن حسن|2|7666
8|2o5|ندستـــ |لم |صموئيل جرجس |لسيد جرجس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نسمه محمد محمد |لسعيد عط|52|2|6
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــندى |حمد صل|ح |لنج|ر284|62
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم محمد ن |حمد259248
ف عبــــد |لفتـــ|ح |حمد48456| ره|دين| | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ أسو|نحمد شو حم|م ع |894|83
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسوسن| صفوتـــ |قل|ديوس تـــوفيق838883
775o44علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد محمد خليفه
82539oق|وي |حمد محمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء مصط عبــــد |لصمد |حمد مصط 496559
26658oيم مغيثــــ ف محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|شيم|ء |
9oo395 ف خلف بــــخيتـــ ندستـــ سوه|جم | |
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | سم فوزى سليم|ن د| |ل486869
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد |بــــو|لنور محمد|6|8948
7o6466زر|عه |لمنصورهد|بــــ ح|فظ ر|شد محمد عبــــد |لعزيز
طبــــ |لمنصورهندى فتـــ |حمد منصور8|6964
د|بــــ حلو|ن|نو|ل مي حسن عر|بــــى|23239
69o589حقوق |لمنصورهسم |حمد |لمتـــو |لمغ|زى
6o|588|يم |لعم|وى علوم ري|ضتـــ طنط||ء جم|ل |بــــر|
476o95ي يم محمد |لم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــه محمد |بــــر|

3o2|4 ف محمد حن حس رهر تـــج|ره |لق|
4o7547د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| محمد كم|ل عبــــده محمد
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692o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر ي| شعبــــ|ن |حمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحسن حمد عد محمد7|8333
تـــمريض |لم | حس|م |لدين حس محمد عثــــم|ن7||3|8
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيح عبــــد |لرحمن محمد محمد ع |5392||
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيح ح|مد فهيم |لغني255863
7o7587|كليتـــ |أللسن ج أسو|نفوقيه ط|رئ عبــــد |للطيف محمد |لر

يم2|259 ره|ريه|م ع|طف محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
6oo722تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ل|ء محمود عبــــد|لمنعم حسن |لقصبــــى
زر|عه |ل|سكندريهسل ن| منصور محمد سعد423398
|2368o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نآلء محمود بــــدر|وى محمد
ه |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح مقلد|777556 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
5|53o6|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء عص|م حربــــى |حمد محمد
675oo4د|بــــ |لمنصوره|رحمه كرم عبــــد |لسل|م |بــــو خليل
623o63يم ع |لسيد سل|مه طه تـــج|ره ج|معتـــ د |طإبــــر|
لول|32|32 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريمون نجيبــــ ن|شد 
7o235|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ديل عزبــــ حمزه محمود ج|د
8|533o|طبــــ |لفيومل|ء رجبــــ يح حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسخديجه شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز محمد محمود4|492|
حقوق |لزق|زيقيه عبــــد |لرحمن |حمد محمد|774496
تـــج|ره كفر |لشيخسهيلتـــ |لسيد أحمد محمد ن|462573
8966|o|تـــج|ره سوه|ج  يه |حمد ص|بــــر عبــــد|لل|ه

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه محمد |لبــــطل محمد مصط |759|6
486o4|رى تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدير محمد محمود محمد |لجو
7o4o36| ندستـــ |لمنصورهس|مح خ|لد محمد لط |حمد عبــــد
رهبــــول| عم|د رشدى فهيم755||3 عل|ج طبــــي |لق|
336o75كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر حس عبــــد|لحليم عبــــ|س
2273o2ره|م | منتـــ يوسف سعيد منصور د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طأيتـــ معشوق محمد فوزى |لحم|6597|6
علوم ج|معتـــ د |طمحمود مجدى عبــــد | مصط عبــــد 436233

رهنوره|ن جم|ل بــــدر |حمد43584 تـــج|ره |لق|
6o764oد|بــــ طنط|يم|ن محسن عبــــد |لعزيز يوسف |لعط|
يم حس 37|886 د|بــــ |سيوط|محمد ظريف |بــــر|
82|9o5يم محمد تـــج|ره |سيوطعمر يوسف |بــــر|
885o9o تـــربــــيتـــ |سيوطك|تـــرين مرزق حن| جرجس

رهرو|ن عمر عي عثــــم|ن482|3 صيدله |لق|
|6o|5oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمد محمد ع
34554oكليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسشمس |س|متـــ |حمد صبــــيح محمود صبــــيح
ف عبــــد|لحميد محمد75|843 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نرغده |

6o536|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء ربــــيع |حمد مدكور
علوم |لفيومعبــــد |لتـــو|بــــ درويش عبــــد |لتـــو|بــــ عمر درويش63735

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــد | |حمد سعيد ع 483677
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمرو ج|بــــر بــــ| أبــــو ريدتـــ|452|4
7o5396تـــج|ره طنط|فؤ|د محمد محمد يوسف |لسيد
د|بــــ |لعريش|ه|جر ع|دل محمد محمدمسلم767539
6o9944ش|م عبــــد|لسل|م فوده تـــربــــيتـــ طنط|ند 

84o69|تـــج|ره بــــ سويفل|ء خ|لد عبــــد |لوه|بــــ محمد
تـــج|ره سوه|جمحمد ح|مد ع |حمد 7|22|9
6238ooبــــ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنجوى سل|مه جبــــر جبــــر |بــــو |لد
445o|4ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ سعيد |حمد حبــــيبــــ
7|oo75|تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم محمود عبــــده ع |لسيد |لرف
7o82|4تـــمريض |لمنصورتـــ ح|مد عز عبــــد |لمقصود خ |لسيد
كتـــ329466 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| جم|ل عبــــد|لحميد |لسيد 
تـــمريض |لزق|زيق نسمتـــ رض| |لسيد |حمد |سم|عيل638654
4o4823حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ص|بــــر |لسيد عبــــد |لسل|م محمد
يم||854|2 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد سعيد |حمد ح|مد |بــــر|
9o|954|يم |لسيد محمد عبــــد|لعزيز حقوق سوه|ج بــــر|
د|بــــ سوه|ج|رو|ء محمد ه|شم عبــــد|لحميد 924236
نوعيتـــ |لمنصورهوليد حل عطيه |حمد699732
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد عبــــد |لحميد فرح|تـــ779643
بــــي |لعدوي7|6923 يف |لسيد |ل حقوق |لمنصورهن|ديه 
843o94 تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء م حسن م
63779o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد ع |حمد محمد عثــــم|ن
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطمصط متـــو محمد تـــوفيق 876785
3367|oندستـــ |لم |ند |حمد |حمد |لرف| |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم |يه|بــــ |سم|عيل عبــــد ربــــه39782|
2|6o5oلسن ع شمس|سل محمد عبــــد|لمنعم عن|ن

رهعصمتـــ |يه|بــــ جل|ل حسن47|32 حقوق |لق|
يف محمد بــــيو ع 25898| تـــج|ره ع شمسسل 
358o|4ندستـــ ع شمسعمرو س|مح سم عبــــد|لعزيز
تـــج|ره ع شمسم|رك محسن صبــــ حبــــيبــــ5537||
د|بــــ حلو|ن|ندى حسن حسن ع223629
تـــج|ره ع شمسنوره|ن محمد |حمد محمد ع زيد25485|
3|6o6|يم |لدسو محمد مو ره|من|ر |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رفن ممتـــ|ز |لمؤمن حكيم بــــخيتـــ8|254|
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط بــــ|سط فرج محمد896|42
د|بــــ ع شمس|نور|ن محمد |م عبــــد | |حمد3574|2
5o4328علوم طنط|سهيله زيد|ن عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحليم بــــرجل

د|بــــ بــــ سويف|وه|د حمدى |حمد عبــــد |لحميد|5232
ش|م |لسيد دسو 8899|6 معهد ف ص بــــور سعيدف|طمه 
ف |لسيد ع|بــــد6||7|5 علوم دمنهوره|جر |
6o9373|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد خ|لد عبــــد | رضو|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محمد ع عبــــد|لخ|لق63|324
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622oo8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد محمود تـــوفيق محمد عبــــد
تـــ عوض فه عوض شح|تـــه||53923 زر|عه |ل|سكندريهم
9o9o59 تـــج|ره سوه|جش|م عبــــد|لفتـــ|ح ه|شم عبــــد|لرحيم مصط

5|o62كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفش|م طه مبــــروك عبــــد |لتـــو|بــــ
25875o| ر شلبــــى خ معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورع|دل جم|ل محمد رش|د محمد|49279
8o66|8|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|منه رض| حسن حسن
بــــ337772 تـــج|ره بــــنه|محمود محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم شعبــــ|ن رمض|ن منتـــ252384
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد حسن حسن نوي766356
4o9734د|بــــ طنط|ه|له ع|طف ح|فظ حم|د|
د|3|49|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلسيد جمعتـــ |لسيد ع مج|
33|o3o|د|بــــ بــــنه|يتـــ |حمد رجبــــ عبــــد|لصمد|
تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح |لروبــــى233626
صيدله |لزق|زيقبــــه مجدى محمد حس 26|643
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زينبــــ رجبــــ عبــــ|س حس 823885
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود عم|د |لدين محمد صقر3973|4
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخ|ء شعبــــ|ن |حمد بــــسيو |8825|4
حقوق حلو|نكريم حم|ده حس نور|لدين272598
3292o|د|بــــ بــــنه|وق رمض|ن عبــــد|لحميد ع|
232|o5رهمحمود قدرى محمد زينهم |حمد ندستـــ |لق|
حقوق بــــنه|ف|طمه عص|م محمد عبــــد | حميد266423

طبــــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد سيد عبــــد |لوه|بــــ54338
7o242لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ريم رمض|ن ع عطيه

2545|o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|دل محروس فتـــوح |لسبــــ
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد حسن |حمد |لسيد خط|بــــ|77||33 معهد |لصفوتـــ |لع| 
5o55|7طبــــ |لسويسمحمود رض| مو |لشبــــر|خيتـــى
6|82o7يم |بــــو |لعيله ين عل|ء |لسيد |بــــر| ندستـــ د |طش
6o|427 ر|ء |لسيد محمود سعد صيدله |ل|سكندريهف|طمه |لز

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفسهيلتـــ صل|ح عبــــد |لق|در سيد54872
7|2|7o يم يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد ح|مد محمد |بــــر|

يف س| عك|شه فرج |لد|643| فنون جميله فنون حلو|نر|ن| 
تـــربــــيتـــ بــــنه|رحمتـــ  |ء |لدين عبــــد|لعظيم محمد594|33
ر خليفه خليفه عبــــد |لحميد62734| حقوق ع شمسم محمد م|
4o83|2يم ع عمر تـــج|ره طنط|محمد خ|لد |بــــر|
63o4o7ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد شح|تـــه
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جريم فوزى |لسيد |لحف |م|م784787
49876o قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|تـــغريد |س|مه ع بــــسيو
44oo97 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|طمه مغ|وري ع متـــو
7o|843 تـــج|ره |لزق|زيقول|ء مجدى محمود محمد حسن |لحلو
ره|بــــه محمد رض| عبــــد |له|دى6453|| د|بــــ |لق|
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493|oرهم|جد محمد ك|مل محمود طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | محمد ح|مد سعيد8|598
54o48حقوق بــــ سويفد | ح|زم كم|ل محمد حميده

تـــج|ره سوه|جسم|ء سيد محمود محمد||77|5|
معهد ف ص بــــ سويفحمد مجدى سيد |حمد|73894

علوم |سيوطه|جر محمد محمد عبــــد|لودود |88546
62595oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن صل|ح فتـــ حموده بــــيو
42oo2|د|بــــ كفر |لشيخ|محمود رض| |لسعيد محمود |ل|حول
353o79|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عص|م |بــــو |لفتـــح عبــــد
267o94|ه طلعتـــ عبــــد|لحكيم عمريه تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
|2|o3oره/ري|ضتـــمحمد خ|لد |حمد محمد شلبــــى زر|عه |لق|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|مصط حسن ص|بــــر |لسم|ن844288
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرين|د رفيق متـــو |لسيد625397
26o255د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله عطيه محمد عطيه |لخو
|655o||ه رض| ن|دي عبــــد |لحليم رهم علوم |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |حمد رزق |لحبــــ 483573
34534oتـــج|ره ع شمسمحمود ممدوح محمود محمد
266o66تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ي| عبــــد|لحميد ليفه
6o5|96علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| محمود مصط |لسخ|وى

39o25ف |لدين تـــربــــيتـــ ع شمسر| | سعد محمد 
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعبــــد| محمد محمود محمد45553

ى حس 237468 |د|بــــ |لم |دين| ممدوح خ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد محمد سعد دسو خم|ر|224|35
335o34رى يم |له|دى |لجو تـــج|ره ع شمسرؤى |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | خ|لد فضل محمد محمد43|25|
تـــربــــيتـــ حلو|نندى مجدي محمود عبــــد |لفتـــ|ح24|67|
77|o54د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منه | محمود |لسيد بــــيو بــــشك|ر
2|92|oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد فوزى يح فوزى
رهرحمه حسن مصط |حمد44928| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسهيله محمد ع محمد حج|بــــ259625

معهد ف تـــمريض |لفيومعمر شعبــــ|ن ع حسن69265
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم||ء |حمد محمد ح|مد||23569

رهمحمد عيد سيد خميس |بــــوبــــكر|4263 تـــج|ره |لق|
ف ومس|حه |سيوطمحمد سيد عبــــد|لمعز عبــــد|لح|فظ 6588|9 ك.تـــ. ف رى و
|283o5تـــج|ره بــــنه|سيف |لدين حس م |حمد محمد

632|o|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد جم|د عبــــد |لحفيظ |بــــر|
يم عبــــد|لجليل عبــــد7|8|45 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لجليل |بــــر|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــريم من |لسيد محمد مر445694
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مونيك| رأفتـــ يوسف كم|ل غط|س233526
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رض| رزق ربــــيع د|ر95|436
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح حج|776857
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زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد سعيد محمد |م |بــــو ش|دى|44694
8437|o|حقوق |سو|نسل|م حس |حمد شح|تـــ
6o2oooح|ن حقوق |لمنصورهرن| ح|مد بــــدير خ 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومع مرتـــ ع |لعري|ن85|268
4|27o7يم |لق |د|بــــ طنط||ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
حقوق |سيوطحس|م ممدوح محمد سلط|ن 879322
7o2886|ف محمد |م |لدسو ع معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــريم |حمد مرتـــ عبــــد|لع|ل محمد 875484
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |كرم تـــوفيق غ|زى محمد بــــصل529288
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد منصور شعبــــ|ن منصور697496
معهد ف ص |سو|نم|رين| د| |ل دري|س تـــ|درس846399
|2o996تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر خ|لد مصط عبــــد |لسيد
9|oo62 فنون جميله فنون |ل|قزينبــــ عبــــده محمود ع
ره|ه|جر محمد |بــــو|لمع| ز|82||3 د|بــــ |لق|
6|o359يم د|بــــ |لمنصوره| محمد حسن |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنور |لهدى رض| محمد سعدعبــــد|7326|5
62ooo| يم |لبــــسيو تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد وليد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــه |لسيد ع يوسف شعبــــ|ن4523|6

صيدله بــــ سويفم|زن محمد فتـــ عبــــيد328|6
تـــج|ره |سيوط|ء مدحتـــ عبــــد |لحميد ع س|لم|333|78
تـــربــــيتـــ بــــور سعيديوسف |يه|بــــ وليم بــــسط| بــــبــــ|وى765436
علوم ري|ضتـــ بــــنه|كريم محمد عبــــد|لكريم ع مصل332429
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم |يمن ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لرحيم 4|8788
252o5oف |لدين لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد |حمد |لسيد 
6o7|45| تـــج|ره طنط|حمد خ|لد |حمد |لبــــرل
|5o65o رهعمر خ|لد محمد سم تـــج|ره |لق|
علوم |لمنصورهمصط |لسيد حسن عبــــد |لحميد679236
وف|تـــمحمد خ|لد ع |حمد7448|3 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
4o7|38|حقوق |ل|سكندريهل|ء جم|ل |حمد عبــــد |لق|در جعفر
444o54زر|عه كفر |لشيخه|جر سعد عبــــدتـــ يوسف عمر
رتـــ|رن| يوسف محمد محمد بــــدوى695286 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف 477687 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــتـــ | محمد فؤ|د عبــــد |لحميد 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء |لرحمن مكرم محمد محمد منصور477|44
|25o99| فنون جميله عم|ره ج حلو|نن| محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد عبــــد |لرحمن حس سليم|25445

رهشمس خ|لد |بــــو |ليم ج|بــــر8|243 د|ر |لعلوم ج |لق|
6o9|75تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد |لرحيم محمد |لبــــربــــرى

ره|سعد محمد سعد عبــــد |لح|فظ45247 د|بــــ |لق|
معهد ف ص |لمنصورهسع|د ه|شم مصط |بــــو شح|تـــه|69636

رتـــ|صفوتـــ عمر محمد سليم|ن268|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
92o355 معهد ف ص سوه|جد |نه يوسف فخرى فلتـــ|ؤس
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مه| مختـــ|ر |حمد ري|ض54682
4o896|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لرحمن محمد مصط |لتـــر
ندستـــ كفر |لشيخمحمد سعيد |حمد صبــــيح446465
357o|6ف عبــــد| سعد محمد تـــج|ره بــــنه|عبــــد| |
يثــــم |لسيد محمد عبــــد |لرحمن|764248 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديه 
76647o|يم يوسف |نور محمد كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن بــــر|

62o5o|د|بــــ بــــ سويف|حمد شعبــــ|ن معوض زيد
287899| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن مشحوتـــ عبــــد|لحميد عي
4857o8يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |ر محمد |حمد |سم|عيل |بــــر|
ر محمد تـــ |لدين|97|69 تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|بــــدين ط|
4|7|54| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لحفيظ |لسنبــــ|
يم45483| لس صبــــري مسعد |بــــر| رهك تـــج|ره |لق|
د|بــــ دمنهور|مريم حس|م |لدين |حمد فؤ|د س|لم497623
443|7o|تـــ ع منصور ح|مد محمود كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم
63o593ندستـــ |لزق|زيقمصط عمرو جم|ل |لقنصل

ر عبــــد |للطيف عبــــد |لق|در4|3|6 تـــمريض  بــــ سويفعمرو م|
ندستـــ |لسويسسل|م محمد ثــــ|بــــتـــ ص|لح|758827
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ندي |دريس دخيل عبــــد||574|8
8o2245علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــصموئيل عم|د ميشيل فهيم
ندستـــ ع شمسعمر مجدى محمد حسن سنه2844|2
6o98|6نوعيتـــ طنط|نور| قمر معوض |لعيسوى عبــــد |لحق
75o997يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /رينوره|ن خ|لد فتـــ حسن لم
685o2|ر|ء |حمد |حمد فتـــح | ش معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه |لز
7762o4طبــــ |لزق|زيقسم|ء جم|ل عبــــد |لسل|م عبــــد | عبــــوده
7o6o98|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمرو عم|د حمدى صدق
3|837oندستـــ ع شمسعبــــد| محمد عبــــد|لحميد عمر
8o|3|7|نوعيتـــ |لم |يم|ن ع نجيبــــ محمد
33o|44صيدله |لزق|زيقبــــسمتـــ جم|ل |بــــو|لهمم ع عبــــدربــــتـــ
رهمحمد سعد |حمد محمد632894 عل|ج طبــــي |لق|
م|م ثــــ|بــــتـــ 39|9|9 تـــج|ره |سيوطمحمود مهدى 
بــــي 686576 ندستـــ |لمنصورهي| محمد محمود محمد |ل
637o85يم |لسيد معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد عبــــد| |بــــر|
6o724o نوعيتـــ طنط|عبــــد |لفتـــ|ح رض| محمد عبــــد |لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ ع شمسيه |حمد محمد |حمد|38464|
تـــج|ره دمنهور|ء زكري| عبــــد |لرؤف محمد  | 682|52
زر|عه كفر |لشيخعل| عبــــد|لحليم ز ج|د |لمتـــو443739
64o|96صيدله |لزق|زيقنه|ل كم|ل عوض | عبــــد|لجو|د محمد
تـــربــــيتـــ طنط|يه صبــــ |لسيد محمد |لخطيبــــ|427933
ر|ء محمد عبــــد |لر|زق ح426859 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه |لز
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد كرم |حمد |بــــو حس |8745|6
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحل|م رجبــــ حسن ش| |757853
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ف فتـــ عبــــد |لحميد ج|543334 علوم دمنهوره|يدي |
تـــمريض أسو|نزينبــــ |حمد |لسيد محمد847384
ره|منيه محمد عط|ى عبــــد|لغ |235723 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|557o3 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم عبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف محمد
89o|36 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد|لر|زق جميل بــــخيتـــ بــــدرى
7532o7حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن ن| فرج ع
3485o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسكرستـــ | ر|فتـــ بــــطرس |نطون
حقوق ع شمسفرح عمرو |حمد خليل |لبــــن|5678||
يم726|77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور| محمد يوسف محمد |بــــر|
883386| معهد ف ص |سيوط  يم|ن عل|ء فرغ ع
7o7586يم |سم|عيل محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهفري|ل |بــــر|
|د|بــــ طنط|يم|ن |سم|عيل عبــــد| |لقو|س|4|4|46
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمد ي| محمد |لقط246734
وف|تـــحسن|ء حسن سل|مه ع عبــــد |9266|4 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم

2o998|رهعمر عبــــد|لع| عبــــد|لعزيز عبــــد ندستـــ |لق|
7o482oزر|عه |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد |لمحسن محمود |سم
338oo2تـــج|ره بــــنه|مصط |لسيد سعيد محمد
9o7566 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديزي|د محمدنجيبــــ محمد |حمد
243o5o|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لعزيز ح|تـــم شعبــــ|ن سعيد عبــــد
5|7o95ف طبــــ |ل|سكندريهنسمتـــ عوض |لسيد 
8o2623معهد ف تـــمريض |لم | كميل ن|روز مكيمل ك|مل
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــبــــ|سم وليد عبــــد|لعظيم عبــــد|لجو|د358739 معهد |لصفوتـــ |لع| 
9o9483 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمنتـــ | ع|دل فوزى خلف عبــــد|لغ

ر محمد سليم|66543 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمود محمد |م|م|6552|2
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود ربــــيع عبــــد|لغ ملي |لسيد262325
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عبــــد|لحميد عبــــد|لغ |لصي 6|2687

كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسه|يدى عبــــد|لحليم منصور عبــــد|لحليم|88|3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى ط|رق زكري| عبــــد |لغ حسن |692658
|6287oف سيد بــــكر ره|حبــــيبــــه | د|بــــ |لق|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد محمد عبــــد |لمنعم محمد||3329|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| طلعتـــ رسل|ن سليم268337

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ن|ن كم|ل |ديبــــ صليبــــ475|5
24o76يم محمد ش|م |بــــر| رهرن|  تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |س|مه محمد عبــــد |لعزيز محمد222993
9o2956 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــتـــيس خ|لد يوسف |سم|عيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن |حمد محمد حس محمود48392|
|49o|oيم شمس |لدين ره|ر| | مجدى |بــــر| د|بــــ |لق|
ى||6883 د|بــــ |لمنصوره|مريم ح|مد عبــــد |لحميد |لمس
478o57علوم |ل|سكندريهيح خ|لد عبــــد |لجو|د عبــــد |لحميد
8|o45| طبــــ |لم |مصط محمد ك|مل ع
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429o8oمعهد ف ص طنط|يه |سم|عيل عبــــد| عبــــد |لق|در |لعبــــد
|5o45يم يف |بــــر| رهمرو|ن معتـــز  تـــج|ره |لق|

27o346ل|ل ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| فؤ|د محمد |لشن|وى 
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ن|در محمد محمد |لشبــــر|وى ع |لبــــ742|68
7557o6| زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد
5|7o65يم عبــــد |لفتـــ|ح |لشيخ طبــــ بــــيطرى دمنهورند| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن مصط ورد| ع |844655
89o92o د|بــــ |سيوط|دين| محمود محمد محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسلوى صل|ح مصط |لبــــ|ز697536
نوعيتـــ |لزق|زيقخلود خ|لد خليل محمد88|776
842o24| ر|ء عبــــد|لمنعم عي ع د|بــــ |سو|ن|لز
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود صل|ح سعد جمعه سقيطه583|35

ش|م شعبــــ|ن محمد عبــــد |لسل5|854 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم عبــــد |لخ|لق سم عبــــد|لخ|لق|77535
صيدله حلو|نحمد مصط محمد |حمد ه|لوكه|6|6969
د|بــــ د |ط|رحمه ن| محمد شهيبــــ8797|6
2392o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى مصط ع خليل |لحلف|وى
ره|ء صل|ح |لدين محمد |لص|دق |323587 ندستـــ |لق|
6o3959تـــج|ره |لمنصورهحمد ع|طف عبــــد |لعزيز متـــو سل|م

يم بــــيو 26867 د|بــــ حلو|ن|بــــه فهيم |بــــر|
52|63oتـــج|ره دمنهورأمنيه عرفه ه|شم رزق حسن
رهخ|لد وليد سيد |حمد عبــــد|لعزيز49329| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر ربــــيع رض| محمد |لبــــسيو 33385
432o95|ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىسم|ء حمدى محمود |لمر سعيد

رهعبــــد| بــــدوى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لنبــــى 42289 صيدله |لق|
علوم |لمنصورهمن|ر خ|لد محمد عبــــ|س |لمر689654
63o288|ندستـــ |لزق|زيقحمد جه|د نجيبــــ عبــــد |لحميد شلتـــوتـــ
9o9|5| تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد مؤمن ع محمد يسن |لمشنبــــ
4o6699يم نوعيتـــ |ل|سكندريه |دتـــ مصط محمود |بــــر|
8262o3علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|رين| مجدي فوزي زخ|ري
د|بــــ د |ط|مريه|ن |لتـــ|بــــ |حمد |لغبــــ| 7946|6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف مصط عبــــد|لعظيم سيد227294
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحميد |حمد حميد حس 834378
|52oo5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــغريد محمد جم|ل |لدين عبــــد |لحكيم
629o54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقريم صل|ح |لسيد عبــــد | فرج
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزينبــــ سعيد عيد عبــــد |لرحمن755656
صيدله |لمنصورهف|طمه حس عبــــد |للطيف |لسيد سليم569|69
3353o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء |حمد |لسيد |لبــــدوى

رهص|لح |نور ع عبــــد |لع|ل23428 تـــج|ره |لق|
6||95oه محمود سم عبــــد |لش| |لعتـــر علوم طنط|سم
ف|73|322 د|بــــ ع شمس|يتـــ سم محروس |لسيد 
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ندستـــ أسو|نعمرو |نور |م |م|م|2587|
يم |لسيد3486|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| |لسيد |بــــر|
يم محمود |لعز247425 م عم|د|لدين |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد
7o|7o3ندستـــ |لمنصورهسوزى |بــــو |لخ سعد |لدين حسن حطبــــه
87o246كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننعمه يونس حسن حسن

|78|9| رهروى |بــــو بــــكر مصط |لسيد ع تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهآيه محمد محمد حس|م |لدين92|435
7o2858|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لعزيز خليفه محمد

2o4|3تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد فؤ|د محمد
طبــــ بــــنه|حمد |يمن سعيد |لعبــــد |سم|عيل|262233
6oo443ف حميده |لسيد رزق نوعيتـــ طنط|منه | |
يم حج255283 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريه|م صل|ح |لدين حس|ن |بــــر|
|5o766رهيوسف حس يوسف محمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن فرج عبــــد |لعظيم |حمد59789|
ف ه|شم |لدسو يوسف فوده9|6792 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء محمد عبــــد|لعزيز ع |لمرص |222256
تـــج|ره كفر |لشيخس|ره صل|ح سعد سعد |حمد787|44
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم |لسيد عبــــد |لحميد سعدون7454|6

رهمريم وليد عبــــد|لحميد محمد4|6|3 حقوق |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن |يمن عبــــد|لحليم محمد ||3575
رهد | ف|رس حسن ص|دق46786 د|ر |لعلوم ج |لق|

|6o664ه|محمد حسن |حمد مسلم لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
897o84 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرؤى عبــــده زيد|ن ع
34872oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنورتـــ |لسيد محمد |نور |لسيد |بــــوعوف
علوم حلو|نعمر محمد فرج عبــــد |لمقصود86|23|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم|رين| مجدى فهد مرزوق229268

كليتـــ |أللسن بــــ سويفس|ره ربــــيع محمد محمد9|573
تـــمريض |لفيوم ند| عبــــد|لبــــ| يوسف عبــــد|لبــــ| 72634

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعم|ر محمد مسعود محمد ر|شد688243
يم س|لم696979 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |لسعيد عوض |بــــر|
68585oن| نبــــيل زكري| رسل|ن ثــــ|ر د |ط|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنه محمد يح |سم|عيل48363|
63579oحه وفن|دق |لمنصورتـــشيم|ء |لسيد عبــــد|لكريم |لسيد عبــــد| 
475o68كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن| خ|لد مصط عبــــد |له|دى مشعل
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد محمود |حمد مر ||84874
ندستـــ |لفيوممحمد |يه|بــــ محمود صقر|63478
36oo64تـــج|ره ع شمسم | سعيد ص|روفيم ك|مل
6o4|6oى حقوق |لمنصورهحمد |يمن |لسيد عبــــد|لمجيد |لع
9242o4 علوم |سو|نرحمه مرزوق حس|ن شح|تـــه
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنه|ل ع عبــــد|لع|ل فه 899883
5o2378|لس |يه|بــــ ري|ض بــــسط تـــج|ره |ل|سكندريهك
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كليتـــ حقوق |لم |محمد |حمد عبــــد| مطر6|8228
فتـــ حمد|ن محمد |حمد2298|8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
صيدله |لزق|زيقلمر محمد |لمر عبــــد |لح|فظ |لمر693285
يم محمد عبــــد|لعزيز86|635 د |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقن|
433o48ه شح|تـــه محمد |بــــو|لفتـــوح عطيتـــ علوم بــــنه|م
زر|عه ع شمسروضتـــ حس عبــــد|لسل|م عبــــد|لق|در سمك783|35
425o|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررو|ن تـــ|مر ج|د |لكريم محمد محمود
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد عبــــد| محمود عبــــد| خلف526985
طبــــ |سيوطعبــــ عبــــد|لبــــ|سط محمد |لسيد849829
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديلطيبــــ يوسف ع محمد|835444
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|يوسف عو سعيد بــــكر |لنج|ر35|777
ي حسن845563 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نندي محمد م
|2394oيم حسن رهعمر |يمن فوزى |بــــر| تـــج|ره |لق|

طبــــ بــــ سويفن|دى حس ن|دى وزير54|58
|63443| ندستـــ حلو|نمنيه وحيد حسن ج|بــــ |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد سعيد عبــــد |لع| |حمد |لغري 448496
63o|4oصيدله |ل|سكندريهمحمود |حمد عبــــد |ل خليل سل
لس م|جد مو روس  5545|9 حقوق |سيوطك

ش|م فوزى عبــــد |لرحمن52427 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشدى 
4776o7طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرحمتـــ ك|مل سعد |لجم|ل

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــم | طلعتـــ كم|ل ص|لح63449
تـــج|ره بــــنه|صفيتـــ سيف |لدين خ |لدين محمد خ 263|33
69284oتـــج|ره |لمنصورهيه |سم|عيل عبــــد |لعظيم حسن عر|م
85o739طبــــ |سيوطنرم عبــــد|لحميد عوض محمد
27o85o|معهد ف ص بــــنه|س|ره محمد عبــــد| عبــــد
89832o طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن ح|زم محمد محمد
5o2529تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد محمد سيد |لطح|وى
زر|عه ع شمسض طه محمد حس 355654
حقوق سوه|جمؤمن بــــخيتـــ عبــــد|لرؤف عبــــد|لرحمن 428||9

ى|3585 ره|ل|ء حس|م |لدين |حمد ع |لدم د|بــــ |لق|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحس محمد فيصل سعد |لكفر|وى56|243
يم86|778 د|بــــ |لزق|زيق|وق ي| عبــــد |لعزيز |بــــر|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمود محمد حسن عرف|تـــ96|3|7
معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد بــــخيتـــ عبــــد|لع|ل محمد|736|92
تـــربــــيتـــ حلو|نندى محمد عبــــد |لعزيز محمد||575|
|465o9ش|م محمد عبــــد |لنبــــى لسن ع شمس/ري|ضتـــ| 

6o735معهد ف ص بــــ سويفنعمتـــ صل|ح حس محمد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن |حمد محمد عبــــد|لنبــــى|5|2482
تـــج|ره |سيوطحمد ح|مد |لسيد محمد|754889
3|245oتـــج|ره بــــنه|حس|م محمد |حمد ع |لديبــــ
زر|عه ع شمسكرستـــ ع|دل وص ع|زر7|3232
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحسن|ء محمود محمد عبــــد |لسل|م7767|4
|323o9ره|ي|سم نبــــيل محمد يونس د|بــــ |لق|
يم عبــــ|س ص492758 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود عبــــد | |بــــر|
علوم |لمنصورهي|ره ع|دل محمد محمد ضحوه435329

578o2تـــج|ره |سيوطنوره|ن نش|تـــ محمد لط ك|مل
78|26oندستـــ |لزق|زيقن|در |لسيد عبــــد |لودود |م|م
رهحمد سم محمد |لمر |ل| |بــــى|5522|6 د|ر |لعلوم ج |لق|
يف شكرى ن ط|يع989|24 رهمن|ر  حقوق |لق|
542o49علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد سعد محمد مصط |لفخر
ف عبــــد |لمنعم ع|7|26| تـــج|ره بــــنه|فريده |
5o9375زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |لسيد ع عبــــد|لرحيم محسبــــ
فنون جميله فنون |لم |س|ره مؤمن حس عبــــد|لحفيظ 878268
||6o|7تـــج|ره ع شمسش|دى |حمد فتـــ محمد ع
زر|عه سوه|جمحمد رفعتـــ |حمد |بــــوضيف 924649
ل|وى578|52 تـــربــــيتـــ دمنهورحسن|ء مسعد محمد أحمد |لم
8|54ooكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفس|ره |يه|بــــ ق|سم |حمد
طبــــ |لم |مروه ط|رق خ|لد مصط 3|98|8
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوميم |حمد عبــــد|لحميد قطبــــ عط| |66862

8o2844د|ر |لعلوم |لم |محمود عل|ء محمد |حمد
9oo475 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرحمه محمد |حمد عبــــد|لعزيز
823|o6د|بــــ |لم |م|دون| ر|فتـــ عط| لويس|
357o4o|حقوق بــــنه|حمد صل|ح عبــــد|لمجيد محمد
تـــمريض كفر |لشيخمحمد حس طلعتـــ لملوم442486
يم ع عبــــد| |لجز|ر|4635|6 حقوق طنط|بــــر|
د|بــــ حلو|ن|س|ره عل|ء محمد |لسيد638|5|
8o6795حقوق |سيوط جم|ل |حمد ج|د
يم |لميتـــ37|269 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــف|طمه |بــــو|لفتـــح |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مه| نعيم حم|م عبــــد|359894
يم|9759|4 يم مصط |بــــر| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
4846o2يم تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م |حمد ف|روق |حمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|منه | محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لج|بــــر9886|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|آل|ء محمد عطيه |لعدوى7557|4

6664oد|بــــ |لفيوم|رؤى محمد محمود |حمد
82o38||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م| محمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن|
5o|822تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــصف|ء منصور عيد عبــــد |لمع يسن
4954o7يم رمض|ن ر| عبــــد|لعزيز |لج حقوق |ل|سكندريهبــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جلبــــ حشمتـــ محمد عبــــد|لع|ل 986||9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسصف| ع |حمد ع |لسيد9|6492

3o799رهرغده عص|م حس ع حقوق |لق|
يم حشيش45|4|4 يم سعيد |بــــر| ه |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
44957o|تـــج|ره طنط|حمد |يمن |حمد محمد عل|م
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تـــمريض |إلسكندريتـــ فيبــــى نبــــيل مجلع خليل بــــش|ى426863
8|3o|2يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد رجبــــ جم|ل |بــــر|
|ء |حمد |بــــوحم|دى |لشمندى|659||9 تـــربــــيتـــ سوه|ج 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد مدحتـــ عبــــد |لحميد |بــــومسلم642572

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــدر ن| بــــدر محمد77955
898o72 تـــج|ره سوه|جمحمد عطيه عبــــد|لرحمن مهر|ن
677o89علوم ج|معتـــ د |طمحمد حس|م |لدين كم|ل محمد عطيه
حقوق حلو|نوق ن| عطي س|لم|ن96|238
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| |لسيد |لسيد عبــــد |لحميد شلبــــى9336|6
9233o3 تـــج|ره سوه|جس|ره عبــــد|لحفيظ |حمد منصور

ره|ي|سم محمود ع|رف محمد ع |لدين8956| د|بــــ |لق|
صيدله حلو|نشهد سل|مه عويس عبــــد |للطيف52437

د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن عبــــد |لن| محمد عبــــد |62985
يم |لسيد784384 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن منصور ع |بــــر|
طبــــ سوه|جمحمود محمد عبــــد|لكريم محمد عبــــد|48|895
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنرم |لسيد س|لم |لغ|لبــــ س|لم شه48|775
|27o7oع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسسلوى |يمن نبــــيه محمود ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد جمعه محمد جمعه سليم|ن544|68
5|982o|تـــمريض دمنهورآم|ل شعبــــ|ن محمد |لسق
يم عبــــد 676752 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهح|تـــم |حمد |بــــر|

معهد ف تـــمريض |لفيومه|له حمدي جلول ح|مد|6862
6368|o| د|بــــ |لزق|زيق|م|ل محمد مصط مصط
ندستـــ |ل|سكندريهنور محمد |حمد عبــــد | مرزبــــ|ن|44743
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقف صبــــ رش|د عبــــد|لسل|م|632983
د|بــــ حلو|ن|يه طه عبــــد |لع|ل محمود||3|65|
يم محروس485437 تـــج|ره كفر |لشيخرن| ط|رق أحمد فه |بــــر|
8oo379ر محمد |حمد خلف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــ|
ل|ل جزيرى|2||877 تـــربــــيتـــ |سيوط يري سم 
|د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن ع سعد محمد بــــدر884||6
4o|757|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|لبــــدرى خلف |لبــــدرى |حمد
رهمحمد رأفتـــ |حمد |لحن 265378 صيدله |لق|
ش|ن|489|78 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيم|ن |يمن عثــــم|ن محمد د
حقوق |سو|نوف|ء ن|جح |بــــو|لوف| دبــــش|84377

ش|م عشم|وى عبــــده5578| رهسل  تـــج|ره |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى ع علو|ن |حمد علو|ن|8|772
37|8oo| تـــج|ره بــــنه|حمد ك|مل عزوز ك|مل ج|بــــ
ف |حمد محمد |لطن| 342959 طبــــ حلو|نكريم |

5689o|رتـــ||ء ربــــيع محمد عبــــد |لعظيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
43577oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حن|ن أحمد ج|بــــر مصط دي|بــــ
897o89 تـــربــــيتـــ سوه|جرغده خليفه محمد شح|تـــه

تـــج|ره بــــ سويفل|ء ع|دل عبــــد |لرؤؤف تـــوفيق|554|5
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4||o9تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد سليم|ن |م|م |يوبــــ
ثــــ|ر د |ط|سل عبــــد |لمحسن ع أبــــو زيد8742|4
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن|ء سعيد |لسيد محمد756353

6|82oندتـــ مدحتـــ سيد سليم|ن كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفش|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوس|م شعبــــ|ن فرح|تـــ سعد حج|زى64|263
م حسن معوض ضوه|8|4295 حقوق طنط|د

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد |دريس22834
ندستـــ د |طنورس محمود مسعد محمود ش| 8236|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س|ره مجدى قر محمود243533
يم حسن|582|3 تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ محمد عبــــد|لمع |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحن|ن بــــ|سم بــــ|دير نعيم323994
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|س|ره جم|ل شو ح|فظ |لغيط| 7|6354
7o2724تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|غ|ده خ|لد عمر |لسيد |لمنهر|وى
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقخلود محمد رجبــــ عبــــده639327
7778|oندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــو |لنج| عي |حمد
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد| ص|بــــر |بــــو|لفتـــوح عبــــد|له|245969
يم |لزعبــــل492824 د|بــــ دمنهور|مصط ي |سم|عيل |بــــر|
69264oتـــربــــيتـــ |لمنصوره كم|ل عبــــد |لق|در جوده ع

رتـــ|ف|طمه نش|تـــ محمود |حمد42759 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ |سيوطمحمد حس ج|بــــر |حمد 2483|9
78|579| ر|ء محمود عبــــد |لبــــديع ع نوعيتـــ |لزق|زيقلز
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء بــــسيو عبــــد| محمد926||8
ى776647 تـــج|ره |لزق|زيقغيد|ء سعيد محمد عبــــد |لحميد بــــح
د|بــــ |لمنصوره|وف|ء عبــــد |لمطلبــــ ك|مل محمد ر|شد2894|7
7oo23د|بــــ |لفيوم|دع|ء حم|د محمود |لسيد

تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن مدحتـــ عبــــد|لق|در سعيد ع426253
تـــج|ره طنط|س|مه |لديس فتـــ |لديس حج|445|68
ى |لسيد ع |لمغ|زى |لل|2|6894 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنور| خ
33364oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد ف|روق عبــــد|لحكم |بــــر|

|78o9وف|تـــكم|ل |لدين مصط حش|د ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
7oo745طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد عبــــ|س فتـــوح عبــــ|س
د|بــــ |لمنصوره|يه عبــــد |لر|زق محمد محمد رضو|ن|687239
3245o6|بــــه عبــــد ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد|لوه|بــــ و
647|o3يم محمد |لسيد ف |حمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|ر
رهعمر حس|م |لدين ح|فظ عبــــد |لمنعم |4389| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
479o82 تـــج|ره |ل|سكندريهنور |لدين محمود محمود محمد حسن
6347o3|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمود عبــــد| |حمد

رهف|طمتـــ محمود عبــــد|لحكيم |م|م46578 تـــج|ره |لق|
صيدله |لمنصورهعمرو نجيبــــ |حمد |لسعيد قوره46|624
6268o6ش|م محمد عطوه |لمع|م زر|عه |لزق|زيقبــــسنتـــ 
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ل مجدى ك|مل ص|لح35484|
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479o68يم ع فخري ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ن| محمد |بــــر|
774oo5|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه عبــــد |لنبــــى |حمد عوض
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديحس محمد محمود حس 833439
فنون جميله فنون |لم |شذ| محمد محمود محمد7|97|8
34o876تـــج|ره ع شمسش|م عم|د |لدين رزق محمد ز |ل

د|بــــ بــــ سويف|لبــــ عبــــد |لعزيز |لسيد حل 62243
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد ي جمعه عوض | زرزور|754|62
9o2|45 وس زخ|رى صيدلتـــ سوه|جمريم صبــــ تـــ|و
697o|6 طبــــ |لمنصورهمحمود محسن |لسعيد عبــــد |لع|ل سيد
يم محمد443994 يم عزتـــ |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|ن|ديه |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن لط فؤ|د خليل256326
م عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|للطيف ع528335 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــد

ف عبــــد |لخ|لق |حمد|52666 تـــمريض  بــــ سويفحمد |
حقوق د |طمحمد نعيم محمد |لجحر5739|6
642o68حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عص|م عثــــم|ن طه
صيدله ع شمسمن|ر عبــــد|لستـــ|ر دي|بــــ شح|تـــتـــ327474
د|بــــ حلو|ن|عن|ن حس|م محمد |بــــو |لفتـــوح ص|3962|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقع |ء محمد منصور محمد2|7764
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومم|ريو مجدى من |سعد شنوده475|25
علوم بــــنه|مهند شبــــل فؤ|د |م|م خليل2239|3
معهد ف ص |سو|نمحمد عبــــد|لحميد محمد ح|مد869779
49o858 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم عل|ء|لدين فتـــ عبــــد|لغ

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحسن ذ حسن ذ59947
نوبــــى |حمد452463 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد| جل|ل |ل معهد ع| 
7o9o3oيم |لدسو صقر تـــج|ره |لمنصورهوليد بــــل|ل محمد |بــــر|
يم |حمد ي|سم 279623 |د|بــــ طنط|نورس عبــــد| |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهكريم|ن عبــــيد فتـــ عبــــد |للطيف محمد5786|5

زر|عه |لفيومجه|د |سم|عيل ربــــيع ق|سم|5|73
6273o7يم |سم|عيل محمد |لشو تـــمريض |لزق|زيق س|ره |بــــر|
8o5o93طبــــ |لم |سل|فه جم|ل |حمد محمد شه|بــــ
8o4437طبــــ |لم | |حمد محمد |حمد
تـــج|ره ع شمسمحمد محسن محمد متـــو 9|479|
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد نبــــيل |لد|ودى عبــــد 764589
|25o87تـــج|ره ع شمسمنتـــ | خ|لد عبــــد |لبــــديع عبــــد |لسميع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه عبــــد| شمس |لسيد2|2662
|234o|حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن جم|ل محمد ع
|52|ooيم ر صبــــح |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نتـــ م|
يم238494 ره|من|ر محمود عبــــد|لنبــــى |بــــر| د|بــــ |لق|
يم رجبــــ |لزم|مري459958 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمع|ذ |بــــر|
يم محمد |لبــــن|438884 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد مجدى |بــــر|
وف|تـــحمد محمود عبــــد|لعزيز محمد حس |244429 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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يم محمد ع رجبــــ9959|5 معهد ف ص |ل|سكندريهأسم|ء |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد محمد حسن عو|د|2646|2
75o947|يم حسن محمد عبــــد |لرسول ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
يف صل|ح سيد7729|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى 
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــحس|م ثــــ|بــــتـــ محمد عبــــد |لنبــــى م| 529487
د|بــــ كفر |لشيخ|نرم عوض محمد عوض حس 443999
ره|سه| |يمن عبــــد|لم|لك |حمد235842 د|بــــ |لق|
8o7843|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفين عبــــد|للطيف عبــــد|لغف|ر عبــــد
زر|عه مشتـــهره|يدى محمد مصط محمد|5882|
تـــج|ره بــــور سعيدي|سم ن| عبــــد |لح|فظ عبــــد|لع763656
ندستـــ |لزق|زيقحمد |حمد |م |حمد |لهضيبــــى|775758
26o638يم |حمد ز|يد كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدع|ء |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمريم عو |لسيد محمود محمد|5|698
2575o3| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لغني
5o3|74يم |لنج|ر فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشيم|ء سعيد |حمد |بــــر|
45|o74تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد سعد محمد ج|بــــر |لع|مودى
3542ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |سم|عيل محمد عبــــد|لع|ل
يكل حسن |782|9 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطنوره|ن حسن 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموف|ء حمدى |حمد زيد252583
67522oش|م رضو|ن |لحديدى عبــــده تـــج|ره |لمنصورهنور|ن 
معهد ف ص سوه|جمريم نبــــيل د| |ل جرجس|82622
رتـــ|ندى عنتـــر مهدى محمد |88956 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــ |حمد محمد رض| ع مخيمر73|357 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن
75o5o|ف جرجس يوسف وف|تـــجون | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومند| |حمد عبــــد|لعزيز طه252692
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مدحتـــ صل|ح محمود مر37265|
4o6|93فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرحمه ط|رق |حمد محمد عليوى
ندستـــ بــــنه|حمد محمد |لسيد |لسيد عمري||92|33 كليتـــ 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع خ|لد عبــــد |لمنعم ع33979|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمل عبــــد| جوده مو |655|34
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقزينبــــ |حمد ع ع رميح626826
7o|388 د|بــــ |لزق|زيق|محمود عبــــد |لمع محمد |بــــو |لفتـــوح
6o354o د|بــــ |لمنصوره|نور| صل|ح ص|بــــر ع |لبــــر
527o35يم محمد تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد عبــــد |لعظيم إبــــر
8|3o2oنوعيتـــ موسيقيه |لم |محمد عم|د محمد ج|بــــر
5|o249يم كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنجيبــــ ح|فظ سعد |حمد |بــــر|
علوم سوه|جه|له عبــــد|لمنعم محمود عبــــد|لنعيم 5|9227
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه | خ|لد محمود حسن عبــــد|لرحيم286572
تـــج|ره بــــ سويفس|مح ع|يد ف|يز |سعد398|82
9o2239|د|بــــ سوه|ج| حمد طلعتـــ |حمد عل|م
تـــربــــيتـــ ع شمسجوم|نه |لضبــــع منصور سلو|نس38769|
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528|o5| تـــ|حمد حسن محمد محمد خ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|4o36رهحن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد طبــــ بــــيطرى |لق|

وف|عبــــد| مسعد محمد متـــو |حمد8|3379 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييه |حمد عبــــد|للطيف محمد|828726
يم محجوبــــ رصد|42746 زر|عه طنط|خ|لد ع |بــــر|
9o828o زر|عه سوه|جمريم عبــــد|لع| حسن حس
يم ع|زر42386| ن| ن|در |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف
حقوق |سيوطف|رس محسن |حمد محمد7243|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن بــــكر سند سند |بــــو |لعن |685683
طبــــ كفر |لشيخمهدى |يه|بــــ مهدى يوسف |حمد376|44
|وى277994 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدير حس عبــــد|لرسول |لمع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رش| ص|بــــر محمد عبــــد |لح|فظ682724
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |س|مه |بــــو|لعل| |حمد عبــــد 693325
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد |حمد عمر |حمد9|593|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمود م|جد |حمد محمد فرم|وى348638

علوم ع شمسف|يزتـــ محمد رجبــــ سيد39472
تـــج|ره بــــنه|سهيلتـــ |حمد عبــــد|لعزيز سيد3624|3
26o|85طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرويد| عبــــد|لحكيم |حمد عطيه
4o8873|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يتـــ عبــــد |لرؤف أبــــو |لفتـــح خليل
|د|بــــ |لم |حس|م حمد|ن ع محمد8384|8
3598o7صيدله ع شمسر| | ج|بــــر مو سليم|ن
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد ع محمد ع عبــــد |لح|فظ524794
2299o9تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد| مصط محمد حسن
د|بــــ حلو|ن|سع|د محمود محمد محمود62239|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء محمد زغلول خميس|37|777
49o939يم سليم|ن د|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن سليم|ن |بــــر|
4|o342د|بــــ دمنهور|محمد نشأتـــ |حمد ف|يد
48675oيم ع|دل عبــــد |لجيد تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد عل|ء عبــــد|لمنعم محمود محمد عطيه||8|33
82o67|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد ع|دل حل محمد|
8232o5|علوم بــــورسعيديم|ن عمر ع عبــــد|لم|لك
تـــج|ره بــــنه|بــــ|سل عم|د |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح328832
ره| عبــــد|لر|زق |حمد ع627|24 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سميحتـــ محمد حس|ن |سم|عيل |سم348793

ندستـــ )6|كتـــوبــــر|كريم بــــش محمود حس دوح|ن5|85| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
رهيوسف ع محمد عبــــد |لع|ل3929| ندستـــ |لق|

4|726oد|بــــ كفر |لشيخ|محمد صل|ح ع |سم|عيل
|4798oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد سيد عبــــد |لحق |حمد
438oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر منصور عبــــد |لعزيز ع عل|م شح
شوري354247 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسلشيم|ء ع|دل محمود |لسيد |لد
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــيه | مصط عبــــد |لعليم مصط عر767629
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ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع عبــــد |لش| محمد|78232
7o7352د|بــــ |لمنصوره|مريم عم|د حمدى عبــــد |لفتـــ|ح
5o6536 يم |حمد |سم|عيل يح تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن |حمد |بــــر|
49722oكليتـــ |أللسن كفر |لشيخندى سعد| حسن |لصو|ف
8|7||o|تـــج|ره بــــ سويفحمد حم|ده فرغل عبــــد|لعليم
2|88o2تـــج|ره ع شمسمحمد عل|ء جل|ل يوسف
6o49o7تـــربــــيتـــ طنط|وق أم|م ح|مد عبــــد |لع| |م|م
336o82كليتـــ |أللسن بــــ سويفبــــتـــ رض| رش|د سيد |حمد
طبــــ حلو|نزي|د |حمد فه |لل|وندي ع|شور|7|623

تـــج|ره بــــ سويفرحمه |يه|بــــ سيد |بــــو زيد828|7
يم محمد خليل|758335 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهل|ء |بــــر|
8o7597 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لوه|بــــ مصط محمد مصط

رهحمد عص|م ع|بــــدين محمد|74|47 تـــج|ره |لق|
حقوق |سيوطلمعتـــز بــــ| محمود قطبــــ محمد|||8755
يم عبــــد| ع بــــربــــر3256|6 تـــج|ره طنط|محمود |بــــر|
ل|ل||27367 ندستـــ |لم |يم|ن سعد حسن 
م|م477565 د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه محمد |م 
4|693oيم حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء |لسيد عبــــد|لجو|د |بــــر|
يم محمد |لسيد|48|642 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د| | حمدي عل|ء |لدين عبــــد|لكريم9|84|8
6847o7 ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عثــــم|ن عبــــد |لو|حد عبــــد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم |لسيد ف|روق عوض684523
تـــج|ره |لمنصورهيوسف محمود |لسيد محمد |لسعيد4|6779
حقوق بــــنه|مصط ع|دل محمد ك|مل332933
255o6oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــدور محمد فتـــ محمد
نوعيتـــ |سيوط  ين|س |حمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لنبــــى3|8827
9o7986| ندستـــ سوه|ج س|مه ع|طف ح|فظ ع
معهد ف تـــمريض |سيوط دين| عو ن| بــــس|ليوس 888823
5245o7د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ط|رق محمود عبــــد|لحليم
229o78ره|سل حسن |لحسي حسن محمد د|بــــ |لق|
843o28ي محمد د|بــــ |سو|ن|ف|طمه محمد خ
688o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسهيله صبــــرى بــــهر|م |لحسي محمد
يف محمد634468 تـــج|ره |لزق|زيقيف محسن 
نوعيتـــ |لمنصورهيه رزق رزق |حمد حسن |لمحل|وى|2397|7
85o69||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد فوزي يوسف مهدي
9||o23 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمود محمد محمود |حمد
رهوق جم|ل محمد حسن364822 تـــج|ره |لق|
ر ع|بــــد عبــــد|لج|بــــر 883482 حقوق |سيوطع|بــــد م|
4789o5|حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد |يه|بــــ سيد محمود لبــــنه| 
6o29o7تـــج|ره |لمنصورهمحمد وحيد فه محمد سيد |حمد
3564oo د|بــــ بــــنه|محمد رض| ع ع متـــو|
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يم روف|ئيل|637|8 تـــربــــيتـــ |لم |مريم مجدي |بــــر|
245o6|| رهله|م جمعه محمد عيد نعمتـــ | طبــــ |لق|
69o889| تـــج|ره |لمنصورهمروه عبــــد |لر|فع عبــــد |لمنعم عبــــد
يم|884|68 د|بــــ |لمنصوره|ن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعمر خ|لد محمد |حمد زي|دتـــ|62422
9|9o24 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحس زغلول حس محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | |حمد حس |حمد |88684

6o|35 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفوف|ء شعبــــ|ن محمد مصط
لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|ص|بــــرين صبــــرى جوده |لعزبــــ325863
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمرو|ن |لعربــــى عبــــد |لسل|م عبــــد |لع||7627
68o438ندستـــ |لمنصورهط|رق |حمد غنيم |حمد رمض|ن
ه عبــــد |لع|ل مهدى س|لم637859 نوعيتـــ |لزق|زيقسم
نوعيتـــ بــــنه|سم|ء س| محمد |لسيد عبــــد|لع||26335
زر|عه ع شمسريم محمد عبــــد|لق|در بــــدرى|954|2
ندستـــ |سيوطنرم |يمن زكري| خليل  6|8774
يم5524|3 يم مو |بــــر| تـــج|ره ع شمسنجوى |بــــر|
5o4523تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل محمد ج|بــــر عبــــد |لسميع
ف كميل فهيم|6698|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو |

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد حل |حمد6|529
معهد ف ص بــــور سعيدعزه مكرم حف ع622374
د|بــــ كفر |لشيخ|عمرو عص|م عطيه محمد |لمك|وى8943|4
34248oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نور| محمد عبــــد|لع|ل محمد
8944o| تـــج|ره |سيوطمحمد محمود محمد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد س| محمد عبــــد|له|دى634546
بــــي 773328 بــــي |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى |لسيد عبــــد |لعزيز |ل
24o|43ندستـــ ع شمسفؤ|د ع|دل فؤ|د عبــــد|لحليم

34o7|ره|مريم سم حم|د |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله طنط|مريم محمد عبــــد |لعليم ج|د|68965
5o5394|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد س| عبــــد |لحميد رشو|ن فر

4|53oيم رهنور| جم|ل ع |بــــر| تـــج|ره |لق|
7582o5|طبــــ |لسويس|ء عبــــد |لسل|م |حمد حسن
259o94لدين| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد سعيد سعيد ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد فؤ|د عبــــد|لحميد غ|نم|267775
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس|م |س|متـــ طه محمد حسن35|328
486o43يم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند محمد |حمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء محمد |لسيد عبــــد |لبــــ|رى|7835|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود جم|ل حس |حمد8|664|
حقوق |سيوطربــــ|بــــ |سم|عيل مصط مه |85897
5o88o8معهد ف ص |ل|سكندريهطلعتـــ ي| رجبــــ عبــــود
78o|27تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنسيبــــه محمد عبــــده حسن
رتـــ|م|زن محمد محمود محمد فتـــ5984|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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|52o78يم ه حسن تـــوفيق |بــــر| د|بــــ حلو|ن|ن
8856o| تـــج|ره |سيوطي|سم رمض|ن فرج قويه
84|o65|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|سم|ء |حمد دي|بــــ محمد|
345o76نوعيتـــ بــــنه|رح|بــــ سيد ص|لح شح|تـــه ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس |حمد ع عي2358|5
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|ر| |يمن حس محمد بــــك 4|7559

2|o84ريدى ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مرو|ن رجبــــ عبــــد|لع|  ل|
436|o9|علوم ج|معتـــ د |طحمد جم|ل محمد محمد |لجندى
4o87|4د|بــــ طنط|مريم |م ميشيل جرجس نجيبــــ|

3|o83|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه ربــــيع م |ر عبــــد |لبــــ|سط
5|4o8صيدله حلو|نرحمتـــ جم|ل مخلوف ز عبــــد |لسند
صيدله حلو|نه|جر |حمد سميح محمد55529

8o87||تـــمريض |لم | مدحتـــ مر ز بــــولس
ر محمد |458|9 ف ومس|حه |سيوطمحمد ص|بــــر ط| ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد|لر|زق |حمد محمد 3495|3
6o4578|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن|ديه فتـــ جل|ل |بــــو زيد غ

تـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ حمدى عبــــد |لن| ح|مد47248
رهعمر حسن بــــدر عبــــد|لد|يم|3|28 ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عبــــد|لحميد صبــــ |حمد|354799
9o25|6 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | رش|د |حمد محمد
2477o|يم عبــــد |لغ عطيه طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخزي|د صل|ح ع عطيه |436|48
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسم|ء |حمد عبــــد |لرحمن محمد|756784
رهل|ء |س|مه مصط ك|مل|46472| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسخلود |حمد |لسيد |حمد |لصعيدى223574
زر|عه دمنهورص|بــــرين محمد ع |بــــو عجيله8|5435
238oo|رهي|سم محمد ج|بــــر عبــــد|لع|ل تـــج|ره |لق|
نده محمود محمد محمود |لسوس76|627 د|بــــ |لزق|زيق|ش|
ى355465 |ئيل بــــ خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميوستـــ | حس|م |
43o48||لسن ع شمس|ريج محمد فتـــح | |حمد معوض
9o37o8 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد |حمد |بــــوزيد فه
5o958oعلوم دمنهورأحمد مجدى عبــــد |لرحيم أحمد مو
رهش|م رأفتـــ سيد محمد64594| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود |يه|بــــ |لحسن مغولتـــ|76273

تـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد ع خليل56529
ندستـــ |ل|سكندريهسيف |لدين |س|متـــ حس محمود عوض528877
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه فتـــ عبــــد|لخ|لق محمد637752
48448o|د|ر |لعلوم |لفيومحمد |يمن |حمد شعبــــ|ن رجبــــ

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|جم|ل حمد|ن محمود ح|فظ62526
ندستـــ |لزق|زيقبــــ|سل شوكتـــ صل|ح مختـــ|ر6|6347

ديلتـــ علو| |69453 يم شعبــــ|ن  د|بــــ |لفيوم|بــــر|
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88o856|ف محمد ثــــ|بــــتـــ حقوق |سيوط لنجدى |
بــــي 266549 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــد | محمد رجبــــ |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهطه |لسيد عبــــد|لرؤوف ع حموده424236
تـــج|ره ج|معتـــ د |طكريم محمد رمض|ن رمض|ن ع9827|6

354o||رتـــ|ء عبــــد |لن| محمد حسن علوم ري|ضتـــ |لق|
882oo3|تـــج|ره |سيوط  حمد عل|ء|لدين عبــــد|لن| عبــــد
د|بــــ |ل|سكندريه|سيمون سم عزيز بــــشتـــ| بــــش|ى485967
45|774| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد مجدى عبــــد|لرحمن ع
يم عبــــد| محمد س6|28|3 يتـــ|بــــ |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لفتـــ|ح ع 377|64
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه |سم|عيل محمد شو عتـــريس243524
تـــربــــيتـــ بــــنه|يه سيد عبــــد|لر|زق عبــــد|لمع عفي 266769

653o2معهد ف تـــمريض |لفيومعبــــد|لقوى ع|طف عبــــد|لقوى محمد
وف|تـــ|محمد |حمد رضو|ن كم|ل824964 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
688o99علوم |لمنصورهندى عبــــد |لغ |لسعيد عبــــد |لغ ع سل
7o|459يف يم عبــــد |لحميد |ل د|بــــ |لمنصوره|ريم محمد |بــــر|
49o526|د|بــــ |ل|سكندريه|يه ع|دل محمد ع محمود
رتـــ|سم|ء محمد ذ رمض|ن|6|6369 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

حقوق |لفيومدع|ء ح|تـــم جمعه مبــــروك4|734
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء محمد فتـــ بــــند|رى|26328
9o4983 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| رض| عبــــده رزق
5o8992زر|عه دمنهورزكري| محمد |حمد |لسيد محمد
26ooo2|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء سليم|ن شعبــــ|ن |حمد نجم
تـــربــــيتـــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ عل|ء |لدين عبــــد|لغ عم|ره355344
22o722معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسر|ن| محمد محمود بــــسيو حسن
تـــج|ره طنط|عمر محمد شبــــل عطيه |نور433335
89o43o طبــــ |سيوططلبــــه ص|دق طلبــــه يوسف
م فوزي مصط ثــــ|بــــتـــ مصط |424843 علوم |ل|سكندريهد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطنجوى حس كيل| محمد |6|892
ندستـــ طنط|حمد محمد |حمد |حمد دوسه|449655
 |حتـــ وفن|دق |لم |م|ري جرجس ف |ر ميخ|ئيل474|82
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــندى تـــوفيق محمد فهيم جمعه267368
6o58|3 ج |لدين عبــــد |لمجيد| تـــج|ره سوه|جعبــــد |لمجيد 

معهد ف ص بــــ سويفرح|بــــ جم|ل محمد عمرون55826
ل|ل عبــــد| |لتـــر|س287847 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه 
ق|وى625345 تـــج|ره |لزق|زيقفيصل وليد فيصل |ل
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقثــــ|ر محمد |حمد ع |ألسود|634236
د|بــــ |سيوط|ف|طمه عبــــد|لكريم ع محمد 276|88

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف |س|مه ي سل|م|6|6|
تـــج|ره طنط|بــــسمله محمد |حمد |بــــوزيد45|478
855o82معهد ف تـــمريض |لم | روضه جمعه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعظيم
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تـــج|ره بــــور سعيدي|تـــ عبــــد | فتـــ |بــــو مسلم|623859
يم|4725 رتـــ|ض عص|م عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

||52o4ندستـــ ع شمسمريم ن|در سعد عبــــد |لملك
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخزيزى جم|ل عبــــد|لغ عبــــد|لغ مسعود6||6|4
يثــــم عبــــد|له|دى عبــــد|لحليم عبــــد65|478 تـــج|ره |ل|سكندريهمسه 
يم محمد482499 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|خلود |حمد محمد |بــــر|
82274o| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــوق ن|دي فرج | |بــــوق معهد ع| 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر |س|مه محمد عبــــد |لمنعم69394|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|دل رمض|ن مصط |لدسو |بــــوليلتـــ|76874

كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمحمد محمد عبــــد |لستـــ|ر خلف28752
علوم |ل|سكندريهيم ج|بــــر |لسيد محمود خ |لدين8356|5
|6o822وف|محمد حسن عثــــم|ن عبــــد |لرحيم وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
8585o6|معهد ف ص بــــ سويفحمد عص|م محمد |حمد
3545o7|طبــــ ع شمسم| |لسيد حسن |لسيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد جم|ل محمد حس 864347
علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن جوده محمود |لسيد |ل693992
53o294علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحبــــيبــــتـــ عمر فه محمود عمر
ه |حمد حسن |حمد |لسبــــيل |25|7|2 ندستـــ أسو|نم
9o7383| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد عيد محمد عج
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمود عبــــد|لر|زق محمود عبــــد|لر|زق324723
ره |بــــو بــــكر عبــــد |لخ|لق قشقوش26583| علوم |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد|لفتـــ|ح ع محمد مو رضو453334
ندستـــ |لمنصورهن| |حمد |حمد |لسيد |لز 683538
254|6o| |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوميم|ن مجدى محمد س|لم ش
يم محمود محمد عطيه|86||64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|
د|بــــ |سيوط|ريم مصط ر|شد عبــــد|لع|ل 3462|9

4|6o4رهعزتـــ مر يونس عبــــد |لرحمن حقوق |لق|
يم عبــــد528672 يم ع|طف عبــــد | |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|768|32
685o62| يم محمد محمد ح|مد |لزي حقوق |لمنصورهبــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمصط ع محمد عسقل| 8|535
5|62o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء حسن صل|ح ع |لسمنودي
5298o8| تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــد |لعظيم خليل ع |لك

رهيم|ن محروس |حمد محمد|29959 حقوق |لق|
773o48|د|بــــ |لزق|زيق|حمد عثــــم|ن عبــــد |لعزيز |حمد عثــــم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــه عبــــد|لمنعم محمود محمد833748
33o|88 نوعيتـــ بــــنه| |دتـــ محمد |له|دى ع |لسيد |لسعد

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوميمن رجبــــ محمد |سم|عيل|86293
ي محمد3||634 ندستـــ |لزق|زيقيوسف محمد خ
|د|بــــ طنط|منيتـــ شعبــــ|ن ع|مر شعبــــ|ن كس|بــــ|287||4
478o|4 طبــــ |ل|سكندريهمحمد رض| بــــدر|وى محمد نص
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7oo447حقوق |لمنصورهف|روق ع|دل ف|روق |لسيد
يم  |ألعور52|4|4 يم سعيد |بــــر| ره|دين| |بــــر| ثــــ|ر |لق|
يم عبــــد |لرحمن محمد779229 ه رمض|ن |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقم
4o44oo|يم محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمد |حمد |بــــر|

348o6يم كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكريم سيد عبــــد|لرؤف |بــــر|
846o3oعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعص|م محمد محمود محمد
رهمحمود عل|ء |لدين ع محمد646||3 تـــج|ره |لق|
8|3o72|معهد ف ص بــــ سويفحمد رض| ع عبــــد|لحكيم
7o3743 يم |لبــــسيو د|بــــ |لمنصوره|منيه |لسيد |حمد |بــــر|
ف |حمد صديق|674|83 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد |
رتـــمحمد محسن حسن ع9|295| علوم ري|ضتـــ |لق|
6o2794ج| ندستـــ طنط|محمد |حمد صبــــ خليل 
تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | ممدوح |حمد محمد |حمد93|524
يم |لسيد يح |247493 يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــر|
75o3o9 حقوق ع شمسنرم ع مو ع
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزيزه محمد عبــــد|لو|حد محمد |بــــر|594|27
|م محمد ع محمود825259 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
5o9442زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهط|رق عيد سعيد |حمد عثــــم|ن
لسن ع شمس|يه سعيد محمد ح|مد محمد|235748
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــد | ص|بــــر يوسف عبــــ|س825385

5ooo6|تـــج|ره بــــ سويفبــــول| س|مح م|رى جرجس حن
د|بــــ دمنهور|محمود ط|رق محمود عس|ف رشو|ن487694
م|م حسن769746 تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسسل حمدى 
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعبــــد| عبــــدربــــه محمد عبــــدربــــه عبــــد429774 ك.تـــ. ف للبــــ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ محمد |حمد جل|ل طموم5452||
يم ع66|425 علوم |ل|سكندريه |ر محمد محمد إبــــر|
د|بــــ ع شمس|حس|م سم مصط محمد775|6|
8456o2يم كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نديل محمود عبــــد|لغ |بــــر|
33o49|تـــربــــيتـــ بــــنه|تـــ سم محمد رش|د
359o|4يم د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن عبــــد| متـــو |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط كريم محمد سيد |بــــوبــــكر 6769|9
6|79|oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ح ص|لح محمد حبــــ|طه
6o47o3 تـــج|ره طنط|ن|دين عمر |حمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|تـــن خليل حمدي خليل942|83
رهحمد ط|رق عبــــد |لسل|م حسن|7|279| ندستـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|سل|م من فه محسن|45229|
69o5o7د|بــــ |لمنصوره|دين| |ندر|و عبــــد |لمسيح حبــــيبــــ
رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لصمد |بــــر|2||53| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
459o69لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|محمود نجيبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ منش|وي
طبــــ سوه|ج ل|ء محمود حف فه محمد||89572
تـــج|ره ع شمسيتـــ حسن سيد رمض|ن|2946|3
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|3|o36ر عبــــد |لعظيم ر محمود محمد ط| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ط|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه يوسف يوسف حمود3|89|6
692o94ندستـــ |لمنصورهعمر محسن عبــــد |لعظيم ع|مر |لحديدي
52o227| ر|ء خ|لد مرزوق |ل د|بــــ دمنهور|ف|طمه |لز
45o444يم مهدى زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسعيد |يمن سعيد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عل| ع|شور محمود |لبــــطره253328
|6o982بــــ زر|عه ع شمستـــ مو عبــــ|س |بــــو |لد
رهمصط |حمد ز عبــــد |لغ 3|279| علوم |لق|
تـــج|ره ع شمسفرح محمد حس |حمد شكرى9968||
ى محمد أحمد2|7578 وف|تـــع|صم مجدى ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o|o66 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقله|م عبــــد |لعليم ري|ض عبــــد |له|دى
ره|منه | محمد سعيد محمد محمد237326 د|بــــ |لق|
326oo3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمستـــ محمد ع محمد
تـــج|ره بــــنه|حمد س|مح محمد مهدي|343358
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد رمض|ن نظ طه4|4434

57o68خدمه |جتـــم|عيه |لفيومم|رين| س| ذ |سحق
بــــ محمد نوبــــي482|84 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|زي|د محمد|بــــو|لمو|
د|بــــ ع شمس|دير عص|م صل|ح ع|33529
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|ريز فيليبــــ صبــــ|ح ع|زر55742|
ريدي|826972 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عص|م عز |لعربــــ 
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمري|نه طلعتـــ ف|روق صبــــ ميخ|ئيل84|766
9o8|85 تـــج|ره سوه|جحسن|ء محمد محسبــــ حسبــــ |لنبــــى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | وجيه معوض رزق كشك694683
علوم كفر |لشيخوف|ء |لسعيد محمود محمد عوض436978
324o92|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م بــــسط| ن| بــــسط
6o4988 طبــــ |لمنصوره |ده |س|متـــ م |لدين ع |لزي
د|بــــ ع شمس|ك|رين س| حن| حن|6482||
نوعيتـــ موسيقيه |لم ||ء فوزي عبــــد|لوه|بــــ سنوس|857894
6994o6تـــمريض |لمنصورتـــ خلود حمدى محمد |سم|عيل
6o5974حقوق |لمنصورهمحمد |لسعيد |حمد |حمد |لجل|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف |  |د سعيد بــــدير838475
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن ع|دل محمد عبــــد|لعزيز عبــــد |لمع787346
3|97o7ف عبــــد|له|دى ص|دق د|بــــ ع شمس|منتـــ | |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لبــــ|عثــــ عبــــد |لرحيم شلبــــى88|437
صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ي| |لسيد طلبــــه639428
|266o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد محمود |لسيد ح|مد
رهنتـــص|ر خ|لد شعبــــ|ن عبــــد |لستـــ|ر|58255| تـــج|ره |لق|
د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد|لكريم عبــــد|لحكيم محمد |495346
8o3o35تـــمريض |لم | محمد عربــــي محمود عبــــد|لو|حد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد عص|م عوض محمد476957
نوعيتـــ بــــنه|من|ر محمد |لسيد بــــيو|33973
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د|ر |لعلوم |لم |حبــــيبــــتـــ محمد عبــــد|لغ محمد769|32
علوم |لزق|زيقند| مدحتـــ محمد سيد|حمد7|6|77
8622o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــريه|م |يمن عبــــد|لش| مجدي

تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود جم|ل ح|مد حسن23|44
8|o2|7تـــج|ره بــــ سويفمحبــــ وحيد ظريف معوض
7o9|85تـــج|ره |لمنصورهنوره|ن ز |م محمد ض
لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| أمنيتـــ مدحتـــ محمود عبــــد |لحميد34|638
4|7o45حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م بــــسيو |حمد محمد |لعيسوى
علوم |لعريشفدوي يوسف فه |لبــــ|ج|848553

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نجه|د عص|م ربــــيع محمد5|53|
6o5758| زر|عه |لمنصورهس|مه عل|ء فتـــ ع
يم |لمهدي عبــــد 5388|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمود |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزي|د ح|مد |لسيد محمد |حمد246632
علوم ع شمسندى ط|رق محمد سعد نجيبــــ63547|
83o94|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــتـــغريد محمد |حمد محمد
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ي|ر| حس بــــدير عبــــد|لمجيد439784
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممع|ذ محمود محمد محمود9638||
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد حل محمد|337267
ندستـــ ع شمسمحمد حسن محمد حسن862|4|
د|بــــ كفر |لشيخ|مصط شح|تـــ ي عبــــد | |بــــو |لمع9856|4
7o||65تـــج|ره طنط|مصط عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لخ|لق سليم متـــو
رهحمد بــــسيو ع محمود|8|2338 حقوق |لق|
يم عبــــد|لسل|م ||43934 نوعيتـــ كفر |لشيخأسم|ء محمد |بــــر|
8o6228ن| س| حل يوسف فنون جميله فنون |لم |م
238879| ندستـــ حلو|ن|ء |حمد يونس ع
329o58تـــج|ره بــــنه|محمود رض| سيد سيف |لن
52o598تـــ |سم|عيل عبــــد |لمنعم إسم|عيل كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأم
45o525ندستـــ طنط|عبــــد|لرحمن مصط محمد |بــــو خطوه
|د|بــــ طنط|تـــ ع عبــــده عبــــد|لخ|لق |لبــــحر|وى|359|6
5o799oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآل|ء |حمد عبــــد | محمود |لخطيبــــ
353|o5| ندستـــ |سيوطم | نبــــيل سم |ي
6o762|يم محمد جمعه ش|م |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهأمنيه 
5o8946معهد ف ص |ل|سكندريهسل|م عبــــده عبــــد |ل  عبــــد ربــــه شملوله
د|بــــ |لمنصوره|مجدى |لدسو |لنبــــوى ع |لمن8|6865
69o|99 بــــي ه |كرم عبــــد |لر|زق ع |ل رتـــ|بــــه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ننوره|ن رمض|ن محمد عبــــد|لجو|د45864
ف زيد|ن خل|ف زيد|ن484462 د|بــــ دمنهور|محمد |
يم |لشعر|وى356288 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد فوزى |بــــر|
5|o37o|تـــج|ره دمنهورحمد ط|رق فوزي قلفط
8o397oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمدع|طف |نور حسن
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــن مؤمن |حمد حن 829865
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يم عبــــد|لحميد |بــــر445245 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهط|رق مو |بــــر|
ره|بــــه عم|د معتـــمد ع48532| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|د| | سعد |لدين محمد سعد ع485427
ى4283|4 ف حس|ن سيد|حمد |لع تـــربــــيتـــ طنط|نور| |
ندستـــ |لزق|زيقن| ط|رق فه عبــــد|لق|در634825
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد ن|در محمد محمد محمود|52352
ه|ن |حمد عبــــد|للطيف يوسف2|2222 د|بــــ بــــ سويف|م
|39o4|ندستـــ ع شمسمهر|ئيل س| عبــــد |لمل|ك ري|ض
صيدله حلو|نع |ء ع|طف عبــــد|له|دى |لسيد228295
طبــــ |لزق|زيقيم ك|مل عبــــد|لمطلبــــ عطيه629659
2358o5 يم ع كليتـــ |أللسن سوه|جرو|ن |يمن |حمد |بــــر|
تـــ |لسيد عبــــد|لمنعم |لسيد|633772 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم

6o|o4تـــج|ره بــــ سويفمنتـــ محمد فه عبــــد|لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود صل|ح محمد سمكه253946
د|بــــ |لمنصوره|ندى ط|رق زينهم |حمد خف| 4|6752

|8oo6يم محمد |لبــــن رهعبــــد |لرحمن ربــــيع |بــــر| تـــج|ره |لق|
5o67o2زر|عه كفر |لشيخرو|ن ح|زم محمد عبــــد|لكريم شعبــــ|ن
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ع جل|ل ن|فع |لمهدي433623
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لرحمن سم ر|فتـــ |حمد3|72|8
76o547|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مل وحيد |لسيد محمد
4|3o45ش|بــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عل| |لدسو ع محمد |ل
ندستـــ ع شمسبــــ|ف |دو|رد عوض | ع|زر29395|
6o5|28علوم طنط|منيه محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد سل|مه

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسمر عم|د |لدين عبــــد |لفتـــ|ح مطيع58547
تـــج|ره ع شمسنور|ن محمد  |ء محمد فؤ|د25554|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم نج|ح شو |لورد| |لحد|د685944
معهد ف ص |سيوط ن مظهر |حمد عبــــد|لع|ل|889595
6o633o|طبــــ |لمنصورهسل|م نبــــيه طه يوسف
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نتـــوم|س ن|دى ص|دق |سكندر||242|
5o226بــــه ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكرلس ع|دل ذكرى و

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|يدى |حمد صل|ح |حمد359464
6o2|92| نوعيتـــ فنيه طنط|منيه محمد ح|تـــم محمد عبــــد |لغ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عبــــد |لجليل عطيه عبــــد|لجليل755969

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد محمود محمد فهيم|26332
ندستـــ |لفيوممحمود فرج عبــــد |لد|يم عبــــد |لحميد523544
697o|7صيدله |لمنصورهمحمود محمد |لمحمدى محمد |لسيد
يم س|لم علم |لدين558||7 تـــج|ره |لمنصورهخ|لد س|لم |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل سيد عبــــد|لغ 853357
7895o7|يم صل|ح محمد محمد يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريبــــر| لم
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء كرم |لطو ع |لسيد7|3387
يم مصط عبــــد|لرحيم|7763|8 |د|بــــ |لم |سم|ء |بــــر|
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|3o956تـــج|ره بــــنه|مل|ك رس مل|ك جرجس
89648|| ف يوسف فه تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  ن |
8o9o3|ندستـــ |لم |خ|لد عفي |بــــوبــــكر عبــــد|لق|در
يم46|834 صيدله حلو|نصف|ء محمود ع |بــــر|
877o34  صيدلتـــ |سيوطجه|د عبــــد|له|دى ع |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|تـــ محمود |لق| محمد|854|82
يم ع |لشعر|وي|72|77 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| سم |بــــر|
3228o4| تـــج|ره ع شمسمنيتـــ جم|ل |لدين مو محمد مو

حقوق بــــ سويفمدحتـــ |حمد ع عبــــد |لر|زق محمد56728
يم9953|2 لسن ع شمس|م|ري| وص |نور حبــــيبــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم ر|ئف |ميل عج|يبــــي روف|ئيل 358||3
5||6o7|حقوق طنط|م عثــــم|ن طه |لجمل
778o|6صيدله |لزق|زيقف|طمه محمد محمد فرج محمد
نوعيتـــ |لمنصورهف|طمه |لسيد محمد شعبــــ|ن697369
يم عبــــد|لع82|434 معهد ف تـــمريض طنط| |ء |حمد ص|بــــر |بــــر|
6346o5نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م عبــــد|لمحسن محمد |له|دى عبــــد
رهفرح خ|لد حسن فه46229| حقوق |لق|
5o892||زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد محمد غ|نم مرير
26|o48تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومشيم|ء حس|م جمعه |لسيد
7oo394يم تـــمريض |لمنصورتـــ  مصبــــ|ح يوسف |بــــر|
4o5934د|بــــ |لم ||ء عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |حمد يوسف|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |م |لسعيد عبــــد |لرحمن مرزوق684447

 |حه وفن|دق |لفيوممريم ثــــروتـــ محمد |حمد35249
لسن ع شمس|سل صبــــرى عبــــد |لسل|م ص|دق55573|

4o842علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر |يه|بــــ محمد ع|مر
348o89ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حس محمود |حمد عطوه
رهدين| عص|م |لسيد متـــو62985| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــ ع|طف |حمد ف|ضل |لخ|لع345676
يم محمد محمد |لقز|ز|79|256 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سل|م حسن محمد حس |625924
ري|ض |طف|ل |لمنصورهصف|ء ي |مبــــ|بــــى عبــــد |لمقصود699949
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود يوسف محمود يوسف |لشيخ526537
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م حس يوسف محمد |لغول|528755
4o6869 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دى سعيد ش|ذ بــــسيو
5|o644علوم |ل|سكندريهمصط محمد عبــــد |لمنعم ع
ندستـــ أسو|نمر|م محمد مصط حسن |و 846668
6o8966|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|ل محمد تـــوفيق |لمنصورى
رهجنس| رمسيس تـــوفيق حبــــيبــــ|5|238| تـــج|ره |لق|
63o333|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ن|م سم لويس حن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديل|ء |حمد محمود |حمد|6|8375
علوم ري|ضتـــ حلو|ندين| عبــــد | عبــــد |لمجيد حسن55734|
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6o8939معهد ف ص طنط|حسن ي| حسن ح|فظ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسل|مه سل|مه محمد |لسيد خليف|53757
ندستـــ |لزق|زيقمع|ذ بــــهز|د مو |لسيد ع677444
2|7o95لسن ع شمس|ي|سم عزتـــ محمد عويس محمد
حقوق طنط|عمرو عبــــ|س عبــــد|لمجيد |حمد غزل||53686
نوعيتـــ |لم |سميه عص|م |لدين خليفه |حمد يونس2|78|8
يم |لسيد ص|بــــر6|3426 فنون جميله فنون حلو|ندين| |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل |حمد سعد خليل|5983
62423o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــد |للطيف يوسف عبــــد
64o3o9حقوق |لمنصورهرن| |لسيد محمد محمد عبــــد|لق|در
6o8665تـــج|ره طنط|ندى محمد حسن ع رضو|ن
5277o|يم دعبــــس علوم ري|ضتـــ طنط|ر|م| ه| محمود |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ممدوح |سم|عيل حس 227258

258o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه محمود عثــــم|ن محمد
7o|926تـــج|ره |لزق|زيقمحمد فوزى محمد زيد|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمود فوزى |حمد سليم994|24
7o9455د|بــــ |لمنصوره|سل ن عبــــ|س ع ك|مل
3|9o|2ش|م ح|مد محمد ندستـــ ع شمستـــ 
4|5o86 نوعيتـــ كفر |لشيخأسم|ء محمد عبــــد |لسميع محمد عبــــد
د|بــــ دمنهور|وليد رض| طه عبــــد |لعزيز |بــــو |لريش528593
5|o|77معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  كريم خميس عبــــد |لرؤف |بــــو |لعم|يم
معهد ف ص بــــنه|يم|ن نبــــيل محمدفيصل نص|ر|3|2572
|د|بــــ بــــنه|يم|ن |لسيد |لسيد عبــــد|لنبــــى حس ||33835
62oo|5كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |حمد رزق |لكفر|وى
85o3o6د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|صفوه محمد سعيد محمد

4587oرهول|ء محمد جمعتـــ عبــــد |لحميد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم سوه|ج يم|ن |بــــوضيف محمود منصور|897854
7o835o|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء جه|د ح|مد |سم|عيل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود حسن عبــــد |لجليل محمد حس42632
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــفضيله |لسيد عطيه |لسيد |لفض|952|45
علوم ج|معتـــ د |طرح|بــــ |لسعيد سيد |حمد |لبــــ بــــدر|68529
23299o رهجه|د عص|م يوسف عفي د|ر |لعلوم ج |لق|
4||o29 تـــج|ره طنط|منتـــ | مصط |حمد حس

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمه جم|ل شعبــــ|ن جودتـــ7||85
يم259552 معهد ف ص بــــنه|وق مجدى |نور |بــــر|
رتـــ|ن|ديه لط |لسيد بــــكر26|637 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |سيوط|مصط ض| ج|بــــر بــــيو 889444
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|حمد فتـــ عبــــد ز  |بــــ|766627
معهد ف ص سوه|جحمد |بــــوبــــكر |حمد ع ||83358
يم محمد سيد |حمد سعدون423644 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيه |بــــر|
64o5|oحه وفن|دق |لمنصورتـــحس|م محمد سليم|ن عوض عبــــد |لو| 
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تـــج|ره طنط|حس|م حسن محمد عبــــد |56295|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه مو عم|ر حس |5354|8
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير ح|مد محمد محمد محمد |بــــو|لعن 47|6|4
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج  حمد ن |لدين محمد عبــــد|لرحيم|895223 ع| 
ي757549 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ض محمد محمد |لخ
69o373تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــع عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع  |د
ثــــ|ر |لفيوم|وق خ|لد محمد حف |لشيخ632238
رهمحمد فريد عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لخ|لق247632 صيدله |لق|
رهعبــــد|لرحمن ن| |نور عبــــد|للطيف325543 تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود حس|م حسن |م ع579|23
48222oتـــج|ره |ل|سكندريهنور |لدين عل|ء |بــــو|لعز عبــــد|لعزيز
8594o6 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعزتـــ ه| عزتـــ جو
5|695oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرو|ن محمد تـــوفيق ع|شور
75o857طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر عزتـــ عبــــد |لكريم ع|مر
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مؤمن خ|لد عبــــد |لستـــ|ر حسن34956|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمد عثــــم|ن محمود |لرخ|وى4|6758

تـــج|ره بــــ سويفمحمود جمعتـــ |حمد |بــــوزيد73287
يم2||44 يم |بــــر| ره|محمد جم|ل |بــــر| د|بــــ |لق|

677o25| تـــج|ره |لمنصورهمصط ط|رق مصط محمد خ
ش|م رش|د عبــــد|لغ |632599 يل ج |لزق|زيقيه  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o4262 ندستـــ |لزق|زيقر|مز رفيق سليم ميخ|ئيل
رهنوره|ن حس|م شو عبــــد |لبــــ| 23468| تـــج|ره |لق|

ف سيد حسن محمد64653 تـــج|ره بــــ سويفر
3||4o8تـــج|ره ع شمسزينتـــ تـــ|مر زكري| |لدسو حسن
|2o826ى تـــوفيق ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمونيك| ميل|د ي
2475o9|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ع|دل محمد فؤ|د وحش
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيح |لسيد محمد ج|د|لربــــ758992
ش|م فؤ|د محمد56|338 تـــج|ره بــــنه|مصط 
معهد ف ص بــــنه|محمد |س|متـــ عبــــد|لستـــ|ر محمد |لنج339923
يم6735|| يم |بــــر| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ط|رق |حمد محمد |بــــر|
9o6677|ء ط|رق ع عبــــد|لمبــــدى| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| 
طبــــ ع شمسمحمد عمر فتـــ محمد زغلول7586|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد حس |لطو |37795|
84472oر|ء محمد فتـــ محمود ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه |لز
رهرضوى جم|ل |بــــو|لفتـــوح عط| |8|2325 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهرن |حمد عبــــد |لمنعم محمود ش| 33646 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــه|جر عبــــد |لع|ل سعد |لدين محمد |||4899
يم764347 يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدحسن محمد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |سم|عيل محمد عبــــده ش| |67527
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسه خ|لد |لش|ذ |حمد836399
92o6o8  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جحس|م محمد ع مو ع| 
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عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن فوزى محمد |لشح|تـــ|696738
فنون جميله فنون حلو|نرول| محمد محمد محمد66783|
يم محمود يوسف|262758 ندستـــ بــــنه|حمد |بــــر| كليتـــ 
48293oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــفرحتـــ ع |حمد ع محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|وف|ء ن| |سم|عيل |حمد639488
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمود ع|دل شو محمد عبــــد|لسل|345439

تـــ شعبــــ|ن محمد عبــــ|س|9||85 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
حقوق |لمنصورهزي|د سل|مه عطيه سل|مه محمد926|77
6o99|5صيدله |لمنصورهعل| عل|ء عبــــد|لسل|م عبــــد|لنبــــي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد محمد |حمد ج|مع255573
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــ عمر محمد |حمد 892326
ري|ض |طف|ل |لمنصورهم| محمد عبــــده شلبــــي||68447
ره|بــــتـــول محمود عبــــد |لحميد |حمد54768| ثــــ|ر |لق|
يم |لسنو محجوبــــ3489|6 علوم ري|ضتـــ طنط|محمد حس |بــــر|
7o8649تـــج|ره |لمنصورهمحمد صل|ح عبــــد |لغ محمد يوسف
رهعبــــد |لرحمن سعيد فؤ|د محمد2|564| تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح639786
ى محمد |لش764794 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرو|ن |حمد محمد |لخ
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمجدى طلبــــه صو|بــــى معروف|27782
تـــربــــيتـــ حلو|نريه|م |سم|عيل صل|ح |سم|عيل326622
85o987يم محمد محمد تـــمريض |سيوطمحمد |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيددير |لسيد محمد س|لم766465
32o469|يم ن| محمد شح|تـــه ندستـــ |سيوطبــــر|
ف أبــــوزيد محفوظ عل|م|253789 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ج ي| عرفه محمد|4874
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي| |دتـــ ن| ح|مد محمد عم|ره344868
|2o348|تـــج|ره ع شمسف|دى ن| سم تـــوفيق حن
4265ooد|بــــ |ل|سكندريه|م محمد عبــــد |لقوي س|لم يوسف
755|4o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء محمد |حمد محمد عثــــم|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم | محمد عبــــد|لرحمن محمد سل|685|2
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــر|ن| عم|د محمد صفوتـــ3698|8
78o5ooيم |لسو|ح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد |لسيد ع |بــــر|

46|5oعلوم ري|ضتـــ حلو|نند| حسن |حمد محمد
885o36 تـــربــــيتـــ |سيوطرغده فتـــ محمود زيد
ندستـــ |لم |عبــــد |لرحمن |يمن فتـــ |م 675|68
8297o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجه|د محمود فتـــ محمد
239o75كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــريزه ن|دى صديق سدر|ك
ى 687834 ه محمد |لسيد |لسعيد بــــح تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم
4o647|تـــج|ره |سيوطعل| منصور عوض حسن  |د
تـــج|ره |لزق|زيقنور محمد عبــــد |لمقصود |حمد عبــــد |629942
تـــج|ره |لمنصورهمحسن محمد عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف49||68
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تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه محمود سيد خليل833834
حقوق حلو|ند | عبــــد|لخ|لق |لسيد ع325629
4o5275|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه|بــــ |حمد عبــــد |لع|ل محمد صقر
د|بــــ ع شمس|ه|جر |م فرج محمد348284
89o976 ل|ل فريد سيف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنرم 
رهد | محمد فتـــ ثــــ|بــــتـــ335563 د|ر |لعلوم ج |لق|
4535o6|تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ|حمد محمد بــــسيو |حمد شتـــ
د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن سعيد |لسيد عيد|5295|
نوعيتـــ بــــور سعيدنوره|ن محمد محمود محمود |لسيد54|764
6754|o |تـــج|ره |لمنصورهخ|لد مسعد محمد محمد |لبــــلتـــ
صيدله ع شمسمحمد عبــــد|لح|فظ عبــــد|لحميد عبــــد|7838|3
5o8|3oد|بــــ |ل|سكندريه|جه|د رشدى عبــــد |لمنعم |بــــو سمرتـــ
6o79ooيم |لتـــبــــ تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ ع|دل عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
طبــــ ع شمسرحمه بــــسيو ع |بــــوليمون429293
26|oo||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|شيم|ء ع|دل عبــــد|لجليل عبــــد|لع
تـــربــــيتـــ |لعريشخ|لد ن| |لص|دق محمد769939
6o2|3oيم عبــــد |لحليم |حمد لقوشه طبــــ |لمنصورهسمر |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|جول|ء عبــــد|لمنعم خلف عط|  896253
43|2o3|صيدله طنط|س|ره محمود فؤ|د محمود ع |غ
وف|تـــخ|لد ع|طف |حمد |حمدي752644 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5|34|oلس ه| سعد صبــــ تـــج|ره دمنهورك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد صل|ح فتـــ عبــــد|لحميد|||2456
6o9245تـــربــــيتـــ طنط|محمد س| عبــــ|س |لصعيدى
33936oل ندستـــ بــــنه|محمد عبــــد|لن| عبــــد| حسن  كليتـــ 
9|o482 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــي|سم ح|تـــم ص|دق ع يوسف
د|بــــ |ل|سكندريه|منه | حسن فرج محمد فرج58|476
235o83رتـــ محمود سيد محمد محمد حسن تـــمريض |لق|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــنهلتـــ خ|لد ص|بــــر عبــــد |لجو|د47|756

ره|ي|س محمد محمود محمد45347 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل ف|روق عبــــد|لسميع8|8228
|ء كم|ل حس ع |886747 معهد ف تـــمريض |سيوط  
ف |لسيد عبــــد |لرؤف527776 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــه |
د|بــــ دمنهور|بــــسمتـــ ج|بــــر عبــــد|لمحسن |ل|ع496432

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم |ى بــــ|سم تـــ ف|ضل|74|3
يم|5|63|3 حقوق حلو|نمل مجدى جودتـــ |بــــر|
828o84تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر محمد |حمد محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقآيتـــ محمود محمد أحمد638422
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |بــــو|لبــــرك|تـــ |حمد فخري269|83
33o788تـــمريض بــــنه|محمد عبــــد|لقوي عبــــد|لرحمن عبــــد|لقوي
لسن ع شمس|محمد عبــــد |لكريم محمد |لسيد سليم494437
ى765737 يم محمد ع نوعيتـــ بــــور سعيدبــــسمله حسن |بــــر|
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6|68o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طخلود |حمد |حمد محمد |لبــــ|دى
8o5|o5|ندستـــ |لم |لشيم|ء ه| |سم|عيل محمد
853o4oتـــربــــيتـــ |لم |مريم س| ج|بــــ | حبــــيبــــ

473o5رهمروتـــ محمد رجبــــ ه|شم علوم |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء ع محمد ع بــــخيتـــ759665
2547o2ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد سم عبــــد|لمع فرج منصور
علوم |لمنصورهند محمود عبــــد |لجو|د عبــــد |لخ|لق3|6786
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمرثــــ| ع|دل غبــــري|ل بــــرسوم غبــــري|ل7574|4
77o282تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | عص|م |لدين عبــــده عبــــد |لحميد حس
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد محمد |لسيد عبــــد|لعزيز|332437
7o334oمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد |لسعيد محمد |لسعيد محمد سل
8o4967ر فنون جميله فنون |لم |مريم محمد ع م|
2|7|7oندستـــ حلو|نس|ره ه| عبــــد|لحميد ع حسن
47835oد|بــــ |ل|سكندريه|م محمود زكري| |حمد حس|ن
تـــج|ره بــــور سعيدسل صل|ح |لدسو |حمد24|764
426o2|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحبــــيبــــه حس|م |لدين |حمد قن|وى حربــــ
33oo66حقوق |لزق|زيقسل سعيد محمد بــــهن محمد
25893o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حس|م عبــــد|لح|فظ |لص|وى
7553o7د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى |لسيد مسعد معل|وى
تـــربــــيتـــ بــــنه|عل|ء مجدي عبــــد|لعليم م|مون794|33
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ريه|م حسن سم حسن محمد سيد|حمد345663
يم|26|452 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد صديق |بــــر| معهد ع| 
63367o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد حسن سليم مر |لنمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحن|ن خ|لد محمد صديق 896879
ه شعبــــ|ن عبــــد|للطيف |بــــو |لسع||25236 نوعيتـــ |شمونم
759oo3|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنس حمدى زكري| محمد
236o28رهبــــسمله محمود |حمد محمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر |لسعيد |لسيد مشعل22|3|4
و | |كرم ص|دق صليبــــ عوض2|7543 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف
ندستـــ شبــــر| بــــنه|زي|د مسعد محمود عو|ض347843
3446o7|يم د|بــــ ع شمس||ء عص|م حسن |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |سيوطم|رى عز مرزوق قليد |88537
4|oo24ر|ن حقوق طنط|ر| |حمد زكري| |حمد ز
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ن|در ع فوزى محمد5|6299
4|89|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لمعبــــود عمر |لوكيل
وف|تـــحمد ي| |لمحمدى جبــــر|524639 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نرم عبــــد |لحميد |بــــو مسلم عبــــد |لحميد786285
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء محمد |حمد محمد محمد|638672

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمر ط|رق سمرى |حمد5||37
د|بــــ |لزق|زيق|عمرو محمد |حمد س|لم6|7833
تـــربــــيتـــ حلو|نمع|ذ جم|ل حسن محمد|22659
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ش|م محمود عبــــد |7357|6 علوم ج|معتـــ د |طمريم 
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد سعد سيد مصط عطيه|9|2|35
8o2842 د|بــــ |لم |محمود |حمد محمد ع|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل |ء وليد زينهم سعد عبــــد |لع|ل978|68
ند|وي |حمد|324536 تـــج|ره ع شمسحمد |س|مه 
4|36o|| ي ل|ش تـــج|ره طنط|حمد |لسيد |ل|بــــ|ص
نوعيتـــ موسيقيه |لم |م|رين| ن| شح|تـــه يس|82252
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكريم محمد غريبــــ محمد ع 424869
9o4|92 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جخ|لد عبــــد|لع|ل فرغل مر
5|4o|9طبــــ |لسويسأمل محمد حبــــ حسن أبــــو ستـــتـــ
تـــج|ره بــــنه|يف عبــــد|لخ|لق مهر|ن ع3365|3

ره|رحمه عبــــد | ع |لسنديو 23929 د|بــــ |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقحس |جرير محمد يوسف|6|784
رتـــ|سه|م جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح ن769266 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد فتـــ عبــــيد49||25
5o533|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد عم|د |لدين حس شفيق

علوم |ل|سكندريهمنتـــ| رفعتـــ عبــــد |لسميع مهر|ن426399
صيدلتـــ |لم |حمد عص|م رشدي عبــــد|لبــــ| |822854
26o874|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء كرم عبــــده |مبــــ|بــــي حل|وه 

يم خ|طر||5842 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء مدحتـــ |بــــر|
|28oooيم حسن رهمريم محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ميشيل لط | |س7268||
ي سعيد يوسف يعقوبــــ6374|8 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |م
رهمحمود ح|تـــم رمض|ن عمر|25795 ندستـــ |لق|

ره|عبــــد | محمد ع محمود|لش|ل32542 د|بــــ |لق|
8||o7|تـــج|ره |سيوطه|جر ع|شور محمد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد و|ئل دي|بــــ محمد |ل |د448734
تـــج|ره بــــ سويفعم|د ع|دل ربــــيع مرقص62|4|8
328o43|يم ندستـــ بــــنه|حمد س|مح س|لم |بــــر| كليتـــ 
8o8846|م عز محمد محمد فخري تـــج|ره بــــ سويفد
يم محمد قنديل695638 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |بــــر|
228o59تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر ع|دل عبــــد|للطيف |حمد

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد ر|فع سيد فيصل8|476
542|oتـــج|ره بــــ سويفسيد صل|ح سيد مهدى

غ|م|26278 ف محمود  علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىزي|د |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن|ن نبــــيل كم|ل تـــوفيق476|5

يم|9|636 تـــج|ره |لزق|زيقصل|ح رض| صل|ح ف|ضل إبــــر|
27o3o2|وف|تـــحمد ص|بــــر محمد |لشيخ ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ي|سم محمد عبــــد |لمنعم محمود |695487
يم ش236646 ه  |ء عبــــد|لوه|بــــ |بــــر| تـــج|ره ع شمسم
22o8|oش|م عبــــد|لعليم عبــــد|لنبــــى تـــج|ره ع شمسوق 
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حقوق |لمنصورهمريم رجبــــ خليل |لنبــــر|وى462||6
9o24|2|يم محمد |حمد عبــــد|للطيف طبــــ سوه|ج بــــر|
ندستـــ بــــنه|نور محمد |سم|عيل |لسيد حرفوش6|4488 كليتـــ 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد مجدى |حمد قنديل بــــليح|265|44
صيدله طنط|محمد عل|ء|لدين عبــــد|لتـــو|بــــ ح|مد زي3286|6
يبــــه|477894 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد محسن زكري| 

2o995وف|تـــعمر عبــــد |لحكيم ع عبــــد |لجيد ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسلوى ج|بــــر |حمد ع9677|3
فنون جميله فنون حلو|نندى محمود |بــــو |لفضل |بــــو |لمجد9|88||
6o6689ق|وى علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحسن ع|دل حسن أحمد |ل
|53o3|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمصط |يمن مصط |لمتـــو
|2o593رهستـــيفن س| ف|يز ميخ|ئيل عل|ج طبــــي |لق|
2468o2علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد سم محمد عبــــد |لق|در ن
32765oحه وفن|دق |لفيوممصط محمود محمدى ع| 
7o9oo3| تـــمريض |لمنصورتـــ |ء فتـــ محمد نم
يثــــم رجبــــ عم|ره |لبــــي 288|68 تـــج|ره |لمنصورهمحمد 
6o5535د|بــــ |لمنصوره|ه|جر زكري| ع منصور

صيدله بــــ سويفمعتـــز سيد عبــــد|لتـــو|بــــ عم|ر54392
5o9632علوم دمنهورحمد ي| شكرى عبــــد |لعزيز محمد يوسف
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد سم |لسيد محمد مرج|ن|77578
يم كبــــشه773|69 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد | محمد حسن |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد حس سيد عرفه|63668
تـــج|ره |لزق|زيق|ء ط|رق عبــــد |لق|در |حمد |لبــــلبــــي39||63
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسي|سم عل|ء |لدين ع مورو7456|6
تـــج|ره |سيوطدى رمض|ن مصط حسن 983|89
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد محمد |بــــوزنه8||247
رهحمد شعبــــ|ن عبــــد|لحليم ح|مد|244368 تـــج|ره |لق|
ره|مريم ه| |حمد رمض|ن|526|| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحس|م ي| ع عبــــد |لق|در59792

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |حمد فتـــوح |حمد|7354|3
د|بــــ |لمنصوره|مل محمد حل عبــــد |لحميد|72|699

رهمريم ع|طف سعيد محمد938|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6||7o3صيدله ع شمسمحمد عبــــد|لحكيم خليل محمد حسن
صيدله |لمنصورهيه |حمد سعد محمد فوده|685484
7o38o2|يم متـــو مهن صيدله |لزق|زيق|ل|ء مصط |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ش|دى عص|م د|ود فه عوض حن 328964
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن|دين رض| ص|لح |حمد755254
22o4|3يف |حمد |لخو حقوق |لمنصورهعمر 
27o38oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صل|ح عبــــد|لسميع محمد |لفرخ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد | |م محمد |دريس |م 783756
44o846د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد|لصمد جمعه |سم|عيل
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسنتـــ |س|مه يوسف نصيف يوسف432377
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود محمد عيد محمد258576
ف ع عطوه|767628 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |
طبــــ |سيوطعزتـــ عل|ء |لدين محمد عزتـــ |ل|نور |حمد  876653
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طندى عطيتـــ محمد س|لم6737|6
|ج |لدين8|4462 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حسن جم|ل محمد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م سم |م محمد|268566
62886o|يم عبــــد|لحميد يم كم|ل |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــر|
د|بــــ بــــ سويف|م عبــــد | ح|مد |لسيد |حمد4357|6
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد ع|طف محمد رضو|ن|42558
6242o6لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|صهيبــــ وليد |لسيد عز |لدين مو
علوم |ل|سكندريهمحمد عص|م |حمد عبــــد|لر|زق حشيش435632

42|4o|رهيم|ن ط|رق عبــــد |لمو محمود صيدله |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مسعد محمد محمود |لعبــــ|478823
8752o4 تـــج|ره |سيوطسل |س|مه |حمد محمد
صيدلتـــ بــــورسعيد|لسيد ص|لح |لسيد ع رخ|294|62
6|o5o|تـــج|ره |لمنصورهدى ع|دل حسن محمد |حمد ش|دى
تـــج|ره بــــ سويفخ|لد عبــــد|لق|در فوزي عبــــد|لق|در822364
|5oo48|علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لر|زق محمد
33765o| تـــج|ره بــــنه|حمد خ|لد شح|تـــ فه
34o87oتـــج|ره بــــنه|محمد ع |لف|روق عمر |لشح|تـــ |لشقرى
ش|م محمود |حمد رف|639554 حقوق |لزق|زيقعزه 

4o4|3| يم مو سعد عبــــد | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
84o85تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| مندي عبــــد | محمد

تـــج|ره دمنهورسم|ء جمعتـــ عبــــد |لسيد عبــــد |لسل|م محمد5942|5
688o2تـــج|ره بــــ سويفمروه مغيبــــ ر|شد عبــــد|لق|در

7o4726د|بــــ |لزق|زيق|ع|يده عبــــده |حمد محمود سل|مه
ره|مل محمود صل|ح |لعفي |256956 ثــــ|ر |لق|
4|oo77 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لفتـــ|ح نص
4|3o35|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قيه |حمد عبــــد|لسل|م |لزي|تـــ
|4236o|تـــج|ره ع شمس|ء جم|ل عبــــد ربــــه عبــــد |لحق
9o4387|تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد |لسيد ص|بــــر |لهم
تـــج|ره طنط|ط|رق يوسف عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوغر|م9|4489
5|88o|ف |لدين  |حه وفن|دق |ل|سكندريهصف|ء محمد |لسيد بــــيو 
683|o| د|بــــ |لمنصوره|رحمه |حمد مصط |حمد مصط
332o4o|تـــربــــيتـــ بــــنه||ء محمد مصط محمد
|57oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخليل ط|رق خليل حسن
694|o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد |لمقصود محمد
78o372نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه ممدوح |لسيد محمد
33o839د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن |يمن عبــــد|لمن عز|زى|
يم |26447 يم عبــــد|لر|زق |بــــر| رهمريم |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|

Page 5909 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|478o7معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمعل|ء |لدين |سم|عيل ع محمود
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لغف|ر |حمد مو777283
69328o|يكل معهد ف ص |لمنصورهحمد مصط خليل شط|
5o4234صيدله |ل|سكندريهمن|ر لؤى محمد محمد عبــــد |لسل|م

يم |حمد محمد منصور99|29 ثــــ|ر |لفيوم|مصط |بــــر|
حقوق |لمنصورهيم|ن ع طه محمد ص|لح|687235
4|99o6|يم س| |حمد بــــو|دي تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
9|o625  | تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | مجدى نظ ن
7o5454|طبــــ |لمنصورهحمد ح|مد محمود صبــــرى ع |حمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عطيه757925
حه445857 يم |بــــو ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جمعه محمد |بــــر|
64o643|طبــــ |لزق|زيقحمد ك|مل ص|لح محمد
رهمريم |سل|م |حمد محمود |حمد |بــــر9|7664 عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |سيوطعمرو ع|دل |لعبــــد |لعبــــد59|27|
د56|493 د|بــــ دمنهور|خ|لد مجدى |لسيد محمود مج|
ندستـــ تـــ.خ|مس ع|دل خ|لد |حمد محمد عثــــم|ن2|37|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
قتـــص|د م حلو|ن|نرم عبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لرحمن66558|
6966o8معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء |بــــو |لوف| |بــــو |لغيط |لسعيد حمد
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|م خ|لد عبــــد |لع| س|لم ر|شد|766854
7632o9|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه حسن محمد عبــــد |لسل|م فتـــيتـــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر سيد عبــــد |لصمد |حمد65467|
9o5979 تـــج|ره سوه|جم|ركو غبــــري|ل سعد سف
طبــــ بــــنه|يه سعودى فه سويلم |بــــو |لخ ||26652
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه| محمد عبــــد | محمد محمد حمزه686272
ندستـــ ع شمسيه سيد عبــــد |لحكم عبــــد | خليفه|286|6|

يم4|54| وف|تـــمحمود محمد ش|كر |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ره|منه محمد طه غل|بــــ4354|2 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء محمود |حمد مر عبــــد|لع|ل459575
د|بــــ |لزق|زيق|مريم خليل فتـــ محمد637653
يم يوسف2|45|3 تـــج|ره بــــنه|جورج سمع|ن |بــــر|
يم حمزه48||25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|دى ع|طف |بــــر|
753o93تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــعمر مصط سعد محمد فرج 
5o88|7|معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد صبــــ محمد محمد |لبــــن
8o2226|ندستـــ |لم |لحسن محمد مصط محمد
9|o452 تـــج|ره سوه|جمصط حس عبــــد|لجو|د محمد
3595o||ى خله ى  كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن ي
لسن ع شمس|جرجس طلعتـــ جرجس سعيد424|3|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|سم مجدى محمد |لشح|تـــ7458|6
4o9792|ش |لدين عبــــد|لق|در |ل تـــج|ره طنط|آل|ء ن
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد عبــــد|لرحمن منصور عبــــد|لش| 829362
87853o |معهد ف تـــمريض |سيوط يوحن| ع|دل فكرى غ
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يم ق|سم|7938|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم| رمزى محمد |بــــر|
24639oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد عبــــد|لحميد ح|مد عبــــد|لعزيز
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|جدتـــ ن| حمدى عبــــد|لحميد358769
تـــج|ره |سيوطعل| محمد عبــــد|لج|بــــر محمد 885835

يم سيد42979 تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر محمد |بــــر|
ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد |م|م عل|م |حمد449322
493|o9|ند|وى حميدتـــ عبــــد |لع ف محمد  حقوق |ل|سكندريهأ
د|بــــ د |ط|دين| محمود طه محمود697733
4|o943 تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر ه| ف|روق سعد مصط
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورع |ء |حمد عبــــده محمد بــــدرى|49855
طبــــ بــــنه|ندى س| عبــــد|لسل|م عمر حش|د248729
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ي|ر| رجبــــ متـــو عبــــد|لعزيز634396
6o|o43|تـــج|ره طنط|حمد محمد مسعد |نور |لسيد مزروع
ر حسن نجم||6333 ى حسن محمد |لط| حقوق |لزق|زيقي
452o56تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود مصط عبــــد |لعزيز س|لم
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه جم|ل محمد |حمد |لعربــــي|836294
ف عط| |حمد|83397 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسه| |
6|269oمعهد ف تـــمريض بــــنه| رو|ن محمود عطيه محمود سليم|ن
7o2582يم |لزغبــــى تـــج|ره |لمنصورهرو|ن |حمد ف|روق |بــــر|
ى|2|7722 ى فوزى محمد |لح ره|ء ح طبــــ |لق|
675oo3حقوق |لمنصورهرؤيه عمرو ح|فظ جبــــ|دتـــ
8|9o47|تـــج|ره بــــ سويفيه عل|ء سيد عبــــد|لعليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوروق أحمد محمد |لبــــن||49778
يم تـــوفيق |لحكيم5||636 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــ |حمد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد حسن عبــــده |بــــوشوشه|2772|5
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيتـــ مجدي محمدي فه |لسيد|6329|3
يم منصور حج|زى|3422|6 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد محمد |بــــر| لم
2339o9|د|بــــ حلو|ن|حمد محمد حسن |حمد
84o622|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد عبــــد| |لسعدي |حمد
4o||36|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ع|طف ع رجبــــ |لزقم
ف رمض|ن محمد  877628 علوم |سيوطوق |
63284oف محمد عبــــد|لمنعم محمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن| |
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــبــــسنتـــ محمد ع |لش|ذ ع874|63
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمل حس |حمد محمد س|لم|87|643
44547oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمريم سعد مصط عي حج|ج
9o5833 تـــربــــيتـــ سوه|جكريم محمد ن فرغ
75o985تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم مجدى محسن محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد محمد |له|دى محمد|639733
69|o99| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ي| محمد |لبــــكرى عبــــد |لغ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طع |ء مجدى عبــــد |لمنعم بــــليطه623786
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد |حمد |لدمرد|ش|26254
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88o275  تـــج|ره |سيوطنيف |كرم |نور حليم
|343oرهمنتـــ | حمدي فه لبــــيبــــ |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|

معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدكرم عهد محمد عبــــد |لبــــ|سط624224
حقوق |ل|سكندريهمحمود |حمد عبــــد |لعزيز محمد |بــــو |478996
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقس|ره محمد سعد حسن784483
62558oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|شمس محمد محبــــوبــــ عبــــ|س
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | وليد محمد عبــــد|لعزيز758857
د|بــــ |لزق|زيق|ندى |لسيد محمد سكر بــــليطه259|77
44o849يم طبــــ كفر |لشيخمحمد مبــــروك عبــــد |لعزيز |بــــر|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ عبــــد|لر|زق ع |لدين |حمد826374
ر|ن ع مبــــروك|6759|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورحل|م عرفه ز
د|بــــ |سيوط|ش|م |يمن عبــــد| ع  683|89
7823|oر|ن محمد |لز عبــــد |لمعبــــود تـــج|ره بــــنه|حسن ز
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن عبــــد||62877
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرن| |لديدى محمد عبــــد|لمجيد فر|ج784729

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد عبــــد |لعزيز دي|بــــ|522|
82o2o2|تـــج|ره |سيوطحمد محمد |حمد صبــــره
ه صل|ح محمد ع |67297| تـــج|ره ع شمسم

96643| رتـــ|سم|ء قر سيد ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمه| مدحتـــ عبــــد|لو|حد |حمد ضبــــيش439677
ه |حمد شو حتـــحوتـــ|7|278| رهم علوم |لق|
ر خ عنتـــر45825| ره|محمد جو د|بــــ |لق|
35|oo2|تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |يمن مصط |سم|عيل
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |حمد ص|بــــر محمد798|83
4382o6| د|ر |لعلوم |لفيوميم|ن |حمد |لسيد |حمد |لص|ل
ي774429 ر |م بــــح ندستـــ حلو|نصل|ح م|
ندستـــ قن|زي|د ع|دل |حمد عط|827265
7749o|صيدله |لزق|زيقريه|م |حمد سليم|ن محمد عليوه ربــــيع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه سيد لملوم فه |8847|8
ندستـــ حلو|نم|يكل ه| صبــــ ميخ|ئيل43894|

6696oصيدلتـــ |لفيومي|ر| ي| محمد ن|دى
7o6o82|تـــج|ره |لمنصورهسم|ء مسعد محمود عبــــد |للطيف
د|بــــ دمنهور|رحمه محمد |حمد محمود سعيد2||496
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد |لونيس محمد629923
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطخلود |س|مه ج|بــــر متـــو  7433|9
يم عبــــد|لسل3|2543 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عبــــد|لسل|م |بــــر|
حقوق ع شمسنوره|ن ن|در ح|فظ محمد حشيش76|5||
494o|تـــربــــيتـــ حلو|ننور |لهدى شعبــــ|ن سطو عبــــد|لرسول

تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد عبــــد |لنبــــى ع64|54|
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ ع محمد وجدى عبــــد|لتـــو|بــــ||33577
62|5o8يم مج يم عبــــده |بــــر| يم |بــــر|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طبــــر|
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4529o2كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد سم فؤ|د عبــــد|لحميد
7o|974زر|عه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد محمد مهدى متـــو
ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | |لس|د|تـــ |حمد |حمد |لمن74|699

583o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ر| | ع عبــــد |لعظيم ع
تـــج|ره سوه|ج|ء محمد عيد محمد|63|843

صيدله بــــ سويفف|رس خ|لد |بــــوعجيله محمد7|557
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمدي |حمد ح|مد محمد96|834
68o488|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد صل|ح عبــــد |لوه|بــــ ع سليم
7o|866د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمود مصط طه ص|لح |لمنش

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مروتـــ نبــــيل سيد قر ||562
68o38oمعهد ف ص |لمنصورهعبــــد | محمد |حمد |بــــو |لمع| محمد
25o|95حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره ع|دل فتـــح | عبــــد|لسعيد| 
476o62تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيه صل|ح محمود |لسيد محمد
4244o2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــش|م محمد سعد حسن ع |لعج
رهشمس مصط محمود عدوى سليم236985 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|39o79رهربــــ|بــــ سيد محمد مبــــروك مبــــ|رك حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوف|ء وحيد محمد محمد جمعه695559
375o72كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|سم ي| مصط عبــــد|لعزيز
ندستـــ طنط|حمد محمد محمود محمود عبــــده||44942
4489o6|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد خ|لد عيد محمد |لس|يس|
يم حسن|398|33 حقوق بــــنه|حمد مصط |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه|  محمد |لسيد |لمهدى369|33
يم عبــــد |لحميد زع 422756 علوم ج|معتـــ د |طش|م محفوظ |بــــر|
تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن |حمد ع عبــــد|لبــــ| 854352
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يوستـــ | ي| عنتـــر حن| 894435
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط عبــــد|لعزيز عطيه356359
يم مصط 49858| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمرو|ن ي| |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ عمر عبــــد |لغف|ر محمد||344|
695o24يم مو يم محمد عبــــد |لجو|د |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهبــــر|
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن طلعتـــ عبــــد|لحفيظ محمد352789
صيدله |لمنصورهف|طمه رمض|ن مصط مصط |لدمسي 694983
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد محمود محمد ح|مد قطبــــ525739
4o3783تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |س|مه |حمد عبــــد |لعزيز |لنج
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد |لرحمن عثــــم|ن صبــــرى عثــــم|ن ح 772676
طبــــ |سن|ن ع شمسمصط عبــــد|لمقصود عبــــد|لمحسن محمود334596
53o475 علوم ري|ضتـــ طنط|د| | حسن محمد |حمد خ
6|7o97يم نقش|ره تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | |يمن |بــــر|
يم عبــــده5|6226 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طأم| أحمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
5o9944تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد بــــسيو محمد ع محمود
8o4295| معهد ف ص بــــ سويفسم|ء حس|ن طلبــــه ع
طبــــ |لم |يه |حمد محمد |حمد|2675|8
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9oo|62|رتـــ| سل|م خ|لد |حمد |لسيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
758o23وف|تـــمحمد |سم|عيل حس محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
258o49|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد خميس |حمد عبــــ|س

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره ط|رق حس محمد |لبــــديوي9|253
23o5o9يد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ص|بــــر محمد |بــــو|ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسند سيد محمد خلف |335295
حقوق طنط|منه | ع|دل |حمد |لق| 3428|4
68o2o4علوم |لمنصورهمحمد طه محمد محمود طه
رهنرم |حمد محمد بــــكرى5|667| تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|حمد رجبــــ عبــــد|لحميد محمد شعتـــ|345353
علوم |لمنصورهه|نم ص|دق مصط مصط 5|6947
يم23346| علوم ع شمسش|م محمد حج|ج |بــــر|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسمر محمد محمد |لصعيدى435974
|2o25oرتـــ|ع عم|د |لدين محمود عبــــد |لوه|بــــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4o82|9| |د|بــــ طنط|حمد محمد شعبــــ|ن سليم|ن |لسن
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خليل عبــــد |لسل|م خليل |لحيوى529342
9|o4o||يف يم |ل يم عمر |بــــر| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي بــــر|
7o2745ف تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|نم خ|لد |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح 
67778o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل|م ن| |حمد مصبــــ|ح
32999oيم محمد عبــــد|لوه|بــــ تـــ |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن
يم محمود|84966 عل|ج طبــــي قن|دير |حمد |بــــر|
يم محمد عبــــد|462756 حقوق طنط|محمود عزتـــ |بــــر|
6|39o8يم د |بــــر| ر |حمد مج| حقوق طنط|محمد ز|
يم |بــــو كيله5386|4 حقوق طنط|محمد م|جد محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يم ه| فتـــ سل|مه |حمد رمض|689436
52o43oتـــج|ره دمنهوروف|ء ف|رس محمد حف ز|يد
64o826|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد كم|ل عي كم|ل عي عمرو
د5263|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخخلود ع ع ع مج|
معهد ف ص |سو|نسم|ء محمد ع حسن عم|ره|845637
759o57علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهسم عبــــد |للطيف خليفتـــ عبــــد|للطيف
يم سعد773268 ن| سعد |بــــر| تـــج|ره ع شمسم

ف عبــــ|س محمد588|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |
|397o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|رجيده محمود سعيد فتـــوح صومع

2o423 ى عبــــد |لسل|م عبــــد |لسميع زر|عه مشتـــهرحمد خ
فنون جميله فنون |ل|قن| محمود شيبــــتـــ محمود 898357
يف |حمد محمد |لهي 4|8|69 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد 
899o8رهند| عبــــد |لسل|م سعد |حمد  |دتـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
568o|معهد ف ص بــــ سويفكريم عبــــد|لخ عبــــد||لمنعم عبــــد|لقوى

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| محمد عبــــد|لعزيز محمود شويل749||4
22o5oرهمنه | سم سل|مه |بــــوط|لبــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ حلو|نس|ره فرح عزيز جرجس55296
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ محمد فرج محمد223|26
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــه محمد عبــــ|س |لنحر|وى4482|5
4o98|8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق عبــــد |لرؤف مصط منصور|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود محمد محمد محمد|75497
8o28o3| يم ع |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يمن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديده|جر ع محمد |حمد849755
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد صبــــ |لسيد|333934
8363|oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسه|م |حمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنيتـــ محمد |حمد محمد |سم|عيل جبــــل|2|499
ندستـــ |لسويسعمر عص|م سعيد محمد سيد |حمد697483
792|o5|حقوق |لمنصورهيه محمد ر|شد عبــــد|لحليم
8o4722لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مروه عبــــد|لنبــــي مرزوق محمد |لروبــــي
36o248تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد عبــــد|لمؤمن عبــــ|س
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل |س|مه محمد محمد||298|
4o|233د|ر |لعلوم |لم |مريم محمود كم|ل |لدين |نور
628o35تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــريه|م ع س|لم ص|لح حلي 59|756
6oo|75 د|بــــ طنط|ه|جر عبــــد|للطيف محمد عبــــد|لحميد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعيد |سم|عيل ه|شم753269
تـــج|ره بــــور سعيدند |يمن محمد فه حدو|76598
26|o|2يم محمد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ع|دل |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفرن| محمود حس |حمد9|629
يم52787 ف يح |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــ سويفندى |

33o727رمحمد جم|ل تـــج|ره بــــنه|جه|د |سل|م |حمد م|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد بــــيو4|7756
757o85ر|ء عمرو محمد عبــــد |لد|يم حسن تـــج|ره بــــور سعيدلز
696o6oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود ع محمود عبــــده سيد |حمد
7o9o98|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ع محمد ص|بــــر
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود حسبــــ | عبــــد|لمجيد حس 834787

ريدى بــــهيج452|2 رهع|ئشه بــــ|  علوم |لق|
43|o33طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمروه |لسيد فه |لديبــــ
طبــــ حلو|نحمد |لسعيد محمد عبــــد |لد|يم محمد688872
8|o973د|بــــ |لم |نور| ع |حمد محمد|
طبــــ كفر |لشيخمجدى |لسيد |لسيد مجد |لغبــــ|رى63|444

|46o9رهعمر |حمد حمدى عبــــده |لليثــــى تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسلؤى ط|رق |سم|عيل عبــــ|س56635|
77o746|تـــج|ره |لزق|زيقن ع محمد ع سلط|ن
||9||oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمد محمود بــــدير |لسيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف |حمد ع|شور ع56463|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمل ط|رق عبــــد |لحميد محمد|782339
يم|87|78 ر|ء محمد عبــــد |لسل|م |بــــر| صيدله |لزق|زيقلز
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طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه|ء عبــــد |لرحيم محمد |حمد|426784
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|س|متـــ سعد محمد عبــــد |لمنعم|567|64
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــتـــ عرف|تـــ محمد |لبــــيو بــــد|وى|33922
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير ه| |حمد طه243568
نديه3828|2 تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف محمد عبــــد|لمنعم |بــــو 
8326o5| يم ن شعبــــ|ن ع تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|ريو |ه|بــــ عد عط||564|86
5o572|يم عرف|تـــ حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــر|
6|26o||معهد ف ص طنط||ء |لسيد محمود |لسيد |لعدس
8|o247تـــج|ره بــــ سويفمصط |سم|عيل محمد |لسيد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل|م زينهم غ|زى |لمغ|زى |لبــــخ|رى686459
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن  |ء محمد عبــــد |لمجيد|67|633
ف عبــــد |لحكيم ص|لح9829|6 د|بــــ د |ط|محمد |
88969o يم معهد ف ص |سيوطندى مر سيد |بــــر|
3254|o|ف عطيتـــ سيد د|ر |لعلوم |لفيومحمد |
علوم دمنهوربــــسمتـــ | محمد عبــــد| عبــــد|لجليل ص|78|52
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو عم|د رش|د عبــــد|لسل|م عثــــم|529726
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرضوى مصط |حمد عبــــد|لروؤف |لديبــــ489977

4689o| ره|حمد مسعد |لسيد بــــيو د|بــــ |لق|
يم فرج|22844 رهنوره|ن فرج |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم حس 637852 يم فرج |بــــر| علوم |لزق|زيقروضه |بــــر|
6o2o3|د|بــــ |لمنصوره|ندى وليد ح|مد |حمد عيد
3394o3نوعيتـــ بــــنه|رغدتـــ ربــــيع محمد ج|د
ن| صموئيل فكري بــــخيتـــ758|82 معهد ف ص بــــ سويفم
8o5287 معهد ف ص بــــ سويفط|رق ممدوح عبــــد|لق|در عبــــد|لغ
طبــــ طنط|ه|جر محمد ع محمد |ل|صفر2|4286
8o5975 معهد ف تـــمريض |لم | يوسف مصط ن| عبــــد|لغ
م محمد نف|دى محمد |سم|عيل|344265 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسد
68o585تـــج|ره |لمنصورهريه|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود محمود
6|o43|تـــربــــيتـــ طنط|يه عمر أبــــو |لفتـــوح |بــــو |لفتـــوح جميعه
تـــج|ره ع شمسحمد ع|دل ز |حمد|8||334
نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن |لسيد عبــــد |للطيف خ|لد حج|696572
679o87يم محمد عوض غ|نم د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|رضوي رض| سعيد محمد322758
د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د فوزى عبــــد |لع| محمد2||427
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نعيمه محمد محمد محمد مغ|زى368|63
تـــمريض |لزق|زيق رضوى س| محمد محمد فرج5|6264
778o8o نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد زكري| فكرى |لشوربــــ
43o733لسن ع شمس|من|ر |لسيد مصط عبــــد|لغف|ر د|ود
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسندس ر|شد رشدى خليفه248467
88|38o|ء محمد حس محمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  
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7o626|ري|ض |طف|ل |لمنصورهروضه ر| |بــــو زيد |لسعيد
ن| جرجس نص شح|تـــه 6|8996 معهد ف ص سوه|جم
485o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمر |حمد عيد عبــــد |لعزيز خليل
يم عبــــد|لمجيد شديد حميده343944 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |بــــر|
يم |لسيد محمد عبــــد |لرحمن |حمد782429 تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره ع شمسيم|ن |لسيد مصط |حمد شديد|865|34
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحن|ن ج|بــــر |حمد شبــــ|نه252854
6o2449يم تـــج|ره طنط|ندى محمود محفوظ |بــــر|
يم محمد محمد ع |لحمز|وى|449443 ندستـــ طنط|بــــر|
طبــــ |لم |حمد لط عبــــد|لرؤوف عبــــد|لوه|بــــ||39||8
تـــج|ره بــــنه|ي|سم زين حس فرج| 335523
832o|4ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريو|ن |حمد يوسف شمندي

تـــج|ره بــــ سويفبــــتـــس|م حسن حميده محمد|73446
7o2834 علوم |لمنصورهمصط سل|مه محمد شكرى سل|مه عبــــد
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدآيتـــ سعد محمد ع ق|بــــل42||62
54|o7|| قتـــص|د م حلو|ن|خ|لد عبــــد | ص|لح محمود عبــــد
438o38ي تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن محمد محمود عوض  |لمس
3|2o46| ف محمد عبــــد| ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|متـــ |
7o6o48ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد حس|م عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد عوض
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمن|ر حمدى محمد تـــه|759357
علوم ع شمسع صبــــ شح|تـــ عو|د352894
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | س| محمد |لسيد |حمد9492|3
|6o924|لع| للغ|تـــ بــــم جديده|يم|ن محمد |حمد مح|ريق
2|4o63|طبــــ ع شمسريج مصط محمود عبــــد|لصمد
ر345277 حقوق |لزق|زيقمحمد عربــــى محمد |حمد ظ|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ممدوح محمد فريد فوزي|84|35
تـــج|ره بــــنه|بــــشوى مجدى موريس |سكندر333954
د|بــــ د |ط|منيتـــ |حمد ن|در محمد |حمد ش| 345|49
42942oتـــج|ره طنط|محمود محمد |حمد محمد شلبــــى
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نحن|ن حمدى ك|مل جيد82|355
693o|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طن|در جم|ل ج|بــــر |لسيد
يم زعزوع529656 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود حسن |بــــر|
يم854757 علوم |لم |تـــقوي شعبــــ|ن ع |بــــر|
ر محمد |ل |ر7792|6 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــ |ر ط|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|صفيتـــ محمود عبــــد |لحميد دربــــ|لتـــ5|3||4
|د|بــــ |لم |محمود عبــــد| محمد عثــــم|ن6962|8
5o7|53تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسندس بــــريك حموده عطيتـــ بــــريك
4|758o|يم حسن |لنكل تـــربــــيتـــ كفر |لشيخوف|ء |لسيد |بــــر|
48o692تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|رتـــ ع محمود محمد |حمد
ر848862 معهد ف ص |سو|نعل|ء حج| |حمد ط|
4o7285 د|بــــ دمنهور|س|رتـــ |لسيد محمد حس عي
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76|82oخدمه |جتـــم|عيه |سو|ننور حس جمعه محمود
76795o|تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشنع|م سيد |حمد |حمد
رهمحمد سعيد مصط |حمد45399| تـــج|ره |لق|
6o283||ندستـــ |لمنصورهحمد رض| عبــــد |لعزيز |لبــــدرى
|55o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|شيم|ء عبــــد |لن| عوض ج|د |لربــــ
88oo39 لس رج| |نور م نوعيتـــ |سيوطك
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن| محمد عفي ص|لح|26695
|5|9o5|رهيم|ن ه| ربــــيع قطبــــ طبــــ |لق|
8|69o8|وز علوم ج|معتـــ |لسويسبــــ|نوبــــ مرقس خلف ن
د|بــــ ع شمس|ج|كل |وزوريس |نور ر|تـــبــــ24347|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|رتـــ |حمد رجبــــ عبــــ|دى9|3557
رهعمر محمد محمد محمد |حمد44575| حقوق |لق|

47o64 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|فرح س| محمد حس
7o552تـــربــــيتـــ |لفيومبــــتـــ محمد عبــــد|لستـــ|ر سليم|ن

|4245oد|بــــ ع شمس|ف|طمه فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد
|2|o99رهخ|لد عبــــد |لحميد عزتـــ عبــــد |لحميد ندستـــ |لق|
2583o6|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد طلعتـــ |حمد سل|م
7||3o8ندستـــ |لمنصورهعل|ء |س|مه فتـــ محمدين |بــــو |لعز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد عم|د محمدى معوض265472
8|4||oتـــج|ره |سيوطحمزه ن| سعد عبــــد|لجيد
4|3|4oد|بــــ طنط|إيم|ن |لسيد محمد |لقطبــــ |لبــــلط|
2|8363| رهيه | عمرو عبــــد|لحكيم مو تـــج|ره |لق|

5o556تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن خ|لد سعد ع سعد
صيدله |ل|سكندريهمروه رض| محمد طه |لرز|ز73|429

حقوق |لفيوممصط محمود |بــــو |لحسن |حمد7|663
6987|oه محمد|لمسل عبــــد |للطيف محمدعي ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
6|85o7|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلشيم|ء زكري| |لسيد عصعوص
622o23 بــــي د|بــــ د |ط|خ|لد عبــــد |لمنعم عبــــد |لجو|د |ل
68o784م سم |حمد ذ عبــــد |لنبــــى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد343475

5|6o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنرم ع|دل عبــــد|لرؤف طه
4o8635|يم عبــــد|لع|ل حسن حج ه |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
8o7|84نوعيتـــ |لم |نجل|ء فتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لنبــــي
طبــــ بــــنه|عبــــد| |حمد عبــــد|لمجيد |حمد سويلم||6|46

5o|6|| معهد ف تـــمريض بــــ سويف مصط عبــــد | محمد عبــــد
437o72|يم يم عبــــد |لع|ل |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|ر |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م رجبــــ |بــــوزيد محمد349422

5|3oo ش|م ك|مل حس ند|  د|بــــ بــــ سويف|ش|
ره|زينبــــ ح|مد سعد عبــــد |لعزيز44768| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|ري ميخ|ئيل من جورجيوس9784|8
ندستـــ كفر |لشيخحمد شكرى عبــــد|لعزيز محمد |لسم|453965
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسل|م محمد رجبــــ قبــــط|ن|492328
7oooo4يم نوعيتـــ |لمنصورهصفيه ح|مد |بــــو|لمع| |بــــر|

9|oo2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفتـــ جم|ل سلط|ن سليم|ن
52o368طبــــ ع شمسبــــه خليفه |حمد |لج|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميف محمود محمد شلتـــوتـــ255564
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن رف| |حمد رف|65|343
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لغ محمود |لعشم|وى|245855
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء |حمد |حمد عبــــد|لبــــ|سط|894268
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــحمد عص|م مغ|ورى محمد|334643
49o3ooد|بــــ |ل|سكندريه|فجر حسن عبــــد |لعليم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــه مصط محمد ع حس |لزو|وى|74|62
6|o62oري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمود محمد شح|تـــتـــ

37oo9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد جم|ل ن |لدين صبــــ
ف ه|شم |لسيد359545 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ |
يم266353 |د|بــــ بــــنه|نور| محمود ذ ع |بــــر|
يم342662 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م محمد |لسيد |بــــر|
رهي|سم |مجد عبــــد |لعليم عبــــد |لسل49238| تـــج|ره |لق|
4o3o8رهكريم محمد عبــــد|لجليل عبــــد|لجو|د ندستـــ |لق|

7o5339|تـــج|ره |لمنصورهحمد عل|ء ن|صف عبــــد |لمحسن
ر نبــــيه محمد |لغز|697533 تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ م|
4oo583محمد عمرو فوزى ز | د|بــــ |ل|سكندريه|ي
2546o3طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لع| |بــــو|لسعود
774o29ف ع حسن ع لسن ع شمس|ندى |
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | ك|مل سعيد |لزقزو 252959
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر|ن| وليد |لسيد مصط 45|754
طبــــ |سن|ن ع شمسحمد سعيد لط ح|فظ|349546
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله وليد حس |لبــــو 65|43|
75o742تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود محمد رش|د
يم |حمد39499| صيدله ع شمسحبــــيبــــه |حمد |بــــر|
5o5o7ندستـــ بــــ سويفمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح

4|o734يم محمد  بــــدير حقوق طنط|منه | ع|طف محمد |بــــر|
تـــمريض سوه|ج  ريج خ|لد عثــــم|ن محمد|898832
5o9o96علوم طنط|عم|د ع|دل جرجس يوسف جرجس
76948o|حقوق بــــورسعيدحمد صفوتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ رمض|ن
6476o2|صيدله حلو|نل|ء ط|رق فكرى ف|يد
6oo96o|يم يم |بــــر| طبــــ |سن|ن طنط|منيه خ|لد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن ز|يد433583
9o747o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع |ل|نور ع عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه فريد عبــــد|لق|در ش| 434533
68924oحقوق |لمنصورهحسن فؤ|د عبــــد |لحميد مصط محمد
75276oف محمد ع محمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |
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تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد ص|لح محمد |لش|957|77
ره|خلود عبــــد |لرحيم عبــــد |لع|ل محمد855|2 د|بــــ |لق|
285o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر ثــــروتـــ حج|زى عبــــد |لج|بــــر

لسن ع شمس|س|ره عصمتـــ س|ويرس ز875237
4895o|حقوق |ل|سكندريهزينبــــ محمد |حمد ص|لح
4|35o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء ش|كر ع غنيم
62o236 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر رأفتـــ محمد |بــــو |لمع| محي

|42o5|حه وفن|دق |لفيوميه محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــدوي| 
م |س|متـــ عمر |لسيد عمر|2262|3 رهد عل|ج طبــــي |لق|
3|9|o4د|بــــ حلو|ن|عزيزتـــ بــــيو منصور محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود |حمد |حمد عبــــد|لجو|د65833

7o4|97ى |لدسو طلبــــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد فوزى |بــــ|ص
د|بــــ |لزق|زيق|منه | جم|ل محمد ع محمد خليل7|6267
تـــج|ره ع شمسه|يدى حسن عبــــد|لمنعم ك|مل3537|2
حقوق حلو|ن | عبــــد |لمنعم زكري| زلط869|2|
2466o8|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م جم|ل عبــــد|لجليل سليمه
د|ر |لعلوم |لم |مصط ربــــي محمد محمد4522|8
23||9oصيدله حلو|نف|رس نشأتـــ حل رزق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|دل |لسيد ع |ل|زم|زى شعبــــ|ن|69987
62o643معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدرو|ن |لسيد رزق رزق حلوه
4|o972 يم ع عبــــد |له|دى ج|بــــ تـــج|ره طنط|يم|ن |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمنيه ج|بــــر خليل محمد بــــرك|تـــ|425534

7526o| حقوق بــــ سويفبــــو|لعل| عمر |بــــو|لعل| ع
4oo547د|بــــ كفر |لشيخ|مروتـــ حسن عبــــد|لع| عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ حلو|نيه يونس ز سيد |حمد|4427|2
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد مصط محمود عبــــد|لرحيم234457
|57|5o|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منيه محمد تـــوفيق خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط| مجدى محمد عبــــد|له|دى خ 428326
6o6762ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد |لحق |لعدوى |حمد محمود
ندستـــ تـــ.خ|مس يفن س|مح نبــــيه |سن|ورو|47775| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
767564| طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروى |حمد محمد ز
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء |لسيد محمود ع ع|شور||69375
فنون جميله فنون |لم |  ل|ء جم|ل عبــــد|لح|فظ |بــــوزيد|876856
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء بــــش|ري محمد|لملقبــــ غز| عطيه827536
ى محمد حطبــــ453324 ندستـــ |سيوطمحمد خ
4o6|75تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه حسن |لسيد محمد شح|تـــه

رهرودينه محمد و| شح|تـــتـــ3|67| تـــج|ره |لق|
3388o9رهدى صبــــرى |لسيد محجوبــــ ع عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ سوه|ج| يه عبــــد|لحميد عبــــد|لح|فظ |حمد|2867|9
7o3o3ر طه فضل | جنيدى إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىط|

6372o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود |لسيد محمد محمد |لرشيدى
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9o5653 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه صفوتـــ عبــــد|لحميد مهر|ن
3|957oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل حس ع عرفه
763o92 تـــج|ره بــــور سعيدندى خ|لد حسن |لبــــسيو
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــسل|م |حمد حسن محمود حسن|525927
22o8o3ره|حبــــيبــــه |س|مه رشو|ن محمد بــــكر د|بــــ |لق|
2|2o44 ف رش|د عبــــد|لغ ره|عمر | د|بــــ |لق|
د|بــــ |سيوط|حس|م حس |حمد فرغ 883477

42|5oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود رزق عبــــد |لعزيز |سم|عيل
نوعيتـــ موسيقيه |لم |مه| حسن رس م|لك74|857

5||o4إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــزي|د محمد محمد |لسيد
صيدله |لزق|زيق|ء عبــــد| سعيد |لسيد عويضه|357448
حقوق بــــنه|ندى محمد ن |لدين مطر حمد|ن266445
67768o بــــي ش|م محمد حسن |ل ندستـــ |لمنصورهمحمد 
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد رمض|ن مصط سويلم|262627
ف ع |حمد |لجمل332629 علوم بــــنه|حس|م |
ى|245782 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد عبــــد|لرحيم |لح

ف |سم|عيل حسن 57975 تـــج|ره |سيوطمحمد |
وف|تـــعمر س| محمد محمد |لسيد29346 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

معهد ف ص |ل|سكندريهدع|ء خ|لد |لسيد عبــــد|لعظيم خ 6|48|5
766o55صيدلتـــ بــــورسعيدسل س| عوض |حمد ع
تـــربــــيتـــ |لم |حلوتـــهم جم|ل عبــــد|لق|در ع 7789|8
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |يمن محمود |بــــو |لنور خليل خليل7742|7

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد شعبــــ|ن ع |لص|وى||7273
49o2o2ديبــــه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ر| | س| رجبــــ عبــــد |لمجيد |بــــو 
25784oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد شح|تـــ |بــــوزيد
وف|تـــ|محمد |لسيد محمد عبــــ|س23354| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
354|o7د|بــــ ع شمس|سم|ح ن| جوده محمد محمد
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومي|سم صل|ح رمض|ن عبــــد|لجو|د237423
52o|57|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن عل|ء سيدأحمد |لر
علوم طنط|وق محمد حسن |بــــو كحله|42825
6245o2|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمود مصط عبــــد |لرحمن مو
نوعيتـــ |سيوطم|رتـــ | فيكتـــور ع|زر حبــــيبــــ 44|889
د|بــــ ع شمس|عمرو |لسيد ج|بــــ | محمد353586
يم سيد |حمد بــــط|ح|348928 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |بــــر|
89878o كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفوق عبــــد|لرؤف عبــــد|لع|ل |حمد
8829o2  بــــه ف |رم|نيوس و طبــــ |سيوطم|دون| |
|6o979| تـــمريض ع شمس يم|ن صل|ح ع |بــــو |لمع|
د|بــــ |سيوط|ي|سم حسن ثــــ|بــــتـــ ثــــ|بــــتـــ 879432
2|4|o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه|بــــ محمد ح|مد محمد
رهمروه محمد ر|شد عبــــد |لحميد36628 حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــنوره|ن عبــــد |لع|ل مصط محمد |بــــو 685466
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د|بــــ كفر |لشيخ|بــــه شعبــــ|ن رمض|ن عبــــد |لغف|ر |حمد2|4836
88346|| تـــج|ره سوه|ج حمد كم|ل عنتـــر متـــو
رهمرو|ن ط|رق عفي محمد عفي 49|8|2 علوم |لق|
لسن ع شمس|س|ره ي| محمد |حمد42298|
يم769282 يم سليم|ن |بــــر| معهد ف ص |سم|عيليهدير |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقروز|ن |حمد محمد |لسيد فرج2346|6

24o99حقوق |لمنصورهسمر كرم طلبــــتـــ محمود رضو|ن
36o5o|تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء فوزى عبــــد|لفتـــ|ح محمود |لشيخ
34o|95ور ى |حمد |لسيد  علوم |لعريش/ري|ضتـــمصط ي

رتـــ سل ه|شم ص|بــــر ك|مل72|42 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| صل|ح عوف عبــــد |لسل|م عوف53|685
6o4547نوعيتـــ طنط|فوزيه |لسيد صبــــ محمد محمود سل
236oo3|ره|ء |يمن |حمد |م|م تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رجبــــ عبــــد|لر|زق نجم|255938
322oo2د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ عبــــد|لرحمن رمض|ن محمد
د|بــــ |لمنصوره|رو|ن محمد |حمد محمد |لحن 694293
334|3oطبــــ ع شمسخ|لد من |لسيد ع

ره|ف|رس عبــــيد دي|بــــ زيد|ن29543 د|بــــ |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمهده ن | حس س|لم769239
طبــــ |ل|سكندريهإن خ|لد |لسيد محمد سليم|ن477592
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيح عبــــد|لعزيز يح |لسنبــــ| 442529

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|روضه رجبــــ عبــــ|س جمعه52228
89o943 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطعبــــ عبــــد|لعليم |حمد محمد
حقوق حلو|نندى محمد عبــــد|لوه|بــــ عفي 5|3274
33|o68كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم محمد عبــــد|لمنعم محمود
معهد ف ص |سو|ن|ء محمد عبــــد|لرحيم محمد|867982
9o94o| د|بــــ سوه|ج|تـــسنيم |لسيد محمد محمد عبــــد|لو|حد
775|79| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد عبــــد |للطيف |لسيد ع
د|بــــ دمنهور|محمد ربــــيع محمد ملي |لش|ذ|49528
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمروه زينهم |لمتـــو شعبــــ|ن6|6998

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|طمه عبــــد|لرحمن عبــــد|لر|زق ع98346
صيدله حلو|نمحمد عل|ء محسن محمد ع شهبــــو7|6436
تـــ صبــــري حس|ن محمد|339757 نوعيتـــ بــــنه|م

59o56طبــــ بــــيطرى بــــ سويفربــــ|بــــ رجبــــ حل حسن
8o97|7د|بــــ |لم |ن|ريم|ن محمود محمد محمود|
معهد ف ص ري|ضه |سو|ندول| ص|بــــر فكري عطيه848698
معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم نظم معلوم|تـــلسيد محمد عبــــد|لر|زق |لسيد|88||33
|42o36رهم|زن محمد |لسيد ع ندستـــ |لق|
42699oيم مأمون تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن صل|ح |بــــر|
7o9592طبــــ |لسويسد| | |حمد محمد |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ حلو|نن|در سيد ق|سم سيد4|2429

Page 5922 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4|5o6oحقوق |ل|سكندريهمن|ر شكرى مصط حج|زى
يم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر825|23 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنرم محمد عمر عيد499456
3526o8 رهه|جر رض| حسن حس د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره دمنهورمصط محمد ع |سم|عيل عبــــد |62|495

4o935معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــسنتـــ صل|ح محمد ع
6o36o7 د|بــــ |لمنصوره|س|ميه جم|ل س|لم |لنفي
تـــج|ره دمنهورنوره|ن عبــــد |لعزيز محمود سعد عجيبــــتـــ8335|5
5o6987|زر|عه |ل|سكندريه|ء خ|لد رمض|ن خليل |حمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|يدى مدحتـــ محمود ح|مد2|||63
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لوه|بــــ محمد ع محمد |274|9
77|oo7د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح محمود عبــــد |لمنعم محمود ص
تـــج|ره ع شمسفرح ع محمد |لعزبــــ25683|
معهد ف ص |سيوطويد| جم|ل تـــوفيق عبــــدربــــه 879277
6|85|2| د|بــــ د |ط|يه صبــــرى ل|ش مو
يم صل|ح عبــــد|لل|ه |حمد|54|924 كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ سوه|جبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمود محمد لط |لسيد حسن يوسف345778
4328o6علوم طنط|ندى محمد |حمد |لسيد أحمد |لخو
ريدى حسن نف|دى 875652 طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمحمود 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد نبــــيل محمد بــــكر|2263|4
88382o د|بــــ |سيوط|نور| رشدى |حمد ج|د

حقوق بــــ سويفحمد محمود |حمد حميده||4999
|97o5يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــر| مدحتـــ خليل |بــــر|

علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسنوره|ن نتـــ |حمد |بــــو |لعل|769|5|
888oo5 ر صبــــ مرزوق تـــمريض |سيوطبــــيشوى م|

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لعظيم محمد|68363
تـــج|ره بــــ سويفمحمود ع|طف |حمد عبــــد |لر|زق54272

نوعيتـــ ج|معتـــ د |طن محمد غ|زى حسن طريه|8956|6
ف |حمد ص|لح746|2 ين | ره|ش د|بــــ |لق|

يم محمود عبــــد| |لبــــن75|494 حقوق طنط|محمد |بــــر|
رهمحمد عبــــد|لوه|بــــ قر |حمد242734 ندستـــ |لق|
4489o3علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقش|م |سم|عيل |بــــوبــــكر |سم|عيل محمد
329|ooندستـــ بــــنه|محمود |حمد سليم|ن |لسيد |لسيد كليتـــ 
63846oتـــمريض |لزق|زيق إسل|م عبــــد |لسل|م عبــــد |لحليم سيدأحمد
4o49o5تـــج|ره طنط|محمود |حمد محمد عبــــد |لكريم
معهد ف ص |سو|نيوسف عبــــد|لجو|د فر|ج |حمد سعد|86779
تـــربــــيتـــ |سيوط ل|ء |لرحمن من عل|م عبــــد|لم|لك|78|883
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد محمد سليم|ن783372
34435oد|بــــ |لم |محمد |نور |بــــوه|شم |لسيد |بــــوه|شم|
طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد ع|دل |حمد حس 895598
ر |نور عط| غنيم||2|495 حقوق طنط|ف م|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن زكري| عبــــد |لسل|م أحمد عفي 774985
علوم |سو|نعم|د |حمد محمد |حمد|83884
يم عبــــد |لسل|م |لبــــيو عبــــد 47|689 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهريم مستـــور عبــــد |لونيس زغلول852|52
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|ل|54923|
ر |بــــو زيد |حمد محمد|75382 ندستـــ بــــور سعيدمروه ط|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد| محمود |حمد |سم|عيل845886
48o664د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه محمد محمود محمد محمود
7o87|4 |تـــج|ره |لمنصورهي|ر| خ|لد ع عبــــده |لمو
497o|2|تـــج|ره دمنهور|ء |حمد مر |بــــو |لمجد زيد|ن
يم858544 معهد ف ص بــــ سويفس| محمد س| |بــــر|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نتـــ | م|جد عبــــد |لو|حد حسبــــو6385|
ش|م حس محمود |لمو| 675949 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم 
ره|ريم حس فر|ج حس 4435|2 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد |بــــو |لهدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح 8748||
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | بــــ|دى طوبــــه ميل|د  882843
774o|3يف رجبــــ عبــــد |لعزيز |حمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن 
36o887|تـــج|ره بــــنه|سل|م |يه|بــــ محمد نور |لدين محمد
يم597|48 تـــج|ره طنط|محمد سعيد محمد |بــــر|
ل|ل عبــــد|لر| عبــــد|لرحمن347828 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
4|269oحقوق طنط|ند| خ|لد |لعبــــد بــــدر |لدين
حقوق ع شمسي|سم عبــــد |لمجيد سعيد ح|مد35844|
68o768د|ن تـــج|ره |لمنصورهند| حسن عبــــد | سيد |حمد و
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد سم ح|مد ع |بــــوزيد|2764|5
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم تـــ|مر |حمد عطيه محمد628226
|226ooرهمحمد |يه|بــــ ج|بــــر |حمد ج|بــــر صيدله |لق|
7o|2|7تـــج|ره بــــنه|محمد س|مح محمد|لرف| عبــــد |لمجيد عربــــيه
895o73 صيدلتـــ سوه|جمحمد ممدوح ك|مل صل|ح
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم محمد |حمد محمود |بــــوربــــى336532
33o375د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رحمتـــ محمدي |لسيد محمدى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| محمود عبــــد |لرؤف محمد محمود483793
9o3965| تـــمريض سوه|ج  حمد محمد |لسيد ع
344o67ى حج|زى تـــج|ره ع شمسمحمد |لوليد فتـــ |لخ
ن| ه| كريم عط| |  899788 نوعيتـــ فنيه قن|م
3555o||كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ عص|م سعيد |لبــــكرى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه سيد دسو عبــــد|لسل|م5826|8

رهف|طمتـــ محمود محمد عبــــد|لوه|بــــ4873| تـــج|ره |لق|
4o2276تـــج|ره دمنهورفرحه زغلول مك |لسيد عبــــد |لرحمن

رهس|ميتـــ خ|لد عبــــد |ل|ع محمد34566 ندستـــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منه | |لسيد جبــــر |لسيد شح|تـــه266944
25586o| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود سل|مه مصط حسبــــ
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ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعمر ممدوح محمود سلط|ن246674 معهد ع| 
8o6222يم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |رك|ن محمد ربــــيع |بــــر|
6324o3رتـــ|ن|ن |سم|عيل حس|ن |سم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عصمتـــ عز |لدين عبــــد |لسل|م|29268|
طبــــ طنط|من|ر |حمد حسن |لف |8|429
ري|ض |طف|ل |لمنصورهلي |بــــو |لخ عبــــد |لرحيم |لسيد |بــــو 688423
بــــى جم|ل ع 527494 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نبــــيهتـــ يس و

رهحبــــيبــــه عمرو محمد محمدعبــــد |لصمد4576| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
62255o|صيدله |لمنصورهل|ء حم|ده عزبــــ حسن عبــــد |له|دى
يم عمر434395 حقوق طنط|كريمتـــ عيد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورتـــسنيم عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم عبــــده497553
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|زن شكرى محمد عبــــد|لمجيد عي98|493
33oo86د|بــــ بــــنه|منتـــ | |مجد جودتـــ محمد |حمد|
7o5533ف |لسيد |حمد محمد حسن طبــــ |لمنصورهمحمد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنوره|ن |حمد |سم|عيل محمود حسن7464|2
زر|عه مشتـــهرمحمد محمود عبــــد |لحفيظ عبــــد |لفتـــ|78279|
|6|39o|ندستـــ ع شمس|ء خ|لد ع حسن
689o76بــــي عبــــد |لم يم |ل بــــي |بــــر| ندستـــ |لم |ل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد صبــــ ند| زين |لدين63|247

فنون جميله عم|ره ج حلو|نل|ء محمد سليم|ن ح|مد|5568|
ف رمض|ن مصط 5679|2 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند|ء |
26o885يم شو |لبــــكل نوعيتـــ |شمونبــــسمه |بــــر|
9o|853|د|بــــ سوه|ج| حمد و|ئل ع قن|وي
يم |بــــو|لفتـــوح محمد58644| رهه|يدى |بــــر| ندستـــ |لق|
53o273|تـــ|يثــــ|ر مدحتـــ |حمد |لج|ريه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|34|o4د |حمد كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد | مج|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ل|ء |حمد ع محمد دسو |342574
حقوق |لمنصورهس|رتـــ خ|لد حس خليل53235|
8|4o5||يم سيد |د|بــــ |لم |حمد محمد |بــــر|

يم حسن محمد |لسيد||2632 رهبــــر| تـــج|ره |لق|
|485o4د|بــــ حلو|ن|م |س|مه ع|طف |حمد خط|بــــ
وف|تـــمحمد |لسيد |لعربــــى ص|لح ص|لح |2|4|75 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
د|بــــ ع شمس|دين| حس محمود حن 62929|
يم238384 د|بــــ ع شمس|ي|سم |يمن محمود ع |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|س|مه مدحتـــ عبــــد |لمنعم |حمد|523383
826|o3|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىقتـــ عبــــد|لبــــ|سط مسعود عبــــيد
45||86| مل ندستـــ طنط|س|مه طلعتـــ س|لم |ل
68727oد|بــــ |لمنصوره|من|ر صبــــرى عبــــد |لح|فظ محمد نجم
33o23||د|بــــ طنط|ل|ء |س|مه عبــــد|لعزيز رزق|
يم عبــــد |للطيف 687972 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهميمه عبــــد |للطيف |بــــر|
68o6|8تـــربــــيتـــ |لمنصورهند محمد محمد |لسيد خليل
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857o87|طبــــ |لم |حمد محمد ع|رف حم|د
4o4637تـــج|ره |ل|سكندريهلحسن محمد ج|بــــ | مصط |لسيد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد جميل حس محمد ع769622
4o6o57تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم عبــــد |لرحمن عبــــد | ع محمد

ندستـــ )6|كتـــوبــــر|سيف |حمد عطيتـــ |سم|عيل5233| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
3|2o|7 رهزينبــــ |يمن |م عبــــد|للطيف |لم تـــج|ره |لق|
يم823699 يم وديع |بــــر| كليتـــ حقوق |لم |ويس |بــــر|
||58o6رهيوسف |يمن محمد محمود تـــج|ره |لق|
يف س| عبــــد |لحليم حسن33959| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس| 
نوعيتـــ بــــنه|منتـــ | |حمد شفيق |لعط|ر|32992
5o73ooتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن ع|دل ه|شم فتـــوح مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديه فه عبــــد|لم|لك ص|لح|42||85

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط طلعتـــ جبــــريل سليم|ن55|29
وف|تـــمع|ذ محمد |حمد ع ع633655 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى مدحتـــ رمض|ن محمد يوسف5642|5
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ |ده صل|ح محمد أبــــو حطبــــ256697 ك.تـــ. ف للبــــ
ندستـــ |لزق|زيقلمعتـــصم بــــ| عبــــد |له|دى عثــــم|ن عبــــد 7|6795
85o636صيدلتـــ |سيوطعبــــد| جم|ل |حمد سيد
25o544|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن حسن ه|شم رضو|ن
ه جم|ل عبــــد |لخ|لق عبــــد |لع| 684842 تـــج|ره كفر |لشيخم

3832oيم محمد ندستـــ حلو|نع|مر محمد |بــــر|
رهمحمد رأفتـــ مهدي غنيم456|3| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكل|ر| م|جد |نور فهيم9373|
يف محمد محمد|962|76 ندستـــ بــــلبــــيسحمد  ع| 

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزي|د ط|رق صل|ح |سم|عيل736|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ |س|مه عبــــد|لمطلبــــ |لسيد332475
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لعليم حمدى عبــــد |لعليم عبــــد |697478
تـــج|ره كفر |لشيخعمرو مرتـــ محمود محمد م|جور438436
2|84o7رهل|ر| ع|دل مدبــــو |لششتـــ|وى تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر مؤمن فريد |حمد 923798
4o8o23حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــه |حمد  محمد عبــــد|لرحمن متـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حبــــيبــــتـــ مجدى عبــــد|لر|زق عبــــد|لرحمن9|3576
6||4o8علوم |لمنصورهريم عل|ء |لدين عطيتـــ درويش
7o6939طبــــ |سن|ن |لمنصورهحن عم|د |لدين |حمد عبــــ|س |لوزير
تـــج|ره طنط|يف ي| قن|وي عبــــد |لق|در8|5234
62o|86 يم حبــــي علوم ج|معتـــ د |طآيه |يه|بــــ |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمنه | س|مح جم|ل |لدين عقل س675389
رهدير رمض|ن محمد خليل276969 د|ر |لعلوم ج |لق|
8339|o|ه |لضبــــع عبــــد|لرحيم محمود زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
حقوق |سيوطسم|ء ه| ه|شم نف|دى  878385
د|بــــ حلو|ن|محمود جم|ل فرغ عبــــد|لمجيد|22726
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7o87o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن لط |لمر طه خليل
68o9o7ل|وى تـــربــــيتـــ |لمنصورهخ|لد ط|رق محمد رفعتـــ |لم
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د حس|ن رجبــــ |لسيد حس|ن 524752
3494o5|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء صبــــ سعيد |حمد

3oo|6|ره||ء |حمد ع |بــــو رح|بــــ د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| جه|د جم|ل ع عفي |لجلبــــ|33|33
ل||||27 ل|ل |سم|عيل |لشن|وى  لسن ع شمس|ضح| 
تـــج|ره سوه|جحمد محمد |حمد محمد ص|لح|844243
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يوسف طلعتـــ صبــــري |حمد صقر353532
436o29علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنوره|ن مصط عرج|وى درويش |بــــوعربــــ
3578|o|ش|م محمد عيد محمد |د|بــــ طنط|يه 
تـــج|ره ع شمسم|رين| مل|ك جل|ل صبــــ 42454|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن حم|ده سيد |حمد5|763
6o2884ش|م |حمد عبــــد |لعزيز |لعمرى ندستـــ طنط|مصط 
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد| حسن |حمد عمر |حمد839375
تـــج|ره طنط|محمد فوزى عبــــد|لعظيم |لشيخ433842
د|بــــ حلو|ن|جنتـــ وجدي عبــــد|لرحيم محمد|846|3
يم|22649 رهمصط عبــــد|لعليم محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــروس|م عص|م حسن عبــــد |لكريم حسن39943|
تـــج|ره دمنهورنوره|ن ر|فتـــ محمد سليم س|لم|ن535294
3394o2ف مو حقوق بــــنه|د | مصبــــ|ح |بــــو |لمع| 
علوم طنط|منه | سعيد محمد محمد |حمد6|4254
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ريز سم ميل|د خله38569|
ل|ل شكرى |حمد 879946 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطند| 
تـــمريض |لم | مؤمن شعبــــ|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح7|67|8
صيدله حلو|نمروه |س|مه |لسيد عبــــد |لسل|م692596
يم محمد|758338 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهيم|ن |لسيد |بــــر|

476o2كليتـــ |أللسن ج أسو|نمصط ع|دل سيد |حمد حيدر
428o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى |حمد سعيد محمود

43763o|بــــ |حمد محمد محمد بــــسيو عم|ر لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|فرحه عبــــد |لحميد مصط |لحبــــي ||28|4
85o926تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لن| يعقوبــــ زو|م
زر|عه |لم |كرم سيف دبــــشه يعقوبــــ85|6|8
27o644ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد بــــسيو ع |لسيد |لسي
6oo534تـــج|ره طنط|حمد مصط بــــسيو محمود |بــــوغربــــيتـــ
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهل|ء محسن رمض|ن سعيد عقيبــــى|5956|5
تـــج|ره ع شمسرحمتـــ محمد |حمد عطيتـــ44|3|3
7o7448ري|ض |طف|ل بــــورسعيدزينبــــ مجدى |لسيد محمد مسعد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود |حمد سعد|وي |سم|عيل4642|8
ه خ|لد محمود ح|مد شكل|922|62 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مري|م |حمد عبــــد |لمنعم محمد سليم26929|
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54294o| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن |م محمد ع زع
|5o|76كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد ط|رق سيد عبــــد |لمع
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــسلسبــــيل حمدى عج محمد بــــدر44923

486o98ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى محمد |حمد ع عبــــد |لمع
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــند| رض| محمد جمعتـــ82|5|4
تـــربــــيتـــ طنط|نهله عيد محمود |حمد |بــــو عي5||432
5o722||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء سعد |لسيد محمد |لجم|ل

صيدله حلو|نحس|م |حمد مصط حس 65984
رهمنه جم|ل عبــــد|لن| محمد حسن 229479 حقوق |لق|
9o422| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطندى محمد فرغ عبــــد|لموجود
وف|تـــحمد ع|دل محمد |لجندى|78||25 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o5422تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نسيه محمد عص|م |لدين ف|روق محمد
علوم طنط|مريم |حمد محمد عنبــــر984|43
35757o|صيدله |لزق|زيقف |حمد ح|فظ حسن
8o|872كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن حس|م محمد عبــــد|لمنعم محمد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن عبــــد |لق|در حسن خليل58|784
35o623تـــج|ره ع شمسعل| محمد حسن عبــــد|لفتـــ|ح حسبــــو
34o|23تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد |لسيد عبــــد|لع|ل
8o||47|د|بــــ |لم |منيه ن| عبــــد|لعزيز عبــــد|لمهيمن|
3548o5معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــ نبــــيل عبــــد|لرءوف لبــــيبــــ

علوم حلو|نريم |يمن عبــــد |لوه|بــــ |حمد5822|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نح|مد محمد ح|مد حسن847796
4o56o4 تـــج|ره |ل|سكندريهنور ح|مد عثــــم|ن حس|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء عمر مه ر|شد||776|8
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| وحيد |حمد |لنش|ط268345
ف 893|69 معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه|بــــ حم|ده عبــــد |لعزيز |حمد 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ر| |شيل وديع لبــــيبــــ||59||
33o|6oف عل|ء غنيم سليم تـــج|ره بــــنه|ر
635o79تـــج|ره |لزق|زيقفن|ن محمد |لسيد مصط ع محمد
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد م|جد ع نعيم|529228

3oo6oرهد | فيكتـــور حل عوض حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|حسن|ء محمد رشدى |م عيش263373
تـــربــــيتـــ طنط|ريه|م رض| عرف|ن عرف|ن |لشيخ|382|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء رأفتـــ ك|مل محمود س|لم|64|266
6323o9نوعيتـــ |لزق|زيقن|ردين عم|د يون|ن عبــــد |لشهيد حن
|6|6|oتـــج|ره ع شمسمرو|ن كرم محمد متـــر
8o|8|6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد خ|لد محمد عبــــد|لعزيز
يم822395 يم صبــــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|در |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|محمود |لسيد عبــــد|لرحمن محمد|945|
89o|29 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطحس|م عبــــد|لفتـــ|ح ع عبــــد|لر|زق
6o798oه ف|يز فرج |لمهدى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن

Page 5928 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

695o2|ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم مصط محمد رضو|ن
تـــج|ره |لمنصورهعمر |يه|بــــ محمد |حمد فوده678682
طبــــ طنط|حمد حس|م فهيم عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو433687
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء سم عبــــد|لرؤف |لسيد محمد|24996
صيدلتـــ |لم |دين| س| |سحق جندى272956
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرو|ن |يه|بــــ محمود |نور محمد |لهو|||4479
244o3 زر|عه مشتـــهربــــتـــ | حس محمد |لصغ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقجم|ل |لدين محمد عبــــد|لعظيم عطيتـــ عبــــد336|64
4o6o87تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى |حمد ك|مل محمد  سعد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد معتـــصم عبــــد|لغ محمد درويش|26293
638oo8|ندستـــ |لزق|زيقحمد ع محمد رش|د محمد يونس
نوعيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |لسيد محمد |لحسن مصلح762837

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد سيد عطيتـــ | حسن47595
784o|5حقوق |لزق|زيقنه|د محمد |حمد  |د
5234o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد محمود |سم|عيل محمد عبــــد|لمجيد
82o28|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ول|ء حمدي عبــــد|لعظيم |حمد
5o6795تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد حس محمد |سم|عيل
4|4o95ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر عص|م |لسيد س|لم مو
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقيوستـــ | لط يون|ن مرقص776258
|2o258|ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسبــــ|نوبــــ |يمن ف|يز ك|مل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيفيتـــ عطيه |ستـــم|لك عطيتـــ|29896|
يم مصط |لو||38|69 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود حس |بــــر|
2|9oo2|ندستـــ ع شمسحمد محمد نجيبــــ جوده عبــــد |لمجيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم غريبــــ |حمد ج|د|248897
|5o397زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمؤمن جم|ل محمد ع
ندستـــ ع شمسحمد |لسيد عبــــد | |بــــو |لفتـــوح عزبــــ956|4|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقروى محمد محمد حسن |بــــو |لمجد|9|6477
82|o58|تـــربــــيتـــ |لم |سل|م ع|دل حسن عبــــد|لبــــديع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط محمود بــــدوى سن|رى |حمد25|527
4o8443د|بــــ طنط|محمد ع محمد ع |لصعيدى|
معهد ف ص |ل|سكندريهن وجيه عبــــد|للطيف محمد |لطيبــــ|9672|5
8oo68 ره|ندى عبــــد  |لنبــــى عوض | حس ثــــ|ر |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ل سل|مه سيد سل|مه38596|
2345ooيم ش|م محمود ك|مل |بــــر| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود 
4496o8تـــج|ره طنط|محمد مسعد |لز| سعف|ن
5o6867|زر|عه كفر |لشيخسم|ء ع جمعتـــ ع جمعتـــ
يم نور |لدين|342257 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه||ء محمد |بــــر|
ينه|69263 بــــي عبــــد |لعزيز د د|بــــ |لمنصوره|م رض| جل|ل |ل
5o7544|تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء محمد عبــــد|لسل|م |بــــوبــــ|ش
ه لط لط أحمد سل|مه9899|6 حقوق د |طن
ر|ء محمد |لسيد محمد4|96|2 رتـــ|ف|طمه |لز قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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5o7|55زر|عه |ل|سكندريهشيم|ء ط|رق يوسف قطبــــ عبــــ|س
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسليم|ن ربــــيع سليم|ن عبــــد |لحميد755566
تـــج|ره |سيوطمنه | بــــش |سم|عيل فتـــح |لبــــ|بــــ7685|8
6272o7نوعيتـــ |لزق|زيقه|يدى ن| شكر محمد |لحفن|وى
يع حس |223278 رهحمد مظهر |بــــو تـــج|ره |لق|
ف |حمد بــــدر|433586 يم | ره|بــــر| عل|م |لق|
تـــج|ره ع شمسحس|م حسن عز حسن353275
ره|ل|ء فتـــ رجبــــ |بــــوبــــكر|325967 ثــــ|ر |لق|
حقوق حلو|نبــــ|سل عبــــد |لن| محمد بــــدوى |لطويل24296|
846o2|يم عبــــد|لبــــ|سط محمد حقوق |سو|نعبــــد| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|زينبــــ محمد |م |حمد63626|
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد ع |بــــوزيد ع62|356
69o878علوم |لمنصورهوق ع |لبــــدوى |لسيد
ش|م |لسيد |م|م |لحل|ج638284 طبــــ |لزق|زيقح|زم 
تـــج|ره |سيوطع مصط ع ن |88747
|383o5كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمصط |حمد مصط |حمد سيد
4|o285د|بــــ طنط|محمد وجدي أحمد محمد |لحلبــــي|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|324242
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم|يكل كم|ل ميشيل كم|ل633997
تـــج|ره طنط|سه| محمود حمدى عد حس |بــــ|ظه425626
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |لحسي ح|مد |لحرون|256422
7o3825يم |لشه يم سن|ء |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طسندس |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمحمود ط|رق محمد عبــــد |لعزيز2||83
5ooo65يم |بــــو |لمجد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنصور محمد |بــــر|
رهحمد محمود نف|دى |حمد|244696 حقوق |لق|
495o28حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع رجبــــ بــــسيو عبــــد | مو
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد |لش|452367
27|o86لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سل فوزى س|لم محمد
522o52| تـــ منصور محمد ج|بــــ | زر|عه دمنهورم
طبــــ بــــنه|محمد عل|م محمود |لغديرى ن|صف عل328675

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لحميد  شح|تـــ عبــــد |لحميد خض 23434
4499o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومنرم |يمن عبــــد |لر|زق محمد
حقوق |لمنصورهحمد محمد أحمد حس محمد|649728
ف رس ص|دق5|87|8 نوعيتـــ |لم |مريم |
4o4865 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهعبــــد | محمد عبــــد | نوح |لسعد
6365ooتـــج|ره بــــنه|زي|د ع لط |لطنط|وي
طبــــ |لمنصورهرضوى عبــــد |لسل|م محمد شح|تـــه |لوكيل||6946
حقوق د |طف|طيم| ف|دى محمد عبــــده ج|د|667|6
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء حمدتـــو |حس|ن سيد |حمد|699946
67946oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد شعبــــ|ن عبــــد |لسل|م شعبــــ|ن جعفر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينه|ل محمد |لسعدي رح|بــــ867348
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تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن حس عبــــد|لوه|بــــ محمود|6946
ندستـــ |ل|سكندريهحس|م خ|لد |حمد بــــدوى وزيرى|47867

يع||5475 تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء محمود سيد |بــــو 
رهحمد فتـــ عبــــد|لمقتـــدر ر|غبــــ|325269 ندستـــ |لق|
ندستـــ ع شمسحس|م |لدين حسن عبــــ|س صبــــيح|2942|
43444oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|صف|ء |يمن محمد |لسيد ع|مر
يم267786 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعم|ر ي| شح|تـــه |بــــر|
ف رمض|ن محمود|882353 خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  ي|تـــ |
علوم |لم |ندي |حمد جمعه تـــه| 5476|8
ش|م محمد عبــــد |لمنعم |لسنو95|493 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو 

يم مطر32998 يف زينهم |بــــر| رهوف|ء  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2|54|oرهرضوى محمود ع بــــدوى علوم |لق|
8o4332 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د| | |حمد محمود س|
883528|  |حتـــ وفن|دق |لم |  يه ن|دى فرغ عبــــد|
د|بــــ |لمنصوره|ن|دين وليد |حمد |لعر| |لعن| 694693
3592|o|تـــج|ره ع شمسحمد خ|لد عو عبــــد|لمنعم
لسن ع شمس|سل عص|م ن درويش||65|5
يم محمد محمد عبــــد|لستـــ|ر|884637 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج بــــر|
|57o|9زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعمر مجدى سيد ع صل|ح
رهيوسف محمد سيد محمد محمود5|3252 صيدله |لق|
يم826272 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىي|سم رضو|ن ع |بــــر|
ه محمد عبــــد|لرشيد محمد حسن |266886 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
يم |لسيد |حمد84|426 تـــج|ره |ل|سكندريهسل |لسيد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|رو|ن رض| بــــخيتـــ ح|مد633542
يف رزق434439 |د|بــــ طنط|صبــــ|ح سيد|حمد محمد 
263o48|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــس|ره |يمن فتـــ |لسيد ند
معهد ف ص بــــ سويفسم|ء صل|ح ن| عبــــد|للطيف|5762|8
|6o525لس م|جد رزق | مؤنس ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ك ل|
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد |حمد محمد |لبــــغد|دى|676889
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد ن|جح عبــــد|لبــــديع |حمد|878755
4|o993د|بــــ طنط| |يمن محمد محمد سليم|ن|
4296|o طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد كم|ل عبــــد|لمنعم محمد |لدبــــي
زر|عه طنط|ه|جر شعبــــ|ن س|لم ي|س |42833
8o6356لسن |لم |بــــه | محمد عبــــد|لرحمن محمود|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر محمد شو عبــــد |لش| 356|76
|528o6 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر مصلح محمد مصط
2594|oيف خليل رزق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى 
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهممدوح |حمد |سم|عيل |لسيد699384
معهد ف ص |سم|عيليهشيم|ء عبــــد |لغف|ر رسل|ن عبــــد |لغف||7558
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمد |حمد مصط عبــــده639363
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لمهدى عبــــد ||2653
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حقوق |لمنصوره|ء طلعتـــ محمود محمد عبــــد |لرؤوف5792||
8o|4|o|يم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م كلثــــوم حمدي خليل |بــــر|
687o73د|بــــ |لمنصوره|عصم|ء محمد |لسعيد محمد ع
5o827oصيدله |ل|سكندريهمحمد بــــسيو محمد عي ر|جح
د|بــــ |لزق|زيق|ع ع|طف ع محمد |لسبــــيتـــى65|626
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد نبــــيه عبــــد |لجليل بــــدوى676923
تـــربــــيتـــ بــــنه|سومه عل|ء عبــــد|لمؤمن ع |لطويل267346
ه س| حمزتـــ محمود||5322| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م| محمد |لدرديرى محمد336339
22962oيم يم |حمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــه |حمد |بــــر|
2566oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء عبــــد|لر|زق عبــــد|لعظيم |بــــر
رهزي|د |حمد عبــــد |لحميد |حمد44472| ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|تـــوفيق تـــوفيق محمد نج|ح محمد |سم357543
8785o4|طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد عبــــد|لرحمن ع |حمد
صيدله |ل|سكندريهحسن|ء محمد ربــــيع مصط |سم|عيل426968

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نط|رق مجدى عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لغ 73255
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم مجدى محمد |لجم|ل254297
|554o7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسل محمد نبــــيل |حمد
622o|2|يدى ه صل|ح لبــــيبــــ محمد |لو حقوق |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط عرف|تـــ محمدى محمد عبــــد|لفتـــ429898
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء |حمد حس عبــــد |للطيف محمد9|7829
632o42حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى |م|ن | |حمد |لمسعد محمد غريبــــ

د|بــــ |لفيوم|محمد ه| رئيس |حمد ق|بــــيل9668|
6o539|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء محمود رمض|ن محمد

26o4|oه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــول|ء رأفتـــ عبــــده |بــــو م
د|ر |لعلوم |لم |ع|دل جمعه عبــــد|لسند جمعه823867
تـــج|ره بــــنه|مصط مجدى |لسيد |م|م |لش|عر328588
تـــج|ره سوه|جعبــــد| حف ح|فظ صبــــره  6||924
63o|54ل|ل ع طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمصط حمدى عبــــد | 
825o39ر دنقل تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لظ|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر خ|لد محمد ج|د93|778
52|3o9|علوم |ل|سكندريه|ء ممدوح حس عمر|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد منصور|لعمر|وى479648
52393o|يم رجبــــ سعيد يم سعيد |بــــر| زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــبــــر|
|26o43ندستـــ ع شمسكريم عل|ء محمد محمد

|6o33 يم محمد سيد ي|س رهمريم |بــــر| تـــج|ره |لق|
249o|| رهمل خ|لد سيد ج|د | تـــج|ره |لق|

7o76o4|ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدم |لسيد ع |لسيد |لسيد عل|م
حقوق |لزق|زيقلسيد صل|ح |لسيد بــــسيو |642385
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | محمد ح|مد محمد غ|نم322292
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حس محمد صقر عطيه772433
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يم سل|مه محمد عطيه436468 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ول|ء محمد |لسيد عبــــد |لمجيد حسن 255||7
يم |لسيد|643283 يم صل|ح |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|

حقوق ع شمسم| |ر عبــــد |لن| بــــيو محمد39585
84686o تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمؤيد فتـــح | عثــــم|ن ع
4o|986 يد حسن حسن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |حمد |بــــو |ل
تـــج|ره ع شمسقمر جمعه محمود ك|مل محمود9472|2
حقوق |لزق|زيقشمس |بــــو |لعز فتـــ حسن |بــــو |لعز56|635

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ين|س عبــــد | ربــــيع حسن|48824
4|542o د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م سيد|حمد فتـــح |ل|له سيد|حمد
كليتـــ |أللسن بــــ سويفيم|ن محمد |نور عبــــد|لغ |349596

تـــمريض  بــــ سويفحمد |سعد ع عبــــد |لحكيم|56433
33558oيم تـــ سعيد محمد |بــــر| لسن ع شمس|شه
9|o658 زر|عه سوه|جمن|ر عبــــد|لعليم بــــدرى محمد
76|77oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رن ط|رق شحتـــه |حمد
بــــي |لرف|5|6785 تـــج|ره |لمنصورهد | |حمد عوض |ل
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| حن محمود324438
ن| ع|طف سوري|ل رمزى سوري|ل42|683 د|بــــ |لمنصوره|م
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نمنه | محمد محمد شحتـــه عبــــد|لعظيم844358
د|بــــ ع شمس|مريم حس عبــــد|لفتـــ|ح |لشيخ|32376
85o634تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن سيد محمد س|لم
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــفرو | كرم ص|لح يوسف|2|3359
تـــج|ره |ل|سكندريهمختـــ|ر ي| مختـــ|ر محمد |حمد سليم424457
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|روق ط|رق ف|روق محمد242785
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد| | ع|دل صبــــ سوري|ل9644|2
رهع |ء محمد ع محمد243|5| زر|عه |لق|
ر |لسيد |بــــو |لمك|رم مهدى محمد24947 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ريم م|

ره|حمد ه| صد محمود|64492| د|بــــ |لق|
32466oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر ح|فظ عبــــد| ح|فظ
7|3o68تـــج|ره |لمنصورهع حسن |لسيد |لبــــدوى |حمد غزى
يم|866224 يم خليفه عبــــد|لمنعم |بــــر| وف|تـــ|بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

ر حسن |لسيد5467| تـــج|ره |سيوطعمر ط|
تـــربــــيتـــ |سيوطنور| ك|مل سيد عبــــد|لنعيم 559|89
طبــــ بــــنه|سعيد ع |لسيد |حمد369322
24436o لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |حمد محمد محمد مصط

تـــج|ره بــــ سويفمع|ز محمود فوزي ن|دي3|544
تـــ منصور |م حمد|ن|8445|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
ره|ندى مدحتـــ عبــــد |لعزيز فه عبــــد |لعزيز|||432 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفتـــ حس |بــــو |لق|سم ع 9|548
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوف|ء عبــــ|س محمد مبــــروك27264

9o282o يم حج|زى تـــمريض سوه|ج مريم محمد |بــــر|
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|2|34oرهنور|ن يح زكري| محمود تـــج|ره |لق|
8|7oo7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|من|ر ن|دي فكري |سم|عيل
ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف محمد |لسيد عيد مر 449825 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
يم حم|د278|26 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه |حمد |لسيد |بــــر|
893o39 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطه|دى |لسيد محمد عبــــد|لع|ل
ر فرج محمد||3358 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسع|د ط|
64o96|تـــ صد ن|شد بــــولس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م

23868oيم رهرن| جم|ل حسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمزه عص|م ع محمد |لهندى|76552
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حن حسن |حمد234377
رهمن|ر حس|م فوزى عبــــد|للطيف23|242 تـــج|ره |لق|
4959ooتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرحمتـــ |لصغ عبــــد |لق|در محمد زيتـــون
5o638|د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ محمود مبــــروك ع ع|مر
ف |حمد تـــوفيق|832467 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه |
تـــج|ره بــــور سعيدرحمه |حمد يوسف بــــصل7877|6
925oo2 علوم سوه|جعبــــد|لبــــ|سط محمد |حمد سليم|ن
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد محمد محمد س|لم457|77
498o87 حقوق طنط|بــــسنتـــ رض| محمد عبــــد |لوه|بــــ محمود عبــــد
ف |لسيد |حمد بــــدر27356| ندستـــ |سيوطنور |
32o834تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ع|طف عبــــد|لتـــو|بــــ ري|ض
8o2723|نوعيتـــ |لم |بــــتـــس|م سعيد محمد |لسيد
49846o|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|رتـــ عبــــد |لمنعم |حمد محمد |بــــر
تـــج|ره |لمنصورهل|ء محمد محمد |حمد |لن|غيتـــ|2798|7
26979oرهمحمود محمد نجيبــــ يونس رمض|ن ندستـــ |لق|

حقوق |لفيوممحمد |حمد ربــــيع دي|بــــ||864
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهع خ|لد ع محمدين عقل484546
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|عيل صبــــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لمؤمن349352
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرو|ن ه| محمد مجدى لبــــيبــــ7|35|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهن|ريم|ن سيف غريبــــ عبــــد|لحميد44|756
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمود و|ئل ز محمود عثــــم|ن265668
7o9|o5ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــكريم ع|دل محمد عبــــد |لر|زق م |لع| 
6|oo8||تـــج|ره |لمنصورهعبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم |لسيد |لنج
6o||85يم زين |لع|بــــدين يوسف عبــــد طبــــ طنط|محمود |بــــر|
يم |بــــوشوم529254 يم سعد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهسعيد |بــــر|
765o98تـــج|ره بــــور سعيددوى ي| |لسيد محمود حج|زى

يم|7399 زر|عه |لفيومم|دون| نزيه عبــــده |بــــر|
7o28|2ى ل|ل |لقص طبــــ حلو|نح|زم بــــكر |لسيد 
ن| عم|د ف|يز جرجس55336| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
تـــربــــيتـــ |سيوطكرستـــ |بــــو|ليم حن| سو|رس  882559
وف|تـــمحمد |لسيد محمد محمود سعد774446 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |لمنصورهسيف |حمد حسيبــــه عبــــد|لحميد29|8|2
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىع|طف محمود مرتـــ ع 835447
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنسمه مصط ع |لقصبــــى |لسيد|حمد693736
لسن ع شمس|سيده محمد |حمد ع227643
نوعيتـــ قن|عبــــد|لفتـــ|ح فكري عبــــد|لفتـــ|ح محمود|35|83
يم محمد 898536 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|سل ن حسن حسن4458|4
رهم|رى عم|د عجيبــــ عزيز بــــقطر9942|| عل|ج طبــــي |لق|
9o4797 تـــربــــيتـــ سوه|جر| | ع|طف |بــــو|لوف| مصط
||8o|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن ه| |حمد |لبــــدوى
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جس|ره محمد |حمد محمود |89992 ع| 

65|2oتـــربــــيتـــ |لفيوميوسف جم|ل حس |بــــوبــــكر
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهس|رى ف|يز عبــــد|لحليم س|رى3368|5
498o3|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورغ|دتـــ رجبــــ محمد |حمد عم|رتـــ
5o5353علوم |ل|سكندريهعمرو ق|سم عبــــد |لح|فظ ق|سم

يم33886 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه عص|م عبــــد |لعزيز |بــــر|
نوبــــى92|6|4 يم |ل د|بــــ كفر |لشيخ|دى محمد |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ع عبــــد |لبــــ| محمد |لمر 2|7684
224o48 يم حن تـــربــــيتـــ حلو|نوق خ|لد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز5|3533
5o|652تـــج|ره دمنهورنجوى |حمد عبــــد |لق|در ع
434o96|تـــربــــيتـــ طنط||ء |يمن سم محمد بــــكره
يم مرزبــــه|253889 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء محمود |بــــر|
2489oo| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــله|م محمد محمود |لربــــي
7o7962يم حس تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسل عص|م عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
4389o6ن| طبــــ كفر |لشيخمختـــ|ر محمود ع ع
6o9|66د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد |حمد تـــوكل حليمتـــ
|6|o89علوم ري|ضتـــ حلو|نرحمه محمود |حمد عثــــم|ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لمنعم بــــكري757948
8o|879 نوعيتـــ |لم |عبــــد| خ|لد محمد ز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد|لمنعم مصط عبــــد|لمنعم عثــــم|486683
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيم|ن عبــــد|لعزيز محمد |حمد|235632
يم محمود بــــكر |حمد|47284| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
268776| معهد ف ص بــــنه|منيه عز ج|بــــر |لشه|
تـــج|ره |لزق|زيقيه و|ئل لط |لسيد محمد|632373
7o93|3|ندستـــ |لمنصورهحمد ع|طف |حمد حسن ج|د
د|بــــ ع شمس|زينبــــ محمد عبــــد|لرحمن |لسيد |حمد|32676
758|6oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم سعد | |س قوص بــــطرس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمرو مجدى ع |لمن |لسيد2||697
5246oo|حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد |س|متـــ متـــو أبــــو |لمع| 
ش|م عبــــد |لمحسن |لجندى95||43 صيدله طنط|رن| 
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخف|طمه |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد ش432643
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63|o86يم |سم|عيل لط |حمد حقوق |لزق|زيقنور| |بــــر|
علوم حلو|نول|ء حس |حمد |حمد43447|
علوم ري|ضتـــ دمنهورخ|لد ع|دل جمعتـــ عطيتـــ عمر524942
77o68|ف حسن عبــــد|لعظيم |لبــــطريق د|بــــ |لزق|زيق| |ده |
يم جمعتـــ |حمد|65354| ه |بــــر| د|بــــ حلو|ن|م
ح|ن||39|6 |د|بــــ طنط|محمد صبــــرى عبــــد |لحميد 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن كم|ل محمد ع 359675
|د|بــــ طنط|محمد م عبــــد |لمجيد محمد |لخو672|25
8o78ooيم حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدع|ء مصط طه |بــــر|
ه |بــــو|لعل| محمد |حمد درويش|7|8299 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
بــــه |لعس|س|95|623 صيدله |لمنصوره|ء مسعد و
ره||ء |سم|عيل عبــــد |للطيف عبــــد |لع3|585| د|بــــ |لق|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــوق محمد ص|دق محمد236845
بــــه485635 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر عل|ء محمود ع و
يم |حمد|6||637 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م|ل أيمن |بــــر|
75o89oيم وف|تـــمحمد زكري| محمد ع |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود مصط |نور عبــــد |لجو|د34967|
9o|46o|معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد |حمد محمد سلم|ن
68746o| ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم ن| عبــــد |لسل|م |سم|عيل

6o37o| ندستـــ بــــ سويفيه|بــــ |حمد عيد ع
7o9566|ه |لسيد حل |لسيد تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
يم مو سليم|ن|5747| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء |بــــر|
4794o5ش|م محمد محمد عرفه علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمنتـــ | 

وف|تـــمحمد |يمن محمد عبــــد|لحميد |لنج|ر79978 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
25o27رهمريم ص|بــــر سيد خليل علوم |لق|

ندستـــ |ل|سكندريهش|م عص|م |لسيد محمد  |د|9|527
يم ف96|475 حقوق |ل|سكندريهيوسف |يه|بــــ عبــــد|لعزيز |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|بــــول| رفعتـــ ش|كر سليم|ن653|84
868o33كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ريه|م لط صموئيل مكسيموس
تـــج|ره دمنهوردين| فوزى عبــــد|لفضيل سليم|ن عقيله5|8|52
77o3|9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل محمد |لبــــكرى بــــكر
9o468||تـــج|ره سوه|ج لشيم|ء ن|جح محمد حمودتـــ

رهجه|د يح محمد |حمد849|2 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o99|9| تـــربــــيتـــ |لمنصورهلشيم|ء ع محمد ع حس|ن
839o65د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء عبــــد|لح|رثــــ محمود يوسف
7o27o|حقوق |لزق|زيقمنيه مصط رفعتـــ محمود محمد زي|ده
35o283حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن |حمد محمد ع|دل محمد
9o7565 يم عبــــد|لرحمن ع حقوق سوه|جر| |بــــر|
معهد ف تـــمريض سوه|ج وليد جرجس غ| جرجس 777|92
6o3o44تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لبــــ|سط محمد |لص|وى محمد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل |لسيد عبــــد |لعليم مصط جلو9|4443

Page 5936 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|  ي| |سم|عيل |لصعيدي7|67|6
ر محمد |لمرغ غربــــيه762858 تـــج|ره بــــور سعيدكريم ي|زيد محمد ط|
87o478|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد صل|ح |لدين محمد |بــــوزيد ل|
زر|عه ع شمسمحمد عبــــد|لموجود شح|تـــه |حمد شح233|24
|26oo|وقك|رول ش| لم جريس نخله ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|سع|د صل|ح محمد محمد|83928
5o65o5فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهجه|د جم|ل بــــكر محمد بــــكر
تـــج|ره طنط|يوسف محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد 482226
244o|9تـــج|ره ع شمسيوسف |دريس حس |حمد
ندستـــ ع شمسم|جد ع|دل عبــــد |لمنعم ع عز|زى7|254|
يدح|7389|5 د|بــــ دمنهور|يم|ن حل عبــــد | محمد 
حقوق |لمنصورهيمن سعيد بــــدير ر|شد |بــــو زيد|487232
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد حسن محمد |لشعيبــــى|369599
|427o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعهود عص|م محمد |حمد
معهد ف تـــمريض طنط| حمد حس سعيد حس ع |433473
7|6oo3حقوق |لمنصورهمحمود مصط مقبــــل |حمد |لشبــــ
4|736o يم يم |بــــر| تـــج|ره |سيوطعبــــد|لحميد عم|د |بــــر|
تـــج|ره دمنهورحمد محمد |لسيد حسن عبــــد |لرؤف|495464
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن أم عبــــد |ل أم |لنقيبــــ|2552|6
63867oندستـــ |سيوطر| | ع حسي عبــــد |لكريم
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمريم محمد |حمد عبــــد|لرحيم788624
حقوق |لمنصورهش|م نبــــيل ع |حمد |لدستـــرى492495

8o|36يم |لخو وف|تـــوق عبــــد | |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
6o|o28|ندستـــ طنط|ثــــر محمد عبــــد |لجو|د مر مزروع
53o3o3ندستـــ |ل|سكندريهمنه | محمد عمر أم مكرم
يف فؤ|د ص|بــــر|2594| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|ر| 
يم عبــــد|لفتـــ|ح |لقش|وى7576|6 حقوق |لمنصورهسمر |بــــر|
6o2747معهد ف ص طنط|ن |لمن ن محمد نور |لدين
يل ج |لزق|زيقرحمه خ|لد محمد عبــــد |لرحمن |لوكيل777878 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد |حمد حميد|28|834
642oo6حقوق |لزق|زيقشيم|ء ع|دل |لسيد بــــريك

رهجه|د عبــــد |لمع عبــــد | عي|4828 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم |لبــــربــــرى|2|677 تـــج|ره |لمنصورهحمد |م عبــــد |للطيف |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد سويلم عبــــد |لمنعم سويلم755873
د|بــــ |ل|سكندريه|م | ثــــروتـــ فتـــ ملك بــــسخرون9|4822
يم3926|8 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن ن|جح ع |بــــر|
زر|عه مشتـــهرعل|ء وليد حن محمد227358
ف محمد |لش|ف 489538 تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن |

4o828رتـــ مصط عم|د محمد ك|مل تـــمريض |لق|
7o|882د|بــــ |لزق|زيق|عل| قمح|وى فتـــ عبــــد |لع|ل محمود
4|54o8 تـــج|ره كفر |لشيخيوسف عمرو محمود محمد بــــسيو
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79o542حقوق بــــورسعيدط|رق محمود فؤ|د رمض|ن محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رين| فتـــ عبــــد|لشهيد حن|253526
7o8623|يم رض| |لسيد عوض محمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــبــــر|
9o36o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعل|ء ع فز|ع بــــغد|دى
نوعيتـــ بــــنه|ط|رق ي |لسيد ع262522
7o999|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء |حمد |حمد حسن زعبــــل
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يه جميل عبــــد|لغ محمد |لسيد|263645
لسن ع شمس|نور| |لدمرد|ش عبــــد| |لدمرد|ش628666
ندستـــ ع شمسحمد خ|لد عنتـــر |لسيد||5698|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجنه محمد ص|لح |حمد8596|8
9o23o9 تـــج|ره سوه|جمحمد ح|فظ |لسيد محمد
ه محمد رفعتـــ بــــشندي|656|82 تـــج|ره بــــ سويفم
تـــج|ره بــــنه|حمد خ|لد فكرى غريبــــ محمد ط|حون775329
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــ|نوبــــ ميل|د فتـــ لبــــيبــــ|333797
ين محمد ج|د محمد |سم|عيل364|63 علوم |لزق|زيقن
حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن جم|ل محمد عبــــد|لوه|بــــ 9|3382
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جر|ند| وليد |لسيد ع سليم|ن359539
ره4486|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء رض| عبــــد|لشهيد عبــــد |لبــــديع ز
7oo724ري حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ن| ز |حمد |لجو
م|م 2|3||9 طبــــ حلو|ننوره|ن محمد ح|مد 
52oo63معهد ف ص |ل|سكندريهريه|م مصط شح|تـــه محمود
تـــمريض |لزق|زيق محمد بــــسيو خليفه مرزوق634639

|699o|ندستـــ ع شمس|ء |س|مه عبــــد |لر|زق صديق
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء |حمد شو محمود حسن |5|2843
حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد عوض |لسعيد عبــــد |لع|||6972
8363oتـــمريض  بــــ سويفع عويس عبــــد |لحليم شفيق

334o4oتـــربــــيتـــ ع شمسمو محمد محمد محمد مو
ن| ممدوح تـــوفيق بــــطرس326364 علوم ع شمسم
85o977تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديددير محمد ري|ض محمد
9o25o||تـــربــــيتـــ سوه|ج يه عبــــد|لن| ع |لسيد
6o8864طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند| شو |حمد عبــــد |لفتـــ|ح
يم س|لم زيد|ن|33|522 زر|عه كفر |لشيخيم|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد |حمد عبــــد|له|دي |سم|عيل32|839
دي438456 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود تـــوفيق تـــوفيق عيد ع |ل

3o|47ف محمد ط|يع |حمد ره|نبــــيله | د|بــــ |لق|
طبــــ |لمنصورهمصط عبــــد | عبــــد | محمد جبــــر334|62
رهعبــــد | عزتـــ محمد حم|د47538| حقوق |لق|
778o|8طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمر|م محمد عبــــد |لرحمن يوسف
رهه|يدى عبــــد |لسل|م كم|ل محمود477|2| حقوق |لق|
يم6978|| يم عبــــد |لرحيم |بــــر| رهيوسف |بــــر| زر|عه |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد ز محمد |حمد843476
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|4o|3|د|بــــ ع شمس|مريم |حمد حل محمد محمود
7|o||3يم يم حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد |لسيد |بــــر|
4o5555يم سويلم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوره|جر رض| محمود |بــــر|
|د|بــــ طنط|محمد مصط محمد |لمر درويش442||4
يم عبــــد|لرحمن776389 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س سم |بــــر|
ره|نعمتـــ ممدوح عبــــد |لسل|م سعيد |لسيد86|5|5 ثــــ|ر |لق|
8|8o6|طبــــ بــــيطري |لم |جوزيف جورج عد سليم|ن
طبــــ |لزق|زيقنج|ه محمد نور |لدين محمود |لمتـــو 94|698
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسهيله محمود |سم|عيل حسن57258|

تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد عبــــد| عويس72234
|4|2o4نوعيتـــ عبــــ|سيهه|جر وليد محمد صديق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سعيد حسن ز 6694||
44o252|صيدله |ل|سكندريهدى محمد عفي عي شتـــ
35427o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ حربــــي محمود عبــــد|لسميع
759oo5كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقتـــوفيق محمد تـــوفيق محمد
يم|638635 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ل|ء شح|تـــتـــ محمد |بــــر|
697|3oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد رض| محمد |حمد خليفه
767o37| |كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن سل|م خ|لد عبــــ|س ز |لحلو
د|بــــ ع شمس|مريم |حمد محمود عبــــد |27694|
ر عبــــد|لعظيم عبــــد|لمقصود غل9725|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء م|
|د|بــــ طنط|ندى خ|لد |حمد |لش|ذ|9|3|4
معهد ف ص بــــنه|د | محمد ز مر268788
8o4432ر عبــــد|لنبــــي حسن |لسن |لم |منه | ط|

559o8تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعزتـــ مجدي ح|مد صل|ح
62|o45كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طه|جر عطيه |حمد محمد ج|د 
وف|تـــعهد عبــــد|لوه|بــــ بــــره|م بــــره|م سيد3375|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
43o8o2|ف صيدله طنط|يتـــ |لبــــيو |لقطبــــ ع |بــــو
|634oo|ره|ء زكري| م |لدين ص|دق حقوق |لق|
7o68o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود عبــــد |لحكيم ع ع |لد|ودى
تـــج|ره ع شمسمروه محمد ي| |حمد ز5224||
طبــــ حلو|نمحمد رأفتـــ عزيز عبــــد|للطيف774956
33oo57تـــج|ره بــــنه|ر|ند| نبــــيل عبــــد|لحميد |حمد  |رتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ه| محمود عبــــد |لرحمن |بــــو حشيش|8|526
7o599|بــــه زر|عه |لمنصورهف|طمه حمدى عبــــد |للطيف |حمد و
6o97o9|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن ي بــــدر|ن |لعد|س

د|بــــ حلو|ن|سيف |لدين |س|مه محمد حل 29772
ندستـــ ع شمسبــــيتـــر ص|بــــر ثــــ|بــــتـــ غ|2|378|
يم|24637 ف محمود قن|وي |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمل |

26o744طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى فتـــ رمض|ن نجم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|من|ر خ|لد عف|ن |لسبــــ| مر|د496656
طبــــ بــــنه|مروه حس|م |م |لسيد266598
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7o||78|ره|حمد محمد |لسيد |حمد محمد عشم عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل|ء عبــــد |لمجيد عبــــد |لسل|م عبــــد 36|495
23o832|يم رهحمد خ|لد سيد قطبــــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
24332o|رهيم|ن حسن ح|مد سل|مه علوم |لق|
ره|محمد س|مح |لنبــــوى محمد28886| د|بــــ |لق|

ش|م ع محمد عطيه6767| ندستـــ ع شمسي| 
78o632تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسهيله محمد عزتـــ عبــــد |لحميد
4248o|تـــج|ره طنط|محمد رمض|ن محمود عبــــد |لعزيز
لع| للح|سبــــ |آل ونظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ بــــأبــــي ق |محمود ن عبــــد|لسل|م محمد488242
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رو|ن محمود عبــــد |لحكيم محمود687|3|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|دون| عطيه حن| |لج |وى248746
343oo||زر|عه ع شمس/ري|ضتـــحمد محمد عبــــد|لش| سيد
تـــمريض كفر |لشيخحس|م حسن ع عل|م438988
827|7oمحمد عبــــد|للطيف عبــــد|لعليم محمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
8228o4فنون جميله فنون |لم |ف|م لوق| سمع|ن |سعد

696o4|تـــربــــيتـــ |لفيوممصط عبــــد| عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نض كم|ل عبــــد|لمنعم |حمد848393

م خ|لد محمد |حمد|63726 حقوق |لفيومد
رهيوسف محمد |حمد عبــــد|لعزيز34886 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |سيوطي|سم من ك|مل ع 823659
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء ش|كر عبــــد |لمنعم محمد|9|6787
63|9o5يم |بــــ|ظه ر سعيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|دين| م|
623o52نوعيتـــ ج|معتـــ د |طعمرو محبــــ عطيه عبــــد |للطيف  |م
|4o477لسن ع شمس/ري|ضتـــ|صف| |يمن محمد عبــــد |لجو|د
ش|م زغلول محمد محمود38933| تـــج|ره ع شمسريه|م 
يم|733|5| ندستـــ حلو|نيه |حمد عبــــد |لبــــ| |بــــر|
6322o3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرحمه سعيد غني سليم|ن
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |لسيد مصيل ع|شور247523
4o4|67حقوق |ل|سكندريهمصط ي| عبــــد |لسل|م مك|يد
يم |لسيد |حمد عبــــد|لد86|268 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
ى فرج |لبــــر عبــــد |لو|حد669|24 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى ي
رهه|جر صل|ح محمود سليم|ن628669 د|ر |لعلوم ج |لق|
|4|3|oحقوق ع شمسحمد عل|ء |لدين عبــــد |لحميد عبــــده
صيدله |ل|سكندريهمحمد ع محمد محمد كيل| 332756
33o42oد|بــــ بــــنه|مر|م |لسيد ممدوح ع|
8|o948د|بــــ |لم |ح|تـــم فو |لسيد محمد|
48o576 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود عيد حسن مصط
9o4793 طبــــ بــــيطرى سوه|جدين| جم|ل |حمد عل|م
|د|بــــ |لم |خلود خ|لد ص|لح رشيد857522

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ء |حمد سيد محمد|5||48
معهد ف ص بــــنه|ع حمد|ن رضو|ن |لف 956|25
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4o5655تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد مصط محمود ح|تـــم
6|694oتـــج|ره بــــور سعيده|يدى |حمد عبــــد |لعزيز رجبــــ غر|بــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر عم|د عبــــد|لكريم ع ع خض 484549
د|بــــ بــــ سويف||ء محمد رزق محمود محمد |لسيد|535462
4395o6صيدله |ل|سكندريهرحمه سعد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوشعيشع

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م |يمن عبــــد |لمنعم محمد |سم|3|32
|6oo57تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عثــــم|ن
رهحسن مصط محمود عبــــد |لع|ل27857| تـــج|ره |لق|
8o|437ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد عبــــد| محمد سيف معهد ع| 
ي ع محمد|7|8495 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنيه |لنم
7oooo7د |لحسي ع محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|
4o5o86|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد|لع| عبــــد|لحميد عبــــد
علوم ج|معتـــ د |طعبــــد |لحميد عل|ء |لدين عبــــد |لحميد عبــــد 622287
صيدله |لزق|زيقمحمد سل|متـــ محمد صبــــري منصور642484
43o943تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمد ع محروس
6o|o5oيم جو |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|سم|عيل غريبــــ |سم|عيل إبــــر|
46|o49 |ف محمد خف طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
صيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحميد عطيه عبــــد |لحميد5|4245
يم محمد مصط ق|ق|438497 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديل|ء عبــــد|لعظيم فؤ|د عبــــد|لعظيم|69|272
رهيوسف ع سل|م محمود سل|م9|||32 ندستـــ |لق|
|د|بــــ طنط|محمد عزتـــ |حمد محمد عزتـــ حس 449544
جرس|499968 حقوق |ل|سكندريهيه محمود عطيه |حمد ع 
32o5o3ندستـــ ع شمسيوسف جم|ل |لسيد محمد رشو|ن
7o5477|ش|م زغلول حسن معهد ف ص |لمنصورهحمد 
78o5|3| علوم |لزق|زيقحمد زكري| صل|ح محمد |سم|عيل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديحمد حس |لبــــر حس |836235

يم62327 علوم بــــورسعيدسهر حس مو |بــــر|
6|o967ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لجميل عبــــد |للطيف عبــــد | ز
8o6386صيدلتـــ |لم |عف|ف محروس ك|مل متـــي
ف س|لم محمود7|345| د|بــــ |سيوط|ي|سم |
8o2625علوم |لم |محمد فتـــ محمد عبــــد|لع|ل
6o22o7يم محمد عبــــد|لفتـــ تـــج|ره طنط|رو|ن |لسيد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عم|د محمد عبــــد |لعزيز |لك|شف6459|4
4||oo3|تـــربــــيتـــ طنط|م| ف|روق خليفه حسن
3|5|ooلس دين|ر عجيبــــ ثــــ|بــــتـــ رهك تـــج|ره |لق|
معهد ف ص بــــنه|روفيد| رض| حس حل|وه286768
7o233|يم لسن ع شمس|نجل|ء فتـــ |لسيد |بــــر|
ف ع محمد ع|مر998|23 رهمحمد | ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمصط ط|رق عبــــد |لسل|م عبــــد |للطيف29739
|د|بــــ طنط|س|ره محمد عبــــ|س ع |لجندى78|3|6
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9o2264|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج سل|م محمد محمد عبــــد|لرحمن
ثــــ|ر د |ط|ربــــ|بــــ عبــــد |لحميد |حمد |حمد جمعتـــ695356
8o5886|نوعيتـــ |لم ||ء مختـــ|ر طه |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مؤمن ع|طف محمد مر فتـــح |لبــــ|بــــ3|7|48
427oooتـــمريض |إلسكندريتـــ ريه|م |حمد سل|متـــ |حمد عبــــد |لسل
6o2487|يم نعم|ن |لنمورى تـــربــــيتـــ طنط|حمد |بــــر|
6o488|تـــج|ره طنط|س|ره |يمن |سم|عيل غن|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط |م مر خليفه54|7|3
54|88oتـــج|ره دمنهورحس|م عل|ء |لدين شو ع|شور
يم32474| علوم ع شمسدع|ء عبــــد |لعليم محمود |بــــر|

ره| |ء عبــــد |لفتـــ|ح يوسف محمود|8|47 د|بــــ |لق|
4o4792تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |يمن فؤ|د |حمد عثــــم|ن
8o|364نوعيتـــ |لم |حل|م ممدوح عبــــد|لق|در عبــــد|للطيف
وس سعيد|23|65| د|بــــ حلو|ن|ستـــر سعيد تـــ|و
يم725|6| د|بــــ حلو|ن|محمد عص|م ك|مل |بــــر|
يد عبــــد|لمقصود ع2|3258 لسن ع شمس|بــــتـــ |بــــو |ل

د|بــــ |لفيوم|غ|ده جم|ل عبــــد| جمعه69335
رهعمر |حمد مصط |حمد |لشي7567|2 ندستـــ |لق|
4322o8| |د|بــــ طنط|يه |حمد |لسعيد حسبــــ |

|9oooتـــج|ره بــــ سويفمرو|ن جم|ل معوض تـــوفيق
ف|229966 ره|حمد |لشح|تـــ حسن محمد  د|بــــ |لق|
54|o||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد|لرحمن محمد |لسيد حموده محل
رهنوره|ن عل|ء بــــدر|لدين عبــــد|لمجيد3489|2 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط|فرحه مجدى مسعود |لسيد238223
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد | |حمد حس |لصغ 446528
تـــمريض أسو|نمحمد |له|م عبــــد|لرؤوف نور |لدين7|8436
5o3239تـــ ي| |لسيد مر مقبــــل تـــج|ره |ل|سكندريهن
63|o4|حقوق |لزق|زيقف|طمه |لسيد عربــــى فرج
وف|تـــ|عمرو محمد مصط |بــــو|لعن 87|||3 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4o6983ى س|لم محمد س|لم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه ي

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد | خ|لد نبــــيل محمد54233
8|3oo4 يم محمد عبــــد|لص|لح |د|بــــ |لم |محمد |بــــر|
ف صل|ح |لدين ك|مل526837 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــمحمد |
8|o277نوعيتـــ |لم |يوسف |حمد زغلول حسن
49oo39ى محمد مر محمد د|بــــ بــــ سويف|من|ر ي
|6|oo3تـــج|ره ع شمسمريتـــ س|مح جرجس د|ود
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم صبــــره459|25
764o93| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد|ء حسن محمود مسلم حس
د|بــــ |سيوط|ط|رق رجبــــ محمد سيد 875549
49o955تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنه ع |لسيد محمد ع
يم678268 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |س|مه |حمد |حمد |بــــر|
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معهد ف تـــمريض بــــ سويف وق ص|لح روبــــى سعد|وى63588
9o8426 تـــربــــيتـــ سوه|جند ثــــروتـــ |لسيد |حمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء جم|ل ف|روق حسن محمد|92|37
676o3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|سم حس محمد عبــــد |لمنعم ربــــيع
832o55كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمنه | محمد عص|م محمد محمد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو عبــــد |لعزيز محمد محمد |لجدي768539
75o9o6| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــيشوى سم ز ن
خدمه |جتـــم|عيه |سو|نس|ره بــــدوي ص|بــــر محمود842577

7o63o| تـــربــــيتـــ |لفيومم| يوسف عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء عيد خميس غ|زى|432345
فنون جميله فنون |لم |معتـــز محمد فؤ|د محمد عبــــد|لمنعم7326|8
يم |لشع|ر369297 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعمر |حمد |لسيد |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره سوه|جمحمد ع حس ع 899265
6888o4 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد ع |حمد حس
6|o622يم |لسيد |لعس|س لسن ع شمس|مريم |بــــر|
|6o|55يم محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يوسف مجدي |بــــر|
5|6|o3|د|بــــ دمنهور|كريمه مختـــ|ر عوض حس |لبــــن
د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن سم خلف | عبــــده محمد2|7|48
رهحمد من عبــــد | عبــــد |لعزيز|62548| طبــــ بــــيطرى |لق|
88o448 علوم ري|ضتـــ |سيوطيؤنس ن|دى نظ ن|ن
8466o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نخديجه عص|م |لدين عبــــد| جم|ل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد محمود عبــــد|لجليل خليل832345

7o22||ه محمد عبــــد |لجو|د |سم|عيل معهد ف ص بــــ سويفم
رهعبــــد | محمود عد ن|دى محمد2|426 تـــج|ره |لق|

6o8697 |حقوق طنط|م |لسيد |له|دى |لعن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد |لفضيل مصط عبــــد|لفضيل 529784
يف772846 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيف خ|لد |حمد |حمد 
78o73|معهد ف ص |لزق|زيق محمد مصط محمد ع

تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد جم|ل عبــــد |لرحيم محمد9|283
يم93||62 حقوق |لمنصورهمحمود حس محمد محمد إبــــر|
رهخ|لد سم عمر محمود226789 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــف|رس طه ميهوبــــ عبــــد|لبــــ|سط84262
ند|وى منصور سليم|ن|42267 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حسن 
ي839629 ف ع |لخ حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع |
حقوق |لمنصورهمحمد |يمن محمود محمد343363
تـــج|ره بــــنه|حن|ن مدحتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد بــــدر357222
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | حس عبــــد|لحميد حطبــــ238275

يع|56239 يم سيد |بــــو  كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيتـــ |بــــر|
4o6955حه وفن|دق |ل|سكندريهآيه أحمد |حمد سليم|ن محمود| 
علوم طنط|رحمه عبــــد|لغ |حمد |لدم|432996
4o266|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن |ر |حمد رمض|ن عطيه
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وف|تـــط|رق شو محمد |لشح|تـــ مصط |8448|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد متـــو عبــــد|لحكيم |ل|مبــــ|بــــي276769

|578oرهندى محمود رف| خ|لد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخزينبــــ محمد |حمد عبــــدربــــه سليم|ن444627
78o55oد|بــــ |لزق|زيق|محمد |لن|دى محمد ع محمد
|د|بــــ |لم |لوله ك|مل عبــــد|لحميد محمد6885|8
4o7||4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم |لسيد رجبــــ |لسيد حج|ج
48o694لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سحر سعيد حسن محمد
د|بــــ د |ط|مريم فتـــح | ع محمد محمود8373|4

ه روبــــي صو روبــــي||6657 تـــربــــيتـــ |لفيومم
تـــج|ره |سيوطغ|ده عمر سيد كيل| 8|8|82
2495o||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل محمد صبــــ عبــــد
6|o924تـــج|ره طنط|محمد سعد عبــــ|س يونس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر |حمد |لشو|د |حمد عمر784354
2|7o96|تـــج|ره ع شمسميمه مصط عبــــد|لحميد محمد غنيم
كليتـــ حقوق |لم |محمد ربــــيع شعبــــ|ن عبــــد|857383
76664o|يم حسن محمد ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|حمد مصط |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطحمد عبــــد|للطيف ع |سم|عيل|33|838
79o|53تـــمريض  |إلسم|عيليتـــصبــــ|ح منصور عو|د محمد
7o8742صيدلتـــ بــــورسعيدمحمود تـــوكل محمود محمد خليفه
6o3o39زر|عه |لمنصورهريح|ن نه|د مرج|ن |لص|فورى
علوم بــــورسعيدرح|بــــ خ|لد مصط ذيد نو|ر356643
يم |حمد |لشعش|42353| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه |حمد |بــــر|

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمتـــ |يمن حسن |حمد23949
لس صفوتـــ عزيز يون|ن2434|8 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخع مدحتـــ |لسيد ع |لسيد453293

تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــ ي محمد عبــــد |لستـــ|ر65493
يم عطوتـــ|69246 صيدله |لمنصورهبــــسمه صبــــرى عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
446o|o| تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |يمن مصط ك|مل محمد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشنودتـــ فرج مل|ك |سحق5|5|32
894|6o معهد ف تـــمريض |سيوط شيم|ء عبــــد|لبــــ|سط عثــــم|ن عبــــ|س
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عص|م عبــــد |لعزيز ه|شم757238
3|o984ره|خلود |لعدل حسن |لسيد د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |يمن حل ح|فظ|324488
تـــج|ره |لزق|زيقيه شحتـــه محمد س|لم رمض|ن||77662

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفدع|ء صل|ح محمود عبــــد |لفتـــ|ح68839
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حس|م جم|ل شح|تـــه حسن |لسيد696942
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمبــــه|ء|لدين ك|مل مبــــروك عبــــد|لجو|د24|223
7o6423 د|بــــ |لمنصوره|ه|جر حمدى عبــــد |للطيف ي|س حسن
43o489|حقوق طنط|يتـــ |لسيد محمود محمد شكر
7o84|oيم د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد نظيم |بــــر|
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2563oo تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعل|ء صل|ح محمد |لدقدو
89676oر زر|عه سوه|ج  منيه عل|ء |لدين خليفه عبــــد|لظ|
3|3o99تـــج|ره ع شمسندى عل|ء جمعه عبــــد|لع|ل
825|o3ع عيد ع حم|د| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
3|883o كليتـــ |أللسن بــــ سويفمريم محمد |حمد حف
346258| تـــربــــيتـــ ع شمسسل|م عص|م محمد ع
يم خليفتـــ224|43 صيدله طنط|ه|جر نبــــيل فتـــح | |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم| محمد شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم|76623|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء عبــــد|لعزيز محمد  |24933
26396o ره|منه محمد عبــــد|لمنعم عفي عل|م |لق|
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف|طمه يوسف محمد محمد جنتـــ|23352
7o8833تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه محمد ص|لح |حمد بــــدوى محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |س|مه محمد عبــــد |لفضيل2|676|
يم س|لم6767|7 تـــج|ره |لمنصورهمل محمود |بــــو|لفتـــوح |بــــر|
77o828ره|فوزيه حس مصط مو |لربــــع ثــــ|ر |لق|
يم عبــــد | س|لم432575 تـــج|ره طنط|تـــ |بــــر|
7o4336ري|ض |طف|ل |لمنصورهروج | د|ود رزق ميخ|ئيل بــــسخرون
76o865تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسعف|ف ن محمد سليم
طبــــ حلو|نرن| |لسيد عبــــد |لحليم محمود7|395|
4o4|99 حتـــ وفن|دق |لم |ع |حمد ع مصط| 
ندستـــ |ل|سكندريهبــــل|ل |حمد كم|ل محمد524743
تـــج|ره |لزق|زيقبــــيشوى رزق سد|روس مو634454
62oo58|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد |لدمهو بــــصله
4o698| يم حسن عبــــد |لمجيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمتـــ |بــــر|
تـــج|ره طنط|لسيد محمد |لسيد ع ش| |3774|4
رهزينه محمود سيد عطيه|7|46| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
446o6oندستـــ حلو|نمصط |حمد ص|لح حس محمود
|29o2| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد محمود حمدي محمود |حمد |لبــــق
حقوق |سيوطحل|م عبــــد |لمنعم محمد محمد|55983

348|o3حقوق ع شمسمحمد ط|رق سيد عبــــد|لر|زق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى ح|فظ محمد |حمد شح|تـــتـــ356676
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر نبــــيل عبــــد|لمنعم شديد247343
7o5o7| يم ه عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومكرستـــ |م فهيم تـــ|درس67683
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د سعد سيد |حمد حس |لجزير247268
يم|6254|| وف|تـــحمد سم عو|د |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

رهعبــــد |لرحمن |سم|عيل رجبــــ |سم|عيل|4497 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4475oo تـــج|ره |ل|سكندريهمريم عم|د عبــــد |لرؤوف عبــــد |لرؤوف
ن| كم|ل ز عبــــيد|35542 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن صل|ح ش|كر |حمد424|76

5o676علوم بــــ سويفم|يكل جـمـيـل عـطـ| |للتـــ س|ويرس
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نرش| |حمد فؤ|د ع 846736
ى542826 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآل|ء |حمد محمود بــــح
طبــــ بــــيطرى دمنهورلشيم|ء أيمن عبــــد|لوه|بــــ حس |722|52
يم محمود عبــــد 85|487 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد و|ئل محمد |بــــر|
78o53|يم سيد |حمد د|بــــ |لزق|زيق|صل|ح ي| ع |بــــر|
6o493oيم تـــج|ره |لمنصورهف|طمه ج|بــــر |لمغ|ورى |بــــر|
2549o8|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنيه ش|كر ع نجم خ|طر 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع |حمد محمود مصط |2945|
4455|oندستـــ |ل|سكندريهنشوى حسن صديق محمد  عبــــد |لعزيز
زر|عه ع شمسعل|ء رأفتـــ سيد سعيد625|22
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يتـــ ع|دل عبــــد|لسل|م ع |لوكيل|343754
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومف|طمه مدحتـــ يوسف عبــــد|87|222
85o5o|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لو|دى |لجديدمن|ر كرم محمود عبــــ|س
|6867oرهعمر حمدى حس حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
69o|23ل|ل ج|د ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |لسعيد 
ح|ن433666 زر|عه طنط|عبــــد| محمد ربــــيع ع 
تـــج|ره |لمنصوره | محمد عوض |لسعيد عوض غ|نم697833
7699o3تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد عبــــد |لعزيز أحمد شبــــ|ره
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورروى محمد عبــــد |لغ |لسيد |مبــــ|بــــى|646|5
رهنوره|ن سيد حن عطيه36673 حقوق |لق|

يم خليل44493| علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد عم|د |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ن|در |لسيد ع عبــــد |لع|ل757242
حقوق |لمنصورهمه|بــــ ي| جم|ل |لدين محمود غنيم676839
4o757|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررضوى ع محمد ع بــــدوى
|د|بــــ |لم |كرستـــ | يوسف |يوبــــ عبــــده7835|8

442o3تـــربــــيتـــ حلو|نعم|ر ي| محمد نور |لدين |م |لديبــــ
357o83ند|وى |لسيد ند|وى جودتـــ  ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــسل|م  معهد |لصفوتـــ |لع| 
6|oo56|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لقن|وى |حمد |بــــوكفر
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم| كم|ل |لدين محمود حسن محمد|24482
|5o459|ره|حمد ع|دل محمد فوده د|بــــ |لق|
يم متـــو783|32 تـــج|ره ع شمسسل |كر |بــــر|
4883o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد محفوظ |لسيد محمد |سم|عيل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يم محمد عبــــد |لسل|م عمر يوسف6767||

ندستـــ |سيوطمحمد عل|ء عبــــد|لعزيز |لسيد|486|
4o7534تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهنوره|ن |حمد عبــــد |لعزيز ع محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |بــــوبــــكر |حمد محمد حم|د636528
تـــج|ره |لزق|زيقحمد شندى حل محمد|778575
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم |حمدى محمد |حمدى ع643683
تـــج|ره بــــنه|ع عط| ع عبــــد|لحليم محمد333857
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــسنتـــ |حمد حل خليل844448
يم محمد ص|لح6864|| ندستـــ ع شمسمحمد مصط |بــــر|
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3|695o|يم طنط|وى محمد طنط|وى حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد سل|مه صديق |لبــــتـــ|نو 336|25
ف |لسيد ع |لبــــلجي677568 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد | |
9o27|6|ف رش|د |حمد ع|رف تـــمريض سوه|ج  
يم|7|222| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم |سم|عيل |م |بــــر|
طبــــ حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد |بــــو |لمك|رم محمد 24773|
88o|24  ف |نور ي علوم |سيوطمريم |
62439oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمحمد ع|طف |لسيدعبــــ|س |لش|عر

طبــــ |لفيوممريم عصمتـــ عبــــد |لحليم ع62785
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مرزوق ع مرزوق عبــــد |لمنعم478822
ره|فري|ل عم|د|لدين سليم محمد عبــــد |3278|2 د|بــــ |لق|

ندستـــ |لم |محمد شعبــــ|ن محمد |سم|عيل38||7
تـــربــــيتـــ |سو|ندع|ء سيد عبــــد|لرحيم |ل|م 2|8453
|3342oرهمصط سعيد رمض|ن ح|مد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيوسف كرم عجيبــــ عبــــيد  |89562
د|بــــ |سيوط|روفيده بــــهجتـــ محمد عبــــد|لحليم  877963
3298o6ف بــــيو ص|لح بــــيو طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|طمتـــ |
رهمحمود |يمن |لسيد س|لم محمود |لسيد5985|| تـــج|ره |لق|
حقوق |ل|سكندريهحمد عبــــد |لكريم ش|مخ زقيم مسعود||48863

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد محمود |لسيد ق|سم|63669
44345oتـــمريض كفر |لشيخمحمود عبــــد|له|دى أحمد عبــــد|لفتـــ|ح
ري|ض |طف|ل |لمنصورهرحمه صل|ح |سم|عيل س|لم387|78
5|o548تـــمريض دمنهورمحمد ع عبــــد |لنبــــي حسن
22657oيم ف |حمد |بــــر| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد |
ر|77|68 يم  ز| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخ|لد محمد عبــــ|س |بــــر|
|2755o| رهريتـــ|ج صبــــ سعيد فتـــح عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طف|تـــن حسن عبــــ|س حسن غ|زى25|5|6
|3842oلسن ع شمس|ندى حسن رشدى محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد | ط|رق محمد |لدبــــور449686
53o486يم عبــــد| منصور معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــسميه حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمود صل|ح محمود محمد |لج|بــــري6|38|2
6||57oتـــربــــيتـــ طنط|ريم رض| أحمد أحمد |لغربــــ|وى
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد| عبــــد|له|دى مصط ||867|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء مصط حسن ح|مد975|82
77|o9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقديل محمد |حمد |لسيد ع|يديتـــ
8o|963بــــه تـــج|ره بــــ سويفم | نمر |ديبــــ و
د|بــــ حلو|ن|روي |حمد حسن |سم|عيل يوسف|57954|
4o9|84ف محمود ك|مل |حمد |لمغ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ض |
6|o357تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م محمد |بــــو |لعن |بــــو فودتـــ
وف|تـــمحمد حمدى محمد جم|ل |لدين متـــو ع|32856 معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد  |ء |لدين حن |حمد879|42
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معهد ف ص بــــنه|محمود رفيق متـــو بــــريقع255724
يم |لسيد عطيه699784 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدين| |بــــر|
صيدله طنط|ندي |لسيد محمد ع شتـــ|3||433
6o8584ندستـــ |لمنصورهرو|ن محمد محمد |لزغبــــى غديه
447o93 تـــج|ره دمنهورمحمد وجيه كم|ل ع حس|ن
رهم مجدى رجبــــ يوسف68|269 طبــــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسعيد محمد طه عبــــد |لفضيل84399
ره|ف|طمه عبــــد|للطيف سيد |حمد محمود شعل236855 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــ محمد |لسيد عط|689924
يم7387|3 حقوق ع شمسمحمد |حمد فرج |بــــر|
د |لسيد طنط7|4456 ره/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن |لسيد مج| إعل|م |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لبــــديع حسن|783542
7568|oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر ي| عيد سليم
علوم ع شمسج|كل جرجس رشدى عطيه55269|
8ooo49حقوق بــــ سويفدين| مصط |لحسي |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |للطيف |لدمرد|ش عو|جه697625
8443o8 تـــمريض أسو|نريه|م سيد محمد ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حم|ده محمد |لدسو 247552
ور جبــــ|رتـــ|767375 تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء ك|مل جبــــ|رتـــ 
رهرحمه عل|ء |لدين زينهم بــــسيو 39889| طبــــ |سن|ن |لق|

لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن ح|تـــم حس عبــــد ||2|8|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند| حمدى |حمد |لفخر| 268765
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى محمد حس |لسيد99|336

تـــج|ره بــــ سويفندى ح|فظ عبــــد|لل|ه محمد69523
8|o992 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حسن|ء حسن حج|زي بــــيو
2395o6| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيه رمض|ن حسن مصيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | ع|طف حس |حمد863245
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــدين| ط|رق حس عبــــد|لمع336396
8|o65o|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن حس فتـــح |لبــــ|بــــ محمد
6267o7د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء وليد حسن س| عبــــد|لمنعم
رهمريم عص|م سعد حن 8526|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم زكري| محمد424837 يم شكرى |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهبــــر|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقي|ر| ن| محمد فوده |لنج|ر625587
ندستـــ |لم |عمر محمد عبــــد|لق|در حس 6273|8
|62|76| يم صبــــرى ه|شم عبــــد |لع| د|بــــ ع شمس|بــــر|
يم سليم493274 يم ع |بــــر| حقوق |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
69675oزر|عه |لمنصورهف|طمه سل|مه ع ع حسن
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشبــــه مصط ص|دق محمود حج|زى767984
يف عبــــد|لسل|م|337672 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ف محمد 
ه عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز ع |بــــر|643945 يل ج |لزق|زيقن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

|4oo7يم جم|ل د|بــــ حلو|ن|جه|د ع|دل |بــــر|
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8o735oتـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد ع|شور محمد
م محمد ص|لح عبــــد|لجو|د محمد342|34 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د
د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ عز مظهر رمض|ن |لمر6339|7
تـــربــــيتـــ بــــنه|ريم |حمد نجيبــــ عبــــد|للطيف96|329
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|من|ر زكري| ربــــي محمد 894289
7o|688|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن ع|دل ح|فظ |لجندى

د|بــــ بــــ سويف|بــــه ربــــيع ف|ضل سيد53638
|4o486ندستـــ ع شمسندى |لسيد عبــــد |لحفيظ محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر وليد محمد يس حسن دربــــ|له478884
5o8||2طبــــ |ل|سكندريهي|ر| حمدى صبــــ |حمد عثــــم|ن
ندستـــ أسو|نس|ره يوسف ف|روق عز 844867
تـــربــــيتـــ دمنهورآيه مجدى محمود عبــــد |للـه مقربــــ498758
4o4|73تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف ج|بــــر |حمد حس|ن عثــــم|ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد مصط محمد رش|د|343426
يكل|35829 تـــج|ره ع شمسرحمتـــ مصط زغلول |حمد 
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو عص|م |لدين رجبــــ |سم|عيل52|762
4226|oعلوم |ل|سكندريهأحمد فوزى عبــــد |لمنصف |لمشط|وى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حسن خ|لد شو محمد حسن525969
تـــج|ره ع شمسس|متـــ حسن محمود |حمد|3797|3
لس |س|مه لويز ذ 824764 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىك
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ عبــــد| محمد عبــــد |لنبــــى خل447962
د|بــــ |ل|سكندريه|عم|ر |حمد حس |حمد487293
د|بــــ |سو|ن|ف|طمه |م ف|روق عبــــد|لقوي863|84

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء قر كم|ل عبــــد |لحميد632|6
طبــــ حلو|نندى وحيد صبــــ عبــــد|لغف|ر9|4397
د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد ع عبــــد|لمع محمود |لمدبــــو535635
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد يوسف عبــــد|لغ |لنقيبــــ246993
ن| س| غردون ويص|28327| |د|بــــ |لم |م
834o52تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىعل| عبــــد|لحكيم ع حسن
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعمر |حمد عبــــد|لج|بــــر |بــــ|ظه  4|8955
2|64o3حقوق ع شمسعمر محمد محمد عم|ره
يم مصبــــ|482624  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــمنه | ع|دل محمد |بــــر|
كليتـــ طبــــ أسو|ندين| مس|عد محمود م محمود826679
7o7|27|حقوق |لمنصورهه|جر محمد |لسيد |سم|عيل سليم
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد فتـــ محمد عبــــد |لبــــ|سط784835
يم ع |حمد|688868 يم محمد |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهبــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد سل|مه عثــــم|ن محمد43|35|
8459o3كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد |سم|عيل سعيد محمد
2|64oo |رهع |يمن محمد عر تـــج|ره |لق|
يم ع مصط 778979 طبــــ |لزق|زيقروضه |بــــر|

5oo|7د|بــــ بــــ سويف|زي|د محمد عبــــد | محمد
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كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم|يكل ميخ|ئيل ف|يق ميخ|ئيل|33444
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم حسن عبــــد |لرؤف ن |لدين777934
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|منه | خ|لد عبــــد |لعزيز غريبــــ98|774
|3o744 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |س|مه حمدي |لري
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسندس ع|دل عبــــد|لمع مط|وع مو 774287
د|ر |لعلوم |لم | يه مصط مهر|ن عثــــم|ن|878633
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حمود ع حمود|278272
حقوق |لمنصورهدير جبــــر جبــــر جبــــر|لبــــل|883||7
5o4659 |طبــــ |ل|سكندريهم خ|لد ج|بــــ | علو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع عبــــده ع |لزنقر| 686993
يم|343|69 تـــج|ره |لمنصورهسل|م صل|ح |حمد |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخحمد ع بــــدير محمد محمود|452266
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيم|ن زينهم عبــــد|لمنعم شعبــــ|ن|3|2523
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود صل|ح عبــــد|لموجود جبــــر267946
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسم|ء مجدى محمد عبــــد |لر|زق |بــــر|4|53|5
53o322علوم ري|ضتـــ طنط|رحمتـــ مؤمن عبــــد |لمقصود |حمد سعف

تـــربــــيتـــ |لفيوميه عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد عبــــد |للطيف|85987
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق ع|طف |حمد عوض252923
رهسه| |يمن |حمد عبــــد |لمقصود795|5| حقوق |لق|
د|بــــ حلو|ن|شيم|ء ع رمض|ن محمود37258

صيدله |ل|سكندريهنور |لدين مصط محمد محمد زيتـــون424949
يم |حمد عبــــد |لمنعم |م|م|52996| رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق |لمنصورهل|ء |لدسو عبــــد |لع|ل |لسيد|763468
33o79oمعهد ف تـــمريض بــــنه| محمد محمود محمود عبــــد|لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع فرج عوض محمد سعد437442
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىف|طمه عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لق|در عبــــد|84523
لسن ع شمس|دع|ء شعبــــ|ن زيد|ن نجم مر295|35
4o229o|ف محمد عبــــد  |لنعيم |سم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر |
طبــــ ع شمسنور|ن مكرم بــــ|ش| عبــــد |للطيف |لقز|87|44
6293o9|د|بــــ |لزق|زيق|سل|م سعد محمد سعد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنس حس|م محمد مر محمد|424848
2623o5نوعيتـــ بــــنه|حس|م حسن محمد س|لم حسن
4|oo76ف ملي ه|شم |لسيد |د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن أ
علوم كفر |لشيخمحمود محمد أحمد ز فودتـــ438458
7725o8|نوعيتـــ |لزق|زيقبــــتـــس|م رض| عمر سليم|ن حمره
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيددوى ي| عوض محمد يوسف57|764
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىبــــيشوي مرقص شكر| قليد837468
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد سعد |حمد سعد||22998
علوم حلو|نخ|لد ي| عبــــد|لرحمن حسن |لسيد357335
6o4967|نوعيتـــ طنط|منتـــ | |لسيد محمود |بــــو |لعل
436o|o صيدله |ل|سكندريهند| عبــــد|لحميد |نيس |لسمدو
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7o5356يم عبــــد |لع حقوق |لمنصورهلسيد محمد |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم جم|ل محمود يونس|4975

علوم ج|معتـــ |لسويسم|دون| عم|د جرجس رس|يل  38|884
5o8595صيدله |ل|سكندريهيوسف حسن حسن محمود |لشيخ
887o55|تـــج|ره |سيوط يم|ن محمد |حمد محمد
|د|بــــ بــــنه|محمود رمض|ن حل محمد ف|رس||3462

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفض بــــدوى محمد جمعه|6224
623ooمعهد ف ص بــــ سويفحسن|ء عمرو |حمد محمد

يم |لعط|ر|4|476 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى محمد محمد |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م |لسيد عبــــد |لرحمن |لسيد45|779
7o59o5| يم عي معهد ف ص |لمنصورهيمن رض| |لشح|تـــ |بــــر|
7oo754د|بــــ |لزق|زيق|محمود محمد عبــــد |لعزيز عبــــد ربــــه ضيف
معهد ف ص |سو|نم|رتـــ | ميل|د بــــدير مح|ربــــ845242
تـــج|ره سوه|جكرم |س|مه عبــــد|لحميد طنط|وى|8944|2
|377o9 |ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن لط |حمد محمد ش
7o7257|يم |لمر |لمر سعد ندستـــ |لمنصورهحمد |بــــر|

7o897ديبــــ ديبــــ |لسيد   |حه وفن|دق |لفيومسلسبــــيل 
معهد ف تـــمريض |سيوط   سم|ء عبــــد|له|دى حس |بــــو|لحسن|476|9
8o267oنوعيتـــ |لم |حس|م فرح|تـــ حج|زي فرح|تـــ
69|9o9معهد ف ص |لمنصورهسعد محمد |بــــو زيد عبــــد |لمقصود |بــــر
تـــربــــيتـــ |سيوطض |حمد حس |حمد |87923
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل محمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد| محمد489798

يم بــــدوى ع عبــــد |لسل|م||2|65 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومبــــر|
5|o987|طبــــ حلو|نس|مه حسن محمد يونس بــــدر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | |يمن عبــــد |لرحيم عبــــد |لجليل57987|
7|o553يم صبــــح ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره |لتـــ|بــــ |لتـــ|بــــ |بــــر|
|5o486رهعبــــد |لرحمن مصط ح|مد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |ل|سكندريهنوره|ن محمد ج|بــــر |لسيد صبــــرى479377

323o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد سيد محمد طنط|وى
د|بــــ ع شمس|ف|طمه رمض|ن محمد خليفه ر|وى229544
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن حمدى عوض |لعدوى6266|7
|53o98ندستـــ حلو|نيح حسن عبــــده محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|د | ع|دل عبــــد |لمجيد |لبــــدرى423953
4535o3ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عبــــد |لعظيم عبــــد|لق|در عبــــد |لعظيم محمود معهد ع| 

63o6| تـــربــــيتـــ بــــ سويفعف|ف عثــــم|ن سعد عبــــد|لغ
7o3958 يم محمد د|بــــ |لزق|زيق|رو|ن محمود |لحسي |بــــر|
يم عزتـــ حس غنيم7|6264 علوم |لزق|زيقرو|ن |بــــر|
تـــج|ره سوه|جط|رق |لسيد ه|شم سيد 395|92
6o4523تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|زينبــــ ع|طف ك|مل عبــــد |له|دى |لبــــدوى
839o28معهد ف ص |سو|نمريم عصمتـــ عويضه ثــــ|لوثــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد |حمد عوض عبــــد |لفضيل484995
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علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد عبــــد|لمقصود سعيد ر|شد253976
ف عبــــد|لرحيم قن|وي838337 مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــيف |
4o6688تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ |بــــوزيد كم|ل عبــــد |لرحمن |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|روق عزتـــ ف|روق ح|مد بــــدوى677846
64o484|حقوق |لمنصورهحمد محمود رمض|ن محمود محمد
يم زو|ده|775226 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد س| عليوه |بــــر|
8o|658ف رضو|ن محمد علوم ج|معتـــ د |طس|ره |
تـــمريض |إلسكندريتـــ محمود رض| عبــــد |لحميد عبــــد |لصمد|42448
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نن صل|ح |لدين محمد عر|بــــى|7543||
7o7583يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره عط| |حمد مصط |بــــر|
|3o28oئيل| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|رين| نسيم رمزى |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ حس|م |لدين حس معوض862|22
تـــمريض بــــنه|يم|ن محمد محمد عبــــد|لمنعم ش|ف|33268
7o59|4 |ف |حمد يوسف |لمو د|بــــ |لمنصوره|محمد |
78|o38نوعيتـــ |لزق|زيقمؤمن |لسيد علو| |لسيد

6755o|ندستـــ |لفيومحمد |س|مه |لسيد |حمد
|2o985|يم عز ف حسن حس |بــــر| رهعمر | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|5o8| رهدع|ء |حمد فؤ|د ملي طبــــ بــــيطرى |لق|
ف محمد سليم|ن|779|| صيدله ع شمسس|رتـــ |
معهد ف ص سوه|جبــــول| صفوتـــ لط خليل863577
7o6983تـــمريض |لمنصورتـــ بــــه نبــــيه |لسعيد |حمد بــــدر
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود يونس يونس |لسيد عبــــد|لسل|453352
359o46|يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد س| ج|بــــر |بــــر|
5o|89oزر|عه |ل|سكندريهسل محمود عبــــد|لحليم ع عليوه

56o3|ر محمود كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفنعمتـــ محمد عبــــد |لظ|
نوعيتـــ عبــــ|سيهسل مصط محمد |لليثــــى2|89||
ف محمد شو محمود623446  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنجل|ء |
83o|34يف ع محمد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن 
7|o387 ر محمود محمود |لبــــسيو كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدد| | م|
نوعيتـــ بــــنه|نرم |لسيد عبــــد|لمهدى |حمد م| |26436
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ |يه|بــــ |لسيد ص|بــــر74|7|2

رهزي|د |س|متـــ مصط |لجم|ل74|4| ندستـــ |لق|
5|2o39طبــــ ع شمسحمد عبــــد | عبــــد |لغف|ر حس |لكش
|5378oصيدله ع شمسسه|م عبــــد |لم|لك ز|خر عبــــد |لم|لك
9oo274 ى شنوده معهد ف ص سوه|جديفيد شنوده 
332o3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يوستـــ | بــــ|سم ف|يز سليم|ن
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طي|سم |يمن |حمد محمد بــــصل623992
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|طف عبــــد|لغف|ر رمض|ن28|259
يف حس ح|مد |حمد5634|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن 

تـــج|ره بــــ سويفر| | محمود عبــــد |لع|ل ص|دق8|838
7635o5يم |لفرتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدبــــه محمد محمد |بــــر|
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8|o599د|بــــ |لم |ريه|م مختـــ|ر سيد عبــــ|س|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|ره ر| حسن خليل55257

6o43|9علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد|لرحمن شلبــــى |سم|عيل عبــــد|لحفيظ
4|o372ف |حمد |لبــــرل |د|بــــ طنط|محمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسل|م حس عبــــد|لحميد حس |825224
يم حسن|62979 يم |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|حمد عبــــ|س |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| شعبــــ|ن |م عبــــد|لحليم طه|348535
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طزي|د عزتـــ حس جبــــريل9243|6
5|583o| يم |لسيد عبــــده |لسيد معهد ف ص |ل|سكندريهأسم|ء إبــــر|
علوم |ل|سكندريهس|ره ط|رق أبــــو |لنور عبــــد |لمنعم5868|5
6424o8حقوق |لزق|زيقمحمد جه|د |نور حس سع|دتـــ
رهمنتـــ | م |لدين |حمد ع يسن22|22| تـــج|ره |لق|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعد محمد |بــــومندور394|4
6o7624يم عثــــم|ن ه |لسيد مصط |بــــر| |د|بــــ طنط|أم
6o68o6| |تـــج|ره |لمنصورهن|در ن| ف|روق فؤ|د عط
885o85 تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه محمود محمد شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد فوزى عبــــد|لعزيز محمد|879779
ف ع تـــوفيق |لقن|وي279646 نوعيتـــ |شمونوق |
حقوق |لزق|زيقعبــــد|للطيف محمد عرف|تـــ |حمد متـــو642256
ف فتـــ عبــــد |للطيف نص679339 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمصط |
4o6|44|يم د|بــــ |ل|سكندريه|منيه |لسيد شح|تـــه ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد و|ئل |لسيد محمد |لسيد|488662
47642oتـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد عبــــد|لر|زق محمد س|لم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمن|ر محمد ج|بــــر |حمد  9|8778
يم853559 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد|لعظيم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــع |حمد ع قشوه286389
رهيم|ن مصط |لسعيد محمد عبــــد |لعزيز 8299|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5oo95د|بــــ بــــ سويف|يوسف خ|لد عبــــد |لمنعم |حمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقح|تـــم رش|د عبــــد|لع|ل ع647232
8o8|35يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدين| ع|دل فهيم |بــــر|
845o3|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخ|لد سيد عبــــد|لحميد ص|لح
6o4464د|بــــ طنط|سهيل محمد ع ح|مد بــــرين|
24587o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمزه محمد |سم|عيل |غ

فنون جميله فنون حلو|نن|دين |حمد ع محمد جوده7952|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم محمد ع |سم|عيل792|64
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسزي|د ه| ع رشيد صل|ح |لدين75|25|
5oo734حقوق طنط|رو|ن ي| فه عبــــد|لعزيز |بــــوسعد
ليل|62777 رهأحمد محمد |حمد  عل|ج طبــــي |لق|
يم عبــــده347648 يم |لر| |بــــر| |د|بــــ بــــنه|محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |له|دى عطيه |سم|عيل762453
773o5||لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد مختـــ|ر شو محمد
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2o|26 رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد تـــج|ره |لق|
حقوق حلو|نمحمود ع حسن محمد66289|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه محمود عبــــد |لحميد |لد|2823|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لحسي عبــــد |لرحمن ع782452
نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م محمد عبــــد |لمجيد محمد |لص448|77
69o|63ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخلود |لسيد عبــــد |لتـــو|بــــ يوسف
64|52o|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء |له|دي حس محمد
6oo455 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخند| رو فكرى عبــــد |لصمد |لشقر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقزي|د محمود محمد محمود عبــــد|لوه|782852
يم88|633 معهد ف ص |لزق|زيقريم خ|لد |حمد |حمد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء حمدي |حمد محمد|855396
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد محمد ع عر|بــــى|69|756
نوعيتـــ |لزق|زيقع|دل يوسف |حمد خليل ج|د |لحق|78462
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | جميل عبــــد | |لصبــــ|غ494946
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد رفعتـــ فتـــح |لبــــ|بــــ رمض|ن68||35
طبــــ |لمنصورهف|تـــن صبــــرى محمود حسن |لشح|تـــ699423
رتـــ|غ|ده عوض |لسيد عوض259967 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد| صل|ح سل|مه محمد سل|مه6565|4
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمريم ع |لبــــدرى حزين حسن447625
7o456|| معهد ف ص |لزق|زيقحمد ن| حسن متـــو

تـــربــــيتـــ حلو|نحس|ن محمد عيسوي عبــــد |لمنعم|46392
رتـــ|ي|سم مهدى محمد مهدى |لملي 299|77 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه جم|ل |م|م فه58342
3o225رهمريم ج|بــــر عبــــد|لعزيز محمد حقوق |لق|

6o9|32حقوق طنط|مريم عم|د|لدين |ل|حمدى |لزغلول
9oo|o3 تـــج|ره سوه|جسليم|ن سم سليم|ن بــــخيتـــ
4o4354تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لوه|بــــ رمض|ن قطبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن يوسف محمد يوسف |حمد |لعتـــربــــى684863
7o9|74|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد جمعه ع |لسيد محمد
4753o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسجوزيف عزتـــ فؤ|د عبــــد |لملك
52oo24|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريه |يمن عبــــد |لمنعم عبــــد |للـه
ف |لسيد إسم|عيل6|6323 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندى |
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرش| ربــــ|ح سيد ع 825392

6|o45يكل كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره خ|لد محمد 
ين عبــــد |ل عبــــد |لرؤف حسن عبــــد 7|4426 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخش
3|89o4ى تـــج|ره ع شمس جم|ل |لسيد محمود بــــح
يم653|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن غز|ل محمد |بــــر|
29o|86يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مبــــ|رك كم|ل ح|مد |بــــر|
6938o8يم محمد عوض يم محمد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل |بــــر|
8oo332|تـــج|ره |سيوطحمد عبــــد|لرؤف |حمد يوسف
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد خ|لد عبــــد|لتـــو|بــــ حسن|86489
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ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد نبــــيل عبــــد| فرح|تـــ|628863
25o443|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء مجدى |حمد مسلم

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نس|ره عبــــد |لنبــــى عبــــد |لرسول |بــــر|534|2
تـــج|ره ع شمسس|مه مجدى |مبــــ|بــــى عبــــد |لمجيد|34874|
ه مسلم محمد مسلم636778 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقأم
4423o7كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد محمود مو عبــــد|لرحمن س|لم غ
33oo68تـــج|ره بــــنه|سمر عص|م |لسيد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره ع شمسنور|ن محمد سويلم رمض|ن7|3586
4o3254د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء سم |حمد حن محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس عزتـــ حس|ن سليم|26852
يبــــه263735 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــبــــسمله |كرم محمد نبــــيه |بــــو 
83455oكليتـــ |لطبــــ بــــقن|س| ع مصط محمد
78643oد|بــــ |لزق|زيق|ش|م عبــــد |لحميد عبــــد |لمنعم عبــــد
|38o76يم ره|م|زن |س|مه عبــــد |لع|ل |بــــر| د|بــــ |لق|
33645oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رح|بــــ محمد |لحسي محمد شح|تـــه
يم633872 تـــج|ره طنط|خ|لد منصور جمعه |بــــر|
36o2o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمستـــ جم|ل محمد |حمد
د|بــــ دمنهور|محمد عص|م محمد محمد مر5|4956
ر ع 529||8 د|ر |لعلوم |لم | محمود عبــــد|لظ|
صيدله طنط|يم|ن عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد59||43

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |حمد حمدى عي حج|ج|7|28
|3|84oد|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ محمد حس محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه صل|ح محمد صد |59436|
يم |لبــــسيو |876|| ندستـــ ع شمسعمر محمد محمد |بــــر|
6o5434ع|دل محمود عقل ع | تـــج|ره طنط|ي
صيدله ع شمسم | ر| عبــــد | بــــخيتـــ36|29|
وف|تـــحمد مصط عبــــد|لعظيم مصط |636836 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره بــــنه|م|زن مصط عبــــد|لعزيز محمد|35639
82o569علوم |لم |ه|جر ع|مر عمده عبــــد|لعليم محمد
تـــج|ره طنط|حمد نظ كم|ل إسم|عيل زي|دتـــ|428924
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن عم|د حس ح|مد83|65|
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد حمد|ن فؤ|د محمد سعد |لدين|7||9|2
يم |لص|وي34386 تـــج|ره ع شمسعبــــد| منصور |بــــر|

وف|تـــ|فتـــ بــــدر|لدين فتـــ محمد ع6544|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
622o93تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى طه عبــــد|لعزيز رزق |لش|ف
838|o5حقوق |سو|نس| |لقر عبــــد|لبــــ| |سم|عيل
د|بــــ ع شمس| |ر ممدوح فكرى |لشوربــــ |35558
ندستـــ بــــور سعيدح|زم ع|دل ر|شد محمد ع765644
د|بــــ |سيوط|د| | ع |حمد ع 886827
يم عفي ن777752 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد حمدى |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن عبــــده محمد حسن |لط 686||7
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ديه ي| |لسعيد محمد عبــــد |لعزيز8846|4
489|o|د|بــــ |ل|سكندريه|فرحه خ|لد عبــــد |لوكيل سلط|ن حسن
8o73o5تـــج|ره بــــ سويفخ|لد محمد شح|تـــه محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|دين| محمد بــــيو محمد عطيه7|3464
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود عرف|ن |لسيد محمد حم|مه3669|4
4o7377د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر مصط عبــــد |للتـــ |سم|عيل حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لسل|م رزق جمعه جمعه784|25
لسن ع شمس|سل خ|لد ر|فتـــ عبــــد|لسل|م||3546
7o9489ه ممدوح محمد |لسيد ع تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــن
27o|64|ره|كرم |يه|بــــ عبــــد|له|دى ع خط|بــــ عل|م |لق|
77o429|حقوق |لزق|زيقلسيد رض| |لسيد |سم|عيل
78697o|تـــج|ره بــــنه|م|زن عم|د جوده عبــــد|لرحمن |لمق
يم عبــــد|لمطلبــــ279|82 تـــج|ره بــــ سويفم جم|ل |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم عبــــد |لحكيم زكري| محمد753666
يم ح|مد عبــــد |لق|در |بــــو كيله|762443 حقوق بــــورسعيدبــــر|
8o9682 د|بــــ |لم |بــــسمه رجبــــ فتـــ ذ|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد | خ|لد مصط طلحه زغد|ن439493
رتـــ|حن|ن شو سعد عبــــد|لحميد259536 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
24685oيم ص|لح تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد |لسيد |بــــر|

طبــــ بــــ سويفيوسف محمد عبــــد |لفتـــ|ح حس 54399
حقوق |لفيومحليمه جمعتـــ عبــــد |له|دى |بــــوجليل75624

ره|محمود  |ء |لدين ع ك|مل |لبــــيج394|2| د|بــــ |لق|
م محمد عبــــد |لمنعم محمد محمد |445959 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخد
8o8883 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|دي عيد محروس قلي
52o22oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسهيله محمد محمود ر|شد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر عبــــد|لعزيز يونس |حمد محمد|44624
452o26يم عبــــد|لمجيد فو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد كم|ل |بــــر|

رهيوسف مختـــ|ر محمد |حمد867|3 ندستـــ |لق|
9o26o8 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جمروه عبــــد |لعزيز |حمد ع
ف فتـــ رزق عبــــد |لحميد|24|686 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |
صيدلتـــ |سيوطمحمد  |ء عبــــد|لكريم محمود 37|895
26|5o7| تـــج|ره بــــنه|حمد عص|م عمرو عبــــد|لق|در زع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمود محمد ك|مل منصور265542

|76o7رهحسن محمد حسن عصمتـــ تـــج|ره |لق|
5o3878علوم بــــنه|ر| ص|بــــر عبــــد |لفتـــ|ح |حمد خليل
9o3483  تـــج|ره سوه|جندى سعد عبــــد| عبــــد|لسل|م
يف عطيه سل|مه محمد322262 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نفريدتـــ 
542|o6يم تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ممدوح محمد |بــــر|
24|5o6تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ندين| ع|دل محمد |حمد تـــر
يم محمد72|442 صيدله |ل|سكندريهحمد محمد |لرف| |بــــر|
ى2975|7 د|بــــ |لمنصوره|د|ء عبــــده محمد م| بــــح
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نوعيتـــ |لم |مريم رض| بــــخيتـــ |لطيبــــ4772|8
9|3o|o  |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |كم|ل محمد كم|ل |لدين عبــــد|لبــــ
2429o8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| محمد عبــــد|لعزيز
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد عبــــد|له|دى محمد ري|ض356283

رهبــــركس|م عص|م عبــــد |لموجود عبــــد |38558 طبــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط |ر صبــــ حس |حمد ع482986
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد |ل|سكندر269965
ه ه| درويش من رفعتـــ766399 تـــج|ره بــــور سعيدن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود عمر عيد محمود834253
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مه| ي| ع ضيف 68|899

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومس|مه عطيه مو عوض|93|86
877o59  تـــربــــيتـــ |سيوطلبــــ ع|دل محمد محمود
627|7oيل ج |لزق|زيقس| ع ف|روق |لص|دق سليم|ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم |لدسو |لدسو شعبــــ625|44 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخوف|ء |بــــر|
76o449|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد غريبــــ بــــكرى جمعه
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد |لق|در يوسف عبــــد |لق|در صبــــح437462
5o9863زر|عه دمنهورمحمد ن عبــــد |لمنعم س|لم رضو|ن
9o2oo7 يم د|بــــ سوه|ج|ريه|م جم|ل ع |بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــش|دى عبــــد|لص|دق حف عبــــد|لص83|3|3
تـــمريض |لفيوم وق مصط مصط |حمد66699

2527o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه | محمد ص|دق أبــــو فرو
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد كم|ل عويضه3|4758
علوم ج|معتـــ د |طيه عبــــد |لمنعم |سم|عيل |لسيد بــــل|622333
|6o|76|رهحمد |بــــو |لفضل |حمد محمد حقوق |لق|
6o89|||حقوق طنط|زي|د محمد محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسم|ء |حمد شفيق حسبــــ |لنبــــى|83479

33223o ر عص|م عبــــد|لفتـــ|ح |لطو تـــمريض بــــنه|س|
يم محمد |بــــوشعيشع444997 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
69o376 يم |لرف| عبــــد |لغ ندستـــ بــــور سعيدمحمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد وليد سعد عبــــد|لجيد|495333
9o47|o تـــربــــيتـــ سوه|جع |ء |نور |لس|د|تـــ ه|بــــيل ع
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعمرو عبــــد|لح|فظ حمدى ز|يد246968
تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمود خ محمد|2937|8
ف ومس|حه |سيوطجيه|ن |حمد محمد |حمد 6885|9 ك.تـــ. ف رى و
يم عبــــد|لعليم يونس |لنج263394 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــين |بــــر|
4o2543يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنوره ص|بــــر حمدي |بــــر|
25o283|معهد ف ص بــــنه||ء شو صبــــ فرح|تـــ |لننتـــ
طبــــ كفر |لشيخدى |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد شح|تـــه442664
8||o43كليتـــ حقوق |لم |محمد |لسيد ن| ص|لح
5223o5تـــربــــيتـــ دمنهورحبــــيبــــه فوزى محمد عبــــد|لحفيظ
بــــي س|لم|679868 طبــــ |لمنصورهلسعيد محمد محمود |ل
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692o|6|ندستـــ طنط|حمد |لسيد محمود |لسيد |حمد
وز محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمجيد 639898 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف
2358o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن |حمد محمود ر|شد
فنون جميله فنون |ل|قنوره|ن محمد |حمد |لق| |4|827
758o|oندستـــ |ل|سم|عيليتـــريمون |م صديق رسن
4o8653| ع نوعيتـــ طنط|يه مبــــروك عبــــد|لمنعم |حمد 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نور| محمد عي محمد632958
تـــج|ره |لزق|زيقمؤمنه مصط ع |لبــــدرى |سم|عيل778|79
يم |س|مه ص|لح ربــــيع|3|8437 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نبــــر|
77o449علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحس عي حس عي عطيه
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود س| |حمد محجوبــــ|3|279
24997oكليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفف|طمه صل|ح عبــــد|لرحمن |لهلبــــ|وى
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم ص|لح حسن محمد5285|5
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد حسن مصط شح|تـــه|6645|7
ره|عبــــد| |حمد محمد ج|د|لربــــ7793|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|يه|بــــ محمد محمود درويش منصور|464||4
524o67ندستـــ |ل|سكندريهشيم|ء سعيد حمدى محمد |لسعيد
يم637596 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد| محمد |حمد |بــــر|

|4o89ندستـــ حلو|نسل محمد رمض|ن حسن
39|o6|رهيتـــ |حمد ص|لح مبــــ|رك تـــج|ره |لق|

يم عبــــد |لفتـــ|ح محمد حس |حمد||4845 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــر|
8o6o66 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر حمدي عمر |م
|4459oره|مهند مصط ع حسن د|بــــ |لق|
84|8o8محمد حس|م |حمد حسن| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
89543o|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط حمد زكري| محمد حسن

|9oo|حقوق بــــ سويفمصط عبــــد | سيد سليم|ن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عل| بــــدر محمد |لمدولبــــ269385
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمريم محمد |لسيد محمود |بــــو جلمبــــو|7|5|4
علوم |لعريش/ري|ضتـــيوسف عبــــد |لسل|م فرج سلومه446997
رهبــــسنتـــ حس|م محمد |حمد |للهلوبــــى9|424| تـــج|ره |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعزيزه محمد عبــــد |لغ |بــــو|لفتـــوح زغلول444693
يم |لبــــسيو 7665|5 يف |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنوره|ن 
52757oيم |حمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــل |ء عبــــد |ل |لسيد |بــــر|
4o6277حقوق طنط|ن|دين صل|ح ع|رف عبــــد |لرسول محمد
ف شكر| تـــ|درس6589|8 تـــج|ره بــــ سويفمريم |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عصمتـــ |حمد سلط|ن||33393

ه |لمعتـــز محمد عبــــ|س|629|5 تـــج|ره بــــ سويفم
3462o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد ه| محمد سليم|ن
طبــــ حلو|نمحمد |س|مه محمد عبــــيد246533
4479o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ عيد رمض|ن عبــــد |لق|در عم|رتـــ
7o6853|يم ص|دق عبــــده يم |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وس|م أم محمد |بــــو |لحيح434652
صيدلتـــ |لم |محمود خلف محمود محمد263||8
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد سليم|ن محمد محمد سليم|ن339356
64o523|تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد |حمد محمد |بــــر
246o5oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط ح|مد محمد عبــــد |لقوى |لصبــــ

د|بــــ بــــ سويف|محمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لعظيم عبــــد ربــــه|8494
يم عبــــد |لعزيز مختـــ|ر حسن|784945 تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
2678o2|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد خميس محمد |سم|عيل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد|4652|
75|25o| وقن|ردين |يه|بــــ ف|روق فرج ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
6o6288تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط محمد زكري| ع يونس
4o8549د|بــــ طنط|فريده محمد |حمد عبــــد|لو|حد |لشيخ|
ري متـــبــــو |حمد328965 تـــج|ره بــــنه|يف |س|مه |لجو
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع ي| حن ص|لح نص 488296
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيوسف محمد ربــــيع ص|لح عبــــد |لمقصود9443|6
272o76لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ| |يه|بــــ محمد |حمد خط|بــــ
يم |لم|957|43 |د|بــــ طنط|شيم|ء مجدى |لسيد |بــــر|
د|ن زيد|ن784643 حقوق |لزق|زيقمحمود س|لم و
48|68oتـــج|ره دمنهورمرو|ن |لسيد صديق شيبــــه |سم|عيل
8o5764علوم |لم |دين| فرغ محمد حسن

343o2ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن حمدى |سعد حطبــــه
يم خليفه|446||4 حقوق طنط|ف |لسعيد |بــــر|
454oo4لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|منه |لسيد ع شعبــــ|ن عطيه
33o36oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حن|ن محمد فتـــ محمد
9oo|69|د|بــــ سوه|ج|لمعتـــزبــــ| كم|ل ع حسن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م | |يمن رمزى رسلتـــ منصور764637
52628oش|م ع حسن طه ندستـــ |ل|سكندريهيف 
لسن ع شمس|مرو|ن عبــــد |لمنعم محمد محمد منصور|2|752
|48oo6 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعمرو حس فتـــ ز
يم222594 ش|م محمد |بــــر| ره|بــــسنتـــ  عل|م |لق|
33o978|نوعيتـــ بــــنه||ء يوسف محمد يوسف
26|o|9معهد ف ص بــــنه| ع|طف فتـــ عبــــد|لفضيل
75o522ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمؤمن عبــــد |لعزيز محمد |بــــو ش|متـــ
826o38تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىي|ر| |حمد عبــــد|لر محمد

رهر|ن| خ|لد |حمد محمود436|2 تـــج|ره |لق|
||8oo2يم |م|م ره |ر |حمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
5o5337تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | محمد عبــــد| مرو|ن محمد
9|4o67  ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــريم محمد محمد حسن معهد ع| 
7o5o42|تـــج|ره بــــنه|ي|تـــ عبــــد |لرحمن محمد |حمد سعيد
حقوق ع شمسشه|بــــ حربــــى ن محمد38|334
7o8|35|يم ع س|لم ندستـــ |لمنصورهحمد حس |بــــر|

Page 5959 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |ل|سكندريه|ين|س |حمد عي صديق |لسيد|425877
رهع |يمن محمد |حمد||2299 حقوق |لق|
7oo2|5ندستـــ |لمنصورهمحمد حس محمد محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن ربــــيع حسن محمود|56|259
حقوق |سو|نسمر طه ع عبــــد|لبــــ|سط42|845
حقوق بــــورسعيديه |حمد عبــــده متـــو جمعه|762963
76o626 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر |يمن سيد مصط

9o9ooتـــج|ره بــــ سويفنبــــيلتـــ حس عثــــم|ن |حمد
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد |حمد |حمد يوسف مصط 677267
يم عبــــد|لمنعم عبــــد|لع| جوده255828 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــر|
تـــج|ره بــــنه|نه|ل عبــــد | عبــــ|س حس 42729|
|2o||7ره|سيل | ي| مفيد شنودتـــ عل|م |لق|
7oo84|حقوق |لفيومرشد |حمد عبــــد |لعظيم |سم|عيل

تـــج|ره |لزق|زيقه|جر محمد محمد |حمد |لغمر|وى698345
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم دي|بــــ حسن دي|بــــ |ل |د369734
69o745|لسن ع شمس||ء عبــــد |لجو|د عبــــد |لرحمن |لبــــ
وف|تـــسل|م سم جوده |سم|عيل محمد||78|77 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره دمنهورمهند محمد حسن عطيتـــ محمد487363
تـــج|ره بــــنه|محمد مصط عبــــ|س |لصعيدى347556
يم |لسيد |حمد محمد عبــــد |للطيف|76432 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدبــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|له |حمد |حمد |لسيد |لش|ف|75658
يم غنيم|267952 يم حسن |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
6247o4حقوق |لمنصورهمرو|ن جم|ل عز |لدين |لملي |لسنبــــ
488o93د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|لحسن عبــــد|لن| محمد محمود |بــــوكليله
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحسن محمد ك|مل حسن شلش529644
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ| |ر عبــــد |لرحمن رمض|ن متـــو حسن  675495
5o|9o7زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن عل|ء محمد حسن محمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|رس |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عوض |حمد424437
8o9748طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد جم|ل عبــــد| ك|مل |حمد
89o852 طبــــ |لفيوم |م مكرم ع محمد
يم |لسيد7364|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن محمد محمد إبــــر|
ره|شمس عص|م محمد محمود222397 د|بــــ |لق|
رهم| ص|لح محمد ص|لح|8435|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
م محمد ج|بــــر محمد خليل|572||3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ند
ندستـــ |لفيومحمد مختـــ|ر عبــــد |لو|حد محمد|73829

طبــــ طنط|شيم|ء ع|دل |لسيد ع زقزوق428523
ى رفعتـــ حن| نجيبــــ مرج|ن44485 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش

34|674| حقوق بــــنه|يتـــ ع|دل محمد |لسيد غني
6o288oتـــج|ره |لمنصورهمحمود |س|مه |بــــو |لمجد طم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|غ|ده محمود ف|روق محمد محمود774855
34o|47| يم عبــــد|لمع طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد محمود |بــــر|
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4o74|4|د|بــــ |ل|سكندريه|م| مجدى ذ ص|دق س|لم
4332oرهمحمود محمد |حمد عبــــد |لجو|د ندستـــ |لق|

8469o6حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعل| سليم|ن ج|بــــر سليم|ن
3|46oحقوق حلو|نه|جر ه| ع عمر

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــ ن| حسن عبــــد|لملك326733
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين|ثــــ|ن من فرح عبــــد|لمسيح824847
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــغيد|ء نز|ر مصط |لش| 529||6
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ي| من |حمد |لجندى479248
زر|عه |لزق|زيقس|ره وجيه ع جم|ل |لدين منصور772623
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ف|دى محمد |لجندى246474
صيدله |ل|سكندريهحمد مصط محمد مصط دغيم|462749
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لحليم |لسيد عبــــد|لحليم شح|تـــتـــ 9635|4
6o424oف محمد |نورحشيش ندستـــ كفر |لشيخمحمد |

معهد ف تـــمريض بــــ سويف رح|بــــ ع|رف عبــــد |لسل|م محمد4|585
ره| جم|ل ف|ضل |حمد45988 د|بــــ |لق|

83645oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|سحر حج|ج |حمد بــــغد|دي
يم حسن عبــــد |لرحمن ع783962 ين |بــــر| علوم |لزق|زيقن
69426oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود محمد محمود سليم|ن |لك|شورى
زر|عه ع شمسيه مصط |حمد |بــــو بــــكر|7|424|
4337o|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسخ|لد محسن فتـــوح جميل
كليتـــ |أللسن سوه|جمهند محمد ي محمد |لدردير 3472|9
7oo794| ش|م محمد محمود عبــــد | د|بــــ |لمنصوره|حمد 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخفتـــ كريم فتـــ |لسيد ع حد|يتـــ7487|4
68|9o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه محمد |حمد عبــــد |لحميد رزق
5o686تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ح|مد محمد حسن

حقوق حلو|نم نبــــيل ميجر عري|ن|6|473|
77|9o7|تـــج|ره |لزق|زيقحمد |يمن |حمد علو|ن حسن
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ممدوح عبــــد|للطيف حسن منصور526989
8322o5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء حمدي يونس حس
ر ع محمد429|6| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|دين| م|
43o726|معهد ف ص طنط|شهيده عبــــد|لرحمن عبــــد|لمجيد |بــــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ع|دل عبــــد|لحميد بــــيو ربــــ|ح324228
4oo86||يم ص|لح ع عبــــد|لغ محمد حقوق |ل|سكندريهبــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سم|ء س| عبــــد |لحليم شح|تـــه|827|63
22o899 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | عبــــد|لرحمن صبــــ حسن
ف مغ|زى عبــــد|لرحمن 889862 معهد ف ص |سيوطمحمد |
يم فتـــوح23|422 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|من|ر قدرى |بــــر| لم
4257o6تـــمريض |إلسكندريتـــ د | عبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزينبــــ جم|ل سيد محمد7342||
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن |لسيد سيد |حمد |لسيد سيد |77774
7o|o5oندستـــ |سيوطمحمد حسي |بــــو زيد |بــــو زيد دقيقتـــ
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علوم بــــنه|تـــغريد محمد سعد جمعه |لبــــ|سو8433|5
33766o|ر طوسون |لشيوي تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد م|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمنعم |لمتـــو 228|68
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد |لرحمن ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح محمد منصور437432

72|o8|تـــمريض |لفيوم مروه |يمن لط رف
4o|866د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد ع |لسيد عبــــد |لن| ع|مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد تـــوفيق |لحسي م |لدين|84|638
يم عبــــد|لحميد|ل6|4|52 حقوق طنط|سم|ح جمعه |بــــر|
يم مر رشو|ن487399 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشه|بــــ محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ندى رض| محمد |لش|ف356729
9o|o76  ف حل ع|صم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمنتـــ | |
يل ج |لزق|زيقن|ديه محمد عبــــد |للطيف |حمد796|78 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــغ|ده عيد عبــــد |لمع يونس76|699
32o3o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف |حمد محمد حج|ج
35o352| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |يمن |لسيد حسن |لق
53oo|7|تـــج|ره طنط|حمد رش|د عبــــد|لرحمن محمد
89o964 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم ع|طف محمد مر
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى عمر حسن محمود8|88||
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سمر ربــــيع محمد عبــــد|لكريم497||8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد عبــــد|لعزيز محمد رضو|ن حج||35628

رهحمد ح|تـــم عبــــد |لعزيز |حمد |لنج|ر6668| ندستـــ |لق|
4o2448 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| |ر مصط محمد شبــــل مصط

تـــربــــيتـــ |لفيومخ|لد ربــــيع رمض|ن حس 72995
يم3||784 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع محمد دسو |بــــر|
694o9|ف |لدين ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد س| محمد عيد  م |لع| 
49o2o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإبــــتـــس|م عل|ء |حمد ح|ج ع
69565o| يم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهغ|ده |لدسو |بــــر|
26o7||يل ج |لزق|زيقمريم عص|م زكري| زل|بــــيه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ طنط|يوسف حمدى |حمد عبــــد |لعزيز سليم85|2|4
77o788د صيدله |لزق|زيقروفيده سعيد محروس محمد مج|
5o7289تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرن| شكرى عثــــم|ن يعقوبــــ عثــــم|ن
64o8|||ندستـــ |لزق|زيقحمد سم |حمد محمد سليم|ن

رهعمر ه| محمد فكرى منصور|||28 علوم |لق|
4o837صور معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف |حمد عبــــد|لسميع 

45o|38ندستـــ طنط|محمد س| محمد محمد طه
2482|oيم س|لم يم |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه سعيد |بــــر|
6o737|ف عبــــد |لرؤف سلوع تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مه| |

رهبــــل|ل رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد47345 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|د|بــــ بــــنه|ي|سم |يمن يوسف محمد|32985
6o5763ي تـــج|ره |لمنصورهمحمد نج| ح ص|دق ح|مد |لبــــح

تـــج|ره سوه|جحس|م ه| عبــــد |لخ|لق ع سعودى8||43
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معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد بــــليغ ع |بــــو|سم|عيل2328|5
6o926|د|بــــ |لمنصوره|مصط |لعربــــى ج|بــــر قز|مل
|55oo|يم حسن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل سيد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عليوه سل|مه عليوه ع رزه524662
25o327د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه حمدى محمد محمد نور|لدين
6o362|طبــــ |لمنصورهمن|ر محمد ع |لشيختـــ
حقوق |ل|سكندريهس|مه مر عبــــدربــــتـــ مسعود زقيم|9||495
حقوق |سو|نيه سيد محمد حسن|85734

 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــل |ء محمد |لسيد محمد فرج|ن259465
يم |حمد |لنجدي676432 علوم |لمنصورهندى عبــــد | |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمع|ذ مصط ح|مد |حمد277269
تـــربــــيتـــ |سو|ننرم حمدي فري محمد847842
حقوق ع شمسع عم|د |لدين ع محمد شح|تـــه344274
د|بــــ د |ط|كريم ط|رق خ|لد |لحن|وى7639|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | |يمن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد فتـــوح مسعود972|27
43776o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عبــــد |لرحمن جل|ل نجم
792o23|علوم |لزق|زيقل|ء |حمد |سم|عيل حسن سع|ده
4o9649|ره|ل|ء حم|ده محمد محمد بــــدر|ن ثــــ|ر |لق|
5|2o5o| زر|عه دمنهورحمد محمد شح|تـــتـــ خ
ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد قطبــــ529499
4o6328تـــج|ره |ل|سكندريهسل مصط محمد محمود
يم |بــــو348385 يم معر|ج |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنه|تـــسنيم |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء عيد محمود محمد|3|728
9|o667 تـــج|ره |سيوط حم|ده ع عبــــ|س
3||o75تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدير عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لرحمن
6o7|o3علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــصف|ء مط|وع عبــــ|ده مو
رهخ|لد |يمن ف|روق ع||79|| زر|عه |لق|
ف ف|ضل ع22984 رهمصط | صيدله |لق|

2|8o88علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد سيد محمد عبــــد|لع|ل
9o3|76 تـــج|ره سوه|جمن|ر محمد ز|يد محمد
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|جر محمود حسن حسن422252
8549|oصيدله حلو|نيف ع|دل محمد محمد
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء محمد صبــــ  مر عويس|767584

رهيوسف صل|ح محمد محمد7235| تـــج|ره |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدوف|ء وليد ع محمد عمر764762
فنون جميله فنون حلو|ننور|ن ي| |حمد ع |لعز|زى35789|
9o34o3  تـــربــــيتـــ سوه|جمريم ر| خلف | عويضه
22o22|يم محمد لسن ع شمس|محمد سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسحر مصط |سم|عيل عي|49624

543o9|علوم بــــ سويفحمد محمد سعيد عويس
|د|بــــ طنط|محمد ع عبــــد |لرحمن ع ج|د |449243
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمود |لسيد عبــــد |لر| |359|75
تـــج|ره طنط|وق رزق محمدى سليم|ن |لبــــشل|وى434289
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سمر محمود أحمد |لقيم5996|4
62o766يم |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم محمد |لسيد |بــــر|
773o92وف|تـــعبــــد | سعيد سيد |حمد محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o7758 يم فر|ج رهمصط محمد |بــــر| طبــــ |لق|
حقوق |لمنصورهحمد محمد ج|د |لربــــ حس |825263
756o97معهد ف ص |سم|عيليه|ء يونس عبــــد |لجليل عبــــد |لرسول
4424|oتـــمريض كفر |لشيخع|دل |بــــو|لغيط عبــــد| محمود محمد
5o8895د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد |لن| |حمد محمد |لخم

6o649تـــمريض  بــــ سويفم كرم محمد |حمد
4o6896تـــج|ره دمنهوري|سم محمود صل|ح ص|لح
6|6o76تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعم|ر عص|م طه |لبــــحرى
26o698لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه محمد |بــــو|لحسن |بــــو |لنيل
6o89|9ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد ع عط| مقي
علوم |لزق|زيقي|سم جم|ل عبــــد |لرحمن محمد بــــيو628673
ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود عبــــد | دسو عطيه|77732
قتـــص|د م حلو|ن|ف|طمه |حمد محمد |حمد82|52|
34346oندستـــ |سيوطمحمد مدحتـــ سعيد ع خط|بــــ
9o2732 يم تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعمر محمد |حمد |بــــر|

283o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | حشمتـــ عبــــده محمد
يم69|3|8 صيدلتـــ |لم |عمر  |ر رفعتـــ |بــــر|
|ج |لدين ع حسن442628 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخف|طمه سليم|ن 
علوم طنط|يه |س|مه فرج عبــــد|لسل|م ر| |6||434
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |حمد محمدي محمد339299
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومر| محمد رجبــــ |حمد عيسوى526927
4oo532يد عبــــد |للطيف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل عبــــد |للطيف |بــــو|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم محمد عبــــد|له|دى ح|مد|||2257
249o53يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم محمد حس |بــــر|
8o2655كليتـــ حقوق |لم |شعر|وي حسن شعر|وي عبــــد|لحكيم
4o9732تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر فتـــ محمد عم|ره
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــ صل|ح شح|تـــه سويلم عز|م6|3389
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمروه محمود |سم|عيل محمود232576
يدى محمد حمزتـــ9579|| لسن ع شمس|ي|ر| ي| و
5o6283طبــــ |ل|سكندريهول|ء |حمد محمد حس خليل

يم محمد عبــــد |لعزيز7492| فنون جميله فنون حلو|نمنه | |بــــر|
يم مصط |لقرق58|766 طبــــ بــــورسعيدريم محمد محمد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرو|ن فريد محمود فريد468|5|
63357o طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعوض | حس|م |لدين |حمد عوض
2663o9تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى عبــــد|لرحمن |نور محمد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل عبــــد|لن| |حمد محمد سعيد526972
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ف يوسف ع74522 رهمنتـــ| | حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف بــــ|سم محمد سيد4277|

ندستـــ بــــنه|حمدى محمد حمدى عبــــد|لع|ل|33244 كليتـــ 
82o876|طبــــ |لفيوممصط حسن عبــــ|س عبــــد
8396|o|حه وفن|دق |ل|قحمد ع عبــــد| عمر| 
طبــــ |لزق|زيقس|ره محمد م |لدين |بــــو |لعبــــ|س639666
237|5oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نخلود خ|لد محمد ع |لدين
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر محمد مخلوف م|جد4|4826
766o34يم |سم|عيل تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرحمه وليد محمد |بــــر|
يم ع درويش336566 |د|بــــ بــــنه|ندى حمدى |بــــر|
وف|تـــمحمد |حمد حس |نور4653|3 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
|ن مظهر عبــــده286|82 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دير ع
تـــج|ره كفر |لشيخمصط فتـــ مصط عيسوي عتـــم|ن437582
6o93o6|يم ع|مر يم ظريف فوزى |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|بــــر|

إعل|م بــــ سويفف|طمه محمد حسن جبــــي 85|73
8o3344نوعيتـــ |لم |كريم محسن ن |لدين سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد عبــــد|لمجيد مصط |لسوي4|32|6
6oo766 صيدله طنط|بــــو محمد محمود مصط
لسن ع شمس|سل محمد فريد عبــــد |لمقصود حم|م49248|
8525o2د|بــــ |لم |جه|د محمد محمود محمد|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن مجدى عبــــد|لعزيز أحمد ح|فظ|42699

د|بــــ بــــ سويف|يثــــم ع|طف من فريد984|6
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه جل|ل بــــسط|وى جل|ل علو|ن|437844
حقوق |سيوطمحمود خ|لد خلف عبــــد|لجو|د |36|89

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء ص|بــــر حم|د سيد|2|24
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد مصط عبــــد|لصبــــور |لدسو |79|4|3
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد سليم حس  ||2|832
686o2oصيدله |لمنصورهرحمه عمر يونس ص|لح نور
33o72||معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــ|ء عص|م محمد عفي |ل |د

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م عص|م ف|روق عبــــ|س||8232
حقوق بــــورسعيدحمد |لغبــــ|رى |سم|عيل |لسنو |لعدل4|7628
معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــحمد محمد جمعه محمد|843998
حقوق |لزق|زيقين|س س| ع |لزه|ر|773||6
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن ح|مد محمد سعد عق|بــــ|496575
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمل و|ئل ح|فظ |لجندى|676533
6785ooيف رؤوف عبــــد |لر|زق حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ 
35548o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمود محمود محمد
7o3|94تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصط صبــــرى محمد رزق |لصبــــ
تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن ي| فوزى حفن|وى|35553
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجرم شح|تـــه شو متـــى38||5|
49o94|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــروز سعد محمد |حمد
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8o5546تـــج|ره |سيوطمحمد ي| محمود يوسف
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمود |حمد محمد عط|2|43|3
9o7432|د|بــــ سوه|ج|خ|لد محمد |لوجيه محمد فؤ|د عبــــد
2|923oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــ|سم س|مح محمد شعبــــ|ن عطيتـــ
7o9664معهد ف ص |لمنصورهبــــه مصط عبــــد |لمجيد محمود
356|o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد رشدى محمد عبــــد ربــــه |بــــو|لعن
3|4o96ف محمد عبــــد|لعزيز تـــج|ره ع شمسمحمد |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لمحسن عبــــد |ل جبــــر7|6866
27o6ooندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود فه |لبــــدرى
| عمرو محمد ف|روق محمد |بــــر|432547 علوم طنط|ي
4|3o59كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن سم مخم |لعجيل
764o26|تـــربــــيتـــ بــــور سعيد|ء |لغريبــــ |حمد |لغريبــــ كم|لو
رهوق محمد عربــــي حسن9|447| تـــج|ره |لق|
4oo545ر|ء ع عزتـــ شعبــــ|ن د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه |لز

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرويد| |حمد محمد حسن |حمد|2446
8|52o|معهد ف تـــمريض |لم | ول|ء خ|لد عبــــد|لحكيم سيد
6|3o26|حقوق طنط|حمد عزتـــ محمد عبــــد |لحميد سعودي
7|77o5م|م تـــج|ره |لمنصورهنو|ل رمض|ن محمد ع 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ حموده رض| |حمد839926
بــــ | عج493|32 رتـــ|محمد عبــــد|لمنعم و قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره دمنهورع |ء |س|متـــ خليل |حمد |لدرش|بــــي4528|5
ره|نوره|ن عص|م عبــــد|لغف|ر محمد منصور236726 د|بــــ |لق|
يم محمد شعبــــ|ن|3362|6 ندستـــ بــــنه|حمد خ|لد |بــــر| كليتـــ 
د|بــــ حلو|ن| |م ع حس س|لم46|55|
84483oكليتـــ |أللسن ج أسو|نمن|ر مصط سيد محمد

56o||د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء مصط عيد س|لم
ر|لحسي |بــــو|لعن بــــلح693472 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عل| محمد ط|

معهد ف ص بــــ سويفسم|ء جم|ل ج|بــــر ص|بــــر|62674
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقه|جر |لسيد |لسيد ع|صم3683|6
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعمر جم|ل معوض محمود|52345
8o5983 صيدله بــــ سويفمحمد بــــكر طه ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد| عبــــد |لحميد محمد257993
|4o975كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم |ل ه| خ جرجس عبــــد |لنور
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|| |سعد سعد |لحسي شتـــ|9278|6
27o86|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــغ|ده عصمتـــ تـــوفيق |ل|كحل
و 3|2697 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد حل محمد عبــــد |لمجيد |ل
يف سعيد ع26823| علوم ع شمسرو|ن 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف مسعد ج|د |لربــــ |لري 34||25
9o75|9 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد قدرى محمد ع

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــند مو عبــــد |لحكيم عبــــد |للطيف37562
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد سيد محمود زي|ن|55695
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد خ |لسيد خ |694572
حقوق |لمنصورهعبــــد| |لسيد عبــــد|لحميد |لسيد |لبــــلك83|338

7o893د|بــــ |لم |زينبــــ |حمد |لسيد عبــــد |لرحمن|
262o98علوم بــــنه|محمد سعيد ع محمد
معهد ف ص بــــنه|محمد حس|م عبــــد| محمود عبــــد|267858
6oo846يم ع غيض|ن معهد ف ص طنط|ع |ء رضو|ن |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود عص|م محمود |حمد8|499|
ندستـــ |لم |محمد عبــــد|لجو|د |بــــوغنيمه محمد75|||8
36o246تـــج|ره بــــنه|عبــــد| عل|ء نج|ح محمد سل|م
يم محمود62572| ندستـــ حلو|نحس|م |ل|سل|م عص|م |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمروتـــ جم|ل عويس عبــــد|لو|حد59732
تـــربــــيتـــ |سيوطن|در محروس |سح|ق عبــــد|لمل|ك 65|7|9
6|o9o4|صيدله |لمنصورهو|بــــ |حمد محمد ضحوه
5|2o54|د|بــــ دمنهور|حمد محمد عوض محجوبــــ
تـــج|ره دمنهورم|رك ه| ميل|د عجبــــ|ن549|48
444|o|يم |لسيد |لبــــس يم محمد |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخبــــر|
د|بــــ دمنهور|يه لط |لسعيد محمد شعبــــ|ن|26|498
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم مصط سيد محمد عبــــد|لنبــــى348269
د|بــــ سوه|ج|عمرو جم|ل |حمد محمد 895327
76|45oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|خ|لد حسن فكرى حسن
8o4239نوعيتـــ موسيقيه |لم |مريم منعم |سك|ويس ملك

طبــــ بــــ سويفم|ركو وليم |م ري|ض54357
رهه|جر مجدى محمد محمد غريبــــ6962|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o7267تـــج|ره |ل|سكندريهحسن|ء |حمد ي|س |لسيد |م|م
|52o72تـــربــــيتـــ حلو|نندى ن| عبــــد |لحميد ع
694o7oندستـــ بــــور سعيدط|رق محمد عبــــد |لرءوف محمد حسن ص

49oo| رهمحمود محمد عبــــد|لمجيد ع طبــــ |لق|
69o424| |تـــج|ره |لمنصورهم|جد مجدى وديع عط
25862o| زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد سم محمود فرح|تـــ ن|
27o276 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقوليد صل|ح مر متـــو مر |لحو
د|بــــ دمنهور|أمنيتـــ شعبــــ|ن محمد بــــهن|54452
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|د | محمد تـــه| عبــــد ||3|33|
د|بــــ حلو|ن|ل|ء |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو ع|مر|964|4

52o935تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآل|ء |لسيد محمد |لسيد فتـــ
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن رزق سيد سليم|ن رو|ش|34793
78533oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد ص|بــــر |بــــو مسلم ج|د
ندستـــ حلو|نيه محمد سيد عطيه|232894
7o7oo7 ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن نظ عبــــد |لرحمن مصط
معهد ف ص |سيوطمصط جم|ل عثــــم|ن |حمد552|87
صيدله طنط|محمد ع|دل مصط |لعبــــ|268389
2|426oر فرج |سم|عيل محمد كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نشه|بــــ س|
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63o387وف|تـــعبــــد | محمود محمد خ|طر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لر|زق |لسيد332747
د|بــــ ع شمس|عل| س|مح س| عبــــد |لسل|م42382|
طبــــ |ل|سكندريهبــــسملتـــ محمد ج|بــــر ع |لرسول435765
|محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد842464 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
42o286د|بــــ كفر |لشيخ|وف|ء محمد فؤ|د |حمد |لديبــــ
6o4559تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم محمد عبــــد|لمجيد محمد مطحنه
6o86o3تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|نجوى حمدى عبــــد |لمقصود كس|بــــ
يم محمد |لسيد284788 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسميحه |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|جه|د و|ئل عبــــد|لمقصود عبــــد|252743
27|o42|رتـــ|حن|ن رض| |م طه |لصبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
332|4oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم ر|فتـــ عبــــد|لحميد |حمد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد سم سل|مه محمد إسم|عيل |762872
ق|4|6897 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن ق|سم |لسيد ق|سم |ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد حسن محمد سل|مه|492882
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم محمد |سم|عيل محمد752964
77|6o7تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسهيله |م |حمد عويس
رتـــ محمد سيد محمد |حمد محمود |لبــــطه244589 تـــمريض |لق|
د|بــــ |لزق|زيق||ء مجدى |نه|د سعد |لفو|ل|3573|6
33926oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |لسيد عبــــد|لجليل |لسيد محمد عبــــد
7oo283زر|عه |لمنصورهس|ره محمد |حمد |لسيد |لمر
حقوق |سيوطس|ره سيد ع سيد 888544
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورجيه|ن ن محمد نج|6898|5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود مؤمن محمد |بــــو |لعزم |لحن 7296|4
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــف|طمه ع|طف س| |لصي 254285
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى ي| |لسيد محمد ط |لبــــر|24942
5|o975|طبــــ حلو|نحمد محمد فرج عبــــد|لر|زق
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم|رى ديمتـــرى لوق| جورجيوس64|499

5958o|يم تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه حل عيد |بــــر|
35o84oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |م خ|لد عبــــد|لوه|بــــ |حمد
6756o5يم عبــــ|س |بــــر صيدله |لمنصورهمنه | مصط |بــــر|
معهد ف ص |سيوطيه|بــــ محمد سعد |لدين |حمد|273254
طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء ع|دل عبــــد|لش| محمد بــــرك|97|343

4293oل|ل محمود شيحه رهرضوى ر|فتـــ  علوم |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيوسف محسن رش|د يونس45478

|447o4يم رهدولتـــ صفوتـــ سعد |لدين |بــــر| حقوق |لق|
9o5277 د|بــــ سوه|ج|فرحه خ|لد محمد عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومين|س |حمد عبــــد|لغ جبــــر|269365
8o|o62نوعيتـــ موسيقيه |لم |سه| خلف سليم|ن عبــــد|لحميد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن محمد فوزى محمود359677
علوم |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن شبــــل يعقوبــــ عبــــد|لحليم2645|5
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ر|ء ش|كر عبــــد |لرحمن عبــــد| 777959 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقلز
يم7776|2 رهسم|ء محمد محمود |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره طنط|د | أحمد خليفه يونس أبــــوعوف|47997
تـــج|ره طنط|حمد |س|متـــ جودتـــ حم|د نحلتـــ|3975|6
|3o223ره|كر|م حس|م |لدين محمد عبــــد |لمجيد ثــــ|ر |لق|

تـــمريض |لفيوم رحمه رمض|ن حس ن|صف||695
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى |حمد محمد محمد77|783
9o3823|ندستـــ سوه|ج سل|م |حمد |بــــوضيف بــــخيتـــ
25o586ف محمد عطيه كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــريه|م |
تـــج|ره سوه|ج  يه|بــــ ع|طف ع عبــــد|لحميد|895545
7o3626|لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حمد محسن |حمد محمد بــــدر |لدين
254o83تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرو|ن عل|ء شبــــل عبــــد|لعزيز
2|82o2رهعمر سليم|ن فؤ|د حد|د عل|ج طبــــي |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|نج|تـــ حن محمد عبــــد |للطيف |لحن 449|45
تـــج|ره بــــنه|كريم سعيد فتـــ محمد ع 647|77
ف حس |لسيد محمدي6||342 تـــربــــيتـــ ع شمسندي |
||66ooتـــج|ره ع شمسم | وفيق وديع د| |ل
25o|6o بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسن|دين و|ئل عبــــد|لمنعم |لجن|يـــ
8o6|47|طبــــ |سيوطحمد عم|ر عبــــد|لم|جد محمد
تـــج|ره ع شمسنوره|ن نبــــيل عبــــد |لوه|بــــ محمد تـــوفيق39682|
معهد ف ص سوه|جم|رى نص  |د حن| |  |89696
25o597تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء حسن محمود جمعه
ف شح|تـــه عبــــد|لسميع عوض492598 د|بــــ دمنهور|عبــــد| |
تـــج|ره بــــنه|سيد محمد محمد|لعري|ن محمد |لسيد343894
6o8879تـــ كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|جر محمد عبــــد |لمطلبــــ أبــــو خ
5o7579د|ر |لعلوم |لفيومرضوى خ|لد محمد |لسيد محمد
8254o|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديشمس محمد ع عز |لدين
3|o976ى |لسيد ره|سهيلتـــ |سم|عيل |لم ثــــ|ر |لق|
يم محمود|35464| ره|يم|ن محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
يم757676 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وق محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى محمد محمد درويش7495|5
496o98|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجيه|ن ط|رق من عبــــد|لح|فظ عبــــ
4295o5|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد ع|دل محمد سعيد ع زي|ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن ربــــيع محمد ر|تـــبــــ|57228
تـــج|ره كفر |لشيخف|طمتـــ محمد ش|كر عبــــد|لسل|م |637|42

رهي|سم حل ع |حمد7496| حقوق |لق|
يم عبــــد|لسل|م عبــــد|لع|ل شعبــــ494648 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن رجبــــ يوسف محمد عبــــد ربــــه2|52|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء محمد أحمد مختـــ|ر محمد عثــــم|629372

رهي|ر| مدحتـــ محمد غ|لبــــ محمد5|335 د|ر |لعلوم ج |لق|
9o25o2|معهد ف ص سوه|ج يه محمود محمد عبــــد|لرحمن
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن|ديتـــ |حمد عبــــد| مهدى322929
حقوق ع شمسحمدى ع|دل عبــــد |لخ|لق عبــــد |لغف|7||3|
54o342علوم ع شمسه|جر جمعتـــ ك|مل محمد |لسيد
4o566oد|بــــ د |ط|س|ره عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مرح محمد عبــــد |لع| محمود |لفيش86|254
9o9634 تـــج|ره سوه|جسحر عبــــد|لعزيز محمد |حمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــر|ء وحيد مصط محمد سل|مه عقل769887
479o69تـــج|ره طنط|محمد ن| محمد عبــــد |لعزيز
يم محمد348965 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنه|د |حمد عطيه |بــــر|
8o4769|معهد ف تـــمريض |لم | |ء محمد محمود عبــــد|لرحيم
||96o4|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يه|بــــ |بــــو |لحج|ج |حمد
معهد ف ص |سو|نبــــه محمود محمد سيد593|84
86o536|ف ومس|حه |سيوطحمد ع فه محمد ك.تـــ. ف رى و
45o493|معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد ع|دل محمد |لنعن
7o3|34ندستـــ |لزق|زيقه|له فؤ|د سليم محمد |لعج
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود حمدى سعيد رمض|ن خليفه|25944
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد عبــــد|ل قطبــــ |بــــو|لسبــــح|438973
ش|م مرزوق |لسيد|2457|2 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد 
9oo|23 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد عص|م محمد عبــــد|له|دى
22695|| د|بــــ |لفيوم|ندرو سم عبــــد| ز
يم757366 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ح |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
ش|م عبــــد|لجو|د عبــــد|لجو|343858 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقن|ديتـــ 
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد| |حمد مصط حسن368|64

يم|8765 معهد ف ص بــــ سويفد| | محمود محمود |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لحكيم ح|تـــم عبــــد|لحكيم |حمد864423
ف ومس|حه |سيوطول|ء حس محمد عبــــد|لحفيظ  3|8795 ك.تـــ. ف رى و

53o98تـــربــــيتـــ بــــ سويفوق حس سيد عبــــد |لعزيز
3o726د|بــــ حلو|ن|ي|سم حس سيد ع

طبــــ |ل|سكندريهس| سم محمود محمد صدومتـــ78|4|5
حقوق |سيوطعبــــد|لعزيز عص|م محمد ع 883973
69o499|يم |لدكروري تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن غ|زى |بــــر|
6o9|88تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهط|رق خ|لد |لسيد عجوتـــ
7o3|4|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء محمود حسن محمد |لزنف
يم323249 علوم ع شمسيوستـــ | عم|د مسعد |بــــر|
6|o2o3تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن ر|غبــــ خ |لع|يق
علوم ج|معتـــ |لسويسسمر محمد رف| |بــــو |لحسن759544
علوم |لزق|زيقمحمد تـــ|مر محمد عبــــد |له|دى حس||2|629

6|3|oتـــمريض  بــــ سويفع محمد محمود ك|مل
لس سعد |بــــوسيف |بــــ|دير838228 علوم |سو|نك
4o72|9تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــآيتـــ أحمد عطيتـــ محمود عبــــد|لرحيم
يع زغلول56462| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطوليد مجدى |بــــو 
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6o9582زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــرض| حس |لشح|تـــ محمد |بــــويوسف
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشمس ع|طف |لبــــر |بــــومسلم63|252
63o433ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد عبــــد |لعزيز
266o62د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد صل|ح ع عبــــد|لع|ل
82o85oكليتـــ حقوق |لم |محمد  |ء |لدين محمد عبــــد|لنعيم
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمريم عص|م |حمد محمد ند|9|4473
وف|تـــ|رض| محمد رض| عو|د343456 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

صيدله بــــ سويفحوريه محمود عبــــد |لمنعم منصور772|6
7668o| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور |لدين |سم|عيل عبــــد | محمود
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مجدي عبــــد|لل|ه كم|ل عبــــد|لل|ه دي87|347
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نوره|ن محمد |حمد محمود|35544
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى محمد طه مصط |بــــو|ل |498944
|6672|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه سيد عبــــد |لحميد |حمد ع
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن عم|ر |لسيد محمد |لهبــــ|بــــ|589|34
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــيتـــر بــــقطر جورج بــــقطر65|838
4266o9طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن حسن عطيتـــ عبــــد |لمجيد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندى محمد |حمد خليل عبــــد|لسل|م8783|3
7o9o47يم محمد محمد فرج تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــند| |بــــر|
62229oزر|عه كفر |لشيخع |يمن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد مس|عد

5o484كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفش|م محمد حس |حمد
53o63تـــربــــيتـــ بــــ سويفويد| عبــــد|لجو|د حس عز|م

طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسلف|ن| نشأتـــ لطيف سلط|ن ميخ|ئيل426352
ف رمض|ن عبــــد|327536 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلطيفتـــ |
6o76||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــآل|ء |حمد عزتـــ |لعسي
22o3|8ل|ل ندستـــ ع شمسمصط محمد |حمد حسن 
ش|م عبــــد|لمقتـــدر غ|نم|3896|6 تـــج|ره طنط|حمد 
23o46| رهمحمد جم|ل |حمد حس تـــج|ره |لق|
45o|8oندستـــ طنط|محمود ع|طف محمود حسن
268|8oى يم |لم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــزي|د |بــــو|لعن |بــــر|
48o764|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يه عبــــد |لفتـــ|ح عطيتـــ عبــــد |لحليم
تـــج|ره بــــ سويفم حسن محمد زين |لع|بــــدين محمد5857|8
5||o|2كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورخ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح مصط |لمرشدى
27oo23ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعمر طه طه عفي |بــــونيده
3267|oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننسمتـــ محمد |لص|بــــر محمد |لص|بــــر
تـــربــــيتـــ حلو|نر|ن| ع|طف محمد عطيتـــ58478|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء |حمد سعد فرج |لكريم272963
حقوق سوه|ج حمد حس سليم محمد||92497
يم سل|م39633| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|منتـــ | صبــــرى حسن |بــــر|
ندستـــ ع شمسسل ط|رق عبــــد |لحميد حسن35939|
رهحمد محمد عبــــد |لحميد محمد يوسف|2365| ندستـــ |لق|

رهجه|د فر|ج سليم|ن |حمد767|6 طبــــ بــــيطرى |لق|
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23o6|9رهمدحتـــ مجدى مصط محمد بــــكر تـــج|ره |لق|
48295oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمريم جم|ل حمد|ن ح|فظ حمد|ن
8o752| حقوق |سيوطي|سم سيد حسن |لفو
63o9|6|نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
معهد ف ص |سو|نكرستـــ سم |ديبــــ ه|رون846392
يم محمد حس|ن 978|63 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ع |ء محمد |بــــر|
صيدله حلو|ن رمض|ن محمد عتـــيم252963
يم7||638 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد صبــــرى حسن |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسل|م خ|لد صل|ح محفوظ||4759|
76|9|oندستـــ |لسويسعمرو محمد فؤ|د محمد
يم  |لكيل3|89|4 يم س|لم |بــــر| حقوق طنط|حسن |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــوجدى |حمد محمد محمد |لعبــــ863|45
ف محمد ع 9334|8 |د|بــــ |لم |دين| |
ندستـــ |لزق|زيقحمد يوسف صل|ح |لدين يوسف |لسيد772464
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد مجدى فتـــ سيد |حمد|3|3563

496o2ندستـــ ع شمسع|صم و|ئل |حمد عبــــد |لحليم
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومم | عزيز غبــــري|ل عزيز|4||7

صيدله ع شمسن مصط حس مصط زغلول|7756|2
حقوق |ل|سكندريهبــــتـــ | شكرى محمد محمد سعد8573|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد عبــــد |لسميع خليفه3|7626
ر|ء حسن |لسيد حسن غ|نم|787627 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لز
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رى مو بــــطرس عبــــد |لمسيح حن|485988

66oo4 |تـــربــــيتـــ |لفيومع|صم |حمد مصط عبــــد |لبــــ
8926o| طبــــ |سيوطمن|ر ع|طف ع |حمد
33o4ooلسن |لم |سهيلتـــ مغ|ورى عبــــد|لغف|ر مغ|ورى متـــو|
ق|وى|634893 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه|بــــ سعيد عبــــد| |ل
7643o2كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــروى و|ئل عبــــد |لر|زق عوض |لمخشن
يف|528847 ندستـــ |ل|سكندريهحمد بــــهجتـــ حس |ل
88o248  لس ن|صف قي سمع|ن تـــج|ره |سيوطك
853o9||يم خلف يم نور |بــــر| طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــر|
تـــج|ره دمنهورأحمد عبــــد|لمنعم محمود محمد عبــــد ||49522
م |لقمص عبــــد |445928 ندستـــ |لم |م|رشلينو نسيم سيد
ى جرجس|48432| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني عم|د بــــ
ف |سم|عيل |م |لق| |684|| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عمر |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر لط |لسيد محمد حس|ن 772756
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لرحمن حسن محمد |لسيدحسن عبــــد337826
7oo5o2|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه صل|ح س|لم حبــــيبــــ

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفنجل|ء محمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لعزيز2|688
يم محمد|4536 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حس|م ع |بــــر|

طبــــ بــــيطرى دمنهورمنتـــ | عص|م مصط سيد |حمد6534|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|س|ره |لسيد محمد عبــــد|لغ شعيشع489992
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نوعيتـــ |لزق|زيقسندس سعيد |حمد بــــيو حج|زى776644
56853| ندستـــ بــــ سويفحمد ع زكري| ع

د|بــــ ع شمس|مريم ع|دل عنتـــر |حمد2|399|
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ن|يض مبــــروك عبــــد|226425
ف267254 تـــمريض بــــنه|س|ره س| عبــــد|لع| عبــــد ربــــه 
6oo3o7|د|بــــ طنط|حمد عبــــد | أحمد عم|ر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع محمد ع عبــــد|لحليم|25449
4|82o6|حقوق طنط|عبــــد|لرحمن |س|مه فيصل عبــــد|لق
ش|م محمد سيد44935| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ده 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  حمد محمود محمد حسن||5|884
9o25o7 تـــمريض سوه|ج جيه|ن ع محمود مسعود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يه ع|دل محمد عبــــد |لعزيز|483384
ش|م ع عبــــد |لر|زق26343| رهرو|ن  زر|عه |لق|
تـــج|ره طنط|ف|رس محمد عبــــ|س مر حسن مر475858
معهد ف ص |سم|عيليهدى صبــــ سعيد عبــــد|لسميع عثــــم|768375
9o3o8|| ء جم|ل عبــــ|س فه| علوم سوه|ج 
54|6o2زر|عه دمنهورمحمد رض| شعبــــ|ن |ل |د

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سل|م ع |حمد حسن|56763
معهد ف ص بــــ سويفمروه محروس رجبــــ |حمد62492
2o924يم وف|تـــحسن شعبــــ|ن مو |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
رهف|طمه ط|رق |حمد فؤ|د غر|بــــ35923 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

|634o5كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى سعد عبــــد |لعزيز |لشح|تـــ
45o52|معهد ف ص ري|ضه طنط|خ|لد |لسيد |نور |لهرميل

72o|9طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه روبــــى س|لم |حمد
ري8|7645 ندستـــ بــــور سعيدمحمد |س|مه |م أحمد |لجو
338o8|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد سعد عبــــد|لعظيم |لسيد عبــــد|لكريم
نوعيتـــ |شمونسندس محمد ف|يد محمد ف|يد277953
887|38| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط ن مرزوق |م ذ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ورده حف تـــوفيق محمد من|ع263557
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيختـــغريد |لحسي مصبــــ|ح عبــــد |لتـــو|بــــ مو6955|4

د|ر |لعلوم |لم |حمد صل|ح |حمد عثــــم|ن|77||5
ور فوزى عبــــد |لنبــــى |لحكيم|686474 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــلسيد 
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمصط عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعزيز |بــــر|52977|

|4o48 رهمريم ط|رق عبــــد |لع| |حمد |بــــو طبــــ |سن|ن |لق|
9o|49| صيدلتـــ سوه|جخ|لد ع |حمد عبــــدربــــه
68o268|م |لبــــكرى منصور رمض|ن |لسيد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ د

53o54 تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ديه مصط محمد عبــــد|لغ
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى أحمد سلط|ن محمد489572
53o656 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهه|جر محمد شح|تـــ محمد حس
يم |لدسو حس 776395 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل ي| |بــــر|
يم |حمد |لس|يس497322 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنه | |بــــر|
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رهم|لك محمد |م سيد |حمد29443 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط سل|مه ع |بــــو|لسعود6|2468
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه عص|م |حمد عبــــد |لحميد|6|232|
8|57o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رغده عيد محمود عبــــد|لعزيز|
5|5|o4زر|عه دمنهورم جم|ل مهدى محمد
26oo9تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نبــــسنتـــ حس عثــــم|ن حس عبــــد |لرحيم

تـــج|ره |لزق|زيقلؤى |حمد صل|ح |لدين مصط صبــــرى ع627775
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد نزيه محمد |حمد |بــــو حس 2|363

تـــمريض سوه|ج ض |حمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد 897876
447o9oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد مسعد رجبــــ ع محمد

ندستـــ |لم |محمد سعيد عبــــد| مجوده83739
64372oيم حقوق |لزق|زيقميل|د ظريف فه ميخ|ئيل |بــــر|
ل|8543|6 حقوق د |طنوره|ن محمد طه 
تـــ محمد عبــــد |لكريم عم|رتـــ|8|5252 ندستـــ |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرن| عزتـــ عبــــد |لق|در |لشنه|بــــ58747|
4759o6يثــــم عبــــده عبــــد |لسميع |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د 
36o636د|بــــ |لزق|زيق|محمد مهدي عبــــد|للطيف |حمد |لخطيبــــ
ر|5564|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م و|ئل مسعد ح|مد جو
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|وق محمد حسن عبــــد |لمجيد965|3|
69||7o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرول|ء عمر |لدسو مصط
ر شوقتـــ محمد|55|355 تـــ م| |د|بــــ بــــنه|م
ف ع|شور |لخر| |528846 ندستـــ |سيوطحمد أ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر خ|لد عبــــد|للطيف محمد552||8
8o992|حقوق |سيوطشعبــــ|ن ن| شعبــــ|ن محمد
حقوق بــــنه|رج|ء |يه|بــــ فريد طه358242
ي محمود843744 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد ر|بــــح بــــ

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد |س|متـــ |حمد ش|كر|63926
69456oه عبــــد | محمد |لسيد |لسني معهد ف ص |لمنصورهم
زر|عه |ل|سكندريهحمد سم عبــــد|لر|زق مختـــ|ر|422669
634o27|ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد مصط محمد
85o357كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد جم|ل |حمد محمد
ندستـــ حلو|ن|ء |حمد طه ع محمد|233497
6349o2|حقوق |لزق|زيقخ|لد |لسيد محمد عبــــد|لع
846o89|كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىحمد عي محمود |حمد
68o228معهد ف ص |لمنصورهثــــن|ء رض| نبــــيل عبــــد |لنبــــى
6oooooتـــج|ره طنط|محمود غ|زى عبــــد |لعزيز غ|زى س|لم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د ن |لدين محمد محمد2|7575
6939o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عمرو فؤ|د عزبــــ ج|د عمر|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد س| عبــــد|لنبــــى عبــــد|لفتـــ|ح||9|349
ل772587 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء عبــــد |لمنعم محمد محمد محمد سليم 

7o657|ه صبــــرى محمد محمود تـــمريض |لفيوم م
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م ط|رق |لسيد محمد |لقليوبــــى|677776 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|س|رتـــ  حسن ك|مل شلبــــى24|475
ف |لدين|2389|7 حقوق |لمنصوره|ء شلبــــى |ل|ل 

علوم بــــ سويفبــــسمه محمد عد عويس55493
25|42oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسعيد عم|د سعيد |بــــو ف|طمه
3|33o4ندستـــ شبــــر| بــــنه|مجدى م|زن منصور رمض|ن
3|88|oي عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره ع شمستـــ محمد بــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوستـــ | يوسف عوض | حن|366494
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد | ح|زم عبــــد | جوده775357
49||o7تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر مجدى حسن يوسف عبــــد |لرحمن
2o479رهمحمد ص|دق سيد ص|دق حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء ع|دل حف حسن|89|837
6|o978 ف محمود |لنشو تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمود | معهد |لج
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد| محمد عبــــد |77|523
478o93تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن حس حسن محمد بــــر
حقوق |لمنصورهيح زكري| محمد |لش|ف محمد حسن678482
76||o3|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منيه ع|دل عبــــد |لعزيز عمر
76294oيم |لسق يم |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيد|ل|ء |س|مه |بــــر|
يبــــى خليل754336 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهي|سم سيد عليوه و
علوم دمنهورمحمد عبــــد|لش| محمود محمود |بــــو472||5
||7o24وف|تـــمصط مجدى عبــــد |له|دى عبــــد |لعظيم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
بــــ45|322 ف محمود |بــــو |لد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم |
69oo5oتـــمريض |لمنصورتـــ زينبــــ عبــــد | |حمد |بــــو|لفتـــوح |لسيد
87o299يم معهد ف ص |سو|نكريم رمض|ن |حمد |بــــر|
صيدله طنط|محمود ممدوح محمد ع ف|يد245658
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه حم|م محمد عبــــدربــــه|274|76
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى|ء عمرو محمد عبــــد|لخ|لق|93|7|2
823o73د|بــــ |لم |س|ره عبــــد|لعليم فرج سليم|ن|
ر|ء محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|34586 حقوق بــــنه|ف|طمه |لز

رهمريم محمد عبــــد |لحميد حس 4638| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر ع خف| غز|ل9892|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد م|
6852o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهط|رق محمد عبــــد |لعزيز محمدين |لجل
6879o4|ه علوم ج|معتـــ د |طحمد محمد عبــــد |لحميد خ
633|o5ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم عمر ع|مر حسن

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد |لرحمن ع|دل رش|د ص|بــــر62|59
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد|لرحمن خ|لد صديق محمد مهر|ن634744 ع.
ر مل|ك |سكندر5392|2 د|بــــ حلو|ن|م|رين| م|
8o|599|معهد ف تـــمريض |لم | حمد |يمن خلف عبــــد|لعزيز
6o7o66تـــج|ره |لمنصورهنور| محمود عبــــد|لحق محمود محمد
علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد شو محمد ض|وي2624|9
45253o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهأحمد ص|بــــر تـــ|ج |لدين مصط
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رح|بــــ عم|د عبــــد|لمجيد غ|ليه248976
د|بــــ |لمنصوره|كريم |لسيد ي عل|م954|69
|د|بــــ طنط|فرح محمد |لسيد |حمد مط|وع965|43
4262o9ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|م|رين| كم|ل سل|مه ميخ|ئيل عوض
43926oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخوق حسن محمد مصط سلم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | محمد ثــــ|بــــتـــ بــــيو حسن9|4897
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء محمد يونس محمد|847462
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء سعد |حمد محمود|827539
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيل|نه م|جد بــــدر |نيس|22364
ن| جم|ل محمد محمد |ل |ط|4|439 زر|عه كفر |لشيخم
8o43o2|لسن |لم |م| ر|فتـــ عبــــد|لمعز محمد|
6o4|92ندستـــ |لفيومج|بــــر محمد ج|بــــر محمد دي|بــــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمؤمن |حمد محمد عبــــد |لحميد |حمد89|527
وف|تـــسم سعيد ع فرح|تـــ258482 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7724o8|علوم |لزق|زيقحمد س| محمد حسن درويش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد محمد |بــــو|لفتـــوح|262835
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسه سعد عبــــد|لحليم حسن322872
حقوق |سيوط حمد محمود عثــــم|ن عبــــد|لحفيظ||87952
معهد ف ص |سم|عيليهمنه | مصط رمض|ن حس |7|768
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد | ع|طف عبــــد | |بــــو|لمع|793738
د|بــــ |ل|سكندريه|جنتـــ عوض حسن عبــــد |لرؤوف سليم|ن489235
|48o26حقوق حلو|نمحمد نجيبــــ يوسف محمود
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعص|م نشأتـــ |لشح|تـــ ك|مل حس 693997
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــم|م عبــــد|لغ |م|م عو|د|347773
ش|م |لسيد عبــــد |لسل|م |لبــــ|77497 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمرو  ع.
ه رجبــــ عبــــد| محمد حسن|266884 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
34o778 نوعيتـــ بــــنه|ي|سم يوسف محمد متـــو
تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى ن| عطيتـــ ن326758
68742oد|بــــ |لمنصوره|د | عبــــد |لرحمن |م|ن عبــــد |لرحمن
87773oيم عبــــد|لستـــ كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطخلود عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
ر عبــــده عبــــد |لمع632478 لسن ع شمس|شيم|ء م|
7o8637ى ف شو محمود |لع تـــج|ره |لمنصورهف|رس |
5o642oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمريم |يمن عمر محمد
تـــج|ره بــــنه|حمد ربــــيع عبــــ|س عبــــد|لحميد|63|352

832|oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ريه|م خ|لد |حمد محمد
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقحمد عم|د محمد عبــــد |لرحمن |لجيد|777657
9|85oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه ن|جح حمدى درويش
يم ع محمد649733 يم مدحتـــ إبــــر| علوم |لزق|زيقإبــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرويد| طه مصط طه مصط 777365
26|32o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |س|مه محمد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد  |ء منسوبــــ محمد|352622
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8857o2 تـــج|ره |سيوطف|رس |حمد عمر محمد
نوعيتـــ |شمون|ء محمد ع دويد|ر|||2565
767o|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمع|ذ محمد |حمد محمد حج|بــــ

ندستـــ |لفيوممحمود سم ع ك|سبــــ72274
48o49||يم |حمد حن محمود حقوق |ل|سكندريهحمد |بــــر|
34oo72معهد ف تـــمريض بــــنه| ند| شعبــــ|ن خليفه عبــــد|لمقصود |لجبــــ
يم محمد693837 معهد ف ص |لمنصورهليند| وليد ع |بــــر|
|63o57تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن وليد محمد ع|دل
ندستـــ حلو|نحمد ح|زم سعد محمود سعد|2985|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم محمد عبــــد| مصط 248536
زر|عه مشتـــهرريه|م |حمد ذ |م|م |لنح|ل338683
52o976د ج|بــــر طبــــ |ل|سكندريهند جميل مج|
يف حمدى |لسيد عبــــد |لبــــ|684283 علوم |لمنصورهرضوى 
763o93يف جم|ل محمد مرس|ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ندى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود ي| محمود محمد عبــــد|لعزيز33|479
79|ooo|ش|م محمد |لشلفه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد 
63786oنوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء جميل مصط محمد

حقوق |سيوطيه فرح|ن عبــــد |لحكيم محمد|9|||9
ره|مريم حسن محمد نسيم34483| د|بــــ |لق|
529484| تـــج|ره طنط|يه|بــــ سل|مه صبــــ |حمد ع
36o26| |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |لسيد ح|مد ع |لورد
يم895|75 يم محمد |بــــر| ندستـــ ع شمسمصط |بــــر|
4o|5o||ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ|ء ع عبــــد |لل|ه محمد
تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء حسن عبــــد |لرحمن حسن|54742

35394oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد صبــــرى سيد سيد خليفه
تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصبــــ|ح رفعتـــ |حمد679945
علوم |لمنصورهفري|ل عم|د عبــــد |لعظيم ع422788
78o395|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء |لسيد محمد تـــوفيق
تـــج|ره |لزق|زيقيه عبــــد|لعزيز محمد حسن محمد|642267
2|2o95تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ي| زكري| محمد طلبــــه
7552o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى عل|ء عبــــد |للطيف عويس
9o7557 تـــج|ره سوه|جش|م محمد ز محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د محمد مكرم نعيم مصط 526339
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــس|ره ع زغلول ع حسن3267|7

ثــــ|ر |لفيوم|جيه|ن منصور سعد|وى عبــــد |له|دى72839
علوم بــــ سويفه|يدى سل|مه محمد حسن62945

علوم |لزق|زيقعمرو |حمد فتـــ حم|ده684|79
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمود سل|مه ح|فظ حم|م47568

7o6798تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|رس محمد رمض|ن |لتـــ|بــــ
|45oo|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|ري| |يه|بــــ جرجس بــــخيتـــ
ش|م عبــــد |لع| ن|778552 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد 
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68o7o4|معهد ف ص |لمنصورهرو|ن عبــــد |لعزيز عبــــده |لسيد |لنج
42o8|2|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخ|ء |لسيد محمد س|لم
|38o35|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد محمود حس|ن محمد عمر
754o27تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــمسه جم|ل محمد بــــيو
24885oر|ء سعيد محمد متـــو أبــــو ط|لبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــز
22792oرهي|سم سيد |سم|عيل عبــــد |لمع خليل علوم |لق|
9|2o|2|علوم سوه|ج ندرو س| فريد ميخ|ئيل
ندستـــ بــــلبــــيسبــــ|سم |لسيد عبــــد|لسميع |لسيد |لرف85||34 ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد | |حمد يوسف محمد يونس333|54
علوم بــــنه|ع محمد حسن ع|288|3
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر محمد عبــــ|س عبــــ|س753683
76434o|تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد مصط |لمغربــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر ن| شعبــــ|ن ن |لدين  896296
يثــــم ع ع| شور|7|7|2 رهسل محمد  حقوق |لق|
زر|عه دمنهورو|ئل محمد عبــــدون أبــــو |لمجد57|3|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء |حمد ح|مد محمد||34748

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوليد فتـــ محمد يوسف68292
9oo78o معهد ف ص سوه|جض |حمد محمد عبــــد|لموجود
235o|9رهفؤ|د سل|مه فؤ|د سل|مه زر|عه |لق|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء عبــــد | |حمد ع|3533
م |حمد عبــــد |لع|ل أحمد754598 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء مجدى محمد ع حسن|476578
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م | بــــسيط ه|بــــيل بــــسطوروس97|59|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن وليد ج|بــــر ح|مد48984|
4|o25oتـــج|ره طنط|عمر محمد محمد عمر عبــــد|لعزيز درويش
ندستـــ ع شمسحمد |يه|بــــ |لسيد محمود||83||3
823o22|د|بــــ |لم |ل|ء جم|ل عبــــد|لسميع محمد|

5o744|ندستـــ بــــ سويفحمد محمد صل|ح خميس
3235o8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| حسن محمد ع |لسيد
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقنور| محمد ف|روق |لسيد5|7|63
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم| خليل عبــــد|لر| خليل|273392
رهندى س|مح رف| حس|ن 236226 علوم |لق|
يم سيد348463 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر  |ء |بــــر|
7oo5|9عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره عم|د |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|تـــ محمد حسن |لمغ|ورى عبــــد |لبــــر|6|3|7
7o563|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد ر|غبــــ عبــــد |له|دى
معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد صل|ح شح|تـــه ق|بــــيل78|59

|24|o3 رتـــمحمد |حمد محمد |حمد |لكح علوم ري|ضتـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه|بــــ فوزى رزق عبــــد |لغف|ر مبــــروك||3|444
ف حس عبــــد |لفتـــ|ح ف|يد|366|5 زر|عه دمنهورحمد |
يم |2387|7 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |سم|عيل |بــــر|
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معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىنيف نش|تـــ جرجس روف|ئيل837435
7844o2 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم عثــــم|ن |حمد محمد |لعو
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|شيم|ء حسن ص|لح حس 3|4225
9o7265 يم تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء عبــــود ر| |بــــر|
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ي|سم عص|م عز |لدين حسن 849595
858|7o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سل محمد محجوبــــ عبــــد|لغ|
48oo96كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمنه |حمد محمد بــــعيص
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــه محمد عبــــد | |حمد غنيم69|23|
د|بــــ ع شمس|يم|ن ممدوح عبــــ|س محمد سليم|ن|28555|
2|69o8معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرحمه و|ئل محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن
بــــي |675232 علوم |لمنصورهيم|ن |يه|بــــ رجبــــ |ل
688774| تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد نبــــيه ع
د|بــــ |لزق|زيق|مريم منصور غريبــــ منصور حسن632492
7o|454يم |لسحرتـــى يل ج |لزق|زيقرن| حمدى عبــــد |لحميد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ |سيوطم|رين| طلعتـــ سم ص|دق 889659

ف حسبــــ |لنبــــى عبــــد |لمجيد35784 ره|ء | تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس| عبــــد |لمحسن رمض|ن عبــــد |لمحسن257|6|
تـــج|ره سوه|جرو|ن ي| عبــــد|لحميد ص|بــــر 2545|9
|556o5ف فتـــ محمد تـــربــــيتـــ ع شمسنور| |
يم فوزى مصط 633986 علوم |لزق|زيقمرو|ن |بــــر|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعم|د محمد محمد سعيد |بــــو|لخ 638358 ع.
ندستـــ |لم |حمد وليد حس |لسي |449278
|654o8ره|من|ر محمد بــــل|ل |لص|وى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ |لم |س|ره حسن عثــــم|ن ق|سم6349|8
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مصط فتـــ مصط |لفيل|254685
2626o9|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد جم|ل عبــــد|لغ محمد يوسف
77325oيم |لدسو |لحبــــ كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره محمد |بــــر|

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمه| حمدى فتـــ ع|6424
7o378||معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد خ|لد عم|ر بــــشندى محمد
87579o|صيدلتـــ |سيوط  |حمد محمد عبــــد|لحميد |بــــو|لعل
يم عبــــد |لمنعم66797| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه محمد |بــــر|

 |حه وفن|دق |لفيومنه|ل جم|ل |حمد مه |حمد33983
35o85| وف|تـــحمد عبــــد |لمنعم عطوتـــ ع تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

768o3o|يم |لبــــن معهد ف ص |سم|عيليهبــــسمه س|مح محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسنتـــ ص|دق ع ص|دق59|267
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسل ممدوح محمد مصط |سم|عيل476568
7|o46o|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسم|ء ع|دل محمد يوسف ر|شد
349o67نوعيتـــ بــــنه|بــــتـــ عطيتـــ |حمد ع

| خ|لد عبــــد|لسميع لطيف73628 تـــمريض |لفيوم ي
تـــمريض أسو|نمن|ل بــــكري عبــــد| محمد845472
بــــي ع 78|839 صيدلتـــ |سيوطخ|لد محمد و
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79o736ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمصط |نور ص|لح |سم|عيل محمود معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد رزق محمد عبــــد |لحفيظ |لن|قه43|495
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م حس|م |حمد محمد55499|
معهد ف ص |ل|سكندريهين|س سل|مه عطيه ذ حمدونه|9286|5
5|o954معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد عبــــد |لعزيز |حمد فتـــح | ونس
علوم حلو|نمرو|ن عنتـــر حميدتـــ عبــــد |لقوى رسل|349|54
9|3o5| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعل|ء ع|طف نعم|ن محمد
تـــج|ره |لمنصورهم|زن عم|د ع عبــــ|س سيد |حمد678493
36o896ف صل|ح محمود طبــــ بــــيطرى بــــنه|مجدى |
تـــج|ره |سيوطمن|ر |حمد محمد |حمد 887262

39o48خدمه |جتـــم|عيه |لفيومشيم|ء خ|لد محمد شبــــ|يك
6959o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمد محمد عبــــد |لمطلبــــ سعد
رهحمد حس|م |حمد فؤ|د |ل|ل |6693|2 تـــج|ره |لق|
8|o|38|نوعيتـــ |لم |حمد عبــــد|لبــــ|سط بــــرك|تـــ محمد
68o379 طبــــ |لزق|زيقعبــــد |للطيف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع| عبــــد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد ط|رق فتـــ عبــــد|لحميد|333928
8o96o7| تـــربــــيتـــ |لم |حمد رمض|ن محروس مه
تـــج|ره ع شمسمحمد فتـــ لط |حمد333755
49o69| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه ع|طف محمد عبــــد |لمنعم عبــــد

52o85|ه رجبــــ عطيه عثــــم|ن تـــج|ره بــــ سويفم
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو |س|مه |لسيد سمور|62724
|265o6|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|مه |حمد |لسيد محمد |بــــر|
26|o38علوم حلو|ني|سم عزتـــ بــــدوى |لسيد
9o2269|تـــربــــيتـــ سوه|ج لسيد محمد |لسيد محمد
يم|||2|84 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ء عيد محمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمد صل|ح محمد حمودتـــ492464
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| |حمد حمدى محمد  |88328
27o69|| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لمقصود ونيس |لرم
د|بــــ |لزق|زيق|سل ط|رق محمد |حمد |لديرى777889
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد سيد ك|مل|27|753
6o4944علوم طنط|م|رين| |م مسيحه لبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| ر|فتـــ عوض عبــــد|97|826
26o5o6نوعيتـــ |شمونغ|ده عبــــد|لمنعم عبــــد|لر|زق عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفرح حسن ص|بــــر محمد |لسيد54855|
2667o5معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنوره|ن رأفتـــ |لسيد بــــدر حيدر
9o3469  |تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــريه|م ع فو|ز عبــــد
تـــج|ره بــــنه|مصط كرم محمد مهدى |لسكرى468|33
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــه محمد عمر محمد بــــك|ر68|489
7827o5د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نج|ه عبــــد |لحميد حسن |لسيد جمعه

د|بــــ بــــ سويف|ي|سم سيد فتـــ محمود54724
ف |حمد فتـــ عليبــــه2|273| تـــج|ره ع شمسفرح |
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تـــج|ره بــــ سويفحمد جنيدى محمد جنيدى|59752
7543o3تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره |حمد لط |حمد
ندستـــ ع شمسغفر|ن |حمد |لسيد |حمد7937||
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــو |لق|سم محمد عطيه عل|م||76726
4o7|86د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم |حمد سعيد |حمد |لبــــغد|دى
7o5o|6ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود محمد طه |حمد
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــفطيمه عص|م مصط كم|ل |ألسمر6393|6
75866o| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م |نور عزتـــ ع

يد |ل |ري|3772 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد مجدي |م |بــــو|ل
6852|oد|بــــ |لمنصوره|عبــــد | صل|ح حسن طه عبــــده
تـــج|ره |لمنصورهض س| عبــــد |لفتـــ|ح |لش|ف692572
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن عبــــد|لرحمن منصور ع جل|8559|5
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه رمض|ن سعيد متـــو خليفه|438289
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء ع|طف عبــــد|لع| |لمزين|268863
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف ع محمد علم |لدين47348|

73|o| تـــربــــيتـــ |لفيومعل| عبــــد|لسل|م م |ر حس
62o854|حقوق د |طحمد محمد ع عبــــد|للطيف درغ|م
نده صل|ح حس|ن مه 4|54|8 تـــربــــيتـــ |لم |ش|
نوعيتـــ |لزق|زيقخ|لد ع |لسيد عبــــد |لمع442|64
تـــربــــيتـــ حلو|نعل| عص|م |لدين فه محمد|23945
د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ ك|رم محمد ح|مد بــــلبــــع527746
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزوريس |سم|عيل حسن |سم|عيل|274347
4o8875تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حسن|ء سم مصط دره
7o3728تـــج|ره |لزق|زيقحس|م محمد عبــــد |لمنعم خليل يوسف
8o5855تـــج|ره بــــ سويفخلود مصط حس عبــــد|لحليم
رهموده محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد238846 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير ح|فظ محمد ح|فظ رشو|ن8883|5
زر|عه طنط|تـــسنيم |لصفتـــى عبــــد |لح|فظ |سم|عيل 428476
8o4236حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|ريه حديد جرجس يون|ن
48|7o3د|بــــ |ل|سكندريه|مع|ذ فتـــ عبــــد |لحميد بــــسيو عبــــد
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد محمود مصط جوده766728

53||oعلوم حلو|نمريم حسن محمد حسن
33||6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رمض|ن محمد رمض|ن محمد فودتـــ
ر فكرى محمود5|28|4 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخلق|ء م|
ر محمد خليفه4987|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ند| م|
522|9oتـــربــــيتـــ دمنهورفري|ل |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز
يم جل|ل4|8433 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نف|طمه محمود |بــــر|
نوعيتـــ |لم ||ء ع محمد تـــو |26|824
ن| محمد فؤ|د محمود6|262| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
78o7o|معهد ف ص |لزق|زيقخلود محمد متـــو ق|سم
|2o539| ندستـــ حلو|نيم|ن عرفه فوزى عبــــد | حس
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7|o4o3تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن وجدى |لسيد ح|مد س|لم |لش
ين سعيد تـــوفيق عبــــد|لعزيز248679 صيدله حلو|نن
7577o9ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد | |يمن عبــــد |لرؤف |حمد

رهي|سم محمود سيد عبــــد |لع| 49485 زر|عه |لق|
|6642oعلوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود عبــــد | شو ج|بــــر
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نغ|ده عبــــد|لحميد مدبــــو محمد93|236
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنج|ه ع|دل علي |لمرشدى علي926|27
رهمنيه محمد عبــــد | محمد|55543| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد سيد س|لم |حمد242923
يم |حمد عبــــد |لحميد حج448853 |د|بــــ طنط|سم|ء |بــــر|
ن| ع|دل |لسعيد ر|شد |لجمل694792 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ن|در حسن محمد خ |49266

رهح|زم س|لم س|لم بــــيو |لبــــرم|وى44288 تـــج|ره |لق|
86o|99| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيم|ن عربــــي ص|بــــر حس معهد ع| 
ف عبــــد|لسل|م ع محمد639795 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ريج محمد |
يم|69988 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعل|ء عبــــد |لنبــــى |لحن |بــــر| م |لع| 
7762o6ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسهيله |يمن ع محمد حبــــ|كه
253o29يم |سم|عيل طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم ر| |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|سل|م ص|بــــر شعبــــ|ن محمود|8|3495
صيدله حلو|ن |حمد محمد |حمد|737|2
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن يح محمد ذكرى |حمد847|75
معهد ف ص |لمنصورهمريم محمود عبــــد |لخ|لق |لعدوى |لنف684322
9|o|92 علوم سوه|جج|ك |سحق سمع|ن سل|متـــ
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر عز |لدين |حمد حس 336|77
6395o5|رتـــ|بــــر|ر |لسيد محمد |لسيد |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومن س|لم |بــــو|لفتـــوح س|لم|52695|
نوعيتـــ عبــــ|سيهسل |يه|بــــ محمد محمود حسن 3453|2
د|بــــ |سيوط|ف|طمه عبــــد|لرحمن |بــــوزيد فرغ 878643
2586o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عبــــد|للطيف عبــــد|لرؤف |لجم
معهد ف ص |سيوطحبــــيبــــه خ|لد محمود |م  877728
34562o| تـــج|ره ع شمسي|سم جم|ل سعيد عبــــ|س د
يم333427 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد محمد |بــــر|
4o|8o9 د|بــــ دمنهور|عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لمنعم مر عبــــد
88o|o7  تـــج|ره |سيوطميخ|ئيل |يه|بــــ |نور بــــسك|لس
687o|8|حقوق |لمنصوره|ء جم|ل |سم|عيل |حمد بــــره|م
ندستـــ |لسويسمريم محمود عبــــد |لمنعم محمد عبــــد|778277
|5o|o4 |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد عبــــد |لكريم ش|كر عبــــد |لبــــ
ر حسن حسن |لجن|ي 245747 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|
48826o| د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن جم|ل عبــــد|لسميع عبــــد|لقوى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|فوزيه جمعه عبــــد |لفتـــ|ح محمد59523|
4225o3تـــمريض فرع مطروح خلود محمد عبــــد |لجليل |حمد |بــــو|لنج
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حقوق طنط|د | م|جد |لسعيد د |4763|6
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مريم ص|بــــر محمد فتـــ |لديبــــ266842
حقوق |سيوطشيم|ء فوزى |بــــوع بــــكر  893753
4o5946|تـــج|ره |ل|سكندريهمنيتـــ حل محمد بــــحر محمد
4464o|ندستـــ |ل|سكندريهح|زم ه|شم عبــــد|لرحيم ه|شم
حقوق |لزق|زيقأمنيتـــ محمد عبــــد|لعظيم محمد غنيم625365

|745oرهندى عصمتـــ |لسيد |لعربــــي غريبــــ تـــج|ره |لق|
يم محمد66963| إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمريم حسن |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ عص|م محمد عبــــد |لجو|د94||2
4884o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحس|م |لدين محمد |حمد |حمد جندى
يم مصط س|لم622438 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|سم ي| |بــــر|
4|o|67تـــج|ره طنط|محمد |حمد محسن |لسيد قنديل
تـــج|ره بــــنه|محمود رمض|ن محمود مهدى643774
9|o4|7 حقوق سوه|جخ|لد جم|ل زكري| خلف
699o82|تـــج|ره |لزق|زيقحمد جم|ل سعد |لغريبــــ
ره|مريم محمد محمد عبــــد|326886 د|بــــ |لق|

حقوق |سيوطكريم محمد ع محمد63233
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دى ع |لشح|تـــ حسن محمد637967
رهس|مه حس نبــــيه |حمد|3||274 تـــج|ره |لق|
269o|6|طبــــ |سن|ن طنط|يه |نور عبــــد|لمقصود طه
69|o4oصيدله |لمنصورهمحمد معوض عطيه |لسيد ع
49o888 رى حس حقوق |ل|سكندريهع |ء |لسيد ع |لز
ندستـــ |ل|سكندريهأحمد محمد عبــــد |لمطلبــــ إم|م ش| 529786
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد |لرحمن محمود محمد |حمد |لشوبــــرى484795
علوم |سيوطنوره|ن ممدوح عبــــد|لمع محمود 875453
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سمر يوسف ف|رس |لصغ 2|8253
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسم|ء محمد محمد عبــــد |له|دي صبــــح763349

ين معوض يوسف محمد78|64 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسمر قدرى |لسعيد محمد |لف |62286
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|دير |حمد محمد |لسيد عز788379
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|عو | محمد |حمد سليم757349
7o|947|زر|عه |لمنصورهسل|م خ|لد عبــــد |لع|ل بــــدوى
23oo|6|يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد| عبــــد|لحكيم |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف ه| صل|ح |لدين محمد235598
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|بــــه محمود عبــــد |لحميد يوسف535|76
وف|تـــعمر زين |لع|بــــدين ع ز محمود623|2| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم|ريز مدحتـــ شفيق جريس54926

85o73o|ر عبــــد|لع| سيد تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه م|
رهن سيد جم|ل |سم|عيل35343 تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم |حمد حسن |حمد عبــــد|لل|ه234742
نوعيتـــ |سيوطسم|ح ج|د |لربــــ عبــــد|لرحمن ج|د |لربــــ 887357
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تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم ع|دل سعيد فرج252577
4974o8تـــج|ره دمنهوري|سم محمد كم|ل محمد |بــــو |لغيط
تـــمريض |سيوطه|جر عبــــد|لبــــ|سط خليل محمد 894489
ين| محمد محجوبــــ |لسيد8972|3 تـــج|ره ع شمسن
776|o4د|بــــ |لزق|زيق| مجدى عبــــد |لحليم عبــــد ربــــه |لسي
ه محمد محمدى محمد سل|مه|668|27 معهد ف ص بــــنه|م
ف حس شعبــــ|ن6579|6 قتـــ أ د|بــــ د |ط|أ
علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر |حمد فر|ج ع 349238
4o967oيم غنيم ره|يه عبــــد |لعزيز بــــسيو |بــــر| ثــــ|ر |لق|

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومعبــــد| محمد جمعه عبــــد|لمو7|675
صيدله |لزق|زيقمحمد جمعه محمد محمد محمد679663
7794o5يم ف محمد |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقمصط |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ميل|د جرجس عبــــد| قسطندى244332
6o5|9o صيدله طنط|د | غريبــــ غريبــــ محمد |لسل|مو

ى6353| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعبــــد| عص|م محمد محمود |لع
3284o5 يم حن رهحمد عص|م عبــــد|لسميع |بــــر| طبــــ |لق|
349o52ف عبــــد|لحكيم عبــــد|لحميد غ تـــج|ره ع شمسنرم |
827oo9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر |حمد |مبــــ|رك حس
9o3682| ى |نور فرغ تـــمريض سوه|ج حمد |بــــ|ص
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمر|م جم|ل |لدين محمد ع صل|ح3599|2
حقوق بــــنه|حس محمد حس |حمد45767|

ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن ع|دل |لسيد عبــــد|لحليم87699
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأم| فؤ|د لط محمد |لشيخ9558|6
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم عبــــد|لرحمن عبــــد|لو|رثــــ دره256824
|2o259| ف محمد محمدعبــــد | ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|حمد |

277o2ى مجدى فؤ|د ملك تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
3283o|تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن فتـــ محمد حل مغ|ورى
639o78 يم |لسيد عبــــد|لعزيز مصط علوم |لزق|زيقحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط بــــ|نوبــــ عيد ر|غبــــ قلدس|887967
6o7765ه جم|ل محمد عبــــد|لجو|د |لطبــــ حقوق |لمنصورهمن
حقوق طنط|نرم |يمن عبــــد|لر|زق |حمد ع يوسف499544
د|بــــ دمنهور|مصط |حمد فتـــ  |حمدعط||927|54
525o58ندستـــ |ل|سكندريهخلود عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لر|زق |حمد ج
5|7||oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنوره|ن فوزى ع |بــــوخشم
46|6o8|يم تـــج|ره طنط|حمد |كرم عبــــد|لمقصود |بــــر|
ر عبــــد|لص|دق ذ عي2433|3 ين م| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ن
45o689ف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحبــــيبــــه محمد عبــــد |لحميد محمد 
ندستـــ ع شمسستـــ|فروس نسيم لطيف سمع|ن||685||
يم482592 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمروه ه| فؤ|د عبــــد |لو|حد |بــــر|
339o89تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم سم|حتـــ عبــــد|لسل|م سليم|ن حشيش
89757o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع طلعتـــ ع |لسم|ن
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82o884كليتـــ حقوق |لم |ميخ|ئيل ن| فرنسيس |بــــ|دير
تـــج|ره |سيوطزي|د |يمن سيد ز 7579|9

رهم محمد شعبــــ|ن سعودى62|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o9458|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| وق صل|ح حسن محمد |لبــــن
4oo339د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن |مجد كور| ع|شور
يم|69678 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد مصط محمد |بــــر| م |لع| 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لصمد269254
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد تـــوفيق ح|مد775354
7oo247تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمتـــو محمود م |لدين عبــــد |لمقصود
437o37كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدتـــيس نجيبــــ محمد |لسيد |لصبــــ|غ
|د|بــــ |لم |دع|ء |يمن مصط محمود58|237
679o8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|دى لويس د| |ل ذ
تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ جم|ل عبــــد|لبــــ| محمد|59|355
222oo3خدمه |جتـــم|عيه حلو|نتـــغريد محمد ع|مر ف|ضل
ندستـــ ع شمسمحمد |س|مه عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد4|293|
ر|256|76 وف|حمد كم|ل عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لظ| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
4o42||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمهند ي| محمد رجبــــ عوض
5o589تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد نبــــيل حس عبــــد|لقوى

ى صموئيل ك|مل عبــــد|لسيد  |د4245|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش
3398o7تـــج|ره بــــنه|ندى عبــــد|لستـــ|ر محمد محمد
434o35|تـــمريض طنط| ض محمد محمد سعيد |بــــو |لنج
ر845|5| د|بــــ حلو|ن|دين| خ|لد عبــــد |لنعيم عبــــد |لظ|
حقوق |لمنصورهحمد رأفتـــ يونس عبــــد |لع|ل|56766|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند محمد محمد فوزى عبــــد|لق|در |لعدوى623824
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمود ص|بــــر مصط 354364
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلحسي مؤمن محمد عبــــد|لغف|ر||65|84
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد |س|متـــ فتـــ محمد محمد ع منتـــ433367
4|943o ند|وى |لسيد تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر لط عبــــد |لكريم 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق فتـــحيه شحتـــه عبــــد |لعزيز ع عطيه779263
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد من مختـــ|ر ص|لح محمد|2|692
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسند عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوزيد عبــــد |لم|جد228443

رهمصط عبــــد|لتـــو|بــــ حس سقر دكرورى42725 ندستـــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|دى |يمن جورجيوس فرج ج|د |لسيد|5|477
2o3o5ويده رهمرو|ن |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح  حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد كم|ل ك|مل عبــــد |لق|در|9|696
75o46ف حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه عمر ع|شور 

2395o9| ه حسن مصط حس ع كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
ه |حمد ع |سم|عيل|52757 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م

صيدله طنط|نورس طلعتـــ مصط محمد ع 83|2|3
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيتـــ محمد ح|مد عبــــد|لحميد |سم|عيل364595
ره|بــــسمله عم|د عبــــد |لمهدي ع239652 د|بــــ |لق|
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ه محمود فوزى |بــــو مسلم عبــــد |لمقصود679846 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى بــــه|ء |حمد ع  896728

69o|6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميم|ن |لسيد عبــــد | عبــــد |للطيف
تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد |لسعيد محمد |لديبــــ693652
758o|7ندستـــ بــــور سعيدكريم محمد حمدى محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء رض| عبــــد|لوه|بــــ |بــــو زيد|||3584
تـــج|ره بــــنه|يتـــ عبــــد|لحفيظ عبــــد|لسيد عبــــد|لحفيظ3|3386
تـــج|ره بــــور سعيدسم زكري| عبــــد |لرحمن |حمد محمد5|7646
4|o87oيم شعل|ن ف مختـــ|ر |بــــر| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمريم |
يم|2833| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنسمه محمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكوثــــر |حمد عثــــم|ن مو| |لحو|و 27|683
نوعيتـــ |لم |ف|طمه مخيمر فز|ع يونس5|57|8
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لستـــ|ر |بــــوزيد546569
242o63يم تـــج|ره ع شمسر| | حسن ن |بــــر|
6o3888تـــج|ره طنط|مصط محمد |لسعيد محمدعوده
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر خ|لد محمد ق|سم65|9|3
تـــربــــيتـــ ع شمسف|روق محمود سيد محمد فرج6|642|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر طل|ل تـــوفيق سيد |بــــو|لعل|327389
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن عص|م محمد عبــــد |لمقصود697374
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء مر عبــــد |لمقصود عبــــد |لخ|5952|5
4|o778تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ أحمد ع غريبــــ |لسبــــع|وي
375o53نوعيتـــ بــــنه|عبــــد| محمد غني |حمد غني

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومن محمود ذكري| بــــدوي|9298|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل عبــــد|لحليم فتـــح | |بــــو528452
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لحميد مدحتـــ عبــــد |لحميد |لزميتـــي|75259
83529oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرزمزم |حمد فتـــ حج|ج
|د|بــــ |لم |ليدي| مدحتـــ وليم تـــوفيق7837|8
76o2|2ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيوسف ي| محمد حس |لزغ|رى
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد محمد |حمد محمد |لنج|ر|695875
76353oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن |حمد |بــــو زيد |حمد
د|بــــ |لمنصوره|حس حسن عقل |لجنيدى689878
تـــج|ره بــــ سويفن عجيبــــ |سحق جرجس|856486
يم |لسو|ح236658 علوم حلو|نجه|د مصط ع |بــــر|
4o5859 د|بــــ دمنهور|تـــغريد محمد |لسيد حس
رهعبــــد|لرحمن محمد |حمد ز68|234 تـــج|ره |لق|
4o5545حقوق |ل|سكندريهرو|ن عز |لدين مبــــروك بــــسيو محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عم|د مصط |حمد عمر|69345
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــه ممدوح محمد مو 882632
يم بــــدر |بــــوزيد428646 علوم طنط|ول|ء ج|د |لربــــ |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مريم فؤ|د نعيم جبــــره335594
4o8o|6فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمد حسن تـــوفيق |حمد تـــوفيق ه
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4763ooتـــج|ره |ل|سكندريهمصط عبــــد |لق|در مصط عبــــده محمود
26o843كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ه|يدى سمو فتـــ خليفه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخنوره|ن محمد |بــــو|لعن |حمد ح|مد  453655
د|بــــ حلو|ن|حمد محمد ع حسن|324566

رهمحمد عبــــد | محمد فوزى سعيد89295 تـــج|ره |لق|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد جمعه |لسعد|وى |لسيد7|4525
24946oصيدله طنط|دير محمد فرج |لعربــــى
5269o6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ط|رق |بــــوبــــكر محمد
7|3|o4|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لسيد |لمر ع |لع
يم636347 طبــــ |لزق|زيقمؤمن |حمد عبــــد|لكريم محمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور|ن محمد عبــــد |لو|رثــــ سيد3|4|2
ش|م كم|ل |لدين محمد تـــوفيق|592|| د|بــــ ع شمس|ه|جر 
ر|ء محمود محمد ع|بــــد|872|78 صيدله |لزق|زيقلز
6o99o2زر|عه |لمنصورهآيتـــ صل|ح |لسيد خيشتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |حمد متـــو حس جميل4898|2

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعمر خ|لد محمد محمد عبــــد|لق|در63783
يم697425 يم محمد |بــــر| طبــــ |سيوطصل|ح عزتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــسمر ع |لسيد |حمد 3|5|92
44o248 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنور|ن محمد عبــــد|ل عبــــد|لفتـــ|ح فرج
6|33oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد مجد|لدين محمد محمد سليم
4o9449 |تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد |لسيد ع |لفخر
686o34زر|عه |لمنصورهسم|ء س| سعد بــــرك|تـــ ع

طبــــ بــــ سويفمه| ط|رق قر جودتـــ876|6
زر|عه |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لبــــديع محمد س|لم |بــــر|639627
6o293|ف عبــــد |لبــــديع |لشورى لسن ع شمس|عص|م |
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن جم|ل عبــــد |لر|زق حسن482874
ر عط| | حن|5|643| رهم|يكل م| طبــــ بــــيطرى |لق|

ى|24|54 ف صل|ح |حمد |لزع تـــج|ره بــــ سويفحمد |
يم ع53|259 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنيه |كر|م عبــــد|لسل|م |بــــر|
33|2o7يم |لخو ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد فه |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد محمود ع|شور54|2|4
ر|ء ع|مر عبــــده ح|مد9877|6 د|بــــ د |ط|ف|طمتـــ |لز

طبــــ حلو|نمحمد سعد محمد ي|قوتـــ |لف 42654
حقوق طنط|غ|ده رجبــــ |حمد جمعه84|497
678o46تـــج|ره |لمنصورهجرجس م|جد ريمون قزم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمصط |لسيد يوسف |لسيد |لديبــــ687763
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر مصط حسن محمود6727||
836o38تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدين| |حمد ع عيد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|دون| م|جد موريس |م 335697
5o9283د|بــــ دمنهور|محمود محمد محمود رمض|ن يوسف
6o|389علوم طنط|عبــــد |لرحمن |بــــو ط|لبــــ محمد |لشلق
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ش|م |لسيد |لغربــــ|وى4943| وف|تـــ|مصط  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره بــــور سعيدسيف |ل|سل|م محمد حس عبــــد |لنبــــى764353
تـــج|ره كفر |لشيخحمد ممدوح |لسعيد رمض|ن ع|مر|462525
تـــج|ره |لزق|زيقسمر س| لط محمد |لسيد|5|635
صيدله |ل|سكندريهمؤمن صل|ح |لدين ع |بــــو زيد |بــــو 424885
حقوق |لزق|زيقنرم محمد عطيه نور ش| 72|786

ندستـــ |لفيومحس|م |يوبــــ بــــيو مر66236
ف محمد ع235976 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جه|يدى |
45322o|تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد |لعزيز |لسعيد عل|م
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيوسف س| منصف |حمد |لسيد438778
م بــــك سيد عبــــد|لرحيم|226772 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسد

معهد ف ص بــــ سويفندى مح |سم|عيل محفوظ66|72
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمتـــ خ|لد سعيد ص|لح334887
تـــج|ره |سيوطد | عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لكريم فر|ج 2|4|89
69646oري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| ي| |ل |ي سل|متـــ
4|283oيم |لدسو محمد |بــــر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | |بــــر|
يم محمد |بــــر|23369 رهسيف |لدين |يه|بــــ |بــــر| تـــج|ره |لق|

66o|5علوم حلو|نعبــــد|لرحمن طه عبــــد|لستـــ|ر |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم مصط |لسيد عبــــد||75756
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رج|ء محمود حمد|ن عبــــد|لنعيم837533
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننور| عص|م محمد محروس59599|
يم |دم767728 تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره ن| ك|مل |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|مريم |يه|بــــ |سعد فهيم983|68
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنه | حسن ع حسن س|لم45|496
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| فتـــ محمد عبــــد|لسل|م628856
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد مجدى محمد محمد779953 ع.

4257oتـــج|ره بــــنه|محمد ن جمعه محمد ح|مد
8o2599|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء عبــــد| مر|د |حمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهآي|تـــ عبــــد |لحكيم |حمد |لسيد شعبــــ423876
495|2o| تـــربــــيتـــ دمنهورسل|م ع عبــــد |له|دى محمد ع

5o95oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمصط يح ذكري| عبــــد|للطيف
9o6o6تـــربــــيتـــ بــــ سويفريم |حمد فتـــ مندى

|مه| لط فؤ|د ض||99|24 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
7o3793علوم |لزق|زيقمعتـــز ط|رق حن متـــو |لشيخ
783o26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود ع |م|م محمد عبــــد |لع|ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سل|م جم|ل |لزمق|ن محمد|28|837
693o|4| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء محمد محمد عبــــد |لع|ل فرج
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد |لسيد|لبــــدوي عبــــد|لعظيم285234
9o2922  | حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ج|بــــ | محمد ج|بــــ
طبــــ |لزق|زيقمري|ن| يوسف نجيبــــ |سعد سعد698584
ف معوض مصلي يوسف263954 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منه |
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تـــمريض  بــــ سويفطه سيد ج|بــــر محمد59|59
حقوق |لمنصورهعمر |م عبــــد |لحميد محمد |لشه|وى362|68

تـــربــــيتـــ |لفيومندى سعيد فتـــ عويس55|72
6o3558 زر|عه |لمنصورهعمرو عبــــد|لجو|د |لسيد عبــــد |لجو|د
6o|422يم محمد خليفه |د|بــــ طنط|ريه|م |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد |حمد شح|765656
حقوق بــــنه|س|رتـــ ن فتـــح |لبــــ|بــــ محمد59|336
6|599o|ف م عل|ء عبــــد |لعليم  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ند
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د| | |حمد مصط عبــــد|لعزيز شو|783867
تـــج|ره |لمنصورهسل |يمن فريد محمد ح|مد676326

2o|68لسن |لم |عمرو محمود عبــــد|لكريم محمد|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف|طمه |حمد طو|بــــ محمد827637

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جم|ل سعيد عبــــد|لمقصود47548
|58o96يم محمد حسن |حمد حقوق حلو|نسميه |بــــر|
49|o79تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمن|ر |لسيد ف|روق عبــــد | محمد

صيدله بــــ سويفحس|م محمد سيد ع 65987
ر محمد 37|894 معهد ف ص |سيوطر| | محمد عبــــد|لظ|

رهبــــل|ل محمد |لشح|تـــ محرم6658| زر|عه |لق|
4o|8|2يم تـــج|ره |ل|سكندريهعص|م عم|د |لدين محمد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهط|رق صل|ح محمد |لسنو477326
رتـــحس محمد رسل|ن عبــــد|للطيف235344 علوم ري|ضتـــ |لق|
ندستـــ ع شمسدين| ع|طف مصيل |لسيد |لعزبــــ9959||
6455oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومدى ط|رق عبــــد|لحليم |لسيد

6o8533| علوم |لمنصورهويد| محمد سعد جم|ل عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيه ن| مصط حسن عبــــدربــــه||67953
يم4|8529 ندستـــ |لم |م|زن حسن ز|يد |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوط يه|بــــ |نور عبــــد|لر|زق عمر|7|8797
5||75oيل ج |لزق|زيقمحمد سعد فؤ|د محمود |ل|شقر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
756o|8 وف|تـــعبــــد | |لسيد عبــــد | محمد حس وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد عبــــد|لحميد ن| عبــــد|لحميد 768||5
نوعيتـــ كفر |لشيخع جمعه سل|مه يونس يونس5437|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|فوزيه |حمد نبــــيه |لسبــــ| حشيش434447
وف|مصط محمد درويش |بــــوسعدتـــ344552 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ل سليم|ن محمد سليم|ن756346
ريدى|464663 ندستـــ |ل|سكندريهبــــتـــس|م صل|ح جل|ل 
696o49تـــربــــيتـــ |لمنصورهحل ي| حل محمد |لجندى

3863o| تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد ن عبــــيد غط|
ه783255 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند| رشدى محمد |بــــو حص
رتـــ/ري|ضتـــ|حبــــيبــــتـــ ع|دل عبــــد | عبــــد |لغف|ر32684| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
9||96o|حقوق سوه|ج يم|ن محمود محمد |حمد
5o2576|زر|عه |ل|سكندريهص|لتـــ عبــــد |لحميد طلعتـــ |لسيد طه
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75|9|oوف|تـــعبــــد |لرحمن محمد حسن طه بــــدير معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ف لط |لخريبــــى6|98|6 حقوق د |طيف |
876684| تـــج|ره |سيوط حمد عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لمو
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطخلود عي سيد محمد 898|89
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسسميه خ|لد |حمد حس محسن759335
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأمنيه عص|م عمر|ن علوى9997|5
ره|سل جم|ل سعد بــــكرى62839| ثــــ|ر |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهزي|د بــــقر|ط محمد بــــخيتـــ  879789
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمد جودتـــ |سم|عيل|359288
45o|77ع| إد|رتـــ وتـــكنولو | ش علوم ح|سبــــ كفر |لشيخمحمود س| |حمد |حمد |لبــــديوى
78o634د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|شيم|ء شح|تـــه |لسيد محمد محمد ع
8o9733| لسن |لم |حمد عم|د محمد فكري ع|

حقوق بــــ سويفه|نم ع عبــــد |لعظيم حسن حس|ن6|849
8oo|86| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد حس |حمد ع
6oo365| يم ع |لخبــــ| تـــربــــيتـــ طنط||ء |بــــر|
3337o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم|م حس |م|م محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــم| محمد محمود محمد|263448
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نسمه مختـــ|ر سعيد |لورد| 248244

43664| رهحمد ع سل|مه ع تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنه | عص|م محمد محمد مر عبــــد 634353
|لسن |لم |كريم |لسيد جوده ع 855258
نوعيتـــ |لزق|زيقتـــقوى سعيد عبــــد |لعظيم عمر776342
835o57|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه فتـــوح يونس مهدي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مو ز ز مو2374|6

824o9| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد فرج عيد محمد زن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم بــــليغ حمدى عبــــد|لرؤوف3396|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م محمد |حمد محمود عو|د|33849

علوم حلو|نسل ي| عبــــد |لحكيم عبــــد |لمجيد8|254
تـــج|ره طنط|عبــــد|لحميد حسن عبــــد|لحميد حسن بــــكر95|3|6
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سميه حمد | سيد عبــــد|لح|فظ862394
لس جوزيف سعد ك|مل 3||888 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطك
د|بــــ دمنهور|مريم عمرو |سم|عيل عبــــد|للطيف |بــــ497626
يف حن |4|55| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|يدى سليم|ن 
8oo6|4 حه وفن|دق |ل|قمحمد ع|دل جم|ل |لدين ع| 
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمونيوس صبــــ وديد شفيق|52|838
7o2726حقوق |لزق|زيقمروه |حمد عط| ع |بــــو حشيش
ندستـــ حلو|نندى محمد سليم|ن خليل |لمنج|وى53462|
4823o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس ديبــــ عج عوض محمد

طبــــ |لفيومسل|م محمود |حمد محمد||7368
|5494oحقوق حلو|نحبــــيبــــه |حمد محمد |لطو |حمد
|52o88معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسي|سم حسن ع |حمد
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع س|لم |بــــو|لعن 255797
تـــج|ره طنط|محمود محمد ك|مل عبــــد |لمعبــــود حموده3754|4
|26o6| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسيف محمد عز |لدين محمد بــــه|ء |لدين محمد فخر
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ندى خليل محمد خليل422524
9o2447 معهد ف ص سوه|جعمرو محمد |حمد محمد
معهد ف تـــمريض |سيوط  ل|ء |حمد ع |حمد|77|883
يم|232424 رهل|ء مدحتـــ محمد عبــــد | |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره سوه|جمع|ذ ع فر|ج عبــــد|لغ  895536

لسن ع شمس|عل|ء |لدين عم|د عبــــد|لن| |حمد46952
ش|م ج|بــــر عبــــد |لر|زق زيد484977 تـــج|ره |ل|سكندريهمصط 
طبــــ |لزق|زيقحسن|ء محمد ربــــيع |لص|دق|77896
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | |يه|بــــ محمد عبــــد|لمنعم238273

تـــج|ره |سيوطسل| م |حـمـد صل|ح ج|د|49996
6o6477نوبــــى يم |ل كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفش|م محمد إبــــر|
رهمريم سم نبــــيه |ستـــ|ورو48696| تـــج|ره |لق|
رهي|ر| ع|دل محمد جويه237997 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|27o||ره||ء |حمد ع عبــــد |لع|ل بــــدوي عل|م |لق|
د|بــــ |سيوط|ع|ئشه مصط محمد عبــــد|لعزيز  882738
د|بــــ سوه|ج|ل |ء ر|فتـــ فوزى تـــوفيق 896896
طبــــ ع شمسمحمود عبــــد |لق|در ح|مد يوسف687|62

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه|بــــ |لسيد محمد عمر عم|ره|27745
88379o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه |سم|عيل محمود عبــــد|
763|ooكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى محمد فوزى محمد ر| حج|زى
5o9942ف عبــــد |لحميد فرح|تـــ د|بــــ دمنهور|محمد |
ندستـــ بــــور سعيدي|سم محمود محمد ح|مد عرفتـــ6947|6

5o7|7تـــج|ره بــــ سويفممدوح محمد ممدوح سيد عيد
تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن محمد |حمد |لحسن|848836
4o9523 تـــربــــيتـــ طنط|أحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن محمد
9|o3o|تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| حشمتـــ فه ذكرى
ش|م سيد محمد ميهوبــــ4892|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد| 
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقنهلتـــ ه|شم محمد |لسيد637527
4|o455يم |حمد تـــج|ره طنط|محمد خ|لد |لدسو |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سل|م صل|ح س|لم محمد س|لم|686653
4o5o23د|بــــ دمنهور|يوسف محمد مصط محمد عبــــده
77466oنوعيتـــ |لزق|زيقغ|ده حمدى ح|فظ متـــو مو
4253o6صيدله |ل|سكندريهنور|ن محمد فتـــ |نور عبــــد |لجو|د محمد
7o6|25طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل محمد |حمد عبــــد |لسميع
ندستـــ |لزق|زيقمحمد سعيد |لسيد |بــــومسلم حم|د629724
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|دون| كرم جبــــره فرح863953
26982oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف عبــــد|لق|در يوسف عبــــد |لق|در منتـــ
7|o863|يم رجبــــ يم |بــــر| م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد رفعتـــ |بــــر|
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689o99ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسيف عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــو |لسعد م |لع| 
27o8o7|معهد ف ص بــــنه|سم|ء ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح سمرى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد فوزى مخلوف25749|
5|859oنوبــــى حقوق |ل|سكندريهسم|ء جم|ل |لسعيد |لسيد |ل
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر يوسف عم|د رمض|ن مرزوق2|3|25 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
922o68 فنون جميله فنون حلو|ندع|ء محمد |حمد |حمد

29oo8رهعمر محمد مصط محمد ر|فتـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|59o96|تـــربــــيتـــ ع شمسسل|م منصور محمد |م|م
4955o|حقوق |ل|سكندريهسيف محمد عبــــد|لغف|ر |لسعدى محمد
كليتـــ |أللسن سوه|جل |ء محمود بــــكر حس 897594
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمتـــ س|لم جمعتـــ |لسيد محمد485397
2729o9|ه |بــــو|لحمد محمد سيد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م

ره|منيه جم|ل محمد محمد|36525 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ي |حمد2558|3 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|بــــ|سل |حمد خ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهميمه محمد عبــــد |لجو|د |حمد|687973
زر|عه مشتـــهرعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن عليوتـــ332532
6|o95|| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ع|دل |لسيد |لسيد عبــــد|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم نص|ر محمد نص|ر|75352

ح|ن57546 ر نور |لدين يونس  حقوق بــــ سويفط|
رهنوره|ن فتـــ عبــــد|لو|حد محمد42943 زر|عه |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|جر فه حسن ح|فظ|2724

48o92oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى مصط |لبــــرنس حسن رم|ح
ه مدحتـــ محمد |لغيط| |9854|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
3488o9حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر مصط عبــــد|لق|در بــــيو| 
تـــج|ره |سيوطندى عبــــد|لرحمن محمد حسن 886976
252o2|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود جم|ل محمود عون
6o3527رتـــ|خلود خ|لد محسن |لمعد|وى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وله277589 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | ع|دل عبــــد|لمو 
رهيوسف منصور سيد ح|فظ56579| ندستـــ |لق|
2662o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء كرم محمد |لش|ف
وس4886|8 نوعيتـــ |لم |د |نه وديع عبــــد|لنور تـــ|و
طبــــ |لزق|زيقنور |حمد عزتـــ محمد رزيق625374

د|بــــ حلو|ن|مريم زكري| يوسف جيد25972
ندستـــ |سيوطمحمد |يمن سيد |حمد|33432
تـــج|ره طنط|ندى محمد محمد ق|سم زرزورتـــ685888
يل ج |لزق|زيقمنيه عبــــد|لن| عبــــد|لسميع محمود 263567 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
323o56د|بــــ حلو|ن|دير |حمد عبــــد|لعزيز حسن
يم صقر642473 تـــمريض |لزق|زيق محمد أحمد محمود إبــــر|

5|99oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر محمد حل سيد
2|86o4رتـــ|نوره|ن |يمن محمد محمد قطبــــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
25o34o علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ صبــــ فتـــ طلبــــه |لمل
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن حمدى عبــــد |لرحمن ع عودتـــ348|69
ندستـــ طنط|عمرو ع عبــــ|س عل|م2|37|6

2o|98ف محفوظ محمد ره|محمد | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم عبــــد|لرؤوف |م |274|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |بــــر|
|3444oتـــج|ره |سيوطجيل|ن خ|لد عثــــم|ن محمد
69|36o| علوم |لمنصوره|ء عبــــد |لغ ص|دق |لبــــي
تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره س|لم محمد |حمد بــــك 767963
 |حه وفن|دق |لفيومحس|م |لدين حسن عبــــد |لجو|د حسن محمود475766
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد مخلص ذ ربــــيع254669
7o7882تـــج|ره بــــور سعيدلسيد |لجر|ي محمد |بــــو زيد مو
4|77o7 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخه|يدى عص|م عبــــد|ل عبــــد|لمع خض
يم عنتـــر435463 تـــمريض كفر |لشيخسم|ء عبــــده |بــــر|

6o423تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسم|ح |حمد عبــــد |لمنعم محمد
887o28  تـــج|ره |سيوطزينبــــ ع|دل ف|روق ثــــ|بــــتـــ
د|بــــ ع شمس|حسن ك|مل محمد ع3|3|32
7o748| حقوق |لمنصورهمنه | عبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف
5oo824|رهيم|ن سعد عبــــد |لمقصود |سم|عيل د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ف 897566 تـــربــــيتـــ سوه|جحم|ده عمر |حمد م
352o95| صيدله ع شمسيتـــ صل|ح عبــــد|لرحمن حس
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد فكرى عبــــد |لرز|ق |حمد |بــــر|698768
4|65o| |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد| محمد عبــــد|لجيد ع خف
499o5|د|بــــ دمنهور|بــــه ع محمد جم|ل |لدين
2595o2لدين حسن| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــند عبــــد| ن
7844o|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــي|سم ع|طف ن| عبــــ|س
4937o4|تـــج|ره دمنهورف |سم|عيل محمد |بــــو غنيم
بــــه محمد يوسف |لشعبــــ| 9235|6 حقوق |لمنصورهيوسف و
774o|7د|بــــ ع شمس|سيمون نبــــيل |سعد سمع|ن
85o457|ف م| طيبــــ د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سل|م |
حقوق بــــنه|سهيله |حمد زكري| |حمد|3|239
|2|o67 لسن ع شمس|ن|دين نبــــيل |لحسي عبــــد |لمع مصط
يم حميدتـــ|22|48| ندستـــ ع شمسسل|م فؤ|د س|لم |بــــر|
يم مصط محمد درويش||43359 طبــــ بــــنه|بــــر|
4275o3تـــج|ره طنط|عمر محمد |لسيد عبــــد |لسل|م محمد
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــريج |حمد سليم|ن محمد||76862
777o|5تـــج|ره |لزق|زيقنوره فتـــ |لسيد محمد ع
44868o ندستـــ طنط|مصط محمد مصط عبــــد|لمقصود
35|72oمعهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد مصط ن عبــــد|لجو|د
يم محمد334427 |د|بــــ طنط|عبــــد| محمد |بــــر|
لسن ع شمس|تـــ حس|م |لدين محمد مدبــــو239294
782oo3حقوق |لزق|زيقمنه | عم|د محمد محمد |سم|عيل
92oo33  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| |س|مه ج|د عطيه
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ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد ر|شد |لضوى447248
ندستـــ |سيوطمؤمن عبــــد| حسن محمد |لغربــــ|وى8223|2
6oo569 طبــــ طنط|عمرو عبــــد |لستـــ|ر عبــــ|س ع |لدر|جي
طبــــ |سن|ن ع شمسم | كرم ري|ض بــــش|ى38898|
ر شعبــــ|ن خف| |55|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط م| معهد ع| 
يم |لسيد مر57975| د|بــــ حلو|ن|بــــسنتـــ محمد |بــــر|
يم سلط||5294 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد صبــــرى عبــــد| |بــــوزيد |بــــر|
يم عبــــد |لنبــــى عبــــد |لخ|5495|4 د|بــــ دمنهور|محمد |بــــر|
2697o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمؤمن |لسيد مرزوق |لسيد|ل|ع
يم نده253948 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمود محمد سعد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد |سم|عيل أبــــو |لحمد محمد بــــيه3|4595
44oo34تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم عل|ء فتـــ عبــــد |لحليم أحمد
||93o9ل|ل ندستـــ |سيوطمصط عص|م محمد بــــيو 
5o5658يف محمد |حمد |لجم زر|عه |ل|سكندريهمصط 
44o9|9|علوم ج|معتـــ د |طيه|بــــ ه| فتـــ |حمد
24977oلسن ع شمس|نهله عص|م عبــــد|لحميد |لغمر|وى
يم فه مه |822765 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد |بــــر|
3355o5رتـــ|نرم |يه|بــــ محجوبــــ |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5|6o96تـــمريض دمنهورف|طمتـــ |لسيد محمود محمد عبــــد|لوه
رهمحمود ص|بــــر |حمد نجدي34864| طبــــ |سن|ن |لق|

يم56426 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف سم سيد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عمرو مسعد ع|مر نعمه265473
يم ج|بــــر9|4856 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــريم |لسيد |بــــر|

علوم بــــ سويفوليد عبــــد |لش| عبــــد |لبــــ| حسن45|56
كليتـــ طبــــ أسو|نن ع|طف جندي عبــــد|لسيد|838577

يم حسن |لطويل35746 رهسيد محمود محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
48486oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو ممدوح عبــــد |لمجيد حسن|
صيدله حلو|ن|ء س| سيد |حمد|7|8|3|
رهحمد عبــــد |لمع |حمد محمد|47758| ندستـــ |لق|
7774o|تـــج|ره |لزق|زيقيه ش|كر عبــــد |لمنعم عبــــد |لق|در زويله
77328oري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقدى حس|م |لسيد محمود عطيه
328o78تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|كريم عبــــد|لرحمن محمد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ند| سعيد شعيبــــ محمود756263
64|2o3|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء محمد |حمد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم محمد عبــــد|لرحمن محمديسن632755
462oo2ى لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|محمد محمد |حمد |لمس
7o7298|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ني|سم عبــــد|لل|ه شح|تـــ ع 837237
جرس|754367 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد عبــــده ع 
62o8|5حه وفن|دق |لمنصورتـــس|رتـــ ن| |حمد |بــــو |لعز| 
256o84|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عل|ء |حمد ذ عبــــد
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357o47 طبــــ بــــيطرى بــــنه|سعيد مصط بــــدوى مصط
ه س|لم عرفه س|لم نوي |428467 معهد ف ص طنط|م
|6o868| ره||ء محمد شو |م ثــــ|ر |لق|
354o29|يم تـــ محمد مرزوق |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
35|o8|| تـــ ع محمود محمد عبــــد| صيدله حلو|نم
8o79o|تـــج|ره بــــ سويفمريم ع|دل لبــــيبــــ مرقص

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــل|ء مصط عويس حس |44|28
7793o|| تـــج|ره |لزق|زيقسل|م |حمد جم|ل ع

57oo8د|بــــ بــــ سويف|س|ره رمض|ن جمعه رزق
4o|882إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود جم|ل ع محمد

393o|ره|محمد عبــــ|س ع حسن ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o5965ش|م محمد |م |حمد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــسمله 
ى494544 |د|بــــ طنط|مصط محمود فؤ|د بــــكر |لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عبــــد | عبــــد |له|دى نبــــيه684965
4o492oيم |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن |لسيد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمر|د محمد مر|د محمد مر|د694827
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |ر جم|ل فرغ قيس  محمد425746
ندستـــ أسو|نعبــــد |لرحمن محمد حمزه محمد2|7|76
ره|س|ره ن| فرج |لسيد66729| د|بــــ |لق|
ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ يوسف محمد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد 492244
|د|بــــ |لم |لسيد محمد |لسيد محمود|392|48
رتـــ|م |حمد |حمد مغ|ورى |حمد458|63 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
529o9oش|م محمد |لسمكرى تـــج|ره دمنهورمحمد 
435o88علوم |ل|سكندريهمحمد م حس أبــــو ج|زيتـــ

حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن محمد حسن عمر حس 43229
تـــربــــيتـــ طنط|ر| | عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز شعنون|42929
8o643|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ي|س محمد سيد خلف
وقسيد محمد |لسيد ح|مد جمعه686|6| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
د|بــــ حلو|ن|من|ر س|لم محمد محمد س|لم237968
ف حسن |لسيد |سم|عيل3978|2 رهس|ره | تـــج|ره |لق|
ل|ل427722 طبــــ طنط|أحمد ن| عبــــد |لغف|ر 
يم|282383 ره|ء مجدى معوض |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لرحمن عبــــد |77568
68o564|يم محمد ه ي| صل|ح |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء محمد محمود |حمد محمد ش| 32|772
د|بــــ |ل|سكندريه||ء مجدى فتـــ حس كم|ل |لدين88|489
27o35o|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــع محمد ع |لعزبــــ عبــــد
6|37o2وف|تـــإسل|م أحمد محمد عبــــد |لخ|لق |لديبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سم|ء |حمد ع |لصعيدى||24892
رهمصط مدحتـــ حكيم عبــــدتـــ حسن64587| ندستـــ |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مل مصط محمد مصط |67|776
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معهد ف ص |ل|سكندريهنه|ل عبــــد|لنبــــى محمود درويش حبــــيبــــ7872|5
27o|66زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد محمود |لسيد عبــــد|لمنعم محمد
3|85o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق محمد عط| محمد
257o3|يم أبــــو يوسف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرضوى يوسف |بــــر|

45o|3رهي عبــــد |لعزيز ع|يش رزق تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|للطيف عيد عبــــد|للطيف محمد|33968

2|o95وف|تـــمصط مه عبــــد|لبــــ|سط عبــــ|س تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
84oo|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه حس|ن ع|د حس|ن
د|بــــ د |ط||ء عل|ء محمد سخسوخ|6952|6

تـــج|ره بــــ سويفمحمد حل |حمد |حمد73874
ند| |لسيد بــــكرى |لعوض|32649 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديش|
تـــربــــيتـــ ع شمسدير عبــــده كم|ل |لدين عبــــد|لنبــــى243678
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود صبــــرى محمود |لسيد ع772|48
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــنرم ن| بــــش فرح|تـــ622264
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ عبــــد|لشكور |لسيد عبــــد|لحليم354922
يم محمد425859 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|ره ع محمد إبــــر|
تـــج|ره ع شمسمن|ر |حمد |حمد محمد67382|
4o55|2تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |س|متـــ محمد محمدع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير سعيد سليم|ن |لجرو| 358268
رهندى محمد ع محمد عبــــد|لرحمن5|2336 حقوق |لق|
ندستـــ |لم |كريم محمد عبــــد |لسل|م عبــــ|س693677
علوم بــــنه|نوره|ن شح|تـــه مصط عبــــد |لفتـــ|ح قطورتـــ6|52|5
6o57o3ندستـــ |لمنصورهحمد بــــه|ء عطيتـــ عبــــد |لحميد سيد |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسميتـــ محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عرفتـــ354864
328o25طبــــ بــــنه|محمد وجيه سيد |حمد شلبــــى
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن مصط حسن يوسف|636783
|2o9|6|د|بــــ حلو|ن|سم|ء ه| فتـــ عبــــد |لجو|د
صيدله طنط|عبــــ ع|دل |لسيد ع|يد432934
يم عي256528 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــسنيم ي| |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى محمد فوزى عبــــد|لحليم عبــــد|لمو426984
6o|888| تـــربــــيتـــ طنط|يه سعيد مصط |ل|بــــشي
89888o تـــج|ره سوه|جبــــسمه مجدى عبــــد|للطيف |حمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد صبــــ |لسيد محمود يوسف مطر287986
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن مجدى محمد |لميد| |434574
264o93| ف |لسيد |بــــو|لمع| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مل |
226o65حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن |س|مه عبــــد|لرحمن محمد عبــــد
9o7|6o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد|لحميد محمود محمد
|4||o4خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمود خ|لد محمود |حمد فرغ
تـــمريض |سيوطبــــسمه |حمد محمد محمود||8496
7o|6|||تـــج|ره |لزق|زيقك|رين |يه|بــــ وديع ميخ|ئيل حن
صيدله |لمنصورهعص|م طلعتـــ حسن طه646445
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طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد مسعد ص|بــــر |لدسو عطيه|62|684
تـــج|ره كفر |لشيخسل|م |س|مه |لسيد |لشح|تـــ محمد خميس484525
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرحمه عبــــد|لق|در حسن عبــــد|لق|در|27276
وف|تـــ|عبــــد|لمنصف محمد عبــــد|لمنصف |لسيد 287489 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ ع شمسكريم ي| فريد |لسيد |لقليوبــــي|4529|
|477ooرهحمد س| فتـــ عبــــد |لحس حسن ندستـــ |لق|
45o265ندستـــ طنط|سل|م |س|مه محمد |حمد |لش|ف

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهعبــــد|لرحمن يوسف حم|د رضو|ن2|869
لسن ع شمس|لن نسيم رزق حن| عوض|7|27|4
علوم ج|معتـــ |لسويسل|ء محمد صل|ح طه عيد|48|629

6843oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم |لسيد ع حسن
رهندى |حمد محمد محمود محمد9885|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ د |ط|محمد شعبــــ|ن محمد عبــــده فرج9435|6
تـــج|ره دمنهورل|ء جم|ل عبــــد|لعزيز حسن |بــــوعليبــــه5|5436
5|925oه سليم|ن محمود عبــــد |لر|زق |بــــر طبــــ بــــيطرى دمنهورم
ره|نطونيوس مل|ك سعد ص|دق|37468| د|بــــ |لق|
يم ك|مل عبــــ|س|63652 وف|تـــعمر ح|تـــم |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد محمد عبــــد |لجليل عبــــد |لعزيز63|6||
يم|8269|| يم |حمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسسم|عيل |بــــر|
ره|من|ر |يه|بــــ محمد عبــــد |لرحمن عوف22955| د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نر|مز  |ء فوزى سعد خليل683597

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــصبــــ|ح حس عيد سيد|4924
75o736تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م محمود محمد عبــــده
2|79o7 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ط|رق ثــــ|بــــتـــ مدبــــو
49353oتـــج|ره دمنهورخ|لد عمرو حسن |لصعيدى
8o4583|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يري ملك بــــولس يوسف
5|423oطبــــ |ل|سكندريهإن فتـــح | ع ص|لح
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لحسن|ء محمود حمدون عوض||86483
4oo252يف محمد شعبــــ|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحرحمه 
تـــربــــيتـــ |سيوط عبــــد|لن| بــــدر حمد|ن  877225
يم طلعتـــ |حمد |لنج|ر|427887 صيدله طنط|مل |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سيوط حن|ن ج|بــــر ك|مل عبــــد|لخ|لق 894568
4o854|يف محمد |لحسي عمر|ن تـــج|ره طنط|مريم 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف عطيتـــ عبــــد| عطيه625386
79o76oيم يح محمد |حمد د|ر |لعلوم |لم |سلمه |بــــر|
8o|455صيدله بــــ سويفدع|ء ع|دل محمد خلف
ندستـــ حلو|نن|دين |يمن محمد كم|ل ز5726||

رتـــي|ر| |حمد محمد سليم5494| علوم ري|ضتـــ |لق|
5o564|علوم |ل|سكندريهف|رس شعبــــ|ن منصور |حمد عبــــد|لع
ه محمد رك|بــــى نور محمد|48248| رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود عبــــد |لعزيز سليم س|لم|ن768855

Page 5997 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

طبــــ بــــيطري |لم |م | خلف مكرم بــــرسوم4539|8
3573oد ندستـــ حلو|نحمد حس عبــــد |لمنعم محمد |لش|

تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمنيه خليفه حس |دريس|849776
|3|496| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ح|تـــم محمد |نور متـــو
صيدله |ل|سكندريهن|دين وليد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــر 425495
49o893فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهلورين ميل|د غي سدره
يم ||3284 علوم بــــنه|كرم |يه|بــــ محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
6o2o66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه ط|رق محمود |لخو|جه
5|99o3يم خليل |لطح|ن تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى سم |بــــر|
853|5o نوعيتـــ |لم |كريم ن|جح ع دسو

رهندى محروس محمد محمد|89|3 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد عص|م محمود عثــــم|ن فتـــح |769595
75283oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود |لسيد ع
85754oيم محمود |لسن |لم |سمر خ|لد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد |يمن محمد |لنبــــوى عبــــد |لحميد جدوع74|265

رهمحمد عل|ء كم|ل |لسيد تـــوفيق|3552 تـــج|ره |لق|
زر|عه |لمنصورهفه ك|مل فه |لمر خف|جه688949
ش|م حسن رضو|ن حج|زى329938 صيدله |لزق|زيقندى 
27o772| |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يه حمزه ع خف
89o997 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوستـــ | عص|م ف حكيم
حقوق |لزق|زيقحمد خ|لد عيد محمد عيد|777522
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ عبــــد|لعزيز |لحسن دي|بــــ6|3273
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشهد |م رفعتـــ فوزى محمود8|4827
3254ooيم يف |لسيد |بــــر| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود 
|6o947تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|تـــن ع|طف تـــوفيق عبــــد |لرؤوف
25623oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو عبــــد|لمنجد عبــــد|لع|ل شعيبــــ
346o53كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنبــــويه حسن عبــــد|لتـــو|بــــ محمد بــــدر |لدين
7o5536د ف محمد محمد مج| صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس من جرجس د |ن744|83
ندستـــ |سيوط حمد عبــــيده محمد محمود|875469
نوعيتـــ |لم |م|يسه ع|طف عبــــد|لطيف محمد7846|8
نوعيتـــ |سيوطنرم |حمد |حمد محمد 892348
رهمنتـــ محمد زين |لع|بــــدين ع|رف5329|3 حقوق |لق|
24957oعلوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومدع|ء سعيد عبــــد|لو|حد بــــل|ل
78295o|معهد ف ص |لزق|زيقيه عل|ء عبــــد |لسل|م محمد حس|ن
22|o3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رحمه سل|مه حسن محمد

رهعبــــد|لرحمن حمدى محمد س|لم45268 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
35o7ooتـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ عبــــد|لجو|د رجبــــ عبــــد|لجو|د
7844o4تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم محمد حس س|لم
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد||ء عل|ء حس نظيم|849677
9|o4|4 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحسن صل|ح ج|بــــر |لسيد
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رهلي |حمد فيصل ع 49|6| ندستـــ |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسر| | |حمد ح|مد محمد55558|
75o875تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم خ|لد محمد طه |لسيد مطر
نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م مجدى |لسيد عبــــد |لعزيز محمد|78585
ره|شه|بــــ حس فهيم سليم|ن د|غر242984 ثــــ|ر |لق|
9|6o|5|تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد سليم عبــــد|لحميد بــــدوى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |حمد رج|ء |حمد299|2|
تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ و|ئل حس عبــــد|لعزيز8625|3
معهد ف ص |سم|عيليهعمر س|مح حس محمود س|لم768532
52o968  تـــ ثــــروتـــ محمود عبــــد|لقوي ره|مي ثــــ|ر |لق|
334|5oزر|عه مشتـــهرعمرو ي| عبــــد|لحميد محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م مجدى |سم|عيل حس|ن8|2785
علوم |لم |حمد رمض|ن خلف حس |7996|8
7o3544صيدله |لزق|زيقمل |حمد |لر|ف محمدى ص|لح مو
حقوق ع شمسلؤى سيد عبــــد|لنبــــى سيد سيد |حمد347647
34922o|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد جمعه عبــــد|لغ |حمد ل|
63o|9|يم بــــدوى يم |لسيد |بــــر| ف |بــــر| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م |
|د|بــــ |لم |لظيمه عزتـــ |حمد عمر|98|82
675o86|ندستـــ كفر |لشيخمرو|ن محمود شعبــــ|ن ص|لح مع

2484oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ر حم|ده محمود |حمد
د|بــــ دمنهور|ف|طمتـــ صل|ح |حمد محمد |حمد93|486

83927| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد رجبــــ شعبــــ|ن |حمدعبــــد |
تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد خليفه ع محمد 895339
يم عبــــد |لعزيز محمد مصط 58|||4 |د|بــــ طنط|سميحه |بــــر|
صيدله طنط|محمد |لقذ| عبــــد|لفضيل عفي 262529
تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ء محمد سليم|ن محمد767735
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سل|مه محمد سل|مه رزق637427
يم ع |حمد محمد|835437 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسي|سم ع|مر عبــــد |لوه|بــــ دكرو |75953
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود ف|يز محمد بــــسيو ع425|44
ه |حمد |سم|عيل |حمد|833773 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
7o|2|8|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد س| ع عبــــد |لجو|د |لش
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم محمد |لعربــــى عبــــد |للطيف9|4259
رهرح|بــــ محمد |حمد ذ52277| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم|273249 تـــربــــيتـــ |سو|نحمد عبــــد|لع| عبــــ|س |بــــر|
|6o289|رهحمد عص|م محمد |حمد ج|د ندستـــ |لق|
وف|تـــمحمد رمض|ن عبــــد |لعزيز |لسيد37926| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم |لشح|تـــ محمد |لحو 85|543
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريتـــ عبــــد|لن| محمد |سم|عيل |بــــو352|52
49o72oيم محمود محمد يوسف د|بــــ دمنهور|ند |بــــر|
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعمر خليفه سعد خليفه564|76
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2|26ooعلوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف |حمد محمد |حمد ص|دق
|9o29تـــج|ره بــــ سويفس| محمد ن تـــوفيق
حقوق بــــ سويفنوره|ن حمدى عيد |حمد827|5

5236o|علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد عيد حسن ع محمد
43369o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لش| مصط سل|مه

4323oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد | ن| محمد رمزى عبــــد |لرحمن
رتـــ/ري|ضتـــ|ريتـــ| خ|لد يوسف عس|ل38|5|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7|o393 د|بــــ |لمنصوره||ء محمد |لحسي |لعر| |لحسي
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيه محمود |لسيد |لديس ع|مر|685554
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد ن حج|زى خط|بــــ5|66|4
4||o48يم تـــوفيق علوش تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| |بــــر|
842o49ش|م عبــــد|لستـــ|ر محمود نده  فنون جميله فنون |ل|قش|
رهمنتـــ | محمد عبــــد |لجو|د محمود منتـــ58866| تـــج|ره |لق|
ف43|772 د|بــــ |لزق|زيق|سل محمد |م يونس حمد م
ه قنديل |لسعيد محمود ند|344|42 نوعيتـــ كفر |لشيخخ
24||3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد حمدى محمد ع |لبــــهنس|وى
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعل| |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لق|در34|443

رهمصط ر|غبــــ عبــــد |لعزيز ر|غبــــ44388 زر|عه |لق|
4o8836|د|بــــ طنط|يه فوزى فتـــوح محمود سل|م|
حقوق |لمنصورهل|ء عطيه |حمد |ل|س |683684
77225o|ر ش|ور حسن حسن كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه م|
حقوق |لمنصورهزي|د محمد ن محمد824548
|25oo2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــ|سل وليد جل|ل |لدين عبــــد |لمقصود عيد
9o7833|حقوق |سيوط حمد |لسيد محمود |لسيد
علوم ع شمسريه|م حمدى |لسعيد عوض326857
77797o|ج |لدين| صيدله |لزق|زيقيم|ن ممدوح عبــــد | 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىوف|ء حس ع |حمد833379
7o7552 يم ع م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ دين| حسن |حمد |بــــر|
ى237458 رهحبــــيبــــه |يمن |لحسي محمد |لح تـــج|ره |لق|
8o7445| ف ومس|حه |سيوطحمد محمد عبــــد|لمنعم عبــــد| ك.تـــ. ف رى و
معهد ف ص |لمنصورهدع|ء |لسيد محمد عيد |لعشم|وى698923
طبــــ |سيوطكريم خلف شح|تـــه |حمد858574
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمروه |يمن زين |لع|بــــدين ح|مد7|7928
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــ|نوبــــ ن| جيد نص ||329|5
|247|oتـــج|ره ع شمسيوسف عم|د |حمد محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نمه| محمد محمود |حمد243444
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد خ|لد ع ع |لج|ر478987
49894oيم ن|صف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــغ|دتـــ محمد كم|ل |بــــر|

رهحمد ط|رق |حمد عبــــد |لوه|بــــ|836|3 ندستـــ |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــآيه ط|يع محمد محمد يوسف  |م335|42
4376|oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخفريد شو محمود محمد شح|تـــه
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4o243|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمنتـــ | |يمن محمد ع |حمد
ف عطيه قلتـــه255329  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم |
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنتـــ | محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لبــــ|5|282|
|د|بــــ |لم |نور جودتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمود7344|8

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحن |حمد عبــــد |لحميد عمر64|7|
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد 764279
6o848|تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمود محمود |لسيد عم|ر
89o549 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط مقنع حس|ن عبــــ|س
يم حيدر266457 ر سيد |بــــر| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموف|ء ط|

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــسنتـــ |حمد عثــــم|ن محمود|342|
9|9o39 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دع|ء كم|ل شو تـــوفيق

رهمحمود س| |حمد ف|ضل34429 علوم |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| يح محمد عبــــد|لر|زق682||6
د|بــــ |لمنصوره|محمود فريد بــــرك|تـــ عبــــد |له|دى693936
5|52o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنورتـــ وليد محمد زين |لع|بــــدين
2|8732| د|بــــ ع شمس|بــــ|نوبــــ ع| معوض مو
تـــج|ره ع شمسعمرو محمد فوزى |لش|ف54256|
ور4343|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نرم صل|ح عبــــد |لمنعم محمد 
262o35ندستـــ |لفيومزكري| عبــــد|لغ عبــــد|ل محمد رضو
حقوق |سيوط نتـــو وحيد حمدى فريد |م |5|8837
75779o|معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد محمد محمود سليم
طبــــ |لزق|زيقشوقيه طل|ل محمود عبــــد |لح|فظ عجل774655
7o983||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه صل|ح رزق |حمد |لسيد |لعدوى
|547o5| ف شنوده عط| | ندستـــ ع شمسندرو |
8294o5حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــ |لسيد محمود محمد

452o|يم عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لحميد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسح|مد |حمد ح|مد يوسف5|7695
4|688oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م ط|رق مصط |حمد عبــــد|لكريم
7736o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء مجدى عبــــد |لرحمن حم|د محمد
يم محمد5756|3 رهندى سعيد |بــــر| تـــج|ره |لق|

5o2|3علوم ري|ضتـــ بــــ سويفزي|د |حمد مصط |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه مه|بــــ محمد محمود حسن 447328
يم س|لم|52423 ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء جم|ل عبــــد | |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود محمد صد عبــــد |لمنعم محمد93|487
84354oتـــربــــيتـــ |سو|نمحمد شعبــــ|ن سعد ص|لح
4||7o8 يم |لبــــي |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن محمد |بــــر|
ش|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لسل|م 886576 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمهند 

5|53oكليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــزينبــــ عبــــد |لمحسن حج| محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوق عبــــد|لمنعم فؤ|د |حمد 899763
يم334535 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد محمود مصط |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء |حمد محمد محمود|45759
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معهد ف ص |سيوطكريم |حمد |سم|عيل |حمد 68|893
ره|ء عبــــد |لمجيد كم|ل عبــــد |لحميد 48|8| علوم |لق|
3oo5oرهجه|د |حمد ع ز س|لم حقوق |لق|

رهع محمد فتـــ مدبــــو||478| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره بــــور سعيد|ء سعد يعقوبــــ محمد |ل|م |2388|7

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد سعيد مبــــروك |لص|وى78989
697o5||معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عص|م محمد |حمد
5|8o|3ق|وى طبــــ |ل|سكندريهد| | حس مصط |ل
حقوق بــــنه|محمد صفوتـــ حسن عبــــد|5|4|33
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |س|متـــ محمود |بــــو|لحديد|438792
52oo38معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  جه|د من محمد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد
7|o|47 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
صيدله |ل|سكندريهمحمد ح|مد عبــــد |لعزيز محمود |بــــو زيد245||5
34|o5|تـــمريض ع شمس حم|دتـــ مجدى |لسيد محمد ع|مر
6o26oتـــمريض  بــــ سويفكرستـــ | عم|د نجيبــــ فوزى

نوعيتـــ كفر |لشيخيتـــ ه| سعيد محمد |بــــو |لخ |9|4366
89o3o7حتـــ وفن|دق |لم |  حمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد| ج|د|لربــــ| 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــر| رض| عبــــد|لرحمن |لنمر537642

583o6خدمه |جتـــم|عيه |لفيومرج|ء سيد عبــــد |لحميد محمود
تـــج|ره دمنهورمن|ر عبــــد | ف|روق عبــــد |لجليل بــــلتـــ499282
رهمحمود صبــــرى عبــــد |لحميد محمد776986 تـــخطيط عمر| |لق|
صيدله طنط|منه | مجدى عبــــد|لجو|د |لششتـــ|9|4343
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رتـــ | عل|ء نسيم حليم2539|8

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف عيد رمض|ن حسن|48374
7o4439علوم |لمنصورهغ|ده جم|ل ح|مد ج|بــــ | شلتـــوتـــ
345o46رهوردتـــ عرف|تـــ |سم|عيل تـــوفيق د|ر |لعلوم ج |لق|
ره|تـــسنيم |حمد سعد محمد23364| د|بــــ |لق|
|6oo75ج |لدين محمود عبــــد |لحميد| تـــج|ره ع شمسمحمد 
حقوق |لمنصورهد | س| فرج |لسعيد763953
3257o3تـــج|ره ع شمسه|جر سعد شعبــــ|ن سعد
صيدله طنط|حمد فوزى جلبــــى  ع |لخ|لع|433545
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري| جرجس جور مرقص سيد|روس9943||
5o2645ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سحر عبــــد |لنبــــى مخيمر محمد
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهعبــــد| محمد زيد|ن |حمد822478 معهد |لج
25o663قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن |لسيد عبــــ|س تـــعلبــــ
9o5268 معهد ف ص سوه|جسم|ح صديق بــــك حس|ن
تـــج|ره ع شمسج ط|رق فوزى ش|كر24379|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ر خ|لد شعبــــ|ن شقر| 4777|8
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ج|بــــر خلف محمد422624
||628oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمد عزوز مع|ذ
48o573حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد عبــــده عبــــد|لخ|لق
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لسن ع شمس|يتـــ مسعد شوقتـــ عبــــد|لجو|د|627|35
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى ط|رق عبــــد|لعزيز عبــــد|لجليل83|263
تـــج|ره بــــنه|عل|ء محمد |لسيد منصور3|7|26
6267o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|وق عبــــد| سليم|ن خليل
83983oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دينعمه |حمد عبــــد|لع|ل |حمد
ف مرو|ن |لزم|ر425||6 طبــــ بــــنه|سل |
6527oنوعيتـــ |لفيومشيم|ء رجبــــ ع سليم|ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نسيبــــه محمد عبــــد|لحميد محمد543||8
26o783تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم ع مو ع
صيدله |لمنصورهن محمد رمض|ن عبــــده |لمو |675746
وف|تـــعبــــد |لرحمن |س|م عوض حسن789889 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |لزق|زيق|ء محمد محمد عك|شه حسن|783672
ه ف|روق محمود محمد|235727 ره|م عل|م |لق|
33543oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خلود خ|لد مصط |لسيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء خ|لد رمض|ن |حمد|834529
4934o6|د|بــــ دمنهور||حمد س| محمد |م |لشقر
حقوق طنط|محمد محمود محمد عبــــد|لستـــ|ر |لعنو|47||4
84o58oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمر فتـــ حسن |لسيد
77o329خ |حمد عربــــد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمحمد محروس |بــــو 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |لسيد عبــــد |لحميد |حمد|697843
ن|دى حسن محمدين|5668| رهيوسف  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ري|ضتـــ دمنهورسم|ء خ|لد فرج بــــدوى |لسيد|447338
يم495557 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمود مسعود عبــــد|لسل|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| ن|دى فؤ|د كيل| 7|8842
ح|682456 طبــــ |لمنصورهي|سم محسن غ|نم |لحسي 
|لسن |لم |محمد |حمد محمد عفي تـــقبــــيه496|79
8oo338وف|تـــي زكري| حس محمد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
5o4392ى طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن ط|رق إسم|عيل |لم

نوعيتـــ |لفيومر| | عبــــد ل|ه محمد |بــــو ح|مد88|68
ش|كر محمود ج833875 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــتـــس|م محمد |لشه
د|بــــ |لمنصوره|بــــه | |س|مه محمود رش|د حسن فرج|69326
علوم |سيوطوس|م رمض|ن عبــــد|لمول| قنديل 984|89
4758o8|تـــج|ره |ل|سكندريهكيف نشأتـــ حل بــــس| تـــكل
43o835كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسد| | محمد محمد |حمد ع ز|يد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسوزيتـــ سعد ع|دل سعد64|36|
85o82o| تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديم|ن سم عبــــد|لرحمن عبــــد
|6|57oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم نبــــيل عبــــد |لمنعم شح|تـــ
63o228ف محمود حج|زى سل|م تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ع|دل عبــــد|  محمد |لحل|ج255||5
ندستـــ |سيوطيه ح|تـــم |حمد عزتـــ |حمد|242336
علوم |لمنصورهحبــــيبــــه مصط طه مصط |لخمي695825
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4o89||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وس|م عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز ج|د
يم757979 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعطيه عم|د عطيه |بــــر|

5oo36د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن محمد حسن محمد
د|بــــ حلو|ن|كريم خ|لد |لسعيد ع47356

42o753د|بــــ كفر |لشيخ|رمزى |حمد رمزى عبــــد|لع|ل عي
|6o47| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يس |حمد ع مصط
|223o4يم سليم|ن ره |م نبــــيل |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم |لحس|ن |لسيد||33553 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسص|لتـــ |بــــر|
9o85o2  ف نور |لدين عبــــد|لل|ه كليتـــ |أللسن سوه|ج |
ف كم|ل س|لم|895623 ف ومس|حه |لمطريتـــ  حمد | ك.تـــ. ف رى و
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|بــــتـــ ربــــيع عبــــد|لمع |له|دى634395

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد سعيد عبــــد|لمحسن |بــــوط|لبــــ|4875
تـــربــــيتـــ |سو|نه|يدي بــــطرس نعيم عبــــد|لمل|ك845493
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مصط ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح |لمحمدى ح843|69
|3o253ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|دين| محمد ز |م|م
5|756o طبــــ |ل|سكندريهندى نه|د فؤ|د محمد |لخو
9o8|78|علوم سوه|ج يه رجبــــ مصط حس|ن

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدى منصور ع عر|بــــى|4359
9o642 نوعيتـــ |لفيومي|سم مصط شعبــــ|ن |بــــوزيد عبــــد

2|27|oيم طه |م|م |بــــو سنه ندستـــ ع شمسف|دى |بــــر|
يم طلبــــتـــ|345886 تـــ جم|ل |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
نوعيتـــ |لم ||ء ع|دل سم عبــــد|لمجيد|858964
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|يكل ن عزيز ص|لح |89486
4o|992تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صبــــري محمد محمود محمد
كليتـــ طبــــ أسو|نتـــيس خلف | سعيد محمد833464
27||5o| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |ر عزتـــ عبــــد|له|دى عبــــد |لمع
7o6o36معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــخ|لد ح|مد |لسيد عطوه عبــــد |لرحمن
4429o7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم محمد ع يوسف |حمد
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسح|زم محمد |لسيد محمد |لعف 57|765
رهسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه|بــــ محمد|94|3| تـــج|ره |لق|
ه عطيه فوزي عطيه|65543| علوم ع شمسم
ره|عبــــد| محمود محمود شح|تـــه شح|تـــه4294|6 عل|م |لق|
7838o7|لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|لسيد عص|م حسن |لسيد
ره|سم| ط|رق ح|مد |م|م |ل |ر48668| د|بــــ |لق|
9o|8o|| |د|بــــ سوه|ج| حمد ع|دل ع كم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رج| |ل|م|م عبــــد|لمقصود257558
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود متـــو عبــــد |لحميد متـــو||6993
32334oف حل فلتـــس تـــج|ره ع شمسفيلوبــــ|تـــ |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ سعيد عبــــد |ل|له محمد |لجم|ل248232
643oo7تـــمريض |لزق|زيق سميه طه محمد محمد ع
يد محمد عبــــ|ده5763|4 تـــج|ره كفر |لشيخأمنيتـــ أحمد |بــــو|ل
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د|بــــ دمنهور|سم|ء ر| عبــــد |لحميد عبــــد |لكريم2|53|5
75o539تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط رمض|ن مصط ع خليل
طبــــ بــــورسعيددير حسن سل|مه س|لم عبــــد |لرحمن3256|7
6955o5تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن محمد عبــــد |لمع عبــــد |لق|در شج
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهتـــسنيم ع|دل محمد |لمغ|زي692467
تـــج|ره كفر |لشيخأمنيتـــ ن| أحمد ع 479326
754o4o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمود س| عبــــد|لحميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ع رشيد عثــــم|ن سعيد|47536
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسند رش|د خليل محمود محمد7|2453
6o4868 |ف عبــــد |للطيف |لشم صيدله |لمنصورهروضه أ
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |لسعيد محمد |لسعيد |بــــو |لعن 768943
7o4632 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد حس عبــــد |لحميد |سم|عيل عبــــد
علوم |لزق|زيقغ|ده عص|م عبــــد |لوه|بــــ متـــبــــو4|7723
3345o7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|متـــ محمد حس ع
ف فرج محمد234|3| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |
75o64|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم حسن فتـــ ع  |ده
855o28فنون جميله فنون |لم |سل محمد نور |لدين محمد محمود
76477oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يوستـــ | سعيد رزق قل|دتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأسم|ء أحمد |لسعيد |حمد |لف|ض437749
62o4|3كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|طمه ح|مد عبــــد |لحليم بــــ|زيد
6o533oلسن ع شمس|منتـــ | ممدوح ف|روق محمد |لديبــــ
وس6743|| ر مكرم تـــ|و ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم | م|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمر صل|ح عبــــد |لق|در محمد ع76|779
رهوليد سيد رجبــــ ع3|2428 تـــج|ره |لق|
7o266||ف محمد محمد |لتـــيه م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ |ء |

د|بــــ بــــ سويف|محمود عرفتـــ محمد معوض2|2|6
تـــج|ره بــــور سعيدزينبــــ حس سعدى أحمد464|75
9||o84 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــدع|ء |حمد |لسيد |لمهدى
د287|79 وف|تـــمحمود ن| محمود مج| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسس|مر سم يوسف عبــــد | طوبــــ 52|37|
رهيم|ن سم محمد |حمد ج|بــــر|38546 زر|عه |لق|

9o6597 علوم |سو|نبــــه فوزى محمود سليم|ن
يع||2388 ف عبــــد|لخ|لق |بــــو كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفي|سم |
7o278طبــــ |لفيومبــــه ربــــيع ك|مل محمد

علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد مصط خليفتـــ عبــــد |لرحمن حسن524732
7|o939ندستـــ |لمنصورهمصط حليم |بــــو زيد محمد |لمتـــو
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | معتـــز شو |لسيد267363
5457|oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسيمو سعيد مريد بــــسيط
76o976كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل محمد فوزى |لرخ|وى
33o355يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|تـــ رفعتـــ عبــــد|لغ |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |حمد سعد |لدين محمد علو|ن335842
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6|895oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طدير ص|بــــر |لسيد ع مظهر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــف|طمه محمود فتـــ عبــــد|لع|ل256556
وف|تـــوق ح|مد عبــــد |لحكم سليم|ن رمض39993| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8|o67||طبــــ |ل|سن|ن |لم |ر| | عبــــد|لجو|د عبــــد|لعظيم عبــــد
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرضوى |م|م عبــــد|لق|در أبــــوشح|تـــه248736
8457|o|ر|ء جم|ل ع |حمد تـــربــــيتـــ |سو|نلز
5||o73زر|عه دمنهورمحمد أحمد عبــــده |حمد فرج
9o28|7 تـــربــــيتـــ سوه|جمرفتـــ |حمد يوسف |سم|عيل
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى صبــــرى عبــــد|لعزيز ز|يد264357
تـــج|ره |لزق|زيقعم|ر ي| فرج محمد سليم|ن625776
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|خلود عبــــد|لغ ف|روق مصط 336243
د|بــــ دمنهور|محمد جل|ل رجبــــ عبــــد |لعزيزرمض|ن87|494
54347oتـــج|ره دمنهورندى م سعد قنديل محمد
7oo|ooد وف|تـــحمدى عبــــد |لحميد حمدى مج| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم حسن محمد حسن ف|38|494 د|بــــ دمنهور|حمد |بــــر|
69oo49 ور محمد محمد |لسيد |بــــو |لعن د|بــــ |لمنصوره|ز
د|بــــ |سو|ن|س|رتـــ ص|لح عط| | عط|482554
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رؤيه سعيد |لسيد محمد ع عي485762
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد عص|م مصط حسن محمد|272||7
يم4|4856 د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــتـــ محمد |حمد محمد |بــــر|
8|94o4بــــه يبــــ و فنون جميله فنون |لم |مريم جرجس و
6o494| طبــــ بــــيطرى بــــنه|كوثــــر عزتـــ عبــــد |لعزيز |لسيد |لبــــر
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود مجدى محمود ع |بــــوزيد||74|4
تـــج|ره ع شمسسل|م سيد محمدى ع عبــــد|لفتـــ|ح|229|35
ر عبــــد |لحميد قنديل753755 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهع|يده ط|
يم منصور|9|699 تـــج|ره بــــور سعيدس| عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|
ى2469|7 ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمد |حمد |لم
يم ع23425| يم فؤ|د |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |بــــر|
87788o| طبــــ |سيوط سم|ء سيد شعبــــ|ن ع
2|9o32يم رتـــ |لجديدتـــ|محمد س| |حمد |بــــر| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
يم محمد عوض | محمد|69942 تـــربــــيتـــ |لمنصورهعزه |بــــر|
7|o623د|بــــ |لمنصوره|ن محمد |م محمد قشطه
حقوق |سيوطيه عبــــد|لعزيز عمر عبــــد|لعزيز|858749
ره|محمد |حمد رش|د سيد9|2447 د|بــــ |لق|
|4o|53إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|جر عبــــد |لغف|ر ع عطيه
6434o4|ريدي حقوق |لزق|زيقحمد محسن ص|بــــر 
63|o56تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | شعبــــ|ن مو سليم
7o2796ى يم عبــــد |لفتـــ|ح يونس يونس بــــح تـــج|ره بــــنه|بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسيد عبــــد |لمنعم |لسيد عم|782596
635o74آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|سم|ء محمود عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح
د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن محمد عبــــد|لسميع |بــــو|لحسن476752
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حقوق ع شمسحمد سعيد |حمد محمد |لقص|ص|34626|
78o725 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه سليم|ن محمد سليم|ن مو
68o665|يم صيدله |لمنصورهيم|ن فكرى عط| عبــــده |بــــر|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود ص|لح |لسيد ص|لح |لنج|ر488||5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء |لسيد عليوه محمد|778784

د حسن محمود63364 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد مج|
345844| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ ي| |لسيد منتـــ
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل|م عبــــد|لرحيم محمود |حمد||84598
328|24| نوعيتـــ بــــنه|حمد عص|م ع مو
تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد فضل عطيه|933|2
يم |لسيد692653 يم |لسيد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ندى |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد |لسيد عبــــد |لمع  |م752954
يم عبــــد |للطيف64634| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس محمود |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لرحمن ي| محمود ح|مد |سم84|767
85o56||خدمه |جتـــم|عيه |سيوطحمد ممدوح سليم|ن محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد كم|ل محمد عثــــم|ن شلبــــي8688|4
تـــج|ره ع شمسمريه|ن ممدوح محمد حسن25453|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقيم|ن خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده عطيه|5|6375
يم محمد9|3465 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى عبــــد|لن| |بــــر|
8878o| خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم|ريو عي نظ ج|د
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لرحمن عبــــد |لسميع |بــــر|88||63
82737o| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسل|م محمد عبــــد|لد|يم حس
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طرحمه وس|م منصور عبــــد |لع|ل صف|692746
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سهي عبــــد|لنبــــى عبــــد|لغف|ر عبــــد|لعزيز634296

5o878تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د |حمد محمد عبــــد |لو|حد
63o45oندستـــ |لزق|زيقمحمود |سم|عيل |سم|عيل خليل
نوعيتـــ |لزق|زيقس|رتـــ ع|طف صل|ح ص|لح633594
يم63|353 وف|تـــعبــــد|لرحمن عم|د حسن |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
42o|23يم عبــــد|لحميد غ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخع |ء ح|مد |بــــر|

صيدله بــــ سويفيمنه عز|م رجبــــ محمود6|722
حقوق سوه|جحس|م وحيد تـــوفيق |لضوى 878||9
ره|ه|جر ع عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد|5783| د|بــــ |لق|
48735oيم ملي |بــــو منصور د|بــــ |ل|سكندريه|محمود ملي |بــــر|
يم ع|دل جوده محمد شتـــيه|777645 نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|
لس عل|ء س| رزق265453 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــك
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم عز |لدين ق|سم جبــــر336||3
ندستـــ |لزق|زيقسيمون س| |نطون يوسف632385
يم شكر|3825| تـــج|ره ع شمسمحمد س| ي|س |بــــر|
7o5463|طبــــ |لمنصورهحمد عص|م صبــــح ع صبــــح

رهف|طمتـــ |سم|عيل عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــوزيد456|2 زر|عه |لق|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننعمه محمد زينهم محمد237369
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تـــج|ره ع شمسوس|م رمض|ن شح|تـــ خليل |لعبــــك|وى3|3225
77o447تـــج|ره بــــنه|حسن حس محمد عبــــد|لخ|لق ع|مر
7||552| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م محمد حل محمد ع
426|4o|تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن |لسيد |حمد ع فر|ج
68539o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سل|م محمد محمد |لسيد ص|لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم|ريه|ن محمد ع ع سليم|ن غر|5867|4
يم عل|م246232 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحليم |بــــر|
76o383 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |س|مه محمد ش|كر عبــــد |لغ
7oo66o|يل ج |لزق|زيقزي|د محمد |س|متـــعبــــد |لمجيد|بــــر كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
3444o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|س سليم|ن |حمد محمود ن|يل
69823oتـــج|ره |لمنصورهنور| محمود حسن |حمد
بــــه229263 رهم|دل كم|ل ميخ|ئيل و علوم |لق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لحليم عم|د عبــــد|لحليم |حمد عبــــد258267
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد يوسف محمد|27326
د|بــــ |ل|سكندريه|منيتـــ ي| |لشبــــر|وى سيد |حمد|485829
|34o39تـــج|ره ع شمسيوسف عص|م محمد محمد
8764o9  ندى |سكندر تـــربــــيتـــ |سيوطف|دى |م 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه وليد عبــــد |لنبــــى |حمد ري|ن محمد482825
48o732ي ي رس بــــ ن| ي فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
يم عبــــد|لفتـــ944||5 يم عبــــد|لكريم |بــــر| زر|عه طنط|بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط  مجد عطيه صديق عبــــده|876399
صيدله |لزق|زيقند لبــــيبــــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد779544

يم لط  |د عوض||994| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــيشوي |ن نصيف |بــــ|دير68|838
رهلبــــ رجبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ حفن|وي38948| ندستـــ |لق|
48677oد|بــــ دمنهور|محمد حمدى محمود طه نو|ر
69o48|بــــ |محمد ن |لسيد |لسيد لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

7o4o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ر| | شعبــــ|ن رمض|ن عشم|وى
447o|9| ندستـــ |ل|سكندريهحمد وحيد مصط مو مصط
82o3||تـــج|ره بــــ سويفمحمد رض| س|لم عبــــد|لرحمن
يم |لسيد|5|343| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمل ع|دل |بــــر|
ف حسن |للبــــ|ن5229|6 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــف|رس |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م| حسن ع|دل حسن|97|263
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقغ|ده محمد سعيد تـــه||77466
نوعيتـــ كفر |لشيخسهيلتـــ |لشح|تـــ ع شعيبــــ ع 443928
|2549o|ندستـــ ع شمسيري عفيف صل قل|ده سيحه
علوم ري|ضتـــ |سيوطثــــ|بــــتـــ محمد ثــــ|بــــتـــ |بــــو|لمع| 875658
6965o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــسمه ن |لحسي |بــــو ط|لبــــ
23|63o|ندستـــ حلو|نحمد ح|فظ جمعه محمد
34o664كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نه|ل |س|متـــ مطر محمد
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يوسف ن| عبــــد |له|دى يوسف ج|688459 ل|
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علوم |لم |شه |ز طلبــــه عبــــد|للطيف دكروري858922
7|o892معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سم |لسيد |حمد |لسيد |حمد
معهد ف ص |سو|نم محمد ع حسن844727
علوم ع شمسيوسف محمد حسن ع حس 8|64|2
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| صبــــرى محمد مرزوق رجبــــ994|27
زر|عه |لمنصورهمصط محمود س| عبــــد |لعزيز |بــــر677342

53o7o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|كر|م محمد عيد عبــــد |لع|ل
تـــج|ره بــــ سويفر|مز صبــــ دقش منصور42|6|8
288||2| علوم |سيوطيه |حمد جوده |لسيد مر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| حمد محمد رفعتـــ مصط محمد|2|8863

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود |بــــو |لوف| عبــــد |لحليم محمدين62434
د  فوده|894|68 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن ن| فوده مج|
8357o9حقوق |سو|ننهله محمد |حمد حم|د
ندستـــ |لمنصورهحمد رمض|ن عبــــد |لحميد عن|بــــ|224||6
4o827oد|بــــ طنط|عبــــد | محمد فتـــ حسن طلبــــه|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمد عبــــد|لعليم |بــــو|لسعود|266972
35o3o|د|بــــ بــــنه|لط حس|م لط مدبــــو محمد|

رتـــمحمد سعيد عيد مصط 473|4 علوم ري|ضتـــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|آل|ء عط| | عط| | |حمد خ |857|4
طبــــ طنط|ندى محمد |لمحمدى ش| 6|4347
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسنتـــ |حمد فتـــ ن| 259949
755o32حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد سليم|ن محمد| 

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمريم سيد ج|بــــر عبــــد |لحميد799|5
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمنه | |يه|بــــ مصط عو|د767792
759|o|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد مصط ح|مد ع حسن
يم |لسيد مهدى|627894 تـــج|ره |لزق|زيقل|ء |لسعيد |بــــر|

6276oتـــربــــيتـــ بــــ سويفوق محمد محمد |حمد
7o5|76معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــ|سم رض| محمد محمد ع
8o|834|كليتـــ حقوق |لم |دم معتـــز جمعه حسن
تـــج|ره طنط|حبــــيبــــتـــ محمود محمد م| مو م| 243|49

468o5د|بــــ بــــ سويف|مروه رمض|ن عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لقوي
689o67| |ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسح|ق محبــــ يون|ن عبــــد |لبــــ م |لع| 
|6o|32د|بــــ ع شمس|ف|رس س|مح جل|ل عبــــد |لكريم
طبــــ |سيوط بــــر|ر |بــــوط|لبــــ عبــــد|لل|ه عبــــد|لجليل|87833
ر |حمد36949| تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لظ|
26o824|ين وجدى صبــــرى غ رتـــ|ش لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ دمنهور|ن|در عبــــد |لحميد عيد كريم528692
7o|668تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه |حمد |لسيد ع محمد
يم847774 تـــربــــيتـــ |سو|نرقيه حسيبــــ ع |بــــر|
يم عبــــد|3746|6 ندستـــ |لم | |م عبــــد| حل |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهعبــــد |لمنعم حمدى عبــــد |لمنعم عبــــد 695242
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رهمنيتـــ حن محمد صقر|659|4 تـــج|ره |لق|
6o4399|تـــج|ره طنط|حمد خ|لد عبــــد |لمنعم ع حميد
يم عبــــد |755776 ش|م |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نوره|ن 
تـــج|ره |لمنصورهسل|م ع|بــــد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |له|دى  3|6863
ف |سم|عيل عمر|64347| علوم ع شمسسم|عيل |
معهد ف تـــمريض |سيوط  بــــوبــــكر محسن ع محمد|886387
وس بــــس|52297| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|دى تـــ|درس تـــ|و
يم حم|د768866 تـــربــــيتـــ |لعريشوليد محمد |بــــر|
6o77|9تـــج|ره طنط|شيم|ء عبــــد |لوه|بــــ ذ خليل
ثــــ|ر د |ط|ن |لسيد |لسيد مسعد محمد قميحتـــ869||7
6o4239 ف عبــــد|لجليل ح|مد |حمد خض ندستـــ كفر |لشيخمحمد |
265|3oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــو|لسعود ع حسن |لصعيدى
يم |لسود| 693247 ى وديع |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره ي
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن درويش محمد عبــــد|لرحمن|||7566
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|رى مسعود |45238
266o6oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد بــــيو ع
ر محمد فريز849856 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ندي م|
8o7928لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مه| ربــــيع ع محمد
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |يه|بــــ عبــــد |لسل|م سليم|ن|7|7763
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم كحل|وى محمد |حمد 888554
|د|بــــ طنط|نج|ح عبــــد |لسميع عبــــد |لسميع حرك4|47|6
4|3oooيم تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرو|ن |م محمد |بــــر|
264424| صيدله طنط|يه صل|ح عبــــد|لمجيد تـــر |لعلي
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ||ء مصط سعد محمد منصور|72|496
8|o94|د|بــــ |لم |ف|طمه شعبــــ|ن محمد ن |لدين|
475o4|تـــج|ره |ل|سكندريهنور|لدين |يمن ف|روق |لعبــــ|دى
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمصط |حمد محمد |حمد37429|
7o7937يم |لمتـــو تـــج|ره |لمنصورهحمدى محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد محمود شعبــــ|ن محمد ف|يد429733
ندستـــ |لم |عبــــد | محمد عبــــد|لر|زق |حمد سليم449775
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد ح|فظ محمد محمد487943
8o673oتـــج|ره بــــ سويفحم|ده محمد محمد رمض|ن
6943o|ف |لسيد |لمحمدى |لمن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عزه |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديريم حس ع ج|د826532
62|9o2تـــج|ره ج|معتـــ د |طكريم رض| محمد ح|مد |لنص|رى
رهكل|ر| منصور سعد فلتـــس|3883| طبــــ بــــيطرى |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |وعد صل|ح محمد |حمد223875
9o67|6 تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء محمد عبــــد|لو|حد عبــــد|لع|ل
9o3963| معهد ف ص سوه|ج حمد ع محمد ع
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد رجبــــ عطيه |لط|يفه|599|45
|د|بــــ |لم |عبــــد| بــــ| ع غريبــــ48|3|8

Page 6010 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

335o45د|بــــ ع شمس|س|رتـــ محمد ر|فتـــ عبــــد|لمنعم محمد
477o35زر|عه |ل|سكندريهبــــسمه ع|دل عبــــد |لحليم حسن سعد
رهلؤى محمد عبــــد |لمحسن |لسيد مبــــروك9387|| زر|عه |لق|
د|بــــ |لمنصوره||ء محمود |لسيد ورده|697642
88o5|2 |كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطشهد مدحتـــ عبــــد|لحكيم عبــــد|لن
معهد ف ص سوه|جحس ج|بــــر حس عر|بــــي826763
زر|عه كفر |لشيخحمد زكري| |حمد ع|مر عم|ر|438526
243o2o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــحمد محمد عبــــد|لمنعم |حمد مصط 475722
نوعيتـــ موسيقيه |لم |نهله عبــــد|لسل|م حس محمود6598|8
43o|94يبــــتـــ عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأسم|ء عبــــد |لسل|م فه عبــــد |لحميد 
د|بــــ كفر |لشيخ|مريم ع|دل محمود عبــــد |لجو|د أبــــو كيلتـــ489569

5o|76لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|بــــ|سل |حمد |حمد |نور ص|لح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| لشيم|ء وليد حموده يونس حمد|787339
ى477759 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين محمد أحمد محمد محمود |لخ
حقوق بــــنه|ف|طمتـــ محمد عبــــد|لصبــــور يوسف355234
ه ص|لح عبــــد|لستـــ|ر محفوظ269653 طبــــ حلو|نن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررح|بــــ ع حسن محمد |لرج|ل495899
ونيك| مكرم ن|شد يوسف|32633 تـــربــــيتـــ حلو|نف
|د|بــــ طنط|تـــ ع حسن ع حسن |لش| 2737|4
7797o2| م بــــدر|ن عمر|ن مو د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء |د
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء عبــــد |لجليل يوسف |لسيد|493|63
4o5246حقوق |لمنصورهنور |لدين جم|ل |لسعيد قطبــــ خط|بــــ
4o5256|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد جعفر عبــــد |لرحمن حسن
ري|ض |طف|ل |لمنصورهحل|م جمعه فرج عبــــد |لبــــ| |687225

ن| |لسيد محمد عطيه33384 رهم تـــج|ره |لق|
يم28635| تـــج|ره ع شمسم | تـــيتـــو جرجس |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد وجيه عبــــد |لغ بــــخ|طره عبــــد 883||5
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخسم|ء محمد محمد بــــسيو سعد|465527
صيدله |ل|سكندريهمينتـــ مصط |حمد شه|بــــ |لدين محمد 477695
452o25ندستـــ كفر |لشيخمحمد فتـــ محمد محمد |لشيخ ع
838o57تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديكريم ن| سيد عبــــد|لموجود
8o5742|معهد ف تـــمريض |لم | سم|ء خلف محمد سيد
7||oo5معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|رس محمد رجبــــ عبــــد |لمجيد  |ض
48o659|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|يم|ن محمود عمر عثــــم|ن
د|بــــ د |ط|ه|له ذ عط| | |لسيد ع622754
معهد ف ص ري|ضه |سو|نتـــسبــــيح مو عوض | |حمد843949
ر عك|شتـــ625228 تـــج|ره |لزق|زيقعمرو محمد |حمد م|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نم|يكل س|مح ش|كر عبــــد|لسيد824776
ش|م ع|دل |لق|رح|252842 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيه 
9|6|o||يم حمد يم منصور |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  بــــر|
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7|o738تـــمريض |لمنصورتـــ حمد |لسعيد |لسعيد مستـــج |لص|دى
تـــج|ره كفر |لشيخ أيمن م |لدين محمد عي84|6|4
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نر| | عبــــد|لستـــ|ر |حمد محمود827677

يم ش|كر462|5 علوم بــــ سويفمنه | محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد مو عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــروى6483|2
ف روم| ري|ض|824692 كليتـــ طبــــ أسو|نندرو |
8o3394تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرحمن حمدي ع عبــــد|لحميد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سل|م عبــــد|لفتـــ|ح ج|بــــر ع|بــــدين||52|26
8o7926تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م صل|ح محمد |حمد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد |حمد |بــــو|لحسن خليل679765

يم محمد حس 6985| رهتـــسنيم |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسجون م|يكل محروس حبــــيبــــ8259||

645o|ه ص|بــــر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرضوى محمد |بــــوعم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| ع|طف ف|روق |لسيد343977

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه | عم|د |حمد مصط |53242
د|ن |حمد|248386 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه رمض|ن محمد و

تـــربــــيتـــ حلو|نندى خ|لد محمد عبــــد|لعليم7|468
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند|ء محمد مصط عبــــد|للطيف بــــدر637257
ره|س|ره |حمد ص|لح محمد حسن4545|2 د|بــــ |لق|
4375oo|طبــــ حلو|نحمد زي|د بــــسيو محمدغنيم
ف محمد |لص|دق325867 حقوق ع شمسكريمتـــ |

رهع حسن عبــــد |لحفيظ محمود ر|شد82245 طبــــ بــــيطرى |لق|
9o3946 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء خ|لد عبــــد|للطيف محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نزي|د رأفتـــ محمود |سم|عيل68859|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد | خ|لد محمد قطبــــ عبــــد |7|4424
يم محمد|338259 ندستـــ بــــنه|حمد رمض|ن محمد |بــــر| كليتـــ 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطرحمه صد درويش عبــــد|لرحمن 888948
45o537ي ندستـــ طنط|محمد |حمد |لل| |لع
9ooo|6| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج ندرو وجيه حل ز
853o93| |طبــــ |لم |حمد |سم|عيل ع عبــــد|لبــــ
رهبــــتـــس|م نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح |حمد|859|78 عل|ج طبــــي |لق|
4o4223حقوق |ل|سكندريهحسن ثــــروتـــ حسن محمد |بــــو |لسعود
26o|47|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد محمود ذ حسن 
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء بــــ|سم محمود محمد |لمن ورده8|6788
تـــج|ره |سيوطس|ره |حمد فتـــ محمد 8|8923
د|ر |لعلوم |لم |محمد ط|رق سيد سليم4762|3
||779oرهر|ن| صديق متـــو محمود صيدله |لق|
8879oo|ى عزيز ر  د|بــــ |سيوط| بــــ|نوبــــ ز|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ج|بــــر |حمد حسن مصط |446655
3447|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس خ|لد حسن |لسيد عبــــد|لكريم
د|بــــ |سيوط|م|رين| س| كم|ل ك|مل 834|89
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4o458oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوليد عطيه محمد |حمد قنبــــر
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمريم مصط ك|مل محمد35729|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دين |لسيد |حمد عبــــد|لرحيم272694
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد رض| محمد |م|م449475 معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهفيلوبــــ|تـــ فوزى فكرى ذ خ 33|445
ف عبــــد|لبــــ|سط عبــــ|س3236|3 وز | كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمد |لسيد مصط شح|تـــه|63836
رهي| محمد صبــــ عز |لدين عبــــد |3|7777 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o72o|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــنور |لدين محمد نبــــيل يوسف |لهند|وى ك.تـــ. ف للبــــ

2o6o3رهعبــــد |لرحمن ممدوح فرح|تـــ حسن تـــج|ره |لق|
6239o2معهد ف ص بــــور سعيدزينبــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ |ل|تـــربــــى
ي ع |832526 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نلش|ذ شح|تـــ خ
ندستـــ طنط|سعيد |حمد سعيد |حمد صحص|ح448962
675o2|طبــــ حلو|نحمد محمد س|مح |حمد فتـــ محمود يوسف

رهسل|م مجدى عطيه فكرى عطيه|35552 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه سعيد حسبــــ |لنبــــى محمد||6|52

675o96ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمنه | ع|دل ح|مد |لبــــسطوي
34467oيم محمد |حمد حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حن|ن |بــــر|
يم حج|زى|782|62 ندستـــ |لمنصورهسم|ء ع |لسيد |بــــر|
8o|oo2|ر عبــــد|لمنعم ص|بــــر رتـــ||ء م| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــه|يدى رجبــــ غريبــــ حس عبــــد|لصمد269545

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمه| عطيه عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لع|55862
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــه|له حس عبــــد|لر |لضوي852|84
7o6286معهد ف تـــمريض |لمنصوره ض |حمد ص|لح |حمد |لسيد
ين |حمد عطيتـــ مصط حسن2|4829 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ش
34oo37بــــه ع زر|عه مشتـــهرس|رتـــ |حمد محمد و
لسن ع شمس|ك|رول ميل|د رمض|ن غبــــري|ل77|43|
يم محمود تـــوفيق|47|84 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنه| |بــــر|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نبــــسنتـــ محمود ص|لح |حمد |لسيد27265|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د ع عثــــم|ن محمد |دريس424234
2665o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء سعيد |حمد عي |حمد
ر عوض عبــــد |لونيس ع |2632|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورزي|د م|
يم مو266727 يم |حمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــنه|سل |بــــر|
6o39|4حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن مسعد محمود رزق حسن
8o2343| حتـــ وفن|دق |لم |حمد سيد عبــــد|لمعز مه| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ |حمد محمد ح|فظ ع|شور35||6|
6795|o|صيدله |لمنصورهه|يدى |لسيد |لسيد مصط |لبــــلتـــ
طبــــ |لمنصورهحس|م |لدين محمد رضو|ن عبــــد |لمقصود ع بــــحبــــح|7|684
89|75o علوم |سيوطيوسف جميل |يوبــــ سليم|ن
4o4335 ف عبــــد|لع|ل شعبــــ|ن حس د|بــــ دمنهور|مصط |
صيدله |لمنصورهحمد طلعتـــ |حمد |حمد عيد|693956
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تـــمريض |سيوطض سل عبــــد|لعزيز تـــو 885638
يم عيطه|263363 ل|ل محمود |بــــر| ه  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
حقوق |سيوطمحمد |يه|بــــ محمد عبــــ|س5|7587
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس|م |حمد عبــــد |لم|لك |حمد56726|
|4924o|ره|ء |لسيد عبــــده |لسيد سل|م تـــج|ره |لق|
2394o8ره|وص|ل حسن عبــــد|لع|ل مر |لبــــشي عل|م |لق|

549o5علوم بــــ سويفغ|ده رجبــــ صل|ح |حمد
|346o7بــــه عبــــد |لمسيح رهشنوده كميل و حقوق |لق|
42o264د|بــــ كفر |لشيخ|وق عبــــد|لسل|م محمد ع |لنوي
772o|8|طبــــ بــــيطرى بــــنه|ن| محمد |لسيد محمد ج|د
د|بــــ ع شمس|خ|لد |يمن سعيد محمد333845
25o|92قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رحمه مصط محمود محمد |لسيد يوسف
حقوق بــــنه|حمد سعيد محمود |حمد عبــــيد|369585

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم صل|ح جل|ل جمعه73996
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر |لسيد عبــــد| |لسيد ر|شد629645
تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره س| يح |لصعيدى6423|6

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد حم|دتـــ ص|بــــر عبــــد |لحفيظ|387|6
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يوسف حس محمد ن|75272
6942o9تـــمريض |لمنصورتـــ لسعيد محمود |لسعيد |لسيد |بــــوسليمتـــ
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعبــــد |لرحمن |حمد |لدسو |لتـــه||75884

73889| معهد ف ص بــــ سويفحمد رمض|ن فتـــ ذ
6o5947تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | كم|ل عبــــد |لمنعم محمد |بــــو ن
د|بــــ ع شمس|نور ع|طف سعيد محمد6|3267
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمد مصط |لسيد||||649
معهد ف ص |ل|سكندريهغدير محمود أم محمود ق|سم|427|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوس|م ع |لسيد |له|دى|76|63
7|2o84تـــج|ره |لمنصورهندى خ|لد محمد محمد رزق
|3o6o|رهف|طمه جم|ل |م عبــــد |لحق حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن محمود محمد ع محمد||48349
3|5o6oرهبــــيشوى ه| رزق |بــــو سيف زر|عه |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه مصط سيد عبــــد |لحميد|589|6
ندستـــ |لمنصورهه|جر رزق |لسيد |لسيد |لسيد خف|47|2|7
ندستـــ حلو|نزي|د عم|د عبــــد|لحميد فرج بــــطيخ57|453
27o789لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سندس تـــ|مر |لسيد مصط بــــلي
676o7|تـــج|ره |لمنصورهيه محمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لمنعم صل
يم محمد ع 434|84 معهد ف ص |سو|ننعمه |بــــر|

د|بــــ |سو|ن|وق عبــــد | محمد حسن |حمد76|35
د|بــــ دمنهور|محمد محمود عبــــد|لسل|م |حمد |لش348||5
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| |بــــو|لفتـــوح |لسيد غزى692849
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم453333
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه حسن حس ذ|3548|
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د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى حمدى خميس درويش مصط 489277
يم |لسي 8359| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن ه| |حمد |بــــر|

يم |حمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لر||68493 صيدله |ل|سكندريهبــــر|
ه جم|ل ن عبــــد |لمجيد|73845 تـــربــــيتـــ |لفيومم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رك ميشيل كم|ل عد9775||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | |مجد |لظريف عط| حسن |28|676
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيم|ن |لسيد محمود متـــو شلبــــى|783468
|35|o5حقوق ع شمسمحمد عم|د |بــــو|لفتـــوح محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ح محمد |لسيد عبــــد|له|دى4|3552
يل ج |لزق|زيق|ء عبــــد |لنبــــى فتـــ محمد ع |لحبــــش629369 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
76659oتـــربــــيتـــ |لعريشمحمود مختـــ|ر ك|مل سويد|ن
6o2932د|بــــ طنط|عص|م |لدين محمد دي|بــــ |لعزبــــ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه محمود |لملي |حمد مصط |263648
ندستـــ حلو|نزي|د |حمد حس|م |لدين حمدى |حمد ع4963|2
6o993|صيدله |لمنصورهنور|ن يح عبــــد|لعظيم عيد
|د|بــــ |لم |محمد ع حسن عثــــم|ن6325|8
8o4825 يف شو ذ فنون جميله فنون |لم |تـــريز 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ول|ء عرفه محمد |لديبــــ489445
ندستـــ بــــنه|مع|ذ عزبــــ |لديس|وى |لح|رو 262287 كليتـــ 

38o76|ى |لسيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد ي
4|4o97نوعيتـــ موسيقيه طنط| |م خليفه عبــــد|لفتـــ|ح خليفه محمد
ندستـــ ع شمسحمد مصط فتـــ محمد|8253|3
طبــــ |سن|ن طنط|من|ر فتـــ عبــــد|لرحمن محمد محمد248658
تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد حس حسن822496
تـــج|ره |سيوط  حمد فط محمود عبــــد|لفتـــ|ح|876449

2o79|وف|تـــعمر ه| |حمد محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o7222يم ش|م محمد محمد |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | 
337|o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ ي| محمد محمد|
طبــــ حلو|نمل حمدى |بــــو|لعن |ل|صفر|268986
حقوق |لزق|زيقحمد محمد |سم|عيل مقبــــل |سم|عيل634429

يم |لعتـــر8397| كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نزي|د ر|فتـــ عد |بــــر|
43o342كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسشيم|ء عنتـــر ر| محمود

رهتـــسنيم |حمد عبــــود خليل25469 تـــج|ره |لق|
ى محمد شو حسن ح|ل675732 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفبــــ|سل ي
علوم طنط|رن ن| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــيه434688
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|6987|4
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــع ع|صم ع |لجم|ل43|247
9|629o|لسن |لم |/ري|ضتـــ|  ل|م محمد ك|مل محمد
ف |حمد محمد ع 47839| ندستـــ ع شمسمحمد |
7o58oo| تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد محمد |لسيد |لمتـــو
يم خط|بــــ428956 طبــــ حلو|نروضتـــ فؤ|د عتـــريس |بــــر|
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طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد كم|ل عبــــد |لمجيد |لسيد||7528
7|3||o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع محمد ع عبــــد |لرحيم عبــــد
233o7o|رهيه محمد |حمد محمد ص|لح حقوق |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهسعد محمود سعد ع |لهج 325||5
|4o556ش|م سعد بــــدر |بــــو |لنور كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسعد 
8o4o43طبــــ بــــيطرى |سيوطحس|م |لدين عل|ء محمود محمد
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىحن|ن محمود محمد عبــــد|للطيف836985
7643o8فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طردينه عطيه محمد عوض عوض
|258o8ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط عمرو محمد عبــــد |لعظيم
ره|ي|سم عبــــد|لرحمن ي|س ح|مد |233287 د|بــــ |لق|
48oo46|تـــ|حمد عبــــد|لحميد رضو|ن ر|شد رضو لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

867o7زر|عه |لفيومع ج|د عبــــد|لنبــــى ع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ل|ء محمد مؤمن |م عبــــد |للطيف|73468
يم25393 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن |حمد محمد |بــــر|

صيدلتـــ بــــورسعيدعمرو عص|م |لسيد عبــــد |لوه|بــــ |لف228|69
35o447معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحسن ط|رق محمد ع|مر محمد
|2o863رهعبــــد |لرحمن ع|دل محمد عبــــد |لصمد ندستـــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم جورج فكري د| |ل78|36|
ندستـــ ع شمسح|زم محمد عبــــد |لح|فظ محمد29397

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطكريم عبــــد|لق|در دي|بــــ محمد 894447
9|o5|3 معهد ف ص سوه|جر|مز روم| عطيه فكرى
د|بــــ |لزق|زيق|يه س| عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح عويشه774494
يبــــ نعم|ن7332|8 يم و تـــج|ره بــــ سويفم | |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منيه محمد حسن محمد|353|78
تـــربــــيتـــ دمنهورفرحه أحمد حس عبــــد|499295
د|بــــ |لزق|زيق|وف|ء س| حس |م 633739
يم |لفره766379 تـــج|ره بــــور سعيدديم| مصط محمد |بــــر|
835825| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء عبــــد|لصبــــور ن|دي حصبــــ |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن يوسف عبــــد | يوسف شعبــــ|ن496582
|3o774| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد محمد |حمد ع متـــو
4o75|3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|من|ر محمد ع حسن
5o2343تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد فؤ|د حميدو محمد
زر|عه كفر |لشيخعمر فه ع سل|مه |لبــــربــــرى462724
52o978طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهي|سم حميدتـــ عوض حميده |بــــو بــــكر
رهسندس عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد محمد57257| د|ر |لعلوم ج |لق|

332o| علوم حلو|نشيم|ء حس سيد حس
8288o6|ه طلعتـــ |م |حمد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم
452o9|ند|وى عي ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |حمد رمض|ن  معهد ع| 
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء محمد سيد عبــــد |لموجود|425867

رهحمد كم|ل محمود |لن|دى عبــــد |لمحسن عبــــد |4628 تـــج|ره |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء محسن |حمد مصط 54||6|
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تـــربــــيتـــ سوه|جمرفتـــ خلف ج|بــــر عبــــد|لل|ه 897773
د|بــــ |ل|سكندريه|نور |لدين |يمن رمض|ن عبــــد |لحميد6|4843
4o4396|يف خليفتـــ فه غبــــ|ره تـــج|ره طنط|حمد 
علوم كفر |لشيخحمد عبــــد|لفتـــ|ح سعد محمود ع|مر|462745
772o84ى محمود محمد عتـــم|ن لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|معتـــز عم|د خ

د|بــــ بــــ سويف|سل|م سليم صقر عبــــد |لقوى |لطمط83977
|76o6 ف عبــــد |لغ عبــــد |لحميد لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــ|سل |

تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمريم عص|م |ستـــرخوس سلو|نس8|8262
رهعمر طه حميدو بــــدوى56828| د|ر |لعلوم ج |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حس|م عمرو محمد محمد حج|زي43|449
89o335 حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن  |قه زيد |بــــوزيد
تـــج|ره دمنهورحمد حسن ش|كر حسن محمد|3||456
6o|524 د|بــــ طنط|نوره مصط عبــــد |لعزيز عطيه مصط|
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر و|ئل محمد |حمد عي489758
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزينبــــ عد دسو |لصغ 43|834
4o7339إعل|م بــــ سويفمنتـــ | محمد محمود سعد محمود
ندستـــ |لزق|زيقم|رسلينو م|جد صل غ|9|9|75
9o4o56|صيدلتـــ سوه|ج يه |حمد عطيه وزيرى
24879oتـــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر حسن محمد عج
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشخليل محمد خليل محمود |لتـــلم766873 معهد ع| 
ره|مريم محمد عبــــد|لع| عبــــد|لونيس9||242 د|بــــ |لق|
|د|بــــ بــــنه|م|ري| محمود محمد سند عسكر335253
3552o8رهسلسبــــيل محمد محمد منصور د|ر |لعلوم ج |لق|
وى996|68 د|بــــ |لمنصوره|منه | محمد عبــــد |لمنعم محمد |ل
7o8723|م |لسيد من|ع |لسيد نور |لدين عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخد
تـــج|ره طنط|محمود رض| محمود عبــــد |للطيف عبــــد424877
6o88ooمعهد ف ص طنط|بــــسمه حس محمد بــــدوي
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه ج|بــــر حسي حس 782645
ندستـــ ع شمسحمد حج|ج محمد عبــــد |لرحيم محمد25592|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|وف|ء أحمد حسن عثــــم|ن أبــــو |لعل|485642
|3|o4oى ف محمد عي |لهم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــكريم |
يم ع |حمد|695|44 نوعيتـــ كفر |لشيخمل ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسل |ء عبــــد|لخ|لق عبــــد|لحميد عبــــد|358889
بــــي 7|3445 تـــج|ره بــــنه|عمرو محمد مصط محمد |ل
4|425oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منتـــ | ي| من حسن شبــــ|نتـــ
حقوق ع شمسد | ي| مهدى محمد38494|

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|س|مه رمض|ن محمد محمد|96|62
علوم بــــورسعيدد | وليد محمد نور |لدين عوض عج347|75
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــولس عد بــــولس جرجس 895436
36o44|يم دبــــور تـــج|ره بــــنه|نوره|ن محمد |حمد |بــــر|
يم عبــــد |لحميد9252|| تـــج|ره ع شمسسل حس|م |لدين |بــــر|
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ندستـــ |سيوطزي|د عمرو |لسم| محمد |لشورى453263
2|5929| ش|م ع محمد ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد 
25o84oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ حس|م |لسيد ك|نون
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد س|لم محمد س|لم ش| |423|43
|5859o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيه ط|رق محمد |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنور| شعبــــ|ن سلومتـــ عبــــد |لسل|م99|5|5
48462oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــخ|لد ق|سم خميس ق|سم سل|مه
42852oيم زيد|ن علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ط|رق |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ندى |حمد عطيه ح|مد |لسيد626336
ف محمد طلعتـــ عبــــد |لحليم|493|3| تـــج|ره ع شمسحمد |
معهد ف ص بــــنه|نور محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لع|ل |لوز|45|27
6o578oنوعيتـــ طنط|خلود حسن عبــــد|لمتـــع|ل |لسيد عيد
يم عبــــد |لحميد775538 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد |لسيد |بــــر|

رهحمد محمود حسن ي |سم|عيل|47999 تـــج|ره |لق|
تـــ|أحمد طه عبــــد |لفتـــ|ح حسن |لمك|وى9|5292 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــدع|ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز حسن245482

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |يمن محمد دسو 26483
3635o4| طبــــ |سن|ن ع شمسمينتـــ محمد عبــــد|لمقصود متـــو
زر|عه مشتـــهرم|رسلينو |وس|مه لط مر|د69448|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حس|م محمد محمد حج|زى265458
يم|445957  |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد محمد شبــــل |بــــر|
9o2479|ء رزق |حمد محمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
د|بــــ |سيوط|م|جده عشم عد بــــسط|  883333
يم عزبــــ|263247 طبــــ بــــنه|سم|ء عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
5o3847صيدله |ل|سكندريهمحمود محمد محمود عبــــد |لخ|لق عوض
85oo54حقوق |سيوطمؤمن شكري ري محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهندري| |يمن يوسف |سعد  جبــــر|ن|475298
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد عبــــد|لرؤف محمد بــــكري|837484
8o7966إعل|م بــــ سويفنوره|ن محمد عيد محمد
تـــج|ره ع شمسعمر ع|دل عو|د عبــــد|لوه|بــــ359237
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|كريم |يه|بــــ فرج عبــــده م| 328644
|5o498|يم عبــــد |لفتـــ لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ع عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن |حمد |م عبــــد |لسل|م|759635
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورجيه|ن عل|ء عبــــد |لنبــــى محمد عمرعبــــد 498446
تـــج|ره بــــنه|صفوه خ|لد |حمد جل|ل5||3|3
778o95د|بــــ |لزق|زيق|كريم محمد دسو محمد
6o2|59د|بــــ |لمنصوره|نور| محمد |لسيد محمد ع|مر

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفشيم|ء سيد محمد درويش63554
273o4oر محمد محمد |لـمزيـن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دي |ر م|
يم636236 د|بــــ |لزق|زيق|محمود |يمن رأفتـــ |بــــر|
|283o3وف|حمد مختـــ|ر عبــــد |لق|در عبــــد |لق|در وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
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64|4oد|بــــ |لفيوم|ض نبــــيل محمد عبــــد |لبــــ| |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد |لسميع محمد محمد سليم52|525

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممريم مجدى فرح|تـــ مو72457
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحس|م مجدى محمد |لحن 246623
يم سيد |88697 معهد ف ص |سيوطن|ديه عبــــد|لن| |بــــر|
62o627|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود |لسيد محمود محمد عبــــد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نديم عل|ء |نور ك|مل755536
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء ع ج|بــــر عبــــد |لرحيم بــــطتـــ|489827

د|بــــ ع شمس|عمرو عيد عبــــد |لبــــر عبــــد |لو|حد48677
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود جم|ل |حمد عبــــد|لق|در258555
4363o5 يم ز عفي تـــمريض كفر |لشيخز |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــص|بــــرين يح محمد |لسطو س|لم266586
859o69تـــج|ره بــــ سويفل |ء محمود عبــــد|لكريم يونس
5o9859ى معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد محمود محمد حسن |لبــــح
|5oo35|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يمن رجبــــ محمد

3o728رهي|سم ع|دل عبــــد |لسل|م محمد حقوق |لق|
7o7|9|تـــج|ره |لمنصورهدى ط|رق ع لبــــيبــــ ع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن |حمد نور|لدين شكر229289
6|8o25|معهد ف ص بــــور سعيد |قه ع |حمد عليوه
44o749يم عبــــد|لجليل خميس تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نند حسن |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمحمد سم عبــــد|لغ يوسف منصور9662|4
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد رمض|ن |نور دبــــدبــــ|255544
75|98oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريو|ن ع|طف رش|د عبــــد |لع| |حمد
7oo||5ندستـــ |لمنصورهيوسف ه| محمود فتـــ عبــــد |لع|ل
ندستـــ |لفيومحس|م خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح ص|بــــر67557

34o3|7 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد ع|شور رش|د ع
نوعيتـــ كفر |لشيخل|ء مسعد فرج ع ريح|ن|435754
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن ف|روق محمد عبــــد |لحكيم ثــــري528|77
256337|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسل|م جم|ل محمد قص|
9|76oo تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|له|دى
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد محمد محمد شو |لعط|ر|8|||45 لم
8o3628 د|بــــ |لم |رن| محمد ن| عبــــد|لغ|
45286oلهل يم  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد طلعتـــ ح|مد |بــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنه | مصط أحمد مصط ع426498

4o53||رهحمد جميل رشو|ن ن|صف زر|عه |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــخ|لد |سم|عيل عبــــد |لكريم |لسيد نور695949 م |لع| 
ره|رو|ن محمود |حمد عبــــد|لوه|بــــ9|9||3 ثــــ|ر |لق|
ف حس |بــــوحليمه3||435 ف ع م تـــمريض كفر |لشيخم
وف|تـــحمد جم|ل |حمد عبــــد |لعزيز|53986 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعل|ء محمد ك|مل عبــــد|لل|ه ||26|9 ع| 
856o3oصيدله بــــ سويفمنه | عبــــد|لسميع طه |حمد
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تـــج|ره ج|معتـــ د |طم مصط ح|مد عبــــده زعتـــر6862|6
68o985د|بــــ |لمنصوره|مؤمن محمد عبــــد |لق|در زكري| ع
تـــج|ره بــــ سويففرحه ع|مر عط| عبــــد|لن|36|9|8
د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد عبــــد | محمد|55562

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــف|رس ط|رق فوزى محمد449534
رهعبــــد|لرحمن جمعتـــ محمود حسن47528 تـــج|ره |لق|

43o582يد عبــــده زر|عه طنط|ريم محمد |بــــو |ل
2656o2لسن ع شمس|مصط |يمن محمد حمزه
زر|عه ع شمسنور |لدين جم|ل ع|مر شديد27784|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد عبــــد|لغ عم|ره|256393
75o7o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسرو|ن عم|د |لدين مصط شح|تـــتـــ
تـــمريض كفر |لشيخسهيله ص|بــــر محمد |سم|عيل435975
د|بــــ كفر |لشيخ|مريم ع|دل يونس غ|نم3|4834

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمر|د حمدي فتـــ مر|د45586
48564oيم عبــــد |لل|ه تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــند حمدى |بــــر|
9o2796 تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ محمود عبــــد|لجو|د محمود
24796o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء محمود ه|شم محمد سليم|ن

معهد ف ص بــــ سويفميمه فرج كليبــــ مو مرتـــجع|72828
49||o8ش|م سعيد محمد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوره| | 
7o8227|ه خ|لد محمد عبــــد |لحميد ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
4782o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره سعيد جمعه عبــــده رح|ل

تـــج|ره بــــ سويفمصط محمود عبــــد|لتـــو|بــــ فرج دسو |6585
تـــربــــيتـــ |لفيومنه|ل محمد ص|بــــر فرج|6882

قتـــص|د م حلو|ن|يوستـــ | عز جو مو 9474|8
رهيوسف عص|م عزيز بــــطرس|9|232 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
27o68|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مختـــ|ر محمد نور|لدين ج|د مس|
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمد سلط|ن شعبــــ|ن عبــــد |لفتـــ|ح62727|
4o5824كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرحمه محمد |حمد محمد عبــــد |لجو|د
353388| يم خلف ع |د|بــــ بــــنه|حمد |بــــر|

3||3oره|ي|سم |حمد ز عبــــد|لحميد ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمس|ء منصور سعد درويش|85|63|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورع |ء |لسعيد حسن عبــــد|لعزيز |لبــــن8488|5
معهد ف ص |سيوطرحمه |يه|بــــ سيد محمد  |87774
تـــج|ره ع شمسجيسيك| جورج فرنسيس يوسف24879|
رهمصط فه رجبــــ عبــــد|لسل|م226256 تـــج|ره |لق|
ول| عي |ي | ش|كر9438|8 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم
2332o|تـــندى ربــــيع عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمقصود نوعيتـــ فنيه ج
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح محمد عبــــد|لعزيز مصط |22784
تـــج|ره ع شمسه|يدى ع|دل حس ع323238
تـــمريض دمنهورمريم ربــــيع محمد عبــــده عون7298|5
يف ف|روق محمد |لمهدي328358 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود 
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687o62د|بــــ |لمنصوره|زينه |حمد شو تـــوفيق |سم|عيل |بــــر
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد شو عبــــد|لحميد طه حج|ج577|35
475o46 تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |حمد محمود فؤ|د |حمد عبــــد
787o29|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن مصط محمد حسن
27|52oصيدله طنط|يم|ن عبــــد|لمجيد عبــــد|لجليل عبــــد |لمجيد د
طبــــ |سيوطبــــسمه سعيد تـــوفيق ن|ن 885239
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم محمود |حمد ع 22722|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم ح|مد عبــــد |لخ|لق عبــــ|س |لحور722|62
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرن| عي محمد ع |ن838635

2oo87رهشعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن جمعتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق طنط| |ء |لدين ع|دل حسن محمد ع|بــــوه8|4523
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط جم|ل محمود ص|دق فرج328365
452o35يم |لخطيبــــ يم محمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد |بــــر| معهد ع| 
6o426|ل ندستـــ |لفيوممحمود عبــــد|لمع محمد عبــــد|لمع 

حقوق |لفيومكريم ي عبــــدربــــه عبــــد|لسل|م4|755
4o595|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــأيه مجدى عبــــد| مبــــروك زقزوق
|5o63| ره|محمد مجدى محمد مصط د|بــــ |لق|
48|o|7 د|بــــ سوه|ج|من|ر مصط محمد مر|د حس
ف عبــــد | |لسيد مو صبــــره779857 لسن ع شمس|رو|ن |

|9o83وتـــ خ|لد سعد |حمد كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفز
يم 878286 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط عبــــد|لر| شح|تـــه |بــــر|
9oo44| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديوجيه محمود خليفه محمود
6o5836|زر|عه |لمنصورهسل|م محمد جمعتـــ محمد حم|د
د|بــــ ع شمس|سيل | ع|صم شح|تـــه بــــدوي5774||
75o586|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيمون عل|ء حن| |رم|نيوس حن
ثــــ|ر د |ط|زي|د |لسيد حس محمود |لبــــرمه9242|6

تـــج|ره سوه|جع |حمد محمد عبــــد |لق|در محفوظ42547
7575o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن حمدى سعيد محمود

8o74|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | |يه|بــــ ري|ض عم|ر
||59o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسر|ن| خ|لد محمد محمود |لطبــــ|خ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دع|ء عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف محمد مك47|638
5o7o7طبــــ بــــ سويفمحمود |حمدربــــيع عبــــد |لحميد |حمد

ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | محسوبــــ |لدد|مو محمد محمد689||7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل سم عطيتـــ محمد334|6|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نجل|ء سيد |حمد محمد ع 65|835
|4oo54| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومع|ئشه |حمد سيد محمدعبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصل|ح |لدين ش| عبــــد| ش| 265568
تـــج|ره ع شمسحمد محمود |سم|عيل يوسف|26259|
7o232oتـــج|ره |لزق|زيقمن|ر محمد محمود ع |لطبــــ|خ
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر حمد|ن مسعود عبــــدربــــه|25466
53o3|oتـــ|آل|ء و|ئل محمود |لسيد |لش|عر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
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تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد سعد زغلول عبــــد |لحليم|23|694
د|بــــ بــــ سويف|يم|ن ي محمد محمد|63536

ف |حمد محمود57267| ين | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ش
فنون جميله فنون حلو|نمحمد ط|رق معوض بــــدر|492|2
6|7o59ين مصط حسن نو|رج  |حه وفن|دق |لمنصورتـــش
26595oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |حمد ص|لح ش|ربــــ
7o2584تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريم فكرى |حمد محمد |لطنط|وي
د|بــــ |لفيوم|ع |حمد ع ع49758|
ح|ن7645|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد حسن محمد فكرى 
يم|85||63 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن خ|لد عبــــد|لعزيز |بــــر|
|د|بــــ طنط|سند ر|فتـــ عبــــد|لمجيد |لتـــر|س4399|4
لسن ع شمس|مه| عبــــد|لغ ذ عبــــد |لغ عبــــد|لد638|27
ندستـــ |لمنصورهل|ل شعبــــ|ن |لمر شعبــــ|ن |لمر688584

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|عمر خ|لد سيد محمد54563
بــــي محمود |3|4473 تـــج|ره |ل|سكندريه|ء ط|رق محمد |ل
حقوق حلو|نمن|ر |حمد عبــــد |لحفيظ حس 87|52|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنيه صل|ح عبــــ|س خليل|835225
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر |يمن محمد عبــــد|لوه|بــــ259295
52|7oo|يم تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء حسن عبــــد|لص|دق |بــــر|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفيه عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لقوى عبــــد |لمطلبــــ527|5
يم سليم|642646 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يتـــ حس |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد|لق|در محمد ج|بــــ |9||2|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جصف| ص|لح |حمد محمد |25||9
82|o39|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه فرج محمد محمد

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء حمدى عبــــد |لر|زق حمدى|33735
479o|2علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــن| محمد ع حسن محمد شح|تـــه
7655|o|م عبــــد |لوه|بــــ رجبــــ حبــــيبــــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدد
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود فوزى عوض |27|66|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديه |سم|عيل |حمد |سم|عيل عبــــد |لع3|7633
علوم بــــنه|ن|ء عبــــد|لن| عبــــد|لسل|م محمد عج339555
89oo52 د|بــــ |سيوط|ريه|م ن|دى فه عوض
52o33|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررن| محمد جم|ل |حمد|لجندي
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود محمد عبــــد|لمنعم فتـــ639746
5o3938تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد محمد |بــــو|لعن عبــــد|لرحمن
نوعيتـــ موسيقيه |لم |يه ع سيد |سم|عيل|6565|8
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيم|ن ح|مد ص|بــــر خليل|756237
355o45ندستـــ شبــــر| بــــنه|نبــــيلتـــ ع|دل عط| محمد |لبــــحر|وى
 |حه وفن|دق |لفيومبــــول| سعيد سعد خليل28626|
4|788oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|لتـــ كم|ل عبــــد|لغف|ر حموده |لعيسوي
4o5698ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ندى |حمد عثــــم|ن ي|س محمد
8o|596تـــج|ره بــــ سويفه|نم ول|ء فر|ج محمد
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4|533o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه|بــــ |حمد عبــــد |لمجيد |حمد دويد
ش|م محمد عبــــد |لعزيز ع766346 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد 
ي3|26|7 ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|دل عثــــم|ن حسن |لح
4939o5يف معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــعبــــد |لرحمن خ|لد ر|فتـــ |ل
حقوق حلو|ندين| |حمد عبــــد|لمنعم |حمد|32563
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممه| حس درويش عم|ر252685
تـــربــــيتـــ |سو|نول|ء محمد نور سيد845532
7o683oد|بــــ |لمنصوره|س|ره |لدسو |لدسو |لدسو حبــــيبــــ
تـــج|ره طنط|ند| مصط عبــــد|للطيف محمد فرج499793
336o9oتـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| عم|د عبــــد|لمحسن عبــــد|لرحمن
د|بــــ |سيوط|سن|ء د|ود سلو|نس ميخ|ئيل 885572
يم عبــــد|لمنعم ع إبــــر|264549 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىتـــسنيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم موريس خله سليم|ن425582
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد حسن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لعبــــيدى343535
|39o7o|يم يح رمض|ن كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر عبــــد |لعزيز مجدى عبــــد |لعزيز  ||9|767
62o952يم سعيد ره|محمد مصط عبــــد|لبــــ|رى |بــــر| عل|م |لق|
2|224oحقوق ع شمسمرزوق رجبــــ مرزوق حمد|ن
معهد ف ص |سيوطعبــــ |حمد ه|شم مه 892887
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر سيد محمد نزل|وى65468|
يم |لدسو ع حسن634678 ش|م |بــــر| يم  ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــر|
92443o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | مكرم موريس جيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ مصط بــــسيو زيد|ن6937|4
683o36تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم |يه|بــــ مسعد عبــــد |لبــــ|رى منصور
تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن ط|رق محمد عبــــد |لبــــ|رى |لزقم|42677
44|87oيم ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|نور| ن| عبــــد |لمجيد |بــــر|
5o3779زر|عه |ل|سكندريهحمد محمد |لو|صل |حمد سيد ص|لح
9|9o53 تـــمريض |سيوطعبــــ صل|ح ر|شد محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه ك|مل يوسف عبــــد |لحميد|5558|
3|8o3oتـــج|ره ع شمسمحمد صل|ح عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لمعبــــود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي| |م قر |سم|عيل عبــــيد867|86
6|o429| ه م|يز محمود م|يز |لعفي ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
يم |حمد حسن محمد|62543| رهبــــر| صيدله |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهع خ|لد |حمد |حمد سليم|ن475333
24599oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــع |دم ع |ل|طرش
8||46o|ه رمض|ن عبــــد|لعظيم محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
يم عبــــد |لسيد884|3| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ع|دل |بــــر|
ش|م محمود رفعتـــ محمد|5|64|| رهحمد  تـــج|ره |لق|
6|28o8تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ند| |يمن عبــــد |لحكيم مدكور
84o|38ي مصط عبــــد|لجليل تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن| |م بــــ
498o52|ين محمد عبــــد|لحميد محمدعبــــد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن
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علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمد |حمد محمد خ |478659
2|83o9|ره|ء ن ع محمد عبــــد |لموجود تـــج|ره |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحس|م ممدوح محمد عبــــد |لعليم69686
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقخلود محسن عبــــد |لمجيد مصل ع|بــــدين2246|6

تـــج|ره بــــ سويفحمد شعبــــ|ن |حمد |م|م|53253
45o74o ندستـــ طنط|س|رتـــ جل|ل عبــــد |لخ|لق |لخو
وف|تـــكريم س| حسن حسن448586 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
897oo9 د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ع عبــــد|لق|در

د|بــــ بــــ سويف|رش| وحيد عبــــد |لنبــــى محمد54625
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــس| ح|مد ح|مد ح|مد شكل|93|62
صيدله |لمنصورهيمن محمود عبــــد |لعظيم |ل|ل |69|684
52o4o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــريه|م محمد ك|مل محمد عرقوبــــ
758o54|حقوق بــــورسعيدحمد مجدى بــــطيخ |سم|عيل
م مدحتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |حمد فؤ|د|478949 تـــج|ره طنط|د
|ن|827727 حقوق |سو|نحمد |نور عبــــد|لستـــ|ر ع
رى496632 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورصف|ء يوسف يوسف |حمد|لجو
7oo36o| معهد ف تـــمريض |لمنصوره له|م محمد عبــــد |لسميع محمد ع
|68468| كليتـــ |أللسن ج أسو|نن|سيمون يون|ن فريد فه
33426o|يم علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد س|مح فتـــ |بــــر|
يم|476995 علوم طنط|ن حم|ده |حمد ع |بــــر|

34o57رهرحمتـــ صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عطيه تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد س| عبــــد |لخ|لق عبــــد |لمجيد757432
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلط عمرو لط حل72||32
زر|عه مشتـــهردع|ء |نور حل مر359786
ف |لدين|623374 ر محمد رزق  علوم ج|معتـــ د |ط|ء م|
رهمحمود محمد محمود محمد غنيم77|49| زر|عه |لق|

|5o38ف مل|ك حبــــيبــــ رهمريم | ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندى عبــــد|لنبــــي عبــــده شعل|ن348466

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخل|د جم|ل سيد حسن32227
6o2238|يم عسقول ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسم|ء ع بــــهجتـــ |بــــر|
ي259692 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر محمد شعبــــ|ن |لم
رهنور م|جد محمد محمد حم|ده6|54|| حقوق |لق|
8o2o62يف حس عبــــد|لحليم طبــــ |لم |ص|لح |ل
49575oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد محمد ي|س عبــــد|لحميد
يبــــ  |د2833|8 ن| رفعتـــ و تـــج|ره بــــ سويفم
765284| ف محمود فه من تـــج|ره بــــور سعيدم |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لرحمن ع محمد خميس2335|5
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــجه|د عبــــد|لحميد مصط عبــــد|لحميد249877
زر|عه مشتـــهريتـــ |حمد ح|مد ص|لح|954|34
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |لعربــــى سعد ر|شد648|45
د|بــــ ع شمس|خلود خ|لد |حمد عبــــد|لر| 93|323
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ف محمد قطبــــ غزى|462854 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيه |
7oo224تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــوليد ع|دل فتـــ محمد حبــــيبــــ
7658o3|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمريم وليد عبــــده عبــــده شط
45o9|4ندستـــ طنط|زي|د محمد عبــــد|لسميع شعبــــ|ن
وف|تـــيوسف ط|رق فتـــ سيد45663| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6|94o2ندستـــ د |طك|مل محمد محمد محمد عي
علوم بــــنه|س|ره محمد محمود شعل|ن934|43
حقوق بــــنه|ف|طمتـــ محمد محمد حسن 47|344

5o542حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفجل|ل |لدين ي| جل|ل طه
8o353o|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد حسن محمد عبــــد|لرحيم معهد ع| 
تـــج|ره |لزق|زيقلسيد عبــــد | |لسيد محمد عبــــد |لحليم628352

7o294| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد مر محمد مر
يم ع944|76 حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن محسن |بــــر|
4294o8صيدله طنط|محمد حس|م محمد عمر|ن
6o7|26يم |ل |د يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أيمن |بــــر|
5o9672كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد سعد مسعود مبــــروك |لشن|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد |لحسي ز326593
4849o7| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ف|روق محمد |حمد |حمد مصط
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد محمود عبــــد |لمحسن حسن79353|
د|بــــ |لمنصوره|د | |يمن منصور |حمد675784
77343o|صيدله ع شمسيم|ن |س|مه محمد عبــــد |لحليم ش

رهحمد س|مح |حمد ف|روق عبــــد |لفتـــ6|454 طبــــ |لق|
82575oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره حسن فكري بــــخيتـــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد يح |لمغ|ورى عوض |636977
|567o6ندستـــ |سيوطمحمد  |ء |لدين |حمد مصط |حمد
رهمن|ر محمود سيد محمد عبــــد |لع|223756 زر|عه |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــغ|ده رض| ع محمد مصط 255456
6|84o4|صيدله |لمنصورهيح |لسيد س|د|تـــ |لسعيد |لشعر
تـــج|ره |سيوطوليد ثــــروتـــ عبــــد|لرحمن محمد  7827|9
بــــ|43|329 يم |ل |لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|دولتـــ ف|روق |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دين| محمد |حمد عبــــده 878542
علوم ري|ضتـــ طنط|ح|زم محمد مصط |حمد |لسيد524838
776o48د|ر |لعلوم |لفيومس|ره محمد عبــــد | محمود
75679|| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن بــــدر|ن سليم|ن عبــــد|
علوم |لمنصورهيه محمد صبــــرى محمود درويش|||6822
9|o764 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعمرو محمد ع|دل محمود ثــــ|بــــتـــ |بــــوعمر كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود عبــــد|لكريم سعد جبــــريل محمد||4883
ره|سل حس|م |لدين حس عبــــد|لحليم||2369 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطحسن ري|ن عبــــد|لمنصف محمد 879923
823o43|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه |س|مه حمدي دي|بــــ|
62o963|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء عزيز |لبــــدرى محمود فرح|تـــ 
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علوم |سو|نديل ع|طف |سم|عيل محمود24|866
ق|وى عبــــد |6||692 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد عبــــد |لحميد |ل
8382o3معهد ف ص |سو|نشه|بــــ |لدين عص|م فكري ح|مد
85o273|ه رش|د محمد محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم
معهد ف ص ري|ضه |سو|نعبــــد|لرحيم ن عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|84265
رى58|45| حقوق ع شمسعبــــد | محمد |حمد |لز
9o9888  | وف|تـــس|مح |لديبــــ عطيه رزق معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
679o67|حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد وجدى محمد |بــــر
معهد ف ص |لمنصورهمحمد |لعدل |لطلح|وى |لعدل مؤمن684579
6|73o|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طس|ره يح محمد |لدرس 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نسمتـــ |يه|بــــ فوزى ح|فظ||3356
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد عبــــد|لمجيد|64324
|5|986| ر فه زر|عه ع شمسل|ء محمد عبــــد |لظ|
تـــج|ره دمنهورميل| | ع|دل من عزيز|52228
34|8o5أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرندى محمد مصل محمد |لنج|ر
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد تـــه| عبــــ|س تـــه|53959|
رهدير خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح ع ع9||236 تـــج|ره |لق|
43299oتـــربــــيتـــ طنط|دين| |حمد عبــــد|لعزيز من|ع
453o67يم ندستـــ كفر |لشيخمحمد فهيم محروس حسن |بــــر|

5oo26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفطلعتـــ محمد طلعتـــ عبــــيد
يم237488 يم عبــــد|لرحمن |بــــر| د|بــــ حلو|ن|سميه |بــــر|
338oo3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمدى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء |لسيد |حمد |لسم|ن|488976
|44o28د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|طمه محمود |لش|ف محمد
8392o9معهد ف ص |سو|نسميه محمد سليم |دم
82o259طبــــ |سيوطمحمد عل|ء |حمد عمر

إعل|م بــــ سويف ممدوح |حمد |لسيد25274
4o5827كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل محمود عبــــد |لقوى ج|د | |لعو
763597| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنيه مصط عوض مبــــروك عي
2|654oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ع|دل |لعزبــــ |حمد
طبــــ بــــنه|سهيله جم|ل محمد عبــــد |لع|ل ع635443
52o342تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمتـــ محمد |سم|عيل |بــــوزيد
44oo67طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسهيله يوسف مصط |حمد|حمدعبــــده
تـــج|ره |سيوطم | مجدى م | مكسيموس 886378
تـــج|ره |لزق|زيقريم عمر |لف|روق محمد محمد ج|بــــ 778982
8|3o43تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد عل|م محمد
لسن ع شمس|نسمتـــ ف|يد عبــــد|لمقصود ف|يد322945
تـــج|ره سوه|جن ه|شم ح|مد عبــــد |لرحمن38625|
7654|5| علوم بــــورسعيدمحمد |لسيد محمد حسن |لبــــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم محمد |لسيد عثــــم|ن776465

ى محمد محمد سويلم37|48 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــ
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89o959 د|بــــ |سيوط|م|ريه حسونه ز ص|لح
معهد ف ص سوه|جين|س |سم|عيل محمد |سم|عيل|33|836
35o448 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس محمد زين حس
4oo888|ش|م عبــــد|لرحيم عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحريم 
ره|ه|جر مسعد ش|ف |سم|عيل84|65| د|بــــ |لق|

|989oد|بــــ حلو|ن|محمد |يمن |سم|عيل عبــــد |لمقصود
4o736| د|بــــ دمنهور|ندى محمود ع محمد ع

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد عبــــد|لغ محمود عبــــد|لغ 62599
يم267687 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن| محمد ن| |بــــر|
حقوق ع شمسنور |لدين محمود عبــــد |لخ|لق عبــــد |26868|
63o877حقوق |لمنصورهعبــــده حسن عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لسميع

56|oo د|بــــ بــــ سويف|محمود سل|متـــ محمد ع
76o848يم تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرو|ن محمود ع محمود |بــــر|
|5o482ره|عبــــد |لرحمن حسن ع محمود د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل عل|ء سعد |حمد835957
48oo74ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد عبــــد|لجو|د محمودعبــــد

|9|o2 |ندستـــ |لم |عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لعزيز علو
2|92o||تـــج|ره ع شمسسل|م |يه|بــــ حسن محمد س|لم
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىطه محمد سيد محمد824732
4o5656حقوق |ل|سكندريهه| | ع عبــــد |لبــــديع محمد خليل
حقوق |سيوطمحمود عمر عبــــد|لع|ل محمد 676|89

2497oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دير  محمد  عبــــد |  |بــــر|
8o2o75|رهعبــــد|لرحمن ط|رق محمد ع |لفرج طبــــ |لق|
رهعبــــد | عمرو محمد محمد |لزي 775469 طبــــ |لق|
5o4292 تـــج|ره |ل|سكندريهدين| محمود عبــــد |له|دى س|لم مر
حقوق بــــورسعيدمنيه حس محمد عز|لدين صقر|2|7886

رهرو|ن ه| محمود محمد  |بــــى8294| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهفرج رمض|ن سليم|ن سليم8|7688
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|آيه ه| |سم|عيل عطيه626276
|627o8وى محمد رهمصط محمد ك ندستـــ |لق|
43968oد محمد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر ع|دل |حمد مج|
49448o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيمن نور |لدين جم|ل بــــيو طه
33oo98د|بــــ بــــنه|نور| عبــــد|لحميد |حمد محمد |لعربــــى|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد سل|مه ع273484
ندستـــ |لزق|زيقلسيد ثــــروتـــ |لسيد يوسف|642535
|27o68يم د|بــــ ع شمس|ريم ح|زم عمر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدشحتـــه صل|ح جمعه س|لم97|643
يم8|232| يم محمد |بــــر| د|بــــ ع شمس|د | |بــــر|
34o744د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |د| | محمود |لسيد عبــــد|لغف|ر محبــــوبــــ|
يم عبــــد | فتـــح | |لمهدى |687654 معهد ف ص |لمنصورهبــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمريم شعبــــ|ن ع|شور عبــــد |لو|حد5|6837
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تـــربــــيتـــ |سو|نرح|بــــ عبــــد|لمحسن بــــدر محمد847687
7o6283معهد ف ص |لمنصورهسه|م محمد فوزى |لسيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لحميد عبــــد|لن| عبــــد|لحميد عبــــد332239

علوم بــــ سويفشيم|ء عبــــد |لبــــص ع عبــــد |لمقصود828|6
479o|| ندستـــ |ل|سكندريهم | ن|در عبــــد |لمل|ك س|ويرس عبــــد

37o9|يم مر حقوق حلو|نيوسف خ|لد عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء نش|تـــ نبــــوى سليم|ن|335763
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ محمد حن |حمد|25|499
يم عبــــد |لرؤف |لغمرى نعمه3667|6 تـــمريض طنط| عزيزه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطنشوى سم بــــدوى سليم|ن 887685

يم قطبــــ58695 ندستـــ بــــ سويفروفيده محمد |بــــر|
7o2267تـــج|ره |لزق|زيقجه|د نبــــيل مح عبــــد |لحميد
تـــج|ره ع شمسرقيتـــ عط| عبــــد|لغ قطبــــ345533
23|7o8|رهحمد يح يونس عبــــد|لعزيز تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد محمد |حمد خ |69724
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعل| عص|م |لدين عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 697665
4867o6تـــج|ره دمنهورعمر محمد فتـــ محمد محمد

تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره كميل |سحق شفيق25489
يم محمد57739| زر|عه ع شمسدى عبــــد |لرؤف |بــــر|
يم867975 معهد ف ص ري|ضه |سو|نرؤي |حمد |لص|دق |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد مصط عبــــد| محمد حسن|828|26
4|o97|| يم |لدسو ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء محمد لط |بــــر|
حقوق |لفيوميه محمد فتـــ فرج|66599

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين محمد صل|ح |لدين سليم7524||
ندستـــ حلو|نمحمد جم|ل عبــــود عبــــد|لتـــو|بــــ244495
يم عطيه|637885 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عطيه |بــــر|

2o378|م فؤ|د عزتـــ عبــــد |لعليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند
778o|2|معهد ف ص |لزق|زيقف|طمه عبــــد |لعزيز ه|شم محمد ه
636o42|صيدله |لزق|زيقحمد عبــــد| |حمد عبــــد|لمقصود
637o55|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل|م سعيد فوزي |سم|عيل
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمه|بــــ |لطنط|وى ك|مل |لطنط|وى عم|73||6
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى عص|م محمد ع|رف|388|3
4463o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن ن عبــــد |لق|در محمد
69o7|9تـــج|ره |لمنصورهلسعيد سم |لسعيد |سم|عيل |ل|سود
43o2||علوم |لمنصورهأمنيه |س|متـــ رجبــــ محمد عبــــد |لع|ل
تـــج|ره طنط|مه| عبــــد |لرشيد محمد ش|مخ |لمرشدى395|42
تـــج|ره |سيوطمحمد سيد |حمد محمد  73|886
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|س|مه |لحسي |حمد ع|مر|448739
ش|م عبــــد |لعزيز مر447786 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد | 
|ن محمود|863397 ه خلف | ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
يف عبــــد |لسميع |لسيد23689| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|ره 
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623o68| ف حل ع ع تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|متـــ |
تـــربــــيتـــ بــــنه|حفصه |حمد عبــــد|لرحمن عط|678||6
يم497||3 ره|ريه|م ع|دل عبــــد|لعزيز محمد |بــــر| د|بــــ |لق|

87|9o ندستـــ |لفيوممحمد حمدي فتـــ ز
34o5|2معهد ف تـــمريض بــــنه| ن محمد |لسيد خليفه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــسمله جم|ل يوسف عوض رضو|ن647|3|
27o695|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس|مه جل|ل |لمر محمد |لقز|ز
نكر|52|||6 طبــــ |لمنصورهحمد عبــــد|لق|در ع 
|344o8وف|تـــ|نور |س|مه فؤ|د محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
487oo6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع محمد ع |حمد مرج|ن
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــنج|ح |لسعيد نج|ح |لسعيد698962 م |لع| 
27|83o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |حمد ج|بــــر |لص|وى |لحفن
رهنور |لدين ن| عبــــ|س عبــــد |لعزيز8467|| تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس|مصط محمد محمد |لص|دق |حمد عدوى44446|
هميمه عبــــده مد ع |لسيد|238429 نوعيتـــ ج
34o3|4 |حقوق بــــنه|محمد سعيد عبــــدربــــه تـــه
25|o45|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد عم|د صبــــرى حم|د
يم ق|بــــيل695762 ندستـــ كفر |لشيخبــــه عبــــده محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقأحمد ع فتـــ ع647738
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحس|م |حمد حسن عبــــد|لع|ل مزروع583|25
64493o|معهد ف ص طنط|نور عبــــد|لرحيم |نورع |بــــوعبــــيتـــ
6o9565ندستـــ طنط|أحمد أيمن |لبــــر |لسيد ق|بــــيل
تـــمريض دمنهوره|جر |س|مه محمد عطيه ر| 5||7|5
يم |لزغرتـــي494374 تـــربــــيتـــ دمنهورسل|م رمض|ن فرج |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن فوزى |لسيد ز |لمهر|6|6353
رهمر|م ع|دل عبــــد|لغ حسن5|79|2 علوم |لق|
7o6346 بــــي د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |بــــو |لحسن محمود |ل
ندستـــ طنط|يم|ن ع|دل محمد محمد بــــكرى شه|بــــ449955
لس جرجس صبــــ عبــــد |لملك سل45||4| ندستـــ ع شمسك
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود عبــــد|لصبــــور محمد بــــغد|دي66|862
5|324o زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمدى سبــــيتـــه ع عبــــد |لعزيز أبــــو |لعن
49o475| تـــج|ره |ل|سكندريهيه رؤوف حزين عبــــد |لمع
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن طلعتـــ عبــــد |لمو مفتـــ|ح3|||44
يم |لد| |433982 ه محمد محمد |بــــر| علوم طنط|م
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديم| رض| كم|ل |بــــو |لحمد|757488
265o29|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد عم|د عزتـــ محمد عبــــد |لحليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م ثــــ|بــــتـــ |سم|عيل ثــــ|بــــتـــ|772835
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن ن| بــــدوى |حمد |لش|ف444388
8o74o4معهد ف ص بــــ سويفشه|بــــ |لدين رجبــــ |لش|ف محمد
|57o85ره|ف|طمه بــــدر عبــــد | |حمد د|بــــ |لق|

|42o8ري رهندي محمد عبــــد |لمنعم محمد |ل|ز تـــج|ره |لق|
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4|28o6يم ع |لسج|ن |د|بــــ طنط|ف|طمه محمد |بــــر|
يد8|8229 |د|بــــ |لم |مصط |حمد محمد |بــــو|ل
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطحمد عز محمد عطيه|465|85
يم ع حسن حج|ج427574 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|وليد |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمسمحمد |يه|بــــ عبــــد|لمنعم عثــــم|ن323345
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد محمود محمد ك|مل ع|شور764584
يم عبــــد| حن|2992|8 لس |بــــر| حقوق |لمنصورهك
علوم |لمنصورهبــــتـــس|م أس|مه محمدين |لدمتـــن|وى325||6
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره ف|يز عبــــد|لمعبــــود محمد دي|248466
8222o6تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |شيم|ء جم|ل سعد عبــــد|لحكيم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد عبــــد |لسميع |حمد ح|فظ عبــــد |524556
25|68oه حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |م |لسيد م
ه محمد |حمد رمض|ن|434567 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
علوم سوه|جسحر كم|ل عرق|ن خليل 923478
8362oo|ي |لنوبــــي حسن يم خ كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــبــــر|
77845o ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |للطيف |س|مه سيف |لحكومه عبــــد
32o623تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيف خ|لد مهر|ن محمد
6o4733تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يوأن| |ميل لط فه رزق
يم |لجندى2766|6 ش|م حسن |بــــر| يل ج |لزق|زيقنوره|ن  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
وف|ع |ء |سم|عيل مصط محمود296|6| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
معهد ف ص |سو|نتـــيس فه بــــدوي سيد242|84
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء ع|طف ي خط|بــــ989|32

672o4|ف فتـــ عبــــد |لمجيد س علوم |لفيومريم |
2678o4|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف مهدى عبــــد|لفتـــ|ح |لدعوش
9o5885|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد ممدوح محمد عبــــ|س
تـــج|ره بــــنه|ق|سم محمود ق|سم محمد328643
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| ربــــيع ج|د عبــــد|لص|دق334677
|597o2كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسد | جم|ل يوسف سليم|ن
5o4557فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم ممدوح مصط حسن حبــــيبــــ
يم عبــــد |للطيف رجبــــ |لشح686997 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد|لرحمن |حمد جميل عبــــد |لحليم بــــيو697|26
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيمن ط|رق |لبــــي حل|وه|64|||6
بــــ| 9845|6 |ء محمود أحمد |ل  |حه وفن|دق |لمنصورتـــإ
4o3458تـــج|ره |ل|سكندريهند سعيد ع |لسيد
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دي|ء ع|طف محمد عبــــده|272647
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعزه |ليم سعد محمد|ليم 862962
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|كرم مسلم |سم|عيل حسن|76937
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |لسيد مسعد عبــــد |للطيف36|34|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|لم منصور |حمد منصور46|243
يم477656 ى حمد|ن |حمد |بــــر| صيدله |ل|سكندريهمن|ر ي
6o6262نوعيتـــ طنط|محمد و|ئل محمد |لعزبــــ

Page 6030 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره ي| فوزى ع755378
69o786يم حمدى |لقصبــــى ري|ض خ|لد تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد طنط|وى محمد ك|مل 892999
ندستـــ حلو|نحمد رأفتـــ محمد خليل جمعتـــ|235273
يم|333943 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م |بــــر|
ه عبــــد|لش| عط| عبــــد|لبــــ| |4|8662 معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىم
حقوق |ل|سكندريهمصط عبــــد|لحكيم فتـــ أبــــوزيد492493
يم ك|رم عبــــد |لمنعم مر دي|782|48 تـــج|ره طنط|بــــر|
769o48معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد ع ع |لسيد عنتـــر
|327o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نسندس مجدى |حمد محمد
62|o64 طبــــ بــــورسعيدصف| رض| عبــــد |لسل|م عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقع حسن |لسيد حسن |لجم|ل87|637
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمبــــ|رك حس سيد عبــــد|لجليل825675
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد| مج|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح خليل||7|26
|9o88 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنتـــ | مجدى حل ع

د|بــــ |لمنصوره|ميمه س|مح لط |حمد غط|س|685678
ر عبــــد|لجو|د محمود43727 ره|محمد م| د|بــــ |لق|

4o|249| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه مصط عبــــد|لمنعم مصط|
76o272تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود سم محمد جويد
68|o87يم ذ د|بــــ |لمنصوره|يوسف شعبــــ|ن |بــــر|
4|599oلسن ع شمس|حن|ن مل|ك عبــــد|لسيد عطيه
77344oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|تـــ محمد |حمد متـــو |م|م
27|o|5يم عبــــد|لحميد عط| | مو كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه |بــــر|
يف بــــرك|تـــ762447 ف |لدمرد|ش  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|حمد |

تـــربــــيتـــ |لفيومص|بــــرين عبــــد |لكريم ع حسن68793
75|24oصيدله |ل|سكندريهريه|م محمد رمض|ن بــــيو
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد رض| محمود عبــــد |لسل|م528529
معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــه محمد |لجر|ي عبــــده محمد |له2282|7
طبــــ |سيوطي|سم ن| |حمد ع 882325
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|خ|لد محمود محمد عتـــم|ن493623
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | رشدي رمض|ن حسن338757
837o94تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه محمد جهل|ن ك|مل
تـــج|ره ع شمسمريم بــــه|ء|لدين عبــــد|لعزيز محمود|2|229
زر|عه ع شمسعمرو |حمد عبــــد|لعظيم متـــو242683
626o29تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقع|صم محمد مغ|ورى |لزه|ر
|3o4|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد حسن ص|لح عبــــده
صيدلتـــ |سيوط  ريج محمد جم|ل |لدين تـــميم|889894
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|وق شو مصط |حمد|653|3
5|734oد|بــــ دمنهور|ويد| أس|متـــ فتـــ محمد محمد
6o8826نوعيتـــ طنط|س|ميه محمد |لحن عبــــد |لمجيد |لمر
4o242|يم تـــ|ج |لدين يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــكريمتـــ |بــــر|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف|يزه |س|مه |حمد عبــــد |لسل|م3|77||
633o99ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ندى عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمقصود
يم243264 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نول|ء حسن عبــــد|لرحمن |بــــر|
يم مو437762 تـــمريض كفر |لشيخسم|ء عي عبــــد |لخ|لق |بــــر|
ندستـــ حلو|نمصط جم|ل رمض|ن محمد242869

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عبــــد|لرحمن فتـــ قر بــــيو56494
علوم ج|معتـــ |لسويسط|رق |حمد سعد |حمد273258
43oo2o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|حس|م ح|مد |لسيد |بــــو |لنج
تـــج|ره |سيوط سل|م طلعتـــ عبــــده محمد|2||889
76o275تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمهند |س|مه متـــو ع
يم ر|شد|52226 زر|عه دمنهورجيل|ن فتـــ |بــــر|
75925oندستـــ |لسويسمحمد مجدى محمود |حمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعظيم حم255369
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نج|ه عبــــد|لعزيز |حمد |لغيتـــى496368
يم حس 639796 تـــج|ره |لزق|زيق|ء |لسيد مصط |بــــر|
273o53لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|تـــرنيم |س|مه محمود محمد
يم ح|مد |بــــوحلبــــيتـــ696388 علوم |لمنصورهمريم |بــــر|
يل ج |لزق|زيقوئ|م سيد ذكري| عبــــد |لحميد شكر8349|5 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد محمد |لخو258762
336o38كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ جم|ل |لدين |حمد محمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سديم تـــوفيق مهدى |لبــــرى336599
4o38o7|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود محمد يح محمد |لشبــــ
7|o644صيدله |لمنصورهدير |حمد حسن محمد نجم
طبــــ |سيوطر| | محمد ح|مد |حمد 924442
يم|642886 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل محمد حمد محمد إبــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمن|ر |حمد |حمد عبــــد |لحميد |لحد8845|4
487oo4 تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محمود محمد محمود بــــيو
تـــربــــيتـــ |لعريشند| |حمد حم|د حميد|ن76|768
4o6o84د|بــــ دمنهور|ن|دين رزق عبــــد |لغ محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفوزيه كم|ل ن|صف حم|د عبــــد|لبــــ|رى255425
د|بــــ |لزق|زيق|ويد| عبــــد |لحميد عبــــد  |لص|دق عزبــــ776598
ه محمد محمود عبــــد|لعظيم629228 د|بــــ |لزق|زيق|ن
5o5397| |طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد سند طلعتـــ عط
د|بــــ ع شمس|يتـــ محمود سليم|ن عبــــ|س|326574
ى حس 529759 رهمحمود محمد سيف خن ندستـــ |لق|
يم628787 تـــج|ره |لزق|زيقمع|ذ محمد عبــــد| |بــــر|

63o|2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|نغ|م عبــــد |لحفيظ ح|فظ سعد|لدين
86oo8 |تـــ محمد محمد فتـــي زر|عه |لفيومن
رهيوسف محمد محمد يوسف23577 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ى محمد محمد حس 4|2238 رهرحمه ي حقوق |لق|
9o63o3|تـــربــــيتـــ سوه|ج لفتـــ عزتـــ محمد |حمد
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449o9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مريم سعيد حس محمد |لنج|ر
ندستـــ ع شمس |ر محمود محمد محمود55425|
ره|فن|ن خ|لد محمد محمود|64997| د|بــــ |لق|
رهسيمور سم صبــــ جور 862|2| تـــج|ره |لق|
وف|تـــمحمد |حمد حس فر|ج2329|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o9|27معهد ف ص سوه|جكريم رأفتـــ بــــديع حسن
82|43o|تـــج|ره بــــ سويفسم|ء كسبــــ|ن عبــــد|لحكيم محمد
4|o259ق|وى |د|بــــ طنط|م|جد أحمد سعد |ل

3o785د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|تـــ ي| ع ح|مد
9ooo93 تـــج|ره سوه|ج سل|م محمد عثــــم|ن عبــــد|لص|لح
ندستـــ |لزق|زيقفتـــ طلعتـــ فتـــ محمد |حمد9||628

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد محمود محمد |لبــــكرى ش|كر8|567
صيدله |لمنصورهزينبــــ ثــــروتـــ عبــــد |لسل|م عويضه |بــــر|96|||7
ره|ل|ء سم رو|ش فرم|وى|297|4 د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفجه|د سم جبــــريل فه64963

ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد| حسن حسن262445
9o|9|o تـــمريض سوه|ج ه|يدى ه| محمد |سم|عيل
يم عبــــد 573||7 رهعبــــد |لرحمن خ|لد محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
53oo63ندستـــ |ل|سكندريهمحمد رمض|ن محمد |لر|وى حسن
تـــج|ره |لمنصورهض مط|وع ع ع محمد7|6962

رهف|دى |يه|بــــ |دو|رد حن|32829 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
68|o57رهمحمود محمد محمد رش|د د|ر |لعلوم ج |لق|
242o|5|تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز
يف59|476 حقوق |ل|سكندريهندى ي| فتـــ |ل
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــع عزتـــ عبــــد |لخ|لق محمد |لبــــرم|وي525689
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|د | ع|طف فخرى عبــــد|لرحمن|34992

رهد | صل|ح |لدين |نور حس|ن 44679 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره ع شمسم م|جد من صديق|5998||
32277oنوعيتـــ عبــــ|سيهمن|ر لط عبــــد|لعزيز ع
تـــج|ره بــــ سويفخلود محمود فوزي محمد |بــــو|لعل|479||8
رهعمرو سيد محمدى ز34734 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

783o67يم د|بــــ |لزق|زيق|ندى فتـــ سيد محمد |بــــر|
ره|وعد حمدى |نور محمد|89|5| د|بــــ |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مجدى |حمد ع س|لم|4|6965
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى ه| صل|ح حسن228387
5o6o46|زر|عه |ل|سكندريهحمد حمدى عبــــد|لموجود |لسيد ص
9|76o9 ن| ج|بــــر عزيز جرجس د|بــــ |سيوط|م
86o375|معهد ف ص بــــ سويف|ء عمر يوسف عبــــد|لجليل
ف عبــــد |لخ|لق حسن57574| تـــج|ره ع شمسمن|ر |
علوم كفر |لشيخأسم|ء محمد عبــــد |لعزيز |لدسو 439342
ف سعيد |لجندى|255989 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد |
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر شعبــــ|ن مخيمر مد 356597
7o4867يد |لسيد ش|م حس |بــــو |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر 
تـــج|ره طنط|عل|ء محمد محمد ع |لط|يفه4934|4
78ooo8|يم يم ع محمد |بــــر| حقوق |لزق|زيقبــــر|
4935o2تـــربــــيتـــ دمنهورمحمود محمد |لسيد |لصم|د
د|بــــ |ل|سكندريه|منه | محمد |لسيد حسن دسو 483776
4368o7تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنه| ع |لسيد ع حم|دتـــ زعلوك
د|بــــ |لزق|زيق|ندى خ|لد حسن ع حسن|63775
7o698|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|يدى مجدى مقبــــل عوض ع كبــــشه
وف|تـــعبــــد|لرحمن يوسف عبــــد|لمحسن |لحسي |24462 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|6o792|تـــج|ره ع شمسحمد نور |لنبــــي محمد ر|غبــــ
4|6|o8|تـــج|ره دمنهوريه رض| محمد |حمد |لشل|وي
تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |حمد محمد عبــــده شبــــ|رتـــ|6|9||7
|28o83رهيوسف حسن عبــــد |لرحمن حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لم |حمد محمد خليل عبــــد |لرحمن جبــــ|رتـــ|528|75

تـــج|ره بــــ سويفوق عبــــد |لع|ل ع |م 63589
8o9|6oر |حمد محمد |د|بــــ |لم |بــــه م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن محمد شديد |م|م775684
يم |حمد |بــــو زيد|497424 تـــج|ره طنط|سم|ء |بــــر|
رهمن|ر حم|ده محمد |حمد326359 طبــــ بــــيطرى |لق|

رهمصط محمد ز عبــــد|لر|زق47566 تـــج|ره |لق|
53o589 د|بــــ دمنهور|س|ره محمد |بــــو|لمجد مصط
27o833 ر|ن عبــــد|لرسول |لسيدزع د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــ ز
8o2782د|بــــ |لم |رغده سعيد محمد محمد|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديد| | ع|دل يونس محفوظ829393
ري|ض |طف|ل |لمنصورهين|س |لسنو |لسيد |لسنو محفوظ2879|6
9|o645 علوم |سو|نشيم|ء محمد ع مزيد
ه مصط محمد محمد مصط 787522 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطحس|م حس صل|ح محمد  876338
زر|عه مشتـــهرحمد صل|ح |لدين حس|ن |حمد|35|235
9o78|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ه| عبــــده سعد حس
62oo7|تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحيم حليم عبــــد |لرحيم د|ود
نوعيتـــ |لزق|زيقلسيد محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لمعبــــود حسن|76|64
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشمه| مدحتـــ مصط عبــــد| محمد767976
علوم ع شمسعبــــد|لمنعم وجيتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|له342745
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ حم|ده بــــيو ع حم|ده249675
529o27معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود كرم محمد |لقوي
49754oتـــربــــيتـــ دمنهوربــــه | منصور عبــــد |لحليم عبــــد |لق
د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|ر بــــهجتـــ |لشبــــر|وى محمد|79|783
تـــج|ره |سيوطندى |حمد محمد حموده |88263
64o536ر |حمد حقوق |لمنصورهعمر محمد محمد عبــــد|لظ|
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صيدلتـــ |سيوطم | |يه|بــــ |سعد تـــوفيق824844
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد زينهم متـــو محمود|292|24
7o4256ندستـــ بــــنه|جمعه عبــــد |لفتـــ|ح سعيد |لسيد كليتـــ 
8o4|43لس م|ري ف|روق خليل ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
يم عبــــد|لح|فظ82|442 م ط|رق سعد |بــــر| ره|د عل|م |لق|
بــــه صموئيل5856|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريمون رض| و

64o54ف رمض|ن محمد علوم ري|ضتـــ |لفيوممرو|ن |
22|47o لسن ع شمس|محمود حس مصط حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمينه محمد ص|بــــر عبــــ|س|5536|2

رهعبــــد |لرحمن ربــــيع صو محمد73389 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدير ن| عبــــد |لص|دق عبــــد |لعزيز878|7
4|oo7 |معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعزه رمض|ن محمد ش

حقوق |لمنصورهعبــــد |لحليم ص|دق مفتـــ|ح محمد حسن894|48
5o295|علوم طنط|م مجدى |حمد ع سعيد
ش|م محمد عبــــد|لسل|م236543 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف |ر 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |حمد |لسعيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح635536
4845o4يم عطيه كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمود محمد محمود |بــــر|
68||o6 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد
رهكريم أيمن عزتـــ محمود |لدسو 624436 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد سيد محمد عبــــد|لع|ل|5|5|83
6766o5|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمود |لسعيد محمود غزى
وف|تـــمصط محمود |حمد عبــــد|لجو|د4|2355 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
35447oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|ر| |لشح|تـــ مصط |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد جم|ل نزيتـــ عطيتـــ|432|33

452o8|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد رزق ع بــــر عوض
2628o5ف |لعو محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|كريم |
تـــج|ره ع شمس|ء خ|لد محمد صل|ح عبــــد|له|دى 344635
2432o4د|بــــ حلو|ن|رويد| عبــــ|س محمود سليم|ن
زر|عه دمنهورمحمد محمود فه محمد حج|ج2293|5
معهد ف ص |لزق|زيقبــــه |يه|بــــ محمد منصور637659
695oo7 د|بــــ |لمنصوره|ندى عم|د محمد |لسعيد حس
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فهيم محمد |بــــو ح|مد234436
يم|85|334 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد صل|ح منصور |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد ع خليفتـــ29||68
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لفتـــ|ح حسن|64235
|55|o5يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى |س|مه عبــــد |لنبــــي |بــــر|
د|بــــ ع شمس||ء عبــــد|لجليل سيد محمد |بــــوجبــــل59|345
تـــج|ره ع شمسنور|ن جم|ل حس مر6993|2
35oooرهسيف |لدين محمود محمد محمود ندستـــ |لق|

893o55|د|بــــ |سيوط| م| محمود محمد محمود
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــند| كرم ع محمد769883
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|ننبــــيله ه|شم عبــــد |لخ|لق محمد58444|
يم ع |لنج|ر|8449|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء |يمن |بــــر|
265o77ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد مجدى مختـــ|ر عوض
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطنور|ن تـــ|مر محمد رض| ع محمد7845|2
62o746|حقوق د |طحمد محمود محمد عط| قميحه
766o23يم كشك صيدلتـــ بــــورسعيدر|ن| محسن |لسيد |بــــر|
27o||2 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|شم سعيد ه|شم سليم|ن بــــك
يم ع |لسيد|4|4484 ندستـــ طنط|حمد ط|رق |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقند عم|د |م |حمد |لسيد حبــــش772658

ه كرم حس تـــوفيق|29956 ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع حسن ع سنبــــل453396 معهد ع| 
8o2627معهد ف تـــمريض |لم | مصط ي| |حمد محمد
46o5|3ي تـــج|ره طنط|محمد |حمد ع |لسيد |لم

3o8o8ره|س|ره عص|م حسن ه|شم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
وف|تـــبــــو|لحسن حس |بــــو|لحسن عبــــد|لمنطلبــــ864764 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
2|464oرهيوسف محمد |بــــو|لمجد عبــــد|لمجيد تـــج|ره |لق|
علوم ع شمسمريم عبــــد|لبــــ|سط محمد |لسيد236497
45o423معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود محمد عفي محمود |لقز|ز
|24389| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء صل|ح |لدين |م|م ع
4|2o75| لس س| ف|روق عوض رزق  |حه وفن|دق |لمنصورتـــك
52o232كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمروه مبــــروك محمود|بــــو سف|يه
تـــج|ره طنط|كريم سعيد |لمتـــو عبــــد |للطيف عثــــم2354|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط |حمد عبــــد|لخ|لق محمد عثــــم3672|4
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء |حمد محمد |سم|عيل||85887
7646oo| تـــج|ره بــــور سعيدحمد خ|لد حسن عوض |لكو
4o9642يم د|بــــ د |ط||ء سم محمد عبــــد |لقوى |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهحمد |لسيد |بــــو|لعن عبــــد|لمجيد|646|26
زر|عه |لم |دع|ء رمض|ن ع عبــــد|لح|فظ9623|8
5|57o8ف محمد قن|وى حج|زى |ء أ د|بــــ دمنهور|إ
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم|جد مصط محروس غريبــــ446924
تـــربــــيتـــ طنط|نه|ل جم|ل حمد |لبــــهوتـــى3|4292
8277o9تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|ديه ص|لح عبــــد|لرحيم محمد
23|9o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع وليد ع حس|ن جودتـــ
تـــج|ره |لمنصورهلسيد جم|ل عبــــد |لحميد حسن رمض||69934
8o979|يم تـــج|ره بــــ سويفف|طمه جم|ل |حمد |بــــر|
يم783997 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن قنديل |بــــر|
8o5852|د|ر |لعلوم |لم |منه حسن ع محمد
حقوق |لمنصورهد| | ح|تـــم عزتـــ عبــــد |لرحمن محمود49|687
6o9746طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعل| عوض محمد محمد عدس
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرض| |بــــو |لنج| عي |حمد777663
ف عبــــد|لفتـــ|ح |حمد8|8249 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــس|م |
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 |حه وفن|دق |ل|قنورس محمد عبــــد|لرحمن رف|273578
تـــربــــيتـــ |لم |عبــــ ع|دل |حمد عبــــد|لسل|م823889
بــــي |696926 تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد محمود محمد |ل
32|2o6وف|تـــم | س|مح لم فرج معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم
د|بــــ |سيوط|وق محمد منصور عثــــم|ن 8449|9
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|لسيد عثــــم|ن سعد عثــــم|ن||52366
7|3o||تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد حس شيخ |لعربــــ بــــلله
طبــــ |سن|ن ع شمسس|لم |حمد س|لم محمد سل|مه464|34
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طرن| محمد ك|مل |بــــو عطيه8798|6
د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |حمد |حمد عبــــده |لعري|ن872||7
7o2723يف تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــوق محمد مصط محمد |ل
ه فتـــ عبــــد |لع|ل ح|فظ|599|5| رهم علوم |لق|
يم ع638225 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد محمود ج|بــــر إبــــر|
7o97|2 بــــي ندستـــ |لمنصورهزي|د محمد محمد عبــــد |لمنعم |ل
ى محمد |لسيد محمد عيد|486953 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ي
78o365تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|جر محمد فتـــح | عبــــد|لجليل

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نسمه محمد |لسيد يونس25359
ى|265228 إعل|م بــــ سويفحمد عثــــم|ن تـــر |لح
63359o| يم |لدسو ه عبــــده |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقم
يم|2|634 ندستـــ |لزق|زيقعمر عص|م عطيه |حمد |بــــر|
444||o|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخ|حمد خ|لد محمد مر وف
تـــج|ره ع شمس مختـــ|ر مصط محمد د |9686|2
775|o|| صيدله |ل|سكندريهحمد خ|لد فتـــ بــــند|رى مصط
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــرحمه ربــــيع ورد| متـــو|6678|
35|78o|طبــــ |سن|ن ع شمسيم|ن سم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|له|دى
|48o||رهكريم نبــــيل حسن محمد حقوق |لق|
ر محمد |لمشد523||6 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم ط|
446o37ف محمد تـــوفيق حسن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |
ريدى|7|3553 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم| طلعتـــ |حمد 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط عبــــد|لغ عبــــد|لسميع |بــــوزيد99|832
رهل|ء محمد عبــــ|س |لسيد محفوظ|55539| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
78o99|يم علوم ج|معتـــ |لسويسخ|لد |لسيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لعزيز صل|ح عبــــد|لعزيز 97|884
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد محمد عبــــد| دسو ||653|8 معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن محمود محمد جل|ل حسيبــــ528972
35926oتـــج|ره ع شمسمحمد محمود ي|قوتـــ ع
يم|844|63 يم |لسيد |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيتـــ |بــــر|
معهد ف ص سوه|جمن|ر جم|ل سنو عبــــد|لنعيم 899877
علوم ج|معتـــ د |طرح|بــــ سعيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل|692499
ر شو حليم3|289| تـــج|ره ع شمسن|در م|
رهندى بــــ|تـــع محمد عبــــد|لع|||2367 زر|عه |لق|
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42o783|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|طف |لسيد |لسيد |لسيد |لبــــشل
9o|677|ه جرجس فض جندى علوم سوه|ج م
يم عبــــده |لق| 96|494 تـــج|ره دمنهورمحمد فيصل |بــــر|
375o2oحقوق ع شمسحس ع|دل حس |حمد |لسيد
8982o6 ي تـــج|ره سوه|جمحمد |لبــــ|ش| |حمد ع |لم
يم عبــــد|لبــــ257992 يم و|ئل سم |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
493o46تـــج|ره طنط|محمود ع فوزى بــــهن جلق|ف
|3529oيم  |د يم محمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي| |بــــر|
7755o8 علوم بــــورسعيدمحمود س|مح محمود عفي
4|32o3 د سعيد |سم|عيل  |لطو تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ول|ء مج|
تـــج|ره |سيوطمصط |يه|بــــ محمد فكرى |حمد  847|88

ف ري|ض محمد49889 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نج|تـــ جم|ل شعبــــ|ن |لجمل482||6
32o433رهثــــ|بــــتـــ |حمد محمد محمود زريق صيدله |لق|
4o46|2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف |حمد محمد |لسعيد|

تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن|ء رجبــــ حميدتـــ |لش|ف972|3
د |لسيد |حمد677253 صيدلتـــ بــــورسعيدعمرو محمد مج|
معهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |حمد عبــــده |بــــو 83|684
علوم ع شمسحبــــيبــــتـــ حسن |حمد محمود حرشه368|35
7o67|6|تـــج|ره |لمنصورهم |لسعيد |لمهدى |سم|عيل
ش|م ن| عبــــ|س||85954 علوم |لم |حمد 
يم عبــــد |لعزيز شعيشع677644 ندستـــ حلو|نمحمد |يمن |بــــر|
ره|يفون ع|دل عشم حنس|237593 د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|ندى محمد عبــــد |لحميد مصط 32|63|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد مصط ص|لح |م لبــــلبــــ762374

ره|سهيلتـــ |حمد محمد رك|بــــى محمد4632| د|بــــ |لق|
رهبــــسنتـــ محمود حس مو4467| حقوق |لق|
حقوق |لفيومرند| محمد صل|ح ص|دق75633

معهد ف ص ري|ضه |سيوطول|ء محمد عبــــد|لرحمن حس  |87992
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد مدحتـــ محمد مهدى ع||6384
8||3ooزر|عه |لم |م |حمد ع |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمر عثــــم|ن محمد شح|تـــه ز|يد66|639
تـــج|ره ع شمسدير سيد محمد |حمد35842|
32o442رهعبــــد|لعزيز زكري| عبــــد|لعزيز محمد سل صيدله |لق|
8468o3تـــربــــيتـــ |سو|ندي مو |حمد محمود
رهعبــــد|لرحمن محمد ع شح|تـــ محمد ع226328 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسدع|ء |لسيد جل|ل ع حمد6||437
||94|5| د|بــــ |سيوط||ء سم محمد عبــــد |
33o77ر ع|مر ره|نوره|ن ممدوح م| د|بــــ |لق|

32226oور يم ع  رهفرح مجدى |بــــر| تـــج|ره |لق|
ثــــ|ر |لفيوم|شوق جمعه ك|مل دلع|بــــ8|4976
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ه رمض|ن ف|روق محمد|827623 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن طه محمد محمود||598
ره|رن| صل|ح |لدين محمود خليفه79477 د|بــــ |لق|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نك|مل محمود ك|مل محمود44658|
|497|o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمود |حمد |لصغ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد| عبــــد|لص|دق عبــــد|للطيف شعبــــ494228
يم |حمد |بــــو|لفتـــوح |حمد8555|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ريه|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن محمود ن محمد عبــــد |لمجيد38|238

24o56 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | محمد عبــــد |لحميد مصط
فنون جميله فنون |لم |بــــه | ع|دل عبــــد|لبــــ| محمد5493|8
يم معوض حس 764323 يم حس |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدبــــر|
حقوق بــــنه|ع |حمد ع |حمد محمد9|3497
ل444973 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحمد محمد بــــه|ء |لدين كم|ل |لدين 
7648o9كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|رل ميشيل ف|يز عطيتـــ شنودتـــ
23|9o4 رهع فتـــح | عبــــ|س محمد |لمرزو ندستـــ |لق|
ندستـــ |لزق|زيقعمر محمد محمد صبــــرى |لبــــسطوي693423
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لسميع عبــــد 784635

د|بــــ |لفيوم|م| مجدى بــــكرى حميده|67968
د|بــــ دمنهور|من|ر رجبــــ سعيد مو ق|سم|947|5
9|o795 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمصط ع|صم حمدى |حمد ع| 
6o5999د|بــــ طنط|محمد عص|م قطبــــ محمدى|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد محمد محمد عبــــد |لع|ل|849|4|
ره|بــــدور عبــــده تـــوفيق حسن835|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم |لزق|زيقمن|ر ط|رق ع ع ع صقر632289
322o93كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسن |لعزبــــ عبــــد|لرحيم عبــــد|لبــــ|سط
2|94o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نريه|م طلعتـــ محمود طنط|وى
26789o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميه|بــــ تـــوفيق محمد سل|م
تـــج|ره ع شمسيم ن|مق محمد حسن25542|
نوبــــى453974 ندستـــ كفر |لشيخبــــدر عبــــد| محمد محمد |ل
ه محمد محمد |حمد|85|777 نوعيتـــ |لزق|زيقم
45o7ooف |لدين لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|سل وجدى |لسيد 

823o7رهه|شم حسن محمود ه|شم حسن علوم |لق|
26o6|7|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه عبــــ|س حسن بــــ|زيد
6777o3معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمصط عبــــد | مصط |بــــو شوشه

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــ |سم|عيل محروس |سم|عيل25833
858o|8|طبــــ |لم |يوستـــ | شو نصيف حن
35o395تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لمنعم فر|ج عبــــده
ثــــ|ر د |ط|محمود قنديل محمد قنديل عرفه|62363
يم محمد مدين478725 ندستـــ |ل|سكندريهعمر مدحتـــ إبــــر|
زر|عه ع شمسيوسف صبــــ |بــــوزيد محمد37374|
ش|م صل|ح محمد عبــــد |لرحمن|26753| تـــج|ره بــــنه|يه 
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453232| تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد محمد عبــــد|لنبــــى رمض|ن مو
صيدله طنط|حمد محمود |لسيد د|ود|792|43

3|38o| ندستـــ |لم |ل|ء شفيق صل|ح ع
7o5276|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهل|ء لؤى محمد سيد |حمد محمد
|65o8|علوم ري|ضتـــ حلو|نمريم |بــــو بــــكر محمد |حمد عبــــد |لعزيز
5oo|69حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن ع|دل ن سليم|ن |بــــو عمه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقروفيده عبــــد |لغ محمد |لمر538|79
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنوره|ن رمض|ن |لسيد |لسيد ع269652
تـــربــــيتـــ بــــنه|ند حمد|ن ح|مد عبــــد|لحميد حسن5|3388
ندستـــ |ل|سكندريهمه|بــــ |لدين |يمن فر|ج نف|دى524872
علوم ج|معتـــ د |طسم|ء |بــــوبــــكر محمد ع عبــــد |للطيف352|46
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ريو |سعد من |سعد246532
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رضوى |حمد ع مسلم |لعزبــــ773635
|36o56ر ف|رس ف|نوس ره|م|دون| م| د|بــــ |لق|
ين رض| سعيد ر| |23926 حقوق حلو|نش
كليتـــ طبــــ أسو|نل|ء محمود تـــه| مصط |825365
ه سعيد محمد محمد |لغمرى محمد2|6492 حقوق |لمنصورهم
وف|تـــمحمد محمود حسن محمود|285|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8|o522يم كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمحمود |حمد حسن |بــــر|

وف|تـــمحمد مجدى صل|ح |لدين عبــــد |لمجيد44262 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
476398| تـــج|ره |ل|سكندريهنطو|ن غ| خليل غ|
9|6o37|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط  حمد ن| محمد عبــــود
يم86|427 تـــج|ره دمنهورد |نه |لجمل سدره |بــــر|

رهف|روق محسن ف|روق حم|د45292 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |سيوطف|طمه محمد شو عبــــد|لنبــــى  882423
84o||o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه حسن رف| |م
76o9o6د|بــــ |سيوط|نوره|ن مهدى محمد عبــــد |لحميد
9|77|o طبــــ |سيوطمريم دوس مه دوس
علوم |لزق|زيقشمس صل|ح محمد عبــــد|لسل|م633457
د|بــــ |ل|سكندريه|ش|دي |حمد مصط عوض عل|م479454
يم عبــــد |لرحمن973|54 يم شو إبــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إبــــر|
79|o|6|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |حمد رمض|ن أحمد دعبــــس
تـــج|ره بــــنه|ريم ممدوح عبــــد|لحميد ح|مد ص|لح29|343
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــم | س| ف|روق عوض رزق |76|2|4
826oo4كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نض سعيد عبــــد|لبــــ|سط |حمد
83|o|6|يم صيدلتـــ |سيوط|ء |حمد ع |بــــر|
356|o2|ف حسي محمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |

د|بــــ |لفيوم|رض| رجبــــ مندى طح|وى73738
248o63تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسميه رمض|ن سيد |حمد |لش|ويش
لسن ع شمس|منيه مو زكري| مو |67743|
تـــربــــيتـــ ع شمس|يل|رى مجدى سليم|ن حن|9372|3
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ندستـــ ع شمسم|زن ع حس عبــــد|لغ 66|223
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عل|ء عبــــد|لنبــــى محمد |لسيد فرغ365757
5o2749تـــج|ره |ل|سكندريهرضوى م|جد عبــــد| حسن بــــيو
تـــربــــيتـــ |سو|نكل|ر| كم|ل دكر|ن جيد846473
ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر |حمد محمود مقلد رمض|ن447449

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوم حس ص|لح دي|بــــ ص|لح72883
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د محمد فؤ|د |لسيد ع|48434
235o27| |لس |يمن ميشيل شبــــل عط رهك علوم |لق|
معهد ف تـــمريض سوه|ج بــــسنتـــ جميل نجيبــــ و|صف 4|8993
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|شيم|ء سعيد عبــــد|لر|زق |لسيد335459
752o24لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|سم|ء وجدى ع شعبــــ|ن ع
79|o97 زر|عه |لزق|زيقف|طمه |حمد محمد عفي
طبــــ |لمنصورهلشيم|ء محمد عبــــد |لرؤف عبــــده|694546
رهه|جر محمد يونس أحمد سعد|77493 د|ر |لعلوم ج |لق|

حقوق حلو|نعص|م محمد ع محمدي ع عبــــد |32258
245o33ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نف|طمه |حمد محمد |لبــــكرى محمد خليل
3547o6تـــج|ره ع شمسنوره|ن س|لم عبــــد|لنبــــى ص|لح
4o33o2 يم حسن مصط تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدين| حسن |بــــر|

ر محمد58622 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمن|ر محسن م|
9o9952|يم شوكتـــ ك|مل عبــــد|لرحيم طبــــ سوه|ج بــــر|
8994o5|ء سيف |لن محمد محمد| معهد ف ص سوه|ج 
نوعيتـــ |لم |عبــــد| سم عبــــد| ع 823869
يم ي| محمد نعم|ن حج|زى|247583 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقنسمه محمد محمد |سم|عيل643293
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|د ع 6||895
697o45|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سعد رمض|ن |لطنط|وى
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء |بــــو |لمك|رم |لسيد تـــر |354494
4o4|63 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مرو|ن عص|م رمض|ن مصط حس
|2o|o||تـــج|ره ع شمسميل | رفيق حن| عوض | حن
4899o6كليتـــ |أللسن كفر |لشيخندى مصط محمد عم|م
ف عبــــد |لفتـــ|ح مختـــ|ر محمد63329| تـــج|ره ع شمسندى |
طبــــ بــــيطرى |سيوط|ء عل|ء |حمد حس|ن |6|95|8
|6o939تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل خ|لد رجبــــ سعودى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلسيد |سل|م عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل عبــــ695989
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسن|ء محمد عيد محمد|77592
ره|سم|ء عبــــد|لمنعم محمد محمد|335529 عل|م |لق|
9|o368 عل|ج طبــــي قن|ندى |س|مه فتـــ عبــــد|له|دي
زر|عه كفر |لشيخند ع عبــــد|لعزيز منصور443824
6o2o82 يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| |ر عبــــد|لحميد عبــــد|لبــــ| |بــــر|
77oo39 حقوق |لزق|زيقحسن سم حسن عبــــ|س حس
7o4692|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء محمود محمد عبــــد |لعظيم
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6|95o4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طع|يده مو ر| مو خليل
يم|3|527 تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو خ|لد محمد |حمد |بــــر|
صيدله |لزق|زيق|ء |لسيد |حمد حسن فه |ل |639599
7o5764تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصط خليل مصط محمد شكر
علوم ج|معتـــ د |ط محمود |بــــو بــــكر محمود |دم423452
يم سل|م92|252 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر حمدى محمد |بــــر|
462o2|علوم |لمنصورهرحمه مسعد فتـــ محمد |بــــودشيش
ندستـــ كفر |لشيخمصط رض| عبــــد|لحميد |بــــو |لعل| |453548
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عرفه عبــــد|لرحمن عبــــد|لع657|32
8542o8معهد ف تـــمريض |لم | محمود ع حسن محمد
7ooo|9صيدله |لمنصورهعبــــد | ي|س |لشبــــر|وى |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد عبــــد|لعليم |لسعيد يوسف |لش|636588
88o796 تـــربــــيتـــ |سيوطمروه ع ع ع
7o36o8ع س|لم محمد ربــــيع | علوم |لمنصورهي
48o5|3د|بــــ |سيوط|شه|بــــ |حمد محمود |حمد سعد
كليتـــ |أللسن بــــ سويفيوسف محمد صبــــ محمد حسن475695
|4o394تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه فيصل محمود محمد نجم
26o55oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدى قطبــــ بــــهج|تـــ |لشم|وى
8|68ooمعهد ف ص بــــ سويفدير سيد محمد محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر حسن عبــــد |لرحيم محمد حسن483576
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمد ص|لح محمد عوض|2368|6
تـــج|ره دمنهورن|دين مصط عبــــد |لسل|م مصط 498798
ف أحمد صقر528992 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد أ
نوعيتـــ موسيقيه |لم |لور| وجيه محروس تـــ|درس9383|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمجد محمد ج|د محمد شل|ل|9822|4
7859o8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد | محمد عبــــد |لمنعم |سم|عيل عبــــد
ره|سعيد ف|روق |سعد عبــــد |لمجيد27772| عل|م |لق|
6o5995د|بــــ طنط|محمد عبــــد | عبــــد | سند|

رهس|ره فكرى عبــــد |لجو|د ص|لح68473 طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق |سيوطعمرو عم|د فه محمود  875984
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحن|ن عبــــد|لنبــــى حسن عبــــد|لمجيد238963
تـــ محمد حسن عبــــد|لغ |349292 تـــربــــيتـــ ع شمسم
53o465ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمريم |لسيد لط |لسيد عي
لسن ع شمس|أسم|ء مهدي ص|بــــر |لدسو |لبــــسطوي439343
24773oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم |لسيد محمد محمد ص|لح
6o2669تـــج|ره طنط|مصط س| محبــــ عبــــد |للطيف |لك
83o7ooش|م محمود |حمد تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل مجدى |لسيد محمد8249||
258|4oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عل|ء|لدين فتـــ عبــــد|لعظيم
معهد ف ص |سيوطبــــ|سك|لس نص بــــ|سك|لس قلدس 888757
228o89يم ره|ود|د م|جد مريد |بــــر| د|بــــ |لق|
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2|444o زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم صل|ح |لدين محمد محمد عبــــد
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط |حمد ملي خ|طر6||247
4ooo5oى يم |لم فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن|دين |حمد من محمد |بــــر|
26388oيم ف عيد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | |
262o74|تـــج|ره بــــنه|حمد كم|ل عبــــد|لخ|لق دبــــور
638|o3 تـــمريض |لزق|زيق سل|م وص عبــــد|لحميد |حمد محمد خ
3285o6|تـــج|ره بــــنه|حمد عنتـــر عنتـــر |حمد عبــــد|لوه|بــــ
77o2|o| تـــج|ره |لزق|زيقحمد ط|رئ |لشح|تـــ حف

739o5يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ط|رق م |ر |بــــر|
685o5oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعمر محمد |لبــــكرى |حمد محمد
6|94o| يم نص بــــي |م |بــــر| ندستـــ د |طعل|ء |لدين |ل
حقوق |لمنصورهه|يدى محمد عبــــد |لع|ل حس 529|78
علوم |سيوطر| | محمود ه|شم خليفه  5|8776
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لعزيز عيد بــــدوي عيد85|359
يم عيد ز763668 نوعيتـــ بــــور سعيدبــــسنتـــ |لسيد |لدسو |بــــر|
76423o| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل محمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد
334993| علوم ع شمسسم|ء ي محمد عبــــد|
4||68oتـــربــــيتـــ طنط|ه|له مو عبــــد|لفتـــ|ح عم|ره
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مريم ع|دل |لسيد عبــــده3|6343
يف|784968 يم |لسيد  صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
4942|oتـــج|ره دمنهورمصط معتـــمد |بــــو |لفتـــوح |لحوتـــى
3|2o45|يم محمود ندستـــ بــــنه|حمد محمود |بــــر| كليتـــ 
26o899ر شو |لسيد تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ م|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى جم|ل محمد حسن |لسق|39|9|6
تـــج|ره ع شمسيوسف رش|د |رتـــ سمور5523||
75o77|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| محمود ه|شم ه|شم عبــــد |لد|يم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |حمد خليل بــــش |2|7546
تـــمريض |لم | روي محمد ثــــ|بــــتـــ محمد|853472
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء عبــــد|لجيد محمد عبــــد|لمع غل6774|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد محمد كم|ل |حمد س|لم|693437

64o|8ندستـــ |لفيومبــــيشوى نبــــيل |سعد عوض
صيدله |لمنصورهعبــــد | س|مح عبــــد | عبــــد |لمجيد قر|69659
23244o| ه قطبــــ محمد سيد حس حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
ر سيد عبــــد|لعزيز قنديل255582 |د|بــــ طنط|م|
6o7|89|يف فتـــ |لحن|وى لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن حمدى |حمد محمد كر|تـــ|626|6
|2o379حقوق حلو|نع عمرو عص|م ع محمد |لبــــدرى
زر|عه دمنهورعبــــد|لرحمن ع|دل محمد مختـــ|ر زين 848|54
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد خ|لد سيد عبــــد | حسن||4382|

|38o||ره|حمد ع محمد عبــــد |لحميد ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه عبــــد | عمر يوسف||64|4
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9o3978 صيدلتـــ سوه|جط|رق محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لنبــــى
7o5525طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم|جد عص|م نسيم متـــرى
ندستـــ حلو|نمحمد رمض|ن حس محمد273546

علوم بــــ سويفمحمد فرج |م محمد54372
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء تـــو محمد قوشتـــى|887699
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد يوسف قر حسن333578

6o266فنون جميله فنون حلو|نمريم س| عبــــد| نسيم
29o65رهمحمد وحيد سعد حسن حقوق |لق|

24o967|يم |م |لش حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود |س|مه |بــــر|
8o48o2|فنون جميله فنون |لم |يثــــ|ر بــــ| ص|لح شعر|وي
232o54 رهمحمد عبــــد|لن| محمد رضو|ن عبــــد ندستـــ |لق|
7o|94o تـــج|ره بــــنه|حمد صل|ح محمد عبــــد |لحميد عبــــد
يم |لسيد626622 ش|م محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى 

ندستـــ حلو|نع محمد محمد ع |لبــــ|جورى8|357
د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد محمد عبــــد |لجو|د |لعمرى4553|4
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صل|ح حمد|ن عبــــد|لرحيم362763
بــــل|86|432 يم |بــــو  معهد ف ص طنط|منيه ز| |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|إيم|ن محمد سيد محمد ق|سم||5274
4o58o3د|بــــ |ل|سكندريه|مروه |لسيد زكري| ع
5o5428كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمرو|ن |حمد محمد محمد محمد |بــــو سليم
8o8256تـــج|ره بــــ سويفك|تـــرينه عم|د سعد ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديقمر محمد |حمد ج|د |لربــــ825767
ر|ء عوض |لسيد |بــــو|لسعد|682935 تـــمريض |لمنصورتـــ لز

2576o|رهرين ع|طف ج|د خليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
525|o9تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسل ع |لسيد |سم|عيل جمعه
معهد ف تـــمريض |لمنصوره لشيم|ء محمد محمد عبــــد |لحميد د|ود3|6846

268o8رهل|ر| |حمد ر|فتـــ عطيه حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o|o82  حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينوره|ن ن| عبــــد|لع|ل |حمد
تـــج|ره ع شمس | رمزى ه|دى مو89|36|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمع|ذ س| عبــــد|لمنعم خ|لد ع 2677|3
ندستـــ |لسويسف صل|ح محمد صل|ح |لدين |سم352|76
3|5o83ف عبــــد|لجليل عبــــد|لمطلبــــ تـــج|ره ع شمسعمر |
35|o47حقوق بــــنه|م كرم عبــــد|لنبــــى |سم|عيل
69o94|| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد مجدى عثــــم|ن محمود مو
|لسن |لم |محمد نبــــيل حشمتـــ شفيق|85284
د|بــــ |لزق|زيق|سل عص|م محمد ع782773
82o484 نوعيتـــ |لم |خلود محروس عبــــد|لحكيم مر
26|oo9 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــلبــــ عبــــد|لعزيز رمض|ن حس|ن
طبــــ ع شمسم سليم|ن ع محمد سل|مه3499|3
|2548oر عزيز سل|مه تـــج|ره ع شمسمونيك| م|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط |حمد مصط |بــــوبــــكر267873
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدير محمد سعد محمد |بــــوشوق462588
زر|عه كفر |لشيخن|ديتـــ مصط عبــــد |لحفيظ مصط 443897
تـــج|ره بــــور سعيدي|سم محمد غريبــــ حف 755486
زر|عه دمنهورض عبــــد |لحكيم محمود صبــــره|943|5
42o323د|بــــ كفر |لشيخ|رو|ن |لسيد عطيتـــ | |لسيد محمد
يم محمود ك|مل487686 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمود |بــــر|
265o86معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط |حمد حس نظيم
ر|ء ح|تـــم عبــــد|لمنعم ج253427  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه |لز
63247oيل ج |لزق|زيقسحر صفوتـــ محمد محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن حسن محمد محمود |حمد|256747
بــــي 488446 حقوق طنط|يه|بــــ مصط محمد مصط |ل
6oo8||تـــج|ره طنط|ريه|م عيد عبــــ|س عبــــد |لوه|بــــ |بــــو سعد

يم ز |775| رهرن| فه |بــــر| تـــج|ره |لق|
3|48o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ه| حل محمد
د|بــــ |سيوط|سميه س|لم|ن حس محمد 429|89
8oo333|كليتـــ طبــــ أسو|نحمد محمد كم|ل |حمد
76oo52|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمنه | |حمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد
87o936معهد ف ص |سو|ني|سم ع مد محمد
85|2o|تـــمريض |سيوطعبــــد|لرحمن ن| عبــــد|لسل|م سيد
يم شح|تـــه حموده468|43 تـــج|ره طنط|ح|زم حمدى |بــــر|
323o||تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ رض| عبــــد|لوه|بــــ محمد
تـــربــــيتـــ |لعريشوق محمد زين جمعه بــــدوى|76774
527o22كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحسن محمد حسن يح |بــــو مندور
ى محمود355522 طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود محمود خ
26666|| علوم بــــنه|ل|ء |لش|ذ |حمد |لش|ذ
ه |حمد عبــــد|لر|زق ج|د|862696 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم
687987| تـــج|ره |لمنصورهيه |لسعيد |لسيد محمد |لح|ج ع
د|بــــ |لمنصوره| |لسيد سليم|ن حس|ن 699425
633o28تـــج|ره |سيوطمحمد |لسيد عطوه عبــــد|لوه|بــــ
882o33| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  حمد محمد مو تـــه|
2562|o|طبــــ |سن|ن طنط|حمد عبــــد|لعزيز |حمد قمح
7o6832د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء ع ف|روق ع
ف شفيق محمد |لسو|ق|248328 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |
222o35رهه|له |يه|بــــ صبــــ فرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
356o|3تـــج|ره ع شمسوق جم|ل حسن |حمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |لسيد |لحسي ع |لسعد 3997|6
249o25قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|دين محمد ع |بــــو|لسعود
5o5886 |تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم |حمد سليم|ن علو| |بــــو ن
75|37o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد ش|دى |لسيد جل|ل
6955oo| معهد ف ص |لمنصورهسم|ء ط|رق محمود محمد عبــــد |
82392oك.تـــ. ف صن| سوه|جمصط محمود خليفه محمد
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4575o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |حمد فتـــ |حمد خليل
75647o|يد تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد محمد مصط |بــــو|ل
4875oo يم حسبــــ يم حمدي محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدير محمد عوض | |لسيد632963
طبــــ |سيوطيف |يمن حس شعم|ش 876647
7o2274معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دع|ء محروس طه محمد حسن

يع629|7 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد |بــــو
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود سعيد فتـــ شعبــــ|ن |لبــــن|5|8||5
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سهيلتـــ |حمد شو |حمد329275
2|377o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفين|س |حمد محمود عبــــد|لحليم
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخس|ره ن| |حمد |حمد |لمن|خ 5832|4
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد عبــــد |لق|در ع |لبــــقرى773834
تـــج|ره بــــنه|مصط محمد جم|ل محمود57||78
4o656|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رضوى ي| عبــــد | |لسيد|
52oo4| زر|عه دمنهورخلود خ|لد محمود |لشيشي
معهد ف ص بــــنه|حمد شعبــــ|ن عبــــد|لعظيم محمود |لعريف269955
|464|o|ف كم|ل عزتـــ رهمل | حقوق |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ميمه منتـــ محمد مؤمن|54594

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد خ|لد ع عبــــده|223||6
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن|ديتـــ سعيد مختـــ|ر عبــــد||33493
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنطونيوس م|جد نبــــيه دقش|382|82
تـــج|ره بــــنه| |دتـــ سعيد مصط |لسيد |حمد|34498
5|56o6| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورلي محمد صبــــ عبــــد |لق|در عبــــد

6oo98تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه ممدوح محمد سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد رجبــــ عبــــد|لجليل بــــدر عبــــد|لجليل636368
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود سم ع|بــــدين صقر227556
علوم ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــه صبــــ شح|تـــه عبــــد |لحفيظ شعبــــ426462
89535o د|بــــ سوه|ج|مصط رفعتـــ رجبــــ عبــــد|لع|ل
ندستـــ |سيوطم|ريو حشمتـــ ع|زر مس|ك 875376
7849o3  نوعيتـــ |لزق|زيقمل عو عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم رمض|ن محمد ن4|463|
رتـــ356442 يم سيد |حمد غني ز ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــرشيد |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
69o387ندستـــ |لمنصورهمحمود محمد صبــــره محمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود خليل عبــــد| ذ 34|357
68o3||د|بــــ |لمنصوره|حمد فتـــ |م عبــــد |لحليم عبــــد |للطيف
5o872oيم جم|ل كم|ل محمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــإبــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد جمعتـــ خ محمد عبــــد|لمجيد |495294
3459o3ف سعد عبــــد|لسل|م زر|عه مشتـــهرع|ئشتـــ |
9|4|5o  علوم |سيوطمروه |حمد شح|تـــه |حمد
756547| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه ع محمد سيو

682o7|نوعيتـــ |لفيومكريمه مجدى رمض|ن عبــــد
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44o879طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد ح|فظ عبــــد |لع| مبــــروك |لنج
نوعيتـــ كفر |لشيخف|تـــن أس|متـــ |لدسو سيف ودن|43673
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد عرفه |ل|م|م |لمن|وى684569
4|4o46يم محمد |لسيد سعده |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|صفوه |بــــر|
حقوق طنط|حمد عبــــيده عبــــد|لمنعم مق|وى|495242
7o6|26طبــــ |سن|ن |لمنصورهسم|ء |حمد ر|شد عبــــد |لو|حد

ف عبــــد|لجيد محمد 46898 ره|عبــــد|لرحمن | د|بــــ |لق|
يم مصط ثــــ|بــــتـــ عبــــ|س||87673 علوم |سيوط بــــر|
حقوق |ل|سكندريه|حمد |لسيد محمد عبــــده سليم|ن بــــ|8|4796
||8oo5رهن|دين خ|لد |م |حمد ج|د تـــج|ره |لق|
ش|م |حمد عبــــد |للطيف64736 علوم حلو|نبــــتـــ| 

 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|زم |حمد نبــــيل لط |ل|طروش764538
ش|م محمود ح|مد48957| د|بــــ ع شمس|شيم|ء 
5|89|o ء رمض|ن فتـــ حسن |لف| د|بــــ دمنهور|إ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيثــــ|ر محمد صل|ح محمد |حمد|639278

حقوق بــــ سويفمصط جم|ل مصط عبــــد |لعظيم56834
288o5ندستـــ حلو|نيوسف عبــــد | سيد عبــــد |لغف|ر

8o5787صيدلتـــ |لم |عزه محمد ع |حمد
طبــــ بــــيطرى دمنهورلشيم|ء عرف|ن محمد ز ك|مل|5839|5
ريدى محمد||87857 علوم ري|ضتـــ |سيوط حمد ح|تـــم 
د|267|3 تـــج|ره بــــنه|محمد مجدى عبــــد|لكريم مج|
يم48985 رهمحمد عبــــد | محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|

علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعز |لدين يوسف محمد يوسف758858
77247o| ندستـــ |لزق|زيقسل|م محمد شحتـــه عبــــد|
ف سيد |لعربــــى محمد سليم9|2323 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نع|دل |
طبــــ |سن|ن ع شمسمروتـــ ع عبــــد|لحكيم محمد342875
طبــــ |سيوطرو|ن |س|مه حسن يوسف9828|8
د|بــــ ع شمس|حمد عبــــد|لعزيز |حمد رزق|4793|3
27oo78تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد |حمد سعد عبــــد|لق|در عبــــد|لرحمن
6|583oحقوق د |طخ|لد محمد أس|مه نج|ح محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه |حمد |حمد حسن|779429
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محروس عبــــد|لفتـــ|ح دويد|ر|432|35
52oo6|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورريه|م فتـــ |حمد شح|تـــه حسونه
طبــــ ع شمسعمر خ|لد حسن محمد9|68||
وف|تـــ|حمد ع|دل |حمد |لسيد |حمد|5963| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

يد محمد|5|7|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن محمد |بــــو|ل
يم452647 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخوف|ء بــــهجتـــ كم|ل |لسيد |بــــر| معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسم|يكل جورج س| مه 4257|3
وف|تـــع|دل محمد ع|دل محمد مصيل39|5|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ر عط|67|343 لسن ع شمس|نوره|ن صفوتـــ عبــــد|لظ|
8o5|o4|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |لشيم|ء محمد عبــــد| عبــــ|س
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ه سعيد عبــــد | حسن عبــــد|لمع783465 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ خ|لد فتـــ خليل |لز|يد|34824
ش|م محمد |له|دى متـــو|77836 نوعيتـــ |لزق|زيقسهيله 
4o||o3د|بــــ |ل|سكندريه|سيد محمود سيد نور|لدين
حقوق |سيوطم | نبــــيل حبــــيبــــ ص|لح 374|89
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــبــــه |لمصيل سعد |لش|ف672||6
فنون جميله فنون حلو|نشيم|ء |حمد محمود شه|بــــ |لدين27547

9||73o تـــمريض سوه|ج حسن|ء صفوتـــ |سم|عيل محمد
تـــربــــيتـــ |سيوط |ده |حمد مصط محمود مصط  876945
6o7o2oد|بــــ طنط|آيه محمود عبــــد|لمجيد حميده|

7o396تـــربــــيتـــ |لفيومد| | رجبــــ عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لغف|ر
4o9496ه تـــج|ره طنط|م|جد ط|رق سعيد محمد خ
|59|6o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حسن حس حس
ر محمد |لسيد محمد يوسف ع622675 ندستـــ |لمنصورهلحسن ط|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــنسمه |حمد محمد غني |لص|776939
69o9o8 يم محمد |سم|عيل تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى محمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م ثــــ|بــــتـــ س|لم بــــل|ل73655
د|بــــ بــــ سويف|خ|لد |حمد شح|تـــه |حمد85248

6o239|تـــج|ره طنط|آيه عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم مو
236|oo ن| حس|م |لدين محمد مصط رهم تـــج|ره |لق|
256o2oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مح جم|ل عبــــد|لرحمن |لخو
د|بــــ |لزق|زيق|ن|نيس عم|د |لدين حمدى عبــــد |لعليم9|7938
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ي|سم عل|ء |دريس محمود خ|لد5289|5
د|بــــ |سيوط|مروه رمض|ن محمد صديق  26|878
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد حسن جبــــر حسن68|226
يف محمد عي 26946| تـــج|ره ع شمسرو|ن ح|زم |حمد 
784822| لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|حمد محمد محمد |لسيد مر
تـــج|ره |سيوط يف|ن يعقوبــــ د|ود د| |ل|7226|9
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد صبــــرى محمد |حمد638598

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د ع|دل طه محمد58739
بــــي 23969| رهمرو|ن محمد ح|زم نشأتـــ |ل تـــج|ره |لق|
322oo6قتـــص|د م حلو|ن|ف|طمتـــ ي| بــــيو |لسيد |حمد
25o928د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ج|بــــر |يه|بــــ ج|بــــر سل|مه
رهندى مصط محمد ع ن238323 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o2825يم يم فتـــ |بــــر| تـــج|ره بــــ سويففتـــ |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد |بــــوط|لبــــ||8227
629o77 كليتـــ |أللسن سوه|جنف ع|دل سعيد مصط
|63o62|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يم|ن مش|حيتـــ محمد سعد
رهيم|ن |يمن عبــــد|للطيف حس |لقرم|682|34 د|ر |لعلوم ج |لق|
858|oo|معهد ف ص بــــ سويف|ستـــيفن وجيه عزيز حن
8o7493تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لعظيم ن| محمد محمد
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3|63oرهمريم محمد سيد محمد ندستـــ |لق|
يم |لدسو عبــــده 344648 حقوق ع شمسل|ء |ه|بــــ |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمروه رشو|ن محمد فهيم رشو|ن9452|6
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسلف|ن| حن| ري|ض شح|تـــه 74|889
7566o2| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم| |بــــو |لمجد حس ع
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن ع|طف ع سيد |حمد|82|266
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمتـــ عبــــد|لن| حسن محمود مد 97|348
ر|686584 ف |لسيد عبــــد |لعزيز جو ندستـــ |لمنصورهحمد |
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــعل|ء حم|ده بــــدوى د|ود258345
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ممدوح من محمد|||7529
ندستـــ حلو|نه|يدى جم|ل محمد عبــــد |لمنعم48874|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد عبــــد| بــــكرى عبــــد|244395
ش|م عبــــد |لكريم |لسيد |بــــو9||27| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | 
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج يم|ن محمود صد عبــــد|لحميد||87993
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنشوى محمد عبــــد|للطيف |حمد 895696
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء ع محمد سعد |لدين|542|2|
ف |لسيد |لسيد عطيه2752|2 ندستـــ ع شمسمصط |
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنه|ل محمد |بــــو |لفتـــوح مصط 2|||52
ى س| موريس ص|دق236848 رهش ندستـــ |لق|
9|o447 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود |حمد محمود عبــــد|لل|ه
52897oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد سعد محمود مهدي
6o258oد|بــــ |لمنصوره|محمد خميس عبــــد |لمع مصط مبــــروك
4928o8تـــج|ره دمنهورمحمد |لسيد محمود |حمد محمد عبــــد
686295| طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد ط|رق محمود |لر|
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن فتـــ |حمد محمد عطيه784524
64o569تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سم |لسيد |سم|عيل
6256||| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |حمد محمد عبــــد|
43o44طبــــ حلو|نس|ره محمود محمود محمد |لعسي

تـــج|ره دمنهورمحمد محمود فرج فرج سعودى492968
5|6oo2| معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن ط|رق فريد مر
د|بــــ دمنهور|نوره|ن مجدى عبــــد |للطيف سليم|ن497848
2793o|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز |لشيخ
9|3|o6| تـــج|ره سوه|ج حمد |لسيد محمود حس
ره|خلود مصط جمعه |حمد محمد|22835 د|بــــ |لق|
يم634749 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن محمد محمود |بــــر|
3494o9|تـــج|ره ع شمسيتـــ سعيد ص|لح محمود ضوه
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع مسعد فتـــ محمد فودتـــ686663
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرشيد سعيد سليم|ن حموده محمد3|7823
ر|ء عبــــد|لن| ع|مر عبــــد |لعظيم ع4425|6 رهلز صيدله |لق|
887o39  تـــج|ره سوه|جنجوى محمد |حمد عثــــم|ن
|39486| صيدله ع شمسيه محمود حس ع
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رهحمد عمرو |حمد محمد منصور|34986 ندستـــ |لق|
ره|محمد |حمد محمد عويض|5697| د|بــــ |لق|
9||96|| د|بــــ سوه|ج|  ين|س عبــــد| ع عبــــد|
بــــي |بــــو |لعن 34|689 ندستـــ كفر |لشيخعمرو محمد ذ |ل
بــــتـــ489439 يم  و ف |بــــر| يم  د|بــــ د |ط|ن| |بــــر|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر محمد عبــــد|لعظيم س|لم522|22
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جر|ن| محمد |حمد عطيه5|572|
6o27o||طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحس|م |حمد عبــــد | |لعربــــى رشو
77973oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حسن|ء ي| عبــــد |لعزيز محمد |لعطوي
تـــج|ره طنط|ندى زكري| يوسف مصط طلبــــه9|25|6
8|66o5|تـــج|ره بــــ سويفحمد ح|تـــم |حمد محمد
رتـــ||ء سيد محمد سيد|349457 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم جرجس و|صف ميخ|ئيل832427
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد جم|ل حمدى |سم|عيل ش|كر766939
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم عم|د|لدين عمرمصيل |لجزير7|2495
يم |لفو|ل||8|43 طبــــ طنط|سيف محمد |بــــر|
45o453معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد |بــــو |لفتـــوح |حمد سليم
68o976تـــج|ره |لمنصورهكريم ط|رق |حمد حس صبــــره
ف عبــــد|لمجيد عبــــد|له|دى 438444 طبــــ كفر |لشيخمحمد أ
علوم طنط|نسمه |حمد محمد |لعبــــد4||432
ندستـــ ع شمسه|شم ح|مد ه|شم |لمؤذن47884|
8o3o45صيدلتـــ |لم |محمود |بــــوبــــكر عبــــد|لحكم محمود
897o98 تـــربــــيتـــ سوه|جوق عصمتـــ |حمد ج|بــــر
4o7358د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى خ|لد حمدى عبــــد |لرحيم زغلول
ندستـــ |لمنصورهم | زكري| عد مكسيموس عبــــد |لمل8|6892

42|ooثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــتـــ| محمد حس|ن حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| عبــــد |لمنعم حسن عبــــد |لمنعم24||2|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور| عبــــد |لعزيز |لحسي محمد فوده|68562
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد مصط عبــــد|لغ |لف |269997
ه ع|طف ع عبــــد|لحميد|5|2386 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
5o|862يف شو محمود ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن 
4o2788تـــج|ره كفر |لشيخه|يدى خ|لد عوض حن |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لصغ عبــــد|لكريم |لصغ 424688
ره|مروه ع|دل محمود عبــــد |لحليم يوسف86|44| د|بــــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهي|ر| عل|ء محمد محمود9|4857

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفد | |حمد خ طه محمد عبــــد |لجو6445|
نوعيتـــ بــــور سعيدبــــسنتـــ محمد محمد محمود |لمو 765738
44o85oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد ي| نبــــيه عبــــدربــــه
وف|تـــمحمد عبــــد | عبــــد |للطيف عبــــد |54394| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ره |ر |حمد محمد ع29977| تـــج|ره |لق|
بــــي |لسعيد698896 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد عل|ء |ل
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ره|محمد عبــــد|لحليم ع|طف عبــــد|لحليم محمد268|23 د|بــــ |لق|
|4824o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء عبــــد |لرحمن محمد محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لرحمن |بــــوبــــكر عبــــد |لرحمن محمد 254758

ش|م عبــــد |لمنعم محمد|27|42 ره|ء  حقوق |لق|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر صل|ح عيد مصلح حمد767854

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد ك|مل محمد||37|4
529o54|تـــ|حمد محمد محمود |لجمل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
طبــــ بــــنه|من|ر عبــــد|لمنعم عبــــ|س ع عبــــد|لع357257
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقس|لم |حمد س|لم عبــــد |لرحيم |لنج|78245
نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهم|رسيلنو |نور لبــــيبــــ |رم|نيوس7|369|
89o8o9 معهد ف ص |سيوطمروه |حمد خض مصط
يم حسن4|649| رهنوره رجبــــ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
|5oo54|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل|م ص|بــــر يوسف ري|ض
8o|57|د|ر |لعلوم |لم |حسن|ء محمود خلف |سم|عيل
6335|oتـــج|ره |لزق|زيقعمر ح|مد محمود محمد
26o|5o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء حمدى محمد ح|مد بــــه|ء|لدين
45226o|ندستـــ كفر |لشيخحمد سعد|وى محمود سعد|وى
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمستـــ حمدى |حمد محمد محمود|34263
48|7o8حقوق |ل|سكندريهمه|بــــ محمد |لسيد حسن
تـــج|ره سوه|جمحمود عبــــد|لر| ه|شم عبــــد|لحميد 26|924
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــد|لن| عفي قطبــــ258688
76o286|لسن ع شمس|حمد مجدى بــــخيتـــ محمد
|38o72|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم س| |م ع |لغ
36o393نوعيتـــ بــــنه|ي|سم ص|دق |لسيد |لسيد محمد عي
علوم |لمنصورهي|سم حس|م |لدين محمد مصط 675462

صيدله بــــ سويفرن| |حمد فتـــ |حمد52833
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميه حسن حس |حمد عطيتـــو|24256

7o9266|يم |لش يم |حمد |بــــر| ف ومس|حه |لمطريتـــحمد |بــــر| ك.تـــ. ف رى و
4436o2|د|بــــ كفر |لشيخ|منيه |لمعد|وى رمض|ن |لحم|دى
تـــج|ره ع شمسجم|ل صل|ح محمد محمود|778|3
8o4o2||تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد جم|ل رمض|ن عمر
62oo5| | |يم عط| | عط لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ي|سم |بــــر|
9o4426 تـــربــــيتـــ سوه|جفه سم فه عي
|587o7د رهص|بــــرين مجدى عبــــد |لنبــــى مج| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد عبــــد|لر|زق زين عبــــد|لر|زق  884459
طبــــ |لمنصورهحمد متـــو مو ع سل|مه|87|699
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــتـــ عبــــد |لن| حمدون عبــــد |لحميد43642|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن |م|م محمود حسن45253|
ره|بــــه |حمد لط طه |لملي |24384 د|بــــ |لق|
ف حل محمد سليم|4674|5 تـــ | معهد ف ص |ل|سكندريهم

وف|تـــحمد عرف|تـــ طه سليم|ن|7||9| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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8o9842 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود حس ج|بــــر حس معهد ع| 
6o8275صيدله طنط|لشيم|ء نج|ح عبــــد|لستـــ|ر محمد |سم
رهه|جر مؤمن |لضبــــع |حمد57379| د|ر |لعلوم ج |لق|

3o36| رهسميه محمود عي ع زر|عه |لق|
779375| ندستـــ |لزق|زيقحمد حس |سم|عيل عي
78|o47تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد |لسعيد مسعود
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقكريم |حمد محمد فتـــ عبــــد|لرحمن776736

422o5كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن |يه|بــــ محمد |حمد
يم783944 د|بــــ |لزق|زيق|سحر سم صبــــ حبــــيبــــ |بــــر|
يم342557 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد مسعد عبــــد|لر|زق |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|لشيم|ء |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |غ|437784
د|بــــ |ل|سكندريه|دي|ن | ع|طف ر|ي شنودتـــ غبــــور22|533

حقوق بــــنه|يوسف سيد محمد حسن عمر|ن23367
6345oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفنور شعبــــ|ن خليفه درويش

زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د محمود ص|لح ع عي789687
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد |يه|بــــ رجبــــ سيد52646

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق |كرم |لسيد حس عطيه686772
33|o|2نوعيتـــ بــــنه|بــــتـــ |بــــو زيد |ل |د عبــــد|لوه|بــــ
7o2|22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد | محمد ع مو
صيدله |ل|سكندريهخلود رفعتـــ عبــــد | مو434248
4894o3د|بــــ |ل|سكندريه|ندي مجدي حسن سعد عبــــد|لخ|لق
833o36د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ر|ند| محمد حس حزين
6|o397 ندستـــ طنط|محمد حس غنيم |لدسو
وف|تـــحمد محمود محمد عبــــد |لبــــ| |حمد|5|66|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ كفر |لشيخمحمود عم|د محمود |لجنيدى|6|6|6
لسن ع شمس|م|ي| محمد صل|ح |لدين عبــــد|لفتـــ|5|6267
تـــج|ره ع شمسف|طمه جم|ل عبــــد |له|دى عبــــد|لوه987|75

|446oرهمحمد عمر سعد عبــــد|لوه|بــــ ندستـــ |لق|
يم مصط |68346 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|

477o||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل ن| تـــحس محمد شلبــــى
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| م|جد عصمتـــ محمد ع252882
68oo9|ندستـــ كفر |لشيخسعد |لسيد |لعيسوى |لسعيد عبــــد |لق
487o95|ند|وى محمد ش|وش د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد 

62o32| معهد ف ص بــــ سويفسم|ء ع|طف ع متـــو
253o4| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ريه|م |يمن |لبــــكرى بــــ
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد حمد|ن حسن |حمد836223
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رمض|ن طلبــــ ر|جح طلبــــ7384|4
479o64كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد عم|د محمد ه|شم عبــــد |لم|لك مشعل
معهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لرحمن ع|دل محمد عبــــد|لعزيزسليم444|33
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لعزيز صل|ح ع|مر|256243
76824o|معهد ف ص |سم|عيليهمل فؤ|د سليم|ن محمد|لح|رون
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تـــربــــيتـــ |لم |لشيم|ء رض| عبــــد|لرشيد عبــــد|لجو|د24||82
485o79ف محمد عبــــد |لمطلبــــ محمد د|بــــ دمنهور|محمد |
32o532يد حقوق حلو|نكريم ع محمد |بــــو |ل
يم مسلم632555 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــه|جر محمد |بــــر|
ن| حمده عزيز يون|ن5738|8 تـــج|ره بــــ سويفم
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|كريم |حمد محمود محمد |سم|عيل769495
يم رجبــــ محمد أبــــو ثــــل|ثــــ4673|5 تـــ إبــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم

يم محمد99|35 رهنسمه ربــــيع |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8948|o|كليتـــ |أللسن سوه|ج حمد طلعتـــ |لحلبــــى محمد
4o29o4|تـــج|ره دمنهورحمد وحيد خليل عبــــد |لمجيد
د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد عبــــد|لرحمن محمد||64274
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن خ|لد محروس محمد||7524
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه |سم|عيل عبــــد |له|دى عبــــد |لسل48|755
7o25o7كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشذ| محمد ع محمد ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف |لدين |سل|م نزيه ري|ض نبــــوى247624

رهد| | نور |لدين |حمد عبــــد |لعليم25723 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ |لم |أحمد سم إسم|عيل محمد |لزي|تـــ448998
يم رشدى49465| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود مصط |بــــر| ل|

م|م عبــــد |لر|زق|859|4 تـــربــــيتـــ ع شمسم رزق 
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ف|يز فؤ|د ح|مد |لزي 462523
922994| ندستـــ سوه|ج نتـــو ممدوح نعم|ن غ|
25o489 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنرم محمد حسن |لف
7o67o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد فتـــ |لسيد |لسيد
معهد ف ص بــــنه|يه رجبــــ جوده |لخ |وي|256983
تـــج|ره |ل|سكندريهروف|ن| سعيد محمد |حمد |لص|يغ|42396
85o65o طبــــ |سيوطمحمد جبــــريل فتـــ سنو
768o63طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ل محمود |لديد|مو ع |لنج|ر
حقوق |لمنصورهن|در ه| صبــــرى عبــــد|للطيف356367
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نجون مجدي بــــخيتـــ حن| خله25799|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريه|م مكرم |لسيد سيد |حمد |لدرد|ح |68558
تـــج|ره بــــ سويفبــــسمله |حمد |سم|عيل |حمد9594|8
842o47 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــس|ره محمود عبــــ|س |لصغ
صيدلتـــ |سيوطبــــكر محمد بــــكر محمد 86|875
7885o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رغده محمود عبــــد |لعظيم قنصوه |لعزبــــ
يم صقر345||4 تـــربــــيتـــ طنط|غ|ده مصط |بــــر|

55|o6تـــمريض  بــــ سويفرجبــــ محمود رجبــــ حس|ن
رهمصط حسن مو حسن |بــــو و|347|23 صيدله |لق|
7o4697|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم| عزتـــ محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
يم ع 849645 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديد |ر |بــــوبــــكر |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــفرحه حسن عبــــد |لستـــ|ر عيسوى|6399|
4264o2 |صيدله |ل|سكندريهم بــــل|ل محمد |لدسو |لرف
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حقوق |لفيومعمرو ن| رمض|ن مو87857
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسل|م صل|ح محمد عبــــد|لرحمن|768873
83347oكليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء سعيد سهيم محمد
43225o طبــــ طنط|ريه|م عيد |حمد خض
4o8953حقوق طنط|محمد جميل محمد عصفور
زر|عه |ل|سكندريهروضتـــ |لحس يوسف زكري| ع426996
4||o85يم محمد ف|يد |د|بــــ طنط|ندى |بــــر|
وف|تـــسل|م و|ئل نبــــوى عبــــد|لحميد محمد||553|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ليل محمد55922 حقوق بــــ سويفليل سلومتـــ 

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى محمد محمد حسن |لش|ف8|6|34
يم مسلم54|32 تـــج|ره ع شمسعمرو عبــــد|لرحمن |بــــر|

حقوق |سيوطمنتـــ | مجدى محمد عبــــد|لمتـــج  877946
6|567oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طكريم محمد فوزى جبــــر
4|65o8نطش ف |لشن|وى عوض |بــــو نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد |
78|o84معهد ف ص |لزق|زيقمحمود صبــــح تـــوفيق أحمد
357ooo|د|بــــ بــــنه|حمد عص|م محمد محمد |لشيخ|
طبــــ ع شمسسهيله ط|رق ش|ذ مهدى863|3|
ى |حمد38286 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ع|طف خ

د|بــــ |سو|ن|سعيد مبــــروك عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| |ل492572
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ي|ر| محمد فؤ|د محمد خليل5232||
ش|م |حمد محمد77456| تـــج|ره ع شمسمنتـــ | 
36|o|9|تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لعزيز عبــــد|لنبــــى |بــــو |لعل| عو
627|o3يم |حمد رزق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سعيد |بــــر|
3244o5تـــج|ره ع شمسعبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ فتـــ محمد
8826|o  كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطي|ر| عص|م |لدين |حمد عبــــد|لق|در
8o2477تـــج|ره بــــ سويفعل|ء رجبــــ شح|تـــه شح|تـــه
447o84يم زعقيق ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل ع |بــــر|
|د|بــــ طنط|ي|ر| س| طه كم|ل وص|ل433956
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |جرجس عطيه مو عطيه |84|92
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف ع|طف عبــــد |لمسيح فرج447247

259|oيم متـــو رهد | محمد |بــــر| حقوق |لق|
ندستـــ قن|مصط |لسعيد محمد عبــــد |لحميد حنيجل686563
5|8o46طبــــ |ل|سكندريهريم كم|ل |لدين |حمد فضل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند محمد عبــــد|لحميد محمود|27227
4|5o4|تـــج|ره |ل|سكندريهندى عبــــد|لحميد سعد عبــــد|لحميد |لسم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه عبــــد |لفتـــ|ح ع عبــــد |لفتـــ|ح|79|682
حقوق سوه|جعمر محمد عبــــد|لحليم عبــــد|لرز|ق 2|8986
7o79|3 زر|عه |لمنصورهروقيه ع محمد ع حس
رهن|دين محمد محمود ع سل|مه|4253| علوم |لق|
ى جمعه محمد مبــــ|رك766985 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود خ
تـــج|ره |لمنصورهمحمد مدحتـــ مخيمر محمد7|6872
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يم محمد رض| فتـــ مصط |ل|86|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
علوم |لمنصوره|ء محمد عيد |حمد |لهو|رى|694534
9|o653 تـــربــــيتـــ سوه|جمروه محمد |حمد مه
2483o4عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمه| |حمد صبــــ طه |بــــو ط|لبــــ
36o775د|بــــ بــــنه|مريم |حمد محمد شديد |لسيد|

2|2o5ره|منه | |يمن صبــــيح عبــــد|لحميد د|بــــ |لق|
78|8o7صيدله |لزق|زيقنسمه عبــــد |لمنعم محمد أحمد
حقوق حلو|نمحمد محمود بــــدرى محمد66285|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيق|حمد مسعد ع ند||64238
|3o997يم محمد زر|عه مشتـــهريوسف سيد ع |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |محمد عبــــد|لحكيم ص|بــــر عبــــد|لحفيظ 25|889
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه محمدى محمد رزق سمرتـــ|677|27
34758o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد سيد محمد ك|مل

رهزي|د مرتـــ محمد مندور583|3 تـــج|ره |لق|
8o|299ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــرويد| نج|ح محمد محمد معهد ع| 

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمدحتـــ |حمد مدحتـــ |حمد نبــــيه6393|
45o|67يم فتـــ محمد يم |بــــر| ندستـــ طنط|محمود |بــــر|

تـــج|ره ع شمسمحمد محمد عبــــد |لشكور |بــــو |لعز7386|
د|بــــ حلو|ن|ي|سم محمد عبــــد|لسيد ع||2289
ندستـــ |ل|سكندريهصل|ح ع صل|ح |ل |د529765

ف ورد| سيد53697 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء |
23oooo|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد صل|ح بــــ|تـــع |حمد
6296o8صيدله |لزق|زيقغ|ده رجبــــ محمد محمد |سم|عيل
رتـــ|عل| مؤمن طتـــ طتـــ9|595| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
98o3o تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد عبــــدربــــه ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | بــــهجتـــ يح ع فرغ 236929
7o5o3معهد ف تـــمريض |لفيوممصط محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحفيظ

4o2232د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن خ|لد خلف محمد مو
44|oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع|ئشتـــ محمود |لسيد ع ق|سم
يم جعفر5598|4 حقوق طنط|محمد ع|دل عي |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |محمد سيد سنو جمعه823588
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سلسبــــيل س|مح أحمد أبــــو |لن939|43
ندستـــ |ل|سكندريهعمر عص|م حس |مبــــ|بــــي عبــــد |لنعيم78|479

ف ز|يد محمد2||7| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن رض| |حمد |سم|عيل636842
62679o|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء محمود |لسيد يوسف
9o7572 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حمدون عبــــد|لد|يم |حمد
بــــي ||69453 صيدله |لمنصوره|ء عص|م ع محمود |ل
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــسمه سيد عبــــد|لكريم عثــــم|ن35|829
بــــه4582|8 تـــج|ره بــــ سويفبــــيشوي فرح|ن بــــولس و
ندستـــ ع شمسل | ط|رق محمد حل عبــــد |لغف|ر4|33|2
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صيدله |ل|سكندريهول|ء |حمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد حسن 844|78
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوركيد| جورج قسطندي |بــــوسيف|838579
247o|9|يف زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|شور |حمد 
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومه|دى |يمن بــــسيو |لشندى486|26
ه سعيد |حمد بــــخيتـــ|83558 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|سم
يم |م|م|895548 يم محمد |بــــر| تـــج|ره سوه|ج بــــر|
8o4283تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |نوره|ن مدحتـــ عبــــد|لسل|م |بــــو|لليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|يكل مجدي فريد نصيف2495|4
5|95o4يم سليم معهد ف ص |ل|سكندريهندى عبــــد |لغ محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسم|ء شو ش|كر محمد|5374|3
تـــ|محمود مصط عبــــد|للطيف محمد529865 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

علوم حلو|نرحمه محمد جل|ل تـــم|م|2548
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |س|مه حس مصط 834897
د|ن9744|2 تـــربــــيتـــ حلو|ندير عم|د|لدين عو|د عطيه و
832|6o| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد سيد فكري فل
ندستـــ حلو|نيوسف |حمد |بــــو |لفتـــوح |حمد397|2|
حقوق |لزق|زيقجه|د حسن |لسيد |لسيد حسن786475

7|598| يم ع علوم |لفيومم محمود |بــــر|
639o89| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد |لسيد شيخ |لعربــــ محمد
4o5539يم عصفوره كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم|ء محمد رمض|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىج|ك |س|مه عط| بــــ|ئيس||8634
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرضوى جم|ل عبــــد |لن| عمر عبــــد 33756

32272oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|شيم|ء زكري| عبــــد|لر|زق عوض عبــــد
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىعل| سيد |حمد محمد842627
يم |م س|لم|68324 طبــــ |لمنصورهرن| وحيد |بــــر|
5o68|7تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|جدتـــ ح|مد حن محمود خط|بــــ
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــجرجس عبــــد | جرجس عبــــد |98|527
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننهله عل|ء |لدين محمد |سم|عيل274665
|د|بــــ بــــنه|محمد محمود محمد محمود |لمزين353493
علوم |ل|سكندريهيم خ|لد ع |يوبــــ426268
ف767256 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع عبــــد |لوه|بــــ محمد 
837o87تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لر| |بــــر
5|o879علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد زكري| |لسيد حمودتـــ
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن ي| محمود سل|م524769
5|8|o9 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنتـــ | |لسعيد عبــــد|لسل|م |لسبــــ
78|6o7|يم تـــج|ره |لزق|زيقن محمد عبــــد |لعظيم |بــــر|
ندستـــ حلو|نمعتـــصم م محمد |حمد ع3728|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط بــــ|نوبــــ ن|دى |قل|ديوس يو|قيم|893372
3486o4تـــج|ره ع شمسعبــــد|لستـــ|ر حمدى عبــــد|لستـــ|ر محمد
9o9592  يم تـــج|ره سوه|جندى محمد حس|ن |بــــر|
5o9|47ف خميس محمد مر طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد |
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33o77oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عمر ن| ك|مل محمد|
8344oo| خدمه |جتـــم|عيه |سو|نمصط محمود بــــخيتـــ ج|د
77o342تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد ح|فظ محمد |لسي
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفغ|ده ع|طف محمد |لغربــــ|وى4539|6
479o89علوم ري|ضتـــ طنط|حمد عم|د محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لمو
رهعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد عبــــد|465|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد محمد رفعتـــ عبــــد|لمنعم||82|26
معهد ف ص |لزق|زيقنور| |لسيد س|لم |لسيد776656
ندستـــ بــــلبــــيسمحمد عص|م سل|مه |لسيد أحمد84|626 ع| 
يم بــــهن مر شوم|ن|528926 ندستـــ |ل|سكندريهحمد إبــــر|
689o79| بــــي معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يه|بــــ محمد عبــــد |لسميع |ل
246o26|يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ه| محمد |بــــر|
ر عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر|2|2322 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد م|
8o|856حتـــ وفن|دق |لم |ديفيد شح|تـــه ف|رس خليل| 
6oo824تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل |لطيبــــ شعبــــ|ن |لسيد دعدوشه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| مصط عبــــد |لسل|م يعقوبــــ شمس 439239
يم |لدسو 9|6938 تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق محمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسعيد ح|مد مصط 636975
ندستـــ طنط|محمد محمد |حمد حس|ن حسن684394
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| محمد لبــــيبــــ محمد346458
264o92|ر محمود يعقوبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م| م|
حقوق ع شمسيوسف ط|رق حس محمود86|24|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد كرم زكري| عبــــد|لحميد347|26
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسل|م عبــــد | عبــــد |للطيف محمد|36965|
6|8268| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحمد ه| |لسيد |لعربــــى |لطن|
328|o3علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد و|ئل محمد عو|د حج|زي
9o9382|معهد ف ص سوه|ج يه |حمد محمود |لسم|ن
4o438||يم صل|ح نور|لدين محمد تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
تـــج|ره بــــنه|سل |حمد صل|ح سيد3|32|2
ر عبــــد |لحميد |لش5|2468 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |حمد ط|
6|6o4oتـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لجل|د
د|بــــ دمنهور|نرم سعد عبــــد |لش| غر|بــــ|49722
4966o6فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرن| خميس محمد محمد |سم|عيل
لسن ع شمس|ن|دى حس|م عبــــد |لرحمن عبــــد |9|434|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسحر صبــــ شندى محمد679679
تـــج|ره ع شمسه|جر عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه |سم|عيل3|95|2
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقإيه|بــــ محمود مر عبــــد|لغ 3|6286
يم8|557| يم |حمد |بــــر| ره|دير محمد |بــــر| عل|م |لق|
7oo6o3معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|جر ع |لسيد حج|زى
48o433تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد عبــــد |لستـــ|ر |لسيد عبــــود

رتـــ|يه ن|دى عبــــد |لحميد ر|شد|35|48 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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يم4|7564 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعص|م |حمد سليم|ن |بــــر|
264o25|يم |حمد خو|جه طبــــ بــــنه|مل حسن |بــــر|
4oo386|تـــج|ره دمنهورحمد |لسيد عمر |حمد
علوم |ل|سكندريهف|طمتـــ مصط فكرى محمود ع477345
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرحمه محمد حس |لليثــــي497755
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه ع|طف حسن محمود محمد|94|7|2
35|26oيم ع بــــرك|تـــ وف|تـــمحمد ع ع |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|27|2oرهندى عوض مصط |حمد تـــج|ره |لق|
472o3|ر يم ز د|بــــ حلو|ن|محمود عثــــم|ن محمود |بــــر|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ش|دى عبــــد|لحليم تـــوفيق غ|نم8269|3
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل سيد حسن |حمد759742
2629o6| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لحليم |حمد عبــــد|لحليم |حمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عوض بــــدري عوض نور |لدين828868
تـــج|ره ع شمسيتـــ شعبــــ|ن عبــــد|لعليم طلبــــه|355327
تـــربــــيتـــ ع شمسخلود ع|دل |حمد فرغ844|22
88|o65 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء ربــــي ع |بــــوط|لبــــ

|8|o5|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م محمد محمود محمد
يم54795| ف سيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس| |ر |
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م صل|ح |حمد فرج |لشيخ|258938
تـــج|ره بــــنه|ل|ء مجدى |حمد |لطو محمد|2|3323
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــزينبــــ محمد ع عو|د محمد754245
تـــج|ره كفر |لشيخمريم |حمد حس طه |بــــو|لفتـــوح442896
علوم ج|معتـــ |لسويسمريم محمد عطيتـــ |لدمرد|ش632637
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ف حشمتـــ شح|تـــه مه |6392|8
حقوق |لمنصورهل|ء |س|مه عبــــد |لرحيم بــــكر عويس|676652
262o44ندستـــ بــــنه|محمود سعيد |لسيد خليل حل|وه كليتـــ 
842o73حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمروه فوزي |لبــــكري محمد
6o53o8طبــــ بــــيطرى بــــنه|مريم مدحتـــ عبــــد |لمنصف عي
34o3o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لسيد س| |لسيد عبــــد|لمطلبــــ
76|83o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسولي | جورج سم |يوبــــ
756oo2 طبــــ بــــورسعيدمحمود |سم|عيل سعد ع
د محمد عبــــد|لستـــ|ر حسن979|25 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمج|
تـــربــــيتـــ |لم |روضه محمد |لش|ف عط|ء محمد92|857
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرش| فريد معوض محمود شح|تـــه685457
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|زي|د عبــــد |لمنعم فتـــ عبــــد |لحفيظ عطيه شعيبــــ|52877
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|رن| محمد سيد محمد حس 336453
تـــج|ره طنط|ع |ء عبــــد|لن| ع|مر عبــــد |لعظيم ع|435|6
حقوق سوه|جص|لح ج|بــــر محمد عبــــد|للطيف 887||9
6o854طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد |لرحمن س| عيد ش|كر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ه|جر خ|لد محمد رف|53733

د|بــــ بــــ سويف|نرجس عل|م رمض|ن محمد محمود7|2437
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علوم ج|معتـــ د |طيه عبــــد | محمد |لمو |7232|6
3o557| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيم|ن ن|فع عبــــد |لد|يم عبــــد |

وف|تـــشه|بــــ ط|رق عبــــد |لمنعم عطيه ج|ويش8759|| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره |لزق|زيقعمر محمد يوسف |لسيد|||642
ر عبــــد|لمؤمن348352 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسوف|ء ط|رق عبــــد|لظ|
68233oلسن ع شمس|م|ريز بــــ|سم مجدى حن| جريس
|2o64|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود خ|لد محمود رشيد
حقوق |لزق|زيقلشيم|ء |لحسي محمد |لحسي |775879
2|6o82حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــجم|ل وجدى محمود فوزى
|6o443ندستـــ |لفيوممحمد نبــــيل عبــــد |لموجود حسن
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم سم |حمد ع عبــــد |84|646
767|o8تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد حس حسن س|لم عوض
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره ي| محمد عطيه سليم|ن698992
حقوق |لمنصوره فكرى محمد ع عبــــد |4|6923
||9oo2لسن ع شمس|نور|ن محمد طه |لشح|تـــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط عبــــد|للطيف |حمد عبــــد|247766
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رقيتـــ عبــــد |لرءوف محمد خليل |ل|سل6879||
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد | عوض عبــــد|لعزيز34|782
ندستـــ |لمنصورهمحمود ط|رق حل |لسيد679338
346o||ره|رح|بــــ مدحتـــ |لسيد  طنط|وى عل|م |لق|
3449o4 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|وعد فهد محمود حسن |لعو
5o8843يم عبــــد|لغف يم رمض|ن |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهبــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد مصط عبــــد|لمنعم محمد شخيختـــ328348
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحبــــيبــــتـــ حسبــــو محمد حسبــــو635784
6o8284|تـــربــــيتـــ طنط|أمنيه رض| عبــــد |لحفيظ |لطن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود رأفتـــ عبــــد |لودود عبــــد |لوه|بــــ 8689|4

3o766|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء محمد عبــــد |لنبــــي |حمد
479o87تـــج|ره دمنهوريوسف عمرو محمد |حمد
33|6o|تـــمريض بــــنه|س|رتـــ محمد عبــــد|لحميد د|ود
ره|ورده محمد رجبــــ حسن25898 د|بــــ |لق|

24483o|د|بــــ حلو|ن|يه |حمد سيد معوض محمدين سويلم
48|84oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــس|م محمود محمد حسن حسن
88o436  تـــج|ره |سيوط |ر ع عبــــد| ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمرو|ن محمد و|ئل رش|د |حمد محمد3725|2
25o62|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفد|ء نبــــيل |حمد |لخليفتـــ
9o296o د|بــــ سوه|ج|رش| محمد بــــخيتـــ حسن
52o93|ء صد ح|مد |لص|وي| معهد ف ص |ل|سكندريهإ
4|o|58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد | |حمد ع |حمد ديكو
75|9o3ندستـــ |لزق|زيقس|مه محمد كم|ل ج|د محمد كس|بــــ
يم عيد|4|4274 معهد ف ص طنط|حمد |لسيد عطيتـــ |بــــر|
7o4767تـــمريض |لزق|زيق سم|ء عص|م عبــــد |لر|زق عن| عن
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه حس|م |لدين عبــــد |لرحمن محمد||4827
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديه |حمد عبــــد |لرحيم ع عبــــد |لرحيم895|68

د |حمد|23377 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد جم|ل مج|
ندستـــ |لسويسعمرو محمود عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل267|76
4o|777يم عبــــد |لع|ل حسن حقوق طنط|خ|لد عص|م |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عمرو محمد حف |حمد3597|3
وف|تـــمحمد ه| حمدى مهدى754822 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
497oo7تـــج|ره دمنهوررن| |كرم فتـــ يوسف عبــــد|لد|يم
ر نتـــيج65|859 ف م|  |حتـــ وفن|دق |لم |نرم |
5|o979|طبــــ |ل|سكندريهحمد محمود رش|د ه|شم محمود
معهد ف ص |سم|عيليهند| ع محمود حسن|75459
يم سليم|ن|352379 رهميمتـــ ف|رس |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم محمد54426| علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف |حمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسي|سم مجدى عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه64|349
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسريج |نور عبــــد|لستـــ|ر رمض|ن لبــــن|36|9|5
علوم ري|ضتـــ طنط|س|مه خ|لد ف|روق عبــــد|لك| بــــدوى526754
682o42| د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |حمد عبــــد |لحميد رفعتـــ عبــــد
8o|828|نوعيتـــ |لم |حمد محمد ح|مد محمد
تـــج|ره |سيوطمصط عبــــد|لن| عبــــد|لغ محمد 875573
|د|بــــ طنط|د | ط|رق |لسيد محمد سعيد242|33
7o6476|ف وجدى |لعزبــــ عز |لدين د|بــــ |لمنصوره|يه |

رهعبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد82|8| تـــج|ره |لق|
طبــــ ع شمسن|ديه محمد فوزى |لشن|وى||4347
5o9o6د|بــــ بــــ سويف|ع |حمد قر محمد

4o2434حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | محمد |لسيد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطتـــه| جم|ل عبــــد|لحفيظ فرغ 5|8888

رهسل محمد عبــــد |لع|ل ع4|48| ندستـــ |لق|
784o84نوعيتـــ |لزق|زيقعمرو |حمد ي|س |حمد محمد
4o6358كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسل |لسيد فتـــح | عبــــد |لفضيل محمد

حقوق حلو|نسل|م جم|ل عزتـــ يوسف|68287
زر|عه |لمنصورهجل|ل نعيم |سم|عيل |حمد  |ده|694523
ى682964 معهد ف تـــمريض |لمنصوره حن|ن صبــــرى محمد سعيد |لع
32375oتـــربــــيتـــ ع شمسسم| سم |حمد محمد |بــــو|لفتـــوح
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | عص|م محمد عبــــ|س محمد763552
34573oبــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسوق |حمد حسن محمد بــــ|طتـــ
69o938| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــحمد ع |سم|عيل ع
علوم ري|ضتـــ |سيوطعمر محمد حسن سيد طليبــــه  876573
معهد ف ص |سم|عيليهسل|م محمد |حمد محمد عوده|766658
حقوق ع شمسندى مصط |لسيد ع دويد|ر27449|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمصط جميل |حمد مصط |42488

د|بــــ |لفيوم|سم|ء شح|تـــه محمد عبــــد |لتـــو|بــــ|67965
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36o4o6|يم دي|بــــ يم محمود |بــــر| لسن ع شمس|يتـــ |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد ع|دل |ل|م|م |ل|م|م |ل|م|م يوسف2477|7

شيمتـــ62768 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفض محمود محمد |بــــو 
زر|عه |لفيوممن|ر كم|ل محمد مر |6296|
تـــج|ره بــــور سعيدن| محمد ط|رق ح|مد محمود فرج443|75
يم59829| يم سيد |بــــر| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|له |بــــر|
43|76oعلوم طنط|بــــدر ص|بــــر |لسيد يونس
49o755د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|جيل|ن منصور فرغ عبــــد |لعزيز ع
ندستـــ |لم |يه محمد |لسيد عبــــد |لمنعم|3|357|
ر محمد |لسعد 3|2588 ره|محمد م| عل|م |لق|
ي حس محمود63496| رهعبــــد |لسل|م ي زر|عه |لق|
45o92oندستـــ طنط|عبــــد| فؤ|د محمود جم|ل |لعكل
علوم |سو|نحمد محمد بــــش عمر|8549|2
6o8837رهعديله فرج |لسعيد عجينه صيدله |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ند| عزيز ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح|63346
تـــج|ره ع شمسمحمد جمعه شح|تـــتـــ م|من82|38|
4o86o2|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم فر|ج محمد عبــــد|لحميد فر
|لسن |لم |عبــــد|لرحمن سعيد مصط محمد ر| 487597
633345| م رفعتـــ |لسيد عبــــد| بــــيو د|بــــ |لزق|زيق|د

63|o6|ف ومس|حه |لمطريتـــحمد كريم ري|ض عبــــد |لكريم ك.تـــ. ف رى و
يل ج |لزق|زيقبــــسنتـــ محمود فه حسن عطيه697974 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o4|o9كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ لط عبــــد|لحميد يوسف
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طعل|ء وليد |حمد عبــــد |لحليم5856|6
|6854o|د|ر |لعلوم |لفيومل|ء ن| حس سعيد
7oo5o3نوعيتـــ |لمنصورهبــــسمه |لسيد محمود طلبــــه
تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| كميل ن|جح عط| |  66|899
4o6|2o ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم عبــــد |لستـــ|ر محمد عبــــد |لصمد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهخ|لد جمعتـــ عبــــد |لسل|م حربــــيتـــ528363
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عل|ء |لدين |حمد عبــــد |لحميد مر475697
د|بــــ |لزق|زيق|ر|ويه ن| عبــــد|لسل|م كيل| 86|629
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحن مجدى مر محمد حسن22444|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيم|ن محمود حس |لزلبــــ| ||49763
8o44o5|يم حن طبــــ |لم |لورين |سحق |بــــر|
8|3o68|تـــج|ره بــــ سويفحمد خلف |نور محمد
456|7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد جودتـــ محمد |لغريبــــ عبــــد |لصمد
869o54تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نريم يح جل|ل حسن
35o8|oف سيد يوسف كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمغفره |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م محمود مر |بــــوزيد||22666
7o747oزر|عه |لمنصورهمروه ع عبــــد |لحميد صبــــح ع
ه نور |لدين |لسيد ن |لدين شه|433878 معهد ف ص طنط|م
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجيه|ن ط|رق |بــــو|لعل| محمد|5826|
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848o57تـــربــــيتـــ |سو|نص|بــــرين محمد ج|بــــر محمد
يم||6655 تـــمريض |لفيوم سم|ء حم|دتـــ ه|شم |بــــر|

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن سيد |حمد فهيم|6562|8
273o58 حقوق سوه|جد | حم|ده محمد حس
6ooo66تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرض| محمد محمد |بــــو |لنج|ه عمر
ف273||4 |د|بــــ طنط|نوره|ن خ|لد حج|زى محمد |بــــو 
ى237787 زر|عه ع شمسوق بــــدر عبــــد|لن| ع ع |لع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء عبــــد |له|دي محمد ع |865|78
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمد |لسعيد عتـــم|ن479632
|48o69|تـــربــــيتـــ حلو|نسل|م رجبــــ محمد كم|ل
3278o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد |بــــوش|دي سعد |بــــوش|دي|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمه سعيد |بــــو قرع محمد من|ع776772
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىروي مصط ك|مل محمد|826682
6o6429ى عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد محمد ز  عبــــد |لفتـــ|ح |لع
م محمد مصط خليل  |ء|442|68 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|د
487o65|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مؤمن ع|دل تـــه| محمد رف
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد |يه|بــــ محمد ع32|769 معهد ع| 
6o73o6| نوعيتـــ طنط||ء صل|ح محمد |لبــــر|د
4o6|34 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ل|ء محمد محمد ص|دق مصط مصط
7oo555|لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|لسعيد محمد تـــوفيق |لسعيد
تـــج|ره بــــ سويفيوستـــ | |سحق ج|د ج|بــــ |9988|8
حقوق بــــ سويفمحمد محمد حج|زي ص|لح843|82
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يوحن| سم سليم|ن |خنوخ||8299
5248o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود ع|دل نظ رفيله ج|د
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر |لسيد حسن |لسيد |لدخ|خ 2694|3
ندستـــ طنط|أحمد صفوتـــ محمد محمود عبــــد |لش| 3699|6
47852oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررو|ن ع|دل صل|ح ع |لجم|ل
ندستـــ كفر |لشيخع حمدى |لوصيف |لوصيف شح|تـــه33|453
رى7443|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسع|د عوض عوض |لجو
يم||5|4|3 يم عبــــد| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد |بــــر|
6796o3|يم عبــــد |لعزيز ه محمد |بــــر| حقوق |لمنصورهم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند|يتـــ خ|لد زينهم منتـــ46|326
ف محمود عبــــد |لحميد |لز|263376 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود |
26882oتـــى ه محمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
يبــــ نجيبــــ جرجس923||8  |حتـــ وفن|دق |لم |س|ره و
د|بــــ دمنهور| فتـــ ع |بــــو|لقمص|ن ع499867

78o66|ره|نس |س|مه محمود عو|د محمد د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمود محمد بــــر محمد636|48
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى حمدى |لسيد |حمد35878|
6o3484 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود مختـــ|ر محمد حسن تـــر
ف ه|شم ه|شم ع4837|6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ريه|م |
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576|oكليتـــ |أللسن بــــ سويفعل| عيد محمد جل|ل
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه حس محمد حس د|ؤد|87|779
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسل|م جم|ل |نور |حمد|865388
4|o7ooف |لسعيد محرز |لح|رتـــي تـــج|ره طنط|ي|ر| أ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن مصط حف حف 753285
|3935oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمه| بــــه|ء |لدين |حمد محمد

ره|م| عم|د فه فرج7932| د|بــــ |لق|
4o6528حقوق طنط|ي|سم مجدى محمد فريد
6o2||6|د|بــــ طنط|د | رمض|ن عبــــد |لل|ه حسن رشو|

2|3o4تـــربــــيتـــ ع شمسمنه | سيد متـــو عبــــد |لمعبــــود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنبــــيلتـــ يوسف خليل صليبــــ58995

4|4oo3لصبــــرى| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم محمد محمد  |بــــو |لن
9|42o9|د|بــــ |سيوط| منيه س| محمد حسن
تـــربــــيتـــ |لم |بــــه سليم محمد مر 8977|8
2|687o| د|بــــ ع شمس|مينه مصط محمد محمود |لمن
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |لسيد فؤ|د |لسيد|778473
ف |بــــوش|مه |حمد||35|92 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد |
ى حسن عبــــد |لعزيز |لمل|ح489499 د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن ي

6oo65تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|ره |حمد عبــــد |لعزيز محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد |حمد تـــمر|ز|287837
8384o9| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل|ء عص|م |لدين ك|مل سوي
|2o463يم |حمد ش|م |بــــر| رهس|جد  تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود عليوه عليوتـــ عجم633652

رهمحمود |يمن عبــــد|له|دي عمر عز|م46923 تـــج|ره |لق|
يم محمد طبــــيختـــ87|528 ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــزي|د |حمد |بــــر|
4986o7يم جوي يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورنهله |بــــر|
يم ن|صف24|339 تـــج|ره بــــنه|رح|بــــ ن|صف |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخسل|م ع|دل |حمد عبــــد |لمنعم |لش5|4384
تـــج|ره بــــنه|م | من س| جندي حن|347759
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف ج389|6|
|6655oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم محمد فؤ|د |حمد محمود
6o6376تـــمريض طنط| عبــــد | |حمد |حمد |لسكرى
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمروه حسن |حمد ع 887|76
ند|وى67473| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه محمد فتـــح | محمد 
632o84كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــه مر فتـــ محمدعزتـــ
ف محمد رفعتـــ عبــــد |لمنعم||48|78 تـــج|ره |لزق|زيقروى |
78|2oo|وف|تـــنس محمد |حمد |لسيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر ع حس |لسيد ع445749
معهد ف ص بــــنه|جه|د ع|طف |حمد ضح||26925

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسي|ر| محمود |بــــوط|لبــــ حن 47734
معهد ف ص طنط|حمد سعيد |حمد عل|م|429697
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77o|5|تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء حس|م صل|ح |لدين ج|بــــر
|49o8ره|سل خ|لد محمود تـــوفيق د|بــــ |لق|

8|5o73|نوعيتـــ |لم |يم|ن خلف | سنو حسن
863o93|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىيم|ن عبــــد|لسل|م سليم|ن محمد
ه خلف | سليم|ن بــــر |5|8632 عل|ج طبــــي قن|م
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن مجدى بــــدر محمد||2427
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عم|د محمد طه |حمد772682
ش|م عبــــد | محمد |لروبــــي764699 تـــج|ره بــــور سعيدصف| 
طبــــ |لم |ربــــي جم|ل ف|روق عبــــد|لحليم853887
9o2254| تـــج|ره سوه|ج حمد محمد ع قبــــي

رهمعتـــز خ|لد عبــــد | محمد محمد4729| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل س|لم ج|بــــ | |حمد عي 692544
64o544 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|رس محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ع |لسيد عبــــد |لرحيم484365
6|283o| ندستـــ بــــنه|بــــسمه محمد |لسيد |لمنش|وى ج|بــــ كليتـــ 
8o7o26 تـــج|ره بــــ سويفرويد| محمد حسن ع
7o386|م ف تـــوفيق |حمد بــــ ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــخ|لد | م |لع| 
ره||ء ط|رق عبــــد |لحفيظ عبــــد |لحليم67643| د|بــــ |لق|
ر |بــــوذيد |بــــوذيد |لبــــلكي436328 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد | ط|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| عبــــد |لرحمن محمود ع|2988|
622o29بــــي |لل|وندى تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود |حمد محمود |ل
62773o ن| حس محمد |م حقوق |لزق|زيقم
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــأحمد ممدوح ص|لح س|لم ص|لح529476
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسفرحه |حمد |بــــو |لفتـــوح ع32848|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسن|ريم|ن سم ر| عبــــد|355424
8979o6 معهد ف ص سوه|جيوستـــ | فوزى صديق شفيق
6o8737د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ر|ن| سيد عبــــد |له|دى عبــــد |لعزيز
7794o6ندستـــ |لزق|زيقمصط حس يونس قمح|وى
يف محمد عبــــد |475435 تـــج|ره |ل|سكندريهفرح 
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشد| محمد نور |لدين س|لم2689|3
|539o7|ف سيد |حمد تـــج|ره ع شمسم |
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمن|ر |حمد حمزه |حمد8||224
يم|3286| يم |حمد |بــــر| د|بــــ حلو|ن| |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقريح|نه وجيه محمد سليم857|64
بــــه م|لك |نطون|426579 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفرو | موريس و
طبــــ بــــيطرى دمنهوروق محمد حسن |سم|عيل8|5223
وف|تـــي |يمن ي |سم|عيل24729| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9|574o  تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم محمود عبــــد|لعظيم محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م | عبــــد|لمل|ك منصور جرجس352854
4o4769| تـــج|ره دمنهورحمد مصط عبــــده محمد مد
د|بــــ كفر |لشيخ|له|م نسيم حسن |بــــو عتـــم|ن|435336
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ندستـــ |لم |زي|د عم|د سعد |لمحل|وي525994
تـــج|ره |سيوطمحمد نتـــ جل|ل س|لم 6623|9
|لسن |لم |مريم حس محمد طلبــــه822523
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم | وجدى وديع شكرى|27243
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| محمود شعبــــ|ن |لمتـــو دنون679967
ه عبــــد |لحفيظ محمد عبــــد |لحفيظ سليم699437 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــن ك.تـــ. ف للبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر عمر خميس سيد ||8867
23443o رهمحمد عل|ء|لدين جمعه محمد مصط حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهيم|ن سم ن|فع محمد مبــــروك|35992 تـــج|ره |لق|
3249o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ع|دل ك|مل لم غبــــري|ل
د|بــــ |لمنصوره|نور| شعبــــ|ن حس عبــــد |لعزيز698599
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن محمود فوزى عبــــد |لفتـــ|ح طلبــــ|9282|5

يم خليل محمد8|632 تـــج|ره بــــ سويفحس|م |بــــر|
رتـــنوره|ن يح بــــكر سليم|ن388|3 علوم ري|ضتـــ |لق|

|د|بــــ طنط|سل|م ع عبــــد|لرحيم مصط ج|بــــ |966||4
زر|عه مشتـــهرمحمود سليم|ن حموده محمد ضوه689|35
42762oصيدله |ل|سكندريهمحمد جمعه محمد عبــــده محمد
4|o55|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|زي|د عص|م رش|د بــــند|رى نجم
7o|277علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــشه|بــــ |حمد مصط ح|مد محمد
54655oندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لمنعم محمد يوسف |حمد
7|o827معهد ف ص |لمنصورهمحمد عمرو فتـــ ع قشطتـــ
وف|تـــمريم مصط حسن مصط |لعتـــ|ل9|75|6 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

يم|39|97 زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد مصط ج|بــــر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر |حمد مرزوق ع |لعزبــــ|وى424244
معهد ف ص |ل|سكندريهأسم|ء صل|ح |لدين محمود محمد ع مو79|9|5
تـــج|ره ع شمسم| ح|تـــم |م محمد |لق| 7446|2
تـــج|ره بــــنه|ن صبــــرى سليم|ن عبــــد |لخ|لق39376|
ندستـــ |لزق|زيقزي|د عبــــد |لحميد محمود عطيه |لش775582
895o3|  معهد ف ص سوه|جعبــــد|لع|ل ع|طف ن |لدين |حمد
يف257773 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرفعتـــ |حمد رفعتـــ |ل

ف عبــــد|لعظيم حس |9|63 تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|دتـــ |
د|بــــ كفر |لشيخ|د | مو عرفه محمد |لرحم| 6958|4
9o6935 تـــربــــيتـــ سوه|جمروه حشمتـــ عطيتـــ | محمود

284o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |س|مه |حمد محمد
تـــج|ره طنط|محمد |لسيد محمد |لسيد زيد|ن492948
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد |حمد  محمود مصط |9867|4
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم|ن |حمد |حمد رزق|696325
433oo2علوم طنط|سحر محمد محمد |لكل|ف
237o69|د|بــــ بــــ سويف|منيه |م|م كم|ل |م|م
معهد ف ص سوه|ج ل|ء ج|بــــر |حمد عل|م|898849

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسمر عرفه عويس عبــــد |لحميد3||52
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حس|م |لدين محمد سيد سيد33362|
759o6|يم غني معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــع|طف غني |بــــر|
|د|بــــ طنط|بــــسمتـــ |حمد |حمد خميس حم|ده84|483

يم بــــش |7824| لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|لعنود فخري |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقخ|لد ط|رق ع|صم عبــــد|لجو|د353877
ره|يه عيد مسعود محمد |حمد|9|2549 عل|م |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مرو|ن محمد |لسيد ج|بــــر9|2577
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |يمن محمد بــــر272339
7o|446ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود خ|لد سعد مصط |لسي
يم عبــــد |لرحمن25667| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نتـــ جبــــريل ع |بــــر|
8o2923نوعيتـــ |لم |دي عبــــد|لر|زق عبــــد|لحميد عبــــد|لر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ع|طف جمعه سنه|بــــى325385
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حسن جم|ل محمد حسن3859|5
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه ي | بــــربــــري حس|ن828889
76|oo8علوم ج|معتـــ |لسويسمهر|ئيل ثــــ|بــــتـــ |قل|ديوس س|ويرس
صيدله ع شمسأيه سعيد محمد فتـــ عفي شديد432373
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن|ن |حمد |لسيد محمد84|67|
4973o5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوربــــه محمد ح|مد |لحس|ن

23o95ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسيد محمد عيد محمد
ف ر| |حمد فوده|8572|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دير فتـــ |لسيد محمد |لسيد777582
3|36oo|يم مصط عبــــد تـــمريض ع شمس مصط |بــــر|
يم محمد448|75 يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروى |لسيد |بــــر|

3o998ر|ء محمد |م|م دي|بــــ معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمتـــ |لز
وف|تـــحمد |يه|بــــ أحمد عبــــد |لعزيز|9|6425 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
2529oo |تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسل بــــ|سم محمد شبــــل ش
يم ع ||84597 معهد ف ص |سو|نحمد ز |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ |كمل محمود عبــــد |لرحمن782346
تـــج|ره ع شمسرضوى حمدى عبــــ|س عثــــم|ن3|3222

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر |م |لسيد محمد |لسيد25|85
7oo62|يم عطيه يوسف ندستـــ |لمنصورهشيم|ء |بــــر|
ن| |س|مه محمد ك|مل عبــــد |لعظيم675973 حقوق |لمنصورهم
34o3|5تـــج|ره بــــنه|محمد سعيد محمد جبــــر
34|54oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|صبــــ ط|رق ح|مد |م|م
4|9|o||حقوق |ل|سكندريهحمد ع|دل محمد رش|د عزبــــ
5o7o94 د|بــــ |ل|سكندريه|م عبــــد |لوه|بــــ مهلل حس
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد بــــيو عبــــد|لفتـــ|ح |لشوربــــ |256423
638o37حقوق |لمنصورهمحمود محمد ع عطيه عبــــد|لرحمن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |حمد محمد |سم|عيل7||259
ه مصط تـــوفيق |حمد||87686 د|بــــ |سيوط|  م

55|o8تـــربــــيتـــ بــــ سويفسعيد رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ عودتـــ

Page 6066 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور ع مصل ع رضو|ن279649
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سهيله |يمن |حمد حسن|84972
7725o|ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع محمد عبــــد |لفتـــ|ح عزوز
7o7|o4يم محمد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|د| | |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|سل|م محمد ص|بــــر حسن|||2655

|8o93لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ر| ع صل|ح |لدين يوسف
ره|ملك |حمد كم|ل |حمد7|582| د|بــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد عبــــدربــــه  |لكفر|وى9989|4
تـــج|ره ع شمسحمد رزق عبــــد|لسميع حسن|3|3254
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مروه |لسيد عبــــده |لسيد264866
معهد ف ص |لمنصورهنرم محمد عبــــد |لعزيز محمد ع طه694698
34o392تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط سعيد |حمد |لح|ج محمد
طبــــ بــــيطرى دمنهورندى ص|لح حسن ص|لح |حمد48|5|5
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعمر سيد ع سيد 899472
45|3o4|علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد محمد زكري| محمد زغلول
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |يه|بــــ عبــــد|لمنعم عبــــد |لنبــــى فتـــوح88|475
ن| |حمد ع مصط 5|7536 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
يبــــتـــ95|765 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعمرو ه| زغلول محمد أبــــو 
2585|2| ف عبــــد|لفتـــ|ح ع |لبــــر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|رين| جميل |ي | عوض322897

يم7564| رهسن| |س|مه محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
7o526o|د|بــــ |لزق|زيق|يه |لشح|تـــ محمد عبــــد |لرحيم غيثــــ
52o379تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــآل|ء ع|مر محمد ع|مر |لشيخ 

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ س| جل|ل عبــــد |لعزيز37785
د|ر |لعلوم |لفيوموق ع عبــــد |لحميد ه|شم8|483|
|6o953|كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمريم عري|ن كرم قلدس حن
3|o987 د|بــــ حلو|ن|مريم خ|لد محمد محمد عي
8o3952ر شعبــــ|ن طه محمود حسن تـــج|ره بــــ سويفبــــ|
بــــه|259735 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن فرح|تـــ بــــرك|تـــ و
2288o6ى |حمد رهسم|ح محمد خ د|ر |لعلوم ج |لق|
2|94o3تـــج|ره ع شمسه|ي| مدحتـــ فتـــ عبــــد|لمجيد
7ooo89 يم يم عبــــد |لخ|لق |بــــر| طبــــ |لمنصورهنوره|ن |بــــر|
45|6o3|يف فوزى |بــــوزيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|متـــ 
حقوق طنط|من|ر رمض|ن |لسيد سليم|ن حسن 9||489
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعزيز ش|كر عزيز |لسيد633686
46|7o2|طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن فتـــ محمد |حمد عقيلتـــ
||64oo|ف ع |حمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه |
4645o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرو|ن |حمد كم|ل عبــــد | |لغريبــــ759324
22o||2يم رهصف| محمد معوض |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرقيه سعيد صل|ح حسن76|248
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تـــربــــيتـــ دمنهورزينبــــ |حمد محروس محمد عبــــد |لوه|496469
7o6725تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــزي|د |لصديق محمد تـــوفيق محمود |لمتـــو
5o54o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عمر عبــــد | أحمد قمبــــر
247o2|| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع محمد |لشوربــــ
معهد ف ص بــــ سويفشنوده جوزيف فتـــ حن|859723
7o|372تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم سند |لسيد سند شح|تـــه
4o63|9كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نتـــسنيم عص|م ربــــيع عطيه محمد
|5|o48كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهيله عثــــم|ن ك|مل عثــــم|ن
8o75|2 تـــج|ره |سيوطسم|ح عل|ء |لدين كم|ل ز
د|بــــ دمنهور|ع ع|دل ع غريبــــ ع38|487
زر|عه |لم |مريم سم عبــــد|لنور جرجس9858|8
8o6744لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد جم|ل محمود حسن
6||o9||ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد | عبــــد |لمحسن عزيزتـــ
تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف |س|مه سيد ذ59259|
يم مصط |334|85 يم حمدي |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــر|
|55o97يم |حمد عبــــد |لسل|م ن| |بــــر| د|بــــ ع شمس|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|فرحه محمد عبــــد |لحليم محمد |حمد475976
6o6o62|ر يم |حمد ط| حقوق |لمنصورهس|مه حمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسم|ري|ن حشمتـــ مرزوق وسي359864
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط |حمد ع حسن ع4|5262
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد | ط|رق محمد محمد45385|

رهمحمد صل|ح فه |لسيد28747 حقوق |لق|
هحمد عم|د |سم|عيل عز حسن|6643|| نوعيتـــ ج
4|4o49يم عبــــد|للطيف شح |د|بــــ طنط|كريمه |لسيد |بــــر|
ر تـــوفيق محمد عيد ن|صف|6834|5 ه م| معهد ف ص |ل|سكندريهم
6o4943تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ري|ن محسن س| تـــوفيق رزيق
6oo483د|بــــ طنط|ي|سم محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لزمر|
422o99يم محمد تـــج|ره |ل|سكندريهكوثــــر |يه|بــــ |بــــر|
7754o8نوعيتـــ |لزق|زيقمصط محمد |لش|ف عبــــد|لع|ل
86oo4| زر|عه |لم |محمود محمود عبــــد|لفتـــ|ح ع
|225o7|ف محمد |حمد د|بــــ حلو|ن|سل|م |
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخدى محمد صل|ح |لسيد حس |43977
يم حسن |بــــو|حمد527285 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخض |حمد إبــــر|
34o545يم |لسبــــع تـــج|ره بــــنه|عمرو عبــــد|له|دى محمد |بــــر|

3o|73كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمود عبــــد |لل|ه |سم|عيل
5|2o33| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد س|لم |حمد |لحو
44|oo3طبــــ |ل|سكندريهعبــــ عم|د |لدين |حمد سلط|ن
9oooo9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد ن|جح |لسيد محمد
22o863حقوق ع شمسن|ن يس |حمد |بــــودوح
د|بــــ د |ط|محمد محمد |حمد |لسيد |حمد عطيه|28|42
معهد ف ص بــــ سويفثــــن|ء ن محمد عبــــد|5648|8
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|5o8|9وف|تـــمرو|ن ر| ر|شد |لسيد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق |ل|سكندريهعبــــد | ممدوح محمد متـــو حس 925|48
6479o|ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمد ح|فظ

معهد ف تـــمريض بــــ سويف م |حمد جمعه محمد|62984
يم634768 ف كم|ل |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد عبــــد | رجبــــ عيد|72526
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لن| حموده محمد ع |83545
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه عم|د شعبــــ|ن رمض|ن|827|5|
ف محمد |م محمد349846 تـــج|ره ع شمسمحمد |
تـــج|ره |لمنصورهنور عل|ء |لحسي محمد عبــــد |لملك32|682
|2926o| علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد خ|لد |حمد عبــــد |
7o9463د|بــــ |لمنصوره|مريم فه ف|ضل بــــدر|ن
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــجه|د رمض|ن |حمد محمد|3|499
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه ض| عبــــد|لرشيد |حمد38|822
يم حسن567|6| تـــج|ره ع شمسسميه عيد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند |يمن عثــــم|ن ع محمد346642
47794o|بــــم س|لم يف نسيم |بــــر| لسن ع شمس|حمد 
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|مح محمود ح|فظ جمعه265683
35o785تـــمريض ع شمس شيم|ء |لسيد نجم عبــــد|لع|ل
5o94o9|يم نوفل تـــج|ره دمنهورحمد سعد سل|مه |بــــر|
49o6|| ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|نغم حس|م |لدين عبــــد|لفتـــ|ح مر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخش|دى ع عبــــيد حس |لربــــ|بــــ|562|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد مختـــ|ر ص|لح |حمد|897973
43o455تـــج|ره طنط|ه|جر ط|رق ع عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |سيوط حمد نش|تـــ عبــــد|لمعتـــمد محمود|888679
75o537تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عبــــد |لمنعم |حمد محمد
6o28|3م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود محمد محمد يوسف غ|نم
6o8286|معهد ف تـــمريض طنط| منيه عبــــد|لفتـــ|ح م|جد |لعط|ر
4948o|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لحميد عزتـــ عبــــد|لحميد عبــــد |لق 

رهدع|ء سيد مهدي |حمد23924 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |حمد عبــــد|لرحيم2727|2 حقوق ع شمسصد|ح |بــــر|
5|o636علوم |ل|سكندريهم|يكل مجدى أسعد صليبــــ
طبــــ طنط|محمود عبــــد |لرحيم ح|مد عبــــد |لرحيم مبــــروك438754
ر528984 ندستـــ |سيوطف|رس محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح ز
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ن| لبــــيبــــ عبــــد|278334
84o959 معهد ف ص |سو|نم|دون| زكري| ك|مل فلسط

علوم |لفيومس|ره خ|لد فتـــ محمد7|94|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|يم|ن صبــــرى بــــسيو عبــــد |للطيف بــــهوتـــ453873
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|رس عبــــ|س سم س|لم4434|3
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عم|د|لدين ع|شور |لطنط|وى247233
5|o858د|بــــ دمنهور|عبــــد |له|دى سعيد عبــــد |له|دى |لسيد دي
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تـــج|ره |سيوطشيم|ء عبــــد| فكرى عبــــد|325653
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |لعط| |5|||6
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء عبــــد|لغ عبــــد|لحميد خف| 269484
|لسن |لم |ل | ذ عوض |لسيد |لطبــــ 444336
33385oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسيد منصور سيد ع
ن| محمد عبــــد |لرحيم محمد474|2| ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر أحمد |م خط|بــــ494324 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحس م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع |يمن عبــــد|لستـــ|ر |لعفي 3857|4
معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد حم|د ح|مد|768488
ندستـــ |لمنصورهنو|ل عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم |لمر قورتـــ44|2|7
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمرو |يمن فتـــ |بــــو |لفتـــوح رمض|ن|4|624
ف محمد أنور محمد|6|755 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــ |
علوم دمنهورحس|م سعد عبــــد|لستـــ|ر حس عنتـــر2945|5
يم محمدعبــــد|لرحمن4|3494 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن ن| |بــــر|
يم766765 معهد ف ص |سم|عيليهمحمد نبــــيل محمد محمد |بــــر|
كس27776| تـــج|ره ع شمس سعيد محمد فكرى محمد ع 
معهد ف ص |سيوطمحمد عبــــد|لوه|بــــ حسن جمعتـــ 9|46|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ع |ء محسن ع |لسيد |حمد |لزعفر977|63
2|32|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه |نور ص|لح محمد
تـــج|ره ع شمسعمرو |حمد حسن عبــــد|لمجيد2378|3
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريم ع |لسيد ع757837
52o|97كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورآيه مصط محمد حرحش

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد سيد محمد بــــسيس|228|7
تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن محمود محمد محمود عبــــد |لبــــ|سط478333
ش|م محمد محمد عثــــم|ن2366|6 تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| 
7o28o2تـــمريض |لزق|زيق حمد ص|بــــر بــــدوى محمد عبــــد |له|دى
4||62oيم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــيد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دع|ء محمد |بــــر|
ف شو ثــــ|بــــتـــ 892253 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطف|دى |
3577o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |يمن ع |لسيد
3423o5يم محمود |لوكيل تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ سعيد |بــــر|
تـــج|ره طنط|ندى رض| عبــــد |لحكيم شعبــــ|ن رمض688559
د|بــــ حلو|ن|يري فيليبــــ عج|يبــــي نص|33599|

68|73| ه سل|مه |حمد ع كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
ه4|4537 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد رفعتـــ عبــــد |لمع عبــــد|لمع عج
رهسيف |لدين مصط فر|ج |حمد47789| ندستـــ |لق|
85o558|تـــج|ره |سيوطحمد ع|دل ه|شم محمد
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد معتـــز محمد معوض89||84
ندستـــ حلو|نحس|م محمد مصط محمد حجر529378

رهمحمد ع|دل عبــــد|لحكيم |بــــوسح|875| حقوق |لق|
42o2o9د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خلود منيع |لسيد محمد بــــوسف
ندستـــ تـــ.خ|مس م|زن |م مصط صبــــ |م |لسيد26744| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
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9o78o8  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد عبــــد| محمد
لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| ف|طمه ع|طف محمد ضيف6|7723
ره|س|ره محمود ع عبــــد |لحميد54|||4 ثــــ|ر |لق|
76|78oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره خليل غريبــــ جمعه
يم |له|رو 7326|4 يم محمد محمد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
5o3||4 يل ج |لزق|زيقتـــ |حمد رمض|ن ع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9oo343 تـــج|ره سوه|جم | نبــــيه فتـــ قلدس
9oo9o3 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|قمر مر |حمد شلبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطشيم|ء محمد عبــــد| محمد دعموم792|32
6373o9علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء عبــــد|لفتـــ|ح |لشبــــر|وى عبــــد|لفتـــ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي| محمد عبــــد |لر|زق |حمد|5689|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفيه |يه|بــــ فتـــ يسن|526|5
وف|تـــحمد |نور عبــــد |لعزيز محمد|5|7897 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود مفتـــى حل عبــــد|لع|ل 5893|9
34o365صيدله |لزق|زيقمحمد يوسف رمض|ن يوسف منصور
نوبــــى2694|4 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|يدى ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح |ل
8o4|98حتـــ وفن|دق |لم |ر| | ممدوح رمزي ش|كر| 

يم63947 رهف|دى عط| فوزى ك|مل |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
63o4|4|د وف|تـــمحمد |يه|بــــ عبــــد |للطيف ح|مد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ بــــنه|مصط فتـــ محمود |لشم|خ35|254
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح |لحص96|438
رهوق فؤ|د ح|مد محمود9248|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4o3o53|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عص|م محمد محمد نحلتـــ
2427o4ف محمد زي|ن وف|تـــزي|د | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهي|سم كم|ل يسن عبــــد|لجليل محمد 236739 علوم |لق|
ي7|8477 فنون جميله فنون |ل|قمن|ر رمض|ن محمد خ
نوعيتـــ عبــــ|سيهوق محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل|34229
يم |لسيدمحمد عطوتـــ|28|634 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |بــــر|
44227oيم نعيم صيدله |ل|سكندريهمحمد جل|ل محمد |بــــر|
5|8o92 ف |لسعيد مر زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمريم أ
علوم طنط|عطيه محمد عطيه |لمتـــو مر|د4388|6
يم|693965 زر|عه |لمنصورهحمد محمد |حمد |حمد |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد ع عبــــد |لعليم عبــــد |لجليل عثــــم684|62
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمن|ر فؤ|د ربــــيع محمد844297
|38|34| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد لط سطو
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمود سعد عبــــد |لسل|م تـــوفيق523542
د|بــــ حلو|ن|منيه محسن |حمد سيد |حمد|7|4|5|
3|79o5 يم حسن تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
257o39كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن |حمد محمد عثــــم|ن

زر|عه |لفيومن|درين محمد محمود عبــــد|لحميد64363
359o98د|بــــ بــــنه|ط|رق عم|د محمد محمد|
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652o5|ه كم|ل |لطيبــــ حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره جمعه حس جمعه عثــــم|ن|62849
ندستـــ |لزق|زيقيه|بــــ |م شمس |لدين |م |625264
24564oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكم|ل عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم يوسف زيد
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|محمد جم|ل عبــــد|لبــــ|رى خميس  8739|9 لم
34425oيم حقوق ع شمسس|مح محمود محمد |بــــر|
يم فر494242 د|بــــ دمنهور|محمود |لسيد عبــــد|لمحسن |بــــر|

رهمحمد ح|تـــم رشدي عبــــد|لغ مصط 4832| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقع |ء ع|دل رضو|ن عثــــم|ن773986
|37o45تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمد |لدسو عبــــد |لو|حد
ه ع|دل عبــــد |لرحمن عبــــد |لوه|بــــ24||5| تـــمريض  حلو|نم
يم محمود عبــــد|له|دى محمد درويش244688 تـــربــــيتـــ حلو|نبــــر|

2o|29حه وفن|دق |لفيومعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لرحمن عبــــده| 
9o2488| معهد ف ص سوه|ج لشيم|ء محمد محزم ع

وف|تـــعمر خ|لد محمد ز77472 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|منيه حس|م حسن سليم|ن مصط |628324
22o868رهبــــه | محمد حل ف|روق محمد حل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7696o6حقوق بــــورسعيدخ|لد مصط |م عبــــد |لسل|م
6o4729 ف محمد عبــــد |لمقصود |لدسو |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |دى |
ر|ن|734|24 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه محمود حسن محمود ز
ف محمد |لدسو 8654|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعمر |
طبــــ |سن|ن ع شمسن|دين |يمن محمود دي|بــــ28587|
8o8652تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد ف|روق محمد
ه5244|| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى عمرو عبــــد |لمنعم |حمد ج
7o53|5|وف|تـــمل ط|رق عبــــد |له|دى حسن عمر معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم س3|3547 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر عبــــد|لجيد س|لم |بــــر|

9o732تـــربــــيتـــ بــــ سويفقمر |حمد حسن عبــــد |لوه|بــــ
 |حه وفن|دق |ل|سكندريه |ر |لحسي ع محمود485366
254o6oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم |نور فرح|تـــ حس|م |لدين
8o77|6|تـــج|ره بــــ سويفل|ء شعبــــ|ن يوسف عبــــد|للطيف
878o85| ه |سم|عيل سيد حس|ن كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  م
32o858تـــربــــيتـــ حلو|نمصط محمود محمد رفعتـــ |حمد
تـــج|ره كفر |لشيخف محروس ع محروس حس|ن |53|462
وف|تـــ|م تـــ|درس بــــبــــ|وى تـــ|درس|3|523| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم |لزي |762827 نوعيتـــ بــــور سعيدحمد ي|قوتـــ |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقس|ره ط|رق عبــــد |لرحمن محمد84|625
|4o4o8|طبــــ |سن|ن ع شمسيري |سعد لويس حكيم
3|27o3|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمس|ء عبــــد|لع|ل ع |لسيد

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لعزيز ع59||6
2735oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمريم محمد |حمد يوسف

تـــج|ره |لمنصورهصل|ح |يمن صل|ح |لدين محمد |بــــر|68998
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644oo3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسفتـــ |لسيد فتـــ عبــــد|لغ
4o|9o9تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمؤمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسيد
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يوسف عز محمد |لسيد يونس675295
43487oطبــــ طنط|مريم |حمد |حمد عمر|ن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد فتـــ عبــــد|لعزيز246999
يم عبــــد 579||5 معهد ف ص |ل|سكندريهحمد مصبــــ|ح عبــــد |لحميد |بــــر|

يم|447|7 تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء ع عزيز |بــــر|
|393|oتـــج|ره ع شمسم|رتـــ | روم| ي حبــــيبــــ
5o4752تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن محمد عبــــد|لر|زق ع عبــــد|لرسول
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمروه شحتـــه |م محمد محمد773524

حقوق بــــ سويفسم|ء |لخ مدبــــو عبــــد |لق|در|63|57
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنوره|ن |لحسن محمود عبــــد|لل|ه  896825
|53o54| رهسل|م جم|ل محمد ع ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخخلود جم|ل عبــــد |لخ|لق محمود متـــو حسن753|44
د|بــــ حلو|ن|سم|ء سعيد محمد ك|مل محمد|243853
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم محمود |لسيد |لسيد حسن قص 24368|
4o78o3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م فكرى يسن ع |لص|وى
32o9o7تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد محمود |حمد عثــــم|ن
643o64معهد ف ص |لزق|زيقم عبــــد |لنبــــي محمد منصور
ندستـــ |لم |محمد ممدوح شلبــــى شلبــــى حمود762627
تـــمريض |سيوطمصط خل|ف فه عبــــد|لحميد 888782
ندستـــ |ل|سكندريهأيمن محمد أحمد |لصبــــ|غ5|4|45
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحس|م |لدين ع عبــــد |لق|در ع |||4232
235o23|رهق محمد رش|د عبــــد|لع عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ دمنهور|غ|دتـــ سيد|حمد محمد رخ|496244
635o7o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء حمدى عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
6322o7ف عبــــد |لفتـــ|ح محمد عطيه تـــج|ره |لزق|زيقرن| |
8o23o3تـــج|ره بــــ سويفميشيل ه| مش عبــــد|لنور
9o62|3|م عبــــد|لحميد سعد محمد علوم ج|معتـــ |لسويس د
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد |حمد عبــــد | حبــــ 425|54
2|96o9د|بــــ ع شمس|ند ع|دل نجم يوسف
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمود سيد محمود |حمد835533
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|ردين صبــــري رزق  |بــــ329393
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|رتـــ ط|رق محمد دسو 354339
2369o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر| | سم ع محمد
م ه| ع|رف ر| |29648| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|جون عم|د | |س بــــسط|5594||
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ رفعتـــ محمود مصط 325572
8oo592تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد| ممدوح |بــــو|لفضل عبــــد|لرحيم
حقوق طنط|ع|دل عبــــده ع |بــــو |لخ |49363
نوعيتـــ |لزق|زيقول|ء |حمد عبــــد |لعزيز محمد783345
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7o86o7|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مجد محمد |حمد محمد ل|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسم| |لسيد عبــــد |لرحمن |لسيد|757487
علوم ري|ضتـــ |لم |حمد محمد عبــــد |لعظيم محمد|45522|
35o338 يف ع بــــسيو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمصط 
9|o2o7 رهجو جرجس وف عز طبــــ |سن|ن |لق|
86324oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنهله |حمد عبــــد|لحكيم كم|ل |لدين
92|68|| |ء |حمد محمد فرغ صيدلتـــ سوه|ج 
484o2o حقوق |لمنصورهنجل|ء محمد مختـــ|ر مر
يم عبــــد|لرحيم|868327 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىف محمد |بــــر|
زر|عه دمنهوربــــل|ل |لسيد محمد |سم|عيل بــــهن3682|5
يم محمد يح ل|ش 492||6 زر|عه |لمنصورهنرم |بــــر|
35979oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد |نتـــ ع|طف فتـــ رزق
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لمع |لسيد97|752
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ر سعد محمد عبــــد |لحميد أبــــو مض22|5|5
9o3674 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــه|له |سم|عيل محمد عبــــد|لمو
422oo4|تـــمريض فرع مطروح يه |لسيد فكرى محمود
تـــج|ره طنط|ندى |حمد محمود محمد |لسيد449966
6327|oزر|عه |لزق|زيقس|ره عطيتـــ ف|ضل عطيتـــ
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| |يمن محمد محمد حسن سمرى784464
حقوق |لمنصورهسم|ء |لسعيد حل عبــــد |لعزيز حشيش685658
علوم ع شمسبــــر|م صل|ح ف|رس |ندر|وس|37447|
ه عص|م محمد عبــــد |لرحمن حسن ري849|77 نوعيتـــ |لزق|زيقم
6787o| |ل ندستـــ كفر |لشيخن| ه| ع |لسيد 
4o74o9تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ء خ|لد عبــــد |لرز|ق ص|لح سلط
25|o69 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن |يمن سعيد |لف
8o2649ندستـــ |لم |بــــكر عمر عبــــد|لحكيم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حسن محمد حسن ع |لجميل535787
|58o95رهسم| محسن سيد بــــكرى حقوق |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء مجدى محمد تـــوفيق عبــــد |لع||3582|
رهوق عرفتـــ عبــــد |لحميد سعد9875|5 عل|ج طبــــي |لق|
5o|875|ه ع كم|ل ح|فظ صيدله |ل|سكندريهم
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر |سم|عيل عبــــد |لر|زق |لج |283|77
يف عبــــد |لوه|بــــ محمد |لش|43372 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مه|بــــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه خ|لد محمد محمد عبــــد |لرحمن|97||63
773oo8تـــج|ره ع شمسع|بــــدين محمد عبــــد |لعزيز حسن |لعن
85869oيم خلف شح|تـــه صيدلتـــ |لم |عل|ء |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ ممدوح فتـــ عبــــد |لحليم35692|
52o|62كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنيف محمود عبــــد |لمنعم أنيس فرح|تـــ
تـــج|ره بــــنه|محمود جم|ل |حمد عبــــد|لحميد |لش262222
7o8o44 يم عبــــد طبــــ بــــورسعيديه حس|م |لدين عبــــد |لعزيز |بــــر|

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد| جمعه سيف |لن محمد45552
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ه|حسن حس ع عبــــد|لع|ل224487 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
ح|ن|245464 رهسم|ء محمد عبــــد|لعظيم ع  علوم |لق|
ف محمود عبــــد|لح|فظ |بــــوزيد|75|884 تـــج|ره |سيوط 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــيشوي جرجس نظ حن|724|84
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميوسف مصط |حمد عبــــد |لغفور عبــــد 449568
تـــج|ره ع شمسيوسف عبــــد |لعزيز منصور سليم|ن منصور774276
879o32 معهد ف ص ري|ضه |سيوطمعتـــز |يه|بــــ محمد محمد
52|o46علوم ج|معتـــ |لسويسفرحتـــ ج|بــــر محمد آدم سعد
ف محمود |لحج|ر|246568 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |
8|3o33تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود محمد متـــو محمد
4|o696حقوق طنط|مهند محمد ح|مد |لص|وي خليل

رهك|رين عم|د عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لخ|لق8243| تـــج|ره |لق|
56o67|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمديحتـــ عبــــد|لحفيظ |بــــوبــــكر عبــــد|له

طبــــ |لزق|زيقوف|ء سليم محمد حس ريح|ن634348
7o446| د|بــــ |لزق|زيق|موده محمود |لسيد ع محمود عبــــد
تـــج|ره بــــنه|د| | ه| مصط حس |لسيد متـــو|62656
443o62تـــج|ره كفر |لشيخمن|ل ع|طف عبــــد|لسل|م سعيد
75222oطبــــ ع شمسعمر |حمد محمد محمد
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعمرو صل|ح منصور حم|ده حج|بــــ3|7669
7838o4وف|تـــسل|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لحميد سعدون معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
5o|788تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | |سعد سيد عبــــد |لغ |بــــو |لقمص
7o5465|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد عمرو |لسعيد عبــــد |لمقصود
تـــج|ره ع شمسع محمد ع محمد774245
|38o|4يف د|ر |لعلوم |لفيوممحمود عص|م محمد 
439|ooكليتـــ |أللسن كفر |لشيخأروى ع فتـــ محمد|لزه|ر
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حن|ن ع|دل فؤ|د محمد عبــــده عصفور|49854
85o595تـــج|ره |سيوطمحمود يوسف |بــــو|لحسن |بــــوزيد
د|بــــ كفر |لشيخ|بــــتـــس|م محمد |حمد |بــــو عل|م|843|46
تـــج|ره دمنهور|ء عبــــد |لرحمن |حمد يونس|685|52
ف |حمد محمد د|ود|528929 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط |حمد سليم|ن |حمد عبــــد|لمحسن267|34
69o78|تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن يوسف سعد بــــدير

72o82د|بــــ |لفيوم|ض مفرح ح|مد سليم|ن
د|بــــ د |ط|محمود محمد أحمد بــــعيلتـــ9666|6
يم693897 تـــربــــيتـــ |لمنصورهحس|م حمدى بــــدير سل|مه |بــــر|
5285o7|تـــ|حمد محمد |حمد محمد عشيبــــه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ى عبــــد|لحليم عبــــد|لمجيد|893722 م خ تـــج|ره |سيوط  د

يم |سم|عيل|7266 علوم ري|ضتـــ |لفيومنور| رمض|ن |بــــر|
رهمرو|ن مصط سمرى عفي |5636| تـــج|ره |لق|
علوم ج|معتـــ د |طن|دين ط|رق ح|مد |لد ||739|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | شعبــــ|ن عبــــد|لر|زق ر|شد264224
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د|بــــ حلو|ن| محمد محمد عبــــد |لكريم53458|
|6o52 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم جمعه ظهرى حس

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم محمد محمد |لشبــــر|وى حج|6|683
5o55|6|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع |لبــــرم
4927o9|ن| يم |لع ثــــ|ر |لفيوم|حمد خميس ع |بــــر|

ف فتـــ ع 5589| رهمريم | ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| منتـــ | ع |بــــو|لحمد عبــــد|لع|ل محمد475945
69|o82طبــــ |لمنصورهلميس |لسيد محمد رشدى عبــــد |لخ|لق
5|4o53تـــ د|بــــ |ل|سكندريه|حن محمود أحمد محمد ع
675|68| علوم |لمنصورهن عبــــد |لغ ه|رون |لقل
35392o علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عفي
علوم بــــنه|نعمتـــ |سم|عيل |سم|عيل |حمد حس 374|33
36o928تـــج|ره بــــنه|بــــطتـــ تـــ|مر طه محمد
ف متـــو حسن263663 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره |
5o|798| يد ر|شد عبــــد |لمو د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |بــــو |ل
|7887oش|م محمد ع|بــــد رتـــ|لميس  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
نوعيتـــ فنيه قن|شيم|ء عبــــد|لسل|م |بــــو|لنج| حسن835876
42o45|د|بــــ كفر |لشيخ|ري|ن| |حمد |لسعيد عبــــد|لجليل حنطور
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ محسن محمد |مبــــ|رك ع322293
|25o95تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ي| سيد عبــــد |لقوي
25836oيم عبــــد|لفتـــ|ح عطيه صيدله طنط|مصط |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمد |سم|عيل فتـــوح محمد محمد639265

52o52|تـــ محمود شح|تـــتـــ بــــدوى تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفم
ف سويلم عبــــد|لعزيز758678 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |
9o5223 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جص|بــــرين خ|لد عبــــد|لعزيز محمود
ر عبــــد  |لسل|م |سم|عيل65|542 علوم حلو|نو|ئل م|
75358oش|م محمد عبــــد |لرحمن حقوق |لمنصورهرحمه 
334o|oتـــج|ره بــــنه|محمد رض| فتـــ عبــــده
ى697537 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|سم رض| يوسف عبــــد |لجو|د |لع
4|6o32نوعيتـــ كفر |لشيخل|ء محمد محمد عبــــد |للطيف |بــــوزينه

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفيوسف وليد ع|مر عبــــد |لرحمن34|54
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|ء عبــــد|لحميد حس |لسيد عبــــد|375|27
4o6228تـــج|ره |ل|سكندريهصبــــ|ح محمد حسن مهدي

رهمحمود محمد رمض|ن دسو 29564 حقوق |لق|
||5o|5تـــج|ره ع شمسسل سعد مختـــ|ر عبــــده
6|53o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد وليد كم|ل ع بــــدوي
254o54 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر |يه|بــــ محمود عبــــد|لحميد مصط
ف متـــو عبــــد|لحميد636535 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد أ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس|م زعم|ن |بــــو|لوف| سيد829474
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء عزتـــ |لمتـــو حس ||33597
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورزينبــــ ي| ف|روق |لشح|تـــ بــــهنس|وى66|522
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4o629oيم |بــــو |لسعود تـــج|ره طنط|نوره|ن |لسيد |بــــر|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمد رض| |حمد ع محمود37|445
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيم|ن محمد حج|زى محمود||48559
نوعيتـــ |ل|سكندريه|ء |حمد محمود ع منصور||8|498
26o934ه  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدير ن| منصور شع
لسن ع شمس|ه|جر متـــو عبــــد|لمجيد عبــــد|لق|در محمد348885
4o88o7نوعيتـــ طنط|ندى محمد عطيه محمد رح|بــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــويد| نبــــيل مصط |حمد |لسيد3|2482
8o4826كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفتـــسنيم صبــــ ج|د |لكريم مط|وع
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــلقيس سليم|ن مو محمد845395
تـــ وحيد ز |حمد ملي |5597|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
24o32oحقوق حلو|ني|سم محمد ج|بــــر محمد عبــــد|لعليم
47838oإعل|م بــــ سويفنوره|ن |حمد محمد مصط عبــــد|لسل
758o7|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ح|مد عبــــ|س |حمد
ف حسن عبــــد|لحكيم67|493 حقوق |ل|سكندريهمحمد |
تـــج|ره |ل|سكندريهع|دل خ|لد ع|دل ع محمد6|4842
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى |حمد محمود عنتـــر |لص 498556
6269o9يم بــــدوى يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه |س|مه |بــــر|
|4o223صيدله ع شمس صل|ح عي عطيه
272o2||ه رفعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح ع بــــ|شه طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
يم ديغم|64553 حقوق |لمنصورهيم محمود |بــــر|
8o336oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد حم|ده صل|ح |لدين يوسف
258o2oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد |حمد تـــر
د|ر |لعلوم |لم |م|زن مصط فتـــ |سم|عيل352685
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|ريو مجدى زكري مكرم | سمع|ن762859

وف|تـــيوسف فؤ|د |لسيد فؤ|د عبــــد|لسل|م 35779 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمريم عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف525249
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد| كرم عبــــد| عبــــد|لرحيم32|825
4o42|8|يم سعد محمد |حمد معوض تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
52o554|تـــ محمد ح|فظ جميل |لمرد|ش  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
ره|ء وحيد رش|د محمود|822|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد محمود |لسيد625562
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسغ|ده ص|لح دخل | عبــــيد عبــــد |769834
77o378|يم محمد حسن يم ي| |بــــر| وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
88o|7o صيدله حلو|نم | و|ئل نعيم جبــــره
782o59يم عبــــد ربــــه محمد عبــــدربــــه معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنوره|ن |بــــر|
35o337يم عو|د محمد |لسيد د|بــــ ع شمس|مصط |بــــر|
6o3277ندستـــ |لمنصورهحسن خ|لد حسن |لسمنودى
2|44o7كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|ن مصط نو|ر محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سل بــــدوى عبــــد |لبــــ|سط ع محمد5|447|
يم48952 ى |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نن ي
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رتـــ سل |س|مه ي جمعه محمد6|3|2| تـــمريض |لق|
حقوق |لمنصورهس|مه حمدى |حمد |لتـــلو| |34527

يم فتـــ |سم|عيل سلم499827 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء |بــــر|
ره|خديجتـــ سعيد تـــه| مصط 6339|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6276o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمهدى عبــــد|لحميد مهدى عبــــد|لحميد
يم مصط غنيم9|7|45 ندستـــ كفر |لشيخش|دى |لسيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد بــــرك|تـــ محمد |لمهدى |حمد679767
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــه|جر محمد فوزى عبــــد|لجيد5|2594
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد عبــــد|لل|ه |حمد |لسيد|899688
44684o|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد |حمد ح|فظ سليم|ن
|د|بــــ طنط|س|رتـــ مجدى محمد محمد |لحف 449836
يم |حمد عبــــد |9833|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن محمد عبــــد | حميده ع766266
صيدله |ل|سكندريهحمد شح|تـــه عبــــد |لسل|م محروس |لصفتـــى427657
ج245877 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشو ع|دل فتـــ |ل|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمؤمن |يمن عبــــد|لنبــــي درويش845958
3|||o6فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم جم|ل ش|كر مدبــــو
يم درويش845649 تـــربــــيتـــ |سو|ندع|ء عبــــد|لعظيم |بــــر|
684o7|حقوق |لمنصورهمحمد |كر| |حمد |لدري موجه
|245ooفنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل عل|ء فتـــ ع |حمد
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحآيه محمد أحمد |لسيد درغ|م2995|4
|65o24علوم ع شمسس|ره محمد معتـــوق |حمد

27oo5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدع|ء محمود حيدر عثــــم|ن
26o2o5تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه عبــــد|لحميد |حمد خل|ف 
|4o346تـــج|ره ع شمسمريم رزق ميخ|ئيل رزق ميخ|ئيل
رهه| حس محمود محمد سليم|ن97|45| حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد عبــــد |لمنعم سيد853|6|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد عبــــد |لغ عبــــد|لفتـــ|ح753769
75o644 كليتـــ |أللسن ج أسو|نس|ره حسن |حمد عبــــد |لحميد |لف
5|o437يم رجبــــ مو معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  رجبــــ |بــــر|
د|بــــ |سيوط|جم|ل عبــــد|لن| عمر ع 879524

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد ممدوح ملي |بــــو|لعن |63932
|5555oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسمه جميل سعيد محمد
||729o| ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد حس عبــــد |لعزيز حس
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنطونيوس ه| جميل بــــطرس|6||37|
|273ooد|بــــ ع شمس|عمر |حمد عمر |حمد عمر
كليتـــ حقوق |لم |م | عم|د فؤ|د ز 7|8574
6|o833 معهد ف ص طنط|ول|ء خ|لد محمد محمد |لوصي
334o||رتـــ|محمد س| محمد محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7o|o6oندستـــ |لمنصورهمحمود مصط |حمد محمود عوض د
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طد | |حمد عطيه غز|ل8793|6
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يم |حمد |سم|عيل مخ|ريطه88|8|6 حقوق د |طيه |بــــر|
689|o5 ندستـــ كفر |لشيخع|دل عبــــد |لعزيز |لسيد |لسيد |لحن
3|22o8ر حم|د تـــج|ره ع شمستـــسنيم خ|لد عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ طنط|سمر ي| عبــــد |لصمد خليفتـــ434856
4o5563|تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره محمد |سم|عيل حس |سم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طلسيد ج|د |لسيد محمد سليم|9282|6
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسم|ء جمعه يوسف حسن|33|545
حقوق |ل|سكندريهعمر محفوظ حسن حس |لشي4937|4
صيدله |ل|سكندريه|ء رمض|ن عبــــده عبــــده |لسلسي9363|6
|د|بــــ بــــنه|محمد ن محمد عبــــد|لقوى337279
6o6752 علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد رأفتـــ |لشح|تـــ عبــــد |لع|ل مصط
د|بــــ كفر |لشيخ|حن عص|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد 752|44
|د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــد|لرحمن429673
|د|بــــ طنط|حمد صبــــري متـــو مصط س|لم|ن|3698|6
45o99oتـــج|ره طنط|بــــدر خ|لد مختـــ|ر ع طه
5o5672|يم ثــــروتـــ |حمد ع عبــــده |لجز  |حه وفن|دق |ل|سكندريهبــــر|
429o6oد|بــــ طنط|يم|ن شكرى محمد|سم|عيل |لصعيدى|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ي|سم ي| عبــــد|لسل|م محمد عبــــ239758 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
63765oمعهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقشهنده أحمد |لسيد أحمد محمد
622o8oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طرأفتـــ رض| محمد رأفتـــ إبــــر|
|42o72ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود محمد |لسيد محمد عزبــــ
76o229| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد صبــــ سعيد ع
763|o7نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدنور| مجدى محمد ح|فظ نور |لدين
8|2|o6د|ر |لعلوم |لم |مريم محمد ع عبــــد|لح|فظ
6|o9|9طبــــ طنط|كريم رض| يس |ل|ع
ف عوض محمد مسعد82|765 تـــج|ره بــــور سعيدعمر |
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسس|ندى محمد عبــــد |لق|در محمد بــــهجتـــ428|75
د|ن26628| وف|تـــف|رس عل|ء حسن و وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o8o|6|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء حسن ن ع |لمك|وى
62o584حقوق د |طف|طمتـــ كم|ل خليل |بــــو |لمع| |لجد
د|بــــ |لمنصوره|عل|ء نبــــيل ح|مد ص|لح رمض|ن|68495
3||o67لع| للغ|تـــ بــــم جديده|وق جم|ل عبــــد|لرحمن محمود
43764oد|بــــ كفر |لشيخ|مبــــروك مجدي مبــــروك عبــــده مو
تـــج|ره سوه|جزينبــــ ن| مصط ع 897953
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد حمدى محمد مظ|ل452564
|د|بــــ طنط|ريم |حمد جمعه |حمد درويش925|43
|27o43 وف|تـــعبــــد |لرحمن سعيد رمض|ن رجبــــ حس ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم عبــــد|للطيف |لجندى762|43 تـــج|ره طنط|عطيتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى ط|رق فوزى ذ محمد حج|زى684338

طبــــ حلو|نمصط |حمد ف|روق عبــــد |لع|ل896|4
|642ooد|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن صفوتـــ ص|لح سيد
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7o327|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دع|ء خ|لد حس محمد |بــــوحم|يل
3755oره|رن| وحيد ك|مل عبــــد |لحميد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

645o72|طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل|م محمد س|لم ع س|لم
يل ج |لزق|زيقسل|م جوده محمد محمد|538|77 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

43o9|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسل ه| سيد |حمد ع فرح
ف حس |حمد فتـــيح|63995 علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد |

8o|569|د|بــــ |لم |يه وجيه فتـــ محمد|
8796o3 حقوق |سيوطم محمود حسن عمر
755o75يم عبــــد | عمر ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|ع |بــــر|
27oo53|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فوزى محمد محمد قطبــــ
8|227o| |زر|عه |لم ||ء حسن م| عبــــد|لبــــ
36o772|يم |حمد س تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ محمد |حمد |بــــر|
43oo93 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديده|يدي محمود ع|طف رضو|ن بــــش
|د|بــــ طنط|كريم صل|ح |لدين مصل |لص|دق333474
تـــج|ره |لزق|زيقدول| نبــــيل س| رزق ميخ|ئيل92|632
تـــج|ره بــــور سعيدحمد ح|مد |حمد |لسيد شعل|ن|339|69
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد رض| عبــــد|لرحمن |لجرشه|256424
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد منتـــ ع عبــــد |لعزيز |لسق|7278|4
تـــربــــيتـــ ع شمسر|ند| مصط |حمد مد محمد236365
يم سليم|ن632556 د|ر |لعلوم |لم |ه|يدي و| |بــــر|
يم محمد|||635 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه ي| عبــــد|لمحسن |بــــر|
5o3|3oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء رمض|ن |حمد محمد ع بــــ|ظه
تـــج|ره ع شمسيثــــم سيف |لسل|م مصط عبــــد|لمحسن4345|3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمهند حسن حسن |لسيد معوض686398
|78o|| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر| | و|ئل |لنص|ر
5o597 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم | م|جد مل|ك حن

44oo96ل|ل محمد نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخف|طمه طه 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــن|در |لسيد عبــــده محمد مطر492983
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  مو |سم|عيل سعيد عوده769385
777858| يم |لسيد |لفر نوعيتـــ |لزق|زيقيه |لسيد |بــــر|
2772o6نوعيتـــ |شمونبــــسمه ن| عبــــ|س |لسيد |حمد
337o7o|حقوق بــــنه|يتـــ ع|طف |حمد محمد
694o33طبــــ |سن|ن |لمنصورهمصط محمود حل يونس محمد |لسو
|لسن |لم |ك|رين و|ئل وديع شفيق24828|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد| محمد عبــــد| عبــــد |لكريم زي22|442
85o255|ر محمد |لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدف م|
رهرحمه ع|دل ع محمد ع236973 د|ر |لعلوم ج |لق|

47|o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريه|م عبــــد | طه خط|بــــ
د|بــــ |لمنصوره|س|ره سعف|ن عبــــد |لمحسن |حمد ||6962
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد حسن ك|مل |حمد|526267

حقوق |لمنصورهيم|ن سيد محمد |لسيد|37538
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87978o| تـــمريض |سيوط  حمد محمد |حمد حس
طبــــ |لزق|زيقحمد محمد حسن ش| |633744
8|33o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مق|ر سم ونجتـــ ش|كر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|359385
يم ع227869 علوم ع شمسمس محمد |حمد |بــــر|
77o|29تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد يوسف محمد رحمه
ه ص|بــــر شعبــــ|ن عبــــد|لمطلبــــ|||2433 رتـــ م تـــمريض |لق|
||884oرهيوستـــ | مر|د نسيم يؤنس طبــــ بــــيطرى |لق|
837o76د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط محمد |لزمق|ن محمد
8383o2ر |رم|نيوس علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|ريو |يمن ز|
7o6||7معهد ف ص |لمنصورهخلود محمد |لمتـــو محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه |لسيد محمد |حمد |لشبــــر|وى|9|68|5
78|5o2كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد| | عبــــد | |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
رهنور عبــــد |لرحمن ع|كف عبــــد |لحليم2|57|| حقوق |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نويد| |حمد محمد عبــــد |لق|در35496|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|ر| عبــــد |لعليم محمد محمود شملوله542443
يم محمد عي627826 ه سعيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعظيم عبــــد334484
834o65|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء خ|لد سعد حسن
معهد ف ص |سو|نص|دق محمد ص|دق ع 847287
2587o2طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م عبــــد|لن| محمد |لمهدى محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه ه| ع ص|لح|267327
5246o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد سعيد عبــــد |لر|زق محمد ح|مد

6|o37|د|بــــ بــــ سويف|يم|ن حسن حس عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم محمد ح|مد عبــــد|للطيف 885485
تـــج|ره سوه|جش|م سيد |سم|عيل عثــــم|ن 897382
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه سيف |لدين ع |لنمر|272227
|6o36o| تـــج|ره ع شمسسل|م |يمن صبــــ ع مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جآيه |لسيد مختـــ|ر محمد |حمد626267
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لوه453336
ف سم رزق9333|8 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفدين| |
3387o8ندتـــ صبــــ عبــــد|لص|دق ن|يل زر|عه مشتـــهرش|
م|م|67|82 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ص|بــــرين |حمد شعبــــ|ن 
6o4436يم د|بــــ |سو|ن|يوسف شعبــــ|ن لبــــيبــــ إبــــر|

5o|39يم تـــمريض  بــــ سويفف|دي حن| مل|ك |بــــر|
يم عبــــد |لمقصود |لمعج 446654 علوم ري|ضتـــ دمنهورحمد |بــــر|
نوعيتـــ بــــور سعيدجوزيف فه وليم فه عبــــد |لسيد764537
وف|تـــلحس |لص|دق حس محمد|637889 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|د|بــــ |لم |محمد ف|يز |م محمد857276
9o8||3 تـــج|ره سوه|جم عبــــد|لش| محمد |حمد
د|بــــ د |ط|د| | ط|رق حسن رجبــــ |لسيد475996
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ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحسن ع|دل حسن عبــــد|لمجيد |لسيد782889 ع.
2|7848| رهيه صل|ح محمد |لبــــو تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشدع|ء محمود ق|سم عثــــم|ن768896
25|o|||معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م محمد حسن ز|يد
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ر ممدوح مسعد ع 833429
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــحريه فيصل |بــــو |لوف| محمود338|42
8o|635|معهد ف تـــمريض |لم | |ء وجيه خليل عثــــم|ن
44o7|oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمه ع ع غ|نم ع|مر

ي عبــــدربــــه636|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــ |حمد ع
يم34443| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حن|ن عبــــد | عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
4o5373ندي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين محمد |لسيد |لشح|تـــ محمد 
88o488 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطحس|م مه|بــــ حسن |لش|ذ
ر|ء كم|ل ح|مد سيد927|84 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه |لز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|سم مصط حس ح|فظ3|2239
تـــج|ره طنط|ريه|م كحل|وى رضو|ن عبــــد |لحميد  سليم428584
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لفتـــ|ح س|لم عبــــد |لفتـــ|ح ص|8|6942
7||o85|تـــج|ره |لمنصورهحمد عم|د حسن بــــكر محمد
تـــج|ره |سيوطخلود خ|لد محمود عبــــد |66495|
رهعمر خ|لد عبــــد |لقوى حسن858|4| ندستـــ |لق|
239o98رهرحمه محمود حسن شح|تـــ |بــــو صليبــــ حقوق |لق|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رمض|ن عبــــد |لبــــر نج|699895
يم محمد يوسف699|2| يم حمدى |بــــر| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسندى عيد محمد عيد759759
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|حمد عمرو صل|ح عبــــد|لبــــص |6765|2
طبــــ بــــنه|حمد محمد جوده عبــــد|لعظيم|668|26
رهمحمود ع|يد جمعه ع|يد23|64| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم رمض|ن635647 ندستـــ |سيوطبــــسنتـــ محمد إبــــر|
23468oره|حس|م |حمد فؤ|د وتـــيوتـــ د|بــــ |لق|
8|o259 حقوق بــــ سويفمع|ذ ع محمد ع
رهعهد عل|ء حس محمود|94|5| علوم |لق|
|د|بــــ |لم |س|رتـــ ح|زم ربــــيع سليم|ن46445

4844o|تـــج|ره دمنهورريمون صبــــ نجيبــــ حن| س|ويرس
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ن| محمد ع مسلم779334
6979ooطبــــ |لمنصورهم| ع |لعو عبــــد |لر|زق س|لم
تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره مختـــ|ر س|لم |حمد54842|
64o|36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم|جدتـــ مصط محمد |حمد ع
طبــــ طنط|ع ر|فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد433794
ى|47835 علوم |ل|سكندريهع |ء جم|ل محمد|حمد محمد |لشمش
5|727oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورربــــ|بــــ |لسيد رفعتـــ محمد س|لم
427o29 صيدله |ل|سكندريهع |ء |حمد محمد محمد |بــــو |لعين
34|38o حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح مصط حس
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775o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء خ|لد محمد محمد عبــــد ربــــه
|375ooش|م عبــــد |ل عبــــد |لمطلبــــ تـــج|ره ع شمسسيف |لدين 
36o488طبــــ |سن|ن طنط|ي|ر| سيد عبــــد|لع|ل سعد |لدين عبــــد

رهم رض| |م عبــــد |لمنعم|47759 حقوق |لق|
632o52د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمد عزتـــ |لسيد
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد محمود حسن خليل حس 627386
ند|9346|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء رجبــــ |لسيد طلحه 
د|بــــ ع شمس|سعيد سعيد فه محمود223294
7|o4o6ى يم |لدسو |لع د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه نعم|ن |بــــر|
7685o9معهد ف ص |سم|عيليهخ|لد حس محمد س|لم
62o543معهد ف ص بــــور سعيدمؤمن |لسيد س|د|تـــ مو
4o3|77|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن |حمد عبــــد |لحميد ج|د |لحق

يم36625 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| محمد حسن |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخعمرو محمد محمود س| بــــل|ل484859
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــ|نوبــــ صبــــ حل نخلتـــ|484326
3223o4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى |يه|بــــ |لدين عبــــد|لعزيز مصط

3o788رهحبــــيبــــه جمعتـــ قر محمد |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمروه محمود محمد |حمد |لش|ذ|||489
4o86|4| يم |لحن لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء فريد ع |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|رن| |لسيد طه يوسف98|34|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد | ح|مد ف|روق خليفه محمد|43864
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مسعد فتـــ محمد |ل|مبــــ|بــــي684745
تـــربــــيتـــ |لمنصورهتـــسنيم كم|ل |لدين ع حسن |لجمل65|678
4o7o4|جرس تـــج|ره طنط|مريم مصط رمض|ن محمد 
يم|779432 يل ج |لزق|زيقيه ن|جح قن|وى |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
48757oلع|  |حه وفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ|ر| محمود محمد أحمد
8o443|ر فؤ|د محمد طبــــ بــــيطري |لم |منه | ز|
4oo869تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس رزق مر عبــــد|لعزيز
824o68تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد رجبــــ تـــوفيق بــــرك|تـــ

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد طلعتـــ |حمد |حمد |بــــو زيد||8462
3|475o حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحس محمد محمد حس
طبــــ بــــنه|ند| صل|ح محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |779268
8o4325|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه محمود جم|ل خليل|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهل|م |حمد |لسيد |حمد |لبــــرمتـــ|686886

يف طلعتـــ حسن |3472 رهه|يدي  تـــج|ره |لق|
44o329 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع |ء فكري لط بــــسيو |لبــــي
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد محسن عبــــد |لمع م|جد622796
253o|| تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه سم عبــــد|لحكيم حس 
64o756معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد |لغ |لسيد محمد عبــــد |لكريم
نوعيتـــ طنط|حمد |لسيد عبــــد |لرحيم |لطري |2258|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشمس حس|م |لدين محمد صل|ح |لدين عز9895||
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ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسض جم|ل محمد |لسيد43226|
طبــــ |لمنصورهمحمد صل|ح جم|ل محمد ع |لوصيف|6|624
2|59o|صيدلتـــ |سيوطعنود محمد ع|دل محمد ز
يم |لسيد4|7826 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد |بــــر|
ر|257863 يم ط| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يمن محمد |بــــر|
9|25o8 صيدلتـــ |سيوطيوسف محمود عبــــد|لحميد عبــــد|لل|ه
328o5|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد ن| رمض|ن حس
ل6648|4 ه محمد ن مصط عبــــد|لجو|د مغ نوعيتـــ كفر |لشيخم
8o844o|تـــربــــيتـــ |لم |حمد ع|دل حن ك|مل

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لعظيم سل|مه عبــــد |لعظيم سيد53929
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــ|س عبــــد|لسل|م |حمد ه|ويس574|45
ه خ|لد محمود عبــــد|لمع |825867 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
يم772968 طبــــ ع شمسمحمد |حمد ع ند| |بــــر|
774o37|يم جل لسن ع شمس|وس|م |لمندوه حمزه |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسوز|ن سم شعبــــ|ن محمد356555
6o964oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم يوسف محمد ج|بــــر753987
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|سل|م سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م5|8|42
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء محمود عبــــد|لحميد عوض | ع426925
يم|333925 تـــج|ره ع شمسحمد صبــــ محمد |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــف|طمه محمد |لسيد |لخو253236
69o556ندستـــ |لمنصورهمحمد محسن محمد عبــــد |لح|فظ |لقليوبــــى
6o8497طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن خ|لد يوسف جبــــر
د|بــــ د |ط|بــــلسم محمد |لسيد |بــــو قمر6992|6
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعمر محمد منصور |لصفتـــى234263
يم ع شعبــــ|ن|27||69 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمود |بــــر|
تـــج|ره |سيوطس|ندى ر|ئف عبــــده رزق 49|894

667o4علوم حلو|نشيم|ء عبــــد |لرحمن بــــكر عبــــد |لرحمن
ه ع|يد محمد خميس|57|699 معهد ف ص |لمنصورهم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسندس خ|لد محمد محمود مصط 232539
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ر| | |يمن صل|ح محمد حسن 244845
طبــــ |لزق|زيقرون|ء سعد لط عبــــد |لعزيز |لقرن|وى4|7774
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ن| حل عرفتـــ |بــــو ط|لبــــ747|77

269o2ره|ء محمد عبــــد |لحميد محمد  |ض تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نم|ري| |يمن فخرى ج|د5|86|2
صيدلتـــ |سيوطرن| |يمن سعد زغلول عبــــد|  888369
2|2o58ش|م طه سيد تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نرن| 
ف فؤ|د |حمد منصور |بــــو 63|436 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعل|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمينه حس|م عبــــد |لعزيز |حمد حسن زيد6|7797
رهمنه | حسن طه محمد عبــــد|للطيف255373 د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنه|ل عمرو رمض|ن |نيس233433
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ندستـــ |ل|سكندريهحس|م حسن |حمد عبــــد |لسل|م حج9||445
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|سم |حمد حسن عبــــد|4|2482
د|بــــ حلو|ن|حمد |يه|بــــ |حمد |نور|85|66|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نبــــيلتـــ حس|م حسن عبــــد| سويد|63844
6|89ooصيدله |لمنصورهمروه محمود محمود ن
452||oر |بــــوزيد ش|كر عبــــد |لخ|لق تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخط|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | شو محمد |لر|ف |لمن9459|6

علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححمد بــــل|ل سعيد مرزوق|3|454
رهمحمد |حمد محمد |لش|ف6939| ندستـــ |لق|

يم درويش عبــــد|268252 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جه|د سعيد محمد رمض|ن |لعس||24789
84848o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن محمد |حمد حسن
رهنور محمد سم |حمد |لص|وى ل|ش 329396 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء رمض|ن |بــــو|لوف| محمد||84537
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخبــــسمه محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر2|4382
د|بــــ |لمنصوره|محمد ع عبــــد |لش| ع |بــــو ع695466
يم|6|6366 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد عم|د |حمد |بــــر|
ر|ء محمد منصور ثــــ|بــــتـــ343597 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه |لز
يد52973| يد |لسيد |بــــو |ل رهمصط |بــــو |ل تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ره ي|قوتـــ عبــــد|لع|ل محمد |لحد358|27
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|لسيد عبــــد |لسل|م محمد ج|د|2358|4

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم|ر|ن ع|دل حن| قد|س25666
صيدلتـــ |لم |يثــــم ع|دل قر محمد852848
339848| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |م محمد عبــــد|لوه|بــــ ع
533o74تـــج|ره |سيوطحس|م ع |لسعيد |حمد شمس

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد عيد محمد عبــــد |للطيف|59876
تـــج|ره طنط|مصط جم|ل محمد |لعتـــي 463398
355|2oعلوم ري|ضتـــ |لم |نوره|ن ه| محمد فرج محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|ريم|ز محمد |لسيد فضل فر|ج9|4852

7o8|9كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــس| محمود عبــــد | عبــــدربــــه
8375o9|حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي|ء رمض|ن ح|مد محمود
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ورده محمد |حمد قطبــــ85|785
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمينه مر|د سعيد مر|د|243583
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |شفيق عطيه شفيق |سحق|85647

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء محمود رمض|ن محمد55637
|3585o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه فوزى عبــــد |لحكيم محمد نعم

6275oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفريم|ن محمود من عبــــد |لحكيم
د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد ربــــيع |حمد متـــو677268
يم|786377 حقوق |لزق|زيقحمد سم محمد محمد |بــــر|
44o7|4نوعيتـــ كفر |لشيخدين| محمد عبــــد|لعزيز سليم|ن صقر
تـــج|ره |لمنصورهد | محمد ف|روق محمد |لحن 683229
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تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد محمد ك|مل بــــدوى445278
8264o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم ي| مح |لدين عبــــد|لرحيم
تـــج|ره بــــنه|حمد عل|ء خليل عبــــد|لمنعم|347582
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|رس حسن عبــــد|لجو|د |بــــو|لمجد544|83
طبــــ |لم |س|ره خ|لد محمود عليوه27|822
62o|o6تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | نص ع محيسن
معهد ف ص |لمنصورهريه|م حسن عبــــد |لحميد محمد حسن695828
|2o433تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمرو عم|د عبــــد |لمنعم بــــدر
432o|3يف |لسعيد |لمرحو ن|  تـــج|ره طنط|م
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |بــــو |لمع| محمد محمود |بــــر69|763
يم488926 تـــج|ره دمنهوربــــو عبــــده عبــــده فرج |بــــر|
ي فوزي824762  |حه وفن|دق |ل|قفيلوبــــ|تـــ جرجس بــــ
67992o| بــــي تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد صبــــرى بــــدير |ل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد حل جنديتـــ349573
76323o يم تـــمريض بــــور سعيد رو|ن محمد |لسيد |لعربــــى |بــــر|
889o79 د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن قطبــــ حسن قطبــــ
حقوق طنط|كرلس سعيد رزق صليبــــ سعد493858
ر756865 ف محمد ز| تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد |
7o8563تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــر| | محمد |لمتـــو سليم|ن
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــل|ل عبــــد |لنبــــى محمد حسن ع|شور3347|5
25435o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء ع|دل محمد |بــــوغربــــيه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــسنيم حسن شعبــــ|ن حل |لدري |25492
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسشيم|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد |حمد756563
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|جر ع |حمد ع  888299
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشرودين| محمود |حمد سليم|ن767453
يم ع طم|ن766677 معهد ف ص |سم|عيليهرحيم صبــــرى |بــــر|
يم ن487384 يم |بــــر| يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــر|
5o56|7يد خليفه تـــج|ره دمنهورحمد |لدسو |لدسو |بــــو|ل

59o65كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء سليم|ن مصط رضو|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط سل|م جم|ل ح|كمهم عبــــد|لمقصود883469
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن|ء |حمد فؤ|د عوض|22|52|
تـــج|ره طنط| |ء |لدين مصط محمد عطيه ه|3225|6
27o7ooور طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د ع محمد فتـــوح 
|57o72حقوق |لمنصورهرو|ن |حمد ه|شم |لسيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|جر جم|ل خليفه محمد272697
35o468|ل وف|تـــعمرو ج|د |سم|عيل  معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
264o94|يم عبــــد|لسل|م ف |بــــر| ه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
يم د|ود|765875 لسن ع شمس|يه حمدى حسن |بــــر|
2|364o| وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|حمد يوسف تـــيمور س| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن مرو|ن عبــــد |لعظيم مبــــروك|59494
53o287 ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | محمد محمد |لط|ي
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25o|3o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيثــــ|ر وجيه محمد حمود
9|4|22| زر|عه |سيوط  ي|تـــ ص|بــــر محمد رف|
ى محمود ه|شم ع26754| لسن ع شمس|بــــ
4o4692ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |لسيد محمد |حمد عز|م
ندستـــ ع شمسنرم محمد فتـــ عبــــد ||886||
ره|رودين| |يه|بــــ عبــــد |لنبــــي عوض |||447| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |سيوطديفيد رؤوف لبــــيبــــ جندى 77|886
35|6o7يم محمد كل|م كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ نبــــيل |بــــر|
صيدلتـــ |لم ||ء مهدي عبــــد|لعظيم مه ||82254
ه ك|مل عبــــد|لمجيد |سم|عيل وتـــيد6833|5 تـــج|ره دمنهورم
يم|635888 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد |حمد |بــــر|
لسن ع شمس| |ر ي| فتـــ فتـــح | محمد|68|5|
89659o|علوم سوه|جسم|ء |حمد محمدين |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طإيه|بــــ عبــــد|إلله عبــــد|إلله مسعد |لحلو9789|6
8|o9o|| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه محمد عبــــد|لغ حس|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|رين| فيكتـــور فريد شكرى66482|
92o382 زر|عه سوه|جنه|د ع محمد ع

495o5 حقوق |لمنصورهعبــــد|لعزيز خ|لد عبــــد|لعزيز حسن
ندستـــ |سيوطمحمد حسن |حمد سليم|ن 893577
ف محمد عبــــد|لق|در9|3343 ندستـــ حلو|نمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آي|تـــ |لسيد ع |لحوتـــ4673|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|يكل ع|دل فوكيه سدر|ك7899||
|582o|رهسع|د محمد محمود عبــــد |لكريم علوم |لق|
767o92معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لرحمن رض| يوسف عبــــد|لفتـــ|ح عل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن مصط حسن محمد8|96|2
|35o|3ش|م جم|ل |لسيد زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسيف |لدين 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مريم محمد سليم|ن عبــــد |لمهيمن محمد2249|6
حقوق بــــورسعيدم |لسيد محمد سند|53|765
5|4o88 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء |لشح|تـــ محمد حس نوي

يم |سم|عيل سيد4472| ره|س|ره |بــــر| د|بــــ |لق|
رتـــ| |ر |يمن |لسيد ز 523|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o72o7| تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن |حمد |لش|ذ حس
76o5o9علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحسن محمد عبــــد |لخبــــ محمود ج|د
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمريم ع|دل مبــــروك بــــسط|  877359

|57o8| فنون جميله عم|ره |لم |حمد ر|فتـــ |حمد ع
تـــج|ره طنط|عمر محمد نبــــيه عبــــد |لمع مو 989||4
69o28oتـــج|ره |لمنصورهع|طف عبــــد |لعظيم محمد مصط ع
ندستـــ قن|محمد مصط حسن شو جعفر|83288
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو محمد عيد عتـــريس طه994|77
تـــربــــيتـــ دمنهوروس|م أحمد عبــــد |لفتـــ|ح مر قشيوط37|4|5
يم عبــــد|لعليم |لسيد شح|26227 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلسيد |بــــر|
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446o|5علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيوسف |بــــي |لدرد|ء عبــــد|لمنعم |لسيد حسن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــغ|ده محمد عبــــد|لمقصود مبــــروك |لخو|26952
354o37|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ رمض|ن عبــــد|لعليم محمد
حقوق ع شمسف|طمتـــ كحل|وى محمد |نور محمد9487|3
تـــج|ره كفر |لشيخمريم وسيم |دو|رد نجيبــــ7575|4
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقند| محمدع|طف حس محمد783399
ق|وي279668 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر |حمد محمد |حمد |ل
صيدله طنط|سم|ء محمد محمد يونس||42828
923|7o ديه كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشدوى |حمد د|ود 
77794oيل ج |لزق|زيقصف|ء صل|ح |حمد عر|بــــى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
82o882طبــــ |لم |معتـــز عبــــد|لمنعم فتـــ عوض
6o55|3|ف صل|ح محمد عبــــد |لع تـــج|ره |لمنصورهمريم |
ندستـــ |ل|سكندريهيم|ن |حمد ز عبــــد|للطيف ز|يد|527369
836o22|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء ع|بــــدين ع |حمد
نوعيتـــ |شمونيم|ن رمض|ن محمد |ل|بــــر| |276933

تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفمن|ر عبــــد | رش|د محمد5|562
68o436ندستـــ |لمنصورهس| محمد س| |لعدل |لعدل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد سيد |حمد752955
3395o5 طبــــ |سن|ن طنط|شهد رض| عبــــده ج|د |لش|ذ
ر|ء جبــــر | محمد ح|مد|6|5|84 معهد ف ص |سو|نلز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جصل|ح |لدين ص|لح عبــــد|لمحسن حموده226323
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طريه|م محمد رزق عبــــد |لغف|ر حم|يل623524
5oo792حقوق طنط|س| حمدى |سم|عيل محمد |لعشم
حقوق |ل|سكندريهم|ريو س| رمزى فهيم و|صف476357
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | مجدي عبــــد |لبــــ|سط ع 53336|
|323o3كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|ر| مدحتـــ عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحمن
يم3|3282 |د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد محمد حسن |بــــر|
9o357o|يم محمد تـــج|ره سوه|ج حمد ج|بــــر |بــــر|
9o448o ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد طه |لسيد محمد معهد ع| 
7o4253|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مجد محمد عبــــد |ل محمد سليم|ن
د|بــــ |لمنصوره|دع|ء عبــــد |لبــــر عبــــد |لعزيز محمد عبــــد 683699
9o47|5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|ريه|ن فتـــ ك|مل شهيد
8o832oطبــــ |ل|سن|ن |لم |ندي ح|تـــم حس محمد
7|52o5معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن سم فريد متـــو حل|وه
49o242حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | |حمد حسن محمد س|لم

تـــج|ره بــــ سويفمدحتـــ ع|دل مرج|ن بــــش|ره56729
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرو|ن حس|م عبــــد|لغ |لسيد دي|بــــ4337|6
6783oo ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم خ|لد عبــــد |لرحمن رش|د |لحسي
83296o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد حس محمود محمد
8o6556|زر|عه |لم |سم|ء خلف صديق محمد
يم بــــخيتـــ مسعود495743 لس محروس |بــــر| حقوق |ل|سكندريهك
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نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخ|ء محمود محمد محمود مسعود|437746
ندستـــ |لمنصورهم سم فرج عبــــد |لغ |699295
|د|بــــ طنط|ي|سم حمدى |لشن|وى حج|زى78||43
826|o|| |تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء محمد |حمد ر
يم ج|د|695965 ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|طف |لسيد |بــــر|
6o5833يم عبــــد|لجو|د تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء ع|دل رسل|ن حسن|4748||
تـــج|ره بــــنه|نعيم عمرو نعيم عبــــد|لرحمن |لكم|ر347993
حقوق |لمنصورهندى محمد ع عبــــده محمد |لزعبــــل|64|786
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــول|ء |حمد عبــــد|لجو|د بــــدر86|543
269o83رهروضه ع|دل |حمد محمد صيدله |لق|
7o556oطبــــ |لمنصورهمحمد عص|م عبــــد |لعليم محمد رزق
رهم| حس محمد محمد||465|5 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــمريض |سيوط سم|ء سيد سعد زغلول محمود|877879
يم ع496588 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهجه|د جمعه ع |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن ع|دل محمد يوسف|23568
683|5oد|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |حمد |لسيد |حمد |لسيد
وف|تـــ  حمد منتـــ |حمد عبــــد|لل|ه|5535|9 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم يوسف343874 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروتـــ محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنوره|ن |حمد عبــــد |لحكيم |لسيد ع||7599
ندستـــ كفر |لشيخحمد مغ|زى محمد |حمد فضل|452743
89o44o تـــمريض |سيوطفرج محمد عبــــد|لمعتـــمد حس
2|76o||يكل يكل عبــــد |لحميد ندستـــ حلو|نمجد بــــس|م 
علوم |لمنصورهحمد محمد رأفتـــ متـــو |لعدل|332|68
5oo86تـــج|ره |سيوطمصط محمود محمد عويس

طبــــ بــــورسعيدفي |لسيد محمد ع  |لمهدى694657
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم إيه|بــــ من محمد ع س|لم477643
صيدله |لزق|زيقمروتـــ محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد357255
يم محمد |لمر |692375 علوم |لمنصورهبــــر|ر حمدى |بــــر|
9o2362 تـــربــــيتـــ سوه|جد| | محمود |حمد محمود
4386o8طبــــ كفر |لشيخزي|د محمد بــــدير محمد أبــــو عمر

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء ح|مد محمد |حمد|62268
ين| ه| رمسيس أم جو| 477632 تـــج|ره |ل|سكندريهف
69|6o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |يه|بــــ يوسف عبــــد |لقوى |لزميتـــي
يم |حمد |لغتـــ475282 يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
وف|تـــ|جيه|ن محمد ممدوح محمد |بــــو ط|لبــــ8||63| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسه|م فتـــ محمد ع 4|8423
رهبــــسمه سم حم|ده حس|ن227972 تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ثــــ|ر عبــــد|لمنعم ليثــــي س|لم |لحلو| 348987
9o8o|6 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحليم |حمد
49o442|يم يد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه محمد |بــــو |ل
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689o5|طبــــ |لفيومحمد ن| مغ|وري مرزوق محمد
ندستـــ |لم |محمد ع|طف محمد متـــو634792
29o442| يم ع ره|سل|م محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن وليد محمد غني عبــــد |27472|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممل حس عبــــد|لقوى |لبــــ|جورى||26698
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم|جده خ|لد ح|مد عبــــد|لغف|ر267578
7o5547طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد خ|لد عبــــد |لعزيز |لبــــي
صيدله |ل|سكندريهيه|بــــ وليد عبــــد|لق|در محمد ع بــــش5|4299
25o335تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجه|د حمدى ج|بــــر ج|د
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود بــــدوى |بــــو |لفتـــوح محمد نعمتـــ |43874
3|754oحقوق ع شمسمحمد ع|دل عبــــد|لرؤوف عبــــد|لحليم
7o94|2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|خ|لد بــــدوى |حمد بــــدوى
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود ي| معوض معوض |بــــو |لخ 445322
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمنتـــ | محمود ع غوينم 897326

تـــمريض  بــــ سويفمصط |حمد سعدى |حمد84978
49o426 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــه محمد ع خ
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م| م|جد |سحق شنوده9774|8
494o37تـــج|ره دمنهورمحمود |م عبــــد|لسل|م سيد |حمد بــــدير
يم فرج436695 علوم كفر |لشيخريه|م سم مسعود |بــــر|

ه محمد فوزى حس خليل|48|34 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م
رهمحمد حس عبــــد |لعزيز مصط |لجندي||64| تـــج|ره |لق|

478o47ر ش|كر بــــدر |لزقم تـــمريض |إلسكندريتـــ عمر م|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمود خ|لد محمد عبــــد |لسل|م59476

زر|عه ع شمس/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد8366|3
معهد ف ص |سم|عيليهعمر عبــــد |لرحمن محمد س|لم|ن69|769
|6248oرهمحمد |حمد ز|رع ع ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر محمد عبــــد |لجو|د محمد39849|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــروى |حمد محمد  رشو|ن جبــــريل|9938|5

يع مح|ربــــ64954 ندستـــ |لفيوميوسف مجدى |بــــو 
يم محمد|34976| يم سيد |بــــر| علوم ري|ضتـــ ع شمسبــــر|
33843o| نوعيتـــ بــــنه|شمس خ|لد ج|بــــ | ج|بــــ

ه سيد ن |لدين |حمد|66572 علوم حلو|نم
نوعيتـــ |شمونبــــسمه عم|د حمدى بــــك 276938
835o2|| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء |بــــوبــــكر |لصديق سعد ع
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخبــــه بــــسيو بــــسيو حسن |لحو 436974
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد محمود عبــــد |لرؤوف |حمد سيد|637384
23o2|5رهش|دى عثــــم|ن حسن ع شلبــــى تـــج|ره |لق|
49852o تـــج|ره دمنهوره|يدى س|مح عبــــد|لغ أحمد |لعسي
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد مصط مصط |676772
4272oo|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم ع |لسيد ع عبــــد
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | مصط ج|بــــر مصط |حمد خل763629
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يم||986|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنيتـــ محمد رمض|ن |بــــر|
27o76||د|بــــ طنط||ء محمد عبــــد|لحميد ح|نتـــ|
7778o7 |ندستـــ |لزق|زيقعمر ع محمد |لحسي |لتـــلبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طإيم|ن محمد |لحديدى محمد |لدي|س 8988|6
|5|o43رهسل ط|رق عبــــد |لعليم عبــــد |لمحسن حقوق |لق|

|94o8|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد |مجد |حمد عبــــد |لحفيظ
رهنرم عبــــد |لكريم عبــــد |لسل|م عبــــد 58574| صيدله |لق|
رهه|جر عبــــد |لحليم عبــــد |لوه|بــــ نبــــيه78447| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد عزتـــ عبــــد|للطيف ع |لطو|بــــ6523|4
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن مط|وع ع عبــــد |لحميد عجيله6856||
|385o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرضوى جم|ل رضو|ن |حمد
ونيك| سم د| |ل ج|د |لربــــ22638| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف
5o6779علوم |ل|سكندريهبــــسنتـــ |حمد مبــــروك عبــــد |لمجيدغنيم
6o4o29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يوسف سم عبــــد |للطيف محمد يوسف
علوم دمنهورحمد عم|د محمد رض| عبــــد|لمنعم |لبــــ382||5
معهد ف ص |ل|سكندريهخ|لد رمض|ن محمد |حمد3755|5
2|66o4ندستـــ ع شمسعمر س| رش|د |حمدعبــــد |لمقصود
ه ع|طف حس |حمد282379 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشه
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمروه صل|ح خميس رفيق ه|رون423428
6o3865تـــج|ره طنط|محمد ط|رق محمد عطيه |لمهدى
62|o7||يم حس يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |بــــر|
33|o92تـــج|ره بــــنه|ه|يدى صبــــ حسي |م|م
|488o3وف|تـــ|فرح وليد ع محمد حم|ده ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم عبــــد|لع| 867346 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ند| محمد |بــــر|
5o7o74د|ر |لعلوم |لم |كريم|ن كرم عبــــد |لع|ل ز |حمد
7o6777ندستـــ |لزق|زيقمه|بــــ |حمد عبــــد |لرؤف محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدع|ء محمد صل|ح عبــــد|لسميع358756
رتـــ|دى ع|صم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود6|665| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وف|تـــزينبــــ ن| محمد عيد |لسيد قر 2|2335 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|67o56تـــج|ره ع شمسمحمد شعبــــ|ن محمد تـــوفيق
89o23| علوم ج|معتـــ |لسويسمه| خليل عبــــد|لحليم خليل
9o4|97 د|بــــ سوه|ج|فلمون كم|ل ميخ|ئيل لبــــيبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يه رفعتـــ محمد |حمد خط|بــــ||26352
44o885|تـــمريض كفر |لشيخسل|م خ|لد حسن عيد سل|متـــ
5o927|علوم ع شمسمحمود عمر محمد فرج سعيد
|ء حسبــــ |ل|نور عبــــد|لسل|م|2965|9 د|بــــ سوه|ج| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود عبــــد|لسل|م قن|وى خليفه255878
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ تـــ |لحج|ج يوسف ع 845536
49o2o5يم |لسيد عطيه د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه سعيد |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حبــــيبــــتـــ حسن |حمد ع|32284
9|542o|وف|تـــ  حمد بــــش |حمد محمد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
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5o5455 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيوسف محمد رمض|ن محمد نم
وف|تـــمصط محمد مصط كم|ل824988 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
3298|oف عبــــد|لعزيز مر |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م|جدتـــ |
تـــج|ره طنط|محمد |لسيد عبــــد |لق|در |ل|بــــشي429458
نوعيتـــ طنط|س|ره |لش|ف ع |بــــو |لسعود  |لتـــلبــــ434433
78o378تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|ر| محمد سعيد حسن محمود
4258o|زر|عه |ل|سكندريهرو|ن حسن محمد حسن وزيرى
يم |حمد ح|مد محمود حس|ن|226|64 زر|عه |لزق|زيقبــــر|
7|5o7| ف عبــــد |لر|زق محمد ي|س د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه |
ش|م سيد عبــــ|س||8|24| حقوق ع شمسحمد 
8o589|| تـــربــــيتـــ |لم |يه رجبــــ حس|ن عبــــد|لغ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|ذن عص|م |لمحمدي محمد64437|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ع|دل مسعد عثــــم|ن|6||336
84o974صيدلتـــ |سيوط |ر عل|ء |لدين |حمد محمد
335o2|طبــــ |سن|ن ع شمسحسن|ء حسن دسو حسن
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحي|ر| رشدى عثــــم|ن محمد422382
633o96يل ج |لزق|زيق |ده محمد محمد ح|مد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
43oo79|طبــــ طنط|ين|س عمرو محمد |لصعيدي
طبــــ |سيوطمحمد |حمد ع محمد 875633
7oo978ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم| ح|تـــم تـــوفيق محمد |بــــو |لسعود
82o349صيدلتـــ |لم |عمرو |سم|عيل عبــــد|لمحسن زي|ن
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | محمد سعيد حسن |لقنبــــ252554
طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر عبــــد|لوه|بــــ محمود محمد |ل|جهورى263492
رهبــــتـــ | |لسيد |حمد عبــــد |لحميد393|63 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد | عبــــده حميد جبــــ758766
8266|oن| ح|تـــم محمد لبــــيبــــ فنون جميله فنون |ل|قم
تـــربــــيتـــ ع شمسندى وليد حسن |حمد |لغريري2432|3
8|o787طبــــ بــــ سويفحسن|ء فتـــ خليفه |سم|عيل
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عص|م فتـــ عبــــد | |بــــو شن38235|
ره|دين| خ|لد سعيد محمد حم|ده899|2| د|بــــ |لق|
8874o8 تـــج|ره |سيوطدين| ع|دل عبــــ|س محمد
ندستـــ |لمنصورهحمد عويضه جمعه عبــــد |للطيف |بــــوط685383
4o59ooتـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ| رمض|ن محمد حسن |حمد
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد |لبــــدر|وى رجبــــ |لبــــدر|وى عبــــد32|453
يم بــــدوي|689259 د|بــــ |لمنصوره|ف ع|دل ح|مد |بــــر|
وف|تـــلسيد سم |لسيد |لبــــ |982||6 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
36o737|لسن ع شمس|يم|ن سيف ج|د ج|زى
تـــج|ره بــــور سعيددى حس عبــــد|لرحمن مصط |لغيط9695|6
زر|عه سوه|ج حمد عبــــد|لبــــ|سط |حمد عبــــد|لل|ه2878|9
|268o2علوم حلو|نكريم عفتـــ محمد حس |لسيد

ندستـــ حلو|نع محمد سليم|ن مهدى34333
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علوم كفر |لشيخمحمد ع|طف محسوبــــ محمد يوسف |3|4387
3462ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد سيد ح|مد محمد زي|ده
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريبــــ|سل حس |لسعيد |لحو|له269769 لم
54356oزر|عه |ل|سكندريهر| | محمد محسبــــ |سم|عيل
يم|8433|9 معهد ف ص |سيوط سم|ء عبــــد|لحفيظ محمد |بــــر|
5|4o22تـــ ع عبــــد |لمنعم متـــو غط|س طبــــ |ل|سكندريهأم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسمه خ|لد ع عبــــد |لوه|بــــ57769
6o8o7oف |لسعيد |لمرغ سيد |حمد نوعيتـــ طنط|رحمه |
35|o23 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ح مجدى مصط سوي
4o|3|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نسمه تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح سلط|ن
نوعيتـــ فنيه ج|معتـــ د |طه|جر خليل محمد كركر6759|6
معهد ف ص سوه|جي|سم عبــــد|لفتـــ|ح محمود |حمد835987
ندستـــ |ل|سكندريهدع|ء |حمد عوف محمد عمرو527374
3|2o73 ش|م |حمد شو تـــج|ره بــــنه|ملك 
|3o866تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف فتـــ جودتـــ محمد
34934oد|بــــ |سو|ن|محمد سل|متـــ مو سيد
حقوق ع شمسدين| محمد |حمد |لرف|9646|2
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــجنه جل|ل محمد محمد |لسيد7246|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ججون عم|د فؤ|د فريد شنوده2|4866

58o23|تـــمريض  بــــ سويفحمد جمعه محمود تـــم|م
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيم|ن فتـــ سيد |حمد|845389
23|o|o|علوم ع شمسف طلعتـــ |لسيد محمد
طبــــ |ل|سكندريهس|رتـــ محمد |بــــوضيف عبــــد |لر|زق شبــــيبــــ||4783
علوم |لمنصورهحن |حمد جل|ل رضو|ن محمد682224
ف |لسيد طه29|236 ره|يم | د|بــــ |لق|
يم |حمد حسن |لمل5754|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء محمد |بــــر|
8o2597|تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء سليم|ن فو محمود
4994o7تـــج|ره دمنهورنرم مصط عبــــد |لمنعم حسن
2665oo|طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء س| محمود جبــــر شعبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء حسن محمد ع محمود  896562
54o249تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن عبــــده عبــــد|لر|زق عبــــد|لحفيظ
62|5o6|لسن ع شمس||ء ع|طف أحمد أحمد |لعبــــد
زر|عه ع شمسحمد عص|م ع فؤ|د مصط |222998
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء محمد رجبــــ |لسيد |بــــو |لعز||68423
يف922|3| د|بــــ ع شمس|ي|سم |حمد عبــــد |لعظيم محمود 
تـــج|ره ع شمسلور| ع|دل لم مرقص سوري|ل23336|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نطلعتـــ محمد طلعتـــ محمد26433|
ندستـــ حلو|نمصط محمد |لسيد عثــــم|ن شمس |528648
5||o|o معهد ف ص |ل|سكندريهحم|ده عبــــد |لمنعم محمد عبــــد|لو|حد
حقوق |سيوط  حمد سيد محمود |حمد|9|8763
يم مصط محمد |لبــــي499293 د|بــــ دمنهور|سم|ح إبــــر|
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ه |حمد محمد ع حبــــيبــــ|24734| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد حموده سعيد حموده |لعزبــــ|342889
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمد وش| محمد حس وش|782559
78o828نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لحق محمود عبــــد |لحق ص|لح
4o67o9|د|بــــ دمنهور|نور|ن |لسيد عبــــد |لر| حس فر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور محمد |حمد ختـــعن497829
352753| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد شبــــر|وى محمد م
يم7366|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمورج | ميل|د يوسف |بــــر|
9o6446 د|بــــ سوه|ج|رحمه عص|م محمد |م
ه7287|5 معهد ف ص |ل|سكندريهشيم|ء مجدى عبــــد|لحميد ع عم
68o92|تـــج|ره |لمنصورهزي|د محمد عبــــ|س عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره |سيوطمنتـــ | عبــــد| عبــــد|لسميع محمود  877775
9o9882|ندستـــ سوه|ج سل|م خ|لد ح|مد محمد
معهد ف ص |ل|سكندريهه|جر صبــــرى رسل|ن ع لهله9|5222
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| عبــــد |لق|در حس|ن عبــــد |لق|در39|499
5o6558علوم ج|معتـــ د |طسل صل|ح |لدين عبــــد |لقوى محمد س
23o838| رهحمد م|جد |حمد عبــــد| عل|ج طبــــي |لق|
6o|4o9| زر|عه طنط|ل|ء س| يوسف خ
47967o|ف |حمد عبــــد |لحميد تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر جورج جوزيف جبــــر|ئيل غبــــروس34644 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
بــــه جم|ل سليم|ن656|84 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نجم|ل و
42758o|معهد ف ص طنط|حمد رض| |حمد مصط شلتـــوتـــ
يم حسن |لنمر|49244 حقوق طنط|محمد محمد |بــــر|

رتـــ |ء |لعو محمد |لعو سل|مه47|33 تـــمريض |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|لتـــ جم|ل |لدين محمد عبــــد|لعزيز|44|342
رهحس محمد حس يسن9||5|2 تـــج|ره |لق|
طبــــ كفر |لشيخحمد فوزى عبــــد|لمنعم غ|زى|438977
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدغ|ده عبــــد|لمنعم يوسف مع 849634
حقوق سوه|جف|دى ممدوح موريس ط|نيوس 899399
تـــمريض كفر |لشيخدين| ن|صف محمد |بــــو |لفتـــوح محمد637|44
9o552| د|بــــ سوه|ج|ه|جر عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لمو
9o49o3|كليتـــ |أللسن سوه|ج  سم|ء ن|جح |حمد |لسيد

زر|عه ع شمسمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لمع عبــــود48463
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نمنيه |حمد عوض محمد||84465

4247o رهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمنعم محمد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه |دم يوسف حسن232864
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد خ|لد محمود |لسيد ع634785
27|23o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــل|ء ع|دل شح|تـــه |ل|م|م س|لم

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفش|م |حمد |م|م ع56||5
|ج |لدين حس مسعود348756 علوم بــــنه|بــــسمتـــ محمد 
ره|كريمه محمد محمد زكري|48962| د|بــــ |لق|
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|د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن عبــــد|لنبــــى معوض حسن436|35
7|2o88طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنرم شو |لسيد |لسيد |ل |ل
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد تـــ|مر ف|روق محمد بــــدر476359
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوس|م حمد|ن محمود |حمد غريبــــ359937
صيدله |لزق|زيقدير عبــــد |لحسيبــــ |حمد عبــــد|لخ|لق783967
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حس|م مدحتـــ سيد محمد359298
35o7o9يم حقوق بــــنه|من|ر ممدوح عبــــد|له|دى |بــــر|
رهم س|لم |م س|لم سيد|242697 ندستـــ |لق|
629o|6|تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء خ|لد عبــــد|لعزيز عطيه ع مر

8323oيف عبــــد |لستـــ|ر سليم|ن فيصل حقوق بــــ سويفي|سم 
8432o4علوم |سو|نندي محمد عل|ء|لدين عبــــد|ل ق|سم
47895o يم مصط يم محمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــنه|ي|د |بــــر|
7o9|47د|بــــ |لمنصوره|مريم |حمد |لسيد |حمد ص|لح
694o|8زر|عه |لمنصورهمحمد س| محمد محمد |لعشم|وي
8o93|9د|بــــ |لم |حن|ن عيد سعيد |سحق|
لسن ع شمس|م|زن محسن رمض|ن محمد |لو|29|||3
34674oيم عرفه يم ك|مل |بــــر| رهنه|ل |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |سيوطعص|م ع عبــــد|لجو|د فر|ج 875628
رهه|جر |حمد عبــــد| محمد|||6|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
ره|دى شعبــــ|ن محمد |سم|عيل322963 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم مجدى جور ميخ|ئيل776432
تـــج|ره |ل|سكندريهيل|ريه |يمن فؤ|د شفيق ري|ض|426587
حقوق ع شمسم|ريه|م جورج سم صليبــــ|3363|
وف|تـــيوسف ط|رق مصط كم|ل عبــــد|لحميد 2|8753 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

صيدله بــــ سويفسلسبــــيل بــــش عبــــد |لمو سنو54866
48oo75وف|تـــمحمد درويش محمود درويش معهد ع| عبــــور إد|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ونظم بــــلبــــيس شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسوق |نور عثــــم|ن نجيبــــ42843|
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن نجيبــــ عبــــد | عبــــد |لمجيد|687236

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يوسف م|جد فكري ص|لح35|9|
ى|789884  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــل|ء س|مح عبــــد |لستـــ|ر خض
69o|o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|ن |يمن عطيه متـــو
4oo4|5|د|بــــ دمنهور|مرو|ن جه|د |حمد عيد |لرف
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|يم|ن معوض مصط محمد |لبــــن|437832
488o38| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م محمد ف|روق مصط
ندستـــ د |طمحمود محمد ح|مد عبــــد |لحميد |لحديدى25||62
علوم طنط|مريم |يمن فرنسيس سعيد خليل426492
ى محمد |لدحن265334 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهند خ
يم رس عرف|ن224868 ره|ف|دى |بــــر| د|بــــ |لق|

283|oره|عمر ن| ع|شور محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
88884o صيدلتـــ |سيوطف|طمه عبــــد|لرحمن |حمد خليل
يم3|44|2 ره|حبــــيبــــه | محمد حس |م |بــــر| د|بــــ |لق|
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د|بــــ حلو|ن|دين| عزتـــ عوض |لسيد |بــــو|لروس38388
حقوق |لزق|زيقغ|ده |حمد عبــــد|لمطلبــــ ع عبــــد|لمطلبــــ627728
|55o96ره |ر ي| فتـــ |حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد و|ئل ف|يز عبــــد |لمنعم |لعزبــــى9439|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسغ|دتـــ عبــــد|لرؤوف ع محمد326663
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيسن |يمن حس محمد98|49| ل|ك|ديميتـــ |لم

3o7|6ره|دى ع|طف |حمد ع د|بــــ |لق|
77|6o4 | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدع|ء عبــــد | جوده |ل
صيدله ع شمسعمر محمود |حمد |بــــو|لسعيد429566
3|||9oلس جورج نسيم ري|ض ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نك
|ء عبــــد|لر|زق محمود عبــــد|لعزيزمدكور688|52 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ

تـــمريض  بــــ سويفنبــــيله صل|ح محمد قر حسن83372
768ooo|علوم |لعريشل|ء |لسيد صل|ح محمد |لسيد
5|98o7طبــــ |ل|سكندريهأسم|ء مبــــ|رك عطيه |لشخيبــــى
م ط|رق محمد عبــــد |لبــــديع|24546| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد
4o8444تـــربــــيتـــ طنط|محمد محمد |لنش|ر محمد حو|س
344363| تـــج|ره ع شمسحمد محمد فريد ع
يم ع محمد483457 د|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمتـــ |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمنيه س| محمود |حمد حليمه|884|27
معهد ف ص بــــنه|تـــغريد جم|ل محمد صقر268832
828|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه فوزي ح|فظ خليل
يم|332497 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهله|م محمد مو |بــــر|
رهمريم ع عبــــد |لصمد محمد جمعتـــ874|5| تـــج|ره |لق|
ى عبــــده محمد632897 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ي
يم |لحسي 776376 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقريم خ|لد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد| رفعتـــ س|لم عودتـــ789|33
5o6o74| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد رض| شكرى عبــــد |لغ سعد
|58o28تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن عل|ء |لدين عزتـــ محمود
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|تـــ مرتـــ بــــكرى حس ز|يد|266767

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف53286
د|بــــ بــــ سويف|وق وحيد سيد ش|كر52435

6o3|8oد|بــــ |لمنصوره|ريم |يمن محمد غ|زى
694o4||معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد حس|م ع رمض|ن
يم9|7624 ندستـــ بــــور سعيدمؤمن |لسيد |لهو|رى عبــــده |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهط|رق صل|ح سعد عبــــد|لحميد عك|3696|5
|د|بــــ طنط|ندى عل|ء فوزى محمد92|3|4
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن شكرى عبــــد |لحميد محمود س|6878|5
تـــج|ره ع شمسحمد صل|ح |لدين محمد فرج|476|22
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن و|ئل |بــــو |لعن |حمد64988|
272|2|| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد مصط ع
76632o|يم |حمد |لسيد فرح|تـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه حس سعيد عويس محمد942|5|
4o4|89ر صبــــ حسن |لسيد يوسف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه سيد محمد حسن58674|
يم |بــــو سعده736|3| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه كم|ل |لدين حس |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه |حمد محمد مك|وى|59357
رهمحمد |حمد محمد ع|شور|3746 حقوق |لق|

265o48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــح|زم عم|د |لسيد محمد عبــــدربــــه
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ر| | س|مح محمد عبــــد |لو|حد3|286|
إعل|م بــــ سويففريده |حمد خ|لد مصط 7984||
326o24تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ محمد ذ محمد
علوم |سيوطم | رشدى ر|غبــــ عبــــد|لنور 7|8789
يم محمد |لصبــــ|غ248872 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــملكه شو |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــره|ن |لدين |حمد |لنور عبــــد|لبــــ|ري محمد 99|846
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم حمدى محمود محمد29999|
تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م عبــــد |لحسيبــــ عبــــد|لبــــ|رى772869
تـــج|ره |سيوطزي|د |يه|بــــ محمد نجيبــــ محمد معوض7624|6
6757o5صيدله |لمنصورهمحمد مصط |لمر |حمد
|5o244|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم عوض تـــوفيق محمد
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد ن| عبــــد|لحكيم حس |2837|2 ل|ك|ديميتـــ |لم
ين سيف |لن محمود |سم|عيل326765 رهش زر|عه |لق|
348|7|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيتـــ ط|رق كم|ل ع
نوعيتـــ |سيوطمريم وجيه حز |ل يو|قيم 2|8838
يم مصط 687835 د|بــــ |لمنصوره|وق سعد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن ن|دي شيبــــه عبــــد|لعزيز67887
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم |رشد عبــــد |لرحمن |سم|عيل4|7|75
ندستـــ ع شمسحمد |لسيد ه|شم عبــــد |لفتـــ|ح خط|2648|2
حقوق طنط|ط|رق من ن محمد |لجم|س9|4924
6o|2o8طبــــ حلو|ند| | ن ح|مد عبــــد|لعزيز |لعكل
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ف|طمه محمود |حمد عبــــد|لرؤف محمد2|88|5
64498oتـــج|ره طنط|نور|ن |س|مه محمد |لبــــسطوي
44oo64يم بــــدير عبــــد |لحميد علوم طنط|سهيله |بــــر|

رهس|ره |حمد محمد |حمد متـــو |763| طبــــ |لق|
رهمصط محمد مصط ح|مد مر|22296 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء محمد محمد |حمد974|79
د|بــــ دمنهور|عم جم|ل غريبــــ عبــــد|لحكيم |لح| 6|4926
42993oمعهد ف تـــمريض طنط| محمد ح|فظ عبــــده |لسيد غنيم
يم32297| د|بــــ ع شمس|دير |يمن عبــــده |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|م| عبــــد|لرحمن طنط|وى حس شعبــــ263356
تـــربــــيتـــ |لعريشيوسف فتـــ  |دتـــ عودتـــ بــــخيتـــ768575
يم28|497 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور رفيق محمد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمود كم|ل |لمك|وى عبــــ|س محمد694259
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|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مروه عبــــد|لغف|ر محمد ع |2|866
|د|بــــ بــــنه|م |س|مه محمد عبــــد|لبــــر |لسيد388|33

ره|محمد حل فضل رك|بــــى7|375 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط ه|شم محمد ك|مل6296|8
82694oف سيد سيد معهد ف ص سوه|جرند| |
283o9oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعمر محمد سعد |لدين محمد
7562|oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد صبــــرى ع ع
5o37o5زر|عه كفر |لشيخبــــدرى محمد عبــــد |لع|ل طه
7752o3حقوق |لزق|زيقمحمد جم|ل غريبــــ غ|نم
9o66|8|يم محمد |حمد ه |بــــر| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى م
5o7576تـــج|ره طنط|دين| محمد عبــــد |لسميع محمد عليو

|9o33 حقوق بــــ سويفشيم|ء |حمد مصط محمد|لحف
88o784 تـــربــــيتـــ |سيوطخلود جم|ل جل|ل حس

رتـــ|مل خليل ع محمود|42769 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|6|8o7ف مصط محمود وف|تـــمهند | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7659o2كليتـــ |أللسن سوه|جرغده |حمد محمد |ل|سن|وى
69389o|تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد عبــــده |بــــو |لمجد
2373o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم محمد شح|تـــه ع
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسدير عربــــى شديد محمد343347
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسل طلعتـــ عبــــد|لعظيم محمود355537
62268oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ف|رس حمدى عبــــد |لحليم يوسف محمد
69o364|يم س|لم ندستـــ |سيوطحمد محمود |بــــر|
6|8o33|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد|ء محمود محمد سيد |حمد
تـــج|ره بــــنه|منه | |لجعفرى عبــــد |لبــــ| محمد3|6839
35o584ي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ ن| |لسيد |لز
765o5|تـــج|ره بــــور سعيدمريم |لسيد محمد ق|سم محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد سيد حس 36993|
د|بــــ |لمنصوره|عمرو محمد عبــــد |له|دى |لسيد |لبــــسندي686353
ق|وى|22358 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرحمه عبــــد|لرحمن حسن ع |ل
تـــج|ره ع شمسح|تـــم محمد ربــــيع خليل خليل3685|2
5oo8o2|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء مجدي |حمد |سم|عيل
طبــــ حلو|نمحمود معوض عبــــد|لجو|د زيد|25885
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد محمود محمد عبــــد|لموجود 924384 ع| 
ثــــ|ر د |ط|م محمد |لمرزو صديق ج|دو||2|62
4|o328 حقوق طنط|عبــــد |لعزيز بــــه|ء |لدين عبــــد |لعزيز محمد

49o59|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن محمود عبــــد |لعزيز محمود
رهحمد مصط سيد |سم|عيل عيد|244538 عل|ج طبــــي |لق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء |بــــوبــــكر عبــــد|لخ|لق |حمد|267393
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دي عو محمد مبــــروك823827
ندستـــ |سيوطحمد محمد مسعد عطيه محمد |لغندور762595
ندستـــ ع شمسر| فكرى ز تـــوفيق29427|
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33o6|2تـــربــــيتـــ بــــنه|ريم خ|لد بــــيو |حمد شلبــــى
7oo866يم مصط خليفتـــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط |بــــر|

ره|نور|ن محمد ع|طف محمد عربــــ4643| د|بــــ |لق|
5o979oيم عمرو يم دسو |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسعيد إبــــر|
83o696|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن صل|ح |لدين محمد |لر
8969o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جندى س|مح محمد ع مو
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جصل|ح |لدين محروس عط| |لكريم |924288
علوم |لم |ل|ء |سم|عيل مختـــ|ر |حمد||85978
82o822صيدله حلو|نكريم محمد عربــــي محمد
يم يوسف متـــو 329573 معهد ف تـــمريض بــــنه| ي|سم محمد |بــــر|
25o|o2|ف صيدله حلو|ن|ء رجبــــ شعبــــ|ن ع 
يم محروس محمد عرف|283|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منه | |بــــر|
49254oيم د|بــــ د |ط|حمد محمود عبــــد|للطيف خليل |بــــر|
478o96علوم بــــنه|رول| حسن ع حسن سعد
7659o6 تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن ع|دل |لسعيد |بــــو زيد |لدسو

373o9|ره|ء نبــــيل محمد |حمدعطوه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم856|52 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورزكيه صبــــ عبــــد|لبــــ| إبــــر|
9o73o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن |سم|عيل ج|د | ع

علوم بــــ سويفمحمد فتـــ تـــوفيق حسن58862
4o3o24|حقوق |ل|سكندريهحمد محمد ح|فظ محمد ح|فظ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومف|طمه مصط |حمد محمد64334
2878o8 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |نور فتـــ عفي
4o3738تـــج|ره طنط|محمد عل|ء |لدين |لسعيد عبــــد |لحميد
4959o5|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرقيتـــ أحمد محمود ق|ق

ندستـــ |لم |محمود ر| فتـــ عبــــد| عبــــد|لجو9|566
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعم|ر عبــــد|ل |حمد عط|453295
26742o|صيدله طنط|يم|ن فوزى عبــــد|لفتـــ|ح نجم |لدين
حقوق بــــنه|رحمتـــ عبــــد|لن| |بــــو |لفتـــوح |لسيد983|33
علوم بــــنه| |دتـــ مصط سويلم بــــدوي329837
رهتـــسنيم مصط صل|ح فرج |لبــــنه|وى48632| عل|ج طبــــي |لق|
2625o7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط رجبــــ ع رزق
49555oتـــج|ره دمنهورمحمد ع محمد عبــــد|لمنعم
5o37o6يم تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم حسن محمود |بــــر|
36o866|ف عبــــد|لنبــــي محمدي تـــج|ره بــــنه|سل|م |
معهد ف ص |سم|عيليهسل|م سم فخرى حسن|769645
|ء محمود رش|د محمود|924238 ندستـــ سوه|ج 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه رض| محمد |لسيد67|357
ندستـــ شبــــر| بــــنه|كم|ل محمد كم|ل محمد |لزي|تـــى346369
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــل|ل ح|زم |بــــو |لفتـــوح محمد754739
82|9|o تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد محمود ع
75|o6| ندستـــ |لسويسحس|م محمد نبــــيل لط
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد عبــــد |لمنعم |لحسي محمود|775567
وف|تـــ|ء ع ف|روق محمد قنديل|4|69| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لفيومند| رمض|ن شعبــــ|ن سنه|بــــى72439
|د|بــــ |لم |ي|سم محمود عبــــد|لرحيم ذ9764|

22|79oره|دين| محمد يح ع بــــدوى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5247|o علوم ري|ضتـــ طنط|مصط فوزى عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد فرج محمد ع منور546257
4|3o46كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقع |ء |حمد صبــــ |لجندى
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسوز|ن |حمد سليم س|لم|ن768665
6284|oد|بــــ |لزق|زيق|س|رتـــ حسن محمد عبــــد|له|دى محمد
يم |لبــــغد|دى|||444 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد رض| |حمد |بــــر|
ر سق |حمد9|4452 م ع|دل م| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــأد

يف|22276 رهحمد ع|دل |حمد محمد  تـــج|ره |لق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه|ء |لسيد مصط عبــــد |للـه||994|5
33o94oطبــــ بــــنه|عمر حسن عبــــد|لسميع محمد مر

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نور| رمض|ن خميس محمد54693
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمود |حمد مصط عوض|25572
وقم|ريه|ن عمرو حسن فوزى25944| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ش|م رمض|ن عبــــد|لحميد243478 رهي|ر|  تـــج|ره |لق|
82o844طبــــ |لم |محمد خ|لد ف|روق عبــــد|لرحمن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م ن عبــــد|لق|در ح|مد |لسيد262637
5o7o83ثــــ|ر |لفيوم|مريم |بــــو بــــسخرون بــــسط| بــــسطوروس
طبــــ |ل|سكندريهنرم عبــــد |لر|زق بــــس|ط حسن بــــل|543333
259o96|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه عنتـــر عبــــد|لقوى عبــــد|لرحيم
325o|7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد ن| محمود محمد
معهد ف ص |سيوطن|ء ص|بــــر محمد |حمد 877933
|2|o57رهخديجتـــ خ|لد محمد غريبــــ صيدله |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صبــــ |لسيد عبــــد|لحكيم262655
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عمرو |م محمد شلبــــى4|2547
|66o75يم عبــــد |لسل|م تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حس |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفنرم عل|ء |لدين محمد |م 52878
تـــربــــيتـــ |سيوطع |ء عل|ء عبــــد|لق|در عي |87683
33o279يم عبــــد|لحليم محمود نوعيتـــ بــــنه|شهد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|تـــغريد عبــــد|لحميد عبــــدربــــه عبــــدربــــه337392
637o22 حقوق |لزق|زيقه|يدى محمد محمد |لمصل
8969o6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |ده جم|ل محمد بــــر
5o439||يم بــــرك يم أحمد إبــــر| علوم |سو|ننوره|ن إبــــر|
643236| د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد محمد صبــــ
6347o8|ى عبــــد|لعزيز |لسيد ندستـــ |لزق|زيقحمد ي

تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد |لن| يح محمد34|58
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد محمد رجبــــ عيد|53|53
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8|o852|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء محمد خليفه عثــــم|ن|
84558oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحس جم|ل حس |بــــر|
25747oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر بــــرك|تـــ ع |لصعيدى
يم مجدى محمد لبــــيبــــ |بــــر|7357|2 تـــج|ره ع شمسرن| |بــــر|
6|o939|ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدحمد ع|دل شعبــــ|ن أحمد |لنمر|وى
9|o9|9 وس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | رزق عد تـــ|و
يم22366 ش|م ص|لح |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور|ن 

8o|742د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مروه حمد|ن بــــخيتـــ محمد|
ف |لسعيد |حمد|6|539 حقوق بــــ سويفلسعيد |

ي محمد|52|866 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حمد حسن خ
697o54|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد طلعتـــ خليل
يم5948|4 يم مبــــروك |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخآيه رض| |بــــر|
رهي|سم س| محمد عبــــد |لعزيز |لشوربــــ |5|58| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
765o4| تـــج|ره بــــور سعيدر|ند| حسن محمد ح|مد حس
484259| حقوق |ل|سكندريهم عطيتـــ محمد |حمد ع
تـــج|ره طنط|حمد خ|لد ع|دل عبــــد |لعزيز|23399|
332738| طبــــ بــــنه|حمد |س|مه |لسيد محمد عي
رتـــ|ف|طمه منصور خليل |لعربــــى287346 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
بــــه6|5297 ندستـــ |ل|سكندريهجورج سم نبــــيه |سعد و
8|7o99 علوم ري|ضتـــ |لم |مريم ج|بــــر شح|تـــ حن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد خ|لد حشمتـــ |بــــو|لعزم|247395
7o6364ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس |لمتـــو |لجيل| محمد

د|بــــ ع شمس|سمر خ|لد رجبــــ محمد5287|
طبــــ ع شمسحمد عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق محمد775228
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس ع رش|د ع273223

|49o4كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحبــــيبــــه ع|طف محمد عبــــد |لر|زق
ره|شيم|ء ع|مر جوده ع|مر64759| د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ح|تـــم |لسيد |بــــوريشه|73|247
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم فؤ|د ف|روق عبــــد|لتـــو|بــــ332864

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء رض| حسن عبــــد |لغف|ر|57758
يم عبــــد|لبــــديع ع95||64 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لبــــديع |بــــر|

6o|59|تـــمريض  بــــ سويفسم|ء ع عبــــده عبــــد |لفتـــ|ح
77o849 |يم |حمد عن صيدله حلو|نمنه | ي| |بــــر|
ندى247988 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح رجبــــ محمد ع 
85|o22|يم حسن محمد ن |لدين رهبــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
9o8294 طبــــ سوه|جمنتـــ | محمود عبــــد|لرحمن سليم|ن
8o7|3|تـــج|ره بــــ سويفرؤي محمد رمض|ن محمد
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح سعيد محمد عبــــد|لفتـــ|ح قن45|523
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمه عم|د ع محمد34346|
4o6363|يم ي|قوتـــ سل د|بــــ كفر |لشيخ|صف|ء حمدى |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمحمد فوزى سعيد ق|سم |سحق3||767
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زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد صفوتـــ محمد ذ محمد|855854
82o726|علوم |لم |بــــ|نوبــــ رض| جرج|وي لوندي
9o4|54|تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ منيه عمر محمود محمد
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سعد |لدين عز محمد عبــــد |لغ خليفتـــ882|48
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد محمود عبــــده محمد |بــــ| زين764423
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم ن|در |لسيد سويلم عوده7|2||7
|4|357| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيري |سحق |نيس ذ مج
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء طه يسن ح|مد|844645

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مجدى تـــوفيق حمزتـــ|5|24
د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د فتـــ محمد حس عبــــد|لخ|لق447649
رهمريم سم عوض صليبــــ5224|2 تـــج|ره |لق|
رهمريم ع|طف ع|دل ك|مل42344| تـــج|ره |لق|
7o3723رى |لتـــل طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقدع|ء محمد |لبــــ|ز |حمد |لجو

يم حس|ن 27696 رهع |ء عل|ء |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
263|6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممه| مبــــ|رك ونيس محمد ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد جم|ل محمد عبــــد|لع|ل |لمر|52673
تـــربــــيتـــ |لم ||ء فتـــ |سم|عيل حسن|443||8
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء سيد سعد محمد سليم|ن|43436

طبــــ |لم ||ء كم|ل |لدين محمد ع |4827|8
ندستـــ |لم |س|مه يوسف عوض ع خلف|99|624
85o747|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسح|ق سعد عوض سعد
6o7o9|علوم ري|ضتـــ طنط|فؤ|د عثــــم|ن محمد عثــــم|ن
268o52تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــج|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح ج|بــــر |لجمل
2427|oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لرحمن صفوتـــ ليثــــى عبــــد|لمجيد
يم |لبــــن626285 يم محمود |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقخلود |بــــر|
884o2o تـــربــــيتـــ |سيوطنيه ن| محمد حسن
ف |حمد بــــدر ع|مر43|767 حقوق بــــورسعيدحسن |
|3o773|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محسن |حمد ش|ف محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن |بــــوزيد495648
48o33||حقوق |لمنصورهس|مه |حمد |لسيد ع قنديل
34o5|9تـــمريض بــــنه|نوره|ن |حمد عبــــد|لعليم عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ي ربــــيع |لسيد محمد333555
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسلشيم|ء محمود |لشح|تـــ ص|لح|336369
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|ري ن | يوسف |سحق|86374
يف عطيه نعمتـــ |439668 صيدله طنط|منتـــ | 
طبــــ ع شمسول|ء س|مح عبــــد |لبــــديع |لبــــيو69||69
432o39ف ع عبــــد |لعزيز طقطمش تـــج|ره طنط|ج|سم |
يم مسعود447548 يم فرج |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخفرحه |بــــر|
6o|2o|| ك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مينه محمد |حمد محمد |ل
حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ |لسيد مصط محمد788952
تـــج|ره طنط||ء ربــــيع محمود محمد ربــــيع|2445|6
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صيدله طنط|عمر محمود محمد محجوبــــ429568
2398o6رهنهله ريح|ن محمد ه|شم نجم تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد رمزى محمد مصط  حشيش|22|452 معهد ع| 
علوم دمنهورعل| ن| عطيه يعقوبــــ9883|5
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلشيم|ء ط|رق محمد |بــــو |لحسن |لعر66|||7
487o72كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيوسف |سم|عيل محمد |سم|عيل من

476o8|ليل لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد نجيبــــ سل|مه 
يم جرجس4897|3 لس فرج |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
تـــربــــيتـــ |لم |منيه مظهر محمود |حمد|855398
9o3455 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم|جد موريس ز مسعد
4|o66o|تـــج|ره طنط|حمد سم حسن محمد عبــــد|لحميد
تـــج|ره |لمنصورهيه محمد محمود عبــــد |لعليم عبــــد |لغ 683586
6|o|7oتـــج|ره |لمنصورهسهيله محمد ع عي
يم محمد356662 تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء عطيتـــ |بــــر|
69|6o5معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ف|روق ع|دل ف|روق شفيق عبــــد |لسل
5o3o8o| |تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لصف
معهد ف ص |ل|سكندريه عبــــد |لحليم مهدى عبــــد |لحليم |بــــو8528|5
5o22o9| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود |حمد عبــــد |لحفيظ مصط ك.تـــ. ف للبــــ
معهد ف ص |لزق|زيقنه|ل عبــــد|لحفيظ س|لم عبــــد|لحفيظ634335

تـــج|ره ع شمسدين| حمدى عبــــده محمد مو868|2
يم37227 د|بــــ حلو|ن|خلود خ|لد |سم|عيل خليل |بــــر|

تـــج|ره سوه|جمحمد ع|طف عبــــد|لع|ل محمد 8|22|9
علوم ري|ضتـــ دمنهورع ط|رق ع فرغ526497
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــع|دل ن |لدين ع عبــــد|لرحمن  899438
344|o4حقوق |لزق|زيقبــــسنتـــ شعبــــ|ن محمدى عبــــد|لق|در
758o45ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد رض| عطيه محمد
4|||3o تـــربــــيتـــ طنط|تـــغريد فزدق كم|ل حس
4o8423|حقوق طنط|حمد بــــدر|ن |حمد حو|س
نوعيتـــ بــــنه|د| | مجدى |لسيد عبــــد|36|357

|62|oش|م حمدى |حمد لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ندى 
35o8oرهيوسف خ|لد محمد عبــــد |لمجيد ندستـــ |لق|

معهد ف ص بــــنه|ر| |كرم عطيه ركش|25584
6o59|5| |تـــج|ره طنط|س|مه عل|ء لط ر
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن أحمد87|782
8o8927|إعل|م بــــ سويفبــــر|م ميخ|ئيل يوسف معوض
845o85تـــمريض أسو|نرقيه مدحتـــ عبــــد| سعيد
ي عبــــد|لمل|ك رس 6837|8 لس بــــ تـــج|ره بــــ سويفك
معهد ف ص بــــور سعيده|جر |حمد حسن يس 8633|6
7848o4نوعيتـــ |لزق|زيقن|ريم|ن محمد |حمد عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمهتـــ|بــــ محمد بــــدري ح|فظ849642
د|بــــ ع شمس|مريم |حمد محمد عبــــده محمد||8||3
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط محمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لد|375|6
9o2346|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ حل|م مصط محمود مسعود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر ممدوح |حمد عبــــ|س |حمد675|2|
2|6o24رتـــ|م|رل |م |دو|رد |ديبــــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
326|8oيم عبــــد| محمد رهندى |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــض عم|د حد|د قر محمد6376|3
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | محمود عبــــد|لحميد عبــــد|864859
يم6|3296 |د|بــــ بــــنه|د | محمد |لسيد |حمد |بــــر|
ندستـــ |سيوطعبــــد| |بــــو|لحمد محمد |حمد272535
45o688تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه محمد سم محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|جميله عبــــد |ل محمد عبــــد |ل||6967
8o95o4|د|بــــ |لم |سم|ء ن|دي حس عبــــد|لعليم|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لفتـــ|ح ع |لفخر| |24736
9o8455 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء |حمد عبــــد|لل|ه حس
ق|وى433454 تـــمريض طنط| محمود محمد محمد |ل
ل|ل محمد عبــــد |لق|در مو3|6883 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم 
ه محمد فتـــ |بــــو |لخ ||69769 تـــج|ره |لمنصورهم
يم|272|26 نوعيتـــ |شموند|ء |حمد عبــــد|لغف|ر |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د أيمن سعد عبــــد |لوه|بــــ4554|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه محمد مو محمد|842488
نوعيتـــ |لزق|زيقد| | محمد |لسيد محمد سليم|ن||7769
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــندى ع|طف مصط عبــــد|248434
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | |حمد سيد |حمد يوسف مدكور25|477
تـــج|ره بــــنه|طلعتـــ مصلح |لسيد مصيل|58|26
63o743ليل محمد |بــــو علو|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حم|ده 
85o485د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|تـــيس عبــــد| حس محمد
يم768368 تـــربــــيتـــ |لعريش ع|دل محمد حس|ن |بــــر|

ش|م |لسيد سلط|ن||642 تـــج|ره بــــ سويفسم| 
رتـــ|بــــه محمد محمد |له|دى |سم|عيل|63855 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف عبــــد|لسل|م تـــو |298|82 حقوق بــــ سويف|ء |
375o|6د|بــــ ع شمس|مريم مجدى عبــــد| مو
24o|5|رهمصط |س|مه محمد |حمد |لنو|وى تـــج|ره |لق|
|5229oعلوم ري|ضتـــ |سيوطمنتـــ | يوسف سيد محمود
8997o6 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جع حسن رشو|ن محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد | |حمد ع ش| 242|2|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خ|لد مصط محمد محمد258833
6863o9يم محمد عوده ف عبــــد |لحميد |بــــر| طبــــ |لمنصورهس|مه |
يم سيد|حمد686633 حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|

يم |حمد3|347 لسن ع شمس|شهد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن حسن بــــكر عجور|286788
معهد ف ص |سم|عيليهيوسف محمد م محمد768576
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6|o46|معهد ف ص طنط|محمود رفعتـــ عبــــد|لعليم أحمد صقر
5o9752|طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد عبــــد |لو|حد ز |لسعد|وى

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم|ن مصط ع عبــــد|لرسول25742
4474o4فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهد | ط|رق صل|ح |لدين دسو مصط مر

ى22898 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن محمد ن محمد ع
335553| إعل|م بــــ سويفيم|ن شح|تـــ محمد حل
4o55o5د|بــــ دمنهور|شيم|ء جم|ل |لدين حسن محمد
7o5262تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقع |ء جم|ل عبــــد |لرحمن |لعيسوى حم
4o3o25|يم تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد عطيه ج|بــــر |بــــر|
7oo653|م محمد ج|بــــر عبــــد |ل |بــــو شمتـــ حقوق |لزق|زيقد
6885o8ين عبــــد |لحميد ص|لح |لسعيد عمر تـــج|ره طنط|ش
يم بــــسيو 8846|5 تـــربــــيتـــ دمنهورندى |حمد |حمد |بــــر|
6o6635 د|بــــ طنط|محمود |لسيد ممدوح محمد |لسيد |بــــو|
82o555معهد ف ص بــــ سويفروضه عمر خليفه محمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــشيم|ء عيد سعيد |لخو267624
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء |يه|بــــ |حمد محمد|424|24
|583o3رهحبــــيبــــه سيد مصط مر |سم|عيل زر|عه |لق|
7oo646 يل ج |لزق|زيقحمد عبــــد |لحميد |لسعيد محمد حس كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  منه | |سم|عيل مصط ر|شد |بــــوسمرتـــ|76779
8|3|o5ي عبــــد|لمل|ك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــيشوي ميل|د بــــ
6oo729معهد ف ص طنط|مل ع عبــــد|لحميد عبــــد|لوه|بــــ |لسود

رهعبــــد |لرحمن محمود حس محمود عويس4398| ندستـــ |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميه ع عبــــد |لش| عبــــد |لر|زق محمد46825|

ر46367 ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نمحمد زيد|ن عبــــد | عثــــم|ن |حمد ز
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ع |ء محمد ع خليفه58576

تـــج|ره بــــنه|زي|د |س|مه عبــــد| عو|د عبــــد|لرحمن339859
63o|35 علوم |لزق|زيقمحمد نبــــيل عبــــد | عبــــد |لغ

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|غ|دتـــ رجبــــ ع ع 48547
2|4o25تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن| تـــ|مر نبــــيل ع |سعد
علوم ع شمسخلود مجدي |لسيد متـــو 326837
د|بــــ ع شمس|كريم |لهو|ري ه|شم بــــرك|تـــ2|3539

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر |حمد سيد ص|دق54933
تـــج|ره |سيوط  بــــ|نوبــــ عص|م نعيم ملك|4493|9
4657o| ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيه|بــــ |لسيد محمد كم|ل بــــيو |لحو كليتـــ 
 |حه وفن|دق |لفيومحبــــيبــــه |حمد حسن محمد24|32|
ره|ي|سم ع|طف عبــــد|لمنعم |حمد232872 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لمنصورهحس|م عبــــد |لع| عبــــد |لكريم عبــــد 347|68
|5749oلسن ع شمس|ملك محمود فه عبــــد |لعظيم
7854o9تـــربــــيتـــ |لزق|زيقخلود رمض|ن فتـــ محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد محمد شعبــــ|ن عبــــد|لق|در  875727
وف|تـــيوسف لط |حمد لط عبــــد|لرحمن|472|3 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

Page 6105 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ه|ن مجدى حس|ن سليم|ن599|5 حقوق بــــ سويفم
يم محمود عبــــد ربــــه2||||7 يم |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدل|ء |لسيد محمود محمود زرمبــــتـــ|766275
|لدين862782 عل|ج طبــــي قن|خ|لد محمد منتـــ حل ن
6o3343يم سعد حبــــيش تـــج|ره طنط|أيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نرقيه محمود محمد |م|م|84378

زر|عه ع شمس|ء صل|ح تـــ|مر بــــدوى||3324
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمن|ر ع|طف ص|لح |لسيد 895673
9o52|7 د|ر |لعلوم |لم |زينبــــ شو مزيد ه|شم
6o|292ى صيدله طنط|نغم محمد ح|مد محمد |لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محمود عبــــد|لرحيم محمد344245
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد و|ئل محمد |لمل|279|25
77254oد|بــــ |لزق|زيق|ريه|م عبــــد | |لسيد عبــــد| بــــدير
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه عل|ء حن ك|مل42449|
8578|oتـــج|ره بــــ سويفرؤوف ر|فتـــ مر|د جرجس
حقوق ع شمسحمد شح|تـــ لبــــيبــــ عبــــد |لمطلبــــ|4|793|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخل|ء محمد عبــــد|لمنعم محمود د|ود|437776
7o3865ى محمد محمد رش|د ندستـــ |لمنصورهزي|د ي
بــــي||27|44 علوم طنط|حمد محمود محمد و
69|4o9معهد ف تـــمريض |لمنصوره دى عبــــد |لعزيز رزق محمد
رهدع|ء |حمد سيد قبــــ|رى225453 حقوق |لق|

يم7|585 صيدله بــــ سويفرح|بــــ محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررو|ن فتـــ صبــــ |لكيل| 496466
88oo28 م حن ر|غبــــ طبــــ |سيوطبــــولس سيد

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد عم|د |حمد محمد|||96|
نوعيتـــ بــــور سعيدي|سم | س|مح |لسعيد سم خليل خف765988
ف فؤ|د حن|6438|| تـــج|ره ع شمسك|رول |
678o82 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد محمد |حمد نص
يم محمد محمد عبــــد |لحميد524978 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــل|ل |بــــر|
علوم بــــنه|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد محمد ع|34488
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق| |لسيد سعيد |لسيد632646
89o729|كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط ل|ء سعد محمد ثــــ|بــــتـــ

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد مسلم محمود محمد|56574
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى حسن دسو محمد74|236
68o284ندستـــ |لمنصورهمحمود عبــــده |لسيد رضو|ن
6979||| ه |لسيد محمد ز د|بــــ |لمنصوره|م

|354oف محمد محمد قطبــــ تـــج|ره دمنهورمحمد |
يم عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لعظيم264288 نوعيتـــ بــــنه||ء |بــــر|
يف|69625 معهد ف تـــمريض |لمنصوره يف عبــــد |لغ محمد |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر |حمد ر|غبــــ شعبــــ|ن جوده|42622
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد سيد محمد62232|
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6o8663د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى عبــــد|لمنصف خليل غنيم|
22oo||حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه صل|ح محمود بــــيو
ى محمد |حمد||3|52| رهيم|ن خ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|دون| بــــ|سم ن|جح عزيز  882565
4o47o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمد ع|طف دسو محمد محمد
يم44543| رهمحمود ط|رق محمود |بــــر| ندستـــ |لق|

يم عبــــد |لجو|د62847 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفنبــــ| جم|ل |بــــر|
ين محمد طلبــــ |سم|عيل77|35 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش

6o5294تـــربــــيتـــ طنط|م|ي| |لسيد |لسيد محمد |رى
6863o4|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد |سم|عيل شعبــــ|ن |لسيد

ف ومس|حه |لمطريتـــس| فرج عبــــد |لع| فرج63494 ك.تـــ. ف رى و
7o7643| د|بــــ |لمنصوره|لشيم|ء لبــــيبــــ منصور عبــــد |لع|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمح محمد مح |لدين أصل|ن ع3|6367
89|5o7|صيدلتـــ |سيوط ي|تـــ |حمد مصط محمد
7o2699|حقوق |لمنصورهم|ل خ|لد حل محمد محمد يوسف
328|o4معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود |لسيد |حمد محمود

249ooره|يوستـــ | |مجد عزتـــ ز د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممصط محمد غريبــــ علوى75|256
8o8489حقوق |لمنصورهر|فتـــ رجبــــ |حمد |بــــوبــــكر
7558o4صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل محمد فرغ ص|لح

642o2 تـــج|ره بــــ سويفي|سم عص|م عويس حس
ق|26679  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــندى ص|بــــر عبــــد|لغ عبــــد | |ل
36o4o7|د|بــــ بــــنه|يتـــ |لليثــــى حس سعد| |لعدس|

د جميل |بــــود |8472| رهمصط مج| ندستـــ |لق|
ف عبــــد|لع| مصط قطبــــ|344493 ندستـــ شبــــر| بــــنه|نس |
تـــربــــيتـــ |سيوطع |ء محمد عبــــد|لحليم محمد 877458
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد سم |حمد سل|مه عبــــ|س||26579
45|38oندستـــ |ل|سكندريهمصط فوزي ك|مل عبــــد |لق|در |لعبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسيد محمد رجبــــ |حمد |لنس|ج89|64|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمصط ممدوح محمد |لسيد عطيتـــ85|762
92|o74|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن ل|ء عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن
طبــــ بــــنه|حمد محمد جم|ل |حمد منصور|638263
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمه| محمد سعيد عبــــد|لنور259573
صيدله |لمنصورهس|ره مسعد عبــــد |لموجود عبــــد |لبــــ|694627
حقوق |سيوطع عل|ء |حمد عثــــم|ن  792|88
ره| |ر حل عبــــد|لستـــ|ر |حمد |لخو8838|3 ثــــ|ر |لق|

2o963رهعبــــد |لرحمن محمد سليم|ن رمض|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
رهمه| ممدوح عمر عبــــد |لسميع|4649 تـــج|ره |لق|

يم ز896|48 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |بــــر|
7|2o4oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمري|ن محمد حمزه |لمتـــو محمد صقر
5o78o9ف |لسيد حسن |لغن علوم |ل|سكندريهفرح محمود |
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25283o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــين|س مسعد حسن |بــــو|لحسن
زر|عه مشتـــهررمض|ن فرغل عبــــ|س عبــــد |لعزيز|4978
صيدله بــــ سويفف|طمتـــ حسن عبــــد |لجو|د |حمد57372

894|8o وز عبــــد|لرز|ق ثــــ|بــــتـــ محمود ف ومس|حه |سيوطف ك.تـــ. ف رى و
882o25|د|بــــ |سيوط|  حمد ص|بــــر ف|يق ع |لدين
||83o4| ندستـــ ع شمسم|رك عبــــد |لسيد سليم|ن ن
|533o9| تـــربــــيتـــ ع شمسن لط سل|مه ع
رهي|سم محمد عزتـــ عبــــد |لسل|م34374| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|دى محمود محمد |له|دى حسن4|6384
|3974oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ذكرى |حمد محمد |لسق عي
حقوق |سيوطجرجس ن غيط ويص| 245|88
8|82o6كليتـــ حقوق |لم |محمد ط|رق طلعتـــ عبــــد|لج|بــــر
77o|48د|بــــ |لزق|زيق|محمد مصط محمد عزتـــ |لمحل|وى
4|o329 يم محمد أم محمد حسن تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
وف|تـــعبــــد | ع|دل محمود |له|دى طنط|777537 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهبــــسنتـــ ع|بــــدين عبــــد|لرحمن |لسيد83|322 حقوق |لق|
يف سيد عبــــد|لعزيز|5|4|8 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| 
|د|بــــ طنط||ء عل|ء ع عل|م|3545|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيفتـــ |لسيد |حمد |حمد|33488
يم87|5|2 قتـــص|د م حلو|ن|ه|جر محمد عبــــد|له|دى |بــــر|
ندستـــ حلو|نيوسف |حمد سعيد عبــــد|لحليم |لقبــــ||44593
طبــــ |لزق|زيقعم|ر محمد عبــــد |لخ|لق حمزه حسونه88|684
يم محمد رمض|ن |لعزبــــ|329448 تـــ |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد ع|صم |حمد حس|ن |89494
|3o24||كليتـــ |أللسن ج أسو|نل|ء |سم|عيل ع محمود
يم627383 ندستـــ |لزق|زيقمحمد عص|م حس|ن |بــــر|
9|854o  معهد ف ص |سيوطف|طمه عبــــد|لمجيد عبــــد|لع|ل محمد
247||o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد وحيد ح|مد محمد |لمل
6|o566تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ض محمد |لسيد |لنص|رى
7||5o7تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد محمد |لعزبــــى طه |لعزبــــى
8o6o2|معهد ف ص بــــ سويفرضوه ن| حسن عبــــد|لفضيل
6|4o33|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل محمد رض| عبــــد |لفتـــ|ح سويلم
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير عبــــ|دى حسن فر|ج6|7553
898224| طبــــ سوه|ج  حمد ص|بــــر نور|لدين عبــــد|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود حس|ن حسن886|4
تـــج|ره سوه|جمحمد رمض|ن محمد محمد ||8984
64o543تـــج|ره بــــنه|ف|رس سعيد |لسيد ع |يوبــــ
6949|oر علوم |لمنصورهمصط |كرم كم|ل ع ز
تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| محمد محمد |لش|مخ7453|6
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|رو|ن |حمد مو حسن مو627798
ندستـــ |ل|سكندريهعمر حمدى رش|د كم|ل سلط|ن529267
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تـــج|ره بــــور سعيدنسمه محمد حسن محمد عبــــده676583
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره بــــدير ر|شد بــــدير7799|4
تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د مصط مر فرج577|3|
45o557يم عبــــد |لفتـــ|ح |لدمنهورى تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
446o73|د|بــــ |ل|سكندريه|مرو|ن رمض|ن محمد |حمد عبــــد|لم
د|بــــ |ل|سكندريه|سل حس|م عبــــد |لعزيز |لبــــشبــــي 422785
36o42|ره|س|رتـــ عبــــد|لرحمن محمد ع |لبــــيدق عل|م |لق|
ندستـــ |سيوطمحمود مح |لدين سعد محمد  876784
د|بــــ ع شمس|كريمه كرم عبــــد| |لسيد228982
تـــمريض |سيوطن|ء عبــــد|لمنصف محمد |ل|نور |بــــر887277
6o|792|تـــمريض طنط| يه | محمد |لسيد |لدقره
7oo967|ش يم |حمد |لد ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء جم|ل |بــــر|
77357o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن |بــــو بــــكر عبــــد |لعزيز |لخلي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|رس ه| |لسيد |حمد535|48
|373o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدش|م يوسف محمد حس |بــــوش|ل
يه7845|5 يم |بــــوكو تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنيه محمد محمود |بــــر|
يم عبــــد|لحليم|287667 يم محمد |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنيه |س|مه محمد |لسبــــ| |لشيخ|3|2|27
8o485oف |حمد بــــخيتـــ نوعيتـــ |لم |دين| |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزينبــــ مصط محمود خط|بــــ2497|3
4o9332ف بــــسيو عبــــد |لحميد |بــــو سنه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دع|ء |
يم محمد52989| رهعبــــد |لرحمن |يمن |بــــر| تـــج|ره |لق|

ره|كريم|ن حسن عبــــد |لمجيد |حمد|2574 د|بــــ |لق|
49o867|ف فرغ رشو|ن محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيه |
9255|o  تـــربــــيتـــ سوه|جعم|د عبــــد|لحليم ح|فظ دسو

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|مر |حمد حس|ن عبــــد |لع|64853
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد بــــيو محمد ع262543
87676o تـــربــــيتـــ |سيوطم | ر|فتـــ رزق بــــطرس
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى |حمد مه|ود حسن68464|
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد صقر3342|6
6o426oندستـــ |لمنصورهمحمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| |حمد |لشن
حقوق ع شمسمل عبــــد|لبــــ|سط |حمد عفي |335975
د|بــــ ع شمس|ط|رق دسو |حمد ن محمود93||35
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنه | محروس |لسيد عي|355|2
زر|عه مشتـــهرنوره|ن محمد شعبــــ|ن عو|ض محمد ل348345
يم |سم|عيل |لسيد بــــرك764627 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |كرم |بــــر|
3|979oطبــــ ع شمسس|رتـــ عبــــد|لن| ع حم|د شح|تـــ
63486oنوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقحمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لفتـــ|ح عرف|تـــ محمد

طبــــ |لفيومه|جر شعبــــ|ن يوسف عبــــد |لعزيز2|736
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لغ محمد حس 775785
نوعيتـــ عبــــ|سيهسيل | ذكرى مه فضل |8|3552
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6o375oندستـــ |لمنصورهشو فريد شو محمد
5o38|6ف |لسيد عبــــد |لحميد |سم تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل |
4o29ooيد عبــــد |لجو|د ع يد ع أبــــو |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطأبــــو |ل
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقشيم|ء مصط عبــــد| محمد فرج59|635
243o||يبــــه د|بــــ |سو|ن|محمود سعد فوزى محمد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعز |لدين سعد فضل محمد83|53|
د|بــــ |لزق|زيق||ء محمود |لسيد عبــــد|لع|ل||78262
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جه|د عنتـــر حس |لديبــــ|363|6
تـــمريض |لزق|زيق يه يوسف محمد عبــــد|لعزيز|779837

ل|ل سيد سليم|ن54547 تـــج|ره |سيوطمعتـــز 
تـــربــــيتـــ |لفيومرض| محمد ع محمد73739

نوعيتـــ |ل|سكندريهل|ء محمد مصبــــ|ح دربــــ|لتـــ|497987
صيدلتـــ |لفيومدين| عبــــد | محمد رجبــــ66638
5o772 |ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نسيف | محمد فتـــ بــــ
5o6|6|صيدله بــــ سويفحمد ربــــيع حس عبــــد |للطيف

|27o9|طبــــ |سن|ن ع شمسفرح ز|يد مختـــ|ر يونس
رهورده ن |حمد محمد37829 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لفيوم|محمد عبــــد|لش| محمد عبــــد|لجليل68877

42o72|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ط|رق أبــــو|لسعود عبــــد|لسميع إسم|عيل
بــــ |  2776|9 تـــربــــيتـــ سوه|جفرحه عبــــد|لعليم |م و
696o65تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء حمدى مصط بــــدوى |لخو|جتـــ
د|بــــ حلو|ن|دير |سم|عيل محمد عبــــد |للطيف64792|

5623o| صيدله بــــ سويف|ء جم|ل |م ع
27|o22|طبــــ حلو|ن|يه ع عبــــد|لكريم ع بــــ|ش
نوعيتـــ |ل|سكندريهمع|ذ جم|ل |لحسي عبــــده ق|سم3746|5
ندستـــ ع شمسحمد مصط محمد ن|صف أبــــوش|دى38328|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود |لسيد حج|زى776834

7|7o6طبــــ |لفيوممحمد كم|ل محمود منصور
يم شوم|34358 يم شوم|ن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر |بــــر|
82o622حقوق |لمنصورهروم| جم|ل فوزي كم|ل
يم ع نص|ر27684| حقوق ع شمسن|دين |بــــر|
84445oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نحبــــيبــــه ع|دل عبــــد|لحميد حسن
64o486|تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمد محمد ع حسن
6o73o|تـــمريض طنط| فتـــ ع|دل فتـــ شيحه
7o5|o|يم |بــــر رهس|ره متـــو عبــــد |لنور |بــــر| صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورفرحه |يه|بــــ فتـــ |حمد |لسيد6666|5
7o622||يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل|ء محمد مصط عبــــده |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|دين| فه |حمد سعد268836
25|36oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــع عبــــد|للطيف محمد |لدن|صورى
763o55ق|وى ف طه عبــــده |ل تـــج|ره بــــور سعيدلبــــ |

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء حس |لسيد سلومتـــ|69484
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ى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لغ د437472 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود ي
7|3|9oطبــــ |لمنصورهمحمد سل|مه محمد محمد محمد |لزل
63o552 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقكريم عبــــد |لحليم عبــــد |لسل|م |لسيد
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقفتـــحيتـــ عرفه |بــــو |لمع| |لسيد356566
د|بــــ ع شمس|ي|سم خ|لد فوزى بــــهنس|وى334977
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نسمه صبــــ |لطيبــــ عبــــد|لرحيم862829
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومح|زم |لسيد يوسف |لسيد |لبــــي 269962
وف|تـــعبــــد| خ|لد سعيد مصط 4625|3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود محمد حس 6459|
حقوق سوه|جعربــــى محمد محمد نعم|ن3578|

تـــج|ره سوه|جنوره|ن |لسيد رش|د عبــــ|س 529|92
ر |ديبــــ بــــش|ي 888849 تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| م|

|38o6|رهحمد خ|لد عبــــد |لعليم |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ع محمد سيد مبــــ|رك834296
7o4626يف معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعزتـــ خ|لد عبــــد |لعظيم 
6o|223 |تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط| رض| بــــسيو |لسيد |لفخر
324582| رهسل|م محمد |لسيد |حمد ع تـــج|ره |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د |لسيد |حمد عمر 9835|9
7oo32|تـــج|ره سوه|جمحمد محمود شح|تـــه |حمد
85o748معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد عبــــد|لق|در محمد |حمد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيختـــ محمود حسن |حمد خليفه432384
62877oحقوق |لزق|زيقع|دل عل|ء عبــــد|لرحيم يوسف
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــس|رتـــ عم|د |لدين ع محمود حسن جبــــر452598
8799o||ف ومس|حه |سيوط  سل|م عثــــم|ن ح|مد محمد ك.تـــ. ف رى و
323o89زر|عه ع شمس|ء سعيد عبــــد|لفتـــ|ح ج|د عبــــد|لوه
ين فريد شو محمد |حمد22939| تـــربــــيتـــ حلو|نش
2|4o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|دين |م| حس ح|فظ
68o62| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|ر| رض| عط| ع حسن |لدسو
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــند| |حمد |لشح|تـــ طلبــــه محمد3|66|7
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسيه عبــــد | |لش|ذ |حمد |لش|ذ|77682
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء محمد محمود ع |لش|بــــورى|252597
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيه محمد محمد رضو|ن |لمو |35|2|7
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد | محمد حسن عبــــد |لسل|م ند683776
ه صل|ح |لسعيد طلبــــه|678592 تـــج|ره كفر |لشيخم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقبــــسمه رمض|ن مصط محمد محمود|44|63
يم258|49 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى |حمد |لسيد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد بــــهجتـــ محمد طنط|وى349536
85o467يم عوض كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد خليل |بــــر|
4o6o45تـــج|ره |ل|سكندريهك|ريتـــ مدحتـــ عبــــد | قويه غبــــري|ل
ه محمد |لطيبــــ مغربــــي ق|سم826638 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن
|57|ooرهمنتـــ | مصط |لسيد محمد تـــج|ره |لق|
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ر |م مهر|ن حم|د488336 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|زن م|
حقوق |لمنصورهرن| ر|ئد حمد|ن عبــــد |لنبــــى |لس|يح693244
رهمحمد |حمد جل|ل عبــــد|لع|ل4259|3 تـــج|ره |لق|
زر|عه |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لرحمن نجيبــــ عبــــد|لرحمن|778946
لسن ع شمس|رودينتـــ محمد رجبــــ عبــــد|لل|ه محمد425282

4o94|رتـــ خلود فتـــ زكري| |لديبــــ تـــمريض |لق|
25o|75 ن| محمد محمد عبــــد |لحميد نوي قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
7oo925 يم |بــــو ع تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى جم|ل عبــــد | |بــــر|
49o582ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمه |حمد صبــــ محمد حسن
حقوق حلو|ننور| ع|طف محمد محمد55473|
5o5398ق|وى محمد |لسيد ق|سم طبــــ |ل|سكندريهمحمد 
د|بــــ |سيوط|  مل عم|د |لدين فتـــ |حمد|37|889
يم حم|د55337| ف |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نن|ريم|ن |
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشسم|عيل ع|دل |سم|عيل محمد رستـــم766847 معهد ع| 
27o6|7حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط حم|د عبــــد| مو |لنج|ر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد |لمنعم ص|بــــر حس 3||54|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر ف|رس كم|ل متـــو عفي |26468
رهف|طمتـــ حسن عبــــد|لحميد |حمد|35555 عل|ج طبــــي |لق|
علوم |ل|سكندريهيتـــ عبــــد|لم|لك فتـــ محمود |لنح|س543497
علوم |ل|سكندريهعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمد ع |42477
يل ج |لزق|زيقسيل |بــــونص مصط سيد |حمد|635226 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
42o|38يم يم طلبــــه محمد |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخمروه |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|مه|بــــ |س|مه محفوظ معروف |لش|ف546|26
375o|3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م |يمن محمود |لسيد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود محمد محمد جم|ل |لشن|وى55||45
تـــج|ره ع شمسحمد ي| جمعه يوسف جمعه|499|34
7o7|7|د|بــــ |لمنصوره|ممدوح محمد |لسيد |حمد |لنج|ر
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عل|ء عبــــد |لحميد عوض |بــــو |685225
5o2227 د|بــــ |ل|سكندريه|مصط محمد مصط محمد مصط
د|بــــ حلو|ن|مريم ع |حمد فضل59547|
يم سعيد |لسي5|2|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
طبــــ ع شمسريم محمد عبــــد |لحميد |لعو 773459
42o395 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ريم ف|روق عطيه |لمتـــو مو خ
52o6o7|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيتـــ محمد ع عبــــد|لفضيل 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعزيزتـــ ي|قوتـــ |حمد ي|قوتـــ325577
25276oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــ حمدى عبــــد|لحكم |لقص|ص
ج| 53|23| طبــــ ع شمسبــــه جم|ل |حمد |ل
نوعيتـــ |لم |محمد ع حسن |حمد7289|8
8|72o6 د|ر |لعلوم |لم |طه مجدي محمد عبــــد|لغ
489o39يم محمد نوعيتـــ |ل|سكندريهدع|ء قدرى محمد |بــــر|
ويدى||75794 حقوق بــــورسعيدسل|م صل|ح حمدى محمد 

Page 6112 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

256365| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد| |لزن|تـــى |لوسي
صيدله |ل|سكندريهرو|ن محمد محمود فرغ طه7|4266
688o73علوم ج|معتـــ د |طمريم محمد ص|لح عبــــد |لمقصود بــــرك
766o4|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرو|ن محمد ح|مد |بــــو زيد |حمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمل فريد ع مصط |لسعيد|9533|6
4o3899تـــج|ره |ل|سكندريهعز |لدين ع عيد غريبــــ رجبــــ
25688oرتـــ|شيم|ء محمد فؤ|د |لخو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لم |نسمه نور |لدين محمود عبــــده مصط 63553|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمود |لسيد محمد محمد|76966

36oo| ره|حبــــيبــــه عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد د|بــــ |لق|
642o5||يم ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد محمد عثــــم|ن إبــــر| ع.
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سيف صل|ح |لدين رضو|ن |لحم| |49|26
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد لط محمد |حمد769985
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمد مصط محمود محمد خض 525998
44o779 |يم |لمهدى |لعن طبــــ كفر |لشيخ  ي |بــــر|

649o7 حقوق |لفيوممحمد حس زغلول حس
4254o7ش|م سعد طه ص|لح تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء حسن كر|ر |حمد|238529
85|36o|تـــج|ره |سيوطحمد سيد يونس سيد

6883oتـــربــــيتـــ |لفيومدير محمد نظ عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه عبــــد|لرؤف سيد رك|بــــي|842398
427o38تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم ص|لح عبــــد |لمر ع
يم |لدسو 763523 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمريم |بــــر|
طبــــ طنط|محمد خ|لد طه غنيم|89|43
تـــربــــيتـــ حلو|نر|ن| محمد حس عبــــ|س323522
4o4o22|ش|م |حمد مصط شعيبــــ بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد 

5o332معهد ف تـــمريض بــــ سويف خ|لد محمد ع |حمد
24|37o يم عبــــد |لرحمن ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|مه ن| |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لعزيز |س|مه عبــــد|لعزيز مصط 2|48|2
7o5o4oه عص|م عبــــد |لمع |حمدع عسكريتـــ د|بــــ |لزق|زيق|م
489oo3|يم عبــــد |لحميد عبــــد |لل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|منيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى مصط فه عبــــد|لعزيز325938
د|بــــ |لمنصوره|يوسف |سح|ق درغ|م |قل|ديوس درغ677449
524o|2 د|بــــ |ل|سكندريه|ريم محمد كم|ل |حمد صبــــ |لبــــدرشي
تـــج|ره ع شمسعم|د حمدي محمد مصط 2759|3
4oo827يف صديق ص|وى تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن 
43o533تـــربــــيتـــ طنط|من|ر مكرم |حمد بــــدوى |بــــو حليمه
6|o342تـــج|ره طنط|عل| محمد عبــــد |لجو|د |بــــو فودتـــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|سم |حمد ح|مد عبــــد |لرحمن495|7
لسن ع شمس|تـــسبــــيح ه| صل|ح |حمد355339
865o23زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحن|ن |بــــو|لحلق|ن ج|د |حمد
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زر|عه |لفيومو|ئل محمود حمدى يونس76377
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نش|م |حمد رضو|ن |حمد843556

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــ سعد |لدين سيد |حمد638|6
32o7oرهمحمد خ|لد عبــــد|لعزيز محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

27o34oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمود جوده ع يوسف
حقوق |لمنصورهسل|م ع|طف محمدين عط| عثــــم|ن|665|35
8|ooo8كليتـــ حقوق |لم |محمد مل|زم مفتـــ|ح سيف
ر فتـــ |لزغدى|248562 ه م| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لع|ل 888579
8274o8 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد زين |لع|بــــدين نج|ر عبــــد|لغ
د|بــــ ع شمس|نوره|ن عل|ء محمد عز |لدين عبــــد |7374|2

حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن كم|ل ر| محمد44977
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمه فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح قنديل83|776
4o96|8بــــ|ش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى جم|ل محمد 
64324oح|ن تـــمريض |لزق|زيق مؤمن طلعتـــ |لسيد 
5|7o28كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمروتـــ محمود عطيتـــ محمود |لصفتـــى
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنسيمتـــ رجبــــ عبــــد|لحليم عبــــد|لو|حد ع8548|5
تـــج|ره بــــنه| |ده |حمد عزتـــ محمد محمد774674
8o4756محمد |لمهدي عبــــد|لرسول محمد | تـــربــــيتـــ |لم |ي

يبــــه|35849 يبــــه عبــــد |لعزيز  رهسم|ء محمد  د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء ري|ض عبــــده محمد||935|4
ن| زغلول شعبــــ|ن رزق |9435|8 |د|بــــ |لم |م
6235o5ندستـــ د |طول|ء |حمد مصط  |د
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنوره|ن |لسيد محمد |لتـــو عبــــد |لمجيد423999
رهمن|ر محمد عزتـــ محمود5|2334 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم رأفتـــ محمود عزوز|5954|
د رض| |لسيد حسن بــــرغوتـــ497323 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء |حمد محمود ف|ضل|253483

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|م ه| صموئيل يعقوبــــ|73295
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى محمد عثــــم|ن عثــــم|ن |لحلو 437|75
7o98o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنور|ن محمود عبــــد |لعظيم عوض مصط
لسن ع شمس|يتـــ | عزتـــ بــــسيو سعد غلمش|2|4366
675o92تـــج|ره |لمنصورهروضه عص|م محمد |لمهدى عبــــد |لرحمن
8o7975 تـــج|ره بــــ سويفدي ع محمود ع

6223oري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحخلود صبــــرى محمد يوسف
يم |حمد محمد حج|زى976|26 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود |بــــر|
5o69|6صيدله |ل|سكندريهعل| عزتـــ فريد زن|تـــى |حمد
معهد ف تـــمريض بــــنه| غ|ده محمود عبــــد|لسل|م عرفه266296
7oo797|م عبــــد | محمد س|لم رجبــــ معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |د
45o66oندستـــ |سيوطيم|ن عبــــد |لفضيل عبــــد |لفضيل |لمر مرج
892o22 تـــج|ره |سيوطمحمد عمر عبــــد|لسل|م محمد
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد ه| عبــــد|لعليم ج|بــــر|3|2|42
844o96 مي تـــج|ره سوه|جمحمد ط|رق عبــــد|لعظيم 
676|8oمعهد ف ص |لمنصورهي|سم |يمن م |لدين |حمد يسن
8627o3علوم |سو|نجه|د محمد عبــــد|لر| عثــــم|ن
258oo5معهد ف ص بــــنه|محمود شو |حمد يوسف
4o6935|د|بــــ |ل|سكندريه|نجوى عبــــد |لرحمن عطيه حسن |لغز
تـــج|ره بــــنه|محمد |سعد |لسيد محمد شلبــــى|77936
تـــمريض |لزق|زيق محمود جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح غريبــــ محمد9|7767
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعل|ء مصط عبــــد |لو|رثــــ مصط 28|35|

حقوق |سيوطعبــــد |لرحمن محمود ص|بــــر خليفتـــ65||9
7o89o4ندستـــ |لمنصورهسعد |حمد |لحربــــى |لقن|وى |لحربــــى
34537oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط |م|م عبــــد|لنبــــى |م|م
7oo7o4|علوم |لمنصورهحمد محمد عمر فتـــوح |بــــوسيد |حمد
ن| رض| كرم حن|8956|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حم|ده |حمد شح|تـــ سعد||25893
يف339233 نوعيتـــ بــــنه|بــــتـــ محمد رض| محمد |لطو 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد نبــــيل فتـــ عبــــد|لعظيم|26577
2533oo|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء حس ج|بــــر قطبــــ
زر|عه دمنهورس|رتـــ سل|متـــ صل|ح ص|بــــر522235
تـــمريض سوه|ج  يم|ن عبــــد|لحكيم محمد |حمد|78|||9
9|ooo5 حقوق سوه|جمحمد مختـــ|ر حس |م
|6o||7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحسن صبــــ |بــــو|لحسن محمد ع
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء ثــــروتـــ |بــــو|لمجد |سم|عيل|829665
|4oo34|د|بــــ حلو|ن|يه محمود بــــدري محمد عبــــد |لع|ل
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصل|ح مصبــــ|ح بــــرك|تـــ عطيتـــ2|7786
د|بــــ ع شمس|رحمه |س|مه غريبــــ درويش58|222
5|8o79معهد ف ص |ل|سكندريهفرحتـــ ك|رم جل|ل عيد |لسعد|وى
حقوق حلو|نبــــسنتـــ محمد محمد ص|لح836|5|
نوعيتـــ طنط|ي|سم |حمد |لسيد |حمد عمر4387|4
فنون جميله فنون حلو|نعمر ربــــ|ح تـــوفيق سيف |لن |سم|عيل6655|2
لسن ع شمس|ندى |حمد سيد ع885|5|
صيدلتـــ |سيوطدين| جون عزيز حلقه846342
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمنه | عمرو |حمد عبــــد |لح|فظ غنيم623727
5o67o||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن |حمد محمد محروس عط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحسن محمد حس ع س|لم3|6382
26844oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه|بــــ خ|لد م |لدين سليم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخسمر |حمد عبــــد |ل |سم|عيل683|42
نوعيتـــ |لم |صف|ء |حمد محمد |بــــوزيد3826|8
معهد ف ص بــــنه|ف|طمه عبــــد|لجيد |حمد |لمدولبــــ269389
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد |حمد محمد |لقف|ص7499|6
يم محمد نقد|638992 د|بــــ |لزق|زيق|روى |بــــر|
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5o8|99صيدله |ل|سكندريهتـــسنيم محمد عبــــد |لعظيم |لسيد |لق
3537ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد س| محمد مصط |لش|ل
|4526o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لفتـــ|ح ط|رق محمد |م
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد عبــــد|لحميد |بــــومو4|2684
5o398oلس م|جد ريمون نظ فرج طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهك
3|983oندستـــ ع شمسرضوى محمد حسن ع
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد محمد ع|بــــد عليوه|453|34

معهد ف تـــمريض |لفيوميه ه| |بــــوشن|ف محمد|977|7
7oo|oد|ر |لعلوم |لفيومدير سل|مه |حمد رجبــــ

676|o9 طبــــ طنط|سهيله رض| بــــدير محمود مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رح|بــــ خ|لد جم|ل مبــــروك48|2|8
ى8|2364 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل تـــ|مر ع |حمد |لم
طبــــ بــــنه|محمد ع|دل محمد عبــــد|ل حن 886|33
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمروه |لدسو عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن |248422

علوم حلو|نس|ره عيد عيد عمر|ن3|593
تـــج|ره سوه|جعبــــد| عبــــد|لبــــ|سط عبــــد| عر|بــــى  2|8955
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم|جده |يه|بــــ عبــــد |لنعيم |لز49384|
|5|o94د|بــــ |لم |دير محمود عبــــد |لقوى عبــــد |لخ|لق|
7o49ooمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمريم فتـــ طلعتـــ |لسيد فريد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه حس|ن غ|نم حس|ن672|82
4853o7 تـــج|ره دمنهورسل ع|دل عبــــد |لرحمن مصط عبــــد
ش|م |لسعيد محمد|5373|| تـــج|ره ع شمسلسعيد 
تـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء حس محمد |ل|م 48|845
تـــج|ره دمنهور |دتـــ مصط مبــــروك ع درويش4|96|5
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعمر ع|دل |لسيد |لجز|ر6364|6
رهنسمتـــ رض| محمد عبــــد| محمد354943 عل|ج طبــــي |لق|
6o8927|يم غ تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى صل|ح |بــــر|
9o|9|8 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نع|دل صد عبــــد|لحليم فرغ كليتـــ 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر حسن عبــــد|لحميد عبــــد|لنبــــى244652
7o5574طبــــ بــــورسعيدمحمود |لسيد محمود |لسيد ع
8|76o6 كليتـــ حقوق |لم |سليم|ن عبــــد|لحكيم سليم|ن بــــسيو
قتـــص|د م حلو|ن|ريه|م محمد طلعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح48945|
7o4429يكل ند| عبــــد | عطوه عبــــد |لحليم عطوه  د|بــــ |لزق|زيق|ش|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسمر محمد |حمد محمد ن|8|32|
6o6|8|تـــربــــيتـــ طنط|ط|رق ح|مد |لسيد ح|مد
3465ooتـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ صل|ح ص|بــــر جمعه
ف |لدين253482 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء |حمد عبــــد|لرحمن 
7846|o| تـــج|ره |لزق|زيقسل|م عبــــد | عبــــد |لع|ل عبــــد|
6oo785يم علوم طنط|دين| مجدى فتـــ محمد |بــــر|
6o5466ف عز صليبــــ سليم|ن ندستـــ |لمنصورهك|رول |
|4o447تـــربــــيتـــ حلو|نمهر|ئيل ه| ن|روز عبــــد |لمل|ك
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د|بــــ د |ط|خ|لد محمود مسعد |لغبــــ| 8284|6
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد سيد |حمد ع45727|
6983o||تـــج|ره طنط|ن ط|رق سعد زغلول بــــدوى
رهمنيه |حمد محمد محمود عبــــد |لمجيد58588| زر|عه |لق|
ى حمدى محمد حسن|265623 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد ي
ثــــ|ر د |ط|أمنيتـــ عص|م محمد كم|ل ح|مد |لنج||62445
9o2|2| ف قدرى عبــــد|للطيف تـــج|ره سوه|جسوز|ن |
معهد ف ص |سيوطمريم عبــــد| عبــــد|لغ حس  8774|9
82756o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه فكري بــــسيو حس|ن
معهد ف ص |لزق|زيقوجيه يوسف فيصل يوسف784237
د|بــــ |ل|سكندريه|س|ر تـــ سعيد صبــــ حس زيتـــون3947|5
يم محمد زيد||24636 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد |بــــر|
رهمحمد مصط عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز|2924| ندستـــ |لق|
8o2289 ندستـــ |لم |محمد ن| عبــــد|للطيف ع
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمجيد صل|ح عبــــد|لمجيد |لجندى245888

رهسه |وس|م صبــــري عبــــد |لر|زق2|439 تـــج|ره |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|تـــن محمد حسن محمود839696

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيح |يمن يح عبــــد |لمحسن57||5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسول|ء محمد |حمد عبــــد|لحليم ر|شد956|35
43247o|تـــربــــيتـــ طنط|م|رين| ط|رق فه  بــــرسوم ويص
45o|97|علوم ري|ضتـــ طنط|بــــ|نوبــــ نبــــيل ك|مل شنوده
7o||95علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |يه|بــــ عبــــد |لحميد محمدرمض
رهمحمد محمود |حمد ه|شم26536| صيدله |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن ع|طف |حمد عبــــد |76992|
ى عبــــد |لعزيز شعبــــ|ن |لجمل9|||49 تـــج|ره كفر |لشيخ|ء ي
62o495حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد محمد ع مسلم زعيلم| 
ف ع شيبــــه |لحمد863395 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |
52o798  طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــإيم|ن ع|دل عبــــد |لرحمن عدل|ن
تـــج|ره بــــ سويفع عل|ء عبــــد|لفضيل ي|س |552|8
ر سيد |حمد  |لخر| 4239|5 زر|عه |ل|سكندريهإيم|ن خ|لد م|
ندستـــ حلو|نمحمد |حمد محمد عبــــد|لجليل272624
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حسن محمد طح|وى779927
تـــمريض كفر |لشيخم رض| حسن محمد |لمن54|437
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدخ|لد محمد ي|س محمد محمد جم 27|762
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعيد محمد عبــــد|لمجيد |لغزل| 258348
ى29|258 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م |حمد ع ع
79|o92تـــج|ره |لزق|زيقتـــ  |ء |حمد محمد ن
6o8567 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعل| رض| |لسيد |بــــو زيد ش
تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل محمد سعيد9||53|
7o6499د|بــــ |لمنصوره|دين| ع محمد ع بــــدوى
33835o|ف معوض ع|مر|لسيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |
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كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسل|م تـــ|مر ص|لح عبــــد |لمع |حمد54|8|2
7|2oo3يف علوم |لمنصورهسل |حمد |حمد محمود عبــــده 
8o2o44كليتـــ حقوق |لم |ح|زم محمد سيد بــــرك|تـــ
33526oنوعيتـــ عبــــ|سيهم ري|ض مصط |لسيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف |لدين كرم عنتـــر عبــــد |لحفيظ |لح5|5|23
ره ع محمد |لص|بــــر |حمد||32486 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
48444oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يوسف محمود بــــدر حسن محمود|
4|o558رى حج|زى |د|بــــ طنط| |ء رض| سعد |لجو
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندين| محمد سعد طلبــــه358878
5|533o| زر|عه دمنهورمينه عطيه ر|شد عطيه |لبــــل
يم عطيه3793|5 زر|عه دمنهورمحمود س|مح ج|بــــر |بــــر|
7o3|5|يم |لحسي ع|مر د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |رح|بــــ ع |بــــر|
ندستـــ ع شمسسل|م مصلح ن|در محمد مصلح|324585
حقوق |ل|سكندريهشيم|ء محمد ري|ض أحمد مصط س5|4|49
تـــج|ره ع شمسمريم محمد ز|يد ع388||3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد خ|لد محمد صل|ح |لدين عنتـــر  محمد4|6768
23o|27يم محمد عبــــد |لخ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|سل محمد |بــــر|
بــــ|622987 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طم|زن م|جد محمد |ل
|د|بــــ طنط|حمد |يمن |حمد |حمد بــــرل||44964
رتـــ|حل| شو رفعتـــ معوض طه233594 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
53o37|ندستـــ |ل|سكندريهمروتـــ |يمن محمد ع |بــــو عجور
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيوستـــ | ع|دل عبــــد |لملك يوسف55749|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومس|مه جم|ل عبــــد|لعزيز |لطويل|6|2654
يف ع عبــــد |لعزيز32328| تـــج|ره ع شمستـــ 
33439o|يم كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد نبــــيل |بــــو |لسعود |بــــر|
8|o698صيدلتـــ |لم |مروه عبــــد|لجو|د عمر |بــــونه|ر
6o83|4|طبــــ |لمنصورهيه خ|لد محمد نقيطه
يم |لسيد|83334 نوعيتـــ فنيه قن|ي|سم محمود |بــــر|
ف سيد محمد|272224 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمنيه |
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لعزيز يوسف |لسيد يوسف حسن424|34
ف |حمد |حمد |لمو |339996 تـــج|ره بــــنه|منيتـــ |
ويدى693257 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نجوى عبــــد |لحميد وحيد عثــــم|ن 
زر|عه مشتـــهرنس محمدمحمد محمد رمض|ن كشك|2|3378
معهد ف ص |سو|نم|رين| مجدي ر|شد |يوبــــ844588
27o256|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود عيد |بــــو |د عبــــد|لحميد س
تـــج|ره بــــنه|مرو|ن صل|ح يوسف |حمد |لبــــ|رودى|34975
صيدله ع شمسيه|بــــ محمد عبــــد|لخ|لق ج|د |لسيد|353555
|34o35رهيوسف |يمن متـــو |لسيد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
8438o7حقوق |سو|نمحمد رشو|ن رش|د محمد
6o23|9تـــمريض طنط| ل|ء |يه|بــــ |لسيد عبــــد|لعظيم محمد حسن
د|بــــ |سيوط|مه| محمد محمد |حمد 878879
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9o5338| تـــج|ره سوه|ج سل|م |حمد مصط ع
5o59oد|بــــ بــــ سويف|محمد نور عبــــد |لموجود عبــــد |لفتـــ|ح

8o56|o تـــج|ره بــــ سويفحس |حمد رجبــــ حس
76o646آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|دير ه| حسن محمد
27oo54|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد محمد عبــــد|لستـــ|ر |لسيد شلبــــى
5o8844 يم محمد |لحسي يم محمد |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهبــــر|
8o8244 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه عبــــد|لحميد محمد عد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد|لرحمن محمد محمد س|لم34|65
7o3833صيدله |لزق|زيقمروه مدحتـــ سم |حمد |لبــــدوى
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم محمد ثــــ|بــــتـــ محمد628435
4336o4| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــلسيد محمد حل محمد |لبــــهن
رهي|ر| مصط محمد |لسيد2436|3 عل|ج طبــــي |لق|
69o842|زر|عه |لمنصورهن جم|ل عبــــد |لمحسن |لسيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم محمد ر|شد |لصي |24967
34o64oتـــج|ره بــــنه|م|رين| سعد فريد فهيم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | جم|ل محمد حسن صقر786|78
4o448oحقوق |ل|سكندريهع صل|ح ع سليم محمد
5|9o24|ه ي| سعد |لسيد حريره تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
8o8347تـــربــــيتـــ |لم |ند رج| محمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعمرو محمد ع مصط ش| 644943
226o77حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن صبــــ عبــــد |لخ قنديل
تـــج|ره |لزق|زيقزي|د محمد حسن محمد بــــيو|63279
4894o4تـــج|ره |ل|سكندريهندي ن| مبــــروك عط| | |لشيخ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سم|ء عص|م ق|سم |حمد ع |لمحروق362|42
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخيم|ن فتـــوح عبــــد|لحميد بــــدوي|452655
35o9|8رتـــ|عمر محمد حليم عطيه مرتـــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهم| محمد متـــو حسن محمود|232429 تـــج|ره |لق|
|لسن |لم | منه رفعتـــ مرزق عبــــد|لرحيم|99|885

رهيوسف |حمد عبــــد|لعزيز |سعد|878| تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــ|سم |لسيد مصط محمد حميد449666

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومدع|ء ع محمد عبــــد |لسميع3459|
23689oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ندير حس محمود محمد
|285o6خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|دون| روم| ج|بــــر فهيم
ندستـــ طنط|يوسف |س|مه محمد |حمد |لحلو53|449
تـــج|ره بــــنه|ه|جر عص|م |لدين محمد عبــــد|لجو348286
68|7|o ندستـــ |لمنصورهم|زن حس حس|م |لدين حس رشدى
يف|4642|5 علوم طنط|ل|ء محمد ع مصط |ل
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد مصط |لعبــــدق|سم|832324
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء حس ر|غبــــ حس حريره|3766|6
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|كريم ع|دل ص|لح حسن3|3539
6|3|3oد|بــــ طنط|رض| حسن |حمد محمد بــــدوى|
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6||o52| لسن ع شمس|يه |م صديق |لقص
د|ر |لعلوم |لم |يه جم|ل محمد محمد|7488|8
4o4o33| د|بــــ |ل|سكندريه|رشدي ر|فتـــ رشدي عبــــد|للطيف فتـــح

6o786ندستـــ |لفيومشمس محمد سليم|ن سليم|ن
ر|ء صبــــ عبــــد |لبــــص عبــــد|لرؤف خديجتـــ2|6457 زر|عه طنط|لز
63o2|5علوم بــــنه|عمر |حمد فتـــ عرفه محمد
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد| محمد ع |لحسي |6|453 كليتـــ 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء مصط بــــدوي سيد|839974
حقوق حلو|نبــــتـــ رمض|ن عبــــد|لسميع محمود327265
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط بــــر|م وحيد |نور عزيز|884873
67596o يف ري|ض مصط حقوق |لمنصورهمنه | 
تـــج|ره |لمنصورهف صبــــرى محمد عبــــد |لرحمن قرع||69397
د|بــــ دمنهور|ندى درويش رضو|ن محمد درويش7492|5

4265oرهع عبــــد|لو|حد سيد ع ص|لح تـــج|ره |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ل|ء ي| حس محمد|3|6992
|3o943رهمحمد وليد محمد عبــــد |لعزيز حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمريم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | عبــــد | سيد 444474
ف بــــولس سليم|ن7847|| ى | ندستـــ ع شمسش
52o|3|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ده مصط عبــــد |لل|ه غريبــــ
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن حس رجبــــ حس خط|بــــ|8598|5
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم عبــــد|لفتـــ|ح حل |لشنشورى252237
تـــج|ره |سيوطمحمود ر|فتـــ جم|ل محمود 888779
242o52معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود ط|رق مصط محمد سعد
526||oلس ن|جح بــــخيتـــ حن|وى د|بــــ |ل|سكندريه|ك
ى غنيم65|256 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد نبــــيل ي
8oo589د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن جم|ل |بــــو|لمجد |بــــو|لوف
ه|ن حسن ع عبــــد |لحميد47|485 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
يم محمد |بــــو |لفتـــوح |6|5||7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمود |بــــر|
7o7o57د|بــــ |لمنصوره|ع |لبــــدرى مجدى |لسيد |حمد محمد

ق|وى|89965 م محمد عبــــد |لرحمن |ل رهد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهيم|ن جم|ل حل محمد طنط|وى|35863 حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرضوى سم ع محمد أبــــو بــــكر753582
24o558يم محمد معروف رهتـــ فوزى |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|o276 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ع|دل محمد |لمل
تـــج|ره |لمنصورهيم سعد |لرف| عبــــده سم|حه26|2|7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع سليم|ن ز ح|فظ234|25
|د|بــــ طنط||ء مصط حس مصط |لمكبــــر|2938|4
تـــج|ره بــــ سويفمحمد سم محمد عبــــد|للطيف859426
يم |لسيد 355453 يم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|يدي محمد |بــــر|
تـــمريض بــــور سعيد جه|د شح|تـــه |لسيد عبــــد|لر|زق عبــــد|76372
حقوق ع شمسحبــــيبــــه ه| عبــــد|لغف|ر ز7932|2
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدى عمر سلط|ن محمد25894
علوم |لفيوممحمد |حمد عبــــد |لعزيز كيل| 87267

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود محمد حسن ج|د رزق92|487
يم|756243 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه ه| محمد |بــــر|

رهمحمد خ|لد فتـــح | محمد|4739 طبــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشه|بــــ عز |لعربــــ رجبــــ عبــــد |لسل|م669|49
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ن ن| محمود محمد|76|245
طبــــ حلو|نمحمد فؤ|د |لسيد شعل|ن262884
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه جه|د |سم|عيل فتـــى695298
6|7o7| ر|ء معروف فكرى |لبــــربــــ تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|طمه |لز
ندستـــ ع شمسم|يكل مر|د لط د |ن325336
ثــــ|ر د |ط|منه | رمض|ن عبــــده عبــــده خلف|989|6
9o3||6| صيدلتـــ سوه|ج يه محمد ع مر
27|o38طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن|ء حمدى محمد|سم|عيل |لعلي مطر
9o6888كليتـــ |أللسن سوه|جبــــه|ء عبــــد|لصبــــور عبــــد|لحميد عبــــد|لع
62625o|تـــج|ره بــــنه|ل|ء محمد حسن محمود
4|o929د|بــــ طنط|نورس محمد عبــــد |لرحمن |لمدبــــوح|
تـــج|ره طنط|سم|ء |يمن خليل عبــــد |لمع |لسيد678724
5o|77o|صيدله |ل|سكندريهيتـــ شح|تـــه شعبــــ|ن شح|تـــه محمد
6398o9|يم حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|فن|ن محمد محمود |بــــر|
4|o35o|يم مجدى معروف ن سل|مه تـــربــــيتـــ طنط|بــــر|
9o|588 طبــــ حلو|نلبــــ عزتـــ عبــــد|لع|ل |حمد
7o|259 ل|ل |لسي ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد محمد ف|روق |نور  ل|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــد | محمد ع|دل |لسيد326842
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو عبــــد|لستـــ|ر حسن خض 258493
حقوق ع شمسشيم|ء عل|ء |لدين عبــــد |لسميع عبــــد 43|39|
8o8253تـــج|ره بــــ سويففيول| سم يوسف تـــ|درس
249o52د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم عبــــ|س طه |لبــــرم

يم776|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء ع|دل محروس مو |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عزه |لدقر ع تـــ |ن833473
5|o223تـــمريض دمنهورمحمد ن محمد رجبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد سعيد |حمد عبــــد |لسل|م38252|
9o227|| تـــج|ره سوه|ج م محمد |بــــو|لعل| ع
ندستـــ كفر |لشيخع ه| عبــــد|لحليم |لسيد ع|9|453
يم|697933 تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن خ|لد مسعد |بــــر|
525o|5يم ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عطيه |م |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عم|ر عل|م ع فرج بــــ 594|26
يم286997 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعمرو |يمن محمد |بــــر|

66oo6ف ومس|حه |لمطريتـــعبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لعزيز رجبــــ ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ج|بــــر ز |لسيد شكر484759
4o42|oيم |حمد حسن ع |لغندق حقوق |ل|سكندريهمصط |بــــر|
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24883oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسمه فتـــ ص|لح حج|زى
د|بــــ دمنهور|منه | سم رضو|ن |لس|يح42|485
رهمحمد حس|م عبــــد |لوه|بــــ مصط 23283| تـــج|ره |لق|
32236oزر|عه ع شمسروزل شمعون من ج|د
نوعيتـــ |سيوط سم|ء حسن سيد حس|ن |56|8|9
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد |حمد عبــــد |لحميد عطو|ن692887
6o25|5ر |سعد |لعش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|دى س| ز|
ش|م حمودتـــ حمودتـــ محمد22|483 د|بــــ |ل|سكندريه|منه | 
448o|2| يم عبــــد يم فتـــ |بــــر| لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس| |ر |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفحمد خ|لد |حمد محمد|856545
حقوق |سيوطلزي صل|ح |حمد عثــــم|ن|823447
47785o|ف يوسف خليل سوري|ل كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنطو|ن |
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمروه صل|ح سيد محمد 58|892
ندستـــ بــــلبــــيسحمد محمد |حمد جم|ل |لدين عبــــد|24|626 ع| 
يم|75889 ندستـــ |لسويسمحمد غريبــــ |لحسي |بــــر|
4o|63|| د|بــــ دمنهور|حمد حمدى عبــــد |لحميد مصط
نوعيتـــ |لم |يه منتـــ نج|ح دي|بــــ|6978|8
78o542تـــج|ره |لزق|زيقكريم شحتـــه ع محمد ع
طبــــ حلو|نمصط محمود |حمد محمود|3|864
3347o3ندستـــ حلو|نمحمد سيد |بــــو|لق|سم |حمد ع
د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| خ|لد مصط مصط عليوتـــ778388
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد جم|ل |حمد محمد47574|
628573| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء عبــــد| محمد عبــــد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس |ر وليد سيد عبــــد|لعزيز9776|2
32447oتـــربــــيتـــ ع شمسمع|ذ مجدى صبــــ عبــــد|لحميد |لهو
طبــــ بــــيطري |لم |عبــــد|لرحمن محمد ن| |سم|عيل2||8|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد حسن |حمد عط||686|76
35836oبــــه يبــــ و |د|بــــ |لم |م|جدتـــ مجدى و
5o984oتـــمريض دمنهورمحمد خليل عبــــد |لسل|م خليل شهيوه
6o9968مه حقوق |لمنصورهمحمود عيد محمد |لد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد سليم|ن ع عجم633644
علوم |ل|سكندريهندى ممدوح محمد |لسيد محمد حس|423468
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمتـــ جمعتـــ فؤ|د رو|ش جبــــر428259
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود مدحتـــ مصط جبــــر عبــــد |لغ 766997
8529o||رهحمد محمد سيد عبــــد|لنبــــي طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ بــــنه|حمد محمود عبــــد|لمنعم يوسف محمد2|3285 كليتـــ 
ش|م عبــــد |للطيف محمد |سم643942 طبــــ |لزق|زيقندى 
ره||ء سليم|ن محمد رش|د محمد|245323 د|بــــ |لق|
64o9o9ندستـــ |لم |ف|دى نبــــيل عبــــد |لرحمن متـــو
435o26ف سعيد |لنح|س علوم |ل|سكندريهسعيد أ
8|289oمعهد ف ص بــــ سويفيوستـــ | رؤوف مل|ك |سح|ق
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يم ع محمد ع|مر768267 معهد ف ص |سم|عيليهس|ره |بــــر|
69478oف فه |سم|عيل عم|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رضوه |
34o55| يم حسن |لشي ي |بــــر| تـــج|ره بــــنه|مصط ي
5282|6| ندستـــ |ل|سكندريهحمد |لعربــــى |حمد محمود ع
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره عبــــد|لعزيز عبــــد |لرحمن محمد س274|27
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|ره عبــــد|لحميد عبــــ|س محمد |لسحتـــ9654|2
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن جم|ل |حمد سوي |322827

د|بــــ بــــ سويف|ز|يد يوسف مصبــــ|ح عويس53835
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمريم محمد عبــــد|لغ عبــــدربــــه827655
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد |م عبــــد|لق|در عبــــد|ل حسن2|8354
8|84o6|ء نبــــيل ع |بــــو|لعل| |د|بــــ |لم ||
يم محمد مر898|54 علوم ع شمسكريم محمود |بــــر|
|د|بــــ طنط|موده ممدوح |م |لسيد زلط33|433
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد بــــرك|تـــ عبــــد|لحميد ع|مر|253595
يف985||3 وف|تـــزي|د حمدى ع سعيد  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5|468o|تـــ ي| محمد مسعود عل|م زر|عه دمنهورم
429o62طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن عبــــد |لنبــــى |حمد |سم|عيل |لش
ه رك|بــــي حسن محمد ع |845274 تـــربــــيتـــ |سو|نم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمتـــ محمد ع محمد عوض6|68|6
يم ش| 432699 علوم طنط| |لسيد بــــسيو |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد خ عبــــد |لعزيز |ل|م|م |حمد697559
24o364ش|م فوزى سيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك 
7oo254تـــمريض |لمنصورتـــ س|مه محمد رمض|ن محمد عبــــد |لعزيز
4oo7o2|حقوق |ل|سكندريهحمد عجيبــــ |بــــوزيد ص|لح
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سجده ع ع حسن248233
692o28|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد |حمد محمد عوينه
تـــج|ره ع شمسمروه محمد عبــــد |لمحسن محمود عبــــد 38575|
5o862o زر|عه دمنهورعطيه مصبــــ|ح عطيه عبــــد|لرحمن حسن د
333582| |د|بــــ بــــنه|حمد |لسيد معوض ع مو
2|978o زر|عه ع شمسندى جم|ل فه حف
638|26| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــر|ر ز عبــــد |لفتـــ|ح ز مو
ف حن| تـــ|درس2|547| وف|تـــحن| | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن حس ص|وي محمد|297|8
4o584||حقوق |ل|سكندريهم| ع|دل فر|ج ج|د محمد
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــشيم|ء وحيد فضل | عبــــد|لمجيد  924448

د|بــــ بــــ سويف|محمد خ|لد محمد عيد83753
|2o8ooوف|تـــم | |يه|بــــ وليم فهيم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
45324oيم صبــــح تـــج|ره كفر |لشيخف محمد |سم|عيل |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|منه | عبــــد|لرحيم |بــــو|لفتـــوح |لص28|422
تـــربــــيتـــ ع شمسن|ريم|ن شو عبــــد | ع59578|
7|o429|نوعيتـــ |لمنصورهنور|ن جم|ل طلعتـــ عبــــد |لمجيد بــــرك
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5o5369تـــج|ره |ل|سكندريهم|يكل ع|دل صد جبــــر|ئيل بــــطرس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء عط| ع عوض سل|متـــ|8589|5
63o456ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود محمد |لسيد بــــيو ع.
يف محمد فريد24983| ندستـــ حلو|نمحمد 

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد حسن عبــــد|لكريم ع محمد56383
34o7|6يم حسن عبــــد|لفتـــ|ح حسن حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ ع عبــــد| ع |حمد48||27
88o|88 تـــج|ره |سيوطي|ر| ن| محمد عبــــد|لبــــديع

7o498|زر|عه |لفيومحمد دسو محمود ن|يل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومر|ن| ع حسن بــــدر266398
د|بــــ دمنهور|يتـــ | جم|ل حمد|ن حم|د|544448
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ري|ن سل|متـــ سليم|ن تـــ|درس372645
327694| حقوق |لمنصوره|ء متـــو ع عوض |
ر جم|ل عبــــد|لم|لك عبــــد|لبــــديع 5879|9 معهد ف ص |سيوطش|
ره|نور|ن محمد |لص|وي عبــــد |لحميد عبــــد 249|43 عل|م |لق|
يم |لدسو سيد |6|7767  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد كم|ل |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل حسن ص|بــــر يوسف|4499|
7o328||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرحمه مصط مصط محمد |لع
26o|75طبــــ حلو|ندع|ء |حمد محمود بــــدوى
|46o36يف |م ع |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نقمر 
ش|م منصور |لج|ويش|76279 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدي| 
يم ق|سم |حمد شوشه3|6785 د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ فؤ|د |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم عبــــد |لحليم محمد فرح|تـــ6683|6
255o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرضوى سعد محمد محمد نو|ره
889|8o ف نص محمد صيدله |ل|سكندريهعل| |
6o7774تـــج|ره طنط| |ده محمد |بــــو زيد عبــــد |لغ محمد
كليتـــ طبــــ أسو|نبــــول| حن| بــــبــــ|وي حن||6|838
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن محمود مصط ن|صف مصط 279662
4o5959|ف محمد عوض تـــج|ره |ل|سكندريهيتـــ |
6o2492|تـــج|ره طنط|حمد محمد ف|يد |لسيد شوم|ن
3367o4 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــنور| ر|فتـــ يوسف |م
|3o728تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــيشوي ص|بــــر وليم نصيف
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ عبــــد| محمد |لزر 252848
9o|o3| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|جر جم|ل خليفه |حمد
2366ooكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدير رض| رمض|ن محمد
|7544o| يم ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيمن ص|بــــر |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ن|در |شو|ق عبــــد |لغ 396|3|
5o3429ه عوض |لعربــــى |لسيد ح|مد زر|عه |ل|سكندريهن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد| دسو عبــــد| محمد5|5|22
د|بــــ د |ط|مريم محمد ع ع محمد شوم|ن|3|678
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد|لمقصود محمد ج|336546
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د|بــــ |ل|سكندريه|م|زن وحيد ص|بــــر |حمد حسن|97|48
4494o6ندستـــ طنط|وس|م مجدى محمد رزق
6o5394يم |لدمشيتـــى يم |بــــر| صيدلتـــ |سيوطنوره|ن محمد |بــــر|
4o67o8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنور|ن |لسعيد محمد محمد |لصبــــ|غ
يم محمد |لص|وى8||44| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سل |بــــر|
8o88|oندستـــ |لم |محمود ج|بــــر ع |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر عم|د تـــمر|ز محمد تـــمر|ز259477
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقل|ء رض| يوسف عبــــد |لصمد|633522
876o82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطصموئيل مجدى صموئيل حبــــيبــــ
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حس محمد مر عبــــد |لمنعم37828| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
يم بــــوش434492 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |حمد |بــــر|
يم489989 يم |حمد |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ |لنعم|ن |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود |لسيد ع |لكمشو 252856
4o2969تـــج|ره دمنهوريوسف نبــــيل مرزوق |لسيد
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد ع |ل |د5|3346
تـــربــــيتـــ بــــنه|ر| | مصط سعيد |لسيد356782
|53|5oره|محمد بــــكر |لشح|تـــ عبــــد |لحليم د|بــــ |لق|
4|o|56 د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد عط| | |لسيد|
272o43طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــد | عبــــد|لر|زق متـــو |لسيد |حمد ش
ف محمد فهيم 876778 علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد |
رتـــ|ندى ص|لح عبــــد | عبــــد|لحميد محمد |243|6 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4|||o8تـــج|ره طنط|آل|ء عبــــد | عبــــد |لحميد شعيبــــ
6o9o79تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|دى ر| ذ عبــــد |لحليم
طبــــ حلو|نمحمد |حمد صد ع 888772
248o79ف ص|بــــر خط|بــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله |
تـــج|ره |سيوطم| ع|دل وجيه عبــــد|لنور|823978
|5o892رهس|رتـــ عل|ء |لدين محمد |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهط|رق ن| منصور عمر منصور622677
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرو|ن و|ئل محمد مو269256

تـــربــــيتـــ |لفيوموق ع|دل سيد ع 38|64
ف حس|ن ح|مد|3884| وف|تـــ|حمد | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

8|3o45تـــج|ره بــــ سويفمفدي عم|د رزق  |د
32o895علوم ع شمسم|يكل كم|ل عزيز تـــ|درس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عي |ل|شقر82|696
344|4oتـــج|ره ع شمسشيم|ء مصط محمد عبــــد|لعظيم
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |لسيد محمد |حمد|لش|ف765324
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــل |ء حسن ك|مل صديق2|538|
ه محمد |سح|ق |لنج|ر|42772 د|بــــ حلو|ن|م

تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود د|ود سليم||7526
9oo875| د|بــــ سوه|ج| منيه عبــــد|لوه|بــــ |لسيد |م
869o32ف |حمد ح|مد حقوق |سو|نندي |
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علوم ج|معتـــ د |طمحمد سعد محمد فريد سعد97|436
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطش|م ط|رق عبــــد|لجليل ص|دق347996
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء محمد ع|رف حس 498785
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــسمه ربــــيع محمد محمد|338|8
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| ن عل|ء |حمد محمود|586|92
يم عبــــد|له|دى|433698 علوم |لمنصورهحمد يوسف |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورزوزو مصط فتـــ |حمد زغلوله4456|4
78o435معهد ف ص |لزق|زيقسهيله محمد حسن |لسيد
يم عبــــد |لمنعم ع ك||47587 تـــج|ره طنط|مرو|ن |بــــر|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل عبــــد|لن| |حمد ه|شم825663
رهي|سم عل|ء |لدين محمد سيد يوسف39465| تـــج|ره |لق|
|5|4o2|لسن ع شمس||ء محمود صل|ح محمد
علوم بــــنه|دين| محمد مسعد محمد |لعز| 996|34
معهد ف ص بــــنه|تـــ س| محمد عبــــد |لمجيد دبــــ|248835
ين ع عثــــم|ن حم|د |حمد98|238 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ش
|مؤمن سيد |لسنو خليل834763 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
زر|عه |لزق|زيقف|طمه حسي محمود مصط عثــــم|639684
7o|924 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عل|ء محمد |حمد محمود خ
وف|تـــن|دين رشدى محمد |حمد322734 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــولس مدحتـــ |لقس بــــولس ميخ|ئيل757973
62927oندستـــ أسو|نمحمد |حمد بــــ محمد
م | خ|لد عبــــد|لجو|د صديق3572|2 تـــج|ره ع شمسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ |يمن قطبــــ منش|وى334839
نوعيتـــ |لمنصورهنجل|ء عبــــد |لحميد حسن فرج699269
6oo445|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|منه مجدى عبــــد|لنبــــى |بــــوزيد |بــــوفد
33oo8o يم ف  عبــــد|لمنعم  |بــــر| حقوق بــــنه|مريم  |
تـــمريض كفر |لشيخدين| |لسيد محمد مصط سلط|ن442784
6|67|oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه محمود مسعد |لسي
تـــج|ره ع شمسسيف |ل|سل|م محمد ع عبــــد |لقوي محمد26252|
8o897| صيدلتـــ |لم |عبــــد| صبــــ عبــــد| ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزي|د صل|ح |لدين محمد عرف|تـــ س676927
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ندين فوزى عبــــد |لغ |بــــو |لنور867||7
9|55|o  صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن فتـــ محمود حسن
6353o7يم عبــــد|لوه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن حمدى محمد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمريم محمود زين |لع|بــــدين فر|ج24|843
53o243ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر أحمد أم عبــــد |لعزيز صبــــ|ح
وس4457|8 لس س| مو تـــ|و تـــج|ره بــــ سويفك
يم |حمد فه محمد326586 حقوق |لمنصورهحبــــيبــــتـــ |بــــر|
6348o6كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد مقبــــل عي مقبــــل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د عل|ء |لدين عبــــد|لرؤف |لعل| 493567

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر محمود بــــريك محمد8|247
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد خ|لد محمد سيد عبــــد|لع|ل7682|2
د|بــــ |لفيوم|بــــسنتـــ |س|مه رش|د عبــــد |لتـــو|بــــ|98|7

6o3727طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمصط عطيه عبــــد ربــــه عطيه
8o4732د|بــــ |لم |من|ر محمد لط عيد|
د|بــــ |سيوط|محمد محمد مصط محمد شلبــــى224922
يم عم|ره772739 علوم ج|معتـــ |لسويسجه|د حمدى فتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــفتـــحيه محمد ع |لخو7|2573
ه مصط رزق فيصل756577 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــرن| |لسيد |لسيد أحمد |لز|مك355|75
تـــج|ره كفر |لشيخمصط محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لفتـــ|6545|4

2937o| ف مصط محمد مصط رهحمد | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
268742| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن حمدى محمد |لشه|
وف|عمرو ع|طف فه سيد سلط|ن342773 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|4o397د|بــــ حلو|ن|س|ره محمود محمد |حمد
49o32o د|بــــ دمنهور|منه | |س|مه عد |لسبــــ| عبــــد
76|245| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد غريبــــ حس ع

32o49ن| |حمد محمد |له|دى صيدله حلو|نم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مصط صبــــ ع2|6299
2729o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل|ر| سعد حس صليح
صيدله |ل|سكندريهمحمود مسعد |حمد حس|ن |بــــوعريضه|33786
حقوق |سو|نمك|ريوس جوزيف |م عبــــد|لنور836752

حقوق حلو|نيه جم|ل عبــــده محمد|839|2
3|5o74يم عبــــد|لنبــــي تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن مدحتـــ |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن محمود ع محمود مو| |542285
يم |لسيد|828|2 ندستـــ ع شمسعمر محمد  |ء |لدين إبــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء شح|تـــ مجدى عبــــد |لر|زق حس 9963|5
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |م |حمد |م 37|526
يف64|||3 تـــج|ره ع شمسيوسف محمد رشيد 
24oo67|ره|بــــ|نوبــــ ه| يوسف يعقوبــــ د|بــــ |لق|
رهي|ر| س|مح فه لبــــيبــــ957|2| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطعبــــد| ع|طف محمود عبــــد|لش|  6358|9
67866oيم يم |حمد |بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يف حسن |بــــر|
4||o88تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم | محمد محمد |لسيد |لصفط
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحسن رمض|ن حسن محمد6279||
لسن ع شمس|يم|ن مرزق سعد مسعد|67299|
8o4o|2يم  |حتـــ وفن|دق |لم |يوسف محسن عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|
5o7574|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد |نه نجيبــــ ج|بــــر ج|د لوق
452o7oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن س|لم ع زيد|ن نجم معهد ع| 

5o|||| د|بــــ بــــ سويف|حمد جوده سعيد قر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد مصط كرم |لسهو| |257756
692|9o د|بــــ |لمنصوره|يم|ن ن| عبــــد |لغ عبــــد |لغ |لقصبــــى
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|39o82رهس|ر ه محمد |سم| عيل عثــــم| ن محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
ف |لدين24624 ره|دير محمد عبــــد |لحميد  د|بــــ |لق|
659o5 لس س| يوسف |م تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك

تـــج|ره |سيوطعمر محمد صد محمود  894383
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشس|ره عبــــد |لشكور عبــــد |لر|زق عبــــد 7|7683
8ooo76فنون جميله فنون |لم |لؤي ع|دل حسن شلبــــي محمود
6o9|2|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــند| مصط حمدين |بــــو |لفتـــوح
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم محمد ع |لسيد |لبــــدرى6688|6

|649oرهن عمر عبــــد |لسل|م محمد رشو|ن تـــج|ره |لق|
6|o87|| تـــج|ره |لمنصورهسل ط|رق منصور |لسيد عبــــد
27o9oo|يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمل ه| |حمد محمد محمد لم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن حمدى محمد محمد ع486858
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم ي| محمد |لسيد38925|
يد سعد س|لم|7|2586 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سعيد |بــــو|ل
يم عبــــده |لسيد عويضه2833|2 د |بــــر| صيدله ع شمسمحمد مج|
6o8993|طبــــ طنط|يم|ن حس محمود سيف |لدين
|263ooره|تـــسنيم جم|ل |لدين محمود عبــــد |لحميد عل|م |لق|
89o244 وف|تـــمحمد عص|م عبــــد|لحميد سيد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
26o447|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه ه| عبــــد|لحكيم محروس
علوم كفر |لشيخسهيله عبــــد | محمود |حمد عجل|ن6245|5
75|9oo|لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد تـــ|مر د|ود عبــــد|لعزيز د|ود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع محمد نو|ر636387
6347o5|يم ندستـــ |لزق|زيقحمد مر ع |بــــر|
يتـــ|بــــ محمد حس محمد |لشمحوط22||43 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم|
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــحبــــيبــــتـــ عبــــد |لع|ل مصبــــ|ح عثــــم|ن8|5242
236||o ين حس عثــــم|ن مصط رهن د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقعمرو |حمد محمود محمد |ل|م|م|64337
6o2286تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ندى عبــــده |لسيد عبــــده ص|لح
6347oo|يم عبــــد|لمنعم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى حمد خليفه ج|د |حمد|34|897

حقوق |لفيومحمد محمد شعبــــ|ن محمد|65525
تـــ |لسعيد عبــــد|لفتـــ|ح غنيم|335774 تـــج|ره ع شمسم

32o|oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل عبــــد |للطيف محمد |حمد |لعلو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمروه سيف |لدين محمد حسن846747
25778oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |يمن محمد من يوسف
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|حن|ن فتـــ |لنبــــوى |ل |بــــ248842
ي صبــــ محمود |لسعدي438939 يم ي تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
زر|عه طنط|ندى |لسيد |حمد عبــــد |لكريم رزين||4327
4||2o9د|بــــ طنط|نرم عص|م |نور |حمد |لوكيل|
وف|تـــمنتـــ ع محمد ع حم|ده326454 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم دسو 752987 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد سيد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسند| مغ|ورى حسن |حمد||8|76
2o377|رهحمد عم|د محمد عبــــده تـــج|ره |لق|

د|بــــ سوه|ج|جعفر عبــــد|لعليم جعفر ع 393||9
ف شح|تـــه حبــــيبــــ جرجس38765| تـــج|ره بــــنه|ج|سيك| |
د|ر |لعلوم |لم |م كلثــــوم عبــــد|لفتـــ|ح خلف حسن|5965|8
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لحكم م|جد عبــــد|لحكم بــــدوى455|25
طبــــ بــــيطرى دمنهورن طل|ل |حمد |بــــوش|دي|478532
ندستـــ |سيوطع|طف محمد عبــــد |لخ|لق ر|غبــــ شلبــــي56|449
63o|72|يم عطيه جبــــر يم محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــر|
756|o3|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مل عطيه حس عبــــد|لفتـــ|ح
يم عي|759|4 تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء |حمد عبــــد | |بــــر|
حقوق حلو|نندى محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد مو33979

699o98زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــم|جد محمد محمود عيد ع
فنون جميله فنون |ل|قمحمد عبــــد|لرحيم ح|مد دمر| 824598
77248oل ندستـــ بــــنه|عبــــد |لمنعم |سم|عيل محمد محمد محمد سليم  كليتـــ 
علوم |سو|نمن|ل محمود ع سيد|82695
8o8273تـــج|ره بــــ سويفم|رين| س| سليم|ن |لسيد
تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد عبــــد |لبــــ|سط محمد|77933
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزينبــــ يح |سم|عيل عبــــد|لوه|بــــ228555
6|46|o ف سيد|حمد عبــــد |لستـــ|ر |لف علوم ري|ضتـــ طنط|ند| |
يم ع سند ي|س 679459 د|بــــ |لمنصوره|حمد رض| |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود صل|ح فضل عبــــد|لمجيد |4|2|8
ري|ض |طف|ل |لمنصورهروى |لسيد محمد ص|لح حس|ن|58|3|7
6998o9| تـــمريض |لمنصورتـــ ف|تـــن |كرم عبــــده عوض
2|36o2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدين| |حمد طلعتـــ محمد
تـــج|ره بــــنه|يوسف صل|ح عزتـــ خليل|253|3
لسن ع شمس|حس محمود محمد بــــسطوي45768|
د|بــــ حلو|ن|ندي ع|دل خلف |حمد|66829|
|2758oندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مرو|ن محمد رض| ح|فظ أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
حقوق |لزق|زيقيه عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|لق|759838

6o439 تـــج|ره بــــ سويفحسن محمد حسن حس
تـــج|ره طنط|يم محمد عبــــد |لعزيز حسن سعد|3|433
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسيد |حمد ق|سم محمد |حمد |لجحش345994
يم عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد 3328|4 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط |بــــر|

رهعبــــد|لرحمن طه عبــــد|لبــــر محمود82945 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7724|o|معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد فكرى محمد محمد
6o38|8|نوعيتـــ طنط|يه|بــــ محمد عبــــد |لسيد محمد
علوم طنط|أسم|ء محمد عبــــد|لع| حج|زى4422|6
44o263يم يم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسل|ء |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــد|لرحمن محمد |حمد |لشيخ494935

6o345تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد عبــــده محمد
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262o53ر |حمد حج|ج تـــج|ره بــــنه|ع م|
|49o|4فنون تـــطبــــيقيه حلو|نريه|م سيد محمد جنيدى
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ جم|ل حسن محمود|348485
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد محمود ه|شم |لمن |||689
5o72o7علوم ج|معتـــ د |طنور| ص|لح محمد ص|لح
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|مصط عمر |لسيد حسن محمد453387
4|o337 |يم بــــلتـــ |د|بــــ طنط|محمد عم|د محمد |بــــر|
8|675o|طبــــ |لم |يه محمود |م عثــــم|ن
82o633ر ف|ئق ك|مل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرحمن ط|
8o42ooحتـــ وفن|دق |لم |رحمه حسن |م محمود| 

تـــربــــيتـــ |لفيومم ع|دل حلف|يه سعيد69497
وف|تـــعبــــد | مصط |لسيد حسن مصط 772479 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

ه حمدى محمد عبــــ|س |لفخر| |59|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
25o959ه  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد متـــو م
2|97o5ه عل|ء محمد محمود صقر تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد نبــــيل |حمد ع |لشيشي |269998 ل|ك|ديميتـــ |لم
7o54|4 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد جم|ل منصور ع |لخول
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى محمد |م عبــــد |له|دى54875|
|32oo|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسخلود خ|لد س| حسن
348o29زر|عه ع شمسمحمد ه| ش|كر |حمد ربــــيع
77o577علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمود |لسيد محمود عبــــد|لعزيز
5o4544د|بــــ |ل|سكندريه|ن عل|ء |لسيد عبــــد |للطيف |لمعتـــوق
2639o6تـــج|ره بــــنه|س|ره |لسيد محمد ع
يم محمد عبــــد|لص|لح 3|58|9 تـــمريض |سيوطمحمد |بــــر|
يم|78632 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسش|م |حمد حسن |بــــر|
5o89|8 طبــــ ع شمسحمد محمد عبــــد|لفضيل عبــــد|لسل|م
|3o236نوعيتـــ عبــــ|سيهن ط|رق حمدى حمدون
47568o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد مر محمد مر
تـــج|ره |سيوطمحمد ع زين |لع|بــــدين محمد |بــــو|878859
429o36| علوم |لعريشمل محمد |لص| محمد |لروي
4584o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحس|م |لبــــسطوي عبــــد|لمطلبــــ جميل
يم محمد8|2|64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنبــــيله صبــــ |بــــر|
836o87تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحيم عبــــيد محمد خليل
طبــــ |لزق|زيقمحمد س| محجوبــــ فؤ|د ع|69972
فنون جميله فنون |ل|ق|ء |نور محمد سليم||83375
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيم|ن |حمد محمود محمد|426|6|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورميمتـــ |لص| سعد مصط رميح|4684|5

يع|46747 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد مكرم |بــــو
9|6o92  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمد عص|م مخيمر عبــــد|لحميد

نوعيتـــ عبــــ|سيهي|سم عم|د حمدى |حمد33457
تـــج|ره ع شمسد | سعيد محمد ن323568
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6o43o5م س| عبــــد|لسميع عبــــد|له|دى طول تـــج|ره طنط|د
ندستـــ |لزق|زيقحمد س| |لسيد |حمد صبــــره حسن629667
تـــج|ره كفر |لشيخنشأتـــ محمد نشأتـــ |لسيد محمد صقر3|73|4
7o3262|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه جمعه مصط مصط |لبــــحر|وى
78|o37كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمؤمن |لسيد حسن يوسف
د|بــــ دمنهور|سل|م فرج عل|م  عبــــد|لحميد ص|لح492475

86877| طبــــ |لفيومحمد عبــــد |لعليم مفرح مو
9oo624  | |معهد ف تـــمريض سوه|ج سيمون ثــــروتـــ شفيق عط
طبــــ |سن|ن ع شمسس|ره صفوتـــ عبــــد |لجيد عبــــد |للطيف39834|
4835oo|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه حسن عبــــد |لحليم حسن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جوليد مدحتـــ عبــــد|لر| محمد 898545
تـــمريض |لزق|زيق سهيله |لسيد عطيه |لسيد عطيتـــ779868

يم |م سليم|ن24686 ف |بــــر| د|بــــ بــــ سويف|ض |
25o|32|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|يه عص|م ص|بــــر |لروبــــى|
ره|د | محمد فتـــ عبــــد |لرحمن58743| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o5546 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|آي|تـــ نور |لدين محروس ش

د|بــــ |لفيوم|سمر قر فتـــ حس|ن36|64
ف |حمد|622835 يم |حمد م  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طيه |بــــر|
4768o8يم سعيد |حمد حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد |بــــر|
يف حس |لسيد عم|ره54|23| طبــــ ع شمسي|ر| 
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنيه من محمد ص|لح|637478
ش|م صبــــرى خليفه عبــــد|له|247582 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف 
357|o3تـــج|ره بــــنه|محمد مصط عبــــد|لعزيز محمد
تـــمريض |لمنصورتـــ يه عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|لق عبــــد ربــــه698775
ن| محمد بــــدر|ن محمد |بــــو رجبــــ385|76 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم
|66o|| حقوق حلو|نمحمد ص|بــــر |حمد ع حس
يم زلهف255956 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــطه محمد |بــــر|
7o7265تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــع|صم محمود |لسيد حبــــى |لسيد
ين |حمد محمود عبــــد|لرحمن|569|3 لسن ع شمس|ش
معهد ف ص طنط|عبــــد | عص|م مصط |لبــــر محمد443248
يد عبــــد |لفتـــ|ح424666 تـــمريض |إلسكندريتـــ محمود محمد |بــــو |ل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ محمود محمد |حمد مسعود263228
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىحسن ن| حسن محمد825655
د عبــــد|ل353563 طبــــ |سن|ن ع شمسحم|دتـــ ر|فتـــ مج|
|4528o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر محمد ف|روق حن
47927oندستـــ |ل|سكندريهمنه | محمد عبــــد |له|دي عبــــد |لفتـــ
تـــربــــيتـــ دمنهورم| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح |لغني98|498

رهعبــــد|لرحمن ع|دل يوسف |م|م ند|35632 عل|ج طبــــي |لق|
صيدله |ل|سكندريهأندرو مجدى |ي | مسعود26|424
|59|o7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن فتـــ حسن  |ر |سم|عيل
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|بــــه محمود محمد فرج مرزوق948|75
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهيلتـــ محمود عبــــد |لحليم محمود2|279
6oo|ooيم عبــــد |لحميد طه طبــــ طنط|حس|م |بــــر|

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــس|مه مصط عيد حس ص|لح|63772
7o78|9 تـــج|ره كفر |لشيخر| عمر عثــــم|ن عبــــد |لر|زق
9oo323 تـــج|ره سوه|جمحمد ن| بــــخيتـــ عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرش| محمود رمض|ن عبــــده عبــــده679968
صيدلتـــ |لم |عبــــد|لرحمن فتـــ ف|روق عبــــد|لعزيز859764
35|o76علوم ع شمسسم|ء عبــــد|لمجيد جم|ل عبــــد|لمجيد
7o4443د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |لسيد ن ع |لسيد
35|82oدل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ه|لتـــ |حمد سعد س|لم |ل|
7832ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع حس ع س|لم
طبــــ بــــنه|م محمد محروس عيد|433483
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى محمد عبــــد |لج|بــــر محمدين64786|
8863o6|حتـــ وفن|دق |لم | حمد خليفه يونس حسن| 
ى|248493 ه عم|د|لدين مصط |لح تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
5o337|زر|عه طنط|ش| |ز يح يسن عبــــد |لحليم حسن
علوم دمنهورنوره|ن ع محمود ع س|لم57|6|5
رهمحمود صل|ح عبــــد|لغف|ر عبــــود45467 تـــج|ره |لق|

يم محمود محمد357982 زر|عه مشتـــهرمحمود |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقيوسف عبــــد |لفتـــ|ح رض| محمد |لبــــكرى786253
26o545د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر عبــــد|لوه|بــــ رزق |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر و|ئل |حمد مصط عيد772557

معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــمصط |حمد |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح44269
يم عزيز|5969|| ف |بــــر| تـــج|ره ع شمسحمد |
يم||68797 ه محمد عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| طبــــ حلو|نم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|كريم وجيه فتـــ عبــــده محمد966|48
7o6||3|معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن |لعدل محمد |لعدل محجوبــــ
يم محمد شعبــــ|ن عبــــد |492634 حقوق |ل|سكندريهمحمد |بــــر|

ر|ء محمد عبــــد |لسل|م 6336| ندستـــ |سيوطف|طمتـــ |لز
زر|عه دمنهورمحمد عطيتـــ عبــــد| ك|مل3583|5
88984o صيدلتـــ |سيوطريمون ع|دل ونيس بــــش|ى
حقوق د |طعمرو حسن سعد حس 5658|6
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه عبــــد|لمحسن عبــــد|لحميد عبــــد53|233
صيدله |لمنصورهمنه | خ|لد عبــــد |لحكيم ص|لح9969|6
رهمريم ع|دل عزيز ملك34354| طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص سوه|جم|ريو مكرم عبــــده بــــطرس836788
4997o3 د|بــــ |سيوط|أسم|ء محمود محمد ع
7o986|يف د|بــــ |لمنصوره|مريم ع|دل فهيم |لعزبــــ 
تـــ|عص|م عبــــد|لحكيم مهدى ق|سم بــــعيص529996 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|535o4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مروه محمد فه ع
تـــج|ره طنط|حمد محمد محمود رمض|ن|365|48
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معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد صل|ح محمد |حمد |لسيد768839
259o92|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريمون حليم رزق حن
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس عبــــد |لفتـــ|ح س|لم عطوتـــ758262
علوم ج|معتـــ د |طحبــــيبــــه ط|رق سعيد عبــــد |لفتـــ|ح ه|شم|42538
329344| صيدله طنط|يه مصبــــح عبــــد| مصط |لكحي
6o39o2حقوق طنط|حمد ي| |حمد عبــــد|لعزيز |لهيتـــ
622o37تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــم و|ئل محمد |لمتـــو سعده
643o67يم يم |بــــر| رتـــ|مه| سعيد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |حمد عبــــد | محمد سعيد85328
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منه | عبــــد|لخ|لق محمد |حمد249375
69oo|9|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| محمد |لهل| شعبــــ|ن
ره|دع|ء صل|ح عبــــد|لوه|بــــ محمود232782 د|بــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء صل|ح محسن عثــــم|ن |لجندى7593|4
يم فرح|تـــ |حمد44|336 حقوق ع شمسرضوي |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن عبــــد |للطيف محمد |بــــو|لعزم|433988
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |حمد فتـــ |حمد |لبــــدر|وى798|69
83946oحقوق |سو|نمحمود رض| فؤ|د محمد

667o7تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء كرم محمود |لسيد
ف محمد سيد |حمد9249|6 طبــــ ع شمسمحمد |
حقوق |سو|نعمر محمد جم|ل |لدين كم|ل2||838
رهحمد محمد محمود عقربــــ|227454 ندستـــ |لق|
88o929 نوعيتـــ |سيوطنهله سل|مه محمد سل|مه محمد
حقوق بــــنه|محمد  محسن  عبــــد|لمنعم  معوض328227
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|لي محمد |لسيد حسن|34555

حقوق |سيوطيثــــم عبــــد|لحميد ع محمود497|6
53o649|ندستـــ |سيوطبــــتـــ حس|ن يونس عبــــد|لو|حد حمد
تـــج|ره كفر |لشيخبــــتـــ محمد محسن محمد فتـــ عبــــد |2|59|4
وف|تـــيح زكري| عوض | |حمد757473 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

6o977تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفس|ره فتـــ سيد رحيم
86o6|3|كليتـــ حقوق |لم |محمد حمدي محمد عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد عبــــد |لمجيد |لسيد|23277|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|وف|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| حسن عبــــد357695
وف|تـــعبــــد |لرحمن محمود محمد |لمهدى عبــــد 3297|7 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم خليل طبــــ|س24|783 معهد ف ص |لزق|زيقبــــه محمد |بــــر|
6o9675|ق|وى إعل|م بــــ سويفيم|ن |لدسو فه |ل
ف |لسيد نوح |حمد|9|4764 ره| | عل|م |لق|
4794o3تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد رض| يوسف عرفه |حمد
85o|39|تـــج|ره |سيوطحمد محمد |حمد ص|لح
3476o4كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نربــــيع يح سليم|ن |بــــو سعودي
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمود ط|رق محمد محمد عبــــد|لحميد446353
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|در محمود عبــــد|لعزيز |لن|ظر64|247
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم كم|ل ع منصور779772
طبــــ بــــورسعيدحمد |لسيد أحمد كيو|ن||855|6
368o4 تـــربــــيتـــ حلو|نندى |حمد فتـــ حسن

688o32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره محمود فتـــ طه محمد
|4o369يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ندى رض| عبــــد |لص|دق |بــــر|
2|496oندستـــ |سيوطجم|ل خ|لد صديق محمد
حقوق |ل|سكندريهنور |لدين رجبــــ محمود محمد ع 42|493
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر س|مح حسن عبــــد|لمع حسن543|23
ي مصط محمد شح|تـــتـــ448827 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|نجل|ء خ
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن| عبــــ|س ف|روق عبــــ|س منصور482672
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قدير عبــــد|لن| حس عليوه252547
د|بــــ |لمنصوره|مريم ع حمدى ع678383
6o|896د|بــــ طنط|دير بــــسيو بــــسيو |لهيتـــي|
8o26|7|نوعيتـــ |لم |ي|سم عص|م سعد عبــــد
|275o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه |حمد عبــــد |لبــــر حم|د
رتـــ سم|ح محمد حسن محمود عبــــد |لجيد244858 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء س| بــــدوى |لسيد|332547
49854oتـــج|ره طنط|بــــسنتـــ ع|دل عبــــد |لر|زق عبــــد |لعزيز قنديل
ندستـــ |لزق|زيقيوسف محمد محمد عطيه ص|لح777329
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه سيد |لسيد محمد347495

نوعيتـــ |لفيومند محمد عيد |حمد72664
6oo5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | عبــــد | محمود مرزوق

8o59o2يم |د|بــــ |لم |سل حسن عبــــد|لنعيم |بــــر|
4o4342|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نور |لدين |حمد خليفه مصط رمض
26544o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد |حمد عبــــد |لسل
5o2232يم عبــــد |للطيف صيدله |ل|سكندريهمهند محمد |بــــر|
8o2|52 تـــمريض |لم | محمد مصط محمود ع
تـــربــــيتـــ حلو|نر|ن| ع بــــدر ع حميده28|228
6o7553تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــأحمد محمود |لسعيد |لمر
|ن عبــــد498575 ر محمدمصط ع ثــــ|ر |لفيوم|إيم|ن م|
تـــربــــيتـــ سوه|جم | رفعتـــ بــــطرس لم  6|8967
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم سم ذ ج| 23|543
348923| ش|م ع |حمد ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء 
78423oيم |حمد د|بــــ |لزق|زيق|محمود وجيه |بــــر|
4o2|44تـــج|ره طنط|رو|ن |حمد شو |حمد عبــــد |لرحمن
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سم|ء سم |حمد سيف|756785
ه محمد عبــــد|لر|زق عثــــم|ن|236647 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم
6o9957ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط محمد |لمغربــــي

حقوق حلو|نندى محمود ع حسن84|74
6o9o96معهد ف ص طنط|ه|جر سعد معزوز |لديبــــ
9|732o| ش|م مو علوم ج|معتـــ |لسويس حمد حمدى 
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835o|4|ي نوعيتـــ فنيه قن||ء ع|بــــدين محمد |لمط
يبــــه|8658|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء محمد ع ع 
44o992يم يم |بــــر| ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|س|ره خ|لد |بــــر|
رهمريم مختـــ|ر حس محمود38869| علوم |لق|
48oo42ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــزي|د محمد سعد سليم بــــصلتـــ
|د|بــــ بــــنه|ريه|م عبــــد| محمد |لسيد مدكور332557
9o7445تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جشه|بــــ عبــــد|لنعيم حسن عبــــد|لرحيم
44434oيل ج |لزق|زيقمريم |حمد محمد حم|دى تـــ |لدين كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

2o544| |رهلحسن |يمن حسن ش تـــج|ره |لق|
حقوق حلو|نح|زم سيد رمض|ن ع|شور49275|
طبــــ |لزق|زيقدع|ء |سعد حس محمد |حمد|69335

74o45| تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء سيد محمود حس
9|9o37  طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن|ن شح|تـــه ر|شد عزيز |لدين
وف|تـــحمد عل|ء |لسيد عبــــد |لمع  |م753378 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهسم|عيل سم |سم|عيل مصط |53|23
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مس|حمد |حمد |لسيد فرج |بــــو |لعل||76632
طبــــ |لمنصورهحمد عبــــد |لعزيز شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز محمد حسن678558
لسن ع شمس|يتـــ مجدى سعيد محمد||9||36
8|778o|د|بــــ |لم |يم|ن ن|دي عبــــد|لرشيد محمد|
ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء محمد سعيد |م جودتـــ|527366
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد فؤ|د محمد |لم|764484
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  منيتـــ محمد عبــــده عبــــده بــــندق|8385|5
حقوق بــــنه|مصط مهدى سعيد محمد7|3564
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مصط ع عبــــد|لع|ل|22727
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع خ|لد عبــــد|لحميد سيد |حمد747|25
84o493 |يتـــ ر| فوزي غ تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
د|بــــ حلو|ن|ندى محمد سنو منصور58722|

د|بــــ بــــ سويف|سل|م حمدى تـــوفيق محمد |بــــو |لسعود23274
تـــج|ره طنط|حمد محمد ك|مل |لحد|د محمد|7|98|4
925o82 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لع|ل خليل عبــــد|لرحيم خليل
43398o|ه عبــــد|لحليم عبــــد|لق|در حميده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م

ف عبــــد |للطيف عبــــ|س82|63 تـــمريض  بــــ سويفسن|ء |
|4o392كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسه|جر |حمد محمد |حمد حس شعل
حقوق طنط|من|ر محمد محمود مو محمد6878|4
ندستـــ |لم |سل خ|لد سليم|ن محمد753795
6o266|يم |لحوتـــى ش|م |لسيد |بــــر| تـــج|ره طنط|محمود 
علوم كفر |لشيخندى عص|م غ|زى رمض|ن |لعس|8|4369
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد عل|ء عبــــد|لستـــ|ر سعد|3845|5
3527o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سم حسن ضيف
87o686ون لس غبــــري|ل فخري |بــــسخ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نك
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرس|رتـــ |س|متـــ متـــو قمر367338
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يد عثــــم|ن|897|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره|ن محمود |بــــو|ل
622o42|بــــه نج|ح معهد ف ص بــــور سعيدحمد محمد محمود و
تـــج|ره ع شمسعز |لدين سعيد عبــــد |لعزيز محمد متـــو846|2|
3397o2|يم عبــــد|لعظيم جمعه نوعيتـــ بــــنه|سم|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نمنه | صل|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح3|2362
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن فؤ|د محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد7|2385
7o|7|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نغ|ده محمد عز |لدين محمد عطيتـــ
علوم ع شمسمريم |حمد شو محمد |لغز|355664
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر صل|ح |سم|عيل محمد628223
4o8592كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمن|ر سعد عبــــد | |لصعيدى
8999|o تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــعل|ء |حمد صدقه بــــخيتـــ
25|9o8يم عبــــد|لمقصود |لشقيدى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأسم|ء محمود محمد كريم|8|435
|2675o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء عطيه سيد عبــــ|س سليم
تـــج|ره ع شمس |ر عص|م محمد ع يونس548|6|
9|o565 علوم سوه|جمحمود ع|طف عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز
2432o7ره ع|طف ع ح|مد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ز
تـــج|ره |لزق|زيقم|ركو د|ود ذكرى صليبــــ634634
يم ملك522228 طبــــ بــــيطرى دمنهوري|سم فرج رمض|ن |بــــر|
684o73د|بــــ |لمنصوره|محمد |يمن |حمد |حمد عي
رهحمد جم|ل عبــــ|س محمد |لمهدى||8|4|2 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطم|رتـــ | عم|د م | زخ|رى 45|887
رتـــ|س|ميتـــ حمدى |حمد ك|مل638972 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم2493|4 يم فتـــ |بــــر| لس |بــــر| تـــج|ره طنط|ك
ره||ء |س|مه محمد محمد |للبــــيدى|63765| د|بــــ |لق|
وس روف|ئيل843336 ي تـــ|و معهد ف ص |سو|نمريم بــــ
5o663|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه |ر عص|م محمد عطيه سويلم
يم 37|9|5 يم عبــــد|لمقصود |بــــر| علوم طنط||ء |بــــر|
77o588لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مصط عبــــد |لكريم |لسيد حسن محمد
69o|85|د|بــــ د |ط|سم|ء محمد حسن عبــــد |لرؤف
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــمحمد فتـــ محمد عوض29329|
ره|محمد ع محمد محمود |حمد|7||35 ثــــ|ر |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند| رض| عبــــد |لحميد ج|دعيد498943
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــسنتـــ محمد عبــــد |لمع عبــــده |لم|623882
تـــج|ره بــــنه|مريم رض| محمد نجيبــــ778|34
بــــيله3679|4 تـــج|ره سوه|ججم|ل محمد فؤ|د 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر عز |لدين ع ز 9|5|48
53o|86تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورف|طمتـــ |حمد فتـــ مبــــروك |لغندور
ي محمد بــــسيو 445653 علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لرحمن ي
4453o9 ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد عبــــد |لمحسن عبــــد |لرحمن
6o8747ش|م عبــــد|لشكور حج|زى نوعيتـــ طنط|مسعده 
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23732o ره|منه | |لكحل|وى محمد |م حن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعمر محمد عبــــد|لمنعم محمد |لحد|د32|2|5
ه|443345 زر|عه كفر |لشيخلسيد عبــــد|لحميد مصط بــــدر عم
8|272o طبــــ |لم |رين نبــــيل يون|ن مو

56|o4د|بــــ بــــ سويف|مصط رجبــــ ح|فظ خليفتـــ
يم عبــــد |لسل|م قطبــــ|7843| تـــج|ره ع شمسل|ء |بــــر|

|د|بــــ |لم |رح|بــــ ممدوح حسن ح|مد967|82
يتـــ|بــــ و|ئل كم|ل |لدين خليل425338 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| فتـــ ري|ض عبــــد |لستـــ|ر84854
4787o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|حمد عل|ء |لدين سيد |بــــو|لعل

حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد صبــــ |لدسو |حمد59973|
معهد ف ص |سيوطف|دى  ف|روق ص|دق 883627
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لحميد متـــو 248|42
تـــج|ره ع شمسرغدتـــ محمد نجيبــــ مصط 7827||
د|بــــ |سيوط|شيم|ء |حمد حس محمد |88978
5o2624يم |م محمد تـــمريض |إلسكندريتـــ رضوى محمد |بــــر|

يم27786 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمود ك|رم محمود |بــــر|
9|o6|2 طبــــ |لفيوممحمد خليفه عبــــد|لر| عبــــد|لرحيم
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمرو عم|د عبــــد |لمنعم عطيه سويلم647855
يم عبــــد|لغف|ر عون|253489 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|منيه |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود مصط |حمد محمود عبــــد|لح4833|6
يم |بــــو حم6|4449 يم |بــــر| فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهيوسف عص|م |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |حمد محمد |بــــو عو|ض||25283
32oo8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحسن خلف محمد محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمع س|لم عبــــد|لمع س|لم عم893|26
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع محمود جل|ل محمد8377|3
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل محمد |حمد مصط 32699|

67o9|د|ر |لعلوم |لفيومف|طمه محمد حس عبــــد|لحفيظ
طبــــ |سيوط حل|م عبــــد|لد|يم عبــــد|له|دى عبــــد|497|89
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــآل|ء عص|م محمود |حمد ن|صف8374|5
تـــج|ره بــــنه|يوستـــ | ع|دل شح|تـــه فه39397|
|4539oرهعمرو محمد حس |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|ر |لعلوم |لفيوممريم خ|لد محمد و| 46232|
علوم ري|ضتـــ طنط|عمر حبــــ |حمد مخلوف2|4643
3|7o95تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمرثــــ| ش|كر و|صف ونس قديس
ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|لحميد629243
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء عبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم767998
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدد | |حمد حسن |لتـــ|بــــ محمود554|75

ره|لميس محمد |م عبــــد|لوه|بــــ5793| د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رفعتـــ عبــــد |لحميد عوض  |رتـــ|494654
تـــج|ره ع شمسع |ء ص|بــــر شمندى عثــــم|ن75|326
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صيدلتـــ |سيوطرح|بــــ ع|شور عبــــد|لفتـــ|ح محمد868667
رتـــ|رن| و|ئل محمد فريد محمد سليم62855| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل| محمد سعيد محمد عبــــد|لعزيز|678|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن ج|بــــر |بــــودوح مدكور|845386
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسيل | مكرم مل|ك |م 39284|
ى سعيد حسن7|3|64 ندستـــ |لزق|زيقف|رس خ
ندستـــ |لم |محمد جم|ل محمود ع |463|8
يبــــ227653 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|دون| |يمن نعيم و
3494o6|رهمنيتـــ محمد نجيبــــ محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
|3398oتـــربــــيتـــ حلو|نع ن |لسيد عبــــد |لرحمن

466o8رهي|سم يح زكري| |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهمريم سعد محمد شكري عبــــده6||46| تـــج|ره |لق|
62||o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ربــــيع عبــــد | حسن |بــــو |لفتـــوح
5o4626طبــــ |ل|سكندريهحسن|ء محمد عطيتـــ محمد
2|4oo9تـــج|ره ع شمسه| | محمد ع|دل |لسيد خليل
يم |لعبــــد2478|4 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد سم |بــــر|
6o7424ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد مجدى محمد دي|بــــ ك.تـــ. ف للبــــ
ره|حبــــيبــــه محمد عبــــد|لفتـــ|ح يوسف235772 د|بــــ |لق|
علوم ج|معتـــ د |طس|رتـــ حس|م سعيد محمود |لبــــشبــــي 6635|5
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد ع مو محمود446949

254o9|رتـــ|يه منتـــ عبــــد |لوه|بــــ |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|582o|يم يم محمد |بــــر| ره|يتـــ |بــــر| د|بــــ |لق|

|عبــــد |لرحمن محمد بــــ|ز محمد696962 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
4867o4حقوق |ل|سكندريهعمر ع |حمد محمد دخيل
|لسن |لم |  يه فوزى عبــــد|لبــــ| عبــــد|لح|فظ|6|8827
يم محمد نعيم زن|تـــى|98|6|6 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمعتـــز ع سليم|ن ع سليم|ن8688||
ى |حمد776397 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسم|ء و|ئل خ
69o322د|بــــ |لمنصوره|د | عبــــد |لمجيد بــــهز|د عبــــد |لمجيد
43666o|ف محمد حل |لشبــــ لسن ع شمس|د | |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |ء عم|د صبــــرى ج|بــــ ||23795
|ء محمود ع ه|شم|897528 علوم سوه|ج 
3392o||ين خ|طر عبــــد|لموجود عبــــد|لجو علوم بــــنه|ش

د|23269 تـــربــــيتـــ حلو|نحمد معروف فرح|تـــ مج|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |حمد محمد سليم|ن محمد|477692
49o354|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|س|رتـــ كم|ل ز |حمد عبــــد
|لسن |لم |سعيد رأفتـــ |لسعيد سليمتـــ437524
يم مر258544 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م |م |بــــر|

52o97|حقوق |سيوطيه ع محمد حسن
83o9|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه ع|شور حسن ع
769o|4 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ي|سم سم محمد ع
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33878oتـــج|ره بــــنه|ندى مسعد |لطو محمد عيد
ره|ي|سم صل|ح |لدين عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |893|| عل|م |لق|
|2o496إعل|م بــــ سويفغ|ده محمد عبــــد |لحميد محمد كريشه
معهد ف ص بــــور سعيدعبــــد |لرحمن عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لرحمن عبــــد 35|624
تـــج|ره بــــور سعيدعمرو ط|رق محمد عبــــد |لرحيم حس 764554
يع29632| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد ه| محمد |بــــو 
يل ج |لزق|زيقه|جر حس حس سليم|ن عو|جه|77792 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف ص |سم|عيليهي|سم حس محمد حس |8|768
695o|oطبــــ |سن|ن |لمنصورهنرم ن شح|تـــه ع يوسف
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى مصط عبــــد |لعليم عبــــد |لغ 29876|
|د|بــــ طنط|محمود ر|يق ع|رف |حمد ع|رف433788
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد يوسف |حمد |حمد جبــــر6375|7 م |لع| 
25o479لسن ع شمس|مريم محمد |حمد محمد |لميق|تـــى
43o5|5حقوق طنط|ند| |حمد محمد نوفل
رى||48752 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد محمد |حمد |لز
رتـــ|ريح|نه محمد متـــو محمد ع639658 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
89o2|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطد |نه جم|ل من |سك|روس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن زكري| حس|ن فرج محمد6944||
تـــج|ره |لمنصورهش|م صبــــرى ع محمد عبــــد |6337|7
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسمه |س|مه مر مليك252843

562o5كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفغ|دتـــ رجبــــ سعيد محمد
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد | |بــــو ط|لبــــ عبــــد |لعزيز عك|83475

53o249ندستـــ حلو|نف|طمتـــ نجيبــــ شح|تـــتـــ محمد قطق|ط
23o988|صيدله حلو|نحمد نور|لدين دي|بــــ ص|لح
6344o9|تـــج|ره |لزق|زيقحمد حمدى محمد م |لدين
حقوق |لمنصورهمحمد عمرو سعيد عبــــد |لحميد676824
زر|عه طنط|محمود ع|طف ع خلف |923|54
239o3o|تـــج|ره بــــنه||ء ط|رق |م محمد |لسيد
44o|84معهد ف تـــمريض كفر|لشيخبــــه ع|مر محمد بــــدير حشيش
حقوق |لزق|زيقخلود رمض|ن عبــــد |لنبــــى حسن24|635
2527o3يم ريح|ن |د|بــــ طنط|ه|جر س| |بــــر|
832o62زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندي فر|ج عبــــد|لد|يم نور
د|بــــ حلو|ن|ل|ء سيد |حمد ع عثــــم|ن|325965
78o682 ه عبــــد |لعظيم محمد سعيد س|لم رهم عل|ج طبــــي |لق|
68945o|د|بــــ |لمنصوره||ء عبــــد |لرحيم رمزى عبــــد |لرحيم
صيدله |لزق|زيقحسن|ء خ|لد |لسيد ع مخيمر263|64
يم778477 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم ط|رق عبــــد | |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|نرم خ|لد |حمد مر|د5|2222
9o|825|ء محمد |لدسو |حمد| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي 
ندستـــ ع شمسل|ء جم|ل تـــوفيق حن |8983|3

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|خلود عبــــد |لر|زق عبــــد |لغ عمر |لحلو35874
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ف عز |لدين محمد334753 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد |
|6669| ش|م محمد ع حقوق حلو|نسل|م 

ره|حبــــيبــــه محمد حس محمد||2285 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5ooo89د|بــــ دمنهور|مصط محمود عبــــد|لسل|م ع دره
85o6|o|لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|حمد محمد |حمد سيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |سلوي عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن |حمد5262|8
يم|5994|| يم محمد |بــــر| رتـــ/ري|ضتـــ|حمد محمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدفتـــوح |لسعيد محمد |لمهدى |لبــــدرى|48||7
64o87|يم عبــــد |لجليل تـــربــــيتـــ |لفيومم|ل جم|ل |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ر| | محمد محمد ز محمد |لخشن765745
تـــج|ره ع شمسر| | صل|ح صبــــ غبــــري|ل64|7|2
7|64o3|ر|ن تـــج|ره بــــور سعيدحمد سعيد عبــــد |لونيس قطبــــ ز
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |خلود |حمد ع محمد||8225
حقوق |لزق|زيقمحمد حس|م محمد محمد بــــ|ز8|6255
|5oo2|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|لم محمد س|لم |سم|عيل
5o8o89ن| و|ئل حسن حس |بــــوزيد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
8|295oحقوق بــــ سويفح|زم محمد سيد |سم|عيل
ره|عو|طف جم|ل سيد سليم|ن866|5| د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديند| ممدوح عبــــد|لعزيز |بــــوبــــكر32||83
تـــ عبــــد|له|دى |نور |لسيد||35943 تـــج|ره ع شمسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورول|ء عبــــد|لحكيم عبــــد|لغ محمد سل46|497
يف محمد |حمد |لحجرى9434|5 معهد ف ص |ل|سكندريهعتـــ|بــــ 

رهبــــش|ير حسن سليم|ن حسن كر|ر4|243 حقوق |لق|
|د|بــــ |لم |ف|طمه حم|د ع|مر محمد2532|8
وف|تـــحمد وجيه |حمد عبــــد|لرحمن تـــ|ج||24726 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
6o8745د|بــــ طنط|مروه ع|دل عبــــد |ل |لحريري|
7|o256تـــج|ره |لمنصورهريه|م عمر محمد حس |لمهدي
زر|عه مشتـــهرمحمد سعيد منصور |لسيد |لج|ر337846
9|o6o8 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىعمر نبــــيل |سعد محمد
679o|||يم محمد طه يم |لمتـــو |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|
7oo535د|بــــ |لمنصوره| |ده |لسيد عبــــ|س ح|فظ
8o963oتـــج|ره بــــ سويفحسن محمد |حمد ع عثــــم|ن

د|بــــ |لفيوم|زي|د محمد ف|روق ربــــيع65749
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم بــــدر|وى |حمد |بــــوعربــــ347477
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدير |حمد عبــــد |لمقصود مغ|زى4259|4
يم447572 ندستـــ |ل|سكندريهف|طمه |حمد خليل |بــــر|
يم236935 تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نندى محمد عبــــد|لع|ل |بــــر|
5o5288 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــدر |لدين محمد سعد |حمد خ
|3552oتـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ محمد رجبــــ عبــــد |لمجيد
27o83oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــسمه محمد ف|روق |ل|كحل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم حس حس عسل2|87|6
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يم356223 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ محمد |بــــر|
6|34ooتـــج|ره طنط|يوسف |لصبــــ| |لسيد عبــــد| |لحديدى
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقسم|ء ثــــروتـــ عوض عرفتـــ||98|78
تـــربــــيتـــ |سيوطن|ريم|ن عوض لبــــيبــــ ك|مل 55|887

ف حسن عطيه28563 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف |
34o|39|طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد حمدى محمود عبــــد|لحليم
|29o76رهعبــــد |لرحمن وجيتـــ عبــــد |لرحمن |حمد طبــــ |لق|
69579oيم عبــــد |لسميع محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرو|ن عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد عمر عبــــد|لحفيظ جعفرى |735|9
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ رمض|ن محمد س|لم سويلم338922
ندستـــ شبــــر| بــــنه|تـــ|مر محمد سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح منصور87||34
859o89 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمه| محمد ف|روق ع
9|22o7 حقوق سوه|جحم|ده مهر|ن منصور محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ |س|متـــ ك|مل عبــــد|لرحيم|358382
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدلسيد |حمد |لشح|تـــ |حمد فرج|5264|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عصمتـــ زين |لع|بــــدين عبــــد|لرحمن4|2348
ش|م محمد |نور عبــــد |لحميد24|634 ندستـــ |لزق|زيقمحمد 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سم محمد عبــــد|لغفور234395
نوعيتـــ |لزق|زيقندى سل|مه عبــــد|لعظيم |حمد639288
9|oo32|ه محمد زيد|ن عبــــد|لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عمر محمد بــــكرى محمد2|3|6
357o8|| م |لسيد جم|ل عبــــد|لمجيد سيد ندستـــ بــــنه|د كليتـــ 
ق|وى|43959 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسمر ي| سم |ل

48484| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء |حمد محمد ع
486o96د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين ع|دل محمد ص|لح محمد
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود ن|جح محمد حمد|ن35|758 معهد |لصفوتـــ |لع| 
343o8||خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء محمد عبــــد|لعظيم صبــــيح

36oo3ره|دع|ء سعيد رمض|ن محمود |حمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طنط||ء مسعد ع كليبــــ|432342
5|99|o علوم طنط|نه|ل مدحتـــ عبــــد|لغف|ر عبــــد|لحليم
8|73ooد|بــــ |لم |محمد ه|شم عبــــد|لوه|بــــ عثــــم|ن|

5o877د|بــــ بــــ سويف|حمزه عيد حس محمد
طبــــ بــــ سويفي|سم خ|لد عويس حس 55543

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر فؤ|د محمد محمد|32323
7o4938| يم تـــج|ره بــــنه|بــــ|سل |حمد عبــــد |لر|زق |بــــر|
5|o287 |ف عبــــد|لرؤف |لسوس حقوق طنط|زي|د |
طبــــ |ل|سكندريهمحمد محمود محمد |حمد سعد424266
4|49o9د|بــــ كفر |لشيخ|حمد وليد محمد عبــــد|لعظيم |لسنكرى
يم عبــــد |لمقصود سل|م|58|3| حقوق ع شمسس|ره |بــــر|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخسيف |لدين محمود |لسيد محمد غز|8|4753
رهعمرو عص|م محمد |لبــــيو عبــــد |لرحمن23664| ندستـــ |لق|
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يف حن |حمد44|44| ره|نغم  عل|م |لق|
يم ع نعمتـــ|3|8|5 تـــمريض دمنهورندى ن| |بــــر|
3|o932لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|عمرو صل|ح عبــــد|لحفيظ |لسيد

يم عبــــد |لصمد54734 تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد |بــــر|
897oo8 د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لعزيز حم|ده عبــــد|لعظيم حموده
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سيد محمود سيد258|22
756o84تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى فرج |لسيد محمد
7o6552طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمن|ر محمد عبــــد | مصط |لوصيف
4|o92oتـــربــــيتـــ طنط|نهلتـــ مصط سيد |حمد جعفر
ق|وى3|5427 تـــج|ره طنط|نوره|ن بــــدر|ن عبــــد|لعزيز |ل
2234o2ل|ل محمد لط |لسيد |لمل رهط|رق  تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود خ|لد محمود محمد 35|898
27856oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومي|ر| عم|د س|لم محمد بــــيو
ر ع |لفيو 846|54 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود م|

ندستـــ |لفيوممحمد عبــــد |لرحمن |حمد ع 67572
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد |حمد بــــريش4536|4

ره|سهيله جم|ل مصط كم|ل25324 د|بــــ |لق|
حقوق |ل|سكندريه|ء سم سليم|ن محمود|482447
43449o علوم طنط|عل| مجدى |لسعيد عبــــد|لحميد |لبــــسيو
89oo43|ء حموده ص|بــــر عبــــد|لرحيم| د|بــــ |سيوط| 
7|oo5o زر|عه |لمنصورهند محمد عزتـــ محمد |بــــو |لمع| مو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخ|لد عص|م محروس |لزي|تـــ492335
|2o625ندستـــ ع شمسعمر ع|طف صل|ح محمد |لزي|تـــ
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــخ|لد حسن عيد |لسيد758582
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسملتـــ محمد عيد محمد322834
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر فرج مو ع758696
4464ooعلوم ري|ضتـــ |لم |جل|ل |حمد ع محمود عبــــيد
ه محمد محمد محمد سلط|ن429|62 معهد ف ص بــــور سعيدن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى |لسيد |لعربــــى ي|قوتـــ |حمد |لوصي 44|764
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمريم |س|مه حسن عبــــد |لش| 44729|
6o2634تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد حس |لسيد
6|48o8|وف|حمد محمد محمد د|ود وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء جم|ل عطيه |بــــو ديبــــ|256928
تـــج|ره |لزق|زيقمصط ع|طف تـــه| محمد ع سليم|77752
63o78|تـــج|ره بــــنه|محمود محمد عط| | عبــــد |لوه|بــــ
682o82|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه |حمد مصط محمود |لعر|بــــى
تـــ|محمود عز|لدين محمود عبــــد|لمقصود شعتـــ529758 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
4o7|2| يم عبــــده عبــــد |لجو|د د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين |بــــر|
7838o2علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىس|مه محمد عبــــد | حس |لسو|ح
4o734oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه | محمد عطيه محمد |لنج|ر
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|ه|يدى زكري| تـــوم| د |ن6328||
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نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدرضوى رشو|ن محمد رشو|ن حسن 763959
صيدله حلو|نص|بــــرين |حمد حس|ن |حمد357248
7o|595| تـــج|ره طنط|شذ| محمد محمود ضيف
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | جم|ل فرج |حمد غيثــــ775466
49o447حقوق |ل|سكندريهرحمتـــ محمود مصط |لعمر|وى

5532oتـــربــــيتـــ بــــ سويفند سيد يوسف محمد
نوعيتـــ |لم |حمد ع رمض|ن محمد|857746

د|بــــ بــــ سويف|حمد ميهوبــــ سعد |لدين ميهوبــــ|8||56
د|بــــ ع شمس|محمد س|مر محمد محمود7758||
صيدله |ل|سكندريهبــــسنتـــ صل|ح مصط محمد خل|ف|7|427
يم |لحن|وى|43224 علوم طنط|رح|بــــ يونس |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفم|زن محمد حسن |حمد53757
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | ع|طف عبــــد |لو|حد محمد محمد رضو523725
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|سم سم محمد يوسف756656
زر|عه ع شمسل|ء |لسيد عبــــد |لعزيز سليم|ن عبــــيه|77429
زر|عه سوه|جتـــوم|س ممدوح ف|روق |لعبــــد 923582
8|23o2 يع مر نوعيتـــ |لم |ه|جر محمود |بــــو
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|سل|م محمد حس|ن محمد حس|ن 277|78
تـــمريض |لم | ين|س ع محمد سل|مه|853794
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر يونس ع محمد6|5258
8|5o65تـــج|ره بــــ سويفنوره|ن ط|رق عبــــد|لمنعم محمد
3|8o8||تـــج|ره ع شمسحمد سعيد |حمد |لسيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|ر| حمدى |حمد محمد محمد8|4858

5993o| كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــحمد ربــــيع |حمد مو
حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن |حمد مرزق فر|ج 884556
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــسمر حمدى خلف حسن |89938
627o|7لدين محمد عبــــد|لد|يم سعد| لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس| ن|
7o37o5 |م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ نرم عزتـــ جمعه عبــــد |لحميد ش

طبــــ بــــ سويفشيم|ء ري|ض سعيد حبــــ 59323
تـــج|ره كفر |لشيخر| | محمد حن حس |لحن 6666|4
|3o574|وس ه مكرم شح|تـــه تـــ|و د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م
يم833985 ر|ء |حمد محمد |بــــر| معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه |لز
6o8|75ش|م محمد محمد شعيبــــ د|بــــ |لمنصوره|ندى 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد شح|تـــه عبــــد | |سم|عيل|855|77
ف محمد تـــوفيق |لتـــحفتـــ98|494 تـــج|ره دمنهورمحمود |
علوم |سو|نم|رجو س|مح صموئيل |سكندر5|4259

5o4|3تـــج|ره بــــ سويفشح|تـــه ع|دل صل|ح عبــــد |لحميد
إعل|م بــــ سويفل |ء مصط ك|مل محمود657|6

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر|ن| محمد |حمد محمد حسن423955
8|3o3oتـــج|ره بــــ سويفمحمود ربــــيع محمد |حمد
6o88o8تـــمريض طنط| دع|ء |حمد عبــــد |لعظيم |لتـــر|س
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8o266oش|م حن محمود |د|بــــ |لم |رحمه 
ر|ن|5|26| ر|ن ز تـــج|ره ع شمسعمر محمد |يمن ز
2|373oندستـــ ع شمسنور|لدين ه| سيد حسن |لسيد
86o32|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرو|ن ربــــي عبــــد|لرز|ق عبــــد|لحكيم
ف يوسف رمزى بــــرسوم9226|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف |
يم |لسحيتـــى677873 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد خ|لد فهيم |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|دى مجدى محمد |لش|3|56|2
3299o7|ف عبــــد|لودود |حمد عبــــد لسن ع شمس| |
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط محمد جعفر محمد جعفر474|77
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيوسف مصط رشدي محمد مصبــــ|ح526695
يف|854|4 حقوق طنط|مصط محمد عبــــد|لسميع |بــــو|لعز 
يم |لحسي 65|32| يم |بــــر| حقوق ع شمسس|رتـــ |بــــر|
33o843حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــتـــ محمد |حمد مسلم
يم حسن28795| تـــج|ره ع شمسح|زم جيو |بــــر|
2|6o83رهحسن |حمد حسن سيد حسن |لخشتـــ تـــج|ره |لق|
8o2737|معهد ف ص بــــ سويفيه سيد فتـــ محمد
8o7o36تـــج|ره بــــ سويفسل عل|ء |لدين محمد محمد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ن مجدي عفي غط|س|838859

رتـــ||ء جم|ل ي|س عبــــد |لحليم|54569 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
69o8||تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |يمن عبــــد |لموجود عبــــد |لحميد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لرحيم محمدين |م 834789
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لتـــو|بــــ ح|فظ عبــــد|لتـــو|بــــ ح|فظ 223488
|29o35| يم حن يم مجدى |بــــر| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|عل| ح|مد ك|مل |لفيل498788
52o|28 علوم طنط| ع محمد ك|مل خ
تـــربــــيتـــ |لعريشفدوى بــــسيو مصط مصط 768325
76827oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسه|م وحيد سعد عبــــد |لخ|لق حج|زى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد||63568
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء |حمد عطيتـــ متـــو637567

رهيعقوبــــ مدحتـــ جم|ل ري|ض38|5| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
زر|عه |لم |رفيده نج|ح |بــــوبــــكر عبــــد|لرحيم5|8589

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ي| حس عبــــد|لعزيز طه42487
6o54o|يم |لحفن يم مصط |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ه|جر |بــــر|
7826o6وف|تـــمحمود |حمد محمد ص|لح محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق ع شمسيوسف |حمد شح|تـــه محمد شح|تـــه732|6|
62o759د محمد محمد |ء كم|ل مج| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |نور |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لمقصود دغيم|49475
يم |لعدوى697549 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن ع |لسيد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهعبــــد | عص|م |لدين عبــــد |لسل|م عبــــد 484997

27o49ره|س|ره حمدى عبــــد |لرؤف ي د|بــــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ع |لش|م ع452387
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يم تـــوفيق  878426 زر|عه |سيوطع |ء |مر |بــــر|
4o969|يم عبــــد |لجو|د |لك |د|بــــ طنط|ريم فؤ|د |بــــر|
رهحمد عبــــد |لعزيز شو محمد|29644| حقوق |لق|
طبــــ |لسويسف|طمه عطيه ع |حمد محمد637346
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقر| | محمد فتـــ محمد|63756
ندستـــ |ل|سكندريهعمر شعبــــ|ن كم|ل عبــــد |لو|رثــــ524673
355o4|علوم ري|ضتـــ ع شمسم سيد ع|شور محمد
9o|o52 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمريم محمود محمد ه|شم
ى|5745|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه عطيه ص|بــــر بــــح
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع زين |لع|بــــدين ع محمد2247|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد ه| |حمد |لششتـــ|وى حسن|3|3285
يم  773946 ندستـــ ع شمسمحمد |يمن |حمد فتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسين|س مجدى محمد عرفه|9986|2
6oo54||تـــمريض طنط| لسيد يوسف نبــــيه مزروع
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد حزين |حمد34273|
ف عبــــد |لرحيم |بــــر|45646| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحيم |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن |س|مه حن عبــــد|72|346

د|بــــ حلو|ن|سميحه |لبــــدرى |حمد محمد25733
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيم|ن صل|ح |حمد |حمد |لطنط|وى2624|7
رهعبــــد |لرحمن محمود مصط جمعه |بــــو77||3| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
بــــي عبــــد |لر|زق محمد 86|678 تـــج|ره |لمنصورهمنه | |ل
|6357oرهعمرو |حمد جمعتـــ عبــــد |للطيف حقوق |لق|
5274o6ندستـــ |ل|سكندريهيم محمد رفعتـــ عبــــ|س محمد

|486oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |م كم|ل |م عبــــد|لو|حد
9|266o تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد مر

|42o|م|م تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر |لصيد |حمد محمد 
ف س|مح |حمد مصط |لشيخ6||429 تـــج|ره طنط|ر
تـــج|ره بــــ سويفعل|ء فر|ج |لحول عبــــد|لوه|بــــ56688

تـــج|ره بــــور سعيدعمر |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمحسن|33|75
طبــــ |لسويسصبــــري ن| محمد |م 486|85
ف |لعلوى33|622 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم محمد |حمد 
5297o6 يم عبــــد|لعزيز يم عبــــد|لعزيز |بــــر| تـــ|بــــر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم خ|لد32967| ره|وق عيد |بــــر| د|بــــ |لق|
26845o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جمعه عبــــد|لغ خليفه
6352|oد|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |حمد |لسيد مسلم ع
ندستـــ حلو|نمريم رأفتـــ عبــــد |لسل|م عز|م22286|
رهمحمد جم|ل صل|ح عبــــد|لعزيز234364 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لس سم يوسف فرج54|8|8 نوعيتـــ |لم |ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدع|ء |حمد محمد مصط 525268

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه محمد شعبــــ|ن عبــــد |لحميد||4353
د|بــــ حلو|ن|محمد ح|مد جيد ع 56852|
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3|7|o7|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عطيه محمد س|لم
25oo26معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى مجدى رمض|ن عطيه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ عبــــد |لمتـــج خليل |جل|ديوس87|758
يم |لسيد عبــــد|لسل|م ص8|9|26 وف|محمد |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نم | مجدي شنوده ج|بــــ | ف|م848235
4o2784ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور| يح |لسيد |نور عبــــد|لنبــــى
ش|م |حمد رشدى||99|2 د|بــــ ع شمس|لوج 
6|o932معهد ف ص طنط|يوسف جم|ل رزق ز|يد
6o5574تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسمه يح ح|مد |لجمي
يم48|9|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|يدى بــــ|سم رزق |بــــر|
9o|874 صيدلتـــ سوه|جمحمود عبــــد|ل محمد عبــــد|لعزيز
رهع|ئشه ي| سيد محمد29932| تـــج|ره |لق|

349o3خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومنور |لدين محمود فه نور |لدين
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد صل|ح مختـــ|ر |لصعيدى|267732
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نف|طمه عم|د |لدين عبــــد|لمطلبــــ محمود845596
675o73ندستـــ كفر |لشيخزي|د وليد ن ن ق|بــــيل
يم عص|م شح|تـــتـــ عبــــد |لق|در عثــــم|76562 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــبــــر|
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد س| سيد |م |8438||
23o222ره|شه|بــــ حمدى عبــــد| محمد خليل د|بــــ |لق|

5o249كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد لط عبــــد |لحميد
لسن ع شمس|مريم محسن محمد عبــــد | محمد ع|35452|
د|بــــ ع شمس|سهيلتـــ عبــــد|لرحمن سيد عيد355649
حقوق |لمنصورهمؤمن محمد نجيبــــ عثــــم|ن محمد حسن475754

يم56972 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد |نه رض| فهيم |بــــر|
8o2|94طبــــ |لفيوميوسف فرح ميخ|ئيل بــــحر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|غ|ده |حمد سلط|ن حم|د3575|8
6||o8oر رتـــ|ه|يدى محمود حمزه جو قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
862|6oر عبــــد|لصبــــور حسن تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــنوره|ن م|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|خ|لد عبــــد |لقوى ي|قوتـــ ي|قوتـــ ضيف8|95|6
4o2436د|بــــ دمنهور|منه | |حمد ج|بــــر |حمد خليل
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدى ثــــ|بــــتـــ قطبــــ أبــــومو496252
ش|م |لسيد محمد عبــــد |2653|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم | 
ندستـــ تـــ.خ|مس ف محمود وط رمض|ن|733|23 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
42o|55ري|ض |طف|ل |لمنصورهم صل|ح ع |حمد شكر
894o27 كليتـــ |أللسن سوه|جمصط فؤ|د عوض مج
4|o327 د|بــــ طنط|عبــــد |لسل|م مجدى عبــــد |لسل|م عبــــد|
693o85د|بــــ د |ط|حمد ربــــيع سيد |حمد محمود |لشن|وى
تـــمريض فرع مطروح ندى محمد |لسيد |حمد |لمر58|459
لس |ديبــــ عبــــده حبــــيبــــ59|523 ندستـــ |ل|سكندريهك
تـــج|ره طنط|ه|جر محمد عطيه حس 28|4|4
6o92o6|معهد ف تـــمريض طنط| حمد محمد أبــــو بــــكر |لعري|ن
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326|o7د|بــــ ع شمس| |ر ع|دل محمد |لسيد
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر صل|ح محمد رمض|ن49|678
يم266793 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى وحيد منصور |بــــر|
4943o6حقوق طنط|شه|بــــ مبــــروك ح|مد درويش حج|زى
يم سيد |حمد24|438 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء صل|ح |لدين |بــــر|
4o5454يم تـــج|ره |ل|سكندريهم|ي| محمود محمد محمود إبــــر|
ندستـــ قن|يح |بــــو|لحسن ح|مد محمد834364

يم عبــــد |لح|فظ53958 صيدله حلو|نلمحمدى محمد |بــــر|
63874oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|ر| حل محمد |لسيد عبــــد|لرحمن
طبــــ |سن|ن |لمنصورهنسمه محمد ي |لقطبــــ عبــــد |لغ 678648
6oo482لسن |لم |ي|سم محمد |لسيد يونس |لق|لبــــ|
622o78حقوق |لمنصورهمريم رف محمود طه سعده
238o53|بــــي حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يم|ن ع|دل عم|ره |ل
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن لبــــيبــــ لبــــيبــــ لبــــيبــــ |لبــــدرى687||7
يم672|34 د|بــــ ع شمس|يتـــ صل|ح |حمد عبــــد|لكريم |بــــر|
44o555تـــمريض كفر |لشيخدير رض| |لسيد محمود
لسن ع شمس|مريم محمد يح محمد ع439658
4o79o2تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن كرم حسن |حمد
6o5577تـــج|ره |لمنصورهحمد رمض|ن عبــــد|لعزيز عبــــد |لمع رقبــــ
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد ن حس مشك|ح|492322
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مروه طه محمود عبــــد|5446|8
ف شفيق عبــــد|لسل|م3|7784 طبــــ ع شمسندى |
49o|76|تـــج|ره |ل|سكندريهمل حمدي محمد محمد جزر
76o5o6ندستـــ |لسويسجرجس ع|بــــد نبــــيل سليم|ن
|2934o ره/ري|ضتـــمصط ع حسن ع زر|عه |لق|
34|95oتـــ ع|مر عبــــد|لحليم |حمد |لدبــــي زر|عه مشتـــهرم
248o38يع تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه محمود من |بــــو
يم عبــــد |698677 يم |بــــر| ر |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|رحمه م|
ه نمر نص حن|3377|8 |لسن |لم ||م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد ع|دل عبــــد |لنظ عبــــد |لبــــص 678577
 |حتـــ وفن|دق |لم |خلود مدحتـــ عبــــد|لحكم ع 8864|8
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم رج| محمد عبــــد|لعزيز ج|دو6|3473
7|24o3ر ح|فظ |ل |د د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد م|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عمر فتـــ عبــــد|لمقصود جمعه |لسيد334684 ل|
د|بــــ |لمنصوره|ندى مصط مصط محمد ع|مر675826
معهد ف تـــمريض |لم | حن|ن سم ن| حسن823225

د|بــــ |سو|ن|يم|ن ع عبــــد | جمعه|38473
يم755658 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــسلوى محمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم ن|جح ج|د عطيه  8|8829
69o463| طبــــ |لزق|زيقسل|م مدحتـــ |سم|عيل ع
|د|بــــ |لم |مري|ن ه| ج|د |لكريم س|ويرس9847|8
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ى رس ج|بــــ |34293| د|بــــ حلو|ن|يوستـــ | ي
يم سيد|حمد ن| 529249 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخخ|لد محمد |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|ركو مو نص عزيز2726|3
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمود محمد محروس محروس عبــــد|لغ 682|35
لس488327 تـــج|ره |ل|سكندريهمرقس نبــــيل نج| كر|س ك
يم ج|د72||5| رهف|طمه محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
4o833oتـــج|ره طنط|محمد مصط عبــــد |لحميد مصط عرف
|د|بــــ بــــنه||ء س| حسن حسن |م |لجد|357446

حقوق |لمنصورهحمد رمض|ن عبــــده حس |5|424
69o245نوبــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجيه|ن ط|رق سيف |لدين |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرو|ن محمد ع عبــــد |لغ 64838|
ي9455|2 ف |سم|عيل |لسيد |لبــــح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ره |
يم عثــــم|ن جلبــــى35|428 علوم طنط|ندى صبــــ |بــــر|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسم|ء ع|دل |لخمي عبــــد |لفتـــ|ح||69829
4243o| ش|م عبــــد |لم|جد |لكر|ر تـــج|ره |ل|سكندريهش|دي 

د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن محمد حسن محمود65882
د|بــــ |لمنصوره|روميس|ء |حمد |لسيد |بــــو فر|ج |حمد |277|7
7o65|7 صيدله |لمنصورهس|ره محمد حل حس

زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ طه سيد |حمد92694
تـــج|ره ع شمسحمد ص|لح سليم حسن|7939|3
نوعيتـــ |لم |بــــ|نوبــــ فرح|ن ذ يوسف|4285|8
68o577حقوق |لمنصورهبــــسمه مصط عبــــده ع شلبــــى
845|3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نتـــيس فه رك|بــــي محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه محمود س| محمد سعيد محمد|226|28
6o9686د|بــــ |لمنصوره|عزه بــــدير س|لم شو|ده
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد ع ن حسوبــــه|383|75
يم752945 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد محمد |بــــر|
5225o3|تـــج|ره دمنهور|حمد ه| محمد كم|ل |لزرق
تـــج|ره طنط|حمد مسعد جوده |حمد |لشه|وى|5|32|6
||63o3يثــــم محمود محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|بــــسنتـــ 
5o663صيدله بــــ سويفعبــــد | |حمد محمد |حمد

36o228تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد عبــــد| |حمد محمود مسعود
48o8|2|حقوق |ل|سكندريهيم|ن خميس رجبــــ ثــــ|بــــتـــ حسن
8o2|76ف ف|روق لبــــيبــــ كليتـــ حقوق |لم |م | |

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد خ|لد محمد |م |59757
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عص|م عبــــد|لكريم محمد5|||82
يم |3686|5 زر|عه دمنهورخ|لد جم|ل عبــــد |لجو|د |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|سوسن محمود |حمد حسن |لشن|وي6|78|4
6o52|2صيدله |لمنصورهرن| ر| |لمحمدى خليفه |لحو|ط
3538o3ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ط|رق محمد عبــــد|لق|در
52o|45زر|عه دمنهورندى ن ع كفورى
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79o726|كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشحمد عيد سل |حمد ص|لح
9o2577  |ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد|لرحمن حسن محمد عبــــد ع| 
2|285oندستـــ حلو|نمحمد محمد شديد محمد
3569ooتـــج|ره بــــنه|دين| حس|ن عزبــــ حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود حسن عطيتـــ ع324256
5o5284طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنطو فرج عبــــده |سك|روس |ندر|وس

يم محمد63895 تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد |بــــو بــــكر |بــــر|
9246oo|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي بــــ|نوبــــ س|مح نظ مسعود
77o|4|حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد | مهدى |م|م منصور
45o332تـــج|ره طنط|عمر |حمد |م صبــــ حس|ن فرج
تـــج|ره ع شمسيوسف حف سعد |لدين حف 63576|

5742o |ف سليم ع |لق طبــــ بــــ سويفمن|ر |
فنون جميله فنون |لم | كم|ل صديق |حمد  |89685
 |حتـــ وفن|دق |لم |مه| خلف محمد قن|وي853269

لسن ع شمس|ن|ء عبــــد|لعظيم حس ج|د |لمو44644
|5o233| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد مختـــ|ر محمد ع
26o649رهرقيه محمود محمود |بــــوسنه صيدله |لق|
ر 879365 تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء |حمد عبــــد|لنعيم عبــــد|لظ|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى خ|لد ج|بــــر عبــــيد |حمد42|489
68|66oندستـــ |لمنصورهخ|لد عمر صل|ح |لدين |لعج |حمد
8o8946طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــول| عم|د |سحق ميخ|ئيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم مسعد معوض عبــــد|لوه|بــــ323498
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرغدتـــ محمد زين |لع|بــــدين غ|لبــــ83|348
ندستـــ |لمنصورهي|سم | محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |689833
حقوق بــــنه|سمر عص|م فتـــ عبــــد|لحميد45|357
328|7oف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد مش

حقوق حلو|نع|دل محمود |حمد محمد79839
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد و|ئل رجبــــ |حمد||586|2 معهد ع| 
4889o9تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسع|د ر|فتـــ سعد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحيم
عل|ج طبــــي قن|بــــسمه حم|م محمد محمود826935
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد سيد |حمد |لسيد ع |4|4645
حقوق |سيوطمحمود محمد شح|تـــه |حمد  5529|9
صيدله |لزق|زيقرن| محمد فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح234|63
4|o4|2|تـــج|ره طنط|يمن مجدي محمد معروف خل|ف
معهد ف تـــمريض بــــنه| يتـــ عبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــد|لوه|33232
9|2o98 يم علوم سوه|جمهر|ئيل |لسبــــع جرجس |بــــر|
92|98o|حقوق |سو|ن  حمد ر| فتـــ محمد
6oo4oيم تـــربــــيتـــ بــــ سويفد| | محمود عبــــد | |بــــر|

ين نشأتـــ |بــــو |ليم متـــى254964 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ رو|ن مجدى |لدسو |لدسو |لدسو 675722
رهعمر |س|مه عبــــد|لسل|م سل|مه3|9|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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يف|56896 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء |بــــوبــــكر حسن 
رهن| محمد س| عبــــد |له|دى43|9|| طبــــ بــــيطرى |لق|
||737o| ن| سم متـــرى عبــــد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
ور |لسود| 435858 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنسمتـــ قطبــــ 
6o5|45| يم عبــــد |لفتـــ|ح |لف معهد ف ص طنط|يه |بــــر|
8o7|38زر|عه |لم |روضه محمد حسن محمود
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــن|دين نبــــيل عبــــد |للطيف عبــــد |له|دى خليل675323 م |لع| 
882o86  تـــج|ره |سيوطمحمود خ|لد محمد سليم
8338ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديدين| |حمد حسن |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طرح|بــــ |حمد عبــــد |لوه|بــــ |لدسو 623769
4o8486 يد ع|مر |لبــــسيو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |بــــو |ل
9o38|8|معهد ف ص ري|ضه سوه|ج حمد فرغ محمد عبــــد|لجو|د
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع|صم |لسيد دليبــــ|255865
د|ر |لعلوم |لفيوميه حسن طه حسن|229582
فنون جميله فنون |ل|قريه|م حسن |حمد محمد838445
6o8492|تـــج|ره طنط|نور|ن س| مصط |لز

رهن|دين |حمد ع سليم572|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|4237oرهجو |ن| س| ر|تـــبــــ ف|نوس تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسيوسف محبــــ |نطون حبــــيبــــ |لجبــــل|وى5366||
زر|عه مشتـــهري|سم جم|ل ع|شور |حمد محمد9|3388

2|8|2| د|بــــ حلو|ن|ل|ء و|ئل محمد ز
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه |حمد فؤ|د عبــــد |لرحمن|872|6
ه ي |لسيد ص|دق|778255 تـــمريض |لزق|زيق م
78o2ooطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مح ع ربــــيع ع محرم
يم عبــــد|لحميد جبــــر|62966 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
زر|عه ع شمسسم|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ |لجز|ر|233|79
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحس|م محمد مختـــ|ر محمد98|334
4o23||ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نيل محمود زين |لدين محمود فه
تـــربــــيتـــ |سو|ند | حس محمود |ل|م |84565

33o7|رهندى محسن حس| |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
635o7|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء محمد |حمد محمد |حمد ق|بــــيل
4767o| |يه|ن مجدى ثــــ|بــــتـــ محمود كدو تـــج|ره |ل|سكندريهم
لس عم|د د| |ل شح|تـــه بــــطرس5979|| تـــج|ره ع شمسك
6|o682تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــزينبــــ |حمد ز عوض
لسن ع شمس|ف|طمه ط|رق من محمود26825|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود طه ف|روق ع |لصعيدى9528|6
طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد ربــــيع |بــــو|لسعود |حمد858693
|5o838| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ن|ء طه محمد |ل|م
يم362|23 ره|مه|بــــ |حمد محمد |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
426o52ه ع نور |لدين ع ح|مد تـــج|ره طنط|سم
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعمر |لسيد |لسيد خليل433|7|
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7o|4|7يم محمد |لقن|وى ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد عبــــده محمد مرزوق 373|88
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقخلود محسن يوسف محمدسيد |حمد783556
يم|339588 تـــج|ره بــــنه|س|متـــ رض| مصط |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــد | ط|رق |لسيد ع|مر عبــــد |لق5567||
تـــمريض كفر |لشيخسم|ء مصط حس محمد عوض | 437938
326o68رهصف |ز سعيد |م|م |م|م حقوق |لق|

يم|43345 ره|ء سيد خليل |بــــر| تـــج|ره |لق|
689o48|ى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ع محمدين ع ع |لع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز 487267
|649o8د|بــــ حلو|ن|نعمه صل|ح |لدين ه|شم محمود
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوروق صل|ح |حمد جنيدى9874|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ خ|لد ه|شم ذ|كر9256|3
رهف|طمه |حمد ح|مد |حمد228237 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

د|ر |لعلوم |لم |طه عبــــد |لمقصود ح|مد درويش37644
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفي|سم ن |حمد محمد72644

زر|عه |ل|سكندريهبــــسنتـــ أحمد عبــــد |لمنعم س|لم |لدبــــور425856
5o6698د|ر |لعلوم |لم |دين| ف|يز |حمد محمد عثــــم|ن
د|بــــ |سيوط|ن|دين |يمن بــــه|ء|لدين محمد675978
يم عبــــد |لمطلبــــ ش|25497 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى محمد |بــــر|
898o4o علوم ري|ضتـــ سوه|جم | س|مح فهيم رزق
|765o5تـــمريض  حلو|نج|نيتـــ رؤوف حن| صموئيل
تـــ محمد زكري| صبــــح6795|6 د|بــــ د |ط|أم
9|o|74 طبــــ سوه|جف|دى نش|تـــ وليم عزيز
82o885صيدلتـــ |لم |ميشيل عزتـــ رشدي ميخ|ئيل
8o|8o8|حقوق |لمنصورهبــــر|م عم|د شح|تـــه يون|ن
879|57| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد بــــل|ل محمد متـــو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس |حمد محمد فتـــ6|539|

ندستـــ حلو|نعمر سعد سعد سعد|وى|4878
ق577|45 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عوض شعبــــ|ن |م محمد |ل
يم محمد |لسيد535596 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمؤمن ن| |بــــر|
4o3388د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر أحمد محمد عبــــد |لح|فظ

624oo|تـــج|ره بــــ سويفحمد عثــــم|ن عبــــد | عثــــم|ن
ر محمد |حمد|843|8 نوعيتـــ |لم |شيم|ء ز|
ين محمود عبــــد|لق|در مصط ||6428 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن
3|87o9تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمنتـــ | ع|دل محمد عبــــد|لحميد

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود عم|د محمد |لسعيد |لجندى35644
2872oرهسل|م ن| عبــــد |لق|در ي|س غنيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخلود ق|سم مهدي ع 823627
55o54يم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــ رمض|ن سلط|ن |بــــر|

8478o7|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط|ء بــــدري عبــــد|لص|دق حسن
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى عوض محمد عوض |بــــو عوف765964
5o|7|oتـــج|ره طنط|ريم حسن عبــــد | محمد محمد
ه عبــــد |لمن |سم|عيل عبــــد |لعظيم59423| حقوق حلو|نم
6o3546|يم محمد حسبــــ | |لد|بــــى طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــرو|ن محمد عبــــد |لع|ل ع |لبــــسيو 475395
5ooo56د|بــــ دمنهور|ي|سم ي| ع حسن أبــــيش
426|o9تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم عي ع عي
صيدله |ل|سكندريهم صبــــرى عبــــد|لحميد عطيه ع9|4429
يم |بــــو سمره9|4324 صيدله طنط|ريم محمد |بــــر|
معهد ف ص |سيوطجيه|ن يونس خليفه حسن  5832|9
62o338تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | |لعربــــى |سم|عيل جمعه
يم سيد |حمد|32689 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | |بــــر|

ره|ندى ع|مر صل|ح طه|9|24 د|بــــ |لق|
62o96|صيدله حلو|نسل|م ع محمد عبــــد |لرحمن عليوه
ش|م محمد فريد أبــــو قمر|5985|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد 
8o367|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر س|لم سيد رضو|ن|
78o4||| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمود محمد مو
|55o93ره |ده صل|ح حسن |حمد حج|ج د|ر |لعلوم ج |لق|
زر|عه سوه|جمصط محمود محمد ع  |8|2|9
يم محمد |لبــــشبــــي 55|453 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحس ك|مل |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط حس مصط محمود225885
يم|97|22 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسه|يدى |يمن شعبــــ|ن حسن |بــــر|
32578oتـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ عدن|ن محمد محمود

معهد ف تـــمريض بــــ سويف يه |حمد رجبــــ ري|ض|53298
معهد ف ص |سو|نم|دون| |سح|ق شح|تـــ مل 845453
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|طف مصط مصط شوشه|39|246
|5o47|رهبــــه|ء |لسيد م |لدين محمد كس|بــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
6oo|79|يم عبــــد|لغف|ر ش علوم طنط|ندى محمد |بــــر|
268o38ح|ن ح|ن تـــوفيق  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد 
تـــج|ره |سيوطرحمه | صل|ح ج|بــــر بــــيو  9428|9
9o7229|م|م يم  صيدلتـــ |سيوط حمد محمد |بــــر|
6oo49o|ه عبــــد |لرحمن حسن عبــــد|لرحمن رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم سيد محمد|484327 يم ع |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
يم نور |لدين عوض حسن زغلول762248 صيدله |ل|سكندريهبــــر|
7o3976|يم يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|سل|م |حمد محمود قنديل |بــــر| لم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط محمد جوده حسن785699

3539oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسهيلتـــ محمد حس |حمد
يم642234 ندستـــ |لزق|زيقعمرو حس محمد ص|لح |بــــر|
رهيوسف خ|لد سعد ج|بــــر|6268| طبــــ |لق|
7o67|7ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــ|سل |لعر|بــــى محمد |لعر|بــــى م |لع| 
4o3467 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ي|سم سعيد حس حس |بــــو |لخ|
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7o32o8تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم محمد محمد |نور عبــــده
ندستـــ حلو|نعر| ع عر| |سم|عيل ع|مر7|3287
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد بــــسيو محمد بــــسيو 849|25
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد حل محمد |لرف|6544|6
675338| طبــــ حلو|نحمد مطيع عطيه بــــيو
6oo8|oعلوم طنط|ريه|م رض| محمد عبــــد|لع|ل
يم عبــــد |لسل|م683885 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوق سعد |بــــر|
7o9474يم حسن عوض تـــربــــيتـــ |لمنصورهند|ء |لسيد |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمود |حمد عبــــد|لبــــر |بــــو|لنج|ه529694
5o5473|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد وليد فتـــ |لسعيد محمد
78o697يم |حمد محمد صيدله |لزق|زيقتـــغريد محمود |بــــر|

رهنرم محمد عطيه بــــدوى39223 طبــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|حمد خ|لد |حمد سيد |حمد |لح|رتـــي767264
23o863رهعبــــد|لرحمن محمد |حمد حسن محمد تـــج|ره |لق|
8|4o74|حتـــ وفن|دق |لم |ندرو شو ميخ|ئيل عبــــد|لمل|ك| 
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد فتـــ محمد829379
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحعبــــد |لعزيز |لسيد محمد عبــــد |لع|ل محمد765397
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد |لر|زق أبــــو |لن يوسف |399|45
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء عبــــد |لعظيم ع محمد |لسيد||75429
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء خ|لد شبــــل محمد سعف|ن|248485
2|782oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى عل|ء قدرى عبــــد|لحميد
تـــج|ره ع شمسحمد ص|بــــر محمد حمد|ن|34627|
63684oيم محمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|مد رمزى |بــــر|
3|2oo8علوم ع شمسفينيس فو|د  |د فرنسيس
7oo|46| تـــج|ره |لمنصورهحمد عص|م ك|مل محمد حس|ن
|د|بــــ |لم |حمد ي ن |لدين محمود|2|59|8
62o953عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود |حمد محمد |لعدوى نو|ره

4653oن| عم|د زيد|ن ثــــ|بــــتـــ ره|م د|بــــ |لق|
62||32| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيح |يمن منصور محمد |لبــــ
د|ر |لعلوم |لفيوموق حسن محمد |لسيد|9|238
صيدله حلو|نمحبــــه جم|ل يوسف صليبــــ2786|8
يم م| ||78|26 صيدله طنط|حمد فر|ج ه|شم |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|ي|سم صل|ح |لدين مصيل |لص335299
علوم |لمنصورهف|رس محمد |لسيد ح|فظ |ل |د2425|7
8o9269كليتـــ حقوق |لم |حسن عيد فتـــ محمد

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمرو|ن |حمد عبــــد |لح|رس محمد ع||3952
4459o| يم عبــــد |لحكيم |لشبــــي كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخنف |م|م يونس ع |بــــوحسن|43692
صيدله |ل|سكندريهمحمود جم|ل |حمد محمد عبــــد ربــــه3|4242
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ش إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ  محفوظ جم|ل محفوظ ص|لح6758|7
صيدلتـــ سوه|جشيم|ء حس |حمد محمد863679
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حقوق |لمنصورهس|مر خ|لد م محمود محمد |حمد عبــــده99|677
يم رمض||63||5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورزي|د |حمد رمض|ن |بــــر|
43o7|4د|بــــ طنط|روحيه عبــــد |لش| رمض|ن مو|
9o42|2|ء رجبــــ |حمد حس|ن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــتـــ سيد ش|كر حسن354293
4o8882ء رض| |حمد عبــــد|لحليم بــــكر| |د|بــــ طنط|إ
صيدله |ل|سكندريهرن| ع|دل |لسيد محمد |لقط77|425
6o2678د|بــــ |لمنصوره|يوسف عم|د |لدين نسيم محمود نسيم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررن حل محمد محمد |لمزين7858|5
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|فؤ|د |حمد فؤ|د |حمد82|324
طبــــ |ل|سكندريهع |ء وليد صل|ح منصور غر|بــــ|65|52

452|7| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد سيد سعد عبــــد |لع|
8453|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحليمه محمد شح|تـــه ع
52665oتـــج|ره دمنهوربــــيتـــر مل|ك صبــــ جودتـــ
25o384ى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنور| حمدى محمد ع
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم ي| سل|مه عبــــدربــــه9|6945
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخع خ|لد ن محمد6567|4
487o74حقوق طنط|يوسف سعيد يوسف محمد ح|مد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود عل|ء محمد |لسيد |لمغربــــى247242
يم |حمد |87872 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنوره|ن |حمد |بــــر|

6o349ف عبــــد |لرؤوف عبــــد |لمجيد تـــج|ره بــــ سويفم|زن |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينرم محمد محمد محمود429|83
تـــج|ره |سيوطف|طمه مشهور عبــــد|لج|بــــر محمدين  882743
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زينبــــ محمود عبــــد|لع|ل ج|د |822646
264o64|ندستـــ |سيوطم|رتـــ | نبــــيل حبــــيبــــ  |د تـــكل
5o5723حقوق |ل|سكندريهمحمد |س|مه |سم|عيل عبــــد|لتـــو|بــــ بــــكر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن تـــمس|ح سليم رضو|ن62|833
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م|ل |حمد عبــــد|لموجود محمد|8|8329
ه سعيد محمد ق|بــــل|269454 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم

يم عبــــد |للطيف43243 يم |س|متـــ |بــــر| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــول|ء ص|بــــر محمد |حمد عبــــد |لنعيم254975
26383o صيدله طنط|سم|ء محمد مخلوف |لتـــه| حس|ن
9o3527 تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء عبــــد|لبــــ|سط محمد عبــــد|لعزيز

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دي محروس مصط عبــــد|لبــــ| 64388
يم حمدى محمد |بــــر|222954 رهمصط |بــــر| حقوق |لق|
256o|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومح|زم محمد عبــــد|للطيف عبــــد|لخ|لق
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر محمد |لسيد |سم|عيل |لسيد2|5|5|
37o267تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| |دتـــ خ|لد حسن بــــدوى |حمد
طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر محمد حس حس مو329822
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقشه|بــــ محمد صل|ح ع شعبــــ|ن634737
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد صل|ح |حمد حج|زى636847
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يم7|3427 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط ص|بــــر محمد |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|جر معتـــمد ص|دق محمد عيشه79||27
4oo378بــــه مصط |لفرم|وي ش|م و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمؤمن 
تـــمريض كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد|للطيف محمود |بــــر443582
43o289نوعيتـــ طنط|رن| محمد سعيد محمد يوسف
ي84|496 تـــ شح|تـــه عبــــد|لمنعم محمد |لبــــح ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأم
48o79o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسم|ء رض| محمود |حمد
87727o  تـــربــــيتـــ |سيوطم| مدحتـــ عد ك|مل

|829oى رهسل |س|مه محمد عبــــد | |لخبــــ تـــج|ره |لق|
6o6382ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عص|م عبــــد | عبــــد |لمنعم |لسيد شعبــــ
76o695علوم ج|معتـــ |لسويسشيم|ء ع|دل محمد |لسم|ن
رهكريم محمد عبــــد| حسن966|23 تـــج|ره |لق|
52o628كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورد| | فرج أحمد ع |لنمر
تـــ عم|د عبــــد|لحميد مو عطيه|343483 نوعيتـــ عبــــ|سيهم
42o288نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم |حمد محمود عبــــد|لعزيز
2|4|6oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسنور|لدين ممدوح شح|تـــه عبــــد|لرحمن
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد|لعزيز |حمد حس عقل8|6346
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود محمد رشدي محمد345827 معهد |لصفوتـــ |لع| 
677o33حقوق |لمنصورهن|در محمد عطيه | ع سعف|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس|م قدرى |حمد34667|

د|بــــ بــــ سويف|مري|ن| عم|د ص|لح عي54666
نوعيتـــ كفر |لشيخدين| حسن ق|سم حمود6664|4
د|بــــ |لمنصوره|حمد ع|طف صبــــ عبــــده |لزقرد|676877
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد ق|سم طلبــــه بــــدر ق|سم|5966|7
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور| حس نور بــــدوى|26737
4|474o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |حمد عبــــد|لمقصود |بــــوريه
رهسعد |لدين حل سعد |لدين محمد حل 242769 حقوق |لق|
علوم بــــورسعيدعل| حس حسن ع3|7558
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشذى محمد محمود رزق عوض|837|2
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء ر|فتـــ جل|ل طه|838562
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم خميس محمد ح|فظ سعد تـــر488953
834o98تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىكريمه رمض|ن مصط محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم س|مح كم|ل |لدين حس ||2672
28265oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنهله صل|ح ك|مل محمد
علوم |ل|سكندريهفوزيتـــ |لسيد سعد خل|ف852|46
63437o|نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لصمد سل
759939| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيه |لسيد ع عبــــد|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرحمه محمود عبــــد |لموجود |لن|دى محمد699792
2232ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيوسف عبــــد|لمنعم ع|شور محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوس|م ص|بــــر محمد |سم|عيل757375
8|ooo|حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لوه|بــــ سم محمد عبــــد|لوه|بــــ| 
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77858o|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد عم|د شح|تـــتـــ عبــــد |لر|زق عمر
26o2o2 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــ كرم سليم|ن |لدسو
يم333992 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر محمد حسن |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | |حمد قر محمود87|56
42o|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرون|ء رمض|ن سعد زغلول

تـــ عبــــده محمد |لشح|تـــ538|33 نوعيتـــ بــــنه|سم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد شح|تـــه محمد عبــــد |لبــــ| 23334
رهمريم عيد حس محمود33834 طبــــ |سن|ن |لق|

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرن| |حمد محمود مصبــــ|ح |بــــوبــــكر7|4382
لسن ع شمس|مريم محمد ز محمود ه|شم89488

63476oوف|ع عبــــد|لرحمن سعد عبــــد|لرحمن مقلد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
5o97|oويدى محمد تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسعد محمد سعد 
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد عزتـــ محمد ع ل|ش 774454 كليتـــ 
6oo4|4د|بــــ طنط|زينبــــ جودتـــ عبــــد|لمع شح|تـــه|
تـــمريض |لم | محمد منصور محمد عوض857787
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد عبــــد|لرحيم محمد |بــــو|لحسن824796
د|بــــ حلو|ن|منتـــ محمد محمود ك|مل33|9|3
يم شه449883 يم |بــــر| تـــج|ره طنط|ريم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جزي|د محمد محمد شح|تـــتـــ27754
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحس خليفه حس خليفه28726

6o7o8o| ندستـــ |لمنصورهسم|عيل محمد |سم|عيل |لمر
895o85 تـــج|ره سوه|جمصط رشدى |م فرغل
د|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد |لحليم سند عبــــد |لحليم49795|
طبــــ |لسويسي|سم فتـــ عبــــد| عبــــد| ع 9|4|64
5|429o |ين صل|ح |لسيد محمد |لخر تـــج|ره |ل|سكندريهن
33o537علوم بــــنه|ند فؤ|د |لسيد محمد مر
6|o|93طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم طلبــــه ع ن
يم352986 معهد ف تـــمريض ع شمسمصط محمود محمود |بــــر|
4o8oo3حقوق طنط|نوره|ن صبــــ خميس عبــــد|لمع
63|9o4يم عبــــد |لغف|ر نوعيتـــ |لزق|زيقدين| حس |بــــر|
|642o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن مجدى حسن عرف|تـــ

ه محمد |حمد سعيد66824 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومن
9o5o45 تـــربــــيتـــ سوه|جج|كل يو|قيم شهدى عبــــد|لنور
4|43o8ور يم  |ء رض| |بــــر| تـــج|ره طنط|إ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|ديه ط|رق فه عطيه239795
ندستـــ |ل|سكندريهمؤمن |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح446724
رتـــزي|د سيد كريم ق|سم47785| علوم ري|ضتـــ |لق|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ر| | رفعتـــ فرج خليفه62737
|لسن |لم |يمن محمد شعبــــ|ن عبــــد |لوه|بــــ|44398|
828o59ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع |ء بــــرك|تـــ |بــــو|لوف| محمد
2|2o6oش|م طه سيد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفرح 
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م|م خلف |  273||9 تـــمريض سوه|ج مروه محمد 
27o365ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|زن مدحتـــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لقوى
ف |حمد سيد |حمد|4||889 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط 
438o87 يم سيد|حمد |لسعد نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخإين|س محمد |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|زينبــــ عثــــم|ن سيف |لن عثــــم|ن53345|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |حمد زين |لع|بــــدين عشم|وى86|255
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسسل|م خ|لد محمود عبــــد|لر|زق|758825
4|33ooتـــج|ره طنط|مؤمن محمود محمود محمد |لبــــدوى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ع|طف ف|يز عبــــد ||823||
يم عبــــد|لعزيز محمود323393 وف|تـــمحمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم |ل|سكندريهه|جر |حمد |لسيد حم|ده |لحمدو 477448
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لوه|بــــ مجدى عبــــد |لوه|بــــ محمد786587
تـــمريض |لمنصورتـــ يه محمد |لسيد |لعر| ق|سم|7|32|7
92oo2o معهد ف ص سوه|جد |نه رض| حكيم بــــخيتـــ
د|بــــ |سو|ن|رض| محمد عبــــد |لعزيز حس 688465
4|o556|د|بــــ طنط|شه|بــــ مصط |حمد محمود |ل|خن|
6|66ooحه وفن|دق |لمنصورتـــبــــسمتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد معروف| 
د|بــــ حلو|ن|ي|سم يح نبــــيه علي222582
36o9o3طبــــ بــــنه|ح|مد محمد ح|مد محمد
وف|تـــ|يف جم|ل ك|مل عبــــد|لو|حد246639 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
علوم |لمنصورهوق محمدين محمد صقر432||6
رهل|ء |حمد |لسيد محمود|9|2388 زر|عه |لق|
ل|ل سعيد خليفتـــ529739 كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــل|ل عن| 
رى7399|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد مصط عيد حسن |لجو
6oo789يم |لشه|وى ف إبــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخر| | أ
يم حسن بــــكر|34484 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|يزتـــ حسن |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقمحمد جوده حس محمد459|79
معهد ف تـــمريض |سو|نتـــغريد محمد مهلل عبــــد|لبــــ|سط9|8478
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد جل|ل محمد |م  |ش37234|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عل| مجدي حس دردير832493
8o765oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن مبــــروك محمود |حمد
6243o2| يم يم |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طأسم|ء |لحسي |بــــر|
يم2483|7 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهلسيد |لحسي محمد |لدسو |بــــر|
|3365oخدمه |جتـــم|عيه حلو|ننور| موريس رزق بــــولس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحسن عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لمنعم محمد8|3|64
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد محمد |لسيد فرغ634748
68795oتـــج|ره |لمنصورهمصط ع|دل مصبــــ|ح يونس فوده
8397o8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم ن|جح حسبــــ | تـــوفيق
رهر| | صبــــرى |حمد تـــمس|ح227628 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيد|حمد محمد أحمد شط|7679|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|شيم|ء عبــــد | عبــــد |لمقصود عبــــد |689379
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|27|o|تـــج|ره ع شمسنوره|ن ط|رق مصط |حمد د|ود
رهس|ره سعيد عبــــد |لفتـــ|ح ع7328|| تـــج|ره |لق|
د|بــــ حلو|ن|نور|ن خ|لد محمد تـــوفيق محمود ش|233282
يف فكرى منصور|29354| وف|تـــبــــ|نوبــــ  معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
524o|| د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد كم|ل |حمد صبــــ |لبــــدرشي
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عيد |بــــو |لعن محمد مطر|475556
معهد ف ص طنط|محمد سم عبــــد|لحميد خط|بــــ433572
تـــمريض |سيوطمحمد محمود عبــــد|لوه|بــــ محمود 7352|9
69928oيم ف عبــــد |لعظيم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر |
495o39|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عمرو محمود عبــــد |لع
ش|م محمد بــــه|ء |لدين حسن |32839 طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود 

| |حمد فه |حمد ع77544 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي
حقوق |سيوطمه| مصط حسن غنيم5834|2
68|27oزر|عه طنط|محمد ط|رق طلبــــه محمد |حمد
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن عبــــد |لعليم عبــــد |لرحمن عبــــد 484275
يم ع698865 ندستـــ |لمنصورهمحمد تـــ|مر محمد عبــــده |بــــر|

ف ع محمد25558 رهبــــه | طبــــ بــــيطرى |لق|
5o6|7|علوم |ل|سكندريهيوسف محمد رشدى |سم|عيل خميس

54o6|صيدله بــــ سويفمروه عص|م ش|كر محمد
حقوق ع شمسمهند كم|ل محمد عبــــد|لحميد ف|يد357985
5||6|o|زر|عه طنط|نور عبــــد|لرحمن جودتـــ |لضهر|وي
7o9oo4| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء مجدى ح|مد عبــــد |لمو

6o939تـــمريض  بــــ سويفد| | ن|دى محمد عبــــد |لجو|د
تـــج|ره ع شمسع|طف محمد محمود محمد8263||
9o9834|تـــربــــيتـــ سوه|ج زه|ر وحيد عبــــد|لموجود رسل|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ع|دل عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لبــــر|33337|
82o277 تـــج|ره بــــ سويفلبــــ حس|ن محمد حس|ن
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | منصور عبــــد | |حمد479458

2|59oيم |لسعيد رهه|يدي سيد |بــــر| صيدله |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهوليد |يه|بــــ ع |لمتـــو عبــــد |لرحمن679344
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطحمد حسن |لنوبــــي يوسف|86|868
36oo85كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد| | زكري| صبــــ عبــــد|لسل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم سم جل|ل محمد فتـــ |لعدوى634945
تـــج|ره طنط|يم|ن عص|م زين حم|د|645756
5o4872علوم |ل|سكندريهسل رجبــــ سل|مه س|لم عبــــد |لحميد
7o67|2|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد مصبــــح عبــــد |لرحمن
لسن ع شمس|ن جل|ل ع |لبــــرى257327

27o2oلسن ع شمس|رحمه خ|لد عبــــد |لنبــــى محمد
د|بــــ |لزق|زيق|خلود |لن| عبــــد |لغ |لسيد643667

تـــمريض |لفيوم ع|مر جم|ل ص|لح ص|لح عبــــد |85395
24o|78رهصل|ح |لدين سعيد صل|ح نظ منصور حقوق |لق|
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7o2||5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |يمن |لتـــه| محمد يوسف |لمو
5o2549|علوم |ل|سكندريهحمد كرم يوسف |لسيد محمد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ |ر محمد عبــــد |لسل|م |حمد753999
د348324 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــروق مجدي محمد مج|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود سعيد |سم|عيل |لبــــشتـــ428834
لسن ع شمس|مسعد ع مسعد |لعصفورى|835|6
4525oف شعبــــ|ن عبــــد |لحكيم حقوق حلو|نيف |

طبــــ ع شمسندى محمد عبــــد |لص|دق محمد حس 26779|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمصط ح|تـــم نعيم ز5985|

لس صبــــرى فخرى ك|مل92|324 حقوق حلو|نك
ره|مريم ذك| بــــخيتـــ لوغ|232722 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسم|رتـــ | |يه|بــــ دوس جرجس38836|
يم محمد284297 رهمن|ر مصط |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسم|ف منصور نسيم عيد34234|
229o6|تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى ع|صم |حمد محمد عبــــده
6o5665كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحسن|ء حسن محمد مصط |لقش
معهد ف ص |لمنصورهحمد ع|دل ف|روق عطيه |لبــــقرى|689964
6o7|87ندستـــ |لمنصورهأحمد |لمهدى محمد ربــــيع |حمد
6|7oo9 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طد | رزق عبــــد |لفتـــ|ح |لدسو
تـــج|ره دمنهورسم|ء |بــــو|لخ محمود |بــــو|لخ |6|79|5
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل ع عبــــد |لبــــ|رى شعبــــ|ن|44227
|لسن |لم |م| محسن محمود حسن عل|م|322395
8879|o| حقوق |سيوط حمد ن| |حمد متـــو
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــل|ء بــــسيو مبــــروك |لنقيبــــ|268978
رهرو|ن |نور عبــــد|لفتـــ|ح |لسيو 259894 صيدله |لق|
ف طه |حمد36292| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد835892

48o67| م شعبــــ|ن محمد قر رهد صيدله |لق|
د|ر |لعلوم |لم |ه|جر شعبــــ|ن سنو عليوه992|2

تـــربــــيتـــ |سيوطزي|د ع|طف فر|ج |بــــو|لعل| 883969
معهد ف ص بــــ سويفسمر |م عبــــد |لجو|د فتـــح |لبــــ|بــــ62325

تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر صل|ح |لدين حسن سيد37||35
5783oيم |حمد تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء |حمد |بــــر|

25o|73تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح محمد عبــــد|لسعيد محمد فرج
ش|م محمد قنديل36423 رهعبــــد |لرحمن  د|ر |لعلوم ج |لق|
صيدله حلو|نبــــيتـــر رزق  |د فوزى56466

كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــشيم|ء رض| محمد عبــــد| |لقن252284
7o96o| معهد ف ص بــــ سويفيم|ن بــــ|تـــع عبــــد |لر|زق مر

447o|5|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد قنديل
9o4734 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه ع|طف ح|فظ حس
يم |لدسو |لشح629878 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد |بــــر|
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83577o يم ع علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىزينبــــ جم|ل |بــــر|
7|o755علوم |لمنصورهحمد محمد منصور |لمتـــو منصور |لبــــ
|2o32oعلوم حلو|نندى محمد نظ عبــــد |لنبــــى بــــخيتـــ
633585| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء حس عبــــد | سليم عي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم محمد محمد |حمد  899249
425o7|د|بــــ |ل|سكندريه|مريم عبــــد |لر|زق عبــــد |لح|فظ |حمد
7642o7تـــربــــيتـــ بــــور سعيدند|ء |لحق عبــــده ن |لد|ودي
26o695كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــف|طمه س| عبــــد|لوه|بــــ محمد
838o|9تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــيشوي مجدي عجيبــــ تـــ|درس

36o42ل|ل معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى ع|مر عبــــد|لحكيم |حمد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء رجبــــ محمود عبــــد||24529
يم|338337 يم عطيه ك|مل |بــــر| |لف |لتـــج|رى بــــبــــنه|يتـــ |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهم| محمود عطيه محمد|687784
رهدى محمد خليل |حمد |ل |ط346868 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورحسن|ء عبــــد |لحكيم |لسيد عبــــد |للطيف 4788|5
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دير شعبــــ|ن ز حس|ن 8||52|
69o526 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه | طلعتـــ |حمد محمد حس
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد سم محمود عبــــده337994
|د|بــــ طنط|غ|ده |نور |لسعيد |لقطورى434443
482o5|حقوق |ل|سكندريهمحمد ن| |لسيد محمد عبــــد |لق|در
823o93 تـــج|ره بــــ سويفض دي|بــــ محمد مر
رهعمرو |يمن محمدى غريبــــ28847| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد |لش| |سم|عيل |حمد حس 56659|
637ooتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد سيد عبــــد|لجو|د ع عبــــد|لجو

ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد عص|م محمد مهر|ن حسن446868
35o67oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|نورتـــ عم|د عبــــد|لنبــــي محمد سليم|ن|
4595o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد |لسيد ز سليم|ن
حقوق بــــنه|سل|م |م محمد أم خ|طر|86|262
ندستـــ بــــنه|محمود سعد عنتـــر ز|يد262285 كليتـــ 
8858o3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمؤمن محمود عبــــد|لتـــو|بــــ عطيه
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد س| عبــــد |للطيف |بــــو |لفتـــوح ع|68629
6o5952ره |د|بــــ طنط|عل|ء عبــــد |لق|در عبــــد |لرحمن ز
يم سعف|ن529947 علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد حمدى محمد |بــــر|
48o677 حقوق |ل|سكندريهرحمتـــ |حمد |للي عمر حف

55o58تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفن|ديه رجبــــ |حمد محمد
27o873بــــ |من|ر نبــــيل |لسبــــ| رمض|ن لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسندس |لسيد |حمد س|لم326235
78338oيم محمد معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمد ع |بــــر|
26o48o|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه محمد ع معوض
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعمر مصط ع عبــــ|س824577
8o|467 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم | |ر حسن عبــــ|س مر|
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 |حه وفن|دق |لمنصورتـــد| | محمد محمد محمد|بــــوسمره |925|62
2632o8 نوعيتـــ بــــنه|رشيده س| محمد |لشبــــي
ف محمد697473 رهصل|ح |حمد محمد | تـــخطيط عمر| |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|د | جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح سلط|ن|599|4
حقوق طنط|ي|سم عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح |لقرض7724|4
|د|بــــ طنط|حمد محسن عبــــد |لن| عبــــد |لكريم3894|6
ح|ن محمد98|637 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد متـــو حسن 
8|22o4تـــج|ره |سيوطحس|م حمدي محمد محمد
6332ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمتـــ عيد عبــــده عطيتـــ
4o5467ف جل|ل |بــــو زيد حبــــلص د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم |
تـــج|ره دمنهورسم|ء عبــــد |لحميد حمدي مو غنيم92|8|5
ف |لسيد بــــسيو ريتـــ||52964 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد أ
تـــربــــيتـــ طنط|لؤى محمد |يمن لط حربــــى433626
علوم |سيوطمحمد صل|ح |لدين عبــــ|س رضو|ن  875643
|د|بــــ بــــنه|سم| حس|م |لدين مصط محمود3|3587
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــه | ص|بــــر عبــــد|لمع محمود 249452
تـــج|ره بــــنه|سم|ء |حمد ع حسن ع جوده|753|79
رهعبــــد| ع عبــــد| محمود4754|3 تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود عل|ء محمد عبــــد |لرشيد777326
35o344 يم محمد فرغ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مهند محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهعزه من سليم|ن عبــــد |لع| سليم|685489
37o333يم محمد شح|تـــتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رمض|ن محمد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود حمدى عبــــد |لكريم فتـــح |768|6|
د|ر |لعلوم |لفيومحم|ده مو عبــــد |لل|ه |لعبــــ|495395
ى953|49 د|بــــ |ل|سكندريه|ض ج|بــــر ز|كر ع |لعس
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|زن محمد أحمد |لسيد |لبــــي 449229
يم محمد مك|وى محجوبــــ 638245 طبــــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
25627oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفتـــ ط|رق فتـــ |لنج|ر
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسص|بــــرين جم|ل يوسف محمد327529
يم|||448| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء سم |سم|عيل |بــــر|
43|8o3صيدله طنط|نس عبــــد |لغ عبــــد |لعزيز |لمنصورى
يم |لسيد نيبــــر73|24| رهعمر |بــــر| حقوق |لق|
7o52|8تـــج|ره |لمنصورهتـــوفيق |يمن لط ع محمد دربــــ|لتـــ
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــد | ص|بــــر محمد ن نعم|ن447543
معهد ف ص بــــ سويفحمد عيد محمد عبــــد|لعزيز|4||6|8
رتـــ ي|سم |حمد عثــــم|ن محمد36929 تـــمريض |لق|

489o56د|بــــ |ل|سكندريه|رند| محمود عبــــد |لغ عبــــد |لعليم |لشيخ
3346o2| |د|بــــ بــــنه|بــــ|نوبــــ مو عبــــد|لسيد رزق |
5o98|6| تـــج|ره دمنهورعم|د فه |حمد محمد نعمتـــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدير سعد |لسيد |لسعد|وى435523
تـــج|ره ع شمسي|سم مبــــ|رك جمعتـــ محمد24247|
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فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعمر عبــــد|لن| عبــــد| فرج عبــــد |454|23
يم |حمد ش|كر ف|يد|433592 تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|

324o| يم حس|ن رهمحمود محمد عمر |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم|234926 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م ربــــيع عبــــد| |حمد |بــــر|
7o||2| يم عبــــد |لمجيد عبــــد ره|عبــــد |لرحمن |بــــر| ثــــ|ر |لق|
5|6oo7يم مر رجبــــ محمد علوم ج|معتـــ د |طيم|ن محمد |بــــر|
7o7924|يم محمد عط د|بــــ |لمنصوره|ند| |لسيد |بــــر|
77986oطبــــ |لزق|زيقرين|د عطيه فه |لنج|ر
تـــمريض بــــنه|ع|دل متـــو حس|ن حسن ر|شد859|33
صيدله |لزق|زيقمحمد |يمن محمد متـــو 7|6995
حقوق بــــنه|محمد عمر لبــــيبــــ |بــــو |لعن |سم|عيل25578|
يم95|758 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |سيوطشيم|ء |بــــر|
24588o طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن |لسيد عزتـــ |حمد بــــسيو
علوم ع شمسدى ع|دل عبــــد|لمقصود خليل8978|3
6o8827د|بــــ طنط|سع|د |يمن رفعتـــ محمد فليفل|
52o|77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم محمد |م عبــــد |لحميد
249o2o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوممريم محمد تـــوفيق ع مصط
ف زكري| ش|كر  3728|9 تـــج|ره |سيوطي|س |

2|o34رهمحمد جل|ل محمد |لسيد ندستـــ |لق|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــر| عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لكريم 94||34
76o447|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد سعيد |حمد محمد |حمد

28o37 رهس|رتـــ صبــــ محمد حس تـــج|ره |لق|
يم محمد |حمد|35955 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرضوى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد |لعزيز حسن ع غر|بــــ493725
85|o93حقوق |سيوطحسن رضو|ن ع عمر
تـــربــــيتـــ |سيوطمصط جم|ل مسلم ع 888932
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط |ء محمد عبــــد|لحميد يونس 83|884
33686oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعم|ر رش|د ح|مد عم|ر
معهد ف ص طنط|سم|ء ع عبــــد|لرحيم ع عم|ره92|443
52o9|2تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن مصط عبــــد|لع| عبــــد|لخ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد صل|ح سعيد محمد|778576
جرس694564 يم |لش|ف |بــــو |لعن  يل ج |لزق|زيقيم|ن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4|o3|8|تـــج|ره طنط|حمد محمود |حمد محمد خورشيد
47554oر|ن يم شح|تـــتـــ ز حقوق |ل|سكندريهح|زم محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل| ك|مل |لعبــــد مصط 767868
4o7579تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم تـــ|مر ع |لبــــدوى ح|مد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|زينبــــ محمود |حمد محمد |لبــــن|325639
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه مصط حس حس |243886
4389o2كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمود مسعد عبــــد |لبــــ| |حمد
8|6o67تـــج|ره بــــ سويفشه|بــــ عثــــم|ن عبــــد|لنبــــي عثــــم|ن
يم ع345388 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحس|م ن|در |بــــر|
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34|6o7تـــ محمد ح|مد محمد |لوكيل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|شه
44|o94ق|وى محمود |لسيد ر|ء كرم |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخز
48964oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د |نه حليم فكرى يعقوبــــ

ش|م حس ع |لحكيم8|55| ره|مريم  عل|م |لق|
حقوق ع شمسمعتـــز مصط كم|ل عبــــ|س3675|2
|432o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|دى عري|ن نجيبــــ ج|د
339o|8تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |لسيد حس|ن |سم|عيل محمد
35642oرهيوسف ي |لسعيد محمد طبــــ |سن|ن |لق|
6o3285 |ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمو
49o|95فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهد | حسن محمد محمود |لخطيبــــ
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد |حمد صل|ح محمد869526
8588o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ص|بــــرين شو خلف شح|تـــه
224o57ره|م|رين| ي| ثــــ|بــــتـــ رزق متـــرى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخدولتـــ محمد |لسيد |حمد محمد|44278
69o9o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى حمدى |لسيد |لمر |لسبــــع
77|o29لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|غ|ده خ|لد محمود محمد شلتـــوتـــ

9o899تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|ديتـــ عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم
ى|4457 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــريه|م م |لدين سعد يوسف |لبــــح

6oo428تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء عطيتـــ |سم|عيل ع |لديبــــ
5o244|يم زر|عه |ل|سكندريهيوسف |يمن يح فرج |بــــر|

وف|تـــحمد مجدى فتـــ محمد|7|455 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
2o846|يم محمد يم |يه|بــــ |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|

83626oيم محمد |حمد فنون جميله فنون |ل|قف|طمه |بــــر|
4o9357د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى  محمد |حمد حسن حم|د|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد جم|ل نبــــوى عبــــد |لعزيز |لقل|||2457
معهد ف ص سوه|جريمون رأفتـــ وديع فخرى  922828
75o687تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عبــــد |لع|ل عبــــد |لمجيد عطيه رشو
42|o25يم عبــــد |لرسول تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر|ويه عم|د |بــــر|
75982o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سم|ء جم|ل فليفل ر|شد عوض
علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد عل|ء |حمد عز |لعربــــ عبــــد |لرشيد|5|29|
63||3oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف|طيمه |لسيد عطيه ع حسن
27oo39لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد فرج محمد |لسيد |لنقرتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|ء عبــــد| محمد |لبــــسيو |268592
2587oo|يف عبــــد|لعزيز محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
علوم حلو|نبــــه|ء |حمد محمود |حمد463|35
6o9745تـــج|ره طنط|ض مسعد |لبــــيو حم|م
تـــج|ره ع شمسرح|بــــ عمرو س| محمد358435
68335oتـــج|ره |لمنصورهمريم محمود رمض|ن محمد |لبــــربــــرى
2534o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنعيمه غريبــــ فؤ|د |لشحرى
|د|بــــ بــــنه|رحمتـــ فتـــ محفوظ |حمد329256
4oo458تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسلسبــــيل جل|ل فتـــ يوسف

Page 6163 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ |لزق|زيقمحمد صل|ح س|لم محمد خ|ص775286
8875o3|لس تـــج|ره |سيوط يري |نيس وليم ك
|5o768 |يف نبــــوى عم|ره ش ره|يوسف  د|بــــ |لق|
ر محمد |لسيد محمد||6425 تـــج|ره |لزق|زيقش|م م|
9|o477 د|بــــ سوه|ج|ندى خلف عبــــ|س ع

كليتـــ |أللسن بــــ سويفسل|م محمد جمعه عبــــد |لنعيم|85826
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهوليد عل|ء|لدين |لسيد |لسيد محمد غنيم476336
نوعيتـــ |لزق|زيقمنه | |س|مه محمد |لدسو |بــــو||78436
6244o|ف يونس |لنج|ر تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه أ
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرن| حس|م محمود فوزى محمد25675|
8o4396معهد ف تـــمريض |لم | صف|ء ع |حمد ري|ض
5|3o8oيم |لمقدر طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد بــــهجتـــ عبــــد |لحميد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه فتـــ محمود نجم252378
حقوق |ل|سكندريهحمد سيد ع عبــــد |لع|ل|799|48
حقوق |لزق|زيقحمد |لسيد زي|دتـــ حن |643544
رهيح محمد |حمد حمد|ن بــــدر479668 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |سو|ننور|ن صل|ح |لدين عبــــ|س محمد848853
7o6o9oه ن| جل|ل |لسعيد تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لجو|د عبــــد 776987
34797oيف محمد حسن دبــــور حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد 
34o2ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء محمد |حمد محمد عبــــد|لحق سل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد| | رمض|ن عبــــد |لعزيز محمود48452|
ى عبــــد|لحميد شعبــــ|ن نوي 247685 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ
776o52يم |لسيد حقوق |لزق|زيقسل محمد |بــــر|

2296o|حقوق حلو|نس|مه محمد محمد |حمد
معهد ف ص بــــ سويفمصط محمود سعد ن|دي3|8586
524o6|ندستـــ |ل|سكندريهحسن|ء عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم حسبــــ

حقوق |لمنصورهعبــــد |لح|فظ |حمد عبــــد |لح|فظ محمود67835
تـــمريض أسو|نسم|ء حمدي يوسف |لسعد|وي|848764
762o9|يم محمد عبــــد |لر|زق محمد |لهو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|بــــر|
يم طم|ن698569 تـــج|ره |لمنصورهسهيله مجدى مصط |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء رض| |سم|عيل قطبــــ |لشنو| 255386
6o3o94طبــــ |لمنصورهمحمود |لسعيد |لسيد شعبــــ|ن
||5o87وز محسن رس عبــــد |لعزيز ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر عص|م محمود محمد ص|لح439663
326o7o رهع |ء محمد عبــــد|لمع |لفر|ر د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرح|بــــ جم|ل محمد حسن358434
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمعتـــز |حمد عبــــد|لموجود ع 923475
33965o| يم نجم عبــــد|لفتـــ|ح عفي ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حن|ن عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن699325

|7o43وف|تـــم|رك ممدوح لويس تـــوفيق ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رمض|ن محمد عبــــد |لرسول|29642|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء |حمد |لسيد محمد |لديبــــ|||59|3
طبــــ حلو|نحمد ط|رق عبــــد |لحليم ج|د |لتـــبــــ ع63|442
م|م||2259 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م خلف حسن 
حقوق حلو|نس|ره رفعتـــ منصور فرج مو86|272

د|بــــ |لفيوم|محمد من شعبــــ|ن محمد75538
68o583د|بــــ |لمنصوره|د | عبــــد |لعزيز مر|د ص|بــــر |لحديدى
628o98تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر غريبــــ ص|بــــر جبــــر
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهندى خ|لد محمود حسن287||3

رهن| ط|رق حس |حمد |لج |وى7857| حقوق |لق|
علوم طنط|س|ر| رمزي عثــــم|ن قطبــــ زعيتـــر6963|5
62|95oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | سيد عبــــد | سعد |لحديدى عسل 
92o73o|طبــــ سوه|ج يه محمود ع محمد
علوم ري|ضتـــ طنط|رن| مصط |لسيد شمس محمد527828
4|28o3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|غ|ده محمد مصط |بــــو|لخ|
ندستـــ ع شمسيوسف محمد شفيق خليل مصط خليل96|6|2
82o598|حقوق |سيوطحمد عبــــد|لحفيظ فخري حسن
||958o|د|بــــ ع شمس|سيل مدحتـــ فرج محمد
6o4622 يم |لدسو |لحس تـــربــــيتـــ طنط||ء ع|طف |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخسع|د محمد عبــــد |لحليم يوسف |لف 33|437
يم محمد ط|لبــــ356938 |د|بــــ بــــنه|من|ر |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن رمض|ن محمد ع مر 4872|5
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد بــــسيو مر ع2|5249
5o99oo|يم محمد ح|مد ع فر|ج طبــــ ع شمسبــــر|
يم مر 637665 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقحمد ع|مر عبــــد |لحفيظ |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء |لسيد محمد عطوتـــ|64726|
يم|7|255| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ي| |حمد |بــــر|
4|46o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد محمود سعد رضو|ن محمد رضو
|د|بــــ طنط|بــــو|لق|سم عبــــد|لمنعم محمد حميده462||4
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحميد عمر عبــــد |لحفيظ444772
3328o8كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنتـــ | محمود يسن محمود سليم|ن
43o|54ش|م محمد ر| خليل |للبــــودى ينور  تـــج|ره طنط|م|
وف|تـــحس محمد |حمد محمد |لحم|م235343 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

|758oيم |لحديدى حقوق حلو|نع حسن محروس |بــــر|
4o3874حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د فؤ|د محمد محمد سليم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد حس|م |لسعيد محمد دسو |282|5
9|o932|معهد ف ص سوه|ج حمد فتـــ محمد محمد
تـــربــــيتـــ بــــنه|يه|ن خ|لد محمد |حمد محمد263674
ر 885764 زر|عه |سيوطي|سم ج|د عبــــد|لرحيم عبــــد|لظ|
4267o3تـــج|ره |ل|سكندريهيوستـــ | جميل يوسف يعقوبــــ
يم234579 يم بــــيو |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف |بــــر|
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يم عمر|ن |حمد4777|| رهمحمد |بــــر| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | وليد عل|ء |لدين عبــــد |لحليم خط676669
329oo9 تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد|لنبــــى ع دسو ع
حقوق طنط|أ محمد |سم|عيل محمد ق|سم3272|4
د|بــــ حلو|ن||ء محمد سعيد حس ع خليل|235628

28o59 ره|ي|سم خ|لد محمود |لعو د|بــــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ن|ن ع|طف فخري فه 8753|8

تـــج|ره بــــ سويفح|زم محمد محمد ذ56329
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم عيد كم|ل لبــــيبــــ22|273
علوم بــــنه|عمرو طه عبــــد|لوه|بــــ محمد منصور8|3399
يم25744| كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد حس|م |لدين مصط |بــــر|
8|o9o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء ع محمد عبــــد|لفتـــ|ح
634o25|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمد شح|تـــه محمد |حمد
8|3oo9تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد صديق محمد

ى طه32|57 تـــربــــيتـــ بــــ سويفند |حمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء ط|رق سعيد عط|432444
8o8254|بــــه حن تـــج|ره بــــ سويفك|تـــرين جرجس و
75o62|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن |حمد ع|صم ع |لسيد |لخو
6o495|كليتـــ |أللسن سوه|جمريم |لحسي سيد أحمد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن |سم|عيل عبــــد|لحميد خليفه|6868|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد سويلم سويلم حم|997|77
د|بــــ ع شمس|عل| |حمد عبــــد|لعظيم |لمقمر322452
76o|57 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسزينبــــ محمد محمود خ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يري مجدى حليم فه حن |2438|3
6|6|2oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد جل|ل |لسيد عرنسه
7o896oندستـــ |سيوطمع|ذ رم|ح |لسيد عبــــد |لرؤف
8o2684|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم ||ء رفعتـــ محمد جمعه

لسن ع شمس|حمد محمد جل|ل ه|شم|29596
87o73|||كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نكلوج صموئيل رمزي عط
ره|نوره|ن زيد|ن حسن زيد|ن8666|3 ثــــ|ر |لق|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد ن عبــــد|لر|زق جودتـــ 879384 لم

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود عبــــد |لتـــو|بــــ دسو عبــــد |لظ|2|487
2|69o2لسن ع شمس|ه|جر حسن مصط فرغل
42o33oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسميحه عبــــد|ل ع ع حسن
89|8o2 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطج|كل بــــخيتـــ سعيد تـــوفيق
ره|سل |حمد رجبــــ حسن233265 د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود عبــــد |لمجيد محمد|76725
ندستـــ أسو|نحمد جم|ل ر| |بــــو بــــكر|5||758
|64o68ف رمزى ص|دق رهبــــيتـــر | تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط حمدى عبــــد|لحميد |لسيد262578
ل|ل مو| 2||636 ين محمد  د|بــــ |لزق|زيق|ش
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68o645يم ع صيدله |لمنصورهلشيم|ء جل|ل |بــــو |لسعود |بــــر|
ره |ده ط|رق عيسوى ك|مل237337 حقوق |لق|
69|oo7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء رض| محمد |لعدل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن فيصل ك|مل |حمد |لدسو 84|685
غ|م54866| د|بــــ ع شمس| |ر |يه|بــــ سعد محمد 
76258oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م حسن محمد حسن ع فرح
22853oيم ره|دين| محمد عز |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|

رهمصط فرج عبــــد|لحميد محمد48422 حقوق |لق|
6o687| علوم بــــ سويفحس|م محمود تـــوفيق عبــــد

68586oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ |ء حس|م تـــوفيق عبــــد |للطيف عوض
8o|567|نوعيتـــ |لم |ل|ء رجبــــ محمد |بــــوبــــكر
ى بــــه|ء قي بــــولس  877266 تـــج|ره |سيوطش
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد شعبــــ|ن |بــــو|لنج| حس |حمد|446738
لسن ع شمس|زينبــــ ش|كر عبــــ|س محمد |لسيد عمر754376

تـــج|ره بــــ سويفلميس |يمن محمد محمد52454
تـــج|ره طنط|نشوى ع|دل حسن |لسيد |لعط|ر47|428
23|8|oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يف |حمد محمود ج|بــــر |لشويخ
7726o7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|حن|ن ع|طف سيد |حمد رمض|ن |لجندى

|6o32كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل وليد |حمد عبــــد |لمع
7o|998|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ع عبــــد |لعزيز ع مغيثــــ
5||o|8زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسعد محمد عطيتـــ عبــــد |لحفيظ
|3275o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه محمد حسن ع
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر محسن |حمد مصط ||8264
4o6||3 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم ثــــروتـــ |لسعيد |لصغ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ء|ل|ء حس|ن عبــــد|لفتـــ|ح |لتـــمرى حس339979
ندستـــ سوه|ج حمد جل|ل محمود محمد|63|895
834o92تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء يوسف عبــــد| حميد

رهرحمه خ|لد سيد دسو 384|2 حقوق |لق|
|73o4|ره|بــــل|ل محمد سليم|ن عبــــد |لغفور د|بــــ |لق|
زر|عه طنط|يه رض| |حمد |لف|ر|429247
ه محمد ع |حمد |لزن|رى|2|6|27 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومم
6474oصيدله بــــ سويفدير عل|ء ربــــيع حسن

5o|62oيم عبــــد |لفتـــ|ح علوم |ل|سكندريهض محمد |بــــر|
7|23o9|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــف|طمه ع |حمد عبــــده رخ

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|كرستـــ | ه| عبــــد |لشهيد عبــــد |لسيد83392
76o632آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى رض| ع|بــــد عبــــد |لمقصود
78o|9o| تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد طلبــــ عطوه حس
33559oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ي| |س|متـــ محمد يوسف
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــجورج عبــــده فوزى سل|متـــ مسيحتـــ6|6437
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد و|ئل محمد ف|روق مصط |627876
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــف|طمه محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد853872 معهد ع| 
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836o8oتـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسعيد عزيز سعيد محمد
رهعبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ فريد سيد إحمد774772 عل|ج طبــــي |لق|

6o482علوم بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد سيد محمد
6o2739لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمود محمد عبــــد ربــــه |لششتـــ|وى |لجن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع عبــــد |لسل|م ع حميده4|7729
د|بــــ د |ط| محمد فوزى د|ود364637
تـــج|ره |لزق|زيقمصط |حمد عبــــد |لعظيم يوسف |لسيد784232
4o9562حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حل أحمد |لدسو عـز|م

رهوعد محمد عيد يم| |حمد4828| تـــج|ره |لق|
8|o442طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمود عل|ء محمود محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسصف|ء |حمد محمد عفي 354633
رى2353|6 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حل محمود لبــــيبــــ |سم|عيل |لجو
4228o8ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــد| | فرح|تـــ محمد زيد|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|ريه محمد خليل |لرف|85||4|
8|o957|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|ل محمد |حمد محمد
7o5657معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــ|سل حمدى سليم|ن |حمد در|ز
ف |بــــو|لسعود عبــــد|لوه|بــــ|7773|8 |لسن |لم |منيه |
علوم حلو|نل|ء محمد عبــــ|س عبــــد|لمنعم|327485
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عم|د شكرى عبــــد |لسل|م676823
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــيشوى ن|صف شكرى ميخ|ئيل449762
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمه محمد عبــــد |لع|ل محمد |لسيد638695
معهد ف ص بــــور سعيدزي|د أحمد سعد مسعد محمد سل|مه624427
كليتـــ |أللسن سوه|جسه|د إيه|بــــ محمد عبــــد |لعزيز |لخو2976|4
434o4o د|بــــ طنط|ف|طمه جم|ل عبــــد |لش| مصط|
27o364ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومم|زن محمد عبــــد|لوه|بــــ ص|بــــر شيحه

443o9ف حس محمد حقوق حلو|نيوسف |
49||o2نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهنوره|ن حسن محمد محمود مطر
تـــج|ره |سيوطحسن محمود ع محمد  893724
يم|44792 يم |حمد |بــــر| علوم ري|ضتـــ دمنهورشيم|ء |بــــر|
6o9859|ف |لعن| عبــــد|لع|ل معهد ف ص طنط|حمد أ
6936o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلؤى |لغمرى |لحسي |لحسي |لبــــو
4|884oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء شو عبــــد|لخ|لق |حمد
33o|75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء عيد شح|تـــ عيد غل|بــــ
حقوق |سيوطمحمود محمد فر|ج سيد فر|ج ||8866
5o976| كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفحمد مصط عبــــد |لحفيظ ع

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدير ع|دل سيد عبــــد|لفتـــ|ح243474
269oo7|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لمجيد محمد سليمه
358o67د|بــــ ع شمس|محمد ط|رق ف|روق عبــــد|لعزيز
35|38oيم عبــــد|لوه د|بــــ ع شمس|س|رتـــ محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومربــــ|بــــ س| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد287324
حقوق |لمنصورهيوسف ربــــيع يوسف رضو|ن مز|رع486893
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23725oنوعيتـــ عبــــ|سيهف|طمه محمد عطيه س|لم
ف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد|83644 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجه|د |
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|صف|ء |لسيد حسن ع759872
9o9625|تـــربــــيتـــ سوه|ج مينه شعبــــ|ن حم|ده |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسند عبــــد|لكريم محمد ح|مد حج|ج3|4|35
تـــج|ره ع شمسجميلتـــ خ|لد مصط عبــــد|لبــــ|سط687||3
3563o7|  |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد سعيد سعيد رف
5|o75||د|بــــ دمنهور|حمد عل|ء محمد بــــل|ل
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد نبــــيل |بــــو|لسعود |حمد|85|834
9o4o3| عل|ج طبــــي قن|محمد مرتـــ |بــــوعربــــ عبــــد|لع|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر م |لدين محمد جوده3|2689
تـــج|ره |ل|سكندريهف|دى سعد زكري| غبــــري|ل مو3|4847
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ27|526
777o3||ه |حمد متـــو |لسيد تـــج|ره |لزق|زيقم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء حمدى طه مبــــروك ميهوبــــ|244948
83o95|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | محمود |بــــو|لمجد |بــــر|
7o5476|طبــــ |لمنصورهحمد ن| تـــوفيق |حمد
طبــــ |سيوطنه|ل كم|ل |حمد عبــــد|لع|ل 53|877
ندستـــ ع شمسحمد ي| كم|ل ق|ئد|526|2|
4o6496ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر خ|لد محمود ع
|749o9تـــمريض  حلو|ندى محسن عوض حسن
رهحمد عبــــد |لحميد شكري جنينتـــ|833|2| ندستـــ |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخف|طمه سع|ده محمد سع|ده |لطنوبــــى7943|4
638693| نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد محمود عبــــد |لع|ل ع
7o654|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمرح سعد عبــــد |لحميد محمد ع

صيدله بــــ سويفيه سيد عبــــد |لعظيم حسن|52367
5|o557معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد محمود عبــــد |لموجود مسلم
علوم حلو|نمريم محمود محمد حس 326353
ثــــ|ر د |ط|عبــــد|لرحمن بــــل|ل |حمد عبــــد|لرحمن 9636|4
63o559 يم محمد حسن خ وف|تـــمحمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم أبــــو |لعط| عبــــد |لرحمن482528  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــرو|ن إبــــر|
رهحمد |سم|عيل حسن عبــــد |لرحمن |سم229962 تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن حس حس محمود  3626|9
يم عبــــد |له|دى6897|| رهه|جر عم|د |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
6o5652|تـــج|ره |لمنصوره|ء مي سعد مصط س|لم
د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد |س|مه |حمد حمدى عبــــ|س |ل 85|7|4
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوري|سم ع عبــــد|لسل|م محمد |لحردى637373
752o3oتـــج|ره ع شمسم|دون| صل|ح ز بــــسط|روس
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء ممدوح محمد حج|ج  |بــــو دومه66|648
3|6o46ف عبــــده شح|تـــه تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| |
678562| تـــج|ره |لمنصورهسل|م خ|لد محمد محمد نعمه |
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83||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود معروف محمد |لخطيبــــ
77492oد|بــــ |لزق|زيق|مريم |حمد حسن |لسيد محمد |بــــو|لوف
83574o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ع|دل عرف|ن ع

435o5|تـــ مصط مصط محمود رهم تـــج|ره |لق|
يم محمد م| ||||434 معهد ف ص طنط|م| مليح |بــــر|
7o56o7|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد |لسيد |حمد محمد |لبــــهوتـــى

733o6|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد عوض عبــــد |لعزيز محمود
|2o||9|تـــج|ره ع شمسك|رن |يمن جبــــر|ن حن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد محمد عبــــد|لحكيم محمد358729
522o47|تـــج|ره طنط|سم|ء ع عبــــد |لفتـــ|ح محمد مقلد

رهمنيه محمد |حمد محمد حف |9|58| زر|عه |لق|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخريم عل|ء |لدين بــــش عي متـــو6958|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى ن| ح|زم نعم|ن |بــــو|لي626362

يم|4668 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد | رمض|ن يوسف |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهعل|ء رض| فتـــ حمزه جندى684826

حقوق |لفيومحمد محمد محمود محمد|72477
7o63| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميم|ن عبــــد |لق|در طرف|يه عبــــد |لغ

434o4|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه عبــــد|لحليم محمد عبــــد |لحليم د
25o|o|ر من بــــند|رى س|لم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير م|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحبــــيبــــتـــ عل|ء صل|ح حس حموده497227
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ سيد عبــــد|لعزيز سيد|358479
5o2587| تـــ |حمد مصط ع مصط زر|عه كفر |لشيخم
44945oيم سليم|ن ندستـــ طنط|أحمد سعيد من |بــــر|
3|82o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يه|بــــ محمود |لسيد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخلود |حمد محمد عر|بــــي94|845
د|بــــ كفر |لشيخ|كريم محمود شح|تـــه سعيد فرغ84|488
842o78يم د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م عبــــد|لحميد |حمد |بــــر|
يم 886337 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعم|د مكسيموس ن|دى |بــــر|
7o7325|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ريه|م محمود |حمد ع |لسيد سليم
تـــمريض |سيوطمحمد ع محمد |حمد 728|89
ف عبــــد|لمنعم عبــــد||83329 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لمنعم |
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد ك|مل طه محمد487946
9|o63o| معهد ف ص سوه|ج منيه |يمن عل|م نور حس
نوعيتـــ |لمنصورهس|ره محمد |حمد فضل694475
6|7o94تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمن|ر عزتـــ محمد شح|تـــه
ف محمود |حمد محمد453|22 رهمحمد | حقوق |لق|
صيدله |لمنصورهع|يده |لسيد فتـــ مش|676357
49|o38|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن محمد ع|دل عبــــد|لوه|بــــ |بــــر

2o495معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوليد كرم محمد حرحش
45|5o8ى ع محمد |لعط|ر ندستـــ |ل|سكندريهع خ
|2388oلسن ع شمس|بــــسمه س| محمود فوزى محمد خليفه
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72o98معهد ف ص بــــ سويفف|طمه ك|مل ع حسن نوفل
|52o|7ره|د | محمد |حمد |بــــوضيف د|بــــ |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد صفوتـــ عبــــد |لستـــ|ر خليل37246|
25o256يم |لنح|س د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــ ع |لسيد |بــــر|
يم محمد7322|7 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقد| | عل|ء منصور |بــــر|

رهن محمد حمدى |حمد27367 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ محسن |حمد |لكحك| 8787|6
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن حم|ده عبــــد|ل عبــــد|لعزيز634476
878396| تـــج|ره |سيوطروى ط|رق مختـــ|ر مر
485o84تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد ع|مر فريد عبــــد |للطيف |لقلش

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــط|رق عبــــد |لبــــ| حسن محمد56|56
يم عبــــد |لحميد||426| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسريم |حمد |بــــر|
3|283o وتـــ وليم ز طبــــ |سن|ن ع شمسش|دي 
حقوق |لزق|زيقحمد نبــــيل حمد|ن رمض|ن|636996
تـــج|ره ع شمسحمد ه| سيد حسن|6|255|
زر|عه |لفيومحمد دسو عبــــد |لجو|د محمد|69455

5o9523طبــــ بــــيطرى دمنهورمهند ي| |لسيد ع
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريه|م سعد حن محمود فرج259362
حقوق بــــنه||ء |لسيد عبــــد|لحميد ع قنديل|333334
9o3844 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد جم|ل جل|ل رضو|ن
6o3||6|ى ره||ء نبــــيل عبــــد |لمع |لع ثــــ|ر |لق|
7o|343يم |لزنون ندستـــ |لمنصورهمصط مختـــ|ر متـــو |بــــر|
6o96oo| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد عبــــده رجبــــ عبــــد |لرسول ج|د|
لف للفن|دق |ل|سكندريه|د | مكرم عبــــد|لفضيل محمد8478|3
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل |يمن |حمد |حمدص|لح||3297
9o|3o5|تـــربــــيتـــ سوه|ج م| |حمد عمر|ن |حمد
يم محمد|48496 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد حل عبــــ|س |بــــر|
8o42o|يم نوعيتـــ |لم |رحمه كم|ل |حمد |بــــر|
يم|637433 نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه |لسعيد ع ح|فظ |بــــر|
يم أحمد ع قطبــــ|527328 لسن |لم |/ري|ضتـــ|ن إبــــر|
تـــمريض |لم | محمد جم|ل عبــــد|لو|رثــــ سيف2|8239
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر |يمن ف|روق عمر |بــــو |لمع|689988
|42o2oفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد |لمنعم محمد

38265| رتـــ س|متـــ ع|طف |حمد ع تـــمريض |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد مختـــ|ر سعيد حس |54438

7772o8طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقم ع محمد محمد عطيه
52o|7|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورول|ء |حمد |لسيد عبــــد |لرسول ع|شور
م ه| سيد محمود|2922|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسد
6o729oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد خ|لد عبــــد |لحميد عو|د
63948oد|بــــ |لزق|زيق|نرم محمد عبــــد | |لطنط|وى

يم |حمد عبــــد |لحميد68685 معهد ف تـــمريض |لفيوميح |بــــر|
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د|بــــ حلو|ن| مختـــ|ر محفوظ محمد|6528|
6o8|53علوم ج|معتـــ د |ط |ر جم|ل فه ص|لح ص|لح
علوم ج|معتـــ د |طمصط |حمد مصط |لسعيد |بــــو زيد695496
حقوق |لزق|زيقبــــه عبــــد |لوه|بــــ |حمد محمد787365
5|92ooزر|عه طنط|آل|ء |حمد يوسف محمد زعتـــر
846o69تـــمريض أسو|نمحمود ج|بــــر سيد ضوي
علوم |لزق|زيق|ء فتـــ محمد متـــو سليم|ن||63998
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد و|ئل |لسيد |حمد حطبــــ2|4423
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م مسعد رمض|ن يوسف |حمد339573
2542o6| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء مصط عبــــد|لمعبــــود |لكح
ف محمود |بــــو|لعل| |لجمل242283 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند |

5oo7|حقوق |لمنصورهمحمد عل|ء طه عبــــد |لعزيز
7|3oo|يم |لن حقوق |لمنصورهعم|د ي| |حمد نبــــيه |بــــر|
26o89|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومر| | |س|مه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سهيله عيد عبــــ|س حسن |لسيد|48355
تـــج|ره سوه|جمنتـــ | محسن حسن |لسيد35829|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل محمود عص|م مختـــ|ر |لسيد دوه249297
لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ |د|ره|عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لمقصود محمد786966
يم عبــــده نص سليم|ن764626 ندستـــ بــــور سعيدمحمد |بــــر|
3|6o59رهمريم فؤ|د عوض محمد طبــــ |لق|
5299o4ندستـــ |ل|سكندريهجم|ل رجبــــ |حمد ص|بــــر محمد
علوم |لم |حسن محمد حسن عبــــد|لعزيز853337
|5386oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد | يوسف |حمد
838o53 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|رس محمد جبــــريل |م
89824o طبــــ |ل|سن|ن |لم |ع |س|مه ع محمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء عبــــد| |بــــو|لمع| ضيف|249632
439o56تـــج|ره بــــنه|محمود محمد عبــــد |لعزيز محمود |لخو
643o59رتـــ|منه | حس |لسيد متـــو ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسمتـــ مر |حمد سيد |حمد عثــــم|ن499597
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن خ|لد محمد زين |لع|بــــدين أبــــوع254489
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقط|رق عو سعد|لدين عو 648362
د|بــــ ع شمس|بــــربــــ|ره عم|د ص|بــــر فه38469|
حقوق طنط|حمد عبــــد|لعزيز |لمر |حمد خليفه|6|99|4
26o527لسن ع شمس|منه محمد |لسيد |لش|ف
47664o ف عبــــد |لعزيز سيد |حمد عبــــد  |حه وفن|دق |ل|سكندريهيتـــ |

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسزينبــــ حسن محمود محمود مر44822
د|بــــ حلو|ن|ه|جر ع|دل |حمد ع57523|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل ح|تـــم عبــــد |لعليم عبــــد |لحميد ع683259
تـــمريض |سيوطمعتـــز محمد |لسيد حس|ن  4|54|9
4595o|ف محمد ع |لبــــريدى طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز خليل عوض|||7757
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ر ع|دل ص|بــــر ونس|865|6 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفط|
63o|9تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسمتـــ دشطو فكري مبــــروك

5o3842يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عزتـــ محمد ع |بــــر|
34o884|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد بــــيو |لسيد ع عمر
4778|o|تـــج|ره دمنهورحمد س| عبــــد| محمد محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنبــــيلتـــ |سم|عيل مو |لسيد مو87|6|4
ندستـــ طنط|حمد وليد محمد محمد مصل |449279
د |لرشيدى695654 نوعيتـــ |لمنصورهمريم زين محمد مج|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد صبــــ محمد رضو|ن3|2628
8769oo| |ء |س|مه محمد عبــــد|لن| ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح  
يم حسن حسن ع762|64 نوعيتـــ |لزق|زيقحمدى |بــــر|
427ooرهبــــش محمد سعد زغلول رجبــــ ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ طنط|مهند عبــــد |لسل|م عبــــد |لمنعم |بــــر|3872|4
475o57حقوق |ل|سكندريهجوى عم|د موريس حليم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم وليد عبــــد |لبــــ|سط حسن64933|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمحمد ممدوح محمد |حمد73|759
يم|55|686 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه سم |لسيد |بــــر|
52o634زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| حس|م عبــــد |لر|زق محمد عرفه
صيدله بــــ سويفرفيده عمر محمد محمود843||8

ى |حمد|893|7 تـــمريض |لفيوم |ء شعبــــ|ن ع
|37o22تـــج|ره ع شمسكريم ك|مل قطبــــ عبــــد |لمجيد ف|رس
8o474|حتـــ وفن|دق |لم |ندي بــــهجتـــ عبــــد|لوكيل عبــــد|لحكم| 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد ممدوح سليم|ن تـــوفيق345|3|
جرس76||84 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد| |بــــوبــــكر عبــــد| 
4o59o3ن| سم عبــــده مصط عل|م د|بــــ |ل|سكندريه|م

48o83رهشه|بــــ ع|دل سيد مبــــ|رك تـــج|ره |لق|
لس سم سمع|ن ز6569|4 نوعيتـــ كفر |لشيخك
6|2455| ه خليل ج|بــــر مر |د|بــــ طنط|م
تـــربــــيتـــ دمنهورف|رس حمدي عون عبــــد|لسيد3|4957
75o478| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف جورج عطيه جرجس عوض
675o89|ندستـــ طنط|حمد ط|رق عبــــد |لرحمن |لحسي و
88357o كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمهر|ئيل ز م|كس شلبــــى
علوم بــــنه|تـــ|درس تـــوفيق د| |ل تـــوفيق84|359
تـــج|ره |لزق|زيقسليم|ن ع|طف سليم|ن محمد |بــــ|ظه||6349
ه محمد حل حس محمود|387|83 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
357|26| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ صبــــرى عبــــد|لرحمن عبــــد|

يم47323 يم عبــــد |لع| |بــــر| ره|شيم|ء |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنعمه ن|دى شكرى متـــى 885845
ندستـــ |سيوطيه عم|د |لدين محمد منصور عبــــد |لد48|9||
د|ر |لعلوم |لم |سن|ء محمد |حمد عبــــد|لعزيز239333
يم شعبــــ|ن غز|ل2648|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|آيه خ|لد |بــــر|
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|6oo5|تـــج|ره ع شمسع عبــــد |لر|زق حس |لسيد
24o349ندستـــ ع شمسفريده محمد |حمد شلبــــى
267o38د|بــــ بــــنه|ند| عبــــد| رش|د |لحم|
تـــج|ره |سيوطميخ|ئيل جم|ل حلبــــي شلبــــي3423|8
رهمحمد سم عبــــد|لرؤف |حمد228|24 تـــج|ره |لق|
434o|9كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــس|ره ربــــيع عبــــد|لع|ل ج|د شيحه
53o|35علوم ري|ضتـــ دمنهور|ء بــــه|ء ص|لح محمد حس غ|زي

علوم ري|ضتـــ |لفيومبــــه عبــــد |لعزيز محمد حس 87242
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد محمد محمد |سم|عيل فرج479822
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد مصط |حمد علم |لدين843825
5o473|د|بــــ |ل|سكندريه|عزتـــ ن| حس محمد |لسيد عيد
5o77|4فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى جم|ل |حمد بــــر |لشعر|وى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|كريم محمد عبــــد |لعزيز مو س|لم|||695
49743o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآل|ء عص|م محمود |لشبــــ
42|o84يم سمري يم |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقي|سم حمدي |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سهيله محمد |لمتـــو |لمتـــو محمد |957|68

م|م عبــــد |لو|رثــــ |بــــو زيد3|428 تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر 
35o863علوم ع شمسوسيله محمود محمد عز |لدين تـــوفيق
8o93o9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م| ص|بــــر ع محمود|
7|o336 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |للطيف

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومه|جر وحيد ربــــيع حمزتـــ56222
علوم حلو|نشيم|ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــ|س مصط 272773
ندستـــ |ل|سكندريهسعيد سم سعد حسن ع عبــــد|لل|ه526936
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عمرو حس بــــكر|حمد |حمد عبــــد |لر66|2|7
معهد ف تـــمريض بــــنه| عف|ف عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لرحمن339788
ر779578 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــكريم رض| فكرى |لط|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومنطونيوس رزق جرجس رزق|7|2466
62o637|معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيديه |حمد |حمد |لتـــ|بــــ |لح|دق
يم سل2396|4 ش|م عبــــد |لمجيد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد 
77o|73تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمصط |لسيد مصط |حمد مصط عربــــد
6943|oري|ض |طف|ل |لمنصورهم رض| سعد عبــــد |لش| قطرى
رهس|مح محمد رأفتـــ حميده8272|2 ندستـــ |لق|
ف محمد خليل عبــــد |لرحمن 768326 تـــربــــيتـــ |لعريشمروه |
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم|رتـــ | ميخ|ئيل يوسف حن|  885522
9o27oo|ج |لدين محمد |حمد| تـــمريض سوه|ج   حمد 

43o2o|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ن|ء ع|دل محمد عيد ص|لح
ين ي| رشدى نظ 67|327 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش
ه|2486| همريم عطيه مر|د صموئيل عم نوعيتـــ ج
3|839oندستـــ ع شمسمحمد جم|ل ص|لح محمد ج|د
|2|74o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء فرج عبــــد |لعزيز محمد |لعربــــي
تـــج|ره كفر |لشيختـــغريد حموده |لسنو محمد932|44
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ء حمدى محمد محمد عجوتـــ|73|496
تـــج|ره ع شمسمن|ر ي| |لسيد حسبــــ |326242
|38o|6بــــي سيد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط |حمد |ل
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم سيد محمد |بــــوزيد238283
4||3o7تـــربــــيتـــ طنط|س|ره عل|ء |لدين محمد عبــــد|لموجود
د|ر |لعلوم |لم |مصط محمد ع محمد758455
يه|ن محمد |س|مه سيد عريف  878222 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطش

تـــج|ره بــــ سويفتـــريز ع|طف مل|ك حن 57252
رهندى محمد |حمد محمد236564 زر|عه |لق|
8o59o8تـــربــــيتـــ |لم |مريم |لحس محمد محمود
3|787o|وف|تـــس|متـــ |حمد عقل ع محمد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
طبــــ سوه|ج حمد عبــــد|لفتـــ|ح ع سيد|899534
تـــج|ره سوه|جعمر محمد عبــــد|للطيف خليفه  |994|9
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ح|زم عزتـــ حسن عبــــده عيد669||7
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود ع|طف عبــــد |لحميد عبــــ|س|626|7
6236o4تـــج|ره ج|معتـــ د |طم |لرف| صل|ح |لدين فريد|بــــو

رهسل|م عزتـــ عبــــد |لحليم محمد||4543 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o4723د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمود ي| سليم|ن س|لم
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحس سعيد حس مصط 638347 ع.
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمل مر|د |حمد محمد حر| ||75928

تـــج|ره بــــ سويفض فرج عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد85|52
يف سعيد ن284|25 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود 
48|59o|د|بــــ دمنهور|محمد حمدى سعيد زكري
25336o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن محمود |لسيد خل|ف خل|ف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر | صل|ح ع عبــــ|س |89794
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لمقصود عص|م عبــــ|س |لبــــل|كو494683
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن ع ع ع |لكتـــبــــى7424|6
7oo8|4ندستـــ |لمنصورهس|مح محمود |حمد حمدى عبــــد |لح
يم عبــــد |لخ|لق |44589 تـــج|ره |ل|سكندريهش|دى رمض|ن |بــــر|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء محمد عبــــد |لمنعم طه|5826|
76o7o8|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه |لشح|تـــ محمد ض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح سيد عبــــد|لعليم عبــــد|324929
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنوره|ن جم|ل ع|مر عبــــد|لغ ع|مر5|2483
تـــج|ره ج|معتـــ د |طإسل|م |لسيد عبــــده أبــــو سيد أحمد2|76|6
يم محمد ح|مد عبــــد |لخ|لق عوف685376 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــر|
يم سيد42879| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشه|بــــ |يمن |بــــر|
693o55صيدله |لمنصورهمريم |يمن محمد |لسيد غنيم
علوم |ل|سكندريهمحمد ي| ع|طف ز|يد ع477834
د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحمن محمد مختـــ|ر محمد |لك|266|9
6o56|4د|بــــ |لمنصوره|رنيم محمد |حمد ع رجبــــ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىم|ريتـــ جل|ل متـــري |سح|ق865977

Page 6175 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

63|35oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى س| ف|روق عبــــد |لحميد ج|ويش
62|3o8ف محمد مختـــ|ر يوسف صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد |

يم معروف محمد4636| رهمريم خ|لد |بــــر| حقوق |لق|
يم6|3|26 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحبــــيبــــه صبــــ ع |م |بــــر|
255757| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ع|طف محمد |لمي
33522oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرح|بــــ عمر ج|بــــر عبــــد|لحليم
76o274حقوق بــــنه|مصط غريبــــ عبــــد |لسميع عبــــد|لمجيد
ر مح |لدين سيد |حمد |لطبــــل245574 لسن ع شمس|ط|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسش|دى محمد محروس ح|مد349394
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسفرحتـــ محمود حس حس 326989
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | محمد نبــــيه سليم356944

389o9|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد فضل |لكريم |لسيد |حمد
4|o758|يم |حمد صقر |د|بــــ طنط|م| |س|مه |بــــر|
طبــــ بــــنه|مروه عمر عبــــد|لحميد ع9||255
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم س|مح عي عبــــد |لمل|ك7995||
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن سعيد مو ع 863477
يم |لسي628365 يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |بــــر|
6o|86oش|م بــــسيو |إلبــــشي تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|تـــم 
ف |لدين227753 رهمريم محمد يسن  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
23|o75رهخ|لد وحيد محمد عبــــد|لعزيز محمد زر|عه |لق|
334o57|يم تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل |حمد |بــــر|
يم محمد زغلول445638 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد| أحمد إبــــر|
4475o8|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفروى محمد خلف عبــــد |لنبــــى
344o39يف عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم بــــدر د|بــــ ع شمس|عبــــد|لحليم 
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ عص|م |نور محمد335235
4767|oيف محمد رض| عبــــ|س تـــج|ره |ل|سكندريهن| 
36o326ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لحميد محمد س|لم
6|393o يم سليم|ن عي ش|م إبــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــسمه 
7oo3o4|  م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد سل|مه عبــــد |للطيف محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مر|م م|جد |حمد سيد|973|2
رهمحمود ممدوح |حمد ع 3232|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
232|o3رهمحمود ع |حمد عبــــد |لع| مر ندستـــ |لق|
689o84ندستـــ |لمنصورهحسن |يمن عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم
5o8563طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهع |س|مه مسعد ع ورش|نه
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء |س|مه محمد |لسعيد|82|335

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن عبــــد |لجو|د ع عبــــد |لجو|د|735|5
6|9|5oطبــــ بــــورسعيدول|ء |حمد فوزى |لسيد قشوه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسأحمد كم|ل |لدين محمد |لدرديرى627873
4o5694تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمريم محمد حسن ع عيد
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم |لسيد عبــــد |لسل|م محمد|77596
8|o58||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن محمد مصط ك|مل
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرن| ربــــيع عبــــد |لع|ل حم|د83|782
4|73o2د|بــــ كفر |لشيخ|مصط ك|مل محمد عبــــد |لسل|م
تـــربــــيتـــ حلو|نغ|ده محمد عبــــد|لع|ل عبــــده243829
||625o رهمحمد مصط بــــكري فه ندستـــ |لق|
طبــــ |لسويسمحمود |لحس |حمد |بــــو|لعزم |حمد688998
|د|بــــ طنط||ء |حمد فؤ|د محمد|2523|4
تـــج|ره بــــنه|محمد ر|فتـــ محمد مصط 328828
8o5867| كليتـــ حقوق |لم |نور ي محمد ع
7o6943ف |حمد ح|مد طبــــ بــــورسعيددين| |
تـــج|ره |لزق|زيقع س|مح ع عبــــد|لوه|بــــ634499
4793o9وف|تـــلبــــ نبــــيل مصط غ| حم|د معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم شح|تـــه3248|5 معهد ف ص |ل|سكندريهحمد سعيد عبــــد|لغ |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر |يمن حسن |لسيد  محمد أبــــو|لوف774863
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده جم|ل محمد حس 49|253
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم حربــــى فتـــ دربــــ|له447643
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى عبــــد |لمنعم |لسيد عبــــد |لمنعم6735|6
تـــمريض دمنهورند| شح|تـــه ك|مل ع نص 542387
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهع|طف محمود فوزى عبــــد |لعزيز |لطحل492577
زر|عه ع شمسف|طمه ن ح|مد |حمد229256
8o2594تـــربــــيتـــ |لم |مصط محمود محمد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل رش|د  |م255893
|2|o2oندستـــ |سيوطح|زم محمود عبــــد |لسل|م حتـــحوتـــ
حقوق |ل|سكندريهعمر |لف|روق |حمد حسن عبــــد |ل |46575
698o|4 يل ج |لزق|زيقدين| كم|ل |لعتـــبــــ| حس|ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد مدحتـــ ه|شم محمد ع |526645
25752oر |حمد حمد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــد | م|

7o329تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيف خلف رمض|ن |لروبــــى
44o|72تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخه|جر حس مصط عتـــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفرحتـــ محمد حن محمدى335885
رتـــ|ء |لدسو سعد عبــــد|للطيف|236744 علوم ري|ضتـــ |لق|
4|42o5د|بــــ طنط|من|ر ه|شم فتـــ |بــــو |لمع| خليل|
يم |حمد عبــــد|لفضيل229522 ره|جه|د |بــــر| د|بــــ |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مو عبــــد|لرحمن سعيد مو فر|ج339365
ندستـــ |ل|سكندريهكريم عبــــد |لبــــ|سط ن ع |بــــو |لعن 529792
يم |لدسو |لسيد332458 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء شعبــــ|ن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود287453
692o36|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |م جل|ل |لسيد |لمهدى ن|صف
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| سعد محمد عوض2|6899
لس ميخ|ئيل يوحن| ن|شد862355 علوم |سو|نك
835o82حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديروج | عبــــد|لرحيم سيد محمد
882286| ه حمدى صديق ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م
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4o8493|يم عطيه |د|بــــ طنط|حمد رض| ع  |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهحن|ن محمد عوده محمد |حمد768957
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطدين| ثــــ|بــــتـــ مصط ثــــ|بــــتـــ 5|8769
تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن ممدوح |حمد محمد عبــــد 526284
|67o93| يم ممدوح |حمد مصط وف|تـــبــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
25o795ف محمود فه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدير |

رهعبــــد| سعيد ربــــيع طه |لقص|ص46355 ندستـــ |لق|
|ء |لع|رف عبــــد|لفتـــ|ح محمد|2229|9 د|بــــ سوه|ج| 
لسن ع شمس|نوره|ن عبــــد|لن| |حمد محمد |لحن 3488|2
ندستـــ |سيوطم|يكل مدحتـــ سعد ز|خر  876548
تـــمريض |سيوطم|رين| ميل|د شكرى شكر 89|894

|7|9oرهمس حمدي محمد |حمد حقوق |لق|
6o2|88|ى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ل|ء عم|د محمد |حمد |لمس

رهحمد س |سم|عيل |لسيد|28922 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلؤى محمد عل|ء|لدين عبــــد|لرحمن عبــــد 23|2|2
يم محمد ص|دق238787 رهدى |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ذ عبــــد |لعزيز سعد|67765
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف محمد يوسف حس 358225
د|بــــ |لزق|زيق| |ده حم|ده عبــــد |لحميد ع |بــــر|63772
35o236|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد عم|د حمدى محمد
4||46o تـــج|ره طنط|محمد عمرو حسن |لف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رو|ن رجبــــ عبــــد|لحكيم |حمد دغمش4767|6
|4|9o9ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن بــــيو عبــــد |لستـــ|ر بــــيو
9o9294|ه خ|لد |حمد ح|فظ فنون جميله فنون |ل|ق م
5o5425طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمود ن| محمد ح|فظ تـــوفيق
|4799oرهعبــــد |لرحمن محمد |حمد شح|تـــه د|ر |لعلوم ج |لق|
9o5684 تـــج|ره سوه|جري|ض رجبــــ ري|ض محمد
حقوق د |طحمد عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم عبــــد |لرحمن622772
يم ع8|86|| ندستـــ ع شمسمر|م نبــــيل |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء فوزى شبــــل عبــــد|لستـــ|ر |لف |88|9|5
رتـــ||ء ع|دل عبــــد|لعزيز |ل|كحل|259658 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يف66|436 يم عبــــد | خ|لد |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعمر |بــــر|
7o8289 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد | |بــــو |لمع| رمض|ن |بــــو
يم عطوه689282 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيوسف ي| عبــــد |لعليم |بــــر|

ف معوض سعيد66685 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومس |
3||6o3رهيوستـــ | ع|طف ز عبــــود ميخ|ئيل عل|ج طبــــي |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد| ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن |4|3399
تـــج|ره بــــور سعيدفرح ح|زم محمد |حمد ش| 8|6|75
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم محمد |سم|عيل |لص|وى643369
3|6o68طبــــ |سن|ن ع شمسمنتـــ | حس عبــــد|لرحمن |حمد حسن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن |حمد محمد حل عيسوى257384
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علوم بــــ سويفف|دى نص وليم تـــوفيق8995|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفصموئيل سم صموئيل حن| 886448
772||o|ه حمدى ك|مل محمد عل|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
يف2542|4 تـــج|ره طنط|آيه عص|م محمد |ل
77o658حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسض محمد عزتـــ عبــــد |ل |لجمل| 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطول|ء صل|ح عطيه |حمد 889564
89|8o8 تـــربــــيتـــ |سيوطد | نبــــيل رشدى خليل
يم مصط 637799 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |سم|عيل مصط |بــــر|
وف|نوره|ن عمر عبــــد | عبــــد |لحميد272|75 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
9|o536 لس نزيه فوزى سيف كليتـــ |أللسن سوه|جك
تـــج|ره |سيوطمحمد رض| فتـــ جوده |لسيد264968
3456o8علوم ع شمسمريم ع|دل ج|بــــر ري|ض
تـــج|ره بــــنه|محمد ع محمد عبــــد|لمقصود324238
5o2986زر|عه |ل|سكندريهه|جر محمود مسعود محمد ع |سم
7o4599|ندستـــ |لمنصورهحمد ح|مد محمد عبــــد |لرحمن محمد
د|بــــ |لمنصوره|محمد محمد تـــوفيق |حمد ج|د4|6936
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | ط|رق |حمد محمد عبــــد |لكريم|946||
رتـــ|ميمه محمد حمدتـــه عبــــد |لحميد|246|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ى |حمد ع سليم|ن فرج58378| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحس|م محمد |لسيد محمد |حمد635872
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن حسن رزق مبــــ|رك محمد447789
تـــج|ره بــــنه|م | |س|متـــ نعيم فهيم353524
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد صل|ح عبــــد |لبــــ| ص|لح6||64|
5o28|8| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه |لسيد منصور محمد ع
|5559oره|مريم محمد محمود ص|لح |لجعفرى د|بــــ |لق|
264oo| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر صل|ح عبــــد|لغ |ل|شمو
ره|ء |لبــــن|وى ح|مد محمد|236945 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
527o29تـــج|ره كفر |لشيخعي محمد عي خميس عي
9o229| حه وفن|دق |ل|قعص|م محمود رش|د |لمهدى| 
طبــــ |لزق|زيقيه م |لدين |حمد |لسيد|779245
تـــج|ره طنط|حسن معوض حسن محمد حسن7||7|4
ي|7555|4 د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء صل|ح طه |لسيد |لح
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخسعد ح|مد سعد |حمد ص|بــــر453976
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعل| نبــــيل فتـــ محمد |لقليوبــــي5859|4
يم بــــريك693898 د|بــــ |لمنصوره|زي|د مطيع محمد |لشح|تـــ |بــــر|

5599o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء رمض|ن |حمد رزق
د|بــــ حلو|ن|ريه|م سيد محمد محمد حم|د9|334

طبــــ ع شمسحن حس محمد عزيز عبــــد |لفتـــ|ح623397
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد عو|د |لسيد محمد634637
25533o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مريم فتـــ مر |بــــو|لعل
حقوق طنط|ثــــروتـــ خميس محمد ع جبــــريل487239
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رهعبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |لحميد23627 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2|9o35وف|تـــمحمد ممدوح ري|ض عبــــد|لو|حد عطيه وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد حسن محمد |لش|ف 8322|6
ه|25395 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممصط محمد مصط |سم|عيل خ
تـــج|ره سوه|جنرم محمد عبــــد|له|دى عثــــم|ن 896398
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد س| عبــــد|لمنعم محمد |لش|667|25
ندستـــ د |طعل| ربــــيع |لسيد ع غز|ل623724
سليم|ن79|43| تـــج|ره ع شمسم|ريز نجدى عزتـــ ن
يم49772| حقوق حلو|نكريم محمد تـــوفيق |بــــر|
4o37|3يم و|ري كريم |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهعمر كريم 
53o499 يم عبــــد|لحميد معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــ عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــمريض |لم | |ء صل|ح فتـــ رزق|9|||82
د|بــــ |لزق|زيق|رغده عبــــد|لسل|م ع عبــــد|لسل|م9|9|63
بــــي 9395|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمنتـــ | ن| |حمد |حمد |ل
معهد ف تـــمريض طنط| يه س| عبــــد|لرحمن |حمد ق|طون|428629
رهحمد رمض|ن محمد حسن|5|3|84 ندستـــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد فتـــح | فتـــ |لمعن|وى547|45
زر|عه د |ط/ري|ضتـــعم|ر ي| حمدى حم|يل8452|6
تـــج|ره ع شمسح|زم ي| عبــــد|لحكيم قنديل3|45|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشهد حج|ج محمد رض||55457

9o8683  د|بــــ سوه|ج|ص |لدين محمد عبــــد|لحميد محمد
د|بــــ د |ط|ي|سم نش|تـــ من عط| |8822|4
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه مديح عبــــد|لمنعم |لحد|د252683
|23o6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرض| حن رض| حن
4o269oد|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه ع عبــــد|لسل|م ع حسن
6|3846| يم ع تـــج|ره طنط|حمد بــــس|م نجيبــــ |بــــر|
34|oo4ر منصور طبــــ ع شمسر|مز |حمد محمد عبــــد|لظ|
6o|9|4|صيدله طنط|مصط محمود محمد ج|د
يم5|6897 ه محمد |لسيد |حمد |بــــر| صيدله |لمنصورهن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه و|ئل رش|د محمود|864|63
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ربــــيع محمد بــــكر محمد484348

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزين| عبــــد |لفتـــ|ح حمدى تـــم|م3972|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مؤمن عم|د|لدين محمد ص|دق6925|

6755o4|ل يم  تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد رفعتـــ محمد فتـــ |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحبــــيبــــه عبــــد|لفتـــ|ح عزتـــ دي|بــــ279588

ندستـــ |لفيومحس|م عم|د عز|لدين عبــــ|س66238
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرض| سيد محمد حسن53426|
3486o|يم حسن تـــج|ره بــــنه|سيف ن| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |م محمود شح|تـــه مه 2296|8
7o66o7تـــج|ره |لمنصورهي|سم محمد عبــــد |لحميد |لسيد عنبــــر
|4o257ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمنتـــ | حل عوض محمد |بــــوزيد
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قتـــص|د م حلو|ن|يم|ن محمد |لسيد ز محمد|5954|3
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرش| ع عبــــد |للطيف ع عي5953|4
33o923|تـــمريض بــــنه|حمد |يمن عربــــى عفي سيد |حمد
تـــج|ره طنط|حمد محمود محمد ز|يد|2352|4
342695| تـــج|ره ع شمسحمد محمد |حمد خليل حسبــــ |
6o7237د|بــــ |لمنصوره|حس|م ع|طف تـــوفيق سعد |لجبــــ|ر
782|66| رتـــ|يم|ن شح|تـــتـــ حسي مع| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره دمنهورنبــــأ يح محمد عبــــد |لوه|بــــ غزل|ن8973|5
44875oعلوم ري|ضتـــ طنط|بــــل|ل فتـــوح عبــــده د|ود
ى432855 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|عزه مجدى محمد ز |لجعبــــ
ف |لعفي |لسيد |لزغبــــى|444238 حقوق طنط|سم|ء |
45o6|2ف عطيه  |م تـــربــــيتـــ طفوله طنط|حبــــيبــــه |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطنوره|ن محمود رمض|ن عبــــد|لعزيز  877842
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء ع حسن ل|ش |657||6
معهد ف ص بــــ سويفر| | حسن لي عمر|ن3|86|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| صل|ح |لدين عبــــد| عثــــم|847236
يم عطيه|752358 يم عطيه |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
ندستـــ كفر |لشيخيه|بــــ فريد عبــــد|لفتـــ|ح محمد شعبــــ|ن|453246
6o6344ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحسن صبــــ محمد حسن |لمزين ك.تـــ. ف للبــــ
يم محمد855953 تـــج|ره بــــ سويفف|طمه |حمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن|ل سعيد محمود بــــ|ش| حس 272263
تـــمريض سوه|ج عم|د صبــــ موريس ط|نيوس 899397
63oo63زر|عه |لزق|زيقخ|لد |حمد جميل محمد

5o895يم حقوق بــــ سويفعبــــد |لرحمن مجدى مر|د |بــــر|
9o448| د|بــــ سوه|ج|محمود عرف|ن ص|بــــر عبــــد|لرحمن
ه ه| عبــــد |لمنعم محمد م| |442729 تـــج|ره كفر |لشيخم
84663oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد د|ود محمد د|ود
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ محمد صبــــ |حمد355364
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|طمه |حمد رمض|ن |م|م بــــدر263685
769o|2تـــمريض  |إلسم|عيليتـــول|ء سليم|ن خليل محمد
6|278o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دى |حمد |حمد محمد |لبــــسيو
د|بــــ |لمنصوره|عزتـــ حمدى |حمد |لعج 696259
44o369نوعيتـــ كفر |لشيخم ي| عبــــد|لحميد عبــــ|س
77o|95|يم حسن خ عرفه ج|د علوم |لزق|زيقبــــر|
د|695873 تـــج|ره |لمنصورهحمد حسن محمد حسن مج|
ن| س| ليشع د|ود35698| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م

6379oيم ندستـــ |لفيوممحمد ج|بــــر سيد خليل |بــــر|
7o7885معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لعظيم ع|طف عبــــد |لعظيم |حمد يوسف

معهد ف ص بــــ سويفسم|ء شح|تـــ |حمد عبــــد |لقوى|346|7
8||93oإعل|م بــــ سويفف|طمه محمد حسن محمد
يم يوسف عبــــد |لغ 3253|4 |د|بــــ طنط|عمر و|ئل |بــــر|
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ندستـــ بــــنه|عمر |لسيد حس |لسيد |لشحرى3469|6 كليتـــ 
ره|يم حسن محمد حسن229563 د|بــــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهحمد محمود محمود حس|م |لدين|445886
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ل س| فوزى |م|م|5|2287
764o94|نوعيتـــ بــــور سعيدسم|ء |لسيد |لشل| محمد
5|686o|ف محمد |سم|عيل سل|متـــ تـــمريض دمنهوريتـــ |
6|o439 د|بــــ |لمنصوره|ف|طمتـــ حمدى م|يز محمد |لعفي
68548|| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخل|ء سم عبــــد |لرحمن |لمتـــو ع
|3oo27يم تـــج|ره ع شمسسم| جم|ل ف|رس |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى ع|دل محمد مسلم |بــــو ريه58||27
7o265تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممن|ر محمد |حمد نع|س

5o4o6oي محمد يم |بــــ|ص تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود مهر|ن |بــــر|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقندى عص|م فه محمد |لمحل|وى329727
8o3689 د|ر |لعلوم |لم |ي|سم جمعه فنجري نص
42oo47|تـــج|ره طنط|سم|ء سيد |حمد صبــــ |لسيد
7|o574طبــــ ع شمسشيم|ء نبــــيل محمد منصور |لمهدى كر
نوعيتـــ |سيوط  يم|ن قطبــــ عبــــد| جنيدى|894275
ندستـــ طنط|عمر ن| عبــــد|لحليم بــــ|ش|4573|6
|5544o|حقوق |لمنصورهسم|ء محمود محمد |حمد

5|83o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن ه| مر ع|مر مر
يم عبــــد|لكريم|257498 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــتـــه|ل محمود |بــــر|
رتـــ|م | طه |ن طه عبــــد |لجليل ف|يد5|7658 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد فوزى محمود عبــــد|لغ |لمعد|وى324497
26847oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد| تـــوفيق |حمد زين
696o45|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد حمدى |لحس|ن محمد بــــدوي
4|5o3|نوعيتـــ كفر |لشيخدين| محمد سل|مه سعد |بــــوعيطه
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ن|در صبــــ سعيد س|لم|6|348
22o866تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن عمرو سمح|ن عبــــد|لسميع

يم|453| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|مح ي| حسن |بــــر|
35463o تـــج|ره ع شمسشيم|ء مجدي مصط عبــــد|لحميد |لشوربــــ
775o39تـــمريض |لزق|زيق مع|ز محمد عثــــم|ن |لسيد خليفه
4o6944|د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم ن محمد عبــــد| خليل غ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|د| | محمد عبــــده |لسيد||4832
6o5939| حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد | محمد

طبــــ |لفيومه|جر محمد محمد صميده87|72
7o9655رتـــ|ندى |لسيد |حمد |لسيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|ف|رس |س|متـــ محمد تـــوفيق |لسعد|328923
84363o|تـــمريض أسو|نمصط محمد عبــــد|لر| عبــــد|لد
|278o6رهمريم |حمد ز فه حقوق |لق|
تـــج|ره طنط|دين| س|مح حسن |حمد |لسيد محمد3223|4
يم صبــــري محمد محمد |لم |وي|44895 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|إبــــر|
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علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ ع|طف |لسيد بــــسيو 259892
34o648د|بــــ بــــنه|نور| |حمد محمد |حمد يسن|
7o95|6| بــــي د|بــــ |لمنصوره|حمد عم|د حمدى |ل
يم محمد639778 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمتـــ محمد |لسيد إبــــر|
ف عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن|336424 رهل|ء | د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
9o7459 |حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــده عبــــد|لر
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد فر|ج مر 479576
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد محمد ف|روق عثــــم|ن|887388
6|8||o |يتـــ|بــــ حسن محمود ش معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم|
4525o6تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد ص|بــــر عبــــد|لسميع حسن |لجندى
لسن ع شمس|منتـــ | محمد حسن محمد |حمد42465|
6o4749يم محمد عبــــد|لرحمن بــــريك عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسل|م |بــــر|
9o8382|تـــربــــيتـــ سوه|ج مل عزتـــ عوض فرغل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عف|ف |لسيد |لمرغ عبــــد ||68784
رهم|رك طلعتـــ ف|يز صليبــــ62|9|| طبــــ بــــيطرى |لق|
لس ممدوح |ديبــــ عزيز  4965|9 تـــج|ره |سيوطك
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن شح|تـــه عبــــد|لمجيد محمد|663|8
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعل| |حمد ع محمد ل|ش 692578
يم||64289 علوم |لزق|زيقمنيه ع|طف سعيد عيد |بــــر|
ر عمر ج|د252||6 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عمر ط|
7o356تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع رمض|ن عبــــد| جبــــريل

ف عبــــد|لو|حد س|لم عبــــد|392|6 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سل|م |
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــسبــــيح محمود ع حسن39496|
75235oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود نج|ح  حسن سليم
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أل|ء محمد محمد |لسعيد حج|زى4226|4
693o|||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسل|م رزق ج|بــــر |لسيد |لبــــدوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء |بــــوحسيبــــه عبــــد|لحميد عبــــد|لغف|88735
25o575كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــدع|ء عزتـــ عبــــد|لبــــ|رى |لسبــــخ|وى
49ooo4حقوق |ل|سكندريهسميتـــ |حمد محمد فرج |لمهدى
637|7oندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد|لرؤف محمد عقل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ |يمن |حمد شهبــــوبــــ|4|3228

368o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنجل|ء ن| عبــــد |لمجيد سليم|ن
32786oتـــربــــيتـــ بــــنه|غريبــــ وجيه صل|ح غني
6o8675|يم محمد |لبــــسطوي ع حقوق |لمنصورهبــــه |بــــر|
صيدلتـــ سوه|جسلوى |حمد محمد ع 973|92
77224o|ه محمد تـــوفيق عبــــد |لع|ل محمد كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م
3257o8ف محمد |حمد خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندى |
صيدلتـــ بــــورسعيدحمد محمد عوض عبــــد |لفتـــ|ح مندور|684424
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمديحه جم|ل سليم|ن حس 66|3|7

ندستـــ حلو|ننهله محمد حفن|وى حفن|وى |لف 7872|
8383o6حقوق |سو|نمحمد |حمد محمد |حمد
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43437o |تـــربــــيتـــ طنط|ي|ر| س| ع|بــــد |لكيل
8o7793 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود محمود محمد مر
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمود |حمد شو محمد |88392
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد يح محمد محمد |بــــو ص 8344|6
624o94تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط جم|ل محمد عبــــد |لبــــ| رمض
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|دل محمود عبــــد|لعزيز265655
تـــج|ره بــــنه|س|رتـــ رجبــــ شعبــــ|ن خليفه سعد8|3294
د|بــــ |لمنصوره|سل عبــــد |لرحيم |لسيد حسن675932
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيم|ن ثــــ|بــــتـــ حسن عبــــد |لرحمن|8|522|
7o2863|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــلحسي محمد |لحسي |حمد عبــــيد م |لع| 
رهمحمود محمد نور|لدين محمد56975| تـــخطيط عمر| |لق|
64o935 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد |لع| محمد عبــــد |لع
5o2693طبــــ |ل|سكندريهمنه | رفعتـــ محمد |ل|تـــربــــى
|52o43زر|عه مشتـــهروق محمد شح|تـــتـــ عبــــد |لخ|لق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه محمد حسن مو |835679
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| عمر ع عمر9|8296
تـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء يوسف ج|د|لكريم محمد846373
24o764|يم |سم|عيل يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
ره|عمر ع|دل محمدى خليل324949 ثــــ|ر |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |لسيد فؤ|د |بــــو |لنج| |لسيد|264544

3o589 |تـــربــــيتـــ حلو|نر| | ربــــيع محمد ش
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهدير محمد |حمد عبــــد |لمجيد |لسيد684353
6o5967يم محمد محرم |لصم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |بــــر|
6397o6 يم محمد حس تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنرم |بــــر|
وف|تـــعمر محمد عص|م فو|ز2654|2 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
5o3392تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخول|ء |حمد محمود |حمد محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمد يونس |لعو 4|6279
||98o2تـــج|ره ع شمسجوزيف رفيق وص زخ|رى
د|بــــ حلو|ن|حمد مختـــ|ر سيد ص|لح|22688|
54o538تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن سعد عبــــد |لق|در زرزور
5ooo5|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنجل|ء مبــــروك مس|عد ك|مل 
8|47o7|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن |حمد ربــــيع عبــــد|لعزيز
ندستـــ طنط|محمود أحمد أبــــو|لمك|رم |لمر نص 86|4|6
49o|92د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ عم|د حمدى ع |لبــــطل
طبــــ طنط|عمرو ع|طف محمد عيد429989
|6683o|د|بــــ حلو|ن|يه عل|ء ع سيف
76728oكليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشيوسف عبــــ|س حس مغربــــى حج|بــــ
69329o|تـــمريض |لمنصورتـــ يمن |حمد |حمد رزق حسن
2|9|9oوف|تـــمحمد |يه|بــــ |حمد ز ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ |لسيد عبــــد |لر|زق عبــــد |لسل|م|62693
يم66766 تـــربــــيتـــ |لفيوممن|ل ي ربــــيع محمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سه|نده عبــــد|لن| سعد حسن |لضوي ||3||4
تـــج|ره ع شمسعمر محمد حس عبــــد|لمجيد سليم2998|3
7o46o|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد طلبــــه عبــــد |لرحمن طلبــــه بــــيو
7o7537تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم س| |لمتـــو |لسيد
4|5|4oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخرن| ع ع أبــــو زيد
6o||ooحقوق طنط|ه|دى طلعتـــ محمد |لزيدى
ر 5889|9 تـــج|ره |سيوطمحمد ع|صـم محمد م|
6o7529|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|آيتـــ ع سعد |لبــــن
يم خليل |لحد|د695755 معهد ف ص |لمنصورهي|سم ع |بــــر|
حقوق بــــنه|مينتـــ عو|د عبــــد|لحميد عو|د ج|د|338335
43o247 صيدله طنط|بــــسمله |لسيد محمد محمد |لدسو
92474o رى ع صيدلتـــ سوه|جف|طمه محمد |لز
تـــربــــيتـــ حلو|ننرم جم|ل عبــــ|س |م|م48|242
علوم ري|ضتـــ ع شمسف |س|مه |لسيد سليم|59277|
62o434ندستـــ |سيوطأحمد حمدى محمد عبــــد |لملك بــــدر

تـــج|ره |سيوطجه|د رض| |حمد عبــــد |لفضيل57256
2599o|م مسعد ك|مل طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ح سيد
ش|م مسعد |حمد |لعل92|5|6 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمه| 
34|o83علوم ع شمسمحمد |حمد |لشبــــر|وي عبــــد|لخ|لق طو عل
2679o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزتـــ ع عبــــد|لجليل |لبــــلكي
4|o22oتـــج|ره طنط|ح|تـــم |حمد محمود |بــــو |لعن سل|م
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه|ء عبــــد |للطيف ع عبــــد |للطيف 436984
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدوق |كرم |لسيد |حمد764697
9o377| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسومه |حمد محمد عبــــد|لرحمن
ش|م صل|ح مو |لمل|ح436826 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر 
43|oo5|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيم|ن زكري| عبــــد |لعزيز عل|م
صيدله |ل|سكندريهنوره|ن |حمد محمد |حمد حموده426687
76676oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود عبــــد |لسل|م محمد جل
896o32 تـــربــــيتـــ سوه|جندى محمد |لبــــدرى منصور
د منيع276648 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير صبــــ مج|
5o64|oرهف|طمه محمد عبــــد |لعليم عبــــد |لمقصود د|ر |لعلوم ج |لق|
64o497|يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م |لسيد محمود محمد |بــــر|
699o8|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد ثــــروتـــ |حمد |لمتـــو

طبــــ |لفيوممحمد بــــكرى فتـــ ك|مل|2|58
5|23|o|يم مرزوق يم س| |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــر|
4o|8o3د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن محمود صل|ح محمود عطو
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد كم|ل محمد غ|زى8654|4
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود عمر عي محمد بــــغد|دى328726
6o4737|يم بــــدير ح|فظ طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء |حمد |بــــر|
وف|تـــحس|م محمد عبــــد |لبــــ|سط ع 775274 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o84|3|تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمهدى
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228o36نوعيتـــ عبــــ|سيهفرح |حمد عبــــ|س محمد
4o9432حقوق طنط|محمد رمض|ن محمد |لجم|ل
4o824|حقوق طنط|حس|م محمود عزتـــ عبــــد|لرحيم جعفر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل | بــــه|ء موريس سليم|ن|96|75
62364o|معهد ف ص بــــور سعيدأمنيه عمر عبــــده عبــــد |لخ|لق ج|د

42|8oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمه يح عبــــد |لرحمن يونس
8o|638| ر|ء جم|ل عبــــد| مصط تـــمريض |لم | لز
4o4465 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |لشح|تـــ قطبــــ |لشح|تـــ حس
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود محمد صبــــرى عر| خو|ص|78345
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفروضتـــ سعيد زيد|ن عوده سليم|ن338974
ندستـــ |لمنصورهمريم رض| عزتـــ فرح|تـــ |لخو675526
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحمد |يمن دسو حسن|6|7754
4o87||ره|لي |ن صل|ح فه دوس ثــــ|ر |لق|
867o|9| صيدلتـــ |سيوطنطون روم| وليم فه
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدنسمه مختـــ|ر عبــــد|لحكيم محمد849858
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننسمه ع حسن ع8438|2
نوبــــى6|4296 معهد ف تـــمريض طنط| محمود عص|م عبــــد |لفتـــ|ح |ل
يم محمد عبــــد |لوه|بــــ ق|سم|433649 لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــر|
6o9||6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجل|ل محمد جل|ل عبــــد |لجو|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخلود خ|لد |حمد |بــــو|لفتـــوح ج|بــــر4367|5
439oo9علوم كفر |لشيخعبــــد| |حمد فؤ|د |حمد ز

ه |حمد ص|لح عبــــد |لحميد59539 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن
معهد ف ص |سو|نحس ع حس |لسيد|84749
754oo4د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى جم|ل عط| محمد عبــــد |لحميد
يل ج |لزق|زيقيه سعيد |لسيد جم|ل |لدين|859|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
طبــــ حلو|نسم|ء مصط محمد حس محمد694634

386o5فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر مصط عبــــد |لسل|م يوسف
5o|6|2نده ع عبــــد| ع حسن صيدله |ل|سكندريهسو
5o9575صيدله |ل|سكندريهأحمد |لسيد أحمد محمد خميس |لمغربــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهخلود |حمد |سم|عيل سليم|ن ع757725
ين ع عبــــد|لعليم ع تـــعيلبــــ259582 صيدله طنط|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |لسيد |حمد محمد |ل |رى6|4383
معهد ف تـــمريض بــــنه| سلسبــــيل زكري| |حمد مو356654
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررو|ن عص|م ع مسعد مقلد7282|6

رهيدي |حمد ف|روق عبــــد |لحميد7684| حقوق |لق|
رهحمد |يمن كم|ل ح|فظ|48363 حقوق |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نوره|ن عبــــد| |لسيد |حمد حس مو332564
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |وس|م محمد مو |3|782
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ خ|لد محمد |لسيد |لصبــــ|غ2482|3
حقوق ع شمسعمرو خ|لد محمد طلعتـــ عبــــد|له|دى7583|2
2472o6يف طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| محمد سعيد خف| 
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معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لعزيز عبــــد|لبــــ| 252274
لسن ع شمس|م ع|طف محمد عوض |334924
27o547طبــــ |سن|ن طنط|محمد |حمد ذ عبــــد |للطيف عو|ض
ه ع|دل سيد |حمد محمود|238882 ندستـــ |سيوطم
رهي|سم حس عبــــد|لمنعم محمد عثــــم4587|2 صيدله |لق|
5o|684ق|وى ر حسن |حمد |ل علوم |ل|سكندريهلشيم|ء م|
يم |حمد بــــيو 7877|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعو|طف سيد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد |لوه|بــــ محسبــــ رضو|ن|27|38|
معهد ف تـــمريض |لم | د| | خلف فوزي عبــــد|لغ 859566
889o5o كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفر| | جم|ل ز شح|تـــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحن|ن م |لدين ك|مل سيد  894279
حقوق حلو|نفري|ل |يمن عبــــد |لخ|لق محمود|6495|
وف|تـــمحمود محمد |دريس ح|مد محمد788578 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
68|7o8لس صد حليم فوزي ندستـــ بــــور سعيدك
د|بــــ د |ط|منيه |يمن محمد عزتـــ عبــــد |لجو|د|776997
26o884|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه محمد |حمد غريبــــ

علوم |لم |حمد رجبــــ جودتـــ عبــــد |لسل|م|4|696
حقوق د |طيوسف محمد |حمد خميس7765|6
يم483538 يم معوض |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ريم |بــــر|
49o984ج |لدين| يم  د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر محمد محمد |بــــر|

|9o74 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمرو|ن |لحسي |حمد |م
طبــــ |لفيومتـــسنيم خ|لد محمد ج|بــــر|8|67

د|بــــ |سيوط|محمد |حمد فضل | عبــــد|لفضيل  256|88
د|بــــ |لزق|زيق|رح|بــــ |حمد محمد عبــــد|للطيف635845
يم محمد محمود دي|بــــ|757378 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحن|ن تـــر عبــــد|لش| حفن|وى  |5|2|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد |يه|بــــ |حمد بــــك |8|55|6
23o||5| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو |لفريد صبــــ ذ
م |حمد شو ح|مد ع |لسق|27|675 طبــــ |لمنصوره|د
7o8785يم |لسيد عبــــد |لع طبــــ |لمنصورهيم|ن محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ط|رق عبــــد|لق|در ي|س 5698|
حقوق |سيوط حمد جم|ل محمود ش|كر||89452
تـــربــــيتـــ ع شمسوق محمد سعيد عبــــد|لغ |حمد748|34
5|785o|تـــج|ره دمنهوريه س| محمود ع |لمعطر
3346o7| تـــج|ره ع شمسحمد محمد |حمد ع
5o7332صيدله |ل|سكندريهعل| رزق |سم|عيل محمد

ر عبــــد |لعزيز8|627 علوم بــــ سويفحن|ن وجدى ط|
||8o88ين |حمد محمود ع ندستـــ ع شمسش
7o3856تـــج|ره |لزق|زيقنس مصط محمود عبــــد |لحميد |لش
د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن عرفتـــ فرج سل|مه مونس26|4|5
|6654oر |بــــر د|بــــ حلو|ن|رضوى محمد رض| عبــــد |لظ|
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5o7677علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحن|ن عبــــ|س محمود عبــــد |لتـــو|بــــ ص
|58737| ف صل|ح عبــــد |لمتـــج ره|منيه | د|بــــ |لق|
53o3|2ندستـــ |ل|سكندريهآيه سم محمود عبــــد |لعزيز  |رتـــ
834o97نوعيتـــ فنيه قن|فري|ل محمد شح|تـــ |حمد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد عبــــد |لعزيز كم|ل محمد مصط 446|77
77o|75كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمصط صبــــ مصط عبــــد|لع|ل
لسن ع شمس|ريج حس|م |لدين عبــــد|لوه|بــــ قن|وى4425|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن عيد حسن عيد س|لم|337524
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دينو|ر حسن محمد حسن||83629
وف|تـــ|محمد ح|تـــم صل|ح عبــــد |للطيف محمد 6443|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
8589o8كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفدع|ء عم|د فيض | عبــــد|لرحمن
علوم ج|معتـــ د |طعبــــد | محمد مصط |لعمو 693996
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد حسن ع حسن52|348
ف لبــــيبــــ نبــــوى|622226 د|بــــ د |ط|منيه |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمروه ممدوح عقل |حمد 885728
|37o82حقوق |لمنصورهيوسف مل|ك جور شفيق
322o86د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى ص|بــــر محمد رضو|ن
|د|بــــ |لم |ه|جر سيد رجبــــ سيد3398|8
8838oo ل| عبــــد|لعزيز محمد تـــربــــيتـــ |سيوطغ|ده 
تـــج|ره |لزق|زيقمريم |حمد عبــــده |لمعد|وى38|625
4835o9يم |حمد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــتـــ |حمد |بــــر|
48555oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مروتـــ محمد |بــــو|لسعود حس ع
6338o4تـــج|ره |لزق|زيقند| س| سيد محمد سل|مه
896o22 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|لمه ط|رق |حمد ربــــ|بــــ
ندستـــ ع شمسمحمود عبــــد |للطيف بــــسيو عبــــد |للطيف79|28|
43394oين رمض|ن عبــــد|لسميع عبــــد|لمجيد غ نوعيتـــ طنط|ن
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد محمود |حمد عبــــد |لمجيد |لنقيبــــ|2477|
52o|43معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ندى مصط منصور عبــــد|لحليم
824oooمعهد ف ص بــــ سويفحج|ج يوسف عبــــد|لغ |سم|عيل
7o2999تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| ح|مد محمد عبــــيد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لحميد عوض عبــــد|لحميد مو486|33
76o2|6 |لع|  |حه وفن|دق بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|ر| فوزى محمد عطيه كيل

|56o4ره|محمد خ|لد طه |م|م |بــــو |لنور د|بــــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|سم محمود ل|ش عفي 227875
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى شه|بــــ |لشح|تـــ سعد778378
262o4oور يف  ف حسونه  ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |
د رض| |لسيد |ل|م|م س|لم93|698 معهد ف ص |لمنصورهن|
78o787| تـــج|ره |لزق|زيقحمد قطبــــ ع محمد ع
36o837تـــج|ره بــــنه|منتـــ | عل|ء |لدين |حمد ع |حمد
|27oo3رهرودين| مدحتـــ محمد سلط|ن عبــــد |لع تـــج|ره |لق|
526o|6ف |ل |د عبــــد |لحميد علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن |
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43o993|ره||ء ع|دل عبــــد |لش| |لديبــــ ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ مجدي محمد محمد خليفتـــ|49647
9229o6 |ى تـــكل لس صبــــرى بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسم|ء وحيد حسن مسلم|54897|
526o|7علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن |لسيد فوزى |لسيد |لحمر
تـــج|ره |لزق|زيقخلود جم|ل س|لم عطيه |لجمل629397
ف |لسيد |حمد محمد خف8947|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيلتـــ |
3242o8|ره|محمد |حمد مبــــ|رز عبــــد د|بــــ |لق|
يم محمود محمد526852 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عل|ء |مبــــ|رك محمود272544
6o7486معهد ف ص طنط|عبــــد | سل|مه عبــــد | غ|ليه
8357o|نوعيتـــ موسيقيه قن|ف|تـــن كم|ل ربــــيع عبــــد|لستـــ|ر

طبــــ |لفيومدى محمد زيد|ن عبــــد|لجو|د|8698
527o52ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد محمود محمد بــــسيو سل|مه
ن| أحمد سعيد ك|مل عطيه447634 ندستـــ |ل|سكندريهم
32o83oتـــج|ره ع شمسمحمود رض| عبــــد|لستـــ|ر ع
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد شحتـــه محمد س|لم775242
5o79|3 تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ع رضو|ن محمد مصط
نوعيتـــ كفر |لشيخمروه محمد عبــــد | عبــــد |لرحمن |لحتـــ72|438
687oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |لحسي |لرف| محمد
9o739||حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد معتـــصم لبــــيبــــ عبــــد|لحميد
|د|بــــ بــــنه|محمد رض| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغف|ر57|368
رهعمر سعيد ع عبــــد|لرحمن234846 تـــج|ره |لق|
ف رشدى عط| خرستـــ|ن485454 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم|ري|ن |
4o382oحقوق |ل|سكندريهحمد حس عبــــد|لحميد حس شحرور
حقوق |سيوط حمد عبــــد|لحميد محمد |حمد|8|8795
338o79|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد ن| محمود عبــــد|لع|ل
35|37oيم سعد مو طبــــ |سن|ن ع شمسحن|ن جم|ل |بــــر|
3|89o5|د|بــــ ع شمس| محمد عبــــده ن

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد | |حمد حسن سويلم49||2 ل|
4234o2 ين |لسيد محمد ع حسن تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــش
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يتـــ |حمد عبــــد |لمنعم |لبــــسيو |6573|5
تـــج|ره |لمنصورهي|ر| جم|ل محمد عبــــد |لعزيز ق|سم675843
774769| صيدله |لزق|زيقم محمود حسن حس |لشي
|52o66| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط محمد مصط عبــــد
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |حمد حس محمد عبــــد|لبــــ|ري|823833
يف محمد عبــــد |5645|| رهنور  حقوق |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد حس أبــــو|لخ |45|444
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف |يه|بــــ فو|ز فرج29552|
|ء ع فه |حمد|897728 د|بــــ سوه|ج| 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مه| حس |سم|عيل عبــــد|لعزيز859|7
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تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء |حمد ك|مل محمد ورده|678823
87552o تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد محمد ش|كر

|67o4(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |حبــــيبــــه خ|لد محمد محمد
26527o|شورى م |يمن عبــــد|لفتـــ|ح |لد كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــد
68|64o|كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفحمد محمود عبــــد |له|دى |لمن|وى
|5o976|د|بــــ حلو|ن|م| وليد |سم|عيل عوض
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمود فتـــ خليفتـــ عبــــد |785698

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه من رسل|ن ع رسل|ن24692
4|26o9|يم يوسف لسن ع شمس|ريج |حمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهرض| محمد عوض |بــــوعدوى676925
تـــج|ره طنط|محمود خ|لد حسن ع عبــــد |له|دي477883
52698oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد رمض|ن عيد محمد حم|د
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن ع|مر محمد سعيد ع|مر بــــيو488597
85o|57لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم | شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|زي|د محمد صل|ح مصلح
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يم|ن |حمد فر|ج عبــــد|لغ |27|357
6884o2د|بــــ |لمنصوره|بــــثــــينه ي محمود كم|ل |لدين ي عر
3565o6|تـــ صل|ح |لج|بــــرى سعيد نوعيتـــ بــــنه|م
3||26oد|بــــ ع شمس|دع|ء ط|رق حس محمد
87858o ندستـــ |سيوطي| عبــــد|لق|در ع عبــــد|لق|در
رتـــ|جو غ| سعد غ|33577| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

رهعد |حمد حس عبــــد |لمقصود حس 55|37 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود ع عبــــد|لعظيم ع |93||9
2|8o38تـــربــــيتـــ ع شمسيه ح|فظ |حمد |بــــو |لفضل ع ح|فظ
4|3o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|رتـــ خ|لد ح|فظ |لكفر|وي
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقي|سم فوزى محمد عبــــد |لعظيم697|77
4336o8يم نج|ح زيد|ن تـــمريض طنط| حس|م |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حمد |يه|بــــ |حمد محمود د|ود|75|262
نوعيتـــ بــــنه||ء محمود |لسيد |لدل|ش|267392

يم وليد عبــــد |لمنعم محمد|7653| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
4o94|5تـــج|ره طنط|محمد |حمد عبــــد|لمجيد |بــــوج|موس
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم | نبــــيل شو ر|شد رزق48|424
يم ط786463 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|لشيم|ء محمود صل|ح |لدين |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل عبــــده حل حسن |لحديدى765772
28o|88يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىيوسف |س|مه عبــــد|لحميد محمود ل|ك|ديميتـــ |لم
232363| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل|م عل|ء فه عبــــد|
92o597  تـــمريض سوه|ج تـــوم|س ف|يز لوق| فوزى
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|منيه جم|ل محمد زيد|ن|844498
6385o4صيدله |لزق|زيقأمنيتـــ ع|طف عبــــد|لمنعم محمد
332o74د|بــــ بــــنه|بــــسنتـــ حس|م |لدين محمد عبــــد|لعزيز|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى ط|رق حس |لص|دق357642
82o|8|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مدحتـــ عد سعد شح|تـــه
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7757o3د|بــــ |لزق|زيق|محمد محمود محمد محمد
783oo9|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد صل|ح محمد مقد|م
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسمه رض| |حمد عبــــده46397|
وف|تـــمحمد |حمد جل|ل عبــــد |لمجيد62824| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره رحمه خ|لد مو |لتـــومه696344
تـــ حم|دتـــ محمد مصط منصور|337|52 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم

5364oحقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|سم محمود زيد|ن فرج
552ooيم ندستـــ بــــ سويفمحمد ن| مصط |بــــر|

687|7o|علوم |لمنصوره|ء ن| عبــــد |لغفور حم|د
9o9332 كليتـــ |أللسن سوه|جمن|ر س|مح نور عبــــد|لحميد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهف محمد عي عبــــد|لص|دق بــــلتـــ|22|495
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــس|ميه محمد منصور محمد رمض|ن4|8||7
5o427oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآل|ء محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لمع
ى634628 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقكريم شكرى سعد خ
د|بــــ |سو|ن|نوره|ن ش|ذ عبــــ|س حسن845257
يم حسن |حمد محمد|8376|8 |د|بــــ |لم |بــــر|
75579o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يم|ن ك|مل عبــــد |لمجيد ك|مل عبــــد
د|بــــ |لمنصوره|محمود عزتـــ محمود محمد|69687
9o9288|ء محمد |لسيد عبــــد|لرحيم| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
4498o5ل|ل ندستـــ طنط|محمد سعد ع محمد 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء شعبــــ|ن عبــــد|لحميد محمد عوض635238
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |حمد عبــــد|لع| |حمد |لعط95|263
ندستـــ |ل|سكندريهعمر محمود عفي عبــــد |لحميد أحمد524594
تـــج|ره |لزق|زيقحمد س| محمد تـــ|ج |لدين عبــــد |لغ 629782
ف ش|كر عبــــد |لع| بــــدر688379 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه|بــــ |
كليتـــ حقوق |لم |ف|طمه |حمد عبــــد|لوه|بــــ ميمون5424|8
68o983 يم |حمد عوض تـــربــــيتـــ |لمنصورهكريم مصط |بــــر|
4o9544تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفأحمد عبــــد|للطيف محمد عـ عـوض
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد |حمد |لعز|زى سل|مه782595
|6|o69 |ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل |لص|وى |لص|وى محمد م

647o|تـــمريض |لفيوم مه| مجدي سعد عبــــد|لفتـــ|ح
84o838|طبــــ |ل|سن|ن |لم |سم|ء رمض|ن عبــــد| مسلم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| رفعتـــ سيد|روس حن|6888||
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرون|ء يوسف صل|ح عثــــم|ن خليل297|75
علوم ري|ضتـــ دمنهورد | رمض|ن محمد ع عبــــد |لعزيز45|525
ندستـــ |ل|سكندريهآمن فوزى زكري| حسن |لغر|بــــ|47953
علوم ري|ضتـــ ع شمسميسون عليوه |حمد محمد عم|ر73|36|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليه|ء خ|لد لط عفي |7|7563
9o55o5 |طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم سعيد حل غ
6o79|7رتـــ|شيم|ء رض| طه حسن عبــــد |لوه|بــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لزق|زيقي|ر| جم|ل محمدى عبــــد|لبــــ|رى333277
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن| ي| عطوه |لسيد مخلوف727|25
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عبــــد|لحميد محمد ع شع ||5|34
64o48oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد حج
طبــــ سوه|جخلود ع عبــــد|لعزيز فندى 875436
يم  | 745|5| ندستـــ حلو|نسحر محمد حل |بــــر|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدريم ر|فتـــ نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح62748

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكنوز |يمن عثــــم|ن ص|لح |لنوس| ||6843
8|4|4oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرؤوف ع|دل محمد محمد
925o|7 ين عبــــد|لع|ل عبــــد|لص|دق محمود كليتـــ |أللسن سوه|جن
||683oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | س|مح سم |ديبــــ
ف حسن ص|لح38333| وف|تـــحسن | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o4655زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــي| |حمد محمد محمود ص|لح
يم محمد |لسيد756323  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــيم |بــــر|
||87o7لس مليون بــــش|ى جرجس رهك طبــــ |سن|ن |لق|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حسن خ|لد محمد بــــدري834852
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعمرو محمد ع عبــــد |لع|ل758867
52769oيم د|رس تـــ|درس كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــيوستـــ | |بــــر|
432o|4ن| عبــــد |لن| محمد |لحد|د تـــج|ره طنط|م
27o897كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــي|سم رزق ع مشعل

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسل سيد حسن عي 46447
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد خ|لد عبــــد|لكريم جل|ل |87679
يم محمد بــــرك|تـــ496593 حقوق طنط|حن ص|بــــر |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد |لرحمن شبــــل ربــــيع شبــــل مصط 23|487

د|بــــ بــــ سويف| مصط |حمد عبــــد |للطيف|47|5
76893o|يم حسن طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء محمد |بــــر|
يم عبــــد|للطيف عبــــد|لد|79|498 تـــربــــيتـــ دمنهور|ء |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| أمل محمد عبــــد ربــــه أحمد عوض |97||62

876|o|تـــربــــيتـــ |لفيومم تـــ |حمد سيد عبــــد |لحفيظ
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|م |حمد رف| حج|بــــ|23||85
4o85o4نوعيتـــ طنط|محمود محمد ع ط|حون
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــس|ده شو زكرى |بــــ|دير 922458
ى ص|دق عثــــم|ن ع236944 رهي|سم ي ندستـــ |لق|

يم48396 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــفؤ|د سم فؤ|د |بــــر|
9oo9|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن عثــــم|ن ثــــ|بــــتـــ دق|ش
صيدله طنط|يم جم|ل |حمد محمود |لبــــ|ز623695
9oo486  ر سعد |لدين |حمد تـــج|ره سوه|ج |ر م|
ه دردير محمود ع 549||8 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن
7652o8تـــج|ره بــــور سعيدم|زن محمد سعد |م حسن
8o3325حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن رض| محمد محجوبــــ
علوم دمنهوري|م محمد |يوبــــ |لسيد سيف |لدين|6485|5
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ط|رق ه| سيد أحمد |بــــو|لسعود سل429852
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رهمحمود ح|مد عبــــد | عبــــد |لرحيم64578| ندستـــ |لق|
26933o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن عبــــد|لخ|لق فهيم نص|ر
وف|تـــ|يف ط|رق محمد عز |لرج|ل7678|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |س|مه |حمد |لسم 5|4798
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| نص فهيم عطيه  896687
م محمد كم|ل |لدين محمد حس 447484 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمن|ر |د
ف شفيق محمد ع |56|482 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل|م |
علوم |سو|ن|ء |لصغ محمد حس ||84237

هسع|د محمد حس سليم|ن ق|سم265|2 نوعيتـــ ج
4o6o34 تـــج|ره دمنهورشيم|ء ن| سعد|وى حمد ع
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى خ|لد عبــــد |لرحمن مو ع|يديه262|77
686o89 | ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن|ء عبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد
7o3796|د|بــــ |لزق|زيق||ء محمد يوسف |حمد محمود
6oo5|oيم عبــــد |لغف يم |لسعيد |بــــر| معهد ف ص طنط|بــــر|
84o4o6صيدلتـــ سوه|جس|ره محمد عبــــد|لرحمن محمد
صيدله |لزق|زيقمن|ر كم|ل |لدين |لسيد ع |بــــو |لعز23|676
|4o373ه عبــــد |لمنعم بــــديع محمد|حمد لسن ع شمس|ن
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــزينبــــ ع|دل حسن |لنج|ر623723

زر|عه ع شمسوق عمرو محمد ص|بــــر |بــــوحل|وه37339
6269o7|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يم|ن ع محمد |حمد محمد
يم 899858 معهد ف تـــمريض سوه|ج د | ع محمد |بــــر|
52o275زر|عه دمنهورعل| ع ع رسل|ن شكر

تـــ محمد سيد |حمد|43525 تـــمريض  حلو|نم
3532o|ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد طه محمود سل|م معهد |لصفوتـــ |لع| 
676o6|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|ل |حمد عبــــد |لحليم محمود |لسيد
264987| صيدله ع شمسحمد سم |حمد فرج خ |
6|oo|3 تـــربــــيتـــ طنط|إن عبــــد |لرؤف ع |حمد ل|ش
6|7o23| يم محمد ع عبــــد تـــج|ره ج|معتـــ د |طرضوى |بــــر|

رهي|سم عبــــد |للتـــ شح|تـــتـــ عبــــد |للتـــ6565| زر|عه |لق|
تـــج|ره ع شمسه|له |يمن ع|طف عبــــد |لسل|م39385|
يم عبــــد|لمنعم عبــــد|لقوى6||228 رهحبــــيبــــه |بــــر| تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ |لسيد عبــــد |لعزيز رمض|ن تـــوتـــو56|4|5
يم حسن||32|88 طبــــ بــــيطرى |سيوط سم|ء |حمد |بــــر|
يم74|222 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|شيم|ء خ|لد عبــــد|لرسول |بــــر|
43o5ooعلوم طنط|سهيله عصمتـــ عبــــد |لمجيد قطبــــ
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سمر |لمنش|وى |لسنو |لمنش|وى2782|4
4|o825حقوق طنط|ريم رأفتـــ عبــــد |لرحمن محمد |للم
يم بــــ765488 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيد|حمد |لسيد محمد |لدسو |بــــر|

طبــــ بــــ سويفمروتـــ محمود كم|ل محمد|86|6
32755oد|بــــ ع شمس|منتـــ | محمد عز |لدين |م ز
د|بــــ |لمنصوره|ل | ع|دل فؤ|د |لعتـــبــــ| 675939
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طبــــ |لمنصورهفهيمه مر مخيمر حل|وه453||6
42686o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|طمه محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح 33|775

9|26oمعهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعمر محمد |لص|يم محمود
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــ ع |سم|عيل ع |سم|عيل692864

4|o32رهمن|ر صل|ح ع محمود طبــــ بــــيطرى |لق|
5o426||علوم |ل|سكندريهبــــر|ر محمد محمد ق|سم |لسيد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرين|د| محمد مصط ع شمخ2|385|
و | س|مح |سحق عبــــد|لمل|ك  876928 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطف
معهد ف ص |سيوط سم|ء كم|ل |بــــوزيد حسن|864|89
لسن ع شمس|عبــــد| فه محمد عنبــــر352669
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن محمود مسعد |حمد مر|د8|7635
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|منيه خ محمد |لمهدي عبــــد|لعظيم843234

د|بــــ حلو|ن|مريم عبــــد |لحليم |حمد عزتـــ27349
يم محمد ن حس |||9|34 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسثــــ|ر |بــــر|
277o6 رهن |يمن مرزوق حسن ندستـــ |لق|

885o72  د|بــــ |سيوط|شيم|ء رش|د عبــــد| محمد
9o2535 صيدلتـــ سوه|جف|طمه عطيه عبــــد|للطيف محمد
تـــمريض |سيوط حمد |نور |حمد خليل|888745
8|948o|د|ر |لعلوم |لم |يه محمود ع ص|لح
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|مل محمد عطيه محمد|849689

تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــس|م عبــــد |لغف|ر محمد ح|مد|49683
89oo68 كليتـــ |أللسن سوه|جنوره|ن |يمن مكرم ري|ض
طبــــ |ل|سكندريهنوره|ن محمد رمض|ن حن محمود6732|5
2|38o6ر عمر محمد سعيد |لشيبــــ|وي تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|
5|o977تـــج|ره دمنهورحمد محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لشعر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــيتـــر بــــولس حن| |سح|ق2|2589
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجه|د محمد س|لم ج|د |97|839
رهمنتـــ | ع|دل |حمد سيد32973| د|ر |لعلوم ج |لق|
رهمهيتـــ|بــــ محسن ح|مد سليم|ن42595| تـــخطيط عمر| |لق|
ف محمد محمد عبــــد|لح|فظ634882 حقوق |لزق|زيقسل|م |
23565oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسريه|م خ|لد ص|لح محمد ع
طبــــ |لمنصورهحمد بــــه|ء |لدين جبــــر |سم|عيل |لبــــلتـــ695897
7o669|معهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد ع|مر عبــــد |لرحمن ع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسمر |سم|عيل محمد |سم|عيل26|23|
8643o4ن| س|مح فه متـــي علوم |سو|نم
8o8994 طبــــ |لم |محمد ع|شور عبــــد|لعظيم حس|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| رض| سليم|ن ع |343388
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ح|مد جمعتـــ ح|مد|633669
252558| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس||ء ه|شم مبــــروك |لشه|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــجه|د ط|رق عبــــد |لغ ح|مد عثــــم|ن479956
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ف محمد ع |حمد |لقط|5|6475 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |
صيدله بــــ سويفيم|ن محمود عبــــد |لغف|ر محمود|64429

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعمر محمود محمود |لسيد |لشيخه286443
6o9364ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ع عبــــد|لرسول محمد خليل
4o2o78|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|دي رشدي عبــــد | أبــــو ستـــه |بــــر| 

ر قطبــــ |لحمول|28774 وف|تـــحمد س| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
طبــــ حلو|نجل|ل مسعد جل|ل عبــــد |لرؤف ريح|436488
42o|45 يم محمد |لحسي نوعيتـــ كفر |لشيخمريم محسن ع |بــــر|

رهحمد ص|لح عبــــد |لوه|بــــ ع |26577 زر|عه |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ  ن و|ئل صل|ح عبــــد|لحميد|896844 معهد ع| 
ندستـــ حلو|نشه|بــــ |لدين خ|لد محمود |لسيد7563|2
6967o7ور عطوتـــ تـــج|ره |لمنصورهمحمد عطوه 
ف شكرى شفيق8454|2 وف|تـــيوستـــ | | معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم عبــــده سم عبــــد |لق|در676766
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لسيد محمد محمد حسن عبــــد 2|26|7
7o65|3نوعيتـــ |لمنصورهس|ره |س|مه سعد محمد جبــــر
5o2984تـــ ط|رق |لسيد محمد |لعيسوي تـــج|ره |ل|سكندريهن
26o846صيدله طنط|يم سل|مه |لسيد |للبــــودي
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل |لسيد ع شعل|ن246457

معهد ف ص بــــ سويف|ء ممدوح ه|شم شعبــــ|ن||6267
6|66o3 حقوق |لمنصورهتـــسنيم محمد محمد |لدبــــو
ف محمد رجبــــ عبــــد|لحميد77|486 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|ره |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود أبــــو شوشه254888
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــند| ي| صبــــرى |لسيد ع248433
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديصف|ء عبــــد|لر| ع حسن835878
7o526|ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره عبــــ|س ح|مد عبــــ|س |لسم|ن
حقوق |لمنصورهمن|ر |حمد محمد محمود |بــــو |لسعود678384
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس | |حمد سعيد ع سيد |حمد625425
حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحفيظ حس حس عجوتـــ492437
فنون جميله فنون |لم |خ|لد جم|ل جمعه ع 855246
26525oف محمد فه سلط|ن جبــــريل د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر |
ندستـــ بــــنه|محمود محمد محمود س|لم غنيم526999 كليتـــ 
53o49oندستـــ |ل|سكندريهنرم شو عبــــد |لحميد مني
تـــربــــيتـــ |سو|نن|ديه ع|مر عبــــد|لع| حسن3||845
يم|264423 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يه رض| ع |حمد |بــــر|
ندستـــ حلو|نحمد عص|م |لدين |حمد قطبــــ |لش|6342|2
يم 626462 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور|ن حسن عبــــد|لع|ل محمد |بــــر|
26897o|صيدله |ل|سكندريه|ء يونس محمد |لبــــريدى
63o523يم |سم|عيل محمد وف|تـــعبــــد |لرحمن مجدى |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

682o3 |حقوق |لفيومصف| محمد معوض فرج
6o755|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|ول|ء محمد |حمد |بــــوسعدتـــ
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3oo32|رهمنيه |حمد محمد |لسيد ع حج|ج تـــج|ره |لق|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومك|رن فريد فتـــ ش|كر2922|3
يم2|6982 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى محمد رزق عبــــد |لرحمن |بــــر|
77oo|o| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لحميد مو ع
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |لسيد عبــــد|لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح |262897
88o|o3 ندستـــ |سيوطمورين عم|د عبــــد|لملك ج|د
رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |للطيف عبــــ|22799| ندستـــ |لق|
89o747| طبــــ |سيوط ين|س سعد خليل حس
ه محمد كم|ل عرف|ن692767 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء محمد |حمد عي 825647
9o4588  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| |حمد فوزى عبــــد|لل|ه
8974o3| د|بــــ سوه|ج|  سم|ء عبــــد|لن| |حمد ع
ى268753 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسحر صبــــ عبــــد|لعظيم |لبــــح
ر|ء عمر حسن محمد767766 تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه |لز

ين |حمد |حمد محمود789|3 رهن حقوق |لق|
43924oعلوم كفر |لشيخر| | حسن شعبــــ|ن محمد |بــــو شنبــــ
7759o4نوعيتـــ |لزق|زيقريه|م ح|زم عبــــد | حسن
8949o7 |تـــج|ره سوه|جم | مريد جبــــره حن
9o6736 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنور| محمد عبــــد|لحميد |حمد
طبــــ ع شمسمحمد و|ئل فه |لش|ذ عفي 3|64|2
27846o|يم عمر |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|زه|ر جم|ل |لسيد |بــــر|
6o|749صيدله طنط|محمد ع|طف حل سليط
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى درويش محمد |له|دي787364
89898o كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط | ر |نور محمود محمد
علوم |ل|سكندريه|ء ع محمد شكر|435397
ف |لدين447857 ندستـــ |ل|سكندريه |ر محمود مصط 
نوعيتـــ كفر |لشيخخ|لد س| صل|ح محمد عم|ره436355
288o8oيم ي|كوس يوسف تـــ|مر |بــــر| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدك
2554o6كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــجه|د مصط محمد مصط مش|حيتـــ
6o645|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمود محمد كم|ل ع يونس
ل|ل264958 تـــج|ره طنط|ع |يمن عبــــد| محمود 

ندستـــ |لفيوموليد خ|لد عبــــد|لعظيم عبــــد|لعليم9267|
2|5|3o|رهعمر مصط محمود عبــــد|لش| س ندستـــ |لق|
ر |لسيد |لهرميل2552|4 تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه ط|
رهعمر شو عبــــد |لعظيم |بــــو زيد |لمك27288| تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنيتـــ حمدى عبــــده محمد|485828
5|2|o6|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعبــــد |لرحمن ع|رف عبــــد |لنبــــى عدل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عمر |س|مه مصط عبــــد |لعزيز |لحس677973
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|رين| عي ر|شد بــــسخرون حن|39563|
رهم|رى جرجس جور ك|مل8254|| علوم |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد ع بــــدوى478638
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2625o6يم ع م|جد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط حسن |بــــر|
2|4o44|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نل|ء طلعتـــ رمض|ن حسن

23o24رهعبــــد | |سم|عيل محمد |سم|عيل طبــــ |سن|ن |لق|
77249oندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد حمدى من
45o542يم |لشوبــــرى علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد حسن |بــــر|
علوم بــــنه|عمرو كم|ل درويش حس م |26225
نوعيتـــ |شمونه|يدى تـــوفيق محمد |لعربــــى و|266453
|3869o|رهل|ء خ|لد عثــــم|ن ري|ض تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|ره ع|طف ع حمدي757533
يد |لصوه769567 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لدسو محمد أبــــو |ل
تـــج|ره طنط|ند| عل|ء محمود ح|مد |لص 498497
5o398|يم سعيد محمد رجبــــ د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمدى ع مهدى |حمد28482
ره|دون| وجيه نص مرج|ن5433|2 د|بــــ |لق|
4|79|3| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه مه محمد عبــــد |لرحمن فتـــح |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد |لرحمن شح|تـــتـــ س|لم سليم|ن25|758
6o|5o||تـــج|ره طنط|يه محمد محمد ع |بــــوسيف
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|سم صل|ح |لسيد يوسف958|83
62o3||نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن عبــــده عبــــد|لجليل محمد |بــــو|لعز
49o924|د|بــــ |ل|سكندريه|منيتـــ |حمد |لسيد عطيتـــ عبــــد|لفتـــ|ح
679922| د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد |لغريبــــ عبــــد |ل
85o883 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|دي ه|رون |حمد سنو
يم خليل|54229 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجه|د |حمد |بــــر|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس عص|م حس ع29632
تـــربــــيتـــ |لم |منيه عمر سعد عبــــد|لعزيز|3558|8
رهرجبــــ ربــــيع محمد رجبــــ49952| زر|عه |لق|
7o8|53 |ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | |لسيد |لسيد ع |لحيل
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لعظيم ج|د عبــــد|لعظيم|778324
76o32||ندستـــ |لسويسندر|وس ممدوح ميل|د فرح
6332o2يم محمد معهد ف ص |لزق|زيقفوزيتـــ محمد |بــــر|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد عبــــد|لحميد |حمد |لسج| سوسه737|25
848o|3معهد ف ص |سو|ني|سم عبــــد|لمنعم عبــــد|لمجيد |حمد
رهحمد فتـــ بــــيو محمد س|لم|239934 حقوق |لق|
7o338|| يم عبــــد |لحميد معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد ع|دل |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ند محمد مسعد محمد8784|4
6o969oره|من|ر حسن محسن حسن حس|ن ثــــ|ر |لق|
33o2o7طبــــ ع شمسي|سم محمد عبــــد|لعظيم محمد رمض
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن ج|بــــر |حمد محمد |لشيخ489853
687o76|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف|طمه محمد محمد ح|مد ن
يم بــــدر|ن3224|2 فنون جميله فنون حلو|نرين|د |يمن |حمد إبــــر|
حقوق |ل|سكندريهحمد مسعود عبــــد|لسل|م شعيبــــ5|4954
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ندستـــ ع شمسمصط جم|ل عبــــدتـــ محمود|5935|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|عمر صل|ح محمد ع|مر م| 262799
2|4o77يم فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر ه| عليوه |بــــر|
5|4o37| د|بــــ |ل|سكندريه|إيم|ن حمدى محمود فرح|ن |لد
2393o|يع د|بــــ حلو|ن|ر|ن| جم|ل |لسيد |بــــو
ندستـــ بــــور سعيدروف|ئيل رمزى ش|كر ش|كر جرجس765524

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحل|م محمد محمد محمد ع|مر|24727
تـــربــــيتـــ ع شمسحن|ن عبــــد |لعزيز مر عبــــد |لعزيز93727

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منيه محمد محمود سيد|858997
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد |لحميد محمد677577

حقوق |لفيومشيم|ء عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لجو87227
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن |س|متـــ جمعه حسن333428
معهد ف ص سوه|جدع|ء ع محمد مد 2765|9
8o558o|د|بــــ |لم |ل|ء حس عبــــد|لك| عبــــد|لحميد|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد بــــل|ل عبــــد|لمطلبــــ |بــــو |لمجد328336
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط عم|د مصط محمد|78227
رهمصط نبــــيل ذ |لسبــــ|226352 تـــج|ره |لق|
9o268o ى عبــــد|لر|زق عبــــد|لحليم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمروه خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقل|ء ربــــيع محمد سيد |حمد|778253
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــيتـــر عم|د ك|مل معوض عويضتـــ445969
697694| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لعزيز |حمد |لمصيل

73o57 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممحمد عبــــد | عبــــد | حس
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد جم|ل عبــــد|لسل|م||7755
5|7o32تـــربــــيتـــ دمنهورمريم محمد ح|مد محمد ح|فظ
علوم حلو|نس|مه صل|ح |حمد محمد |لهو|ري|3676|5
|6o826يم ع ندستـــ ع شمسمحمد محمود |بــــر|
صيدله ع شمسسيف محمد عبــــد| |حمد |لصديق2296|3
78282o|لسن ع شمس||ء حس عبــــد |لفتـــ|ح ك|مل
26o959|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه س| عبــــده نجم
تـــمريض دمنهورمحمد رمض|ن محمد حسن خط|بــــ3575|5
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن ممدوح محمد عبــــد|لنعيم4|44|8
2966oد|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــد | طه محمد |حمد

32343o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد مختـــ|ر |لسيد حن حسن
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد ن |لسيد |حمد طرم|ن675283
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لسيد عبــــد|لع|ل مر عبــــد |لع925|26

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد رجبــــ عبــــد |للطيف محمد||4987
5o783oعلوم |ل|سكندريهمن|ر محمود عبــــد|لنبــــي عبــــد|لفتـــ|ح عمر

علوم |سيوطف|طمتـــ مصط |حمد عبــــود59724
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد حم|دتـــ عز |لدين محمد |سم|عيل334376
5o7o69د|بــــ |ل|سكندريه|ف|يزتـــ |حمد |لضبــــع |بــــو ش|متـــ
5o9783طبــــ بــــيطرى دمنهورحس صبــــ محمود محمد |سم|عيل
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيمنه |حمد |لسيد متـــو كرير783984
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل| ع|طف عبــــد |لحميد يوسف65329|
تـــج|ره دمنهوره|يدي خ|لد سعيد قطبــــ خوجه476277
رهدع|ء |لمغ|زى زكري| عبــــد|لصمد8872|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|ط|رق زينهم |لسيد ع سليم|ن624352
معهد ف ص طنط|محمد ع|دل شكرى عبــــد |لمقصود |لسيد622|43
رهلطيفه محمود محمد |جميع|ن48687| صيدله |لق|
رهيوسف رأفتـــ ي محمدعبــــد |لمع598|23 ندستـــ |لق|
ف |حمد حسن|58|79 تـــمريض |لزق|زيق خ|لد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح حسي 5|2663
تـــج|ره |سيوطن عبــــد|لن| محمد عطيه|475928
ره|تـــغريد عمرو سلم|ن محمود ع22443| د|بــــ |لق|
ره|ف|دى رفعتـــ بــــولس عبــــد|لشهيد234283 عل|م |لق|
635o9||تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه طلعتـــ عبــــد|لحليم محمد محمد
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمد |لسيد محمد ع24236|
7o7998تـــج|ره طنط|محمد |لمتـــو عبــــد |لر|زق س|لم محمد
4o6626د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه محمد محمد |لعج محمد |لروبــــى|
6|o293ف |لسيد منصور معهد ف تـــمريض طنط| محمود |
868o63 معهد ف ص |سو|نفرحه رض| |حمد ع
767o96معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لغف|ر حمدتـــه محمد عبــــد |لغف
48o857د|بــــ |لم |س|رتـــ ي| محمد ع |حمد عرف|تـــ|
76o552|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمنيه محمود عبــــد |لعظيم محمد
348o98تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد عط| سيد
9o25o3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــسمه ص|لح |بــــوزيد محمود
قتـــص|د م حلو|ن|سميه مصط محمد مصط 39|67|
435o34طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن نسيم طلعتـــ |لسيد فلفل
يم عج|يبــــي843259 ف |بــــر| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نتـــريف | |

ندستـــ ع شمسم|يكل مفرح خلف كرم29444
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | |حمد محمد |حمد59237|
45o|53تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد ع محمد ع عبــــد|لوه|بــــ
حقوق ع شمسبــــ|سم عص|م |حمد شو |م 9||37|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم مصط ك|مل محمود|8|353
ندستـــ ع شمسم سعد |لدين حسن سعد |لدين|25597|
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد |حمد محمد سليم|ن3|7692
يم مخيمر محمد238966 رهدين| |بــــر| تـــج|ره |لق|
لس روم| حليم بــــ |م 6|8|4| رتـــ ك تـــمريض |لق|
8o4666 د|بــــ |لم |م| فتـــ عبــــد|لص|لح عبــــد|لغ|
|44|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حبــــيبــــه مجدى محمد |حمد ن
6986o5ه رجبــــ محمد عبــــد |لحليم شعبــــ|ن طبــــ |سن|ن كفر |لشيخن
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد حمدى |لسيد|62988
44o872يم عبــــد|لق|در صيدله |ل|سكندريهع|دل ع |بــــر|
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طبــــ ع شمسحمد رزق عبــــده رزق|696897
ف555|23 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفكم|ل محمود كم|ل ع م
يم حسن|4563| وف|تـــ|يوسف ن| |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
وف|حمزتـــ ن| |حمد زين |لع|بــــدين |م |2674| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
9o797| تـــج|ره سوه|جمع|ذ ع|طف سليم محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد محمد جمعه|73672
445o|7زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــبــــسملتـــ محمود عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ
35755oيم فتـــ حسن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|فتـــ |بــــر|
6o27o4طبــــ |لمنصورهحس ع|طف حس ز
4|oo59|تـــربــــيتـــ طنط|حمد محمد محمد |لشهد|وى
8o467o| |لسن |لم |ن ع ع حس عبــــد|
5o3o9||يم |م محمد تـــ مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
9o|836 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره جم|ل عبــــد|لكريم ع
684o93د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ن|در عبــــده سل|مه ح|مد

تـــمريض  بــــ سويفمريم س|مح جميل نعوم62784
279|o4 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن ن| |بــــو|لفتـــح |لخو
يم267|79 ندستـــ تـــ.خ|مس  سليم سيد |حمد إبــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ ع|دل |حمد |لسيد |حمد332656
يم ح|مد محمد344574 حقوق ع شمسمحمد |حمد |بــــر|
حقوق |سيوطمحمد ع|دل عبــــد|لنبــــى محمد  3672|9
ف رض| عبــــد |لغ |774266 وف|تـــحمد | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

علوم بــــ سويفح|زم ي| |حمد عبــــد |لحميد84628
رهمريم سيد |حمد عبــــ|س مر |425| تـــج|ره |لق|

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح طري حس 757985
7677o2طبــــ بــــورسعيدرو|ن عل|ء ح|مد س|لم

72o67معهد ف ص بــــ سويفشمس شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لستـــ|ر
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمصط عبــــد|لع|ل مهر|ن عبــــد|لع|ل  5275|9
8|9o4o|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن محمد سعدي محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحم|ده ن| ع|رف |لسيد 397||9
يم|64994| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسم|ء سعد لط |بــــر|
رهنوره|ن |يه|بــــ |حمد ع أبــــوزيد238852 تـــج|ره |لق|
|4|77oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |حمد فتـــ سيد |حمد
268|o||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود حس صقر
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن محمود يح عبــــد |لرؤف|2|574|
5|o|48يم حس|ن |حمد حس تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |بــــر|
علوم بــــنه|عبــــد|لرحمن ربــــيع |لسيد شح|تـــه699|26
تـــج|ره |سيوطريه|م ممدوح سيد محمد 425|89

حقوق حلو|نكريم |حمد عوض عبــــد|لمجيد35576
4|o2oo|د|بــــ طنط|حمد ع |لسيد سميتـــ|
7o44o7علوم |لزق|زيقيم|ن ع|دل |لشح|تـــ عبــــد |لوه|بــــ |حمد
يم 924294 معهد ف تـــمريض سوه|ج  |ده محمود عيد |بــــر|
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8474o4 معهد ف ص |سو|نشيم|ء عبــــد| محمد عبــــد|ل عي
8o|488 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رحمه حم|ده طلعتـــ تـــو
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعل| محمد ع ط|يع839797
6o|8|5تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء نبــــيه محمد لعج
يم639533 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|تـــ ط|رق محمد |بــــر|
|لدين عبــــده محمد243554 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمن|ر ن
ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء رمزى ع |لشيشي 8|94|4
5|539oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسهيلتـــ محمد |حمد محمد عمر |لص|وى
ف أحمد ش| قد|ره8983|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طأسم|ء أ
4|o635|تـــج|ره طنط|حمد محمود رزق شلبــــى سليم|ن
475o92د|بــــ |ل|سكندريه|نور |لهدى |حمد محمد يونس
يم|6436|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| سم |لص|وى سيد |بــــر|

ندستـــ |لفيومحمد جميل |م |حمد|9|864
يم محمد حسن9|7745 ش|م نجيبــــ |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقصف| 
تـــج|ره ع شمسمحمد |س|مه |حمد شو محمد عبــــد 6478|2
د|بــــ ع شمس|دع|ء محمد محمود محمد مو66||22
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | محمود عبــــد | محمد82||3|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ديه |حمد محمد جنيدي96|63

6947|oزر|عه |لمنصورهه|جر جمعه |لسيد عبــــد |لعزيز محمد
87594o  علوم |سيوطنور |لدين ح|تـــم ه|شم حس|ن
3||o88 لسن ع شمس|بــــثــــينتـــ عم|د عبــــد|لعزيز مصط
26|o94| ه حسن عبــــد| حسن تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نم | |يمن كم|ل عبــــد|لسيد844294
4o2376د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ر| | ع|دل عبــــد |لمنعم محمد محمد
يم|678734 ه |لسيد محمد |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
9o|7|| تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عبــــد|لمج محمد محمد
69o477تـــج|ره |لمنصورهمحمد عم|د ع ح|مد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|جه|د أحمد ح|مد |لسيد5|6385
تـــج|ره سوه|جس|ره |حمد محمد عثــــم|ن 896352

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد فؤ|د عبــــد |لعزيز |لسيد|32758
طبــــ |ل|سكندريهسل محمد ف|روق عقل6977|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن عبــــد|لموجود |لن|دي عثــــم|ن|842298
69o77oتـــربــــيتـــ |لمنصوره ص|لح محمد |حمد طه حج|زى
يم محمد8922|| يم |بــــر| طبــــ ع شمسس|ره محمد |بــــر|
26o99رى ره|يوسف ع ع ع |لجو د|بــــ |لق|

689o|3د|بــــ |لمنصوره|ي| ع عبــــد |لعزيز ع |لشه|وى
|83o4رهجه|د |حمد ص|بــــر |لطهرى سليم تـــج|ره |لق|

894oo8 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لن| محمد عطي
6||7|o|تـــمريض بــــنه|حمد عبــــد| أبــــو|لعزم حبــــيبــــ
|2o39||وف|تـــحمد ي| محسن د|ود |لعجيل معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنور| |لسيد |حمد |لسيد عن|ن684733
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9o|829| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج يه جم|ل رمض|ن مو
يتـــى|52927 يم |ل كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــعمرو محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه عبــــد |لمنعم عبــــد |لغ عبــــد |لجو|86||43
حقوق |سيوطمن|ل |حمد رزق |حمد |لسم|ن9|7594
8oo22|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد و|ئل عبــــد|لبــــ|ري محمد

رهف|طمتـــ ص|بــــر مك|وى محمد43788 د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| حن محمد حس 23973

4o3296يم عوض ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدع|ء عوض |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقسم|ء محسن عبــــد |لمنعم ع عبــــد |777393
7o5882تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمه| رمض|ن |لسيد |لبــــ|ز
د محمد |سم|عيل محمود عبــــد |682376 تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|
تـــمريض طنط| كريم |سعد |حمد محمد أبــــو|لعزم|42999
نوعيتـــ بــــنه|ريه|م محمد س|لم محمد عبــــد|لرحمن|35654
تـــج|ره بــــنه|محمود نور|لدين محمود محمد صقر3352|6
7854o6|حقوق |لزق|زيقيه طه محمد محمد محمد |لع|يدى
8o375oيد نوعيتـــ |لم |دع|ء محمد عبــــد|لرحمن |بــــو|ل
239oo9 ره|نعمه محمد محمود عبــــد|لغ د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن ه| محمد خليل |لنج|ر633468
يم ج|بــــ ||62649 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د | |حمد |لسيد |بــــر|
769oo|طبــــ بــــورسعيدنسمه صل|ح عبــــد |لع|ل |حمد
3||5o9رهحن عبــــد|لحق عبــــد|لمطلبــــ ع|بــــدين صيدله |لق|

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفس|رتـــ محمد ح|مد خليفه945|6
ش|م عبــــد |لق|در ص|لح فرج767545 تـــربــــيتـــ |لعريشبــــه 
2498o7|يم عثــــم|ن فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنيه ع|دل |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه ن| محمد ح|مد محمد4|7|27
رهحس|م ح|تـــم عبــــد |لمغ |لسيد426|3| علوم |لق|
6o7|o2علوم ري|ضتـــ طنط|خلود خ|لد جمعه ن محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد فؤ|د ع محمد عل|م2845|5
4o6o6oتـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد محمود |سم|عيل يوسف
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جبــــتـــول محمد |سم|عيل محمود ص|لح477355

392o4لسن ع شمس|رشيده عبــــد |لمن |حمد |لبــــو
25o452د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسمه محمد مصط سل|م|
54292oتـــمريض دمنهوروس|م محمد عبــــد|لد|يم حسن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور |لدين محمد محمد |لدسو |بــــو حبــــ6|7627
د|بــــ دمنهور|رضوى محمد ج|بــــر نور ح|مد489975
ندى479376 ندستـــ |ل|سكندريهنور|ن حس|م محمد سعيد |حمد ر|فتـــ 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمود فضل |لمتـــو بــــرك|تـــ838|69

236o5حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد مصط |لعو صقر
2o897|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل|م |يه|بــــ محمد |نور

34o|63كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعم|ر ع|دل عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لمنعم
757o|5|يم  |دتـــ تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ه| حسي |بــــر|
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3448|oزر|عه مشتـــهردين| محمود |حمد ع
ى فه عليوه |بــــو|لخ 5|3454 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطفه خ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع عبــــد|لعظيم عبــــد|لفتـــ|ح68357
6o9586ندستـــ حلو|نشو جم|ل يوسف يوسف ق|بــــيل
9o2684 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر عصمتـــ ه|شم عبــــد|لحليم
ندستـــ |لم |يوسف |حمد عبــــد |لرحمن حسن صبــــره749|68
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|جد وليد |حمد عبــــد|لسل|م783439
رتـــ|محمد عبــــد |لن| حس عبــــد |لن|24776| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقزي|د |كرم نج|تـــى عبــــد |لغ 774792
43768oيم عبــــد|لفتـــ|ح |حمد نجله علوم كفر |لشيخحمد |بــــر|

رهفتـــ ه| فتـــ |حمد32555 عل|ج طبــــي |لق|
رهيه محمد ع ع |لجندى|48856| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ر| | محمود محمد محمد س|لم |ل|786479

6o2o5علوم بــــ سويفحن|ن حس محمد محمود
34o586|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محسن محمد لبــــيبــــ |حمد
8o8689 تـــج|ره بــــ سويفمحمد رض| محمد ع
د|بــــ |سو|ن|ص|بــــر غريبــــ ص|بــــر |حمد|84587
يم ع328974 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |حمد عزتـــ حس|ن |لجن624676
6|578oتـــج|ره بــــور سعيديح زكري| يح |لقندق
446838| ندستـــ |ل|سكندريهحمد عص|م ك|مل |حمد ع
23o|28لجزيره |لع| ح|سبــــ ونظم معلوم|تـــ |د|ريتـــ (شعبــــتـــ نظم) بــــ|لمقطم|بــــ|سل محمد حسن محمد |حمد
طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد ط|رق طه |لش|ف |8554|6
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|فن|ن عبــــد|لرحيم صل|ح عبــــد|لرحيم826468
د|بــــ |سيوط|محمود حمد|ن طه شعر|وى 887339
تـــج|ره |ل|سكندريهصقر مفتـــ|ح بــــريك مفتـــ|ح422453
85o757|ه ع|دل سبــــع مشع|ل كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لو|دى |لجديدم
عبــــد |لمجيد59648| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ ي| محمد |لبــــش
774o24رهمن|ر |لسيد محمود عبــــده د|ر |لعلوم ج |لق|
يم 48|32| د|بــــ ع شمس|ر| | محمود عبــــد |لرحمن |بــــر|
687o24| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء س| محمود طه ع
8o7993|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم ي| |حمد |بــــو|لعل
|د|بــــ طنط|مريم |لش|ذ صل|ح سعيد |لمل|ح429299
نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لفتـــ|ح صبــــرى |لسيد قطبــــ ق|بــــل||72|4
تـــمريض |لفيوم عبــــد|له|دي عيد عبــــد|له|دي محمد68662

تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأسم|ء مسعد محمود محمد |لقبــــ| |433|5
يم528534 علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد عرفتـــ فتـــ مصط |بــــر|
يم3|3568 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ف|طمتـــ محمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
ه محمد محمود عز |لدين عل|م477548 د|بــــ |ل|سكندريه|أم
معهد ف ص بــــنه|محمد ثــــروتـــ محمد عبــــد|لع|356397
7o4o26|ندستـــ |لمنصورهحمد مجدى |لغني |بــــو عربــــ سعد
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24o956د |بــــورو|ش حقوق حلو|نمحمد مجدى مج|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لحليم عبــــد|لحميد عم|ره3|2478
628oo9|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد يح |حمد محمد عرفه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد عبــــد |لل|ه مصط |لسيد محمد752929
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى محمد محمود |لخضبــــيه252694
حقوق طنط|بــــ|سم عبــــده حسن معروف5575|6
ره|حمد ص|بــــر س|لم محمد خليل|47962| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم ج|د754|4 د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن مصط |بــــر|
حقوق طنط|ندى رجبــــ |حمد عبــــد |لق|در ر|فع|49752
5o679|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن صل|ح محمد أحمد |لبــــربــــرى
42o||||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسهيله محمد |لسيد يونس عبــــد |لسل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيح حسن شو مدبــــو35336|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوف|ء محبــــ عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|35966
يم |لشيخ249388 طبــــ |سن|ن طنط| ي| ح|مد |بــــر|
د|بــــ د |ط|دين| عبــــد |له|دى ك|مل ص|لح |لسيد9448|6
يتـــ|بــــ محمد رجبــــ محمد محمد سل|3|4756 حقوق |ل|سكندريهم|
علوم |لمنصوره  حمد محمد عبــــد|لحميد محمد||549|9
8o4237نوعيتـــ |لم |مرثــــ| جورجيوس |دم سيد
|2993oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق صل|ح عبــــد |لمنعم عبــــد |له|دى
علوم دمنهوري|ر| مصط محمد عبــــد|لعزيز شميس5275|5
42|79o|صيدله |ل|سكندريهحمد خميس محمود عبــــد|لق|در
8o6625د|بــــ |لم |شيم|ء محمد |لصغ د|خ محمد|
|د|بــــ |لم |ع|ئشه مكرم فخري عبــــد|لودود823722
رتـــ|من|ر عبــــد|لسميع محمد عبــــد|لسميع محمد642795 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمريم وليد ج|د عبــــده فرح |بــــو ي|س 846||7
تـــج|ره سوه|جمنتـــ | ع صل|ح |لدين حسن|89829
8o7223| تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمود شعبــــ|ن ع
42o6o| و يم |ل يم فوزى |بــــر| د|بــــ د |ط|حمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل خليل محمد خليل|6||464
د|بــــ |لمنصوره|ريح|نه محمد محمد عبــــد |لسل|م محمد 5|6935
ندستـــ ع شمس |بــــو زيد عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف59826|
د|ر |لعلوم |لم |فن|ن حسن عبــــد|لمجيد |حمد|447||8
8o28|2نوعيتـــ |لم |سيد عبــــد|لق|در محمد |حمد

ره|مل |لبــــدر|وى ص|بــــر ثــــ|بــــتـــ|24335 عل|م |لق|
نوعيتـــ |لم ||ء عبــــد|لتـــو|بــــ ز محفوظ|6|8592
9o|6o7 طبــــ سوه|جبــــه |لسيد عمر حس|ن
22|o39ره|مه| بــــدر|وى عثــــم|ن عم|ر د|بــــ |لق|
|644o7|ندستـــ حلو|نحمد يوسف محروس صبــــره
د|بــــ ع شمس|ند ع حسن ع عبــــد |لبــــ| 39389|
يم عبــــ|س |لسيد685574 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن |
64o966وف|تـــمصط محمد |حمد عبــــد |لبــــديع |لشح ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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2|95|oطبــــ ع شمسمريم عمرو عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لسميع
4o|32|نوعيتـــ |ل|سكندريهم|دون| رزق سلو|نس عطيه
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف|طمتـــ سيد خليل |سم|عيل46469

تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ عثــــم|ن محمد |حمد شوشه|67943
6779o7حقوق |لمنصورهنور |لدين ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد حسن
نوعيتـــ |لم |جه|د سعيد محمد ك|مل225||8
634o76يم حسن ندستـــ بــــنه|محمد |لسيد |حمد |بــــر| كليتـــ 
صيدلتـــ |سيوطمحمد ع عز |لدين ثــــ|بــــتـــ  876668
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد عثــــم|ن محمد محمود بــــ|ش|762652
256989| معهد ف ص بــــنه|يه محمد مو مكرم |
882336| |ء  نتـــ عبــــد| نوعيتـــ موسيقيه |سيوط  
يم حسن778844 حقوق |لمنصورهين فوزى |بــــر|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد|لرحمن منصور عبــــد|لرسول |حمد مرزوق247735

|985oرهعبــــد |لرحمن خ سيد |لعربــــي |لسيد ه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
88oo53 طبــــ |سيوطم | جم|ل حن ج|د
4|2o33د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن دبــــور|
34o|76زر|عه مشتـــهرمحمد نبــــيل محمد سيد

صيدلتـــ |لفيومس|ره سعيد محمد عبــــد |9292|
69oo79طبــــ |لمنصورهل |ء جمعه عبــــد |لح|فظ درويش
يم خميس264238 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر نبــــيل |بــــر|

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|روى سعد سيد |حمد|855|5
9o24o6 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه محمد ع محمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندى ربــــيع ص|لح عبــــد|لستـــ|ر5|2637
2239ooيف عد ه|رون تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنه | 
معهد ف ص بــــنه|نعمه محمود محمد منصور269539
33275oتـــج|ره بــــنه|عمر زكري| |لسيد بــــكرى  |ره
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن ه|شم ص|لح |لسيد |لبــــطل|683694
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد سليم|ن سليم|ن س|لم||69974

طبــــ |لفيوميوستـــ | |م صبــــرى |م عوض65449
|499o5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |يمن ر|شد عبــــد |لعزيز
د|بــــ ع شمس|ندى مدحتـــ ع |لسيد45972|
يم432463 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخفطيمه محمد |حمد |بــــر|
ش|م محمد عبــــد |لمجيد |بــــويونس489747 د|بــــ |ل|سكندريه|نور 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نرقيه عثــــم|ن محمد ص|لح273757
34o|7oد|بــــ بــــنه|محمد |لسيد محمد عبــــد|لحليم|
د|بــــ دمنهور|حمد ع |حمد ع محمد|347|48
ف |لعزبــــ عمر234349 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |
5o2688تـــمريض |إلسكندريتـــ من|ر محمود ص|بــــر محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررح|بــــ عبــــد |لمحسن عبــــد |لخ|لق مط|6236|5
5o7467 |علوم |ل|سكندريهسل محمد يوسف |لسيد ش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء محمود عبــــد|لو|رثــــ حس|ن |932|9
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4|o729|تـــج|ره طنط|يه عبــــد |لجليل محمد يوسف
يم محمود |لف|ر|752367 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممجد عبــــد |لعزيز رمض|ن يوسف|62588|
|حمد |لسيد مبــــ|رك عبــــد|لغ |273278 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
يف||76683 زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــحمد محمد بــــر|وى ع|مر |ل
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــند| عبــــد|لنبــــى |لسيد عبــــد|لكريم259373
ى986|22 ره|رغده محمود محمد |حمد |لبــــح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |لزق|زيقرو|ن ط|رق يوسف محمد643458
626oo5حقوق |لمنصورهمحمود عبــــد|لن| محمود محمد
49o37|د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ يوسف عبــــد|لع|ل بــــدوى محمد

ق|وى9827| رهحس|م |حمد محمد |ل تـــج|ره |لق|
236o74كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسفرح تـــ|مر محمد عبــــد|لمطلبــــ
4o6554حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ محمد أحمد حن محمود  |ض
|24o42تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرون|ء عبــــد |لن| ع |لطبــــ|خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمود |لسيد محمود عطيه فضل55|697
5|4326| ش|م محمد محمود عبــــد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء 

رهمحمود فتـــ دسو محمد36|82 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |ل|سكندريهنور |لدين خ|لد حسن محمد |حمد523856

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حموده عمر معوض4||68
49826oثــــ|ر د |ط|م|رين| رمزى ز جرجس ميخ|ئيل
25o3|4|رهيم|ن محمد سعيد ز|يد صيدله |لق|
5|2o58| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد محمود محمد |لفر|ر
يع34685| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط محمد فتـــ |بــــو 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |يه|بــــ سعيد ع 66257|
د|بــــ سوه|ج|عمر عبــــد|لل|ه |لسيد محمد 897494
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ض حس محمد حس 348328

3857oطبــــ بــــيطرى فرع مطروحرح|بــــ جم|ل فه مصط |لصعيدى
9|725o|وف|تـــ يه|بــــ ن|دى بــــش|ى ميخ|ئيل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم |حمد سل|مه||23574 ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخدى عبــــد|لمنعم ع محمد |لزين|43683
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|جر محمد |حمد |بــــوش|دى425988
222o92ى ع|دل معوض معوض تـــج|ره ع شمسش
طبــــ ع شمسسم|ء سليم| ن محمود  خلف ورد|||4329
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد| |حمد عبــــد|لع| محمدى ||89|26
علوم حلو|نمروه ط|رق ص|بــــر عبــــد|لرؤف37859

49337oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن مسعد محمد جم|ل |لدين
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رقيه عبــــد|لن| محفوظ س|لم265|27
6332|oيم سليم |بــــوه|شم نوعيتـــ |لزق|زيقنجوى |بــــر|

ف م |لدين عبــــد |لحميد22382 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |
8o387|يم حسن مهر|ن ندستـــ |لم |وئ|م حسن |بــــر|
رهمحمود مصط |حمد محمد |بــــو|لهدى64454| تـــج|ره |لق|

Page 6206 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

42o66oتـــج|ره كفر |لشيخعمر |حمد طه ع طه
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود |يه|بــــ محمود بــــك محمد766983

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرحمتـــ حس |حمد سليم89|49
معهد ف ص ري|ضه طنط|قمر |حمد حسن |لعزتـــ449944
د|بــــ ع شمس|ن|ديه محمد فؤ|د ع54868|
حقوق بــــورسعيدمحمود جم|ل شح|تـــه محمد مصط 762628

66o84معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد سيد عبــــد |لو|حد ذ بــــرديس
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |لسيد سليم|ن س|لم769223
8|5||oد|بــــ |لم |ه|له رمض|ن خلف محمد|
د|بــــ |لمنصوره|ندى عبــــد | |حمد محمد |بــــو عيش698473
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن| أحمد محمد صل|ح عبــــد |لسل|م6892|6
ر حس 959|78 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمنه | ممدوح عبــــد |لظ| ع.
ي|7|5|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرز|ن ط|رق |لبــــيو |لح
يم مصط فوده9|2785 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ |بــــر|
ر|7256|6 يم محمود ز يم |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ د | |بــــر|
يل ج |لزق|زيقمنيه جمعه مصيل محمد نجم|638963 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم شعبــــ|ن|767563 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|ر حمد|ن |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|فرح مصط محمد ج|بــــ |للـه |لنج|ر|24934
8o|556 نوعيتـــ |لم |فو ع فو ع
699663| د|بــــ |لمنصوره|يه ع محمد |لسيد ع
9o8o86 تـــربــــيتـــ سوه|جعصم|ء خ|لد |حمد محمد
حقوق بــــنه|حمد سليم|ن سيد عبــــد|لفتـــ|ح|65|352
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه ع|دل محمود |حمد|836388
875oo| ف |حمد عبــــد|لو|حد كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمه| |
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود بــــسيو محمود محمد ش| 33|||5
8|76o9طبــــ |لم |ع عبــــد|لرحمن ع عبــــد|لرحمن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصل|ح ممدوح صل|ح |لدين حسي 264955
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن ثــــروتـــ |لسيد محمد حسن|638768
33o692صيدله |لزق|زيقل نبــــيل |لعري|ن عيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|س|رتـــ |حمد ع محمود محمد349979
ى |لسيد عبــــد ربــــه كر|ويتـــ9|5429 معهد ف ص |ل|سكندريهنف ي

د|بــــ |لفيوم|ريه|م رجبــــ قر طلبــــ65233
ندستـــ |لزق|زيق |ء محمد حس عبــــد|لغ خليل637893
7o5857 تـــج|ره |لمنصورهميمه عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |له|دى
وف|تـــ|ف|رس |س|مه |حمد جل|ل محمد حسن 556|34 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4o3894ش|م عبــــد |للطيف |لغريبــــ د|بــــ دمنهور|عبــــد |للطيف 
تـــربــــيتـــ سوه|جم | سعيد فوزى جرجس 2226|9
|د|بــــ طنط|ي|سم محمد عبــــد |لمعبــــود عبــــد|للطيف عبــــد 9574|5
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدين| |لسيد محمود |حمد44|754
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس ي| حسن محمد66237|
6364o8طبــــ |لزق|زيقمحمود محمد ع |لغن|م
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يم |حمد|7||223 م |س|مه |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد
786o|7|حقوق |لزق|زيقبــــتـــس|م ع محمد محمد جبــــر
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــم | بــــهجتـــ فوزي نظ بــــخيتـــ7|5248
نوعيتـــ |لزق|زيقديمه ه| عبــــد |لمقصود ع632456
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسأمنيتـــ رض| طلبــــه عبــــد|لغف|ر442555
تـــج|ره طنط|م|رى ه| عط|| د |ن682545
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|يوستـــ | سم يوسف لبــــيبــــ43229|
327|o3يم خليل عزو رهوق محمد |بــــر| حقوق |لق|
6|6o92 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر محروس مسعد |لتـــوتـــن

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ي|سم عبــــد|لمحسن نور |لدين عبــــد|6|63
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ريه|م ه| حسن عبــــده7|8589
254|4oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي| رجبــــ سعيد فهيم |بــــوس|لمه
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود |حمد صل|ح |لدين |حمد827227
نوعيتـــ بــــور سعيدندى يوسف |لسيد مصط مو764745
ف ف|يق فريد92|43| ول| | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسوزن| فكتـــور ن|ن ف|م865946
4o7286ل|ل تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|رتـــ كم|ل ع |حمد 
894o58|د|بــــ |سيوط| سم|ء رفعتـــ محمود محمد
معهد ف ص |لمنصورهم| جوده |حمد محمد |لمهدي|684245
7o4|89حقوق |لزق|زيقعبــــد | عليوه عبــــد | متـــو |حمد
يم486999 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد |لرحمن ع عطيه خليل |بــــر|
49437oثــــ|ر د |ط|أس|متـــ محمود محمد عبــــد|لسل|م |لمغربــــى
ره|ول|ء |حمد محمود حسن |لسيد783923 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهشيم|ء |لسيد |لسيد محمد حليقه758293
يف|449952 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيتـــ صل|ح مغ|ورى محمد |ل
ندستـــ |لمنصورهعمر عبــــد |لحق عبــــد |لغ محمد |ليم675479
ره|سهيله جم|ل طه محمد |لف 427793 عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع عل|ء محمد سعد |بــــو |لن3|6984
7o9297 صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد عبــــد |للطيف حسبــــ |لنبــــى عبــــد
تـــمريض |لزق|زيق محمود عبــــد |لرحمن محمود محمد ن784227
24ooo7|رهحمد خ|لد عبــــد|لمنعم |م ع ص تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|62o4o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عم|د |حمد محمود
68o7ooيم عبــــد |للطيف طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرح|بــــ عبــــد |للطيف |بــــر|
6|oo|8|ح|ن يم محمد ع  |د|بــــ طنط|يه |بــــر|
9o3454 لس عيد ذ| عطيه تـــربــــيتـــ سوه|جك
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفنوره|ن |بــــو|لمع| سعيد عبــــد|لمقصود259475
تـــج|ره بــــنه|عمرو محمود سل|م |لسيد عفي |33239
يم |لزي96|684 زر|عه |لمنصورهلؤى حسن محمد محمد |بــــر|
898o64 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديم|جد |حمد ع|رف يوسف
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنور عم|د |لسيد |لغبــــ| 5276|6
تـــج|ره طنط|محمد مصط |حمد نعمتـــ |2|4773
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4|463o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن فوزي عطيتـــ |لعمري
حقوق حلو|نبــــسمه محمد محمود عبــــد |لتـــو|بــــ4|273

|46o96 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن|ء حسن ع مصط
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحمن محمد ع759|64
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع يوسف طه ع سل|م98|246
694o65ندستـــ |لزق|زيقزي|د |حمد سعد رضو|ن فتـــوح
يم فؤ|د حسن|25|7|| لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|حمد |بــــر|
يف|48324 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن ط|رق يس |لشح|تـــ مر 
يم683742 يم محمد |بــــر| يم ع|دل |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ بــــر|
23o463رهمحمد جم|ل سيد ص|دق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفه|له طه عبــــد |لصمد حسن57624
92o9o3 لس خليفه بــــطرس |سطف|نوس علوم سوه|جك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمروه |لسيد عبــــد |له|دى ع ج|د777435
4o7|43|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيم|ن عبــــد |لر|زق محمد محمد فرج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسم|زن ي| عبــــد|لرحيم عبــــد|لكريم2793|2
يم بــــدوى439563 علوم كفر |لشيخس|ره وحيد بــــهج|تـــ |بــــر|
9|o676 ين حل محمد |حمد تـــج|ره سوه|جن
4875|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد ع|دل محمد عوض
د|بــــ |لزق|زيق||ء حسن |حمد محمد|775974
ندستـــ بــــور سعيدبــــ|سم عزتـــ عبــــد |لجو|د ع شج|ع695574
د|بــــ دمنهور|ن|دين ط|رق |حمد ج|د|لجمل283|49
يم |لديبــــ425526 تـــج|ره |ل|سكندريهيم ح|مد محمد |بــــر|
رتـــ|منيه |حمد سيد |حمد|245284 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o4239يم محروس ش|م |بــــر| تـــج|ره دمنهورم|جد 
د|بــــ |لزق|زيق|نسمه عمرو ع محمد حف 729|64
7o57|8ندستـــ بــــور سعيدفؤ|د خ|لد فؤ|د محمد رزق
8544o9تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مفدي رؤوف ع|يد نصيف
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن ع محمد ع||4|22
|52o37ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل ع|دل شح|تـــتـــ عبــــد |لخ|لق
7o5969معهد ف ص |لمنصورهريح|نه عمرو عبــــد | محمد |لديس
7o9638يم محمد ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه محمود |لسيد |بــــر|
يم محمد مبــــ| 7|6295 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد عبــــد | |بــــر|
695o7|تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عز |بــــو زيد ع
ندستـــ |لزق|زيقمعتـــز محمد محمد محمود |لبــــحري428|64
معهد ف ص ري|ضه |سو|نع |حمد ع بــــدوي847744

2|o29رهمحمد |يمن خ|لد محمد عر|بــــي ندستـــ |لق|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمحمد خميس محمد شح|تـــ529895
كليتـــ طبــــ أسو|ند|ء |حمد محمد ح|مد|835232
76595oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد محمد ثــــروتـــ محمد |ل|م|م
429o96د|بــــ طنط|خلود محمد |حمد |سم|عيل بــــربــــش|
5|9o84|تـــربــــيتـــ دمنهورمروه فرج شعبــــ|ن حسن |لر
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حقوق |سيوطمصط محمد |حمد فر|ج 372|89
معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد حس |حمد فر|ج|839598
2|6o69رهرين|د جم|ل |لدين سيد ع|شور ندستـــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــده حسن عبــــده صومع259||5
68oo86|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد |يه|بــــ |حمد عبــــد |له|دى م |لع| 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| ممدوح محمد ع769737
د|بــــ دمنهور|من|ر محمد عبــــد |له|دى محمد حبــــلص482965
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن سعد ع عبــــد |لج|بــــر349|6|
ر ص|بــــرعبــــد 3||678 تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ ص|بــــر عبــــد |لظ|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخح|زم حم|ده ع |بــــو|لفتـــوح443467
25823oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| مسعد محمد |حمد تـــعيلبــــ
تـــج|ره |لزق|زيقحسن عبــــد |لر|زق عبــــد |لو|حد عبــــد|6|7846

ر |بــــوبــــكر43724 ندستـــ |لم |محمد جم|ل عبــــد|لظ|
62o323 حقوق د |طح|زم محمد محمد مصط

يم|382|3 رتـــ|يتـــ محمد محمد مصط |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ل|ل38562 رهحبــــيبــــتـــ |حمد محمد  طبــــ |لق|

45o968لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد أم أحمد عبــــد |لمنصف سليم|
92232o  ندستـــ سوه|جي|سم فتـــ نور |لدين محمد
7o3346|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ط|رق |لمتـــو ع |لك|و م |لع| 
|3o8|8حقوق ع شمسفهد سعيد محمد عطيه |لسيد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخه|جر |لشح|تـــ |لسيد بــــك|ر257479
د|بــــ دمنهور|ول|ء خ|لد عبــــد|لغ محمد |لشبــــوك 499668
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه |حمد علو| محمد|332|84
ف محمد مخيمر422||8 طبــــ |سيوطصبــــري |
ريدي حسن |حمد65592| ف  بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسريه|م |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء محمد عبــــد|لعزيز محمد محمود|79|32
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|له رمض|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لش49|775
43756oيم تـــمريض كفر |لشيخمحمد سعيد فؤ|د مصط |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد ه|رون |بــــو|لحسن سليم|ن278335
تـــج|ره طنط|عزيزه حسن ك|مل عبــــد|لحميد د|ود3465|4
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر عبــــد| محمد ع ند|83|627
|49o8|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع|ئشه جم|ل |لدين عبــــد |لفتـــ|ح محمد
4926o2كليتـــ |أللسن ج أسو|نعص|م مجدى خليل عبــــد |لعزيز |لنج
8o366|ن| |دو|رد وديع خليل نوعيتـــ موسيقيه |لم |م
ه محمود حسن عم|ره236687 ره|سم د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز97|66|
ندستـــ |سيوطتـــوفيق عبــــده |حمد عبــــده |لبــــهنس|وى572|35
ندستـــ |ل|سكندريهندرو محروس عد ش|كر|524738

ف حسن ر|تـــبــــ|69237 حقوق |لفيوميه|بــــ  |
7o9o2oحقوق |لمنصورهمحمد |حمد محمد عوض عوض
7o73|4د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه سعيد ح|مد عبــــد |لعزيز |لبــــهن
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ف |حمد مصط |3694|9 تـــج|ره |سيوط حمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد ع عمر269742

ء صبــــيح7825| يم ه| رهريم |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسول|ء نبــــيل عو عبــــد|لرحمن322972
34235oر عفي عبــــد|لمنعم تـــربــــيتـــ ع شمسحن|ن م|
62o6o5بــــي محمد جبــــر طبــــ |لمنصورهي|سم م|جد |ل
7o4o39معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمر ع|دل محمد محمد عبــــد |لر|زق
|4o636| ند|وى بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد |يه|بــــ 
9o6887| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي لسيد |حمد |لسيد |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد عبــــد|لغ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغ 438927
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى حم|ده صل|ح حم|ده |لهند356732
49o7|6 تـــج|ره |ل|سكندريهه|له |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ دسو
وف|تـــجنتـــ ح|تـــم فكرى بــــدر59|36| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o2364يم أحمد سيد أحمد كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسأسم|ء إبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن ع|مر عزتـــ محمد||36833
636464| ندستـــ |سيوطحمد محمد رض| عبــــد|لق|در متـــو
|2o299إعل|م بــــ سويفريم س|مح غ|نم محمد

5o9o4كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعص|م |حمد عثــــم|ن |حمد
438o45 نوعيتـــ كفر |لشيخه|جر سم بــــسيو عبــــد |لجو|د  |لملي
تـــربــــيتـــ |لمنصورهريم محمد شلبــــى مسعد بــــدوى شلبــــ|يه2|8||7
ره|ء |حمد |حمد |لصعيدى|248792 د|ر |لعلوم ج |لق|
4o7698تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهجه|د محمود عبــــد |لع|ل محمود ع
4o2o79لس س| مو جرس جبــــر|ئيل تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــك
8o8o93|طبــــ بــــ سويفيه محمد دي|بــــ يوسف
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــسم| عطيه عطيه |سم|عيل272674
تـــربــــيتـــ حلو|ني|ر| مصط محمد مسعد عبــــد|لقوى227874
علوم ع شمسيثــــ|ر حس|م |لدين محمد سل|متـــ|343626

ش|م حليم حبــــيبــــ66|9| ين|  طبــــ بــــ سويفف
رهعمرو |حمد عبــــد |لع|ل مر49969| زر|عه |لق|

|6|o9| رهمحمد |حمد مصط عوض تـــج|ره |لق|
83566oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعمرو |حمد |بــــو|لعدبــــ محمد
486o89 د|بــــ دمنهور|لينتـــ حس|م |لدين عبــــد |لجليل محمد
صيدلتـــ |سيوطجون ن|در س| |سكندر 875247
2485o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل حسن شبــــل ظريفه
ف سعد |م 228564 د|بــــ حلو|ن|سل |
يم س|لم|ن3572|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء |لسيد محمد |بــــر|
9o9348|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي|سم محمود عبــــد|لل|ه عبــــد|لح
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ندي رجبــــ محمد عبــــد|لرحمن3759|8
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسل |بــــو|لعبــــ|س عبــــد|لمجيد ح|مد438223
يم|779346 طبــــ |لزق|زيقسل|م فكرى عبــــد |لمطلبــــ |بــــر|
رهجون سعيد مكرم خليل242763 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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63o568ندستـــ |لزق|زيقمحمد صل|ح |لدين جوده |لسعيد جوده
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو ع|دل عبــــد |لع|ل |لزلبــــ| 528796

د|بــــ بــــ سويف|م| رمض|ن سعودى عو|د|53276
23842o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروى حمدى |لسيد |حمد محمد
تـــج|ره سوه|جمصط عبــــد |لمنعم حمد|ن |بــــو |لهوى|43||4
|57|o6رهندى |حمد حس عبــــد |لعزيز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
52369oتـــج|ره دمنهورزي|د مؤمن رفعتـــ حو|س ع
طبــــ |سن|ن ع شمسحكم محمد زغلول تـــوفيق ع924||3
4o|7|4يف يم |ل يم |س|مه خليل |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|
22o796ش|م محمد |لسيد عبــــد|لمو رتـــ| |  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
27o452|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميمن فؤ|د محمد ح|فظ حويتـــ
|479o4| تـــج|ره ع شمسسل|م محمد كم|ل حن
43o937 معهد ف ص طنط|ندى بــــسيو ح|فظ بــــسيو
ش|م |حمد عبــــد|لعزيز|482|22 لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|حمد 
26o3|4د|بــــ د |ط|بــــه نبــــيل طلعتـــ شديد
6335o9د|بــــ |لزق|زيق|حسن نبــــيل صل|ح عطيه
8o7528|كليتـــ حقوق |لم |يه|بــــ محمد |بــــوف|خره |لسيد
تـــج|ره |سيوطع عو عبــــد|لحكيم عبــــد|لعظيم 35|886
34299o| ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد خ|لد |حمد طنط|وى حس معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره |لزق|زيقحمد صل|ح محمد عبــــد |للطيف بــــيو629786
علوم ري|ضتـــ حلو|نسيف |لدين عمرو محمد سم |لسيد عثــــم2462|2
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقديمه حسن محمد حسن بــــدوى776796
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود سعيد |حمد خميس رجبــــ524699
47584oتـــج|ره دمنهورر| س|مح سعد ز حبــــيش
يم عبــــد|لسيد بــــكر848864 معهد ف ص |سو|نف|رس |بــــر|
تـــج|ره دمنهوركرستـــ | نجيبــــ صبــــ جور 497884
2727o3كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|سم ممدوح محمد حسن
د|بــــ |ل|سكندريه|معتـــز محمود محمد عبــــد |لرحيم|48437
يم حن|822842 يم ن|دي |بــــر| معهد ف ص بــــ سويف|بــــر|
ه سعد عبــــد|لموجود فرغ |||8993 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد حسن محمد|4|74|3
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــسنتـــ |يمن فتـــ سليم |لسيد523997
4378|3| نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن |لسعيد محمد حسن |بــــو ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نس ج|بــــر عبــــد |للطيف س|لم|486588
حقوق |سو|نعزه |حمد محمد |حمد939|83
88o744 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطك|تـــرين| رمسيس كر عطيه
767|o9كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد خ|لد محمد محمدع
|55o86ره|م محمد حسبــــ |لنبــــي حسن عل|م |لق|
42oo82كليتـــ |أللسن كفر |لشيخدين| عل|ء |لدين خليل |لسعيد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء صل|ح خليل حسن|277344
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد عبــــد|لحميد شتـــ|تـــ|452845
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تـــج|ره طنط|محمد رأفتـــ عبــــد |لمنعم محمد  فودتـــ427737
د|بــــ سوه|ج| سم|ء رشدى عبــــد|لعليم طه|924695
752o69ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحسن سيد حسن ص|لح ع.
ره||يم|ن |يمن عبــــد |لوه|بــــ سليم|ن ند24|||4 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد مصط |لسيد|333368
233o25|ه سعيد حسن محمد علوم ري|ضتـــ ع شمسم
|د|بــــ بــــنه|سم|ح ع جودتـــ |حمد357298
78o533صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد رمض|ن عبــــد|لسل

رهد | حس حس |لطوبــــ 24656 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|64627| رهسل|م |حمد حسن ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر|ء سيد سيد عبــــد|لو|حد326669 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه |لز
6o2oo6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريه|م غ|زى |لسيد غ|زى |لقليوبــــي
زر|عه |لم |خ|لد جم|ل عبــــد| محمد|2|3|8
معهد ف ص سوه|جحس بــــدرى شح|تـــه حس 895363
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمرح رض| ع |لصح |62292
د|ر |لعلوم |لم |نعمه فؤ|د ع حسن4794|8
|ء ن| عبــــد|لقوى أبــــورض|268969 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|
|4484oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنسمه ز ص|بــــر عبــــد |لنبــــى
82|o52 نوعيتـــ |لم |فوزيه محمد محمود مر
يم |329678 د|بــــ |سيوط|ه|جر عبــــد|لشكور محمود |بــــر|
د|ر |لعلوم |لفيومسمر |سم|عيل عبــــد| خلف |سم|عيل235653
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد فتـــ عبــــد |لحكيم عبــــد |لعليم683363
6oo765كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ محمد حسن سيد مندوه
835o7|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىدين| عبــــد| محمد |حمد

ف عيد عبــــد|لر|زق|9567 تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد أ
بــــتـــ |لجد|478978 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم ط|رق |لغريبــــ و
82o5|oد|بــــ |لم |ه|جر ض| د|خ عبــــد|لستـــ|ر|
زر|عه دمنهورأسم|ء محمد محمود عليوه|997|5
ف432858 |د|بــــ طنط|غفر|ن رفيق عبــــد |للطيف 
يف محمد ع عمر|324549 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد 
85o6o9|تـــمريض |سيوطحمد محمد |حمد سعيد
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح |م |لتـــه| محمد |لتـــه| عبــــد |2387|6
2|98o3لسن |لم |/ري|ضتـــ|سن| عوض عبــــد|لعليم عبــــد |لغ حسن
6346o8|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقجرجس عص|م جرجس سليم|ن سل
6|o624يم جميل تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|مريم ط|رق |بــــر|
علوم |لزق|زيقمحمد زكري| يونس ع |سم|عيل|77965
462|o|علوم طنط|حمد محمد عبــــد |لرحمن ع |لجم|ل
77o683يم حيو تـــج|ره |لزق|زيق |ر |بــــو بــــكر عبــــد |لحليم |بــــر|
|279|8| ف دوس ج|د | وف|تـــندر|وس | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
83336o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محسن ق|سم محمد
24oo39ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر يوسف محمد ع محمود أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
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تـــج|ره ع شمسحمد رض| عبــــد|لجيد صديق|324345
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |زمزم جم|ل يونس محمد رشو|ن|64||8
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عبــــد|لن| |سم|عيل عطيتـــ|52972
7585o6د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نجل|ء ط|رق |سم|عيل عبــــد|لنبــــى

تـــربــــيتـــ |لفيومم|دل ع|دل شح|تـــه يوسف66934
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفيه|بــــ |حمد محمد عبــــد |لسل|م|59457
تـــمريض |لفيوم منتـــ| نبــــيل رجبــــ ش|كر29|72

52|26oزر|عه دمنهورمن|ر يوسف طلعتـــ عبــــد |لعزيز |ٍسم|عيل
حقوق بــــنه|محمد عل|ء رمض|ن مصط صبــــره264972
882o63  تـــج|ره |سيوطمؤمن ن| |لورد| يوسف
يم|323353 تـــج|ره ع شمسحمد محمد |حمد محمود |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعف|ف ع|دل حسن عثــــم|ن22|337
ه فتـــ س|لم طه|257294 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــم
تـــربــــيتـــ طنط||ء وليد محمود عبــــد |لسل|م |بــــو زيد353||4
تـــج|ره |سيوط م| رمض|ن عبــــد|لعليم حمزتـــ|2|8943
صيدله طنط||ء جم|ل محمد عبــــد|لغف|ر|256929
6|68o7|تـــج|ره ج|معتـــ د |طيتـــ ي| عزتـــ غندر

تـــج|ره بــــنه|مرو|ن محمد رش|د محمد7284|
834o4|| ندستـــ قن|منيه |حمد سعد حس
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد وليد فوزى محمد|642|32
4o3335| تـــج|ره |ل|سكندريهزينبــــ عل|ء |لدين ج|بــــر ز| محمد
معهد ف ص سوه|جمك|ريوس |يمن طنيوس يعقوبــــ836795
5248o9علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمصط |حمد محمد مر محمد عي
35o523زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد عثــــم|ن ح|مد عثــــم|ن
23|o46|رهح|زم عبــــد| عبــــد|لغ عبــــد زر|عه |لق|

|49o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن |بــــو|لفتـــوح بــــكر|لسعيد |بــــو|لسعود
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه ربــــيع حس محمد|6564|8
26o674طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسمر ع عبــــد|لحميد |لديبــــ
تـــج|ره بــــنه|نور |لدين |حمد عبــــد|لنبــــى نور |لدين62|348
كليتـــ |أللسن ج أسو|ننو|ر خ|لد خلف | عبــــده|522|84
تـــ ك|مل منصور غريبــــ|359497 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|يري |يوبــــ |سح|ق نقول|249644
639o73يم |سم د|بــــ |لزق|زيق|محمود |لشح|تـــ |لسيد |بــــر|
688o96تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى |لسيد عطيه غ|نم ع
7o3663علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عل|ء عبــــد |لوه|بــــ محمد خ|طر
89o767 معهد ف ص |سيوطد| | مسعود حسن خليل
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نيه محمد عبــــد| محمد ع |846727
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ر ميشيل ز |سكندر322272
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن |يمن عي عبــــد|لرحمن357643
9o2936| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد سيد حسن ع
7o|63oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنبــــيه حكم |حمد محمود عز|لدين
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تـــج|ره ع شمسمه| بــــدرى محمد شح|تـــ محمد9884|2
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــيشوى |قل|ديوس شهدى سف 923579
7o4848ري|ض |طف|ل |لمنصورهمه| خ|لد محمود يوسف
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد عمرو حسن |لسيد بــــدره765583

462o5كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لرحمن ع|شور عبــــد|لخ|لق |لشوبــــ
24o875تـــج|ره ع شمسعل|ء عم|د فوزى محمد
ندستـــ |سيوطحمد سعيد مسلم حسن||2|338
7o648||صيدلتـــ بــــورسعيديه محمد |لسيد |لمتـــو سليم|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل ن| عبــــد|لمجيد محمد عن| |878|5
ك.تـــ. ف صن| سوه|ج  بــــو ضيف محمد |بــــوضيف حس |لخطيبــــ5|9255
ه ط|رق محمد محمد |لسيد خريبــــه7|6846 معهد ف تـــمريض |لمنصوره م

3o247|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء |حمد محمد فرح|تـــ
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقجه|د |يمن مح |لدين عبــــد|لجليل |627292
ندستـــ |سيوطتـــسنيم يوسف ع يوسف 875222
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــد | عبــــد|لمحسن شفيق يوسف عم|ر38|499
|48o9|ره|محمود سيد عبــــد |لفتـــ|ح سعيد د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسر| عص|م فتـــ عبــــد|لحميد4962|2
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهطيبــــه سليم|ن عبــــد |لسل|م |حمد سليم6589|7
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد حسن |لسيد حس حس |59|773
علوم |سو|نند عبــــد|لنبــــي محمد محمود||8354
42oo95نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره محمد |حمد |حمد عيد |لدرو
نوعيتـــ |شمونن|ديه محمد محمود درويش|26873

56o47لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ج|سم عبــــده محمد ع
تـــمريض |لم | ط|رق ع عبــــد|لبــــص فرغ 92|854

5o736|يم عيسوى يم حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفبــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن رشيد محمد سل|مه827769
25o977د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مظهر محمد |لديبــــ |لبــــر
|5o2o6يم رهمحمد مصط محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم عشم|وى محمود55399| د|بــــ ع شمس|رن| |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|جوستـــ | ع|دل رزق | عبــــد |لمل|||248|
63577oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود نشأتـــ محمود محمد محمود
د|بــــ ع شمس|عمرو طه حسن محمود353786
ش|م عبــــد|لرحمن  884559 حقوق |سيوطعبــــد| |يمن 
تـــج|ره ع شمسعل|ء |حمد محمود |حمد |لنح|س9|3698

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نع طه ع |م|م بــــسيو 42742
وف|تـــ|حمد قدرى فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح||67|23 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمر |ل|م حمزه محمود37|844
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لم|جد محمد يونس محمد مصط 775596
4427o5| يم محمد متـــو تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم| |بــــر|
2277o5 د|بــــ |سو|ن|حسن|ء |حمد عبــــد|لموجود عم
82|o|4تـــج|ره بــــ سويفمصط ع|دل محمد دمرد|ش
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822o64تـــج|ره بــــ سويفن| |حمد صبــــ |حمد
25|o76طبــــ حلو|نعمر عبــــده |حمد عي
85|3ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمن|ر جم|ل ن يونس
77o|36تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد صبــــ محمد حسن محمود

ره/ري|ضتـــسل|م |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لو||2375 زر|عه |لق|
25o899| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــحمد ص|بــــر |حمد |لشي

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد ج|بــــر محمد ع حسن|5|526
4o|39|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى محمد عط| ع
7o842ف ومس|حه |لمطريتـــش|م محمود عبــــد|له|دى غ|نم ك.تـــ. ف رى و
53o5| د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه |له| محمود ع

4|2o57لسن ع شمس|عمر محمد عبــــد ربــــه خليفه ص|لح
237|8oره|ر| | مجدى جل|ل |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم|6299| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرو|ن محمود سيد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسد| |ل ن|در شفيق حن|368628
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نعيمه جم|ل مو خليفه|82|82
34o6ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع |حمد محمد متـــو سليم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى مصل |بــــو |لمع| مصل93|52|
طبــــ حلو|نشهد عم|د |لدين |لمغ|ورى |لسيد عسكر625422
6o7946تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| |ر |يمن |لغمر|وى مصط محمد حسن
علوم ري|ضتـــ سوه|جمري|ن بــــربــــرى بــــدرى خله 923233

3|27oرى |م|م محمود تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ جو
6252ooندستـــ |لزق|زيقسم|ء |حمد سعيد فتـــ فرج
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد مصط ع مصط |بــــو زيد446345
422o|3تـــمريض فرع مطروح تـــبــــ|رك ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عل|ء |لدين محمد عبــــد |لرحمن ع629795
ر ش| 449222 ندستـــ طنط|يوسف |حمد م|
4o8478تـــج|ره طنط|رش|د |حمد محمد رش|د عوض
2|27o6| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد سيد عطيه محمد ع
62o254ديهد كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــأحمد محمد |لسيد شح|تـــه 

ره|حسن|ء |حمد حسن منصور8696| عل|م |لق|
8382o||تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييف محمد عبــــد|لوه|بــــ |بــــو|لحج
497|3oن| س| نجيبــــ بــــطرس تـــج|ره دمنهورم

رهحبــــيبــــه محمد حسن مهلل محمد56|28 تـــج|ره |لق|
حقوق حلو|نس|مه نور |سم|عيل سيد|54573|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير ه| عبــــد|لرؤف |سم|عيل|33|35
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر عبــــد |لحميد رشدى عمر |لسنور777|3|
5o9896طبــــ بــــيطرى دمنهوريوسف محمد س|لم يوسف شلبــــى
تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد حسن عبــــ|س حسن نص|ر|47642
ف5|4|34 يم  تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|لخ|لق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه محمود حس|ن محمد34|9|8
حقوق طنط|حمد محمد عبــــد|لعزيز عبــــده|494576
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طبــــ بــــ سويفعمرو رجبــــ مو محمدين53542
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|ف|طمه عم|د |حمد عبــــد |لمقصود773472
معهد ف تـــمريض |لمنصوره نور| و|ئل |حمد |لسود| 696429

5795oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفع محمد جل|ل ي |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| عبــــد|لحميد محمود خليل256538

طبــــ |لفيومميمتـــ |حمد محمد محمود||7259
نوعيتـــ بــــور سعيدل|ء محمد عرفه ع |حمد سليم|ن|764775
يم محمود مسعد|36|693 حقوق |لمنصورهيه كم|ل |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو عم|د ح|فظ |لجندى62|265
ف |بــــو |لعزم طبــــيخ434639 زر|عه طنط|نرم |
4|6o98|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخشج|ن رض| سعيد محمد |لخو|جه

ره محمد سعيد ع|شور عبــــ|س957|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
753o38|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد |لسيد عبــــد |لع|ل محمد
تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لحميد |لعربــــى عبــــد |لحميد688256
معهد ف ص |سم|عيليهيمن محمد ع |لششتـــ|وى|767293
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لرحمن يوسف حس يوسف28835|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقميشيل ف |ر ميل|د فهيم|3757|
834|o7د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن عبــــد|لرحيم فرج ع|شور

5||o7معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفصل|ح ن صل|ح ع
24295oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد كم|ل عبــــد|لغ عبــــد|لفتـــ|ح
4o5538د|ر |لعلوم |لفيوم |ر زكري| عبــــد |لقوى محمد س|لم
يم|825378 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن محمد عبــــد|لمع |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سو|نحسن يوسف مو عبــــد|لكريم844892
258o88|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد عبــــد|لعزيز لط عبــــد|لعزيز
75493oيف سليم|ن سليم|ن تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفريده 
ل357525 وف|تـــرن| |لسيد عبــــد|لسميع عبــــد|له|دى  معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــندى مجدى |حمد غ|زى2||686
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــد|لرحمن محمد جم|ل ع 2973|8
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسصل|ح عص|م صل|ح |لدين محمد عبــــد369386
4363o9علوم كفر |لشيخمجدى محسن |حمد محسن
4|4oo6تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | محمد فتـــوح سيد |حمد حتـــ|تـــه
رهوئ|م بــــ|سم حس ع595|23 ندستـــ |لق|
|3|2o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد عبــــد |لحميد |حمد
4836o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى مجدى رزق |م|م |حمد
32oo86حقوق ع شمسعمرو ح|تـــم حس عبــــد|لمؤمن
7o7555حقوق |لمنصورهريه|م جم|ل محمد متـــو ع
7|o8|3 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد جم|ل محمود مصط محمد |لعطي
43o76رهي|سم طه محمد عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|

علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد عطيه مس|عد سعيد3|3|46
449o42ندستـــ طنط|محمد عط| | ع قطبــــ عبــــيه
334o25تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود ط|رق |حمد حسن
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|طمه محمد |حمد |م|م639229
ه سم سعد مرس|ل|3|2386 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
5o8|o7|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخه|جر ط|رق عبــــده ع |لسق
693oo7يم غ|زى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد مجدى محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد محمود عكوش854978
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــزينبــــ عل|ء عبــــد|لوه|بــــ حسن248766
3|8863| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عبــــد|لفتـــ|ح |م|م تـــه|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد مدحتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |لتـــل|وى254735
يم غبــــري|ل449878 يم وليم إبــــر| تـــج|ره طنط|رفقه إبــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد صل|ح ك|مل |م 2|8236
لسن ع شمس|سل|م عبــــد|لو|حد عبــــد|لحميد |لشبــــلن 8|3479
حقوق ع شمسسل محمد حسن |سم|عيل س|لم26928|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|كريم |يمن محمد رزق8656|6
7o6|95بــــي |لسيد حقوق |لمنصورهنور|ن |حمد |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن ع |حمد س|لم شح|تـــه|6|4279
|592o2حقوق ع شمسيوسف سيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
443o42علوم كفر |لشيخخلود عبــــد|لمنعم عبــــد|لعظيم ع رزق
حقوق طنط|خلود عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحيم محمد337395
ندستـــ |ل|سكندريهكريم ح|تـــم |حمد ك|مل |بــــو زينتـــ479677
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمل حم|د سويلم س|لم|3|7582
89642o |تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــي|سم خ|لد عبــــد|لنعيم عبــــد|لر
8o4235يم لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م|رين| محسن عبــــد|لج|بــــر |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدع|ء فؤ|د |لسيد محجوبــــ269486
4|374oى يم |لمس |د|بــــ طنط|محمد مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق معتـــز عبــــ|س متـــو شلبــــي485227
تـــج|ره دمنهورش|م عثــــم|ن متـــو ع |لص|وى486886
تـــج|ره بــــ سويفم|رل ج|بــــر جرجس بــــولس3457|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء حسن عبــــده |حمد||83947

د|بــــ |لفيوم|ول|ء حس ش|كر عبــــد|لفتـــ|ح67276
7|25o7|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يه ط|رق محمد ق|بــــيل حسن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدى ع ه|شم محمد58668
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرضو|ن |حمد محمد حسن832732
تـــج|ره ع شمسيوأن| ن ثــــ|بــــتـــ محروس حن|82|43|
تـــج|ره طنط|بــــرديس مخيمر سعد محمد محمد  |676252
ندستـــ |ل|سكندريهحمد بــــخيتـــ |حمد شح|تـــه|28|447
يم شوشه434286 |د|بــــ طنط|سه| محمد كم|ل |بــــر|
طبــــ |لسويسمريم سيد |حمد عبــــد |لسميع محمد|لسيد755473
5o76o|علوم بــــورسعيدشهد نش|تـــ ع |حمد محمد |ل|نص
9o|9o3 ف محمود عبــــد|لرحيم معهد ف ص سوه|جمن|ر |
|7637oعلوم ري|ضتـــ ع شمسعمرو ع|دل ع منصور
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لحكيم صبــــ عبــــد |لحكيم غريبــــ 629693
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حقوق |سيوطع |ء محمود |حمد حسن  62|875
صيدله |لزق|زيقن |يه|بــــ ك|مل |لهجر |73|2|3
76657oكليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشمحمد ع عيد ع ع|يش
8o7756|تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن حسن |ل |تـــي ع غيتـــه
4o5773تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنغم محمد مصط ف|ضل محمد

6o696معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد جمعتـــ قر ميهوبــــ
4o|736|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد عص|م |لدين |حمد عبــــد|لمتـــع
697o57|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد مصبــــح محفوظ شه|بــــ
425o5|ف محمود ع عبــــد |لمطلبــــ د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــن |
8858o| لس سم ص|لح عزبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ك
923o|7 ندستـــ سوه|جيوسف |لسيد يوسف محمود
5|oo2o|زر|عه كفر |لشيخحمد مختـــ|ر عبــــد|لمنعم عبــــده ج|مع
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد جنيدي عبــــ|س جنيدي|348369
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد |لسيد |لشح|تـــ زيد|ن|4|5296
68o946تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لعزيز محمد |لمتـــو عبــــد |لكريم
معهد ف ص |سيوطمحمد عبــــد|لق|در حسن بــــكر  883358
تـــج|ره طنط|ند محمد مرزوق |لزي|تـــ25|433
43o925يم فتـــ عبــــد |لمع |د|بــــ طنط| |بــــر|
45|o54ك.تـــ. ف صن| نجع حم|دى بــــن مصط حس فتـــ فريد ملوص
علوم |لزق|زيقدير محمود فوزى محمد2|6336
683oo4ى يف |لهل| محمد |لع تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزكري| ش|كر محمد محمد755983
صيدله حلو|نشيم|ء مر غ|نم عبــــد|لوه|بــــ  2|8834
ندستـــ |لمنصورهبــــل|ل و|ئل سليم ع سليم |بــــو |لعز686475
ش|م محمد فرج75|758 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير 
|574o||كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسلشيم|ء نور |لدين ح|مد سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننجل|ء مديح |بــــو ضيف ع884|5|
3492o8تـــج|ره بــــنه|محمود رش|د ع عبــــد|لخ|لق
تـــج|ره بــــور سعيديه خ|لد محمد عطيه ز|يد||67666
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورجه|د محمد |لسيد |لسيد ن |لدين489625
زر|عه دمنهوريم|ن تـــ|مر سعد|لدين بــــدر|757|52
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد حل محمود شط|9552|2
رهمحمود عبــــد|لخ|لق محمود نويجع|24466 تـــج|ره |لق|
5o37o3| زر|عه |ل|سكندريهحمد ن| فه |لسيد مو
233o33 د|بــــ ع شمس|عبــــ |حمد محسن حسن حسن ع |ل
لس ص|دق جرجس عبــــده بــــسطوروس5|6774 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــك م |لع| 
758|ooحقوق بــــورسعيدعبــــد | ضيف | محمد س|لم|ن
48893o |يم ش تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | حسن محمد |بــــر|
4534o2 وقمحمود عبــــد| ع مو ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
|22o|6رهسل محمد حسن فه عبــــد |لر|زق تـــج|ره |لق|
ثــــ|ر د |ط|ريم ع|دل محمد متـــو عبــــد |7295|6
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494o|3يم عوض حو|ش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد |بــــر|
2622o|تـــج|ره بــــنه|عبــــد| حمدى |حمد محمد |لبــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ن| عبــــد |لحميد طه42969|
8|o378تـــج|ره |سيوطعبــــد| محمد رجبــــ حسن
763o88لهول |بــــر تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |س|مه عبــــد |لعظيم 
8o744oتـــج|ره بــــ سويفع|صم سعيد صل|ح منصور

5o928حقوق بــــ سويفمحمد سم ج|بــــر ع عبــــد |لجو|د
طبــــ |لزق|زيقند| رش|د زكري| بــــكرى س|لم635527
7oo5|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريح|بــــ خ|لد عثــــم|ن عبــــد |لشكور
694o6oتـــج|ره |لمنصورهتـــر ن| تـــر |لوزيرى
7o74o7|ري|ض |طف|ل |لمنصورهن محمود محمد |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطه|جر خ|لد شكرى محمد57522|
7o4288ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط مجدى بــــدر مر |لسيد
7o5684 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يف |لسيد عبــــد |لبــــ|سط |لسيد عبــــد

ش|م صل|ح عبــــد |لعظيم|74|46 رهحمد  تـــج|ره |لق|
حقوق طنط|حس محمود |حمد |لرف|475|43
4|6o25ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن|ديتـــ رض| محمد عبــــد |لرحمن |لغلبــــ
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحم|دتـــ عبــــد|لو|حد عوض |لسيد ملكه2626|5
صيدله طنط|يه حسن سند عبــــد |لغ سند|687398
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رأفتـــ عبــــد|لستـــ|ر |حمد عبــــد |لرحمن5|2699
يم منصور337538 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقوق |س|مه |بــــر|
5o4879تـــج|ره |ل|سكندريهمريم خ|لد عبــــد|لسل|م ع غط|س
تـــمريض  حلو|نيه كم|ل شن|وى درويش|48627|
45o67oندستـــ طنط|من|ر محمد محمد بــــسيو ر|شد
حقوق |لمنصورهحن ع |لسيد ع محمد |بــــوليله685473
يم ج|د|9|2722 علوم ج|معتـــ |لسويس|ء حس |حمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهربــــيع |يمن حبــــيبــــ ف|يز مصط 679569

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم عبــــد |لق|در ع عبــــد |لسل338|7
354o86د|بــــ ع شمس|رحمتـــ ه| محمود ع|شور محمود
52o477 |ه محمد ص|دق ش زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهن
ندستـــ ع شمس|ء محمود عبــــد |لمع |سم|عيل46377|
تـــربــــيتـــ بــــنه|سعد دي|بــــ سعد |لدين دي|بــــ265877
حقوق |ل|سكندريهعبــــد | محمد محمد عبــــده عمر489|48
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه حمدى فتـــوح |لسيد حج|بــــ|776|27
69o529طبــــ ع شمس |مجد ش| |لعدل ع

معهد ف ص بــــ سويفسم|ء حمدي شعبــــ|ن ع |73458
رهمحمد بــــه|ء ن| محمد |حمد2|4|82 طبــــ |لق|
7o9538 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود |حمد ع مصط ع

74o24تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع عمر ع محمود
6o5267علوم طنط|شيم|ء ي| منصور ديدح

طبــــ بــــيطرى |سيوطف|طمه محمد محمد محمد52858
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5o3o54طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنور| |يه|بــــ رمض|ن رزق يوسف
9o9823 زر|عه سوه|جع |حمد ع عبــــد ربــــتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م| خ|لد حسن د|ود|845|27
687oo|معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |لسيد محمد |لدسو |بــــو |لعز
يم عبــــد |لمع زي45|689 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمجدى حمدى |بــــر|
5|98oo|تـــمريض دمنهور|ء محمود ع عبــــد|لرؤف خليل
63o528| ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد فكرى |حمد عبــــد
23544oره|محمد |حمد عوض ك|مل محمد د|بــــ |لق|
885|9o|د|بــــ |سيوط| م| |حمد عبــــد|لو|حد جمعه
ى خميس |لسيد ع426499 صيدله |ل|سكندريهمنتـــ | ي
279o95د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م محمود محمد |لسي
لسن ع شمس|يه عبــــد |لفتـــ|ح سيد عبــــد |لفتـــ|ح|55548|
5o8|o8|د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر مؤمن محمد عبــــده |لح|ج ش
يم |حمد6|6947 ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|يدى جم|ل حل |بــــر|
وف|تـــبــــ|سل محمد عثــــم|ن عبــــده درويش773874 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|د|بــــ طنط|حمد مسعد رمض|ن |بــــوغربــــيه|479|25
|4o|94 ره|صف|ء |لسيد عبــــد |لعزيز حسن ثــــ|ر |لق|
يم حسبــــ |لنبــــي4|5223 طبــــ بــــيطرى دمنهورس|ره عل|ء |بــــر
76o469حقوق |لزق|زيقمحمد |لسيد محروس |لسيد
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|عمر مصط عبــــد |لرحيم مصط |5683|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسميه ط|رق عبــــد |لصبــــور عوض فودتـــ694478
حقوق |لزق|زيقحن|ن ط|رق حسن |لص|دق2|6337
ى624562 د|بــــ د |ط|سل محمد م |لح
طبــــ |سيوطم|رين| ع|دل شح|تـــه عبــــد|لسيد43|822
2299o|رهعبــــد|لرحمن خ|لد نظيف محمد ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o4478تـــمريض |إلسكندريتـــ ف|طمتـــ عص|م ع خميس |سم|عيل
تـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د محمد سن|ء س|د|تـــ |لدر|522|6
معهد ف تـــمريض |سيوط مريم جميل ص|دق غ| 892597
معهد ف ص بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ف|رس عبــــ|س عبــــ|س مو766449
د|بــــ كفر |لشيخ|حس|م حسن فتـــ حسن |حمد2|89|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديندي رضو|ن |حمد ه|شم83|825
علوم |لم | |ر ع|دل ض| ص|دق6788|8
4o4o62ف ج|بــــر ع خليل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |
78oo7o| د|بــــ |لزق|زيق|يثــــ|ر عبــــد |لمع عبــــد |لوه|بــــ عبــــد
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهسل|م محمد عبــــد |لنبــــي دي|بــــ|444737
25o634ف حف ز|يد طبــــ |سن|ن طنط|مريم |
صيدله طنط|حمد محمد حسبــــ |لنبــــى محمد|328883
42o||oد|بــــ كفر |لشيخ|سهيله سم محمد محمد ع خ|طر
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | عبــــده محمود |لعشم|وى3|66|6
تـــج|ره ع شمسف|رس سيد سليم|ن ف|رس7938||
تـــج|ره بــــنه|منيتـــ ن| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمعبــــود سويلم339997
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|لسن |لم |ر| | م|جد فرنسيس فيلبــــس|887|8
85o864 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمروه |حمد محمد مد
||6o3|وف|تـــمحبــــ وجيه بــــبــــ|وى فرج معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــ ط|رق رجبــــ عربــــ5||248
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره محمود محمد |حمد سل|م56|252
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|مه محمد عبــــد|لحليم |حمد |لبــــصي492326
4o64o||د|بــــ دمنهور|يتـــ خميس |حمد ع|بــــدين
يم855426 ندستـــ |لم |ف|روق محمد حس |بــــر|
7o6498تـــج|ره ج|معتـــ د |طدين| ط|رق محمد عبــــد |لمنعم عز |لرج
ل|ل عبــــد|لو|حد نوفل84|263 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى ن|جد 
||6o78تـــج|ره ع شمسنديم ي| محمد |لس|مو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|تـــ رمض|ن محمد كر|ر|274569
وف|تـــعبــــد |لرحمن بــــل|ل محمد محمد27|445 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
35924oرهكرم وليد محمود |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطفدوى ط|رق ثــــ|بــــتـــ خليفه 3|8869
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــل|ء عم|د |لدين عبــــد | سليم محمد754292
يف268489 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مدحتـــ محمد |ل
تـــج|ره طنط|نور نبــــيل |لبــــيو مصط |لخو|جتـــ396|68
7o9596 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| محمود محمد |لخ
معهد ف تـــمريض |سو|نزينبــــ محمد |حمد ح|مد847972
يدى|7643|5 تـــ جل|ل |سم|عيل |ل تـــج|ره دمنهورم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن عبــــد |لخ|لق مو زي|ده4|4337
ه محمد صل|ح محمد|687382 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
زر|عه كفر |لشيخس|ره ممدوح |لسيد س|لم غنيم4923|5
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد| محمود|824|26

ر عبــــد|لحليم خ|لد85533 تـــربــــيتـــ |لفيومعم|ر ط|
ره|عمر خ|لد محمد صل|ح |لدين34972 د|بــــ |لق|

معهد ف ص |لزق|زيقيم|ن أيمن مهدى عبــــد|لمقصود||5|637
5ooo|6|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدير محمد مبــــروك فرج |بــــو|لعل 
9o4o5|| يم محمود ع تـــربــــيتـــ سوه|ج ن |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|كريم محمود ك|مل |لششتـــ|وى |بــــوعتـــم9979|4
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ه| |حمد عبــــد|لد|يم|22647
426o9|زر|عه |ل|سكندريهند| محمد ف|يز محمد
35347oتـــج|ره ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لحميد محمد
23248oره|خلود خ|لد |حمد عبــــد|لحميد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع|شور عبــــد |للطيف عبــــد |52863
7o|663ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر محمد |لسيد مصط |لسكرى
9|o7|7 طبــــ سوه|جمنتـــ | |بــــوضيف محمد |بــــوضيف فرغ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد جم|ل محمد خلف2|7687
د|بــــ |لمنصوره|فريده جم|ل |لسيد محمد ش| 682744

يف عبــــد |لو|حد مدبــــو26997 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخديجه 
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|2|o|8|ره|حمد |حمد |حمد مصط |حمد د|بــــ |لق|
44o7|7د|بــــ كفر |لشيخ|رحمه صبــــ عزتـــ |لسيد فرج |لغني
6|oo38تـــربــــيتـــ طنط|بــــه عبــــد|لملك عبــــد|ل جبــــر ع
63|2o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــو سعيد حسن |لسيد
يم محمد|27978| وف|تـــحمد حس|م |لدين |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
27oo48كليتـــ |أللسن سوه|جحمد ط|رق عبــــد|لجو|د |لسيد نص|ر
6o|743معهد ف ص طنط|محمد |لسيد عبــــدربــــه ر|شد
تـــربــــيتـــ ع شمسحس|م عبــــد | مصط محمد64296|
5o4o|3يم تـــج|ره |ل|سكندريهجون صبــــرى خلتـــ خليل |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد حسبــــو ز |لمعد|وى|387||5
36o68o|يم |لجندى ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مجدى محمد |بــــر|
349o42|تـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر رض| سعيد عبــــد|لحكيم |لغربــــ
د|بــــ |لزق|زيق|عنود س|مح عبــــد |لرحيم ع فرج2497|6
68o384طبــــ حلو|نعمر سعيد محمد طه خ|طر
69o584تـــج|ره بــــنه|محمد فرح|تـــ عوض |حمد
حقوق ع شمسحمد فرح|ن عبــــد |لفضيل حل |986|6|
838oo9|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد يوسف |حمد
634o48ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن حس|م صبــــ عبــــده
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخصف|ء ح|مد شح|تـــه |حمد |لش|38|437
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمزه عبــــد | محمد |حمد64636|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم محسن محمود ع زن|تـــى23883|
8o96|9| تـــج|ره بــــ سويفس|مه حس محمد ع
حقوق |لمنصورهع|دل |لسيد محمد جوده|76|69
ندستـــ |لفيومحمد حمدى |حمد محمد عثــــم|ن|6|5236
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــ|س |لسيد عبــــد |لمجيد|54444|
69o779 |تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــنور|ن ع|دل عطيه |لعر
تـــمريض |لزق|زيق ه|جر |حمد محمد شعبــــ|ن |بــــو |لعزم776662
693o|8بــــي |حمد رزق بــــدوى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن |حمد |ل
3|77ooحقوق ع شمسشه|بــــ |لدين محمد ك|مل محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ليص|بــــ|تـــ سم د |ن يوسف|2457|8
82o226تـــج|ره سوه|جمحمود محمد يح عبــــد|لتـــو|بــــ
معهد ف ص بــــنه|دى مجدى عبــــد |لعزيز |حمد شح|تـــه96|252
498o95تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر و|ئل عبــــد |لحميد محمد |حمد جميله
6o3477|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ثــــروتـــ عطوتـــ محمود شتـــ
معهد ف تـــمريض |سيوط  سم|ء ع حسن محمد|893666
علوم |لمنصورهيم|ن |س|مه لط |لشوربــــ |حمد|67988
رهعل|ء |لدين عمرو سيد محمود45648| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء ع محمد سعيد |لكل|ف497487

ري|87|4 تـــربــــيتـــ ع شمسعمر صل|ح ص|بــــر جو
طبــــ حلو|نحمد محمد |لسيد جبــــر |لسيد بــــحيلق|||6236
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد طلعتـــ ع سليم|ن |لسم|437428
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329o23تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد صبــــ مصط محمد
تـــربــــيتـــ سوه|جنريم|ن محمد محمود |حمد 689||9
تـــج|ره |لمنصورهيوسف ي| |لنبــــوى محمد عبــــده |بــــو 675533
6o3524نوعيتـــ طنط|بــــسمه منصور |حمد عبــــد|لبــــ|رى حسن
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر س| سعيد بــــخيتـــ سعيد475735
9|9o99 حقوق |سيوطمحمود مصط محمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لحليم6|42|3
358|3oحقوق بــــنه|ه|دى جمعتـــ تـــمس|ح عثــــم|ن
8o72o|تـــربــــيتـــ |لم |وف|ء عثــــم|ن رمض|ن عثــــم|ن
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنوره|ن جم|ل عبــــد |لسل|م محمود46347|
نوعيتـــ بــــنه|دير فرج ع محمود352543
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد حسن عبــــد|لحليم عبــــد|لع|ل |875559
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد |لسيد محمد|8|7822
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن بــــدر |لدين |حمد عبــــد |لعظيم|4547|
وف|تـــمحمد رجبــــ |حمد محمد محمد752828 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
6o924oتـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد |حمد رمض|ن
87624o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء ع|طف سيد عبــــد|لرحيم
77762oطبــــ |لزق|زيقمروه صل|ح محمد عبــــد |لرحمن عقيل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن ط|رق ص|بــــر |م 2||239
6o5278 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهفرح صل|ح عبــــد|لق|در |حمد |لدري

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد |لرحمن |يمن فتـــ ميهوبــــ84642
يف456822 يم عبــــد |لحميد |ل ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دير محمود إبــــر|
لسن ع شمس||ء غريبــــ محمد حسن|39|755

تـــمريض |لفيوم عبــــد|لرحمن محمود يوسف عبــــد|لو|حد68936
8o853oحقوق بــــ سويفمحمد ج|بــــر عوض حسن
تـــج|ره ع شمسمحمد نبــــيل |حمد عوض |لشه|وى347559
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيم|ن محمد ع محمد ع عم|رتـــ|527729
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد  |للطيف حمدى شد|4|4452
وف|تـــر|مز ه| رمزى عبــــد |لنور7657|| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
349o44لسن ع شمس|من|ر مجدى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد
7795o6تـــمريض |لزق|زيق ريه|م |يمن محمد مر
25o|66|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز |لطح|وى
رهحمد رجبــــ |حمد ع سويلم طه|244288 تـــج|ره |لق|
9ooo24 فنون جميله فنون |ل|قديفيد |كرم لويس فيليبــــس
6o5353ن| ه| لويس عبــــد |لمل|ك علوم ج|معتـــ د |طم
8|o478ندستـــ |لم |جرجس عط| ك|مل مرقص
6o8344 معهد ف ص طنط|د | محمد ع |لطهو
| عبــــده سعيد ش| 252793 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــي
24|oo8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمه|بــــ حس|م |لدين |حمد محمد غ|نم
ندستـــ |ل|سكندريهمصط حس مصط حس ح|مد8|5246
6|o422د|بــــ |لمنصوره|فوزى فتـــ عمر عي |لمعلم
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8o2726|يم |سم|عيل تـــمريض |لم | |ء ص|بــــر |بــــر|
|64o94رهعبــــد | |حمد سيد عبــــد |لسل|م حقوق |لق|
ه رمزي فرج ميخ|ئيل|7935|8 طبــــ |لم |م
4385o9|يم تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد جم|ل عطيه حسن |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمل خ|لد س|لم عبــــد|لعليم|863459
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد فوزى عطيه مفتـــ|ح488344
رهي|د محمد عبــــد | |حمد|45672| حقوق |لق|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن عبــــد|لسميع عبــــد852792
5o896||يم ع م|جد تـــج|ره دمنهوريمن ع |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد |يمن عبــــد|لستـــ|ر ضيف |73273
64|26o|يم |لسيد ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه مصط |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدحس حس|م |حمد محمد فرغ762646
284o39رهمحمد عل|ء|لدين فؤ|د عبــــد|لصمد علوم |لق|

زر|عه |لفيومعبــــد |لحميد عم|د |لدين عبــــد |لحميد سل|3494
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل ممدوح محمد |لمسعد محمد |بــــو 7522|5
تـــ حس مسعد محمد|||3268 طبــــ حلو|نم
يم عبــــ|س منصور679828 د|بــــ |لمنصوره|ط|رق مجدى |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|يدى س|مح يوسف ثــــ|بــــتـــ773336
رهنرم بــــدوى ع|دل ه|شم243954 د|ر |لعلوم ج |لق|
رهشيم|ء منصور عبــــد |لحميد حس|ن حسن6892|| طبــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخدير س| محمد ص|لح446|42

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرفيده رجبــــ |لسيد |لسيد72785
9oo533 د|بــــ سوه|ج|ه|يدى عرف|تـــ ي|س بــــدوى
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد حج|زى ع ص|لح ع6858|7

52o44 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رن| منتـــ محمد مصط
ى529295 تـــ|محمد سعيد محمد |لخن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ر|ء حسن محمد عبــــد|لع|ل 893679 معهد ف ص |سيوطز
د|بــــ د |ط|مروتـــ سيد عبــــد|لمنعم محمود غ|زي|5|354
88347|| يم غ| د|بــــ |سيوط| يه|بــــ ز |بــــر|
يم7|3263 تـــربــــيتـــ حلو|نسهيلتـــ مجدى |حمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد ع حسن محمد|864854
6437o9وف|تـــمحمد ع|طف أحمد حسن سليم|ن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمكسيموس يوسف ميل|د من 353824 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره دمنهورمستـــ جم|ل يس محمد ر| ||72|5
رتـــ/ري|ضتـــ|نور س| يوسف ميخ|ئيل|2|8|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
حقوق |سيوط س|مه جم|ل عبــــد|لع|ل محمد|892943
833|o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييوسف عبــــد|لشكور عبــــد|لسميع محمد
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد | |س|متـــ محمد محمد محمد عبــــد 7|5285
د|بــــ |سيوط|رؤى محمود عبــــد|للطيف عبــــد|لرحمن 94|875
52o|67يم |لجعفر|وى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدى عم|د نبــــيه |بــــر|
د|بــــ د |ط|نوره|ن |لسيد حسن محمد ع55|623
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يم |لجندى|686764 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مل حس|م ع |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|سم|ء عبــــد|لفضيل عبــــد|لقوى محمود|34282
يم محمد |لسيد48|248 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند| معتـــز |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطل|ور| |يمن ف|يز عطيه|8||4|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مروه ك|مل محمد ك|مل73993

4384o7|تـــج|ره كفر |لشيخحمد خ|لد عبــــد|لعزيز إسم|عيل
ره|نوره|ن فوزى حسن مرزوق259983 عل|م |لق|
5o4525 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسهيلتـــ |م محمد |م
ر|ن258454  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد شمس |لدين محمد ز
25o254ه حل فرح|تـــ فرج |بــــو ريشتـــ تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمر|م |حمد عبــــد|لسل|م حسن695||3
رتـــ|دع|ء نبــــيل جمعه محمد232488 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيوسف محمد حسي محمد يوسف حج625387
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد ع |بــــوخليل255876
49863o يم بــــ حقوق طنط|من|ر منصور عبــــد |لمنعم |بــــر|

نوعيتـــ |لفيوممروتـــ محمد رجبــــ محمد حسن72878
زر|عه مشتـــهري|سم ع|طف فتـــ عبــــد|لخ|لق3|3493
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ف|طمه محمد حس عبــــد|لع|ل شح626954

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف ي| محمد صبــــيح|3497
6o443|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط عبــــد |لحميد عزتـــ عبــــد |لحميد فهيم|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |س|مه رفعتـــ عبــــد |لغف|ر43||75
3o5o9 ر مصط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن مصط ط|

زر|عه كفر |لشيخ|ء رش|د عبــــد|لجليل نوفل|443558
342o2oطبــــ |سن|ن ع شمسريم غريبــــ طنط|وى سعيد غريبــــ
حقوق |لمنصورهمحمود حمدى |لشن|وى |لسيد عبــــد 583|68
ره|ش|م حسن محمد |حمد متـــو45423| ثــــ|ر |لق|

5348oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه ربــــيع محمد حسن
37o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مصط حس محمد

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديده|جر ممدوح سعد|وي ع 849866
علوم ري|ضتـــ طنط|ي| عبــــد |لق|در ممدوح |لسيد عبــــد 526246
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد |حمد عبــــد |لحميد عبــــد 675759

7o|o7|علوم |لفيومحمد عبــــد |لرحمن ع عبــــد |لفتـــ|ح
27o673حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعص|م محمد عبــــد|لحفيظ |لسيد| 
ى758775 حقوق ع شمسعمر محمد محمد |حمد |لح
48o679د|بــــ دمنهور|رحمتـــ عزتـــ عبــــ|س مبــــ|رك
صيدله طنط|ي|ر| ن| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|35728
64o476|حقوق |لزق|زيقحمد محمد |لسيد محمد محمود
89o3|||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط حمد فوزى خليف محمد
8|o85||رتـــ|سم|ء عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
م|م|38969| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنيه عزتـــ حل 
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد عبــــده |لسيدعويضتـــ75|765
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ي762663 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدحس|م حسن حسن محمد بــــح
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ||ء محمد أنور عبــــد|لسل|م||894|6
5o|895 يم بــــخيتـــ حس تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم بــــخيتـــ |بــــر|

تـــ عبــــد |لسل|م ك|مل |حمد|59298 علوم بــــ سويفم
5|35oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم محمد عبــــد|لع| عبــــد|لرحمن

48694o| تـــج|ره دمنهوربــــر|م |ميل سمع|ن حرز |
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن سليم نبــــوى محمد|833|3|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |م|ريو ميل|د نصيف ص|دق852753
235o28لس س| ن|در خلتـــ غبــــور رهك علوم |لق|
5o6333طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــسمه حسن ع محمد |ل|بــــحر

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنور| ح|مد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لنبــــى53292
43o897تـــربــــيتـــ طنط|غ|ده رجبــــ مصط شه|بــــ |لشيخ
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحن تـــ|مر محمد |لش|ف 5||439
د|بــــ |سيوط|د| | ن| |حمد محمد صبــــره7778|4
ره|س|رتـــ ط|رق عبــــد |لر|زق محمد خميس755|2| د|بــــ |لق|
85|o33|تـــج|ره |سيوطحمد مصط عبــــد|لمنعم محمد

رهرح|بــــ وليد محمود عبــــد |لرحمن553|4 تـــج|ره |لق|
وف|تـــحمد محمد كم|ل |لدين |لش|ذ ع||5269 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
3|56o2|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ ع|دل شكرى عبــــد|لسل|م
4o245oنوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهند| حسن بــــهن حسن بــــهن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ مكرم تـــميم منقريوس||25464
52o695ف |سم|عيل سيد علوم طنط|نسمتـــ |
777|o5معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مصط درويش محمد س|لم|ن
7o5943|ل|وى معهد ف ص |لمنصورهمل وجيه محمد حسن |لم
7o6o6|ندستـــ |لمنصورهمحمود |لسيد محمد يسن رزق
487o|7تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمود محمد |م |حمد |بــــ|ظه

2o397| يم سيد |لقط| تـــج|ره سوه|جحمد صل|ح |بــــر|
طبــــ بــــورسعيدحس|م ط|رق عوض |لمتـــو عمر622777
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد عبــــد |لغ محمد |لمتـــو 5|6854
ن| جميل سعد غبــــري|ل6829|3 علوم حلو|نم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود سيد محمد ع758728
طبــــ |لم |حمد مصط حس سيد|822859
ندستـــ كفر |لشيخسم|ء عمرو عبــــد|لسل|م طوسون محمد|44787
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحل|م ن|دى جل|ل |سكندر|75628|
ش|م زين |لع|بــــدين عبــــد|لعزيز2||3|3 تـــربــــيتـــ ع شمسرن| 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سمر |لمحمدى محمود عبــــد |لجليل678884

639o4 تـــج|ره بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن محمد حسن خ
26o54oرتـــ|ه|جر سعد محمد عبــــد|لحليم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــمريض  حلو|ني|سم ن| عبــــد |لجليل عبــــد |لمجيد33234
243o68|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ ن|در عطيه عبــــد|لمسيح
7oo599 زر|عه |لمنصوره عل|ء عبــــد |لسل|م مصط
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حقوق بــــورسعيدم |حمد سويلم محمد63|758
4|88o3تـــج|ره كفر |لشيخحن |حمد يوسف مط|وع
|2392oرهرحمه عم|د |لدين عبــــد |لحكيم يوسف تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرش|د محمد |لسيد محمد |لعتـــبــــ| 82|637
تـــج|ره بــــنه|ين|س رض| ع بــــخيتـــ|263257

تـــربــــيتـــ حلو|نه|يدى حس حسن محمد298|3
4o86ooل|ل لسن ع شمس|ورده محمد |لسيد |بــــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد|لحميد محمد فر628996
8o4778| طبــــ |ل|سن|ن |لم |ل|ء |مجد |لسيد محمد مصط
ره|عل|ء سيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ظ|يط324938 د|بــــ |لق|
6o25|6يم  |ره تـــربــــيتـــ طنط|فتـــ ط|رق فتـــ |بــــر|

نوعيتـــ |لفيومخديجه سعيد عبــــد |لقوى ع72423
677o46كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديوسف ي|س عبــــد |لفتـــ|ح عبــــده
زر|عه دمنهورحمد محمد صبــــ سعدشح|تـــه|4|23|5
8345ooتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ محمد سعد عبــــد|لعزيز
68686o بــــي معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمصط |يه|بــــ عبــــد |لرحمن |ل
4o|822حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|دى ه| زكري| رزق فريج| 
52oo33تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــآيه مصط مبــــروك ريه
5o3|o2|د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ فرج فضل مر|جع
تـــج|ره |سيوطم|ريو بــــرك|تـــ عبــــد|لمل|ك ميص|ئيل58|888
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسل|ء مصط ع مصط |325968
76562o|وف|تـــبــــر|م ن|صف خميس متـــى ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنه|ل حم|ده محمد عبــــد|لع| |لغربــــ49|6|5
نوعيتـــ |لمنصورهحمد رأفتـــ عبــــد | |لسيد مصط |693885
ف658||4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منه | سعد محمد |حمد 
24o486حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|ره صل|ح محمود عبــــد|لرحيم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرنيم حسن محمد غنيم6638|6
8o9332لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |عبــــ |حمد عبــــد|لحميد شعيبــــ|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن حسن محمد مر ص|لح495936
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمود عبــــد|لعليم |حمد عبــــد|لعليم843936
معهد ف ص بــــ سويفتـــريزه كم|ل سعد عطيه2683|8
يم محمود|97|2|9 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج حمد عبــــد|لغ |بــــر|
يف محمد مر26489 رهمحمد  تـــج|ره |لق|

وف|تـــكريم ممدوح يونس |حمد 4848|9 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
86o439طبــــ بــــيطري |لم |عمر ي عبــــد|لمغيثــــ عبــــد|لمجيد
ف عبــــد|لحميد بــــغد|دى492|22 ره|ح|زم | د|بــــ |لق|

د|ر |لعلوم |لم |محمد رمض|ن سعد عبــــد |لمقصود8|228
4|o738حقوق طنط|ي|ر| |لسيد محمد تـــوفيق
يد |سم55|9|4 يم أبــــو |ل ى إبــــر| حقوق طنط|ط|رق ي
6|o6o|د|بــــ |لمنصوره|ي|سم سعيد |لعدوى صبــــولتـــ
68354oتـــج|ره |لمنصوره |ر |س|مه |حمد مصط |لشح|تـــ
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5o392| يم عبــــد |لموجود عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمرو|ن مجدى |بــــر|
6|7|o2حه وفن|دق |لمنصورتـــم محمد محمد عبــــده فتـــوح| 
رهحس ع |حمد ع22963 زر|عه |لق|
رهربــــ| |سم|عيل عبــــد |لنعيم ع 4885| تـــج|ره |لق|

82o343طبــــ |لم |خ|لد |حمد شو محفوظ
34535|| معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد |لسيد ه|شم ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحم|ده عز|زى حسي عز|زى783753
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يه وجيه حس سنه|بــــي |لسيد|773438
42658oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسآل|ء |لسيد ك|مل محمد منصور
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــسنتـــ مصط معوض محمود نص|ر482759
25o635تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ع|دل حن| فرج
مه499855 تـــربــــيتـــ دمنهورس|لم حربــــي ع |ل
4o549oحقوق |ل|سكندريهرنيم |يمن فؤ|د حف عبــــد|لرحمن
4o57|9|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه جم|ل محمود ع|رف
رهمرمر خليل نصيف حبــــيبــــ9|2963 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
44865o لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد عبــــد | فتـــح | عبــــد | فتـــح|
زر|عه ع شمسسيد بــــه|ء |لدين محمود سيد54246|
2|89o6ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد عل|ء|لدين محمد |لشح|تـــ
9oo43| ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جيوسف عبــــد|لن| محمد ع ع| 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رن| ط|رق محمد ن |لض|من268|27
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه |حمد سعيد ص|لح|298|2
رتـــ|منتـــ صل|ح عبــــد|لبــــديع محمد5737|3 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
4945o8|د|بــــ طنط|محمد عيد صل|ح عوض عبــــد|
83424oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عطيه رف| عطيتـــو

حقوق حلو|نع |ء عل|ء |لمهدى ع24687
|344o|يم مصط محمود ره|نو|ر |بــــر| د|بــــ |لق|

حقوق طنط|زي|د رض| محمد عبــــد| سل|متـــ7354|4
9o86o3|بــــ عبــــد بــــه عبــــد|لرحيم |بــــو|لمو| تـــج|ره |سيوطو
83|65oندستـــ قن|ع محمد محمود محمد
8o79o3تـــربــــيتـــ |لم |مريم عمر|ن محمد محمد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمل حمدى عبــــد|لحفيظ سليمه|269237
5o4oo5|ر مقبــــل م محمدفوزى ط| صيدله |ل|سكندريهد
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمه| |يمن عبــــده عبــــد |لعليم |ل|خرس|97|62
يم484283 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورع محمد ع |م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نزينبــــ فه نج|ري ع 848729
348o|8حقوق بــــنه|عمرو محمد |لسيد س|لم محفوظ
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه صل|ح |لدين |لسيد عبــــد|لر|زق|287267
75834o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |لسيد عبــــد |لحليم عبــــد|لع|ل
حقوق |سيوط سم|ء محمد منصور محمد|879555
5|7o52 د|بــــ دمنهور|م رمض|ن |لسيد عبــــد |لرؤف |لشي
ف ح|مد |حمد |لن|دي|65358| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه |
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حقوق بــــنه|يتـــ ع|طف سيد سيد رف| |349965
ى حسن محمد شعل|ن328582 علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمود ي
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحس|م حسن |حمد حسن 898552

رهنور| |كرم عبــــد|لفتـــ|ح |حمد25546 صيدله |لق|
ن| محمد مصط حس |لكردى497383 د|بــــ دمنهور|م
248224| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومل|ء يسن عبــــد|لمغ |لش|ف
8|o264تـــج|ره بــــ سويفميخ|ئيل نبــــيل لبــــيبــــ |سحق
حقوق ع شمسس|رتـــ محمد |حمد محمود3324|3
24353oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره جم|ل م|جد ع

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لبــــ| رجبــــ محمد |حمد56352
443o23|د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء س|لم عبــــد| ع جمعه
يم سعيد |حمد بــــدوى|457|26 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
5|o|9|ف عبــــد |لسل|م محمد |لجمل طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد |
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |للطيف ك|مل |لسعيد رمض688223

فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننسمه طلعتـــ محمود فر|ج7353|
ره|م | قدوس بــــهن|ن قدوس6|7|4| د|بــــ |لق|
وف|تـــ|عبــــد|لرحمن ز |لسيد ج|د |لصعيدى544|34 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ره|ه|يدى محسن محمد محمد33657| د|بــــ |لق|
ندستـــ |لم |وق محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لمقصود|2233|
8|97o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سل محمد قطبــــ |حمد
899o43 بــــ تـــج|ره سوه|جرو|ن عبــــد|لنبــــى |بــــو|لعل| |بــــود
5o2469تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد جم|ل |لدين ع عم|رتـــ
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــو|لحسن محمد سعد |لصغ |273246
م عص|م عطيتـــ تـــوفيق |لغندور627562 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ع|دل طه |بــــو  |د|29367|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل |حمد صل|ح عبــــ|س |لديبــــ24|625
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد جم|ل |حمد عبــــد |لح|فظ فر|ج324|48
ف محمود سليم|ن258686 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |
8o5896د|بــــ |لم |ر|ند| ربــــيع عبــــد|لك| محمد|
تـــج|ره |سيوطيوسف د| |ل علوى شفيق  982|88
لس روم| ج|بــــر سوري 893988 صيدلتـــ |سيوطك

5o234ندستـــ حلو|نمحمد ع محمد عبــــد |لحميد
ف عفتـــ ن|شد|478666 د|بــــ |ل|سكندريه|ندرو |
88347o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط سل|م ع|مر شو عبــــد|لحليم
ى خليفتـــ خليل معوض9|4874 لس ي تـــج|ره دمنهورك
63939o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء مجدى عبــــد |لعظيم محمد
6o5926يم |حمد |لسيد عمر تـــج|ره طنط|خ|لد جم|ل إبــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيديوسف محمد محمد مصط |لبــــن|762548
6762o|تـــج|ره طنط|ل|ء محمد |لغز| عبــــد |لرحمن رزق ليله
د|بــــ |سيوط|عمرو عل|ء |لدين عبــــد|لفتـــ|ح محمد  879536
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىبــــ|نوبــــ مح|ربــــ شو ذكري|837347
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 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |لعزبــــ عبــــد|لعزيز |لعزبــــ |لشيخ499423
طبــــ |ل|سكندريهمحمد مرو|ن |حمد س|لم حج|زى7||||5
7729|oحقوق |لزق|زيقمحمد |لسعيد محمد عبــــد|لق|در
تـــج|ره طنط|يه محمد |لسيد |لق| |5|4322
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى ي| محمد ك|مل |88269
69553oرهض محمد ع محمد رجبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
85o449| د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد صديق |سم|عيل حف
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ بــــه|ء |لدين مهر|ن محمد  878363
4|382oيم تـــج|ره طنط|مصط |لشيشي متـــو |بــــر|
235o|5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو عص|م |لدين سيد عبــــد|لعزيز
| ي| حسن عبــــد|لعزيز253433 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد محمد ح|مد ع |حمد|4883|2
حقوق طنط|ه|لتـــ بــــسيو |لسيد خل|ف95|497

ندستـــ ع شمسل|ء خ|لد ك عبــــد |لرحيم|6443|
8355|oعل|ج طبــــي قن|عبــــد|لحق عي محمد عبــــد|لقوي حس
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ره عم|د ف|روق سوبــــي6576|8

67o56|كليتـــ |أللسن بــــ سويفله|م محمد عبــــد |لع|ل جعفر
د|بــــ ع شمس|ول|ء ع |حمد حد|د9959|2
حقوق حلو|ننورين محمود يسن محمود محمد9728|3
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس |م حس ع|طف حس عبــــد|لحميد354468
ش|م ي مرزوق5368|| حقوق ع شمسيوسف 
ره|ي|سم |حمد جمعه بــــدر58683| د|بــــ |لق|
تـــمريض |سيوطمحمود محمد صد عمر  878585

5524oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويففرحه محمد طه عبــــد |لحليم
|لسن |لم ||ء محمد مصط دسو |9|3482
ش|م عبــــد|لص|دق عبــــد|لرسول892|24 حقوق حلو|ننور| 
وف|تـــعل|ء|لدين |حمد طه ج|بــــر8853|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
لسن ع شمس|د| | سعيد |لسيد عثــــم|ن محمد |سم338973
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ندير شيبــــتـــ |لحمد |حمد محمد826267
27o|62بــــه محمد عبــــد|لو|حد صيدله طنط|سل|م محمد و
255o|5ره|ه|جر فتـــ عبــــد|لحميد |لجندى عل|م |لق|
تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد |لخ|لق |لسنبــــوك|9|37|4
|32o67|ره||ء سعيد عبــــد | |سم|عيل د|بــــ |لق|
7oo8o6ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــيشوى |س|مه رزق بــــطرس ميخ|ئيل م |لع| 

86|o7صيدله حلو|نمريم حس|م نور|لدين محمد عبــــد|لجو
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه محمد محمود حسن43377|
7|3o95ندستـــ |لمنصورهحمد محمود زكري| عثــــم|ن |لحج|وى
9|579o  |حتـــ وفن|دق |لم |مصط من مصط عبــــد| 
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| محمد |حمد غ|نم267296
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن مصط محمد عطيه حسن|698545
7833o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقوحيد |لدين ع محمد خليل
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وس32238| ره|مريم ع|طف لبــــيبــــ تـــ|و د|بــــ |لق|
ره|ء صل|ح |لدين محمد محمد فوده|287|6 د|ر |لعلوم ج |لق|
|د|بــــ بــــنه|ل |  عص|م  ص|بــــر جور 73|336
92o365 معهد ف ص سوه|جين |حمد عبــــد|لرحيم محمد
43o|o4يم |حمد |حمد حبــــيبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم |بــــر|
|575ooيم |م|م محمد ره عبــــد |لمنعم |بــــر| تـــج|ره |لق|
ره|رضوى |لسعيد عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ62|44| د|بــــ |لق|
6o3327ندستـــ |لمنصورهه|جر محمد فوزى |لكرد|وى
تـــج|ره |لزق|زيقحسن |لسيد حسن ع5|7846
775o|8|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيه محمد عزيز |لسيد محمود

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد سعد محمد غز|  مصط 45458
85o343د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمحسن |حمد
يف|3833|4 تـــج|ره طنط|حمد |م|م |حمد عبــــد|للطيف 

425o2يم |حمد يم عص|م محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخ|لد فتـــ فتـــ محمد وزتـــ223||5
259947| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه حمد|ن ك|مل ع
ن| ع|طف محمد د|مو6276|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
د|بــــ كفر |لشيخ|د| | خ|لد محمد ي محمد|762|4
3|9|ooيم عبــــد|لفتـــ|ح محمد حقوق ع شمسشيم|ء |بــــر|
5|o252حه وفن|دق |ل|سكندريهنور |يمن عبــــد |لوه|بــــ قرع| 
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــيوسف س|مح ربــــيع عوض |6|84|3
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعل| ن |حمد |حمد |ألفندى9875|6
69o626|يم محمد ري|ض |طف|ل بــــورسعيدل|ء محمد |بــــر|
4o9486د|بــــ طنط|ع|دل محمد إسم|عيل |لمزين|
ح|ن54689| وف|تـــ|يوسف محمد محمد  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ ع شمسسهيله ع|دل لط ع3275|2
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طقمر سعيد صبــــ |لجندى|26669
وز ج|د عط| | |سكندر  922226 معهد ف ص سوه|جف
7o598|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوق محمد ر|تـــبــــ عبــــد |لجو|د فر|ج

233o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحيم عثــــم|ن عبــــد |لرحيم عثــــم
829o84 تـــج|ره سوه|جي| حس عبــــد|لحميد ع
يم عفي 483652 تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء عبــــد |لحميد عبــــد | |بــــر|
|3o383ش|م |حمد عبــــده رهخ|لد  تـــج|ره |لق|
6295o9نوعيتـــ |لزق|زيقكريم محمد |م |لسيد يوسف
د|ر |لعلوم |لم |ي|سم محمود |لعزبــــ |بــــوزيد57|55|
ندستـــ |سيوطمحمد رمض|ن |لسيد |حمد|3|697
62oo93|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء يح محمد سل|مه
ح|ن743|63 تـــج|ره بــــنه|ه|جر محمود مصط 
|4663oيم ره|نبــــيل محمد ن|در |بــــر| د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسلوج حس|م صل|ح |لدين |أليوبــــى 3299|2
6877o9|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد صل|ح عبــــدربــــه |لتـــو|بــــتـــى
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد م| عبــــد|لجو|د عبــــد|لسل|8|2698
8|o497علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــد|لرحمن ممدوح ص|بــــر حسن
تـــج|ره كفر |لشيخف|طمتـــ ع محمود ع |لمغ|زى35|439
5|o274|طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد فر|ج محمد فر|ج
2544|o يم |ل|بــــشي كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعن|ن حمدى ع |بــــر|
6|25o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم عبــــد |لوه|بــــ فتـــح | عبــــد|لوه
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخآل|ء مصط مو محمدع439359
ندى مسعود|357357 وف|تـــحمد سعد  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

589o6|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفكرم محمد |حمد حسن
تـــربــــيتـــ ع شمس عبــــد |لن| رشو|ن فر|ج68||6|
8636o||ي عري|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء عبــــد|لرؤف خ

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه محمود |حمد محمد93|48
تـــج|ره ع شمسعبــــد| |حمد ف|روق فؤ|د |حمد359232
طبــــ |لم |تـــسنيم عبــــد|لمن مصط محمد8593|8
35o968علوم ري|ضتـــ بــــنه|سم محمد مصط عبــــد|له|دى
ى|54652 ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |لسيد |حمد ح|فظ |لم
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــن|در سيد سلط|ن |لسيد854942 معهد ع| 
82974oعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمريم |ل ك|مل بــــرتـــ|ن

6o87|تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود عيد عبــــد |لتـــو|بــــ ص|لح
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس|ء ط|رق محمد ع |حمد|62|23|
|4o|9oزر|عه مشتـــهرس|ره محمد عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |لعو
6|4o|9| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |حمد |لحسي |لسعد
92455o علوم |لم |محمد كم|ل |بــــو|لحسن عبــــد|لسميع
ف 4328|6 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|جيه|ن عبــــد |لن| |ل|حمدى 
9||o75|د|بــــ سوه|ج| يه |حمد محمد قمص|ن

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفيه محمود حسن محمد|2|548
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومغ|ده |حمد عبــــد|لحميد لو|تـــى255244
رهعبــــد|لرحمن محمود |حمد محمود مو869|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
6|3|5o|يم عبــــد|لرحيم عبــــد|لح|فظ ندستـــ طنط|يه إبــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه مصط ج|د محمد ع222398
يم7242|| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمينتـــ |سح|ق |سكندر |بــــر|
|35o78يم خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــطرس مدحتـــ شح|تـــه |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد خ|لد |دم عبــــد|لسل|م865567
يم92|776 طبــــ |لزق|زيقر| | |لسيد عرفه |لسيد |بــــر|
صيدله |لمنصورهع خ|لد محمد مصط بــــدر44|675
معهد ف ص |لزق|زيقد | محمد محمد عبــــد |لحميد|63733
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود أحمد محمود محمد |لرف|4589|6

6o9|5كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفدى محمد |حمد محمد
تـــمريض بــــنه|من|ر ممدوح رضو|ن متـــو 42|332
د|بــــ |لمنصوره|سل سم زكري| |حمد محمد687829
يم رضو|ن|262266 ندستـــ بــــنه|حمد عص|م |حمد |بــــر| كليتـــ 

Page 6233 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5||4o7|يم محمد صقر زر|عه دمنهورلسيد محمود |بــــر|
2ooo5|م محمد حسن عبــــد |لعزيز قتـــص|د م حلو|ن|د

كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــحمد |لسيد خميس مر عثــــم|ن||52582
|3|4o5ف |لسيد محمد |لسيد ص تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |
|32o83| يف فوزى حد|د ع د|بــــ حلو|ن|ل|ء 
ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لع| محمد |بــــو |لمع|4|26|7
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد |حمد نبــــوى277786
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينه|ل قر مصط محمد826249
8298o8علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىوليد سم حسن خليل
286|o9حقوق |لمنصورهمحمود ص|دق ع محمود
752o85يد تـــج|ره |لزق|زيقوف|ء |يه|بــــ |لسيد |بــــو |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد |حمد |لسيد محمد |لزي 33|765
62376o| |د ج تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه خ|لد منصور محمد مج|
5|2o34 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد شح|تـــتـــ |لسيد عبــــد |لق|در |بــــو
كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد عيد حسن مهيدي848869
4|o959|د|بــــ طنط|ي|ره مصط |حمد س| |لبــــد|
6o7667تـــربــــيتـــ طفوله طنط|خلود رمض|ن |لسعيد |بــــو حسن
د|ر |لعلوم |لم |ص|بــــرين |حمد خليل محمد3824|8
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيتـــ عبــــد|لرحمن زكري| محمد فرج|777|35
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره عبــــد |لكريم عبــــد |لجليل |حمد856|5|
كليتـــ حقوق |لم |نفيسه مختـــ|ر محمد حسن853273
7|2o53علوم |لمنصورهمنه | ح|مد محمد محمد |لفر|ش
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |يمن عبــــد|لحفيظ محمد عبــــد|3|2696
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــتـــ محمد صل|ح ع |لمل|343582
636o37يم عبــــد|لسل|م محمد يوسف تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطش|م عبــــد|ل محمدين عبــــد|لحكيم 885957
وف|تـــمحمد مجدى عبــــد|لمع عرفه339692 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
77o633د|بــــ |لزق|زيق|د| | عص|م |لسيد |حمد |لصو|ل
يم ح|فظ333433 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ح|فظ |بــــر|
69447oل|ل  |حه وفن|دق |لمنصورتـــرو|ن يح ف|روق فرح|تـــ 
432oo7ى تـــوفيق ح|فظ حل|وه تـــج|ره طنط|منه | ي
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد شح|تـــه قر عبــــد|لجو|د|223485 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 

2o837رهش|م محمد نج| ع تـــج|ره |لق|
7oo|6| ف |حمد مو ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن |
صيدله بــــ سويفحمد مصط عبــــد | محمد مفتـــ|ح|65589

8o5937|د|ر |لعلوم |لم |ف حس محمد محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لنج776284
تـــمريض سوه|ج عمر محمد خلف |حمد 2|8976
بــــي 442282 تـــمريض كفر |لشيخمحمد س| محمود |ل
معهد ف ص |ل|سكندريهدير عبــــد|لستـــ|ر م محمد |لتـــلبــــ| 62|8|5
|58oo|يم يم |م |بــــر| رهسهيله |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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|62o98تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمود حسن محمد سيد
تـــربــــيتـــ حلو|نندى عبــــد|لبــــر عبــــد|لمؤمن |حمد عبــــد 223967
رى62|634 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى محمد |لسيد محمد |لجو

67o54|د|بــــ |لفيوم|سم|ء خ|لد |لسيد عبــــد |لحليم
345o22|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم|ل خلف محمد بــــكر
د|بــــ حلو|ن|مجد وليد محمود محمد||4988|
529o57 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | محمد حس |لخو
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد عبــــد|لمحسن س|لم |حمد س|لم356224
4o3|28|حقوق طنط|حمد عطيتـــ رجبــــ منصور محمد
ف |بــــو بــــكر |لسيد ع |354226 حقوق ع شمس|ء |
63o3|2|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد كم|ل محمد محمد خر|شه
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ه|يدى |يمن |لحسي عبــــد |لغ محمد سليم676592
8832o3 تـــمريض |سيوطرغده مصط تـــوفيق |حمد
85|35oقتـــص|د م حلو|ن|ف|طمه محمد محمود محمد

5992oتـــمريض  بــــ سويفمحمود عبــــد |لخ|لق ع |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر رجبــــ قر عبــــد|لجو|د496|5

62o368يم |لخو تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لبــــ|رى جوده |بــــر|
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيم|ن محمد تـــوفيق عبــــد |لفتـــ|ح||8493

تـــج|ره طنط|عل|ء أحمد أبــــو |لعزم ع محليس8||9|4
3429o4ر سيد |حمد ش|م عبــــد|لظ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م 
846|5oتـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ محمود |حمد عبــــد|لحميد محمود
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سعد مجدى سعد ص|لح2576|3
تـــج|ره طنط|محمد ن| |حمد عبــــد| رضو|ن427636
تـــج|ره بــــنه|فد|ء |لدين حس محمد خليل |لس|347739
8o8696تـــج|ره |سيوطمحمد ع فه محمد
22oo83رهجميله ر|شد عبــــد| سعد طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ |لفيوميفتـــ ن| عبــــد |له|دى محمد س|527385
م رشيد سعيد769328 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد بــــر
675o5oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره رن| |حمد |لسيد |حمد |ل|م|م

2o249 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد عل|ء |لدين محمد |م
تـــج|ره طنط|رح|بــــ ج|بــــر عبــــد|لنبــــي عبــــد |لجو|د شوشه485928
48|96oيم |حمد محمد عبــــد|لل|ه تـــج|ره |ل|سكندريهكرم |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء |لسيد لبــــيبــــ جبــــر جبــــر|95|683
ش|م مختـــ|ر ع |بــــوسل|مه249226 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ر| | 
626o2oيم تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد بــــره|م حسن |بــــر|
6369o4|حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ه| عبــــد |لمنعم يوسف| 
تـــمريض |لزق|زيق أسم|ء عيد فتـــ عبــــد|لحميد647722
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمديحتـــ محمد محمود |لضبــــع8577|3
تـــمريض بــــنه|سم|ح مهدي يوسف ع بــــدوى338979
7o537o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسعد عبــــد |لوه|بــــ سعد عبــــد |لحميد
6|o946ندستـــ |لمنصورهخ|لد عبــــد| حس أبــــوصبــــ|ح
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ض |حمد حسن عبــــد|لرحيم825825
رهمريم خ|لد ع سل|مه8|2436 طبــــ بــــيطرى |لق|
527o77وف|تـــش|م محمد ص|بــــر مصط درويش معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
6372o5تـــج|ره طنط|محمود خ|لد متـــو متـــو |لسو|ح
9o4788 صيدلتـــ |سيوطدع|ء صبــــرى رشو|ن عبــــد|لحميد
6|76o2| حقوق د |طحمد |حمد محمد |لعو
5|o|44ل عبــــد|لرؤف  زر|عه كفر |لشيخسم عبــــد |لرؤف سم
د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن |حمد شمردل جودتـــ56682

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط خ|لد عثــــم|ن عثــــم|ن342933
ره|من|ر عمرو خط|بــــ |لسيد769845 ثــــ|ر |لق|
علوم |سيوطدع|ء محمد |حمد محمود 69|889
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د خ|لد محمد خليل39|769
76o875تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم |لسيد |حمد محمود

654o6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه ع شعبــــ|ن ع
692o84ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد | |لسيد |لسيد محمد |لجندى
ندستـــ بــــنه|محمد صل|ح عبــــد|لحكم محمود منتـــ338272 كليتـــ 
علوم |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لسميع فوز|ن معجل|784593
686o55د|بــــ |لمنصوره|م |لسيد محمد طلعتـــ عبــــد |لنبــــى محمد
8992|o ف رمزى زخ|رى تـــج|ره سوه|جسه| |
852o||تـــج|ره بــــ سويفجورج س| ظريف لبــــيبــــ
76933oد|بــــ |لعريش|محمد مسعد حس سعيد
877|o9 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى |ر ح|تـــم محمد قطبــــ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروتـــ ثــــروتـــ ح|مد |بــــو |لحسن54928
ى439246 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريم سم رزق |لع
8o52o2طبــــ |لم |ديفيد مدحتـــ عط| مرقص

227o6ش|م ع حسن ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د 
تـــج|ره دمنهوربــــل|ل عل|ء |لدين |لسيد مط|وع484394
9o5972 لس ع|دل موريس ش|كر طبــــ سوه|جك
2554oo| يم |لزنق يم ع |بــــر| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |بــــر|
د|بــــ ع شمس|مع|ز مصط محمود محمد343356
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخس|ره محمد مختـــ|ر متـــو بــــعرنجه359|42
4642o4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|عبــــد|لرحمن ع|طف عطيتـــ فرج عوف
64o|6|تـــج|ره |لزق|زيق |لسيد |حمد |حمد ع يوسف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفد| | صل|ح محمد حميدتـــ54836

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |يمن طه ع257847
4o246|ل|ل سعد عبــــد |لخ رهحس|م مصط  تـــج|ره |لق|

 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــتـــ|مر |حمد تـــوفيق عفي ع265962
636429| يم حمدى عبــــد|لعزيز عبــــد| ندستـــ بــــلبــــيسبــــر| ع| 

4o353حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نند| |حمد رمزى ر|شد عبــــيد
7oo|2حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|سم عم|د |لدين نور |لدين طه

رهحمد محمود |م|م |م|م|87|66| حقوق |لق|
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2|38oo| يم حسن عبــــد|لمنعم ع عي رهبــــر| حقوق |لق|
يم |سكندر675637 صيدله |لزق|زيقمريم |س|مه سيد |حمد |بــــر|
4|o524|تـــربــــيتـــ طنط|حمد |يمن محمد |لقطبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ض ي| فتـــ عبــــد |لبــــ| محمد699355
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سل محمد صد ري|ض9358|8
6o9|o8نوعيتـــ طنط|محمد عبــــد |لق|در ذ ي

7o92oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نوره |حمد عبــــد| عبــــد|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومد | محمد شكرى عبــــد |لصمد منصور266464
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود محمد محمود عبــــد| دويد|ر|48824
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد| عبــــد|لرحيم |حمد |حمد  888924
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|رو|ن ي| |حمد جوده765758
884o22 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم محمد |نور محمد
4|76o8رهيم|ن سليم|ن |لسيد عبــــد | يوسف د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|يدى |بــــو جرير بــــسيو |لسيد785298

5355oتـــمريض  بــــ سويفمحمد سعيد حسن |م|م
43657o|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|ء مصط محمد |حمد ر|شد
5o8ooo|يم محمد شبــــل س صيدله |ل|سكندريهيم|ن محمد |بــــر|
رهر|غبــــ محمود عبــــد|لق|در محمد7359|3 حقوق |لق|
مه|2|9|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمريم |حمد رش|د |حمد |بــــو 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ندى جم|ل عبــــد | محمد66464

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن رجبــــ |لسيد سليم|ن54557|
ى |حمد عبــــد |لبــــ| 647||6 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد سليم|ن ز
5o943o زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــ|سم صل|ح خميس منتـــ بــــسيو
5o5225|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |يمن حس حسن محمد
د|326556 تـــ عز |لدين بــــدرى مج| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
8o3369تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد محمد شح|تـــه
نوعيتـــ بــــنه|مهند |س|متـــ عبــــد|لع|ل عبــــد|لق|در822|33
يم ح|مد335525 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم محمد |بــــر|
5o9779تـــج|ره دمنهورح|زم |يه|بــــ عبــــد|لحميد محمد يوسف
5o5|75زر|عه |ل|سكندريهمحمد |حمد محمود |حمد فرج
85o93|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد ه|رون عبــــد|لستـــ|ر محمد
|29|2oره|محمد مجدى قيس عبــــد |لمقصود د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومرضوه ح|زم |لسيد محمود مبــــ|رك9|2796
8o7922تـــج|ره بــــ سويفمنه | جم|ل محمود عبــــد|لرحمن
ف فوزي |سم|عيل بــــسيو ||5|48 حقوق |ل|سكندريهعمر |
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم ع محمد درويش ن|فع694992
63|92oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رغده عل|ء عبــــد|لحكيم عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورصف|ء طل|ل مصط مصط 896|52
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفل|ء ع|دل سعيد |حمد|29846|
2498o9| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه ع عط| |لبــــه
ف |لضبــــع بــــربــــرى759579 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــسهيله |
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7|o847طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود ي| بــــهجتـــ |حمد ش|ميتـــ
26|9|oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو محمود جمعه |لسيد

د|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد|لن| ع ع عمر7|469
نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم محمد رزق |لسيد |لجبــــ||789|4
2o374|د|بــــ حلو|ن|بــــ|نوبــــ ن|در ك|مل شح|تـــه

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطريه|م محمد محمود مقبــــول  882382
22o|4رهد| | |س|متـــ سل|متـــ |لسيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ندستـــ |لمنصورهمحمود ط|رق محمد عوض ن |لعر|93|693
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمنذر ح|تـــم فر|ج تـــر254746 ع.
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|زن ه| ح|فظ حسن عبــــد | 6288|2

لسن ع شمس|من|ر |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو زيد5554|
نوعيتـــ موسيقيه ج|معتـــ د |طرو|ن ر|ئد ح|مد |لورد| محمد623522
36o664ور طبــــ بــــيطرى بــــنه|عمرو وحيد حس 
تـــربــــيتـــ |سيوطف|دى ع|طف |ي | شنوده  4964|9
7o|859|يكل علوم |لزق|زيقسم|ء ممدوح سعد ع 
26oo|7|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن صل|ح مصط |لمرعزي
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسم|ء |لسيد |لعربــــى |حمد محمد |بــــر764772
يكل656|45 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسريو|ن محمد عرج|وى ع 
36o74|حقوق بــــنه|تـــ ح|مد |لسيد |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسريه|م |بــــو |لنور محمد ع |75753
8|o854|د|بــــ |لم |لشيم|ء محمد ع |حمد|
4329ooه ى يوسف |بــــو خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى ي
6o9469يم رضو زر|عه |لمنصورهنس عبــــد |لحليم محمد |بــــر|

يم |لحريرى524|4 م |بــــر| ره|نرم |د د|بــــ |لق|
تـــ محمد |سم|عيل عبــــد|لرحمن|348927 علوم ع شمسم
6|3o53| تـــ ز محمد عر|بــــى ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر ع|طف ثــــروتـــ خليل7895||
يم432864 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن محمد |لسيد ج|د |بــــر|
يم محمد عبــــد|لحميد484293 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخمحمد جم|ل ع |بــــوزيد |لحن 6|4|44
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء فرح|تـــ محمد صبــــيح384|35
4976o2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن|دين عمرو محمود محمد عبــــد |لرحيم س
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر |حمد |لص|وى عبــــد |لغ 633553
6o3796 |يم |بــــو ش يم مصط |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن |يمن |لدسو محمد و|6755|6
26o49|يم يم محمد |بــــر| نوعيتـــ |شمونريه|م |بــــر|
وف|تـــيوسف و|ئل فؤ|د عبــــد|للطيف نج|6679|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

د|ر |لعلوم |لفيومجه|د خميس محمد صميده7|8|7
ندستـــ |لم |ص|دق مرقص ش|كر عطيه856438
9o3943 ين محمود ع محمد خدمه |جتـــم|عيه |سيوطن
حقوق |سيوطمحمد صل|ح جل|ل متـــو |87556
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46|oo9علوم طنط|عز |لدين محمد ط|رق عطيتـــ عل|م
77|o|6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق عبــــد |لعزيز ري|ض خل|ف متـــو
264o35 طبــــ |سن|ن طنط|ف|طمه مصط مصط محمد يح

|39|oرتـــعمر ع|دل طتـــ عيد عبــــد |لحميد علوم ري|ضتـــ |لق|
6|3|o2معهد ف تـــمريض بــــنه| شيم|ء مجدى |سم|عيل منصور
حقوق |سيوططه محمد حن محمود843462
رهمحمد |حمد سم |لش|7726|2 ندستـــ |لق|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد ك|مل محمود غل|بــــ62584|
899|o4|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|ج منيه |يمن |نور |لسيد
يم محمد محمد ع |لدين492428 حقوق طنط|محمد |بــــر|
8o5649تـــربــــيتـــ |لم |رش| مصط ع |حمد

4526oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن رجبــــ محمد حسن
حقوق |لمنصورهنوره|ن سم محمد ك|مل عبــــد |لحليم عبــــد 3|6238
752|o7ندستـــ ع شمسعبــــد | |حمد محمد طلعتـــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|لي محمد عبــــد |لعزيز ص|لح مطر2729|6
ن| صبــــ يون|ن فوزى5745|3 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
5o9898|يم حل رمض|ن حميده بــــرك طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسإبــــر|
689|6oندستـــ كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ سعد عبــــد |لمع سعد
3354oo|ف حم|د عبــــد|لحليم حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء م
33o937معهد ف تـــمريض بــــنه| ع عبــــد|لصبــــور فه عبــــد|لصبــــور
نوعيتـــ كفر |لشيخبــــسمه محمد بــــسيو عبــــد|4|79|4
طبــــ بــــنه|ندى |حمد محمد عبــــد|لرحيم عط|339538
5o7374يم |حمد |لشن د|بــــ |ل|سكندريه|منه | محمد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهثــــن|ء منصور حسن |لجندى542868
ف ز |بــــو ط|لبــــ778478 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقنوره|ن |
يم يوسف م|ريه|333|4 تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود محمد حسن محمد |لسنهوتـــى2|3425
تـــربــــيتـــ بــــنه|سل|م ن| محمد محمد عبــــد|لع|ل|342529
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ند| عبــــد|لشهيد جمعه |لنج|ر|83739

د|ر |لعلوم |لفيومسحر محمد محمود طلبــــتـــ38496
معهد ف ص |لزق|زيقين |حمد محمد محمود643542
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|رو|ن و|ئل رمض|ن فه7236|2
حقوق طنط|ع |لسيد |لسيد س|لم |لكيل| 8|89|4
45o5o6| ف ومس|حه |لمطريتـــحمد جل|ل عبــــد|لرحيم |لف|ر ك.تـــ. ف رى و
||797oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه عص|م محمد منصور
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن |يمن محمود صبــــرى |لطني |4|4785
8o2678تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد| محمود رمض|ن سيد
35638oيم تـــج|ره بــــنه|لسيد رفعتـــ عبــــد|لرحمن |لسيد |بــــر|
4385oo| ف ممدوح مسعود ج|د | طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |
تـــمريض كفر |لشيخدع|ء م|لك |لشح|تـــ محمد |لدش|ش437878
43o874تـــربــــيتـــ طنط|سل |يه|بــــ محمد ع زي|ده
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ندستـــ بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن |حمد عبــــد|له|دى|45|6
تـــج|ره ع شمسم|زن محمد فرغ عبــــد |لموجود23274|
|3474oلجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|جورج خلف | خلف |ديبــــ

رهسم|ء |حمد عبــــد |لمتـــع|ل منصور7679| تـــج|ره |لق|
ف محمد |حمد عبــــد |لع|ل|42556 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|ره |

7|46oى تـــج|ره بــــ سويفند| عبــــد |لحكيم |لسيد م
نده عزتـــ ج|مع |حمد835583 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىش|
78o535طبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن محمد حفن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىي|سم ح|مد |حمد رك|بــــي848697
|5799oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرضوى عبــــد |لن| محمود |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | |يه|بــــ عبــــد | عبــــد |لغ 33378|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء فتـــ |بــــو|لوف| محمد829556
34o5ooف سويلم رمض|ن طبــــ بــــيطرى بــــنه|منتـــ | |
|627oo|ف عثــــم|ن عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره بــــنه|يه|بــــ |
حقوق |لمنصورهن فه فتـــ عطيه |لرف| |679786

يم22937 يم مندور |بــــر| حقوق حلو|نعبــــد | |بــــر|
|55o37تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه |حمد حمدى |حمد محمد
ندستـــ |لم |مصط عمرو محمد ن|در |حمد غيثــــ3378|3
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن عمرو ز |بــــو |لعل| عمر76468|
892o35 د|بــــ |سيوط|ند| محمد محمود ف|ضل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل |ء |حمد محمود |لشيخ432465
|6o948تـــج|ره ع شمسلميس محمد ن |لدين عبــــد |لمقصود
9|o6o| علوم |سيوطط|رق |لدسو صديق محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد |م عبــــد |لرؤف |لهند|وى|629|62
6o3o59يم طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمرو رض| سعد |بــــر|
62o249|ندستـــ د |طحمد |يه|بــــ عثــــم|ن محيسن
84|23o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيم|ن |حمد محمد زيد|ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد عص|م عمرو جبــــر|789532
ش|م |لسيد |لغربــــ|وي|777779 ندستـــ بــــلبــــيسحمد  ع| 

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | سم |بــــو |لنج| حس 95||5
||5o4oد|بــــ ع شمس|رو|ن |حمد سعيد عبــــد |لص|دق

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه عبــــد |لبــــ| |لسيد عبــــد |لبــــ| |3|8|7
فنون جميله فنون حلو|ندريه جم|ل محمد ع 33|824
يم عبــــد|لق|در ع|مر|696|33 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم عمر خط|بــــ محمد4832||
د|بــــ دمنهور|عم|د ع محمد ع عبــــد ربــــه494276
يم|47598 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور| عبــــد|لحميد محمد إبــــر|
9|o737 كليتـــ |أللسن سوه|جي|سم خ|لد |بــــو|لوف| محمد
نوعيتـــ |شمونسم|ح سعد |لسيد ع278982
922|o9 فتـــ |لسيد |حمد | تـــربــــيتـــ سوه|جي
ش|م عفي محمد|لعزبــــ ش| 8457|2 رهزينبــــ  طبــــ بــــيطرى |لق|
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5|2o|3|يم در|ز ى |بــــر| يم ي تـــربــــيتـــ دمنهوربــــر|
88o836 ندستـــ |سيوطسيد فرح|ن س|لم محمد
227|o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم | مجدى بــــطرس بــــدروس
ح|ن |حمد محمد3|5|5| ره|منتـــ | |حمد  عل|م |لق|
ن| خ|لد عبــــد|لع| محمد قطبــــ4572| رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــج|ره طنط|محمود وليد |لسعيد كسبــــر858|43
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|ر| ي| منصور عثــــم|ن محمود45|483
9o939||م|م رضو|ن علوم |لم | يه رفعتـــ |لسيد 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمورين محبــــ تـــودرى جرجس6965|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد عم|د عبــــد |لمنعم |حمد حسون|68439
ندستـــ |لم ||يه|بــــ حن| شح|تـــه حن|856734
حقوق |لمنصورهحمد مسعد محمود |لديبــــ|5549|6
83o7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع محمد ع محمد

يم مخيمر452558 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخم|لك مخيمر |بــــر|
7o388|ه محمود ري|ض |بــــو|لمجد تـــربــــيتـــ |لفيومم

تـــربــــيتـــ ع شمسسهر محمود محمد ع ن382|35
5|9o2| يم فه معهد ف تـــمريض بــــ سويف يه محمد |بــــر|

ره|يتـــ محمد بــــيو محمد|2|3256 د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سم|ء ز غز| صديق|845297
4||o75 يم |لبــــو لسن ع شمس|زينبــــ محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|رضوى وجيه محمد خليل7686||
8o|o39تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد | |حمد محمود عبــــد|لرحيم
6|o6|6ثــــ|ر |لفيوم|ر| | صبــــ محمد |لكرد|وى
فنون جميله عم|ره |لم |سه طه عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در853867
|39o62ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــسنتـــ ن|جح محمد |ل |تـــى
يم مصط  |لرف768273 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسغ|ده عبــــد | |بــــر|
|36|4oرهمريم |كرم سعيد عبــــد |لعزيز عشم|وى طبــــ بــــيطرى |لق|
882o9o  تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود عبــــد|لل|ه |بــــو|لسعود |بــــوزيد
حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لمنعم محسن محمد |سم|عيل488637
5o958||زر|عه دمنهورحمد محمد |لسيد زين |لع|بــــدين
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد محمود عبــــد |لع|ل447292
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ع س|لم ع769227

39|88| ه مصط ك|مل عي زر|عه ع شمسم
54o528ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى |حمد محمد سيد ع
6o9637بــــه نرش حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخلود محمد فوزى و

يم عبــــد|لرحمن عبــــد|لسميع69878 علوم |لفيومه|يدي |بــــر|
ه صل|ح حسن يونس|26729 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|

حقوق د |طخلود عبــــد |لمنعم محمود محمد |لسيد7868|6
2|4o74 رهعهد س| سيد مصط صيدله |لق|

88o|4علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمود محمد عبــــد|لمنعم |حمد
|ء ع عبــــد|لسل|م ق|يد|887399 معهد ف ص |سيوط 
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7o8782|لبــــن|تـــ شعبــــتـــ |قتـــص|د م ع شمس| يم|ن تـــوكل |لسيد |لسعيد
8o258o|كليتـــ حقوق |لم |لحسي |حمد فيض | محمد
9|2o2o |تـــج|ره سوه|جبــــول| مو فكرى غ
637o94تـــج|ره |سيوطحس شح|تـــتـــ محمد شح|تـــتـــ قنديل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |حمد عبــــ|ده طه عبــــد |لعزيز|68867
5|3|o|تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد عبــــد|لعزيز فتـــ محمد عبــــد|لصمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم |يه|بــــ حس عبــــد|لعزيز5453|2
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخم|ريو عزتـــ قديس زخ|رى478858
34o56|رهمحمد محمود |لسيد جميل حش|د طبــــ |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه |بــــو|لمك|رم محمد |لش|ف عطيه عم|24|27
حقوق ع شمسمحمد خ|لد محمد محمد عبــــد |لكريم67|54|
|5o993تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ح خ|لد |حمد عبــــد |لحميد
42o45oحقوق طنط|روضه ع محمود ع |بــــوسليم|ن
يم مقبــــل882||7 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدى عبــــده |لسيد |بــــر|
صيدله |لزق|زيقعل| محمد كم|ل محمد حس 9|27|6

كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورول|ء |حمد ربــــيع معوض33|57
لس عم|د ر|غبــــ عبــــد|لمل|ك 875347  |حتـــ وفن|دق |لم |ك
زر|عه ع شمسمحمود محمد عبــــد|لغ |حمد349362
6|3o54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمد محمود عبــــد |لجو|د ز|يد
424|o6تـــج|ره |ل|سكندريهم|يكل صموئيل ع|دل  |د دوس
يم42347| ف عبــــد |لغف|ر |بــــر| تـــج|ره ع شمسمنتـــ | |
34347o|حقوق ع شمس|ء ع|دل عط| ص|بــــر
تـــج|ره ع شمسحمد جل|ل محمود |حمد|8937|2

494o2تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننوره|ن محمد عبــــد|لرؤف عبــــد|لح|فظ
رتـــ|بــــسنتـــ ع|طف عبــــد |لوه|بــــ محمد صبــــ434478 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم محمود22627| يثــــم |بــــر| رهع  ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهوره|جر خ|لد عطيه حج|زى497535
يم |لدسو عبــــد9|2548 يم محمد |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد مصط عبــــد|لد|يم ع شح|تـــتـــ697|23
4777o4ي تـــج|ره |ل|سكندريهجيسيك| عم|د رزق د |ن |لم
يم محمد مصيل 348856 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسلبــــ |يمن |بــــر|
33564|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ فوزى |لسيد ج|د مو
ر|ء عبــــد|لحميد سيد |حمد|825367 علوم بــــورسعيدلز
|5966o|ف |حمد فريد م |لدين زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء |
42||6oد|بــــ كفر |لشيخ|يه ج|د عبــــد|لرحمن عبــــد|لغفور |لسعد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ص|بــــرين محمود من|ع محمد48353

69669oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد مصط |لسيد ع |لسعيد
حقوق |لمنصورهعمرو عص|م عطيه |لبــــ|ز سمره677842
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمصط |يه|بــــ مصط حسونه442326
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن |سم|عيل |لسيد  جمعه طم|698475

22o52 خ|لد محمد فرغ | كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي
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636|o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرحمه | محمد |لزن|تـــى |لزن|تـــى محمد
2|9o54|تـــج|ره ع شمسحمد محمد ش|كر شح|تـــه
علوم طنط|سمر محمود ف|روق محمود بــــلبــــع|42664
د|بــــ ع شمس|رضوى حسن حس حسن9473|3
يم فرج |263585 |د|بــــ طنط|رقيه ي| |بــــر|
يم محمد غ|نم765|44 حقوق طنط|دين| |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  د | محمود عبــــد|لستـــ|ر محمود8258|5

تـــربــــيتـــ بــــ سويفم ربــــيع حسن عبــــد |لغ 59536
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفس|ره عل|ء محمد جمعه|8429
رهرن| خ|لد ع محمد |لعروس882|2 حقوق |لق|

يد8749|| يم |بــــو |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد جه|د |بــــر|
يم 97|442 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــح|فظ عبــــد|لنبــــى عبــــد|لمنعم |بــــر|
7|63o5تـــج|ره |لمنصورهدى صل|ح |لسعيد محمد ع
نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر مر عي مر |حمد65|634
898oo4 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دييوسف شلبــــى محروس سيد
777845| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء حس |لسيد ع |لشتـــي
ثــــ|ر د |ط|حمد محمد غمرى |لسعد|وى|256366
معهد ف ص سوه|جندي حس|م محمد تـــوفيق863496
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن حسن مرشدى مهدى |بــــر524845
يم ص|لح عبــــد75|227 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد|لرحمن ع|دل |بــــر|
64o925ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |لف|تـــح |حمد ع |لسيد ع.
5o5925زر|عه |ل|سكندريهيوسف كرم عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد
يم |لف 5484|2 رتـــ|سل قنديل جودتـــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
882o96  د|بــــ |سيوط|محمود مصط صل|ح عبــــد|لصبــــور
49829oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|دى محسن ع محمد جر|بــــيع
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لعزيز م|جد عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن سويلم777536

معهد ف تـــمريض بــــ سويف دير |حمد رش|د محمد56275
رهحمد رمض|ن ح|مد محمد|226639 ندستـــ |لق|
يم  896959 تـــربــــيتـــ سوه|جد |نه خلف عبــــد|لمج |بــــر|
رتـــ |لجديدتـــ|حمد ع|دل محمود محمد|56686| ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
|3o266د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سوسن| ن| |سحق بــــولس|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن حسن |حمد مصط بــــقشيش764546
5o4395د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| أحمد محمود أحمد |لشن|وى
|668o3خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ر |حمد محمد طه

تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد شعبــــ|ن سيد54275
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|لبــــ محمد محمد عد |لحويط479249
84446oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزينبــــ محمد ع محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أمينتـــ أنور عبــــد|لحميد محمد |لنقرور4228|5
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رو|ن س| محمد |لسيد عبــــد|لجيد776636
6o29o6 |تـــربــــيتـــ طنط|عمرو عبــــد|لع| محمد ع |لح
يم5236|| د|بــــ ع شمس|رن| محمد ف|روق محمد |بــــر|
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ند| زكري| فرج | ثــــ|بــــتـــ  888733
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رفيده عبــــد|لق|در ح|مد قنديل249669
حقوق طنط|محمد |حمد محمد يوسف در|ز8|4944
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره سعيد عبــــد|لر|زق ج|د|24927

صيدلتـــ |لفيومحمد محمد محمد ن |لدين عبــــد |لغف65957
د|بــــ دمنهور|من|ر محمد محمد |سم|عيل5|4978
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيم مجدى مصط |حمد محمود شكرى5692||
لسن ع شمس|ي|ر| عم|د ص|لح ص|لح |بــــوشوشتـــ56|342
62o489|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|رس ع|بــــد عطيه | عط

2|85oف محمد حج|زى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |
تـــج|ره |ل|سكندريهويد| محمد حسن |حمد حسن483364
43853o|معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد سم محمد عوض فوده شه|بــــ
224336| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م محمد فتـــ محمد ع
يم |حمد |لسيد حج|ز685583 د|بــــ |لمنصوره|س|ره |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد|34|48
8o3675د|ر |لعلوم |لم |ه|جر ي| محجوبــــ |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى يعقوبــــ صبــــ يعقوبــــ6479||
5oo82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمرو|ن محمد فر|ج محمد

2372o3ره|س|ره سم فريد مرقص د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد| حسن |لبــــن| عبــــد|لرحيم محمد عبــــد247389
8|o936|رتـــ|يه ربــــيع ع محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسخلود حس|ن محسن حس|ن معوض437868
علوم |ل|سكندريهمصط خميس محمد حسن غ|نم46|||5
768o27معهد ف ص |سم|عيليهيه مصط عبــــد |لمجيد سيد |حمد |لزرق
|2o|94تـــج|ره ع شمسمونيك| رفعتـــ شو ش|روبــــيم
ر ع232554 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نض |حمد عبــــد|لظ|
|2822oزر|عه ع شمسس| عبــــد |لغف|ر ف|روق عبــــد |لغف
632|24| د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء ص|بــــر |م محمد ع
يم محمد |حمد محمد88|524 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــف|طمتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميوسف محمد شعبــــ|ن سيد |حمد6|2652

تـــمريض |لفيوم رضوى ع|دل شعبــــ|ن |يوبــــ64648
3527o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عبــــد|لحليم |حمد عبــــد|لحليم
6|54o2علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طشه|بــــ ع|دل ع أحمد عويضه
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ريم زكري| |حمد يوسف839924
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد محمد |بــــو |لفتـــوح عزبــــ|76|356
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عيد محمد |لعو |5|782
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ |ده سليم|ن عبــــد|لنبــــى |ل|جربــــ252494

7o253كليتـــ |أللسن بــــ سويفف|طمتـــ محمد عبــــد|للطيف محمود
معهد ف ص |لزق|زيقمصط محمد محمد |حمد |سم|عيل عطيتـــ782295
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفكرستـــ | يح متـــى حن|65563|
7o9|34حقوق |لمنصورهمحمد فكرى مهدى محمد سع|ده
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6o323كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسمر محمد سيد |حمد
5o4223 صيدله |ل|سكندريهوق حسن حس محمد حس خ
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نور| |حمد عبــــد|لمقصود محمد62|339
يم عك|شتـــ|587|5| د|بــــ حلو|ن||ء محمد |بــــر
35o844د|بــــ ع شمس|ي|سم جم|ل صل|ح |لسيد
علوم طنط|نطون جورج جريس يوسف|27|424
بــــ||3||35 تـــج|ره ع شمسم |ل ع|دل بــــدير محمد |ل
7626o| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|لسيد  |ء |لدين |لسيد عبــــد |لعظيم
2658o2تـــمريض بــــنه|س| ممدوح محمد عبــــد|لحفيظ
6959o3 |رهحمد محمد عبــــد |لخ|لق محمد |لق طبــــ بــــيطرى |لق|
6359|o معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حس محمد سليم حس
حقوق |ل|سكندريهأيه محمد سيد أحمد ج|د |بــــو سمره83|483
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طخ|لد فوزى |لتـــ|بــــ فرح|تـــ8752|6
تـــج|ره دمنهورط|رق محمد محمد |سم|عيل|53689
883o66| د|بــــ |سيوط| يه سيد حس ع
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندى محمود ع ع53764|
82472oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحسن شعبــــ|ن |حمد طه
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمتـــ محمد ن| عز |لعربــــ محمد489339
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مصط محمود مصط س|لم333546
ر|ء |حمد صبــــري |حمد327365 د|بــــ ع شمس|ف|طمه |لز
يم |لسي |2642| رهعمر ه| محمد سعيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن عبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 44755
رهحمد مجدى عبــــد |لر|زق |بــــو حميد|9|454 تـــج|ره |لق|

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسدين| محمد |حمد ع269|64
ره|حمد محمد عبــــد |لرحمن ع محمد بــــليدى7|425 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن ع|طف |لسيد حس غنيم629496
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع |حمد محمد عبــــد|لمجيد|83475
يم بــــيو754534 حقوق بــــورسعيدنجل|ء ط|رق فؤ|د إبــــر|
يم|8925|2 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد عبــــد| |بــــر|
صيدله حلو|نندى ع|دل حسن |حمد صقر692874
27oo58يم يونس تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــج|د جم|ل عبــــد|لق|در إبــــر|
63o|5oتـــج|ره بــــنه|محمود وجيه صل|ح عبــــد |لرحيم
ندستـــ حلو|نحمد عبــــد| يوسف عثــــم|ن|84|286
يم |حمد|47483| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد جم|ل |بــــر|
9o2285  حقوق سوه|جص |لدين سعد |لدين |حمد محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ن|در محمود |بــــوستـــه832693
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر عيد شعبــــ|ن محمد ن|صف|9|773
754o43|يم |لسيد سعيد تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسم|ء |بــــر|
4o3859 |يم عبــــد |لبــــ تـــج|ره طنط|بــــر|ء س|مح |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|د | مجدي ز ع 88|4|
27|9o9ش|م عبــــد|لوه|بــــ |دريس علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق 
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م |يمن محمد متـــو شعبــــ|ن|443|43 |د|بــــ طنط|د
وف|تـــمحمد مجدى عبــــد| |بــــو |لعن 526679 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م عبــــد|لحليم محمود محمد |لسيد247668
76528o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد محمود محمود فتـــيح
يم غيثــــ338265 وف|تـــ|عبــــد| جمعتـــ فتـــ |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

|995oرهحمد خ|لد محمد |لسيد عبــــد |لع|ل غز حقوق |لق|
رهدى عص|م محمد ع25893 تـــج|ره |لق|

د|بــــ |سو|ن|منه ع محمد محمود|842296
439o7|رهم|ل ط|رق مصط دويد|ر تـــج|ره |لق|

633o73يم مظهر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد ح|زم |بــــر|
7o9979تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره |حمد مصط محمد بــــدوى
6355ooصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر محمد |لسيد |لسيد خليل
3468o8بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنوره|ن حمدى سعيد محمد |لدوه
معهد ف ص |سو|نمؤمن |لبــــدري |لس|يح عبــــ|س847295
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخ|ء حس محمد غ|زى|452683
حقوق |لزق|زيقيوسف حمدى م |لسطو769566
ندى||42433 يم خليل  يم ي| |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
75797|| معهد ف ص |سم|عيليهلسعيد محمد محمد محمد |لمتـــو
يم|47|34| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ء ه|شم عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
82oo36 فنون جميله فنون |لم |دير ش|كر |سم|عيل |م
د|بــــ |لمنصوره|ع |تـــ محمد محمد ود|د محمد حسن||6755
833|9oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع عبــــد|لمنصف محمد ق|سم
تـــربــــيتـــ |سيوطيوسف سمع|ن شو ص|دق  4||882
64o927تـــج|ره بــــنه|محمد حس عبــــد |لسميع |لسيد فلفل
8469o|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نشيم|ء عبــــد|لسل|م |حمد عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|دون| حم|ده جميل ز 9777|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لعزيز و|ئل عبــــد|لعزيز عبــــد|224848
4o474oتـــج|ره |ل|سكندريهمعتـــز محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد  خ|طر

د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | رمض|ن صديق س|لم8|529
7|8|63| زر|عه |لمنصورهلسيد عبــــ|س |لسيد محمد فض|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|س|ره مجدى نبــــيل عزيز836|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |حمد عبــــد |لغف|ر ع رجبــــ868|64
ه محمد |لصيد عبــــد|لل|ه|668||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــه|جر يح محمد عبــــد|لرحيم مش|حيتـــ255378
معهد ف ص بــــور سعيدآل|ء محمد |لسيد |لسعيد محمد623845
8437o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد محمد
68o||6|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه مكرم ص|لح عبــــد ربــــه
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|يدى نجيبــــ شكرى غبــــري|ل لوق|539866
علوم ج|معتـــ |لسويسندى عص|م محمد سلط|ن 878329
تـــمريض |لزق|زيق |ء رفعتـــ نظ بــــغد|دى|3|6275
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد صل|ح فتـــح | ه|شم يوسف|475828
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حقوق ع شمسرضوى س|مر محمد محمد|لعد 8789||
8|o3|7|طبــــ |لم |نس عبــــد|لرحمن ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح
ندستـــ قن|محمود ن| |حمد محمد626|84
8|o7|8| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |لشيم|ء |حمد عوض ع|
4o|389حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ده رمض|ن عوض محمد |حمد
4524o9|ندستـــ كفر |لشيخمصط زغلول عبــــد |لغ يوسف سل
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء حسن عبــــد|لر| حسن  882956
ف محمد زغلول469|6| تـــج|ره ع شمسزي|د |
9|76o5 صيدلتـــ |سيوطم|رين| ي ط|نيوس ي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوجدى ط|رق عبــــده حن| تـــ|درس حمص246274
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطشمس حمد|ن عبــــد|لرحيم |بــــوزيد 877858

طبــــ |لفيوميم|ن حسن محمود عبــــد |لعزيز|72596
معهد ف ص بــــ سويفم|ري عم|د بــــولس د|ود64|857
ندستـــ |سيوط حمد صل|ح |لدين ك|مل محمد|||49|9
5o6433د|بــــ |ل|سكندريه| |ر محمد ك|مل |حمد درويش

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|بــــتـــ| صل|ح تـــوفيق حف 25365
8|o398ر لم ش|كر لس م| علوم |لم |ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقلسيد محمد محمد عبــــد|لحليم|783428
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |حمد |بــــو|لفتـــوح عثــــم|ن |بــــو|442263
85o678تـــج|ره |سيوطيح حسن عبــــده عبــــد|لرحمن
7o546||طبــــ |لمنصورهحمد عبــــد |لق|در |لمتـــو محمد
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــسم حن| يون|ن عبــــد|لشهيد3287|8 معهد ع| 
477o6oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــنور محمد |حمد محمد منصور
لسن ع شمس|محمد |سل|م محمد|بــــو|لعل| سيد |9|4944
62o849|د|بــــ د |ط|حمد |يه|بــــ |لمغ|زى |ل|م|م
26|6o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محمد فؤ|د سعد |حمد سعد
447o99ي ندستـــ |ل|سكندريهمصط |حمد عبــــد |لسل|م |لح
43o3o8 تـــربــــيتـــ طنط|ريم |حمد ع|دل ع حس
يم ش| |734|2 وف|تـــندى نبــــيل بــــيو |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
498o46د|بــــ دمنهور| |ر فوزى عبــــد |لبــــص بــــ|تـــع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد رمزى ج|د فرج2746|2
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمصط سل|مه عبــــد|لرحمن مصط 4|5|26
يم عبــــد|لرحمن334957 حقوق بــــنه|ه|جر محمد |بــــر|
766|o9|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفند جم|ل |لدسو محمد |لبــــن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد جنيد حف |حمد |بــــوزيد|76568
ندستـــ |سيوطغ|ده ح|مد |حمد |لبــــهن سليم694754
ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء محمد |لسيد عبــــد |لحميد فرح685762
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمود |لعدوى رمض|ن جمعه|679963
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخخ|لد عمر محمد مصط سلم|ن438995
طبــــ ع شمسمه مجدي |لسيد |ليم| سل|مه442925
845o48كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمصط محمود عبــــد|لع| حسن
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ندستـــ |لفيومحمد بــــه|ء عبــــد |لتـــو|بــــ محمودمطلوبــــ|752|7
يم|849779 ه طلعتـــ قن|وي |بــــر| طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدم

تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م تـــوحيد عبــــد |لحكيم مر46525
722ooمعهد ف تـــمريض |لفيومي|ر| |حمد عبــــد|لعليم عبــــد|لكريم

25o426|ج| ف حسن  ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــميمه |
5o6526علوم |ل|سكندريهرح|بــــ مسعد محمد |لشن|وى عبــــد|لرحمن
44683o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد رشدى |لسيد محمود ع|شور
يم رمض|ن|34629| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديسل محمد عط| | محمد826387
د|بــــ |ل|سكندريه|خلود رأفتـــ |حمد رضو|ن ق|سم|42589
78o225 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمود |لسيد محمد حس|ن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريم محمود مصط |لمتـــو مصط 48|623
ندستـــ |ل|سكندريهيم|ن سعيد |لسيد ع |لسيد|545542
يم |بــــو 2983|7 يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصوره|سل|م |بــــر|
253584| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمل عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لمعز ج|د|
4o72|2يم ج يم محمد محمد |بــــر| تـــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم
32o492ندستـــ ع شمسمحمد خ|لد محمد |حمد غز
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد عبــــد 546|6|
6o8588تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق صل|ح ف|ضل |لفيش|وى
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عز |لدين ع|دل عزتـــ ع|مر بــــي6||689
ندستـــ |ل|سكندريهحمد فتـــ |حمد ثــــ|بــــتـــ||54623
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر محمد حمدى |لديد|مو 358366
44oo25علوم طنط|رو|ن |لدسو محمد عبــــد |لرحيم
82462oتـــج|ره سوه|جمصط حف |سم|عيل محمد
د|بــــ |لمنصوره|س|ره مصط محمد |بــــو|لس|د|تـــ حس693366
249o48حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوف|ء رمض|ن فتـــوح |سم|عيل
7o|393 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيوسف محمد محمد |لشح|تـــ محمد سيد
د|بــــ ع شمس|م|ريل| ه| فوزى جرجس55659|
77o997 |رتـــ|روميس|ء مصط عبــــد |لسميع عر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
77o939|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء سل|مه ه|شم محمد مر|د
2669ooرهحبــــيبــــه سيد فتـــ |بــــو|لسعود د|ر |لعلوم ج |لق|
||8o57طبــــ |سن|ن ع شمسملك ي| ك|مل عبــــد |للطيف
د|بــــ |لزق|زيق|سل|م عبــــد |لحليم بــــرك|تـــ محمد |لخصو785848
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرح|بــــ عزتـــ محمود عطيه259755
33848oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|من|ر حمدي محمد محمد |حمد|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد جم|ل ص|بــــر |بــــو زيد يح |225938
علوم |لزق|زيقريه|م محمد عبــــد |لعزيز عط| |642987

يتـــ|بــــ خ|لد عمر حسن ن|يل9356| كليتـــ |أللسن بــــ سويفم|
84o|86|كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفيه محسن ك|مل محمد
ندي8379|3 علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر |حمد شو محمد 
صيدله |لمنصورهبــــسمه عط|ء |حمد جده378||6
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6868o|| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لغ دعبــــس |لديس
26o575لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|له محسن مختـــ|ر سعد

يف س| بــــهن6333| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرو|ن 
69o2o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعم|د عبــــد | |بــــو|لمع| محمد عطوه
25o888د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود حل محمد ع عبــــد|لحليم
يم |لسيد ق|سم338944 |د|بــــ |لم |شيم|ء حس |بــــر|
5|92o3معهد ف ص |ل|سكندريهآل|ء بــــسيو بــــسيو محمود |ل |د
4942o9تـــج|ره دمنهورمصط |لسيد محمد عبــــد |لحميد بــــخيتـــ

84o|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع حس ع عبــــد |لح|فظ محمد
22|o|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| عبــــد|لمتـــج عبــــد| عبــــد|لمتـــج
تـــمريض |لم | حمد ف|يز |حمد محمد|6|43|8
نوعيتـــ |لم |ه|جر جم|ل عبــــد|لحليم حسن2856|8

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نش|م محمد قر عويس47977
تـــج|ره ع شمسمحمد عز محمد ح|مد345773
4o8696تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء جم|ل محمد عبــــد |لمجيد |لطنط

ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد |لخ|لق خ|لد عبــــد |لخ|لق |لسيد|92|4
734o4|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء سيد عبــــ|س عبــــد |لع|ل

لسن ع شمس|ف|طمتـــ ربــــيع |لسيد حسن642786
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمد مصط رزق26|268
83735o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد عي عبــــد|لمحسن مل|زم
طبــــ |لمنصورهيه عبــــده محمد عبــــده ط|حون|694939

69o|5|ي محمد كليتـــ |أللسن بــــ سويفيتـــ حسن ع
|2o9o4 ندستـــ شبــــر| بــــنه|دين| محمد حمدى عبــــد |لغ
|64o64| د|بــــ بــــ سويف|س|مه سعيد محمود مو
ش|م رض| ع |صل|ن||686|7 د|بــــ |سو|ن|كرم 
6oo5|4|يم سيد |حمد يم رأفتـــ |بــــر| صيدله طنط|بــــر|
يم غنيم|627874 ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــده |بــــر|
تـــج|ره ع شمسل|ء |حمد عبــــد | حسن محمد|39869|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنعمتـــ |حمد فتـــ عبــــد|لحليم2|3267
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد زكري| محمد عبــــد|للطيف46|844
2|35|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ر |لحسي ف|روق |حمد عبــــد|ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنيف عربــــى |لسيد محمد9632|3
26o83|م ن| عم|د عزتـــ سيد طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم
يم محمد |لمهدي||8|62 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد| | محمد إبــــر|
43o292ش|م سم زغلول تـــج|ره طنط|رن| 
273o2oى سم حن| مكس حقوق |لمنصورهم
تـــج|ره سوه|جمحمد سلط|ن |بــــو|لمجد حسن838359

رهنرم |س|مه عبــــد |لعزيز مصط 24864 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |لسيد محمد|632867 تـــمريض |لزق|زيق حمد |بــــر|
3|89ooطبــــ حلو|نم |حمد محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء ممدوح محمد عليش دسو |5587|3

Page 6249 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4o72|6حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــأمينه عيد محمود أبــــوزيد| 
رهحمد متـــو متـــو يوسف|8|454 طبــــ |لق|

68o358| بــــي بــــي ع |ل معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م ع |ل
834o7||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن جم|ل |م نص|ر
تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء صل|ح عبــــد |لش| عبــــد |لغ |668|69

تـــمريض  بــــ سويفمروتـــ ج|بــــر عبــــد |لعظيم عبــــد |لمو 62929
7o8259د|بــــ |لمنصوره|ند| عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن

257o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ريج جم|ل محمد يونس
تـــج|ره |سيوطرو|ن عبــــد|للطيف |م عبــــد|للطيف 883857
معهد ف ص طنط|ه| صديق سعد مر438957
5o7328تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء |لسيد محمد ع بــــدوى
8o79o9 حقوق |لفيوممن|ر ح|تـــم |بــــو|لفتـــوح قر
ه رض| محمود س|لم ع سعد|774592 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن عبــــد|لنبــــى محمد بــــحر|9629
3o248|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــل|ء حمدى |لسيد |بــــوحشيش

ن| مجدى يوسف متـــرى33646| د|بــــ حلو|ن|م
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| ن| ع|زر مو32533|
ش|م عز |لدين ع |حمد352793 تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد مسعد عبــــد|لعزيز ف|يد|254863
طبــــ |لم ||م خلف عبــــد حن|4339|8

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحسن سم حسن |م 59375
4o7263خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرضوى جم|ل |حمد ج|د |لربــــ
ن| مهند ص|بــــر خليفتـــ عبــــد||23348 رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخلود زكري| |حمد محمد |لنوس| 695353
||62o5|تـــج|ره ع شمسندرو ن| جرجس ميخ|ئيل
د|بــــ ع شمس|يه |س|مه |حمد جمعتـــ|38396|
452846| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد ع عبــــد| معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد رأفتـــ عبــــد |لص|لح محمود53|48|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد عبــــد |لحكم محمد شح|786252
طبــــ |لمنصورهه|له محمد صل|ح |لدين حس |بــــو شو622898
84o|65|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء محمد |حمد |لنوبــــي
79o|52معهد ف ص |سم|عيليهسميه محمود مقبــــول محمد
5o6657يم أحمد د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر ط|رق عبــــد |لرؤف إبــــر|
م ع محمد ع سليم|ن||47944 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ند
9||o82  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــيس صل|ح |لدين حمدى عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ |لم |م|رين| س| ري|ض شح|تـــه822727
27o7o2طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لعزيز عص|م عبــــد|لعزيز |حمد حج
5o79o8يم محمد د|بــــ |ل|سكندريه|دير ه| محمود |بــــر|
7|o334| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد حسن محمد |بــــو |لرض| عبــــد
2|992|| يثــــم محمد ممتـــ|ز ع صيدله حلو|نيه 
يم عبــــد|لغ مصط 9798|2 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسه|يدى |بــــر|
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68o39تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره سم عبــــد |لعزيز قطبــــ
27o886معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر مجدى |لسبــــ| رضو|ن
ش|م ح|مد عبــــد|للطيف|622672 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد 
يم |لشنه695947 يم حسن |بــــر| ندستـــ |لم |حسن |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخبــــسمه أحمد عبــــد | |ل |ط2||443
ش|م |حمد عزتـــ محمد7573|2 ندستـــ تـــ.خ|مس محمود  معهد ع| كندي تـــكنولو | 

علوم |لفيومعبــــد|لرحمن حس ر|فتـــ |حمد |م زكري65643
6|o5o8ى ى |سم|عيل |لع ندستـــ طنط|عل|ء ي| |لع
63|95oيم يم حسن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سمر س| |بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسل منصور |حمد محمود7|5|76
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |لسيد جوده محمد |لسيد يوسف247764
طبــــ بــــورسعيدندى ع محمد سلم|ن57|769

زر|عه مشتـــهرمحمد |م عبــــد|لحميد عبــــد|لعظيم7||37
6385o2تـــج|ره |لزق|زيقأمنيتـــ |حمد مصط |حمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | عص|م عبــــد |لعظيم محمد ع 64|24
يم |بــــو عم22|6|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد حس|م |حمد |بــــر|
48986oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرودين| حس|م فتـــ عبــــد |لح|فظ محمد
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|يه سم محمد جبــــر|63|498
3|5o|oد|بــــ حلو|ن|محمد سيد |حمد عبــــد|لرحمن
رهبــــش|ير سليم|ن |حمد سليم|ن5877|| زر|عه |لق|
تـــج|ره دمنهورمحمود |حمد محمود |لبــــط|ط493495
269o7|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــرحمه ع|دل ذكري| سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم| جم|ل ك|مل د| |ل||78|8
|638o|د حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمرو حمدى عبــــد |لوه|بــــ مج|
49273oتـــج|ره دمنهورزي|د محمد محمد |لبــــش قنديل عنتـــر
69425o ندستـــ |سيوطمحمد |يمن عبــــد |لفتـــ|ح |لمر عبــــد
8|o578|نوعيتـــ |لم |يم|ن شعبــــ|ن عبــــد| جوده
25569oيم عبــــد|له|دى عقيله تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد وص محمد محمود محمد679333
ش|ن5363|6 تـــج|ره بــــور سعيدج| ي| سعد ح|مد |لد
496o|9 |فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهويد| سعد حسن حس |لديبــــ

نده محفوظ محمود |حمد83424 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفش|
تـــربــــيتـــ حلو|نر|ن| |حمد سيد محمود جبــــر6||238
444|9oعلوم كفر |لشيخمحمود محمد ع يوسف رمض|ن
تـــج|ره دمنهورم|زن حسن |حمد محمد عبــــد |2|5257
334o26يم |لسيد تـــج|ره ع شمسمحمود عبــــد| |بــــر|
9|o694 طبــــ سوه|جخلود محمود تـــوفيق |حمد محمدين
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررو|ن فؤ|د عبــــد |لعظيم سليم|ن |لطو 5826|4
|498o9حقوق حلو|نمحمود سم محمود |حمد
تـــج|ره ع شمسيم |س|مه |بــــو|لعزم محمد35759|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء محمد ف|روق محمد سليم|ن|9422|2
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85o9o||وف|تـــ.حمد س| عبــــده |سم|عيل ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
حقوق |لفيومحمدى |حمد ص|دق سيد65989

264|o4تـــربــــيتـــ بــــنه|ر| | فوزى عبــــد|لودود عبــــد|لنبــــى
222o82|ره|ء مختـــ|ر فوزى محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
78624oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | محمد |لسيد |سم|عيل ع|مر
ه حس|ن عبــــد | حس|ن|22||5| علوم حلو|نم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسعد ع|طف عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لر|زق75474

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ر|مز |يه|بــــ محمد دسو حريز325293
679|o|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد ع|مر |حمد عبــــد |لجيد

د|ر |لعلوم |لم |مريم |حمد |لسيد رجبــــ754527
حقوق حلو|نمصط محمود عبــــد|لنبــــى محمود |بــــوطه35529

تـــربــــيتـــ بــــور سعيدلسيد محمد قويطه حم|د قويطه|766447
يم228532 يم مصط |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر|ويه |بــــر|
77o787ف محمد كرم ض| جمعه علوم |لزق|زيقر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد أكرم رجبــــ سيد|حمد شو|ربــــ628557
4|23o4د|بــــ طنط|مؤمن |لسيد عبــــد | |لقو|س|
3||68oيم محمد عبــــده ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |بــــر|
2362o4ق|وي رهمريم صل|ح تـــوفيق |حمد  حقوق |لق|
تـــج|ره |سيوطس|مر محمد محروس عبــــد|لمطلبــــ محمد487396
8|36o4ر نبــــيل ن|جح محمود معهد ف ص بــــ سويفط|
2495o6ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي| محمد |حمد جنديه
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عم|د عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لص625282
8o2o35معهد ف ص بــــ سويفبــــيشوي عم|د سم حبــــيبــــ

يم عبــــد|لملك حن|52294 فنون جميله فنون |لم |ك|رن |بــــر|
355|oرهعبــــد| عل|ء رمض|ن ج|د حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء سعد مصط حس |25934

بــــي |لحسي غ|نم693562 ندستـــ حلو|نخلود |حمد |ل
ندستـــ |لم |محمود خ|لد من|ع محمد857483
حقوق طنط|محمد مجدى عبــــد|لفتـــ|ح عمر4848|6
تـــج|ره ع شمسنطون نبــــيل تـــوفيق سعد|27|358
ه حس|م محروس |لحسي |لدسو 678958 ندستـــ |لزق|زيقم
ندستـــ ع شمسمحمود رض| عبــــد|لعظيم عبــــد|للطيف4298|2
6o|226د|بــــ طنط|ن ش|كر صل|ح ش|كر |لنج|ر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|خلود عزتـــ يوسف |بــــو |لوف| |لسعد|6|9|68
تـــج|ره بــــنه|حمد ط|رق محفوظ حسن |لفرم|وى|356222
يم محمد|6|7848 نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لرحيم |بــــر|
لسن ع شمس|يم ط|رق حل عبــــد |لحميد|778||
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومه|جر محمد |لسيد |لعم|وي9499|4
يم عبــــد|لمسيح7254|8 تـــج|ره بــــ سويفم|ركو ه| |بــــر|

693o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممحمد عبــــد| عبــــد|لعزيز بــــ|سل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ محمد محمود محمد |لفحل|4|3455
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ف ص|بــــر حبــــيبــــ24854 رهم | | تـــج|ره |لق|
6o7793تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نور| منتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لنعيم سعيد
6o52|9تـــ د|بــــ |لمنصوره|رن| محمود لط طه ع

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء ع|طف |نور محمد|626|5
صيدلتـــ |سيوطسلسبــــيل |س|مه ع محمد كم| 886877
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد أبــــو|لعن ع |حمد مصط 7428|4
8o9576ف |لدين مصط صديق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط 
495o36ثــــ|ر |لفيوم|محمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل
879o58 يم رشو|ن إعل|م بــــ سويفشيم|ء فرغ |بــــر|
ف موريس ك|مل823269 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|ره |
يف عبــــد |لفتـــ|ح عوض978|78 ندستـــ |لزق|زيقيم 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سه| وجيه مصط محمد |89976
25296o |طبــــ |سن|ن طنط|منه | محمد محمود خف
د|بــــ |لزق|زيق|محمود سم عبــــد|لحميد محمد7|8|33
|4o|95زر|عه ع شمسمريم سيد يوسف محمد
يثــــم عبــــد |لعزيز |حمد2|7528 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد 
تـــج|ره بــــور سعيدحمد ص|بــــر منصور عبــــد |لمبــــدى عبــــد 762894

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه محمد عبــــود محمد عبــــد |لمجيد45968
رهرن| محمد سيد حس|ن 64834| تـــج|ره |لق|
75729oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهغ|ده رجبــــ محمد حسن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ه| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز ع44722
6|o325صيدله |لمنصورهرو|ن |لسبــــ| |لسبــــ| |بــــوجبــــل
د|بــــ |لمنصوره|مروه ط|رق محمد محمد صديق682633
8873o6  د|بــــ |سيوط|ش|م صل|ح عبــــد|لعزيز ع
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسهيله صل|ح ع |حمد635934

2|62o|رهي|تـــ عبــــد |لبــــ|سط محمد سيد زر|عه |لق|
6o5787طبــــ طنط|سل عبــــد |ل عبــــد |لعزيز ح|مد
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره محمد سيد عبــــد|لحميد 879578
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقصل|ح |لسيد محمد |لسيد |ل |ط4|6346
485|oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء محمد بــــكر ع بــــكر
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |م|رى |سحق فؤ|د س| 6937|9
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحس محمد حس عبــــد|لعظيم غنيه|9||34 معهد |لصفوتـــ |لع| 
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد جم|ل عبــــد|لسل|م محمد مو234365
تـــج|ره |لزق|زيقسيف |لدين ي| ذكري| محمد خليل633922

صيدله بــــ سويفمحمد جم|ل محمد |حمد52973
23o47|د|بــــ حلو|ن|محمد حمدى ك|مل |لسيد محمد
7o9735معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |حمد |لسيد محمد |لسعيد
8o7656|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن ه| ف|يز سعيد|
تـــربــــيتـــ حلو|نعل| طنط|وى |حمد |لص|وى |م 243662
63o482|يف عبــــد |لوه|بــــ ندستـــ |سيوطحمد صل|ح 
يم483554 تـــج|ره |ل|سكندريهيفتـــ عمرو محمد ع |بــــر|
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د|بــــ سوه|ج|ر|ند| ع|دل جميل مه 897747
رهيم |يمن عبــــد|لعزيز محمد حس|ن628284 د|ر |لعلوم ج |لق|
4o2792يم ع لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |بــــل|ل صبــــرى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر محمود عبــــد |لصمد محمود رشو498632
4o867oتـــج|ره طنط|د| | مصط سم مصط شكر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف عبــــد|لنعيم |حمد محمد44|4|3
وف|تـــحمد |لسيد عزتـــ عليوه|56584| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
 |حتـــ وفن|دق |لم |شه|بــــ |حمد عبــــد|لر|زق |حمد55|6|8
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنور| ج|د |لكريم عبــــد |لل|ه حسن||389|
|ج|32|246 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد خ|لد محمود س|لم 
نوعيتـــ عبــــ|سيهزينبــــ مز|حم |حمد عبــــد|لر|زق|32663
62829o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد عم|د محمد طلعتـــ محمد
تـــج|ره بــــ سويفيم|ن عيد نصيف مج |6|9||8
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد عبــــد|لن| |حمد محمد|829779
ه حس|م |لدين كس|بــــ سيد823494 د|ر |لعلوم |لم |سم
تـــج|ره |لمنصوره|ء |يمن |لحسي عبــــد |لفتـــ|ح حسبــــ 694264
638254| يم بــــيو معهد ف ص |لزق|زيقحمد عبــــد|لرؤف |بــــر|
89759o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ خلف عويس محمد
4466|oد|بــــ |ل|سكندريه|محسن محمد عبــــد|لمحسن محمد عبــــد
تـــج|ره |سيوطي|سم |حمد محمود ع 878299
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمل عل|ء |بــــو|لعزم مصط |لشو |785|27
34|79oرهم طه محمد عبــــد|لر|زق ع|مر د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

85o28 |ي جنيدي شلق تـــربــــيتـــ بــــ سويفد| | ع
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لسعيد عبــــد |لعظيم عبــــد |لوه|بــــ |لسيد فوده683953
معهد ف ص سوه|جدل|ل عبــــد|لعزيز حس تـــم|م  924255
9ooo|4| ف غ| عبــــد| د|بــــ سوه|ج|  لبــــرتـــ |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد |حمد ص|لح |حمدمحمد فر|ج765563

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد عل|ء رحيم محمد|28929
5|625oتـــمريض دمنهورغ|دتـــ ح|زم عبــــد|لجو|د حميده تـــ|عبــــ
رى676||6 تـــربــــيتـــ طنط|أنص|ف وفيق محمد |لسيد |لجو
882oo5 طبــــ |لسويسش|دى محمد عبــــد|لمحسن |حمد
ن| |حمد سيد محمد ز|يد7372|2 لسن ع شمس|م

إعل|م بــــ سويفريم |حمد محمد عبــــد |لعزيز محمد مكرم4776|
34o868تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمرو |حمد محمود |حمد سليم|ن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | |س|مه مر بــــخيتـــ425545
358o53علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر عبــــد|لر|زق ح|مد عبــــد|لر|زق
|5oo65ف عطيه حسن علوم ري|ضتـــ حلو|نحسن |
8o495|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| وص حن| خليل|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن ح|مد عبــــد|لر|زق غ|نم256294
تـــربــــيتـــ سوه|جند| عبــــد| ثــــ|بــــتـــ محمد  898989
رهمصط ط|رق مصط |حمد234644 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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6882o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخلود |لشح|تـــ مصط عبــــد |لخ|لق
8o5|22علوم ري|ضتـــ |لم |وق |حمد عبــــد|لوكيل عبــــد|لحكم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عوض محمود عبــــد |لرحمن752994
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــفؤ|د |يمن فؤ|د محروس337923
84o536تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىند عبــــد|لرحيم ع محمد
|59|o|معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)بــــيشوى بــــهجتـــ صليبــــ غبــــري|ل
|د|بــــ طنط|بــــه رجبــــ |بــــوزيد |حمد عبــــد|لرحيم77|4|4
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهح|زم عل|ء عبــــده محمد عبــــد |لرحمن852|48
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلمنذر نور محمود محمد بــــك |76|767
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن رض| |لسيد محمد334298
تـــج|ره |ل|سكندريهحس خ|لد ع حس عمر6|4779
علوم |لزق|زيقعز |لدين محمود |حمد مصط طنط|625222
6o5677د|بــــ |لمنصوره|عل| عثــــم|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لمجيدمع
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ين|س محمود |لنوبــــي بــــش|ري|865479
حقوق طنط|ن|ديتـــ سعد |حمد شعبــــ|ن مسلم497834
826o9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدير عبــــد|لع| محمد عر|بــــي
تـــربــــيتـــ |سيوطلبــــ عبــــد|لسل|م ع محمود 894425
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد عم|د |لدين محمد |حمد  924952 ع| 
علوم ري|ضتـــ ع شمسرو|ن بــــش محمد |لعدل عبــــد |للطيف48823|
6397|o| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نور مصط محمد حس محمد ع
يم6639|3 علوم ع شمسد | عبــــد|لحكم ه|شم |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| ط|رق صل|ح |لدين عبــــد |لغف|62|476
676o89| طبــــ |لمنصورهدين| محمد |بــــو|لمع| ع محمد
7536o7د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|من|ر |لسيد |لحسي |لص|ل
76o543| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ل|ء سم |حمد بــــيو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمود كم|ل |حمد |لسيد|693579
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعمرو عم|د|لدين عبــــد|لستـــ|ر محمود عبــــد638296
تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــه |يه|بــــ محمود محمد عبــــد |له|4|4255
يم ع رضو|ن267353 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عل| ع |بــــر|
776o87د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مروه |س|مه يوسف محمد
تـــمريض طنط| عمرو صل|ح محمد عبــــد |لنبــــى82|||6
يم محمد محمود278555 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنرم |بــــر|
تـــج|ره ع شمسم|رين| وحيد وليم |سكندر32229|
ره|جميلتـــ رض| |سم|عيل ن|6767| د|بــــ |لق|
26o526تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمنه | مصط عبــــد|ل |لعقدتـــ

تـــج|ره بــــ سويفمحمد حمدى عبــــ|س خليل53549
45o45oف عبــــد|لعزيز |لبــــري لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد |لعزيز |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ي|تـــ عص|م عبــــد|ل |بــــوسبــــيع|348235
||79o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى وجدى فه حن
77o288 زر|عه |لزق|زيقعمر صفوتـــ عمر ص|لح مصط
5o6436 يم عبــــد تـــمريض |إلسكندريتـــ ندى عبــــد |لع|ل حسن |بــــر|
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معهد ف ص |سم|عيليهعمر محمد عطو|ن حسن768533
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنيه عص|م حل ك|مل|9427|2
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود جل|ل محمود حسن283|25
|3o3|3| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء مو محمد مو
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهريموند| عم|د بــــ| خ |لبــــ| غ||765|5
|334o6رهمحمد محمد عبــــ|دى سعيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5|o76|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورح|مد حمدى محمد |لجم|س
ل|ل |لليثــــي|836762 معهد ف ص سوه|جحمد ع|طف 
3533o5 يم تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لمنعم حسن عبــــد|لمنعم |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدحمد محمد |لسعيد عبــــد |للطيف |بــــو 4||624
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد جم|ل حس حسن44578|
حقوق |سيوطحمد حمدى محمد عبــــد |لحميد|24897|
35o324تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد عبــــد|لن| يوسف |لسيد
69943oيم محمد |حمد حمور صيدله |لزق|زيقند| |بــــر|
8236o7| رهمجد ع|دل سيد|روس عبــــد| طبــــ بــــيطرى |لق|
رهف|تـــن |ل|م عبــــد|لعظيم محمد حسن 245224 حقوق |لق|
|2o7o6|حقوق ع شمسيتـــ | وليد |لهم فضل عبــــد |لمحسن
يم ع تـــكرو ||49988 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن |بــــر|
27o245د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد نبــــيل محمد فتـــوح نوي
ه عثــــم|ن |حمد عبــــد|لرحمن  879766 حقوق |سيوطن
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس سل|م |حمد عبــــد|لل|ه محمد|2265|9
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن محمود محمد |مبــــ|بــــي9278|3
وه عل|ء |لدين فتـــ ص|بــــر  888376 صيدلتـــ |سيوطز
يم محمد |لعشم433466 يم |لسيد |بــــر| ف ومس|حه |لمطريتـــبــــر| ك.تـــ. ف رى و

665o9د|بــــ |لفيوم|سوتـــى نبــــيل جرجس شنودتـــ
ندستـــ كفر |لشيخم|دون| ع|طف فهيم بــــدروس جرجس527654
علوم ري|ضتـــ بــــنه|منه نبــــيل حس |لشوربــــ 449927
7637o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ي|سم محمد |لسيد عوض |حمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــ|سل كم|ل عبــــد|لحميد س|لم357366
6|o873طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسميه جم|ل ع |لسبــــعه
9oo699 صيدلتـــ سوه|جديل محمود عبــــد|لسميع سبــــ|ق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخد | وليد عبــــدتـــ حسن محمد خط|بــــى7782|4
زر|عه |لزق|زيقعمر |حمد |بــــو ه|شم |لسيد |بــــو ه|649286
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسندس حس|م محمد أبــــو بــــكر عبــــد |لعزيز65|625
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد حمدى ع سيد |حمد|7||539
4874o|يم محمد محمد |بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |بــــر|
63|86o|د|بــــ |لزق|زيق|يه سعيد سليم|ن محمد
896553| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ  سم|ء |حمد عبــــد|لغ |بــــو|لن
|33o26ره|م|رك مر|د رشدى سيحه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o445|د|بــــ |سيوط|مصط محمد مصط |لسيد نص|ر
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر| | محمد |حمد عطيه253534
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5o4364طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمنه | محمد عبــــد |لم|لك مر محمد
257o9|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومفتـــحيه محمد عبــــد|لمو أبــــوع
36o472طبــــ بــــنه|سمر عثــــم|ن محمد ع |حمد
ر عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمجيد|882793 تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء م|
علوم دمنهورمن|ر محمد عبــــد |لمنصف محمد22|6|5
6o8758|نوعيتـــ طنط|ه|له عبــــد|لغ عطيه |بــــو|لعل
4o89o3 يم |لزلو ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء رض| |بــــر|
ر رف| عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لقرم297|34 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسط|
77o783ف محمد محمد |لسيد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقر|ن| |
54oo43تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر| محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد عسل
معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسشيم|ء |حمد حس محمد336265
|6o678يم |لدسو سليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود |لسيد |بــــر|
يل ج |لزق|زيقمحمد ن| مصط جفل|نتـــ3|7752 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره ع شمسمن|ر ن| مدبــــو محمد29966|
تـــج|ره ع شمسعم|ر ع |حمد |لغن|م347632
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحدى جم|ل رمض|ن |حمد327229
ندستـــ ع شمسيه جم|ل لط |حمد|26687|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد حس|م |حمد عبــــد |لحميد|53884|
د|بــــ حلو|ن|ف|طمتـــ حس محمد رمض|ن326667
زر|عه |سيوطي|سم عص|م |لدين سيد ع  89|4|9
تـــج|ره طنط|كريم |يمن |حمد |لش|عر476487
يل ج |لزق|زيقندرو ميل|د عبــــد| عطيه|634584 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o4934|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج روه عبــــد|لغ ع |حمد
تـــربــــيتـــ ع شمسدير ممدوح محمد |لسيد342867
|344o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | محمد ك|مل محمود
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمود ي فه عبــــدربــــه267986

5oooo|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يه|بــــ خليل ن خليل
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|ننوره|ن |بــــو|لحسن عبــــد|لرحيم حسن 848429
ره||ء ع حس ع محمد||22233 د|بــــ |لق|
حقوق حلو|نس|رتـــ محمد عبــــد |لق|در دسو 67728|
4232o9تـــج|ره طنط|بــــدر |لدين ع حسن ع |لسيد
5o2635تـــمريض |إلسكندريتـــ رو|ن محمد |حمد ز |حمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود كرم حن محمد29247|
5o8652| تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود |حمد عبــــده بــــسيو
25383oق|وى يم عبــــد|له|دى |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــينور |بــــر|
ه ي| كم|ل ح|مد ش|دى|442559 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم
|د|بــــ |لم |ول|ء |سم|عيل حسن |سم|عيل29|823
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر محمود محمد حسن 6|8854
257o|5 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــد| | ح|زم |لسيد |بــــو مصط
4983o9تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ |لسيد محمد أم |لفح|ر
4o72|4ه  عص|م |لدين  فؤ|د  ع  |حمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأم
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34|5|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد ص|بــــر محمد |لشح|تـــ سليم|ن عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف |حمد محمد محمد227665
27o9|6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |لسيد عبــــد|لر|زق عبــــد |لجو|د عبــــد
يم منصور|756533 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء فيصل |بــــر|
7o3773ثــــ|ر |لفيوم|ندى عبــــد |لغ زكري| عبــــده حسن
7o696oطبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|طمه |لسيد عيد |لحسي |لحكيم
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد ممدوح شح|تـــه |بــــو|لمك|رم محمد|47575
9o4|84|تـــج|ره سوه|ج حمد محمود عبــــد|لع|ل |حمد
يم فتـــح 37|435 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأحمد عبــــد |لمنعم ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ سيد م|مون متـــو||3272
52582oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــو |لوف| محمد |بــــو |لوف| |بــــو |لن
27o735 وف|تـــتـــ|مر عص|م |لسيد ي|س وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
36o5|8| يم رهيم|ن |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
ر|ء محمود ملي محمود ش| |338322 تـــربــــيتـــ بــــنه|لز
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد عبــــد|لنعيم محمد834768
763|8oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدوئ|م حمد | فهيم محمد دعبــــس

|59o3رهندى حس عوض بــــيو عبــــد |لل|ه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4977o9| |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمل يونس |حمد محمد |لخن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهم|دون| عج|يبــــى عز عج|يبــــي5|7543
|6o246يف محمد درويش زر|عه مشتـــهرمه|بــــ 
2|97o7يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ه|يدى عل|ء ف|روق |بــــر|
8868o7|علوم |سيوط يه محمد سعد سيد
لسن ع شمس|حل| عبــــد |لن| محمود ف|ضل|4626|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممريم حس عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح23473|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ح|تـــم حسن ع حسن352642
67555oتـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم سم |لسعيد حسون
يه2|2478  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد حسن محمد كو
تـــربــــيتـــ |سو|نجم|ل عبــــد|لن| س|لم ع 77|848
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعز |لدين ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح محمد معز|2366|
877o24|معهد ف ص |سيوط  ل|ء مصط ك|مل درويش
لسن ع شمس|ود محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |للطيف46442|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء مختـــ|ر ع خليفه عفي |266757
يم درويش |لكردى26|763 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|وعد محمد |بــــر|
82|oo2|د|بــــ |لم |حمد مجدي بــــعزق ج|بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره|ن حس |لسيد عبــــد|لحميد|77838
69229oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم حسن فتـــ حسن ح|يس
حقوق |لزق|زيقحمد ط|رق حسن محمود|786555
7oo|66|طبــــ بــــورسعيديه عبــــد |لنبــــى ع مو سيد |حمد
معهد ف تـــمريض طنط| دين| رشدى |حمد محمد |لمزين434254
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد فكرى عبــــد|لرحمن مو خ ||63596
ندستـــ |ل|سكندريهتـــوفيق عص|م تـــوفيق أحمد مو528352
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7o6o46د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد ر|تـــبــــ محمد |حمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط محمود يوسف سليم9|8|83
تـــج|ره |لمنصورهعزتـــ محمد مصط محمد طلبــــ|68824
ر عبــــد |لفتـــ|ح ط25263| ه ط|رق حس ط| رهن حقوق |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد طه |لسيد خليل|778689
يف58|4|2 يف |حمد ع  رهمحمود جم|ل  صيدله |لق|
حقوق |لمنصورهض ع|طف حم|د محمد عبــــد |لحميد9|6994
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه |حمد محمود ج|د |لكريم228937
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|سم|ء محمود ف|روق |حمد|9|8293
5|5955| يم ع كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورل|ء رزق عبــــدتـــ |بــــر|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند رمض|ن عبــــد|لحليم ع4|276
4|2o52د|بــــ طنط|ع عبــــد |لحميد سعدعبــــد|لحميد |بــــو ك|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورعبــــ ع |حمد |لرف|72|498

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن |حمد حل حنيش||3599
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسل|ء سعد غني |لحبــــيبــــي|356752
يم |لسيد |م ||7564 تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | |بــــر|
8957|o|ء محمد بــــهنس|وى |حمد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
يم عبــــد |لمع محمد4|595| د|بــــ ع شمس|شيم|ء |بــــر|
يم عبــــدربــــه محمد س688927 معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لرحمن |لسعودى |بــــر|
8o||58تـــربــــيتـــ |لم |ج| عم|د صموئيل مق|ر
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعم|د علم |لدين سيد محمد  886336
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد عزتـــ سعيد محمد|787449
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد عبــــد|لخ|لق |لسيد رضو|ن|245862
6o39|9حقوق طنط|عم|د ط|رق جميل عبــــد|لعظيم حج|زى
علوم |لزق|زيقسم| عبــــد |لرحمن عبــــد |لسل|م |حمد محمد784487
5|669oصيدله |ل|سكندريهمن|ل نبــــيل محمد حج|ج
4ooo84| تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره سليم|ن س| عبــــد  |لرؤف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردى ع ن| أبــــوعجيله8|6|52
تـــج|ره ع شمسرحيل ع|طف يوسف حن|773982
تـــج|ره بــــنه|من|ر رجبــــ عفي عبــــد |747|3|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد عتـــم|ن عطيتـــ | عتـــم|ن عثــــم|764427
7||o92تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد فتـــ |لقصبــــى ع
4|o4oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد أحمد حج|زى محمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره |حمد محمد محمد |لطنط|وى485765
علوم |لمنصورهل|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لمحمدى عبــــد |لفتـــ688534
يم |حمد فتـــوح|5935|6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
ر ح|مد سيد48358| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | م|
ندستـــ ع شمسف محمد عبــــد |لصبــــور محمد|27854|
د|6368|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط محمد حسن محمد ع و
زر|عه |لمنصورهمريم محمد عبــــد |لحميد محمود لم676387
46275o|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نح|زم |س|متـــ عبــــد|لحكيم محمد |لبــــ
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5o|82oتـــمريض |إلسكندريتـــ صبــــ|ح رأفتـــ ع محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|ريم|ن عبــــد | محمد عبــــد ||9635

ندى426655 صيدله |ل|سكندريهمر|م |حمد حل عط| | 
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ر| |حمد عبــــد|لبــــ|سط234383
د عبــــد |للطيف حمد758847 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن مج|
5o7343ين| نبــــيل وليم تـــوفيق جرجس علوم |ل|سكندريهف

رهكريم محمد محمد ع|492| تـــج|ره |لق|
ى محمد |لجمل|||289 رهن|ن ي طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد | عبــــد|لحميد فتـــ ك|مل349297
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس خ|لد |م عبــــد|لجو|د358688
787|o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرحمه مصط يح محمد سل|مه
|5|6o4| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه محمد |بــــو |لمجد محروس تـــر
نوعيتـــ |لزق|زيقند|ء |حمد مسلم مؤيد347|63
طبــــ حلو|ننوره|ن محمد دسو |حمد776243
9|6o74|تـــمريض |سيوط  يه ص|بــــر محمد س|لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد |يه|بــــ فتـــ |لسيد385|32
77o377| يم محمد محمود عي ندستـــ بــــلبــــيسبــــر| ع| 
88o473 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطبــــج|د جم|ل محمد حس
6922o7نيدى |د|بــــ |لم |جيه|ن |حمد |حمد |حمد 
8|o|47|تـــج|ره بــــ سويفحمد ي| حس محمد
يم|266894 يم ع |بــــر| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه رض| |بــــر|
83o82oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن عبــــ|دي عبــــد|لرحمن سيد
75o68| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| |لسيد محمود ع
ر ملي 482|3| وف|تـــمصط محمود س| عبــــد |لظ| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
بــــ |ول|ء |لشح|تـــ محمود عبــــد |لع|ل8346|5 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

ندستـــ |لم |تـــقوى عد بــــطر|ن حسن69222
تـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ صل|ح عبــــد |لعظيم |لسيد |حمد95|34|
صيدلتـــ |سيوطندى محمد |سحق محمد |حمد882933

تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء |سم|عيل |حمد فرغ 43762
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نع عص|م محمد ش| |845||
رهع خ|لد ع |حمد عبــــده |لحديرى6|49|2 تـــج|ره |لق|
|7o665رتـــ|يمن محمد |حمد |م|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ر |سم|عيل طلبــــه محمد2969|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمن|ر م|
د|بــــ ع شمس|محمد خ|لد |بــــو|لعن منصور فرج |لقط9285|2
336436| تـــج|ره ع شمسيم|ن بــــه|ء محمد |حمد |لنق
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| زكري| |حمد |لشو|د ع854|64
ندستـــ ع شمسمحمد ح|تـــم ع مؤمن محمد47842|
8o|292|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |قتـــ ربــــيع عز محمد|
د|بــــ |لمنصوره|عل|ء ه|شم |لسيد عبــــده |لبــــ|جورى5589|7
تـــج|ره بــــنه|مريم نبــــيل وليم مرقص626966
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق محمد سعد عليوه |لجمل5||332
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3287ooتـــربــــيتـــ بــــنه|محمود محمد رش|د محمد فرج
ى فوزى زغلول626|42 د|بــــ كفر |لشيخ|حسن|ء خ
فنون جميله فنون حلو|نبــــركس|م رج|ء ف|يز ثــــ|بــــتـــ66848|
تـــج|ره |لمنصورهعمر عز|لدين |لسيد |حمد |لسقع|ن47|675
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عمر محمد عمر638483
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىد | فر|ج مط|وع فر|ج4||827
6o6765ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد |لعزيز حسن عبــــده
752o46 ندستـــ |لزق|زيقبــــه سيد ج|بــــر محمد ع

رهسهيلتـــ حس|م سيد حس 4958| حقوق |لق|
وز نجدى ح|فظ محمد در|ز6|85|| حقوق ع شمسن
علوم |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد|لرحمن |لسيد|638249

رهسيف | ه| عبــــد |لبــــديع حسن|984| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|ي|سم محمد سيد |حمد عبــــده354736 عل|م |لق|
4o8o||ش|م حسن ع عبــــد|لرحمن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهردينه 
7o5996زر|عه |لمنصورهمريم خ|لد |حمد ع عبــــد |لمجيد
ر عبــــد|لمقصود محمد339638 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــكريم ط| ك.تـــ. ف للبــــ
طبــــ |سن|ن |لمنصورهريم محمده| محمد ص|بــــر حسن حسن 678283
7o5o43يم كبــــشه يم |بــــر| يم |بــــر| لسن ع شمس|يه |بــــر|
قتـــص|د م حلو|ن|من|ر جمعه |حمد |لسيد عم|ره5872|4

صيدله حلو|ن|ء حسن عبــــد |لسل|م رمض|ن|64575
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــس|مح ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح عيد45||25
ر عمر8245|8 تـــج|ره بــــ سويفمصط |بــــوبــــكر ش|
كليتـــ |أللسن سوه|ج|ء جم|ل سعد عل|م|9267|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جمعه عبــــد| رزق خليف9|2|54
4o8639|ه محمد |حمد محمد طنش تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
7oo|36تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمدى بــــليغ حمدى يوسف
رهعمر محمد عزتـــ عبــــد |لح|فظ28845| تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |يمن محمد |لسيد2|3579
يم |نور عبــــ|س أبــــ|ظتـــ|84|528 ندستـــ |ل|سكندريهسل|م |بــــر|
63855oر طبــــ حلو|نبــــه لط عمر|ن محمد |لط|
د|بــــ سوه|ج| م| |لسيد س|لم مهدى|3|8972
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره كم|ل ك|مل جرجس 882663
25287oرتـــ|ر| | حسن جل|ل سل|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم شنوده|893374 يم يوسف |بــــر| طبــــ بــــيطرى |سيوط بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ ع فوزى ك|مل ع|48249

4o438رهشيم|ء سعيد عبــــد | محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد مهدى محمد حسن ع |لسح|ر2|7732
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|محمد ك|مل محمد |لعو |حمد636229
حقوق ع شمسمحمد ممدوح عبــــده |سم|عيل343657
علوم ري|ضتـــ بــــنه|شيم|ء س| سعيد محمد |لغندور54|263
يم يوسف |لطن|||4499 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن محمد |بــــر|

Page 6261 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم عبــــد |لمنعم محمد |893|45 |ء |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن حس|م |لدين |سعد محمد ورش477425
8|o584|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه جم|ل عبــــد|لرحيم عمر

5o225لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ف|دي سم |سعد معوض
6|o2|2صيدله طنط|ي|ر| |لسبــــ| جميل |لم|وردى
9o533o|تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لوه|بــــ |بــــو|لحمد مهر|ن

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــسنيم عل|ء |لدين عبــــد |لحفيظ ع4329|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم محمد زكري| محمد|35439
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نبــــسنتـــ |حمد زيد |لص|وى832|6|
معهد ف ص طنط|ش|م يوسف محمد يوسف |لديبــــ429629
|6||o|وف|تـــي|سم محمد طه عبــــد |لرحيم |بــــو حمر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخآل|ء مصط أبــــو |لفتـــوح عدوي عيد2|4399
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه ورد| ج|د |لربــــ محمد833835
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| |س|مه حس محمد عزتـــ |لسكري236553
4|6o47|تـــج|ره طنط|يه فكرى عبــــد |لكريم محمد |لقروى

رهن| خ|لد عبــــد |لحميد |حمد شقوير37375 حقوق |لق|
336o79|حقوق بــــنه|ه|جر ي| محمود عبــــد
رهس|ره جم|ل عبــــد|لع|ل محمد949|22 تـــج|ره |لق|
ه |حمد حس عر|بــــي|838573 تـــج|ره |سيوطم
78o3|8|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيه ن| مصط محمد
علوم |سيوط يري | |س عز ف|نوس||252|9
8o6736تـــج|ره |سيوططه وليد محمد ك|مل محمود
36o||6|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن حس |لسيد |لمغ|ورى
25745o تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدين| سعيد محمود مصط
علوم |لمنصورهدرويش محمد درويش |لسيد |بــــو |لعن 698497
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم فتـــ محمد |حمد يوسف485244
83o89o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسه| محمد |حمد محمد |ل|م
رهعمر مصط عبــــد|لعزيز محمد4687|2 ندستـــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم| كم|ل |سم|عيل ع رزق255287
5|95ooف ف|روق |لمغربــــى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى |
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نل|ء عبــــد|لش| |حمد محمد|865688
4232ooتـــج|ره |ل|سكندريهحمد ي|س عبــــد |لبــــ| |حمد عوض
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمود |حمد ع سيد6|8274
د|بــــ |سيوط|محمد رش|د مصط خليفتـــ 889432
د|ر |لعلوم |لفيومي|ر| عبــــد |لمقصود كم|ل عبــــد |لمقصود29998|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|رين| بــــ|سم نعيم عوض غبــــري|ل28259|
6|56o6ق|وى كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقزي|د حسن محمد |ل
6o8777|صيدله |لمنصورهله|م حمدى عبــــد|لعزيز فوده
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفع حسن حسن ع |لعري|ن578||7
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيتـــ ع|دل محمد |بــــو |لن محمد بــــرك5|4366

2o862| رهحمد خ|لد مغ|ورى ع ندستـــ |لق|
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معهد ف ص |ل|سكندريهآيه سعيد محمد |بــــو |لخ طه|929|5
كس475868 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود حسن 
ر محمد4|8628 تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمد ع|دل عبــــد|لظ| معهد |لج
يم |بــــو|لورد|6||5|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه ن|در |حمد |بــــر|
وف|زي|د |حمد سيد |حمد |لن|دى67258| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ى حن محمد |64||9 د|بــــ سوه|ج|كريم خ
495|o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمك|ريوس بــــش صد بــــش|ير
|55o57د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|ي| |حمد |لسبــــ| عبــــد |لحميد
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد |لشح|تـــ محمد عبــــد328229
ندستـــ |سيوطمحمد بــــدر محمد جمعه  973|88
684o44|د|بــــ |لم |حمد س|لم ف|روق ذ محمد|

4o977رهسل شعبــــ|ن محمد |لهو|رى تـــج|ره |لق|
يم2555|4 |د|بــــ طنط|د | وليد ع|دل |بــــر|
رهرح|بــــ ع|دل سليم|ن رض|87|48| حقوق |لق|
5o4286تـــج|ره |ل|سكندريهحن ع محمد ع عمر
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|شه|بــــ محمد |بــــو|لفتـــوح تـــ|ج328968
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه محمد زين |لع|بــــدين درويش حسن74|249
47998oندستـــ |لفيوميم سم عط| | عبــــد |لعزيز
7o5|75صيدله |لمنصورهف محمود محمود عبــــد |لمجيد عوض

65o42 تـــج|ره بــــ سويفه|جر جم|ل ربــــيع حس
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد |لسيد عفي محمد سعده5|3326
يف696248 طبــــ |لمنصورهسعد محمد سعد |ل
قتـــص|د م حلو|ن|تـــسنيم عص|م |حمد سل|مه856276

39o2oر محمد سليم|ن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومدع|ء عبــــد |لظ|
4oo887ف وليم شنوده تـــج|ره |ل|سكندريهريتـــ| |
حقوق ع شمسسه| مجدى حسن فه355369
9o94|7|علوم سوه|جر| | |حمد خليفه عبــــد|لحميد عبــــد
د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد شكرى حسن ع منصور3||487
|6326oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدع|ء حن محمود حسن
تـــربــــيتـــ دمنهورنرم خ|لد زكري| محمد عبــــيده |لمغربــــي5896|5
767o54يف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد |يه|بــــ |حمد عمر |ل
د|بــــ |لزق|زيق|عل| عبــــده عبــــد|لرحمن |حمد بــــ|ز637252
8o52|8يم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط حبــــ عبــــد|لحميد |بــــر|
853o78نوعيتـــ |لم |شيم|ء رفعتـــ عزتـــ عبــــد|لحميد
يم غبــــري|ل838656 علوم |سو|نس|ره يوحن| |بــــر|
86592oندستـــ قن|محمد خميس محمد |حمد
758|3oيم خليل س|لم وف|تـــمحمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع محمد فتـــ محمد|32494
زر|عه ع شمسمرو|ن سيد سعد محمد8783|2
تـــ633||7 علوم بــــورسعيدممدوح ممدوح ر|غبــــ |لمهدى |لبــــ
|5|o86حقوق حلو|نه|جر ع|دل رضو|ن عثــــم|ن
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25o7|5 يم يم عبــــد|لستـــ|ر |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
ر بــــرسوم عبــــد|لنور6|3528 لس م| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ك
53oo28كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــزي|د محمد عبــــد | حسن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م محمد ص|بــــر عبــــد |لعزيز|49835|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيم أيمن مصط |لش|م7583|4
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن عز |لدين محمد ع عمر بــــرك|تـــ436872
7o32|3د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر محمود |لمر محمد |لمر
6o|953| علوم ري|ضتـــ طنط|سعد رض| سعد عبــــد
حقوق |سيوطيح و|ئل طه سيد ||8753
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل|م عيد ع خليل|87|834
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه عص|م محمد عبــــ|س|32|65|
27|o23| |معهد ف ص بــــنه|يه مجدى مصط ع |لفخر
6o536o يم |لف طبــــ |لفيومندى |س|مه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدمحمد |حمد لط |حمد رزق762492
تـــربــــيتـــ طنط|نوره ص|لح سليم|ن جمعه434644
يم |لبــــن|53|444 تـــج|ره كفر |لشيخعمر |لسيد محمد |بــــر|
7|o867يم |لمتـــو كر|ويتـــ معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م محمد كم|ل سعد |لدين |لتـــون777||3
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحيم|ن |حمد محمد ممدوح أحمد يوسف774889
|285o7حقوق حلو|نفرح خ|لد محمد صبــــ شه|بــــ |لدين
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فيصل ع|دل سل|مه حف 772436
623oo4|ى حزه ندستـــ د |طحمد ي| ي
|4o|o3تـــج|ره ع شمسرن| محمود عبــــد | محمد
34o25رهمريم |حمد فتـــ |لسيد علوم |لق|

447895| ندستـــ |ل|سكندريهيم|ن بــــه|ء |حمد |لش|ذ
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفيه|بــــ |حمد |لبــــ| ص|دق|37|85

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ين |حمد عبــــد|لم|لك كيل| 854928
علوم |لمنصورهخ|لد عم|د |لدين |بــــو ح|مد محمد رزق686325

رهعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن محمد  |بــــى34746 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ش|م ن| |لسيد عبــــدربــــه|433879 ه  تـــج|ره طنط|م

2o548|رهنس ه| سيد عبــــد |للطيف علوم |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد|لحميد عبــــد|لجو|د رش|269|35
د|بــــ ع شمس|مريم |سحق شح|تـــه يون|ن69|8||
تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لن| |حمد عبــــد |لرحمن 698749
||9539| تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء مجدى محمد سيد كرم |
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن عبــــد|لق|در عبــــد|لمهيمن محمد محمد235|33
د|بــــ |ل|سكندريه|سمر محمد رمض|ن |حمد ع26|485
د|بــــ ع شمس|ندى سم شو عطيتـــ358374
صيدله |لزق|زيقص|لح |بــــو بــــكر ص|لح عبــــد|لمجيد858|33
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |حمد عبــــد |لحليم محمد775827 ع.
75o69|ن| رض| وليم ج|د علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
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765oo8|ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |لسيد فتـــ محمد |بــــر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومنبــــوى ع |لنبــــوى |لفو|683|25
763o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرن| خ|لد |لهنيدى خلو |لسيد
بــــه4585|8 فنون جميله عم|ره |لم |جورج عم|د عبــــد|لج|بــــر و
2|8o66|رهيوسف صبــــرى عبــــد|لخ|لق عبــــد تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ع درويش عيد49525
علوم ع شمسمحمد سعيد سليم|ن عبــــد|لرحمن342526
4476oo||علوم ري|ضتـــ طنط|جيسيك| صفوتـــ ج|بــــ | عط
تـــج|ره طنط|عم|ر |يمن محمد فتـــوح مصط 2268|6

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ر| بــــهنس|وى محمد عبــــد|لع|ل25368
5o2349يف عنتـــر |لسيد غنيم صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن 
9oo888 تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء محمد |حمد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد صل|ح ص|لح ص|لح مصط 762366
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن فؤ|د فتـــ |حمد سيد |حمد بــــره482882
تـــج|ره كفر |لشيخغ|ده محمد حج|زى محمد سليم|783|4
7o93oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دير صل|ح عبــــد|لحميد عبــــد|لنبــــى

ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن |حمد صقر عبــــد |لعظيم سليم|479723
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىسل|م ط|رق محمد عبــــد|لوه|بــــ |لعس777783 ع.
يم عبــــد |لعظيم عبــــد|لرحيم|756754 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|جر محمد محمد محمد جمعه679623
45o495 |تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد محمد ع |لل
9o65|2 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| روم| جرجس شنوده
3255o8د|بــــ ع شمس|وديع صفوتـــ بــــخيتـــ زخ|رى
487o59يم د|بــــ |ل|سكندريه|مرو|ن ح|فظ عبــــده ح|فظ |بــــر|
8|o687كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفغ|ده رجبــــ سعد محمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخيه|بــــ محمد محمد ع محمد |لف|ض452958 معهد ع| 

ندستـــ بــــ سويفمحمد رجبــــ حس |حمد59969
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|روى عم|د محمد سل|مه محمد فوده9856|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رحمتـــ |حمد فؤ|د |حمد محمد |لم|ل 338396
لسن ع شمس|سلسبــــيل جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح أبــــو |لخ حج773463
53o664ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ه| فتـــ |بــــوف|طمه
ف259788 يم ز  معهد ف ص بــــنه|نور| |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |ل|م|677223
ندستـــ طنط|محمد عبــــد|لق|در عبــــد| مو|8|4|6
ش|م عوض مسعد كسبــــتـــ|763432 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يه 

68|o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومعبــــد| عيد شعبــــ|ن |لسيد
د|بــــ ع شمس|يتـــ جم|ل عبــــد|لعزيز  عبــــد|لجو|د|355325
||969o|م خ|لد شكرى |م|م ق|سم تـــج|ره ع شمسد
زر|عه ع شمسسم|ء ع جم|ل |لدين عبــــد |لموجود33238|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لسميع فتـــ عبــــد|لسميع|4557
33o8o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عو عبــــد|لمتـــع|ل محمد
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طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل|م ر|فتـــ حس |حمد سليم|ن|457|34
42o|79 ش|م |حمد حسن |لص ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|له 
85o628طبــــ |سيوطحس|م عبــــد|لغ بــــدري عبــــد|لرحيم
طبــــ |سيوطمصط حس ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لق|در 7356|9
رهنوره|ن عيد عبــــد|لحميد محمد8688|3 زر|عه |لق|
7o|327 |ندستـــ |لزق|زيقمحمد ي| سليم عبــــد |لع|ل عن
يم عمر |لزغوى2774|7 ف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ف|طمه |
|4||o7يم تـــج|ره ع شمسمصط محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
4|42o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندى |بــــوزيد محمود |لحليوه|
يم229254 تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه سم عبــــد|ل |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه مصط مصط حسن |25689
6o6858 |حقوق |لمنصورهمحمد |حمد |حمد |ليم
63o344لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|تـــكل| |لقس مكسيموس |سكندر |ندر
52374oندستـــ |سيوطعمر محمد مستـــور جمعه مفتـــ|ح
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|يدى ه| |يمن |بــــو|لفتـــوح |حمد ع232863
ين مصط عبــــد|لع|ل عثــــم|ن229466 تـــربــــيتـــ ع شمسش
حقوق |سيوطحسن ثــــ|بــــتـــ سيد محمد 545|88
ى يح |حمد عبــــد |لرز|ق527586 تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر ي
896|6o ف |لسيد |حمد زر|عه سوه|جمنتـــ | |
269|o5علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر رمض|ن ح|مد حم|ده
8o|36oر د|ر |لعلوم |لم |محمود |حمد فؤ|د عبــــد|لظ|

58o84معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد |لرحمن |حمد ع حسن
علوم ع شمسمنيتـــ عم|د مغ|ورى محمد مرزوق|336578
8o3968 حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد تـــوفيق حس|ن
تـــج|ره سوه|جه|جر ع |مبــــ|بــــى بــــخيتـــ29842|
|6734oرهندى |يمن |لعو ع محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ طنط|عمر أحمد عبــــد |لمنعم |لبــــري429863
يع|992|5| ف عبــــد |لعزيز |بــــو  رهيم|ن | صيدله |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهعز|لدين ع|طف فؤ|د ع |لشيخ445824
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد مجدى محمد عبــــد |لر|زق حرفوش437567

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن ط|رق محمد سعد محمد 6847|
4|o4|3كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدح|زم محمود عزتـــ محمود خليفه
84|9o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد مصط محمد ص|لح
7|o87|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحمد محمود محمود |لمتـــو |لمحل|وى
7o6oo6تـــربــــيتـــ |لمنصوره |ده عوض عوض حسن |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمنتـــ | حس|ن حس|ن سيد55327|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل صل|ح |لدين عبــــد |لحميد |م 96|27|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود خ|لد محمد محمد علفه37272|
686o93ندستـــ |لفيومد| | ع محمد  |زى
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد|لعظيم جمعه عبــــد|لع|ل سل629725
لسن ع شمس|غ|ده محمد محمد عبــــد |للطيف697285
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ف فتـــ عبــــد |لحميد بــــديوى265494 ندستـــ بــــنه|ش|م | كليتـــ 
65o64د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد|لرحمن ص|بــــر محمد مو

68o47o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لسيد حمزه فوزى |بــــو|لمع|
|د|بــــ بــــنه|بــــتـــ زكري| تـــوفيق محمد سعد2478|3
يم543572 زر|عه دمنهورعبــــ محمد حمدى |بــــر|
رتـــ|مروه عبــــد|لرحيم عبــــد|لمعبــــود محمد |8|627 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورس|ره محمد فوزي حس 864|52

5|28oحقوق بــــ سويفريه|م خ|لد حسن سيد
زر|عه |لم |كريم |بــــوبــــكر محمد عبــــد|لق|در|85863
47827o د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى |س|مه |لسيد |لشوربــــ
||59o7ى منصور ص|دق عوض ره|ش عل|م |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رضوى ي| سعد عبــــد|لحميد5|9|63
يم محمد|768775 يم سلم|ن |بــــر| معهد ف ص |سم|عيليهبــــر|
4536o3ندستـــ كفر |لشيخمحمود خ|لد محمد ق|سم خليفه

م جم|ل عبــــد |لق|در ع |22652 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسد
|48||oندستـــ حلو|نمحمد حس|م محمد عبــــد |لرحمن
7776|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقوق ع|دل تـــه| نبــــوى حسن |لنقبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|يم|ن |لسيد سعد |حمد |بــــو |لوف|685539
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــد| محمد |حمد |سم|عيل  922579
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــر|ر ح|زم عبــــد|له|دى عبــــ|س محمد عمر|63979
8|2o|9صيدلتـــ |لم |دع|ء عمر|ن سعد لملوم
يم محمد مصط 425647 د|بــــ |ل|سكندريه|نغم محمد |بــــر|
يم محمد عبــــد|لرحمن|782338 نوعيتـــ |لزق|زيقمل |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد |س|مه محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لديبــــ|77|62
68|34oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندرو مجدى حليم عبــــد |لمسيح جرجس
يم |لدسو 755993 ف |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد |
رتـــ|ف|طمتـــ فتـــ محمد |حمد محمد نوح53|638 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|388o8|صيدله ع شمسسندس سيد عبــــد |لعظيم عبــــد |لغف
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن مصط ك|مل مسعود872|23
زر|عه ع شمسرح|بــــ لط ع عبــــد |لفتـــ|ح53338|
رهندي حس|م |لدين محمد محمد ش|ذ |85629 طبــــ بــــيطرى |لق|
689o64|وف|تـــ|حمد يوسف محمد يوسف يوسف ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم عيد محمد233723 وف|تـــعيد |بــــر| تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
678977| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن عوض |لسيد ع |لفتـــي
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمريم مصط ع |ألشقر4|4979
ى262933 ندستـــ بــــنه|محمد نشأتـــ |لسيد |لع كليتـــ 
 |حتـــ وفن|دق |لم |س|مح فرج ملك سليم|ن852749

24o4|رهحبــــيبــــه يح سيد ر|شد حقوق |لق|
4|8o|3|نوعيتـــ كفر |لشيخقبــــ|ل جم|ل محمد ع عبــــد|لنبــــى
7o6528صيدله حلو|نشيم|ء محمد فه رزق سعيد
د|بــــ |سو|ن|محمد صبــــ سليم|ن سل|مه سليم|ن629352
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يم |لنج|777825 ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد محمود |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود عل|ء عبــــده محمد عبــــد |لكريم764394

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد سيد سليم|ن9|434
423||oف قر مر قطبــــ تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |

يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|نوره|ن ص|لح سيد مر9468| لم
5o6|68تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف |يمن صبــــرى عبــــد |له|دى
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قبــــسنتـــ ط|رق فه عبــــد |لحميد عويضه689327
نوعيتـــ |لم |رفيع نج|ح خليفه ز 857844

6o874|يم عبــــد |لفتـــ|ح ور |بــــر| يم  ندستـــ حلو|نبــــر|
تـــج|ره |سيوطحمد مصط |حمد عبــــد|لرحيم|822297
|6o4|9تـــج|ره ع شمسمحمد |س|مه |حمد عبــــد |لحميد
رهه|جر محمود سيد |سم|عيل232649 حقوق |لق|
643|o4 تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن محمد رضو|ن محمود يح
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد و|ئل ك|مل عبــــد |لغفور478994
8828|9| نوعيتـــ |سيوط  يه حسن فرج ج|د |لمو
9ooo6o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ع|صم عبــــد|لمحسن محمد
49o4o5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|دين عل|ء |لدين حسن ع غز|ل
43554o |ف ع |لعلو تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم |
49o64|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نشيم|ء ع سعد عبــــد |لحميد |بــــو عمه
9o2249|حقوق سوه|ج حمد محمد |حمد محمد
يم عيد محمد57|857 تـــج|ره |سيوطف|طمه |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ي|سم كيل| محمود كيل| 939|49
895o87 تـــج|ره سوه|جمصط محمد |لس|يح فضل
33|o29|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م| شعبــــ|ن عبــــد| عبــــد|لحميد
يبــــتـــ|488425 يم  ر |حمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد م|
تـــج|ره |لزق|زيقط|رق محمد |حمد |لدمرد|ش محمد629849
256oo2لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمود سعيد محمد |لنبــــوى عل|م
76572oتـــج|ره بــــور سعيدل|ء محمد عبــــد |لعليم عبــــد |لعليم محروس
6o7972د|بــــ |لمنصوره|وس|م جم|ل تـــ عبــــد |لسل|م
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ويد| ط|رق جم|ل بــــدر266652
يتـــ|بــــ جم|ل عبــــد |لمجيد محمود776543 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــم|
وف|تـــمحمد |يمن محمد مصط |3|758 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
34oo86يم عبــــيد معهد ف تـــمريض بــــنه| ه|يدى عبــــد|لن| سليم|ن |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد | عم|د فوزي حسن22747
حقوق د |طحمد محمد عبــــد | |لفيو |8488|6

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهنجوى محمد محمود حس|ن 49469
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن |حمد |لسيد عبــــد |لرحمن|75588
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم ربــــيع محمد عبــــد|للطيف2597|8
3353o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم محمد رش|د عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء ع بــــيو |لسيد|4585|5
69o263يم لسن ع شمس|نرم عبــــده عوض |بــــر|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|ر| محمود محمد فه محمود8|3362
75327oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح ك|مل محمد

رهبــــسمه |حمد |حمد عبــــد |لح|فظ |لنوي33794 زر|عه |لق|
864o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــول| رمسيس  |د سمور
5o4|68لسن ع شمس| |ده أحمد عوض أحمد ع
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد وليد عبــــد|لغف|ر |م|م262539
تـــج|ره بــــنه|محمد محمود محمد عبــــد|لحميد5|3577
تـــربــــيتـــ حلو|نتـــ ح|مد ع محمد5276|2
تـــج|ره بــــنه|بــــيتـــر سم تـــوفيق فريج226669
24922oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | محمد فه عبــــد|لص|دق |لسيد
823o83د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء ص|بــــر مصط عبــــد|لستـــ|ر
697o92ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن خ|لد عطيه عبــــد |للطيف
ل|ل273666 زر|عه |لم |ه|جر محمد حسن 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــكريم محمود عبــــد |لستـــ|ر محمد محمد526292
33o65oلسن ع شمس|مريم |س|مه عبــــد|لحميد محمد |لعربــــى
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ع|دل وليد يونس تـــوفيق |بــــو |لعزم765655

5797o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |حمد حس|ن فه
8o2o46تـــربــــيتـــ |لم |حس|م صل|ح ج|بــــر عبــــد|لحكيم
88o|3|  ون| سم منصور جرجس طبــــ بــــيطرى |سيوطم
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرضوى ه| مصط محمود حس 622245
معهد ف ص بــــنه|حمد مه |سم|عيل محمود|267964
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمؤمن |حمد ع محمد حسن436475
يم756974 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمصط سعيد مو إبــــر|

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر محمد |بــــو رح|بــــ عمر|ن محمد5||23
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل س| عبــــد| بــــهن7383|2
معهد ف ص |لمنصورهحمد حم|ده محمود محمود عمر صل|54|684
5o7255طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــسمه زكري| محمد حسن سعد
رهحمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لعظيم|85|2|2 ندستـــ |لق|
ين| روم| يوسف حن| |284226 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف
ف رزق عثــــم|ن792|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم|زن |
ين مجدى محمد |حمد |لشوربــــ 695836 تـــربــــيتـــ |لمنصورهش
775o82ه عبــــد |لنبــــى |سم|عيل محمد |سم معهد ف ص |لزق|زيقن
|622o8 ندستـــ حلو|نع عص|م |حمد عفي
863o26تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــه محمد يونس محمود
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رمض|ن عبــــد |لنبــــي بــــكر|494655
د|بــــ حلو|ن|م|رين| تـــ|درس ميخ|ئيل عوض32226|
معهد ف ص |لمنصورهر| | تـــوفيق فؤ|د عبــــد |لجيد|2||69
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ي|سم سم |سم|عيل محمد|5|55|
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهرو|ن جل|ل فكرى محمد عبــــد |476664
7o|846| |ى |لدين زكري| عر يل ج |لزق|زيقحمد محمد خ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء عبــــد|لبــــ|سط محمود |ل|م|م محمود7|43|6
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علوم ري|ضتـــ طنط|جم|ل حسن سل|مه |بــــوكحله448622
يم |لشح|تـــ ع |بــــو |لعن 693293 صيدله حلو|نحس|م |بــــر|
5277o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــرحمه محمد |لسيد ع ع |ن
يثــــم محمد نجيبــــ ل|ش 669||6 تـــج|ره طنط|ندى 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيوستـــ | ميل|د نجيبــــ رزق|86369
327o|9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ ع|طف كم|ل محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطندى مجدى محمد محروس  877229
|49o83ندستـــ ع شمسمريم عص|م |لدين محمد ن| محروس
رتـــ|ندى مصط شعبــــ|ن مصط سعودى22|3|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o43o6|يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهس|مه محمد عزيز |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|مريم |حمد فه عبــــد|لفتـــ|ح|88|22
حقوق |ل|سكندريهفتـــ سعد |بــــوشعيشع |حمد |بــــوف|5547|4
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط محمود عبــــد|لعزيز محمد 69|3|9
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء محمد شبــــل عبــــ|س عمر|ن|269443
معهد ف ص بــــنه|خلود محمد |لسيد م |25675

يف محمد عبــــد |لونيس55255 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدير 
22o942|ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسيه ي| حسن محمد س|لم

5627oتـــربــــيتـــ بــــ سويفنوره|ن محمد حس محمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــي عمر عبــــد|لحميد محمود267797
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه وجيه حسن سعد دويد|ر|259357
ف سعد سيد |حمد ص|لح|476339 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |
77o752|صيدله |ل|سكندريهيم|ن |سم|عيل عبــــد |لحميد محمد
88|8o4  د|بــــ |سيوط|عمرو محمد عبــــد|لعزيز عثــــم|ن

|4o26تـــج|ره ع شمس مجدى |لسيد مر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لمتـــو عبــــد|لسميع محمد متـــو8|4533
حقوق |لمنصورهمنتـــ| ع حسن عثــــم|ن عمر485663
6762|o|صيدله |لمنصورهمل |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
4986o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمه سم ع سعد |لق|لع

69o26د|بــــ |لفيوم|دع|ء مكرم عبــــد |للطيف محمد
د|بــــ د |ط|محمود رض| ع |حمد ند|495688
تـــج|ره دمنهورحن |حمد محمد محمد |لمهدى|6|476
75o685| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسهيله حسن عبــــد |لو|حد عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقمريم مصط محمد |لسيد4|6278
رتـــ لبــــ صل|ح بــــخيتـــ |يوبــــ38833| تـــمريض |لق|
884o84  ى ع|زر حقوق |سيوطمريم رض| بــــ
تـــج|ره |لزق|زيقع|دل محمد عبــــد|لسل|م محمد634474
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورربــــ|بــــ ع|دل عك|شتـــ محمد طه مو| 3|63|5
5o7o77زر|عه |ل|سكندريهم|ري|ن نجيبــــ شكرى سمع|ن
علوم ج|معتـــ د |طع |ء ع حس عبــــد | فرج5||698
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد شو محمد سعد|633273
426o|7|ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن محمود |حمد ع محمد
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7o7357يم يوسف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره محمد ع |بــــر|
445|o9يم مخيمر علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــسل|م ع|دل عبــــ|س |بــــر|
طبــــ |سيوطمحمد |م عبــــد|لحميد |بــــوغدير 88|875
7724o3ف محمد سل|م حقوق |لمنصورهمحمود |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر رمض|ن خلف |بــــو|لسبــــ|ع854657
76o965 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسرو|ن ع|دل ج|بــــر ع
3258o4|طبــــ ع شمسنرم محمود عبــــد|لل|ه رف
44944oيم عبــــد |لعزيز حموده كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــيوسف عبــــد |ل |بــــر|
تـــمريض |سيوطمورين شنوده تـــوفيق بــــ |م 849847
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م |حمد تـــوفيق محبــــوبــــ||35277
8o6772حقوق |سيوطدين| عيد حسن عبــــد|لحليم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود مصط عبــــده مط|وع عل|م22852|
رهمه| محمد نجيبــــ محمد894|3| طبــــ بــــيطرى |لق|
5o6556زر|عه |ل|سكندريهسل |حمد |حمد محمد سل|مه
ف ف|روق عبــــ|س9284|3 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننور|ن |
ى74|677 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم طلعتـــ محمد كم|ل محمود |لع
8|o629| معهد ف ص بــــ سويفحل|م |حمد جمعه ز

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومعبــــد| محمد قر عو|د65777
6o9o|2علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــش|م ربــــيع عبــــد |لرحمن عبــــده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد نبــــيل مصط أحمد بــــجول5389|4
يم |لدسو محمد ع|شور2|6925 معهد ف تـــمريض |لمنصوره رن| |بــــر|
339o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسمتـــ |حمد مرزوق عو|د
7597o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي|سم فتـــ محمود عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود رزق عنتـــر محمود226227
د|بــــ حلو|ن|ر|نده عبــــد|لرحمن ش|كر سيد |حمد236366
8|32o3ف محمد |حمد علوم |لم |محمد |
7o6387 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحن|ن رمض|ن عبــــد |لرحيم حس
84o355 معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد |بــــو|لحج|ج محمد ع
ف|62||5 طبــــ طنط|خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عبــــد |له|دي 
8o4383علوم |لم |وق بــــه|ء |لدين عبــــد|لرحمن محمد
ف|532||5 علوم طنط|حمد حم|دتـــ رجبــــ مو 
لسن ع شمس|ريه|م محمود عبــــد |لوه|بــــ محمود ع39832|
77765o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد حس|ن عبــــد | |لمد حس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط |حمد |لسيد عل|م ع6|5232
||57o3كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل | عم|د عبــــد |لملك بــــولس
|445o8| يم عل|م عبــــد لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد |حمد مو778632
84|8o7ندستـــ أسو|نم|ركو بــــرسوم فرج غرغوري
67769oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود محمد |لسيد محمد |لنح|س

رهحس ح|مد حس تـــوفيق48738 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط| رم|ن عزتـــ شفيق تـــ|درس|4|8835
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تـــج|ره بــــ سويفيف محمود نور |لدين محمد856568
تـــج|ره ع شمسع|دل وجيتـــ عبــــد |لمل|ك بــــ|خوم38338|
42|o85د|بــــ كفر |لشيخ||ء محمد عبــــد |لحليم |حمد |لمر

تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ح|تـــم محمد ع8|89|
587o6|ندستـــ بــــ سويفمهر|ئيل ثــــروتـــ سل|مه حن

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد ي| عوض محمد643622
معهد ف ص سوه|جمروه عبــــد|لعزيز محمود حس 829738
تـــربــــيتـــ ع شمسن |لسيد محمد مصط سعد|342265
رتـــ|يتـــ صل|ح عبــــد|لغ عبــــد|لفتـــ|ح|329694 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

رهنجل|ء |حمد سيد حسن |ل |ر45995 عل|ج طبــــي |لق|
علوم ع شمسمحمد مجدي |بــــو |لحديد بــــدر333642
694o36يم ثــــروتـــ محمد عبــــد |لحميد |لشبــــر ندستـــ |لمنصورهبــــر|
معهد ف ص |سو|نرقيه عبــــد|لبــــ|سط طه محمد847382
يم سند42|262 تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد |بــــر|
د64979| رهغ|ده مجدى عبــــد |لمطلبــــ مج| تـــج|ره |لق|
|د|بــــ بــــنه|ديفيد |سح|ق عد س|ويرس353879
8o5776لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره س| عطيه منقريوس|
تـــج|ره |لمنصورهي|سم سم عبــــد |له|دى ع محمود9||688
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد رمض|ن |لشبــــر|وى سليم|ن32|697
23284oد|بــــ ع شمس| عم|د محمود عبــــد|لمو

|39o3وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد كم|ل درويش ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
نوبــــى محمود حلوسه8567|5 ه محمود |ل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورن
7o||2oتـــج|ره |لمنصورهع|صم محمد حل محمود تـــمر|ز
76o874آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مريم |حمد محمد حسن محمد سل|م
45332oندستـــ كفر |لشيخمحمد تـــ|مر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لم|لك سعيد
33oo65ى حقوق بــــنه|سل حمدى |حمد خ
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدشذي محمد رمض|ن محمد7|8499
8|8o68تـــج|ره بــــ سويفح|زم محمود عبــــد|لع| عبــــ|س
4||o|7كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرضوه سم أم سعد |لعبــــد
طبــــ |ل|سكندريهنور |لهدى خميس عبــــد ربــــه محمد |لرشيدى8329|5
ره|حمد ع|طف ربــــيع جليجل|3793|4 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد |لدمرد|ش فتـــح |لبــــ|بــــ347865
36o525معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرجه|د جم|ل عبــــد|لن| سعد |لدين ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم محمد حسن |بــــو |لمع|782569

2o82|علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود |يه|بــــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لبــــر
8o|422نوعيتـــ |لم |سلمه مهدي طلعتـــ محمد
628|o2 علوم |لزق|زيق |ر خ|لد عبــــد|لمو مصط
67973oحقوق |لمنصورهل |ء فوزى فوزى |لسيد |لسيد
ين خ|لد فتـــ محمد عبــــد |لجو|د7694|4 حقوق طنط|ن
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لسل|م جم|ل عبــــده عبــــد|لسل629264
44o456تـــج|ره كفر |لشيخمروه |لسيد محمد |حمد |لعدوى
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معهد ف ص |سو|نسم|ء ربــــيع ج|مع محمد ع |2|8455
77577oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقط|رق حس حس |حمد |يوبــــ
4|3o4oف عبــــد |لعزيز محمود |لبــــن |د|بــــ طنط|رحمه |
نوعيتـــ |لزق|زيقمل محمد ممدوح عطيه|642887

2|24o د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه محمد حسن مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط سل|مه سل|مه عبــــد|للطيف349752
235o62رهمحمد عطيه محمد فرح|تـــ طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ر| ر|تـــبــــ فؤ|د |م 359349
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخد|يتـــ محمد رزق |لسيد محمد بــــدوى8597|4
ره|سيمون ر|وى عزتـــ عبــــد ||4867| د|بــــ |لق|
ل|ل|43432 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م رض| |لسيد شعبــــ|ن 
755|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهد | محمد عبــــد |لق|در س|لم|ن عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نفيلوبــــ|تـــ فيكتـــور جندى ع|زر445826
تـــج|ره دمنهورمحمود عبــــد|لعزيز شو رجبــــ سل|متـــ492674
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |س|مه عبــــد|لحميد ش|دى4|2872
7o69|6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء عص|م محمد ص|بــــر
4853o5تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدي أحمد فؤ|د محمد |لس|يح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــسمه عص|م أحمد ن نمرتـــ623392
477o85زر|عه |ل|سكندريهإن بــــش|رتـــ  |د نسيم بــــش|رتـــ
علوم ج|معتـــ |لسويس حمد حسن ع رسل|ن|923562
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحفيظ محمد عبــــد|لحفيظ265763
62|o3|تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى س| محمد عوض |سم|عيل
7o225||يم عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن محمد |بــــر|
88o5o6 تـــج|ره |سيوطريم حمدى |م |حمد
33o6||ف فكرى محمود صبــــيح تـــج|ره بــــنه|ريم |
رهحمد سم |حمد سيد |حمد|242|22 حقوق |لق|
حقوق ع شمسحمد محمد حسن جبــــر|53895|
7o5259تـــج|ره |لمنصورهيم|ن عل|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو جنينتـــ
62778oيم خط ف |سم|عيل |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
6o3297د|بــــ |لمنصوره|محمد عص|م صبــــ |بــــ|ظه
ره| ع حسن محمد9|587| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عل| عبــــد | محمد ع عر|بــــى|6|686
4295o6طبــــ طنط|أحمد عم|د أحمد أبــــو شن|دي

يم جوده4|655 ندستـــ |لفيومه|جر رمض|ن |بــــر|
د|بــــ |سيوط|حبــــيبــــه |يمن |حمد محمد مصط 237457
33464o|يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد ع|صم من |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|د |نه عيد ويص| حن|2489|8
44724oعلوم ري|ضتـــ طنط|كريم محمد ع محمود محمد
25oo62كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــدير |لدسو محمد عط| |لش|ف
وس387|3| ر |يوبــــ تـــ|و كليتـــ |أللسن سوه|جديفيد م|
9o858| د|بــــ سوه|ج|شيم|ء |سم|عيل زكري| محمود

Page 6273 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

36o927|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن حس |حمد فرم|وي
24o934رهمحمد رأفتـــ ي|س |لسيد |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
767o94 معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم شعبــــ|ن محمد حس

شيمه عبــــد |للطيف53568 ندستـــ بــــ سويفزي|د جم|ل |بــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مودتـــ محمد حف محمد محمد332284
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طن|دين أحمد فرح|تـــ أحمد |لسيد||6465
9o857o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه ح|زم عبــــد|لحميد محمد
يل ج |لزق|زيقأمل محمد سعيد عبــــد|لبــــ|ري629552 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4834o5ش|م محمد |سم|عيل |لسيد خط د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سهيله 
77o625| نوعيتـــ |لزق|زيقيه ح|مد ف|روق عبــــد|لمنعم عفي
7o3828د|بــــ |لزق|زيق|ع |ء عبــــد |لخ|لق صديق معوض عدس

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دير خ|لد عبــــد|لرحمن |م |5867
م عم|ر متـــوبــــل8|8547 ي |د تـــج|ره بــــ سويفي
333o33د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــد|لرحمن ط|رق محمد |حمد|
بــــي 263886 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومر| | |لسيد عبــــد|لغ |ل
52|4o8يم رزق |بــــو ركبــــتـــ تـــج|ره دمنهورس|رتـــ |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود عص|م محمد ع حس 779844
2648o6 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لعزيز عبــــده |لدسو |لف
3|7o89|د|ر |لعلوم |لفيومرضوي عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم عبــــد
78o|26لسن ع شمس|ندى محمد |س|مه |لسيد محمد
صيدله طنط|محمد شبــــل لط |لسيد |حمد|24646
5|287o|معهد ف ص |ل|سكندريهسل|م ع|زم عبــــد|لبــــ| حسن
ندستـــ كفر |لشيخزي|د س|مح عبــــد|لعزيز محمد متـــو453262
8768o7 د|بــــ |سيوط|سهيله محمد ك|مل سيد
وف|حس|م حسن يوسف مرشدى |لخ|لع345385 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
4o4445تـــج|ره دمنهورز نبــــيل ز شنودتـــ عبــــد|لنور
77o367|تـــج|ره |لزق|زيقسم|عيل مصط محمد ك|مل |لحو
ري|ض |طف|ل |لمنصورهحن|ن صبــــ جرجس د|ود697983
4o4|93حقوق طنط|عبــــد |لرحمن سعيد حد|د محمد
ف محمد حل |لهر|س42|432 تـــج|ره طنط|يم |
فنون جميله فنون حلو|ن|ولي | |سحق صموئيل حن|6469||
6o383|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه ع|دل شعبــــ|ن بــــكرى

77|4o5 تـــج|ره بــــنه|رو|ن محمد عيد متـــو عفي
رهمحمد رض| |حمد عبــــد |لعزيز حسن774392 طبــــ |لق|
ندستـــ طنط|حمد ثــــروتـــ سعد |سم|عيل طه|76|449
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخح|زم فؤ|د عبــــد|لرؤف عبــــده زقزوق436372
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه عل|ء حسن سيد228856
علوم |لزق|زيقي|سم |يمن عبــــد |لغف|ر عبــــد |لعظيم776497
4o4847ش|م حس|ن عبــــد |لق|در حس تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخ|لد 
علوم طنط|ين سعيد فتـــوح عبــــد |لمجيد ق|سم|5|429
48969oحقوق |ل|سكندريهفري|ل حمدى |نور غ|زى محمد
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ندستـــ |ل|سكندريهمعتـــز محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لفيو 6|5293
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مصط خميس عبــــد|لموجود مخلوف 887669
يم عبــــد |لد|يم4|6|2| وف|تـــيوسف ط|رق |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهيوسف ن |لدين سيد صديق49328| ندستـــ |لق|

بــــه54827 علوم بــــ سويفجيسك| |لبــــرتـــ ن|ثــــ|ن و
497o|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر س|لم من ع مقلد
6o||46 ش|م |لص|وى ل|ش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء 
47775oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنتـــ | |حمد محمود عبــــد|لمجيد ش
89897o  تـــمريض سوه|ج من|ر عز |لدين محمد ثــــ|بــــتـــ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط سم ع مصط د|ود246498
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء ع محمود |حمد|273388
د|ر |لعلوم |لم |بــــسنتـــ جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح حسن34435|
33o848نوعيتـــ بــــنه|وردتـــ عم|د محمدى عبــــد|لمجيد
23o489تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن عبــــد|لعظيم محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسندى محمد مبــــروك فهيم ط|يل759375
يف |حمد أبــــو |لفتـــوح ج|بــــر56|526 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد 
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد فتـــ محمد |حمد |لص|5||679
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد محمد فلفل8298|5
7|o764|يم معهد ف تـــمريض |لمنصوره م وليد |لسيد محمد |بــــر|
ن| محمد |لسيد روشه6537|5 تـــج|ره دمنهورم
علوم دمنهورمنتـــ | حسن عبــــد |لق|در سعد أبــــو ص7|5425
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد ع فتـــ عبــــد|لمجيد6653|8
8785|o معهد ف تـــمريض |سيوط شعبــــ|ن حسن ع |حمد
يم767694 تـــربــــيتـــ |لعريشرقيه ي| ص|لح |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه حس محمود حس 65235|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رن| عبــــد|لعزيز |لسيد عبــــد|لعزيز |لعهدتـــ344967
2|95o6حقوق ع شمسد | منتـــ حس ح|فظ خليل
897o52|تـــربــــيتـــ سوه|ج حل|م بــــخيتـــ عبــــد|لعليم عبــــد|لنعيم
يم عمر |حمد|378|4| يم حس |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــر|
7o2|78|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمل عي بــــكر عبــــد |لرحيم |لمل|ح
|2855oندستـــ |لفيوممحمد |يمن محمد عبــــد |لق|در
||5o|2وقر|ن| روم| رمزى عبــــد |لعزيز ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
254oo8 |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود مر محمد |لسود
تـــج|ره طنط|رو|ن محمد جم|ل محمود |لسمدو 429258
تـــج|ره |لزق|زيقزي|د رأفتـــ محمد تـــوفيق779924
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء مجدى محمد محمد عر| |774479
|3|7o5فنون جميله فنون حلو|نسندس |حمد |لشح|تـــ محمد
2555o7|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نس محمد سيد عبــــد |لحميد خليل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينرم ن| عي غط|س839588

5o794كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد سيد ن|دى جوده
ه عبــــد |لخ|لق حسن |حمد52253| رهمن طبــــ بــــيطرى |لق|
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يم سل263249 يم |لسيد |بــــر| ر|ء |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|لز
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــول|ء صديق غريبــــ ش|ذ 834575
44o343تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|ر| وليد |بــــو زيد |سم|عيل
طبــــ |لزق|زيقزي|د شو محمد |لبــــيو أبــــو |لفتـــوح6|7757
حقوق ع شمسمحمود صل|ح محمد جوده |حمد|26|34
6o59o4| |تـــج|ره طنط|حمد محمد صل|ح ش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود |بــــوبــــكر عبــــد |لعزيز |بــــو 258248
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلي ع|صم محمد مر5883|2

تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|رتـــ محسن عرفتـــ عبــــد |للطيف572|5
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود محمود عوض255734
طبــــ |لم |حمد محمد نجيبــــ محمد|392||8
6o7642ره|يم|ن ي| عبــــد |لمقصود محمد |لطن عل|م |لق|
6o629|زر|عه |لمنصورهمصط وحيد |بــــو|لوف| مصط |لديبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعص|م |يه|بــــ محمد محمود642396
ندستـــ ع شمسف|طمه محمد ص|لح محمود حمد8944||

يم نسيم ميخ|ئيل39|24 رهمريم |بــــر| حقوق |لق|
د|بــــ ع شمس|س|ره محمد ه| عبــــد |لعظيم حس 24357|
7|o53|علوم |لمنصورهدع|ء ع ع عبــــد | خليل
تـــربــــيتـــ بــــنه|مروتـــ يح محمد حسن عبــــد|لحليم329553
ف |حمد محمود|753432 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقس|مه |
25o247ق|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرن| مصط |حمد مصط |ل

تـــج|ره ع شمسخ|لد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لسل|م عبــــد |35558
7o23o8ش|م محمد عبــــد |له|دى |لعدوى طبــــ |لمنصورهمرمر 

62oo8| د|بــــ بــــ سويف||ء عصمتـــ نظيم مر
تـــربــــيتـــ ع شمسكريم م |لدين رمض|ن بــــ |لدين333866
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديكر|م عثــــم|ن محمد |لضوي|825854
طبــــ طنط|يه مجدى محمودعبــــد |لغ |بــــو |لعز|5899|7
43o922طبــــ بــــيطرى بــــنه|منتـــ | محمود مصط |لبــــري
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء قطبــــ |لسيد ع طنط|وى||63875
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|وق عبــــده عبــــده محمد |لهلوتـــى765928
33o726ى |لسيد جعفر تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ ي

رهعبــــد|لرحمن محمد حسن عبــــد|لمو28862 حقوق |لق|
6869o2حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد ع ج|د
3354o||تـــج|ره بــــنه||ء نور |لدين ممدوح عوض
ندستـــ |لمنصورهح|زم رفعتـــ مصط |لسعيد|69964
5o25|6|رى زر|عه |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمود |لجو
36o265|تـــج|ره بــــنه|مصط |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود ج
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ محمود محمد محمد|86362
439|o2تـــ ثــــ|ر د |ط|أريج أحمد عزتـــ محمد |لنو|
4o6282تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى جم|ل محمدى |حمد سيف
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد محمد ج|بــــر محمد|835646
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76o|8|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل عبــــد |لن| |حمد تـــوفيق
89238o|طبــــ |سيوط حمد محمد محمود محمد
رهمحمود ذكري| محمد |حمد56879| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقزينبــــ مو عبــــد|لمقصود محمد حربــــ643332
نوعيتـــ |لم |حمد حسن تـــ|ج |لدين |حمد||694|8

تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء |حمد محمد |لسيد|3||22
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسلوى طلعتـــ ع عبــــد |لر|زق ع687832

3o|85| رهي|سم عبــــد | حسن عبــــد حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقآيه محمد محمد |لسيد76|633
35283oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جمعتـــ ع|يد  |د

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| خليفتـــ سيد محمد|5495
زر|عه ع شمسي|تـــ |حمد جميل محمد |حمد|8|783

4oo|26| ن| ع|طف |سحق فرج تـــج|ره |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد ع محمد خط|بــــ475|3|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد سعيد محمد ظريف|33|38|
8729oحقوق |سو|نشيم|ء محمد ع جوده

بــــه حن|322265 يم و د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ك|رول يوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم ||ء محمد صل|ح |لدين ك|مل |حمد64|2|8
752o75حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |س|مه محمد محمد |لم|لح| 
9o48o5 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جريه|م عثــــم|ن ع محمد فرج
حقوق |لمنصورهمحمود محمد محمد رزق45797|
رهمن|ر حسن عبــــد|لودود ع محمد245275 علوم |لق|
وف|تـــ.محمد مصط |لدسو |حمد |لطنط6|26|7 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
63|3o3تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم|رين| ميشيل غبــــري|ل ميخ|ئيل
|2o933ره|م|رفل مجدى لبــــيبــــ بــــولس د|بــــ |لق|
4o5972د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د ع |حمد عطيه رضو|ن
9|78o5 معهد ف ص |سيوطمختـــ|ر محمد زيد|ن محمد

ل4485| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ل|ء زين |لع|بــــدين عبــــد |لوه|بــــ محمد 
حقوق |لمنصورهدين| سم حسن حسن عبــــيد754843
4o753oد|بــــ كفر |لشيخ|ندى محمد فتـــ محمد زقيلح
ره|نوره|ن صفوتـــ |حمد مط|وع55247| د|بــــ |لق|
68o832| يم |لمن يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|رو|ن |لسيد محمد عبــــد |لجو|د محمد483237
2542o3 ء سم عبــــد|لعزيز |حمد |بــــود| ره| صيدله |لق|
8864o||تـــج|ره |سيوط حمد كم|ل ع عبــــده

348o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود مصط |بــــوزيد محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــوفيق خ|لد تـــوفيق مزروع278826
7o995||تـــج|ره |لمنصورهيم|ن رمض|ن ع منيع |لحديدى
وف|تـــند| |حمد جمعه |لبــــسيو 453643 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد محمد عك|شتـــ53|26|
|لسن |لم |من|ر |س|مه محمد عبــــد|للطيف  882436
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حقوق حلو|نمحمد ح|مد محمد عطيتـــ56853|
758o67يم د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |بــــو زيد فرح|ن |بــــر|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد مجدى شعبــــ|ن بــــرك|تـــ|45|246
تـــج|ره سوه|جنوره|ن عو عبــــد |لفتـــ|ح غريبــــ|78636
طبــــ |لزق|زيقمحمد صبــــرى |حمد حسن42||78
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن ف|يق عبــــد |لرحمن محمد769|69
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نع ص|بــــر عبــــد|لحفيظ محسن848863
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود محمد عبــــد|لح|فظ |حمد 736|89
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد |لسيد |بــــو ه|شم|89|696

|5oo5رهغ|ده ربــــيع |سم|عيل ع تـــج|ره |لق|
7||o23ر|ء محمد يوسف محمد ز شح|تـــه د|بــــ |لمنصوره|لز

453|o|رهمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ مصط عبــــد|لتـــو تـــج|ره |لق|
5o|64|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمه| محمد عبــــد|للطيف محمد كبــــه
36o635تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ممدوح سعيد يس محمد مر
62o892|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قيه طه رمض|ن |لسيد |لجنيدى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نفن|ن طلعتـــ سيد منصور حس ||957|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء عبــــد|لل|ه محمود عل|م|949||9
783o|oمعهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد عم|د عبــــد |لحميد سيد|حمد عويج
نوعيتـــ |لم |د |نه جريس جرجس حن 5373|8
33438o تـــج|ره بــــنه|حمد سعد |لدين عبــــد|لفتـــ|ح مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سم فه محمد|629784
5o4235علوم |ل|سكندريهمن|ر محمد |لسيد عبــــد |لحميد محمد شح
ش|م |حمد فتـــ طلبــــه464248 وف|عمرو  وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمل بــــه|ء محمد ح|مد |حمد س|لم|693759
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد خ|لد ف|روق عبــــ|س |لسيد|449225
د|بــــ |سيوط|محمود ج|بــــر سبــــ|ق |سم|عيل 28||88
694oo9طبــــ |لزق|زيقمحمد |لسيد عرف|ن |لطيبــــ
بــــي محمود687557 ندستـــ |لمنصورهمحمود ربــــيع |لزن|تـــى |ل
|284|8| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن |حمد ف|روق فرغ
9|o2oo لس س|مح |ديبــــ عطيتـــ طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىك
68268oندستـــ |لمنصورهس|ره محمد |حمد ع |لنج|ر
رهحمد محمود مسلم محمود|226932 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره طنط|مريم عبــــد |لكريم رجبــــ طه |لك|مل696753
معهد ف ص |سيوطمروه |ل|م محمد عمر273754
24|95oرهمن|ر خ|لد عط| ري|ض |حمد محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o5472|ر محمد عبــــد |لسل تـــ |س|متـــ ط| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
8|o843ي خ|لد |حمد محمد حقوق |سيوطع
صيدلتـــ |سيوطف|دى نسيم لويس نصيف  85|882
زر|عه مشتـــهرمحمد |لسيد عبــــد|لمنعم سليم|ن صو345297
تـــمريض |لمنصورتـــ عمر محمد ح|مد عزبــــ س|لم363|68
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سمر ي| |لسعيد عبــــد |لجليل عبــــد 682289
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فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعمر |حمد محمود محمد حسن77|642
266o32ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|دى فهيم كم|ل فهيم شهد
|3259oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسندى ع محمد ع |لغندور
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | رمض|ن عبــــد| ص|دق  893675
7|o6|3 معهد ف ص |لمنصورهندى عل|ء رزق |حمد عطيه حس
27o878معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|ريم|ن مجدى عبــــد|لرحمن ضيف
وف|تـــعف|ف خ|لد س| مصط 39994| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
45o279ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــيشوى |يه|بــــ |م بــــدوى يوسف

يم |ل|سل|مبــــو45683 رهسمر مصط |بــــر| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحسن شح|تـــه حسن شح|تـــه جلهوم4|7838
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه |بــــو زيد محمد محمد |حمد|392|77
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم عم|د عبــــد|لرحمن محمد صل|ح |236824
نوعيتـــ بــــنه|رن| |يمن محمود |لبــــيو 278958
علوم |ل|سكندريهزينبــــ عمرو محمد |حمد مر|42529
يم حسن |لشبــــر|وى جبــــر685368 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |بــــر|
43oo72ره|رو|ن محمد ع صقر عل|م |لق|
3|74o6رهمصط حسن سيد ص|لح د|ر |لعلوم ج |لق|
|2oo76تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك عمرو مصط ع|دل
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى عص|م مصط رجبــــ |لحم|دى2||688
7|o973|يم فوده تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء عطوه منصور |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسط|رق حسونه عبــــده |لسيد |لبــــل|ح752533
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لرحمن رش|د|624|77
تـــمريض |لمنصورتـــ رض| |ه|بــــ محمد محمد عبــــد |لرؤف2|6889
تـــج|ره طنط|محمد جم|ل سعيد ع مر88|436
2|838oره|مريم لبــــيبــــ |لدري |حمد د|بــــ |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ين|س |لسيد تـــوفيق عبــــد|له|دى||26933
|3573oد|بــــ ع شمس|مريه|ن محمد سعيد حسن ع
لسن ع شمس|مريم  |ء |لدين خميس |ليم 482598
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ريه|م ع|طف حس حسن حس 485763
رتـــ محمود عز عبــــده |حمد ليثــــى عط|54|286 تـــمريض |لق|
9o3o44 علوم سوه|جفهد حسن محمود محمد

رهعم|د كم|ل ز ع|زر28397 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o3o69طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقوق محمد محمد محمد |لعجرودى
يم عبــــد|لص|دق 263449 نوعيتـــ بــــنه|منيه رمض|ن |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م حسن ص|لح محمد حسن755699
ش|م |سم|عيل محمد سعد544|42 حقوق |لمنصورهفرح 
نوعيتـــ |لزق|زيقحن ح|تـــم متـــو شح|تـــه|63744
ندستـــ ع شمسيمن بــــخيتـــ ج|د |يوبــــ|34999|

تـــمريض  حلو|ننور| عص|م محمد ص|دق44874
6892o3رى بــــي |لجو ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود محمد ح|فظ |ل م |لع| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|عيل سيد |سم|عيل حس |4822||
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|49o8oرهسل محسن محمد بــــدر تـــج|ره |لق|
5o3754|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد خميس عطيه سليم|ن
ره|حمد عم|د |لدين مصط محمد خليفه|6275| د|بــــ |لق|
ر|ء محمود ع |ن كم|ل 39295| كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمتـــ |لز
6ooo67تـــج|ره طنط|زي|د ي| عبــــد |لمنعم محمد غن|م
ف |لسيد محمود |ل|ع63|9|| رهم|زن | طبــــ بــــيطرى |لق|
يم4|469 رهمحمد سيد محمد سيد |بــــر| تـــج|ره |لق|

264|2oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نسمه محمد حل |لسلك|وى
لس |يمن جميل متـــى حكيم475349 د|بــــ |ل|سكندريه|ك
7o4282د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع محمد |سم|عيل عبــــد |لحميد
ور453623 يم ع ع  ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمود |بــــر|
9o|228 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــريف | نجدى |سعد سكل

رهصل|ح محمود عبــــد |لش| سيد45252 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر محمود |لص| محمود طبــــيخه|448|5
يم منصور سيد |حمد678834 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه منصور |بــــر|
7o3832| ره|مروه مجدى متـــو عبــــد |لمجيد |بــــو ثــــ|ر |لق|
4o5295حقوق |ل|سكندريهع|صم عبــــد|لحميد فوزى محمد سليم

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | ممدوح ع عبــــد |لحفيظ84344
5o853| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد مجدى عبــــد |لحفيظ ع
رهعبــــد| عبــــد|لمر حسن عبــــد|لع|ل38339 ندستـــ |لق|

8292o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم مهدي عبــــد|لبــــ| محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طد | سم |لسيد |حمد عبــــد |للطيف623595
ي ن|روز لبــــيبــــ|822289 حقوق |لمنصورهبــــ|نوبــــ ي
ش|م محمود محمد حسن |لمغربــــى2|6327 صيدله |لزق|زيقس|ره 
7o|382تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد |لغ |لبــــيو |لشعر|وى
حقوق |سيوطعبــــد|لر|زق حسن عبــــد|لر|زق م|زن 59|879
يم257856 ى |بــــر| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف فر|ج خ

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء عم|د عبــــد |لجليل عبــــد |لد|يم|25375
يم |لعج528375 د|بــــ دمنهور||ج |لدين |لسيد |بــــر|
8o289oنوعيتـــ |لم |رضوي رضو|ن |حمد محمد
84|4o2|يم عبــــد|لسل|م سيد معهد ف ص |سو|نمنيه |بــــر|
79o73o|يم حج|زى تـــج|ره بــــور سعيدحمد مو |حمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|س|ميه |حمد محمد |حمد ر|شد9393|5
634o|6|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد صل|ح محمد |حمد عطيه
ندستـــ حلو|نحمد ص|لح حس|ن ص|لح |22742|
|5o632تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد معوض |حمد ع |ل |ر
فتـــ محمود محمد عبــــ|س عبــــد|لصمد2894|6 تـــج|ره طنط|م
طبــــ ع شمسي|د محمد ز عبــــد |للطيف س|لم|8|99|6
تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــ نبــــيل عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م عج329484
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|صف|ء عبــــد|لصبــــور محمد ع 847|84
69o345تـــربــــيتـــ |لمنصورهم ط|رق عنتـــر ج|د
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حقوق |ل|سكندريهمن|ر |سم|عيل زغلول مصط ص|بــــر42|496
87823o د|بــــ |سيوط|ع |ء |حمد عبــــد|لرحمن محمد
| |لورد| ع |حمد 924759 معهد ف ص سوه|جي

28oo8|د|بــــ حلو|ن|ل|ء شح|تـــه عبــــد |لرحيم |حمد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه وجدى |لعربــــى عبــــد |لفتـــ|ح منصور639473
صيدله |ل|سكندريهه|جر جم|ل عبــــد |لمع ع|بــــدين246||7
حقوق حلو|نر| | زكري| صل|ح عبــــد |لحميد75|52|
رهمصط ع ك|مل |حمد |حمد سلط42624 صيدله |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه فريد ن|دى سيد|25782

899oo8 ه عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن ج|د |لحق تـــج|ره سوه|جن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محرز |حمد محمد |لسنجري|||7874
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمرو|ن عص|م عبــــد| محمد عبــــد|لخ4457|3

ه محمود محمد محمد|87485 تـــربــــيتـــ |لفيومم
4o3974د|بــــ دمنهور|معتـــز محمد |حمد عبــــ|س سل|متـــ
4|8o3|نوعيتـــ كفر |لشيخأسم|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح فيود
ف متـــو محمود ص|لح|263452 |د|بــــ بــــنه|يم|ن |
7865o3حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم ن| محمدى محمد حسن شعبــــ

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم ع سيد حسن 89278
رهمحمود عطيه ج|بــــ | عيد47562 حقوق |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مديحه |حمد حس عبــــد |لصمد8|256

يم496888 نوبــــي أحمد إبــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورخلود ع|طف 
7o|79 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسم|ء عبــــد |للطيف عبــــد |لحليم عبــــد
5|o|9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك|مل مصط ك|مل عبــــد |للطيف

3|2o6oتـــج|ره بــــنه|ع محمد ف|ئق |لسيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد س| عبــــد|لمقصود عبــــده|4|2559
2383o2ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|ن عزيز نصيف قزم|ن

رهصفيه محمدصل|ح |لدين عبــــد |لنعيم سليم8295| تـــج|ره |لق|
يم355455 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير مجدى |بــــو|لعل| |بــــر|

322o||لع| للعلوم |إلد|ريه 6 |كتـــوبــــر|حمد محمد جل|ل عبــــد |لمجيد
يم عثــــم426447 علوم |ل|سكندريهي|سم ه|رون محمد |بــــر|
34337oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عبــــد| محمد محمد
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد عط| | حمزه عبــــد |لعزيز|لمغ 675373
تـــربــــيتـــ بــــنه|ر| | |لسيد شح|تـــه محمد عوض|2|339
يم|864857 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيه محمد فكري |بــــر|
5o4|37|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن |لسيد محمد رش|د محمود ف
694o7|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن عم|د فتـــ |لص|وى سعده
82|9o6حتـــ وفن|دق |لم |عمرو محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحيم| 
5o9277| تـــج|ره دمنهورمحمود محمد شه محمد خلف
6234o5ف محمد محمد ع طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر
22o338ندستـــ ع شمسعل|ء|لدين حس|م خليفه |لسيد
وف|تـــحمد محمد ممدوح |حمد خ |لروبــــى523948 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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85o||4د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ن|در محمود |حمد عمر
طبــــ |ل|سكندريهعمر عبــــد |لفتـــ|ح محمد |م|م66|424
6|86o6 حه وفن|دق |لمنصورتـــين صل|ح محمد |بــــو|لعن| 

45o55رهعم|د |لدين ط|رق سعيد مح |لدين ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط حمد |سم|عيل لم محمد|8355|9
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء حمدي عط| عبــــد|لمقصود|93|343
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــسنتـــ مصط محمد فؤ|د مصط 838425
68o9o| يم |لدمو د|بــــ |لمنصوره|حس|م |لدين ع|شور |بــــر|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق شعبــــ|ن سعودى محمد|63432
69o4oتـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء سعيد معوض عبــــد |لحفيظ

5o23o7|علوم |ل|سكندريهحمد محمود محمد محمود جمعتـــ
طبــــ كفر |لشيخريه|م |لسيد |حمد |لسيد|لجوي 439825
434292| تـــج|ره طنط|صف|ء محمود فه ع محمود ن
88o2|o|تـــج|ره |سيوط  بــــ|دير نص نجيبــــ عبــــد|لنور
762|7oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد محسن يونس تـــوفيق محمد
يم ح|فظ سليم676485 ثــــ|ر د |ط|ريم حس|م |بــــر|
53oo2||كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــحمد جم|ل أحمد محمد |لغربــــ|وى
22o798|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء سعيد فتـــ ح|فظ |حمد
|489o9د|بــــ حلو|ن|نور عبــــده رمض|ن محمد
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جل|ن| محمد |لسعيد عبــــده |لم|لك |838||7
7o528o|رهم| نبــــيل عزتـــ عبــــد |لحميد حسن عل|ج طبــــي |لق|
3355o3ر محمد حس|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى م|
6o842oعلوم طنط|ل |ء ع|دل محمد |لعد
تـــ ي| ف|روق حسن|359432 تـــربــــيتـــ ع شمسم

رتـــ|سميه محمود ف|روق حميده25323 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8|882o|د|بــــ |لم |سم|ء عصمتـــ يوسف س|لم|
رهيم تـــحس عبــــد|لستـــ|ر محمد |لسم|23949 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |ل|سكندريهع محمد ع |لسيد حسن479542

معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــعثــــم|ن محمد عثــــم|ن محمد77|49
يم |بــــو |لفتـــوح28|9|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر |يمن |بــــر|
رهعمرو محمود عبــــد|لتـــو|بــــ ع244779 ندستـــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي| محمد فتـــ |لزي 277474
447o65ندستـــ |ل|سكندريهف|رس فتـــ |سم|عيل |لسيد خليفه
22|27o|رهحمد و|ئل سيد |حمد محمد حسن حقوق |لق|
5o3o75ى تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء ج|بــــر عبــــد |لغ حم|ده |لع
رتـــ/ري|ضتـــ|م|نويل م|يكل م | نخله5552|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
27o647 يم س|لم |لف ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد نبــــيل |بــــر| معهد ع| 
حقوق |لزق|زيقزينبــــ حسن محمد حسن بــــدير622|63
4o387|يم محمد ح|فظ تـــج|ره طنط|زي|د |بــــر|
|2|o58لسن ع شمس|رو|ن |حمد حسن عبــــد |لمع دخ|نه
4|3o36|د|بــــ طنط|يه رض| مصط مصط |ل|بــــن|
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفع فرج محمد محمد |بــــو|سم|عيل|45398
6o7837|تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء محمد |لسيد |حمد |بــــوميه
|2o525رهي|سم محمود محمد محمود حقوق |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو ع|دل رجبــــ حن محمود478885
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن عبــــده |حمد عبــــد|لع|ل محمد|995|49
تـــج|ره سوه|ج سم|ء ك|مل عبــــد|لق|در محمد|896859
|ء |حمد فتـــ محمود |بــــو |لعل|969|49 ره| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|وعد |حمد ع |حمد فتـــوح483365
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهتـــسنيم خميس سعد خليفه423929
3269o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى ج|بــــر عبــــد|لسل|م |لسيد
62oo32|ندستـــ د |طمع|ذ محمد محمود ع |لر
|2747oندستـــ حلو|نزي|د ط|رق حسن |حمد مر
يم|3928|9 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|  يه حس ع |بــــر|
ره||ء مجدى عبــــد |لع|ل فتـــي|ن|32428| د|بــــ |لق|

2o236ى ري|ض د|بــــ حلو|ن|محمد ط|رق ي
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنتـــ |  فوزى مصط |لطنط|وى497378
يم 692423 طبــــ |لمنصورهن عبــــد |لمقصود عبــــد |لعزيز |بــــر|
67782oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن رش|د محمد رزق
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسل ع عبــــد|لمنعم يونس رمض|ن442844
358o38وف|تـــحس|م خ|لد |حمد عبــــد|لق|در وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
22|62oعلوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد |لخو
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مجدي موريس رزق | مسعد823972
وى697465 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحيوسف محمد محمود حمدى ج|بــــر |ل
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد سيد أحمد عبــــد |لفتـــ|ح سيد أحمد438446
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنور محمد سليم|ن محمد سليم|ن  حج462252
تـــج|ره |لمنصورهكريم ر|ئد |لسيد محمد عبــــد |لعزيز686228
62523oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلؤى ر|جح محمد محمد
33oo82د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر |حمد عبــــد|لغف|ر كريمه|
4o4o78د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ع عبــــد|لرحمن ع عبــــد |لرحمن
6|o55oنوعيتـــ موسيقيه طنط|تـــ خ|لد عبــــد|للطيف |لخو
6|3oo3تـــج|ره طنط|ي|سم و|ئل ع منصور حج|زى
يم مو696894 طبــــ بــــورسعيدحمد حس عبــــد |لحميد |بــــر|
 |حه وفن|دق |لفيومدى محمد معبــــد محمد ع67289|
7o9963|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه عبــــد |لرحمن محمد محمد س|لم
35o339تـــج|ره بــــنه|مصط عبــــد|لرحمن مصط عبــــده
تـــربــــيتـــ |سو|نجه|د محمد فوزي عبــــد|لستـــ|ر ج|د |843779

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد عزتـــ عبــــد |لعظيم سيد|29|38
يم839878 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نعص|م حم|ده بــــغد|دي |بــــر|
89|oo6|ء حسن جم|ل محمد| طبــــ |سيوط 
5o9627ى د|بــــ دمنهور|حمد عطيتـــ شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز |لبــــح
د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ عبــــد |لمنعم |بــــو |لفتـــوح حسن7|6955
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ه قن|وي س|لم|ن |حمد|||8399 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
تـــج|ره كفر |لشيخوق محمد عبــــد |لغ بــــسيو أبــــو سعدتـــ437242
5|o562حقوق |ل|سكندريهمحمد مسعد محمد |لمدبــــو
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء عل|ء |لدين ملك |حمد|849784
883|6o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطميل|د رفعتـــ سم فريز

رهكريم محمد حسي حمد|3439 تـــج|ره |لق|
4o2366د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــتـــ محمد حس عبــــد |له|دى|
5o2746يم عبــــد |لنبــــي ع د|بــــ |ل|سكندريه|حن|ن مصط |بــــر|
8|39o4نوعيتـــ |لم |زينبــــ ع حسن مهدي

ش|م نعيم |لصبــــ| |32369 رهعبــــد |لرحمن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|نيف ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو |لهمم357688 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمسمصط سل|مه ع سيد||3492
لس |سحق رشيد سعد6|4847 تـــج|ره |ل|سكندريهك
45oo27د|بــــ طنط|كريم عل|ء|لدين عبــــد|لعزيز جمعه|
7o8986يم |لدسو محمد د|بــــ |لمنصوره| محمد |بــــر|
69o242|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن مفرح ع رمض|ن
3565o3|د|بــــ |سيوط|مل عبــــد|لفتـــ|ح عط| | محمد
533o85نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهريم ع محمد |حمد حسن
23oo43| يم مر تـــج|ره سوه|جحمد محمد خميس |بــــر|
يم|22583 ره|محمد حسن محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه جم|ل |لسيد محمد |لحس|695297
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رفعتـــ رش|د عبــــد |لعزيز778542
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحم|ده محمد عبــــد |لرحمن |لسيد5|7787
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــلقيس ن| خلف محمدين||38|8
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد محمد محمود حسن ع|مر|78232|
تـــج|ره بــــنه|م | مجدى س|روفيم بــــش|ى352737
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد عم|د عبــــد|لصبــــور محمد|328839
تـــج|ره بــــ سويفم|رك عم|د من فرج4463|8
معهد ف ص |لزق|زيقحمد مجدى حسن محمد غ|نم|9|7738
24o772|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع|دل |لسيد عبــــد|لمقصود
6o8o69د|بــــ طنط|رحمه |بــــو |لفتـــوح فؤ|د ع كريتـــع|
78oo23تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع محمد ع محمد عدس

7oo8||د|بــــ |لفيوم|حمد عص|م عبــــد |لصمد عبــــد |لسل
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريم |حمد ز سوليه|63||4
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىحمد قر ف|وي محمد|864493

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د عل|ء |لدين نظ مصط 28842
حقوق |سيوطمصط |حمد ح|مد قر 59853
تـــج|ره بــــ سويفعمرو عبــــد |لرحيم عي سيد56694

 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق محمد فتـــ عبــــد|لق|در سعد7|2493
|ئيل|35342 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جوزيف من بــــ|سط |
تـــج|ره كفر |لشيخأيمن محمد مهدى دره4546|4
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه حسن مهدى حسن25722
4o2692حه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن ع|دل ع |حمد| 
يم778876 يف عبــــد |لم|جد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نوره|ن 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر مط|وع |لصديق جعفر|896|6
ى453777 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكريم محمد |حمد |حمد |لشع معهد ع| 
26|97oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ه| محمد ف|رس
رهرو|ن محمد عبــــد |لسل|م محمد ن256542 صيدله |لق|
254o37لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|جل|ل فوزى فهيم جعفر
ف محمد ي 5958|| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |
7o|34||ندستـــ |لمنصورهمصط محمد مصط محمد شتـــ
|2o3|2تـــج|ره ع شمسس|ره سعيد محمد محمد
78o597ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد عبــــد |لعظيم يوسف محمد يوسف ع.
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهع |ء ع |حمد ع حسن 423298
تـــج|ره دمنهورمنتـــ| كرم محمد خليفه بــــكر485664
تـــج|ره ع شمسندى |س|مه رش|د عبــــد |لعظيم27699|
268|2oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد عبــــد|لخ|لق محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمد لط |لسيد عبــــد | |بــــو مسلم2|247|
معهد ف ص |لزق|زيقريه|م مو محمد لط س|لم638649
6|3o72تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| حسن متـــو حسن |لديبــــ
معهد ف ص ري|ضه |سيوط  سل|م محمد عبــــده عبــــ|دى|3779|9
69828o ش|م عبــــد |لح|فظ |لسعيد معهد ف ص |لمنصورهي|سم 
78355o|يم سويلم محمد ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|يه |بــــر|
رهه|جر حس خميس عبــــد|لحميد236238 زر|عه |لق|
445o24| |علوم ري|ضتـــ دمنهورمنيتـــ ع شعبــــ|ن محمد |لفخر
62o38o|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء نبــــيه عوض حو|س
فنون جميله فنون |ل|قندي محمود عبــــد|لحميد |حمد34||83
5o29o6 ين عص|م محمد رجبــــ |بــــو |لعن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهش
693|ooلمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|د | جل|ل عبــــد |للطيف طه محمد ي
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحس محمد |حمد |لعز|ق5824|6
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأم|ل محمد فوزى |لمعد|وى497332
رهمحمود |حمد سيد محمد47432| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o42oo تـــج|ره |ل|سكندريهعم|د محمد حسن |حمد عبــــد |لع|ل
3273o4| رتـــ|يم|ن حمدى مصط |لدبــــر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمد محمود عبــــد |لجو|د محمود59972
49464oيف تـــج|ره دمنهورحسن محمد محمد |ل
|577o4يم تـــربــــيتـــ ع شمس |ده محمد فؤ|د |بــــر|
6o752o|رتـــ||ء |لزغبــــى |لسيد |لمسدى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ى جمعتـــ حسن|34566 د|بــــ ع شمس|رن| ي
9o3536 طبــــ بــــيطرى سوه|جف|طمه محمود عبــــد|لستـــ|ر |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوطمه|بــــ سيد |حمد سيد 875575
45o338ندستـــ طنط|عمر عبــــد|لعزيز حمدي عبــــد|لقوي
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رهص| سيد عبــــد | عثــــم|ن35998| حقوق |لق|
د|بــــ ع شمس|حمد خ|لد شعبــــ|ن محمود|45353

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرضوى حس زينهم حس 58699|
يم4822|2 ره|محمد |س|مه ع |بــــر| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد حسن دقم|ق|34765
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|دى حسن ليثــــى محمد44576|
5|8o83زر|عه دمنهورلند| نبــــيل طبــــش |ندر|وس |يوبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود |لسيد عبــــده ع ج|د3348|6
6927o5 يم محمد ش|م محمد حس |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيده|يدى 
8|o853| ي محرم ع قتـــص|د م حلو|ن|ل|ء |لشق
354|5oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مر|م محمد نبــــيل رمض|ن عبــــد|لرحمن
يم محمد |حمد محمد عطيتـــ|633668 نوعيتـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخ|لد |حمد ك|مل حسن 39|37|
2|357oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنه | كم|ل لط ثــــ|بــــتـــ |بــــوزيد
طبــــ |ل|سكندريهمصط محمود مصط |سم|عيل |لعيس437476
ش|م يح حس 58875| تـــج|ره ع شمسحن 
ف |م عوض22963| ن| | رهم تـــج|ره |لق|

ندستـــ بــــ سويفمحمد ط|رق حسن عبــــد |لوه|بــــ88|55
رهمحمد |لمتـــو عبــــد |لنبــــى |لمتـــو32296 حقوق |لق|

بــــه |لعزبــــ|368|6 تـــربــــيتـــ طنط|نور| أحمد عبــــد|لجو|د و
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم محمد منش|وى |م 9932|5

رهسعيد عم|د سعيد ص|دق26559 حقوق |لق|
485oo2ى ف|يز فلتـــس جريس تـــج|ره |ل|سكندريهفيلوبــــ|تـــ بــــ
5o62|8علوم |ل|سكندريهيم|ن ر|فتـــ محمد عبــــد |لرحمن خ|طر
76oo99 يم |لتـــر يم دسو |بــــر| وف|تـــ|محمد |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
5o5656زر|عه |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــ|س حسن محمد
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود وليد محمود |لفر|ر 448938 ك.تـــ. ف للبــــ
5o529|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــول| |نور سد|روس بــــخيتـــ مرج|ن
48o643|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمل صل|ح عبــــد|لر| |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف|طمه رفعتـــ عبــــد|لح|فظ عثــــم|ن|23974
ن| جم|ل |لسعيد طه |لبــــسطوي |44293 د|بــــ كفر |لشيخ|م
|5o52|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد سيد عبــــد |لعظيم عبــــد |لحفيظ
تـــج|ره دمنهورل|ء عبــــد |لمع |نور |لقبــــ| ||764|5
64o823| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد عزتـــ عبــــد |لمعبــــود ع
ف |حمد محمد |لسيد 9|6978 نوعيتـــ |لمنصورهنور|ن |
7o5o2معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد محسن |حمد محمد

25989oمعهد ف ص بــــنه|ر| | جم|ل عبــــد|لعظيم خليل
5o3|79يم د|بــــ |ل|سكندريه|صف|ء عر|بــــى محمد عر|بــــى |بــــر|
7779o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقفتـــحيه |حمد عبــــد| |لغريبــــ أحمد
ل|ل عبــــد |لمقصود حل99||27 صيدله طنط|يم محمد م|جد 
|65|o9| د|بــــ حلو|ن|يه ط|رق |لسعيد حس
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ى895||6 يم بــــح ى |بــــر| |د|بــــ طنط|أمل عبــــد |لق|در بــــح
تـــمريض دمنهورر| | عم|د محمد عبــــيد |لسيد |بــــو |9343|5

5466oيم تـــوفيق تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمتـــ محمد |بــــر|
د|ن323695 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننبــــيلتـــ |حمد سليم|ن محمد و
يم عبــــد |لعزيز6968|5 تـــج|ره دمنهورس|رتـــ إم|م فه إبــــر|
|482o8رهمريم ه| سل|مه عبــــده حقوق |لق|
83o994م عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لمجد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند |ل|د
7o|475تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد عبــــد |لرحمن فرج عي
يم حسن يوسف337837 يم عو|د |بــــر| طبــــ بــــنه|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطرن| مصط محمد محسبــــ |88422
ف |لحسي |لسعيد خ |لدين2467|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ |

6o258علوم حلو|نك|تـــرين غط|س عبــــد |لملك سليم|ن
2259o7رهه|دى حس|م حمدى |حمد |لطبــــل|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3464o4تـــج|ره ع شمسسم|ء عيد عبــــد|لسل|م محمد عبــــ|ده
9o33|3|تـــربــــيتـــ سوه|ج م| |حمد عثــــم|ن محمد
وف|تـــحمد |يه|بــــ عبــــد | عبــــد |لغ |23284| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديول|ء عبــــد|لنعيم محمد |حمد853|84
24o932رهمحمد درويش محمد حبــــيبــــ حقوق |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمن خ|لد من حسن779332
2483o6|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ مصيل زين |لع|بــــدين عبــــد |لفتـــ
ك.تـــ. ف صن| سوه|ججيه|ن فرج عبــــد|لر| عبــــد|  557||9

نوعيتـــ |لفيوميتـــ |حمد محمد محمد|77|68
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد حس محمد محمد32848

42433oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود ه| |حمد س|لم قريطم
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــعبــــد | ع ع أحمد27|758

رهرضوي عل|ء ف|روق محمود43543 تـــج|ره |لق|
42o262تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|ره شو محمد محمود عثــــم|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنه | خ|لد يوسف مصط 236522
7|oo27يف زر|عه |لمنصورهندى عل|ء محمود محمد |ل
|2o658تـــج|ره ع شمسكريم |نور عبــــد |لع|ل سليم|ن
علوم بــــنه|نوره|ن عبــــد|لحفيظ ري|ض مصط 56|332

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء ر| محمد وحيد|لدين|48793
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نفريده محمد ط|رق مهدى86|8||
6o8642 |تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــف|طمه |حمد |حمد |بــــور
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود بــــدر محمود |لليثــــى83|287
5o|863تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | عبــــد|للطيف فؤ|د ع ص|لح

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سمر وحيد تـــوبــــه سيد54638
طبــــ |سن|ن |لمنصورهنور ي| مسعد |لعبــــ|6878|6
د|بــــ دمنهور|أحمد جم|ل محمد عبــــد|لقوى ند|494793
تـــج|ره |لمنصورهد| | محمد خ|لد محمد ع عوض8|9|68
88558o يم عزيز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م|رين| ميل|د |بــــر|
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ش|م فتـــ |سم|عيل8772|| علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ين|س محمود سيد محمد|59495

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ثــــروتـــ |لسيد دي|بــــ |ل |د342444
449o62|ندستـــ |سيوطإسل|م ج|بــــر خليل عبــــد |لع| سل
ر|ن765362 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدي| |لسيد |حمد |لسيد ز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود |لسيد مصط ع عنبــــه775397
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى جميل ر|جح ج|د حس|ن 5232|2
8o5o2o صيدله بــــ سويفنرم يوسف |سم|عيل مو
5o9o27 زر|عه دمنهورطه |حمد عبــــد |لحليم محمد حس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ع|دل سعيد عيسوى |لملي 267737
ف حسن محمد حسن9878|2 د|بــــ ع شمس|س|ره |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رح|بــــ محمد سيد |حمد محمد يوسف332485
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر فتـــ عبــــد|لجو|د عثــــم|ن2|2495
ف |زوريس ص|دق284457 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندى |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود بــــكر عبــــد| محمود |سم|عيل279479
3325o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|نسمتـــ |لسيد شعبــــ|ن |لسيد
يم784823 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م محمود |بــــر|
ى عبــــد |لع|ل محمد ع|76534 حقوق بــــورسعيدمحمد ي
معهد ف ص طنط|محمد ص|بــــر عبــــد|لمع حس 728|43
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ف محمد محمد |لرف| عيد|762828
24782o|يف ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع|دل ج|بــــر ص|بــــر 
4o7|46تـــج|ره |ل|سكندريهتـــ |لسيد محمد |لنح|س
4o583oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| خليل |حمد خليل بــــدر
تـــج|ره |سيوطيثــــم عبــــد|لرحمن محمود فرج| 6|8858
7o236o|ندستـــ |لزق|زيقسم|ء محمد |حمد محمد
|6|76oعلوم ع شمسمصط |سم|عيل |حمد يس
علوم ج|معتـــ د |طوق ص|دق ع ص|دق425567
|54||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد طلعتـــ |لضبــــع مسلم
رى2435|4 يم طه |لجو يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــر|
254534| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد شعبــــ|ن |بــــوبــــكر عبــــد|
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |يمن صل|ح |لدين |لدسو |355483
يم سيد26553| ندستـــ ع شمسش|م |يمن |بــــر|
78693o| يم مو يم محمد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمود مصط محمود8255||
76774oمعهد ف ص |سم|عيليهوق عبــــد | عيد محمدعبــــدون
83o868علوم ري|ضتـــ |سو|نمرقص صبــــري ص|بــــر |ندر|وس

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد سيد |حمد محمد|63767
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد مسعد ج|د محمد753273
علوم |سيوطر| | سلط|ن عبــــد| مدبــــو  |8||88
يم||4|838 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
7o2598تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق جم|ل |لبــــيو محمد |لبــــيو
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يم س|لم864|44 تـــمريض كفر |لشيخنرم ر|فتـــ مصبــــ|ح |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد رمض|ن عبــــد |لمنعم يونس|44898 معهد ع| 
773|8oندستـــ ع شمسزي|د نز|ر محمد عرفه
8o7428 صيدلتـــ |لم |محمد محمود محمد ع
علوم |لمنصورهه|جر محمد عبــــد |لحميد |لبــــلي696432
9o2|22معهد ف ص سوه|جسيمون ن|دى قل|ده متـــي|س
4o8389 يم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمود فريد شعيبــــ عبــــد|لقوى |بــــر|
زر|عه |لم |روي |حمد قن|وي ع |39|823
ندستـــ |سيوطحمزه عنتـــر محمد محمود 884777
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عص|م |حمد مصط ح|فظ|8|243|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود |بــــوفر|ج حج|ج |لعشم|وى588|4
8o52|9ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | بــــه|ء بــــديع عبــــده معهد ع| 
6||o63تـــمريض طنط| شيم|ء محمود محبــــ |لنح|س
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديده|شم جم|ل فه |دم9|8475
829oo2تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدي يوسف عبــــد|لحليم محمد
|32|o2|رهيه رفعتـــ رجبــــ عبــــده تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7||3|oيم ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعمر سل|م محمد محرم |بــــر| م |لع| 
4439ooزر|عه كفر |لشيخه|جر وحيد س|لم حسن
4o97o|يم محمود |لطح|ن تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء |بــــر|
848o5|تـــربــــيتـــ |سو|ندع|ء عمر |لف|روق ن|دي |حمد
زر|عه |لمنصورهنرم عبــــد | محمد |للبــــ|ن2876|7
علوم |لزق|زيقس|مح |لعشم|وى عبــــد |لحميد |حمد676|79
338o77|تـــج|ره بــــنه|حمد عم|د عطيتـــ عبــــد|لرحمن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن محمد عبــــد | حسن6474||
3597o7تـــربــــيتـــ بــــنه|خلود مع محمد عز|م
269o88معهد ف ص بــــنه|ريه|م محمد محمد بــــدر
تـــج|ره بــــ سويفجه|د ربــــيع محمد عبــــد|لحميد2689|8
حقوق |لزق|زيقغريبــــ محمود غريبــــ حس 758699
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىدين| حسن يوسف |سم|عيل834543
تـــربــــيتـــ بــــنه|د| | ن| عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن37|357
787oo2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف سعيد محمد |حمد |لحلبــــى
2483o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمروه صل|ح محمد |لبــــربــــرى |لسو|ق
يم |حمد  878368 تـــج|ره |سيوطف|طمه جم|ل |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم مدحتـــ |لسيد  |د246795
يم |حمد||2238| ش|م |بــــر| حقوق |لمنصورهحمد 
صيدله |لزق|زيق |ر صبــــ عبــــد|لمقصود محمد خ|طر|62645
ي محمد مغيبــــ424945 حقوق |ل|سكندريهمحمد عمر م

رهثــــري| ع|دل ع محمد ع25684 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
||8|o7رهمريم ه| رفعتـــ خله ندستـــ |لق|
4439o8|معهد ف ص طنط|منيتـــ خ|لد ع محمد ع ف|يد
 |حه وفن|دق |ل|قحمد ع|صم حسن ص|لح|272368
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ندستـــ أسو|نمحمد ع |حمد عبــــد|لحميد844332
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن خ|لد يسن ع |سم|عيل8953|

5o8769يم |نيس عبــــد|لر|زق زر|عه |ل|سكندريهمحروس |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفسمر |بــــو|لح|رثــــ |حمد |لسيد7|726

85o8|o|قتـــص|د م حلو|ن|م| سم ز |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورشفيق جل|ل ع محمد د|ود436|54
4985|oتـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن سعد عبــــد|لعزيز |لسيد |لعسكرى

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهمنه | محمد عزتـــ حسن59|75
33|4o2 |يل ج |لزق|زيقحمدى وجيه ص|بــــر عبــــد|لش كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8625o4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع بــــخيتـــ ع |سم|عيل
6oo492|ثــــ|ر |لفيوم|يم|ن س| |لسيد تـــعيلبــــ

زر|عه |لفيومعبــــد |لرحمن حم|ده تـــوفيق |يوبــــ65646
6388o||صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه |لسيد محمد |لسيد رف
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم487762
ه |حمد عبــــد|لمطلبــــ سعيد837554 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــن

وف|تـــحمد مجدى محمد عبــــد |لق|در|29378 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
6o99|3ي عون نوعيتـــ طنط|شيم|ء ع|دل |لع
27o948تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|يدى طلعتـــ عبــــد|لمنعم |حمد |لسيد عبــــ
علوم حلو|ن|ء س| |سم|عيل سليم|ن|48747|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود عيد ع محمد768857
482o39د|بــــ كفر |لشيخ|محمد م|جد محمد مر غريبــــ

علوم بــــ سويفدين| خ|لد سيد ف|يد66634
35o492 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ن| ري|ض عفي
63o688د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لبــــ|سط |حمد |حمد ع
8273o3خدمه |جتـــم|عيه |سو|نمحمد ع عبــــد| يسن
77o28|زر|عه |لزق|زيقعبــــد | عبــــد |لعظيم |لسيد |لسيد ر
يم محمد |لخو367239 تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد| |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدتـــرنيم ط|رق حس تـــوفيق |لعدوى788492
بــــي |ل|فندى686877 تـــج|ره |لمنصورهخ|لد ج|د |سم|عيل |ل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه عم|د محمد ك|مل |حمد |لمر ||69494
كليتـــ |أللسن سوه|جس|ره محمود عبــــد|لحميد محمد 898323
686o53طبــــ بــــورسعيدمنه |يمن عبــــد |لرحمن جمعه
علوم ري|ضتـــ |لم |سل|م جمعتـــ ح|مد عرفتـــ|4469|3
يس|763598 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديم|ن |حمد ع حس د
7o49|3| د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |لسيد نزيه فؤ|د فتـــ ع
تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء سيد عبــــد|لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح ||22958
336|o2|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء محمود سيد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــ|سل |لسيد طه متـــو33|325
78o388|تـــج|ره |لزق|زيق|ء عبــــد | فه عبــــد |لرحيم
4o3|47تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن س| |حمد فهيم |لبــــند|رى
782o39معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقرحمه |لسيد حس |لسيد
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ف محمد عبــــد|لعزيز634589 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
4o7595د|بــــ |ل|سكندريه|وق محمود |لسيد محمد صديق
وس7343|| وف|تـــل | ميل|د يوسف تـــ|و وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــمريض  بــــ سويفم| صل|ح صبــــ حسن|56238

25395oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمصط محمد حمدى ح|مد |بــــو حصوه 
ف |لدين|9688|4 د|بــــ د |ط|حمد |حمد عطيه | 
رهيم|ن عبــــد |لحكيم محمود عن| |لش42494| طبــــ بــــيطرى |لق|
7|6628| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد مسعد محمد مصط ج|بــــ |
26||5o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومي|تـــ حسن محمود زيد
3|782oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود خ|لد |سم|عيل عبــــ|س
9o7oo2 علوم سوه|جد |نه عم|د نسيم ميخ|ئيل

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرو|ن |س|مه محمد حسن28|33
2584o4|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد محمود سعيد |لن|قه
5o3288طبــــ |ل|سكندريهم |حمد ج|د |لسيد محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن جم|ل محمد محمد48982|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|صف|ء زكري| ح|مد |لص| سعيد499742
ر |لسيد عبــــد |لع|ل |لسيد475659 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعن|ن م|
69785oصيدله |لمنصوره|ء شحتـــه |لسيد عبــــد |لحليم |لعبــــي
224o77 ره|ه|يدى محمود مبــــروك محمد حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ حلو|نعم|ر |حمد عم|ر عبــــد |لنبــــى 7725|2
7o9957|صيدله |لمنصورهيم|ن ي| محمد |حمد صبــــيح

تـــج|ره ع شمسحمد مجيبــــ عبــــد | عبــــد |لمقصود||4264
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن رض| محمد |لحديدى |624754
753oo7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمح عثــــم|ن محمود عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل ع|دل حسن حسن776393
ش|م |حمد محمد|52|78 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمنه | 
75o436|يم س|لم محمد س|لم علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم | خليل عزيز غط|س |89738

وف|تـــمحمد ع|دل مسعود شبــــ|ط36|63 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
صيدله ع شمسحمد سم محمد شح|تـــه|27292|
يم مرقص475437 يم |نطون |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهم|ري| |بــــر|

يم43423 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر عبــــد |لن| شعبــــ|ن |بــــر|
775o69معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لخ|لق عبــــد |لفتـــ|ح مصط بــــرك
|5352oيم صبــــيح سليم تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــند |بــــر|
8o5333| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حمد خليل محمد عبــــد|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد عص|م حس |بــــوجندى|438975

تـــربــــيتـــ |لفيومحمد غ|نم سيد عبــــد |لق|در|65275
6866o8د|بــــ |لمنصوره|يوسف محبــــ عطيه بــــ|سي عطيه
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقعبــــ رض| محمد حسن46|785
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسه|جر عل|ء |لدين |لسيد عطيه حبــــي 48|524
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحسن|ء |لص|وى معوض |لص|وى259492

Page 6291 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |ل|سكندريهي|س محمود رش|د سل|م477323
88oo87 ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن |يمن عبــــد|لمجيد جل|ل
92o|43 زر|عه سوه|جد| | ع عثــــم|ن ع
|6o263تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن |يه|بــــ فتـــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر |س|مه محمد رض| عبــــد |لعزيز 266638
يم طم|ن|698483 يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهحمد ح|زم |بــــر|
ف ه|شم |لعيص9|4322 نوعيتـــ طنط|جنه |
يم ن|شد773772 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــيتـــر حس|م |بــــر|
ندستـــ |سيوطم | خلف ميل|د عوض 886636
68o754زر|عه |لمنصورهمن|ر |لعدل |حمد ص|دق |لمتـــو

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط مختـــ|ر |حمد محمد2|544
|لسن |لم |فيبــــي ثــــ|بــــتـــ وديع ف|ن||763|8
|د|بــــ |لم |شيم|ء حمد |لبــــدري عبــــد|لحميد|85634
7o2989د|بــــ |لمنصوره|من|ر يوسف ش|كر محمد |لرف| شعبــــ
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهبــــ|سم سم ك|مل محروس |لجميل445869
تـــج|ره بــــنه|يوسف ع|دل ع |حمد463||3
68o668|يم محمد لط رضو|ن تـــج|ره |لمنصورهيه |بــــر|
ه مر|د يوسف |لنج|ر|37|438 صيدله |ل|سكندريهم
علوم |لمنصورهريم ه| عبــــد|لمنعم محمد حسن كلبــــوش|43954
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسروى محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|59393|
صيدله |ل|سكندريهن محمد |س|متـــ ع حسن محمد477764

صيدلتـــ |لفيومف|رس محمد شعبــــ|ن شلبــــى68942
7o7966نوعيتـــ |لمنصورهمن|ر محمد عثــــم|ن عبــــد |لعزيز |حمد
تـــج|ره طنط|ف|رس محمود محمد محمود |لشح|تـــ698975
رهم|رفيل |دو|رد فوزي نصيف6773|| عل|ج طبــــي |لق|
49o363 د|بــــ كفر |لشيخ|وق ع محمد حسن مصط
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |لسيد عبــــد|لمنعم |لخليفه245659
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن عوض |لحبــــ محمد |لنحيف|592|44
84oo||يم ر|ء يوسف محمد |بــــر| د|بــــ |سو|ن|ف|طمه |لز
حقوق |سيوطحس|م شح|تـــ عر|بــــى محمدين 99||89
يد524276 وف|تـــرن| عل|ء بــــرك|تـــ عطيه |بــــو|ل معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء رض| مر عبــــد |لغ ||7|48|
755o54تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعبــــد |لرحمن عيد |حمد |لسم|ن
علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عم|د عبــــد | ع |لعبــــد37855|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد حس محمود عثــــم|ن|844257
9oo59| علوم ج|معتـــ |لسويسدين| رفعتـــ حس |حمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء محمد عوض |لزي|تـــ|7825|6
8|oo37تـــربــــيتـــ |لم |رش| عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|د
529o47تـــ|يوسف محمد فرج حسن سلط|ن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ه بــــه|ء |لدين حل |لسيد كشك698237 طبــــ بــــورسعيدن

تـــج|ره ع شمسم|رين| يوسف عبــــد | جويد25694

Page 6292 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5274o4وف|تـــي|ر| |لسيد عبــــد |له|دى سعد |لسيد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
4oo34o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لفتـــ|ح سعد محمد |لعو|م سعد
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمد عيد عبــــد|لغف|ر|9|2349
ر عبــــد |لقوى9229|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سميتـــ ع|طف ممدوح م|

د|بــــ حلو|ن|ندي عبــــد|لمنعم محمد نبــــيل47|8|
د|بــــ |ل|سكندريه|خلود خ|لد يوسف ع حسن489253
7o8683تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــشيم|ء محمود محمد |لعدل حكم
46|o53صيدله حلو|نمصط محمود سيد |حمد محمد |لشن
د|بــــ |لزق|زيق|وق وحيد حسن |لسيد  |ره773258
5|o423علوم ج|معتـــ د |طح|زم جم|ل عبــــد |لجو|د ع عم|رتـــ
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد عبــــد | |سم|عيل ع عبــــد |2467|7

5|o74تـــمريض  بــــ سويفمؤمن ر| سل|مه ع |حمد
ندستـــ كفر |لشيخح|تـــم مجدى محمد |حمد |لعشم|وى453248
رهف|دى شح|تـــه زكري| شح|تـــه37886| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
فنون جميله عم|ره |لم |خلود |حمد مصط |حمد699928
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مهند ح|تـــم عبــــد |لحميد محمد25746|
|342o2تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرو|ن جل|ل عبــــد |للطيف عج

63o28|حقوق بــــ سويفعبــــ سيد ربــــيع عبــــد
4o393o يم عبــــد حقوق طنط|محمد |حمد عبــــد |لع|ل |بــــر|
753o|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمصط س|لم |لسيد س|لم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء ع ص|بــــر سل|مه|268593
تـــمريض طنط| بــــسنتـــ محمود محمد غبــــ|رتـــ428228
تـــمريض طنط| حمد رض| ص|بــــر عبــــد|للطيف حمود|43368
|6o634تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|زي|د محمد |نور ص|دق
23o952|ره|حمد سعد محمد |حمد د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد سيد محمد |لعربــــى753364
د|بــــ |ل|سكندريه|ن| عبــــد |لنعيم ح|مد ج|د |لكريم476743
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم محمود عبــــد |لمجيد |حمد |بــــو |433922
تـــج|ره دمنهورر| | ع|دل ص|بــــر محمد |لعسكرى|49834
339oo9| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم| حسن محمد رمض|ن ع
4o6374|يم |حمد |بــــر د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن محمود |بــــر|
4|o56oد|بــــ |سيوط|عبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد |لرحمن |لنج
4|o995تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر ع|دل أحمد أبــــو |لق|سم
وف|تـــمصط رض| |لطح|وى محمد |لطح|453565 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|دى غط|س ز|خر رزق |8|2354
تـــمريض |لزق|زيق بــــسمه محمد |حمد |لزين شح|تـــه|63864
328o98|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ع محمد عبــــد

2o464رهكريم محمود |حمد محمد حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|سهيله محمد متـــو س|لم |لسيد278735
زر|عه ع شمسمن|ر عبــــد|لحميد محمد |سم|عيل ضيف535|35
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد طلبــــه عبــــد|لحميد بــــزه|3||266
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د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | عطيتـــ أحمد أبــــو خديجتـــ63|4|5
5|99o7ى رهندى محمد مبــــروك محمد |لح طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم سعد محمد ع |لديبــــ| 495947
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهدير فرج معروف محمد||7585
ندستـــ بــــنه|عزيز |لدين محمد صبــــرى محمد عزيز 332248 كليتـــ 
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد جم|ل محمد ز|رع  3548|9
68o994ف محمد |لغمرى تـــج|ره |لمنصورهمحمد |
7o2629كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد |ر خ|لد مصط محمود عبــــد |لعزيز
ف صد حس |لشيخ329|44 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |
346o25كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم |حمد ع |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعل|ء |حمد عبــــد|لغ |حمد 8339|9
تـــربــــيتـــ حلو|نيه |س|مه محمد حسن|52|236
رهمريم |حمد فوزى |لسيد3|3298 عل|ج طبــــي |لق|
6o9522رتـــ|سل محمد عبــــد |للطيف متـــو مقلد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريم عم|د كم|ل لط |4338|
4o778||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|وف|ء جم|ل سعد ضيف |لج
8|o33oطبــــ |لم |بــــيتـــر ه| ف|روق نجيبــــ
صيدله طنط|عمر |لسيد بــــدر عبــــد|لعزيز |لجمل337836
9o||57 صيدلتـــ |سيوطمحمود حمدى محمود عبــــد|لبــــ|سط
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمودتـــ محمد عبــــد | محمد52484

44oo87كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــ عبــــد |لع| |لسيد عبــــد |له|دى
رهمحمود مسعد سيد سيد |حمد75|43 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

54o|78علوم |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن شو |حمد ص|دق
4439o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء فتـــ |بــــو|لفتـــوح محمود |لبــــرم
4o6948د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء رمض|ن حسن ع
حقوق |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد محمد فرج فرج625952
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمونيك| |ش | مرقس ك|مل22959|
88o4o8 |تـــج|ره |سيوطم|ريو |يه|بــــ جرجس بــــس
92o2o6  كليتـــ |أللسن سوه|جشيم|ء محمود حمد|ن عبــــد|لرحيم

رهسم|ء |حمد محمد محمد نص|ر|498|3 صيدله |لق|
وف|تـــحمد وجيه ص|بــــر |م |لسيد|364396 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
8|o562| د|بــــ |لم ||ء حس محمد حس|
27o25| طبــــ بــــنه|محمود خ|لد محمد |لسيد زع
يم ع767734 د|بــــ |لعريش|سم| محمد |بــــر|
يم قنديل685998 معهد ف ص |لمنصورهيم|ن |حمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
6o73|oطبــــ طنط|آل|ء أحمد محمد رزيق

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــطه عبــــد |لتـــو|بــــ دمر| خليفه82295
757o49 |ره محسن محمد محمد |لحمص د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــن عبــــد|لمسيح وديع عزيز|336678
ره|رو|ن سعيد ع |لشن|وى684|3| د|بــــ |لق|
يم6|8545 |د|بــــ |لم |ر| | جم|ل شو |بــــر|
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د|بــــ حلو|ن|يم|ن |يمن |حمد عفي |حمد|65357|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |زينبــــ خليفه عبــــد|ل عبــــد|لو|حد823884
48o23oطبــــ |ل|سكندريهريم مصط أحمد محمد عبــــد |لعزيز
525o55 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحبــــيبــــه أحمد محمد مد م
طبــــ طنط|سمر |لسيد حسن ع |لملي 428248
268oo3 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ع س| ع حس
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمريم عبــــد | ع |دريس435485
|58o94 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل محمد حس محمود حس

|58o3ره|ندى ه| |حمد عبــــد |لخ|لق عل|م |لق|
د|بــــ دمنهور|ه|جر أحمد سعد أبــــوسنتـــ|733|5
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس حس|ن محمد حس 29233

787o59 |حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء مدحتـــ عبــــد |لسميع عن
تـــج|ره بــــنه|حمد عنتـــر عبــــد|لرحمن صبــــيح||33958

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم عم|د |لدين محمد حمدي66857
6o636oصيدله |ل|سكندريهصل|ح محمد صل|ح |لهند|وى
|38o66د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عمر ع|دل دكرو ع
يم س|لم689858 تـــج|ره بــــور سعيدحن يح |بــــر|
د|ر |لعلوم |لفيوميوسف محمد محمد مصط عبــــده493539

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــر| | حربــــى ك|مل حسن49446
رهيوسف محمد عبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن23535| زر|عه |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|منيه ع|دل حسن |لجم|ل||26924
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نض عمرو عبــــد |لعظيم |حمد حسن25|44|
6o47|7تـــج|ره طنط|ه|جر بــــه|ء محمد عشم|وى
ف أبــــو |لفتـــوح سليم|ن عبــــد |2257|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدين| أ
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمحمود حس|م |لدين محمود |بــــو|لعن 677435
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ع|دل محمد عبــــد|لرحيم6|4|33

ره|ي|سم خ|لد |حمد سعد|لدين35|8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم بــــورسعيدرن| مصط ه|رون |حمد64778

رهنرم |بــــو بــــكر عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو بــــكر38423| تـــج|ره |لق|
ف محمد عبــــد|لحميد354866 |د|بــــ بــــنه|وق |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ سعيد محروس |لسيد59|357
د|بــــ حلو|ن|د | سيد منصور سيد ع57637|
رهوس|م حس ذ فرج38954| تـــج|ره |لق|
وف|تـــحمد عزتـــ محمد ع محمدين|756979 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ى س| جودتـــ487587 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس| ي
طبــــ بــــيطرى |سيوطجو جورج |لقمص بــــش|ره غبــــري|ل 885248
284oo3 رهمحمود محمد صل|ح |م زر|عه |لق|
44o|88|ف |لسيد عبــــد| |لبــــره صيدله |ل|سكندريهند |

د|بــــ |سيوط|ع|صم حس ديبــــ حس 5|529
ش|م درويش عصفور8398|2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم 
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء سم محمد عبــــد |لمتـــج ع |489586
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393o4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف |مجد مر عثــــم|ن
حقوق ع شمسمجدى سند ف|روق عبــــد|لغف|ر حس 352263
تـــج|ره كفر |لشيخحمدى سل|متـــ عبــــد| محمد سل|متـــ|46275
ندستـــ بــــلبــــيسشه|بــــ صل|ح |لسيد فرح غنيم778722 ع| 
ندستـــ ع شمسمرو|ن عبــــد |لحكيم عبــــد |لعظيم عبــــد 24557|
ن| خ|لد محمد |لمتـــو بــــسيو 425394 علوم |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ندى خ|لد محمد ع 3|3364
675o88ى ى مصط |لز ندستـــ |لمنصورهيوسف خ
4o273||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يه م |لدين رس |لسيد
|28o75 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|لؤى شهدى شو |لعفي
68987o|يم س| ع خليفتـــ حقوق |لمنصورهبــــر|
تـــج|ره دمنهورمؤمن |لسيد خط|بــــى شح|تـــتـــ4|4843
3597ooد|بــــ ع شمس|ي|سم رمض|ن عبــــد|لغف|ر |مبــــ|بــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــكم|ل |حمد كم|ل |حمد24||24
49o487ف محمد حسن عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن أ
طبــــ |ل|سكندريهعمر حمدى خليل |حمد |لطح|ن445||5
طبــــ |لزق|زيقل|ء ح|مد عبــــد |لسل|م |لسيد |لنوس679696

علوم |لفيومس|ره فتـــ محمد |سم|عيل66679
8|o839|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد محمد حسن
5o|76o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء محمد ع|رف محمد |لسم|ن
7o||58د|بــــ |لزق|زيق|محمود نبــــيل |حمد مصط حموده حج
636oo|| تـــج|ره بــــنه|يه |حمد عبــــده فرج حن
علوم دمنهوريم أيمن أحمد عم|ر7669|5
6o49ooيم عجل تـــج|ره طنط|سل محمد عبــــد |للطيف |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمد عبــــد|لرحيم محمود|867974
766|o8 ش|م غريبــــ |بــــو |لحسن عبــــد تـــج|ره بــــور سعيدمسه 

5456o|ندستـــ بــــ سويفنس نجيبــــ سيد عبــــد |لجو|د
65o23علوم حلو|نس| نبــــيل كم|ل عيد

8o4277د|بــــ |لم |ي|سم سليم|ن ع محمد|
رهعبــــد |لرحمن بــــيو |نس ع28824| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسيم|ن محمد مصط محمد محمد عج|9395|2

رهعبــــد |لحميد ربــــيع رمض|ن ع5678| تـــج|ره |لق|
يم |لبــــهبــــيتـــى4|72|4 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد | شعبــــ|ن |بــــر|
يم|777337 د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء خ|لد محمد |بــــر|
بــــي 5|7672 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |يه|بــــ محمود |ل

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد ك|مل عبــــد |لفضيل84837
4o9757د|بــــ طنط|حبــــيبــــه محمود محمود |لمغربــــى|
89634o طبــــ بــــيطرى سوه|جخلود صل|ح محمد |ليم
76o9ooآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|نوره|ن |حمد |لسيد |سم|عيل
تـــج|ره ع شمسعل| محمد فتـــ جميع9466|2
ينور محمد عبــــد |لصمد عبــــد |للطيف حسن 489876 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|
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نوعيتـــ طنط|وف|ء نبــــيل جميل حربــــى279|45
6775o8| ندستـــ |لمنصورهمجد محمد عبــــد |لكريم محمد ع
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع|دل عبــــد |لمقصود عبــــد |لمع633937

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صل|ح |لدين سيد محمد|47867
ندستـــ د |طأحمد مجدي فتـــ |لسيد ج|دو9625|6
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه يح عبــــد|لعزيز يونس264239
وس 895|89 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطج|كل ف|روق مك تـــ|و
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عمر |حمد عطيه779324
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهجه|د ص|بــــر |لسيد |حمد755795
ره|خلود |حمد ضيف | |حمد238542 د|بــــ |لق|
2|3o96ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|جر خ|لد محمد كركر فه
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |بــــو|لحسن |حمد محمود|82687
يم عبــــد |لحميد ع755499 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد س| |بــــر|
ف عزيز جرجس246972 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم|ريو |
حقوق بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد | عطيتـــ757547
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعبــــ حسن |حمد محمد عبــــد |لع|435253
ى |لسيد محمد335262 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس خ
6o|799معهد ف ص طنط|د| | أحمد |سم|عيل |لمهر
224oo2رهمنه | محمد عبــــد|لمنعم مهدى تـــج|ره |لق|
وف|تـــحمد ع|شور عبــــد|لعظيم عبــــد|لتـــو|بــــ244673 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
76o|85معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسندى عبــــد |لغف|ر عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
6|7o3| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن عز |حمد |لمن
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلبــــدر|وى عبــــد |لرحمن |لبــــدر|وى عبــــد 683766
||542oر عبــــد |لغف|ر محمود كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ م|
8o4839 كليتـــ حقوق |لم |حل| عبــــد|لن| عبــــد|لسل|م حس
42o924يم محمد بــــدوى حقوق |لمنصورهندى عطيه إبــــر|
752o42علوم ري|ضتـــ ع شمسوق مجدى مصط محمود محمد
ه رجبــــ ع ز |لفخر| |23|522 علوم |ل|سكندريهم
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــشيم|ء كريم جم|ل محمود523248
تـــج|ره |لزق|زيقف ع محمد ص|لح محمد|782444
د|بــــ حلو|ن|سندس ع|دل محمد |حمد64855|
25679|| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |لسيد محمد |لعج
ر356349 تـــج|ره بــــنه|محمد حس ع عبــــد|لظ|
حقوق |ل|سكندريهمحمد محمد زيد|ن محمد |لدسو 4995|4

تـــمريض  بــــ سويفعمرو محمد محمد عبــــد |لعظيم58847
صيدله بــــ سويفسم|ء حسن عبــــود حس |62273

5o3992زر|عه |ل|سكندريهمحمد مصط ع مصط ع
وف|تـــميسون محمد حسن محمد28565| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهعمر عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لر|زق4|3533 د|ر |لعلوم ج |لق|
9o4735 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدى محمود ع |حمد
زر|عه طنط|حمد عبــــد|لعزيز |لمر |لنج|ر|433477
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تـــربــــيتـــ طنط|دين| محمد |لسيد |حمد44|3|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينه| محمد عز|لدين ع |86383

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد | ع|دل عبــــد | محمد59953
وف|تـــمحمد محمود محمد عبــــد|لرحمن |لدلنج262929 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |لمنصورهمريم عل|ء محمد محمد عبــــده624569
27|7o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|شيم|ء سم |حمد شعبــــ|ن عيسوى

حقوق بــــ سويفطه حس طه ز عبــــد |لمجيد83948
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمروتـــ |حمد درويش مصط عصفور6498|

صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيف محمدمحمد محمود ح|ل385|75
6934o4| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
7o4829يم محمد محمود سويلم رهشيم|ء |بــــر| طبــــ |سن|ن |لق|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لعزيز عز|ز دي|بــــ حس|ن|86627

3678oرهف|طيم| ع |حمد رسل|ن تـــج|ره |لق|
ف خ|لد عبــــد|لق|در|344475 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد |
يم |حمد |لشيخ247545 ندستـــ بــــنه|كريم خ|لد |بــــر| كليتـــ 
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــشذ| |لعيسوى عبــــد|لحليم عبــــد|لكريم635447
ندستـــ كفر |لشيخسعد خليل سعد خليل453747
7856|oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد |لمجيد محمد عيد س|لم مطلق
صيدله |لزق|زيقشيم|ء ه| سليم|ن |حمد سليم|ن635459
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنسمه نبــــيل رجبــــ |لسيد682649
254o75  مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــمحمد محمد مختـــ|ر فهيم
63|6o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | جنيدى محمد جنيدى ع
ف عبــــد |لحميد محمد|54|58| ه | ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م
493o24|يم عبــــد |لمقصود سعد ه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يمن |بــــر|
3|9o82حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمتـــ حسن درويش حسن
6o||88علوم طنط|محمود محمد محمود محمد سعيد
د|بــــ |لزق|زيق|ند محمود عبــــد |لن| عبــــد |لمعبــــود778387
صيدله حلو|نم|رين| جرجس مرزوق رزق|23769

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سم|ء محمد خلف |م |69|68
264oo3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر ع|طف |حمد محمد عمر خميس
8294o4 نوعيتـــ فنيه قن|وق سيد ع مو
تـــمريض |لم | ر| حرز نسيم حرز857335
64|5|oصيدله |لزق|زيقوليد |حمد شح|تـــه عطيه
2629o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــح|مد حمدى ح|مد عثــــم|ن
|6o354|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد محمد عبــــد | شح|تـــه
35343o|يم |لقمص حن ر |بــــر| د|بــــ ع شمس|روبــــرتـــ م|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صفوتـــ عبــــد|لفتـــ|ح سل|م3|2584
يم يوسف|67393| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد زكري| |بــــر|
8o8683معهد ف ص بــــ سويفمحمد ح|فظ محمد ح|فظ
84oo52 ي ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد |لط
ثــــ|ر د |ط|جوده حم|ده |لسعيد عبــــد|لحليم84|636
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32947oحقوق بــــنه|ريم |لسيد محمد |لسيد |حمد
رتـــ|زينبــــ جم|ل |نور محمد853|5| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ |لفيومسل|م كم|ل عبــــد |لستـــ|ر ح|مد|67467

صيدله ع شمسيوسف خ|لد نبــــيل محمد يوسف8728||
48356oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ع|ئشتـــ محمد ز محمد عوض
6974o6|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد طه عبــــد |لستـــ|ر ه|شم |لسيد
ره|س|ره محمد |حمد محمد حس|ن 48897| د|بــــ |لق|

7o926 تـــج|ره بــــ سويفه|له محمد عبــــد|لتـــو|بــــ ع
45o333ندستـــ طنط|عمر |س|متـــ |لسيد نجم
|342o9د|بــــ ع شمس|س|ره محمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد
تـــمريض |سيوطند عبــــد|لفتـــ|ح رشدى تـــوفيق |89422

طبــــ |لفيوممريم خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعظيم68493
صيدلتـــ |سيوط حمد محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لق|در|889448
نوعيتـــ |لزق|زيقتـــ |لسيد |حمد يوسف |حمد محمد637746
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | |حمد عبــــد|لرحمن محمد مو|444|2
4o66|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|لشيم|ء |حمد محمد سليم|ن ع |لبــــند
يم|53655| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه |م عبــــد |لغف|ر |بــــر|
6o4557كليتـــ |أللسن بــــ سويفمريم محمد عبــــد|لعليم |لعدوى
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن م|جد عبــــد|لرحمن |لشع246554
25324oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه محمود |لسيد |لجندى
84|9o|| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد محمد عبــــد|لمل|ك تـــكرو
تـــج|ره دمنهورمحمد بــــدر مفرح إسم|عيل ز494235
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء ص|بــــر صد مصط |778474
75o497|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيمن م|جد بــــسيو |لسيد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــه ج|د | محمد ع |8|835
د|بــــ |لمنصوره|ط|رق عثــــم|ن محمود محمد عثــــم|ن684948

ن| |لسيد شكرى |لسيد ر| 37282 رهم تـــج|ره |لق|
6o5439تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| عبــــد |لرحمن متـــو تـــ|يبــــ
د|بــــ ع شمس|نوره|ن عم|د |م محمد حسن مر|د345559
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود وليد |حمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|3455|4
حقوق بــــنه|محمد عو|د فتـــ عو|د327877
4o8277ر |لبــــرجي يم ط| يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر |بــــر|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفش|م محمد ف|روق ع 62|66
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن سعيد محمد تـــ|ج |لدين مصط 56|38|
حقوق ع شمسرو|ن مصط |لشبــــر|وى |حمد842|6|
53o4|4ن| نعيم شكرى بــــبــــ|وى تـــ|م لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
حقوق حلو|ن |ر مدحتـــ محمد عثــــم|ن شيح|42723|
35o936د|بــــ ع شمس|ن|در نجم |لدين ك|مل مسعد
2369|oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|ره عبــــد|لوه|بــــ ز غ|نم
68o853تـــج|ره |لمنصورهحمد س| |لحسي محمد شمسو |لجنيدى
|3967oندستـــ ع شمسمنتـــ | جم|ل محمود عبــــد |لحميد
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تـــمريض  بــــ سويفس|مه عيد صل|ح طه|52956
4|6o5oل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|بــــسمه ع محمد ع نور |لدين
7o9o32تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمود عبــــد |لحميد محمد معوض
6o8429 |تـــج|ره طنط|مريم |حمد عبــــد |لعزيز |حمد |لق
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد متـــو سعد متـــو غر|بــــ8467|6
859o54علوم |سيوطشذي |يه|بــــ محمد كريم
9o35|7|طبــــ سوه|ج  م| ص|بــــر رزق | رفله
حقوق |ل|سكندريهمرو|ن |يمن زكري| حسن64|529
889o3o د|بــــ |سيوط|ن|ديه مصط مر|د مقلد
يم طه2|94|5 تـــج|ره طنط|وق مسعد ن|صف |بــــر|
63o893تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد عبــــد|لستـــ|ر |سم|عيل |لسيد
9o66|| علوم سوه|جيوستـــ | |نيس موريس ش|كر
ره|حج|زيه ط|رق محمد عبــــد |لحميد55275| د|بــــ |لق|
4o2949حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد خميس |لسيد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء حس عمر |لسيد|32|73
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــيوسف ع صل|ح |لدين عبــــد|لر|زق7|||2

ى449897 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنتـــ | محمد عزتـــ |لبــــح
كليتـــ طبــــ أسو|نمه| عبــــد|لمع عبــــد|لمنصف عبــــد|863237
828oo9|ف عبــــد|لحميد عبــــد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــسنتـــ |
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|من|ر رمض|ن ك|مل حس 759358
84324o|ل|ل ع محمد ه  تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم

694o3طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه مرزوق |بــــوزيد محمد
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحمد بــــخيتـــ محمد محمود|4|8348
|2o26o|تـــج|ره ع شمسحمد |يه|بــــ مصط ك|مل عبــــد |لن
6|3o63لسن |لم |روضتـــ |حمد محمد |حمد عزبــــ|
لجزيرتـــ |لع| شعبــــتـــ تـــج|رتـــ |لمقطم|حمد زي|د ز شح|تـــتـــ محرز|2488|2
4847o7يم ع عر|بــــى محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ع |بــــر|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف س|ميتـــ صف| عمرون ع55839
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــدتـــ صل|ح عبــــد |لونيس |لع|د528275
يم |لفر|ر 357259 |د|بــــ بــــنه|من|ر محمد |حمد |بــــر|
3487oo|يم محمد |لنجدى كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رول| |يمن محمود |لن|دى|25644
يم |لسعيد عبــــد|لغ محمد مرج437|46 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|بــــر| لم
تـــج|ره بــــنه|ن| |حمد حس نجيبــــ عبــــد|لحليم332827
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنور |لدين عبــــد |لحميد مصط بــــكرى56522|
4o42|6تـــج|ره طنط|يوسف جم|ل سليم|ن ع سليم|ن
صيدله |ل|سكندريهنوره|ن أيمن رمض|ن عبــــد|6|99|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمتـــ |حمد عبــــد |لمجيد سل|متـــ432936

56o89تـــج|ره |سيوطعم|د |حمد ي|س عبــــده
ن| محمد سليم|ن |حمد ح|مد5|25|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
697|ooندستـــ |لمنصورهعبــــد |للطيف عيد محروس عيد |لسعيد
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تـــج|ره |سيوطدي عل|ء |حمد عبــــ|س9967|8
5ooo47تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمتـــ حس زيد|ن محمد ع   |لبــــهلول
علوم |سيوطي|سم محمد محمد ري|ن 8227|9
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ند| رزق حسن حس 66|758
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــحمد محروس محمود عبــــد|لو|حد|244767

ندستـــ |لفيومحمد ن| روبــــى محمد|6|662
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى جم|ل ز محمد بــــشتـــه257274
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مع|ذ صل|ح عبــــد|لستـــ|ر فرج |لسيد269725
3||7o6يم يوسف حن|وى كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيو |نه |بــــر|
8754o3 حقوق سوه|جمحمد |بــــو|لوف| |بــــو|لفضل ع
522o44| علوم دمنهورسم|ء سعيد محمود حسن ع
83|o72تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديريم جعفر جبــــريل |حمد
6oo6|5| تـــج|ره طنط|محمود |يمن |سم|عيل |حمد نعمتـــ
82o235 د|بــــ |لم |بــــسمه خ|لد محمد ع|
5o3444 يم فوزى حس تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق حس |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء محمد حسن محمد مصط |589||3
د|ر |لعلوم |لفيومصدفه نبــــيل شعبــــ|ن شعبــــ|ن44892|
676o75 تـــج|ره |لمنصورهبــــسنتـــ |حمد حسن محمد |لجريد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــجيه|ن سعيد |لنعم| ز|يد262999

ف عبــــد |لمحسن عبــــد |لح|24559 رهين | تـــج|ره |لق|
8|4o55|حقوق بــــ سويفحمد محمد ممدوح عبــــد|لحميد
|د|بــــ |لم |محمد عيد ورد| بــــكري محمد|35|82
ف عبــــد |لخ|لق محمد 54|436 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لخ|لق |
تـــج|ره ع شمسمريم ع حسن ع|335|3

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محمد محمد حسن|9|335
ف ذكرى سيد |دريس4388| علوم حلو|نمحمد |

يم |لصديق |بــــو|لفتـــوح236345 ره|خلود |لسيد |بــــر| د|بــــ |لق|
|3o93|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد خ|لد محمد حم|د
288o|6ف خليل |لسيد يوسف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه |
زر|عه سوه|جبــــسمه فتـــ محمد سليم|ن 2528|9
9o7o66 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لوه|بــــ صديق محمد
33|69o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء مصط محمد |لمهدي مصط
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزيد|ن |لسيد |حمد غ|نم4||256
يم57|695 يم مصط بــــ|ش| |بــــر| علوم |لمنصورهيه |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|يوسف مصط محمد محمد327937
|د|بــــ |لم |ي|سم ن| عبــــد|لصبــــور علم |لدين34|823
ش|م عبــــد|لع|ل عبــــد|لعزيز ع 339423 د  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن|
4o3747ى  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د خ|لد مصط عبــــد |لحكيم |لقش
6o884|رهف|طمه |لرف| ح|فظ قويدح صيدله |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|طمه محمد ع محمد رش|د8|7636
6o592|تـــج|ره طنط|ح|زم محمد جميل عبــــد |لغف|ر
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4o339|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر خميس سعد |لسيد ع
|585o5خدمه |جتـــم|عيه حلو|نندى محمد سيد حسن
يم649|33 يم كم|ل |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|كم|ل |بــــر|
3|93o|د|ر |لعلوم |لم |ي|سم |حمد سعد |حمد
4264o|رهحمد فوزى |حمد عرفه طبــــ بــــيطرى |لق|

نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لبــــ|دى محمد عبــــد|لد|يم|78463
صيدله |لزق|زيقف|رس سعيد جميل متـــو مر627242
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء ممدوح محمود |لحفن|وى268843
9|o394 لس عم|د |سحق عطيتـــ ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جك ع| 
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدير محمد عبــــد |لفتـــ|ح حس 754677
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس|م مصط عبــــد|لحكيم |لسيد642597
3543o6يف محمد محمود |لليثــــى بــــ  د|بــــ ع شمس|د
ندستـــ |ل|سكندريهحمد خ|لد خميس عبــــد |لعزيز|524574
د|ر |لعلوم |لم |عبــــد | عم|د |لدين عبــــد |لحليم محمد47998|

إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء محمد محمد سعيد ص|لح42864
27|6o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومم سم شعبــــ|ن غ|زى نعمه
ف محمد عبــــد |لبــــ|رى8|76|6 ر | حقوق د |طبــــ|
2o8|oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد ع|مر |حمد |بــــو غ|زى

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء عبــــد| محمود عوض  |499298
حقوق بــــنه|مهند جم|ل محمد ع عطيتـــ67|356
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عص|م فتـــ محمد عبــــد |لع|ل9846|4
885o|3 د|بــــ |سيوط|حل| عبــــد|لجو|د محمود عبــــد|لرحيم
6858o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى مز|ي| رجبــــ محمد مو

يم |لبــــدرشي 46334 ندستـــ |لم |حمد زي|دتـــ مر |بــــر|
رهر|ن| سيد حج|ج سعيد7249| تـــج|ره |لق|

طبــــ حلو|نمحمود مصط طه عبــــد|لسل|م |لخش339325
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومبــــسنتـــ سيد عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد|8547

تـــج|ره كفر |لشيخحمد |س|مه حسن محمد ع|مر||625|7
د|بــــ ع شمس|زينبــــ |يمن محمد محمد8|462|
4o756|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنه|ل محمود عبــــد |لمحسن محمد
3||85oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن حم|ده ح|مد عبــــد|لمجيد
|3972oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نض عمرو محمود عمر |لجرشه
33795oلمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد مجدى |حمد محمود
279246| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم| جم|ل عبــــد|لد|يم مو
علوم |لم |عبــــد| محمود محمد |حمد  7|9244
9oo|76 معهد ف ص سوه|جتـــوم|س جم|ل فرح شنوده
ندستـــ |لفيوممحمد مجدى ح|مد محمد د|ود|76|25
7o6883ل|ل |لسيد |حمد بــــ طبــــ |لمنصورهعمرو 
9|2o74 تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ |ل|م |م |لسم|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمود طه عبــــد|لل|ه م |لدين  5527|9
يم685925 يم |بــــر| حقوق |لمنصورهمه| ط|رق |بــــر|
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تـــج|ره بــــور سعيدرضو|ن محمود رضو|ن محمد رضو|ن|76454
|2o|2|فنون جميله فنون حلو|نكريسل عزتـــ عزيز س|ويرس
ره|من|ر مجدي سعد حسن2646|3 عل|م |لق|
||53o2حقوق ع شمسفريده خ|لد محمد عبــــد |لمنعم قطبــــ
33|o6|صيدله طنط|ف|طمتـــ محمد مسلم ع ع مسلم
4753o6ندستـــ حلو|نجوزيف ن محروس مو
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م |حمد سل|مه س|لم755624
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنجل|ء فتـــ ع محمد 4||897
|2oo69ف |سحق عبــــيد ندستـــ تـــ.خ|مس سوسنه | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نديفيد عم|د موريس فيلبــــس8543|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد عيد عبــــد |لع| سود|ن546566
49o|46ج جرس د|بــــ |سو|ن|مونيك| عط| سعد 
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ خ|لد محمدى حسن348795
838o64أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد حسن |حمد ف|ضل
كليتـــ |أللسن ج أسو|نل|ء صل|ح سيد|حمد خلف سليم|ن|4664|6
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمصط محمد عبــــد |لج|بــــر عثــــم|ن422663
78|o86نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود فتـــ ع سيد |حمد
حقوق طنط|بــــه محمد عبــــد|لوه|بــــ س|لم  حشيش78|4|4
84ooo9طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىض محمد حس رشيدي

يم عبــــد |2|28 رهيوسف محمد |سم|عيل |بــــر| حقوق |لق|
4oo828 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محسن |حمد حس
حقوق |سيوطنس محمود حسن |حمد عبــــد|لر|زق|482382
883o55|تـــج|ره |سيوط م| ع|طف عبــــد|لسميع سليم

يم |سحق47889 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|سم رض| |بــــر|
4o9|47|ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه خ|لد مصط محمد 
|46o2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسلوي |حمد ع |لدين سيد |حمد
لس ميل|د |نور عز نعم|ن7588|| ندستـــ ع شمسك
6o8465يم ن| عم|د رشدى ز |بــــر| علوم |لمنصورهم

664o8تـــربــــيتـــ |لفيومدين| مصط تـــوفيق مر
44oo22 تـــج|ره كفر |لشيخرن| ط|رق عبــــد |لجو|د أحمد |لمر

حقوق حلو|نرحمه سل|مه مندى محمود |حمد35889
9o9o53 تـــج|ره سوه|جمصط عبــــد|لرحيم عبــــد|له|دى حسن

8855oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحس عبــــد |لبــــ|سط حس عبــــ|س
5|o948|رهحمد شو مصبــــ|ح فوده د|ر |لعلوم ج |لق|
633oo3علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد رض| حسن عوض محمد
طبــــ طنط|نه|د سم |نس |لوجود محمد بــــسيو |43272
23367oرهبــــيشوى م|جد جريس ز|خر تـــج|ره |لق|

طبــــ |لفيوم|ء حج|زى عبــــد |لرحمن محمد|3|723
5463oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|س|رتـــ س| سيد محمد |بــــر|

4o7|98|تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء |حمد محمد |حمد
6o8263تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء مصط |لشح|تـــ |لكل|وى عبــــد

Page 6303 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ى |حمد عبــــد |لرحمن|4588| علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــل|ل ي
7o7269يم محمد مسعد محمد ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعمر |بــــر| م |لع| 
تـــج|ره ع شمسبــــيشوى ممدوح صموئيل حبــــيبــــ34738|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه رمض|ن محمد عبــــد|لبــــ|رى|269333

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسول|ء رجبــــ عزوز عبــــد|لحميد عويس|4767
و 346|34 يم |لسيد |ل حقوق بــــنه|سل|م فتـــ |بــــر|
5o99|9طبــــ |ل|سكندريهزي|د |يه|بــــ جمعتـــ ع|مر قطبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد عم|د |لدين عصمتـــ عبــــد |لمطلبــــ764966

6o865طبــــ بــــ سويفمحمد محمود محمد عبــــد |لحق
8763o6  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|فيلوبــــ|تـــ |يمن كم|ل |سحق

7o433|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن محمد عبــــد | محمد
3625o3 د |لحسي تـــج|ره ع شمسرو|ن ط|رق مج|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــ| ع بــــ| |سم|عيل37632
6|85ooحقوق |لمنصورهمحمد جبــــر محمد |بــــوعوض
6o7578يم محمد سعدتـــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
842o77د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م عبــــد|لبــــديع عبــــد|للطيف محمد
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء |بــــوس| محمد |سم|عيل م632689
357o2|يم يم عبــــد|لسميع |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم |بــــر|
حقوق حلو|نمصط محمود مرزوق محمود7564|3
6o9843د د|بــــ |لمنصوره|س|ميه و|ئل عبــــد|لحميد محمد مج|
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لشح|تـــ عبــــد |لنبــــى |لمتـــو675255
34o3||تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لعظيم |لش|ذ عبــــد|لعظيم عبــــد
79o277طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسندس خ|لد محمد نور|لدين

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشذ| عص|م عبــــده محمود9353|
82o2o||لسن |لم |حمد فتـــ عبــــد|لرحيم رضو|ن|

472o2يف ف|روق محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل| ع|دل عز |لرج|ل محمد685769
رتـــ|محمد سم عبــــد|لر|زق |لغبــــ| 268486 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره دمنهوره|جر ن عبــــد |لبــــ|رى مط|وع|753|5
يم98|785 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |بــــر|

727o5 |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لحميد فتـــ صو عبــــد |لبــــ
6o|32|تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــه ن| سيد عبــــد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يه محمود فوزى عبــــد| |لشوي |53|627
679o6|حقوق |لمنصورهسيف |لن حس|م محمد ع |حمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد عبــــد|لن| فؤ|د ص|بــــر839637
د|بــــ حلو|ن|حمد صل|ح ح|مد |حمد||4758|
م8956|3 تـــج|ره ع شمسفيف|ن فوزي محروس سيد
4|o|o2 تـــج|ره طنط|محمد محمود رجبــــ ع حس
4|32o4حقوق طنط|ي|ر| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لفتـــوح
84o476 معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطمن|ر |لعزبــــ |لسعدي ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمود محمد |لسيد عيش23942
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925o42 تـــربــــيتـــ سوه|جعمر حمدى عبــــد|لل|ه |حمد
حقوق |لمنصورهغ|ده |لسيد منصور سل|مه لطيف698364
4o|886 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود عص|م عبــــد |لسيد عبــــد |لمجيد
4756|oد|بــــ |سيوط|فرح |يه|بــــ |حمد محمد عبــــد |لرؤوف
لسن ع شمس|ل|ء ص|بــــر عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز|9727|2
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسهيله ع |لسعيد ح|مد |لسعيد|44372
ر|ء أحمد عبــــد |لرحمن محمد |لنورج|25|62 زر|عه د |ط/ري|ضتـــز
7o4942|صيدله |لمنصورهحمد حسن |حمد حسن سليم|ن
يم ربــــيع|556|35 طبــــ ع شمسحمد عنتـــر |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لحميد عبــــد 999|4|
2686o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصف|ء فتـــح |بــــو|لسعود غيثــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند| |لسيد محمد خليل259693
23729oرهمريم |س|مه ص|بــــر |حمد سليم تـــج|ره |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمريم حس|م عبــــد|لحميد حسن355252
|2o527فنون جميله فنون حلو|نجيل|ن ع|دل محمد رش|د عبــــده ع
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد بــــكرى محمد جم|ل|666|75
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ط|رق محمد محمد طنط|وي885|33
23o822رهمع|ذ نبــــيل محمد ر|شد ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم يونس246846 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع|دل ممدوح |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دع|ء شعبــــ|ن يوسف |لسيد سل|مه43|253
حقوق ع شمسمحمود فؤ|د عبــــد|لخ|لق فؤ|د337245
نوعيتـــ طنط|سم|ء |حمد محمد عبــــد |لبــــر فتـــوح55|4|4
2|6o97|لسن ع شمس|ميمه |حمد محمود |حمد طلبــــه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|د | عوض عبــــد|لمنعم محمد ع976|49
458o|2لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ نظم كفر |لشيخ|جل|ل محمود عبــــد|لسميع |حمد |لمو
ه محمد |حمد محمد|924435 معهد ف ص سوه|ج م
6874o|| طبــــ |سن|ن |لمنصورهيه شكرى غ|نم محمد |لقبــــ|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد |لعزيز عوض 265373
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــحمد |نور فرغ عبــــد|لرحيم|3|2275
7o6|o||يف يم مسعد |لسيد  د|بــــ |لمنصوره||ء |بــــر|
وف|تـــع|صم محمد محمود عثــــم|ن |لشه|وي25868| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|65o9|ندستـــ أسو|نس|رتـــ صل|ح |حمد محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رويدتـــ عبــــد|لرؤف حسن خليفتـــ356539
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخن|ديه صل|ح رمض|ن فرج |لشن|وى6888|4
7o5349| تـــج|ره سوه|جسل|م |لسيد ع محمد كرم |
||8o37رهسل سعيد عبــــد |لنبــــى شح|تـــه صيدله |لق|
ر فتـــي غبــــري|ل8699|8 طبــــ بــــيطرى |سيوطم|ري| م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدي|ن| عط| | فوزى جريس|88824
ف جوده طلبــــه |لسيد ند||62948 تـــج|ره |لزق|زيق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ محمد محمد عبــــد|للطيف338455
ريدى|923265 م|م  |ء خلف  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| 
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يم9545|| رتـــ|رو|ن محمود عبــــ|س |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ره|يوسف محمد عبــــد|لرحمن |لسيد حج|233579 د|بــــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهأمجد محمد أبــــو ر|حج محمود3|4|45
442442| يم ر| فتـــوح ذ عبــــد|لع| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محسن محمد رضو|ن7786|
6o9356 |تـــج|ره |لمنصورهف|يد |كرم ف|يد محمد |لمو
5o7988تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل صل|ح خليل عبــــده عوض
فنون جميله عم|ره ج حلو|نمن|ر م |لدين محمد محمود3|62|3
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ريه|م م|جد صبــــرى جوده ميخ|ئيل|43247
6|2o88ل|ل عبــــد ربــــه ل|ل محمد |لطيبــــى  معهد ف تـــمريض بــــنه| دين| 
فنون جميله فنون حلو|نيه ط|رق محمد |حمد |حمد عطيه||989|2
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندول| ي ك|مل ي272233
7668o2يم منصور سنبــــل معهد ف ص |سم|عيليهوليد محمد |بــــر|
543889| د|بــــ دمنهور|مجد ع|طف ز محمد ن|
4o|759لسن ع شمس|ندرو ميل|د عد يوسف عبــــد |لمسيح
تـــربــــيتـــ |لعريشختـــ|م طه عبــــد |لرحمن قن|وى5||768
852o5oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننوره|ن مجدي عبــــد|لسل|م محجوبــــ
822o53تـــمريض |لم | محمد من عبــــد|لمجيد عبــــد|لق|در
|لدين |لليثــــى عفي 33477| تـــربــــيتـــ ع شمسيوسف ن
د|بــــ |لمنصوره|محمد شعبــــ|ن عبــــد |لر|زق محمد محمد686854
رهمصط عبــــد |لرحمن عبــــد |لجو|د |بــــو 64384| زر|عه |لق|
5o3252علوم |ل|سكندريهي|ر| رزق عبــــد|لق|در محمد حسن
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لمنعم |لسعيد عبــــد |لمنعم محمد 679576
تـــج|ره دمنهورمحمد عزيز عبــــد |لغ |لشي8|4932
يف26987| رهفريده عمرو ع|طف |ل تـــج|ره |لق|
6o4573تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| محمود ز |سم|عيل |لسيد
||8o|5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | عبــــد |لمسيح ج|د |لسيد
69o6ooنوعيتـــ |لمنصورهف|طمه |لبــــي شعبــــ|ن |لسيد |لبــــي
ندستـــ |سيوطسل | ن|فع شح|تـــه صد|ق7647|8
7o5289تـــج|ره |لزق|زيقتـــسنيم ع شح|تـــه محمود محمود
صيدله طنط|وق مجدى ص|بــــر نوير255324
638o96|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد كم|ل محمد أم عبــــد |لحميد
634|8o|طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد|لسل|م حس سل|مه
يم عط||35533| د|بــــ ع شمس|ر| | عص|م سيد |بــــر|
49|o54|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشذ| س| محمد كحيل |حمد |لنج
83o323|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محمود عبــــد|لكريم عبــــ|دي
علوم |ل|سكندريهخلود خميس محمد أحمد |لبــــكس|وى426975
6o33||كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفنور |لدين محمد محمد |بــــو قوره
627o34|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيه محمد |حمد حسن
علوم |لعريشي|سم محمود س|لم ر|حيل645|75
تـــربــــيتـــ حلو|نسحر محمد محمد محمد عط|49527|
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طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعمرو |لسيد رجبــــ عبــــد |ل كشك683783
675o7o|ندستـــ |لمنصورهيمن محمود |لسيد عوض خليل
824o84|يم عيد ه خليل |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منيه مو فوزى مو محمد د|ود|875|68
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزينبــــ ع|دل سيد |حمد عبــــد|لكريم7|8684
27762oتـــج|ره سوه|جه|جر |لغمرى |حمد مو
و|ري|42|752 ش|م محمد |لن|دي  زر|عه |لزق|زيقحمد 
9o6537 تـــج|ره سوه|جمن|ر |س|مه عبــــد|لسميع محمد
2646o2رتـــ|نوره|ن ح|زم حج|زى محمود محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى خ|لد مصط محمد6833|2
وف|تـــعبــــد |لرحمن سيد محمد عبــــد |لبــــ| 62432| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عل|ء عم|د |نور |بــــو |لمع|683777
ندستـــ ع شمسعبــــد| معتـــز صبــــ عبــــد|لرحمن358228

|9o86كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمريم |حمد سل|مه عبــــد |لسل|م
2326o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس| عل|ء |حمد عربــــ |حمد
84o796كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفزينبــــ عبــــد| |بــــو|لفتـــوح محمد
تـــ عبــــد |لرحمن عبــــد| محمد|482468 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
ه|268283 ف محمد ص طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |
لسن ع شمس|زي|د وليد محمد عبــــد |لحميد فرج475728
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نور| سيد محمد |حمد3|2389

تـــج|ره بــــ سويفطه محمود خليل محمود68289
ندستـــ حلو|نحس|م محمد حسن حسن سليم|ن54|453
8o24|7 طبــــ |سيوطحس|م عم|د |لدين ع مو
7o5889 يم |لسيد محمد |بــــو|لعن حقوق |لمنصورهند |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن |حمد عبــــد|لموجود |حمد|897736
6oo||7 علوم |لمنصورهر|ن| محمد |لدسو مر
|233o6ندستـــ ع شمسمهدى محمد |حمد عبــــد |لعزيز
2|89o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عص|م عبــــد|لعزيز غني
يم |لعو |62427| يم س| |بــــر| ندستـــ ع شمسبــــر|
92oo62  ون| عم|د  |د حبــــ تـــربــــيتـــ سوه|جف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزي|د محمود |لش| طعيمتـــ8|2559
يد |لقرض|وى59|437 ن| ي |بــــو|ل بــــ |م لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
78o643ف عبــــد |لحميد عبــــد| محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مروه |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن ممدوح عبــــد|لمو عبــــد|للطيف|222577

د|بــــ |لفيوم|دين| ربــــيع ع عبــــد |لعظيم5|734
768o88طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى |حمد محمد منيبــــ محمد |لق|درى
ره|محمد |لسيد عبــــد |لحسيبــــ محمد258279 ثــــ|ر |لق|
9o2559 طبــــ سوه|جي|ر| جم|ل محمود ع
ه5|443| يم عم أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمحمد عم|د محمد |بــــر|
رتـــ|نوره|ن ك|رم محمود |لشح|تـــ628276 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

6oooo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء حمدى عبــــد |لعزيز |حمد
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77|o7oنوعيتـــ |لزق|زيقندى |حمد عو|د سيد أحمد خش|نه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي |م عبــــد|لغ حسن |حمد833433

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم ع محمد محمود282|7
8o4744لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن نبــــيل سنو |بــــو|لليل|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نمريم |حمد محمود بــــ 5348||
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| ن| |حمد |لسيد   محمود|48985
42oo66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن |ح |سم|عيل زيد|ن |بــــو شعيشع
ف ومس|حه |لمطريتـــعم|د عص|م تـــوفيق نور |بــــو|لعن 693676 ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سيه كم|ل بــــرك|تـــ ع |5627|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم|ء صل|ح محمد سليم|ن||25348
يم سليم|ن|769336 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد خليل |بــــر|
بــــيه5823|4 يم |لسعيد محمد س|لم د تـــج|ره كفر |لشيخرن| |بــــر|
معهد ف ص سوه|جشيم|ء حس |حمد عبــــد|لح|فظ |89636
85o393كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدط|رق مجدي لط عبــــد|لع|ل
حقوق |لمنصورهسم|ء حمدى |لمتـــو جبــــريل953|68
2722o3 يم يوسف |لصغ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمريم |بــــر|
8853o9 علوم |سيوطسمر مجدى |حمد عبــــد|لبــــ|سط
معهد ف ص |سو|نخلود فوزي عبــــ|س عبــــد|لر| 2|4|84
9o|o27 تـــمريض سوه|ج نور |لهدى صل|ح متـــو محمود

تـــج|ره ع شمسمنه م|جد طه فرج حموده45846
علوم طنط|آيه عطيتـــ متـــو حسن777|52
حقوق ع شمسمع|ذ سعيد محمد محمد |لنج|ر24526|
775o33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمود عبــــد |لرحمن عبــــد |له|دي محمد
زر|عه |ل|سكندريهرن| محمد قطبــــ محمد جم|ل |لدين422794
22oo86د|بــــ ع شمس|د | عصمتـــ |حمد حسن |حمد
4485o6|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد |لسيد |حمد بــــسيو |لجز|ر
9o|2|7 حقوق سوه|جمحمود |حمد فتـــ محمد
5|49o8كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورس|رتـــ |مبــــ|بــــى ك|مل محمد |مبــــ|بــــى
249o2|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | خ|لد ح|مد محمد عبــــد|لر|زق
752|3o علوم ع شمسمن|ر |حمد عبــــد|لبــــص مصط خليل
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرويد| جم|ل |لسيد |حمد  895947
263oo2ف شعبــــ|ن محمد تـــربــــيتـــ بــــنه|دين| |
يم محمد |لنح|س5|8|43 معهد ف ص طنط|عبــــد| |بــــر|
8o6624نوعيتـــ |لم |سحر محمد حسن عز|تـــ

42783| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه ه| رجبــــ ع
7o3943| يم |لش|ذ تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه شو ح|فظ |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|د | |حمد محمد ع|رف |سم|عيل228762
8o9759|صيدلتـــ |لم |سم|ء محمود محمد عبــــد|لعليم
تـــمريض دمنهورل|ء مصط رحيم محمد |لمغربــــى|7|98|5
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قس|ره شح|تـــتـــ محمد محمد ع|مر784327
|4|o54حقوق ع شمسبــــول| مرقص ذ مرج|ن شنوده
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ف ومس|حه |سيوطمصط محمود شعبــــ|ن محمد857487 ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د كم|ل حس صليح||2723
262o34تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حسن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد جمعه
7|o4|6 |د|بــــ |لمنصوره|س|ره نج|ح محمد طه |لكف
33o54لسن ع شمس|ف|طمه شعبــــ|ن رجبــــ عبــــ|س

يم|328884 تـــج|ره بــــنه|حمد ه| |لسيد عبــــ|س |بــــر|
رهريم عبــــد |لر|زق محمد مأمون|397| حقوق |لق|

ف محمود رجبــــ بــــرك|تـــ765567 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد |
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمؤمن |حمد حس عشم|وي344295
27o557طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــممدوح مجدى عبــــد|لع|ل ز عبــــد |لع
6o7o54د|بــــ |لمنصوره|من|ر رض| جمعه |ل|عرج
صيدله طنط|عبــــد|لرحمن ي محمد عبــــد|لغ 433792
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| عبــــد |له|دى ص|بــــر ع عبــــد |3|6788
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه عبــــده ع محمود|58|755
ره|يم حس حس محمد977|5| د|بــــ |لق|
85o524|يم حسن طبــــ |سيوطيم|ن |حمد |بــــر|
448o|4يم ن| رمض|ن محمد |حمد|بــــر| تـــج|ره طنط|م
7o9|58زر|عه |لمنصورهحس|م حس ن|صف |سم|عيل
9o6623 |د|بــــ سوه|ج|تـــسبــــيح محمد عبــــد|لرحيم |بــــو|لعل
|57o55|ره|مل |حمد حسن محمد ثــــ|ر |لق|
8|93oo|ه ن| ن| عبــــد|لرشيد |د|بــــ |لم |م
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر محمد عبــــد |لرحيم محمد |لقط524852
26o494 |رتـــ|زينبــــ ع عبــــد|لر|زق عبــــد|لش قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
2|96o|ه محمد شعر|وى محمد عبــــد |لسل نوعيتـــ عبــــ|سيهم
8|o|8oديه تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ط|رق |حمد محمد 
64o4o3د|بــــ |لزق|زيق|وق محمد محمد |حمد محمد حسن

ف وجيه عبــــد|له|دى عبــــد35562 رهعبــــد|لرحمن | تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل| عبــــد|لمنعم محمد ج|بــــر|49888

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفسيد محمد محمود محمد72259
9|9o48 نده |لشبــــيتـــى محمد خليل تـــربــــيتـــ |سيوطش|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |لمر ع|مر ز|يد|255937
79o924كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشعبــــد |لرحمن عم|د محمد عبــــد |للطيف
وف|تـــعمرو محمد ح|مد محمد ع|24272 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|o582|يم ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح ج لسن ع شمس|محمد |بــــر|
6o92o9| |علوم |لمنصورهحمد محمد سعد|لدين |بــــو|لمع
6|7o76| يم عبــــد  |حه وفن|دق |لمنصورتـــلميس محمد إبــــر|
يم263582 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ر| | محمد جمعه |بــــر|
846|o6يم محمد عبــــدربــــه معهد ف ص |سو|نمحمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لخ|لق محمد|334|64
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد س| محمد رش|د|5|569|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر |حمد |لسيد |حمد مصط عر|م78||75
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882792| د|بــــ |سيوط|  ل|ء فرغ عبــــد| فرغ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمو سعيد |حمد محمد767279

يم38747 ره|بــــر|ء |حمد محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |حمد حسن |ل|عرج|785839
88775o رتـــ|زينبــــ محمود سيد مصط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
48|8o7|ل| خليل د|بــــ كفر |لشيخ|حمد عيد |حمد 
طبــــ |ل|سكندريهحمد خ|لد محمد |لسيد |لريس|2267|5
|482o2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسغ|ده ن| صديق ع ع|مر
4o636oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل محمود فوزى محمود حسن

د|بــــ حلو|ن|ندى ع|دل |حمد حس بــــدوى44628
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد |حمد ح|مد |ل|بــــيض|5533|6
223o93|ره|بــــر|م نشأتـــ خليل مق|ر د|بــــ |لق|
832|5oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ع زين |لع|بــــدين عبــــيد
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|عبــــ ع عبــــد | |لجندى2797|4
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعل|ء |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد638357 ع.

3928o|يم حس ع|بــــدين بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمل سعد |بــــر|
8o4627فنون جميله فنون حلو|نمريم صموئيل عبــــد|لمسيح ميخ|ئيل
حقوق |لمنصورهمحمود |س|مه غريبــــ |لسيد |حمد488236
تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد حسن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح762479
|5ooo5علوم حلو|نعبــــد |لرحمن محمود حمودتـــ محمد
264o3oتـــج|ره بــــنه|جو |ن رج| حن| نخله جرجس
4395ooعلوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخر|ن| ط|رق |لسيد حس أبــــو حسن
246o86ف محمد بــــدير علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |
68223o طبــــ بــــيطرى |لمنصورهد | عم|د جبــــر غل|بــــ |لحسي
88536o طبــــ |سيوطك|تـــرين نبــــيه حن |قل|ديوس
9o8386|حقوق |سيوط يه عبــــد|لبــــ|سط ع ص|بــــر
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى جم|ل عبــــ|س ثــــ|بــــتـــ |حمد2|7634
ر محمد فتـــ ق|سم عوض688955 رهم| طبــــ بــــيطرى |لق|
6467oo|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد عبــــد |لعزيز ريح|ن 
|2o2|8|رهحمد محمد فتـــح | |حمد تـــج|ره |لق|
علوم حلو|ند| | ع|دل محمد خليل272758
845o44 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمدي عبــــد| ع صغ
7oo92o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهم محمود ع |بــــو |لوف
4949o8 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم |حمد عبــــد |ل عبــــد|لقوى |لحدي
34o327ر نبــــيه مسعود تـــج|ره بــــنه|نبــــيه ط|

467o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود حسن ه|شم عبــــد |لرحمن
تـــج|ره كفر |لشيخخ|لد مخلص ك|مل سل|م شه|وى453742
35o348 تـــج|ره سوه|جيوسف حس |م|م حس
صيدلتـــ |سيوطبــــ|دير ع|طف رشدي ج|د|864273

رهمحمد رض| يح ي|س 788|4 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرح |س|مه |حمد عبــــد |لبــــ|ري25999|
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معهد ف ص بــــور سعيدآيه رمض|ن رمض|ن محمد |لن|دى623878
696o53 بــــه لط علوم |لمنصورهكريم ربــــيع و
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن محمد عبــــد |لخ|لق |لسيد|627|78
35o575قتـــص|د م حلو|ن|د | ص|لح فتـــ عبــــد|لمجيد
42o764 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد وليد محمد عمر مصط
8o|726حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|ريو ممدوح عبــــد|لمسيح بــــولس

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفوليد محمد ق|سم محمد86873
4o6989تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محجوبــــ خميس حميده مفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء فتـــ |لسيد |سم|عيل|632564
329o6| ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــ|نوبــــ عم|د عوض | عري|ن عوض
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه محمد |لسيد متـــو|26|64
نوعيتـــ |لمنصورهنرم |يمن محمد محمد حمزه686955
7o5353حقوق |لمنصورهلسعيد منصور محمد رش|د محمد حس
4787o5يم عبــــد |لمهدى ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود سعيد |بــــر|

574oo| صيدله حلو|نم|رين| م|يز رزق رزق
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|ند| |حمد فتـــ محمد يسن25698|
8o9685 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء عل|ء سيد ع

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومي|د حسن حس عبــــد |لجو|د|67554
تـــمريض ع شمس حمد عبــــد|لخ|لق حس جم|ل |لدين7|3477
د|بــــ |سيوط|رن| محمد كم|ل |لدين سيد مو  4924|9
حقوق |سو|نعمر فتـــ متـــو حس 5|8465
82o8o5علوم |لم |ع ممدوح عبــــد|لعظيم محمد

|6o|7تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم |ل و|ئل مختـــ|ر محمد
4|o252يم رضو|ن |د|بــــ طنط|عمرو محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| عبــــد|لحميد زين |لعربــــ |لعبــــد3554|4
5o6o78علوم |ل|سكندريهمحمود حسن |حمد |حمد شعبــــ|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــسملتـــ محمد ف|روق حن 358282
33o7o8د|بــــ بــــنه|رحمتـــ |سل|م محمد حسن|
يم محمد |لبــــسيو عبــــد 8747|4 د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء |بــــر|
|د|بــــ طنط|عبــــد| عبــــده عبــــد| ش|ربــــ265247
49|o39 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهرو|ن مدحتـــ محمود مصط
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعم|د محمد |سم|عيل ج|بــــ | حس 536749
44625o|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد حس|ن |لسيد ع حس|ن
33|o73تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى طلعتـــ سعد محمد
علوم ع شمسنص|ف رزق عبــــد|لستـــ|ر محمود|8926|3

رهي|س ي| محمد عبــــد |لجيد28684 زر|عه |لق|
يم خليل426342 ش|م سعد |بــــر| صيدله |ل|سكندريهرو|ن 
4o|o29حقوق طنط|مرو|ن سعيد أحمد |لسيد قطبــــ
7o7|2|د|بــــ |لمنصوره|ند| عبــــد |لحميد محمد |لمكبــــ|تـــى |لسعيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدين| |حمد محمود |حمد45925

د|بــــ ع شمس|ي|ر| محمد |م عبــــد|لش| 348972
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45o249|ه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد عسكر مصط عم
82|9oo حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن عم|د |لدين ن| حس
6o926oزر|عه |لمنصورهمحمود نبــــيل عبــــد |للطيف نو|رتـــ
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء محمد |لسيد |حمد|849526

35oo||رهع سل|متـــ حس محمد |لسق ندستـــ |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم عمر محمد |لح|فظ |لعلوى محمد 772573
يم جعفر|33665 د|بــــ ع شمس|تـــ |سم|عيل عبــــد|للطيف |بــــر|
77oo68د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |له|دى |لسيد ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل محمد محمد عبــــد |لعظيم ص|لح5||683
تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء عبــــد| سليم|ن سعد |لدين243353

669o|تـــج|ره بــــ سويفندى خ|لد سيد عبــــد |لفتـــ|ح
|د|بــــ طنط|ف|طمه ص|بــــر عبــــد|لق|در ع محمد4354|6
634o38تـــج|ره بــــنه|بــــول| ع|دل وليم لبــــيبــــ جرجس
يم46285| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م|ي| رض| سيد |بــــر|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ء |حمد محمد شوكتـــ عطوه|793|2
77543oف عبــــد |لمجيد محمد ح تـــج|ره |لزق|زيقحمد حسن |
2|3|o6حقوق ع شمسرو|ن صل|ح |لدين محمد |حمد سعد
4o5353تـــج|ره |ل|سكندريهمريم ط|رق محمد عيد بــــيو
|53oo3| طبــــ حلو|نحمد محمد رجبــــ عبــــد |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| ي| محمد ر| ع257387
7o8643يم سليم يم ص|لح |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
|28o62|رهحمد محمد مهدى ع ن|فع ندستـــ |لق|
ف صل|ح عبــــد |لحفيظ4|76|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم |ن |
2589o5حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق|در
6292ooرتـــ|ف|طمه س|مح عبــــده عبــــد|لد|يم ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
48952oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ |للتـــ سم |حمد محمود حسن |لمحل|
حقوق طنط|كوثــــر |حمد محمود حسن |حمد|48328
رتـــ|منه |حمد عبــــد | محمد شيخون26759| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
429o86| يم بــــر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم محمد ح|زم |لعو |لرف|6|6953
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نذي|د فتـــ مصط |حمد845995
ورى37|258 ف فتـــ عبــــد|لعليم |لج تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفتـــ |
يم|482783 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسم|ء صل|ح |لسيد |بــــر|

5oo28كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفعبــــد |لحميد سيد عبــــد |لحميد وزيرى
|لسن |لم |سم|ء حس|ن ع يوسف|5673|8
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| محسن محمد محمد |لشيخ685834

7245oمعهد ف ص بــــ سويفدع|ء خ|لد سيد سلط|ن
تـــج|ره |سيوطمحمد سعيد ع عبــــد|لرسول857655
|64o72تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم خ|لد حل محمد عبــــ|س
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو عبــــد|لر|زق |م|م عبــــد|لر|زق|5|||3
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يري |لبــــ فوزى سليم|ن|9|233|
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهد | |حمد |لمتـــو ع678856
45|23o |د|بــــ طنط|زينبــــ محمد |لمحمدى فر|ج |لعر|
8|o97oنوعيتـــ |لم |مروه سم ف|روق محمد
يم |لسيد محمد|377|48 م عل|ء |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|د
682oo5ن| |سل|م شو محمد قنديل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
ره |ر صبــــرى |حمد مو239375 حقوق |لق|
ى عبــــد |لع|دل محمد |لق|489242 د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــتـــ خ
8498o4 صيدله حلو|نحسن|ء صل|ح عبــــد|لرحيم حس
497o32|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء محمد محمد مصط |لسيد

ل|ل6|595 د|بــــ بــــ سويف|س|ره بــــه|ء |حمد 
يف محمد يونس |بــــو زيد35|445 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد أحمد |ل
تـــج|ره ع شمسمن|ر ع|دل محمد قنديل9426|3
4oo843تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمحمود عبــــد |لق|در أبــــو دوح محمد |بــــر
442|4oى يم |لدسو محمد |لسعيد |لدم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــر|
35oo55|ف سل|متـــ عوض حج|ج تـــ | رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ بــــ سويف|محمد عبــــد|لمر عبــــد|لعليم |لسيد 52|247
ر|ء |حمد عبــــد |لبــــديع عبــــد|للطيف783462 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|لز
تـــج|ره طنط|م|جد ه|شم أحمد عطيه645755
لسن ع شمس|ديفيد |لفونس غ|يس |نيس24933|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعمرو محمد فوزى محمد |لسيد د|وده|25763
لس رفعتـــ نعيم ك|مل 434|92 تـــج|ره سوه|جك
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ر| محمد عم|ر|435678
76|74oق|وى ق|وى |لضبــــع  علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيوسف 

علوم حلو|نم جم|ل سيد عبــــد|لحميد64699
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديش|م سيد عبــــد |لع|ل محمد عبــــد |لع|4535|
حقوق |لمنصورهمصط ص|لح صل|ح |لص|وى |لسيد698877
9oo922 تـــج|ره سوه|جمس جم|ل عبــــد|لمقصود |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|مروه محمود عبــــد |لرحمن عطيه عز|62943
2|57o7معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمنه | خ|لد حمدى |لقو|س
تـــج|ره بــــ سويفشنوده ن| عزيز ن|شد2959|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمونيك| ولسن وديع سيف 34357|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد جم|ل صل|ح عطيه عبــــد|لبــــر448927
طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|ء |لسعيد |لعو فوده|694526
826|oo| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء عبــــيد سيد ع
رتـــ|ل|ء سم عبــــد| |م|م|635993 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
| |يمن زكري| شفيق |لطنط|وى249476 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي
236o84ره|مريم حسن حس محمد |لكر|رتـــي د|بــــ |لق|
ي حس |838286 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد عوض | خ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء محمود فوزى شبــــل6783||
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمرو خ|لد |له|دى محمد536|3|

85o|8| ه ط|رق يوسف عبــــد | معهد ف ص بــــ سويفم
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75675o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن ع|دل |حمد زيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد رض| محمد ز عبــــد |لم|لك2|284

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومع عمرو عبــــد |لع| |لشنو| 449329
6o5288ق|وى طبــــ بــــيطرى |لمنصورهل | حس حس ع |ل
معهد ف ص بــــنه|يم|ن عبــــدتـــ عبــــد|لمعز محمد|3||339
9o893تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمتـــ عيد رمض|ن عويس

88o487| معهد ف ص |سيوط سل|م رش|د محمود مصط
طبــــ طنط|ريم ري|ض محمود ري|ض |لقي428385

تـــربــــيتـــ |لفيومخلود عويس قر محمد59|73
ره|بــــسنتـــ محمد بــــكر |حمد243338 د|بــــ |لق|
627o97حقوق |لزق|زيقكريم محمد عبــــد|لحميد متـــو عبــــد|لحليم
د|بــــ |لزق|زيق|خلود |لسيد حسن |لسيد642952
د|بــــ |لمنصوره|حل ط|رق حل عبــــد |لفتـــ|ح |لجندى|68675
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ر|فتـــ سل|مه س|لم767245
24453o معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح ص|لح محمد
ش|م محمد |لسيد خليل625529  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد 
ر ه| محمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ399|48 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|
482o57تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد وليد بــــديع محمد خ|طر
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد محمد بــــيو |لغول|9|4294
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى خ|لد أحمد محمد أحمد423463
6o78o2ه جم|ل يوسف سيد |حمد عون د|بــــ |لمنصوره|ن
358|o3تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|بــــه|ء |لدين مدحتـــ فرج محمد |لسيد
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقمن|ر |يمن فتـــ معوض632494
687o4o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن رجبــــ مصبــــ|ح سعد فودتـــ
|يمن منصور عبــــد|لرحيم يسن|638|86 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
5239o3بــــى ندستـــ |ل|سكندريهعمرو أحمد فؤ|د محمد مصط |لذ

6934oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى ص|لح خ|لد سنو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء حسن سيد قنديل |سم|عيل|643835
يف |حمد عبــــد|لد|يم2||785 طبــــ حلو|نمحمد 
337o72| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن محمد من ع
يم |لسيد |ل |288|4 تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم ط|رق |بــــر|
4|47o2ثــــ|ر |لفيوم|مرو| |سم|عيل شعبــــ|ن عبــــد |لنبــــى
34454oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ ع من
7o|68|يم ع مشه يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|يم جم|ل |لدين عبــــد |لمجيد |بــــر| لم
8o325oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد| |حمد محروص |حمد
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــبــــه | حمدون |بــــو بــــكر |حمد32|525
77|o|3 تـــج|ره |لزق|زيقسن|بــــل محمد كم|ل |م ي
9|89o5|معهد ف ص |سيوط يه حس|ن حس محمود
5o8748علوم |ل|سكندريهشعبــــ|ن حل شعبــــ|ن محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ل محمد |لسيد محمد صل|ح499865
تـــج|ره ع شمسع ي| عبــــد|لملك محمد2|3429

Page 6314 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ طنط|مصط عبــــد |لرحيم محمد |لمر سعد59||45
22|o6|حقوق ع شمسس|ره جم|ل عبــــد|لرحيم |حمد
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد شح|تـــه شح|تـــه ص|لح شح|تـــه788446
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|نه|ل خ|لد حسن عبــــد |لفتـــ|ح |لش|بــــورى2|95|5
ش|م |م|م |بــــو |لعل| |م|426669 د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | 
5o8|6o| د|بــــ |ل|سكندريه|مستـــ محمد فوزى عثــــم|ن عبــــد
4389o8طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمصط بــــدير و| مصط |لحليبــــى
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــثــــينه حسن عبــــد|لعظيم حسن259532

54o64طبــــ بــــ سويفمنتـــ| سيد صل|ح عبــــد|لرحيم
ى محمد ع عمر453598 ندستـــ كفر |لشيخمحمد خ
43o3|3|لسن ع شمس|ريم محمد مصط عبــــد|لو|رثــــ عبــــد
7539o5|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء محمد سيف |لدين |لسيد
899o45 تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره سم |لسيد فرغ
2|794oفنون جميله فنون حلو|نمريم |كمل محمد غ|نم مسلم

685o| يم |م تـــربــــيتـــ |لفيوميم محمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|سل |يمن محمد عبــــد |لج|بــــر حسن683257

2oo36حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــيتـــر ر|فتـــ حليم ع|زر
|4oo55 ر|ء ن| عبــــد | عبــــد رهف|طمتـــ |لز د|ر |لعلوم ج |لق|
763o96 نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدندى مجدى محمد |لسيد |بــــو |لخ
حقوق طنط|ريه|م وحيد محمد محمد سيد|حمد9328|4
طبــــ |سيوطع|ئشه |لقذ| محمود مبــــروك 885639
5ooo42تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحميده سعيد عبــــد |لسيد محمد 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعل|ء محمود دي|بــــ محمد ع777485
487o69يم يم خليل |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهيح خميس |بــــر|
|563o8حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن خ|لد محمد مو
89o7|3|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف روى |حمد فكرى محمد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل عبــــد |لرؤف محمد |لري| 6974|5
ندستـــ بــــنه|مريم س|مح شو سليم|ن6||2|3 كليتـــ 
67655oيم |بــــو |لحسن ندستـــ |لمنصورهرو|ن جم|ل محمد |بــــر|
7o5445|يم نبــــيل عطيه محمد عطيه طبــــ |لمنصورهبــــر|
78o878نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عل|ء |سم|عيل محمد
علوم ري|ضتـــ حلو|نسل|م |حمد عبــــد |لع|ل محمد||5669|
تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم أحمد محمود أحمد محمد525957
|3945o زر|عه ع شمسسلسبــــيل محمد سيد |حمد |لطو
تـــج|ره |لزق|زيقبــــسمه |لسيد |حمد ف|يق مغ|ورى776337

73o93د|ر |لعلوم |لم |رحمه |لسيد ع جوده
673o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيوم|ء محمد ربــــيع عبــــد |للطيف محمود

7o8774بــــي حس تـــوفيق عبــــد |لجو ه |ل علوم ج|معتـــ د |طم
63|o27نوعيتـــ |لزق|زيقوق حس محمد |لغريبــــ محمد
لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــكفر |لشيخ|س|ره |سم|عيل عبــــد|لجو|د محمد8774|4
6255o|ندستـــ |لزق|زيقيوسف عل|ء محمد ع

Page 6315 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم عبــــد |لو|حد سليم26|44 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود سعيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد نبــــيل محمد شعبــــ|ن23634|
6o3|6oتـــج|ره |لمنصورهدين| محمد عبــــد |لحميد تـــره
ح|ن|64783 ندستـــ |سيوطمحمد حس عطيتـــ مصط 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه ن عطيه محمود|75547
ش|م عبــــد|لعزيز محمد358328 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى 

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ع|ئشتـــ ع|صم عبــــد |لمنعم عبــــد | عي247|9
4o7||7كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر مصط عبــــد|لل|ه |سم|عيل
صيدلتـــ بــــورسعيدنوره|ن |حمد محمد عبــــد |لحميد مصط 3|6783
يم مصط مو757884 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وق |بــــر|
9|6|oo  زر|عه |سيوطم رشدى رفعتـــ رشو|ن
723o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|من|ر محمد ربــــيع خليفه

بــــ |آيه حس أحمد |لبــــطحيش366||6 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
8o6595 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ر| | شو|ط مفتـــ|ح مه
ره|تـــ حسن عبــــد | عبــــد |لرحمن46257| عل|م |لق|
69o998د|بــــ |لمنصوره|عوض |سم|عيل عوض حسن ع|مر
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد كرم ع قنديل435659

5o726|لس تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــر|م |دلف ثــــ|بــــتـــ ك
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد |لصمد ع |حمد جنيدى6458|4
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد |لرحمن فتـــ |لسيد |حمد ع محمد758684
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد مجدى |لسيد |بــــو |لمك|رم484966
5o4835زر|عه |ل|سكندريهي|ر| تـــوفيق سلم|ن حس محمد
9o4625 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــجرجس فوزى حن| مرج|ن
حقوق |لزق|زيقف و|ئل فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح|792458
52o376|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد ع يوسف |لديبــــ
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ عم|د |لدين يسن حسن غريبــــ322438
776o37نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه ع|طف |لسيد محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ي| محمد عبــــد|لفتـــ|ح989|25
تـــمريض |سيوطسم|ح محمد ع حسن 879266
8oo455 د|بــــ |لم |ندي منتـــ حمدي فتـــ|
6978o2نوعيتـــ |لمنصورهندى |حمد |لبــــدوى عبــــد |ل محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عل|م عبــــد|لستـــ|ر |ل|فندى256352
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديريز|ن محمد محمود عبــــد|272938
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه ي| عبــــد|لمنعم ح|مد |لدجوى|232774
رهمحمد و|ئل مفيد لط 66286| حقوق |لق|
7o3887تـــج|ره طنط|محمود ص|لح ص|بــــر حسن |لنش|ر
تـــج|ره سوه|ج  منيه خلف محمد عثــــم|ن|897672
 |حه وفن|دق |لفيومد | حس مصط حس 223578
تـــج|ره طنط|سيد حسن سيد |سم|عيل عبــــد |لح|فظ487397
د|بــــ |لزق|زيق|حس ع حسن محمد بــــرك|تـــ629832
8233o5كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفف|طمه |حمد عبــــد|لق|در |حمد
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7673o6يم |لقسط طبــــ |لسويسمحمد |حمد |لسيد |بــــر|
حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن ع|طف زيد|ن عبــــد|لحميد|35883
تـــج|ره ع شمسل|ء |لسيد محمود |حمد|7|2||3
رهمروه مجدى محمد شح|تـــه46|39 تـــج|ره |لق|

|766oo|رهسم|ء سيد فتـــ محمد طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى مجدى ممدوح صل|ح |لدين بــــدوى678796
بــــتـــ شنودتـــ5|4873 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|رفن حشمتـــ سعد و
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ||ء محمود |حمد محمد|3|678| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
476o57تـــج|ره طنط|نور محمد محمد ع محمد عبــــد |لمنعم
صيدلتـــ |لم |س|ره ن| عبــــد|لجو|د |لج|رد857537
معهد ف تـــمريض |سيوط شيم|ء عبــــد|لحميد سليم|ن سيد275|85
278o33 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــغ|ده رجبــــ مصط |بــــو|لعن
ندستـــ قن|محمد عيد رمض|ن |حمد |لبــــلبــــو 824977
4o44|5د|بــــ دمنهور|لحسن محمد عبــــد |لر| عبــــد |للطيف
85||o6خدمه |جتـــم|عيه |سيوطف|طمه سيد |م |حمد
9o947o صيدله |ل|سكندريهمروه عبــــد|لقوى من|ع رضو|ن
63243o|ر عبــــد|لرحمن حقوق |لزق|زيقمل ممتـــ|ز م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | محمد |لسيد |لششتـــ|وى6493|3
263o87ى ى عبــــد| بــــح تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومنجل|ء بــــح
تـــربــــيتـــ طنط|ند محمد |لسيد رزق |لغز|2785|6
2758o5|رهيم|ن حس ج|د محمد طبــــ |سن|ن |لق|
6o6786يم محمد بــــدير ندستـــ |لمنصورهمحمود حس |بــــر|
2674oo|تـــمريض بــــنه|ل|ء مجدى عبــــد|لمنعم و|صل
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|مهند |حمد محمود حسن ه|شم |لعج4|4486

رهمصط ع|دل محمد حبــــيبــــ38247 طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد محمد ع |لمنصوري762725
6325o6نوعيتـــ |لزق|زيقنجل|ء بــــديع فتـــ |لسيد
|464o2رهزينبــــ دي|بــــ شعبــــ|ن عبــــد |لحميد حقوق |لق|
د |يمن |بــــو |لفتـــوح |سم|عيل329663 نوعيتـــ بــــنه|ن|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |حمد |سم|عيل |حمد |لملي|43755
82|69o|تـــج|ره بــــ سويفحمد مصط محمود محمد
428oo7تـــج|ره طنط|روين| ع|دل حسن |حمد |لجمل
طبــــ حلو|ن حمد محمد غل|بــــ حمد|ن|889449
يم ع حسن445929 ندستـــ |ل|سكندريهم|زن عل|ء |لدين |بــــر|

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسف|طمه محمد ع |حمد3|259
7|99oتـــمريض |لفيوم حبــــيبــــه مجدى حس |لسيد

5|62o8عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء مختـــ|ر خميس عبــــد |لعزيز خميس
صيدله طنط|يم|ن أحمد عبــــد |لحميد محمد |لسيد|42822
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه وجيه محمد محمد عم|ر||27899
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيتـــ ممدوح |بــــو زيد ص|بــــر حسن|74|322
9o4344 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ع ممدوح |حمد محمد
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6|65o4ر حم|د تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طنرم ن| ط|
6o7|53|م صل|ح بــــدوى ع |ن طبــــ |لمنصورهد
يف356538 |د|بــــ طنط|روضتـــ |حمد سعد |حمد 
يم عبــــد|لغف|ر س|لم عطيوى4394|6 زر|عه طنط|محمد |بــــر|
يم جرجس442338 طبــــ كفر |لشيخم | مجدى نعمه | |بــــر|

رهنور|ن ه| محمد نبــــيل مصط 8576| ندستـــ |لق|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد |حمد محمد عبــــده بــــسطوي 452362 ك.تـــ. ف للبــــ
علوم |لزق|زيقبــــه محمد عبــــد| عبــــد|لق|در27|643
ر عطيه سكر|ن439999 طبــــ كفر |لشيخدين| ط|
9o3724|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى حمد محمد صفوتـــ محمود محمد
د|بــــ حلو|ن|مريم محمد فه ع|23258
معهد ف ص |ل|سكندريهمصط جم|ل عبــــد |لعزيز أبــــو |لغيط3272|5

صيدله بــــ سويفع |ء ع|طف عبــــد |لحميد |لسيد7|667
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود محمد ح|فظ حس 3|5|7|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود مجدى رمزى ع572|22
وف|تـــبــــيشوى نبــــيل صبــــرى نسيم7927|| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
حقوق طنط|عبــــد | محمد فرج حس عبــــد |لد|||4657
4o6o3| يم محمد حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوق |بــــر|
7726o5|زر|عه |لزق|زيقتـــسنيم |لسيد عبــــد |للطيف عيد عبــــد
5||o|6 زر|عه طنط|سعد صل|ح ع |لسيد |لروي
6oo368|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء سعد عبــــد ه عبــــد |لحميد سل
53o292ندستـــ |ل|سكندريهبــــسمله ع|دل |سم|عيل |بــــوزيد
624o87 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد ي| |حمد حسن |لشبــــ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم |حمد محمد ع|مر7|6953

66|92| علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد بــــ|تـــع رمض|ن عبــــد |لمو
35o9o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد زينهم |سم|عيل عبــــد|لو|حد
45o394 ف محمد عبــــد |لسل|م عبــــد تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|يوسف |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط كم|ل عبــــد|لخ حس|ن 829498
تـــج|ره طنط||ء ح|مد |لسيد خف| |449857
تـــ|حمد ج|بــــر محمد |لص|وى محمد |بــــوغز5|5292 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
علوم |لم |منيه |حمد فؤ|د عبــــد|لر|زق|8|98|8
ندستـــ |لم |سل|م مدحتـــ عبــــد |لق|در |حمد|523389

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمنعم |نور22553
838o72 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد مرتـــ محمد مر
843o89كليتـــ |أللسن ج أسو|نس|ره عبــــد|لسل|م حس| ز|رع
68673oيم |حمد خ|طر ف |بــــر| يم | حقوق |لمنصورهبــــر|
ل|ل حس |حمد حس 336484 تـــج|ره طنط|ف|طمتـــ 
طبــــ |سيوطمريم |دور ذ بــــش|ى 888852
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعمر بــــدر عبــــد|لعليم عبــــد|لعزيز بــــل|ل257676
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مس |ر محمد ف|يز محمود |لكرتـــتـــ2946|2
3429o8يم سيد |حمد تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ حس محمد نور |لدين25947
9o|93|  تـــج|ره سوه|جع عبــــد|لعزيز حج|زى محمد
ر356968 تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم |حمد عبــــد| عبــــد|لظ|

6988o صيدلتـــ |لفيومبــــه محمد مختـــ|ر مصط
ر عبــــد|لعزيز عبــــد|لوه2|566 ندستـــ حلو|نمحمد |حمد م|

علوم طنط|بــــه |لسيد محمود حج|ج434357
ندستـــ |لزق|زيقردينه |حمد ف|روق محمد||6254
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــل|ل عمر طلعتـــ يوسف752529
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسفيبــــى نبــــيل عم|نوئيل |سعد65397|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيتـــ | حمدى ف|روق مصط ||83|2
معهد ف ص |سم|عيليهمصط صل|ح |لسيد مصط عيش766786
تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |حمد محمد غز|ل476663
تـــج|ره |سيوطعل| سيد عبــــد|لن| سيد 885342
رهحن|ن جميل عبــــد|لرحمن عطيه6489|3 تـــج|ره |لق|
35o655تـــربــــيتـــ بــــنه| يوسف فريد يوسف
4|2o66يم محمد عبــــد |لبــــ|سط آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|كريم |بــــر|
رهمحمد عل|ء|لدين محمد محمود8287|2 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن ه| مصط محمود و|7873|4

معهد ف ص بــــ سويفعبــــد | ك|مل محمود رستـــم96988
4234o5زر|عه |ل|سكندريهشيم|ء ع عبــــد |لكريم ع
رهدين| حس محمد |لسعيد |لسيد فرح223526 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لق|در |لسيد د|ود488|35
79o923 |تـــربــــيتـــ |لعريشريف|ن ل| حميد ل
3572oo|تـــج|ره بــــنه|حل|م س| عبــــد|لستـــ|ر محمد عمر
49593oتـــج|ره دمنهورندى خميس محمود |حمد جبــــريل
يم |لدسو مصط 237455 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ مصط |بــــر|
338o73تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مرقس عص|م ف|يز سعد
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |م|يكل يوسف عطيه يوسف4628|8
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد مصط مقلد6||268
يم334289 تـــج|ره ع شمسسيد ع|دل سيد |بــــر|
7585|oتـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهنوره|ن  |د سويلم سليم|ن
تـــج|ره |سيوطسل|م ع|دل عبــــد |لو|حد |لسيد|383|48

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسل عبــــد |لن| |نور رحيم2|256
755|o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرو|ن حسن خليل مبــــ|رك
53o|o8ندستـــ |لسويسمريم صبــــ عبــــد|لمقصود متـــو بــــصل
بــــي |68535 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نه|ل مجدى محمد |لسيد |لر
6o33|5|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |حمد |حمد |لدمنهورى
3|||o|إعل|م بــــ سويفندى ن|جح رشو|ن عبــــد|لل|ه
448o|9ندستـــ |ل|سكندريهأبــــتـــه|ل س| محمد عرف|ن |لمتـــو
معهد ف ص طنط|ص|له عل|ء |حمد ع حمزه|427858
رتـــ|س|رتـــ نبــــيل محمد مرزوق27988| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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علوم |لمنصورهميخ|ئيل ميل|د حكيم رزق6||858
ش|م بــــدوي |حمد محمد22548| د|بــــ حلو|ن|سل 
6o42|9يم د|ود علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعبــــد| محمد شح|تـــه |بــــر|
77842o|طبــــ |لزق|زيقه|له محمود |حمد |لسيد عبــــد |لوه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء عبــــد| عبــــد|لر| عبــــد|55|862
7o4297تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم محمود |لسعيد |لشح|تـــ عطيه
تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء ر|فتـــ محمد عبــــد|لسل|م|322344
7o5596|تـــج|ره |لمنصورهحمد وليد |حمد |م |حمد
9o4o97 يم معهد ف ص سوه|جلي عز|م |نور |بــــر|
83698o|معهد ف ص سوه|جيه خ|لد حمد|ن عبــــد|لرشيد
35989oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنتـــ | |حمد سيد عطيه محمد
تـــج|ره كفر |لشيخحمد |لسيد |حمد محمد صبــــح|||99|4
49o259فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرن حسن محمد عبــــد|لحميدمحمديونس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد| فرج عبــــد| فرج س|لم8|3289
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدديفيد يون|ن غ| مكسيموس857334
36o378 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رح|بــــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن خض|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن حس ربــــيع |لصبــــ|غ|2|2572
25oo8o|ه |حمد يوسف عبــــ|س تـــعيلبــــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
6|o782يف يم |بــــو  د|بــــ |لمنصوره|س|ره سعد |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدس| محمد |لسيد ص|لح مبــــروك387|62
92||82| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن ج|د عبــــيد جبــــ|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|يدي محمود كرم محمود||3542
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطش|م جم|ل محمد حسن ع بــــد|ري 92|875
نوعيتـــ طنط|رن| شكرى |لعزبــــ طه  |م944||6
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم ح|زم فل|ح |لطيبــــ828476
5o|333حه وفن|دق |ل|سكندريهح|مد |لسيد ح|مد مبــــروك| 
67875oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء بــــه|ء |لسيد بــــكر |لفرم|وى
|259o6ندستـــ |لفيومي|ر| ح|تـــم محمد ف|روق
49856o حقوق طنط|نسمه |لسيد عبــــد|لرؤف عبــــد |لغف|ر
كليتـــ |أللسن سوه|جنوره|ن |حمد محمد |لسيد عبــــد |لرحمن432724
ره|محمد عبــــد|لج|بــــر |حمد عبــــد|لج|بــــر محمد4|2344 د|بــــ |لق|
ى عم|رتـــ|787|54 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد رض| سيف خن
ره| |ر عمرو محمد |م|م62844| د|بــــ |لق|
22222oه ع محمد ع د|بــــ بــــ سويف|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |م صل|ح حسن عبــــد|لو|حد355298
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسريم عل|ء |لدين عمر محمد66856|
62o559|معهد ف ص بــــور سعيدم| خ|لد |حس|ن |لسيد
845o77عل|ج طبــــي قن|يم|ن عبــــد|لعزيز مصط عبــــد|له|دي
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن عبــــد |لعزيز عمر عبــــد |لسل|م|689499
324o56|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد سعيد قطبــــ محمد
وف|تـــحمد محمود منصور بــــدر|ن|772|6| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط خميس سيد |حمد|6634|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعظيمتـــ عبــــد|لحليم حس |ل|جدر8824|3

تـــج|ره بــــ سويفم| |حمد ج|بــــر محمد|83744
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عز |لدين خ|لد محمد محمد54357|
82o2|9 نوعيتـــ |لم |محمد خليفه محمد حس
رهمنيه عبــــد|لحكيم فرج | |حمد|233457 صيدله |لق|
77o|53ش|م محمد عبــــد |لعزيز عز|زى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد 
تـــج|ره |لمنصورهمحمود |حمد |نيس محمود |لشح|تـــ733|68
معهد ف ص سوه|جلحسن ن|جح فؤ|د يسن|834836
42684oد|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ |حمد محمود محمد
847367| تـــمريض أسو|نيم|ن محمد |حمد عبــــد|

رهدير محسن محمد حسن365|3 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء عبــــد |لعزيز محمد |لجيو |لبــــسيو 433972
222|o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروه جم|ل ش|ف |لسيد
حقوق |سو|نل|ء ن| سيد حسن|826438
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه خ|لد مصط عبــــد |لفتـــ|ح مصط |26726
د|بــــ |سو|ن|س|ره |يمن فتـــ عبــــد|لرحمن|433|4
ى2674|6 يم عبــــد |لمنعم سيد |حمد بــــح طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدين| |بــــر|
|3o77|رهحمد صل|ح عبــــد |لعزيز عبــــد |لجو|د حقوق |لق|
4||o46نوعيتـــ طنط|دع|ء |حمد حسن مصط حسن
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشخلود عبــــده محمد |حمد767428
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو سعيد |حمد حسن |حمد426|28
766o35تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدرضوى حس محمد محمد |لسعيد
يم سيد |حمد334972 معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ زر|عيتـــ شبــــر| |لخيمتـــي|ر| |حمد |بــــر|
|ن خميس مصط 274574 رهتـــيس ع|طف ع علوم |لق|

فنون جميله فنون حلو|نر| | محمد |بــــو ش|مه عثــــم|ن33856
|2o9o3ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر||ء عبــــ|س حل محمد من عبــــ|س حل

4885oتـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء رفعتـــ |حمد سيد
35|32o كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر عبــــد|لرحمن جمعه عبــــد|لرحمن
6oo686|ر|ن طبــــ طنط||ء عبــــد| محمود |حمد ز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرحمه رجبــــ سيد فرج |بــــوعجيله699789
رهشيم|ء مجدى رشدى محمد مو68296| زر|عه |لق|
6o375|ندستـــ حلو|نصل|ح كم|ل |لدين محمد |لسبــــ| شبــــل
تـــج|ره |لمنصورهعمر |حمد محمد شعبــــ|ن698632
449|o5ندستـــ طنط|من|ر فرح|تـــ مصط |حمد |بــــويوسف
2|7658| يم فرج | لع|  |حه وفن|دق 6 |كتـــوبــــر|بــــر|م |ل |بــــر|
47776oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىن|ردين عبــــد |لسيد عد عبــــد |لسيد
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد عم|د حسن محمد يوسف|638563
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جريه|م سليم|ن عبــــد|لحميد محمد 79|3|9
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخلوتـــس عم|نوئيل عشم | |سكندر حن5864|4

تـــربــــيتـــ حلو|نرحمه سيد عبــــد |لعظيم تـــوفيق8|485
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6o886oتـــج|ره طنط| |ده |لسيد |حمد |بــــو |سم|عيل
25o|74د تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم صل|ح محمد مج|
8o|o95نوعيتـــ موسيقيه |لم |منه | |حمد محمد عبــــد|لح|فظ
|4oo2oتـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه ص|لح عبــــ|س |حمد
887o72 |د|بــــ |سيوط|مري|ن| روم| مسعد روم
49o76|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــه ط|رق حبــــيبــــ ص|لح محمد
رهسع|د |حمد ف|روق عبــــد|لتـــو|بــــ239328 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمد |بــــو|لفتـــوح ع حس عيد عبــــد 244625
معهد ف تـــمريض |لم | مر|م محمد رض| محمد ن| |حمد59|9|8
4o528|حقوق طنط|جم|ل عبــــد |لن| ع عبــــيد خميس
83o324|يم محمود |حمد حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسم|ء |بــــر|
6o787|ق|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ عم|د كم|ل |ل
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ع|دل |لمتـــو طه5||692
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن عصمتـــ عبــــد|لحميد محمود6|8296
43o|o6| ش|م ع |بــــو |لحسن محمد عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم 
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ن|ء فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح زيد|ن عفي 369828
8o3||8|يم  |حتـــ وفن|دق |لم |ن نبــــيل عي |بــــر|
ندستـــ ع شمسيثــــم حسن ص|لح حس 47885|
 |حه وفن|دق |لفيوملميس مصط سعيد مصط 5399|2
علوم ري|ضتـــ بــــنه| |ء جم|ل محروس عبــــ|س353885
ى496223 تـــج|ره دمنهورند مصط سعد مصط بــــح
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدس|ره خ محمد ع 72||85
يم |لسيد |بــــر695482 ر|ء |بــــر| ثــــ|ر د |ط|ف|طمه |لز
634435| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد مصط محمد عبــــد|لمجيد و|

ندى سم حس|ن 47767 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسم 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ن| |لسيد محمود خليفتـــ|753654
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميوسف شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح ع|24777
ى رزق |لجمل32259| ره|مونيك| م|جد خ د|بــــ |لق|
لس6445|8 ي ك طبــــ |لم |م | جورج بــــ
85o3o8تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدلطيفه محمد ح|تـــم منصور
|5o589تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمود مو عتـــريس |حمد
52o422يم عويضه محمد عويضه تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى |بــــر|
8o3563لس ع|طف سم فرح|تـــ تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ك
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــغ|ده ع|طف رمض|ن محمد53576|
8o6273| يم عبــــد|لغ |د|بــــ |لم ||ء مس|عد |بــــر|
4o5443يم صبــــرى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهسم|ح عل|ء |لدين محمد إبــــر|
4o3749تـــج|ره |ل|سكندريهط|رق خ|لد رمض|ن حسن
يم643478 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م منصور عبــــده |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطديفيد |سعد ظريف قسطندى47338|
يم |لغريبــــ|233293 ه محمود |بــــر| رهم زر|عه |لق|
ر محمد ع مجيد36924| حقوق ع شمسمحمد م|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء |لسيد عبــــد |لمنعم سل|متـــ|699523
د|بــــ كفر |لشيخ|س|رتـــ مصط |حمد مصط عطيه485442
بــــي |لسو|ح|68338 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسميه سل|م شلبــــى |ل
تـــ رجبــــ سعد عبــــد |لخ|لق|62744 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقأم
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|سم رض| مسعود مصط |لعو|622274
479o55وف|تـــكريم محمد عبــــد |لجليل عبــــد |لونيس ق معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم ش4565|6 وف|تـــش| ف|ضل عبــــد|له|دى |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
وف|تـــ|حمد عص|م فتـــح | محمد|23348| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o6579صيدله |لمنصورهندى عم|د عبــــده حس مدين
8o7o95|علوم |لم |منيه رمض|ن عطيه عبــــد|لعزيز
4o75|o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر |حمد ع متـــو ع
336o7oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن سم عطيه عبــــد|لرحمن
تـــج|ره ع شمسريم معتـــز من عبــــد |لغ |لمعد|وى26783|
|3o826كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |حمد قدرى سيد حسن
|335o2ر عبــــد | ع محمد رهمحمد م| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
27|oo3|ر |حمد طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن ح|مد عبــــد|لظ|
تـــج|ره |سيوط محمود محمود |لعمرو|795|4

5o|29تـــج|ره بــــ سويفزي|د ع ي |حمد
9o6|73 يم محمود حقوق سوه|جعمر محمود |بــــر|
6254o4نوعيتـــ |لزق|زيقمريم |يمن عبــــد |لمسيح ميخ|ئيل
علوم كفر |لشيخمحمد |لسيد فؤ|د عبــــد|لد|يم442386
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييح |حمد محمد مح|ربــــ|83432
معهد ف ص طنط|ه|جر ع|دل عبــــد |لرحمن |لعمرو|43253

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد محمد محفوظ محمد|59366
يم|78429 يم |لسيد محمد |بــــر| ه |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم
|594o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ|ء سعيد حسن تـــوفيق
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طنور |لدين رمض|ن نور |لدين عبــــد |للطيف523857
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وف|ء مصط |سم|عيل |بــــو حس 434653
6o8|72مبــــخو تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمد سيد حس |ل
42688oيبــــه ف |حمد |بــــو فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه | |
8o96o9| |تـــج|ره بــــ سويفحمد ص|بــــر شح|تـــه شلق
معهد ف ص بــــ سويفمحمد عرف|تـــ زكري| عبــــد|لفتـــ|ح8|32|8
يم423459 يم |م |م |بــــر| علوم |ل|سكندريهندى |بــــر|
69246o| نوعيتـــ |لمنصورهيه وليد عطيه عبــــد | |لخ|رو
8o2687| د|ر |لعلوم |لم |يه عبــــد|لحميد سيد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممصط محمود |سم|عيل |بــــو سليم|246265
435o84صيدله |ل|سكندريهمحمد طلعتـــ |لمن بــــيو مبــــ|رك
6o|8|oيم |لحش|ش تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق محمد |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن رجبــــ عبــــد|لحميد |لسيد|بــــو |لعزم9373|3
صيدله |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح مصط |لبــــكرى عبــــد |لفتـــ636799
علوم |لزق|زيقل|ء محمد عبــــد |لعزيز محمد|782222
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6oo4|8نوعيتـــ موسيقيه طنط|س|ره ع صبــــرى عمر زيد|ن
856o66| ه عبــــد|لحميد محمد ز تـــمريض |لم | م
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع فؤ|د محمد حسن234223
يم782787 يم محمد |لصغ |بــــر| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمريم |بــــر|
8|8o86|ي سم عبــــد رهسم بــــ طبــــ |لق|
4o3356حقوق |ل|سكندريهوق ح|فظ محمد |بــــو |لحمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسكريم محمد مر محمود666|4|
6o3o9طبــــ |لفيومند رمض|ن سلط|ن عبــــد |لسل|م

ره|مريم محمود حس عبــــده23233| ثــــ|ر |لق|
925o33  حقوق سوه|جريم محمد |لسيد محمد

ندستـــ بــــ سويفمحمد يوسف فؤ|د محمد54522
48o66| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــ|نسيه خ|لد محمد عبــــد|لرحمن |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعطيه عثــــم|ن عطيه |لعو 72|642
يم محمد سعد7|4847 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |بــــر|
6838o3د|بــــ |لمنصوره|يوسف جم|ل يوسف محمد |لمتـــو
75|o79 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سهيله مدحتـــ سيد دسو
6947o9ه محمد حل يوسف غ|نم ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
كليتـــ |أللسن سوه|جمحمود عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن حمود3867|4
4o3675حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن |مجد عبــــد|لمنعم سعد محمد| 
8o7785تـــج|ره بــــ سويفجوي نبــــيل ك|مل |يوبــــ
|653o7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نن|دين عص|م |لدين محمد محمد |سم
4o887o|نوعيتـــ طنط|سم|ء عبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن منصور
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق عرف|تـــ عبــــد|لرؤف يوسف|24969
9o|8oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد صل|ح |لسيد |حمد
89oo55 د|بــــ |سيوط|ف|طمه ري|ن محمود ري|ن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــقتـــ |م|م حسن ك|مل|3|2|6|
ن| حسن حسن |لسيد |لرف|3|6764 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم
|6o934تـــج|ره ع شمسرن| ع|دل محمد بــــخيتـــ
يم شح|تـــه مدين|248755 ه |بــــر| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
9o5446 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد عبــــد|لحفيظ تـــوفيق
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س| حسن محمد756432
يكل|529|34 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمود |حمد عبــــد|لخ|لق 
|د|بــــ |لم |دين| محمد عبــــد|لنظ عبــــد|لرحمن9337|8
نوعيتـــ |لم |محمد نور ع محمد|422|8
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحبــــيبــــه صبــــرى |حمد حسن ع39825|
34oo43علوم بــــنه|وق |حمد ربــــيع عبــــده بــــرك|تـــ

2539o|رهيه خ|لد عبــــد |لعزيز |لسيد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| حسن |لدسو مط|وع53|4|4
6o38oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |يمن محمود محمود عطيه
42o63|حقوق |ل|سكندريهخ|لد بــــكر عبــــد|لرحيم أحمد دحرج
|53o97ف عبــــد |لسميع |حمد لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مصط |
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قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|غر|م ع|دل حسي |لسيد249538
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء غريبــــ ع غريبــــ|43||63

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| مدحتـــ |حمد محمد|58|35
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحس عبــــد |لتـــو|بــــ حس عبــــد |لتـــو|63775

ندستـــ |لمنصورهيه ع|دل عبــــد |لمحسن |لن|دى |لشه|69356
6oo523|د|بــــ طنط|حمد ر| عبــــد |لوه|بــــ عبــــد|لعزيز|
8847o| ر محمد سلط|ن تـــمريض |سيوطع م|
وقم|رتـــ | حل مكرم غندر63856| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
77o78|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| عبــــد | |لسيد محمد |لسيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره عثــــم|ن محمود ه|شم مهر|ن|67876
صيدله حلو|ننجل|ء محمود ع محمود755667

72o45طبــــ |لفيومس|ره شعبــــ|ن عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لحميد
د|بــــ |لزق|زيق|محمد سعيد محجوبــــ مصيل 633693
4o7757ن| |لسيد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعظيم بــــدر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
ثــــ|ر د |ط|منه | عبــــد |لحميد عبــــد |لكريم ع عبــــد 697546
838o23خدمه |جتـــم|عيه |سو|نجورج س| سعد بــــس|ده
3|7o|2يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمزتـــ محمد حمزه حسن ل|ك|ديميتـــ |لم
لس نشأتـــ حكيم جريس  |89552 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسنتـــ ع محمد ع |لبــــربــــرى2733|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر محمد عبــــد|لمجيد ح|فظ غريبــــ243256
د|ن|479939 ندستـــ أسو|نمنيتـــ رأفتـــ ص|لح عطيه و
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ه| ف|روق طه9598||
ندستـــ د |طمحمد ف|يز |لسيد م| رم|ن7|||62
تـــج|ره |لزق|زيق |ر سعد محمود ع85|698

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مع|ذ محمد ع محمد حسن34284
48|oo|د|بــــ دمنهور|شيم|ء حسن متـــو سويلم
تـــج|ره بــــنه|بــــتـــ ف|روق محمد ف|روق9|3355
نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء حسن عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لحميد639649
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــيم|ن محمود محمد ع |لزميتـــى|622727
د|بــــ د |ط|عزه محمد |لسيد عبــــد |لسل|م د|ود622257
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|دي سعد سم سعد جريس475857
6752ooزر|عه |لمنصورهمريم بــــرك|تـــ محمد بــــرك|تـــ
787o8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|وف|ء محمد عبــــد |لمنعم |حمد
892||o نوعيتـــ موسيقيه |سيوطمري|نه رمزى شكرى فهيم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد سعد |حمد عبــــد|لستـــ|832579
77632o|د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح
طبــــ |سيوطنجل|ء محمد ن |لدين محمد  883432
|28o45| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد |يه|بــــ محمد عفي
5o|5o9يم عبــــد |لرحمن محمد شح زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|رس |بــــر|
حقوق سوه|جحسن|ء محمد مصط محمود 2532|9
9|o9o5 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد عبــــد|له|دى سعد عبــــد|لحليم
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ه622466 يم |سم|عيل نز ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشيه عبــــد |لمو عبــــد |لع| قنديل|2|7683
ف|82|439 يف منصور  تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء 
|64o69|رهجورج مبــــروك |لبــــدري حن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
43385oف ممدوح زيد|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |

رهزينبــــ |م|م شعبــــ|ن ج|د46634 ندستـــ |لق|
83965o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد سيد سعدي محمد
ف محمود |حمد  |لن|دي427739 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود أ

تـــمريض |لفيوم محمد خ|لد جل|ل |لدين عبــــد|لو|حد682|7
تـــج|ره طنط|محمد فتـــ عبــــد |لمجيد عبــــد |لحق سويلم433578
7o7253|زر|عه |لمنصورهوس|م |لسيد |لسيد |حمد ند
2592oo| ه ه| عبــــد|ل ع رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
نوعيتـــ بــــنه|سم|ء خ|لد رجبــــ عبــــد| |م |692|33
42o469د|بــــ كفر |لشيخ|مديحه محمد عبــــد|لمنصف محمد |سم
تـــربــــيتـــ |لم |ي|سم |حمد ح|مد |حمد7898|8
839o56يم | مو محمود |بــــر| تـــج|ره سوه|جي
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن عم|د محمد محمد |م |8|2673
434o29 |د|بــــ طنط|سل محمد |م|م محمد |لسبــــ|
49425o|تـــج|ره دمنهورحمد عبــــد | محمد عبــــد | زغلول

|8o|8رهعمرو |يمن سعد |لسيد |لخو حقوق |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد| | محمد |لسيد محمد عبــــد |لرحمن6|7698
266|3oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم نبــــيل عبــــد|لوه|بــــ |حمد عنبــــ

4o923|رتـــ يه حسن محمد حسن تـــمريض |لق|
84o836|ف عبــــد|لستـــ|ر محمد طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىسم|ء |
7o5755| ر |سم|عيل ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد طلعتـــ عبــــد |لظ|
يم رجبــــ مصط |لحوتـــى429285 معهد ف ص طنط|آيه |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمصط مجدى |حمد مصط 28746|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنوره|ن جم|ل عبــــد |لنبــــي |حمد44953|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| وليد ر| ج|د |لنبــــوى698729

رهدير |حمد |بــــوعمر|ن محمد8|428 حقوق |لق|
زر|عه |لم |محمود حسن عبــــد|لرحيم عبــــد|لصبــــور8234|8
7o3|28|ندستـــ |لزق|زيقمريم |م |سم|عيل |حمد عبــــد |لن
رميله867223 ن| ر|فتـــ بــــرسوم  كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم
49o343د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر محمود ج|بــــر فرج عيد
8o2495كليتـــ حقوق |لم |مصط عبــــد|لرحمن زيد|ن محمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نزه|ر عبــــد |لفتـــ|ح سيد محمود|8|344|
تـــج|ره |ل|سكندريهفريده |حمد فريد وجدى |لبــــوريدى478295
ين حسن |لسيد لط محمود عيد6|6994 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهش
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر محمود |لعل| ع |لعل| 5358|7
|د|بــــ طنط|من سعيد |لخط|بــــى |لعزيرى7|4653
5|o295ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد |لرحمن أحمد محمد سليم|ن
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4o9538تـــج|ره طنط|محمود محمد محمود أحمد زرير
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم محمد شعبــــ|ن |حمد66268|

6|8o5يم جودتـــ معهد ف تـــمريض بــــ سويف س|رتـــ طه |بــــر|
77o66oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نع |تـــ محمد |بــــو عي حس تـــوفيق
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى صل|ح |لدين محمود ن |لدين765823
8oo4o6كليتـــ طبــــ أسو|نف|طمه محمد عبــــد|لق|در عبــــد|لجو
علوم بــــنه|ه|له محمود عبــــد|لر|زق عبــــد| سليم3839|6
6|3o8| كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمد عصمتـــ ح|مد مصط
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد حس عبــــد |لعظيم محمد||77868
6o2|5| يم ل|ش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مه| مصط محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حمد فتـــ عبــــد|لصمد مر عبــــد|لصمد6||262
يم محمد عبــــد|لعزيز|77566 نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لعزيز |بــــر|
6o2495|م |حمد ف|يد |لسيد شوم|ن تـــج|ره طنط|د
تـــمريض أسو|نل|ء محمود عبــــد|لمنعم عبــــد|لكريم|848464
ه شعبــــ|ن عبــــد |لستـــ|ر عثــــم|ن دي78|485 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|أم
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ط|رق محمد محمد محمد فرج772944
4369o|طبــــ بــــيطرى فرع مطروحشيم|ء محمد محمود ع ج|د
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدبــــسمله محمد |بــــو |لمك|رم |لمل محمد356||7
83o335حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديبــــسمه |بــــو|لق|سم محمد عبــــد|لرحيم
6o9|9|حه وفن|دق |لمنصورتـــكريم مختـــ|ر بــــدير ع|مر| 
7o9||9يم |لعزبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممريم |نور محمد |بــــر|
4833|oيم د|بــــ |ل|سكندريه|منه | محمد خميس محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــي|ر| خ|لد محمد عبــــد |لحكيم9|9|6|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد خ|لد كردي |حمد مر 345798

د|بــــ حلو|ن|محمد |م|م خليل |م|م فرح|تـــ6|476
77o236|تـــج|ره بــــنه|مجد و|ئل محمد كم|ل عبــــيد
9o|899 د|بــــ سوه|ج|غ|ده خليفه |حمد محمد

صيدله بــــ سويفيوستـــ | نبــــيل حل غبــــري|ل52533
|392|oره|بــــسنتـــ حس|م متـــو عبــــد |لغ متـــو د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسحمد محمد ن |حمد|67628|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهر| | مر |لتـــون فرغ754498
85367oتـــج|ره بــــ سويفك|رول ن|دي يون|ن مرقس
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهش|م حموده حسن حموده فرج484986
علوم |سو|نحس|م حسن عبــــد| محمد  876643
|58oo8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعل| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد
يم325669 تـــج|ره ع شمسمريم |حمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورلشيم|ء فتـــح | عبــــد|لو|رثــــ فتـــح | 498863
83oo66نوعيتـــ قن|ض عبــــد|لن| صبــــري |بــــو|لمجد
6|9o83معهد ف ص بــــور سعيدإيم|ن عبــــد|لسميع عبــــد|لغف|ر محمد ع

زر|عه |لفيوممصط جمعه عيد عبــــد |له|دى87274
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرش| عم|د ع |حمد58668|

Page 6327 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــس|م خلف ف|ضل عثــــم|ن25|832
5o7888 د|بــــ |ل|سكندريه|دين| عبــــد |له|دى |بــــو سيف |بــــو سيف عبــــد
82o3|4 تـــج|ره |سيوطمحمد عمر |سم|عيل متـــو
242o43ر مكرم بــــخيتـــ علوم ع شمسبــــسنتـــ م|
828o78د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر حل |حمد خليفه
ندستـــ |لسويسمنيه عد محمود عبــــد |لرحيم|759556
9|55oo  تـــج|ره |سيوطح|تـــم محمد محمود محمد
|5o896تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ميتـــ ك|رم محمد رضو|ن

ن| يون|ن عط| | |سعد58632 صيدله بــــ سويفم
ره|وق كم|ل عبــــد |لمنعم ع حس|ن 25493 د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور أحمد محمد عبــــد|لحميد خليل|49599
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح83|753
2567|oمعهد ف ص بــــنه|ه|جر عبــــد|لحميد عطيه شلبــــى
|3|63o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء عرفه بــــيو عرفه مصط
4957o3تـــج|ره دمنهورحمدى محمد صل|ح محمد
3|9|o9ر عزبــــ بــــيو كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ م|

735|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|دع|ء ع|طف فه عبــــد |لقوى
حقوق |لمنصورهحمد |يمن |سم|عيل محمد عوض ||68876
د|بــــ ع شمس|سهيلتـــ عو|د عبــــد|لغ عبــــد|344827
63o724تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمجدى حس|م مسلم نص|ر
|2476o|ندستـــ ع شمس|ء |حمد |لمتـــو |لشو|ف
ندستـــ حلو|نعمر |حمد عبــــد|لرحيم عبــــد |لرحيم |حمد|5|272
4|o277يم ص|دق تـــج|ره طنط|محمد عص|م إبــــر|
بــــي25|476  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــن|دين عل|ء|لدين ج|بــــر محمد |بــــو 

رهسم|ء رجبــــ حسن عبــــد |لرحيم|27388 زر|عه |لق|
329|32| حقوق |لمنصورهيه رمض|ن عبــــد|لعزيز فرج |
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم|يكل ن| جبــــر|ئيل سيف 22|2|9 ع| 
لس522373 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ر| منتـــ مرقس ك
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ل|ء نسيم |لمغ|وري عوض قض|39|623

ره|ء محمد عيد مبــــروك|8679| د|ر |لعلوم ج |لق|
247o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه مصط |لسيد مصط فتـــح |لبــــ
42o|26 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمه |لسيد عبــــد |لجو|د ع عبــــد
يم ع 9298|9 معهد ف تـــمريض |سيوط س|ره |سم|عيل |بــــر|

|د|بــــ |لم |يح سيد رجبــــ محمد96443
2675o3||تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن عط| | محمد حل عط
7|78o3ندستـــ حلو|نندى عبــــد |لمجيد شعيشع محمد شعيشع
5o27o7تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنج|ح محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
لس ريمون ج|بــــر عط| |  |89545 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
طبــــ |لمنصورهزي|د و|ئل عبــــد |لعليم |لسيد |لقز|ز624294
8o47|7تـــج|ره بــــ سويفل ي| ف|روق حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء جم|ل عو|د مسلم|628|3|
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8oo388كليتـــ طبــــ أسو|نحس|م |لدين يح |بــــوزيد عبــــ|دي
ر|ء جم|ل سليم|ن |سم|عيل|577|78 رهلز طبــــ |لق|
يم حس|698848 طبــــ بــــورسعيدف|تـــن فريد |ل|م|م |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهآيه عبــــد|لصمد أنور عبــــد |لصمد  |رتـــ2|5433
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد شه|وى فرج ند| |لشه|وى|438533
يم خليل|766644 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد ي| |بــــر|
علوم ج|معتـــ د |طحمد محمد محمود ر|شد أبــــو سمره|49|5|6
يم يوسف ع 22944| رهفرح مرتـــ |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حسن ع حسن|632|23
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود |حمد محمد فكرى عبــــد|99|626
5o9973يم محمد علوم طنط|يوسف رض| محمد |بــــر|
62536oيم |لدش نوعيتـــ |لزق|زيقفرحه محمود عبــــد | |بــــر|
|65o26رهسم|ح محمود معوض خليفتـــ طبــــ بــــيطرى |لق|
9|4o48  ر|ء مصط منصور محمد صيدله حلو|نف|طمه |لز
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسعيد |لعدل |لعدل785359

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|صف|ء رفعتـــ حسن عبــــد |لرحمن62653
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|نوره|ن سعيد محمد سعد | مسعود826634
فنون جميله عم|ره |لم |د | ط|رق محمد مصط 527826
د|بــــ حلو|ن|مصط محمود بــــش|رتـــ مصط 52978|
|43o34د|بــــ بــــ سويف|مريم |حمد محمد محمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخديجه خ|لد محمد عبــــد|لسميع249662
27|4oo| ه شو س|لم |لط تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم

43o|oرهمن|ر طه عبــــد|لجو|د سيد خليل تـــج|ره |لق|
ره |ر خ|لد محمد |لمهدى محمد76882 صيدله |لق|

يم مسعد ش| ||76245 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|حمد سعد |بــــر|
يل ج |لزق|زيق|ء محمد عبــــد |لمحسن |لصبــــ|غ|864|46 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره ع شمسخ|لد ع|طف عوض عبــــد|لمطلبــــ357884
77oo79يم منصور حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع حسن ع |بــــر|
صيدله ع شمسش|م محمود محمد |لسيد54272|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور| س|مح حس طه67564|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم حمدى |لسيد |حمد |لش|عر497544
822o|9|تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء ص| عبــــد|لعظيم عبــــد
24756oندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد محمود عبــــد|لمعبــــود قنديل
7675|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر محمد عيد خليل |لغز|ل
تـــج|ره |سيوطندي مجدي محمد حسن849968
 |حتـــ وفن|دق |لم |ه|يدي محمود عبــــد|لندير عبــــد|لحكيم|82338

زر|عه ع شمسه|جر جمعه محمود سليم شلبــــى477|2
يم|8|25|3 لسن ع شمس|حمد مدحتـــ |حمد |بــــر|
5o2566|يم محمد خليل علوم |ل|سكندريه|ء |حمد |بــــر|
62o278يم رزق عبــــد| حسوبــــه معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد |بــــر|
يم477282 تـــج|ره كفر |لشيخيح محمود يح ح|فظ |بــــر|
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يم لبــــيبــــ447372 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنه | عز |لدين |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود عص|م محمود سليم8753|2
ندستـــ |لزق|زيقط|رق تـــ|مر عبــــد |لكريم محمد625285

552o7|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف|ء قر عويس مبــــروك
معهد ف ص |سيوطول|ء |لسيد عبــــد|لع|ل |بــــو|لعز 893293
يف945||4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد عبــــد|لجليل محمد |ل
تـــربــــيتـــ حلو|نفيول| عزيز عبــــد|لمل|ك ر|تـــبــــ232569
75|35o بــــي تـــج|ره بــــور سعيدحن|ن ع ع متـــو عوض |ل
27o7o4 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد عبــــد| عبــــد |لشكور
د|بــــ ع شمس|ل|ء ع|دل بــــكرى |لسيد نوفل||3277|
طبــــ |لزق|زيقع |ء عل|ء محمد شو ع 632724
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم محمد عبــــ|س شح|تـــه |لخر|د|883|5
يم عبــــد |لو|حد66837| رهف|طمه حس |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
339o9|د محمد سيد محمد ع د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|
7o9867 بــــي تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم عبــــد | حسن حسن |ل
يم رض| سعيد عطيه|452252 ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
4346o3علوم طنط|س|ميتـــ ح|مد ن محمود  |ل
ل|ل ه|بــــيل |رم|نيوس35495| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ل|نه 
5|o224تـــج|ره دمنهورمحمد ي| |لسيد |لقط|نه
44oo54طبــــ كفر |لشيخسل |يمن حسن عبــــد|لحميد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــه عفي عبــــدربــــه عبــــد 828938

زر|عه ع شمسشيم|ء عبــــد |لحميد |حمد زي|دتـــ47325
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريج فوزى عبــــد |لفتـــ|ح سعد|27472

7o9649نوعيتـــ |لمنصورهنجل|ء |حمد |لسيد ع
يم محمد  |لحرفه427773 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|فوزى طلعتـــ |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|دع|ء عبــــد|لرحمن محمد عل|م264883
نوعيتـــ |لمنصورهنوره|ن |حمد ع |بــــو سيف|682|7
557o3لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|سيد محمود سيد محمد

8865o8 يم علوم |سو|نمحمود عبــــد|لج|بــــر نعم|ن |بــــر|
769o2||ويشل عو|د سعيد د|بــــ |لعريش|حمد 
بــــي حطبــــ8|6226 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| دع|ء جم|ل عوض |ل
تـــج|ره سوه|جرح|بــــ محمد عبــــد|لحميد محمد5|5|24
7o5552طبــــ |لزق|زيقمحمد رمض|ن عبــــد |لحليم محمد غزى
يم |بــــو |382||7 حقوق |لمنصورهط|رق |س|مه |لسيد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهرو|ن |س|متـــ نبــــيل عبــــد| عبــــد|لنبــــى478486
إعل|م بــــ سويفندى صبــــرى سيد محمد232389
|د|بــــ بــــنه|محمد |حمد ز |حمد سليم|ن328987
||52o9|رهيوستـــينه |مجد عبــــده حن تـــج|ره |لق|

5|o6oى بــــدوى تـــربــــيتـــ بــــ سويفنور |لدين ع|دل خ
249oo|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع|يده محمد |لسيد ع
ندستـــ طنط|حمد حم|ده عطيه |حمد |لديبــــ|4544|6
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وف|تـــحسن |حمد ع محمود864843 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
34738o|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد غريبــــ حس محمد
4|8o69 د|بــــ كفر |لشيخ|ندى حرز| ع رمض|ن مصط
63||5o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء حسن فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم| محمود ك|مل |بــــوبــــكر|73|56
يم كم|ل |حمد8|585| علوم ع شمسحبــــيبــــتـــ |بــــر|
426|o2زر|عه |ل|سكندريهه|جر |لسيد محمد محمد |لسيد
ره|وف|ء |حمد عبــــد|لر|زق |حمد24|236 د|بــــ |لق|

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط محمود |حمد محمد477|6
نوعيتـــ |سيوط حمد حسن خلف |سم|عيل|888673
ش|م محمود فوزى عبــــد |لمنعم عجور6682|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود 

وف|تـــ|ه|دى |يمن كم|ل حسن3925| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
3266oف زكري| عبــــد |لعزيز زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــزي|د |

ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمعتـــصم محمد جم|ل مصط |حمد|269798
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| محمد طه |بــــونعمتـــ348773
8934o4 يم محروص صبــــيح تـــج|ره |سيوطحس ع |بــــر|
49378oد|بــــ دمنهور|مصط محمد مصط بــــطر|نه
75o486|وف|تـــحمد |ل |دى رجبــــ محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
نوعيتـــ |لزق|زيقم| نجدى |لدمرد|ش محمد |لدمرد|774584
6o9o69ه |لمتـــو ح|مد آدم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم
83396o تـــج|ره |سيوطزينبــــ مصط |لجيل| مصط
43296o|تـــى تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء ع|طف ملي |لن
رهدع|ء |حمد مصط حسن |ل|م|م5|2648 طبــــ |سن|ن |لق|
|25o83 لسن ع شمس|بــــسنتـــ مرو|ن شو |لطو
علوم حلو|نندى وليد عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد65289|
ندستـــ |سيوطمحمود |حمد قطبــــ مر|د 4|8752
ل|ل رضو|ن7724|2 ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف خ|لد  معهد ع| كندي تـــكنولو | 
45o533ندستـــ طنط|عمر محمد |لشح|تـــ |لزو|وي
رهدير ي|س حس ي|س 7|2224 طبــــ |لق|
علوم بــــنه|رو|ن خ|لد محمد سويد|ن|743|5
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمصط محمود حسن حس| عبــــد|44445

5o5365تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|ركو |دو|رد شو شبــــ
ف |لسيد |حمد752658 وف|تـــع | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد يوسف محمد مصط 272629
رهزي|د محمد محمود محمد حس 3865|2 تـــج|ره |لق|
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمد محمد عبــــد |لعليم سليم4|622| معهد |لج
يم يوسف محمد|822766 حقوق |سيوطحمد |بــــر|
49587o|ه محمد محمد محمود طيلون تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
يم محمود |لزغبــــى259|27 معهد ف ص بــــنه|دع|ء جم|ل |بــــر|
635o55د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع|طف محمد |لسعيد
7o|744|يم حس|ن قشطه حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه مجدى |بــــر|
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يم عط424846 طبــــ |ل|سكندريهلمعتـــز بــــ| محمد |نور |بــــر|
|5o6o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد عبــــد |للطيف محمد محمود محبــــوبــــ
5o823 وف|تـــ|زي|د |نور عبــــد |لفتـــ|ح مر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

نوعيتـــ قن|س|ندي صفوتـــ مكرم بــــش|ره867747
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|تـــسنيم محمد قر غ|نم982|7

يم بــــصله765727 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديم|ن محمود حس|م |لدين |بــــر|
7o9o24تـــج|ره |لمنصورهمحمد مسعود محمود محمد
|6o9|6ش|م محمد س|لم حقوق ع شمسمسه 
|2oo32تـــج|ره ع شمسزينتـــ م|جد محمد عبــــد |لحميد
643o8oتـــج|ره |لزق|زيقندى محمد عبــــد|لكريم ع
|د|بــــ طنط|محمد ط|رق سيد|حمد طه3249|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ه| محمد ع |لبــــه|دى247796

د|بــــ بــــ سويف|محمود نبــــيل |حمد محمد59852
4758ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد حس صبــــرتـــ محمد بــــخيتـــ

رهسل|م عبــــد |لمنعم ح|مد محمد|47884 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|جر خ|لد بــــدوى حسن83859

52o289طبــــ |ل|سكندريهآثــــ|ر حمد| عبــــد|لع| عبــــد|لحفيظ
تـــربــــيتـــ حلو|نيري يوسف سم ثــــ|بــــتـــ|5248||
ش|م |لسيد ع |لمن425234 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|سم 
ندستـــ |سيوطيتـــ وجيه ع محمد محمد|8|3367
236oo||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نبــــتـــه|ل جم|ل عبــــد|لسل|م سيف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم |حمد  888996
حقوق |سيوطبــــ |لدين |يمن محمد بــــ |لدين حل749|88
|58o47|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء |حمد |سم|عيل |حمد
7o3775د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر ع محبــــ محمد سعد خط|بــــ
758|7oه |م محمد |حمد عبــــد |لر|زق د|ر |لعلوم |لم |ن
25o667 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــنور|ن معتـــز |لوص|ل |لسيد ملي
78o456ى |حمد حسن |لش|ف ن| ع ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|م
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندي |حمد جمعه محمد858943
ندستـــ كفر |لشيخعص|م مبــــروك عبــــد |لحميد |لبــــدوى452334
52o692ر عبــــد |لق|در  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــندى ع ط|
|د|بــــ |لم |من|ر |حمد محمد عبــــد|لعزيز8943|8
يم عبــــد|لستـــ|ر ع|35523 |د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ |بــــر|
35o4ooزر|عه ع شمسمحمود محمد سعد محمود
265o44|ندستـــ |سيوطيه|بــــ |حمد صل|ح عبــــد|لعزيز
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ص|لح حمد|ن فتـــح | |حمد9|6879
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوق محمود كم|ل محمد23|349
6o469|شيمه نوعيتـــ موسيقيه طنط|مريم سم عبــــد |لعزيز محمد |بــــو 
يم |حمد46283| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسكريم|ن عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
752o98|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |س|مه |لبــــدوى ح|مد
479|5oندستـــ |ل|سكندريهبــــ| محمد عبــــد |لن| عبــــد |لمقصود
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25936oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرح|بــــ ي| عبــــد|لغف|ر محمد ن
32468oندستـــ ع شمسمحمد |س|متـــ محبــــ |لدين محمد
42o7o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود ع|طف عبــــد|لعزيز عبــــد|لع|ل محمد
6|4o8oتـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء م|جد رمض|ن حج|زى
ف ع محمد دي|بــــ495352 د|بــــ دمنهور|ع |

ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ملك محمد محمد صفوتـــ6568| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
43oo39حقوق طنط|محمود ع|طف ز غلوش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم |حمد ش| 258548

7o466|تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر عي |حمد عبــــد
6o763||ر|ن يم ع ز تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد رض| ع |لعبــــ|||64|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسر|ن| عبــــ|س شعبــــ|ن عبــــد |لخ|لق5|584|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدين| عم|د طلعتـــ محمد |لسي4688|6

9o645معهد ف ص بــــ سويف|ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
6|538oحقوق د |طريم شلبــــي عبــــد |لرز|ق عبــــده
ف محمد محمود ع س|لم222258 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |
4o2|89حقوق |ل|سكندريهآيه حمدى |حمد محمود عبــــد |لع|ل
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د |يه|بــــ محمد عزتـــ |لسيد ع765648
267o84د|بــــ بــــنه|مرثــــ| |مجد ند| ك|مل|
3447ooكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |س|مه عبــــد|لغ محمدعس|كر
8662o2 معهد ف ص سوه|جحسن محمد حسن ع
4256|o| تـــج|ره |ل|سكندريهيه |س|متـــ عبــــد |لخ|لق و|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ف|طمه محمود عبــــد |لجو|د عليوه58754|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |يمن محمد |لمغ|ورى سليم|889|68
2657o7ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لعظيم محمود س|لم
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد رفعتـــ عبــــد |للطيف 5583|4
طبــــ بــــنه|ط|رق متـــو مو |حمد مو327952
طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد ص|لح حسن عبــــد|لحكيم|448|8
ش|م |حمد محمد عبــــده غر|35956 ره|ه|جر  د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيوسف شنوده ج|د| سل|مه848242
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن||ء عبــــد |لنبــــي محمد عبــــد |لمقصود485646
43242oتـــربــــيتـــ طنط|ريه|م محمد عبــــد |لق|در حج|زى
6o6449يم |حمد |بــــو عي طبــــ |لمنصورهمحمود محمد |بــــر|
5|4689| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوري|تـــ سعد علو| مر عط| |
علوم |لعريشمحمد |حمد محمد |حمد نص|ر428|34
7o||89معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حسن خ|لد حسن حس حسن |لمر
48o636| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء رش|د علو|ن محمد حس|ن
||79o3|ره|ستـــيفن سيتـــى غط|س تـــوم علوم |لق|
ش|م عبــــد |لوه|بــــ محمد |لش|54836| د|بــــ ع شمس|رنيم 
77|9|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لغف|ر عوض قطبــــ عوض عنبــــ
وف|تـــعمر عبــــد |لعزيز |لح|مو عبــــد |لرحمن29459| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــيشوى نبــــيل وليم ج|د |لسيد عبــــد |لسيد476475
4o3298حقوق |لمنصورهد | |حمد محمد خميس محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوملط محمد لط عط| |247349
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــده محمد |حمد محمد|62986
يم عرف|ن|49996 تـــج|ره طنط|وق |لسيد |بــــر|
د|بــــ |سو|ن|روي عثــــم|ن ع زين |لع|بــــدين محمد844437

حقوق |لمنصورهف|طمه ن| عبــــد|لحكيم محمد24|27
معهد ف ص |سو|ننعمه عر| محمد عبــــد|842447
علوم |ل|سكندريهسم|ء محمد عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لحميد8657|5
63o542ندستـــ |لزق|زيقعمر خ|لد مكرم محمد غريبــــ
49o48|تـــج|ره |ل|سكندريهخلود ح|تـــم |لحس حس |لحريرى
334o8oتـــج|ره ع شمسعمر محمد حسن محمد
رهبــــسنتـــ يوسف عجيبــــ |سكندر967|24 حقوق |لق|
مه624567 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمروه حس محمد محمد أبــــو د
6|67o3تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنتـــ | محمد س|د|تـــ نشو|ن
4|4oo5ثــــ|ر |لفيوم|منتـــ | ع محمد |لحف ع|مر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنو|ل |سم|عيل محمد |سم|عيل78|63|
رهزينبــــ عبــــد |لحميد محمد شديد297|2| تـــج|ره |لق|
ي عبــــد|لحميد سيد852688 |د|بــــ |لم |نوره|ن 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد م |لدين محمد353465
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| خ|لد جم|ل محمد |لسبــــع|24745
ندستـــ |لم |يف ط|رق عبــــد |لمنعم عويس3|645|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفخلود طه صل|ح طه53674

53o257تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحن|ن عبــــد|لمقصود حسن حمودتـــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|مه محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد|824686

يف4|358 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعل| مصط ع |ل
ره|محمد ميل|د |لسيد جوده عوض456|22 د|بــــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء ص|بــــر شعبــــ|ن يوسف|256762
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد كم|ل مصط خليل عفي ||35643

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومس|مه محمد طه محمد محمد|85626
|37o|oتـــج|ره ع شمسعل|ء حسن خليل محمد
يم محمد حف 756766 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم
237o8o|ه سعد عبــــد| محمد حقوق حلو|نم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|شيم|ء عزتـــ خليفه عبــــد |لحليم55459
يم|24375 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره ي| خليل حسن |بــــر|
رهندى ي| محمد عبــــد|لحميد7986|2 طبــــ |لق|
ه خ|لد محمد |لسعيد محمد|6|6846 معهد ف ص |لمنصورهم
يم محمد647676 ف عبــــد| |بــــر| حقوق |لزق|زيقي|سم |
23849oرتـــ|مريم ن|دى سلط|ن |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
639299| معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد س|لم محمد مو
89o4o9|تـــربــــيتـــ |سيوط لحسي حسن |حمد حسن
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634|o5معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود محمد ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح
5o7539ء معتـــمد محمد مر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإ
5|9|ooتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور جم|ل ك|مل عبــــد|لمجيد عبــــد|لنبــــى
|625o6|ف ج|بــــر محمد تـــج|ره ع شمسسل|م |
8323o4لس ع|دل |ديبــــ ري|ض طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىك
7o3373معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |حمد محمد |سم|عيل |لنفري
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد |سم|عيل محمد |حمد عبــــد|لرحمن |89334
6o7|8|تـــج|ره طنط|محمود عزوز حسن |لهند|وى
52o8o3علوم طنط|يه عبــــد|لمنعم حسن عبــــد|لعزيز قوي
وف|تـــس|ره فرج ك|مل ذ2|8|63 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ف فؤ|د |لعري|ن|268637 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد |لسيد محمد سل|م|98|25
48o527يم محمد ف |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكريم |
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحبــــيبــــه  |ء |لدين عيد د|ود432222

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرو|ن س| عبــــد |لمنعم |لسيد دعبــــس22874
حقوق حلو|ني|ره محمد حسن عبــــد |لفتـــ|ح طنط27273

ندستـــ |ل|سكندريهفرح عبــــد |لفتـــ|ح |نور عبــــد |له|دى مر445466
|5o868|رهيم|ن مصط |حمد جوده د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيدمنيه جم|ل ع عبــــد |لسل|م |لسيد|576|76
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسبــــسنتـــ عص|م رفعتـــ يوسف359987
علوم ع شمسم|يكل بــــقطر ز|خر يوسف بــــقطر|3|368
76o|49|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم عبــــده عيد عبــــده محمد سليم
69|4o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر محمود محمد محمود عبــــد |لمجيد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف |حمد يوسف ع 9268|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |ء عثــــم|ن |حمد محمد فودتـــ46339|
6o5273يم أحمد شكر صيدله |ل|سكندريهف|طمه |بــــر|

679o6|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حمدي مصط عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره |لمنصورهمصط ممدوح |لسعيد |بــــو |لمع||68722
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديه محمود |لسيد محمود|73|34|
23523oر سل|مه ف عبــــد|ل ط| علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمود |
338oo4تـــج|ره طنط|مصط طلبــــ صبــــيح طلبــــ
63487o|تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |حمد حسن
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــف|طمه جم|ل محمد مؤنس5||267
يم محمد ||92||6 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــفرحه سليم سويلم ز|يد768986
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مريم جميل جبــــر|ئيل ميخ|ئيل757557
8o4487طبــــ |لفيومند وحيد سعد|وي طه

علوم حلو|ننور| |كرم صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح73|72
رهمحمد حسن فتـــ حسن296498 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o4373|ندستـــ |لمنصورهمحمود عبــــد|لرحمن محمد |لسيد ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ورده |حمد و| عبــــد|756273
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نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن صبــــرى محمد |لسيد |حمد شن|633276
76963oحقوق بــــورسعيدمحمود محمد عز|م محمد
علوم |لمنصورهحمد ع|طف |حمد يوسف بــــيو |686296
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخلود صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح بــــيو2|4855
رهسل |حمد محمود حسن2|83|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o972تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره عص|م محمد |لدمرد|ش

49346oتـــج|ره دمنهورمحمد |حمد محمد عريف
677o3||تـــج|ره |لمنصورهم | ع|دل ميشيل نقول
4|88o8تـــج|ره طنط|شيم|ء عنتـــر محمد سليم|ن
52|o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء |لسيد عبــــد|لعظيم بــــسيو عل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد عل|ء محمد كم|ل|879625
6|994oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طآيه محمد محمود رزق
475o29د|بــــ |ل|سكندريه|كريستـــوف كريستـــي|ن |يميه موص
2383o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ند| ص|بــــر محسن محمد عوض
كليتـــ حقوق |لم |سم|ء محمود محمد محمود|858965
|5oo52| رهحمد مصط محمد حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
9o|2o7 حقوق سوه|جعص|م |حمد محمد |بــــو|لفتـــوح
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسعد زغلول محمد محمد4|4525
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن ع|دل سيد محمد عوض9|3344

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعمر مصط رمض|ن جمعه62593
762|oo|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد|حمد |لسيد ف|روق |لسيد عط
85o342كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدصبــــري عبــــد|لخ حس عد|د
3349ooتـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ يونس محمد يونس
6o2997 حقوق طنط| يوسف محمد عبــــد |لغ
2|9ooo|يم |بــــو ليله يم و|ئل |بــــر| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــبــــر|
9o3554 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جبــــه|ء محمد عبــــد|لرحمن مرج|ن ع| 
6|9oo8تـــج|ره ج|معتـــ د |طروحيتـــ حس فتـــ أحمد حويدق
2|88ooعلوم ع شمسمحمد جم|ل عبــــد|له|دى محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رضوى عيد ع محمد فليفل92|237
ش|م محمد عو |754287 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهزه|ر 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسع |ء جم|ل محمد |م|م سلم|ن3548|2
23o63|رتـــ|مصط |حمد رمض|ن شعبــــ|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو مدحتـــ كم|ل جور |29734|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود محمد محمود |لسيد |مبــــ|بــــى486825
8477o9علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىغ|ده رجبــــ فه |سم|عيل
تـــربــــيتـــ ع شمسم| محمد شح|تـــه محمد محمد|342335
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمروتـــ عبــــد|لفتـــ|ح صل|ح |سم|عيل354386
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــزي|د محمد ع سعيد محمود525997
تـــج|ره ع شمسرن| عمرو محمد يوسف حسن648|6|
5||o5oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخع |حمد ع مخيمر
ور2297|4 تـــج|ره طنط|مجدى محمد |بــــو زيد 
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4354o8زر|عه |ل|سكندريهآل|ء فريج محمد |لهلبــــى
يم درويش عل|م|25773 تـــ مجدى |بــــر| رهم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهحمد فتـــ فرج ي|س |85|283 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7|o47o|ر|ء فتـــ منصور فرج محمد طبــــ حلو|نلز
5|6594| طبــــ بــــيطرى فرع مطروحيه محمد |لسعيد |لنعن|
7o826|طبــــ |لمنصورهندى محمد |لسيد محمود |لسيد
4245o4يف حس رشيد محمد تـــج|ره |ل|سكندريهعمر 
75785oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهه|يدى جمعه |حمد عبــــد |للطيف
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنرم جم|ل |نور محمد |بــــوط|لبــــ|35443
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمرو محمد شح|تـــه عبــــد |لن|484958
ندستـــ |لمنصورهل|ر| محمد حسن محمد عبــــد |لرحمن676564
لسن |لم |/ري|ضتـــ|ريم محمد |لبــــصي |حمد8722|3
7773o6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقعي عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لستـــ|ر عبــــد

23o62معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط مخلوف حس عبــــد|ل|م|م
24729oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ع شبــــل فرح|تـــ بــــكر

ندستـــ |لفيومش|م ي| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح66324
78o982نوعيتـــ |لزق|زيقلسيد محمد عبــــد |لق|در محمد|لسيد
ي عبــــد|لموجود عبــــد|لفضيل|83664 |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ر| | خ
تـــج|ره |لزق|زيقن|در محمد شعبــــ|ن عبــــد|775523
4387|oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد ط|رق جمعه أحمد |لعط|ر

ف سيد طه|5223 ك.تـــ. ف صن| |لمطريهنه| |
يم مرو4|4375 تـــمريض كفر |لشيخس|مه عبــــد |لعزيز محفوظ |بــــر|
|2o534د|بــــ ع شمس|رضوى محسن عبــــد |لوه|بــــ |لسيد
زر|عه مشتـــهرمصط ع|دل عبــــد| مر 282|37
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | عبــــد|لفتـــ|ح مبــــروك عبــــد|لحميد8|2555
489o57| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرنيم حل محمد عبــــد |لمنعم |حمد

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفرو|ن محسن محمد حس|ن 9|575
فنون جميله فنون |لم |س|ره |نور |دريس |حمد367|85
69776oيم يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|سهيله ص|دق |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىجيه|ن ج|بــــر |م محمد825383
ف|437742 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ|ء مجدى |لشو|د كريم م
ندستـــ بــــور سعيدع عبــــد |لرحمن ع عبــــد|لع|ل|75587
4454o2|ش|م حسن حسن عمر ندستـــ |ل|سكندريهيه 
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|يدى رمض|ن خ عتـــريس محمد س3|2647
8o464|زر|عه |لم |ن|ردين سم  |د شح|تـــه
62oo39 ر|ء سعد ف|روق عبــــد |لمنعم ألف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طلز
رهدع|ء ك|مل ك|مل خليفه65|245 ندستـــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد |مجد نبــــيه غر|بــــتـــ|449494
|393o9ثــــ|ر |لفيوم|م|رتـــ | رفعتـــ ري|ض رزق

ره|عبــــد |لرحمن ع|طف ع ع|3239 د|بــــ |لق|
22o374ش|م |حمد عبــــد |لعزيز |حمد وف|تـــيوسف  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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ش|م |لسيد حس محمد697497 ندستـــ |لمنصورهمحمد 
معهد ف تـــمريض |لفيوم |م عبــــد |لنبــــى تـــوفيق عبــــد |لحميد68372

25o|7|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل محمد عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر |بــــر|
9o7|44|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج بــــ|نوبــــ ع|دل حل شح|تـــه ع| 

تـــج|ره ع شمسعزتـــ عم|د عبــــد|لعزيز |لسيد حسن45278
تـــج|ره سوه|جنرم ن| عبــــد|لع|ل |حمد 897783
يم عبــــد|لحميد ع |لخش498263 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورسم|ء منصور عبــــد|لحميد ع |لشورى22|498
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمرو محمد محمد جم|ل ش| 269776
5o9452يم حسن صدقه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورع محمد |بــــر|
88oo68 |تـــج|ره |سيوطسل | عو |ي | غ
4o|968تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد| مصط عبــــد| مر
|36969| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنس عص|م |لسيد مر
635782| د|بــــ |لزق|زيق|يه عبــــد|لر| عبــــد|لر| متـــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد رجبــــ ن|دى مع244448
8ooo6||صيدلتـــ |سيوطحمد محمد |حمد محمود
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحس|م |لسيد محمد محمد ع زيد896|69
يم|59663| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسم|ء ص|بــــر محمد |بــــر|
يم|9||84 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمود منصور محمد |بــــر|
4479o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرح|بــــ ع ع |سم|عيل خليل مط|وع
678|o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رضوى محمد عبــــد |لد|يم ج|د
يم26798| حقوق ع شمسمحمد س| سعد رأفتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد عط| |بــــوزيد ع |7|8245
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء عبــــد |لسميع سيد عبــــد |لسميع448|88
حقوق |لزق|زيقندى ه| يح سليم صقر625584
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم عبــــد |لم|لك محمد ع مر 487|52
ي يوسف5|8539 لس جورج بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــل|ل رمض|ن عبــــد | عوض56395|
85o376تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمصط عص|م عبــــيد محمد
4o|6|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو منصور محمد محمود دسو

6o6|5تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ ن| محمد ع
|347||| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |لمعز |حمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|جون ه| عزتـــ ري|ض غ|466|43

3o889|رهيم|ن مجدى شح|تـــه ق|سم علوم |لق|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود رض| عبــــد | |لدسو |لغبــــ|2298|7

257o3|وف|تـــه|يدى عل|ء |لدين مصط عبــــد|لر ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|بــــ|ك |م حس عبــــد |لحميد ش| 34||6|
9|48o|لسن |لم |يم|ن طه محمد عبــــد |لفتـــ|ح|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| سعيد |لطو يوسف ح|فظ حشيش3|3392
263o92يف |لسيد زقزوق |د|بــــ طنط|د | 

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمود مخلوف عبــــد|لعظيم محمد56624
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تـــج|ره ع شمسم|رين| |لفونس جورج لبــــيبــــ|532|3
83o459علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمن|ر رمض|ن فؤ|د محمد

د|بــــ بــــ سويف|بــــه|ء ن| محمد سيد9|322
|5o272|حقوق حلو|نع|دل محمد ف|روق محمد شتـــ
رهف|طمه ه| محمد بــــدر925|22 زر|عه |لق|
9|43o5  تـــربــــيتـــ |سيوطريموند| حس بــــرتـــى نمر
32o|o6| لس |سح|ق عزتـــ عشم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لعزيز ص|لح محمد ص|لح عبــــد 3896|2
496o|4د|بــــ دمنهور|نور|ن عل|ء |لدين محمد محمد زعربــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرضوى مجدي عمر عمر |لعج 54973|

تـــمريض |لفيوم سم|ء حم|ده |حمد عثــــم|ن|56|67
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود محمد محمود خ|طر633653
8299o8يم يم بــــض|بــــ| |بــــر| صيدلتـــ |سيوطم | |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد حس محمد شح|تـــه6956|8
يم عبــــد|لر|زق سلومتـــ فرج543748 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورخليفتـــ |بــــر|
9o8433| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج سم|ء محمد حس حس|ن
426o4o| تـــج|ره |ل|سكندريهروفيده خ|لد ع عبــــد

رهه|يدى حس|م |لدين محمود عم|د محمد  5782| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمختـــ|ر ن| مختـــ|ر مهدى خط|بــــ269987
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د رض| يونس عبــــد|لسل|م255842
7o7688ف |لسيد ز محمد |لبــــ|ز معهد ف تـــمريض |لمنصوره مريم |

رهي|ر| عمر محمد حس عبــــد |لحكيم39576 حقوق |لق|
5|224oد|بــــ دمنهور|مصط أحمد محمد عبــــده |لحد|د
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء عيد عبــــد|لسل|م مهدى56|634
يم |بــــوط|قه452462 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد| |لسيد |بــــر| معهد ع| 
علوم ع شمسحمد محمد عبــــد|له|دي محمود بــــيو 456|34
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمع|ذ محمد ع |حمد |لجندى696694
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رأفتـــ |حمد عبــــد |لمجيد |لنعم| 246339
6o385oد|بــــ |سو|ن|عمرو |حمد حم|ده لبــــيبــــ |لشيخ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننرم محمد ع سليم58389|
489o2o| ف عبــــد |لغف|ر عبــــد |لع| حقوق طنط|يه |
483|3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى محمد محمد |حمد |لديبــــ

|729o|رهسل|م عبــــد |لمجيد كم|ل ك|مل تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن حبــــيبــــ |حمد |لسيد حسن|43||77
45o|o|لس ن| عبــــده يوسف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــه محمد حس |حمد محمد5|||63
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عص|م عبــــد|لمقصود |بــــوزيد|245656
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهند محمود محمود مو|26844
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ سعد عبــــد |لتـــو|بــــ نو|ر فرج687698
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــريه|ن و|ئل عزتـــ محمد |م|م475632
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــن فريد عبــــد|لل|ه |لشقيدى25|253

Page 6339 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6o6974|صيدله |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|لرحمن |لشه|وى
رهزي|د محمد محمد شح|تـــه7774| ندستـــ |لق|

22o62|ف حس سل|م معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمن|ر |
67764oف |لسعيد ع سيد |حمد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |
2668o2رتـــ|ورده فوزى عبــــد| |لسيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| س|رتـــ ع|طف عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح||3569
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميم|ن عبــــد|لن| محمد عبــــد|لعزيز|232447

27oo7ى كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | سعيد شفيق حسبــــ |لم
يم |لخمي عبــــد |لمع224||7 علوم |لمنصوره |لسيد |بــــر|
2o9o3|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م ع سعد ع عبــــد |لكريم

4482o8ء محمد رشدى سليم عمر| ندستـــ |ل|سكندريهإ
44486o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد حمدى عبــــد|لستـــ|ر محمد
42295o|حقوق |ل|سكندريه|ء مختـــ|ر |دريس |بــــو عليوه
ف||6|8|3 صيدله ع شمسسم|عيل حمدى |سم|عيل م
رهعمر جم|ل عبــــد|لن| عطوه مغ|ورى87|356 طبــــ |سن|ن |لق|
6862o4ج| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحس |حمد حس ع |ل
8|65o8طبــــ |لم |مه| محمد محمد س|لم
497o37آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ه|جر دم شح|تـــه |سم|عيل عشيبــــه
27o657|يم وحيد محمد صل|ح رشو|ن حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
684o54|تـــج|ره |لمنصوره|حمد نبــــيل عطيه عوض |بــــو |لعط
طبــــ حلو|نسل |حمد سعد |لدين |حمد829|86
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن مجدى محمد |حمد |لشقرى33|342
يف محمد عبــــد |لحميد محمد8|6264 تـــج|ره بــــنه|رو|ن 
3|6o45علوم ع شمسم|ري|ن نبــــيل ثــــ|بــــتـــ ملك

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|ره ع محمد سليم|ن96|7|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحمد س|مح |سم|عيل عبــــد |لغ |سم424732
رهمريم س|مح سعد ميل|د957|5| صيدله |لق|
8o|749|تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م  بــــهجتـــ ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|يدى |يمن محمد محمد 8463|9
تـــج|ره |سيوطد | |حمد محمود محمود  888349
يم عي مصط ||5||77 نوعيتـــ |لزق|زيقيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمؤمن ع عبــــد |لرحيم ع 676798
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|ره مصط |لسيد دي|بــــ264448
ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | محمد فتـــ |لسل|479983

66o52تـــج|ره |سيوطف|دى مجدى يون|ن و|صف
تـــج|ره طنط|سل |سم|عيل محمد محمود سليم483547
63o|96كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ديفيد س|مح سليم|ن | |س ميخ|ئيل
رهمؤمن صبــــرى محمد |لسيد744|32 ندستـــ |لق|
6224o8كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدير س|د|تـــ محمد يسن عبــــد |له|دى 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم ع|دل عطيتـــ ع523599
236635| ره|ء عبــــد| محمد صبــــ تـــي زر|عه |لق|
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه ربــــيع ع محمد82||2
حقوق بــــنه|حمد رمزى محمد |م عمر|652|26

28949| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نكرم و|ئل حس عبــــد |
تـــربــــيتـــ |لعريشدع|ء محمد |حمد ع767676
تـــج|ره ع شمسمنه | |م محمد |م |لجندى||95|2
4|267oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــسنتـــ |لسعيد |حمد حم|د
تـــربــــيتـــ |سو|نفتـــح | طه فتـــح | خليل846587
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد مأمون محمد |لمرشدى|226378
4o3|69د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آل|ء |حمد عبــــد |لق|در ع س|لم

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نه|له محمد خف|جه محمود47728
د|بــــ |سو|ن|جو |ن| ه| جورج عزيز5284|

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |حمد محمود محسوبــــ محمود دحدوح923|62
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد ع|دل أحمد |لطنط|وى |لمسدى8|34|6
تـــربــــيتـــ بــــنه|عل| جم|ل فهيم ع |ل|م|م264829
6o4839د|ر |لعلوم |لفيومرحمه |سم|عيل محمد منصور ع
42oo43حقوق |لمنصوره|ء جم|ل عبــــد |لستـــ|ر |لسعيد |حمد
85o53oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددع|ء سعد محمد عبــــد|لمطلبــــ
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن625986
5o3787زر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمود |حمد حسن ع ع

6994o| طبــــ بــــيطرى بــــ سويفس|مه محمد |لسيد |م
6839|o معهد ف تـــمريض |لمنصوره مريم عبــــد |لرؤف محمود عبــــد |لرؤف
|32o82|حقوق ع شمسل|ء سم عبــــد |لقوى عبــــد |لق|در
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورفد|ء عل|ء |حمد محمد س|لم9768|5
5o|4|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم | لويس محروس فهيم رزق
75o976يم عبــــد |لرحمن تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم محمد |بــــر|
48o229تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف وفيق جوزيف سدره
معهد ف ص |سيوط حمد صفوتـــ ك|مل حم|د|893926
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطدين| ك|مل كم|ل عبــــد|لمجيد 99|883
6o353oرتـــ|وق جبــــر أحمد خ |لقو|س لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ق|وي28952| علوم ع شمسرؤوف |س|مه رؤوف 
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطروفيده رعد عل|م |حمد 5|8937
 |حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد44|4|8
69o723يم جمعه حسن د|بــــ |لمنصوره|حسن |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر ط|رق س|لم ع عبــــد|لصمد348582

يم|3|325 علوم ع شمسحمد ي| |حمد بــــريك |بــــر|
يكل675625 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ي|ر| عص|م |لبــــند|رى 

يم73964 د|بــــ |لفيوم|نوره|ن سيد ربــــيع |بــــر|
6o4962نوعيتـــ طنط|من|ر |يه|بــــ |حمد محمود مو
4o|238د|بــــ |ل|سكندريه|مريم سعد صل|ح مصط |ل|ع
معهد ف ص بــــ سويفمصط محمد ع سيد||8586
صيدله ع شمسسميتـــ ص|بــــر ص|بــــر |حمد س|لم دربــــ 347323
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4788o9علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد | ع ع عبــــد |لودود
8o8356طبــــ |لم |يوستـــ | سم حل فهيم
||7o7oد|بــــ حلو|ن|رقيتـــ خ|لد جل|ل محمد |نور
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن |لفيو محمد عبــــد|لرحمن484853
5|7968| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن بــــزيد ذ محمد |لطن|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ه| سعيد مصط 3824|2
33443oتـــج|ره ع شمسعزيز عم|د عزيز منصور
8386o|معهد ف ص |سو|نجه|د عمر عبــــد|لستـــ|ر ف|ضل
علوم ري|ضتـــ |سو|نحمدي ص|بــــر عبــــد|لع|ل |حمد66|869
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسسل|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لع| متـــو758826
د|بــــ |سيوط|مروه محمود |سم|عيل حس 577|88
يم عبــــد |ل عم|675537 تـــج|ره طنط|ح|تـــم خ|لد |بــــر|
49|o3oحقوق |سيوطرضوى مدحتـــ مر|د عبــــد|لل|ه
صيدله |ل|سكندريهبــــتـــ |حمد عبــــد |لق|در مر محمود426697
ثــــ|ر |لفيوم|فرحتـــ مجدى محمد |حمد |م|م342835
4779oo|ر طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لق|در محمد جو
4|423o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن صبــــ مصط شهبــــه
8o79o7تـــج|ره |سيوطمريم يون|ن فلتـــس شكري
76932o|يم مو عبــــيد| ع|بــــد خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــر|
4|o896حقوق طنط| |حمد |لسيد ع|بــــد |بــــو |لروس
يل ج |لزق|زيقمنتـــ | غريبــــ محمد سل|مه ح|مد324|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
75||9oمعهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد سيد |لدسو |حمد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــه ي| جم|ل |لدين محمد |حمد25277|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد مصط |لسعيد عبــــد|لمع محمد787966
776oo4| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه |حمد كم|ل |لسيد ع
435o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمختـــ|ر وحيد مختـــ|ر ع |لدين
5o93o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط عزتـــ |نور عبــــد|لمجيد |بــــوزيد
||88o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم مجدى عبــــدربــــه عبــــد |لفتـــ|ح

حقوق |لفيومحمد مصط عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|9399|
53o5|8علوم ري|ضتـــ طنط|د| | محمد أحمد ع حمد
يم642358 رتـــ|بــــسمه خ|لد متـــو |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o7o74حتـــ وفن|دق |لم |ه|يدي سعد خلف بــــبــــ|وي| 
88o|98 وف|عبــــد|لرحمن عمر |حمد فرغل وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
7o2||8حقوق |لزق|زيقمحمد حمدى محمود محمد
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحمد محمود محمد ق|سم حو|ش|484598
تـــ عبــــد|لحميد مخلوف|252822 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم|ن خ

حقوق |لفيومحمد كم|ل محمد عثــــم|ن|64837
|6|o79ندستـــ ع شمسمنتـــ | ربــــيع محمد سعيد
|ء عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد|3|8937 تـــربــــيتـــ |سيوط 
ه |حمد محمد س|لم محمود|24552 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــمن

يم|62663 معهد ف ص بــــ سويفبــــتـــس|م محمود |حمد |بــــر|
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7765o4رى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى محمود |سم|عيل جو
د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ محمد |حمد عبــــد |لسل|م|69869
حقوق |لمنصورهتـــسنيم محمدسيف |ل|سل|م |سم|عيل ||8769
7o7322ي ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| محمد |حمد |لز
يم222255 | ه| ع محمد |بــــر| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|ي
د|بــــ |لزق|زيق||ء |لسيد حسن محمد|348|64
يم عبــــد |لغف|ر493542 حقوق طنط|محمد كم|ل |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوف|ء |لسيد محمود |حمد من|ع58|255
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء عز محمد |لسهي فرج ع632852
حقوق |سيوطه|له جل|ل فرغ ع  |87695
تـــج|ره |سيوطحبــــييبــــه محمود محمد عبــــد |لمعتـــمد32779|
|62o64تـــج|ره ع شمسسيد حل سيد عبــــد |لفتـــ|ح
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ محمد |بــــوبــــكر446|83
لس ن| فكرى عوض526829 ندستـــ |ل|سكندريهك
د|بــــ |لمنصوره|دين| |سل|م عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن3|6825

رهعبــــد| ع رمض|ن عبــــد|لق|در44293 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
43o6o6ن| خ|لد |سم|عيل حسن طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم

ندستـــ بــــ سويفسل|م محمد محمود محمد|45|55
ر محمود محمود رزق633634 ندستـــ |لم |س|
25992oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنجل|ء رف| عبــــد|لعظيم خليل
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م رض| عيد |حمد5858|8
7628|oيم |حمد محمد عبــــد |لعزيز|حمد كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدبــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــلي مجدى سيد |حمد |حمد خط|بــــ342479
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحسن رفعتـــ عبــــد|لستـــ|ر حسن643|33
5o9482و يف عبــــد |لجيد  معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحليم 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم | سم شكري جرس842567
9oo69| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ننوره|ن محمود عبــــد|لر|زق عبــــ|س
63oo|8تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لمقصود |سم
48375o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــتـــ مجدي حسن محمد |بــــو|لعل
45o78|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومي|سم |نور |بــــو ربــــع |لجميل
69o|69علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |ط |ر منصور سعد |لرشيدى
42||7oيم ح|مد غ|نم |د|بــــ |لم |د| | ح|مد |بــــر|
47865| رهحمد جم|ل محمود ع تـــج|ره |لق|

27862o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمينه |حمد فكرى بــــيو من
9|9|82| معهد ف ص |سيوط حمد حس عوض فرغ
م|م تـــم|م بــــخيتـــ|486957 م محمود  د|بــــ |ل|سكندريه|د
تـــج|ره بــــ سويفيوسف عيد سم سعد3624|8
6|368oعلوم طنط|نسمتـــ ي| محمد |حمد
رتـــ|حبــــيبــــه مسعود |حمد محمد نح|سه279597 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
75|442| تـــج|ره بــــور سعيدن| ع|دل محمد حسن |لبــــ
6753o2|ندستـــ |لمنصورهمنيه حسن محمد عز|م
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حقوق ع شمسندى |لحسي فهيم |لحسي 7|386|
43o|75تـــج|ره طنط|ه| | عمرو فوزى عم|ره حج|زى
كليتـــ حقوق |لم |عمر صبــــ عبــــد|لنعيم محمد34|2|8
4|939oد|بــــ كفر |لشيخ|حن|ن عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمد
حقوق حلو|نحمد رج| حس سيد محمد||6||3|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنجوى سم |لسعيد أبــــو |لن 4733|4
تـــج|ره دمنهوررجبــــ عبــــد|لقوى رجبــــ مسعوده محجوبــــ493994
طبــــ بــــيطرى فرع مطروححمد كم|ل محمد عبــــ|س|262548
6357o||د|بــــ |لمنصوره|رش| رمض|ن محمد |لسعيد عبــــد|لر
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد سبــــ| متـــو |سم|عيل925|64
3|27o2ندستـــ شبــــر| بــــنه|وئ|م |حمد |حمد محمد
774o5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــسمه محمود محمد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد | سيد عبــــد |لع| محمد47997|

ف محمد محمد26836 ره | د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسه |حمد مصط مو78822

776o83د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|فري|ل عص|م فريد مهدى
4o4846تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد سعيد عبــــد |لستـــ|ر سيد |حمد م
7o7472زر|عه |لمنصورهمريم محمد عبــــد | عبــــد |لمحسن
75|o45آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|عمر |لسيد قدرى عبــــد |لمجيد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمود |حمد عقل شح|تـــه545229
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء جودتـــ |بــــو بــــكر عبــــد|9||354
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود |حمد سل|م مسعود699456
يم|24468 رهمحمد ع|دل محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
|457o5د|بــــ حلو|ن|ش|دى ممدوح محمد محمود
43o98|| |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سيل س|مح عمر بــــديوى |لغبــــ
34525o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ي| |حمد ع ملش
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد محمود خ مصط 698958
نوعيتـــ |لم |ل|ء بــــرنس عبــــد|لر| عثــــم|ن|8823|8

74o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومس|لم عمر س|لم ع
ندستـــ حلو|ننض|ل مصط صبــــرى |لسبــــ| بــــلتـــ|9|4524
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــ|ف عم|د كرم حكيم26888|
8o|239 معهد ف تـــمريض |لم | من|ر محمود عبــــد|لغ ع
ه سم محمود محمد خليل|772593 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
نوعيتـــ |لزق|زيقسعيد مدحتـــ ص|لح قطبــــ789386
2439o5ف ممدوح عز|م تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره |
6o757oتـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمدى رض| |لسعيد |لنش|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع|دل |حمد محمد ن |لدين||449|2
يم |لدسو 334658 ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــه|ء عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
7o6262د|بــــ |لمنصوره|روضه محمد حسن رزق حسن
حقوق |ل|سكندريهعمر مجدى بــــرك|تـــ جل|ل4|4823
4o5|98|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد |لرحمن سم حس عبــــد |لجو
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7o558|طبــــ ع شمسمحمود محمد ع رزق ع
ندستـــ ع شمسعمر ع|دل محمد عبــــد |لع|ل56627|

ر|ن فرج||6288 تـــمريض  بــــ سويفسم|ء رمض|ن ز
2362o8 |رهمريم ي| من تـــوفيق ر صيدله |لق|
6o|397زر|عه طنط|فرج ي| فرج فرج
لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|م|رك مر|د موريس زخ|رى منيوس459||3
تـــج|ره |لزق|زيقيف صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لحميد بــــكر985|77
ه|448464 ندستـــ طنط|عمر جم|ل |حمد |حمد ج
رهحمد صبــــ فريد محمد|227329 تـــج|ره |لق|
ى|28623 يم |حمد خليل |لبــــح لسن ع شمس|ر|ند| |بــــر|
د |بــــو ريه773843 ف رزق مج| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |
يم972|3| رهفرحه ع |لسيد |حمد |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |لو|حد |لشو|د |للق7338|4
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم محمود عبــــد|لفضيل ج|بــــر483575
ره ح|تـــم محمد مرزوق25964| تـــج|ره |لق|
2|94ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم |يمن ع |لدين عبــــد |لحفيظ |لجمل
قتـــص|د م حلو|ن|م|ل صل|ح حس ع محمد|68|322
265o69يم تـــج|ره بــــنه|محمد رمض|ن محمد |حمد |بــــر|
8764o4  ف صمويل مه ر | تـــربــــيتـــ |سيوطس|
76o593تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسندس محمد لط ع
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد محمود |حمد يوسف|454|84
63o22|م|م يم  تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعمر ع سعد |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء حسن عبــــد |لتـــو|بــــ حسن|857|5
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه |حمد مك|وى عبــــد|لوه|بــــ سل|متـــ|24797
3368o7حقوق بــــنه|ح|زم ع|مر |حمد ع|مر
7o58o||تـــج|ره بــــور سعيدحمد شو |حمد محمد |سم|عيل
يم 2488|9 معهد ف ص سوه|جمحمد ع |م |بــــر|
685o25عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخلي |لسعيد عنتـــر محمد دعيه
334o74ش|م |سم|عيل دي|بــــ قنديل زر|عه مشتـــهرعبــــد|لرحمن 
7o8223|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسم|ء شعبــــ|ن |بــــو |لفتـــوح محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جمعه عبــــد |لفتـــ|ح |لنج|ر|9|5296
2|8o65يم بــــل| محمد تـــج|ره بــــنه|محمد سعيد |بــــر|
8o9836 تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد |لسيد فه
|29oo7 رهعبــــد |لرحمن مجدي عيد ع تـــج|ره |لق|
علوم دمنهوريوسف شعبــــ|ن عبــــد|لمنعم محمود63|3|5
حقوق |ل|سكندريهريموند| رزق جرجس بــــسخرون489662

د|بــــ |لفيوم|منه محمد |نور |حمد ص|لح|9364|
273o47|ه محمد يوسف محمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
صيدلتـــ بــــورسعيدفو|كه س| حسن عطيه حسن692589
ق|وى|76363 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى |حمد |حمد |لسيد |ل
حقوق سوه|ج سل|م |مره كليبــــ سبــــ|ق|2||3|9
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7o4465يم |لربــــه ى |بــــر| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى حمدى خ
يف وليم م | 6794|9 تـــج|ره |سيوطم | 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــس|م حس|م |لدين عبــــد |لخ س|لم246382
د|بــــ |سو|ن|ع محمد محمد محمد |لسيد ص|لح|48692
رهش|م فريد ع|دل محمد375|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر|ء عيد |لعربــــى قطبــــ|768936 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــلز
طبــــ |ل|سكندريهس|رتـــ محمد فتـــح | رشو|ن عبــــد|لرحمن4259|5
4oo344يم يم رف| |بــــر| تـــج|ره دمنهورع |بــــر|
69o9o4علوم |لمنصورهند| مجدى |لشح|تـــ عبــــد |لحميد

377|oعلوم حلو|نمحمود رمض|ن عيد |حمد
8|5o27بــــه إعل|م بــــ سويفلوريس وديع ك|مل و

587o2ئيل| ندستـــ بــــ سويفم| ممدوح عزيز |
82o897طبــــ |لم |وف| محمد وف| محمد
تـــج|ره بــــور سعيدن عص|م |لدين محمد محمد |بــــو كليله|76339
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنور| صبــــ عبــــد| ع634336
تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى سعيد |م عبــــد|لرحمن329726
د|بــــ ع شمس|حمد حس |حمد حس فر|ج|37786|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم مو مشحوتـــ سعيد267855
د|بــــ دمنهور|شيم|ء |لسيد عبــــد |لنبــــى |لسيد خليل496272
ر66|236 زر|عه ع شمسحبــــيبــــه محمد سيد محمد جو
ندستـــ قن|سم عبــــد|لصبــــور عبــــد|لستـــ|ر محمد647|83

44o27د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ص|بــــر ر|بــــح ص|بــــر مو |لجز|ر
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمينتـــ محمد محمد محمد حس عبــــيد|355324
4|o924 ش|م صل|ح |لدين مصط حس تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نور 
6o9o|oد|بــــ |لمنصوره|محمد طلعتـــ محمد |بــــو |لغيط
8o2366 د|بــــ |لم |كريم محمد ع ع|
78o763ى محمد عبــــد |لسميع محمد زر|عه |لزق|زيقمريم ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد|لرحمن حس كم|ل محمد487596
6oo866تـــربــــيتـــ طنط|مريم محمود |حمد |سم|عيل مزروع
ن| عم|د عبــــد| نسيم عبــــد|478322 تـــج|ره |ل|سكندريهم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد | |حمد |بــــوط||2|32|
32o27|ندستـــ ع شمسحمد عل|ء حسن عز|م

9o8772 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جروج | ر|فتـــ |لقس جرجس ميخ|ئيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء عل|ء مصط محمد |لحبــــيبــــي||82646
نوعيتـــ |سيوطح|زم محمد محمد مصط  756|88
4784o3زر|عه |ل|سكندريهمؤمن محمد طلبــــتـــ |لريوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد ع|دل |حمد نوبــــي|46|84
7o7886يم علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفع محمد ع ع |بــــر|
تـــمريض |سيوطف|طمه |حمد حس|ن سليم 885347
يم عطيه محمد |حمد626959 علوم |لزق|زيقمريم |بــــر|
8o6395كليتـــ حقوق |لم | ق|سم محمد |حمد
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|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|حمد ع |بــــو|لمجد يونس|839954
يف |حمد عبــــد |لق|در|34929 رهحمد  طبــــ |سن|ن |لق|

238|o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء عل|ء حمد محمود
692oo7|يم |لسيد ر|غبــــ ر|غبــــ عمر علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــبــــر|
42o85o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخجيه|ن عبــــد|لن| سعد|لدين |بــــو
رتـــ|حميده عبــــد|لحميد رضو|ن ع محمد635362 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
3452o4طبــــ |سن|ن ع شمسول|ء سعودى يونس سيد ربــــ|ع
4227|oتـــج|ره |ل|سكندريهلحسن عبــــد|لجليل عبــــد|لعزيز عبــــد |لجليل
زر|عه |لزق|زيقمنه | محمود جوده عبــــد |لمحسن ل632298
26928oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــندى |يه|بــــ محمود |ل |تـــ
9o|932  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جكريم |حمد عوض |بــــو|لحسن
يم |حمد عل|م|258644 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد |بــــر|
23o572يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد محمود مو محمد |بــــر|
327|ooد|ر |لعلوم |لم |سل ع|دل عبــــد|لمنعم محمد
43o93|تـــمريض طنط|  |ر مجدي مختـــ|ر |بــــو دشيش
ندستـــ |ل|سكندريهحمد فتـــ عوض حس |حمد|526458
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|له عبــــد |لمع ع محمد |لري 82|785
9o2946|حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج لشيم|ء مصط محمد محمد
ى ر| عز فكرى326245 ره|م د|بــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمع|ذبــــ| رمض|ن نص|ر |لسيد مصط 245926
يم غريبــــ مسلم625944 د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لرحمن |حمد |بــــر|
6oo359|تـــج|ره طنط|محمد جميل قطبــــ شتـــ
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد عبــــد|له|دى768856
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه عبــــد|لش| محمد عبــــد|لرحيم  6|8966
438|o2نوعيتـــ كفر |لشيخف|طمه حم|ده عبــــد |لعزيز عبــــد |لمطلبــــ شه
83oo89حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديم|رين| ممدوح شهدي حبــــيبــــ
85659oحقوق بــــ سويفمحمد ع|شور خلف ج|د |لحق
627o27علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقي|سم حمدى |لشح|تـــ عبــــد|لغ محمد
3352oo|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن جميل مصط محمد
ه ع|طف محمد |حمد239478 زر|عه مشتـــهرن
|55o32د|بــــ حلو|ن|عنود  |م سعد عبــــد |له|دي

8244oرهمحمد عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |لخ|لق حقوق |لق|
ثــــ|ر د |ط|منه | مدحتـــ طلعتـــ ع |لريس87|678
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمد عيد جوده868|23
||76o6 حقوق حلو|نرن| ه| عبــــد |لنبــــى |م
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ لمختـــ|ر |حمد عبــــد|لغ محمد|922594
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد فؤ|د |حمد8293|3
8346o6تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود منصور محمد |سم|عيل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رزق عبــــد |لع|ل |لسيد||666|
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء |حمد مح |لدين حسيبــــ583|77
ين كم|ل محمد حسن832242 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دين
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7o|34o|ندستـــ |لمنصورهمصط محمد |حمد محمد عبــــد |لفتـــ
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لحميد خ|لد عبــــيد أبــــو إسم|عيل7|45|4
|667o5يم |لنمر علوم ري|ضتـــ حلو|نندى م|جد عبــــد |لعزيز |بــــر|

حقوق بــــ سويفمنيه ممدوح محمود قر |52327
2|262oوف|تـــي|د س|مح محمد فتـــ محمد محمود ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |حمد |لمغ|زى عبــــد |لخ|لق684452
يم محمد636833 د|بــــ |لزق|زيق|ول|ء ع جبــــر |بــــر|
يم نعن764447 يم |بــــر| يم محمد |بــــر| وف|تـــبــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
يدي239247 قتـــص|د م حلو|ن|م| محمد نجيبــــ عبــــد |لفتـــ|ح و
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسمر محمد عبــــد| محمود854768
حقوق طنط|مهند ربــــيع ك|مل عبــــد|لحميد سليم|ن488885
حقوق ع شمسحمد حمدى حسن |بــــو|لمجد|37659|
صيدله ع شمسيم|ن |حمد محمود |م |832|3|
تـــج|ره بــــنه|لحسن محمد فتـــ كم|ل محمد|352774
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه|بــــ ح|تـــم54|9|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدين| عبــــد| |حمد محمد833542
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور مجدى ك|مل مصط 33783|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسل|م مؤمن محمد عبــــد |لرحمن |بــــر|272588
63o262كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيوسف |حمد سليم محمد سليم
يم |لسيد|62773 ن| غريبــــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
87oo5 حقوق |لفيومعم|د حمدي صل|ح عج

لول823||5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ف|خر صبــــ |حمد 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|يكل نبــــيل فرج ميخ|ئيل344524
يم يوسف765|26 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمود فوزى |بــــر|
44o878تـــج|ره كفر |لشيخمصط محمود فوزى عبــــد|للطيف

|87o5رهيوسف خ|لد ج|بــــر ع حقوق |لق|
رهيوسف خ|لد حس |حمد ع 682|2| تـــج|ره |لق|
إعل|م بــــ سويفه|جر جم|ل عبــــد|لحليم طه46||22
7o9432| حقوق |لمنصوره|ء سم |سم|عيل مصط
تـــج|ره طنط|محمود رض| سليم |لبــــلتـــ| 433677
|498o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد منصور محمد عبــــد |لعزيز

83o97| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م حسن عبــــد |لمجيد مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن محمد سيد أحمد ع4793|6
 |حتـــ وفن|دق |لم |م|رين| ح|زم ذ لوق| 5865|9
زر|عه د |ط/ري|ضتـــعمر |يه|بــــ عبــــد |لعظيم |لف|ر6497|6
تـــج|ره ع شمسمصط رض| |حمد ص|دق8|266|
48o382د|بــــ |ل|سكندريه|عزتـــ عبــــد |لن|فع |حمد محمود محمد
لسن ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمد حسن محمد|5|8||
5|8oo3يف زر|عه دمنهورجه|د محمد حسن |ل
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــس|ره محمد فوزى سليم|ن |لبــــيك767726

تـــربــــيتـــ ع شمسحمد جم|ل محمود محمود|48429
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طبــــ بــــيطري |لم |نوسه محسن ف|يز ز 8775|8
3462o2يم تـــج|ره بــــنه|محمد عمرو محمد |بــــر|
|5o832| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد | ن| محمد عبــــد
|2559oتـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل فتـــوح فرح|تـــ
6785o5ثــــ|ر د |ط|ل |ء |يه|بــــ حس حسن ملش
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد| رض| ع سيد |حمد |لبــــل|شو 85|338

5895oيم سيد كليتـــ |أللسن بــــ سويفروميس|ء عوض |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفكرستـــ خلف حن| بــــ |م 856932
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخرن| س| ج|بــــر محمد |لنهرى453882
6|o539| ه أحمد م |لدين عبــــد حقوق |لمنصورهأم
6333ooتـــج|ره |لزق|زيقحمد حسن عبــــد | محمد محمد حسن
د|بــــ بــــ سويف|م|زن |حمد سيد ع43848|
ندستـــ أسو|نع عبــــد|لوه|بــــ محمد ع 66|846
44254|| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء |حمد بــــسيو ع متـــو
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرضوى مصط سعد عبــــد|لمؤمن3|4395
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| محمد |حمد محمد247557
8988o2 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــه|يدى ثــــروتـــ عبــــد|لل|ه ع
رهمن|ر ج|بــــر زيد|ن محمد ع 67335| زر|عه |لق|
477o24زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنرم |لسيد محمد |حمد عبــــده
يم|82742 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود فرج حف |بــــر|
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسم|ء |حمد |بــــو|لفتـــوح |لسيد |لديبــــ687568
68|86oف |سم|عيل |لدري |بــــو ش تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |
236789| رتـــل|ء محمود ن محمد عبــــد | علوم ري|ضتـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد|لحكيم فرغ عبــــد|لر|  3632|9
26878o|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــيم|ن رمض|ن عبــــد|لمقصود أبــــو زينه
7o|358تـــج|ره |لمنصورهحمد ي| خليل عطيه متـــو |لدندي
24982o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن |حمد عبــــد|لمع |بــــو غ|بــــه
675o|4تـــج|ره |لمنصورهس |حمد منتـــ |لحسي سليم|ن
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن خ|لد سعودى محمد عفي 339976
د|بــــ ع شمس|وليد |حمد سيد محمود4773|3

ش|م كم|ل |لدين |لسعيد5582| فنون جميله عم|ره ج حلو|نمريم 
يم |بــــو|لفتـــح |لعج27|257 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنعيمه |بــــر|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نجه|د سيد حسن عمر|ن848|2
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر |يمن ع|صم حسن32287|
ندستـــ |ل|سكندريهمصط |حمد عبــــد|لحميد |بــــوزيد |سم526392
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه سعيد عبــــد|لرحمن |حمد 885388
2|8o36ره|مريم مصط حس ع عبــــد|لر|زق د|بــــ |لق|
4|87ooحقوق طنط|محمود محمد |حمد محمد ه|شم
يم محمد شتـــ|5632|| حقوق بــــنه|حبــــيبــــه ممدوح |بــــر|
يم عبــــد |لع|ل432234 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| |لسيد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهحمد ح|مد |نور ح|مد زغبــــه|677462
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ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود طه |سم|عيل طه29528|
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف|طمتـــ رمض|ن رش|د عطيه499939
7o3452|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــه سعد عبــــد |لوه|بــــ رزق عبــــد |لو
7o3525| معهد ف ص |لزق|زيقمل|ك ن| حن| ن
324o4o|تـــربــــيتـــ ع شمسبــــ|نوبــــ س| ن| فرج
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء |لسيد محمد مؤمن|6959|6
|3o452تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |حمد يوسف |حمد

يم83|72 معهد ف ص بــــ سويفه|جر رجبــــ ج|بــــر |بــــر|
246|o4|علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد ص|بــــر عبــــد|له|دى |لمغربــــى
|د|بــــ بــــنه|ندى محمد روبــــى عبــــد|لخ|لق|8|354
782oo5 ر حس تـــج|ره |لزق|زيقند| |حمد محمد |لط|
حقوق |لمنصورهن|دين حسن محمد ع عبــــد |ل 55|2|7
حقوق |لمنصورهكريم محمود محمود ع |لحلي|567|6
د|بــــ كفر |لشيخ|إيم|ن محمود عبــــد |لعزيز مو عبــــد|5|4828
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أمنيتـــ ذكري| محمد مو4|4329
8o4524معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفن|ء يون|ن مسعد نخله
ره/ري|ضتـــتـــ سيد عط| مصط 39|335 إعل|م |لق|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|خ|لد ن| فتـــ محمد54586|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|مريم محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد845465
تـــ غ|نم حسن87|27| ف خ ين | رهن تـــج|ره |لق|
69o3o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه يوسف محمد يوسف
6o66o5 ف عبــــد |لق|در |لسيد حسن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد أ
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عص|م |لدين عبــــد|لحميد |بــــو|لعل247457
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم |س|مه عوض |لحس|ن |لشه|96|48
|د|بــــ |لم |عبــــد|لرحمن يح عبــــد| جمعه8|72|8
79o752يم |سم|عيل حسن سعد تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشسم|ء |بــــر|
6|9o23 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طف|طمه عبــــد |لحميد أبــــو |لنور أبــــو |لنور
د|ر |لعلوم |لفيوم |ر س|مح محمد |حمد2|437|
|53o46|رهحمد سم فتـــ عبــــده ندستـــ |لق|
4|o828د|بــــ طنط|ريه|م محمود محمد عبــــد |لرحمن جعيصه|
69895oه عص|م طلعتـــ عوض ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
طبــــ |ل|سكندريهمن|ل |لسيد |حمد |لشو 55||52
يم ع 833569 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىندي حسن |بــــر|
يم عبــــد |لرحمن|6457|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمل |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسندى ع|طف عبــــده عبــــده |لسيد بــــهيج|34858
7659o3ف عبــــد |لمنعم غنيم غنيم كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرو|ن |

ف كم|ل محمد|2|4| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى سعيد محمد فوزى عبــــد|لفتـــ|ح772336
4o33|2يم عبــــد | مر تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى يوسف |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|من|ر مبــــروك محمد نص |24999
3|3o65وف|تـــمحمد رض| يوسف يوسف علو|ن معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
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كليتـــ |أللسن سوه|جزي|د |حمد ع محمد87|6|
4o|265 د|بــــ |ل|سكندريه|ين ن| |سم|عيل مصط
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهح|تـــم |لسيد عبــــد| حشيش28|452
تـــج|ره |سيوطف|دى لطيف نصيف ص|لح  4|55|9

م |حمد حس |حمد|56|53 حقوق بــــ سويفد
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد عبــــد |لع|ل |لسيد يونس695963
ري|358|78 د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ط|رق محمد |حمد |ل|ز

844o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد قر ربــــيع قر
629o64د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|فدوى شحتـــه عطيه |لسيد
87o578معهد ف ص |سو|نشيم|ء عبــــد|لمنعم عبــــد|لمجيد |حمد
|6|7oo|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل|م سعيد عبــــد |لمنعم |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |ر سعيد يوسف عبــــد |لرحيم34254|
6864o6يم عبــــد |لمقصود |حمد غ د|بــــ |لمنصوره|يوسف |بــــر|
تـــج|ره دمنهورمحمد فرج |لسيد محمد |لتـــد|وى|9|495

ى عبــــد |لق|در محمد||5549 تـــمريض  بــــ سويفيه م
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهند| ف|يز عبــــد|لق|در فريد558|33
|د|بــــ طنط|نوره|ن |لسيد مصط محمد |لجندى39||43
6o6677| يم |لبــــلعو تـــج|ره طنط|س|مه مجدى |بــــر|
25827oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ع|طف سعيد ع شنبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد | جم|ل عبــــد | عبــــد | عج 684438
ه بــــخيتـــ محمد خليفه223543 ره|ن د|بــــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|عصم|ء مصط ع |لمل|ح4786|4
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد رض| عبــــد|لعزيز ع |لسيد|328459

علوم بــــ سويفوق رجبــــ بــــكرى سيد|82|6
ى4|66|| حقوق ع شمسر| | عم|د رشدى بــــ
44533oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمؤمن عرفه سعد |لدين عبــــد |لش| سعد
حقوق |سيوطعمر ممدوح محمد مهدي7424|8
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم مأمون عبــــد|لمحسن محمد سلط|9793|2
823o34|ه ر|فتـــ حل |بــــو|لحسن تـــربــــيتـــ |لم |م
76o7ooآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|طمه جل|ل محمد عبــــد |لمقصود
صيدله |ل|سكندريهند| محمد خليل ع خليل|6|437
78oo62|حقوق |لزق|زيق|ء ح|فظ محمود ح|فظ
49o746|تـــج|ره |ل|سكندريهيه شو محمد عبــــد | يونس
8||4o|ف ف|لح |سحق صيدلتـــ |لم |م|رسلينو |
25o|9تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء سيف |لدين ي عبــــد |لجيد

ش|م |لسعيد ع صقر623977 ه  تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن
تـــ محمد عبــــد |لمع عبــــد |لفتـــ|ح محمد437293 د|بــــ كفر |لشيخ|م
68o867| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد محمد طه عبــــد |لمقصود ع
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل |ء |س|مه |لسيد درويش|75729
497o6|تـــج|ره دمنهوركريمتـــ عبــــد |لق|در محمد محمد شلبــــي
7|o65| يم عبــــد |للطيف عبــــد ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم |بــــر|
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ف محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |676|26 تـــج|ره بــــنه|ي|د |
388ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد صبــــرى |حمد ع|بــــدين

يم عبــــد|لحميد حس 6|2793 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نجوى |بــــر|
69oo7|يم عبــــد |لرحمن معهد ف ص |لمنصورهص|بــــرين |لسعيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نس|مه مصط م غل|بــــ|846576
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ن |لسيد عيسوي عبــــد |لعزيز عيسوى535833

62o87|يم ذ عبــــد |لعظيم محمد تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
5o5792|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد محمد |نور عبــــد|لونيس عبــــيد

59||o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|س|مه محمد جودتـــ حسن
تـــربــــيتـــ |لعريشكريم محمد محمود فرغ9|7688
ف صبــــرى عبــــد |لحميد|67764 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |
ق626377 طبــــ بــــيطرى بــــنه|سم|ء عبــــد|لحفيظ محمد |لسيد |ل
حقوق ع شمسسيل | عم|د وليم ش|كر24823|
78o4oo|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء محمد جمعه سعيد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحسن محمد حسن عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد526756
يم |لنج|ر|67|268 يم مجدى |بــــر| وف|تـــبــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
896o47|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه جم|ل ع محمود
8o474o|د|بــــ |لم |ن|ن طلعتـــ شفيق حن|
7o4795 طبــــ |لزق|زيقتـــسنيم محمد ه|شم ع متـــو
27|8o8يم |سم|عيل معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| عم|د |لبــــرنس |بــــر|
ف محمد |حمد|243859 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه |
9o93o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريم محمود رمض|ن محمد
439o28طبــــ كفر |لشيخمحمد ج|بــــر عبــــد |لو|حد عبــــد|لحليم ونس
9o7559  | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|وسيم ي| بــــرك|تـــ حكمتـــ
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره ح|تـــم صبــــ جعفر252896

5588o|يم كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد شعبــــ|ن عبــــد |لحميد |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعزه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | |لمك|وى4784|4
يم شلبــــى449469 يم سل|متـــ |بــــر| ندستـــ طنط|محمد |بــــر|

ف |سم|عيل رمض|ن875|3 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| |ر |
44o942|نوعيتـــ كفر |لشيخم| |لسيد محمد رزق محمد
9o2256|حقوق سوه|ج حمد محمد عمر|ن |لبــــدوي
زر|عه كفر |لشيخ|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح عل|م|694|52
7o|o72يم د|بــــ |لزق|زيق|سع|د رض| عبــــد |لعليم |حمد |بــــر|
7|o875ندستـــ كفر |لشيخسل|م محمد عبــــد |لحميد يوسف |لشه
889o27 د|بــــ |سيوط|ف|طمه |حمد محمد ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطغ|ده خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح محمد  7437|9
4o2o33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |حمد رمض|ن |لسيد |لمغربــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|أيه زكري| جوده حو|س3584|6
63o56|ندستـــ |لزق|زيقمحمد |س|مه محمد |لعربــــى |حمد
4o7o67ن| خ|لد عبــــد |لحميد سيد عبــــد |لع كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم
778o75كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعنتـــر عبــــد |له|دى |لسيد |حمد
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5o7253 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسملتـــ محمد فوزى محمد أحمد
7o|64|ل طبــــ بــــيطرى بــــنه|نرم تـــ|مر |سم|عيل حم|د |سم|عيل مغ
852o48فنون جميله فنون |ل|قمونيك|  |د بــــولس مك|ريوس
يم |سحق سوري677455 يم |سحق |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومند عبــــد|لمطلبــــ |حمد عبــــد|لمطلبــــ69883
تـــج|ره |ل|سكندريهشح|تـــه ش|مخ عي |بــــوعق|ده4|45|4

59o|4يم يم مصط |بــــر| د|بــــ بــــ سويف|ول|ء |بــــر|
6|5|3o بــــي د|بــــ د |ط|منتـــ | ي| محمد |ل
43|o|o|يم محمد يوسف معهد ف ص طنط|يه محمد |بــــر|
68o67o|طبــــ |سن|ن |لمنصورهيه |لسيد عثــــم|ن محمود محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد رض| ع |لجم|ل|438968
علوم |لزق|زيقأبــــر|ر عبــــد |لنبــــى سعيد |حمد639593
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــ|ء ه|شم |م محمد|348982 معهد |لصفوتـــ |لع| 
لسن ع شمس||ء عص|م فتـــ  |ض|58363|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيمن نبــــيل عيد حس|ن |699866
7853ooمعهد ف ص |لزق|زيقي|ر| حسي محمد عوض
4o5449كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن محمد إسم|عيل محمد ع
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|منتـــ | محمود |حمد محمود8|436|
|246|oيف يم |حمد |ل لسن ع شمس|رن| |بــــر|
حقوق سوه|جمحمد رمض|ن |لقط ج|د 5|9||9
9o|968 تـــج|ره سوه|ج |ء محمد |لسيد محمد
78o394|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن
62o723تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طغ|دتـــ أحمد |لسيد |لعزبــــى ع|مر
78954oزر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلؤى مصط عبــــد |له|دى عبــــد |لع|ل
م|م|9|647| ره|ء صل|ح فوزى محمد  تـــج|ره |لق|
يم عبــــد|لعزيز غريبــــ3466|3 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د حسن |بــــر|
5|o368| كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد صبــــرى |حمد تـــر
6439o7 يم |سم|عيل |لمل طبــــ |لزق|زيقرو|ن خ|لد |بــــر|
92o573 معهد ف ص سوه|جر|ن| عزتـــ خليفه محمد
علوم |سيوطشيم|ء محمد حسن |سم|عيل 2768|9
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقحسن ع حسن بــــيو 633427
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| عل|ء |لدين ك|مل عبــــد |لعظيم93|34|
22o|4oرهحس |حمد زكري| سم |حمد |لز|رع طبــــ |لق|

2546o| ه عبــــد |لن| محمد مصط رهم تـــج|ره |لق|
337o5| ثــــ|ر |لفيوم|يه ر| د|ود |سم|عيل عبــــد |لغ
يم35338 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد|بــــر|

5o4o77يف تـــمريض |إلسكندريتـــ مؤمن |يه|بــــ سعود |لسيد |ل
حقوق |ل|سكندريهفتـــحيتـــ ع محمود ع حس 485982
22o|39رهحسن |حمد زكري| سم |حمد |لز|رع عل|ج طبــــي |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفن|ن نبــــيل ع |حمد سيد7||524
8|o632|زر|عه |لم |زه|ر ربــــيع محمد شعبــــ|ن
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27o845ره|س|ره |حمد |لشح|تـــ |حمدسليم|ن عل|م |لق|
3|89o3تـــج|ره ع شمسمونيك| س|مح لبــــيبــــ مرزوق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ره نبــــيل سيد |سم|عيل9|464|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نن عمرو فكرى عبــــد |لسل|م محمد232632
7o456oطبــــ |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لمحسن محمد |لسعيد
ر|ن8757|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نور|ن رض| عطيه ز
6||oooحقوق |لمنصورهمحمد |سل|م |لسيد |بــــو عجور
|54o38تـــج|ره ع شمسحمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــو زيد
نوعيتـــ |لزق|زيقندى عمر عبــــد |لسل|م محمد غنيم353|63
وز جم|ل ذ|كر عبــــد |لبــــ| |64342 نوعيتـــ |لزق|زيقف
859|o3فنون جميله فنون حلو|ننور|ن حس حسن عبــــد|لودود
69o|72|يم محمد |حمد د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمود |حمد محمد رمض|ن6|6434

3583oيم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ديه رمض|ن محمد |حمد |بــــر|
يم835863 نوعيتـــ قن|رند| |حمد محمد |بــــر|
8393o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــ|نوبــــ ه| ميخ|ئيل سدر|ك
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | رأفتـــ لبــــيبــــ سعيد م | 39|26|
9o62|o|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد حمد محمد ع محمد
د|بــــ دمنهور|محمد متـــو |حمد متـــو شه|بــــ |لدين493762
36o986|طبــــ |سن|ن طنط|سم|ء شكري محمد عبــــد|لعزيز
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء محمد عبــــد|لق|در ش| |278647
علوم حلو|نمروتـــ محمد حمدى حسن |بــــو|لنج|تـــ8822|5
8o4788|كليتـــ حقوق |لم |منه طلبــــه مه محمد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىين|س ع عبــــ|س ع |846947
4852ooيم |لسيد |د|بــــ طنط|ر|ن| مجدى |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | ع|دل عوض عبــــد |لمعبــــود32554|
حقوق طنط|حمد محمد م |لدين يونس|492869
9o3688|تـــمريض سوه|ج  حمد محمود فز|ع بــــغد|دى
76745oكليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــرو|ن محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحيم
|ء رفعتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمعتـــمد882328 تـــربــــيتـــ |سيوط  
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|حمزتـــ محمود حمزتـــ |بــــو|لفضل357883
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| |ر محمود عبــــد |لرحمن محمد447632
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوربــــتـــ | رزق صقر عبــــد |لحفيظ صقر نوفل5244|5
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدشيم|ء خ محمد عي عبــــد |لرحمن763784
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيق|ء مجدى محمد عبــــد |لمنعم محمود|77|63
845o73|طبــــ ع شمسلفتـــ ع|مر محمد منصور
8o8677كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمؤمن |حمد |لسيد عبــــد|لرحمن
|د|بــــ طنط|رض| |لسيد |لمر| قطبــــ3279|4
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|فتـــ محمد بــــهلول نبــــيل س|مح933|82
يم678756 يم محمد |لمر |بــــر| حقوق |لمنصورهزينبــــ |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمع|ذ مصط أحمد |لسيد عبــــد |لح|فظ438772
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355o69|يم تـــ محمود محمد |بــــر| زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــم
تـــج|ره سوه|ججرجس فكرى لح قدس |89855

48o98رهمحمود ن| عبــــد | محمد ندستـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسر| ع|دل سم حبــــيبــــ حل5947||
274|o5رهعبــــد| محمد محمد فريد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق |ل|سكندريهمه|بــــ ع|دل محمد رمض|ن جمعه484677
7688o3تـــمريض  |إلسم|عيليتـــس|مح س|لم|ن س|لم محمد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |م محمد عمر|ن عبــــيد752545
787o4|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسدين| سم دي|بــــ |بــــر|
7o5794يم خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح علوم ري|ضتـــ بــــورسعيديوسف |بــــر|
263o45ى طبــــ بــــيطرى بــــنه|ر| | ط|رق عبــــد| بــــح
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء فتـــ ص|دق |لعزبــــ|97|27
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|جيه|ن محمد شكرى |حمد حسن|22798
|د|بــــ طنط|محمود س| محمود أحمد |لجم|ل|49452
75o83oل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم ع|دل |لسيد محمود معروف
4o4467د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لمجيد محمد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيوستـــ | ميل|د لبــــيبــــ عبــــد |لسيد5|6944
معهد ف ص بــــ سويفحمزه |حمد ع شح|تـــه9||853
ن| سعيد محمود محمد فوزى482738 تـــج|ره |ل|سكندريهم
7o5763ندستـــ |لم |محمد محمود محمد محمود ع خليفه
32948oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سهيلتـــ محمد ع عفي ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد |س|مه وجيه عثــــم|ن634777
8o6459كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لحميد جم|ل عبــــد| يوسف
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد ح|تـــم |لسيد لبــــيبــــ6|7587

تـــج|ره |سيوطمحمد رجبــــ سعد مبــــروك|6335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم | عم|د فوزى جرس 898669
247|4oد|بــــ طنط|عبــــد| جم|ل سعيد متـــو قنديل|
يم مطر679||6 يم |لسيد |بــــر| |د|بــــ طنط|خلود |بــــر|
يم ز57|258 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد |بــــر|
4425o| معهد ف ص طنط|مصط عبــــد|لحميد مصط مو مصط
758o4o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحمد محمد |سليم محمد 
834o82تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدين| ه|شم عبــــد| |لص|دق
7o8769| طبــــ |سن|ن |لمنصورهل|ء محمد حسن عبــــده |لعج
4o|229تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإن وحيد جبــــريل صديق محمد
7o5399تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــفتـــ |لسيد محمود حسن ع عم|رتـــ
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهك|رن عم|د ك|مل |سكندر غز|وى425263
34o949حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|لك دي|بــــ عطيه محمد ثــــعلبــــ
تـــج|ره بــــ سويفس|مه حل عبــــد|لجليل عبــــد|لوه|بــــ43|7|8
82o478|ه فتـــ |حمد ك|مل |د|بــــ |لم |م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ممدوح رجبــــ |لسيد عبــــد |لمجيد3|6299
|6o339|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد خ|لد سعيد محمد سليم|ن
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسك|رن ط|رق حليم فه 9996||
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنه ع|دل ع أحمد |ل |د|75768
25o926تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــول| عم|د ميل|د زي|ده د|ود
يم حسن أحمد |لسيد|622644 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن |بــــر|

9o||oرهنس عبــــد |لن| |بــــو |لعل| عبــــد |لسميع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يثــــ|ر خ|لد حس محمد سويلم||24895
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل |حمد محمد |لمهدى282|6|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لر|زق ع قطبــــ427486
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد عبــــد |لمجيد |لكيل| |679282 م |لع| 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|ي| خ|لد حم|د محمد236863
8o982oعلوم |سيوطول|ء محمد حسيبــــ |حمد |لج |وي
7o|4o4حقوق |لمنصورهي|س نبــــيل عبــــد |لق|در |حمد
|229o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم |ى جورج فه |قل|ديوس

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نح|زم عص|م عبــــ|س محمد|65|3
265o34|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد ع|بــــدين محمد
8|956o| فنون جميله فنون |لم |منيه ع|طف |حمد ع
679o59تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس| محمد س| |لعر|بــــى طه
د|بــــ ع شمس|م|دون| ر|فتـــ نبــــيل ص|دق354383
ر698478 لسن ع شمس|ه|يدى حمدى |لسعيد يسن جو
يم محمد بــــخيتـــ449696 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمه جم|ل |حمد عبــــد |لحليم66795|
ندستـــ |لمنصورهعص|م خ|لد محمد ع ع||6793
34o5o|معهد ف تـــمريض بــــنه| م عبــــد|لمحسن حسن عبــــد|لمع
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــتـــسنيم |حمدى ج|بــــر ع ع464678
7ooo4||علوم |لمنصورهل|ء محمد مسعد عبــــد |لعظيم
ف عبــــده عبــــد |للطيف عبــــد 682337 علوم |لمنصورهمريم |
د|بــــ |لزق|زيق|ف|يز محمد ف|يز محمد632888
6|5536| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد محمد عبــــده عبــــد |
يم رجبــــ |لجم|ل257472 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنجوى |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهنوره|ن سعيد حس |حمد حس 98|5|4
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمد محمد |لسيد ع787835
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سمر جم|ل عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل77|257
857o|7علوم ري|ضتـــ |لم |نج|ه خلف حسن محمد
263o47 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ |لسيد |م|م مصط
643|4oطبــــ |لزق|زيقوف|ء محمد عبــــد|لرسول محمد ج|د
د|بــــ |سيوط|جرجس ن| عط| ي  34|888
يم |حمد237947 رهوق وليد |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد محمد حسن محمد|834373
3|23o5|ف سلومتـــ عبــــد|لع وز | تـــج|ره بــــنه|ف
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عل| عبــــد| عبــــد|لمحسن ذكر |للـه9952|2
25o853د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن ح|تـــم محمد حسن |له|وى
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معهد ف ص |سو|نخلود محمد عبــــد|لر| ع 839552
معهد ف ص |لزق|زيقي|ر| دي|بــــ نبــــيل دي|بــــ محمد635593
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفي|ر| خ|لد سعد |حمد محمد263756
49399o تـــج|ره طنط|حس محمد صبــــ محمود حس
ف محمد حس|م |حمد يس447478 لسن |لم |/ري|ضتـــ|ر
علوم |لمنصورهبــــه محمد فوزى خليل حسن |لسخرى2283|7
786|o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سميه مصط |حمد محمد فرج|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحفيظه |حمد حسن |لف 257448
رتـــ|حبــــيبــــه عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|73|263 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
36o673|زر|عه مشتـــهرحمد محمد |حمد ص|لح بــــي|ن
ر85||23 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمرو محمد |لعربــــى |لط|
ه نبــــيل سيف |لدين عبــــ|س|5877| رهن تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مه|بــــ محسن فوزي |حمد29249|
|د|بــــ طنط|محمود رض| |حمد محمود محمد892||6
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر يوسف محمد يوسف |لخطيبــــ444356
43757oنوعيتـــ كفر |لشيخمحمد ي| ص|لح محمد عبــــد |لرحيم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهش|م بــــهجتـــ |لشن|وى عبــــد |لبــــ|رى ع حيدر688528

يم |حمد منتـــ34339 رهمريم عص|م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|o8|3نوعيتـــ طنط|ندى حسن مسعد |لشهيد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوسف عل|ء محمد ز محمد24459|
د|بــــ |سيوط|نجل|ء نبــــيل محمود مقبــــول  882443
لس شكرى فهيم جرجس قري|قص287388 صيدله طنط|ك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه محسن ع مو ||77893
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ شكري عبــــد|لع|ل حسن338449
ر ع|طف محمد عبــــد|لرحيم863544 وف|تـــش| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2577|oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد مصط |لمقرف
د|بــــ دمنهور|وليم موريس يوسف بــــدر|وى|49567

324o9ره|حمد |سم|عيل |لسيد محمد عبــــد |لع ثــــ|ر |لق|
9o9975 معهد ف ص سوه|جروبــــ رم| جوده يوسف
ين عبــــد|لح|فظ بــــدوى محمود 453|89 تـــربــــيتـــ |سيوطن
68|43o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد ف|روق عبــــ|س حسن |لقل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | |حمد رفعتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد||826|5
9o6378|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج زه|ر سيد |حمد ج|د
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد حسونه |لسيد محمود |لسيد|4|7666
زر|عه كفر |لشيخزي|د حمدى عبــــد |لغ عبــــد| حسن9|4||5
صيدلتـــ بــــورسعيدندى محمد ع|دل عبــــ|س |لد ||62368

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفل|ء محمد ع عم|ر|4|578
4264|o|ن| محمد رمزى محمد عبــــد تـــج|ره |ل|سكندريهم
تـــج|ره دمنهورنور |لدين محمود عبــــد |لخ|لق محمد  64|495
وف|تـــخ|لد محمد سيد محمد |لح|ج342767 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
7|75|o| يم محمد يوسف معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد مجدى |بــــر|
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84564o|ه  |ش محمد |حمد تـــمريض أسو|نم
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن |حمد ع |حمد 892824
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقند |س|متـــ محمد |لسيد عبــــد|له|دى639957
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط محمد محمود محمد |لدمرد|ش245754
|4o834|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــص|له عصفور عزتـــ معوض
6o2478|حه وفن|دق |لمنصورتـــعليه صبــــرى مصط |لسم| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند| حس|م |لدين عبــــد | فودتـــ865|2|
7o223oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدى محمد |سعد محمد
3|46o2علوم ري|ضتـــ |سيوطحس|م ج|بــــر مطر|وي ج|بــــر
26o432 |نوعيتـــ |شمونفتـــحيه صل|ح عبــــد| و
يم منصور5766|2 ره|رن| |حمد |بــــر| عل|م |لق|

د|بــــ |لفيوم|دير |حمد ف|روق |حمد رمض|ن9|673
ف محمد مصط جبــــريل92||62 د|بــــ د |ط|محمود |
وف|تـــعمر محمد مصط كم|ل862537 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8246o2ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد عل|ء عبــــ|س محمد
4o5o37|م عمرو محمد سعيد آدم تـــج|ره سوه|جد
تـــج|ره ع شمسندى ع|دل محمود ع8|485|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نس|ره عم|د|لدين يوسف عبــــد| عل3372|2
7oo826تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهعبــــد | محمود محمد كم|ل عبــــد |لعزير زغلول معهد |لج
حقوق |سيوطمن|ر |حمد شعبــــ|ن |بــــوزيد2552|8
يم |لبــــربــــري6964|5 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|رتـــ |حمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطنجل|ء حس عبــــد|لرحيم محمد|82624
نوعيتـــ |لزق|زيقسيد ع سيد طه634732
22o82o |تـــج|ره ع شمسوعد ص|بــــر |حمد |حمد عبــــد |لر
د|بــــ حلو|ن|عمر سيد فوزى حس 33388|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن أحمد محمد حس |7||622
ندستـــ حلو|نعمرو محمد |حمد محمدعبــــد |لرحيم949|23
9o6443 علوم سوه|جرح|بــــ فضل |لكريم محمود ع
إعل|م بــــ سويفنوره عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ249432
6o5296علوم |لمنصورهمروه فوزى محمد عبــــد |لغ |سم|عيل
رهمحمد محمود شح|تـــه محمد44369| تـــج|ره |لق|
يم|527247 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ|ء |لسيد محمد محمد |بــــر|
22589oرهمصط ع|طف سعد |لبــــسطوي حقوق |لق|
7o55o2 يف محمود عبــــد |للطيف طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن 
تـــج|ره |لمنصورهندى محمد صل|ح جمعه ص|لح4|6976

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه|ء |لدين ع|طف زيد|ن محمد28293
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفجويس وحيد |رم|نيوس مح|ربــــ|738||
ى عبــــ|س ج|دو52935 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ع

تـــج|ره ع شمسشه صبــــرى مجدى صبــــرى5534||
صيدله ع شمسريه|م جم|ل ح|مد جعفر نجم24|3|3
يم6894|3 يم |بــــر| ندستـــ ع شمسند| عيد |بــــر|
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تـــمريض |لفيوم حمد جم|ل حل عبــــد |لرحمن|545|7
632o8oيم ف محمد عطيه |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى |
4o5o2o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيوسف عبــــد |لكريم حس |لسيد رف
صيدله طنط|ف|طمه حس محمد محمود محروس ز266592
ر محمد حس|ن |لسيد|492|78 حقوق |لمنصورهيم|ن م|
3|8|o7حقوق ع شمسط|رق سيد محمد لبــــيبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحسن|ء |يه|بــــ حن عبــــد |لحكيم774293
|د|بــــ بــــنه|نوره|ن زكري| ي عبــــد|لعظيم356835
رهمحمد عزتـــ |بــــو|لسعود محمود56348| تـــج|ره |لق|
زر|عه مشتـــهرعمر |حمد صل|ح محمد |ل|عوج63||23
7682o7يم |لسيد حقوق |لزق|زيقرحمه ع|دل |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م خ|لد محمد رمض|ن6|353|
5o555حقوق بــــ سويفعبــــد |لرحمن |لمعتـــز بــــ| من مفتـــ|ح

د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م خ|لد عبــــد |لر|زق |حمد فريج|66|7|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلور| محمد حمد عبــــد |لعزيزحمد647|44
6877o7|ف فه محمود ط|لبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|ي|سم |س|متـــ محمود محمد عبــــد|485383
معهد ف ص |لزق|زيقع عبــــد| عبــــد|لمو عبــــد|لعزيز637535
9o9578|د|بــــ سوه|ج|  يه نبــــيل |حمد محمود مهر|ن
تـــربــــيتـــ بــــنه|روضه شكرى عبــــد| عبــــد|لعظيم ع|469|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل |حمد عبــــوده محمد مطر483253

حقوق حلو|نمحمد |نور حمدى عبــــد |36373
6oo33oف محمد سعيد |لنج|ر |د|بــــ طنط|محمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم مدحتـــ عمر|ن عمر|ن696223
83947o| ري حس|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء حس|ن |لز
9o7|55 ندستـــ سوه|جعمر ك|رم محمود دي|بــــ
6o79|4 د|بــــ طنط|وق ه| محمد |لبــــسيو|
69o222تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لحميد محمد محمد س|لم |لسيد
حقوق ع شمسسمر عص|م |لدين غبــــ| طلبــــه846|6|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد مجدى |لسيد |حمد|28765|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود م| جهل|ن دمر| 827422
35325o|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|للطيف

د|ر |لعلوم |لفيومحمد ن رمض|ن |حمد|65962
تـــج|ره بــــنه|مؤمن خ|لد حسن فرج7|3528
حقوق طنط|عبــــد | ع|دل شو مصط 493368
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء ع|دل عبــــد|لعظيم شح|تـــتـــ349424
علوم ج|معتـــ د |طمحمد ع عبــــد |لعزيز |لسعد|وى جمعه2|4435
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد سم مصبــــ|ح |لشن|وى2|8|69
9o8684  لبــــ عم|ر حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي |ء |لدين زكري| |بــــو
صيدله |لزق|زيقع |ء خ|لد محمد |لسيد سليم625544

55o96| معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد خ|لد سعد قر
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6|586oصيدله |لمنصورهع عبــــده عمر|ن شمس |لدين
7o89o5| ندستـــ |لمنصورهلسعيد |لسعيد ع ذ
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشندى جم|ل محمد عبــــد|لعليم6|7678

5o836|ئيل| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م غط|س رزق | |
4o5o|4حقوق |ل|سكندريهمهند ط|رق محمد محمد ع|شور
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنجل|ء عبــــد|له|دى صبــــ|ح |سم|عيل|25343
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهف|رس |لسعيد ج|د غ|زى |لش|ذ|7|436
42424oطبــــ |ل|سكندريهعبــــد | عص|م عبــــد |لفتـــ|ح تـــوفيق محمد
يم|324346 تـــج|ره ع شمسحمد رمزي سليم|ن محمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرح|بــــ محمود عبــــد |لمنعم مصط عطيه37236
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عبــــد |لعزيز حسن |حمد6679||
حقوق |سيوط ن |س|مه |نور عزيز|875263
2585o9معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يوسف |سم|عيل محمد |سم|عيل
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد|لوه|بــــ عبــــد| سعد |لجندى639|46
7o8|7|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــه| |لسيد شو |لسيد عيد
9|255o علوم |سيوطس|ره مرتـــ عبــــد|لغف|ر محمد
يم جمعه عطيه|677747 يم جمعه |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخعل| عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |لمهدى439834
8oo349د سعيد بــــدري علوم |سو|نمحمد مج|
783|3oمعهد ف ص |لزق|زيقي|سم عبــــد |لسل|م |لبــــ عبــــد |لسل
يم476933 علوم |ل|سكندريهمحمد ممدوح فه محمود |بــــر|
يل ج |لزق|زيقف|طمه صبــــ سعد |لجز|ر252326 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم صقر449992 ل|ل |بــــر| ندستـــ طنط|أسم|ء 
معهد ف ص |سيوطمصط عم|د حس عبــــد|لرحيم 94|887
77939oيم عبــــد |لعزيز حسن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
52864oندستـــ |ل|سكندريهمحمد ص|لح أحمد محمود دبــــل
494o28حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد | محمود |لسيد حسوبــــ
يم |حمد محمد|839833 ندستـــ أسو|نحمد |بــــر|
7o87o| يم |بــــو |لعن تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــن |لمر |بــــر|
8|982o|نوعيتـــ |لم |يه طه فؤ|د طه

صيدله بــــ سويفسمر ع ف|روق مج 54868
نوعيتـــ |لزق|زيقرضوى محمد عبــــد |لحميد حمدى632838
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد عمر عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن|6|853
7o23o6رى خدمه |جتـــم|عيه حلو|نفردوس محمود محمد محمود |لجو
9|582o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد سم عبــــد|لعزيز عبــــد|لفهيم
5o6o|9تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيوسف محمد ع محمد حسن |لروبــــى
529o8||تـــ|حمد حسن ج|بــــر قط|مش لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره بــــ سويفحسن |حمد عبــــد|لعظيم |حمد98|||8
6o8|79يم محمد دبــــور ف |بــــر| |د|بــــ طنط|نشوى |
تـــربــــيتـــ ع شمسيوستـــ | زكري| م| عطيتـــ354988
35|o|8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ ع عبــــد|لعزيز محمد خليل
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255o3ف محمود عبــــده د|بــــ حلو|ن|ع|ئشه |
د|بــــ د |ط|نور| شلبــــى حسن عبــــد|8233|6
6o388oبــــه سعد |لدسو |لجمل د|بــــ د |ط|محمد و
9|6o47 تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه عبــــد|لحميد من|زع عبــــد|لبــــديع
262oo3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف ع|دل حكيم سليم|ن حن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحسن محمد معروف محمد ضبــــش9|49|4
يم ثــــ|بــــتـــ سليم|ن334559 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرفيق |بــــر|
رهن|ن  |ء |لدين ع عوض9|436| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|2o459تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنديم محمد عبــــد |لكريم ع|مر
وف|تـــمحمد سعيد محمد بــــيو |حمد39|266 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
9o4357 تـــج|ره سوه|جمحمد حسن كم|ل حسن
يم|438498 ف |حمد يوسف |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد صبــــ زغلول عبــــد|لفتـــ|ح |لف|495476

ره|يه مجدى حل محمد|33736 د|بــــ |لق|
ره|يتـــ عل|ء ع محمد يوسف|635926 ثــــ|ر |لق|

53o6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر ربــــيع مصط رزق
زر|عه |لمنصورهنوره|ن محمد |بــــو |لمك|رم بــــسيو 644999
5o257||تـــج|ره |ل|سكندريه|ء يوسف حمدى سليم
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرندى محمد عبــــد |له|دى مبــــروك س|لم|54333
يم329626 يم |بــــو |لفتـــوح |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريم |بــــر|

97|o|حقوق حلو|نمحمد سيد محمد محمد سيد
4o6824تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم مجدى عبــــد |لستـــ|ر حس مو
62597oى حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقفرج ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |لز
وف|تـــ|يه|بــــ مصط ع ع يوسف|4957|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
م عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لبــــ|رى3|6928 تـــج|ره |لمنصورهنور |د
فنون جميله فنون حلو|نيه عمرو ك|مل عبــــد |لحفيظ|9435||
حقوق حلو|نوق محمد رجبــــ سيد48482|
7o|6|oصيدله |لزق|زيقفرك عزتـــ شو صبــــ يوسف
36o497| لسن ع شمس||ء ن| عبــــد|لفتـــ|ح حسن
يم شعبــــ|ن|7938|3 رهحمد خميس |بــــر| حقوق |لق|
يم |بــــو كر|تـــ763496 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى |لسيد |لسيد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط  ل|ء |حمد يوسف محمود|878347
د|بــــ د |ط|عهد صبــــري مختـــ|ر |حمد غز|لتـــ6665|6
|ج |لدين محمود محمود |لزن53|526 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد 
ى |حمد |لسيد سليم|ن||68997 تـــمريض |لمنصورتـــ حمد ي
تـــربــــيتـــ |سيوطنور| رجبــــ عبــــد|لسل|م نص 5982|9
62|o|2 بــــي يم ع أبــــو ط|لبــــ |ل حقوق د |طع |ء |بــــر|
4oo|29تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدى |حمد محمد حمدى |لدفر|وى
يم |نور عبــــده |بــــويوسف675846 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |بــــر|
7o38o4|يف معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقلفتـــ ي محمد عبــــد |لمطلبــــ 
رهنرم محمد |حمد ز محمد عيسوى46299| حقوق |لق|
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رهيه محمد ص|لح غ|نم|8|32|7 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد |سم|عيل زين |لع|بــــدين |حمد 886345
25oo6|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــه صل|ح عبــــد|لستـــ|ر مر
43|oo9|ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىيه ك|مل |لبــــيو غنيم
معهد ف ص |ل|سكندريهآيتـــ سعد |حمد محمد نوفل4232|5
7o3593لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مهر|ئيل وص نجيبــــ ري|ض منصور
يم ن|صف7|4526 تـــج|ره كفر |لشيخرن| حسن يوسف إبــــر|

5o987ى عوض ى جرجس بــــ كليتـــ |أللسن بــــ سويفبــــ
د|بــــ دمنهور|محمد كم|ل جمعتـــ محمد عم|رتـــ494956
يم مرزوق7|4488 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومنوره|ن صبــــرى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد|لبــــ|سط حس 636565
6224o2 ر رزق |لمد معهد ف ص بــــور سعيده|جر ط|
4o9429|نوعيتـــ طنط|حسن غ|زى خليفتـــ حسن |لخل
52o758علوم |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |لكريم جميل عبــــد |لجو|د محمود
6|66|oر عتـــريس تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــد | تـــ|مر م|
4o6o29حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسوز|ن نعيم شو نجيبــــ ميخ|ئيل
2|97o9حقوق ع شمسبــــه عبــــد| |سم|عيل مر
|496|o بــــي خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــتـــول ممدوح |م |ل
|5o874|ره|يه مجدى حسن محمد د|بــــ |لق|
حقوق |سيوطمصط فو عبــــ|س عبــــد|لح|فظ 886372
رهميمه مصط محمد وحيد |لدين عبــــد 96|5|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ مجدى محمد ع359784
49o985كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ر س|لم عبــــد|لع|ل |بــــوشوشتـــ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حسن محمد حسن حسن عي753238
4432o9يم |لمتـــو عمر ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــند| محمد |بــــر|
2573o9د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل رض| محمد عبــــده
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه محمد عبــــد|لمنعم |لمر|كبــــى|268879
|د|بــــ طنط|ي|سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح دندوح279329
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــه محمد محمود |لعو 6287|6
9o583| د|بــــ سوه|ج|كريم محمد شح|تـــه رمض|ن
63|3o2علوم |لزق|زيقكريمه ص|لح صديق ص|لح |لسيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع|دل فه |لسيد|2||356
|ء ع|طف محمد سليم|ن |لغربــــ|7|5275 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمس 
82o783كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفطه يح طه خليل
33554o|د|بــــ ع شمس|منيتـــ مصط محمد محمود
تـــربــــيتـــ طنط|خلود |يمن |نور عبــــد |لفتـــ|ح غيثــــ432392
76486oطبــــ بــــورسعيدرو|ن محمود عمر سليم|ن عصفور

ندستـــ بــــ سويفمحمود عم|د عبــــد|لحميد حس 83995
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى سم صبــــرى ع|شور92|678
88356o رتـــ|م|رين| ن|دى حكيم |بــــو|ليم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

علوم بــــ سويفندى |حمد محمد عبــــد |لجو|د52876
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حقوق |لزق|زيقمحمود خ|لد س|لم مو 784855
44o|32تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ خ|لد فتـــح | دغيدى
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد عز |لدين |حمد |لمغربــــي|534|75
6o5526يم |لسيد |حمد علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــندى ن| |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|ميه ج|بــــر ع محمد5|536
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|دع|ء محمد |لعسكرى حس|ن |حمد5|3452

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف خ|لد عبــــد|لعظيم |حمد|993|
489|o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ل |ء عل|ء حسن عبــــد |لغ
352|4oش|م محمد |حمد ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ح|تـــم  ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
5262o| ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد محمود رضو|ن ع
حقوق |لزق|زيقه|يدى خ|لد فؤ|د |حمد37|776

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ن طه ك|مل عبــــود|2|843
د|بــــ |ل|سكندريه|نرم |يه|بــــ عد عبــــده |حمد478276
حقوق |ل|سكندريهمحمد رجبــــ عثــــم|ن بــــدر486774
|223o6رهع|صم عل|ء كم|ل فرح|تـــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
33o4|9يتـــ|بــــ جم|ل رمزى محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م|
يم محمد سليم|ن 25637| ر |بــــر| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف م|
رهسم|ء فرج حسن سيد|232747 تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهكرستـــ نبــــيل بــــش|ره حن|8685|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د محمود |حمد حسن356893
فنون جميله فنون |لم |جيه|ن |س|مه ميخ|ئيل شمعون8858|8
2265|o|رهحمد ح|تـــم نظ سيد محمد تـــج|ره |لق|
||78o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجو |نو جوزيف فرنسيس |ثــــن|سيوس

5o2|6تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لحميد س|مح كم|ل محمد |مبــــ
434o|2|ره|خلود |لسيد محمد سعيد |لسيد عبــــد ثــــ|ر |لق|
22ooo7ند| حس مرزوق عبــــد|لجو|د كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسش|
9|894o تـــج|ره |سيوطحس محمد حس عبــــد|لحليم
9|63o8  زر|عه |سيوطمحمود ع|مر محمد تـــوفيق
|3o836د|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد |لمنعم شح|تـــتـــ محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم صل|ح س|لم |بــــو زيد5794|3
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد عمر|ن محمد عبــــد|لع|ل422658
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمر|م عثــــم|ن عبــــد|لعظيم عمر253398
ف ع |لدين محمد تـــوفيق753248 تـــج|ره |سيوطع |لدين |
ف محمد سليم خ 9|6297 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
266o37|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد سعيد عبــــد|لسميع محمد عبــــد

تـــج|ره بــــ سويفق|سم محمد ق|سم محمد56696
766o25 ف |بــــو |لفضل عبــــد |لرحيم عبــــد علوم بــــورسعيدرحمه |

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد | زينهم عبــــد |لد|يم حسن28496
|654o|رهحمد مصط |لسيد شح|تـــه ندستـــ |لق|

6o7o56|معهد ف ص طنط|من|ل ع|طف عبــــد |لفضيل |بــــو شن
5o558تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن ط|رق مصط طتـــ
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7oo|24معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |منه | |حمد |لكيل| |لسيد |حمد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهريم ع|دل محمود محمد منصور478229
حقوق طنط|عبــــد|لع|ل |لسيد ه|شم عبــــد |لكريم  5352|4
نوعيتـــ كفر |لشيخمن|ر ع عبــــد |للطيف عبــــد | بــــدر74|5|4
6o7852|ف |لدين ش|م محمدى  تـــج|ره طنط|ل|ء 
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسي| عبــــد |لجليل ع |حمد|78365
42|46oيم ج|بــــرمحمد |لسعد|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسل|م |بــــر|
يم ج|د |679686 تـــج|ره |لمنصوره|ء ي| فتـــ |بــــر|
3477o3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمر |حمد محمود محمد كلضيش
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــود|د مصط رش|د خليفه253432
حقوق |لزق|زيقمريم ف|رس جم|ل ف|رس637526
5o|836يم عبــــد |للطيف محمد د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |بــــر|
89o537 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد ك|مل عبــــ|س |حمد معهد ع| 
|49866| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |لسيد |بــــو |لفتـــوح ع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر |م|م |لسيد |حمد سمرتـــ694294
866o38 ندستـــ قن|محمد كم|ل |حمد متـــو
8oo3|oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهزي|د عص|م عبــــده حسن
9o737||تـــج|ره سوه|ج حمد خ|لد ه|بــــيل عبــــد|للطيف
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم |نور |لسيد ع2|2587
257o87معهد ف ص بــــنه|ف|طمه محمد سعد قنديل

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسل ن محمد |لج|بــــرى2||47
7o8885 بــــي يم |حمد |ل فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم | سعد |بــــر|
طبــــ حلو|نآيه |لسعيد عبــــد |لمقتـــدر |لبــــط|وى4755|6
82693o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل سعد |حمد |بــــو|لحسن
تـــج|ره |لزق|زيقنو|ل مصط عبــــد| عبــــد |لبــــ| 633732
يكل2|4397 يم  كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخندى محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
4|9o66يم |حمد |لش تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد عبــــد|لنبــــى |بــــر|

|4oo4|ره|ي|تـــ رجبــــ محمود عبــــد |لفتـــ|ح د|بــــ |لق|
35o979علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد س|مح كم|ل فرج |لنج|ر
863o24كليتـــ |لطبــــ بــــقن|مرفتـــ شح|تـــه |حمد عبــــد|للطيف
7|o338ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد عوض عبــــد |لسميع عبــــد |لع|ل ل|
ندستـــ ع شمسي|سم سعيد ع حسن محمد||3236
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم ع سيد ع 2599|8

578o9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ري روؤف فوزى |سكندر
63|3ooوز مدحتـــ |لسيد ع د|بــــ |لزق|زيق|ف
|243o5|صيدله ع شمسحمد و|ئل ف|روق عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوروف|ء لط عبــــد |لعليم محمد بــــدر|49862
ى س|مح صل|ح بــــدر249345 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومك
يم |لجندى449468 ندستـــ طنط|كريم ع مصط |بــــر|

حقوق بــــ سويفض رمض|ن سعد عبــــد |لمو582|5
ره|حمد عص|م |لدين عي عبــــد|لمجيد محمد233889 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــستـــ|ن محمود ريح|ن عبــــد |للطيف59443|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد مصبــــح |لسيد ع عوض68|622
82o488د|ر |لعلوم |لم |دين| ي| حميحم عبــــد|لعظيم
686o35 تـــج|ره بــــور سعيدسم|ح محمد عبــــد |لسل|م محمد |لبــــسيو
696o75|ي رش|د صيدله |لمنصورهم| رش|د |ل
رهعبــــد |لعليم رض| عبــــد |لعليم ع مو 38289| ندستـــ |لق|
رتـــس|ره سم عبــــد|لق|در عبــــد |لعليم ط237843 علوم ري|ضتـــ |لق|
3|2o3||طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ه| محمد يوسف
5o9o76| علوم |سو|نعبــــد| محمد كم|ل |لسيد مصط
9o43|5|يم ح|مد تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
5o768oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | ن| خ مس|عد محمد
4oo73oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهش|م سعيد ز عبــــد |لوكيل

ى|348| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد جمعه عبــــ|س محمد|لع
7259o|ثــــ|ر |لفيوم|ل|ء ممدوح محمد محمد

4o|264ه |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وق عص|م مبــــروك عبــــ|س عم
8oo4o5طبــــ حلو|نرحمه محمد تـــ ق|سم
2676o9يم كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه محمد عبــــد|لغ |بــــر|
|3754o|لس شو زخ|رى غ علوم ع شمسك
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمنه مبــــ|رك ع محمود||82693
يم ع سيد |حمد حمود497|27 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومف|طمه |بــــر|
5o4|85عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــه ط|رق ن ن ن
26o78|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم درويش عبــــد|لع| ع|شور
339|o6 تـــمريض بــــنه|م| عبــــد|لنبــــي عر|بــــي |حمد |لطو
لسن ع شمس|مصط |حمد شو عبــــد |لتـــو|بــــ طه شعيبــــ7463||
7o6694ر محمد |لمهدى |لمهدى محمد زر|عه |لمنصورهم|
زر|عه طنط|حمد مدحتـــ حسن ص|لح|3327|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحس|م حسن عبــــد|لحكيم حسن353875
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر |حمد حسن |لسيد|بــــو |لعط|24|497
|5o872|ره|يه عبــــد |لحميد رضو|ن يوسف د|بــــ |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهروى |يمن تـــوفيق محمود |سحق|767565
تـــمريض |سيوطر| | |حمد محمود ع 272|85
5o7242علوم |ل|سكندريهآيتـــ يوسف سليم|ن فرج محمد
بــــل432239 |د|بــــ طنط|ر| | رض| عبــــد |لرحيم أبــــو 
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مه|بــــ محمود مر|د محمود|47795
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ نش|تـــ محمد عبــــد|له|دى|335988
22oo66يم |حمد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسص|بــــرين عبــــد|لوه|بــــ |بــــر|
3378o||زر|عه مشتـــهرحمد عيد دي|بــــ عيد|لديبــــ
ف فؤ|د ن|فع|||3|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخيمن | معهد ع| 
33575oزر|عه ع شمسي|سم سم عبــــ|س عبــــد|لوه|بــــ
ه كم|ل معوض س|لم|635779 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
2579|o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م محمد محمود سل|مه
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2|4o35| ره|يه ع|دل محمود |لبــــو د|بــــ |لق|
326o77د|بــــ ع شمس|ليدي| خلف حبــــيبــــ عبــــيد
857o|6تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد م ص|بــــر محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط محمد عبــــد |لرحمن قنديل رمض599|64
ر |بــــو|لفضل |حمد 575||9 ندستـــ سوه|جحس|م م|
8o735|حقوق بــــ سويفمحمود محمد عبــــد|لرحمن محمد
ف عبــــد |لغ حس سكينه|775559 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد |
 |حتـــ وفن|دق |لم | يم|ن عزتـــ عبــــد|لبــــ|رى محمد|9289|9
3489oo| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيتـــ رض| عبــــد|لنبــــى محمد |لبــــسيو
632o92د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ي|سم عم|د عطيتـــ محمد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم محمد مبــــ|رك مغربــــى755474
7o7542 بــــي طبــــ طنط|ف|طمه حمدى |لسعيد |لعو |ل
8o9638 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد عنتـــر محمد ع
69748oتـــج|ره |لمنصورهع ط|رق زين |لع|بــــدين |حمد |لحلو
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحسن|ء |م |حمد محمد عبــــد |لعزيز9324|5
9o8472 نده خلف ج|بــــر |لشمندى تـــربــــيتـــ سوه|جش|
رهي|د يوسف |نور ه|شم|746|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمود |بــــو |لمجد محمود44734|
نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء محمد ع محمد|335965
طبــــ ع شمسي|سم رجبــــ محمد ش|كر طعيمه684695
ف محمد سعيد|9746|3 تـــج|ره ع شمسيتـــ |
تـــج|ره |سيوطع عبــــد|لق|در محمد ع  879792
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| محمد محمد |لش|252259
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندي صديق محمد صديق434456
حقوق بــــنه|محمود سم فتـــ متـــو327884
33o762|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد صبــــرى عبــــد ربــــه |لسيد
259o5o|ف عبــــد|لمنصف محمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محمد فتـــ |لش|ف246969
6o|7|2|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد |حمد |لششتـــ|وى بــــدوى
9o2o23 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جورده صل|ح عبــــد|للطيف محمد
64267o|د|ر |لعلوم |لم |ن|ن |بــــو |لمع| عمر |لسبــــ
يم |لسيد يوسف ف8|7633 طبــــ بــــورسعيدتـــسنيم رض| |بــــر|
4o5526|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نوره|ن عبــــد |لنبــــى |لسيد محمد |لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمريم عبــــد |لحميد محمد ع|مر959|42
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود محمد عثــــم|ن محمد عثــــم|ن64|449
||8o2|رهجو|ن| ع|طف عبــــد |لمسيح يوسف صيدله |لق|
طل|724|4 يم عطيه عبــــد ربــــه  تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |بــــر|
يم ع|39|78 حقوق |لزق|زيقرن| محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن |حمد |لسبــــ| |لسبــــ| بــــدوي765298
|2535o|ى شكرى س|ويرس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفر|م ع|دل بــــ
صيدله |لمنصورهمحمد مجدى ع |لسيد ع694224
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يم72425 د|بــــ بــــ سويف|ر| | يوسف معوض |بــــر|
ف محمد جبــــر حسن6452|2 ندستـــ ع شمسيوسف |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لمجيد فريد عبــــد|لمجيد محمد68|642

رهي|سم عم|د |لدين فتـــ محمد497|3 حقوق |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم |حمد حسن محمد حمدي|23297
8o4oo9د|بــــ |لم |م | مل|ك ع|زر فلتـــس|
2589o6|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مختـــ|ر ع فرج
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م |حمد محمد س|لم|29382|

|54o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد تـــ|مر |حمد محمد منصور
صيدله ع شمسي|سم | و|ئل |حمد عبــــد|لش| 3768|2
85oooتـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمود جمعتـــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لجيد
حقوق |لفيوممصط سعد محمد محمد87978

7o2829د|بــــ |لمنصوره|محمد ه| عبــــد |ل عبــــد |ل |لحم
3|7oo4علوم ع شمسع محمد شح|تـــه حسن
52978oندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|طف تـــوفيق |لفيل
ل|ل|67387| يم عبــــد |لحميد  حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |بــــر|

ف صل|ح |لدين |لسيد|28947 رهسل|م | تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| رض| محمد محمد سويلم257699
6o2974تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر|ن| رضو|ن رضو|ن |لشيخ
ف محمد سيد592|23 كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفمهند |
22|7o5ف |حمد فرج | ع زر|عه ع شمس/ري|ضتـــبــــه|ء |
د|بــــ |لزق|زيق|مريم محمد حل ع عي42|786

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|ميه محمد |لسيد عبــــد |لحفيظ|6542
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى محمود جل|ل تـــر7|2598
تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم |م عبــــده |لمشد4799|6

تـــمريض |لفيوم غ|ده فرح|تـــ حسن ش|كر73785
447o26|م مصط |بــــوزيد معروف علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــد
7o4524| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره س| حل عوض
د|بــــ دمنهور|ريه|م أس|متـــ أحمد |لشوربــــ 7276|5
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|دين سم فؤ|د ع |لخو483424
|424o8|تـــج|ره ع شمسم| مصط عبــــد |لمنعم محمود
د|بــــ |ل|سكندريه|آيتـــ |حمد حسن محمد حن 5|4854
ندستـــ بــــنه|مؤمن ع|طف جودتـــ عبــــد |لر|زق625275 كليتـــ 
7796o4|تـــج|ره |لزق|زيقحمد حسن |لسيد عبــــد| عبــــد|لوه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعمرو محمد |بــــو |لفتـــوح |لسيد546|77
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمتـــ عبــــد|لع| عبــــد|لع|ل محمد772|32
8o4566يم حسن محمد |لسن |لم |نشوه |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره م |لدين حل محمد عبــــيد259396
|5o45o يم محمود |لسعد يم حس|م |بــــر| ندستـــ حلو|نبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد رفعتـــ عبــــد |له|دى نوير|8255|6
يم |لسيد نوفل6|67|5 طبــــ |ل|سكندريهندى ممدوح محمد |بــــر|
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تـــج|ره طنط|ول|ء عبــــد |لجو|د عبــــد |لقوى محمد |68245
7|o535زر|عه |لمنصورهر|ن| مجدى |لقطبــــ جمعه جمعه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طد | محمد نزيه خف| |726|6
3|8oo4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد |لسعيد طه
8|2||oد|ر |لعلوم |لم |دي ن| عبــــد|لعظيم طه
2397o7رهريم عبــــد|لن| سيد حسن عبــــده تـــج|ره |لق|

5o922تـــج|ره بــــ سويفمحمد ج|بــــر سيد عوده
يم639397 حقوق |لزق|زيقأمل محمد سعيد إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدنوره|ن صل|ح فوزى محمد |بــــو شوشه5|7642
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى شو عبــــد|لمنعم د|ود عبــــد|لع|428425
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود |يمن محمد عبــــد|لرحمن64||78
تـــج|ره ع شمسعمرو مج مج |حمد98||2|
7o253oتـــج|ره |لمنصورهندى ط|رق محمد نجيبــــ عبــــد |لحميد خليفه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن ع|طف يونس |حمد|5|8662
حقوق ع شمسيوسف عيد |حمد محمود |لبــــيو24||34
يتـــ|حمد حس سيد حس |674|22 لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
طبــــ بــــورسعيدسم|ح محمد |لسيد محمد محمد |لنج624468
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ر|فتـــ صديق فرج247356
5o92|9 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد محمود عبــــد |لرحيم عبــــده عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحن|ن محمود أبــــو |لمع| عبــــد |لرسول|479|5
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه حربــــى محمود عثــــم|ن|759836
ش|م محمد س| |ل5397|| تـــج|ره ع شمسج|ل| |حمد 
356o25| تـــ محمد نديم محمد |لمر حقوق بــــنه|م
4o969oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رحمه محروس محمد |سم|عيل نوفل
لسن ع شمس|منيه |حمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لع|ل |بــــو حسن694436

699|o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م محمد |حمد عبــــد ربــــه
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنيه |لش|م محمد شتـــ| |لبــــستـــ|وى696|44
5272o4| فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهيوسف من يوسف عبــــد
ل956||6 تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمه صبــــ عبــــد |لرحمن محمد 

يم عبــــد|لعليم7933| رهمريم وليد محمد ع |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ دمنهور|ريم فوزي |لسيد درويش6959|5
694o|7معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد رفعتـــ عبــــد |له|دى طلبــــه محمد
يم485292 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخدين| محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود حمدى |بــــوحس 3|2679
ف نجدى عبــــد |لبــــ| 44339| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر |
443o63يم تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ل يوسف شح|تـــه يوسف |بــــر|
8o37|7|علوم |لم |م|ل |حمد خلف |حمد

5o576 |يم علو تـــج|ره |سيوطمحمد جم|ل |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|رضوى عم|د |لسيد ع |لبــــ|ز|69836
زر|عه طنط|جيه|ن سعيد محمد عبــــد|لسل|م |سم428573
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد ك|مل ك|مل عج |لسيد|445955
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6o3|3o|ه فتـــ |م سعد لسن ع شمس|م
يم محمد2576|7 رى |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهمنه | نشأتـــ ز
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخي|سم ع|دل سعد |لسيد |لزعيم7|4444
تـــج|ره طنط|يوسف رجبــــ عبــــد|لج|بــــر س|لم مصط 452|35
83|88oتـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد ع محمود عبــــد|لع|ل
249o24تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوم محمد صبــــرى ص|لح زيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدد|ء محمد ج|د محمد|849527
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه ذ عبــــد|لرؤف محمد|84263
حقوق |ل|سكندريهحمدى |حمد محمد |بــــو زيد ع867|48
|22|o2زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس عبــــد |لع| |لسيد
5o688كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمد خ|لد سيد جنيدي

429oo2معهد ف ص طنط|نه|ل رض| محمد حسن فر|ج
76o454د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف غريبــــ عبــــد |لر| محمد عليوه
9o56|6 د|بــــ سوه|ج|ر| | ع |لبــــدرى |حمد
9o9o32 د|بــــ سوه|ج|مؤمن حم|ده خليل محمد
7|o||8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعظيم عوض و
د|بــــ |لزق|زيق|يمن محسن حسن سليم|ن بــــيو |لمحروق629487
ر|ء رمض|ن محمدعبــــد| د|ود||3384 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقز
ندستـــ ع شمسس|مح حف محمد عبــــد |لع|ل67629|
9o9385زر|عه سوه|جيه | م|زن عبــــد|لر| عبــــد|لمجيد
تـــج|ره |سيوطمصط يح سيد م |لدين33322|
م محمد مختـــ|ر |حمد |لسيد عبــــد |42952 إعل|م بــــ سويفأد
|6393o حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم بــــكرى عبــــد |للطيف بــــكرى حس
635o73ش يم |لد كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء محمد محمود |بــــر|
علوم بــــورسعيد لهيثــــم مصط حسن ع |876642
4o965||تـــربــــيتـــ طنط|ل|ء محمد عبــــد |لر|زق |بــــو حطبــــ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |سم|عيل عبــــد|لرحمن حسبــــ |لنبــــى|63452
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حل| ن| عسكر |حمد |حمد698778
معهد ف ص بــــور سعيد|ء رفعتـــ |حمد |بــــو عيد|8855|6
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |لسيد ز |لسيد |لق|دوم|45256
77o|69يم محمد عبــــد |لجو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمرو|ن |يمن |بــــر|
2632o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه يوسف رزق حم|د
زر|عه |لزق|زيقخلود رأفتـــ عي كم|ل محمود2|5|77

تـــربــــيتـــ ع شمسد|ل ن |لدين محروس عبــــد |له|دى4786|
|32o63|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|روى خليل فتـــ سيد
علوم طنط|عم|ر ي| عبــــد|لجو|د عبــــد|لع| كريم2953|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |66958|
7o6222|يم معهد ف ص |لمنصورهل|ء مفرح عطيه ص|دق |بــــر|
ق|وى|8|4|4 تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء جم|ل |لحسي ع |ل
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سهيله ه| محمد مر|د شبــــ|يك264665
9o2965 يبــــ عطيه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره وجيه و
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ف |حمد عبــــد |لرحمن22644| ره |ر | تـــج|ره |لق|
52o97oمعهد ف ص |ل|سكندريهنسمه جم|ل عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد محمود
ندستـــ |لسويسه| عبــــد|لكريم عبــــدربــــه |لسيد |لجز453993
رهنجوى |حمد ع محمد عمرو692649 طبــــ بــــيطرى |لق|
زر|عه ع شمسمحمد سيد ص|دق محمد حج|زى229|24
يم خلف يونس8635|8 تـــربــــيتـــ |لم |ريه|م |بــــر|
ف يعقوبــــ بــــ |م 33554| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمجدى |
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقي|سم ع |حمد ع غز|له625426
تـــج|ره دمنهورنور محمد صبــــري ع يوسف8|4935
4|o349|ق|وي يم |ل م |بــــر| يم |د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع مصط ع ع عم|ره247787
8o5||2 ندستـــ |لم |بــــسمه خلف محمد مه
25o775تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه رض| عبــــد|لفتـــ|ح |حمد 

نوعيتـــ |لفيومسم|ء محسن فتـــ محمد|63529
3|o967 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين سم ف|روق ذ
تـــ|محمود |حمد |لسيد |لن 529546 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
82o2|3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عم|ر ي| عبــــد| عبــــد|لحفيظ

حقوق حلو|نمحمد حمدى عبــــد|لعظيم محمود |لزي37962
يم775294 وف|تـــمحمود محمد قطبــــ |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
69oo85علوم |لمنصورهمريم وليد محمد طلبــــه محمد بــــيو
696o93تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريم ع|دل محمد |لدسو ز|يد
43|o76|علوم طنط|يتـــ |حمد |لسيد رجبــــ |لعمرى
يم |بــــوزيد |46|42| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن خ|لد |بــــر|
يم محمد |لطنط|677723 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي| محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى عثــــم|ن ف|روق |حمد59585|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىصل|ح حمدي عبــــد|لع| عبــــد|لر| 839438
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد طه عبــــد |لمنعم غنيم|775436
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود ع محمود محمد265948
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى عبــــد |لفتـــ|ح محمود محمد غبــــ|25953|
9o2929 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود عبــــد|لموجود محمد عبــــد|لموجود
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى ه| صبــــرى محمد48722|
صيدله طنط|ريه|م ع عبــــد|لعزيز |م|م شمس338686
5o986|معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ممدوح محمد سليم|ن |بــــوحمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس|ره ع |حمد جل|ل58487|

رهرحمه وليد محمد حس 4788| زر|عه |لق|
تـــج|ره بــــ سويفبــــه|ء محمد محمد |م 2356|8
69|22oوى تـــج|ره ج|معتـــ د |طجه|د ممدوح محمد محمد لبــــيبــــ 
3556o7| ثــــ|ر |لفيوم|سم|ء محمود ع|مر ص|لح
ه |سم|عيل محمود زيد|756745 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف ط|رق صل|ح |لجندى||3|25
6o427o|وف|تـــمصط محمود يوسف عبــــد | |بــــر معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسمه زين |لع|بــــدين محمد ق|سم5|8639
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمصط حموده عبــــده محمد835463
7o7593د|بــــ |لمنصوره|ه|جر صل|ح سل|مه يوسف |لسيد
5o7557تـــج|ره |ل|سكندريهإيم|ن خ|لد ف|روق عبــــد|لك| بــــدوى

264o2|يم محمد تـــربــــيتـــ ع شمسسل|م محمد |بــــر|
36o94oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى ر|فتـــ عبــــد|لعزيز محمد
يم |لسيد35274| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف ي| |بــــر|
264o58تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|س|ره عبــــد|لمنعم |لش|ف عبــــد |لمنعم ع
|43o43 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر محمد |حمد حس
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدى عبــــد |لغ عبــــد |لغ ع يونس صل7|4|42
يم مصط شلبــــي226933 د|بــــ حلو|ن|حمد مصط |بــــر|
483oo9يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنسمه رجبــــ حسن مر |بــــر|
|37o83|ف سل|مه حن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|بــــ|نوبــــ |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ محمد محمود محمد شعل|ن3|3273
ين ممدوح مو |بــــو|لليل856767 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن
ه حسن رمض|ن حسن 698238 تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
ف عطيه |سم|عيل96|355 رهرش| | د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
36o572| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|يتـــ يح عبــــد|لسميع |لسيد ج|د |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي| مصط ممدوح شح|تـــه درويش254527
8oo382|ندستـــ أسو|نحمد جم|ل عبــــد|لبــــ|سط محمود
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد مصط محمد فرج |لشح|تـــ|782875
د|بــــ |لمنصوره|بــــسمه ح|تـــم ف|روق عبــــد |لر|زق |لجندى|67588
478oo9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم|زن ط|رق حس |حمد درويش
28o792|ف سعد عبــــد|لح|فظ م | حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد حس عبــــد|لنبــــى |بــــو|لمجد5|5249
د|بــــ دمنهور|شيم|ء حس أم ع سعيد889|52
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يه ص|لح حسن خليل|5349|8
6o484o |إعل|م بــــ سويفرحمه ثــــروتـــ رفعتـــ |لبــــسيو |لغبــــ
6|6o83ر ندستـــ د |طعمر خ|لد سل|مه جو
255|o5تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــ فوزى مبــــروك |لصبــــ|غ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــشيم|ء محمد عبــــد|لو|حد |لطهوي252927
26|oo4طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعل| حسن جوده |لمي
25925o|ه عبــــد|لرحمن عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
د|بــــ |لزق|زيق|بــــه | محمد فؤ|د محمد |لسح638839
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حسن فرم|وى فرج |لسيد247225
6|6o52ندستـــ بــــور سعيدشه|بــــ ط|رق عبــــد |لعزيز |حمد عزيزه
64o7|2يم ل معهد ف ص |لزق|زيقع صبــــرى عبــــد |لسل|م ع |بــــر|
8||63oتـــج|ره بــــ سويفرن| |يمن جرجس فهيم
8o7|5oتـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء جم|ل فتـــ حس|ن
5o4675تـــمريض |إلسكندريتـــ ول|ء |لسيد سيد |حمد |سم|عيل حبــــيبــــ
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنيف صفوتـــ حس|ن عوض699834
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يم ق|عود|29|627 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسم|ء س| محمد |بــــر|
حقوق ع شمسعتـــد|ل غريبــــ عنتـــر محمد|||63|3
نوعيتـــ |لزق|زيقر|ند| |حمد |لسيد محمد778972
يم |لصغ |حمد محمد824962 ندستـــ قن|محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد |حمد محمد عبــــد|لق|در65798
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفجه|د |س|مه محمد |م 55547

42o788تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد رمض|ن |حمد |لمي
فنون جميله فنون |ل|قمك|ريوس فؤ|د حل جرجس272|83
6o4|99يم عبــــد|لعزيز طلبــــه |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|حمزه |بــــر|
7623o9 يم عبــــد |لسل|م ع عبــــد تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــر|

ريدي محمد56954 ثــــ|ر |لفيوم|بــــو خلف 
طبــــ بــــورسعيدمؤمن محمد فرج محمد ص|لح |بــــو |لخ 96|767
22|o57رهرقيه حسن عبــــد|لجو|د جبــــر د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

7348o|تـــربــــيتـــ |لفيومي|تـــ ربــــيع ك|مل عبــــد |لنبــــي
يم بــــخيتـــ خليل486963 تـــج|ره طنط|ألبــــ حن| |بــــر|
334|9o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ع حسن عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره |سيوطيوسف محمد فتـــ محمد 47|875
|7o684تـــج|ره ع شمس |ر مدحتـــ محمد رمض|ن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسجده محمد محمد |لمشد249287
ف جميل عبــــد|لحميد782|33 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــجميل |
883o87 ى فريج ز|خر تـــج|ره |سيوطس|ره بــــ
طبــــ |سن|ن |لمنصورهم محمد عبــــد |لعليم عبــــد |لمقصود صقر693287
يف محمد يوسف6822|3 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنتـــ | 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروتـــ عص|م عبــــد|لرحمن محمد59335
2|67oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخلود عبــــد |لفتـــ|ح حل عبــــد |لرحيم

تـــج|ره |سيوطجه|د محمود مسعود عبــــد|لق|در 885246
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |ل|م عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز693267
ش|م ع|دل |لسيد |لعري 73|785 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|ره 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم محمد منصور محمد778859
426o32 تـــج|ره |ل|سكندريهرز|ن س|مح عبــــد |لجليل |حمد عبــــد
4ooo28ف عبــــد |لمجيد طلبــــه ع مو حقوق |ل|سكندريهن |
2798o8 |تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود محمد محمد حر
322|5oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم محمد رشدى عثــــم|ن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ذكرى |حمد محمد |حمد |لتـــي|ل853|27
ندستـــ تـــ.خ|مس كريم |حمد ع حسن2655|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 

طبــــ |لفيومي|ر| ط|رق |حمد شكري85952
تـــج|ره |لمنصورهعنتـــر |س|مه عنتـــر عبــــد |688246
طبــــ بــــيطرى دمنهورعليه ع|دل محمد فتـــح | قنوم9444|5
رتـــ|دع|ء مهر|ن محمود مهر|ن9875|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

ن| ي| عزتـــ معوض ك|مل|6695 يم أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
32ooo9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم مؤمن محمد صل|ح |لدين |حمد
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| صل|ح عبــــد|لع| عبــــد|لق|در خليفتـــ499296
يم حس |لص|وى|2357|4 تـــج|ره طنط|لسيد |بــــر|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومي|ر| ممدوح سيد حسن9376|
عي |62522 علوم |لزق|زيقعبــــد|لرحمن رمض|ن عبــــد|لمنعم ن
يم |بــــو |لسعد435749 طبــــ |ل|سكندريهل|ء حمدي فؤ|د |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|نعم|ن |حمد |لسيد |بــــو |لنعم|ن488263

24o98رتـــ|سمر |لسيد محمد عل|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره طنط|محمد عص|م عبــــد |لسل|م |بــــو |حمد33|||6
د|بــــ |لعريش|شموع محمود محمد محمود |سم|عيل767474
حقوق سوه|جمحمد رش|د فرغ حج|زى عبــــد|لرحيم 948|92
د|بــــ د |ط|نوره|ن و|ئل محمود محمد |لحديدى4|6238
6348o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد نبــــيل |لسيد جم|ل |لدين محمد
علوم |لمنصورهند| خ|لد |سم|عيل رمض|ن دسو 6263|5
4o74o8ف |لسيد عبــــد|لعظيم |لجز د|بــــ دمنهور|أسم|ء أ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسين|س بــــرنس محمد حسن محمد شلبــــي233236
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط ع حسن عبــــده |حمد غ|نم476367
5oo277د|بــــ دمنهور|سيف |لدين عل|ء محمد |لس|يس

64o94| تـــ حس محمود حس د|بــــ |لفيوم|م
يم |لسيد حسن432593 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ر| | نش|تـــ |بــــر|
6oo449 تـــج|ره طنط|مه| شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن |حمد حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ كرم سليم|ن جرجس|36938|

|ج |لدين ك|مل ع فرج46986 رهشه|بــــ  ندستـــ |لق|
3584o8ش|م خليل سيد صيدله ع شمسي|سم 
2347o8حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن |يمن كم|ل ك|مل حسن
ج|4543|6 ندستـــ طنط|حمد جم|ل محمد |لحسن 
يع67354| د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ يح حسن |بــــو 
نوعيتـــ |لزق|زيقندى محمود عبــــد |لبــــ| محمد632862
تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر سعد عبــــد |لمنعم ح|فظ محمد685626
26485oطبــــ بــــنه|دى رجبــــ عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحمن
7o9559بــــي عبــــده |لخمي علوم |لمنصورهلشيم|ء ح|زم |ل

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــثــــينتـــ محمد عبــــد |لرجمن محمد8||35
2654o3|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد ع|رف لط عيد |لقرم
حقوق بــــورسعيدمحمد |حمد زكري| محمود دويبــــ762222
تـــج|ره بــــور سعيدبــــيشوى فه حل فه ج|د764536
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــسنيم ح|تـــم محمد عبــــد |لغف|ر سعد29|237

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندي فتـــ سيد |حمد687|5
تـــج|ره ع شمسد | |يه|بــــ حمدى محمود |لحلو| 576|6|
5o6228طبــــ |ل|سكندريهحن و|ئل شعبــــ|ن حسن قنديل
د|بــــ ع شمس|حمد سعد مصط عمر|37325|
يم |لدسو 68||45 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد |س|مه حسن |بــــر|
يف محمود محمود948|52 طبــــ ع شمسمريم 
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56o33تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــتـــ شعبــــ|ن رحيم عويس
ش|م لبــــيبــــ تـــوفيق|9999| رهحمد  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

|ء محمد ج|د |لكريم سيد|89|877 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط  
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ص|لح فوده ص|لح فوده352656

ى ه| عبــــد |لش| محمد573|3 كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــك
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخك|تـــرين كريم كرم كم|ل8752|4
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطم|رى ع|طف فهيم شفيق  22|878
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسل ع|دل فؤ|د ح|فظ عل|م696|27

444o3رهعمر فتـــ مسعد عبــــد|لحميد ندستـــ |لق|
د|بــــ سوه|ج|سحر عبــــد|لرحيم |بــــو|لفضل يوسف 2248|9
4898o8ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمروتـــ |حمد محمد سليم|ن محمدين
ندستـــ |لمنصورهحمد مدحتـــ محمود صبــــرى جمعتـــ|436|68
7o69|5|صيدله |لمنصورهل|ء عبــــد |لشكور بــــدير |حمد
52o599|ري تـــ قدري محمد |ل|ز معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  م
ثــــ|ر د |ط|عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لمنعم عليبــــه5522|4
79o285|معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسسم|ء |لسيد |حمد سليم
|62o94حقوق حلو|نمحمد سيد رض| سيد
4766o7 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى |س|متـــ كرم | عبــــد |لع| |لسي
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل محمد ف|روق ع35549|
ثــــ|ر د |ط|سهيله ه| عبــــد|لغ عبــــد|لخ|لق53|635
499oo5ء بــــريك جمعه حتـــيتـــه| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جإ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|طمه سل|مه عبــــد|لعزيز خليفه256888
4|o|7oيد |لغريبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |يه|بــــ ربــــيع |بــــو |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهس|رتـــ حسن محمود محمد |بــــوزيد478252

3286oرهمحمد ط|رق محمد |م محمد ندستـــ |لق|
427o36|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم د |ن فوزى جوده حن
783o92معهد ف تـــمريض |لزق|زيق جه|د محمد محمد عبــــد |لمعبــــود |سم
35o489ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد محمد محمود |لسحي
يم|34932| علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهسل|م |حمد محمد |حمد |بــــر|
499492| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورل|ء صبــــ |لسيد حسن ع
رهسيف محمد تـــمس|ح عبــــد |لر|زق22339| تـــج|ره |لق|

49o27ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمدحتـــ طه محمد |حمد
68855oتـــمريض |لمنصورتـــ زينبــــ غ|نم |لسيد غ|نم ج|د
44o757ف عبــــد|لمنعم |لسيد ع بــــ طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|ء |
5|64o9 |تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه محمد طلبــــ عبــــد |لجو|د |لملهط

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|محمد ح|تـــم عبــــد | محمد7283|
صيدلتـــ |سيوطمل |حمد مصط ع |29|836
تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | جم|ل محمد |حمد دغيدي3|6|35
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  سم|ء شح|تـــ ع نور |لدين|889529
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن حس محمد حس محمود347847
م896|34 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مه| محمد محمود عبــــد ربــــه در|
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تـــج|ره |لمنصورهروفيده |حمد محمد محمد بــــقشيش2833|7
طبــــ |سن|ن ع شمسبــــركس|م رأفتـــ محمد عبــــد |لكريم25665|
رهندى ه| لط |بــــو|لعن 5364|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
رهن|دين |حمد عزتـــ سليم|ن6832|3 علوم |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لمنعم محمد سيد 6782|9
يم|487869 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل|م سم ك|مل |حمد |بــــر|
9o94o9|زر|عه سوه|جخلود ض| عبــــد|لحميد عبــــد|لغف
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد رمض|ن محمد عبــــد|للطيف|35938
|543o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمرو صبــــ حسن سيد |لجندى
2628o7ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد |لسيد عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسم|ء محمد ج|بــــر بــــسيو |حمد|483625
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدير محمد |حمد متـــو عبــــد|لمجيد346639
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهجه|د |حمد سم عبــــد |لعزيز محمود5528|5
8o|965تـــربــــيتـــ |لم |ش|م |يه|بــــ |حمد محمد
تـــج|ره دمنهورمحمد |لسعيد رش|د محمد قطبــــ2|6|54
82982o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد جم|ل |حمد حن

4522o|رهحمد عبــــد | عيد |حمد تـــج|ره |لق|
84227o كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمدي محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع
ر شعبــــ|ن حسن|884363 ف م| حقوق |سيوط 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد | محمد نور |حمد لط 24326|
9o5233 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جويد| صل|ح شو سعد
د|258623 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد معوض فرح|تـــ |لمج|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رن| محمود عبــــد |لسل|م |حمد|92|63
|4oo75ره|ه|جر |يمن سعيد فهيم حج|ج د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|ر|ندتـــ جم|ل محمد عفي عبــــد|لرحمن332655
|2479o|كليتـــ |أللسن ج أسو|نيه مجدى حسن عبــــد |لفتـــ|ح
3495o6كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نر|ن| محمد طه يسن
9|675o طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــيشوى |بــــر|م عد تـــ|درس
885o62 يم محمود حسن د|بــــ |سيوط|سمر |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لوه|بــــ رضو|824736
ف محمد حسن26463| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد|رين |

9o72|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرزقه سيد مسعود عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيتـــ س| حمدي محمود سيد |حمد|لغن2|4993
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد |ر محمد سيد محمد محمد236542
رهم|زن محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد فر ج262375 عل|ج طبــــي |لق|
8o96o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حمد جم|ل عبــــد|لعظيم محمد
6o3225صيدله |لمنصورهم مجدى محمد شيبــــه |لعر|بــــى
معهد ف تـــمريض طنط| أحمد وليد طه قطبــــ أبــــو عبــــيه428868
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور| حليم بــــدرى شنوده228947
تـــج|ره |لزق|زيقنور|ن |س|مه عبــــد |لرحيم عبــــد|لرؤف صحص23|776
765o7|يم تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرن| |يمن فه محمد |بــــر|
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27o2|8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جم|ل فتـــوح عبــــد|لرحمن قنديل
معهد ف تـــمريض بــــنه| يتـــ رض| سعيد بــــيو حسن|339462
78o436نوعيتـــ |لزق|زيقوق عبــــده سعد محمد
8497o3 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|تـــ |حمد ع عبــــد|لمع
رهسم| و|ئل بــــ |لدين |حمد326866 علوم |لق|
8o|975|طبــــ |لم |بــــ|نوبــــ شو بــــرسوم ك|مل
2|858oف ف|يز فلسط بــــقطر د|بــــ بــــ سويف|جون |
ى642275 يم عبــــد|لعزيز |لخ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|ن |حمد |بــــر|

3o63oرهشيم|ء عزتـــ سيد عبــــد |لحليم محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
6o55o||ره/ري|ضتـــرو|ن ح|زم عبــــد|لمنعم بــــسيو عبــــد إعل|م |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|تـــ محمد يوسف محمد||84324
62o82oيم يوسف بــــدوي عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر |حمد |بــــر|
693|2oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |حمد |لسعيد |لسعيد |لشه|وى
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن عص|م عبــــد |لسل|م ص5|6772

ره|ند| جمعه محمد عبــــد|لنبــــى|4772 د|بــــ |لق|
7534o7ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحق
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريموند| عزوز ري|ض جوده  896637
تـــج|ره ع شمسمحبــــ محمد محبــــ حس|ن 34794|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد كم|ل عبــــده رشو|ن عبــــد |لع|ل37259|
رهبــــسمتـــ محمود عبــــد|لحميد حسن356634 عل|ج طبــــي |لق|
6o6558تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن عبــــد |لق|در مصط |ل
9o3|3| طبــــ سوه|جرحمه محمد |سم|عيل فكري
7o|727ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نديه رفعتـــ محمد ع |لسبــــي
9o5732| د|بــــ سوه|ج| يه |حمد محمود عبــــد|لغ
يم |حمد|839972 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــتـــس|م محمود |بــــر|
6o3696|يم يوسف عبــــد|لغف|ر يوسف معهد ف ص طنط|بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد||ء محمد عبــــ|س م|ز|223548
25o749ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط مح |لدين |لبــــسيو عي
7o9352رهمحمد |يمن |حمد محمد عبــــد |لخ|لق د|ر |لعلوم ج |لق|

3|o||| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم|رين| صبــــري يعقوبــــ عوض
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــم | فيليبــــ ف|يق قلدس33|54

علوم |لمنصورهدير محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحمن حشيش||75|5
لس |سعد حليم |سكندر  |989|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جش| |ز ع|دل |لسيد محمد شلبــــي779443
9|268o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمصط محمود دسو |لسم|ن
تـــج|ره سوه|جزي|د محمد ص|بــــر مر 895229
يم |لسق762777 يم |بــــر| ندستـــ بــــور سعيديوسف ح|مد |بــــر|
يم عفي 424568 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط نور محمد |بــــر|
85o436تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدشيم|ء حس |حمد عمر
يف د|ود درتـــه و|صف475373 وف|تـــم |  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم698849 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|طمه جم|ل عبــــد |لعزيز |بــــر|
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يم ع|دل محمد |لعزبــــ|3625|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|بــــر|
7748o6|ش ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد مصط جوده صديق |لد ع.

5o876حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحسن محمود عبــــده حسن
حقوق |سيوطسحر زي|ن عبــــد|لو|رثــــ مه  887726
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عل|ء محمد |م|م |لهلبــــ|وى286458
5|o4|7ح|ن سعد |حمد خزيم طبــــ |ل|سكندريهبــــل|ل 
773o55| ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقحمد ي| حس ع
تـــج|ره طنط||ء ح|مد |حمد ح|مد عتـــم|ن|75|3|6
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ| محمد عبــــد |لعظيم |لحو 5|4989

رهحمد  |ح فوزي مر|د|73|47 تـــج|ره |لق|
صيدله |ل|سكندريهيوستـــ | ميل|د لم ر|تـــبــــ د|ود436848
5o9952تـــج|ره دمنهورمحمد عوض رمض|ن حسن
حقوق |ل|سكندريهر|ند| حم|دتـــ |حمد محمد |حمد ض|489849
|66o9|رتـــ عمر صل|ح |لدين بــــسيو عبــــد |للطيف تـــمريض |لق|
5o2238 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنزيه ع|دل محمد |حمد حس
5o9936طبــــ حلو|نعم|ر ح|مد محمد عبــــد |لحليم |لجندى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|يكل محسن سف غ|655|89
88oo|3  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمحمد رمض|ن عبــــد|لحميد حم|د
758o||ندستـــ بــــور سعيدسليم سليم|ن حسن عيد
3||39oلسن ع شمس|ملك مجدى محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لغف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط  حمد محمود ع |حمد||89372
64o727 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق كريم محمد |سم|عيل عبــــد |لرحمن محمد عبــــد
83o235معهد ف ص سوه|جمن|ر مرتـــ |حمد |حمد
5o9774معهد ف ص |ل|سكندريهسم|عيل محمد |سم|عيل عوض منصور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمود ك|مل حموده محمد289|85
2535o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــروج | مجدى فؤ|د غ
تـــربــــيتـــ |سو|نزينبــــ عبــــد|لموجود محمد مر 844459
تـــربــــيتـــ حلو|نسل متـــو ز متـــو|2348|
62|2o3يم متـــو ر|ء متـــو |بــــر| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدز
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد محمد معوض س|لم|2|685
ف محمد ع235986 رهدير | تـــج|ره |لق|
432o26علوم طنط|رفيده صل|ح مصط |لقطبــــ درويش
زر|عه مشتـــهرحمد محمد عبــــد|لسيد عبــــد|لمقصود|338238

|55o5ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رن|  |نور  |لسيد  عثــــم|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ سعيد فه بــــيو عبــــيدو|343964
782o77| د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد |لسيد ع
52|72oتـــربــــيتـــ دمنهورأل|ء سليم|ن مبــــروك سليم|ن
ك.تـــ. ف صن| قن|ك|مل محمد ك|مل سعيد ع 53|272
766|o3يم تـــمريض بــــور سعيد نوره|ن ممدوح خليل |بــــر|
زر|عه ع شمسنوره|ن س| رمض|ن |حمد6|3599
د|بــــ ع شمس|خلود محمد رش|د عبــــد|لكريم335323
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن |لسيد محمود |حمد بــــدر|ن464945
63|3o9تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم جم|ل محمد محمد عوض
صيدله |ل|سكندريهندى رمزي مختـــ|ر حمدون شلبــــي436794
تـــربــــيتـــ |سيوطدين| سعد محمد عبــــد|لكريم 883535

يم42452 ره|عبــــد |لرحمن صبــــ سيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
273o3oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|د| | ن| فؤ|د محمد
ف عبــــد|لر|زق مبــــ|رك محمد22|482 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يح أ
2453o4رهعل| خ|لد محمود محمد ص|لح حقوق |لق|
357o8o|ندستـــ بــــنه|حمد ي| عبــــد|لو|حد حسن كليتـــ 
89842o|يم عبــــد|للطيف تـــج|ره سوه|ج سم|ء ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
8o7295تـــج|ره بــــ سويفح|تـــم ر|فتـــ ح|تـــم عبــــد|لسل|م
ر |حمد |لسيد |حمد444948 زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــخ|لد م|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط محمود محمد عويس376|83

تـــج|ره بــــ سويفمحمد حمد | عبــــد |لخ|لق ع59832
|5o4o|ف ممدوح ك|مل رهحمد | تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومبــــه ض| طه ص|لح75357

يل ج |لزق|زيقمن|ر ع|شور منصور محمد|77886 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عم|د عبــــ|س عثــــم|ن عزوز|787233
7o9844يم |لمرشدى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره س| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء |حمد س|لم محمد||87838
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى مدحتـــ مكرم |بــــو  |تـــى6|3||6
8|955o|علوم |سيوطم| جم|ل |بــــوزيد عبــــد|لج|بــــر
|3o945كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود |بــــو بــــكر |نور |حمد
257oo5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ محمد ع بــــل|ط
حقوق |لمنصورهع|صم خ|لد عبــــد |لق|در سيد697|4|
يم درويش|6|||77 علوم |لزق|زيق|ء وجيه حس إبــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود خ|لد رأفتـــ |حمد عبــــد |لرحيم695827
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسميه كم|ل جمعه رمض|ن4777|4
9o3593 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحس|م حسن عم|ر حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط ه| |لشح|تـــ سيد |حمد234646
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه محمد |لشح|تـــ ف|يق قش|ط عم|255363
|5|8o6حقوق حلو|ننور |لصبــــ|ح محمود |حمد |لص|يم
62o|46|ر رزق محمد |لجندى طبــــ |لمنصورهحمد م|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محسن حس أبــــوستـــيتـــ|255898
د|بــــ ع شمس|مريم عمر |حمد محمد عمر3256|2
ر |لسيد محمد |حمد ص|لح338574 تـــربــــيتـــ بــــنه||ء م|
|2848oف ثــــروتـــ محمد طبــــ ع شمسرو|ن |
نوعيتـــ |لم |منه | رجبــــ محمد عبــــد|للطيف523||8
7o9424|يم |لكفر تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد عبــــد | ع |بــــر|
ف محمد |ل |ر479968 وف|تـــندى أ معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمصط |حمد عبــــد|لحميد محمود |بــــر7|4795

Page 6378 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمصط عبــــد|لرحمن مر خليل زنكل|26226
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمروه خميس طه سل|مه |لف|ر423673
5|o457طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن ع|مر عبــــد |لمهدى رسل
34o97| يم د|بــــ ع شمس|محمد عص|م |لدين محمد |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |مروه محمد عبــــد|لحفيظ ص|لح853832
رهزينبــــ محمد عثــــم|ن عليوتـــ345664 عل|ج طبــــي |لق|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم |ن محمد محمد ن |لدين عطوه764825
فنون جميله عم|ره ج حلو|نك|رن جورج د|ود بــــطرس2||7||
8o68|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ورده يح سطو |بــــوبــــكر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــسمه عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد حسن229395
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء سعيد شعبــــ|ن حسن|826465

ى جمعتـــ|9456| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد ع
4o8359| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد ع سليم|ن ع |لف
6o5|79| تـــربــــيتـــ طنط|خلود عبــــد |لعظيم رأفتـــ ج|بــــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه عص|م محمد محمد جمعه|259652
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يم ح|تـــم |حمد محمد825977

663o4ندستـــ |لفيوممحمود رمض|ن |سم|عيل محمد
معهد ف ص بــــور سعيديه خ|لد حمدى محمود|623877

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عل|ء رمض|ن محمود2|453
صيدلتـــ |لم |م منصور محمد ع ر|جح9|8392

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لرحمن محمد سيد محمد ع49883
صيدله |ل|سكندريهه|له عمر عبــــد |لمجيد شلبــــى428|77
تـــج|ره ع شمسم|زن |حمد صل|ح حن عيد2287|2

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسن|ء |حمد محمد عبــــد |لمنطلبــــ658|5
تـــج|ره ع شمسسلف|ن| نص|ر عبــــد |لشهيد سعيد38798|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد |لرحمن ع ممتـــ|ز ع 9||66|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم|زن جم|ل مصط |لشيوى437547
|398ooيم يم سعد |بــــر| د|بــــ ع شمس|سهيله ع|بــــد |بــــر|
4o8o6oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمه| صبــــرى شعبــــ|ن عبــــد | عبــــد |لجليل
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم |لسيد محمد رش|د حلوه692288
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سحر عم|د محمود عبــــد |لحميد499424
طبــــ |سيوطمريم صبــــ يعقوبــــ م |  62|878
84o9o4 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديريه|م مصط حسيبــــ م
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   |لسيد زكري| |لحص|وي7799|5
|د|بــــ بــــنه|مريم حسن عبــــد|لع| محمد355398
7755|o حقوق |لزق|زيقمحمود محمد |لسيد حس مصط
رهيه |لسيد عوض |بــــو زيد |ل |ط|683844 د|ر |لعلوم ج |لق|
448o55ن| منصور كم|ل منصور سليم|ن ندستـــ |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء ري|ض بــــهيج محمد |لمشد|622222
ى|59269| ف محمد |لسيد |لز علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد |
ف759985 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسفوزيه |حمد صبــــرى 
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2665o9| رهمنيه |حمد محمد |حمد ي|س صيدله |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع محمد رزق347797
نوعيتـــ قن|دع|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد مصط 825384
6o6877تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود مصط ف|روق محمد شلبــــى
89o79| علوم |سيوطشيم|ء حس بــــدرى |حمد
5o6796| |يم عط تـــج|ره دمنهوررو|ن مصط نبــــيه |بــــر|
4o5o66حه وفن|دق |ل|سكندريهمصط |كرم مصط محمد |لجندى| 
67727oطبــــ طنط|محمد |حمد عبــــد |لمنعم |لمتـــو |لجل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه سعيد عوض ع79|34|
يم محمد رمض492599 د|بــــ دمنهور|عبــــد| ن| |بــــر|
حقوق طنط|حمد جم|ل |لحسي بــــرج|له|3338|4
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيتـــ سيد رس بــــهلول|8|3228
يم محمود عبــــد |للطيف حمد458862 حقوق |لمنصورهبــــه |بــــر|
علوم |لزق|زيقسل|م مصط عبــــد|لحليم مصط سليم3797|6
427o43يم ف مصط محمود |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر |
46|o95كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن|دين مصط عبــــد |لحميد عمر|ن
يم محمد28898| حقوق ع شمسمحمد و|ئل |بــــر|

6o659 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دي يونس تـــم|م قر
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|طمه مصط سعد فكرى سنو493|76
يم7|4536 يم سعد خليفه |بــــر| ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد |بــــر|
67534oيم |لديبــــ تـــج|ره كفر |لشيخزي|د ط|رق محمود ع |بــــر|
4o3394د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر محمد رمض|ن |حمد رمض|ن

235o9يف سيد عبــــد |لع|ل عبــــد |لمجيد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد 
272|76| نوعيتـــ موسيقيه قن|يه ن| |حمد س|لم عوض |
د|بــــ حلو|ن|شيم|ء ف|رس |حمد محمد|24354
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنس سم عبــــد |لحميد يوسف عبــــيد||34|68
تـــج|ره ع شمس |ر |لسيد حس عبــــد|لرحيم خليل358369
3574o5ندستـــ |سيوطيثــــم محمود شو فهيم بــــيو

ره|محمد حمدى محمود عبــــد |لحميد ش|4||28 عل|م |لق|
علوم |سيوطنسمه حس جريس جوده273452
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسس|ره سعيد |جميع|ن يوسف |لقص767459
تـــج|ره ع شمسفرح محمد |حمد |لشن|وى |لفو|ل|52|6|
9|o437 حقوق سوه|جمحمد جم|ل |لسيد محمد |حمد
فنون جميله فنون حلو|نجنه محمد حل محمد7738|2
6o6583نوعيتـــ طنط|عمرو خ|لد ر|غبــــ عبــــد |لق|در محمد
7o9|8| طبــــ |لمنصورهمن|ر محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد
6oo444لسن ع شمس|منه | جم|ل محمد عثــــم|ن
علوم طنط|حبــــيبــــه ع عبــــد|لجو|د شعبــــ|ن49|426
ف ح|فظ |بــــور| 854|27 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رح|بــــ |
|5|o9oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|يدى س| حبــــيبــــ بــــطرس
82o5|6|طبــــ |سيوطحمد محمد كم|ل طه عبــــد|لمقصود
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634o84ندستـــ |لزق|زيقمحمد سعيد عبــــ|س مر
43979oه صيدله طنط|ي|سم أحمد محمد محمد ص
ف |لسعيد |لشح|تـــ |بــــر||68772 تـــج|ره |لمنصوره لسعيد |

83426| طبــــ بــــ سويفحمد حن محمود ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهريح|نه عبــــد | سعد عبــــد| حسن498238
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | |يمن عي سليم|ن8|93||
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقدين| عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد628886
6o3543نوعيتـــ طنط|وس|م |لسيد |لغربــــ|وى |لجليند
7o5528تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لغف|ر |لهو|رى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه سعيد عثــــم|ن عبــــد|لع|ل|642738
4o4|74حقوق |ل|سكندريهيوسف محمد محمد سعد قمره
ف |م |لسيد س|لم|625244 طبــــ |لزق|زيقم |

68o47 معهد ف تـــمريض |لفيومعل| يح ك|مل يح
4335o5يم محمدفرغ |بــــو|لعل صيدله طنط|فرغ |بــــر|

47o|5| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ |بــــوبــــكر مسمح حس|ن
يم محمود محمد7733|7 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر عص|م |بــــر|

ره|مروه عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لمجيد33325 د|بــــ |لق|
239o7||رهيه عص|م حس محمد غري|ن تـــج|ره |لق|
6|o674 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رش| مصط ف|روق مصط
زر|عه ع شمسمحمود عم|د حمدى محمد324462
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد صل|ح صل|ح فهيم عبــــده|98|687
يم485392 تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن نبــــيل عبــــد |لمنعم ع |بــــر|
|4993o|رهحمد حم|ده ح|مد محمد علوم |لق|
|4o3o7 |حقوق حلو|نجنه حسن يوسف |حمد |لق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| يح عبــــ|دي |حمد||82749
696o|6|  د|بــــ |لمنصوره|دع|ء شعبــــ|ن عبــــد |لخ|لق |لمتـــو
معهد ف ص بــــور سعيدوق ح|مد محمد عبــــد |لغف|ر392|62
7o2665رى ندستـــ |لمنصورهيه تـــوفيق محمد رفعتـــ تـــوفيق |لجو
8o3684 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ند حس |بــــو|لعيون حس|
رهحمد سيد |حمد زيد|44424| تـــج|ره |لق|
5|375oطبــــ |ل|سكندريهي| سعيد محمد عطيه زن|تـــه
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع عمرو ع عبــــد |لرحمن7|7524
يم محمد غمري779858 معهد ف ص |لزق|زيقروضه ع |بــــر|

تـــ محمد خض محمود عبــــد |لغ |24537 ره|م د|بــــ |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنوره|ن محمد ع يس 259272
حقوق سوه|جيح بــــغد|دى حس محمد 943||9
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسريه|م قن|وى عبــــد|لو|حد عبــــد|لمغيثــــ346696
7o7292تـــج|ره |لمنصوره|ء محمود |حمد |بــــو|لوف| |لبــــر
8344o5|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|حمد |بــــو|لفضل |حمد محمد
27o643|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكريم بــــل|ل عبــــد|لحميد عوض | م معهد ع| 
لسن ع شمس|يم ط|رق فؤ|د ع39394|
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834|8o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لق|در صل|ح محمود
7o6538| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفلبــــ م|جد ح|مد عبــــد |لسميع عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر عبــــد |لحليم حس تـــوفيق23923|

33o|o|تـــج|ره بــــنه|ل|ء محمد شح|تـــ ص|وى بــــندق
6959o7يم محمد سيد |حمد خف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل|م |بــــر|
9o869o  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عبــــد|لرحمن ن |لدين |لسيد محمد
6|344oزر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــخ|لد محمد مصط محمد عبــــده
ندستـــ كفر |لشيخمحمد بــــسيو عبــــد|لمنعم مصط حسن453597
يم867|44 علوم ج|معتـــ د |طنه|د |لسيد حس |بــــر|
رهرضو|ن ع دربــــ|له ع حس 5596|| ندستـــ |لق|
رى|245735 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد محمد ع |لجو
335|o7تـــج|ره بــــنه|ه|جر |س|متـــ عبــــد ربــــه محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|دع|ء شعبــــ|ن سعيد |لسيد757727
رهفريده منيع حسن |حمد23827| حقوق |لق|
4||3o6تـــربــــيتـــ طنط|س|رتـــ محمد |حمد عبــــد | مو
يم يونس|8439|| وف|تـــحمد ع |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سلسبــــيل| محمد عبــــد | حسن عثــــم|2777|4

78o|2ره|حمد محمد عبــــد |لخ|لق محمد عقيبــــى د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمصط فتـــوح مصط |لش|6464|4

|5o86رتـــ|نورين |حمد |لسيد عطيتـــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6887o|تـــمريض |لمنصورتـــ  ن|جح زكري| |لمتـــو ع
7|oo39تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|له محمد كم|ل محمد عمر سليم|ن
7oo562ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيوسف محمد يوسف محمدرضو|ن م |لع| 
63683oد|بــــ |لزق|زيق|نفيسه |لحس حمدتـــو محمد
4|4o42ر|ء ر|فتـــ محمد مو بــــل|ل تـــربــــيتـــ طنط|ز
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــر| | عبــــده محمد ج|د |لربــــ838867
4o9|46| |د|بــــ طنط|ين|س |بــــو|لعل| محمد |بــــو|لعل|
تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | ع|دل ذ بــــخيتـــ تـــوم|س2499|3
7525o|معهد ف ص |سم|عيليهش|دى كم|ل عبــــد |لحليم |لجرف
كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد ع|دل ع عبــــد|226|85
842o2o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء ز |حمد محمد
696o26حقوق |لمنصورهشيم|ء ح|فظ |حمد ح|فظ |لعزبــــ
778o3o |صيدله |لزق|زيقبــــه بــــه|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لتـــلبــــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نرم س|لم رمض|ن عبــــد|لعظيم254962
طبــــ ع شمسوليد محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد دي|بــــ|69|35
338|9oيم فو |لهلبــــ|وى ف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|كريم |
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهخ|لد ع محمود عبــــد| مبــــروك7|4227
24o348رهفريده |حمد عط| |لزيدى تـــج|ره |لق|
496o|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنشوى سل|متـــ محمد سعد عيد ريشتـــ

د|بــــ بــــ سويف|يم|ن رجبــــ سليم|ن محمد|53597
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| حم|ده عبــــد|لمجيد ح|مد44622
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ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لبــــ| قر |68|49
3553ooكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم خ|لد درويش محمد
| معروف عبــــد |لحميد معروف778426 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسي
بــــي 325|68 طبــــ |لمنصورهحمد طل|ل عبــــد |لفتـــ|ح يوسف |ل
8|83|o ر شكري |م فنون جميله عم|ره |لم |بــــيشوي م|
5|83o5تـــمريض دمنهورمن|ر لط محمد |سم|عيل |بــــو|حمد
ندستـــ ع شمسمحمد و|ئل ف|روق ع عبــــد ربــــه5|242|
7o7936ف |لسيد ع ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومجم|ل |
بــــل3|25|4 حقوق طنط|محمود عبــــد |لنبــــى عبــــد |لغ أبــــو 
7o923|حقوق |لمنصورهخ|لد حج|زى |لمندوه عبــــد |لجو|د يونس
ندستـــ حلو|نسم|ء حس منصور سيد|2393|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفنتـــص|ر عوض قر مبــــروك|55326

778oo5يف غني محروس كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سل 
6289o4 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمودتـــ محمد |لعربــــى محمدعبــــد|لغ

ره|رح|بــــ |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمود47296 د|بــــ |لق|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن غ|نم نوبــــى جمعه758764
69o||5|ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد عبــــد |له|دى محمد عوض
355o36علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر محمود ع|بــــدين |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطع محمود |حمد صد  |5|9|9
إعل|م بــــ سويفديل |يه|بــــ جودتـــ عبــــد|لحميد64|332
8oo372كليتـــ حقوق |لم |بــــه س|لم|ن عبــــد|لستـــ|ر س|لم|ن
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء ع|طف محمد عبــــد|3823|8
تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق مسعد عبــــد |لمطلبــــ86|38|
62o4o2فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرضوي محمد زغلول |سم|عيل
رهع محمد ع محمود محمد234844 تـــج|ره |لق|
يم محمود غيط|63656 ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود |بــــر|
69o254تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء |لسيد |لمهدى يوسف
7|o487|ه محمد |بــــو |لسعود مسعد معهد ف ص |لمنصورهم
يبــــ تـــوم|29|6|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفيلوبــــ|تـــ وجيه و
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرحمه ح|مد فتـــ سل|مه9946|6
4o687oن تـــج|ره دمنهوردير مسعود عبــــد |للطيف محمود |لن
2363o7|كليتـــ |أللسن سوه|جيه صل|ح سيد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم عل|ء |لدين محمد رش|د عزتـــ 43462|
حقوق |ل|سكندريهحمد مجدى |حمد عيد |لسيد|352|48
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنغم محمد |سم|عيل محمد |غ|499872
352|o8 |ين حس حس ع |لملح كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسش

كليتـــ |أللسن بــــ سويفن|ديه |يمن حمز|وي محمد محمد57843
يم عك|شه غز|68374 يم |لسيد |بــــر| صيدله |لمنصوره بــــر|
4|6o52نوعيتـــ كفر |لشيخخلود عبــــد| يح محمد فضل
رهمل |حمد عبــــد |لنبــــى ص|لح|67|44| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد محمود ع عبــــد |لمقصود |لجندي|663|4
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تـــج|ره بــــ سويفك|رن |م ز س|ويرس37|54
62383oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىأروى محمد محمد |لسيد عرفه

ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد محمد محمود عبــــد |لحليم|72987 ك.تـــ. ف للبــــ
رهسم|ء |بــــو بــــكر محمد عمر|44859| طبــــ |لق|
رهعمر |حمد عبــــد |للطيف ل|ش 27474| تـــج|ره |لق|
6o8764| طبــــ |لمنصورهريج عبــــد |لفتـــ|ح |سم|عيل عي
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــه|جر عبــــد|لمغ محمود |بــــو ش|دي256482
3292o2يم |حمد حقوق |لمنصورهوق محمد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن |ده حسن محمد عبــــد|843362
3|6o25| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عليتـــ |حمد رمزى فتـــح
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد بــــخيتـــ رف| |م |58|832
تـــج|ره بــــنه|محمد |يه|بــــ محفوظ محمد328822
35o486 علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد ع|دل |لسيد عبــــده مصط
4833o6قتـــص|د م حلو|ن|من|ر و|ئل حسن |حمد
|38o89تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد فتـــ عبــــد |لحميد حسن حمزه
يم |لسيد |بــــو |لليف99|8|6 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طريم |بــــر|
رهزي|د |حمد ح|مد |حمد22|324 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهزي|د صبــــ محمد عبــــد|لحليم |ل|نص529434
7o7795تـــج|ره |لمنصورهسع|د |حمد محمد |حمد مر
3|3o7|وف|تـــمعتـــز ه| |لسيد عبــــد|لنبــــى حسن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
صيدله حلو|نن عزبــــ حبــــيبــــ عزبــــ|94|823
6o6o48| يم |لمر يم محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
3243o6د|بــــ ع شمس|يوسف محمد محمود محمد
|57o48|يم ره||ء بــــدر |لدين |حمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|جد |حمد ع|رف ع 968|48
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد كم|ل عبــــد|لنبــــى ع مشهور|254587
يم ر| |648|54 يم عمر ر| |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|
علوم |سيوطدين| |بــــوحسيبــــه |حمد عبــــد|لمعز 885265
|4o795تـــج|ره ع شمسط|رق جم|ل فج |لنور حسن
32854o |علوم ري|ضتـــ بــــنه|عم|د حمدى عبــــد|لفتـــ|ح عل|م بــــلتـــ
9oo8|| صيدلتـــ سوه|ج |حمد عبــــد|للطيف |حمد
ندستـــ ع شمسحمد س|مح محمد |سم|عيل|35345|
843o56|يم ه م |لدين محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نم
82285o|طبــــ |لم |حمد طه طلبــــه سيد
يكل|345633 طبــــ بــــيطرى بــــنه|منيتـــ شعبــــ|ن ع عبــــد|لعزيز 
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يتـــ س| من حس |بــــوشهبــــه|6765|3
يم |سم|عيل |بــــو سند449635 يم سم |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ريه|م مجدى عز|لرج|ل |حمد دل|ل2838|6
64394oد|بــــ |لزق|زيق| |ده فتـــ نج|ح فه |حمد يوسف
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء صل|ح محمد مدبــــو مصط |774559
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد س| حسن دسو |34787
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7o67|o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد حس|ن درويش
6|o48تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء ع|مر عبــــد | حسن

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د سل|مه عبــــد | |حمد34757|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء شو |لمر سليم|ن عبــــد |222|45
حقوق طنط|ف|طمه سعد عبــــد |لسل|م م|53723

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحس|م شعبــــ|ن |م جمعه62564
8849|o|تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد ض| مصط عبــــد|لحميد
52o|83|د محمد |بــــو سليم|ن كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء مج|
63o498|وف|تـــلحس عبــــد |لمنعم |حمد محمد شح ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ل|ل سليم|ن698559 ف محمد سليم|ن  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر
علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــ عبــــد | ف|روق عبــــده527||6
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد حسن |بــــو جل|ل سعد2924|5
7o3||8|ندستـــ |لمنصورهسم|ء جم|ل |حمد |حمد |بــــوجبــــل
82o467تـــج|ره |سيوطمصط عبــــد|له|دي محمد ص|لح
ل| خ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح ح|تـــم479332 ندستـــ |ل|سكندريهبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ول|ء |بــــوشوشه |لسيد مصط 828767
معهد ف تـــمريض طنط| محمود حسي شبــــل حس شعبــــ|ن429933

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــو بــــكر محمود عبــــد |لع| مصط |82|54
9o5365  يم |م نور |لدين تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــس|مه شح|تـــ ع محمد|753347
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وق فتـــ محمد سيد58429|
فنون جميله فنون |ل|قبــــه محمد حس محمد826298
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشقنديل عبــــد | قنديل بــــدوي حمد|ن|76654
76273oلس س| مك عطيه |رم|نيوس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك

يف شعبــــ|ن محمد|22996 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه محمد عبــــد|لعظيم مر  |88274
لسن ع شمس|ندى ع|دل محمود س|لم6|2494
866o48 حقوق |سيوطمحمد |حمد طه عبــــد|لغ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعصم|ء | ط|رق ر|غبــــ غنيم7322|6

69o88|طبــــ |لفيوممنيه محمد عبــــد |لسل|م محمد
2|2o8|حقوق ع شمسحمد مصط |حمد عبــــد |لحميد سعد
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــ|سل رض| سعيد عبــــد|لحميد777275
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف طه |حمد محمد|75874
4o982|ح حقوق |لمنصورهكريمه أبــــو |لمك|رم محمدعبــــد|لموجود 
76|28oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسهيله |حمد محمد محمود
92357o|ر |حمد رضو|ن تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد م|

نوعيتـــ |لفيوميم|ن رمض|ن معوض محمود||5827
8ooo2oتـــج|ره |سيوطجل|ل شعبــــ|ن جل|ل عبــــد|لكريم

594o|حقوق بــــ سويفمحمود ج|بــــر |حمد عبــــد |لوه|بــــ
643oo4صيدله |لزق|زيقسم|ح |نور |لسيد |حمد ص|لح
43o826د|بــــ طنط|حبــــيبــــتـــ فتـــ محمود سيد|حمد |لنوي|
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288o6oد|بــــ بــــ سويف|محمد |س|مه محمود عبــــدربــــه
84o242 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|جه|د عبــــد|لمنعم محمد ع
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم|ن رجبــــ محمد ح|فظ|927|44
يم |لدسو محمد23|3|3 رهرو|ن محمود |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
6|o|87تـــربــــيتـــ طنط|مريم صل|ح محمد قديس
3696o4|م ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد حمدى محمد عبــــد ربــــه در|
نوعيتـــ |لم |نسمه شعبــــ|ن محمود محمد4793|8
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط |حمد مرزوق عبــــد|لرحيم834796
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن ع عبــــد |لرحمن يونس|437825

46o76زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم صبــــرى |حمد عبــــد |لجو|د بــــش لبــــنه
5|8o63تـــربــــيتـــ دمنهورين خ|لد |حمد محمد عكر
89549o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  بــــ|نوبــــ عم|د فهيم شح|تـــه

57o||حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسع|د محمد مصط عبــــد |لحميد
تـــمريض بــــنه|ف |حمد حسي |حمد طه مقلد|332226
63o225رى ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كريم |بــــو بــــكر عبــــد |لمطلبــــ |لجو
وف|تـــمحمد |حمد محمد |حمد سل|مه754|64 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
85o836تـــمريض |سيوطدع|ء ن| محمد حسن
692o73 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن ح|مد رمض|ن ربــــيع عبــــد
78o383يم |لص|دق محمد  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه محمد |بــــر|
9o42|7 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرقيه |حمد عبــــد|لحفيظ |حمد
يم |لدسو |لحن |679284 تـــج|ره بــــور سعيدحمد ن |بــــر|

رهف محمد عبــــد |لحليم عبــــد |للطيف|42|4 تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لم | حمد جم|ل محمد ص|دق|6694|8
4o4o58خ  |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|زن خ|لد محمد محمد |ل
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|نجوى محمود ر|شد |حمد شعبــــ|ن272857 لم
6||87o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم|ن |لشعر|وى |بــــو|لمجد |حمد
وف|تـــبــــسمه محمود محمد عبــــ|س5|357| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| |بــــو |لعل| عبــــد |لق|در |بــــو|لعل866|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سميتـــ أس|مه فرج عبــــد |لمنعم485225
ش|م محمد فريد |لسيد حس |567|| تـــج|ره ع شمسسل 
48o42oحقوق |ل|سكندريهمحمد خميس حسن |لسيد
8o2382فنون جميله فنون |لم |محمد مصط محمد عز |لعربــــ

وف|تـــمنتـــ | محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد35426 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
|4|o92تـــج|ره ع شمسم|جد |يمن محمد حمدى محمود |لزحل
معهد ف ص ري|ضه سوه|جحم|ده محمد ك|مل محمد 37|924
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لحفيظ |بــــو|لحسن|26837
معهد ف ص سوه|جزيد |حمد محمود عبــــد|لمنطلبــــ 2989|9
45374oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمزه محمد عبــــد |لجليل محمد |لدويك معهد ع| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن سيد فتـــ حس|ن 8243|2

4|o7|رتـــ دير عبــــد|لمحسن سعد عبــــد|لحميد تـــمريض |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط محمود |حمد سويلم349798
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9|o626  تـــج|ره سوه|جزي|د ن| |حمد عبــــد| عوض
482o32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عل|ء |لسيد |حمد بــــيو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|خلود محمد |حمد ع 829392
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره |لسعيد محمود عبــــد |لعزيز |لمغ687823
25||75| تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل |حمد ذ
علوم سوه|ج يم|ن ج|بــــر |حمد دي|بــــ|897952

حقوق |لفيومل|ء حمدى محمود |حمد عبــــد |لرحيم32|67
43o553تـــربــــيتـــ طنط|إيم|ن خ|لد عبــــد |للطيف بــــسيو |لبــــرل
5o6o68زر|عه |ل|سكندريهمصط |نور عبــــد |لسل|م مطر
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن محمد رفعتـــ محمد|857|2
5o5469| |معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد محمد |لدمرد|ش محمد ر
يم محمد5|4834 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر محمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىخلود حمد|ن عبــــد|لستـــ|ر |سم|عيل835258
7o7278ندستـــ |لزق|زيقمحمود |لحس محمود محمد محمد
تـــج|ره |سيوطشه|بــــ محمود يس محمد 892965
ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمود عبــــد|لمنعم محمود |لحديدى453342
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهي|سم مجدى حسي أحمد حس 3|5346
6o39o||يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد محمد محمد درويش إبــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمريم جم|ل سعيد شح|تـــه97|764

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن مدحتـــ عرف|تـــ طلبــــ829|5
صيدله ع شمسح|زم مجدى عبــــد|لرحيم محمد|286|3
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ف|طمه خ|لد محمد |لش|ف دويد|69|252
7|oo74ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمريم ع|دل محمد عطيه
499o3| د|بــــ دمنهور|سم|ء حسن عبــــد |لمنعم عبــــد |له|دى فرج
تـــج|ره سوه|جرش| عو |حمد ح|فظ 477||9
7|3o56|ى محمد فل معهد ف ص |لمنصورهحس محمود |ل|بــــ|ص
ى رمض|ن محمد |بــــووردتـــ347527 تـــج|ره ع شمسرمض|ن ي

رهرح|بــــ عبــــد |لن| محمد فؤ|د |بــــوعمر42929 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحس|م طه سيد محمد محمود63675

6|45oo|ر عبــــد ر عبــــد|لظ| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه عبــــد|لظ|
ى مج|ور69826 تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره |لسيد م

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر طه يسن يوسف854233
6962o|تـــمريض |لفيوم حمد محمود |حمد عبــــد |لعزيز

د|بــــ |لمنصوره|حمد خ|لد يوسف ز|خر خ|لد||68822
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــس|م ط|رق سليم|ن حسن7|2257
5|362oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو منصور حميده عطيتـــ
7o9836د|بــــ |لمنصوره|دع|ء |بــــو|لمح|سن |حمد ع خ|طر
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسل|م رج| محمد فه غ|نم|5739|7
475o37يف عبــــد |لمجيد |بــــو |لعين ق تـــج|ره طنط|محمود 
يف|357457 ف فوزى عبــــد|لرحمن  تـــ | طبــــ بــــيطرى بــــنه|م
لس عد ص|لح |سك|روس234745 رهك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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5o2o6رهجرجس ص|بــــر عط| | سليم|ن تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |سل|مه عبــــيد عبــــد|لجيد مو 856723
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء سل|مه محمد محمود|7||836
تـــج|ره |سيوط وحيد عبــــد |لمنعم |م |49995

269577| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم|ل ز|يد مصط ن
زر|عه |لمنصورهرش| |لسيد جم|ل يوسف |حمد عوض678867
ندستـــ ع شمسفرح مرو|ن عبــــد|لرؤف محمد323796
ي686233 تـــج|ره |لمنصورهم|جد ه| ف|روق ع |لم

معهد ف تـــمريض |لفيومشيم|ء |لسيد عبــــد |لتـــو|بــــ حس 73549
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمرو |حمد عبــــد|لعزيز غريبــــ حسونه634763
4o2944تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد سعيد عبــــد|لحميد |لسيد
ندستـــ حلو|نيم|ن محمد |لمصل |سم|عيل|355|5|
6o733|ف |لدين يم  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أيه فرج | |بــــر|
6o2736تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد محمود مو زرد
697o39| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |لحن ع |لحن ع
|42oo|ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن وحيد سم محمد
3352o5 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|بــــسنتـــ محمد حل حس
نوعيتـــ |شمونل|ء جم|ل عبــــد|لملك ش| |266877
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــكريم محمد عبــــد |لمع عبــــد |لرحمن عمر3|2698
|د|بــــ بــــنه|ندى |نس عبــــد| محمد عفي 264589
77354o|ندستـــ |لزق|زيقمنيه |حمد |لضوي |حمد محمد
77o499|يم عبــــد |له ندستـــ |لزق|زيقعمر محمد |لسيد |بــــر|
246o3oمعهد ف ص بــــنه|خ|لد محمود محمد عبــــد|لو|حد
ل|448595 علوم ري|ضتـــ طنط|مدحتـــ عبــــد |له|دى عبــــد |لحميد 
ندستـــ |سيوطعبــــد|لمنعم عبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم محمود746|25
26o2oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسوق نور |لدين بــــدر عبــــد |لبــــر

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د |حمد ز محمد226972
رهمحمد ممدوح حس |لسيد9|3245 ندستـــ |لق|
6o6544 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|خ|لد جل|ل عبــــد |لعظيم محمد مصط
25834oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م محمد حس ط|حون
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــ حمدى رجبــــ محمد |لنجدى335994

نوعيتـــ |لفيومس|ره ن| |حمد عويضه69496
37257oكليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نشيم|ء سم عبــــد|لحميد طه
تـــربــــيتـــ ع شمسسهر |س|مه سيد محمد39279|
5o34|4د|بــــ |ل|سكندريه|ع|ئشه محمد |حمد |حمد |لسيد
62434oد|بــــ د |ط|نور| ع|دل محمد عبــــده  |م
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد ن| عبــــد |له|دى محمد عثــــم||688|7
9242o7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره |حمد محمد حس|ن
تـــمريض ع شمس مصط مكرم |حمد |لعزبــــ95|24|
3|357oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر محمد فوزى محمد
طبــــ |لسويسمحمد شيخ |لعربــــ |لسيد محمد |لسيد57||75
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77o949نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد |له|دى ح|مد عبــــده عر|بــــى
|3o753حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |حمد مصط طه
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق كريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح سعد محمد3||638
وف|تـــحمد ص|بــــر سليم|ن |لطو |286473 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره طنط|خ|لد محمود محمد محمود695428
25677oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــخلود خ|لد |لسيد |لنج|ر
63432oطبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقم جم|ل |حمد سليم|ن
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسن|ء مصط محمد مصط 9966|2
63o47|بــــه رزق ندستـــ |لزق|زيقم | صبــــرى و
|253o2حقوق ع شمسنور ه| عبــــد |لحليم محمد
ره|منه | |يمن ج|بــــر محمد238272 د|بــــ |لق|
496oo9تـــج|ره |ل|سكندريهندى حسن سل|مه عبــــد|لسل|م خميس
476oo3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منتـــ | حس محمد حس مبــــروك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يوسف جل|ل |حمد محمد49927|
7652ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدكريم |يه|بــــ |حمد محمد |لدعدع
يم |سم|عيل ع 5|8545 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دين| |بــــر|
3222o7د|بــــ ع شمس|رحمتـــ محسن مبــــ|رك |لسيد
يم |لغريبــــ842|68 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــخ|لد |نور |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|محمود و|ئل فريد |لف 73|256
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد |حمد عبــــد |لعظيم ع696727 ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف سعد جبــــر |حمد|4|6975
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ثــــن|ء محمد عيد ع|يش|33977
||847oيم محمود تـــج|ره ع شمسبــــ|سم |سم|عيل |بــــر|
4855o3|ى محمد عبــــد |لحميد رمض د|بــــ |سو|ن|بــــسمتـــ ي
23o985| زر|عه ع شمسحمد نبــــيل فوزى مصط
36o36||ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود عبــــد| |دريس عبــــد| غر معهد |لصفوتـــ |لع| 
ندستـــ |سيوطريم محمود عبــــد |لرحيم |لسيد |لجندي|2266|
4|o795يم عبــــد|لل تـــربــــيتـــ طنط|دع|ء محمد ع|شور |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد محمد |حمد حسن |لوكيل24728|
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ ه| عبــــد|لمنصف محمد8|||35
49o89oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمتـــ عز|لعربــــ محمد |حمد عطيه
حقوق بــــورسعيدمحمد محسن محمد |حمد بــــصلتـــ765233
5o8795|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد رزق زغلول
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد مصط |حمد ج|د ج|د عي453374
8585o8|د|بــــ |لم |حمد محمد عبــــد|لحميد محمود|
878o66 يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسل |حمد عيد |بــــر|
ي محمد |لزرق|546357 تـــ|محمد ي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |سيوطمحمود محمد محروس ع |88795
5|o679طبــــ بــــيطرى دمنهورمرو|ن عبــــد |لعزيز فتـــ |لعط|ر
6|o575د|بــــ |لمنصوره|من|ر محمد عوض |بــــوحبــــيبــــ
تـــج|ره طنط|سهر م|جد |حمد جعفر|398|4
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75o749ى حمزتـــ وف|تـــخ|لد حمزه خ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|نور| خليل ص|لح طه9942|3

يم|963|4 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء سعد |م|م |بــــر|
8685o8معهد ف ص ري|ضه |سو|نعص|م |حمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لع|ل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــجه|د نبــــيل ن|فع |م|م25788
25o434|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومبــــتـــه|ل |لسيد مصط |لنقيبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن حس عبــــد|لرحمن حس 27|348
|4o424زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل ع نبــــوى ع
5o75|6 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محمد نبــــيل عبــــد |لعزيز محمد حسن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد سليم|ن |لف 26||25
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه متـــو متـــو محمد سيد |حمد624548
5o3||6تـــمريض |إلسكندريتـــ جه|د كم|ل عبــــد |لحفيظ عبــــد |لحليم
|6455oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد مر |حمد
6|57o7حقوق د |طمحمد ط|رق محمد |لحم|ي
84o373|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدين| عبــــد|لع| عبــــد|لر|زق |لسم
نوعيتـــ |سيوطندى محسن محمد مصط 877567
77874o|لس عبــــد | عد تـــكل تـــج|ره بــــنه|ك

م محمد |م عبــــد |لحميد|67497 إعل|م بــــ سويفد
49o963 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن عل|ء |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن محمد |لسيد |لبــــدوى مط|وع|683334
زر|عه كفر |لشيخسمر سعد زيد|ن سعد |لزي|تـــ|426|5
رتـــ|عمر عبــــد|لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |حمد6537|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

معهد ف ص بــــ سويفمحمد بــــدوي حمد|ن حميده675|7
7o4oo|يم محمد محمود غ|نم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء |بــــر|

2o6|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد | عمر جيل| ج|د
2|84o4 رهدين| خ|لد عبــــد|لخ|لق عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند| صبــــ محمد رمض|ن حسن753534
|ء ع|دل حس|م |لدين جنيدى محمد5|69|4 نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخإ
4o2975| د|بــــ دمنهور|حمد عل|ء محمد |لحبــــ

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| محمود عج عبــــد |لمقصود9|633
ل|ل محمد سليم636329 ل|ل عبــــده  طبــــ |لزق|زيقعبــــد| 
7o8753| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء ع ع |لمهدى ع
|48oo9يم ك|مل عوض رهكريم |بــــر| حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| غ|دتـــ رجبــــ عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لو332344
6o578|د|بــــ طنط|دين| عبــــد |لسيد رمض|ن عبــــد|لسيد|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهض محمد محمد محمد |بــــو|لنج|697599
26o6|3|يم عبــــده |لحلف|وي طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف |لسيد عبــــده عبــــد| |لشيخ|24725
685o94حقوق |لمنصورهشه|بــــ ك|مل |حمد |بــــو زيد |حمد عويضتـــ

ره|سل |حمد عبــــد |لمجيد يوسف عطيه33762 عل|م |لق|
ى حن متـــو محمد2|2368 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطد | ي
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8o64|8معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمود ربــــيع فتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نروضه يح فتـــ حسن مو57|58|
82|o42 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |د| | محمود شو تـــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد محمود |حمد عي765696
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد |لسيد دي|بــــ غ|نم343552
د|بــــ حلو|ن|ثــــ|بــــتـــ حمدى محمد ع 47323|
يم ع حس 783886 د|بــــ |لزق|زيق|سه|م |يمن |بــــر|
ق|وى محمد حسن6329|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى ن 
|58o22رتـــ|منتـــ | عبــــد | محمد عل|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع|مر عبــــد|لر| |حمد مسلم867557
6o|443ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعص|م عبــــده عبــــد | دي|بــــ
68894oتـــربــــيتـــ |لمنصورهع محمد |حمد ع سمره
23243o|ره|مل |حمد ج|بــــر سيد محمد ق|سم د|بــــ |لق|
6976o7د|بــــ |لمنصوره|من|ر طه |حمد عبــــد |للطيف |لبــــ|ز
27o9|7|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن حف لط حف عبــــد|لرحمن 
حقوق ع شمسس|ره شكرى سيد |م|م محمد237929
رهمصط محمود سيد سليم|ن47664| طبــــ بــــيطرى |لق|
يم مصط عبــــد|لجليل|236|84 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيه |بــــر|
5o3o86|زر|عه |ل|سكندريهمنيتـــ عل|ء |لتـــو عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود مصط ك|مل عبــــد|لمؤمن |لنقيبــــ342753
يم عبــــد |لمجيد637868 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر محمد محمد |بــــر|

6o236معهد ف تـــمريض بــــ سويف سهيله خ|لد |حمد |حمد
ش|م |لسعيد |لبــــند|رى34923| ندستـــ ع شمسمحمد 
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمع|ذ |حمد مصط محمد  7|8766
ندستـــ |سيوطعبــــد|لر|فع حسن |م |حمد  ||94|9
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحسن رمض|ن شفيق حسن |م 357367 معهد |لصفوتـــ |لع| 
6892o|ندستـــ كفر |لشيخمحمود عبــــد | محمد عبــــد |لر|زق محمد
643235| تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد رف| ع
352o83ف فتـــ سعد د|بــــ سوه|ج|ه|جر |
ف منجود جمعه255656 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومزي|د |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه |لسيد عبــــد|لرحمن عبــــد |لسميع غويل568|27
89o573 تـــربــــيتـــ |سيوطح|تـــم ع مصط عليوتـــ
5|7o73ف محمد جمعتـــ رزق |لص|وى زر|عه دمنهورندى أ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م ط|رق ثــــروتـــ عبــــد |لبــــ| عثــــم|27777|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|م | نبــــيل جور ثــــ|بــــتـــ333779
89|43o تـــج|ره سوه|جشيم|ء عبــــ|س |حمد حسن

رهبــــ|نوبــــ ع|دل فرنسيس جرجس|35536 تـــج|ره |لق|
834o3|علوم |سو|نول|ء |بــــو|لحسن رمض|ن محمد
8473o8يم عثــــم|ن |لسيد كليتـــ طبــــ أسو|نمحمود |بــــر|
27963oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومخلود محمد عبــــد| يوسف
د|بــــ ع شمس|ي|سم سيد محمد سيد حمزه346775
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زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحسن سيف |لدين حسن محمدسيف |3|4227
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |يتـــ حمدى عبــــد|لل|ه حم|د ج|د|345738
883|o6 حقوق |سيوطمه| محروس فؤ|د ع
48o785| حقوق |ل|سكندريه|ء عص|م محمد حس
437|3oعلوم طنط|س|ره عيد عبــــد |لنبــــى مصط |لخ|بــــيتـــ
78938oيم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقسم|عيل |لسيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقعمر ي| ص|لح عبــــد|لمنصف636335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء محمد عثــــم|ن ع |6|8352
يم|69727 تـــربــــيتـــ |لمنصورهك|مل |حمد عبــــد | |لسيد |بــــر|
483488| تـــ فرج محمود مر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه عبــــد|لص|بــــر خليل محمد |لش537268
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|تـــ سيد حسن سيد||75365
843o66| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نبــــسمله محمد فه فضل
32|o|||ندستـــ ع شمسحمد ع محمود حسن
24426o| معهد ف تـــمريض ع شمسنور عبــــد|لمنعم |حمد رف|
5o6453معهد ف ص |ل|سكندريهوف|ء سليم|ن سعد مد ك|مل
7oo953 تـــج|ره |لمنصورهسم|ء ع|دل عبــــد |لسميع عبــــد |لحميد
7|2oo6 |طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل مصط محمد محمد |لعن
|2373oيم |حمد عبــــده سل|مه رهعمر |بــــر| ندستـــ |لق|
8o9|89تـــج|ره بــــ سويفجه|د رمض|ن حمدي عبــــد|لعظيم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود أحمد محمود محمد بــــك 475779
ن| |ي | ملك عبــــد|لمل|ك|73||8 علوم |سيوطم
ل|ل267722 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م حس|م |لدين |حمد 

رهمنه | ر|فتـــ ح|مد |لسيد7972| تـــج|ره |لق|
88o|29  طبــــ بــــيطرى |سيوطم | يوسف د| |ل ملك
4|9o34تـــج|ره طنط|محمد لط محرم عبــــد|لسل|م
336o|2رهر| | محمد محروس عز |لعربــــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطم|رين| ر| ميخ|ئيل ميل|د7345||
9o8o4||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج مينه خلف عبــــد|لع|ل سليم|ن

حقوق حلو|نحمد مصط عبــــد |لنبــــى محمد|638|3
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنوره|ن عبــــده |لسيد |بــــو حج|زى7426|6
|6|o4oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نريم |يمن محمد عبــــد |لغف|ر
6948|o تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد عبــــد |لمنعم محمد ع

224o||وف|تـــحمد محمد حس سيد |حمد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
429o49|ه محمد خليفه شمس |لدين طبــــ |سن|ن طنط|م
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــحمد ي| فؤ|د رمض|ن|353747
تـــج|ره كفر |لشيخمروه ع|دل عبــــد|لحميد |لدسو |بــــر|44289
6268o5تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ محمد عبــــد|لرحيم |لقن|وى عبــــد
344o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمد عبــــد|للطيف ه|شم
6o35oo د|بــــ طنط|عبــــد |لحليم عزتـــ عبــــد |لحليم عبــــد | عبــــد|
علوم |ل|سكندريهنعمتـــ شعبــــ|ن |بــــو |لمجد  |حمد صوبــــع|429|5

Page 6392 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يف247843 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود طلعتـــ لبــــيبــــ 
64o598| يم محمد |حمد ر |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمحمود م|
6o99o4|زر|عه |لمنصورهيه محمد عبــــد|لرسول رمض|ن
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |حمد |ل|م محمود|752498
يف محمد محمد|435|6| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمنيه 
يم643662 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقآيتـــ محمد حسن محمد |بــــر|
479|7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم |يمن سم محمد عبــــد |لعزيز
د|بــــ ع شمس|م | ع|دل ص|لح |سك|روس82|6||
896o7||د طبــــ |سيوط يم|ن حمد|ن عبــــد|لحميد مج|

|4o56كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل محمد فتـــوح محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سوسن صل|ح محمود دي|بــــ775922
4373ooتـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه حس عبــــد | محمد |بــــو منصوره
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|سم رض| رجبــــ |لمتـــو 9938|4
843o25بــــ تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نف|طمه |حمد عبــــد|لحميد د
22365oلسن ع شمس|بــــسنتـــ سم عبــــد|لمنعم عبــــد |لح|كم
يم من2393|7 يم |بــــر| يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م| |بــــر|
63o939| حقوق |لزق|زيقمينه محمد عبــــد |للطيف محمد عبــــد
ندستـــ كفر |لشيخمصط محمود عبــــد | ع عبــــد||45355
ره محمد خ|لد خليل منصور463|75 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدز
752o38ه محمد حسن غنيم محمد تـــج|ره ع شمسن
ف ط|لبــــ||6948 تـــج|ره |لمنصورهس| ع|دل م
8|4|6oتـــج|ره بــــ سويفعل|ء ي ع محمد
4292o9يم |بــــو يوسف علوم طنط|ندى محمد |م|م |بــــر|
د|بــــ بــــ سويف|محمد سعيد سليم|ن سعد |لدين242562

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد سيد عبــــد| سيد67932
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطبــــسمه جم|ل لط مسعود 885565
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن عم|د فه |لسعيد676946
يف سيد محمد355229 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عو|طف 
|4o395تـــج|ره ع شمسيو |نه د |ن |م د |ن

339|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|د | محمد شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن
4462oش|م حم|ده عبــــد|لحفيظ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نجل|ء 

صيدله |لمنصورهشيم|ء محمد عبــــد |لجو|د حسن7|73|6
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمختـــ|ر ع|دل مختـــ|ر د|ود|26972
رتـــ دين| عم|د |لدين زكري| عبــــد |لحميد34539| تـــمريض |لق|
34397oيم |لسيد محمود عبــــده كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدع|ء |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه عز|لدين محمد |لجز|ر248978
9o6689|كليتـــ |أللسن ج أسو|نيه حس ع عبــــد|لرحيم
وف|تـــمحمد |حمد شفيق |حمد عبــــد|لق|در3977|3 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

52o73|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء رمض|ن سيد ق|سم
تـــج|ره ع شمسه|لتـــ |حمد |لسيد |حمد325732
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن|در |لسيد ع عبــــد | حر35|679
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2694o3|يم شديد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم| عزتـــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن عطيه محمود عطيه|29892|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع رمض|ن محمد29687|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ني|سم ي| يح محمود |لعو 35595|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم عبــــد|للطيف عبــــد|لرحيم محمد |بــــر254649
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد |لرحمن عويضه |مبــــ|رك عويضتـــ|4984|
33o377حقوق بــــنه|رميس|ء محمد رجبــــ عبــــد|له|دى
يم عبــــد |لق|در |لقصبــــى يوسف7|6926 صيدلتـــ بــــورسعيدمنه | |بــــر|
4o2443تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس |ر ع|طف عبــــد |لمو |حمد
2|57oo|ورى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد |حمد ز |لج
7o3o65تـــج|ره |لزق|زيقسل مدحتـــ عبــــد | محمد بــــ|شه
24o862| | حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد رمض|ن ع
تـــج|ره كفر |لشيخسعيد جم|ل |لسعيد ع |لدويك236|42

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو محمد فتـــ محمد29432
د عج482488 ف مج| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حبــــيبــــتـــ |
4242o6|علوم |ل|سكندريهحمد حسن عطيتـــ |حمد
25523o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن رض| |بــــو|لعزم |لشنشورى

تـــمريض |لفيوم منيتـــ |يمن عبــــد |لعظيم مبــــروك||6875
86345oتـــج|ره سوه|جمرو|ن |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل
89o373 د|بــــ |سيوط|محمود رشيد محمد محمد
د|ر |لعلوم |لم |جم|ل محمد جم|ل خليل36973|
6834o5زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــف|طمه محمد عبــــد |لوه|بــــ حسن فر
343o5|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد عمرو ح|مد نجدى سعد
6|889oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهسه| |لعربــــى ك|مل |بــــو جمعه
5263o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمصط خليل ج|بــــر خليل بــــكر
7o222|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| عبــــد |لفتـــ|ح محمد س|لم حريره
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ربــــ|بــــ محمد عبــــد|لمع عبــــد|للطيف348836
تـــج|ره |سيوطجورج |سحق رشدي حن 63|7|8
63o449ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد |حمد طلعتـــ |لسيد |حمد
9o8795 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن صفوتـــ |بــــو|لسعود مصط
8264ooبــــه رستـــم ل|ل و تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىك|تـــرين 

يع عويس87856 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعل|ء ع|شور |بــــو
صيدله حلو|ن صل|ح محمود |لسيد264686

668o6يم سعد|وى صيدله حلو|ننه|ل جم|ل |بــــر|
5252oo| ر عبــــد |لرحيم ع علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخل|ء ن م|
ش|م سعيد |لشيخ269259 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل 
3|o957حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | ط|رق سيد |لزغبــــى
تـــج|ره طنط|ي|د |حمد محمد محمد |لديبــــ|524739

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد حس ص|لح حس |3|587
تـــ محمد أبــــو ضيف بــــ|ش|476224 حقوق |ل|سكندريهن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــنوره|ن ط|رق عبــــد |لعليم |لسعيد688434
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ى عبــــد|لد|يم ع9|89|4 تـــج|ره كفر |لشيخع خ
533o53|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن| عم|د محمد |لسيد محمد سليم
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمجدى |حمد |سم|عيل عوف465436
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعو|طف |لسيد عبــــد |لسل|م عبــــد |لد694485

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن مصط محمد محمد6|844
42o|39ف محمد |حمد |لقطبــــ د|بــــ كفر |لشيخ|مروه |
4o8787يف لط عبــــد|لع| سعف |د|بــــ طنط|بــــسنتـــ 
487o|5يم فتـــيحتـــ غريبــــ ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر محمد |بــــر|

5552oصيدله بــــ سويفندى |حمد محمد سيد
ف سعيد محمد ج|د493|22 تـــربــــيتـــ حلو|نحس|م |
تـــج|ره ع شمسسم|ء عمر حسن |حمد حسن |39868|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه محمد حمدى عي63388|
يم354673 تـــج|ره ع شمسمن|ر محمد محمود |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ك|مل |حمد محمد ك|مل عبــــد|لرؤف2|6382
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيتـــ محمود عبــــد| محمد |لملي |323264
علوم طنط|ش|ديتـــ |حمد عبــــد |لحليم ع|مر|477|6
3|6oo3ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل حس|م |لدين |حمد يوسف
624o49| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طزي|د ط|رق |حمد ع |حمد عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر محمد محروس محمد عبــــد|لمنعم74|757
تـــربــــيتـــ |سو|نحمد عبــــد|لبــــ|سط ع |حمد|844945

يم صل|ح |بــــو |لعل|978|8 رهعمر |بــــر| تـــج|ره |لق|
78o3|o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقله|م محمد محمد ع
2668o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرحمه |مجد كم|ل محمود |لغليظ
6|o632ف سعد |لعبــــد د|بــــ دمنهور|ندى |
يم6872|| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسم|ري| |م جميل |بــــر|
4|o36|يد سيد |حمد دي ي |بــــو|ل نوعيتـــ طنط|ح|مد ي
9o3268 علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد ع محمد عثــــم|ن
779oo3تـــمريض |لزق|زيق شيم|ء صبــــ عبــــد |لحميد ح|مد
7|o93|| يم معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ي| محمد |لبــــ|ز |بــــر|
يم |حمد7385|6 ن| عم|د |لدين محمد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طم

ف24486 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــ عص|م سيد محمد م
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد |بــــومسلم |لشح|تـــ |بــــومسلم |لسيد7|6297
63|52o| د|بــــ |لزق|زيق|م| |لسيد عبــــد | بــــسيو
يم متـــو محمد753845 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد ش|كر ع تـــوفيق28887|
صيدله طنط|آيه فرج |نص|رى عبــــد|له|دى9299|5
معهد ف ص بــــور سعيدروى محسن غريبــــ عبــــد | |لجعيدى|87|763

تـــج|ره ع شمسردينه محمد عبــــد |لسل|م ص|دق |لسيد صقر64|28
يم محمود|254866 يم فوزى |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ين عبــــد|لعزيز جم|ل عبــــد|لعزيز443895
48|o5oحقوق |ل|سكندريهن|ء سعد |حمد محمد |لسعر|ن
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ى|2438| |لسن |لم |س|رتـــ سم صبــــرى خبــــ
4o33o9تـــج|ره دمنهوررضوى حسن خليل حسن خليل
4o385o|تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م ط|رق |م |حمد ه|شم
8o4|23| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |حمد و|ئل حبــــ ز
ندستـــ |لمنصورهحمد عمرو عبــــد |لحكيم حسن مو قنديل675365
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــش|م |لسيد نص رجبــــ يوسف679949
255|6oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــول|ء يسن سليم|ن ه|شم
ندستـــ |سيوطندى محمد زكري| ع |لغبــــ| 6937|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر محمد خليل محمد خليل356824
498o|5ق لسن ع شمس|رو|ن سم عثــــم|ن عبــــد|لمجيد |ل
يم523762 يم محمد |لسعيد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد إبــــر|
8|o224حقوق |سيوطمحمد حس حسن حم|د
معهد ف ص |لمنصورهمحمد |حمد مو |حمد |لشن|وى682884
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو ن|در عبــــد |لعزيز محمد752333
7o26|2يم علوم |لمنصورهل |ن ن|در جل|ل ز جرجس |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدع|ء |حمد محمد |حمد عمر697729

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ء حسن محمد محمد|62675
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه حمدى عبــــد|لحميد محمد 544|89
علوم |لعريشحل|م ط|رق ع عبــــد |للطيف  د|ود768232
نوعيتـــ بــــنه|ن|ء |يمن ف|روق |حمد83|357
تـــج|ره طنط|كريم سميح |حمد |لعربــــى |لسعيد |لع679523
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|رين| رفعتـــ سعد | عبــــد|لشهيد876994
35959oد|بــــ ع شمس|شيم|ء عبــــد|لو|حد |حمد عبــــد|لو|حد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعهود خ|لد حسن محمد عثــــم|ن745|78
429oo7يم حج|ج زر|عه طنط|ه|جر مر محجوبــــ |بــــر|
ى محمد عبــــد |لحميد |754836 تـــج|ره سوه|جحور |لع ي
882o44 د|بــــ |سيوط|جعفر نظ جعفر عبــــد|لج|بــــر
64oo38|صيدله حلو|نيه محمود |لسيد |بــــوه|شم
يم35444| ين مصط كم|ل |بــــر| ره|ش عل|م |لق|
3o4o5تـــربــــيتـــ حلو|نيم مجدى عبــــد |لحكم عبــــد |لحكيم

269o97طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ميه س| سليم|ن  |د
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد رض| حس فه|4759

2|965oلسن |لم |زينبــــ عبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد|
6o2576يم |لبــــسيو عبــــد تـــج|ره |لمنصورهمحمد |سم|عيل |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره|ن |لسيد |حمد عبــــد |لرحمن632663

ش|م محمد |حمد |بــــوسعد78859 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد 
د|بــــ ع شمس|يتـــ |يه|بــــ محمد رش|د جعفر|3432|3
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حس قن|وي محمد84|832
م ر|فتـــ محمد |حمد482748 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ن
476993| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنه عص|م عبــــد |لرز|ق ع مر
4o7444فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد أحمد محمد رمض|ن
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طبــــ |ل|سكندريهمحمد سعد محمد |لغريبــــ عثــــم|ن5|4434
4o968oتـــج|ره طنط|حبــــيبــــه فتـــ مبــــروك محمد عوض
8646o6د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|سم حمدي شمروخ سليم|ن
|د|بــــ طنط|محمد ع عيد إم|م448592
5|o|23|ى معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  لسيد محمد |لسيد محمود |لم

3oo|4| د|بــــ ع شمس|ي|سم محمود عطوه |لسيد عبــــد
9|937o نوعيتـــ |سيوطمن|ل عبــــد|لعزيز فتـــ محمد
يم  4948|9 ف محمود |بــــر| علوم |سيوطرو|ء |
|288o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |سم|عيل مصط |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لكريم نبــــيل مصط عبــــد |لعزيز642394
يم فتـــ محمد |بــــو |لمجد|46279 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره |بــــر|
34455oف رمض|ن |لسيد ندستـــ شبــــر| بــــنه|مرو|ن |
27o757يم عبــــد|لرسول عبــــد |للطيف مو د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |بــــر|
897o47 تـــربــــيتـــ سوه|جم | خليل عوض بــــخيتـــ
34|29o| تـــج|ره بــــنه|سل|م طه سند عو|د |لد |
23o893 تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد صل|ح |لدين محمد مرغ
7o3|45ه ه |حمد |حمد |لدسو |بــــو عم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| صل|ح |لدين محمد عسكر9775|5
ه |حمد محمد |حمد|879448 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م
ندستـــ ع شمسمحمد حس|م |لدين |لسيد عبــــد |لمطلبــــ8|292|
4o4o64تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ر|فتـــ |لسيد |بــــو ش|مه |حمد
رهف|دى سم |لسيد ع56836| حقوق |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد خ|لد محمود |م  3656|9
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه يوسف عبــــد|لعزيز |بــــو|لنج|249339
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد|753643
8o59|4نوعيتـــ |لم |ه|جر بــــرك|تـــ محمود محمد
23o592رهمحمود |حمد محمد فريد س|لم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لسن ع شمس|شمس محمد ع |لسح3986|4

و35763 ندستـــ ع شمسمحمد ي| محمود محمد |ل
رهرحمه منو حس عبــــد |لبــــ| 48465| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيم|ن عبــــد| عبــــد|لرحيم محمد|6|8632
يم23397| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |حمد محمد بــــ |لدين |بــــر|
د|ر |لعلوم |لم |ول|ء |حمد محمد ع |لن| 787269
|55|o8تـــربــــيتـــ ع شمسندى رجبــــ ع |لسيد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|لمتـــ ع حسن ع345535
يم |لشبــــر622233 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طيه |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
حقوق حلو|نه|جر ن| نجيبــــ عبــــد |لش| 9|63||
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد فه |حمد عوض766|48

رتـــ|مر|م عبــــد| عبــــد|لغ |حمد8548| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
نوعيتـــ |شمونحبــــيبــــه جم|ل يوسف عبــــ|س تـــعيلبــــ|24976
رهر| خ|لد جم|ل |لدين محمد |حمد|283|2 علوم |لق|
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8|38o2 |د|بــــ |لم |محمود محمد محمود فرج|
يم محمد |لسيد257693 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسعيد |بــــر|
43429o كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقوق سم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو|د
7o6693 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخع |بــــو |لعن ع |بــــو |لعن
7699o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمنه | ه| |لسيد |لسيد عمر
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد محمد ملح|5542|6
69384o طبــــ |لمنصورهمنه | محمد د|وود |حمد ند| شه|بــــ
4436|oه خ|لد عبــــد|لعليم عبــــد|لجو|د عوض تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخم
رهر| | عيد عطيتـــ ج|بــــ | حسن499928 د|ر |لعلوم ج |لق|
62o7|3معهد ف ص بــــور سعيددي|ل| |لحسن عبــــد |لجليل محمد |لشح
6o6327|ى ف |لمتـــو |لمس معهد ف ص طنط|سل|م |
تـــ|نس |س|متـــ ي |بــــو|لخ |528859 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم |سم|عيل577|32 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف وليد |بــــر|
7oo333د|بــــ |لمنصوره|زي|د حس|م فتـــ محمد |لسيد
لسن ع شمس|ول|ء |حمد |بــــو |لفضل عبــــد|لسيد9298|3
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومي|د ط|رق عبــــد|لمجيد حسن عبــــد|لمجيد4|75|2
طبــــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ |لسيد عبــــد|لنبــــى سعد محمد432834
7o56|3| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد ح|مد جمعه يوسف ع

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد |لع|ل حسن عبــــد |لع|ل||3862
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن شه|بــــ |لدين عبــــد|لحفيظ محمد عل262563 كليتـــ 
نوعيتـــ |لمنصورهس|ره عبــــد | محمد عبــــد |687825
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|ء منصور عبــــد  |لمطلبــــ حسن|7737|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن |حمد |لسعيد حس |لخو2762|6
4o737|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|جر |لسيد خميس محمد
يم عبــــد|له|دى8283|2 ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|زن محمد |بــــر|
6o758oد|بــــ |لمنصوره|محمد محمد حسن |بــــو ش|دى
ف |بــــو زيد عمر58779| زر|عه ع شمسوق |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر محمد عطيه عبــــد|لجيد2|3434
9o8296 تـــربــــيتـــ سوه|جمونيك| صفوتـــ |بــــو|ليم فه

معهد ف تـــمريض |لفيومحمد مجدى |سم|عيل محمود |سم|عيل67444
ره|نوره|ن محمد عبــــده عبــــد |لش| 5|369 د|بــــ |لق|

ره |ده عربــــى طه عبــــد|لجو|د|23875 تـــج|ره |لق|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود جم|ل محمد عبــــد |لوه|بــــ53988|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــندى عم|د نبــــيل عبــــد |لمؤمن ن8|2494
ره/ري|ضتـــعمرو ع محمد مصط 8283|3 زر|عه |لق|
43|o69|زر|عه طنط|مل |حمد |لسيد |لصو|ف
4oo878|تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن نبــــيل عبــــد|لغ ع |بــــوسليم
4238o4|صيدله |ل|سكندريهف |لعزبــــ فتـــ حسن فرح|تـــ
228o63حقوق حلو|نمنه | مدحتـــ شح|تـــه |حمد
8o8524يم محمد تـــج|ره بــــ سويفم|ذن محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسم|زن خ|لد محمد ف|ئق |م 63737|
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4o4698|تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نمحمد خ|لد عبــــد|لمنعم |لسيد |لشن
فنون جميله فنون |لم |سم|ء ن|دي تـــوفيق |حمد|7764|8
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرقيتـــ عبــــد | أحمد عبــــد | سعد489495
8228o7لس طلعتـــ ف|يق جرجس تـــج|ره بــــ سويفك
787|ooحقوق |لزق|زيقد| | محمود ج|د محمد
معهد ف ص بــــنه|عمر ع عبــــد |لحميد ع |لق|صد8||254
حقوق طنط|حمد محمد محمد |لعموري|495673

يم فه299|5 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسهيله محمد |بــــر|
4o5759| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمروه عبــــد | محمد عبــــد | ع
|48o45يم د|بــــ |سو|ن|يوسف سعيد مسلم |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه نور محمود تـــوفيق |حمد|228496
تـــج|ره ع شمسندى يح محمد شح|تـــه238764

تـــمريض  بــــ سويفش|م محمود عويس بــــيو63394
طبــــ بــــيطرى |سيوطندى ربــــيع محمد |حمد  878837
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمك|ريوس وديع مو |لعبــــد863596

رهف|يزه عوض |حمد |حمد خليفتـــ37262 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o5526 علوم |سيوطند عم|د عبــــد|لع|ل |سم|عيل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ول|ء رفعتـــ عبــــد|لرشيد ع|رف 883587
694769| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |لسيد |لسيد محمد |لنوي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقكم|ل محبــــ كم|ل نص 648744

ره|محمد ه| سليم|ن عبــــد |23724 د|بــــ |لق|
رهحمد سعد محمد عبــــد |لفتـــ|ح|49336 صيدله |لق|

ر عبــــد|لحميد فوزي89||82 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مه| م|
3|4o37تـــربــــيتـــ حلو|نش|م شعبــــ|ن |لسيد رمض|ن
6|9oo2تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــد | محمد |لدسو محمود شلبــــى
يم محمد |لج |وى265||6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود |بــــر|
ره|نور|ن ي| محمد عبــــد |لمنعم475|2| عل|م |لق|
|28o89تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين رض| عبــــد |لعظيم |بــــو سيف
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء محمد محمود |حمد |لغول|348478
ح|ن عبــــد|لمحسن ق|صد 884687 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفزي|د 
طبــــ |لفيومعل|ء خ|لد عبــــد|لغ |حمد853345
رهخلود ع|دل سعد عبــــد|لغ 334824 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم بــــورسعيدمن|ر |حمد محمود مر 877922
د|بــــ |سيوط|محمود مجدى ص|دق محمدين |3|889
يم شلق| 9|45|8 تـــمريض |لم | مصط جم|ل |بــــر|
رهمن|ر مصط ع صديق66838| تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمود دسو محمد |م|م بــــدر262453
8596|o|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن رش|د و| رش|د
لسن ع شمس|حمد جم|ل عبــــده محمد|347578
تـــج|ره ع شمسد | خ|لد رش|د فضل328|6|
ق|وى7|6943 تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر |حمد |لسيد يوسف |ل
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7546o9|ف عبــــد | ص|دق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سم|ء |
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لمنعم محبــــ عبــــد|لعزيز محمد يونس444992
3|6o44تـــج|ره ع شمسم|ري| ثــــروتـــ سعيد جندى
635|9oري|ض |طف|ل |لمنصورهند|ء شعبــــ|ن محمد يوسف سيد |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم محمد لط محمد|69237
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|زي|د حمدي مكروم |لمحجوبــــ عجم9638|6
32784oلف |لتـــج|رى بــــبــــنه|ع|مر ع|دل متـــو ع|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء حس|ن حس |حمد 894422
5|o|36كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحس|م فتـــ يوسف محجوبــــ
9|55o|  تـــج|ره |سيوطح|زم عبــــد|لمعتـــمد فكرى عبــــد|لمعتـــمد
يم محمود حمدى57333| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جندى حس |بــــر|
|ء ن| |حمد محمد|895996 د|بــــ سوه|ج| 
معهد ف ص ري|ضه سوه|ج ل|ء مختـــ|ر |حمد جل|ل|896453
2|57o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف عمرو عبــــد|لمنعم |لبــــص|ل
صيدلتـــ |لم |سل|م مفتـــ|ح حسن سلط|ن|4333|8
رهح|تـــم محمد عبــــد|لعظيم |حمد766|23 ندستـــ |لق|

298o||رهحمد منتـــ سبــــ| محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7oo835 يم عي ندستـــ |لمنصورهفؤ|د محمد عبــــد |له|دى |بــــر|

حقوق بــــ سويفعل|ء خ|لد جم|ل |لدين عبــــد|لحليم52922
ف ف|روق |م عبــــد |لع|2683| ندستـــ ع شمسسوز|ن |
7|23o|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــي|تـــ رأفتـــ عبــــد |للطيف |حمد |لعزبــــى
8o865oكليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لرحمن عم|د ه|شم محمد
تـــج|ره سوه|ج بــــو|لحمد حن عثــــم|ن |بــــو|لحمد|362||9

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد |حمد محمد |حمد4|824
رهم | جرجس كم|ل ع|زر584|2| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومبــــه |لسيد عبــــد|لوه|بــــ بــــسيو |لط456|27
طبــــ |لم |محمد عبــــد|لوه|بــــ ر|شد عبــــد|لوه|بــــ857389
رهيتـــ حمد|ن سيد محمود|346493 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

57o|oيم عبــــد | حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سحر |بــــر|
6o4|62|يم ندستـــ |لمنصورهحمد خ|لد محمد حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|جه|د |حمد عبــــد|ل ج|د مر266336
6||48oفتـــ خ|لد |لسعيد |بــــو |لعز معهد ف تـــمريض طنط| م
لسن ع شمس||ء |سم|عيل |حمد عبــــد |لستـــ|ر|324|78
تـــج|ره |لمنصورهلسيد مصبــــ|ح عبــــد |ل محمد |لسيد6|6975
د|ر |لعلوم |لم |  سل|م حس|ن |حمد عبــــد|له|دى|2337|9
42|o48يم حشو د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر جوده فتـــوح |بــــر|
4o7o43تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط صل|ح |لسيد محمد |بــــو زيد
ندستـــ ع شمسسيف |حمد |لسيد عليوتـــ24|6||
7o7769 تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لسل|م عبــــد
64o743تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد عبــــد | حسن
يم محمد عبــــد |للطيف445887 م |يمن |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــد
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5o984|صيدله |ل|سكندريهمحمد ر| محمد عبــــد|لغ مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|رين| ف|يز بــــرسوم عبــــد|لسيد64|839
36o5o3بــــ يم |بــــو |لد يم ع |بــــر| علوم بــــنه|م| |بــــر|
4o564oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنورين صل|ح |لدين محمد محمد يوسف
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | رش|د حمدى لطيف4977|3
7o|472تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقغ|ده |حمد منصور متـــو ع|مر
695o64ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد محمود عبــــد |لحميد عبــــيد
7o2847|يم ندستـــ |لزق|زيقحمد سعد عمر محمد |بــــر|
ف ع بــــهجتـــ66|2|2 ندستـــ ع شمسمحمد |
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرش| خ|لد مصط |حمد757525

85o9||نوعيتـــ |لفيومسم|ء عصمتـــ فتـــ |سم|عيل
ي3|8479 معهد ف ص |سو|نمصط محمود عبــــد|لر بــــ|
يم متـــو متـــو699872 حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود محمد ع شط||64635
79o546تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد حسن عبــــد |لمقصود محمد

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد طل|ل عبــــد |لمجيد حن 76||9
ندستـــ بــــ سويفمحمد رجبــــ نظيم مر36||5

يم محمد |لشك|45389 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخنج|ه محمد |بــــر|
8484|o تـــربــــيتـــ |سو|نمروه نجدي ع حس

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مروتـــ محمد حج|زى عيد975|5
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد نعيم محمد عبــــد |لق|در478892
7646o2|ندستـــ بــــور سعيدحمد ع|دل |حمد عبــــده بــــقل|وه
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه ه| عبــــد |للطيف |لبــــرجي6|88|6
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء ك|مل ذ ك|مل|65|2|8
يم|698294 ندستـــ |لمنصورهل|ء صبــــ فتـــ محمد |بــــر|
679||o|تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع|طف |لش|ف محمد |لبــــن
425|o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأمنيه ه| عبــــد |لعزيز مصط |لجندى
4o54o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه محمود خليل محمد خليل
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ندى سم حل ظريف | |س542494
ندستـــ |سيوطعبــــد | تـــوفيق |لسيد محمد|29|78
د|بــــ |سيوط|دع|ء |حمد حس محمد 878872
6756o6ن| محمود محمد عبــــد |لع|ل علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفم
6o|8o3ف أم عويضه تـــربــــيتـــ طنط|ربــــ|بــــ |
5o3954علوم بــــورسعيدمحمد ي| حن محمود محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| سل|مه |م |لدغيدى866|27

ش|م سيد عبــــده24795 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نرن| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نيوسف ص|بــــر محمد |لبــــكرى8|646|
783o96معهد ف تـــمريض |لزق|زيق د | |لسيد حسي عيد|روس محمد
ره|م|ل صديق |حمد كم|ل مصط |285899 د|بــــ |لق|
ر|ء عم|د محمد جوده497693 حقوق |ل|سكندريهز

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنور محمد |حمد عبــــد|لو|رثــــ25545
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|4o427زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله ربــــ|ح عبــــد |لعزيز جل|ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مسلم |دم عبــــد| |دم3485|8
يم445696 يم مر |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــندى ه| |بــــر|
3284o6|صيدله طنط|حمد محمد |حمد عبــــد|لمجيد

682o5يم ى |بــــر| نوعيتـــ |لفيومر| | محمد عش
 |حتـــ وفن|دق |لم |شيم|ء م |لدين محمد |لشيخ |بــــر|885758

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء جمعتـــ قر سعد598|6
نوعيتـــ |لم |مينه بــــدوي سليم عبــــد|لع|ل|6974|8
43o225يم |بــــوشن تـــج|ره طنط|ي|تـــ ع|دل ف|روق |بــــر|

45|o7تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء سعودى محمد سعودى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوق |بــــو|لحسن تـــ|مر ج|بــــر  2|8772
4ooo3|حقوق |ل|سكندريهحبــــيبــــه مصط سعد ع حج|زى
يل ج |لزق|زيقبــــسنتـــ عبــــد|للطيف عبــــد| |لطبــــ|خ342348 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
صيدله ع شمسجو |ن محمد سيد ص|دق25273|
9o269| يم ع د|بــــ سوه|ج|ه|له |حمد |بــــر|
9o9494 طبــــ سوه|جندى ممدوح محمد عبــــد|لع|ل محمد
77|54oتـــج|ره |لزق|زيقحسن محمود حسن صبــــ|ح
ف |لدين249622 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره ط|رق عبــــد|لنبــــى 

6o9|3ف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نسمه ع خليل م
6363o3تـــج|ره |لزق|زيقسل|م نبــــيل عبــــد|لمنعم محمد سليم|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوق ط|رق عبــــد|لعظيم بــــيو|24535
495o26ف عبــــد |لق|در رضو تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لق|در |
5o3||3يم شح|تـــه |لسطو د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسنتـــ ن |بــــر|
446o94|م ن محمد عبــــد |لح|فظ ندستـــ |لفيومد
4226o7تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن نبــــيل عبــــد |لعزيز |لسيد

تـــربــــيتـــ حلو|نندى |حمد رف| نور |لدين مسلم24859
6o3664علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــندى |لسيد |حمد |لدسو غ|نم
887o69 حقوق |سيوطغ|ده عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لرحيم
33o26oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رحمتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح حسن

|59o|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيله محمد ف|روق عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد حس|م طه |لش||25|25
494o|| |ى فؤ|د |لق د|بــــ دمنهور|فؤ|د خ
62oo63تـــج|ره ج|معتـــ د |طحس|م صل|ح |لد|ودى بــــرك|تـــ
36o832كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم محمد ع عبــــد|لحميد |حمد |لليثــــى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عبــــد| ع عبــــد|7|77|3
حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن فه |حمد محمد38769

8o2|92طبــــ |لم |يوسف ع|دل عد ش|كر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد |بــــوزيد |لسبــــ| محمد477832
4387o2ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمد سعد محمد |لسيد دغيدى
767o77|معهد ف ص |سم|عيليهمجد بــــرك|تـــ عبــــد |لع|ل معبــــد
54oo66يم خليل د|بــــ |ل|سكندريه|محمد سعيد شعبــــ|ن |بــــر|
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ش|م مصط كم|ل ع4|62| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود 
رهن| سعيد عبــــد |له|دى عبــــد |لفتـــ|ح32895 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

5239ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمر مجدى |حمد عمر عبــــد |لرحمن
إعل|م بــــ سويفمريم س|مح نسيم حن| ميخ|ئيل24833|

ره|مريم محمود ع محمود رسل|ن4665| د|بــــ |لق|
5o8797|تـــمريض دمنهورإسل|م أحمد أحمد |لبــــن
ندستـــ ع شمسه|جر رأفتـــ محمد حس|ن |763||
5o6356ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــر| | س| يعقوبــــ عزيز
تـــج|ره كفر |لشيخص|بــــرين رزق فتـــ عط|63|438
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |لنبــــى محمد نجيده629493
ي محمد لبــــيبــــ |سم|عيل|3|7|84 معهد ف ص |سو|نحمد ي
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمتـــ محمد عمر |لسيد354586
82o898تـــج|ره |سيوطيوسف |حمد عبــــد|لعظيم محمد ج|د
ق|وى |حمد58|499 د|بــــ دمنهور|ف|طمه محمد 
6o6737ف |لسيد عشم |لعزبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد أ
ندستـــ طنط|محمد عبــــد|لص|دق محمد شلبــــى98||45
3|248oزر|عه ع شمسن|ء سعيد سعيد حسن جميل
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررغد محسن محمد |لسيد8|4|63
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهح|زم |حمد فتـــح | |حمد ر|غبــــ475884
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |نور زكري| محمد مر |لشيتـــه|27729
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد جه|د عبــــد|لمنصف سل|مه|||4498
33o463ى عبــــد|لمؤمن سعد تـــج|ره بــــنه|وف|ء ي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم سعد| عبــــد |لسل|م ح|مد|4939|
رهغ|ده محمد عبــــد|لر|زق |لسيد ص|لح|528|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود مصط زكري| محمد |لفيو|45||3
8o9755 طبــــ |ل|سن|ن |لم |ش|م |حمد عبــــد| قطبــــ ع
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد عبــــد |لرحيم |لسيد بــــكرى755974

د|بــــ ع شمس|محمد سيد |حمد |حمد |لكو 28526
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم | قدرى فخرى ج|د422754
48o43|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لبــــ|سط محمد |حمد حسبــــ
يم محمود محمد ن|فع3|4423 طبــــ كفر |لشيخمحمود |بــــر|
223878| د|ر |لعلوم |لم |سم|ء محمد عبــــد| عبــــد|
45o|ooلس مجدي سم صليبــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد عم|د محمد ع مسعود|74|77
682o65 حقوق |لمنصورهي|سم خ|لد |لمتـــو محمود |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمود ع حم|د|573|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|صف| |لسيد عطيه مصط |لشبــــر|وى338435
طبــــ |سيوط نجيلوس |لقس غبــــري|ل حكيم|886422

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم لبــــيبــــ فؤ|د لبــــيبــــ764|2
رهمصط سيد عبــــد |لحليم حس 34877 تـــج|ره |لق|

|6385oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|د|رين محمد رش|د س|لم
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء درويش عبــــد|لعظيم درويش|252593
ه سليم|ن سل|مه سليم|ن756576 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهن

رهشه|بــــ |لدين سعيد محروس عبــــد |لبــــ|23646 تـــج|ره |لق|
7o4628 وف|تـــع زين |لع|بــــدين محمد ح|فظ حف معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7o546o|طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لعظيم خ|لد محمد خ|طر
823o54|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |جيه|ن ع |حمد عبــــد|لن|
4|2o9|د|بــــ طنط|محمد |حمد محمد ع|مر |لوكيل|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد ص|دق عبــــد|لرحيم ح|مد حمزه|6|442
يم442243 طبــــ |ل|سكندريهعمر |لسيد |لن |بــــر|
|668o||رهمريم سعيد عري|ن سعيد غ تـــج|ره |لق|
|2|o25تـــج|ره ع شمسمحمد تـــ|مر محمد حس |بــــو |لخ محمود ك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|من|ر ممدوح محمد |لسهري |لش|ذ 838493
826o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديتـــق| محمد جل|ل عوض
4o69o8د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه محمود |حمد محمد يوسف
حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ عبــــد | ع ع |لعج693239

479o|رهس|مح |حمد فضل |حمد تـــج|ره |لق|
7o2332تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| ن| محمود |بــــو |لخ |للبــــودى
37o24oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمود خ|لد محمد جبــــ|ره حم|د
تـــربــــيتـــ حلو|نعمر مدحتـــ كم|ل ز8949|2

5o8|7|ش|م محمد عز|لدين ق|سم تـــج|ره |سيوطحمد 
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد محمد بــــسيو منصور|6556|4
معهد ف ص |سم|عيليهمصط و|ئل محمد سعيد حسن شح|8|7672
تـــج|ره بــــنه|جيه|ن محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز778486
ش|م عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل|249|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د 
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لمجيد عيد شح|تـــه ع عو|د8|4842
35o659تـــج|ره ع شمسنج|تـــ محمود محمد عوض | مر
34o6|3ي ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع|دل محمد حميد بــــح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد مر|د حسن ش| 265858
3348oo| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ فتـــ شح|تـــتـــ ع
فنون جميله فنون |ل|قد| | جم|ل عبــــد|لنبــــي |لسيد835264
4|o462تـــربــــيتـــ طنط|محمد عبــــد |لجليل رش|د عبــــد |لجليل
طبــــ |لمنصورهمحمد عم|د عبــــد | |حمد خليفه379|68
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط محمد سعيد |لسيد فرج453578 معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم صبــــرى محمد رزق|23358
علوم طنط|ل|ء محمد محمود |حمد |لحلو| |2|4282
79|9o7زر|عه |لزق|زيقسلوى محمد عبــــد |لوه|بــــ أحمد
75627oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه| | س|مح دخيل أحمد

3542oرتـــمروتـــ محمود عبــــد |لفتـــ|ح خليفتـــ علوم ري|ضتـــ |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط صبــــ محمود ع58||45
782o52طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنه | محمود محمد قمح|وى
فنون جميله فنون حلو|نبــــ|ف س| فرج |سحق6568||
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معهد ف ص |سو|نمنه سلط|ن سليم محمود|9|5|84
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمحمد |حمد عوض محمد869|42
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| ع حج|زى |لعرس349859
8346o9زي|د |حمد عبــــد|لوه|بــــ عوض| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|منه سعيد سعد |لدين |بــــومسلم|22955
د|بــــ |ل|سكندريه|رودين| محمود محمد ج|بــــر485589
|39|9o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ل |س|مه عبــــد |لع| محمد ج|د
حقوق |لمنصورهحن مصبــــ|ح شفيق شفيق |لعج676273

428ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|غ|ده رجبــــ ع ع
|2|83oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــمحمود عمر محمد سيد جل|ل
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخ|ء رض| عبــــد | حسن ف|يد||43656
6932o7د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن ع|دل محمد |ل|ل شط

يم محمود محمد49279 رهق |بــــر| تـــج|ره |لق|
ر ع عم|ره|346675 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريم|ن مجدى |لط|
5o7862تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــي|ر| كم|ل حس ع |لقليوبــــى
علوم |لمنصورهخلود محمد ص|لح مختـــ|ر ع682227
9o29o5|تـــربــــيتـــ سوه|ج حمد محمد خليفه غريبــــ
542o|3زر|عه طنط|عبــــد |لحليم ع عبــــد |لحليم  |د
89|76o حقوق |سيوطمحمد سيد محمد |حمد
ندستـــ ع شمسبــــيتـــر جندى |لن|ظر موريس جندى73|9||
|22|3oره|ر|ن| محمد قر عبــــد |لمجيد د|بــــ |لق|
م رفعتـــ رش|د |لسيد عبــــد |لع|ل||6356| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
4o373رهيم|ن فؤ|د عبــــد |لو|حد |حمد |بــــوزينه تـــج|ره |لق|

84556oتـــربــــيتـــ |سو|نسلوي محمد دندر|وي طه
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحيم صديق |لطويل ع عبــــد ||22669
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط محمد مصط محمد79|827
يم عبــــد|لنبــــى محمد |334674 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر |حمد يوسف |م|م46369|
د|بــــ كفر |لشيخ|نورس جم|ل أحمد بــــسيو مرج|ن|796|4
بــــي رمض|ن |لبــــسيو 4|3|69 تـــج|ره |لمنصورهمصط |ل
تـــج|ره ج|معتـــ د |طم محمد |م بــــرغوتـــ|5569|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمنيه س| عبــــد|لنبــــى حسن محمد عز34|627
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريه|م رفعتـــ ز ضيف249673

65o33صيدلتـــ |لفيوملبــــ صفوتـــ ع محمد
علوم |لعريش/ري|ضتـــيوسف محمد عك|شه ع526558
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطدع|ء حس سيد حسن  879393
245o9|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــسمه |حمد قر عبــــد|لحميد
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــخ|لد حس عبــــد|لفتـــ|ح محمد339664
ي||2567 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه س| مصط |لح
3389o4ر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ م|
8oo292صيدلتـــ |سيوطمه| محمد عبــــد|لحميد محمد
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ي صل|ح محفوظ عبــــد |لقوى|6357 طبــــ بــــ سويفسم|ء خ
76o7|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر محمد ك|مل محمد|لسيددرويش
صيدله |ل|سكندريهد | |لسيد يعقوبــــ |حمد|لسعيد369|62
5242o3تـــج|ره |ل|سكندريهم | ع|دل د|ود قلتـــه
6425o4يم عبــــد|لرحمن تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عبــــد| |بــــر|
7|82o5|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد نج|ح عبــــد |لعزيز |لطلخ|وى
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ع|دل ف|روق عبــــد |لحميد ع698|79
7o3298يم محمد فودتـــ علوم |لزق|زيقلق|ء |لسيد |بــــر|
26o867|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء عبــــد|لحميد رجبــــ ع
حقوق حلو|نعمر عص|م |لدين محمد م |لدين |234732
 |حه وفن|دق |ل|قج |ر |دو|ر كركور مدجري|ن5925|2
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن سم عبــــد|لعزيز ج|د ن||26528
4|73ooحقوق طنط|مصط شه|وى |سم|عيل عبــــد ربــــه
22o7o9| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم| عمرو زكري| محمد عبــــد
25939o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه فوزى محمد ع |سم|عيل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم رمض|ن حن محمود بــــرك|تـــ772572
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشس|مه سلم|ن رويشد سليم|768455
يم |سم|عيل68|48| ره|ي سعيد |بــــر| د|بــــ |لق|
35|64oتـــمريض ع شمس لبــــ عبــــد| |حمد عبــــد|لرحيم
7o|633كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى |لسعيد تـــوفيق |لسعيد صقر
8o8895تـــج|ره بــــ سويفمحمد رض| حسن محمد

رهجو | ميخ|ئيل ك|مل ميخ|ئيل8|44| تـــج|ره |لق|
رهمصط |حمد |حمد عبــــد|لخ|لق344|23 صيدله |لق|
يم|335758 طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء صل|ح حسن |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن |لمر شح|تـــه ز قنصوه|33557
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمه |لسم|ن |لسيد |لسيد228593
صيدله |لزق|زيقندى |له|دى محمد ع 3|7834
ي 9896|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنتـــ | |لسيد محمد محمود |ل
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن عص|م |نور عل|م حس 528567
تـــج|ره بــــور سعيده|جر ه|رون رش|د عبــــده |لمحل|وي5|7643
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه ع|طف فؤ|د |لص|وى38986|
8773|o| طبــــ |لسويس  يم|ن ع محمد ع
|د|بــــ طنط|رحمه رض| |لحسي عثــــم|ن خلف |3224|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم شعبــــ|ن محمود حس محمد485795
83494o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمد فوزي عبــــد
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لبــــي عبــــد|لوه|بــــ |لسيد  محمد 9725|4
682o26 ين |بــــو |لفتـــوح محمد عبــــد |لقوى د|بــــ |لمنصوره|ن
يم|5||78 يم |بــــر| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عم|د |بــــر|
6|55o5 |ج يم |لسيد |حمد |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
35|o64 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وص|ل محمد ي حن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يه دسو |حمد شح|تـــ||83292
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|5o58|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدخ|لد محمد محمود س|لم
د|بــــ |لمنصوره|محمود |لسيد أحمد سيف36|||6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صل|ح رزق |حمد |لجمل|666|2
زر|عه ع شمسيوستـــ | عم|د حن| ثــــ|بــــتـــ38927|
حقوق سوه|جمحمد عمر محمد يوسف 899359
6o4625|نوعيتـــ طنط|ل|ء محمد محمد |بــــو |لعز
7||99oيم عبــــد |لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ طه حس |بــــر|
حقوق طنط|محمد |حمد |لسيد محمد محجوبــــ2|4955
429o55صيدله طنط|يم|ن رض| عبــــد |لمقصود |حمد |لجز
77838oتـــج|ره |لزق|زيقنو|ل محمد رض| محمد عليوه
يم عليوه634799 ندستـــ |لزق|زيقمحمد فتـــ |بــــر|
6829o5معهد ف ص |لمنصورهمحمود |حمد عبــــد |لملك |حمد

يم عبــــد |لعزيز|932|7 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء محمد |بــــر|
2|8o7oره|بــــدر محسن بــــدر عبــــد |لق|در  |د عل|م |لق|
رهمحمد تـــ|مر عبــــد |لع|ل عبــــد |لوه|بــــ247|2| علوم |لق|
ه |حمد محمد سليم|ن حمد|255442  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
تـــج|ره طنط|وق ر| ف|ضل فتـــ و|683346
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر عم|د محمد |لسيد |لوصي 637353

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــ ن|دى فرج عوض72659
| |يمن محمد رشدى329222 د|بــــ |لزق|زيق|ي

يم عبــــد |لعزيز رف|49358 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود |بــــر| ل|
6|3o5o|ر|ء رض| عبــــد|لوه|بــــ فرج تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــلز
4o3o54| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عل|ء |لدين عبــــد |لعزيز محمد
زر|عه ع شمسعل| تـــيج| عبــــد|لحفيظ عبــــد|227837
طبــــ بــــيطرى سوه|جسهيله خ|لد محمد منصور 897874

465o7ف سيد |لديبــــ خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــه |
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم رمض|ن عبــــد| حسن326883

د|بــــ |لفيوم|ف|طمه صبــــرى عيد خط|بــــ4|645
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخف عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|للطيف محمد487873
يم محمد عبــــد |لمقصود||744|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد |بــــر|
64o967ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمعتـــصم محمد عبــــد |لسل|م سل|مه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| قنديل حس|ن عيد259955
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود يوسف يوسف محمد |لع|يق765592
9o6369  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمروه فر|ج عبــــد| خلف
63o472ندستـــ |لزق|زيقش|م |حمد ح|مد فه
49986o د|بــــ |سيوط|ف|طمه صبــــري عبــــد |لسل|م عبــــد |لغ
825o5oحقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |بــــو|لحج|ج |بــــو|لوف| بــــكري
278o88ف نوح |سم|عيل رتـــ|بــــه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لع| عبــــد|||9||5
|د|بــــ بــــنه|نج|ح ص|لح محمد حسن |لنو|وى95||36
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|خلود عز |بــــو|لحج|ج محمود6||868
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8|99o|طبــــ |ل|سن|ن |لم |م | سم فليم صموئيل
32o7o2كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمد ك|مل محمد ك|مل
لسن ع شمس|نسمه محسن حن مصط 43459|
4o268|تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم جم|ل محمد يوسف خف|جه
تـــج|ره ع شمسنور |لهدى عمرو سعيد عبــــد |لمنعم7795||
ل|ل ج|د||68996 صيدله |لمنصورهحمد س| 
يم|777598 علوم |لزق|زيقيه ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح إبــــر|
8|||o5ل|ل ع عثــــم|ن كليتـــ حقوق |لم |محمد 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسم|ء محمود محمد |حمد||23664
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  بــــ|نوبــــ رس  |د ز|خر||95|88
33o|94كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نندى محمد |لسيد عبــــد|لحميد محمد

3o23oرهندي ر|فتـــ محمد |لشح|تـــ تـــج|ره |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم عص|م س|لم سليم |لزقلتـــ8232|

علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه صبــــ عبــــد|لسل|م |لسيد259227
49o|o9تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد محمد |حمد
|د|بــــ طنط|لي خ|لد عبــــد |لمنعم سيد أحمد أبــــو|82|||4
5|7o|5طبــــ بــــيطرى دمنهورفرحه رض| حس ك|مل
75o794|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيف و|ئل عدن|ن |لسيد |بــــو |لعل

4225o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سعيد حس محمد حن
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|شه|بــــ محمود محمد يوسف45|752
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعل| محمود |حمد محمد|45|63
232224| وف|تـــ|حمد سعيد محمد عبــــد|لمع ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
9|o464  حقوق سوه|جعبــــد| محمود عز عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | رمض|ن عبــــد|لرج|ل دخيل834486
|57oo7رهش|دى |حمد محمود سيد تـــج|ره |لق|
ر جرجس صليبــــ جرجس|48365 معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــه|يدى م|
5|42o3 علوم |ل|سكندريهأحل|م حسن عبــــد |لمقصود حسن فضل
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نول|ء فرج محمود فرج|25346

7o48|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومشيم|ء ش|كر قر محمد
تـــج|ره سوه|جعص|م عبــــد|لن| عبــــد|له|دى عبــــد7||2|9
|3282oحقوق ع شمسد| | |يه|بــــ رضو|ن حسن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــر|ءه جم|ل محمد محمد يونس439322
ندستـــ |لم |حمد ي| شعبــــ|ن |لعو |لرف|696765
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|تـــسنيم |حمد محمود محمد|62543

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م ج|بــــر عبــــد |لعظيم محمد888|2
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مختـــ|ر محمد رجبــــ حسن|699|35
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمؤمن محمد |لسيد محمد |م 636525 ع.
يم47934| رهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لنبــــى |بــــر| ندستـــ |لق|

8229o|ش|م شكرى عبــــد|لعظيم ع رهمحمود  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3|9o78تـــج|ره ع شمسر|ن| مجدى محمد ن
ره|كريستـــى |ي | عبــــد|لمسيح عط|يتـــ |2|3237 عل|م |لق|
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د|42956 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ع |يه|بــــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح مج|
ف عبــــد |لصمد ف|يد5757|| رهرضوى | تـــج|ره |لق|
تـــمريض |لزق|زيق محمود حسن فتـــ عبــــد |لحميد أحمد553|77
68o39|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |حمد |بــــو|لقمص|ن |حمد فوده
خ42|249 د عبــــده |ل ه عبــــد|لن| مج| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء مختـــ|ر محمد محمد صقر768668

د|بــــ بــــ سويف|ف|طمه رمض|ن قر حسن673|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد و|ئل شبــــل |لف |255836
6|o377يم |حمد حبــــيش صيدله حلو|نبــــه |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|نرم حسن محمد حسن45973|
رهم | رفعتـــ لم م |43974| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ح|ن 875435 ش|م |حمد  تـــج|ره سوه|جحبــــيبــــه 
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م حسن عبــــد |لرحمن |لسيد625766
43o8|2|د|بــــ طنط|يم|ن طه |لبــــيو |لبــــيو غ|نم|
رهحمد حس|م محمود ح|مد محمد |بــــو غر7489|2 تـــج|ره |لق|
32|37oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى س|مح فه |سحق
323o34يم ع محمود تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقروه محمد منصور محمد|643297
د|بــــ حلو|ن|رو|ن عص|م عبــــد|لمنعم محمد7|3222
تـــج|ره سوه|جمحمد ع|طف مر عبــــد|لنعيم 922263
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|تـــغريد ص |لدين عزيز |لدين ن |لدين5693|8
د|بــــ كفر |لشيخ|عم|د |لدين فتـــ محمد حم|د4562|4
|4638oرهرؤى عمرو عبــــد |لمنعم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |لزق|زيقنور| كرم حسن محمد779457
257o65 |كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سم| عم|د|لدين محمد كيل
بــــ|25737 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره طلعتـــ عبــــد|لعزيز ذ
3446o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|لشيم|ء حل محمد فتـــ حل |لحج
رهشه|بــــ محمد |حمد محمد5|||3| تـــج|ره |لق|
ه محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم856729 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من
4o5o7|يم عليوه د|بــــ دمنهور|يوسف |لسيد عليوه |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهزي|د ر|شد |لص| |لقوي528768
772o|5طبــــ |لزق|زيقمصط سعيد نص|ر عبــــد |لحليم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأسم|ء صفوتـــ مر فتـــح |7725|5
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد |لسيد |سم|عيل عبــــد |لمطلبــــ789689
34389o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد مصط |لسيد مصط |لسيد
تـــج|ره سوه|جريم خ|لد |م |حمد867325
|4o399م | مدحتـــ وليم فه تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
86o482كليتـــ حقوق |لم |سن|ء عيد محمد عثــــم|ن
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نوره|ن |يه|بــــ مختـــ|ر مبــــ|رك|82625
حقوق |لزق|زيقمحمود |حمد محمد ص|لح ع 642423
ه جمعه عيسوى حس |67|7|9 حقوق |سيوط م
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9o5295 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه ج|بــــر |حمد عبــــد|له|دى
5o6|2| طبــــ بــــ سويفحمد جم|ل محمد عبــــد |لمطلبــــ ع

تـــج|ره بــــنه|ند| عبــــ|س |لسيد عفي 267273
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مصط محمد سعد محمد357922
صيدله |ل|سكندريهن|دين محمد |لسيد فه محمد|6|478
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنور| محمد محمد حس شعل|ن4|4|64
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم شعبــــ|ن فكرى عويس229573
حقوق |ل|سكندريهحمد مصط ع غريبــــ|8973|4
3462o5ى عبــــد|لجو|د تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد محمد خ

7o392|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يه ع|بــــدين |لسيد عبــــد |لقوى
تـــج|ره بــــ سويفي|سم ح|تـــم ك|مل عبــــد |لجو|د348|5

ندستـــ حلو|نرؤي| وليد ف|روق عبــــد |لعزيز محمد26975|
حقوق طنط|محمد محمود |لسيد خليفه مهر|ن487337

5o94o تـــج|ره بــــ سويفمصط حسن |حمد حس
766o62تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسهيله محمد فط محمد نوي
772586| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء |لسيد سعيد طنط|وى متـــو
رهرحمه ه| ح|فظ محمد |بــــ|ظه236375 طبــــ بــــيطرى |لق|
ر439497 حقوق طنط|دين| سعيد |لسيد |بــــوز|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيمن محمد كم|ل |لسيد حس ||52474
لس عري|ن رزق عبــــيد583|32 علوم ج|معتـــ |لسويسك
44oo84 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخصف| فكري محمد ع حس
7796o3|صيدله |لزق|زيقحمد |لسيد محمد |لسيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رح|بــــ شفيق رجبــــ مرزوق|25338
767o75| معهد ف ص |سم|عيليهس|مه حمد|ن |حمد محمد ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ح|فظ عبــــد|لحسيبــــ ح|فظ65835
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــع ي| محمد عبــــد|لع|ل مصط 479494
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفري|له رض| وليم ي 3659|8
حقوق |لزق|زيقحمد محمد حلبــــي محمد مصط غيثــــ|628547
3323o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |لسيد رمض|ن سعد ع
معهد ف ص |لزق|زيقرن| محمد محمد |لسيد حس 782766
بــــي |339|75 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه |لعربــــى ص|لح محمد |ل
ش|م مصط عبــــد |لفتـــ|ح483|3| رهمصط  ندستـــ |لق|
24o5|2|يم مطر طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ع|دل منصور |بــــر|

رهحس عص|م |حمد ز6588| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم يوسف محمود شط|8845|6
8|68o7ندستـــ |لم |م|ريو ع|دل ج|بــــر مكسيموس
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف رجبــــ عبــــد|لمطلبــــ محمد859|35
يم677534 ندستـــ |لمنصورهخ|لد وليد محمد ز |بــــر|
36|oo2يم ندستـــ شبــــر| بــــنه|من|ر ط|رق عبــــد|لخ|لق |بــــر|

| محمد ك|مل سل|مه|4889 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني
84o968تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم يوسف نجيبــــ جرجس
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــد| | ن عبــــد|لسميع غل|بــــ257567
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه مصط ك|مل محمد52|845
يل ج |لزق|زيقسم| حس|م محمد طلبــــه |بــــوزيد629597 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

|4627| رهيتـــ عمرو سعد |لبــــي تـــج|ره |لق|
435o56تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عبــــد | |حمد للو

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم| ر|فتـــ خلف | محمد حسن|238|3
د|بــــ دمنهور|محمد |حمد محمد ع محمد |بــــو عسل458||5
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد فتـــ رمض|ن |لسيد |ل|خرس262885
52o523|زر|عه |ل|سكندريهيتـــ حس |حمد يوسف
ف مصط فه ع 232537 رتـــ|سم| | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدين| م|جد نبــــيل محمد |لمر89|||7
معهد ف تـــمريض |لمنصوره دع|ء |سم|عيل عبــــد |لمنعم مسعد سل9|28|7

835o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد محمد فؤ|د سيد
25o68oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه عص|م |لدين محمد أبــــوطبــــيخ

2|3ooد|بــــ ع شمس|من|ر ط|رق محمود مهدى
يم قطبــــ حسن|2||4|2 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحمد ممدوح |بــــر|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد |لسيد رمض|ن س|لم||24567
7o|664طبــــ |لمنصورهه|جر محمد |لمتـــو |لسيد |بــــو شوشتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء سعد جل|ل ع سلط|ن|687372
75348|| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن بــــدرى ع|شور ع
ف عبــــد |لغف|ر محمد45273| ره|عمر | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9o3726|تـــج|ره سوه|ج  روى نور |لدين فه محمد
537367| يم مصط محمد |لبــــي حقوق طنط|ميمتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن حمدى محمد محمد شتـــ|5649|5
معهد ف ص بــــنه|شيم|ء محمد مصط مو6|2479
|6o754تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف ع|دل محمود ع
2659o5|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد مجدى |بــــو|لمجد سليم|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل ي| عبــــد|لحميد م|جد محمد 6829|2
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نريم جم|ل |بــــوزيد ع 54839|
32o664د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عمرو محمد عبــــد|لونيس محمدين
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن رجبــــ محمد رجبــــ سليم|ن39|488
5|2472| ر محمد فرج |لش|ف زر|عه دمنهورحمد م|
يف عبــــد |لعزيز |سم|عيل عبــــد||7656 ندستـــ |لسويسيوسف 
إعل|م بــــ سويف |ر صل|ح طه سيد5468|8
|22o53|ش|م |حمد فه محمد مختـــ فنون جميله فنون حلو|نس|رتـــ 
5434ooتـــمريض دمنهوروف|ء |لسيد عمر عبــــد|للطيف
4o9653|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مل رأفتـــ محمد محمد سعد
4o3854|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنس |حمد محمد محمد صبــــره
23599oرهويد| مجدى فرج محمود |لزغبــــى تـــج|ره |لق|
|666o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |ء حموده عبــــد |لمحسن حموده
9o|96o  |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــيشوى بــــخيتـــ نص عبــــد
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42|27oتـــج|ره طنط|محمد سند |سم|عيل حسن خليفه
ى ج|بــــر |لمحمودى247278 وف|تـــ|عبــــد|لرحمن ي ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|3o||8| رهم|روسك| فريد سعد خ طبــــ بــــيطرى |لق|
4o8363يم محمد عليوه تـــج|ره طنط|س|مه مصط |بــــر|
9o2726 بــــ زر|عه سوه|جس|لم عطيه حسن |بــــود
7o4o3||يم محمد ص|لح لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|سل|م حسن |بــــر|
يدى قري|قص95|446 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــطرس حز |ل بــــر
3452o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير ط|رق محمد محمود |لعري|ن
3586o2د|بــــ ع شمس|د | سيد م |لدين ع س|لم
3585o7بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمنتـــ | ول|ء |لدين عبــــد|لل| س|لم
6|o388| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومس|مه |حمد عبــــد |لحميد |لخو
د|بــــ دمنهور|محمود جم|ل عبــــد|لمع |حمد|لسيد|34756
تـــج|ره |سيوطف|طمه خ|لد عل|م محمد 885836
7o2o27ندستـــ |لزق|زيقف|دى محمد محمد مصط عبــــد |لع
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــبــــسنتـــ محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعزيز|42696
452o45تـــج|ره كفر |لشيخعمر عبــــد |لس|تـــر |لسيد عويضتـــ
437o55علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمه| زكري| محمد عبــــد |للطيف فضل
لس روم| سعد م | |677|9 طبــــ حلو|نك
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه محمد عوض محمد عبــــد |لمنعم699259
يم ع|5||223 رهحمد ممدوح عبــــد|لمطلبــــ |بــــر| ندستـــ |لق|
4o375|حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد | حسن محمود نور محجوبــــ| 
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفسع|د عبــــد|لن| محمود |حمد6485|8

42o64ره|من|ر |لسيد عبــــد|لرحمن ع|شور د|بــــ |لق|
|2|6o4د|بــــ ع شمس|مصط سيد عبــــد |لرحمن حس خليل
حقوق |سيوطعمرو محمد حسن سعيد دبــــور476529
4o736oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى محمد عبــــد |لعزيز عبــــد|لل|تـــ
354o84 د|بــــ بــــنه|رحمتـــ ع|دل محمد مصط|
|592o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس| محمد حمزتـــ محمد
|لدين سعد قدرى345|24 رتـــمحمد ن| علوم ري|ضتـــ |لق|
يم تـــ|ج |لدين397|45 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد إبــــر|
7o4576تـــج|ره |لمنصورهعمر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح ع |حمد
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــندى مجدى محمد |لظريف |لبــــن|624575

ندستـــ بــــ سويفمحمود كم|ل |حمد عبــــد||5453
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دين| حسن عبــــده سيد839688
766o|4ف خ|لد عبــــد |لجو|د نوعيتـــ بــــور سعيدبــــسنتـــ |
يم محمد عبــــد |لع|ل223||4 تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر |بــــر|
64272o| حقوق |لمنصورهل|ء عل|ء ع عبــــد|لح|فظ ع
36o493تـــربــــيتـــ بــــنه||ء حمدى محمدى مصط |سم|عيل
يم غريبــــ د|ليبــــ325847 ندستـــ ع شمسي|سم |بــــر|
6|o596ره|دير حسن سعد شتـــيوى ثــــ|ر |لق|
6o4695د|بــــ |لمنصوره|منتـــ | طه محمود عبــــد |لمع شعبــــ
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29||oرهعمر عطيه عبــــ|س عطيه تـــج|ره |لق|
89o968 د|بــــ |سيوط|من|ر زين |لع|بــــدين رشدى يوسف

ه|ن |حمد ص|دق صديق7888| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لعبــــد733||4
ف مصط |لجندى3468|2 تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ |
د|بــــ دمنهور|رو|ء ف|يز فه سيد |حمد |بــــو ط|لبــــ6945|5
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ع|طف |س|متـــ ع|طف |لشن|وى7|23|4
62724oوس صيدله |لزق|زيقعمر ه| محمد |لسيد محمد در
يم|85|262 م شفيق منصور |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
26o4o|رتـــ|من|ر |يمن قطبــــ محمد أبــــو عمر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2|952oيم علوم ع شمسمروه حس|م سيد |بــــر|
رهعن|ن عزتـــ عبــــد|لغ جلهوم85|248 صيدله |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهر| | محمود عبــــد |لعزيز محمد سل|2|6878
5|o982| يم حس د|بــــ دمنهور|حمد مصط |حمد |بــــر|
6o|283يم |لنج|ر |د|بــــ طنط|ريم رمض|ن |بــــر|
ره|دير ن| حل سيد7|2|5| ثــــ|ر |لق|
صيدله |ل|سكندريه|ء |حمد |لتـــ|بــــ |للبــــ|ن|6783|6
7842o5|طبــــ |لزق|زيقمحمد حسي محمد محمد محمد سل
33827oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد حم|ده س|لم عبــــد|لحميد |حمد
88o||3  فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهروز|ل رفعتـــ تـــوفيق نوس
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدع غريبــــ ع ج|د |لربــــ رشو|ن||7626
48o99|قتـــص|د م حلو|ن|س|رتـــ |سم|عيل ح|فظ عشم|وى خلف
42|o79|يم |لكرد ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| |سم|عيل محمد |بــــر|
487o56حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد عيد ح|فظ محمد
353ooo|فنون جميله عم|ره |لم |حمد رض| ح|فظ ز|يد

47|68| يم |يمن فتـــ ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــر|
ندي86|62| ره|محمد مو عبــــد |لحميد  د|بــــ |لق|
8o|66|صيدلتـــ |لم |شيم|ء عيد محمد محمد
783o||| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم محمد محمد حس
9o354|  | تـــمريض سوه|ج م|رين| كرم ط|نيوس ج|بــــ
266o29|ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|صل|ح شفيق عبــــد|لخ|لق شفيق ص
476o74د|بــــ كفر |لشيخ|فرح ي| محمد فر|ج عل|م
يم مط3438|5 يم ع |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد سعيد |بــــر|

69o|||تـــربــــيتـــ |لفيومم| |حمد محمد |لسيد
ندستـــ |لزق|زيقض حسن محمد محمد ع |لنبــــر|وى7|7747
7534o9معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد |يمن حس |حمد
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ|ء عم|د عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسيد426785
ره|رض| عجور سليم |حمد65375| ثــــ|ر |لق|
بــــ6|6935 معهد ف ص |لمنصورهسم|ح حس |بــــو |لمع| رزق |ل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديرح|بــــ كم|ل محمود حس 828734
5|99o6طبــــ |ل|سكندريهندى فوزى حويش عمر

Page 6413 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

335o73 ش|م ع|دل |م كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ 
3|6o99ى |نطو|ن رمزى تـــربــــيتـــ حلو|ننرجس ي
|د|بــــ |لم |ل |ء |حمد |حمد سليم|ن854933
زر|عه |ل|سكندريهعو|طف |حمد عبــــد |لر|زق مر426856
يم محمد|2834| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|رتـــ ه| |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ف|دى عص|م ثــــ|بــــتـــ فه54368|
8o47o5 كليتـــ حقوق |لم |وق سيد فه ع
يم |بــــو |حمد2539|6 |د|بــــ طنط|ند محمد محمد |بــــر|
84827o|علوم |سو|نلحس خ|لد ع محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نه|ل عص|م |سم|عيل س|لم9|7875
79|o43ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمؤمن محروس رجبــــ
نوعيتـــ |سيوطم فرغل ع محمد 58|886
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يف محمد م |بــــونو|ر محمد328967
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يري ن| بــــش|ى عبــــد|لشهيد|876963
||563oيم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه صل|ح سعيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهخلود |حمد سعد محمد |لتـــه|78|476

معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد صل|ح شعبــــ|ن ع79|59
رهند| عبــــد|لفتـــ|ح محمد جوده325584 د|ر |لعلوم ج |لق|
689o28علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد |لسعيد عبــــد |ل |حمد عمر |لعبــــ
62o785ثــــ|ر د |ط|محمود محمد عل|ء|لدين محمد شلبــــى
|39o86حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل محمد نص|ر محمد نص|ر
7oo549| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد محمود محمد ع
يم محمد 556|88 تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لن| |بــــر|
42297oزر|عه |ل|سكندريهدير جم|ل زكري| عبــــد |له نعيم

8o434|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل ممدوح محمود
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور| عم|د محمد سل|متـــ |لكو77|499
9o9o44 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد محمود خليفه محمد ع
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــشيم|ء عبــــد |لنبــــى |لسيد محمد عبــــد|485446
46o|62|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيم|ن نور ص|لح نور ص|لح
يم523929 ندستـــ |سيوطيوسف مدحتـــ متـــو مصط |بــــر|
ثــــ|ر د |ط|له|م سم محمود |لعدل|6584|6
7o5555يم |حمد محمد معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد طه |حمد |بــــر|
حقوق بــــ سويفحمد شو عبــــد|لر|زق محمد|879||8
يم س|لم|4|3|52 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم|ء سعيد إبــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |ثــــريه ع|شور حسن |لسيد3382|8
4o5||7يم أحمد عينو يم عبــــده إبــــر| تـــج|ره كفر |لشيخإبــــر|
رهمنه | ع|دل محمد |حمد حس 223867 حقوق |لق|
تـــج|ره دمنهورمصط |حمد محمد |حمد |م|م5396|4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |يمن محمد محمد |لك|شورى254494
تـــج|ره بــــنه|حمد س|مح سل|متـــ محمد|797|37
3||5o2تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمنتـــ | |حمد محمد تـــوفيق حسن
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رهم|ري| |لسيد عبــــد |لحميد |لسيد بــــكر|3222| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|نسمه سعيد حسن عبــــد|لمقصود244899 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيدنيف ي| |حمد محمد غريبــــ7|7886
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن سيد محمود حسن|945|2
طبــــ |ل|سن|ن |لم |فيول| |سحق جور د|ود8682|8
5||3ooد|بــــ دمنهور|حس|م حسن محمد ع |لسم|دي
يم||7|692 د|بــــ |سيوط|مل وف يوسف وجدى |بــــر|
ه جم|ل عطيه | مر محمد95||75 كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمي
6298o2|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لرحمن |سم|عيل
9o638o|ء |يمن |م|م فؤ|د| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
طبــــ |ل|سكندريهسميتـــ محمد صل|ح عثــــم|ن||4225
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |حمد حل |حمد |لشم633853
ر محمد946|83 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمروه عبــــد|لمنتـــ عبــــد|لظ|
يم خليفه436787 صيدله |ل|سكندريهند| ن عوض |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى محمود |لبــــ|ز محمد |لبــــن|678797
6o468oري|ض |طف|ل |لمنصورهض يوسف يوسف محمد |بــــوغز
6842o5د|بــــ |لمنصوره|محمد رمزى محمد ص|لح حلوه
و ||3463 تـــج|ره ع شمسس| سعيد سيد محمد |ل
4499o7ش|م محمد در|ز ندستـــ طنط|ندى 
7oo29oى معهد ف تـــمريض |لمنصوره م محمد مسعد |لعج
يم |ل|دك|وى644|42 حقوق |لمنصورهند| ع|دل عوض |بــــر|
8|25|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره يونس عيد سليم|ن

|4|9oيف رهرو|ن |بــــو |لعل| صل|ح |حمد |ل تـــج|ره |لق|
878o3|  علوم |سيوطمروه محمد محمود سيد

28|o|| فنون جميله فنون حلو|نحمد بــــل|ل عبــــد |لع| |م
يم أحمد تـــوتـــو492257 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعم|ر خ|لد |بــــر|

2o3|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط رض| محمد بــــكرى
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد م |لدين |لص| عبــــد |لرحمن 528645
4|o554تـــربــــيتـــ طنط|شه|بــــ شعبــــ|ن |نور |حمد |حمد |لنشي
675|4o تـــمو طبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد مو نجيبــــ |لبــــر

73o98د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|وق |حمد عبــــد |لغ عبــــد |لرحمن
35o298تـــج|ره ع شمسكريم |حمد |لسيد عبــــد|لق|در
رهنوره|ن |يه|بــــ ج|د محمد ع 233435 زر|عه |لق|
4o8254تـــج|ره سوه|جع|طف محمد صبــــ عيد

2o738زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مو خلف رشو|ن
يم|835492 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد رش|د |نور |بــــر|
نوعيتـــ |لم |ف|طمه ن|جح ك|مل عبــــد|لح|فظ6586|8
3534o4|حقوق بــــنه|حمد عل|ء عبــــد| عبــــد|لخ|لق
885oo4|د|بــــ |سيوط| يه رض| محمد عبــــ|س
يم9|3334 حقوق |لمنصورهط|رق مو |لسيد |بــــر|
|ج |لدين356278 ندستـــ بــــنه|محمد طه محمد محمد  كليتـــ 
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمنيتـــ ق|سم سليم|ن س|لم||7|6|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد |لمقصود محمد262329

55o|4|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء ر| سيد محمد
9o2o4o يم محمد تـــج|ره سوه|جح|زم |حمد |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخخ|لد محمد مصط محمد |لص|وى5|4356
34o862|تـــج|ره ع شمسسل|م فرج |لسيد عل|م خليل
62o|37د|بــــ د |ط|بــــه عبــــد |لرحمن محمد محمد |لعيو
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد |حمد محمد حسن ع633265
نوعيتـــ |لم |سم|ء ه| محمد عبــــد|لمنعم|9532|8
رهمحمد |حمد عبــــد| فرج حسن فرج7676|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسبــــ|نوبــــ رأفتـــ زخري|س مق|ر|6|337|
يم عبــــده|376|82 يم وجدي |بــــر| تـــج|ره |سيوطبــــر|
وف|تـــيوسف طه عبــــد|لبــــ|سط ع س|لم328783 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
بــــتـــ|35679 |د|بــــ طنط|ريه|م حس|م عبــــد|لرحمن و
3362o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنغم ع|دل عبــــد|لمجيد محمد
يم محمد |لنمر3|5262 ى |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|مرو|ن ي
4o8o62تـــج|ره |ل|سكندريهريم سم حسن عبــــد|لو|حد

ره|منتـــ| حل سعد محمد25347 د|بــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| ص|بــــر ع |حمد |لشيشي 333447
زر|عه ع شمسيوسف |حمد محمد لط |لسيد43876|
52o454 علوم دمنهورسميتـــ س|مح متـــو مصط
7568o2تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء سليم|ن محمد منصور
يف|767642 معهد ف ص |سم|عيليهيه محمد ع|يش محمد |ل
ك.تـــ. ف صن| |لصح|فه|ء |حمد محمود فرج|236778

426o9تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |لسيد |حمد عز |لسيد
767o6| د|بــــ |لعريش|و|ئل حس عوده مرشد حس
3|||4o|تـــج|ره بــــنه|حمد خ|لد مر عبــــ|س
تـــمريض بــــنه|حمد سليم|ن محمد |لمهدى|3978|6
7oo469صيدله حلو|نم|جد عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد
7o62|8|زر|عه |لمنصورهسم|ء نبــــيل ح|فظ محمد |ل |د
6o369oتـــج|ره طنط|مصط محمد ع |بــــوط|لبــــ
حقوق بــــنه|جم|ل جم|ل عفي عبــــد|لعظيم ع339244
87939o|حقوق |سيوط  سل|م ع سيد قن|وى
طبــــ |سن|ن طنط||ء مصط رش|د محمود|256937
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن| عص|م محمد وجيه محمد بــــسيو 262|49
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمري|م موريس سليم من3479|2
ين بــــدر|لدين |لسيد |حمد حسن639938 د|بــــ |لمنصوره|ن
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد خليل |حمد محمد حمزه|73|679
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد| عيد عل|م388|25
8o4752لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ديل محمد خليفه |حمد
تـــمريض |لم | مروه حسن مخلوف محمد4|39|8
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تـــربــــيتـــ |سيوطجه|د ع حسن عبــــد|لحكيم  882827
54248oيم |حمد |بــــو |حمد معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  د| | صل|ح |بــــر|
حقوق طنط|ع حسن عبــــد| ف|يز سلط|ن9||493
5o|688|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيتـــ |نور عبــــد |له|دي |حمد
طبــــ |ل|سكندريه |ر جم|ل عبــــد |لق|در عبــــد |لفتـــ|ح 38|425
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهنوره|ن مجدى مر عبــــد |لع|ل مر456244
89254o تـــربــــيتـــ |سيوطدين| صل|ح كم|ل محمد
4o3|9| يم سيد |حمد يثــــم محمد |بــــر| |د|بــــ |لم |دين| 
ف عبــــد |لجليل |بــــو خميس|435676 تـــج|ره كفر |لشيخحمد |
5436o9تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء ع|صم |حمد جمعه زيد|ن
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|طف |لدسو ط|حون258356
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد| | رمض|ن |حمد فرج |  896492
ن| عبــــد|لوه|بــــ محمود عبــــد|لوه|8839|3 د|بــــ حلو|ن|م
د|بــــ |لفيوم|حمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز |لعقبــــ687|4|
يم س|لم س|لم622966 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طع|طف محسن |بــــر|
ره|نبــــيل محمد مجدى |حمد |لعط|ر849||5 ثــــ|ر |لق|
حقوق طنط| بــــه|ء |لدين محمود عبــــد|لو|حد عدوي|49863
63o47oندستـــ |لزق|زيقميشيل ن| ميشيل عطيه
45|9o8| تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمروه محمد ع |لسيد خ
4|22o||تـــج|ره طنط|لسيد محمد ع |لسيد عبــــد |لكريم
7o|5|8|علوم |لمنصوره|ء رمض|ن عبــــد |لحميد |لسيد ع
8o2982تـــج|ره بــــ سويفع|طف عل|ء |سم|عيل عبــــد|لجيد
لسن ع شمس|وق فه محمد فه |لشنتـــن|وى6|2493
|55|68| تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء |نور خليل يس محمد |لبــــر
42o626| د|بــــ د |ط|لمعد|وى أحمد |لمعد|وى محمد ع
كليتـــ |أللسن ج أسو|نلي |يه|بــــ غني حس غني226|77
تـــج|ره |لزق|زيقسل | مجدى جرجس حن|632226
36o487يم زلطه زر|عه مشتـــهرول|ء |نور محمد |بــــر|

رهحمد ط|رق عبــــد |لحميد عبــــد |لحليم سل23386 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
629oo8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عبــــد| |سم|عيل حسن
6o6o46تـــج|ره |لمنصورهيوسف |سم|عيل رمض|ن محمد غ|زى
تـــج|ره كفر |لشيخرض| محمد |لسيد محمد442367
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عبــــد|لرحمن |حمد محمد لط غر|بــــتـــ3|4498
يم متـــو عيطه|775323 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
3|8|3oتـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |ل|تـــربــــي بــــدير حمزتـــ
يم محمد |حمد4|7788 تـــج|ره |لزق|زيقخلود رض| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــ شعبــــ|ن عبــــد |لرز|ق محمد ع2|6837
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقشيم|ء محمود زكري| عطيتـــ|77826
حقوق حلو|نعبــــ سم حبــــيبــــ ج|د35823|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق د | ن| حسن محمود  |م777989
يم شعوط|656|4 حقوق طنط|خ|لد صل|ح |لدين سيد |حمد |بــــر|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جميلتـــ سعيد عبــــد|لحفيظ شح|تـــه337352
27o|88|د|ر |لعلوم |لفيومشه|بــــ |حمد |لسيد عبــــد|لق|در سل
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه ط|رق ثــــ|بــــتـــ سليم محمد|754366
433o94تـــربــــيتـــ طنط|صبــــ|ح |يمن سيد |حمد |لبــــطر|ويش
تـــمريض دمنهور|ء |لسيد رمض|ن عبــــد |لو|حد غنيم|456|5
|ف675276 ندستـــ طنط|محمد صل|ح جم|ل محمود |ل
ر ونيس حبــــ 888983 علوم |سيوطمريم م|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر |حمد عصمتـــ سيد326722
36|o33|تـــمريض بــــنه|حمد دي|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح دي|بــــ
حقوق |سيوطمحمود محمد حل يوسف9|8598
|ء |حمد محمد |حمد|95|897 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
تـــج|ره |سيوطم | جبــــر|ئيل سمع|ن جبــــر|ئيل |88976
علوم دمنهورمحمود نوفل نوفل عبــــد|لمو957|54
ندستـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لتـــو|بــــ زكري| محمد793733

|5o26رهسيف |لدين ط|رق صل|ح |لدين |لمحرزى تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ج|بــــر عرفه عبــــد |لعزيز|59748

77o3o9تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |يمن محمد محمد زقزوق
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــروز|ل |يمن عجيبــــ مو 734||9
6984o5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنس مصط محمد حسن |لحن
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطحن|ن محمود خليل سليم|83729

رتـــ|صف|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لعليم محمد59259 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف نو|ر متـــريوس329|6| د|بــــ ع شمس|دي|ن| |
685o||خه د|بــــ |لمنصوره|ربــــ|بــــ محمد محمدبــــدير محمد |ل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ محمد عبــــد|لمنعم عو|د عفي 336545
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن عم|د غريبــــ عبــــد | حسن 75|482
23o962|صيدله حلو|نحمد عبــــد|لش| عبــــد|لسميع محمد
2|3o69تـــربــــيتـــ حلو|نندى رأفتـــ رش|د |م حل
4o3o5o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد |يمن حسن حسن حسن
تـــج|ره ع شمسسل عص|م |حمد سليم فتـــح |323747

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدى عيد ي عيد47664
258338| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|مه ع|طف جمعه عبــــد|
د|بــــ |لمنصوره|يه | |لسيد ح|مد |لطنط|وى|66|683
يم محمد ع عر|بــــى|924289 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط بــــر|
9o8o29|تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء بــــرك|تـــ عبــــد|لرحيم مط|وع
نديتـــ248625 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق محمود محمد |حمد 

نوعيتـــ |لفيومزينبــــ رجبــــ حمدي |حمد92|56
يكل|32432 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|رس عمر ع|شور سيد 
|4o29||كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عبــــد |لرز|ق محمود سعيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حمدي |بــــو|لمع| |لسود| |494783

55|o||تـــج|ره بــــ سويفسل|م محمد قر سعد
9o|77تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد سليم|ن |حمد
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643o52يم ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم محمود فه |بــــر|
7o|257|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد محمد شو عبــــد |له|دى
4279|o|د|بــــ طنط|يم|ن سعيد محمد محمود عثــــم|ن|
3||5o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنوره|ن رمض|ن ع سليم|ن ع
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|لبــــ عبــــد|لعزيز |م |لكرد|43|343
6o959oندستـــ |لمنصورهعمرو ك|مل محمود محمد أبــــو |لكم|ل
يم مصط |حمد مصط 688754 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |بــــر|
232oo6رهمحمد جم|ل عبــــد|لعزيز ع ندستـــ |لق|
26oo97|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سم|ء كرم دي|بــــ فوده
693|o9حقوق |لمنصورهنيف ع|دل عبــــد |لرحمن محمد يوسف
68o|9o|صيدله |لمنصورهحمد صل|ح عبــــد |  عبــــد |له|دى
89345o |معهد ف تـــمريض |سيوط مصط معروف حف ن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل س| ن| بــــدوي|25|329
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | عم|د مصط |لسيد مو8|6758
79|832| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد |سم|عيل ع مو
4o25o3د|بــــ |ل|سكندريه|تـــ مجدى ص|بــــر عبــــد |لمنعم

735o|د|ر |لعلوم |لفيومخديجه ج|بــــر |لسيد عبــــد |لعليم
علوم ري|ضتـــ حلو|ندع|ء سعيد محمد بــــشندى43635

52o363زر|عه دمنهوره|جر رض| فتـــح | محمد قنديل
9ooo56 تـــج|ره سوه|جمحمد خليفه عبــــده مج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقجم|ل سليم محمد سليم حم|د628767

65o4oتـــربــــيتـــ |لفيومنوره|ن مصط |حمد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى ج|بــــر عبــــد |للطيف |لخو|لقه9|4975
ي777675 تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لح
د|ر |لعلوم |لم |محمد ي ع يس 822495
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى لط سيد محمد |لسيد8|8|32
8|9553| طبــــ بــــيطري |لم |م| محمد |بــــوحسيبــــه عبــــد|
رهم|رتـــ | |ميل شفيق يو|قيم7359|| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |حمد زين |لع|بــــدين عبــــد|26|83
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ|ء ع |لسيد أبــــوشكر|257287
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر مصط |لسيد محمد سليم|ن477667
6o6487|تـــج|ره طنط|حمد |حمد عبــــد |لمنعم مهر|ن

رهحس رمض|ن فرح|تـــ زيد32658 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |سو|نس|ره سيد عد عبــــد|لرسول847696

د|بــــ |لفيوم|صبــــري ن| ع عبــــد ربــــه68632
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد سليم |حمد سليم عبــــد|لنعيم||48425
ف عبــــد|لبــــ|سط ع 843469 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نع |
تـــربــــيتـــ سوه|جمريم ثــــروتـــ متـــى |لنمر 22|||9
9|3o34| حه وفن|دق |ل|ق حمد محمد حس حس| 
تـــج|ره بــــنه|محمد حموده محمد عطيه23|629
6|874oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره حمدى |لسيد كيو|ن
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ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |حمد محمد سيد|حمد779394 ع| 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــصبــــري حس محمد حس 8|298

76356oتـــج|ره بــــور سعيدنور|ن |حمد عبــــد |لسل|م محمد أبــــو كليلتـــ
||598oبــــه تـــج|ره ع شمسم|رتـــن مدحتـــ مك و
63o23oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمد |م محمد سعد |لدين عطيه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقأم|ل تـــ|مر رأفتـــ ع |لنج|ر639995
|299o4يم ف فوزى |بــــر| رهج|سمن | تـــج|ره |لق|
كليتـــ حقوق |لم |ع ن|دي شح|تـــه عبــــد|لنظ 227|82
3||6|oرهبــــسنتـــ ممدوح حل ش|كر طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ حلو|نحمد محمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد|839383
7|o758|ر ع ع قشطه ش|م م| تـــج|ره |لمنصورهحمد 
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم|رى جرجس د|ود جرجس5|3568
8o3286|نوعيتـــ |لم |حمد رجبــــ عرف|تـــ عبــــد|لر|زق

647o4علوم |لفيوم محمد كم|ل محمد حزين
وز سل|مه |حمد ع مر4429|5 علوم |ل|سكندريهف
8|453oعلوم |لم |مصط محمد عبــــد|لبــــص عبــــد|لر|زق
5|o2|3تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد عبــــد |لجيد فض مك|وى
نوعيتـــ |لم |شيم|ء مجدي ك|مل بــــدر|ن||57|8
علوم |لعريش/ري|ضتـــخ|لد عبــــد|لحليم يونس عبــــد|لحليم2394|3
5o44|6|تـــ محمد حس ع مرج|ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم

نوعيتـــ عبــــ|سيهمحمد سعيد طه |م|م |لخشتـــ43237
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمرفتـــ |م حس |م 62244

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد | شعبــــ|ن ري|ض عبــــد |لعزيز عبــــد |64355
7|3o84وف|تـــ.محمد محمد |حمد عبــــ|س |لغني ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
5|3o26يم صقر تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لل|ه إبــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدوق س|مح محمد |لسيد |لشن|وى74|766
يم مصيل |لخو43|259 ندستـــ |لفيوممحمد |يمن |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن |لسيد فتـــ تـــوفيق33|324
له|684995 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| نبــــيل محمد |لمرغ محمد 
وف|تـــحبــــيبــــه ع ع نجم6657|4 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه كفر|لشيخ بــــم
352o88|ره|مريم محمد عبــــد|لعزيز عط عل|م |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لمصط ع |لسيد شهده777659
يد رمض|ن عبــــد |لغ 483327 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى |بــــو |ل
د|بــــ |لزق|زيق|محمد حمدى محمد محمود حف 6|7775
49oo95تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــيوستـــ | يوسف سليم|ن يوسف سليم
63954oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دع|ء ع|دل يوسف محمد محمد عيله
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رح|بــــ محمد |مبــــ|رك ع 826736

معهد ف تـــمريض بــــ سويف س|رتـــ ربــــيع بــــدوي |حمد62754
6o7|25|تـــج|ره |لمنصورهحمد ربــــيع محمد عز|م
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء كم|ل محمد |حمد س|لم|253486
|42o|5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر صل|ح لط سليم|ن
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كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمود محمد يونس رضو|ن 2493|9
ندستـــ |ل|سكندريهف|روق |حمد ف|روق بــــدوى42|446
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |حمد عبــــد|لعظيم ش| 246278
8o557|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد جم|ل ع عبــــ|س
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنوره|ن عبــــد|لع|ل محمد حسن كريم477767
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|ره عبــــد |لعزيز محمد ع |لعط||2524|
35o473لس ميل|د عبــــد|لملك عطيه ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرن| يعقوبــــ |نور عبــــد|لمسيح237283
صيدله |لزق|زيقل|ء ح|تـــم سل|متـــ ص|لح سل|متـــ|627833
ره|شيم|ء شلبــــى سعيد عبــــد|لخ|لق264333 ثــــ|ر |لق|
6o2995يم |لسيد |لعش د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م |لدسو |بــــر|
4982o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيه محمود بــــيو محمود غنيم
د|بــــ |لزق|زيق|ريم ربــــيع عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد356788
775|2oزر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمود سعيد محمد |لمغ
ق|وى محمود275622 م  خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد |لرحمن |د
78o695 علوم |لزق|زيقبــــسنتـــ مصط عبــــد |لحفيظ عبــــد|لعزيز
62oo43تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمدى خ|لد فتـــ رجبــــ |لمغربــــى

صيدله بــــ سويفوليد شعبــــ|ن محمد ش|كر67547
4o7532|د|بــــ |ل|سكندريه|نور| صل|ح عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد
د|بــــ ع شمس|د | سيد محمد حف 42656|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ | عبــــد|لعزيز حل محمد عي4|5||3
رهفريده |حمد محمد محمد حس زكري8746| تـــج|ره |لق|

د|بــــ ع شمس||ء رأفتـــ حل |لسبــــ| |59399|
63|3o6علوم |لزق|زيقمديحه محمد شح|تـــه محمد متـــو
7o776|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود رض| ي محمد محمد يوسف
كليتـــ حقوق |لم |ه|جر خلف ع|مر |حمد4998|8
5|o932يم نعيم منصور يم منصور |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهبــــر|
243o95تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لعليم ممدوح عبــــد|لعليم
تـــج|ره سوه|جحس|م محمد |لسيد محمد |لعقده6985|4
د|بــــ حلو|ن|زينبــــ سم |سم|عيل محمد محمد ربــــيع799|24
|2o624 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عبــــد |لفتـــ|ح حس عبــــد |لفتـــ|ح محمد مصط

ره|ي|سم |حمد عبــــد |لحليم عبــــد |لخ9|959 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسريه|م صبــــري |م دسو 3||349
يم||67774 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عم|د محفوظ نجيبــــ |بــــر|
5o6427زر|عه |ل|سكندريهمن|ر محمود عبــــد |لعزيز محمد شعيبــــ
ى |حمد محمد |ل|ل 442757 طبــــ كفر |لشيخجه|د ي
92oo32  تـــج|ره |سيوطم|رى مجدى صبــــ بــــش|ى
6||o46| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|ل محمد |لمن |لبــــ
68o6|4ف منصور ك|مل محمد حقوق |لمنصورهبــــه |
76o892 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسنبــــيله تـــوفيق حسن حس |لخش
رهعبــــد |لرحمن حس|م ي|س محمود|4538| تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| |لسيد |لمهدى |لسيد عريف96|2|7
يم ح|مد مو679753 يم شعبــــ|ن |بــــر| ندستـــ |لمنصورهبــــر|
تـــج|ره طنط|حمد فتـــ مسعد محمد حمودتـــ|433383
ح|ن255294 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|فريده ط|رق ح|مد محمود 
4|7o49نوعيتـــ كفر |لشيخض مهدى محمود عبــــد|لمجيد
|2o6|o|ف عد حلقه جرجس ندستـــ تـــ.خ|مس نطو|ن | معهد ع| كندي تـــكنولو | 

73|9oعلوم حلو|نمرف | نعيم س| سليم|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدى ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح حسن زع 32933|
627oo9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سلسبــــيل محمود عبــــد|لعزيز محمود
معهد ف تـــمريض بــــنه| منيه عص|م عبــــد|لمحسن محمد |لجرو||2665
2584oد|بــــ حلو|ن|ف|طمه عمرو محمد محمد

حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |حمد حندقه| حم|دي839627
9o|649 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ع|دل |حمد محمد
تـــج|ره طنط|أيه عبــــد |لغ أحمد عبــــد ||295|4
ش|م ع سكر3||246 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومع 
يبــــ عوض778624 تـــج|ره |لزق|زيقم|رتـــن د| |ل و
|22oo8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر ع|دل |حمد محمود
تـــمريض سوه|ج محمد محمود عبــــده عبــــد|لسميع 898644

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد رمض|ن محمد شعبــــ|ن|7|4|4
6|7o39 تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره |بــــو |لق|سم محمد لط
48|7o2د|بــــ |ل|سكندريه|مصط محمود سعد ع |لبــــدرى
5o27|oتـــج|ره |ل|سكندريهندى |حمد ح|مد |حمد درويش
طبــــ ع شمسف|دى ع|طف وليم حبــــيبــــ56938|
ن| لبــــيبــــ نصيف |سعد م |2842|4 حقوق طنط|م
ش|م زكري| عبــــد|لحميد82|7|2 تـــج|ره ع شمسسهيله 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومنور |لدين |حمد سيد |حمد334245
24949oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحسن|ء |لسيد كم|ل عل|م
34722oره|ف|طمتـــ عبــــد|لفتـــ|ح سيد عبــــد|لفتـــ|ح ع عل|م |لق|
ش|م سيد حمزه عطيه|347767 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد 
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر محمد محمود عبــــد |لبــــ| 642798
262o75|رهحمد محمد عبــــد|لخ|لق بــــخيتـــ عل|ج طبــــي |لق|
69o9o6تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| محمد محمد عبــــد |لح|فظ

5o4|9تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد | مدحتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لعظيم
يم فؤ235339 ندستـــ حلو|نحس|م |لدين محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوط  يه خ|لد سجيع خليفه|4|8827
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ين|س ن| عبــــد|لحليم زعزع|336683
يم متـــو627592 ندستـــ |لزق|زيقمحمد إسم|عيل إبــــر|
7o592o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ممدوح عبــــد |لخ|لق |سم|عيل
52o|3o معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه   |ده رض| عبــــد |لمنعم |لشلو
يم محمد 889752 حقوق |سيوطعمرو محمد |بــــر|
ش|م ع |لعجوز|7838|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم|ل 
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يم |لحلو| |3957|4 |د|بــــ طنط|م| سم |بــــر|
33o|46نوعيتـــ بــــنه|تـــ |لسيد عبــــد| كريم
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمروه خ|لد سعد |لدين فه 68|775

ره|ء |س|مه حج|ج بــــكر|7|4|2 زر|عه |لق|
339o92نوعيتـــ بــــنه|ندى ص|بــــر ف|روق ص|بــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط ع|دل مر مر محمد486844

يم28892 رهمحمود خ|لد محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رض| ع حسن |لد||64873
6969|8| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد ن| حل عبــــدربــــه ن

523o7| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف |ر عل|ء عبــــد |لبــــ| عبــــد
3443o4 يم محمد يف |بــــر| يم زغلول |ل وف|تـــبــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه فتـــ فوزى رضو|ن9|2534
د|بــــ ع شمس|يم يح سيد مر38926|
4455o5د|بــــ |ل|سكندريه|مروه محمد |لسيد حريز عز|م

|5o|8رتـــ|تـــغريد ح|زم محمد ن| حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
685o|oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره دين| عل|ء عبــــد |لكريم سليم|ن |حمد
يم |حمد59225| تـــج|ره ع شمسحس محمود |بــــر|
62547oيم علوم |لزق|زيقوس|م تـــ|مر محمد زكري| إبــــر|

ش|م مصط تـــوفيق |لجبــــ|7|599 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمد 
84o97oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنه | حسن محمد حسن
47735oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر ض| |لسيد ع محمود
تـــج|ره ع شمسمحمد عمرو حس حسن63687|
3423o4كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ |حمد |لسيد سويلم بــــيو
ن| ع|دل س| عوض ميخ|ئيل|32355 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
معهد ف تـــمريض بــــنه| ه|جر سم رمض|ن عبــــد|لرشيد6|2663
6758o|| تـــج|ره |لمنصورهس|ندى س| بــــره|م ص|بــــر |ل
6o6397طبــــ طنط|كريم وليد ف|روق |لمهدى
44o385علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخفتـــ ع|دل فتـــ عو|د

ى|58|3 ندستـــ حلو|نه|جر |لسيد بــــيو |م|م |لز
7o897||يم محمد |لسيد كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمل |بــــر|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمود محمد يوسف محمود يوسف479883
7oo|69د|بــــ |لمنصوره|رز|ن ح|مد عبــــد |لر|زق عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|تـــن حس|م مصط عر| محمد||3|35
6o25|2|يم |ل|سن حقوق |لمنصورهعمر |حمد |لسعيد |بــــر|
69o9|5يم عبــــد |لفتـــ|ح زر|عه |لمنصورهنوره|ن محمد |بــــر|

رهحمد ج|بــــر |حمد عبــــد |لعزيز|39628 حقوق |لق|
8773o5|ر|ء |حمد |لعبــــد |حمد سعد كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط  لز
6239o9|حه وفن|دق |لمنصورتـــس|رتـــ ه| سم |لعزبــــ ع |لسق| 
نوعيتـــ |لمنصورهبــــه | محمد محمد |بــــوشح|تـــه696222
د|بــــ دمنهور|عبــــد|لستـــ|ر محمود عبــــد|لستـــ|ر محمود فرج6|||33
697o2oيبــــ ج|د |لسيد تـــمريض |لمنصورتـــ مر|د مجدى و
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49o787حقوق |ل|سكندريهسل طه ه|شم سليم |سم|عيل
4|o92|د|بــــ طنط|ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمن|ر رمض|ن عبــــد |لغ صديق28358|
بــــه|858634 فنون جميله عم|ره |لم |بــــر|م ن| نجيبــــ و
طبــــ |سن|ن |لمنصورهرن| ي| ه|شم عبــــد |لوه|بــــ ج|زيه676295
يم||46|88 يم حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوط  يه |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى م| صل|ح محمد |م |7|25|9
3692o6تـــج|ره بــــنه|عبــــد| س|لم عيد سعد عمرو
4||3o|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|روضتـــ |حمد سيد |حمد |لجز|ر
4o6373يم عوض مو تـــج|ره |ل|سكندريهنرم سم |بــــر|
8|2o42 تـــربــــيتـــ |لم |يوستـــ | صموئيل شخلول مج
علوم ري|ضتـــ طنط|د |نتـــ زي|ن عم|د كرم447994
78593oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |حمد |حمد ع زويد
|3||2oرتـــعبــــد |لرحمن محمود عطيتـــو قن|وى علوم ري|ضتـــ |لق|
لسن ع شمس| حمدى محمود عطيه32862|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن ح|مد عبــــد |لرحمن غنيم943|26
2|445oيم يوسف رهي|ر| حمدينو |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
ى |حمد عبــــد |لق|در9|5|77 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريه|م محمد خ
6989o7|تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء |لدسو |لسعيد |لسيد
44873oتـــج|ره طنط|محمد صبــــ فتـــ محمد سيف |لدين مدكور
|553o8رهع |ء ع حس|ن محمد طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــج|ره بــــ سويفند| سيد عط| ع84347
|69o4يم حسن ره|ندى محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر خ|لد محمد |بــــو|لوف| محمد6355|

25687oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|ن| عص|م عبــــد|لع| |حمد محمد
يم |لسيد676264 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــتـــسنيم محمد منصور |بــــر|
وف|تـــ.سل|م حم|د حم|د |حمد غزى|62|8|7 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
يم ل|ش |9||3|3 طبــــ ع شمسيتـــ محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمود حسن متـــو775685
يم |لسيد محمد |سم|عيل648438 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد |بــــر|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننور| عص|م |حمد محمد|4766
ح|ن|359|2 فنون جميله عم|ره ج حلو|نسل |س|مه محمد كم|ل 
447o47ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يه|بــــ ع |حمد شح|تـــه
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|محمد محمود ح|فظ مصط |م 25579| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
5o4346صيدله |ل|سكندريهمروه محمد محمد ج|د عبــــد |لجو|د
ر عبــــد|لسيد |لنوي8934|2 رهن|در م| د|ر |لعلوم ج |لق|
6862o8ر بــــي |لد بــــي محمد |ل تـــج|ره بــــور سعيدرمض|ن |ل

|75o5رهشذ| محمد عبــــد |لمقصود محمد تـــج|ره |لق|
47683o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريتـــن وليد عبــــد |لمنعم ز سليم|ن
فنون جميله عم|ره ج حلو|نع|دل ع|طف فضل سعد مو45|348
|423o2 لسن ع شمس|وق رشدى يوسف حس

Page 6424 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

36o45oيوى د|بــــ |سيوط|ي|سم س| عبــــد| محمد |لر
6o2559|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عبــــده ع عبــــده قنديل
358o27| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد جم|ل عبــــد|لعظيم مر ع.
4o269|تـــج|ره طنط|ر|ن| بــــهجتـــ عنتـــر غبــــري|ل جرجس
83447o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء عبــــيد عبــــيط |سم|عيل
4|662|| تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد|لر|زق |لسعيد |لش|ف
تـــمريض |لفيوم مصط |حمد رمض|ن |حمد69673

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صل|ح |لدين مصط حل مصط 229999
78o7|2علوم |لزق|زيقرويد| ط|رق ح|مد خليل

673o8نوعيتـــ |لفيومرضوى يح ك|مل عبــــده
82o348معهد ف ص بــــ سويفعمر محمود عمر فرج
8o8464|تـــج|ره بــــ سويفلسيد فتـــ |لسيد عبــــد|لع|ل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|تـــسنيم و|ئل |حمد |سم|عيل9|253|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد مجدى محمد سيد||8|352
6|28o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ع |ء ع أحمد خليفه
85o675يل ج |لزق|زيقمهند عبــــد|لرؤف سيف |لدين عمر|ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
265|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد عم|د شو محسبــــ قديره
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط عبــــد|لمجيد عبــــد|لمجيد س|345237
د|بــــ حلو|ن|سمر |لسيد خ | خف| 79|238

2o659ر عبــــد |لوه|بــــ رهمحمد ر|فتـــ محمود م| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدع |لسيد ع |حمد ع762476
69263oتـــمريض |لمنصورتـــ م حمدى |لسيد حسن طلبــــه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عم|د حمدى محمود عبــــد |لحميد47646|

ندستـــ |سيوطمصط ع|دل حسن عبــــد|لفتـــ|ح4|663
62787oيم |لبــــرى يم |بــــر| يم |حمد |بــــر| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىبــــر| ع.
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مع|ذ ح|تـــم عبــــد|له|دى عبــــد|لرحمن 337786
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديغ|ده |حمد محمد |حمد 898787
64396o لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق| |ر عص|م |حمد فؤ|د محمود |حمد
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم|رى مل|ك م | رزق49|36|
ندستـــ |لزق|زيقنس محمد ص|بــــر صل|ح|37|626
8685o2|حمد عبــــد|لنبــــي عبــــد|لد|يم |حمد| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
يم695633 يم |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء حسن |لعر| |بــــر|
|24|6o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عم|د عبــــد |لكريم محمد
4o7493ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــشيم|ء محمد محمود محمد رشو|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد ع |لدين عبــــد|لش| 827794
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|د| | محمد فتـــ عبــــد|لرحمن783338

578o3 تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|له |حمد خلف حس
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعوض سعيد عوض سعيد87858
رهمصط رمض|ن عبــــد| ص|لح46247 تـــج|ره |لق|

77573oد|بــــ |لزق|زيق|مصط حمدى محمد مر
|3|5o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عبــــد |لستـــ|ر عثــــم|ن عوض
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تـــج|ره |سيوطحمد طلعتـــ |حمد خ |758649
يم43476| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نشيم|ء محمد صل|ح |بــــر|
يم||535| د|بــــ حلو|ن|نور| عبــــد |لن| محمد |بــــر|
ندستـــ |لفيومحمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن||7338

معهد ف ص |لزق|زيقيتـــ جم|ل محمود |لسيد ع سعده|637554
زر|عه كفر |لشيخأسم|ء أحمد ر|غبــــ |حمد بــــدر حم|د8368|5
588oo |تـــج|ره بــــ سويفوليد ن|جح طه عبــــد |لش

رهبــــه نبــــيل فوزى حميده237883 ندستـــ |لق|
28787oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخرضوى |حمد محمد ع|بــــدين
يم سعد يوسف|259659 نوعيتـــ |شمونسم|ء |بــــر|
6274oo|يم عبــــد|لعليم طلبــــه سل حقوق |لزق|زيقأحمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل|م |لسيد مبــــروك |لصعيدى|782|25

رهفريده حس|م محمد جم|ل عبــــده محمد59|5| تـــج|ره |لق|
6|23o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد
7o|453حقوق |لمنصورهرن| حمدى |سم|عيل |حمد حبــــلوش
ندستـــ |سيوطيوسف صل|ح عبــــد |لجو|د |لعس|س9|5289
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد حم|د عبــــد |لمع متـــو456|76
يم |لسيد |لسل|مو 246472 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ع |بــــر|
34|o43|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنس محمد محمد ع يوسف
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد ع محمد محمد شعل|ن|693|25
52o265يم مبــــروك |لقمح|وى معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن سعيد |بــــر|
48o22oتـــج|ره طنط|أندرو ع|دل بــــرسوم حبــــيبــــ
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــع |ء محمد عبــــد|له|دي ع|بــــد ج|د98|426
|د|بــــ بــــنه|محمد حسن رمض|ن |لحن 738|26
ش6|44|6 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل|م |لسعيد مصط |لبــــسيو 
|2o995تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محمود محمد ص|دق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء محمد عي محمود |لسيد||82|63
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم حسن ي|س بــــ|زيد57583|
6o4o|3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مصط محمد عبــــد|لعزيز
27o874طبــــ |سن|ن طنط|م سعيد |بــــو|لفتـــوح حم|د
9o36|6 د|بــــ سوه|ج|محمد سيد محمد |لمهدى
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن ط|رق مصط محمود |لصي 683299
تـــربــــيتـــ حلو|نرن| عص|م ع محمد433|2|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ل |ء س| حسن محمد محمد مر4|3|35
67869o |ندستـــ |لزق|زيقيح محمد عبــــد |له|دى خف
يم محمد ع|مر8886|2 تـــج|ره ع شمسزي|د محمد |بــــر|
6||o95معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عل|ء فتـــ سيد |حمد سل|متـــ
332o|5تـــج|ره طنط|ندى نبــــيل مصط محمود زي|ده
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخه|جر ك|رم محمود |حمد محمد34|682
632o27يم حقوق |لمنصورهمنه | ط|رق حس محمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسسم|ح سيد سل|متـــ منصور5|3546
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د|بــــ د |ط|م مجدى |حمد محمد خليل9458|6
حقوق بــــورسعيدحمد عل|ء حموده عبــــد |لد|يم كيل|8|7625
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مر|م ع حس محمد7847|8
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحس محمود حس محمود25582|
علوم |سيوطمحمد |حمد محمد |حمد 76|875
حقوق |ل|سكندريهمحمد ي| ح|فظ خليفه طنط|وى5|4758
ف مو ع44|773 ندستـــ |سيوطمرو|ن |
لف للفن|دق |لمطريه|ع محمد ج|د |لمو محمد7522|3
6|25o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ميس ممدوح |لسيد محمود نص|ر
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديفي |ن نش|تـــ  |د لبــــيبــــ833987
|255|o|تـــج|ره ع شمسحمد محمد كم|ل |لسيد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه سم |لسيد |لسيد |بــــوحموده254999
8774o7  كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطريم فر|ج |سم|عيل فر|ج
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد وليد مصبــــ|ح عبــــد |لوه|بــــ ط|يله442393
ر عبــــد|لق|در|287435 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رض| عبــــد|لظ|
د|بــــ د |ط|ندي سعيد صبــــ|ح عبــــده |لسعد 89|5|4
يم خ 27|444 ره|حمد نعيم عبــــد|لوه|بــــ |بــــر| عل|م |لق|
249|o8|ره|سم|ء عبــــد|للطيف مرو|ن س|لم|ن ثــــ|ر |لق|
صيدله طنط|دير حسن لط |ل|قرع433953
تـــج|ره ع شمسخ|لد |حمد حسن درويش347928
وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد |لسيد |حمد حش|||2864 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

4|235| تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــس|م محمد عبــــد | عبــــد |
يف صبــــرى يوسف2|59|| تـــج|ره ع شمسم|رين| 
62o956فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طحمزتـــ أحمد أحمد عم|ره
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سل يوسف عبــــد|لفتـــ|ح يوسف ن348729
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر |حمد محمود |لعط|ر|49945
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد عم|د عبــــد|لرحمن |حمد  4859|9
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن سعيد شبــــل |لدعو |252434
4o5795يم فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|ره محمد |حمد محمد |بــــر|
43o694 تـــربــــيتـــ طنط|آل|ء فتـــ محمد محمد أبــــوعي

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــ جم|ل وزير ع |5926
يم |لبــــدوى38867 رهمحمد طه |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ره|يوسف محمد نجيبــــ محمود |لش|ذ49863| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ محمد ف|يق محمد عبــــد|لوه|بــــ|93|335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن حسن ع خليفتـــ 895322
62||6o معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمنـــــــ|ر |لسيد محمد |لسيد |لمخزن
77o735|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمل وحيد عبــــد |لحكم محمد
7o4432معهد ف ص |لزق|زيقوق عبــــد |لن| |لسيد ز
77o575تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمد يوسف عبــــد|لحليم ص|لح ز|مل
|44|8oرهرقيه محمد نبــــيل عبــــد |لع|ل تـــج|ره |لق|
||79o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى جون |ي | حبــــيبــــ

Page 6427 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفرضو|ن محمد محمود محمد54459
ندتـــ محمد |سم|عيل عبــــ|س938|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ش|

تـــج|ره ع شمسج|نيتـــ ن|فع عز ع|زر38982|
6o4624|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىل|ء ثــــروتـــ محمود |لشعر|وى
77564oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط |حمد |لسيد سيد |حمد
|لسن |لم |آل|ء ح|زم سعد مو حمدين483|44
6|7|9oلمعهد |لع| للدر|س|تـــ |ل |حيتـــ بــــد |ط|س|ره حسن محمد عبــــد |لق|در |لسيد
883o27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمود عبــــد|لعظيم |حمد عثــــم|ن
264o99|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن حس عبــــد|لرؤف محمد
45o4ooندستـــ طنط|يوسف محمد عفي طلبــــه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن ممدوح سعيد عسكر643|77

475o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ربــــيع عبــــد |لرحمن عبــــد |لكريم
89o3oo|د|بــــ |سيوط| حمد جم|ل عبــــد|لعو|ض ه|شم
52ooo7طبــــ بــــيطرى دمنهورآيتـــ أحمد عبــــد|لبــــر |لزعليك
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس فوزى حس حسن حمدي752928
5o5422يم ع تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد |حمد |بــــر|
صيدله ع شمسريم ح|زم زين |لع|بــــدين عبــــد |له|دى|4244|
768o76كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشنهلتـــ محمد |حمد محمد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس ع فتـــ |لش|ف777369
يف |لسيد عبــــده756553 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| 
2464o6ر ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|
|423o|دى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسندس محمد عبــــد |لحميد ز
3|264oتـــج|ره ع شمسرو|ن مجدي حمدي حسن
9|6o38  وف|تـــفوزى حسن فوزى |بــــو|لحسن تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ صل|ح |لدين |حمد عبــــد |لجو93|9||
ى |م شعبــــ|ن433752 صيدله طنط|ع|دل ي
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريم س|مح محمد محمد754757
4o9767 |د|بــــ طنط|ه|جر دسو محمد دسو |لحم|
6o5692طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى محمد سلط|ن حج|زى يوسف
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نند محمود حس محمد مصط 5449|2
9o464o|ف ومس|حه قن| حمد عص|م صبــــره محمد ك.تـــ. ف رى و
85oo|o|م تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه|بــــ ج|بــــر نقول| سيد
|5|55oلسن ع شمس|وعد و|ئل رمض|ن محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوملسيد محمد |لسيد دويد|ر|655|25
32o445رهعمر محمد محمد محمد عم|ره طبــــ |لق|

رهمر|م كم|ل محمد حسبــــ3979| حقوق |لق|
5o76|2تـــج|ره |ل|سكندريهمر|م محمد مصط حس محمد
89o9|3 د|بــــ |سيوط|دع|ء حسن قطبــــ محمد
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لوه|بــــ رأفتـــ مصط ر|غبــــ452346
نوعيتـــ |لم |سل|م رجبــــ شح|تـــه مصط |822482
83|7o8كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعز |لدين عم|د حمدي |حمد
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7o|865|معهد ف ص |لزق|زيقيم|ن محمد شعبــــ|ن مو خليل
طبــــ بــــنه|مصط عبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف عبــــد357348
تـــج|ره سوه|جشيم|ء مكرم ع|مر خ|لد 878639
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ن| عزتـــ نجم247365
9o5834  |يبــــ عبــــد لس رأفتـــ و إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىك
معهد ف ص طنط|حمد ص|بــــر |لدسو مسعد عبــــد |لع|6||444
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ |لسعيد775665
د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد محمد فتـــح | محمد |حمد688824
طبــــ |سن|ن ع شمسعل| جبــــريل ص|بــــر حس 866|3|

د|بــــ بــــ سويف|يري |ميل رفعتـــ يوسف|524|5
معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لمحسن محمد حسن78|679

رهرمض|ن عمرو |لسيد |حمد9658| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7723ooنوعيتـــ |لزق|زيقسمر س| محمد محمد زعتـــر
6o|999تـــربــــيتـــ طنط|رن| |مجد حسن محمد |لمغربــــى
7|o768يم محمد |حمد عي معهد ف ص |لمنصورهحس|م |لدين |بــــر|
4o322o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم محمد حس عبــــد |لح|فظ سليم

رتـــمحمد |نهل عط| عط|6|456 علوم ري|ضتـــ |لق|
يم زي|ن38|65| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود |لسيد |حمد |بــــر|

34|o7رهفريده يح زكري| محمود تـــج|ره |لق|
6825o6تـــربــــيتـــ |لمنصوره |ه محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد جم|ل |م|م سليم|ن|324827
نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد ش|كر عر| |784443
رى |لبــــدرى  823|92 معهد ف ص سوه|جعبــــد| |لع|رف |لز
24223oيم رهع |ء محمد |م|م محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
|64287| رهسل|م علوي |لصغ عبــــد | زر|عه |لق|
257o77معهد ف ص بــــنه|شيم|ء ع|دل مصط علو|ن
44o95||تـــ يوسف عبــــد|لعزيز |لسيد علوم كفر |لشيخم
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرود|ين| سعيد سيد محمد محمود29|5||
3|26o7تـــج|ره ع شمسدى |س|م |حمد شعبــــ|ن
ى قل|ده395|78 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|روج | ن| بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء رفعتـــ مصط بــــدير مندور|439339
ر|ء |حمد محمد |حمد9|8444 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نف|طمه |لز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعثــــم|ن محمد عثــــم|ن رشو|ن محمد2|||24
تـــج|ره بــــور سعيدس| ط|رق حسن |بــــو|لعط| |لبــــدرى765768
تـــ محمد |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح|49256 ره|خ ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ طنط|تـــ محمد محمد سيد أحمد |لحمز|وى432764
82|97oتـــربــــيتـــ |لم |س|ره مصط محمد تـــوفيق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع محمد عبــــد|لبــــر بــــدر595|25
45o687تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه محمد حج|زى عبــــد |لص|دق ش
4o2o3|يم دسو عبــــد |لرحمن بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |بــــر|
6|43o| |يم محمد ش تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد حمدى |بــــر|
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صيدله |ل|سكندريهعمر و|ئل محمد عبــــد |لمنعم قنديل8|4779
8266o5تـــج|ره سوه|جم جم|ل ع|مر محمد
رهر|ن| محمد محمد عبــــد|لعزيز سليم233257 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد عزتـــ عبــــد |لرحيم |لسيد ص|لح|345|48
6|9||oتـــ رشدى أحمد |لمغربــــى تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم
5o76ooتـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق مو عبــــد |لمعز حس مو
5273o9د|بــــ |ل|سكندريه|ندى عبــــد|لعظيم ع عبــــده محمد
3|335oندستـــ شبــــر| بــــنه|فريدتـــ محسن محمود عطيه
ندستـــ حلو|ن|ء محمد محمد محمد بــــدوى|6|2397
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنور|ن عزتـــ سعد عبــــد|لعزيز حسن45|9|6
6oo342تـــج|ره طنط|محمود حسن محمد حسن |بــــومنصور

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد ع|طف ح|فظ محمد28326
ف فتـــ مر |لسيد||2|227 رهحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرو|ن خ|لد محمود مبــــروك734|2
حقوق |سيوطرح|بــــ ع تـــوفيق محمد 885973

حقوق |لفيومح|زم حم|ده عبــــد |لستـــ|ر مطلوبــــ مسعود75466
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود فرغ محمود حسبــــ |  677|89
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ل فكرى محمد ع عبــــد |6|6926
4|o996تـــج|ره |سيوطي|ر| مجدى |لعيسوى محمد ع
33382o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد مصط عبــــد|لحميد عبــــد|لغ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ل|ء ع|طف عبــــد|لعظيم غنيم||25222
8o|9|3يم كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد حس|م محمد |بــــر|
26o289 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر ع|طف ح|فظ دسو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه محمد |حمد شعبــــ|ن|3988|
765o89تـــربــــيتـــ بــــور سعيدم | يوسف فتـــح | ضيف معوض
||66o3يف فطمر منصور ره|ج |  د|بــــ |لق|
يم856625 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |يثــــم جمعه ج|بــــر |بــــر|
8o425oتـــربــــيتـــ |لم | عم|د |لدين فتـــ محمود
9o|239 ق|وى تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره رفعتـــ خلف 
تـــج|ره بــــ سويفمصط عبــــد|لحميد محمد حس|ن 7|73|8
894o9||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء حمدون رشدى محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء عبــــد |لتـــو|بــــ جمعه ي|س ||6654
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمريم رمض|ن فتـــ |حمد |بــــوش|دى6677|5
فنون جميله فنون |ل|قم|رين| نش|تـــ فكري حو|س9||843
يم597|23 رهيح زكري| محمد ع |بــــر| ندستـــ |لق|
علوم |سيوط  م| ن| عط| | غبــــري|ل|886778

تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء عبــــد |لعزيز |بــــو |لسعود حس|ن 43374
يم عبــــد|لمجيد محسن493957 يم |حمد |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ محمد محمود محمد ع485467
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن |حمد مر محمد مر53|626
43o232|تـــج|ره طنط|يتـــ رأفتـــ محمد ع خ|طر
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علوم ج|معتـــ د |طمريم عم|د |نيس فرح متـــى423577
8o85o8حقوق |سيوطعبــــد| ن عبــــد| عبــــد|لصمد

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جم|ل عبــــد |لن| عبــــد |لرحمن عبــــد 23592
ف |بــــو |لقمص|ن |م|ن256543 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــزينبــــ |
6|9|o5تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ |لسيد أحمد أحمد |لصعيدى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سمر |حمد محمد |لسيد783476
27|58o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر عبــــد|لع| عبــــد|لستـــ|ر |بــــر|
يم مك767253 يم |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد مك|وى |بــــر| معهد ع| 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــه |لسيد عبــــد | محمد757762
صيدله ع شمسف|دى ر|ئف |لويس م |765||3
رهيوسف محمد عبــــد |لبــــ|سط عفي كف4|94|| تـــج|ره |لق|
88o82o تـــمريض |سيوطزينبــــ عبــــد|لفتـــ|ح محمود عوض
ى حس |272653 ه حس بــــي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم
859o82ر طبــــيبــــ كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |مريم رض| م|
7o5|83| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد حل |حمد عبــــد |لغ حس
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد فؤ|د عبــــد|لمجيد |لبــــيو سعد528328
معهد ف ص |سو|نف|طمه سعد رمض|ن شح|تـــه568|84
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه محمد عمر ع |2483|8
6o9|3|ين سعد محمد عمر تـــج|ره طنط|ش
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |حمد |لسيد محمد ك|مل||69433
ف شعيبــــ |لدسو |343|62 طبــــ |لمنصورهسم|ء |

رهحمد مصط |حمد |لسيد|28358 د|ر |لعلوم ج |لق|
ى4|2694 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م عبــــد|له|دى محمد حس |لشق
779o92د|بــــ |لزق|زيق|سلوى محمد متـــو أحمد
د|بــــ ع شمس|محمد |حمد شعبــــ|ن نعم|ن352824
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حن محمد ح|مد عبــــد|لسل|م قطبــــ5797|4
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد حسن عبــــد|لبــــ| حسن  |88345
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عمرو محمد شح|تـــه سليم |حمد628455
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى ن محمد محمد |لسيد264597
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد صل|ح محمد تـــبــــرى طلبــــه8|346|
طبــــ |سن|ن طنط|حبــــيبــــه مدحتـــ سعد |لكفر|وى432224
تـــمريض |إلسكندريتـــ طه |حمد مو محمود547543
6o9224صيدله |لمنصورهزي|د عبــــد |لعظيم ع يونس
68o2|3|تـــج|ره |لمنصوره|ء عبــــده رجبــــ عبــــده يوسف
42829o|ى عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن |يمن عبــــد|لسل|م |لم
يم5845|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|جد محمد نجيبــــ سيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسه محمد خلف |بــــو |لوف||3592|
8o4|2||علوم ري|ضتـــ |لم |حمد مصط |حمد |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهندى محمد ز حسن محمد485575
زر|عه |لمنصورهص|لح |حمد |حمد |لتـــمي محمد |لعيسوى567||7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديين|س محمد |حمد محمد|828985
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه ع شعبــــ|ن ع  |8|4|9
758o|||كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنور| محمود سيد عط

885o|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحن|ن فوزى ك|مل رمض|ن
25967o|نوعيتـــ |شمونيه سل|مه عبــــد|لمقصود دومه
759o97تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسمحمد ع خليفه |لسيد
446o9||ندستـــ |سيوطحمد خ|لد حسن ع سود|ن
| محمود خميس |حمد محمد423928 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهي

83o77تـــج|ره بــــ سويفه| عفتـــ محمد |لسيد محمد
|حمد ممدوح محمد محمد||79|84 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
7647o2 يم ش|كر عبــــد |لمل|ك كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|رين| |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخعهد عبــــد |لو|رثــــ محمد عبــــد|لعزيز425484
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمود من قر محمد844763
رهرون|ء |حمد حس |حمد22929| د|ر |لعلوم ج |لق|
6o|o9oندستـــ بــــنه|محمود |حمد شو منصور حمزتـــ كليتـــ 
7o|626تـــج|ره |لمنصوره ن|در صبــــرى عبــــد | خليفتـــ
23||3oره|عبــــد|لرحمن محمد محمد صديق عي د|بــــ |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمروه طه محمد |لجز|ر432282
2|367oرهع محمد ع |ل|سمر حقوق |لق|
3|2o25تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |حمد جم|ل |لدين حسن ع
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرحمه وحيد عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|رى66725|
|5|oo6رهدير |لسيد |لسيد دي|بــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
34764oتـــج|ره بــــنه|عمرو محمد عنتـــر محمود |لغن|م
يم283|26 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء |حمد مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محمد عي متـــو357585
6|oo|4|يبــــه محمد حنتـــوش معهد ف ص طنط|ي|تـــ 
6o746|ف د|بــــ بــــ سويف|حمد بــــسيو |حمد م

4oo359د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ع|دل ع ع |لوكيل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــش|م محمد ع |لسبــــ|6|646|
26o626تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــسنيم |حمد حل |حمد
تـــربــــيتـــ طنط|عبــــ عطيه صبــــ |بــــو ش|دى2||3|4
699636| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد |لمهدى مصط عبــــد | م |لع| 
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ريم حسن حس حسن منصور369686
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن حل محمد محمد عبــــد |624385
ى436275 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعم|د زين |لع|بــــدين محمد محمد |لنع
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمر محمد مصط |بــــوه|شم634762 ع.
624|5oمعهد ف ص بــــور سعيدفريد سعد فريد |لمر جمعه
ره/ري|ضتـــع عز|لدين ربــــيع فتـــ54|223 زر|عه |لق|
7o7oo4 يم خ معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحس|م حسن حسن |بــــر|
يم حسن832|83 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــحس نعم|ن حس عو|د4|23|2
تـــمريض كفر |لشيخمحمد بــــسيو محمد حسن محمد437456
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رهحمد ع|صم س|ري غنوي|||455 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4847o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|زي|د محمد عبــــد|لفتـــ|ح جم|ل
|6436oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نخ|لد شعبــــ|ن سيد محمود
صيدله طنط|يم|ن زغلول محمد غ|زى سل|متـــ|692429
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــجه|د عيد عبــــد|لر| عبــــد| حسن525338
5o659oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــفرح محمد محمد عبــــد|لحليم سعديه
نوعيتـــ |لزق|زيقنه|ل ع حسي محمد784892
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومرغده |حمد عزيز |حمد سعد255236
د|بــــ |لمنصوره|ين|س |يمن بــــديع خليفه|48||69
5o4|48تـــمريض |إلسكندريتـــ شيم|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد خ|طر

7o993تـــربــــيتـــ |لفيومرن| عم|د عبــــد |لعظيم عبــــد |لجيد
تـــج|ره |ل|سكندريهكريستـــ عم|د فه ي 477634
|د|بــــ |لم |كرستـــ | ع|دل رفعتـــ جور 8438|8
69|o|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع |ء عبــــد |لن| محمد |حمد محمد حشيش
حقوق |لزق|زيقس|رتـــ مجدى |لنبــــوى |لشوي358299
نوعيتـــ |لم |منيه |يه|بــــ عبــــد|لو|حد عبــــد|لح|فظ9292|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود جل|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|9|2684
رهمحمد ح|مد خليل محمد89|8|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدبــــسمه محمد مصط عبــــده |ل |ط765878
45o285 تـــج|ره طنط|ح|زم ن |حمد عبــــد|لرحمن بــــسيو
5|684o|ه |نور فه كحله تـــج|ره دمنهورم

حقوق |لفيوميوسف |س|مه ربــــيع ص|دق8|93|
رهرضوى عم|د سعد محمد25264 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يتـــ ج|بــــر نز س| عبــــد |لمل|ك426676 تـــج|ره |ل|سكندريهم
طبــــ حلو|نعل| ع|طف طه محفوظ|23646
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد محمد عمر44|328 كليتـــ 
4498o7ندستـــ كفر |لشيخمحمد عص|م محمد ص|بــــر محمد
|32o87| ره|منيه سيد عبــــد |لحميد بــــسيو ثــــ|ر |لق|
يم م| 255848 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــطه |يمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرحمه محمد محمد |حمد |حمد483225
84o899طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىرغده عبــــد|لجليل |حمد س|لم|ن
9o9|96 علوم ري|ضتـــ سوه|جحس|م محمد |بــــو|لحمد |حمد
د|بــــ دمنهور|مصط عبــــد ربــــه فرج | خ 494725
ن| رفعتـــ محمد شو| |672|6 لسن ع شمس|م
ندستـــ ع شمسحمد عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمد||765||
23o92رهح|زم رض| ص|لح محمد ندستـــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد9249|2
6o6o28يم حن محمود ح|فظ تـــج|ره |لمنصورهمصط |بــــر|
|62|9o|رهحمد محمد عبــــد |لرشيد محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
42254o|صيدله |ل|سكندريهيه عبــــد|لستـــ|ر حس ع حمد
6|89o7تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى |حمد حسن |لديبــــ
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52oo|5|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن حشمتـــ حس معوض |لصعيدى
6372ooتـــج|ره بــــنه|محمد محمد فتـــ محمد |حمد مو
تـــمريض |لزق|زيق محمد إكر| محمد د سو 627496
رهش|م |حمد ع|دل رشيد فنصه5964|| تـــج|ره |لق|
9o59|5 علوم |سيوطجرجس صبــــرى جرجس محروص
4o5862د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حبــــيبــــه ج|بــــر محمد خليل
نوعيتـــ |لم |حس|ن ع محمد محمود|858759

ى قدوس72876 كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومم|ري| مجدى بــــ
83o328|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمينه |بــــو|لمجد |حمد |حمد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|ديه محمد حس |لسيد حموده2||788
786o48|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نميمه رجبــــ كم|ل |لبــــغد|دى
5|6o3oتـــربــــيتـــ دمنهورحن عيد رمض|ن محمد|بــــوشبــــك
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد جم|ل |بــــو|لغيط محمد254564
يم عزيز ه|شم|7|2|8 نوعيتـــ |لم |س|ره |بــــر|
معهد ف ص سوه|جع|ئشه عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحليم |بــــر826946
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ص|بــــرين ص|لح محمد شح|تـــه2295|8
69o892تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم |حمد عبــــد |للطيف |لسيد سليم
علوم |ل|سكندريهمحمد |لسيد ق|سم فرغ |سم|عيل36|424
2|92ooلسن ع شمس|حمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمحسن ع|بــــدين
يم3452|8 تـــج|ره بــــ سويفف|طمه محمد حسن |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفسل شمردل محمد محمد9226|
ر عبــــد |له|دي بــــسيو قنديل|944|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنجل|ء م|
26oo|||ه سعد عبــــد|لرحيم محمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
52654oندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن محمد سعد |بــــوجبــــل
ف عبــــد|لسل|م |لغري 2226|4 لسن ع شمس|خ|لد |

7o225|معهد ف تـــمريض |لفيوميم|ن حمد|ن |حمد |بــــو|لق|سم
يم حس 756696 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد | |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسملتـــ |حمد محمد |لمغ|زى ن |لدين28|345
ف عبــــد |لكريم عرفتـــ43382| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديريه|م |
تـــج|ره |لمنصورهمحمد حمدى عبــــد |لحميد محمود |لعربــــى677287
طبــــ ع شمسف|طمتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن محمود حسن388|35
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه ع|دل عبــــده محمود|228737

تـــج|ره |سيوطمحمد عمرو محمد سيد23344
75597o تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|س محمد عبــــد |لحميد دسو
تـــج|ره طنط|لسيد عبــــد |ل |لسيد عبــــد |ل ع 9696|4

2o927رهحسن محمد حسن |حمد ندستـــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخمصط محمد يونس محمد يونس73|453
89|o|3|تـــمريض |سيوط سم|ء ح|مد محمد |حمد
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجرم س| ك|مل ميخ|ئيل74|632
642o9oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقغ|ده محمد عبــــد|لمو محسوبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |حمد محمد رفعتـــ محمود |لقطي 445974
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27o358علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومفتـــ صبــــ فتـــ محمد سليم|ن
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفخ|لد عنتـــر عي خليل56475
|8o4oلع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|س|ره عص|م |سعد محمد

|4o|26خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|دون| صموئيل فؤ|د عبــــد |لمسيح
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسليم|ن جه|د سليم|ن سل|متـــ حم|ده27|767
رهسم|ح جم|ل عبــــد|لكريم سيد ن238836 حقوق |لق|
69o456|يم محمد معهد ف ص |لمنصورهحمد حمدى تـــوفيق |بــــر|
4o5257| د|بــــ دمنهور|حمد خ|لد محمد صل|ح |لدين عبــــد
35o937تـــربــــيتـــ ع شمسنج|ح شعبــــ|ن نج|ح ع
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخكريم عبــــد|لن| سليم|ن عبــــد|لفتـــ|443398
6o27|3| تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لرحمن مسعد عبــــد |لمنعم ع
بــــه|239284 ره|يم|ن عص|م |لدين حسن و د|بــــ |لق|

5o26||تـــج|ره بــــ سويفحمد سيد عبــــد |لعظيم شعبــــ|ن
4o27o5تـــج|ره |ل|سكندريهمريم محمد عي محمد عبــــد |لق|در
4762|oيم عوض ن| موريس عطيتـــ | |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|م
ن| رض| حس |حمد|84985 معهد ف تـــمريض |سيوط م
|53299| طبــــ ع شمسلشيم|ء ممدوح خليل عط| |
تـــج|ره ع شمسجل|ل ع فرغ حسن389|22
ور753762 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم محمد حسن محمد 
ره|مينه محمد عبــــد |لمنعم سليم س|لم||73|5| د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهمحمود |لعر|بــــى تـــوفيق طه |لبــــد|686259
6336o5علوم |لزق|زيقنج|ه جمعه محمد |له|دى
5o7563يم حسن خليفتـــ علوم |ل|سكندريهبــــسنتـــ عمر صبــــ |بــــر|
77584oيم وف|تـــمحمود محمد جوده |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
345225| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد مجدى محمد حسن ع
26o938|يم خط|بــــ  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء |س|مه |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهمحمد ش|ف |حمد مصط ش|ف 424658
يف7567|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه يح |لسيد مصط 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد | |يمن صل|ح |لدين تـــوفيق |27285|
6o8345ل|ل طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدين| صل|ح أحمد مو 
62934oحقوق |لزق|زيقكريم محمد سليم عليوه سليم|ن
6387o3كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قريه|م عص|م محمد نعم| محمد

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل حم|د عبــــد |لكريم69596
|2|o22ف زغلول مرقص تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رك |
|3|7o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق عبــــد |لغ زيد زيد |بــــو زي|ن
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمد صل|ح عبــــد |لغف|ر معوض62649|
علوم بــــورسعيد |لسيد |لسيد |حمد مسعود763768

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحس حس |حمد حسن58823
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن محمود |بــــو |لحسن عبــــد |لوه|423383
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى ن| بــــوبــــح قرنه بــــوبــــح|24226
ندستـــ بــــور سعيدح|زم محمد محمد طه عبــــد |لرحيم9|7655
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يع|47674 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحس|ن وحيد عزتـــ قر |بــــو
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــي|سم سعد يوسف عوض |لش|مخ6776|6
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |سم|عيل محمد عبــــد |لمقصود|63397

ه رفعتـــ عز عبــــد |لعليم||6269 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م
علوم طنط|محمد سم |لسيد عط| | بــــكر752||5
يم355548 يم |بــــر| زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ محمد |بــــر|
9oo4o2| ف ص|بــــر ع معهد ف ص ري|ضه سوه|ج حمد |
845o94يم كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىغ|ده محمد ف|روق |بــــر|
5o4894تـــمريض |إلسكندريتـــ مريم خ|لد عرفه محمد |حمد
نوعيتـــ |لم |يه عبــــد|لتـــو|بــــ محمد ع |3|8575

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومصبــــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن|6|47
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريج محمد محمد محمود |لغربــــ|وى|626656
752o62تـــج|ره ع شمسسيف عبــــد |لن| |لسيد |بــــو  |ل
لسن ع شمس|مصط |لسيد محمد ع غ|زى47445|
ه محمود محمد حس|ن |26|522 تـــربــــيتـــ دمنهورم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م |حمد |لسيد عبــــد|لمؤمن352596
5245o|| ندستـــ |ل|سكندريهحمد سعيد حسن عبــــد|لحميد عي
ى محمد عبــــد|878|22 تـــج|ره ع شمسلؤه ي
يم محمد|528727 يم محمد سعيد |بــــر| تـــ|بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6o|242 تـــج|ره طنط|محمود ع رمض|ن ع |لبــــه
428464| تـــمريض طنط| مل حمدى قطبــــ محروس |لملي
7oo46o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد طه محمود طه
ندستـــ |ل|سكندريهسيمون جوزيف شح|تـــه عبــــد |لمل|ك479225
439382| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمنيه |يمن محمود عبــــد|لوه|بــــ ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينوره ع جمعه حف 832649
4|2o65يم |لسنط يم ك|مل |بــــر| |د|بــــ طنط|ك|مل إبــــر|
طبــــ |لمنصورهخ|لد ن| محمد محمد عبــــ|دتـــ223|69

ق|وى6457| رهبــــل|ل محمد محمود  تـــج|ره |لق|
7o9o59تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد |لدسو عوض عبــــد |لجو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشمس سيد حس مصط 877843

يم حس |57765 د|بــــ بــــ سويف|يه ربــــيع |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|من|ر |سم|عيل |حمد محمد غريبــــ263946
7o242|حقوق |لزق|زيقمريم سم عبــــد |لمقصود مصط |لعز
78o637نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــ يوسف |لص|دق يوسف
ي دسو عبــــد|لنبــــي495968 تـــربــــيتـــ دمنهورزينبــــ س| 
د|بــــ ع شمس|رقيه عبــــد |لعزيز |حمد حسن54976|
78|5ooحقوق |لزق|زيقحن|ن وحيد حسن حسن
89|ooo|طبــــ |سيوط بــــتـــس|م مصط خ|لد |حمد
25o979د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ن| محمد يونس

رهيف ع عبــــد |لمجيد |لسيد7|298 عل|ج طبــــي |لق|
5o4642طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــ |لسيد عبــــد |لع| |لسيد
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26o942|صيدله حلو|ن|ء عربــــى بــــسيو عبــــد|لفضيل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع ع|دل ع عبــــد|لعزيز حف 262432
4o623| ر |حمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع |ء ي| |لط|
7799o7نوعيتـــ |لزق|زيقدير حسن عبــــد |لجليل حسن
4267o4|يم أحمد حسن فتـــيحه علوم ج|معتـــ |لسويسن |بــــر|
|54|o|يم تـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد |لعربــــى |لسبــــ| |حمد حس 695964
يم |لسيد |سم|عيل479233 د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م يح |بــــر|
6o53o3 صيدله |لمنصورهمريم عبــــد |لحميد حمدى محمود عبــــد
7o3937تـــج|ره سوه|جمع|ذ جم|ل |لشح|تـــ مصط شح|تـــه
4|35o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء رض| عبــــد| غر|بــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقمل متـــو |لسيد متـــو محمد|638683
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحس رجبــــ عبــــد |لستـــ|ر س|لم443542
يم محمد حسن خليل|245469 تـــمريض ع شمس ميمه |بــــر|
63445o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقنطونيوس فريد عزيز حن سعد

584o2|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء سيد محمد حسن
84o5|oصيدلتـــ |سيوطدير سعيد محمد |سم|عيل
حقوق |لمنصورهحمد عبــــد |لسل|م |لسيد عبــــد |لسل|687589
68oo39ف رمض|ن رمض|ن ع معهد ف ص |لمنصورهد| | |
67897o| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمود فتـــ محمود خ
69o28| صيدله |لمنصورهعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لسل|م |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقأسم|ء عط| عبــــد |لرحمن ع محمد637959
89o7o5 د|بــــ |سيوط|نه|د عل|ء جل|ل عبــــ|س
24o452رهنجوى خ|لد سعيد عبــــده محمد حقوق |لق|
429o9oتـــج|ره طنط|بــــسنتـــ عزتـــ |حمد محمد بــــك|ر
4424o7تـــمريض كفر |لشيخخ|لد عص|م ذ عبــــد |لطيف

م |حمد فتـــ عبــــد |لمحسن|67496 صيدلتـــ |لفيومد
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لمنعم عص|م عبــــد|لمنعم محمود343446
حقوق |ل|سكندريهن| تـــ|مر محمد ك|مل بــــره|ن4|4389
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحسن|ء ع ط|لبــــ محجوبــــ 885567
تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه مختـــ|ر طه محمود |لس| |762974
نوعيتـــ بــــنه|حمد يح محمد محمود سعيد|923|33
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن خ|لد ع محمد |لزي 4|6759
ندستـــ ع شمسوليد |حمد |سم|عيل عبــــد|358223
يل ج |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن محمد ع |ن عيد766566 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن أحمد2|7524
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|در جل|ل بــــكر محمد بــــخيتـــ757989
7o|877ف |لشح|تـــ |نور محمد علوم |لزق|زيقدين| |
وف|تـــعمر و|ئل سيد محمد بــــيو3|254| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س|ره عبــــد|لمجيد شكرى محمد عبــــد |22779
تـــج|ره ع شمسم |نيس نبــــيه |نيس ميخ|ئيل|354||3
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9o47o9 فنون جميله فنون |ل|قعزه عبــــد|لستـــ|ر ع محمد
5o7o68يم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــف|طمتـــ و|ئل خميس دي|بــــ |بــــر|
رهحمد ربــــيع محمد عبــــد |لمحسن ج|نبــــ|2344|5 طبــــ |سن|ن |لق|
7|o222د |لسيد معهد ف ص |لمنصورهل|ء عبــــد |له|دى جمعه مج|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم كميل متـــرى جريس979|3|
9||o83 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــخلود عل|ء ف|روق تـــم|م
ر3|6244 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| عبــــد |لخ|لق نور|لدين محمد ز
ر |لدسو عبــــد |لعزيز |لدسو 6|6878 د|بــــ |لمنصوره|رن| ط|
حقوق |سيوطمحمد رمض|ن سعد عبــــد|272343
5|6o26تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــتـــ محمد ج|بــــر عبــــد |لحميد فريج
يم محمد |حمد38746| ه عبــــد |لرحمن |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
رهي|سم عو|د تـــحس عو|د45984| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل مجدى كم|ل صبــــيحه266467
9oo3o3  | ي|كوس ميل|د عبــــده ج|بــــ طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىك
وف|تـــحمد عبــــد| جوده محمد ع عبــــد|526782 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

تـــج|ره بــــ سويفعل| عبــــد| عبــــد|لمنعم عبــــد|له|دى73858
ى سيد |حمد698487 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــحمد محمد |لسيد |لح
5|o73oبــــى بــــلبــــع عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمؤمن سيف |لدين محمد طلعتـــ و
4o2|82|ه محروس صديق عبــــ|س ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنور|ن ط|رق عبــــد|لرحيم ف|يد|5|7|6
2|5o32تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن صل|ح |لدين |م خليفه
|د|بــــ بــــنه|رو|ن صبــــره |حمد عبــــد|لع|ل ع329623
6o3752وف|تـــ|عبــــد| مؤمن |لسعيد سعد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|ء قرنه محمد شح|تـــه|667|92 تـــج|ره سوه|ج 
645o89|ش|م |لسيد بــــدر معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد 
68|o9oتـــج|ره |لمنصورهيوسف محمد عطيه |لسيد عطيه
62oo65تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد حسن حسن |لد|ودى

يم53468 تـــمريض  بــــ سويفوق شعبــــ|ن عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
8|93o4|حقوق |سيوطن يوسف مرقس ج|د |لسيد
4968o4يم |لسيد |لزقم ر |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم ط|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكم|ل خ|لد محمد |حمد |مبــــ|بــــى27|442
6o7657د|بــــ طنط|بــــسنتـــ ن حسن ع سل|م|
6922o|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه و|ئل لو ح|فظ |لديس
يم|69|629 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن محمد |لسيد |بــــر|
5oo99|ى جرجس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــ|نوبــــ ع|دل بــــ

4798o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم س|مح ميخ|ئيل ي|نكو
5o74||زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن محمود عبــــد|لع|ل محمد حسن
4|o||6تـــ إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمصط إيه|بــــ ع عبــــ|س حنتـــ
7o6894طبــــ |لزق|زيقمحمد عم|د محمد |حمد
26|94oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رفعتـــ |حمد طه رشو|ن
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ مصط ك|مل عج 9585|3
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8o8558تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمود عبــــد| عبــــد|لسل|م محمود
7||o43تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره محمد محمد فتـــ |لمتـــو |لنج|ر
63588oى |لسيد محمد ندستـــ بــــنه|محمد |لسيد خ كليتـــ 
7o|75oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدع|ء عبــــد |لعزيز |لسعيد حموده خف
يم|45566| ره/ري|ضتـــحمد سيد |حمد سيد |بــــر| زر|عه |لق|
يم|||253| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء |حمد عبــــد |لحليم |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيديم|ن دريه |م |حمد بــــهجتـــ|22|766
رهندى عص|م |حمدفؤ|د عبــــد |لرحمن محمد59586| حقوق |لق|
ى448473 علوم ري|ضتـــ طنط|عمرو ج|بــــر عبــــده مصط |لبــــح
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لكريم محمد ص|لح محمود8|8437
693o44|يم رمض ى |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم خ
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمه| حس |لسيد حسن757562
5|o|o6 |معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محروس سيد |حمد محمد |لق
9o6664|ء ن| محمود |حمد| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  
د|879255 طبــــ بــــيطرى |سيوط يم|ن ع |حمد مج|
ف محروس محمد مصط 626948 تـــج|ره |لزق|زيقوق |
علوم |لزق|زيقمن|ر ممدوح فتـــ محمد ند| ش| 867|64
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ممدوح مر سعد |لغن|م765|54
26o||o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخلود فرح|تـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
8o||73تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء حسن حبــــ بــــكر
697o32| يم عبــــد | يم |يمن |بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــر|
6o8|42يم نوعيتـــ طنط|منه | |لسيد محمد |لمر |بــــر|
5o64o3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعزه يوسف حسن |لبــــدرى عبــــد |لعظيم
ش|م |لسيد |لمغ|689754 رتـــ|ي|سم | محمد  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o474o د|بــــ سوه|ج|ي|سم ر|فتـــ عبــــد|لحميد محمود
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن سعيد محمد محمود |لبــــ|6|5285
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ل|ء محمود ح|مد مصط |757597
ندستـــ طنط|حمد مجدي سعيد حس |لطودي|464925
776|o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق| حس مر محمد
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لن| محمد محمد 924983
8o7874تـــج|ره بــــ سويففرحه ص|بــــر حل سليم
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد | محمد|766446
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سه| مر عبــــد|لعظيم مصيل شعل|263475
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد|لسل|م |حمد عبــــد|لسل|م مر627237
8|4|ooتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ح|زم نش|تـــ |بــــوبــــكر |سم|عيل
علوم بــــنه|سم|ء ممدوح محمد جوده|263328
تـــربــــيتـــ |لعريشتـــسنيم ع عثــــم|ن محمد عروج5|7674
رهيوسف سيد |حمد خ 4|42|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o6767ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمحمد نج|ح محمد عبــــد |لعزيز
وف|تـــحمد محمد محمد |لسيد|774784 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5|78ooكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورندى بــــل|ل عبــــد|لق|در رزق

Page 6439 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد محمود محمد |لسيد |لشيتـــ| 4585|6
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمد محمود صديق|754754

522o8علوم بــــ سويفنوره|ن طلحه مختـــ|ر سيد
|5435oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد |لرحمن صل|ح ز |لسبــــع

زر|عه |لفيومه|جر حس ربــــيع عيد |حمد|7289
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهند محمد كيل| ع755634
5o2|88زر|عه |ل|سكندريهمحمد رفعتـــ فتـــ ح|مد
7o85|9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن ع|دل حسن |لسعودي
3|6|o4علوم ع شمسنوره|ن |س|مه سعد محمد
3744o|يم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|عيل محمد شو |بــــر|

4o4||2د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن عص| م شح| تـــه حسن
وف|تـــس|مح ميخ|ئيل |بــــ|دير زكري|  5427|9 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم |لبــــدوي4572|4 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد فتـــوح |بــــر|

ج|ر45|72 طبــــ |لفيومنج|ح محمد محمد |بــــو 
ندستـــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ محمد جل|ل حن 329999 كليتـــ 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه ع سعيد ع |لقبــــيدى|25537
ر سعيد243556 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ده ط|رق م|
6o|698|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مل ممدوح محمد غيط
6|87o| تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | ص|لح ح|مد |لخين
4o53o4 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|فتـــ مصط |لدسو مصط
رتـــ|ندى ه| |بــــو|لفتـــوح سيد223968 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي| عبــــد|لرحيم محمد محمود824894
ره|عبــــ |حمد |بــــوعوف |حمد35643| ثــــ|ر |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــريم مجدى محمد مو249258
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء |حمد محمود حن |98|9|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد ط|رق ع|طف محمد عبــــيه|769593
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء |لسيد |حمد |لشوربــــ |256452
ندستـــ حلو|نمحمد منصور محمد منصور |لق|دو528663
49o359ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل ط|رق شعيبــــ ري|ض محمد
6|6|o6تـــج|ره بــــور سعيدكريم عص|م يوسف ضل|م
49648oد|بــــ دمنهور|سهيله حس محمد عبــــد |للطيف |سم

ر سم ونيس4||58 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم|جد م|
53o323يم ندستـــ |ل|سكندريهرحمه ن محمد |حمد |بــــر|
6oo5o3د|بــــ طنط|من|ر عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز |لبــــدوى|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــ ن| محمد عبــــد |لغ 54897
8o74|7تـــج|ره |سيوطعمر عبــــد|لق|در خلف | عبــــد|لق|در

6o4|2وش|م حس طلبــــه تـــربــــيتـــ بــــ سويفيفه 
7|||5oطبــــ |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |للطيف عويضه |لنمر
8o3233علوم |لم |ن|ء بــــدر |لدين يونس ك|مل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد حل عبــــد|لحليم محمد225733
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رغده رض| محمد سليم|ن نعمه |772539
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خدمه |جتـــم|عيه |لفيومرحمه حس محمد محمود4|4|2|
9o988||ندستـــ سوه|ج حمد محمد سم خلف |حمد
78o727معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر |حمد عبــــد |لجليل منصور س|لم
د|بــــ |سيوط|خديجه محمد عبــــد |لحميد سليم|ن 877476
27o9o2معهد ف ص ري|ضه بــــنه|بــــسمه سم محمد سمري
تـــج|ره |لمنصورهحس|م |لدين كم|ل ع خليل|69694
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لمجيد ع|دل |لسيد |لبــــطرتـــ333622
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيق|ء جم|ل عبــــد |لغف|ر عرف|تـــ|773742
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــآيتـــ أم محمد عبــــد |لسل|م ر| |49843
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حسن|ء صل|ح حس محمد حس 27|772
6o59|4|تـــربــــيتـــ طنط|حمد ن يوسف محمد رزق
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ ع|دل عبــــد|لر|زق ج|د|35455
طبــــ ع شمسحمد |لسيد محمد عقيل|633929
4|655|| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد جم|ل رزق سعد مو
|د|بــــ بــــنه|شعبــــ|ن سيد شعبــــ|ن ج|د |352654

د|بــــ بــــ سويف|يه محمد صل|ح محمد|737|5
48934oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه محمد ك|مل محمود |ل|بــــحر|
وف|تـــمحمود سل|مه محمود سل|مه269788 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد شعبــــ|ن محمد ع حسن952|77
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء |لسيد |حمد عزتـــ|359489
نوعيتـــ بــــنه|س|رتـــ مسعد عبــــد|لبــــ|رى حسن |حمد343|33
يم محمد رح 479356 تـــج|ره |ل|سكندريهفرح محمد إبــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــدور محمود عبــــد|لرحمن عبــــد|لل|ه46|758

ف حس عتـــريس45566 وف|تـــمحمد | ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمود |حمد محمد عبــــد|لعزيز339645
د|بــــ حلو|ن|مريم عل|ء عمر محمد|6336|
6oo388|د|بــــ دمنهور|يه ص| بــــدر حس حبــــيبــــ
3474o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |يمن ع شعبــــ|ن
تـــج|ره |لمنصورهمن|ر سعد محمد محمد|لسيد848||7
|د|بــــ بــــنه|من|ر وجيه سعيد محمد رشو|ن||3423
62o279ف محمد |بــــو |لرج|ل ندستـــ بــــور سعيدمحمد |
5oo84|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|يدى |لسيد محمد حنبــــوطه

رهمؤمن عبــــد |لن| عبــــ|س حس 44258 تـــج|ره |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نليدي| روم| غبــــري|ل متـــ|وس7|325|
779o45| تـــج|ره |لزق|زيقند|ء نبــــيل ص|لح محمد ج|بــــ
6o56||د|بــــ |لمنصوره|تـــسنيم |يه|بــــ ف|روق عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمري|نه ن| ذكرى جرجس 838|89
85369o تـــج|ره بــــ سويفه|جر ممدوح مصط مو
د|بــــ د |ط| |ر نبــــيل تـــوفيق |لم |وى2||7|6
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسحبــــيبــــه خ|لد ع محمود محمد صبــــ275242
رتـــ|محمد رجبــــ سيد رشو|ن832629 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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236o58كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل حس|م منصور |حمد
ش|م764|27 ف عبــــد|للطيف ع   |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمصط محسن |لسيد سيف |لن94|282

559o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفرجبــــ محمد عبــــد |لتـــو|بــــ ك|مل
7o789يم ثــــ|ر |لفيوم|محمد طلعتـــ |لحس |بــــر|

رهه|نم رمض|ن سيد محمد349278 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
علوم دمنهورمصط |لسيد |حمد قطبــــ |لصعيدى45|||5
76|o3||علوم ج|معتـــ |لسويسن|ده محمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لق
صيدله بــــ سويفمحمد عوض حس |بــــوبــــكر69277

8894o7|تـــج|ره |سيوط ديبــــ |كرم |ديبــــ نصيف
حقوق |لزق|زيقرضوى مصط مختـــ|ر حسن صقر67|627
تـــج|ره بــــ سويفجه|د صل|ح عبــــد|لوه|بــــ محمد226||8
332o79تـــج|ره بــــنه|خلود خ|لد محمد فه
يم778862 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|من|ر محمود محمد |بــــر|
63|3o|علوم |لزق|زيقك|تـــرين من موريس تـــوفيق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ سم رجبــــ تـــوفيق|326566
7o8o99معهد ف ص |لمنصورهمن|ر خ|لد محمد محمود |لمتـــو
7o96o6د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد سليم|ن عبــــد |له|دى
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد منتـــ حس جبــــر636|75 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرول|ن خ|لد |حمد عل|م625326
معهد ف ص ري|ضه سوه|ج ريج ممدوح رشدى |حمد||77||9
رهحمد ج|د طه ج|د مصط |||7666 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء محمود محمد سنو حمودتـــ|67829

|7o92| رهيه|بــــ خ|لد محمد |حمد ج|د| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطر|ضيه فرج عل|م فرج 883793
489o22| |يم محمد |لخر د|بــــ |ل|سكندريه|يه سعيد |بــــر|
|4o487تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنوره|ن ن| عبــــد |لفتـــ|ح سطو
علوم ري|ضتـــ دمنهورزين |لدين أحمد زيد|ن تـــو حس 528966

هل|ء محمد عبــــد | محمد|49928 نوعيتـــ ج
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ندي منصور عبــــده يوسف835375
8|o752ه طه محمد طه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم
624o84د|بــــ د |ط|محمد محمد رفعتـــ عق|بــــ
يم42725| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنجل|ء |حمد رفعتـــ |بــــوريتـــ |بــــر|
8o8557|تـــج|ره بــــ سويفمحمود رمض|ن فؤ|د عبــــد
طبــــ بــــيطرى دمنهورع|دل ع عيد محمد |لقعيد875||5
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء |حمد محمود عبــــد|لق|در|838788
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد جل|ل خليل م344557

رهرضوى وض|ح حسن فه ع47692 صيدله |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــحمد محمد عبــــد | عبــــد |لر|زق|8|7528
9o23o8 يم محمد د|بــــ سوه|ج|محمد جم|ل |بــــر|
يم عبــــد|لمحسن سيد7224|2 تـــج|ره ع شمسمريم |بــــر|
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معهد ف ص بــــ سويفحمد ع|طف عبــــد |لفضيل محمود|8|858
يم|34224 يم ع |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|شيم|ء ع|طف |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخلسيد لط |لسيد محمد عبــــد |لع|679644
4o63o6فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|ر| مر|د حسن درويش حسن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منه | جمعه فتـــ عبــــد |لسل|م حج497586
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعمرو عم|د ري|ض محمد28377| كليتـــ 
ندستـــ أسو|ننوره|ن |حمد بــــه|ء |لدين |حمد سيد847749
|3oo33د|بــــ ع شمس|قمر ط|رق عبــــده عبــــد |لحميد

6o356تـــج|ره بــــ سويفمحمود جم|ل مصط محمود
9o65o| تـــج|ره سوه|جم|دون| صد غط|س مرقس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسندس ك|مل سعد محمد بــــدر5843|4

7|7|oتـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط محمد عبــــد|لتـــو|بــــ
273o62تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريه|م عبــــد |لرؤوف خليل عبــــد |لرؤوف
678oo6د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد سعد |لسعيد حج|زى
|383o| ره/ري|ضتـــمحمد يح |حس|ن مر زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|ندع|ء محمد |بــــو|لعل| عبــــد|للطيف846679
7o4333ف |حمد محمد عطيه تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرضوه |
|5639oيم |حمد |لمر رهحمد عل|ء |حمد |بــــر| حقوق |لق|
25o925تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــس|م محمد |بــــو|لحديد عبــــد|لحميد
34338oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد محمود |حمد محمد
76265o |ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد حسن |حمد عبــــد |لبــــ
يم ص|بــــر محمد847598 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسندس |بــــر|
6965o8ى ندستـــ |لمنصورهرن| ن| محمد خ
696o94د|بــــ |لمنصوره|ريم مجدى عبــــد |لمنعم محمد |ل|شقر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهشيم|ء محمد قطبــــ قطبــــ |لجل|دى682533
78o248|ف |لسيد محمد محمود وف|تـــلسيد | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد محمد |سم|عيل |سم|عيل424925
حقوق ع شمسمحمود |حمد عبــــد|لحفيظ |حمد352844
25o794ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمنه | وليد يوسف سل|مه رحمه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنه| محمد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لسيد252244
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء عز |فك|ر عبــــد|لح|كم||8367
ف ف|روق محمد65456| لسن ع شمس|زينبــــ |
3||o27يم منسوبــــ علوم ع شمسمحمد ر|فتـــ |بــــر|
52|77o|زر|عه دمنهوريه رجبــــ مبــــروك محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود ف|يز ع ن ع4686|6

تـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء سعد عبــــد |لحليم |حمد62952
علوم بــــ سويفش|م حم|ده جمعتـــ تـــه| 377|6

ى عبــــد | محمد5673|| ره|سم| ي عل|م |لق|
5o|7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف محسن ميل|د حن

6287o3يم محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود محمد |بــــر|
9|92o6 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد بــــدر|ن
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ش|م عبــــد| عبــــد|لمع266282 طبــــ بــــنه|زينبــــ 
طبــــ |سن|ن طنط|عمرو كم|ل عبــــ|س |لسيد |لدمرد|ش|72|26
5o6364ى محمد تـــوفيق حسن زر|عه |ل|سكندريهرحمه ي
4|9|o2حقوق طنط|أحمد ع محمد خ بــــريك
84o825 نوعيتـــ فنيه قن|ي|سم رمض|ن عبــــد|لع| ع
8366o9تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ |م حمدي |بــــو|لق|سم محمد
معهد ف ص بــــنه|ل|ء ع|طف عبــــد|لع| |ل|طرش|6|2542
تـــج|ره ع شمسبــــدر رجبــــ ع |بــــو زيد33948|
|6666oزر|عه مشتـــهرندى رس |لسيد |لسيد
|28o96تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــسمه عل|ء محمد |لشعر|وى
زر|عه |سيوط سم|عيل نص|ر |سم|عيل |بــــوضيف8993|9

6o427|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد سعد محمد محمود
52o4|5طبــــ بــــيطرى دمنهورمريم ع|دل عبــــد |لغ |حمدعم|ر
4o3285تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــه عص|م محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
62o883تـــج|ره بــــور سعيدش|م رض| ه| |لسيد ك|مل
|653o4كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفرحمه زكري| حسن |سم|عيل
235738| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــيم|ن عل|ء خلف فرغ
8939|o تـــربــــيتـــ |سيوطع |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
|3|3o6رهعمر خ|لد عبــــد |لقوى يوسف د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء |يمن جم|ل مسعد|65437|

رهوس|م حمدى حسن عبــــد|لحميد خليفه 45869 تـــج|ره |لق|
حقوق بــــنه|بــــسنتـــ سم محمد عبــــد|لق|در |لعبــــ93|339
23|32oتـــربــــيتـــ ع شمسمحمود رمض|ن متـــو رمض|ن
26467oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|ديه ن|در ربــــيع ه|شم |لبــــر|وى
3|7o44حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزمزم جم|ل ن |لدين |حمد سليم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمع|ز محمد كم|ل عو|د جمعه642|77
رى||7779 يم عو|د |لجو د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى صبــــ |بــــر|
244227| وف|تـــحمد محمد |حمد محمود ع معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق بــــورسعيددير ي| |لسيد محمد7|7553
|2o465تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|دى محمد نسيم محمد
777|8oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء ع|طف محمد |لسيدعبــــد|لجيد

4992oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ عبــــد|ل |حمد درويش
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد|لن| سعيد محمد |بــــوخشبــــه526846
53o58||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسحر محمد سيد|حمد محمد |لمحل
وف|تـــحمد عبــــد|لحميد محمد محمد |لسعد 526456 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ حلو|نسيمون رزيق سمع|ن خليل9245|3
ف |لدسو عبــــد |له|دى سعد278662 نوعيتـــ |شمونخلود |
|67434| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد |لسيد عي

زر|عه |لفيومخلود عل|ء |لدين ر|فتـــ حس شلتـــوتـــ76729
45|7o4| ف محمد |سم|عيل ن ندستـــ كفر |لشيخحمد |
6|o22|وف|تـــعمر عبــــد|لع|ل عبــــد|لحميد شلبــــى غنيم ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ محمد ي| |حمد حمد|595||3
تـــربــــيتـــ بــــنه|دع|ء عل|ء |لدين فتـــ ع سل|متـــ329537
4969o4يم تـــج|ره طنط|نجل|ء جم|ل محمد |لعربــــى إبــــر|
23o9|5 رهيوسف بــــدر ي |م طبــــ |سن|ن |لق|
علوم |سيوطنوره|ن صل|ح دي|بــــ ع  879997
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن ع صل|ح ع مو258226 ل|

7o5|5| د|بــــ |لفيوم||ء سيد طح|وي ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د ط|رق ع طتـــ ع شكري476478
بــــي عبــــد |لحميد 692643 ن| |حمد محمد |ل تـــج|ره |لمنصورهم
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعمر عم|د|لدين حل بــــدوى |لقلف|ط64|494
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــخليل محمود خليل محمد ع766874
64|34oد|بــــ |لزق|زيق|ف|رس رزق |لسيد حسن
تـــج|ره |سيوطحمد سيد محمود عم|ر|335|85
9|o367 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندى |حمد محمد عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــوبــــكر عبــــد|لر| ص|لح ع |845835
5o7936يم عبــــد | محمد حسن تـــج|ره دمنهوروق |بــــر|
ف |حمد |حمد |لغندور762439 ندستـــ بــــور سعيديح |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد محمد ع مصط |بــــو|لن |8|54|4
2364o6 رهس|ره رجبــــ حسن حس علوم |لق|
33777o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود محمد |لسيد عفي
علوم |لمنصورهمحمد محمود عبــــد |لسل|م محمود|43873
معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمس|ء فرج سيد |حمد فر|ج|355478
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دع|ء رمض|ن مر عبــــد |لغ سليم|3|4832
7o3664ولتـــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عل|ء فوده |بــــو
43o59|تـــج|ره طنط|شيم|ء |سم|عيل |لقطبــــ |ل |ر
8oo38|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود مو| عبــــد| محمد مو| ند
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدع|ء عبــــد |لمعبــــود مصط مصط قرمد623555
يم سمك794|64 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جند| ع |حمد |بــــر|
26o257علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــه | |م حس |لخو
حقوق بــــورسعيدحمد محمد عبــــد |لمع |لسيد|757937
7783oo|علوم |لزق|زيقحمد |يمن عبــــد |لمجيد ع محمود
3|48o2| حقوق ع شمسحمد مصط عبــــد|لر|زق عبــــد|لغ
تـــج|ره طنط|أندرو أيمن ف|يز جرجس452|43

ف زكري| محمد6|8|3 ر | لسن ع شمس|س|
يم485643 د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم رجبــــ محمد |حمد |بــــر|
7o4|43معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسم| خ|لد |حمد |م سبــــع
335o5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل ر|فتـــ مصط ع
د|بــــ |سيوط|عمر شعبــــ|ن عمر عبــــد|لحميد387|85
رى|44888| يم |لجو د|بــــ حلو|ن|منيه وليد حميدو |بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــل|ل عمر عبــــد |لعظيم ع56663
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو وليد حسن ع |حمد عن| 782464
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن ه| محمود عبــــد|لفتـــ|ح سليم8564|5
2333o7رهوق مهن| ربــــيع يونس منش|وي زر|عه |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر عل|ء |لدين عبــــد|لسل|م محمد س7||423
ف مصط عل|م249336  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه |
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ محمد فيصل عبــــد|لعظيم ع 339396
طبــــ |لمنصورهحن|ن |لسيد محمد يوسف بــــلم695699
تـــج|ره دمنهورند محمد حمدي محمود |لغن|م543338
زر|عه |لمنصورهنسمه عوض حمدى عبــــد |للطيف6265|7
يم عبــــد |لحميد مفتـــ4||5|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه عص|م |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسروضتـــ طلعتـــ سعد محمود8554||
يم |لسيد ع328993 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد خ|لد |لسيد |بــــر|
5295o3ندستـــ طنط|عبــــد | |حمد مر حج|زى
62245oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م|زن خ|لد محمد غنيم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرول| طلعتـــ محمد محمد |لمغربــــي779859
26o272|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه حس|م فتـــ |م|م 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنيه حس بــــرك|تـــ عبــــد| محمد|832463
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |س|مه من عرفه محمد675832
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رن| سميح عبــــد |لمؤمن |حمد689348
رهيوستـــ | جورج ميخ|ئيل عبــــد |لملك||323| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورخديجتـــ محمد عبــــد|لع|ل أحمد محمد496595
694o2|علوم |لمنصورهمحمد سيد |حمد ع |حمد عتـــم|ن
75|oo3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد |لسيد ع
|لسن |لم |ي|ر| رمزى محمد |لدسو |لف 489553
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم محمود محمد فهيم8|4834
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد |لمنعم محمد سيد45657|
85o645معهد ف ص |سيوطمحمد |حمد محمد حسن
يم253|78 وف|تـــمحمود رجبــــ عبــــد |لعزيز |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
7o82o6حقوق |لمنصورهنسمه عوض |لغريبــــ |لقطبــــ |لمتـــو
ى|6863|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريتـــ |يمن محمد |حمد بــــح
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىلسيد محمد حس |لسيد||33959
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | رض| منصور سل|مه9|7785
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدع|ء محمد سل|م ح|مد محمد682229
2733o6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد تـــوفيق عبــــد|لوه|بــــ تـــوفيق
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسهيلتـــ محمد |لمتـــو محمد983|32
صيدله |ل|سكندريهسم|عيل محمد |سم|عيل |حمد |بــــو 429978
4435o5 تـــمريض كفر |لشيخط|رق ي| ع|شور محمود |لكح
34783o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سل|م ص|لح منصور محمد
علوم ع شمسسهيلتـــ عبــــد|لنبــــى عبــــد|لحميد محمد شعتـــ345673
يم |بــــو |لعل|638892 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدين| لط ع |بــــر|
|534|oد|بــــ حلو|ن|ي|سم رجبــــ عبــــد |لر| محمود
ى|68943 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|سم |لسعيد |لسيد |حمد |لع
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لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف وليد محمد ج|بــــر323422
تـــج|ره بــــور سعيدحس|م ممدوح مصط محمد |لسق|762528
يم |بــــوجليل426449 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى حم|ده محمد |بــــر|
زر|عه ع شمسنه|ل |لعربــــى مختـــ|ر مر مر عمرو|34674
6|2o26|د|بــــ طنط|ل|ء حبــــ فكرى |لشن|وى|
7o3o|3علوم |لزق|زيق|ء |م عبــــد |لر|زق عبــــد |لمع سل
ره|خلود مصط محمد محمد |حمد237464 د|بــــ |لق|
لسن ع شمس|مريم محمود عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لحميد 254|6|
7o7oo2| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد فتـــ |حمد عبــــد |لحميد |لزي
7o3647ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عم|د حمدى عبــــد |لوه|بــــ محمد خ|طر ل|
8974o5  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ججيه|ن مصط ع سل|م
425o98علوم |ل|سكندريه|ء عص|م عبــــد |لر|زق محمد أحمد
معهد ف ص |ل|سكندريهحمد ن| عبــــد|لمقصود منش|وى |584||5
24oo|3يم ع رهشه|بــــ عص|م فتـــ |بــــر| تـــج|ره |لق|
632|26| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء مجدى محمود ع
4o8736لسن ع شمس|ندى رمض|ن |حمد |بــــو |لمجد حج|زى
7o5o|o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |للطيف عبــــد |لرحبــــم عبــــد
تـــج|ره ع شمسمرو|ن عبــــد| محمد سيد سعيد6644|2
زر|عه سوه|جدي|ن| حمد|ن ع|رف ع  896776
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي س|مه دي|بــــ محمد محجوبــــ|897488
ه ط|رق محمد عطيه|775995 حقوق |لزق|زيقم
رهس| ح|تـــم عبــــد |لعزيز عبــــد |4773|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
42|o33تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|سم |لحس|ن ن |لحس|ن ربــــيع
|5343oف عبــــد |لصبــــور سليم|ن رهسل | صيدله |لق|
8o83|8طبــــ بــــيطري |لم |نجل|ء عبــــد|لحليم سيد محمد
معهد ف ص بــــ سويفنيه ن|دي محمد مهر|ن9229|8
3o46o|يم حسن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نيم|ن ذكري| |بــــر|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد |لعليم عبــــد |لعليم عبــــ|س محمد7|844 كليتـــ 

تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم |لسعيد أحمد |لمس|وي6775|6
5o45o7د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد |لخ|لق محمد معروف
35o23||يم سيد |حمد حقوق بــــنه|حمد سم |بــــر|

5o|75| صيدله بــــ سويفل|م محمد حف عوض |
3|||6oيم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمصط رض| عبــــد|لمنعم |بــــر |
صيدله بــــ سويفمحمود |نور عبــــد |لجيد عبــــد |لبــــ|سط84972
تـــربــــيتـــ حلو|نميسون محمد ف|رس محمد46863

8|98o4ل|ل ر  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مرن| |يمن م|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن رض| ع محمد نبــــه|ن|78||62
8o|675نوعيتـــ |لم |نوره|ن محمد بــــه|ء |لدين محمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه أس|متـــ |بــــو خليل عطيتـــ9938|6

4324oيم رهمحمد عرفه عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o5566يضه زر|عه |ل|سكندريهمحمد س| مك يوسف |بــــو 
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|46o58د|بــــ حلو|ن|نجوى ع فتـــ عبــــد |لحفيظ
5o7428يم شعيبــــ |ء شعبــــ|ن محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــإ
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مروتـــ عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م|882|5
ف |لدين477444 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهندى |حمد فؤ|د عبــــد|لحميد 
8|246o|نوعيتـــ موسيقيه |لم |مل مصط سعد سليم|ن
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق|ء عم|د محمد عبــــد|لسميع |حمد|63424
تـــج|ره طنط|سل جوده ف|روق محمود944|43
3469|o تـــج|ره طنط|بــــطرس مختـــ|ر مكسيموس حن
تـــ عبــــد| عبــــد|لحميد محمد غلوش|42694 تـــمريض |إلسكندريتـــ م
معهد ف ص |سيوط  يري رأفتـــ رزق جيد|35|878
7598o9 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى محمود |حمد |لصغ
يم عم|ر427573 |د|بــــ طنط|ش|م رفعتـــ دسو  |بــــر|
يم ج|د756487 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ك|مل ج|د |بــــر|
4||o|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن محمد مصط ر|شد
يف عبــــده |لسعد| 7442|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طدير 
64o666|تـــج|ره |لزق|زيقف محسن ع محمد |لسيد
|52o|8 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | محمد |حمد حسن
4o6974د|بــــ |ل|سكندريه|سحر رجبــــ رمض|ن رضو|ن
6o5676صيدله |لمنصورهوق عبــــد|للطيف محمد |لمغ|زى |لنج
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نو|ر |لسيد مصط |حمد مصط |783854
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء محمد مصل محمد |حمد |بــــ|339988
6o742||تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد سم محمد جح
حقوق |لمنصورهح|زم |حمد ي محمد28234|
يم حسن|775883 ه فر|ج |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|م
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد مع| ر|شد|755555
يم مصط ع سل|مه3249|7 طبــــ حلو|ننرم |بــــر|
معهد ف ص |لمنصورهدير حم|ده محمد منصور696447
355||oد عم|د محمود |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جه|له |حمد عطيتـــ محمود59387|
|3787o ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع عبــــد |لحكيم محمود حس
بــــه عبــــد | عبــــد |لخ|لق||6953 ه و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن
ند|وي34444 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ح|مد محمود شو سيد |حمد  ل|

83o5o9| حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديسل|م جم|ل ع عبــــد|
يم سيد46365 وف|تـــم|زن ي| |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

|ن تـــر 424884 صيدله |ل|سكندريهمعتـــز |حمد حسن ع
رهل|ء خ|لد سعد عبــــد |للطيف|4324| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء مبــــروك عبــــد|لحميد ع499739
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفش|م مصط محمد مصط 3823|

6|o8o|معهد ف ص طنط|مر|م ح|تـــم محمد مو ق|بــــيل
صيدله ع شمسمنتـــ | |يمن ع صديق|243|3
ش|م شح|تـــه ع 858755 د|ر |لعلوم |لم |م 
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وق |ر مجدى محمود عبــــد |لمنعم6762|| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|دى من ن|صف جرجس2|7856
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ن|ن صل|ح |لسيد ع7|97|3
22oo5| د|بــــ |سو|ن||ء خ|لد |دريس ج|د|

علوم |سيوط|ء حسن عبــــ|س سعيد|273383
علوم |لزق|زيقسهيله عزتـــ عبــــد |لق|در عبــــد |لعزيز مدكور675636
837oo3معهد ف ص سوه|جس|ره محمد |حمد سيد
343o84|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء |حمد عبــــد|لحميد محمد فتـــوح
755o79يم يم عبــــد |لستـــ|ر |بــــر| ندستـــ بــــور سعيدمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مه| جم|ل مهدي عمر |لعط|ر357432

534o9زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمصط سعيد عويس عبــــد|لحليم
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــده عبــــد|للطيف بــــدر|637279
ف محمد مصط خ|طر22524| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوسف |
تـــج|ره ع شمس|ء ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح محمد|43367|
2858o7رهمصط ط|رق قر |حمد ندستـــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم معتـــز محمد حس 4426|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحمد طه |سم|عيل عبــــد|لمحسن |سم63|258
تـــربــــيتـــ سوه|جسل | روم| فكرى جيد  896648
وف|تـــبــــس|م عل|ء عبــــد|لحميد محمد843646 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم546|44 تـــمريض كفر |لشيخس|ره رض| ف|روق عبــــد|لغ إبــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء ه|شم حسي رضو|ن|778782
75o627يم ع كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمريم محمد |بــــر|
م|م|65|266 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء عبــــد| عبــــد|لمقصود 
336o|5كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرحمتـــ |لسيد سعيد عبــــد| لق|در
يم322878 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق مصط محمد |بــــر|
9o6497 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكرستـــ | ن| رمزى جورجيوس
بــــي فرج غنيم622247 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رن| رض| رش|د |ل
465435| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد عبــــد |لمقصود |لبــــ|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لسميع محمد يوسف865|69
6o997|ى تـــج|ره طنط|مصط عبــــد|لمنعم محمود |لع
68o979تـــج|ره |لمنصورهكريم كم|ل محمد طلعتـــ عم|د |لدين
5||o2|يم سيد |حمد معهد ف ص |ل|سكندريهسعيد رمض|ن رجبــــ |بــــر|
3|877oف محمد |لسيد لسن ع شمس|منتـــ | |
تـــربــــيتـــ |لم |يمن بــــدوي ج|بــــر ع |3792|8
يم |لح76|425 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهد | محمد عبــــد |لفتـــ|ح إبــــر|
يم|7|28| تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |س|مه مرزوق |بــــر|
ش|م عبــــد | |حمد|85|39 علوم حلو|نمل 

6339o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد مجدى محمد عبــــد |لعزيز|لحريرى
وف|تـــم رض| ر|غبــــ |سح|ق جريس|525942 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره طنط|فر|ج صل|ح عبــــد |لعزيز فر|ج959|48
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء مجدى محمد |لتـــركم|ن||737|5
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تـــج|ره طنط|سل|م محمد سليم|ن سل|م|433746
د|بــــ |لمنصوره|لشيم|ء |لسيد |حمد منيع|34|785
يثــــم ج|بــــر |سم|عيل نج| |لغ535855 حقوق |ل|سكندريهن|دين 
يم784922 يل ج |لزق|زيقه|جر |م|م ع |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ ع شمسم|يكل جورج رزق فهيم586|32
7o2862|يم خليفه محمد خليفه معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقس|مه |بــــر|
ندستـــ سوه|ج حمد معتـــز لط |حمد|898453
|6o539 تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ
8oo|83ف عبــــد|لرحمن |حمد ندستـــ قن|مريم |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنوره|ن حسن حس قنبــــر 8489|9
ى محمد محمد |لنج|ر55448| تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه خ
44o968|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم|ن محمد عط| سيد
84o799تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره نور ربــــيع مغ|زي
7o2o85| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م محمد سعد |لدين ح|مد عبــــد
نوعيتـــ |شمون|يه ج|بــــر محمد |حمد ظ|ظ||6|254
837o23معهد ف ص سوه|جم محمود |حمد منطلبــــ
49678o |يم ن تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر حميدو ح|مد |بــــر|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسم| ط|رق |حمد عيد66994
4|87o6|د|بــــ كفر |لشيخ||ء فؤ|د |حمد محمد ع عمر
تـــ ن| فتـــ عطيتـــ|355323 د|بــــ ع شمس|م
علوم |لعريشيوستـــ | ميل|د |نور عبــــد|  883445
476|o7بــــي عبــــد|لحليم محمد تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره ط|رق |ل
4825o2حقوق |ل|سكندريهخلود مصط خميس محمد
7o7376تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر محمد عبــــد |لجو|د |لسيد |لنح

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد مجدى قر صو 56|9|
233o64|يم دسو بــــدوى سيد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه |بــــر|
4|8o37حقوق |لمنصورهإيم|ن محمد ذك يوسف
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن بــــكر |حمد بـــــكـر بـــــدوى|26557
يم ز محمد2666|3 ره/ري|ضتـــي|سم | |بــــر| إعل|م |لق|
ل|ل7|4352 يم  صيدله |ل|سكندريهمن|ر مصط |بــــر|
772o5|ور ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىع سم محمد مصط سيد|حمد   ع.
تـــج|ره ع شمسعبــــ عبــــد|لرحمن رزق محمد||68|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن أحمد عبــــد |لوه|بــــ محمد أبــــو شعره497222
|27o94تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | حسن محمد سليم|ن ع
868o52تـــج|ره سوه|جض |حمد عبــــد|لغ |حمد
رى ع626249 رتـــ|آل|ء عط| |لجو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ع شمسحمزه محمد محمد سعيد|7|9|2
89oooo ه صل|ح عبــــد|لل|ه محمد زر|عه |سيوطن
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم | مفيد سليم|ن شح|تـــه424695
68|58oى |لمحمدى |لشح|تـــ م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد ي
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود حسن سليم|ن |لج|246995
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268o69|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد حن |حمد حس|م |لدين
|2o779يم وف|تـــبــــول| سم منصور |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|لتـــ رزق جمعه عبــــد |لق|در482752
9|26|o تـــج|ره سوه|جعثــــم|ن عبــــد|لحفيظ مط|وع فك|ر

رهرقيه عبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد |لفتـــ|ح7957| تـــج|ره |لق|
رهه|جر محمود ع محمد |حمد|23659 تـــج|ره |لق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سيف جم|ل |لدين محمد م|مون عي349354
9o6323 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جزينبــــ |م محمد |م

د|بــــ |لفيوم|حمديتـــ عبــــد |لعزيز عبــــد | عبــــد |لعزيز75982
طبــــ سوه|جدع|ء ع|صم حسن |حمد 898277
355o76زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحكمتـــ ع|دل عبــــد|لسميع عبــــد|لحليم
يم2259|3 حقوق بــــنه|محمد وحيد سعيد محمد |بــــر|
443o27|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخم|ل رض| عبــــد| محمد |لحد|د
ره|منتـــ عبــــد|لن| |حمد محمد5738|3 د|بــــ |لق|
ف |يوبــــ بــــهم|ن644836 حقوق طنط|ن|ير |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمصط |لسيد جل|ل محمد  |لسيد|68367
33448oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط حسن ز محمود
د|بــــ حلو|ن|رن| جم|ل |لدين خلف | سليم54978|
تـــج|ره طنط|حمد ط|رق مختـــ|ر طه خل|ف|427428
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىندي م| عبــــده محمد839853
6o|576|ه محمود عبــــد|لحميد منصور عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
33325oر محمد |لسيد حقوق بــــنه|وق م|
45o3o| |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهش|دى نبــــيل محمد عبــــد| |لق

5o846| كليتـــ |أللسن بــــ سويفحمد ص|لح ع بــــيو
تـــج|ره |لزق|زيقيوسف محمد سليم|ن إسم|عيل783626
نوعيتـــ |لزق|زيقرحمه |لسيد ع |لسيد |لزي|تـــ752244
يم |حمد عمر|ن |لسيد446273 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــسل|م |بــــر|
تـــمريض |لم | محمد محمود مر ع 853983
6o4738 يم |بــــو مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |حمد شح|تـــه |بــــر|
علوم |ل|سكندريهحبــــيبــــه جم|ل محمد عي422792

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسه|م محمد |لسيد ع |لطويل42332
23oo86|ر|لسيد خليل رهسل|م خ|لد |حمد م| تـــج|ره |لق|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد خ|لد عبــــد|لر| ع |83362
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حبــــيبــــتـــ مدحتـــ عبــــد|لخ|لق محمد335428
طبــــ ع شمسبــــسنتـــ جورج |سعد فيكتـــور|3876|
23o465ره|محمد جمعه عويس عبــــد|لسل|م د|بــــ |لق|
49|o26| د|بــــ |ل|سكندريه|ر|ن| من عبــــد|لرحمن فتـــح
7647o8|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمريم ع|طف ك|مل جبــــره عبــــد |لمل
4o6692تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | ر|فتـــ مصط شح|تـــه
6o95o8||  د|بــــ |لمنصوره|خلود س|لم ع عبــــد |لخ|لق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمه ممدوح ع |لسيد35769|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسيف | ع عبــــد |لر|زق ع|2872|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن حسن سعد محمد |بــــوزيد|267553
علوم |سيوطنشوى رفعتـــ محمد عبــــد|لش|  877374
وف|تـــمصط محمد عبــــد|لر|زق |لسيد |لسيد485||3 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|د|بــــ طنط|حمد محمد |لمحمدى عبــــد|لرحمن|3748|4
76|8o2 تـــج|ره سوه|جمنه | عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد عبــــد
32|46oتـــج|ره ع شمسبــــيشوى رفعتـــ عجيبــــ لبــــيبــــ
5|489oيم عبــــد |له|دى |بــــر علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروميس|ء |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود حمدين عطيه مصيل|24846
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمريم ي| محمد محمود محمد67|525
4o72|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|منيتـــ ع عبــــد |لل|ه |حمد عبــــد |لعزيز
92|o3|  كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــه | ص|لح يوسف بــــدوى
يم محمد32696| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|ره |يمن |بــــر|
8o46|7ي ن|شد معهد ف تـــمريض |لم | م|رين| ف|يز بــــ
843|6o| حقوق |سو|نبــــتـــه|ل عبــــد| محمد عبــــد|
245o34رتـــول|ء محمود عطوه مبــــروك علوم ري|ضتـــ |لق|
يم ن|شد عبــــد |لمل|23322 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيل|نه عيد |بــــر|
63o|97تـــج|ره |لزق|زيقزي|د سعيد |لسيد عبــــد |لعزيز ع
تـــج|ره |لزق|زيقحمد خ|لد سعيد |حمد مصط ||78682
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل|م فتـــ سعيد شمس |لدين|439|44
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم صل|ح حسن أبــــوه|شم494|64
489o4|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد | جم|ل محمد محمد ع |لعتـــر
يم عمر سعيد عبــــد |لبــــ||23844 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |بــــر|
4|85o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|لسيد ع|دل عبــــد|لع| |لسيد |سم
معهد ف ص |لزق|زيقرح|بــــ محمد محسن محمد |لشبــــر|وى محمد جمعه685|78
يم عبــــد |لمنعم مرزوق7948|| ندستـــ ع شمسمحمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن محمد محمود حسن |لرشيدى764797
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيتـــ مدحتـــ محمد محمد |يوبــــ|489939

رهم ن| |حمد ع89259 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4o62o6د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ ع|طف عبــــد |لحميد أحمد |لسيد
يم محمد متـــو4724|4 تـــج|ره |ل|سكندريهسع|د محمد |بــــر|
77657o|ه جم|ل عبــــد |لخ|لق محمد شنبــــ تـــج|ره |لزق|زيقم

د|بــــ |لفيوم|يه شعبــــ|ن |حمد محمد||8638
علوم ع شمسبــــدر محمد محمد محمد |دم342522
ندستـــ |ل|سكندريهع صبــــرى حمزه محمد حمزه526953

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ف|طمه حسن حس سعد محمد64686
يم تـــوفيلس77394 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|ف سم |بــــر|

ره|ندى حم|ده دي|بــــ سليم|ن5754|3 ثــــ|ر |لق|
حقوق حلو|نعمرو شعبــــ|ن طنط|وى عري|ن|4578|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمر حسن محمد عبــــد |لعليم2|4788
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد جم|ل شفيق عبــــد|لمنعم حسن 6|2|62
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3496o5 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىغ|دتـــ حس ربــــيع حس
رهرين نبــــيل متـــى عوض|236897 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |حمد محمود عبــــد |لسل|م |له737|45
وله|255767 يم أبــــو ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــف محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |ر|حيل مجدي مل|ك س| 4725|8
تـــ|محمد |حمد عبــــد |لسل|م ع خليل529284 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ه ط|رق |بــــو|لفتـــوح عطيه2|2649 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن
5o56|8يم يونس تـــج|ره |ل|سكندريهحمد بــــخيتـــ عبــــد|لع|ل |بــــر|
ندستـــ |لم |مع|ذ |لسيد محمد |لسيد629288
6299o4ح|ن ح|ن غريبــــ  كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد كم|ل 
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنسمه |سل|م مصط عبــــد|لحميد|62922
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود صل|ح س|لم محمد |سم|عيل242926
وف|تـــعمرو محمد سل|مه محمد26422| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
48oo65ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد مصط |لنح|س

ره|يمن جميل | |س م |22677 تـــج|ره |لق|
يم عي35|346 يم محمد عبــــد|لعظيم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهط|رق وليد ف|روق شعبــــ|ن |حمد889|48
7||754| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سم|ء ي| |لش|ف محمد ع
وس335853 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنرم عو رس تـــ|و
| |حمد محمد عز|لعربــــ772367 علوم |لزق|زيقي
يم محمد محمد |لدبــــس346682 تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | من مكرم ك|مل237727
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دين| عبــــد| |حمد حسن|7|825

ره|نه|ل |س|متـــ محمد نعيم |ل |ر4667| عل|م |لق|
تـــج|ره ع شمس|ء ع عبــــد|لو|حد ع |لجم|ل|235699
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|ء ع|دل |حمد محمد |م |84|462
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عم|د ك|مل محمد |بــــوع8|24|5
رهسيد نبــــيل حمدى سيد م محمد32387 حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |سيوطر| | عم|د |حمد عبــــد|لرحمن 888946
27|oo7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن صل|ح محمد ع عبــــده

نوعيتـــ |لفيومنوره|ن سيد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد سيد |67245
48o8o||خدمه |جتـــم|عيه |لفيومم| ع محجوبــــ |لص|وى
د|بــــ |لمنصوره| |ده مخلص |لسيد طه ع بــــر|ي|689674
6|o588 |تـــج|ره |لمنصورهندى محمد زيد|ن ح|مد |لمو
كليتـــ طبــــ أسو|نمع|ذ يوسف حسن عبــــده|84429
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مريم محمد |لسيد عبــــد |لع| عوض764935
د|بــــ |سيوط|ك|تـــرين وجيه فرج ذ 885577
43749oيم محمد |لششتـــ|وي مني كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد |بــــر|
5||6o5| ره|لسيد يوسف |لسيد |لن ثــــ|ر |لق|

2o49|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمصط محمود |لسيد حس عل|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر ط|رق محمد عطيتـــ  |حمد8266|4
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تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| عبــــد |لمقصود |لسيد |حمد عبــــد 35975|
زر|عه |لمنصورهمحمد |حمد بــــدوى |حمد عبــــد |لمتـــع|678576

256o6يم يم عبــــد |لغ |بــــر| رهر|ند| |بــــر| ندستـــ |لق|
|4o562حقوق ع شمسعل|ء |لدين محمد عبــــد |لسل|م حس و
ر عبــــد|لرؤف عبــــده338463 |د|بــــ بــــنه|لي ط|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمرو|ن مهدى أحمد إسم|عيل عبــــد |لرحمن34|527

|7oo2يم فريد أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرفيلوبــــ|تـــ نجيبــــ |بــــر|
يم عبــــد |لسل|م 8|7785 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لسل|م |بــــر|
526o33ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لجليل عجيله مفتـــ
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|عزيزه رجبــــ |لحسي غبــــ|ين256678
|576o5|ه عطيه عبــــد |لجليل محمد ره|م د|بــــ |لق|
27o958معهد ف ص بــــنه|زه|ر ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح فرج عبــــد |لرحيم
7547o3|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهيه ه| فرج عبــــد |لرحمن محمد
6o2o|3د|بــــ |لمنصوره|سم|ح |لسعيد صل|ح |لحن د|ود
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد ع|دل جوده عيد775542
6|7o75ثــــ|ر د |ط|كوكبــــ حمدى |حمد |بــــو ص|لحه
77o224| بــــي زر|عه |لزق|زيقحمد نبــــيل محمد محمد |ل
88|o55 معهد ف تـــمريض |سيوط م ع |حمد محمد
34oo83 |تـــمريض بــــنه|ه|جر حمدى محمد |حمد كف
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــم | عجيبــــ جرس |رم|نيوس مو524555
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهد | |بــــو|لعل| عبــــد |لسل|م |بــــون|684795

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرغده حم|ده طه |حمد|4884
حقوق حلو|نمنتـــ | حم|ده نج|ر محمود طه39344|
يم |لبــــري 5998|4 د|بــــ دمنهور|سوز|ن |حمد |بــــر|
4|92o6حقوق |لمنصورهه|جر مصط محمد غ|نم

6o845|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد عبــــد |لنبــــي زكري| عبــــد |لمطلوبــــ
|53o|3رهعبــــد |لرحمن محمد حسن محمد زر|عه |لق|
طبــــ سوه|جر| | ر|فتـــ زكرى جندى 897533
77o283 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | م|جد محمد لط حبــــي
7o6o28 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح ل|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يوسف عبــــد| يوسف محمد352859
|5o663 رهخ|لد حس ع حس صيدله |لق|
5o8784| يم نعمه طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمصط طه فتـــح | |بــــر|
يم |لف|وي مبــــ|رك|832582 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىيه |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره خ|لد |حمد محمود233|6|

7|74oلس فهيم صيدلتـــ |لفيوميوسف ثــــروتـــ ك
43o|5رهنور| مدحتـــ محمد محمود ع صيدله |لق|

كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد |يه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ |حمد قمحتـــ5|4274
6283ooلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد|لرحمن رض| محمود عبــــد|لحميد

يم |حمد|247|6 معهد ف ص بــــ سويفحمد عبــــد |لنعيم |بــــر|
4524o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود |حمد حمدين محمد |لص|وى
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7o3|86|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحس|م معوض عبــــد |لفتـــ|ح حسن ع
|2|8ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن مجدي عبــــ|س بــــدوي
29oo3بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر رشو|ن عر|بــــى عبــــد |لص|دق

علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ط|رق عبــــد |لق|در |حمد حسن|633343
5o6754| يف عثــــم|ن محمد عبــــد د|بــــ |ل|سكندريه|بــــتـــ | 
9|o|93 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىجون ر|فتـــ عبــــد|لمسيح مجلع

ن| صفوتـــ ع محمد|4856 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
6o6633بــــه علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود |حمد رش|د |حمد و
8o5556نوعيتـــ موسيقيه |لم |زينبــــ |حمد حسن محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسريم |بــــوضيف |نور |حمد ك|مل6|6899
|3345o|علوم ع شمسس|مه جم|ل |لدين |لسيد محمد
3|2o69 حقوق بــــنه|ن|دين ي| عزتـــ مصط |لسي
68|6o3تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمهند سم |لسيد فتـــوح
69ooooمعهد ف ص |لمنصورهمحمد محمود محمود عبــــد |لوه|بــــ
ي834226 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو محمود عبــــد|لرج|ل ط
43|o9oيم نعمتـــ | سليم|ن |لجندى طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخد | |بــــر|
62973oيم محمد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد ن| عبــــد |لحميد |بــــر|
ندستـــ ع شمسيش|نور مصط شو بــــ|غ|8942||
ر رفعتـــ ص|لح|859562 نوعيتـــ موسيقيه |لم |يه م|
6o8o55معهد ف تـــمريض طنط| خلود عزتـــ محمد رفعتـــ عبــــد|لحميد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|د ن| محمد عفتـــ عبــــد|لفتـــ|ح7|7|26
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى سيد |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل2|3475
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمتـــ عبــــد|لسل|م سعد عبــــد| ق26|537
حقوق ع شمسمحمود محمد |لسيد ي 7|675|
348o9oيم ز حقوق ع شمسزي|د عص|م عبــــد|لرحمن |بــــر|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مع|ذ سعيد ف|ضل قنديل46|7|| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
5253o6ندستـــ |لفيومف|طمتـــ سعيد رمض|ن ج|د رمض|ن
|3|949| ندستـــ ع شمسيه حسن يونس ج|د |
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد حسبــــ محمد |لمعد757977
ف عبــــد |لحميد عرنسه|5939|6 ندستـــ د |طحمد |
6446o9|ل|ل |حمد حج|زى |د|بــــ طنط|سل|م |لسيد 
يم |حمد عبــــد |لعزيز754743 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسميه محمد عمر ف|يد62879|
د|بــــ ع شمس|من|ر ج|ر عبــــد|لمحسن |بــــو |لسعود 348579
86736oد|بــــ |سو|ن|ن|دين ر|فتـــ فريد ص|دق
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد ع محمد ع عبــــد 438833
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخميس ص| عبــــد|لنبــــى مصط حسن526585
تـــج|ره بــــنه|زي|د |حمد |لدسو ح|مد |لدسو 27|356
49o874|د|بــــ دمنهور|رضوى عز|لدين حسن عز|لدين |لد
ق5|5||5 تـــمريض دمنهورأبــــو بــــكر |لصديق فتـــ محمد حسن زق
حقوق |لزق|زيقلقي مصط رفعتـــ ر|س||63326

Page 6455 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |لسيد محمد فتـــ |بــــوس|لم776|34
6o5o69|علوم |لمنصورهه|يدى عمرو |لسيد عبــــد |لوه|بــــ مبــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ سيف عز محمد|62626
25|o87طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد جل|ء عبــــد|لحميد |لزير
|6o644 وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|عبــــد |لرحمن محمد فتـــ عبــــد |لغ لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمصط بــــكرى عبــــد|لع|ل حس 68|3|9
6o27oo| يم |لسيد عبــــد |لرحيم د|بــــ |لمنصوره|حس|م إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جريم رشدى محمد |حمد شح|تـــتـــ 939|92

رهمريم |س|متـــ عط|| عط||84|42 تـــج|ره |لق|
3||45oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعمر مصط |له|دى |م|م عبــــد|لجليل
6o8o3تـــربــــيتـــ بــــ سويففرحتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ محمد شعبــــ|ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|جر ع عبــــد|لفتـــ|ح عيد|672|4
تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لمغ محمود ع ||754|8
4o|97| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع ع حسن مصط
رهنوره|ن رمض|ن محمد عبــــد|لر|زق236233 زر|عه |لق|
يم ش| 64|262 علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن س|لم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررن| محمد |لسيد |لبــــشل|وي497763
رهفرح س|مح عبــــد |لكريم مو22942| زر|عه |لق|
633|o9|د|بــــ |لزق|زيق|حمد جم|ل محمد |لسيد منصور
4o4o68 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمد محمد محمد |لشوربــــ
يم جرجس723|26 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحف|دى |م |بــــر|
8o5o58صيدلتـــ |لم |دير محمد |سم|عيل عبــــد|لحميد
تـــج|ره |لزق|زيقروى |حمد محمود |م |639273
ر محمد ع سليم|ن قورتـــ|442738 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم|ن م|
فنون جميله فنون |ل|ق |ه فتـــ غريبــــ محمد79|272
2564o5معهد ف ص بــــنه|س|مح عبــــد|لغ |حمد محمد كوينه
تـــج|ره |سيوطمحمد وجيه ك|مل مه 885949
فنون جميله فنون |لم |بــــه فر|ج |حمد عبــــود849972
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقول|ء ع|دل عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لحميد629238
تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن رفعتـــ محمد ع |لجمل9933|3
رهحمد محمد صديق عبــــد|لرحمن|347|28 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ى|427447 رهسل|م ع|دل ع دبــــ|رتـــ |لم د|ر |لعلوم ج |لق|
ن| وليم عبــــد| د |ن336283 زر|عه ع شمسم
49o347د|بــــ كفر |لشيخ|ورده صبــــري عبــــد |لع|ل عبــــد |لعزيز
||7o|oيم ندستـــ حلو|نعم|د سيد |سم|عيل |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريه |ر مجدى عثــــم|ن عبــــد |لوه|بــــ |لسمخر66|4|5
|4258oندستـــ ع شمسرحمه |سم|عيل محمد |سم|عيل
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حوريتـــ س|مح عبــــد|لعظيم |بــــو بــــكر6|3446
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيمن محمد عطيه محمد حم|ده|636638
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمه| جم|ل محمد ع  5624|9

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمصط شكرى محمود ع54278
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524o47يم د|بــــ |ل|سكندريه|ه|يدى محمد محمود خليل |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد غريبــــ فتـــ |حمد|629799
7o|||4تـــج|ره |لمنصورهتـــر عبــــد | عبــــده |حمد |لحم|دى
|د|بــــ |لم |مريم نعيم حكيم بــــش|ي|255|8
6o629تـــج|ره بــــ سويفشهد حميدتـــ عبــــد |لحميد محمد

|33482| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد ه|شم عبــــد |
تـــج|ره دمنهورمحمد خ|لد حسن عبــــد |لعزيز492647

8395oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد| |بــــوسيف عبــــد| |بــــوسيف
42o42oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوس|م صل|ح ع عبــــد|لع|ل |لبــــي
8498o5تـــج|ره |سيوطدين| جم|ل سعد عبــــد|لمعز
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقم|رين| س| سم فه عبــــد|لسيد999|63
2345o5حقوق بــــنه|مرو|ن عل|ء |لسيد ع عبــــد|لحميد
7o452oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدع|ء ع ع عبــــد |لفتـــ|ح بــــدوى
يم سليم|ن425882 تـــلر قي |بــــر| علوم بــــورسعيدبــــسمه 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيوسف كرم يوسف محمد عبــــد |755692
5o5463يم |لحسي عبــــد يم وليد |بــــر| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــر|
43993o|تـــ وليد قدري محمد |لم|ريه علوم ج|معتـــ د |طم
تـــج|ره |لزق|زيقرحمه ي| محمد خليل يوسف778975
|254o2وف|بــــيتـــر مر|د ميخ|ئيل بــــش|ره وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد ممدوح عوض محمد سليم|ن762232

ف عبــــد |لحميد محمد محمد44374 رهسعيد | تـــج|ره |لق|
42o763نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد نبــــيل ع محمد بــــرك|تـــ

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد| عم|د |لدين عبــــد|لستـــ|ر عبــــد52965
فنون جميله فنون حلو|نك|رول نبــــيل قي حن|7985||
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى ع محمد ع783687
33o685يم محمد طبــــ ع شمسه|جر مجدى |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|دير ه| عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد24485|
642o99ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود محمد زين
ندستـــ بــــور سعيدم|سه مجدى |لسيد |لعربــــى |لمهدى محمد766293
|456o6ندستـــ حلو|نمحمد |نور عبــــد |لمجيبــــ محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند| عيد رجبــــ ج|بــــر9|2689
معهد ف ص |سو|نل|ء محمد محمود ع |847932
526o88 |وف|تـــعمرو فوزى بــــسيو محمد و معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ش|م عبــــد|لعزيز |لسيد |حمد5|2727 وز  تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديف

ف مصط |م 36326 رهمصط | تـــج|ره |لق|
25|6o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد تـــوفيق أبــــو |حمد
|د|بــــ بــــنه|س|ره محمد عبــــد|لمحسن محمد مسعود266832
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم فؤ|د ن|شد ن | عطيه426659
4|77oo ف |لسعيد محمد |لنوي تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن أ
2|69o||ء محمد |حمد بــــل لسن ع شمس|ن|دين |حمد ه|

يم سل|مه محمود عبــــد |لحفيظ566|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
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فنون جميله عم|ره |لم |محمد ع |لسيد محمد حم|د447273
ه |حمد ك|مل |لصبــــ|غ2782|7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن
يم352648 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحس محمد حس |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لم | مريم مجدي ونيس شلبــــي857872
8o3285| حقوق بــــ سويفحمد جم|ل محمد عبــــد|لغ
25o246يم عثــــم|ن بــــرسيم يه عثــــم|ن |بــــر| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىخ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |حمد محمد |لبــــهو|ر2428|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرح|بــــ محمد مه محمد 887575
طبــــ |سن|ن ع شمس|ء ح|مد عبــــد |لحميد ح|مد|7|7734
7o4944يم محمود شعيبــــ طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لحميد |بــــر|
4o|892د|بــــ |ل|سكندريه|محمود محمد عيد محمد عيد
755o35حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن محمود عبــــد |لسميع |حمد| 
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد سعد ح|مد عبــــد |له|دى686374
7o95|2| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |لسيد فتـــ ع |لحبــــ
9o5426 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جوف|ء عزتـــ |سم|عيل مهدى
8|o447علوم |لم |مصط خ|لد جمعه محمد
ى محمد جل|ل محمد ك|مل|23522 رهم|زن ي ندستـــ |لق|
يم |بــــو سعيفه426699 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|ر| ك|مل ج|بــــر |بــــر|
|6||o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منيه محمد |لسيد شعل|ن
424583| ف بــــخيتـــ ع زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل|م |
د|883897 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط س|مه ن| عبــــد|لد|يم مج|
679o52د|بــــ |لمنصوره|حس|م حسن حسن فريد |لسيد
438o29|زر|عه كفر |لشيخنرم عم|د |لدين طه أبــــو ري
صيدلتـــ |لم |حس|م ن| محمد جمعه858538
يم عبــــد |لغ 678634 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|تـــن مجدى |بــــر|
تـــمريض دمنهورحمد حس محمد |لصعيدى||53||5
267o99نوعيتـــ |شموند| | |س|مه محمود |لطويل
7545o8حقوق |لزق|زيقسمر كم|ل عبــــده شعل|ن
4|59o3 وز ع|دل جل|ل عبــــد |لجو|د |ل|خري د|بــــ كفر |لشيخ|ن
5o4842تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|سيمون رض| ري|ض سليم|ن ع
ندستـــ ع شمسمحمد مصط |لسيد محمد4|268|
ره2586|6 تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن |لسيد محمد |لسيد |لسبــــ| ز

يي|سم مجدى سيد محمد|537| أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
357o|4تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحيم عل|ء عبــــد|لرحيم |لدمرد
صيدله ع شمسعمر عص|م ن| ع756||3
48834oيم تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد محمد عبــــد|لع|ل |بــــر|
لسن ع شمس|محمد |بــــو |لخ |لسيد ع عطيه9887|4
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــ| خ|لد |لسيد ف|يد5577|6
259o85تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |يمن يوسف |سم|عيل
255o36|رهل|ء |يمن عبــــد|لرحمن عبــــد|لحفيظ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
52355oندستـــ أسو|نمصط |حمد محمد عبــــد |لرؤف
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54|9o6طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد عبــــده
 |حتـــ وفن|دق |لم |وس|م رشدي شح|تـــه بــــقطر857424
حقوق طنط|رن| محمد سليم عبــــد| سليم489282
82335oتـــمريض |لم | مه| فه محمد عل|م
ى وليم حن|228692 د|بــــ ع شمس|يوستـــ | ي
علوم |لمنصورهنس سم |حمد يوسف سيد |حمد ع688894
624|2oطبــــ بــــورسعيدأس|متـــ محمد محمد |لسق| عيد
ندستـــ ع شمسمحمد |نور |لسيد يونس79||32
|29o67| رهعبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم عبــــد طبــــ |سن|ن |لق|
499o89حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن محمود حس |سم|عيل خ|لد
حقوق |سيوطش|م ع عبــــد|لسل|م محمد 879549
صيدلتـــ |لم |يوستـــ | كسبــــ|ن بــــ|ندي ز|خر9993|8
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيح |يمن |بــــو|لفتـــوح ص|لح246767
8o329||د|بــــ |لم |حمد محسن سيد محمد|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحسن|ء |يه|بــــ عبــــد|لش| حسن خف222654
صيدله |ل|سكندريهرح|بــــ عطيه |نور عطيه مر|6|426
ق|وى|899684 يم نبــــيل تـــ|مر  كليتـــ |أللسن سوه|ج بــــر|
يم495564 يم منصور |بــــر| حقوق طنط|ش|م |بــــر|
68|o38د|بــــ |لمنصوره|محمد وجدى عبــــد | ه|شم
33o|43| طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن ن|در عبــــد|لمتـــج عر| نور
نوعيتـــ |لم |رحمه ص|بــــر تـــو حن 2|8225
تـــربــــيتـــ بــــنه|ع ن| ع ح|مد|26588
78|4o6 قتـــص|د م حلو|ن|س|ره ه| مصط أحمد مصط
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسيف |لدين |م |لسعيد ك|مل696953
69o729 د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لر|زق س|مح عبــــد |لر|زق عبــــد
يم محمد عبــــد|لل|268368 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
68o996د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسعيد ص|لح ح|مد |لمر
4849o3يم محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد | محمد عبــــد |لر|زق |بــــر|
وز س|مح عبــــد |لحفيظ رف|28577| رهن تـــج|ره |لق|

لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|محمد نبــــيل عبــــد |لحليم عبــــد |له|دى 6282|
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد خ|لد منصور |بــــو |لمجد||9|76
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد |لنبــــى محمد|77939
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حسن|ء خ|لد س|لم حمد سليم|33897
75o322| حقوق بــــورسعيدحمد محمد عبــــد | |بــــو ه|شم ع
حقوق ع شمسكريم |حمد عبــــد |لوه|بــــ |م|م27786|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريه |لشح|تـــ ش|كر |حمد ن|صف|6887|5

3|4o7تـــج|ره ع شمسسل عص|م مصط محمد
48o73o تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |ر جم|ل محمد |لسيد ع
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د عمرو عل|ء |لدين حسن493|2|
5o5|53زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعمرو محمود |م حس بــــدوى

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد محمد حسن عبــــد |لقوى|45357
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75293o م|م حس كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــزي|د |لسيد 
2643o3ى |د|بــــ طنط|م|ل عص|م عبــــد|لخ|لق محمود |لبــــح
تـــج|ره بــــنه|عبــــد | محمد أبــــو كس|بــــ يوسف633376
يم59|786 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|ديه |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقأحمد يح حس |لسيد ع |لص|وى636298
فنون جميله فنون |ل|قريه|م جم|ل |حمد بــــخيتـــ 568|92
5o8|28تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر ط|رق محفوظ |م منصور
79o758كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشتـــسنيم عل|ء |لعبــــد حسن سل|مه
|624|4| حقوق حلو|نحمد مدحتـــ محمد مو
645o5||تـــج|ره |لمنصورهسل|م سعد ح|مد محمد ج|دو
يم |بــــو|لم|ل|43443 معهد ف ص طنط|ريه|م حس |بــــر|
لس صبــــ كرم ميخ|ئيل 7974|9 تـــج|ره |سيوطك
67692oحقوق |لمنصورهخ|لد محسن |حمد ع |حمد علو|يتـــ

رهمريم |حمد سم ص|لح |لبــــن|ن8549| تـــج|ره |لق|
|6645oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــو محمد محمود محمد عم|ر
لس مجدى |نور متـــرى34658| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك
فنون جميله فنون |لم |ن|سيمون |سطس بــــبــــ|وي حرز|356|82
ره|بــــسمله |حمد خليل عبــــد |لخ|لق57423| د|بــــ |لق|

يم ع|5252 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|يدى زين |بــــر|
42768o| صيدله طنط|حمد طه محمد |حمد |لرف|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخع |ء محمد أبــــو|لتـــن| ع |لمغ| 8|4622
7o93ooتـــج|ره بــــور سعيدمهند عص|م محمد محمد |لعيو

9|oo5بــــ حس رحيم |بــــو سيف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|د
883||o خدمه |جتـــم|عيه |سيوطنرم عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لحميد سيد
4|6o67يم س|لم حقوق |لمنصورهين مو مو |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديتـــبــــ|رك صبــــرى فؤ|د خليل|27356
|ج |لدين محمد |بــــو |لن449999 علوم ري|ضتـــ طنط|نجل|ء 
238o9|يم رهحسن|ء حسن سيد |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يف ن|در |لص|وى227856 تـــربــــيتـــ ع شمسندى 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعم|د عبــــد |لحميد ن عبــــد |لحميد ج695396
6353o8| زر|عه |لزق|زيقيم|ن حمدى مصط محمد ع
زر|عه دمنهورحمد فتـــ عبــــد |له|دى عبــــد |لغ |لشح98|3|5
4o275oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورروش|ن عبــــده شح|تـــه عبــــد|لمجيد

م و|ئل |حمد مصط ثــــروتـــ|8723| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ند
يم|3584 رهند ص|لح حسن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

7o396|حقوق |لمنصورهشيم|ء |لمتـــو محمد |لمتـــو |بــــو|حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |يمن محمد لط عبــــد |لمحسن 266567
5o7548|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنيه محمد محمد ع ع|شور
ف حس محمد عز|زى785867 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحس |

4o2o8|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|سل|م محمود محمد ع رض
783o35معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقعبــــد | ج|بــــر محمد عبــــد| محمد خليل
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8o495oتـــج|ره بــــ سويفم|رين| عبــــد| جرجس مكسيموس
24o43ره|حن ه|شم محمد مسلم ثــــ|ر |لق|

ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسعيد عنتـــر سعيد |م 257674
252oo4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ن| حسبــــ |لكردى
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه محمد عبــــد |لمع عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد3|7886
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنفيسه محمود |بــــو|لنج| محمد |  882448
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر ع|دل بــــكر عبــــد |لد|يم مصط 4368|6
ف س| خلتـــ24567| وف|تـــبــــيشوى مدحتـــ | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o53|7يتـــ مجدى كم|ل ر|غبــــ مرقص كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدير ي| صل|ح فتـــ66839
يف عبــــد|لقوى حس 27|259 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نبــــسمه ح|مد حسن ح|مد3424|2
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد ع|مر محمد ع|مر|643978
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |زينبــــ سعد |لسعيد عبــــد |له|دي692929
82|42o|ل|ل تـــوفيق حن تـــمريض |لم | م | 
طبــــ |لسويسم| |حمد حسن |حمد|826929
د|بــــ |ل|سكندريه|وج | ط|رق جورج ص|لح|482469
4|5|o9 |يم |لنوس تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيتـــ محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفن مجدى نجيبــــ جرجس|52357

تـــج|ره بــــنه|سيف حمدى عبــــد|لع| عبــــد |لبــــديع يوسف265964
يم سيد |حمد محمد|483732 د|بــــ دمنهور||ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نع|دل ع|طف درويش محمود225763
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء ع|دل عبــــد|لحميد محمد|89|335
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد عبــــد|لوه|بــــ حسن349934

ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن حس عبــــد|لعظيم صميده72736
ر محمد |لسيد|2763| علوم ع شمسس|ره |حمد م|
43o756يم |ألشقر تـــج|ره طنط|روين| مصط إبــــر|
62o456معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود |حمد عوض يوسف مر|د
د6329|8 |د|بــــ |لم |محمود عمرو محمد عط| محمد مج|
497oo9|حه وفن|دق |ل|سكندريهسهيله أحمد عبــــد|لمنعم أحمد |لفخر| 
م|م عبــــد |694955 د|بــــ |لمنصوره|رحمه متـــحتـــ ص|دق 
44447oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخمروتـــ |بــــو|لسعود حسن مرزوق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د غريبــــ عبــــد|لجليل غريبــــ264648
693o92حقوق |لمنصورهمحمد ي| |حمد |بــــو |لفتـــوح رمض
5o62o5| تـــج|ره |ل|سكندريه|ء حمد|ن |حمد عط| | مو
6o8|88طبــــ |سن|ن |لمنصورهنور| فوزى عبــــد|لعزيز |لرشيدى
|د|بــــ |لم |س|ره ريمون بــــ |م متـــرى7977||
8|42o4حقوق بــــ سويفمحمد ع|دل حل خ|لد
77774oطبــــ |لزق|زيقطه محمد طه يونس |لبــــرم|وى
يم حميده بــــيو محمد546563 ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد |بــــر ك.تـــ. ف رى و
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه عبــــد|لن| حس مصط 27|238
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تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد |لسيد محمود مرج|ن|764335
|44o9||ره|ء خ|لد سليم|ن حسن سعد حقوق |لق|
7o2354 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق وف|ء عبــــد | عبــــد |لسل|م |بــــو |لحمد
84|35o| معهد ف ص |سو|نحمد رشدي عبــــد|لمنعم مر
4o|2|4 د|بــــ طنط|ف|رس فتـــ عبــــد |له|دي عبــــد |لمو|
تـــربــــيتـــ دمنهورندى مصط درويش سليم رخ|495932
5|73|oمعهد ف ص |ل|سكندريهمنتـــ | محمد جوده |لسيد ه|شم
77o747|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن |يمن محمد |حمد قنديل

علوم بــــ سويفخلود خ|لد محمد ع||9|5
6o953|تـــربــــيتـــ طنط|ل |ء مصط جميل |لسيد |لسيد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سحر عيد ع محمد3|58|8
7o936|يم رمض معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد معوض محمد |حمد |بــــر|
|ء جل|ل ج|بــــر محمد|897727 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
9o4923  فنون جميله فنون حلو|ندين| عبــــده حسن عبــــد|لرحيم
زر|عه ع شمسفرحه زينهم عل|م عبــــد|لرحمن223726

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد |بــــو |لخ فتـــ عطيه65283
62o433معهد ف ص بــــور سعيدي|سم أيمن |سم|عيل جمعه
ف كم|ل ك|مل 884579 حقوق |سيوطكريم |
7o2|79| يم خ|لد عي تـــج|ره |لزق|زيقمل متـــو |بــــر|
يم عبــــد |لمنعم شعبــــ|ن686|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مصط |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لعظيم محمد محمد عرفه529343
9|8o22|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط سم|ء جم|ل حسن عثــــم|ن
62|o|||معهد ف ص بــــور سعيدشيم|ء عبــــد |للطيف عمر عبــــده خط
54|9|oتـــج|ره دمنهورمحمد صل|ح ج|د| عبــــد|لق|در
78863oعلوم ري|ضتـــ بــــورسعيدسل |حمد مو سعد حسن
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد س| جم|ل |لكتـــبــــى4523|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | ع|دل |لسيد حس 223525
888o76 طبــــ |سيوطمدحتـــ سعد لم |سكندر
تـــج|ره بــــنه||ء محمد ك|مل طه عوض سعد|332548
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء سعيد ز| يوسف|849782
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سحق موريس حبــــيبــــ شفيق|49|353
8o97o2بــــه ي و تـــربــــيتـــ |لم |كرستـــ رمض|ن بــــ
8|9o46|علوم |سيوطيه عص|م عبــــد|لتـــو|بــــ بــــكر
يف عوض مصط 3745|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ديه 

رتـــ|كريمه |حمد فه محمد46477 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
66o94حقوق |لفيوممحمد ع عبــــد |لتـــو|بــــ ع

4792|o |ندستـــ |ل|سكندريهتـــسنيم صبــــرى |حمد محمد م
|وى426529 نوعيتـــ |ل|سكندريهآيتـــ عيد بــــكرى محمود |لق
6328o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رمض|ن عبــــ| س حسن عبــــ|س
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ر| | ط|رق زكري| عبــــد|لرحيم |بــــر|344676
6|7o5oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|ندى محمد ع |لقرمه
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6o369|ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر سل|م سيد محمد بــــكرى أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــ جم|ل عبــــد|لعزيز سعد|||3572 |د|بــــ بــــنه|م
29o38رهمحمد جم|ل محمود عبــــد |لوه|بــــ د|ر |لعلوم ج |لق|

9|o|69 تـــج|ره سوه|جستـــيفن فوزى قديس فرح
يم475966 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| ه| محمد محمود |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم|ن ع عبــــد|لش| ع ج|د|338622
د|بــــ بــــ سويف|يم عل|ء عبــــد |لمنعم مبــــروك2|4976
7|oo42يم ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|بــــه |لسيد عبــــد |لعظيم |بــــر|
يم |لسيد محمد بــــدوى496648 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم |بــــر|
طبــــ حلو|نحمد ع عزتـــ مصط |349547
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |م معوض دويد|ر265324
|522|o|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء شعبــــ|ن عبــــد | محمد
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن فه محمد عبــــسيتـــ5|3292
ري|ض |طف|ل |لمنصورهوق ع|طف محمد رضو|ن عبــــد |لعزيز|69572
4o6448تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــريه|م سعيد |حمد محمد عبــــد |لع|ل
26o385د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن |يمن |لسيد فرح|تـــ عبــــد|لمنعم
صيدلتـــ سوه|ج |ده جم|ل سعد تـــوفيق 22|896
6356o|صيدله |لزق|زيقي|سم محمد |حمد |لسيد مصيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |حمد يوسف ع |بــــوكن| 3|4533
9o2|4| |طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمري|ن| ميخ|ئيل ديسقورس س

|5oo6رهمروه |س|مه عبــــد |لمع ق|سم تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه عبــــد|لمعز محمد عبــــد|لح|فظ48864

حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمع|ذ |حمد محمود عبــــد|لمجيد 85|924
7o6887طبــــ |لمنصورهمحمد جم|ل |لسعيد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد حسن عبــــد| حسن|68||3
ف محمد |لسيد|8927|3 رهيتـــ | علوم |لق|
766||3| تـــربــــيتـــ بــــور سعيد|ء |لسيد |لبــــهن |حمد ع
32899oيم |لسيد خ|طر ف |بــــر| لسن ع شمس|محمد |

5|oo4كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفطه شح|تـــ طه محمد
ندستـــ |لفيوميوسف ع سلم|ن مسلم66328

526o5oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع حسن ع محروس ع
تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء |يمن حسن عبــــد |لحسيبــــ|58396

تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــد| | غريبــــ عبــــد|لر| بــــل|ش835684
تـــج|ره بــــ سويفعبــــيد س|لم عبــــد |لرحمن محمود|5889

267o82تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومريه|م ع|طف |حمد محمد
تـــج|ره طنط|سم|ء |لسعيد محمد دعبــــس|3922|6
6o6922د|بــــ طنط|بــــل|ل |حمد محمد محمد عبــــد |لحليم|
3234o8ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود مو محمد |لطنط|وى
|45754| رهحمد حسن محمد بــــيو حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء فوزى عبــــد|لعظيم |لسيد |حمد357658
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع محمد |حمد محمد محمد عمر638294
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2|895oرهعمرو مو حمزه مو تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد سم فه محمد دي|بــــ8|6768
9|48o8  ندستـــ |سيوطيوسف سيد عبــــد|لحميد محمد

2o637رهم|جد مصط |سم|عيل عبــــد |لمجيد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن |لسيد شعبــــ|ن |حمد |لش|وى9354|6

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنور|ن عزتـــ محمود عي عيد4|449
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمن|ر محمد سيد ع محمد447473
7o3755ري|ض |طف|ل |لمنصورهس|ره محمود محمد |لسيد بــــقه
2|778oيف تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريم |حمد |لسيد حس محمد |ل

رهشيم|ء مصط محمد عبــــد |545|2 معهد ف تـــمريض |لق|
69|8o2يم تـــوفيق عوض د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد |بــــر|
يم439583 علوم كفر |لشيخسم|ح |نور سعد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد حسن عيد جمعه|52626
نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهمحمد |س|مه محمد سيد65948|
تـــج|ره |لمنصورهس|ره محسن فه حسن678286
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه حسن فتـــ بــــيو |لشن|وى35554|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع |لنج523|35
علوم ج|معتـــ د |طحمد عبــــد |لسل|م عبــــد | سلم|ن||43854
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحس عبــــد|لرحمن |لسيد ع|مر |لكيل245739
ف محمد عبــــد |للطيف جبــــر37|694 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــتـــسنيم |
7|o9|6ندستـــ |لمنصورهمحمد جم|ل محمد |سم|عيل عوض
علوم |لزق|زيقشيم|ء |لسيد عبــــد | عبــــد |لع| عبــــد 7346|7
7oo655ى نجيبــــ |سكندر ميخ|ئيل ر بــــ كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــ|
علوم حلو|نسل|م سعيد عبــــد|لمنصف عبــــد|لعزيز2878|3

475o6|رهحمد عبــــدتـــ ز عبــــد |لر|زق تـــج|ره |لق|
ف أحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح|444723 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد أ
9o8498 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر فوزى محمود محمد
6o5599|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء س|مح عبــــد|لمنعم بــــدير محمد|
تـــج|ره بــــ سويفي|س ع|مر مخلوف ع|مر4267|8

9o29|| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن رزق ص|بــــر محمود |لد|
ه |حمد عبــــد|لسميع حربــــ|883648 تـــج|ره |سيوط م
5o93|5 |علوم دمنهورمعتـــز |حمد مصط |لمغل
25|o9oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حس |لسيد |لجندى

رهف|طمتـــ وليد مصط سيد27849 تـــج|ره |لق|
يم6|8|33 تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود |لسيد عفي |بــــر|

9o64|د|ر |لعلوم |لم |ي|سم محمد فتـــ |حمد
42|o73تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفرحتـــ محمود دمر ع |سم|عيل
5|4o26ف ج|بــــر|م خميس صيدله |ل|سكندريهآيتـــ أ
تـــج|ره كفر |لشيخأسم|ء |سم|عيل عبــــد |لتـــو|بــــ |سم|عيل |43775
5o67|oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|ره مر|جع سليم|ن عبــــد |لرؤوف
9o4o43| يم حس تـــربــــيتـــ سوه|ج مل عبــــد|لبــــ|سط |بــــر|
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23|o49|رهح|زم ممدوح عبــــد|لغف|ر عبــــد طبــــ |لق|
يم 783743 يم ص|لح |بــــر| حقوق |لزق|زيقحمد حل |بــــر|
تـــج|ره |سيوط ل|م يح محمد |ل|م ه|شم|889454
7675o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمريم س|لم محمد عودتـــ
د|بــــ كفر |لشيخ||ء عبــــد | |لبــــسطوي |سم|عيل بــــكر442684

تـــج|ره بــــ سويفيتـــ محمد عبــــد |لحكيم محمد|54786
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر مجدي محمد مختـــ|ر345864
ر|ن98|228 ره |ر رش|د كم|ل محمد ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحس محمد حس |لسيد28374
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لسل|م رض| عبــــد |لسل|م عبــــد 682879
معهد ف ص بــــور سعيد |ده صبــــرى محمد عز |لدين624628
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد صل|ح عبــــد |لعزيز محفوظ6742||
8875o9 حقوق |سيوطدع|ء عل|ء عبــــد|لكريم عبــــد|لرحيم
ف أحمد أحمد محمد|7|525 ندستـــ بــــنه| أ كليتـــ 
|4oo86|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمنيه حمدى |حمد |لسيد يونس
7o8945زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لع|ل |لبــــدوى
4o4|88يم محمود عمرو تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهخ|لد محمد محمد إبــــر|
8886o5| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يه ع |حمد ع
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد ط|رق محمد |لسيد |لسن| 762499
77|72oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق محمود عبــــد |لغ أحمد
ر أحمد |لرف|62|457 حقوق طنط|رضوى سم ط|
69o628تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم| عبــــد |لحكيم ك|مل عبــــد |لفتـــ|ح ح
|2o942|رهولي | |نور صفوتـــ |ديبــــ صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمرو|ن س| عبــــده محمد رجبــــ526538
نوعيتـــ طنط|بــــثــــينه محمد مخيمر مخيمر |لشيخ4375|4
ره|نوره|ن خ|لد |حمد حمزتـــ22324| عل|م |لق|

يف محمد |بــــوضيف7885| رهنوره|ن  حقوق |لق|
6o26|oتـــج|ره |لمنصورهد| |ل ز فوزى عز ز
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|دع|ء سم فتـــ عبــــد|لحليم342232
6oo682|طبــــ طنط||ء حس محمد عبــــد|لوه|بــــ |لمر
يم249973 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــفريده محمد عبــــد|لمع |بــــر|
ور624685 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد رض| حل أبــــو |لعز 
7782|oنوعيتـــ |لزق|زيقع |ء محمد عبــــد |لرحمن عبــــد|لعزيز محمد
78|7o8 |رتـــ|ريم جم|ل محمد كيل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يف بــــكر |لزعي |36|435 تـــمريض كفر |لشيخحمد 
7oo62تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومبــــه عبــــد|لسل|م |حمد عبــــد|لسل|م

علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد عبــــده |لسيد |لسيد محمد |ل|762369
6|29o|حقوق |لزق|زيقود|د حسن محمد حسن |لصو|ف
رهمحمود سيد قطبــــ عبــــد|لغ |سم|عيل44357 زر|عه |لق|

|32|9oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشمس عل|ء |لدين محمد محمد سليم
رهسيف |لدين محمد |حمد عبــــد |لخ|لق|74|4 حقوق |لق|
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د|بــــ |ل|سكندريه|حس ثــــروتـــ حس عبــــد|لموجود محمد445844
حقوق |لمنصورهنس محمد ع محمد |لصبــــ|غ|763874
تـــج|ره بــــنه|محمد ممدوح محمد |لطو |32835

لس يوسف |سحق عبــــد|لسيد72948 تـــج|ره بــــ سويفك
يم ع |لفخر| 2474|6 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قدين| ع |بــــر|
7o726o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد محمد |حمد شتـــيه
د|بــــ |سيوط|م|رين| م|جد شكرى جور  876933
نوعيتـــ كفر |لشيخد | خ|لد |لدسو |لسعيد عبــــد|لعزيز|44259
د|بــــ ع شمس|بــــسمله ع فؤ|د ع رسل|ن54929|
يم درويش|7|7542 وف|تـــبــــر|ر |حمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــخلود مجدى عيد عري|ن256866
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد | سيد حس عبــــد |لمجيد44336|
8oo3o6|تـــج|ره |سيوطحمد سوك|رنو ع|بــــدين ق|سم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرفيده مصط عبــــد|لعزيز مصط 252255

تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|رتـــ ع|صم م |لدين سيد52285
يم4|7824 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــ |حمد حسن |بــــر|

ندستـــ حلو|نمحمد صل|ح |حمد سيد2|64|
د|بــــ سوه|ج| سل|م جم|ل محمد منصور|897698
4859o4ر تـــج|ره |ل|سكندريهتـــ محمد ك|مل محمد ط|
755|3o تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنه|ل ص|بــــر محمود ع حس
د|بــــ د |ط|نوره|ن عبــــد|لسل|م عبــــد|لسل|م ع8782|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع عبــــد |لروؤف محمد |حمد27|26|
8o3227يم نجيبــــ معهد ف تـــمريض |لم | بــــه |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشن| ن| ع ع|شور |لشعر|وى2|7678
4|o535|تـــج|ره طنط|حمد محمود محمد محمود خلف
علوم |سيوطحس|م |لدين مصط محمد عبــــد|لوه883827
ره|سم|ء ه|رون سيد يوسف |لطو|ن |9|3488 عل|م |لق|
63oo53كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدبــــ|سل و|ئل |حمد |لغل
تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |م |يوبــــ266898
|ج |م|م |لسيد شعبــــ|ن236524 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمنه | 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن محمد سليم|ن ص|دق|2668|8
ندستـــ تـــ.خ|مس خ|لد وليد ع فهيم3|76|3 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
يم24|642 يم عبــــد |لع| |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
8928o2 حقوق |سيوطخلود سيد عبــــد|لرحمن نص|ر
نوعيتـــ فنيه قن|يه عبــــد|لرحيم عي مو |832744
طبــــ |سن|ن طنط|حمد يح محمد جمعه ثــــ|بــــتـــ ش| |265269
8o4983ر تـــربــــيتـــ |لم | |س|مه يوسف ز|
|5o966|حقوق حلو|نحل|م |حمد عبــــد |لحميد |حمد
4oo|o| ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|تـــري | عم|د حل يوسف مو
5o|59oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهدع|ء سعيد قبــــ|رى ع
طبــــ بــــيطرى |سيوطم| |ر | رشدى بــــس|  7495|9
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د|بــــ د |ط|خلود كم|ل حس عبــــد | بــــكر6252|6
رهنبــــيله محمد عد محمد7952|2 تـــج|ره |لق|
صيدلتـــ |سيوط  سل|م عبــــد|لرحمن عبــــد|لبــــ| حس 4385|9

ره|سم|ء محمد عبــــد |لق|در ك|مل|45888 د|بــــ |لق|
32532oرهف|دى ن| ز|خر عزيز تـــج|ره |لق|
459o67تـــج|ره دمنهورمحمد محمد |لدسو |حمد
يم شلبــــي ع متـــو |329593 تـــج|ره بــــنه|مينتـــ |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطيثــــم |حمد محمود عبــــد|لغف|ر|84576
يم عمر32644| رهي|سم حمدى |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|56|234
تـــج|ره |سيوط |ر فوزى محفوظ خل|ف 876835
ندستـــ |سيوطكريم |حمد عبــــد |لعزيز مصط 778735
8oo|37ندستـــ |لم |م|رتـــن مدحتـــ يوسف عويضه
رهرن| عمرو محمد عبــــد|لخ|لق4449|2 علوم |لق|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد عفي مرشدى محمد |بــــوحلبــــيه|435667 ك.تـــ. ف للبــــ
د|693266 بــــ |حمد |سعد تـــر عبــــدربــــه مج| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــيشوى عم|د غط|س مه 5|376| ل|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|ل شح|تـــه محمد عبــــد|لل|ه|48|899
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسيف |لدين |حمد سعيد حسن|27237
بــــه|26637| ش|م |حمد و ندستـــ تـــ.خ|مس حمد  معهد ع| كندي تـــكنولو | 
رهعبــــد |لرحمن |س|مه محمد |لعبــــد بــــك 45252| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم |بــــو ش73|2|4 يم محمود |بــــر| |د|بــــ طنط|مهند |بــــر|
7o6968معهد ف ص |لمنصوره ط|رق محمود عبــــد |لمع عطيه
5o9|6oد|بــــ دمنهور|محمد جم|ل رجبــــ محمد بــــدر
زر|عه مشتـــهرمحمد طه حس محمد|م 332536
|د|بــــ طنط|ف|طمه |لسيد محمد |لرف| عز|م|429|4
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حسن عبــــد |لمعز |حمد محمد محفوظ|4|526
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل |لسيد |سم|عيل عبــــد |لر|زق صميده754782
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم محمد ع|طف محمد ع485245
د|بــــ |ل|سكندريه|أحمد حسن |لسيد ع |حمد عبــــد |لجو486943
5o8898|علوم دمنهورحمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن شح|تـــه

رهحمد عبــــد |لغ محمد مصط ||684| ندستـــ |لق|
نوعيتـــ |شموننرم لط عبــــد|للطيف عيد253478
6o6|o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد عبــــد |لحميد محمود |لصف
6oo577تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |حمد بــــيو زلع

|482oرهي|ر| عل|ء |لدين فريد مخيمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف |حمد حسن6|3247 علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود |
23o852زر|عه ع شمسحس خ|لد حس عرف|تـــ
4o3659تـــج|ره |ل|سكندريهعمر مجدى ملي |لسيد محمد
يف فتـــ عبــــد |لج|بــــر محمد79|476 تـــج|ره |سيوطخلود 
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد كم|ل محمد فر|ج829493
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تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد محمود محمد ع765349
تـــج|ره |ل|سكندريه |دتـــ محمد طه ص|دق محمود476269
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس||ء عوض نجيبــــ محمد خل|ف|638864
ر|ء من فوزى عرفتـــ7|7693 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ف|طمه |لز
9o5247 علوم |سو|نمحمد حسن محمد حسن
88o388 م تـــج|ره |سيوطبــــيتـــر جرجس لبــــيبــــ سيد
معهد ف ص |سيوطم|دون| |يمن ذكرى عبــــد|لسيد  876987
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــأمينه أحمد بــــدر|ن محمد حس 642729
837o68 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمر محمد |حمد ع
يم نوي 437278 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوس|م سعد محمد سعد |بــــر|
7o8462يم محمد ر |بــــر| ف م| لسن ع شمس|س|ره |
ف محمود |حمد62938| د|بــــ ع شمس|ندى |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجورج عص|م حل ي 6583||
علوم |لم |م|رين| س| عبــــد|لمل|ك ف|م|979|8

5|3o5تـــربــــيتـــ بــــ سويفعزتـــ ط|رق ع عبــــد |لحميد
وف|تـــمحمد |حمد ع |حمد226832 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

6538oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممن|ل فوزى عيد ه|شم
87635oحقوق |سيوطعص|م عبــــد|لغف|ر عبــــد|لرحمن عبــــد
6o3326علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقندى ع|دل محمد |لمقدم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد ن سعيد عبــــ|س686256
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمنيه عبــــد| محمد محمود |لش|ف6|6256
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|متـــ خ|لد محمود عبــــد |لعزيز عوض98|624

رتـــ دع|ء شعبــــ|ن يح |حمد8|489 تـــمريض |لق|
علوم حلو|نوف|ء عبــــد |لعظيم |لسيد نبــــوى67393

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م سم عبــــ|س  |لسيد ش| |494995
ين بــــيو محمد بــــيو9672|| ره|ش د|بــــ |لق|
78858oندستـــ بــــور سعيدمعتـــز ن| محمد محمد عبــــد |لق|در
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم حس|م يعقوبــــ ج|د |لسيد853444
924|3o  تـــمريض سوه|ج مصط صل|ح |لدين شعبــــ|ن محمود
82264o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن ش|رف سعودي عبــــد|لرحمن|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شيم|ء |حمد ع محمد|23||8
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ل | عبــــيد عط|| شنوده6362|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــه جم|ل محمود محمد43364|
ش|م عبــــد|لنبــــى مصط فريج|44262 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــ 
يم8778|4 يم عبــــد|لجو|د |بــــر| د|بــــ د |ط|ف|تـــن |بــــر|
ف خليل |لخو|لقه2|5428 تـــج|ره دمنهوربــــسنتـــ أ
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهسع|د ح|مد مصط مصط |لديبــــ45||52
يم779759 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سن|ء محمود |لسيد إبــــر|
4377|o|علوم كفر |لشيخبــــه|ء كرم محمد مبــــ|رك ج|د
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدلسيد ط|رق محمد خليل |مبــــ|بــــى|8||762
85|2o3كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد |حمد ش|ذ حسن
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |كريم|ن محمد |لسيد فتـــح |لبــــ|بــــ|68||8
|352o4تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد عيد حس عبــــد |له|دى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدمريم عبــــد |لحكيم محمد ك|مل357|75
8226o3د|ر |لعلوم |لم |محمد ص|لح عبــــد|لنعيم محمد

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعمر |حمد سعيد ز7|699
تـــج|ره بــــنه|مرزوق حسن محمد محمد32|54|
يم عبــــد |لحق967|68 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|شيم|ء ذ |بــــر|
482o4oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مجدى محمد حسن
يم بــــهجتـــ سليم|99|489 ف |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|مل |
69|o68معهد ف تـــمريض |لمنصوره دع|ء ن| عطيه س|لم
4o687|تـــج|ره دمنهوري|ره يوسف |حمد |لع|لم
5|263oيم زر|عه دمنهورزي|د سعيد محمد سعد |بــــر|
5o4334تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعزه صل|ح حسن حسن أحمد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |له| محمد حس |53||75
25|56oق ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|له|دى |ل
26|o88| |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء ربــــيع محمد |بــــوزيد |لكيل
تـــج|ره بــــ سويفي محمود |حمد محمد4269|8
رهعبــــد | حس|م محمود تـــوفيق|4526| تـــج|ره |لق|
8o8|94زر|عه |لم |سميه ممدوح حليم محمد
وف|تـــحس جم|ل عبــــد|لحميد دي|بــــ325226 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم محمد وف|4748|4 تـــج|ره دمنهور|منيه مسعد |بــــر|
4o2582|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه محمد محمود محمد محمود
حقوق |ل|سكندريهسل ن| زكري| محمد |سم|عيل|48596
69|o8| علوم بــــورسعيدع |ء عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم
9o8567|تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن ع|طف ف|روق رضو|ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء ع|طف محمد محمد|782899
7o6o33| تـــج|ره بــــور سعيدحمد وليد |لسيد ع ع
5|657o| ف |بــــو |لفتـــوح |بــــو عي ه | تـــربــــيتـــ دمنهورم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ح عبــــد |لفتـــ|ح طه محمد9|6432
ف رفعتـــ عبــــد|لو|حد88||45 تـــج|ره طنط|رفعتـــ |
25652o|ه ص|لح عبــــد|لمجيد تـــعلبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
زر|عه د |ط/ري|ضتـــمحمد عبــــد |لغف|ر عبــــده محمود |لمحل67|622
6|55o7|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد |بــــوزيد |لسيد |بــــوعر|م
8o|637|كليتـــ حقوق |لم |سم|ء عم|د سيد محمود

2|o72يم رتـــمحمود رض| |م|م |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
24o3o2|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن جميل سعد عبــــد|لسميع
حقوق |لزق|زيقمحمود |لسيد محمود سعيد778554
يم63358| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعل| محمد سيد |بــــر|
وف|تـــحمد مصط يوسف ع محمد|782582 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم محمد خليفتـــ765366 يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــسنتـــ عبــــد |لجو|د |حمد عبــــد |لجو|||4856
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسش|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|769635
تـــمريض |سيوطر| | عنتـــر محمد عبــــد|لع| 888827
859o58علوم |لم |شيم|ء جم|ل عثــــم|ن محمد
5o5525د|بــــ |ل|سكندريه|م | سعد شح|تـــه ملك بــــولس
ه ع عبــــد|لق|در محمد  |له|496569 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم

نوعيتـــ عبــــ|سيهجه|د جم|ل ذ محمد38478
7o4277ندستـــ |لمنصورهمحمد رض| حسن محمد حسن
|3776oيم تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم | |ميل حبــــيبــــ |بــــر|

علوم حلو|نريج مصط عبــــد |له|دي مصط |لخو33596
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |حمد مصط محمد |حمد فوده9834|4
5|o|6o| |عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد |لعزيز عص|م محمد عط
ف محمد ع 58496| د|بــــ حلو|ن|مريم |
رهمريم عص|م |سم|عيل محفوظ ثــــ|بــــتـــ26493| طبــــ بــــيطرى |لق|
6||o8|معهد ف ص طنط|بــــه ربــــيع عبــــد |لمنعم فنجر
يف محمد |حمد|233865 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد 
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه زي|د محمد ص|لح محمد بــــك 5878||
24662oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــل|ل محمد يوسف |حمد عبــــيد
تـــربــــيتـــ |لم |محمد خلف محمد طه|8|859
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه منصور عبــــد |للطيف محمد48494|
يم |لسنو49|342 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى |يمن |بــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|عل| عبــــد | ع عبــــد | مصط 695294
يم53622| ف سعيد |بــــر| د|بــــ حلو|ن|وق |
د|بــــ |ل|سكندريه|ن|دين |حمد محمد س|لم476272
 |حتـــ وفن|دق |لم |س|ر خلف عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لغ ||468|8
تـــج|ره |ل|سكندريهسهيلتـــ حمدي عبــــد |للطيف من|زع |حمد426549
بــــي 675857 د|بــــ |لمنصوره||ء عبــــد | مسعد |حمد |حمد |ل
يم|9873|2 يم |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسمل |بــــر|
62o67||تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسل ص|لح محمد رض
486o64ش|م |لسيد عطيتـــ عطيه تـــج|ره كفر |لشيخآروتـــ 
يم |حمد حسن962||7 طبــــ |لمنصورهتـــبــــ|رك |حمد |بــــر|
7||o9|يم حمزه تـــج|ره |لمنصورهخ|لد نبــــيل |حمد |بــــر|
4o7o28د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن ن|در عبــــد | |حمد عل|م
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد شعبــــ|ن محمد حس |542|69
ره محمود جوده محمود263272 علوم بــــنه|ز
34294|| ف |حمد ع معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد |
7o68|5|يم تـــج|ره |لمنصورهسم|ء محمد محمد فه |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط ي| |حمد محمود غنيم267686
6o36|3تـــج|ره |لمنصورهع |ء س| |سم|عيل |لبــــ|جورى
6o422oندستـــ |لمنصورهعبــــد|لملك محمد ف|روق محمد |دريس

596o8تـــربــــيتـــ بــــ سويفع |ء محمود عم|ره عبــــد |لفتـــ|ح
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لمطلبــــ حميده443425

Page 6470 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8o2777كليتـــ حقوق |لم |رض| سعد زين |لدين يوسف
|746oيم محمود رهيوسف محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره طنط|محمود صبــــرى |بــــو |لسعود |لسيد636867
24678oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــيتـــر عو حبــــيبــــ سليم|ن
يم عبــــد|لرحيم833568 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــند| ع|دل |بــــر|
258|o6وف|تـــعمر عبــــد|لحكيم عبــــد|لمنعم |ألسدودى ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
26|2|o|نوعيتـــ فنيه |شمونيم|ن |حمد عبــــد|لشكور خط|بــــ
25o584معهد ف ص بــــنه|رن| صل|ح محمود |بــــو محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخلود خ|لد محمد عبــــد|لعظيم7|3446
معهد ف ص |سو|نف محمد ص|لح حس |844953
6o68||ندستـــ |لمنصورهيوسف عزتـــ محمد مهدى
8o5634|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء نبــــوي شعبــــ|ن محمد
25|8o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |نس|ن رف| |لسيد حشيش
تـــج|ره طنط|محمد ع|طف |سم|عيل |بــــوزيد محمد92|628
776o65تـــج|ره |لزق|زيقوق محمود عبــــد |لعزيز محمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |ط|ء خ|لد عبــــد| محمد أبــــوحج|زى58|9|6
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــد| محمد عبــــد|لع| |حمد محمد443383

ف ومس|حه |لمطريتـــرمض|ن سعد مصط طه63493 ك.تـــ. ف رى و
||85o6 لسن ع شمس|سل دسو صل|ح دسو
حقوق |لزق|زيقحمد سعد |حمد محمود|755678
ف مرو|ن س|لم حج|زي643797 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمرو|ن |
33o|25|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء |لسيد |حمد |حمد
2|753o|يثــــم محمد محمد س|لم رهسل|م  حقوق |لق|
27246o|وف|حمد حس مسلم محمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
6oo732|يف ف ع بــــدير  ه | صيدله ع شمسم
ش|م إسم|عيل غ|لبــــ منصور427724 معهد ف تـــمريض طنط| إسم|عيل 
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره حمد|ن محمد عطيه |حمد2|6284
335535| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ل محسن عبــــد|لعزيز فتـــح |
67686oيم عبــــ|س غ|نم |سم|عيل تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشدين| س|لم سليم|ن سلم|ن768258
33|6o2طبــــ بــــنه|س| م|جد عبــــد|لعليم عشم|وى
8o4o38فنون جميله فنون |لم |بــــ|سم شح|تـــه سمع|ن شح|تـــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد حميد خليل محمد|88|33
75o677بــــتـــ رزق تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند محمد و

325o6|رهحمد عم|د ك|مل عبــــد |لحليم خليل زر|عه |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمصط عبــــد |لرؤف مصط |لقي427566
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رضوى |حمد |نور |حمد485929
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن |سحق كريم صليبــــ|833253
9|587o|بــــه د|بــــ |سيوط| بــــر|م عبــــد|لرج|ل ذ و
336oo6كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ند | محمد عبــــد|لخ|لق عوده

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحن|ن س| سعيد محمود46432
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تـــج|ره ع شمسملك محسن عبــــد|لوه|بــــ |لسيد د|ود947||3
حقوق حلو|نمحمود عص|م محمود عبــــد |لبــــ|سط28548

336|3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خلود عص|م محمد خليل
6438o7حقوق |لزق|زيقمحمد |يه|بــــ بــــره|م حسن عي
8984o| طبــــ سوه|جمحمود محمد ز محمد
4o9665يم ع|طف |لدي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن صبــــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ سوه|ج لحس حس |حمد |لبــــدرى |حمد|895474
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد | حس|م عبــــد | |لسيد حسن775358
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رى |ي | عزى سعد بــــل|مون272258
8672|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|رين| فيليبــــ فيكتـــور وديع
مركز |لتـــكنولو | |لمتـــم بــــوز|رتـــ |لصن|عتـــ و|لتـــج|رتـــ |لخ|رجيتـــم|زن محمود منيبــــ حسن حس جل|ل9335|2
نوعيتـــ |لزق|زيقنهله حسن محمد سليم|ن454|78
27o476يم ع|مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــص|بــــر عوض | ذ |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود |لسيد ع زويل|439|43
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |يمن محمود |لف |76952
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود ع محمود عبــــد|للطيف 2533|9
طبــــ |لمنصورهخلود عبــــد |لن| محمود شكرى محمود عيد|69674
صيدله ع شمسدين| |لسيد فوزى عبــــد |لر|زق39885|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم| |م |حمد |لق| |248556
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــ عبــــد|لمر محمد عمر|25276
ر|ء |حمد رجبــــ عيد42639| فنون جميله فنون حلو|نف|طمتـــ |لز
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد محمد محمد سعيد خ 494697
896o|o تـــج|ره سوه|جخلود محمد محمود ع|رف
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمصط سعيد حسن سليم|ن753423
حقوق طنط|لحس عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لجو|د عبــــد 486964
5o2465يم عبــــد |لق|در حسن مفتـــ تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم |بــــر|

372o7|ه جم|ل بــــيو سليم|ن قسيم تـــربــــيتـــ ع شمسم
د|بــــ حلو|ن|مريم خ|لد صل|ح |لدين محمد معتـــوق24832

84o855|ه عز|ل|نص|ر محمد |حمد كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم
يد ع453258 ندستـــ كفر |لشيخرض| رجبــــ ع |بــــو|ل
62o847 يم محمد |لسيد |لبــــشبــــي تـــج|ره ج|معتـــ د |طأحمد |بــــر|
علوم ع شمسيوستـــ | ه| نبــــيل لطف |335753
زر|عه ع شمسمن|ر بــــل|ل عبــــد|لش| |حمد343298
زر|عه طنط|محمد ري|ض محمد ري|ض |لتـــط|وى4|6|43
92o|73|صيدلتـــ سوه|ج  ل|ء عر|بــــى عبــــد| |حمد
6oo4|2نوعيتـــ طنط|ريه|م رض| سعيد |لغمرى حس|ن
67694o |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|ط|رق ح|زم محمد عل|ء |لدين زكري
843|5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــه تـــ|ج |ل |حمد محمود
تـــج|ره بــــ سويفعمر ربــــي ع|كف زيد|ن7663|8
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآيه محمد محمود محمد ختـــعن6596|5
ف|258798 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومس|مه محمد فرج 
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ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |للطيف ع عبــــد |للطيف||52336
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــرن| محمد متـــو |لحدق433895
6o4|35طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود |حمد |لسيد |لسيد عرج|ن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ه| محمد محمود |لسيد8522|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد س| عبــــ|س غ|نم||26788
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عمرو رمض|ن عبــــد|لرحمن عبــــد |لسل39|495
4o4397| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد صبــــري |حمد ع عبــــد|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسحر عبــــد|لنبــــى عبــــد|لع|ل عبــــد|لع|342239
45o3|9حقوق طنط|عبــــد| محمد أم محمد محمود
2634o3يم |لز|م تـــج|ره بــــنه|ع |ء و|ئل |حمد |بــــر|
524o4| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــن|دين محمد |حمد |ل|م
6|76o9|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد مصط محمد |لنم|س
75o666 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى عبــــد |لرحيم |حمد ع
لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس شعبــــتـــ |د|ره|جه|د محمد حسن ع حسن773664

رهعبــــد |لرحمن مجدى عبــــد |لرحمن محمد39557 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
753o8||علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد ع عبــــد |لرحمن ع|رف
رتـــ|ع رمض|ن ذ يوسف258277 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
43524o|تـــمريض كفر |لشيخيم|ن سم محمد |لش|ل
35o5o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنور |لدين |حمد حس نور |لدين ه|شم
تـــج|ره بــــ سويفع |ء عي ع عي 5275|8
6757o|صيدله |ل|سكندريهحمد مصط يوسف مصط عبــــد ربــــه
صيدله طنط|نه|ل عص|م محمد |لبــــسيو محمد سليم247934
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس| |حمد ص|بــــر ع55469|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |لسيد عبــــد|لستـــ|ر زع 534|26
836o34|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه محمد عمر|ن محمد
48o696تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسمر عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح يوسف
6857o3|لسن ع شمس|يه محمد |لبــــكرى |حمد رجبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد |لسيد محمد شبــــل عم|ره268542
4897o6| |ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم ك|مل حل تـــ|درس حن
69o8o8علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعمرو |حمد عبــــد |لمحسن |لعزيري
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |يمن محمد محمد7865||
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد |لحميد سل|مه محمد69|59|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء فتـــ سليم|ن جبــــر|678264

|533o|رهحمد و|ئل سيد محمود  محمد خليفتـــ تـــج|ره |لق|
رهعبــــد |لرحمن محمود سليم|ن حسن||342 حقوق |لق|

ره| محمد مصبــــ|ح رمض|ن259972 عل|م |لق|
رهنوره|ن سيد رضو|ن مصط 237987 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
33o247د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمتـــ محمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
رهمحمد عبــــد|لن| محمد ع فرج546|22 تـــج|ره |لق|
8o|48o| تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن حم|ده طلعتـــ تـــو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمتـــ خ|لد عبــــ|س عبــــد|لموجود928|32
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28|7o تـــربــــيتـــ حلو|نم محفوظ قبــــي محمد |لكبــــ
معهد ف ص بــــنه|يه شو عبــــد|لق|در |لدسو |256642
|57o32رهمحمد سعد فتـــ خليل ندستـــ |لق|
6|o942ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهجم|ل |لسيد |لسيد عبــــد |لوه|بــــ أبــــوع
334o62|د|بــــ ع شمس|حمد سم |حمد |لسيد
تـــج|ره سوه|جص|لح عم|ر عبــــد|لحميد |حمد 924974
|65o|5زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| ع|طف |لسيد |حمد
698ooتـــمريض |لفيوم حسن|ء سيد عبــــد |لقوى عبــــيد

ندستـــ طنط|محمد محمود محمد محمد مسعود449375
35826oيم |حمد محمد تـــج|ره ع شمسمه| |بــــر|
8|786oد|بــــ |لم |من|ر ثــــ|بــــتـــ ف|ئق صموئيل|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ سعيد عفي سيد |لصن|في |348486
يم محمود ع423894 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسس|رتـــ |لسيد |بــــر|
ل|ل عبــــد |لخ|7544| رهرمض|ن عبــــد |لرحمن  تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لم |سحر محمد عبــــد|لقوي رس |565|8

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرضوى مصط عبــــد |لرؤف محمد92|7|
يم مر|د259594 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دير خ|لد |بــــر|
69o328زر|عه |لمنصورهزينبــــ حم|يه |لسعيد محمد
ر محمد |لجميل |لسيد عبــــد357434 حقوق بــــنه|ندى ط|
69498oنوعيتـــ |لمنصورهف|طمه |لسيد محمد عبــــد |لمنعم
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|لند| بــــره|م |بــــوزيد أحمد785479
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن محمود |حمد نج|تـــى عبــــ|س783496
256o|3|د|بــــ طنط|حمد عبــــد|لن| فوزى عل|م|
يم6|6355 يم |بــــر| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق  متـــو |بــــر|

7o358وف|تـــعمرو سعيد شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
5|o|38ش|م حسن عبــــد |لحميدعودتـــ حقوق |ل|سكندريهحسن 
6999o9د|بــــ |لمنصوره|محمد يوسف محمد يوسف
ر عم|رتـــ356444 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــصل|ح عز |لدين عزبــــ ز|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|جر ن| مبــــ|رك |حمد|82626
487oo5تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | ثــــروتـــ |حمد عبــــد |لقوى |لشيخ
9o7677 علوم سوه|جكريم خ|لد عبــــد|لع| |لسم|ن
33|8ooتـــج|ره بــــنه|ف|رس نزيه عيد زيد|ن |حمد مر

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمرو|ن ي| خلف عبــــ|س عثــــم|ن22875
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه شعبــــ|ن عبــــد|للطيف عتـــم|ن|437848
45o238|ندستـــ طنط|حمد عرف|تـــ محمود قطبــــ محمود
ه محمد عبــــد |لمحفوظ محمد محمد699582 د|بــــ |لمنصوره|سم
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |لسيد عبــــد |لمنعم فرج محمود|694433
5|7235| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه سعيد محمد |لسيد ع

|7o8oف ط|رق حسن |لسيد ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ر ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد محمود حسن محمود حسن478674
826o6oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــس|ندي بــــه|ء زخ|ري ونيس
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علوم ري|ضتـــ |سيوطو|ئل بــــدر عبــــد|لل|ه ع  4888|9
428o|8د|بــــ طنط|س|ره سل|مه محمود |لمر عم|ره|
6o5454ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حبــــيبــــه محمد |لسيد ح|مد |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطفرحه رمض|ن |حمد |لسيد 893252

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعو|طف ربــــيع رمض|ن ي|س 62489
263o2|| يم |م|م بــــيو |د|بــــ بــــنه||ء |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدمروه مصط |لسيد شعل|ن4|82|6
يم دسو 3|7549  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن حسن |بــــر|
9|976o  لس |مجد ظريف خ تـــج|ره |سيوطك
23o|49 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسح|زم محمد محروس محمدحس|ن
5o568oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمود |حمد عبــــد |لعزيز |حمد محمود
ندستـــ ع شمستـــ ط|رق حس ج|د25693|
23o|2||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيمن سيد محمود عبــــد|لرحيم
758oo||يم سليم سليم|ن ندستـــ |لسويسحمد |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد زن|تـــى |حمد |حمد ع|مر7|65|4
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| محمد ح|مد ح|فظ52764

9|o3|9 تـــج|ره سوه|جديفيد ر|ئد ر|غبــــ جرجس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نه|جر مختـــ|ر محمد محمد |لدرش|بــــى923|45
|44688| يم محمد |لسبــــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه خ|لد |بــــر|
حقوق حلو|نصبــــ حس صبــــ عبــــد|لخ|لق226984
يم محمد ع |لصبــــ|غ|545|5 د|بــــ دمنهور|ند |بــــر|
342o92 |كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد |لشح|تـــ ع ش
525|o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــد |نتـــ م|يكل جبــــرتـــ |لجندى مسعود
ن| ميشيل رمزى سعد66528 تـــربــــيتـــ |لفيومم

تـــج|ره دمنهورر| | ط|رق ش| ع447477
427o98تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــوس|م |لسيد رف| |لسيد ن
425o7oزر|عه |ل|سكندريهم|رين| طلعتـــ وديع بــــس|ده
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |ل|م عمر|ن محمد|4333|
6o8569فتـــ محمود عبــــد|لبــــ| فخر|لدين نوعيتـــ طنط|م

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سيد محمد سيد محمود287|6
26o|8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه فتـــ حسيبــــ |بــــو ن|ر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومنوره|ن محمد طه |لغز| 449939
رهنوره|ن تـــوبــــه شعبــــ|ن عبــــد |لو|حد عثــــم7|2296 زر|عه |لق|
||5o9|تـــج|ره ع شمسم|ريز مرقس |م مرقس
676oo3تـــج|ره |لمنصورهنور|ن |حمد جعفر |حمدعبــــد |لوه|بــــ
ف مختـــ|ر محمد بــــرك|تـــ444555 صيدله |ل|سكندريهمحمد أ
يم844989 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوليد |حمد عوض |بــــر|
ى موريس فه زخ|رى 887826 طبــــ بــــيطرى |سيوطش
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|محمد سيد محمود |سم|عيل سيد349732
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن زكري| |لجر|ي خليل |574||7
تـــج|ره طنط|ش|دى محسن عبــــد |لحكيم محمد عبــــد 449764
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5|o943|يم محمد شلبــــى علوم |ل|سكندريهحمد خ|لد |بــــر|
يم |حمد772985 علوم بــــنه|محمود محمد |لدسو |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسم|ء |حمد عبــــد |لسميع سيد|55536|

د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء |حمد محمد |حمد59254
معهد ف ص ري|ضه سوه|جحميد ح|مد حميد |حمد |92278
338o4o تـــج|ره بــــنه|مصط رض| محمد مصط
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه ج|بــــر عبــــد|لسميع رجبــــ|248822
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمينتـــ ط|رق من حس|ن|28|329
ه|ن عوض مسعد عبــــد |لع|ل2522|7 حقوق |لمنصورهم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطجنه ه| محمود حبــــي 623488
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقص|لح محمد |حمد ص|لح|63684
د|بــــ حلو|ن|محمد جم|ل محمود ك|مل2|333|
3||4|o|ندستـــ ع شمسم|ريز عص|م صبــــ غ
|54o45|تـــج|ره ع شمسيمن محمود ج|بــــر عبــــد |لعزيز
تـــج|ره |سيوطرحمه |حمد ع محمود6|8455

752o6تـــج|ره بــــ سويفند| |بــــوف|خره ري|ض |بــــوف|خره
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد| عبــــد |لرحيم حسن |لطن449479
7o7258| ندستـــ |لفيومحمد ع عبــــد |لو|حد متـــو ع
6o795oتـــج|ره طنط|ن|ن ن| حل بــــ|نوبــــ
432oo9طبــــ طنط|مه| |لسيد تـــوفيق محمد عنبــــر
79oo76يم د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وق ف|روق |سم|عيل |بــــر|
|378o3|يم وف|تـــسل|م |حمد محمد |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

|9o93يم محمد محمد طبــــ بــــ سويفدير |بــــر|
7|o685|حقوق |لمنصورهحمد |لسيد |لسيد |سم|عيل حبــــيش
5o97ooد|بــــ دمنهور|ه| محمد حس|ن |سم|عيل
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف محمد مو سليم حس|م |لدين57|254
8647o8|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه خ|لد |حمد |لفهيم
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن سم محمود |لزعفر| 4|6772
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نسمه نبــــيل عبــــد| محمد |بــــوزيد|28459
طبــــ |ل|سكندريهأسم|ء رض| رجبــــ بــــهيج||5224
طبــــ بــــنه|سل رشد|ن عبــــد|لحميد س|لم سعد367576
حقوق |لزق|زيقل|ء غيثــــ ش|ف محمد أحمد|345|78

رهي|سم عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز محمد597|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
248o39يم شلبــــ|يه كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــرضوى س| ع |بــــر|
5o6848طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنوره|ن عبــــد|لجو|د عثــــم|ن ح|فظ

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد ع ج|بــــر قر |84634
448o2o|ندستـــ حلو|نن عص|م فوزي يعقوبــــ حلقه
42oo39|يم |حمد حم|يل د|بــــ كفر |لشيخ||ء |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد ي| محمد إسم|عيل حس |782876
ندستـــ طنط|يتـــ س| محمد ش| |8|4499
يم بــــرك42|344 نوعيتـــ عبــــ|سيهغ|دتـــ |س|مه عبــــد |لحميد |بــــر|
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7o925يم عوض د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ه|جر عبــــد|لحميد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مهند محمود محمد محمود |سم|عيل488257
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــده |لشبــــر|وى عبــــد|638572
63648o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلسعيد |لسيد |لسعيد عبــــد|لخ|لق
يم عم|6|4375 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم حم|ده طه محمود |بــــر|
ى|62366 معهد ف ص بــــور سعيدسحر مدحتـــ ج|د ج|د |لح
62472oتـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |لسعيد عوض جمعه |لبــــرجي
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد فوزى |حمد محمد شح|تـــتـــ698642

معهد ف تـــمريض |لفيوميه رمض|ن عبــــد |لح|فظ عبــــد |لو|حد966|7
85o648علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد |ل |د |حمد عبــــد|لمنعم
تـــمريض طنط| آل|ء محمد |حمد عيد432965
9o2455 معهد ف ص سوه|جمحمد حس|ن عبــــد|لل|ه عبــــد|لنبــــى
4o6o92د|بــــ دمنهور|ندي محمود محمد شح|تـــه عسكر
تـــربــــيتـــ سوه|جسيمون سف عطيه سف 923858
69o839|ه |حمد عيد عبــــد |لكريم د|بــــ |لمنصوره|م
823o5|نوعيتـــ |لم |بــــسمه محمود عبــــد|لحفيظ حسبــــ |لنبــــي
6o56o||د|بــــ |لمنصوره||ء عبــــد|لتـــو|بــــ سعد مصط رجبــــ
تـــربــــيتـــ |لم |س|ره طه يسن يوسف854222
5|2o|2|يم ي| فؤ|د عبــــد |لغف|ر ع زر|عه دمنهوربــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|لور| سم ف|روق محروس632264
42o|o5كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسم| عم|د |لدين |لرف| |لبــــي |بــــر

2394oيم محمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل عبــــد |لخ|لق |بــــر|
869|oعلوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن حمدى |نور محمود

معهد ف تـــمريض سوه|ج  منيه ع|طف |حمد عبــــد|لرحيم|899848
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء عبــــد|لسل|م |حمد |سم|عيل79|245
|46|8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم حس ف|روق ع
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحسن|ء |سم|عيل حسن عبــــد|833673

45o74|ره|ء طه فرج طه تـــج|ره |لق|
ر محمد عبــــد |لسل|م |لف |2|2|4 حقوق طنط|محمد م|

حقوق بــــ سويفمنتـــ | |حمد محمد عبــــد |للطيف63|9|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمروه ن| سيد عثــــم|ن 899324
|75o56ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|ره سيد بــــكر ك|مل
علوم ع شمسنه|د شح|تـــ سعيد محمد عوده6|3433
34o663كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ندى ي| حس عبــــد|لحليم |ل|حول
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــتـــ حس|م |لدين عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد476656
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدمورين مجدى  |د ع|ذر جيد764822

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دى جمعه محمد عبــــد ||5|54
4378o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نتـــص|ر س|لم عيد ع|مر

336o|3ف محمد عبــــد|لوه|بــــ تـــج|ره ع شمسرح|بــــ |
8o72|6| يم محمد م |لدين ع تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
زر|عه كفر |لشيخسم|ء سعيد |نور محمد من |539227
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيثــــ|ر ح|فظ عبــــد |لفتـــ|ح محمد|26752|
755|7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرضوى محمد عبــــد |لخ|لق عبــــد|لمجيد
يم636234 ش|م محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد 
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن زين |لع|بــــدين سعد محمد حسن عوف9|9|69
يف نجيبــــ |لسيد26435| وف|تـــعبــــد |لرحمن  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
236o98 ره| |ر |م نبــــيل |م |لش|ذ د|بــــ |لق|
زر|عه مشتـــهرند| عبــــد|لتـــو|بــــ بــــدوى عبــــد |لتـــو|بــــ مسعود239467
78o6o9|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء س| عبــــد |لفتـــ|ح عطيه

تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن حسن |حمد|56637
6o5976ق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد |يمن محمود |لششتـــ|وى |ل
يد |حمد ع |لمر447322 علوم ري|ضتـــ |لم |سم|ء |حمد |بــــو |ل
تـــمريض بــــنه|يف محمود عبــــد|لعزيز س|لم3|2626
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور| عزتـــ عدل |مبــــ|بــــى ع|مر6|6244
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر عبــــد |لعزيز محمود عبــــد |لعزيز 632337
4|97o2تـــج|ره كفر |لشيخحس |سم|عيل |لسيد محمد |سم|عيل
يم عد ثــــ|بــــتـــ|63|34| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيل|ري| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء ح|مد |لسيد محمد|48227|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد حمدى عوض |ل|تـــربــــى693449
|58o24خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنتـــ | عل|ء محمود |لمغ|زى

6oo57كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرح|بــــ محمد حمد| محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م حسن سيد |حمد |سم|عيل|488368

376o3رهمريم كرم رزق متـــي علوم |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهي|ر| نبــــيل محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو دشيش5276|5
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمعتـــز عم|د |لسيد تـــوفيق768863
49382oحقوق |ل|سكندريهمحمد مو محمد مهدى كشك
9o42o5 تـــج|ره سوه|جمحمود جم|ل |لسيد ع

ف صل|ح |لدين ص|لح7449| ندستـــ |لم |ندى |
م | كم|ل |م ميخ|ئيل9394| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك

4o5o53تـــج|ره |ل|سكندريهعمر فوزى عبــــد |لسل|م |لسيد |بــــو ط
تـــج|ره |لمنصورهسم|ح |يه|بــــ عبــــد |لرحيم حسن محمد689597
زر|عه |لمنصورهف|يزه حس ك|مل |لسعيد |م 688699
4|o75|تـــربــــيتـــ طنط|أسم|ء محمد ن فتـــح |لشن|وي
8|oo27| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه |لسيد |حمد ع|
يم22458| يم سيد |بــــر| د|بــــ حلو|ن|منتـــ | |بــــر|
يم عبــــد |92|3|7 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد عص|م |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد س| |سم|عيل |لش|طر||2|753
36o83oصيدله طنط|مريم محمد سعيد سعد عبــــد|لتـــو|بــــ
7o3884يم  خليل ندستـــ |لمنصورهمحمود |حمد محمد |بــــر|
|لسن |لم ||ء ع|دل محمد سليم|ن|52|58|
7o3552|تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |حمد حسن عيد حسن
8|26|o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفروي فرج | عمر عبــــد|لحليم
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89o664|ه جم|ل عبــــود عثــــم|ن حقوق |سيوط م
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقند| شعبــــ|ن محمد عبــــد |لعزيز3|6323
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود يوسف سعد |بــــو شعيشع693557
43678o ن| محمد فه محمود ع تـــج|ره طنط|م
52o525|زر|عه طنط|يتـــ محمد عبــــد|لمنعم |لسيد عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد خميس منبــــى محمد كريم495576
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلحسن سليم|ن محمد ودن|39|268
89o7oo تـــربــــيتـــ |سيوط |ده سيد |حمد محمد
6899o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه عبــــد |لحليم عبــــد |لق|در |لديس بــــ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــل|ء |لسيد |لسيد عبــــده |لسيد|2753|7
صيدله |ل|سكندريهمنه | |حمد فتـــ |حمد |لكن| 763267
5o7o2oد|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ حمدى محمد ح|مد عبــــد|لد|يم
44o234تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|طمتـــ محمد عبــــد|ل شلبــــى صحص
4|59o|يم محمد ع |بــــو عطيتـــ كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنوره|ن محمد |بــــر|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىلشيم|ء محمد ع فتـــح |لبــــ|بــــ||62974 ع.
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمريم نبــــيل يوسف طنيوس يوسف6874|4
ن| م|جد لط تـــوفيق235937 رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

9o584|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويف|ء محمد عويس بــــدوى
يم |لسيد محمد|896468 د|بــــ سوه|ج|  ل|ء |بــــر|
وف|تـــع صبــــ ع قطبــــ|448|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o2249ه محمد محمود عبــــد | حسن شبــــيبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
تـــمريض كفر |لشيخحمد |بــــوغن|م |لسيد محمد مصط مقلد|5|442
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م ه| رمض|ن محمد758799
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد محمود |حمد |حمد |لق| |||3285
8o4972صيدلتـــ |سيوطمن|ر حسن ص|دق حسن
تـــمريض |لزق|زيق نور| وليد عبــــد |لبــــ|سط نجيبــــ9|7824
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد ط|رق محمد عوض رضو|ن|684422
4oo327ى صبــــرى عبــــود تـــج|ره كفر |لشيخجورج ي
|3o249فنون جميله فنون حلو|نتـــ ط|رق بــــدر عبــــد |لسل|م
6|4o|5| يم عبــــد طبــــ طنط|محمود عنتـــر مصط |بــــر|
8||36o |تـــج|ره بــــ سويفديل ربــــي عثــــم|ن ش
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ع |ء ح|مد |حمد |لص|دق مصط 8|3297
|4|7o7 بــــي تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|روق محمد ف|روق |ل
تـــج|ره دمنهورمحمد كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد يونس528458
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــح|زم عزتـــ |لسيد سليمه268467
2|325oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نرن| عبــــد|لحميد محمد |لدرديرى

تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد طه عبــــد |لفتـــ|ح58796
7696o4حقوق |لزق|زيقبــــل|ل محمد عيد محمد عي
6|92|o| تـــج|ره بــــور سعيدلسيد جم|ل عبــــد |لجليل |سم|عيل
4o377o| حه وفن|دق |ل|سكندريهي|د عل|ء محمود نزيه محمد سيف| 
4o6732|حقوق |ل|سكندريهمل |لسيد حس محمد أحمد
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8|6o5o| إعل|م بــــ سويفحمد عبــــد|لوه|بــــ ري|ض عبــــد|
معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن محمد صبــــرى عبــــد|لنبــــى|544587

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه حس ك|مل محمد|56945
د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ ع|دل فتـــ جعفر84|322
|2o668 د|بــــ حلو|ن|سيف |لدين ص|وي حسن مصط
7o8|55 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــع حم|ده محروس عبــــد |لجو|د عبــــد
6o585|تـــربــــيتـــ طنط|ريه|م رض| ح|مد محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء فتـــ بــــيو محمد|643|34
443oooيم محمد |لسيد خليفه طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخي|سم حس |بــــر|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف |م سم كم|ل|933|
6|4546| |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد ر|غبــــ عبــــد|لغف|ر خلف |
2|8o92رهمع|ذ ط|رق ع عثــــم|ن سلط|ن ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعل|ء |لدين ممدوح محمد ق|سم456||3
779o93ين ط|رق بــــرجس عبــــد |لحميد ندستـــ |لزق|زيقش
7|7o2|| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ|ء |سم|عيل |حمد |لعو
22294oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عنتـــر سيد محمد
يم |لعلي2|5259 وف|تـــأحمد نبــــيل |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

د|بــــ حلو|ن|ملك عبــــد|لن| عبــــد| محمد |لسيد55|24
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمود محمد محمود عبــــد |لمجيد ش||2287

ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمروتـــ مدحتـــ |لسيد ع |لسيد29|448
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|لتـــ |حمد حسن بــــك 358334

معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء حم|دتـــ مهد معوض|6233
|د|بــــ طنط|عبــــد|لعزيز حسن عبــــد|لعزيز |لسيد352665
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأمنيتـــ ع شح|تـــتـــ |لط|ي 497245
5o2457صيدله |ل|سكندريهحمد ط|رق عبــــد |لمع س|لم محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسل س|لم|ن محمد س|لم|ن محمد477543
وف|تـــمحمد ع|طف محمد محمد27|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o9723تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ند| |حمد محمد شعبــــ|ن |لطو|بــــ
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنور|ن وجيه محمد محمدى سيف |لدين42|9||
5oo9o8حقوق طنط|ي|سم سم |سم|عيل |بــــوعجيلتـــ
76o3|6|ندستـــ |لسويسحمد محمد |حمد عبــــد|لق|در
4o8724 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م |م محمود سعد محمد |لبــــيو|
حقوق |لزق|زيقلشيم|ء ك|مل حسن |لسيد|759278
237o59|رهل|ء حسن عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |لزق|زيقع محمد |لسيد ع ع625774
تـــمريض دمنهورحسن محمد حسن ع حميسه7|4||5
رهمحمد مصط محمد ربــــ|ع43342 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

|4o98o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى صل|ح |لدين محمد ن |لدين محمد
حقوق |سيوطرين|د خميس محمد محمد 877539
42o6|8| ى عبــــد|لتـــو|بــــ حس|ن حقوق طنط|حمد ي

رى محمد عثــــم|ن25559 ره|ن| |لجو ثــــ|ر |لق|
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دين| جرجس عيد  |د85|857
حقوق |لمنصورهحبــــيبــــه حسن |لسيد د|ود694452
ندستـــ بــــنه|حمد صل|ح |لدين عبــــد|لحميد |بــــر|334727 كليتـــ 
7o4947يم علوم |لمنصورهحمد محمود شح|تـــه |لعو |بــــر|
22749oندستـــ ع شمسمحمد خ|لد ص|لح سنو
62358o||نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عم|د |لدين |لحسي عط
|3o|67زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسمر |حمد سليم محمد |سم|عيل
2243|o|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مل سعيد مصط محمد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسر| ع|مر جورج دوس خليل355||3
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء صبــــ ف|ضل حسن343775
24|o99خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد|لرحمن حسن فوزى حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود كريم محمود عبــــد|لمع فودتـــ6|39|6
42542oتـــج|ره كفر |لشيخنور|ن ط|رق طه محمد |لوصيف
6o|699ه عص|م محمد شنيشن نوعيتـــ طنط|أم
لس ميشيل لويز ميخ|ئيل429455 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــك
623o|6 ر منصور عبــــد تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد عبــــد |لظ|
32o789حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد| |حمد عبــــد| ع عمرو
م|م|58|||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء عبــــد|لحميد |لضبــــع 
7o8oo7د|بــــ |لمنصوره|محمود ع|طف محمود ع س|لم
7o7685تـــج|ره |لمنصورهغ|ده حس محمد محمد |لمتـــو
ندستـــ طنط|ع |حمد محمد أبــــو مسلم449327
33o84| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــتـــ |حمد عبــــد|لرشيد عفي
5o4||o|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمنيتـــ فتـــ شح|تـــتـــ محمد حسن
6|2o87|صيدله طنط|آيه حبــــيبــــ عبــــد |لن| أحمد رض
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود سيد ع |سم|عيل523543
4796o9تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن مدحتـــ حمدي عبــــد |لمقصود قريطم
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــلشيم|ء مجدى |سم|عيل حسن  سعد476734
9o7o48|تـــج|ره سوه|ج سل|م محمود فز|ع ج|د |لكريم
ره |ر محمد عبــــد |لحميد |حمد عط| |||665| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|م | وجيه سليم|ن عبــــده265673
7o8346|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء بــــكر عبــــد |لعليم محمد رزق
|د|بــــ |لم |نسيم ح|تـــم عبــــد|لحميد كيل| 8442|8

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريستـــ | ه| حل ز25423
ندستـــ كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ خ|لد زيد|ن محمد زيد|ن447876
8|37o| معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمريم عم|د حن| حن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه عبــــده عبــــد |لرحيم كريم |لدين|777||7
|2o474وف|تـــه|دى ف|يز محمد فؤ|د عبــــد |لحميد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
537o55يم عبــــد|لر|زق ع مقلد تـــج|ره دمنهورمحمد |بــــر|
2255o9يم يم خليل |بــــر| رهمروه خليل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4832o|يم محمد تـــج|ره |ل|سكندريهحن |يه|بــــ |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم |حمد |حمد شعيبــــ6774|6
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تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد رجبــــ عبــــد|لعزيز |لهوري 654||6
323o92|ره  سم|ء ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لفتـــ|ح حسن معهد ف تـــمريض |ور|م |لق|
ر ح|مد محمد محمد حم|د|629465 زر|عه |لزق|زيقحمد م|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|سم|عيل ط|رق |سم|عيل عبــــد|لعزيز344596

ره|س|لم|ن سعيد عبــــد |ل محمد9836| د|بــــ |لق|
88o346  علوم |سيوطج|كل ش|رل وديع ك|مل
د|بــــ |لزق|زيق|رو|ن ص|بــــر محمد محمد922|63
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهآيه طه محمود طه |لعن| 773|52
بــــه |لدرف3825|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء س| محمد و
33394o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمود محمد محمود
45o4|3رهمحمد |حمد فتـــ محمد نجيبــــ نور ندستـــ |لق|
26ooo||معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء |يمن محمود مسعود
يم محمد محمد88|355 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|رحمتـــ |بــــر|
697o3o|يم يم سعد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|بــــ|نوبــــ |بــــر|
224oo7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نيل نبــــيل محمود محمد
علوم |ل|سكندريه |ر |لسيد ذ ع|رف متـــو4|4783
2|3o92يم تـــج|ره ع شمس |س|مه ص|لح |بــــر|
لسن ع شمس|حمد عبــــد |لعزيز رمض|ن عبــــد |لعزيز85|686
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرن| عيد عطيتـــ |حمد مر 7|357|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى بــــ|سم |لسيد يوسف |لحسن 4|6244
يم|7|625 يم ع |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقن|دين ص|لح إبــــر|
رهع خ|لد ع دسو 47369| تـــج|ره |لق|

رهزينبــــ |حمد محمد محمد |لصو|ف5436| تـــج|ره |لق|
4448|oن| صفوتـــ ليتـــو ري|ض ره/ري|ضتـــم إعل|م |لق|

875o7صيدله بــــ سويفريه|م طلبــــه ك|مل طلبــــه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد عبــــد|لخ|لق صد محمد|892933
معهد ف ص |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لجليل |لسيد خميس عبــــد 779232

25|7oره|مريم محمد عبــــد |لحسيبــــ حسن د|بــــ |لق|
ره|نجل|ء خ|لد |حمد عبــــ|ده8842|3 د|بــــ |لق|
يم3|635| وف|تـــعمرو ط|رق عبــــد |لحكم |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
45o978ندستـــ أسو|نمحمد وجيه محمود |حمد قنصوه
|ئيل97|324 لس نص شكرى | تـــج|ره |سيوطك
د|بــــ سوه|ج|سهيله عوض حسن عوض محمد632849
ر|ء محمد حسن ملي |6587| حقوق حلو|نف|طمتـــ |لز

6o|58| علوم بــــ سويفسم|ء ع|طف |حمد قر
|34o8د|بــــ ع شمس|محمد جم|ل عبــــد |لعزيز عبــــد |لجو|د

ره|رو|ن ممدوح محمد محمد  |بــــى7|44|2 د|بــــ |لق|
6o|2oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نور| |حمد محمد ع

7539o8|يم محمد |حمد تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمل |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رحمتـــ منصور ح|مد ع327255
يم محمد عبــــد |لسل|م|44|778 ندستـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|

Page 6482 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

78o|76تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد فكرى ج|د| |سم|عيل
ندستـــ |لزق|زيقحمد عط| عبــــد |لمعبــــود |لدمرد|ش|695378
884o6|د|بــــ |سيوط|  سم|ء |حمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لج|بــــر
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| سم حس عوض | |لشح|تـــ633466
يم حرز |236594 رهبــــه | حم|ده |بــــر| صيدله |لق|
239oo|ره| محمد عم|د |لدين حسبــــ | محمود ر عل|م |لق|
832|o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديول|ء عبــــد|له|دي ع |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم رفعتـــ ع عبــــد |لنبــــي |حمد عقل68|239

علوم ري|ضتـــ حلو|نحس بــــه|ء|لدين حس |لسيد37729
ف محمد |لسيد متـــو |2|7797 ه | ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم
بــــي |755|6 تـــج|ره بــــور سعيدول|ء محمد محمود |ل
معهد ف ص |سم|عيليهحمد ع حس عمر سويلم|767223
3247o6رهمحمد مظهر حس محمد عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
687o5o| صيدله حلو|نيه ز ع |لبــــدر|وى |لحسي
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمروه عص|م |لدين محمد |لقصبــــى|3|425
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفوزى س|مح فوزى |م قنديل|25895
5o|5|9 زر|عه |ل|سكندريهمحمد سعيد شح|تـــه |حمد مصط
||55o3حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيف عل|ء |لدين مصط عبــــد |لسميع
7342o تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء جمعه عطيتـــ ع

نوعيتـــ |لزق|زيقحمد عيد بــــدرى س|لم|778694
8oo277 رهس|ره عل|ء عبــــد|لو|رثــــ ع طبــــ |سن|ن |لق|
م محمد |حمد قرنه6398|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن
ف حس محمد خليل779923 حقوق |لزق|زيقحس |
تـــج|ره |سيوطيل|نه ممدوح |نور عزيز 898438

د|ر |لعلوم |لفيومدير مصط مر عبــــد|لحميد345|5
85o|9|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفيتـــ يونس |م |حمد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د محمد رفعتـــ محمد226973
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد| نبــــيل عبــــد| ح|فظ324936
6|93ooر |لسندرو ر وليد ط| ندستـــ د |طط|
6o2686|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |لن| |حمد ع حم|د
896o42 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم |حمد ع حس

علوم بــــ سويفكريم رجبــــ عوض حسن59435
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |حمد محمود خ |لدين2443|5
زر|عه دمنهورط|رق صبــــ ع عبــــد |لمنطلبــــ ل|ش 2976|5
معهد ف ص |سو|نمريم وسيم حن| جرس429|84
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|سم محمد عبــــد|لحميد محمد عيد346777

علوم |لفيومول|ء |حمد محمد ع 64743
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنجل|ء مجدي محمود محمود26842

علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن م |لدين |لحس |سم923|69
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نن| محمد جل|ل عبــــد |لعليم5|672|

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء ه| محمد |بــــو|لمع| ||4677
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م صبــــرى رضو|ن  |25565
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمود عبــــده |لسيد مصط 764472
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيمن |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|م333953
7599|oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسندى مجدى محمود عرف|تـــ بــــدوى
تـــج|ره |سيوطشيم|ء عم|د ك|مل ص|لح  5|8824
7685o8طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن محمد حسن محمد ط|يل
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطريه|م عم|د سليم عبــــد|لق|در  |88238
694o5o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود بــــل|ل محمد
كليتـــ |أللسن سوه|جشذ| ع |لم |وي ع 27383|
9o85o3 زر|عه سوه|جم | شنوده شهدى عبــــد|لمل|ك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديميمه خ|لد مر حسن|827553
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم مصط محمود مصط ع339|35
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخدير عص|م جمعتـــ محمد8|59|4
ره|دع|ء حس فرج |سم|عيل58474| د|بــــ |لق|
8o5o72 لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم | شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|يوستـــ | سم فخري مه
4|3o57|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىين|س عبــــد|لغ ع سل|م
ف ص|لح ف|رس33225| تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نم|رتـــ | |
ديتـــ8884|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد ع محمد عبــــد |لرحمن 
8o7o28د|ر |لعلوم |لم |زينبــــ |حمد |لسيد محمد
7o|o26ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــلسيد محمد |لسيد محمد محمد محمد
9o385| ريدى محمد مهدى ف ومس|حه |سيوطمحمد  ك.تـــ. ف رى و
6332o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم عص|م |لسيد ع شكري
يم |لص|وى صحص448966 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ح|مد |بــــر|
8o8283طبــــ |لم |مريم حل رزق | ك|مل
43o493طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخجه|د سعيد جل|ل سمك
697o35|يم محمد يم محمد |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
6o7665د|بــــ |سو|ن|حن ن ي|قوتـــ محمد رجبــــ
862o25|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء محمد|لمختـــ|ر فوزي بــــهيج
نوعيتـــ |لزق|زيقلبــــ |حمد رجبــــ ي|س 54|772
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسرقيه خ|لد محمد حف 934|76
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ندى رفعتـــ رضو|ن ص|لح سليم764829
8o7|32د|بــــ |لم |ر|ند| خ|لد عبــــد|للطيف محمد|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد حمدى محمود غريبــــ رجبــــ|5|4249
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل عبــــد| عبــــد|لسل|م|3842|5
يم محمد439992 علوم كفر |لشيخدع|ء سل|مه عبــــد |لمنعم |بــــر|
2544o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــتـــ مر |لسيد عتـــم|ن
246|5o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد محمود محمد بــــدير
نوعيتـــ |لمنصورهس|ره مصط جبــــر |سم|عيل |لبــــلتـــ|695645
273o|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم|رتـــ | شو يعقوبــــ ز
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حس|م |لبــــيو |لسيد |لشي442274
4o5|39| يم محمد ف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد |لرحمن |
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــل|ء عزتـــ |حمد محمود سليم|ن|22|249
833o24يع |حمد |لدين |بــــو كليتـــ طبــــ أسو|نمحمود ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد حمدى محمد محمد فرج|26978
ق|وي |حمد|827989 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ء محمد 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخ|لد عبــــدين |حمد سل|مه9773|4

647o3تـــمريض |لفيوم  عم|د عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحمن
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشه|له محمد ك|مل حم|ده |لخلي767934
8o43|4|تـــربــــيتـــ |لم |ن ن|جح مرزق ملك
طبــــ |لزق|زيقمحمود س| |لسيد محمدمحمد778655
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسمر مر محمد طه845656
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسفيلوبــــ|تـــ محسن صبــــ ع|زر94|773
ندستـــ |ل|سكندريهريم محمد عبــــد | حسن شعبــــ|ن|47928
4|o59| |يم عبــــد |د|بــــ طنط|محمد جم|ل |لدين |بــــر|
يم صليبــــ5364|4 لس عز فرج د|ود |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو وحيد فتـــ |لسيد عبــــد|لحميد772399
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|غ|ده محمد صل|ح س|لم عبــــد|لرحمن777|79
48454oد|بــــ |ل|سكندريه|ط|رق محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|لق|در محمد سل|مه|8|2488
27oo2oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع مصط ع محمد قشيطتـــ
معهد ف ص بــــنه|حس|م حسن سعـد حسن |لدم|257769
||5o9oد|بــــ |لم |م|رتـــ | مجدى شح|تـــه فرنسيس|
زر|عه مشتـــهررح|بــــ |م|م عبــــد|لعظيم |حمد338668
|24o4|صيدله حلو|ندى |لقر |لسيد عبــــد |لرحمن محمد
6o3467ندستـــ |لمنصورهحسن |م محمد |م |دريس
يم حس مصط 333|33 تـــمريض بــــنه|حن|ن مصط |بــــر|
علوم طنط|عل|ء محمد ع محمد عز|م685|54

59oo|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفنوره|ن فيصل سيد ميهوبــــ
علوم حلو|نسميحه حس ربــــيع محمد67356|
223o54ره|مصط |حمد ز ح|فظ د|بــــ |لق|
يم|76889 يم عبــــد |لغ |بــــر| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيه |يمن |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسج|كل ف|لح بــــ |م بــــش|ى227978
7o7267 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | |حمد محمد |حمد محمد |لف م |لع| 
77o666قتـــص|د م حلو|ن|لي |يه|بــــ |حمد محمود رضو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديحسن|ء حسن محمد عبــــد |لنبــــى محمد273562

87|o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن|ء ع|طف محمد جودتـــ
معهد ف تـــمريض |سيوط  مينه عبــــد|لسميع عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لسميع87|883
8945o2|ندستـــ |سيوط نطونيوس مجدى فكرى جبــــره
4o|895|يم حن |حمد |لمحل د|بــــ |سو|ن|مرو|ن |بــــر|
يم34536| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد| | ي| محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخندى عبــــد|لمدبــــر محمد عبــــد|لمدبــــر453645
يم عفي |445396 ه |لسيد ع |بــــر| علوم ري|ضتـــ دمنهورم
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قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم عبــــد|لسل|م محمد فؤ|د عبــــد|لخ266599
442o4رهف|رس سيد حسن عبــــد |لع|ل يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

83283oعلوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــد|لرءوف محمد |سم|عيل
6o9||2علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقه| |س|مه محمد |بــــو حجر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر محمد سعيد عبــــ|س267362
22423oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمنه | محمد |لحسي عبــــد|لج|بــــر
7525ooئيل رزق حلقتـــ| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهبــــول| صبــــرى |
نوعيتـــ |لزق|زيقد | ع|دل |حمد عبــــد|لمجيد||7843
278o35|نوعيتـــ |شمونسم|ء حس ع محمد
43|7o5|تـــج|ره طنط|حمد محمد فؤ|د محمد ك|مل
تـــربــــيتـــ بــــنه|ريم عبــــد |لعزيز |لسبــــ| محمد ز|يدتـــ782||6
معهد ف ص بــــ سويفع|ئشتـــ جم|ل محمد عبــــد |لر|زق62769

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء ط|رق |حمد محمد|639|34
326o44كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس| س|مح سم عبــــد|لع|ل
76o|63صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل |ء محمد محمد مبــــروك |بــــوسل|م
5||39o|طبــــ |ل|سكندريهحمد محمود سعد |لسيد |بــــوعيطتـــ
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمزه مح |لدين محمود |حمد2|8528
327o78كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ |حمد رجبــــ محمد
8o4259يم |بــــو|لعيون سيد |د|بــــ |لم |نرم ن| |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عف|ف عدوي محمد |حمد9||52
683|o4تـــج|ره طنط|رحمه محمود |لغول عمر محمد
ندستـــ |لزق|زيقيه فكرى سعيد محمد|436|63
طبــــ |ل|سن|ن |لم |عمرو |حمد مصط حس|ن 35|8|8
77oo59 د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لحكيم محسن عبــــد |لحكيم عطيه عبــــد

65o65تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن عم|د عبــــد|لعظيم محمود
49795oحقوق طنط|يم|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ن|صف
23962o|يم زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء حمدى سيد |بــــر|
علوم |ل|سكندريهس|رتـــ خميس فوزي محمد غ|نم5867|5
7o7395د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمود رزق |حمد

ف |نور عل|م52||2 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد | ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |حمد سعيد حسن 267474
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــ عبــــد|لصبــــور |حمد فرح845328
479o75 وف|تـــمحمود محمد |سم|عيل |حمد محمد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
834o72|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىين|س غريبــــ ش|ذ محمود
43689oتـــج|ره |سيوطس|ره نبــــيل خط|بــــ محمد ق|سم
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد يح محمد محمد |لمنصورى|8558|6
رهك|رول |يوبــــ يعقوبــــ نص 9|298| تـــج|ره |لق|
4o7589تـــج|ره دمنهورنور صل|ح سيد ع محمد
48o989د|ر |لعلوم |لفيومريو|ن محمد محمد خليل
7o8722|ى عبــــ|س |لسيد علوم ج|معتـــ د |طحمد ي
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل ط|رق محمد حس 9537|3
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسم|ح محمود عبــــد |للطيف عبــــد|لمقصود756764
42oo23يم تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد |لسيد |بــــر|

57o96تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن|ديه رفعتـــ ن|روز عوض
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م |لدين عل|ء محمد ضيف246386

8o476| ره|يه س| فتـــح | ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ه ه| عيد عيد |حمد|9|7725 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
يم محمد852632 زر|عه |لم |ه|جر عل|ء |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خط|بــــ ف|يز |لسيد258296
4o73o5يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ض محمد محمود محمد |بــــر|
85|o62|زر|عه فرع |لو|دي |لجديدحمد عزتـــ |حمد عبــــد|لنبــــي
ق|وى9336|4 حقوق طنط|مرفتـــ فوزى فتـــح | |حمد |ل
|ء ع عبــــد|لرسول حسن|4757|9 تـــربــــيتـــ |سيوط  
9o2686 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم عبــــد|لفتـــ|ح محمود حسن
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء جم|ل |لدين محمد شح|تـــه267574
43364oطبــــ |سن|ن طنط|محمد ه| عيد حسن شح|تـــه
267|4o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء |لسيد عبــــد|لستـــ|ر حمد
337o|| صيدله ع شمسمحمود عل|ء |لدين محمود ع
ندستـــ |لزق|زيقبــــول| نصيف رمزى نصيف7|6347
د|بــــ كفر |لشيخ|يه|بــــ ن|صف |لسيد ن|صف |سم|عيل9936|4
 |حتـــ وفن|دق |لم |ل |ء جم|ل محمد |حمد854227
6874o7|تـــج|ره |لمنصورهيه محمد محمود |لمهدي
وف|سيف |لدين عص|م جل|ل ح|فظ عبــــد 8|27|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
22o468ندستـــ ع شمسسيف |لدين محمد ص|بــــر عبــــد|لحليم
3466o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| ع عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــش|م |حمد عبــــد| حد|د ع324744
نوعيتـــ |شمونصف|ء جل|ل عبــــد|لغف|ر |لس|مو 276989
علوم ج|معتـــ د |طأحمد قطبــــ سعد قطبــــ عبــــد |لمنعم428922
معهد ف ص |ل|سكندريهين عبــــد ربــــه إسم|عيل محمد |لبــــيه5773|5
|د|بــــ بــــنه|من|ر محمد صل|ح سيد محمد48|343
26397oره |ر ع عبــــد|لسل|م ع سليم|ن عل|ج طبــــي |لق|
يم حسن محمود عبــــد|لبــــ| |652|35 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــر|
893o63|تـــربــــيتـــ |سيوط يه ع|دل لط محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لجبــــ|ر |حمد سليم حسن 887325
يم |بــــو جل7|5296 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جل|ل محروس |بــــر|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عمر وليد محمد رفعتـــ جنينه696|68
لس عبــــد | حبــــيبــــ عبــــد | بــــش|9283|| وف|ك وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
8o3673لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر محمد محمود محمد|
وف|تـــحمد حسن ح|مد حسن|758475 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لصمد4|567
77o87د|بــــ بــــ سويف|يوسف |حمد محمود عبــــد |لسل|م

رهفرح |حمد سعد |لدين عبــــد |لغف|ر9|52|| تـــج|ره |لق|
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7|559oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ف|دى س|مح سم بــــقطر مليكه
9|o4|8 حقوق سوه|جسيف |ل|سل|م |لسيد ع عبــــد ربــــه
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ل|ء مصط محمد محمد|6|2|84
د|بــــ كفر |لشيخ|آيه كم|ل محمود |لروي 7559|4
رهح|زم خ|لد فه محمد62|6|| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره ع شمسدى س| محمد صبــــره9958|2
تـــج|ره ع شمسبــــه | ي| كم|ل عبــــد |لسل|م774223
7o9985يم يوسف يوسف ع |لبــــنه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل |بــــر|
43o36oتـــج|ره طنط|فرح رأفتـــ محمد ح|مد
762o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسكريمه |س|مه عبــــد |لرحمن عبــــد |لسل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسعيد محمد عبــــد |لبــــص محمد بــــخيتـــ486987
265o84يم |حمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمود محمد |بــــر|
يم  896778 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر |يه|بــــ |لبــــسيو |بــــر|
ره|محمد |حمد صل|ح |لسيد ر|شد67447| د|بــــ |لق|
6oo463م محمد عبــــد |لق|در عمر تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن |د
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد عبــــد|لرحمن محمد عيد9|9|25

559|oلسن |لم |عل|ء محمود حفن|وى محمود|
34345oعلوم ع شمسمحمد فتـــ سعد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رضوى أيمن محمود عبــــد |لفتـــ|ح صقر489276
6o3797|يم ص|لح يم وليد |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|

63o95تـــج|ره بــــ سويفعمر رمض|ن جوده |حمد خليفتـــ
44|5o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمه| صبــــرى محمد متـــو مو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سم|ء محسن عبــــد |لرحيم محمود ن|678726
تـــج|ره بــــنه|محمد رض| محمد |لش|ف633493
4o29o5م م|جد محمود محمد محمد عبــــده تـــج|ره كفر |لشيخد
694o|6نوعيتـــ |لمنصورهمحمد رش|د محمد |لبــــديوى
4o89o6 د|بــــ دمنهور|من|ر محمود |لسعد حسن |لسعد
يم|626243 د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد |حمد |بــــر|

5o992بــــه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــجرجس كم|ل فؤ|د و
ف عبــــد|لمعبــــود ص|لح|266985 تـــمريض بــــنه|يه |
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد | عبــــد |لعزيز محمد محمد محمد37626|
يم |م جندي853833 تـــربــــيتـــ |لم |مريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عم|ره677922
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن محسن حسن |م|م346462
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صبــــرى جمعه عمر636864
تـــج|ره كفر |لشيخويد| ع|دل ف|روق عبــــده جمعه||||49
3295o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير عل|ء حسن محمد خليفتـــ
ح|ن|765864 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|منيه محمد درويش |لسيد 
273o35 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسن|بــــل مصط حج|ج حسن
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ند عص|م فتـــ محمد2875|8
ى عبــــد |لحميد ز محمد524999 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | ي
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رهحس|م محمد محمود محمد محفوظ28837 حقوق |لق|
5o767تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد |حمد فه |حمد

ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىأيمن رمض|ن عطيه محمد ق|عود4||628 ع.
يم468|76 ف ص|بــــر |بــــر| ندستـــ |لسويسمحمد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن|ء عزيز مه حج|زى252785

63o46| د|بــــ بــــ سويف|مل سعد حمد|ن ع
تـــج|ره طنط|د | و|ئل محمد عبــــد |لمقصود |لخطيبــــ432588
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعمر |س|مه |حمد خليل خليل سن|ن476||7
6o4442|يم مصط |لش  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد جم|ل |بــــر|
|2oo82يف عمر محمد |لص|وى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه| | 
9oooo7|حه وفن|دق |ل|ق حمد محمد محمود |حمد| 

352o9يم ع رهي|ر| وجيه |بــــر| حقوق |لق|
ندستـــ بــــور سعيدبــــ|نوبــــ س| ك|مل ج|د|753337
تـــج|ره دمنهورسهيله عزتـــ عبــــد |لعزيز رضو|ن|699|5
رهعبــــد| ط|رق كم|ل محمد225786 تـــج|ره |لق|
9||o7||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج ميمه محمد |نور |حمد
698o4o تـــربــــيتـــ |لمنصورهرن| محمد منصور |لشبــــر|وى |لدن|بــــي
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم |يمن صل|ح |لدين مصط 338854
637o92|د|بــــ |لزق|زيق|لسيد محمود محمد حمودتـــ
د|بــــ حلو|ن|نغم مصط |حمد مصط |لجندى58447|
4|526o|ه سعد عبــــده ع |لمحل|وى تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد | محمد |لسيد عشم|وى249665
34494oندستـــ شبــــر| بــــنه|ل | محمد عبــــد|لفتـــ|ح عل|م
4568o7 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|م ط|رق محمد عبــــد |لعزيز ج|بــــ
6o6399 طبــــ طنط|كم|ل |س|مه محمد |ل|ك

د|بــــ بــــ سويف|رن| شعبــــ|ن |حمد س|لم65365
767o56ه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد عبــــد |لجو|د |لسيد محمد م
5o5449| يبــــتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |ل|سكندريهيح 
د|بــــ |سيوط| |ر نه|د محمود عثــــم|ن 877563
تـــمريض |لمنصورتـــ يه|بــــ |لقصبــــى محمد |حمد منصور|892|69
ندى356383 طبــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن خ|لد |حمد م 
علوم |ل|سكندريهنوره|ن |لسيد ع عبــــد|لغف|ر |لفيل63|478
68|74oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط محمد جمعه محمد جعفر

7o726يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|ر ي| |سم|عيل |بــــر|
زر|عه دمنهورمحمد رمض|ن |سم|عيل ز|يد  |رتـــ2692|5
يم |لدسو مسعد نجم763426 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدل|ء مسعد |بــــر|
48823oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مصط فتـــ |حمد
64o873يم ع عبــــد |لحميد |م لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|شعبــــ|ن |بــــر|
يم عرفه39927| علوم ع شمسندى محمود محمد |بــــر|
يم ف|يد774242 ندستـــ |لسويسمحمد |لحسي محمد إبــــر|
ندستـــ |سيوطشه|بــــ صل|ح |لدين مختـــ|ر محمد رجبــــ479448
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ره|رن| محمد |لسيد عطيتـــ محمد779747 ثــــ|ر |لق|
64o586تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد منصور |حمد محمد |لسيد
زر|عه |لزق|زيقسل|م محمد محمد فه مر سند||743|7
224o29تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدع|ء محمد سيد محمود
علوم |سو|نوف|ء ع|رف ج|د |حمد846446
تـــمريض أسو|نعل|ء كم|ل سيد حسن847628
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن فيليبــــ ر|غبــــ نظ |5|8637
7o6888معهد ف ص |لمنصورهمحمد ح|فظ |حمد ح|فظ
د|بــــ |لمنصوره|محمد طلبــــه |لبــــسيو محمد689998
رهصبــــ|ح |م|م محمد محمد9|336| حقوق |لق|
4277|oتـــمريض طنط| مصط حمدى عبــــد|لحميد |حمد وتـــيتـــ
م محمد حسن محمد |لسيد8432|2 د|بــــ حلو|ن|ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | جم|ل سيد عمر|ن438|76
5o6o6oش|م عبــــد |لموجود أحمد درويش صيدله |ل|سكندريهعمرو 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه ع|دل حسن سليم|ن7674||

د|بــــ |لفيوم|قتـــ ممدوح عبــــد |لق|در |حمد|428|7
|ء صل|ح عبــــد|لمجيد عبــــد|لع|ل65|885 معهد ف ص |سيوط 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطمنتـــ | حمدى محمود |حمد حم|د877222
لسن ع شمس|زي|د كم|ل عبــــد |لوه|بــــ |حمد|23|2|
7|o797يم |حمد |لبــــر يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم محمد ع|دل مصط |لوش|8788|
علوم ع شمسرح|بــــ عم|د محمد خليل س|لم|35458
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز |بــــوحلوه258479
وف|تـــحمد محمد جم|ل |سم|عيل|758476 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم سعد بــــسيو |لبــــرم|وى4895|5 طبــــ |ل|سكندريهرؤيه |بــــر|
4|962o|م مصط محمد مر محمود تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد

|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم | |ده محمد ع ه|شم84358
46o576تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مه| ربــــيع محمد محمد ريح|ن

رهمصط طلعتـــ محمد |حمد49779 حقوق |لق|
وف|تـــخليل سعودى شعبــــ|ن خليل45534 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

نوعيتـــ بــــنه|وق شو عبــــد|لعظيم محمد س|لم263592
4o|89oد|ر |لعلوم |لفيوممحمود محمد سليم|ن |لن|دى
25o78|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنور|ن محمود حس|ن سيف |لدين 
4|o968كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقأسم|ء جم|ل ع |لحلبــــى
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــثــــينه |حمد |حمد مش|696333
5o7566 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخجه|د عص|م |لدين عبــــد |لستـــ|ر محمود
424|o||زر|عه |ل|سكندريهحمد حس|م محمود حميدو
يم |حمد ح|مد نميس444246 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخآل|ء |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|ر| |س|متـــ عبــــد|لمنعم رجبــــ بــــ|ش|5|3482
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد محمد محمد محمد عط479646
5o758|يم ع سهيل زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرقيه محمد رجبــــ |بــــر|
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صيدلتـــ سوه|جس|ره محمود بــــخيتـــ ع منصور49|827
بــــ | ع |حمد|864865 وف|تـــحمد و ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
علوم |ل|سكندريهرو|ن رجبــــ فتـــح | مصط |لعك|زى425243
49o646يم أحمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم حسن ر|غبــــ |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يه |يمن مصط عبــــد ربــــه|329342
52755oيم ف حسن رمض|ن |بــــر| فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهرو|ن |
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد|لرشيد |لسيد ح|مدمتـــو633494
228o72لسن ع شمس|ند| محروس ص|بــــر ع
45o255| ل|ل عمر ع ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمود 
د|بــــ دمنهور|د| | محمد فوزى محمد |لصعيدى|874|5
8282o8إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر رف| |حمد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ريم |م عبــــد|لع| |م |33545
4o62o3ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن ن| محمد |لسيد مر

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه منصور عويس حس |56952
طبــــ حلو|نريه|م عم|ر |حمد مر233366
يم |لدسو قطبــــ 29|775 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء مجدى |بــــر|
4o2578|د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن محمد محمد رزق
6|46o9ندستـــ طنط|من|ر عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح ش
طبــــ ع شمسحمد سيد |حمد مو محمد بــــرجيس|83||35
7o9o25يم عقل تـــج|ره |لمنصورهمحمد ي|س محمد |بــــر|
4o2o59تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد زيد|ن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط رجبــــ محمد محمد |لخ|لدى|224|5
تـــج|ره سوه|جزينبــــ ج|بــــر بــــدوي محمود845652
7o4885|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم| رض| جوده محمود عطيه
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنيه عم|د ع عبــــ|دى نور |لدين||76295
|3o854تـــج|ره ع شمسمن مل|ك من خليل
8o52||يم رزق سليم|ن علوم |لم |ن|در |بــــر|
حقوق |لمنصورهن|ء زكري| |لسعيد |لبــــند|رى698259
7|o354ندستـــ |لمنصورهيح زكري| محرز محرز عيد
|6467oيم عبــــد |لفتـــ|ح يم محمد |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد ش|دى عصمتـــ رض| عبــــد|لعظيم محمد6557|2
2434o9زر|عه ع شمسف|طمه محمد دسو سيد
وف|تـــزي|د محمد ثــــروتـــ محمد 42|875 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمود محمد |حمد |لبــــربــــري|448766
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد ع|طف رجبــــ متـــو643763
9o6o89 |ندستـــ سوه|جبــــيشوى ر|فتـــ نعم|ن غ
5o2568|تـــمريض |إلسكندريتـــ |ء جم|ل زكري| |لجميل محمد
4o8643 |حقوق |لمنصورهيم|ن ر| عبــــد |لع| محمد ر
د|بــــ |لزق|زيق|ع بــــرك|تـــ ع محمد8|7853

تـــج|ره سوه|جيم|ن سيد محمد حسن |لصي |33952
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء محمد |لدسو محمود |لدسو 768||4
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7o2936 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود ط|رق محمود محمود نظ
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |روضه |حمد محمد حسن4|8225
692o56ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسزي|د ه| محمد حسن عم|ر
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدع|ء |لسيد عبــــد |لعزيز محمد حسن249663
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد محمود عبــــد |لر| عبــــد 3|4458
9|3o36|يم تـــج|ره سوه|ج  حمد نور |لدين |حمد |بــــر|
يل ج |لزق|زيقه|جر نبــــيل |م محمد قنديل627344 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
م عم|د م |لدين حسن عبــــد| محمد273|78 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|د
4|4o88تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| ه| |حمد |حمد حم|د
يبــــ345273 يم و تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حمودتـــ خليل |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيتـــ بــــخيتـــ محمود خض |348376

نوعيتـــ |لفيومبــــر|م جورج د|ود جرجس|63862
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء ن| محمد عبــــد |لفتـــ|ح|5|666|
48o532ف سعيد |لسيد محمد |بــــوسكينه حقوق طنط|محمد |
|ج يوحن| سوري|ل|82483 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمك|ريوس 
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م جم|ل ع محمد سليم|ن|43|779
4o|735|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ع|دل |لسيد سيد |حمد |حمد

843o4| علوم بــــ سويفل|ء عيد محمود عبــــد |لمحسن فرغ
ف324258 د|بــــ |لفيوم|محمود خ|لد محمد حسن 
تـــ محمد329483 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ض حسن |حمد خ
44oo98كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسفردوس |لسعيد عل|م عبــــد |لرحيم
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد ن| محمد س|لم328238
ر26793| ش|م حس ز| ندستـــ |سيوطلميس 
44oo57د|بــــ كفر |لشيخ|سل ع|صم محمد عبــــد|لفتـــ|ح
7|2|2o|زر|عه |لمنصورهي|سم جم|ل |لتـــمي حمدى |بــــر
ره|محمود سيد خليل |لسيد9|456| د|بــــ |لق|
وتـــ سليم|ن359996 ندستـــ شبــــر| بــــنه|س|ندر| سم عبــــد|لل|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ|ء خ|لد عبــــد | |حمد فر|ج|4|5346
علوم طنط|نوره|ن محمد عبــــد |لبــــص محمد محمود|43434
754o49|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء مسلم |حمد |لسيد
487|7o د|بــــ دمنهور|محمد ط|رق سعيد حن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط درويش مصط عودتـــ344339
624o55 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد محمود فكري عبــــد
8o4|7o|كليتـــ حقوق |لم |روي خ|لد رضو|ن عبــــد|لحكيم
7|o97|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنصور |لسعيد |سم|عيل حم|مه
د|بــــ حلو|ن|نور| |لسيد سعيد محمود59597|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يتـــ |لسيد عبــــد|لر|زق |لسيد |لطويل|434667
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مر|م محمد |سم|عيل ع صقر447349
ره|حسن مسعد حسن عبــــد|652|32 د|بــــ |لق|
48o358تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د |يمن محمد رمض|ن فرج
6866ooندستـــ |لمنصورهمحمد صل|ح |لدين عبــــده صل|ح
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تـــج|ره ع شمسعبــــ |يه|بــــ |لسيد ج|د54784|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ف محمد فهيم بــــكتـــ|ش جمعه|||4489
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد ن عبــــد |له|دى سعد ق|سم|424549
زر|عه مشتـــهرتـــسبــــيح  |ء  محمد صديق3243|3
7o69|4|معهد ف ص |لمنصورهسم|ء عبــــد | محمد عبــــد |لجو|د
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد خ|لد محمود محمد |لص|وى682|43
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|سل|م محمد عبــــد|لرحيم |لرعو|245958
64|o38ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد سليم|ن محمد |حمد
ف سيد |حمد|27967| رهيمن محمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق بــــورسعيدن|در غريبــــ |حمد مر|د بــــك 9|7623
تـــج|ره سوه|جعبــــد| ن| ع عبــــد|347362
6|36o5| د|بــــ طنط|عبــــ |حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لق|در|
6253|oر محمد عم|رتـــ صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرنيم ط|رق عبــــد |لظ|
82767oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد سليم|ن حس سليم|ن
معهد ف ص سوه|ج|ء جل|ل |لدين |حمد محمد|836285
وف|تـــس|رتـــ محمود |لسيد عبــــد|لكريم حبــــش6|3452 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
علوم طنط|آل|ء محمد |حمد أبــــوضيف |سم|عيل رمض428353
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوطتـــسنيم م محمد |حمد  5|8855
طبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن |حمد رجبــــ94||35
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء عبــــد| حسن محمد ع244936
|2o366تـــج|ره ع شمسسل محمد عفي عم|ر
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمود ج|د|لكريم سل|مه ع4|2733
4o7o85|حقوق |ل|سكندريهيه ممدوح س|لم |حمد س|لم
6o2|6oعلوم |لمنصورهنور| محمد عبــــد |ل محمد بــــدر
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد ش|كر محمد ح|فظ |لوسي755|25
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر ص|بــــر |بــــو |لعل| عبــــد |لمو47374|
7o4854 ف عفي محمد عفي علوم |لزق|زيقند| |
69o55o|م س| |حمد سليم|ن تـــج|ره بــــور سعيدد
ندستـــ |سيوطعبــــد |لسل|م فوزى محمد محمد يوسف ند452328
755o76ندستـــ بــــور سعيدعمر |حمد س|لم عمر
52o672تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفرح ع عبــــد | شلبــــى

د|بــــ بــــ سويف|فيبــــي يون|ن حكيم ن|شد|5833
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه عص|م رأفتـــ محمد|53549|
642o3||زر|عه |لزق|زيقي|تـــ عل|ء |حمد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م ع محمود ع|مر|25769
6o356o| معهد ف ص طنط|محمد |حمد ج|د |لمو |حمد عبــــد

684o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود ع |حمد عليوه
52o8|3| يف شو عبــــد |لد|يم عبــــد معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  د| | 
8|4o39|ر يم عطيه عبــــد|لظ| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|سهيله |بــــو |لخ عثــــم|ن حميدتـــ776|5
88o|69 طبــــ |سيوطم | رض| فخرى حن
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|499o7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل |لدين محمد عبــــد |لق|در
4|o625تـــج|ره طنط|يس مجدي عبــــد |لسل|م محمود |بــــو غصيبــــتـــ
35o846طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|سم محمد ع عبــــد|لق|در
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ن|ديتـــ ثــــروتـــ |لسيد محمد348277
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه |م|م عبــــد |لتـــو|بــــ ج|د53246|
4|o364تـــج|ره طنط|سعد سم سعد |لتـــط|وي
2662o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء سعيد محمود طه
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأص|لتـــ محمد سعيد ز|7|485
2o34oره|ش|م عم|د |لدين محمود عبــــد |لموجود د|بــــ |لق|

5oo2o8بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد سم ع |حمد عم|ر
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجه|د |لسيد محمد عبــــد|لع|ل773663

ه حس|م |لدين يح عبــــد |له|دي 5|44| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سيف |لدين حشمتـــ حس محمد44452|
3|93o5| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سل|مه تـــوفيق ج|د |لمو

5o4o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس |حمد طلبــــه محمود
ى348325 زر|عه ع شمسوق محمود محمد |لدم
|3279oف قديس صليبــــ هم|رين| | نوعيتـــ ج

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ء بــــدوي حس خليفتـــ|55269
لسن ع شمس|وف|ء |حمد |لسيد |حمد67486|
|238|oف رمزى كم|ل رمزى رهك|رين | تـــج|ره |لق|
564o4يف صل|ح محمد حقوق بــــ سويفمحمود 

49o884ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسلف|ن| ع|دل ر| بــــسك|لس
7o2953ر|ء محمد محمد ع ع |لصعيدي د|بــــ |لزق|زيق|لز
يم444763 وف|تـــعمر محمود محمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
345o36 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسض ربــــيع عبــــد|لجو|د مصط
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| عد سعد سيد8545|2
د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد |حمد محمد سليم|ن|42636
زر|عه طنط|بــــسمه زكري| ج|د محمد ج|د6|4285
ى58|35| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|س عص|م |لدين |حمد محمد |لم
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــبــــه عبــــد | س|لم|ن سليم|ن769235
8955o4|ر كليتـــ |أللسن سوه|ج  ندرو خليل عجيبــــ جو

6|o4|د|ر |لعلوم |لفيومتـــسنيم محمد عبــــد | محمد
ثــــ|ر |لفيوم|م|رسللينو مل|ك شو سعيد|2887|
253o99تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوم |ده |لسيد معوض عيد
ر227863 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننوره|ن ممدوح محمد عبــــد|لظ|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|سهيلتـــ صل|ح |بــــو|لمجد عبــــد |للطيف8|643
6o|89|يم جوده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رح|بــــ حل إبــــر|
8|2|o8|ن| حن| جرجس حن |د|بــــ |لم |م
رهشه|بــــ عبــــد |لمنعم |حمد خليفتـــ6234|| تـــج|ره |لق|
د|بــــ حلو|ن|حمد سم عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|46662

7897o9|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد ص|لح عبــــد |لونيس

Page 6494 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7oo755 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمود محمد عبــــد |لفضيل محمد مصط
444o35 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسم|ح عبــــد|لحكيم منصور بــــسيو
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود |لسيد عبــــد |لسل|م رزق سليم683987
|664o|ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ع |حمد ع زيد|ن ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
يتـــ|بــــ ن| محمد رش|د عي623428 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم|
84o944تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |حمد فؤ|د سليم
تـــج|ره ع شمسمر|م حسن ع|رف محمود حسن24392|
775o97بــــ|ش تـــج|ره |لزق|زيقعمر |حمد جل|ل حس 
6|3o86| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيه |يه|بــــ |لسيد |لعفي
7o5489معهد ف تـــمريض |لمنصوره حس محمود |حمد محمد صبــــح
ى عبــــد|لمنعم لبــــيبــــ266294 طبــــ بــــيطرى بــــنه|صف| ي
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مع|ذ محمود حسن محمد ج|بــــ |268555
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره محمود حس| |حمد863676
معهد ف ص سوه|جر| | رفعتـــ عز|لعربــــ |بــــو|لسبــــ|ع 938|92
2626o5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ع|دل عبــــد|لعزيز |لسيد عن
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــخ|لد محمد خ|لد محمد4592|8 معهد ع| 
827|o2|ه كم|ل محمد حسن طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
642oo2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س|ره طلعتـــ |حمد سويلم
4o5849|ر محمود ش|م درويش ط| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يتـــ 
6783o4د|بــــ |لمنصوره|من|ر وجيه عبــــد |لعزيز محمد ع
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمن|ر شو محمد |لر|ف |لمن9457|6
88o885|تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء سيد محمد سيد
تـــج|ره دمنهوررمض|ن عبــــد|لحفيظ مر محمود2947|5
68o42o|يم عبــــد |لن| سعد |لغندور ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|ندى محمود محمد محمد خط|بــــ|42843
32o486يم |حمد ندستـــ ع شمسع عبــــد|لفتـــ|ح شح|تـــه |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد وفدى طنط|وى ن  4559|9
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد محمود عبــــد |لسل|م محمود ع446952
د|ر |لعلوم |لم |مصط منصور حسن عز|لدين234645
6948o2|يم محمد ح|مد يم محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
رهف|طمتـــ |حمد ع محمد35|323 تـــج|ره |لق|
7|o9|3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد |لسعيد |حمد |لتـــر|مس
68424oعلوم |لمنصورهل|ء حمدى يوسف بــــرك|تـــ شمس |لدين
زر|عه مشتـــهرريه|م |حمد محمد رض| محمد263||3
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طع |ء أحمد |لس|د|تـــ |ل|م|م |ل|م|62335
ره|رحمه زكري| عبــــد |لر|زق حس 48938| د|بــــ |لق|
4844o4تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهص|لح سليم|ن ص|لح سليم|ن محمد
63|o72حقوق |لزق|زيقند| شكرى شكرى رجبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|زي|د محمد مصط |حمد26382|
67826o زر|عه |لمنصورهي|سم مجدى عبــــد |لودود |لمرغ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد أسعد سعيد |له|دى637798
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم | وديع طنيوس خز|م52662
85oo98تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمود مصط |حمد منصور
يم محمد حليمتـــ||69427 نوعيتـــ فنيه |لمنصورهلشيم|ء |حمد |بــــر|
حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن عبــــد|لستـــ|ر مصط محمد869847
يكل88|496 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإنتـــص|ر عبــــيد عبــــيد محمود 
78o|45|تـــج|ره |لزق|زيقس|مه محمد عبــــد |لر|زق محمد
طبــــ كفر |لشيخسندريل| محمد سلط|ن سلط|ن436958
6|o89oعلوم |لمنصورهحمد |لمر سيد |حمد سيد أحمد خط
8o9735|علوم |لم |س|مه محمد محمود عبــــد|للطيف
9o4939| تـــربــــيتـــ سوه|ج له|م |لسيد محمود مر
437o27|علوم كفر |لشيخيم|ن عص|م محمد محمد |لجندي
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نريه|م حمدى محمود |حمد|5|49|
25573oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمود مصط عبــــد|له|دى |بــــو |بــــر
بــــي |لسيد 9743|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود صل|ح |لقطبــــ |ل
رهحبــــيبــــه محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در55274| زر|عه |لق|
8267o|يم محمد ندستـــ قن|فرح يوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشي|سم صل|ح |لدين عبــــد |لكريم س767885
629382| ه صل|ح محمد ج|د ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
ندستـــ تـــ.خ|مس عمر خ|لد |حمد محمد888||3 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
7o76|9د|بــــ |لمنصوره|عمر عبــــد |لعزيز محمد ك|مل محمد

د|ن45397 رهمحمود عبــــد | مصط و تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|محمود عم|د رمض|ن شح|تـــه|35362
طبــــ طنط|عبــــد| |س|مه ع مر 6|8|43
رهعبــــد|لرحمن جم|ل كم|ل |لسيد حسن 632||3 د|ر |لعلوم ج |لق|
85o787خدمه |جتـــم|عيه |سيوطندي |م عبــــد|لرحمن محمد
صيدله طنط|وليد |يمن حسن عيد حسن2264|3
7o935| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |لسيد عبــــد |لمجيد طلبــــه عبــــد
35o585د|بــــ بــــنه|رحمتـــ |لشي محمود محمد|
6oo387|يم نجم تـــربــــيتـــ طنط|يه ح|مد حسون |بــــر|
83827oعلوم بــــورسعيدم | ع|طف عبــــده قديس
22o727زر|عه ع شمسفدوى عبــــد|لرحيم محمد محفوظ
معهد ف ص طنط|محمد سعد |لسيد بــــدير442429
32926o|تـــمريض بــــنه|رضوى عبــــد|لص|دق فوزى عبــــد|لص
328|o5 تـــج|ره بــــنه|م ي| محمود حس
8o789|د|بــــ |لم |م|ي| محمد رض| محمد|
639o52تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد| |حمد |لسيد |حمد محمد
يم676773 حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن ع|طف فه |بــــر|
يم مصط عصفور622766 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخندين |بــــر|
زر|عه سوه|ج حمد يوسف ص|لح س|لم|874|92
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقط|رق محمد محمود محمود محمد حبــــيبــــ7|7743
42495o|يف ف فوزى محمد |ل صيدله |ل|سكندريهحمد أ

Page 6496 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد خ|لد بــــدوي |حمد|82465
4o7|62د|بــــ |ل|سكندريه|ريم ح|مد محمد ح|فظ |لمنصورى
|لسن |لم |جنتـــ عل|ء حسن ح|فظ476833
تـــربــــيتـــ ع شمسصف| محمد |حمد ع |لق| 354368

وف|تـــلميس عبــــد |لرحيم ع عبــــد |لرحيم7334| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ول| م|جد عزتـــ رس  |88293 علوم |سيوطم
692o88 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لوه|بــــ حسن عبــــد |لوه|بــــ حسن

ى محمد عبــــد |لعليم|23383 رهحمد خ حقوق |لق|
|8o47رهد | |حمد |لسيد بــــيو عطوه تـــج|ره |لق|

وف|تـــعمر |حمد |لسيد |حمد5|39|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
496o53ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر محمد محمد ع تـــوتـــو
يم عوض|523643 ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممصط صل|ح شح|تـــه |م 97277
ره|رو|ن حس|م |لدين محمد محمد |حمد29|33 د|بــــ |لق|

698825| يم عي معهد ف تـــمريض |لمنصوره مل محمد عبــــد | |بــــر|
8o|778|تـــج|ره بــــ سويفيري مجدي لويز لبــــيبــــ
5o8|62 ف سعد عبــــد |لغ زر|عه |ل|سكندريهي|سم |
معهد ف ص |سو|نحمد عبــــد|لصبــــور ز نور|868822

رهريه|م |حمد عبــــد |لسل|م محمد666|4 طبــــ |لق|
7|o753| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد محمد |لمر |لبــــر
وف|تـــمنتـــ | ع|صم محمد خلف يوسف445427 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
م|م4483|5 د|بــــ |ل|سكندريه|دى مصط محمد |سم|عيل 
تـــج|ره ع شمسبــــول| رفعتـــ غي ميخ|ئيل37477|
6ooo28|حقوق |لمنصورهع |ء محمد ع عبــــد |لعزيز |لسم
|44oooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوليد سعيد عطيه عبــــد |لفتـــ|ح
|362o7ره|فرح خ|لد محمود مو د|بــــ |لق|
6228ooتـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود ك|رم محمود عيد كليله
بــــ |من|ر ف|يز محمد |بــــو|لنج|257536 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
وف|تـــمصط سيد شح|تـــه بــــغد|دي825682 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
63o968|يم غ د|بــــ |لزق|زيق|جميله |لن|دى |بــــر|
صيدله طنط|محمد رض| |لقطبــــ خربــــوش892|43
صيدلتـــ |سيوطمريم شو قديس ص|لح845247
||8o63ول| عم|د |ديبــــ قلدس رهم طبــــ بــــيطرى |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد حسن سليم|ن |حمد سليم|ن قميشه244578
84|4o7|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيم|ن محمود عبــــد|لموجود محمد
|ن محمد قنديل|525636 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م نج|ح ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ر| حم|ده بــــدوى نقحه336529
ف ص|لح عبــــده|842299 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه |

رتـــ|سل عل|ء حن مصط درويش32978 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ ع شمس|مرن| |يمن نبــــيه ر|غبــــ773722

8369o لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف| فتـــ رمض| ن عبــــدتـــ دسو
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تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوروق نبــــيل عبــــد |لخ|لق عبــــد |لكريم425|52
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره مدحتـــ سعيد جمعه|967|

معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد|لرحمن ي| ف|روق سيد 875662
26962oمعهد ف ص بــــنه|شيم|ء جم|ل عبــــد|لخ|لق محمد
44638oتـــج|ره |ل|سكندريهيوسف خ|لد خميس ع حسن
9oo348 طبــــ سوه|جيوسف ثــــروتـــ نصيف بــــش|ي
43358oمعهد ف ص طنط|محمد وحيد محمد  |لسيد |سم|عيل
6o48o2كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــبــــسنتـــ عل|ء عبــــد |لحميد طه
ف |حمد بــــليلتـــ823|43 |د|بــــ طنط|ف|رس |
معهد ف تـــمريض |سيوط زينبــــ طلعتـــ ع مج عطو|ن |||9|9
ر لطيف |لسيد|329692 تـــربــــيتـــ بــــنه|ل|ء ش|
رهمريم عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لرحيم4|582| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفنجوى جمعه عبــــد|لحليم يوسف حس 55246

5o57|7د|بــــ |ل|سكندريه|م|جد ممدوح عبــــد |لمل|ك صموئيل
62992oيم حقوق |لزق|زيقمحمد و|ئل سليم|ن |بــــر|
يم محمود |لجع|ر735|43 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ملهم |بــــر|

4|89oرهمحمود حس |سم|عيل عبــــد|لجو|د صيدله |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــم|رتـــ | م|جد حن| حليم سدر|ك479268
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنسمه كم|ل سل|مه مغنم966|44
45o7o6|ندستـــ طنط|ف|تـــن |حمد عبــــد |لو|رثــــ طلبــــه |سم
4oo342 حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لوه|بــــ تـــ|مر عبــــد |لوه|بــــ ضيف
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــسنتـــ محمود محمد نجله6857|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نقمر جم|ل |حمد محمد عبــــد |للطيف245424

4o357لسن ع شمس|ه|جر |حمد سعيد طه
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرول| مصط عز|لعربــــ محمود |لغز|2|6973
8o3299|تـــج|ره بــــ سويفنطونيوس |س|مه فتـــ زكري
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــد| | محمد |حمد كم|ل خليل99|57|
8o8826تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |يوسف محمد عبــــد| محمد
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط عبــــده عبــــد|لحكيم ع 888933

2597oرهمري|ن عبــــيد سيدين بــــخيتـــ علوم |لق|
8oo329|د|بــــ |سو|ن|حمد محمود |حمد محمود
 |حه وفن|دق |لفيومبــــ|سم م|جد سيد ك|مل6959|3
7o57|6ندستـــ |سيوطعمر و|ئل فه ع |بــــو |لعز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد شعبــــ|ن محمود |حمد758448

تـــج|ره بــــ سويفحمد فوزي عبــــد |لكريم ع خليل|68845
6o4323| ندستـــ |لمنصورهعبــــد|لرحمن محمد محمد محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيح حم|ده يح عكه|43573

كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمود محروس |سم|عيل|6378
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد عبــــد |لنبــــي بــــسيو محمد |بــــر|7268|4
753o56زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|ر محمد نص|ر س|لم
5||3|6| معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد ع محمد ع
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ندستـــ طنط|زي|د ي| محمد محمود رش|د |بــــوديبــــ95|449
تـــربــــيتـــ |سيوط  سل|م |يه|بــــ عمر عبــــد|لج|بــــر|742|88
9|o639 كليتـــ |أللسن سوه|جد| | عبــــد|لبــــ|سط ع |بــــو|لعز
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وس|م محمد خ عبــــد|||2527
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ميمه كرم عبــــد |لحميد ضمر| |57968|
63365o ندستـــ |سيوطمحمد نجيبــــ عبــــد |لحميد حس
6o8854طبــــ |سن|ن |لمنصورهمن|ر ممدوح س|لم عز|م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| ع عبــــد|لعزيز سلط|ن257323
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ع|دل |حمد محمود فريد|23527|
34|94o| يم محمد محمود عفي كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| |بــــر|
7o6293معهد ف ص |لمنصورهف|طمه مسعد فتـــ |لسعيد
2545o8|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ محمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س| زينهم محمود |لسيد28252
9o2|25 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جص|بــــرين محمد |لسيد محمد

7226o ندستـــ |لفيومسيف |ل|سل|م عبــــد |لرحمن محمود
8|94o6 تـــربــــيتـــ |لم |مريم ر|فتـــ عوض بــــ|سي
علوم بــــنه||ء عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |م|م|7|3333

854o2حقوق |لفيوممحمد ع مفتـــ|ح ع مفتـــ|ح محمد
صيدله ع شمسجه|د محمد محمد عبــــد|لمقصود|98|34
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|رين| لبــــيبــــ نجيبــــ ميخ|ئيل978|43
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد سم شحتـــو مهدى||63753
تـــج|ره |سيوطس|ره خ|لد عبــــد|لل|ه عبــــد|لمطلبــــ 8|8887
يم|63978 يم |لسيد إبــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنسمتـــ إبــــر|
26622o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم عمرو محمد عفي

5|o2|تـــج|ره بــــ سويفكريم عمر محمد رف| |لح|جرى
يم عبــــد|لجو|د بــــكرى9|3389 تـــربــــيتـــ بــــنه|غ|دتـــ |بــــر|
5o65o|زر|عه |ل|سكندريهبــــسنتـــ عمرو |حمد ط|يع محمد
64o664|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مه جم|ل |لسيد مط|وع

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |حمد رش|د |بــــوحسن35362
تـــج|ره دمنهورمن|ر أحمد محمد سليم|ن حميد423435
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمود ذ عبــــد|لحميد |لخويس2|5269
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىسندس ممدوح عبــــد|للطيف |حمد846367
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمد فر|ج متـــو محمد766572
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح |لشيخ268329
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعيد كم|ل عيد حنطر8384|6
تـــج|ره دمنهورحمد |سم|عيل ع |حمد حش|د|495634
34o527ريدي محمد تـــج|ره بــــنه|عمر محمد 
زر|عه |لم |عبــــد|لمسيح ع|دل بــــولس حن|3|67|8

ش|م محمد رفعتـــ |لسيد |لفط7|64| رهبــــسنتـــ  تـــج|ره |لق|
2737o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمدينه محمود عبــــد| س|عد
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد |لعزيز عبــــد | مر حسن628339
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7o596oى |لسيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحن|ن ق|صد |لخ
حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد | |لسيد عبــــد |لع|ل قطبــــ4|6424
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننرف|ن| مرزوق بــــش|ي منصور|5|9|3
699o67تـــج|ره |لمنصورهمريم محمد من |حمد فرج
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــه|له جم|ل محمد عبــــد|لجليل256755
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد جم|ل محمد محمد رزق|3|53|4
ش|م مبــــروك |بــــو|لعل| |لبــــنه|492324 حقوق |ل|سكندريهحمد 
3|84o6 ش|م |م|م طه ع وف|تـــمحمد  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
479o7oيثــــم محمد عز |لدين بــــسيو زغلول تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد 

رهيوسف عل|ء دسو شلتـــوتـــ58|7| ندستـــ |لق|
يم53967| تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد طلعتـــ شهدى |بــــر|
إعل|م بــــ سويفمنتـــ | |يه|بــــ سعيد منصور |حمد476267

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين محمود جل|ل محمود6563|
35oo37لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|زينبــــ عبــــد|لمنعم سيد محمد
د|بــــ حلو|ن|رضوى حسن سيد ع محمد2|3222
4o47o|نوعيتـــ |ل|سكندريهمحمد سم |لسيد مسعود ع
4|o287د|بــــ د |ط|محمود ثــــروتـــ محمد عبــــد|لسل|م |لخطيبــــ
925o83 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد |حمد |لسيد ع
طبــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |لسعيد |حمد محمد نوح686333
رهعبــــد|لرحمن عبــــد|لن| ي|س عبــــد|3|244 حقوق |لق|
ر |لسيد |لسيد س|لم عشم332798 ندستـــ |لفيومش|م م|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد محمود |لنج|ر|49833|
يبــــه |بــــو |لق|سم|64|57| د|بــــ حلو|ن|يم|ن يوسف 
4465o8 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|محمد عم|د |لدين عبــــد |لبــــ|سط محمد
8396ooيم معهد ف ص ري|ضه |سو|نبــــدوي حسن |حمد |بــــر|
46|o2oزر|عه طنط|مه|بــــ |س|متـــ محمد محمود رش|د |بــــو ديبــــ
حقوق |ل|سكندريهلول| محمد عبــــد ربــــه رمض|ن384|42
يم مصط |لحبــــ449632 يم |بــــر| معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود |بــــر|

595o7د|بــــ بــــ سويف|جيه|ن بــــهجتـــ ع محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقلسيد فرج محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجو679464
6o3293م ندستـــ |لمنصورهمحمد سعد حسن حسن |ل|
694o84معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لسيد |حمد |لسيد عبــــد |لع|ل
48o775 |ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــفرحتـــ عبــــد|لمنعم رجبــــ محمد بــــلتـــ
يم بــــرك|تـــ|25556 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى عبــــدربــــه |بــــر|

ندستـــ |لفيومندى محسن محمد عبــــ|س محمد|6446
44o925تـــج|ره كفر |لشيخمحمود م|جد محفوظ عبــــد|له|دي
5277|oندستـــ |ل|سكندريهمروه خميس |لسيد عبــــد |لحميد

يف عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد8939| ره|سم|  عل|م |لق|
3364o5تـــج|ره بــــنه|مريم طه سيد ع
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومسم|ء |حمد مصط محمد عبــــد|لبــــ| |24528
43639oن عبــــده صفيه| |ن محمد ع تـــج|ره كفر |لشيخع
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4849o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركريم |لسيد عبــــد |لحميد |لش|طبــــى
27|8o| |صيدله حلو|نجه|د حس محمد م
يم محمد يوسف عبــــد |لوه|بــــ9758|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخإبــــر|
| |لسعيد مصط محمد |لعبــــ479299 لسن |لم |/ري|ضتـــ|ي

538o4|تـــج|ره بــــ سويفسم|ء |بــــو |لخ سيد عبــــد |لحميد
4777o|يم عك|ز علوم |ل|سكندريهبــــسمتـــ حسي |بــــر|
7o8327|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى رمض|ن |لشح|تـــ
4|5|o6تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيتـــ أحمد حسن |حمد |لجنبــــي
حقوق طنط|محمد رض| ش| عبــــد |لع|7383|4
حقوق |ل|سكندريهحس|م محمد مسعود محمد يوسف495674
6o27o7| ش|م عبــــ|س محمد عبــــد علوم بــــورسعيدخ|لد 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطم|رى طلعتـــ يو|قيم ش|روبــــيم 442|89
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس|حمد محمد |لسيد محمد |لبــــن|||4374
6o6o24تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود ي| مر |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود صل|ح محسن بــــسيو 488325
صيدله |ل|سكندريهح|زم عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|د4||3|8
تـــج|ره طنط|ه|جر من محمد محمد سعد دبــــل879||7
|55o4|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمه و|ئل |حمد |لمدبــــو
تـــج|ره |سيوطخلود رش|د ثــــ|بــــتـــ دي|بــــ 887568
|299oo| حقوق ع شمسيه ممدوح محمد ع
277o|3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر ع|دل محمد |لصعيدى
4o||53كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشعبــــد| زغلول فتـــ عي
د|بــــ |سو|ن|يه عبــــد|لل|ه ذ عبــــد|لل|ه||7|867
تـــج|ره دمنهورمحمد رأفتـــ مصط |حمد جمعه484559
448o58فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهندى محمد عبــــد |لمنعم يوسف بــــدر |لدين
د|بــــ حلو|ن|روميس|ء |يمن حس |سم|عيل5253|2
ى||86|62 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يه حمدى |لسعيد |لخ
49344oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورطه |لورد| |لسيد عبــــ|س
تـــج|ره |لزق|زيقم|ركو مجدى جرجس بــــش|ره634635
53o438|تـــج|ره دمنهوريه مسعد كم|ل عبــــد |لع| مرج|ن
4o353o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــتـــ سليم|ن عبــــد|لسميع سليم|ن |حمد
69o864د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ صل|ح |لسعيد عبــــد |لح|فظ
ر من ن|شد6439|| تـــج|ره ع شمسكرستـــ | م|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سل |حمد عبــــد|لرحمن يونس359965

رهدع|ء عبــــد |للطيف عبــــد |لع|ل حسن26759 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد سعيد محمد|93||78
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمر عنتـــر |حمد محمود832688
ن| محمد عبــــده |حمد عبــــد |لعزيز423992 علوم |لمنصورهم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمر|د سم عبــــد |لعزيز حديرى|4727|
د|بــــ حلو|ن|ندى نجيبــــ محمد خليل9||55|
حقوق |لزق|زيقع عبــــد| ع |لسيد محمد634935
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسحر مجدي تـــوفيق ع أم 9226|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد |حمد |لسيد محمد69243

د|بــــ كفر |لشيخ|عمرو |س|مه محمود |حمد |لصبــــ|غ527|48
يم مصط |486954 ي مصط |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد ي
تـــج|ره |سيوط نغ|م عبــــد|لحليم عبــــد|لل|ه محمد|567|88
2|4o37تـــربــــيتـــ ع شمسرن| حس ك|مل محمد
5o4388صيدله |ل|سكندريهنه|ل محمد فتـــ تـــم|م مغربــــي
ره|ل|ء |حمد عبــــد |لمنعم مصط |3|594| د|بــــ |لق|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل عبــــد |لسل|م محمد753328
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لحميد محمد حسبــــ |269979
24o298 حقوق حلو|نسل مختـــ|ر سيد |م
يم رمض9575|2 يم زكري| |بــــر| د|بــــ ع شمس|ي|ر| |بــــر|
ف ج|بــــر محمد حسن487643 حقوق |لزق|زيقمحمد |
يم |حمد ع شو783836 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد مصيل |بــــر|
4o5987حقوق |ل|سكندريهد | صل|ح |لسيد محمد مو
6o54|2لسن ع شمس|دى خ|لد |لسعيد مصط ج|د قنديل
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محمد مختـــ|ر عبــــد |لق|در عبــــد |48268
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريه|م س|مح محمد فوزى عبــــد |لع|ل محمد ع753853
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه | محمد حمدي عبــــد|لفتـــ|ح|853796
|58oo7 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــ خ|لد عنتـــر |حمد حس
6o5275 |تـــج|ره |لمنصورهف|طمه جم|ل فرج |لبــــي |لسود
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد حن |بــــوبــــكر محمد55||85
78oo42ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح مهدي
|779o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد |لرحمن  |ء |لدين مصط سيد
89o|24|تـــج|ره |سيوط حمد جم|ل ثــــ|بــــتـــ محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء ط|رق |حمد قنديل257532
ي773549 د|بــــ ع شمس|رنيم حس|م حبــــيبــــ |لشقنق
25o|59بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسك|ريم|ن حسن |حمد |لنج|ر
وف|م|ريو جورج مل|ك عبــــده9284|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
23o884رهمحمد جم|ل فه محمد |حمد تـــج|ره |لق|
77|4o6زر|عه |لزق|زيقرويد| |يمن محمد |حمد درويش
842|o7حقوق |سو|نحس فتـــ محمود قن|وي
يم|689285 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |لسيد محمد |بــــر|
معهد ف ص |سيوطتـــغريد ممدوح عبــــد|لسل|م حسن |87967
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| مصط محمود عطيه محمد484642
69648o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ر|ئد رفعتـــ |لسعيد |بــــو |لعط
يم عيد عبــــد |لعزيز س|لم|776972 وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم | ميخ|ئيل منصورمنصور فرج245987
|2o956رهم|رين| وديع عزيز بــــسخرون تـــج|ره |لق|
88|o28 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوق |حمد محمد عبــــد|لكريم
7o5735ى ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |لسيد عوض |حمد |لع م |لع| 
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78o735د|بــــ |لزق|زيق|ندى رفعتـــ محمد س|لم قوره
346o7oتـــربــــيتـــ ع شمسي|سم حمدي عبــــد|لق|در |م|م
تـــج|ره ع شمسمريم ي سعد محمود بــــل|ل|5559|
6o6763ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لرؤف |لسيد حبــــيبــــ |لصعيدى
|6o832ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود محمد بــــدرى عبــــد |لحليم
53o297تـــ|رحمه خ|لد |حمد |لدسو فه عشبــــه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
علوم |لمنصورهسل |لسيد سيد |حمد محمد |لخليفه426355
2722|oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ند| عم|د محمد سليم|ن
تـــمريض |لم | حس|م منتـــ دكروري محمد857265
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد رض| |حمد محمد |لسيد|444|77
87574o|د|بــــ |سيوط|  حمد سليم سيد سليم
يم845876 د ذ |بــــر| تـــربــــيتـــ |سو|نعبــــد|لرحمن مج|
ه287385 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد سعيد عبــــد|لعزيز نز

تـــج|ره بــــ سويفمريم عص|م تـــوفيق ز48|54
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | وليد قطبــــ ع 42348|
لسن ع شمس|م| ن عمر حس |345842
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| دير س |ن سعد |لدين محمد فه|9|683
786o52|ش|م |حمد عبــــد|له|دى نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن 
8o2o37 ي ي طبــــ بــــيطري |لم |بــــيشوي وجدي بــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|ره ع عبــــد |لحميد |حمد ع5||44|
نوعيتـــ |لزق|زيقنجل|ء ي| أحمد حس 634324
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود عم|د محروس عبــــد|لحميد عبــــد 7287|4
|324ooزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ سعيد عبــــد |لن|فع محمد
|د|بــــ طنط|ه|له ع|طف ح|فظ |لسيد محمد2867|4
7778o8يم مطر ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىكريم |حمد حس |بــــر| ع.
4273o9تـــمريض |إلسكندريتـــ حبــــيبــــه |لسيد محمد |لسيد
458o|8حقوق طنط|ص|لح محمود ص|لح |لمن
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمريم حمدى عبــــد|لمنعم رمض|ن غ|نم527295
6o7859|ى |لسعيد |لجندى قتـــص|د م حلو|ن|منيه خ
ه محمد عبــــد |لمنعم |حمد |لش|طر5727|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم
ر نظ مرقص|353385 د|بــــ ع شمس|بــــ|نوبــــ م|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ه| سعيد رجبــــ|77539
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند| جم|ل |لص|وى فض| ليله252293
ر7|4827 يم دسو عبــــد |لظ| د|بــــ |ل|سكندريه|وق |بــــر|
د|بــــ ع شمس|يتـــ | عل|ء |لدين عبــــد | محمد|25952|
تـــج|ره ع شمسلسيد |حمد عبــــد|لسميع |لسيد||35326
8o|766ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود ن|جح محمود س|لم|ن ك.تـــ. ف للبــــ
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشل|ء سليم|ن محمد سليم|ن|768598
ف جوي |لفرم|وى |حمد|26643 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م |
وف|تـــرن| |يمن محمد عبــــده ص|لح48797| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
84o778|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم كلثــــوم سل|م عيد |حمد
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معهد ف تـــمريض بــــنه| مريم |حمد عبــــد|لبــــديع عويس332348
7o||66تـــج|ره |لزق|زيقمصط مخلص عبــــد |لعظيم مك|وى رجبــــ
348o45 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد عبــــد|لنبــــي فتـــ رف| |لبــــو
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحس|م صل|ح محمد محمد سل|مه262249
وف|تـــ|ندى حمدى رمض|ن عويس222456 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه|بــــ |لسيد عبــــد|لحميد |بــــو عوف|348|25
معهد ف ص |سيوطمحمود رجبــــ ع |حمد 892852
7|75o8| بــــي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهف محمد |لسيد |حمد |ل
6o9244ق|وى حقوق |لمنصورهمحمد زكري| محمد |ل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حمدى |لسيد محمود حج|زى245688
حقوق |لمنصورهكريم ع|طف سعد محمد 875556
د|بــــ ع شمس|محمد خ|لد محمد صد |حمد حشمتـــ ج24333|
5288o|يم رفعتـــ محمد بــــكر ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
7o6679|يم عبــــد |له|دى طبــــ |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|

ره|حمد محمد طه مبــــروك|37723 د|بــــ |لق|
ف محمد مصط |353836 زر|عه ع شمس/ري|ضتـــحمد |
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق رأفتـــ عبــــد|لخ|لق عبــــد|لحميد232|26
34o658فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر عم|د مصط محمد |حمد خليل
يم|83|692 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ن عبــــد |لغ ع ع |بــــر|
يم94|526  |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمود رمض|ن سعد أحمد |بــــر|
حقوق بــــنه|نرم |س|مه عبــــد|لعليم عبــــد|لمقصود263289
يم |لج|37|498 د|بــــ دمنهور|مروه فوزى محمد |بــــر|
36o522تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسمتـــ |حمد عبــــد|لجليل محمد |بــــوعي
|28o9|ندستـــ حلو|نمحمد ع|طف عزتـــ سعيد خليل
علوم |لمنصورهكريم ع|طف |لسيد محمد يوسف |لزي 253|68
6972o3 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در عبــــده
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد سعيد محمد محمد مخلوف8|65|4
طبــــ |لفيوممحمود مختـــ|ر شعبــــ|ن ع86369

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفرح محمد حس |حمد مصط 5|78|2
رهمنتـــ | |حمد محمدعز |لدين فرج9|75| علوم |لق|
ره|حمد سم سعد|لدين عوض|26|38 د|بــــ |لق|

5o8626معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لش| سيد أحمد |لغر|بــــ
254o95تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد صبــــ عبــــد|لو|حد منصور
7575o9 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــسنيم ن ز حس
36||2oتـــربــــيتـــ بــــنه|عيون ع|دل عبــــد|لعليم محمد يوسف
يم محمد637565 نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره خ|لد محمد |بــــر|
82533o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر جم|ل |حمد حس
يم عط| |495468 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم|جد عم|د عوض |بــــر|
2348o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د سليم|ن |لسيد سليم|ن
5|4|o8معهد ف ص |ل|سكندريهمنتـــ| حسن ع حم|ده أبــــو بــــكر
8755oo|حقوق |سيوط بــــ|دير |س|مه جميل ف|يز
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4o5546تـــج|ره |ل|سكندريهرول| |يه|بــــ مصط عل|م
34o686وز ع|طف شفيق |لغو|ص صيدله حلو|نف
يم |لدسو عرفه8974|6 لسن ع شمس|ه|جر محمود |بــــر|
|249o6حقوق ع شمسمحمد تـــ|مر محمد رش|د
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ |ر محمد عبــــد |لمنعم |لبــــدرى483592
تـــج|ره |سيوطم|ري |يمن يوسف جيد9783|8
|45|2o|يم يم |يمن سعيد |بــــر| رهبــــر| حقوق |لق|

ف كرم شح|تـــه|4|24 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم |
طبــــ بــــنه|م| |لسيد |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ339994
يم حسن سل|م428478 تـــج|ره طنط|جه|د حس |بــــر|
ف طه عبــــد |لرحمن سعد مقلد777575 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ن|دين |
يم مو سليم|782446 يم |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقلسيد |بــــر|
494o65تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسخ|لد جل|ل محمد محيسن
827o6|ي حمدي ع|يد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد خ
876o77  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحس|م حسن فوزى مسعود
يم ش332327 علوم ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ محمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
ف محمد بــــيو6632|2 رهمحمد | طبــــ بــــيطرى |لق|

تـــمريض  بــــ سويفعص|م سيد رمض|ن عبــــد |لستـــ|ر84498
يم5|4389 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن|در |لسيد نور |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخمحمود رزق عبــــد|لغ عبــــد |لبــــ| سعيد436229
9oo255|صيدلتـــ |سيوط حمد ع |لسيد |لع|رف
يكل2963|4 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحرحمه مصط محمد شعبــــ|ن 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمحمد رض| |حمد |لطويل26|6|6
ر968|3| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نف|طمه حسن ك|مل عبــــد |لظ|
ش|م عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن537|33 |د|بــــ بــــنه|س|رتـــ 
صيدله ع شمسيري عبــــد | سعد س|ويرس|38693|
85o45||كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد ع غ|نم محمد
223oo4ره|ع |حمد حس |حمد د|بــــ |لق|
يم|2463|8 د|ر |لعلوم |لم |ميمه عبــــد|لق|در يسن |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|شيم|ء |حمد ص|لح ع96345
|3|o67ندستـــ ع شمسعمرو محمد حس عبــــد |لمقصود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــه ممدوح مر عبــــد |للطيف عبــــد |46|6|4
89555o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  حمد عزتـــ فتـــ |لسيد
علوم كفر |لشيخعبــــد| ح|تـــم |لسيد حسونه442473
ى عثــــم|ن|5|3595 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يم|ن عصمتـــ ع
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه حسن رجبــــ محمود |لحن 698994
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد فخري ع عي عمر|ن|494349
4|398oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|سه|م خ|لد محمد كم|ل |لعتـــر
تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ ملك فهيم يوسف|4|29|8
6o266oتـــمريض طنط| محمود مصط محمد حمص
69626oصيدله |لمنصورهعص|م نبــــيل سيد |حمد سيد |حمد |بــــر
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علوم |لم |حمد و|ئل مصط حل |853545
زر|عه ع شمسشذ| عل|ء |حمد تـــوفيق238554
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |لسيدح|مد عبــــ|س |68659
ف محمود |حمد |لصعيدي388|52 د|بــــ دمنهور|دين| |
77o952|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمل محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لرحمن
4o8283كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعمر فتـــح عبــــد|لع|ل وف| |لشيخ ع
7o|836د|بــــ |لزق|زيق|دين| حم|ده ح|مد متـــو بــــدوى
25o947تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو محمد ج|بــــر |لبــــش
7o8968| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــلشيم|ء محمد ح|مد |حمد ع
ف حسن محمد |لدغيدي|338875 نوعيتـــ بــــنه||ء |
254o9|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيوسف جم|ل فهيم |حمد |بــــو يوسف
تـــج|ره |ل|سكندريهيمن ممدوح ع محمد صقر|478872
6o|247تـــج|ره طنط|شيم|ء خليل محمد عبــــد ربــــه |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط حس مختـــ|ر حس ||3525
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومحمد |لسيد عبــــد|لحميد |لسيد محمد6|2582
25797oق ف عبــــد|لمنعم |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن |
صيدلتـــ سوه|جشيم|ء سيد محمود حسن58|836
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ محمد عبــــد|لستـــ|ر محمد838448
7o2777تـــج|ره بــــنه|لسعيد عبــــد |لمحسن جم|ل محمد |لغلبــــ
3|3o43| ندستـــ ع شمسحمد خ|لد سيد حن
زر|عه |ل|سكندريهوس|م صقر جمعتـــ متـــو صقر6374|5
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمود محمد عبــــد |لرحمن يوسف786258
62o467ندستـــ بــــور سعيدرو|ن |لسيد عبــــد |لملك بــــدر
25o5|o د |لغر|بــــ معهد ف ص بــــنه||ء محمد مصط مج|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد|للطيف ج|بــــر عبــــد |للطيف حس 4|4875
د|بــــ كفر |لشيخ|أم محمد رزق |لصبــــ|غ4545|4
3||2|oوف|تـــ|عمر |يه|بــــ عي تـــ|ج ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ندستـــ |ل|سكندريهخلود عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم6|4754
تـــ خليل عبــــد |لسل|م خليل |حمد477496 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم
2582o5يم حسن دعبــــس تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد مبــــروك |بــــر|
8585o7|طبــــ |لم |حمد عل|ء |لدين حسن عبــــد|لنبــــي
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقخلود |حمد عطيه |لش|ذ8|7847

رهمريم ط|رق ع |حمد937|2 تـــج|ره |لق|
2|3|64| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء محمد عبــــد|لوه|بــــ |لش|ف
تـــربــــيتـــ |سيوط ميمه محمد فرغ حس |886792
89o58| د|بــــ |سيوط|عبــــده عيد عبــــده مصط
معهد ف ص |لمنصورهحمد رض| |بــــو مسلم |لسعيد رزق|683745
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــكريم |لسيد |حمد عبــــد|لجليل خليفه783826
5o55||تـــج|ره طنط|محمد سعيد محمد شح|تـــه محمد
زر|عه |لم |حمد عي سعد عبــــد|للطيف|6696|8
8o4654بــــه ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــفي عج|يبــــي ز و معهد ع| 
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23|54oرهعم|د محسن |حمد مصط |لقبــــس ندستـــ |لق|
7o4755|يم محمد |حمد بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء حمدى |بــــر|
ش|م يوسف عبــــد |لع|ل خلف 775|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط 
4|55|o يم |لنوي تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخيمن رمض|ن محمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد | ص|لح مصط محمد فه 625489
تـــج|ره بــــ سويفحمد عل|ء محمد عبــــد|لجيد|||8558

|49o9 رهسل محمد ه|شم حس تـــج|ره |لق|
|25o7|يم فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طلميس جم|ل طلبــــه |بــــر|
493|o2|د|بــــ دمنهور|حمد شفيق جل|ل ك|مل سعد
ندستـــ |لمنصورهكريم محمد ع تـــوفيق محمد ك|مل675649
76|99o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مل |لشح|تـــ رمض|ن ح|فظ

2|6o|تـــربــــيتـــ حلو|نيم ي| عبــــد|لعليم محمد
||57oo| يم عبــــد رهع |ء حس|م كم|ل |بــــر| صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسملتـــ ه| حسن شح|تـــتـــ35886|
4o7|83حقوق |ل|سكندريهنسمه محمد جل|ل محمد ط|يل
ى|8929|3 د|بــــ ع شمس|يتـــ رض| تـــوفيق |لم
يم |لسيد|67542 طبــــ ع شمسمحمد رزق مصط |بــــر|
يف83|268 يف  ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيف سعيد 

يثــــم يوسف عبــــد |لعزيز67983 حقوق |لفيومض 
تـــج|ره بــــنه|حمد و|ئل |حمد محمود||2877|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهندى محمد حسن ع755772
تـــربــــيتـــ دمنهوريه حس |لسيد شمه|6589|5
7896o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل مسعد حسن
وف|تـــمحمد وليد س| |لهندى |لسعد 6|29|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن عبــــد |لحليم حل عبــــد |لحليم26|45
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــدر |لدين محمد ص|وى عطيتـــ87448

يم752969 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن مصط سليم|ن |بــــر|
8|3o27تـــج|ره بــــ سويفمحمد نبــــيل قر |حمد

3o4o2ره|ند جمعه محمد |لسيد د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسخلود محمد محمد عبــــد |لحميد |لشم|4253|5
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ر|فتـــ كم|ل |لعيسوي429876
د|بــــ ع شمس|حمد عل|ء يونس كرم||45|32
حقوق طنط|بــــسنتـــ |حمد يوسف ز محمد9|93|4
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم رفعتـــ |حمد رزق بــــهن 222443
ن| |حمد محمود |حمد حسن765952 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|م
وف|عم|ر عبــــد |لعزيز عبــــد |لمجيد سنو|75886 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
88o7|8 تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد عبــــد|لد|يم محمد

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد رمض|ن محمد حج|زى46366
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|غ|ده عل|م محمد عبــــد|لمطلبــــ 889786
6o2396يم إعل|م بــــ سويفبــــسيونيه صبــــ عبــــد|لبــــ| |بــــر|
69o|96|حقوق |لمنصورهيم|ن ز ز عبــــد |لجو|د
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23o364تـــج|ره بــــنه|عمر ه| عيد حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |حمد دي|بــــ محمد|35795|
89|4o3| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه عبــــد|لعظيم |حمد ع

يم73265 حقوق |لفيومعزتـــ ع|طف |حمد |بــــر|
2|o46تـــج|ره ع شمسمحمد سيد عبــــد|لرحمن محمد

8o68|5|تـــج|ره بــــ سويفحمد عم|د عبــــد|لمطلبــــ ك|مل
7666|o|طبــــ بــــورسعيدحمد ثــــروتـــ صل|ح محمد مطر
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود ك|مل محمد محمد ري|ن48934|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــوفيق محسن محمد تـــوفيق |لخو247322
لسن ع شمس|ن محمد ر|شد |ل|م|م|2|55|
638276| صيدله |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد |م ع
|395o2كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحن|ن |لسيد مصط محمد
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد محمد رفعتـــ ح|مد |لف|ر8|7626
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم |م محمود |حمد محمد  |435|9
صيدله |ل|سكندريهدين| |لسيد مو عبــــد|لق|در سعيد436667

2o|o9ره|عبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد |لعظيم محمد د|بــــ |لق|
ى ح|فظ مو45|259 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد خ
9o7645 طبــــ بــــيطرى سوه|جعبــــد|لرحمن ح|تـــم |حمد |حمد
77oo74نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد محمد محمد عبــــد |لع
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ل |ء ممدوح ص|بــــر |حمد8||829
3|6o3|ين| صبــــرى ج|د جرس ره|ف عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه محمود محمد |لبــــرى|696532
ق|وى498565 ف |حمد مختـــ|ر |ل تـــج|ره طنط|نوره|ن |
يم ح|مد|3263| رتـــ/ري|ضتـــ|روميس|ء محمود |بــــر | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
3464|oيم محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ خ|لد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء حس| حج| عري|ن834494
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىع|ئشه محمد عبــــده |حمد474|83

454|oيم ش|م مهدى |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف 
ر عي |حمد|47934 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|رو|ن وليد عبــــد |لظ|
د|بــــ |لمنصوره|عزه محمد محمد |لمر شهده|9|2|7
45o675ندستـــ طنط|نوره|ن |س|مه عبــــد |لحميد محمد مسعود
د|بــــ |سيوط|ر| | |حمد ع |حمد  877736
7726oo|نوعيتـــ |لزق|زيقيه عص|م |حمد حس عطيه حمره

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمل بــــخيتـــ ع حس |52257
6|o92|صيدله |لمنصورهمحمد |حمد |حمد عزبــــتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنه|ر يونس محمد يونس|||6|36
6868oo|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم|ن رمض|ن عبــــد | |لسيد ع|بــــد
علوم ج|معتـــ د |طمروتـــ مني محمد مني437982
تـــج|ره بــــنه|حسن محمد عبــــد |لبــــ|سط |حمد34637|
779o55تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن |حمد |حمد ع
تـــج|ره دمنهورحس أيمن محسن عبــــد |لحميد493563
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7o259| طبــــ |لزق|زيقسل |يمن محمد مرتـــ عبــــد | عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسم|ء عمر فتـــوح مصط |342844

معهد ف تـــمريض |لفيومسمر سعيد يوسف محمود64666
8337o5يم يوسف علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمن|ر حسن |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد |حمد عبــــد |لسل|م |حمد عبــــد |679558
|4o642| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد س| كم|ل محمد مصط
867o27 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نجرجس من عجيبــــ م
ف676585 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــن |حمد محمد |حمد |لمر 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود جم|ل سعود |حمد سليم622238
9o28|6 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفلي خلف عبــــد|للطيف محمد
497|o2ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رحمه محمود شعبــــ|ن ع ع
ندستـــ |سيوطمحمد صل|ح عيد ع|64224
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد زكري| عبــــد|لكريم259992
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س|ندر| عل|ء حن فرج |2573|4
6o778o |تـــربــــيتـــ طنط|ندى جم|ل عبــــد |لو|حد |لنعم
78|o25تـــمريض |لزق|زيق ع محمد |حمد ع |لسيد
87o534 د|بــــ |سو|ن|محمد عوض ش|كر حسن

2o948وف|تـــش|دي |يه|بــــ فؤ|د محمد معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
6846o|يم محمد |سم|عيل معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء محمد |بــــر|
7o4953|يم |لزيدى تـــمريض |لزق|زيق م متـــو متـــو |بــــر|
333693| ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ن عبــــدتـــ محمد ع
42o2ooد|بــــ كفر |لشيخ|س|ميه |لسعيد عبــــد|لعزيز سليم|ن بــــدر
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لعزيز محمد عبــــد |لمحسن |حمد 265246
62|8o8|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|يم|ن أس|متـــ ف|روق محمد |لسق
434oo6زر|عه طنط|جه|د صبــــ محمد حبــــيبــــ
د|بــــ ع شمس|ندى خميس عبــــد|لبــــ|سط محمد325937
5282o3و معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــرض| عبــــد|لمنعم شح|تـــ بــــ
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لرحمن عوض طلحه |لزي|6474|4
|565|oل|ل رمض|ن زر|عه |لفيوممحمد ط|رق 
343|o4|د|بــــ ع شمس|يم|ن فريد عطيتـــ عبــــده |بــــو ط|لبــــ
د|بــــ ع شمس|مريم مغ|ورى |لسيد |لسيد327544
ندستـــ |سيوطنوره|ن |حمد محمد مصط 3542|2

|9o82طبــــ بــــ سويفرح|بــــ رمض|ن سيد |حمد
ى شعبــــ|ن فرج خليفه67297 ندستـــ |لفيومنوره|ن خ

ندستـــ حلو|نكريم ربــــيع عوض محمد47824|
تـــمريض |لم | له|م مو بــــرك|تـــ عبــــد|لص|نع|4847|8

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعمر |حمد محمود عبــــد |لمحسن3|582
يم |حمد857545 معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء ع |بــــر|
علوم ع شمسرحمه عبــــد |لرحيم سل|مه عبــــد |لرحيم773668
حقوق طنط|دير سعد عبــــد|لفتـــ|ح حبــــيبــــ537383
|3396oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيد محمد سيد سليم
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يل ج |لزق|زيقخلود خ|لد محمد محمود حس|ن 777869 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لسن ع شمس|دى محمد خ|لد محمد |بــــو|لطيبــــ|3584|
زر|عه سوه|جحمدى عبــــد|لوحيد محمد محمود 2882|9
9o6445 تـــج|ره سوه|جرحمه خ|لد محمد ف|روق |حمد
يم |لسيد سل|مه شمعون348655 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيتـــ طه سيد بــــيو |3|552
هبــــسنتـــ كم|ل |حمد كم|ل |م |23929 نوعيتـــ ج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم|ره عبــــد|لق|در مصط |لحجرى|252222
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  كريم م|جد محمد |لعس|ل483|54
5o9|7|معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رض| |نور ع |لبــــرى
7oo939طبــــ |لمنصورهسل|م |لسيد سعد |بــــو |لمجد |لزنف
277oooنوعيتـــ |شموننوره|ن س| عبــــد|لصبــــور |لدبــــر
ف مصط كم|ل47|8|| تـــج|ره ع شمسيم |
626o35 يم عبــــد|لنبــــى عبــــد| محمد |لعزو صيدله |لزق|زيقبــــر|
89oo8||تـــج|ره |سيوط م| |لسيد لط |لسيد
5|o284د|بــــ دمنهور|حس|م |حمد عبــــ|س محمد سعف|ن
وف|تـــم|زن عبــــد|لعظيم حسن عبــــد|لعظيم323392 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
432375| علوم طنط|يه ممدوح ص|دق محمود متـــو
يم ع|طف جمعه |لسيد قريعه||69667 ندستـــ |لمنصورهبــــر|
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمد |سم|عيل ع عبــــد|لع|8|7578
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود ع|دل |لسعيد |لجبــــ|ن432584
7659|oتـــج|ره بــــور سعيدروف|ن مجدى مصط محمود قبــــي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورسل|م عبــــد |لكريم |حمد عبــــد |لكريم دي5|5287
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقغ|ده رجبــــ محمد محمود عثــــم|ن774854
ره|بــــيشوى مك|رى غ| م |324876 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لسيد خلف |حمد عبــــد 446293
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــد | عل|ء |لدين محمد |حمد حفن|وى6|4832
7o|69||علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيه |لسيد عبــــد | |حمد دي|بــــ
25o|53وف|تـــس|ندى سم صبــــ ر|غبــــ معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومن رمسيس صبــــ |يوبــــ|73846
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيوستـــ | ن| نصيف |م 7|53|

تـــج|ره سوه|جكريم عص|م صديق |لص|دق 426||9
5o5749|تـــج|ره طنط|حمد عوض ع عوض |لعمر|وى
87543|| صيدلتـــ سوه|ج م| و|ئل |نور ع
62329oندستـــ |سيوطمصط محمد مختـــ|ر مصط |لبــــر
63o538وف|تـــعبــــد | مصط عبــــد | عطيه حس ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|37|2oتـــربــــيتـــ ع شمسبــــس|م س| |سم|عيل محمد |لزلوعه
لسن ع شمس|ف|طمه خ|لد فه سيد شي65264|
تـــج|ره دمنهورع حسن ع |لسيد |لشبــــر|وى493729
ر محمد نبــــوي483549 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سندس ز|

رهه|دى |لسيد |لشي رف||3883 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممصط محمود ع محمد |لسيد579|22
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| رض| عبــــد| |لعيسوى65|262
52486oعلوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد |حمد ر|شد عوض | محمود
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|مصط |لسيد مصط |لمشد||2558
رهيوسف عص|م |حمد |لبــــكل399|23 تـــج|ره |لق|
47992o|علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــن محمود محمد |حمد د|وود
47893oعلوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمحمد مجدى |لسيد ع مط|وع
7779ooف عبــــد |لفتـــ|ح محمد بــــدوى نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقعزه |
33272o|د|بــــ بــــنه|مجد محمد |لسيد محمد شح|تـــه|
7o|38| د|بــــ |سيوط|محمد ط|رق |لغمرى محمد حس
معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد حل بــــدير جده||22||6
يم محمد محمود |لسيد489378 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| |ر أبــــر|
تـــج|ره دمنهورحمد وليد عبــــد |لر|زق محمود |حمد|58|445
4644o3علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد سل|مه |بــــو رح|بــــ محمد |حمد
حقوق |سيوطول|ء محمد |حمد عبــــد|لرحمن  885535
7o|884علوم |لزق|زيقع |ء و|ئل ر|فه محمد سليم
62o324تـــج|ره بــــور سعيدحس|م |لبــــدرى |لغريبــــ طه أيوبــــ
7o2564|طبــــ |لزق|زيقيم|ن |لسعيد محمد عطيه شقيطه
75o598ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمريم ي| محمود محمد ع سليم
|259o8علوم ري|ضتـــ حلو|نسل حس|م محمد عبــــد |لمنعم محمد بــــدر
7o|566 ك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرح|بــــ ف|روق محمد عبــــد |لش| |ل

رهيم عبــــد|لحميد يونس بــــسيو زيد879|3 تـــج|ره |لق|
887o9o|علوم |سيوط يم|ن عمر محمد |حمد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد محمد |لسيد |حمد محمد ع|76223

|78o5|ف حمدى بــــدوى رهكرم | تـــج|ره |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مرو|ن محمود |سم|عيل |حمد329|76
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد محمد ع|دل مفتـــ|ح5553|4
طبــــ بــــيطرى دمنهوريم|ن ن ص|بــــر محمد  |تـــى||574|5
ندستـــ قن|محمود |لسيد محمود عبــــد|49|863
ف عبــــد |لق|در |حمد |لعل8|8||7 تـــج|ره |لمنصورهسل |
د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن ع محمود ع كيل| 67242|
تـــج|ره |سيوطسيمون عم|د عز ن|شد 886883
يم دبــــور4698|6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|رتـــ محمود عبــــد |لبــــ| |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد وحيد محمد عبــــد |لرحيم76|59|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حسن محمد حسن غبــــيش4|65|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور صل|ح ف|روق طلبــــه47528|

|د|بــــ |لم |مريم محمد سعد|وى محمد25852
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف محمد ثــــ|بــــتـــ محمد22922
تـــج|ره بــــ سويفنو ن| عبــــد|لتـــو|بــــ محمد64375

رى يونس422927 ه أيمن محمد |لجو طبــــ |ل|سكندريهن
8oo|99|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمل عمرو ع عبــــد|لق|در
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ر خليل|28|82 نوعيتـــ |لم |ندي صبــــ عبــــد|لظ|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدي|سم محمد سيد محمود شح|تـــه937|35
44o323علوم طنط|رج|ء |س|متـــ يوسف عوض
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ربــــيع عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|م||26494
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|رتـــ خ|لد كم|ل قن|وى498579
6289o5كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشزي|د عم|د |حمد ص|لح
7o63|8معهد ف تـــمريض |لمنصوره ن|دره محمد حس سليم
د|بــــ حلو|ن|ش| |ز جم|ل يونس سليم|ن42852|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ي| محمد عبــــد |لعزيز |لمرعش|69692
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدى جم|ل محمد غريبــــ |بــــو|لمجد|25443
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|صبــــ|ح سم عبــــده س|لم |لفرم|وى|22549
693o|5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جلشيم|ء ع محمد ع عمرو |لش
6o6|o8ف محمد ر|غبــــ |لمن |د|بــــ طنط|مصط |
ق494547 حقوق طنط|يوسف رض| ح|مد عبــــد  |لمجيد |ل
43|97o حقوق طنط|لي عبــــد |لحميد ف|روق عبــــد |لحميد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط كم|ل ح|مد محفوظ267948
7o237|ندستـــ |لزق|زيقمريم مجدى محمد عبــــد |لو|حد |سكندر
تـــج|ره طنط|محمد فتـــح حسن محمد |لخو6426|4
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجرجس مدحتـــ فؤ|د عطيه7||844
7o378oتـــج|ره |لزق|زيقيم |حمد محمد محمد |لهو|رى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد محمد صبــــرى عبــــد |لحميد9487||
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح639758
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد||ء ع عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لرحيم762933
4523o|علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروححسن محمد س| حسن ع رزق
69693o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره لسيد ع |لسيد محمد محمد
|6o63| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د |م محمد عبــــد |لعظيم |لصي
523|o5|ى عبــــد |لمجيد عبــــد|لعزيز زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد خ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لو|حد عم|د عبــــد|لو|حد حسن عبــــد528397
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د| | |لسيد ع |لطبــــ|خ279368
تـــج|ره كفر |لشيخر| | مصط فتـــ |لروي 7923|4

لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مريم سيد محمد عبــــد |لحليم25667
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم دسو عبــــد|لحميد |لدسو 237292
رهمريم صل|ح |لدين ع حسن عبــــ|س39329| تـــج|ره |لق|
|24o27  تـــج|ره سوه|جفريده محمد عبــــد |لبــــديع |حمد |لسيد

8o|95كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن س| طه عبــــد |لشفيق
8459ooتـــربــــيتـــ |سو|نمحمد |حمد حسن |حمد
تـــج|ره بــــنه|محمد طه طنط|وى شعبــــ|ن5|2622
7o|274معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــزي|د محمد |حمد محمد |لسعودى
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل غريبــــ ج|بــــر |لغريبــــ765925
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |حمد عرف|تـــ |لبــــسيو نوفل|3962|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|م س| |م|م محمد عوض||4|38|
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صيدله |لمنصورهيه طه محمد |لمغل|وى||723|6
زر|عه |لمنصورهمنه | |لسيد |لمر |لسيد |حمد682564

حقوق |سيوطحن|ن طه محمد متـــو|5777
27o694|م مجدى محمد حيدر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــد
ى27|8|6 طبــــ بــــورسعيدمن|ر ه| ح|مد |ل
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم عم|د عبــــد|لعظيم س|لم352594
د|بــــ دمنهور|ش|م حسن محمد حسن محمد493243
7782o4|ه عبــــد |له|دى محمد |لص|دق تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
تـــج|ره ع شمسيم|ن |يمن محمد |حمد|773354
7oo|99|يم معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد مجدى ك|مل |بــــر|

د|ر |لعلوم |لفيوميه عبــــد |لتـــو|بــــ عتـــريس حسبــــ|4|687
نوعيتـــ فنيه طنط|منيتـــ فكرى |حمد محمد خف| |3||||4
7o3553|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن س| صبــــ محمد حسبــــ
ى صموئيل |لقمص ميخ|ئيل منصور499737 ره|ش عل|م |لق|
د|بــــ د |ط|د | |س|متـــ فوزى عبــــده |بــــو د |2|68|6
257o86تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه ع|دل عبــــد|لمنعم |لنوري
علوم |سو|نبــــه فؤ|د بــــكري ع|بــــدين834573
778oo|ره طه محمد |لعربــــي سيد أحمد يل ج |لزق|زيقز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
م|م|325893 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يتـــ سيد سيد 
زر|عه دمنهور مرو|ن حسن عبــــد|لق|در |لجرو| 8836|5
و|ري |لسيد |بــــو|لن عبــــد |4255|5 لسن ع شمس|دين| 
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومند جم|ل ع محمود |لطيبــــ37|322
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد سعد سعد محمود |لمو 765222
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء مر ع |لعمرى|93|253
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد صل|ح |لدين |بــــو |لحسن 39|765
7o6242د|بــــ |لمنصوره|حن |لمتـــو محمد |لمتـــو ع|مر

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|رفيف عص|م ع |لم| 39285 ل|
26o8o4يم |لسيد مبــــ|رك نوعيتـــ |شمونرحمه |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ح يوسف محمود يوسف منصور7447|5
يم |لسيد خليل783|48 ش|م |بــــر| يم  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــر|
429oo8يف نوعيتـــ طنط|ند أحمد |لسيد |حمد |ل
68|75oف |لسيد رسل|ن |لدي|س د|بــــ |لمنصوره|يوسف |

23o49 علوم ج|معتـــ د |طمحمد رمض|ن محمد |بــــو|لعن
مه4|4284 تـــربــــيتـــ طنط|مه| محمد محمد محمود د
698o||ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| صل|ح جمعه عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|ره ع شمسجه|د مطر|وى خلف عبــــد|لعليم6777|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس|م |بــــو |لعل| سيد عفي س|لم29652|
6o|344|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد رجبــــ مسعود عوض محمد
3552o9ف ف|روق محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل |
بــــه436464 طبــــ كفر |لشيخمحمد ع ع |حمد و
76247oنوعيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن جم|ل حس محمد |سم
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8o3967 حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لحميد حسن عبــــد|لحميد عبــــد|لمغ| 
6|6o78يم طعيمه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عم|ر محمد محمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ه|لتـــ س| |لن|دى ع عزقل|ن|82|34
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد مصط سيد يوسف 888577
وف|تـــحمد خ|لد رجبــــ عبــــد|للطيف شعبــــ|ن|526778 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

83o53علوم ري|ضتـــ بــــ سويفن|ير سعيد ثــــ|بــــتـــ سعد
تـــج|ره |سيوطحمد محمد عبــــد |لموجود محمد|753228
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|محمود رمض|ن محمد حش|د||7697
رهمحمد صل|ح محمود ح|فظ ح|فظ4|82|2 تـــج|ره |لق|

|443o|تـــج|ره بــــنه|ندى حس|م حسن |حمد حسن |لمل
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد مصط عبــــد | |لخو779659
493o98|يم س|مح بــــدر غ|زى عم|رتـــ تـــربــــيتـــ دمنهوربــــر|
87o593معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد جمعه |حمد بــــغد|دي
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله ي| محمد رجبــــ عبــــد|لمحسن د 254276

حقوق حلو|نمحمد عبــــده |حمد محمد رو|ش35589
يم س|لم697438 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |لسيد محمد |بــــر|
888o69 صيدله |ل|سكندريهمحمود رش|د مصط محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسمر حس|م حل عبــــد|لغ |25322
تـــج|ره |لمنصورهين|س جم|ل محمد خط|بــــ |لعدوى|683335
حقوق |لزق|زيقي|سم مدحتـــ حسن عبــــد|للطيف محمد4|6352
تـــربــــيتـــ طنط|د | خ|لد حل محمد متـــو2754|4
5|83o6معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  من|ر محمود سعيد محمد سعيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد سعد حن عبــــد|لرحمن 897577
ندستـــ ع شمسعمر |حمد عبــــد |لرحمن محمد857|4|
حقوق د |طمن|ر |سم|عيل عبــــد |لجليل |لدسو |62367
|3549oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ننور| حس محمد محمود
6|4o89صيدله طنط|ف|ديتـــ حبــــيبــــ عبــــد |لصمد ن عويس
يم ع6|3397 |د|بــــ بــــنه|زينبــــ طه |بــــر|
علوم |سو|نجه|د كحيل حن ش|كر 883847
4o972o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| |ده |يمن حسن عثــــم|ن |لف
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود فتـــي|ن عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لرحمن435724
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــفد|ء رشدى محمود عبــــد |لبــــ|رى عبــــ||43823
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|يدى ج|د مصبــــ|ح مصط عوف684349
7o3892ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط متـــو جبــــر متـــو رحمه
3555o2|زر|عه مشتـــهريتـــ محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لوه|بــــ
34o5o7 تـــج|ره بــــنه|ند| رض| عبــــد|لفتـــ|ح عفي
6247|4| ش|م تـــوفيق عوض |لش| معهد ف ص بــــور سعيدحمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء صل|ح |لدين محمد محمد عبــــد 643866
42o7|8 حقوق |لمنصورهعبــــد|لعظيم خ|لد عبــــد|لعظيم عبــــد|لغ
نوعيتـــ |لزق|زيقيه سعيد بــــيو يوسف|775892
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد سعود عبــــد |لحميد عبــــد |لصمد766454
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633o5|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسمر ع جم|ل ع
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومزينبــــ رض| عبــــد|لوه|بــــ حسن سيف|59|27
رتـــ|مريم |حمد |سم|عيل طه محمود قشطه32853| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
687o42تـــج|ره طنط|يم|ن عبــــد |لح|فظ عوض عبــــد |لح|فظ
د|بــــ |لزق|زيق|محمد ن| طلبــــه محمد786984
8654o3يم يم |بــــر| فنون جميله فنون |ل|قعل|ء محمد |بــــر|
|وى95|429 تـــربــــيتـــ طنط| محمد محمود محمد |لق
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن ط|رق س| |لسيد محمد466|48
حقوق ع شمسيم|ن عبــــ|س متـــو عبــــ|س|9|3474
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مؤنس عبــــد|لعليم حسن عبــــد|له257876
24393oر حسن د|بــــ حلو|ن|ع سم عبــــد|لظ|
طبــــ كفر |لشيخحمد س| عبــــد |لخ|لق |حمد ز|يد|436367
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد | حسن ض| ج|بــــر حسن62|62|
تـــج|ره ع شمسي| عمرو صل|ح |لدين ع|دل عنبــــتـــ25877|
4o755|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم صل|ح عبــــد |لعزيز مصط |لخطيبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيشوى م|جد |سعد خليل245787
طبــــ |لسويسمن|ر ف|يز محمود ع |حمد528|76
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سم|ء حسن شح|تـــه عبــــيد55|5|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر| | محمود ع حسن عبــــد |لع|ل3228|7
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|يدى محمود |لسيد محمود عيد2437|6
يم |بــــو9|||23 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |حمد |حمد عبــــد |لو|حد يوسف438857
45o53|ندستـــ طنط|عل|ء ع شعبــــ|ن عويس
77oo85يم محمد طنط|وى تـــج|ره |لزق|زيقعمر |بــــر|
69|o8oطبــــ ع شمسشيم|ء جم|ل عبــــد |لفضيل عم|ره
854756| |د|بــــ |لم |يه محمود عبــــد|لغ عبــــد|
وف|تـــمرو|ن |حمد عبــــد |لمجيد |لتـــلبــــ| 9636|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
629o3|معهد ف ص بــــ سويفيه محمد |لسيد عبــــد |لحميد

يم |بــــو عيطه|9|2||6 ندستـــ |لمنصورهحمد |لبــــي |بــــر|
يم عبــــد |لق953|75 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد| | عبــــد |لق|در |بــــر|
44|28o| تـــج|ره كفر |لشيخكرم محمد |حمد |حمد |لروي
82o352يم ف فهيم |بــــر| ف ومس|حه |سيوطفهيم | ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ |لمنصوره|سم|ح عبــــد |لحكيم عبــــد | فتـــح | عبــــد 689598
8o|495تـــج|ره بــــ سويفمري|م ع|دل |ي | لبــــيبــــ
قتـــص|د م حلو|ن|نوره|ن محمود محمد عي8|632|
يم دي|بــــ534632 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ء مصط عثــــم|ن |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــين|س ن |حمد |لعن| |257357
9o37|| معهد ف ص سوه|جمحمد سعد |لسيد عمر|ن
يم غريبــــ ش| 649489 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |لسيد |بــــر|
ندستـــ |سيوطمحمد |بــــو|لعز محمود محمد 893576
طبــــ طنط| ي| |حمد عي 4784|6
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5o6825تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | |يمن محمود ع ص|لح
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسيد رأفتـــ سيد محمود65|227
89o5o2|علوم ري|ضتـــ |سيوط ي|د ع|دل عبــــد|لو|حد عبــــد|لعليم
ندستـــ |ل|سكندريهن |حمد |حمد مر447469
8o2|56تـــربــــيتـــ |لم |محمود س|لم محمد خليل
52oo9|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــ عبــــد |لل|ه عبــــد |لحفيظ حمد
د|بــــ حلو|ن||ء |لسعيد عطيه عبــــد |لرحمن|27934|
|لسن |لم |سه شلبــــي |سم|عيل عبــــد|لفضيل4|78|8
يم شح|تـــه محمد2346|8 فنون جميله فنون |لم |محمود |بــــر|
يم9|4423 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود ع محمد ع |بــــر|
تـــج|ره طنط|ه|جر محمد صبــــرى محمد حليمه432534
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمهند محمد محمد عيد5767|6
7o4992 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لكريم محمد |حمد عبــــد |لعزيز عوض
4o7535د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن جم|ل عوض |م عمر
784o39| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ف|روق حسن حس حن
د|بــــ حلو|ن|عبــــ ع سعيد ع محمد48958|
7o9|67تـــج|ره |لمنصورهيف  |ء |لعسقل| محمد قنديل
|5293|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لمنعم محمد ع
د|بــــ حلو|ن|سع|د عبــــد|لسل|م عطيتـــ |حمد محمد9242|3
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى عل|ء محمدرش|د سعد شديد7|75||
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه محمد محمود يوسف754865
4o5737يد ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرحمه |لسيد مر |بــــو|ل
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــه|ء |حمد عبــــد|لج|بــــر |حمد325475
ر عبــــد|لرحمن7|68|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريم س|مح محمد |لط|
حقوق |لزق|زيقن|ديه عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو زيد مهدي774937
|58o3oره| |ده فتـــ محمد |حمد د|بــــ |لق|
ف عبــــد|له|دي عبــــد |لحميد محمود487592 حقوق |ل|سكندريهيف |
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو رمض|ن مصط فرج347639
26|7o8 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز |يمن عبــــد|لر|زق عبــــد |لعزيز عبــــد
يم محمد مصط عبــــد |لرحيم77|38| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن |بــــر|
لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|منه | ي| مصط عبــــد |لرحمن ||68579
يم محمد جم9999|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرو|ن محمد عبــــد|لغفور |بــــر|
64|42oعبــــد|لعزيز س| |سم|عيل | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي
487o87|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد سعيد |حمد ح|مد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لحميد عبــــد|لعزيز|756386
||8376| صيدله ع شمسم ن| |يوبــــ مرقص عط| |
يم شه|بــــ449477 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد ع|دل |لسعيد |بــــر|
9o|9|6|تـــج|ره |سيوط سل|م محمد عبــــده مرزوق
9|49o3  ر ثــــ|بــــتـــ كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمود محمد م|
753|o9ف ه|شم |حمد وف|تـــوليد | معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيمن |حمد محمد |حمد|28|258
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حقوق حلو|ندين| محمد محمود رزق |حمد|3924|
علوم بــــورسعيدمحمود حسن عبــــد|لص|نع فرح|تـــ||3564
|2||o9ر حسن رهمهند محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لظ| تـــج|ره |لق|
حقوق |ل|سكندريهدير محمد حس حس |لديبــــ|تـــى495943
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد عبــــد |لحكيم محمد  متـــو ع|مر7446|4
يم متـــو محمد43849| د|بــــ حلو|ن|محمد |بــــر|
رهيه محمد |سم|عيل محمد |سم|عيل|238633 صيدله |لق|
69|44oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــنه|د فتـــوح ق|سم |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لمنعم
تـــج|ره ع شمسزينبــــ |لسيد محمد جم|ل |لسيد879|34
3528o|تـــج|ره ع شمسعبــــد| محمود عبــــد|لعزيز محمود
ر حج|زى |لسيد|443633 ى ط| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيم|ن ي
4o3662تـــج|ره دمنهورمحمد خميس محمد |حمد عبــــد|لرحمن
82o|52تـــج|ره |سيوطدين| مصط ن|جح |حمد
يم حسن |لن|درى|286772 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممينه |بــــر|
يم6579|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس مجدى |م |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر محمد فتـــ عبــــد|لعزيز348886
م فريد|753379 رهحمد محمد عبــــد|لف| تـــخطيط عمر| |لق|
4|4o79ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عل| صل|ح حسن عبــــد|لسل|م ص|لح
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمود عز|لدين شح|تـــه ع 858668
886|4o حقوق |سيوطمحمود خ|لد محمد |حمد
8o9644تـــج|ره بــــ سويفعم|د مل|ك عبــــد|لشهيد يعقوبــــ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد نبــــيل |حمد ع عبــــد |لق|در|782442
525o85ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء |لسيد عبــــد |لر|زق |لسيد  محمد
35o57oتـــربــــيتـــ ع شمسحسن|ء |لسيد |لحسي |لسيد
479o38|ش|م |حمد حسن م  ندستـــ |ل|سكندريهد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمنه | عبــــد|لع| عبــــد|لرسول محمدين838734
م نج|تـــى حس 642744  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمه |د
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمل كعميش ل|ش |حمد|444258
88o337  طبــــ |سيوطم | ع|طف لم خليل
طبــــ بــــنه|سل|م مجدى ح|فظ ع مصط |673|26
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأحمد فؤ|د محمد |لنش|ر493527
ين مجدى عبــــد |لفتـــ|ح فه7333|| رهش تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|نعمه لط عبــــد |للطيف ع 3|6428
4o6997تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | ع|طف |لشح|تـــ مصط درويش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعمر عل|ء |لدين بــــكرى محمد|6|45|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد ج|بــــر |لسيد محمد445258
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريه|م صبــــ عبــــد|لبــــر خ |25545
د|بــــ دمنهور|عمر سم |لسيد |لسيد ع|493533
8|6o99 حتـــ وفن|دق |لم |نمر ج|بــــر رزق | قلي| 
8o|9|4تـــج|ره بــــ سويفمحمد حسن محمد حسن
9|2oo| حقوق سوه|جنوه| |نور محمد عبــــد|لمطلبــــ
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8|38o7| ه عبــــد|لغ ع عبــــد|لغ تـــربــــيتـــ |لم |م
معهد ف ص بــــنه|د | مبــــروك محمد |بــــوس|لم269597

68o92| قتـــص|د م حلو|ن|حمد بــــهجتـــ يوسف عي
7o|o45تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |يمن عبــــد |لع| طه |لسيد
49929oيم تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأيه رمض|ن محمود إبــــر|
26o363|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرد | ن| محمد رض
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن محمد |لصغ حس| |83933
ر|ء خ|لد عبــــد|لر| منو ||||826 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلز
52|4o| علوم |ل|سكندريهريم صبــــري عبــــد|لرؤف |لسنو
777o||د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ| |ده |حمد محمد ر|غبــــ
يم حسن جم|ل523689 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــزي|د خ|لد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمعتـــصم ن| عويس مر محمد526227
228|7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمه عنتـــر ورد| حسن
ر ن|شد857726 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفن|ن مجدي م|
8ooo42 يم ز تـــج|ره بــــ سويفزي|د ط|رق |بــــر|
767oo9ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود |حمد حمدى |بــــو عتـــله
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ريمون وجدي غبــــري|ل سيد|دوس339|82
92o295 طبــــ بــــيطرى سوه|ج |م حربــــى |لسيد محمد
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|محمد قطبــــ ع عفر257566
تـــج|ره بــــ سويفمنيه عص|م محمد عبــــد|لحميد|586||8
33o657|طبــــ حلو|نمريم يح محمد |له|دى محمد عبــــد
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسديل حمد|ن مصط عبــــد |لح|فظ767867
838o48لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــأسو|ن|عم|ر خ|لد |بــــو|لمجد |لنوبــــي
49o738| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ل|ء |لسيد عبــــد |لمنعم ج|د بــــيو
يم شوشه7|6932 د|بــــ |لمنصوره|محمد خ|لد حمدى |بــــر|

يف سيد عبــــد |لق|در47277 د|بــــ حلو|ن|من|ر 
9oo846 تـــج|ره |سيوطوئ|م |لسيد عبــــد|لع|ل عويضه
328o92ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد سيد حس عزبــــ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن حس عبــــد|لرحمن أبــــوسنه|25778
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محسن |حمد عطيه متـــو ||63257
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|سيد |سم|عيل عثــــم|ن عبــــد|لمجيد353763
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعل|ء ي| محمدى سيد محمد439|35
تـــي|ن  888244 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطر| | عد نص 
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق||بــــ|نوبــــ ع|طف نجيبــــ حن|3929|3
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــيشوى حن| نص |م 757974
79o|96لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|زي|د |حمد محمد |حمد حج|زى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ط|رق |مجد |حمد|8|452|
ف بــــ|ش| محمد |لشحرى4722|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخزينبــــ |
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن|دي|ن محمد رمض|ن عبــــد |لق|در 536359
33|3o9كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء |حمد عبــــد|لر|زق |لسيد سنج|بــــ
7o4656ندستـــ |لزق|زيقي| عزتـــ عبــــد |لحميد |سم|عيل
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52o24oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى ع |حمد محمد
5|49o5تـــج|ره دمنهورزينبــــ نبــــيل محمد عبــــد|لمقصود لويزى
يم خ|لد |لدسو 676782 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعل|ء ع|طف |بــــر|
ندستـــ |لم |محمد عبــــد |لغ عبــــد |لع|ل عبــــد |لو762625
تـــج|ره ع شمسه|يدى ع|دل سيد حسن7877||
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء قدرى |حمد محمد مصط |255345
88693o كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم|رين| مجدى لبــــيبــــ سمع|ن
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد عبــــد|لحليم784667
رهمحمد عثــــم|ن عبــــد| |بــــوبــــكر|22646 تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|بــــيتـــر ميل|د عبــــده تـــوفيق|37373

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|دين| ع عبــــد |لع|ل عوض62635
7o582||حقوق |لمنصورهحمد محمد |لسيد |لسيد

387ooره|رن| س| عبــــد |لعزيز مصط |بــــو حج د|بــــ |لق|
ف ح|مد ش| |429659 تـــربــــيتـــ طنط|حمد |
رتـــ|رح|بــــ خلف محمد |حمد 898422 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نحمد صل|ح شعبــــ|ن عبــــدربــــه ربــــيع||4225
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــ عمر ع |حمد عوض689923
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ممدوح محمود ح|مد عبــــد |لكريم478663
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء خ|لد محمد عبــــد|لرحيم|864726
ندستـــ |ل|سكندريهعمر سم رف| عبــــد ربــــه445896
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعمر فتـــ فتـــ حس خليفه|33||5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصف| فر|ج |لسيد |حمد86685

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ جم|ل |لدين م |لدين |لجرو|256875
4o|9|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يح أحمد محمد فتـــ |حمد ش
33o3o3ف طه ع لسن ع شمس|ن|دين |

د|بــــ بــــ سويف|محمود حمدي سيد جوده|8473
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسمر مو محمد عبــــ|س862377
لسن ع شمس|مريم |يمن محمد فه446||3
46|6|5| ف |بــــو|لفتـــوح |لسيد مو صيدله طنط|حمد |
45o969 معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد ص|لح عبــــد |لمغ عبــــد |لجليل حس
444574| صيدله |ل|سكندريهسم|ء محمد محمد بــــسيو ع
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لرحمن غريبــــ |م خض 247275

37o33تـــربــــيتـــ حلو|نبــــ|سم مصط |حمد ج|بــــ | محمد
9oo749 صيدلتـــ سوه|جبــــسمه |لسيد عبــــد|للطيف عبــــد|لق|در
246o69ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسعيد محمود محمد |لسيد ف|ضل
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنه |حمد |بــــو |لعزم عبــــد | عي39||27
9oo|o6  |ف |حمد عبــــد|لر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عبــــد| |
5o5843 |طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيوسف حس|م عبــــد |لمنعم |لفخر
حقوق بــــنه|كم|ل |لدين |يمن س|لم عبــــد|327862
ره|سيف | وليد عبــــ|س محمد مط|وع443|23 د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمنه بــــه|ء |لدين عبــــد|لحكيم عبــــد|لحكيم7|8543
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حقوق حلو|نمنتـــ | سيد ع|شور عبــــده5642||
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــند |نور عبــــد|لعزيز |حمد |لسيد37|478
علوم ع شمسمريم رفعتـــ لطيف فه 55322|
تـــربــــيتـــ بــــنه|م|رل صموئيل عد عبــــد|لمل|ك344844
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر س|مح |حمد ك|مل8265|4
ف محمود ح|مد|6762|3 تـــ | تـــمريض ع شمس م
يم||75759 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمد محسن |بــــر|
ر ع عوض |لصفتـــى437443 تـــج|ره كفر |لشيخع م|

269o9| د|بــــ حلو|ن|سم|ء |حمد ص|وى ع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء ط|رق مصط مصط محمد426322
7o373o تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسعيد سم |لسعيد |لخو
85o|47|حقوق |سيوطي|د عبــــد|لموجود ع حسن
4o726|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرسميتـــ محمد أحمد محمد عك|شه
علوم |لزق|زيقنوره|ن رض| ص|لح عبــــد|لحميد772654
يم حسن773978 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند | محمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمحمد ط|رق محمد |لسيد|88|42
زر|عه طنط|عبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف |لجيو شبــــل يونس527|43
83|o65تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | فريد فرج بــــخيتـــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن يح ع محمد حس سليم249734
تـــربــــيتـــ |سو|نخلود سيد طه حسن|3|845

رهي|ر| محمد فتـــ محمد595|2 طبــــ |لق|
علوم دمنهورمحمد |لسيد محمد |لسيد |لشي 7|37|5
4o8432|لسن ع شمس|شه|بــــ رض| سعيد |لسيد عبــــد
||94o6|ل ندستـــ ع شمسعمرو و|ئل محمد 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د | محمد عبــــد | ع753574
4o8798ره|منه | عبــــد |لن| محمد عبــــده عبــــده عل|م |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| ي| صل|ح جبــــر24246|
23228oرهمرو|ن محسن محمد حسن |لنح|س تـــج|ره |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدين| شعبــــ|ن تـــوفيق |حمد محمد7839||
|د|بــــ بــــنه|وعد وليد فتـــ عبــــد|لمقصود329327
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمود عبــــد |لرحمن |لجندى986|48
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه رفعتـــ محمد |بــــو|لمك|رم نو|رج|486|27
4o582o تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم ع|دل عبــــد |له|دى بــــخيتـــ عز
64o56|| حقوق |لزق|زيقمحمد |يمن |لسيد |حمد محمد عبــــد
4o646|رهسوز|ن |حمد محمد |حمد سعد د|ر |لعلوم ج |لق|
يع326687 يم جمعتـــ |بــــو رهم |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط س|لم مصط س|لم |ل|ك 337782
847o99يم ع |حمد كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نتـــه| |بــــر|

5o299حقوق بــــ سويفمحمد خ|لد سيد حسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن شو عبــــد|لفتـــ|ح مصط سيد 5|2463
5o8o4oش|م محمد |م يوسف طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ن 
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زر|عه مشتـــهرحمد جمعه عدن|ن جميل|3428|3
رهريه|م محمد |سم|عيل حس|ن48799| تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسديم| |س|مه حسن |حمد |لخطيبــــ6877|2
224o72ه م|جد صبــــرى متـــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو محمد فتـــ علو|ن547|77
|37o97| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد غز| مصط ع
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ص|بــــر |لسيد ص|بــــر فرح|تـــ |لحكيم|24727
بــــ|3293|3 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد |يه|بــــ |حمد محمد |بــــو|لد معهد |لصفوتـــ |لع| 
صيدله |ل|سكندريهأسم|ء حس معوض عبــــد|لحليم |لمسلم4|42|5
8ooo64صيدلتـــ |لم |زي|د شي شعر|وي محمد
26o67oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل مجدى ج|بــــر |بــــوستـــه
6o5759|تـــج|ره طنط|سل|م مسعد ونس عبــــد |لحميد
8925o3|يم محمد عبــــد|لرحمن معهد ف ص |سيوط ل|ء |بــــر|
448o95يم عبــــد|لمو علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمريم ط|رق |بــــر|
42o|98د|بــــ كفر |لشيخ|يم عم|د عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد محمد

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنجوى محمد ك|مل محمد48873
762o23|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسم|ء ع|دل ف|روق |لسيد
د|بــــ ع شمس|م|ري| س| ش|كر |سكندر حن||9|9||

7oo79o|د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد |لعو مصط |لشيخ
||6|o2ف محمد محمد بــــكرى |لش|ذ تـــج|ره ع شمسندى |
ف ومس|حه قن|ع|صم ع|بــــدين ع محمد 6||2|9 ك.تـــ. ف رى و
علوم طنط|دع|ء |بــــو|لن شعبــــ|ن |بــــو|لن عثــــم428294
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهستـــر ن| حليم سل|متـــ|789755
يم |لسعيد |لهلي549||6 نوعيتـــ طنط|ندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسمر حسن عبــــد|للطيف تـــ|يه9||866
رهعص|م |لدين |حمد فؤ|د |حمد |لقندي242628 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم|43935 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآل|ء ض| حج|زى فتـــح | |بــــر|
ندستـــ بــــنه|يم|ن صبــــ عبــــد|لعظيم س|لم|2|2645 كليتـــ 
6|652oيم عفصه تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحبــــيبــــه شكرى عثــــم|ن |بــــر|
4o5398تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن عثــــم|ن ي|س عثــــم|ن عبــــد |لرحيم
د|بــــ |لمنصوره|نور |لدين حسن محمد محمد ع676842
|د|بــــ طنط|وق محمد |لحسي متـــو |لبــــشل|7|24|6
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن خ|لد سيد حس 254488
765o8oتـــج|ره بــــور سعيدسوسنه خليل ك|مل خليل غبــــري|ل
9ooo|9 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىجرجس ع|دل موريس |بــــسخرون
6o539oتـــربــــيتـــ طنط|نور|ن عبــــد |لعزيز فؤ|د فكرى |بــــو س

|574oتـــج|ره ع شمسمصط محمود محمد فؤ|د
تـــربــــيتـــ سوه|جروفيده ر|فتـــ خلف فه 896349
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىدع|ء يوسف محمد سيد835272
525o46علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |ط |قه مجدي |سم|عيل عبــــد |لغ إسم
ندستـــ ع شمسم|زن ج| محمد عرف|ن7897|3
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يم حميده محمد|332679 تـــمريض بــــنه|يتـــ حميده |بــــر|
يل ج |لزق|زيقه|له محمد عبــــده مهدى|77888 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
8o96o8|تـــج|ره بــــ سويفحمد سعد محمد سعيد
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جشيم|ء نج|ح شمس |لدين |لسيد9329|3
لسن ع شمس|ن ع|دل نبــــه|ن تـــر نبــــه|ن7428|2
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء بــــكر ص|بــــر عبــــد|لمغ |335967
تـــج|ره ع شمسمريم |سل|م شح|تـــه |حمد محجوبــــ||277|
7799o6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدى عبــــد |لرشيد |لسيد مر نوفل
34o|68تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد |لسيد |لسيد سعد

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمنيتـــ حس عبــــد |لحفيظ محمد|52354
54o84د|بــــ بــــ سويف|سل |يه|بــــ فوزى عويس

طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء عبــــد|لع| غيط| |لطمل|وى256794
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم صبــــ عبــــد |لحميد صبــــ |لمهدى7633|
رتـــ|وف|ء حسن محمد حس 275|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

8o345|طبــــ |لم |عبــــد| عبــــد|لعزيز ع عبــــد|لعزيز
4238|oتـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد|لرحمن عص|م حس ص|لح محمد
6o6488| كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــحمد |سل|م |حمد |حمد |لبــــلقي
9oo843  زر|عه سوه|جدير جم|ل سعد |لدين محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ |لسيد محمد |لسيد |حمد|26365
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمروه ج| عج عبــــد|لنبــــى|577|2
ن| مجدي جبــــر|ئيل |مجد996|82 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م
د |لسيد محمود775344 تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|سل ع|
طبــــ |لزق|زيقحمد عم|د محمد محمد |لعو حمد696583
2268o9رهعبــــد| حسن عبــــد|لعليم |لسيد تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور ط|رق |لمغ|زى |حمد |لمغ|زى||6894
ندستـــ |سيوطوفيق من تـــوفيق حبــــيبــــ  882277
8o2o|||زر|عه |لم |سل|م محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لخ|لق
2|6459| م ط|رق فتـــ عبــــد| ندستـــ حلو|ند
د|بــــ ع شمس|يم|ن محمود ع محمد|327496
753786| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمد محمد ع
يم محمد محمود عبــــد|لبــــ| |852||9 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي بــــر|
36|o53يف علوم ري|ضتـــ بــــنه|صل|ح عمر|ن صل|ح |بــــو |لمجد 
9o|878 حقوق سوه|جوليد |حمد عبــــد|لحليم |حمد
69o429ى سعد منصور محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمع|ذ خ
63o|49طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محمود محمد وريور
767o24|ندستـــ بــــور سعيديوسف محمد |سم|عيل |بــــوغ
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــع أنور أحمد حسن524522
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد محمد محمد عزيز ع |54|2|3

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه محمد كم|ل |م |8|372
علوم |سو|نس|ره محمد عبــــد|لل|ه محمد|7|828
9o||27 تـــج|ره سوه|جمحمد يونس عطيه يونس
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223263| رهحمد حسن عبــــد|لسميع جبــــ| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سيوطي|ر| حس حس|ن حس 4|8876

معهد ف ص بــــ سويفلحسن محمد سيد عبــــد |له|دى|72994
ندستـــ طنط|محمد حمدى رمض|ن |لسيد |لصعيدى448728
92|oo8 صيدلتـــ سوه|جسهيله رفعتـــ مدبــــو محمد

6o98o|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد سيد عويس
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسم|ء محمد |لسيد أحمد|3|7789
8o2688|يم تـــربــــيتـــ |لم |يه عوض رمض|ن |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم رفعتـــ محمد |حمد حس 767987
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد ه| مسعود عبــــد | يونس|529477
بــــه|32295  |حه وفن|دق |لفيومنوره|ن محمد لط و
83o7|3تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع مبــــ|رك |حمد عبــــد|لوه|بــــ
48533oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | حس محمد محمود عمر

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد صل|ح فضل |م 49523
8o5655لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد ص|بــــر|
صيدله حلو|نوف|ء محمد حسن ع حسن267525
|5o855| يم مصط رهم| محمود |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمد |بــــو|لحديد حس دي|بــــ|||4934
69o|67تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــ جم|ل |لمتـــو |لسيد |لمتـــو
7o2359| تـــج|ره |لزق|زيق|ء |حمد ح|مد |بــــو |لمع|
86o524د|بــــ |لم |شيم|ء |حمد مصط عثــــم|ن|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد | حمدينو حسن فوده ع699879
44|o52ر فتـــ ع تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|ر| م|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود محمد محمد |لسكرى|39|25
تـــ|حمد محمد كم|ل فتـــح | يوسف|528653 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سم فتـــ محمد  سيد |حمد شديد2|4458
8o4532| تـــربــــيتـــ |لم |مل مصط عبــــد| سنو
64|5o5 تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود شعبــــ|ن محمود |م|م262327
معهد ف تـــمريض |لمنصوره م ي| محمد عبــــده محمد|684429

زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــميل|د نبــــيل بــــولس ذكرى45593
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف عبــــد |لعظيم محمود |بــــو |لعل29279

82o832تـــربــــيتـــ |لم |م|جد منصف عبــــد|لشهيد بــــل|طس
ق|وى5745|6 ف رجبــــ |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود أ
ندستـــ بــــلبــــيسش|م |حمد محمد ثــــ|بــــتـــ757264 ع| 

6o74|تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير محمود فتـــ محمد
ره|رح|بــــ |يمن سل|م عبــــد |لق|در سل|م739|5| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |شمونمروه عبــــد|لص|دق عبــــد|لحكيم |لش276923
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم | |يه|بــــ رفعتـــ ي9|8483
رهمحمود عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد مر52995| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقح|زم عبــــد |لحميد محمد عبــــد|لرحمن786392
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6ooo86طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم محمد مصط |لبــــدوى
|لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|يه |حمد عبــــد|لو|حد جعفر|268932
رهمحمد حس|م ع عبــــد|لوه|بــــ|22684 ندستـــ |لق|
4o4225د|بــــ |ل|سكندريه|زكري| محمد زكري| |سم|عيل |حمد
4o5264|حقوق |لمنصورهحمد محمد ع عبــــد|لصبــــور محمد
معهد ف تـــمريض |لم | سمر حن محمود حسن|82328
4o2673| يم عبــــد|لص|دق |بــــو د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر |بــــر|
حقوق |سيوطمحمد سم محمد ع 7982|9
6o59oo|د|بــــ طنط|حمد لط |لسعيد |لمر |لج|بــــرى|
6o3837حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد| ع |ليم| ع مقبــــل| 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء كم|ل عبــــد|لمجيد |لجندى|286522
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد|لوه|بــــ جميل جوده محمد4629|3
ن| نبــــيل فه حن|94|754 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
23o774بــــ تـــربــــيتـــ ع شمسخ|لد ه| معوض |بــــو |لد
يم |لبــــن|وى|5|6373 ر |لسيد |بــــر| علوم |لمنصورهمل م|
|5457o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد عبــــد |لوه|بــــ حس
رهملك |يه|بــــ عبــــد |لمجيد عبــــد |لوه|بــــ3|238| تـــج|ره |لق|
يد993||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |لسيد صميده |بــــو |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لعزيز ع فرج |لسود| ||4925
4o738oتـــج|ره دمنهوره|يدى فوزى محمد |بــــو |لفتـــوح
|663|8| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد محمد |حمد |لفرغ
وف|تـــحمد خ|لد مهدى عبــــد |لحليم|23|752 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نج|تـــ رض| عبــــد |لسل|م ع|مر498849

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ع|طف نعم|ن عر|بــــى|48732
ندستـــ ع شمسيه جم|ل |لدين مو سيد عبــــد |لق|236747
443oo9ف عبــــد |لوه|بــــ يونس |لخو طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم |
|6o782ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف محمد محمود عبــــد |لرحمن معهد ع| كندي تـــكنولو | 
67747o|د|بــــ |لمنصوره|حمد صل|ح |حمد سل|م جعفر
25o2o6يم لبــــيبــــ |حمد علوم ج|معتـــ |لسويسمروه مجدى |بــــر|
42o563حقوق |لمنصورهنرم محمد من |حمد حسن شو|ف
6o63o9|طبــــ |لمنصورهحمد عبــــد |لوه|بــــ شح|تـــه ص|لح

9o583|تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء محمد عبــــد|لع|ل |حمد
تـــج|ره بــــ سويفمحمود م |ر عبــــد |لحميد س|عدي63973

تـــمريض |لم | لشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح |حمد حبــــ ||2|5|8
د|بــــ |لمنصوره|محمد ن| محمد ع5|6972
ره|ء أحمد |لسيد عليوه|632558 د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن جم|ل |لدين |حمد مصط |784436
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف||ء محمد صل|ح |لدين فتـــ |حمد عطيه5|7544
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير نبــــيل عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لجليل338532
86o236معهد ف ص بــــ سويفبــــيتـــر س| |فر|يم عبــــد|لمل|ك

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطع|صم ع سعد |بــــو |لنج|||225
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صيدلتـــ بــــورسعيدسم|ء |س|مه |حمد |حمد مطر|665|69
ندستـــ |لفيومحس|م س|مح كم|ل محجوبــــ محجوبــــ|67952
6o466oيم فودتـــ يم مسعد |بــــر| نوعيتـــ طنط|رو|ن |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفسم|ء ربــــيع حس |حمد|444||8
4|9o44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود خ|لد |لسيد محمد
يم |بــــو |لفتـــح نص 58|428 تـــج|ره طنط|نور|ن |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ يوسف محمد عزبــــ مطر|342273
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد فريد محمد |لسيد و|صل764426
|5o|3o|يم رهحمد بــــه|ء |لدين محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
692o7o تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن |كر|م |حمد فرج مصط
بــــي 766373 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد وليد حسن محمد |ل
تـــج|ره ع شمسمحمد ق|سم محمد عبــــد|لحميد345775
ر يوسف فليتـــه526|82 ندستـــ |لم |ستـــيفن م|
2366o7فنون تـــطبــــيقيه حلو|نوعد عبــــد|لقوى عبــــد|لع|ل عبــــد|لقوى
9oo28o معهد ف تـــمريض سوه|ج شعبــــ|ن حربــــى عبــــد|لرؤف عبــــد|للطيف
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقند| ح|مد حس |لسيد463|63
تـــج|ره |لمنصورهه|له عص|م محمد حس فه |ل|م35|682
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |حمد محمد جل|ل246745
64o64|| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عيد عبــــد |لبــــديع عيد حبــــ

حقوق |لفيومي| ربــــيع محمد قطبــــ65863
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شعبــــ|ن |حمد عبــــد |لج|بــــر|3|458|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد|ء |س|مه محمد حسن|239494
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر محمد عبــــد|لكريم |حمد |لكل|496283
8o86|2|معهد ف ص بــــ سويفكرم روسل بــــبــــ|وي ميخ|ئيل
4537o3يم |بــــو |لمع| جعو يم محمد |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
493o53يم يم |لسيد عبــــد |لحسيبــــ إبــــر| تـــج|ره دمنهورإبــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومم| سيد حمدى محمد|65352
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد ن| رمض|ن ر|شد|65322

زر|عه |لمنصورهحمد |لسعيد |بــــو|لغيط |لسعيد||69658
329o3|يم شحتـــو علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|حمد شحتـــه عبــــد|لعزيز |بــــر|
4o6987 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمروه سعيد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لع| ع
رهمن|ر و|ئل |حمد |لسيد59762| صيدله |لق|
25o679تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه عبــــد|لبــــ|سط |حمد أبــــومو 
4o578||د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمد محمود سليم

623o2طبــــ بــــيطرى بــــ سويفدع|ء سيد ص|دق رسل|ن
ف سيد بــــغد|دي|36|83 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |
45o|28ندستـــ طنط|محمد جميل عبــــد |لمقصود محمد عتـــلم
يم5492|2 يم عبــــد|لحكم |بــــر| وف|تـــمريم |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
لسن ع شمس||ء عبــــد |لحميد معروف عبــــد |لحميد س498529
7o3|38| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء |يمن طلعتـــ |لسيد |لسيد عبــــد
43oo9oندي صيدله طنط|ند| محمد ع |بــــو
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طبــــ بــــيطرى بــــنه|عبــــد |لرحمن |لسيد عك|شه من5|6286
684o26|حقوق |لمنصورهدع|ء ه| عبــــد |لفتـــ|ح حموده |بــــر
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد مجدى عبــــد |لودود محمد|9|455|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد حسن محمد نوح|5822
نيدى4464|5 تـــج|ره |ل|سكندريهنسمتـــ مسعود |لسيد 
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|شيم|ء صبــــ |حمد عطيه443729
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|لي عبــــد|لحليم طلبــــه عبــــد|لحليم|62676
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء سليم |بــــو|لمجد محمد829856
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــنديم سعيد فه مبــــروك مو446987
48o244ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نجورج وجدى أنس وقيم
4ooo|6 ن| عبــــد |لفتـــ|ح ن |لدين محمود تـــج|ره |ل|سكندريهم
49878oتـــربــــيتـــ دمنهورش| |ز عل|ء محمد |لج|يح
يم |حمد ج|د|23|766 تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسنتـــ |لسيد فتـــ |لقز|ز65|7|5
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرودين| عبــــد |لرحمن |لسيد سعدون6388|6
تـــج|ره |لمنصورهحمد حمدى محمد عبــــده عطوتـــ|698484

4o8|9معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود مصط عبــــد|لمنعم صقر
4o7485د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سه|م رمض|ن حس|ن محمد حس|ن
تـــج|ره بــــور سعيدمريم عبــــد |لعليم زكري| |لغريبــــ |لعدل5326|6
7536o5د|بــــ بــــ سويف|مروه محمد مصط ع حسن
يم7329|2 ندستـــ ع شمسنهله عمرو عبــــد|لسل|م |بــــر|
898o9o تـــربــــيتـــ سوه|جحميده شلبــــى |بــــو|لحمد عبــــد|للطيف
9o632| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريم |س|مه جم|ل |لسيد
337449| حقوق بــــنه|حمد فرج عبــــد|لعزيز ع
689o55| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد |لسيد |لش|ف
معهد ف تـــمريض طنط| يوسف عبــــد|لرحمن حس عبــــد|لر|زق433724
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ محمد |م |لهجر326876
42o727 |د|بــــ كفر |لشيخ|مصط |لسبــــ| مصط |لسبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريه|ندرو محبــــ ز جح|486587
حقوق حلو|نس|مح عل|ء نور |لدين جودتـــ33958|
7756|oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |حمد سليم محمد |سم|عيل
8|984oطبــــ |لم |ه|جر حس|م بــــرزي محمد
رتـــ|مريم عبــــد |لحميد حس |حمد59546| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
88o225  د|بــــ |سيوط|منتـــ | محمد سيد نج|ح
يم |حمد7374|| رهدير محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عص|م سيد حسن|22997

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمرو|ن محمد و|ئل من نجم24992|
|ئيل493524 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محبــــ مكرم إ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمرثــــ| عزيز صبــــ عبــــد |لمل|ك22|497
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مريم مسعد |حمد |لبــــغد|دى22|8|6
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد جم|ل مصط عبــــد94||33 كليتـــ 
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7o3599تـــج|ره |لزق|زيقندى مصط عبــــد | عيد |لرص|ص
يتـــ|بــــ ع|طف رمض|ن محمد سيد |2|686 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|م|
9|o553 معهد ف ص سوه|جمحمد ص|بــــر رمض|ن |لسيد |حمد

ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|يوسف ع|دل شعبــــ|ن سيد646|3
علوم بــــنه|سم|ء محمد عبــــده عبــــد|لخ|لق سعد|4|3566
يم سعيد ر|شد248656 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر خ|لد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم صل|ح ض| مبــــ|رك58||76
477o66طبــــ ع شمسي|سم محمد يح |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لن| محمد عمر عبــــد||52588
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |منتـــ | محمد |سم|عيل محمد|6|329
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديط|رق |حمد |بــــوستـــه |حمد|82473
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد |لسيد |بــــو س| |لسيد|75286
تـــربــــيتـــ |لعريش سليم|ن محمد |حمد |لجندى769443
تـــربــــيتـــ ع شمسكريمه حسن بــــدرى عبــــد |لكريم658|7|
7o46|8علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لر|زق ع|دل فوزى حل بــــد|ر
تـــج|ره بــــ سويفف|دي حمدي ج|د سليم|ن|34|82
تـــربــــيتـــ دمنهورض |يمن محمد صل|ح سمك497694
62o585علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمر|م حمزه محمود منتـــ

رهكريمتـــ طه |بــــو ش|متـــ محمد635|2 علوم |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدين| محمد محمد س|لم |حمد صديق423522
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن محمود عبــــد | محمد|57549|
|5o333تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط مصط محمد شعر|وى
ي5|4284 يم |لنص تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مه| محمود محمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل ط|رق ع|رف محمد2|4893
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|جر |حمد شح|تـــه عبــــد|لبــــ|رى |||883
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن محمد عيسوي محمود سل|مه425557
8868oo|تـــج|ره |سيوط يم|ن مختـــ|ر سليم محمد
رتـــ9|7646 ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | ك|مل محمد ك|مل |بــــو ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء عبــــد ربــــه رجبــــ عبــــدربــــه|698686
78o||9 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسص|بــــرين عص|م مصط عبــــد |لمع
43456o|ل|ل عبــــيد معهد ف ص طنط||ء عبــــد|لحميد 
نوعيتـــ |سيوطعم|د ع|دل ج|د |لكريم سعيد  4499|9
طبــــ بــــيطري |لم |شيم|ء |حمد ك|مل |لسيد663||8
تـــج|ره ع شمسرحمتـــ عبــــد|لمحسن محمد |لمهدى دي||3646
77952o د|بــــ |لزق|زيق|م ربــــيع |حمد |لسيد مصط
رهليمبــــيل| عي ليمبــــيل| لينج|لو8|56|| تـــج|ره |لق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر جم|ل صل|ح |لدين عبــــد|لعزيز ع 339346

كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفف|طمتـــ ه| رمض|ن عبــــد |لبــــ| 947|6
تـــج|ره ع شمسزي|د وليد محمد حس 4|4||3
327o7|| حقوق ع شمسيتـــ محمد محمد متـــو
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسه |حمد عبــــد |لمع |حمد27228|
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تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد نبــــيل |حمد |للبــــودى493537
ي2|4944 تـــج|ره طنط|ف|رس ع|مر مبــــروك |لح
طبــــ |سيوط حمد ع |بــــو|لعبــــ|س ع |876634
تـــج|ره |لزق|زيقحوريه محمد م |لدين ش|طر638778
8|o683زر|عه |لم |سمر محمد عبــــد|لحكيم محمود
6768oo يم عبــــد يم |حمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ح|زم محمود |حمد لط 28675|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|يدى |سعد صبــــ عبــــد |لشهيد7796||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لمنعم ح|مد محمد |لرف|255849
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود مسعد ص| ق|سم3627|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج لسيد عبــــد|لرحمن حس محمد|899538
35o227| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد جم|ل حسن زينهم ع
9o6|49|كليتـــ |أللسن سوه|ج حمد ع|دل |حمد محمود
26o8o3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رح|بــــ حم|د |حمد |لطبــــ|خ
رهرح|بــــ |حمد حمدى عبــــ|س65965| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد ع |حمد مصط |حمد|545243
9o|8|3 د|بــــ سوه|ج|مؤمن رزق محمود |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد محمد ضبـــــ|بــــ265573
5o9|69تـــج|ره دمنهورمحمد خليل شح|تـــه خليل بــــ|شه
معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم كم|ل محمود سليم|ن |بــــو8584|5
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد محمد طه|27373
42o|94تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخي|سم عبــــد |لصمد محمد |لسيد |حمد عمر
تـــج|ره طنط|منيه زين |لع|بــــدين عبــــد |لجليل ع يوسف643839
يم |لنقيبــــ4||528 يم إبــــر| تـــ|أحمد محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم788||8 تـــج|ره بــــ سويفنوره|ن |سم|عيل طلعتـــ |بــــر|
75o626ش|م رجبــــ |حمد وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|مر|م  لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
49o9o3ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر |حمد عبــــد |لش| |لسم|ن |يوبــــ
يم434||4 تـــج|ره طنط|ع|مر مدحتـــ محمد محمود |بــــر|
687o98طبــــ بــــورسعيده|يدى مبــــروك عبــــد |لمحسن يوسف بــــدر
تـــربــــيتـــ سوه|جم|دون| شنوده جبــــره رسله  |89667
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|كريم|ن حسن محمد ص|دق9334|3
ى عبــــد|لحليم 924756 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |م ن| |لخض

يم محمد عبــــد |لوه|بــــ56775 صيدله بــــ سويفحس |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |سيوط  حمد عبــــد|لن| محمد عبــــد|لمقصود33|882
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محمد حس|ن محمد|777859
يم حسبــــ|773587 ه ح|تـــم محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|م
83454oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحن|ن حسن رشو|ن ح|مد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد حس |حمد |حمدعثــــم|ن72278|
ويدى69|693 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|جر عمر|ن حسن 
|ج|687396 معهد ف ص |لمنصورهيم|ن محمد |لسيد |لسيد 
يم عبــــد |لتـــو|بــــ محمد عز426647 د|بــــ |ل|سكندريه|ع|ئشتـــ |بــــر|

Page 6528 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

446o27تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك م|جد صبــــ ع|زر سوري|ل
64o947ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد محمود |لسيد جمعه |لسيد
تـــج|ره |ل|سكندريهندى عمرو عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد سليم|ن475953

معهد ف ص بــــ سويفمحمد ع|طف عثــــم|ن عبــــد|لع|8|852
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن ن| محمد |لعزبــــ35|7|
رهمحمود محمد |حمد نور |لدين|2637 تـــج|ره |لق|

تـــمريض |لزق|زيق رو|ن فريد محمد محمود خليل7|6326
|4o265ف ج|بــــر عبــــد |لع|ل تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــريم |

ه ع عبــــد |له|دى |سم|عيل||4295 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
ف س|لم عبــــد |لحميد س|لم699584 نوعيتـــ |لمنصورهمريم |
34o6||ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جميل |حمد طلبــــتـــ |حمد |لسيد
يم محمود حس|ن 2269|3 طبــــ بــــنه|عل|ء |لدين |بــــر|
معهد ف ص سوه|جج|كل وحيد عجيبــــ مه 897864

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد عبــــد |لحميد فتـــ عبــــد |لحميد55728
9o2273 تـــج|ره سوه|جبــــ|سم عل|ء محمود ع

5o499| فنون جميله عم|ره |لم |عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لعليم عبــــد
صيدلتـــ |سيوطبــــيتـــر نشأتـــ ظريف ن|شد922936
صيدلتـــ |لم |عبــــد|لعظيم رجبــــ عبــــد|لعظيم عبــــد|لفضيل5594|8
صيدله |لمنصورهخ|لد محمد |حمد حس|ن حسن73|684
رهنوره|ن صبــــ عبــــد|لبــــر ج|د237384 تـــج|ره |لق|
76769oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه عبــــد |لن| محمد محمود
7o338o معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد صل|ح محسوبــــ |حمد |لزغبــــ
8o4745 ه |حمد حل مه كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن محمد حسن عبــــد |لمجيد||626|
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ه|جر محمد عبــــد|لكريم محمد9464|8
حقوق سوه|جمصط محمد عبــــد|لغ محمد 935||9
طبــــ ع شمسحمد ن |حمد محمد ج|د|9|6969
ي عزيز838752 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|دين ه| خ
838o76 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود |بــــو|لحج|ج صبــــري |لش|ذ
يم عبــــد|لحميد822|24 رهين سيد |بــــر| حقوق |لق|
88o93o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره|ن ع|دل |حمد مصط |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مصط محمود رمض|ن |حمد642579
45o5o3|يم فتـــ ع |لنح|س ندستـــ طنط|بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|عبــــ عطوه محمد عطوه68424
ندستـــ حلو|نمصط لط محمد محمد جلهوم29468
62o6||حقوق |سيوطيمن |حمد ممدوح محمد

تـــج|ره بــــور سعيدن|دين محمد |حمد |لجر| 366|75
معهد ف ص طنط|محمد حمدي عبــــد |لعزيز ح|مد |بــــو |427528
54o775|يم بــــيو محمد زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهقتـــ |بــــر|
6997o2|طبــــ |لمنصورهحمد عثــــم|ن |لسيد عثــــم|ن
ره|يتـــ سيد عبــــد|ل محمد|335545 عل|م |لق|
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67639oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمد محمد ز|يد
4o5868تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطد | محمد |حمد عبــــد |لمقصود
رهمن|ر ممدوح عبــــد |لحميد |لسيد58887| صيدله |لق|
6284o4يم نوعيتـــ |لزق|زيقدين| عبــــد| |لسيد |بــــر|
|3o8|5ش|م |سم|عيل محمد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو 
255o83تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروضه |لسيد عزبــــ  |د
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء رفيق |بــــوبــــكر عبــــد|لحفيظ  882957
|3628oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــروز|ل |ميل رزق | ميخ|ئيل

رهجه|د رمض|ن محمد محمد26746 حقوق |لق|
25o3|9|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخين|س |يمن |نس بــــرسيم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء ع|دل محمود |حمد|59665|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسعد |حمد سعد |بــــو|لفتـــوح28973
|36o|3إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنتـــ | خ|لد سليم|ن |م|م
|249o9حقوق ع شمسمحمد عل|ء محمد شكرى
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد ع|دل حسن محمد حسن4|7|25
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل|ء محمد |لسيد |حمد سعد|26774
82o573معهد ف تـــمريض |لم | ي|ر| روم| نجيبــــ منصور
69898oد حسن نص|ر تـــج|ره |لمنصورهمحمود رض| مج|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء خ|لد شو عبــــد|لعزيز||96|24
688o|8ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــزينبــــ س| |لمغ|زى محمد |لمغ|زى ك.تـــ. ف للبــــ
يم|774|33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد جميل |بــــر|
يم839644 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود عبــــد|لموجود حسيبــــ |بــــر|
|5296oيم سليم|ن ره|محمد خ|لد |بــــر| د|بــــ |لق|
|لدين مختـــ|ر حج|زى2664|2 تـــج|ره بــــنه|محمد ن|
52o6|3| تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن عي مصط دسو 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمود عبــــد |لع| مسعود شلبــــى3486|5

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمل جم|ل عبــــد |لعظيم محمد|63635
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدى عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد محمد684688
2542|4| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء جم|ل عبــــد|لمنعم |لبــــ|بــــ
62||5oمعهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدسم|ح |س|متـــ قطبــــ خليل رمض|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيتـــ محمد عبــــد |لرحمن محمد |لزي|تـــ|5984|4
رهسعيد س|مح سعيد محمد87|64| د|ر |لعلوم ج |لق|
8o7889تـــج|ره بــــ سويفم|رين| بــــ|سم مسعد يعقوبــــ
ندستـــ |ل|سكندريهآيتـــ حمدى سليم|ن |يوبــــ65|524
5o2353علوم |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد رشدى محمد محمود خليل
7|2o62 طبــــ بــــيطرى بــــنه|موده محمد محمد خ محمد مصط
معهد ف ص |سم|عيليهمريم مصط |صبــــيح ع |ن768677
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرحمه ع حسن محمد844454
699o75 د|بــــ |لمنصوره|بــــه ع|طف فتـــ |لعو
5|7|2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر مصط محمد |م مسعود
يم ص|لح29||26 علوم |لعريشف|يزه س| |بــــر|
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ى نص|ر677327 صيدله |لزق|زيقمحمود صبــــرى |حمد |لخ
طبــــ بــــيطرى دمنهوررن| فتـــ ع محروس ع ع|مر4863|5
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمه| صل|ح |لطيبــــ عبــــد|للطيف272886
ندستـــ تـــ.خ|مس ل|ء ع عبــــد |لحفيظ ع زيتـــون|4|253| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |م حس|م سعيد حس أبــــوسلمتـــ767874
يم عبــــد |له|دى حسن|785383 ندستـــ |لم |حمد |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسف|طمتـــ محمد قنديل عبــــد |للطيف أيوبــــ498584
232o59رهمحمد عل|ء محمد |حمدعبــــد |لونيس ندستـــ |لق|
عي476228 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيوستـــ | رؤوف شكري بــــش
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|زن |يمن طه عبــــد |لر|زق5862||
تـــج|ره ع شمسسيد محمود سيد محمود352652
4o4|42د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد |حمد محمد عر| ع
ر |لبــــو622246 ر ط| تـــج|ره ج|معتـــ د |طرقيه ط|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ|ء ن |حمد محمد |لجندى||4|448
4|554o| تـــج|ره كفر |لشيخسل|م محمد محمد ع |لحو
4284o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه سعيد محمود |لسيد ص|لح
77399oه |حمد تـــوفيق محمد |بــــو حمده  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه
925o44|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى| حمد |بــــوخليل بــــرك|تـــ |حمد
حقوق |سيوطحمدى محمد حل عبــــد|لمجيد 546|88
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دين| عبــــد|لرحمن لط كشك637236
تـــربــــيتـــ |لعريشه|جر سعيد محمد أحمد |لعزبــــ767538
يم ر|شد كلوبــــ343968 نوعيتـــ عبــــ|سيهتـــه| ر|شد |بــــر|
رهط|رق يوسف شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن عبــــد 444|23 صيدله |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه محمد عبــــد|للطيف |لسيد95||26
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ عبــــد |لعظيم فتـــ عبــــد |لعظيم649|6|
فنون جميله فنون |لم |ندى عل|ء عبــــده محمد 99|875
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|يستـــ زكري| |حمد صبــــ|656|3
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد رض| عبــــد |لحميد مصط بــــدوى624377

تـــمريض  بــــ سويفف|طمه |لحسي فتـــ عبــــد |لحميد62928
7o5659تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــ|سم ع|دل محمد ه|شم
4|6o55يم |لدخ يم مغ|زى |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخر| | |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه جم|ل مصط نعم|ن53784|
يم6365|8 يم ش|كر |بــــر| |د|بــــ |لم |م|رين| |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره نجدى |م محمود طنط|وي753954
4o2928يم محمد مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهج|بــــر سعد |بــــر|
6o8954يم |لسيد |لشفيش تـــربــــيتـــ طنط|كريم |بــــر|
طبــــ |لم |تـــيمو عد عبــــد| مرزوق4355|8

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمريم عم|د جرجس لبــــيبــــ54668
68|o73د|بــــ |لمنصوره|ن|در |لسيد محمد |بــــو ريه عل|م
رتـــ|مصط حس عبــــد| |حمد244663 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|4o|78|شورى د|بــــ حلو|ن|يه ع حسن ع |لد
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تـــ سيد عبــــد |لسل|م عبــــد |لتـــو|بــــ|62393 معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفم
معهد ف ص سوه|جبــــه عبــــد|لفتـــ|ح |حمد بــــكري9|8337
يم جم|ل محمد عبــــد|لرحيم|4|8437 د|بــــ |سو|ن|بــــر|
7o577oيم محمد حسن ف محمود |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود |
5|947o تـــمريض دمنهورمن|ر |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد | بــــسيو
صيدله حلو|نمحمد |حمد عبــــد|لمحسن محمد59|334
49o2|2 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نأسم|ء |حمد حس |حمد حس
يم768992 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد محمود محمد |بــــر|
يل ج |لزق|زيقشيم|ء محمد عيد عبــــد|لحميد628653 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6892o8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمدحتـــ وحيد ش|كر محمد عبــــد |له|دى

يم |حمد8|352 ره|ريه|م عص|م |بــــر| ثــــ|ر |لق|
يم698363 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعزيزه يوسف |حمد |بــــر|
777o69|تـــج|ره |لزق|زيقحمد مجدى تـــوفيق عبــــد|لخ|لق
33o273د|بــــ طنط|سم|ء |حمد محمد ح|فظ |سم|عيل|
يم قطبــــ حس |438494 يم رأفتـــ |بــــر| علوم كفر |لشيخبــــر|
92o959  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيوسف حس ف|رس جندى
|2o445 ى عبــــد |لرحمن حس رهمصط ي حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محمد ع عبــــد|لمجيد323338
م ن| جم|ل |لدين محمد |لشبــــ|479777 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــد
43687o|معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيم|ن جمعه ع بــــسيو |ل |د
طبــــ حلو|ننوره|ن ن| حسن ع   |لش|425767
8963o8|ء |لسيد ع تـــم|م| علوم سوه|ج 
زر|عه |لزق|زيقيه ع|دل سيد|حمد |بــــو زيد سيد|حمد|63533

 |حه وفن|دق |لفيومملك وليد سم |لنمر8383|
7779|oيم حبــــيبــــ تـــج|ره |لزق|زيق |ده جوده حبــــيبــــ |بــــر
9o5867|تـــج|ره سوه|ج حمد |بــــوعمره |حمد عبــــد|لمنعم
علوم |لزق|زيقف|طمه ج|د| محمد |حمد279|64
|626o|ندستـــ تـــ.خ|مس محمد ع|دل محمد محمد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
6|o7o8معهد ف ص طنط|مريم ممدوح نبــــيه قرشم
لس نبــــيل سعد سعيد|32497 حقوق حلو|نك
5238|o |حقوق |ل|سكندريهمحمد مسعد أحمد س|لم ش

ره|محمد عزتـــ عبــــد |لر|زق محمد6852| د|بــــ |لق|
د|بــــ |سيوط|د| | مصط عبــــد|لرحمن محمود 878634
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ |ر منتـــ بــــخيتـــ |حمد |لسيد سل|م2|4473
5o3993يثــــم حج|ج |لسيد ع لسن ع شمس|محمد 
75|o85تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نه|له  |ء من سيد
معهد ف ص |سو|نزينبــــ رمض|ن عبــــ|دي محمد|25|84
ندستـــ |ل|سكندريهسعد عل|ء سعد |لشيخ528967
6|4o67ى تـــربــــيتـــ طنط|ريه|م حمد|ن |حمد |لسيد|حمد |لح
3|6o39|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم|دون| نش|تـــ بــــعزق بــــسط
6|o649علوم |لمنصورهأمل جل|ل حل عبــــد |لحميد
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د| خليل346798 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعل| عبــــد|للطيف 
78oo2|حقوق |لزق|زيقحسن صل|ح عبــــد |لرحمن ع
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيتـــ محمود محمد حسن مسلم|329455
75o937تـــج|ره بــــور سعيدمحمد شحتـــه محمود محمد
م |لسيد حل عبــــد |لعزيز|692775 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|د| | |س|مه مصط |لسيد263266
337|2oيم رهصبــــرين سعيد طه عزبــــ |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| رض| سعيد حسن غريبــــ329779
نوعيتـــ بــــور سعيدم ممدوح محمد أحمد |لعليدي763493
ديه نص عط| |  |52|92 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمريم 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود رض| عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز محمد635768
يم حسن8854|2 ندستـــ ع شمسع رض| قدرى |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسنرم غريبــــ |حمد محمد|75976
تـــمريض بــــنه|صف|ء جم|ل حسن فهيم64|264
8855o5 يم |حمد علوم ري|ضتـــ |سيوطم مصط |بــــر|
4274o5تـــج|ره طنط|محمد عبــــد| عل|م عبــــده عل|م
ين س|مح |لسيد |حمد5839|2 علوم ري|ضتـــ حلو|نن
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد تـــ|ج |ل |حمد عثــــم|ن|846846
4396o7يم ع حم|د يف |بــــر| لسن ع شمس|وق 

ندستـــ |لفيوم |ء ع|صم عبــــد |لعظيم محمود66248
|2|o9oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|دى ط|رق محمد محمد ع
6o97o8|تـــج|ره |لمنصورهيم|ن ن محمد محمد عدس
4o4553د|بــــ |ل|سكندريه|محمود ح|مد |دريس |حمد محمد

طبــــ |لفيومحمد |لق|سم |حمد |لجميل|9263|
ندستـــ ع شمسف|رس محمد محمد عبــــد|لمنعم |م و6|23|2
5|54o7د|بــــ دمنهور|غ|ده |لص| حسن مبــــروك |صيل
4o|29o|ء رش|د |لبــــدرى |بــــو |لوف| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه|
6935o4تـــج|ره |لمنصورهل|ء ممدوح محمد عبــــد |للطيف |لغندور
صيدلتـــ |لم |ش|م جمعه مهدي |سم|عيل3979|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخ|لد محمد |حمد محمد سويلم679253
7oo4o5|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد |كرم عبــــد |لمطلبــــ ج|د
5o8|57يم ع حسن علوم |لمنصورهنور| عل|ء |لدين |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد سليم محمد محمود |بــــوحس 448993
8|o4o5رهم|زن |حمد جم|ل محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
ره|قمر جعفر محمود محمد238724 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
77475oحقوق |لزق|زيقمحمد سم محمد حد|د محمد
6o|44o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومسل|م بــــدر|وى عبــــد ربــــه عفي
23o566رهمحمد محمود متـــو متـــو تـــج|ره |لق|
8||o67تـــربــــيتـــ |لم |مه| س|لم ف|روق عبــــد|لنعيم
33o378لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|رن| خ|لد رضو|ن  |ره
د|بــــ حلو|ن|ه|يدى ه| جم|ل |لدين محمود566|2|
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|58o43تـــربــــيتـــ ع شمسند محمد عنتـــر حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مصط عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لوه|بــــ |لسيد|433|3
36o325ندستـــ شبــــر| بــــنه|مجدى رض| ع خليل |لش|عر
ف حل عبــــد|لفتـــ|ح|634594 طبــــ بــــنه|حمد |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــم|زن |حمد |لسيد عبــــد |للطيف545486

2o|92د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد |حمد عطيه مسعود |بــــو زيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشه|بــــ يح عبــــد| عبــــد|لرحمن45|272
78987oيتـــ صد جرجس جريس د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م

فنون جميله فنون حلو|نجه|د ن| محمد عبــــد |لحميد8692|
434o23تـــج|ره طنط|س|ره عل|ء |لدين من |لشيخ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نل|ء ع محمد ع ||84733
|64||oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم ع|دل صديق عبــــد |لجو|د عل|م
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد |لسيد عبــــد|لجو|د عليوه عبــــد328556
23594oره|ن|ديه ن| مصط حسن عل|م |لق|
يم جمعه235993 ره|ي|ر| |حمد محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهحسن محمد حسن محمد3|3368
92o267|علوم ري|ضتـــ سوه|ج  له|م محمد عمر عبــــد|لسل|م
ندستـــ |لم |عبــــد| عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن853292
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|طمه بــــسيو سليم|ن محمد 899599
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقند عبــــد|لن| عبــــد|لع| أحمد627569
ش|م عبــــد|لمجيد |لسو|ح7392|2 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــ |ر 
ف627235 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لعظيم محمد خليل 
ى |حمد |لسيد محمد محمود مصط |63789 ندستـــ |لزق|زيقخ
9o629||ء ح|تـــم عرق|ن |حمد| تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ 
هه|جر صل|ح ن| حس 58454| نوعيتـــ ج
ندستـــ حلو|نم|ريو جورج شفيق د|ود2|292|
د|بــــ |لمنصوره|بــــه مسعد محمود يوسف |لحن 682429
نوعيتـــ |لزق|زيقوق عبــــد|لمجيد |حمد |لسيد642359
ندستـــ كفر |لشيخي ه| ي بــــدير |حمد حموده465759
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعمر ج|بــــ | عبــــد |لع|ل محمد حسن 629865
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |نور محمد |لعقبــــ|وى7||268
443o5o نوعيتـــ كفر |لشيخس|ره ع|طف محمد محمد |لبــــر
89335o  ف |لدين تـــج|ره |سيوطمصط معروف ع 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى |حمد سعيد |بــــو |لعل|786283
69877oصيدلتـــ بــــورسعيدمحمد مو محمد حس ع
يد942|43 يم محمد |بــــو|ل صيدله طنط|سل |بــــر|
نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيدحمد جمعه عبــــد |لكريم عوض عبــــده|22|765
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه محمد محمود جمعه277963
ف عبــــد|لمنعم |لعسكري259257 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــزينبــــ |
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن محمد خميس محمد ع|مر523547
ر|ء عص|م ع محمد ع||555| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ |لز
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يم ه| 6979|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نوره|ن سم|رتـــ حس |بــــر|
6935o3|طبــــ |لمنصورهسم|ء يح حمدى ع |لعري|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريش |ر محمد ع حل ع 768396
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د| | محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد5246|8

66|8oكليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفم | عم|د ع|دل عبــــده
6o354|ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن حل فتـــ ص|بــــر
8o7976د|ر |لعلوم |لم |دير |لسيد محمد |لسيد

لسن ع شمس|منه |حمد مو |لنور|3||35
8293o|حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن  |ض |م |حمد
بــــي 675965 تـــج|ره |لمنصورهمنه | مصط محمود |ل
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ندي عبــــد|لحميد محمد |لعزبــــ838774
34o386ندستـــ بــــنه|عمرو عو|د شعبــــ|ن عو|د زي|ن كليتـــ 
5|57|o|ره||ء جمعتـــ فه منصور ثــــ|ر |لق|
6|3o69تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | ري|ض عبــــد |لعزيز |حمد ع
75o847|ف |حمد |حمد |لش طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |
8827o5| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  سم|ء منتـــ درويش مصط
6o853oطبــــ |لمنصورهمس محمد عبــــد |لمنعم |لحلو
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|ء |حمد ع عبــــد|لفتـــ|ح|5|9|34
4o6778 د|بــــ |ل|سكندريه|زينبــــ مصط |كمل |حمد |لدردير حس
2|65o7ندستـــ ع شمسمرو|ن خ|لد محمد جم|ل |لدين محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جع |ء صفوتـــ ذ محمد |لسيد  895926
882o67  ف عز عبــــد|لرحيم تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد |
8777|o| تـــمريض |سيوط  منيه محمد سيد حس
يف689464 تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |لغريبــــ عبــــد |لحميد منصور |ل
|د|بــــ طنط|شيم|ء رمض|ن |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح س987|27
35o5|5زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيوسف محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لجو|د
صيدله |ل|سكندريهعم|د عبــــد |لحميد |لسيد |حمد عبــــد 675|62
7||o86|تـــج|ره |لمنصورهسل|م نهرو كم|ل مصط محمد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمروه صل|ح سعيد محمد635488
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفرح وليد فتـــ عبــــد |لعزيز23358|
رهه|يدى حس محمد محمد7|434| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمريم |يمن فتـــ حسن محمد24697

يم عبــــ|س حموده||29|85 تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدسم|ء |بــــر|
رهع بــــدرى عبــــد |لنعيم عبــــد |لم|لك حسن6266| ندستـــ |لق|

رهعبــــد |لرحمن ي| |حمد عط| حن 23729| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2o826 وف|تـــمصط جل|ل محمود مصط تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

4o5352نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهمريم حس |لسيد عبــــد |لرحمن
34272oتـــج|ره ع شمسنو|ر سعيد نو|ر عبــــد|لحليم
677oo7تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصط |لسيد محمود حسن

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سميه محمود محمد سيد82449
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم|دون| عم|د تـــوفيق |سكندر33623|
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4o8492|د|بــــ طنط|حمد رض| |حمد محمد |بــــوعمه|
763o94كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى ط|رق رضو|ن محمد رضو|ن
322|ooإعل|م بــــ سويفنور|ن مهدى محمد عبــــد|لر|زق
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصبــــ|ح رمض|ن |سم|عيل قطبــــ54|499
3|22o4معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |يمن صل|ح ز

د|بــــ بــــ سويف|خديجه سعيد |حمد ع58937
356|o3|د|بــــ طنط|حمد |لسيد ع محمد زغ|رى|
صيدله |لمنصورهحمد ن| محمد |لهند|وى||5|5|6
ش|م حسن بــــيو عويضه252968 نوعيتـــ موسيقيه |شمون 
تـــج|ره بــــ سويفرس| محروس حكيم حبــــيبــــ|2933|8
774o46|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم| ص|دق عد ص|دق معوض
يم حمودتـــ494372 يم سعد |بــــر| تـــج|ره طنط|سل|م |بــــر|

رتـــ سل|م محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لخ|لق |4235 تـــمريض |لق|
26533oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط محمد عبــــد |لمجيد محمد |لسيد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيختـــسنيم أحمد محمد ع حتـــحوتـــ439449
8o347|تـــج|ره |سيوطم|يكل وجيه فهيم عزيز
2467o9يف محمد |لبــــدوى علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد 
تـــج|ره طنط|عبــــد|لجليل شعبــــ|ن عبــــد|لجليل محمد خليل9|4763
رهي|ر| وليد حسن صديق569|2| تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف مدحتـــ جل|ل محمدبــــهجتـــ7599|2

يم74995 حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن خ|لد زغلول |بــــر|
6245oo|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد فتـــ محمد عوض |لدعدع
862o65|يبــــ دوس ف و تـــج|ره |سيوطيري |
853o67د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |فتـــح |لبــــ|بــــ رض| رشدي فتـــح |لبــــ|بــــ|
75|99oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقك|رول كم|ل حبــــيبــــ ز رزق
8o|435|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد شوكتـــ خلف ك|مل معهد ع| 
5o9o77علوم بــــنه|عبــــد| مو خميس محمد |لنج|ر
52o36| رهنوره|ن ن|يل عبــــد |لنبــــى ن|يل |ل عل|ج طبــــي |لق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن ع|طف محمد محمد|ل|44378
تـــربــــيتـــ |سيوط  لشيم|ء محمد ع ص|لح|5692|9
4o56|oد|بــــ دمنهور|نوره|ن ن| فؤ|د |حمد |لسيد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يم|ن جم|ل ع |بــــو|لسعود|773626
7o6o93| طبــــ |لمنصورهحمد |لش|ف ك|مل |لعو
783|o2 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رون|ء وجيه محمد محمد دسو
بــــتـــ زيد|ن ري|فه623677 ن| يسن و فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم
ه شكرى حمد |بــــوبــــكر496834 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|آل|ء مي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم | يوسف فكرى د| |ل37369|
6o8oo2تـــج|ره طنط|أسم|ء عمر عمر  |م
وف|تـــمصط محمد محمد شح|تـــه633654 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o8739تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد |لسيد محمد |لطنط|وى

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريه|م محمود محمد محمود24463
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ش|م محمد قر 65552 إعل|م بــــ سويفيم 
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم |مجد س|د|تـــ محمد |لدر479498
5o3o33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشيم|ء عم|د |لسيد محمد |لغن|م
5|3o66زر|عه دمنهوركريم جمعه حسن |لسيد
|632o4تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد |لن| ح|فظ |حمد ح|فظ
6o||26ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود |س|مه محمود رمض|ن معهد ع| 
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن عبــــد|لمجيد يوسف قن|وى عمر445455

ف جم|ل عثــــم|ن58483 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|بــــسمه |
حقوق طنط|مل منصور فتـــ محمد منصور|498422
ف حسن محمد |لنج|ر|437359 زر|عه كفر |لشيخيه |
5o24o|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد حس ف|يز عبــــد |لفتـــ|ح محمد
لسن ع شمس|سل |حمد محمود عزتـــ |حمد عوض626935
43o283طبــــ |سن|ن طنط|رن| حس|م سم أحمد حسن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندي |حمد |سم|عيل |حمد9926|8
علوم |لم |زي|د عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح |دم6|8528
يم523559 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمصط محمود ح|مد |حمد |بــــر|
34o936د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد| |يمن حسن عي عوض
يم |حمد محمد|847666 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمل |بــــر|
ندستـــ ع شمسم|يكل |س|مه مرشد ص|لح7946||
25425oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــد| | سعيد محمد بــــرك|تـــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عزتـــ |لسيد محمود|22585
35353o ى جم|ل سعد حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ي
ف عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز329764 تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ |
47598oد|بــــ |ل|سكندريه|من|ر حسن عبــــد|لغف|ر ع حسن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنو|ر محمد |حمد عبــــده |لعري|ن||69346
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى |ر عرفه خليفه حسن8953|8
336|o3|رتـــ||ء مختـــ|ر يوسف عبــــد|لحميد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6|73o7تـــج|ره ج|معتـــ د |طسمر |حمد وفيق |لشعر|وى
يف رش|د محمد خ 9977|| لسن ع شمس/ري|ضتـــ| 
|6|o78 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمنتـــ | |حمد |لسيد حس
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنيه شعبــــ|ن ض| |سم|عيل|826477
يم838443 د|بــــ |سو|ن|ريم ع|شور فه |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ رفيع شديد |حمد47442
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |ء مط|وع محمد |بــــوزيد75|253
ره|محمود س| عبــــد|لغ |حمد566|22 د|بــــ |لق|

2o742|تـــج|ره ع شمسحمد نص ع |حمد
|د|بــــ طنط|منيه |حمد محمد مصط حسبــــ |لنبــــي2533|4
تـــج|ره بــــور سعيد |ر محمد عطيه فر|ج محمد766396

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــع |ء عبــــد |لع|ل سعد ع|4893
9o9433 زر|عه سوه|جزينبــــ حم|ده ح|مد |م محمد
علوم |لعريشمصط محمد |لليثــــى |حمد9|565|

Page 6537 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

32o969علوم ري|ضتـــ ع شمسيف |حمد حمدى عبــــد|لعظيم
29|oo|رهبــــ|نوبــــ نبــــيل و|صف نجيبــــ حقوق |لق|

69oo32تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد | طه عبــــد |له|دى غن|م
د|بــــ |لمنصوره|د | محمد محمود |حمد عبــــد |لكريم|92|68
يم فه|2336| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ عم|د |بــــر|
ش|م حسن |لص|دق حس 57|523 ندستـــ |ل|سكندريهكريم 
طبــــ |سيوط  روى عل|ء |لدين محمد |حمد|22|875
معهد ف ص |سم|عيليهرغده مجدى حس |حمد753739
طبــــ |سن|ن ع شمسمعتـــز عبــــد |لمجيد عبــــد |لكريم عبــــد |3|542|
68o437|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــصل|ح عوض | م |لبــــيو سل
صيدله طنط|رضوى رض| عبــــد |لعظيم |لشيخ434847
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لسيد جم|ل |لسيد |لسيد |بــــو حس |247669

4o435|تـــ سعيد محمد |حمد ره|م د|بــــ |لق|
|389o5صيدله حلو|نندى محمد |حمد |حمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه جم|ل |حمد غريبــــ754859
847o8o|يم كليتـــ |أللسن ج أسو|ن|ء شح|تـــ ربــــيع |بــــر|
36o566 تـــمريض بــــنه|ي|سم |يمن سعيد حس
69o223تـــربــــيتـــ |لمنصورهع محمد ع عبــــد |للطيف
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم |حمد محمد محمود |لفو|ل|32228
5||4o2معهد ف ص |ل|سكندريهف علوى عبــــد |لجو|د بــــسيو |لش
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــزي|د محمد ص|لح |لسيد26|844
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهنور|لدين محمد سيد د|ود سليم|ن|47696
525o72 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهل|م| محمد ط|رق محمد محمد ج|د
حقوق ع شمسيتـــ حسن ك|مل محمد شه|بــــ |لدين|348537
ندستـــ |سيوطجل|ل |حمد جل|ل |لسيد9||266
5o4oo8|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م حسن فتـــ |بــــو|لمجد
ف صل|ح عبــــد |لمجيد |لصفتـــى72|425 علوم ج|معتـــ د |طنوره|ن أ
6384o2|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م محمد عبــــده عبــــد|لع|ل
م49837| يم وليم سيد  |حه وفن|دق |لفيومروبــــرتـــ |بــــر|
432o62|د|بــــ طنط|يه محمد |حمد محمود محمد|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمود عيد مرزوق ع غر|بــــتـــ269945
تـــربــــيتـــ |سيوطندى عبــــد| عبــــد|لبــــ|رى محمد  877866

5o427تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ج|بــــر شح|تـــه سيد
25o697|ندستـــ |لم |يم|ن عبــــد|لخ|لق عطيه |بــــوزيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|طف كم|ل عبــــد| عروج766957
ندى6834|3 يم محمد  طبــــ ع شمسندى |بــــر|
9o32o7 علوم سوه|جبــــه محمد حسن |حمد
7oo736|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرفيليمون بــــولس |لشح|تـــ تـــوفيق حن
تـــج|ره ع شمسمريم حبــــيبــــ صموئيل حبــــيبــــ2|423|
تـــج|ره |ل|سكندريهسل ح|زم محمد |لشه حسن477382
89o4o6|معهد ف ص |سيوط س|مه محمد ج|د |لحق عثــــم|ن
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ف2269|2 رهعمر ح|تـــم مصط  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد نبــــيل محمد مصط 8289|2 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
وف|تـــمحمود رمض|ن |لسعيد |حمد952|33 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

يم4897| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر ي| عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
تـــمريض دمنهورريه|م محمد عبــــد |لمع عبــــد |لوه|9376|5
26o572يم |بــــو سنتـــ د|بــــ كفر |لشيخ| س| |بــــر|
ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمحمود متـــو عبــــد |لق|در متـــو642576
8o8588|طبــــ |لم |حمد عبــــد|لحكيم جبــــريل |سم|عيل
معهد ف ص سوه|جعمر |يمن ع عثــــم|ن 9663|9
تـــج|ره ع شمسشمس حمدى جل|ل محمد س|لم342428
6||o82د|بــــ |لمنصوره|دى عبــــد |لرحمن |لسيد سعيد
35o|2|ى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــيد ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود بــــح
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن رمض|ن محمود |لص|وى م5|4922
6o58|7ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد ع|طف عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيزسعيد
|26o85|تـــج|ره ع شمسحمد عص|م |لدين فوزى عبــــ|س
6o352||يم عبــــد |لغف|ر فتـــيح نوعيتـــ طنط|يم|ن |بــــر|

د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن خ|لد محمود حسن442|7
ندستـــ |لمنصورهمريم حسن ع |لسيد ج|د682634
76844oى يونس حميد كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــشموع ي

رهوف|ء عبــــد |لكريم كم|ل عبــــد|لكريم82524 صيدله |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م محمد حسي حسن ع رميح|793867
345o64تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــسنتـــ سيد فرج عبــــد|لحليم مرغه
تـــج|ره بــــنه|حمد مدحتـــ محمد دسو |344364
774o44| تـــج|ره ع شمسل|ء جبــــر محمد جبــــر ع
686o85تـــربــــيتـــ |لمنصورهوف|ء ط|رق محمد عوض حسن
32o2||د|بــــ حلو|ن|مر|م محمود مو محمد
يم ع 632447 ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحجيه|ن مجدي |بــــر|
273o76تـــربــــيتـــ |سو|نمن|ر ع محمد ع
3562o|تـــج|ره بــــنه|محمد عبــــد|لمجيد محمد خليل |لزير
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نس|ره ص|لح ع ص|لح846738
معهد ف ص سوه|جعبــــد|لرحمن جم|ل ط|يع |لسيد 895444
يم حس |لحسي محمد عريض276|69 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــر|
755|o5 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرضوى وحيد محمد حسن
صيدله ع شمسنور|ن سيد حس عو|ض حس 348343
|35799| ه محمد عبــــد | ع حقوق ع شمسم
عل|ج طبــــي قن|زينبــــ عد |لسيد محمد847549
6942|o| صيدله حلو|نم جم|ل جمعه عبــــد |لع|ل حس
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نح|زم محمد أس|مه أحمد ممتـــ|ز حل عثــــم99|527

يم |سحق23666 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمن ع|دل من |بــــر|
63o254د|بــــ |لزق|زيق|مصط عص|م ع ج|د نو|ر
ف محمد ممدوح جعيصه986||4 |د|بــــ طنط|عبــــد| |
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طبــــ بــــيطرى سوه|جمريم عط| | ري|ض يعقوبــــ  899426
8o9o98تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| عبــــد|لجو|د |حمد عبــــد|لجو
5o733oيم محمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــصفوه مصط |بــــر|
9o|2o2 تـــربــــيتـــ سوه|جط|رق عبــــد|لر|زق كم|ل عبــــد|لع|ل

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومجه|د ن| محمد محمود حس|ن85|67
62o389ى  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طميمه حس|م س|د|تـــ |لسيد |لخ
علوم |لزق|زيقوف|ء عبــــد |له|دي عبــــد |لحميد محمد 773734
7683o6 |ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشبــــه ممدوح ري|ض غريبــــ ش معهد ع| 
68oo33|صيدله |لمنصورهيم|ن محمد حسن |حمد حسن
7o6|9|حقوق |لمنصورهمن|ل ط|رق محمد عبــــد |لغف|ر ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد سعيد ع |لسيد ق|سم|777228
معهد ف ص بــــور سعيدوق رضو|ن |حمد محمد7|7|62
ى6|8|27 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل سم |لقطبــــ محمد ع |لعتـــ
ندستـــ |لمنصورهن|در ه| |حمد |حمد |لحلو743|68
887o53|ه |حمد عزوز عبــــد|لرحمن حقوق |سيوط م
نوعيتـــ عبــــ|سيهمحمد مصط ف|يز محمد ن|349858
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لمنعم محمد بــــسيو 776858
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محسن محمد بــــيو بــــيو ع|شور634557
رهحمد شكرى محمد بــــسيو |45567| ندستـــ |لق|
رهبــــيشوى رض| ز بــــخيتـــ5||8|2 ندستـــ |لق|
326o34يم د|بــــ ع شمس|زينبــــ ر|فتـــ |نور |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م|زن حسن محمود |سم|عيل762352

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نليدي| س| حن| جرجس5759|
3|2o28|طبــــ بــــنه|حمد حس|م |لدين عي جودتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ محمد |دريس محمد |سم|عيل237483
83525oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــسنتـــ حمدي عبــــد|لسميع |حمد
8o53|| فنون جميله فنون حلو|نمحمد ي| محمد ع
64|8o6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه |لسيد |حمد عبــــد|لعزيز
7|3o97معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمر مصط |لسيد طه حسوبــــه
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــ ع|دل |حمد عبــــد|لمقصود|24987
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــجم|نه مصط ج|د |لكريم محمد حسن447339
رهمصط مجدى عبــــد|لفتـــ|ح يوسف غ|324468 طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|زي|د محمد محمد عبــــد|لحميد62|346
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد محمد عنتـــر |لغريبــــ عبــــد |لق|در||987|4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين خ|لد فه رف|||74|2
8954o6|يم |لسيد صل|ح محمد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى بــــر|
7o|558علوم |لمنصورهدع|ء |لسيد شعبــــ|ن عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ |سيوط يه عبــــد|لصبــــور محمود عبــــد|لصبــــور|883987
62o356|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد |لحس عبــــد|لرز|ق بــــدر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدير |حمد عبــــد|لعزيز مختـــ|ر محمد266486
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم | تـــوفيق محمد تـــوفيق ش|دى3968|6
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|5o246ر |لسيد |حمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|سم ط|
ره|ه|له |حمد مصط عبــــد|للطيف|23265 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ كفر |لشيخمصط رمض|ن محمد محمود بــــ |لدين453357
تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | مجدى محمد |لسيد|48|64
2565o|نوعيتـــ |شمونبــــه ع مصط وحشه
8888o5| يد |صيل |حمد حس تـــربــــيتـــ |سيوط ن|
يم قمح|وى7||629 علوم بــــنه|ع |لسيد |بــــر|
82956oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىلطيفه ط|رق محمود محمد
ى |لسيد محمد|635227 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقروى فكرى خ
34|9o5| يم علوم ع شمسنوره|ن عبــــد|لمنعم س|لم |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفتـــ ط|رق |حمد عبــــد |لعزيز ذ 223954
وقمحمد عل|م |سم|عيل عل|م حم|ده22|346 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
7|o389تـــج|ره بــــور سعيدغ|ده |لسيد حسبــــ |لنبــــى منصور |لمتـــو
266o76 |يم |لسيد ش تـــمريض بــــنه|سل|م |لسيد |بــــر|
633o74يل ج |لزق|زيقمحمد خ|لد عبــــد|لرحمن محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ ع شمس|ه| | ح|تـــم عمر عبــــد |لحفيظ5833||
يم نجوم7975|7 يم |لمتـــو |بــــر| علوم |لمنصورهلي |بــــر|
حقوق |لمنصورهمحمود ش|ذ عبــــد|لنعيم حف 758984
9o2|73 زر|عه سوه|جول|ء عص|م |حمد |لسيد
|3o92oد|بــــ حلو|ن|فه |لسيد فه |لسيد
68489o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد مصط عبــــد |لبــــ|رى |لسيدعمر
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم ي| محمد |لق| 6756|5

زر|عه ع شمسنوره|ن عبــــد |لعظيم عبــــد |لجليل |حمد س82259
تـــج|ره ع شمسمحمود |لفو |حمد سليم|ن28899|
2696o9 |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــريه|م ي| |حمد |بــــوش
يم ج|بــــر محمد عبــــد|لفتـــ|ح|242576 رتـــ بــــر| تـــمريض |لق|
تـــج|ره ع شمسيوسف ري|ض عيد ري|ض4869||
452o29|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد|لفتـــ
ش|م فرح|ن عبــــد |لودود755282 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رودينه 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء |حمد محمد سليم249322
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفندرو |يه|بــــ ع|دل نجيبــــ|875243
ه فر|ج حج| |حمد|835836 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
ر|ء م|جد محمد |سم|عيل فرج|33256 نوعيتـــ بــــنه|ف|طمه |لز

6282oصيدله بــــ سويفبــــتـــ ربــــيع وفدى سيد
7o7337يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل محمد ذ |بــــر|
75o855يم يم سيد |بــــر| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــوص|ل محمد |بــــر|
62o72oيم |لسيد بــــقشيش يم أحمد |بــــر| معهد ف ص بــــور سعيدعبــــ |بــــر|
4o|8|3يم يم ع|مر |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ع |بــــر|
يم337295 يف حس |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|يوسف 
6|o443تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر س|مح |لشح|تـــ عبــــد |لحميد عبــــ
636o79ر|ء |لسيد عبــــد|لنبــــى مو عطيه صيدله حلو|نلز
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ندستـــ |لفيومعمرو ع|دل عبــــد|لوه|بــــ محمد432|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد دسو ج|د |لمو |لدسو |452526
تـــج|ره |سيوطم|رين| |لقس |قل|ديوس شو نجيبــــ 5665|9

يم22563 يم |حمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |بــــر|
صيدله طنط|محمد |حمد |م|م خميس55|256
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء محمود عبــــودتـــ محمود حسن|7|92|4
ر242534 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــ|مر جم|ل ي عبــــد|لظ|

|862o| ف محمد لم ره|يتـــ | د|بــــ |لق|
تـــج|ره طنط|محمود جم|ل |ل|م|م |لزي |بــــو |لفرح686762
د|بــــ ع شمس|من|ر حس|م عبــــد|لمنعم رمض|ن |لسيد8899|3
9o53|6 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطم | نبــــيل لبــــيبــــ فهيم
تـــج|ره ع شمسمريم مجدى |حمد |م |2669|
حقوق |ل|سكندريهحمد محمد سيد محمود محمد حسن |484596
228279| صيدله حلو|نيه س| عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|
تـــربــــيتـــ دمنهورسه|م خ|لد رش|د محمد |لش|ف496478
تـــربــــيتـــ بــــنه|دين| عم|د سل|متـــ حس غنيم5|3574

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفول|ء محمد فتـــ عبــــد |لحميد|69|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسل|م محمد ص|لح حس |83||85
9o5257| معهد ف ص سوه|ج  مل محمد ه|شم خلف |
5||55o تـــج|ره طنط|حمد عبــــد |لعزيز بــــسيو عبــــد |لعزيز
7758o4|ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لحليم |حمد |لسيد
5o69o4زر|عه |ل|سكندريهرضوى محمد |لمر |لسيد |لغن|م
يم ع|مر|676537 يم |بــــر| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يم|ن |بــــر|
رتـــ|روفيده |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لموجود 8|8|89 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد خ|لد ح|مد سليم|ن|76859

3o375 رهم|رين| سعد حن| م تـــج|ره |لق|
4o2|4oحتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــه محمد متـــو قنديل| 
|2939o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندرو عم|د ك|مل طوس
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|سم محمد عثــــم|ن |حمد33|829
معهد ف ص طنط|س|ره سم محمد شد|د |لجز|ر433899
|د|بــــ طنط|خ|لد محمود محمد |لغندور2266|4
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخندرو مجدي شح|تـــه مرقص||48439
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق كريم منصور محمد منصور638952
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نر| | محمد ك|مل سلم|ن846228
83oo2o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م|ل |لسيد عبــــد|لرحمن |لسيد
679o53تـــج|ره |لمنصورهحس|م ع محمد ع محمد |يوبــــ
63657o ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود خ|لد عبــــد|لوه|بــــ بــــيو
ف معبــــد  محمد8384|3 ندستـــ ع شمسعمرو |
77o22||زر|عه |لزق|زيقحمد محمد محمد |لسيد عطيتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حفصه عمر |حمد سليم|ن835849
ر756|42 ر |حمد عبــــد |لحليم محمد ز| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحز|
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يم محمود |لحسي محرم289||7 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحس|م |بــــر|
ر|ء محمد |لسيد عبــــد |6|6823 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|طمه |لز
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود جم|ل |حمد شعيشع ع453544 معهد ع| 
7o895| بــــي ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود عبــــد |لو|جد |لعدل |ل
ندستـــ قن|محمد ح|مد عبــــد|لقوي محمود37|837
9o|425|يم سيد بــــدرى حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي  سل|م |بــــر|

يبــــ فهيم|29394 وف|تـــندرو مختـــ|ر و ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ |سيوط|  سل|م صل|ح عبــــد|لرحيم مصط |875747
طبــــ ع شمسف|طمه |لسيد عبــــد |لرحيم محمد رجبــــ63775|
7o5682يم سمره يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريس| |لسيد ع |بــــر| لم
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس|ء جم|ل محمد ع عيسوى|63868|
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــمحمد ع حسن محمد756728
حقوق حلو|نمحمد مصط محمد مصط 8|78|3
5o2249زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيوسف محمد |لسيد محمد |لسيد |بــــو
7o99|6|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء س| |حمد |لمتـــو شعبــــ|ن
ندستـــ |لم |مصط ك|مل خف| محمد823947
5|2o85تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سم عيد حس |لش|ف
تـــج|ره سوه|جف|طمه مصبــــ|ح فؤ|د |حمد حس 54|239
6834o9ندستـــ |لمنصورهمريم |حمد فتـــ |سم|عيل محمد
6o|248يم غ|زي عوض |د|بــــ طنط|شيم|ء ع |بــــر|
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نحمد شو عبــــد|لرحمن |حمد|735|25
8o8o76|معهد ف ص بــــ سويفيم|ن مس|عد مخيمر محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهع شفيق ع |حمد7|7555
زر|عه طنط|مصط محمد |حمد عبــــد |لسل|م742|43
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|يم|ن مصبــــ|ح |بــــوعجيله عبــــد |لحميد86|9|4
د|بــــ |لمنصوره|منيه |يمن عبــــد |لغف|ر |حمد |لبــــلتـــ|676656
طبــــ |ل|سكندريهمحمد شح|تـــتـــ محمد سليم|ن |لنج|ر73|2|5
|44o84ره|نرم محمد |حمد عبــــد |لمجيد عل|م |لق|
3537o9معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود مجدي عيد لبــــيبــــ عبــــد|لحميد
معهد ف ص سوه|جمري|ن| وديد تـــوفيق سوري|ل 897287
حقوق ع شمستـــ كم|ل ه|شم عبــــد |لغف|ر38473|
|لدين محمد|8592|2 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نين|س جم|ل ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندرو |دو|ر سعيد د|ود|28777|
25o487د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م عر|بــــى حسن عر|بــــى
تـــج|ره |ل|سكندريهنوره|ن |حمد حسن متـــو ع|مر489574
7o2o74|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمد محمد |حمد ع |لعدوى
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديط|رق ص|بــــر محمد |حمد 889||9
4|5o29نوعيتـــ كفر |لشيخبــــسمه ي| محمد عبــــده |لمغربــــى
8o7734| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مل |حمد عبــــد|لفتـــ|ح ع|
ه |لبــــدوى |لسيد عبــــد |لمقصود بــــرك687968 طبــــ |لمنصورهم
4|832o|ره تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء صبــــ محمود فتـــح | ز
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ف عبــــد |لرحمن صقر865||6 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــه |
9|o685|تـــج|ره سوه|ج منيه جم|ل خلف حمودتـــ
89|72o  لس مقبــــل عطيه | |سكندر د|بــــ |سيوط|ك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم| |ر صل|ح سيد عبــــد|لرحيم  2|8774
رهمحمد صبــــرى ن |لدين بــــدر|ن64647| تـــج|ره |لق|
زر|عه مشتـــهري|ر| خ|لد فرغ محمد عبــــد|لرحيم||3235
35o7||حقوق بــــنه|منتـــ | سيد سعيد محمود
لسن ع شمس|يه عبــــد |لرحيم محمود مصط |لصعيدى685963
يم نجم|883985 |ء كم|ل |بــــر| د|بــــ |سيوط| 
يم5457|2 ن| صبــــرى فرج |بــــر| رهم تـــج|ره |لق|
يم |لسيد |للبــــدى684||5 زر|عه طنط|عمر عوض |بــــر|
7o5459تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد س| رضو|ن |حمد عبــــد |لق|در

45o92تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د عبــــد |لر|زق |م سيد
|5o377|ره|سل|م خ|لد عزتـــ محمد |لبــــن طبــــ |سن|ن |لق|
طبــــ بــــيطري |لم |دير صل|ح عبــــد|لمحسن محمد5497|8
|24o75تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمود ج|د |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود كم|ل محمود عل|م247369

48o74|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد مجدى فكرى محمد
|54o3o| حقوق حلو|نحمد عم|د عبــــد |لعزيز مر
رهكريمه عص|م محمد عبــــد |لع|ل44863| زر|عه |لق|
تـــج|ره طنط|محمود |حمد ن |حمد489|43
8oo|72رتـــ|حمد عم|د|لدين محمد رش|د حم|ده قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ر سليم|ن عبــــد |لظ39494| رتـــ|بــــسنتـــ عبــــد |لظ| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8o7349كليتـــ حقوق |لم |محمود محمد ذ محمد
6o589o|يم تـــج|ره |لمنصورهحمد حم|ده عبــــد |لرحمن |بــــر|
8|o573|يم |بــــوبــــكر محمد نوعيتـــ |لم |مل |بــــر|

ره|نور| حمدى |حمد ك|مل977|2 د|بــــ |لق|
ند|م6|2226 ين عبــــد|لرحمن  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــدور ش
تـــج|ره بــــنه|حمد جم|ل محمد عبــــد|لبــــر|764|33
4o76o8حقوق |ل|سكندريهد| | ع جل|ل |لدين ع عوف

حقوق |لفيومعمرو محمد |حمد محمد67659
82o473|د|بــــ |لم ||ء سم مهر|ن عبــــد|لعزيز|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |حمد مرتـــ ن صبــــيحه265295
لس عبــــده عزيز حن|265886 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك
حقوق طنط|يم|ن محمد عبــــد |لمنعم عشم|وى عشم5|93|4
حقوق بــــ سويفخ|لد منتـــ شقر| حف 3995|8
رهنوره|ن وجدى عبــــد | سليم|ن يونس23492| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره ع شمسيه محمد |حمد محمود|36727
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دين|ن |دو|رد تـــوفيق بــــش|ره||8337
4926|oتـــج|ره طنط|عمر ع|دل عبــــد|لمنعم محمد |لش|ف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رح|بــــ ع|طف |لسيد محمد |حمد58698|
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42554oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــتـــ فؤ|د فتـــ ع ج|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلسيد ع|دل |لسيد محمد|699342
3566o5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ ز جم|ل ز
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر محمد |حمد |لدرج774692
32o488 يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر  |ء |لدين عبــــد|لرحمن |بــــر|
22o774|ره|منيه محمد مصط سعد |لدين عل|م |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى حس|م |حمد حم|د45857
ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد |لسميع عبــــد |لحليم عبــــد 5|232

69o98|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحن|ن |لشح|تـــ محمد عبــــد |لغف|ر
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهكم|ل محمد رسل|ن محمد422727
9o8576 د|بــــ سوه|ج|دين| عبــــد|لرحيم س|لم|ن حسن
ري|ض |طف|ل |لمنصورهلشيم|ء عبــــد |لن| محمد زعزوع|684784
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر محمد |لسيد عبــــد |لع|ل789688
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مختـــ|ر |حمد س|لم3|4948

3oo4||يم قر |سم|عيل ره|يه |بــــر| د|بــــ |لق|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ي|سم محمد س| ع773996
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | جم|ل سند ع عي 68|254
42o226|د|بــــ كفر |لشيخ||ء جل|ل |لسيد ع |لحم|دى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسندرو جميل ك|مل |م |6836||
ر |لطيبــــ99|48| تـــج|ره ع شمسشيم|ء سعد ص|لح ط|
5396o |علوم بــــ سويفزي|د |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لبــــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر رمض|ن ع عبــــد |لرحمن45389|
88o|7| تـــج|ره |سيوطيح ط|رق يح عبــــد|لعليم
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد وجيتـــ صبــــ حس|ن|843|33
يم حس|ن قرط248969 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء مصط |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدندى عص|م فتـــ فرج622889
7558o3تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزينبــــ محمد |حمد محمد
8oo2o5تـــربــــيتـــ |سو|نسه| محمد مصط حسن
69|48o تـــج|ره |لمنصورهرو|ن ط|رق |بــــو |لعط| |حمد |لخ
4o8556|تـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء مسعد خليفتـــ يوسف |بــــوص
تـــج|ره كفر |لشيخمهر|ن نج|ح رش|د |سم|عيل  |لقلف444568
4o5586ف محمود عوض تـــج|ره طنط|ندى أ
يم كم|ل عبــــد |لمنعم بــــدر|ن|44979 ندستـــ |سيوطإبــــر|

ش|م سم حس 787|2 ره|دير  ثــــ|ر |لق|
7o75o5تـــج|ره |لمنصورهنه|د رمض|ن محمود |حمد عطيتـــ
|د|بــــ طنط|ن|در |لسيد |لشن|وى عبــــد |لمقصود غ747|43
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| س| مكرم حن|5843|8
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر سعيد |حمد بــــيبــــرس9|64|3
|4|99o كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسيف |لدين ح|تـــم محمود من
7o323| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد | عبــــد
452895| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخيمن نحمده متـــو بــــسطوي
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6o97o2تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــآل|ء ع ع أبــــو زيد
6o879oري تـــج|ره |لمنصورهآيه |س|مه محمد |لجو
ندستـــ |لمنصورهزي|د |حمد فه سليم|ن7|52|6
ر جم|ل عبــــد |لمنعم طه86|64| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|
229|6o علوم ع شمسبــــه مجدى محمد خميس حسي
تـــمريض سوه|ج سمر حسن |حمد محمد |89959
ندستـــ ع شمسبــــسنتـــ |لسيد رضو|ن |لسيد34385|
489o43د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|د | س|لم محمد حسن
د|بــــ دمنهور|م محمود |لسيد أحمد شوم|ن542894
|5o655|رهحمد رأفتـــ مو محمود حقوق |لق|
9oo|2| حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد رج| عبــــد|لستـــ|ر رضو|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر ع|طف ع |حمد43842|
2|9o59فنون جميله فنون حلو|نم | |م نجيبــــ سعد
82744oيم حسن تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لحميد |سعد |بــــر|
633473| يم ذ محمد ذ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
63o6o9يم ندستـــ بــــنه|محمود عمرو محمد فتـــ |بــــر| كليتـــ 
يم685734 زر|عه |لمنصورهربــــ|بــــ وجيه عبــــده محمد |بــــر|
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوط سل|م ع|دل حل محمد|5986|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى سيد محمد قطبــــ97|336
4o52o8معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــعز |لدين عمرو محمد ح|فظ محمد
معهد ف ص |سو|ن|ء عبــــد|لر عبــــد|لح|رس حف |39|842
6o8288|تـــربــــيتـــ طنط|منيه مصط |لسيد |لديش

د|بــــ |لفيوم|من|ر عبــــد| سليم|ن محمد73584
تـــربــــيتـــ حلو|نم|ي| معص|ر فو س|لم|ن|23796
7854o3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسم|ء مصط |حمد محبــــوبــــ
778o76تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد سم عبــــد|لحميد
رهن|ديه منصور عبــــد |لفتـــ|ح عبــــده295|5| صيدله |لق|
348932| زر|عه ع شمسين|س محمود عبــــده محمد عبــــد|
ندستـــ |لم |ي|ر| محمد محمود محمد شه|بــــ479276
7938|oد|بــــ |لزق|زيق|ي|سم عم|د شعبــــ|ن ع
2362o5رهمريم محمد سعد عز|لدين طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــمريض طنط| ط|رق |بــــو رو|ش محمد ص|بــــر |لعزيرى7|7|43
|6o748د|بــــ ع شمس|محمد مصبــــ|ح |حمد مسعود
حقوق |لزق|زيقمحمد |يه|بــــ |حمد محمد سنجر343959

ليل57|43 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد ع|دل صل|ح ح|مد 
ق|وى337425 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسه|م ثــــروتـــ |حمد |ل
علوم ع شمسحسن ح|زم سيد محمود7|44|3
علوم ج|معتـــ د |طدى ن| يوسف |لجنيدى66|8|6
حقوق ع شمسمهند |حمد |م |حمد63|22|
زر|عه مشتـــهرض ع محمد عبــــد|لعزيز9|3358

4263oرهعبــــد |لرحمن حسن سعيد حسن حسن صيدله |لق|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن ي| محمد عبــــد |لوه|بــــ حسن6252||
77o969|لسن ع شمس|ن سعيد محمد محمد |ل|حرف
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق فوزى رجبــــ |ل|م|م عبــــد |688467
تـــج|ره ع شمسحمد محمد عبــــد| محمد ج|بــــر|6485|2
حقوق |لمنصورهبــــل|ل عمرو عبــــد |لوه|بــــ عبــــ|س |بــــر475788
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطعبــــد| |حمد |بــــو|لحسن حسن  42|876
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمر|م ي| ف|روق فهيم ع 768276
82o257طبــــ |لم |محمد سل|مه عبــــد|لعليم حسن

6222|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه ن| عبــــد |لتـــو|بــــ ذ
486o84د|بــــ د |ط|س|رتـــ عل|ء |لسيد عطيتـــ عبــــد |لفتـــ|ح
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــرض| فرغ عبــــد|لمحسن طنط|وي7643|8 معهد ع| 
معهد ف ص |سيوطغ|ده مصط حسن محمد 878555
ف صل|ح |لدين |بــــوزيد892|22 ثــــ|ر |لفيوم| |
7o87o8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــبــــه |يمن محمد محمدين ص|بــــر
صيدلتـــ |سيوط يم|ن صل|ح محمد |حمد|886795
9o32o6 صيدلتـــ |سيوطبــــه عبــــد|لن| عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــو|لحسن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مهر|ن |بــــو بــــكر زع |32788
ر|ء محمد نوبــــي عبــــد|لفضيل565|84 معهد ف ص |سو|نف|طمه |لز

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ زينه عمرو صل|ح |لدين محمود5575|
9o9o5كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفنوره|ن ع عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد

رتـــ| |ر |س|مه محمد عبــــد |لع|ل625462 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7|93o|معهد ف ص بــــ سويفل|ء ع|دل عبــــد |لمقصود محمود

صيدله طنط|مصط طلعتـــ |بــــو |لفتـــوح سل|م|42979
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |سم|عيل محمد عز|ز778533
7|245oيم محمد |لش|ف محمد طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى |بــــر|
7||o78تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحس|م محمد |سعد محمد ر|شد
43o22||حقوق طنط|ن |حمد محمود رض| زه|نه
ن| محمد محمد عبــــد |لحميد |إلخط435798 زر|عه |ل|سكندريهم
رهمنتـــ | صبــــ ع عبــــد |لمع754|3| تـــج|ره |لق|
4o5845|ه حس|م حسن ع |بــــو ري|ن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
63o557لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م|ركو وجدى جرجس عوض
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد مبــــ|رك محمود عوده|3726|
638923| لع|  |حه وفن|دق بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|متـــ |حمد فتـــ ع
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ع ي| ع حس 824572
يتـــ|بــــ محمد |حمد محمد |لغطري  4937|9 علوم ري|ضتـــ |سيوطم|
يم357628 حقوق بــــنه|س|رتـــ محمد محمدى محمد |بــــر|
يم حم|6762|7 يم رمض|ن |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
7o4545جر متـــو حقوق |لمنصورهعبــــد | صل|ح محمد 

6o|42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|سم عبــــد|لع| عبــــد|لعظيم عبــــد
ر شعبــــ|ن محمد53294 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفول|ء م|

تـــربــــيتـــ ع شمسفوزيتـــ س| محمد عبــــد|لعزيز349428
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زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــي| حمدى ن| عطيتـــ|44699
9o2|43 طبــــ سوه|جمريم ثــــروتـــ حبــــيبــــ |بــــوحلقه
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط |س|مه سعيد عثــــم|ن سعد246746
67577o|ه محمد عبــــد |لص|دق عشم|وى د|بــــ |لمنصوره|م
7o||56تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد محمود محمد ع
|4o599|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــر| رزق| يوسف رزق
|5|7oo كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم ي| محمد محمد ملي
رهفر|نشيسك| ه| فتـــ جور 5456|| حقوق |لق|
3382o3تـــج|ره بــــنه|محمود محمد عبــــد|لحميد محمود فليفل
تـــج|ره ع شمسسل|م ي| عبــــد |لرحيم محمد ع خليل5996||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن كريم أحمد سعيد محمد476566
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود محمد محمد |لجندى |سم|عيل434427
9|6543| ه |حمد ك|مل عبــــد| تـــج|ره |سيوط  م
634o6|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد | محمود عبــــد | نجم
يم حس رضو|ن69|639 علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد سيد مصط فرح|تـــ|342999
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|  |ض فكرى عر| 634493
تـــربــــيتـــ |لم |ه|يدي عوض صد|ق ن|شد854554
3|2|2oيم صديق ش|م عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر| حقوق بــــنه|محمد 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه عبــــد|لحميد عبــــد|لصمد |حمد856|24

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه محمد فتـــ عبــــد |لد|يم|586|6
92o694 يم |حمد علوم سوه|جعبــــد|لرحمن خ|لد |بــــر|
7o226o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه عبــــد | محمد ع قرقر
|د|بــــ |لم |ميمه ع |لسيد عبــــد|لغ ||46||8
49o|9| |د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ عط| محمد عط||لجرو
5o78|3يم شلبــــى طبــــ |ل|سكندريهل |ء محمد مصط |بــــر|
35|88oندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط محمد|لجميل |بــــو|لعل| |حمد سيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد عبــــد|لحميد محمد محمد حسن عبــــد9665|4
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | ممدوح سعيد محمد سل|مه475946
2|24o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م |حمد محمد عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد |لسيد |ل|م|م شه|بــــ |لدين|863|69
7oo79| حقوق |لفيومحمد سيد عبــــد |لحليم خ |

طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن سعيد عبــــد |لجو|د حزيمتـــ|6875|5
77o273طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن و|ئل نجيبــــ محمد |لسيد
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهشيم|ء حس ع |حمد  يوسف489325
76473o|نوعيتـــ بــــور سعيدن|دين يح حمزه محمدعبــــده رخ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ر|ند| عل|ء سعد بــــ|شه|3|5|4
87752oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط م| محمد |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح سيد

2o4o4حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر جم|ل متـــو مسلم
|38o6oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عل|ء شح|تـــه فه محمد محمد
627o76|د|بــــ |لزق|زيق|سل|م |حمد |لسيد يوسف محمد
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تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء ع محمد مسعود|399|4
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن و|ئل |لسيد ع عوض ||25899
تـــج|ره بــــنه|حمد حسن صبــــ يوسف|89|349
ندستـــ |لمنصورهمحمود نج|ح عبــــد |ل عبــــد |لجو|د ع 686562
تـــمريض أسو|نف|طمه فتـــ محمد رزق |4|8474
22827|| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء نبــــيل محمد ع
|66o77 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد سعيد سعد مصط
4924o6تـــج|ره |ل|سكندريهح|زم خليفتـــ محمد محمد قن|وى
4o8897ع|ن ره|آيه مصط جمعه  عل|م |لق|
وف|تـــط|رق عبــــد |لرحمن عبــــد |لمنعم عبــــد 8423|| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ديتـــ3|7652 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد |حمد |لسيد |بــــو 
ى336288 تـــ |حمد محمد م ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ن

|457oرهمن|ر محمد فرج محمد |لش|ف صيدله |لق|
يم س|لم99|3|7 يف ه|شم |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهش|م 
924464| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم | يه|بــــ عبــــده فتـــ ع
92o24o  كليتـــ |أللسن سوه|جدير محمد عطيه |لمر
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنتـــ | يح حس محمد |بــــو|لحسن539674
علوم دمنهورر| | ه| عثــــم|ن مر غنيم4844|5
معهد ف ص |لزق|زيقدى خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح حس|ن |77842
ندستـــ كفر |لشيخحمودتـــ محمد |لسيد حموده |لتـــف|ل56|453
9o6859 حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن خلف ورد| مهر|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عص|م عمر مبــــروك |لعلق| |476466
9o8527 د|بــــ سوه|ج|فرحه محمد عبــــد|لنعيم |حمد
8463o8|تـــمريض أسو|نمنيه حم|ده شعبــــ|ن |حمد
ندستـــ |سيوطمحمد سعد محمد عبــــد|لر|زق |87972
|4o||7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سهيله محمد حمزتـــ ف|يد
يم فه ملي 7929| ف |بــــر| رهفرح | تـــج|ره |لق|

معهد ف ص |لزق|زيقل|ء |يمن عبــــد| |لص|وى فرح|تـــ|635268
م||25|2 تـــج|ره ع شمسعمر حربــــى حسن محمد بــــ
لسن ع شمس|نه|ل جم|ل محمد ك|مل محمد783963
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ر ط|رق سيد محمد855|6|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن سعيد سعد س|لم محمد783754
رهعل| ع عبــــد| ع5472|3 حقوق |لق|
ل|ل |لدرغ|م356358 تـــج|ره طنط|محمد محمد عبــــد| 
686o||ش|م محمود مصط ع نور  |حه وفن|دق |لمنصورتـــد | 
8|3|o9يم طبــــ |لفيومجم|ل عبــــد|لن| سم |بــــر|
ندى254599 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــصل|ح |لدين جم|ل صل|ح 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمد |لسيد عبــــد|له|دى عمر|762823
6o22|4كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــكوثــــر عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد ع مطحنه
طبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر محمد حمدى عبــــد|لحميد348335
478o64|ه ع |حمد زين تـــج|ره دمنهورم
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د|ر |لعلوم |لم | |ر فيصل عمر مو عبــــد |لرحيم223626
تـــج|ره ع شمسنطو|ن س|مح حليم سليم|ن|37327|
|3227oف محمد عبــــد |له|دى حقوق ع شمسندى |
8||8o4وستـــريس ع|زر فنون جميله فنون |لم |س|  |ء س
8|5|o2تـــج|ره بــــ سويفم|ري|ن صموئيل ف|يق حبــــيبــــ
4|o538|لسن ع شمس|س|مه مسعد عبــــد |لفتـــ|ح شلبــــى
يم حل رضو|ن 27|875 تـــج|ره |سيوطزينبــــ |بــــر|
366oo|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمع|ذ محمد فتـــ عبــــد|لخ|لق
ف فتـــ عبــــد |لعزيز23554| رهعبــــد |لرحمن | ندستـــ |لق|
9o|6|3 تـــج|ره سوه|جي|ر| بــــخيتـــ محمد |حمد
يف محجوبــــ مهدي ص|لح46282| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفرحه 
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمود |حمد عبــــ|س أحمدعمر |لوكيل767255
تـــربــــيتـــ طنط|محمد عل|ء محمد |لحف |لف|ض3666|4
43o558تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه |لسيد شح|تـــه حس |لص|وى

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود صل|ح ربــــيع محمد95727
تـــج|ره دمنهورحس|م رزق محمد محمد شعبــــ|ن|49525
نوعيتـــ |شمونمينه جم|ل عبــــد|لغ عبــــد|لمؤمن|277928

5o787ندستـــ |سيوطكريم جم|ل سيد عبــــد|لعزيز
رهسه| |لعمده سل|مه سعد ن|66954| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسفرو | عطيه ف|نوس سيد323575
ر حسن محمد237936 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل م|

ف عبــــد|لنبــــى محمد محمد|4227 تـــربــــيتـــ حلو|نكريم |
|664|oندستـــ حلو|نمحمد رش|د |لسيد |لبــــكري
348o39| |ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد خ|لد عطيتـــ |لسيد |لحلو
9oo6oo تـــمريض سوه|ج رحمه كم|ل عبــــد|لرحمن شح|تـــه
84986oتـــمريض |سيوطنور |لهدي زيد|ن ح|مد عبــــد|لحميد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم عمرو عبــــد|له|دى |لطو|ن3257|2
9o5358  د|بــــ سوه|ج|عمر بــــه|ء |لدين عبــــد|لحفيظ ذ
92o26|  صيدلتـــ سوه|جس|ره طلعتـــ قديس ف|خورى
ف |حمد ع محمد7|8653 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدين| |
|6o4|5 |وف|تـــكريم عم|د تـــمر|ز |لسبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
3349o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم محمد عد محمد
يم |لسيد |لوكيل|48494 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حسن عص|م |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد |حمد يوسف87|59|
د|بــــ ع شمس|ه|يدى ع|دل عبــــد |لرحمن محمد782|3|
د|بــــ ع شمس|ريه|م وص ذكرى |بــــو |ليم 52|336
ر|ء عم|د |لدين |بــــو|لحسن بــــش 848468 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نلز
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحمن محمد ف35|638
ره|مصط تـــوفيق صبــــيح عبــــد |لرحمن53997| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o|969تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد |له|دى
5o99|5طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحم|ده |حمد سعيد حسن س|لم
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4|o8|8د|بــــ طنط|رو|ن حسن محمد غنيم عفره|
ره|رحمه س|لم فرج عبــــد |لمقصود86||2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

629oo2ثــــ|ر |لفيوم|كريم سعيد صبــــ جميل
6|663oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمتـــ عص|م محمد |لطبــــ|خ
8o7|68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |كوكبــــ جم|ل مصط محمد
4o37|5 |تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو خليل عبــــد |لحميد مبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقندى محمد فكرى حمدى محمود466|63
365823| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم مج
78o875كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد ع|دل |حمد |لسيد
5oo2|2| يم يم عبــــد|لمنعم |بــــر| حقوق |ل|سكندريهحمد |بــــر|
هيه س| محمد |حمد خميس|89|243 نوعيتـــ ج
يف |حمد محمد عبــــد |لق|در2355|2 تـــج|ره ع شمسعمر 

27|o4حقوق حلو|نع |ء |حمد محمد طه
طبــــ |لم |محمد محمود ع محمد3224|8
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|منتـــ | محمد رمض|ن سعد6|3237
9o|659 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعف|ف مدحتـــ |لسيد عبــــد|لمقصود
5o9663طبــــ |ل|سكندريهعمرو سعيد عبــــد |لعظيم نعيم
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن رض| مصط محمد عطيه|64|678
ندستـــ |سيوطم|يفل وليم ر|غبــــ |سحق57849|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن عل|ء وحيد |بــــو|لخ 35||75
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه خليفه عبــــد| فوده248282
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرين|د محمود منصور محمد |لفو|خرى772289
يم خط68|688 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |لسيد عبــــد |للطيف |بــــر| م |لع| 
44o296تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنسمه محمد |نور ن|صف |بــــوعربــــ
6764|oحقوق |لمنصورهمه| صبــــرى صبــــرى |حمد |لشوي
425o77يم |لسيد فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنه | محمد |حمد |بــــر|
42o639حقوق |لمنصورهس| حسن سعد |سم|عيل حسن
27o8|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومل|ء نبــــيل محمد |لشح|تـــ |ألكحل
دى6688|2 يف محمود محمود ز تـــج|ره ع شمسعمر 
87o474تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نند| |حمد سعد محمود
يم |لعبــــ| 478554 صيدله |ل|سكندريهفرح وليد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه محمد محمد شعبــــ|ن58962|
7535o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرضوى ع|دل عبــــد |لرحمن |حمد

2oo55رهحس |لسيد ع |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| |لسيد عبــــده |لسيد سعف|ن3|2766
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسم| ي| رجبــــ ص|لح خليفتـــ467|75
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد عطيه حمدى محمد257945 ل|ك|ديميتـــ |لم

67oo5حقوق |لفيومف|طمتـــ تـــوبــــتـــ |حمد سيد
4975o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر م|جد محمود عثــــم|ن
ره|نوره|ن مستـــور ع |حمد268|6| ثــــ|ر |لق|
69o|65 بــــي ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره |لسيد عطيه |ل
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط محمد جمعه |حمد عبــــد|7|2548
6o7926حه وفن|دق |لمنصورتـــك|رول نبــــيل عزيز حبــــيبــــ عطيه| 
لس ظريف عبــــده جرجس بــــرسوم||2445 رهك تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|عزه مسعد مسعد سليم|ن2265|7
7o94|4 تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد عبــــد
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعبــــد| |حمد عبــــد|لد|يم أحمـد حسن265693
يم سليم|ن محمد محمد خ |92|622 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــر|
76o764يتـــ|سل خ|لد محمد عبــــد |لحفيظ لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
يم مسعد شتـــيوى|73|764 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن محمد |بــــر|
445o|6ينور مه|بــــ محمد عبــــد |لمنعم محمد ع كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخم|
6898o5علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمن|ر محمد فؤ|د م|يز

رهخ|لد صل|ح |لسيد محمد8|9|4 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيق|حمد محمد رضو|ن ع رض|75|636
6o36o3تـــمريض طنط| ريه|م لط |لبــــسيو عبــــد |لحليم
7oo347 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحس|م فوزى محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد
635|o7| نوعيتـــ |لزق|زيقيه ع عبــــد|لمعبــــود |لدم|
يم حسن|888788 علوم |سيوط روى مو |بــــر|
وف|تـــمحمد أس|متـــ شعبــــ|ن محمد محمد |لجمل9653|6 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
69oo|3|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |يمن ربــــيع شفيق ص|لح
حقوق سوه|جدع|ء عص|م |حمد محمد  9|8966
4o||54تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| سم عطيه خليل جوده
5o6o8| علوم |ل|سكندريهعمر محمد |لسيد محمد حس
69o377معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لسيد محمد بــــدر |حمد
2377o5ره|مريم حشمتـــ قي فل|مون بــــش|ره د|بــــ |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفع|دل عبــــد |لرحيم غيتـــتـــ محمد84794
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|طمه س| عبــــد|لصبــــور قوره252288
|25o74 ينور ط|رق |نور ع علوم حلو|نم|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|غدير ع|مر عبــــد |لنبــــي ج|د793||6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعم|د |لدين عص|م محمود طه54242

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط فتـــ ع محمد ضيف323|34
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحسن |حمد محمد محمد س|لم857|26
343o82| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محمد فتـــ محمد عفي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــ حس عبــــد|لحليم عبــــد|لودود823723

ندستـــ حلو|ند| | سعيد محمد محمد52569
8824o7  حقوق |سيوطسيمون  |ح رزق | ص|لح
يف |م رشو|ن24625| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرحمه 

624o2|د|بــــ بــــ سويف|س|مه رمض|ن عبــــد | محمد
6o6464معهد ف ص طنط|مصط نشأتـــ محمد عسكر
452|o8م منصور فرج | عبــــد|له|دى سعيد ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخأد معهد ع| 

ره|من|ر ع ح|مد محمد عبــــدربــــه4|477 د|بــــ |لق|
تـــمريض فرع مطروح لبــــ و|ئل صد|ق نخله|||4592
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48o946م تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم محمد |بــــو |لمجد محمد 
ندستـــ بــــور سعيدعل|ء محمود |حمد إسم|عيل756724
4248|oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد فوزى سعد |حمد رجبــــ
ل|||3393 ل| عبــــد|لعظيم  تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد مسعد 
77o|62د|بــــ |لزق|زيق|محمود محمد حمدى حسن يوسف
تـــج|ره |ل|سكندريهحم|دتـــ محمد ع نص |455|4

ليل9452| طبــــ |لفيوممحمود عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن 
43o|28تـــ |حمد عبــــد |لق|در عطيتـــ سعد تـــج|ره طنط|ن
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد عمرو |م رضو|ن|76657
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سل|م |حمد محمد |حمد||89333
3|25o4طبــــ |سن|ن ع شمسم |حمد محمد سعد ج|ر
تـــج|ره بــــنه|بــــه ع|دل سعيد |حمد دسو 779283
7578o5يم يم |بــــر| معهد ف ص |سم|عيليهمحمود محمد |بــــر|
يم جمعه |بــــو مريم499629 ره|ل|ء |لسعيد |بــــر| عل|م |لق|

3763o|حقوق حلو|نيمن خ|لد عبــــد |لعزيز جمعه مبــــروك
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد ف|روق عبــــد |لمقصود |478699
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ش|م محمود بــــغد|دي |حمد839899
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|أمنيتـــ محمد خ|لد أحمد |لقبــــ| 497335
4oo449|ه عبــــد |لكريم يونس رحيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م
68529oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره ر| | سعد |لبــــ|ز حسن |لمشد
269o24|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه صل|ح سعد مسلم
26|o26طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنعمه سيد محمد |لسيد
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــيم|ن عم|د |لسيد صل|ح|238883
حقوق |لمنصورهعمر عبــــد|لمع عبــــد|لغ محمد9|97|4
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحس حندق بــــدوى |لسيد بــــدوى8427|6
معهد ف ص |لمنصورهدع|ء مجدى مصط ع ع383|69
3442ooحقوق بــــنه|يوسف |سم|عيل سعد عبــــد|لمطلبــــ
52oo2oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد خيوه
7o|73| يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمريم ع مصط محمد مصط لم
حقوق حلو|نحمد عم|د حمدى ح|مد |حمد|24768|
69oo|5|زر|عه |لمنصورهسم|ء حم|م مر ك|مل

|53o7 ي محمد |لعو تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه | ي
|225o5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ح|زم ز محمود
84|8ooزي|د ح|تـــم ج|بــــر عبــــد|لح|رس| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|دى جور يون|ن و|صف66367
9o3979 يم محمد معهد ف تـــمريض سوه|ج ع|دل محمد |بــــر|
تـــج|ره سوه|ج حمد محمد عبــــد|لحفيظ سيد|898577
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيوستـــ | |يمن د| |ل | |س يوسف53|524
8o57|7فنون جميله فنون |لم |محمد صفوتـــ عبــــد|لرحمن عبــــيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخلود بــــهجتـــ رجبــــ ع359962
7682o2يم كليتـــ |أللسن ج أسو|نتـــ |حمد سيد عبــــد |لمجيد |بــــر|
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52|o9oمعهد ف ص |ل|سكندريهدين| عبــــد|لسل|م ح|مد عبــــد|لعزيز
|67o22د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن عمر محمد |حمد
6o2o|8يم |لصق|ر ري|ض |طف|ل |لمنصورهع |ء محمد حسن |بــــر|
لسن ع شمس|نوره|ن خ|لد شفيق ع غ|زى|43985
62o595ر رمزى عقيل ن| بــــ| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فكرى بــــكرى ع92||75
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحبــــيبــــه مصط |حمد محمد66493|
تـــج|ره |سيوط حمد كم|ل |حمد محمد زين|7|8866
8384o8|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء عبــــد|لن| محمد سلم|ن
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحكيم سعيد حسن ص|لح763||5
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لفتـــ|ح محمد إسم|عيل خط|بــــ394|45
45o695 تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|رودين| فؤ|د محمد سعيد محمد فؤ|د
وف|تـــحمد جم|ل س|لم عبــــد|لرحمن||34253 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ى||2|265 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد نبــــيل محمد |لح
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد|لرحمن محمود محمد محمد 2327|9 ع| 
تـــمريض |لم | يه محمد حسن محمد|4|8232
496|o4 |د|بــــ |ل|سكندريه|دين| أحمد كم|ل محمد |لطيبــــ
34|2o7ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعبــــد|لرحمن ع فتـــ ع ر|شد معهد |لصفوتـــ |لع| 
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طقمر يوسف محمد عبــــيد7333|6
يم755393 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | حس ع |بــــر|
زر|عه دمنهوركريم رض| مرشدى |لعنوزى|4|2|5
طبــــ حلو|نبــــسمه عبــــده عبــــد|لرحمن |لشعر|وى252846
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه |بــــو |لفتـــح محمد محمد  |د|427925
حقوق |لزق|زيقمحمد حص| محمد ص|لح775858

رهعبــــد| ع|دل عبــــد|للتـــ سيد46357 ندستـــ |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه|بــــ طه حس ك| مل|3||243
يم |سم|عيل حمد35276| يم رمض|ن |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممن|ر عويس محمود عبــــد|لتـــو|بــــ72575
4643|oد|بــــ |ل|سكندريه|ع عبــــد|لعزيز |لسيد ي|قوتـــ جمعه

489o2| رهلشيم|ء محمود مر ع تـــج|ره |لق|
6996o3| د|بــــ |لمنصوره||ء محمد مصبــــح مصط
6o5o52ه حسن |حمد ع د|ود تـــربــــيتـــ طنط|ن
تـــج|ره كفر |لشيخحمد جم|ل رش|د عبــــد|لر|زق خليفه|6|4435
|534o3رهه|له جم|ل عبــــد |لحميد ع|يد صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ذ ريه|529626
783o65 يم عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد تـــج|ره |لزق|زيقندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيه |حمد |حمد محمد ربــــيع|679539
د|بــــ ع شمس|نور م|جد عبــــد |لمجيد رشيد42673|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد |لتـــ|بــــ صبــــح صبــــيح765323
23o43|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد بــــند|ري |لسيد
يم ع حسن||6462| د|بــــ حلو|ن|حمد |بــــر|
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صيدله ع شمسرضوى محمد |حمد خليل774256
تـــج|ره |لزق|زيقحس|م حسن محمد شعبــــ|ن حسن782534

732o5تـــربــــيتـــ |لفيومنوره حمدى محمد جمعه
5o43|5 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرويد| |حمد طه محمد حس
85o927حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لوه|بــــ محمد سيد
ندستـــ حلو|نزي|د ع ح|مد عبــــد |لخ|لق عوف685396
ه محمد سعد محمد سيد|9|43|2 د|بــــ حلو|ن|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نرند| فتـــ ج|مع سليم|ن848374
2494o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى |حمد عبــــد|لحميد |لجندى

رهه|جر ه| محمد فر|ج35252 تـــج|ره |لق|
88|4o5  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م|رين| |يمن عزتـــ ف|يز
42o2|9ي محمد |لوكيل د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر ي
6757|oم|م تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــند| محمد محمد حسن 
253||oتـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومي|سم محمود سعيد حو|س
5o8933م عم|د عبــــد|لرؤف سيد |حمد دغيدى طبــــ |ل|سكندريهد
علوم طنط|سم|ء |لسيد عبــــد |لعزيز حم|ده رضو65|9|5
يم|865473 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|سم|ء معتـــمد عز|لدين |بــــر|
62o259 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقف جم|ل عبــــد |لن| |سم|عيل
يم44785| رهمريم عص|م عوض سيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن حمدى رش|د درويش|424|5|
62oo9oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنبــــيل ع|دل محمد حسن بــــصله
رتـــ|ندى |حمد |نور محمد643688 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|49o93بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدين| |حمد |نور فرغ
تـــج|ره طنط|محمد أحمد |لسيد عبــــد|لمع |لنم4|6446
|53o|4رتـــ عبــــد |لرحمن مزيون حسن |حمد تـــمريض |لق|
زر|عه ع شمسيه حس عبــــد |لفتـــ|ح سهمود|44797

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــ حس عبــــد|لسيد محروس22|253
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ش|م محمد |لسيد جودتـــ59668

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء بــــربــــرى جوده محمد غيثــــ|775872
8ooo63|فنون جميله فنون |لم |حس|م |لدين محمد بــــه|ء |لدين صل
7o5625|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عبــــد | س|لم محمد سن|ن
686oo9معهد ف تـــمريض |لمنصوره د| | عم|د حسن محمود محمد
8o77|3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسم|ء عيد عنتـــر عبــــد|لعظيم
8o5|67 |ن| فكتـــور ف|يق س فنون جميله عم|ره |لم |م
تـــمريض |لم | يه مصط |نور محمد|6|8232
|3o9|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد | محمد عبــــد |لرحمن مصيل

يم |حمد عيد مهدى محمد|2|2|5 تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
69o796يم |حمد زر|عه |لمنصورهلسيد عبــــد |لغ |نور |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |لسيد عبــــد |لحميد محمد |ألجدر58|624
78497o|زر|عه |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
حقوق طنط|عبــــد |ل ش| مصط عبــــد |ل ش443373
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نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لعزيز جوده محمد |لنج|776573
22|o99|رهسم|ء محمد فو عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
82746o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لل|ه محمود |حمد
62oo99 |تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه محمد ج|د |لحق ج|د م
27o549تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صبــــ ك|مل عبــــد |لوه|بــــ |ألشوح
52o688ف محمد بــــيو محمد معهد ف ص |ل|سكندريهمه| |
ر محمد رف|88|25| وف|تـــع مجدى عبــــد |لظ| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3582o2ندستـــ ع شمسشعبــــ|ن يح شعبــــ|ن ع
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد محمد عبــــد|لكريم محمد دشيشه643|45 لم
32oo5||علوم ع شمسلشيم|ء عبــــد|لموجود |لشح|تـــ محمد
ه سعيد محمد سليم|ن خليفه|42682| لسن ع شمس|م
وف|تـــ|عبــــد|لحليم عبــــد|لمجيد شح|تـــ ع46|272 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

رهوعد صل|ح |حمد شبــــل زلط73|5| تـــج|ره |لق|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد ي| فؤ|د محمد||27|78 ع.
6|58oo| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد عصمتـــ |سم|عيل |ألس

|62o8تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نتـــ |يه|بــــ محمد ع
علوم |ل|سكندريهد |نه س| مكرم ذكرى|42595
34782o| ر حسن حسن رهحمد م| تـــخطيط عمر| |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ ح|مد سليم خليل|83754
5o9o5|علوم بــــنه|عبــــد |لرحمن محمود محمد |لسيد|حمد
42o633 د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد يوسف |لسيد |بــــو|لعن
8o5384| تـــمريض |لم | م|ركو م|ري عبــــد|لمسيح م
75784oتـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهع |ء محمدع ع محمد |لبــــر
نوعيتـــ كفر |لشيخمصط |يمن فرح|تـــ |لش|ل6577|4
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |لسيد صبــــح عطيه|69989

رهيه |يه|بــــ طه مر حسن|34547 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ع محمد ع |344638
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرحمه محمد حس خليل |لطويل|788|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمر و|ئل محمد عبــــد |لعظيم خط|بــــ95|49|
4788o7علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعبــــد |لرحمن ع ج|د |لربــــ حسن عبــــيد
6oo4o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|خلود رض| عيد ع بــــدوى
7o|245| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد رأفتـــ |حمد عبــــ|س مصط

كليتـــ |أللسن سوه|جد |نه ع|زر يون|ن يعقوبــــ57273
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدل|ء محمد سيد جوده سيد محمد جوده764246
د|بــــ |لزق|زيق|رضوى رض| صبــــرى حسن777363
486o2oتـــج|ره دمنهور |ر ممدوح محمد عبــــد|لسل|م
4o5438كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــتـــبــــ|رك ي| |حمد عبــــد |لمع |لط
يم محمد |حمد ||8857 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمصط |بــــر|
633o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ء عمر عبــــد|لبــــ|سط حسن
847o88|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ل|ء محمود تـــوفيق بــــسط|وي
89o|5o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | نج|ح حس حكيم
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92o352|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| سم|ء ر|فتـــ |حمد مزيد
76o84oيم ع محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسدين| حسن |بــــر|
م ثــــروتـــ |سم|عيل محمود|26723| رهد تـــج|ره |لق|
طبــــ طنط|بــــيتـــر |يوبــــ جرجس |يوبــــ462|43
42o767تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط منصور |سم|عيل بــــكر
4|937oش|م مصط عبــــد |لر|زق |لزغبــــى ه  تـــج|ره كفر |لشيخم
68|2o2| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م محمد مو ع
تـــمريض |لم | عدليه محروس فهيم قل|ده853246
8o3543 تـــج|ره |سيوطج| ع|دل محمد ع
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد سعيد نبــــوى محمد |لحن |5|2457

ف |لحسي ع25786 رهتـــ | تـــج|ره |لق|
يم356|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره جم|ل عبــــد|لعزيز أبــــوإبــــر|
36o897زر|عه مشتـــهرمحمد |حمد مهدي محمود
6o2665 يم |لش|ف |لش|ف علوم |لمنصورهمصط |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد س| حن عبــــد |لعزيز |لخو|ج4|432
تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه ربــــيع ح|مد ربــــيع ربــــيع4629|6
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد |لفتـــ|ح صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح زغلول645673
2|52|oره|رجوى ن| يوسف عبــــد|لع|ل د|بــــ |لق|
54o457تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم|رين| شمشون |يوبــــ سعيد منصور

رتـــحمد سعيد معوض عبــــد |لسل|م|29374 علوم ري|ضتـــ |لق|
63o34|ى شو فرج ندستـــ |لزق|زيقبــــيتـــر بــــ
4o5|83|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد ري|ض |لمعن|وى
نوعيتـــ |لم |محمد عبــــد|لرحيم فتـــ |حمد854263
837o|9تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه حمزه ز حمزه
تـــمريض |سيوطدع|ء محمد ج|بــــر محمود  888346
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــربــــ|بــــ صبــــرى |م |لخو 57|259
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجه|د |حمد ح|فظ مش| |9|696
ش|م |حمد |حمد رزق4||686 ندستـــ طنط|ن 
طبــــ حلو|نإيم|ن يوسف سيدأحمد يوسف حج|ج428988
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ محمود بــــخيتـــ |حمد  حسن|423335
22o|59تـــج|ره ع شمسمحمود جم|ل محمد ع |لحمزى
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  سم|ء محمود |لسيد |حمد|757857
4o9477كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحس محمد حس سيد أحمد |لمدوحس
6232o9يم عطيه  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طد| |  |م |لدسو |بــــر|
5256o4يم محمد رش|د حسن عبــــد زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحمد |بــــر|
يم محمود س|528787 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | صفوتـــ |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمن|ر محمد محمد رجبــــ مرزوق323766
43o927د|ن معهد ف تـــمريض طنط|  عبــــد |لحليم متـــو و
6957o|نوعيتـــ |لمنصورهخلود صبــــ |بــــو|لخ رمض|ن زينه
25986o|ف معهد ف ص بــــنه|سم|ء محمد تـــوفيق 
43|oo7|زر|عه طنط|يم|ن وجدى سعيد زي|ده
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يف محجوبــــ مهدي ص|لح46268| ره|رحمه  د|بــــ |لق|
تـــ محمود |حمد سيد|72555 تـــربــــيتـــ |لفيومم

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيوسف شح|تـــ |حمد ف|وى محمد37986|
42|3oo| يم حقوق طنط|ن|در عص|م عبــــد |لخ|لق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد رمض|ن |لسيد سعد|وي778543
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيم |لسيد عبــــد |لحليم محمود جمعتـــ485485
يكل337747 حقوق بــــنه|محمد محمد جل|ل حسن ع 
|4994o|رهحمد ممدوح نجيبــــ عجيبــــ زر|عه |لق|
صيدله |لزق|زيقول|ء ن| عبــــد |لحميد |لسيد عويضه772765

527o7تـــمريض  بــــ سويفمحمد عص|م عبــــد|لمنعم ع
89428o د|بــــ |سيوط|خديجه محمود |حمد محمد
523985| علوم ري|ضتـــ |سو|نروى خ|لد محمد ن
6o7692|د|بــــ طنط|رو|ن محمود عبــــد |لق|در |لسيد غر|
9|o|72 علوم سوه|جشنوده نعيم نمر فلتـــس
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ محمود |حمد محمود345548
حقوق د |طحمد ح|مد عبــــد |لوه|بــــ درويش|5946|6
489oo8|ه جمعه محمد مر غنيم د|بــــ |ل|سكندريه|م
|244o8تـــج|ره ع شمسم|لك محمد محمود حسن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف محمد عبــــد| |لص|وى |لفز|267842
د|بــــ كفر |لشيخ|زي|د محمد محمد أبــــو زل|ط4555|4
78o|87|طبــــ بــــنه|حمد عوض متـــو ج|د

4466o|يم عبــــده حس محمود ره|مل |بــــر| د|بــــ |لق|
59o57تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرحمتـــ ن|دي يسن طه

ه ط|رق حسن عطيه عبــــد|لمجيد628828 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ندستـــ |لزق|زيقتـــسبــــيح جم|ل محمد محمد مصلوح782834
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع|دل عبــــد |لش| |حمد|786934
تـــربــــيتـــ دمنهورول|ء محمد حمدى محمد حم|د58|498
يف شح|تـــه عثــــم|ن852794 حقوق |سيوطمحمد |نور |ل
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد فه محمد 949|62
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر خ|لد محمد محمد2789|2
48|43oيم د|بــــ |ل|سكندريه|ر|مز ر|فتـــ مريد تـــ|مر |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد منصور عبــــد |لوه|بــــ سليم|ن|446847
7o5935د|بــــ |لمنصوره||ء محمود |لسيد عبــــد |لجليل |حمد
طبــــ |سن|ن ع شمسريم محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن مرج|ن2737|3
علوم |سيوطروميس|ء |حمد ه|شم |حمد  77|4|9
حقوق |لزق|زيقمحمد |لسيد حس|ن ع محمد |لعمري948|77
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد |سم|عيل محمد758682
4787o6ى طلبــــه |لسيد عبــــد |لرحيم وف|تـــمحمد ي معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  يم|ن ك|مل عو|د س|لم||76947
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|خلود محمد ر|بــــح |نور2|8258
69o824|صيدله |ل|سكندريهحل|م نبــــيل عبــــ|س عبــــ|س  |م
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود عبــــد|لبــــ| بــــكرى سعد |لدين764|26
43o349 تـــج|ره طنط|عل| ح|مد عبــــد |لوه|بــــ عج
9o4637 ى رفعتـــ عزيز و|صف تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــي
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىجون مز زر نق|ده4|8634
تـــمريض أسو|نف|طمه عبــــد|لر|زق سيد |حمد2|8433
تـــمريض |لم | روضه |حمد محمد تـــوفيق5|23|8
2|o7oوف|تـــمحمود حم|د محمود حم|د ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

9o752| تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد ه| |لضبــــع |لسم|ن
د|بــــ ع شمس|يم|ن جم|ل محمد سعيد عثــــم|ن |لد|9629|2
علوم ري|ضتـــ طنط|نسمه سعيد ج|د عبــــه|6|3|6
تـــج|ره ع شمسنه|ل |حمد ف|روق مر8592||
8337ooتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه |لسيد محمود محمد

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحس عص|م حس محمد83434
ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ ول|ء ح|مد محمد |لبــــسطوي 7345|5
43o947يم |لسيد ع |لص|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نه|ل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود حس |حمد |حمد كحله677323
8754o| تـــج|ره سوه|جعبــــد|لوه|بــــ معتـــز عبــــد|لوه|بــــ مط|وع

5|45oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك حس فكري محمد
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممديحه ص|بــــر محمد محمود |لسيد49484|
4896o||حقوق |ل|سكندريهيتـــ تـــوفيق عر| |حمد |لمعد|وي
حقوق طنط|زي|د محمد ع|دل محمد فؤ|د |لن|قوري494586
9o2|55 علوم سوه|جم ع محمود |بــــوزيد
6o4528نوعيتـــ طنط|سل عبــــد|لنبــــى سعد |لمنسوبــــ |ل|جهورى
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجنه سعيد عبــــد |لحميد محمد |حمد482833
4o6232د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ جم|ل لط عبــــد |لش| سيد أحمد
4o9o26د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عل|ء عبــــد|لمنعم محمد |لتـــر|س|
7636o9تـــربــــيتـــ بــــور سعيدد | محمد يح محمد |لشن|وى
يم عوض |لفر7|4925 ف |بــــر| يم | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــر|
52646o|يم سل|م د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد سعد |بــــر|
ف |لسيد عبــــد |لرسول حسن949||6 صيدله طنط|س|ره |
|2|o78حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحسن |سم|عيل حس |حمد
لس ع|طف ك|مل يوسف37542| طبــــ ع شمسك
42o786نوعيتـــ كفر |لشيخعمر خ|لد |لسيد محمد محمد |لسيد
طبــــ بــــنه|محمد نبــــيل عبــــد|لكريم عبــــد|للطيف332735
2657o|ف محمد عبــــد|لمهدى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |
4|537o |يم محمد دسو |لشنو د|بــــ كفر |لشيخ|محمد إبــــر|
تـــج|ره ع شمسم | وفيق صد ن9225||
نده |حمد محمد خليل |حمد499962 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ش|
صيدله |ل|سكندريهعبــــد| بــــدر مصلوح حس  8|8836
23o99o|يم ش|م |حمد محمد |بــــر| رهحمد  طبــــ |لق|
82o456د|ر |لعلوم |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرشيد جبــــر
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معهد ف ص |سيوط  |بــــ|نوبــــ مجدى نجيبــــ لوق|6||882
7o79|oتـــج|ره ج|معتـــ د |طد | ي| |لسيد عز |لرج|ل
ندستـــ |ل|سكندريهحمد سم عبــــد |لعزيز محمد ع ||52664
يم عبــــد|لحميد فرج93|336 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى |بــــر|
9|9o63 ى معهد ف ص |سيوطنوره|ن ع|صم فرج خض
يم رزق عبــــد |لنبــــى82|3|6 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|د| | |حمد |بــــر|
ه جم|ل عبــــد|لع| عط|879829 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  |م
|4|o47|حقوق ع شمسحمد عدن|ن محمد عبــــد |لمجيد
ي846549 ر|ء محمد جم|ل خ تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه |لز
||56o3ندستـــ ع شمسعمرو |يه|بــــ شو |حمد س|لم
49636o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|منه | |حمد ع حسن عبــــد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | |لسيد يوسف محمد ص|لح538|44
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ندى فطيم خط|بــــ |لسعيد علم |لدين86|675
نوعيتـــ |لزق|زيقند و|ئل زكري| نجدى496|77
22o|6o |ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|عبــــد| من |لسيد عبــــد | ش
|د|بــــ |لم |م|ل رجبــــ مندي سيد|2459|8
5o66o9 ف |لص| شح|تـــه حس علوم حلو|نمن|ر |
7o3o83ره|مريم محمد محمود شو |حمد ثــــ|ر |لق|
54o253علوم |ل|سكندريهد| | صبــــ فتـــ |حمد شمس |لدين
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد ع|طف محمد عبــــد|لعزيز |لشح628754
حقوق ع شمسروم|ريو ع|دل مق|ر دري|س|28|3|
24o645تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |بــــو|لسعود ج|بــــر معد|وي
76443o|ش|م محمد بــــش محمود طبــــ بــــورسعيدحمد 
4o4276| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد ص|بــــر مه|ود حلبــــى ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر |لشح|تـــ عوض محمد9|6998
23|o|||رهكرم جم|ل مصط |حمد |لسيد تـــج|ره |لق|
ف سيد محمد خليل246534 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |
27o3|5|م محمد عبــــد|لوه|بــــ |لس|يس ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــد
83555o|معهد ف ص سوه|جسم|ء عبــــد|لصمد محمد بــــكري
4o454| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد محمد عبــــده عبــــد |لرحمن |بــــو
49o643حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهص|بــــرين عبــــد |لع| ك|مل عبــــد |لع
|4o7|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد حسن محمد |لضوى محمد
25|4o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر خ|لد عبــــد|لعزيز لولح
تـــج|ره طنط|و|ئل حمدى شح|تـــتـــ |بــــو|لعين 5||435
8o3742تـــربــــيتـــ |لم |تـــسنيم ن| ع محمد
4o764o يم بــــسيو د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | وجيه بــــسيو |بــــر|
م م|جد |حمد |لجبــــ |لسيد شعلتـــ5732|2 طبــــ بــــنه|د

6952oمعهد ف تـــمريض |لفيوممن|ر ج|بــــر |حمد رمض|ن
حقوق حلو|نحمد محمد يوسف محمد|22946
تـــج|ره ع شمسمحمد فؤ|د عبــــد |لر|زق |حمد8|39|

|549oo|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء محمد محمود عبــــد |لعظيم
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236|8oعلوم ع شمسسع|د ي| سعيد فؤ|د عزوز
||5|37| ندستـــ ع شمسنستـــ| | كم|ل |نور ز
249|o5طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء صبــــ عبــــد|لق|در مصط ف
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمريم |حمد عبــــد |لحميد عر|بــــى439652
84233oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ل جم|ل محمود حسن
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد مصط عبــــد |لغ محمد|66227|
بــــي عقل693254 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمريم محمد |لسيد |ل
|3|86oره|سمر محمود |لسيد محمود د|بــــ |لق|
يم عفي |339236 يم محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
6o3o|2د|بــــ |لمنصوره|ه|جر حم|ده عبــــد |لر|زق ع عجرمه
تـــمريض ع شمس ندى محمود شح|تـــ محمد345922
||6998| يم مو ندستـــ ع شمسحمد محمد رجبــــ |بــــر|
756o6|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريه|م عل|ء سعد ع
ن| |حمد رجبــــ |حمد323694 رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نمريم |لسيد ص|لح |حمد عثــــم|ن|84557

ره|مريم |حمد محمود مبــــروك||439 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنوره|ن عبــــد |لحليم محمد عبــــد|لسل3|7827
68o869|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد فتـــ |بــــر|
وف|تـــمحمود محمد عو|د ع67453| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منيتـــ محمد صل|ح محمود |بــــوزيد|2365|3

م عل|ء |لدين محمد عبــــد |لمنعم|3937| رهد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4o6|6||د|بــــ |ل|سكندريه|يه محمد |لسيد رزق عبــــد |لر|زق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | حس حسن مر 327547

د|بــــ |لفيوم||ء جنيدي |لسيد حميدتـــ|68565
6|645oنوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد محمد أبــــو محمود
494755| د|بــــ دمنهور|حمد عبــــد| محمد مسعد عبــــد|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــزه|ر ربــــيع محمود عبــــد|لجليل|2|9|84
ره|ي|سم جم|ل شعبــــ|ن |م|م |حمد232665 د|بــــ |لق|
446o84ش|م محمود ش|كر تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود 
نوعيتـــ بــــنه|يوسف |س|مه يوسف عبــــد|لعزيز يوسف339274
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنوره|ن حن |حمد محمود حسن774|22
34oo27  معهد ف تـــمريض بــــنه| د | |حمد عبــــد|لبــــ| عبــــد|لغ
5o3|26 يم حس|ن ع زر|عه |ل|سكندريهخلود خ|لد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم| محمد كم|ل |لدين عبــــد|لعليم|859878

معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمود سيد مصط سبــــسوبــــه8648|
8o2465يم تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |يوسف ع|دل حن| |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | مصط محمد مصط |لكتـــبــــي479363
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد محمود |حمد محمود سليم|ن638573

ندستـــ حلو|نحمد محمد جمعه عبــــد |لحميد منصور29379
7o3477تـــج|ره |لزق|زيقسل|م صل|ح عبــــد |لمحسن |حمد يونس
63374o تـــربــــيتـــ |لزق|زيقول|ء نبــــيل جوده محمد عي
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حقوق طنط|محمد ص|لح يوسف سيد |حمد493875
7o37o4علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقنرم |حمد |لسيد منصور
تـــربــــيتـــ |لم |شمس ع حسن محمد7|49|8
22o34يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفرح محمد محمود |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |حمد يوسف محمود67|233
527455| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــل|ء محمد |لسعيد ج|بــــ |
يم حسن عبــــده|9|4|5| ه |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
بــــه عبــــد|لمسيح56628 ندستـــ ع شمسم | عزتـــ و

769455| يم سعد س|لم|ن سل معهد ف ص |سم|عيليهبــــر|
8o3|8|طبــــ |لم |صف|ء عص|م شمس |لدين درويش
علوم ري|ضتـــ حلو|نمصط محمود |لسعيد |لحسي 64586|

معهد ف ص بــــ سويفص|لح ع فوزى محمد84226
295o4 رهعمر محمد عبــــد|لفتـــ|ح ي|س ندستـــ |لق|

6ooo72يم عرفتـــ يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــنه|غ|دتـــ |بــــر|
26o7|4كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمن|ر سعيد شو رويشد
يم عبــــد|لمجيدع 7225|5 تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء محمد |بــــر|
75o79o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عم|د |حمد ص|بــــرعبــــد |لحليم
تـــج|ره سوه|جعبــــد| ص|لح |حمد مر 867382
حقوق |سو|نس|ره عبــــد|لحميد محمد محمد835868
26o96|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نجيل عز حبــــ عبــــد |لمل|ك عط
478o76طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهروضه |حمد سليم عمر مر
معهد ف ص |سيوطفبــــرو | عم|د ري|ض ميخ|ئيل 889654
علوم |لزق|زيقعمر ع|دل عبــــد |لحميد |م 633965
887o|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيوستـــ | ن| م | مكسيموس
تـــ ع نعيم |حمد |لز|غ5227|5 صيدله |ل|سكندريهن
446o67 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد سعيد مصط محمد |لملي
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيه عم|د عبــــد |لح|فظ رزق|38468|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومرو|ن |س|مه ع رخ|483|27
6||o88| |يم نجدي أحمد |لسم علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــبــــر|
ثــــ|ر د |ط|حمد محمد عبــــد |لستـــ|ر خلف|693629
صيدلتـــ |سيوط يري نج|ر تـــوفيق رزق|883844

525o2طبــــ بــــ سويفندى محمد ع رمض|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسل|ء جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود59838|
9o|2o9 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعمر|ن عبــــد|لجو|د مصط |حمد
6o6|o5د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد |لمجيد مصط سبــــله
448o2||ى حس محمد يم خ ندستـــ |ل|سكندريهيتـــ |بــــر|
لس حن| ع|زر3|8||8 تـــج|ره بــــ سويفم|رين| ك
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهأمنيه ربــــيع ربــــيع محمد غنيم|62372 معهد |لج
يف |حمد عبــــد |لرحمن |لص8|7654 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد 
88648o علوم |سيوطمحمد حسن |نور ع عبــــد|لعزيز
رهس|مه صل|ح محمود عبــــد|لفتـــ|ح|234924 طبــــ بــــيطرى |لق|
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يم حس |لشه|وى|6|682 صيدله |لزق|زيقل|ء |حمد |بــــر|
يم عج سيد|29224 م |حمد |بــــر| رتـــ د تـــمريض |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمنيه حس|ن جم|ل |لدين |لجر| 763395
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن ع عبــــد|لحميد |حمد|828357
|ء رض| محمد أبــــو ص|لح9843|6 د|بــــ د |ط|إ
6o3827|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخ|لد وليد محمد محمد س
43o|64حه وفن|دق |لمنصورتـــ عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن نص|ر| 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــد | عز|لدين محمدى مصط عي973|27
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطع محمد ع بــــدوى ||8939
8o6838|يم |لسيد تـــربــــيتـــ |لم ||ء جمعه |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه خ|لد ف|روق عسكريه249969
تـــج|ره دمنهورحمد رجبــــ محمدعبــــد |لسل|م |لصغ |494342
4o4238ش|م حل محروس تـــج|ره |ل|سكندريهكريم 

حقوق |لفيوممصط عبــــد | محمد ع98579
|2o283| ندستـــ ع شمسم|يكل |لبــــ ف|يز جرجس م

53796| تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء طه غ|نم ع
6o852 تـــمريض  بــــ سويفور محمد عبــــد | حس|ن

83o888تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــرند| ط|رق عك|شه عبــــ|س
4987o5حقوق طنط|نه|ل جم|ل ع مو محمد عل|م
3558|oد|بــــ ع شمس|زكري| يح زكري| حسن
44o7o8د|بــــ كفر |لشيخ|بــــسمتـــ عل|ء محمد ع |له|ش
48|95oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر و|ئل عمر |حمد |حمد د|ود

7|o46زر|عه |لفيومد|يه | رجبــــ ع عبــــد|لمو
628254| ه خليل |حمد محمد عي طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل جم|ل ذ ذ خض 263786
9o3o|||طبــــ سوه|ج حمد محمود ك|مل محمود
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوسف عم|د |لدين فرح|تـــ مر|د54397

ندستـــ شبــــر| بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد| |حمد عبــــد|355755
يم|759633 ه غريبــــ حس |بــــر| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م
75o78|| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــندى محمد عبــــد |لجليل عبــــد|لحميد
رو 683289 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى خلف حس حسن 
9o2|74 يم تـــمريض سوه|ج ي|ر| جم|ل محمد |بــــر|
8o8956بــــه ف|نوس كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفجورج عد و
|3o525|يم ه |يمن |لسيد |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
ندستـــ |لزق|زيقحمد ي| نف|ذ صديق عطيه|55|639
49|o8oف تـــج|ره دمنهورمن|ر |لسيد مصط عبــــد |لرحمن 

ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د ن |لدين فتـــح | محمد|387|
يم محمد خليل4|7|68 ف |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |
475o78تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|ره |يه|بــــ بــــدر |لدين ك|مل
899o|2 تـــربــــيتـــ سوه|جه|جر محمود حسن محمد
يم |لمهر622937 يم |لسيد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد |بــــر|
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2848oكليتـــ |أللسن بــــ سويفحسن محمد عتـــريس |سم|عيل
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|منتـــ | |س|متـــ فريد ر|شد8996|3
|3797oعلوم ري|ضتـــ حلو|نم | مجدى رزق ك|مل
5|7o89ثــــ|ر د |ط|ندي |يمن عبــــد|لفتـــ|ح |لسعودي
|49|6oألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمد وحيد محمد حس ع|مر
|63|6oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند|يه محمد محمد وجيه
49879oتـــربــــيتـــ دمنهورغ|ده رجبــــ رحيم |لمغربــــى
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | نبــــيل |لسيد بــــرك|تـــ484354
7|||o5تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره سم فتـــ عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيوستـــ | صفوتـــ س| جور 55748|
تـــج|ره |ل|سكندريهشوق |حمد تـــوفيق عبــــ|س |حمد489679
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطين مل|ك حز |ل خيل 886885
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محمد محمد |لسيد4996|3

|9989| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مجدى محمد محمد متـــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|نور| عبــــد |لعزيز لط عبــــد |لعزيز مصط 772565
4o6o5o تـــج|ره |ل|سكندريهم|ي| سعيد |حمد |م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندي محمد |لسيد عبــــد |لحليم ع 489743
تـــمريض بــــنه|يم|ن محمد |لسيد عطيه محمد|8|7|33
679|2oتـــج|ره سوه|جمحمود رض| ز ع عبــــده
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط |حمد محمود حسن محمود634568
4|o527د|بــــ طنط|حمد صل|ح |لسيد محمد محمد ع|مر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومكريمه عوض سعيد |لبــــدرى266788
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمدى محمود عبــــد|لو|حد عبــــد|لفتـــ|267824
482o48تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد محمود محمد طلبــــه
899o5o تـــج|ره سوه|جسل | عم|د ف|يز متـــرى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نور جم|ل عبــــد| |حمد |بــــو |لخ 495563

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمن|ر |حمد محمد محمود |حمد مقلد72345
إلد|رتـــ و|لسكرتـــ|ريتـــ و|لح|سبــــ بــــكليتـــ |لبــــن|تـــ |لقبــــطيتـــ بــــ|لعبــــ|سيتـــ إد|رتـــ وسكرتـــسحر محسن محمد عبــــد |لسميع فرج38522|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ن م|لك سيد|273476
4538o4 يم تـــج|ره طنط|محمود |لسعيد عبــــد |لجليل |بــــر|

|6o98|م ي| مصط محمد ف|ضل ره/ري|ضتـــد إعل|م |لق|
يم عطيه8574|3 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمتـــ عطيه |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــد |نتـــ عي ربــــي عي325758
نوعيتـــ كفر |لشيخن|ديه |لحسي رزق |لمر منصور442934
6789o9د|بــــ |لمنصوره|من|ر حمدى محمد عبــــد |لح|فظ |لبــــغد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| عم|د كم|ل منصور حسبــــ |2886|6
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعزه محمود محمد ع قطبــــ522275
25589oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رمض|ن فوزى محمد زلط
5|6o74كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسه|م سعيد |لسيد عفي |لرمل|وى

3o526|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء ر|فتـــ بــــخيتـــ |حمد
6o798د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سن|ء عبــــد |لعظيم سيد |بــــو ط|لبــــ
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24822o|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء ذ محمد ذ |لبــــرم
|2o76o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|م ع|دل طلعتـــ بــــسخرون
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور عص|م سعيد عبــــد |لع| علو|ن257|79
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديزي|د منصور نور |لدين محمد696|83
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر محمد |لنوبــــي |بــــو|لمجد|86827
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــده ص|لح |حمد755963
|4o|89تـــربــــيتـــ حلو|نزينبــــ محمود محمد |م|م
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|محمد |حمد شح|تـــه محمد3687|8
8o6|83| طبــــ |سيوطل|ء حمدي خلف عبــــد|لغ
ر|ء يح حس يوسف757728 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــز
صيدله |لزق|زيقمحمود ع عبــــد | محمد|لجندى27|778

تـــج|ره بــــ سويفسه جمعتـــ شعبــــ|ن طه83|63
تـــج|ره ع شمسمحمد |يمن ع عويس6||358
د|بــــ ع شمس|ه|جر ع سعد محمد|3438|
478o69زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهجوزف نجيبــــ |دو|ر نجيبــــ

حقوق |لفيومعبــــد|لرحمن خ|لد محمد محمد محمد|6748
علوم ع شمسرغد محسن |بــــو بــــكر |حمد323524
6o6|9|نوعيتـــ طنط|عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لغ محمود بــــحر
يم محمد ع |لجندى|694282 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |بــــر|

يم محمد |بــــو|لق|سم حميده|59743 كليتـــ |أللسن بــــ سويفبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |س|مه محمد حمدى353323
4|76o4حقوق طنط|أمينه محمد |سم|عيل عبــــد|لحميد

|6o|oرهس|ره عمرو خليل محمد عزتـــ خليل تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره يوسف عبــــد|لد|يم |لبــــقرى7934|4
4o24o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء رش|د محمد محمود
222||o| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننه|ل كم|ل حس محمد عبــــد
77o232|تـــج|ره |لزق|زيقسل|م ح|تـــم حل منصور عيد
صيدلتـــ |لم | |حمد عبــــد|لعظيم محمد|85255

|5o77ره|بــــتـــ و|ئل حسن صبــــرى عبــــد |لعزيز د|بــــ |لق|
48o472حه وفن|دق |ل|سكندريهم | س| يوسف يعقوبــــ| 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسع|د حمدى |م بــــدر|498736
د|بــــ د |ط|ي|سم عبــــد |لمجيد حس |لسيد |5|4766
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد عبــــد |لعزيز عبــــد | بــــدر775833
تـــج|ره سوه|ج  حمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد| عبــــد|لرحمن923683
86377oعلوم بــــورسعيدسومه محمد |لسيد ف|ضل
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود رمض|ن مو عطيتـــ638627
د|بــــ حلو|ن| |ر سيد محمد |لسيد طنط|وى|22864
يم عبــــد | |لر|روى8865|| ره|محمد سعيد |بــــر| د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد جم|ل حس |لسعيد625979
رهف|طمه فوزى ز عبــــد |58884| زر|عه |لق|

يع سل|متـــ||5477 ه |حمد |بــــو  كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
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رجه|23773 ه|ن ي| عبــــد|للطيف |بــــو  تـــربــــيتـــ حلو|نم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف|دي ذ عد ذ 42|29

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |لسيد محمود ع6|3356
686|2oر |حمد فوزى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دين| |حمد م|
علوم بــــورسعيدد | |لسيد محمود عبــــد |لموجود ع764225
4o58|6ه ن |لدين حسبــــو يونس فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن
رمس مصط محمد|42364| زر|عه ع شمسيتـــ | 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحبــــيبــــه خ|لد مر عبــــد |لعزيز مر|5|264
6o468|طبــــ بــــ سويفحمد سيد محمد |بــــو |لمك|رم

3577o3ش|م عبــــد| محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد 
يل ج |لزق|زيقتـــوفيق |لسيد عطيه |لش|ف629828 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
79o689لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــيشوى بــــولس ذ سعد جوده
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد محمود |حمد محمد|89|258

34o73علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمن|ر عبــــد |لن| عبــــ|س حسن
6o2744رهمهند محمود |لمغ|وري محمود ف|يد صيدله |لق|

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــد|لمنعم صبــــرتـــ عبــــد|لمنعم صبــــرتـــ27727
287o82|ج |لدين| |ج |لدين  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنس خ|لد 
يم6|6972 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |لسيد محمد |لمك|وى |بــــر|
5|o|79تـــج|ره دمنهوركريم عص|م صديق عبــــد |لعزيز
4283o|بــــ |ف|طمه مصط عبــــد|لعظيم ضو لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
3285o7|حقوق بــــنه|حمد محمد |حمد ر|شد
5o8578يم بــــل|ل صيدله |ل|سكندريهمحمد شعبــــ|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نيه لط |حمد محمد|847678
5o6862ء عم|د |لسيد |حمد حسن| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإ
855o68معهد ف ص بــــ سويفجه|د رمض|ن عبــــد|لرحمن محمد
ر متـــو3456|2 تـــج|ره ع شمسقمر ي| م|
|477o3| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سل|م رأفتـــ ج|د |لربــــ حس
69o544 |طبــــ |لزق|زيقي|ر| ش| عبــــد |لق|در ش
9o8577 تـــج|ره سوه|جر|ند| عبــــد|لعزيز محمود ع
22o322تـــج|ره ع شمسمهند مسعد كم|ل مبــــروك
|26o36ش|م محمد عزيز حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن 
د|بــــ حلو|ن|ه|جر عطيه ع ه|شم57378|
5o4o84تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمعتـــز |حمد سعد محمد
676o86ى عبــــد |لعزيز يف |لسيد خ علوم |لمنصورهد | 
8o2266ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــكريم ممدوح ع حسن معهد ع| 
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىروى ح|تـــم ع|دل |لسيد|62|7||
||9o33وف|تـــيم محمد |سم|عيل محمد عبــــد |لمؤمن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىيوسف محمد |لطيبــــ كجه839465
يم محمد354429 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندى محمد |بــــر|
42276o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد محمد فرج |لبــــ|ز
68o442ف محمود شعبــــ|ن محمود ندستـــ |لمنصورهمحمد |
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يم |529|43 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد س| |بــــر|
رهول|ء جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|243263 د|ر |لعلوم ج |لق|
488o94|د|بــــ كفر |لشيخ|لسيد ع عثــــم|ن صبــــره طلبــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجرجس منصور جرجس |سطف|نوس59786
معهد ف ص |سو|نس|ره سيد عبــــد|لر| محمود3|8424
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |لعربــــى ع |حمد عوض|322|48
لسن ع شمس|محمد كم|ل صبــــ سل|مه ح|مد679586
ف |نور يوسف محمد259395 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ك|مل |حمد عبــــد|لرحمن|226647
حقوق ع شمسدير فتـــ فريد عبــــد |لسميع39779|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىكريم سيد ع محمد5|7|83
4o3934حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |نور محمد |نور س|لم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود |يمن محمود عبــــد|لمعز345437
نوعيتـــ |لم |مريم حمزه مخيمر حمزه8439|8

رهيح عبــــد |لر|زق حن محمد45348 تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــفرغ خ|لد فرغ محمود  882257 معهد ع| 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | ص|لح بــــسط|وى حس 4336|
تـــ |حمد عبــــد | مصط 86|25| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد ع عبــــد|لبــــ|رى جمعه|4|359
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمود رجبــــ رجبــــ |لبــــربــــ 5747|6

صيدلتـــ |لفيوميه محمد طه صميده|67379
78o382د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|سم محمد حس محمد
رهشيم|ء سعيد محمد ع بــــكرى632|42 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد خليل عبــــد |لجليل محمد عطيه|9|4385
4o7557لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|سن|ء نبــــيل |له|ش عبــــد|لحميد 

68|o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد معوض محمد
علوم ع شمسل|ء |حمد ع محمد|354499
فنون جميله فنون |لم |محمود محمد عبــــد|لرحمن عمر2289|8
زر|عه كفر |لشيخيم|ن عمر عبــــد |لنبــــى محمد |لنج|ر|8|84|5
يم9763|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد رض| فتـــ عبــــد|لعزيز |بــــر|
رهمحمد محمود حسن |حمد44||24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ بــــلبــــيسك|مل ص|لح ك|مل ص|لح ع769696 ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمع|ذ محمد محمد |لمك|وى352735
64|8ooه محمود عبــــد|لرحمن عطيه حسن نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقن
35o579نوعيتـــ بــــنه|دين| صل|ح ص|دق غ|لبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ محمد فهيم محمد بــــيبــــرس|325985
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرو|ن ر|فتـــ مو عبــــد|لع|359447

تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد محمد محمد59835
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــد |لرحمن ع|دل حسن |لسيد |لجزيرى446588
7o8789|طبــــ بــــورسعيديه عبــــد |لحميد |لسيد |لوصيف
49o525| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يه سعيد عبــــد|لمنعم عبــــده مر
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تـــج|ره بــــنه|ه|جر ع|طف رمض|ن محمد |بــــو|لمجد328|35
يم |لسيد  |3827|5 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
5o82o3د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طيم| حسن أحمد محمد |لمديوبــــ
|5693oيف محمد ص|لح رهسيف |  تـــج|ره |لق|
تـــسل ص|بــــر ح|مد حسن7|2242 نوعيتـــ فنيه ج
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى و|ئل عبــــد |لعليم محمد عطيه693734
تـــج|ره بــــور سعيدم |م |حمد |حمد عبــــد| رجبــــ64||62
42o|6||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخند| |نور |حمد يونس رخ
7o8|38|يم تـــج|ره |لمنصورهحمد محسن عبــــد |لسل|م |بــــر|
8255o7|ح|ن كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد محمود |حمد محمد 
88854o| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يري ثــــروتـــ حليم |م
8|o953 تـــج|ره بــــ سويفه|دي رجبــــ حس حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممنه | |لسعودى ش|كر عل|م253332
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه|ء سليم|ن عطيه محمد756679
تـــج|ره طنط|حمد محمد طه |بــــو |لفتـــوح عيشه|433683
7o795oيم معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــ |ده عص|م ع حسن |بــــر|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسل|م عبــــد|لق|در حس |حمد|343648
حقوق |ل|سكندريهسل محمد محمد عبــــد |لغ ز|يد482562

ره|ندى ه| فتـــ |حمد||247 د|بــــ |لق|
لس من س| جندى حن|347863 وف|تـــك معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد ش|ف محمود347655
7|3|6o|ند|م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم| |حمد |لسيد|لسيد 
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد |حمد متـــو عزبــــ س|لم699376
4o34o8ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ ع|دل |حمد ع خليل
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد عبــــد |لحميد محمود عبــــد |لحميد755874
يم محمد عبــــد|لفتـــ|ح مهدى4539|5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|يدي |بــــر|
طبــــ ع شمسنسمه محمد سعد محمد36798|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمؤمن ع|دل م |لدين عبــــد |لح|فظ753295
7oo898|يل ج |لزق|زيق|ء محمد |لسيد عم|ره |لشمخ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
92o529  تـــربــــيتـــ سوه|جعف|ف يوسف عبــــد|لرحمن محمد
تـــج|ره |سيوطرند| سعيد ع محمد833466

ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمود عبــــد |لرحمن مندوه |لسيد92|8| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ف عبــــد|لو|حد |لنحريرى3743|3 صيدله ع شمسعمر |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسه|جر ه| سعد محمود ع489544
8|o|32| تـــج|ره |سيوطحمد |لسيد |سم|عيل حمد|
9o|4oo|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد محمد |بــــوضيف محمد ع| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــن|ن مصط محمد ح|مد9|229|
68ooo9|تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد |لسيد |حمد |بــــو |لعل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمجد |كرم ح|مد مصط |لعيسوى|9||762
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعمر ي عيد |حمد |لعيسوى2|7667
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد |يمن |حمد سيد ع |339276
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علوم |لزق|زيقمروه عبــــد |لفتـــ|ح |حمد حف محمد عبــــد 772323
433o54|تـــج|ره طنط|يتـــ مصط |لسيد عي رد|د
7o54|2د|بــــ |لمنصوره|محمد |لمهدى محمد |لمهدى
6o4978كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم س| عبــــد|لعظيم |لمتـــبــــو

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدير خ|لد عبــــد |لعظيم محمد|434|
صيدله |لمنصورهعبــــ |لسيد عبــــد |لمقصود عوض676358
89o625 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطبــــيشوى مجدى لم ي
4278o8|ه محمود محمد |حمد عز|لدين ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
49o|82|د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن خط|بــــ |حمد سعد شه|وى
68o422يم |لعدل |لمر |لمر معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد |بــــر|

45o42|رهحمد سعد ك|مل |لجندى ندستـــ |لق|
يم |بــــو ش| ||9|8|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء شعبــــ|ن |بــــر|
35o99||كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عبــــد|لحكيم ربــــيع |حمد
7o|6|4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم|رين| رض| نبــــيه رزق ص|لح
5|oo33زر|عه طنط|حمد محمد عبــــد |لحميد مبــــروك درويش
7o2527كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن|دين محمود مصط عبــــد | مطر
69o2|o|تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد عوض |حمد
5o6625|تـــج|ره |ل|سكندريه سم محمد محمد |لبــــن
طبــــ ع شمسد| | محمد محمد مصط |لمي 696632
754o66تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرج|ء حسن |م |سم|عيل حس |لصفتـــي

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومشيم|ء محمد صبــــره سل|مه9|3|7
5|o6|8تـــج|ره دمنهورأحمد عيد محمد عيد |بــــو شبــــكتـــ
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد عبــــده و|265979
نوعيتـــ موسيقيه قن||ء عيد حل عبــــد|لرحيم|2|8375
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن كرم ز|د محمد حسن  رف| ||679|4
8o2662د|بــــ |لم |م|ري صموئيل ن| نصيف|

ش|م فوزي عبــــد |لعزيز9846| رهشه|بــــ  تـــج|ره |لق|
9o|68| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء عبــــد|لع|ل خلف |حمد
325o76ق علوم حلو|نحمد محمد عبــــد|لع| محمد |ل
علوم ري|ضتـــ ع شمسمريم محمد عبــــد بــــهن35696|
447o44ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطصمويل ط|رق صبــــرى فرج روف|ئيل

5o675يم غط|س ف |بــــر| علوم بــــورسعيدم|ريو |
784o|6ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نوره|ن |حمد حسن عبــــد|لرحمن
22o92|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|رؤى نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح محمود جمعه
|487o|زر|عه ع شمسمريم ي| محمد محمد ع
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــسم|ء نبــــيل محمد عبــــد |لفتـــ|ح سيد |428|63
ندستـــ |ل|سكندريهشه|بــــ محمد سعد محمد عبــــد |لد|يم|44587
8o26|5حتـــ وفن|دق |لم |بــــه ممدوح عبــــد|لتـــو|بــــ ك|مل| 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه مصط خليفتـــ كم|ل مو54853|
ش|م |حمد |سم|عيل3|7||8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم 
4o7558ف دسو ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| وق |
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43563oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد سعيد سليم|ن حج|زى |بــــو |لروس
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ري عي مك|ري بــــش|ره846397
يف8|7683 تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره ع شو محمد 
78o488د|بــــ |لزق|زيق|س|ره ثــــروتـــ محمد خليل
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سل|م |لسيد |حمد |لمندوه |لنج|ر|692888
34o6|6ش|م |لسيد حس شعبــــ|ن ندستـــ تـــ.خ|مس محمد  معهد ع| كندي تـــكنولو | 
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد مصط محمد يس فوده|78|442
ف عبــــد|لس|تـــر قطبــــ|236254 ره|ء | صيدله |لق|
علوم طنط||ء محمد نعمتـــ | محمد نعمتـــ |436569

5o5||تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمحمود رفعتـــ ربــــيع محمد
68o834يم محمد |لصبــــ| محمد عر|بــــى تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
52644oتـــج|ره دمنهورمصط رجبــــ رزق ربــــيع
3|o999ندستـــ ع شمسه|يدى |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد |لق|در
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نو|ر جم|ل ع متـــو |465||8
معهد ف ص بــــنه|حمد سل|مه عبــــد|لع|ل محمد خليل|269828
864o82ي تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــول| سم سمع|ن م
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد ن| |حمد خليل|59|29|
ثــــ|ر |لفيوم||ء |حمد فؤ|د ع شح|تـــه|264289
رهندى محمد حل عر|بــــى4|2279 معهد ف تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدير عبــــد|لع|ل |حمد حس 887276

ندستـــ ع شمسمحمد ع|طف محمد ع|شور45569
يم ح|مد رضو|ن484623 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدزي|د محمد |بــــر|
وف|تـــيوسف |لحسي عرف|تـــ ج|بــــ |789||3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهحمد جم|ل عبــــد |لسميع مو حس 265262 طبــــ |سن|ن |لق|
75o457يم |بــــو |لمجد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر خ|لد |بــــر|
9o7493 لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|م|ريو ع|دل |ديبــــ ط|سيوس
36|o|o|تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لعزيز |حمد |لسيد
يم محمد|842374 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء عبــــد|لصبــــور |بــــر|
تـــج|ره |سيوطي|سم محمود عبــــد|لحميد |حمد  ||8775
8oo6||تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمدحتـــ ص|لح عبــــد|لعزيز |لسعدي
2|94o8تـــج|ره ع شمسسه| |يه|بــــ محمد عبــــد |لحميد |لطويل
236o87بــــ ره|مريم نظ فوزى رزق | |لر| ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نسيه خ|لد محمد |حمد ع |لحط42|426
53o8o4|ندستـــ |ل|سكندريهيم|ن |نور ك|مل عبــــد|لر|زق

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفرقيه جم|ل شعبــــ|ن |لسيد35|69
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع عبــــد|لحق عبــــد|لعزيز شلبــــى5586|2

علوم بــــ سويفسم|ء |حمد عبــــد |لسل|م محمد|59288
6|6o32تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسزي|د حربــــى رفعتـــ عوض عبــــد ربــــه
84447oتـــربــــيتـــ |سو|نمريم ع|طف عجيبــــ مق|ر
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ف|طمتـــ كم|ل محمد بــــيو2955|3
5|4oo3ء محمد حل |ليم شميس| علوم بــــنه|إ
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7o5774 ندستـــ |لمنصورهمحمود صل|ح محمد عبــــد |لحميد عبــــد
4563oيم عبــــد|لحليم عبــــد |لرحمن زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــيوسف |بــــر|

لسن ع شمس|رحمه |حمد دسو محمود |لشع|ر8|95|2
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م ربــــيع محمد فرغ32975

د|بــــ |لزق|زيق|عبــــ ص|بــــر محمد ص|بــــر88|778
7o|433|د|بــــ |لزق|زيق|يه |سعد عبــــد |لعزيز |لبــــر |لجمل

بــــي 6362| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده عمرو |حمد |ل
7825o6|ثــــ|ر د |ط|حمد مصط |لسيد محمد حسونه
زر|عه طنط|د| | سعيد حس عبــــد |لحميد بــــخ|تـــي429252

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | محمد محمد عبــــد |52692
6o|7|5|يم شكر تـــج|ره طنط|حمد حسن |بــــر|
يم مصط عبــــد|لحميد  5|8849 د|بــــ |سيوط|حس |بــــر|
6o6|2o| تـــج|ره |لمنصورهحمد جل|ل |حمد |حمد |لش|ف
حقوق |سيوطروي ع|شور خلف محمد||686|8
تـــج|ره |سيوط  حمد عل|ء |لدين عبــــد|لعزيز سيد|875787
6o6956ه محمد عبــــد |لوه|بــــ |لمغربــــى تـــربــــيتـــ طنط|أم
تـــج|ره طنط|محمود ع|دل يح محمد عبــــد |لعظيم حج|9|7|7
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لكريم مح|784622

رهمحمود محمد |لسيد محمد893|4 زر|عه |لق|
6o64|2تـــج|ره طنط|محمد ح|تـــم محمد عبــــد |لعزيز |لمقص
ره|مريم زكري| صل|ح ع2742|3 عل|م |لق|

زر|عه ع شمسمنه | محمد |حمد محمد24382
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد عبــــد| ج|د |لحق|283687
765o64| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدن ن| محمد محمد |لدسو
تـــمريض |لزق|زيق ل|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لجندى633769
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيق |ر عبــــد |لمنعم تـــوفيق حسن923|78
يم|23697 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندين| مصط سعد |بــــر|
639624| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديم|ن |حمد |لسيد |حمد ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ع|دل محمد عبــــد|لعزيز بــــطيقه247229
7o6238ديتـــ يم حسن  معهد ف ص |لمنصورهجيه|ن عبــــد |لخ|لق |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سل محمود محمد محمود ط|لبــــ364624
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حمدى محمد ع حسن|9349|2
33o262ف يم  |د|بــــ بــــنه|رضوي مصط عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن عص|م عنتـــر |حمد3|564|
|6499oر علوم حلو|ن |م محمد محمد ط|
7oo693تـــج|ره |لزق|زيقمه|بــــ عمرو سيد حسن شح|تـــه |لع|يدى
7oo873ش|م سعد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ندستـــ |لمنصورهمحمود 
64o453يم ع|طف محمد محمود عجي تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
يم جميل تـــه| 342549 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |بــــر|
63233oف محمد عطوه ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|نوره|ن |
يبــــ يون|ن686||8 تـــج|ره بــــ سويفم|رسيل غط|س و
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6oo45د|بــــ بــــ سويف|دع|ء عمر حم|د خليل
ر منصور عبــــد |لر|زق677347 طبــــ كفر |لشيخمنصور م|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م محمد |حمد ع سليم|ن|7|7529
48o439د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد عي ك|مل جبــــر يوسف
د|بــــ ع شمس||ء سعيد فكرى محمود|5367|3
75|6o4تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد |لسيد مو|س
تـــج|ره |ل|سكندريهندي جم|ل محمود |لسيد عوض425983
يف695554 تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|جر محمد ع ع |ل
زر|عه |لمنصورهسل|م حمدى ع أبــــو عبــــده||34||6
تـــربــــيتـــ بــــ سويفف ي|س منصور |حمد|57667

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جول|ء ع|دل خلف ع|رف 897795
6939ooيم |لحسي |بــــو عيطتـــ تـــج|ره |لمنصورهسليم|ن |بــــر|
رى9|4627 نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد محمود |لجو
4294o9طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد ز محمد ف|خر
7o7927يم |حمد ع تـــج|ره |لمنصورهندى محمود |بــــر|
7o6687صيدله |لمنصورهخ|لد عوض محمود محمد متـــو
تـــج|ره بــــ سويففيبــــي مل|ك صد لبــــيبــــ677||8
رهشيم|ء محمد سيد محمد66734| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |سيوط ثــــ|ر محمد محمد محمد|55|885

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه شعبــــ|ن |دم |حمد |لج |وى42937
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء س| فتـــح | عبــــدربــــه||26859
|د|بــــ |لم |مرن|  |د حبــــ  |د5|5||8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدى عبــــد|لر|زق سيد حسن  8|4|88
9|o449 حقوق سوه|جمحمود سعيد عبــــد|لحكيم محمد
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــنوره|ن |سم|عيل |لسيد |سم|عيل درويش||7839
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد عبــــد|لمنعم عبــــده |لعموري6757|6

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرش| جنيدى قر عو|د55229
3o|||رهكريستـــ | ن|بــــ حز |ل خله حقوق |لق|

774o58ر سيد |حمد حسن علوم ع شمسس|ره م|
د|بــــ |لمنصوره|محمد جمعه عبــــد |لعظيم |لمحمدي|68624
يم محمد فر|ج338788 تـــج|ره بــــنه|نور| رمض|ن |بــــر|
2|96o3يم |لسيد ع ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دين| عبــــد|لعزيز |بــــر|
د|بــــ دمنهور|محمد |يه|بــــ مصبــــح عبــــده |حمد486764

|د|بــــ |لم |ع |ء سعيد عبــــد|لتـــو|بــــ ج|د66437
طبــــ |لم |محمد حس مو محمد|85942
6238o4ش|ن |لحديدى يم د تـــج|ره ج|معتـــ د |طند| ع|دل |بــــر|
75|49o ى |حمد رمض|ن |لملي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|سم| ي
|2638o| لع| ح|سبــــ|تـــ و نظم تـــجمع أول|سل|م خ|لد فتـــ |لدسو
يم محمد عيد646665 د|بــــ د |ط|مريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعمر ن| محمد |حمد3|7|83
حقوق حلو|نف|طمه عم|د محمد شعبــــ|ن7|2382
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4oo53oري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحس|ره ع مسعود بــــيو د|ود
رهمحمد محمود محمد |لسيد ر|تـــبــــ45575 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

تـــمريض |لزق|زيق محمد رجبــــ حسن ديد|مو حسن5||638
وف|تـــ|نور|ن خ|لد ع يوسف حن 236937 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
8ooo57|تـــج|ره بــــ سويف|ء عمر ي سليم|ن
9o7872 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمصط عبــــده |حمد عبــــد|للطيف
تـــج|ره طنط|حمد عبــــد | عبــــد | |لغني فرج|3892|6
25448o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |س|مه عبــــد|لخ|لق عبــــد|لجو
424|8o|تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م خ|لد مصط مد محمود
|29o8oعلوم حلو|نعبــــد |لمسيح مبــــروك ك|مل ج|د
زر|عه ع شمسثــــ|ر عبــــد|لحليم حسن عبــــد|لحليم حسن336574
تـــج|ره بــــور سعيد |لسيد |لسعيد |للبــــ|ن6935|6
||6o77بــــتـــ رهم | حن| ف|يز و ندستـــ |لق|
يف45948| رهع |ء ع|دل يح ع  تـــج|ره |لق|
832o|3 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىريه|م فخري مهدي ع
89448o |صيدلتـــ |سيوطم|رسيل مدحتـــ |رم|نيوس حن
6o2246معهد ف ص ري|ضه طنط|غ|ده ط|رق عبــــد|لسميع |حمد |لشيخ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديكريم خ|لد عبــــد|لكريم خلف |  894934
5|25o3 صيدله |ل|سكندريهعمر عبــــد |لستـــ|ر صديق حس
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــك|مل محمد محمد ك|مل خ 8|4949
د|بــــ دمنهور|حمد محمد حسن شبــــل|495477
6|526oتـــج|ره ج|معتـــ د |طروف|ن محمد |لسيد |لس|يس
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل جم|ل محمد |لشيخ حسيبــــ |لسعد 9869|5
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود عل|ء عبــــد | س|لم2|498|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|خ|لد جمعه ع عبــــد|له|دى444746
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــل|ء |يه|بــــ شح|تـــه ع محمد بــــرك|تـــ|46|448
26652o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |يمن حل عثــــم|ن غنيم

4o623معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــد| | كم|ل |سم|عيل محمد
7|oo|6معهد ف تـــمريض |لمنصوره مه| عبــــده |لسيد حس|ن |لغربــــ|وى
92o8oo|حقوق |سيوط بــــ|نوبــــ مجدى ونيس ملك
معهد ف ص |ل|سكندريهرحمتـــ محمود |حمد حسن5365|5

6846o|صيدلتـــ |لم |يه ع|دل من حميده
ندستـــ |ل|سكندريهأحمد رجبــــ أحمد رسل|ن عمر546229
32829o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|زي|د |م صبــــ عبــــد|لمجيد |لربــــ
636o77|يم معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمد |لسيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــ |لسيد محمد عمر|ن عبــــد|لرحمن483454
يكل332378 |د|بــــ بــــنه|يم|ن وليد محمد فتـــ محمد |لعربــــى 
زر|عه طنط| مجدى عبــــد| محمود محمد426883
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدين| |مجد يح |بــــو |لعل|69||4|
54|89oتـــج|ره دمنهورعبــــد| |حمد سعد |لسيد مصبــــ|ح
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــآل|ء جم|ل قطبــــ |حمد محرم489829
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرن| خ|لد محمد يونس |ل |د7273|5
رهكريم رض| عبــــد|لحميد عرفه42746 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

يم755825 معهد ف ص |سم|عيليهنسمه ح|فظ عبــــد | |بــــر|
حقوق |لمنصورهمحمد مجدى محمد محمد775387
علوم حلو|نس|رتـــ محمد سعيد حسن عبــــد|لرحمن926||3
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمريم مصط من يوسف26599|
5o4|99|لسن ع شمس|جه|د زكري| عبــــد|لمنصف عبــــد |لش
|2o874| حقوق حلو|ن|ء حس عبــــد |لو|حد حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سلسبــــيل محمد محمود سليم322235
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يوسف س| محمد |لبــــكرى45|54|
63o343تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقتـــبــــي|ن |يمن |لحسي ع محمد نخله
4|o867د|بــــ طنط|لي وحيد محمد خليل |لقرنش|وى|
487o57تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد محمود |لسيد |لشورى
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد رمض|ن محمد |بــــو عربــــ2|2678
يم |سم|عيل كس5|6949 صيدله |لمنصوره|ء حمدى |بــــر|
|322o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفريده ع|صم |حمد |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن جم|ل عبــــد |لر|زق خليل|632439
35o229| تـــج|ره |سيوطحمد رجبــــ محمد ع
53675oحقوق طنط|محمد محمود محمد ع|مر

|94o4تـــج|ره بــــ سويفم|يكل جميل حلقه عبــــد|لسيد
5o98|8 يم |لمر حقوق |ل|سكندريهعمر محمد محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهيه حمدى |حمد محمد||7|56|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء ع عبــــد|لونيس م| |257335
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |نور عبــــد |لغ محمد |حمد|2|6782
ف عل|ء ع مصط |لملي 236672 رهر تـــج|ره |لق|
2496o4علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومي|سم س| محمد كس|بــــ مو
||7o58|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن ع|دل حبــــيبــــ ميخ|ئيل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن محمد محمد |لطيبــــ يوسف683726
4o7494د|بــــ |ل|سكندريه|ص|بــــرين محمد |حمد محمد سمك
|2|o|2رهكريم |م ف|روق فؤ|د علوم |لق|
89o492|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويس  حمد كم|ل |لدين محمد |حمد
692o39ر عمرو ف|روق محمود حسن تـــج|ره |لمنصورهبــــ|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورر| | محمود محمد محمود |لنقر| 9677|5
معهد ف ص |لمنصورهمحمد جم|ل محمود محمد غ|زى689993
تـــج|ره بــــور سعيدسيل محمود يوسف محمد ق|سم|678957
صيدلتـــ سوه|جم|ريز ميخ|ئيل س| ميخ|ئيل 896372
تـــج|ره |سيوط  سم|ء عصمتـــ عبــــد|لرشيد |حمد|878828
676o69|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه عثــــم|ن ع عبــــد |لكريم عبــــ|دتـــ
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن محمد فتـــ |لجندى758273
ر439789 يم س| عبــــد|لحميد ز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم |بــــر|
4o95|4|تـــج|ره طنط|مصط إسم|عيل مصط مصط ج
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683o54 بــــي معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |نور عبــــده حس|ن |ل
7o8359|يم |حمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه |لن ج |لمنصورتـــيه رمض|ن رزق |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم|رل ع|طف بــــطرس عطيتـــ637525
طبــــ |لم |لشيم|ء ي| |حمد عبــــد|لجليل||7|823

|57|oرهع|صم خ|لد عليوه رمض|ن خميس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
82o89||طبــــ |لم |م | وجيه عبــــيد عبــــد
35622o|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد رجبــــ عبــــد|لموجود محمد ل|ك|ديميتـــ |لم
623o66|طبــــ |لمنصورهحمد محسن عبــــد |لرحيم محمد بــــصل
بــــه محمد|43872 تـــج|ره طنط|محمد عل|ء ع فتـــح |لدين و
7o9533| ر محمود |لمر عبــــد معهد ف ص |لمنصورهعمر ط|
3|3o93ره|مريم وليد عبــــد|للطيف محمد عبــــد|لعزيز ثــــ|ر |لق|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوس|م ي| |حمد مصط 54|756

|89o4| رتـــ|حمد عص|م |لدين جمعتـــ حس قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحبــــيبــــه سم |حمد محمدين753495
ندستـــ بــــور سعيدكريم عبــــد | عبــــد | محمد سليم|523|68
يف ممدوح |لتـــو معوض764696 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسهيله 
264o67ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن|ر بــــدر فريد محمد بــــدر
836o9|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعل|ء بــــدري يوسف |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود خليفتـــ |لسيد رضو|ن75|759
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ر |س|مه |نور مصط 5|53||
85oo2ف ومس|حه |لمطريتـــمصط سيد عبــــد |لحميد |حمد ك.تـــ. ف رى و

9|o782 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد محمود |حمد ج|د|لكريم
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهزي|د |حمد محمد محمد |حمد عبــــد ||42322
يم |حمد595|68 ندستـــ طنط|مصط |حمد |بــــر|
22353o رهس|ره |يه|بــــ رشدى خ تـــج|ره |لق|
ندستـــ ع شمسسل حسن حس شح|تـــتـــ3267|3
64oo68|ش|م محمد عبــــده ع |بــــر تـــج|ره |لزق|زيقرضوى 
ف محمد |لتـــه| 358254 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء |
لسن ع شمس|رج|ء حم|ده عطيه محمد |بــــوزيد6925|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس| سوري|ل س| شح|تـــه2444|2
7843o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه جم|ل محمد محمد مط|وع
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمؤمنه عبــــد|لرحمن حس سيد |حمد259264
622o98|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر عل|ء |لدين محمد عيد |ل|م
68884o| تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود عبــــ|س |لمغ|زى خ
|29o59ف ونيس جرس علوم ع شمسجورج |
49o|66يم |لسيد محمد أحمد جودتـــ |ء |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريه 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |لبــــسيو محمد حشيش9988|4
25o774كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ر| جم|ل محمد حم|د
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نور| خ|لد سعد |لسخ|وى252989
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفن|ن محمد خليل عبــــد|لبــــر خليل|44|355
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طم |م محمود أحمد محمد |لعج622523

Page 6575 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6o694ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد |حمد ز مسلم
9oo469 كليتـــ |أللسن سوه|جدين| |حمد |لسيد حسن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ر| | محمود ع قن|وى|8|237
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــعبــــد | مر محمد رض| عبــــد |لع|546277
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر حمدى سيف محسبــــ237394

طبــــ بــــ سويفغ|دتـــ سيد سعيد محمود عبــــد|لجيد56265
رهزي|د ع|دل سيد |م|م |سم|عيل29659| حقوق |لق|
9|4|24| فنون جميله فنون |لم |  يه رأفتـــ سبــــ| ع
رهمحمد ن|دي عبــــد |لوه|بــــ |بــــو |لح|رثــــ64448| تـــج|ره |لق|
7o9||5يم |لمتـــو ص|بــــر |لمتـــو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيم|ن |بــــر|
صيدله |لمنصورهم| جم|ل |بــــو |لنج| يوسف خليفتـــ|695343
84o6o7 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديش|م عبــــد|لرحيم |ل|م ع
لس26|223 رهتـــوم|س |دو|رد نص ك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
42o829|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م|ل |لسيد صبــــرى |لسيد محمد
تـــج|ره دمنهوربــــ|نوبــــ وديع عد |نيس||47555
يد رزق ص|بــــر777|69 ف |بــــو|ل تـــج|ره طنط|ع |
د|بــــ كفر |لشيخ|سمر ذكري| عبــــد|لسل|م ع |لمك|وى6737|4
6o5678زر|عه |لمنصورهعل| محمد حسن عبــــد|لو|حد |لنح|س
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|ء |يمن خليفتـــ|حمد سيد |حمد|476229
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن |سم|عيل |لسيد |سم|عيل |بــــر882|79

7o75||تـــمريض |لفيوم حمد حس ع عبــــد |لسميع
479o8o| وف|تـــمؤمن |حمد محمد ع مد عبــــد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
9oo399|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج بــــر|م صبــــرى ر|غبــــ فهيم ع| 
د|بــــ |لزق|زيق|د| | ع محمد محمد86|783
ره|ي|ر| ع نور |لدين ع62944| د|بــــ |لق|
62438o| ش|م |لسعيد عبــــد |لرحمن نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحس|م 
5|4o5|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحسن|ء عبــــد | حسن حسن حر|ز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نو|ل محمود محمد رشو|ن228946
4o55o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|شهد |س|مه رجبــــ طه عمر
علوم دمنهورريموند| |سحق قد|س ز قد|س4897|5
8999|9| تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــ سم|ء عبــــده سيد ع
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء عبــــد |له|دي ثــــ|بــــتـــ عبــــد |له|دي|4823|
تـــمريض |سيوط يه محمود محمد عبــــد|لعو|ض|2|6|88
|لسن |لم |منيه ند| |حمد محمد|34429|
75559o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن |لتـــل|وى |م عبــــد |لح|فظ
7o265| |د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر محمد |حمد محمود |لكيل
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد ع عبــــد|لعظيم نوح268397
تـــربــــيتـــ ع شمسسل|م محمد سيد صويرتـــ|347723
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــحمزه |حمد عبــــد|لحميد محمد834427
8625o5تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمر محمد محمود محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس|ره وليد فكرى عبــــد |لرؤف |لقط693468
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تـــج|ره |سيوطط|رق تـــم|م حسن محمد  4||879
ف |بــــو حم|دى محمد23553| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن |
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد|لرحمن محمد ف|روق عبــــد|لمبــــدى273496
24288o| حقوق حلو|نسل|م ي| |حمد حس
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد |لحميد فريد عبــــد |لحميد ش| 3|4336
4o2|47ى فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|ره حمدى شعبــــ|ن محمد |لبــــح
علوم ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لمهدى عل|ء عبــــد|لمهدى عبــــد|254833
7646o||ندستـــ بــــور سعيدحمد س|مح محمود |سم|عيل من|ع

رهمحمود محمد عبــــد|لحميد علو| 28643 صيدله |لق|
4937o9| تـــربــــيتـــ دمنهوربــــس|م جم|ل حص| خ
9o844o|وس منقريوس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ن وص تـــ|و
حقوق |سيوط حمد محمد سيد محمود|7|8845
3|8o99تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد رمض|ن فتـــ محمود
2799|o| حقوق |سو|نحمد عبــــد|لرحيم مصط ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عبــــد|للطيف عبــــد|لمنعم |لسيد642567
حقوق طنط|حمد محمد سعد بــــي محمد |لبــــنو| 3|56|4
تـــج|ره طنط|محمد خ|لد محمد سيد|حمد |بــــوع3283|6
6|585oيم مرمر صيدله |لمنصورهعبــــد | |نور فتـــ |بــــر|
علوم طنط|ل|ء أمجد عبــــد |لحميد |لسيد|432349
7o7|62| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م ربــــيع |بــــو |لعز |بــــو |لعز عبــــد
77o557ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرحمن بــــكرى عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم عبــــد |لمجيد عبــــد |ل غربــــيه|882|4
يم محمد638356 يم عبــــ|س |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقعبــــ|س |بــــر|
5253o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــف|طمتـــ حمدى |م جم|ل
89o52| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن محمود محمد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمن|ر ي| ع |لبــــن||479|4
49o7|8تـــج|ره دمنهوره|يدى مر|د محمد عبــــد |لمقصود
يم عبــــد|لمع 38|635 رتـــ|رج|ء عبــــد|لمع |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|عليوتـــ سليم عليوه |حمد عبــــد|لعزيز369643
ح|ن عبــــد|لعظيم |لسعد|وى|38|45 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخنبــــيل 
ندستـــ كفر |لشيخكريم فه رمض|ن فه 524|68
تـــج|ره طنط|محمود ح|زم شو سل|مه |لحفن|وى|84||6
يع حسن||687|3 وف|تـــم| زكري| |بــــو معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
8|o824نوعيتـــ |لم |حبــــيبــــه عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح دكروري

98o39|ى محمد محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع |ء عص|م محمد عبــــد |للـه94|32|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م محمد محمود دوي |87849
3327o9معهد ف تـــمريض بــــنه| ي|سم ش|كر ه|شم مصط حسن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى |لجر|ي عبــــد |لع|ل ع |بــــو |43|764
5oo5oحقوق بــــ سويفعمرو محمد زكري| |حمد

رهجن| عيد عبــــد|لمر معوض7898|2 تـــج|ره |لق|
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76686oتـــج|ره بــــور سعيدح|زم |يمن عبــــد |لح|فظ حمدى
8o7|48كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشهد شعبــــ|ن محمد عبــــد|لسل|م
77|o63حقوق |لزق|زيقن|ريم|ن عبــــد |لحميد سعد عبــــد |لحميد عرفه
68798oيم  سل|مه تـــج|ره |لمنصورهيم|ن صبــــرى |حمد |بــــر|
5o245|| صيدله |ل|سكندريهحمد شو |حمد محمد فتـــح |
ندستـــ شبــــر| بــــنه|م | وريد وجد حش344556
64o4o2نوعيتـــ |لزق|زيقسمر أحمد عبــــد|لسل|م |لص|دق |بــــر
88o7|9 معهد ف تـــمريض |سيوط مصط سم مصط عمر
رهفي |ن نبــــيل ع|يد |ندر|وس|2994| تـــج|ره |لق|
3|8o46 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط نوح |م
د|بــــ ع شمس|ر| | مي منصور جور 5254||
زر|عه ع شمسه|جر رمض|ن عبــــد |للطيف ع 33694|

4o377تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء |حمد س|لم |حمد
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|صم سيد عثــــم|ن7562||
3549|oد علوم ع شمسمن|ر خ|لد محمود ليس مج|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسعيد مأمون |لطيبــــ|69399
8o3623ف محمود ك|مل |د|بــــ |لم |ر| | |
د|ن549||5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لبــــ|رى محمد محمد و
9o4395|د|بــــ سوه|ج| حمد ن| عل|م عبــــد|لموجود
رهعبــــد|لرحمن مؤمن |حمد محمود323336 صيدله |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهخ|لد محمد |لسيد محمد |لغربــــ|وى684944
|ء حن محمود سيد|63|885 معهد ف ص |سيوط 
د|بــــ دمنهور|يه حس رزق محمد سيد|حمد|4742|5
76o858ف عبــــ|س ح|فظ حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سهيله |

87o24 تـــربــــيتـــ |لفيومسل|م عبــــد |لرحمن عبــــد |لمو عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سعد |لدين عبــــد |لمعز ج|بــــر53856|
523592| تـــج|ره كفر |لشيخسل|م ع|دل عطيه ع
7o6534تـــمريض |لمنصورتـــ ف|يزه محمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد |بــــر
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ جم|ل محمد ع342596
تـــج|ره |ل|سكندريهسم|ء سم محمد محمد عمر|ن|423325
45o586ل|ل خميس عبــــد|لعزيز |د|بــــ طنط|محمد 
وف|تـــمحمد عبــــد|لع|ل محمد عبــــد|لع|ل323399 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o3574|تـــج|ره سوه|ج حمد رش|د محمد ه|شم
5o695|طبــــ حلو|ننغم سم عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح حس
تـــربــــيتـــ |لم |لشيم|ء عمر|ن ع محمد|4846|8
88o86o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطحسن زكري| حسن محمد طه
|5o334تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ممتـــ|ز |لسعيد محمد سعيد
49oo33م جرجس تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم من تـــوفيق سيد
تـــج|ره دمنهوردير عص|م فؤ|د |لسم|ن497232
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن جم|ل |حمد محمد|33343
42o6|o|يم تـــج|ره كفر |لشيخحمد ع محمود يونس |بــــر|
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|3o355ندستـــ ع شمسدين| محمد محمد فوزى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سعيد محمد عطيه فرج|634858
يم غني |777786 ندستـــ |لزق|زيقلسيد محمد |بــــر|
287o4o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء |لسيد محمد عز|لدين
م محمود خميس |لسيد شح|تـــتـــ|487463 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|د
342o84ف دي|بــــ غ|نم ر|شد زر|عه مشتـــهرمريم |
344655| تـــ سيد سعد خميس ع كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسم
336o46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رين| صموئيل من عبــــده
43o|85ف محمد |لعيسوى زرد |ء أ ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|إ
7o|4|||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء جم|ل |لسيد |حمد |ل|شقر
22o853ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسض محمد ع محمد سعيد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |لوه|بــــ عبــــد 3|266
رهيم|ن محمد محمود مبــــ|رك|232448 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o3763ندستـــ |لمنصورهمحمد س| محمد منصور

يم ص|دق|89|66 يم س|مح |بــــر| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومبــــر|
صيدلتـــ |سيوطكريم|ن جم|ل عبــــد|لغف|ر محمد |8|894
تـــج|ره ع شمسح|زم محمد |حمد |حمد62554|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسرحمه وليد محمد عبــــد |لمو742|5|
يم ف|يد457567 كليتـــ |أللسن سوه|ج |ده ي| محمد |بــــر|
4o7oo9يم يم خليل |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهيم |لحسي |بــــر|
6|o755بــــ |آل|ء شو فه محمد سعف|ن لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو عبــــد|لغ زيد|ن عبــــد|لغ 62||4
يم ع حشيش|38|529 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورسل|م صفوتـــ |بــــر|
|2o5|2د|بــــ ع شمس|وس|م كم|ل |حمد |بــــوزيد

ره|مريم محمد فتـــ مهر|ن278|3 د|بــــ |لق|
إعل|م بــــ سويف|ء عر|بــــى عبــــد|لحميد سليم|249785
4o6574تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|ري|ن سم مق|ر معوض مق|ر
323o68طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريه|م حس|م |لدين ف|روق صديق
د|بــــ دمنهور|رحمه ي| |حمد خليفه483226
تـــج|ره ع شمس|ء سيد عبــــد | |حمد بــــخيتـــ|2|397|
تـــربــــيتـــ |لم |كرستـــ كرم مسعود حن|6358|8
|د|بــــ |لم |م| خ|لد |م عبــــد|لح|فظ|74|823
7724o5|يم |لسيد محمد |لهلو معهد ف ص |لزق|زيقحمد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد رمض|ن |لسيد ش| |74|679
رى425528 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ء محمد خميس سيد |حمد |لجو
9o3o64 ف عبــــد|لفتـــ|ح محمد صيدلتـــ سوه|جمحمود |
26o582|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء رض| عثــــم|ن |لص|وى
5o|34|يم مطر علوم |ل|سكندريهخ|لد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنوره|ن محمد عبــــد|لن| يوسف 886984
45|o22رى |لش|ل ندستـــ طنط|ي| |لسيد |لجو
25|687| يم سيف |لن يم يح |بــــر|  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند| ن| فؤ|د محمد محمود496788
وف|تـــول|ء خ|لد فرح|ن حسن8646|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
695o44ف عبــــد |لحميد محمد سعيد تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لحميد |
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسغ|ده عطيه |لسيد محمد علم |لدين635474
ندستـــ ع شمسمصط عبــــد|لن| يوسف محمد2|89|2
8o5425تـــربــــيتـــ |لم |م|رل جم|ل روض |ديبــــ
76oo23|ه ع عبــــد |للطيف محمد علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسم
3|||o9| علوم ري|ضتـــ حلو|نسم|ء محمود |م عبــــد|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه حمدى سيد محمد8|5|6
| عم|د |لدين جهيد حسن عبــــد|8|4783 علوم |ل|سكندريهي
رهس|متـــ محمد محمد |لمهدى|5992|6 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره سوه|جبــــو|لحسن سهري محمد |لنوبــــي|839442
زر|عه |لم |مصط سيد محمد خميس|85955
87o925تـــمريض أسو|نغ|ده |بــــو|لحج|ج يح عطيه
وف|تـــعبــــد|لرحمن عص|م عبــــد|لرحمن عط|273294 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره دمنهورعمرو مصط بــــدر منصور493454
ندستـــ |لزق|زيقيوسف |لسيد شو |لسيد محمد634828

فنون جميله عم|ره ج حلو|نندى |حمد مصط ع |حمد33852
888o5| طبــــ |لسويسم|يكل ف|يز ج|د|لكريم جندي
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم منش|وى ف|روق منش|وى267532
م|ن 56|892 معهد ف ص |سيوطعل| ن| رز د
8o8665زر|عه |لم |ع محمد حج|زي عبــــد|لمحسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرقيه عبــــد|لحميد محمود محمد229686
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررحمتـــ بــــرك|تـــ ربــــيع محمد مبــــروك|64|52
|د|بــــ بــــنه|كريم محمد |لسيد غنيم |لسيد328385
4826ooيم جميل لسن ع شمس|مريم محمد |لسيد محمد |بــــر|
تـــمريض |سيوط  يم|ن فتـــ كيل| عرفه||87983
354o35|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ خ|لد يوسف خميس
د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد |لنبــــى ح|مد عبــــد |لنبــــى حسن484463
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر حس|م |لدين محمد عبــــد| يوسف498484

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــتـــ ط|رق عز محمد|6282
ع5293|5 د|بــــ دمنهور|ي|سم محمود عبــــد |لفتـــ|ح حسن 
6o6o98تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد محمد عبــــد |لحكيم مو |لبــــشل
يم7|7678 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى جمعه عبــــ|س أبــــر|
يم سلط|ن|395|4 تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم |لحمو |بــــر|
يف |حمد ممدوح|328258 تـــج|ره بــــنه|حمد 
79o9|2|يم يم سل|مه محمد إبــــر| طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
ى |لسيد حف 88|758 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحن|ن ي
يم محمد ضل|م||76538 صيدلتـــ بــــورسعيدحمد معتـــز |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ |يه|بــــ بــــيو خميس بــــيو542489
ر حسن|869385 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد |لط|
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6o3826 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد محمد عبــــد |لق|در |سم|عيل سيد
رتـــ|ل|ء |س|مه محمد |لغريبــــ|64|682 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم يونس عبــــد|لحميد |م 897784
ندستـــ |لزق|زيقعمر محمد |حمد عبــــده مك|وى67|626
7o|4o|د|بــــ |لمنصوره|ط|رق مسعود محمد سعد عبــــد |لر|زق
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء |حمد حس |حمد|6|8275
6374o4وف|تـــمحمد ع|دل نج|ح عبــــده محمد منصور ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8322o8|كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نكر|م عبــــد|لد|يم حسن محمود
تـــج|ره ع شمسمريم نبــــيل يوسف ز غبــــري|ل323539
ف شح|تـــ |حمد يوسف|249649 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |
234o35ف حسن |ل|نور ح|فظ رهحسن | حقوق |لق|
ف عبــــد|لحميد 826399 ر|ء | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه |لز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|من|ر عبــــد |للطيف عبــــد |لعظيم سل|779972
ر|623748 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمل |حمد عوض جو
ى35|429 طبــــ |سن|ن طنط|سع|د سعيد محمد خليل |لح
6425o6يم عبــــ|س محمد سعيد تـــج|ره |لزق|زيقمصط |بــــر|
قتـــص|د م حلو|ن|ف|طمتـــ جم|ل غنيم ع 763|34
7o2966|يم لسن ع شمس|يه محمد |حمد |لشن|وى |بــــر|
762o95|تـــج|ره بــــور سعيد|حمد |حمد منصور رخ| رخ

635o6تـــمريض  بــــ سويفمحمد محمد سعد |حمد
رهمريم عل|ء|لدين ع|مر عمر|2552 طبــــ بــــيطرى |لق|

26o984لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه رأفتـــ عبــــد|لمقصود يوسف
ره|ه|يدى محمد |م|م |حمد |لزم5|556| د|بــــ |لق|
|3o957تـــربــــيتـــ ع شمسمه|بــــ ممدوح مر|د سعد
صيدلتـــ |سيوطحمد محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد|535|86
تـــج|ره بــــنه|ش|م عبــــ|س شح|تـــه خ 262262
تـــ أحمد عبــــد|لجو|د |لقم|ش7364|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن
طبــــ بــــنه|ف|طمه رض| ع |حمد سليم|ن|29|27
7o7774 علوم |لمنصورهعبــــد | حمدى عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن سعد |حمد |لسيد7834|3
7o5784 بــــي معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمدحتـــ محمد محمد طه ع |ل
23o896زر|عه ع شمسمحمد عم|د خليفه عبــــد|لعزيز
33836o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن محمد عبــــدربــــه عبــــد|لفتـــ|ح
5o6326|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــيه ع|دل عبــــد | ع عزوز
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحل|م حس عبــــد|لمقصود عبــــد|لح|فظ96|825
52o47oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنرم عيد ع ع يونس
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ محمود عبــــد|لر|زق جبــــر92|323
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |يمن عبــــد|لمغ |حمد محمد222923
9o6o32 تـــج|ره |سيوطمهند ك|مل محمد محمد
ند|وى سويلم|765|33 تـــج|ره بــــنه|حمد خ | مصلح 
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عل| عبــــد |لن| محمد محمد عبــــده9493|4
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طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخلسيد فخرى |لسيد ع عبــــد|لرحمن|443346
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم| محمد محمود محمد محمد |بــــر|489936
يف خليفتـــ علو| 48|7|5 علوم |ل|سكندريهي|سم 
ندستـــ ع شمسمحمد حسن |حمد |حمد رجبــــ7447|3
تـــج|ره |سيوطع محمد سل|مه سليم  795|88
حقوق حلو|ن|ء |حمد محمد عبــــد |لحميد سند|55439|
89o497| م عبــــد|لكريم |دم ع ندستـــ |سيوط د
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنغم سم يح عبــــد|لحميد358376
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|روى عبــــد| |حمد |لصعيدى||27658
طبــــ |سيوطمحمد |س|مه عز|م عبــــد|لر|زق |87666
6o4866تـــج|ره طنط|روج | سيد أحمد عبــــد |لسميع حسن محمود
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم أحمد رفعتـــ |لشو|د 3||625
رهمحمود محمد متـــو بــــيو 4|72|| علوم |لق|
رهمحمود مصط عبــــد|لع|ل ع9|2444 تـــج|ره |لق|
3|o963|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نل|ء عزتـــ |بــــو |لوف| |حمد
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن|ر |حمد رف| محمد|84788
859o37نوعيتـــ |لم |رفيده فضل محمد منصور
42|3o3د|بــــ كفر |لشيخ|وليد رض| فريج |لسعيد |لمحل|وي
9o3256  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد| محمد فه عبــــد|لرحمن ع| 

69ooo|نوعيتـــ |لفيومبــــتـــس|م نجيبــــ محمد نجيبــــ
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحسن|ء محمد |لق| محمد836635
تـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد عبــــد|لحميد محمد ص|لح353326
4o|274ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــك|تـــرين ن|دى كريم ن|دى
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد |يم|ن عبــــد|لعزيز حسن|32884
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء |حمد فرغل عبــــد|لحميد 885478
حقوق ع شمسبــــتـــ | صل|ح س|لم سل|مه5778|3
زر|عه |لم |حمد ع|طف فتـــ محمود|57|854
حقوق |لزق|زيقشيم|ء عبــــد| فكري ع 24|789
8|o6o5 د|بــــ |لم |فرحه طه محمد مو|
يم |لبــــغد|دى محمد يوسف مر774959 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــر|

|58o6تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|ر| ط|رق محمود سليم|ن
تـــج|ره كفر |لشيخحمد شعبــــ|ن محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |7444|4
89|o54 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|جيه|ن سيد محمد |حمد
697469| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسل|م ي| فتـــ |لعدرو م |لع| 
67565oندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد مصط محمود
7o8352|يم عبــــد |له|دي نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء محمود |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه محمد س| سليم|ن محمد4735|2
9o36o6 تـــج|ره سوه|جعمرو محمود محمد |بــــول|بــــد
252o73| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه فتـــ مصط حس
76|538| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيه مصط عيسوى |حمد متـــو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين ي| محمد حسن |لغمرى97|2|2
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|484o5تـــج|ره ع شمسبــــه عص|م شكرى محمد غنيم
يم عبــــد |للطيف محمد عط447439 ندستـــ بــــنه|سل |بــــر| كليتـــ 
8o27o9طبــــ بــــيطري |لم |جون ع|طف زغلول شح|تـــه
د|بــــ دمنهور|مريم بــــش ج|د ع م| 434|49
8|o493ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن رض| ر| محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدين| محمد شه|بــــ |لدين |حمد زكري|3223|2

رهيف محمد ك|مل عبــــد |لع|578|4 حقوق |لق|
|8o8|حقوق حلو|نمحمد ح|زم محمد وجيه |حمد |بــــو|لعل

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود |حمد عبــــد |لرحمن محمد خف423832
33oo72يف |حمد بــــخ|طرتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ض 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لحميد محمد |لوكيل856|25
7o|567 علوم |لزق|زيقرحمه مصط ع ح|فظ |لحس|ن
صيدله ع شمسم|ري| رمزى ر|غبــــ بــــطرس39556|
تـــج|ره ع شمسن| |بــــو بــــكر |لسيد عفي 3334|3
|2|o35|رهن ح|تـــم |حمد فؤ|د |م جبــــريل تـــج|ره |لق|
|5o697|زر|عه ع شمسسل|م محمد |حمد محمد
6342o3 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق كريم |لسيد محمد عبــــد|لعظيم عي
89o684 يم كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسحر يوسف فتـــ |بــــر|
تـــج|ره |سيوطيه سم عبــــد|لفتـــ|ح عيد|849792
ر |سم|عيل محمد857564 معهد ف ص بــــ سويفمنه | م|
ف فرج عبــــد |لسميع55294| تـــج|ره ع شمسزينه |
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مر|م و|ئل سعيد حسن سيد323798
773o|6يم ى |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق محمد |لسيد خ
7o52ooوف|تـــمحمد |حمد محمد |حمد عويس معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
2|98|o|ره|ء محمد و|ئل صل|ح |لسعيد تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد ثــــروتـــ حم|د معوض عيد56525
تـــمريض |لفيوم ص|بــــرين محمود ع محمود59|69

يم |لديبــــ623354 ثــــ|ر د |ط|فرح محمد صل|ح |لدين |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسم|ء |لسيد عبــــد|لعظيم د|ود|449947
ندستـــ |سيوطم | يوحن| لبــــيبــــ صليبــــ  26|876
د|بــــ |لمنصوره|حس حس|م محمد حسن |لسيد9|6974
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعص|م جم|ل تـــر رضو|ن734|86
تـــج|ره دمنهورع|ئشه محمد عبــــد|لمنعم حسن سعف8289|5
|6376o حقوق ع شمسدير بــــدوى عبــــد |لمنعم حس
ندستـــ أسو|نعبــــد|لرحمن رمض|ن حسن عبــــد|لسميع|84367
3482o2حقوق ع شمسمونيك| وجيتـــ يوسف شفيق
248o|4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم ع |لسيد ع دي|بــــ
يم خميس439637 طبــــ كفر |لشيخف|طمه |حمد عوض | |بــــر|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ عبــــد | محمد محمد محمد سعد84|693
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء ن| |لسيد عبــــد|لموجود275788
رتـــحمد ع |حمد ع ه|شم|667|23 علوم ري|ضتـــ |لق|
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تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسل|ء يوسف |حمد سيد محمد|759626
يم ع مسعود5558|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  رو|ن محمد |لسيد |بــــر|

رهمصط |سعد ع سل|مه42735 ندستـــ |لق|
يم489492 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى |حمد فتـــ محمد |بــــر|

رهمروه محمد سيد محمد ع 7|88| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ مسعد محمد منصور ع 3|3395
ندستـــ |لزق|زيقه|جر حسن عبــــد |لسل|م سليم|ن نص334|77

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفيوسف ع رمض|ن ع 58244
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نرم محمد عبــــد |لمجيد ع |لنج|ر687872

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد غ|نم سيد |م|م|3|2|5
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد دنقل |حمد محمد8|8652
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد خ|لد محمد ز |لديبــــ|422|43
7o6292تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه حم|د محمد حم|د
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد | |حمد محمد ع ع424238
87o774|علوم |سو|نيه حمدي محمود عبــــد|لعظيم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ي| |لسيد |لسيد عمر53434|
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ع|دل ع مسعود |لصبــــ 2333|5
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد حسن محمد حسن34669|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نه|ل مصط محمد مصط |75942
نوعيتـــ فنيه |شمونمصط محمد دسو |حمد س|لم258594
يم عبــــد ربــــه9597|5 |د|بــــ طنط|سميتـــ ي| |بــــر|
8oo63|حقوق |سيوطعبــــده |حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لمجيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نتـــمر حنتـــ |حمد حسن عبــــد |لغ 46896|
تـــج|ره |لزق|زيقع محمد عبــــد |لوه|بــــ عليوه عبــــد |774433

9o56o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد |لرحيم |لديبــــ سليم|ن
423|o6طبــــ |ل|سكندريهجرجس نسيم رس ميخ|ئيل
يم مو |لحكيم685752 علوم |لمنصورهسهيله محمد |بــــر|

7599o حقوق |لفيومربــــ|بــــ |كرم رش|د فه
6|6o38كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــزي|د محمد حسن رجبــــ
يم 678254 يم محمد |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طنيف محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر عص|م محمد س|لم632495
43o496 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــروضه عل|ء ع جم|ل |لدين نص
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعف|ف |له|دى |له|دى |حمد خليفه783894
ى5|4534 يم حسن |لع تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخسمر جم|ل |بــــر|

يم عبــــد |لبــــص عبــــد |86686 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومف|طمه |بــــر|
63oo72يم فه |لسيد علوم |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |بــــر|
لس ر| |سكندر جرجس |سكندر3242|6 تـــج|ره طنط|ك
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل رف| عيد|494652
827o92|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء عبــــد|لمجيد سعد ط|يع
رهحمد عبــــد |لنعيم عبــــد |لع|ل ع|بــــدين52932| حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم عل|ء محمد حس 53|354
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89o94o د|بــــ |سيوط|شيم|ء عبــــد|لن| عبــــد|لصبــــور محمد
يم5|289| ره|نور |لدين ع|طف عبــــد |لعليم |بــــر| عل|م |لق|
7|2o67ن| ي| ع حسن ع|مر تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
84799oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع |ء ع|طف ضوي ج|دو
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |حمد محمد |لج|بــــرى633349

|966oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل حمدى فرج عل|م |حمد
43o8o3|علوم طنط|يتـــ طه عوض | علو|ن
تـــج|ره ع شمسمحمد عمرو حس |لجبــــرتـــى53977|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| ممدوح عبــــد|لمع بــــل|636659
6|2o57تـــربــــيتـــ بــــنه|وق منصور عبــــد |لرحمن لم|ضتـــ
رتـــ|خلود خ|لد عبــــد|لغ سوسه4|2648 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o2926تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم عص|م رشد|ن عبــــد|لحكيم
27|4o5|يم عبــــد|لل|ه |لنقرتـــ علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|حمدى عبــــد | عبــــد |لمقصود |حمد دبــــور27|3|6
|5o||8رهمصط ص|بــــر محمد شعبــــ|ن تـــج|ره |لق|
يم محمود سنجر26|265 نوعيتـــ |شمونح|تـــم |بــــر|
69|o62تـــمريض |لمنصورتـــ بــــدر|نه عبــــد |لر|زق |لمرشدى ع
ى ع|طف لط ميخ|ئيل  |87698 علوم |سيوطش
يم محمد688994 ى |لسعيد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقمحمد ي
4o7572د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن ط|رق ع |حمد ع |لشيخ
4|2o95تـــج|ره طنط|محمد |لسيد ص|بــــر |لسيد
8o7o67حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنجل|ء عرف|تـــ |حمد |بــــو|لق|سم
6o2344تـــربــــيتـــ طنط|عزه محمد عبــــد|لستـــ|ر حسن يوسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سم|ء ع عبــــد |لنبــــى ع كس|بــــ||69867
4|4628| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيه فتـــ محمد أبــــو |لمع|
ندستـــ د |طسم|ء ن |حمد ن مقلد|6899|6

ره/ري|ضتـــمحمد ك|رم يوسف محمد مبــــروك35723 زر|عه |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد عص|م عبــــد|لنعيم عبــــد|لبــــ|سط  54|879 معهد ع| 
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعمر طلعتـــ |لسيد |لق| 448466
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ص|بــــر محمود محمد بــــك |65|767
ره||ء رف| مر رف| حسن|344949 عل|م |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمصط |لسعيد محمد ح|مد حشيش695864 م |لع| 
9o8|39 |تـــج|ره سوه|جول|ء خليفه |لسيد |بــــو|لعل

معهد ف ص بــــ سويفربــــ|بــــ جم|ل سيد عبــــد |لج|بــــر99|53
2|46o5يف حس عرفه تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن 
435o82علوم |ل|سكندريهمحمد |لسيد ع ع بــــر|غيثــــ
7o5o29 يم |لسعيد عبــــد |لحليم عبــــد ندستـــ |لمنصورهي| |بــــر|
6|o373 معهد ف ص طنط|ه|جر عبــــد|لحليم عبــــد|له|دى ع
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسل سعد محمد سعد طويلتـــ675749
2728o3تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي |ده محمود محمد ص|دق

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمرو عربــــى رزق محمود434|4
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36224o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــندرو ر|فتـــ جبــــرتـــ فه
د|بــــ |لزق|زيق|مصط |لسيد مصط محمد634569
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مرو|ن محمد نسيم |لنمر|387|4

تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د ربــــيع عبــــده عمر|ن47|42
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفيوسف كم|ل لبــــيبــــ بــــطرس822948

|ئيل  |د|23642 علوم حلو|ننطون نمرود |
|5o||5رهمحمود محمد |لسيد عبــــد |لع ندستـــ |لق|
35o476وف|محمد |س|متـــ ز |لسيد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
337o69|يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ خ|لد |لسيد |بــــر|
5o993oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن منصور عبــــد |لعزيز محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|فرح |حمد عبــــد |لرحمن سليم|ن26|475
يم عم425732 يم |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ رمض|ن |بــــر|
بــــي 686787 علوم |لمنصورهمحمد |حمد محمد |ل
|486o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| حسن سليم|ن حميد
ندستـــ |لم |عد فتـــ عد مسعود823944
7o3329يم منصور تـــج|ره |لزق|زيق |م محمد ع |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لعزيز محمد رمض|ن حسن67564
26496oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عمرو عبــــد|لحليم متـــو عبــــد|لحليم|
5o2o85|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|مه عص|م محمود |بــــوزيد |لسيد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع|دل |لمغ|زي |لسيد |لمغ|زي حسن 453394 معهد ع| 
85|5o3تـــمريض |سيوطمن|ر ع محمد |لسعيد
6o7267يم شعبــــ|ن |بــــو حس |لديش معهد ف ص طنط|إبــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينورس فريد ج|د جرس272695
د محمد محمود |حمد36|3|3 زر|عه ع شمسن|
9|88o8  حقوق |سيوطدع|ء عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لرحيم
45o932ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود ح|مد م ح|مد محمد |لمزين
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيوسف محمد ع محمد خميس|35799
ر|ء مجدى ع ع حج|زى||77848 د|بــــ |لزق|زيق|لز
معهد ف ص |لمنصورهعبــــد | ع محمد صديق سل|م696592
358o72لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود مجدي محمود حسن
يم سيد242726 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد رجبــــ |بــــر|
يم سيد857343 كليتـــ |أللسن سوه|جعبــــد|لرحمن ص|بــــر |بــــر|
64297oد|بــــ |لزق|زيق|ر| | ع|طف محمد |حمد محمد
وف|تـــمحمود رضو|ن |حمد معوض9|352| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ |ل|سكندريهمحمود |حمد |حمد محمد ع|شور522454
فنون جميله عم|ره ج حلو|ني|ر| |حمد محمد |لعربــــى3543|2
تـــج|ره بــــنه| |ر ن| محمد عبــــد |لعزيز محمد638872
7o5355|حقوق |لمنصورهلسيد حس|م |لسيد ع|رف
8o5229| حقوق بــــ سويفحمد جمعه عوض | عبــــد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسم |يمن سم ر|تـــبــــ 897982
د|بــــ كفر |لشيخ|م |لسيد |حمد ع |لحويط5883|4
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9|o386|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد قدرى حس قن|وي ع| 
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقنور| عبــــد|للطيف |لسيد متـــو|63594
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه |لشح|تـــ |حمد بــــدر622377
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لرسول عبــــد|للطيف عطيتـــ |247596
439o26 علوم كفر |لشيخمحمد |لشن|وى محمد |لصي

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفس|رتـــ محمد كم|ل عبــــد |لعليم55552
52o3|8| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن |حمد سعيد عبــــد |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخسندس |س|مه محمد عبــــد| |بــــو قوره672|45
76o876تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسمريم ر|فتـــ من يوسف
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| ي| صل|ح سليم|ن355877
9o2698|حقوق سوه|ج حمد |لبــــدرى خليفه طه
7o64|6رتـــ|نور| ع|دل عبــــد |لمع ف|ضل بــــدر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه كفر |لشيخ|ء سليم|ن محمود سليم|ن|443562
8696o3كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعم|ر رجبــــ يوسف عبــــد|لق|در
49o936 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن
يم|6625|3 ره|منيتـــ محمد |لسيد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
884o38  | |تـــربــــيتـــ |سيوطريمون فرح ك|مل عط
5|2o3o|طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد ربــــيع ز مصط |بــــو ط|لبــــ
صيدله طنط|رغد خليفه سعد عبــــد |لحميد رضو|ن267448
د|بــــ ع شمس|دين| محمد مصط حسن5976|3
867o45لس نبــــيل حن د| |ل علوم حلو|نك
9o6242 |تـــج|ره سوه|جمحمد صل|ح محمد عبــــد|لر

رهمحمود ن |لدين محمود س|لم|4324 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|من|ر حمدي ف|روق محمود89|||4
زر|عه سوه|جمحمد حسن عبــــد|للطيف محمدين 265|92
د|بــــ |سيوط|س|ره مخلوف سعيد ع يونس8||6|4
73o84|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميم|ن |حمد عثــــم|ن مفتـــ|ح

ندستـــ بــــنه|حمدى حسبــــ محمد حسبــــ |255866 كليتـــ 
7|63o4معهد ف ص |لمنصورهنجوى |لسيد عبــــد |لحميد |لبــــي
د|بــــ ع شمس|ه|جر لبــــيبــــ فتـــوح فريد |لعزبــــ63556|
يم محمد |سم||76298 |لسن |لم |حسن|ء محمد |بــــر|
4o7258ش|م ز |حمد عبــــد |له|دي د|بــــ دمنهور|رحمتـــ 
حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد |لسيد محمد فؤ|د976|48
صيدله بــــ سويفجه|د محمود صل|ح شح|تـــه8598|8
صيدله طنط|محمد س| محمد مصط |بــــوعبــــيه427626
7o7458تـــج|ره |لمنصورهوق |حمد |لعيسوى عبــــد |لفتـــ|ح
ف حمدى رجبــــ7899|3 رهمحمد | تـــخطيط عمر| |لق|
44ooo4د|بــــ كفر |لشيخ|ر| | محمود عبــــد |لعزيز محمود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمستـــرتـــيل محمد عبــــد|لوه|بــــ عطيه227699
تـــربــــيتـــ طنط|يه ثــــروتـــ سعيد |لبــــ|جورى|2538|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسهيله صبــــ محمود مصط محمد776583
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زر|عه فرع |لو|دي |لجديدمن|ر جم|ل محمد طه|37|85
ر|ء يوسف سليم |حمد776383 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقز

د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ يوسف طو ع|2465
78|oo7ف عزتـــ عبــــد |لق|در حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |
رهسميه يح حسن ك|مل58795| صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسمه |حمد يح محمد69|52|
375o42د|بــــ حلو|ن|مصط شعر|وي ع عثــــم|ن
|66o4o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد | عل|ء محمد حس
ر|247498 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |س|مه |لسيد عبــــد|لظ|
علوم دمنهورحبــــيبــــتـــ خ|لد ج|بــــر سل|مه6899|5
ندستـــ |لزق|زيقسل|م ه| بــــرك|تـــ عبــــد |لحسيبــــ|3||777
27oo29 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد |س|مه محمد |لشيشي
رهمر|م و|ئل عبــــد|لمقصود ص|بــــر849839 طبــــ |لق|
تـــج|ره طنط|عبــــد|لحميد وليد عبــــد|لحميد |لش|ل4394|4
89o785 د|بــــ |سيوط|سم|ح فوزى عبــــد|لنعيم بــــكر
6o69o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط ط|رق مصط |لبــــن
ف عبــــد|لفتـــ|ح غنيم |لدخ|338267 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد | معهد |لصفوتـــ |لع| 
2444o7|رهيه|بــــ محمد طه عبــــد|لجو|د تـــج|ره |لق|

355o|ره|خ|لد رمض|ن ك|مل عبــــد |لسل|م د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره خ|لد ع شح|تـــ 885298
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهلؤى |لسيد |لعشم|وى سليم|ن689885
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمد جم|ل سوم| |ل|ودن5|2589

6|7oo| علوم بــــ سويف|ء جم|ل رمض|ن تـــو
|6o5o8وف|تـــ|عبــــد |لرحمن عم|د ر|شد ح|مد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
5|67o8 تـــمريض دمنهورندى سعد ج|بــــر محمد متـــو |بــــو|لخ

رهي|ر| و|ئل عبــــد|لمع متـــو73|6| حقوق |لق|
ندستـــ |سيوطحس|م صل|ح |لدين محمد محمود  |||876
تـــج|ره |سيوط|ء رض| يوسف فه ||44||8
8o9933 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|ع عزتـــ نج|تـــي ع 
معهد ف ص طنط|حمد جم|ل ربــــيع عثــــم|ن||43373
تـــج|ره بــــنه|س|لم حس|م س|لم |لش|ذ|32829
4459o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرو|ن ممدوح جبــــر عبــــد |لمقصود جميل
8o|976| صيدله |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ كريم ش|كر جور
ف عبــــد |لعزيز عبــــيد عزبــــ|689443 د|بــــ |لمنصوره|بــــتـــه|ل |
ه |م عبــــد |لخ|لق عبــــد |لجو|د|683688 نوعيتـــ |لمنصورهم
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد ش|دى متـــو ص|بــــر محمد758722
|6|o73 ف عبــــد |لمنعم ع ندستـــ ع شمسسهيله |
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |ء محمد صل|ح محمد768272

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء ع|دل عبــــد | محمود سل|مه|33242
ره|يوسف محمود محمد محمود52983| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفريمون مجدي عبــــد|لمسيح حكيم2|74|8
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم|ن |حمد محمود عبــــد|لبــــ| |338349
9o6693|حقوق |سيوط يه محمد |حمد حسن

يم منتـــ مو42336 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمتـــ رزق ع|شور |بــــر|
|64|5o|م |حمد ف|روق د|بــــ حلو|ن|حمد |د
675o69يم م |حمد |لسيد |م محمد |بــــر| ندستـــ |لمنصورهد
صيدله |لمنصورهيم|ن وس|م |لعو عبــــد |لسل|م فرح694574
6926ooتـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم |لكيل| عبــــده |لدسو ج|د
يد عطيوى64667| يد |لسيد |بــــو |ل رهف|رس |بــــو |ل طبــــ بــــيطرى |لق|
823o67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رح|بــــ حس عمر ع
8|98o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مرثــــ| جوزيف |سح|ق بــــش|ي
|د|بــــ |لم |ه|له ع عبــــد|لعزيز مو 685|82
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىس|ره ي|س محمد ع محمد228253
صيدلتـــ بــــورسعيدسل مصط حسن |لسيد عبــــد|764867
معهد ع|  |حه وفن|دق كنج مريوطزكري| محمود محمد |لجم|ل4585|4
حقوق |لمنصورهمحمد سل|مه س|لم|ن سل|متـــ754885
يم|75376 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم مجدى محمد حسن |بــــر|
ى سعد محمد |لش|يبــــ629658 تـــج|ره بــــنه|يم خ
8o75|4ف عيد عمر|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء |
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء رؤف خليفه ط|حون|7|2597
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمع|ذ عص|م رمض|ن ع 846632
طبــــ كفر |لشيخأس|متـــ عم|د محمد محمد4|4384
246|o2|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حس عثــــم|ن |بــــو|لسعود
44987o ندستـــ طنط|حبــــيبــــه |حمد |لسيد ع |لملي
د|ر |لعلوم |لم |س|ره مصط عبــــد|لعزيز حس 823493

تـــج|ره بــــ سويفكريم طلعتـــ ر| ش|كر54356
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م عبــــد |لمنعم محمد مر48657

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآيه ط|رق محمد عبــــد|لق|در632832
ر6235|4 يم متـــو مو جو تـــج|ره دمنهوريم|ن محمد |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه |يوبــــ عيد |لسيد د|ود47729
82344o|د|ر |لعلوم |لم |حمد عل|م ح|فظ عل|م
نوعيتـــ قن|عل| عبــــد|لعظيم عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لمجيد837543
يم232999 تـــج|ره ع شمسسميه ع|رف حم|ده |بــــر|
|46|o|رهتـــرنيم حسن ع حسن طبــــ بــــيطرى |لق|
6o6o64تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحس|م صبــــرى حسن صبــــرى ز |لبــــلتـــ
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود ع|دل |بــــو |لوف| عبــــد|لجيد754574
رهعبــــد|لرحمن مدحتـــ عبــــد|لرحمن |لسيد بــــل2842|2 تـــخطيط عمر| |لق|
يم8|649| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|يدى مجدى حسن محمد |بــــر|
3296o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|تـــ جم|ل حسن طه
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــط|رق |سم|عيل |بــــو|لفضل |سم|عيل349395
يم |حمد محمد حسن477443 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهندى |بــــر|
628oo|| ر محمد عطيه عوض د|بــــ |لزق|زيق|مريم م|
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طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسحر |حمد محمد حمزتـــ696359
يم |حمد شهده|762969 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديه محمد |بــــر|
رهمحمد |س|مه حل ع4655|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ قن|م محمود محمد |ل|م محمد|834329
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهم|ل |لسيد |لجبــــ| عبــــد |لجليل|684993
ف ع صديق ع44885| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دى |

رهمحمد فريد شو |لشح|تـــ397|4 تـــج|ره |لق|
5236ooعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عص|م محمد محمد فليفل
677o98 يم |لوصيف محمد ع طبــــ طنط|محمود |بــــر|
75749o| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م| محمد محمد|له|دي عبــــد |
4982o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن |لسعيد |حمد عبــــد| زعيتـــر

655o8د|بــــ |لفيوم|بــــه محمود جمعتـــ عبــــد |لجيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومخ|لد فتـــ م |ر حسن87633

75o697د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن |س|مه |حمد مدبــــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقأسم|ء عطيه محمد عطيه محمد626378
79o93|كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشحن|ن عوده فريج محسن

صيدله بــــ سويف|ء سيد عبــــد |لفتـــ|ح سيد|59286
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد |حمد محمود|433|76
وف|تـــمحمود جم|ل |لدين محمود عبــــد|لخ|2|5246 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
8786oo د|بــــ |سيوط|حس حسن سيد حسن

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمد مصط سيد ع سيد53|29
معهد ف ص |سو|نقن|وي عبــــد|لر|زق محمد ع 868224

هيوسف محمد فتـــ عبــــد |لعزيز3|278 نوعيتـــ ج
85||8oمعهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد |حمد منصور سليم|ن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد محمد |لسعيد محمد ش|كر|764333
683|o7م|م د|بــــ |لمنصوره|رضوى مصط محمد محمد 
9o2959  | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ نعم|ن بــــخيتـــ فرج
76o6o9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه شعبــــ|ن عبــــد |لج|بــــر رشو|ن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد | ع مصط محمود |بــــوبــــكر6449|4

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمن|ر |حمد عمر ع |لفو66447
علوم دمنهوريم|ن ن حن حسن شعبــــ|ن|542827
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|د | ن| تـــ|يبــــ رمض|ن عبــــد|لقوى||3465
يم ع|شور8322|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورندى محمد عبــــد|لجو|د |بــــر|
33|9ooمعهد ف تـــمريض بــــنه| محمود صل|ح |لدين محمد عبــــد|لبــــر
8399o7|ف |حمد خليل تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|سم|ء |
4298o9 صيدله طنط|محمد جل|ل حس |ل|شطو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنوره|ن مصط عبــــد|لحميد حسن  888297
4o7|7|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمروه محمد محمد عبــــد |لعليم |حمد
4o4994تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد رض| عبــــد |لع|ل حس عثــــم|ن
زر|عه ع شمسفيول| ن|دى  |د غ|326768
9o3535 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسه محمود ع محمد
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طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرش| محمد عط| عبــــد |لر|زق48288
4|o9|4د|بــــ طنط|ندى حل محمد |لعيسوى در|ز|
ف عبــــد|لحميد محمد226555 رهعمر | تـــج|ره |لق|
48479oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحسن عل|ء|لدين محمد عبــــد |لحميد شتـــ
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسشهد وحيد ع|طف عبــــد |لمع |لسنبــــ9896||
يم عون2|83|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورن|دين ع|دل عبــــد | |بــــر|
6|o|39|ه وحيد عرف|تـــ |بــــو|دريس تـــربــــيتـــ طنط|م
معهد ف تـــمريض |لفيومسل|م |حمد ربــــيع |حمد|68234

ندستـــ حلو|نمحمد صل|ح محمد كم|ل |لدين منصور6269||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز يوسف قنديل6499|4
752o34ش|م محمد عبــــد|لر|زق كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنه | 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جغفر|ن عل|ء محمد محمد 3|8954
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د| | ع|طف معتـــمد حسن229||8
23o4o|ى متـــو حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم عل|ء|لدين خ
يم مصط حس 497|68 ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ي| |بــــر|
9|74o2|علوم ري|ضتـــ |سيوط  حمد عيد محمد رضو|ن
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد ه|شم محمد ه|شم|629247
د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر حسن عبــــد |لحليم حسن483298
8o6||9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |جون مسعود تـــ معوض
ندستـــ بــــلبــــيسف|طمه سيد عبــــد |لحميد عبــــد|للطيف محمد773553 ع| 
يم قرط|م سعد2568|4 حقوق طنط|زينبــــ محمد |بــــر|
82o6|9بــــه أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرديفيد فيكتـــور د| |ل و
7o6389تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــخلود خ|لد محمد عيد |لسيد
د|بــــ |سو|ن|محمد عبــــد|لحميد شح|تـــ حف 844757
يف عبــــد|لحميد ع حسن37|3|2 |لسن |لم |منه | 
د|بــــ د |ط|ثــــن|ء يوسف سعد ع ربــــيع6997|6
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد |لدسو عبــــد | عبــــد 39|762
68|25oتـــربــــيتـــ |لمنصورهف|روق ط|رق ف|روق شحتـــو
9o2386 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــصف|ء عبــــد|لمنعم |حمد ع
5|3o88طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد حس محمد |لحبــــروك
834o|3ف فؤ|د مهدي كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنه|ل |
تـــج|ره ع شمسريتـــ| شه من |لقمص5423||
رهمحمد |حمد |بــــوزيد عبــــد|325393 تـــج|ره |لق|
7oo353طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد ممدوح محمود عبــــده حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن حمدى عبــــد | |لسيد شح|تـــه695745
255o59|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه ي| عطيه جمعه
4|oo79|تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم |لمر

339o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جيه فوزي محمد ع |لمهدى
علوم |لمنصورهحمد صل|ح يوسف يوسف شحتـــو|94|685
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حن عبــــد |لحكيم |سم|عيل محمد|76865
ندستـــ |لسويسمحمد نبــــيل |لشح|تـــ عر| حس 453344
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم محمد بــــكر نبــــيه تـــوفيق |لمغ 676386
رهمصط مؤمن سيد |حمد عتـــريس44444 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

32982oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمن|ر ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح حسن طعيمتـــ
زر|عه دمنهورنور سعد بــــيو بــــيو |لكل|ف57|||5
د|بــــ ع شمس|منه | مجدى فتـــ عبــــد|للطيف|9|3|2
يم بــــرك|تـــ|243||4 |د|بــــ طنط||ء ط|رق |حمد |بــــر|
يم عبــــد| بــــكر رمض|ن625||4 |د|بــــ طنط|رض| |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدسل محمد حمدى |حمد |لهندى765774
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نل|ء محمد بــــيو محمد محمود|346583
53o66o ندستـــ |ل|سكندريهعبــــ مصط أحمد مصط
ندستـــ حلو|نيم |حمد عبــــد |لعظيم دمرد|ش |لسيد766|5|
زر|عه |لم |غ|ده مجدي حسن حس|ن 69|5|8

ندستـــ ع شمسح|زم محمد رمض|ن قنديل7||7|
ره|محمد |بــــو|لعل| محمد معبــــد36274 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

|د|بــــ طنط|منيه |لسيد محمد |لسيد حسن|9|27|4
طبــــ |سيوط  سم|ء عيد محمد |حمد|882784
|5949oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|زينبــــ محمود عبــــد |لعليم محمد
84oo96د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|د| | ع|دل دردير محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد | |لسيد سليم محمد غ|نم|52344
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد عمر يوسف |حمد824799
42o689د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ع|دل محمد |لسيد ع
325o64تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف محمد عبــــد|لجو|د محمد
د|بــــ حلو|ن|ي|سم و|ئل فؤ|د عبــــده متـــو26999|
7ooo23تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد |حمد ع
32o687حقوق ع شمسمحمد |لسم|ن ع|بــــدين |لسم|ن
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م ن| عبــــد |للطيف |حمد|5|7836
د|بــــ دمنهور|حمد |لسيد عبــــد|لسل|م |لسيد|487772
رهف|دى سليم|ن عطيه سليم|ن956|23 ندستـــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط محسن محفوظ محمد سيد |حمد776873
تـــج|ره |سيوطمحمد محسن محمد عبــــد|لخ|لق 875782

تـــج|ره بــــ سويفول|ء سعد متـــو عبــــد|لعزيز64988
27798o |نوعيتـــ |شمونتـــ محمود خ|لد |لقبــــ
4|o8o|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رح|بــــ |س|متـــ محمد |لحشتـــ
معهد ف ص |سم|عيليهش|م ن| محمد شيبــــه|76722
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود |حمد محسن |حمد |حمد523822
حقوق |لمنصورهمحمد رأفتـــ محمد |لدمرد|ش |لغ|زى686723
|د|بــــ بــــنه|ي|سم جم|ل محمود |حمد||3575
85|o44|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدسم|ء محمد ضح|وي دبــــوس
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمصط |حمد صبــــ محمد شلبــــى492686

54o6oتـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه مجدى محمد طه
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه |ر محمد ي| محمد بــــرغش6536|5
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6o5|o5صيدله طنط||ء |حمد سيف |لن سليم|ن حسن
|د|بــــ طنط|حن|ن محمود يوسف |حمد خليف9594|5
ى 2455|9 معهد ف ص سوه|جح|تـــم جل|ل |حمد خ

زر|عه ع شمسي|سم ن| محمود عبــــد |لجو|د48348
تـــمريض |لمنصورتـــ سل|م |يمن جل|ل |لسيد||69363
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود خ|لد |لسيد فرج58|67|
يم |لمر692327 د|بــــ |لمنصوره|ندى ري|ض ري|ض |بــــر|
ه وحيد رجبــــ عبــــد|لغ |26754 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومن
|62oo8يم ع |لبــــكري تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء مصط علو| تـــو 885574
علوم ع شمسلرميص|ء عمرو يح سيد|5|634|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد |يه|بــــ سعيد محمد6644|8
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــن|سيمون |م |نيس فوزى|947|3|
تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــه عل|ء مغ|ورى مو محمد264649
يم بــــخيتـــ2629|4 تـــربــــيتـــ طنط|منه | و|ئل |بــــر|
حقوق |لمنصورهمحمد سم صديق |لمتـــو رضو|ن553|68
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد زين |لع|بــــدين |بــــو |لمجد |لسيدع حس 33|767
حقوق بــــنه|فريدتـــ محمد |لسيد |بــــو|لعن 334895
6o8||5يم |ل|م|م تـــمريض طنط| ف|طمه صبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء |يمن فتـــح | خليل سل|م|247956
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ميه ص|بــــر سعيد |لعبــــد252752
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــه|ء خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح مو45765|
3358o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ مسعد ع عبــــد|لعزيز
معهد ف ص |سو|نحمد |لعزبــــ حج| حس |84|868
ل|ل8685|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طندى عص|م |لدين أحمد محمود 
9o24o4 ى عبــــد ||لرحمن حقوق سوه|جه|يدى صل|ح خض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د عبــــد| فوزى عبــــد|8885|2
نوعيتـــ كفر |لشيخه|يدى |حمد محمد |حمد ج|د435866

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عطيه محمد محمد سيد23342
حقوق حلو|نحسن مدحتـــ حسن حس 4662|2
6283o8علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل |لدين |حمد محمد حسن
ندستـــ |ل|سكندريهمنه | محمد فتـــ |حمد ز|يد |لجم447629
697o9|يم عزيزه ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لش|ف |بــــر|
9o88|3 ش|م عبــــد|لفتـــ|ح حس حقوق سوه|جبــــس|م محمد 
زر|عه ع شمس|ء |يه|بــــ |لسيد محمد |حمد||23859
ف بــــخيتـــ ع23385| حقوق حلو|نزي|د |
5o8424 يم عبــــد |لمجيد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسنتـــ عبــــد| |بــــر|
84953o|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه خ|لد عبــــد|لجو|د محمد
68o753تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر |حمد حسن |لعدل سيد |حمد
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطس|ره محمد محمود ح|مد  888256
6o6967نوعيتـــ طنط|وف|ء عبــــد |لعليم |حمد |لشه|وى
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7555o||د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد عبــــد |لعزيز عوض عبــــد |لعزيز
43o275كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــد | |لح|ج سيد عبــــد |لخ|لق ح|مد
ندستـــ حلو|نمحمد عل|ء |لدين محمد عبــــد |لوه|74|66|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومر| | عبــــد |لقوى روبــــى عبــــد |لقوى ع67365

68657o معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــممدوح طل|ل ممدوح ذ عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ |سيوطمصط عبــــد| زغلول عبــــده  3796|9
ندستـــ |ل|سكندريهحمد صبــــرى |لحسي زغلول|357|45
63768o|معهد ف ص |لزق|زيقحمد حف |م|م حف |م|م
3577o7|تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد عفي ك|مل طه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر س|مر عبــــد |لع|ل ح|فظ35|55|
حقوق |ل|سكندريهع |حمد ع ع خليل484223

34o83رهي|سم |يمن محمد محمود عم|ره تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مصط عبــــد|لفتـــ|ح ربــــيع محمد834799
7754o3يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمدحتـــ عل|ء |لدين |لسيد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد خ|لد فؤ|د ع محمد|484737
69o42oتـــج|ره |لمنصورهفيلوبــــ|تـــ خليل |نيس خليل |قل|ديوس
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مل |حمد نبــــوى عبــــد |لحميد |لحسي 263765
7o5668 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمدى صل|ح حمدى عبــــد |لعزيز محمد خليل م |لع| 
783o38 ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |يمن محمد |حمد |م ل|

9o944| تـــج|ره |سيوطسل|م حسن عز|م مصط
7o2666يم سعيد يم محروس |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــسمه سم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمرو ع جل|ل عبــــد|للطيف234272
معهد ف ص ري|ضه سوه|ج بــــ|نوبــــ لوز يون|ن لوز|9787|9
448o22يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريآيتـــ حسن محروس صديق عبــــد |لرحمن لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمله طلعتـــ محمد سل|م|43288
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرقيه ع ح|مد شلتـــوتـــ257453
637o44يم د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سه| محمد عبــــد|للطيف |بــــر|

324o4د|بــــ حلو|ن|يوسف صبــــ عبــــد |لعظيم صبــــ محمد
778o74كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع محمد محمد محمد

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ل|ء صل|ح محمود محمد|7|589
68895oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكريم |س|مه محمد |بــــو|لفتـــوح جمعه
5o2552تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عمر عبــــد|لحميد محمد ع
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مل مهدى محمد محمد طنط|وى|784288
6o89o4حقوق |لمنصورهه|يدى فريد عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن
25o978تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| محمد وحش

ره| |ر خ|لد س| محمد35234 د|بــــ |لق|
|543ooندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو بــــليغ حمدى رجبــــ
وف|تـــعمر محمد عبــــد |لعزيز |حمد ع شوم774435 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
754o77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسل محمود محمد محمود
88o262  طبــــ بــــيطرى |سيوطسل | ه| لطيف بــــ |م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد |لرحمن عقيل عبــــد |لبــــ|سط كس28829|
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5|o425تـــج|ره دمنهورح|زم محمد |حمد خود
|363o6ين| ر| بــــطرس د |ن تـــج|ره ع شمسف
5o7825د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمد عبــــد |لر|زق تـــم|وى
2552ooكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــف|طمه صبــــرى شبــــل محمود |لبــــند|رى
تـــج|ره بــــ سويفمصط حم|ده رجبــــ تـــ |ن722|82
853o26صيدلتـــ |لم |عبــــد|لرحمن حمدي محمود محمد
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهرنيم صل|ح |لدين رمض|ن ع 447845
4|o846يم كم|ل مشعل تـــربــــيتـــ طنط|سوز|ن |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن عطوه |لسيد عطوه عطيه||62956

4o432رهيوسف كرم |لسيد محمد تـــج|ره |لق|
6|948oكليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ بــــك|ر عبــــد |لتـــو|بــــ 

ندستـــ |لفيومعبــــد | حل عبــــد | فرج67949
همن|ر عص|م محمود نجيبــــ64776| نوعيتـــ ج
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود سعد محمد|62753|
76o868 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسف|طمه |لسيد |لسيد |حمد مصط
طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمود محمد ع خليل 86|897
وف|تـــحمد محمود عبــــد|لسميع محمود |لج||69|23 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
يم س|لم|4752|4 د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن سعيد محمد |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه |بــــو |لمجد محمد |بــــو |لمجد857|76
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع عز |لدين ج|د|لربــــ عبــــد|لع|ل  923598
يم عوض بــــديوى499323 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــسمه عط| |بــــر|
يم يوسف سود|ن65|444 طبــــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
88|o45 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|رتـــ | عشم شو عشم
6o5372علوم |لمنصورهندى كرم فوزى أحمد |لعصفورى
يم متـــو |لك|تـــبــــ685387 ف |بــــر| ندستـــ |لمنصورهسل|م |
9o7o7o بــــ يوسف حقوق سوه|جمحمود يوسف |بــــو|لد

حقوق حلو|نم|جد عمرو ذ حن 23324
ندستـــ قن|ع|دل ف|رس عد محمد6|3|84
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطر| | عبــــد|لن| |حمد لط  883325
رهحمد حمدى ع عبــــد |لحميد|34867| علوم |لق|
يم مصط |247494 يم محمد |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|

5o579تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد محمد عبــــد|لسل|م
م |حمد ك|مل محمد|56288| رهد تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقخ|لد رمض|ن محمود عبــــد |لمو متـــو636495
6o7785 حقوق طنط|ندى محمد غ|نم يوسف |لزي
678o47معهد ف تـــمريض |لمنصوره صل|ح محثــــوبــــ عبــــد |لرحيم محمد |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش |يمن سوري|ل عبــــد |لملك غط5683|2
|36o6|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منتـــ | طه سيد محمد
7766o3معهد ف ص |لزق|زيق|ء سعيد عبــــد |لمنعم محمد سل|مه
7o86oo| ى منصور |لمن تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لز
87792o معهد ف ص |سيوطم|دل من مك |سحق
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علوم طنط|حمد حمدى عبــــد|له|دى محمد أبــــومندور|258|5
4746oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى جه|د ع |حمد

رتـــ||ء صل|ح حسن محمد||64347 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
754o6oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــسنيم ي| فؤ|د عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره ع شمسحل| صل|ح |لدين محمد محمدى|4229|
864ooo| تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىيه محمد حس محمد متـــو
ره|م عص|م |لسيد ع س|لم264235 عل|م |لق|
7737o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم|ن سعد مو عبــــد |للطيف
حقوق |ل|سكندريهحمد سم فه |لشبــــ| ||49335
5o869|لس صبــــرى سليم|ن حن| بــــطرس طبــــ |ل|سكندريهك
6o2254لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ندى |يمن ع |لسيد |بــــو|لعز|
تـــج|ره دمنهورسمر ع|طف عبــــد|لفتـــ|ح محمد425479
يم مرقص|946|82 نوعيتـــ موسيقيه |لم |ن مريد |بــــر|
يم عبــــد|لرحمن محمد|72|823 معهد ف ص بــــ سويفم| |بــــر|
685o5|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمحمد عبــــد |لمجيد محمود |لعربــــي
ف بــــيو قن|وى33|339 طبــــ بــــيطرى بــــنه|وق |
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىحمد شعبــــ|ن |سم|عيل عبــــ|س|95|866
د|بــــ |سيوط|نسمه مر فرغ مر |87879
يم ن|كر|494649 يم ع |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسيوسف يح عبــــد |لعظيم |لسيد محمد775649
8|7oo| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |كريم|ن خلف حسن ع
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمر |يم|ن محمد |لح624762
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر عمر محمد فه 883885
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمر|د يوسف ع محمد خ 529426
6oo459د|بــــ طنط|نشوى عبــــد|لغف|ر محمد |لح|رون|
896o23 يم عبــــد|لرحيم تـــج|ره سوه|جسحر |حمد |بــــر|
62o|8oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسأمنيه عبــــد|لسل|م محمد |لغز|وى
42||o4يم يم بــــ|ش| |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |م محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروم| بــــه|ء  |د م 79|767
8o2352 د|بــــ |لم |حس|م ن |لدين حسن عقي|
تـــمريض كفر |لشيخط|رق خ|لد |لسيد محمد دويد|ر53|436

رتـــ|يم حسن محمد حس 293|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ع |ء حمدى |حمد و|صل286568
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |ء محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد صقر28|6|4
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهإسل|م عص|م عبــــد |لمطلبــــ ح|مد خليفتـــ3278|5
ندستـــ بــــلبــــيسخ|لد محمد أحمد سليم عليوتـــ625484 ع| 
256982| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه |يمن مرزوق مع
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــ شح|تـــه |حمد |لسق||42859
5o26o8علوم |ل|سكندريهتـــ صبــــرى رزق محمد |سم|عيل
542o7||ي محمد تـــوفيق علوم بــــورسعيدحمد ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط |يمن مصط ك|مل ش|دوفه327932
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|6|o|2صيدله ع شمسن|ردين عم|د وليم تـــ|درس
رتـــ|منيتـــ ع|طف محمد ح|مد|359429 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق ع شمسمحمد خ|لد حسن عبــــد|لرحمن33|||3
5|98o9| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسم|ء محمد محمد حس
يف429267 معهد ف ص طنط|نه|ل معتـــمد عبــــد |لمنعم |ل
د|بــــ دمنهور|كريم |يمن شو عبــــد |لحميد محمد494233
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|ف|طمه |يمن سيد عبــــد |لرحيم884|76
علوم سوه|جرح|بــــ مصط صديق عبــــد|  923376

57|o7 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنف كرلس رشدي غ
52o9|5ه جل|ل حسن بــــل|ل د|بــــ دمنهور|ن
84377oتـــربــــيتـــ |سو|نندي عبــــد|لحميد يوسف نص|ري

تـــج|ره |سيوطمحمود ر|فتـــ سعد سليم|ن84647
9o3456  حه وفن|دق |ل|قمحمد جم|ل |لدين محمد مسعود| 
7|o83o يم ع تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد محمد |حمد |بــــر|
يم684398 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمدحتـــ محمد جل|ل محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمريم وليد ف|ضل |حمد26692|
تـــج|ره |سيوط  حمد محمد عبــــد|لسل|م محمد|39|882
52o66oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــشهد خ|لد محمد عطيتـــ
87o5||معهد ف ص ري|ضه |سو|نبــــيتـــر فؤ|د غ| جرجس
حقوق |لمنصورهحمد حس ع|دل حس ك|مل عيطه675464
نوعيتـــ بــــور سعيدم | من خلف حكيم عبــــد |لشهيد765358
|6o46o| يم عبــــد تـــج|ره ع شمسمصط عبــــد |لرحمن |بــــر|

رهل|ء |يمن طه عبــــد |لرحمن||732| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفل|ء عبــــد |لنبــــي ص|لح |حمد|55438

د|بــــ |ل|سكندريه|وق حسن عبــــد|لق|در ح|فظ ن| 482568
34o9|6تـــج|ره ع شمسسعيد ع|دل |لسيد نص|ر

ره| |ر |يمن يح محمد حميده33589 د|بــــ |لق|
|63o37ف محمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| |

تـــج|ره |سيوطسل|م مختـــ|ر |حمد سكر|ن|52958
يم محمد48329 رهندى محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|

وف|تـــ|يوستـــ | ه|بــــيل |بــــو |لخ ه|بــــيل6378|| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره بــــ سويفس|رتـــ عبــــد |لخ|لق |سحق شعبــــ|ن96|68

34o88oيم ن|فع يوسف يم |بــــر| د|بــــ ع شمس|حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|روز|ن محمد فوزى حسن محمد95|329

674o7|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد ه|شم رجبــــ محمود محمد
3268o3|رهل|ء عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ د|ر |لعلوم ج |لق|
6255o2د أحمد ندستـــ بــــنه|يوسف محمد أحمد مج| كليتـــ 

رهنور| عطيه كيل| محمد48876 تـــج|ره |لق|
776oo8|يم د|بــــ |لزق|زيق|يه ص|بــــر عبــــد |لرحمن |بــــر|
د|بــــ |سو|ن||ء ع |حمد حسن ربــــيع|8|4|24
|28o85| ندستـــ حلو|نحمد سم عبــــد |لسل|م مو
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34o|85|ندستـــ |لم |حمد ع|دل |حمد سليم|ن
6oo3o||ف فتـــ محمد تـــج|ره طنط|حمد |
88|o39 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطف|طمه مصط سليم |حمد
ف مصط ح|مد|279935 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|قتـــ |
779o8oنوعيتـــ |لزق|زيقنور| صل|ح سعد بــــرسوم سعد
لسن ع شمس|ك|رول كميل متـــي|س عج|يبــــى|7|336
6o2272ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل حس محمد محمد ط|
معهد ف ص |سيوط حمد سف محمد سف ||89283
7593oo|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيه ن| عبــــد |لل|ه |حمد

د|بــــ |لفيوم|مصط مهدي رش|د دسو 46929
43|43o|معهد ف ص طنط|حمد ع|دل عبــــد|لمنعم ع|يد

528o2| علوم بــــ سويفسم|ء عبــــد |لحليم قر ع
معهد ف تـــمريض ع شمسم عبــــد|لع|ل عيد ع343479
صيدله |ل|سكندريهم|زن |لسيد جمعه دبــــور865|42
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|محمد بــــن إدريس عمر عبــــد|لرحمن734|42
77o227|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد و|ئل |حمد محمد طعيمه
92|7o2 معهد ف ص سوه|جنه|ل حمدى عبــــد|لرؤف حسن
صيدله |لزق|زيقسيل |يمن |لفونس فهيم636936
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نن|دين ع|دل حسن محمد354|2|
6o9273معهد ف تـــمريض طنط| حمد عبــــد |لرحيم |لسعيد |لسعيد |لنوتـــى
8|o287|ر صد ك|مل تـــج|ره بــــ سويفبــــر|م م|
|2o89oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمن|ل مجدى ص|بــــر عبــــد |لحفيظ

ف ج|ر عبــــده|2843 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسم|ء مصط محمد مصط حبــــيبــــ|763422

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حسن |حمد سيد3875|
4oo5|4ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحرح|بــــ ع|دل فؤ|د محمد عبــــد|لسل|م
3|457o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد سعد عبــــد|لعزيز يوسف
8562|o|طبــــ بــــيطري |لم |ل|ء |حمد محمد ن|دي
6oo799يم نبــــيه فوزى |لوكيل طبــــ طنط|رن| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حمد ع|طف ش|كر حسن|52472|
ندستـــ ع شمسكريم عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم حسن عوده||3245
فنون جميله فنون حلو|نسندس عص|م |حمد محمد844825
49773o |د|بــــ دمنهور|بــــسنتـــ مجدى |لس| ع |ألمبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن صبــــرى ع عبــــده|697936
7686o3تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ح محمد |حمد سليم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخسل|م |س|متـــ أحمد مصط حشيش|8232|4
حقوق ع شمسش|م محمد عبــــد |لبــــ| |حمد|3343|
ر5622|2 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيوسف |س|مه سليم ع عبــــد ربــــه ز
|3336oى |سكندر تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|جورج ممدوح ي
766oo3|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنيه |حمد |حمد حسن
4|2356| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ألمجد جميل عبــــد |لغ محمد ع
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لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ر|فتـــ |س|مه ر|فتـــ بــــيو محمد483|33
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء رض| عد عبــــد|لحميد|637544
2|7|2o ف فتـــ محمد لط ن| | تـــج|ره ع شمسم
83o2|4علوم ج|معتـــ |لسويسك|رم | رفعتـــ ه|بــــيل روبــــيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرمزى عبــــد|لجو|د رمزى عبــــد |لجو|د سكيتـــ|7|246
3o675 يم ع |د|بــــ |لم |منه محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر رمض|ن عبــــد |لموجود عبــــد |لمنعم8|3|5

تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد ص|لح محمد |بــــو سليمه764962
4759o7تـــج|ره دمنهوريوسف عبــــد |لحميد |حمد مرزوق |سم

زر|عه |لفيومتـــسنيم محمد محمد |حمد983|7
7oo9o3|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه صل|ح محمد عبــــد |لعظيم |لكيل
3384o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رن| جم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لبــــ|سط
|299o9يم ره|ر|ن| جم|ل رمض|ن |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

3|o2oيم |بــــو بــــكر رهمن|ر محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن ط|رق محمد |حمد صبــــح|624599
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى |يمن صل|ح |لدين محمود يوسف266847
تـــج|ره ع شمسس|مه محمود ص|دق عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 66||3|
|2||7oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|سم |حمد محمد رفعتـــ
77683oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن جم|ل محمود حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد محمد عبــــد|لمنطلبــــ |لنوبــــي|4|8396

رهيم|ن شعبــــ|ن بــــيو مصبــــ|ح|662|4 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم |بــــو|لعزم عبــــد|لو|رثــــ |لسيد 898963
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ول|ء |حمد ف|روق ع محمد|324|4
6o75o8معهد ف تـــمريض طنط| رو|ن |لسيد عبــــد |لغف|ر ج|د | مسعود
يم محمد56|23| وف|تـــريم عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
42o8o8 د|بــــ كفر |لشيخ|يثــــم |لحم|دى إسم|عيل محمد حسبــــ
رهنهله حم|ده قر عبــــد|لسل|م85|224 طبــــ |سن|ن |لق|
لسن ع شمس|ف|دى عري|ن حل عوض بــــطرس6576||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد س| حسن غل|بــــ267939
33o623د|بــــ بــــنه|سل ه| عبــــد|لحميد |لسيد|
تـــج|ره ع شمسسل سم محمد سل|مه مرس|ل49||6|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه عبــــد|لمحسن سليم|ن نص|ر|25654
لسن ع شمس|بــــسمه ن| |لسيد عبــــد|لر|زق ن|6|79|4
35286oتـــج|ره بــــنه|يوسف مصط عطيتـــ يوسف
268o53طبــــ حلو|نحس|م عبــــد|لن| عوض سيد |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|يوسف ط|رق محمد |لسيد6|3672

وف|تـــعبــــد |لرحمن صل|ح محمود عبــــد |لفتـــ8||7| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
ش|م |سحق عط||26|37| تـــج|ره سوه|جبــــيتـــر 
طبــــ بــــنه|زي|د |لسيد محمد محمود محمد|63976
7o3244|طبــــ |لزق|زيقسم|ء |لسيد ع ع فرج  |ض
د|بــــ حلو|ن|بــــتـــ | سيد حسن محمد9|435|
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54353oعلوم طنط|نوره|ن مصط رشيد عبــــد|لعزيز
268o77ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــذكرى عطيه عبــــد|لسل|م |لسيد
يم عبــــد|لعزيز زين |لدين779|25 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
رتـــ|م| محمد حسن حسن |م|م س|لم|338958 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
476o44فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى محمد محمد ح|فظ ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|م |سم|عيل |5859|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء عبــــد | محمد سعيد ع637736
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن عل|ء |لدين عبــــد |لحليم ع22723|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمصط سيد |حمد عبــــد|لمنعم |لحجرى3|2558
يم محمد |لنح|س7857|4 ن| محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن عطيه حسن محمد||75849
طبــــ حلو|نيمن محمد عبــــد |لعزيز محمود منصور|629768
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |حمد محمد عبــــد|لسل|م بــــكر عيد43|627
حقوق |لمنصورهف|طمه ج|بــــر ح|فظ محمد|69777
صيدله طنط|محمد ربــــيع مو |حمد |لحبــــ 727|43
8o58o7ن| نص عطيه لبــــيبــــ تـــمريض |لم | م
4o48o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد حسن ع عوض ع
257o8oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع|ئشه |لسيد |حمد شنيشن
6347o4|ندستـــ |لزق|زيقحمد مدحتـــ |حمد محمد عبــــد|لرحمن

ى حس ع92|98 نوعيتـــ |لفيومن|ديتـــ ع
صيدله ع شمسدين| جه|د محمد عبــــد|لمجيد8937|3

7o849|تـــج|ره بــــ سويف|ء حمدى عبــــيد حسن
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخش|م شح|تـــه عبــــد|لبــــ| سيد|حمد خميس||4528 معهد ع| 

يم عطوه69|5| ف |م |بــــر| ره|سل | د|بــــ |لق|
23o682كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|م |حمد فتـــح | عبــــد|لحليم |لغ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــح|مد محمد محمد بــــدير265275
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ حس|ن عبــــد |لحميد م| 773439
75278oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|وليد |حمد عبــــيد |حمد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــد| | |م|م عبــــد| |ل|م|م252454
49268oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود منصور مصط منصور روتـــ|ن
5|833oحقوق |ل|سكندريهنور شعبــــ|ن مصط ع عليبــــتـــ
758o57تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|مه ط|رق عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد
معهد ف ص |سو|نعمر محمد يوسف محمود845623
447o74يم ج|د سعد محمدين ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود خليل |بــــوط|لبــــ عبــــد|لوه|بــــ  بــــر6534|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ط|رق محمود |لحسي زين |684592
632o89د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وس|م ع|بــــدين عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لحميد
علوم ري|ضتـــ |لم |ريم سعيد ح|تـــم ع 2276|8
|42oo7رهعز|لدين |يمن |لضبــــع ع ندستـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهفريده ع|دل |لسيد عبــــد |لعزيز524262

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|م |بــــوط|لبــــ محمود |حمد||7248
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د|بــــ دمنهور|أحمد شعبــــ|ن |لص| عطيتـــ82|3|5
45|o|رتـــ|س|ميتـــ |حمد حن |حمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

6|7o|4تـــج|ره ج|معتـــ د |طد | محمد صديق نقش|ره
|لدين محمد صفوتـــ477463 د|بــــ |ل|سكندريه|سل محمد ن
675o9|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــبــــ|ك |م خ|لد محمود محمد سل|م
4785o3يم غزل رهنوره|ن |حمد محمد محمد |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط غريبــــ دكرو عبــــد |34332
495o52 يم عبــــد|لحميد محمد عبــــد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور |لدين |بــــر|

رهرح|بــــ محمد حبــــ |لدين عزيز|لدين تـــر45934 زر|عه |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط محمود عبــــد|لعزيز |لبــــرم|وى269796
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ح|زم عبــــد |له|دي |حمد|2747|
تـــج|ره |لمنصورهي|ر| ط|رق محمد مسعد عبــــده |لط 887||7
34o468| تـــج|ره بــــنه|يم|ن محمد مصط محجوبــــ |لحو
زر|عه |لمنصورهنرم |يمن |لسيد حس |325|7
علوم طنط|عبــــد |لحميد محمد محمد |لبــــن|428885
|634o6رهرن| عص|م صل|ح |لدين عبــــد |لع|ل علوم |لق|
5|o42oد|بــــ دمنهور|جم|ل شعبــــ|ن محمد أبــــوزيد
4o67o7ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى محمود |حمد محمد |حمد |لر|وى
ثــــ|ر د |ط|دير |لسيد ع ح|مد |لسيد687283
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهم حنيدق |حمد خليل757894
|6|o|9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى محمد حس محمد |حمد
نوعيتـــ بــــنه|سل|م مجدي |لسيد عفي عبــــد|لق|775|33
6o4|9oندستـــ |لمنصورهبــــل|ل خ|لد محمد عبــــد|له|دى |لمحل
765oo7ندستـــ بــــور سعيدسيف ي| ع محمد سيف |لدين
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء |لسعيد عبــــد |لعزيز حس ||68778
76o|75|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس||ء صل|ح محمد عبــــد |لرحيم
9o3226 تـــج|ره سوه|جلي محمد عبــــد|لعزيز |بــــوش|مه
د|بــــ |لمنصوره|محمود |لسيد محمد |لمتـــو عوض686558
حقوق طنط|محمد عص|م تـــوفيق محمد |لك|تـــبــــ493672
6o4434ر|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وليد |لسعيد عبــــد|لغ محمود ز
حقوق |لمنصورهن|دين محمد |لسيد عبــــد|له|دى5522|3

ندستـــ |لفيومكريم محمد سيد عبــــد|لعليم67568
8o3472طبــــ |لم |محفوظ ع|طف سعد عبــــد|لمل|ك

د|بــــ بــــ سويف|ج|بــــر رمض|ن |م عبــــد |لرحمن83836
6297o كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمد ربــــيع عبــــد|لمهدي حس|ن

3|234oق ندستـــ شبــــر| بــــنه|منتـــ | محمود عبــــد|لحميد حس |ل
ر بــــطرس كم|ل سعد عوض ||42944 |لسن |لم |بــــ|
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمود |لسيد حسن |لديبــــ|26858
حقوق طنط|عبــــد |لر|زق مصط عبــــد |لر|زق محمد ر427478
35o356د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لنبــــى محمد
4o765oحقوق طنط|نوره|ن عبــــد |لن| |لسيد فرج سعد فرج
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تـــج|ره |لزق|زيق|ء مرتـــ يونس مه |823|63
5o2964تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|ديتـــ مصط أحمد ع عثــــم|ن
|66ooo| يم ع يم مصط |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــر|
44248oطبــــ |ل|سكندريهفوزى |لسيد ك|مل محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى م|جد حس|ن عد359686
ه|52|765 حقوق بــــورسعيدلسيد عبــــد |لجليل |لسيد م
9o488o تـــربــــيتـــ سوه|جدى |بــــورح|بــــ |بــــورح|بــــ عطيه
يم حس|ن فرج|432356 تـــج|ره طنط|مل محمد |بــــر|
258o64يع زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفوزى محمد ع |بــــو
232o7oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد محمود ج|بــــ | حسن
85o36o تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد سيد عبــــد| خض
9o4359 يم حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد حمدى ج|بــــر |بــــر|
274|2oرهيح زكري| عليوه |لسيد |لعهده تـــج|ره |لق|
2|34o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|دين جم|ل رمض|ن خليفه
تـــمريض بــــنه| عبــــ|س محمد ك|مل عبــــ|س سيد |356947
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دع|ء خ|لد بــــرك|تـــ ع755746
حقوق |سيوطسعد ن| عبــــد|لمحسن عبــــد|لع|ل 894836
رهمعتـــز |لمعتـــز بــــ| حسن حس 22227| ندستـــ |لق|
3|o949ندستـــ ع شمسمحمد نبــــيل محمد عطيه
62532oحقوق |لزق|زيقزي|د |لسيد عز |لرج|ل محمد د|ود
33|9o5د طبــــ |سن|ن ع شمسمصط ف|يز عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن و
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن ع|طف ش|كر ع محمد|8573||

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمنيه محمد رضو|ن محمد|57|33
علوم |لزق|زيقحمد جوده ح|مد ن |لديبــــ|9|6253
53o|82د|بــــ دمنهور|وق سعيد ن|يف س|لم |لشيخ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل| حس ع ه|شم سعيد994|32
كليتـــ |أللسن سوه|جه|جر خ|لد محمد ح|مد533|76
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد |حمد رفعتـــ |لسي246649

4|o94|رهحمد وحيد ع ع عطيتـــ تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــ سويفحل صل|ح حل عبــــد |لو|حد76283

6o6|o2 د|بــــ طنط|محمود |حمد عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد|
9o|||2|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى حمد حس عبــــد|لرحمن |حمد
حقوق |لمنصورهخ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح رش|د |لششتـــ676922
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع عبــــد|لمجيد ع عبــــد|لمجيد324939
تـــج|ره ع شمسحمد محمود |لليثــــى |حمد |حمد|344563
حقوق |لزق|زيقد|ي| كم|ل |حمد متـــو |حمد638736
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|كريم |حمد |لسعيد فوده س|لم689244
626|o9|يم ح|مد يم محمد |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
||877oيم رهه|شم خ|لد سيد ه|شم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد شعبــــ|ن ري|ض ري|ض فرح|تـــ||62466

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دين| مصط عيد حسن62235
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صيدله |لزق|زيقمن|ر و|ئل عمر عبــــد |لحميد ربــــيع82|752
صيدله |لزق|زيقل|ء |يمن محمد رض| |لسيد محمود سعيد339453

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفغ|ده محمود محمد محمود68483
|64738| رهيه مصط بــــكري عبــــد | د|ر |لعلوم ج |لق|
وف|تـــ|زي|د س|مح |حمد |لسيد8234|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطسم|ح ع عبــــد|لفضيل نعم|ن 428|89
34756oحقوق بــــنه|محمد ي| محمد مدبــــو |لمحل|وي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم |حمد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لوه|بــــ ع479948
2495o9|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن محمد مصط |لشبــــ
|36o53وس ره|كرستـــ | سم لم تـــ|و عل|م |لق|
543o98| صيدله طنط|د|ء مصط يوسف عبــــد |لمحسن
علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد بــــدير رمض|ن |بــــو 4|6754
9o2963 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديريه|م شح|تـــه بــــسخرو ن شح|تـــه
علوم ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لعزيز محمد عمر68|462
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه محمود نحمدو بــــكر35|65|
426o8oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمن|ر ع ف|روق ع
يم |لجم 8397|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآيتـــ خليل محمد |بــــر|
25o243|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحسن|ء محمد سليم|ن رسل|ن |لص 
علوم كفر |لشيخص|بــــر محمد يوسف محمد د|ود438996
تـــج|ره ع شمسحمد مصط محمد ك|مل|334553

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ش|م محمد محمد مصط |لزيبــــق|2949
وس تـــوم|423568  |حه وفن|دق |ل|سكندريهم|رتـــ | غط|س تـــ|و
علوم |سيوطل |ء حمدى |حمد حسن 882674
4o438o| يم رزق ع يم رزق |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
د|بــــ ع شمس|سل سيد محمد حس محمد9657|2
ندستـــ |ل|سكندريهممدوح خ|لد س|لم ع عبــــد|لو|حد546453
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء |لسيد محمد بــــرك|تـــ|428938
|3|8o4|تـــمريض  حلو|نيه عفي محمد عطيه عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ محمد |حمد عبــــد |53285

ش|م ع سليم  |د764635 ندستـــ بــــور سعيدمحمد 
يم جل|ل محمد|62866| ه |بــــر| كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عم|د |لدين حم|د ع |لخو452389
هحبــــيبــــه |م|م رجبــــ |م|م238654 نوعيتـــ ج
يم عط| |253883  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرفيده نوح |بــــر|
7534o8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد محمد عبــــد |لغ
88o25|  تـــج|ره |سيوطم|رك رفعتـــ متـــى ع|زر
تـــج|ره دمنهورخ|لد مجدى عطيه |لمر زعربــــ487887
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى حس |لسيد فرج |بــــو شلبــــيه248242
يم عل436386 يم شعبــــ|ن |بــــر| صيدله |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
يم 898533 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد رفعتـــ ع |بــــر|
3|753oبــــه ى و لس مجدى  تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ك
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رى نبــــيل ك|مل عوض8|2434
224o|6| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن سم |لسيد عبــــد |له|دى ع
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمن|ر ق|سم ع محمد779973
26o|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره ع|دل قطبــــ ع مسلم
89ooo3|يم عبــــد|لوه معهد ف ص |سيوطنوره|ن رمض|ن |بــــر|
9o8629|ندستـــ سوه|ج حمد حشمتـــ ك|مل يوسف
م|م95|489 د|بــــ دمنهور|آل|ء محمد يونس 
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد محمود محمد محمود حسن543|82 معهد ع| 
بــــي عبــــد ||47985 ندستـــ |ل|سكندريهيوسف حس محمد |ل
صيدله طنط|حس|م عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز 9|2457
|6o729تـــج|ره ع شمسح|زم مصط سيد عيد
ندستـــ بــــور سعيدع محمد ع مسعد شتـــيوي|76566

22o|6رهربــــ|بــــ محمد مصط عبــــد |لحميد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمزه |س|مه فرج عبــــده237|4|
|69ooق|وى رهنور|ن طه |سم|عيل |حمد  صيدله |لق|

|2|5o6بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكريم تـــ|مر حل محمد
5o7928حه وفن|دق |ل|سكندريهر| | ع ج|بــــر ع حسن محمود| 
78o9o5|تـــج|ره بــــور سعيدحمد محمد عثــــم|ن فرج حسن
ف محمد تـــوفيق |لحبــــ|ل8458|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |
2337|oره|ع عيد فوزى ع د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديه|يدي ع|مر ن|در خليل829577
ندستـــ طنط|محمود فتـــوح ع فتـــوح غر|بــــه9|4497
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمريم |حمد محمد أحمد حفن|وى64|525
تـــج|ره ع شمسيوسف ط|رق محمد ع عمر753457
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــد |لمنعم محمد عطيه |لجل|777245
 |حتـــ وفن|دق |لم |بــــيتـــر رض| فوزي صموئيل4348|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عل|ء ع|دل محمد حسن9|563|
حقوق بــــ سويفي| عم|د حمدى عر|بــــى59864
د|بــــ حلو|ن|نوره|ن ع محمد رش|د عبــــد |24879

4o29o9تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لسيد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنه | خ|لد محمد محمد |لروي 437353
5o54|2علوم |ل|سكندريهمحمد مجدى أحمد عبــــد |لوه|بــــ زيتـــون
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|ء ن| محمد عبــــد|لحفيظ|6|88|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــتـــ | |حمد عبــــد|لمجيد ري|ض3|3362
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر صبــــرى حل عبــــد |لكريم59557|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد كم|ل سيد244474
|د|بــــ بــــنه|سه حس|م سعيد |لنبــــوى شلبــــي347|33
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــسمه |لع|رف عد ع|رف222334

7o53||يم تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء عبــــد |لر|زق دسو |بــــر|
وف|تـــحمد عل|ء محمد |لشو|د ||79267 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5|8o|5 صيدله |ل|سكندريهدع|ء |حمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لمقصود
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علوم بــــورسعيدمحمود محمد عبــــد |لنعيم فرغ عبــــد 299|68
626|2|| ندستـــ |لزق|زيقحمد عم|د|لدين فتـــ بــــيو
88o994|تـــمريض |سيوط م| |حمد محمد ع محمد
84o473كليتـــ طبــــ أسو|نمريم وص  |د عبــــ|س
يم سيد |حمد فره687||4 نوعيتـــ طنط|سل س| |بــــر|
62|o8||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقلسيد رفعتـــ |لسيد |لسيد غر|بــــ
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــسنتـــ محمد حس محمد عبــــد |لع|ل 5662||
ندستـــ أسو|ني|سم قدرى |لسيد |سم|عيل9|6887
352o57حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ محمد ن| محمد

تـــربــــيتـــ |لفيومحل|م كم|ل حس عبــــد |لسل|م|66533
33o656طبــــ ع شمسمريم محمد عبــــد| محمد |لسيد
7o|967صيدله |لزق|زيقمحمد |لسيد |حمد محمد جبــــر
256o64زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |س|مه محمد شلبــــى
48|368| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد محمود مو محمد مو

بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدع|ء يوسف عبــــد |لعليم عبــــد |لحفيظ|8|36
تـــج|ره بــــ سويفر| | ش|كر شح|تـــه ش|كر9644|8
ش|م |حمد |لسيد محمد68|779 زر|عه |لزق|زيقمحمد 

73|o7ه جمعه عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممش
4429|oتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخمريم مؤتـــمن ن| محمد ع
وف|تـــعل|ء عبــــد|لفتـــ|ح حسن |حمد67|353 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء عم|د عبــــد |لبــــ| حس محمد عقل774563
8o7735|رتـــ|مل رجبــــ خ|لد عبــــد|لجو|د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد يعيش |لجمل246494
ري|ض |طف|ل |لمنصورهوق |لسيد محمد |حمد مصط 9|6439
طبــــ حلو|نحمد |م محمد سعدأيوبــــ||25396
866oo4|معهد ف ص سوه|جبــــ|نوبــــ سلط|ن ن|روز ن|شد
69|4o6ج محمد مصط محجوبــــ| صيدله |لمنصورهه|جر 
246o74 ج| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لموجود 
يم عثــــم|ن عثــــم5922|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|ر| عبــــد |لمنعم |بــــر|
ريدى35852| تـــج|ره ع شمسرحمه ط|رق ع 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م|رين| س| عيد فؤ|د بــــولس322278
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد رض| محروس محمد |لصو|ف|449647

رهعل|ء ص|لح سيد رمض|ن28864 حقوق |لق|
848o95| صيدله |ل|سكندريهلشيم|ء محمد عطيتـــو مو
يم|8|427 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه | عبــــد |لرؤف محمود إبــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|شيم|ء ع جوده دبــــ|248862
ى ذ323297 وف|تـــج|كل ع|دل بــــ معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
بــــه محمد452265 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عل|ء ع فتـــح |لدين و معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسع |ء عص|م ع ذ 58433|
حقوق ع شمسمحمود ع محمد |م ص|لح|365|2
يم عيد رمض|ن محمد94|488 د|بــــ دمنهور|محمد |بــــر|
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6o4639|د د سعد مج| |لسن |لم |يه مج|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود عبــــد |لحكيم ع|مر حس|ن |حمد484972
ه رأفتـــ |لسيد شهيبــــ|3|6979 حقوق |لمنصورهم
بــــي حموده|692449 معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه |لسيد محمد |ل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسبــــتـــ | عج |حمد ع35792|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق سعد حسن حن 255453
6o336oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحس خ|لد حس |لف|ر
84837o|د|بــــ |سو|ن|يه ممدوح يوسف بــــدري

تـــج|ره بــــ سويفيه رمض|ن عبــــد |لعظيم محمد|82|53
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسل |حمد شفيق ع مط |42663
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|نوره|ن رمض|ن كم|ل بــــيو674||4
تـــج|ره |لمنصورهم محمد ه|شم |حمد36|686
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن رجبــــ بــــكرى قنديل|266383
د|بــــ |سيوط|نجل|ء مصط محمد ع 888863
ندستـــ بــــنه|ش|م محمد س|لم عبــــد|لحميد غنيم328595 كليتـــ 
88o728 تـــربــــيتـــ |سيوطم|دون| مقبــــل |ل نصيح
2578ooكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــكريم مصط عبــــد|لمؤمن |لبــــكر|وى
88o493 حقوق |سيوطمصط ص|لح مصط عبــــد|لرحيم
|6o|67 زر|عه مشتـــهرش|دى |م فريد صبــــرى حبــــ
د|بــــ بــــ سويف|يم|ن ك|مل عبــــد|لعظيم سيد محربــــ||24539

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفد| | حسن |حمد محمد56964
ثــــ|ر |لفيوم|وق محمد صل|ح سليم|ن3|342|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل محمد متـــو محمد عط|678768
4o6748د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــه عبــــد |لبــــ|رى سعد محمد |لشعر
ندستـــ كفر |لشيخفؤ|د |لسيد فؤ|د عبــــد |لعزيز |لبــــيه63|453
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|عل| عبــــد |لحميد محمد |م حس|ن 784344
6772o7ف كم|ل محمد |لمو لسن ع شمس|عبــــد |لرحمن |
د|بــــ كفر |لشيخ|سم |حمد سيد |حمد |لبــــسطوي 9954|4

تـــربــــيتـــ بــــ سويفوق |حمد محمد حن 57346
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |حمد فه أبــــو عجوتـــ777584
5o27|8علوم |ل|سكندريهنور|ن |حمد |سم|عيل عبــــد| |سم
254o39يم محمد رش|د سليم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرش|د |بــــر|
زر|عه دمنهوردع|ء عبــــد |لع| حسن عبــــد |لع| 5859|5
ند|وي235957 ش|م |نور محمد  تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن 
77o644|تـــج|ره |لزق|زيقريه|م عبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد|لفتـــ

6654o|زر|عه |لفيوم|ء ص|لح لملوم بــــريك
حقوق |لزق|زيقمحمد فتـــوح |لسيد |حمد ع4||642
علوم |سو|نرقيه محمد محمود محمد869998

حقوق بــــنه|عمرو خ|لد عبــــد|لخ|لق محمد388|4
رهحس|م |لدين س|مح ش|كر عبــــد |لحميد6645| تـــج|ره |لق|

35529oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر محمد |حمد محمد
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4o3|88د|بــــ |ل|سكندريه|د | عمرو حسن فرج حسن
يم سيد|886748 |ء محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوط 
85979o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مريم جرجس فؤ|د ي
9o4774|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه حس عبــــد|لنعيم خليفتـــ
حقوق سوه|ج  لحسي عل|ء |لدين محمد بــــدر|897564
ش|م محمد عزبــــ|9|357 |لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|سمر 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم محمد عبــــد|لعزيز ج|د355257
4o8272 د|بــــ طنط|عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد|
تـــج|ره |سيوطمحمد سيد قر عبــــد  875725
2|937oج |لدين عبــــد|لصبــــور عبــــد|لرحيم| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر 
49o|79|لسن ع شمس|منيتـــ طه |حمد محمود |لعمر|وى
يم عبــــد|لو|حد أبــــو|لسعود4524|5 د|بــــ |ل|سكندريه|رن| إبــــر|
يم34|453 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نع ش|كر محمد عبــــد|لرحيم |بــــر| كليتـــ 
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|م ع|دل مصط |حمد ر|جح||648|4
88o266  فنون جميله فنون |لم |م|رين| |كرم صبــــ عزيز

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحس|م فيصل سعدى محمد49||4
رهع حسن خليفتـــ حسن34775| حقوق |لق|
د|بــــ |سيوط|بــــه |بــــو|لي |حمد سيد 889797

7o223|د|بــــ |لفيوم|يتـــ رجبــــ فتـــ عبــــ|س
443o53تـــمريض كفر |لشيخوق ي| محمد محمد  |م
تـــج|ره ع شمسمصط سم محمود محمود بــــهيج67698|
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لحميد|784868
علوم حلو|نمر|م |حمد جل|ل رضو|ن 886934
5||8o8 تـــج|ره دمنهورمحمود أكرم يوسف جم|ل |لدين ع أم
رهسم|ء ه| خميس عبــــد|لمعبــــود|5376|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
447o54يم |حمد سليم ف |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد | |
معهد ف تـــمريض |سيوط بــــسمه ع|دل شكرى بــــش|ى 8|8899
د|بــــ |لزق|زيق|ع ي| ع محمد غندور633688
تـــربــــيتـــ |لمنصورهلي حم|ده معوض مصط 687456
بــــم72|842 صيدلتـــ |سيوطد| | عبــــد|له|دي محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمصط حس محمد سيد96||3|
معهد ف ص ري|ضه |سيوط  حمد سم سيد عبــــد|لحكم|37|879
28o979يم زكرى ع |حمد تـــج|ره ع شمسنوره|ن |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد رجبــــ فر|ج عبــــد|لر|زق |بــــوق|سم2|3438
4|6o58تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | فوزى عبــــد |لونيس سعد حبــــلص
حقوق ع شمسحمد شعبــــ|ن عبــــد |لمو ع سعد|62748|
يم |لدسو 764754 تـــج|ره بــــور سعيدبــــه |حمد |لمحجوبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نمريم روف|ئيل جرجس |قل|ديوس844469
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م مصط عطيه مصط |لف |464934
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نلشيم|ء حمدي محمد غ|نم|848359
5|494o |طبــــ بــــيطرى دمنهورسلوى مصط عبــــد|للطيف عبــــد|لع
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود حسن محمد حس 56|697
ره|بــــتـــول حس |لورد| حس 67334| د|بــــ |لق|
تـــج|ره دمنهورندى ع طتـــ بــــسيو |لطوبــــ 8543|5
يم عبــــد |لمقصود 5|4757 حقوق |لمنصورهيف محمد |بــــر|
يم92|777 يم سعد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدع|ء |بــــر|
6o4284|تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد|لحميد يونس
92o|o9 تـــربــــيتـــ سوه|جنرم محمود ع |حمد
425oo6تـــج|ره طنط|ندى ج|بــــر عثــــم|ن رشو|ن خليف
ه |لسعيد محمود |حمد|7|6992 طبــــ بــــيطرى بــــنه|م
|د|بــــ طنط|خ|لد محمود عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد92|2|4
26o326يم ره|دين| ن| رزق |بــــر| ثــــ|ر |لق|

68o38معهد ف تـــمريض |لفيومس|ره خ|لد ع عطيه
7o4775| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمنيه صل|ح |حمد محمد ع
82o254طبــــ |لم |بــــس|م محمد ص|بــــر تـــوفيق
معهد ف ص بــــنه|صفوتـــ رجبــــ يوسف ح |25566

65o59كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحم|ده رمض|ن ه|شم عويس
يم ع مصط 432299 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس |ده |بــــر|

ره|ه|يدى وليد محمد ح|فظ2|422 د|بــــ |لق|
رهعمر عص|م محمد حس 7|478| ندستـــ |لق|
435o54يكل طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد س| عبــــد|لمقصود أبــــو
تـــج|ره ع شمسفتـــ طه فتـــ طه4435|3
4o|825تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفؤ|د صبــــرى محمد ع عم|ره
78634oيم |لخصو حقوق |لزق|زيقريه|م صل|ح سعيد |بــــر|
ق627499 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد خ|لد عبــــده أحمد محمد |ل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد |لوه|بــــ ع |حمد خليفه||78393
ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | أحمد ع عبــــد |لو|حد |بــــر||52739
6o9842 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|رتـــ عل|ء عبــــد|لمقصود |لخو

|د|بــــ |لم ||ء خ|لد سعد سيد|23995
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد |لسيد ع محمد247683
9|9o72|معهد ف ص ري|ضه |سيوط  سم|ء عبــــد| محمد عطيه
تـــج|ره ع شمسحمد عل|ء|لدين زكري| ع خف| |35|6|2
6284o9د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |حمد |لسيد محمد عبــــده
معهد ف ص بــــور سعيديوسف عبــــد |لعظيم خليل أحمد622635
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم يح محمود |لحطيم428622
8o85|6د|بــــ |لم |ع مختـــ|ر محمد عبــــد|للطيف|
معهد ف ص |لمنصورهرضوى و|ئل |لسيد محمود جمعه عريض253|69
يم ز شح|تـــه495862 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأسم|ء جمعتـــ إبــــر|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد ه|شم |لحم| عبــــد |لبــــ| عبــــد 686553
342o98 |كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمن|ر ع |لسعيد |لسيد |لحلو
75o842صيدلتـــ بــــورسعيدصبــــ| عبــــد |لعزيز |حمدى عبــــد |لعزيز
356|7o|يم جبــــل يم |لسيد |بــــر| طبــــ بــــنه|حمد |بــــر|
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9o232| حه وفن|دق |ل|قمحمد عبــــد|لرؤف |حمد عبــــد|لرؤف| 
48|5o7يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر |حمد خميس |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد ج|بــــ | محمد|22929
علوم |لزق|زيقمن|ر محمد حسن حسن |لشح|تـــ6|6343
5|o875تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد محمود عبــــد |لد|يم عوض
يم |لسيد ص|لح |لسيد خليل|88|752 صيدله |لزق|زيقبــــر|

6667o طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م محمد عبــــد |لغ |لتـــعلبــــ ع
حقوق |لمنصورهنوره|ن عر|بــــي غريبــــ عر|بــــي838924
8o24o|نوعيتـــ |لم |ي|س عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل
تـــج|ره |لمنصورهس|ره |حمد محمد عبــــد | نور |لدين687822
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد عم|د فوزى عبــــد|لرحمن|897972
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد محمد فرج محمد768744

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مجدى محمد ك|مل|23264
9o98o||تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء رجبــــ عبــــد|لبــــ| سليم|ن

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمن|ر |حمد فؤ|د عبــــد|لر|زق حس |5259
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد |لسيد ع عوض |258998
علوم ري|ضتـــ دمنهورعمر عل|ء |لدين محمد مر4|4469
7oo843يم محمد س|لم بــــدر لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمد |بــــر|
|52o3oرهرضوى محمد |بــــو |لفتـــوح ع طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــمنه | حسن جوده |لبــــن|264583
يم |لنبــــوى |لسيد8|6854 تـــج|ره |لمنصورهمحمد سعد |بــــر|
ج||24562 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م ح|مد غبــــ| |أل
497o94 تـــربــــيتـــ دمنهوردع|ء عل|ء حم|دتـــ مصط خ
حقوق حلو|نمحمد |حمد محمد |حمد384|32
856o|6تـــج|ره بــــ سويفع محمد ع محمود
|3449oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | سعيد |حمد محمد خليل
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهس|رتـــ |س|مه |حمد محمد سليم|ن477622
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مه| مدحتـــ عبــــد|لمنعم طه ق|سم|33526
|63o6|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم محمد مصط محمد
6o8793|علوم طنط|يه ع|دل عطيه محمد ز|يد

تـــج|ره بــــ سويفسل|م ربــــيع محمود حسن |بــــوبــــكر|9|563
ندستـــ بــــنه|حمد منصور |لسيد منصور|2986|3 كليتـــ 
|774oo|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد فؤ|د حس عبــــد |لعزيز |لسبــــ
78o664|نوعيتـــ |لزق|زيقنور| سل|مه محمد عبــــد
62o887|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــ|ء فتـــ محمد |لعزبــــ |لحفن|وى
يم||25227 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيه س|مح عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
5|o456زر|عه دمنهورعبــــد |لرحمن سعيد حن محمود حم|م
يم637769 ري|ض |طف|ل |لمنصورهتـــ |لسيد دسو |حمد |بــــر|

667o3د|بــــ |لفيوم|شيم|ء جمعه ربــــيع |سم|عيل
تـــ شو |حمد عبــــدربــــه5279| رهن تـــج|ره |لق|

علوم ع شمسبــــ|رس | ع|دل جرجس عبــــد|354544
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء رشدى يوسف مهدى |لسيد|629534
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفتـــحيه |حمد |لسيد |حمد محمود حج247925

د|بــــ حلو|ن|سوز|ن كرم عد محمد ع زيد|ن42876
2872o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحس|م مصط ع مر
يم بــــرك|تـــ24849| صيدله ع شمسرو|ن جميل بــــرك|تـــ |بــــر|
لس رأفتـــ وديع ك|مل365|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جك
يم635353 رتـــ|بــــسمه مدحتـــ حسن |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ د |طمحمد عم|د عبــــد|لمجيد |لسيد عوض6|||62
8oo6|3تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط عبــــد|لن| عبــــيد ح|مد
صيدله |لمنصورهعمرو نبــــيل |حمد عي5869|6
|حمد مجدي محمود |سم|عيل|868793 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
42o366تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر عبــــد|لر|زق ع عبــــد|لرحمن
7||o22يم رف يم |بــــر| ر|ء جم|ل |بــــر| زر|عه |لمنصورهلز
وف|تـــعبــــد |لحكم عبــــد |لنبــــى عبــــد |لح|فظ عبــــد 445247 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
6o7994|يم محمد د|بــــ |لمنصوره||ء مدحتـــ |بــــر|
34oo78معهد ف تـــمريض بــــنه| نسمتـــ عم|د عو|د حس عو|د
تـــمريض كفر |لشيخلي متـــو |لسعيد محمود ع442633
طبــــ |لم |منيه سيد عطيه جمعه|9559|8
63oo58كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفجون م|جد سم حليم

رهمروه ن|دي عبــــد|لمطلبــــ محمود74|7| تـــج|ره |لق|
6o7558يف معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــأحمد جل|ل أحمد 
حقوق د |طوق أس|متـــ ع محمد عر|بــــي|62342
64o5|5تـــج|ره |لزق|زيقسعد محمد سعد بــــيو جبــــل
يم|752525 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد محمد حسن |بــــر|
|2925oل|ل ندستـــ ع شمسيوسف جم|ل عبــــد |لو|حد 
675|o3| ف |بــــو|لمح|سن مصط د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |
د|بــــ ع شمس|زينبــــ ع|طف سعد عبــــد |لجليل|3926|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم |لسيد ف|روق |ل|خرص6779|6
د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمد ص|لح منصور حس 626342
6434o|يم عبــــد |لفتـــ|ح يم محمد |بــــر| حقوق |لزق|زيقبــــر|
27o|87تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشنوده سعد لح حبــــيبــــ

6333oيم حقوق بــــ سويفكريم خ|لد حس |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفتـــ محمد فتـــ |لسيد محجوبــــ424788
ره|ي|د ي| حن محمود|434|23 د|بــــ |لق|
677|52| زر|عه |لمنصورهحمد محمد ش|كر شلبــــى ع
689oo5|معهد ف ص |لمنصورهمحمود محمد عبــــد |لر|زق محمد شه
بــــ محمد223424 تـــربــــيتـــ حلو|نع محمد |بــــو |لد
|5538oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى خليل محمود خليل محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد عبــــد|لحميد عثــــم|ن عبــــد|لحميد37|2|8
ره|ء |حمد فتـــ عبــــد|لمنعم|327279 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ول| جم|ل شو مسعد823357 معهد ف ص بــــ سويفم
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26656o |ف محمود |لق تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن |
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء ه|شم ي|س خ|لد|56235

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد حس محمد عبــــد|لم|لك 5959|9
6o7|64طبــــ طنط|عبــــد| |لعيسوى عبــــد|لفتـــ|ح شلبــــى

24o4o |هحبــــيبــــه محمد |حمد شعر نوعيتـــ ج
92oo||  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ندى |ن رمزى مس|ك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منتـــ | |حمد حس محمد |لعزبــــ37|6||
9|66|o  د|بــــ |سيوط|رضوى ع|مر يوسف بــــل|ل
256625| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد|ء عبــــد|لحميد صبــــ |لكش
435o38صيدله |ل|سكندريهعمر عص|م مصط محمود عثــــم|ن
324o49|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد جل|ل |حمد محمد
48982oيم عزبــــ يم |بــــر| معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــنجوى |بــــر|
5o|764| زر|عه طنط|م| عبــــد|لخ|لق محمد مو
88554o  يم عبــــد|لج|بــــر زر|عه |سيوطرح|بــــ ع |بــــر|
4|9o96تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود |س|مه عبــــد|لعزيز رضو|ن
6o4794علوم ج|معتـــ د |طأيه كم|ل سعد عبــــد |لجليل |بــــوقمر
27o|37|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد طه محمود متـــو س|لم زيد|ن
يم848525 ر |بــــر| تـــربــــيتـــ |سو|نس|ره جم|ل عبــــد|لظ|
9o8o7o تـــربــــيتـــ سوه|جسوسن| ش|روبــــيم عبــــد|لنور ع|زر

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد رمض|ن عبــــد |لوه|بــــ|53254
|77o36رهسيد محمد |لسيد سيد شعبــــ|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|2o84|د|بــــ طنط|مينه |لسيد محمود |لسيد قطربــــ|
499o32|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء عبــــد |لحميد سليم|ن بــــدوى
62o242طبــــ |سن|ن |لمنصورهويد| أحمد محمد محمد سلط|ن
دي757292 د|ر |لعلوم |لم |من|ر |يه|بــــ محمد ذ
7o64|2حقوق |لمنصورهمنه | محمود |حمد |لسيد |بــــو |لوف
4o5427كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــض محمد س| محمود مو
معهد ف تـــمريض طنط| محمد حسن |لبــــلتـــ| غنيم433673

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم صبــــري ليثــــى محمد47542
حقوق ع شمسنس |ر سل|م عبــــ|س سل|م88|27|
يم |بــــو |لعن ش| |69854 طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم|ن |م |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه محمد صل|ح |لدين |حمد محمود879|64
256284| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد يوسف |حمد |لعبــــ| ك.تـــ. ف للبــــ
|5o4|7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |سم|عيل حسن |حمد
64|78oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رح|بــــ رضو|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح
رهك|تـــرين ع|دل شح|تـــه عبــــد|لمسيح237853 تـــج|ره |لق|
766o92تـــربــــيتـــ بــــور سعيدن|ن عص|م عبــــد | عبــــد |لع|ل محمد
طبــــ |لم |ند| حسن عبــــد|لوه|بــــ محمد822569
يم  حسن طوبــــ765226 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ط|رق |لغريبــــ |بــــر|
6953o9يم |لرف تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| مصط عبــــد | |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه| محمود ج|بــــر ط|يع محمود489375
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8o77o|| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف||ء عبــــد|لن| محمد مر
يم865227 وف|تـــمصط حس عبــــ|س |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نل |ء مصط ح|مد مصط 524|6|
5o8824 طبــــ |ل|سكندريهمحمد مصط محمد |م
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن ط|رق محمود عبــــد |لحميد صبــــيح684|25
حقوق |لمنصورهنرم محمد |لسيد شبــــ|نه4|6978
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء يح س|لم عبــــد |للطيف||43456
د|بــــ |سيوط||ء محمود محمد دي|بــــ|228467
3|353oيم يم لح |بــــر| ره|م|ري| |بــــر| عل|م |لق|
24799oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسمر محمد شبــــل |بــــو س|لم
42o5|3| يم عبــــد|لمنعم ع  |سم|عيل تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
34o543تـــج|ره بــــنه|ع رض| ع عبــــد|لر|زق سيد |حمد
تـــج|ره ع شمسدين| مجدي محمد |بــــو ضيف35532|
تـــج|ره |سيوطسل محمد ص|بــــر محمد|3599|
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن |حمد عبــــد|لعزيز مر 2468|3

علوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف عبــــد |لحميد حن محمود88882
ديتـــ 894467 ديه ع  معهد ف ص |سيوطد| | 
52932o |ندستـــ |لفيومش|م سعد محمد ج
ه|ن مجدي |م محمد325687  |حه وفن|دق |لفيومم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفدير خ|لد قر متـــو6|522
يل ج |لزق|زيقغ|ده ع محمد محمود|69754 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
زر|عه مشتـــهرنف رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح عفي حسن348569
92o699 طبــــ بــــيطرى سوه|جح|زم ع|صم فؤ|د يوسف
د|بــــ |لزق|زيق|د | شعبــــ|ن |لسيد غ|نم4238|6
6o4o97صيدله |لمنصورهعمرو عبــــد|لرحمن مصط |ل|ع
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ حس|ن |لسيد محمود حس|ن697972

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرقيتـــ عبــــد |لن| عتـــ|بــــي محمد326|4
2|4o66|تـــج|ره ع شمسمر|م ط|رق |سم|عيل مصط |لش
6o8746د|بــــ طنط|مروه محمد أبــــو |لعل| ق|بــــيل|
84o774|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم|ء حس مو ضوي
9oo8|7 ن| ن| عد زخ|رى طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
تـــج|ره كفر |لشيخه|له محمد |لسيد محمد |لبــــي |لجر442974
يم محمد4855|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ط|رق عبــــد|لحكيم |بــــر|
643546| يم محمد حسن ع نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م |بــــر|
49o777تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن حسن عبــــد|لرحمن محمد |حمد
7o5872د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ع |ء ع|دل ن محمد |لبــــطر|وى
ه حس|م محمود عبــــد |28|6|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمن
ف |لدين|348998 تـــ نبــــيل محمد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسحمد مصط عوض رجبــــ|758822
د|بــــ بــــ سويف|ه|يدى ع محمد ع محمد عل|م222225
45o485د|بــــ طنط|حمدي مصط أحمد ع|مر|
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ |ده حس شعبــــ|ن حس 48776|
48o363| يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهص|بــــر |حمد محمد |حمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم |حمد بــــكرى محمد4644|
يم محمد785365 حقوق |لزق|زيقكريم ع|طف |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سم |حمد عبــــد|لسل|م |لزي|تـــ494496

5474o|طبــــ حلو|ن|ء جم|ل محمود محمد
صيدله |ل|سكندريهدين| ج|دو حس ج|دو425894
رتـــ|رحمه حسن ع|دل حسن |سم|عيل778826 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|6oo33ق|وى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزيد محمد عصمتـــ 
6|o549حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ وليد |لرف| |لبــــر
4o5682يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهيتـــ | محمد محمد |سم|عيل |بــــر|
رهكريم مصط حسن عطيه9|49|2 علوم |لق|
صيدله |ل|سكندريهيتـــ تـــ|ج |لدين محمد مصط تـــ|ج |لدين435347
معهد ف ص بــــنه|حمد شعبــــ|ن سيد |حمد |بــــو |حمد|255939

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| محفوظ عبــــد |لغف|ر محفوظ45927
4|55o7|يم يونس حقوق طنط|حمد محمد كم|ل |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد حس|م |لدين |حمد ه|شم7|4|44
ش|م حل ج|بــــر سليم|67753 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــخ|لد 
تـــربــــيتـــ سوه|جع|طف صبــــرى |بــــو|لحسن عبــــ|دى |89||9
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمه| ر|شد سليم|ن عيد رحيه3|3423
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمس ف|يز محمد عبــــد |لقوى خليل89||27
8927o8  إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرض| عط| |لكريم ص|لح ص|لح
6o|949|نوعيتـــ طنط|حمد مجدى |لسيد معجوز

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحس|م مصط محمد ح|فظ55956
6o3692تـــج|ره |لمنصورهوجيه خ|لد وجيه صديق |حمد
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسندى |حمد عبــــد|له|دى حسن بــــلح4|3447
رهحسن جم|ل حسن محمد226966 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
27o47| ثــــ|ر د |ط|مرو|ن |لسعيد |لهند|وي رمض|ن عبــــد
|7236oش|م شقر| يسن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى 
27o399يم مصط |حمد |لشيخ ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|ن ن| |بــــو |لوف| عبــــد |26|55|
3478|7| يف مختـــ|ر ع ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر حمد  أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
وف|تـــحس|م عبــــد|لمنعم مدبــــو ج|بــــر85||22 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o837|ور د|بــــ |لمنصوره|غ|ده صل|ح |لشبــــر|وى رزق 
ف عبــــد|لر|زق محمد ع|بــــدين832|34 قتـــص|د م حلو|ن|دير |
تـــج|ره ع شمسحمد س| عبــــد | |حمد|8|4|3|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط محمد حسن محمد عي334244
نوعيتـــ |لمنصورهمنه | محمد عبــــد |لرحمن محمد |بــــو 995|68
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عم|د فه |لبــــرمبــــ|9833|6
د|بــــ ع شمس|مريم ع|طف مصط |حمد مصط 342666

|92o9زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــندى محمد يسن فريح
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3o52||يم |حمد محمد حقوق حلو|نحس|ن |بــــر|
9o25|9 معهد ف ص سوه|جرح|بــــ سعد |بــــوزيد عبــــد|لرحمن
449o22وف|تـــعبــــد |لمجيد محمد عيد عبــــد |لمجيد عل معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
83o957 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سحر صل|ح محمد ع
حقوق حلو|نحسن محمد حس محمد|7|23|
زر|عه |ل|سكندريهوق صبــــري محمد محمد ع425568
777649| حقوق |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لغ ن|دى متـــو
7o4476 طبــــ ع شمسي|سم ع|دل |لسيد |بــــو سبــــع عبــــد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسنتـــ مجدى عبــــد|لعزيز ع عمر249564
2729o7|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ريج جم|ل عبــــد|لحميد نور|لدين
236|2oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|دير رفعتـــ حسن محمد حج|زى
22723oرهمحمد حمدى ص|لح عبــــد|لكريم حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسد| | |يمن عبــــد |لصمد |لقرش26342|
4o338|ى د|بــــ |ل|سكندريه|مريم عبــــد |للطيف محمد درويش |لم
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىص|لح حس|م سيد محمد47497|
يم632222 علوم |لزق|زيقس|ره عبــــد |لحكيم فكرى |بــــر|
4o7656|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرن| س| عفي س
6o6383تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نع ك|مل ع محمد |لجم|ل
تـــج|ره ع شمسحمد ط|رئ |حمد ح|مد درويش|525|34
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه| جم|ل عبــــد|لو|حد |لمل|252489
77o5|8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلؤى محمد محمود فه د|ؤد
د|بــــ |سو|ن|حمد محمد |نور |حمد|844749
يم ذ نوبــــي359939 صيدله ع شمسوف|ء |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهدير جم|ل محمود عبــــد |لمنعم بــــ|غوتـــ9542|5
9o2399 ق|وى ع تـــربــــيتـــ سوه|جند| |سم|عيل 

869o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمدى ع محمد عبــــد |لرحمن
359o7 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ح سعد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لصمد عبــــد

ندستـــ بــــلبــــيسحسن ف|يد محمد ف|يد642538 ع| 
ش|م صل|ح |لدين عبــــد|لعظيم 79|324 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر 
4996o2د|بــــ دمنهور|دع|ء ن|صف |حمد فتـــ
ف |سم|عيل عبــــد|لنبــــى235442 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |
9o6487 تـــج|ره سوه|جع |ء مصط متـــو سعيد
د|بــــ |لزق|زيق|منتـــ | محمد حسن محمد628593
27|27oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــروضه |س|مه عبــــد |لر|زق عبــــد |لحميد غنيم

386o7زر|عه ع شمسه|جر ي| عبــــد |لحميد عبــــد |لونيس
رهرحمتـــ |حمد مرزوق محمد حس 337357 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
43376oتـــمريض طنط| محمد |حمد |م محمود عبــــد|لع|ل
شورى232979 رهمه| منصور |حمد منصورع |لد د|ر |لعلوم ج |لق|
6o833|د|بــــ طنط|حبــــيبــــه محمد أبــــو |لعن عبــــد |لق|در غلوش|
7o555o صيدله |لزق|زيقمحمد رجبــــ |م |حمد ع
تـــج|ره ع شمسم|رين| ميل|د ن| ميل|د9584||
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تـــج|ره طنط|مل ص|بــــر عبــــد |لو|حد عبــــد |لع|ل|434824
6||5o5وله طبــــ طنط|ه|جر رمض|ن محمد |بــــو 
يم33967| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد |لرحمن حس |بــــو |لفرج |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مرو|ن مصط فؤ|د مصط |لصعيدى492762
9o9746  م|ن طبــــ سوه|جمحمد شعبــــ|ن محمد و
رهم|زن |يسم محمد غريبــــ|753|2 علوم |لق|
يم |684229 يم |بــــر| يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|رمض|ن خلف حس محمود |88||9
6256ooطبــــ |لزق|زيقخ|لد محمد محمد عبــــد|لرحمن
ور عبــــد |لعزيز|2549| وف|تـــزينبــــ محمد  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |أللسن سوه|جد | عبــــد|لمنعم محمد |لبــــشبــــي 497353
ف ع سيد8||852 د|ر |لعلوم |لم |كريمه |

علوم حلو|نم خ|لد فؤ|د عبــــد |لمجيد992|5
| عمرو صل|ح |لدين مصط |6686 د|بــــ |لفيوم|ي

ر سمع|ن حن|57|8|8 لس م| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدك
||986oفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهخ|لد عمرو محمد فضه
نوعيتـــ |لم |ن|ديه مجدي غنيمه سيد4786|8

لسن |لم |/ري|ضتـــ|شيم|ء قر عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمنعم72653
يم763527 ش|م فوزى |لسعيد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدن|ديه 
يم ح|مد مصط 289|3| رهط|رق |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
85o26علوم بــــ سويفحسن|ء |وس|متـــ عبــــد |لحميد رزق

رجه266833 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره ي| محمد حج|زى محمد 
44o8|||طبــــ كفر |لشيخحمد ي| |حمد محمد
تـــج|ره |لزق|زيقديل محمد ع جمعه متـــو|3|643
|لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|ي|سم صبــــري عبــــد|لنعيم عبــــد|لفتـــ|356849
ر|ء ع بــــسط|وي حسن|847358 حقوق |سو|نلز
36o786 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| محمد حسن ح|مد مصط
239o72د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــتـــول مدثــــر |بــــو|لوف| ك|مل
25o999 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|در عمرو رفعتـــ |لصو
8o227|لس و|ئل مكرم عزيز ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
627o44ندستـــ |لزق|زيقنور |حمد ف|رس محمد ص|دق |لمل
7642o3 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | محمد محمد |لق|بــــو حسن
62o792ء ف|يز |لخ محمد يوسف ر|شد|  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طإ
|د|بــــ |لم |يوستـــ | ع|دل  |د حن 853464
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ده محمد نمر |حمد58443|
7586o9معهد ف ص |سم|عيليهنرم صبــــرى محمود شبــــيبــــ

|647oرهمحمود مجدى تـــوفيق محمود محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|عبــــد|لرحمن حسن محمد ع |بــــو|لسعود|35266
5o7232تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهآل|ء محمد عبــــد |له|دى محمد |حمد
9|o|22 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج |ء محمود حس محمود ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــج عبــــد|لوه|بــــ |حمد أصيلتـــ268785
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2|7o72 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلبــــ محمود محمد منصور |ليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــيمن ع|طف معوض |ندر|وس 922938
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | مدحتـــ ك|مل ميخ|ئيل9779||
22o5|oحقوق ع شمسيوسف محمد صل|ح عليوه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء عبــــد |لودود محمود محمد54848|
يم |لبــــند|رى695375 يم |لبــــند|رى |بــــر| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ بــــر|

6o5|6ندستـــ حلو|نعبــــد| محمد |بــــوسيف حسن
2556o6|ثــــ|ر |لفيوم|حمد |سم|عيل يوسف |لنورى
لس بــــش حميتـــ | بــــش  |92296 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نك
معهد ف ص |سيوطمحمود صل|ح عبــــد|للطيف ك|مل 893439

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه |سحق |حمد عبــــد | محمد||8597
رهيم|ن وحيد |حمد |حمد فتـــح |لبــــ|بــــ|422|3 حقوق |لق|

ف مش| |نج5||5|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجورج |
8|9o34|د|بــــ |لم |يرين |ميل لبــــيبــــ جرجس|
رهحمد محمد ه| محمود جل|ل ش| 7529|2 طبــــ |لق|

إعل|م بــــ سويفمحمد |حمد محمد |حمد48687
62o5|oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ند | عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|د حلوه

معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء |حمد حس سعد|64253
498o36|كليتـــ |أللسن ج أسو|نلينه |حمد محمد عبــــد|لنبــــى رف
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيمن محمد حس حسن حس |769983

إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــسيف |لدين ح|تـــم |حمد سعيد223|5
9o4o69 معهد ف ص سوه|جحسن|ء خ|لد ع |حمد
علوم ري|ضتـــ بــــنه|جوزيف تـــو|بــــ فرج وديع359342
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عمر محمود محمد |حمد38|759
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |لسيد ف|روق عبــــد |لمقصود686238
23o9o7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمر|د نبــــيل بــــولس جبــــره
27|o|3|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|يم|ن مصط محمود سل|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومول|ء جل|ل |لسيد |لبــــسو7|2574
لس |يه|بــــ يو|قيم مختـــ|ر 653|89  |حتـــ وفن|دق |لم |ك
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسغ|ده سيد مر جمعه243664
تـــج|ره كفر |لشيخجم|ل يسن |لمن |لسيد س|لم9699|4
|377o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد حس عبــــد |لع|ل
|5|9o9| يم دسو كليتـــ |أللسن ج أسو|نيه عمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى محمد رمض|ن محمد فهيد765828
6o6353تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسيف |لدين |حمد محمد |ل|م|م
4o9593 تـــج|ره طنط|تـــسنيم حسن محمود |لفر|ر
336o49تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمري|ن| س| نج|ح |سحق
د|بــــ حلو|ن|م|ري|ن رؤوف س| مق|ر9389|3
25o345تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومريم محمود محمود |حمد |لجزير
د|بــــ حلو|ن||حمد خ|لد جل|ل |لدين |بــــو|لعل|33333|
4o5628|حقوق |ل|سكندريهيه مصط محمد رمض|ن شح|تـــه
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علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد خ|لد محمد |لعشم|وى429462
64366oصيدله حلو|نآيتـــ صل|ح |لبــــكري منصور ع

95545| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد رجبــــ سيد ع
ندستـــ |سيوطلسيد ص|بــــر |لسيد |حمد |لسيد|6|2353
رتـــ|ي|سم ي| صبــــرى |حمدعبــــد|لسل648884 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8443o6 تـــمريض أسو|ندين| شح|تـــه ز |م
68o|28 د|بــــ |لمنصوره|حمد صل|ح |لدين معوض |لبــــ|ز عبــــد
6|o862د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ر| | مصط محمود |لخو
222oo||د|ر |لعلوم |لم |يه محمد محمد ه|شم
22o437رتـــ محمد عص|م ع|طف حسن تـــمريض |لق|
8o2o4|تـــج|ره بــــ سويفح|تـــم ع ح|تـــم محمود
83o584 ر |حمد ع د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|معتـــز م|
42o6|||تـــج|ره كفر |لشيخحمد غ|زى |لسيد غ|زى محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|عيل عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|د |33525|
8o96|4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد حس عبــــد|لعظيم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ريه|م عبــــد|له|دى جل|ل |لص|وى محمد489297
ش|م محمد مش|696433 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر 
79|3o|ف طبــــ |لزق|زيقع |ء جوده محمد رش|د |حمد 
32oo54يل ج |لزق|زيقبــــر|ءتـــ عبــــد|لعزيز مطر |سم|عيل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
2428o5 رهمسعد عبــــد|لغ مسعد عبــــد|لغ تـــج|ره |لق|
4352o3يف رزق |حمد |لصبــــ|غ تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل 
62o586طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمروتـــ ربــــيع محمد ع فق|رى
معهد ف ص بــــنه|بــــسنتـــ حمدى محمد |لسيد قنديل|24986
|2oo47تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | عم|د لط فلتـــ|ؤوس |لقمص
زر|عه مشتـــهرمحمود ح|تـــم محمد |لسعيد ند| خليفتـــ486|34
62o435|ر سل|ل يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد محمد ط| لم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود ع سعد سيد224934
49|o7oل|ل |د|بــــ |لم |مرفتـــ سعيد حسن 

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعمرو سيد حميده عبــــد|لبــــ| 55583
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــ | سم |لسيد عبــــد|لرحمن9294|3
4976o|يف ى صل|ح ري|ض |ل لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| خ
764o84تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدندى |لسيد |لسعيد حس مر|د
7o4o55 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد محمود قنديل |لسيد |ل|ل م |لع| 
ندستـــ أسو|نحمد بــــدر محمد خليل|787|84
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يري ع|دل شهدى رزق|883842
صيدله |لمنصورهي|سم بــــدير ص|لح |سم|عيل678947
|54oo3تـــج|ره بــــنه|مه|بــــ سعيد محمد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لسل|م دسو 772266
9o238o تـــج|ره سوه|جسه|م تـــوفيق فتـــ |بــــو|لمجد
77o855صيدله |لزق|زيق |ر حمدى |حمد محمود ع حسن
8o2668|د|بــــ |لم |حمد محمد|لمنتـــظر عبــــد|لحميد عبــــد|
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|2|8o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عبــــد | عبــــد |لحكيم محمد |بــــو ش
د|بــــ |لمنصوره|ندى محمد فرج محمد675993
68o6o5د |بــــو|لوف| محمد |بــــو|لوف| ع تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|

طبــــ حلو|نع|دل محمد ع|دل | |س864|4
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز سيد47|248
7o5988ف محمد محمد يوسف طبــــ بــــيطرى |لمنصورهع |ء |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نه|ل سعيد محمد عبــــد |للطيف||2||4
لسن ع شمس|بــــدور |حمد ع عبــــد|لغ |لسعودى223987
ره|سل |حمد تـــوفيق |حمد24227| ثــــ|ر |لق|
4o5952د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن جمعه عبــــد |لرحمن محمود ع|شور
يم |لسيد |لسيد محمد |لسنهورى823|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــر| معهد ع| 
|596o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن عيد نبــــوى حسن عسكر
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود |حمد محمد |لسيد محمد4|3247
5o7495 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريه |ر عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در
تـــج|ره |سيوطمنه | خ|لد عطيه |حمد يوسف25|489
7o5965طبــــ |لمنصورهر| | عبــــد | |حمد محمد سليم|ن
|ج|7|254 د|ر |لعلوم |لفيومرضوى وحيد محمد 
|38o96حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود جميل عبــــد |لخ|لق ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى محمد حل |لسلك|وى9||264
6|o6o3ج| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم ه| محمد 
8o||6oتـــربــــيتـــ |لم |جه|د خ|لد عبــــد|لحميد عبــــد|لمحسن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهآل|ء خميس عبــــد |لحميد محمد |لطح|48588
44389o| زر|عه كفر |لشيخيم|ن رمض|ن |لسعيد |لشح|تـــ ع
6o6962|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سهيله ص|لح |لسعيد وف
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|شح|تـــه حسن شح|تـــه محمد637626
|75o75تـــربــــيتـــ حلو|نيم ك|مل سيد عبــــد |لحميد
7o37o6رى ندستـــ |لمنصورهنور| محمود حبــــيبــــ مصط |لجو
يف محمد فريد زيد7455|6 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم 
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد |حمد محمود عمر768826

رهزي|د حسن محمد تـــوفيق3897| ندستـــ |لق|
ندستـــ |لم |محمد |لسيد رجبــــ عيد درويش|44947
يم محمد |لليثــــى356655 علوم بــــنه|سل جم|ل |بــــر|

72o66يم محمد ز تـــربــــيتـــ |لفيومين صل|ح |بــــر|
حقوق حلو|نجعفر بــــه|ء جعفر عبــــد |لحسيبــــ |لجمل35494
رتـــ|شيم|ء محمد ج|د ح|مد285|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

8625|9| يم مختـــ|ر مو |بــــو|لن تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
د|بــــ ع شمس|عي فرج |م حسن حس 283926
|4324oرهمريم رح|بــــ زكري| محمود حقوق |لق|
تـــج|ره سوه|جس|ره |حمد عبــــد |لحميد محمد حس 945|68

872|3| تـــ بــــدر|ن صديق ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حمد |لسيد محمدعبــــد|لمجيد |لش|ل2288|6 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
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56o34تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــه جم|ل حس |بــــوزيد
8o8454|يم سعيد عبــــد|لمجيد كليتـــ حقوق |لم |سل|م |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقلسيد عبــــد |للطيف |لسيد عبــــد |للطيف636798
8o65o3|كليتـــ حقوق |لم |يمن رمض|ن عبــــد|لمجيد جمعه
4392o8معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيم|ن رمض|ن عبــــد |للطيف سيد|حمد عك
ندستـــ |لم |حمد ي| عرف|تـــ سيد|29||32
43o6o9تـــربــــيتـــ طنط|نهله تـــ|مر ري|ض محمود
4|5o35ره|ريم بــــره| حسن ح|فظ نبــــ|يل ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ بــــنه| رض| |حمد |م|م محمد264685

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جمعتـــ حس|ن محمد خليفتـــ|47498
7o5544معهد ف ص |لمنصورهمحمد جم|ل |لسعيد |لغريبــــ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطحن|ن س| فكرى تـــوفيق 878777

رهدى محمد شبــــل ص|لح9724| حقوق |لق|
4459o2 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |سل|م محمد محمد حس
|4o|||لسن ع شمس|سمر |حمد |سم|عيل |لبــــيو
925o29  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عوض | بــــك محمد
2386|o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم| عبــــد|لبــــص عمر |لسيد س|لم
456|o9 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد عبــــد |لغ
تـــمريض بــــنه|حمد محفوظ |بــــو|لق|سم |لش|بــــوري3982|6
يم |لسيد |بــــر6|4836 د|بــــ دمنهور|دير عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخيم أسعد |لذك محمد439799
6432|o|رتـــ|م| |لسيد عبــــد |لر|زق محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ حلو|نمصط عرفه سعد عط| مو334597
493|o7|ق|وى حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد يوسف محمد يوسف |ل
تـــج|ره |لزق|زيقيمن ع|دل |حمد فصيح|||7785
6|4oo3ف عبــــد |لمع فودتـــ تـــج|ره بــــنه|محمد 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسيد خليفه سيد شح|تـــ839263
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــح|تـــم محمد حسن محمد |لعدوى695388 م |لع| 
82o69oتـــج|ره بــــ سويفمحمود قن|وي عبــــد|له|دي |حمد
و|رى محمد |حمد||7|885 |ء  صيدلتـــ |سيوط 
6835o8ق|وى لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|حبــــيبــــه |حمد محمد مصط |ل
تـــج|ره |لزق|زيقحمد جم|ل عبــــد|لسل|م عبــــد|لحليم|74|634

رهه|جر خ|لد محمد عيد632|3 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر عص|م خلف متـــو |حمد475853
يم ع37224| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد سعيد |بــــر|
ف رمسيس حل 7333|8 تـــربــــيتـــ |لم |م | |
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن بــــديوى257777
|2o659يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد محمد خليل |بــــر|

رهبــــسنتـــ حمدى محمد محمود49437 طبــــ |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ محمد محمود معتـــوق256899
د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |لسيد عبــــد|لعزيز |حمدغر|بــــ626778
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حقوق |ل|سكندريهنور | ط|رق لبــــيبــــ محمد |لفرنو| 425278
يم رزق262465 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمع|ذ محسن |لسيد |بــــر| ع.
6o4445حقوق طنط|محمد عبــــد |ل عبــــد |لغ محمد |بــــوس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لسيد سعيد غريبــــ حسبــــ |لنبــــي|327828
م|م |لسيد سليم||2636 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جنهله فتـــ 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمو | |لسيد |لسيد |لفيو5256|6
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | كم|ل لط محمد عبــــد |لرحمن696837
6o8676 تـــج|ره طنط|دى ع|شور محمد دسو
تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | |حمد سيد عبــــد |لكريم7|399|
82o245يم محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مروه ص|بــــر |بــــر|
62359oف مختـــ|ر |لعش ثــــ|ر د |ط|آيه أ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |حمد |حمد بــــ|تـــع فرح|تـــ752676
5o888o|د|بــــ دمنهور|حمد س| عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح
84|9o4ي  |حه وفن|دق |ل|قعمر جم|ل عمر ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لرحيم عبــــد|62|353
7o6567ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|ديه وحيد رمض|ن محمد ع
ره/ري|ضتـــن|دين سيد حمدى سيد محمد222455 زر|عه |لق|

بــــى مر4559| ف حسن و كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمريم |
تـــج|ره بــــور سعيدند| سم حسن |بــــو غضه8225|6

معهد ف ص بــــ سويفمريم صموئيل نجيبــــ مج7|574
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | جم|ل |لصديق رضو|ن677228
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقش|م عبــــد|لن| |حمد عل|م824849
صيدلتـــ سوه|جسم|ء |حمد|لصغ محمد |لسيد|839975
يم 222246 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف|طمه خ|لد محمد حس |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد فؤ|د عبــــده حس عبــــد |3|6768
د|بــــ د |ط|جيه|ن منصور أبــــو |لعز منصورأبــــو |لعز623766
تـــربــــيتـــ |سيوطحس|م حسن ع حسن 879922
7o4737ر تـــج|ره |لزق|زيقندى رض| محمد |لط|
حقوق |لزق|زيقكريم ط|رق |بــــو |لفتـــوح محمد عجل|782468
5o7o79|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|رين| سم نجيبــــ حن
2469o9علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد حل محمد ص|لح
|د|بــــ |لم |بــــه محمد ز خليل8978|8
77245oندستـــ |لزق|زيقحمد حمدى محمد |لسعيد |حمد محمود خط
ندستـــ كفر |لشيخمحمد حس عبــــد |لرؤف عبــــد |لمنعم |45237
262o55تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد ع
ره|فريده |س|مه |حمد صبــــره52456| د|بــــ |لق|
يف352|6| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر مجدي محمد 
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |نور |سم|عيل عبــــد |لحميد759238

رهي|سم صبــــ حسن محمد562|4 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء محمود معتـــمد ك|مل|4837|8
ش|م عبــــد|لص|نع فرح|تـــ|356863 ره|سم|ء  ثــــ|ر |لق|
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علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد |بــــوبــــكر ع 6266|8
رهسل|م رمض|ن عبــــده عبــــد |لصمد|455|4 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
29o53تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عل|ء محمد رمض|ن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف عص|م فه سيف|9|64|
تـــج|ره |سيوطمصط مر محمد خليل 886375
طبــــ |لزق|زيقريه|م ع|دل محمد |حمد62|699
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع|دل محمد |لعج عثــــم|2|545
|6o|78|ف صد عبــــد |لسل|م لسن ع شمس|حمد |
628o48د|بــــ |لزق|زيق|نرم و|ئل عي جوده
تـــج|ره بــــنه|نرم ط|رق فرج |لسيد||3292
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنه|ل |لشح|تـــ محمد محمد جمعه5896|4
6378o3ر عزتـــ عبــــد |لغ محمد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد م|
يم ع |حمد|62963 علوم |لزق|زيقندى رض| إبــــر|
44o|95| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|ر| ع|دل عزتـــ عبــــد|لسل|م ج|بــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد ع|دل نجيبــــ سل|مه|636453
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرودين| ع|صم محمد نحله98||43
27858oيم تـــج|ره بــــنه|دين| عيد فه مصط |بــــر|
857o77|يم علوم |سيوطحمد جمعه عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
ش|ن247999 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم سيد |حمد عبــــد| |لد
4857o9د|بــــ |ل|سكندريه|م |ن |حمد محمد |لهند|وى |لجز|ر
د|بــــ |سو|ن|محمد مجدي محمد نور843747
نوعيتـــ |لزق|زيقعمرو ع|طف ع |لسيد ع777238

د|بــــ |لفيوم|محمد عثــــم|ن عبــــد|لستـــ|ر محمود73877
د|بــــ حلو|ن|ول|ء |يمن حمزتـــ |لسيد سليم|ن89254

يم محمد |حمد2|58|3 د|ن |بــــر| رهرحمتـــ و طبــــ |لق|
355479| كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء محمد عبــــد|لرحمن |لسبــــ|
887o3|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء مرزوق جمعه جبــــر
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسسهيله خ|لد حسن حسن|2547|

حقوق ع شمسمحمد فتـــ خليفتـــ دكرورى66|32
ف فكرى نظ 5853|2 طبــــ |سيوطيوس|بــــ |
75o676تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدير حسن حسن حس عبــــد |لرحيم
8574ooتـــج|ره بــــ سويفمحمود عبــــد|لعظيم ج|بــــر عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ حلو|نمل محمد متـــو مر محمد|48556|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حن ن |لدين يوسف محمود مهدى|33996
4o6965 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرن| عبــــد| محمد سليم|ن ع
د|بــــ ع شمس||ء ق|بــــيل محمد ق|بــــيل حس |6748|3
88o277  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطجورج رض| مك دوس
23273oره|ند حسن محمد محمد د|بــــ |لق|
|د|بــــ |لم |د |نه |يمن كم|ل حن|963|82
يم |لعيو 962|34 تـــج|ره ع شمسيم|ن سعيد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دييم|ن محمود عبــــد|لرحيم محمد|||2729
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طبــــ |لسويسم | غط|س عجيبــــ ميخ|ئيل حن|765434
يم||83267 يم |حمد |بــــر| زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــتـــس|م |بــــر|
حقوق سوه|جمؤمن محمود تـــوفيق محمد |7|897
معهد ف ص |ل|سكندريهنسيلتـــ |يه|بــــ عبــــد |لعزيز عرفتـــ محمد425248
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمد |حمد عبــــد|لر|زق935|23
6|67o6تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنه | محمد يوسف بــــصل
6o7o8||علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميه|بــــ ع |لسيد |لسيد
69o244ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسنتـــ عبــــد |لبــــديع عبــــد |لعزيز حسن
233827| ره|حمد جم|ل محمد ج|د ع د|بــــ |لق|
ف عبــــد |لكريم عبــــد | |لسقي693646 صيدله |لمنصورهمحمد |
د|بــــ حلو|ن|محمد ه| محمود |لغريبــــ|2969|
7o533o|يم ص|لح محمد عطيه د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف صل|ح محمد |لسيد محمد32|4|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطن|ن عي |بــــو|ليم سيحه  537|88

6847oصيدلتـــ |لفيومريه|م مرزوق محمد مرزوق
3367o8تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ه|يدى ن| عبــــد|لفتـــ|ح دسو عبــــد
755o8|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــحسن شح|تـــه مصط عبــــد |لعظيم

4547o رهمصط حس|م حسن حف تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلحس|م ي| عي عبــــد |لجو|د|479863
زر|عه |سيوطروضه حسن عبــــد|لصبــــور ع حس 3|8784
6o|877| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد عبــــد |لحليم عبــــد |
يم ح|مد325633 د|بــــ د |ط|رح|بــــ |بــــو بــــكر |بــــر|
88o238  |كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرفيق رض| ري|ض بــــسط
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد |لسيد محمد عبــــد |لوه|بــــ687794
4372|2| تـــمريض كفر |لشيخسم|ء عبــــد|لمنعم مو ع
بــــي ع بــــزتـــ694864 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــول|ء ع |ل
5|85o||كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورل |ء عبــــد |لحميد محمد ع |لسم
88|o|6 تـــربــــيتـــ |سيوطر| | حس عبــــد|لحميد حس
25o9o6|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عيد |بــــو|لحديد عبــــد|لحميد
7798o7|طبــــ حلو|نسم|ء مدحتـــ سعيد عطيتـــ ع|مر
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء منصور |حمد محمد|243647
رهمن|ر عو |حمد محمود محمد43627| علوم |لق|
نوعيتـــ فنيه |لمنصورهرن| |لمتـــو محمد مختـــ|ر سمك692234
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيه ع|طف عبــــ|س |بــــو |لمجد سل|مه684262
ل|ل697766 ين محمود تـــوفيق  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهش
87o567|معهد ف تـــمريض |سو|نمل محمود ص|دق عمر
ه عبــــد |لحميد عبــــد | عبــــد|لجو8|7725 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

تـــج|ره ع شمسل حمد طو |لسيد6526|
طبــــ طنط|سل |سم|عيل |لسيد |لنحر|وى432785

84o93علوم بــــ سويفرفيدتـــ سيد جمعه عبــــد |لعظيم
ين  |د مجلع حبــــيبــــ842333 نوعيتـــ موسيقيه قن|ن
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بــــي 685265 بــــي عوض |ل ف |ل ه | د|بــــ |لمنصوره|م
|د|بــــ |لم |محمود نبــــيل محمد ر|جح7|7856
|33o23حقوق حلو|نعبــــد | محمد |حمد ع
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عزتـــ محمد عبــــد| صنيدق|494785
طبــــ بــــيطري |لم |خ|لد ع |نور خلف854347
قتـــ عبــــد|لصمد عبــــد|لرحمن |حمد 898365 فنون جميله عم|ره |لم | 
7743o3علوم ع شمسيم محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لوه|بــــ
4o8286تـــج|ره طنط|عمرو جم|ل محمد فريج |بــــو شنبــــ

38o69|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عبــــد | |حمد عبــــد |لعزيز
6o2o79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| جم|ل فتـــ رش|د محمد

8773oتـــج|ره بــــ سويفبــــ|سنتـــ عبــــد |لن| |لسيد عبــــد |لمقصود
5o5543 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حمدى عبــــد|لحميد حمد
9o9o|5تـــج|ره سوه|ج سل|م محمد فوزى محمد عبــــد|لرحيم
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ع|مر س|لم ع|مر س|لم|336432
يم786959 يم |لدسو |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقسعيد محمد |بــــر|
|469o7يم لسن ع شمس|ع عبــــد |لحميد ص|لح |بــــر|
4762o8تـــج|ره |ل|سكندريه |ر ه| محمد محمد |لخطيبــــ
34o222حقوق بــــنه|مه| محمد مصط |حمد
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن عل|ء عبــــد |لق|در |بــــر|675256
ندستـــ |سيوطعمر ي| محمد محمد |لشم|ع|76462
4o9446تـــج|ره طنط|محمد طه زين |لع|بــــدين عبــــد |لرحمن زي
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــيتـــر عوض عطيه عوض يوسف54|462

ندستـــ |لم ||ء محمد رجبــــ سعيد|66966
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لمنعم محمود عبــــد|لرحمن |حمد938|84
تـــ مصط فتـــ مصط |لزغل|863|34 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم

7375oتـــربــــيتـــ |لفيومي|سم محمد ربــــيع محمد
تـــربــــيتـــ |لفيوممن|ر محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لنبــــى34|67

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل محمد مصط محمد |لشه|وى2492|6
تـــج|ره ع شمسسم|ء صل|ح |حمد |بــــو |لعل|358444
|ئيل23792| ندستـــ حلو|نم|ريو عص|م غبــــري|ل |
359|4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ حم|د جوده
رهدين| عبــــد|لن| |لسيد محمد حس|238447 تـــج|ره |لق|
53o284ندستـــ |سيوطفرح ط|رق محمد |لغندور
7o9556| يم |بــــو |لعين ف |بــــر| علوم |لمنصورهل|ء |
8o9467|كليتـــ حقوق |لم |سل|م كم|ل محمود عبــــد|للطيف

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر ص|دق شكرى ص|دق4|457
6o4oo5 يم مصط حس علوم طنط|محمد مصط |بــــر|

3o674ش|م عبــــد |لرحمن محمد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منتـــ | 
696228| صيدله |لمنصورهحمد ع|طف |لحسن |لدق|دو
نوعيتـــ |لزق|زيقريم ر| محمد |سم|عيل سبــــ||36|77
وف|تـــمحمود ه|شم عطيه محمد محمد |لشوره448566 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
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تـــج|ره طنط|محمود محمد ربــــيع محمد ص|لح3|4486
7o|||2  تـــج|ره |لزق|زيقمجد فتـــ عبــــد |للطيف عبــــد |لفتـــ|ح
|5o597ى |بــــو|لريش حقوق حلو|نكريم ي| ي
439o98كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمحمود عل|ء |ليم عفي  يدك
طبــــ |ل|سكندريهرض| |لسيد مصط ف|يد435836
د|بــــ |لزق|زيق|سل جم|ل |لسيد سليم د|ؤد264|63
د|بــــ |لزق|زيق|تـــسنيم ف|يز حسن محمد حف 773362
2669o9يم شلبــــى يم عبــــد|لعزيز |بــــر|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرقيه |بــــر|
|2o252رهكريم |حمد عطيه محمد بــــيو طبــــ |لق|
7o2478 د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ ط|رق محمد عبــــد |لخ|لق ع سيد

رهمرو|ن |يه|بــــ محمد ش|كر34396 حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محسن رؤوف فه67668

75o753ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمر محمد منصور ح|مد
7o7o|4 يم حس معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــ حس |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م جم|ل حس طلبــــه حس |33345|
9o479o تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء قدرى محمد عبــــد|للطيف
علوم |سيوط لشيم|ء |يمن سعد عبــــد|لحليم|68|||9
27|o28يم عبــــد| سيد |حمد طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــغريد ع |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهش|م |حمد فكرى ح|مد عوض745|68
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد|لرحمن أحمد عبــــد |لق|در محمد حسن|46253
7o7o3||م محمود سعد محمد ع |ل|م|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهد

يم فرج999|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمود شعبــــ|ن |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد حسن عثــــم|ن |حمد826989
629o89د|بــــ |لزق|زيق|ن|ء عوض |لسيد عوض
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|دى ه| لط مرقس25372|
رهص| محمد |م سيد8|8|6| حقوق |لق|
يم |لبــــلم774667 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم رض| محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لعزيز مصط عبــــد |لعزيز عط| 828|68
ره|ي|سم رف| مصط عبــــد|لع|ل228689 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء محمد |لسيد |حمد نعن|عتـــ|437743
يم عبــــد |لمعبــــود محمد485632 ى |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م|ي| ي
4o9677| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ج|كل صبــــري فوزي عط
ندستـــ قن|ع|صم ي| عبــــد|لع|ل عبــــد|لعزيز598|86
7o74o8|ش|م عبــــد |لفتـــ|ح محمود صيدله |لمنصورهن 
و|ش3|4826 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|من|ر محمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ 
7o7863 حقوق |لمنصورهعزه عبــــد |لفتـــ|ح حسن مسعد مصط
يم رزق2|67|4 ه |سم|عيل محمد |بــــر| حقوق |لمنصورهمش
حقوق |سيوطعبــــد|لغف|ر حمدى دي|بــــ حم|د 7|8755
9||4o3 حقوق سوه|جشعبــــ|ن صل|ح عبــــد|لرحمن عي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود مصط محمد محمد752836
6|2|o3|ح|ن كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسل|م محمد سليم|ن ع 
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يم شح382|69 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود ط|رق عبــــد |لغف|ر |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمود محمد ه|شم|7|2685

رهخ|لد ع محمد |سم|عيل محمد|4244 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
232oo8يم |حمد لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد جم|ل معبــــد |بــــر|
76o25oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لع| حسن
444|o9|ف طبــــ كفر |لشيخحمد حمدى درغ|م محمد 
ي عبــــد|لملك3362|8 تـــربــــيتـــ |لم |فرح عبــــد| بــــ
حقوق قن| جنوبــــ |لو|دير|بــــعه جعفر عبــــد|للطيف محمد 968||9
رهع |بــــو بــــكر ع |بــــو بــــكر47776 حقوق |لق|

4|o73oرهحبــــيبــــه محمد |حمد ع كشك د|ر |لعلوم ج |لق|
52|44oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورض فتـــ محمد |نور قريطم
7688o7طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيف عبــــد |لن| محمد |حمد
7|o95o|حقوق |لمنصورهمحمود محمد زغلول عبــــد |لعزيز رف

ين| جرجس |نيس جرجس58332 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف
ندستـــ ع شمسيتـــ محمود حسن ع ||36472
288oo2|معهد ف ص بــــنه||ء محمد غريبــــ محمد |لنش|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميوسف مصط محمد |لسيد |لهبــــ|شه246286
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع محمد ع قطرى|767287
769o84|معهد ف ص |سم|عيليهميمه س|لم |لسيد سل|متـــ
8o2583 حتـــ وفن|دق |لم |ح|زم |م سعد بــــيو| 
49828oد|بــــ دمنهور|نو|ل نبــــيل فوزى |حمد ع|مر
تـــج|ره ع شمسه|شم |حمد فتـــ محمد347677
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ن| محمد |م خط|بــــ3|3393
7o8735علوم |لمنصورهمحمد |لقطبــــ عبــــده ص|لح شلبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م |حمد سليم |حمد|627693

84o92تـــج|ره بــــ سويفرفقه سليم|ن ك|مل |لسيد
زر|عه مشتـــهردير محمد فريد |حمد ع |34247
8o424oد|بــــ |لم |مريم مو يوسف لبــــيبــــ|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورع محمد ع محمد |بــــويوسف98||54
تـــج|ره دمنهوركريم ع أحمد أنيس492623
معهد ف ص |لمنصورهيم|ن شحتـــه محمد حسن |حمد |لمطحنه697934
327o8o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحن محمد حسن ع عبــــد

يم سلم|ن|52952 صيدله بــــ سويفحمد شو |بــــر|
رهمريم |يمن |لسيد فريد4335| تـــج|ره |لق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط خ|لد مصل عبــــد|لسل|م262545
|د|بــــ طنط|ل|ء مصط نبــــوي |حمد مر|د||253|4
45o|36|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد رح |بــــو|لفتـــوح |بــــو |لوف
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء خ|لد عصمتـــ |بــــو دربــــ|له|9944|5
27o722يم بــــ|بــــرس تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد |لدسو |بــــر|
4|8o56د|بــــ كفر |لشيخ|دير فكرى لط بــــسيو |لبــــي
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ع كم|ل حسن  | 3|4|75
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33o922| معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد |سل|م سعيد ز
69o979حقوق |لمنصورهمحمود محمد |لسعيد محمد
ف3|4397 تـــج|ره كفر |لشيخندى محمد متـــو محمد 
4o8566كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن فتـــ مصط ر|غبــــ |بــــوحشيش
893356| ه جم|ل عبــــد|لحميد ع حقوق |سيوط م
ره|مهر|ئيل بــــخيتـــ عد شكر |48775| د|بــــ |لق|
64|o93حقوق |لزق|زيقجيه|ن عبــــد|لستـــ|ر ظريف عبــــد|لح|فظ
د|ن455||3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشه|بــــ |لدين محمود سيد حن و
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد| | ع|طف محمد ربــــيع5|88|3
تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر من عبــــ|س |حمد 898793
8o8o53|ه رمض|ن عبــــد|له|دي محمد |د|بــــ |لم |م
768o55معهد ف ص |سم|عيليهض ص|بــــر ج|د |لكريم |حمد
ندستـــ بــــور سعيدعمر ممدوح حس عبــــد |لعزيز764475
يم6||625 ف رمض|ن إبــــر| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــرو|ن أ
43oo69طبــــ |سن|ن طنط|د | صبــــ س|لم شكل
تـــج|ره طنط|مر|م ع |لهند|وى |حمد434535

7|2o6تـــربــــيتـــ |لفيومف|تـــن محمود عبــــد|لكريم |سم|عيل
525|o6يم محمود ندستـــ |ل|سكندريهزينبــــ |لسيد طه |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو وحيد عي قطبــــ479574
4|2o|6يم مقشط يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|ط|رق صل|ح |بــــر|
6|2|o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد قدرى يوسف محمد |لهبــــي|ن
9o7857 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن جم|ل عبــــد|لرحمن |لسيد
معهد ف ص |لزق|زيقدير نبــــيه بــــغد|دى متـــو627566
4o6966د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رن| محمود حس |حمد مسلم|
يم |لسيد عر|بــــى|628227 يم ع |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
6o8938يم |ل|عرج د|بــــ |لمنصوره|ح|زم ربــــيع |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء مر|د محمد |لعجو| |697678
3257o6يم سيد تـــج|ره ع شمسبــــتـــ | ط|رق |بــــر|
تـــج|ره |سيوطعف|ف |سم|عيل محروس ك|مل||8556
435o4o |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفتـــ مسعود شعبــــ|ن ن
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدعل| ع|دل محمد |حمد439|85
3477o|علوم بــــنه|صهيبــــ جم|ل |م|م مر|د
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن حربــــي حسن محمود9|5|49
4762o3د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر س| عبــــده محمد بــــرك|تـــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع س|مح |حمد عبــــد|لرحيم|752|3
69o397ور حسن محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيق 
علوم |سو|ند | ممدوح عبــــد|لر|زق |بــــو|لفتـــوح6|8386
269o82صيدله طنط|روضه |لسيد ع |لتـــر|س
42465oطبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن س|مح ع س|لم
7o9944تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |حمد |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لفتـــوح ع
6|84oo|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمود محمد ع |لطو 
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علوم ج|معتـــ د |طنور|ن ع|دل طه محمد عبــــد |لر|زق5386|6
يم47377| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عص|م عثــــم|ن |بــــر
يم|6|5|64 نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد |لسيد |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد| صبــــ فتـــ ربــــعه228|25
ندستـــ ع شمسرو عم|د ي مرزوق5379||
يم لبــــيبــــ ع فر|ج|4534|4 تـــج|ره |ل|سكندريهف |بــــر|
68755oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ع مصط س|لم
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد ر|فتـــ عبــــد |لحفيظ عبــــد |لعزيز محمد عبــــده525866
د|بــــ دمنهور|نورتـــ سعيد فوزى عبــــد |لفتـــ|ح شلبــــى53|497
تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ ح|مد أحمد شو محمد مكرم|47933
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عل|ء فرج خميس523799
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنرم |حمد محمود عبــــد |لع|ل3|6978
9o9435يم |حمد حس|ن |سم علوم |سيوطس|ره |بــــر|
يم عبــــد|لحليم عبــــد|لفتـــ334837 تـــج|ره بــــنه|ر| | |بــــر|
ف فرغ ع|بــــدين||62624 حقوق |لزق|زيقسم|ء |
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريموند| ع|طف سند فصيح232522
3486oo يم تـــج|ره طنط|حس|م ن| عبــــد|لرحمن |بــــر|
عبــــد|لحميد  أغ4|4949 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| فوزى محمد ن
تـــج|ره |سيوطرن| جم|ل ن|ن ز 877427
رتـــ|رحمه رض| عبــــد |لحميد محمد386|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره بــــور سعيديه | مصط |لسيد محمد |لهلوتـــى24|766
4o6493تـــج|ره |ل|سكندريه |سم|عيل عبــــد |لق|در حسن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره طه سليم|ن عبــــد |للطيف غ|نم5|6763
|33o59د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حس|م حسن محمد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسل مصط محمد جل|ل 877544
32482o|يم |حمد يم |حمد |بــــر| د|ر |لعلوم |لم |بــــر|
6|989oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمن|ر محمود عطوه عبــــد |لع| |لمغربــــى
يم477363 د|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمود ع |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ججرجس عبــــده طنيسه |بــــو|ليم 2||2|9 ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمرو مو عبــــد|لسل|م |لج|ر 267742
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ محمد نبــــيل محمد |بــــوجنديتـــ435835
ندستـــ بــــور سعيدمحمود |حمد فتـــ محمد عبــــد |لجو|549|75
7|o999زر|عه |لمنصورهحسن |حمد محمد مقبــــل ع
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوررن| |لسعيد بــــسيو بــــسيو جوي 8459|5
9o237o يم |حمد حقوق |سيوطرحمه محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوط |م ربــــيع محمد محمد823392
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطكرستـــ | وجيه ممتـــ|ز نع|م  876985
628oo8| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد محمد أم |لش|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد ن| حسن ع محمد|65|637
8o9oooتـــج|ره بــــ سويفمصط حسن |سم|عيل حسن
بــــه خليفه44697| ف و رهج | | تـــج|ره |لق|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مجدى جم|ل محمد|4562
ندستـــ |سيوطط|رق فوزى عبــــد|لعزيز |حمد632992
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مريم محمود عبــــد| محمد زيد|ن|34394

ف ومس|حه |لمطريتـــشيم|ء حس عبــــد |لكريم رشو|ن96866 ك.تـــ. ف رى و
8ooo52 فنون جميله فنون |لم |فرحه محمد |حمد سم محمد حف
يم مو62|788 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمد |لتـــه| |بــــر|

724o3علوم ري|ضتـــ |لفيومبــــول| جرجس يوسف مج
4396o3 يم |لسيد عبــــد لسن ع شمس|ش| |ز صبــــ |بــــر|
ندستـــ ع شمسعبــــد| ه| محمود عبــــد|لجليل533|23
ر مصط عبــــد|لم|لك  7|8824 تـــربــــيتـــ |سيوطص|بــــرين م|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهخ|لد محمد عفي محمد عبــــد |لصمد769497
43|o63| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــسم|ء محمود ع |م حسن مو ك.تـــ. ف للبــــ
حقوق |لزق|زيقمصط عثــــم|ن |لسيد حسن شعل|ن22|784
433ooo علوم طنط|ريم محمد محمد |لحن |لحو

حقوق |لفيوميوسف ميل|د عبــــد |لمل|ك حليم52|66
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نكرستـــ عزتـــ عبــــد|لمسيح يوسف|34745
صيدله |ل|سكندريهحمد عبــــد|لمقصود عبــــد|له|دى عبــــد|795|42
52o488|معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن محمد عبــــد|لل|ه جنيدى
ر قر محمد|24363 م م| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن
842o64د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه صبــــري حسن |حمد
69o435تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء |لمهدى ع محمد
68o558|يم جمعه محمد |لسيد حقوق |لمنصورهم| |بــــر|
3576o9|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى|ء ممدوح عبــــد|لرحمن جودتـــ
طبــــ بــــيطرى سوه|جرش| حل |لسيد حسن 226||9
ف |بــــو |لفتـــوح أبــــو |لوف|83|778 د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ |
يف عبــــد|لعزيز |بــــو زيد|853|32 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء 
طبــــ |لسويسمريم مجدى جرجس ي 886942
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن سعيد ص|بــــر مك|وى محمود486658
يم محمد |لبــــكرى |لمغ|ورى||33674 |د|بــــ بــــنه|بــــر|
رهس|ره سيد عبــــد|لر|زق عبــــد |لن|فع محمد527|24 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره ص|بــــر شعبــــ|ن نوفل |بــــو |لخ 357|42

ندى45689 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء ع|دل سيد عبــــد |لحليم 
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخ|لد ع عبــــ|س حسن526336
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عبــــد |لعزيز محمد حس عبــــد |699452 م |لع| 
طبــــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لق|در محمد مصط |لغربــــ3|6985
6o2986نوعيتـــ طنط|ف|طمه جل|ل جل|ل |بــــو قرن
2|7o9oتـــج|ره ع شمسندى عمر ع حسن ص|لح
43347o|ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد بــــكر ص|لح عز ك.تـــ. ف للبــــ
د|بــــ ع شمس|يم|ن ر|فتـــ ج|د محمود|8||336
56o97يم تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد محمد سعيد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد | ممدوح عبــــد | محمد752852
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5o5|o7طبــــ |ل|سكندريهحمد ط|رق سيد عبــــد|لجليل عبــــد|لكريم
627oo8يم |لسيد ف |بــــر| ر|ء | ندستـــ بــــنه|ز كليتـــ 
نوعيتـــ كفر |لشيخحمد محمد |لسعيد |حمد ن|صف|8|96|4
8|9o3o|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفن مجدي حل جندي
5o7745|تـــج|ره |ل|سكندريه|ء س|لم حسن س|لم ش|طر

9o5|2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر ن| ز سيد
8o4o72 لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم | شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|عمر حمدي عبــــد|لوه|بــــ مر
بــــي 453539 ندستـــ كفر |لشيخمحمد مجدى |لمتـــو |ل
رهوق |حمد محمد محفوظ محمد|23254 حقوق |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لسل|م حسن عبــــد|لسل|5|8977
علوم ج|معتـــ |لسويسع|طف قنوع نجم حسي 639427

4o399تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــندى فتـــ ش|كر جمعه
4843o|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ف|ضل حس ف|ضل
علوم ع شمسمصط حس مصط محمد784|4|
9o2692 تـــربــــيتـــ سوه|ج |م |بــــو|لعز فتـــ محمود
4|38o|و|رى عبــــد |لحميد سيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد |لحميد 
6o6o7طبــــ بــــ سويفبــــسمه طلعتـــ محمد حسن

د|ن عبــــد |لرؤف حمودتـــ|757|43 حقوق طنط|حمد و
حقوق بــــورسعيدحمد تـــوفيق ف|روق محمد تـــوفيق|762587
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر|ن| ع|دل بــــدر خميس محمد|48539
35o84|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــول|ء س| حل عبــــد|لحميد
2433o5|رهمنيه سم شعبــــ|ن صديق طبــــ |سن|ن |لق|
طبــــ بــــيطرى |سيوطدول| مو |سحق جرجس448|82
62422oيم محمد عبــــد |لعزيز تـــج|ره ج|معتـــ د |طعم|د مخيمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد سليم|ن مو حسن757924
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس||ء ه| عز |لدين محمد||32596
|2759oحقوق ع شمسنه|ل سم محمد عبــــد |لمجيد
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد |لدسو |حمد عيد677859

437oo|يم صل|ح عبــــده عبــــد |لحميد رهبــــر| تـــج|ره |لق|
7||7o9ندستـــ |لمنصورهمحمد محمد |سعد عبــــد |لو|حد جمعه
ى||67547 ش|م |حمد |لز ندستـــ |لمنصورهحمد 
ندستـــ ع شمسحس محمد عويس محمد979|4|
تـــربــــيتـــ |سيوطخلود ض| محمد فرغ 886824
|27o83لسن ع شمس|تـــ خ|لد محمد محمود
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طموده |لسيد محمد زر|ع6324|6
75746oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمد ع|دل حسن محمد 
|4428oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محمد عبــــد |لع|ل محمد
75|3o|ى صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم صفوتـــ محمد خ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد حس |حمد كيل| محمد586|48
4o34|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور| |ر عبــــد |لمنعم نبــــيل عبــــد |لمنعم
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن عبــــد|لنعيم ع|دل محمد 885846
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|سم |لص|وى حسي |لص|وى642834
32|3o7|تـــج|ره ع شمسبــــول| حن| فؤ|د حن
76587o|تـــج|ره بــــور سعيدن رض| ع ع |لص|نع
يم337739 نوعيتـــ بــــنه|محمد ص|بــــر فوزى فرج |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| ع|طف |يوبــــ فه |9|923
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد |لرحيم معتـــمد مسعد عبــــد |لرحيم غز2369|7

59o86 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمروه طه حسن دسو
345786| تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد سيد جل|ل حرز|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف س|مح محمد حج|زى6|2476
47843oطبــــ |ل|سكندريهمحمد ع حم|دتـــ ص|بــــر رمض|ن
طبــــ |لمنصورهعمر |لسيد |لسيد |حمد سليم76|623

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسيد فتـــ سيد جوده35|53
ج249867 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــتـــسنيم رجبــــ عبــــد|لر|زق |ل|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عك|شه محمد عبــــد|لسل|م محمد636386
ف محمد ص|لح5684|| د|بــــ |سو|ن| |
234o65د|ر |لعلوم |لم |رجبــــ ط|رق محمد عبــــد|لخ|لق
9o3646|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|ج يه عبــــد|لحكيم محمود عبــــد|لمنعم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|متـــ محمد فه عبــــد|لمطلبــــ||4|||3
حقوق طنط|ح|زم رجبــــ كم|ل |لسيد رد|د||64|4
ي7784|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ع|دل محمد |حمد |لم
32557oد|بــــ حلو|ن|خديجتـــ |حمد محمد |لعج
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود م|دح |بــــو |لفتـــوح |بــــو |لنج| 695259
طبــــ |سن|ن طنط|وق فوزى عبــــد|لفتـــ|ح حسن فرج428958
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن محمد محمود ك|مل|833665
ره|ندى محمود عبــــد|لر|زق محمود224273 د|بــــ |لق|
6o7954يم رضو|ن د|بــــ |لمنصوره|ندى |لسيد |لسيد |بــــر|
23862o|رهيم|ن فتـــ منصور |لسيد حسن تـــج|ره |لق|
تـــ محمد صل|ح عبــــد|لعظيم|342823 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
7o6472| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد |حمد |ل|م|م ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه حس سيد |حمدعبــــد |لغ |773658
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |م|م محمد |م|م |بــــوزينه|737|35
5o56o8علوم حلو|نمحمود حس|م حس محمود شكرى

ندستـــ |سيوطحمد ص|لح محمد ص|لح|83844
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــسعيد عبــــد|لحميد سعيد يونس494944
89o2o6 تـــربــــيتـــ |سيوطبــــسمه |بــــو|لمجد وسي |سكندر
27o54oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسعيد ك|مل من |حمد شعلتـــ
تـــج|ره بــــ سويفميمه صل|ح فرغل ع |6|8583
8||o44ي |حمد محمد تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ
تـــ|5|435 طبــــ |ل|سكندريهعمرو عبــــد | عبــــد | عم
رهحبــــيبــــه محمد |لسيد |حمد يوسف دويد3749|2 تـــج|ره |لق|

تـــمريض |لفيوم يه|بــــ |حمد محمود محمد|72243
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ش|م محمد حس |لزغ553|76 علوم ج|معتـــ |لسويسح|زم محمد 
725o5د|ر |لعلوم |لفيومن|در |حمد يونس محمد

686oo6|صيدله |لمنصورهبــــسنتـــ ح|تـــم |حمد محمد |بــــو |لعل
465o3 تـــربــــيتـــ حلو|ننور| مر فوزي مر

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشو صفوتـــ شو عبــــد|لسل|م |لسبــــي 238|42
وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|محمد |حمد عبــــد|لغ محمود|32476 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
نوعيتـــ |لم |ف|طمه عل|ء عبــــد|لرحمن محمد2762|8
9o|o5o  ند| خلف | فتـــ عبــــد|لع|ل عل|ج طبــــي قن|ش|
7782ooد|بــــ |لزق|زيق|بــــه صل|ح عبــــد |لحميد ع
3|7o74صيدله ع شمسنوره|ن سعيد عبــــد|لرحمن غريبــــ |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر خ|لد مر عبــــد |لمجيد6|5|2|
6||9o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| |ده محمد عبــــد |لصمد ج|د
46o|92نوعيتـــ |ل|سكندريهه|جر سعيد حس|ن عيسوي
423635| علوم طنط||ء ع عبــــ|س ع
ش|م زكري| محمد|67|64| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد 
4o4559د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مرو|ن سليم|ن ف|يز سيد |حمد |بــــو|
يم434343 ه ط|رق عبــــ|س غ|زى |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن

تـــج|ره بــــنه|ي|ر| حمدى |حمد |لبــــ|بــــ5282|
حقوق بــــ سويفدين| محمد حي ج|بــــر|85544

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف صو رمض|ن صو 72969
9oo3|| تـــج|ره |سيوطمحمد |كمل محمد ز
7o8|43ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمدى محمود |سم|عيل |لسعيد ع م |لع| 
علوم |سو|نمك|ريوس مجدي فخري عبــــد|لمسيح863453
8992o6 معهد ف ص سوه|جس|ره عبــــد|لسل|م |بــــوضيف سيد
26|6o5يم حقوق بــــنه|محمد تـــ|مر  |ح |بــــر|
ش|م محمد عبــــد|لمقصود ن524836 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــل|ل 

تـــربــــيتـــ ع شمسرجبــــ سعيد رجبــــ محمد محمد42527
نوعيتـــ |لم |مروه رمض|ن عبــــد|لسل|م محمود4765|8

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ص|دق46999
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم عبــــد|لحميد فؤ|د عبــــد|لحميد8959|3
|2o3|6تـــج|ره ع شمسعل| ع|دل |حمد محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|ر ي| حسن عبــــد |لحميد23427|
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمود عبــــد|لرحيم محمد حسن844334
236oo9|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء محمد عبــــد|لغ محمد
يف محمد حس 26|58| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى 
4o3|ooحقوق |ل|سكندريهتـــ|مر |يه|بــــ مصط |حمد محمد

يم24659 يم |بــــر| خدمه |جتـــم|عيه |لفيومر| | |لسطو |بــــر|
6o3564لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد رض| محمد عوض
تـــج|ره بــــنه|من|ر عم|د ع حس 354398
7o3629 ندستـــ |لزق|زيقسل|م عبــــد |لعظيم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
تـــج|ره ع شمسعمر سم محمود عمر |بــــو|لعل|347539
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سم|ح محسن حس فريد838458
د|بــــ |لمنصوره|مل نبــــيل |لحسن جميل|697684
صيدله |ل|سكندريه  ل|ء |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل|5686|9
36o688يم يم عفي |بــــر| تـــج|ره بــــنه|خ|لد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسبــــه|ء ن| يوسف عي قطبــــ28787|
6374o9 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل
تـــربــــيتـــ دمنهورندى |لسيد سعيد ح|فظ حس ع |499357
ش|م |لسيد عطيتـــ|775979 تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء 
25o589علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ شفيق صبــــري بــــل|قي وكوك
34|o69يم محمود مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعز |لدين ن| |بــــر|
2|8o25تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن سليم سليم سل|مه
رهيم|ن عزتـــ مط|وع شح|تـــ|232763 زر|عه |لق|
يع |حمد|999|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يه ربــــيع |بــــو
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي| صبــــري عبــــد|لحميد |بــــو |لعل|||3544
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم شكرى عبــــد |لحميد |بــــ|ظتـــ49|776
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىفيصل جم|ل |حمد ع29476| ل|ك|ديميتـــ |لم
ف عرفه محمد |حمد3486|2 ره|نور | د|بــــ |لق|

د|ن رشدى محمد35429 تـــ و د|بــــ حلو|ن|ن
يم عبــــد|له|دى مو ع|42367 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع عبــــ|س سيد يوسف352895
د|بــــ حلو|ن|من|ر محمد عبــــد |لعزيز محمد48355|
489|o5يم |لسيد سلط|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|كرم محمد |بــــر|
26o992 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس|ره عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد |لدقو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى رأفتـــ محمود غريبــــ |حمد264592
233o54|تـــج|ره |سيوطمنيه عص|م عبــــد|لمنعم ع عبــــد
76536oتـــج|ره بــــور سعيدنديم وليم عد خليل خليل
رهي| محمد فتـــ محمد58855| ندستـــ |لق|

رهعبــــد |لرحمن محمد حسن عبــــد |لع|ل98|44 تـــج|ره |لق|
علوم طنط|منه | جل|ل |حمد |بــــو ريه244|43
تـــج|ره |سيوطم محمد نبــــوى مصط ص|لح22|327
26o53|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى شعبــــ|ن سعد سيد |حمد
4448o2لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|ندي نبــــيل فكري جبــــره
حقوق |سيوطرح|بــــ سعد مختـــ|ر مغربــــي837534
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف خ|لد فه |لخمي753282
4|o|39يكل تـــج|ره طنط|يوسف محمود مصط محمد 
حقوق |لزق|زيقي|سم فتـــوح عبــــد | محمد عبــــد |779796
7|286o د|بــــ |لمنصوره|مريم فتـــ ع حبــــي
تـــج|ره ع شمسس|ندى ي| زكري| ملك5446|3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نط|رق س|مح محمد |حمد95|64|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد محمد زينهم محمد|74924

ديوه علو| 7|4986 حقوق طنط|نور أحمد عبــــد |لرحمن 
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44o236|علوم كفر |لشيخلي خ|لد محمد فوز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحس|م ع|طف ع |لنج|ر68|246
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود حمدى عبــــد|لغ |لسعد|وى256382

35o82ل وف|تـــيوسف ممدوح عبــــد |لرحمن |حمد  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
علوم |لمنصورهمنه | فخرى متـــو محمد ع بــــسمه683356
رهحمد طنط|وى محمد مصط |245|22 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
543o83صيدله طنط|بــــتـــس|م |لشح|تـــ |لسيد |حمد |لفخر
حقوق |ل|سكندريهعمرو عص|م محمد حس 484858

|89o5تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|تـــم طلبــــتـــ |م|م لقم|ن
9|796o معهد ف ص |سيوطبــــ|سم ف|يز |نيس شنودتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشعبــــد |لرحمن عو|د |نور عو|د  ج|766523
تـــج|ره طنط|خ|لد نشأتـــ عبــــد |لعليم محمد غنيم622||5
4|2|8oكليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ننديم محمود رض| مختـــ|ر بــــريك
يم |لسيد عمر342229 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسخلود ع|دل |بــــر|
2282o|يم عبــــد|لص|دق محمود حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننجل|ء |بــــر|
2|443o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | |يه|بــــ مصط ربــــيع مصط
زر|عه مشتـــهرمرفتـــ محمد طلبــــ جديرى343293
8o7679طبــــ |لم |جورج | ن|در ش|ؤول عطيه
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيف صل|ح |لدين |حمد بــــدر |لدين فتـــح |42434
357|o6 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود عبــــد|لحليم |حمد متـــو
ف عبــــد|لر|زق محمد264962 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
وف|تـــمحمود حمدى عبــــد|لرحمن ك|مل |بــــر879|35 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء محمد |حمد محمد محمد شق |54749
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحبــــيبــــه محمد محمود عبــــد |لع|ل حج||86|79
حقوق ع شمسجه|د خ|لد ز شلبــــي833|6|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم |يمن |م عبــــد|لمقصود|352637
48277o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ء عبــــد |لمنعم محمد محمد رزق
36o3|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد جم|ل محمد عفي خ|طر
تـــربــــيتـــ |سو|نر مصط محمد حسن843765
4o346oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهول|ء محمد محمود محمد سليم|ن

5o|66د|بــــ بــــ سويف|يوسف حن| ك|مل فرج
يم ص|لح5234|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر ع|دل مصط |بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|منتـــ | |لسيد عطيتـــ شعبــــ|ن59763|
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد يوسف رمض|ن يوسف عبــــد |لنبــــى كشك|76|45
8o4225 نوعيتـــ |لم |ف|طمه |حمد عبــــد|لجليل بــــيو
يف595||6 تـــربــــيتـــ بــــنه|رن| عرفه شكرى محمد 
6o5697صيدله حلو|نه|جر محمد محمد |حمد
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه عل|ء لبــــيبــــ ط|حون|258373
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسس|مح محمود محمد محمد غر|بــــ48|436
م7663|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخك|رين م|جد مكرم سيد
د|بــــ ع شمس|سم|ء سيد عبــــد |لغف|ر درويش|||233|
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775o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقرن| عص|م ز محمود عبــــد |لق|در
74o76كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفشهد عويس عبــــد |لحميد خليفه

تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن حسن عبــــده |لصغ عبــــد |لرحمن52|489
6o8|7|ور خط|بــــ |د|بــــ طنط|ندى محمد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم من شفيق بــــش|ي7364||
يف سم من |نطون37527| تـــج|ره ع شمسف|دى 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــس|م محمود |حمد محمد منصور|48697
6495|oمعهد ف ص |لزق|زيقمحمد لط ع |لسيد
قتـــ ح|فظ ف|روق شوشه64|5|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طأ
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمن|ر سعيد عبــــد |لحميد محمد27582

337|o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ريه|م محمود محمد محمد
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد طلعتـــ إسم|عيل |سم|عيل |لكفر2289|5
7o77|5|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــلسيد سم |حمد ص|دق محمد م |لع| 
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد| ع محمد مرو|د|88|638
تـــج|ره بــــنه|ي| محمد عبــــد|لستـــ|ر |بــــو |لعل|333554
حقوق بــــورسعيدمحمود محمد ع عوض ع769663
3558o7|حقوق ع شمسم عطيتـــ عبــــد|لع| محمد
ه محمد بــــكرى حس |892295 حقوق |سيوط م
6|7oo3|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحن |يمن محمد صبــــ |لش
ره|سم|ء ن عبــــد |لفضيل محمد||4233| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3|836oوف|تـــ|سيف | |س|مه صبــــ |سم|عيل ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

ره/ري|ضتـــ|ء محمود عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد|584| إعل|م |لق|
63|o4oري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقف|طمه |لسيد |م متـــو
زر|عه |لفيومعبــــد| محمد ع منصور|4||23
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد محمود محمود |لمن|خ246243
27o839معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| محمد عبــــد|لحليم مطر
|ج554|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |حمد حسن 

رهين طلعتـــ |لسيد بــــدر |لدين|526| تـــج|ره |لق|
8373o9كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ول|ء رف| ع سليم|ن
معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد ر|فتـــ فرغ ثــــ|بــــتـــ 888657
يم689976 طبــــ ع شمسس|مح |حمد طه |بــــر|
ش|م رضو|ن صل|ح |لدين46|336 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرضوى 
87896o معهد ف ص |سيوطر| | بــــ| عبــــد|لفتـــ|ح حسن
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء عبــــد| محمد |لسيد |حمد|628637
ه |لسيد عبــــد |لمنعم ه|شم|6826|5 تـــربــــيتـــ دمنهورم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد مصط محمد حس|ن 234456
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيه مخلوف حس بــــخيتـــ حس 497876
تـــج|ره ع شمسيري صبــــرى فخرى جيد|677|6|
33o938 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعم|د |لدين عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمنعم
تـــج|ره |لزق|زيقحسن محمد حسن حس عي 23|785
8o764o| زر|عه |لم |منيه حسن |حمد حس
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يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|حمد عبــــد|لبــــ|سط فرج ع ق|سم|352866 لم
523|o3|معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد |يمن |حمد محمود
77734o|حقوق |لزق|زيقل|ء رض| محمد سليم|ن |لنج|ر
ليل45|782 وف|تـــمحمد |حمد فؤ|د |حمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5|246oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد | فتـــ حسن س|لم |لذكرى

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمريم صبــــ عبــــ|س عبــــد |لفتـــ|ح42239
|4585oيم زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد ن| |حمد |بــــر|

قتـــص|د م حلو|ن|د| | حج|زى |حمد خليل6|499
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد | جمعه محمد محمد |لمقدم5433|4
ف ع س|لم226993 ره|عبــــد|لرحمن | د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن جم|ل |لسيد ذ |لمو| 74|786
27|o9||ن كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسمح|ء عنتـــر لط |لمتـــو 
زر|عه |لم |سل|م يونس ر| محمد|4334|8

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمود عبــــد| محمد عبــــد|3||65
تـــج|ره بــــور سعيديوسف ط|رق محمد |لغزل5783|6
|52o55رهمريم عزتـــ محمود شه|بــــ طبــــ |سن|ن |لق|

5|2o7تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد ص|بــــر عبــــد|لعزيز محمد
يم73|632 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|تـــ مصط عبــــد |لرحيم محمد |بــــر|
ف محمد محمود |لسيد777866 د|بــــ |لزق|زيق|ثــــري| |
|3534oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نع ط|رق ع محمود
د59|766 طبــــ بــــورسعيدرين|د |س|مه محمد |حمد مج|
يم485953 د|بــــ |ل|سكندريه|سحر خليل ع |بــــر|
ره||ء فتـــ محمود حج|زى|9|2687 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ بــــلبــــيسمعتـــز محمد محمدى حس سليم|ن9|7748 ع| 
429o|2تـــج|ره طنط|روى محمد سيد |حمد عبــــد|ل |لسبــــ

7oo66علوم حلو|ن |م جم|ل رجبــــ عمر
د|بــــ ع شمس|نورين ع ع شعبــــ|ن824|32
ر سويلم سليم سل|متـــ|76875 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن م|

22o|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ ه| صل|ح محمد
82|o54ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م محمد شح|تـــه عبــــد|لظ|
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | محمد جميل سيد |حمد779633
88o528  طبــــ |سيوطندى |حمد عبــــد|لعزيز خليفه
ف مسعود |م عبــــد |لمجيد ي|سم 269|27 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــر

3o|57رهندي محمد عبــــد|لسيد ط|يع تـــج|ره |لق|
ر سعد |سم|عيل|55|26| ندستـــ ع شمسحمد م|
6o555oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ ح|زم |لسيد عبــــد |لمنعم |لسيد
6o75|6تـــربــــيتـــ طنط|نور| محمد |حمد |بــــوسعدتـــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد محمد حس |سم|عيل|353854
4|979oيم عبــــده د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد رمض|ن |بــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء ي عبــــد|لعزيز عبــــد|لحكيم جمعه255396
ر|ء حمدي ع|بــــدين محمد845334 كليتـــ |أللسن ج أسو|نف|طمه |لز
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تـــج|ره كفر |لشيخنهلتـــ كم|ل سعد عطيتـــ47|439
تـــج|ره |لزق|زيقحمد ي| |حمد محمود |لشيخ|785846

468o|تـــربــــيتـــ حلو|نع|يده ه| حمدي عويس
نوعيتـــ |لفيوممن|ر قطبــــ طه عبــــد |لسميع69757

2257o3| |حقوق حلو|نسل|م محمود شح|تـــه |حمد عط
يم جودتـــ عمر|ن3448| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر |بــــر|

43o464|يم |حمد |لد حقوق طنط|بــــه |بــــر|
حقوق حلو|ننور| وحيد محمد ع55|9|3
4o68|3د|بــــ |ل|سكندريه|ل |ء محمد عبــــد |لحميد محمد |حمد
طبــــ |لم |عبــــد| جم|ل عبــــد| عبــــد|لعظيم294|82
يم كرد|3|46|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|مه ع|طف رجبــــ |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط |ر ي| محمد |لنح|س|3|5|6
طبــــ |لمنصورهف|طمه محمد محمود عبــــد |لوه|بــــ ح52|693
43o3||طبــــ طنط|ريم عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز عر|قيبــــ
92o234  تـــج|ره سوه|جندى نور |لدين |لسيد |بــــورح|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر مصط ر| ح|مد438235
وف|تـــمحمود عص|م محمد شبــــل |لسعد |26855 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|تـــم حس|ن محمود شح|تـــه7|8247
5oo43تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد | نبــــيل محمد محمد |لسكرى

يم |لسيد783363 تـــج|ره بــــنه|نرم |حمدى |بــــر|
رهمحمد |لسيد محمد حس حفن|وى94|789 د|ر |لعلوم ج |لق|
9o2824 معهد ف تـــمريض سوه|ج من|ر |لسيد حس عبــــد|لمجيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم كم|ل |لدين محمد جعفر947|83
2697o7تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع محمد محمود نو|ر
7o4565|يم |م سبــــع طبــــ |لزق|زيقيمن ع|دل |بــــر|

رهسل|م محمد عبــــ|س عبــــد |لحميد خليل42259 د|ر |لعلوم ج |لق|
ف فتـــ سل|م|257245 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |
علوم ري|ضتـــ |لفيومخ|لد مدحتـــ سيد عبــــد|لبــــ|سط325292
8o9296تـــج|ره بــــ سويفمحمود ج|بــــر محمود عبــــد|لعظيم

64o62 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميح سيد عبــــد |لجو|د ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عص|م سل|مه ر|شد غن|م766569

حقوق |لفيومبــــه حمدي عطيه س|لم75667
499||o|يم خلف شمس |لدين تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء |بــــر|
922o72 معهد ف ص سوه|جزينبــــ محمد ع ج|مع
يم نور322|69 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره ح|مد محمود |بــــر|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد حمد|ن محمد |حمد|768478
4o|747|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ن ر|شد عبــــد |لح|فظ

رتـــ ع|طف رض| عبــــد |لعظيم |حمد49882 تـــمريض |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو ط|رق عبــــد|لعزيز ع جوده435623
يف ع عطيه بــــريشه|432959 معهد ف ص طنط|سم|ء 
|6|3o7وف|تـــنوره|ن خ|لد عي |حمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ ف|يز عطيه |حمد3998|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمل نبــــيل محمد |لص|وي |لديبــــ9|4969
6355o9رهم حمدى عبــــد |له|دى ع عل|ج طبــــي |لق|
69o3o7|تـــربــــيتـــ |لمنصورهن |يمن محمد محمد عطيه
د|بــــ |لمنصوره|خ|لد محمد |لسيد |لبــــ 3||||6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|  ي| محمد ع سمرتـــ786767
33oo69|تـــربــــيتـــ بــــنه|وق رض| |لسيد عبــــد|لمجيد |سم
ف |حمد عطيتـــ699646 ندستـــ |لمنصورهكريم |
ق|وى||46|6 م لط ن |ل لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ندى أد
9o2|9| علوم ري|ضتـــ سوه|جمحمد محمود محمد عبــــد|لرحمن
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر ي| عبــــد|لحميد |لحد|د479496
معهد ف تـــمريض |لمنصوره يوسف مصط ع |م متـــو عم|شه687664
7892o5|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد ع|طف ع محمد |لسيد

253o6 ش|م حسن بــــش ره|بــــسنتـــ  ثــــ|ر |لق|
||6826| رهحمد سعيد محمد |بــــو|لن صيدله |لق|
يم محمد خلف|435746 تـــمريض كفر |لشيخل|ء |بــــر|
42oo76نوعيتـــ كفر |لشيخخلود |حمد محمد |حمد شو|ف
|548o3رهبــــه حمزه |حمد حمزه د|ر |لعلوم ج |لق|
69oo8oمعهد ف ص |لمنصورهم|رى مر|د صبــــرى |سعد
معهد ف تـــمريض |سيوط مصط محمد |حمد محمد عبــــد|لع|ل 893449
534669| حقوق |لمنصورهيه ع|طف ص|دق عبــــيد |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطند| خميس عبــــد|لرحمن عبــــد|  844|89
23oo|o|رهحمد ع|طف عبــــد|لحميد محمد تـــج|ره |لق|
5o4o22لس أنطو|ن نظ جرجس تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــك

48o29رهمؤمن ن| محمد خليفه عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره ع شمسوق خ|لد عبــــد| |حمد عبــــد|له|دى28|3|3
23ooo7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ع|دل دسو محمد رزق

46|o2يم عبــــد|لرحمن زر|عه ع شمسي|سم عو |بــــر|
52|4o5علوم طنط|زبــــيدتـــ محمد عبــــد|لرحمن ربــــيع عبــــد|لمحسن

74o4oمعهد ف تـــمريض |لفيوممحمود محمد عثــــم|ن محمد
6|29oo حقوق طنط|ه|يدى سيد |حمد عبــــد|لحميد محمد

رهم|رى جرجس يوسف جرجس45828 تـــج|ره |لق|
755o62تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد |لحج محمد محمد

رهحمد صل|ح |لدين يس بــــد| ص|لح|36449 تـــج|ره |لق|
ق|وى  7253|9 ندستـــ |سيوطجرجس عط| | تـــوفيق 
||677oرهملك |حمد بــــيو محمود تـــج|ره |لق|
وف|تـــنور |لدين ي| خميس ز24336| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحس|مح جل|ل محمد عبــــد |لو|رثــــ حسن886|43
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر رض| |حمد رجبــــ |لسو|ق26|2|5
ندستـــ شبــــر| بــــنه|شه|بــــ محمد شعبــــ|ن محمد عويس2782|3
75o7o8ندستـــ |ل|سم|عيليتـــس|ره ط|رق محمد كم|ل عيد
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3o724لسن ع شمس|ول|ء ش|ذ عبــــد|لنبــــى |حمد
69534o|علوم |لمنصورهسم|ء حس ن ع عبــــد |لع|ل
علوم |لمنصورهيه محمود محمد |حمد|699778
22|o8|تـــج|ره ع شمسه|جر ي| محمد عبــــد|لعزيز |لهجع
صيدله حلو|نمحمد |س|مه |بــــو بــــكر محمد |لمهدى684962
تـــج|ره ع شمسوق خليل ز حس 5686|3
يم حسن989|64 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسش|م |لسيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعزتـــ ع محمد إسم|عيل757629
27o3o4| يم طه أبــــو|لخ علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد طه |بــــر|
7o|o2||ندستـــ |لمنصورهسل|م محمد محمود محسوبــــ وحش
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد بــــدوى محمد عز |لعربــــ|33445
82759oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|شيم|ء مو عبــــد|لنظ محمود
رهش|م يح لبــــيبــــ عبــــد |لجو|د مر|2274| تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــنه|ح|زم سم عبــــد|لر|زق |ل9|2625
|3o228رتـــ|س|ميه مجدى ع سيف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
35|7oo|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد ي| عبــــد|لر|زق طه رمض|ن
ندستـــ |ل|سكندريهمهند محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لحميد 446477

667o5علوم |لفيومشيم|ء عبــــد |لن| رمض|ن محمد خليل
رهع محمد ص|بــــر سنج|بــــ45269| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|o796تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | خ|لد جم|ل |لدين محمود
258o23 |د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ع محمد ش
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسح|بــــ ع محمد ص|بــــر محمد|69893
د|ر |لعلوم |لم |حس|م ي| محمد عبــــد|لسل|م853943
علوم بــــورسعيد|ء حسن فه حسن زعيتـــر|6767|5
يم عمر بــــدر347763 يم |سم|عيل |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
83o272لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ر| | |لسيد مو |م|م
يم عبــــد|لشهيد||4437 تـــج|ره كفر |لشيخس|ندى سعد |بــــر|
ر|ء ن| محمود خليل546|84 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه محمد محمد |لسيد537|78
83435oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديك|رم فتـــ|ح محمد محمود
علوم |لمنصورهشيم|ء خ|لد محمد |لصف435||6
يم77|757 علوم ج|معتـــ |لسويسم |لسيد تـــمر|ز |بــــر|
يم |لطنط249343 يم |حمد |بــــر| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم|ن |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد حس سلط|ن عبــــد|لفضيل سلط529||5
432|6oد|بــــ طنط|بــــه | بــــش محمد عبــــد |لو|رثــــ حسن|
ين رمض|ن سيد عبــــد|لرحمن 889779 د|بــــ |سيوط|ش
رتـــ ندى محمود شعبــــ|ن قطبــــ53593| تـــمريض |لق|
2ooo7|ره|سل|م |حمد محمود |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ندستـــ |لم |مريم عمرو ص|بــــر |لعدوي479254
9o6653 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جنوره|ن |حمد عبــــ|س تـــوفيق ع| 
7o9o44ف محمود محمد |لعدل د|بــــ |لمنصوره|لي |

Page 6638 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

685|o7يم |حمد عبــــد |لمنعم مشعل تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمحمد |بــــر|
علوم حلو|نرو|ن فتـــ جهيم مر4|4266
326|o3بــــه عبــــد|للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس ه| و
264|o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه ع|طف بــــيو |لسيد
|5o672رهعمرو |حمد عبــــد |لحكيم محمد عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره سوه|ج عبــــد|لكريم محمود دي|بــــ  896533
639458| معهد ف ص |لزق|زيقيه طلعتـــ محمد |مر |
5o259oه جم|ل قبــــ|ري عبــــد |لخ|لق |حمد علوم |ل|سكندريهم
علوم بــــنه|ه|يدى ط|رق محمد |حمد266322
د|بــــ ع شمس|من|ر مجدى |حمد محرم38876|
48o328|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد نبــــيل عبــــد|لل|ه محمد س|لم
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|لن|بــــي محمد |لن|بــــي محمود|834328
د|بــــ |ل|سكندريه|وق محمد رمض|ن ع مو485972
يم محمد محمد |لجرو|8774|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  س|ره |بــــر|

4634o|ر لسن |لم |/ري|ضتـــ|س|مه |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ جو
2oo|6| حقوق حلو|نسل|م مجدى مصط فه
|73o5وف|تـــحس عبــــد |لحكيم ك|مل علو| |بــــو بــــكر ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

6o2832ندستـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لق|در |لسعيد |بــــوري| حموده
ى434669 يم |لبــــح يم |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |مجد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسل|م س| محمد عبــــد |لموجود |لشوربــــ 62782|

446o3تـــربــــيتـــ حلو|نم|جده جم|ل ح|مد يونس محمد
58|7o|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد |مبــــ|بــــى محمد |مبــــ|بــــى

|2897oرهمحمد |حمد عبــــد |لرحمن محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمر |حمد عمر|ن |حمد |87628
22689|| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنطون ميشيل يون|ن ن |
34||7oيم معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد محمود |حمد |لحسي |بــــر|
لهول |بــــر765736 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدبــــسمله ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لعظيم 
64o473|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ك|مل |لسيد محمد محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خ|لد ط|رق عبــــد|لعزيز |لج |وى|24767

2o376| هحمد ع|دل بــــدرى مصط نوعيتـــ ج
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشغ|ده عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن حسن 782684
823o|6|د|بــــ |لم |سم|ء ع عبــــد|لمنعم ه|شم|
4o8469د|بــــ د |ط|محمد شبــــل محمد شح|تـــه
22825oرهد | مجدى حسن عبــــد|للطيف د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــه خ|لد سيد |حمد مصل2777|6
تـــج|ره بــــنه|محمود م|جد محمود سيد349345
34242oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرح|بــــ رض| محمد حسن جوده
76o|5| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د محمود |لسيد ي|س
645o25ندستـــ |سيوطس|مه |س|مه فه سليم|ن س|طور
ش|م محمود ع |753636 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن 
يم |حمد |بــــو |حمد8|4326 زر|عه طنط|ريه|م محمود |بــــر|
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علوم |لم |مروه محمد |حمد حسن ن|فع|86||8
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد محمد عبــــد|لكريم عبــــد|لرؤف نص42|348
8o3755 طبــــ |لم |رو|ن حس |حمد عي

حقوق بــــ سويفحمد صبــــ محمد حس |49982
|4oo79كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــس|م |وس|مه عبــــد |لرحمن |لسيد
علوم كفر |لشيخسوز|ن حسن ن|صف عبــــد |لخ|لق عبــــد 442852

علوم حلو|نع عبــــد|لبــــر بــــيو عبــــد|لحليم84683
|4753oرهيوسف |حمد سعيد عبــــده  |م تـــج|ره |لق|
78o|65|نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |يمن محمد زكري
د|بــــ |لمنصوره|ممدوح محمود عبــــد |لق|در |لسبــــع846|69

696o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد محمود سيف
يم فرج226996 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن صبــــ |بــــر|
||5oo6|ر نبــــيل عبــــد |لمسيح رتـــ|يري م| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم عم|د محمد |ل|م عبــــد|للطيف  |2|886
53o8o2تـــ|من|ل محمد محمود سعيد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ق|وى|966|2 يم |ل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسمر محمد |بــــر|
5|o444معهد ف ص |ل|سكندريهيف مصط محروس |لص| |سم
تـــربــــيتـــ |سيوطندى محمد سيد |حمد 89|888
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| مفدي سعد |سكندر2543|8
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد خ|لد عبــــد|لر|زق محمد843535
5o3287تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | عمرو عبــــد |لغف|ر محمد محمود
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحميد ط3|4773
697o64| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــلسيد |لحسي |لسيد |لحسي

تـــج|ره بــــ سويفف|دى فوزى فرج | ر|غبــــ59825
ندستـــ طنط|عمرو خ|لد عبــــد| عبــــد|لمهيمن |لمغربــــى4574|6
وف|تـــعزيز ه| عزيز عبــــد |لمل|ك7935|| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
525o83ف أحمد مر |لهو|رى ندستـــ |ل|سكندريهي|سم أ
8o4492تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ول|ء مبــــروك ص|لح حسن
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد معتـــز محمد |لمل|247467
رهمحمد ط|رق محمد حسن23667| ندستـــ |لق|
تـــمريض |لزق|زيق يمن |س|مه محمد |م درويش|6|7724
يم محمد |حمد عيد437453 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |بــــر|
لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمود |يه|بــــ محروس |حمد |بــــو سعده|44635
رهحمد عص|م حج|ج رجبــــ|45458| صيدله |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| | حس|ن حسن ع 888826
يم758439 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع جم|ل |لسيد |بــــر|
رى |لع|م695922 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد حمزه |لجو
68|o39بــــه رزق عبــــد |له|دى بــــه و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد و

464o4|لسن ع شمس|سم|ء صل|ح محمد عمرو
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لرحمن ح|مد حمد | م|76669
3|2o83كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىريم محمد عبــــد|لسل|م محمود
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــه |لسيد |حمد رمض|ن |لوي 54|683
475o38تـــج|ره |ل|سكندريهمختـــ|ر خ|لد |لسيد |حمد درويش
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| سم ص|بــــر |لزه|ر رمض|ن776822
3|48o5|رهحمد ه| ق|صد حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4||o55| تـــج|ره طنط|عبــــ عبــــد | ك|مل |سم|عيل |بــــو
48o44oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد فرج محجوبــــ محمود|لهيبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي محمد ر|فتـــ حسن رضو|ن488895

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممرو|ن ع محمد ع7549|
ف يوسف محمود عبــــد |لحليم426297 علوم |ل|سكندريهل|ء |
6|6986| يم |بــــو ع يف |بــــر| حقوق د |طيه 
7o6479|صيدله حلو|نيه عبــــد |لعظيم عطوه عبــــده عوض
معهد ف ص |سيوطد| | |حمد |حمد حسن |3|894
76o333تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن سيد حسن ع |بــــو حطبــــ
|643o3يم رهعبــــد |لرحمن ش|ذ حس |بــــر| زر|عه |لق|
77o8o8|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسندس سعيد عبــــد |لعزيز محمد رضو
49263oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد  صبــــرى  سعد  مغيبــــ |بــــو بــــكر
يم |بــــو |236||7 تـــج|ره بــــور سعيدندى ي| رزق محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد خ محمد خ كس|بــــ|3689|4
89o869 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطف|طمه عبــــد|لحكيم محمد ص|دق
6926o4علوم |لمنصورهمريم مجدى فوزى مسعد كيو|ن

ره|سل س| محمد محمد26782 د|بــــ |لق|
حقوق |لفيوممحمد خ|لد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ72492

صيدله ع شمسمصط خ|لد عبــــد|لكريم ح|مد |سم858|35
7o838| نوعيتـــ |لمنصورهندى عل|ء مسعد مصط
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |حمد سعيد عبــــد |لع|ل29827|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــزينبــــ محمد عبــــد|لصمد محمد227723
د|بــــ |لزق|زيق|وف|ء محمد ف|روق حس 625745
89|42o ئيل| تـــربــــيتـــ |سيوطر| | وحيد ك|مل |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد | ع|دل أحمد أبــــوسيف دسو 489258
علوم ري|ضتـــ طنط|ديفيد ع|طف رمزى فرج526655
854oo||نوعيتـــ |لم |مجد مرزق بــــرسوم ك|مل

علوم بــــ سويفمل جل|ل حل جل|ل|55475
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود عبــــد|لمقصود |لمغن|267827
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد كرم فتـــ |لصحص|ح|258749
|682o2وف|تـــفبــــرو | عم|د فوزى شمشون وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |لزق|زيق||ء سعودى عطيتـــ طلبــــتـــ محمد|7|6279
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد جم|ل |لدين عصمتـــ متـــو |بــــر|452256 معهد ع| 

424o9لس مجدى رس سعد حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
|4o|35ح|ن |حمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك |حمد 
6o4||7 يم لط |د|بــــ طنط|محمد رض| عبــــد|لعزيز |بــــر|
ندستـــ بــــ سويفحسن محمد حسن طه56586
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89o555 حقوق |سيوطص|دق رجبــــ ص|دق حس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد طلعتـــ لبــــيبــــ محمد يوسف337945

د|بــــ حلو|ن|حن محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لرحمن محمد26995
62o825 علوم ج|معتـــ د |طول|ء محمد محمد أحمد حس|ن
4o7|5oد|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه حس حسن ك|مل
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع |ء محمد |لسيد عبــــد |لرحمن723|64
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد ط|رق |حمد محمد محمد|47963
د|بــــ حلو|ن|د | و|ئل فرج | عبــــد |لحميد نوفل|2275|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمود عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لعزيز749|77
علوم ج|معتـــ د |طرحمه محمد درويش فرج |لبــــ|بــــ7266|6
تـــج|ره |سيوطسم|ء فر|ج قن|وي مصط |859559
45o263|م |يمن |بــــو ط|لبــــ غنيم تـــج|ره طنط|د
ر|ن354|6| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشدى ح|تـــم مصط ز
نوعيتـــ |لزق|زيقدين| حسن |حمد حسن |لدرك637332
طبــــ |لسويسه|جر محمد عبــــد| |م|م محمد264847
7o6239تـــج|ره |لمنصورهحبــــيبــــه محمد مختـــ|ر محمد محمد
يم يوسف626692 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقرو|ن |يمن |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنور|ن ع|بــــدين |حمد |لشي 898297
2|797oندستـــ حلو|نه|يدى |يمن عبــــد|لخ|لق عبــــد |لر|زق تـــحفتـــ

رهشيم|ء سم ص|دق حج|زى266|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يه عطيه |لسيد عطيه|639635
علوم |لمنصورهم رض| |لسيد عبــــد |لصمد عطيه|||6942
869o|7د|بــــ |سو|ن|ن|ريم|ن مصط محمد حميد
حقوق ع شمسم | فد| فتـــ معوض34852|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد مغ|زى جمعه778|4
ف لبــــيبــــ |لسيد عمر623783 د|بــــ د |ط|شيم|ء أ
يف محمد محمد حسن479554 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد 
6o3359تـــج|ره |لمنصورهحسن شح|تـــه تـــوفيق |لند|ف

ف سيد طه58485 تـــربــــيتـــ بــــ سويفجه|د |
لسن ع شمس|زينبــــ س| سل|متـــ بــــيو348746
زر|عه دمنهورمصط محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد843||5
طبــــ |ل|سكندريهع|ئشه عبــــد|لن| محمد |لسيد عمر539246
4o5639 حه وفن|دق |ل|قنه|ل محمد محمود مبــــروك حسن| 
69oo83زر|عه |لمنصورهمروه كم|ل |لمتـــو منصور
8446o6كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننوره|ن زكري| عبــــد|لعظيم ح|مد

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ل |س|مه ممدوح عبــــد |للطيف محمد35367
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر عبــــد|لعزيز ف|روق |بــــو |لمك|8874|5
ندستـــ |ل|سكندريهندى ع|دل بــــدرى ز |بــــو |لعبــــ|س525353
5o6|||تـــج|ره |ل|سكندريهبــــج|د محمد حس محمد خميس
ه|5546|6 د|بــــ د |ط|حمد محمود محمود م
6o6727زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــفتـــوح عبــــد |لفتـــ|ح فتـــوح ق|سم
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8o|94|ير عبــــد|لحميد |مبــــ|رك (|د|رتـــ |عم|ل-مح|سبــــتـــ)لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم محمود 
|2o845كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعبــــد |لرحمن |حمد محمود حسن
89584o تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره ممدوح |بــــوزيد عبــــد|لجليل
يم |لبــــربــــ |6343|6 يم |لعربــــي |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــبــــر|
6894o6 تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى عل|ء عبــــد | حسن |ل|ل
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه رمض|ن شعبــــ|ن محمد |حمد|62376
8o|38oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سل عل|م سل|مه عبــــد|لفتـــ|ح
يف عمر446754 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |يه|بــــ محمود 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نف س|مح بــــرك|تـــ شبــــ|نه حسبــــ |675999
تـــربــــيتـــ طنط|محمد خ|لد عبــــد |لحميد |لسيد |لزي693|43
2|3o|3| ه مصط محمود محمد عفي وف|تـــم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
487o99| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل|م |لسيد عبــــد |لسل|م فرغ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ف|طمه محمود محمد |لمهدى9|7636

رهعبــــد |لمنعم خميس عبــــد |لمنعم |لفخر37|43 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ قن|س|ندي سم |نور حبــــيبــــ||8263
د|بــــ حلو|ن|عمر حد|د عمر |لعن| 64526|
نوعيتـــ |لمنصورهنوره|ن ن| ك|مل محمد سعد||6945
8o92o|يم عبــــد|لجو|د تـــج|ره بــــ سويفمريم عبــــد| |بــــر|
حقوق |لمنصورهمحمد |حمد محمد محمد عبــــد |للطيف7647|7
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد طلعتـــ محمد عبــــده شندى|622688
د|بــــ |لزق|زيق|روى محمد محمد منصور|322|78
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد حسن محمد عبــــد|للطيف طه524788

ش|م ف|روق حسن|25|5| ندستـــ ع شمسحمد 
صيدله |لمنصورهلسيد عبــــد | عبــــد |لق|در |لبــــي |بــــر675536
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــجم|ل عبــــد |لن| ع محمود ج|بــــر632986
5o7o38علوم |ل|سكندريهرضوى ع مهدى |لريدى
وف|تـــمحمود عبــــد|لعزيز محمود شح|تـــه يوسف525756 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
885|2o تـــج|ره |سيوطندى |م|م ك|مل |حمد
4o3824|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد رمض|ن محمد محمد مبــــروك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط حس |م محمود863848
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد حمدى |حمد عبــــد|لش| 2|49|3
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم خ|لد عز|لدين عبــــد |لجو|د ع 6||242
6o439|ندستـــ طنط|يح خ|لد |لسيد عل|م
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محروس فؤ|د محروس ن|486667
تـــج|ره |لمنصورهحمدى وليد حمدى شلبــــى محمد مصط 674||7
9|72o3 رتـــ|ج|كل فوزى تـــ|مر سعد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|له|دى |لسيد عبــــد|له|دى |لسيد 895446
علوم بــــنه|مه| محمد حس ع|مر س|لم332354
35o289يم |د|بــــ |لم |عبــــد| |بــــو|لعن |نور |بــــر|
6999ooمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عزتـــ صبــــ |لددمو |لسيد
تـــج|ره |سيوطمريم ممدوح سليم|ن حليم 958|89
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4o5789تـــج|ره |ل|سكندريهد | عبــــد |لمقصود محمود رحيم يونس
433o78تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| |لسيد عبــــد|لمنعم |لتـــل|وى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد محمد محمد عبــــد |لعزيز |لزي |62||7
6o5235يم شوشه تـــج|ره طنط|رو|ن ي| كم|ل |بــــر|
4o9937 د|بــــ طنط|نوره|ن محمد |سم|عيل يح|
259oo4ندستـــ بــــنه|مصط |لسيد ن |لخو كليتـــ 
5o82|8د|بــــ |ل|سكندريه|قمر محمد |بــــو |لحسن عبــــد |لق|در
بــــي 689627 ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه و| |لسيد |لقل محمد |ل
766o86 صيدلتـــ بــــورسعيد ن |بــــو |لمجد تـــم|م مصط
75o969ش|م محمد ع د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|خلود 
يم خليل|493676 يم |لسيد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه مأمون محمود |لششتـــ|وى شعبــــ694385
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد محمد عبــــده زيد|7||356
ندستـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل سعد أم محمد69|637

رهي| حسن ع حسن45345 تـــج|ره |لق|
3|636oرتـــ|سل حسن محمد محمود لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن |حمد ح|مد محمد|6|8339
783o64يم عبــــد |لجليل أحمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمه| عبــــد |لمنعم |بــــر|
|65|o5 رهي|سم عمرو فوزى محمود متـــو ندستـــ |لق|
صيدله |لزق|زيقسل|م خ|لد ذ |لسيد حس |625439
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم عبــــد | |لسيد عبــــد |لق|در439793
8o9|6||يم صد عبــــد تـــج|ره بــــ سويفند |بــــر|
638262| يم مر تـــج|ره |لزق|زيقحمد مجدى |حمد |بــــر|
44o454تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء عبــــد|لغف|ر محمد غ|نم
تـــج|ره سوه|جفوزى محمود فوزى فتـــوح سليم|ن|386|4
علوم ج|معتـــ د |طمصط مدحتـــ رجبــــ |حمد4533|8
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ محمد |لسيد محمود ميد|ن4|7735
د|بــــ |سيوط|سم|ء محمود ص|بــــر محمد|57397|
8o2773 ل|ل محمد عبــــد|لمع ندستـــ |لم |كريم 
25o72|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لرحيم محمد سليم|ن
82o867كليتـــ حقوق |لم |محمد يوسف ض| محمد
|4|o7|تـــج|ره ع شمسعبــــد | ثــــروتـــ عبــــد |لمجيد مسعود
تـــج|ره طنط|منه | مجدي حسن حدوه432297
78o|4o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ع|دل طلبــــ محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطل|ء مسعد |حمد عبــــد |لو|حد مصط 499967

علوم حلو|نمحمود ع|دل يوسف عد29263
تـــج|ره |لزق|زيقكرولس موريس رزق | ميخ|ئيل782856
|3887oد|بــــ ع شمس|مريم مصط عبــــد |لحميد ع مسلم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ع|طف محمد محمد|926||4
رهزينه تـــ|مر ح|زم عبــــد |لرؤف|573|| حقوق |لق|
62o879د|بــــ د |ط|محمد ي| فتـــ محمود حربــــى
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صيدله ع شمسسم|ء س| عبــــد|لق|در مر |359756
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم| عبــــد |لق|در محمد |لعج خليل 762949
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م ع يوسف جز|ف|45|432

9692o|تـــج|ره بــــ سويفحمد حم|دتـــ قر سيد
69o|9|يم ه عبــــد |لمجيد |لمغ|زى |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم
يم9|4523 ر ثــــ|بــــتـــ ي زكري| |بــــر| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــط|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمريم سليم|ن |حمد حل 2|7547
5o4236| يف |لنح|س محمد عبــــد د|بــــ |ل|سكندريه|منه | 
يم عبــــد|لبــــ|سط8995|3 ندستـــ حلو|نف|طمتـــ خ|لد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف ع|دل |لش|ف عبــــد|لرحمن محمد 48||33
9o7522 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ي| خلف |لشمندى
|43426| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمينه حس ع نور ع
765oo4وف|تـــزي|د محمد عبــــد |لرحمن |دم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــع |ء خ|لد شعبــــ|ن ج|د |لحسي 694753
ندستـــ |لم |م | عبــــدمن عزيز856623
5o4329طبــــ |ل|سكندريهسهيله محمود |لسيد مرشد س|لم
89o876|ه عبــــد|لرحمن محمد |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  م
د|بــــ دمنهور|حمد |لسيد مصط عبــــد |لمقصود فتـــح492769
رتـــ|د|ء نبــــيل ع محمد|632825 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

5o779تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد | محمود شعبــــ|ن |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحسن|ء محسن مصط ع حس|ن|77798
785oo9ريستـــ يم |حمد  ره|ن |حمد |بــــر| عل|م |لق|

تـــربــــيتـــ |لفيومف|طمه |م جنيدى روبــــى84|73
6o|85oيم شح|تـــه نوعيتـــ طنط|فتـــ شعبــــ|ن |بــــر|
6|o428تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أمل أحمد عبــــد|له|دى عبــــد |لحليم |لبــــغد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرضو|ن نور |لدين عبــــد|لغف|ر |حمد9|8326

46o|7يع تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننوه| ك|مل عطيه |بــــو
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم عل|ء محمد عبــــد |لمجيد873|5|
ى|269583 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن |حمد عبــــد|للطيف |لخبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمك|ريوس عبــــيد كريم صليبــــ32|864
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم فريد شو منظور حس 685645
5o88o5ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|سعد سعيد سعد محمد |لمزين
|24o67|ى محمود محمد تـــج|ره ع شمسحمد خ
7||o89تـــج|ره |لمنصورهحس|م |حمد عبــــد |لرحيم حسن عبــــله

يم45|8| رهي|سم مجدي محمود |بــــر| طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم ي| عيد |حمد84|65

542o48زر|عه دمنهورمحمود محمد سعد حميده حسن
487oo2تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد |لرحمن محمد سعد |حمد ط|لبــــ
طبــــ |لمنصورهيم|ن سعد عبــــد |لصبــــور منتـــ |بــــر|692837
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمود صبــــرى عز|لدين بــــل|بــــل429|26
يم عطويتـــ|45558| يم ع |بــــر| ندستـــ حلو|نبــــر|
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يم |لجندي764784 يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدرح|بــــ |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرنيم ي| |حمد محمود د|ود5673|2
ف ز مصط محمد523887 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقح|زم أ

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحس مجدى عبــــد |لحكيم محمود54453
42o299|يم بــــدر يم أحمد إبــــر| حقوق |لمنصورهن إبــــر|
طبــــ حلو|نيوسف |لسيد |لمغ|ورى |لكو2|4277
6o794|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | مجدى محمد سليم
نوعيتـــ |لمنصورهندى عص|م غ|نم جم|ل غ|نم698596
685|o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم رض| عوض |حمد عوض
حقوق ع شمسحمد محمد محمد |لسيد محمد حسن|772896
4323ooبــــل ن| جم|ل محمد |بــــو تـــربــــيتـــ طنط|م
رهسم|ء بــــش سليم|ن |حمد سليم|ن|245462 طبــــ بــــيطرى |لق|
5|8o|2يم فرج محمد شعيبــــ طبــــ بــــيطرى دمنهورد|رين |بــــر
ندستـــ حلو|نم|زن عبــــد |لعزيز محمد |حمد23558|
د|بــــ دمنهور|محمد أحمد فرج عبــــد |له|دي9|4939
ره|ن|دين نبــــيل حربــــى جمعه9645|| د|بــــ |لق|
9o5353 تـــج|ره سوه|جط|رق |لسيد فؤ|د حمزتـــ
زر|عه مشتـــهرمحمد ي| محمد فتـــ عطيه|33785
35634o|تـــج|ره بــــنه|مجدى |يمن عفي عبــــد
رهنغم محمد عبــــد|لحميد حس 227859 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم |سم|عيل6662|8 د|ر |لعلوم |لم |سم|ء |سم|عيل |بــــر|
6o4255لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|محمد محمود رشو|ن خلف|
حقوق حلو|نمحمد ع|طف محمد محمود398|32
8495o||تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديد|ء سعيد |حمد ص|لح
6949o9صيدلتـــ بــــورسعيدمسعد محمد س|لم س|لم فودتـــ
89823o| |طبــــ سوه|ج حمد قدرى شعبــــ|ن رف
ن| جورج مل|ك عوض8|74|| وف|م وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
896oo6|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه محمد |لسيد |حمد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىزينبــــ مبــــ|رك فك|ر ف|رس832483
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمن|ر أحمد محمد أحمد سليم|ن527789
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن سم عبــــد |لعزيز محمد579|76
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــخ|لد منصور عبــــد |لبــــديع محمد|75335
62563oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|لبــــيس عم|د عبــــد|لمسيح يوسف
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم مجدى فه محمد ع643932
حقوق |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر عبــــد |لكريم عبــــد |لر|زق رحيم57|487

تـــ بــــدوى عويس دي|بــــ|55325 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفم
88663o يم ن|روز تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطع|طف |يوبــــ |بــــر|
يم4|4882 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمد |حمد |بــــر|
447o73علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمجدي ع م |لدين ع محمد

339o9| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدع|ء محمد ع عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعرف|تـــ عبــــد |لسل|م عرف|تـــ محمد عبــــد 777747
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8246|oحقوق |سيوطمحمد محمود ج|د محمد
76||8oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم محمد |لسيد عزبــــ
4oooo3د|بــــ |ل|سكندريه|جيه|ن حسن عبــــد|لعزيز محمد خليل
هحسن محمد |حمد مهر|ن37|235 نوعيتـــ ج
47883o|ندستـــ |ل|سكندريهحمد ط|رق محمد |حمد حسن
علوم ج|معتـــ د |ط|ء ن| ح|فظ |لنحر|وى|6466|5
تـــج|ره |لمنصورهدين| بــــدر |لدين عبــــد |لح|فظ عبــــد |له29|686
تـــج|ره |سيوطكرم رأفتـــ فه مر|26249

تـــمريض  حلو|نه|جر محمد عبــــد |لحفيظ محمد25555
8o7627تـــج|ره بــــ سويفع |ء شعبــــ|ن |حمد عبــــد|لقوي
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نبــــثــــينه يح محمد حسيبــــ |لق|رح252622
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء طه |سم|عيل محمد259963
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نم|رين| جميل جيد رزق |5|8486
تـــج|ره ع شمسندى عل|ء |لدين صد عبــــد |لسل|م34268|
689o59| ندستـــ |لفيومحمد محمد فوزى عبــــد |لق|در منتـــ
 |حه وفن|دق |ل|قجورج جرجس يوسف ملك73|838

587|o|يم رمض|ن |حمد محمد حقوق |سيوطبــــر|
7|69o|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل |لمتـــو محمد فتـــ
د|بــــ حلو|ن|محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لنبــــ|ي 64326|

إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــحمد ع |حمد |حمد|25||7
24o836يم د|بــــ |لفيوم|يف |يمن محمد |بــــر|

582o2زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــسيد |حمد ك|مل عم|ر
|63o96علوم حلو|نمريم خ|لد مكرم محمد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |لسيد محمود عبــــد |لمجيد سل|متـــ|62792
4944|oل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|عمرو سعيد س|لم |لعش
حقوق |لمنصورهمحمود فوزى محمد حس  |84|88
69o|88يم |لنحله د|بــــ د |ط|يه محمد صبــــره محمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن |حمد حمدي |م|م8344|
85o465يم كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد جم|ل |حمد |بــــر|
625|6oيم |لسيد عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لزق|زيقرحمه إبــــر|
رهنرم عص|م لط محمد |لبــــسط|وي 236878 تـــج|ره |لق|
يم خليل ورش|ن8|44|5 معهد ف ص |ل|سكندريهع |ء |حمد |بــــر|
4ooo52يم مجدى ع سليم|ن محمد د|بــــ |ل|سكندريه|نرم |بــــر|
7o6o79لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|محمد رض| نج|ح |لبــــند|رى |حمد
صيدله |ل|سكندريه|ء جم|ل شعيبــــ محمد سليم|ن|422853
ه عبــــد |لرحمن حسن حسن محمود|76739 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشم

معهد ف ص بــــ سويفي|سم محمد |سم|عيل زي|ن ع67259
285|o3ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| ط|رق عبــــد|لعزيز محروس
2377o|ره|مريم |حمد عبــــد|لنبــــى محمد يوسف د|بــــ |لق|
636o67يم |لدسو عثــــم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط حس|م |بــــر|
6932o2|د|بــــ |لمنصوره|لسيد |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لر|زق |ل
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|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رح|بــــ سيد سعد محمود8876|8
9o2372  تـــربــــيتـــ سوه|جرش| رأفتـــ فتـــح | خلف
26739o|معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء س| فريد خط|بــــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره |حمد مبــــروك منصور259643
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر حمدى |لبــــسيو |لغريبــــ87|695
د|بــــ |ل|سكندريه|سل أمجد محمود عبــــد |لحميد |لكش 477555
6o2343نوعيتـــ طنط|عبــــ عبــــد|للطيف |لسيد |لششتـــ|وى
8o6oo3| صيدلتـــ |لم |يم|ن ع محمد د|خ
7o762|طبــــ بــــورسعيدمحمد |حمد محمد كمل ع
33|3|2| تـــربــــيتـــ بــــنه|ن ع|دل محمد فتـــ مرزوق مر
82998o علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىنهله |لسيد محمد حن
ي عبــــد|لظ|852652 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مصط ي| محمد خ
2|2o56يم رتـــ|د| | محمد |حمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5o734oعلوم |ل|سكندريهفرح س|مح صبــــ حسن يوسف
ر حس|ن239556 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــغ|ده ع|دل |لط|
895o95 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جوليد محمد مصط ح|مد
ه سعد عبــــده سعد242257 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن
يم محمد|328598 يم |حمد |بــــر| حقوق بــــنه|بــــر|
5|339oيم حسن خليفه طبــــ |ل|سكندريهعمر محمد إبــــر|
43373o| تـــمريض طنط| حمد |لحسي محمد |لسعيد مصط
رهر| | حج|ج ك|مل ح|مد حسن244935 عل|ج طبــــي |لق|
67934oندستـــ |سيوطمصط سعد |لدين محمد رمض|ن عك
زر|عه |سيوط صبــــرى زكري| محمود 8776|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدع عبــــد |لوه|بــــ محرم حبــــيبــــ سل|م9824|6
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرقيه |س|مه |لسيد ص|لح5789|2

رهيتـــ محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد||582| علوم |لق|
ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد |حمد |لسيد|775526
5o3966زر|عه طنط|حمد رأفتـــ عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لو|حد حم
4|5|9oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخندين محمد محمد محفوظ سلط|ن
4o|979تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعمرو كم|ل ع مسعود ك|مل
6o|425يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سه|م |لسيد عبــــد|لسل|م |بــــر|

|7|o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد س| |بــــوبــــكر محمود
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد ع|دل عبــــد |لحليم |حمد عبــــد |459333
يم جوده8|6896 د|بــــ |لمنصوره|عف|ف صبــــرى فرح|تـــ |بــــر|
صيدله طنط||ء صبــــ رمض|ن |لطو |256622
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــن |ح مه محمد رجبــــ||25925
23o25oلع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|عبــــد|لرحمن حس مو سيد

يم26367 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمود محمد |بــــر|
7o7784يم |لسعيد عبــــد |لحميد رزق ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسم|ء |بــــر|
4|6|9oين محمد ح|مد محمد كريم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن
35386oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد ممدوح |حمد |بــــو |لعل| عبــــد|لق
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يم عمر364256 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف حن |بــــر|
|ء |حمد محمد عبــــد|لرحمن|883984 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
ف676383 طبــــ طنط|مريم |لشح|تـــ فرج |حمد 
 |حتـــ وفن|دق |لم |تـــسنيم رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمود2893|8
8|29ooحتـــ وفن|دق |لم |ر| | نص من خليل| 

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمل عبــــد |لرحمن |حمد |لمل|ح||3758
7o8844زر|عه |لمنصورهمريم محمد |لسيد محمد ع محمدين
7oo6o9|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن محمد حن محمود عبــــد |لحميد26684|
7o3454رتـــ|يم |حمد محمد طه حس |لخو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لغ سل|مه عبــــد|لغ عبــــد|لسل49|265
8846o| كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمحمد محسن |م عبــــد|لعزيز
يم وفيق ع عبــــد |له|دى697468 ندستـــ |لفيومسل|م |بــــر|
527o26علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمود جم|ل طه |بــــو|لمجد
9o9725|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  يه حس عثــــم|ن رشو|ن
6o3859 تـــج|ره طنط|محمد جل|ل معوض بــــدير |لبــــسيو
يم5682|3 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسندس حسن سيد |بــــر|
ل|ل دبــــور698423 تـــج|ره |لمنصورهمحمود  |لسيد  محمد  
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل محمد عبــــد|لرحمن عي252645
5|96o5 |معهد ف ص |ل|سكندريهمروتـــ وليد محمد عبــــد |لكريم ر
ندستـــ |سيوطحمد مجدى محمود عطيه||226|2
8o5627د|بــــ |لم |محمود محمد ص|لح محمد|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد |لرحمن طه شح|تـــه |لسيد |بــــر|523894
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ن|ن |لسيد ح|مد محمد ع |بــــوط8593|4
64o|56تـــمريض |لزق|زيق م رفعتـــ عبــــد|لحليم ع ع
|54o|2ف ن|يف محجوبــــ تـــج|ره ع شمسيوسف |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننوره|ن ع |مبــــ|رك مصط 826252
4877o3يم عبــــد|لعزيز محمد |د|بــــ طنط|مصط |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطر | ص|بــــر |حمد محمد5|8445
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ند س|لم عبــــد|لرحمن محمد محمد263622
ندستـــ |سيوطمحمد حس|م محمد عبــــد|لمنعم 875698
وف|تـــحمد ح|تـــم شو ع|بــــد|26543| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
7849o9يم تـــج|ره |لزق|زيقرو|ن محمد رش|د |بــــر|
ندستـــ |لسويسمحمد محمد عبــــد |لحفيظ |حمد759252
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ رضو|ن محمود شعبــــ|ن  879495
|228o4رهعمرو عبــــد |لع| فتـــح | عبــــد |لع تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــسمه س|لم حمد|ن محمد4|7674
69o57|د|بــــ |لمنصوره|حس|م |ل|م |لسيد رمض|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ محمد عبــــد|لنبــــى عليوتـــ|677|34
علوم ج|معتـــ د |طجمعه عبــــد |لغف|ر تـــوفيق عبــــد |لجو3234|5
6467o|يم |لس|لو تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف شعبــــ|ن رش|د |بــــر|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن| سيمون جرجس صد يعقوبــــ|59|34|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لمع ص|لح عبــــد|لمع ع243|32
يم||8248 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد محمد |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخس|ره سعد محمد عبــــد|للطيف |لريدى|43955
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد حسبــــ |لنبــــى محمود |لدرس258879
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد عل|ء |لدين |لسيد |حمد عنبــــر762698
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يل|رى |نيس ج|بــــر |نيس|9295||
تـــج|ره بــــنه|سل منصور م |لدين |لدسو |حمد694633
86876oلزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمود محمد سيد محمد
ف حسن عبــــد |لجليل52|486 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجه|د |
حقوق حلو|نح|تـــم رمض|ن عبــــد |له|دي س|لم56796|
2269o6|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |س|مه محمد |سم|عيل
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسه|م محمد عبــــد|لرحيم سيد |89776
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد م عبــــد|لحميد محمد |لدر|جي287752
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرحمه ن| ع فر|ج أبــــو |لمجد762|22
4395|oتـــج|ره كفر |لشيخرحمه محمد ع ع عي
9244o|  |طبــــ بــــيطرى سوه|جم سعودى محمود عبــــد
49545o|د|بــــ دمنهور|محمود عبــــد|لقوى بــــسيو |لمر
طبــــ |سيوطمنصور ص|لح ح|مد عم|ر74|853
7oo85| حقوق |لفيومف مجدي محمود حس
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد فؤ|د رمض|ن|68849

ش|ن269863 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل محمود محمد |لد
425o57 |زر|عه |ل|سكندريهخلود عبــــد| عبــــد|لمحسن عبــــد
حقوق طنط|محمد |س|مه ص|دق س|لم |لص|ل436447
49|39oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ريه|م محمد |حمد محمد |حمد|
رهرو|ن محمد عبــــد|لد|يم حسن عبــــد|236388 تـــج|ره |لق|
83544o|كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد سعيد فنجري مغربــــي
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد سيد حسن محمد |حمد524692
ق49|698 د|بــــ |لمنصوره|مريم عل|ء |لدين حس سليم |ل
ره|و|ئل خ|لد سميح عبــــد |لسل|م|3737| عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهغصون عنتـــر ط|يع |لسيد ط|يع482924
ف عز |لدين عبــــد|لع| مر 53|2|3 صيدله طنط|حمد |
443|6oيم يم عبــــد|لمعبــــود |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء |بــــر|
|32o62رهي|ر| سعد رمض|ن |حمد حس|ن تـــج|ره |لق|
87766o  زر|عه |سيوطمن|ل خ|لد عبــــ|س محمود
842o34|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه ع |لبــــكري حسن
تـــج|ره ع شمسول|ء سيد ع |لسيد65537|
43o|6|ر |بــــو |لنج| |لسبــــ تـــج|ره بــــنه|من|ر م|
ره |حمد محمد مو 836449 معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىز

رهي|سم س| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 29|45 تـــج|ره |لق|
ف عبــــد |لحميد حس|ن 43784 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|رضوى |
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|399o5ين ط|رق محمد |بــــو |لعن محمود سل معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسش
4|978o تـــج|ره كفر |لشيخعمر |لسيد عبــــد|لمجيد محمد |لبــــشبــــ
د|بــــ |لزق|زيق|حسن|ء ه| محمد ك|مل773594
772o42ف محمد عبــــد |لد|يم وف|تـــط|رق | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
26283oندستـــ بــــنه|مصط سليم|ن بــــدر|لدين |لسيد حسن كليتـــ 
علوم ج|معتـــ د |طنرف|ن| محمد ع|طف |حمد |لحس||68856
25359oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوجيده |يمن رجبــــ عي
معهد ف ص بــــور سعيديم محمد محمد محمود |لزفرى42|622
7584ooتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهريه|م محمد عبــــد ربــــتـــ عبــــد |لق|در
6o7977تـــربــــيتـــ طنط|يم مصط عبــــد |لمنعم |ل |ر
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن |حمد فتـــ محمد |لشلق| |496573
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف عبــــد |لشكور محمود عبــــد |لشكور53876|
تـــج|ره بــــنه|شنودتـــ سم سليم|ن عبــــده سليم|ن328379
82o27|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرضوي صبــــري محمد عبــــد|لد|يم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسن|ء عبــــد|لعزيز ع |بــــو|لخ 253224
5o8|58د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن رمض|ن محمود |ل|م شه|بــــ
6779|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طوسيم محمد |لسيد محمد ع سليم|ن
5o6233صيدله |ل|سكندريهرح|بــــ |حمد |لسيد ع شعبــــ|ن
حقوق |لزق|زيقمحمود |حمد ع|مر |لسيد625794
8o4|||حتـــ وفن|دق |لم |ش|م سيد فريد |حمد| 
حقوق بــــ سويفقتـــ محمد عبــــد|لمنعم ع |858746
5o|528  طبــــ |ل|سكندريهمحمود عبــــد |لمع محمود س|لم
|د|بــــ طنط|شيم|ء رفعتـــ عبــــد |للطيف حس بــــكر2795|4
يم47862| وف|تـــمحمد مدبــــو محمد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

5|8o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف س|لم رجبــــ س|لم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسع|د |لسعيد فؤ|د محمد حج|زي6673|4

معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن شعبــــتـــ(|د|رتـــ - مح|سبــــتـــ - تـــج|رتـــ خ|رجيتـــ)حس|م نبــــيل س|لم س|لم28373
349o84| زر|عه ع شمس|ء مصط ع رف| |لطو
77625oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير فتـــ محمد عبــــد | محمد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد جم|ل خليل حسن |لف |427655
يم محمد مبــــروك دغدغ4964|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |بــــر|
837o86تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسه| عبــــد|لحليم سعيد سليم
تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| محمود مولد محمود |لسود| 34372|
ش|م محمود ع عوض8325|2 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم 
758o59كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحس|م سليم|ن س|لم سليم|ن
2786o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ديه مصط مختـــ|ر محمود
8476ooتـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نغ|ده صديق حسن محمد
ف عبــــد |لكريم ع25563| وف|تـــنوره|ن | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7687o5يم عوده حسن معهد ف ص |سم|عيليهيم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط  سم|ء مصط |بــــوزيد |حمد|8|8833
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|خ|لد ن |لسيد محمد ع66|637
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||ء نجدى |بــــو |لسيد محمد|272867 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|شم محمد عبــــد|لمنصف ه|شم حس 325|34
7o725|ه صل|ح |سم|عيل معن ع تـــربــــيتـــ |لمنصورهن

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمصط عمرو رمض|ن محمد4|4|8
628o54يم عم|ره عبــــد|لبــــ|رى محمد عم طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــر|
25oo65ش|م محمد م تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير 
تـــج|ره طنط|ندى فخرى مصط عو|د عل|م94|3|4
79oo65طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|يدى محمد غريبــــ رضو|ن يوسف
4|69o3يم غريبــــ نوعيتـــ كفر |لشيخه|جر محمود |بــــر|
يم عبــــده عبــــد |لرحمن767836 تـــربــــيتـــ |لعريشنور|ن عل|ء |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مهند عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد |لبــــجل|تـــي493822

7349oرهبــــسملتـــ عبــــد |لو|حد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
2|o53تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد عبــــد |لنبــــى سيد |حمد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد حس محمد محمد|476|35
43o|39تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| |حمد مختـــ|ر عبــــد |ل شعله
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمريم وفيق |م |حمد شتـــ|622384
88oo23|يم د|بــــ |سيوط|ن|سيمون |مجد فوزى |بــــر|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|تـــ مختـــ|ر حس محمد39|48
نوعيتـــ |لزق|زيقم| مصط محمد |لسيد مصط ||77759
768o34 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد| | ع|طف |لسيد محمد عفي
283o33حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد محمد |لنبــــر|وي
48529o فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسمله وحيد محمد عبــــد |لمنعم مصط
9|36o3  ف محمد عبــــد|لمجيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد |
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد عبــــ|س عبــــد|لرحمن |لسيد دغيدى657|26
ندستـــ حلو|نحمدي حس|م حمدي سليم|ن|35376
238o79ره|ج|نو ط|رق بــــش|ى زخ|رى ص|لح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ع شمسرو|ن حس|م |لدين ك|مل عبــــد | |24353|
طبــــ ع شمسمحمود جم|ل محمد |لمهدى |حمد عيد485|34
33884o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|رحمتـــ ع|دل سعيد عبــــد
36|o62تـــج|ره بــــنه|محمد سم عبــــد|لعليم محمد عويس
علوم ع شمس|ء بــــل|ل محمد ح|مد رمض|ن||2727|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|مه محمد عبــــد|لنبــــي سيد |حمد|64|832
علوم دمنهورمنيتـــ جل|ل محمود محمد قريطم|328|52
5|43|o| |صيدله |ل|سكندريهريج محمد محمد سعد |لقلش
8826o9  د|بــــ |سيوط|وس|م مصط بــــكر عبــــد|لمغيثــــ
هدع|ء ح|مد عق|بــــ ح|مد |لعبــــد235782 نوعيتـــ ج
د|بــــ |ل|سكندريه|ك|رين ميشيل جرجس |سحق425264
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــه عبــــد |لبــــ|سط ع عك|شه432|62
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|بــــسنتـــ محمد عبــــد |لمنعم دردير39|63|
6o98||حقوق |لمنصورهس|ره صبــــرى عبــــد |لعزيز س|لم شعيبــــ
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |حمد حسن |بــــو عريضه337663
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صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| محمد متـــو عطيتـــ642983
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود حسن عبــــد|لق|در شلبــــى  |89553
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن يوسف محمد يوسف346925
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسه|يدى رض| |بــــو بــــكر مصط 779535
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسمر محمد عبــــد |لعظيم محمد عم|ر8784|5
يف478435 زر|عه دمنهوربــــ|سل عبــــد |لسل|م محمد فؤ|د |ل
7oo362| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمل محمد محمد محمد |لبــــسيو
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرقيه عوض درويش محمد9||827
علوم ج|معتـــ د |طه|جر محمد |لسيد عبــــد |لحميد فرح685824
88o8oo تـــربــــيتـــ |سيوطورده عبــــد|لمتـــج حس |حمد
33348oور حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|م|لك محمد |نس محمد 
3|95o8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر رمض|ن |حمد طه
9o|o49 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره س| ج|د غ
7o662oد ندستـــ بــــور سعيدوق مصط |حمد مج|
يف عبــــد |لوه|بــــ محمد678328 ندستـــ |لمنصورهمغفره 
6o45o7د|بــــ طنط|د | عبــــد|لمجيد محمد رزق |لحنش|
علوم بــــورسعيدبــــسنتـــ |يمن زكري| عبــــد |لرؤف|76354
|443o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر خ|لد |حمد ص|دق

طبــــ |لفيوممحمد صبــــ محمد محمد5|653
وف|تـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد محمد ع 826846 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
زر|عه كفر |لشيخزينبــــ عطيتـــ ز عبــــد| سعد642|52
6||6o9د|بــــ طنط|ند| عبــــد |لحميد محمد محمدعبــــد |لبــــ|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن مح فه |حمد|32748|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لعزيز8355|8 معهد ع| 
رهل|ء ع|دل فتـــ |لسيد |حمد|7786|2 عل|ج طبــــي |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد ع|طف فتـــ عبــــد|لعزيز عر|بــــى|63848
8oo269ه سعد كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نج|سم |حمد مي
طبــــ بــــيطرى بــــنه|صبــــرى عبــــد|لمجيد |حمد عبــــد|لمجيد357576

يم سل|م6|448 ره|ر| | محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|سميه محمد |لمر محمد236|6|
752oo7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسل|ء سيد عبــــد |لغف|ر |لسيد محرم
رهحمد عل|ء عبــــد |لو|حد شمس |لدين|2495| حقوق |لق|
2494o4تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومند| |يمن محمد عبــــد|لمطلبــــ
يم ح|مد48595| ه ربــــيع محمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــن
تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن عص|م عبــــد |لعزيز |بــــو|لفتـــوح عبــــد 34|693
7o|7o8 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقع|يده عبــــد |لعزيز محمد عي محمد حس

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء لط محمد حسن|2|693
ه عص|م ع|مر  |م|843762 تـــربــــيتـــ |سو|نم

58o95ف جم|ل عثــــم|ن معهد ف ص بــــ سويفعل|ء |
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|بــــه | محمد محمد جبــــر754547
ن| |ل تـــوفيق فرح26||83 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم
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تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لع|ل |حمد |لرف| عبــــد 444774
427o67تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى محمود حس مر |بــــوجبــــل
753|5o بــــي يم محمد |ل لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد | رض| |بــــر|
269892| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد جم|ل صبــــرى سليم |ل|ع
تـــج|ره دمنهوررو|ن محمد |حمد |نور عبــــد |لع|ل|663|5
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نم|دون| عبــــد|لمسيح جرجس غ|لبــــ838697
693o|3رتـــ||ء محمد ع عبــــد |لسل|م |لمهدى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4533o5كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــكريم محمد حج|زى ص|لح عثــــم|ن
يم |بــــوسعده335246 |د|بــــ بــــنه|فرح ع حس |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيم جم|ل عبــــد|لمنعم جعبــــوره65|257
785o94تـــج|ره |لزق|زيقمحمود ج|بــــر حس حسن
طبــــ |ل|سن|ن |لم |جرجس محسن يون|ن معوض4359|8
ش|م محمد مختـــ|ر محمد28429| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نجيل|ن 
4o68o|تـــمريض  حلو|نحمد سعيد محمد ه|شم

تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررش| مر سعد عبــــد|لق|در499786
ره|صف|ء ن محمود محمد38539| عل|م |لق|
تـــج|ره دمنهورمريم محمود حسن |لشح|تـــ محمود بــــرغش7659|5
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم عم|د عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|د83|55|

2o8||يم عبــــد |لفتـــ رهمحمد عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| ندستـــ |لق|
يم636595 ندستـــ |لزق|زيقزي|د محمد ف|روق محمد|بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعمرو ع|دل ص|بــــر |لبــــسطوي عبــــد453299 معهد ع| 

رهي| |حمد عبــــد |لرؤف |حمد4|68| حقوق |لق|
7o2972ى |نور |م سمرى |رغده خ لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسغ|ده عمر محمد عبــــد|لرؤوف274892
صيدله طنط|ن فريد |بــــو زيد عبــــد |لحميد دويد|ر7|95|5
معهد ف ص طنط|مه|بــــ حمدى محمد فرج38|442
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد ع محمد نص 448732
||92ooلسن ع شمس|مونيك| جورج معوض تـــ|درس منصور
د|بــــ |لزق|زيق|دير ع عبــــد|لمحسن ع عبــــد|لنبــــى627679
52oo97ف حمد|ن سيف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورف|طمه |
4979|oتـــربــــيتـــ دمنهورسلوي عثــــم|ن جل|ل |لسيد|ل|شقر
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نلؤى عل|ء ع محمود |لشن|وى2328|2
4|o379 |د|بــــ طنط|محمد فوزى محمد محمد |لجرو|
|44o75حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسملك بــــه|ء |لدين لط يوسف
تـــج|ره ع شمسمهجه فوزى محمد حس |بــــو |لخ 773265
75|22oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | عل|ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لدق
9o83|3 تـــربــــيتـــ سوه|جنرم بــــهيج نص مجلع
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء عطيتـــ حس محمود|356496
83876oتـــج|ره |سيوطنور| حج|ج محمد تـــوفيق
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطرح|بــــ بــــدرى ح|مد |حمد  7435|9
48o9|8رى لف |لتـــج|رى بــــ|ل|سكندريه|ند| |لسيد |حمد محمد |لجو
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4382o5|يم |لسعيد فر|ج علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن |بــــر|
49o66|حقوق حلو|نسل|م سعيد عو|د محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد حسن محمد صبــــرى محمد487653
6o7oo3| |ف |حمد ش تـــربــــيتـــ طنط|م| |
894o|9 م|م محمود د|بــــ |سيوط|محمود عم|ر 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل مصط ك|مل |لعو علم |لدين678769
63o64||كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|حمد محمد محمد عط
|37528| تـــربــــيتـــ ع شمسف|دى عزبــــ عبــــد | ن

24|4o| ف سعد عبــــد ره|مريم | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o569|يم |لعنتـــرى |د|بــــ طنط|ندى محمد |لسعيد |بــــر|
5|98o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء عبــــد |ل |سم|عيل عبــــد |ل
يم عثــــم|68|442 يم |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد عبــــده |بــــر|
|د|بــــ طنط|فكرى حمدى ع |لعزبــــ نوفل2383|6
77o|o5يم |لسيد سليم|ن حقوق |لزق|زيقمحمد |بــــر|
8389o6 نوعيتـــ قن|مدينه سيد عمر ع
54oo7||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |لسيد شه|بــــ |لدين عبــــد
علوم بــــنه|من|ر حس|م محمد |لسعيد635937
2|845o رهريم محسن محمد ع حس|ن ندستـــ |لق|
زر|عه طنط|بــــتـــ| جم|ل عوض |لسيد عبــــد|لنبــــي428272
رهمريم س|مح نثــــن|ئيل |سكندر42457| تـــج|ره |لق|
علوم حلو|ن |م  ذ ط|يع222442
432|2oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|نوره|ن |حمد ع سعد درويش
نوعيتـــ طنط|سم|ء عم|د مصط |لمر|كبــــي|74|432
ثــــ|ر د |ط|من|ر رض| محمد عبــــ|س محمد33|678
حقوق ع شمسر| | محمد فه محمود عل|م||299|
6o6o33حقوق |لمنصورهمصط محمود عبــــد |لرحمن محمد
78257oتـــج|ره |لزق|زيقص|لح |لحس ص|لح مصط يونس
9o5|98 ى تـــوفيق ى محمد م تـــج|ره سوه|جم
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رش|د ز دخ|ن|258697
|4o35|رهمن|ر ع|دل ه|شم فرغ سعيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ بــــنه|محمد مصط |حمد زيد|ن محمد328237
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسجه|د فؤ|د رمض|ن |لسيد غ|زى443655
427|o7تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|سم مصط بــــسيو رجبــــ خط|بــــ

ره|سل|م |يمن قر بــــيو |بــــو |لعل|72|4| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|محمد مصط ز |لمر686254
ندستـــ ع شمسرو|ن |يمن عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد39987|

ره|وق محمد محمود ج|مع75|82 د|بــــ |لق|
4966|o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطروضه محمد شح|تـــه محمد شح|تـــه |لحسي
يم |سم|عيل س|لم |529572 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسسم|عيل |بــــر|
9o647| طبــــ سوه|جسلف|ن| رؤوف جرجس عوض

ره|منه | مصط |حمد طه24579 د|بــــ |لق|
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7648o3تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدريه|م س|مح زيد|ن أحمد بــــل|ل
26oo8oصيدله طنط|ي|سم ن |لسيد محمد ن
يم|83|77 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنور| ن| |لص|وى |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفد| | |بــــود|وود حل |حمد58939

رهف|دى محمد ك|مل |لسيد44443| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7785o6ش|م عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد|لحميد تـــج|ره |لزق|زيقحمد 
24o|28ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ع مسعد ع شيبــــه |لحمد أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
7o9o57يم عبــــ|س محمود مو معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرحمن م|جد شعبــــ|ن مه 2245|8
يم محمد |87899 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفغدى بــــكر |بــــر|
63o979نوعيتـــ |لزق|زيقد| | فل عبــــده مو
6o8846 د|بــــ طنط|ف|يزه خ|لد |حمد بــــع|
يم|64725| يم محمد |حمد |بــــر| رتـــ|ل|ء |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ن| حمدى ع عبــــد|لفتـــ|ح239379 د|ر |لعلوم |لم |م
معهد ف ص |سم|عيليهيه ط|رق محمد |حمد|758522

3oo3o| لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|م| كم|ل |حمد |حمد مو
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ر |س|مه حسن عبــــد|للطيف 882687
علوم |لزق|زيقحن عمرو ع محمود فتـــح |لبــــ|بــــ7|4|63
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد صبــــ |حمد محمد|632974
يم محمد |لعط442439 بــــ |مصط عص|م |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ

|47o4 رهمحمد صل|ح عبــــد |لوه|بــــ محمدين خلف حقوق |لق|
6o7998| معهد ف ص طنط|أسم|ء |لشح|تـــ عبــــد |لرؤف عبــــد
تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر أيمن متـــو حسن عل|ء |لدين435793
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىردينه محمود محمد طه8|8252
ى475993 تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه |حمد حسن |حمد  ع |لم

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم |حمد عبــــد |لعظيم محمد سليم|6778|
تـــج|ره طنط|حمد ع سعيد ع بــــيو |||4299
يم دسو |357565 يم |حمد |بــــر| علوم بــــنه|بــــر|
يف676793 تـــربــــيتـــ |لمنصورهفتـــ محمد س|لم |لبــــسطوي |ل
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء منصور محمد س|لم|759433

469o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  ندرو عو صمويل عجيبــــ|4933|9
6|o326يم تـــوكل عقيل كليتـــ |أللسن سوه|جريم |بــــر|
يم247674 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره||ء منصور محمد يوسف |لنقيبــــ|76|2|7
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطنوره|ن محمد |بــــو|لعل| |حمد ج|د 875299
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــن| |يه|بــــ محمود حسن ع676526
875o|2 ر|ء حمدى محمد محمود تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه |لز
رى س|لم689553 علوم |لمنصورهر| | |لشح|تـــ |لجو
2547o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لع| عبــــد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء جمعه ص|بــــر حسن|757477
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5692o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم ه|شم يح مصط عبــــد |للطيف
6o6822|حقوق طنط|حمد ع عبــــد |لحليم ع جبــــر

|994o|يم ف|رس محمد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
|345o9خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــتـــ | مصط رمض|ن شعبــــ|ن
9o283| طبــــ حلو|ننعيمه محمد |بــــو|لق|سم محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء عل|ء حسن محمد778847
طبــــ طنط|مريم ش|كر ح|مد محمد ع682556
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدي ه|رون رشيدي حسن472|84
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف رض| عبــــد|لمنعم ع235244
ندستـــ تـــ.خ|مس ع |يمن محمد جم|ل |لدين محمد صل9367|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
ندستـــ ع شمسحس|م |لدين و|ئل سيد عبــــد |لرحمن حس69|25|
8o8|9oيم ج|بــــر مفتـــ|ح |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سمر |بــــر|

رهمحمد |لسيد ن ن عوض7586| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن |لبــــكري خليفتـــ ج|د |لكريم|||4828
وف|تـــشمس عبــــد |لحميد سعيد عبــــد |لحميد27333| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3|64o9ف |حمد سليم|ن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم 
6o55o3د|بــــ |لمنصوره|رو|ن عص|م لط فلفله

د|بــــ حلو|ن|ندى سعيد حف محمد |حمد ل|ش 44868
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرو|ن |حمد عبــــد |لمع عمر محمد شعبــــ462788
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسمر محمد ح|مد محمود بــــيو229353
ش|م سعد محمد332|4| كليتـــ |أللسن ج أسو|ند | 
8o29||نوعيتـــ |لم |مريم ع فه شلبــــي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد|لمنعم ع |لسي5|6328
تـــ جم|ل مصط عبــــد|لع| ف|يد866|32 إعل|م بــــ سويفم
639o84|يم تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــ محمد |بــــر|
8oo247علوم |سو|نم | |يمن عبــــد|لملك قلتـــه
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىلشيم|ء عبــــد|لكريم |حمد مرغ |79|845

|926oطبــــ |لفيومزي|د محمد فتـــ محمد
6o|869 يم |لبــــشبــــي  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد مصط |بــــر|
433o|8يم |حمد محمد |لنقيبــــ |د|بــــ طنط|منتـــ | |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نكريم حس جمعه س|لم6|2858
2457o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد سليم|ن |لسيد محمدكشك
تـــ|محمد عبــــد| عبــــد|لمغ محمد غ|نم528454 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره ع شمسمحمد مصط محمد |حمد ع |لش|7469||
7oo2|2علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |حمد محمد |لسيد
8o8o||| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء عبــــد|لن| عزيز عبــــد|
7o5266ري|ض |طف|ل |لمنصورهم عرف|تـــ عبــــد |لحميد |لغريبــــ

تـــج|ره |سيوطحمد محمد سيد |حمد|49989
8o|998|تـــربــــيتـــ |لم |حمد فو ق|سم محمد
27o|35|معهد ف ص بــــنه|حمد صبــــرى محمد كم|ل س|لم
ندستـــ |لم |محمد وجدى عبــــد|لق|در |بــــو|لعزم972|26
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|74o2 رهي|ر| وفيق وليم بــــ|سي تـــج|ره |لق|
تـــمريض |إلسكندريتـــ حن ع|طف |لسيد محمد ج|د |لحق425787
4ooo53|تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن |حمد ح|مد |حمد ح|مد رضو
يم |بــــو بــــكر زغلول|7848|6 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |بــــر|
يم |لديبــــ529252 ندستـــ |لم |رمض|ن ي| سعد |بــــر|

ره|ه|يدى رفعتـــ حمد|ن م6243| عل|م |لق|
حقوق حلو|ننوره|ن ط|رق س| |لسيد535|5|
يم حسن محمد ع |846844 تـــج|ره سوه|جبــــر|
ندستـــ |لسويسمحمد |لسيد |بــــو|لفتـــوح |لديبــــ|68754
7o2837تـــج|ره |لزق|زيقيوسف ع |حمدعبــــد |لمع خليل
8o22o5حقوق |لفيومعمر ع محمد محمد حسن

ر|ء كم|ل بــــش ص|لح عبــــده8|339 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه |لز
829o37|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد ثــــروتـــ محمد محمود
8884o5  طبــــ بــــيطرى |سيوطع |ء عم|رى محمد عبــــد|لخ|لق
5|o4ooي طبــــ حلو|نأس|متـــ ع بــــدوي ع |لخ
ر|ء محمد عبــــد |لحميد شعبــــ|ن شعبــــ687963 صيدله |لمنصورهلز
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمن|ر ممدوح |بــــو ضيف ع مهدى527585
تـــج|ره بــــنه|محمود طلعتـــ |حمد محمود |حمد عطيه337764
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|منيه محمود يونس |بــــو |لمجد|78|459
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |لسيد عبــــد|لش| درغ|م|253348
83o553 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمد |حمد دسو فتـــ
صيدله |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد|لفضيل مو |لشه67|444
ره|ندى |حمد عبــــد|لحكيم جوده حسن5|2223 د|بــــ |لق|
6|o784 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|س| |لسيد |لعزبــــ عبــــد|للطيف |لمن

يم3|2|3 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ محمود |حمد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م حسن محمود |لسعد 494789
77o|25 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد جمعه |لسيد جمعتـــ محمد مصط
63344oخه |ء عم|د حمدى أبــــو  صيدله |لزق|زيقإ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء عم|د ج|مع محمد رشو|ن|432|2|
تـــربــــيتـــ بــــنه|عزتـــ وليد محمد عبــــد|لق|در ع ن|35748
9|98o5|يم عبــــد|لكريم تـــربــــيتـــ سوه|ج  حمد فضيل |بــــر|
68o9o4يم عبــــد |لعظيم محمود حقوق |لمنصورهحس|م محمد |بــــر|
685o49 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن طلعتـــ |لسعيد |حمد عبــــد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفص|بــــرين مؤمن ج|بــــر عبــــد |لرحمن88|63
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد محمود محمد757466
تـــربــــيتـــ دمنهوردير حسن ع حسن |لحن 9|4992
2649o4|طبــــ حلو|نند| عبــــد|لرحمن بــــكرى |بــــو|لعط
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد ه|شم عبــــد|لر|زق عبــــد|لحميد 894892
تـــج|ره بــــ سويفشنوده ن| بــــولس مسعود94|7|8
زر|عه دمنهورين|س عبــــد | عبــــدربــــتـــ |ل |د|8|87|5
52o926 يم حسن حسن معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ي|سم مصط |بــــر|
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8388o||لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|منيه ح|زم محمد فتـــ |حمد
ين |لسيد فرج عبــــد|لرحمن643265 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقن
9o369o|طبــــ بــــيطرى سوه|ج سل|م |حمد ع |حمد
4584o8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عز عهدى عبــــد|له|دى |لف
|549o2|ف |بــــو |لحمد |حمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمل |
78252o|علوم |لزق|زيقحمد ع|طف متـــو محمد خليفه

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | محمد عبــــد |لرحيم حسن5|434
22|86oد|بــــ حلو|ن|ريتـــ|ج |س|مه جل|ل |حمد ع
معهد ف ص |سيوط  سم|ء |يمن |حمد عبــــد|لحليم|877694
ر|ء عص|م عبــــد|لمجيد محمد 877493 د|بــــ |سيوط|ف|طمه |لز
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيل|نه |سعد خليل ميخ|ئيل صليبــــ6|7634
753||9|  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحمد حم|د محمد ع
78o796| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد عبــــد |لسل|م عبــــد|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــكريم محمد تـــوفيق عوض بــــل|ل444995
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م وليد |لدين خليل فرج237927
ر فتـــ مصط |لروي |||4628 د|بــــ كفر |لشيخ||ء م|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمود ن|دي |حمد جل|ل857886

85o4|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|جر سيد عثــــم|ن محمد
5|o|93 علوم دمنهورمحمد |لسيد سعد خ
د|بــــ |لمنصوره|عزه شو فوزى مصط مصط كشك676682
ين ع|دل |لسيد محمد734|78 تـــج|ره |لزق|زيقش
838o7|حقوق |سو|نمحمد محمود محمد يوسف
ره|حبــــيبــــه محمود كم|ل محمود243486 د|بــــ |لق|
وف|تـــحمزتـــ مندى محمد طنط|وى24549| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
صيدله حلو|ندع|ء ي | عيد مه 9625|8
62o946تـــج|ره ج|معتـــ د |طف|دى |يه|بــــ |لسيد محمد |لشيخ
2652o||تـــج|ره بــــنه|مصط |حمد محمد من و
6oo599يم سيد|حمد عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد عبــــد |لبــــ|سط |بــــر|
44299oمعهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطورود حسن |لزن|تـــي |حمد |لص|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمدي نسيم حمدي فهيم عبــــد|لرحمن85|639
تـــربــــيتـــ دمنهورنجل|ء فرج رجبــــ محمد حو|س6365|5
4oo839د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لسل|م عطيه بــــريك
8o9875د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لفتـــ|ح عل|ء |لدين عبــــد|لفتـــ|ح محمد مر|
د|بــــ |لعريش|حن محمد سعد سل|متـــ حس|ن |76742
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق عص|م شلبــــى |لشعر|وى264568
|5o676رهمحمد حمدى ص|بــــر محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
ره|سم|عيل سيد محمد |حمد عط|242533 تـــج|ره |لق|
يم626|86 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكم|ل |حمد كم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمريم فتـــ عبــــد |لش| متـــو نص 9467|5
6925o8 صيدله |لمنصورهرضوى منصور عبــــد |لعزيز |لدري |لعيسوى خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــميمه محمود محمد |بــــو حس |2|2523
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عمرو مجدى مختـــ|ر مصط 2|46|
54|o9|تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــ|نوبــــ عم|د فرج د|ود
يم محمد |بــــوسيف|83743 تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء |بــــر|

5464o2|ندستـــ |ل|سكندريهحمد خ|لد محمد دي|بــــ
7o6835 د|بــــ |لمنصوره|غ|ده عبــــد |لرحمن فهيم عبــــد |لعظيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرن| |لص|وى سعد|لص|وى محمد تـــرجم437895
2456o4| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد |لزن|تـــى |حمد |لسي
77724o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عبــــد|لرحمن |لنج
773o8|ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |لسيد ع |حمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نجل|ء يح مر مصط فحيل723|27
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخزي|د محمد كم|ل دغيدى528595
يم266|68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد س| ع محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمصط سعيد محمود بــــعره|83444
ه2|6224 ش تـــج|ره ج|معتـــ د |طي|سم |لسيد فتـــ |لسيد 

ر|ن عويس83464 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد كم|ل ز
 |حتـــ وفن|دق |لم |دين| |بــــو|لفتـــوح مرتـــ سعد 6|8842
تـــ |حمد |حمد يونس محمود|348926 زر|عه مشتـــهرم
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهكرستـــ ن| عزيز |ندر|وس436964
ل|ل|9|3|68 زر|عه |لمنصورهحمد بــــ| يوسف 
يم عبــــد |لحليم سليم|ن|784769 تـــج|ره |لزق|زيقيه |بــــر|

يم|7|98| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م سيد صبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسه نجيبــــ حن| مو حن|348495
معهد ف ص بــــنه||ء حسن درويش حسن درويش|339986
437o3o| كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم|ن محمد ن محمود |لدخ|خ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد صبــــرى مصط حسن|87|35
د|بــــ |سيوط|حن|ن ن| كيل| عرفه 879677
ندستـــ بــــور سعيدعمر مجدى شعبــــ|ن محبــــوبــــ معبــــد2|7626
صيدله حلو|ن|ء محمد عبــــد |لعزيز حبــــ متـــو شنبــــ774567
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد| مصط حسن سليم834293
د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمود عبــــد |لمنعم مختـــ|ر |سم89|489
4|258oتـــج|ره طنط|سهيله |يه|بــــ |بــــو |لفتـــوح |لشيخ
26oo47علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــ ع عبــــد |لوجيد سل|مه
49oo3oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروتـــ |لسيد ز |حمد عبــــد |لرحمن
8o54|7د|بــــ |لم |رغده جم|ل محمد حم|د|
معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن محمد حسن |حمد |لزعي28|4|5
2|77o8رهمحمود عمرو محمد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد جوده عبــــد|لق|درمدبــــو775464
ون 884666 طبــــ |سيوطبــــيتـــر |يمن ع|دل بــــبــــ|وى |بــــسخ
8|5o57|تـــج|ره بــــ سويفر|بــــعه شعبــــ|ن عبــــد|لم|لك عبــــد|لع
|3489oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكريم شو حس محمود
32o45oد محمود منصور رهم|زن مصط مج| تـــج|ره |لق|
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34464o|يم تـــج|ره بــــنه|سم|ء حس خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن ن| ع يوسف سيد |حمد93|6|5

علوم بــــ سويفه|جر حس ن مبــــروك|8332
6o3872تـــربــــيتـــ طنط|محمد محسن معوض مصط ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسر| محمود ع محمود |حمد37688|
7o56|||رهحمد |م مختـــ|ر عثــــم|ن تـــخطيط عمر| |لق|
د|بــــ |سيوط||ء جم|ل |سم|عيل حسن|42765

ر|ء مصط ع محمد49|2|8 |د|بــــ |لم |ز
44o3|2زر|عه كفر |لشيخنتـــص|ر حمدين عبــــد|لحليم عبــــد|لو|حد
|69|ooد|بــــ ع شمس|رو|ن جم|ل |لدين رش|د بــــدير
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|تـــن عص|م محمد محمد5|3373
|292o3رهعمرو |يمن حسن محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
224o8o |رهدير ه| رجبــــ |لحم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيلتـــ محمد محمد عفي 399|2
د|بــــ ع شمس|منيه متـــو محمد عبــــد |لعظيم|63|23|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جنرم |لسيد ثــــروتـــ عبــــد|لح|فظ 899293
|4|23oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|ري| مدحتـــ فتـــ بــــخيتـــ
طبــــ بــــنه|ندى جم|ل محمد |لسود| ||4325
7||2o5د|بــــ |لمنصوره|سوز|ن ع|دل |لس|د|تـــ |لسيد |حمد مسعد
تـــج|ره |ل|سكندريهندى حن تـــوحيد عبــــد |لع|ل|48333
4o6876ره|ي|سم عبــــد|لكريم |لسيد محمد|بــــر عل|م |لق|
42o||3 ف |لمتـــو |لمتـــو |ل|ط تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخوق |
75|2o8 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره محمد حس| حس
4937o||ر ن حشيش م م| حقوق |ل|سكندريهد
778o45ره|نوره|ن عمرو ح|فظ |لسيد ثــــ|ر |لق|
443o48طبــــ ع شمسس|ره جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح س|لم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن حس|م |لدين محمود عبــــد |لرحمن|2767
د|بــــ حلو|ن|بــــه ع محمد ع محمود عبــــ243259
45|o9oندستـــ طنط|مهند |حمد ح|مد عي
87648o  صيدلتـــ |سيوطع محمد يونس بــــخيتـــ
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|فهد |لدين عبــــد|لصبــــور عبــــد|لع| |794|83
5|33o3| زر|عه دمنهورحمد ح|مد بــــيو محمد |لش|ذ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د محمد محمد |لعبــــس|وى256227
نوعيتـــ |لزق|زيقندى |لسيد محمد حس عبــــد | |لشن6|6388
452|o5 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد س| عبــــد|لجو|د |حمد  |لسعد معهد ع| 
رهمصط صل|ح مصط حس|ن33566| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره محسن فنجرى |حمد  882868
7o86o8معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ع محمد |حمد نجم
836o77 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىخ|لد ع عبــــد|لج|بــــر مو
892o|6|يم حقوق |سيوط يه|بــــ عي عبــــد|لع|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمن|ر ض| حم|د بــــدوي843345
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زر|عه طنط|ه|يدى عبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف عبــــد 426568
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لمنعم |م حسن478928
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دين| صل|ح |حمد محمد7783|4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننهلتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح5765|3
2623o|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحمد ملي حسن ملي حسن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومزينبــــ جم|ل فيصل محمد87222
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنرم لط |سم|عيل حسن4|8337
23oo6||د|ر |لعلوم |لم |حمد نجم |لدين |حمد ح|مد
88o|94|ندستـــ |سيوط حمد و|ئل جم|ل جل|ل
طبــــ |سن|ن |لمنصوره سعيد طلبــــه سعيد79|698
ه ع|دل محمد عبــــد |لكريم جمعه|82|682 صيدله |لمنصورهم
رهمحمد سعيد |لسيد مو4833|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8|oo3o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه عبــــد| عبــــد|لمو حسن|
ى عوف5|6234 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفس|ره محمد |ل|بــــ|ص

تـــمريض  حلو|نحمد عيد قر س|لم|49286
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرن| |حمد سيد |حمد46442

لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمد عمر محمود |لخو759|25
5o8934|م ه| |لسنو مهدى بــــلبــــع تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |لسيد محمد ممدوح |لسيد752227 ع.
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه|ن ع |م سيف عطيه243788
7o|o84د|بــــ |لمنصوره|س|ره صل|ح عم|ره |لسيد متـــو عوده

3439o رهكريم عزتـــ محمود محمد فرغ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د | رجبــــ محمد عوض غنيم2672|6
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يتـــ رمض|ن ن محمد|355958
68|oo5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد حسن محمود ع |لسيد
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد ط|رق رمض|ن محمد693682
9o|456 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش| |ز |حمد محمد عي
6|757o حقوق د |طس|ره عل|ء حسن |لحسي
يم344674 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|دين| محمد عيد مصط |بــــر|
35|o56حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|نوره|ن |س|مه عبــــد|لفتـــ|ح كم|ل عبــــد
لس كم|ل شكرى عبــــد |لنور359|76 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسط|رق |حمد ص|لح ع3|46|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|يدى محمود محمود محمد35588|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سهيله مجدى محمد فه خليل252573
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهكريم محمد محمد |لدسو |لمر449339
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــده محمد عبــــد|لر|زق محمد|82834
يم696863 يف محمد |لنبــــوى |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد 
346|4o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|حمد سعيد ح|مد ح|مد

رتـــمحمود محمد |حمد ك|مل48789 علوم ري|ضتـــ |لق|
23o982|تـــج|ره ع شمسحمد مصط |م |حمد
صيدلتـــ بــــورسعيدشيم|ء عبــــد |لفتـــ|ح |لمتـــو عبــــد |لفتـــ675547
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رتـــ||ء |س|مه |لمحمدي ع رضو|ن|846282 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وق جل|ل محمد محمود848|6|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد| |حمد حسن محمد95|258
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمدي عص|م حس محمود |لجندى8934|4
صيدله حلو|نعمر مختـــ|ر محمد ع|بــــد |88857

رهم ممدوح |بــــو حمد محمود49249 تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس|محمود |لسيد عطيه |حمد4455|3
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف فرح|تـــ263966
48|7o5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|معتـــز محمد |لسيد فؤ|د
68o285ف منصور عوض ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمنصور |

26o87حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمهند محمد |سم|عيل محمد عطيتـــ
694o78معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــكريم عيد عبــــد |لق|در |لسعيد
84|o88حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديه|جر عبــــد|لع|ل |بــــو|لحسن |حمد
44966oحقوق طنط| عمر|ن ر|فتـــ حس مصط ع|مر
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود مصط |لسيد |حمد زين |لدين255594
معهد ف تـــمريض |لم | ح|زم جم|ل كم|ل تـــوفيق3858|8
696892| علوم |لمنصورهحمد حسن محمد ع
24653o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد| شو يوسف خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندى |حمد محمد حسن جلغ|ف496372
8o4497علوم |لم |ي|سم بــــه|ء |لدين محمد عبــــد|لعليم
ه فوزى فرج محمد محمد |لح|جه4|3|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ن
48782oحقوق |ل|سكندريهممدوح حسن حس حسن

738ooعلوم |لفيوموف|ء محمد قر تـــوفيق
44o746طبــــ |سن|ن كفر |لشيخه|جر نشأتـــ عبــــد|لرحمن محمود |حمد
895o7o  تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد عل|ء |لدين محمد |بــــوشوشه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| محمد محمد عبــــد |لغف|رسليم535868
تـــج|ره |سيوطمهند |حمد محمد حموده  859|88
ى رضو|ن محمد رضو|ن422643 تـــج|ره دمنهورخ
7o|5||ف |لسيد يل ج |لزق|زيقي|سم ي| محمد  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره دمنهورمحمود أحمد محمد |حمد ج|بــــ |7|4952
64247oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد أحمد عبــــد |لحليم أحمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــي|سم رشدى عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز6257|7
حقوق |لزق|زيقنوره|ن عبــــد | محمد عبــــد| ن777944
847o94|معهد ف ص |سو|نيم|ن حسن عثــــم|ن حسن
د|بــــ |سيوط|محمود يوسف |م حسن  584|89
9o3352 زر|عه سوه|جمحمد عبــــد|لن| محمود |لسيد

و|ش89328 رهعص|م |لدين عص|م حل |بــــو  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |لش279|78 تـــج|ره بــــنه|يه|بــــ |لسيد محمد ع |بــــر|
6o||o7|يم ندستـــ طنط|حمد فريد فريد |بــــر|
تـــج|ره دمنهوريم|ن ه|شم عوض محمود عبــــد|لرحمن5742|5
معهد ف تـــمريض |سيوط مصط محمود |بــــوضيف حسن 8837|9

Page 6663 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر |يمن محمد عثــــم|ن 899876
نوعيتـــ فنيه قن|من|ر محمد عبــــد|لر|زق محمد29||84
67683oد|بــــ د |ط|محمود |لسيد محمد |لسيد ع
6o3o3||معهد ف ص طنط|جم|ل عص|م عز |لدين مش
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود زكري| |لسيد عبــــد|لوه|بــــ محمد526994
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلبــــ ع|دل عبــــد |لقوى |لجم|ل23225|
يم59|259 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــزينبــــ ن| خليفه |بــــر|
معهد ف ص |سو|نميمه |حمد فكري يوسف|839774
67892oيم عبــــده تـــمريض |لمنصورتـــ  محسن سعد |بــــر|
77o6|o|يل ج |لزق|زيق|ء محمود فكرى محمود |لبــــو|بــــ كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
636o83|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مل |لسيد محمد ص|بــــر
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نف|طمه م|مون ع محمد |لخطيبــــ75|826
695o76|ندستـــ |لفيوممحمد محمود عبــــد |لجيد محمد رضو
تـــج|ره طنط|أحمد عبــــد |لحميد حفن|وى عبــــ|س سويلم428855
جرس495666 ف مصط محمد سليم|ن  تـــج|ره دمنهورمصط |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم ممدوح رس سليم|ن|35963
2532oo|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم| عبــــد| عبــــد| يونس

|734oرهمرو|ن حس|م ع محمود |بــــوحمده صيدله |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن محمد يوسف أبــــو حطبــــ82|476
76o39|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد س| عبــــد |لعزيز عبــــد| |لسيد
ش|م شعبــــ|ن محمد|78238 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر 
4o7667يم ختـــعن ف |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهملك |
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مروه يوسف |حمد يوسف2|8389

67o68د|بــــ |لفيوم|د| | |يمن محمود عبــــد |لسل|م محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط سعيد محمود حسن4882||
44o5o2تـــمريض كفر |لشيخحس محمد حس محمد
8o6766إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــسنتـــ حس فضل | محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم رضو|ن محمد محمود825978
ندستـــ |لزق|زيقحمد صل|ح عبــــد|لعزيز محمد ع|مر|634692
ى محمد |سم|عيل ذكرى348798 حقوق ع شمسف|طمتـــ ي
777o83تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد |لن| جوده ع
7o9296يم |لسيد طبــــ |لمنصورهمحمد سعد |لسيد |بــــر|
يف485264 ف س|لم ع |ل د|بــــ دمنهور|ندى أ
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|تـــن |حمد عبــــد |لسل|م بــــكر53245|
معهد ف تـــمريض |سيوط  يه ي| |حمد محمد|9294|9
|3o267د|بــــ حلو|ن|سيمون ط|رق عبــــده يس

ف فو|ز محمود فو|ز9352| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسل |
صيدله حلو|نكريم ه| تـــوفيق محمد43|26|
7oo974علوم |لمنصورهس|ره |لسيد عطيه |لسيد عبــــد |لمجيد ر
تـــج|ره بــــنه|محمد ه| سل|متـــ |حمد5|8|33
يم755369 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهر| | محمود عبــــد | |بــــر|
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يد محمد |لمشد|282||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء محمد |بــــو|ل
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد| عبــــد|لعليم عبــــد|لمجيد دبــــدوبــــ2225|6
|6o|35حقوق ع شمسمحمد |حمد ز عشوش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشف|طمه سعيد حس محمد |لبــــيك|76777
يم محمد|353833 يم |لسيد |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ع|دل وليم قري|قوس272429

رهف|طمتـــ |م|م محمد |م|م |لخو |423| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء صل|ح |حمد صحص|ح|269564
يم محمد عيطه72|3|6 ر |بــــر| يم م| ر |بــــر| |د|بــــ طنط|م|
يم243228 تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
753o4o|يم تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر|

ندستـــ حلو|نمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود محمد46757
ى سعد ن ن |  |87822 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطش
69oo34|صيدله |لمنصورهيم|ن محمد شح|تـــه س|لم طه
6|8276| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيمن محمد بــــهجتـــ |حمد |بــــو |لن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط ص|بــــر عبــــد|لر|زق طه حسن683|35
تـــمريض كفر |لشيخين|س عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز |437837
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء |سم|عيل شوتـــح محمد ك|مل|4|5|64
634243| معهد ف ص |لزق|زيق|ء محمود عبــــد|لسميع مو
4|||o3|د|بــــ طنط|سم|ء خ|لد يوسف بــــلتـــ| سليم|
6o396oصيدله حلو|نحمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لن محمد |لنج
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن صبــــري محمود محمود زغلول339544
تـــربــــيتـــ دمنهوررحمتـــ عبــــد |لرحمن عبــــد |للـه |بــــو حس 498768
7o562||ندستـــ |لزق|زيقحمد س|مح قنديل |سم|عيل

معهد ف ص بــــ سويفين رفعتـــ سعد محمود57347
ف |لدين|256522 يم محمد   تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن |بــــر|
د|بــــ دمنهور|أيه فوزى محمد عبــــد |لرحيم |لشيخ499595
478o77ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|رؤى ف|روق ف|روق محمد عبــــد |لعزيز
حقوق |ل|سكندريهه|يدى عم|د فتـــ |لشه|وى533554
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود خ|لد محمد عبــــد|لعظيم7||246
ف بــــدر |لدين محمد37546 لسن ع شمس|ر| | |

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن عص|م محمد دعبــــوس|4354|5
9o7727 طبــــ |لفيوممحمود صفوتـــ ج|د |لكريم عبــــد|لرحمن
يم خليل حسن|634265 د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |بــــر|
ف محمد س|لم بــــعلشه|34|772 تـــج|ره |لزق|زيقر| | |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد صل|ح |حمد |بــــو|لمجد|36|246

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طفضل سعد|وى فضل سعد|وى45455
تـــج|ره طنط|ثــــن|ء صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح فرج9|43|4
ر عبــــد|لسميع سليم|ن228538 حقوق حلو|نرحمه ط|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهدع|ء |لسيد محمود فرج755494
|4o923ف فوزي محمد|لشيخ د|بــــ ع شمس|خلود |
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كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسل|م خ|لد مبــــروك خميس|38|256
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ ط|رق خ غريبــــ334855
6|9o58يم عرف|تـــ عيد حقوق |لمنصورهرن| وليد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد حمدى عودتـــ محمود |حمد||52632
|3o3o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد حس محمد
د|ر |لعلوم |لم |مصط عبــــده |حمد حس حلويس698429
لسن ع شمس|ه|جر مختـــ|ر ع عم|ره256787

ندستـــ |لفيوممحمود محمد ع فرج حنضل66352
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد عبــــد|لعزيز ع347889
علوم |لعريش|ء عطيه مصط عطيه |لمغربــــى|767577
682o99ره|سل جل|ل |حمد حس|ن |لسيد عل|م |لق|

294o2رتـــزي|د س|مر حس |م|م علوم ري|ضتـــ |لق|
2475|o| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد فتـــ عبــــد|لمجيد |لخو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه و|ئل محمد محمد محمود سليم|ن|626277

ره|يه ه| سيد محمد|842|2 د|بــــ |لق|
2o94o ندستـــ ع شمسزي|د حسن حس حس

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|متـــو عبــــد|لمحسن متـــو |لسيد327864
5o4859تـــج|ره |ل|سكندريهآيتـــ عطيتـــ محمد عطيتـــ قطبــــ
5|5|5oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورندى صل|ح شعبــــ|ن |لعسكري
4o5566ف خليل |لبــــكرى لسن ع شمس|سندريل| |
|4o356تـــج|ره ع شمس |ده جم|ل محمود |حمد
يم محمد |حمد4346|3 تـــج|ره ع شمسيح |بــــر|
884o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم س| رجبــــ عبــــد|لح|فظ
ى486769 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ح|مد |لسعيد حسن عثــــم|ن |لم

564o9 د|بــــ بــــ سويف|محمود نور|لدين محمد حس
684o68د|بــــ |لمنصوره|م|زن مدحتـــ محمود يوسف |لزي|تـــ
ف حسن محمود ق|سم487576 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د |
معهد ف ص سوه|جم| |حمد|لصغ |دم مو |27|836
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندي |س|متـــ |لسيد |لدسو |673|6
7o94o2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد حمدى ع ع مصط
675o53كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمريم س| عبــــ|س محمد |لحد|د
25782oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لعليم |حمد عبــــد|لوه|بــــ
ين عم|د حمدى محمود39677| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسن
ف عبــــد|لعزيز ش| |256856 ه | د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
857o69|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــ|نوبــــ ميخ|ئيل عزيز ميخ|ئيل
حقوق بــــنه|محمد محروس عطيتـــ محمد356357
لس منصور بــــولس عوض352959 تـــربــــيتـــ ع شمسك
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم|ء جم|ل |لسيد خليل|776524
يف مصط محمود|45938| خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميه 

5o996| حقوق بــــ سويفحس عبــــد | حس عبــــد
|457ooلسن |لم |حس|م حمدى حسن محمد|
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88o332  لس  |د حس بــــسنتـــى تـــج|ره |سيوطك
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخوق محسن عبــــد |لستـــ|ر محسن |لطويل462574
778|o5|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد عبــــد |له|دى |حمد
يم عطيه عبــــد |له|دي|692445 رتـــ|يه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
68|o72 حقوق |لمنصورهمهند عبــــد |لمنعم ق|سم محمد حس
5o6656تـــمريض |إلسكندريتـــ ه|جر س|مح محمود ه|شم سيد |حمد
صيدله |لزق|زيقندى ي| محمد نور |لدين |حمد ج|57|638
2|2o57د|بــــ ع شمس|رغده ع عبــــ|س محروس
ر ن|ثــــ|ن شكرى 887532 صيدلتـــ |سيوطبــــيتـــر م|
معهد ف ص بــــ سويفحمد محمد خميس |بــــو|لحسن|822858
|3o522|ره|بــــتـــس|م عبــــد |لرحمن |حمد عثــــم|ن د|بــــ |لق|
7o8444د|بــــ |لمنصوره|جميله صل|ح محمود عبــــد |لمنعم
يس |حمد426578 قتـــ محمد ع د طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأ
8o38o2|ن| م|جد محفوظ حن تـــربــــيتـــ |لم |م
د|بــــ ع شمس|عل| حسن ع |لسيد336695
832o24 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره محمود محمد حس
ش|م سعد حس دوبــــ|ن3392|6 ندستـــ |لفيوممحمد 
35o5ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد عبــــد|لتـــو|بــــ حسن مر

5|94oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|وق ع|طف محمد عبــــد |لعليم
حقوق د |طكريم محمد |لبــــيك |لبــــدرى5669|6
4o763oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمه طنط|وى محمود |لسيد طنط
لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|يه صديق محمد |لن|دي صديق||9|243
7o423||ندستـــ بــــنه|حمد خ|لد محمد محمد |لدحلبــــ كليتـــ 

4o25|رهعبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز فرج علوم |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمود عيد عبــــد |لعزيز|636857
6o24|5ور |حمد حيدر |سم|عيل معهد ف تـــمريض طنط| ز
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف تـــ|مر ع|طف عمر بــــر477952
|44o8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| عل|ء سيد |سم|عيل
ره|زينبــــ مصط |سم|عيل محمد تـــه|57447| د|بــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن رجبــــ عبــــد|لسل|م ع222872
رهديل يوسف مسلم محمد يوسف3288|2 تـــج|ره |لق|
|34o54د ح|مد سل|مه ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش|
تـــج|ره ع شمسشه|بــــ |لدين مجدى ك|مل عبــــد |لقوى7864||
6|o5|5ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط |سم|عيل مو يونس
68||6oيم محمود عبــــيد حقوق |لمنصورهمحمود محمد |بــــر|
676o|6يم عبــــد |لمطلبــــ فرح د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر ط|رق |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقبــــ|سم محمد متـــو عبــــد|لمع ||3|64
نوعيتـــ عبــــ|سيهنوره|ن س| رجبــــ محمد95|354
د|بــــ |لمنصوره|سيف جم|ل |لدسو محمد ذكر|353|68
رى محمد عمر8443|| ر ع|صم |لجو وف|تـــجو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|وق عيد |حمد عبــــد|للطيف282|26
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وف|تـــزي|د محمود سعيد |حمد|6|752 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن فؤ|د عبــــد |لمنعم عبــــد|لعزيز |ل768262
يم حسونه35|424 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد |بــــر|
طبــــ ع شمسم سعيد ع حسن6826|3

5|44o ى يوسف حن تـــج|ره بــــ سويفم|رين| 
35o458يكل تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسعبــــد|لرحمن ن تـــوفيق حسن 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م محمد محمود ص|لح ر|شد2||254
897|o7 تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه حسن ع محمود
5o3858|ف محمد محمود |لعق|د علوم |ل|سكندريهحمد |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود |حمد |حمد مصط |حمد7|5||7
26965oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخنه|د |س|مه عبــــد|لستـــ|ر محفوظ
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورل|ء محمود جل|ل محمود عبــــد|لجو|8594|5
26o89oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دين| ي| رمزى ع|فيه
85o48o|لندي عبــــد| محمد كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جي|تـــ 
77o43o|يم محمود سل|مه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|لسيد سعيد |بــــر|
78o5||| يم ع يم ع |بــــر| زر|عه |لزق|زيقحمد |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود ع|دل عبــــد|لمنعم |بــــو عمر253372
م حمدى عطيه محمد عطيه|2264|4 |د|بــــ طنط|د
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــر| | رفعتـــ ن|دى جور 885274
ندستـــ حلو|نم | ص|بــــر ز رزق |52325|

علوم ع شمسيه |لسيد عبــــد |لمع حميده|546|4
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل محمد عبــــد | |حمد47|23|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنوره|ن عنتـــر صل|ح محمد ع626349
|2244o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء سم ن| محمد
4o678oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره ط|رق محمد سعد محمد|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــتـــس|م ص|بــــر محمد |حمد|846277
6|85o|ج تـــج|ره بــــور سعيدمحمد خ|لد محمد |أل
86479o |معهد ف ص سوه|جلشيم|ء |حمد عبــــد|لل|ه عبــــد|لبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطوق محمود ج|بــــر حج|زى  877752
64o392د|بــــ |لزق|زيق|بــــدور |حمد |لسيد |حمد |بــــو |لسعود
يم محمد |لسيد353948 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
7oo979يم صيدله |لمنصورهسمر |يمن محمد |لحن |بــــر|
9o3o43 معهد ف ص سوه|جعمر ع|طف محمد |حمد|لسيد
775o92 يم |لحسي تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع|رف |بــــر|
36o8o3 |كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمل محمود عبــــد|لرحمن ك|مل |لق
تـــج|ره ع شمسعمرو |حمد عبــــد |لحميد |حمد سليم|33392|
د|بــــ د |ط|مريم |لسيد مصط |لبــــكرى692289
ح|ن449925 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طل |ء محمود صل|ح محمود 
6o65|4|ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــد |لحميد قنصوف
83|4o7تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء |حمد عفتـــ عبــــد|لمنعم |حمد

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ك|تـــرين كم|ل ج|بــــ | عبــــد |لمسيح5847|
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85867o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط سيد ع مه
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحس|م ح|مد عبــــد |لبــــ|سط ع 636997
تـــج|ره ع شمسمحمود ن| عبــــد|لنبــــى سيد عبــــد|لحميد347568
489o9oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|صو د |ن غط|س نجيبــــ خله
48|oooحقوق |لمنصورهوق عل|ء محمد محمد كريم
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء عم|د |لسيد محمد |لسيد شلبــــي779766
8ooo97|د|بــــ |لم |يم|ن |حمد زكري| محمد|
تـــربــــيتـــ دمنهورحسن|ء حس|م حسن |للق| 9|76|5
تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء ج|بــــر ع قر 243863
754|3o|ه س|لم محمد عو|د تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لمع عبــــد|ل عبــــد|338924
638o97|معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد نجيبــــ

ف محمد ح|فظ27563 رهلبــــ | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
32oo93رهمجدى عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م عبــــد صيدله |لق|
4239o2تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء مخلص محمد خليفه
6854o||معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن |حمد عوض طلبــــه |بــــر
ندستـــ كفر |لشيخمن|ر محمد فتـــ مغ|زى |بــــوكيله2|9|45
44o228كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسشيم|ء فرج عبــــد|ل ع طلحه
83587oنوعيتـــ موسيقيه قن|سلسبــــيل فوزي عطيه عجل|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمد ف|روق |لبــــ|ج|484369
تـــج|ره سوه|جمحمد حمزه محمد محمود ||9249

صيدله بــــ سويفرحمه عطيه غ|نم و|عر32|69
432o6o|صيدله طنط|يه صل|ح مصط |بــــوقرع
25o276يم جربــــوع رتـــ|ورده جم|ل |لسيد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
م محمد عبــــد |لحليم س|لم|45226| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د
يم سوم|257758 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |لسيد |بــــر|
يثــــم محمد |حمد28497| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ف|رس 
9o44|9 زر|عه سوه|جعبــــد|لرحمن ممدوح محمد |حمد
ندستـــ ع شمسف ط|رق عبــــد |لوه|بــــ محمد|45575|
تـــج|ره بــــنه|محمد وجيه محمد محمود معوض339266
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد عبــــد| حسن محمد|835443
9|2oo4 تـــربــــيتـــ سوه|جوف|ء محروس محمد عش|بــــى
264oooطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــه|جر جه|د سيد |حمد |ل|شقر
8464o3كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمر|م حس|م |لدين حس ص|لح
9o74o4|يم د|بــــ سوه|ج| م عص|م قن|وى |بــــر|
ر437758 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأسم|ء ع|دل محمد حسن ز|
ين ط|رق ع|دل |لسكرى425363 تـــج|ره طنط|ش
د|بــــ |لزق|زيق|بــــه مختـــ|ر فتـــ |حمد ع زيد626363

|لدين33225 رهند |حمد |بــــو|لفتـــوح ن علوم |لق|
9||o9|  د|بــــ سوه|ج|روفيده ممدوح عبــــد| |حمد
7o8744 طبــــ |لفيومن|در رض| محمد منصور محمد |لحن
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد فرج شعبــــ|ن فرج|353735
تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر |لسيد عبــــد |لسل|م محمد سليم7|4767
437o6oيم دوير يم ح|مد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخنور|ن |بــــر|
م|م|3237| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمن|ر سعيد عبــــد |لمجيد 
تـــ|فه لم فه عي معوض529892 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد حشمتـــ مو |حمد|884639
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| |ر |يمن عبــــد|لمل|ك ك|مل 885587
9o8555 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعبــــد|لعظيم محمود عبــــد|لحفيظ نجدى
4o4824|حقوق |ل|سكندريهحمد ط|رق شعبــــ|ن محمود
62344o تـــج|ره بــــور سعيدمنتـــ | ن| عبــــد |لحميد |بــــو |لحسن عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ن|در عطيه ع عطيتـــ|7|2|2
6o25o6د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن مصط عبــــد | يوسف و|
|66447| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم| ح|مد عبــــد |لعزيز تـــه|
4o23|5حقوق |ل|سكندريهدير منش|وى محمود محمود ط|يل
د|بــــ بــــ سويف|منيتـــ عزتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لمقصود|232|33
زر|عه طنط|وردتـــ |لسيد محمد |حمد  | |7|8|5
يم حسن484942 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحس رجبــــ حس |بــــر|
5435o7طبــــ بــــيطرى دمنهورتـــ ع|دل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لجمل
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|لشيم|ء ع |حمد ع |بــــو |لخ |522|64
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن محمد لط ع|يش752942
رون عبــــده عبــــد|لمل|ك|25|8|9 طبــــ |سيوط ندر|وس 
صيدله |لمنصورهسع|د جم|ل عبــــد |لر|زق سليم|ن عبــــد 679498
8|27o8 تـــج|ره بــــ سويفرش| ط|رق كيل| ع
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط مجدى |حمد سكر696|48
4|927oد|بــــ كفر |لشيخ|ر|ن| |يمن عبــــد| م |لدين |بــــوخشبــــه
يم حج|ج|4956|2 ر |بــــر| م م| ره/ري|ضتـــد إعل|م |لق|
68|o89تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهيوسف محمد طه عوض |لشبــــه
9o|935  تـــج|ره سوه|جمحمد سيد حج|زى محمد
36o44oحقوق بــــنه|نوره|ن ر|فتـــ عبــــد|لمنعم |حمد حسن
صيدله طنط|كرم فتـــ سعد بــــسيو |بــــوحميده|448|43
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ملي قطبــــ ملي يوسف246857
|497o3|يم نزيه نف|دي |حمد لجزيرتـــ |لع| شعبــــتـــ تـــج|رتـــ |لمقطم|بــــر|
علوم ري|ضتـــ حلو|نندى عبــــد|لنبــــى عبــــ|س عبــــد|لوه|بــــ326943
|38oo8حقوق حلو|نمحمد خ|لد بــــدر ع
7o487oطبــــ |لزق|زيقدى محمد صل|ح |لدين محمد حمودتـــ
7||o27|ى ه عبــــد |لفتـــ|ح محمد طه ز  |حه وفن|دق |لمنصورتـــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسيل|نج م|نسون من غ|5456|3
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لرحمن ز |لص|دق868235
حقوق سوه|جش|م سيد يوسف |حمد 72|3|9
4o66|4|يم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــل|ء مصط كم|ل محمد |بــــر|
كليتـــ حقوق |لم |حمد محمد ف|روق عبــــد|للطيف|36|7|8
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ين ع|دل |لور|د عبــــد|لع|ل7|2288 رهش تـــج|ره |لق|
83o359د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ل عبــــد|لرحيم عبــــد| |سم|عيل
يم رضو|ن67724| وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|بــــتـــ | وليد حسن |بــــر| لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
8o587|د|بــــ |لم |عبــــد| صل|ح عبــــد|لع|ل |لسيد|
4o9926د|بــــ طنط|دين| محمد عبــــد|لوه|بــــ عل|م|
وف|تـــع|صم أحمد محمد أم|م |لسعد|وى638569 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
42674o| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمنيه ط|رق |لدسو محمد بــــسيو

طبــــ |لفيومي|سم صفوتـــ |حمد عبــــد |لحميد76|9|
إعل|م بــــ سويفه|جر محمد سليم|ن ري|ض64734
رهحمد ع محمد جعفر|8248| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

ى434582 معهد ف ص طنط|بــــدريتـــ سعد محروس بــــح
يم224|78 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمر عبــــد | محمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقحس|م عبــــد|لرؤف حسن |حمد|63472
حقوق حلو|نعمر ط|رق سل|متـــ عفي 6|77|3

|556oرهه|له محمود |حمد عويس صيدله |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه| سعيد |حمد |لسيد|4|349
8o8568حقوق |سيوطمهند محمود محمد |لبــــطل محمد
يم فوده685937 د|بــــ |لمنصوره|سم|ء كم|ل عبــــد |لر|زق |بــــر|
47985oتـــج|ره |ل|سكندريهيوسف حسن مصط عبــــد |لرحمن ف
4o7o|3ش|م رمض|ن حس محمد د|بــــ دمنهور|أل|ء 

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرح|بــــ محمد محمود عبــــد |لعظيم43829
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رض| ن |حمد محمد82|782
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه ك|مل فه محمود محمد|259528
836o64حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينجل|ء محمود سيد|حمد خليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــسمه أيمن محمد محمد |لر|ز 8993|6

يم محمد24376 زر|عه |لفيوممريم محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|ره محمد محمد ح|مد |ل|حمر678626
8245o6|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد جم|ل شعبــــ|ن حسن
36|o5|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخ|لد عم|د |لدين عبــــد|لعظيم عبــــد|لق
7oo9o7|د|بــــ |لمنصوره|يه ه| حموده |لسيد عرفتـــ
9o|368 تـــمريض سوه|ج من|ل محمد ع|مر سيد
يم677254 د|بــــ |لمنصوره|عمرو محمد محفوظ نجيبــــ |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |حمد طه حسن|62|682
يبــــ مرقص بــــرسوم مرقص|254642 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|نوبــــ و
85o859تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعزه محمود سيد س|لم
8|7o5oمعهد ف تـــمريض |لم | مدحتـــ عم|د |لدين عمر عبــــد|لحكيم
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو مو يوسف مو 837357
ر|ء حس محمد |بــــو|لعل878993 صيدلتـــ |سيوطف|طمه |لز

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |حمد محمد محمود25984
نوعيتـــ |لزق|زيقندى |حمد محمد |حمد784528
يم |حمد8355|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيف جم|ل |بــــر|
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كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيددع|ء ص|بــــر عمرو عبــــد|لعليم  882833
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــسمه ع|دل محمد لط غريبــــ4|6474
9|o74||يم |يمن ك|مل ظهرى ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج بــــر| ع| 
8o3643كليتـــ حقوق |لم |عف|ف سعيد ن حبــــيبــــ
يم محمد |لرشيدى|9|4927 م حسن |بــــر| حقوق |ل|سكندريهد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لق|در |حمد سل|م|258585
ر محمود مصط |8245|2 يثــــم م| علوم بــــورسعيدحمد 
حقوق ع شمسمحمد |بــــو بــــكر |لسيد سليم52|59|
صيدلتـــ سوه|ج س|مه ع|طف محمد حد|د|2446|9
نوعيتـــ |لمنصورهد | نج|ح محمد ع جبــــر|69222
877o26|علوم |سيوط  منيه |حمد محمود حسن
7oo348طبــــ طنط|ص|لح محمد ص|لح عوض
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمد ص|لح ص|لح |بــــو|لخ |986|62
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه ش|كر محمد |لسيد خض 24|263
ر46566| ره|مصط |سم|عيل محمود |بــــو ض| د|بــــ |لق|

تـــمريض  بــــ سويفسل|م حس محمد بــــيو |55799
رهيوسف |يمن ك|مل سيد |حمد79|232 ندستـــ |لق|
وف|تـــ|مصط عبــــد| محمد رجبــــ حسن725|35 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ |أللسن سوه|جبــــيشوى سعيد نجيبــــ حن| 389|92

تـــمريض |لفيوم محمد س| جمعه و||6793
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن سعد عبــــد| خليفه495993
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيف ع عبــــده عيد |لسيد7|6363
حقوق |ل|سكندريهكريم |حمد محمد غيط| |لبــــصي 492462
5o2o68حقوق |ل|سكندريهحمد |لششتـــ|وي |لششتـــ|وي |لصعيدي
تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمود محمد محمد ع643775
896o2o يم د|بــــ سوه|ج|ريه|م جم|ل ع |بــــر|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ر جم|ل محمد عبــــد|لحميد خليل2|6|77
8o53|2علوم |لم |محمود مخلص سيد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنيه ع|طف |م|م عبــــد |لسل|م||3594|
34965oندتـــ |حمد فكرى سليم|ن علوم ع شمسش|
|499o8يم رهمحمد حسن حسن محمد|بــــر| تـــج|ره |لق|
8882o8 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفوق مصط ع فرغ
|32o64|تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن|ء جم|ل فؤ|د مج|ور
3|8o55حقوق |لمنصورهمحمود عص|م |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصوره |ده طه عبــــد | بــــدوى |لق| 695656
7573o6معهد ف ص |سم|عيليهدع|ء محمد محمد عبــــد ربــــه
|33||oتـــج|ره ع شمسعمرو |حمد عبــــد |لعزيز |حمد
7o6734تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعثــــم|ن |حمد عثــــم|ن |حمد حسن
6o2o69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رحمه تـــ|مر شلبــــى محمد |لخفه
ه محسن عزيز عبــــد |لملك|642894 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىم|دون| شنوده شكر | سنتـــ|ؤوس826583
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826o56تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م ع|دل مصط |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء جم|ل عبــــد |لرشيد محمد |لشح|77597
يم محمد محمود|639387 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرودين| بــــدرى محمد بــــدرى محمد765759
وف|تـــ|عبــــد |لرحمن عل|ء محمد |لسيد شعل998|4| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه عيد مهدى ه|رون253382
446o28فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمود ن|در محمد س|لم
رهمحمود محمد عبــــد |لحميد مو نص|56577| ندستـــ |لق|
ل|ل محمد |لمنش|وى |لعط269872 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
63o974يم |لسيد تـــج|ره |لزق|زيقحن |حمد عبــــد |لر|زق |بــــر|
يم عبــــد|لسل|م سيد|348|84 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد |بــــر|
45o36oعلوم ري|ضتـــ |سيوطكريم س| محمد |حمد |لشلبــــى
زر|عه |لزق|زيقه|نم |م |لسيد |م 647533
3593o4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|ر عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف
2526o7|نوعيتـــ |شمونمينه ه|رون عبــــد|لمنعم |لصبــــ|رى
معهد ف ص بــــنه|محمود ع|طف شح|تـــه م| 4|2563
حقوق سوه|جسه|م عبــــده محمد عبــــ|س 973||9
8o|884د|بــــ |لم |عل|ء |حمد |بــــو|لسعود |سم|عيل|
77o|8oيم محمد حس|ن |لنج تـــج|ره |لزق|زيقيوسف |بــــر|
5|528oيم تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم أيمن ع محمد إبــــر|
53o625كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|ني|سم حسن عطيتـــو سليم
رهتـــغريد مجدى عبــــد|لعزيز عبــــد|له|دى253795 د|ر |لعلوم ج |لق|
|2o932تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رين |سحق يوسف شنوده
حقوق |لزق|زيقف|رس عبــــد |لرحمن |بــــو |لفضل عبــــد 8|6437
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دير محمد |حمد |لسيد757582
طبــــ |ل|سكندريهسم|ء يوسف لط عبــــد |لحكيم |لخطيبــــ444244
 |حتـــ وفن|دق |لم |ط|رق جم|ل ص|بــــر محمد33|4|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حس|م حسن عوض محمد |لصعيدى|69278
د عط| |223536 ى مج| حقوق حلو|نفيول| كرم ن
د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ |حمد محمود ربــــيع|||683
يم عبــــد |لق|در55||6| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع|ئشه لط |بــــر|
ف |سم|عيل محمد ع |8|6842 معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود |
ندستـــ شبــــر| بــــنه|نوره|ن ن| نج|ح محمد دن|نتـــ348774
ندستـــ |لزق|زيقس|مه عبــــد |لرحمن عنتـــر يوسف|625552
تـــج|ره |سيوطمصط محمد عبــــد|لل|ه |حمد 559|88
يم دنيبــــه||26326 تـــج|ره بــــنه|يه محمد |بــــر|
|56469| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد مر عمر مر
3368|oحقوق ع شمسحسن جم|ل حسن |حمد
علوم |لزق|زيقشهد ي| تـــوفيق محمود سعيده626949
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــس|م نبــــيل |لسيد ع |لشتـــرى|52658
ندستـــ |لزق|زيقمحمد حمدى |لسيد ولد حسن9|7756

Page 6673 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

5o9|95طبــــ ع شمسمحمد ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن عبــــد
ي محمد حس|ن 353634 د|بــــ ع شمس|يوسف ي
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه عل|ء ص|بــــر حسن259255
866|6o|معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمحمد بــــدر|ن |لزمق|ن عبــــد
يم757736 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن|ديه محمد |حمد |بــــر|
676oo5ل|وى يم |لم د|بــــ |لمنصوره|نور|ن سعد حسن |بــــر|
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــندى جبــــريل عبــــد |لل|ه محمد ع753823

5827o|د|بــــ بــــ سويف|يم|ن |لسيد طه |حمد
7|o348ر محمود ع عبــــد |لصمد تـــج|ره بــــور سعيدمحمود م|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفم |حمد محمد عبــــد |لعظيم663|6
تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم صل|ح محمد ع 56278

ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــده ص|لح محمود |لمش 523978
7685|oمعهد ف ص |سم|عيليهخ|لد سلم|ن عيد س|لم|ن
ليل7659|4 تـــج|ره دمنهورض ع تـــوفيق حس|ن 
|62o49خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|عيل |لن|دي عبــــد |لمعز |لن|دي
23843o| ره|ميمه ع ري|ض |م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
78o554صيدله |لزق|زيقمحمد صبــــ محمد ع |لنج|ر
صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد رض| فتـــ عبــــد |لعظيم264|68
علوم |لم |مل يس طه محمد|823927
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نجل|ء فتـــ محمود محمود سيد |ل|5|36|6
265o46لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|جورج ه| ن|روز بــــولس

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسميه محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ57334
|8o24 رتـــعم|ر ع|صم |حمد لط علوم ري|ضتـــ |لق|

رهخلود صل|ح |نور ص|دق57943| حقوق |لق|
رتـــ س|ره حس ع عبــــد |لو857|3| تـــمريض |لق|
87o29تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس محمود محمد |حمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ر| ع|دل ضيف | ي|س غز||66|49
تـــربــــيتـــ |لمنصورهريم|ن حسن عبــــد |لعزيز جمعه |لفرح62|685
48743o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمد رجبــــ رضو|ن عبــــد
معهد ف تـــمريض |لم | محمود خورشيد محمود محمد993||8
787o28|رتـــ|يم|ن محمد |لسيد حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |سيوط|يم|ن عبــــد|لحكيم |بــــو |لقمص|ن ند256858
45o979ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود عل|ء عبــــد |لسميع ن|صف
822849| طبــــ |لفيومحمد سعد عبــــد|لجو|د عبــــد|
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــحمد حس مصط محمد ف|يد||49396
87o78|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزينبــــ عم|د |لدين عبــــد|لعزيز |حمد
د|بــــ دمنهور|له|م حسن رضو|ن رضو|ن حسن|4648|5
ره|مريم |م عزيز يعقوبــــ32233| د|بــــ |لق|
27265o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديسم|ء |حمد فتـــ |لسعيد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عزيزه نبــــيل |حمد بــــدر285427
د|بــــ |لمنصوره|ض ع|طف مصط |لحن |لحن 698572
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7o65|4طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|ره |لسيد |لسيد |حمد ع
تـــربــــيتـــ بــــ سويفوس|م غريبــــ قر عبــــده698|5

تـــمريض |لمنصورتـــ رحمه ح|مد صبــــرى ص|لح حج|زى |لمقرش685292
|5o92o حقوق حلو|نف|طمه دسو بــــيو دسو
حقوق طنط|من|ر |حمد محمود |لجبــــ|499863
|232ooف محمد محمود وف|تـــي| | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

234o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــيشوى نبــــيل |نور حبــــيبــــ
|لسن |لم |حبــــيبــــه خ|لد رض| عبــــد|لفتـــ|ح7252|2
ندستـــ |ل|سكندريهمر|م ط|رق رش|د محمد |لم 8|4793

ره|صفيه مخلص محمود |لسيد24685 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4536oندى رهبــــل|ل محمد سيد  تـــج|ره |لق|

8o622| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |خ|لد محمد خلف عبــــد|لغ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد سليم|ن حسن عبــــد|لحميد|899395
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــمحمد فرج محمد حوس 422342
77o553وف|تـــمحمد صل|ح مصط |لمرجل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيوسف |حمد محمد عبــــد |لعليم23562
يم محمد |لحسي حم|د 8634|2 حقوق |سو|نمريم |بــــر|
8|o956|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء ع محمود عبــــد|لوه|بــــ|
69o|25|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | ممدوح |لسيد |لبــــدوى |بــــر
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر محمد سيد ص|وى57697|

ره|دع|ء |حمد عبــــد |لموجود عمر|ن53|42 ثــــ|ر |لق|
4284o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم خ|لد ع|طف محمد حموده
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|غ|دتـــ |لحسي شعبــــ|ن محمود8|5358
||943o د|بــــ ع شمس|ي|ر| ممدوح عبــــد |لو|رثــــ ع
يم محمد |حمد337954 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد مسعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمس|ء س|لم حس س|لم عفي |636|34

د|بــــ حلو|ن|مروه عبــــد|لرؤف فرج عبــــد|لرؤف292|4
4||oo8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن |لسعيد عطيه |ل |ر
345o48|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء سيد حسن |حمد |ل|شعل
335oo2| تـــج|ره ع شمسيتـــ سم فتـــ محمد |لش|ذ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه محمود عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن254336
حقوق |لزق|زيقحسن |لسيد حسن حسي 634899
يم عطيه|338953 تـــج|ره بــــنه|سم|ء رمض|ن |حمد |بــــر|

8425o|يم عثــــم|ن يم حسن |بــــر| وف|تـــ|بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم |حمد فريج عون7796|2 ر|ء |بــــر| رهف|طمه |لز تـــج|ره |لق|

زر|عه |لفيومكريم وليد عبــــد | خ|لد69652
8384o4كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لبــــ|سط

664|oنوعيتـــ |لفيومر|عوثــــ مو تـــوفيق فه
5o77|oطبــــ |ل|سكندريه عطيه فتـــح |لبــــ|بــــ محمد
635o62 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء ري|ض عبــــد|لكريم محمد سيد
تـــ ن سيف حميدتـــ ش| |345|52 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم
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9o2536 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمروه |حمد عبــــد|لرؤف محمد
32oo6oلسن ع شمس|منتـــ | محمد |حمد محمد

حقوق |لفيوم |م عبــــد |لنبــــى |لسيد شعبــــ|ن|6822
زر|عه |لزق|زيقع محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لقوى54|779
نوعيتـــ |لم |مريم حس محمدين ع 935||8
64o628|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد |لسيد حسي |حمد فوزى
رهرح|بــــ عبــــد|لحميد |سم|عيل عبــــد|لحميد8876|3 طبــــ بــــيطرى |لق|
64o|o8 حقوق |لزق|زيقوق ثــــروتـــ حسن عبــــد|لرحمن مه
75o6|9|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ع|صم محمد ج|د
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد ع|دل بــــه| عبــــد |لنور عوض72|487
499o|8ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|وس|م عبــــد|لع|ل رش|د د|ود
تـــج|ره كفر |لشيخلدمرد|ش عبــــد| |لدمرد|ش |لمتـــو443465
8o|893حتـــ وفن|دق |لم |ف|دي ع|دل فريد فرنسيس| 
طبــــ بــــيطري |لم |حمد محمد كم|ل |لسيد|6699|8
8|634o| نوعيتـــ موسيقيه |لم |يم|ن زو خلف شكر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنه | محمد |سم|عيل محمد ع5|6472
رى||75273 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد محمد سعد |حمد |لجو
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نج|كل س|مح حن| ذكرى326289
8o2652|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود عنتـــر |حمد |بــــو|لعل معهد ع| 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن محمد فريد محمد|868656
تـــربــــيتـــ ع شمسنور| محمد ع س|لم|376|3
تـــج|ره طنط|محمود محمد أحمد ز كسبــــر486823
25o976د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مدحتـــ سعيد |لشي
حقوق بــــ سويفجرجس عزبــــ حل عزبــــ8382|8
تـــ |نور عيد شنوده|42|632 تـــج|ره |لزق|زيقم
6o6|86طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد |لرحمن خ|لد محمد |بــــو |لن

معهد ف ص بــــ سويفوق نبــــيل محمد |حمد62924
تـــج|ره طنط|مهند |حمد عبــــد |لق|در محمد سليم|36|479
يم ط|يل256483 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوم |م |بــــر|
438o66تـــمريض كفر |لشيخي|ر| منصور فتـــ ع مطر
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء ع بــــكر |لصديق عبــــد |لحميد25288|
|4oo93ره|بــــسمه عص|م ع خط|بــــ |حمد عل|م |لق|
85||o8تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدند| محمد جمعه محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنفيستـــ عبــــد|لحميد تـــه| |لليثــــي343386
262o95تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد سليم|ن محمود لؤلؤ
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد ي| عبــــد|لسميع محمد حس|ن ||4|23
4o7374د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر رض| عبــــد |لع|ل |حمد|
ره|نشوى محمد محمد |لعربــــى محمد245358 د|بــــ |لق|
7oo393علوم |لمنصوره ح|مد |لحسي محمد حسن
22o|65تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد ع|طف حمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهي|ر| رض| فتـــ محمد ع غيثــــ6||686
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|32|2oحه وفن|دق |لفيومجوي| |مجد حن| ف|م| 
6o25oمعهد ف ص بــــ سويفغ|ده عمر رمض|ن مو

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنس محمد محمد محمود|773872
حقوق |لزق|زيقعمر |حمد حمزه عثــــم|ن775364
ر|ن |سم|عيل6|2335 كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــوق حمدى ز

567o7تـــج|ره بــــ سويفمحمد خلف عبــــد |لسل|م جوده
معهد ف تـــمريض بــــ سويف  |م جم|ل ع |سم|عيل|5532

4o8765| د|بــــ طنط|ول|ء عل|ء محمود |لسيد رحمه|
895o49  لس وص عبــــد| ج|بــــر فنون جميله فنون |ل|قك
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد عبــــد|لمنعم |لسيد محمود887|33
6oo82|د|بــــ طنط|س|ره محمد طلعتـــ محمد |لزي|تـــ|
حقوق |ل|سكندريهه|جر عبــــد |لبــــ|عثــــ أحمد عبــــد |لسل|65|6|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده محمد ع|دل ع محمد57|233
2472o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن فيصل سعيد ز|يد
44o36oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسر|ن| |حمد عبــــد|لو|حد |بــــوزيد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسن ع فؤ|د ع 759765
5o4|75طبــــ |ل|سكندريهن محمود عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لرحمن
ف محمد مرغ محمد حس 782753 صيدله |لزق|زيقبــــسنتـــ |

صيدله بــــ سويفوق صل|ح عبــــد |لتـــو|بــــ بــــريك69396
ندستـــ |لفيوممحمد رمض|ن عبــــد |لكريم محمد59|68

تـــج|ره طنط|حمد عم|د عبــــد|لسل|م حمدتـــه عبــــد|494347
يم عبــــد |لمجيد452466 ندستـــ كفر |لشيخعبــــد| محمود |بــــر
82|7o9صيدلتـــ |لم |م|ركو عم|د ف|روق ص|دق
ندستـــ كفر |لشيخكريم |لسيد محمد محمد عيد|4|689
ف |لدين سيد |حمد439748 زر|عه كفر |لشيخه|جر سيد |حمد 
6|7o34تـــج|ره ج|معتـــ د |طرودين| |حمد |لسيد شلبــــى |لكس|ر
45o252|ندستـــ طنط|حمد محمد يح |لجز|ر
ى مخيمر |حمد|256935 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــ|ء محمد ي
تـــج|ره بــــنه|حمد محمود جبــــر نبــــ|يل|265875
تـــج|ره |سيوطحمد صل|ح محمد عبــــد|لحميد|849992
يم |لجحر5|68|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرحمه بــــ|سم ع رزق |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفبــــول| مجدى رزق عبــــد |لشهيد57669

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|يوسف حمدى سعد حسن69489| ل|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد ص|بــــرعبــــد |للطيف محمد سويد493277
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه جه|د عبــــد|لحميد مصط |9|2357
63764o|ر|ء |لسيد ع |حمد خف|جتـــ علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلز
يم9897|4 حقوق |لمنصورهمحمد نبــــيه عبــــد |لفتـــ|ح ع |بــــر|
35|o89| طبــــ |سن|ن ع شمسيم|ن ي| محمود ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه محمود خليل شهود9463|5
علوم ري|ضتـــ بــــنه|س|رتـــ ص|لح |م محمد ص|لح3|8|35
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه ه| صبــــرى |حمد842|22
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يم فرج عثــــم|ن|254797 يم |حمد |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيه كرم كم|ل و|صل|267428
رتـــ| عبــــد |لل|ه مو |حمد9733|| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم ح|مد2|6945 ه سم |بــــر| نوعيتـــ فنيه |لمنصورهن
7o||55|يم |لسعيد عط تـــج|ره |لزق|زيقمحمود خ|لد |بــــر|
|4o879تـــج|ره ع شمسريه|م صل|ح صبــــ مر

تـــربــــيتـــ |لفيومندى رجبــــ عبــــد|لعظيم عبــــد|لجيد66793
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد عبــــد|لكريم محمود ج|د|867886
ندستـــ |لزق|زيقسل|م محمد متـــو |له|دي|637729
6|3o97 |تـــربــــيتـــ بــــنه|ريم محمد محمد عي ش
2|364|| م حمدى عبــــد|لق|در ج|د |لمو تـــج|ره ع شمسد
طبــــ |ل|سكندريهشيم|ء محمد خميس حس ع حس 5589|5
|ج |لدين عبــــد |للطيف|68934 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهد | سعد 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|خوم جو صليبــــ منصور57|838

538o2تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم محمود ع عبــــد |لمجيد
ر|ء محمد عبــــد|لسل|م |بــــو|لعط442548 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|لز
542444| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــر|ر خ|لد عبــــد| محمد عبــــد|
يم|4||336 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ |س|مه |لسيد |بــــر|
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|نجل|ء فوزى محمد ع54966
وف|تـــحمد حمدى مبــــروك فودتـــ|67|49 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

7o78|5| معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد ع محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |دتـــ ممدوح عبــــد|لعزيز محمود325685
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سيد حسن عبــــد |لع|ل|56767|
رهمحمد تـــوفيق فتـــ |لسيد2|3248 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
784oo8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|غ|ده حسن |حمد منصور

3o663ف محمد |نور إلد|رتـــ و|لسكرتـــ|ريتـــ و|لح|سبــــ بــــكليتـــ |لبــــن|تـــ |لقبــــطيتـــ بــــ|لعبــــ|سيتـــ إد|رتـــ وسكرتـــمن|ر |
يم منصور698967 ندستـــ كفر |لشيخمن|ر ع|مر |لسيد |بــــر|
4322o5|د|بــــ طنط|يم|ن مجدى |حمد |لنح|س|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط جم|ل محمدى عو|د334479
44363o| يم |لسيد |لبــــيو تـــمريض كفر |لشيخيم|ن متـــو |بــــر|
يم|335538 يم |بــــر| لسن ع شمس|مل ع|دل |بــــر|
رهمصط س| بــــكر عبــــد |لرحمن47878| ندستـــ |لق|
رهندى صبــــرى محمد عفي محمد934||3 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد فوزى جمعه أحمد762868
و | مجدي بــــهيج رس 294||8 تـــج|ره بــــ سويفف
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفرمض|ن جم|ل |بــــو|لخ عويس53273

7o|89oري تـــمريض |لزق|زيق نه|ل ممدوح |لبــــر محمود محمد |لجو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لحكيم |لسيد محمد ط|لبــــ7436|7
يم يون|ن3|3234 وف|تـــم | |س|مه |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد يوسف يونس يوسف عر| |629474
2|7|9oتـــج|ره ع شمسس|ره خ|لد ع حسن |لسكرى
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تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــصفيه سعيد محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد||48327
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم | موريس عبــــده حلقه3||758
ف |لسيد محمد||64272 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م|ل |
6o5457علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــد | محمد مصط عبــــد |لبــــ|رى عقل
8875o4 يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطج |نه رمزى ف|يز |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|كريم ع|دل محروس سل|م847|25
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ص|بــــر ع|مر مس|مح عبــــد|لجليل858338
7o2||7بــــه |لسيد تـــج|ره سوه|جمحمد جم|ل محمد و
يع|236294 رهي|تـــ محمد متـــو |بــــو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
52465oور تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخزي|د محمد عبــــد |لغ عبــــد |لحميد 
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|ي|سم ص|بــــر شعبــــ|ن محمدمتـــو 847446 لم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | عمر |م ع 9|8842

ندستـــ بــــ سويفي محمود ي فرج2|534
8o9349د|بــــ |لم |دير مندي غ|نم عبــــد|لوه|بــــ|
يم347538 ف صبــــرى |بــــر| |د|بــــ بــــنه|عمر |
264o|oيم |لسيد م|م |بــــر| يم  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفشيم|ء مصط محمود صل|ح |لدين 5423|2
8357o4 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديفرحه |حمد سل|مه |لفو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد سعيد محمد مبــــ|رك|247773
42329o فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــسنتـــ مصط محمد عبــــد |لغ
68o988ى يم |لمس يم محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد |بــــر|
434|7oتـــربــــيتـــ طنط|بــــه نبــــيل فتـــوح محمود |لشيخ
32o53oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو حسن عبــــد|لمنعم حسن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضو|ن بــــه|ء|لدين رضو|ن محمد267928

72|o6طبــــ |لفيومم|ري| جورج زغلول نصيف
تـــج|ره ع شمسزي|د |حمد بــــدرى محمد|63||3
7o9724ى ندستـــ |لمنصورهع محمد ع |حمد |لع
9o96|||حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| عص|م |لدين عبــــد|لكريم ج
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد|لن| محمد محمد 535||3
48|4o2حقوق |ل|سكندريهبــــه|ء جم|ل بــــسيو عبــــد|لع|ل
6o349||ف عزتـــ محمد دي|بــــ تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد |
يم سليم|ن768836 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعيد |بــــر|
3584o9|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء |يمن |لسيد محمود
رهند| |لسيد عبــــده عبــــده |لغضبــــ|ن35|9|6 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره طنط|محمد |لسيد |لسيد |بــــو|لعن يوسف959|69
طبــــ حلو|نيم|ن محمد محروس عبــــد |لو|حد |لعشم684626
54o|92|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمد محمود محمود فتـــح | كويله
82594oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمروه مدحتـــ محمد ق|سم
4|o332تـــج|ره طنط|محمد خ|لد كم|ل محمد |لشيخ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | حسن |حمد عثــــم|ن48275|

5o|o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ع محمد ع
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8|2o|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |له|م بــــدري ر|جح محمد
ندستـــ |لم |ن محمد مشهور عبــــد|لع|229374
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم |حمد|لرف| محمد عبــــد|828768
87o69o|معهد ف ص |سو|نبــــ|نوبــــ مل|ك شو عبــــد|لشهيد
|د|بــــ طنط|حمد ن| |لسيد محمد عبــــد|لرحمن مسعود494363
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديرضوى فهيم كس|ر مبــــ|رك83|272
6oo777تـــمريض طنط| خلود فؤ|د |لسيد عبــــد|لل|ه
ف ع |حمد7|293| وف|تـــمحمد | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره بــــنه|ندى ن|در محمد محمد عبــــد |لش| 264697
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــع سم شعبــــ|ن حموده |بــــوخشبــــه|48836
يم نج|ح لط مر |لن |وى|864|45 ندستـــ بــــور سعيدبــــر|
48|34o|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لبــــ|سط |حمد مهر|ن
69o674يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|يدى سعد محمد فتـــح | |بــــر|
9|o894 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد ه|شم |بــــوش|متـــ
85o799| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديد|ء محسن حسن عبــــد|
34459oيم سويلم طبــــ ع شمسمحمد شو سليم|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|حن|ن ط|رق ع محمد |لديبــــ4269|4
وف|تـــمحمود مح |لسيد محمد بــــند|ري778337 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | ي| ميل|د جورج8546|2
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد عبــــد|له|دى مسعود|245996
يم عطوه جعفر67|3|5 يم جم|ل |بــــر| زر|عه دمنهورإبــــر|
4279o4يم |سم|عيل عبــــد |لمعز قيده تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نه|ر |بــــر|
يم عبــــد |لفضيل58|48| رهمحمد معتـــصم |نور |بــــر| ندستـــ |لق|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقم| ن| محمد محمد عبــــد|لع|ل|787398
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو سعيد محمد محمد334433
3||22oد|بــــ ع شمس|رضوى سيد مصط عبــــد|لرحمن
622o2||كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |ط|ريج أمجد عوض عبــــد |لخ|لق رخ 
ر |حمد عنتـــر سعيد ع254772 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــط|
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|عمرو |حمد عبــــد|لحكيم حسن6568|2 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
يم عبــــد |لكريم956|76 طبــــ |لسويسبــــه|ء عل|ء |لدين |بــــر|
حقوق |لمنصورهع وحيد ع ع |بــــو |لرف||67797
2|8o24 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرؤوف رأفتـــ حن| م
ف محمد |حمد ج|د424232 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د أ

تـــمريض  بــــ سويفعن|ي|تـــ سعد مصط |حمد62488
ره|محمد حسن عبــــد |لحميد محمد|7733 د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد فرج | |لعو محمد سليم|643766
4359ooكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخول|ء |لسيد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لصعيدى
699|7oيم د|بــــ |لمنصوره|محمود مجدى محمد |بــــر|

694o4علوم |لفيومم|رين| وص عوض | سليم
يم عثــــم|ن |لن|دى|695637 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى حسن عبــــد |لق|در عبــــد |لسل|م687865
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زر|عه طنط|دين| عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود |لسيد 432235
ندستـــ |لزق|زيقحمد ممدوح محمود حمد| محمد مهدى54|639

5o595د|بــــ بــــ سويف|مصط محمود فوزي ه|شم
رهمحمود عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لق|در |حمد|4696 طبــــ |لق|

د|بــــ |ل|سكندريه|من|ل خ|لد حسن بــــدوى سعف|ن435895
معهد ف تـــمريض بــــنه| جه|د ي| محمود عز بــــديوي|33864
9o2598  يم ع |بــــوش|مه حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور سعد فتـــ عبــــد|لمنعم فلفل8||8|5
علوم |لمنصورهوف|ء ز|يد فؤ|د ز|يد694725
85o3|2ندستـــ |سيوطمحمد جم|ل |لدين مصط عبــــد|لحميد
تـــج|ره طنط|يه سعيد محمد رش|د محمد|2665|4
فنون جميله فنون |ل|قم|رين| ز يوسف ز  896679

حقوق حلو|نكريم ع|دل قر حسن|4433
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم|ريو سعد |سكندر جرجس246444
6o|359|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن مفرح يوسف نوفل
تـــج|ره كفر |لشيخحس ف|يد |سم|عيل بــــسيو |لدل5424|4
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ش|م محمد محمد بــــسيو عبــــد |لنبــــى452495
78o88| تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ع محمد مصط
5o4393و|ش صيدله |ل|سكندريهنيف بــــش|ى ف|روق بــــش|ي 
تـــج|ره |سيوطف|رس عبــــد|لمنعم ع عبــــد|لرحيم 87|884

72o37علوم حلو|نريه|م خ|لد ج|بــــر محمد
رهنوره|ن |لسيد عبــــد |لرحمن |حمد2|398| صيدله |لق|
طبــــ |لزق|زيق|يم|ن مدحتـــ محمد محمد مصط |لبــــن|63562
8|9o96تـــربــــيتـــ |لم |زينه ن| حس عبــــد|لصمد

تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن حسن سل|مه س|لم7366|
7o9o|5 ف |لدين محمد عبــــد تـــج|ره |لمنصورهش|دى محمد 
ى سليم|ن |لسيد22|783 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ه|جر ي
4|3o26د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|جر محمد |لسيد محمد |ل|خن|وى|
زر|عه كفر |لشيخمحمد حسن مبــــروك حسن |ل|صور2684|5
7o|983طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمصط |سم|عيل محمود |لشح|تـــ |لسلخ
2365|oره|مريم ه| محروس عبــــده ثــــ|ر |لق|
7o9|73|علوم |لمنصورهيه ع|دل |لبــــسيو محمد درويش

رهحمد جل|ل حفن|وى حسن حس |43244 زر|عه |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ع ن| محمد |حمد34|825

لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|حبــــيبــــه ع|دل  |لتـــ|ج عبــــد |لقوى||77|
34777o|تـــج|ره بــــنه|سل|م مجدى |لحسي |سم|عيل
كليتـــ حقوق |لم |دير ربــــيع كم|ل محفوظ8||859
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل|م |حمد عبــــد |لغ ن |حمد|88|694
634o3oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد ي عبــــد |لص|دق عبــــد |لمقصود
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــن|ء محمود طه عبــــد|لتـــو|بــــ259243
5o686o|معهد ف ص |ل|سكندريه|ء حف حسن عبــــد |لع|ل
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء ج|د |لربــــ ع مغيثــــ|832248
4649oد|بــــ ع شمس|مه| محمود |حمد محمود

حقوق حلو|نعبــــد |لفتـــ|ح س| عبــــد |لفتـــ|ح حمدى62524|
بــــي |3|75|| فنون جميله فنون حلو|نمنيه بــــس|م محمد س|لم |ل
يم3384|5 زر|عه دمنهورعص|م حسن عوض |بــــر|
|554|o وف|تـــوق |لسيد |لسيد مر معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
5o4o95تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد زكري| محمد عبــــد|لق|در
علوم ري|ضتـــ بــــنه|وق عل|ء |لدين حس مر346764
5ooo22تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدع|ء ح|مد ص|بــــر ر| طه
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م صل|ح رشو|ن ر|شد|5|23|5
7o4469| يم فرج معهد ف ص |لزق|زيقنوره|ن ن |لسيد |بــــر|
|53o4|يم رهمحمد صبــــرى عبــــد |لغف|ر |بــــر| زر|عه |لق|
||8oo8يم ره|نور |لجنه |حمد لبــــيبــــ |بــــر| عل|م |لق|
ه |يمن جل|ل محمد|9296|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
ف محمد |لسيد قنصوه|559|2 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد |لوه|بــــ محمد حن ع 3383|5
49o868د|بــــ |ل|سكندريه|يه خ|لد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومي|سم قطبــــ عبــــد|لستـــ|ر قطبــــ |لحفن|27965
43|o28كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــسمر شعبــــ|ن ملي |بــــو سل|مه
8o9935تـــج|ره |سيوطعمر مسعود عبــــد|لجليل ع|يد

5o88oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفزي|د |لدين محمد عبــــد |لحليم |حمد
حقوق |لزق|زيقمن|ر س| حسن مصط درغ|م774864
75o66oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عل|ء |لدين جوده عبــــد |لحميد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم ع مصط مح|ريق64|255
7o6565ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|ديه |لسيد |لسيد |لقن|وى
4o6457تـــج|ره طنط|سميتـــ حيدر غ|زى محمد
44o543|ه محمود محمود ح|مد علوم طنط|م
6849o3 |نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء عبــــد |لبــــ| نف|د عبــــد |لبــــ
8o3574 علوم ري|ضتـــ |لم |محمد عل|ء مصط ع
7734ooيم ع غز يم |بــــر| لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|نور |بــــر|
6|9o38يم عزتـــ عبــــده |لمحل|وى تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنتـــ | إبــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م حمدى |سم|عيل سل|م |حمد766683
7||6o7 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد بــــه|ء |حمد محمد مصط
7o397o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــندى ن| عبــــد |لموجود |حمد |لغر
6422o8يم حس عبــــد |لحق محمد مر لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر خ|لد محمد عبــــد |لمحسن سل|4|2455
يم5|4932 تـــج|ره دمنهورع محمد ع محمود |بــــر|
6o435|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد ط|رق حس محمد عسكر
5o7o54صيدله |ل|سكندريهسل نبــــيل عبــــد |لرحيم |حمد محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|عم|د بــــرك|تـــ عج|يبــــى ف|خورى|48729
5o9|93زر|عه دمنهورمحمد ع|دل صل|ح عيد ع |لبــــيو
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ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمود محمد محمود عبــــد|لمحسن244243
تـــج|ره بــــور سعيديم|ن ع|دل عبــــده يوسف صديق|763356
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخل|ء عبــــد |لن| محمود بــــسيو سليم8|87|4
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|ر| ممدوح ص|دق عبــــد|لمقصود يونس249468
صيدله طنط|أسم|ء مدحتـــ محمد |بــــوعوف432662
89o839 ج مصط سيد| تـــج|ره |سيوطنوره|ن |ل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيمن |حمد عبــــد|لستـــ|ر |لمش|ط|8|2466
يم |لسيد ر|جح|437495 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |لسيد |بــــر|
5o4489تـــج|ره |ل|سكندريهأسم|ء عص|م خميس |سم|عيل
24932o|يم د علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء |حمد عبــــد|لسيد |بــــر|
حقوق سوه|جيف ر| زغلول |حمد  |4|2|9
7|o468|ر|ء ع|دل محمد |لدسو |لسيد معهد ف تـــمريض |لمنصوره لز
لسن ع شمس|س|ره مجدى عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|للطيف7794|2
د|بــــ |سيوط|ريه|م |نور محمد |حمد 46|894
رهندرو ز نجيبــــ ز قلدس|7746|| تـــج|ره |لق|
قبــــ579|68 حقوق |لمنصورهمحمد ي| محمد عبــــد |لعظيم |ل
5o9639|طبــــ بــــيطرى دمنهورثــــروتـــ ط|رق عبــــد|لر| فرغ حس
علوم |لعريشمري|نه شح|تـــه فه بــــ |م 5|39|8
77o635 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدين| و|ئل ع علو|ن دسو
حقوق |سيوطيه مرزق محمد عيد|887652
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |رويد| م|جد محمد |لص|دق |لمقدم2|4966
6o4865 صيدله ع شمسرو|ن مصط متـــو |حمد متـــو

رتـــ|فوزيه رمض|ن عبــــد|لبــــ| منصور73953 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9|o5o8 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــش|ر محمد |لسيد محمد
75|8o3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمه|بــــ |حمد |لسيد حسن |لمرزو
8o4944صيدلتـــ |لم |م|رتـــ | طلعتـــ عط| مرقص
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومسل س| يوسف عبــــد |لرحمن66786|
48o332|تـــج|ره |ل|سكندريهف محمود طه خليل |حمد
23o433رهمحمد |حمد خ محمدمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع محمد حج|ج ع كركور427666
معهد ف تـــمريض بــــنه| من|ر ممدوح محمد مصط عويضه|26427
|42o62يم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد عل|ء فضل |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد عبــــد|لعزيز حسن |لبــــلق|444957
887o43|معهد ف تـــمريض |سيوط   يه عبــــد|لتـــو|بــــ يوسف عبــــد|لع|ل
حقوق |لمنصورهعمرو |حمد محمد محمد |لنح|س676962
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخحمد عبــــ|س سعد عبــــد| |لقمح|وى6552|4
ثــــ|ر |لفيوم|نعمتـــ فريد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لمجيد359669
9o|546| تـــمريض سوه|ج  ميمه محمد محمد حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ره محمود ع |لبــــيو |لبــــيو84||49
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد |لعزبــــ يوسف839332

طبــــ |لفيوممحمود عل|ء|لدين ري|ض يوسف3||66
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لس جرجس  |د عبــــد |لم|لك773829 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
|س|مه فؤ|د عبــــد|لحفيظ عبــــد|لش| 862488 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
تـــج|ره |سيوطم|رى ميل|د يوسف جرجس ||69|9
يم حس سليم|ن عبــــد|لو|حد |2755|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهبــــر|
433o57| |علوم طنط|يه سعيد محمد عبــــد|لش
تـــج|ره دمنهورس|مه محمد عوض مبــــروك|496|54
22o3oرهصف|ء سعيد فتـــ |حمد تـــج|ره |لق|
|5oo3د|بــــ حلو|ن|ي|سم نبــــيل ف|روق ثــــ|بــــتـــ
ندستـــ |لفيومعل|ء وجيه عبــــد |لمنعم محمد4|592

6o934oيم |لح|رتـــى ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسأسل|م محمد |بــــر|
يم |لجز|ر|342|68 علوم |لمنصورهيمن محمد محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهلحس حمدي صل|ح شبــــيبــــ|825624

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيوممريم طه عبــــد|لعزيز محمود|6452
محمد محمدسيد |حمد23328| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسميسون ن|
524o8|| |علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ|ء محمد محمد عبــــدربــــه |لمو
يم |حمد مو| |حمد|698|7 تـــج|ره |لمنصورهعمر |بــــر|
228o29نوعيتـــ عبــــ|سيهعبــــ سليم|ن |لمهتـــدى |م حمزتـــ

وف|تـــيوسف محمد عيد بــــيو |لور| 38359 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
2649ooكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمروه سعيد |لمغ|ورى ع

تـــج|ره بــــ سويفي كم|ل حسن عبــــد|لوه|بــــ694|6
68|7o3ف |حمد |لمر عوض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم |
صيدله |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد ع حس|ن |638277
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء حمد محمد حمد|5|5|64
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سهيله |س|مه محمد صبــــرى عبــــد|لحميد496479
685697| يم |لتـــ|بــــ تـــمريض |لمنصورتـــ يه حس جل|ل |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنعمه ط|رق مغ|ورى مو |سم|عيل263538

زر|عه |لفيومحمد طنط|وى محمد حميده|67649
92o72o| عل|ج طبــــي قن| ي|د طلعتـــ رشدى مه
69o482صيدله |لمنصورهمحمود حسن عبــــد |لمهيمن مصط حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيس ع|دل من بــــدوى267689
نوعيتـــ |لزق|زيقأحمد سعيد حسن عطيه |لسيد مزروع633993

2o756| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد سعد |لسعيد عي
صيدله بــــ سويفف|طيم| |حمد عبــــد|لمنعم محمد|937|
596o5تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء جم|ل ي |لسيد
ره|حمد ط|رق |لسيد عبــــد |لحميد رخ|35543 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم ص|دق ل|ش 7|58|6 علوم ج|معتـــ د |طحس|م |بــــر|
8o47|4 د|بــــ |لم |ف|طمه كم|ل حس ع|
6o3563د|بــــ |لمنصوره|محمد حمدى حل محمود حسن
233|6oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسلي محمود يح |لهو|رى
88o273  بــــيل د|بــــ |سيوط|نورس ع|طف زكري| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخندى محمد مصط محمد خ |ل|بــــي94|678
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|4oo7o كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى مسعد رمض|ن مصط
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|رين| مجدى ز منصور فرج|26478
2|625o ندستـــ ع شمسحسن |حمد حسن حس بــــسيو
43o29|طبــــ بــــيطرى بــــنه|رن| محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ |بــــو |لسعود
4796o3ندستـــ |ل|سكندريهمحمود محمد ي|س عبــــد|لجو|د فرج ل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد رأفتـــ |م |لبــــمبــــى22|256
334|o9|يم محمد عبــــد|لمنعم |لسيد كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نبــــر|
2257|o| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم مجدى |حمد مر
8|o423 تـــج|ره بــــ سويفمحمد حس|م محمد تـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم ط|رق حس مرزوق|4|759
62o744د|بــــ د |ط|حمد عبــــد |لرحمن حسن |لقن|وى |لرف
49o3|4يم طه |حمد د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر صل|ح |بــــر|
يم محمد|632444 د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن يح |بــــر|
75897oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد |نور عل|م عبــــد|لرحيم
يم |سحق||89549 يم ع|طف |بــــر| تـــج|ره سوه|ج  بــــر|

رهمدحتـــ عبــــد|لحليم صل|ح عبــــد |لحليم7|472 تـــج|ره |لق|
7o754oطبــــ بــــورسعيدزينبــــ حمدى تـــوفيق عوض رزق
8699o2 لس ف|خر فهيم مل صيدلتـــ |سيوطك
2|492oتـــج|ره ع شمسكريم ي ممدوح ع عبــــد|لمجيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ممدوح كم|ل نبــــيه محمد88|689
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رك س|مح حكيم ط|نيوس23666|
يل ج |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد| محمود عبــــد|لمجيد||6327 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
69o668لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نرم تـــوفيق عبــــد |لعظيم تـــوفيق مسعد
4|96o3يم حس حس عبــــد|للطيف |لبــــي تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخبــــر|
رهمحمد فتـــ عبــــد |لحكيم عبــــد |لمعبــــود|2|64| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |سو|نمحمد صل|ح |بــــو|لوف| |حمد825273

حقوق بــــ سويفمحمود فتـــ جل|ل عبــــد|لص|دق53264
778|o7|طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد جوده محمود
7o363o|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــف محمد حمدى ع عبــــده م |لع| 
45o397تـــج|ره بــــنه|يوسف ع|دل عبــــد |لوه|بــــ مو
5|8o3|علوم دمنهوررح|بــــ محمود عبــــد |لحميد |لمشد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر عبــــد|لع| عبــــد|لفتـــ|ح بــــدير4|5265
6|9o78تـــ أكرم أحمد فه |لغم|ز تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــأم
طبــــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن |لسيد طنط669|64
5o42|7علوم |ل|سكندريهسل سم محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للدر|س|تـــ |لتـــكنولوجيتـــ |لمتـــخصصتـــ شعبــــتـــ |د|رتـــ |ألعمه| | |كرم |حمد فؤ|د |لزقزو 24374|

يم53765 تـــمريض  بــــ سويفعل|ء كم|ل عبــــد|لعظيم |بــــر|
يم638468 زر|عه |لزق|زيقخليل محمد عبــــد|لنبــــى خليل |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سيد محمود محمد ع47983|
بــــي 694837 بــــي محمود محمد حس |ل نوعيتـــ |لمنصورهيه |ل
76|5o2تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسنوره|ن ط|رق عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحمن
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حقوق ع شمسشه|بــــ محمد صبــــرى محمد324898
يم |لطو 9525|2 تـــج|ره ع شمسندى ن| |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد ع مر 69924
وف|تـــعمر ع فوزى حس|ن 6566|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

6o347تـــج|ره بــــ سويفعبــــدتـــ صبــــ عبــــدتـــ محمد
526o39وف|تـــعبــــد |لرحمن منتـــ محمد |لسيد |لرف معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
525|9oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــحبــــيبــــتـــ ي| حسن حن محمود
|د|بــــ |لم |سم|ء حم|ده عبــــد| حسن|||35|8
رهحمد مجدى عي عيد|44367 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

6o|358|ه ف|يد |لسيد عزه د|بــــ |سيوط|م
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ع |ء عمرو عبــــد|لعظيم عط|252478
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسم|ء جم|ل محمد حس مخصوم|765856
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد متـــو عبــــد |لو|حد متـــو 7589||
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن محمد حسي |حمد|769727
رهتـــسنيم عص|م وص|ل ز عبــــد |لع|239293 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
499o96تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|لكريم محمد مصط ع|شور 
9o9o4oحقوق سوه|جمحمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لفتـــ|ح حسن عثــــم
9o337o|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس منيه ص|بــــر عز|لعربــــ شح|تـــه
6|35o2ندستـــ طنط|محمد محمد محمد |لعزبــــ سيد |حمد
345o42إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنهلتـــ طه محمد عبــــد|لحفيظ
|39o92بــــ سيد تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعل| ع|دل |بــــو د
د|بــــ ع شمس|س|ره رس سليم|ن |قل|ديوس65382|
43||o5يم مصط سل|م علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفسحر |بــــر|
857o8||تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح
يم682762 د|بــــ د |ط|ه|يدى ي| معوض ع |بــــر|
رهيوسف خ|لد حمدي |حمد44372| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء محمد عبــــد|لعظيم مصط |63679
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود سعيد محمد عثــــم|ن328357
68o879|بــــه د|بــــ |لمنصوره|سل|م |حمد نز|ر و
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|عل| |حمد عطيه |لسنبــــ|428524

679o9| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ع|دل محمد حس|ن
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمدى طلعتـــ محمود حس 7|579

لس جم|ل ز |سعد853352 تـــج|ره بــــ سويفك
ى عبــــد |لبــــ|سط |لص|وى عقل44|683 ن| ي حقوق |لمنصورهم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــ|نوبــــ مدحتـــ |سحق نصيف|56738
حقوق بــــ سويفحم|ده شعبــــ|ن محمد بــــكرى59793

269|o3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء طلعتـــ فتـــح |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعمر عص|م شلبــــى بــــسيو 677978
6o84||ع طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف|ديه ع ع 
|د|بــــ بــــنه|بــــسمتـــ ح|زم جل|ل محمود|32976
7|o659يم |لنح يم |بــــر| يم |بــــر| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــل|ء |بــــر|
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يم|62699 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن |حمد رمض|ن |بــــر|
||957oلسن ع شمس|ي|ر| |يه|بــــ |لضبــــع محمد صبــــرى
3|49o2د|بــــ سوه|ج|م|رتـــن |س|متـــ بــــطرس تـــوفيق
ف عبــــد|لحفيظ |حمد 878258 طبــــ |سيوطتـــسنيم |
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد حس |حمد حس |5|8437
علوم ج|معتـــ |لسويسنبــــيهه مهدى عبــــد |لعزيز حج|زى درويش772648
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمصط |حمد عبــــد|لسل|م |لشيتـــي258362
7o2655ل|ل غنيم يم  د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| محمد |بــــر|
4o866oيم محمد مو تـــج|ره طنط|جه|د ع |بــــر|

طبــــ |لفيومغ|ده جم|ل ص|لح عبــــد|لمعتـــمد9294|
627o3o|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وى|ء ع مصط ع نص|ر ع.

8o467وف|تـــخ|لد عبــــد |لن| عبــــد |لعظيم |حمد ع ه ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o6669تـــمريض |لم | نجل|ء فتـــ عبــــد|لسل|م عثــــم|ن
828o25يم تـــوفيق تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ حس |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسم|ء زين عق|د |حمد غريبــــه|||4293
7o5457|طبــــ |لزق|زيقحمد حمدى عطيه |لوزير
6o355|طبــــ بــــيطرى بــــنه|حس مو حس |لش|ف
24595o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سم صل|ح |لفرم|وى
ف يوسف عبــــد|لعزيز|75957 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسرحمه |

يم |حمد24953 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهيله عم|د سيد |بــــر|
4o9o|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد محمد مصط مصط |لبــــل|كو
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد رمض|ن |بــــو|لمجد |حمد844756
22o|o9ف د|بــــ حلو|ن|ي|ر| |م سليم|ن مبــــروك 
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخأمجد بــــل|ل عبــــد |لبــــديع عبــــد |لحميد غنيم442363
4||o95يم عبــــد|لرحيم ج|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ند| |بــــر|
623o54يم مو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طكريم سم عبــــد|لحميد إبــــر|
صيدله |ل|سكندريهحمد ن يونس عبــــد|لو|حد|64|475
|384o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزينبــــ ع|دل عبــــد | |حمد سليم|ن
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىن تـــ|مر محمد |بــــو|لفتـــوح|26566|
د|بــــ دمنهور|سم|ء عبــــد |لونيس عي ع عبــــد|488989
د|بــــ |لمنصوره|مونيك| مجدى عوض ميخ|ئيل683593
طبــــ |لزق|زيق|ء ربــــيع محمد محمد حسن|527|79
7o64o5| يم عبــــده د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــ عبــــد |لن| |بــــر|
23o358| تـــربــــيتـــ ع شمسعمر مجدى عيسوى محمد عبــــد
52358oيم عيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف عمر محمد |بــــر|
م محمد |حمد ز |6|432| فنون جميله عم|ره |لم |د
د|بــــ |سيوط|محمود محمد عبــــد|لمغ حس  876375
تـــمريض |لمنصورتـــ يف ش|كر ع محمد منصور|68457
875oo2 علوم |سيوطع|صم ع|دل |حمد محمود

رهنوره|ن طه ش|كر عبــــد |لغف|ر45733 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ن| وليد حسن خميس حسن425247 حقوق |ل|سكندريهم
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437o32تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيه |لعربــــي عبــــد |لرحمن |لعربــــى |لسبــــ
6oo476 و قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند |حمد رضو|ن حس |ل

رهمن|ر  |ء |لدين رفعتـــ حسن4569| تـــج|ره |لق|
69o552ندستـــ بــــور سعيدحس حس محمد ع|رف عبــــد |لجليل
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمروتـــ جم|ل ش| محمد ثــــ|بــــتـــ |ل 485989
تـــج|ره بــــنه|م عمرو عبــــد|لر|زق غني سيد |حمد329723
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد مو حسن67567|
د|بــــ |لمنصوره|ندى س| |بــــو بــــكر |ل|م|م محمد685346
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يمن محمد رمض|ن287244

5o857|حقوق |سيوطحمد محمد عبــــد |لسل|م سيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم|47|236
رهمن|ر رمض|ن عبــــد |لحميد نجم35647| د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ند| |حمد حبــــيبــــ زيد|ن|26662
524o36علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخم حسن حس |حمد
48596oد|بــــ كفر |لشيخ|سل سعيد |م|م عبــــد |لمجيد س|لم
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد ع|دل بــــش عي متـــو546324
36o892تـــج|ره بــــنه|حمد ع عبــــد|لحليم عبــــد|لحميد |لمل
تـــج|ره طنط|عبــــد |لمنعم عنتـــر جمعتـــ عبــــد |لعزيز ش659||5
85oo46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدعمر مع|ذ عبــــد|لرحيم محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر عبــــد |لمنعم ج|بــــر رمض|ن سيد 32|489
3229o5د|بــــ حلو|ن|مريم |لسيد عوده محمد
د|بــــ |ل|سكندريه| |ر خ|لد |لسيد ح|مد مصبــــ|ح482736
وف|تـــحمد |س|مه |حمد عبــــد|لمقصود|262759 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد مجدى |بــــو |لفتـــوح سيد |حمد 487976
يم |لسيد23|||3 تـــج|ره ع شمسش|دى |حمد |بــــر|
6o|295علوم طنط|ي|ر| عص|م |حمد محمد |لدلوع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حسن صميده عبــــد|لعليم نجم|254822
ش|م عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد449563 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط محمد 
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ط|رق محمود فتـــح |476975
36o429 تـــربــــيتـــ بــــنه|غ|دتـــ |يمن عبــــد|لع| عبــــد|لرحمن
5o8|o6ف سل|مه محمد طه علوم طنط|ه|جر أ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحبــــيبــــه سم معوض طه63539
76oo37كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــس|ره حس |حمد سليم

رهعم|ر ي| محمد عبــــد|لسل|م عي|3834 ندستـــ |لق|
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهد | حس حسن عبــــ|دى ع447995
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد نبــــيل محمد عبــــد |لعزيز |لغن|م528647
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــ عبــــد |للطيف |لمغ|زى ع ع عوده324|69
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|م محمد محروس فتـــ ع2|6438

25o54 |تـــربــــيتـــ ع شمسي|ره س| عيد |لغبــــ
||7o72 |رهسم| ي| ك|مل |لسيد ج تـــج|ره |لق|
25o|96معهد ف ص بــــنه|س|ره نبــــيل حس|ن محمد
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847|oتـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| سيد حسن محمد
زر|عه ع شمسعبــــد|لرحمن مصط حس عطيتـــ373223

ندستـــ بــــ سويفم| رفله وليم رفله85|9|
8o823oزر|عه |لم |عنود صل|ح نبــــيل عبــــد|لوه|بــــ
258|9o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م ع عبــــد|لحميد محمد
ر محمد محمد تـــمر|ز|333|6 طبــــ بــــنه|عمر ط|
تـــج|ره طنط| |ء |لدين محمد رمض|ن |لجد|وى876|45
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه |حمد محمد رش|د |حمد يوسف||779|7
|422o5تـــج|ره ع شمسعبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز رزق صقر
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيه جم|ل عبــــد | حسن د|ود|55547|
53oo52 ندستـــ |ل|سكندريهع بــــش ع عبــــد| |بــــو|لخ
9o2979 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جن |لسيد محمود محمد
يم عبــــد|لع|ل44|358 علوم ع شمسح|زم حس|م |بــــر|
يم ع |بــــر29849| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن عبــــد |لرؤوف |بــــر|
ندستـــ سوه|جند|ء جعفر تـــ |ن عبــــد|للطيف 2823|9
بــــ|6|6227 يم |ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط ع|دل |بــــر|
ف ثــــ|بــــتـــ محمد843565 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل|م ج|بــــر محمد عبــــد |لرحمن |لنج5327|4
3279|oيم محمد حسن تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حسن |بــــر|
لسن ع شمس|ف|طمه عبــــد |لحكيم مصط عبــــد|لحليم حج772638
يم ص|لح مخيمر |لجمل|67628 علوم |لمنصورهر| | |بــــر|
ف محمد خليل8523|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــرو|ن |
64o73|يم محمد |لسيد منصور تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمد سعد فتـــ ع عفي 338228
رهسيف |لدين ع محمد ع ع 69|8|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ع شمسحبــــيبــــتـــ مجدى |حمد محمود23874|

ره|زين|تـــ محمود يسن |م|م256|2 د|بــــ |لق|
6826o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسنتـــ محمود مصط مزروع
863|4oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسه|م ع|دل محمد عطيه
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد محمد فهيم عبــــد|لر|زق محمد|98|332
تـــربــــيتـــ طنط|مروه جميل كم|ل حس خليل753||4
92497o| تـــمريض سوه|ج  حمد ح|زم |حمد مر
طبــــ |ل|سكندريهسم|ء صبــــرى |سم|عيل عيد|78|9|5
يم حسن ع|مر|34962 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى حسن |بــــر|

|969o|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسم|ء |يمن |بــــو|لعل|  سيد
7o4542تـــج|ره |لزق|زيقحسن مسعد |لسيد حسن متـــو
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطي|سم |حمد محمد محمد 893565
9o4|o5 معهد ف ص سوه|جنجل|ء لط عبــــد|لرحيم طه
758o97طبــــ |لسويسحس|م محمد عبــــد |لسل|م شح|تـــه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود رضو|ن صبــــ مصط |لدوه346382
يل ج |لزق|زيقعبــــد| محمد عبــــد| |لص|دق35|634 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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83567o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء محمد فنجري سل|م
8oo28o كليتـــ طبــــ أسو|نسل خ|لد عبــــده ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ع مو ع محمد سليم936|48
|463o2يم د|بــــ حلو|ن|ه|جر عبــــد |لمنصف حسن |بــــر|
7o588oد|بــــ |لمنصوره|م سم |حمد ح|فظ سليم|ن
ر|78969 معهد ف ص |سم|عيليهمع|ذ محمد حل |لط|
حقوق |سيوط يه محمد محمد ص|لح|878483
تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــتـــ ط|رق شعبــــ|ن ع |لشي84|329
4947ooتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رض| زكري| محمد سعد
|556o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور|ن حس|ن محمد |حمد حس|ن

رهن|دين عبــــ|س ربــــيع |لدمرد|ش33933 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنور|ن عبــــد |لرحمن ع ص|دق صحص|62463
49|o76تـــج|ره دمنهورمريم مجدي سعد درويش سعد
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حس|م محمود يوسف غنيم شلتـــوتـــ429983
علوم |سو|نحسن عبــــد|لو|حد حسن |بــــوزيد|83277
4|83o7لع| إد|رتـــ شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ كفر |لشيخ|مؤمن |حمد فؤ|د محمد عقبــــه
88o4|| صيدلتـــ |سيوطمحمد حس ثــــ|بــــتـــ حس
يم حبــــيبــــ822426 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | ثــــروتـــ |بــــر| معهد ع| 
4o5984حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد| | محمد كم|ل محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| طو|بــــ ع |حمد|825286
|4o499 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عل| ع عبــــد |لمهيمن ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمستـــ محمود رمض|ن جمعه |حمد237456
4o468|يم |حمد عبــــد|لنبــــى تـــج|ره |ل|سكندريهف|رس |حمد |بــــر|
يم سل|مه |حمد782963 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم |بــــر|
|6o244تـــج|ره ع شمسمصط محمود جودتـــ |لن|دي
244o39تـــربــــيتـــ حلو|نشعبــــ|ن عبــــد|للطيف شعبــــ|ن خليل

د ع|رف|3|59 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد رمض|ن كم|ل مج|
علوم ع شمسسل ط|رق محمد سل|م359827
63o4|2ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد محمود
52|9o3تـــربــــيتـــ دمنهورعزيزتـــ |سم|عيل خليل |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ي عوده |لسيد347373
لف |لتـــج|رى بــــ|لزق|زيق|عل|ء أحمد مجدى عبــــد|لبــــديع ع637597
85||26| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلحس محمد حسن ن

444o|ندستـــ |لفيومعمر حس|م |لدين سيد عبــــد |لحميد
|46o55بــــ |نور ن| ط|رق |بــــو|لد ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
48866o|تـــج|ره |سيوطحمد محمد |م محمد |لعدل
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــص|بــــرين شو محمد |لعبــــ| 79|257
489o8oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــسيده ع عبــــد |لحميد محمد |لرشيدى
يم محمد حسن |لص484258 م |سل|م |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرودين| محمد خ محمد مر3|65|3
د|ر |لعلوم |لم |رفيع مصط عبــــده عبــــد|لرسول 6|8985
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تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــتـــسنيم |حمد محمد سليم|ن عطيه475633
علوم |لم | |د مجدي  |د جرجس254||8
ل|ل عد سل|مه|822764 حقوق بــــ سويفبــــ|نوبــــ 
7835o7حقوق |لزق|زيقبــــه|ء صل|ح سل|م ع
رهمحمد عبــــد|لمنعم سعيد عبــــد|لمنعم|27|23 تـــج|ره |لق|
يم عبــــد |لرحيم حسن447637 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى محمود |بــــر|
34443oتـــج|ره ع شمسم محمد جم|ل |م مصط |لعري
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |سل|م محمود رشدي عبــــد|لش| |89|2|8
82466o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديش| م محمد |لجيل| محمد جهل
يم محمد كم|ل |حمد عبــــ476974 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
76446o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|سل|م س|مح |لسيد مختـــ|ر |لسيد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد رج|ء عبــــده بــــلبــــول8325|6
5o|733معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مه| محمد سيد محمد |حمد
ره|يم|ن محسن طلعتـــ محمد|239285 د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفدين| عم|د شو سيف5377|8
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطيوستـــ | عبــــد|لن| |ي | مسعود  888493
82|99oنوعيتـــ |لم |م محمود خل|ف عبــــد|لعظيم
4|53o8يم مصط محمد مصط جنيدى د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
يم حس بــــدر محمد235528 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|نور|لدين |بــــر|
د|بــــ د |ط|من|ر ري|ض ري|ض ح|مد عطيه |لطح936|62
|ء مصط خليفه بــــخيتـــ|892787 نوعيتـــ |سيوط 

5oo35 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن مجدى محمد |لعتـــريس عبــــد
7o7764تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسه|م فرح|تـــ ح|فظ |لحن محمد |لسق
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ول|ء يوصف م|جد محمد864365 ل|
778o27صيدله |لزق|زيقندى وحيد فهيم جوده
7655o5| وف|تـــحمد مدحتـــ حل عبــــده متـــو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد ع محمد |م |86757
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حس|م |لدين ص|لح سليم|52476
24929oعلوم ج|معتـــ |لسويسسل |م عبــــده مخيمر
ف حسن قطبــــ24558| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط |
24o876ره|عل|ء محمد س|لم محمد س|لم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o3848تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمود ك|مل حسن
بــــه28|8|8 تـــمريض |لم | عم|د ي| عم|د و
يم مو |لشن|وى247897 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دولتـــ |بــــر|
حقوق |لزق|زيقسم|ء رمض|ن محمد زيد|43|755

رهمن|ر ف|ضل رمض|ن عبــــد |لحميد |729|3 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهم|لك عم|د |لدين مصط عبــــد |لجو|4|479
4oo||3تـــج|ره |ل|سكندريه |ر |حمد سعيد قطبــــ خوجه
د|بــــ حلو|ن|جه|د محمدرض| شح|تـــه عبــــد |لع|ل35522|
33o235|حقوق بــــنه||ل|ء عم|د |لدين محمد رجبــــ |لقل
ر محمد عليوه |سم|عيل489|22 ره|بــــ| د|بــــ |لق|
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يم صبــــره |حمد239533 تـــربــــيتـــ حلو|نرح|بــــ |بــــر|
6o2745طبــــ |سن|ن |لمنصورهم | فليبــــ حل جرجس |سعد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد محمد عبــــد |لع|ل محمد بــــخيتـــ|486555
6o3537تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر محمد حس عوض

7o323|علوم |لفيومحمد مصط عثــــم|ن |لروبــــى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود محمود حس مصط 226733

تـــج|ره بــــ سويفمحمد مسعد عنتـــر ع38|56
د|بــــ ع شمس|رن| ه| ممدوح عبــــد|لحليم حس 322557
5o66o5زر|عه |ل|سكندريهمريم محمود |حمد ح|مد |حمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه ع|طف محمد |بــــو و|252366
32o626 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|طل|ل ص| ص|لح ص
تـــج|ره |لزق|زيقمروه عمر |حمد نجم76|785
8|2|o5 |ف عو|د ر |د|بــــ |لم |مروه |
6|56|oتـــج|ره ج|معتـــ د |طزي|د مجدى عثــــم|ن جزر
ش|م فوده |لبــــدوى فوده|689743 صيدله |لزق|زيق|ء 
84o342كليتـــ علوم |لو|دى |لجديده|جر |لسيد عبــــد|لرحيم عمر|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــميخ|ئيل ه| لويس ف|يز997||8
7|o56oحقوق |لمنصورهسل محمد عبــــ|س |لسيد قشطه
82o2|7تـــج|ره بــــ سويفكريم محسن مصط عبــــد|لمحسن
يم مصط عبــــد |لرحمن تـــو 777862 نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقبــــسنتـــ |بــــر|
685o96يم |لمتـــو |لغني حقوق |لمنصورهط|رق |لسيد |بــــر|
6|o383ل|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| يوسف عبــــد|لرحمن 
نوعيتـــ |لمنصورهدع|ء نور |لدين ع عبــــد |لمقصود |ل|4|694
68|2o8|صيدله |ل|سكندريهيمن محمد رمض|ن محمود |حمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رن| |حمد |حمد ع|مر ع بــــدر|ن625369
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|دى عم|د حن| سليم|ن63|265
92258o تـــج|ره سوه|جكريم حم|ده |لسيد مرزوق
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمنه ك|مل حس حسن ع فر|ج788535
يم |حمد يوسف358734 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع محمد |بــــر|
حقوق |لمنصوره|ء محمد حل حس محمد|284545
63o982ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء سعد |لدين حسي عبــــد |لخ|لق
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم |حمد عبــــد |لمنعم |لسيد ع426443
يم شلبــــى66|339 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ه|جر سعيد سعد |بــــر|
ف محمد عبــــد |لمطلبــــ |لعقده8|5368 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد |
34o997|زر|عه مشتـــهرحمد خ|لد |حمد رزق خل|ف
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحسن حم|ده حسن د|ود5822|6
6o5o5|طبــــ |سن|ن |لمنصورهنوف |حمد ع |حمد |سم|عيل
5|95o3يم قطبــــ ع|مر طبــــ طنط|ندى سم |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لمحسن ع|طف عبــــد |لمحسن محمود2497|5
78o|56ره|عبــــد | فتـــ عبــــد | ج|د ثــــ|ر |لق|
6944o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدير سم |لسيد عبــــد | |لبــــيو
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626o8o يل ج |لزق|زيقمحمد جم|ل عبــــد|لمجيد محمد ع سوي كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
424|6| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد س|مح ع|شور فرج |

د|بــــ كفر |لشيخ|حبــــيبــــه محمد طلبــــه عبــــد |لسل|م |لمح 9387|4
|2o526|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه |س|مه جوده محمد
حقوق |سيوطند|ء محمد نمر ع 9443|8
صيدله ع شمسزي|د محمد عبــــد|لشكور |حمد سويد|||63|2
يم بــــولس|693948 ى |بــــر| يم بــــ معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــر|
ف عبــــد|لحليم |لسيد|9||252 ه | رهم صيدله |لق|
يم |بــــوزيد|9|2688 ه فريد |بــــر| معهد ف ص بــــنه|م
|57o22تـــج|ره بــــنه|كريم |حمد مو |حمد
|4o2o9علوم ع شمسدين| |لسيد |م|م |لسيد شه|بــــ
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسن| محمد |حمد ص|دق محمود235988
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــتـــ |حمد محمود |حمد عبــــد |لعزيز482836
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|طف |لسيد ملي ||6279
332o58|تـــمريض بــــنه|يتـــ حس |لسيد سل|متـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م س| محمود س|لم829399

6o222كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرغده عيد حسن يوسف
823o85د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء ع|طف فتـــ محمد
تـــج|ره بــــنه|مصط ممدوح عبــــد|لحليم مبــــروك357956
كليتـــ |أللسن ج أسو|ندين| عبــــد| محمد مصط 844453

يم83783 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــتـــ عبــــد | |حمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمجدى |حمد |حمد |بــــو نو|رج8759|6
43o563  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ عص|م محمد
7o8956ندستـــ |لمنصورهمحمود عبــــ|س |لسيد ع عوض
ش|م مصط عبــــد |لعزيز23388| رهعمرو  حقوق |لق|
زر|عه كفر |لشيخمنيه عبــــد |لفتـــ|ح بــــسيو يوسف بــــدر697|44

د|بــــ بــــ سويف|ه|له سعد شح|تـــه |بــــو |لخ |2|57
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــسمله نسيم محمد عبــــده |لط 785||7
كليتـــ |أللسن ج أسو|نرن| ط|رق ع|دل عبــــد |لع|ل عي|47827
242938| رهحمد ه|شم |م ع تـــج|ره |لق|
89o7o2 حقوق |سيوطنجل|ء فوزى حسن حس
32o428|صيدله حلو|نحمد محمد عبــــد|لمنعم ع محمد
تـــج|ره طنط|ي|س عبــــد |لقوي ي|س محمد ي|856||5
87o59|معهد ف ص ري|ضه |سو|نعبــــد|لرحمن محمد |حمد حسن
ر ع و| 56|762 تـــج|ره بــــور سعيدكريم محمد ط|
4o|998حقوق |ل|سكندريهمحمد عربــــى عبــــد |لعظيم محمد |حمد
تـــج|ره |لمنصورهمحمود جم|ل |لشح|تـــ محمد عبــــد |لرحمن679837
يم طه|755734 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنيه |بــــر|
6274o5| د|بــــ |لزق|زيق|حمد سم حس متـــو
زر|عه |ل|سكندريه |حمد محمد |لمن |43549
ندستـــ |لمنصورهمحمد محمد محمود محمد |بــــو |لنيل727|68
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7o4393|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء حج|زى |لسعيد محمد طه
|3598o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرودين| |وس| عبــــد |لع| عبــــد
ندستـــ |ل|سكندريهدين| محمود عبــــد|لعزيز محمود حس 479986
د|بــــ د |ط|س|ره ط|رق ف|روق رجبــــ7497|6
حقوق |لزق|زيقيه ع|دل عوض عبــــد |لع|ل|643452
29686oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|ره |حمد شح|تـــه عم|ره
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيه|بــــ محمد حس |لسيد|445966
2228oo|تـــج|ره سوه|جحمد حمدى محمود |لبــــدرى

ريدي |حمد|24744 تـــ جم|ل  لسن ع شمس|م
4o2528د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منتـــ| مصط |لسيد محمد ع
ندستـــ كفر |لشيخجورج صل|ح عبــــود فه زخره525956
88667o يم عبــــد|لمل|ك تـــربــــيتـــ |سيوطر| | عط| |بــــر|
62o684تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طن|ء عبــــده عبــــد|لسميع |لعيو
ر |حمد جوده حبــــ سعد239823 لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|ط|
339oo|علوم بــــنه|بــــتـــ يونس محمد |بــــو|لخ يونس |بــــر
89o8o2 د|بــــ |سيوط|ف|طمه رفعتـــ حف ع
77o563 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد عم|د فتـــ |حمد |لصغ
ف محمد |لسيد رزق|694928 نوعيتـــ |لمنصورهمينه |
يم شمخ |لزن|رى|43442 تـــربــــيتـــ طنط|يثــــ|ر |س|متـــ |بــــر|
لس غبــــر|نيوس485987 حقوق |ل|سكندريهم|رتـــ | جوزيف ميشيل ك
5oo723تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــسنتـــ و|ئل نبــــيه يونس مر |لجز|ير
تـــج|ره طنط|سهيله محمد عبــــد |لو|حد محمود679976
9o8778 يم |حمد محمد تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــشيم|ء |بــــر|
4o635|| تـــج|ره |سيوطخلود ع|طف صبــــرى ج|بــــ
صيدله طنط|محمد |يمن نعيم محروس حربــــى879||5
789|8oيم محمد منصور نوعيتـــ |لزق|زيقعمر |بــــر|

7235oصيدلتـــ |لفيوم |ده سيد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
4|o33|د|بــــ طنط|محمد |حمد عبــــد |لرحمن |لسعد|وى|
82o692يم زي|ن |حمد تـــج|ره بــــ سويفمصط |بــــر|
ر2585|3 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد ط|رق محمد عبــــد|لظ| لم
8o7543يم محمد طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد ع |بــــر|
482|8oف |لسيد سليم|ن حقوق |ل|سكندريهع |
د|بــــ د |ط|عزه عطيه محمد |لحلبــــى|639|6
779o29صيدله |لزق|زيقمن|ر ع |يوبــــ سليم|ن
معهد ف تـــمريض |سيوط خلود |حمد محمد سيد  888343
5|o28oعلوم |ل|سكندريهبــــ|سم ع|دل حسن محمد ف|يد
تـــج|ره بــــنه|محمد نزيه عوض عبــــد|لحميد عوض262887
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود د|ود رشدى عبــــد|لغ 349538
8o8856حقوق بــــ سويفح|زم |نور شكري محمد
268o96|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد س| حمزه |حمد
92o836|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن سل|م |لسيد |لسيد محمد

Page 6694 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

783o98طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| جم|ل محمد محمد حسن
ف ك|مل سليم|ن829342 ن| | إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم
ن| |يمن ويص| طوسون22245| إعل|م بــــ سويفم
وف|تـــمحمد محمد شفيق محمد محمد رف|337952 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه صل|ح محمد ود|عه|84679
ره|ه|جر حس ع |حمد حس 229489 د|بــــ |لق|
|6o596ندى تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد حسن 

ره|عبــــ|دتـــ خ|لد محمد |حمد |لص|بــــر38272 د|بــــ |لق|
89o65o  معهد ف ص |سيوطحس|م حسن مصط طه
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطف|دى نز ك|مل جرجس  882256
نوعيتـــ |شمونف|طمه ع|دل عبــــد|لنبــــى غز|ل267354
تـــج|ره بــــور سعيدمصط مجدى محمد حسن |لتـــ|بــــ765474
52666o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لحميد خميس عبــــد|لحميد عبــــد
6o2774ر ر سم محمد فرج ز| تـــج|ره طنط|ز|
6o5395تـــمريض طنط| نوره|ن معروف |لمرغ عبــــد |لفتـــ|ح
|5387oد|بــــ ع شمس|نور خ|لد مصط عمر
رهعبــــد| و|ئل |بــــو|لخ مصط |بــــو 7585|2 طبــــ |سن|ن |لق|
49o739|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــله|م مسعود ق|سم عبــــد |لخ|لق
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهيوسف صل|ح عبــــد |لنعيم طه7|4887
تـــج|ره بــــنه|محمد |يمن عبــــد|لعليم مخلوف265299
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه |ر ع|دل عبــــد |لر|زق |لسيد عطيه527763
|3785o| وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | يوسف وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد نبــــيل محمد عبــــده يس|44|765
|5o96oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنيف محمد قر ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه عبــــد |لق|در عبــــد|لفتـــ|ح |لجندى|4268|4
4364oo |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمر ن| عبــــد |لحميد مر ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|م محمد غريبــــ |حمد عبــــد|لحليم484685

59|8oيف لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد ع|دل ك|مل 
687o|9| زر|عه |لمنصوره|ء عبــــد |لبــــديع حسن حس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط ص|بــــر محمد محمود شعيبــــ47275|
ف محمد |حمد ج|د |لمو 884724 علوم |سيوطمحمد |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل سيد شبــــل سيد43385|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دي|ء حس سيد مصط ||83855
تـــج|ره ع شمسل|ء خ|لد نعيم |لخو|جه|28576|
رهم| فوزى |حمد حسن فرح|تـــ|223849 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|دين| رمزى عبــــد|لبــــ|سط |سم|عيل528|33
د|بــــ |لمنصوره|مه| رشو|ن محمد رشو|ن |لمر محفوظ694685
يم فهيم عبــــد|لل||752|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخيوسف محمد |بــــر|
92467o  حقوق سوه|جحسن عبــــد|لغ عبــــ|س عبــــد|لغ
3|6o57علوم ع شمسمريم خ|لد ص|دق عم|ر
35o73o|صيدله ع شمسسم|ء محمد ح|مد محمد
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|69|oف |لسعيد |لسعيد جزر ندستـــ حلو|نوق |
5|o77علوم |لعريشيوسف حس|م صل|ح |لدين |بــــو |لحمد

رهمحمد ع|مر حس ع |لنج|ر283887 حقوق |لق|
يم4|44|2 رهحبــــيبــــه تـــ|مر محمود |لسعيد |بــــر| صيدله |لق|
4|56o3|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود فخرى عبــــد |للطيف عبــــد |لفتـــ
تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر |ل|سل|م عبــــد |لمعبــــود مصط س2|7845
7o87|6|علوم |لمنصورهحمد رض| يوسف محمد حمد|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحكمتـــ ع محمد ع محمد عم|شه689778
ندستـــ د |طمنه محمد |لسيد عوض  |ده7525|6
35o9oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد |لرحمن عص|م عبــــ|س محمود

4o|996د|بــــ سوه|ج|محمد عبــــد |لسل|م ص|لح حمد|ن خليفه
6o5383كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نغم ن| ع |حمد فضل
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــمحمد محمود رجبــــ عبــــد|لغ 359393
448o23ندى محمد |بــــو سليم|ن ندستـــ |ل|سكندريهيم|ن محمد 
63955oنوعيتـــ |لزق|زيقوق مجدى عبــــد|لرؤف ع

ره ج|بــــر س|لم عبــــد|لغف|ر6328| طبــــ |لق|
7o5|7|يم شعبــــ يم |بــــر| يم |يمن |بــــر| تـــمريض |لزق|زيق بــــر|
252o68|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء شعبــــ|ن ع عبــــد |لحميد فرح
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف|طمه ط|رق |م ع زلط||4259
4336o5| صيدله طنط|م حل مصط |لسبــــ|
773o97يم رمض|ن |لوكيل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسع |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن سل|مه محمد سل|مه3296|2

رهسل|م عبــــد |لحكيم شعبــــ|ن خليل|3|7|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
63o|48صيدله |لزق|زيقمحمود عل|ء  |ش محمد بــــركه
ه عبــــد|لل|ه عبــــد|لسل|م يوسف 437865 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخخ
ل|ل عبــــد |لوه485379 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوره|جر عبــــد |لوه|بــــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم| مصط محمد مبــــروك خليف|5687|5
ره|دع|ء عطيه حم|د محمد228965 د|بــــ |لق|
يف|7737|5 يف |لسيد |ل علوم |ل|سكندريهمل 

هشد| |يه|بــــ عرف|ن محمد |لشن|وى432|3 نوعيتـــ ج
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعل| ع مصط ع عيد2|8|44
248o88|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء حس |حمد بــــشندى
3|93o7|تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء فرج عبــــد|لحفيظ عبــــد|لعزيز
8o9446يف حم|ده تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |يف محمد 
89697o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد جم|ل محمد |حمد
تـــج|ره ع شمسنوره|ن خ|لد عبــــد |لش| محمد32596|
يم عبــــده||4||63 صيدله |لزق|زيق|ء عطيه محمد |بــــر|
6o3926|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |حمد ن| عبــــد|للطيف حم
يم محمد محمد8826|4 تـــج|ره كفر |لشيخ|ء عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن محمد محسن مصط 46832|

37o5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو رمض|ن سعد حس|ن
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ى|696676 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــلسيد وجيه عبــــد |لمجيد |لع م |لع| 
تـــج|ره ع شمسم|رين| ع|دل صبــــ عبــــد |لمل|ك33629|
499o28| ى محمد قطبــــ |لكر|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء خ
89o744| تـــج|ره |سيوط يم|ن حمدى ع حس
 |حه وفن|دق |ل|قه| محمد ي|س محمد827693
يتـــ|بــــ مصط عبــــد |لعزيز يوسف3|63|| ره|م| د|بــــ |لق|
8o2727|طبــــ بــــيطري |لم ||ء محمود |حمد مر|د
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد زن|تـــى خليفه |سم|عيل|26244
2559o7ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|شور محمد عيد
حقوق بــــورسعيدحم|د |حمد حم|د ع|مر758559
6885o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه رمض|ن |لمغ|زى |لمغ|زى عبــــد |لوه
8o4226د|بــــ |لم |ف|طمه محمد سيد محمد|
ى|428555 طبــــ طنط|م| ع|دل ه|شم بــــيو |لبــــح
5|22|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مو مصط مو |لبــــي
|52o|9د|بــــ ع شمس|دين| ع|طف عمر |حمد
علوم ري|ضتـــ حلو|ن|ء محمد محمود |لسعيد|64|6|3
334767| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء |س|متـــ سيد عبــــد|لمع
4|o989تـــج|ره طنط|ش|دن محمد أحمد فتـــ حمودتـــ
علوم |سيوطسم|ح عبــــد|لبــــ|سط |حمد ع 887236
ح|ن|865|45 حقوق طنط|حمد |لشح|تـــ سعد عبــــدربــــه 
5||383| حقوق |ل|سكندريهحمد عوض عبــــد|لل|ه مو
ره|سل خ|لد غني عبــــد|لفتـــ|ح538|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|42o54وف|محمد ط|رق محمد عبــــد |لغف|ر وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر فؤ|د حس عبــــد|لبــــ| 6|2268
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حل|م سليم|ن ع ع |بــــوريشه|498332
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديص|بــــرين حس خليل مصط 8||835
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمتـــ جم|ل سعد محمد |لجنبــــي8294|5
86o|27د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ول|ء |حمد محمدربــــيع ج|د|

رهمحمد شعبــــ|ن محمد |بــــوط|لبــــ48699 تـــج|ره |لق|
25|3o2ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمد حل ز ز|يد

5o437تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط سيد عبــــد |لعليم
حقوق |لمنصورهمديحه محمد حسن عبــــد |لعظيم فوده686947
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نديفيد مجدى عزتـــ |م 8564|2 كليتـــ 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه رجبــــ عبــــد|لص|دق |لعبــــد252287
7|||o9تـــربــــيتـــ |لمنصورهعزه محمد |لبــــهنس|وى ع سل|مه
45o552يف لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود صل|ح ع |ل
689|o6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهع|دل عم|د محمد ك|مل مصط
7767o5|تـــمريض |لزق|زيق حمد سم |حمد محمد رمض|ن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود محمد محمود محمد782329
4o||o8 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد صل|ح عطيتـــ |لسعيد م
يم62576 تـــمريض  بــــ سويفمحمد سيد عبــــد|لموجود |بــــر|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|كريم محمود رمض|ن عبــــد |لبــــ| فوده789|69
6|9o57يم س|لم |ء محسن إبــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهلسيد محمد |لسيد عطيه عل|م|42|688
7o68o5ف |لسيد ش|ور د|بــــ |لمنصوره|محمود |
2458o4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع س|لم حسن غنيمتـــ
يف خليل ع حسن||482| رهمن|ل  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
63o547ندستـــ |لم |عمرو وليد حس|ن عبــــد |لوه|بــــ حس
353|7oندستـــ |لم |عمر ع محمد محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى مؤمن ع كم|ل755257
يم محمد262|64 علوم |لزق|زيقبــــسمه محمود |بــــر|
843o96إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسهيله خ|لد |حمد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسمله |س|مه متـــو عبــــد|لمنعم|686|2
يد محمد عبــــد |لمنعم622694 تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|مه شو |بــــو |ل
ه جم|ل عبــــد|لوه|بــــ عي |848475 رهم طبــــ |لق|
يم |حمد|262474 يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل ي| محمد |لسيد |لنمر6||683
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|حبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد|لسل|م |مبــــ|رك ||35855
4o3893د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن محمود محمود محمد |بــــو ه
تـــربــــيتـــ |سو|نريم |حمد محمد رش|د حلف|وي843278
ى34||34 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حسن محمد |نور محمد |لعش
7o935| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء |يمن ع ع

833o68 ر يوسف محمد |لصغ تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديط|
4o|926| د|بــــ سوه|ج|حمد ع|دل |حمد |لسيد  مو

رهحمد ع|دل جل|ل محفوظ|9972| تـــج|ره |لق|
7oo2|علوم حلو|ند| | |حمد طه سعد

يف |حمد حمدى |لكرد|6||6|| رهعمر محمد  حقوق |لق|
طبــــ |لسويسوليد ع|طف عبــــد|لعزيز |لمعد|وى زيد442344
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف ن محمد عبــــد |لعظيم حسن479855
2|7|4oندستـــ ع شمسنور|ن |حمد عز|لدين محمد
692o72تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن |لسيد محمود محمد رسل
معهد ف تـــمريض |سو|نحمد ع |ن يسن عبــــد|لبــــ|سط|848257

تـــمريض  بــــ سويفزينبــــ محمد حسن |حمد56254
رهبــــيشوى نبــــيل |سحق زخ|رى9|92|| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد م|جد عبــــد |لع| عبــــده عبــــد 2|6279
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى محمد عبــــد| محمد237779
8884o3  معهد ف ص |سيوطعزه رأفتـــ مصط محمود
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء محمود عبــــد |لصمد محمد|758334
طبــــ طنط|وق محمد |لسيد نص 434488
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــسنتـــ محمد محمد عبــــده مصط 63526|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن صبــــرى مشحوتـــ ص|لح|259734
ره|ريه|م محمود ع ج|بــــر عبــــد |لرحمن 38789| د|بــــ |لق|

Page 6698 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

نوعيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لر|زق رض| عبــــد |لر|زق عبــــد |97|634
7o2222يل ج |لزق|زيق متـــو |حمد |لتـــه| |لدرش كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
4372o7 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه زي|ن محمود |سم|عيل |لص|ل
5o4285علوم بــــورسعيدحن عبــــد|لحميد محمد يوسف ربــــيع
|د|بــــ طنط|حمد محمود ع خروبــــ||88|43
تـــج|ره كفر |لشيخسهيله عبــــد |لحفيظ محمد محمود زيتـــون368|42
2657oo وف|محمد |حمد فوزى عـبـــــد |لـرحـيـم عـبـــــد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
3|2o64تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ |يمن ري|ض يسن
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفوزيه عبــــد|لعزيز مصط |لك|شف6679|4
يم جريس 9||3|9 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــ|خوم عبــــده |بــــر|
8o396|حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسعيد خ|لد ف|روق محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمستـــ جودتـــ |لسيد مر |لسيد |بــــو عيد496689
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد محمد عبــــد|لر| رض| ف|ضل324358
حقوق |لزق|زيقمريم محمد عطيه |لسيد مزروع626965
85o225تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدكريم ص|بــــر محمد |بــــوزيد
27|o66|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرويد| ن| عبــــد|لمحسن عبــــد |لق
|2o85o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |حمد محمود حس
846o96|كليتـــ طبــــ أسو|نبــــيشوي سم شكري لوق
47636oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد صل|ح محمد عبــــده ع
يم |بــــوعر|يس428558 ه جم|ل محمد |بــــر| علوم طنط|أم

24536| تـــ رفعتـــ ع مر ره|م د|بــــ |لق|
9|3o5o تـــج|ره سوه|جعل|ء رجبــــ حسن ع
حقوق |ل|سكندريهسيف محمد صبــــري محمد |حمد |لق|476383
9o||38 ديتـــ تـــربــــيتـــ سوه|جد| | محمد |حمد 
د|بــــ ع شمس|محمود س|مح سل|مه سليم|ن337292

يم |لبــــق|ر37284 لسن ع شمس|ندى حسن مسعود |بــــر|
478oo2ي ع عبــــد |لد|يم مو علوم |ل|سكندريهعمرو ي
|32|5oيم شوره ره|رضوى حس|م |لدين |لشح|تـــ |بــــر| د|بــــ |لق|
543545| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم| عطيتـــ فتـــ حسن |لخو
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشحمد مصط محمد محمد |لبــــر |767288
43674oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخقمر رمض|ن جمعه محمد شوشه
د675972 يم محمد |حمد مج| ن| |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسه محمد نبــــوى ملي ع|مر249689
لع| |لنوعيتـــ  |حه وفن|دق وإرش|د |ل | م جديده|سم|ء رض| حسن عبــــد|لفتـــ|ح||82|22
|65o2|علوم ع شمسس|رتـــ محمد |حمد عبــــد |لحليم
9o2564 معهد ف تـــمريض سوه|ج ه|يدى |حمد ص|بــــر محمد
رهمريم س|مح عبــــد|لمطلبــــ محمد سعد8346|2 تـــج|ره |لق|

7o|89ى ح|مد ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ف|طمه خ
ندستـــ |ل|سكندريهم|رك جرجس رمزى صليبــــ |سحق478888
رهريه|م ص|لح محمود محمد سليم|24549 تـــج|ره |لق|
5|3o2|زر|عه دمنهورط|رق حسن كم|ل حسن محمد
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علوم كفر |لشيخند غ|زي عبــــد |لمو حس خ |6|439
7|228oزر|عه |لزق|زيقنعمه |بــــو |لعين |لسيد |لعربــــى |بــــو
776o72|نوعيتـــ |لزق|زيقعل| عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن ع سليم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمرو عبــــد|لكريم مر حج|بــــ246678
حقوق طنط|لشيم|ء ص|بــــر |لسيد محمود عبــــد|لد|42846
يم عبــــد| عطيه3|4347 يم إبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نجوى إبــــر|
يم دبــــح|688546 زر|عه |لمنصورهيه ن| |بــــر|
8o4886طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره جورج صديق جندي
نوعيتـــ |لم |غ|ده رجبــــ قطبــــ شعبــــ|ن854225
533o89ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سمر حسن ع محمد |لسيد
تـــج|ره ع شمسلبــــ عم|د فوزي عبــــد |لمنعم25249|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعن|ن محمد |لحسي ح|مد محمد22|28|
رهسل خ|لد بــــش مصط 48768| تـــج|ره |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء ع|صم مر عم|ر||25966
47675oتـــج|ره |ل|سكندريهن| بــــ|سم شفيق عبــــد| كرم
طبــــ حلو|نعمرو ي| |لشح|تـــ عط| |272446
5o|658زر|عه |ل|سكندريهنغم حسن شلبــــي |حمد
69529oتـــج|ره |لمنصورهشيم|ء رض| محمد ع |لسيد ربــــيع
د|بــــ |لزق|زيق|له|م صل|ح بــــغد|دى |حمد |حمد|626385

تـــربــــيتـــ بــــ سويفرض| عبــــد | عبــــد |لمو عبــــد |57776
طبــــ |ل|سكندريهعبــــد| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد محمد ع442474
ق|وى3565|6 |د|بــــ طنط|محمد عل|ء |لطنط|وى |ل
2|7o78تـــج|ره ع شمسن|دين نبــــيل عبــــد|لودود |م|م محمد
ه رجبــــ حسن  |93|432 طبــــ |سن|ن طنط|م
علوم ج|معتـــ د |طرويد| سل|متـــ كم|ل بــــهن أبــــو حسن437232
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقتـــسنيم عرف|تـــ محمد |لصغ عيسوى353|77
طبــــ بــــيطرى دمنهوررن| محمد كم|ل |لبــــو|بــــ6943|5

رهحمد رجبــــ |حمد رجبــــ|44937 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف سيد عبــــد |لمحسن |حمد69|48|

39o|4ف محمد خليل د|ر |لعلوم |لم |خلود |
22|o9|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء محمد جميل محمد يوسف

|د|بــــ طنط||ء |يه|بــــ عبــــد|لرؤف |لعفي |83|434
يم |لتـــط|وى438528 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد سعيد حس |بــــر|
52o|8||تـــمريض دمنهور|ء شو محمد محجوبــــ
يم محمد 492794 د|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن يس |لسيد |بــــر|
|5o374|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد محمد سعيد محمد عبــــد |لمجيد
35683o د|بــــ بــــنه|ند| محمود محمد ع محمد عفي|
تـــج|ره |لمنصورهمصط عمرو مصط محمود697223

6o726لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دع|ء شعبــــ|ن ص|بــــر سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسه|م ح|تـــم مصيل |لغمرى |لصعيدى263477
صيدله ع شمسع |ء عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد2|68|3
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معهد ف ص بــــنه|ول|ء عبــــد|لق|در عبــــد|لسل|م |لعربــــى256759
32o|59تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|دى ع|دل  |د عبــــد|لمسيح
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ممدوح عبــــد|لفتـــ|ح فريك493379
وقيوسف ن| محمد عبــــد |لع|ل |حمد67228| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
|2o945يم س|بــــق فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرن| م|جد محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|محمد ح|مد |حمد محمد ع مر684895
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|رين| سم س| سل|مه7336||
تـــج|ره ع شمسحمد حسن عط|| صفوتـــ|7|249|
7o5o23معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود مجدى عبــــد |لرحمن متـــو حم
رهعبــــد | ع حس ع6|763| تـــج|ره |لق|
3|84ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد| محمد |حمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن محمد مصط كم|ل عبــــد |لفتـــ|236796
يم ح|مد عبــــد |لسل|م73||6| تـــربــــيتـــ ع شمسندى |بــــر|
رهرض| حس عثــــم|ن محمد229637 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــ سويفحمزه محمد ك|مل محمود2287|8
يم |لض|وى عبــــد|95|477 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيوسف وليد |بــــر|
6o5233طبــــ طنط|رو|ن مصط فه حسن |لغبــــ|رى
76oo86|ندستـــ |لسويسسل|م محمد مجدى محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طنور|ن محمد محمد |لجنيدي39|5|6
يم محمود62838 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفد| | محمود |بــــر|

يف فتـــ محمد|883344 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  سل|م 
وف|تـــع نجيبــــ |حمد |حمد862598 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عص|م ي حس |324493
8443o9علوم |سو|نسن|ء مجدي تـــرتـــيبــــ محمد
|25o92ف يم ع  ندستـــ ع شمسرن| |بــــر|
|53oo7| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد محمد محمد |لسيد |لطو
طبــــ |لمنصورهحمد صل|ح |حمد عيد |بــــو|لعيلتـــ|693955
تـــج|ره |لزق|زيقمرو|ن وليد شعبــــ|ن محمد |حمد629933

|63o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم |حمد عبــــد |لحليم فوده
6o3o25|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد |لسيد عنبــــ
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمس |لسيد عبــــد|لوه|بــــ محمد335493
6o3279| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد |لرحمن خ|لد محمد فؤ|د عبــــد
تـــج|ره ع شمسصبــــرى عبــــد|لمنعم سيد مو| 434|35
طبــــ بــــ سويفس|ندي |مجد وليم |لسيد652||8
9|2o6o|تـــج|ره سوه|ج يه محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لل|ه
د|بــــ د |ط|نوره|ن محمد حسن |لسعيد |بــــوسمره|6|7|6
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ف|رس عبــــد|لحكم |بــــو|لخ ري|ض434|6

344o9||تـــربــــيتـــ بــــنه|حل|م محمد محمود عبــــد|لسل|م
معهد ف ص |لمنصورهمن|ر خ|لد شعبــــ|ن حسن |حمد688426
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخض وحيد |لسيد ع عبــــد |لرحمن443874
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخلود |حمد صل|ح ع حج|زى488|27
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دين| وليد نبــــيه ق|سم249223
يم عبــــد|لستـــ|ر كريم|259488 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن |بــــر|
يم864|64 نوعيتـــ |لزق|زيقمح|سن |لسيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسند ع عبــــده ع عبــــد|لفتـــ|ح336572
9o6|89 تـــج|ره سوه|جمحمد ع محمد |حمد
يم9489|2 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىه|جر محمد شو |بــــر|

ر زيد|ن محمد عمر |لسيد94|44 ره|ش| د|بــــ |لق|
بــــ | عص|م عبــــد |لر| محمد ع|بــــد93|429 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
8o96|6|تـــج|ره بــــ سويفحمد ن| عيد محمد
ل|ل5355|6 ندستـــ د |طمحمد خ|لد عبــــده محمد 
676o34 حقوق |لمنصورهيم |يمن عبــــد |لخ|لق عوض
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | ح|زم مصط سليم|ن622782
يم ع|68578 تـــج|ره |لمنصورهمر|م خ|لد |ل|ل |بــــر|

7o3|8|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |لسيد حس حسن محمد
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ء متـــو |لسيد سبــــ| ص|لح|6|6398
6o9883ء محمد ن نوفل| طبــــ طنط|إ
رهع حسن |لسعيد عبــــد |لحميد686662 د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق بــــورسعيدص|لح محمد ع مصط |لبــــي34|762
689o22يم |حمد بــــدوى يم محمد |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
يل ج |لزق|زيقمنه | مصط |لسيد حس 632547 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |سيوطيرين خليفه مخ|ئيل جيد|888232
|د|بــــ بــــنه|يتـــ | |لسيد محمد عزتـــ محمد عرفه رضو8|3323
يبــــ عج|يبــــي848578 ن| مخلص و كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفرح|بــــ مصط محمود محمد86628
43o|73ه خ|لد |لدسو حو|م صيدله طنط|ن

ف محمود منصور9645| ره|سل | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيتـــ محمد زين |لدين منجود محمود|5593|3
د|بــــ حلو|ن|ف|دى جورج لبــــيبــــ سليم|ن|23428
حقوق حلو|نح|زم عبــــد |لسل|م |حمد محمد34742|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسد | عمرو عبــــد|لخ|لق عبــــد|لعزيز335326
697o44|ندستـــ |لزق|زيقحمد رض| |لسيد س|لم
تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ محمد عبــــد|لرحمن محمد88|266
3726oo|تـــربــــيتـــ ع شمسوق |يه|بــــ |حمد عبــــد
د|بــــ ع شمس|نور| عبــــد|لجليل ن عبــــد|لجليل354949
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف ع |حمد مصط |76|268
يم95|355 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ محمد ع |بــــر|
8o65o5 تـــربــــيتـــ |لم |ري|ن ص| تـــوفيق ع
تـــ عص|م ربــــيع عبــــد|لعزيز مو339547 تـــج|ره بــــنه|ن
|3358oتـــج|ره |سيوطم|ريز ميل|د وليم دوس
82o7o6تـــج|ره |سيوطيوسف |حمد عبــــد|لمتـــج حسن
ره|محمد مصط ع |حمد45322| ثــــ|ر |لق|
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6773o8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمود محمد |لكن| |لحن
682|o3يم |لسعيد تـــج|ره |لمنصورهوق |لسعيد صبــــرى |بــــر|
ره|ول|ء وليد محمد |حمد57742| د|بــــ |لق|
ر إسم|عيل محمد ع 529838 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــإسم|عيل م|
رهيوسف محمد محمد عزتـــ عبــــد|لموجود353226 تـــخطيط عمر| |لق|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــنبــــيل عبــــد|لحميد مصيل فرج57|266
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مصط ثــــروتـــ محمد عبــــد |7|6999
د|بــــ |لزق|زيق|ين|س عل|ء حسن محمود حسن||63877
6||4o9نوعيتـــ طنط|ريم مجدي ع سيف
د|بــــ |لزق|زيق|رفيده عبــــد |لمحسن جل|ل |لدين محمود632462
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعل| رزق نجيبــــ ن بــــدوى695293
ش|م عمر حسن عبــــد | مفتـــ|452289 تـــج|ره كفر |لشيخمجد 
6|328oزر|عه |لزق|زيقكم|ل محمد مجد|لدين كم|ل |لسيد عبــــدربــــه

348o2رهعبــــد | |يه|بــــ شعبــــ|ن عبــــد |لرحيم تـــج|ره |لق|
6o8o6| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــد | عص|م بــــدير مصط ك.تـــ. ف للبــــ
88o849|يم |حمد سيد محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| بــــر|

رهحمد محمد |حمد محروس|4525| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7|o896تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لرحمن |لعل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ر| عبــــد |لحميد |لسيد |حمد عبــــد 483659
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهتـــ م|جد عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن|42329
227|ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط محمود سعيد عبــــد|لمجيد
4o|289تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|سم ف|يز عبــــد|لرحيم عيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دي|ء عبــــد|لمعز ع|مر حس |825698
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ن|ء عص|م محمد سليم|ن|59834|
6o754oيم حموده رتـــ|شيم|ء ي| |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
معهد ف ص بــــنه|مصط خ|لد |بــــوبــــكر ز|يد267987
تـــج|ره طنط|سحر مصط ن محمد |بــــو زيد694785
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسجورج رفعتـــ ن | خليل6|294|
رهمنتـــ | |حمد حسن فتـــ57886| ندستـــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|ريم|ن وليد طلعتـــ طه ش|ميه9784|6

رهعبــــد |لرحمن ع|طف حل عبــــد |لمجيد 42454 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7|o6o8ف معهد ف تـــمريض |لمنصوره ند| محمد محمد |لبــــ|ز 
3554ooرتـــ|مريم مجدى حس ز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|4o838 رتـــ|يم|ن عبــــد |لسميع عبــــد |لفتـــ|ح محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطول|ء ع كم|ل عبــــد|  887383
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع|ئشه ع حسن محمد839795
يف محمد |لسيد|637|78 نوعيتـــ |لزق|زيقيه 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهض |لسيد رش|د مختـــ|ر483559
حقوق د |طس|جد |حمد مصط |لنج|ر5|56|6
زر|عه ع شمسعل| عص|م صد محمد327533
رهيوسف |حمد فتـــ |حمد عبــــد|لحميد239868 تـــج|ره |لق|
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نوعيتـــ |لم |عبــــ حج|ج عبــــد|لرحمن ن35|854
طبــــ بــــ سويفيوسف مصط ع |حمد59925
رهمن|ر محمد حمدى محمد25529 صيدله |لق|

|5oo75يم رهعبــــد |لرحمن صبــــرى ص|دق |بــــر| ندستـــ |لق|
9oo65o كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم|رين| ثــــروتـــ عد جبــــرتـــ
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ع مهدى محمد خليل4|7842
ن| رفيق ص|دق حبــــيبــــ 879335 حقوق |سيوطم

يم33797 يف |حمد |بــــر| ره|تـــ  د|بــــ |لق|
|2o929|رهل|ء سم محمد |حمد محمد حقوق |لق|
6|377oه عبــــد|لن| |حمد عبــــد|لرحمن بــــرك حقوق طنط|م
حقوق ع شمسسيد |حمد سيد |حمد ع 2|3334
6o5623تـــج|ره طنط|شيم|ء مجدى |حمد |بــــو شعيشع
26972oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود جم|ل محمد شعبــــ|ن
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديصبــــ|ح |حمد بــــدري بــــرك|تـــ833828
ه محمود عثــــم|ن محمد عثــــم|ن||63359 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م

تـــمريض  حلو|نه|جر مجدى طه حس|ن |حمد586|2
تـــج|ره دمنهور|بــــ|نوبــــ جورج خ |ندر|وس حن|477876
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم عمر|ن مو حموده364644
8ooo67طبــــ بــــيطري |لم |يف ممدوح لبــــيبــــ رزق
تـــج|ره بــــور سعيدم|زن ي| رأفتـــ طه د|ود764559
7579o4|معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمنيه ع|طف محمد عبــــده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد وليد جل|ل أحمد أبــــوعيشه|494367
237o79|ه خ|لد حن محمد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
63o389| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عدن|ن ي| عدن|ن عبــــد
ره|يه | ه| |نور عبــــد|لمجيد|4345|2 د|بــــ |لق|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد محمود محمد |لنج|ر465328 ل|
يم277|35 نوعيتـــ عبــــ|سيهحس|ن سم ف|روق سليم|ن |بــــر|
ره|ي|سم ممدوح |لسيد |حمد323584 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | نج|ح مسعد غ| 886844
يم |بــــو |لعن محمود |688582 ندستـــ |لمنصورهمحمود |بــــر|
62528|| ندستـــ |لزق|زيقحمد ك|مل عبــــد|لرحيم متـــو بــــيو
رهتـــسنيم خميس مرزوق خليل22647| طبــــ |سن|ن |لق|
يم عبــــد|لستـــ|ر عفي 2787|3 فنون جميله عم|ره ج حلو|نمحمد |بــــر|
9o6|64 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جر|شد محسن جل|ل سليم|ن
نوعيتـــ |ل|سكندريهروى نزيه عبــــد|لحميد عسل|78|498
9o5|8| تـــج|ره سوه|جخ|لد ع خليفه ج|بــــر
868|2oمعهد ف ص |سو|نريه|م |لطيبــــ حس| |لعزبــــ
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل|م جل|ل محمود محمد|828264
ه |حمد عزبــــ أحمد775845 ندستـــ |لزق|زيقمي
25||9o| |تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م رجبــــ عبــــد|لرحمن ش
ثــــ|ر |لفيوم|دير ر|فتـــ محمد |بــــو ه|شم محمد346468
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9o2733 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف|رس ي| محمود محمد
حقوق |لزق|زيقمحمد فتـــوح فتـــ محمد |لبــــربــــرى637429
د|بــــ |سو|ن|عبــــد| |حمد محمود سعيد625|86
تـــج|ره كفر |لشيخحبــــيبــــه عمرو محمد |لسم|7548|4
45o575|د|بــــ طنط|حمد مجدى |حمد |حمد حموده|
يم محمد جمعه3324|4 تـــج|ره طنط|محمود محمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوستـــ | س| |لقط جرجس65494|
تـــج|ره بــــور سعيدمريم محمد سعد |لسيد ع|56|75
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|لم ط|رق محمد عبــــد|لمنعم محمود خط427596
83o564د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد ضمر| |بــــو|لمجد رمض|ن

تـــمريض  بــــ سويفحس|م ط|رق محمد مج|ور52686
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــف|دى رفلتـــ مملوك تـــكل|24||3|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد محمد |لبــــدوى عبــــد|لخ|لق|8|444
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |لسيد عبــــد |لحميد رضو|ن|775652
7o9||4يم حسن عبــــد |لوه|بــــ جبــــر ه |بــــر| حقوق |لمنصورهم
|32o54نده منصور ز |م |لعزبــــ رهش| حقوق |لق|
355o53بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسول|ء حس|م |لدين عبــــد|لعزيز محمد
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | ع|دل عبــــ|س عي |حمد763268
تـــج|ره بــــ سويفرش| عيد محمد |سم|عيل5379|8
يم محمد ح|فظ سيد |حمد637484 رتـــ|زينبــــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o4748حقوق طنط|يوسف شعبــــ|ن ع|شور عيد
لسن ع شمس|سل ح|تـــم |حمد |لسيد ريح|ن676328
6||o74د|بــــ |لمنصوره|نج|ه خ|لد مصط تـــر
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد كم|ل فه |لنج|ر||52463
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــلسيد حسن |لسيد |لشح|تـــ عبــــد |لحميد686472 م |لع| 
68o298د|بــــ |لمنصوره|محمود علوى سلط|ن جوده |لبــــسطوي
33o587طبــــ بــــيطرى بــــنه|خلود مدحتـــ حسن عبــــد|لحكيم
ره|449258 كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــحمد جم|ل |لسيد ح|فظ |بــــو ز

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمصط حم|ده عبــــد|لع| محمود42576
875|o2 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمحمد عبــــد|لوه|بــــ مصط |حمد
يم |حمد 892967 تـــج|ره |سيوطط|رق خليل |بــــر|
رهمحمود صبــــ عبــــد |له|دى عبــــد |لرحمن47655| علوم |لق|
زر|عه طنط|عبــــد | محمد عبــــد| محمد |سم||68|54
لسن |لم |/ري|ضتـــ|أش بــــ|سم ر| روبــــ 524976
ه ح|فظ |بــــو |لسعود ح|فظ |لطنط683425 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم
9o52o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج له|م ع|دل عبــــد|له|دى |سم|عيل
زر|عه |لمنصورهرمض|ن ي رمض|ن حسن2|6995

يم محمود |لنح|س35276 ره|رول| |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمؤمن سمرى |سعد سمرى مر766922
2|7o86د|بــــ ع شمس|غر|م |حمد ص|لح عمر عبــــ|س
معهد ف ص بــــور سعيديه خ|لد محمد طه |سم|عيل|9496|6
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ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء سعيد حسن عبــــد|له|دي345858
د|بــــ |سيوط|ص|فيه سيد سليم عبــــد|  8||886
تـــربــــيتـــ |لم |حسن|ء خلف نور|لدين عليش|85795
89|o3o|ى ه عبــــد|لن| ثــــ|بــــتـــ بــــه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م
447o2o|تـــج|ره دمنهورحمد يح مو محمود سلط|ن

مل|وى محمد حميده6|652 تـــربــــيتـــ |لفيومحن|ن ج
يم محمد |حمد محمد حسن|6|3|48 حقوق |لمنصورهبــــر|
89339o|م محمد محمد عتـــم|ن شح|تـــه تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط د
53o|93|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمريم أحمد عبــــد |لحميد محمد |لجم
يم |لف 425576 علوم طنط|م|جده ع محمد |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود فكرى عبــــد|لمحسن شلبــــى262456
5|o563د|بــــ دمنهور|محمد مصط محمد حج|زي
8|4o58|ش|م منيبــــ محمد كليتـــ حقوق |لم |حمد 
498o7o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير |لسيد ج|بــــر محمود |بــــو |لوف
د|ن|9|2|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــوف|ء فتـــوح أحمد |بــــو |لفتـــوح و
ر عبــــد|لمو |لديبــــ255847 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــطه |حمد ط|
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|سم|ح ربــــيع محمد |لسيد6979|7
تـــج|ره |سيوطع ع محمد ه|شم  893728
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمرو محمد عبــــد|لقوى |بــــو|لحسن 894932
| عم|د |لدين محمود ع447487 ندستـــ |ل|سكندريهي
27||6oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى عمرو سليم |لقطبــــ |لعلي
35436oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|شيم|ء |حمد عبــــد|لعزيز |حمد

6oo93إعل|م بــــ سويفل |ء محمد ع عبــــد |لفتـــ|ح
659|oيم |حمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خليل |بــــر|

7o2597يم ع |حمد تـــج|ره |لزق|زيقسهيله محمد مسعد |بــــر|
7o2688ندستـــ حلو|نندى ه| |حمد |حمد ع حسن
ن| حن| وديع حن|532||8 |د|بــــ |لم |م
|2o52|ه بــــه|ء |لدين محمد بــــيو |للبــــودى رهن تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد حسن |حمد محمد||4763

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد جمعه |لسيد |م |4|65
ف منصور عبــــد|لعزيز7|2435 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخلود |
8o2o49طبــــ |لم |حسن مجدي حسن عبــــد|لرحيم مفتـــ|ح
88263o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنجوى عبــــد|لع|ل عبــــد| بــــدوى
|3|88o|رهم|رين| ع|دل بــــطرس حن طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|بــــسنتـــ وحيد يوسف سل|مه33687

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|يكل سم بــــش|ى فرج جرجس523479
ر صبــــ بــــسطوروس526555 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم | عم|د م|
ره ع رمض|ن بــــر|22|26 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــز
|4o3|9رى ف  |ده عو|د |بــــوز تـــج|ره ع شمسريم |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلي محمد عبــــد|لنبــــى |لمي253892
7o6332معهد ف ص |لمنصورهنور| محمد محمد |لعدل |لسيد
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علوم حلو|نمريم ح|زم عبــــد |لسيد ص|بــــر28425|
حقوق حلو|نتـــ مصط محمد |حمد92|28|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورص|بــــرين ي |حمد ز |سم|عيل|||497
5o|5|6 يم محمود مصط زر|عه |ل|سكندريهمحمد رجبــــ |بــــر|
6o5369ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى عبــــد |لحميد |حمد |م|م ج|نبــــ
حقوق |لمنصورهفوزى محمد قمر|لزم|ن ك|مل محمد |693599

636o6حقوق بــــ سويفبــــس|م ربــــيع محمد ص|وى
تـــج|ره |لزق|زيقيه محمد عبــــد|لسل|م عر|بــــى|639842
4o638o|د|بــــ دمنهور||ء عي عبــــ|س مهدى مشعل
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد خ|لد |بــــوزيد رمض|ن |لحلو9995|4
22o2o4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مجدى محمد محمود قرقش
يم رزتـــ|27542| ره|يم|ن مصط محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد صبــــرى |لسيد|699776
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأسم|ء فضل محمد عوض عبــــد|7727|5
435||8| صيدله |ل|سكندريهحمد عطيتـــ محمد بــــدر خ |
8o2o72صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حمدي محمد خلف
لس جرس جريس جرس524783 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخك
77925oنوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء محمود عبــــد |للطيف |لسيد |لعز
ف ص|بــــر عبــــد |لحميد|993|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | |
ندستـــ |لمنصورهحمد |يه|بــــ ع |حمد محمد|3|6756
44o772كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسجود |سم|عيل عبــــد|له|دى |سم|عيل حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم عص|م سعيد عبــــد |لعزيز35826|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد خ|لد |حمد محمد أحمد س|لم|765629
43262oتـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ رض| محمد |لزي|تـــ
تـــج|ره |لزق|زيقرضوه عبــــد |لخ|لق مصط |بــــو |لفتـــوح|4|635
|د|بــــ |لم |د| | جوده حسن عبــــد|لرحمن858784
34o6|8معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمود سم سعيد محمد |لزنف
د محمد عبــــ|س 884732 د|بــــ |سيوط|محمد مج|
ي حليم|6799|| لسن ع شمس|بــــ|نوبــــ جميل بــــ
يم عبــــد |لمنعم سليم||44867 ندستـــ طنط|مصط |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مصط ط|رق |سم|عيل سليم|ن عوض8|||34
3oo|9| |حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء |ل|م محمود |لق
وف|تـــحمد محمد |حمد محمد|8|455 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم

686o5|يم عبــــد |لمنعم |حمد |لمتـــو صيدله |لمنصورهمن|ر |بــــر|
ى محمود ز45399 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ي

زر|عه |لزق|زيقحمد وليد محمد عبــــد |لحميد حسن||62557
|37|o8|رهس|مه ي| عيد ه|شم حقوق |لق|
ف مصط |بــــوزيد222378 رهه|جر | تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|كريم محمد م |لدين حسن |حمد349784
345o52|يم خروبــــ كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء |يوبــــ محمد |بــــر|
7688o5صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسليم|ن خليل محمد سليم|ن
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|متـــ عبــــد|لفتـــ|ح ح|مد عبــــد|لمقصود422942
2622|oيم تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد محمد بــــرك|تـــ |بــــر|
7o3739| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء رض| صل|ح متـــو
ف محمد عزتـــ حد|د6795|2 ره|فرح | ثــــ|ر |لق|
يم طه محمد |لحسي محمد عبــــد 244687 ره|بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
||623oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ح|مد عبــــد |لحميد ح|مد
يم54662 تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|يزه صل|ح |حمد |بــــر|

نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقي|ر| عل|ء ن| محمد مو629458
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسيتـــ س| ص|بــــر ج|د مصط ||34667
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر ع عمر ع |63437
86865o|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء |بــــو|لمع|رف ع|مر حسن
447o82 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |لشح|تـــ ع محمد ع
ى محمد م |لدين رجبــــ3|22|5 طبــــ |ل|سكندريهمحمد ي
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد خ|لد محمد رش|د عط| | |لملي |983|6
معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد |حمد حسن|768486
49o223نوعيتـــ |ل|سكندريهيم|ن |لسيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف محمد ع عبــــد |لسل|م|3|6867
6o|243ء س| فه خليفتـــ |لسيد| تـــج|ره طنط|إ
48445oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسم ط|رق سم ز |بــــر|
يم مصط |بــــر2|4894 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن |س|مه |بــــر|
6o3|45بــــي |لسكرى ر |ل لسن ع شمس|جه|د م|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم تـــ|مر محمود محمود42393|
52o|46د|بــــ دمنهور|نزيهه عبــــد |لرؤف عبــــد |لق|در |لجمل
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمل عص|م محمد يوسف محمد|5|7546
حقوق |لمنصورهشيم|ء |لسعيد محمود سلوتـــ7788|6

رهمهند |حمد عبــــد|لج|بــــر عوض7387| ندستـــ |لق|
|2o468كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمرو حس غ|نم مهر|ن

رهعبــــد |لرحمن محمد |بــــو ط|لبــــ جبــــه45368 تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود محمد محمود محمد عي328579
حقوق طنط|ن|دره |حمد مصط ح|فظ669||4
تـــج|ره |لزق|زيقعمر |حمد شو |حمد633887
يم||86522 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىحمد محمد |حمد |بــــر|
5o877o |علوم |ل|سكندريهمحمد أحمد حموده |لمسلم
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقوق |حمد صل|ح |حمد|||786
22o93رهمروتـــ ط|رق محمد عبــــد|لو|حد معهد ف تـــمريض |لق|

34|59o|يم ح|فظ عرفتـــ خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن مجدي |بــــر|
775798| وف|تـــحمد |س|مه ع ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
843o5||تـــربــــيتـــ |سو|نمل| س| عبــــد|لمطلبــــ محمد
4|72o6تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محسن سل|م محمد سل

4|49o|تـــج|ره ع شمسيه سل|مه رجبــــ عبــــد |لر|زق
ل|ل|495882 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيم|ن صبــــرى محمد رمض|ن 
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45|o48ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد مصط محمد عبــــد|لحميد ع|مر ك.تـــ. ف رى و
25487oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد ع|دل محمود حميده |بــــو شوشه
2573o5تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرن|د حمدى |حمد |لشن|وى
4987o7تـــج|ره طنط|نوره محجوبــــ عبــــد |لمطلبــــ محجوبــــ
497|o7د|ن د|ن محمد محمد و د|بــــ دمنهور|سم|ء و
ندستـــ |لمنصورهمريم طلعتـــ محمد عبــــده |بــــومو||6753
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد صبــــ معبــــد حج|زى9845|4
9o3o3o يم د|بــــ سوه|ج|روم| شح|تـــه زكرى |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهأمنيتـــ س| محمد عبــــد |لحميد فضل |48892
د|بــــ سوه|ج|رن| محمد فؤ|د حسن  896565
د حمد|ن نجيبــــ854265 معهد ف تـــمريض |لم | محمود مج|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ين|س ع محمد حميد||78327
8o5|89لس م|جد عم|نوئيل شح|تـــه  |حتـــ وفن|دق |لم |ك
476|9oين عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لحميد جمعتـــ د|بــــ |ل|سكندريه|ش
68o43|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حل خلف حل خلف محمود
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لجو|د |حمد عبــــد |لجو|د حس 699644
يم حسن7|6377 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقصف|ء |يمن |لسيد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــس|ده جم|ل صبــــ قسطندي832294
42o76|تـــج|ره كفر |لشيخمحمد جم|ل |لمغ|ورى سند سعيد
6|72o7|صيدله |لمنصورهم| ص |لدين محمد غنيم
يم عبــــد|لحليم ز عبــــد|63492 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عبــــد|لحليم |بــــر|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــه|ء محمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز342766

ريدى عبــــد |لعزيز58548 تـــمريض  بــــ سويفسه| |حمد 
4o5997د|بــــ دمنهور|رحمه ع|دل صبــــرى |حمد محمد
47674oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور|ن فتـــ عطيتـــ عبــــد |لقوى
8o75|6يم عبــــد|له|دي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|غ|ده محمد |بــــر|
9|o499|علوم بــــورسعيد حمد محمد فوزى |حمد

96o9oرهف|طمتـــ |حمد س|لم محمد تـــج|ره |لق|
7o5499معهد ف تـــمريض |لمنصوره شه|بــــ |لدين عم|د |حمد عبــــد |لحميد جمعه
|لدين ع عبــــده9963|2 تـــج|ره ع شمستـــ عبــــد|لحكيم ن
2662o9يم ع نوعيتـــ بــــنه|صف| رمض|ن |بــــر|
7o4368تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنه|ل فه محمود سيد |حمد |لح|يس
ندستـــ طنط|س|ره مصط صل|ح حسن |لروي 449885
5|6o43علوم |ل|سكندريهرحمتـــ ع|طف |نور ص|لح قطبــــ
77985oيم يسن طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقد | صل|ح |لسيد عبــــد| |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شديد |حمد بــــدر|245757
|32o65|ره||ء خ|لد جوده عبــــد |لغف|ر ثــــ|ر |لق|
85o892قتـــص|د م حلو|ن|غ|ده من مهر|ن محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مينتـــ خ|لد محمد ك|مل بــــكرى|5365|
69o|56ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيح يوسف مو |حمد

6oo75 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء حرم شعبــــ|ن حف
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يه عبــــد |لحليم عز صديق|762968
3|68o9يم عوض زر|عه مشتـــهرصف|ء |لسيد |حمد |بــــر|
علوم كفر |لشيخمنيه |لسيد |حمد محمد بــــدير|||4427
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور مجدى ع عون |245829
5|o6o| تـــمريض دمنهورمؤمن محمد ربــــيع طه ع ز
صيدلتـــ |سيوطسم|ء محمد حس ع |47|833

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد فضل عزوز فهيم|77|47
|26|o5تـــج|ره ع شمسمصط |حمد عمر |لف|روق ح|مد
تـــج|ره بــــ سويفمحمد سيد محمد رجبــــ3542|8
56o8oد|بــــ بــــ سويف|خ|لد |حمد ع |حمد

68897oطبــــ |لمنصورهمحمد زين عبــــد |لسميع عبــــد |لعزيز محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم حسن سل|مه عبــــد |لرحمن سل|مه||2686
حقوق |سيوطد| | وتـــسن عزيز حبــــيبــــ 223|89
|2o|o9طبــــ ع شمسرن| ط|رق لط عبــــد |لح|فظ ج|رودتـــ
265o9 د|بــــ حلو|ن|محمد ن|جح |حمد مع

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|ر| ع|طف عبــــد|لمنعم محمود حسن322333
كليتـــ طبــــ أسو|نمحمد حمدي محمد حس 838247
كليتـــ طبــــ أسو|نيه عبــــد| |حمد محمد|529|84
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| محمد محمد |لنش|ر268343
7oo764يم مطر طبــــ |لزق|زيقمه|بــــ زكري| |حمد |بــــر|
62oo6||تـــج|ره ج|معتـــ د |طم ن| |لسيد |لسيد  |م
5o8572تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد حسن |لنقيبــــ
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن صبــــرى |دم عوض773774
يم |لسيد |لمشد256724 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومندى |بــــر|
4226o4|علوم |ل|سكندريهحمد ربــــيع محمد عبــــد |لحميد
82o|6oد|بــــ |لم |شيم|ء عزتـــ ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لعزيز|
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء |حمد حسن عي |845765
827o26|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد ع|دل بــــش عبــــد|لكريم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــطه حمدى غبــــ| زيد|ن267736
36o844صيدله |لزق|زيقه|يدى تـــ|مر محمود |م|م عدس
تـــج|ره كفر |لشيخأمل عبــــد |لحميد أحمد عر|بــــي|775|4
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم نجيبــــ ي|س عبــــد |لرسول ق|42862

رتـــ|ن| زكري| عبــــد|لع|ل ع |488| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ف |حمد عمر |حمد95||3| رهمصط | د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــمريض  حلو|نعل| خليل ك|مل خليل244938
834oo5معهد ف ص سوه|جندي |حمد عبــــد|لسل|م محمود
63o928حقوق |لزق|زيقلشيم|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ سيد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه عم|د عبــــد | محمد شع |675877
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|شيم|ء |س|مه محمد محمد دويد|ر264728
76o372لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|ف|دى نبــــيل ريس جيد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنسمه إسم|عيل عبــــ|س عبــــد|لق|در499764
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معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد نبــــيل محمد ع||2442
6o|37رتـــ|ول|ء مؤمن محمد محمد شندى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد جم|ل محمد تـــم|م52737

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ول|ء جم|ل فتـــ محمد264378
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|ر| ي| محمد عبــــد |لجيد |لش|9|2594

27|7oرهمنتـــ | فتـــ رجبــــ حس|ن حقوق |لق|
ر عطيه |لهوري 9|7||6 تـــج|ره طنط|عبــــد|لعزيز م|
ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لمنعم ذ  مصط خ 644965
7o5393د|بــــ |لمنصوره|عمرو |حمد محمود محمد ص|بــــر
ى|48992 دى |لبــــح تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم مر ز
8o8873حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن جم|ل ع|شور عبــــ|س
86o546 يم مصط كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفعص|م صل|ح |بــــر|
علوم |لزق|زيقمحمد نور|لدين حسن عبــــد|لعظيم636395
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد شعبــــ|ن رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح|45633|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــل|ء |لزعيم |لسيد |لشيخ|428282
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |حمد حس عبــــد |لجو|د عمر525983
حقوق |سيوط سم|ء قر محمد عبــــد|لمنعم زين قر 882283
علوم |لمنصورهحمد ممدوح |بــــو|لمع| محمود عن882|69
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقدي|ن| ي| صبــــ محمد حس 448792
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عمر محمد |لسعد |494787
رهنوره|ن سيد ع سيد992|3| ندستـــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |حمد محمد |لسيد ع سليم4|4528
75o476تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيح عبــــد |لعليم |حمد |لسعيد
يم |لزغبــــي476679 ف سيد |حمد |بــــر| تـــج|ره دمنهور |ر |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد|لسل|م حس|م |لدين عبــــد|لعظيم عبــــد5369|9
 |حه وفن|دق |ل|قع|صم محمود عبــــد|للطيف |حمد|86332
||9|9o|ندستـــ |سيوطمحمود جم|ل |بــــوذكرى |بــــو |لمع
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم صل|ح فتـــ سليط38433|
64o7|8طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر مصط عبــــد |لعزيز مصط عبــــده
تـــربــــيتـــ طنط||ء حسن عبــــد| عم|ره|3794|6

4936oيم رهمحمود ر|فتـــ محمود |بــــر| ندستـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريه عبــــد |لر|زق عبــــد|لمنعم محمد عبــــد447733
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسعد عبــــد|لغ سعد غ|نم262963
|د|بــــ طنط|ندى صفوتـــ عبــــد |لحكيم |لش|عر272||4
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر عل|ء شعبــــ|ن |لحد|د6686|5
693|o6تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم محمد عبــــد |له|دى محمد |لبــــدوى
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء عبــــد |لرحمن أنور ع عفش|543485
وف|تـــفرح نبــــيل |م|م سيد22984| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

علوم ع شمسمريم |حمد تـــوفيق عبــــد |لمتـــج عبــــيد|3354
4o|666|تـــج|ره |ل|سكندريهع محمود ع عبــــد

73o88د|بــــ بــــ سويف|حسن|ء مصط عبــــد |لحليم |حمد
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7o8294ندستـــ |لمنصورهعمرو ع|دل مقبــــل ع عويضتـــ
يثــــم محمد عبــــده ع حس 53|683 تـــربــــيتـــ |لمنصورهه|يدى 
9o469||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن محمد مصط محمد
لس359655 ن| |كر|م عزتـــ ك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمروه ع|صم |حمد بــــرغش38|267
|6o798يد قطبــــ ندستـــ تـــ.خ|مس زي|د مح |لدين |بــــو |ل معهد ع| كندي تـــكنولو | 

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومر| | عبــــد |لتـــو|بــــ فتـــ رمض|ن73948
ندستـــ |لم |محمود عص|م حسن محمود823666
يم رمض|ن|46|2|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مل |لسنو |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسيف حس|م محمد ع عبــــد |لجو|د7454||
45o5||| |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد محمد |لمر| |ل|بــــشي
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمتـــ غ|نم محمدى ع3|3424
9o9o26  تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد| زكري| حمد|ن مصط عويس

علوم |لفيومه|له رمض|ن تـــوفيق محمد خليفه72898
7o3343يم عمر |لشيخ ندستـــ |لزق|زيقحمد رض| |حمد |بــــر|

رهدين| ن| محمود سيد25392 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | |نور يوسف محمد حسن243355
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره |لسيد بــــخيتـــ ع |5|758
بــــي 689274 بــــي |لقن|وى |ل تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |لسيد |ل
77o963|ه مسعد س|لم مسعد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م
4o5835|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء سم |حمد حمد|ن
2563o8ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد عبــــد|لحميد بــــسيو عبــــد|لخ|لق ك.تـــ. ف للبــــ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| وجيه سعيد |لسق|252867
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد مسعد عبــــد|لد|يم ربــــيع |لسيد92|265
2429ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ع|طف س|لم دي|بــــ

معهد ف ص بــــ سويفجه|د لط رجبــــ سيد4|627
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف مصط يوسف |لجندى246287

569oo|تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء |حمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لق
ى246284 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف عم|د|لدين عزتـــ بــــح
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن محمد 627372
تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد عبــــد |لحميد عبــــده س|لم ||6768
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن مهدى مو دويد|ر|253495
2778o9|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود رمض|ن محمود عبــــد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزي|د محمد محمود محمد824643
يم|35689 يم فوزى |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جه|د |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء ثــــ|بــــتـــ طلحتـــ ثــــ|بــــتـــ|642876
84o86||معهد ف ص |سو|نيم|ن عبــــد|لمنصف عبــــد| عبــــد|لد

265o7رهمحمد مدحتـــ |لسيد محمد تـــج|ره |لق|
45o482|ندستـــ طنط|لمعتـــصم بــــ| رض| ز غلوش
ويدى|444262 ه محمود فؤ|د محمد  علوم ج|معتـــ د |طم
89o36| د|بــــ |سيوط|محمد ع|طف |حمد مو
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد محمود عبــــد|لعزيز محمود488326
45345oتـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخدير ح|مد عيد ح|مد محمد عبــــد|لسل
|35oo7ندستـــ ع شمسخ|لد |لسيد عبــــد | مسلم

55|6oف ومس|حه |لمطريتـــيف عبــــد |لنبــــى عيد حسن ك.تـــ. ف رى و
52oo98 |ر|ء نبــــيل تـــوفيق ن بــــ |ف|طمه |لز لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه|بــــ سعد |لسيد بــــل|ل محمد|686622
رتـــ/ري|ضتـــ|فر|ج محمد فر|ج عطوه64432| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندى خ|طر عبــــده |سم|عيل57852|
|د|بــــ طنط|أمنيتـــ |لعيسوى عبــــد|لعزيز يوسف |لعجرودى4|4282
حقوق ع شمسمريم عص|م ح|مد ع حسن57573|
يم |لدسو |حمدى36|636 تـــمريض |لزق|زيق ي|سم محمد |بــــر|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد س|مح محمد |حمد|29||4
43o|46 تـــج|ره طنط|ريم عبــــد |لمع محمود عبــــد |لمع
2|63oo| حقوق ع شمسيوسف |حمد |سم|عيل |حمد عبــــد
يم سعده|25|693 علوم ج|معتـــ د |طسم|ء |لسيد |لسيد |بــــر|
|ء |حمد تـــو |حمد|8|64|9 علوم |سيوط 
26o598|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه محمد عبــــد|لمنعم |لعقبــــ|وى
حقوق |لزق|زيقمحمد محمد ف|روق |حمد |لع|بــــد |99|637

|898|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه|بــــ جم|ل محمد عبــــد |لمو
8o4433تـــربــــيتـــ |لم |منه | محمد محفوظ محمد ص|دق
تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه ع|طف عبــــد|لل|ه محمود 42|898
44|8o3تـــمريض كفر |لشيخشيم|ء محمد حسن |بــــو |لعن رجبــــ
64o822 ندستـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لمنعم ثــــروتـــ عبــــد |لمقصود
معهد ف ص |ل|سكندريهرو|ن ع|دل محمد حس رمض|ن4878|5
22o37|علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد ع|دل مختـــ|ر |لزميتـــى
89o38| د|بــــ |سيوط|نور حس حسن محمد
7o6979نوعيتـــ |لمنصورهه|جر ع عبــــد |لملك محمد |لمتـــو
ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمود |سليم ع74|769
6343o2| نوعيتـــ |لزق|زيقصبــــ|ح عبــــد|لمجيد أبــــو ه|شم عبــــد
7o2988تـــج|ره طنط|من|ر محمد محمد فتـــ |لشلتـــ|وي
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ|لد عيد عبــــد |لحفيظ|4695|
يم شو محمود شح|تـــتـــ|32932 |د|بــــ بــــنه|دير |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطه|جر سعد |بــــو|لعل| عثــــم|ن826296
ش|م محمد نعم|ن حبــــش|7|5259 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى حس |سم|عيل محمود3|3428
5o6o22|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد خ|لد محمود محمد |بــــر|
7o2298تـــج|ره |لزق|زيقصف| سم محمد نف عطوه
ندستـــ طنط|بــــل|ل محمد |لسيد |لطيبــــى449292
49o9|8يم محمد حسن ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سم مجدي |بــــر|
ف محمد |بــــو جبــــل432268 ين | لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ش
6o34o9يم |لبــــي معهد ف ص طنط|عبــــد |لحميد مختـــ|ر |بــــر|
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علوم |لعريشف|طمه |س|مه حسن حسن |لمهدى  877345
682o44ى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|جر عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لضه
فنون جميله عم|ره ج حلو|نسل |حمد سيد عبــــد|لخ|لق43|3|2
بــــه |لدرس42||26 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره مر|د و
8|64|oطبــــ بــــيطري |لم |سمع|ن ع|دل عيد حبــــيبــــ
5|78o8ويدى زر|عه دمنهورنوره|ن ن |حمد عبــــد|له|دى 
حقوق د |طمحمد مسعد فوزى |لطر|بــــي7658|6
رهيتـــن عم|د |لدين عبــــد |لنبــــى عبــــده|22356| طبــــ |سن|ن |لق|

تـــج|ره ع شمسيه سيد |حمد محمد مهر|ن|24987
4876o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز رمض|ن
358o79ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــر| عم|د عي ش|كر معهد |لصفوتـــ |لع| 
757942| يف ع ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نس صل|ح حمزه 
يم رسل|ن عبــــد|لسل|م رسل|ن839436 |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
وف|تـــمهند |حمد |لسيد محمد259|78 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
62o978|ثــــ|ر د |ط|يم|ن فتـــ محمد رضو|ن ز|يد
طبــــ |لم |ض سعد |م ه|شم9733|8
267|8o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|شيم|ء |يمن عبــــد|لرشيد محمد|لم|
7563o2يم ف يوسف |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  لي |

تـــمريض  حلو|نع رشدى محمد عبــــد |لعظيم49884
نوعيتـــ |لم |دي |حمد محمد |دريس9965|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي|سم محمد محمدعرفه سليم|ن ع 637275
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مصط |حمد |لسيد فريد |لسيد عبــــد 686265
وف|يوسف |حمد سيد ع5535|2 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
885o23 تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء محمد عبــــد|لرحمن ري|ن

5|7o5 ندستـــ |لم |مريم ممدوح جميل ي
6287ooكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد عبــــد|للـه ع
879o92 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفنورين حسن محمود ع
علوم |لزق|زيقمحمد عل|ء محمد ز| يوسف634647
نوعيتـــ |لم |ه|يدي مر|د نصيف سمع|ن9465|8
6oo667لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد ممدوح عبــــد|لعزيز ع حسن
9||9o4 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر ج|د|لكريم حم|يه ع
6344o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد |لسيد محمد عبــــد|لوه|بــــ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد| محمد عبــــد|لخ|لق |لجز|ر255678
7o9427د|بــــ |لمنصوره|محمد محمود محمد محمد شوشتـــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر |لتـــه| محمد |لتـــه| سل|مه252246
4o6822يم ع|مر محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم عز|لدين |بــــر|
معهد ف ص |سو|نمحمد |حمد محمد |لمن مو 847297
6o7|55|يم ع |ن طبــــ طنط|لسيد |حمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد سميح محمد كريم|438529
ل|ل بــــدر694363 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهخلود صبــــ |لنبــــوى 
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمد عمر عبــــد|لمنطلبــــ محمد87||84
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6o2|28معهد ف ص طنط|سل س|مح |لسيد |لمر |لصف
حقوق ع شمسسل|م عيون محمد تـــوفيق|7|48|3
7o694|بــــي محمد معهد ف ص |لمنصورهد| | عبــــد |لوه|بــــ |ل

وف|تـــزي|د |س|مه محمود عبــــد |لرحمن |لحلبــــى|4333 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
6o4488|د|بــــ |لمنصوره|ن عز|لدين |م رضو|ن جمعه
علوم |لم |يه فوزي فتـــ محمود|823625
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لرحيم محمد قن|وى6235|2
|5485oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعل| ن محمود ع محمد
ف محمد |لسيد53693| لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|لبــــ |
علوم ج|معتـــ د |طف|رس محمد |حمد ع عبــــد |49|624
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | فؤ|د ر|شد عبــــد |لنعيم33976|
236o32د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ خ|لد ك|مل عطيه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مروه يوسف |حمد أسم|عيل757556
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخ محمد محمد محمود ع |لدين444366
5o7397فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى خ|لد ج|بــــر بــــخيتـــ ع|مر
معهد ف تـــمريض |سيوط ول|ء صل|ح |حمد عبــــد|ل 894495
22o|67|يم سعد محمد سيد ندستـــ |لم |بــــر|
د حس 244||7 د مج| معهد ف ص |لمنصورهنوره|ن محمد مج|
334|o|يبــــ بــــولس معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم | غط|س و
273oooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديرحمه ط|رق سعد ع |لنش|ر
6o49|9لسن ع شمس|ض ه| عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز
حقوق |سيوطعبــــد|لفتـــ|ح خميس عبــــد|لفتـــ|ح ع منصور|5|488
4263o9تـــمريض |إلسكندريتـــ بــــسمه عل|ء كم|ل سيد |حمد محمد
زر|عه مشتـــهرعمرو محمد |دريس محمد36|352
62|o|9||علوم ج|معتـــ د |طمريم رمض|ن عط|| محمدعط
7777o8  نوعيتـــ |لزق|زيقمصط س| محمد أبــــو |لدشيش محمد
ندستـــ |لمنصورهزي|د محمد فكرى عبــــد |لحق شلبــــى665|68
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمل ع عبــــد|له|دى ع |ألمبــــ|بــــى|264626
يم255523 رتـــ|م جمعه عبــــد|لحكيم |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
479o42علوم ري|ضتـــ دمنهورجورج |لقس يوس|بــــ ك|مل جرجس
36o759د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق ح|تـــم عطيتـــ عبــــد|لفتـــ|ح
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد مجدى محمد عبــــد |لمحسن عبــــد ||4467
239o23يم بــــكر حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم عبــــد|لعليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهع دسو محمود |لسيد755956
حقوق بــــنه|فؤ|د محمد محمود مصط |لشلوف6|2876
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد  |ء شعبــــ|ن ع نويه|276497
82ooooندستـــ |لم |رن| محمدطلعتـــ عبــــد|لبــــديع محمد
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمريم د |ن حبــــيبــــ جرس5884|2
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | |لسيد محمد بــــرك|تـــ679|79
7|28o8| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ص|بــــر ص|بــــر جمعه |لرحي
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرحمه حسن س|لم عبــــد|769539
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25o88o| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد ح|مد |لري
6|44|oيم وف يم |بــــر| ف |بــــر| |ء | تـــمريض بــــنه||
5o5324تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد |لرحمن ح|مد سليم|ن عبــــد |لرؤف
7o35oo د|بــــ |لزق|زيق|رويد| رؤوف عبــــد |لوه|بــــ عطيه عبــــد
27o563|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد فتـــ محمد تـــمر|ز
4498o3تـــج|ره طنط|محمد ر|شد ر|غبــــ عبــــد|لفتـــ|ح منصور
ندستـــ بــــلبــــيسمحمد عم|د محمد |م عبــــد|لرحمن629282 ع| 
وف|من|ر ع|دل |حمد ف|يد حس|ن773525 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
686o|7ري|ض |طف|ل |لمنصورهر|ن| |لسيد ك|مل مصط س|لم
5o8826زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود رمزى محمود عل|م
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دينرم صفوتـــ كرم شح|تـــ 899294

2273o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لرحمن رمض|ن جمعتـــ ع
علوم ري|ضتـــ ع شمسم | روم| عوض مو|3776|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|تـــوفيق دسو حسن عبــــد|لرحمن222847

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نط|رق محمد سعيد عي48387
يم جمعتـــ357777 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط جم|ل عبــــد| |بــــر|
484o42د|بــــ دمنهور|فضل عبــــ|س منصور محمد ع|مر
8o8983لس مجدي ص|دق مرقص تـــج|ره بــــ سويفك
رتـــ |لجديدتـــ|عمر عل|ء ع|دل عبــــود |لشعر|وى2653|2 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
2565o4 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم عبــــد|لحليم عبــــد |لسل|م عبــــد

يم |حمد6432| تـــج|ره ع شمسرو|ن رجبــــ سيد |بــــر|
8774o8  كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطريه|م ك|مل ع حسن
8o7398كليتـــ حقوق |لم |خ|لد سعيد ك|مل زي|دي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه | ع|دل |حمد حس |825875
ش|م جوده طه634949 د|بــــ |لزق|زيق|كريم 
7oo|95|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد ع|دل عبــــد |لعزيز محمد
|55o2oيف |حمد بــــيو خدمه |جتـــم|عيه حلو|نشيم|ء 
82|8o8|د|بــــ |لم |سل|م ع|دل كريم |لدين فرغل|
د|بــــ |سو|ن|مصط سعيد رمض|ن محمود عرفه488249
نوعيتـــ |لزق|زيقعمرو عبــــد|لنبــــي |حمد مصط 24|639

636o8حقوق بــــ سويفعمر طه |حمد عبــــد |لجو|د
ره|ض فندى محمود محمد93|82 د|بــــ |لق|

5|99o8طبــــ |ل|سكندريهنرم محمد مبــــروك بــــهن
42983o|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد |لسيد سعد ز  |بــــر|
644oo6 يم حس ندستـــ بــــنه|مصط سعيد محمد |بــــر| كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر عم|د عبــــد|لرحمن خليل357636
7o6322 صيدله |لمنصورهند|ء مجدى محمد |له|دى |سم|عيل علم
269oo3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن شبــــل |لكو حموده
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد ع تـــوفيق نو|ر2|3427
معهد ف ص |سو|نيوسف عبــــد|لر| عبــــد| سلط|ن786|84
68o893د|بــــ |لمنصوره|بــــ|سم يوسف |لسعيد |لبــــ|ز |لديبــــتـــ
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2|78o2||ش|م محمد محمد عط تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمه 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسمه جم|ل يوسف عبــــد|لحميد264862
|د|بــــ |لم |يه مصط نعم|ن ع عبــــد |لرحيم|497728
يم 6976|4 د|بــــ د |ط|منه | محمد محمد حس |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد محمد |حمد عبــــ|س7|2852
3232o7يم بــــولس علوم حلو|نس|ندي سعيد |بــــر|
34|o76زر|عه مشتـــهرعمر وليد عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لوه
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم حس|م |لدين محمد حس|ن سعد 478268
4o7967يم حسن بــــدوى د|بــــ كفر |لشيخ|رضوى رمض|ن |بــــر|
|ء م |لدين ع|صم كم|ل |لدين 878245 تـــمريض |سيوط  
4o|74|| يم |لسعد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مجدى محمد إبــــر|
42965o|طبــــ بــــنه|محمد شو عطيه حج|زى |لخول
ه |يمن محمد عطيه حمود|5|5|27 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــم
ه ك|مل محمد محمد عقل9378|6 معهد ف ص بــــور سعيدسم
رتـــ|سل مصط عبــــد |لعزيز مصط 26669| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |س|مه سيد ص|لح مو |4572|8
88o759  كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطس|ره سعد بــــش|ى ر|غبــــ
تـــج|ره ع شمسسل |حمد |لسيد محمود |لطحل|وى7536||
تـــج|ره |لزق|زيقم |لدين رجبــــ عبــــد|لم عليوه782868
يم سليم|ن عبــــد|لعزيز سليم|ن|635945 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشبــــر| معهد ع| 
2|629oف محمود مصط محمد حقوق ع شمسمحمود |
يف محمد سيد46467| تـــربــــيتـــ حلو|نمنتـــ | 
علوم |لعريشمحمد مصط حس |بــــوع433773
وف|تـــمحمد و|ئل |م |بــــوزيد||2468 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
43|o|7ى طبــــ حلو|ندين| جم|ل ص|دق |لخ
88o424 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس| ع|دل خزيم خليل
معهد ف ص بــــ سويفول|ء ربــــيع محمد |حمد853282
معهد ف ص ري|ضه |سو|نرح|بــــ |لنوبــــي عبــــد|لحميد |لنوبــــي842469
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديسل محمد |حمد مصط تـــ|ج |لدين93|272
226|o2ره|ع جم|ل ع محمد سلط|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
24882o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |حمد عبــــد|لستـــ|ر عليم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد ع|طف حسن محمود|864387
تـــمريض |سيوطكريمه محمد |حمد محمد 889976
23|95oزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعمرو محمد |لسيد ع
علوم ري|ضتـــ دمنهوري| مختـــ|ر جمعه بــــ ع529926
عل|ج طبــــي قن|ع|صم زكري| |حمد محمد847894
25oo3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنسمه |حمد محمد حسن |لبــــز|ر
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| عل|ء |لشح|تـــ نص|ر246898
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|أسم|ء محمد يوسف ع|مر ن|يل38|3|4
4499o8يد علوم ري|ضتـــ طنط|ندى ي| حسي |بــــو |ل
زر|عه |ل|سكندريهعمر محمد رزق ع عبــــد |لعظيم423235
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تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوركريمه محمد محمد عوض7293|5
يم يونس683268 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء |بــــر|
8889o9 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطكرستـــ | من عز عزيز

صيدله بــــ سويفسوتـــى صفوتـــ عبــــد |لمل|ك جرجس66922
2845o8|ره|يري بــــولس |سحق بــــولس د|بــــ |لق|
34o67oف عبــــد|لمع محمد ز|يد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسدير |
5o|68||ق|وى ر حسن |حمد |ل تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء م|

رتـــحمد خ|لد |حمد عبــــد |لحميد فرج|3934| علوم ري|ضتـــ |لق|
77552oعلوم |لزق|زيقمصط محمد فوزى |لش|يبــــ
يم  885747 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم | لم فرج | |بــــر|
يم|239648 رهيم|ن حسن عبــــد|لر| |بــــر| تـــج|ره |لق|
4o|789تـــج|ره |ل|سكندريهطه محمد |حمد |حمد |حمد د|لش
ه محمد عطيه محمد نجم626354 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن
6o7943د|بــــ |لمنصوره| خ|لد |حمد |لسيد |ل|بــــي|رى
4o72ooد|بــــ |سو|ن|أسم|ء كم|ل عبــــد |لعزيز محمد يوسف
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهزينبــــ خ|لد زيد|ن عبــــد|لل|ه 9||877
622o58|بــــه محمد عبــــد |لسل|م وف  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طتـــسنيم و
زر|عه سوه|جس|ندى مدحتـــ ص|بــــر رزيق عبــــيد272962
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |يمن |حمد ع |بــــودسو 679222
علوم |لزق|زيقي|سم محمود محمد عبــــد |لق|در639783
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ليديه ميخ|ئيل يوسف ميخ|ئيل|636|8
ر |لنح|ل9882|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه |حمد محمد بــــ|
8o|o35د|بــــ |لم |خلود عرف|ن مهدي |حمد|
فنون جميله فنون حلو|نحمد خ|لد عبــــد |لغ عبــــد |لحميد|686|4|
يم عبــــده |لكفورى|268623 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء |بــــر|
8o7432طبــــ |لم |محمود س| معوض |لسيد

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| سم |بــــوبــــكر محمد|46828
ندستـــ |لمنصورهيوسف محسن |حمد ع فوده689225
635754| يم نبــــيل |لسيد عبــــد| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
بــــي محمود679278 يم |ل تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن محمد مصط عبــــد |33|422
685|8oحقوق |لمنصورهنهله |حمد حل عبــــد |لسل|م حسن
429|2oمبــــ زر|عه طنط|روفيدتـــ خ|لد يوسف عبــــد |لحميد |ل
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|زينبــــ رضو|ن |حمد حسن835295
753o28وف|تـــ.عبــــد | عيد |حميد محمود ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رمض|ن |حمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لفتـــ47899
د|بــــ سوه|ج|من|ر |حمد محمد عبــــد|لمو  2|8968
2|9oo5|ندستـــ ع شمسعبــــد| |لسعيد عبــــد| محمد رضو
22|o29حقوق ع شمسرح|بــــ محمود ع خميس
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعل| |نس|ن عبــــد|لعزيز محمد مبــــروك ط|25552
تـــج|ره |لمنصورهعمر س|لم |حمد مصل 3|6995
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يم322753 يم عبــــد|لر| |بــــر| كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشين|س |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م محمد حل ز محمد|758662
معهد ف ص |سم|عيليهحن مو مسعد مو768255
5o9338يم عبــــد|لمحسن سعد حسن يونس معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم ع مسعود محمود|82594
رهطتـــ محمد |حمد سيد عبــــد|لحميد324395 تـــج|ره |لق|
7o5oo4ندستـــ |لمنصورهمحمد |م |لدين شكرى |حمد مسعود
757o9o|ف فتـــ حسن طبــــ |لسويسم| |
طبــــ ع شمسأحل|م مدحتـــ إسم|عيل محمد يوسف5927|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرفعتـــ فوزى ص|بــــر عبــــد|لغف|ر4|2876
ندستـــ |سيوطحسن محمد عبــــد |لوه|بــــ حسن755562
ندستـــ |لم | | محمد عبــــد |لرحمن عفي |2|7||
45o|o8| ندستـــ طنط|م|يكل سليم|ن عزيز مرقص حسبــــ
د|بــــ سوه|ج| حمد ع حس|ن محمدين|896975
43o|ooكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم |ي |كرم سم لبــــيبــــ
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء عبــــد|لحكم سليم |حمد|3||828
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه محمد عبــــد|لع|ل محمود|783|8
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى جم|ل عبــــد|لمنعم عبــــد| عط|5363|2
7o3|62| | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|فرح محمود س| محمود عبــــد
5o3|o3ن| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهأيتـــ محمد إسم|عيل ع
342o33|لسن ع شمس|س|رتـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمود حسن حج
تـــج|ره ع شمسيتـــ مدحتـــ محفوظ محفوظ|323733
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود سليم|ن عبــــد|لع|ل سليم|ن634995
تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ حسن محمد عبــــد |لع|ل2|4835
78oo93يل ج |لزق|زيقن|دى محمود مصط حسن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

يف25535 رهند| عبــــد |لعظيم محمد |ل طبــــ |سن|ن |لق|
27o925يف محمد فتـــ ن نوعيتـــ |شمونرن| 
7755o9|تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن |بــــر
4|59o4كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر رمض|ن مبــــروك عبــــ|س محمد
ندستـــ |سيوط  حمد ي| ف|روق عبــــد|لرحيم|875825
رهنور عمرو عبــــد| محمد|22758 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عص|م محمد سيد |حمد |لطويل6573|4
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــربــــ|بــــ عبــــده عبــــد|لفتـــ|ح م 256733
يل ج |لزق|زيقحس|م رجبــــ فتـــح محمد |لعزبــــ بــــدوى429669 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|7o544خدمه |جتـــم|عيه |لفيومي|سم فريد |لسيد عبــــد |لعزيز
89427o|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| مل |لسبــــ| سعيد عبــــد|لع|ل
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يه عل|ء محمد رمض|ن|39|638
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ي|سم |حمد حميد مسلم|76955

يم3|573 معهد ف ص بــــ سويفس|رتـــ طه ج|بــــر |بــــر|
د|بــــ بــــ سويف|فرح منتـــ معوض سعيد52293

75o84|طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم |حمد عبــــد |لرءوف محمد شعل|ن
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زر|عه |سيوطمحمد حس عبــــد|لمنعم ص|لح 886482
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ش إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ  مصط |بــــو |لن سعد |بــــو |لن |698427
د|بــــ حلو|ن|نوره|ن حمدى عبــــد|لعظيم عبــــد|لجو232638
تـــمريض دمنهور |حمد ز|يد خليفه زيد|ن|968|5
علوم ع شمسف|طمه |يه|بــــ تـــوكل سليم4|425|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمروه ربــــيع ش|كر محمد82897

6o3465رهحمد مصط محمد عبــــد |لبــــ| جودتـــ تـــخطيط عمر| |لق|
6o6276|تـــربــــيتـــ طنط|محمود محمد |حمد ضح
8o4o89تـــمريض |لم | محمد |يمن محمد عبــــد|لع|ل
475o7o| تـــج|ره |ل|سكندريهيسل حسن محمد |بــــو |لمجد حس
8o|927نوعيتـــ |لم |محمد عم|د عيد عبــــد|لرحيم

يم حن 56699 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|جد عزيز |بــــر|
|د|بــــ طنط|سحر |لسيد |حمد ق|بــــيل2574|4
ريم محمود 875277

ُ
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفسم| محمد ك

84|o86يم |لنوبــــي ين سعد|لدين |بــــر| معهد ف ص |سو|نن
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ص|لح |لسيد عبــــد|لحميد 629696
9o7245 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود عبــــد|لرحيم رضو|ن عبــــد|لنعيم
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى محمود حن محمود |حمد475954
ي عبــــد |لعزيز ن| |6488|5 د|بــــ دمنهور|يم|ن ي
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد ص|بــــر محمد بــــسيو |566|64
طبــــ بــــورسعيدروف|ن ع|دل ك|مل محمد عبــــد |لصمد54|766
|4o454رهنوره|ن خ|لد رف| ع بــــدوى طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم بــــورسعيدفتـــ ي| فتـــ فتـــوح435539
9o5728 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود محمد رزق عبــــد|لغ
معهد ف ص ري|ضه |سيوطش|م جم|ل حسن |سم|عيل  4886|9
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء ط|رق عبــــد |لنبــــى |حمد|758488
رهمحمد محسن |حمد عبــــد |لعزيز9|453| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــور سعيدروج | عبــــد |لمنعم عبــــد |لغف|ر عبــــد 788766

تـــمريض |لفيوم جه|د ع|دل ع محمد68326
32o539وقمحمد ع|دل ي|س |حمد ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود|898|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
رهش|م محمد رشيد عبــــد |لنبــــى6|259| تـــج|ره |لق|
7o|646 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنهله |س|مه محمد عبــــد |لوه|بــــ عي
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن ر|شد محمد ر|شد6|6952
|ء |حمد مصط خليفتـــ|682|92 تـــربــــيتـــ سوه|ج 
تـــ|772735 علوم |لزق|زيقيه محمد |لص|وى علو|ن خ

تـــمريض |لفيوم مه| س|لم |حمدى عبــــد|لق|در73593
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد مر عبــــد|لمقصود عزبــــ|2277|6
ق5|9|77 نوعيتـــ |لزق|زيقس|مه محمود عبــــد |لحميد محمد |ل
يكل642346 د|بــــ |لزق|زيق|ند| محمود |حمد |لسعيد 
4248o5تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ط|رق محمد ص|لح خليل
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8o3278|حتـــ وفن|دق |لم |بــــر|م ع|دل نصيف ك|مل| 
9oo474 تـــربــــيتـــ سوه|جرحمه رشو|ن ع رشو|ن
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|دون| طلعتـــ بــــطرس قديس863737
7o9o53|يم عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره |لمنصورهحمد رمض|ن |بــــر|
|2o||6تـــج|ره ع شمسسيل | طلعتـــ خلف غبــــري|ل فرج
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نيف روف|ئيل ف|نوس روف|ئيل855767
447o34ندستـــ |ل|سكندريهح|زم حمدى سعد محمد عرفه

67|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممنتـــ| |حمد رش|د حسن
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم|ن محمد |لسيد |لعو |697937
9o|236 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جروضه حس محمد عبــــد|لرسول
ه رمض|ن ح|مد محمد  |لحد|د|4288|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
معهد ف ص سوه|جمحمود مو |حمد مو 865753

5o256|يم محمود يم جم|ل |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|
63|2o8يم سليم كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نتـــ محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
يم ع عبــــد |لجو|5|688 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسعد |يمن سعد |بــــر| م |لع| 
7o397|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن ع محمد ع عز|م
34o636 ى حس|ن ع لسن ع شمس|رويد| عبــــد|لن| بــــح

ندستـــ بــــ سويفحمد سم حسن عثــــم|ن|53565
ف محمد عبــــد |لمقصود685478 د|بــــ |لمنصوره|نعمه |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسهيله محمد |لسيد محمود عبــــد|لش|6846|4
83o|ooيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ل تـــه| عبــــد| |بــــر|
45o|32معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد خ|لد محمد ك|مل عبــــد |لق|در ل
334o3oيم يم عبــــد|لعزيز |بــــر| تـــج|ره ع شمسمصط |بــــر|
يم عبــــد |لكريم2478|6 كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قرح|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
63394o|يم طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفه حسن فه محمود ف|يد63|287
88o|8o تـــج|ره |سيوطمر|م محمد |حمد عبــــد|لل|ه
35686o|ري معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء سعيد ع|مر |لجو
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|من|ر ن| حس محمود ||8768
5494o| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمن|ر محمد كم|ل ن

5|7o|6يم خليل و | ممدوح نسيم |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورف
38475| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يه |حمد |لليثــــى بــــيو

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــده |حمد |حمد|753377
63888o|د|ن تـــج|ره بــــنه| سم|ء محمد ع عطيه و
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لرحيم |بــــ| 2|||84
يم |لقرض3|67|4 ف |سم|عيل |بــــر| نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخمن|ر أ
||68o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد حسن ع
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود بــــكر جبــــريل |لسعد|وى4527|4
85o8o9|تـــمريض |سيوطم| سعد يوسف بــــخيتـــ

5246o كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمر|م عم|د|لدين محمد حس|ن
26|4o9تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نبــــ|سم صبــــرى ع ر|فع
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ى محمد ع627473 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر يوسف |لع
7|2o9oعلوم |لمنصورهنرم ي طه ع |لمتـــو
|333o2كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشعبــــد | خ|لد غريبــــ عبــــد |لحليم
يم نج|ح محمد688337 حقوق |لمنصورهيم |بــــر|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيوسف ف|يز مر|جع عبــــد |لر|زق |بــــر523926
|د|بــــ طنط|سه| رض| من عبــــد |لعزيز فتـــوح249686
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريه|م ع ف|روق ع |حمد|32327
 |حتـــ وفن|دق |لم |نور| |حمد مصط لبــــيبــــ2576|8
تـــج|ره طنط|يوسف ع|طف يوسف مصط 429632
3|7o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند| | |س|مه ف|روق محمود عثــــم|ن

5o485|يم عبــــده يم ج|بــــر |بــــر| ندستـــ |لفيومبــــر|
63o876حقوق |لزق|زيقع|دل محمد |لسيد محمد |حمد |لبــــدوى

رهعبــــد|لرحمن محمود عبــــد| |حمد46298 معهد ف تـــمريض |لق|
نوعيتـــ |لم |محمد عربــــي ربــــيع كم|ل823589
ندستـــ بــــنه|سم|ء عوض عبــــد |لمنعم |لسيد |بــــر||77722 كليتـــ 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنجل|ء ع|دل |يوبــــ بــــدوى جمعه4|7678
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد محمود دردير حس |86327
تـــج|ره طنط|حمد ع|دل |لسيد سعد |لحو|ط|452||4
صيدله طنط|حمد ك|مل ع|دل |حمد بــــدوى||||442
773o89|وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد كم|ل طلبــــتـــ |بــــر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
7o|o5|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد خ|لد محمد عوض عم|رتـــ
44o36 د|بــــ |لفيوم|ع |بــــو بــــكر عبــــد |لمجيد حس|ن

7oo54o|يم عبــــد |لسل|م |بــــر صيدله |لزق|زيقنوره|ن |بــــر|
ره|سم|ء خ|لد شو محمد|39478| د|بــــ |لق|

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومسل |حمد عبــــد |لموجود عبــــد |للطيف64556
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|منتـــ | محمد محمد سيف 882683
9||28o معهد ف ص سوه|جمنتـــ | عبــــد|لمع حف مه
||7o54|ره|ء خ|لد عبــــد |له|دى |حمد حقوق |لق|
علوم |سيوطين ن|دى مرشد لوس 883668
697o|4حقوق |لمنصورهمحمود عم|د |لزمز عوض
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود  |ء |لدين ف|روق |لش|ف246997
6o4939ى لويس ين| جوزيف بــــ طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف
462|3oتـــمريض كفر |لشيخحمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد محمد محمود
تـــج|ره ع شمسس|ره لبــــيبــــ شح|تـــه بــــش|ى55569|
يم |لدمرد|ش محمود7|25|4 تـــج|ره طنط|مع|ذ محمد |بــــر|
4|o976تـــربــــيتـــ طنط|خلود خ|لد |لسيد |بــــو ط|لبــــ
|2|o8oرهعمر مصط |نور عبــــد |لحكيم تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء |حمد حس عبــــد |له|دى دخيل|98|676

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمصط رمض|ن كم|ل ك|مل49|58
6782|o|تـــج|ره |لمنصورهيم|ن حس حسن عبــــده حسن
طبــــ |ل|سكندريهأس|متـــ رآفتـــ محمد محمد بــــريك7|32|5
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52o375|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء فوزى ز ز|يد محمد ز|يد
حقوق |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد عبــــد|لر|زق638595
634|ooعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود سم عبــــد |لمعبــــود محمد
5o7225| ش|م رمض|ن سعيد خ صيدله |ل|سكندريه|ء 
رهعبــــد|لرحمن طه عبــــد|لرحمن محمد سليم|5|4|2 تـــج|ره |لق|
زر|عه |لمنصورهمنه | |لسيد |حمد مصط محمد|68966
زر|عه كفر |لشيخمحمد عزتـــ محمد عبــــد|لحق سيد |حمد||4435
627|o|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|محمد ح|تـــم محمد صبــــرى عبــــد|لتـــو|بــــ
339o98يف | جم|ل |لدين محمد  نوعيتـــ بــــنه|ي

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفخلود صفوتـــ محمد محمد58938
5o649كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفسيف |لدين كم|ل سيد عثــــم|ن

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زي|د حسن محمد ج|د|4973|
4o2594 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء |حمد محمد |لسنو
ره|ء حسن ع طتـــ|33588| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o2344د|بــــ |لزق|زيق|ه|له نبــــيل رجبــــ محمد عطيه
6o2o44 ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر |سم|عيل عبــــد |لغ سليم|ن
د|بــــ دمنهور|يه سعد عبــــد |له|دي |سم|عيل عمر|5743|5
ف نص مرزوق||32337 وف|تـــندرو | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهد | خ|لد |لسيد |حمد |لعدوي3|66|5
25oo|8 ر |لسيد محمد حمدى محمد عبــــد علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |لسيد ط|
ك.تـــ. ف صن| سوه|جعبــــد| محمد عبــــد|لحميد بــــكر محمد  43|924
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء ط|رق بــــكر |لسيد|998|3|

ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|مصط محمود محمد محمود|82|4
432o|6ن| عم|د وليم وليم سعد علوم حلو|نم
75|9o||ندستـــ |لسويسحمد جميل |لسيد |حمد
9||7o4 علوم |سيوطح|تـــم منصور حمدى محمد

|748o رهمحمد ي| محمد دسو ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن خ|لد سيد بــــكرى9|542

يم355397 يم عبــــد|لع|ل |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |بــــر|
حقوق بــــنه|خ|لد ثــــروتـــ ربــــيع ع |لبــــهلول328286
تـــمريض ع شمس نس عم|د عبــــد|لمع |لسيد|324373
ندستـــ |لم |ف|طمه حسن محمد حس 337|5|
تـــج|ره بــــنه|محمود رض| مر ع مر |لش|774462
92oo57  ف ع |لسيد حقوق سوه|ججه|د |
حقوق طنط|محمد رجبــــ ر|غبــــ سيد |حمد |لخشن4226|6
8o8456| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م حس|م فكري ز
|62o48|كليتـــ |أللسن بــــ سويفسل|م محمد حسن محمود
فتـــ محمد ع عر|بــــى  885897 تـــج|ره |سيوطم
239o84يم محمد ف |بــــر| رهخلود | د|ر |لعلوم ج |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مصط محمد مصط عبــــ|س26||62
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجه|د جم|ل |لسيد |لرف| |لسيد8|6|27
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رهرحمه بــــس|م عبــــد |لع|ل محمود عط||6555| طبــــ |سن|ن |لق|
26938oيم خل|ف  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسل محمد |بــــر|
6o5765تـــج|ره طنط|محمود |لبــــسيو |لسيد |حمد |لمتـــو
علوم حلو|نمريم ن عبــــد |لع| خ|طر5|399|
7oo38|صيدله |لمنصورهر| | مجدى |حمد عي
4276o8طبــــ ع شمسع |لسيد |حمد عنبــــر
يم |لهبــــ|642827 يم |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقه|نم نشأتـــ |بــــر|
76o283|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنس |يمن عمر |لسيد
تـــربــــيتـــ |سو|نمروه محمد محمود عبــــده843955
علوم ع شمسمريم ي| محمد ط|يع65525|
يثــــم زين |لدين عوض سل|مه|7|5|| رهملك  حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|حمد رجبــــ |لسيد |حمد عم|شتـــ|42|4|6
4|858oري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود محمد نبــــيه يونس بــــدوي
طبــــ |لمنصورهس|ره ي| |لمهدى |حمد |لبــــسيو 694629
4o6979نده ج|بــــر معوض محمد يوسف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهش|
يف2864|4 وى ح|مد حسن  |د|بــــ طنط|ه|جر محمد |ل
88692o ى ف صبــــ  تـــمريض |سيوطم|دون| |
7o7722ر مصط محمد سيد |حمد ع|بــــدون علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طط|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع|شور محمود ع|شور محمود|3745
63o948|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ين|س محمد من عطيه سليم|ن
ره|مل ح|مد |حمد محمد حسن |لجندى|774586 عل|م |لق|
9oo236 تـــمريض سوه|ج م | ميشيل كرم يوسف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ء |حمد ه|شم حس ه|شم|237437
4|o46oر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد شبــــل بــــسيو |حمد ز|
49744oكليتـــ |أللسن ج أسو|نيثــــ|ر محمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم مندور

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عز |لدين وليد عز |لدين عبــــد |لمجيد5|7|3 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
5o87|تـــج|ره بــــ سويفبــــل|ل رمض|ن ح|فظ محمد

48545oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ف|تـــن بــــدر عبــــد | حسن بــــدر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفأسم|ء فرج ص|وى عثــــم|ن496875
يم حسن|347332 يم حسن |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
تـــج|ره ع شمسل|ء صل|ح |لدين |حمد |لسيد|6774||
طبــــ |لزق|زيقخ|لد محمد حس|م |لدين حم|ده628234
7o95|o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد |س|مه محمد محرم
9|57o6  د|بــــ |سيوط|جوي| |يمن من ي
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء سيد شعبــــ|ن عبــــد|لع| سيد|348476
|2426oلسن ع شمس|ندى محمد كم|ل محمود
صيدله |ل|سكندريهس|ره سعف|ن عبــــد|لعزيز سعف|ن548|44
84o8o2ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عزه محمود حسن محمد
526o83ره/ري|ضتـــعمرو جم|ل ع |لص|وى خليل إعل|م |لق|
علوم ع شمسخلود ح|تـــم عبــــد |لحميد ع |بــــوحمر9454||
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ع|طف محمد حس 495442
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نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه |سم|عيل نجيبــــ عمر سيد |حمد||27|62
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء عبــــد |لكريم عبــــد |لخ|لق |حمد48587

رهرم|ج عل|ء عمر |لعلق| 8347|2 تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرحمه سعيد حمدى محمد56988

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعم|ر ن محمد عبــــ|س عبــــده9647|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفط|رق عبــــد| محمد |لمهدي محمد دي857465
4o3634 د|بــــ |سيوط|عبــــد |لرحمن محمد |لسيد |بــــو |لفتـــوح ع
7o823o|ل|ل رمض|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن صبــــ محمد 
نوعيتـــ |شمونعفي مسعد |م صقر262678
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط ل|ء ع محمد |حمد|7|8936
356|5o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد صل|ح فؤ|د حس|ن
يف سعيد صموئيل9692|8 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفس|ندر| 

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ء محمد حسن |حمد|25767
|587o5د|بــــ حلو|ن|وق نور حس ع
63o386لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد | محمد محمد عزبــــ

73o74|د|بــــ بــــ سويف|شو|ق محروس ري|ض عيد
تـــمريض كفر |لشيخس|ميه رض| |حمد |ل |ل|43822
475|7oتـــج|ره |ل|سكندريهبــــيشوى ن| د| |ل ز جرجس
264o7oرهنشوى خ|لد عزتـــ حسن تـــخطيط عمر| |لق|
5234o3ر يم |حمد |حمد جو علوم ري|ضتـــ |سو|نح|زم |بــــر|
6o2o4oتـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن ط|رق |لمحمدى محمد عيد
وف|مرو|ن مجدى محمد محمد |لحج|ر|34455 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
8277o6تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمن|ر ع|دل ح|فظ حس|ن
معهد ف تـــمريض طنط| مريم ع ع عبــــد |لسل|م س|لم434398
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورد| | خليل ع |لحلف|وى||69|5
346o96|ف حقوق ع شمسس|متـــ |يمن حسن سيد 
ى |لسعيد436|62 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند منتـــ |لع
88|88o| م و|عر مصط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  مر |د
معهد ف ص |سم|عيليه |ر س|لم عبــــ|س |لسيد|75525
|2o39oتـــج|ره ع شمسعبــــد | مجدى مختـــ|ر محمد |للبــــ|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر سليم|ن فو خليل9459|8
82|93oد|بــــ |لم |عبــــد|له|دي محسن عبــــد|له|دي عبــــد|

5o344ـيـم كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد عـصـ|م كـمـ|ل | بـــــر| 
84o76|معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد قن|وي عربــــي |لنوبــــي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ص|بــــر شعبــــ|ن  ع |لسم|694253
|57|57| ره|يم|ن |نور حن بــــيو د|بــــ |لق|
يم|4894| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رحمه محمد حسن |بــــر|
9o2635 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحمدى عبــــد|لع|ل محمود جيل
تـــربــــيتـــ ع شمسنجل|ء محمد مسعد عبــــد |لعزيز حيدر2|3433
8896o5|د|بــــ |سيوط| يه محمود ص|دق |نس
ره|ء كم|ل |لدين حسن |لسيد حسن64797| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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يم||6|66| يم محمد حسن |بــــر| ندستـــ حلو|نبــــر|
علوم بــــنه|ف|طمتـــ ريح|ن عبــــد| ريح|ن|34474
43o|49|ف ع مهن طبــــ طنط|سمر |
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد س|مح عبــــد |لمنعم س|لم675422
4o9578تـــ |يمن عبــــد|لمنعم عبــــد |لرؤف طه نوعيتـــ فنيه طنط|م
426|7oيم يم محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن |بــــر|
49o759 د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ رض| عبــــد |لسل|م |م
د|ن56|2|6 تـــج|ره طنط|حمد رض| |حمد عبــــد |لسل|م و
879o8||ه مصط محمد عبــــد|لحميد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م
7o55|5يم تـــج|ره |لمنصورهعمر فتـــ |لمتـــو |بــــر|

لسن ع شمس|ندى ن| ع |بــــوه|شم |لسيد22364
تـــج|ره طنط|لعزبــــ عبــــد |لحميد |لعزبــــ عبــــد |لحميد 2255|6
48933o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ي| |لسيد محمد |لحم
يم فرح|تـــ26359| وف|تـــتـــ ه|شم |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحن|ن ع عبــــد |لتـــو|بــــ س|لم9|459
|237o6ي حسن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه عل|ء |لدين ي
ش|م كم|ل |لدين خليفتـــ479252 ندستـــ |ل|سكندريهرول|ن 

تـــربــــيتـــ حلو|نعثــــم|ن محمد عثــــم|ن محمد |لف 42648
8|9o74فنون جميله فنون حلو|ندين| محمد |لفو |حمد

رى محمد عثــــم|ن25679 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسه|جر |لجو
طبــــ كفر |لشيخحس|م حسن عبــــد|للطيف مرو|ن442465
9o2637 د|بــــ سوه|ج|يف محمد ف|ضل عبــــد|لرحيم
يم |بــــو طبــــيخ444348 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمريم فوزى عبــــد |لخ|لق |بــــر|
ندستـــ طنط|محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن |لمغ 3499|6
3285ooلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد |لسيد عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق |ر عل|ء |لدين محمد ع782|79
ره|رؤى |يمن |حمد عبــــد |لمنعم حس|ن249754 عل|م |لق|
يم عبــــد|339978 نوعيتـــ بــــنه|ي|سم محمد كم|ل |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد بــــ |لدين محمد4232|8

تـــج|ره بــــ سويفغ|ده رمض|ن حس محمود89|52
علوم كفر |لشيخكريم مجدى عبــــدربــــه |بــــو |لمجد محمد  فضيل444554
7o9545يم |لعدل د|ر |لعلوم |لفيوموليد عبــــد |لر|زق |لسيد |بــــر|
حقوق |لمنصورهي|ر| ع ع |بــــو |لمع|2456|7
695o|9|يم حسن |لش ري|ض |طف|ل |لمنصورهوس|م |س|مه |بــــر|
4o58o6|يم ع |لرف د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |بــــر|
ندستـــ |لم |جوزيف كرم ويص| صهيون||83|8
4|o898تـــج|ره طنط| محمد ك|مل بــــرك|تـــ شعل|ن

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومرن محمد ع |حمد ع85738
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم| عبــــد|لحميد عبــــد|لمقصود بــــدر|268984
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد رجبــــ محمد |لعزبــــ |لشقره|269827
2679o7ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعم|د رض| عبــــد|لعزيز رسل|ن
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د|بــــ دمنهور|ند| مجدي محمود أحمد36|5|5
7o2473|ش|م عد محمد |لمد تـــج|ره |لمنصورهيم|ن محمد 

354|oر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|جه|د حن عو|د بــــيو ل|
تـــربــــيتـــ حلو|نص|بــــرين رجبــــ جمعه عبــــد |لسل|م48855

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه محمد رش|د ز |لص|وى483277
تـــمريض |لم | ع محمد درويش محمد853348
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــرو|ن عص|م عبــــ|س عبــــد|لمحسن عبــــد 479338
ر عزيز 48|923 م | مجدى ز| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديج
زر|عه طنط|ول|ء رض| عرفه محمد عك|رش9557|5
تـــج|ره بــــنه|خلود |يمن عبــــد|لعظيم عطيه356895
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طي|ر| عبــــده |حمد محمد |لش|6773|6
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |حمد ن| صبــــره عبــــد|لمطلبــــ|48|824
499o35|ه بــــدر عبــــد |لمنعم عم|ره تـــربــــيتـــ دمنهورم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود حمدى محمود عبــــد|لر|زق بــــل787468
5o3466| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرن| ي| عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد
علوم ع شمسزينبــــ |يه|بــــ ع حسن شه|بــــ |لدين9|3598
68o795لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ|دير ط|رق |حمد عبــــد |ل محمد
يم سليم|ن دبــــور|777774 ندستـــ |لزق|زيقحمد ع |بــــر|
262399| ف عبــــد|لمجيد محمود ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |

48|o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء ط|رق فر|ج |بــــو|لحمد
453|4oتـــج|ره كفر |لشيخمحمدعبــــد|لحميد صل|ح عبــــد|لحميد عبــــد

2|827| يف مصط عبــــد |لمتـــج رهمينتـــ  حقوق |لق|
يم تـــر226698 فنون جميله عم|ره |لم |عمر ط|رق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء كم|ل عبــــد|لعزيز محمد834497

6oo64تـــربــــيتـــ بــــ سويفزينبــــ حس صفوتـــ خليفه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم عم|د محمد عبــــد |لعزيز63424|
عل|ج طبــــي قن|دع|ء عبــــد|لحفيظ محمد محمد6|8496
7o8283تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمدى خليل ج|د |لحق عط| طتـــ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نط|رق خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح ش|ف45253
37o94تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد مصط عصمتـــ

82375o|طبــــ |لم |ط|رق مصط عبــــد|لصبــــور عبــــد|لع
طبــــ ع شمسم|رين| رض| ز جريس345679

آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|رويد| عبــــد | محمود |لص|وى5484|
|579o3زر|عه ع شمس/ري|ضتـــول|ء جرئ |حمد محمد
تـــمريض بــــنه|خ|لد عص|م عبــــد|للطيف |حمد جل|265996
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن خ|لد يوسف محمد764682
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد حمدى محمد سيد |حمد|223264
د|بــــ حلو|ن|ه|رون |حمد محمود ع43965|
ى س|لم476477 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د ط|رق ع ي
حقوق |لمنصورهمحمد |لمتـــو ع عوض حسن 2|6872
علوم |ل|سكندريهمريم ع|دل أحمد ع أبــــو |لن33|425
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5o2455|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد سم مصط أحمد
ف من فريد33545| لس | لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ك
رهعمرو مسعد محمد |سم|عيل سليم|ن43945| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
وس|876738 علوم |سيوط لبــــ |لفونس ف|يق تـــ|و
م|تـــى2422|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمنه | |حمدع |حمد |ل
حقوق |لمنصورهيه |لسيد محمد |حمد ري|ن|764662
756oo4يم |لسيد معهد ف ص |سم|عيليهمحمود محمد |بــــر|
4o688|تـــج|ره دمنهورمل جم|ل شح|تـــتـــ عبــــد |لجو|د سعيد
رهس|ندى س|مح ف|يق د|ود3|2364 صيدله |لق|
ره|يتـــ حس |م |لسيد|8985|3 د|بــــ |لق|
ثــــ|ر |لفيوم|يه محمد ع عبــــد|لرحمن|228739
476|5o|تـــج|ره |ل|سكندريهفريده |يمن صد |لبــــن
6o57|2ندستـــ |لمنصورهخ|لد محمد |لسعيد |لمتـــو شه|بــــ
8o5885|تـــربــــيتـــ |لم |ثــــ|ر مصط طه محمد
تـــج|ره ع شمسل|ء محمد طلعتـــ محمد|355487
837o82نوعيتـــ قن|د| | شح|تـــ محمد عبــــد|لفضيل
43o4o2د|بــــ طنط|م ي| |لسيد أحمد |لبــــحر|وي|
45o3o3وف|تـــط|رق |حمد عبــــد|لجو|د ع عبــــد|لموجود وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
م محمد متـــو ه|شم838449 فنون جميله فنون |ل|قس|ره |د
685o24 بــــي ف محمد |لسيد |حمد |ل تـــج|ره |لمنصورهلي |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنه |لصغ محمد عبــــد |لرحمن ع 783362
3262o5 زر|عه مشتـــهرلي |لسيد محمد محمد مصط
44o28oل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|سل |حمد |لمعد|وي فرج عوض
4o5865ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|د| | ز صبــــرى ز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه قطبــــ |لرج|ل عبــــد|لعزيز |لبــــلتـــ| 248574
يم و|صف نقول|3|74|| ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|رين| |بــــر|
246o67ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومخ|لد جم|ل سعيد |لديبــــ
تـــ |حمد طم|ن245727 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ي خ
7o|392| ج| يم  ى محمد يوسف |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهي
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنه | ع|طف |م عبــــد |لحميد ع|42||27

74o|2تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومسميه محسن عبــــد |لبــــ| |حمد
8o|957 حتـــ وفن|دق |لم |مع|ذ رمض|ن محمد بــــيو| 
4458o5وف|تـــعبــــد | عم|د عبــــد |للطيف |ل|شعل معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
9o8|93 يم عبــــد|لسيد علوم سوه|جدي|ن| محسون |بــــر|
د|بــــ دمنهور|ند| محمد مو عبــــد| سل|م498|52
9o9252  تـــج|ره سوه|جمحمود خميس عبــــد|لل|ه محمد |حمد
9oo4|4  | لس كم|ل س| قصد إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــك
تـــج|ره ع شمسحس|م |حمد |لسيد محمد7|265|
حقوق |ل|سكندريهزي|د عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح مر غتـــورى73|475
|5o75oوف|تـــ|محمد |حمد محمود ذ ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد رجبــــ عبــــد|لحميد محمد حسن |242967
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9||72o|تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ رين مكرم عبــــد|لنور يسه
6998o|طبــــ |لزق|زيقسل |لسيد شح|تـــه عبــــد |لفتـــ|ح
686o4|يم |لسعيد ع جبــــر طبــــ طنط|ض جبــــر |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمحسن فتـــ ونيس شنوده 895525
يم |بــــو جبــــل3|499| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد مصط حسن |بــــر|
9|4o38|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  منيه محمد فرغ |حمد
898|o| د|بــــ سوه|ج|فرحه |حمد بــــهج|تـــ |حمد
ف |حمد عبــــد|لع|ل7|3343 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد |
4o6744تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجميله رفعتـــ |بــــو|لمجد عبــــد|لع|ل محمود
4|5o73كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|ره وليد عبــــد|لو|حد عبــــ|ده
رتـــ|فرح |حمد مصط |حمد |حمد232568 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
82|o2||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حمد ن| ح|مد محمد
323329| ف ع ع زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |
رهحمد عبــــد |لرحمن عوض عصفور|22337| طبــــ |لق|
69o9|7يم معهد ف ص |لمنصورهنيف عبــــد |لعزيز عبــــد |لر|زق |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط س|مح |لذ ع |لعدوي686267
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسنتـــ عمر عبــــد|لعزيز |حمد مو83|249
رهم | ع|يد كرم نسيم24534| عل|ج طبــــي |لق|
ر عبــــد|لعزيز محمد899735 |ء عبــــد|لظ| حقوق |سيوط 
|4o|55تـــج|ره ع شمسدى غ|نم |حمد معوض عوض
438o59تـــمريض كفر |لشيخدير عبــــده |لسعيد عبــــده علو|ن
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــول|ء |حمد |لسعيد بــــدوى6|6882 م |لع| 
8o776o| نوعيتـــ |لم |يم|ن عبــــد| رفعتـــ عبــــد|
78oo87يل ج |لزق|زيقند| ع ذ ع كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|سهيلتـــ عبــــد |لمنعم ري|ض مه 953|63
ف خليل ز|يد عوده|92|768 تـــربــــيتـــ |لعريشروى |
يف زخ|رى غبــــري|ل37526| تـــج|ره بــــنه|ف|دى 
4o4385تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد |لسيد شفيق عبــــد|لجليل مط|وع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ر| | محمد عبــــد|لسل|م |حمد2|3524
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|محمد ع|دل |لسعيد محمد خط|بــــ769624
ش|م محمد |م|م  سل|مه|335|78 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء 

ل|ل قطبــــ ن68354 تـــج|ره بــــ سويفعص|م 
يم |لعشم|وى257478 ه نور |بــــر| ثــــ|ر |لفيوم|ن
حقوق حلو|نمنتـــ | محمد زن|تـــى ح|فظ محمد7|555|
تـــمريض |لفيوم قمر شعبــــ|ن عويس محمود73564
53o|6 ندستـــ بــــ سويفمصط طه عبــــد  |لحكيم مصط
يم34243 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |لسيد |لسيد |بــــر|
تـــمريض |لفيوم يه خ|لد ه|شم عرفه|68762

يم453399 ر |بــــر| يم م| ر |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخم|
8223o9 تـــج|ره بــــ سويفطه ع|شور يوسف مر
35o29| حقوق بــــنه|عبــــد| محمد عبــــد|لحميد حس|ن
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معهد ف ص بــــ سويفمحمد فتـــ محمد محمد6729|8
علوم ري|ضتـــ |سيوط يل جم|ل ك|مل |سك|روس|885494
354|6oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمن|ر يوسف سيد يوسف

تـــج|ره بــــ سويفك|رين |كرم مجدى د|ود66734
8o549| تـــربــــيتـــ |لم |زينبــــ |حمد عبــــد|لق|در ع
ق|وى|4|23|4 م مجدى محمود |ل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|د
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر حمدى حس محمد |لطنبــــ626879
5|52o4 ف عبــــد |لر|زق محمد خلف تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن |
4o65o7|تـــج|ره دمنهورنه|ل عم|د|لدين سعد محمود |لكفر

2633o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد حسن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف سيد محمد عبــــد |لعظيم36439|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــرو|ن محمد عبــــد | محمد ونس763368
76|o26ف سعيد |لجندى ه | تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسن
تـــمريض بــــنه|لسيد جم|ل |لسيد محمد |لجندى|262246
لسن ع شمس|ندى عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز |م 356588
|لدين678|25 لسن ع شمس|محمود محمد فتـــوح ن
27o629 |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفريد وص|ل عطيه محمود |ل|سك
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمصط ن|در |حمدرشو|ن عبــــد|لق|45|232
تـــربــــيتـــ |سو|نند| ع حس بــــيو 57|845

ل|ل صوله44777 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن|ء ع|دل عبــــد |لسميع 
49ooo6يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسيمون س| ز مقبــــول |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | محمد |لشح|تـــ عد |ليم| 629623
8594o5تـــج|ره |سيوطعبــــد| محمود سعد محمد

بــــتـــ57962 كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفكريم محمد زين |لع|بــــدين و
89|85o تـــربــــيتـــ |سيوطنسمه محمد عبــــد|لجليل |حمد
2647ooتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنسمه محسن حل عبــــد|لفتـــ|ح
45o7|2زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمه| ع مختـــ|ر بــــدوى

صيدله بــــ سويفعبــــد |لرحمن حسن فتـــ حسن مر59892
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمل|ك عبــــد|لمج لبــــيبــــ ر|سم572|32
36o28|يم حس محمد |لجم|ل ر |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| ط|
8826o5  زر|عه |سيوطن|ء رش|د |حمد سيد
رهه| | ع|طف محمد |حمد7||7|2 صيدله |لق|

ف ح|فظ |حمد|65||2 |د|بــــ |لم ||ء |
|252o8وف|تـــمحمد |حمد |حمد |حمد ع |لطيبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

2o5|6|لسن ع شمس|حمد سعد محمد عوض | سليم
4|o878حقوق طنط|مريم يح عبــــد |لرحمن رش|د حمزتـــ
6439ooطبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقر| | محمد شلبــــى عوض |لسيد
75424o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيه محمد زكري| محمد
ى|26597 تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد فتـــ ز |لهبــــ
337o|7|تـــج|ره ع شمسحمد صل|ح ح|مد عبــــد|له|دى
تـــربــــيتـــ سوه|جدى صل|ح حمد|ن ص|لح 2977|9
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تـــربــــيتـــ |سو|نه|له حمتـــه خريش دنقل|وي47|843
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينوره|ن حس محمد محمود3|8345
معهد ف ص بــــ سويفعبــــد| ع محمد ع |5|3|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|ر| محمد فتـــ محمد232662
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورند| |لشح|تـــ محمد |لجيو |لم|ل6|25|6
تـــج|ره ع شمسنور|ن عص|م محمد حسن358563

5398o| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفمحمد رفيق محمد |حمد عبــــد
545|o2يم يم عبــــد |لرؤف |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|رض| |بــــر|
|429o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف |بــــو رح|بــــ |حمد محمد |بــــو رح
يم حس عو|د66452| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه |بــــر|
33o|35|يم |حمد تـــج|ره بــــنه|ميمتـــ |سل|م صديق |بــــر|
43o488|تـــج|ره طنط|منيه محمد نبــــوى |لعس|ل
889o46|ه نص|ر سيد |بــــو|لعل معهد ف ص |سيوط |م
5|462oد|بــــ دمنهور|أسم|ء محمود شفيق حسن عبــــد |لسل
علوم سوه|جعز |لدين عبــــد|لحكيم محمد محمد  924928
ش|م محمد عبــــد |لمنعم |لطويل9889|5  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــكريم|ن 
78o629 رتـــ|س|ره محمد محمد |لشو|د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن محمود ج|بــــر محمود |ل |ر489845
44o8o4|ق|وي زر|عه كفر |لشيخحمد ع|دل |حمد بــــيو |ل
882|o|  تـــج|ره |سيوطمصط صفوتـــ عبــــد|لصبــــور عبــــد|لفضيل
9o9o92 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىزي|د خ|لد عبــــد|ل|ول محمود
يم محمد عوض78||27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر محمد |بــــر|
224|o5 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شهد مجدى صل|ح |لدين محمود بــــسيو
4993o3تـــربــــيتـــ دمنهورأسم|ء |لص|بــــر مك |لعبــــد

تـــج|ره ع شمسسه|م عتـــريس عبــــد |لعزيز عتـــريس عبــــد 44832
889766| د|بــــ |سيوط|  سم|ء عبــــد|لح|رثــــ محمود عبــــد|
يم شلبــــى736|26 تـــج|ره بــــنه|محمد |مجد |حمد |بــــر|
2476o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرأفتـــ مطيع |لسيد سقس|ق
د|بــــ |لزق|زيق|خلود عبــــد |لمنعم شح|تـــه محمد محمد6|7788
27o754ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط حسي |لسيد فتـــوح |لكفر|وى
4472o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد محمد من

328o7ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن نبــــيه عبــــد |لرحمن ع نجم
834o|5 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينور| جميل م ع
6o32|| ر |لحس تـــربــــيتـــ طنط|فضيله رمض|ن ط|
688o89|يم شح تـــربــــيتـــ |لمنصورهميدرون| عم|د نصيف |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج لشيم|ء ن| محمد حسن|896863
رهندى محمد |حمد عثــــم|ن محمد65576| زر|عه |لق|
88o922 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه محمد سيد محمد

رهندى |حمد رو|ش |حمد67|22 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|يدى خ|لد |لسيد |لسيد |لعشم|وي462586
تـــ س|لم فوزى ع627522 رهأم عل|ج طبــــي |لق|
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بــــي عطيه442354 يم عطيه أحمد |لمتـــو |ل تـــج|ره كفر |لشيخإبــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسيم |حمد ه|شم ع25768|
336|o||كليتـــ |أللسن سوه|ج|ء عبــــد|لرحيم عبــــد|لر| فرغل
تـــج|ره دمنهورحمد جمعتـــ محمد عبــــد|لر|زق|937|54
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ط|رق عبــــد |لوه|بــــ محمود757986
37o499|تـــ خ|لد عزتـــ |حمد ج|دو حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|م
يكل627329 صيدله |لزق|زيقندى عص|م فتـــ محمد 
6o5||7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء عل|ء عبــــد |لمنعم محمد محمود
7o6248علوم |لمنصورهدين| عوض |له|دى |لسعيد محمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس |ده محمود حسن عبــــد |لموجود23967
845o|9 حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن مصط حسن محمد ع

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقي|سم محمد محمد فؤ|د |لطح|ن26883
|9o4oتـــج|ره |سيوط رمض|ن جوده س|لم

7|64o2 يم عبــــد |له|دى ع يم حس|م |بــــر| صيدله |لمنصورهبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر |لسيد عبــــد |لسل|م عبــــد ربــــه قرمد683973
ه ع |لسيد ع |لسيد3|5|78 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــشه
تـــج|ره طنط|محمد مختـــ|ر عبــــد |لو|جد يسن429652
يم|522872 د|بــــ دمنهور|يه محمد ع محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن صل|ح |لدين محمد |سم|عيل|9|6|64
776o85حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمديحه مصط عبــــد | غنيم
علوم |سو|نعمر |حمد مبــــ|رك حسن864537
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى حسن سيد محمد رزق6728|3
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |حمد |لهند|وى محمد عمر|ن697489
ر67776| تـــج|ره ع شمسمصط محمد مصط ط|
ف سليم|ن جرجس249587 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|دون| |
ندستـــ |لسويسمحمد س|مح سعيد ع75|753
تـــج|ره |ل|سكندريهحسن محمد محمد عبــــد|لسل|م487558
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد جم|ل تـــوفيق قطبــــ|789376
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد فتـــ حم|دتـــ حم|دتـــ حس 438882
معهد ف ص |سيوط يه صل|ح نف|دى |لسيد|892874
مه4|6753 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــنور|ن ع|دل |حمد |حمد |لد
تـــربــــيتـــ بــــنه|رضوى محمد |حمد فرج354589
وف|تـــمحمد ط|رق عبــــد |لحميد حميدو26|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد عل|ء عبــــد|لل|ه عثــــم|ن  883299
4o|934|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد رمزى عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم ط|رق بــــيو عبــــد|لحميد |لشيشي 367|27
ره| |ر ه| ف|روق محمود25824| ثــــ|ر |لق|
8|5|o6تـــج|ره بــــ سويفنرم سعد ميخ|ئيل ضيف
|3|o85ندستـــ ع شمسيوسف جم|ل فوزى |حمد
5o6799ف عز|لدين عبــــد|لعزيز |دم تـــج|ره |ل|سكندريهزينتـــ |
معهد ف ص بــــ سويفسم|ء محمد عيد محمد|7||857

Page 6732 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

3|4o6||تـــج|ره ع شمسمجد محمد ع عبــــد|لعظيم خميس
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ول|ء خ|لد |حمد عبــــد|لغ 778889
26o|69|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه فه عبــــد|لحكيم حش|د

تـــمريض  بــــ سويفمصط صبــــ|ح عبــــد |لمعتـــمد عبــــد |لع3|635
48o5oo|تـــج|ره دمنهورس|متـــ رمزى شح|تـــتـــ رمض|ن
8269o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء |حمد سعيد رشو|ن
ري9628|6 يم حسن |لجو ف إبــــر| ف أ ندستـــ بــــور سعيدأ
ي |لسيد ع عم|ر427523 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد بــــ
تـــج|ره |لزق|زيقي|سم خ|لد فرح|تـــ عبــــد |لعزيز2|7799
طبــــ سوه|جرؤى صل|ح |حمد بــــدوى 898279
|6o956ره|مه| |حمد ز عشوش ثــــ|ر |لق|
حقوق بــــورسعيدمروه |يه|بــــ حسن عبــــد|لمجيد767779
ل| حس |383||9 حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي سل|م عبــــد|لش| 
624|o2|يم عبــــد |لبــــ|سط معهد ف ص بــــور سعيدحمد |لمر |بــــر|
نوعيتـــ |لم |ريم عمر|ن حس حس|ن 6575|8
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء |لسبــــ| محمد ع |لفحل247896
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــم|رسيل عز سليم|ن بــــخيتـــ|4|524
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمينه |نور ح|فظ حشيش|256967
رهحمد حمدى |حمد محمد|23647| ندستـــ |لق|
92348o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم ح|مد |م عبــــد|لع|ل
ندستـــ بــــور سعيدحس|م |لدين ط|رق |لسيد تـــم|م محمدين||7646
نوعيتـــ عبــــ|سيهرحمتـــ عي طه محمد499|35
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|ف|دى نبــــيل عبــــد | ز|خر3|92||
ي ع |حمد64343 تـــمريض |لفيوم من|ر |لعش

معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد ع|طف |حمد |لحسن مسلم694254
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديغ|ده عمر سعد |لسيد5|4|83
د|بــــ كفر |لشيخ|من|ر |لسيد محمد |حمد ط|يع36|6|4
ه عيد عبــــد |لرحيم |لسيد|757497 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
63o356علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرجبــــ محمد رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح
طبــــ |لسويسمونيك| مجدى نجيبــــ بــــد|رى عوض763767
34o4o4|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن صبــــري محمد زين |لع|بــــدين
ى محمد محمود |لبــــ|ز495596 تـــج|ره دمنهورخ
يم338643 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حبــــيبــــتـــ محمود محمد عو|د |بــــر|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نس|ره سليم|ن محمد يونس773639
تـــربــــيتـــ |لعريشعل| ط|رق محمد حم|د حمد|ن66|768
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــ|نوبــــ ف|دى حبــــيبــــ يوسف|665|75
تـــج|ره |ل|سكندريهمهند |حمد عبــــد |لنبــــى حس |بــــو |لعط4||446
6oooo5 |تـــج|ره طنط|دين| فرج |لسعيد حسن ن
35o558| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ نجم سل|مه عبــــد|
88328o  |تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن عبــــد| عبــــد|لن|فع عبــــد
5o778|زر|عه |ل|سكندريهرضوى سل|مه مبــــروك مؤمن سليم
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9o4o94 تـــمريض سوه|ج ف|طمه حسن محمد ع
معهد ف ص بــــ سويفمحمد مسعود رمض|ن محمد87894

تـــج|ره بــــور سعيدمحمود ش|كر ص|لح عثــــم|ن |لحسن 762235
|283o9ندستـــ ع شمسعمر خ|لد عوض محمد
تـــج|ره ع شمسسم|ء عبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد |لع|62947|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل كم|ل س|لم خليفه|32393
علوم ري|ضتـــ دمنهورش|م زكري| حس عبــــد |لحميد حس |54553
636o25يم محمد عبــــد|له د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن محمد |بــــر|
ر م رزق بــــغد|دى||4955 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|يكل م|
34o63oري تـــ محمد محمد محمد |لسيد |ل|ز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
رهمريم محمد مصط عبــــد|لح|فظ7886|2 تـــج|ره |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهريم رأفتـــ مصط ر|غبــــ7729|4

54o55حقوق بــــ سويفسل محمود رفعتـــ ش|كر سيد |لجمل
8o7733|تـــج|ره بــــ سويفم| معوض رمض|ن حسن
|67|35| رهمل عم|د حمدى ع حقوق |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سو|ننوره|ن خ|لد عبــــد|لمنعم |دريس843439
246o2||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صبــــ |بــــوبــــكر عبــــد|لحميد
8o339oد|بــــ |لم |يونس جمعه ق|سم محمد|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود عبــــد|لعزيز |م|م محمد |لشن|6|4528
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهد | كم|ل |بــــو |لعن |للبــــ|ن435953
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عمرو رج| |سم|عيل7|6|6|
يف خميس حسن359927 د|بــــ ع شمس|ه|يدي 
6oo72o|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخل|ء محمد شفيق |لبــــربــــرى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيوسف ع|دل |نيس زخ|رى |75|89
علوم ري|ضتـــ طنط|عمر ع|دل عبــــ|س محمد عبــــد|لمجيد523597
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنوره|ن ع|دل ع محمود سليم|ن243464
تـــج|ره |لزق|زيقحمد خ|لد محمد من |حمد |لزي|تـــ|637282

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد محمود عبــــد |لمنعم |لج|بــــرى28967
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء |لسيد حسن ع |لسم| |753894
ل|ل3|7586 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|عبــــد |لرحمن محمد رمض|ن 
تـــج|ره |لمنصورهعل|ء |حمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لبــــ| |68634
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرن| ثــــروتـــ مصط عبــــد|لرحمن477458
تـــمريض أسو|نمصط |حمد عبــــد|لرحمن حسن7|8473

رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن محمد|2344 حقوق |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد فهيم |بــــو|لعزم محمد محمد246722

يم52376 طبــــ بــــ سويفتـــقوى خ|لد |حمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقه| ع سليم|ن |لمحمودى ع |حمد 784644

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد عص|م |لدين ج|بــــر محمد|84486
35o4|3تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق محمد عبــــد|لع|ل
د|بــــ ع شمس||ء |سم|عيل سيد |حمد عبــــده|326955
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد رشدي مصط يوسف غ|زي744||5
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8|o|46|حقوق بــــ سويفحمد محمود |حمد محمود بــــربــــر
حقوق حلو|نرين|د| متـــو مصط متـــو6323||
7o5o96علوم ج|معتـــ |لسويسرج|ء |حمد محمد |حمد |لسعيد عجينتـــ
8o2o84طبــــ بــــيطري |لم |عبــــد| محمد ع |حمد
498o84| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيه عص|م |لسعيد عوض |بــــو|لعن
||6o7oرهنور ع |لدين محمد نص|ر طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمن|ر |حمد عبــــد |لحميد |حمد759894
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن فرج خليل فرج|775886
4354||| يم ن| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمل سعيد محمد |بــــر|
638o47|ى |حمد مصط حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يه خ

ره|مصط وليد طلعتـــ عبــــد | محمد5|326 د|بــــ |لق|
حقوق بــــنه|يوسف ع|دل عبــــد|لعزيز محمد69|356
معهد ف ص |سيوط سم|ء |س|مه خميس سيد|886749
|242|oندستـــ |سيوطيوسف رض| محمد من متـــو

ه خ|لد فرج |حمد|2|488 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
428|7oيم منصور |حمد منصور ثــــ|ر د |ط|بــــه |بــــر|
يم|845834 يم عبــــد|لد|يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سو|نبــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهنوره|ن محمد |لدكرورى محمد محمد سليم83|525
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعم|د أحمد عبــــد |للطيف حس 834||6
2594o5|يم |لش علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر رمض|ن ع |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم ص|بــــر ع محمد بــــ 278678
67956o| ف |بــــو |لخ |حمد |لمر تـــج|ره سوه|جحمد |
2632o7ى عبــــد|لحميد عبــــد|لغف|ر تـــج|ره بــــنه|رح|بــــ ي
علوم |لمنصورهمحمد مختـــ|ر طه عبــــد |لمجيد ع987|69

د|بــــ |لفيوم|وق ص|لح عبــــد  |لوه|بــــ ي|س 67622
تـــج|ره بــــنه|محمد ي| |لشبــــر|وى محمود783667
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسمر |لسيد محمد |لسعيد |بــــو |لوف|623779

رهمحمد |حمد عبــــد |لو|حد |حمد45299 تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ ع|طف محمد عبــــد|لد|يم ع335446
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد |حمد محمد محمود445|64
ف |لدين7|45|6 صيدله طنط|نور|ن محمد |ل|حمدى 
ه|254354 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن عم|د محمد فتـــ خ
8o6o5oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم ع|دل سل|مه سعد|
69453o|زر|عه |لمنصوره|ء ح|مد |لعبــــد |لسيد
نوعيتـــ بــــنه|ريه|م مصط عبــــد|لعزيز محمد329265
نوعيتـــ كفر |لشيخف|رس صبــــ محمد بــــدير عيد9|4633

357o4ر|ن ر|ن صبــــرى عبــــدربــــه ز يم ز معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــبــــر|
4|475oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيتـــ بــــسيو إسم|عيل بــــسيو |لسيد
ندستـــ |ل|سكندريهمهند ممدوح محمد ع |بــــو |لعل|445328
صيدلتـــ |سيوطمحمد جل|ل عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد 886479
2|7o28تـــج|ره ع شمسن|دين وليد فتـــ عبــــد|لحميد
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447o4 رهف|طمه عبــــد |لحميد حس عبــــد |لمهم زر|عه |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد ش|كر فتـــح | |م سليم|433373
ره|سل محمد عبــــد|لعزيز ند|7895|2 د|بــــ |لق|
4ooo|5د|بــــ |ل|سكندريه| |ر محمد |لسيد محمود سل|م
52oo46 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  دين| رفعتـــ محمد خ
8239o9علوم |لم |عمرو جم|ل ح|مد ه|شم

رهفريدتـــ عمرو جل|ل مط|وع4956| حقوق |لق|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم حس عبــــد|لفتـــ|ح يوسف822597

معهد ف تـــمريض بــــ سويف يتـــ محمد محمود سعد|62697
5|323oطبــــ |ل|سكندريهبــــول| ميل|د يوسف |نطون
62|97oتـــج|ره بــــور سعيدمن|ر ح|مد رزق |لمتـــو |لعزبــــ
7o7|64ف مو |حمد شوكتـــ حقوق |لمنصورهه|جر |
تـــج|ره سوه|جمريم محمد عبــــد|لج|بــــر عل|م  896699
6o2|57تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى مصط |حمد عبــــده زقزوق

ره|سل|م محمود مر |حمد عط|44424 ندستـــ |لق|
رهيف كم|ل رجبــــ ك|مل9|2429 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد مجدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمقصود83787
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء حمدي طه محمد|465|84
علوم طنط|ندى مجدى محمد عبــــده ن|فع|446|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهخلود مجدى محمود حسن689338

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سم محمود محمد محمود غز|ل74227
77o358 بــــي ف فه عمر |ل علوم |لزق|زيقه| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م | ر|فتـــ لويس ك|مل يوسف344464

ف عيد دي|بــــ|5362 د|بــــ بــــ سويف|ك|تـــرين |
علوم |سيوطس|ره ق|سم سيد ق|سم  |87733
8o5626د|بــــ |لم |محمود محمد سنو تـــوفيق|
8|o9o6تـــج|ره بــــ سويفرح|بــــ مجدي عبــــد| محمد

558o2|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسم|ء عبــــد | عبــــد |لحليم محمد
تـــج|ره ع شمسريمون بــــطرس عشم حسبــــ |772842

تـــج|ره بــــ سويفمجدي محمد |لحسي متـــو 54247
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهريه|م حسن محمد فه حسن485336
87729o|يم طبــــ |سيوط  روى |بــــوبــــكر |حمد |بــــر|
68|o56تـــج|ره طنط|محمود محمد |م جبــــر جعفر
صيدله حلو|نمحمد عم|د عوض عبــــد |لع|ل643444

حقوق حلو|نروضه محمد بــــه|ء|لدين محمد|5|74
معهد ف ص |ل|سكندريهندي |حمد ع |حمد ع ق|سم9656|5
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد | جم|ل محمد عبــــد |لسيد33|59|
ره|رن| جمعه عط| | محمد37|228 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
887o|7 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطف|طمه ممدوح محمود ع
حقوق |لزق|زيقسع|د ن صل|ح خميس|94|63
|6|8o3ندستـــ ع شمسمصط مجدى |لدين مصط محمد
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو |يمن عبــــد |لع|ل محمد |لقصبــــي764646
وف|تـــمحمد حس طه عثــــم|ن84265 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم جم|ل |لدين عبــــد|لغ محمد يوسف327384
77o4o|| ندستـــ |لزق|زيقحمد كم|ل |لسيد عبــــد|لجو|د ع
43|o89 تـــربــــيتـــ طنط|خلود خ|لد محمد حسن |لجن|ي
375o46 نوعيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد ع مصط
26399oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنه|ل خ|لد فرج شديد
ش|م جم|ل دي|بــــ777623 نوعيتـــ |لزق|زيقمنه 
7|2o97علوم |لمنصورهنور| محمد |حمد محمود ح|ل
7796o5|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد حسن |م محمد |لسيد
تـــج|ره |لمنصورهحمد عمرو |لحسي |لسيد محمد|688767
5o2454|طبــــ |ل|سكندريهحمد حس |لسيد |حمد
يم |سم|عيل تـــوفيق499266 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمه| |بــــر|
27o838|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدين| جم|ل عبــــد| عبــــد
2459o9عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد عم|د عبــــد|لرحمن عيد
تـــج|ره ع شمسسل|م حمدي كرم| |لحلو|348598
62|4o7|طبــــ |لمنصورهمريم عبــــد |لفتـــ|ح زكري| عوض عبــــد
23o293لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|عبــــد| خ|لد عبــــود فضل
8o9745صيدله |ل|سكندريهع محمد حس |حمد
5o9743|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد سل|متـــ ع محمد قنديل
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد| محمد |لز سعد74|837
758o2oيم ص|لح |لع|يدي وف|تـــمحمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

58o|8|طبــــ بــــ سويفثــــن|سيوس ه| مجدى فؤ|د
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|جه|د صل|ح |لدين محمد س|لم53486|
67o5o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء عص|م ممدوح عبــــد |لحميد

9o4o26  معهد ف تـــمريض سوه|ج عبــــد| عبــــد|لرحيم محمود عبــــد|لرحيم
7o6569د محمد عبــــد |لمو محمد عمر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|
|2||8o|ف جم|ل عبــــد |لسل|م ندستـــ تـــ.خ|مس حمد | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
7o767oمعهد ف ص |لمنصورهرح|بــــ بــــكر عبــــد |لمع عبــــد |لجو|د مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه حس ع |حمد|5|8899
رهسل محمد محمد |لسيد حج|زى238466 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسي|سم |حمد محمود |حمد |لسيد6227|3
صيدله حلو|نن|ديتـــ مصط عبــــد|لغف|رسعد نوح|43393
8o2578|تـــج|ره بــــ سويفحمد ع يوسف محمد
68o|94|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلسعيد محمد محمد عبــــد |لجليل
84795o| معهد ف ص |سو|نيه عبــــد|لمنعم |حمد حس
|4o379د|بــــ ع شمس|ي|سم كرم فرج محمد
4o|7|7 يم محمد يم عبــــد | |لسيد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
876o87 تـــربــــيتـــ |سيوطعص|م جميل بــــ |م ونس
يد48967| يد محمد |بــــو |ل لسن ع شمس|من|ر |بــــو |ل
9|7o28|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ| س|مه صل|ح رمزى عبــــد|لمسيح
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يم جم|ل عثــــم|ن عبــــد |لمطلبــــ |3|3|68 تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدين| محمد شحتـــه أحمد ع |لطن| |77463
لس نش|تـــ زغلول فهيم|664|8 حقوق |لمنصورهك
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|من|ر عبــــد |لرحيم عطيتـــ عبــــد |لرحيم8|427|
34o3ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ه|جر حس نج|ح عبــــد|لمحسن عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|خلود سعد عبــــد |لحميد ص|لح5|7788

يم محمد44477 د|بــــ حلو|ن|رحمه محمد سعد |بــــر|
3283o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد| |لسيد عو|د |لسيد |لسخن
طبــــ طنط|س|ره ظريف عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحمن 682|46
89o686 يم عبــــد|لغ |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسلوى |بــــر|
يم صل|ح حسن ملي عم|ر||895|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــر|
ف محمد لط خليل|852|34 صيدله ع شمس|ء |
ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نحمد ر|فتـــ ع شلق| |2325|8
رهن|ء ع عبــــد |لع|ل مر34284| حقوق |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــ|نوبــــ ع|طف موريس ش|كر|3|4|3|
|286o5ندستـــ حلو|ني|سم | عمرو |لسيد |حمد
77679o| ه تـــ|مر عبــــد |لعزيز عفي طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم
ه عبــــد|لن| محمد حسن حس 626258 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه عبــــد|لمنصف محمد ح|مد846249
ندستـــ ع شمسدى عمرو ج|بــــر |لق| 46|3|2

زر|عه |لفيوميه ع ربــــيع محمد|46|73
45|o36ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخجم|ل مصط ع |حمد سعد معهد ع| 
معهد ف ص |سيوطوق محمد عطيه حسن  877264
8o234||حتـــ وفن|دق |لم |حمد |لبــــدوي عبــــد|لبــــ| محمد| 
7o8855يم بــــرك|تـــ د|بــــ |لمنصوره| |ده |لسعيد |بــــر|

يم ع عثــــم|ن |لسيد33975 أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
25o9o8|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد رجبــــ محمد
8o85|8كليتـــ حقوق |لم |عمر نبــــيل ع عبــــ|س
|4668oبــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنتـــ | |يمن جم|ل عبــــد |لص|دق
3|5o52|علوم ع شمسلبــــ صفوتـــ رشدى جيد
32945oتـــ وليد محمد رض| عبــــد|لعزيز |حمد نوعيتـــ بــــنه|م
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم محمد776|4|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ميه ي| حس عبــــد|لخ|لق235823
 |حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لمسيح مه|ود معتـــمد صموئيل859649
بــــي |864|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن محمد فريد عبــــد |لعزيز |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر فتـــ حمزتـــ عمرى بــــرك|تـــ3|6|52
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل س| عبــــد|له|دى عبــــد|لل|ه محمد86||49
7o3o57تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرضوى محمد جوده خليل عبــــد |لحفيظ
784o49|يم ر|شد حقوق |لزق|زيقحمد محمود محمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمن|ر رمض|ن محمد ح|فظ |سم|عيل447923
حقوق طنط|وليد فكيه بــــي سليم|ن بــــي33|7|4
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يم محمود عبــــد |للطيف 446963 تـــج|ره بــــنه|محمود |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف |حمد صديق |لبــــ|سل ج|بــــر ||558||
62o4|7تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد |لش|ف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر يوسف محمد منصور 888856
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نبــــيله |لسعيد شلبــــى |لسعيد637456
يم  |قتـــ44764| رهربــــ|بــــ صل|ح |بــــر| علوم |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم رأفتـــ عد نصيف7887||
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسشيم| ء مجدى عبــــد |لمنعم محمد نعيم|43795
324|oo تـــربــــيتـــ حلو|نتـــ|درس م|جد ع|دل مرتـــ
لسن ع شمس|نوره|ن خ|لد سعيد |بــــوزيد7|284|
3o868لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ي|ر| محمد ع حم|د

49o692د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ف|طمه محمد |بــــو |لعل| |لسو|ح
علوم ري|ضتـــ طنط|سل|م ط|رق |حمد محمود|446747
ل|ل سليم|ن عبــــد|لوه|بــــ |لبــــدوى3779|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نبــــيله 

224o5أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــررضوى يح زكري| غ|نم
5o4239علوم |ل|سكندريه |ر محمد ك|مل ع
623|o3 يم ع |بــــو ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن |لسيد |بــــر|
68o38|طبــــ |سن|ن |لمنصورهعزتـــ محمد عزتـــ عبــــده ع

د|بــــ بــــ سويف|حمد مصط عبــــود محمد|59648
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود محمد فتـــ حسن عزبــــ637735
|28o35تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد محمود محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسحن|ن نبــــيل حسن محمود عط|4|9|35
6o46|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم ع|دل حل |حمد |لبــــيه
44747oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــه | صل|ح حسن محمد حسن سلط
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ح|مد محمد غ|نم غ|نم58|2|5
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمود شكرى عبــــد |لفتـــ|ح محمد27663|

رهحمد مجدى |بــــو |لعن |بــــو |لعن |32753 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدير محمد مصط محمدى9836|3
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عطوه |حمد محمد ع|مر634565
7o6824تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود ع|دل يوسف عبــــد |لمنعم
5o9237نوبــــى يوسف |لبــــل تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد نزيه 
48788oحقوق |لمنصورهح|زم محمد حسن محمد |لبــــي|ع
تـــج|ره |سيوطربــــ|بــــ سم |حمد نمر823487
5o|428|ر عبــــد|للطيف محمد ند تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|حمد ط|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|صفوتـــ فتـــ عبــــد|لنبــــي |لسيد |لزنف 8|3569

3o499تـــربــــيتـــ حلو|نمريم محمود عتـــريس |سم|عيل
صيدله |ل|سكندريهنورس ف|يز ثــــ|بــــتـــ سعيد759523
ف بــــدير نجيبــــ2747|3 و | | ندستـــ شبــــر| بــــنه|ف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخيمن ع نظ ع |9697|4
ل|ل279337 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسمه |بــــو|لعل| محمد 
|لسن |لم |مروه مجدى عبــــده عبــــد |لع|ل5|88|6
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رهند| محمد |لسيد |حمد36662 تـــج|ره |لق|
ى |حمد محمد عبــــد |لغ 637823 ه خ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ن
يمن ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح |لحوي8529|| د|بــــ |لفيوم|س|ندى 
ره|ريم زكري| |م محمد مو794|24 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن رشدى سعودى محمد عوض|498|
تـــج|ره |لمنصورهحمد حمدى محمد محمد مو ديبــــه|687892
375o34نوعيتـــ عبــــ|سيهنورين صبــــ رمض|ن محمد
5224o3رهي|سم عطيوه عبــــد| غيض|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
7o7694ر خ|لد شح|تـــه محمد صيدلتـــ بــــورسعيدنبــــيله ط|
|266o2يم تـــج|ره ع شمسع عبــــد |لفتـــ|ح مرزوق |بــــر|
رهريم جم|ل |حمد مبــــ|رك49245| تـــج|ره |لق|
49o3|7بــــتـــ كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر مكرم روف|ئيل و
9o6566 ن| جون عطيه مسعد طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم
ش|م رش|د عثــــم|ن353384 تـــج|ره ع شمسيوسف 
9o|642 حقوق |سيوطحمدى محمد عبــــد|لمع |لر|وى
4|o472| د|بــــ طنط|محمود رض| محمود فه عبــــد|
حقوق حلو|نكم|ل ه|شم محمد ه|شم7725|3
6|oo47زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمريم محمود عبــــد|لودود صمول
4o9|86لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى |حمد مصط |لش|ف عبــــد|لرحمن
حقوق د |طعبــــ س|د|تـــ محمد يسن عبــــد |له|دى622255
د|77554 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد صبــــ محمد مج|
بــــه عطيه |بــــو زيد677239 طبــــ |لمنصورهع محمود و
427o85تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر عبــــد |لمنعم محمد محمود
يم عبــــد |لسل|م رمض437668 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد أحمد |بــــر|
6o695|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|دى عبــــد |لحميد |لبــــسيو عبــــد

د|ر |لعلوم |لفيومحمد ع حس|ن عبــــد |لعليم|3|632
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمود ع ش| مط|وع|89||68
42527o|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنور عص|م |لدين محمد عبــــد |لن

ندستـــ بــــ سويفحمد محمد ف|روق قر |35|55
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد |حمد لط ه|شم كيل| 479445
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــتـــه|ل مدحتـــ محمود |لزن|تـــى |لج |9936|5
يم جم|ل جوي 828||3 وف|تـــمحمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ويد| مصط ع محمد عي772723
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|ننوره|ن رمض|ن حسن محمد44826|

|725oيم عبــــد |لرحمن مصبــــ ره|مريم خ|لد |بــــر| عل|م |لق|
5|o633 تـــج|ره دمنهورعمر |لسعيد أحمد |لبــــو
ليل ع|مر443|6| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسمر محمد 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود |لسيد محمود محمد محمد752772
تـــربــــيتـــ بــــنه|مصط ع رمض|ن ع|7||33
ه |حمد محمد س|لم |حمد |ل|774654 تـــج|ره |لزق|زيقسم
5o7945ن| ص|بــــر مو قلتـــه |قل|ديوس تـــج|ره طنط|م
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8257|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديله|م |حمد عبــــد|لحميد محمد
8o975|علوم |لم |محمد مصط |بــــو|لفتـــح محمد |لسيد
نوعيتـــ |لزق|زيقع |ء |يمن ح|مد رمض|ن643924

رهمن|ل سيد ج|بــــر حسن27852 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6862o9 تـــج|ره |لمنصورهزي|د رض| حس عبــــد |لوه|بــــ |ل|ل
27o534|يم يوسف معهد ف ص بــــنه|حمد محمد شح|تـــه |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف |ر محمود محمد |حمد|22785
حقوق |لزق|زيقمجد حسن منصور حسن|636964
تـــربــــيتـــ سوه|جف|يزه فريد عبــــد|لسميع |حمد 42|899
|425o4 رتـــ|د | حس|م |لدين عبــــد |لشكور عبــــد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
767|3oندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن محمد سعد محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمصط ع|دل محمود مه |27236
صيدله طنط|آيه |بــــوزيد حس عبــــد|لونيس ع 725|44
4o3985يم حسن تـــج|ره سوه|جش|م عل|ء |لدين حسن |بــــر|
5|5o27 وز محمد لط محمد |لبــــشبــــي كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورف
ي محمد849955 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدغ|ده رجبــــ ع
ف عبــــد |لع| محمد625494 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
4784o2|علوم |ل|سكندريهمحمد محمد محمد محمد رف
لس محبــــ حبــــيبــــ سل|مه22776| رهك صيدله |لق|
62o9o6يف جم|ل |لدين |حمد |لبــــ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور| 
صيدله |لمنصورهي|ر| |لمحمدى |لمن |لمحمدى |بــــر676476
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدندرو س| منصور خليل|54236|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد صل|ح |لدين جم|ل |لدين |بــــو |4|695
|49o3oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|جر عيد محمد |حمد محمد
6o28|5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط ع|دل عبــــد |لحميد |لشه|وي
صيدلتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن بــــه|ء|لدين محمد رض| عبــــد924554
نوعيتـــ عبــــ|سيهمنتـــ | |حمد كم|ل محمد83|336
يم عبــــد |لعظيم773988 لسن ع شمس|لبــــ عبــــد |لعزيز |بــــر|

4687oم خ|لد فريد عبــــد |لحليم رهن عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ح|زم مجدي عبــــد |لعليم عفي زي|دتـــ22692
معهد ف ص بــــ سويفم|دون| ع|دل صبــــ شح|تـــه57392

446664| ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لق|در محمد ع
نوعيتـــ |لفيوميه محمد |سم|عيل عبــــد |لحفيظ|72327

4|79o7|يم عبــــده خليل |د|بــــ |لم |يم|ن |بــــر|
7o4627يم  حسن ندستـــ شبــــر| بــــنه|عص|م |لدين جميل جم|ل |بــــر|

335o8|يم مبــــروك ره|ل|ء محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
88697o يتـــ ع|دل شفيق نوس تـــج|ره |سيوطم
8o7798يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |د| | مصط طه |بــــر|

يم67|37 يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسمحمد سيد |بــــر|
626o82نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد عبــــد|لرحيم عبــــد|لمنعم
يل ج |لزق|زيقحبــــيبــــه عل|ء |لدين سم محمد حس ||2|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
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زر|عه طنط|مصط |حمد مصط قشطه48|433
5|66o4تـــربــــيتـــ دمنهورج|ن| عبــــد|لعظيم محمود |لمغربــــى
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه حم|ده عطيه ع |لوكيل||42837
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنه | |حمد سليم|ن محمد مطر432487
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عزتـــ عبــــد|لرحمن دغيدى|6667|2
2629|oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع محمد ع محمد صقر
6o29|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد عطيه عبــــد |لحق محمد |لقط|رى
رهمحمد ع|طف ربــــيع حس 93|53| ندستـــ |لق|
ر عبــــد |لمو |لسعيد محمود دي276||7 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد م|
6o7842| ل|ل بــــش ل|ل محمد  |د|بــــ طنط|سل|م 
7o8394|يم طبــــ |لمنصورهحمد محمد حس |بــــر|
8o979oصيدلتـــ |لم |ع |ء عص|م ربــــيع محمود شمس |لدين
85o235كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديدمحمد محمود سعيد يونس
يم333746 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد حس فرج | |بــــر|

52oo8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ندى محمد سيد عبــــد |لعظيم
ر عزتـــ عزيز  884963 |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |نعيم ز|
4456o4تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد عم|د |لدين عبــــ|س محمد |لسيد
5|5oo9تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمتـــ |نور محمد |لعربــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــرو|ن عل|ء |لدين ف|روق |حمد عط354323
92o24|  علوم |لم |وئ|م حس |حمد عبــــد|لع|ل
رتـــ|خلود خ|لد طه منصور54949| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم|345587 معهد ف تـــمريض ع شمسيتـــ محمد محمود عبــــده |بــــر|
247o66|يثــــم عبــــد|لعزيز |لبــــن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد 
6o6|43|ش|م إسم|عيل |ل|جهورى لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد 
526453| حقوق |ل|سكندريهحمد ص|بــــر حم|دتـــ ص|بــــر ع
33o2o3|زر|عه مشتـــهربــــتـــ و|ئل محمود بــــديوى محمد |لزي
697o46| معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد شعبــــ|ن عبــــد | مصط
وف|تـــسيف |لدين |يه|بــــ محمد عبــــد|لحكيم4995|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
نوعيتـــ |لزق|زيقح|زم عل|ء محمد |سم|عيل |ل |د626232
497o|6| ر عبــــد|لفتـــ|ح |لقو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسم|ء م|
طبــــ بــــنه|سل حسن ع رشو|ن تـــم|م2285|3
يم22693| رهمحمود محمد عبــــد |لحميد |بــــر| ندستـــ |لق|
يم عمر محمد مصبــــ|ح|65|6|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخيم|ن |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ خ|لد |حمد محمد |لورو|رى96||77
5|o379|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد ف|يز سعيد خليل
تـــى|9839|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن محمد |حمد محمد |لن
صيدلتـــ |سيوطم|جده عبــــد|لمسيح فرج | |سك|2775|8
3325o9علوم ري|ضتـــ بــــنه|ي|سم سعيد ع عقل
تـــربــــيتـــ |سو|نمن|ر محمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لوف||84525
ش|م محمدع ص|لح248988 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره محمد 
7576o9| معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ين|س محمد محمد |لمهدي دسو
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ف ج|بــــر محمد عمر5||483 د|بــــ د |ط|مريم |
25o45||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه محمد مصط نجم
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ع |س|مه سعد |لدين |بــــو|لعط|333456
وف|تـــحمد ي| ف|روق عبــــد |لرحيم|99|42| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
48o7|5 حه وفن|دق |ل|سكندريهمريم |لسيد عن| مصط| 
|ئيل479999 ندستـــ |ل|سكندريهجيسيك| عم|د محروس حن| |

حقوق بــــ سويفطه |م طه |م عبــــد |لعليم|8448
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمن|ر زكري| |حمد |بــــو شوشه256826
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرو|ن |حمد طلعتـــ بــــيو 2|7895
ى عبــــد| عبــــد|لحميد65|448 ندستـــ |ل|سكندريهدع|ء ع
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهوق جم|ل سل |حمد ص|لح8|7679
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود خ|لد سيد|حمد |لسحيتـــى4235|4
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |بــــو|لمجد محمد |لص|دق عبــــد247393
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حل ز جبــــريل258729
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه سعيد عيد ك|مل223824
نوعيتـــ |لزق|زيقملوك |حمد رجبــــ حسن632286
يم |لدسو |سم262452 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود جم|ل |بــــر|
|246o6يم تـــج|ره ع شمسي|ر| مجدى محمدى محمد |بــــر|
حقوق |لمنصورهحس س| حس محمد حس 677795
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد م776862
ه محمد عبــــد|لغ محمد |حمد333266 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيه فوزى |حمد |لش| غنيم|78|266
طبــــ |سيوطس|ره |حمد عبــــد|لرحيم عبــــده8|8498
5o2583|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنيتـــ |حمد محمود عبــــد |لع|ل
5o6o5| ر عرف|تـــ عبــــد |لعزيز مصط إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|مه ط|
69836oحقوق |لمنصورهدين| |لشح|تـــ محمود ع
تـــج|ره ع شمسف|طمتـــ رزق عبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|342834
ى محمد يوسف عبــــد |لحميد622335 علوم ج|معتـــ د |طبــــ
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره كم|ل عوده عطيه755285
حقوق حلو|نفري|ل عيد محمود |حمد سعيد327366
ندستـــ أسو|نحمد أيمن رجبــــ |لشعر|وى |لنقيبــــ||336|6

تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر |حمد رمض|ن |حمد ع2||67
8|84o7|د|بــــ |لم |سم|ء شعبــــ|ن محمود محمد|
8|6oo9د|ر |لعلوم |لم |ه|جر شعبــــ|ن |حمد محمود
د|بــــ حلو|ن|شهد سم محمود عبــــد|لحميد8349|2
|لدين عبــــد|لعزيز37|439 تـــج|ره كفر |لشيخمروتـــ محمد ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لفتـــ|ح ز عبــــد|لرحمن||23388
تـــربــــيتـــ سوه|جمحمود |بــــو|لحمد |حمد بــــهلول ||9237
يم|699338 ى عبــــد |لمجيد |بــــر| تـــج|ره طنط|حمد خ
معهد ف ص سوه|جعبــــد| خ|لد عبــــد| محمد832336

رهحمد رش|د حسن عبــــد |لعزيز|49539 صيدله |لق|
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4o5462د|بــــ د |ط| محروس محمد |حمد ع
6o9588تـــج|ره طنط|عبــــد | محمد محمود |بــــوشبــــ|نه |لسج
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد| محمد سيد محمد349565
679o32|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد محمد محمود |بــــو زيد مط|وع
لس ن|دى بــــطرس حن|64435| ندستـــ حلو|نك
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نك|رين ه| ش|كر عط| |7386||
ن| مجدى عبــــد|لحميد دردر269534 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــم
8|7|o7| تـــج|ره بــــ سويفحمد جم|ل قطبــــ عبــــد|لبــــص
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسمر شعبــــ|ن ربــــيع غ|زى73|522
6o57o7ندستـــ |لمنصورهسل|م مجدى عبــــد|لحميد ج|بــــ | عبــــد
82oo77| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لبــــ|
تـــج|ره ع شمسد|رين ح|تـــم محمد نور محمد ع|شور3447|2
وقعزيز س| عزيز سعد|2624| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
42|9o7بــــه فرج يم و تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف أن |بــــر|
2|46o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لرحمن ح|تـــم محسن عبــــد |لوه
32648o| رهد |نتـــ شكرى ك|مل سعيد رزق حقوق |لق|
85o429تـــج|ره |سيوطمحمود محمد |حمد عبــــد|لجيد
78o2o6يم محمد سليم طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |بــــر|
49485oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسش|دي محمد |حمد محمد يونس

ر4846| رهمحمد |حمد محمد ز| حقوق |لق|
682858| معهد ف ص |لمنصورهحمد محمد مصط مصط |لهتـــي
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعزيزه مختـــ|ر أحمد سليم|ن عبــــد|635468
5o46o8| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه|ء نبــــيل |لسيد ع |لشم
46o837ر يم ض| تـــج|ره طنط|حسن|ء محمد ح|مد |بــــر|

تـــج|ره |سيوطنورس عمر سيد ع54977
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفرج | ع|زر منقريوس مرقس838473

يم|33364 يم عبــــد |لحميد |بــــر| فنون جميله فنون حلو|نن |بــــر|
2o869|وف|تـــحمد ط|رق محمد |حمد سيد تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

ش|م ع|دل |لسيد|32722 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنور 
د|ر |لعلوم |لفيومس|ره ط|رق جمعه عبــــد |لستـــ|ر68559

رهسل حس محمد حس 22933| حقوق |لق|
يم نص54|6|5 يم محمد |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنوره|ن |بــــر|
يم حمودتـــ3929|4 |د|بــــ طنط|ين|س محمود محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|روق |حمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد |لسيد352899

ره |ر محمد |حمد |لز محمد |سم|عيل44735 زر|عه |لق|
ر فتـــح | محمد  |5|4|9 تـــج|ره |سيوطمن|ر م|
تـــج|ره |سيوطبــــيشوى |م لط ك|مل 884667
تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء محمود حس محمود|844649
26oo68تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |حمد محمد بــــدر
8|5o69|نوعيتـــ |لم ||ء عبــــد|لغ محمد محمد
887o52|ى بــــرسوم تـــربــــيتـــ |سيوط مل ف|يز بــــ
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قتـــص|د م حلو|ن|رح|بــــ نبــــيل ف|روق ري|ض228778
حقوق حلو|نم|رين| جميل صموئيل ي2||224
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد نور صل|ح |حمد56448|
حقوق د |طحمد عبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لق|در5526|6

64o26تـــج|ره بــــ سويفزي|د معمر نور|لدين |حمد
علوم كفر |لشيخمحمود |حمد محمد محمود عبــــد |لع|438739

|6|ooرهف|دى ص|بــــر جميل عشم ندستـــ |لق|
|87o4 لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|يف |يمن فتـــ مصط

د|بــــ |ل|سكندريه|رنيم ر|شد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعليم محمد426275
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن معوض عيد |سم|عيل|37836

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرؤيه ع|دل فتـــوح محمد ع772269
32o825حقوق حلو|نمحمد ع سليم|ن تـــر
7|o|29تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود محمود رش|د |لعط
4o5|3oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــل|ل محمد |لسيد محمود عزبــــ
ف يوسف ه|شم269743 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مصط |حمد محمد |حمد مختـــ|ر356293
6822o9|يم محمد زيد|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه محمد |بــــر|
حقوق ع شمسند ع|طف عشم|وى |سم|عيل|32278
علوم ع شمسس|ره سعيد حل محمد محمد32489|
4o7484 يم ع |حمد ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسن|ء |بــــر|

تـــج|ره |سيوطعبــــد| روبــــى ك|مل سعيد57945
زر|عه ع شمستـــ |س|مه مصط عبــــد |لحميد ش|33796

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |لشح|تـــ محفوظ منصور ر|شد69459|
يم |لسيد |3724|4 تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |حمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود |بــــو|لعبــــ|س ع |حمد834246
رهعبــــد|لحليم ح|زم عبــــد|لحليم |سم|عيل|3|234 تـــج|ره |لق|
425|o5يم ره|تـــ محمد زين |لع|بــــدين |بــــر| ثــــ|ر |لق|
ن| مجدى جرجس منصور8|4273 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
يف محمد |لعزبــــ2|4325 تـــربــــيتـــ طنط|ندى 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه مصط عبــــده غريبــــ|992|76
25249oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مه| سم محمد |لصبــــ|غ
د|بــــ دمنهور|د| | ي| محمد خميس ح|فظ496889
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومجه|د سعد محمود قن|وى |بــــوعمر269475
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ وجدى خليل وجدى خليل |بــــو ط|لبــــ|67772
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخلود وليد محمد عوض |لص|ل753938
7oo95oرهمصط عبــــد |لحكيم ص|لح مو |للبــــودي عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندى و|ئل طلعتـــ مصط 25754|
علوم ع شمسنغم عص|م حس |لسبــــ|323555
264o9o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|له|م رش|د محمد مصيل
5o4o59د|بــــ |ل|سكندريه|محمود من محمود عثــــم|ن سليم|ن
|د|بــــ طنط|سل فتـــ |لمتـــو |لسيد جوشن5|24|6
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رتـــ|ل|ء عص|م عبــــد|لمجيد قطبــــ|3|2595 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــ |يه|بــــ عبــــد | سليم |ل|ل |629557  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
837o8o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه شعبــــ|ن حمد| ج|د|لكريم
ندستـــ |ل|سكندريهرحمه عبــــد|لحميد يوسف |لشندوي453|45
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطريه|م عبــــد|لغف|ر عبــــده معبــــد 6546|9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد جم|ل عبــــد|لن| ك|مل826988
ره|بــــول| سليم|ن عزيز |رم|نيوس365829 ثــــ|ر |لق|
7o2|72يم رمض تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء صل|ح محمد مو  |بــــر|
33oo|2ندستـــ بــــنه| |حمد عيد عبــــد| عيد كليتـــ 
تـــج|ره ع شمسل|ء صل|ح |لدين مصط فرج|8||3|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط حس |حمد فرج55|359

27o62د|ر |لعلوم |لفيومسل سم |حمد محمد ع
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد سعيد |سم|عيل66557|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد |حمد |لسيد عبــــد |لو|حد|6599
بــــي 89|223 ره|محمود ف|دى فرح|تـــ |ل د|بــــ |لق|
3|6o85رهن|دين وجدى محمد عبــــد|لمع زر|عه |لق|
إعل|م بــــ سويفرحمتـــ خ|لد عبــــد|لمجيد |حمد335567
معهد ف تـــمريض |سيوط محمود حسن سيد حسن 2|8789
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسيف |لدين محمد سيد محمد49736|
624o52 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |لسعيد |لسعيد سليم|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود مو حج| حسن38|839

74o5|د|بــــ |لفيوم|دع|ء سيد عبــــد | شح|تـــ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لق|356299
75727o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء مصبــــ|ح |نور |لسيد
92o8o7| تـــج|ره سوه|جحمد عبــــد|لرحمن سيد عي
تـــج|ره بــــ سويفريه|م حسن محمد عبــــد|لغف|ر|272|8
52o895طبــــ |ل|سكندريهندى رمض|ن سعيد |لسيد شح|تـــه
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد محمد س|لم|35332

ره|يوسف محمد |يوبــــ |بــــ|زيد|2373 د|بــــ |لق|
5277o9رهكريمه |حمد رجبــــ سعد سليم|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
6|934oى يم |لعج تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحن |حمد محمد|بــــر|
5||8o9 طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود |يه|بــــ محمد |لرف| مر
ديه227483 علوم ري|ضتـــ حلو|نعمر محمد عبــــد|لع|ل 
تـــج|ره بــــنه|محمد |لسيد |لسيد مصط زلطتـــ44||36
4o3739تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد مدحتـــ |حمد صبــــ |لسيد
د|بــــ |سيوط|حسن|ء ع دي|بــــ |دريس  882369
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىه|يدى |حمد محمد رأفتـــ مر فه |33|22|
ف سعيد عطيه رجبــــ82|494 تـــج|ره دمنهورمحمد |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ط|رق سيد حس |5674|
24637o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد نزيه |لعربــــى محمد قنديل
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ن| فتـــ فرج محمد|2777|3 معهد |لصفوتـــ |لع| 
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ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |س|متـــ جمعتـــ رجبــــ رزق356298
249|o4|معهد ف ص بــــنه|سم|ء شعبــــ|ن جعفر |لسيد عبــــد|لع
89|8o6 تـــربــــيتـــ |سيوطد |نه كميل نعيم شح|تـــه
7o2296 رهشيم|ء |سم|عيل صل|ح |لدين محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ده شعبــــ|ن حس|ن حس|ن 424|77
يم |لسيد محمد |765528 ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |بــــر|
83752o|ه ح|مد عبــــ|س محمد كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم

6o292علوم بــــ سويفنهله حس عبــــد|لحليم طه
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|مه |لسيد |بــــو|لحسن فرح|ن|864828

يم |لسيد|68892 علوم حلو|نحمد عرفه |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|نم عبــــد|لمو محمد عبــــد|لمو96|499
د|بــــ ع شمس|محمد ع |حمد محمد223338
تـــربــــيتـــ طنط|ع عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد حسن699||6
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدكريم ع|دل س|لم|ن محمود752963
68934oيم |لسيد متـــو تـــج|ره |لمنصورهد | |حمد |بــــر|
3587|oوف|تـــ|ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ه |لسيد سعيد |لسيد محمد|637548 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد حسن محمد|769982
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد محمد عبــــده بــــلبــــع493763
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد فضل ح|مد فضل2|6936
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسهيله محمد ف|روق محمد756255

يد66637 طبــــ |لفيومدين| روبــــى عبــــد |لق|در |بــــو|ل
|6535oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء عبــــد |لسميع محمود |بــــو |لحديد

رهوف|ء |س|متـــ ج|بــــر قر 27868 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعبــــد|لعزيز |نور عبــــد|لعزيز |حمد |لشيخ257624
|4o99|م نبــــيل عبــــد |لمحسن |لسيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد س| ف|يز محمد756433
د|بــــ دمنهور|محمد شتـــ|ء سل|متـــ عطيتـــ493236
د|بــــ ع شمس|حمد ط|رق محمد ع|شور|7657|3
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ه|جر عص|م محمود محمد سعيد|52|52
427|4oيم محمد ي حبــــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل خ
23|5o2| إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــسل|م ع|دل |حمد عبــــد|لع|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروميس|ء محمد محمود حس 33962
63oo66يم |لدسو |حمد طبــــ حلو|ندسو |لسيد |بــــر|

طبــــ |لفيومعبــــد|لرحمن ن| عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|87682
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــول| جرجس ثــــ|بــــتـــ جيد5842|2
9o2o28| طبــــ سوه|ج حمد ع|دل |نور ع
62o326تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد محمد محمد |لبــــ|ز
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نول|ء |لسعيد ع ع6946|6
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس ع|طف عبــــد |لعزيز محمد |لح29|265
4869o4يد سعد يم |بــــو |ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يوسف ي| |بــــر|
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26o53o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى رجبــــ محمد |لفض
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم س| محمد |لسيد478558
884o3|| تـــج|ره |سيوط  حمد سعيد زغلول ن
يم239543 ف سيد قطبــــ |بــــر| رتـــ|سل | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

علوم بــــ سويفربــــ|بــــ رمض|ن |حمد |حمد68|52
4||o54كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورشيم|ء عزتـــ يونس يونس
يم يوسف |لدرع|345377 وف|حمد سعيد |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ |لمنصوره|ندى ع محمد ع ن675989
ه جم|ل محمد |لمو 624595 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمديحه صبــــرى جمعه ج|د محمد643223
7o55o4صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن عيد عبــــد | ج|د
5o7|74يم تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمود |لسيد محمود |بــــر|
33oo83حقوق بــــنه|من|ر صفوتـــ عبــــد|لبــــ| محمد |سم|عيل
35773oتـــربــــيتـــ بــــنه|خلود عبــــد|لمنعم عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لمنعم
24oo|o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد حس صبــــ محمد |بــــر
يم فتـــح |لبــــ688539 ه محمد رمض|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم

ر رمسيس ويص||7673 رهفبــــرو | م| تـــج|ره |لق|
5|39ooمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مصط ع عبــــد|لعظيم عبــــد|لمنعم ي
778792| نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقل|ء فتـــ محمد فتـــ
ف شعبــــ|ن |حمد |لسيد484346 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن |
يف9258|6 طبــــ |لمنصورهنديم محمد محمد ع |ل
صيدلتـــ |لم |ند مصط مو |حمد823389
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد حس فكرى عبــــد|لحكيم 4|9||9
ندستـــ حلو|نعص|م مصط ك|مل |حمد عبــــد |لح7|2427
يم |حمد826866 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطخلود عبــــد| محمود |حمد  894539
7|5|4oتـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لحميد صل|ح عبــــد |له|دى محمد
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمود صل|ح |م حسن29245| كليتـــ 

ر رجبــــ عبــــد |لعظيم|||563 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد م|
تـــج|ره طنط||ء عبــــده |ل|م|م محمد حندوسه|686793

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــزينبــــ |حمد ل| شميله47249
6o9oo4|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد فؤ|د ص|لح
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد جمعه محمد عنتـــر محمود|63588
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد فرج عبــــد|لو|حد |لمن|خ7|3|25
طبــــ |سيوطمؤمن محمد سيد ع 892429
7536o8يم محمد |لسيد تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسعيده ك|مل محمد ر|شد|477|4
679o74 بــــي بــــي |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر خ|لد |ل
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقرون|ء حسن محمد حسن عط||996|78
رهحسن ع|طف محمود محمد77|244 طبــــ بــــيطرى |لق|
64|39o|لسن ع شمس|منيه مصط خليفتـــ ع خليفه
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|6242o |تـــج|ره ع شمسعمر مدحتـــ سعد |لور
6o56o8د|بــــ |لمنصوره|ين|س عبــــد|لفتـــ|ح صبــــرى محمد ع|مر
معهد ف تـــمريض |سيوط مصط مو عثــــم|ن محمد 6792|9
69652oيم يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر محمد |بــــر|
6|o246تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــ|سم محمد عبــــد|لعظيم |بــــوحجر

587o9ندستـــ |لم |ي|سم ر|فتـــ مصط شمس |لدين
نوعيتـــ |لزق|زيقع |ء محمد |سم|عيل محمد638434
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسه|يدى عد ع س|لم|ن758275
7o8698د|بــــ د |ط|ندى ع|دل |لسيد خليفه
24o3ooيم مر رهنور|ن محمد |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|بــــج|د س| مصط عبــــد|لعظيم|77558
76896oطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدين| خليل محمد سليم|ن

|52o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد |لرحمن جم|ل |حمد ع
كليتـــ |أللسن سوه|جزي|د يوسف عوده يوسف عبــــيد576|26
ل|ل7|32|3 تـــج|ره ع شمسمريم ه| |لسيد محمد محمود 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم|ء حسن عبــــد |لكريم س|لم|756736
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه فتـــوح رش|د حس أبــــو |لخ 687|77

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء مشو|دى حس رضو|ن|499|2
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد |لليثــــى محمد768589
7o7o56تـــج|ره |لمنصورهعل|ء فر|ج محمد |لعج
5o3862| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد محمد |لسيد محمد متـــو
3|38o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ محمود محمد فوزى عبــــد|لحكيم
24o76o|رهبــــ|نوبــــ ع|دل ز ج|د |لربــــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
34|3ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن معروف عبــــد|لو|حد عبــــد
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمدى عبــــد|لمنعم عبــــد|لعظيم محمد 3375|6
ندستـــ حلو|ن|ء محمد حل |حمد محمد|55|524
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم محمد |س|مه محمد تـــوفيق8|6982
|د|بــــ طنط|نوره|ن عص|م عبــــد |لحميد ص|بــــرمر|362|6
3|3o4||معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسبــــ|نوبــــ س|مح فرج رزق تـــ|درس
ندستـــ |ل|سكندريهم|زن خ|لد فوزى عبــــد |لع|ل||4449
تـــمريض كفر |لشيخيم|ن ند| ص|لح |بــــو شعيشع |لعتـــوى437833
8o653oد|بــــ |لم |سليمه عبــــد| محمود يونس|
ه سيد عبــــد |لحليم محمد ع |64733| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م
ش|م عبــــد |لحميد نش|تـــ عثــــم|26986| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح 
8o7o34حقوق |سيوطس|ره طه حمدي محمد

ره/ري|ضتـــروضه ط|رق عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز25654 زر|عه |لق|
|2o763لس عبــــد |لملك رهجون ع|دل عو ك صيدله |لق|
624o75ر ر |سم|عيل جو تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |لحسي جو
|28o82وف|تـــم | عيد شفيق عبــــد |لشهيد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
م |لسيد محمد يوسف|779345 صيدله |لزق|زيقد
88||o4 معهد ف ص |سيوطم|رتـــ | طلعتـــ ز|خر متـــري
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كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرغده محمد ج|د |لربــــ محجوبــــ44873|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد حس ف|روق حس |62299|
حقوق |لمنصورهحبــــيبــــه مجدى |لسيد عبــــد| |لش|ف|834|4
ندستـــ |لزق|زيقسل|م |حمد محمود حس |696767
وف|تـــحمد |يه|بــــ |حمد |حمد |لم |وي|88|3|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سل محمد عويس عزوز294|5
9o|644 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخ|لد محمود بــــخيتـــ محمود
627526| يم ع إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىين|س مسعد |بــــر|

ره|ر| | عم|د فتـــ مو5828| د|بــــ |لق|
3666oتـــربــــيتـــ حلو|نند| ربــــيع ع |حمد

4o8744تـــربــــيتـــ طنط|نرم عص|م محمد عبــــد|لعزيز خط|بــــ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخح|مد مصط ح|مد حج|زى443354

حقوق |لمنصورهخديجتـــ حس |حمد حس 38384
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محسن فكرى حسن|56572

د|بــــ حلو|ن|ندى ي| عبــــد |لحليم محمد حج|زى3|85||
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود محمد محمود س|99||32
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمن|ر محمود |حمد حمد|ن273362
35389oزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن حمدي جل|ل |سم|عيل
52o649تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ |لسيد |حمد محمد شوينه 
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه عبــــد|لرسول ع غط|س|865482
262o67|يم عبــــد|لحكيم خلف علوم بــــنه|حمد |بــــر|
|6548oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور| مجدي حن يوسف
تـــج|ره ع شمسي|ر| عم|د حمدى |حمد9634|3
د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن جم|ل عبــــد|لعزيز محمد ن|6785|4

رهجنتـــ سيد محمد ك|مل2|82| تـــج|ره |لق|
|7|o3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد |يه|بــــ محمد عبــــد |لحميد

يم عيسوى عبــــد |لعزيز نجم437489 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|حمد |بــــر|
يم غنيم6|7664 يم محمد إبــــر| تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن |بــــر|
ه |لسعيد حمزه عبــــد | |لديبــــ|694275 تـــج|ره طنط|م
ي8|6875 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسل|م ربــــيع ع ج|بــــر محمد |لز
9o7282 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيوسف |حمد صديق |حمد كليتـــ 
69547oتـــربــــيتـــ |لمنصورهله|م عزتـــ حج|زى عبــــد |لر|فع حج|زى
|6752oف وحيد حسن تـــج|ره ع شمسش|دى |
ندستـــ بــــنه|حمد و|ئل محمد حسن حس |25|446 كليتـــ 
7oo255صيدله |لمنصورهع رفيق ع سل|متـــ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ره فتـــ حكيم غبــــري|ل236678
765o93تـــج|ره بــــور سعيدندى عص|م عبــــد |لمع ص|لح

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيه ط|رق رجبــــ سعد|وى|44667
ش|م عبــــد|لجو|د شعبــــ|ن |بــــوكليله479529 ندستـــ |ل|سكندريهحمد 
7758o7| |وف|تـــحمد ه| |لسيد محمد عر معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
79o987يم |لنج تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرين|د عبــــد |لفتـــ|ح عطيه إبــــر|
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4|o334|يد حسن |لسق نوعيتـــ طنط|محمد صبــــ أبــــو |ل
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |نور عبــــد|لغف|ر عبــــد |لفتـــ|ح |247639
6o4599ف محمد عبــــد| |بــــوعلم تـــج|ره طنط|نور|ن |
6|o257د|بــــ |لمنصوره|رويد| محمد حل |بــــو يوسف
حقوق طنط|محمد محمود حميده محمودعبــــد|لمقصود ل93|495
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نندرو عم|د سعد عبــــد|لشهيد|226782
ف |حمد ع|طف محفوظ|46395| ه | رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|د|بــــ بــــنه|ي|ر| ط|رق عبــــد|لحميد محمد|33974
|6o|||حقوق ع شمسبــــ|سم بــــل|ل فؤ|د حسبــــ |لنبــــى
ف ومس|حه |لمطريتـــروم| شو ز سعد|526928 ك.تـــ. ف رى و
44928oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد ي| عبــــد |لغ |لدسو أبــــو س|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عص|م سعيد مصط محمد|لشيشي |48428
علوم ري|ضتـــ بــــنه|سل|م وليد محمد محمود|||82|2
4|694oحقوق طنط|ه|جر |كمل فرح|تـــ عبــــد|لو|حد محمد شلبــــى
حقوق |سيوطشيم|ء حمدي عبــــد|لمنعم مبــــ|رز8|||85
تـــربــــيتـــ ع شمسيري ع|دل كميل سمع|ن|359775
76593oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|شيم|ء حسن حميد قويطه
783o9|يم |حمد محمد عثــــم|ن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمتـــ |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى ع|طف حسي |لسيد43744
43836o|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسم|ء صبــــ فتـــ |حمد حشيش
حقوق ع شمسسهيلتـــ |حمد سعد عي9539|3
ر يونس محمد |سم|عيل839|4| لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|يوسف م|
8o4872كليتـــ حقوق |لم |رند| |حمد محمد عطيه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنعمتـــ سيد محمد محمد342622
تـــج|ره |ل|سكندريهوق خ|لد |حمد عبــــد |لرحمن476596

د|بــــ |لفيوم|محمد عزتـــ بــــكرى عبــــد|لكريم64875
ندستـــ تـــ.خ|مس م|يكل س|مح جميل لوق| طوس9868|| معهد ع| كندي تـــكنولو | 

|39o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع جم|ل |لبــــدوى |حمد
د8564|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنوره|ن محمد |نور |لز|
475o23إعل|م بــــ سويفع |لدين ه| محمد عبــــد |لفتـــ|ح فرح
3|959oوف|تـــس|رتـــ لط محمد سعد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
7558o7 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|ديه ه| عبــــد |لع| تـــو

ره|حبــــيبــــه حس رجبــــ محمود22348 ثــــ|ر |لق|
|5o326تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمود محمد قدرى قليد
36|o45يم طبــــ |سن|ن طنط|محمد ع|دل عبــــد |لمحسن |بــــر|
7oo548|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمد شح|تـــه س|لم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد رض| فرج سليم|3526|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء سليم |له|دى محمد جوده|629367
44o9o6تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد عم|د ع فرج
838o36تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحمن |سعد تـــه| عبــــد|لرحمن
يم عثــــم|ن |لجندى|439937 علوم كفر |لشيخيم|ن |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسد | |يمن سيد ص|لح79|5||
قتـــص|د م حلو|ن|س|ره ص|لح ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح34335
 |حه وفن|دق |لفيوممروه خميس عي عجيل68727

69878o معهد ف تـــمريض |لمنصوره رحمه مفرح |نور محمد لط
|5o977|رهمنيه شو محمد |حمد د|ر |لعلوم ج |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقله|م حبــــي ع محمد|84|783
5|o59|م معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مصط رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح |ل|د
493o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن عربــــى كم|ل محمد

يم835262 يم بــــتـــيتـــي |بــــر| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىد| | |بــــر|
43o272معهد ف ص طنط|دع|ء س| |لسيد |لمرشدى
8393||| د|بــــ |سو|ن|حمد عبــــد|لن| |لدرديري عبــــد|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره محمود عبــــد|لغف|ر مصط صمول252245
يم |حمد72|636 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد عبــــد|لق|در |حمد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم مدحتـــ وديع سليم9397|
6o582ر محمد |حمد | م| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي

معهد ف ص |سم|عيليهنرم محمود عبــــد |لمطلبــــ |لضوى45|756
8|26|4| تـــج|ره بــــ سويف|ء |مجد منش|وي عبــــد|
|3|62o|رتـــ||ء مجدى بــــكر محمد بــــكر قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

رهرضوى سعيد ح|مد ع مخلوف7|448 طبــــ |لق|
6oo863تـــج|ره طنط|مريم ع|دل مدحتـــ محمود |لغربــــ|وى
8|o463|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد جم|ل محمد محمود

رهوق ع رجبــــ عبــــد |لخ|لق سل|م42365 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لش| محمد عبــــد|لعزيز|||3563
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسه|يدي محمود محمد محمد2|3362
4884o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|شم حس مصط |لسيد محمود|
2423o2|تـــربــــيتـــ ع شمسمنيه فتـــ |حمد يوسف
42|2o||يم حسن عبــــد | حسن تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
د|بــــ |لمنصوره|يه عص|م عبــــد |لحميد |حمد|697958

رهه|جر محمود شح|تـــ |م|م9|468 د|ر |لعلوم ج |لق|
7546o7|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء خ|لد محمد |لسيد
68o7|2ف |م عبــــد |لحليم علوم |لمنصورهس|ره |
وف|تـــحمد ي| س|لم فه س|لم|8|255| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o7782تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرضوى مجدى محمد محمد رمزى
تـــربــــيتـــ |لعريشض عيد عبــــيد سليم|ن767758
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن  |ء محمد ضيف |265572
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ر| مصط |لعسكرى|396|25
ل|ل396|35 زر|عه ع شمس صل|ح محمد صل|ح 
6o9239يم ن رزق تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
76o6ooتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسغ|ده غريبــــ محمد |حمد غنيم
6773o7 تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود لط محمود |لعج
تـــج|ره |ل|سكندريهول|ء تـــوحيد ع ع |لدين542342
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|ء طلعتـــ ع عبــــد|لج|بــــر|565|88 خدمه |جتـــم|عيه |سيوط 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد | ري|ض عبــــد|للطيف ع منصور492739
6o4326ندستـــ |لمنصورهعبــــد| مدحتـــ ع حسن ق|سم

تـــمريض  حلو|نمحمد صبــــرى قطبــــ مصط 34958
ف |لسعيد حس |لسي765565 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسلوى ي| ع عبــــد |28422|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ سل |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن رزق698966
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ديه |لسيد مصط محمود عبــــد |لع436783

ف سيد عبــــد |لفتـــ|ح46984 رهس|مح | ندستـــ |لق|
ر عبــــد |لع|ل |لعبــــ|2632|6 تـــج|ره طنط|يم|ن سم م|

رهه|جر |دم عبــــد |لمؤمن محمد38689 زر|عه |لق|
629o45د|بــــ |لزق|زيق|بــــسمه سعيد عبــــد |لستـــ|ر محمد
ندستـــ بــــور سعيدمحمد عبــــد |لحكيم محمد ك|مل |بــــو 624235
7647o4يم |حمد ق|مش يم |بــــر| نوعيتـــ بــــور سعيدمريم |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمصط عثــــم|ن محمد محمود |بــــو|لعل628377
4o877oتـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم منصور |لسيد محمود حميد
ره|مريم صل|ح ك|مل ش|كر4569|2 د|بــــ |لق|
87o549 |معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد تـــ محمد ر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رول جرجس فهيم قلدس38556|

يم48397 رهفضل |حمد فضل |بــــر| تـــج|ره |لق|
رهكريم |حمد عبــــد|لخ|لق ه|شم634626 عل|ج طبــــي |لق|
6279o9 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر متـــو حس|ن محمد متـــو
637825| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد محمد محمد |لسيد عي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحسن ممدوح محمد كيل| 66236|
حقوق |ل|سكندريهمصط محمد محمد ع محمد حسن 484436
43848oيم ص|لح مغ|ورى حقوق طنط|محمد |بــــر|
ف |لخ محمد ع حسن763643 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنوره|ن |
يم محمد 45|894 طبــــ |سيوطريه|م |سعد |بــــر|
رتـــ|بــــسمله سيد عبــــد|لنعيم ع235754 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
69o264تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره محمد |لعيسوى محمود
ى765229 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عل|ء |لدين عبــــد |لحميد ع
5|92o7|ق|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورل|ء سعيد ك|مل |ل
معهد ف ص |سيوطمحمد ن|جح مندى تـــوفيق |589|9
طبــــ |لفيومسم|ء خلف |حمد عبــــد|لعليم|3|79|8
7oo||6ندستـــ |لمنصورهرح|بــــ حمدى عبــــد |لعظيم محمد حسن
69oo8|معهد ف تـــمريض |لمنصوره مروه |لسعيد عبــــد |لعزيز محمد
4|9974 | حقوق طنط|كريم |حمد ي|س |لعبــــد |ل
338o2||تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد محمد يح محمد يونس
حقوق حلو|نل|ميس حس|م |لدين مو محمد ص464|2|
يم|337978 يل ج |لزق|زيقحمد محمد محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حسن حف محمود|6|2|32
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8o5|82|تـــج|ره بــــ سويفحمد عل|ء عيون سيد
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد عم|د محمد محمود|8989|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد مسعد س|لم محمود47695|
ف عبــــد|لع| ح|مد فريج6253|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمروه |
علوم |لمنصورهحمد محمد مصط |حمد|54|677
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء سيد عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف||75564
7oo689 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد
494oo|تـــج|ره دمنهورع|دل محمد ح|مد ح|مد |لرك|يبــــى
639o|o|تـــمريض |لزق|زيق ل|ء محمد عبــــد|لعزيز |لسيد طر|ف
33423oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع|طف محمد حسي سويلم

6o367|زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحمد محمود مر محمد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفيه|بــــ عبــــد |لمحسن فو شعبــــ|ن|633482
2633o3تـــربــــيتـــ بــــنه|يم صل|ح |حمد محمود دنيبــــه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ مسعد |حمد محمد|62|355
ش|م مج 22482| زر|عه ع شمسف|طمه بــــدوي 
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه س|لم|ن سليم|ن مصط سليم768274
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيديه ممدوح محمد |لن|دى|8976|6
3584o3علوم ع شمسندى خ|لد محمد غريبــــ
69768o|حقوق |لمنصورهلسيده |لسيد محمد محمد ص|لح
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يوسف محمد |لسيد محمد765262
طبــــ |لمنصورهيم|ن س| عبــــد |لسل|م محمد د|ود359|62
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخيح ط|رق لط محمد |لنبــــر|وى446378
4|o648د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد|حمد ط|يل|
5o|563يم |بــــوح|دى تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمل فتـــح | محمد |بــــر|
يم|89|769 معهد ف ص |سم|عيليهيم|ن س| سلم|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه محمد سيد محمد|2256|8
ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد | أحمد سل|مه775787
زر|عه مشتـــهرحن|ن كرم سليم محمد |ل|طرو 338646
4o92|5|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل مبــــروك لط محمد |لنج|ر

تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن معتـــز محمد ع حسن988|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد فيصل عبــــد |لعزيز فيصل|8933|

43o239|ش|م |لسيد رمزى شديد تـــربــــيتـــ طنط|يتـــ 
تـــمريض |إلسكندريتـــ تـــ محمد ج|بــــر محمد |لسيد423292
82|ooo|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد جم|ل عثــــم|ن |سم|عيل
699635| ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد ج|د |لسيد ع
|د|بــــ |لم |دع|ء محمد حم|د |بــــوبــــكر6982|8
4|476oتـــج|ره كفر |لشيخحسن|ء قدرى عبــــد | شعيشع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |كريم نجيبــــ شتـــيوي بــــدوي6954|8
رهمنيه عربــــى فرغ |حمد|2|7|24 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمعتـــز |حمد ع محمد عبــــد |لص|دق487443
36957oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسكريم |حمد عبــــد|لخ|لق |لسيد |لقرنفي
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يم|683762 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م رزق جمعه محمد  |بــــر|
6354|oمعهد ف ص |لزق|زيقزينبــــ محمد سيد أحمد أبــــو زيد سيد |حمد
صيدلتـــ |لم |دير سيد فؤ|د عبــــد|لجيد96|5|8
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخأمنيه عبــــد|لحكيم سعد عبــــد|لحميد |لغريبــــ442556
6398o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|قتـــ مجدي بــــدوي محمد عبــــد|لع|ل

ف وجدى ك|مل حسن5|356 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوجدى |
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | سعيد ق|سم ع حسن5|7647
4432o8تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|دين |لسيد حسن |حمد فوده
رهحمد محمد عبــــد |لحليم محمد|47969| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حسن أحمد مصط قدوم528637
حقوق |لزق|زيقخلود محمد سعد |م 68|783
تـــج|ره ع شمسمحمد حسن ع حسن |بــــو |لحسن4443|3
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره رض| |سم|عيل ع |مبــــ|بــــى779755
26o396فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهروضه خ|لد فكرى |لخو
وف|تـــبــــو |لحسن محمد |بــــو |لحسن محمد|56582| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|يدى كرم سل|مه عطيتـــ76|329
9o7384|تـــج|ره سوه|ج حمد ق|سم |لدكرو محمد
3223o8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى محمد محمود عبــــده محمود
7o9o54 بــــي تـــج|ره |لمنصوره |ء |لسيد ع |ل
922o58|تـــمريض سوه|ج  سم|ء خلف |حمد ه|رون
25o|79تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح مهدى نويش
صيدله |لزق|زيقآل|ء محمد لط عبــــد|لغ 632572
6o7|75لسن ع شمس|محمد عبــــدربــــه عط| | |حمد
4o5267حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م |لسيد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لمجيد شعبــــ
وف|تـــمحمد س| ح|فظ عبــــد|لغ 535594 معهد ع| خدمه إجتـــم|عيه أسكندريه بــــم
4||24oتـــ كليتـــ |أللسن سوه|جم |م |حمد |حمد عبــــد |لحميد عم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمنعم فريد352588
88584o تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| ر|فتـــ بــــش|ى فهيم
9o3936 تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء محمد محمود مغربــــي
4232o7|تـــمريض |إلسكندريتـــ سل|م ن| دسو |حمد
42672oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل محمد رمض|ن |لسيد ع عل|م
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد عمر ع ج|د494773
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر طه محمد عبــــد |لبــــ|سط64879|
فنون جميله فنون |لم |ل|ء محمد عوض حسن|8825|8
تـــج|ره بــــ سويفم | عزتـــ |ديبــــ ف|نوس728||8
2o556رهج| ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن زر|عه |لق|

تـــج|ره ج|معتـــ د |طتـــسنيم محمد محمود زقزوق7245|6
48o79 رهحس|م عبــــد |لر|زق عبــــد |لوه|بــــ عبــــد ندستـــ |لق|

27o626كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــزي|د كم|ل قنصوه |لسبــــ| قنصوه
رهعبــــ |لسيد عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح زيد|73|33 صيدله |لق|
2634o9يم محمد خلف ش|م |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|ف|طمه 
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42o636 د|بــــ بــــ سويف|رض| مصبــــ|ح محمد سوي
صيدلتـــ |لفيوم جل|ل شعبــــ|ن رمض|ن شعبــــ|ن|6435

9o7o75  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــغريد م |لدين عبــــد|لحميد |لص|وى
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن |ر مصط مرغ مو 8|8443
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه محمد مسلم حبــــ |27|7|2
5o477|زر|عه |ل|سكندريهأسم|ء |لمعتـــصم محمد ربــــيع ح|فظ شح
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف |حمد ع عبــــد|لحميد|34337
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسف|طمتـــ عل|ء |لسيد عبــــد|لرحمن32|354
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد ف|روق محمد284|63
6o|494| يم قطبــــ مر ه رض| |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م
8o59o4تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء حج|ج عبــــد|لبــــ|ري عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد ع|شور بــــخيتـــ عبــــد|لنعيم|268277
4||6o3|تـــج|ره طنط|منيه محمد |لسيد محمد ربــــيع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقد |نه ن| شكر | غ|443|63
4o9535 يم |لطوبــــ |د|بــــ طنط|محمد مجدى محمد إبــــر|
نوعيتـــ |شمونحن|ن محمد محمود |لعط|ر276982
|63o3oتـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــتـــ |حمد عبــــد |لر|زق |حمد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر حم|ده ه|شم عبــــد|لنبــــي24|823
علوم حلو|نبــــ|نوبــــ صبــــ فرج |سكندر|64328|
حقوق |لزق|زيقي|سم ع|دل محمد فه حم|ده عي754552
487o33د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد |حمد |لسيد عبــــد |لسل|م رزيقتـــ
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمصط |حمد عطيه محمد ع|76659
يم |لص|دق339646 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمود محمد |بــــر|
772o43 يم ف|لو لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ع|مر محمد حسن |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــبــــه قدرى عبــــد |لق|در حس 676464

يم حسن محمد295|5 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسلوى |بــــر|
تـــج|ره |سيوطع ع|دل |لسيد |حمد 892975
 |حه وفن|دق |لفيومحمد مجدي سيد محمود|47968|
9o6328 ى ع|دل صفوتـــ نصيف د|بــــ سوه|ج|ش
|2447oره|من|ر مصعبــــ محمد |لمن |حمد ثــــ|ر |لق|
5o9666معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد حمدى محمد محمود عبــــ|س
لس ع|طف صبــــ |ندر|وس257938 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومك
425oo|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهك|رين خ|لد محمد جمعه محمد
|5o68| رهمحمود بــــش محمد بــــش علوم |لق|
25|4oo|معهد ف ص بــــنه|سل|م نظيم عبــــد| ق|بــــيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عمر محمد |لعربــــي شح|تـــ محمد64428|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهس|رتـــ رمض|ن |حمد عبــــد |لع| عل9865|5
يم عبــــد| طه232633 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نور| |بــــر|
3375o3|حقوق |لمنصورهسم|ء فتـــ عبــــد|لعزيز محمد
6o3757يم محمد |لعدوي ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
4o2485| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء محمد |لتـــه| ع
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ندستـــ حلو|نس|مح ع عبــــد|لخ|لق ع46||32
تـــج|ره دمنهورمحمد مصط ع |ألبــــحر495238
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد |لسيد حف محمد خف| 774942
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم محمد ع عبــــد|لعزيز246683
9oo562|صيدلتـــ سوه|ج ن محمد شعيبــــ عبــــد|لحميد
|3o|o9 ر فه حبــــ كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسفيول| م|
4o7658 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهندى ن| محمود يوسف بــــسيو
طبــــ بــــنه|منيه سعيد ممدوح عبــــد|لو|حد|787|27
ن| معتـــز محمد ع43243| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسم
7o6255 |د|بــــ |لمنصوره|رحمه محمود محمد ع |لمو
23o47oرهمحمد حم|ده ر|بــــح مر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص |سم|عيليهسليم|ن محمد حم|د معيوف5|7685

42224| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن |نور محمد ع
4o8586د|بــــ طنط|وق جم|ل |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |للبــــده|
6o2952تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد |لجز
6|o4|5|حقوق |لمنصورهحمد حميدو عبــــد |لغ سكر
6994o9ق|وى معهد ف ص |لمنصورهر| | محمود |لسيد محمد |ل
د|بــــ |لمنصوره|ك|رمن عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد |68263
25o923 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم جم|ل محمد |لبــــطر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد عليوتـــ عبــــد |لحميد |لطنط|وي|44343
9o9|66 |ل معهد ف ص سوه|جمصط جم|ل شعبــــ|ن 
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء عبــــيد ك|مل غ|زي|58|497
766o43تـــج|ره بــــور سعيدرودينه |لسيد |لعربــــى مر |لخو
2|22ooف تـــوفيق سليم|ن وف|عبــــد |لرحمن | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ر|ء صبــــ ذ عبــــد|  886696 حقوق |لمنصورهف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرؤف عبــــ|س عمر|42549
علوم |لزق|زيقعمرو |س|مه عبــــد|لمنعم عبــــ|س634622
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء محمد عبــــد |لحميد مصط ص|6787|6
5o3889صيدله |ل|سكندريهعمر ع ج|بــــر ع |حمد
يكل حسن محمد س|لم|9|758 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهدع|ء 
نوعيتـــ كفر |لشيخآيه |حمد آم عبــــد| قرش443969

حقوق بــــ سويفم محمد عبــــد |لعظيم |م ||5666
وف|تـــمحمد حن بــــخيتـــ عبــــ|س|2922| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o55ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومرحمه مصط ع |لسعيد |لرم|دى
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقلؤى ن| ع ن|63697
يم||6|34| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|تـــ محمد محمد |بــــر|
علوم طنط|محمد ع|دل محمد ي مر82|2|5
|2o436رهمحمد حمدى |حمد |حمد حقوق |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسمر |لسيد يونس محمد حج|ج439585
4o9475د|بــــ طنط|ح|زم خليل |لسيد خليل ق|سم|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن عبــــد|لحميد قن|وي حس |833537
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63o248صيدله |لزق|زيقمحمود رجبــــ محمد فه حم|د
م و|ئل سعيد عبــــد|لعظيم||63436 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|د
695979| د|بــــ |لمنصوره|حمد |لسيد محمد |لسيد عبــــد |
7746|oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه محفوظ عبــــد |لعزيز عبــــد |لق|در حسن
33o758|د|بــــ بــــنه|حمد |لسيد جمعتـــ سعد|
||6oo9يم ن| حس |بــــر| ندستـــ ع شمسح|زم 
تـــمريض دمنهورل|ء عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م منصور543247
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسص|لح مرو|ن ز |سم|عيل3|3558
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عمرو نبــــيل ز عطيه246489
يم ربــــيع476449 د|بــــ |ل|سكندريه|سم خ|لد نسيم |بــــر|
776o22حقوق |لزق|زيقد| | عربــــى مصط محمد
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ص|دق صديق عبــــد|لرحيم526662
4|5o84نوعيتـــ كفر |لشيخأسم|ء محمد حسي محمد |لشبــــيتـــ
تـــج|ره طنط|عمر جم|ل |لمحمدى عبــــد |لق|در429564

علوم ع شمسروم| رفعتـــ حربــــي متـــى38893
تـــج|ره ع شمسسل|م م|جد س|لم |سليم|59982|

يف محمد عبــــد |لرحمن47967 رهمحمود  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| حس |لسيد |لصفتـــى455|79

|79o8كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمرو|ن |يمن فتـــ |لسم|ن
62||o3| ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد |لسيد عبــــد
272o|3تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء ع|صم جمعه عبــــد |لرحمن حسن 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط يه |يمن ع محمد|796|89
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه |س|مه عبــــد|لحكيم محمد |لش|236282
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر عص|م |لدين عبــــد | عطيتـــ بــــدر475336

صيدله بــــ سويفمنه | ح|تـــم كم|ل محمد سيد حميده72|9|
6oo698صيدله طنط|سم|ء عبــــ|س |لسيد عبــــ|س |ل |ري
يبــــ عبــــد|لمل|ك8833|2 يبــــ عبــــد|لمل|ك و وف|و وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمود ع|دل |لحسي ع ص|لح436339
7o2892|ندستـــ |لمنصورهمحمد سم محمد محمد |بــــوند
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرول| خ|لد مختـــ|ر محمد7833||
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن رض| مو فرج|78334
كليتـــ طبــــ أسو|نسم|ء حسن محمود حس |847523
تـــج|ره بــــور سعيدط|رق محمد رشدى محمد متـــو9396|6
2283o3تـــربــــيتـــ حلو|نمريم مجدى سيد سلط|ن
8o9747 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ج|بــــر محمد حس|ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر | |حمد رشدي حسن84433
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم|ن عبــــد |لر| عبــــد |لد|يم محمد محمد485|79
ر عبــــد |لحميد محمد |لتـــليس694676 صيدله |لمنصورهمن|ر م|
|63o58| لسن ع شمس|دى عبــــد |لحميد حسن عبــــد
838o4oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحيم |دريس عبــــد|لرحيم |حمد

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوميمن محمود ع |حمد|73384
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4|52o9حقوق |لمنصورهبــــه | محمد عبــــد|لعزيز محمد قرقورتـــ
77o628كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــسمه جم|ل محمد ع  |د
د|بــــ |سيوط|عمر ح|مد محمد عطيه 8868|9
حقوق بــــنه|عمر عرف|تـــ جل|ل بــــكرى66|3|3
يم متـــو642774 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ح خ|لد |بــــر|
485|5oد|بــــ |ل|سكندريه|نج|تـــ أس|مه محمد ع حسن
ف |حمد |حمد ونس764863 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم |
8oo593كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نع محمد سيد عبــــد|لحميد
ندستـــ بــــنه|م | بــــ|سم وديع ف|نوس957|33 كليتـــ 
يم |لدسو |بــــو يوسف|63|||6 صيدله طنط|يمن |بــــر|
4578o6 |تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود حبــــ | عوض |لنوس
76o327ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــيشوى عص|م حشمتـــ شهدى

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد ح|مد محمد عبــــد|لمو حسن72749
278o28نوعيتـــ موسيقيه |شمونسه|م محمد عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|لحديد
48988oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم محمد محمود محمد لبــــيبــــ
ور759972 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سم|ح غريبــــ عبــــد|لسيد 
5o97o2كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوري| محمد سعد محمد ن|صف
843o92 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل |حمد مهلل حس
طبــــ كفر |لشيخرو|ن |ي محمد |لسيد بــــك 437897
علوم طنط|عمر |س|متـــ |لحسي عمر عبــــد|لق|در429864
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد حل حس|ن محمد328926
9oo283 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد|لرحمن |لسيد |حمد ع
ف |ل|مجد صديق49|25| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمد |
7oo377معهد ف تـــمريض |لمنصوره ثــــري| |حمد رمض|ن جمعتـــ

يف|44363 يف محمود |ل رهحمد  تـــج|ره |لق|
63|25o علوم |لزق|زيقس|ره عمر محمد شفيق حس
4o4599تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكريم مصط صل|ح عبــــد |لق|در |بــــوشوشتـــ
4o7276 حقوق |ل|سكندريهرو|ن محمود فرج رمض|ن ج|د |لمو
لسن ع شمس|حمد س|مح شح|تـــه محمد|334379
ه |لسيد محمد عبــــد |لجو|د43387| تـــج|ره ع شمسسم
268639| ه عبــــد|لموجود غنيم |لسي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م

ره|عل| سلط|ن محمود |لشمندى44592 د|بــــ |لق|
|22o29|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين ه| بــــه|ء |لدين لبــــيبــــ |لسبــــ
8|oo|oتـــج|ره بــــ سويفمصط محمد سعد |حمد
تـــج|ره سوه|ج م حل |م ج|بــــر|7||3|9
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــعبــــد| |لسيد س| عبــــد|ل|له634754
7|o9o7ندستـــ |لمنصورهكرم ع ع محمد |لتـــو|بــــتـــى
م محمد مصط يوسف عبــــد |لمجيد446848 ندستـــ |ل|سكندريهد
تـــج|ره بــــور سعيدسهيله |ل|نص|رى |حمد |حمد |حمد |7|766
7o7655|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن مظهر محمد |سم|عيل
4|o5|4 د|بــــ طنط|محمد ع|طف نبــــيه بــــسيو|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د عبــــد |لبــــ|سط عو|د عوض46878|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عم|د حمدي |بــــو زيد ج|د352672
تـــج|ره دمنهوره|جر صل|ح سعد محمد عي7|4478
32o8o|حقوق |لمنصورهعمر محمد |بــــو|لعل| عبــــد|لسل|م
|5773o ف محمد حس ه | ره|ن د|بــــ |لق|

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم تـــ|مر محمد سعيد عبــــد |لمقصود9655|
844o53د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد ك|مل |لعج محمد
6347o9|ندستـــ |لزق|زيقسل|م حس عبــــد|لبــــديع محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس  حمد خ|لد فتـــ شيش|884267
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمد عبــــد|لر| |حمد حسن833625
لف |لتـــج|رى بــــبــــور سعيد|نرم ط|رق |لسيد محمد |لعشم|وى46|764
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهس|ره ع محمد حسن عبــــد |لر|زق694748
|2225oيم ره|ي|سم |حمد محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
7687o4طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم محمد سعد منصور
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  منيه محمد محمود محمد|899248

528o7|ر|ء مبــــروك محمد حسن صيدله حلو|نلز
حقوق حلو|نتـــ سعد |لدين محمد |حمد54825|
رهمصط محمد مصط رميح9|2564 د|ر |لعلوم ج |لق|
228o47ف لم ونيس كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم |
358|o5|حقوق ع شمسسيف |لدين عل|ء عبــــد|لغف|ر |بــــر
9o93|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس |م محمود |م محمد
ندستـــ |ل|سكندريهتـــسنيم ع|دل خميس سليم|ن د|ود479333

4o297وف|تـــرض| محمد فرج محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ر محمد|6|55| تـــربــــيتـــ ع شمسيم محمد ط|

رهسيف |حمد متـــو متـــو |لسم|8|79| ندستـــ |لق|
7733o5 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريم محمد مصط محمد |لطوبــــ
ف |دو|ر |م 44986| وف|تـــيوسف | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ بــــنه|يتـــ محمود عي محمد|5|3572
637o52|طبــــ ع شمسحمد خ|لد محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رين| وجيتـــ ك|مل بــــشتـــه92|8||
79|o9|ف عطيه ع عطيه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــسمه |
يف766543 تـــربــــيتـــ |لعريشكريم ن |لدين عم|ر |حمد |ل
قتـــ ح|فظ |لسيد عبــــده محمد626246 د|بــــ |لزق|زيق|أ
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــين د|ود |لسيد د|ود يوسف6|7572
5o8835|ل|ل  |لسيد عط زر|عه كفر |لشيخه|دى |سعد 
تـــمريض دمنهورندى ع حسن ع مرتـــ 4459|5
878|o5  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم بــــ|سم قي |م
7oo534 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره ع محمد ع
علوم |لزق|زيقسل صبــــ عبــــد |لق|در بــــيو محمد648343
يم |حمد238423 رهسم|ء |حمد سلط|ن |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
496572| تـــربــــيتـــ دمنهوريري صموئيل مل|ك عبــــد|لسيد ن
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طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد عبــــد| محمد ع عبــــد|لنبــــى|438473
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد | محمد |لسعيد محمود عمر سعيد677576

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن محمد سيد محمد |لفص||56|3
ف عبــــد|للطيف حن 37697 رهعبــــد|للطيف | طبــــ |سن|ن |لق|

2|44o4تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور خ|لد حسن مو
ندستـــ |ل|سكندريهحمد جبــــر محمد رجبــــ بــــرك|تـــ|2|5236
يم محمد عبــــد|لع| ن452472 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد |بــــر|
3|473oد|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن محمد فوزي ح|فظ
4|5o79|تـــ حقوق |ل|سكندريه|ء |لبــــدري فتـــ محمد حنتـــ
حقوق |لمنصورهمحمد |بــــو|لوف| محمد عمر832977
تـــج|ره ع شمسه|جر |حمد ص|لح محمد عبــــد|323558
689o62|حقوق |لمنصورهحمد ه| مصبــــ|ح |لبــــي رزق
7o69|||يم ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء ثــــروتـــ |لسيد |بــــر|
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمريج يونس محمد يونس|849876
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآيه |سعد مختـــ|ر عبــــد| محمد عنبــــ9|87|5
يم|35659 يم ع|مر |بــــر| حقوق بــــنه|ندى مصط |بــــر|
332o43|صيدله ع شمسسم|ء ص|بــــر محمد منصور
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندي |حمد صغ عبــــدربــــه838922
452|o9| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخص|لح |سم|عيل قطبــــ بــــش فرج معهد ع| 
تـــج|ره |سيوطريتـــ| ر|فتـــ |ن نجيبــــ 56|923
يم327274 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر |حمد عبــــده يونس |بــــر|
2489o9معهد ف ص بــــنه|رن| محمود محمد ط|حون
2646o5 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|ديه ن| عبــــد|لرحمن مصط 
77654oعلوم ري|ضتـــ |لزق|زيقفبــــرو | |يه|بــــ طلعتـــ جرجس
68o|6o|ه |لعدل |لسيد |لعدل تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
9|4o35  فنون جميله فنون |لم |يم وليد عبــــد|لعزيز محمود
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منه | محمد عبــــد|لصمد |لمس|ح286769
|د|بــــ |لم |وق شبــــل عبــــد|لمو ن| 5|2694
4458o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو |نور فتـــ عبــــد |لمعتـــمد  |م|م
45|o89|ندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد |لمجيد |بــــو |لنج
|6o999تـــج|ره ع شمسشيم|ء سيد ع |حمد خليفه
7o9728ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسف|رس حمدى محمد ح|مد |لحم|دى
7768o3يم |حمد رف| منصور تـــربــــيتـــ |لزق|زيقس|ره |بــــر|
9o6o|| علوم |سو|نمحمد ن عبــــد|لعزيز محمد
ف رمض|ن |لغر|بــــ|25684 صيدله |ل|سكندريهدير |
35767oيم |سم|عيل علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــغريد س|مح |بــــر|

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفوق طه عبــــد |لوه|بــــ حس 6|536
يم372|63 د|بــــ |لزق|زيق|نور| محمد جوده |بــــر|
4376o8طبــــ كفر |لشيخعم|ر ع محمد |لحد|د
م منصور |حمد خ|طر|9265|6 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحمد أد
د|بــــ |ل|سكندريه|ملك خ|لد عبــــد |لعزيز حسن حس |47996
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يم كيل|7|6282 يم محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|صف| |بــــر|
52o228ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمه |لسيد عبــــد|لرحمن حوتـــر
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدين| محمد محمود محمد789942
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ريم محمد عبــــد |لمجيد محمد54778|
679o58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرض| |نور |حمد |نور |حمد |لمن
637o57يم |حمد |بــــوبــــكر صيدله |لزق|زيقفؤ|د |بــــر|
3537o8طبــــ ع شمسمحمود ربــــيع عبــــد|لفتـــ|ح بــــدوى
755o28|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م |حمد ص|بــــور ق|عود
679|42| حقوق |لمنصورهحمد محمد من محمد جوي
تـــج|ره ع شمسحمد محسن |حمد عبــــد|له|دى|7945|3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود خ|لد سيد محمد ع37946|
د|بــــ حلو|ن|حمد |لسيد محمد |لسيد منصور|47287|
836o|6د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود فنجري محمد |حمد
9o5o75 عل|ج طبــــي قن|من|ل حم|ده فوزى ح|مد
س|وى263333 معهد ف ص بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد|لعزيز |ل

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومخ|لد |حمد عثــــم|ن عبــــد |لع|65992
ره|مريم خ|لد |حمد محمد خليل|856|| د|بــــ |لق|
36o62رهل|ء شو عبــــد |لحليم محمد |لكحيل تـــج|ره |لق|

2493o6معهد ف ص بــــنه|سهيله عبــــد|لعزيز عبــــد|لستـــ|ر |لوكيل
تـــج|ره بــــور سعيدسم|ء محمد مبــــ|رك محمد حسن|763467

رهسل|م سعيد محمد ز|يد|42643 علوم |لق|
تـــمريض كفر |لشيخمحمد |حمد ن قمر |لدوله دي|بــــ327|44
846o54ر ه|شم تـــربــــيتـــ |سو|نمحمد خ|لد عبــــد|لظ|
89o67||تـــربــــيتـــ |سيوط يه وف مر|د |حمد
6|6o8|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــعمر |يه|بــــ عبــــد |لفتـــ|ح |لقش|وي
3337o8علوم ري|ضتـــ ع شمسحس|م ف|رس |لسيد متـــو
ره|ي|سم س| سيد |حمد مصيل778|2| د|بــــ |لق|
يم محمد س|لم طه485935 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن |بــــر|
وف|تـــبــــسنتـــ ف|ضل جميل ف|ضل62983| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |ل|سكندريهدين| |سم|عيل محمد |بــــوسليم|ن435954
4|4o59| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سل|م كرم محمد |لبــــيو
|د|بــــ طنط|أروى ع|دل عشم|وى حموده |لسمل798||4
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمريم محمد |حمد سعيد35925|
صيدله |لمنصورهعمر |حمد ع بــــن سلم689987
|567o|وف|تـــ|مؤمن وجيه |حمد محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|يوسف محمد يوسف محمد عبــــد |لرحمن8|7656
وف|تـــعمر محمد ط|رق دسو محمد عبــــد |478738 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره طنط|وس|م سعيد محمد عبــــد |لعزيز كر|ز9553|5
5o6676د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم محمد محمود |لغربــــ|وي
9o4o28  |تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد حمدى محمد عبــــد
77736oنوعيتـــ |لزق|زيقحن|ن نبــــيل عبــــد | |بــــوه|شم

Page 6762 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ ع شمسف عص|م محمد مصط ليمونه||7|773
8|o666تـــج|ره بــــ سويفدع|ء ع محمد محمد رضو|ن
643oo9معهد ف ص |لزق|زيقسندس |حمد محمد |حمد
4o2693م بــــخيتـــ فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهريتـــ| مجدى سيد
ندستـــ |سيوطيوسف سعيد بــــخيتـــ جلد752624
تـــج|ره |سيوطعبــــد | ر|غبــــ ع |حمد حسن|422|6
ندستـــ |لزق|زيقفؤ|د |يمن فؤ|د حس عي غن|يم627376

43o56تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسف|طمه عم|د ع ع محفوظ
429||oو صيدله طنط|ر| | رض| حسن مصط ح
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد حسن ع حسن|778787
||5o22د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|رين| ع|طف رمزى ونيس
5o7929يم |بــــوطويله تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرضوى عل|ء ع |بــــر|
876|o| معهد ف ص |سيوطمحمود |حمد حس عي
7|69o4|نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن محمود عوض محمد عمر

صيدلتـــ |لفيوممحمد عبــــد|لحميد محمد |لسيد63962
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسزي|د |لسيد عبــــد|لحميد ح|مد2|5282
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد| |حمد محمود |حمد حسن634833
يم ع خط|بــــ627342 تـــمريض |لزق|زيق ه|جر ع |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط عزيز عبــــد |لغ |لشي9|4932
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خلود |حمد س| عبــــد|لمجيد232477
53oo42ي عبــــد|لغ محمد حسن وزير تـــ|محمود ي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ عل|ء محمد |لغريبــــ عطيتـــ|354774
33o|37ره|يتـــ عبــــد|لجو|د د|وود د|وود عبــــد|لجو ثــــ|ر |لق|
9o85|6  |كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جه|جر سعد|لدين محمود عبــــد
92o287 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمروه طلعتـــ |حمد عبــــد|لمحسن
رتـــ|ه|لتـــ ي |لسيد |حمد325946 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــكريم |يمن عبــــد | حس 59957 معهد ع| 
49499o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|حمد حس عبــــد |لص|دق |لبــــن
تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د ع|طف صل|ح محمود9|2376
8o7986 تـــج|ره بــــ سويفي|ر| فضل عبــــد|لحميد عبــــد|لغ
2524|oف محمد |لحلف|وى رهي|سم | د|ر |لعلوم ج |لق|
4o|784ي |لشيخ تـــج|ره طنط|سعيد ي| |بــــ|ص
684o84| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود |لسيد |لمتـــو عبــــد |لمجيد
رهي|سم خليل فخرى شهو|ن|2|7|2 تـــج|ره |لق|
336o76تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نه|جر س| محمد عبــــد|لجيد
257o48د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ محمود عبــــيد |لتـــر|س
يم محمد عبــــد |لعزيز24|456 يف إبــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد 
35o257|تـــج|ره بــــنه|يه|بــــ رضو|ن عبــــد|لمنعم |لسيد
6o4696تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | فؤ|د محمد فؤ|د حموده
925o56 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد لط محمد |حمد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد سل|م أحمد عبــــد |لحميد |لشن|7|5292
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7|2o59ى علوم |لمنصورهم محمد مستـــج |لدسو |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح543|6|
36o763د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء نش|تـــ |حمد حمودي
9o2379 تـــربــــيتـــ سوه|جسميه محمد فؤ|د |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء جل|ل عبــــد |لحميد قمح|497893
د|بــــ |سيوط| يه خلف ع محمد|568|88
تـــج|ره ع شمسرحمتـــ سيد محمد خلف|34676
تـــمريض |سيوطنوره صل|ح فتـــ عبــــد|لح|فظ 9398|9
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمد |م رجبــــ طم|ن|4453|4
د|بــــ دمنهور|رؤي| صبــــرى عبــــد| حسن|49939
7o5642|يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد ن جم|ل محمد |بــــر|

3oo84نوعيتـــ عبــــ|سيهس|ره عزتـــ شلق| عيد |حمد
رتـــ|شهد عبــــد|لن| سيد ع 322882 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|ح|زم محمد عثــــم|ن ص|لح محمود2|4|48
77|o47تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم محمود محمد محمود د|ؤد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدير و|ئل عز |لدين شعبــــ|ن48222|
444o|3|يم علوم كفر |لشيخسم|ء ع من |بــــر|
رتـــ|م|جدتـــ مجدى مو |لسيد7222|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نه|جر |حمد حس |حمد2|8488
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|بــــسنتـــ جم|ل عبــــد |لكريم |حمد54932|
تـــربــــيتـــ حلو|نحسن ي حبــــ حسن496|22
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر عل|ء |لدين |حمد |لموصل439754
حقوق |لمنصورهمه| عبــــد |لع|ل ح|فظ ع |لز|مك5364|7
329o43تـــربــــيتـــ بــــنه|حس|م محمد |لسيد |حمد
5|o757معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إسل|م محمد عبــــد |لق|در |لصبــــ
8o7427يم عبــــد|لجو|د صيدلتـــ |لم |محمد محمود |بــــر|
ي 6|4874 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركريم مجدى |حمد ف|يز |ل
||82|o يتـــ|بــــ عمرو محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد |س|مه عبــــد |لوه|بــــ يس|689265 م |لع| 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه|ء محمد عبــــد |لرحمن مصط |755267
6o9682 بــــي ره|رن| عص|م بــــدير |ل ثــــ|ر |لق|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش|م شح|تـــ سيد محمد |لجز|ر342937
زر|عه سوه|جعص|م محمود محمد خليل 924858
حقوق بــــورسعيدمحمد خ|لد محمد مختـــ|ر|75479

يم حربــــ45692 ره|شيم|ء محمد منصور |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمل عبــــد|لسل|م |حمدعبــــد| تـــعلبــــ|497989
24o3o7 بــــي رهرو|ن عم|د|لدين ص|وى محمد |ل تـــج|ره |لق|
ندستـــ بــــور سعيدمحمد حموده محمد حموده شلبــــى762622
رهش|م |حمد ف|روق عبــــد |لسل|م |23754| تـــج|ره |لق|

5o458حقوق بــــ سويفبــــدر رفعتـــ حس |حمد
6o7252|د|بــــ طنط|حمد محمد رزق عقربــــ|
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زر|عه دمنهورع عل|ء عبــــد|لعزيز ع |لشن|وى3387|5
ه |لسيد |حمد س|لم عر| ||62938 ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم | محمود  |ء |لدين |بــــو |لفتـــوح بــــكرى782795
د|بــــ حلو|ن|سل خ|لد سيد |م|م92|48|
|4o947خدمه |جتـــم|عيه |لفيوموق محمد محمد |لسحيتـــى
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيفه محمد ع عمر94|9|4
45o275يم عبــــد|لمنعم |لصعيدي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــل|ل |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهيم|ن حسن محمد حسن مرس|ل|685869
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور| جم|ل ع محمد |لجم|ل4|2483

65|ooتـــربــــيتـــ |لفيومكريم ك|رم حس عبــــد|لجو|د
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحمد عبــــد |لمجيد فتـــوح عبــــد |لمجيد|6996||
4oo35|يم |لملط د|بــــ |ل|سكندريه|مجدى |حمد |حمد |بــــر|
696oo5د|بــــ |لمنصوره|محمد ي|س محمد محمد |لجندى
رى يوسف عثــــم|ن ق|سم694646 د|بــــ |لمنصوره|غ|ده |لجو
يم|629948 يم |يمن شعبــــ|ن |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
طبــــ حلو|نمريم وجيه تـــوفيق فلتـــس338746
5o52o|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود محمد مدحتـــ محمد بــــدر|ن
8543o7د|ر |لعلوم |لم |محمود سعدون عمر جمعه
ل|ل |بــــو|لحمد حس 895862 علوم سوه|جندى 
3|2o7oحقوق بــــنه|دير محمد ع فتـــ |لمسل

5o|o7د|بــــ بــــ سويف|مصط ح|تـــم عبــــد |لو| محمد
9|o6o6 |يم |لجل طبــــ سوه|جعمر |حمد |نور |بــــر|

4o7|3معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز
44o96o يم ع خ تـــج|ره طنط|إيم|ن إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديشيم|ء رش|د عبــــد|لحميد عمر|ن279892

|6o38ره|بــــسنتـــ شعبــــ|ن عبــــد |لق|در محمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| ميخ|ئيل عد بــــش|ى39564|
53o242ندستـــ |ل|سكندريهل|ء ف|رس محمود |سم|عيل محمد خليف
6792o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد محمد س|لم

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقكريم شعبــــ|ن عبــــد|لكريم عبــــد|للطيف|5297
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــ|سم م| محمد عبــــد|لعظيم م| 32|444

د|بــــ ع شمس|منه | مدحتـــ مصط |لسيد4337|
كليتـــ |لتـــج|رتـــ/|نتـــس|بــــ موجه ج |لعريشعمرو |لسيد محمد |له|دى42|783
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكريم عبــــد|لبــــ|ري محمد عبــــد|لعزيز834227
وف|تـــعمر ري|ض فتـــ محمد479647 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

د|بــــ حلو|ن|سندس خلف جمعه ر|شد32|39
ر65236| يم عبــــد |لظ| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه ع|دل |بــــر|
68|o29ثــــ|ر د |ط|محمد محمود محمد حسن
887o79 د|بــــ |سيوط|ندى ن| |حمد عبــــد|لع|ل

|4|o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد رش|د سيد
75o474تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|دى |يمن ك|مل محمد غريبــــ
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6969oo|تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| محمود رضو|ن
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء جم|ل محمد |بــــو|لفتـــوح |لطو 338297
5294oo| ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــو |لعن عبــــد |لرحمن ج|بــــ
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود |حمد عبــــد |لرحمن773957
6295|oيم منصور سليم|ن لس إبــــر| معهد ف ص |لزق|زيقك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر جم|ل محمد ع|52242
صيدله |لزق|زيقحمد محمود |حمد ع |لمتـــيم|2|7522
تـــربــــيتـــ حلو|نقتـــ ط|رق سيد |حمد|7682||
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمود محمد عبــــد | |لسم|7|4779
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه محمد فتـــ محمد حس |278464
د|بــــ |ل|سكندريه|دين| أحمد حل محمد م|لك4522|5

2o494م محمود محمد رهمهند |د تـــج|ره |لق|
رهمحمد ح|رص |لص| شبــــكتـــ29833 علوم |لق|
د|بــــ حلو|ن|ه|جر |س|مه |حمد محمود عبــــد |لرحمن27372

|48o|6تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |يمن محمد جوده
9o|76|  د روم| |ندر|وس تـــج|ره سوه|جم | |لش|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيه سيد سليم|ن حسن|227693
5o9o73زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد| رجبــــ عبــــد| محمد
449o2oندستـــ |لم |عبــــد | عمر أم أحمد |لنج|ر
|4o67oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــزي|د |يه|بــــ عبــــد |لنعيم متـــو
6232oo| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمل محمد فتـــ ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |حمد مبــــ|رك |حمد مبــــ|رك6|5457
7|o|6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رو|ن محمد عك|شه |لسعيد
ى|267994 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م حمدى عبــــد|لستـــ|ر |لخبــــ
ندستـــ |سيوطيثــــم |نور عبــــد|لمل|ك جندى  5446|9
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حس|م جم|ل حسن حبــــيبــــ245964
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد سعيد عبــــد|لر|زق محمد حسن262648
487526| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد مصط ج|بــــر حسن ع
|د|بــــ بــــنه|ي| سيد محمد عبــــده |لعمري347679
5o7535  ء |لشح|تـــ حس عبــــد |لق|در| د|بــــ |ل|سكندريه|إ
ندستـــ |ل|سكندريهعمر محمد محمد |لصغ محمد سعد مصط 524593
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد سعيد عليوه محمد775625
يم763647 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيددى حس|ن محمد محمود |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل جم|ل عي رمض|ن9367|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــول|ء محمد ربــــيع عطيه |حمد عطيه|69755
ه محمد عبــــد|لعظيم محمد|854925 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريم|ن شعبــــ|ن |لسيد |بــــو |لعزم|7749|5
يم محمد نص|ر3|42|4 يم |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د ع عوض ر| حن 438|48
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد محمد |حمد عبــــد|لر| |829363
كليتـــ طبــــ أسو|نس|ندر| د| |ل لبــــيبــــ مرج|ن838658
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9o2274 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــ|سم محمد |لح|مدى محمد
25o623 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|كرستـــ عزتـــ منصور جور

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|ري|ن| ثــــروتـــ |بــــو |لخ عبــــد |لمسيح36893
6277|3| ر عك|شتـــ ن تـــج|ره |لزق|زيقحمد بــــه|ء |حمد م|
8236oo|د|بــــ |لم |مريم حشمتـــ فرح|ن لوق|
4o4888حقوق |ل|سكندريهمحمد ط|رق شعبــــ|ن محمود خليل
زر|عه طنط|يف فتـــ عبــــد |لع| عبــــد|لمجيد عيسوى544|54
248o53|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه رض| عبــــد|لعزيز شح|تـــه

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسفرحه عبــــد |لع|ل مو| عبــــد |لع|ل|558|
439|o8 | كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخأيتـــ حمدين محمد محمد |ل
346o29لع| للغ|تـــ بــــم جديده|جيه|ن س|لم ص|لح س|لم حسن
معهد ف ص |ل|سكندريهخ|لد محمد إسم|عيل مصط أبــــو بــــركتـــ988||5
638o45تـــ عبــــد | عبــــد |لجليل سليم |لمغربــــى د|بــــ |لزق|زيق|أم
معهد ف ص بــــور سعيدرن| خ|لد |حمد |لبــــس|8594|6
3599o5ثــــ|ر |لفيوم|ندي عبــــد|لحليم حس س|لم
تـــج|ره طنط|ندى محمد يوسف حسن يوسف483428
يم محمد ع|مر496472 د|بــــ دمنهور|س|ره خليل |بــــر|
بــــه ج|د |بــــو |لمجد7|6873  |حه وفن|دق |لمنصورتـــخ|لد عطيه و
4o58|oتـــج|ره |ل|سكندريه محمد عبــــد |لمقصود ع عم|ره
8o852|تـــج|ره بــــ سويففهد |لس|د|تـــ عبــــد|لحميد محمد
2364o5معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرس|ره خ|لد محمد قنديل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــسنتـــ محمد مجدي |حمد يوسف354284
ف محمد ع بــــدر|ن|686746 حقوق |لمنصورهحمد |

د|بــــ |لفيوم| جم|ل ف|ضل عبــــد|64|64
علوم |لمنصورهول|ء |سم|عيل محمود |لمتـــو |لكو694727
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخزي|د سعيد عبــــد|لق|در حس ع526477
4565|oتـــربــــيتـــ طنط|جه|د سعيد محمد محمد عطيه
ندستـــ بــــور سعيدعمر ط|رق |لسيد حسن |لطر|بــــي765548
وف|تـــع |ء ح|زم محمود ع زن|تـــى249585 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ر سيد ج|بــــر سيد5|227 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نط|
معهد ف ص |ل|سكندريهسعيد محمد سعيد مر3|36|5
رهم|لك |حمد سيد ح|مد |لمك|وى529|22 حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحم رفعتـــ محمود |لسيد متـــو846|44
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد نور |نور محمد |بــــ|ظتـــ222947
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن عيد حمزتـــ عبــــد|لش| 4476|3
حقوق |لزق|زيقمحمد أحمد سعيد رمض|ن9|6274
332o94 تـــمريض بــــنه|ريه|م جم|ل سعد محمد عفي
د |لدمرد|ش محمد328||7 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد فتـــ مج|
|د|بــــ طنط|محمد ع|طف ح|مد جوده |لش|يبــــ494435
266976| تـــمريض بــــنه|سم|ء نج|ح سعد محمد |لغزو
8|62o5حقوق |لفيوممحمد ص|لح ع عبــــد|لحكيم
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يم |حمد جر|بــــ3298|2 ندستـــ حلو|نرول| |بــــر|
53oo29تـــ|ع|صم |حمد خليفتـــ عبــــد|لسل|م لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
488oo2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط محمد خميس عبــــد|لموجود عبــــد|
علوم ري|ضتـــ طنط|ع نش|تـــ محمد محمد ع |لسكنيدي528792
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمر|م شفيق محمد ع|د ل حسن عفتـــ7358|2
5334o2ين ك|مل جيد خليل تـــج|ره |ل|سكندريهستـــيف 
25|69o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد س| عيد |لحو|ش
ثــــ|ر د |ط|حمد |لمر محمد |لمر سعد|3787|4
4o8994 تـــج|ره طنط|محمود مو عبــــد |لع| مو

7o8|||إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسل|م شعبــــ|ن عبــــد |لحليم عبــــد |لبــــ
نوعيتـــ بــــور سعيدكريم محمود محمد محمود زرمبــــتـــ762729
|د|بــــ |لم |بــــتـــس|م مجدي ع عبــــد|لعليم|5669|8
4o66o2ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدى محمود حسن محمود ع
693o38ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نرم محمد |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح
62o|64|تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لرحمن محمد طه |لبــــستـــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد رجبــــ دسو محمد34|56
تـــمريض |لفيوم ه|جر مصط محمد عبــــد|لسميع86979

د|بــــ حلو|ن|رضوي مجدي محمد محمد |لسيد28257|
4o2239د|بــــ |سو|ن|زينبــــ |لسيد عط عبــــد|لمحسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنو|ل حل ع |حمد ع698657
علوم كفر |لشيختـــ محمد بــــسيو سعد439458
تـــج|ره سوه|جيه عزتـــ عبــــده جوده||64532
828o48حقوق |لمنصورهشيم|ء ع محمد محمد
7oo572|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |لحميد |حمد
8327o9معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ع حسن يوسف
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسل نج|ح  رجبــــ محمد778496
د|بــــ |لزق|زيق|سل محمد عبــــد |لحميد |لسيد634|64
ف ومس|حه |لمطريتـــحمد محمد |لسيد |لسيد |لحديدى|279|69 ك.تـــ. ف رى و
صيدله طنط|ي|سم ع|دل محمود |لسيد عبــــد |لعزيز |2|688
9o28|o معهد ف ص سوه|جصف|ء رمض|ن محمود حسن
5|54o2معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  صبــــ|ح يوسف عبــــد|لوه|بــــ ح|مد حميده
68o7|3طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|ره خليل ص |لدين عبــــد | خليل
6o4597 د|بــــ |لمنصوره|نور|ن |حمد عبــــد |لسل|م  محمد أبــــو
8o27||تـــمريض |لم | حس|م نش|تـــ محمد عبــــد|لحكيم
يم ص|لح حسن|684374 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد ن |بــــر| م |لع| 
يم ||22|4 |د|بــــ طنط|محمد عبــــد |لمع |سم|عيل |بــــر|
م5549|| ندستـــ ع شمسعل|ء |لدين ثــــ|بــــتـــ |بــــو |لوف| ع 
|64o8o حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد مجدي فتـــ ع
6953o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمد عبــــد |لستـــ|ر ذ
يم979|44 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخـند أحمد متـــو محمود |بــــر|
757o78|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء ي| رمض|ن ح|فظ
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ره|ء جم|ل |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح|53524| علوم |لق|
يم محمد|484934 م خميس |بــــر| حقوق |ل|سكندريهد
685o|4 بــــي معهد ف تـــمريض |لمنصوره روضه صل|ح محمد |حمد |ل
6o4879معهد ف تـــمريض طنط| س|ره |س|مه نبــــيه حس متـــو
84o999يم معهد ف ص |سو|نبــــه ع عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــج|ره طنط|ن| |حمد ع محمد عبــــده479275
د محمد|5764|8 معهد ف ص بــــ سويفسم|ء فرج مج|
69o46o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد ن| |حمد |لسيد محمد
يم |حمد525232 وف|تـــرو|ن |يه|بــــ ز |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ ع شمسحمد بــــكري عبــــ|س مسعود|834423
88o|42 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود |س|مه محمد عبــــد|لرؤف
82o875تـــمريض |لم | مصط |م |حمد مسعد
معهد ف ص |سيوطمصط بــــدرى رمض|ن سيد 876676
تـــج|ره كفر |لشيخعص|م |حمد حسن محمد عبــــد|لغف|6|72|4
|54o36|تـــج|ره ع شمسحمد محمد ع ص|بــــر
2522o3كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفر|ن| محمد عبــــد|لعزيز عطوه |لوسي
77o9o4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقريح|نه صل|ح محمد بــــخيتـــ

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط مدحتـــ محمد عبــــد|لرحمن68998
يم محمد مصط خميس9656|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |بــــر|
45|8o2يم عبــــده ع يسن لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|عبــــد |لرحمن |بــــر|
|4oo6|ره|منتـــ | محمود حل |بــــو بــــكر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
34|o75صيدله ع شمسعمر ن| عليوه |حمد |لصفتـــى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ح ص|بــــر سيد ط|يع3|3552
ق7|4422 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخصد حل محمد كم|ل |لمغ|زي |ل
75o763ج |حمد| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|بــــس|م محمد 
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم رمض|ن محمود |حمد ع22|229

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط رجبــــ |م|م عبــــد |له|دى54536
ندستـــ |لزق|زيقمحمد حسن محمد عبــــد| منصور794|77
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لق|در |لمغ55|688 م |لع| 
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ل|ء ي| عيد |بــــو |لمع| ح|فظ|697896
8|2o52حتـــ وفن|دق |لم |عبــــد|لرحمن ن| تـــوفيق ك|مل| 

4|9o6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد ص|لح |حمد شفيق
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم عبــــد|لخ|لق محمود عبــــد|لخ|لق2644|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو |يه|بــــ محمد بــــره|م54365|
نج|وى2576|6 د|بــــ |لزق|زيق| |ده لط |حمد رزق |ل
85776oمعهد ف تـــمريض |لم | ر|شد فتـــح |لبــــ|بــــ ر|شد عك|شه
8oo4o8 طبــــ |لفيوم |ر طلعتـــ فتـــ ع
6o9472ح|ن زر|عه طنط|حس رض| حس مرو|ن 

د|بــــ بــــ سويف|ن محمد رمض|ن درويش53633
ى |لسيد خليفه675277 ندستـــ |لمنصورهمحمد ط|رق ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |لمندوتـــ عبــــد|لق|در محمد أغ|9658|4
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معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد ع|طف |لسيد |حمد يوسف694255
زر|عه مشتـــهريوستـــ | جم|ل مفيد ج|د72|242
ه |م ف|روق ن2578|4 |د|بــــ طنط|سم
علوم ري|ضتـــ دمنهورأحمد نور |لدين أحمد عل|م444733
882o35| تـــج|ره |سيوط  حمد محمود عبــــد|لتـــو|بــــ ع
ره|ندى س| فوزى ن|شد222376 د|بــــ |لق|
9o9243 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمصط |لسيد مصط صديق |لحكيم
42o388تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود خ|لد عبــــد|لعليم |لسيد محمد
5264ooعلوم ري|ضتـــ دمنهوروليد سم محمود محمد |دريس

4872oد محمد ره|منصور محمد مج| عل|م |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|بــــس|م |حمد محمود |حمد فرح|تـــ486598
26o424ر تـــوفيق جعفر كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سهيله تـــوفيق ز|
تـــج|ره |لزق|زيقغ|ده محمد |لحسي حسن778852
4ooo42 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــفريده محمود فؤ|د عبــــد |لجو|د عبــــد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|لسعيد سم ع|طف |لعو شح|تـــه|697265

رهمحمود عم|د سيد بــــيو بــــرك|تـــ4544| تـــج|ره |لق|
3|6o|| تـــج|ره ع شمسوق ع|دل عبــــد|لحميد |م
تـــمريض سوه|ج محمد عبــــده |لسيد ع 766|92
7o3484| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد مؤمن محمد |بــــو |لفتـــوح عبــــد
4o8296يم شو محمد شعل|ن |د|بــــ طنط|محمد |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىك|تـــرين ه| شكري و|صف7357||
ندستـــ بــــ سويفه| |حمد محمود محمود ع53584

رهحبــــيبــــه خ|لد |حمد ع78|34| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن |لسيد |حمد محمود نجم|335422
4823o2تـــج|ره |ل|سكندريهع ي|قوتـــ محمود حج|زى |لسيد
حقوق |لمنصورهحمدى محمد محمد |حمد |سم|عيل686752

تـــ جميل حن ح|مد|43524 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حمد محمد عبــــد|لكريم محمد حس |444865
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيق|ء عبــــد|لحميد |لسيد سيد |حمد|643959
2648o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن |م فهيم ع |إلم |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعل|ء فر|ر ر|شد عبــــد|لحليم 897454
34o249|تـــربــــيتـــ بــــنه|م| جم|ل |سم|عيل محمد ق|سم
5o5522تـــمريض |إلسكندريتـــ مصط حمدى عبــــد |لحليم عبــــد |لمطلبــــ
د|بــــ |لزق|زيق|م بــــدير عبــــد |للطيف ع محمود246|77
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرش| صد محمد |لصغ 825393
د|بــــ حلو|ن|عبــــد|لرحمن رف| عبــــد|لد|يم جهل|32538
علوم طنط|حبــــيبــــتـــ |يمن |لسبــــ| بــــدر|لدين ع4782|5
884o87  د|بــــ |سيوط|مه| عل|ء |لدين س| ع
22|3o|يم يم عبــــده |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سل |بــــر|
2243o9رهندى خ|لد عبــــد|لحميد محمد |لسيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
33o|82تـــج|ره بــــنه|مريم عل|ء محمد عقل
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نوعيتـــ |سيوطس|ندى بــــ|سم نجيبــــ جيد 889778
69o|43يم |سم|عيل ف |بــــر| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود |
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد ص|بــــر يوسف عط||2|474|
تـــ عص|م رمض|ن طه ع336633 تـــربــــيتـــ ع شمسن
ندستـــ د |طمحمد سم محمد مط|وع8464|6
طبــــ |لسويسرول| حمدى جل|ل ع  |87762
ن| وليد محمد عبــــد |لعزيز يوسف623479 حقوق د |طم
6o8528علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخدير ط|رق طه |لششتـــ|وى
22oo62|ه فرج ري|ض مصبــــ|ح علوم ع شمسم
9o8324 طبــــ سوه|جه|جر ع |حمد حسن
6832o7|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه كرم حسن |سم|عيل |حمد
يم محمد67587| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحسن|ء فتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره حسن مد ي|س ه|رون499286
44oo83تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء عبــــده محمد |لسبــــ
يم سلط|86|437 تـــج|ره كفر |لشيخسم|ء من حسبــــ | |بــــر|
6978o5يم عبــــد |لحليم سعف تـــج|ره |لمنصورهندى رفعتـــ |بــــر|
6789o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهلميس محمد محمد عبــــد |لمجيد |بــــر
حقوق |سيوطحمد |ل|م |حمد طه محمد||45|84
علوم ع شمسمنه | مصط محمد شح|تـــه محمد |3|752
د|بــــ دمنهور|و|ئل |حمد صبــــرى |حمد |لعبــــد82|493
رهرحمه ه| محمود محمد|5837| حقوق |لق|
طبــــ |سن|ن |لمنصورهفن|ن عم|د |لمر |لمر |لعزبــــ|698533
3|4o|7أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرصل|ح ي| صل|ح |له|دى
تـــى89|7|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخربــــيع ر| ربــــيع عيسوى |لن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط جم|ل رزق غبــــ| 258299
785o22|زر|عه |لزق|زيقسم|ء محمد |حمد عطيتـــ بــــدوى
64239oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد ع س|لم حس محمد
طبــــ بــــورسعيدمحمد من حج|زى صبــــح يوسف صبــــح|68459
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء رف| عمر |لعبــــد|268957
ف ح|فظ بــــهلول228563 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسلسبــــيل |
422o4| |طبــــ |ل|سكندريهرو|ن ط|رق محمد طه |لقبــــ
33o578طبــــ بــــنه|تـــ عص|م محمد صبــــ |لسيد فر|ج
77o9o3|ه حس |حمد عبــــد|لمجيد طبــــ |لزق|زيقم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ ع|طف عبــــد |لمجيد أحمد22|757
868|ooيم ر محمود |بــــر| لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ي|سم |لط|
4o5637 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ محمد مح |لدين عبــــد |لعزيز ع
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــ ن| طه سليم|ن834557

6944o|تـــربــــيتـــ |لفيومحمد |حمد ع عبــــد |لتـــو|بــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشه|بــــ مجدي مصط |حمد عبــــد|لد|484273
|379|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمجدى ع|دل شح|تـــه ع ع|مر
4o4636|يم د|بــــ |ل|سكندريه|سل|م خ|لد عبــــد|لرسول |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرحمتـــ محمود عبــــد |لعزيز حسن بــــر633324
5|4o63معهد ف ص |ل|سكندريهرحمتـــ |يمن شح|تـــتـــ حم|ده  جعبــــوبــــ
9|oo86 ق|وى محمد عبــــد|لع|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره عص|م |لبــــكرى ع248|63
52485oعلوم ري|ضتـــ بــــنه|عمر محمد |حمد ع|رف حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|بــــسمله وليد حسن عبــــد |لعزيز5||475
8|o|52تـــج|ره بــــ سويف|سل|م عص|م عبــــد|لوه|بــــ |بــــو|لعل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط||لسيد أحمد عبــــد |لعظيم محمد أبــــو |لوف52|4|6
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد فوزى رمض|ن||239|3
د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن حمدى عي بــــيو48666

8o288oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ج |  |د |سحق يوسف
49662o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسع|د عم|ره جل|ل محمد حسن |بــــو
6o889|ف عبــــد |لحميد عبــــد |لر علوم طنط|ي|سم |
يم فؤ|د عبــــد |لر|زق عم|27||5 طبــــ |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهريم محمد |لسيد متـــو |لزي 83|675
|672ooزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء خ|لد |حمد حم|د
يم 284|33 يم عبــــد|لبــــ|سط |بــــر| |د|بــــ بــــنه|نهلتـــ |بــــر|
م رمض|ن ع عفي |448|3| تـــج|ره ع شمسد
يم |لمنو 9886|| لع| للغ|تـــ بــــم جديده|دين| زكري| محمد |بــــر|
727o7علوم |لفيومعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لعزيز ن|يل

ر حسن ص|لح||229|8 نوعيتـــ |لم ||ء ط|
8o7|73تـــربــــيتـــ |لم |من|ر شعبــــ|ن |حمد عبــــد|لنعيم
69o657تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه عم|د مسعد سيف |لدين |لشه
32o744تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|دى حسن ع |حمد
7o9753يم شندى ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محسن |حمد |بــــر|
م|م ر|شد|547||9 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى منيه عبــــد|لع|ل 
4|o|2|حقوق طنط|معتـــز محمد |بــــو |لن محمد
48892o|ه محمد |لعزيزى ح|مد حسن حقوق طنط|م
8o88|7|تـــج|ره بــــ سويفمحمود ن|جح عبــــد|للطيف عبــــد
رهمريم فوزى عبــــد |لموجود محمد بــــدر5|582| تـــج|ره |لق|
6o372|طبــــ بــــنه|محمد ط|رق |حمد محمد
77|45o صيدله |لزق|زيقعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد عبــــد
يم ع ع محمد |لسمنودي6|4932 تـــج|ره دمنهورع |بــــر|
44o8o7|يم |لسيد زر|عه كفر |لشيخحمد محمد إبــــر|
يبــــ826582 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديليدي| |يمن متـــو|ضع و

معهد ف تـــمريض |لفيومس|رتـــ ع عبــــد | عبــــد |لبــــ|ري5|726
752o25 |فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء عص|م ح|مد حمد فرج
5o9|53طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح حسن |لر|شدى
د|بــــ كفر |لشيخ|بــــسمه محمد قطبــــ محمد محمد439445

صيدله بــــ سويفبــــسمه |حمد ه|شم عبــــد |58482
4|38o2ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد |لرحمن |بــــو |لعزم محمد |بــــو|لعزم شح
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7872o5|نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقسم|ء عبــــد | فتـــوح محمد حبــــيبــــ
26899o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه محمود مصط |لمك|وى
ندستـــ |لم |ه|جر محمد |لسيد محمود نور764946
|27o87فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره ع مرغ ع
5o8693 طبــــ |ل|سكندريهم|زن محمد عبــــد|لحميد محمود |لروي
ف محمد عبــــده |لسيد شح675325 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــي|سم |
|54o39| ره|حمد ن| مختـــ|ر |م عل|م |لق|
رهريج سم عبــــد | |لسيد محمد|58869| صيدله |لق|
68|52oندستـــ |لمنصورهكريم |يمن فتـــ عبــــد |لحميد |لسيد
ح|ن345369 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ه| محمد حس 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــلي سعيد عبــــد|له|دى منصور63|499
طبــــ ع شمسحمد محمد عمر محمد عبــــد |لع|ل||64244
نوعيتـــ |شمونندى محمد عبــــد|لحفيظ |لسيد264595
699|o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود جم|ل عطيه محمد |لغريبــــ
حقوق |سيوطحبــــيبــــه جم|ل شعبــــ|ن ه|شم273|82
د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| معتـــمد |سم|عيل محمد |بــــوزيد|77889
رهمصط عبــــد|لنبــــى متـــو |بــــوبــــكر244787 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء سعيد عبــــد|لعليم مر 886686
ره|رو|ن مجدى محمود فؤ|د عبــــد|لق|در322432 د|بــــ |لق|
8o87|9زر|عه |لم |مع|ذ مهدي لط تـــوفيق
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــيتـــر م|جد فرنسيس |سكندر832296
ندستـــ ع شمسيوسف ع|دل |سم|عيل محمد شلبــــى682||3
2oo33تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــل|ل محمود سيد سعد |لبــــغد|دي

ف ص|لح حسن |لسيد ع|رف762494  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
يم |لسيد|9399|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م خ|لد ح|مد |بــــر|
معهد ف ص سوه|جشيم|ء ص|بــــر ن| |حمد 739||9
تـــربــــيتـــ حلو|نمهر|ئيل عص|م  |د ميل|د323578

ره|من|ر محمد محمود |حمد3446| د|بــــ |لق|
6926o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم تـــوجيه عبــــد |لغ ع سيد |حمد
د|بــــ دمنهور| يم|ن ن| فؤ|د بــــسيو ع|بــــدين|9259|4
تـــ محمد فؤ|د قطبــــ|497568 تـــربــــيتـــ دمنهورم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| صل|ح |لدين |لسيد صل|ح |لدين عبــــد7|6349
4265o5|ن| عبــــد |لمنعم فه |حمد سليم د|بــــ |ل|سكندريه|م
5o6888زر|عه |ل|سكندريهبــــسمتـــ محمود محمد عبــــد |لو|رثــــ محمد
رهمحمود محمد تـــوفيق |حمد758795 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره ع شمسمصط حس|م |لدين عطيه عبــــد|لحميد2252|2
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن ط|رق فتـــ بــــيو خليفه|676225

52o22علوم بــــ سويفه|جر عبــــد |لحكيم محمد محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء مجدى ج|بــــر |بــــو |لمجد7|7698
2322o2رهيوسف محمد صل|ح جوده ندستـــ |لق|
ندستـــ ع شمسيوسف عبــــد | ع نص 27255|
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|859oرهعمر |حمد عبــــد |لق|در عبــــد |لحليم حقوق |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م عبــــد|لمجيد قوشتـــى محمد|226659
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن محمد مصط |حمد49278|
43o3o2طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخرو|ن ع|شور عبــــد|لرؤف خليل
52||8oمعهد ف ص |ل|سكندريهإيم|ن مصط عبــــد |لرحيم |لعمورى
623o46يم تـــج|ره |لزق|زيقخ|لد محمد فؤ|د محمد |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس ص|بــــر فرح|تـــ |لسيد|28|4
43o73| تـــج|ره طنط|مرفتـــ |م |حمد |لعو مصط
2239o5 ين عبــــد|لرحمن يوسف حس تـــربــــيتـــ حلو|نن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |لرحيم محمد عبــــد |لرحيم|78292
يم عبــــد|لمجيد97|332 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد سم سعد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمنه | ثــــروتـــ |لسيد حسن عليوه|77977
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود عمرو حس عبــــده|35|3|
75449oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حوريه |م|م ع فكرى
|29o36|يم حسن يم محمد |بــــر| علوم حلو|نبــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهع|صم محمد خليل |لغربــــ|وي84|447
9o64o||علوم |سيوط منيه ممدوح قن|وى ه|شم
25o238|شهش تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه ج|بــــر عمر |بــــو 
رهنهله مصط عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن9|2283 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــتـــس|م ع فهيم طه||27338
ره|ء عبــــد |لعظيم عبــــد |لوه|بــــ محمد زيد53527| صيدله |لق|
ف عبــــد |لغ ه|شم |لديبــــ776784 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء |

9|36o|د|بــــ |لفيوم|م| عوض نعم|ن عبــــد |لعظيم
تـــج|ره ع شمسمحمد صبــــرى عليوه عطيتـــ سليم772976
د|بــــ د |ط|مروه عبــــد |لمجيد عم|رتـــ سمي||86|6
ندستـــ ع شمسي|ر| |لسعيد يوسف |لغني7344|2
صيدله حلو|نمنتـــ | |حمد رج|ء سيد 97|875
تـــج|ره ع شمسند خض فرج يوسف646|35
4643o2يف وف|تـــمحمد عمرو عبــــد |لرحمن |ل معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
62857o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|سم|ء ي عد |لسيد خليل
6o|744صيدله ع شمسمحمد إيه|بــــ فتـــح | عتـــيس
يم |لقصبــــى |بــــوحشيش |694|69 د|بــــ د |ط|حمد |بــــر|
87846o  ندستـــ |سيوطي|سم عبــــد|لمحسن تـــوفيق عبــــد|لعزيز
معهد ف تـــمريض |سيوط  يه س| عبــــده عبــــد|لرحمن|886|89
رتـــ بــــسمه عم|د محمد ع مهدى43449| تـــمريض |لق|

2|36oرهسل عل|ء |لدين عبــــد | محمود تـــج|ره |لق|
58o28|تـــمريض  بــــ سويفحمد سيد خليفه عبــــد |لفتـــ|ح

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل|ء خ|لد ع|مر محمود|45|355
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر محمد ف|رس محمد367587

تـــج|ره بــــ سويفمحمد ممدوح محمد محمد محمد |لشي65598
تـــج|ره بــــ سويفن ع|شور |بــــو|لعزم محرم|2464|8
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد حس |بــــو|لمجد صديق|862994
26|o28علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنه|د عم|د محمد عبــــد|لحميد

63|2o| ندستـــ |سيوطحمد صل|ح سيد مصط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسمه خ|لد مصط ع|بــــد حسن 7859|2
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخع |ء محمد ح|مد طه رزق35|443
5oo|76تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكم|ل |لدين محمد ك|مل محمد |لنج
حقوق حلو|نخلود محمد ع |ليم 874|2|
تـــربــــيتـــ |سيوطمرجريتـــ حمدى بــــولس عوض  888279
7||o62 يم |لمك|وى |لقعق|ع ندستـــ |لزق|زيقلسعيد |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء بــــدوي محمد حسن|43|839
62397o|طبــــ |لمنصورهنه |يمن ع |لسعيد شتـــ
25o|o7| صيدله طنط|يم|ن محمد فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح |م|م

5oo6oحقوق بــــ سويفمحمد |بــــوط|لبــــ عبــــد |لمجيد ع
9|oo72  |علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىصف|ء محمود حمدى عبــــد
48o736حقوق |ل|سكندريهندى حس عبــــد|لنعيم |سم|عيل عبــــد
7o4995|  | ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | محمد بــــرك|تـــ عبــــد
تـــج|ره |لمنصورهندى محمد محمد |لغز|688326
2|685oتـــج|ره ع شمس | لؤى |لسيد د|وود
تـــج|ره بــــنه|كريم محمد عبــــ|س عبــــد |لع|ل68|6||
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نديفيد نبــــيل نمرود |بــــو |ليم |2895|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــه عص|م عبــــدربــــه بــــدر266455
6|o7o6علوم |لمنصورهمريم مصط حسن مدين

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس عل|ء سعد حسن56369
يم68382 زر|عه |لفيوممحمد محمود محمد |بــــر|

6o356| كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد جمعتـــ شمس |لدين عبــــد |لصمد
4o8oo8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ريم|ن ع|طف فتـــ حسن خليل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سيف |لدين ي| عي محمد85|29|
7o2528| يم عبــــد |للطيف مو ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن|ديه |بــــر|

يبــــه محمد|554|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء ع 
9o5987 تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد |لسيد ربــــي |لص|وى
54||4o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمؤمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد مو
8o2oo6|تـــمريض |لم | سح|ق فرج عبــــده ص|دق

|7|5o وف|تـــمصط خ|لد محمد درويش مصط معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد نبــــيل عبــــد|لعظيم سليم|ن6|6383
2|276oش|م محمد فتـــ رشيد تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن 
69639oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمريم |س|مه محمد |لص|وى
فنون جميله فنون حلو|نلي عمرو محمد جم|ل |لدين محمد27263|
يم عبــــد |لوه|بــــ حس|ن ||734|| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيه |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــده سعد عبــــد |لعزيز464577
78o953|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع محمد محمد طر|بــــيك
4278oo|تـــج|ره طنط|ي|ر| مجدى محمد حسن |لصبــــ
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تـــج|ره طنط|بــــ|نوبــــ لط جور غط|س|3||677
4o2995|تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد| مسعد محمد محمود عبــــد
وف|تـــمحمد ع|دل محمد ع جل|له6|2628 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
معهد ف ص طنط|محمد مبــــروك محمد دويد|ر427545
7o7875|صيدله |لمنصورهحمد محمد |ل|م|م |ل|م|م
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد |لسعيد حس|ن  |793|33
نوعيتـــ بــــنه|بــــه لط عبــــد|لسميع |حمد267542
64|57o|يم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد رمض|ن |لسيد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حسن محمد محمد |حمد |لرخ42||36
د|بــــ حلو|ن|وق محمد |حمد محمد276|5|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ين|س ن خميس ص|لح|759293
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف رمض|ن ع محمد حس|ن 8|4556
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد صبــــ سيد |حمد |بــــو|لعل|984|25
9o|44o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جخ|لد مصط |حمد عبــــد|لرحيم
|3567oعلوم ع شمسف|طمه ش|ف عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز

46884| رهحمد رمض|ن سعيد ز تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لم |حمد محمد س|مح محمد محمد||28324

2o967|يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعبــــد |لرحمن محمود |حمد محمد مج ل|ك|ديميتـــ |لم
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر بــــدر|لدين عبــــد|لع|ل ع |حمد489428
2268o6لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد|لرحمن محمد محمد ز ع
يم محمود عبــــد|لسل8|4228 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم محمود |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهنور |لدين |حمد |نور عبــــد |لحليم محمد478862
طبــــ |لمنصورهعمرو محمد محمد ك|مل عبــــد |لحليم45|624
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهشيم|ء ح|مد س|لم ع س|لم56|478

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممريم |لسيد عبــــد|لع|ل محمد|6||7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد عبــــد|لنبــــى |لشلق| |253366
ره|س|ندى لطيف |لح|فظ | جيد57242| د|بــــ |لق|
صيدلتـــ سوه|جمحمد |لشعر|وى عبــــد| محمد  |92222
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء عيد محمود |لطويل|9967|5
|لدين496225 يم ع ن د|بــــ |ل|سكندريه|وردتـــ |بــــر|
تـــج|ره طنط|محمد عزتـــ متـــو |حمد سعد5||2|4
7772o2 ف زر|عه |لزق|زيقصف|ء محمد عبــــد |له|دي محمد 
نوعيتـــ |لم |ه|جر جم|ل محمود شح|تـــه9458|8
لسن ع شمس|يم|ن تـــوفيق حميدو |لعبــــد|لمطرى|767393
ش|ن محمد عبــــد|لع|ل347988 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمر عرفه د
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|خلود خ|لد محمود ح|مد |لحفن|وى622239
ه رمض|ن محمد حسي |9|7798 علوم |لزق|زيقم
326o72 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمتـــ مصط ق|سم حس|ن
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره ممدوح عبــــد |لرحمن عم|ر767727
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيه مسعد ع قطبــــ قرموط|2|4|27
ف سيد |حمد |لش|ل2||354 ندتـــ |  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|
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ف |لسيد محمد يقط 8783|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسمر |
قتـــص|د م حلو|ن|سندس جل|ل عزتـــ محمد27952|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء حس| عبــــ|س عبــــد|لل| 834495
43|o55|ف |لسيد ع ج|بــــر تـــربــــيتـــ طنط||ء |
ندستـــ طنط|محمد نعمتـــ | محمد عل|م|44948
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |لعيسوى محمد |لعيسوى687437
|29o75رهعبــــد |لرحمن محمد ع |لكردي طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهند محمود حسن محمود |لقرعتـــ2892|7

2o6|9 رهعمر محمد ز |م تـــج|ره |لق|
9o8o76 د|بــــ سوه|ج|شيم|ء جم|ل ج|بــــر صديق
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |ر ه| |حمد محمد3|232|
نوعيتـــ |شموننور صل|ح |لدين محمد خليل267498
كليتـــ طبــــ أسو|نعمر عبــــد|لش| متـــو |حمد824872
تـــج|ره دمنهورمنيه عل|ء محمد عبــــد |لسل|م حس |467|5
ندستـــ سوه|جعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لرحمن ع 895232
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمود محمد محمود محمد766456
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|مصط محمد |بــــوضيف |حمد898|42
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــسمه |حمد رمزي |لنج|ر435433
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|دى رفعتـــ محمد حم|د226334
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمريم محمد عبــــد|لحكيم |لش|ذ896|35
89547o معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد محمود ج|بــــر |بــــوزيد
ه لط عبــــد|لمحسن ح|فظ زع |263847 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
7|3o62 يم يم ح|مد |بــــر| علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــر|

رهلي |حمد سعد |لدين ع6|55| حقوق |لق|
ف مسعد محمد|444724 وف|تـــحمد | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
إعل|م بــــ سويف |ر عطيه محمد عطيتـــ|676||
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصفيه سويلم حم|د ضيف |757628
68o265| ندستـــ |لزق|زيقحمد |لدسو عبــــ|س |لمتـــو
22o|7o|يم |حمد تـــج|ره ع شمسحمد عزتـــ |بــــر|
26679oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نجوى محمد ن| محمد |ألكتـــع
76o643تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــه | ممدوح جمعه |حمد
9|o744|معهد ف ص ري|ضه سوه|ج حمد فرج |حمد يونس
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم م |لدين مصط محمد338743
يبــــ عوض8294|| ره/ري|ضتـــس|مح م|جد و إعل|م |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحن محمد محمود عك|شه مصط 293|75
324o25ش|م عط| |لشح|تـــ |بــــو|لنيل ره|محمد  ثــــ|ر |لق|
|37|9oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو عبــــد |لق|در |سعد عبــــد |لق|در حسن
د|بــــ |لزق|زيق|م | مو بــــخيتـــ سيف 373587
د|بــــ دمنهور|نه|ل محمود عبــــد |لغ عط| |لقلتـــ|وى8552|5

ش|م سم عبــــد|لمقصود محمد42723 وف|تـــمحمود  ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم سيد96|32| د|بــــ ع شمس|ف|طمه ص|لح |بــــر|
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48298oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمه| ك|مل حسن رزق شح|تـــه
78o425فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طرند| صل|ح محمد محمد سيد |حمد
4o7||3حقوق |ل|سكندريهكريستـــ | صبــــ زكرى قل|ده |بــــ|دير
د|بــــ |لمنصوره|ع |ء ع نجيبــــ محمد ع|68549
يم|4|569| ف محمود |بــــر| رهحمد | صيدله |لق|

رهمرو|ن سعد عبــــ|س |حمدحسن49|7| تـــج|ره |لق|
43o984تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل ط|رق طه تـــوفيق

57o32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد
25o455حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخلود محمد عبــــد|لبــــ| يوسف
تـــج|ره بــــ سويفع حسن |نور سليم|ن2||856
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد مصط محمد محمد تـــر|بــــ4|66|4
يف مصط محمد37285| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط 
6o|925|يم |لهطيل يف |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه 
68652oيم ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد شلبــــى |بــــر|
48759oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف |لدين ع|دل ح|مد مصط |لبــــد|
ى عثــــم|ن عبــــد |لحميد |لمر682983 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسمر ي
طبــــ |سن|ن |لمنصورهوق ن| محمد ح|مد سلم|ن624472
لس 895235 تـــج|ره |سيوطف|م يوسف فؤ|د ك
يم|3959| صيدله ع شمسندى |مجد محمد |بــــر|
رهيوسف بــــهجتـــ فكرى جرجس55|5|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8o|877تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد ن|يف محمد
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخلود |لسيد عبــــد|لحفيظ عبــــدربــــه263653
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدعبــــد |لرحمن عبــــده ع عبــــد |لق|در762839
يم محمد حسن46|524 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|جر |لسيد |بــــر|
رهمحمد ع|دل عبــــد|لرحمن مو873||3 طبــــ بــــيطرى |لق|
253|87| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |لسيد فتـــ ن
3476o5د|بــــ ع شمس|س|مح حمدي |سم|عيل عبــــد|لجو|د
78o|54د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرحمن محمد مدحتـــ عبــــد |لحميد
طبــــ ع شمسنور|ن ع|دل سيد محمد عو|د936||3
ندستـــ |ل|سكندريهحمد جم|ل محمود حف مصط |479763
طبــــ |سن|ن كفر |لشيختـــغريد محمد فوزى |لصعيدى35|252
5o4|83| ش|م سعد |سم|عيل عبــــد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|جر 
787o56حقوق |لزق|زيقسل محمد حسن ع
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديميمه عبــــد|لصبــــور محمد |سم|عيل|826725
طبــــ بــــيطرى دمنهوري|سم سعيد ح|مد جوده ج|د5283|5
د|بــــ ع شمس|ريم حس|م |لدين مصط محمد399||3
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريه|م لملوم محمد مر عثــــم|ن498627
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد ي| محمد |م محمد مر635982
ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لرحمن مر يوسف622968
نوعيتـــ كفر |لشيخم رش|د محمد |لسيد عم|ره8|4429
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| |حمد حن محمود عطيه57225|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م|رين| عبــــد | عوض صليبــــ48337|
88968o د صفوتـــ فؤ|د خله حقوق |سيوطن|
33oo79 حقوق |لزق|زيقمريم  |حمد  صل|ح  متـــو
4253o7ش|م |لسيد ز|يد طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس | 
7o|2o5تـــج|ره |لزق|زيقعمر محمد محمد ع ف|ضل
8o52o7ي تـــج|ره بــــ سويفمحمد حس من م
حقوق |سيوطح|زم عبــــد|لفتـــ|ح |حمد حسن 69|887
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهند خ|لد |حمد محمود |لزه|ر435527
|د|بــــ |لم |محمد ممدوح حل محمد9|42|8
3583o4نوعيتـــ عبــــ|سيهشيم|ء حمد|ن |لسعيد محمد
8o|827| كليتـــ حقوق |لم |حمد محمد |حمد متـــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنعمه ممدوح رمض|ن عبــــد|لق|در|84657
 |حه وفن|دق |لفيوميم |حمد حمدى محمد46447|
د|بــــ |لمنصوره|س| |س|مه حسن عبــــد |لكريم |بــــو ريه675925
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد شبــــل محمد |لقفل268487
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لبــــ|سط فر|ج  779|88
||774o|طبــــ ع شمسحمد محمود حسن محمد
247o4 يم صل|ح مصط ره |ر |بــــر| تـــج|ره |لق|

764o9|حقوق |لمنصورهه|يدى س|مر يس عبــــده |لبــــدرى
27258oلع|  |حتـــ وفن|دق |لغردقتـــ|مك|ريوس نشأتـــ ع|زر بــــطرس
نوعيتـــ |لم |مريم طلبــــه عزيز قلي 852665
92o733 تـــج|ره سوه|جه|جر |بــــوضيف محمد |حمد
8445o7|د|بــــ |سو|ن|يه عبــــد|لنعيم عبــــد|لش| ع|بــــدين
تـــربــــيتـــ طنط|أمنيه ع|دل محمد ع حسن2945|4
تـــربــــيتـــ ع شمسدى محمد محمد عبــــد|لع|ل4|95|3
|376o7|معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمحمد محمد عبــــد |لغف|ر عبــــدربــــه
643o7oلسن ع شمس| حسن |لبــــن| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لستـــ
ندستـــ |لم |ع |لسيد ع عبــــد |لرحمن633825
رهمحمود عل|ء ف|روق |لسيد633383 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره طنط|لسيد رشدى |لسيد منصور محمد  |لزقم677938
7777o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمد عبــــد |لمجيد عبــــد|لمع
تـــج|ره |سيوطمن|ر عوض | عوض | محمد |لمنو 6876|4
7783o7معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لن| جمعه عبــــد |لن| |لسيد
ه |حمد نبــــذى ح|فظ عبــــد |لفتـــ|ح|62264 طبــــ |لمنصورهم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفريه|م جم|ل عبــــد | عبــــد |لعظيم56999
3|48oرهرن| ك|مل |حمد محمد تـــج|ره |لق|

4o7564لسن ع شمس|ه|جر عفي عبــــد |لد|يم محمود |لطبــــل
9|o39o ندستـــ |سيوطم | نبــــيل ذ سدره
5o69o7 ش|م حسن شبــــل |لحس|ن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد| كم|ل محمد ح|فظ |سم|عيل2742|2
6o|6|7|د|ر |لعلوم |لفيومعبــــد| رأفتـــ ش|كر ك|مل عبــــد
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ندستـــ حلو|نمع|ز محمد شبــــل طلبــــه مو269922
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه |حمد عبــــد|لحميد عشم|وى دي|259479

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن عم|ر عبــــد| |حمد59449
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدرضوى |حمد بــــش ع764678
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيم|ن ي| مسعد |حمد|5544|2
86338oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|مح عد لميع ميخ|ئيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |حمد كم|ل |حمد|345464
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |س|مح مجدى محمود |لجربــــه237||6
5|93o4يد بــــدوى عكر معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  آيه ي| محمود |بــــو |ل
4|557oتـــج|ره كفر |لشيخآ عبــــد |لستـــ|ر سعد محمود |بــــو حل
26o967|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه عيد عي |حمد
8o4o33|طبــــ |ل|سن|ن |لم |س|مه سيد خليل محمد
6o5857صيدله |لمنصورهمن|ر حمدى |لسيد سعد
5o885o| علوم طنط|بــــوبــــكر حمدى محمد ع

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نخلود ع محمد ع44473
27|o73يم طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره |لشح|تـــ ص|لح فرج |بــــر|
8o3479طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد خ|لد فتـــ محمد
753232| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل|م محمد محمود ع
تـــج|ره ج|معتـــ د |طط|رق محمد حسن |بــــو لبــــن8292|6
92o988تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه عبــــد|لمحسن مصط عبــــد|لحميد
تـــج|ره بــــنه|جو |ن| ه| منيس ميل|د5468||
6o8o99تـــربــــيتـــ طنط|سه|م خ|لد ربــــيع عز|ز عبــــد|لمقصود
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد سعيد مهدى محمد755998
م س|مر حس حسن حف |478938 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفد
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم مصط |حمد |حمد شد|د9358|6
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد |حمد عبــــد|للطيف |بــــوبــــكر829634
ف عبــــد |لبــــ|سط محمد عطيه425885 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــو |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|يه عد |لنوبــــي يونس|842487
82689o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يه حس محمد حسن
44o374طبــــ |سن|ن كفر |لشيخه|جر محمود محمد عبــــد|لمحسن
336o67حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندي محمد بــــل|س |لسيد عمر
6||o42 تـــج|ره |لمنصورهمحمد فرج فرج |لسعد
طبــــ ع شمسبــــسنتـــ تـــ|مر |لسيد |لسيد778958

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد محمود عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لمقصود62959
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن بــــدوى |حمد ص|بــــر67373

م عم|د |حمد عبــــد |لغف|ر مصط 43929| د|ر |لعلوم |لم |د
ف حس معروف 229||9 طبــــ بــــيطرى سوه|جريه|م |
ي |حمد8347|8 تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد ع
5o3263يم عبــــد|لعظيم |لنج ه محمد |بــــر| زر|عه |ل|سكندريهم
معهد ف ص |لمنصورهحمد ح|زم بــــدير |حمد |لشعر|وى|695899

د|بــــ حلو|ن|سم|ح عزتـــ رزق سيد43759
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|2o623ندستـــ شبــــر| بــــنه|صموئيل نبــــيل شو صبــــ
355|o7ندستـــ شبــــر| بــــنه| |حمد فرج محمد
825o75|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس |يمن عيد عط
64ooo|يم س|لم تـــمريض |لزق|زيق مل عبــــد |لرءووف ع |بــــر|
85275o لس نج|ح حن| لم تـــج|ره بــــ سويفك
علوم |لعريشنوره|ن فتـــ عبــــد|لجو|د عط| |  885457
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىلحس ع|دل عبــــد|لحميد رضو|ن||86278
رهيم|ن عزتـــ عبــــد |لحميد محمد مشعل|626263 د|ر |لعلوم ج |لق|
|27|8oوف|تـــ|يوسف و|ئل محمود ش|كر ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
877466| |ء محمد سعد ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| 
علوم بــــنه|عبــــد|لجليل حس عبــــد|لجليل مر عطوه327953
45o6|6تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|خديجه رض| رمض|ن شلبــــي محمد
يم|686447 ندستـــ |لفيومحمد محمد رزق عبــــد |لغ |بــــر|
ندستـــ حلو|نسعد |لدين محمد سعد محمد23564|
53742oيم بــــكرع حقوق طنط|سم|ح |بــــر|
49o4|5تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنهلتـــ نبــــيل ع عبــــد |للطيف |لطنط|وى

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفعبــــد | محمد محمود |حمد54345
43|82oتـــج|ره طنط|عمر |حمد يوسف |لتـــبــــ|ع
يم عبــــد |لمنعم محمد446735 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |بــــر|
معهد ف ص |سيوطعبــــد|لرحمن متـــو ك|شف ع  3598|9
|283o7ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عمرو محمد عفتـــ
يم عسل|633528 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقمنيه محمد |بــــر|
827o35تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديتـــ|درس ر| فه حبــــيبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرغدتـــ |حمد حل عبــــد |لحكيم |حمد482524
ف |بــــو كرم محمد|48429 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركريم |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد | جم|ل |لدين عبــــد | محمد رضو|9|639
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء مسعد يوسف محمد حج|زى|772588
5o9843طبــــ |ل|سكندريهمحمد رمض|ن مصط محمد |لنج|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد عل|ء محمد |حمد محمد|446|6|
88|o34 تـــج|ره |سيوطغيد|ء ع سيد ع
46274oتـــج|ره كفر |لشيخمع|ذ محمد عز |لدين عوض |حمد |لحد

ر عزيز||4722 ندستـــ حلو|نحمد محمد م|
رتـــ يم|ن س| صبــــرى محمد|9|522| تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــأحمد محمد سليم محمد عبــــد | |لعو525898
ندستـــ |ل|سكندريهه| | محمد محمد |بــــو |لعم|يم447433
8228o2تـــج|ره سوه|جعمرو محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن
تـــج|ره بــــنه|م|يكل ه| سليم|ن |سعد44684|
5ooo4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــل|ل عص|م سعد ع

4o2447يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر مجدى سعد مصط |بــــر|
يم سليم|ن |م 55979 تـــج|ره بــــ سويفمصط |بــــر|

تـــج|ره طنط|سيف محمد ح|مد |بــــو سيف696249
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تـــج|ره |لزق|زيقمعتـــز حس حسن حس 634662
حسن85|695 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنه|ل محمود صل|ح ن
6|o535تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أسم|ء محمد ربــــيع |بــــو |لسعود
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف جم|ل ك|مل محمد يونس6|7777
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد ذ عبــــد |لحميد عي 696776
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيم|ن ع تـــوفيق عفي |93||6|
42|o4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|شيم|ء عبــــد |لحميد حس حم|د
757o34رهصبــــ|ح متـــو عبــــد |لرحمن |لسيد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
7653ooكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لرحمن |لسيد ص|بــــر عبــــد |لرحيم

683o3صيدلتـــ |لفيوممحمد عمر محمد حسن
85279o|حقوق |سيوطحمد حمدي |حمد محمد
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |يه|بــــ عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح36|777
8o54oo|نوعيتـــ |لم |حمد يوسف عبــــد|لحميد ح|مد
82o483د|بــــ |لم |خلود فتـــ محمد عبــــد|لجو|د|
9o4446 زر|عه سوه|جمصط محمد عبــــد|للطيف |سم|عيل
7o|224تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مسعد |حمد مصط ح|فظ |بــــو
|5o685تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط |حمد صل|ح عبــــد |لحميد
45o678علوم ري|ضتـــ طنط|ه|يدى مصط سعد مصط رجبــــ
88oo63 يم كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــسمه حسي سميح محمد |بــــر|
6o35o3تـــج|ره طنط|عمرو نشأتـــ عبــــد | ص|لح

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفسم|ء عبــــد |لعليم عبــــد |لمعبــــود عبــــد 52753
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مسعد حسن مسعد ع2762|3
تـــربــــيتـــ |سيوطم|جده محمد سيد محمد 85|894
427o2|علوم |ل|سكندريهوق محمود |لسيد |حمد |لسيد
ره|يتـــ | صل|ح |لدين مصط عبــــد|لحليم323499 د|بــــ |لق|
9o6637 تـــربــــيتـــ سوه|جمنتـــ | ممدوح عبــــد|لرحيم محمد
صيدلتـــ |سيوطرن| محمد فتـــ محمد825997
26o398د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ين ممدوح عبــــد |لفضيل ك|مل جندي
87879o تـــج|ره |سيوطنجل|ء رمض|ن عبــــد|لسل|م حسن

57o|5تـــج|ره بــــ سويفسمر صبــــرى سعد خليل
د|بــــ سوه|ج| ين|س محمد فوزى |لديبــــ|898376
ف محمود دبــــور|3|262 وف|تـــمحمد | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعبــــد|لرحمن منجود رجبــــ ع عبــــد|لحميد529599
ندستـــ بــــور سعيدمريم وليد محمد حسن محمد عوض763382
8o6532تـــربــــيتـــ |لم |من|ر سيد عبــــد|للطيف عبــــد|لحميد
4o6344|تـــج|ره |ل|سكندريه|ء حمدى مصط مصط |حمد
7665o2| كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن بــــ|سل حس حسن سليم عوض
زر|عه مشتـــهرحبــــيبــــه رأفتـــ حس عرف|تـــ6|34|2
تـــج|ره |سيوطجبــــريل عبــــد|لمنعم محمد عبــــده844366
يم شح|تـــتـــ رزق شح|تـــتـــ رزق||4|442 تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدريم محمد |حمد محمد |لشن|وي763439
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تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمونيك| رفعتـــ من جريس895|3|
تـــربــــيتـــ |سو|نم|ريو عد ورثــــي ن|شد843533
699o2o| طبــــ |لزق|زيق|ء سم محمد محمود شع
2|72o8|وف|تـــن مه|بــــ مصط لو|تـــى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهيوسف ع حس خليل29753 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
33o983|تـــ فرح|تـــ مصل سعيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
بــــه عطيه ع 754379 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سمر مصط و
رتـــ|ر|ن| حمدى عيد عبــــد|له|دى635383 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
445oo|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح
7|74ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود |حمد فؤ|د محمد ع
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد فتـــ عبــــد|لحميد |لشيخ|255873
زر|عه كفر |لشيخر|ن| رجبــــ عطيه |حمد حج|زى444295
3|2o|8ل|ل سعد | ثــــ|بــــتـــ ن|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صل|ح عبــــد|لمنعم عبــــد |لمنعم عبــــد 277723

578o8شعبــــ|ن فكري |حمد حسن | د|بــــ بــــ سويف|ي
حقوق حلو|نجم|ل صبــــرى ي محمد42|45|
8769o7| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط  يم|ن حس|ن سيد حس|ن
52o8|9 طبــــ |ل|سكندريهدين| ج|بــــر محمد عي
89o952 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطك|تـــرين حن| فرح فوزي
487o52د|بــــ كفر |لشيخ|محمود حمدى محمد عبــــد|لمجيد
683|6oد|بــــ |لمنصوره|ي|سم عبــــد |لع|ل رمض|ن عبــــد |لر
تـــج|ره ع شمسملك و|ئل ع حسن محمد |لسو|ح7459|2
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهدين| عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد |حمد 684488
لس وليم بــــش|رتـــ يوسف مسيح|479595 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــك
|3o848يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مر|د بــــدوى مر|د |بــــر|
يم |لسيد58324| د|بــــ ع شمس|د | |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ح محمود محمد محمود757288
تـــج|ره دمنهورريمون ع|دل سند |دم قلدس484449
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء حسن عبــــد|له|دى محمد |بــــو|769|35
52623oندستـــ |ل|سكندريهمؤمن ص|لح عبــــد |لرحمن |حمد |لريس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد حمدى ذ محمود عثــــم|ن589|48
84o247تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء محمد |ل|م عبــــد|لرحمن
||8o48بــــه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ري| مدحتـــ |نور و
22o2o2لسن ع شمس|محمد عبــــد| عبــــد|لغ شعيبــــ
422o98لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|فرحه ع|دل |حمد |لسيد دي|بــــ

6o992تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل|ء عبــــد |لن| عبــــد |لمعتـــمد محمد
تـــج|ره ع شمسمصط ك|مل مصط |حمد94|59|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنه | عبــــد|لعزيز ك|مل عبــــد|لعزيز7399|2
رهمحمد نبــــيل |حمد |لحس|ن حسون234865 علوم |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنيه مصط ع محمد |لمو |697277
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنه محمد |لسيد عطيه699822
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيتـــ حس |حمد |لبــــدرى|528|64
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد خ|لد ع|شور دكرو 834233
6362o| تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد عبــــد|لر|زق مصط
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمنعم خ|لد عبــــد|لمنعم سويد255574
ف ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح محمد572|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد |
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىم| محمد عويضه محمود|78|865
32o44|طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد|لرحمن وحيد كم|ل عبــــد|لمنصف عثــــم
2588o6تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمود شح|تـــ عرف|تـــ مبــــ|رك 

معهد ف ص بــــ سويفحسن|ء عبــــد |لسل|م محمد معوض85645
62842oره|منتـــ | عبــــده عبــــد |لش| مصيل ثــــ|ر |لق|

ره|د| | ي| ف|روق ح|فظ66|35 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهس|ره |م ع |م 699242
62o64||ر |بــــو |لنج معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدخلود ن| محمد ز|
معهد ف تـــمريض |سو|نعبــــد|له|دي حسن محمد ع 33|844
طبــــ |لزق|زيقس|ره |حمد محمد عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح628842
4o2947د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد محمد فرغ يونس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرودين| محمد حسن ع حسن س|لم626929
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|مرو|ن جم|ل محمد ن63896|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|  منيه زغبــــى عبــــد|ل عبــــد|لح|فظ|||9253
4|773o|يم يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|دير بــــل|ل عبــــ|س ذ بــــدوى|26473
83oo6oفنون جميله فنون |ل|قش| |ز |حمد بــــهيج |حمد
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نسوميتـــ تـــوفيق مختـــ|ر محمد عبــــد|لمجيد|35672
23o234رهع|دل |م|م فرح|تـــ عبــــد|لعزيز حقوق |لق|

2o827زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط صل|ح حسن محمد
حقوق |سيوطبــــسمه سعد عبــــ|س نور|لدين5|8334
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره ع زكري| محمد مصط 95|779

تـــج|ره ع شمسرحمه |حمد عبــــد |لحفيظ |حمد|2557
7o3875يف ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد فوزى حن 
43|o6| |صيدله طنط|سم|ء |لسيد محمد سيد |حمد ش
تـــمريض  بــــ سويفحمد سعد محمد محمد|63257

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |سم|عيل فتـــ |حمد |لجندى769|26
يم |بــــر|679762 ندستـــ |لزق|زيقط|رق محمد ف|روق |بــــر|
يم طه675248 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ح|تـــم محمود سل|مه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد |لرحمن عيد عبــــد |لمنعم محمود46775|
|د|بــــ |لم |ريمون ر|فتـــ فضل رزق |86|7|8
2375o2ره|فري|ل |حمد محمد بــــيو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
5o738|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ده محمود محمود عي محمود
3276o|تـــج|ره بــــنه|رو|ن ي| |حمد عبــــد|لعزيز
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء شحتـــه |م|م |سم|عيل زيد|ن|343567
434o|6ى |لحد|د كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسد | |لعربــــى |لخ
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يم ع|بــــدين2|64|4 تـــج|ره كفر |لشيخصل|ح رجبــــ محمد |بــــر|
44o69|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد عبــــد |لرحمن مر محمود

8o6357 د|بــــ |لم |ي|سم فرح|تـــ عرف|تـــ مو|
63994oيم د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نغم عل|ء محمود محمد |بــــر|
4o4566 حقوق طنط|مصط ع|طف عطيتـــ حسن حس
|27o64ندستـــ ع شمسيوسف زي|د فؤ|د عبــــد |لمنعم
ه ع|طف عبــــد |ل عبــــد |لحميد ع يوسف685868 تـــج|ره بــــور سعيدم
698|o4تـــج|ره طنط|صف|ء عبــــد |لعزيز |حمد عبــــده |حمد
2372o2رهس|ره |حمد حن حسن محمد حقوق |لق|
278o75رتـــ|دع|ء محمد رش|د محمود ط|حون لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
326568| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيتـــ صبــــ حمدى رف|

59o34|تـــربــــيتـــ بــــ سويفمنه ع سعد محمد
حقوق |سيوطعليوه سعد عليوه ع 884568
9o3672 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنور| |سم|عيل عبــــد|للطيف عثــــم|ن

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر ر|فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد9||45
4o|278تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمن|ر |حمد محمد عبــــد|لل|ه

تـــربــــيتـــ |لفيومسمر حسن عويس رمض|ن76|65
75|3o9يم عبــــد |لر|زق تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف سم |بــــر|
يم6|26|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|دون| |ميل جرجس عوض |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|مصط فر|ج عويس محمد242569
د|بــــ بــــ سويف|مريم جم|ل عبــــد|لج|بــــر بــــل|بــــل|27848
7o4727د|بــــ |لزق|زيق|عزيزه ي| |لسيد عدس
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن |لديبــــ|25567
|6o493|ندستـــ ع شمسلسيد |يمن |لسيد ع حبــــيبــــ
ندستـــ ع شمسميشيل قن|ل ط|نيوس عبــــد|لسيد324739
حقوق |لمنصورهسم|ء محمد محمد عبــــد |لبــــ| محمد697882
6o6489|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد |لسعيد |لسعيد |بــــو عوف
49o|35تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|لؤلؤ أحمد عي مسعد
حقوق طنط|مصط حسن عبــــد|للطيف عبــــد|له|دى جوده494455
ى سنو |||233 د|بــــ بــــ سويف|زينبــــ |حمد محمد خ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف محمد محمد جل|ل عبــــد |لحميد63|679
822o43تـــج|ره |سيوطع ي ع عبــــد|لحليم
755|8oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل |حمد سعد سم|ن
تـــج|ره بــــنه|يم |سل|م عبــــد|لد|يم |لسيد عبــــد|329574
تـــج|ره ع شمسله|م خ|لد ج|بــــر ع محمد|232427
|د|بــــ بــــنه|حبــــيبــــتـــ س|مح جوده |لسيد ف|ضل332836
452o53ندستـــ كفر |لشيخمحمود خ|لد عبــــد |لنبــــي ع |بــــوعليوه
7o52|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سعيد |حمد |لبــــسطوي عبــــده
د|بــــ كفر |لشيخ|زي|د جم|ل عبــــد| |حمد سل|م|45326
4942o3يف حقوق طنط|محمود عبــــد | محمود عبــــد| |ل

|666oرهعمر جم|ل رشدي فتـــى زر|عه |لق|
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ف محمد صبــــ شلبــــى|257398 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه |
499o97د|بــــ دمنهور|جه|د ن محمود عبــــد |لعزيز خليفتـــ
علوم ري|ضتـــ طنط|ع |لسيد فتـــ حسن |لنج|ر449433
3|33o8ش|م محمد |لسعيد ندستـــ بــــنه|محمد  كليتـــ 
3|593o|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل|ء عص|م بــــدوى ق|سم
طبــــ حلو|نيه محمد محمد |لثــــ| محمد ط|يل|427942
يم697794 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |ر ع كم|ل |بــــر|
5o6oo| |تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سعد عبــــد|لجليل سعد |لرحم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نن محمد عبــــد|لفتـــ|ح ف|ضل |لوكيل955||3
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|ر| |لسيد |حمد ز |لدين8856|3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم محمد |حمد مصط 738||3
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد |حمد محمد |حمد48|688

72398| معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومبــــ|نوبــــ سعد| د|ود سعد|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسحر محمد |لنج|ر محمد867934
447o5oيم محمد صقر ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ق|سم سيد |سم|عيل599|35

رهع عبــــد|لرحمن حن عبــــد|لرحمن42459 حقوق |لق|
بــــ94|689 ندستـــ بــــور سعيدمحمود خ|لد محمود |لسيد ع د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركم|ل ح|مد محمد |حمد عثــــم|ن523757
46o553|زر|عه طنط|يه محمد عبــــد |لنبــــى حسن ح|مد
علوم ري|ضتـــ دمنهورم|زن محمد محمود عبــــد|لرحيم محمد7||526
حقوق طنط|ندى محمد شو بــــدر3|67|5
9o3856 ندستـــ سوه|جش|م |لسيد محمود ع
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف عزتـــ عبــــد |للطيف محمد محمد523866
4o|6o8تـــج|ره كفر |لشيخزي|د محمد قبــــ|رى صديق
85oo53| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمؤمن ر|فتـــ محمد حسبــــ
حقوق طنط|مرو|ن ح|زم حسن محمد سليم|ن475872
وف|تـــسيف صل|ح |لدين محمد عبــــد |لمحسن29433| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ندستـــ حلو|نكريم شه|بــــ |لدين |حمد عبــــد |2|6865
تـــربــــيتـــ ع شمسرضوتـــ ربــــيع سيد ربــــيع59479|
24o479رهوق محمد سيد حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد|لعظيم رض| عبــــد|لعظيم محمد339678
د|بــــ سوه|ج|حن خ|لد حس عبــــد |للطيف94|57|
يف |لريس|7|29|7 ر|ء محمد ع |ل تـــج|ره بــــور سعيدلز
حقوق |لمنصورهرشدى سيد سيد شعبــــ|ن |لخو688595
يم |حمد بــــخ|طره خليفه|87|24 رهمنه | |بــــر| تـــج|ره |لق|
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديدير حسن ع محمود272863
|5o867|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيم|ن ط|رق يوسف حج|زى
446658| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد ز|يد عبــــد|لحليم ع
4|34o6د|بــــ طنط|بــــسنتـــ محمد محمد حسن بــــيو|
تـــج|ره ع شمستـــ |حمد ع محمد محمود8575||
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328o5o|ندستـــ بــــنه|حمد محمد ع|مر محمد سيد كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد ع عبــــد |لع|ل صبــــي|8|3|7
4o87|oنوعيتـــ طنط|لبــــ مصط محمد محمد خليل
3583|o بــــي كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىف|يزتـــ محمد عبــــد|لحفيظ |ل
تـــج|ره بــــنه|حمد سم ح|مد محمد بــــكر|337654
تـــ سعد | شلبــــي773649 د|بــــ |لزق|زيق|مهر|ئيل ن

52o4| تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم عل|ء مصط فه
تـــج|ره |لمنصورهبــــ|سم |حمد |حمد مختـــ|ر |لدغيدى679298
5o2|77زر|عه |ل|سكندريهمحمد |لسيد عبــــد |لحميد إسم|عيل قن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف عم|د |لدين شو محمد طرف8|4887
63932oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|آل|ء محمد عبــــد|لل|ه عوض
486o28تـــج|ره |ل|سكندريهندى حمدى رمض|ن عبــــد |لح|فظ س
5o25|7تـــج|ره |ل|سكندريهع|طف محمد حس محمد ع
يم محمد|385|5| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يم|ن رفعتـــ |بــــر|
484o||ي يم |لم ين |يمن محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهس
علوم |سو|نسم|ء |حمد حج| تـــوفيق|833894
تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ صل|ح محمد ع |يوبــــ348854
|لسن |لم |يم وليد |لمندوه غلوش623996
44584oندستـــ |ل|سكندريهسم|عيل محمد |سم|عيل خ |لهلبــــ
825|7o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديخلود يوسف عبــــد|لوه|بــــ ع
5o97|3| زر|عه دمنهورمحمد سعيد عمر|ن خ

رتـــ|نوره|ن محمود محمد |حمد|2723 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــه محمد عبــــ|س فتـــوح |حمد29|39|
زر|عه سوه|جغ|ده رجبــــ ح|مد حس 895843
تـــربــــيتـــ دمنهورد| | صبــــرى  محمود رجبــــ9848|5
4|6o59تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرز|ن |لسعيد مصط عبــــد |لرحمن فضل
تـــج|ره بــــنه|ندى |حمد سعيد محمد عوض329933
حقوق |ل|سكندريهيتـــ |لبــــي محمد عبــــد |لعزيز ع|مر||49725
8357o5تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــملوك عبــــد|لح|رثــــ ع ح|مد
7o527oيم سل|مه كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــر|ر |س|مه |حمد |بــــر|

4564o|ره|م| كم|ل عبــــد |لحميد |حمد عبــــيد عل|م |لق|
ين ن محمد رش|د عبــــد |لحميد423974 تـــج|ره |ل|سكندريهش
معهد ف ص بــــ سويفيم|ن سم سيد فتـــح |لبــــ|بــــ|2663|8
842o|3|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط عبــــد|لع| مصط عبــــد
88|7|o|تـــج|ره |سيوط  حمد |حمد فخرى عطيه
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لحميد |لسيد رجبــــ757|25
695o82ندستـــ |لمنصورهن| عص|م |لشح|تـــ |لبــــسطوي
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــليند| |س|متـــ |سعد محمد |لصو|ف6925|6
يم |لسم| 497485 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوروق شعبــــ|ن |بــــر|
ندستـــ د |طزي|د فوزى محمد |بــــو سمره8925|6
يف عبــــد |لسل|م عوض |لمو56|765 تـــج|ره بــــور سعيدح|زم 
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رهسع|د ن| محمد |حمد9|2293 زر|عه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم خليفه عبــــد|لمحسن خليفه264386
وف|تـــ|يوسف مصط يوسف عبــــد|لفتـــ|ح|35383 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
43|7o4رهحمد محمد سيد |حمد عبــــد |لحميد نمر صيدله |لق|
68494o|طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد نج|ح ذ محمود محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمنه | |حمد مبــــ|رك خط|بــــ |حمد753989
لسن ع شمس|حمد بــــيو حس |حمد|74|775
48o523تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر مفيد محمود مفيد |لسيد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه حج| |لنوبــــي محمد|838937
443o34|يم نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن خ|لد زغلول |لدسو |بــــر|
يم ع معوض|49||7 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد ج|د |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود ن|در محمد عيد عط| ||34||7
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم حس عبــــد |لمنعم حسن ن|فع646|76
|3|64|| تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــيه |حمد ح|مد فه
882o55  د|بــــ |سيوط|عبــــد|لحكيم سليم فتـــ عبــــد|لحكيم
35o|45كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسلبــــ |حمد |سم|عيل بــــخيتـــ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد |حمد سند يونس255924
يكل328472 وف|تـــعبــــد| محمد حسن عبــــد|  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
848o56 يم حسبــــ |لنبــــي مو تـــربــــيتـــ |سو|نشيم|ء |بــــر|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد جم|ل |حمد محمد عوض6|23|6
يم68769| كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدشيم|ء محمد تـــه| |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدنور|ن حس شح|تـــه مصط بــــ|شوه||7663
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|في عبــــده سل|مه عطيه828366
تـــمريض |لمنصورتـــ ند| محمد عبــــد |لر|زق محمد|69265
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن حس|م |لدين مصط محمد ص6957|2
لسن ع شمس|ه|جر محسن فريد محمد329946
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سم|ء محمد عبــــد|لسل|م |لسيد حميدتـــ|48946
ندستـــ |سيوطعبــــد | يح محمد ع |حمد28|445
يم ||59||7 يم |بــــر| يم |بــــر| زر|عه |لمنصورهمحمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحليم ع |سم|عيل عبــــده |لبــــدري|66||5
نوعيتـــ بــــور سعيدل|ء عبــــده محمد عبــــده |لشن|وى|5|7664
6o9434|يم متـــو ن|صف د|بــــ |لمنصوره|يتـــ مجدى |بــــر|
تـــج|ره سوه|ج |ر محمد محمد جم|ل |لدين ح|مد667||4
يم عبــــد |لمقصود5872|5 تـــربــــيتـــ دمنهورسل س|لم إبــــر|
ى سم صليبــــ|68253 ثــــ|ر د |ط|سيمون ي
77|58oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ثــــن|ء محمود محمد |له|دى
يم |حمد |بــــوعطو4||494 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد ي| |بــــر|
معهد ف ص طنط|مصط عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد عبــــد|429938

7o325|علوم حلو|نس|مه عثــــم|ن محمد عثــــم|ن
يم عبــــده زه|نه36478| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومبــــ|سم |بــــر|
675o3oطبــــ |سن|ن |لمنصورهعبــــد |لحميد محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح فوده
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6o5997| تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لمنعم عيد |لبــــسطوي
رهه|جر سيد |حمد ه|شم24883 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

|44o6o د|بــــ حلو|ن|ين عبــــد |لرحمن عبــــد |للطيف حمزه
ه عبــــد |لرحمن محمد |حمد سيد ع9|7779 رتـــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسد|رين مجدي محمد |لسيد38486|
6992|o|بــــتـــ ى عبــــ|س و معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء ي
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد ربــــيع عبــــد|لعزيز بــــسيو عم|ره6|65|4
8o7||o|صيدلتـــ |لم |يم|ن فرج |لش|ف فرج
6o45o2تـــربــــيتـــ طنط|بــــسنتـــ ي| فوزى شوشه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مهند |س|متـــ محمد لط محمد |لبــــطل3|4822
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد مسعد ع ع عبــــد |لـل|ه678665
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسخديجتـــ خ|لد |لسيد عرفتـــ|33566
وف|تـــيم|ن حم|ده محمد أحمد |لشن|وى|95|783 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف ص |سم|عيليهي| دسو جوده عبــــد |785727
طبــــ |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |حمد ع|مر456||5
266o87|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــط|رق عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعظيم عبــــد
ر عط| ج|بــــ |26|782 طبــــ |لزق|زيقعمر م|
د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء نعيم شعبــــ|ن مر98|629
23o778تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشه|بــــ صل|ح محمود عبــــد|لمقصود
|4o|8oف محمد |م ز ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|تـــ |
83844oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رقيه رمض| ن يو سف عبــــد|لر حمن
23o|87يم ره|خ|لد محمد عبــــد|لعليم |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o9826د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد أحمد سل|متـــ د|دوه
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمريم سم |نور محمد844829
7oo973علوم |لزق|زيقروفيده محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد |لدسو عقل
6o3|87كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ره محمد محمد |لحد|د
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس مدحتـــ ع عبــــد|له|دى343343
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديسعيده |بــــو|لعبــــ|س محمد شعيبــــ273589
د|بــــ ع شمس|م| محمود عبــــد|لعليم عبــــد|لرحيم ||35425
يم28522| وف|تـــف|طمه عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
346o4|يم تـــج|ره بــــنه|من|ر ط|رق سيد |بــــر|
9||9|o  تـــج|ره سوه|جكريم عزتـــ خلف | عبــــد|لمطلبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد مصط ص|لح محمد|||6298
6|58o9|تـــج|ره ج|معتـــ د |طسل|م محمد محمد حج|زى
526o46ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد | حس عبــــد| |لسيد حسن
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس |دريس عبــــد|لمنعم عبــــد|ل958||3
تـــ خ|لد محمود محمد |لمهدى عيد|862|34 نوعيتـــ عبــــ|سيهم
63oo82 صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |لحسي مصط
2|3|8oد|بــــ ع شمس|ديم| ي| محمد |بــــو مه|دى
ف رمزى |حمد شبــــ|نه685829 نوعيتـــ |لمنصورهند |
حقوق حلو|نيوسف محمد مر محمود53878|
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64o2o7يم ى ع |حمد |بــــر| يم خ ه |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقن
6o7o73|طبــــ ع شمسي|سم ع ع عبــــد

8293oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيثــــم مجدى عبــــد|لحليم عبــــد|لح|فظ
5|254o| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد محمد عبــــد|لجو|د حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيح |لسيد محمد زيد|ن حسن 487375
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |س|مه عبــــد |لستـــ|ر خليل زغ|5375|4

32|79| يم |حمد ربــــيع عبــــد | تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
32o|66يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود فوزى عبــــد| |بــــر|
48442oد|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد ح|مد عبــــد |لع|ل |بــــو|لسعود
نوعيتـــ |شمونرح|بــــ محمد سلط|ن محمد|27798
35448oش|م ف|روق محمد تـــج|ره بــــنه|ي|سم 
4263o3|د|بــــ |ل|سكندريه|وجي عبــــد|لنور حكيم جبــــره
92o282|حقوق سوه|ج ل|ء ع محمد سليم|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشمس |لدين |حمد محمد عبــــد |لرحيم ق25572|
رتـــ|يم|ن رجبــــ ع أحمد|642694 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o83ooمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود |سم|عيل عبــــد | عبــــد |للطيف
235o33رهمؤمن حسن محمد ع صيدله |لق|
78|4o8يم ع ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسمر |سم|عيل مصط |بــــر|
7o|874د|ر |لعلوم |لفيومجه|د محمد |لشح|تـــ عطيه محمد
449|6oيم زكري| |حمد يوسف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |بــــر|
4o||8|د|بــــ كفر |لشيخ|محمود عبــــد|لعزيز |لسيد |لدكرورى
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ح|زم عبــــد|لملك |حمد882|82
7oo696|د|بــــ |لزق|زيق|ش|م ح|مد |حمد محمد بــــ|ش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|يدى عبــــده عبــــد|لعزيز محمد632527
علوم طنط|محمد عم|د فؤ|د |بــــوغ|ليه428842
7o5629|ندستـــ |سيوطحمد فتـــ محمد |له|دى |لسيد
تـــ|عبــــد |لرحمن خ|لد محمد عل|م449682 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأمنيتـــ نور محمد نور426526
87828o طبــــ بــــيطرى |سيوطمن|ر ع|طف محمد |حمد
| مصط محمد سيد |حمد232672 د|بــــ |سو|ن|ي

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رن| ع|طف مصط عبــــد |لمقصود5|595
|6o59|حه وفن|دق |لفيومكريم و|ئل عبــــد | س|لم حسن| 
تـــج|ره |سيوطعبــــده صل|ح عبــــده تـــو 66|824
د|بــــ كفر |لشيخ|ن خ|لد زين |سم|عيل96|5|4
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد يوسف عبــــده خض 345274
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف محمد عبــــد|لعليم محمد |لسيد 479563
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر مجدي دسو محمد س|لم2636|4
ه عط|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ|368|69 طبــــ حلو|نم
صيدله بــــ سويفحمد محمد نش|تـــ ص|لح|855235

يم33228 علوم حلو|نوس|م |حمد عبــــد|لع|ل محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمختـــ|ر ع|دل فتـــ ع |2652
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن |ر نبــــيه محمد عبــــد|لفضيل نبــــيه|995|3
تـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر عزتـــ |لسيد |سم|عيل329387
يم زكرى عبــــد|لمل|ك|889455 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط م |بــــر|
|د|بــــ طنط|شيم|ء ز محمد محمد |لرف| 3988|4
7o|296ندستـــ |لزق|زيقعمر |حمد فتـــ محمد |لغريبــــ
|49o4|تـــربــــيتـــ حلو|نحن محجوبــــ سم|ن جل|ل
يم حسن|49|848 يم مصط |بــــر| د|بــــ |سو|ن|بــــر|

6o6|oيم محمد تـــربــــيتـــ بــــ سويفحن|ن سيد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمد محمد عليوه عطيه سليم772982
يدى يوسف367472 زر|عه مشتـــهرش|م جم|ل سعد و
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ل |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ ج|د 885873
وف|تـــل|ء تـــ|مر محمود حسن سليم|ن حج|773536 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ دمنهورندى |حمد س| محمد |م م|لك9497|5
تـــج|ره |لمنصورهه|جر مجدى عبــــد |لحميد محمد مو698399
تـــج|ره |سيوطمل عص|م |لدين صل|ح سيد|222332
وف|تـــس| محمد علو| فر|ج شعل|ن22|445 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
62o573بــــه |لمتـــو بــــدر |لدين يم و طبــــ بــــيطرى |لمنصورهريه|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعوض مصط عوض |حمد عبــــد |لعزيز|69889
487o89|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد صبــــ ع مصط محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمود |حمد شمس |لدين32874|
7oo782ندستـــ |لزق|زيقحمد سم عبــــد |لسل|م فتـــوحه |لعيسوي
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عبــــد| سيد حسن سل|مه347853
علوم |لمنصورهس|ره محمود محمد |لحم|دى |بــــ|ظه9|6763

صيدله بــــ سويفمحمد رج| محمد |لبــــكرى حس 63958
642o22|تـــج|ره بــــنه|وليد شحتـــتـــ عبــــد|لستـــ|ر عبــــد
د|بــــ حلو|ن|ه|جر محمد عبــــد|لغ ح|فظ236769

تـــمريض  بــــ سويفحمد رجبــــ شعبــــ|ن عبــــد |لوه|بــــ||24|6
زر|عه |لفيوم|ء ع|طف عبــــد |لبــــ|رى |حمد|8|473

ندستـــ طنط|محمود جم|ل عبــــد| عبــــد|لكريم449384
ف عبــــد|لر| عبــــد|لوه|بــــ849759 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ند |
32374oيم |لسيد صيدله حلو|نر|ن| م|جد |بــــر|
|2o337| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن محمد بــــه|ء |حمد عبــــد
يم فتـــ محمد دويد449392 ش|م |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرو|ن 
6o227o| د|بــــ |لمنصوره|رحمه جل|ل محمد |حمد عبــــد

68o85تـــمريض |لفيوم يم |حمد سليم عبــــد |لجليل
تـــمريض  بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمحسن258|6

كليتـــ حقوق |لم |ف دربــــ|له حسن يسن|94|||8
88oo59 تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نيوسف م|جد جرجس بــــطرس
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم سم مر فرح|تـــ432942
49o663|يم محمد محمد غنيم د|بــــ |ل|سكندريه|يه |بــــر|
4387o9 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ط|رق |حمد عبــــد |لر|زق خ
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5334o9فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|زن محمد أحمد ح|مد |لرج|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد ع يس عبــــد|لفتـــ|ح343997
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرين|د عل|ء |لدين عبــــد |لحميد بــــكر 9|4474

287o2م|م علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد كرم ع 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|ر| محمد |حمد |بــــو |لفتـــوح سليم686835
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|دى يوسف عبــــده يوسف783725
84o48|كليتـــ |لطبــــ بــــقن|من|ر محمود |بــــو|لحج|ج محمد
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن سيد محمد ع 875692
89|o35|معهد ف ص |سيوط ن س|مح طلعتـــ فوزى
ف عبــــد|لحكيم ص|لح |بــــوليلتـــ344235 تـــج|ره ع شمسمحمود |
يم محمد783565 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عزتـــ ف|روق |بــــر|
5|87o2طبــــ بــــيطرى دمنهورآيتـــ محمود محمد |لسيد|لر|مخ
ندستـــ |لمنصورهحمد صفوتـــ |لسيد |سم|عيل محمد|675363
4o24o6ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــشيم|ء ج|بــــر بــــربــــري محمد ج|د |لكريم
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــخلود جمعه ع عبــــد|لر|زق |لفرم|وى247893
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|غ|دتـــ عبــــد|لق|در |حمد محمد66|336
9o|586 وز صبــــرى |نور محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لسل|م عبــــد|لح|فظ عبــــد|لسل|255569
د|بــــ |لمنصوره|محسن صل|ح محسن محمد جمعه676974
52o943ه ع قطبــــ جبــــر حج|زى معهد ف ص |ل|سكندريهأم
697oo6صيدله |لمنصورهمحمد محمود ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح
839o49معهد ف ص |سو|ندير طنط|وي عبــــد| محمد
يم حسن ع 834569 معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىنعمه |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه ن| محمد محمد36737|
|د|بــــ |لم |م|دون| صمؤئيل عيد عوض4762|8
يم6547|8 نوعيتـــ |لم | |مور حسن |بــــر|
رهبــــول| ف|يز فتـــ مرزوق37328| علوم |لق|

2o525|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد فوزى فوزى عبــــد |لعظيم
7o2536تـــج|ره |لمنصورهه|جر عص|م |لدين |لسيد محمد محمد
6892o7معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود يوسف عبــــد |لمجيد يوسف
699oo|رى تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم محمد عبــــد |لع|ل |ل|ز
يم482684 يم فوزى |بــــر| د|ر |لعلوم |لفيوممنه | |بــــر|

2327o| م رمض|ن نمر عبــــد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد
قتـــص|د م حلو|ن|زينبــــ كم|ل عوض حسن46||85
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|جر عل|ء عبــــد |لعزيز |لدري محمد698476
9o476o| |ه |حمد ح|مد عبــــد|لر علوم |سيوط م
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن ج|د مصط كم|ل عبــــد|لحميد28|326
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ي| فتـــ |لسيد6948||

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ رحمه عص|م محمد حس 85|28
7|o32oف ومس|حه |لمطريتـــعبــــد |لرحمن |حمد |حمد |لسعيد عيد بــــدوي ك.تـــ. ف رى و
49|o89د|بــــ |ل|سكندريه| |ر حمدى ن|صف |سم|عيل |لشح
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يم |لدسو حسن ع |ل6484|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه|بــــ |بــــر|
صيدلتـــ |لفيوممحمود عيد مصط محمد87782

تـــج|ره سوه|جس|ره ري|ض عبــــد|لعزيز محمد عبــــده485766
34|o||تـــج|ره ع شمسيوسف |لسيد |سم|عيل |سم|عيل سل
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|من|ر محمد محمد |له|دى |حمد753988
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طندى |يمن محمد |لسعيد حدو33|7|6
2|666oندستـــ ع شمسمحمد |حمد سيد ص|لح |لمنشد
يم|6|239 رهلي سعيد طه |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ حلو|ن|نوره|ن جم|ل عمر محمد48523|
8o8542تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد شعبــــ|ن جمعه |حمد

695o5|علوم |لفيومد|ء مخلف محمد جنيدى
482oo2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد حمدى |بــــو |لحديد محمد ع
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنور| أحمد محروس |لجبــــ| |لجنجي98|5|5
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر محمد بــــريك مو بــــريك255459
9o7443 د|بــــ سوه|ج|شه|بــــ |حمد سعد |حمد
ر مصط |832767 ر ط| معهد ف ص سوه|جحمد م|
يم |لزن|تـــى خليفه682447 حقوق |لمنصورهوعد |لزن|تـــى |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ندى ع|دل سعيد عبــــد|لكريم2973|3
44ooo2تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخر| | شعبــــ|ن ن بــــسيو عبــــد |لكريم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى رمض|ن محمد عزيز |لدين7862|4
25974|| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه صل|ح ع عبــــد|
حقوق |لمنصورهحمد خ|لد محمد عبــــد|لمنعم|225679
64o7o2تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | |لسيد |لسيد يوسف
7ooo59 صيدله |لمنصورهد | عبــــد |لن| |لسعيد خميس نور
63oo4o| علوم |لزق|زيقسل|م محمود عوض ج|بــــ |
|6|o9oد|بــــ ع شمس|رفيده شعبــــ|ن فهيم شعبــــ|ن
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ندى محمد عبــــد |لسميع محمد سعف|6|6898
ش|م فوزى |م|م|3|7522 تـــج|ره |لزق|زيقحمد 
496o48 |يم |لحلو حقوق طنط|مريم خميس محمد |بــــر|
8|4|5oتـــج|ره بــــ سويفعبــــد| سيد محمد |حمد
د|بــــ بــــ سويف|عبــــد|لنبــــى عل|ء عبــــد|لنبــــى حس|ن 352243
5|4|o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ل فرح|ن محمد محمد بــــدر
68623oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــكريم محمد عوض ج|د |لس|يس

معهد ف ص بــــ سويفم| ه|شم محمود عويس|724|6
4|o4|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رفعتـــ حسن |حمد |لسل|مو
334o4|د|بــــ ع شمس|م | |سحق فضل |سحق
437o29|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن محرم |لسيد ف|يد زمره
6|4o96|حقوق |لزق|زيقمع| عبــــد|لودود عبــــد |لفتـــ|ح |لش

2o2|2حقوق حلو|نمحمد حس|م محمد |لسيد
5o|355تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع|بــــدين ع س|لم
639o43|ره|سل|م |حمد محمد فوده سيد |حمد ثــــ|ر |لق|
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5o253oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد ي
ره|مصط سم مصط سعد47447| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد ن |حمد عطيه |حمد|484522
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|طه ع|دل حسن ص|بــــر |سم|عيل484632

|ن سيد|52235 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفسم|ء قر ع
د|بــــ ع شمس|محمد مجدي فه عبــــد|لرحيم4295|3
يم|559|64 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد فتـــ |بــــر|
9o||89|تـــج|ره سوه|ج حمد |يمن |حمد |سم|عيل
44o532تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد ه| محمد محمد |بــــوشعيشع
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل |لز |حمد |لز |حمد692542
697o|9طبــــ |لزق|زيقمحمود وص محسوبــــ مو |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد نبــــيل محمد محمود|273475

55o92تـــج|ره بــــ سويفمحمد ي| |حمد سيد
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدكريم زكري| محمدجل|ل زكري|448585
معهد ف ص |لمنصورهحمد ج|بــــر مر |لسيد|699589
|4o||9د|بــــ حلو|ن|وق |حمد |بــــو |لعن عبــــد |لع|ل
حقوق د |طجه|د فتـــ عيد عيد يوسف264|62

يم ميخ|ئيل58545 علوم بــــ سويفس|ندى مجدى |بــــر|
يم696568 د|بــــ |لمنصوره|محمود مصط يوسف |لمتـــو |بــــر|
78o|66يل ج |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ |حمد محمود كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|44|o2| لسن ع شمس|حبــــيبــــه محمد |حمد عبــــد
6o336|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز |حمد

5o2363ف |لدين تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع محمد ع 
ش|م صل|ح عبــــد|لمجيد5355|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ل| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |س|متـــ محمد عثــــم|ن353322
2635o5|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن سم عبــــد|لرحمن ع سليم
6968o9| تـــج|ره |لمنصورهلسيد |لسعيد |لسيد بــــيو
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن حس|م محمد |لعقبــــى عبــــد 4|||23
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن صل|ح ج|بــــر س|لم28744|
يم محمد عبــــد ||76442 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد مجدى |بــــر|
7559o9 ره|مريم عدوى حسن مصط ثــــ|ر |لق|
5|6o93تـــج|ره دمنهورغ|دتـــ عبــــدتـــ محمد خليل زويل
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لغف|ر عبــــد 28375|
4935o8حقوق |ل|سكندريهمصط عبــــد |لعزيز محمود |لهلبــــ
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |يه|بــــ عوض عبــــد|لوه|بــــ عبــــد4982|4
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ريز |مجد عد |سكندر6487||
ل|ل|827365 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمود حس 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمود |حمد مر مصط |648467
ش|م كم|ل حسن |لقلع|وى42357| لسن ع شمس|رو|ن 
|5493oتـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمه بــــل|ل محمد عبــــد |لوه|بــــ
44|6o7 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعبــــ فتـــ فه |لعتـــي
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طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد سعد محمد |لسيد |لصي 695924
ره |ر ح|مد محمود |حمد8829| طبــــ |سن|ن |لق|

3386o6|يم نوعيتـــ بــــنه|نغ|م صبــــ سعيد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندى |س|مه ع محمد ح|فظ67375|
يم عبــــ|دتـــ3|96|5 صيدله |ل|سكندريه |دتـــ ع|دل |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفف|دى س| سليم|ن فهيم87859

52o|38تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى حمدى |حمد حسن  |د
26|9o9ندستـــ بــــنه|عمرو عبــــد|له|دى سليم|ن جوي كليتـــ 
د|بــــ د |ط|نشوى |حمد محمد |حمد37|5|6
278o37لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ول|ء حمدى شو |لعط|ر
يم |م رزق445298 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لنبــــى |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د محمد جل|ل سليم|ن |لفحل593|34
ف محمد ص|دق6|76|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن |
يم عبــــد |لغ مر773253 لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|س|ميه عمر |بــــر|
342o77صيدله ع شمسكريمتـــ محمد عبــــد|لسل|م مطر|وى
تـــج|ره |سيوطحمد مجدي ع نور|2928|8
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأسم|ء رزق كم|ل محمد رزق5938|4
يم دسو 259294 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه حس |بــــر|
478|8oعلوم |ل|سكندريهه|جر عبــــد|لجو|د عمر عبــــد|لجو|د عمر

3o828حقوق |لمنصورهلي رض| حس ن
وقوق عبــــد |لفتـــ|ح محمد رستـــم7|8|6| ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
علوم |لزق|زيقمل حمدى عبــــد |لحليم تـــرك|933||6
36o62oحقوق بــــنه|عمرو حسن محمود حسن حربــــى
685o89|حقوق |لمنصورهر|ئد محمود شح|تـــه |حمد |لسق
تـــج|ره ع شمس عبــــد|لمحسن |حمد ع |لدين359648
ه |حمد مو سعيد|849778 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم
48o4o3 يف محمد سعيد عبــــد|لمجيد حقوق |ل|سكندريهم| 
7o7653|تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن محمد محمد |سم|عيل |حمد
23837o |رهدير فتـــ ق|سم ق|سم ش حقوق |لق|
يم ع|مر683285 تـــربــــيتـــ |لمنصوره محمد محمد |بــــر|
4o|372تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرج|ء رمض|ن |لص|بــــر عبــــد |لفضيل
8233o6 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه رجبــــ تـــه| عبــــد|لبــــ|
||939o |ندستـــ ع شمسسل|م |س|مه عبــــد | عبــــد |لش
يم بــــدوى محمود ضيف|348826 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ |بــــر|
يم ر|شد زيد|ن43|9|4 يم عم|د |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
4384o||يم حسن كلبــــوش طبــــ كفر |لشيخحمد إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم حس|م |لدين |حمد محمد شعبــــ7||476
حقوق طنط|ه|يدى ط|رق عبــــد|لستـــ|ر ع|رف خليفه4367|4

ي عبــــد |لعزيز|86373 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومل|ء ع ع
|5o6ooد|بــــ حلو|ن|محمد ح|فظ محمود |لسعيد عيد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرو|ن ع محمد حسن843|76
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تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس  سم|ء ع|مر خلف محمد|9|8897
2267o3|رهعمرو ط|رق ف|روق عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرو|ن ع|طف |حمد |حمد محمود ع238|63
49572oيم حقوق |ل|سكندريهمحمد فكرى محمد |بــــر|
4o945|تـــج|ره سوه|جن يوسف محمد محمد صحص|ح
ره|محمد عص|م رزق مصط 22|53| د|بــــ |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمرو خ|لد عبــــد|لحميد ج|د|لكريم357|83
ف مصط سل|مه|786|42 علوم |ل|سكندريهحمد |
يم |لبــــط|ل7547|6 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريدير محمد |بــــر| لم
تـــج|ره بــــ سويفمؤمن ر|فتـــ غ|لبــــ ع 2997|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ |حمد محمد |حمد عفي 5|385|
د|بــــ حلو|ن|ندى حسن عبــــد |لحليم حس|ن7|485|
ف عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لحميد937|92 تـــمريض سوه|ج  نع|م |
يم238737 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم ع سيد |بــــر|
6o6283د تـــج|ره طنط|مصط |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ر| و
7o7738ند كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى|ء عص|م |لدين منصور حميده 
تـــج|ره |لمنصورهوليد محمد عبــــد |للطيف محمد حسبــــ |676846
يم|5948| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرضوى |حمد سيد |بــــر|
معهد ف ص طنط|تـــ ص|لح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــيد432832
طبــــ كفر |لشيخعمر خ|لد عبــــد|لمنعم |حمد |لزي|دى442244
8332o3| تـــج|ره سوه|جمل مصط ج|د|لربــــ حس
9ooo54 ريدى تـــج|ره سوه|جمحمد جم|ل محمد 
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نه|يدى محمود عبــــد|لع| عبــــد|لمنعم سل626988
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد حمدى عط| حم|د|255622
معهد ف تـــمريض |سو|نسهيله عبــــد|لح|فظ عبــــد|لفتـــ|ح عر|بــــي846965
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــميخ|ئيل مو مهدي يعقوبــــ547|82 معهد ع| 
ندستـــ |لم |صموئيل عم|د |سحق فرنسيس6937|8
8566o5صيدلتـــ |لم |معتـــز |حمد نجيبــــ محمد
يم عبــــيدي463932 يم إبــــر| زر|عه كفر |لشيخع |ء محمد إبــــر|

6688oكليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومرحمه بــــدوى فضل |لكريم |حمد
34|8o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنجو|ن ن|ن عزيز قديس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره سعيد محمد محمد2|2432
معهد ف ص |ل|سكندريهآيه محمد فرج محمد ند||436|5
حقوق |سيوط  ي|د محمد حل محمد|6|37|9
6222o4بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|جد رض| صبــــ عبــــد |لسل|م حنيفه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــ|سل لبــــيبــــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لمقصود2|3289
د|بــــ |لزق|زيق|محمد حمدى عبــــد |لحميد محمد محمد825|79
9o2599  |يم ع عبــــد حقوق سوه|جمحمد |بــــر|
9o|938|تـــج|ره سوه|ج  يه |لسيد محمود نبــــوى
علوم دمنهورآيه بــــدر محمد عبــــد |لص|دق د|ود9289|5
4|93o8ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأمل عبــــد |لمهيمن ع مغ|زى محمود
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865o88|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىل|ء ع|طف |بــــو|لق|سم محمد
4o69|9ري عبــــد|لع كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن محمود محمد |لجو
35o7|5|يم عيد حسن د|بــــ ع شمس||ء |بــــر|
يم محمود |حمد839996 معهد ف ص |سو|ند | |بــــر|
د|بــــ دمنهور|ن|در |لسيد عبــــد|لمنعم محمد مصط 495493
42o975يم سل|مه ه ع محمد |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن

|42o4| د|بــــ حلو|ن|مينتـــ جم|ل محمد عبــــد |
6|82o3يف حسن من علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طس| 
77648oيم |حمد د|بــــ |لزق|زيق|ه|جر |س|مه |بــــر|
ندستـــ |لم |حمد رمض|ن فكري محمد|3267|8
ندى ع743|26 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|بــــد جميل 
معهد ف ص طنط|حسن |لسيد متـــو محمد حسن443468
ف مهدى عبــــد|لحليم |لوكيل342254 نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء |
ندستـــ بــــلبــــيسمحمد م|جدى محمد ه|رون32|773 ع| 
27o623|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه ط|رق عبــــد|لحميد |حمد بــــدر
د|بــــ |سيوط|بــــسمله نبــــيل فرغ حسن 879567
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد258276
|د|بــــ طنط|من|ر |حمد عبــــد |لسل|م محمد |لش432483
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسبــــثــــينه ج|بــــر عبــــد|لحميد محمد ف|يد437857
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس حمد سيد |حمد سيد|6746|9
92o|84  طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىبــــي|ن |حمد ع حس
ش|م ويص| جورجيوس5|546| لس  د|بــــ ع شمس|ك
689o|8|يف محمد عبــــد |لعزيز صقر زر|عه |لمنصورهحمد 
|6923o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس|م محمد عبــــد |لكريم
5222|oيم حسن تـــج|ره دمنهورن|ديه عم|د عبــــد |لحميد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمحمد محمود محمد ص|بــــر |حمد443435
د|بــــ |سيوط|سومه ع|دل |حمد محمود 888953
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد كم|ل حمد|ن حس 766758
7o|596تـــمريض |لزق|زيق وق صبــــرى محمد محمد عبــــد |لرحمن

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|سل عص|م مصط ز24673
2453o|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــع|ئشه محمد سيد رمض|ن
8o2433 تـــج|ره بــــ سويفعمرو ع|دل عبــــد|لقوي ع
348o|3رهطه خ|لد سل|م محمد عبــــد|لجليل عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد ثــــروتـــ عبــــد |لبــــديع غنيم|43363
ر صل|ح |لدين عبــــد|لعزيز|6|4|2 رهيوسف بــــ| صيدله |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | محمد |م|م ش|ف |حمد4399|2
لس كرم عوض تـــ|درس73997| د|بــــ حلو|ن|ك
4796o2|زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمد ي| محمد حسن عبــــد |لسل
رهحمد سيد سفينه يوسف|257|85 طبــــ |لق|
49o575تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهش| |ز جم|ل محمود محمد
325o|4رهمحمد ممدوح محمود سيد حقوق |لق|

Page 6797 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7o29o4علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود سم حسن حمزه عبــــد |لمنعم
9o974o  ل|ل تـــمريض سوه|ج حم|ده جم|ل عبــــد|لغ 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط يسن عبــــد|لرسول86588
|76o5|ندستـــ ع شمسحمد محمد محمود |حمد

ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف حسن عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد358224
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|ريز مكرم عد مكرم د|ود66|5||
62o6o4 |معهد ف ص بــــور سعيدي|سم |س|مه حس|ن خف
رهعبــــد |لرحمن ع عبــــد |لمنعم ع حسن62764| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ري|ضتـــ |سيوط حمد شعبــــ|ن مغيثــــ عبــــد|لح|فظ|7|76|9
885o93 |حقوق |سيوطم|رتـــ | س|مح سعيد حن
9o6o3o يم تـــربــــيتـــ سوه|جمصط يح عبــــد|لن| |بــــر|
7o63|2 نوعيتـــ |لمنصورهمه| محمد سعد |لحبــــ
يم47422| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ع محمد |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لبــــ| ن| عبــــد|لبــــ| محمد37|488

يم|75||7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء محمد عثــــم|ن |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدين| عبــــد|لحميد ه|شم محمد |لبــــع428234
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد |بــــوبــــكر ع سليم|ن|8||825
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود حسن ص|لح حسن محمد265|35
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــد| | |س|مه |لسيد مصط 665|3|
8o275|نوعيتـــ |لم |م|رين| متـــو|ضع حبــــيبــــ عبــــد|لمل|ك
نوعيتـــ |لمنصورهيه محمد محمود محمود ع |لمقدم|689323
تـــج|ره بــــنه| |ره ع|طف محمود بــــغد|دى239683
يم ع عبــــد|للطيف||363|8 نوعيتـــ |لم |له|م |بــــر|
رهم محمود يونس محمود59767| علوم |لق|
53o253 د|بــــ دمنهور|ورده رمض|ن مرزوق محمود عي
صيدله حلو|نمنه عمرو محمد تـــوفيق |لبــــدرى9|2|43
9o9388|د|بــــ سوه|ج| يه حسن ح|فظ |حمد
3488ooتـــربــــيتـــ ع شمسمريم شعبــــ|ن عبــــد|لمجيد ع عبــــد|له
يم8799|2 ف عبــــد|لسل|م |بــــر| علوم حلو|نمحمد |
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمل محمود |لسيد رجبــــ|5383|3
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويففرح رض| حسن |لدسو 6|74|2
7|5o35تـــربــــيتـــ |لمنصورهدي|ن| ذ رمزى صليبــــ
م |حمد |حمد عبــــده عجوه|677775 حقوق |لمنصورهد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعمرو |حمد عبــــد|لحفيظ محمد295247
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه خ|لد عبــــ|س محمد حسن||||67|
لسن ع شمس|حبــــيبــــه جم|ل |لدين عبــــد | محمد87|58|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط صل|ح سليم|ن س|لم834258
24547o|رهميمه حس |م|م |حمد منصور علوم |لق|
696|o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهسعديه عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لجليل زلمه
627o47كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــبــــه | محمود عبــــد|لستـــ|ر ع مندور
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ رشدى مصط عبــــد |لمجيد373|68
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن عبــــد|لنبــــى |حمد ز|رع55|346
85o72||يم طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدحمد عبــــد| |حمد |بــــر|

يم59547 حقوق |لفيومنور| ن|دى محمد |بــــر|
ف عوض عبــــد |لفتـــ|ح محجوبــــ7|3|69 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــدور |
6oo727|يم |ل |رى يم نجيبــــ إبــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمل إبــــر|
لسن ع شمس|محمود حم|دتـــ محمد نو|ر493498
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسل|م |لسيد رفعتـــ محمد |بــــوط|لبــــ|523652
تـــج|ره طنط|ي|سم |حمد عطيتـــ |حمد |لنح|س7|42|4
طبــــ ع شمسف|طمه محمد جمعتـــ كريم6524|5
75|9o9| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|شه|بــــ |لدين نبــــيل محمد سيد يوسف
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيوسف صل|ح س|لم س|لم عبــــد|لع||86||5
4293|o| معهد ف ص طنط|سم|ء رفعتـــ سعيد |لجبــــ|
4477o6بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسحبــــيبــــه محمد |لسيد |م عبــــد |لحميد
د|بــــ |لزق|زيق|ن|در محمد |حمد محمد |لسيد634579

تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــ سويفدع|ء جمعتـــ ري|ض جودتـــ748|5
28o|45تـــربــــيتـــ ع شمسرم|ح محمد محمد صبــــرى محمود
د|بــــ |لزق|زيق|ندى ع عبــــد |لرحمن عط|783283
4752o7فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|رتـــ محمد رزق مصط |لمقدم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|تـــغريد جم|ل عبــــد|لمنعم ر| 64|254
تـــج|ره |لمنصورهسميح جل|ل شكرى محمد |لدسو 24||68
4o3996د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در
4o76|9يم حسن يم رمض|ن |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهزينه |بــــر|
طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد رأفتـــ عبــــد| محمد  34|895
علوم بــــورسعيدتـــسنيم ع|دل محروس عبــــد|لوه|بــــ 896428
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرحمه صل|ح عبــــد|لصبــــور عبــــد|لمجيد9|2284

تـــج|ره سوه|جعبــــد |لجو|د عص|م عبــــد |لجو|د محمد نور 42535
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم حمدي حل |بــــو|لمجد|86363
4o||24تـــج|ره طنط|محمد |لعربــــى محمود سليم عبــــد|لع|ل
حقوق |لفيومعبــــد |لرحمن حس رجبــــ تـــوفيق73899

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر|ويه محمد عطوه ع عطوه95|266
866o|6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــول| حشمتـــ |سحق بــــخيتـــ
249522| ره|ل|ء ه| عبــــد|لفتـــ|ح |لش| ثــــ|ر |لق|
62745oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقآيتـــ محمود |بــــوزيد محمود
88oo94 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد ن|جح محمد |لبــــ|رودى

يم35957 يم يس |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسه|جر وليد |بــــر|
2367o6تـــربــــيتـــ حلو|ن |حمد عثــــم|ن عبــــد|لونيس
6o9272|علوم |لمنصورهحمد حسن |لعدوى سويد|ن
89|o89 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسه| مصط ثــــ|بــــتـــ محمد

39o42 رهوق |حمد حن |لمن د|ر |لعلوم ج |لق|
6o3538يف |لغربــــ|وى |لجليند نوعيتـــ طنط|منتـــ | 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ6|2658
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44o876تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عص|م غريبــــ شعبــــ|ن
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهي|ر| عم|د |لسيد ش|كر محمد2972|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد رض| ح|مد ح|مد334224
ر جوزيف تـــ|درس|53|9|| علوم ع شمسندرو م|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد س| يوسف |حمد |لمن442283
3324o9|د|بــــ بــــنه|وديع فه ف|يق حن|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــند حسن عبــــد|لخ|لق سيد ع 348583

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد محمد حج|زي |حمد|8538|
ى محمد عبــــد|لح|فظ درويش 888934 د|بــــ |سيوط|ي
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور |ر نبــــيل |حمد محمد بــــكر6262|5
2338o2|يم عبــــد|لسميع يم سيد |بــــر| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | محمد مطر|وي |سم|عيل|89|6|
د|بــــ |سيوط|دع|ء |حمد محمد |حمد 885258
ف ومس|حه |لمطريتـــعبــــد |لرحمن أيمن عبــــد |للطيف عبــــده |62443 ك.تـــ. ف رى و
8|o623نوعيتـــ |لم |ول|ء محمد سعد رمض|ن
يم |لطني 476842 حقوق |ل|سكندريهرؤى عمرو عبــــد |لمقصود |بــــر|

كليتـــ علوم |ل|رض /ري|ضتـــ ج بــــ سويفعبــــد |لر حمن فوزي |لسيد عمر59465
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ميتـــ خ|لد محمد ص|لح عو|ض75|26

يم حس ع حس |55752| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
|6544o|ره|منيه ع |بــــوضيف عبــــد |لع|ل د|بــــ |لق|
2678o9 |ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|كريم محمد |حمد |لغبــــ ل|
|2o582حقوق ع شمسبــــ|سم ممدوح محمد |حمد حسونه
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|عم|ر خ|لد ن سيد29298|
ل|وى247|43 طبــــ طنط|ندى صل|ح |حمد |لم

5286oيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفلبــــ |س|مه قر |بــــر|
344o75|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد يوسف |حمد
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه محمد |لح|فظ عبــــد |لحفيظ26557|
25|3o8رتـــ |لجديدتـــ|يوسف |سل|م عبــــد|لعظيم نجم ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
تـــ||6959  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحل عبــــد | حل |حمد كس
فنون جميله فنون حلو|نمن|ر |حمد محمود ع |لق| 567|7|
847|5oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود جمعه |حمد محمد
89o652|رتـــ| حل|م  |زى |حمد حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لزق|زيقع أحمد عبــــد|لرؤوف |سم|عيل6|6365
ره|نشوى محمد عطيه عبــــد|لع|ل785432 ثــــ|ر |لق|
حقوق بــــنه|عمر |حمد |حمد محمود |لنوري|32864
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىشه جم|ل بــــ|خوم بــــطرس7934|| ل|ك|ديميتـــ |لم
4o4o75|يم محمد غ|زى د|بــــوه تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد |بــــر|
44o357| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود طلعتـــ عوض ع خ
صيدله ع شمسنوره|ن مصط عبــــد | |حمد |بــــر|225|4|
ن| عم|د عد عشم769849 معهد ف ص |سم|عيليهم
ه حم|ده مظهر عبــــده|272|82 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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رهك|رول جرجس ش|كر يوسف57|239 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ ع شمسسل س|مح عبــــد |لعظيم رجبــــ24572

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيه|بــــ عطيه عبــــد |لسل|م |لسيد فودتـــ|692895
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدكريم محمد محمد مو765557
وف|تـــيوسف مجدى عبــــد| ميخ|ئيل98|232 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسح|زم عزتـــ محمد محمد |حمد34|37|
طبــــ |لزق|زيقكريم عص|م ع |لع|يدى776846
3339o2د|بــــ طنط|م | ع|دل حبــــيبــــ بــــش|ره|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد عوض فهيم عبــــد|لغ |بــــوسليم|494348
87o264ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|دي ط|رق محمود محمد
7o7323|د|بــــ |لمنصوره|رضوه ح|مد محمد ح|مد |بــــو |لنج
76o322|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنطون روم| ج|د |لربــــ ج|د |لكريم
8|oo5|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نسمه |حمد طه |لسيد
5o6o43تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |بــــو ط|لبــــ محمد |بــــو ط|لبــــ
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسه|نم سم عبــــد |لمؤمن عبــــد |لع| 637267
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ملك جم|ل لط محمد سحيو624274

زر|عه |لفيومد| | عمرو عيد رمض|ن64633
887o84|طبــــ |سيوط  ل|ء صل|ح |لدين حسن محمد
5o|643علوم ج|معتـــ د |ط مجدى ع محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسلط|ن محمود سلط|ن محمد |م|م757688
7842o4طبــــ |لزق|زيقمحمد حسي عبــــد | ع حسن
6942o2ف ري|ض عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو سعدتـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ش|م |
تـــج|ره طنط|سعد حمدي |لسيد محمد ند|646|54
ر ع سيد عسي688|35 علوم ع شمسعبــــد|لرحمن م|
ف محمد محمود طلبــــه679872 تـــج|ره |لمنصورهمحمود |
9o3oo||صيدلتـــ سوه|ج حمد زين |لع|بــــدين |م ع|رف
د|بــــ حلو|ن|دير |حمد طه متـــو9974|2
يم محمد حس 688|83 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حس|م |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن ج|بــــر محمد محمد|342575
44o9|5يف عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحمن عبــــد|لعظيم 
4o9462د|بــــ طنط|أبــــو بــــكر يوسف ع أحمد قرقر|
8|o954|رتـــ||ء |حمد محمد |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|35o8oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحم|دتـــ م |لدين |حمد ح|مد

نوعيتـــ |لفيومنه|د محمود فؤ|د |حمد |لليمو 87746
7o65o|يم شح|تـــه شح|تـــه |سم ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرضوى |بــــر|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدع محمد ع حسن عر|بــــى762343
9oo9|2 ف نظ فهيم تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــنرم |

7o338تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمعتـــز مصط مخلوف |حمد
|456o9رهمحمد حسن عبــــد |لحميد معوض ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء ع|طف عبــــد |لح|فظ عبــــد |لوه9|489
د|بــــ |سيوط|رح|بــــ عيون عبــــد|لر|زق محمد  885895
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معهد ف ص بــــ سويفحمد حن محمود |حمد|547|7
22o946د|بــــ ع شمس|رن| محمد ر| |حمد
حقوق طنط|رو|ن |لحسي معوض محمود شعبــــ|ن7635|4
د|ر |لعلوم |لم |بــــس|م |م|م سعيد مر|د  883|88

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومرن| محمد عبــــد |لر|زق عطيه|8756
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــردير |حمد |لمتـــو عبــــد|لغ غيثــــ355766
يم838894 |ف|طمه سعدي ع |بــــر| لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
8658o6|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمل صل|ح |لدين حرز | |حمد
8522o|علوم ري|ضتـــ |لم |وليد صل|ح محمد عبــــد|لعزيز
|د|بــــ |لم |دين| محمود محمد مرزوق5974|8
ره|منتـــ | خ|لد عبــــد |للطيف عبــــد |لحفيظ58568| د|بــــ |لق|
686o69نوعيتـــ |لمنصورهنور| محمد فتـــ محمود عطيتـــ
يم |بــــو ط424637 علوم |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
7o89o7|ندستـــ |لمنصورهلسيد عبــــد |لمطلبــــ مصط |لسيد
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ر| | عبــــد|لفضيل عبــــد|لرحمن عبــــد||82324
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمود |حمد محمود |لبــــطر|وى622263
د|بــــ |سو|ن|نوره|ن وق|د عبــــد |لنبــــى وق|د عثــــم|489424
د|بــــ |لمنصوره|حمد بــــن بــــيل| محمد يس |لسيد بــــدوى43|||6
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه سم محمد |حمد755396
يم ع محمود|82474 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |بــــر|
ره|ن|ردين وفدى د|ود ن|شد233528 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسه|جر محمد سيد عبــــد|لحسيبــــ6597|3
حقوق حلو|نيتـــ فتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح|94|7|3
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يتـــ جم|ل محمد |حمد|356976
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء ط|رق تـــ|ج |لدين شلبــــى|427867
تـــربــــيتـــ |سيوط زه|ر فرغ محمد محمود|6|8794
45|2o5ندستـــ طنط|محمود ر|فتـــ |لسيد ج|د
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد سعيد |سم|عيل |لعزبــــ564|23
5|o464معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد | رجبــــ مر محمد
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمد محمد ز325252
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م عبــــد | سليم محمد|752736
9|o799| ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد مؤمن محمد |لم|مون م ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جوس|م ه| صل|ح ح|مد339438
ثــــ|ر |لفيوم|محمد عبــــد |لمنعم محمد محمد |بــــر|678|64
7o4478يكل علوم |لمنصورهيثــــربــــ محمد عطيه |م 
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود ط|رق ع محمد سعد|43623
9oo244|د|بــــ سوه|ج| بــــ|نوبــــ |نور |لقس د| |ل جبــــره
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عمرو محمد عبــــد |لعزيز محمد779355
علوم |سو|نمن|ل عثــــم|ن عبــــد|لغ ع 833275
رهندى سيد عبــــ|س |لسيد مصط 897|22 تـــج|ره |لق|
45o295ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخر| نشأتـــ ن |لدين ع حسن معهد ع| 
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7|3o92| يم |لسيد |لمغ|ورى ع |لزي تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــر|
52|8o9 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوردين| خ|لد محمد محمد حبــــ
4o7o74|يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء محمد مو |بــــر|
6|58o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طس|مه عم|د زكري| معبــــد خليفه
8o9337تـــج|ره بــــ سويفمرمر طلعتـــ شح|تـــه ميخ|ئيل

رهمحمد فريد |لسيد عبــــد|لحميد22842 تـــج|ره |لق|
7o4o66ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهنوره|ن لط محمد |لسعيد |حمد |لشيخ
9245o| |ف تـــق|وى لوق ى | كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسش
68|o|5حقوق |لمنصورهمحمد طه محمد يس حسن
7879o3د|بــــ |لزق|زيق|سل محمد ف|روق ص|لح
33o433د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|منتـــ | ي| محمد مختـــ|ر محمود نو|
9o8o97 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|م|رين| ج|د |لربــــ جيد عبــــيد
77o924ندستـــ |لزق|زيقغ|ده حسن عبــــد |لمنعم محمد ع
26o735يم عبــــد|لونيس علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |حمد |بــــر|
7822o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ه|يدى حسن |لسيد حسن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لمطلبــــ853|78
|4235oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |حمد عبــــد |لعزيز محمد ع

رهيح نبــــيل يح محروس45349 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
49o933د|بــــ د |ط|رضوى |حمد عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن
48699o| حقوق |ل|سكندريهط|رق عمرو عبــــده عبــــد |لنبــــى عبــــد
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ محمود قن|وي ص|لح مصط 843696

رهيم|ن محمد صو عبــــد |لو|حد|956|7 طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــسنتـــ ف|يد حسن محمد عبــــد |لنبــــى5952|7

حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن مجدى حسن ثــــ|بــــتـــ22738
9o7275|ندستـــ سوه|ج حمدى ع|طف |لسيد حس|ن
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمد |لسيد سليم|334552

ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد جم|ل يسن عبــــد|لكريم447|6 ك.تـــ. ف رى و
يم758373 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|سم س| |حمد |بــــر|
2436o7زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريه|م مفرح محمد ج|د
44o8o||طبــــ كفر |لشيخحمد |لسيد يوسف يوسف
479o36م فهيم عبــــد |لحليم فهيم عبــــد |لغف تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد
79o3o7ى |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسنوره|ن ع|دل ع
د|بــــ |لزق|زيق|عمرو صل|ح حل محمد778523
|456|oرهمحمد رأفتـــ محمد محمد |سم|عيل ندستـــ |لق|
د|بــــ ع شمس|سل ع|طف محمد مصط 35548|
75o684يم عل|م صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ط|رق نبــــيل محمد |بــــو |لعز433797
يم |لنكل|52888 د|بــــ دمنهور|عبــــد | حس|م محمود |بــــر|
43447oد|بــــ طنط|وف|ء سعد محمد تـــر|
لسن ع شمس|منه محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــده |3766|2
ندستـــ |لم |حمد حسن سيد |بــــو زيد||34922
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تـــربــــيتـــ طنط|مينه فتـــ جميل عبــــد |لحميد|2722|4
تـــج|ره |لزق|زيقس|ره جعفر ثــــ|بــــتـــ ع|63222
علوم |ل|سكندريهي|ر| جم|ل رزق غ|نم |لعجو| 435532
يف|998|5| علوم حلو|نيه خ|لد محمد 
حقوق ع شمسحمد ر| ف|روق |حمد سعد مو| |9498||
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |لص|وى عبــــد|لسل|م |لدن|صورى323|25
2|284oندستـــ |لم |ح|زم خ|لد محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحيم
7o7||6 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمروه ح|مد محمود ح|مد |لسعد
يم عبــــد |لعزيز محمد بــــسيو 449444 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد |بــــر|
878o67|معهد ف ص |سيوط ن م|جد وليم رمزى
ر محمد |لسعيد خ 624234 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد ط|

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد مجدى |حمد عبــــد|لحميد8|493
رهمحمد صل|ح لط عطيه47853| تـــخطيط عمر| |لق|
يف452333 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعص|م ع رمض|ن |ل

ش|م صل|ح عبــــد|لع|8389| ييوسف  أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــف|طمه جمعه حل |لعجرودى|25977
تـــج|ره طنط|سل محفوظ مصط |سم|عيل مصط 9398|5
نوعيتـــ |لزق|زيقوس|م عبــــد |لعظيم محمد عبــــد|لق|در4|7822
6|99ooتـــج|ره ج|معتـــ د |طي|ر| صل|ح ح|مد |لحلف|وى
ر شو محمد4895|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رضوي م|
23463oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف ي| حس عبــــد|لق|در محمد
8|o626 تـــربــــيتـــ |لم |ي|ر| محمد سيد حس|ن
تـــج|ره |لمنصورهمحمد رض| محمد |حمد696859
2|4|8o|يم محمد يم قدرى |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــر|
صيدله ع شمسحل| سعيد محمد محمد |لشوربــــ 6689|3
ش|م كم|ل منصور ر|فع2|66|5 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدع|ء 
25469o|ف محمد علم |لدين ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م |
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه ي| يوسف |بــــو محمد7886|6

ندستـــ بــــ سويفرغده سعد |حمد سيد52572
تـــج|ره بــــ سويفيوحن| جم|ل |سعد جرجس8279|8
يم زين |لع|بــــدين |للو|تـــى439286 صيدله |ل|سكندريه |بــــر|

|5oo|تـــ ش حقوق ع شمسجنه خ|لد فؤ|د عبــــد |لمحجوبــــ 
علوم |سيوطسل رمض|ن حس|ن ج|د|لمو 96|875
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود حس عبــــد ربــــه عبــــد|لعليم  38|879
9o2984 د|بــــ سوه|ج|يوستـــ | رس فه قلدس
حقوق ع شمسغ|ده عبــــد |لعزيز محمود ح|فظ5638||
علوم |لزق|زيقخ|لد محمد عبــــد | عليوتـــ779624

644ooعمر حس عبــــد|لتـــو|بــــ حسن | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي
|د|بــــ |لم |بــــيشوي مجدي رشدي فهيم58|7|8
يم|699593 تـــربــــيتـــ |لمنصورهلسيد محمد |لسيد |بــــر|
9o74|9حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديجم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لحميد خ|لد
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حقوق سوه|ج  يه رفعتـــ عبــــد|لمحسن محمد|2|8966
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهخلود |حمد |لرف| عبــــده عبــــ|س ع 753842
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرغده رفعتـــ عبــــد|لحفيظ محمد829328
85o8|8|ه |نور بــــشندي سيد صيدلتـــ |سيوطم
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــش|ديه حمدى ح|مد حج|زى4|79|6
رهعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرؤف عبــــد|لعظيم328752 تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسع|د |سم|عيل كم|ل |سم|عيل35988|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسهيلتـــ عص|م عبــــد |لعزيز ش| 8788|5
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دين| محمد |حمد عبــــد|لحق782953
7749o5 صيدله |لزق|زيقس|ره عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
ش|م فتـــ |م محمد356793 رتـــ  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ز
تـــج|ره كفر |لشيخف عبــــد|له|دى |لرف| محمود سليم9874|4
يم من 825556 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ر|ند| منتـــ |بــــر|
|د|بــــ طنط|دين| عبــــد| |بــــو|لفرج |لسيد |لبــــدوى5|38|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمينه |لسيد |حمد عبــــد|لصمد||26872
لسن ع شمس|طه عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|24|||3
6|27o8ر ه أحمد ع أحمد جو تـــربــــيتـــ طنط|سم
يم عمر  زينتـــ|43965 زر|عه كفر |لشيخمروه خ|لد |بــــر|
يم محمود عبــــد|لمقصود |6|27|6 علوم طنط|عزه |بــــر|
77o998يع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرون|ء رض| عبــــد |لنبــــى محمد |بــــو
83o35|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مروه عبــــ|ده عبــــد|لل|ه |حمد
6o|274ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحسن محمد حسن |لهو|رى ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره |سيوطن| م|جد ف|يق ح|فظ57529|
6822o5|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ع|طف |لسيد |حمد|لسعيد
يم5682|2 ند| عثــــم|ن محمد تـــوفيق |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|
تـــربــــيتـــ |لم |شيم|ء محمد ع عبــــد|لر|زق2294|8
32569o د|بــــ حلو|ن|ندى خ|لد عبــــد| عبــــد|لغ ع
88o8|7|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| يه |حمد حس محمود
تـــمريض كفر |لشيخع |ء جل|ل ن| محمد |لبــــغد|دى437959
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ججون ن|صف حن| ميخ|ئيل5922|8
787o39يم عرفه |لسيد ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحدع|ء |بــــر|
624oo4د|بــــ د |ط|حن|ن ع فتـــوح ح|مد مو
498o93ي تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل |ء حسن محمد يوسف |لم
لس عص|م منصور |سكندر775374 د|بــــ |لزق|زيق|ك
بــــي 676849 حقوق |لمنصورهيوسف |لبــــيو |سم|عيل |ل

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن ص|بــــر عبــــد |لحفيظ س|لم|22239
حقوق د |طحمد مجدى |لسيد محمد |لقمص| |94|622
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيه مجدى محمد |لف|رسكورى|7234|6
حقوق |سيوطعزه بــــرك|تـــ ع وزيري2|4|83
68o774طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى حسن جمعه حسن محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |عبــــد| عم|د حمدى ح|مد3836|2
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معهد ف تـــمريض طنط| لشيم|ء محمود محمد |بــــو|لن |لشنشورى428284
7o8522 ندستـــ |لمنصورهزي|د و|ئل محمد ع
9o2o4| طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىح|زم حسن |لبــــدرى محمد
6o34|6 معهد ف تـــمريض طنط| محمود ع|طف عبــــد|لق|در ع عبــــد
علوم ري|ضتـــ طنط|كريم ط|رق صل|ح ع محمد |لسيد|52842
صيدله |لمنصورهع |ء صل|ح محمد عبــــد |له|دى |لسيد سل694644
ندستـــ |سيوطمصط محمود كم|ل عبــــد|  887445
ر|ء محمد ع ع عيد4768|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| نبــــيل عز حن|  876997

ه |حمد محمود عطيه|25459 كليتـــ |أللسن ج أسو|نم
حقوق |سيوطعن|ن مؤمن مر عبــــد|لحفيظ  876924
تـــربــــيتـــ بــــنه|ض سعيد |لد يس|وى محمود جمعه263482
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ زر|عيتـــ شبــــر| |لخيمتـــخ|لد شو عبــــد|لعزيز |حمد253626
وف|تـــمتـــثــــ|ل ع|طف وجدى ع زعبــــل|629742 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o9368|ف ح|مد محمد طبــــ بــــيطرى سوه|ج ل|ء |
7o2875ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد | سم |لسيد |لسيد د|ود ل|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء سيد محمد محمد ج|دو|732|35
3||35oتـــج|ره ع شمسمحمد |يمن سعيد مغ|وري
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه ص|لح محمد ص|لح|885752
ندستـــ |لفيوممحمد |لسيد |لسيد حس |لرز|ز677642
د|بــــ دمنهور|محمد عص|م عبــــد |لمحسن محمد صف492296
7o7994|صيدله |لزق|زيقفؤ|د عص|م |حمد محمد |لسيد س
5o92o3د|بــــ دمنهور|محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد عوض
69o557يم ج|د معوض ندستـــ |لمنصورهم | |بــــر|
حقوق حلو|نزي|د |حمد حسن |حمد22825|
255827| يم |حمد نبــــيه قطبــــ |لغني طبــــ ع شمسبــــر|
ر عبــــد|لسل|م |لسيد643886 صيدله |لزق|زيقآيه |لط|
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو سليم|ن سليم|ن أم 627492
8254o4 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىعل| |بــــو|لحج|ج يوسف ع
76o857تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسلوى عمرو |حمد عطيتـــ
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــع |ء محمود رجبــــ عبــــد |لق|در699465
د|بــــ ع شمس|عزيزه حسن عبــــد |لسل|م |حمد3|673|
ندستـــ طنط|محمود ط|رق محمود عبــــد|لعزيز نوفل3868|6
3|286oتـــج|ره ع شمسجرجس نبــــيل لط متـــرى
3244o|يم ص|لح تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهد| | عبــــد |لفتـــ|ح |لرف| رضو|ن فرج678748
5o6457يم عبــــد|لق|در عوض طبــــ |لفيومي|ر| يوسف |بــــر|
حقوق ع شمسحمد ط|رق محمد ريح|ن||8|344
تـــربــــيتـــ ع شمسكريم |حمد عبــــ|س محمد||2229
زر|عه مشتـــهريه محمود عبــــد| عبــــد|لمنعم|238537
4o2o68تـــج|ره طنط|عبــــد | محمد عبــــد| عبــــد |لجو|د
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ندستـــ بــــور سعيد|ل|ء |حمد محمد |حمد حسن |بــــو |763353
9o|23| د|بــــ سوه|ج|دع|ء محمود |حمد قبــــي
علوم |لعريش/ري|ضتـــعمرو محمد ع محمد76|353
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد حسن |حمد حسن بــــقوش466||5
4|47o5تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر محمود محمد محمد |لعزبــــى
تـــج|ره ع شمسيح ن|دى بــــيو غ|لبــــ56523|
صيدله ع شمسم|رى يوسف معوض يوسف5|356|
7684oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|للـه محمد ج|د |لحسي ج|د سل

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م رش|د محمد جودتـــ|757385
6889o4عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخ|لد |حمد |سم|عيل ز بــــدر عل|م
صيدلتـــ |سيوط  لحسي عبــــد|لكريم |حمد شعيبــــ|5394|9

يف صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح67227 تـــمريض |لفيوم م 
44o974ر عبــــد| |لسيد د|بــــ كفر |لشيخ|حسن|ء عبــــد|لظ|
75o925كليتـــ |أللسن ج أسو|ننوره|ن رض| محمد |لنخي
7o783o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عبــــده محمد و| | |لزي
ين| ميل|د  |د عبــــد|لمل|ك8|8433 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف
حقوق |ل|سكندريهعمر |حمد عثــــم|ن محمد بــــكتـــ|ش488683
44o87|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحس|م |لسيد |لدسو |لسيد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ر| | ربــــيع تـــوفيق سيد56979
525o64ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|ره فتـــ |لسيد محمد س|لم
تـــج|ره |ل|سكندريهه|دى محمد محمد عبــــد |له|دى7|4843
6|8o95علوم ج|معتـــ د |طوق محمد |لدسو |لبــــيو
||624o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد محمود محمد
7o6o94طبــــ |لمنصورهحمد |لعشم|وى محمد |لسيد |لعشم
قتـــص|د م حلو|ن|مريم خ|لد محمد طتـــ44823|

صيدلتـــ |لفيومعبــــد | محمد عبــــد | ه|شم73343
حقوق ع شمسمحمد خ|لد محمد ع37239|
7563oo|معهد ف ص |سم|عيليهف|تـــن محمد |لسعيد محمد رخ
لسن ع شمس|محمد ممدوح محمود محمد56872|
7759o8يم عطيه د|بــــ |لزق|زيق|زينبــــ ع |بــــر|
758o39|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحمد عبــــد |لع|ل |لسيد عبــــد |لع|ل 
47825oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــذكرى محمد |حمد حمد|ن بــــدر
ش|م طه عبــــد |لعزيز أحمد447346 نده  علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدش|
6o8322تـــربــــيتـــ طنط|آيه ول|ء عبــــد |لبــــ| عبــــد |لنبــــى
لسن ع شمس|سلسبــــيل ن| عبــــد |لعظيم حس 857|5|
د|63755 ه ع زين |لع|بــــدين ع |حمد و معهد ف تـــمريض |لزق|زيق أم

7|o8oتـــج|ره بــــ سويفك|رم جنيدى ك|مل عبــــد|لقوى
|3287o|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسنوره|ن رض| محمود عبــــد |لرحيم خ
68295o|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد عبــــد |لكريم جبــــر
|3o2|4لسن |لم |سه| |نور عبــــد |لمنعم حسن|
7o493د|ر |لعلوم |لفيومه|دى |حمد عبــــد|لنبــــى ع
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8||o68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|ديه ن ي |لسيد
2|26|oتـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن عزيز محمود طه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد خ|لد سعيد |حمد|9|3339
ي 897257 صيدلتـــ سوه|جريموند| طلعتـــ ش|كر غبــــ
يم مصط |لبــــكر|254768 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنوره|ن |لسيد عبــــد|لحميد |حمد267373
زر|عه |لفيومنه|ل |نور ع محمد |لخشن243459
تـــج|ره بــــنه|ه|يدي حم|ده عبــــد|لكريم |لسيد643997
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره محمد صل|ح ي|س شكر|49|27
6o8868صيدله |لمنصورهنه|د عطيه عبــــد |لصبــــور عم|ره
طبــــ |سن|ن طنط|عبــــد |لتـــو|بــــ |لسيد عبــــد |لتـــو|بــــ ج|بــــ 433822
8o9595علوم |لم |ن| سيمون |لقس شنوده مو ك|مل
235636| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيه مصط حسن ع
ه محمد عبــــد|لعزيز محمد |لص|دق626673 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
46|42oه محمد عبــــد|لغف|ر ع|مر تـــربــــيتـــ طنط|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــ عبــــد|لعظيم ر|غبــــ عبــــد|لعظيم دسو 635222
33o367بــــ محمد صل|ح ع محمد |لع| خدمه |جتـــم|عيه بــــنه|د
ندستـــ ع شمسكريم خ|لد منصور عبــــد |لح|فظ6738||
6o7|62لسن ع شمس|عبــــد|لحليم محمد يوسف زوين

صيدله ع شمس|ء وحيد |بــــوزيد سيد بــــرك|تـــ|45882
يم سليم|8|6224 يم عثــــم|ن |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــر|
768o|2|طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه من نجيبــــ رجبــــ |لبــــهنس|وى
43o427 طبــــ |سن|ن طنط|ندى شعبــــ|ن محمد |لسيد عبــــد |لغ
يم64273| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|س حسن عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء سيد فرج حموده|2367|8
يم4|2845 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نغ|ده رمض|ن محمد محمود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــد| محمد مصط فه 6939|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمرو ح|زم محمد عبــــد |لمعبــــود9|274|
تـــج|ره ع شمسد|ن| فتـــ محسن سيد9562|2
7o6852تـــج|ره |لمنصورهي|سم محمد ري|ض ري|ض
5|o46oد|بــــ دمنهور|عبــــد |لرحمن محمد |حمد محمود |بــــر
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمر سعيد عز|لدين عبــــد|لفتـــ|ح242833
|397o6د|بــــ ع شمس|مريم |حمد محمود مسعود
45o465يم نبــــوى عبــــد|لخ|لق حسبــــو |لمزين وف|تـــبــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
|65o62|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سعيد دردير |حمد
ندستـــ |لمنصورهحمد ع|دل |لسيد محمود حس ||68437
8o5848|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء محمد طه عبــــد|لحكيم|
4o25|7|ر|ء ص|بــــر حمدى |بــــر ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|طمتـــ |لز
ف مبــــروك صنيدق|494782 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |

75o32زر|عه مشتـــهرمصط ع عبــــد|لحميد ع
5o8o39يم تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد سعيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
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د|بــــ |ل|سكندريه|مصط حمدى محمد |لكو8|4795
يم مو رزق9846|5 تـــمريض دمنهورد| | |بــــر|
43ooo2 طبــــ |سن|ن طنط|محمود فتـــح | عبــــد|له|دى عبــــ|س
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رحمه عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لحكيم |حمد 263739
2542o8| ف فتـــ |لخو تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء |
33o972 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط محمد صبــــ محمد مصط
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطسمر عبــــد|لو|رثــــ عبــــد|لحليم عثــــم|ن  875233
يم عبــــد |لق|در سليم439362 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نل|ء نش|تـــ |بــــر|
8|o664معهد ف تـــمريض |لم | حن|ن سل|مه محمود |حمد

قتـــص|د م حلو|ن|ج ح|زم عبــــد |لبــــ|سط عو|د25787
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــحمد ع|دل محمد ن |لدين |ل|ل |4|7695
ه حمدى عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لتـــو|437799 تـــمريض كفر |لشيخأم
زر|عه ع شمسدع|ء مؤمن عبــــده تـــم|م224254
حقوق طنط|محمد جم|ل ربــــيع شلبــــي |لنج|ر7496|4
36o27oتـــج|ره بــــنه|يوسف جميل محمود مصط |لجندى
8|8o24|طبــــ |لم |س|مه محمد عبــــد|لم|لك محمد
ش262944 |د|بــــ بــــنه|مجدى فهيم عبــــد|لجو|د فهيم د|
معهد ف ص |سيوط مل محمود ثــــ|بــــتـــ عطيه|8754|9
ندستـــ قن|محمود يح محمد |حمد827482
ندستـــ ع شمسمحمد كرم فؤ|د بــــيو29235|
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر عمر |حمد عمر  882943
ي349726 ف محمد |لط حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــع |ء محمد محمد |لصبــــ|غ9|2695
2873o2 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء س|مح ذ |لدمهو
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنيه محمد محمد حسن|27592|
4o2o45 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد صل|ح |لدين محمد عبــــد |لمقصود
35465oعلوم ع شمسك|رين سعد جرجس غبــــري|ل
طبــــ |ل|سكندريهح|مد ج|بــــر ح|مد أبــــومريم3237|5

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |يه|بــــ محمد محمد||393|
62|o54يم مختـــ|ر|ل|تـــربــــى سل  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طي|سم |بــــر|
4|oo46|تـــج|ره طنط|حمد أبــــوزيد أبــــو |لمع| أبــــو زيد بــــر
تـــج|ره بــــ سويفمه| مصط ع |حمد856344
تـــج|ره دمنهورمحمود عبــــد |لمحسن ك|مل محمد ج|492235
تـــج|ره سوه|ج  حمد نور |لدين عبــــد|لنبــــى عويضه|894923
5265o2كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر مصط عبــــد|لق|در محمد |حمد

طبــــ |لفيوميه |يمن محمد عبــــد |لمن |66586
بــــه8935|8 فنون جميله فنون |لم |مريم صموئيل ص|دق و
|6o425ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد سعيد محمد عطوه
6|7o58تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه|ن ي| محمد ح|ل
753335|  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد ح|مد ز
ه |لسيد منصور |حمد|643348 د|بــــ |لزق|زيق|م
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9o3||4|معهد ف ص سوه|ج يه ع|مر محمد عبــــد|لع|ل
85o637 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعمر وجيه و|صف دسو
5o773oتـــمريض |إلسكندريتـــ بــــه مجدى ي|س محمد خميس
|63o63تـــربــــيتـــ حلو|نتـــ محمد عبــــد |لرؤف |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديميمه عبــــد|لرحيم محمد محمد|97|837
63|o69تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن|دين |م محمد |م ع
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدبــــه نبــــيل |لسيد عوض |لف 9|7642
طبــــ |سيوطح|زم سم محمد |حمد 886433
45|oo4|يم حن يم حن| |بــــر| ندستـــ طنط|يوسف |بــــر|
ف سليم|ن |لحفن|وى|62229  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طفتـــ |
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطن|در ف|م ونيس ف|م 898544
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمه ط|رق محمد عبــــد |لحكيم|4889|
ند7223|4 يم ع  تـــج|ره كفر |لشيخعم|ر محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|محمد ي| فتـــ عبــــد|لع|ل5743|6
47952oيم محمد دي|بــــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|مؤمن س|مح |بــــر|
23o29|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد| |س|مه ح|مد ح|مد |لعتـــ|بــــي
ى |لسيد يوسف محمد484946 تـــج|ره |ل|سكندريهشه|بــــ ي

تـــج|ره بــــ سويفكريم محمود خميس محمود68944
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط عل|ء محمد |لسيد درويش783624
صيدله |لزق|زيقن|ء ن|در محمد أم عبــــد |لرحمن||6338
|د|بــــ بــــنه|مريم ظريف عد حن 359627
627o99 |آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|محمد |لسيد عبــــد| |لسيد كيل
9o2743 معهد ف ص سوه|جمحمد عبــــد|لمنعم خليفه |حمد
ين نشأتـــ عبــــده بــــعرور |لسيد28|525 ندستـــ |ل|سكندريهن
4|o374 |يم ش تـــربــــيتـــ طنط|محمد |يمن مهدى |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ع|دل ع|طف |حمد |لشيخ44|348
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنيف |لسيد عبــــد|لمنعم ق|سم257345
ق|وى|47||6 معهد ف ص طنط|م محمد ع |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعل|ء |لدين |حمد محمد ع |حمد |5357|4
حقوق |ل|سكندريهيوسف ي| |لسبــــ| عبــــد |لمنصف مش772|45
48o362تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين ي| محمد حسن |حمد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع محمد ع عمر |حمد324785
2|7o8oتـــج|ره ع شمسنورين عص|م عبــــد|لفتـــ|ح عرف|ن ع
حقوق ع شمسمحمد |لسيد محمد ع333493
48455oتـــج|ره دمنهوركريم |لسيد محمد محمد |لسيد
36o758|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ش| |ز مصط محمد مصط ج
67975o يم عبــــد |لمنعم يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــس|مه |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحمد ن| محمد محفوظ|258797
35652oتـــربــــيتـــ بــــنه|جه|د |حمد محمد ك|مل جر|مون
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديصف|ء عص|م ف|روق حس|ن|82759
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء ي ز |لسيد ج|د|3|4973
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علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف مجدى محمود حسن ح|مد445337
يم محمد عبــــد|لمو898|52 زر|عه دمنهورعبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم حسن عزقل| عبــــد|للطيف59|835
9|o87o يد تـــج|ره سوه|جبــــس|م جم|ل |لسيد |بــــو|ل
8398o7تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنج|ه عط| بــــدري عبــــد|لمحسن
6964o7تـــج|ره |لمنصورهمنه | مصط عمر |لعشم|وى
78353o تـــج|ره |لزق|زيقمحمود عبــــد |لحميد عبــــد |لر|زق عبــــد
5o|732زر|عه |ل|سكندريهمه| ص|دق محمد ص|دق درويش
حقوق |لفيوممحمود محمد |حمد محمد853362
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد |حمد |سم|عيل حمد|ن825272

تـــج|ره بــــ سويفلشيم|ء شح|تـــه |حمد شح|تـــه|96|57
6o||34علوم ري|ضتـــ طنط|تـــ ط|رق ع محمد |بــــوفر|خ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر عبــــد|لمر عبــــد| شعبــــ|ن259794
8||o75|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ربــــيع عبــــد|لغ محمد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نور|ن ط|رق عوض دويد|ر5523|
22o43|ف محمد محمد ع |لبــــروى تـــج|ره ع شمسمصط |
|58oo4ش|م يوسف محمد رهوق  تـــج|ره |لق|
79|6o|يم معهد ف ص |لزق|زيقنور| |لسيد محمد إبــــر|
تـــج|ره ع شمسعمر ع|طف محمد محمد سل|مه|45|22
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء ج|بــــر محمد محمود عبــــد |لمجيد2|4837

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرلؤى ط|رق مح سعد9|45|
3529o7زر|عه ع شمسمحمد ص|بــــر ك|مل محمد
87543o|علوم |سو|ن سم|ء خلف ج|د |لربــــ |لسيد
د|بــــ ع شمس|يف محمد سل|مه محمد |لخلي 774258
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء |حمد ع يوسف خض 345543
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــيم|ن محمد فوزى مسعد رزق||747|6
8o26|9|صيدلتـــ |لم |حمد ه| كم|ل ك|مل
5o98|oعلوم دمنهورعص|م ز عوض نعيم حبــــيبــــ
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسي|سم رجبــــ محمد عبــــد|لش| 335|35

594o4تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد ع عبــــد |لعليم
د|بــــ دمنهور|محمد رشدى عبــــد|لنبــــى عبــــدربــــه حسبــــ 44|495
27o|78|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخ|لد |يمن محمدى |لسيد عط
89o653|تـــج|ره |سيوط زه|ر مسعد محمد رشو|ن
9|669o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد سعود نج|ح محمد
|27o97لسن ع شمس|ندى محمد ي| |م عوض
ندستـــ |لمنصورهمحمود محمود عبــــد |لسل|م |حمد |لعيسوى736|68
25o527|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلشيم|ء جمعه |حمد |لقطبــــ
تـــمريض دمنهوريوسف مو يوسف محمد |لحديدى|35|54
ين ذ عبــــد|لسميع ذ عطيه249692 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ش
6o|o98يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمصط محسن شلبــــى محمود فودتـــ ل|ك|ديميتـــ |لم
33|94oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عص|م صبــــ عبــــد|لحليم عبــــد|ل
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4o76o6د|بــــ كفر |لشيخ|خلود محمد ع حن محمود
|3o897حقوق |لمنصورهش|دى ممدوح زكري| |بــــ|دير
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط خ|لد عبــــد|لحليم محمد |لش258966
تـــمريض |لمنصورتـــ يه سعد ع عوض  |م|685698
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم محمد عبــــد|لمو محمد رضو339557
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد محمد محمود محمد عبــــيد|2228|6
يم عبــــد|733|33 |د|بــــ بــــنه|فيح|ء عمر |بــــر|
23836oش|م |بــــو|لسعود سيد عبــــد |لمجيد رهبــــه  تـــج|ره |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط محمد مصط رضو|ن64457|

رهحمد محمد فوزى ك|مل|5|443 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر| | رأفتـــ |لسيد مفتـــ|ح بــــريشه9|4283

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود يونس عرندس متـــو 73368
7o3|65د|بــــ |لزق|زيق| |لسعيد سعد زغلول |لسيد
يم متـــو4667|2 أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعمر |لسيد |سم|عيل |بــــر|
ر عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف شلبــــي|69343 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد ط|
9||92o د|بــــ سوه|ج|محمد عنتـــر عبــــد|لحكيم عبــــد|لمبــــدى
رهكريم نزيه محرم ع29546 تـــج|ره |لق|

طبــــ ع شمسنوره|ن رمض|ن |لدسو زيد|ن252296
معهد ف ص |لمنصورهمحمد يوسف محمد محمد بــــدر|ن697452
يم فريد محمد483322 ن| |بــــر| كليتـــ |أللسن ج أسو|نم

رهمن|ر مصط محمد حسن23963 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9|55o3  تـــج|ره |سيوطديفيد تـــ|مر حزين مرزق
9|2o5o وس إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــول| يون|ن مرقص |لقمص تـــ|و
2|26o4|يم يوسف وف|تـــ|حمد محمد من |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم |لتـــه|693977 معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــ|سل عم|د |لتـــه| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|منه | محمود محمود سيد |حمد ر|753873
2|6oo2| ره|سم|ء بــــل|ل مر ع د|بــــ |لق|
6o7|76كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد فرج عطيه |لد|عورى
تـــربــــيتـــ بــــنه|س|ميتـــ طه عبــــد|لحميد ع طه357234
د|بــــ |لزق|زيق|روفيد| |حمد محمد عبــــد|لو|حد حس 639873
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسلند| س|مح عبــــد |لمحسن |لشو|دي7|554|
4436oo|تـــمريض كفر |لشيخمل محمد محمود يوسف سعد
88889o ندستـــ |سيوطعبــــد|لمهيمن جم|ل مصط |حمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد |حمد حمد|ن||2633
ندستـــ بــــور سعيدكريم |س|مه حل ك|مل جرجس765555
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دير |حمد |لسيد |لدسو 687887
34898oتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه||ء |لسيد محمد |بــــو حم|ده |لوكيل
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد محمد مصيل شح|تـــتـــ |ألشقر97|2|6
4482o4علوم ري|ضتـــ طنط|ي|سم ع|دل محمد محمد حم|د
783o72ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن عبــــد | محمد محمد و|كد
9|257o علوم سوه|جند| عيد عبــــد|لبــــ| محمد
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ش|ن245644 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد محمد |لسيد |لد
زر|عه سوه|جمروه محمود محمد عبــــد|لمنعم 895847
5|6o83ف علوم |ل|سكندريهشيم|ء عص|م ك|مل ع 
م|م25827| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننور|ن حس|م عبــــد |لرؤف 
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|لك عبــــد|لرحيم محمد |حمد824773
485o47د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|معتـــز محمد مصط |حمد حم|د
3|6o29تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسفرح سم |حمد تـــم|م |لسيد
حقوق حلو|نعمر خ|لد محمد محمود62364|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحسن|ء عبــــد |لوه|بــــ حسن |لسيد قنديل692848
رهس|رتـــ سعيد درى |لسيد سل|مه7|464| د|ر |لعلوم ج |لق|
323o4| تـــج|ره ع شمس عبــــد|لن| عبــــد|لغ |لصغ

9o382ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر| |ر حس حس مو عبــــد |لوه|بــــ
7o7o36| |ل|ل |حمد يوسف |لمو تـــج|ره |لمنصورهنس 
53o29||ندستـــ |ل|سكندريهسم|ء |لسيد عبــــد |لمقصود |لقط
تـــج|ره طنط||ء ع|طف منصور عرفه غ|زى|496547
4657o8ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخممدوح |س|مه ممدوح محمود |لحش معهد ع| 
|2o|5oندستـــ |سيوطن|ردين س|مح عري|ن فرج
5|o487معهد ف ص |ل|سكندريهعمرو مو عبــــد |لسل|م مو
69|6o8علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد حسن رزق سليم|ن
معهد ف ص |سم|عيليهحمد س| محمود حسن|66|788
طبــــ |لفيوممحمد عبــــد|لمجيد محمد شلق| 856593
د|بــــ |ل|سكندريه|رويد| ط|رق فتـــ محمد محمود معتـــوق23|475
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهزي|د محمد محمود |بــــو |لعن |لمكبــــ677957
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسنتـــ شكرى محمد ع |لدقم694592
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى محمد ج|بــــر رجبــــ7|2489
4oo4o7 |كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ فرع مطروح ج|معتـــ |ل|سكندريتـــ بــــن ع ح|مد محمد ع|مر|لنوس
يم محمد |لن|دى |لدسو 9||||7 د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |بــــر|
رهسل |حمد محمود ع898|2 حقوق |لق|

758o85يم عيد محمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |بــــر|
48o789 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسم|ء |لنقر| عبــــد|لع|ل محمد ضيف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطس|ره مصط عبــــد |لمقصود مصط 937|75
34o||||يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد محمد محمد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــولس ع|دل صديق عوض478669
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن شعبــــ|ن محمد |بــــو|لمجد29|843
رهي|د ط|رق |حمد |حمد|44397| طبــــ بــــيطرى |لق|
وف|تـــمصط محمد مصط كم|ل محمد حل عبــــد 286422 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

رهيه ط|رق محمد عبــــد |لعزيز محمد|44799 زر|عه |لق|
36o854ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــر| | |نور عبــــد|لحميد س|لم معهد |لصفوتـــ |لع| 
788o8oي زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه| محمد |حمد |لم
7oo249كليتـــ |أللسن ج أسو|نرين|د |لسيد محمود |حمد
يم غني ع |4594|3 د|بــــ ع شمس|سم|عيل |بــــر|
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7o|764رتـــ|عبــــ ع|دل عطيه |لمهدى |لبــــدرى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
257|9o ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــدى محمد عبــــد |لمنعم عبــــد | |ل
486oo5حه وفن|دق |ل|سكندريهمنتـــ | محمود حسن صديق |حمد| 
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخآيتـــ محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن مر924|44
33|8o3نوعيتـــ بــــنه|كريم ع عبــــد|لحميد |لسيد |لغربــــ|وي
42o3o2نوعيتـــ كفر |لشيخإيم|ن محمد |لمر أحمد حسن عرفه
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ش|دى ي| محمد |لسيد ش| 3445|6
77ooo6|حقوق |لزق|زيقحمد س| |حمد |م |لكفروى

طبــــ |لفيومعبــــد|لعزيز محمود محمد عبــــد|لعزيز646|7
زر|عه |لزق|زيقلي ط|رق فتـــ معوض632634
يم مر26665| تـــج|ره بــــنه|ن |حمد |بــــر|
6262o6يم لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمود م|جد محمود |بــــر|
6872o6 تـــج|ره |لمنصورهح|مد محمد ح|مد تـــوفيق |لح
7o958o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيه |لمتـــو محمد عبــــد |لعزيز |لسيد
52o|85تـــمريض دمنهور|ء محمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لجو
ندستـــ تـــ.خ|مس ع عص|م محمد صل|ح |لدين حس بــــرك5|23|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
|4oo82|ر ر يوسف عز |لدين جو د|بــــ ع شمس||ء جو
علوم |ل|سكندريهرح|بــــ محمد |حمدنعم|ن بــــسيو 4373|5
يم |لشح|تـــ محمد |لعس2442|6 ره||ء |بــــر| ثــــ|ر |لق|
9||2o8 معهد ف ص سوه|جحسن|ء محمود عبــــد|لعزيز محمد
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد سيد ر|غبــــ7|373|
32o479ندستـــ ع شمسريمون ر|فتـــ ر|تـــبــــ عبــــد|لسيد
7|o345 ندستـــ |لمنصورهمحمود عل|ء حس|ن حس|ن
تـــج|ره ع شمسنوره|ن ص|بــــر فؤ|د عبــــد |لرحيم63537|
||76o5تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه محمد ه|شم محمد حس|ن
4984o6ء جم|ل شو ك|مل |لغني| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإ
442692| طبــــ كفر |لشيخسم|ء سعد عبــــد |لتـــو|بــــ متـــو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نزي|د |حمد فهيم ع853|4|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | ع|طف محمود |لسيد ع763627
||6oo4ش|م |حمد محمد ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــيج|د 
328oo5كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حمدى محمد سعيد عطيتـــ
7o7o96|يم د|بــــ |لمنصوره|يه |لسيد |لبــــدوى |حمد |بــــر|
يم عبــــد |لعزيز|42283| حقوق حلو|ن|ء سم |بــــر|
رهندى ممدوح محمد عبــــد |لجو|د7346|| ندستـــ |لق|
ره|بــــتـــ | س| محمد عط| |6373|| د|بــــ |لق|
ه439623 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعل| |لسعيد |لسيد محمد ع |لنو|
9o|7o7 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقصديق ع |ن صديق عوض
يم58|||3 تـــج|ره بــــنه|محمد محسن سيد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد وجيه محمد |لسيد57686

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نجوى ع|بــــد حسن عبــــد |لسل|م حسن686778
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد محمد |م عبــــد|لحميد|7455|4
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طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|سم |س|متـــ تـــوفيق محمد2653|3
9o|35حقوق |لمنصورهرن| سعيد عبــــد |لحميد محمود مر|د

5||7o|طبــــ بــــيطرى دمنهورفتـــ رجبــــ فتـــ سليم|ن
4o582||د|بــــ دمنهور||ء و| عبــــد | حس |حمد
2342o9ره|عز|لدين محمد ع محمود د|بــــ |لق|
ندستـــ بــــنه|محمد ي| محمد عبــــده حسن82|526 كليتـــ 
42o5|5|تـــج|ره كفر |لشيخحمد وليد |لمتـــو ع ريه
89|o94 تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء عبــــد|لن| حسن |حمد
يف766865 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحسن عل|ء |لدين محمد محسن | ل معهد ع| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسفردوس محمد عبــــد|لرحمن |سم|عيل86|345
4423o8تـــ كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد مسعد عبــــد |لخ|لق محمد شع
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرو|ء حس|م |لدين شعبــــ|ن سعد حج|244|49
9o|692|حقوق سوه|ج  لسيد |بــــوزيد |لسيد |حمد
6o8856طبــــ حلو|نمنتـــ | |لسيد مختـــ|ر خليل
27o88|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى ك|مل محمود |لعزبــــ
حقوق بــــنه|ندى |لسيد مصط عطيه محمد|33893
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|تـــ محمد عبــــد|للطيف ر|شد |حمد264646
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمؤمن محمد ش|كر محمد ورده486864
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ودي|ن محمد كيل| عمر757586
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد صل|ح محمود محمد|757788
763oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدر|ن| محمد |لصغ عبــــد |لسميع محمد
69o879يم سيد |حمد تـــربــــيتـــ |لمنصورهوق محمد سم |بــــر|
حقوق |لمنصورهعم|ر ج|بــــر |حمد |لسيد محمد677972
د|بــــ |لمنصوره|مصط جل|ل حسن شبــــكتـــ38|||6
767o64|صيدله حلو|نحمد خ|لد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعزيز
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مغ|ورى عبــــد|له|دى مغ|ورى عبــــد|له257595
6o|926|نوعيتـــ طنط|يه محمود |حمد محمد
|59o9o|م محمد يوسف محمد رتـــ|د قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهحمد سيد محمود محروس|28987| علوم |لق|
9oo269 علوم سوه|جتـــوم|س سم فتـــ متـــى
8o4378لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سندس سيد عزبــــ شح|تـــه|
صيدله طنط|محمود |حمد محمود محمد عل|م429736
صيدله ع شمسحمد ع عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده|267959

5o829ـيـم ندستـــ بــــ سويفكريم عـمـر مـحـمـد |بـــــر|
|239o2|يع ش|م مصط |بــــو  حقوق حلو|نحمد 

يم عبــــد |لمطلبــــ|56638 تـــج|ره بــــ سويفحمد سليم |بــــر|
5o8747زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسم عبــــد|لعزيز محمود |حمد حسن
4787ooفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمد |لسيد رش|د محمد حسن درويش
45o65o ندستـــ |سيوطي|سم خ|لد عبــــد |لص|دق |حمد متـــو
د|بــــ |ل|سكندريه|عمرو محمد عبــــد |لتـــو|بــــ فرج حس 487932
8oo599حقوق |سيوطمحمود محمد |لسعدي عبــــ|س
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نوعيتـــ طنط|منه | عبــــد |لرحمن |بــــو بــــكر |لروبــــى2837|4
682|75| طبــــ |سن|ن |لمنصورهمل ربــــيع |لبــــيو شلبــــى |لخمي
87o8|3 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــنيف |لحس عبــــد|لحميد م
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحسن عر| جمعه سيد842268
36|o68ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط محمد محمد |م|م
يم طه س|لم حويتـــ496|27 ره|عبــــ |بــــر| ثــــ|ر |لق|
رهبــــسنتـــ رفعتـــ مكرم عزيز32456| تـــج|ره |لق|
لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|محمد |يمن |لديس شعبــــ|ن مط|وع686853

2oo6oد|بــــ |لفيوم|خ|لد محمد خ|لد محمد
6|68o5 صيدله |لمنصورهآيتـــ عبــــد |له|دي محمد محمد طه أبــــو
ف425468 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرن| عبــــد |لق|در فكرى محمد 
د327262 رهنرم محمد فؤ|د مج| د|ر |لعلوم ج |لق|
49892oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورند محسن محمود عم|رتـــ
|لسن |لم |أسم|ء محمد محمد عبــــ|ده428979
علوم |لمنصورهمن|ر محمد رض| عبــــده محمد بــــدر694995
89363o تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر عبــــد|لكريم محمد حسن
تـــج|ره |لمنصورهبــــه|ء حمدى بــــه|ء عبــــد |لمع غ|زى686749

67o89لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|غ|ليه ممدوح عبــــد | ع
823o23|نوعيتـــ |لم |ل|ء عبــــد| حل حميد
ره/ري|ضتـــمحمد رزق محمدى |لسيد62484| زر|عه |لق|
5o2|87|تـــج|ره طنط|محمد خميس |لسيد محمد |حمد حم
772|8oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ند| ن|در عبــــد |لحليم |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد بــــهلول779644
25o32oيف حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |لسيد ع |لوص|ل |لسيد 
8o4635بــــه صيدلتـــ |لم |مه| م | جم|ل و
6267o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوق |يه|بــــ ز عطيه
7599o4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمهرتـــ ط|رق سليم|ن |حمد سليم|ن
يم|2554|3 ف عط| | |بــــر| وف|تـــحمد | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء جل|ل عبــــد |لعظيم عبــــد |لحميد43735
د|بــــ كفر |لشيخ|ح|زم محمد |لرشيدى محمد سليم|ن487467
24878oنوعيتـــ |شموني|سم ع|دل عبــــد|لمحسن |ألكحل
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمود فه فه عبــــد| بــــدر|لدين543762
224oo8|ف |لسيد محمود سل|م حقوق حلو|ن|ء |
يم |67789 د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد |لسل|م |لدسو |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسعمرو محمد |حمد عبــــد |لوه|بــــ |لشوربــــ 6|2443
3286o3|حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لغ محمود
ندستـــ ع شمسشه|بــــ |حمد سيد عبــــد|لرحمن9|88|2
842o3||ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ين|س |حمد سعيد |لسيد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| صل|ح |لشح|تـــ محمد |لشه|وى685844
439o4|طبــــ |ل|سكندريهمحمد طلعتـــ محمد غنيم
ره|ندرو ميل|د | |س سيف |4|2257 د|بــــ |لق|
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4846|o يم حن لع| للح|سبــــ |آل كنج مريوط لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|جورج مجدى من |بــــر|
75|o6oمعهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسحس|م تـــ|مر محمد وفدى
443o78تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره|ن مر ع محمد مر
3542o6لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ه|جر ع حسن محمد دي|بــــ
888o6o طبــــ |سيوطمحمد محمود |حمد عوض
3228|o|د|بــــ ع شمس|نو|ر عزيز محمد محمد شلبــــى
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|عمر |حمد محمد محمد قشوه328542
624|93| | لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد مجدي بــــدير درويش |لبــــ
ره|نور مسعد عبــــد|لمجيد |لبــــدوي||3385 عل|م |لق|
7|62o|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد | |بــــو|لن|س محمد |لسيد |بــــو
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنه | خ|لد مر عبــــد |لخ|لق676575
ره|ي|ر| |نور حس |نور يونس عدل|ن3367|2 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طسم أحمد عبــــ|س حس 8494|6
9o97o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريح|بــــ عبــــد|لبــــ|سط عبــــيد حسن
68o49|يم محمد محمد تـــج|ره |لمنصورهمحمد عم|د |بــــر|
868oo2|ه بــــرك|تـــ عبــــد|لرحيم محمد صيدلتـــ سوه|جم
4||937| ره|حمد محسن محمود محمد |لعنتـــبــــ عل|م |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود يوسف عبــــد |لبــــ| |حمد|45952
ره/ري|ضتـــلسيد  |ء |لسيد قطبــــ|633625 إعل|م |لق|
يم خط4699|4 د|بــــ د |ط|عل| عبــــد |لرحمن عبــــد |لوكيل |بــــر|
|ن عد |حمد6|2732 ين ع تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديش
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عمرو |لسيد |حمد حسن عبــــد|لرحمن3|3377
8o2488 كليتـــ حقوق |لم |محمد مختـــ|ر حس ع
6o3o3o|تـــج|ره طنط|جم|ل عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل شتـــ
ف محمد حس |لغمري||62953 د|بــــ |لزق|زيق||ء |
4o4357تـــج|ره |ل|سكندريهحسن ع حسن محمد محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد محمد سعيد خليل777824
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد ح|تـــم أنور عم|ر|2|6|6
حقوق حلو|نمحمد عبــــد | |حمدفتـــ عبــــد|7456|

يم كم|ل محمد6539|| ه |بــــر| ره|ن عل|م |لق|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حن|ن منصور |مبــــ|رك حف 833797
رهسلوى عص|م |بــــو زيد حس 22569| زر|عه |لق|
7ooo97|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد محمود |لعو |حمد
بــــه |حمد محمد764883 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | محمد و
د|بــــ دمنهور|ي|ر| ن| شعبــــ|ن |حمد |لمن|دي485645
529oo7علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد ع|دل |لسعيد |لغندور
6344o||يم مو |بــــر يم عص|م |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
يم فؤ|د سعد 878659 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه|ء |بــــر|
5|4o9|ليل عسل طبــــ |ل|سكندريهشيم|ء محمد |حمد 
ح|ن622748 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |سم|عيل عطيه 
6|67o9تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه محمد محمد محمود |لنم|س
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد عبــــد|لرحمن محمد محفوظ عبــــد332794
45o3o8ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لرحمن صفوتـــ صديق عبــــد|لغ عوض معهد ع| 
4o6564تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرن| محمد محمود محمد عبــــد|لحليم
64398o|حقوق |لزق|زيقلسيد |سم|عيل عبــــده |سم|عيل
ندستـــ ع شمسسل سعيد عبــــد |لحميد ذ2|9|6|
ندستـــ |ل|سكندريهد | |لسيد حسن |لسيد |لجندى527825
|2653o| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لحليم |حمد عبــــد |لحليم |بــــو
6o9449 كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسن|دين محمد |لشح|تـــ بــــسيو
د|بــــ كفر |لشيخ|سل |لسعيد |لسيد سلوع |لسعيد |لعتـــل442836
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومروضه فؤ|د محمد عبــــد |لمع دبــــ|248765
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمد و|ئل محمد مصط 9|8349
27oo62|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومع|دل عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمد عبــــد
4o229|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر مصط |بــــو |لمجد عبــــد|لحميد
32225oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء محمد ز |سم|عيل
4766|7| يف رمض|ن حسونه عبــــد| تـــ  تـــج|ره |ل|سكندريهم

وف|تـــ|محمد مدحتـــ محمد ع47|7| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسول|ء نبــــيل محمد |بــــو |لعل|36832

7oo3|2ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | ع|دل سليم|ن محمد م |لع| 
تـــج|ره سوه|جصل|ح عبــــد |لرؤف محمد |حمد758675
د|بــــ حلو|ن||ء محمد شعيبــــ ع |لشه|وى|66755|
43289o ره|مروه محمود حميده نص ثــــ|ر |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ع|طف عبــــد|لمنعم ع|مر مح|ريق246585
7o9745زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد رمض|ن مسلم محمد
8o4333د|بــــ |لم |د |نه |يه|بــــ نصيف شفيق|
ق|وي 897962 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــدر| ن|در حل 
|د|بــــ |لم |مو ن|جح مو بــــرسوم649|82
تـــج|ره ع شمسمحمد ربــــيع عبــــد|لع|ل س|لم|269|2
9o9325 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــف|طمه حمد|ن يوسف حمد|ن |حمد
77o24oف محمد ف|روق محمد |لبــــن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــه|ء |
4o7739حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفرحه خميس محمد ششتـــ|وى
حقوق |لزق|زيقزي|د محمد رمض|ن |لسيد محمود785873
35oo92يم محمد محمود كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى |بــــر|
459o93ى تـــمريض فرع مطروح مريم |سم|عيل مرج|ن |سم|عيل |لز
لسن ع شمس|رن| حمدى ز قن|وى |حمد857|22
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم وليد ف|روق عرفه |لكو694738
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعبــــد| غريبــــ حمد | |حمد  876278 معهد ع| 
|632o9كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمنتـــ | جم|ل |م بــــدر
757o83|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهلحسن|ء د|ود حسن ع د|ود

62|o7|معهد ف ص بــــ سويفس|مه |حمد محمود خليدى
حقوق سوه|جم|ير صفوتـــ نصيف فلتـــ|ؤوس  895524
9|3o86 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد |بــــو|لحسن حس
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لسن ع شمس|مصط حسن حسن |بــــو دربــــ|له5757|6
حقوق حلو|نحس محمد حس |حمد سيد حسن62758|
|5|47oنوعيتـــ عبــــ|سيهريم عبــــد |لحميد سليم|ن عبــــده سليم
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن رمض|ن عبــــد |لعليم |حمد642232
تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ محمد سعيد عبــــد|لخ|لق عبــــدربــــه889|35
4752o4 د|بــــ |ل|سكندريه|تـــيس حسن |حمد شو حسن محمد خ
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــسيد ص|بــــر محمد عبــــد|لرحيم 899339
88847o  علوم |سيوطندى مجدى محمد محمد
75o6|8|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن سعد عتـــيق |حمد

رتـــ|س|ره خ|لد طه |لف|ر27|39 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2464o|معهد ف ص بــــنه|صل|ح عبــــد|لل|ه محمد |لسيد ليله
معهد ف تـــمريض |سيوط محمد جمعه محمد عبــــد|لكريم265|85
7o6294ف ود عبــــد |لسميع معهد ف ص |لمنصورهك|م | |
4o3429 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|ديه فؤ|د عبــــد |لحميد فؤ|د يح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخع عزيز|لدين ع ع عبــــد |لرؤف254|42
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأم| مدحتـــ ج|بــــر |لزي 8777|6
كليتـــ حقوق |لم |منيه جم|ل ف|روق عثــــم|ن|5222|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمد عبــــد|لستـــ|ر يوسف محمد863843
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويف سل|مه عبــــد |لرحيم سيد55423|
26o|27تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |ء خ|لد |حمد سليم|ن عطيه

6o828|تـــج|ره بــــ سويفسل|م جم|ل طه محمد
7o689oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد سعد |لسيد عيد |بــــو |لعز
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــكريم ع|دل سعد محمد عبــــد |للتـــ752857
2|942o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء |حمد ع عبــــد|لق|در
636o99| د|بــــ |لزق|زيق|يه محمد حس|ن محمد حس|ن
24476o رتـــ ي| محمد سيد لط تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهلشيم|ء ص|لح محمد عبــــد|لحفيظ |حمد8|3332
5o33|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخلود حمدى حسن ع |لبــــي
ى |لسعيد غنيم|3|7746 صيدله |لزق|زيقيه ي
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد معوض عبــــد |لحفيظ عبــــد 3|6974
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|جر عص|م |ليم| عثــــم|ن3|2|28

ندستـــ حلو|نوق ط|رق محمد |لسيد بــــدوي8|354
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحوريه زكري| محمد غ|نم783937
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر حس|ن شد|د محمد334954
حقوق |سيوط |ر محمد عبــــد|لحميد عل|م  877226
3|573oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | ح|زم ح|مد رزق
7o7525 طبــــ |لمنصورهبــــه جم|ل |حمد |لطري
تـــج|ره بــــنه|ه|جر محمد محمد محمود غنيم338999
246|7oف |حمد منصور تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد |
4oo467تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمن|ر عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح مر|جع

3o2|7يم محمد |حمد رهسم|ح رمض|ن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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|د|بــــ طنط|شيم|ء رض| سليم|ن غيط434863
9o46o2 صيدلتـــ سوه|جمدحتـــ محفوظ فه ش|كر

42||oخدمه |جتـــم|عيه حلو|نند محمد |لسيد حسن
ش|م محمد حس خليف9|2587 رهعبــــد|لرحمن  طبــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |لفيومف محمد عبــــد |لعزيز محمد|67882
تـــربــــيتـــ |لم |رغده شعبــــ|ن رمض|ن محمد6347|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسل|م محمد ع حس بــــكر|||8456
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومكوثــــر عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز248644
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد حسن حس محمد|844838
7625o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد محمد |حمد رضو|ن |بــــو |لعن
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |لسيد محمد متـــو حس 628785
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم مجدى عبــــد|لجو|د عثــــم|ن248898

6o|8o|صيدله بــــ سويفن |نور ص|لح بــــبــــ|وى
طبــــ |ل|سكندريهدع|ء محمود عوض سليم|ن عك|شتـــ386|52
8o6o89د|بــــ |لم |سهيله حس|م |لدين ش|دي محمود|
ى فوزى محمود683223 صيدله |ل|سكندريهخلود خ
|د|بــــ |لم |مري|ن ي | |م خليل|785|8
6o75|3يم زر|عه |لمنصورهمن|ر سيد محمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهبــــسمه ه| |لسعيد محمد |للق| 7539|5
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن محمود أحمد ق|عود4477|5
حقوق |سيوطمحمد محمود محمد ع  4|53|9
6ooo76طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|ر| ط|رق ف|روق محمد |حمد
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــبــــس|م سليم|ن د|ود سليم|ن ع|شور766856
4o4466ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن ج|بــــر ف|روق سل|متـــ عطيه
3|825o|فنون جميله عم|ره ج حلو|نحمد محمد |لسيد محمود
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسم|ء |سم|عيل ع |لسيد|759932

ره |ر محمود |حمد صقر32|8| تـــج|ره |لق|
5o966oند|وى ر ع |حمد  تـــج|ره دمنهورع م|
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مصط ح|تـــم |لبــــكرى عبــــد|لجو|د929|25
489o92د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عزه خ|لد محمد محمد عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسميه عبــــد |لمو عبــــد |لعزيز |بــــو |لنور5|7745

642o8|ح|ن دويبــــ تـــج|ره بــــ سويفم| محمود 
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|دى عزيز ن عزيز5228|3
رهمنتـــ | ن| محمد زينهم5335|| صيدله |لق|
|د|بــــ طنط|ي|سم محمد عبــــد |لحميد صقر323||6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ممدوح مبــــروك ممدوح |سم|عيل28558

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرو|ن محمد ر|ئف محمد سعدى|76323
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم سيد ك|مل رمض|ن53295

معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء سعد عبــــد|لعزيز مدكور|7224|5
9o9398 صيدله |ل|سكندريهبــــسمه |بــــو|لحمد ع |حمد محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء محمد عبــــد |لرحمن محمد حبــــلص|574|4
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يم |لسيد بــــريك437486 يم ح|تـــم |بــــر| تـــمريض كفر |لشيخبــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نه|ل سعيد محمد فتـــ محمد338785
5|||4oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمود صل|ح محمد ز
زر|عه ع شمسر| | س|مح سم سيد |حمد8|9|35
ندستـــ كفر |لشيخمحمد خ|لد عبــــد | ع |بــــو حس 452373
تـــربــــيتـــ |لعريشه|جر بــــخيتـــ عبــــد |لحليم محمد عفي 768293
7o5|72يم محمد غيثــــ يم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسبــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيتـــ ج|بــــر ح|مد |حمد محمد|479949
446o|6زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيوسف سعيد محمد عبــــد |لوه|بــــ
د||77289 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد |يمن عبــــد |لحميد |لش|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمريم بــــطرس عبــــد|لمسيح | |س 893258
نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء |سم|عيل محمد فضل|6756|4
9|o743|حقوق سوه|ج حمد حميد عبــــد|لموجود محمد

ندستـــ بــــ سويفسعودى معوض عي حسن ع56589
نوعيتـــ |ل|سكندريهمريم محمود محمد عبــــده543222
6o584|زر|عه |لمنصورهأم| |لسيد عبــــد|لعزيز محمد منصور
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد بــــسيو |حمد شن|ق|5539|4
686o5o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمود محمد |حمد عبــــد
7o6953بــــي ع د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء |لبــــ|ز |ل
326o63ى شح|تـــه حكيم شح|تـــه كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسش
7o3954يم حسون د|بــــ |لزق|زيق|دين| |لسعيد محمد |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد كم|ل مصط محمد |لف 6|6252
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهبــــ|ف أميل ميخ|ئيل جورج528349
ر479849 وف|تـــيوسف |حمد يوسف ز| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ف |م حسن بــــلده|69596 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد |
معهد ف ص بــــور سعيدنور| زين |لع|بــــدين |حمد محمد|76329
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه محمد عبــــد|لمطلبــــ بــــيو |843253
طبــــ |لمنصورهمحمد |لش|ف محمود |لسيد |لشبــــ675738
328o53|ندستـــ بــــنه|سل|م |س|متـــ فتـــ حسن كليتـــ 
|4347oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نصف| رمض|ن حسن ع
449|5o| تـــج|ره طنط|محمود |حمد محمود عبــــد
عل|ج طبــــي قن| يم|ن فتـــ |حمد محمد|82|||9
د|بــــ |سيوط|دين| ع|طف شعبــــ|ن مصط 877854

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد قطبــــ سيد محمد72272
عل|ج طبــــي قن|مريم حسن مو حسن579|84
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|مه محمد سليم|ن محمد عبــــدربــــه|495465
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س| ن|دى سيد فز|ع 2|8875
6o7272|معهد ف ص طنط|حمد شو ذ |لفيش|وى
لع| لل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|ل|سكندريه إيجوثــــ|يف محمد صل|ح |لدين عبــــد |لحميد مو488675
6o7289زر|عه طنط|محمد بــــش |حمد |لبــــل|ط
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد حمد|ن رزق حسن689887
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|بــــثــــينه ع محمد عبــــد |5|328|
ن| وجيه ري|ض ميخ|ئيل5|7547 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم
5|o767تـــج|ره دمنهورشعبــــ|ن |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لق|در س
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن شعبــــ|ن محمد ص|بــــر||26878
يم شوح|4|4773 تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د سهيل |بــــر|
52o572|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء محمد ع خليل
يم حن محمود7|4849 ف |بــــر| تـــج|ره طنط|محمود |
886o32| طبــــ |سيوط  يه عل|ء |لدين صل|ح ع
تـــربــــيتـــ بــــنه|سه|م مجدى محمدى |لدمرد|ش حسن329795

5o4|2خدمه |جتـــم|عيه |لفيومسيف وحيد سييف |لن محمد
حقوق طنط|يه عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لحسي ع عبــــد8|4977
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد رج| |حمد عبــــد|لمنعم|223268
تـــج|ره |لمنصورهلسيد ن| |لسيد عبــــد |لغف|ر خليل688228
يد |لعطف328|44 ف سعد |بــــو|ل طبــــ كفر |لشيخمحمد |

ره|رحمه عل|ء قطبــــ محمد45794 د|بــــ |لق|
49o885حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل |يمن |لسيد |حمد س|لم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ف|طمتـــ فتـــ |حمد عشم|وى33|354
2647o5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن ع|طف عبــــد|للطيف عبــــ|س عبــــد
علوم |لمنصورهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق|در محمد 7|4387

رهس|رتـــ حسن صبــــ سليم|ن24359 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ ع شمسيم |س|مه محمد بــــدر بــــدوى23882|
6|o878|حقوق |لمنصورهحمد |حمد عرفه بــــلبــــوش
ق|وى5|26|6 طبــــ |سن|ن طنط|سم|ء ممدوح محمد |حمد |ل
696o|||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يم|ن محمد مصط ع |لن|قر
طبــــ |لم |ف|طمه شح|تـــه شعبــــ|ن ح|فظ6|24|8
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|يتـــ مصط صل|ح مصط |343589
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزينبــــ صبــــ محمد سيد محمد39259|
43949oتـــج|ره كفر |لشيخدع|ء أبــــو|لمجد عبــــد |لر|زق |بــــو |لمجد
د|بــــ |لمنصوره|نديم رؤ|ل |لسيد حسن |لغندور686399
6266o3حقوق |لزق|زيقصف|ء محمد تـــوفيق علو|ن
يم |لدسو محمد كسبــــه75|676 زر|عه |لمنصورهدير |بــــر|

ر محمود |م 87976 تـــربــــيتـــ |لفيوممحمود م|
7647o7تـــج|ره بــــور سعيدمريم ع|طف عبــــده س|لم
6325o7 د|بــــ |لزق|زيق|ندى |حمد رمض|ن حس مصط
9o87o| تـــج|ره سوه|جكريم ح|تـــم ع محمد

5o668ف ص|بــــر رمض|ن صيدله بــــ سويفعمرو |
6o627|ور ور عبــــد |لغ  تـــربــــيتـــ طنط|محمود 
يم مصط 687728 تـــربــــيتـــ |لمنصورهجميل سعد |بــــر|
7847o5|يم محمد عبــــد|لجو|د س نوعيتـــ |لزق|زيقن |بــــر|

تـــمريض |لفيوم ض محمود حسن محمد|8696
8o6o8||ه شعبــــ|ن ك|مل ج|بــــر |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
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7o|5o3تـــج|ره طنط|نوره|ن محمد صبــــرى محمد مسعود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعص|م ع محمد |لسعيد752946
ه خ|لد عبــــد |لرحمن حس 783948 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسم
طبــــ بــــنه|سم| محمد عبــــد |لر|زق |حمد مر427792
4444o6تـــج|ره كفر |لشيخند عبــــد |ل|ل|ه محمد عطيه |لحلو
69o|28معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عمر عص|م عبــــد |لع| حسن |لحد
6454o2يم |لشيخ ع حقوق |لمنصورهحسن محمد |بــــر|
68685oندستـــ |لم |كريم م|جدى |لديس مع |لديس
يم ع776368 زر|عه |لزق|زيقرحمه ع |بــــر|
447o66 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومفتـــ ط|رق فتـــ عبــــد |لغ
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد فريد محمود حسن محمد487673
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ حسن عبــــد |لرؤف ع |لدق|ق676673
ف عبــــده عبــــد|لل|ه759895 رهمن|ر | د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقندى ع|دل عبــــد |لمجيد مصط حج|777626
تـــج|ره |ل|سكندريهد | محمد يوسف |لسيد عثــــم|ن425462
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عل|ء |سم|عيل مبــــ|رك غنيم627762
علوم ري|ضتـــ طنط|ن محمود محمد |حمد |لشيخ|447698
88o|73 تـــج|ره |سيوطجوى |يه|بــــ |ي | مكرم

ره|ء ع|طف فكرى شح|تـــ|42766 د|ر |لعلوم ج |لق|
8o|49| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسيه|ر نبــــيل محمد شي
د|بــــ دمنهور|ندى س|مح محمد محمود  |د5|4992
لف |لتـــج|رى بــــبــــور سعيد|يم|ن ه|شم محمد تـــ |ن||76296
ره|حمد مسعد حمد |لسيد |سم|عيل|62754| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o|727|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ج|بــــر عبــــد |لعزيز |لسيد

ثــــ|ر |لفيوم|دع|ء |حمد محمد رمض|ن|7|65
26788o| وف|تـــحمد رزق مو محمد |بــــو مو ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
طبــــ |سن|ن طنط|خل|ص يح مبــــروك شعبــــ|ن|268622
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حبــــيبــــتـــ |يمن كم|ل |لدين محمد عفي 489785
4342o9|تـــج|ره طنط|منيه مجدى شمخ |حمد عبــــد |لد|يم
6o4845تـــربــــيتـــ طنط|رن| حس مصط ع |لحن|وى
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |يمن |لسيد سويلم عوده|3|6|22
2o474 رهمحمد حسن محمد حسن حس|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

طبــــ بــــيطرى بــــنه|مروتـــ رض| |حمد عبــــد|لمع339798
يم |لدسو ||8877 معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر مصط |بــــر|
679o|3يم عبــــد |لحليم عبــــد |لسل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعل|ء ي| رض| ك|مل مصط |93|48
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر عبــــد |لمنعم |حمد |حمد|2575|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنرم نش|تـــ مرزوق سعد284|4
5686oندستـــ |لم |ح|زم محمد عبــــد |لعظيم محمد

د|بــــ كفر |لشيخ||ء بــــدير صبــــ عبــــد |لفتـــ|ح|439865
4|2256| |د|بــــ طنط|حمد |لسيد طه |لش|
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82|9o3نوعيتـــ |لم |عم|د عط|| عوض كسو|تـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعف|ف محمد محمد عبــــد| ج|د247993
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهعص|م |لدين و|ئل محمد خميس محمد476526
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد خ|لد ج|بــــر حبــــرك253|25

ف محمد عبــــد |لعزيز دحروج|2254 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |
ر|ء حس حسن بــــدوى2|2382 رتـــ|ف|طمه |لز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6|2o6oتـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر محمد عبــــد |لق|در ع |بــــوشح
4252o8ف من عبــــد|لحميد |لسيد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| |
يم769429 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حن|ن ن| عوده إبــــر|
778o36يم تـــمريض |لزق|زيق ي|سم |سل|م شعبــــ|ن ع |بــــر|
ف عربــــى حس|ن حس |39||77 ه | زر|عه |لزق|زيقم
ندستـــ أسو|نحمد ممدوح محمد عوض|867666
معهد ف ص |سو|ن|ء ح|مد عبــــد| |حمد||84876
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدين| خ|لد سيد عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لجو347493
25622oف من محمود |لعبــــس|وى علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|نو|ره ر|تـــبــــ س|لم ضوى422379

6|7o7|لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف||ء محمود عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمنعم
معهد ف تـــمريض بــــنه| وردتـــ شعبــــ|ن غريبــــ عيد متـــو356695

5o92|د|بــــ بــــ سويف|محمد بــــدوى عبــــد|لعظيم |حمد
26o245|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه ع|دل ع عز|لدين
42o795يم رزق ى رزق |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|محمود خ
6o8o73د|بــــ |لمنصوره|رحمه متـــو مصط طرطور
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسمتـــ مجدى رجبــــ محمد|76|32
6o478oه وفدى وفدى جوده تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أم
4o79o7ر حلبــــى بــــدوى عبــــد|لر|زق تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسميه م|
ر سعيد ي|قوتـــ352296 حقوق بــــنه|محمد م|
رهم | عم|د ش|كر فرج97|7|| ندستـــ |لق|
69|99oصيدلتـــ بــــورسعيدمحمود رض| محمود ح|مد |لعدل
د|بــــ حلو|ن|حمد محمود محمد ك|مل|233655
4o22|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد| | عم|د |لدين محمد حسن حس
898o84|تـــج|ره سوه|ج نو|ر مجدى عط| حل|وه
رهمنتـــ | محمد د|ود حسن44869| زر|عه |لق|
497oooيم د|بــــ دمنهور|دير ج|بــــر ع بــــسيو إبــــر|
|2664oندستـــ ع شمسسليم|ن |س|مه سليم|ن عبــــد |لمع سليم
|ج محمد حسن 9253|2 معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن لنظم |لمعلوم|تـــ |ل|د|ريتـــ ه|دى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه |حمد محمود ق|سم99|847
76o42oندستـــ |لم |عمر محمد عبــــد | محمود
5o52||تـــج|ره |ل|سكندريهم | مجدى صبــــ يعقوبــــ عبــــد |لسيد
6|7o63تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طص|بــــرين |لمتـــو مسعد عويس
6o86|o|حقوق |لمنصوره|ء متـــو ع ذ عبــــ|س
د|بــــ |لزق|زيق|محمد مصط |لسيد س|لم |لوي 625995
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صيدله |لمنصورهد| | عل|ء بــــسيو |بــــو |لمع|675546
وف|تـــعبــــد|للطيف |يمن عبــــد|للطيف |لعلي262788 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

|46|oرهعمر |يمن محمد فكرى ندستـــ |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حسن |حمد محمد عبــــد|لمو 933|86
نوعيتـــ |لم |يرين شنوده عد فهيم|3982|8
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يه عبــــد |لكريم |بــــو |لحسن يوسف|932|6|
842o|2تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط زكري| |بــــودوح |بــــوزيد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنيتـــ رمض|ن عبــــد|لمؤمن رمض|ن|335977
ر شو ع|شور محمد ع492627 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم|
يم س|بــــق433462 معهد ف ص طنط|ن محمود ن سند |بــــر|
حقوق |سيوطيوسف خل|ف ز|خر جبــــره854468
وف|تـــمجد |لدين محمد عبــــد |لفتـــ|ح محرم923|4| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
يم جعفر3|4297 معهد ف ص طنط|حبــــيبــــ محمد ع |بــــر|
642|o7| |حقوق |لزق|زيقسل|م فرج| |لسعيد فرج
7o7636علوم |لمنصورهسم|ء |حمد |لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف 245885
349|9o|نوعيتـــ عبــــ|سيهحمد س| عبــــد| ع جمعه

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد |لعليم |يمن قر ج|بــــ ||5323
ر فرنسيس ري|ض مرقص2739|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ج|كل م|
علوم سوه|جم | ع|دل لويز بــــخيتـــ 924566
|46o|3رهزينبــــ جم|ل خليل محمد خليل تـــج|ره |لق|
4|28o5كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه عبــــد |لعزيز عبــــد |لودود عيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود عبــــد|لحكيم عبــــد|لغف|ر محمد 894946
3387o| طبــــ |سن|ن طنط|سم|ح |لسيد محمد عبــــده عفي
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر| حمد ذ عثــــم|ن عبــــد|لمجيد|2729|9

3244o|ره|سليم خ|لد سليم عبــــد |لع ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ طنط|مصط |لسيد |لسيد عبــــد |لحميد حس74|3|6
|53o58 رهبــــ|سل محمد مصط سوي ندستـــ |لق|
766o56علوم بــــورسعيدسل ع|طف محمد محمود عي
486o23تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|درين |لسيد محمد عبــــد |لر|زق
حقوق |سيوطص|لح ن| ص|لح محمد عبــــد|لل|324899
ش|م |لسيد ع حسن|487527 د|بــــ |ل|سكندريه|حمد 
يم نص|ر حسن34|769 ندستـــ بــــور سعيدنص|ر |بــــر|
تـــج|ره سوه|جمصعبــــ عمر محمد عبــــد|لمحسن 475|92
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسثــــروتـــ محمد حسن عبــــد|لرحمن753435
تـــ محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لوه|بــــ طه643249 تـــج|ره |لزق|زيقم
6||6oo تـــربــــيتـــ طنط|ش|ديه بــــ عبــــد |لرحمن |لبــــ عبــــد
طبــــ طنط|حبــــيبــــتـــ ي| |لسيد محمد منصور432835
صيدله حلو|نسحر عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز عط| |259897
يم محمود خليل جنديتـــ2|3496 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|مريم |بــــر|
ى442832 نوعيتـــ كفر |لشيخس| محمد |حمد |حمد قن|وى |لع

Page 6825 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

223o88رهيوسف ع|طف تـــوفيق ح|فظ ندستـــ |لق|
حقوق حلو|نيل|نه نعيم ع|زر بــــسيط|3636|
تـــج|ره كفر |لشيخ|له|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد يوسف ند|7749|4
7o5o65ق|وى طبــــ بــــيطرى بــــنه|لشيم|ء محمد محسن |لسيد |ل
ندستـــ |سيوطخ|لد نبــــيل |لسيد محمد حسن54292|
ر|ء ع|مر |م عبــــ|س|7|8295 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديلز
23o445حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |س|مه ح|مد ري|ض
7732o5ندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد مختـــ|ر
87o543|معهد ف ص |سو|نيمن |حمد ضوي حمدين
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف عل|ء|لدين صل|ح محمد شعبــــ247382
ندستـــ بــــور سعيديه سم عوض ع ص|بــــر|766278
684o85تـــج|ره |لمنصورهمحمود زغلول |لمتـــو ح|مد |لمتـــو حسون
ر|ن|267966 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيمن محمد محمد جبــــر ز
علوم |لمنصورهغ|ده |يه|بــــ |حمد محمد |لف 694647
8|oo43 تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه سيد ص|دق حس
7oo|||ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عبــــد | محمد عبــــ|س م |لع| 
259732|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن حمدى عثــــم|ن عبــــد|
ر|ء جم|ل عبــــده محمد |674|4 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمه |لز
3338o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد تـــم|م |حمد |سم|عيل
ف سيد |حمد طه|3|5|84 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء |
497o3|تـــربــــيتـــ دمنهورتـــغريد عبــــيد عل|م عبــــد |لكريم |لمنش
تـــج|ره ع شمسرين ح|تـــم عبــــد |لرحيم خليل24355|
د|بــــ |سيوط|ل |ء سعد |حمد خليل 885983
|589o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم سم ع عبــــد |لنبــــى
78o7o8يم عبــــد|لسل|م مر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ر| | محمد |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|حمد محمد |حمد يوسف|387|7|
8o2845 |تـــربــــيتـــ |لم |مصط عبــــد|لد|يم و|عر مش
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــسنيم محمود |حمد ق|سم42259|
||5oo7ره|ج|نو س|مح لبــــيبــــ بــــش|رتـــ عل|م |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخريه|م |لمتـــو |لمتـــو عبــــد| فرج2|4428
82925o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد حس قلي رسل|ن
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد محمود منصور عبــــد |لمجيد |لسطو |43845

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|جر فرج محمد محمد5|532
33o664فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط طلعتـــ محمد عبــــد|له|دي يوسف
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|مسلم محمد فكرى ري|ض غر|بــــه449394
64o553يم محمد عبــــد|لرحمن |لسيد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــر|
ف |م ع  7|58|9 تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد| |
ف جل|ل |حمد حبــــ 226992 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن |
تـــج|ره ع شمسكريم حسن محمد خليفه28854|
حقوق |ل|سكندريهيمن يوسف يوسف بــــرك|تـــ|492459

7o967|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد مو محمود
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يم |لسيد53|73 نوعيتـــ |لفيومجه|د ن|دى سل|مه |بــــر|
لسن ع شمس|رغده فرح|تـــ |لشح|تـــ عبــــد |لونيس7789|4
|3oo42يبــــ مسعد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| فؤ|د و
5|33|o|تـــربــــيتـــ دمنهورحمد سعد عوض ع |لشيخ
6355o5تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنه | |حمد عبــــد|لرؤف |حمد
69o992تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخ|لد رفيق عبــــد |لبــــص عفي ع
35o436| يم ع وف|تـــحمد وليد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ل|وى85|7|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل صل|ح حس |لم
5342o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء عبــــد|لرحمن |حمد محمد |حمد|
طبــــ ع شمسسم|ء ع|بــــد |حمد سليم|ن||69787
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيم|ن |حمد عبــــد |لمطلبــــ محمد|38459|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|طف فهيم عبــــد| رمض|ن محمد257985
صيدله طنط|حمد محمد |حمد عو|جه|433658
84o66o| تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسيف |لدين محمود |حمد خلف
ندستـــ |لمنصورهحسن محمد محمد وحيد حسن|67752
8o4|34ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسديفيد عيد عزيز  |د

نوعيتـــ |لفيومع |ء محمد ع سعد87829
صيدلتـــ |لفيوممحمد محمد حس جمعه73358

 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه محمد رزق محمود|368|26
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهريه|م شعبــــ|ن ع محمد26|756
5||64oطبــــ طنط|يف ع|دل |لسيد س|رى
أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ حمد ن|در جوده جوده|644643
|د|بــــ بــــنه|عبــــد|لرحمن سم نبــــيل محمد353298

رهمحمد |حمد عصمتـــ محمود |حمد |لعطي 29446 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن |نور ص| مو| |833535
تـــربــــيتـــ طنط|نجل|ء محمد سيد أحمد حج|زي756||6
5o24o2د|بــــ |ل|سكندريه|محمد رمض|ن |حمد مر غنيم
266|68|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء رمض|ن يوسف قطبــــ ع
يم عبــــد|لسميع منصور|||79|4 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخيه |بــــر|
معهد ف ص |سو|ندي عبــــد|لرحيم حف عوض867948
6322|oد|بــــ |لزق|زيق|رن| محمد صل|ح محمد
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد خ|لد مصط |حمد |لبــــديوى452374 معهد ع| 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نرم رض| عيد كرلس776462

رهنسمه جم|ل عبــــد |لستـــ|ر عليش4782| تـــج|ره |لق|
346|8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عل|ء ع|دل فؤ|د محمد
2724o|| صيدله حلو|ني | محروس رمزى فه
تـــربــــيتـــ |سيوطدى |حمد مصط |حمد 4|8877
ف ر|تـــبــــ حس|ن  878832 تـــج|ره |سيوطد| | |
زر|عه ع شمسه|يدى |حمد سعد |لسعيد دي|بــــ5|3457
63265oن| ع|دل ز عري|ن صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
27|9o6|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل ي| شمس |لدين محمد |لفر
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4|o578 تـــج|ره طنط|م|زن |حمد ح|مد |بــــو |لعزم |لمنو
35o568كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمستـــيس ي| محمد سيد
84|93o|معهد ف ص |سو|نحمد جم|ل |م |حمد

|ء |يمن |لسيد |بــــو |لعل|35259 لسن ع شمس||
69o225 |د|بــــ |لمنصوره|ف|رس جم|ل |م |لكن
8344o7| زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عم|ري سيد |حمد مو
426o84 د|بــــ |ل|سكندريه| |ر ع حسن |حمد |لعو
26429o|كليتـــ |أللسن بــــ سويف|ء |حمد محمد |حمد س|لم
رهشيم|ء قطبــــ عبــــد|لسميع جمعه239262 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم3|328 وف|تـــعل|ء محمد حسن محمد |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4|4|6oيم محمد صديق تـــربــــيتـــ طنط|عل| |بــــر|
7o2638يم يوسف د|بــــ |لمنصوره|نسمه مدحتـــ محمود |بــــر|
77o639تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن حسن عبــــد | عبــــد|لفتـــ|ح ج|د
لسن ع شمس|أسم|ء محمد س|لم س|لم عم|ر37|4|4
69o|66ف عبــــد |لعزيز طه سلم لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|شهند| |
3486o5تـــج|ره ع شمسعل|ء |سم|عيل |لسيد ع حسن
معهد ف ص |لزق|زيقريه|م جم|ل |لحف |لعو عطيه637337
4|62oo|نوعيتـــ كفر |لشيخسم|ء |لسعيد |لش|م يوسف عمر
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم ع|مر |بــــو|لمجد حسن |بــــو |لمجد8|6448
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ر |يه|بــــ عطيه محمد334928

تـــمريض |لفيوم سم|ء قطبــــ عبــــد |لمحسن ص|دق|69777
453o27د|بــــ كفر |لشيخ|محمد س|مح محمد عطيتـــ حمد ز|يد

324o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمد محمود محمد |حمد
تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ صل|ح عبــــد |له|دى عبــــد |لعظيم59723

27o573ف محمد نجيبــــ س|لم رسل علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومس|مه |
7||73oتـــج|ره |لمنصورهمحمد محمد يوسف |لغريبــــ فر|ج
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحليم سعيد عبــــد|لحليم حريشه255665
28o784يم عبــــد | |حمد تـــج|ره ع شمسخ|لد محمد |بــــر|
ف محمد |لسيد||455| رهيح | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5|6o62يم |لسيد عبــــد |لحليم تـــج|ره دمنهورس|ميه |بــــر|
62oo59تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد ن| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لو|حد
ش|م فتـــح | مصط سلط|523523 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد 
يف عبــــد|لعزيز محمود ع|مر948|26 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد 
9o939o|يم ى بــــخيتـــ |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه خ

ين| محسن ج|بــــ | حسبــــ |58588 تـــربــــيتـــ بــــ سويفف
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م شعبــــ|ن رمض|ن عطيه257596
767o|8تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيح جنيد س| مصط مصبــــح
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نتـــ ط|رق محمد ع785|22
9o2||5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريه|م ع|طف محمد حس
ر|5||37| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نس كم|ل مصط محمد ط|
|4396oرهمصط فرج يس محمد |لفو حقوق |لق|
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تـــج|ره |لمنصورهل|ء |لسيد عبــــد |لمنعم محمد  |د|66|682
7o27|2رتـــ|رحمه محمد زكري| محمد منصور عيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم عم|د شعبــــ|ن |لسعيد5797|3
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورآيه رض| حس |لششتـــ|وى497346
7o|569تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرضوى ي| محمد عطيه سل|مه
تـــربــــيتـــ دمنهورد| | خ|لد |لسيد ع أحمد |لشن|وى496924
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لقوى ع|طف عبــــد|لقوى عنتـــر286387
تـــج|ره ع شمسه| | عمرو ع|دل ع حس 5484||
5o6828|صيدله |ل|سكندريه عبــــد|لع| عبــــد|لر|زق عبــــد|لع
رهدع|ء |بــــو جميل |سم|عيل محمد57634| علوم |لق|
68o82| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــوس|م ع|طف حل عبــــد |لجو|د مصط
يم ص|لح |لسعيدع |لبــــي|ع|4|6|68 ندستـــ كفر |لشيخبــــر|
لسن ع شمس|ي|ر| فتـــوح رش|د رزق235994
حقوق بــــورسعيدحمد |لسيد محمد محمد شح|تـــه|762327
ندستـــ |ل|سكندريهلسعيد كم|ل سعد دعبــــيس|528759
د|ر |لعلوم |لفيومرو|ن حسن محمد عثــــم|ن759858
يم يوسف من عبــــد|لمل|ك|823858 تـــج|ره بــــ سويفبــــر|

5o667تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمر محمد جمعتـــ محمد
542o25زر|عه دمنهورعمرو عوض محمد خميس
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرين|د ط|رق شو غني سيف7833|2
62||ooيتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريف|رس ن ص|لح محمد لم
47924oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهج| كم|ل تـــ|درس |بــــو عليم
يم سل||3239| تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم س| محمد |بــــر|
49|o|7 يف عوض محمد حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حبــــيبــــه 
ش|م |م|م محمد33994 ره|فريده  د|بــــ |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمريم محمد |حمد خليل675|63
ه ط|رق عز|لرج|ل عبــــد |لع|ل |623856 معهد ف ص بــــور سعيدم
يم صديق73|3|4 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره صديق عزتـــ |بــــر|
لسن ع شمس|رؤى محمود محمد ع سلم|ن9997|2

رهمصط |حمد رمض|ن عبــــد |لل|ه38923 طبــــ |لق|
7o8435|يم مقبــــل ه محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
9o3oo6|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى حمد عص|م عمر |حمد
43o873صيدله طنط|سلسبــــيل |لسيد مصط |حمد |لششتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |تـــ شعبــــ|ن عيد منصور2|6||8
يبــــ|844|6 د|بــــ د |ط|عبــــد |لرحمن خ|لد بــــدوي و
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد ج|بــــ | محمد782999
تـــربــــيتـــ |سيوطنسمه محمد تـــوفيق من|زع 22|885
7624o9يم صل|ح |لشبــــ وف|تـــصل|ح |لدين |بــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
طبــــ |لم |ي|سم سيد محمد خليفه858853

639o5تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد صل|ح بــــكرى عبــــد|لرؤف
تـــج|ره بــــنه|م|رتـــ | جم|ل بــــحبــــوح معوض75|336
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تـــج|ره طنط|مصط محمد |حمد عم|ر|225|4
علوم |لفيومعزتـــ ر|فتـــ عبــــد|لحكيم عبــــد|للطيف68663

5|753oطبــــ |ل|سكندريهريم |حمد رفعتـــ سل|متـــ
تـــج|ره طنط|شه|بــــ ي| |لسيد عبــــد|لق|در مرج|2232|6
237||o|ره|يه ع|دل عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لع د|بــــ |لق|
8425o3تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعمرو |حمد سل|م محمد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمصط عبــــد |لمحسن عبــــد |لغ س|72|54|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ سيد س|لم |بــــو مسلم سيد354337
ف لم  |د4976|3 رهم | | حقوق |لق|
4o8652د|بــــ طنط|يه ع|دل عبــــد |لعزيز عوض | |لس|
848o53بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزينبــــ جم|ل محمود عمر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن محمد فتـــ مر|جع مفتـــ|ح483535
طبــــ |ل|سكندريهزينبــــ ج|بــــر فتـــ عطيه حف 5562|5
9o9o86 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطحس ع عبــــد|لج|بــــر |لسيد مصط
معهد ف تـــمريض طنط| سم|ء عثــــم|ن محمد صل|ح |بــــو|لفتـــوح 428458
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه محمود محمود عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |63748

ف فرج | عثــــم|ن فرج |6268| ندستـــ |لفيوممحمد |
6|276oعلوم طنط|نور|ن صف|ء |لدين عمر عبــــد|لحميد يوسف
لس صبــــرى عبــــد |لسيد | |س773943 ندستـــ بــــلبــــيسك ع| 
تـــج|ره بــــور سعيدم|زن |حمد محمود محمد عطيتـــ9|7622
زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــكم|ل ن| محمد ع |لسيد752859

5o23oلس روم| |م فهيم لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ك
معهد ف ص |سو|نمن|ر |حمد م |لدين محمود|58|84
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمروه |حمد حسن عبــــد|لغ 4367|2

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل مصط رجبــــ عبــــد |لرحمن66687
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لعليم سيد |حمد|784244
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود ي| محمود محمد638487
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|ء ه|رون ه|رون ع |لبــــن|688566

7o274د|بــــ |لفيوم|ه|جر محمد رجبــــ عبــــد|لحليم
تـــمريض كفر |لشيخإيم|ن خ|لد حل محمد خ |43699
لسن ع شمس|حبــــيبــــه ع|دل سعيد عبــــد|لحميد475962
9|o937 صيدلتـــ سوه|جبــــيشوى شنوده ذ| عطيتـــ
علوم |لعريشميمه س|لم|ن سليم|ن عطيه|47|769
وس28672| لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |جون كر حفيظ تـــ|و
7735o5 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم محمود محمد ك|مل |لسيد سيد
43o622|يم |لشوبــــري تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء رجبــــ |بــــر|
4|8o7oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنرم ج|بــــر |حمد سليم|ن
85o497تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدمروه مصط سيد عمر
252o87د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء مجدى شعبــــ|ن مصط |لقص
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|تـــ ي محمد محمد|62|34|
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفن|ن مفتـــ|ح محمد مفتـــ|ح59542
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33|o2ل|ل ع |لعم رهرن| محمد  حقوق |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|ل محمد شح|تـــ عبــــد|لع|ل|245332

47|57| ندستـــ حلو|نيه خ|لد محمد ع
رهمريم ع عزتـــ درويش مصط 35423 ندستـــ |لق|

علوم بــــنه| ف|يق مفرح عبــــد|لح|فظ عبــــد|له357495
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ محمد محمود سليم|ن|354274
69o287 ر ع محمد |لعفي معهد ف تـــمريض |لمنصوره مجدى م|
ف |لحسي عبــــده |لصفتـــي2|23|3 تـــج|ره ع شمسمصط |
رهسه|م عزتـــ صبــــرى |لديبــــ|||269 صيدله |لق|
ف |لسيد محمد69636 زر|عه |لفيومزي|د |

حقوق |سيوطمحمد نوفل محمد |حمد 875962
ش|م |حمد |لسيد |لجم|ل|5683|7 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه||ء 
ف ي محمد||8385 تـــج|ره سوه|جه|جر |
تـــج|ره |سيوطنور| سم شهدى |بــــوخطوتـــ 4||892
88o2|2  | تـــج|ره |سيوطصموئيل لطف | عزيز لطف
3|848oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| عبــــد|لنبــــي محمد ك|مل
ندستـــ |لفيومحس|م |سم|عيل عبــــد|لغ بــــش |56||3
338o66يم محمد كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمحمد عبــــد|لسل|م |بــــر|
د غريبــــ635985 تـــج|ره بــــنه|محمود س|لم مج|
ل|ل|428989 طبــــ طنط|يه خ|لد حسن محمد |بــــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد |لرحمن عبــــد 973|64
حقوق ع شمسمحمد حس|م |لدين محمد فه88|23|
895o53 تـــج|ره |سيوطم|يكل ع|دل شو فه
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن محمد ف|رس أنور |بــــو ريه498889
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهردينه |حمد محمد |حمد رجبــــ2|4767
4|oo66 حقوق طنط|حسن |لسيد حسن عبــــد |لمؤمن مصط
2599o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|عبــــ عبــــد|لخ|لق عبــــد|لفتـــ|ح ع
27o685يم محمد س|لم |لصنه|وى كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م شعبــــ|ن نبــــوى محمد57234|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحمد عبــــد |لرحيم حسن محمد|56754
782o47يم علوم |لزق|زيقف|طمه ع|دل |حمد إبــــر|
وف|تـــنرم محمد |حمد |سم|عيل محمد5|3422 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسنهلتـــ عبــــد|لعزيز محمد حسن رزق348872
يم حم|دتـــ424668 زر|عه |ل|سكندريهمصط جمعتـــ محمد |بــــر|
ر |بــــوزيد صبــــ |بــــو |لعز رصد427475 طبــــ |لسويسط|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىدير |لسيد ع |لمحرو 257239
45o235|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد عبــــد|لرحمن |سم|عيل خ|طر

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد سيد خلف عبــــود58778
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسهيله حس|م |لدين محمد محمود حسن2259|6

6|722| تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| محمد محمد ع
6|o35o طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمروتـــ محمد |لبــــيو |لدري
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تـــج|ره |سيوطشه|بــــ ع حسن عبــــد|لم|لك 485|89
7762ooى طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره |بــــو مسلم |لسيد سعد |لم
8||2o8تـــج|ره بــــ سويفكريم فتـــ عبــــد|لجو|د |لسيد
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد صبــــرى عطيتـــ بــــر2932|5
صيدله ع شمسيوستـــ | موريس مك س|ويرس24873|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــ|سل محمود دربــــ|له عبــــد |لغ 7293|
ره|دين| عبــــد|لرحمن محمد محمود239532 د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهسيف | |لمغ|زى فه |لمغ|زى رضو676935
|4o288ره|بــــه خ|لد فريد محمد د|بــــ |لق|
6354o2نوعيتـــ |لزق|زيقريم بــــه|ء عبــــد |لستـــ|ر خ|لد شبــــل
||67o5|ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|كريم محمد سعد |لدين |بــــو |لوف
245o|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرح|بــــ سيد عبــــد|لحميد محمد
842o87 حقوق |سو|ننشوي سعد ممدوح محمد |ل|م
36o38|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق طه عبــــد|لغف|ر عبــــد|لغف|ر غر
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمود محمد ع277772
7635o2تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن خ|لد محمد مصط |بــــو |لنج
د|بــــ |ل|سكندريه|سل |لسيد ع حسن محمد485443
3|94ooر عبــــد|لعزيز |بــــو|لسعود د|بــــ ع شمس|ندى م|
9oo4|6  ى ندستـــ |سيوطم|ريو عم|د |لدين رشدى 
3|3o54وف|تـــع|دل عمرو ع|دل ع بــــهجتـــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد محمد تـــوفيق |حمد|68336|
676o6o| يم |حمد |لحبــــ تـــج|ره ج|معتـــ د |طم|ل |حمد |بــــر|
9oo|57| تـــمريض سوه|ج   حمد منصور ع عبــــد|
علوم ري|ضتـــ طنط|عم|ر محمد محمد مر حسن ع452338
ندستـــ |لم |حمد محمد |نيس ف|يق |لمن |277||7
5|4oo2|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء محمد حسن محمد بــــرمو

2979oرهمحمد فرج عبــــد|لمجيد |لسيد زر|عه |لق|
2o2|8رهمحمد خ|لد حسن محمد رمض|ن تـــج|ره |لق|

م بــــكرى تـــميم|892797 تـــج|ره |سيوط يه |ل|د
639o2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقر| | محمد قطبــــ محمد قطبــــ
يم |لكرد|342987 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |م محمود |بــــر|
244o29|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل|م سعيد |م محمود ج|د

42o|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر| | حس |حمد حس
476oooكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|رتـــ عل|ء |لدين عنتـــر محمد محمد

رهمحمد مصط |لسيد عبــــد |7463| تـــج|ره |لق|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد و|ئل محمود محمد ريح|ن576|68
تـــج|ره بــــور سعيدوق محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد خ 6657|6
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه ص|بــــر ع |لح|ج|287863
526|o2تـــج|ره |ل|سكندريهكريم |لمنو |حمد عبــــد |لسميع
ره|ض محمد شح|تـــ |لسيد322888 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|639794 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريج م|
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تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه ع سليم|ن ع 5|8466
تـــج|ره ع شمسحمد صل|ح |لدين مصط عبــــ|س |حمد|25|3|
4286o|تـــربــــيتـــ طنط|من|ر سم محمد محروس دويد|ر
يم7|6839 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهمه| |بــــر|
32o998|ف رمض|ن محمد ندستـــ ع شمسحمد |
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ريم |نور جم|ل معوض فر|ج266829
27o65oش|م |م |لسيد |لنج|ر ندستـــ حلو|نمحمد 

47o29يف عبــــد |لوه|بــــ عمر د|بــــ بــــ سويف|ر| | 
58oo3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمصط محمد مصط |حمد

32279|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لر| ع
يم خورشيد633799 د|بــــ |لزق|زيق|مروه محمد ق|سم |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سل|مه حميده قطبــــ |حمد حنبــــل446549
9o2772|حقوق سوه|ج م| محمد عبــــد|لكريم |لح|مدي
6437o6تـــج|ره بــــنه|كريم |حمد بــــل| حسن |لشن|وى
يم كم|ل حسن دويد|528|27 يد| |بــــر| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرو
27o63|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |حمد عبــــد|لحكيم قطبــــ شلبــــى
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنج|تـــ محمد فؤ|د محمد سيد |حمد27|637
علوم حلو|نمريم فيليبــــ قديس حن  896694
2864o8ق|وى علوم |لعريش/ري|ضتـــيف عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |ل
ر|ء خ|لد رجبــــ محمد79|26| تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ |لز
7672o5طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــده |لص|وي |لسعيد كس|بــــ
24693o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد |حمد حنيجل
76864o|يم علوم |لعريشيم|ن محمد محمد |بــــر|
لسن ع شمس|سل |لبــــند|رى |حمد |لبــــند|رى عليم678227
6992o4يم محمد |لعج سل|مه كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء |بــــر|
4249o9زر|عه |ل|سكندريهمهند عل|ء حس ص|دق |لمصيل
9o9876  |تـــمريض سوه|ج نوره|ن فتـــ عبــــد|لسيد عبــــد
6942o8|م طبــــ |لزق|زيقف حس |لسيد عبــــد | |ل|
يه623629 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمود |كر| سعد |لشح|تـــ 
تـــج|ره بــــنه|يه ع|دل تـــ|ج |لدين محمد|626396
لس ف|نوس ذ ف|نوس325332 وف|تـــك ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
5o894o|علوم ج|معتـــ |لسويسسل|م |حمد ج|مع |حمد
ح|ن326237 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسشمس كرم سعيد 
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم عي محمد |بــــوسيف357283
تـــربــــيتـــ بــــنه|رن| مدحتـــ محمد |لسيد |لبــــهن266684
يم3576|3 وف|تـــعبــــد| محمد عبــــد|لرحمن |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سم |حمد محمود عبــــد|لغف|ر627479
ه محمد صل|ح |لدين طبــــ|نه|7|269 معهد ف ص بــــنه|من
346o45كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء سيد عو|د عو|د ص|لح بــــدر |لدين
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجه|د فوزى محمد عجوتـــ47|777
د248374 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــل|ء عبــــد|لعليم عبــــد |لرحمن |حمد و
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رهمحمد محمود عبــــد|لمقصود محمد|||338 تـــخطيط عمر| |لق|
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|محمد جم|ل مو جمعه442272
ره|بــــه ع|صم حمدي محمد |سم|عيل23|46| د|بــــ |لق|
83857o| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمنيه حس سعدي م
ندستـــ ع شمسحمد سل|مه عبــــد |لعزيز سل|مه سل|24779|
تـــج|ره |سيوطمحمد سيد صل|ح عبــــد|لمجيد  823|88
6o726|تـــربــــيتـــ طنط| جم|ل محمد |لشبــــر|وى
كليتـــ |أللسن سوه|جس|ره كم|ل |لدين ح|مد محمد قن|وى38|39|
رتـــ|ه|جر محمود سيد محمود476|2| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6o|985| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن بــــكرى |لشبــــر|وى حن
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحسن |لسيد حسن |حمد |لسق|4|4247

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم محمود حسن سليم|ن|585|
59o|3د|بــــ بــــ سويف|وردتـــ سليم|ن جودتـــ سليم|ن

6o67o4يم ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد |بــــر|
|3oo29ش|م محمد محمود تـــربــــيتـــ ع شمسغيد|ء 
8455ooتـــمريض أسو|نند عبــــد|له|دي محمد عيد
88oo64 تـــج|ره |سيوطج | جورج لبــــيبــــ |نطون
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور |ده محمد خميس مختـــ|ر محمد خليل496364
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود سعد |حمد |بــــوري| |لسعيد شوربــــه684777
49o5|o|د|بــــ |ل|سكندريه||ء حسن رجبــــ محمد شعبــــ|ن
5o7424علوم |ل|سكندريهيم ع|دل عبــــد|لعليم |بــــو|لغيط
4899o3كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــندى |حمد ع عبــــدتـــ |بــــوسمرتـــ
تـــج|ره سوه|جمصط محمود عبــــد|لر| ع 898724
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ف|طمه ر|فتـــ عبــــد |لجو|د حدوه432277
ف ج|بــــر حسن849966 د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ند|ء |
يم ع محمد |لمعج |49839 حقوق |لمنصورهبــــه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطحمدى محمد طه خف| 547|88
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود رض| جم|ل |لدين |لوكيل|24747
43o|59ر تـــج|ره طنط|مريم عل|ء حمدى جو

يم64499 يم جمعتـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرحمه |بــــر|
علوم |لمنصورهي|ر| |لسيد عبــــد |لمنعم رمض|ن685855
4o4999ل|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع|مر حل محمود 
تـــج|ره كفر |لشيخي| |حمد عبــــد |لمحسن |حمد عر||643|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينجل|ء محمد |سم|عيل |حمد833338
د|بــــ |لفيوم|حمد محسن |لعمرو |لسيد|3|74|3
يم337376 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ر جم|ل سيد ع |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|سل محسن محمد عبــــد|لمحسن محمد338847
ر |حمد محمد |لعيسوى|762597 ندستـــ بــــور سعيدسل|م ط|
ش|م عبــــد|لرحمن |سم|عيل |84975 تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدنوره|ن 
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |لسيد عطيه عطيه375|75
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|جده محمد عبــــد |لبــــ| محمد |لز||6844
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ف ج|د |حمد53263| د|بــــ ع شمس|نوره|ن |
رهحمد محمد عطيتـــ عطيتـــ|6|445| تـــج|ره |لق|
فنون جميله فنون حلو|نع |ء طه |حمد محمد52775

نوعيتـــ بــــنه|سم|ء عبــــد|لنبــــى عويس ع عبــــد|لمقصود733|35
854|o5نوعيتـــ |لم |محمد وليد ع عبــــد|لر|زق
9o2|35 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جل | روف|ئيل ميجر روف|ئيل
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيف محمد ح|مد عبــــد | غ|زى675342
2565|2| كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــ|ء محمد محمد ج|د|
773428| طبــــ ع شمسميمه عي محمد عي
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|رتـــ رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح أحمد عشيبــــتـــ496929
|3o797د|بــــ حلو|ن|ر| |حمد محمود محمد
يف|43459 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | وليد محمد 
328o72ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــع سعد شعر|وى ع
67767oيم بــــرك ندستـــ |لمنصورهمحمد م|جد عبــــد |لعليم |بــــر|

2o279تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |حمد محمود |حمد ع
63o96|د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ محمد |حمد عبــــد |لحميد
4o58o4تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |لسيد محمد |لسيد عي
839o95 حقوق |سو|نمنتـــ بــــه|ء |لدين محمد ع
د|بــــ ع شمس|سل |لوليد محمد |ل|دف|وي26659|
معهد ف ص بــــنه|ميمه عزتـــ محمد عمر حمود|247879
6oo464تـــج|ره طنط|نوره|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح سلطح

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|ري|ن مل|ك فهيم حنس86|25
ر |لشه|وي75|5|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرنيم رفعتـــ ط|
|32o88رهمنيه صل|ح |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لر|زق تـــج|ره |لق|
رهقتـــ مصط فتـــ حن |5243|2 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمؤمن |حمد كم|ل |لدين عبــــد |لرحمن إبــــر764558
ي479762 يم محمد س|لم محمد |لبــــوق رهبــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
تـــمريض |لم | نوره|ن خ|لد ربــــي محمد858844
ش|م |لسيد حسن حسونه342642 تـــ  علوم ع شمسسم
846o3|كليتـــ |أللسن ج أسو|نع زين |لع|بــــدين عبــــد|لكريم عبــــد|لمجيد
7o7o64معوض لس روم| سعد من تـــج|ره |سيوطك
تـــج|ره |سيوطح|زم محمود صبــــ حس |7|875
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديكريم عبــــد|لعزيز محمود مشو|دى 924958
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمرو عص|م عبــــد|لحكيم |حمد|84347
يم||2648 يف |لسيد |لحسي |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــسمه 
يم عجبــــ|ن ز|33386 د|بــــ ع شمس|ف|دى |بــــر|
677ooo تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد محمد |لخف| محمد |لطو
يم5575|| ره|محمد ط|رق خليل |بــــر| د|بــــ |لق|
يم عبــــده487472 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د ط|رق |بــــر|
|38o38|حقوق حلو|نسل|م محمد عزتـــ رمض|ن
د|بــــ ع شمس|ض ع|يد ع عبــــد|لخ|لق232555
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حقوق ع شمسعمر سيد محمد فرج77973
||8|o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |يه|بــــ شكرى بــــش|ى
تـــج|ره بــــ سويفش|م سعيد رجبــــ محمود56734

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود محمد عبــــد | محمود754795
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور| |بــــو |لليل شمروخ محمدين27368

وه شكرى فرج ع 785258 نوعيتـــ |لزق|زيقز
2532o8يم عبــــد| |لزه|ر طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــسنيم |بــــر|

رهر| | عبــــد |لر| عبــــد |لرحمن سيد|4593 علوم |لق|
6o3|69صيدله |لمنصورهرض| محمد ج|د |لش|ل
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء محمود |لسيد محمد ح|مد|687958
699o84| حقوق |لمنصورهحمد س| محمد |بــــو |لعن حج
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمرو ع|دل ربــــيع حسن422724
تـــج|ره بــــنه|خ|لد سيف |لدين عبــــد|لمقصود محمد2|6288
7|32o9ه محمد |حمد كم|ل عبــــد |لسميع خليل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
حقوق |سيوطعبــــد| محمد تـــ|مر محمد||8645
894|o4|معهد ف ص |سيوط ن عل|ء حل |بــــوزيد
49o724تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم عبــــد| ع محمد |لعدوى
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد س|مح عبــــد |لو|حد عبــــد|لعزيز785223 ك.تـــ. ف رى و
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع|دل محمد محمد |حمد|627744
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومند| عبــــد|لمر عبــــد|لحميد دي|بــــ266438
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|سم عل|ء |حمد رفعتـــ سيد عبــــد|564||8
تـــمريض بــــنه|له|م محمد بــــل|ل |حمد بــــل|ل|6|3295
يم عبــــد |للطيف عبــــد |لوه697899 صيدله |لمنصورهم| |بــــر|
48548oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورنوره|ن نبــــيل جبــــر|ن من مو
679o54تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحس|م محمود محمد |نور
4|587oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخمريم محمد محمود |حمد |بــــو |ل |ير
نوعيتـــ |لم |سيف رمسيس مرج|ن خليل857633
يثــــم ح|مد ح|مد|335766 تـــج|ره ع شمسل|ء 
7|62o2ش بــــي محمد |لد تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | محمد |ل
|3o89oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــل|ل |حمد س| محمد
يل ج |لزق|زيقسم|ء خ|لد محمد زينهم|626788 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
75|5o4|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|د س|مح |لسيد |حمد |لطبــــ|ش
642|45| تـــج|ره |لزق|زيقحمد ممدوح عبــــد |لغفور حسن ع
43o|37رتـــ|دين| مجدى مبــــروك |لجمل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |سيوطي|س محمد عبــــد|لمنعم محمود  882238

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفيه ع حسن محمد|83|56
ى سعد |لنفرى||48778 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف رفعتـــ |لع
63o9|5| د|ر |لعلوم |لم ||ء ن| محمد مصط
زر|عه طنط|ريم ر|فتـــ محمد سعد رزق927|43
علوم |لمنصورهن| محمد محمد |لعن| سيد |حمد77|676
ره|ند| |حمد ع |حمد772|22 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

Page 6836 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ندستـــ طنط|محمد مدحتـــ ع |لسيد عجيل23|2|6
علوم دمنهورمحمود سعد محمود ع بــــركتـــ252|54
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد عبــــد|لمنعم ر|شد|4|2473

56o82تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفرجبــــ سعيد محمود عبــــد |لوه|بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن مدحتـــ عبــــد|لفتـــ|ح سحلول|5|2549
يم |بــــو|لمجد32|527 ندستـــ |ل|سكندريهم|زن محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوط يه سيد سليم|ن محمد|889535
||8o79ى فوزى جرس تـــج|ره ع شمسجي ي
يم |لسيد ع |3|689 ندستـــ بــــور سعيدعمرو سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لفيومسمر ع|صم |حمد ع|مر69999

8o3777|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |فيبــــي حن| شفيق حن
تـــج|ره بــــ سويفيم|ن طه فرج قر |247|5

27oo|8ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعل|ء |م عطيه  |د
7o22o8يل ج |لزق|زيقصف| خ|لد محمد عبــــد |لفتـــ|ح كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|غ|دتـــ سل|مه |لسعيد |حمد عكر|49965
ره449524 تـــ|ع |حمد |لرف| |بــــو ز لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
2359o5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ل مصط سل|مه |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــيشوي ميل|د سوري|ل غبــــري|ل843734
34o|3oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ممدوح محمد |حمد
ى غط|س475377 تـــج|ره |ل|سكندريهنيقول| نبــــيل ن

د|ر |لعلوم |لفيوممحمود محمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد69249
وف|تـــبــــيشوى |يه|بــــ وجيه صبــــ ميخ|ئيل77|9|| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |لسيد محمد عبــــد|لش| |6785|6
7|2o|6طبــــ بــــورسعيدوق عبــــد |لع|ل حسن عبــــد |لع|ل حسن
8|o5o6تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ف|دي ه| نجيبــــ رزق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى طلعتـــ فتـــ محمد نص|ر3||4|6
د|بــــ كفر |لشيخ|حسن خ|لد حسن |لسيد438822
ه عزتـــ ع عبــــد|لحميد|5|2665 تـــمريض بــــنه|م
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر عبــــد|لونيس حل عبــــد|لونيس نعيم498265
5o3o24علوم |ل|سكندريهر| | حمدى |لسيد ع |حمد
44342oتـــج|ره طنط|محمد ع|طف |حمد محمد ح|مد
53433o حقوق |ل|سكندريهعبــــد | محمد ر|غبــــ |سم|عيل |بــــو
8|o59|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|خلود عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|د
475oo7م |حمد عبــــد|لحكيم محمود |ل|شوح د|بــــ |ل|سكندريه|د
يم محمد|353866 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م |لسيد |حمد |بــــر|
6|o278معهد ف ص طنط|خ|لد |لشح|تـــ محمد حبــــيش
نوعيتـــ كفر |لشيخنوره مصط محمد حس|ن عبــــد|لرحمن 435897

7o478| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومحبــــيبــــه عزتـــ عبــــد |لصمد فرج
634592| يم غ| يم مل|ك |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد ع|طف جوده س|لم||6||5
ندستـــ |سيوطنور | |حمد فتـــ محمد عبــــد |لسميع478827
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معهد ف ص |سم|عيليه|ء ن محمود |حمد|768927
323oo2يم د|ر |لعلوم |لم |رح|بــــ عبــــد|لحليم حزين |بــــر|
75|36oتـــج|ره بــــور سعيديوسف |يه|بــــ عبــــد |لمنعم مصط |لجز
تـــمريض |لزق|زيق يم|ن محمد رجبــــ عبــــد |لمقصود|8|7766
يم مصط 78|755 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهس| |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لغ |حمد|677|83
|5o693|يم |حمد رهحمد عص|م |بــــر| تـــج|ره |لق|
7o8o|8|رتـــ||ء سليم|ن عيد حمد سليم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

يم |حمد|4435 تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد |بــــر|
6oo96|ثــــ|ر |لفيوم|مروه خ|لد عبــــد|لستـــ|ر رف

زر|عه طنط|نج|تـــ جم|ل محمد محمد |لسبــــروتـــ28||43
8oo585|حقوق |سيوطلحس رمض|ن |حمد محمد
5|o5o6كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد |نور محمد حج|ج
8o6|96 يم |حمد عبــــد|لغ |د|بــــ |لم |رح|بــــ |بــــر|
وف|تـــ|حمد حسن عبــــد|لنعيم عبــــد|لح|فظ|344478 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء ص|لح محروس ص|لح |لنقيبــــ|2873|6
علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن معد|وى صبــــره معد|وى 8|6885
6o5o|7د|بــــ |لمنصوره|ندى محمود محمد حسن د|ود
زر|عه كفر |لشيخمحمد وليد عنتـــر محمد مصط 7|4376
6o7666ى ع شعبــــ|ن ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود خ
ف |لز ج|د |لمو خ 686364 معهد ف ص |لمنصورهمحمد |
ره|ي|ر| محمد عبــــد |لجو|د حس 22699| د|بــــ |لق|
9o6854 يم تـــج|ره سوه|جر|ئد زين |لع|بــــدين |حمد |بــــر|
4o529|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د وفيق محمود ع |بــــو |لسعود
يكل247524 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن محمد رج| |لسيد 
طبــــ حلو|نعبــــد |لرحمن رمض|ن ص|بــــر |لسعيد محمد |8|684
3464o5| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء عل|ء بــــربــــرى فه
7oo453يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء رض| عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
253o5||تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوم|ء محمد صل|ح نور
6o7967تـــج|ره طنط|نوره|ن محمود عبــــد |لحميد بــــعروره
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  سم|ء صل|ح سيد حس|ن ||87834
33966o|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد و|ئل محمود |لسيد

3|5ooرهتـــ بــــش محمد |بــــوزيد علوم |لق|
5o48ooحقوق |ل|سكندريهغ|دتـــ رجبــــ |حمد محمد
6o75|oتـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه رمض|ن عبــــد |لستـــ|ر حمودتـــ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط |لسيد محمد |لسيد |بــــو|لغيط679|25
7o|678ره|ي|ر| محمد عبــــد |لسل|م محمد |لعج عل|م |لق|
6o|o39|معهد ف ص ري|ضه طنط|حمد طه شعبــــ|ن ق|سم
فنون جميله عم|ره |لم |يه حن محمود  |ز|58342|
تـــج|ره |لزق|زيقمصط مو |لسيد مو محمد|62936
علوم |لزق|زيقع|يده ز عبــــد |لرحيم عمر عبــــد |لر|774658
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899oo| تـــج|ره سوه|جنور|ن محمود عبــــد|لحميد محمود
وف|تـــمصط يوسف |لقطبــــ |بــــوحشيش449486 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

| عرفه حس ع5565| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء سعيد |حمد عبــــد |لحميد شوشتـــ|49858
77996o|نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء صل|ح محمد |حمد

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعبــــد|لرحمن ن عبــــد|لق|در عيسوى72533
49o372تـــج|ره |ل|سكندريهفرحه ممدوح غريبــــ |بــــو زيد

فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننعمه محمد حس |حمد|4833
6o668|ندستـــ |لفيومسم|ء محمد عمر محمد

طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره عم|د|لدين عبــــد|للطيف مر 249|63
6o655 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفه|جر خ|لد حس قر

27o929ف محمد محمد حسن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمود غمري |لهو|ري|32428
تـــج|ره |لمنصورهزينبــــ محمد عبــــد |لعظيم |بــــو|لفتـــوح698758
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد رفعتـــ ع حنتـــ|543||7
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل محمد لط عبــــد |لص|دق |لسيد759578
6o5485|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــل|ء محمد فوزى ن|صف
8452|o طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ ربــــيع محمد ع
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد م|جد محمد |م|م حس 38363|
6|o947ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد وليد |حمد مختـــ|ر خويص|تـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|روق عل|ء ف|روق محمد47383|
7o3233طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد ح|مد مو ح|مد مو
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عمر محمد |لصغ عبــــد|لحكيم545953
ف حمزه عفي 3|9||9 حقوق سوه|جمحمد |
4497o5|علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد حسن |لسيد عبــــد |لق|در عثــــم
323o46كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمد محمود حسن
348o|9زر|عه مشتـــهرم|زن محمود طو عو|د

تـــج|ره |سيوطكم|ل مصط عبــــد|لنعيم مصط 56373
د|بــــ دمنهور|بــــسنتـــ |حمد |نور |حمد زغلول6854|5
3|292oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهيلتـــ خ|لد محمد يوسف
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدى محمد مصط ك|مل متـــو سلط266799
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|ن|در فوزى |نيس عبــــد |لمسيح765359
42776o|يم عبــــد |لرؤف يم مر|د |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
|6648oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عطيه سل|مه عبــــد |لحميد
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن |لسيد سعد |لدسو |بــــو |لمجد423998
طبــــ |لفيومحس محمد بــــه|ء|لدين |حمد حس 857328
يم س|لم|9|8|63 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء فه نبــــوى |بــــر|

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــر|ء ع|دل كم|ل عبــــد |لنبــــى|6774|
6o875oد|بــــ طنط|ن|ن خ|لد عبــــد |لحفيظ |لمزين|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|يمن ف|يز فه |م|م|2546|3
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |س|مه |حمد خط|بــــ246482
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7||52oى تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود ع عبــــد |لحميد محمود |لخ
ى عبــــد|لرحمن9|3236 ندستـــ حلو|نرن| وليد |ل|بــــ|ص
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديعل|ء|لدين صبــــ سعيد محمد827394
253o23معهد ف ص بــــنه|ي|سم حمدى عبــــد|لرحمن |لقط|ن
ره محمد طه محمد |لعري|ن8|4293 صيدله |لق|

د|بــــ حلو|ن|حمد عيد سيد عمر|9987|
زر|عه |لمنصورهم|جد لط مصط عقده84|||6
تـــج|ره ع شمسس|متـــ محمد سعيد عبــــد|لعزيز درويش|3||34
7o|623طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقم عبــــد |له|دى |حمد عبــــد |له|دى فرج

تـــ |حمد سل|مه محمود|43522 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حس جمعه جمعه|246828
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسين|س |له|دى |له|دى محفوظ|49|768
|523o9| وف|تـــ|حمد |كر|م |سم|عيل كم|ل |لدين ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
25o92o|ى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــيمن محمد ف|روق |لبــــح

234o7حقوق حلو|نجميل فؤ|د جميل فؤ|د
د|بــــ ع شمس|يوسف حس|م |لدين سيد |بــــو |لق|سم45358|

44o94تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد عبــــد |للطيف جم|ل عبــــد |للطيف
طبــــ كفر |لشيخحمد خليفه |لسيد محمد مبــــروك|442358
9|o549 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمحمد جم|ل كم|ل محمود
|5554o| د|بــــ ع شمس|ل|ء ي| نعيم ص|دق ع
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء ف|ضل محمد |لسيد542|79
9o6937 يم عبــــد|لرحيم تـــربــــيتـــ سوه|جمريم |حمد |بــــر|
9o|995|ه عل|م محمود مهر|ن د|بــــ سوه|ج| م
6o6299| تـــربــــيتـــ طنط|حمد |لسعيد عزتـــ |بــــو حس
5|7o72علوم دمنهورندى |حمد محمد قمبــــر
معهد ف ص |لمنصورهيم|ن جل|ل شكرى عبــــد |لو|حد ع |694933
5|9oo7|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم| محمد رش|د عطيه
25689oيم غنيم  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه فتـــ |بــــر|
26596o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد فوزى عبــــد|لسميع
48o445تـــج|ره طنط|محمد محمود محمد محمود |بــــو|لعربــــ
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــعمر تـــوفيق محمد |لبــــغد|دي تـــوفيق8|7565
64o7|3تـــربــــيتـــ |لزق|زيقع محمد ع |حمد سليم|ن
33||3o نوعيتـــ بــــنه|محمد عبــــد|لحسيبــــ عبــــد|لبــــ|سط محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد سليم أحمد أبــــو جمعتـــ|8487|6
9oo78| علوم سوه|جض ع|دل عبــــد|لمنعم ع
77|oo|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزينبــــ عبــــد ربــــه ق|سم محمد ك|مل
تـــج|ره دمنهورلسيد خميس |لسيد عبــــد |لسل|م جوده492899
78o27|يم ن ص|لح ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |بــــر| ع.
7o49o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|نور |لهدى عبــــد | محمد عبــــد | عمر
يم عبــــد|لغف|ر523972 علوم ري|ضتـــ دمنهورأحمد خ|لد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عمرو ف|ضل خط|بــــ3|7|4|
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7o5o92 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق خلود |حمد حسن عبــــد |لرحمن محمد ع
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن عبــــد|للطيف |حمد عبــــد|529887

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعمر محمد عثــــم|ن عبــــد |لمقصود44984
4|8o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود شعبــــ|ن ك|مل عبــــد|لعظيم

9oo|5||تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد محمد ج|بــــر عبــــد|لع|ل
63732|| يم محمد |لسعيد ع نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |بــــر|
|3o3|7رهد | خ|لد ف|روق محمد ع تـــج|ره |لق|
6o2653صيدله ع شمسمحمد محمد حسن نونو
827o25|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىحمد سم |حمد ط|يع

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ن| حشمتـــ عطيه8|323
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنغم محمد عبــــد|لخ|لق |لسيد فرج344988
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |لسيد سل|مه محمد |لشوربــــ 762496
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ن مسعود حمد267769
4o4292ى تـــج|ره سوه|جزي|د محمد غريبــــ |حمد |لم
5o3857يم |حمد يم محمود |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهحمد |بــــر|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|ر|ن| ع|دل عبــــد|لو|حد محمد974|24
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن ك|مل محمد م |لدين  898237
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|سم ن| ع محمد ع343482
6|o968كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمحمد |لسيد |لسيد طه عبــــد|لرءوف
35745o| |د|بــــ بــــنه|سم|ء محمد |لعزبــــ |لسيد متـــو
تـــج|ره ع شمسيه صل|ح ع سيد|79|3|2
42732oف ف  ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــي|سم |يه|بــــ سل|مه 
5||6o9ف جمعه جنيدى تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسأنس أ
حقوق بــــ سويفند| حم|ده عبــــد|لن| حس|ن52785

تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمن|ر موريس سليم د|وود 32|2|9
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه مبــــروك ع منصور|758523
756o|5وف|تـــعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــد |لسل|م محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم دسو 337852 يم محمود |بــــر| زر|عه مشتـــهرمحمود |بــــر|
67653|| د|بــــ |لمنصوره|ل|ء |لسيد محمد يوسف غ|
تـــمريض ع شمس ه|جر س| عزتـــ عبــــد|لصمد6853|3
678o|3حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مجدى محمد |لسيد سعد
9o2|24 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء كرم |حمد عبــــد|لرحيم
2699o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لمنعم مسعد عبــــد |لمنعم عمر |حمد سليم
ف عبــــد |للطيف عبــــد |لر|زق 687749 لسن ع شمس|محمد |
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |يمن محمد نج|ح مو  |لنج|542|68 م |لع| 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد عبــــد |لمنعم سعد |لسيد مع 686758
يم|67593 تـــج|ره |لمنصورهسل |يمن محمد عبــــد |لرؤوف |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|سيد محمد درويش |حمد28486
طبــــ طنط|ف|طمه سيد |حمد مو عبــــد |لد|يم432455
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحس|م |لدين عبــــد |لن| |حمد يوسف3|||75
تـــربــــيتـــ |لم |دين| خ|لد محمود محمدين64|822
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يم442776 يم ع  |بــــر| علوم |لمنصورهدع|ء سليم|ن |بــــر|
6o9255بــــ |محمود محمد عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
75354oش|م فؤ|د عبــــ|س تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــنوره|ن 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه عفي محمد جريش37|756
ندستـــ |لزق|زيقنوره|ن عبــــد |لرؤف حموده عبــــد|لعزيز778279
لس فيلبــــس س|ويرس فكرى773887 ندستـــ ع شمسك
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ فرج محمد فتـــوح2|||76
م عبــــد | عبــــد |لعزيز غنيم|837|2| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ند
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خميس عبــــد| ز|يد|3|2559
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسه|م |لسيد مصط |لسيد 899762
772o27|ندستـــ |لزق|زيقحمد عم|د |حمد محمود شلبــــى
رهلمه محمد م |لدين عبــــد|لفتـــ|ح6|78|2 حقوق |لق|
|ج6529|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر| محمد |حس|ن |ل
نوعيتـــ عبــــ|سيهميمتـــ سم محمود |حمد محمود|3335|3
يم |لسيد |لشوبــــ 775855 د|بــــ |لزق|زيق|لسيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمصط عثــــم|ن عبــــد|لح|فظ بــــدر  853|88
784o2o|م |م سعد |لدين حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |د

3783o|زر|عه ع شمس|ء محمد ع |لسيد
تـــج|ره كفر |لشيخدع|ء منصور منصور |لزرق| 439236
لس عبــــده سليم|ن ذ جرجس253937 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك
4394|7| علوم ج|معتـــ د |طيم|ن كم|ل عبــــد|لمحسن عبــــد|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نتـــ حمدى عبــــد |لحليم حرز||3268|
269o59تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدين| عمر عبــــد|لعزيز |للو|تـــي
م |حمد مر محمد|7772|3 تـــج|ره ع شمسد
ندستـــ حلو|نمنتـــ | سيد |حمد محمود |حمد8|236|
علوم بــــ سويفرميس|ء عيد محمد ج|بــــ |54852

كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نندي حسن |لتـــو عبــــد|لرحمن 846748
علوم ري|ضتـــ دمنهوركريمتـــ أحمد محمود ع محمود82|448
6o3577| معهد ف تـــمريض طنط| سم|ء حل عبــــد |لجليل |بــــو جبــــ
7o6o97صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |يه|بــــ ص|لح |لسيد ص

6oo4|يم سيد |حمد تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء |بــــر|
|9389| كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوميري مجدى يوسف عبــــد |
ش|م محمد محمد شحتـــه32248 رهعبــــد |لرحمن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

علوم بــــورسعيدعبــــد |لعزيز |سم|عيل عبــــد |لعزيز |لبــــدر688935
ر سعد خلف344522 ندستـــ شبــــر| بــــنه|مؤمن مصط م|
4o647oد|بــــ دمنهور|عبــــ |حمد عوض محمد عوض
83838oندستـــ قن|يوسف محمد عبــــد|لكريم سيد
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|دل محمود فرغ7859||

ندستـــ بــــ سويفحمد حمدى عويس عبــــد |لرحمن||7|58
علوم حلو|ن|ء عبــــد |لسميع ص|دق |سم|عيل253|5|
طبــــ بــــيطرى |سيوط يه|بــــ عزتـــ بــــخيتـــ عطيه|7328|9
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طبــــ |ل|سكندريهنو|ل محمود |لسيد حسن |لجبــــرتـــى4469|5
|5o282بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لجو|د محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر| | عبــــد |لحميد مو محمد سل|498933
687o96صيدله |لمنصورهه|جر ع|دل فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح  |بــــو
تـــربــــيتـــ دمنهورل|ء ع ج|د | محمد |لفحل||54272
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمرو |يمن خليل محمد محمد|26529
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــتـــو سم بــــل|ك فرج33356|
52339o|علوم ري|ضتـــ طنط|سم|عيل حم|د محمود غل|بــــ
36o634 حقوق بــــنه|محمد محمود |حمد محمود ع
4|o|72تـــج|ره طنط|محمد ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح ح|مد |لقص
يم |ل |ر|449275 ندستـــ طنط|حمد نشأتـــ |بــــر|
8|8oo4| صيدلتـــ |لم |حمد عبــــد|لعزيز د|خ حس
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسو|ئل حم|ده محمد حم|ده مصط 766596
4oo744|تـــ محمد رجبــــ |لمو طه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م
يم ن5362|4 تـــج|ره كفر |لشيخف|رس |يمن |بــــو|لمك|رم |بــــر|
|ندرو نص|ر تـــوفيق غ| |838327 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
5|o|4||طبــــ بــــيطرى دمنهورزي|د مدحتـــ عبــــد |لمنعم ضح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمرو طه حسن محمد342547
علوم ري|ضتـــ دمنهورسم|ء أحمد محمد |حمد عبــــد |له|دى527627
33|7o9|حقوق بــــنه|منتـــ | محمود رجبــــ عبــــد
تـــج|ره ع شمسمع|ذ مجدى عبــــد|لحميد محمود|32447
ش|م بــــدر حس محمد|23647 رهف|طمه  علوم |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود ط|رق عبــــد| |حمد845632
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد نعيم |حمد حس |ل|غ|766766
يم |حمد79|835 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جه|يدي عبــــد|لر| |بــــر|
ي محمد ع 835769 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرش| خ
يم||85877 ه |حمد عبــــد|لحكيم |بــــر|  |حتـــ وفن|دق |لم |م
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمن|ر محمد |لسيد حسن |لسيد426496
علوم |لزق|زيقسمر مصبــــح محمد |حمد648579
لس ميل|د لم غ|6264|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسك
ف ومس|حه |سيوط حمد مصط بــــكر سليم|5985|9 ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن تـــ|مر |لشو|د |بــــوه|شم حس779276
24|65oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى عبــــد|له|دى خلف عبــــد|له|دى
ف |لسيد محمد24577| وف|تـــمحمد | تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
رهسل|م خ|لد |حمد سيد محمد بــــرك|تـــ|233582 علوم |لق|
26o793يم |بــــوط|لبــــ زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــميمه عبــــد|لصبــــور |بــــر|
23o874رهعمرو حس|م فتـــ محمد ع تـــج|ره |لق|
5|o247 يم حبــــ تـــربــــيتـــ دمنهورمؤمن محمد |بــــر|
6o772| د|بــــ |سو|ن|صبــــ|ح طلبــــه مصط رأفتـــ |ألل
5|2o2o|زر|عه دمنهورحمد بــــ| مصط عبــــد |لقوى جبــــر
ش|م رجبــــ عبــــد|لحميد عيد484639 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــد|لرحمن 
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تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه شح|تـــه |حمد حسن||75834
ندستـــ |لفيومحمد محمد عبــــد | حس |9333|

5o7|4o د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى خ|لد محمد حسن مصط
تـــج|ره |لزق|زيقم|زن عل|ء طلبــــه |م مر|د628457
9|9o96 علوم |سيوطمحمد حسن عطيه ع
طبــــ كفر |لشيخزي|د وليد عبــــد|لحميد حس |حمد |438422
69o858تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود عبــــد |لق|در عبــــد |لغ عبــــد |لمقصود
6959o8|تـــمريض |لمنصورتـــ ف |حمد حسن حسن |لشه|بــــى
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل جم|ل |حمد رضو|ن حس 496622
7o732|تـــج|ره |لمنصورهدين| عبــــد |لبــــديع سعد |بــــو |لحسن

5973oعلوم حلو|ني|سم محمود عبــــد |لحميد حسن
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد صل|ح ع|بــــدين عبــــد |33993|
ندستـــ ع شمسرو|ن وليد |حمد حمزه62986|
تـــج|ره |سيوطحمد سيد سميح ع |9||7|8
6o||47د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دير محمود منصور عبــــد|لع| منصور
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممحمد ع|طف محمد تـــوفيق خليل279468
824||oيم عبــــد|لحكيم طبــــ |لفيومعبــــد|لعزيز ربــــيع |بــــر|
زر|عه ع شمسسل نبــــيل سل|مه ع عبــــد |لفتـــ|ح57663|
صيدله |لزق|زيقرجبــــ عبــــد |لعزيز فتـــ عبــــد |لعزيز643488
36|o52تـــج|ره بــــنه|ر| عبــــد|لحكيم ع|مر محمد شلبــــى
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمدى ع|دل |لسيد شح|تـــه فط 673||7
|2o|3|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|يدى ط|رق ممدوح |حمد |لمنصوري
رهحس|م |لدين ن| سعد عبــــد |56397| تـــج|ره |لق|
6o||78ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد أحمد أحمد حسن بــــطيحه
76o627|معهد |لسويس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ |ر ممدوح ع عبــــد
نوعيتـــ |لمنصورهعبــــ محمد ر|غبــــ عيد محمد697768
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحس ص|لح عبــــد |لمقصود ص|لح |9424|6
5o7254علوم بــــنه|بــــسمله محمد س|لم فليفل س|لم
رتـــ|وف|ء حس عبــــد|لمحسن سليم|ن9|2453 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2|5o53|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو رأفتـــ حليم خله
537oo8حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق صل|ح عبــــد |لرؤف ع|شور
معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمسدين| محمد حسبــــ | عبــــد|لمع9|3224
5|2o99رهطه أبــــو|لرض| محمد سليم|ن منصور عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحمد ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد س|لم||2473
33369o|تـــج|ره بــــنه|حمد محمد مر عبــــد|لعزيز
8752|o  تـــج|ره |سيوطندى عل|ء |لدين محمد محمد
64o37|يم سعيد |لسيد يوسف نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم |بــــر|
2689o4كليتـــ |أللسن كفر |لشيخسه|م محمد مصط |لشورى
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|كرم فتـــ عبــــد|لج|بــــر محمد مهدى|247266
87o788يم |حمد معوض تـــربــــيتـــ |سو|نض |بــــر|
نوعيتـــ بــــنه|ندى ع|طف عبــــد| عبــــد|لوه|بــــ332359
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ندستـــ ع شمسحمد عم|د عبــــد |لحميد عوده|3||22|
ندستـــ |لزق|زيقمصط خ|لد سعيد محمود642249
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــه عم|د |حمد |لسيد حسن غر|بــــ753886
يم يوسف |لخ|لع|34532 علوم بــــنه|عبــــد| سم |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|محمد ممدوح مصط ع 65828
754o2حقوق |لفيوممحمد محمود رجبــــ محمد

3364o7علوم ري|ضتـــ بــــنه|من|ر |بــــو مسلم منصور مسلم
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لم |منتـــ | محمد عويس طه محمود65469|

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|سمر مصط |حمد عبــــد |لسل|م72426
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سليم|ن |لسيد سليم|ن عبــــد |لر|زق شعوط488674
2353|o|رهسل|م سيد بــــدر محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم مسلم ع57|625 زر|عه |لزق|زيقأميمه إبــــر|
773864| ندستـــ ع شمسحمد عبــــد |لكريم |حمد عبــــد |

ندستـــ |لفيومعبــــد| محمود محمد ك|مل66265
444o52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنوره رض| عبــــد|لحكيم سيدأحمد حسن

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن |حمد |حمد محمد |لح|وى68|39
2348o|ره|يوسف محمد خليل خليل |حمد د|بــــ |لق|
 |حتـــ وفن|دق |لم |شذ| عل|ء |لدين محمود ح|فظ9833|8
9|o426 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحمن |لسيد |حمد عبــــد|لل|ه
6o4927معهد ف ص طنط|ف|طمه |حمد عبــــد|لر| حسن |م
7o934| يم |لغريبــــ مصط مصط لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مؤمن |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|من|ل |لسعيد محمد ع وف| 697786
ل|ل6|6976 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن جم|ل |لسيد |حمد 
|4o9o3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء جه|د عبــــد |لق|در محمد ع|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ي| عبــــد |لمنعم |حمد دغيدى774493
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لرحمن وليد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |624433
وف|تـــرض| محمود |لسيد محمد776855 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم طنط|مع|ذ ع عبــــد |لسل|م يوسف عبــــد |429623
869o48صيدلتـــ |سيوطتـــسنيم محمد عبــــد|لمجيد محمد دويك
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه مسعد محمود حسن محمود|756287
8o3o93| نوعيتـــ |لم |سم|ء محمد عم|ر عبــــد|
تـــج|ره |لزق|زيقم بــــ|سم حس مصط |64858

يم|9|685 معهد ف ص بــــ سويفحمد عبــــد |لتـــو|بــــ ي|س |بــــر|
ندستـــ قن|محمود عبــــده محمد محمد69|833
يم سيد بــــسط|وي محمد|844995 |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره سوه|جمحمد محمود رضو|ن محمود  895529
حقوق ع شمسعمرو |حمد |بــــو |لحسن |حمد366|32
89o764 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطخلود عبــــد|لمحسن سيد حس|ن
ه عبــــد |لغ عبــــد |لغ عبــــد|لفتـــ|8|6244 قتـــص|د م حلو|ن|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جروبــــ رش|د لط د |ن44|37|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رض| عبــــد |لق|در عثــــم|ن |لسيد545487
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5o865||صيدله |ل|سكندريه|حمد محمد محمد |لسيد |بــــو|لعل
7o76|| تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد نعيم محمود عبــــد |لجو|د مصط
66o9oد|بــــ |لفيوم|محمد ع|شور عيد حسن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه ي| جمعه عطوتـــ قدرتـــ443972
رهمحمد مصط ر|تـــبــــ خلف38957 ندستـــ |لق|

ره|روضه صبــــ محسن غط|س4328|4 عل|م |لق|
7o32|oيم |لطنط|وى د|بــــ |لزق|زيق|نج|ه رفعتـــ عقل |بــــر|
ه محمود |لسيد عبــــد | |لنش||43948 د|بــــ كفر |لشيخ|خ
|د|بــــ طنط|حسن |حمد محمد مصط 998||4
9o|453|حقوق سوه|ج |يه محمد محمد عمر|بــــو |لعل
2596o5|معهد ف ص بــــنه||ء ظريف فتـــ عبــــد|لعظيم
7o55|oطبــــ طنط|عم|ر جم|ل محمود تـــوفيق |لمر
يم محمد5|7839 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ننوره|ن عم|د |لدين |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدغ|ده محمد |حمد |لشح|تـــ عرفه93|675
|336o||تـــربــــيتـــ ع شمسي |يه|بــــ ميل|د ميخ|ئيل
تـــج|ره دمنهورعبــــد| عمر |لسيد محمد ج|ويش5475|4
9o8o77 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشيم|ء حمدى |سم|عيل |حمد
بــــه |بــــو |لخ |45682 حقوق طنط|منتـــ | |كرم و
يم|446276 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــف حسن محمد |بــــر|
3583o9حه وفن|دق |ل|قف|طمتـــ و|ئل ي ك|مل| 
ف رض| طه |لحسي 247436  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــرض| |
يم 626322 يم |لسيد حسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمن|ر |بــــر|
6o468|ق|وى تـــج|ره |لمنصوره |حمد محمد ع |ل
د|بــــ د |ط|محمود محمد محمود ه|شم|766|6
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد سم محمود حسن ع477864
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر نبــــيل |لسيد محمد643|64
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيوسف س|مح عبــــد |لعليم محمد ص|6|6245
69853o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء رمض|ن متـــو يونس س|لم
775o36 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | سعيد فؤ|د سعيد |لج|ر
تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م رجبــــ صديق معوض حسن|42475
حقوق بــــنه|زينبــــ |لسيد محمود محمد342799
6|o6o9|نوعيتـــ طنط|يم|ن رض| ح|مد |حمد ح|مد

2o624يم بــــولس تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى صبــــ |بــــر|
صيدله ع شمسحسن فتـــح | حسن دسو 343444

علوم |لفيوممن|ر محمد |حمد جوده73585
يم عبــــد|لمجيد دي2983|3 يم عبــــد|لمجيد |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
9o73o3تـــربــــيتـــ سوه|جر|ند| محمد محمد |لسيد
2|98o9|كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــ|ء بــــه|ء|لدين |حمد عبــــد|لوه|بــــ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف حس|م محمد فتـــ حس 49||75
6|8o45|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيه يح شلبــــى عديسه
تـــج|ره بــــنه|حمد ع |لسيد بــــغد|دى|638943
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62o548صيدله |لمنصورهش|م ي| تـــوفيق |حمد حمزه
2o55|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــ|سم فؤ|د محمد محمد

نوعيتـــ بــــنه|نور| محمد |حمد مصيل ع263292
ف محمد عبــــد |75|63| وقعل| | ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل

552|o|تـــ عمر |حمد ك|مل تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسدع|ء ص|بــــر عطيتـــ | عبــــد |لغ محمد228446
تـــج|ره ع شمسبــــتـــ مصط محبــــ |لسيد حسن334964
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن|ء مهدى عبــــد|لمنعم |بــــو |لعزم625|33
8447o9|تـــمريض أسو|نيه عبــــد|لشكور محمد  |م
48329oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم ز محمد تـــوفيق عبــــد|لو|حد
يم بــــ 5554|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ح|تـــم رجبــــ إبــــر|
يم68|695 علوم ج|معتـــ د |طس|ره محمد رمض|ن |بــــر|
ف كم|ل ع|بــــد497359 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورزيزى |
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طأم| |لسيد |لسعيد |لسيد |لسبــــع624395
7o|37|يم محمود |لسحرتـــى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر محمد طلعتـــ |بــــر|
9|267o تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد |حمد بــــدوى
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقنوره|ن سعد حسن عبــــد |لرؤف ع شه92|772

289o7|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد جم|ل سيد محمد حو|ش
2264o7معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرض| شعبــــ|ن عبــــد|لغ |لعدوى عميسه
87o8o8 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره رمض|ن عبــــد|لح|فظ متـــو
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ من تـــوفيق محمد547|33

رهخ|لد |حمد سويلم جمعه حسن44226 ندستـــ |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهبــــسمه عبــــده محمد يوسف |بــــو |لعز393||7
وف|تـــ|عبــــد| فوزى خلف عبــــد|لرحمن272536 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق |لمنصورهكم|ل رأفتـــ حسن |لسعيد عبــــد |لد|يم5|6997
5|35o5زر|عه كفر |لشيخمصط ن| مسعود عبــــد |له|دى
يم عبــــد|لرحمن عبــــد427949 زر|عه طنط|بــــسنتـــ حس |بــــر
|6o2|8تـــج|ره ع شمسعمر محمد فتـــ شعيبــــ
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحس|م |لدين |مجد حسن غني773877 ع.

75o49رهمريم محمود عبــــد|لغف|ر عزيز|لدين د|ر |لعلوم ج |لق|
ه يوسف |سم|عيل محمد |بــــوعبــــد 433983 تـــربــــيتـــ طنط|م
45|6oo|حقوق |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لسل|م در|ز
893o96 حقوق |سيوطشيم|ء خليفه |حمد خليفه
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعبــــد|للطيف طلعتـــ عبــــد|لمقصود |بــــو قوره245884
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ح رجبــــ عبــــد|للطيف رجبــــ عبــــد|لجو8556|4

58o87كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد |لرحمن ص|بــــر عبــــيد سيد
رتـــ |لجديدتـــ|عبــــد|لرحمن حسن حس حسن265689 ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
رهند| عوض طه خلف محمد78|354 د|ر |لعلوم ج |لق|
رهع | ع|طف زيد|ن ثــــ|بــــتـــ9|668| عل|ج طبــــي |لق|
لسن ع شمس|جيل|ن |يمن ف|رس عبــــد|لجو|د6898|2
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد ف|لح محمد حج|بــــ عبــــد|766756
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5o4494|تـــ ن| عبــــد|لغ م|جد زر|عه |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميمن جم|ل عبــــد|لمحسن حسن عبــــد|لخ254445

ه محمد |حمد عبــــد |لمقصود|62625 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمرفتـــ جم|ل ع |حمد منصور687267
رتـــ|حل|م ي| حسن عبــــد |لفتـــ|ح|54887| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
78|oo4تـــج|ره بــــنه|صل|ح محمود حسن حسن
7o8248 تـــج|ره بــــور سعيدسل حس ح|مد |حمد حس |لدسو
79oo42تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعم|ر حل محمد محمد

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|رو|ن |حمد عبــــد |لعزيز يوسف35389
ه |حمد عبــــد |لحميد |حمد خ |6568|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــه محمد |حمد صبــــيحتـــ248693
6|8o2||تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء مسعد عط| عبــــد |لبــــ|رى
3o545|ه رمض|ن خ عبــــد |لصمد ره|م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه رجبــــ محمد معروف5639|8
معهد ف تـــمريض |سيوط من|ر عبــــد|لرحمن حسن محمد 888632
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عبــــد |لمنعم محمد|779342
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد بــــرك|تـــ بــــرك|تـــ حس |لصعيدى677278
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محسن كم|ل محمد|753468
ف |حمد عبــــد|لحميد فضل |62828 معهد ف ص |لزق|زيقي|ر| |

3o455|حقوق حلو|نل|ء محمد عبــــد |لمحسن محمد
ندى477393 تـــج|ره |ل|سكندريهندى محمد نبــــيل ع خليل 

معهد ف تـــمريض بــــ سويف بــــ|نوبــــ عي رزق شنوده|52947
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه يوسف محمد عبــــد |لمع يوسف326|69
2|8o4|خ|لد محمد |حمد بــــرى | زر|عه ع شمسي
5|o436د|بــــ دمنهور|ر|شد محمد ر|شد رزق
68634o|حقوق |لمنصورهعبــــد |لمعز محمد حسن حسن ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديوق عبــــد|لبــــ|سط محمود |سم|عيل829725
يم مهلل محمد8||226 رهعمرو |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم48838 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نر| | ربــــيع محمود |بــــر|

349oo6|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ ي| |سم|عيل محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رو|ن تـــ|مر |لسيد ع حس|ن773454
يم طعيمه7|4245 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمد قنديل إبــــر|
|2o59|ديه مه ف|م رهجون  صيدله |لق|
37|3o2تـــج|ره ع شمسوجيه ع |حمد |لزميتـــي
حقوق طنط|عمر عبــــد  |لق|در عبــــد |لق|در |حمد 58|444
تـــج|ره ع شمسسيد محمد عبــــد|لحميد سيد349329
624o77د|بــــ د |ط|محمد |لسيد عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|رى عر
زر|عه |ل|سكندريهحسن عبــــد |للطيف حسن سيف424753
تـــمريض دمنهورمحمد مسعود ج|د مسعود طلبــــ8||||5
6o24o6يم طبــــ طنط|د | س| محمد |بــــر|
5|63o7|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحن|ن ج|رح عبــــد|لمحسن سعد عبــــد

Page 6848 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

وف|تـــف |حمد حل محمد خليل|2839|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
27o22رتـــ|رحمه محمد جل|ل |سم|عيل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

د|بــــ |سيوط|مريم عطيه فكرى صموئيل 885842
|8|o3| ندستـــ تـــ.خ|مس حمد تـــ|مر فريد مدبــــو معهد ع| كندي تـــكنولو | 

تـــمريض |إلسكندريتـــ سمر س| عبــــد |لمو عبــــد |لعزيز422836
8o95|8|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ع|ئشه سم محمد عبــــد
494o66 خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد |لعزيز رمض|ن محمد عرفه |لم
وف|تـــحمد س| عبــــد |لعزيز خ|لد شبــــل|635864 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ش|م |سم|عيل مجد ع |48548 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|جر 
||8o52د|بــــ ع شمس|م|ي| ن|دى كم|ل ميشيل
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنوره|ن ه| عبــــد|لمنعم |حمد423476
تـــمريض |لزق|زيق مصط محمود عبــــد |لمجيد محمد |لش629526
ر محمود287278  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــول|ء جم|ل عبــــد|لظ|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن ع|دل بــــكرى يسن|9|2665
25oo2oيم تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى جم|ل حسن |بــــر|
يم5|8|23 ندستـــ |سيوطشه|بــــ محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد وليد سيد |حمد محمد محمد|98|685

56o56طبــــ بــــيطرى بــــ سويفم محمود حس حميده
ندستـــ ع شمسوجد|ن محمد حس|م |لدين محمد عمر فيض 5445||
|د|بــــ طنط|محمود محمد |م عبــــد |لحليم |لطيبــــ48|2|4
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىد |نه جورج ف|يق س| 2|8265
6o7965كليتـــ |أللسن ج أسو|ننور|ن حس محمد |لسيد |لحلو
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد سم مصط محمد عمر||675|2 لم
8o9o87تـــج|ره بــــ سويفحس |حمد حس عبــــد|لقوي
د|ر |لعلوم |لم | ع عبــــد|لنعيم محمد|943|8

طبــــ |لفيومحمد رمض|ن ذ مفتـــ|ح|5|696
77865oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد وليد محمد محمد

65oo4|د|بــــ |لفيوم|ن شح|تـــ تـــوفيق شح|تـــ
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء |بــــو حسيبــــتـــ عبــــد |لعليم محمود842|5|
4|o356|د|بــــ طنط|حمد محمد |حمد |لقسط|

ف سيد حس 74|25 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنجل|ء |
صيدلتـــ |لم |محمد |سم|عيل سليم|ن عبــــد|لكريم822399
6o9246طبــــ |لمنصورهمحمد صبــــرى |لسيد دبــــور
|5788o ندستـــ ع شمسف|طمه جم|ل خ|لد مصط
ش|م |سم|عيل عبــــد |لحميد خليل523467 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــف|رس 
754o58لسن |لم |بــــسنتـــ |حمد جل|ل |حمد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفرحه ص|بــــر منصور حسن|83548
|د|بــــ بــــنه|مروتـــ مصط |بــــو |لفتـــوح |لسيد ج| 332595
893o47| نوعيتـــ |سيوط بــــتـــس|م زين |لع|بــــدين محمد مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جكريم |حمد محمد حس 895468
52o442|د|بــــ دمنهور|يم|ن مصط عبــــد|لحميد مصط ع
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9o7|o|| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط حمد صل|ح محمد |م
يم عطيه777284 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمحسن |بــــر|
4|o357|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|مه محمد مصط |لخطيبــــ
646o|oطبــــ بــــورسعيدنوره|ن محمد ن|يل محمد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد صبــــرى عويس قر |م|م|242586
3|872oندستـــ ع شمسنور|ن |س|متـــ ف|روق |ل|م|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سحر عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح محمد سليم338978
يم |لسيد حج|زي777||6 |د|بــــ طنط|خلود |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مصط ع|دل سليم|ن عبــــد |لخ|لق جمل774976
5o9685طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود عبــــد|لفتـــ|ح جمعتـــ محمود عي
تـــمريض |لم | دع|ء محمد عبــــد|لمنعم رشد|ن|85467

6o672 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفندى |حمد عبــــد|لسل|م ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |كرم |بــــو|لمك|رم دي|بــــ|6|335|
6o9492|يم د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محمد |لشح|تـــ |بــــر|
7o9453بــــي |ل رتـــ|رش| جم|ل عبــــد |لرحيم |ل قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
85o62||معهد ف ص |سيوطيه|بــــ ربــــيع متـــو محمد
علوم طنط|ندى عبــــودتـــ رزق مط|وع434638
7o42o6تـــج|ره |لمنصورهمصط عبــــد |لعظيم حسن سعيد |بــــر

4o626|زر|عه ع شمسس|رتـــ |سم|عيل قطبــــ |لبــــن
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ند عل|ء|لدين محمود عبــــد |لسميع 675399

33o|4خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيل|ري| مكرم متـــي|س جندى ج|د |لكريم
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لعن| ع|طف |لعن| |ل|زم|67958
52o445 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحسن|ء محمود عبــــد|لمقصود عبــــد|لعزيز 
د ز595|26 |د|بــــ بــــنه|عم|ر ي| مج|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد رش|د رش|د فهيم عبــــد |لحليم|69368
حقوق سوه|جبــــش|ر محمد رضو|ن محمد |89859
لس عم|د جرجس عبــــد|لشهيد574|43 علوم طنط|ك
8|972oتـــج|ره |سيوطش رؤف ر|شد بــــ|سليوس
ى حسن محمد|23279| تـــج|ره ع شمسحمد ي
رهمحمد ع ز|يد ن|227252 حقوق |لق|
43oo|6|يم سيد |حمد تـــج|ره طنط|س|مه خ|لد |بــــر|
334o|8 تـــج|ره ع شمسمحمد محسن ع عبــــد|لغ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرو|ن ص|دق وزير ح|فظ |لدن|صورى436685
زر|عه |لم |رحمه عبــــد|لسل|م خميس ع 857529
م مجدى عبــــد |له|دى |م |26282| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ند
زر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ح|فظ |حمد حل |لشعيبــــ 424557

7268oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن ربــــيع صو محمد
يم629422 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعزه عم|د جميل عبــــد |لمنعم |بــــر|
6o7259تـــج|ره |لمنصورهس|ره عبــــد |لسل|م محمد |لقل
لسن ع شمس| |ر محمود محمد عبــــد |لحميد |لبــــغد254|77
7|oo68علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــس|ره محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لخ|لق فرح
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حقوق بــــنه|ك|رول ع|طف ص|دق |يوبــــ358255
|ج |لدين متـــو محمد |لعو 643462 صيدله |لزق|زيقشيم|ء 
233o5o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء محمد رج| محمد حسن
علوم بــــورسعيدف|طمه فكرى محمد عبــــد |لرحمن عيطه694653
ش|م |حمد محمد7|3299 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمروتـــ 

|657oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننوره|ن و|ئل حسن ع
ف بــــره|ن |لدين |لعيسوى ||42232 لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|حمد |
تـــمريض بــــنه|مجدى جم|ل عزتـــ |بــــو |لعن 452|33
علوم ع شمسمحمد |لسيد محمد |لسيد353698

رهسم|ء محمد بــــسيو محمود|78386 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد محمد |بــــو|لعن عطيه247|42
6238o3يم |لورد| ر|جح تـــج|ره ج|معتـــ د |طند| تـــحس |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ه| محمد عو|ض69932
36o277|تـــربــــيتـــ بــــنه|سل|م محمد رش|د |لسيدحم|ده
|44o|9 ش|م حسن حس رتـــ|س|رتـــ  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
74o8oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رل شو ك|مل عيد

تـــج|ره طنط|ه|جر صل|ح ج|بــــر عبــــد |لخ|لق225||4
يم |لسيد عنبــــر65|696 ندستـــ |لفيوممحمود |بــــر|
|282o2|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننهله ن|دى زكري| رف
8o|oo8|كليتـــ حقوق |لم |ل|ء حسن محمود محمد
تـــج|ره ع شمسرو|ن ه| محمود |لخطيبــــ25677|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لحميد محمد سليم349848
تـــج|ره بــــنه|دير |حمد محمد |لسيد بــــدر338869
لسن ع شمس|ل|ء عبــــد|لسل|م مصط عبــــد |لسل3264|2
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشه|بــــ حس فكري عبــــد|لغف|ر832968
تـــج|ره دمنهورفرح بــــ|سم حمدى ش|ل7656|5

رهتـــسنيم خ|لد فتـــ عبــــد |لسل|م33954 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخ|لد محمد محمود محمد ع |لجم|9|||68
6o6258د|بــــ |لمنصوره|محمد محمود عبــــد |لجليل محمود جوده
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسي|سم محمد عبــــد|لكريم |لسيد5|99|3
ول ميشيل ميخ|ئيل فه32583| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
223o68|ندستـــ حلو|نحمد جم|ل |بــــو|لحسن عطيه
ندستـــ ع شمسمحمد |يمن محمد رض| |لسيد |بــــو |6|67|2
ى حسن متـــو324676 علوم ري|ضتـــ |لفيوممؤمن ي
28o48o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|د بــــه|ء عبــــد|لعزيز سلط|ن
طبــــ |ل|سكندريهآل|ء سعيد محمد قنديل|43582
د|بــــ |لمنصوره|حمد |س|مه عبــــد |لغ |لبــــي سليم|688862
92oo9||علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى يه محمد ج|د |لكريم حسن
م ع فتـــ ع حسن|634443 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقد
69o|48لسن |لم |/ري|ضتـــ|مسعد حمدى مسعد محمود
88o373  لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|ك|تـــرين ع|دل تـــوفيق ملك
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84oo5||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطيف طو|بــــ محمد عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مينه نور حس عبــــد |لعظيم|639|3|
تـــج|ره |لمنصورهمريم خ|لد ع|دل خ|لد محمد يوسف9|6785
ف محمد سيد عفي 9346|2 ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |
ندستـــ |لزق|زيقمحمد س| محمد عطيتـــ سيد |حمد627596
وف|تـــريج ي| عبــــد|لمنعم ريح|ن|5686|2 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
8o|63|نوعيتـــ |لم |محمود محمد محمد كويس
4oo868د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد| عبــــد |لجو|د عوض |سم|عيل
7825o5 تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع|طف عبــــد |لعزيز |حمد ع عبــــد
تـــج|ره طنط|ع|صم |لسيد ع |لسيد |لخو9|5|43
438o32|تـــمريض كفر |لشيخنهله عبــــد | مصط سليم|ن |لقل
42|44oيبــــ حقوق |ل|سكندريهمروه بــــرك|تـــ محمد محمد و
زر|عه |لمنصورهمن|ر ع|طف سعد محمد |لش|ف687464
89o|52 ف عيد محمد نوعيتـــ |سيوطسه| |
5ooo59حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م محمد محمد حس |بــــويونس
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد جميل |لسيد |حمد عمر262569
ندستـــ |لزق|زيقحمد بــــهجتـــ |لسيد مصط |627573
253oo|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر ص|بــــر يوسف ع
235oo5حقوق ع شمسعم|ر محمد ك|مل عبــــد|لحميد
49o483| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء ع|دل فتـــ ج|بــــ
ف عبــــد |لق|در جوده عرف|776638 نوعيتـــ |لزق|زيقزينبــــ |
9o|636حقوق سوه|ج سم|عيل عبــــد|لمهيمن محمد |لشطوري
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيف خ|لد عبــــ|س معروف  قنديل683638

ش|م محمد رش|د67753 د|بــــ |لفيوم|ي|سم 
6o|287علوم طنط|سل محمود محمد |حمد |لنج|ر
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىريم عبــــد |لمجيد حمدي عبــــد |لجليل42789| ل|ك|ديميتـــ |لم
ند| ه| عبــــد |لمنعم محمد عبــــد 8532|| د|بــــ ع شمس|ش|
بــــي 56945| ره|محمد |حمد عبــــد |له|دي |ل د|بــــ |لق|

يم4926| رهعمر |حمد خليل |بــــر| حقوق |لق|
ق|وى89|8|| ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|ري|ن مجدى مو 
54283oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرين عمر محمد عمر عبــــد|لرحيم
ف جل|ل |م عمر66|6|2 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|سيف |لدين | ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن|ردين جوزيف سعد بــــسطوروس697|75
حقوق |ل|سكندريهعل| ح|فظ عبــــد|لعزيز محمد بــــسيو |499|5
ندستـــ |لفيوممصط نور|لدين مصط محمود67583

|5o565|ف عبــــد |لحميد و |لدين تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــل|ل محمد متـــو عبــــد|لجو|د|35375
رهي|ر| محمد عبــــد |لسل|م زي|ده5433|| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــه ربــــيع عبــــد| محمود865962
طبــــ ع شمسرن| ع|دل حسن سيد عمر|ن76|345
86845oكليتـــ طبــــ أسو|ندع|ء عبــــد|لق|در |م حسن
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7686o7تـــربــــيتـــ |لعريشعبــــ بــــش جمعه س|لم
33274o|زر|عه مشتـــهرحمد سم محمد مصط |حمد
يم عبــــد|لقوى محمد |لنقيبــــ8956|5 طبــــ ع شمسمه| |بــــر|
ندستـــ قن|لحسن |حمد محمد عبــــد|لرحمن|895|83
يم|759532 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويس|ء محمود محمد |بــــر|
ره|سل سعيد ربــــيع ش|كر22934| د|بــــ |لق|
يم685427 ندستـــ كفر |لشيخمصط محمد |لسيد محمد |بــــر|
4oo897د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر محمد محمود متـــو عسيوى
تـــربــــيتـــ ع شمسدين| ع مصط عبــــد|لغ مصط 335435
ن| ي| محمد |لنح|س33|5|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمرو دي|بــــ |لسيد دي|بــــ حسن28|266

7629oحقوق |لفيومعبــــد|لرحمن ر| |دريس محمد
ى سبــــ| ص|لح|5782|2 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكرم ي
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر محمد كم|ل رزق رمض|ن5|6888
ر335234 حقوق بــــنه|س|رتـــ طه محمد عبــــد|لظ|
7869ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــ ع|دل |حمد عبــــد |لبــــ|سط
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعم|د يح محمد |حمد حسن شلبــــى|34763

5o568حقوق بــــ سويفع رجبــــ ع |بــــو |لق|سم
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىرح|بــــ عبــــد|لن| فوزى عزبــــ |لدوبــــى338838
معهد ف ص |لمنصورهريه|م عبــــد | بــــدر|ن عبــــد | |لش684647
طبــــ ع شمسحمد عل|ء |حمد فوزى محمد|38243|
255|o6حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده محمد عبــــد|لستـــ|ر عي
635o93|يم ه خ|لد عطيه |بــــر| حقوق |لزق|زيقم
يم مو637239 ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ن محمود عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
طبــــ بــــنه||ء ع|طف عبــــد |لخ|لق محمد شنبــــ776267
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم| عل|ء عبــــد|لمجيد بــــدر محمد|426935
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدبــــل|ل |لد|ودى |لسيد رخ| رخ| محمد8|7655
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد | عم|د عبــــد |لمقصود عبــــد |لغ 4|7549
يم |لش428383 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن |حمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسه|جر عيد عيد |حمد546|76
يم|865799 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديغ|بــــي ن| نجيبــــ |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|رك م|جد مل|ك ص|دق46||4|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن متـــو ع 9|6437
6|o44oد|بــــ |لمنصوره|ف|يزه فكرى سيد|حمد |بــــو |لفتـــوح

237ooتـــمريض  حلو|نعبــــد |لرحمن صبــــرى محمد محمد
82766oحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديه|جر كم|ل محمد محمود
899o75 تـــمريض سوه|ج من|ر عثــــم|ن عبــــد|لحفيظ عثــــم|ن
د|ر |لعلوم |لم |محمد عبــــد|لج|بــــر ع |دم 883499
يم|25437 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومدير ممدوح فتـــ محمد |بــــر|
5||o56معهد ف ص |ل|سكندريهع محمد عبــــد|لمنعم ع عبــــد |لمنعم
7|o526يم محمد محمد سعده تـــربــــيتـــ |لمنصورهد| | |بــــر|
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ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد |لعو محمد سم|حه545528
رهأمنيتـــ عبــــد|لمجيد |لسعيد عبــــد|لحميد443889 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ شيم|ء شعبــــ|ن محمد فرح|تـــ697597
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|فريده عل|ء|لدين محمد ع |حمد5|83|2
حقوق بــــنه|نجلتـــ ن| |حمد ن|66|329
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديزي|د |لقر عري| ن محمو د|82776
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه محمد بــــدرى ح|مد39223|
|39|8o| د|بــــ ع شمس|حل|م ربــــيع محمد عبــــد |لحميد عبــــد
36o3|9تـــج|ره بــــنه|محمود محمد عبــــد|لع|ل سعد |لدين

6o466|تـــج|ره بــــ سويفحمد حس|م ح|مد جنيدى
يم |م عبــــد |لغ 4236|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــأسم|ء طلعتـــ إبــــر|

د|بــــ حلو|ن|د | محمد محمد عبــــد |لعليم25262
يم ج|بــــر27||43 طبــــ طنط| ع|دل |حمد |بــــر|
9o|925 علوم ري|ضتـــ سوه|جبــــسمه ص|بــــر عبــــد|لنبــــى محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطرو|ن محمد عبــــد|لسل|م ضيف |8|4856
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود محمد مصط سلط|ن268888
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحبــــيبــــه |يمن حسن عبــــد |لرسول45899|

3o972إعل|م بــــ سويفحبــــيبــــه ي| سيد خلف ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر سم غني عبــــد|لرحمن|8|358
تـــربــــيتـــ ع شمسح|زم سعد بــــسيو |لبــــي5|674|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مدحتـــ حس |لجربــــى محمد7744|3
756o58تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهد | محمد يوسف |لسيد
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد جمعتـــ ع ع ع |ن|725|4
9o7|93 د|بــــ سوه|ج|ع عبــــد|لسميع محمد محمد
ين عبــــد |لجو|د مصط حسن خليل635554 صيدله |لزق|زيقن
9|77o2 صيدله حلو|نس|ره جم|ل |حمد محمد
د|بــــ سوه|ج|  يه حسن فؤ|د |حمد|2344|9
4o295oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد حميدو حسن |حمد
تـــج|ره ع شمسندى محمد سليم|ن عبــــد |42399|
84o83||تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء خ|لد ر|شد محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|يزه محمد كم|ل |حمد |لخل3999|4
7538o5ندستـــ |لسويسي|سم محمد |حمد |لسيد
رهه|جر عبــــد|لوه|بــــ سيد حسن228677 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه رض| مسعد تـــوفيق|9639||
|6oo68حقوق ع شمسمحمد |سم|عيل محمد فوزى

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه مصط عبــــد |لجليل حس|ن36735
|694|oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نديفيد حن| صد|ق يوسف
783|65| د|بــــ |لزق|زيق|يه |لسيد |حمد ع

ره|ي|سم رمض|ن شو عبــــد|45747 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|2946o وف|تـــعمر ع عبــــد |لفتـــ|ح مصط تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
حقوق طنط|ش|م مسعد حسن محمد شم|خ452422
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5292oتـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد| محمد فتـــ محمد
5o7855يم محمد علوم طنط|دير عص|م محمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهند|ء |سم|عيل رزق محمد ص|لح 687863
68|54oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد |يمن |لسيد محمد |لسيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف فوزى يوسف عبــــده وزير64|||5
لسن ع شمس|مرثــــ| نشأتـــ سم ز5259||
يم||77245 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد خ|لد حسن |بــــر| ع.
54|33oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسعد محمد سعد حميده عبــــد|للطيف
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن جل|ل |حمد |لسيد محمد يوسف678274
علوم ع شمسم|رين| س|مح حكيم |بــــ|دير38848|
معهد ف ص |سيوطمحمد عبــــد|لكريم حسن خلف 254|89
ريدي|894926 تـــج|ره سوه|ج لسيد |يمن |لسيد 
9o2695تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم ع محمد عبــــد|لل|ه
7o3oo3د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن حم|ده محمد |لسيد عبــــد |لع
772o9|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء ع|دل عي محمد مو
يم فوزى86|329 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حبــــيبــــتـــ محمد |بــــر|
6|o37oتـــ و|ئل محمد |لجندى د|بــــ |لمنصوره|ن
9o2|89  |حقوق سوه|جمحمد عبــــد|لرحيم محمود عبــــد
6o8947|بــــ تـــج|ره طنط|حمد خ|لد كم|ل |بــــو |لد
6o39o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|جون ع|طف فوزى تـــوفيق د |ن
6||7o| |يم خف علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد |لسعيد |بــــر|
ف |لسيد عليوه شعبــــ|ن768292 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر |
83oo95حقوق |سو|نمريم عط| محمود |حمد
4o3754ندى حقوق |ل|سكندريهمصط عبــــد |لحميد مصط عبــــد |لحميد 
رتـــ سم|ء |بــــو|لمجد حسن معوض|232744 تـــمريض |لق|
87829o ش|م محمد حسن زر|عه |سيوطندى 
ندستـــ كفر |لشيخمحمد حسن محمد حسن |بــــو طه746|45
ره||ء محمد ح|مد عبــــد|لرحمن|239244 د|بــــ |لق|
زر|عه ع شمسيه ه|دى حسن |ل|نور ح|مد|5|2363
8o||63تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |جه|د محمود عبــــد|لمو محمود
يم|489942 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن ع|دل صبــــرى |بــــر|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى مصط محمود مصط |بــــو شنبــــ5|4762
حقوق |لمنصورهدولتـــ جم|ل |لسيد ع |لسم|ن763954
9o93o3  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود جم|ل |بــــو|لحمد كم|ل |لدين

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نوره|ن عبــــد|لجو|د ع عبــــد|لجيد|6934
2o92oيم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحس|م حسن تـــوفيق |بــــر|

تـــج|ره بــــنه|نرم س| عبــــد |لرحمن |لسد|وى7|7779
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن ع س|لم فرح|تـــ |لعلوى|8||622
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدين| ع ج|د |لربــــ ع حسن489965
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع|دل محمد مصط |لرف|82|246
6|7233| تـــج|ره بــــور سعيديه عثــــم|ن ه|شم عسي

Page 6855 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهمحمد شعبــــ|ن محمد عبــــد|لنبــــى  |د47554 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرو|ن سيد قر خميس جمعه66656

4976o7تـــربــــيتـــ دمنهورن عص|م رشيد يونس عبــــد |لحميد
3569o7يم |لسيد|حمد طبــــ بــــنه|ريه|م سعيد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسغ|دتـــ عربــــي عبــــد|لمؤمن |م|م342297
تـــج|ره |لزق|زيقندى محمود محمد حسن محمد عط| |628854
د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد عبــــد| |لسيدعبــــد|لكريم72|634
ف |سم|عيل طه||3374 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندين |
ندستـــ |سيوطيسن عبــــد|لع|ل يسن مر||2559
يم مرج|ن475834 ى |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــول| وجدى م|ك
تـــج|ره سوه|جمحمد |لضبــــع محمد عبــــ|س 5|22|9
4o482o| |تـــج|ره |ل|سكندريهحمد حمدي ع محمد |لبــــستـــ
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط جم|ل عبــــد|لحليم |لمصنور|26843
48547oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ميسون مجدى عبــــد |لرحمن سليم|ن نو|
226o98حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعص|م محمد رفعتـــ محمد |لمل|ح
د|بــــ كفر |لشيخ|منه | |حمد عبــــد |لنبــــى |حمد |بــــو|48262

نوعيتـــ |لفيومسن|ء محمد نجيبــــ عبــــيد75638
4o8544ش|م محمود |حمد عسل تـــج|ره طنط|رن| 
رهعبــــد |لرحمن خ|لد محمود |حمد |لخمري5858|| حقوق |لق|
6o5424إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |س|متـــ بــــهجتـــ محمدغر|بــــه
5o545|حقوق |ل|سكندريهيوسف |حمد عبــــد |لسميع سعد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مروتـــ |بــــو |لعل| عبــــده |م|م محمد مخ53|6|3
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عبــــد|لمنعم س|لم زينه|6727|4
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ي| محمد |لسيد |لفرنو| |43757
يم محمد |لن|ظر82|524 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــوق محمد |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمصط |لسيد محمد رش|د|69|48
ندستـــ |لم |حمد ن| جمعتـــ عطيتـــ مر|جع|523375
|6o598حقوق ع شمسمحمد صل|ح عد س|لم
لس326342 علوم ع شمسم|رين| |دور نعيم ك
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد رض| طه محمود |لح|نوتـــي686245
ه |حمد سعيد كف| |626257 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|م

|823oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسوق خ|لد عبــــد |لن|فع محمد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره حمدى محمد خميس256664
7o5879يم |لسيد يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهم حمد|ن |بــــر|
783o93د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء |حمد س|لم سليم|ن ع
838o|||م محمد بــــه|ء |لدين محمد |د لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
23|o89ره|سيد حسن عبــــد| محمد د|بــــ |لق|
9o3765 حقوق سوه|جسحر |حمد عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لرؤف
42oo|7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد ي| محمد ع شعل|ن
حقوق بــــنه|ي|سم خ|لد عوض عوض6|22|3
يم س|لم|357325 علوم ج|معتـــ د |طحمد ط|رق |لسيد |بــــر|
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تـــج|ره ع شمسرو|ن عم|د عبــــد |لسل|م يوسف42||6|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن يح محمد محمد|549|63
259oo|ندستـــ |سيوطمحمود ع|طف فه |حمد سليم|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمتـــ رفعتـــ عبــــد |لبــــ|رى مصط 452645
يد|257246 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |يمن كم|ل |لدين |بــــو|ل
|د|بــــ طنط|يوسف |حمد ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــنه386||4
علوم |لمنصورهلشيم|ء رمض|ن محمد |لمك|وى|689745
5|598oف رمض|ن ري|ض تـــ أ د|بــــ دمنهور|أم
تـــج|ره ع شمسسعيد محمد محمد سعيد|35388
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لرحمن عبــــد977|32
52|22oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوري|سم حس عبــــد|لمع فوده
تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد|لعزيز رش|د عبــــد|لعزيز محمد عبــــد3634|4

66o4|علوم حلو|نعم|د محمد رمض|ن عثــــم|ن
رهمحمود محمد |لسيد محمد سيد |حمد 4|76| تـــج|ره |لق|

257o63ى قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سل عزتـــ |حمد |لبــــح
26294oتـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عبــــد|لل| لبــــيبــــ عبــــد| سوسه
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش|دي سم مصط محمد |لشيخ328636
ندستـــ |سيوطحمد خ|لد سيد عبــــد|لكريم|39|348
رهح|زم مختـــ|ر سيد عبــــد |للطيف47597| زر|عه |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر حس|م محمد س|لم26253|
د|بــــ ع شمس|ل|ء عل|ء |لدين مصط عبــــد|لحميد8922|3

تـــج|ره بــــ سويفسيف |لدين ع|طف عوض عبــــ|س57926
8857o6 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد ع عبــــد|لن| |حمد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمك|ريوس |ميل سعيد عبــــد|لمسيح824629
34|3o2 حقوق بــــنه|عمر محمد فتـــ محمد |لسيد عبــــد|لخ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء عبــــد |لعزيز شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز53572|
4o8263د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد |حمد عبــــد |لرحمن سليم|
رهمصط حس|ن |حمد حس|ن 2536|2 زر|عه |لق|
د|بــــ د |ط|مصط صل|ح محمد عبــــد |لح|فظ خ 623586
تـــج|ره |ل|سكندريهحس عمرو حس مصط |حمد477956
7o3388يم |لمرشدى تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمود صل|ح محمد |بــــر| معهد |لج
358o3o|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد عم|د عبــــد| محمد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه عبــــد |لعزيز خميس متـــو دي|بــــ||95|45
7o42|3|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمود معوض محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعمر سعد مصبــــ|ح سعد فوده622979
تـــج|ره طنط|منيه عبــــد |لغ محمد ل|ش |685642
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ع|دل محمد حن 354846
تـــج|ره طنط|عمر محمد مصيل محمود سل|مه3239|6
نوعيتـــ عبــــ|سيه |ر عبــــد| محمد عبــــد|لمجيد ج|د7|3439
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جم|ل محمود عليوتـــ356458
د|بــــ |لمنصوره|محمود معروف محمود معروف |بــــو شوشه676836
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5o5377يم |حمد ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |
د|بــــ |لزق|زيق|صل|ح |لدين خ|لد عم|د |لدين ع 83|637

رهلميس عمر عفي محمد22298 طبــــ |سن|ن |لق|
82o386|طبــــ |سيوطنتـــص|ر ع|طف رمض|ن محمد
ندستـــ أسو|نه|شم |حمد محمد عبــــد | مو755723
زر|عه |لزق|زيقمع|ذ عم|د ع |حمد |لع|يدى638323
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء سيد |حمد محمد |حمد سعد|4573|5
4|28o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|فتـــحيه مدحتـــ محمد سليم|ن محمد|
79oo63 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوق عبــــد |لحميد سليم|ن محمد حس
د|بــــ دمنهور|ف محمد فتـــ |حمد |بــــو سعده|492545
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|زه|ر عوض ع خليل|784695
طبــــ كفر |لشيخحمد سل|متـــ لط عبــــد |للطيف خلف438798

5o863|تـــج|ره بــــ سويفس|مه |حمد فتـــ |حمد
رهنوره|ن ممدوح عبــــده محمد مدين2|237| زر|عه |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|رتـــ ع|دل محمد |م 5665|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمتـــ ع|دل محمد عبــــد|لع|ل9229|3
|د|بــــ |لم |م ن| ع |لبــــدرى65995|

2428o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــص|بــــرين فرج محمد مر
د|بــــ بــــ سويف|يوسف خ|لد يوسف مر9932|

|د|بــــ طنط|ر| | صل|ح محمود يوسف683||6
7o83|4| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهورده صل|ح عبــــد |لعزيز محمد عبــــد
78o722علوم |لزق|زيقعبــــ |لسيد محمد عطيه عوض
يم محمد |حمدحسن753597 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سميه |بــــر|
23226oزر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمحمد |حمد محمود |لقرش
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهس|رتـــ جمعتـــ مسعود عبــــد|لرحمن |لشن6325|5

ى5976| ر بــــ رهف|دى ر|فتـــ م| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4o4767|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حمد محمد |لسيد محمد رزق

|6o6|رهي|سم ط|رق سعد |حمد بــــهنس|وى حقوق |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|م محمد يوسف عبــــد |له|دى ن695839

ف عبــــد |لمجيد محمد خليل زبــــينه35646 زر|عه ع شمسحمد |
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــحمد محمد فتـــ بــــريقع|255639
6o3653 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر أيمن رزق |لدسو
26o8o7طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرقيه رزق عبــــد|لرشيد يونس
طبــــ حلو|نمنتـــ | محمد طه عبــــد|لحفيظ |لشيخ329296
8||o3oفنون جميله فنون |لم |عل|ء حسن حسن عبــــد|لجليل
تـــربــــيتـــ |سو|نمصط عبــــد|لر| محمد تـــم|م843988

فنون جميله فنون حلو|نشهد محمد ف|روق عبــــد |83286
85o442معهد ف تـــمريض |سيوط وليد رمض|ن محمد سعيد
63o944|تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن ع خ|لد ع محمد عك|شه
صيدله حلو|نيه محمد صبــــرى |بــــوص|لح |لنج|ر|2|6832

74o22حقوق |لفيومعبــــد|لرحمن عشور عبــــد|لحفيظ ذ
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حقوق طنط|سهيله طه شح|تـــه طه ع|مر5|78|4
49o|78د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مل محمد عبــــد|لوه|بــــ حميدتـــ |لش|ف
رهعليتـــ صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح زيد|ن9|3472 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
893o62| تـــربــــيتـــ |سيوط  ين|س عبــــد| محمد فرغ
248o4oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرقيه رمض|ن عثــــم|ن ر|شد
9|4oo3 علوم |سيوطسل عزتـــ عبــــد|لمع حس
7o3|69لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نرم محمد محمد ع |لديبــــ
تـــربــــيتـــ |لعريشمنه | فوزى محسن منصور4|7675
2|789oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نرن| محمد فؤ|د محمد |لغندور
6o5892تـــج|ره طنط|حمد سم |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح |لمغربــــل
695|o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهرض| فتـــ محمود محمود سعد

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |يمن محمود محمد45464
63|46o|ندستـــ |لزق|زيقمونيك| ن| عزيز عبــــد |لسيد سليم
2636o9د|بــــ طنط|ندى محمود سعد عبــــد|لحكيم|
6945oo|تـــج|ره |لمنصورهمنه | مرتـــ محمود |حمد |لشن
25793o علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد| منصور عبــــد|لمنعم |بــــو حس
499|4o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| محمد جل|ل مصط
62oo28حقوق د |طمحمود حل محمد سليم نوفل
4oo92| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــخلود |يمن طه بــــسيو |لطوبــــ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد ع|دل سبــــيتـــتـــ سعد بــــهن 3652|5
ندستـــ ع شمسزي|د محمد فه محروس49|2|2

تـــج|ره بــــ سويفل|ء محمد فتـــ عيد|374|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمد |لغريبــــ محمد مشمش|947||7
778|9oكليتـــ |أللسن سوه|جف|طمه سم حسن محجوبــــ
يم |لقليوبــــى|49233 تـــج|ره دمنهوربــــدر محمد |حمد |بــــر|
| حس عبــــد |لرحمن ق|سم432328 تـــمريض طنط| ي
3446o2 ف جم|ل |لدين محمد ع وف|سل|م | وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

تـــربــــيتـــ حلو|نحل|م |لقذ| عبــــده س|لم|45748
ف شعبــــ|ن عثــــم|ن |حمد|44725 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط |

ف قطبــــ معوض67768 د|بــــ |لفيوم|محمد |
3|56|o|تـــج|ره ع شمسين|س ط|رق عبــــد|ل |لسيد
7o5462 طبــــ |لمنصورهحمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد عبــــد |لوه|بــــ
639|56| يم من ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقسل|م طلعتـــ محمد |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ديتـــ محمود محمد عبــــد|لستـــ|ر مو499538

رهحسن سيد حسن سيد46345 ندستـــ |لق|
حقوق |لمنصوره |لسيد |بــــو |لنور محمد عبــــد |لحليم2449|7
تـــمريض |سيوط سم|ء مصط محمود محمد|888586
26484oتـــج|ره بــــنه| |ر محمد عبــــد|لحميد عبــــد |لمجيد خروبــــ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد حسن رمض|ن حسن|24|353
د|بــــ |لزق|زيق|وعد كم|ل |لدين محمد ع|رف23||63
4|8oo3لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|كوثــــر فكيه ق|سم |حمد
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6o7528| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه |لبــــيو |حمد |لبــــيو
تـــج|ره سوه|جبــــول| ميشيل من صموئيل487782
34o962تـــج|ره ع شمسمحمد سعيد حسن عليوه مصبــــ|ح
7o427|ندستـــ |لمنصورهع عبــــد |لحليم سيد |حمد ع قليمه
يم |لسيد محمود |لطن|432486 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منه |بــــر|
846o2oتـــربــــيتـــ |سو|نعبــــد|لعظيم مصط عبــــد|لعظيم عبــــد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرحمه عطيه محمود |لسيد مر252634
2|3o58 ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسه|جر صل|ح |حمد عمر مصط
م|م|4|7632 ش|م |حمد ن |لدين  تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه 
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدجه|د عل|ء محمد ص|دق849535
85o97oتـــج|ره |سيوطمن|ر |س|مه محمد ك|مل
33o423ره|مريم حمدى عبــــد|لحميد  |د ثــــ|ر |لق|
23oo9|د|بــــ |سيوط|سل|م ع|دل محمد |لسيد |لحمر|وي
يم محمد سل|مه عبــــد |لصمد764993 ندستـــ بــــور سعيدحمد |بــــر|
33o|53حقوق بــــنه|دين| حمدى عبــــد|لد|يم عبــــد|لحليم ه
ندستـــ بــــنه|رين|د خ|لد محمد عبــــد|لمنعم |لبــــي344933 كليتـــ 

56oo2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحن شعبــــ|ن عبــــود حس|ن
تـــج|ره |لمنصورهحمد صل|ح |لدين عبــــد |لو|حد حسن ع688766
33o447تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى نبــــيل |لص|دق حسن
7o44|4ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|د| | جم|ل عيد مك|وى حسن
768o84معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ه|له عبــــد |لرحمن سليم|ن عبــــد |لرحمن قدح
43o999|تـــ س|لم شح|تـــه |بــــو موج كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم
7o9725ندستـــ |لمنصورهعمر عز عبــــد |لحميد محمد
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد|لمع |لسيد عبــــد|لمع يونس2|38|4
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |لسيد محمد ع|مر764443
8o8223طبــــ بــــيطري |لم |شيم|ء ن عبــــد|لحفيظ محمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدي فرج مبــــ|رك منصور825575
|2239oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|محمود |ي|د عبــــد |لش| عبــــد |لسميع
92o55|  تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد ن| عبــــد|لحليم عبــــد|لرحيم
8o58|5ه ي| |حمد عبــــد|لعزيز صيدلتـــ |لم |ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر محمد محمود محمد69|9|3
ن| |يه|بــــ ف|روق محمد |لصو 65663 صيدله بــــ سويفم

حقوق حلو|نن حس محمد عثــــم|ن|5598|3
ره|م|ري| مدحتـــ رمزى فه حن|237266 د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء ف|رس عبــــد|لجو|د عبــــد|له|دى334772
3424o2|تـــ محمد |حمد بــــرك|تـــ |لوكيل كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
د|بــــ حلو|ن| حس ه|شم عبــــد |لع|345|6|

4o2|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفط|رق |لمتـــو |لسيد |لمتـــو حم|د
تـــمريض كفر |لشيخمحمد ط|رق طه محمد ذكرى442287
يم|34493 يم عبــــ|س |بــــر| تـــج|ره ع شمسرحمتـــ ف|رس |بــــر|
ر محمود سيد |حمد عليوه|9||265 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحمد م|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيوسف ف يوسف بــــقطر 97|887
تـــج|ره |لمنصورهمنه | |حمد |لخ |حمد طه مج||22||7
3393ooف محمد حل شح|تـــه علوم بــــنه|محمد |
ش|م محمد محمد |لمعد|وى686962 ه  رتـــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحم|ده ج|د|لكريم رف| عبــــد|لع|829298
62784oف محمد محمد عطيه كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرويد| |
ند|25752 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــدين| صل|ح عبــــد|لمن أبــــو 
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسرن| |حمد حسن ذ759574
6o|5oo| د|بــــ طنط|يه محمد بــــدر |لبــــر|

9o962كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لمعبــــود ع
256o77| وف|تـــحمد محمد محمد |لخو معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم عبــــد|لق|در محمد عل|م||85452 تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | كم|ل مصط ع |87896
5o4|33 علوم |ل|سكندريهرضوى حسن عبــــد |لجو|د حس
2|7|o4 طبــــ |سن|ن ع شمسرن| رفعتـــ محمد رفعتـــ محمد |لبــــسيو
تـــج|ره |سيوططيبــــه حس |حمد مقربــــ ص|لح227735
8o4|44تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |م|زن جم|ل |لحسي ع م|زن
|6o|63|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد محمد عثــــم|ن محمد
يم 643999 ندستـــ |لزق|زيقسل|م رمض|ن |لديد|مو |بــــر|

زر|عه |لفيوممحمد ط|رق محمد ش|كر69658
7o28o8معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سل|م ع|طف |لسعيد محمد محمد سمرى
5|522oد|بــــ دمنهور|نوره|ن ع |حمد ع علو|ن
2549o5|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء ح|مد سل|مه غنيم 
يم345877 ى |حمد عي |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسندى ي

85o29| علوم بــــ سويفدين| عبــــد |لمجيد سعد | عبــــد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود محمد |سم|عيل يوسف5|8335
صيدلتـــ سوه|جندى محمد كم|ل ثــــ|بــــتـــ |89586
تـــج|ره كفر |لشيخسل |يمن عبــــد|لحميد |غ|4772|4
ندستـــ كفر |لشيخحمد س|مح عبــــد |لغ صقر|225||6
زر|عه |لزق|زيقحمد حمدى محمد ص|لح مصط |777499
9|7o79|تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء ع حسن عبــــد|لحميد
92oo64  يم طبــــ |لسويسمنتـــ | نبــــيل يوسف |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد محمد |لسيد |لمسلم| |492455

تـــج|ره طنط|د| | محمد دردير مصط 859|2
4o92|9|ه محمد محمد |لسيد حج|زى تـــج|ره طنط|م
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدي|سم ي| عبــــده محمد |لشن|وى766226
22o6|5 |كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نر| | محمود حس ع ش
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء عبــــد|لع| خليل |حمد||84229
5249o4فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهف|رس مصط |لسيد |حمد|حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم عبــــد|لمنعم ع ق|سم355462
82o695د|بــــ |لم |مصط كم|ل مصط سيد|
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8o359oندستـــ |لم |يح عل|ء |لدين عبــــد|لرحمن |حمد
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عبــــد|لنعيم |حمد |حمد حس 2339|6
758o34علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمصط محمود عبــــد |لمنعم محمود ع
885o78 تـــربــــيتـــ |سيوطصبــــ|ح صل|ح محمد مه
تـــربــــيتـــ طنط|س|ره محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لحو 432255
6o346||ف ومس|حه |لمطريتـــحمد سم |لسيد عبــــد |لمقصود ك.تـــ. ف رى و
يم فرج343327 صيدله ع شمسسندس عمرو جميل |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|د | مصط |حمد مصط |ألرن|ؤ5|68|4
7652o2ى كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم ط|رق |حمد |لع
علوم طنط|ع |س|مه محمدى ع عطيه433622
9|6o22  تـــربــــيتـــ |سيوطفضل سيد ذ عبــــد|لح|فظ
تـــج|ره |سيوطدى محمد عبــــد |لعزيز |سم|عيل |لقز7|59|4
ى عبــــد |لنعيم|42357 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمروه ي| |ل|بــــ|ص
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمتـــ سعيد |مبــــ|بــــي |سم|عيل ص|لح348933
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمود |سم|عيل محمد |سم|عيل|48746
يم محمد فرج|349|62 صيدله |لمنصورهمنيه محمد |بــــر|
8977o| حقوق سوه|جسيد حس |لسيد محمد
48o556| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف ع|دل بــــش|ى حم|يتـــ

يم48575 ف عبــــد|لغ |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ حسن ح|مد عبــــد|لرؤف359563
|د|بــــ |لم |سم|ء حسن |حمد حسن|792||8
246o3تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمروتـــ نبــــيل مصط محمد سل|م

ره|ك|تـــرين نشأتـــ نسيم صبــــ 22946| د|بــــ |لق|
4|9o|2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ف|رس بــــل|ل عبــــد|لر|زق عبــــد|لرحمن بــــدر
88o923 رتـــ|مريم فريد رمزى مه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود محمد محمد بــــدوى628563

658ooتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد |لسيد محمد عي
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء ر|فتـــ |لسيد يوسف335799
49764oش|م ذ حج|زى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررو|ن 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سم|ء جم|ل عبــــد |لحفيظ |سم|عيل عم||6395

76|o5حقوق |لفيومعمر محمود |م زيد|ن
حقوق طنط|دير حمدى محمد أحمد سعد499366
6o4948| يم عنتـــر عبــــد صيدله |لمنصورهمريم |بــــر|
وف|عمر محمود حن |حمد472|3| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

رهمحمد عبــــد |لكريم محمد عط|68|44 زر|عه |لق|
6o9o8oنوعيتـــ طنط| |م صبــــ حل |لشن|وى
صيدله |لزق|زيقسل خ|لد فرج |لسيد329367
ش|م |لسيد عوض643463 ر|ء  تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه |لز
يم عبــــد|لسميع محمود  892||9 تـــج|ره سوه|جعبــــد| |بــــر|

حقوق |سيوطدير ص|بــــر فضل محمد9|428
يم رضو263486 يم مصيل |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ف|طمه |بــــر|
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صيدله |لمنصورهعمرو |حمد عبــــد |لغف|ر ع |لجريدى693644
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين محمد ح|مد |لسيد |بــــو |لعل|485472
ي|767289 ى مصط بــــح معهد ف ص |سم|عيليهحمد ن| بــــح
د|بــــ ع شمس|حس ح|زم |لبــــيو محمد7264||
4|2o29د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن عم|د حل عثــــم|ن حسن|
8o5o3o كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن |يه|بــــ مصط حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفس|مح ثــــ|بــــتـــ شكر | شفيق2955|8
رهغ|ده تـــوفيق سيد تـــوفيق27|44| حقوق |لق|
رهه|جر مو صديق ز|يد35684| علوم |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمر مسعد عبــــده محمد  بــــط|ح5492|4
4o4372معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــمحمود |س|مه محمد سم سل|مه
26o849|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــيم|ن عزتـــ |لسيد |بــــو|لحديد
ندستـــ ع شمسيوسف حس|م عبــــد|لحميد محمد6369|2
حقوق |سو|نجه|د خ|لد محمد عبــــد|لعظيم846225
رهحمد محمود محمد |لحبــــ |749|4| طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| سعد سعد محمد سليم|ن99|496
6|867oحقوق د |طمحمود عبــــده |لسعيد |ل|سل|مبــــو
||9o89د|بــــ حلو|ن|وف|ء فرغ فرغ سيد
6|83o9حقوق د |طفتـــ فتـــ مختـــ|ر محمد |بــــو عطيه

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفكم|ل عبــــد|لق|در ك|مل عبــــد|لق|در83987
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن محمد عبــــد|لرحيم ع37|238
7o2479 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــسنتـــ عل|ء |لدين |سم|عيل عبــــد |لغ
4|o|65د|بــــ طنط|عمرو سم محمد محمد مر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|ء عبــــد|لفتـــ|ح سعد عبــــد|لفتـــ|ح|356855
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حن|ن بــــدوي |حمد محمد839687
62|6o8حقوق د |طمحمد ي| يوسف عبــــد |لحميد |لصعبــــ
يم يؤنس 5||898 صيدلتـــ سوه|جبــــيشوى |سح|ق |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم وجيه محمد عبــــد |لمؤمن|7497|
حقوق |لمنصورهدع|ء |لسيد عبــــد|لحميد مصط 635896
دى428245 علوم طنط|س|ره سعيد ع |ل
علوم ج|معتـــ |لسويسحس|م عبــــد |له|دى |لسيد حسن محمد758756
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|ر| ع|طف لط طه695667
4o8449 حقوق طنط|مصط |لسيد مصط |لحو
رهل|ء خ|لد سيد محمد|6457|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
8o3387حقوق بــــ سويفيثــــم محمد منصور عبــــد|لجو|د
92282|| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|لمعتـــزبــــ| |حمد محمد عبــــد|
طبــــ |لسويسر| | محمد زيد|ن محمود754864
4o8755نوعيتـــ طنط|ه|جر ع |لحسي فضل
4844o9تـــج|ره طنط|عم|ر رمض|ن  |لختـــم جل|ل
يم |لدسو محمد عفي |9337|6 ه |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهم
6oo5o4حقوق طنط|ن|ن محمد عبــــد|للطيف متـــو |لج
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43o886علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخشيم|ء طلعتـــ محمد محمد خط|بــــ
تـــج|ره سوه|جبــــيشوى جرجس مو عبــــد|لمسيح |36|92
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم| |يمن حس خليل محمد بــــدوى|98|623
ي682396 يف رجبــــ شح|تـــه |لز تـــج|ره |لمنصورهنه| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر فتـــح | حسن فتـــح |329679
|ء رض| محمد |لنو|م8|77|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشن|دين محمود محمد يسن محمد جل|737|2|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |بــــشوي مر|د ن|دي حن|3276|8
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنه | جبــــر حل محمد حسون3975|5
تـــمريض كفر |لشيخبــــه رض| عبــــد|له|دى مك|وى شلبــــى|44266
د|ر |لعلوم |لم |عبــــد | محمود عبــــد |لرحمن محمد عبــــد 79|756
6|245oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|أسم|ء مسعد سليم|ن محمد عف|ن|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمجدى ف|يق |لز |لمغ|زى سل|مه678685
رهسم|ء عوض | فتـــ عوض | |حمد327285 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o46o7| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دير |حمد محمد عوض
494o33د|بــــ دمنهور|محمد محمود محمد سيف |لعق|رى
8o8539يم تـــج|ره بــــ سويفمحمد ش|دي محمد |بــــر|

ره||ء فتـــ محمد عبــــد |لح|فظ|24244 د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|تـــم محمد كم|ل عثــــم|ن54323

|295o6ندستـــ تـــ.خ|مس محمد سيد عبــــد |لجو|د |لسيد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م ح|مد فتـــ |حمد|55342

معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىس|ره جهل حليم جورجيوس865944
36o768لسن ع شمس|ف|طمتـــ مختـــ|ر عبــــد|لحميد عو|د حسن
7o9478 بــــي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى رض| محمود |ل
د|بــــ د |ط|محمد محمد |لقن|وى محمد |لقن|وي824|69
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمه| محمود سعد عيد د|ود696578
ره|حمد حم|ده مه |حمد|233837 عل|م |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه خ|لد عبــــد|لع| محمد جبــــ 247923
4o2634ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء عص|م حسن |لسيد حسن
|492o5| يم خليل تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن حسن ح|مد محمد مو486996
7542ooتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن جم|ل |لسيد محمد
7o29|o |تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمصط محمود عبــــد |لحميد |لسبــــ معهد |لج
9o246| صيدلتـــ سوه|جمحمد محروس محمد |حمد
63822oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديرو| محمد نوبــــي محمد|838395
23o753رهمحمد عزتـــ بــــدوى حم|ده تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــس نوبــــي محمود يوسف||8372
257|6o|عبــــد|لسل|م ح|مد عبــــد | تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم ك|مل سم حن| 2|8996
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى محمود عبــــد|لحميد مو86|269
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ه أنس جل|ل خليفه633392 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |أم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يتـــ ع|دل سلط|ن عبــــد|لحليم|2|3594
تـــج|ره طنط|محمد خ|لد |لسيد ج|د837||6
|4|84oعلوم بــــورسعيديوسف محمد سعد |بــــو |لفتـــوح
6oo9o7 زر|عه طنط|ه|له |سم|عيل محمد مرزوق |لشق
د|بــــ |لزق|زيق||ء خ|لد عبــــد |لحفيظ محمد |لسيد774979
|55o78يف لسن ع شمس|منتـــ | صل|ح سيد 
|48o27 ش|م محمد صل|ح |لدين |م د|بــــ حلو|ن|محمد 
6o8|o2تـــج|ره طنط|وق جم|ل فوزى فرح|تـــ
5o7549تـــ حن محمود محمد محمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأم
7o894| يم |حمد مصط ندستـــ بــــور سعيدمحمد صبــــرى |بــــر|
علوم طنط|ف|طمه فتـــ ع |لمر|بــــع432278
د|بــــ |لزق|زيق|سل محمد |لسيد محمد |بــــو |لعل||77364
62|357| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طيم|ن |لسيد حسن |لسيد |لدبــــ
تـــربــــيتـــ |سو|نيه حسن محمد |حمد محمود|846273
62|o82 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلسيد صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق|در
893o67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحسن|ء جم|ل مو حف

3924oرهرفيده |م|م عبــــد |لحميد زين |لدين تـــج|ره |لق|
9o6488 طبــــ |سيوطغ|ده خ|لد محمد عطيه
زر|عه مشتـــهرمحمد |يمن سيد بــــيو234857
82672o|ي |حمد تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــتـــس|م محمد بــــ
5|4o55طبــــ |ل|سكندريهخلود محمد عبــــد |لحميد محمد خلف
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ع|دل محمد عبــــد|لموجود 883487
243o3|يم يع |بــــر| رهطه محمد |بــــو علوم |لق|
7o||68تـــج|ره |لمنصورهيوسف محمود سعد محمود شوم|ن
239o24ى عبــــد|لفتـــ|ح | |حمد ي نوعيتـــ عبــــ|سيهي
49695oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهن حم|دتـــ عبــــد |لستـــ|ر محمد ع حميدتـــ
تـــربــــيتـــ حلو|ند | عبــــد |لحميد سيد ور|د29855|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــتـــ رفعتـــ حسن سيد ع3567|3 معهد |لصفوتـــ |لع| 

5o9|oتـــج|ره بــــ سويفعمرو ع|دل ف|روق ع
ندستـــ كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــده884|45
يم عبــــ|س رزق46|268 صيدله طنط|عبــــ|س |بــــر|
ره|د| | محمد ع محمد فرج239253 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره طنط|منه عبــــد|لمنعم ع |يوبــــ ر| 6695|5
67553o| حقوق |لمنصورهحمد ن|در وحيد |لسعيد جوي
6334o4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرو|ن |يمن مهدى مهدى
233|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه ع|دل |بــــو دوح عبــــد|لع|ل
5o443د|بــــ بــــ سويف|مصط مجدى محمد عبــــد|لمجيد

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــه |حمد طه |لسيد بــــلتـــ| 8762|4
د|بــــ حلو|ن|عبــــد | |حمد ع جمعه|2784|
رهحمد تـــ|مر نبــــيل حسن |9|228| حقوق |لق|
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تـــربــــيتـــ |لزق|زيق |ده ممدوح عبــــد|لخ|لق محمد784744
فنون جميله فنون حلو|نين|س محمد ن عبــــد |لكريم|25296

776o7oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــ وليد |حمد ع|طف عبــــد |لحميد| 
27|44oف من حسن تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلي |

32|6oرهمحمد |يه|بــــ محمد |سم|عيل تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ح|تـــم طه محمود62669|
6338o3تـــربــــيتـــ |لزق|زيق ع|دل عبــــد|للطيف محمد شوم|ن
د|بــــ ع شمس|حمد ط|رق |حمد عثــــم|ن|63|4|3
حقوق طنط|رغد عبــــد |لن| فتـــ حسن |لسيد خليل2999|4
ه ن| محمد بــــيو عبــــد |لحليم98|772 تـــج|ره |لزق|زيقن
5|3o56زر|عه |ل|سكندريهعمر خ|لد عبــــ|س ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيري بــــ|دى |نور  |د|323592
8o3765طبــــ |ل|سن|ن |لم |سل عبــــد|لعزيز ع عبــــد|لعزيز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد كم|ل حل |لبــــخ|رى عبــــد |لد|487975
ه ع|دل سعد |لدين |بــــو ط|لبــــ|759829 تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسم
يم |حمد عطيه9222|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدع|ء |حمد |بــــر|
يم سعد322|4| ندستـــ ع شمسعم|د ن|دى |بــــر|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروتـــ محمود |حمد محمود66|499
4o6o49ينور حسن عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد محمد حقوق |ل|سكندريهم|
269o5|ر محمد خليفه علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء م|
د|ن2|8||6 تـــمريض بــــنه|دى عبــــد|لجو|د محمد و
رهمصط يوسف |يوبــــ يوسف فر|ج5989| ندستـــ |لق|

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــي بــــولس ف|روق ري|ض3|294|
5o4397تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| خلف ص|دق أحمد محمود
7|624o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء |حمد ف|روق |حمد
معهد ف ص بــــنه|محمود س| محروس |لشيخ69|256
يم عبــــده عي479669 يم محمد |بــــر| ندستـــ |سيوطبــــر|
5o87o4علوم بــــورسعيدمحمد محمد محمد عطيه |بــــوخليل
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر محمد محمد سيد |حمد489|79
499o|3 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لصمد |لسعد 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سليم|ن سل|مه عل|وى4|7692
236|38| تـــج|ره ع شمسسم|ء يوسف حسن مج
نوعيتـــ بــــور سعيديوسف محمد غريبــــ محمد أحمد9|7627
52o2|5تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــزينبــــ كرم محمد غنيم 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد عص|م عبــــد|لمقصود محمود7|24|2
7o3853حقوق |لمنصوره|حمد محمد |بــــو زيد منصور ع |لبــــن
52o|49 معهد ف ص |ل|سكندريهن حسن |حمد حسن
حقوق |لمنصورهه|جر عبــــد|لمجيد محمد غز|ل223544
ى أمجد سليم|ن |نيس955|43 تـــربــــيتـــ طنط|ش
4||o7o |تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ |بــــوزيد محمد |لبــــلتـــ
ق|وى682766 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منيه مسعود |لسعيد |لمتـــو |ل
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حقوق ع شمسحمد محمود محمد محمد |لمغربــــي|7953|3
2|343oفنون جميله فنون حلو|نمريم تـــ|مر محمد ن |لدين ميل|د
62328oل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد جل|ل محمد محمد عوض
حقوق |لمنصورهصل|ح محمد محمد عوض |لشبــــر|وى9325|6
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|زم عبــــد |لسل|م عبــــ|س عبــــد |لع|33|37|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ع|طف محمد |بــــو |لمع| رجبــــ |بــــو 752937
ه محمد لط محمد س|لم|8|6979 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسم|ح عبــــد|لن| محمد محمود|83587
8oo3o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد |ليم عبــــد|لعليم خلف

33o57 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|رودين| س|مح محمد ع527856
6o935|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن حس مصط سويد|ن
7oo89|د|بــــ |لمنصوره|خ|لد صل|ح محمد شو عبــــد |لعزيز محمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد خ|لد محمد عبــــد |لغ 26293|
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد قدرى عبــــد |لسل|م |لسيدغبــــ| 7|9|54
تـــربــــيتـــ طنط|منيه محمد عبــــد|لحميد محمد حموده434755
34o2o5| نوعيتـــ بــــنه|يتـــ جم|ل عفي يوسف عفي
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|حس|ن محمد فتـــ محمد |بــــو |لمع|2388|6
633o|3|تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــرى رضو|ن بــــيو رضو|ن
ف |لدين8|2535 |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|عل| عبــــد|لمجيد عبــــد|لمجيد 
يم |لمع9|4425 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لسعيد |لسيد |بــــر|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمود عطيتـــ محمود|3|662
رهيه عم|د عثــــم|ن محمد|3|2435 د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمود عل|ء |لدين محمد |ل |ط764393
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ل عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم عبــــد|لعزيز|35667
د|بــــ |سيوط|عبــــد| |حمد عبــــد|لوه|بــــ |حمد  65|875
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم ع محمد محمود235888
6o2422طبــــ |لمنصورهسم|ء عبــــد|لسميع مو محمد مو

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمود دي|بــــ محمد67925
53o24|د|بــــ بــــ سويف||ء محمد ربــــيع |حمد

|د|بــــ |لم |نوره|ن سيد محمد |حمد6688|8
حقوق |سيوطش|م شعبــــ|ن محمد ي|س 853949
5o4o55| تـــج|ره طنط|كم|ل |لدين محمد كم|ل |لدين فتـــح
علوم ري|ضتـــ |سيوط حمد عثــــم|ن بــــن عف|ن محمد حسن|7|8752
ر ربــــيع |لسيد|2|3494 حقوق بــــنه|يم|ن ط|
ر محمد ع |لص|وي437268 ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ن م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء وليد محمد عزيز|54763|
كليتـــ |أللسن سوه|جسل|ف| ه| فوزى |حمد |للق| 84|7|5
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخن|دين محمد |لسيد فه2|6752
د|بــــ |لعريش|روى س|لم سعيد مسعود|767355
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ف|تـــن فوزى |لسيد |بــــو |لعل|326664
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د|بــــ |لفيوم|عمرو مبــــروك ص|بــــر عبــــد|لبــــ|سط49772
5o9937تـــربــــيتـــ دمنهورعم|ر محمد سعيد محمد |حمد سليم
لس وليم شح|تـــ عويضه 22|898 د|بــــ سوه|ج|ك
8237o7|يف ه محروس عبــــد|لجليل  إعل|م بــــ سويفم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|حمد محمود |حمد تـــوفيق|59367
7829o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء سم |لسيد |حمد محمد

2o944ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|سعيد محمود يوسف سيد |حمد محمد ل|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقيه |ل|حمدى سم محمد |لسيد||78264
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم عنتـــر ع ضيف 899779
تـــج|ره كفر |لشيخحمد |يه|بــــ رش|د عبــــد |لوه|بــــ|438795
يم|758646 ى محمد |بــــر| حقوق |لزق|زيقحمد خ

2||o|ف فكرى يوسف إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــم | |
تـــج|ره بــــنه|ع|طف سعد شو سعد محمد7|3382
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخح|زم |حمد محمد |لجم|ل693979

27o|5رهر| | ع|دل عبــــد |لمنعم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8527o7د|ر |لعلوم |لم |ح|زم عثــــم|ن تـــو |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسمله |حمد ع سيد |حمد9859|2
8o6o22نوعيتـــ |لم |رضوي |حمد |بــــوبــــكر محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ط|رق حس |حمد45728|
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموه |ء ع|دل |حمد مصيل288|78 معهد |لج
د|بــــ د |ط|يم|ن وحيد مصط |لعفي |646357
53oo|9زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمد ع محمد عبــــد |لرؤف
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|رتـــ حس|م نبــــيل عبــــد|له|دى355363

ه |حمد مع|ويتـــ عبــــد |لحليم|27285 حقوق حلو|نم
9o|97o حقوق |سيوطط|رق ممدوح بــــدوى عمر
778oo4حقوق |لزق|زيقسحر محمد محمود عطيه سليم|ن
ن| عم|د تـــ|درس د|ود|552|3 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
6986o9|طبــــ ع شمسدير شحتـــه سليم|ن |لشح|تـــ |لغربــــ
43o6|oه جمعه |حمد |لزي|تـــ |د|بــــ طنط|ن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر جم|ل ص|بــــر محمد سيد |حمد365284

|82o8ف |حمد عبــــد |لحميد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــسنيم |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد ي ش|كر محمد56396

طبــــ كفر |لشيخكريم عبــــد|لعظيم عبــــد|لش| يوسف |44248
45o|37د|بــــ طنط|محمد س| محمد |حمد |لشلبــــى|
رهمحمد حسن محمد حسن 52|53| زر|عه |لق|
يم محمد مو273756 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخديجه |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|جميل ي محمد |لعقبــــ|وى255554
8|o564| نوعيتـــ |لم ||ء محمد |حمد فرغ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل ي| طريف ش|كر|7|6|
9||26o كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جف|طمه عبــــد|لفتـــ|ح ج|بــــر محمد
ر7283|6 معهد ف ص بــــور سعيدرو|ن كم|ل |لسيد جو
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تـــج|ره |ل|سكندريهحسن محمد حسن ي|قوتـــ حس 424754
ندستـــ كفر |لشيخف|طمه ع|طف عبــــد |له|دى محمد9|6753

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد|لع| محمد عبــــد|لع| عبــــد||6866
6o4o65 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخح|زم عبــــد|لحميد شمس |لدين |لسيد
4o|384د|بــــ كفر |لشيخ|سلوى مصط شعبــــ|ن محمد رضو|ن

علوم بــــ سويفدين| سيد قر عبــــد |لمجيد6|838
رهند| خ|لد عمر عثــــم|ن|3922 طبــــ |سن|ن |لق|

دى8527|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره |س|متـــ يح |حمد |ل
7724o4حه وفن|دق |لمنصورتـــش|م محمد حبــــيبــــ عبــــد |لمعبــــود بــــيو| 
6o62|4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم محمد فريد محمد |سم|عيل
84o25oر محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينجل|ء ج|بــــر |لط|

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم عبــــد |لرحمن محمد محمد عط|7266|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|د |يمن ج|بــــر |لسيد|629||3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشيم|ء سند عبــــد |لسل|م عبــــد |له|دى39858

تـــج|ره طنط|و|ئل |سم|عيل محمد |حمد عمرو5735|4
4o7275حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن محمود رضو|ن محمد رضو|ن

373o7حقوق |سيوطول|ء محمد عبــــد |لعزيز حمزه
4o44|4| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف محمود محمد محمد |لق
76|26oوف|عبــــد |لرحمن ش| محمد |لسيد ش وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد ي| محمد |حمد775836
رهمه|بــــ محمود حس ع226592 طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ د |ط|نوره|ن كرم حسن حس |لبــــندى||4|42
معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء ن| محمد رزق|633584
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| محمد محمد محمد |لسبــــع753783

73o69|نوعيتـــ |لفيوم|ء محمد ش|كر محمد
7o9425تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عم|د |لقطبــــ يوسف

ف محمد ق|سم86636 رهشيم|ء | طبــــ بــــيطرى |لق|
8o35ooحتـــ وفن|دق |لم |مصط ن| محمود حسن| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مرو|ن محمد عبــــد|لعزيز حميده |بــــو|486833

6|oo3تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد عد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفضيل
7o59o8 تـــج|ره بــــور سعيدسعيد رفيق محمد |حمد مصط
4|o7|7|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن ع|دل |حمد رجبــــ
53o52|د سلط|ن عبــــد|لفضيل سلط تـــ|رن| مج| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م| عيد ربــــيع ك|مل|62623
ين ع|دل محمد كم|ل محمد29|755 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهن
ر محمد حس عبــــد|لرحمن|347|77 ه م| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
9o29|o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جخ|لد |حمد مصط ط|يع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود طه عبــــد|لمنعم ص|لح|4257
طبــــ طنط|س|ره رض| عبــــد |لرحمن محمد559|69
يم ض| بــــدر سيد|32|46 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف |بــــر|
يم يوسف4298|3 د|بــــ ع شمس|محمد محمود |بــــر|
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5|3o69تـــج|ره دمنهوركريم ه| محمد ن|در عزبــــ
7o39|9|قتـــ حمدى متـــو ح|فظ مهن د|بــــ |لمنصوره||
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مه|بــــ محمد ك|مل محمود|926|2
ف عبــــد|لرحمن درويش عفي |354269 لسن ع شمس|يتـــ |
نوعيتـــ طنط|د | عيد محمد سل|مه2755|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم مصط صبــــرى ع6|96|2
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــ|ء رض| |لخ |لسيد جبــــر|9|6944

76o23د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره محمد عبــــد| عبــــد|لمقصود|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|كريم محمد |حمد ج|مع|35268
وف|تـــم|يكل نبــــيل من |بــــوسيف|68|32 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
36o977| طبــــ بــــنه|يم|ن مصيل عبــــدتـــ مصيل
7o6o9||معهد ف ص |لمنصورهحمد |سم|عيل |حمد محمد
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخنجوى محمد فؤ|د بــــدير محمد ع442937
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىند| محمد |لسيد محمد425|83
52526oيم |سم تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــنوره|ن محمود ص|لح |بــــر|
4|227oد|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن محمد محمد مسعود|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد نبــــيل محمد |لسيد|7|4249
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديفيلوبــــ|تـــ وليم مكرم ونيس838223
24o925 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |يمن محمد حسن دسو
268o87زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز سليم|ن

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ريه|م محمد ج|بــــر محمود24948
77489oطبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لرحمن سليم|ن عبــــد|لرحمن عبــــد
وف|تـــعبــــد| جم|ل مو عبــــد|لرحمن27|262 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
854o47تـــج|ره |سيوطمعتـــز محمود محروس محمد
علوم ري|ضتـــ ع شمسكريم حمدى مصط عبــــد |لحليم62583|
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | |س|مه ك|مل |لقصبــــى غيثــــ929|69
8o|485علوم |لم |جه|د حسن ج|بــــ | حسن
626oo4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود ع|طف محمد سليم|ن
7o84o8صيدله |لزق|زيقفتـــ حس فتـــ |حمد
4|oo83تـــج|ره طنط|عمر محمد عبــــد |لمنعم ختـــعن
تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عبــــد|لمجيد |بــــوو| جبــــل6||356
33o88|زر|عه مشتـــهرزينبــــ مختـــ|ر ح|مد ع
تـــج|ره ع شمسي|سم محمود عبــــد| محمد3279|3
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد أحمد حس عبــــد |لحليم أحمد978|48

5o|72|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد سيد ش|كر عبــــد |لتـــو|بــــ
256265| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومم صبــــ |م عي
7||o26|معهد ف ص |لمنصورهم| محمد محمود درويش
يم صموئيل2|8||8 فنون جميله فنون |لم |م|رين| ع|طف |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحس|م بــــكرى فريد محمد |لج632988
8797o| تـــمريض |سيوطمريم زكري| |سم|عيل طه
33|o45| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| صل|ح |لسيد كرم
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8|633oنوعيتـــ |لم |مصط سيد شقر| سيد
|4o958خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|رين| ع|طف ع|دل ري|ض
علوم |سو|نقمر حسن محمد حسن844584
475o9oتـــج|ره طنط|ن|دين حس|م رأفتـــ عبــــد |لعزيز

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط منصور |لسيد69664
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقد| | |حمد محمد |حمد عيد|748|6
69o62د|بــــ بــــ سويف|ي|ر| محمود جلول عبــــد|لسيد

 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمريم |حمد |م |لحو 497696
علوم حلو|نن| م|جد منصور |حمد4968|

تـــج|ره |سيوطمروه مصط |حمد عبــــد|لع|ل  877356
63625oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحيم عبــــد|للطيف عبــــد|لرحيم سيد
69o647د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ  |ء |لسيد |لنجدى
76o55||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمنيه رش|د محمد |لشح|تـــ
254o78ندستـــ |لفيوممحمود حمدى محمد محمود |لجم|ل
طبــــ بــــورسعيدمريم عبــــد |لرحمن محمود |لبــــه| 7353|6
ندستـــ طنط|حمد عمرو أبــــو |لفتـــح بــــدر|448748
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن حسن عبــــد|لغف|ر غريبــــ|5|2295
7874o9| تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع فوزى ع عبــــد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن رفعتـــ عبــــد|له|دى عل|م عل|م|339565
ندستـــ |لمنصورهه|له رمض|ن عنتـــر رمض|ن محمد678967

873o7يم رهريم |حمد محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
ر عبــــد |لرحيم89|783 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رن| محمد |لط|
6823o5د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهض س|مح عبــــد |لغف|ر مج|
يم6772|8 طبــــ بــــ سويففرحه |نور محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد|لجليل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجليل محمود865||3
6o2845 نوعيتـــ طنط|زي|د تـــ|مر |لحن |لشو
تـــج|ره ع شمسرن| ن محمد محمود مصط 9|35|3
د|بــــ |ل|سكندريه|حسن|ء خ|لد عبــــد|لعظيم |حمد فرغ447784
معهد ف تـــمريض |لم | |ء حسن عبــــد|لبــــديع عبــــد|لرحمن|44|823
5o739|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|دين ع|طف ع ع |لغر|بــــ
يد |لسيد2685|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلؤى محمد |لسيد |بــــو |ل
8345o8تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمه| محمد مصط عبــــد|لسل|م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد مندور عبــــد |لجو|د مندور طه|494362
م محمد عبــــد |لبــــديع حس |752376 حقوق |لمنصورهد
صيدلتـــ |سيوطمريم |م|م حس عبــــد|لحكيم 878277

يم46226 تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لحفيظ |بــــر|
ل|وي 3|8939 لس بــــدير و|صف  تـــربــــيتـــ |سيوطك
49o469|د|بــــ كفر |لشيخ||ء عوض محمد عرفتـــ سل|مه
6o6498| ندستـــ طنط|حمد خ|لد جبــــر عبــــد |
3575o5د|بــــ بــــنه|ه|جر عبــــد| حس رضو|ن محمود|
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــد|لص|دق 2|8767
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6o7936| تـــج|ره |لمنصورهمريم عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز
|35o|oيم عي فنون جميله عم|ره ج حلو|نر| عبــــد |لحميد |بــــر|
763o87حقوق |لمنصورهنجوى ن| حس عبــــد |لعظيم

علوم بــــ سويفدع|ء حسن عبــــد |لحميد منجود529|6
475585| تـــج|ره دمنهورحمد ه| محمد كم|ل |لمتـــبــــو
9|22o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|عيل محمد |حمد عبــــد|له|دى
83832o|ندستـــ أسو|نحمد خ|لد مصط حميد
8o56|4كليتـــ حقوق |لم |صموئيل ع|دل زغلول |ديبــــ
5o7o93تـــمريض |إلسكندريتـــ منه | محمد محمد |لشن|وى ع
يبــــ حسبــــ |832544 لس ف|م و تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىك
|69|o3يم علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد حس |حمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمريم حس|ن ع طه54|845
رهه|يدى سيد حسن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |243494 ندستـــ |لق|
54oo5oيم ع |لع صيدله |ل|سكندريهمحمد فتـــ محمود |بــــر|
7o||88يم صدقتـــ رهحس|م حسن |لسيد |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|وق حمدى ز عبــــد|لرؤف249945

5o398|يم تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لخ|لق |بــــر|
9o84|o يم عبــــد|لرحيم تـــج|ره سوه|جمريم عبــــد|لرحيم |بــــر|
8o7o75 تـــج|ره |سيوطه|يدي عدوي محمد ي|س
طبــــ كفر |لشيخمحمد ع |لسيد سيد |حمد |لنج|ر436463
7|o883|ى |لغ ندستـــ |لمنصورهحس|م محمد محمد |لع
25|o|o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |حمد عبــــد|لرحمن خليفه
8|838o|يم فنون جميله فنون |لم |س|مه حس |حمد |بــــر|
5o3|o7| يم ع حس نوعيتـــ |ل|سكندريهيه |بــــر|
54657oندستـــ |سيوطمحمود حسن فرج حسن سل|مه

رهحمد عبــــد |لن| فرج فر|ج|9979| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o5989تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفتـــ سعد فتـــ |لسيد |بــــوخليفه
5o9249علوم طنط|محمود |لسيد عبــــد|لمحسن |لسيد |لفخر
طبــــ |لمنصورهله|م صل|ح محمد ع محمد|694548
علوم ع شمسحمد عبــــد|لمجيد ك|مل عبــــد|لمجيد|3659|2
لسن ع شمس|ر| | |حمد لط عبــــد |لع|ل7972||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهش|م جم|ل |لسيد محمد|9|523
85629oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|ردين نش|تـــ فه بــــبــــ|وي
يم695548 يم سل|مه |بــــر| زر|عه |لمنصورهنو|ل محمد |بــــر|
9|9o5o د|بــــ |سيوط|شيم|ء عل|ء عبــــد|لرحمن محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ري|ن وديع كم|ل  |د727|3|
7533o4|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |يمن |حمد عبــــده |ل |د
465oo9يم عيد |د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن عنتـــر عنتـــر إبــــر|
77933oتـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد |للطيف ع
335765| ثــــ|ر د |ط|ص|لتـــ سعيد عثــــم|ن بــــيو

يف مختـــ|ر حسن فرح|تـــ5428| رهنور|  تـــج|ره |لق|
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6|||3oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لمنعم |لدقن
69o988|يم عط| |حمد قلموش د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
49o295وري تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــص|ف |ز محمد متـــو سليم|ن |لج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن|ديتـــ عبــــده حس عبــــد|لمنعم8|3544
6o4|79|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد محمد محمد |م |لحبــــ|ك
52o566|يم  ن|بــــ علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |حمد مشحوتـــ |بــــر|
77539oد|بــــ |لمنصوره|محمد نشأتـــ محمد محمد عبــــد|لع|ل
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد محمد عبــــد |لنبــــى محمد |لش|ذ3|4487
حقوق حلو|ننوره|ن رأفتـــ محمد صديق67577|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| عوض | ك|مل |لجندى34232|
6o2942تـــج|ره |لمنصورهمحمد خ|لد |لبــــند|رى |لخو
رتـــ|نوره|ن سيد ع رف|47|44| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |لزق|زيقسل|م عص|م |لسيد |حمد |له|دي|637667
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره محمود محمد خليل عبــــد|لسل|435887
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورشيم|ء ك|مل عبــــد | |غ|498879

ه محمود سليم|ن عبــــد |لفتـــ|ح|84448 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ول|ء عبــــد|لر|فع محمد عبــــد|لمقصود ج55|342

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحن|ن فتـــ حس مرزوق76|63
6348o3ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود فريد |لسيد
ره|د| | محمد شح|تـــه رمض|ن8|2285 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
58oo6|حقوق |سيوطنوح |يوبــــ شنودتـــ جرجس حن

494|o7تـــج|ره دمنهورمحمد بــــهجتـــ سيد |حمد ع مني
يم سعيد رزق عليوه5|3487 لسن ع شمس|ن|ديتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد مر |حمد مصط 629879
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|كم|ل مصط محمود أنور مغ|زي495366
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |لسيد حس عبــــد|للطيف339687
7o7763 تـــربــــيتـــ |لمنصورهرقيه عبــــد |لسل|م |حمد عبــــد |لسل|م
26oo73صيدله حلو|ندير فؤ|د عبــــد|لحميد يونس

5|2o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد |لحليم عويس
طبــــ بــــ سويفمحمد تـــم|م |لروبــــى محمد63343

|5664oرهمحمد |حمد حسن رضو|ن تـــخطيط عمر| |لق|
معهد ف ص بــــور سعيدسحر سم فه |لسيد عبــــد |لمع622653
23o899رهمحمد محسن عبــــ|س درويش طبــــ |سن|ن |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد شح|تـــه محمد |ل|نص|رى |لغندور3|5288
|3478oيم ع|شور لسن ع شمس|عمر |م|م |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | خ|لد طه محمد عبــــيد24224|
3||3o3| ل|ل |حمد محمد |لهل| وف|تـــحمد  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2|65o3 تـــج|ره ع شمسحمد محمد رؤوف محمد زين |لع|بــــدين
د|بــــ دمنهور|سم|ء ع محمد ص|لح|498743
تـــج|ره سوه|جعل| محمد |م كريم58|839
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيل | |يمن صد جرجس|2|5||

Page 6873 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــك|نزى رمض|ن صل|ح محمد تـــعيلبــــ247995
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لسبــــ| محمد|784948
78o236|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد رمض|ن عطيه محمد
يم5775|3 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر محمد تـــوفيق جمعه |بــــر|
843ooo|لدين محمد| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|روي |م ن
ف عز |لدين مصط |348359 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف|ء |
62|28oين محمد صل|ح عبــــد |للطيف ثــــ|ر د |ط|ش

ى |م محمد23868 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط خ
32635oرهمريم سيد |حمد صبــــرى زر|عه |لق|
6o376oندستـــ طنط|محمد |لسعيد عبــــد|لبــــ| ي|قوتـــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لمحسن شعبــــ|ن عبــــد|لمحسن جعبــــوبــــ262967
78|o54 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حس محمد حسي
يم |حمد|7|4||8 علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفحمد محمد |بــــر|
رتـــ|م|ري مل|ك حن| ك|مل|254|8 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
45o||6ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |حمد محمد حسن معهد ع| 
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن سم|عيل |سم|عيل ثــــ|بــــتـــ ه|شم|768736
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمنتـــ | |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمود456|63

 |حه وفن|دق |لفيومريم سيد |حمد محمود متـــو 66664
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصبــــرى عبــــد |لعزيز صبــــرى عمر779628
د|بــــ ع شمس|من|ر ط|رق يوسف |حمد5727|3
|4o363د|بــــ ع شمس|ن|دين و|ئل |سم|عيل س|لم
62868o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقأحمد من محمد سليم|ن متـــو
تـــج|ره |سيوطليدي| مجدي حكيم |سك|روس857555
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء عطيه ع|شور عطيه|24366
42o2o5|ه خ|لد عبــــد|لونيس عبــــد|لمجيد د|بــــ |سو|ن|م
يم 886494 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد فتـــ ثــــ|بــــتـــ |بــــر|
معهد ف ص |لمنصورهمه| عبــــد |لستـــ|ر محمد خليل699267
||996oيم |لخو كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسربــــ| محمد محسن |بــــر|
5|63o3 |د|بــــ دمنهور|آيه محمود محمد محمود مو

3o7o7رهه|جر محمد ص|بــــر سيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
36o242 تـــج|ره بــــنه|خط|بــــ |يمن محمد ملي
339|5oتـــج|ره بــــنه|منتـــ | |يمن عبــــد|لمنعم حسن خ|طر

6|o9oندستـــ |لفيومع |ء س|لم |نور ص|دق
33oo4|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محمد حس نص|ر

كليتـــ حقوق |لم |سم|ء جم|ل صل|ح محمد|2|8542
معهد ف ص بــــور سعيدسلوى خ|لد |حمد ع|رف عبــــد|لعزيز9777|6
64o556يم حسن تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ن|ردين نبــــيل ميخ|ئيل جريس336623
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم محمد رمض|ن حسن |لبــــيط| |64|42
|2o7o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس|رتـــ ع|طف حربــــي محمد |دم
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد عمرو صل|ح |لص |683595
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755o84ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد محمود محمد
|5o922خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه ع|دل صل|ح |لدين محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه |حمد |حمد محمد حموده|68342
42o398يم محمد |بــــوشعيشع تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــل|ء ح|زم جل|ل |بــــو در|ع|248487
حقوق طنط| |دتـــ عبــــد| مرشدى محمد |بــــو خشبــــه5964|4
6o7843د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء محمد عبــــد |لحليم فريد عبــــد |لحليم|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|زينبــــ عبــــد |له|دى مصط محمد475|5|
36|o9oنوعيتـــ بــــنه|عل| ع ج|بــــر ع |لبــــدوى
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحسن|ء حسن محمد عبــــد|لحميد محمد 8436|5
475o6|بــــى تـــج|ره |ل|سكندريهض محمد |س|مه عبــــد |لمحسن 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهكريم محمد مصط |لطح|ن6557|6
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقنوره|ن مهن| ع عبــــد|لرحمن729|63
85o3|5| يم حسن بــــخيتـــ ع كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدبــــر|
859o72طبــــ بــــ سويفم|ري محروص جبــــر|ن خليل
7546o5| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء |حمد ه|رون |حمد حس
26939oطبــــ بــــنه|من|ل سل|مه عبــــد|لمنعم زلط
ه من قر محمود 875898 تـــربــــيتـــ |سيوطمي
يم |لسيد |لبــــغد|دى254423 صيدله طنط|نه|ل كم|ل إبــــر|
ه |حمد عبــــد|لعزيز محمد263332 حقوق بــــنه|سم
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم ع|دل صل|ح عبــــد |لمنعم مر786352
8o8627رهحس|م محمود حسن عبــــد|لوه|بــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
يم |بــــو بــــكر محمد عبــــد |555|76 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعمر |بــــر|
237o52كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء زينهم فؤ|د عبــــد |لمجيد ص|دق
تـــج|ره ع شمسمحمد بــــدر حسن بــــدر4|3486
د|بــــ |لزق|زيق|خلود |لسيد |حمد حسن9|7847
بــــه سليم478959 ندستـــ |ل|سكندريهزي|د خ|لد و
معهد ف ص |ل|سكندريهلص| مسعود سعيد محمد قطق|ط|65||54
تـــربــــيتـــ دمنهورنسمه ع مصط |لعك|زى34|8|5
78oo38تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــ|سم مجدى |حمد خليل
بــــى95|346 تـــج|ره ع شمسمحمد حسن رفعتـــ محمود و
88o3o9 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمريم متـــى ك|مل متـــى
تـــج|ره طنط||ء جميل محروس رمض|ن|2936|4
489o95ف |لدين عطيه ف فوزى  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ع |ء 
تـــج|ره |سيوطش|م ع|مر عبــــد|لمنعم رجبــــ855886
288o99|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد|لعزيز ح|مد عبــــد|لعزيز
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعمر ط|رق محمد صل|ح |لدين|4444|
9o6|72 تـــج|ره سوه|جعمر محمد |حمد عبــــد|للطيف
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء فرج نور |لدين حس |354233
ي خ|طر|3|4889 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م|ل محمد رمض|ن خبــــ
42oo89يم |لسيد ح|مد محمود يوسف ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|ره إبــــر|
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ر239475 ره|نوره|ن صل|ح عبــــد|لحكيم ظ| د|بــــ |لق|
84o8|7 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندي بــــش محمد بــــش
د|بــــ ع شمس|يه محمود محمد بــــدر|55262|

394o3زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمصط خ|لد |حمد |لسيد عيد
256o59تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| رجبــــ عبــــد|لمجيد شلبــــى
يم |لديك6535|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود سعيد محمود |بــــر|
|د|بــــ |لم |ط|رق ممدوح عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز7459|8

ه عزتـــ من ج|د |لمز|33824 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن
75545oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرحمه عيد سيد |حمد عبــــد|لخ|لق
يم درويش965|52 معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر محمد محمود |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهخ|لد ط|رق ص|بــــر محمود |حمد477987
يم |حمد عطيتـــ |||7536 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |بــــر|
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لغفور جم|ل |بــــوضيف سيد 32|899
صيدله |لزق|زيقسل|م |سم|عيل |لسيد |لروبــــى |لهو777274
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفيوسف صل|ح عمر بــــرك|تـــ823923

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندي|ن| كم|ل فتـــ ري|ض|424|
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمحمود منتـــ حسن سيد834793
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنوره|ن ع ع محمد |لكفر|وى9898|6
يف|248543  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء عص|م عبــــد|لرحمن |ل
نوعيتـــ |شمون|ء محمد عبــــد|لحفيظ عبــــد|لعظيم277948
يم |حمد8|7752 د|بــــ |لزق|زيق|يوسف عص|م |بــــر|
4o86|8|ج ي |حمد |لشيخ| تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء 
ش|م محمد حسن عبــــد |لع|ل|575|78 زر|عه |لزق|زيقل|ء 
327o85تـــج|ره ع شمسد | فتـــ ع محمد
ى |حمد محمود8|4899 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدير محروص خض

حقوق |سيوطط|رق س| محمد حد|د|97|8
يم |لعدوى |حمد46|689 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
يم معوض معوض س|لم||9|685 تـــج|ره |لمنصورهحمد |بــــر|
82o43oمعهد ف تـــمريض |لم | ورده جمعه مق|وي سلط|ن
2456|o|ر|ن |لجمل معهد ف ص بــــنه|حمد صبــــ |حمد ز
 |حه وفن|دق |ل|قم|رين| عد فه حن|  896576
5222o6كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورم رض| عبــــد|لمنعم عثــــم|ن
82o8o9كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعمر |حمد ع |سم|عيل
يم5|3396 يم عبــــد|لفتـــ|ح جل|ل |بــــر|  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــبــــر|
تـــج|ره |سيوطمصط محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|له|دي7322|8
ف عبــــد |لرحمن |حمد|45|77 صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |
ش|م محمد سيد284|76 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم 

وف|تـــمحمد ع|مر محمد ع|مر |بــــو سل|م32863 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
زر|عه ع شمسرح|بــــ زيد|ن محمود عبــــد |لرحمن63548|
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لفتـــ|ح يونس ط|لبــــ 9|8885
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمريم كرم عبــــد|لثــــ|لوثــــ حم|يه |88752
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5296o9ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لمنعم محمد غل|بــــ
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــندى |يمن مصط محمد ش|كر54|623
23oo2o|يم رهحمد عص|م ع |بــــر| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــر| | بــــكر سعد بــــكر كشك676548
رهملكه وليد شح|تـــتـــ عبــــد |لنعيم55236| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |سيوطف|دى بــــطرس عز حن|وى عبــــد|لمل475856
|ج |لدين عبــــد|لعظيم عد36|238 د|بــــ حلو|ن|رو|ن 
7||o97تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد حسن |لعر|بــــي
9o6638 صيدلتـــ |سيوط  |ء نعم|ن محمد
يم625268 ندستـــ |سيوطح|تـــم خ|لد حسن |بــــر|
76693oف س|لم |لسعيد خط|بــــ رهمحمد | تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |لسيد محمد عبــــد|لسل|م |لوكيل384|34
892o33 د|بــــ |سيوط|فري|ل عص|م ع|يد مبــــ|رك
|ء محمد مصط عبــــد|لغف|ر|877947 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر| | مصط فؤ|د محمود66878
رهبــــه حسن حس حسن |ل|م|م544|3 تـــج|ره |لق|
ره|رن| |لسيد محمد حسن34692 ثــــ|ر |لق|

498o82كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيم|ن رض| عبــــد |لمنعم محمد مبــــ|رك
رتـــس|ره ممدوح فتـــح | عبــــد |لستـــ|ر32698| علوم ري|ضتـــ |لق|
ف ثــــ|بــــتـــ صديق6||7|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نه|يدى |
|5743oتـــج|ره سوه|جحبــــيبــــه |حمد حسن |حمد |حمد

د|بــــ |لفيوم||ء شعبــــ|ن حل |م |76386
6|o8ooتـــج|ره بــــنه|فريده محمود ع |بــــوسيف
6o3665ل|ل ر محمد  ندستـــ |لمنصورهي|سم رزق ط|

639o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد|لنبــــى خميس رمض|ن
6o5479ف جميل محمد فه علوم ري|ضتـــ |سيوطنور |

ر|ء ي| حسن سعد||3854 ره|لز د|بــــ |لق|
694o76ف تـــج|ره |لزق|زيقعمرو عل|ء ف|روق حسن 
تـــج|ره بــــنه|لشيم|ء محمد سعد محمد|3|3584
يم |حمد|895547 يم خ|لد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  بــــر|
694o|4تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد جم|ل عبــــد |لعزيز رجبــــ رمض|ن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد محمد عبــــد|لمنعم شح|تـــه247285
33398oد|بــــ بــــنه|عرفه رزق عرفه تـــوفيق|
77497o ندستـــ |لزق|زيقعمرو رض| عبــــد |لص|دق عفي
495|oo |حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |حمد محمد محمد |لزرق

رهنوره|ن مكرم حن ع|37|2 حقوق |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومرضوى سيد ع عيد9377|
كليتـــ |أللسن بــــ سويف|ء |يمن محمد ري|ض|699|6
44oo4|يع رهحمد حمدي محمد |بــــو حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

صيدله |ل|سكندريهس|رتـــ شو ح|مد يوسف عبــــد|لع|ل6637|5
رهمصط عل|ء |لدين عبــــد|لش| |بــــو 89393 حقوق |لق|
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رهحمد ع|شور مبــــ|رك مسعود|232226 ندستـــ |لق|
5o4375تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين محمود عبــــد |لع|ل محمود ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطشيم|ء ع|دل سليم|ن |حمد 2|8788
|2o685رتـــسل|م محمود عبــــد |لمجيد محمد |حمد علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريه |ر حمدى عبــــد|لق|در عبــــد |لغف|476572

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | محمد |حمد يعقوبــــ22748
إعل|م بــــ سويفسمر محمد كم|ل |لدين يوسف28583|
يم835472 نوعيتـــ فنيه قن|د | عصمتـــ منتـــ |بــــر|

|8|9oرهمحمود |حمد محمود |بــــو|لفتـــوح حقوق |لق|
62647oتـــمريض |لزق|زيق بــــه عبــــ|س عليوه ع حسن
تـــربــــيتـــ |سو|ني|ر| |يمن |لحد|د عطيه63|845
8o444oفنون جميله فنون |لم | محمد رجبــــ محمد
8466o4تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|ند | جمعه محمدين عثــــم|ن
9o2397 تـــربــــيتـــ سوه|جمه| محمود محمد عبــــد|للطيف
ره|مريم س| عد لبــــيبــــ237294 عل|م |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندى محمد عبــــد |لمقبــــل ع|مر7|535|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمود حس محمد |مبــــ|بــــى688343
7|3o73لسن ع شمس|عمر عم|د |لدين محمد ع |لشن|وي
يم3|5247 ندستـــ |ل|سكندريهمعتـــز محمد محمد ع |بــــر|
7|3oo4كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمرو |يمن |لكوش محمد |لسحر|وى
7o8385تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدير صل|ح محمد محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد ح|مد محمود |لفتـــورى|966|27

رهمحمد|لسعيد حمدى سعيد سعد|وى49776 حقوق |لق|
ره|محمد بــــ|سم رش|د طه |لسيد4442|3 د|بــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن عص|م |حمدى أحمد|783352
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم|يسه حمزه عبــــد |لمطلبــــ فتـــح | |6973|4
يف حسن مصط 26469| تـــج|ره ع شمسرضوي 
52723o معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــل|ء ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح محمد مصط
يم |لسيد يوسف محمد635276 معهد ف ص |لزق|زيقلشيم|ء |بــــر|
حقوق |لمنصورهمصط ن| ر|غبــــ مر حربــــي545||3
تـــج|ره بــــ سويفلؤي ف|ضل سيد يوسف855836
4757oo|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسح|ق ميل|د ك|مل ميخ|ئيل
6||39oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهدع|ء عل|ء عبــــد |لعزيز ك|مل
39o38رهس|ره ط|رق سعد |لبــــدوى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفسيف |لدين و|ئل محمد طلعتـــ محمد مر628297
239o4||حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء مجدى عبــــد|لحميد |م|م
ر|ء صل|ح محمد |لسيد حس|ن 643646 تـــج|ره بــــنه|لز
7o4426تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسلوى عبــــد |لحميد ش|كر عبــــد |لحميد عبــــده

664o9رتـــ|دين| ي| مر شعبــــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o4528| نوعيتـــ موسيقيه |لم ||ء عص|م |نور عبــــد|لغ
فنون جميله فنون |لم |مريم حس|م |لدين نش|تـــ نص 8932|8
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حقوق |ل|سكندريهفرحتـــ جم|ل عبــــد|لن| عطيتـــ غيض427|49
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد |م بــــ|ش|8|3337
علوم |سيوطتـــو ر| فكرى تـــوفيلس 875245
494o48|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي ح|مد |لسيد محمود |لبــــن
7o9643د|بــــ |لمنصوره| محمود عبــــد |لمجيد عبــــد |له|دى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء |لسيد محمد جمعه عبــــدربــــه|3|6398
تـــج|ره بــــنه|سل س| سعد محمود |ل|صفر267257
89347o|معهد ف ص |سيوط لكوثــــر |حمد حس محمد
6o5924 تـــج|ره |لمنصورهحس|م حس ع حسن |لعفي
757o27تـــربــــيه شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه |ل|سم|عيليتـــس|ره حسن محمد عبــــد |لحميد
تـــمريض |لم | سم|ء شعبــــ|ن مصط |حمد|6|8525
رهمينه مصط ص|بــــر عرفه|453|24 حقوق |لق|
3|98o2ل|ل عط| | جريس تـــربــــيتـــ ع شمسمريم 
يم ع |لش|عر|772834 د|بــــ |لزق|زيق|حمد ي| |بــــر|
642923| د|بــــ |لزق|زيق|يه |حمد |لشو|د ع
ر ش|كر ميخ|ئيل25943| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|رين| ش|كر م|
يم عبــــد|لرحمن عبــــد|لمحسن339229 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيتـــ |بــــر|
267o9o|يم |لسيد تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــل|ء عبــــ|س |بــــر|
ف عزيز نجيبــــ 889479 معهد ف تـــمريض |سيوط عم|د |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــخلود محمد |بــــو |لعط| ي|س سحلول7869|6
5o2636 علوم ج|معتـــ د |طرو|ن محمد محمد مصط حس
88o38| |يم حن تـــربــــيتـــ |سيوطم|ري| صل|ح |بــــر|
يم محمد سعد|||4999 لسن ع شمس|سم|ء |بــــر|
7|3oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز |لسيد |لحم
7o5o83|تـــمريض |لزق|زيق يه محمد |حمد ع محمد عمر
طبــــ |لسويسسل|م |يمن عبــــد |لستـــ|ر |لطو |776957
8443o4علوم |سو|نخلود محمد مرغ محمد
853o4|معهد ف تـــمريض |لم | مريم يوسف فريز حزين
764oo4 حقوق |لمنصورهبــــه | محمد محمد |لنجدى مصط
4o7o69نوبــــى كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنه|ل محمود |لسيد |ل
ش|م عبــــد|لحميد بــــش 228599 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح 
تـــمريض  حلو|ني|سم ع محمود ج|بــــر239489
ش|م فوزى س|بــــق933|33 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|سيف |لدين 
يف597|45 يد |ل تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد تـــوفيق |بــــو|ل
2|77o2ندستـــ ع شمسسل|م س|مح عبــــد|له|دى ع ميد|ن
4|655oيم |لنج|ر تـــج|ره كفر |لشيخيوسف ع يوسف |بــــر|
4o9572حقوق طنط|مك|وى ص|بــــر عبــــد| محمد عـي
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــحمد محمد عبــــد |لنبــــى ع|شور زيد|ن448425
حقوق سوه|جمرو|ن محمد عبــــد|لحميد محمد|بــــوستـــيتـــ 6|8982
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن طلعتـــ رجبــــ محمد|252564
449|9oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود |حمد بــــسيو محمد |حمد |يوبــــ

Page 6879 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم تـــ |324763 يم بــــه|ء |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
يف سعيد |لسيد س|لم263628 نوعيتـــ |شموننوره|ن 
9o2442 يم محمد |حمد زر|عه سوه|جعبــــد|لرحمن |بــــر|
8987o9 صيدلتـــ سوه|جه|بــــى روم| ظريف بــــخيتـــ
3422ooيم محمد |بــــوبــــ|ش ندستـــ شبــــر| بــــنه|رن| |س|متـــ |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد تـــ|مر محمد عزيز|674|75
4o34||د|بــــ |ل|سكندريه| |ده محمد |حمد |حمد حج|زى
كليتـــ |أللسن ج أسو|ني|سم سعيد عمر بــــدر893|5|
5o552oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود مصط محمد حسن
يم752466 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع |بــــر|
يل ج |لزق|زيقحن|ن حس عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لبــــ|697582 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
62464oيف ه سم عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|م
4|o797د|بــــ طنط|د | محمد ع ق|دومه|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسح|تـــم محمد ح|تـــم عبــــد |لمنعم عبــــد |753237
23o8o7ره|محمد سيد جم|ل |لدين محمد د|بــــ |لق|
8o2394تـــج|ره بــــ سويفمعتـــصم عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح نجيبــــ
ر محمود |لسيد مطر528245 ر م| ندستـــ |ل|سكندريهم|
ندستـــ طنط|محمد حسن محمد ز|يد|44849
وف|تـــكم|ل وليد |نور محمد |لخ |وى262438 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
342988| ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |يمن محمد ع عي

رهعمر خ|لد محمود |لسيد |م 7|68| حقوق |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود محمد محمد ع |لجدي768562
د|بــــ |سيوط|د | محمد عبــــد|لمجيد محمد 877853
84ooo8 معهد ف ص |سو|نشيم|ء يس سعدي يس
رهرو|ن ز |لسيد ز ص|لح7|7664 عل|ج طبــــي |لق|
489o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد | رمض|ن سعد رمض|ن محجوبــــ
62o895ف حسن مصط حسن د|بــــ د |ط|رحمه |
ندستـــ |لمنصورهمصط وحيد لط ق|سم مصط 5||694
|3o22oكليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قن|ن بــــخيتـــ قديس عوض س|ويرس
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط |لسيد |لسيد محمد محمد س332247
68528o تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــسنتـــ عص|م عبــــد |لر|زق |لبــــ|ز عبــــد

رهفرح محمد سيد محمد5545| تـــج|ره |لق|
68o63||تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء رمض|ن سليم|ن محمد |لبــــ|ز
326oo6د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــتـــ يح محمد سعد|وى
تـــربــــيتـــ |سو|نحس حمدي فكري |لضوي845858
لسن ع شمس|سلوى ه| رمض|ن |لسيد355367
طبــــ |سيوطشيم|ء عبــــد|لحفيظ عثــــم|ن محمود 83|8|9
د|بــــ |ل|سكندريه| |ر محمد أحمد أحمد |لشيخ495923
4o8o67ل|ل عبــــد|لسل|م فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم عبــــد|لسل|م 
د777927 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ند ممدوح |لسيد ع|مر مج|
نوعيتـــ |لمنصورهسل |حمد |لسعيد عبــــد |لفتـــ|ح مج|684295
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22967oبــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسندى عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمد عبــــده عمر|ن4|24|2
45o483تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ح|زم محمد محمد عبــــد |لد|يم
7|o928معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد نور |لدين ع عبــــد |لحليم عبــــد ربــــه
33544o| م |ي لسن ع شمس|ر| | جم|ل ف|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن محمود فريد عبــــد|لر| 344887
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد رمض|ن محمد شح|تـــه ع578||3
وف|تـــحمد محمد |حمد حميده||28334 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ل|ل|49873 يم عبــــد|لحفيظ  تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــلتـــ |بــــر|
صيدله |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد |لطيف |لسيد633578
8o2o29صيدلتـــ |لم |بــــيتـــر عم|د ثــــ|بــــتـــ جرجس
تـــج|ره طنط|ن|ج| محمد محمد عبــــد |لسل|م |لسيد|48973
8334o4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد فرج | عبــــد|لل|ه رضو|ن
يم82|57| يم حسن |بــــر| رهتـــؤه |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o42|2| طبــــ ع شمسحمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد ع
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل|م مجدى محمد عبــــد |لعزيز حسن385|48
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل|ء ه| محمد |حمد||27333
7|3o|5د|بــــ |لمنصوره|محمد حسونه مو حسن عبــــد |لع|ل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمع|ذ |لحسي طه عفي |بــــونيده269947
7ooo7oعلوم |لمنصورهيفه مصط |حمد عبــــد |لكريم

47o|8| رهيه |حمد سعيد عبــــد | د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
779|o8ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد صل|ح محمود مو عبــــد|لمطلبــــ
ر خلف | |لن|دى  922723 ك.تـــ. ف صن| سوه|جرح|بــــ م|
طبــــ بــــيطرى دمنهورندى سم محمد محمد |حمد |لخو|جه46|5|5
5|6o75تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسه|م ع عبــــد|لجليل ع قطبــــ
7722|o|زر|عه |لزق|زيق|ء |لسيد بــــرك|تـــ |حمد
ى محمود ص|بــــر544586 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ ع|طف ي
تـــج|ره |سيوطحس شح|تـــه حس شح|تـــه 875834
68o678|يم |لسيد علوم ج|معتـــ د |طيه ع |بــــر|
زر|عه طنط|ع عل|ء |لدين ع عبــــد |لع|ل3279|6
8o5336|كليتـــ حقوق |لم |حمد مح |لدين محمد نعم|ن
22o932ف حس|م حمد|ن ع |لبــــر |لسيد ندستـــ تـــ.خ|مس ر معهد ع| كندي تـــكنولو | 
7o9429تـــج|ره طنط|محمود عبــــد |لرءوف محمود سل|متـــ
ى9326|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حن|ن رفيق محمد ح|فظ |لح
7o|4o7| تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محسن |نور عوف عبــــد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــردير محمود عبــــد|لعزيز محمود9|2552
33o58o |معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــ محمد محمد |لغريبــــ عبــــد|لش
|2527o|يف |حمد زغلول |حمد تـــج|ره ع شمسيه 
يم حسن|833523 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىخل|ص عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن جم|ل محمد عليوه758498
358o|8يف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد حسن عبــــد|لمنعم حسن 
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252o94يم محمد د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نجل|ء نشأتـــ سعيد |بــــر|
|3955oرهم|دون| سم فوزى خله جرجس تـــج|ره |لق|
7o|9o7يم محمد مصط بــــنه يم ن| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
ندستـــ |لمنصورهبــــه ط|رق محمد |حمد |لشي7|6834
62|o93لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|صبــــرى سم عبــــد |لعزيز عبــــد | |لجمل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز |لدسو 255672
حقوق ع شمس|ء محمد ف|رس محمد|7673||
4o2657| حقوق |ل|سكندريهم |حمد مهر|ن ح|مد عبــــد
267o67 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسمر محمد عبــــد| |لدسو
ن| ن| ج|د|لسيد عبــــد|لمسيح 885437 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم
23864o|رهيه ن| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد |لعزيز ع علوم |لق|
رهحمد عبــــد|لحميد |حمد حسن حس |262237 طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ج|د |لربــــ محمد |لر|وى محمد|48795
2465o3علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــممدوح خميس |لسيد قشور
تـــج|ره بــــنه|نوره|ن محمد |حمد |لسيد سويلم342465
حقوق بــــنه|ل|ء |لسيد عبــــد|لحميد ع قنديل|333336
حقوق |لمنصورهحمد ع|طف تـــم|م |بــــو|لفضل|233877
77289o|تـــج|ره ع شمسحمد |يمن عبــــد |لبــــديع |لسعيد
4|o922د|بــــ طنط|نور |لعيون محمد سعيد محمد رمض|ن|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي|ر| جم|ل |بــــو|لفتـــوح علي |لجندى775|27
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عمر محمد عمر77|837
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد| قطبــــ رجبــــ حم|د247443

738o2تـــمريض |لفيوم ي|ر| |حمد بــــدر|ن |حمد
رهندى |حمد عبــــد |لنبــــي عبــــد|8769| تـــج|ره |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى محمد عبــــد| قن|وي5534|3
رهمحمد |لسيد محمد شبــــ|نتـــ774|4| حقوق |لق|

57o|9تـــج|ره بــــ سويفسوسنه جرجس سعد جرجس
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومد | مصط |حمد خ|لد266749
|د|بــــ |لم |فرنس| ن|جح حمدي عرف|تـــ823727
د|بــــ |لمنصوره|ك|مل |حمد مرغ حسن جميل||6939
5|o|33 تـــج|ره دمنهورحس|م |حمد محمد |حمد |لخو
ري محمد مصط 7932|4 نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخس|ره |لجو

رهسم|ء عم|د عبــــد |للطيف فتـــ |7499| تـــج|ره |لق|
علوم |لفيوممحمود |حمد محمد صميده67536

تـــج|ره ع شمسر|فتـــ ع|دل فتـــ عبــــد|لع|ل357885
46o|3رهنوره|ن رجبــــ حسن محمد علوم |لق|

6o8o27|د|بــــ طنط|يم|ن ع|طف أحمد |لقط|رى|
يفه|28797 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمع|ذ عبــــد|لحميد تـــر عبــــد|لحميد 
4o8733|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نجل|ء محمد عبــــد |لعزيز نبــــوى |لنج
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء رجبــــ |لسيد ع |بــــو خوخه|249777
67933o يف عبــــد |لمجيد ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمجيد 
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فنون جميله فنون |لم |ندى |حمد محمد |م 3|523
5o465طبــــ |لفيومفتـــ سيد فتـــ محمد

|3559oيف محمود س|د|تـــ ره|دى  د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنهله |حمد محمد ح|مد نص|ر434544
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدزينتـــ وليد عد عطيتـــ385||3
6922o5تـــج|ره كفر |لشيخج |حمد محمد كم|ل محمد عبــــد |للطيف
6752o4 تـــج|ره |لمنصورهمنه عبــــد |لمطلبــــ |لدسو عبــــد |لمطلبــــ
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ل|ء محمد من عبــــد |لعزيز عوض|39974|
6o783|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|سم ع ع |لديبــــ
85o52|| تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء حسن ف|ضل ع
8o8576| يم سعيد دسو حس تـــج|ره |سيوطبــــر|
6o7934د|بــــ |لمنصوره|مريم حسن بــــسيو أحمد |لشيوى
888|oo ندستـــ |سيوطزي|د عبــــد|لمنعم خليفه ع
62393o عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخلج |لسيد |سم|عيل عبــــد |لغف|ر
صيدله |ل|سكندريهحمد |لمنصور مس|عد محمد محمد|788|42
693|6oيم عبــــيد تـــج|ره بــــور سعيدند| |لعربــــى محمد محمد |بــــر|
64282oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن |لسيد محمد عبــــد |لجو|د
9o3457 حقوق سوه|جمحمد جم|ل محمد |لصغ |حمد
886o86 تـــج|ره |سيوطمصط عبــــد|له|دى محمد عبــــد|لرحمن
ش|م فتـــ خليل|776528 ه  علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم
2|8o97ندستـــ حلو|نزي|د |س|مه |حمد خليفه
676oo7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نور|ن محمد رفعتـــ مصط ك|مل
تـــج|ره |سيوط  حمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لرشيد عبــــد|لمجيد32|882

رهمه|بــــ |حمد مر|د جم|ل |لدين محمد مر4382| تـــج|ره |لق|
696oo6تـــج|ره طنط|مصط صل|ح طه صل|ح فوده
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــه |س|مه محمد محمد مصط 68|26|
7o6672 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه| رمزى |م |بــــو|لعن
|66o59يف صل|ح عبــــد |لخ|لق حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|دى 
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمود عبــــد| مصط سيد|حمد452244 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لعشم9343|6
ندستـــ |ل|سكندريهط|رق عم|د محمد محمد شح|تـــه445244
نوعيتـــ كفر |لشيخأحمد بــــسيو حسن محمد ح|مد437498
43o797|يم عبــــ|س يوسف كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــنه|ر مجدى |بــــر|
85|3|o|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|سم|ء صل|ح |حمد عم|ر
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخطه عبــــد |لسل|م ح|مد عبــــد |لسل|م زي448964 معهد ع| 
75328oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط عمرو محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحس محمد حس عبــــد| |بــــو|لعز922|77
علوم بــــنه|تـــ محمد |حمد |حمد عفي 338637
|65o66زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه محمود محمد محروس
272o74 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم عبــــد|لحليم محمد عبــــد |لحليم مصط
حقوق |سيوطمريم ه| شو س|  |88828
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ل|ء سيد محمد |لسيد|448||8
يم ح|مد6249|3 ره|خلود ن |بــــر| د|بــــ |لق|
6o7482صيدله |لمنصورهحمد محمود محمد |بــــو |لعزم |لجم|ل
ندستـــ |لزق|زيقيوسف عبــــد|للطيف عبــــد|لعزيز ع634829
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم محمد |حمد حل |بــــو |لفتـــوح35|676
49o384فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم رأفتـــ سيد محمد ع
6366o3| ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لغف|ر ع
9|2o|9 ى قديس تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــول| سم بــــ
28o28oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف عم|د نجيبــــ صليبــــ
833o6oمعهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىبــــه محمد محمود محمد
|5o454|رهحمد |م مرتـــ محمود ندستـــ |لق|
4o|2oo|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد فرج مبــــروك عبــــد |لقوى
ندستـــ أسو|نف محمد سليم|ن عبــــد|لعزيز سليم767233
3479o4ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــيوسف مسعد عبــــد|لغف|ر ع شح|تـــه معهد |لصفوتـــ |لع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومس|مه مصط فتـــ |لحسي |بــــو ط|44862

زر|عه |لفيومسم|ء جمعه |حمد |لسيد|39|73
45|66o|نوبــــي يتـــ|يم|ن عبــــد|لع|ل |حمد |ل لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
5o7o84د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ص|بــــر محمد ع|مر حسن
م محمود محمد محمود حسن|85|5|3 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــد
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نطه محمد طه محمد843737
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نوره|ن نبــــيل |لديبــــ ع275||4
د عبــــده55733 معهد ف ص بــــ سويفمحمود |حمد مج|

7o|o46ندستـــ |لزق|زيقمحمد جم|ل |بــــو |لمع| عويس منصور
تـــج|ره ع شمستـــقوى عبــــد | |حمد عبــــد ||5555|
5o9727|يم ح|فظ فتـــ ح|فظ علوم دمنهوربــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقسح|بــــ سيف |لدين عبــــد |لحميد عبــــد |64356
252|5oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــروفيد| جم|ل رجبــــ جعفر رجبــــ
3|32o8علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد ط|رق فتـــ حسن
33|67oتـــج|ره بــــنه|حس خ|لد حس حسن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره حسن |لسيد حسن عجوتـــ7||6|4
8|658oفنون جميله فنون |لم |سندس محمد ف|روق عبــــد|لرحمن
6398o2|حقوق |لمنصورهسم|ء |س|مه رأفتـــ عبــــد |لعظيم
يم محمد |لطح|528297 يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
2|2|7o| وف|تـــمحمد محمد حس|م مصط جم|ل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم رزق محمود مصبــــ|ح542875 معهد ف ص |ل|سكندريهد| | إبــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |دتـــ محمد |بــــو|لسعود منصور47655
264oo9تـــمريض بــــنه|متـــ مصط |لسيد ري|ض
8o6575معهد ف تـــمريض |لم | فرح|نه ع|دل سعيد جيد
وف|تـــحمد سعيد محمد محمود |سم|عيل|25593| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
معهد ف تـــمريض |لم | محمد ص|بــــر |بــــو|لمجد محمود5|8569
يم محمد |لسيد55457| رهسل رفعتـــ |بــــر| حقوق |لق|
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 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمهند |يه|بــــ محمود |حمد سل|مه484922
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور عبــــد|لغ مخيمر |حمد عبــــده2|2627
447o2||ي |لسيد عطيه علوم ري|ضتـــ طنط|حمد ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م | ن| جور م | عط| |678|43
علوم |لزق|زيقنور| محمد عبــــد |لعزيز سليم|ن632327
63|o9|نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقنور|ن محمد |لسيد |حمد شح|تـــه ع
6o4o68علوم |لمنصورهحسن محمد محمود ع كرم
876o6o|صيدلتـــ |سيوط  بــــر|م نبــــيل نعيم شنوده
يم عبــــد |لرحمن محمد247588 ندستـــ |سيوطمحمد وليد |بــــر|
23o36oحقوق حلو|نعمر محمد |لسيد متـــو
يم محمدنور |حمد|5||836 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء |بــــر|
6o4566تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | عبــــده عبــــد |لع|ل أحمد ن|يل
8583o2| تـــربــــيتـــ |لم |يه|بــــ مدحتـــ محمد كم|ل ذ
7o|228حقوق |لزق|زيقمحمود عبــــد |لن| ح|مد دويد|ر
حقوق |لزق|زيقوف|ء محمد د|ود |لشوربــــ |78369
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |لسيد |حمد ميل|د محمد423849
ندستـــ د |طممدوح |س|مه سيد ع |لهو|رى6|6463
75253oيم تـــج|ره بــــور سعيدجم|ل سعيد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء عبــــد |لعزيز |حمد كس|بــــ2982|4
يم خليل524657 تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن حمدي |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه |حمد محمد |سم|عيل|75784
77o926نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه عل|ء |لدين متـــو مصط عبــــد

727o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعل|ء محمد عبــــد|لعزيز خليل
8969oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم عزتـــ ش|كر فرج
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد جم|ل عبــــد |لجليل عبــــد|لمجيد||77292

ندستـــ |سيوطمبــــ|رك سعد عبــــد |لمو سعد62595
|5857oره   ع فتـــ شعيبــــ معهد ف تـــمريض |ور|م |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحسن محمد حسن حسن7|638
تـــمريض |لفيوم محمود محمد عبــــد|لحليم ج|د2|737

ر محمود محمود فرج232236 علوم ري|ضتـــ |لفيومش|
5o8|9|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفسل|م |يمن سيد محمد

د|بــــ ع شمس|منتـــ | فه جم|ل محمد46237|
رهمحمد طلح| حسن محمد22739| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

د|بــــ حلو|ن|وق محمد عبــــد |لرشيد عبــــد |لرحمن34365
يم حمودتـــ527454 يم إبــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء أحمد إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ عمرو حسن محمد|358874
7oo768علوم |لزق|زيقنور |لدين محمود محمد حسن مشه
تـــمريض كفر |لشيخمحمد فكري ع محمود حم|د442433
435o|6|تـــج|ره |ل|سكندريهلحس |سم|عيل محمد مره
تـــج|ره كفر |لشيخمرو|ن |لسيد ع |لسيد سل|م476378
7o3863د محمد ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــخ|لد محمد عبــــد |لحفيظ مج| م |لع| 
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23457oل|ل ع |ن حقوق |سيوطل|ل حس|م |لدين 
6o94o6 د|بــــ د |ط|لسعيد محمد عبــــد |لجو|د ع |بــــو|لعن
ره|سل |س|مه |سم|عيل محمد65249| د|بــــ |لق|
4364o3يم ودن يم عبــــد |لصمد |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |بــــر|
88o256  تـــج|ره |سيوطيوسف شو غ| ج|د
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمن|ل عبــــد|لمنعم محمود محمد833565
يم مصط نص|رسليم|359336 لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|سل|م |بــــر|
5o9o74تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعبــــد| صل|ح |سم|عيل عبــــد|لمنعم محمد
622o88يم أبــــو |لعز تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــدع|ء محمد إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمه |حمد خليفتـــ قر 48492|
4o26|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رن| ع مصط درويش
يم عزتـــ محمد  |ض||76276 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدس|مه |بــــر|
2|3o9oيتـــ|بــــ محمد عبــــد|لعظيم حس عم ندستـــ ع شمسم|
تـــ سيد ز|يد عبــــد|لعليم|28|335 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم
9o2|o4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد| | عبــــد|لمطلبــــ محمد محمد
رهمحمد |لسيد عبــــد |لحميد كيل| |بــــر528527 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى محمد لملوم محمد2|473
د|بــــ |لعريش|حمد بــــل|ل عبــــد |لكريم حس |766475

ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود |لسيد محمد |بــــو ش|دى23862
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ندير مصط |حمد مد |83893
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ي|ر| |حمد محمد وحيد |لدين229379
ى329944 طبــــ |سن|ن ع شمسه|جر |كرم محمد حسن بــــح

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــ محمد عبــــد |لمعز عبــــد |لق|در323|7
359o|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حس|م محمد ش|ف محمد
69824oصيدلتـــ بــــورسعيده|جر |لسيد محمد محمد |لسيد
9o858o يم د|بــــ سوه|ج|س|ره عبــــد|لصبــــور محمد |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ |م محمد عبــــد|لغف|ر ش|دى253524
48o747تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|دى عبــــد|لمنعم سيد محمود
ندستـــ |لم |ول|ء خ|لد نظ محمود7648|8
8oo|67ف محمد جل|ل عيد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديوق |
7534ooندستـــ |ل|سم|عيليتـــكريم ن محمود |لبــــق
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ندرو ميشيل ثــــ|بــــتـــ ج|د قوسه|475297
تـــج|ره دمنهورسيف عز |لدين محمد محمد عط| |424959
778o64|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد ع|دل حس سل|متـــ
6o2656يم |لبــــندر ف عبــــد |ل |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |
43482o|ره تـــج|ره طنط|له|م ن|در عبــــد |لجو|د ز
4522ooيم ندستـــ كفر |لشيخحمد عبــــد|لن| محمد سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء |بــــو|لعبــــ|س شو |حمد  876967
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمنتـــ | فؤ|د محمد محمد |لتـــو 447576
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسمه عل|ء |لسيد محمد مهدى635348
|5|6o8كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ عزتـــ |سحق حليم
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9|o389 يبــــ سعد تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمك|ريوس |ي | و
7o7464| تـــج|ره طنط|غ|ده و|ئل حسن عبــــد |لحميد سيد
د|بــــ ع شمس|شيم|ء |حمد |حمد محمد48|335

6|oo5لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد ف|روق سيد حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمد سعيد محمد7||55|
رهمصط ن| محمود محمد مر43862| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقند عبــــد|لغف|ر عبــــد|لسميع عبــــد|لحليم|63559
بــــي قلموش622864 ر عبــــد |لق|در |ل معهد ف ص بــــور سعيدع|ئشه م|
حقوق بــــنه|زي|د ع محمد س|لم353432
2473o3|ف محمود ع|مر |د|بــــ طنط|حمد |

علوم حلو|نجه|د ن| صو |حمد72837
52o2|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررن| عبــــد |لسميع ع عبــــد |لسميع
د|بــــ ع شمس||ء ط|رق مسلوبــــ حمد|ن|8795|3
يم |حمد سليم|ن |حمد369345 تـــمريض بــــنه|سل|م |بــــر|
7o627oصيدله |لزق|زيقس|ره |لسيد ف|يز عبــــد |لسل|م محمد
78|o72ي |لسيد معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمد محمد |لبــــدرى ز
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|جره عبــــد|لر| ع محمد8|8385
6o8294ه شمس |لدين محمد حموده صيدله طنط|أم
|3ooo6|ره|ء صبــــ تـــوفيق عبــــد |لمقصود صيدله |لق|

2o28oحقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمود |سم|عيل |حمد |سم|عيل
ندستـــ |لزق|زيقيوسف محمد رزق يوسف635885

356ooيبــــ رهمحمود عبــــد|لعظيم ع عبــــد|للطيف ع و د|ر |لعلوم ج |لق|
|د|بــــ بــــنه|محمد جم|ل يونس شعبــــ|ن|32887
6o484|د|بــــ |لمنصوره|رحمه خ|لد محمد حسن |لسيد يوسف

53o42 تـــربــــيتـــ بــــ سويفرح|بــــ خ|لد خميس فه
طبــــ ع شمسيم محمد ز محمد عثــــم|ن3622|2
263346| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء |لحسي عبــــد|لحكيم بــــيو
766o75علوم بــــورسعيدمريم ي| |حمد |لسيد ح|فظ ر|شد
6o7823د|بــــ |لمنصوره|وعد عم|د |لدين |حمد |لسيد |لزن|رى
245|o8خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمه ط|رق محمود ع

رهندي جم|ل عبــــد|لن| محمد774|2 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــه عمرو ج|بــــر عبــــد |لعظيم3|522

تـــج|ره دمنهورمروتـــ محمد |نور |لوكيل92|7|5
64o955تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمود ع|طف محمد عبــــد |لعظيم
6|252oد|بــــ طنط|ندى عبــــد|لن| تـــوفيق حسن مطر|
ف يوسف صل|ح |لدين|8297|2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيه |
62|82oيم |لسعيد عبــــد |لسميع  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسعيد إبــــر|
83o594كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيوسف سعد مسلم يونس
|62o2oش|م محمد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد 

4|2|oرهس|مح عبــــد |لستـــ|ر مرزوق |حمد ندستـــ |لق|
ر محمد228743 ره|بــــسنتـــ عبــــد|لحكيم جو ثــــ|ر |لق|
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8o35o2نوعيتـــ |لم |م | مجدي زكري| مك|ري
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــكم|ل مصط شعبــــ|ن محمد ص|لح528577
تـــمريض |لم | شيم|ء مغربــــي ف|يز محمد6486|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|فرحه |لسيد |لشبــــر|وى عبــــد |لع|ل |783897
23o3o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لوه|بــــ ذ عبــــد|لوه|بــــ محمد
7635o8|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء محمد محمد محمود عل|م

رهسل|م خ|لد ربــــيع محمد|45359 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيف محمد |لسعيد |لسيد |لعز|زى647986
5o2336زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهط|رق محمد عبــــد | أحمد
52o354معهد ف ص |ل|سكندريهندى مصط |سم|عيل عقبــــ|وى
يم عبــــد |لل|ه محمد عبــــد |لسل|78|48 حقوق |ل|سكندريهبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد محمد ع |حمد353923

27|6oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر كرم حسن مر
|5o|o5رهمحمد ع |حمد ص|لح ندستـــ |لق|
2637|oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن|ريم|ن عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن محمد سليم
ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمد تـــوفيق حسن246|78
يم256|63 يم محمود |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|س|ميه |بــــر|
764oo3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|نيف محمد |حمد |حمد مبــــروك
زر|عه ع شمسسل عص|م عز|تـــ عبــــد|لفتـــ|ح2224|3

ندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن حسن بــــيو بــــيو |بــــوحمده8674|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره ممدوح محمود ع59|7||
|2842oرهس|ره محمد عبــــد |لحميد |لسيد مرج طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورع|دل محمد محمود محمد ع ثــــروتـــ3372|5
|34oo9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |سم|عيل ع جوده

تـــج|ره ع شمسخلود |حمد ع مر 5|67|
233o63|يم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمد حسن |بــــر|
64oo2||د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن شح|تـــه محمد سليم محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير صل|ح عبــــ|س |لجم264732
|4239oرهملك محمد شو |حمد تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|حمد محمد |حمد ع دي|بــــ|786824

ره|م خ|لد محمد عرفه26834 د|بــــ |لق|
صيدله |لمنصورهعمرو محمد ع عبــــد |لغ |لعدل44|624
833o98د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حم|ده عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمود
ندستـــ |لم |محمد عبــــد|لع|ل مقربــــ محمد857823
حقوق بــــنه|من عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد ع66|356
|د|بــــ |لم |بــــسنتـــ ع رمض|ن |حمدعبــــد|لسل|م338366
2|6o65بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسبــــي|ل| محمود محمد سم ربــــيع
يم منصور686483 حقوق |لمنصورهحسن محمد حسن |بــــر|
68|5|oزر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعمر صل|ح شح|تـــه عبــــد |لفتـــ|ح
4o8663 |تـــج|ره طنط|حبــــيبــــه رجبــــ عبــــد |لسل|م |لسيد ش
حقوق د |طع يوسف ع حسن |ل|مبــــ|بــــى7685|6
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود |لشح|تـــ محمد خليل يوسف36|9|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد رجبــــ ف|ضل عبــــد|لفتـــ|ح |لشن869|35
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد|ء مرزوق يوسف |لسيد|2992|4
9o2477|ء |حمد عبــــد|لع|ل |حمد| معهد ف ص سوه|ج 
9o3397 معهد ف ص سوه|جصف|ء |حمد ع عبــــد|لجو|د
|2o2o|فنون جميله فنون حلو|نس|ره بــــرتـــى ف|يز |سكندر
معهد ف تـــمريض بــــنه| ه|جر محمود |لسيد |م|م25||36
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــه|يدى و|ئل لطيف نظ 32292|
33|o32|يم ح|مد محمود تـــمريض بــــنه|يم|ن |بــــر|

بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لعظيم عص|م عبــــد|لعظيم عبــــد|62968
ندستـــ طنط|محمد سعد محمد |سم|عيل |بــــو |لفضل72|688

5|o99يم ندستـــ |لفيومبــــيشوى عم|د س| |بــــر|
ندستـــ |لفيومعل| أحمد |لسيد محمد عم|ر449937
يبــــ صموئيل335946 علوم ري|ضتـــ ع شمسنوره|ن شح|تـــ و
تـــج|ره طنط|ندى سعيد محمد ع عبــــ|ده242||4
ف منصور زخ|ري8|8388 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|تـــرف | |
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد حمدى عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لرحمن6457|4
8o7648|تـــج|ره بــــ سويفنور |م |نور عبــــد|لوه|بــــ
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد رمض|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لق||55|68
8274o7حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمحمد حم|ده ع |بــــو|لحمد
يم |بــــو|لفتـــوح عبــــده 4|6948 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد مصط مصط |لبــــربــــ ||555|6
تـــربــــيتـــ ع شمسسل سيد مصط سعيد274568
طبــــ حلو|نمحمد مصط حس حف 696285
تـــج|ره |سيوطي|سم محمود |حمد دعبــــس  893763
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومسل|م خ|لد رشو|ن عبــــد|لرحمن|267995
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رجبــــ |حمد حف |488|23
زر|عه |لم |دع|ء صل|ح عطيه عبــــد|لوه|بــــ|82354
تـــمريض كفر |لشيخكوكبــــ محرم حس عويس8|||44
يم||642|5 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورميمتـــ ممدوح |حمد خ |بــــر|
|27o39|ندستـــ ع شمسيمن سم محمد |لسيد رزق
د|بــــ سوه|ج|دع|ء حمدى مصط |حمد |89688
52o532تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــين محمد عبــــد|لفتـــ|ح د|ود
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن نج|ح يوسف |لغ|يش||3||44
|د|بــــ |لم |يه عص|م فتـــ حزين|3|93|8
9o38o7  | د|بــــ سوه|ج|ي|سم صبــــرى عبــــد|لرحيم خلف
يم محمد 692998 حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن |بــــو جريشه ع |بــــر|
4|895oر|ن محمود زين عقل تـــج|ره كفر |لشيخمحمود ز
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لحميد محمد محمود|256975
63378o|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه سم عطيه |لسيد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ن محمد |لعربــــى |لسم|ن753744
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م جم|ل ز|يد ع 849657 زر|عه فرع |لو|دي |لجديدن
27o996| ه صبــــ |لسيد محمد عبــــد| صيدله طنط|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سعد محمد عطيتـــ642562
7o3893|تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمود |لسعيد عبــــده سعف
6o9762ن| مصط محمد محمد شعبــــ|ن معهد ف ص طنط|م
يم متـــو ص|لح5||247 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط |بــــر|
5|o8o2|حقوق طنط|سل|م م |لدين فرج ري|ض
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء |حمد محمود مه |366825
رهمحمود مصط محمد |لسدي258735 طبــــ |لق|
د|ر |لعلوم |لم |د| | حس ص|لح عبــــ|س عبــــد|لرحيم6342|3
تـــج|ره سوه|ججبــــريل |لسيد جبــــريل محمود 2655|9
ه ن| رمض|ن عبــــد|لحميد|657|82 |د|بــــ |لم |م
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|دين عل|ء حس|ن حسن محمد|8|757
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|رتـــ س|لم عبــــد |لج|بــــر س|لم43388

ندستـــ ع شمسف|طمه ع جم|ل |لدين محمد55376|
إعل|م بــــ سويفس|ره حسن محمود نف|دى 889947
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمود محمد فرج |لسيد7|4528
26o79||معهد ف ص بــــنه|سيل صبــــ محمد طه
627o8||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيمن محمد عبــــد| محمد جن|دى
|66|o3ره|محمد جم|ل عبــــد |لر|زق عبــــد |لنبــــي ثــــ|ر |لق|
د|بــــ ع شمس|حمد محمد |لحسن منصور مش| |26797|

3o845ره|منتـــ | مجدي طلبــــه محمد د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر طلعتـــ عبــــد |لعزيز مر 8|553

6|345o تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|عبــــد|لبــــديع حس|م عبــــد|لبــــديع مخيمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر ع |حمد حج|ج7|2569
5o6835علوم |ل|سكندريهندى |حمد سعد محمد نجيبــــ حمدى

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ح حمدى عوض |حمد94|56
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لحكم محمود |سم|عيل||||265
حقوق |ل|سكندريهحن|ن عبــــد |لم|لك عبــــد |لقوى معبــــد488929
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد منصور عبــــد|لنبــــى258462
75943o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء خ|لد |حمد محمد عوض
35o839تـــج|ره ع شمسند محمد عطيتـــ محمود
695|o6حقوق |لمنصورهزي|د وحيد مصط |لسعيد |بــــو|حمد
6o656|تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد مصط ع مصط محمود
32|9o5ر ور جو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|خلود جم|ل ي|س 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد حمدى عبــــد|لحكم عبــــد|لعظيم|254823
د|بــــ بــــ سويف||ء |م |م مسعود||84|27
ره|دي محمد عويس قر 48237 ثــــ|ر |لق|

33o328|نوعيتـــ بــــنه||ء ط|رق عبــــد|ل محمد ع|مر
ندستـــ أسو|نلؤى محروس عبــــد |لفتـــ|ح ع677629
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ش|كر عبــــد|لمقصود متـــو بــــصل493926
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د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح محمد شمعتـــ783458
تـــج|ره دمنهوربــــه ع|دل محمد بــــيو مر9785|5
8838o6 نوعيتـــ |سيوطم|ري| س| حن| جوده
62o498د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود |لسيد |لسيد عبــــد |لمنعم |لط
263o6|رهمروه ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح بــــيو |لجز صيدله |لق|

2o672رهمحمد فهدى محمد سم مدبــــو صيدله |لق|
د|بــــ |لمنصوره|ف ع|دل محمد |حمد بــــدوى|688782
82587|| |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|يم|ن رجبــــ سيد عط||
62o539|حه وفن|دق |لمنصورتـــس|مه س|لم محمد فتـــ |لح|دق| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ركو |ميل من ز|867||
9o8o42|تـــربــــيتـــ سوه|ج ن|سيمون صفوتـــ مل جرجس
4o652oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدير مجدي عبــــد |لمنعم محمد دي|بــــ
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىس|ره عص|م |لدين محمد محمد|865|| ل|ك|ديميتـــ |لم
8o2o36بــــه طبــــ |لم |بــــيشوي مجدي |ديبــــ و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |لسيد |حمد محمد حم|ده|6|43|6
رهديمه ر|غبــــ عبــــد| ر|غبــــ3222|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف ط|رق تـــوفيق ك|مل |لص|دى|67538
تـــربــــيتـــ سوه|جول|ء مؤمن |حمد محمد 895684
43oo85علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل | عص|م عبــــد |لعظيم ع |لنج|ر
8|764oنوعيتـــ |لم |دير شو|ف عبــــد|لرحيم عبــــد|لق|در
622o35ق|وى نوعيتـــ ج|معتـــ د |طسوميه |حمد محمد |حمد |ل
35|8o|تـــج|ره ع شمسدير عم|د جل|ل عبــــد|لمع
|4234oد|بــــ حلو|ن|سندس |كرم |م|م يوسف
627o86نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقيف ي| |لشح|تـــ عبــــد|لمجيد |لبــــرم
4969o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوردير س|مح شعبــــ|ن عبــــد |لحميد لهلوبــــ
9o4|o| تـــمريض سوه|ج من|ر فتـــوح محمد عبــــد|لع|ل
76o683آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ريه|م جمعه محمود مو

ه محمد تـــوفيق |لخطيبــــ|6|464 رهم حقوق |لق|
ف|9|2674 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يم|ن فتـــ حس 

ر عويس9339| ندستـــ |لفيوميوسف محمد م|
4|288oتـــربــــيتـــ طنط|ي|سم |لسيد ع |لسيد جعيصه
7o5564عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مصط |لسيد مصط |لنج|ر
769599| حقوق |لزق|زيقحمد ي رش|د مصل

د|بــــ |لفيوم||ء عبــــد |لع|ل عبــــد |لحميد ع محمد66378
2|249o ش|م عزيز عبــــد |لغ حقوق ع شمسزي|د |حمد 
عل|ج طبــــي قن|دى محمد محمد عبــــده |حمد272269
4|62o4| د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن عم|د صل|ح ك|مل |لخو
تـــمريض ع شمس عبــــد|لرحمن ممدوح عبــــد|لرحمن محمد 348652
يم 548|34 يم عبــــد|لمنعم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد| |بــــر|
|54|o3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد حسن سيد حس
تـــربــــيتـــ حلو|نريه|م محمد فه |سم|عيل59372|
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ش|م سعيد عبــــد |لمقصود|5843|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد 
425|2oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسميه حمدى محمد رمض|ن ج|دو
تـــربــــيتـــ طنط|مريم ي| ع ع سك 3942|4
8o|988|طبــــ |لفيومحمد حسن ع محمد
2338o4يم يونس يم عبــــد|لن| |بــــر| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نن|ن مجدي فتـــ متـــو محمد483324

ش|م مصط كم|ل|379|3 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــ|ء 
44|24o |طبــــ ع شمسمحمد أكرم محمد مصط عبــــد |لبــــ
4o6|65يم فتـــ دغيش |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |بــــسنتـــ |بــــر|
|533o5|ه سعد ص|دق سعد رهم علوم |لق|

73|o8تـــربــــيتـــ |لفيوممن|ر |حمد عويس سعيد
6o7o85لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ع|دل |لسيد عبــــد |لحميد |لمزين
92|o27 تـــج|ره سوه|جنه|ل ط|رق شلتـــوتـــ خليفتـــ

ندستـــ |لفيوممحمود محمد محمود حسن73398
6|o42حقوق بــــ سويفخلود محمود محمد |سم|عيل

3467o7يف محمد عيد ف|رس حقوق ع شمسوق 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن |لسيد محمد حسن |حمد483529
|2o|28طبــــ |سن|ن ع شمسن|تـــ| مدحتـــ سليم|ن خليل

رهعل|ء ع|طف |لسيد عشم|وى579|4 حقوق |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |س|متـــ شو |لسيد8|6288
88o343  طبــــ |سيوطلط محمد عبــــد|لجو|د شه|بــــ |لدين
يم عبــــد|لبــــ|سط طنط|وى332457 تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ |بــــر|
7o735|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم جورج مرقس جرجس
تـــمريض |إلسكندريتـــ مريم صفوتـــ يوسف حس زعلوك425487
د|ر |لعلوم |لم |م درويش محمد |لحسي درويش775943
تـــج|ره |لمنصورهنيف محمود |بــــو |لعن متـــو 692687
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |دتـــ ع|دل رجبــــ محمد عطيه7679|4
ه |حمد محمد فرغ6|389| رهن صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد عبــــد|لرحمن جوده عبــــد|لرحمن|74|628
يم479835 رهمصط عل|م محمد عفي |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد رض| شو محمد خ |36883|

يم|83846 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد محمد محمود |بــــر|
ندستـــ |لم |محمد ح|مد عبــــد|لمجيد محمد |لسيد935|26
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمد يح عبــــد|لعليم مسلم عيطتـــ|254538
تـــج|ره طنط|محمد عم|د|لدين محمد حيدر459||4
تـــج|ره بــــنه||ء محمد |لسيد عبــــد|لعزيز|263827
442|5oيم ه|رون رخ يم ه|رون |بــــر| كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس|بــــر|
7oo929د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |حمد عوض محمود محمد |لنقيبــــ
زر|عه طنط|مريم صبــــرى محمد حسن |لحبــــ|ل2||6|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ندى عبــــد|لودود |لسيد سبــــ|له4365|6
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمه|بــــ ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح متـــو28298| ل|ك|ديميتـــ |لم
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مروه |لسيد حسن |حمد مخلوف486397
|323o|يم حس محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |م |بــــر|
7oo253| معهد ف ص |لمنصورهحمد ع محمد ع
رهمحمد محمد |حمد عبــــد|لرحمن حس|783835 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
77544o|ر عبــــد |لرؤف رزق تـــج|ره |لزق|زيقحمد م|

6|7o6| طبــــ بــــ سويف|ء مجدى حس مصط
4o4848ي عق|د عبــــد |لعزيز |لدش تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد ي
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز |بــــوعج|257925
23o22| تـــربــــيتـــ ع شمسشه|بــــ |حمد محمود |حمد حس
د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى عبــــد |لق|در محمد قطبــــ عزبــــ527444
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمل محمد |حمد محمد حسن|343643
7578o9|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد محمود محمد محمد ع.
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهن ع |لسيد حسن عبــــد |423996
62o483| حه وفن|دق |لمنصورتـــيه|بــــ |ي|د |بــــتـــس|م مصط| 
ن| سم ري|ض عوض266738 علوم ري|ضتـــ بــــنه|م
ندستـــ حلو|نرضوى ن| فرج عبــــد |لر|زق527544
7o2|82|ه محمد ع محمد مغيثــــ يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
82o97|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمد ربــــيع شح|تـــه عبــــد|لموجود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحس خ|لد عبــــد|لنبــــى عبــــد|لغ 54|493

6462oمعهد ف ص بــــ سويفبــــوثــــينه س| محمد محمد
5o2736تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|ر| س|مر فتـــ |لسيد محمود
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدتـــ مر شعبــــ|ن |حمد8|634|
7o6923|طبــــ |لزق|زيقيم|ن جم|ل لط عبــــد |لمقصود
حقوق |ل|سكندريهمنيه سيد حج|ج بــــدري||48565
صيدله |لمنصورهمه| |حمد فؤ|د |لمهدى فؤ|د ع |لعر689668
439|o9 طبــــ |ل|سكندريهإيم|ن حمودتـــ أبــــوزيد ز |لحن
قتـــص|د م حلو|ن|رج|ء نبــــيل ف|روق ري|ض228774
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد|لغف|ر سعد عبــــد|لغف|ر محمود889|26
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|من|ر خ|لد كم|ل |حمد832829

47o|2رتـــحس|م محمد فرج عويس علوم ري|ضتـــ |لق|
5|83o| يم طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم محروس عبــــد |لمع |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدين| جم|ل محمود محمد|34942
77782oوف|تـــمحمد ع|طف محمد جم|ل |لدين عبــــد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
عبــــلتـــ عبــــد |لحق عبــــد|لخ|لق عبــــد|لو434293
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ندستـــ ع شمسيوستـــ | ه| نبــــيل |سكندر5447||
معهد ف تـــمريض ع شمسزينبــــ |لسيد محمد ش| 354596
ي342856 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|طمتـــ جم|ل جميل جم|ل بــــح
45|||3| وف|تـــحمد سم |حمد |لرف| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
5|o794| علوم دمنهورم | عم|د نجيبــــ عوض
5|o5|8|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد خ|لد محمد نج
معهد ف ص |سم|عيليهس|مه محمد قطبــــ ز|يد|769644
637385| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد محمود ع عثــــم|ن ع
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــنرم |لسيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح545882
6976o| د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه محمد ربــــيع مصط عبــــد |لحميد
327||o| كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسم|رين| ج|بــــ | ري|ض ج|بــــ
3|5o87تـــربــــيتـــ حلو|نعمر عبــــد|لرحمن يوسف محمد
7o4966| طبــــ |لمنصورهمحمود عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|صم خ|لد محمد |بــــو |لنور عل|م83|246
69359oد|بــــ د |ط|ع|دل بــــكر محمد |لسيد صقر
يم56|3|3 تـــج|ره ع شمسمحمود نبــــيل محمد محمد |بــــر|
يم|8375|8 يم |حمد محمد |بــــر| |د|بــــ |لم |بــــر|
763o76د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|م محمد لط |حمد |لمن
يم محمد جعفر3698|4 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسعيد محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لمحسن ع|طف عبــــد|لمحسن محمد فرج262845
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــند ربــــيع رمض|ن |حمد833864
تـــج|ره ع شمسحمد و|ئل ع منتـــ عبــــد |لعزيز|595|22
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد فضل ج|د |لربــــ ح|مد|26|759
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه عبــــد|لمطلبــــ محمد محمد227984
789o78|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه|بــــ عبــــد | عبــــد |لرحمن |حمد
76o585تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسس|ره محمد غنيم |حمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سعيد عبــــد|لوه|بــــ |لعشم|وى|26823
ش|ن|768454 م سليم|ن سل د تـــربــــيتـــ |لعريشد
|6|9o8وف|تـــرضوي عص|م جوده عبــــد |لو|حد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــمريض كفر |لشيخمحمود ح|مد عط| | محمد ح|مد5|4423
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د|يه عبــــد|لبــــديع محمد غريبــــ224|64
زر|عه ع شمسمحمد محمود محمد مر287|23
448o89كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــرو|ن طلعتـــ محمد بــــغد|دى |بــــو ضيف
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ربــــيع ع محمد حسن687545
25o969تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــرى سعد مطر
86847o|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــ|نوبــــ عم|د ميل|د فليبــــس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرحمتـــ أحمد مصط أحمد أبــــوشنبــــ37|5|4
4o2794د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حمد عبــــد| عبــــد|لرؤوف عبــــد|لفتـــ|ح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود ح|فظ لبــــيبــــ227256
345o53|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد محمد صبــــيح جبــــر
9|7|o3|وف|تـــ بــــ|نوبــــ رمسيس عزتـــ لبــــيبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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معهد ف تـــمريض بــــنه| يه رجبــــ عبــــد|لمنعم محمد|266272
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء جم|ل |حمد |لسيد خ |لدين|2444|6
92o6|9 تـــج|ره سوه|جرح|بــــ |لسيد فه |م
علوم |ل|سكندريهريم ع |لسيد عبــــد |لرحمن426344
د|بــــ دمنهور|كر|م |حمد حل شمه|6444|5
5|43o8تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم حل محمود |حمد خليل
69492o| ر فتـــ ج|د| |لحو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء م|
تـــ سعيد سم محمود مصط 4677|5 معهد ف ص |ل|سكندريهأم
44o767كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسآيه محمد |لسيد |لدسو محمد ربــــيع

2549oرهسل خ|لد محمد محمد |لح|ج طبــــ |لق|
76757o|لسن ع شمس||ء |يمن مصط سل|متـــ |لف|ر

5oo3oف حس بــــيو تـــج|ره |سيوطعبــــد |لرحمن |
لسن ع شمس|ول|ء خ|لد محمد خ عبــــد |لع|ل سليم|8|499
رتـــ|نور |لهدى |حمد حسن ع8777|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
26o2o7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويففريده خ|لد مح |لدين عوض
622o49بــــي |لل بــــي محمود |ل معهد ف ص بــــور سعيدسل|م |ل

تـــمريض ع شمس لينتـــ خ|لد ن|صف عبــــد |لع| 343|4
5o7536ء رمض|ن عبــــ|س |حمد محمد| د|بــــ |ل|سكندريه|إ
9o3472 خدمه |جتـــم|عيه |سيوطين |حمد ع محمد
6323o| ه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد | خ كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من
4|o64|| د|بــــ طنط|عبــــد | |لحسي محمد عبــــد|
7867|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نوره|ن محفوظ فهيم ع
49|oo2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهل|ء جم|ل عبــــ|س محمد |لحن|وى

يم قنديل|4883| رهم| |س|متـــ محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفع |ء عبــــد |لقوي عبــــد |لوه|بــــ عبــــد 55786

7o8848تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر |لس|د|تـــى محمد |لبــــسيو عبــــده
22|5o7|رهعبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد كيل| عبــــد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد |ل|م محمد |ل|م |345223
82o|o8د|بــــ |لم |عل| محمد |حمد حسن|
52825oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم |لدمشي
34778oندستـــ شبــــر| بــــنه|زي|د محمد ن| عبــــد|لمقصود
5|8o85علوم دمنهورم|ري|ن سعد صبــــ ك|مل ميخ|ئيل
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نتـــ عل|ء |لدين |لحسي حسن39399|
زر|عه ع شمسسندس |لسيد عبــــد |لمنعم |لسيد59724|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىنه|ل ن|جح محمد |حمد235954
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدتـــسنيم عص|م |لدين محمود |لضوي 765882
48|56oيم صفوتـــ يوسف عبــــد|لحليم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |بــــر|

علوم حلو|نمريم ع سليم|ن محمد78332
8o2252تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عبــــد|لرحمن سيد |م ح|فظ
36||o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|كر|م |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمنعم محمد
7o8272 يم |حمد |بــــو |لعن يم عيد |بــــر| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|بــــر|
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د|بــــ حلو|ن|مصط عتـــريس مصط |حمد7|454|
8264o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمؤمنه طه محمد يوسف محمود
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ندع|ء ع|دل رشدى شح|تـــه776575
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن مجدى |حمد عبــــد |لظ|49842|
6o92o|يم |لبــــسطوي |لخم يم |بــــر| زر|عه |لمنصورهبــــر|
5o4282لسن ع شمس|حبــــيبــــه حس|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود ش
64o869يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقس|مح صل|ح محمد |بــــر|
7o5o|5 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد محمود عبــــد |لر|زق محمود عبــــد م |لع| 
|39483| لسن ع شمس|يري مدحتـــ رشدى غ|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسحبــــيبــــه |يمن فؤ|د |بــــوبــــكر8348|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهآي|تـــ محمد |حمد محمود4349|5
ه مختـــ|ر سعد عبــــد |لحميد |بــــر|239628 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم

د|بــــ حلو|ن|حمد سيد صنع | عبــــد |لفتـــ|ح|26326
2|94|oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمريم جم|ل |لسيد أم سبــــع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم محمد سبــــ| عبــــد |لرحمن758545
7o956|| تـــربــــيتـــ |لمنصورهلع |ء محمد فتـــ محمد ع |لبــــي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى حسن سيد حسن8|386|
76o|64يم معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |حمد رمض|ن |بــــر|
يم سعد|لدين محمد834|64 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسأروى |بــــر|
|2727oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ني|سم عبــــد |لبــــ|سط عبــــد | محمد
ثــــ|ر د |ط| |ر عل|ء |حمد محمد در|ز623358

52o39معهد ف ص بــــ سويفي|سم حمدي عبــــد|لق|در جنيدي
ندستـــ |لم |مرقس صفوتـــ شو |م 93|822
5|4|2o يم |لف ف |بــــر| معهد ف ص |ل|سكندريهنرم أ
معهد ف ص |سيوطعمر ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لوه|بــــ ع 886467
7o694o |ش|م ح|مد عبــــد |لبــــ تـــمريض |لمنصورتـــ خلود 
678|o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسيه محمد محمود |لسيد |لسعودى
ندستـــ |ل|سكندريهحمد فوزى عرف|ن عبــــد |لرحمن سل|74|447
44o873|علوم ج|معتـــ د |طعبــــد|لفتـــ|ح نش|تـــ |لسيد عبــــد
7o5|27رهندى |حمد محمد |حمد عبــــد |لمنعم عل|ج طبــــي |لق|

تـــمريض |لفيوم |ء |حمد صو |حمد|68744
682o||| يم تـــج|ره |لمنصورهن|ن فؤ|د عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهم|يكل من صد عزيز475862
||57o2 تـــج|ره ع شمسلوج |حمد س| حسن ع
85o942|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يم|ن حمدي كم|ل محمود

374o2تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد|لعزيز جم|ل س|لم عبــــد |لعزيز
حقوق |سيوطع |ء محمود عبــــد|لرحمن عدن|ن 829|89
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن مصط محمد ح|مد|5472|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد رمض|ن محمد حسن643389
يف24|784 حقوق |لزق|زيقمنصور س| منصور |حمد ع 
تـــج|ره سوه|جمروه محمد حن محمد|5748|
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755|o3يم تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرح|بــــ محمد متـــو |بــــر|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكريم ي| عبــــد|لفتـــ|ح محمد52696

8o|2|5تـــربــــيتـــ |لم |م|رتـــ | مدحتـــ |دو|رد |ديبــــ
35o382 زر|عه ع شمسعبــــد| ي| عبــــد|لر|زق فرغ

6o738كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفنوره|ن حسن سيد سل|مه
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد خ|لد |حمد حسن عبــــد |لرحمن|766478
4o9655د|بــــ طنط|منيه |سم|عيل محمد طلبــــه |سم|عيل|
علوم |لم |ع |ء عل|م عبــــد|لق|در محمود4934|8
3|||3oيم يم عبــــد|لحليم |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد |بــــر|
4388o9طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد مر|د منش|وى عبــــد |لحميد جبــــريل
6237o6تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح حم|د من
429o|8|ق|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء طه عطيه محمد |ل
8o478o|د|بــــ |لم |ل|ء عفتـــ محمد ج|د|
4o5742د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن رش|د محمد أحمد محمد ع
88oo42 طبــــ |سيوطم|ثــــيو رفعتـــ من ري|ض
ن| شكرى شكرى متـــو |لنفر|وى8||7|6 حقوق د |طم
تـــج|ره ع شمسخلود محمد صل|ح |لدين محمد|2538

68o8o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوف|ء شعبــــ|ن عبــــد |لستـــ|ر |حمد |لعزبــــ
رهمحمود جم|ل محمد عبــــد|لعزيز|23447 حقوق |لق|
697889| معهد ف ص |لمنصورهل|ء |لص|وى رمض|ن ع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعص|م عم|د محمود حمدي سعيد6|462
898oo7|لف |لتـــج|رى بــــسوه|ج| منيه |لسيد عبــــد|لغ |لسيد
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم حليم تـــ|مر شنوده39327|
يم346554 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|مه| صبــــرى حسن دسو |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|شه|بــــ |لدين ع|يد محمد عبــــد |لحميد|62577
62879o|حقوق |لزق|زيقل|ء ع|طف محمود ك|مل

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفف|طمه محمود سعيد متـــو 5|549
|5549o| يم عبــــ|س بــــسيو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيه |بــــر|
449o39 يف محمود |لعو ندستـــ طنط|محمد 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن ن| حل ز |5772|8
5o28o4| زر|عه |ل|سكندريهل|ء عي عبــــد |لمحسن عي
يم محمد مر775356 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن ن| |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن محمد حسن عبــــد |لحميد محمد44545
حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن محمد صل|ح محمد6|558|
|32o|2ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|سم|ح |حمد عط| محمد حسن
لسن ع شمس|ه|جر سعيد |حمد حس ز|يد48|44|
7o4o64تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمريم سم حسن شح|تـــه س|لم
3393o2طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد حسن عبــــد|لعزيز محمد |بــــوزيد
44o|3oتـــج|ره كفر |لشيخ جم|ل ممدوح |لسيد |لخو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن |ر محمد ن|قد عويس27954|
25o946 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمد حسن بــــك
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35||ooكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ محمد ع |ن عي
معهد ف ص |ل|سكندريهنيف عطيتـــ |لسيد محمد |لكريو 4||7|5
5o47|علوم بــــ سويفمحمد خ|لد محمد عبــــد|لحميد

ر ع عبــــد |لعزيز ر| 256356 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نزي|د ط| كليتـــ 
4o2o|4 حقوق |لمنصورهمؤمن |حمد |لسيد ز

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر كم|ل |لدين حسن صميده85|72
طبــــ بــــنه|لسيد من |لسيد |لخ|لع|||7|43
32496oره|فوزى محمود فوزى د|ود د|بــــ |لق|
264o24|علوم بــــنه|م| بــــرسوم جور عوض جرجس

حقوق بــــ سويفحمد محمود رمض|ن محمد|28||6
7o8635تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد | سعد عثــــم|ن ع يوسف

يم محمد767|4 ره|عمر محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
يم جمعه حسن|86942 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م| |بــــر|

9o56o| تـــج|ره سوه|جف|رس فوزى حس|ن حسن
6oo54o|زر|عه طنط|لسيد محمد |لسيد عبــــد|لحميد د|ود
تـــج|ره |لزق|زيقصل|ح |حمد محمد صل|ح |لدين محمد ز638288
8|632oيم ف محمد شو |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد |
زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ |حمد صل|ح عبــــد|لعزيز حرحش2739|3

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ل|ء عثــــم|ن ع محمد|8|569
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهدع|ء ضيف | غريبــــ ضيف ||75767

يم35544 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لعظيم |حمد محمد |بــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نوره|ن عيد نج|ح عيد349276
6o59|9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل|م سعيد |لدمرد|ش ع
|د|بــــ طنط|له|م فتـــ سليم|ن سليم|ن ع|قول||963|5
تـــربــــيتـــ ع شمسندى منصور ن |بــــو|لعل|769|3|
رتـــ م| حس ع قطبــــ محمد|57546| تـــمريض |لق|
4897o7د|بــــ |ل|سكندريه|مريم مصط حسن قويتـــ حسن
887o87|حقوق |سيوط مل حس|ن محمد |حمد
ندتـــ محمد محمد محمود346438 تـــربــــيتـــ ع شمسش|
تـــج|ره |سيوطمحمد عبــــد|لحميد فرغ ع 875564
257o43ر عزيز تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرودينه |مجد ز|
تـــج|ره |سيوطحمد بــــكر محمود عبــــد|لرحيم|822479
تـــج|ره ع شمسشه|بــــ كرم بــــشندي عبــــد|لغ 353438

زر|عه مشتـــهرح|مد عبــــد |لمجيد ح|مد عبــــد |لمجيد يوسف42587
8|29o3 تـــج|ره |سيوطمريم ف|يق ج|بــــر ذ
6oo88oتـــج|ره طنط|م |ن محمد عبــــد |لمع ح|مد |لزور
9o737o|تـــج|ره سوه|ج حمد حشمتـــ حسن محمد
|3o|89ندستـــ ع شمسدي|ن| مجدى ك|مل سعد
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد رجبــــ ورد| حبــــ |4978|
2|6o68ندستـــ ع شمسرو|ن |س|مه عبــــدربــــه ع|مر |حمد
د|بــــ ع شمس|ن|ريم|ن صبــــ |بــــو |لغيط عبــــد|355268
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5o985|ف ري|ض بــــخيتـــ تـــج|ره بــــ سويفندرو |
3383o6|يد |لشن|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء محمد |بــــو |ل
7757o|| يم عبــــد تـــج|ره |لزق|زيقمحمد س| محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقمحمد ع حسن محمد775727
فنون جميله عم|ره |لم |م|رين| حن| صموئيل حن|54|855
|28|o6حقوق حلو|نسل محمد حسن ن
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىوق نشأتـــ محمد |حمد فرج628325 ع.
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |عمر ط|رق |حمد محمد شو ع|مر625967

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرضوى محمد سليم|ن حسن |لوكيل252|2
تـــج|ره بــــ سويفحمد ن| عبــــد|لحميد مه |37|7|8
7|743oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل|م عليوه عبــــد |لمنعم عليوه سليم
693o25يم محمد عوض نوعيتـــ |لمنصورهس|ره |يه|بــــ |بــــر|
||6o|2تـــج|ره ع شمسروجيه جورج فؤ|د |سحق
8|o93|علوم ري|ضتـــ |لم |مك|ري ع|طف عيد غط|س
85o4o4كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد سليم|ن
48566oد|بــــ |ل|سكندريه|غ|ده رجبــــ ع عط| | ع عبــــيد
5o5859لسن ع شمس|محمد ع محمد ع
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مه|بــــ حس|م |لدين درويش عطيه رمض72|449 ل|

يم محمود عبــــد |لرؤف49556 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لحليم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــيتـــر رض| رشدى ك|مل مليكه 5778|9

ره|ربــــ|بــــ شعبــــ|ن محمد ح|فظ48839 د|بــــ |لق|
9|o247 ر ثــــ|بــــتـــ طبــــ سوه|جس|ندر| س| ز|
|5848oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرفيده عص|م |لدين |حمد دي|بــــ
تـــج|ره بــــ سويفصل|ح سيد |نور عبــــد|لرحيم893||8
 |حتـــ وفن|دق |لم |من|ر مجدى بــــغد|دى |حمد 579|88
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن عبــــد |لرحمن محمد حسن|756543
رهبــــيتـــر عم|د صفوتـــ ش|كر5974|| عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق تـــ|مر محمد عبــــد|لرحمن985|32
تـــمريض ع شمس ف|طمتـــ عبــــد|لعزيز تـــوفيق عبــــد|لعزيز4|68|3
6293oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|من|ر بــــ|سم ثــــ|بــــتـــ |لسيد

رهسل|م سم عبــــد|لسميع محمد|264994 طبــــ |لق|
4o|42oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|تـــم مصط محمد خليل
|3o824حقوق حلو|نمحمد |حمد س| منش|وى
6o3|42علوم |لمنصورهبــــسمه |لسيد |لبــــرى |لبــــ|ز
ف عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لق|در 878298 د|بــــ |سيوط|ول|ء |
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ش|دى ح|تـــم |حمد |حمد عبــــد |لرحمن682875
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع |حمد ع |حمد824953
8o89o9حقوق |سيوطمحمود محمد من عبــــد|لنبــــي
ف تـــوفيق |لسيد|353997 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |
تـــمريض |لم | بــــتـــس|م محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحكيم8992|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو عص|م محمد |لنمر634764
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6o24|4 طبــــ حلو|نرو|ن محمد عبــــد |لحميد محمد مصط
زر|عه |لزق|زيقمحمد |س|مه فتـــ محمد|77994

فنون جميله فنون حلو|ننورس |س|مه محمود |حمدعمر67635
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجه|د محمد سن|ء |لملك ع||7575
ه ط|رق سعيد عبــــد |لش| محمد كس266796 إعل|م بــــ سويفن
حقوق |لزق|زيقسل|م ن| زكري| عثــــم|ن||63386
22o885 تـــج|ره ع شمسشهنده حس عبــــد|لحميد مصط عبــــد
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدنه|ل |لسيد زكري| معبــــد |سم|عيل765832
62o736|رى علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد جبــــر جبــــر |لصديق |لد
62o258|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسم|عيل عبــــد |لرحمن |سم|عيل |لد
|26|35| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |يه|بــــ كم|ل عبــــد |
معهد ف ص |ل|سكندريهخلود طه |لسيد عبــــد |لق|در5753|5
6396o||معهد ف ص |لزق|زيق|ء محمود محمد مصط س|لم
77|o2oره|شيم|ء حسن س|لم محمد |لجم|ل ثــــ|ر |لق|
9o9792  ندستـــ سوه|جشيم|ء عبــــد|لبــــ|سط ثــــ|بــــتـــ |حمد
26o75|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنهله تـــوفيق دي|بــــ تـــوفيق
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لسيد عبــــد|لعزيز محمد||9|638
69o5o9تـــج|ره بــــور سعيدرقيه عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|م بــــدوى
33o8|4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء حسبــــ |لنبــــى سعيد حسبــــ |لنبــــي
ندستـــ |لم |معتـــز محمد جم|ل ع 855883
تـــج|ره |لمنصورهلحس |لسيد |حمد عبــــد |لغف|ر|683575
ل|ل عطيه|636434 يم تـــوفيق  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
899o26 تـــمريض سوه|ج ي|سم محفوظ عبــــد|لرحيم |حمد
ف|475287 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد سم فتـــ |م 

رهمن|ر حمدى جبــــريل |بــــو زيد5|6|3 حقوق |لق|
ر عبــــد |لع|42622| علوم ري|ضتـــ ع شمسه|جر ط|رق عبــــد |لظ|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود عبــــد|لجو|د عبــــد|لمنعم محمد عبــــد96|526
5o298|صيدله |ل|سكندريهنوره|ن سعيد |حمد محمد خميس
5o86||معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد عثــــم|ن |سم|عيل عثــــم|ن
5o8627|تـــمريض دمنهورمحمود فتـــح | |حمد محمود |لفض
7o436| ري|ض |طف|ل |لمنصوره مجدى فؤ|د سليم|ن ع نص
6o|852د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ر| | زكري| |لشن|وى |لبــــرى
نوعيتـــ |لزق|زيقآل|ء |حمد عبــــد|لحميد محمد سيد أحمد627434
معهد ف ص |سو|نسم|ء ك|مل عبــــد|لرحيم ع |846295
يل ج |لزق|زيقمروه |لسيد عوف عن| 626958 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
76o937| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن عوض | |حمد ع

رهرحمتـــ محمد جم|ل ع ع|877| ندستـــ |لق|
ش|م عبــــد|لعزيز ج|د |247446 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن 
3|2|o9|ندستـــ بــــنه|ل|ء |حمد محمد  |ء |لدين كليتـــ 
756o|3ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسيف |لدين خ|لد بــــدوى رشيدي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء عل|ء|لدين ع |بــــوسليم|ن|432956
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تـــمريض |لفيوم |ء حمدى عبــــد | عبــــد |لحس |64249
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر يه حسن حل حسن|55|8| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|س|ره محمد عوض مصط خليفتـــ6|4|5

تـــج|ره ع شمسع جل|ل ع عبــــد |لر|زق67243|
حقوق سوه|جمحمد عبــــده محمود عبــــد|لشكور 8|9||9
24o333يم فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم |حمد م|جد |بــــر|
49o872يم مو محمد د|بــــ |ل|سكندريه|خلود حبــــ |بــــر|
8o3468 لس مدحتـــ نجيبــــ ز تـــج|ره بــــ سويفك
83|o57وس متـــي مكسيموس زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد |نه تـــ|و
694o58|ندستـــ |لمنصورهنس ع ع ع صقر
32o652د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عم|ر |حمد عبــــد|لخ|لق محمد

88oooتـــمريض |لفيوم محمد رض| ميهوبــــ سعد|وى
3395o6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسشيم|ء فتـــ عبــــد|له|دى محمد سعيد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|رس|نيوس |سح|ق حل بــــسليوس|47|353
د|بــــ ع شمس|يتـــ حس|م ع |حمد|349592
تـــج|ره سوه|جم | رفعتـــ فؤ|د فلتـــس 924943
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــخلود محمد |لسبــــ| سليم|ن758393
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عبــــد |لعظيم محمد سيف محمد699453 م |لع| 
63|83o|يل ج |لزق|زيقسم|ء عص|م حنيدق محمد منصور كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|35o|8وف|تـــعبــــد |لرحمن ح|مد |لشح|تـــ ح|مد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o2o32تـــج|ره |لمنصورهنعمه عبــــد |لعزيز شح|تـــه ع مو
6|785o|ى د|بــــ د |ط|يه |حمد عوض |لع
89o572 لسن |لم |بــــيشوى ثــــروتـــ شح|تـــه بــــش|ى|
يم|82938 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد عبــــد|لم|لك |حمد |بــــر|
ف ح|فظ محمد25753| تـــج|ره ع شمسندى |
638o79 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد فتـــ حس محمد مصط
يم |لسيد |بــــو|لخ 485787 حقوق |ل|سكندريهمن|ر محمد |بــــر|
حقوق طنط|محبــــ حن| بــــسطوروس بــــسطوروس|555|4
|48o58رهحمدي ن|يل محمد عبــــد |لمنعم أحمد تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديجه|د رزق ج|د |لمو محمد825245
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر |نيس عزتـــ سليم8359||
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد ع |لفط|يرى|5537|6
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء محمد محمد |لسيد خ |488985
8|238oحقوق بــــ سويفمن|ر صل|ح حسن محمد
7743|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عز |لدين عليوتـــ س|لم محمد |لسي
9o3466 يم محمد تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــدع|ء |حمد |بــــر|
6o579oمعهد ف ص طنط|ف|طمه |لسيد عبــــد|لعزيز قيشه
7o4932| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل|ء ع|دل عبــــد |لعظيم بــــدوى عبــــد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد محمود ع|يد محمد |لسيد324888
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|نوره|ن خ|لد |لشح|تـــ عبــــد |لمحسن حسن عم633293
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|لحميد حسن عر|بــــي838252
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493o95كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمصط حتـــيتـــه مس|عد ع كرم
تـــربــــيتـــ حلو|نم|ر من عبــــد|لشهيد تـــوم|5424|2
|455o2|ره|يه|بــــ مجدي |لسيد عبــــد |لو|حد عل|م |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سيد |حمد محمد عبــــد|لبــــ|رى ع 64|227
يم |لدسو |لنج|7496|6 تـــج|ره بــــور سعيدريم|ن ه| |بــــر|
زر|عه دمنهوررو|ن خ|لد كم|ل عبــــد |لمجيد7579|5
4582o2|يد عبــــد|لغف|ر ل|ل |بــــو|ل تـــج|ره طنط|م 
تـــج|ره طنط|وئ|م جم|ل ح|مد محمد |لقمرى2875|4
علوم حلو|نريه|م ي| شعبــــ|ن محفوظ|24337

رهمروه نبــــيل محمد ع مسعود37358 علوم |لق|
يم|8736|3 تـــ جمعتـــ رجبــــ |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
35743oتـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر |يه|بــــ فتـــ عبــــد|لجليل
يم |حمد محمد9879|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ |بــــر|
698|o5حقوق |لمنصورهصف|ء محمود محمد |لسعيد سليم
ل|وى775629 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمد ط|رق محمد محمد |لم لم

4545oف ف|رس ربــــيع رهعبــــد|لرحمن | تـــج|ره |لق|
44o3o6| علوم كفر |لشيخ|ء محمد حم|د خ|طر ع
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــفوزيه |حمد مشحوتـــ خو|جه259773

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره ع|طف ف|يق فهيم|6768
تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسيه |حمد عبــــد |لرحمن ثــــ|بــــتـــ|759835
259o62يم زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر محمود محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد حس|م حس محمد محمود|776943
426o6oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء رض| عبــــد|لغ عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدوق جم|ل |لدين محمد محمد |لبــــقس73|766
يم تـــ |لدين|68363 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيمن ط|رق |لبــــهلول |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسم| محمد ن |لدين مسعد عشعش763248
44|3o6 يم دسو صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حمدى مصبــــ|ح |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد سم نسيم محمد |لص|دق|226375
4o2974|حقوق |ل|سكندريهحمد سعيد |لشعر|وى حن شح|تـــه
269o|8|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه حس عشم|وى قنديل
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ه|جر |حمد محمد حسن863979
حقوق حلو|نحن|ن مجدى حسن حسن58666|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــكريم|ن محمد ك|مل محمد يوسف645|44
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء نبــــيل محمد عبــــد | |بــــوري|684794

248o4يم عبــــد |لصمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسل خ|لد |بــــر|
|46498| رتـــ|سم|ء |حمد سيد سيف | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
52o472كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنرم نبــــيل عبــــد |لرحمن حمزتـــ
د|ر |لعلوم |لفيوممحمود ح|تـــم حسن عبــــده27|54|

57|4oيم محمد تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم عبــــد | |بــــر|
53878oيم سليم|ن عبــــد |لستـــ د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |بــــر|
5o974o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد خ|لد مبــــروك ك|مل شلبــــي
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يم338527 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــتـــ س| عبــــد|لكريم عو|د |بــــر|
4o596o|د|بــــ |لم |يتـــ حسن محمد حسن خليل|
8988o6 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ |م محمد عبــــد|لرز|ق ع
علوم طنط|د | ج|بــــر عبــــد| محمد |لعبــــ|ر426323
يكل||34759 ف رض|  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سل|م |
معهد ف ص |لمنصورهح|مد صبــــ ح|مد محمد ع محجوبــــ|69937
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن منتـــ محمد عبــــد|لق|در عبــــ494593
3|o993تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمنتـــ محمد |حمد فرج
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد سيد رف| يوسف شمس |لدين457|33
تـــج|ره طنط|ل|ء عم|د |لدين ع عبــــد ربــــه  حو|س685528
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدير جم|ل عبــــد|لمقصود عبــــد|لمطلبــــ825334
معهد ف ص |سيوطمحمود محمد شعبــــ|ن عبــــ|س  7||879
|لسن |لم |ه|جر ط|رق محمد ق|سم5774|3
4633o4علوم |لمنصورهحمد محمود |حمد متـــو يوسف |لعتـــربــــى
يل ج |لزق|زيقحمد عل|ء طلبــــه |حمد|86|699 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رج|ء محمد مر محمود حش|د428482

5o989لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|بــــل|ل جم|ل عبــــد |لحليم |حمد
د|بــــ حلو|ن|حمد محمود سيد |حمد|45224

8o8743|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد مجدي عبــــد|لرحمن عم|ر معهد ع| 
نوعيتـــ |لمنصورهعزه رض| عوض بــــدوى699933
6o55o5بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسروضه عص|م |لغريبــــ مصط |لغريبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع ط|رق ع عبــــد|353775

فنون جميله فنون حلو|نه| | عمرو محمد حل عبــــد |لرحمن8554|
25oo76|ج معهد ف ص بــــنه||ء س|مح |لسيد |ل|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم جم|ل فتـــ |حمد ع262437
35o83oتـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|لرحمن
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود محمد ن منصور عفي 628484
4o5263|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد صل|ح |حمد |لجز|ر
77o548 ندستـــ |لزق|زيقمحمد سعيد محمد مصط عبــــد |لعظيم
يم |لصعيدي623743 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلشيم|ء |حمد ص|لح |بــــر|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيه محمد عبــــد|لبــــ|سط محمد ع ج|د462565

3||4oوف|تـــ|تـــبــــ|رك |وس|متـــ محمد محمود ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6|485o| ف |لسعيد حس تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء |

د|ر |لعلوم |لفيوممصط |يه|بــــ |حمد عبــــد |لحميد38823
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه مو نوبــــي مو |839986

2o793رهعمرو ع|دل ن|دي محمد ندستـــ |لق|
2564o9لس عوض عشم رزق طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــك
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | محمد ف|وي حف 833262
686|8oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد سعد محمد |لدمرد|ش |لشن|وى
4357o4نتـــ د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | ع محمد عرفه |لد
ى9439|2 حقوق حلو|نحور محمد حن محمد |لز
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6|735oمعهد ف ص بــــور سعيدمريم رض| |لسيد يوسف
د|756546 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه عص|م |حمد مج|
6982o|طبــــ |لزق|زيقند| ع عبــــد |لجو|د شح|تـــه
8o4832|نوعيتـــ |لم |جري وليم موريس حن
رهخلود خ|لد ع محمد |لسوي 239654 تـــج|ره |لق|
7o3974 علوم |لزق|زيقحمد نبــــيل عبــــد |لحميد |ل|ل |لعو
رتـــ|ع|ليتـــ مصط ع محمود9995|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
33o89|صيدله ع شمسف|طمتـــ خ|لد خ|لد عبــــدربــــتـــ
يم348|5| يم محمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ندى |بــــر|
6o3276ى ندستـــ |لم |حس|م صل|ح مصط |لبــــح
د|بــــ ع شمس|عمر ع|صم سعيد محمد4885|3
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم | جرجس سف حن|6228|8
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقل|ء كرم ع مسلم|5|7794
9o9o39 تـــج|ره سوه|جمحمد طلعتـــ محمد حس محمد

7283o| تـــمريض |لفيوم يتـــ مصط ف|روق جبــــي
78o4o5|نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه عل|ء |لدين عبــــد |لحميد أحمد
ى9326|2 تـــج|ره ع شمسزي|د ع |بــــوبــــكر ع |لبــــح
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسيف |لدين رؤف ف|روق محمد|82553
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقآيه أحمد |لسيد محمد مهيدي2||625
52o322|معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن رض| حسن |لجندى
627o|oندستـــ |لزق|زيقسل مصط ح|زم فوده
8o|989|طبــــ |لم |حمد حسن محمد حل حسن
د|بــــ |لمنصوره|يه حج|ج محمد محمد حج|زي|688542
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |حمد محمد |حمد ع5|358|
يم |لدسو 45|||4 تـــربــــيتـــ طنط|رنيم |س|مه ع |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر |حمد سيد محمود عفي 345754
تـــج|ره ع شمسول|ء شكرى |حمد سنو698|5|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |حمد ع |لدين سعد |لدين|353996
ندستـــ |سيوطر|فع عبــــد |لن| مصط أحمد ع526423

رهمحمد جم|ل عبــــد |لجو|د عبــــد |لمقصود8|34| د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد ن|صف سليم|ن |حمد |بــــو268||5
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل عبــــد |لبــــ|سط مندي عبــــد |لنبــــي24672

|2659o|ندستـــ ع شمسن عل|ء فتـــ محمد
تـــج|ره |لزق|زيقيوسف محمد |م عبــــد|لمعز عبــــد|لرحمن454|64
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |حمد محمد محمد |بــــوزيد638328
882|o5  يم تـــج|ره |سيوطمه|بــــ محمد سيد |بــــر|
صيدله |لمنصورهحمد عبــــد | |حمد عبــــد |لعزيز |لبــــغد39|677
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد خلف حربــــى فضل خليل|797|48
64o838تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــد |لصبــــور |حمد يوسف
777o34| صيدله حلو|نيم|ن سم عوض | عفي
تـــج|ره بــــنه|ي|ر| محمد |حمد عبــــد|لمجيد338547
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تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نمروه ن| معروف |حمد843786
ى د| |ل |89434 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| حليم بــــ
24597oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد| محمد |بــــو|لفتـــوح |لبــــيو
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد محمد عبــــد|لسيد |حمد كشك55|3|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | ع|دل عبــــد| س|لم |لقليوبــــى335596
|3o29|ره|ه|جر ربــــيع شعبــــ|ن مدبــــو ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ مجدي ع محمد658|2|
د|بــــ دمنهور|ي|سم |لمغ|وري فرغ ع عثــــم|ن482675

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ننور |حمد محمد عط| قمرى3|766
رهمريم عل|ء عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمجيد939|2 حقوق |لق|

|255o8ش|م |لسيد سليم|ن حقوق ع شمسمحمد 
|672oفنون جميله فنون حلو|نفرح خ|لد |حمد غز| |لسيد

يم |للبــــودى267554 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن رمض|ن سليم|ن |بــــر|
45o584تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لع| محمد |لسعد|وى
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوق مر حسن |لشن|وي|25667
7725o4وف|تـــمحمود حل من حل |لوكيل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
8o|886نوعيتـــ |لم |ع عبــــد|لمنعم ع حسن
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهآيتـــ حمدى رمض|ن |م عبــــد ربــــه426948
4o3422تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ |ر محمد ح|مد عبــــد |لغف|ر سعيد
5o8867| زر|عه دمنهورحمد حس محمد حس
3387o4زر|عه مشتـــهرسمر سم سعد عبــــد|للطيف دو|م
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء صبــــري محمود ع |849523
|6o|o5ف عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن تـــج|ره بــــنه|حمد |
حقوق |لمنصورهمل ج|بــــر عبــــد |لمعوض شعبــــ|ن|683686
زر|عه |لزق|زيقمحمد رض| حسن عزبــــ|63769
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدشج|ن عبــــد|لحكيم عبــــد|لع| متـــو6729|4
764oo5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دير محمد سم محمد |بــــو |حمد
3447o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر مصط محمد محمود ز|يد
69oo95يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنور| محمد ع |بــــر|

589o9|د|بــــ بــــ سويف|حل|م ك|مل حسن محمد
تـــج|ره |لمنصورهم| ي| مرو|ن ص|بــــر|693758
33o496معهد ف تـــمريض بــــنه| د | عص|م محمد رجبــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم ع عبــــد|لمنطلبــــ حسن 886734
9o47|7 د|بــــ سوه|ج|مريم ر|فتـــ فليم بــــطرس
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن |ر محمد صل|ح ع |حمد39852|
4o7345د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور| |ر جم|ل حسن |م  عبــــد |لحفيظ
تـــج|ره |سيوطقزم|ن مه رؤوف سليم|ن 7584|9
6|5949| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد حمدى |لسيد عي
6o447|| تـــربــــيتـــ طنط||ء ط|رق محمد |لعسي

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــ |ء |حمد محمود سوي 47526
683o97حقوق |لمنصورهدع|ء مجدى محمد |لمر |ل |د
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء مصط محمود رجبــــ|38443|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح محمد 247745
478o|8يم تـــج|ره طنط|محمد ه| رفيق محمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقف|تـــن محمود حسي محمد جمعه638435

صيدله بــــ سويفدين| محمد عبــــد |لحميد سيد52395
يم فريد مجد778248 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديددير |بــــر|
6o5|67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــ |لسيد سند |لسيد حس
6oo|59فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طأحمد أيمن ح|مد عبــــد |لعظيم ضبــــ|شه
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء سعيد |لسيد محمد ليله|329588
ك.تـــ. ف صن| قن|لحس ع سيد |حمد|827464
759o2oثــــ|ر د |ط|محمد عل|ء |لدين |لش|ف محمد رش
45o||5ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لعظيم مو  |د
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــم|رين| |سح|ق سعد ز بــــخيتـــ527674
6|9o72| تـــج|ره بــــور سعيدأم| ع حسن عبــــد
62o78oيم محمد مشتـــى معهد ف ص بــــور سعيدمحمد س|لم إبــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسمر صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز عبــــد |5893|
تـــج|ره بــــور سعيديوسف تـــيس |لسيد |لعربــــى بــــخيتـــ|76244
36o569 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حن محمد شبــــل محمد عبــــد|لمنعم طه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نور| عبــــد|لو|حد |بــــو|لغيط عبــــد|لو266234
9o46|2 يم علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىع محمد ج|بــــر |بــــر|
68339o|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |م| سعف|ن شو محمد سعف|ن
|2938|| رهستـــيفن |ميل كم|ل عوض | تـــج|ره |لق|
6|2o|4ندستـــ طنط|آيه عبــــ|س |لمحمدى محمود حسبــــ |لنبــــى

د|بــــ حلو|ن|حس خل|ف محمد حس |2848
ندستـــ حلو|نمؤمن محمد شكري |حمد||456

7o8886ه ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|مه |بــــو زيد عبــــده ع |حمد عج
زر|عه مشتـــهرمصط محمد جميل |حمد2|3537
تـــج|ره سوه|جندى عصمتـــ عبــــد|لرحمن سيد 898995
642oo| نوعيتـــ |لزق|زيقر|ويتـــ |لسيد ع محمد متـــو
تـــج|ره |ل|سكندريهدين| سم حسن حسن سيد |حمد478234
228o24 ره|وق محمد |حمد عبــــ|س مصط د|بــــ |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنتـــ | جم|ل عبــــد| |لسيد354676
تـــج|ره ع شمسن|ردين وجيه حن| |يوبــــ|2484|
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر |حمد محمد |لف |395|6
8o79o8| رتـــ|مريم يون|ن لويس رزق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ه|سل محمد درويش عبــــد |ل932|5| لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
حقوق طنط|مرو|ن |حمد حل بــــليح494453
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|سل سيد ر| سيد826386
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل|م محمد جمعه محمد عربــــ|6|6795
|د|بــــ بــــنه|رح|بــــ ك|مل عوض عبــــد |لحميد |ل|م8|2648
|5528o يف |حمد سم علوم حلو|ند | 
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رهمحمود خ|لد عويس |لسيد6|363 حقوق |لق|
552o8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء حمدى حسن يسن

4o984oتـــج|ره طنط|ن|ء محمد محمد كم|ل ن|يل عوض
يم عوض|643876 تـــمريض |لزق|زيق منيه محمد محمد |بــــر|
وز عبــــد |لمجيد محمد بــــيو 8|492| د|بــــ حلو|ن|ف
262292| تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد محمد ع
4o937oيد مصط شل|مش نوعيتـــ طنط|دير |بــــو |ل
44o364تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر |لسيد عطيتـــ |بــــو شعيشع
8499oo|ف عبــــد| عبــــد|لبــــ|سط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمنيه |
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد حس محمد بــــسيو |لشن|وى438868
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد ه| فؤ|د طه عم|ره|346344
6|556o|لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق ||سل|م محمد محمود شط
ندستـــ سوه|جعمر |حمد مصط محمد 895234
49o474|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن ممدوح محمد محمد محمد
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|رو|ن حس محمود حس 759859
693o37د|بــــ د |ط| |ده محمد |ل |س محمد |لسيد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|رح|بــــ محمود فرج محمود فرج338395
د|بــــ |ل|سكندريه|سم| منصور مصط ع |لشيخ478772
|594|o| رهسم|ء سل|مه عبــــد |لفضيل ع د|ر |لعلوم ج |لق|

رهم ع|دل صل|ح ج|د|422|4 طبــــ |لق|
يم عبــــد|لمنعم |بــــو|لمجد |بــــو|829467 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمتـــثــــ|ل مدحتـــ محمد سليم|ن شكرى|482794
682|7|| معهد ف ص |لمنصورهلشف|ء محمد يوسف محمد|لمتـــو
429o|5|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|ء خ|لد مصط |بــــو زينتـــ
زر|عه سوه|جمنتـــ | مؤمن محمود محمد 924222
صيدلتـــ |لم |مهند مختـــ|ر محمد عبــــد|لكريم|85357
4|5oooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط محمد محفوظ مصط م
ن| م | نعيم ص|دق867225 صيدلتـــ |سيوطم

ندستـــ حلو|نحمد نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح محمد|35733
تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن |حمد محمد عبــــد|لو|حد 488292
ندستـــ |ل|سكندريهعمر حسن عبــــد|للطيف ر|شد |حمد528886
52462o |يم ع |لق وف|تـــنور محمد |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
886o83 تـــربــــيتـــ |سيوطبــــسمه مصط محمود عبــــد|لرحيم
ى حس 2468|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعمر عص|م خ
36|o|||د|بــــ بــــنه|حمد عيد ع محمد|
33o994| نوعيتـــ بــــنه|خلود فرح|تـــ |لسيد كرم
علوم |لزق|زيقرويد| عص|م عو|د |لشموتـــى68|752
|2o984رهع مصط ع محمد ع حقوق |لق|
8222o3|ر|ء جمعه فخري ج|د |لملك تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |لز
87o446|تـــربــــيتـــ |سو|نحمد محمد محمد |حمد
معهد ف ص |ل|سكندريهحس|ن محمد ع درويش|6|77|5
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247o36|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىي|د محمد محمد سليم
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نسيل | عم|د نجيبــــ لوق|846237
ندستـــ ع شمسمحمود مصط عبــــد|لش| محمد حس |24463

ف ز |حمد|234|5 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء |
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل |ء ممدوح سعيد محمد768365
32623oره|رحمتـــ |لسيد |لسيد عزبــــ د|بــــ |لق|
35o958|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ع|طف عبــــد|لعزيز محمود

رهمحمد |س|مه |لسيد بــــيو435|4 طبــــ |سن|ن |لق|
4|9o7|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد صل|ح |لدين شعبــــ|ن محمد

معهد ف ص |سو|نل|م محمد |حمد حف |7|7|84
5o3838كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم|زن محمد حسن محمد عبــــد |لكريم
8o2384د|بــــ |لم |محمد نور |لدين حس محمد|
69o933علوم |لمنصورهيم حمدى عبــــوده عبــــد |لغف|ر
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسم|ء ممدوح عبــــد|لرحمن محمود|243854
|55o46ين| وجدى عبــــد | ف|يز كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نف
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ |دتـــ محمد محمود محمد عفي 399|35
25o559|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه محمد ه|شم عمر|ن 
5o6557 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل جم|ل محمود محمد |لشيشي
256o66تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد حسن محمد ش|شه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري| |مجد ف|يق ج|د |لربــــ238232
42oo92تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره ع|طف عبــــد |لمنعم |حمد ع
4|3o77| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء |لرف| مصط |لكني
34926oد|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ محمد محمد عبــــد|لنبــــى |لنبــــر
علوم ري|ضتـــ بــــنه|يوسف ع|دل يوسف ع59|66|
69o792| علوم |لمنصورهسل|م خ|لد عيد عبــــد |لغ
|34o86ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسح|زم مسعد |لص|وى محمد |لص|وى
699685| تـــج|ره |لمنصوره|ء سعد |لسيد ع
معهد ف ص سوه|جكريم صفوتـــ صديق محمد 2994|9
69|o66علوم ج|معتـــ د |طدع|ء سعد ع|بــــدين عبــــد |لحميد ن|صف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدد | محمد غريبــــ محمد849547
ندستـــ أسو|نحمد |بــــو|لحج|ج مصط محمد|867626
د435957 زر|عه كفر |لشيخذكرى جمعه |لسيد ع مج|
|5o647تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|زي|د ي| محمد فر|ج
ه حسن |حمد عبــــد |لحميد |لبــــي|ع683429 حقوق |لمنصورهن
32|872| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|يتـــ |لسيد ع ع
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر مصط معوض مصط |لش|بــــورى252954
754o78تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسل ه| |حمد منصور
6o4642|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يه وليد فرج | |لسيد شهود
معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لمسيح فضل بــــش|ره قلي 8||8|8
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخلود عوض عبــــد|لمو عوض |9|2596
يم|59983| تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نم جرجس مو |بــــر|
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6|6685| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمريم عل|ء |حمد |لبــــ
836o56حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمروه ع يوسف محمد
ندستـــ |لم |حمد محمود |حمد دردير|822932
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يوسف محمد |بــــوبــــكر محمد حسن 6678|2
ر ي مرزوق37496| صيدله ع شمسديفيد م|
يم محمد محمود سيد|7|7728 د|بــــ ع شمس|بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد محمد ف|روق محمد عبــــد|لد|يم528327
79o7o2يم محمد |لزغبــــى يف |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدلؤى 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| عبــــد|لصمد فؤ|د ع مهينه543255
|د|بــــ |لم |صموئيل ن|دي قزم|ن س|ويرس6627|8
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر محمد |لسيد محمد عط|389|63
رهمرو|ن محمد عبــــد |لبــــ|سط مصط 7|7|2| حقوق |لق|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديزمزم عبــــده سليم|ن عبــــ|دي|86486
232o88رهمحمد ي| سم حس ع ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
49855oد|بــــ دمنهور|صبــــ|ح صبــــ كم|ل |حمد من|ع
52o8o6تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسنتـــ محمد سعد محمد عبــــد |لخ|لق
نيدي رضو|ن سيد |حمد255776 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــط|رق محمد 
2394o9 رهول|ء حس جبــــريل حس تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحس|م رض| حسن غر|بــــ493622
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طن محمد مصط ق|بــــيل7537|6
42|o57 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|ر| |حمد عبــــد |لحميد ص|بــــر حس
د|بــــ ع شمس|ندى محمد عطيه محمد|974|2
36o562علوم بــــنه|دى |حمد محمود عبــــد| شوعتـــ
يم حميده33|823 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم ن|دي |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمريم مخلص ميخ|ئيل جبــــر|ن24863|
7|o5|7| تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه ع|دل عبــــد |لرحمن محمد |لمن
م|م2|4776 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن ح|تـــم سيد ثــــ|بــــتـــ 
|2389oوف|تـــمحمود مصط ح|مد حسن يوسف ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6937ooيم عثــــم|ن عبــــد |لغ |لبــــر ه |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
88588o  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| |حمد عبــــد|لبــــ|سط محمد
معهد ف ص |سيوطعم|د شمعون |ن خيله 889846
2628o2 يم حس وف|تـــعمرو محمد مو |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ر عص|م سيد محمد مدبــــو9688|2
يم محمد شلبــــى|253965 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد فتـــ |بــــر|
تـــج|ره دمنهورد | محمود |لسيد مصط عبــــد |لكريم447532
83326o كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ندين| |حمد كم|ل |لدين حس
3|336o تـــج|ره ع شمسعمر حس|م محمد سم صد
2|3o68 تـــج|ره ع شمسمنه | |حمد رزق حس
تـــج|ره ع شمسمريم عم|د عزيز يعقوبــــ29959|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد بــــدوي محمد بــــدوي6268||
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمصط رجبــــ |لسيد محمد|77573
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يم24599 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسض عل|ء |لسعيد |بــــر|
يم43554 ر بــــدوى |بــــر| ره|وق م| د|بــــ |لق|

9o6o33 علوم ج|معتـــ |لسويسمهند مدحتـــ حسن محمد
324o|8رهمحمد عص|م حن محمود د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممحمد |حمد معوض |حمد سعد67426
83|9o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء حل محمد |حمد
حقوق |سيوط  سم|عيل محمود |سم|عيل ر|شد|7|8788

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد خ|لد عبــــد |لستـــ|ر خلف يوسف65335
452o59يم طه مرزوق ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمع|ذ طه |بــــر|
754o2oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|جر حس|م عبــــد |لحليم محمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمه |حمد محمد فؤ|د شطيه252929
6o3523ى عبــــد |لجو|د يف ن|در |لع |د|بــــ طنط|آيه 
ندستـــ بــــور سعيدمحمود محمد س|لم ص|لح76|769
معهد ف تـــمريض بــــنه| مصط مسعد محمد |لسيد محمد332537
صيدلتـــ سوه|جخ|لد عبــــد|لحميد ك|مل حسن 2459|9
683oo5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم عبــــد |لمنعم درويش عبــــد |لمنعم زغلول
طبــــ |سيوطمحمد حس محمد |حمد 3564|9
ف محمد حل|77866 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط |
نوعيتـــ |لزق|زيقعف|ف محمد عبــــد |لع|ل جبــــر784494
صيدله حلو|نس|ره ن| |حمد |لبــــدوى محمد253|63
68438oيم |لسيد يم جمعه |بــــر| تـــج|ره طنط|عبــــد | |بــــر|
م|م |حمد62349| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود |حمد 
د|بــــ دمنهور|ن |حمد دسو حسن76|499
5o8o23يم محمد صيدله |ل|سكندريهرضوى سعد محمد |بــــر|
7o|o25 ندستـــ |لمنصورهلسيد محمد |لسيد محمد |حمد عي
82o758فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــيشوي جرجس نبــــيه سلو|نس
طبــــ |سن|ن |لمنصورهفرحه عبــــد |لحليم محمد ع غنيم692588
7o8o25|يم |لسيد تـــج|ره |لمنصورهل|ء محمد |لمتـــو |بــــر|
8||6o2|صيدله حلو|نيه كم|ل عيد |حمد
85|42o|ر زر|عه فرع |لو|دي |لجديدسم|ء شعبــــ|ن يوسف |لط|
6o8oo6د|بــــ |لمنصوره|آل|ء جم|ل بــــدير |لمن
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد شح|تـــه حسن شح|تـــه4|4772
42|562| تـــج|ره طنط|منيه |سعد |لسيد محمد ضيف |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد مسعد عبــــد |لمنعم |حمد|9676||

د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممنه | عص|م محمد جودتـــ36|67
|633oرهي|ر| عبــــد|لحليم يوسف عبــــد |لعليم حقوق |لق|

ف ع يوسف ع333457 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع |
يم5744|3 ن| روم| لبــــيبــــ |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م
علوم دمنهور |ر حس|م كم|ل |حمد |بــــو |لسعود34|6|5
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــص| |حمد عبــــد |له|دى عبــــد |لوه|697346
ر|ء م|جد عبــــد|لرحمن محمد358636 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|طمه |لز
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354o26تـــ عبــــد|لن| حس محمود |لجندي تـــج|ره ع شمسم
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود صد عبــــد | |675672
8o27|5ف عبــــد|لتـــو|بــــ محمد صيدلتـــ |سيوطيف |
7o9o63يم عيد غنيم تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود عدل|ن |لسيد |بــــر|

تـــمريض  بــــ سويفف|طمه |حمد محمد محمد84337
4o9725تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى حس محمد محمد |لقص|ص
887o82 تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم ص|بــــر عبــــد|لحميد سيد
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد خ|لد |حمد |لجم|ل766739
7o5796رى معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يوسف محمد حس يوسف |لجو
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن ي| رضو|ن مصط ||75786
4|o873حقوق طنط|مريم عبــــد |لحميد حم|د |لسيد عينو
رى72|625 د|بــــ |لزق|زيق|نجل|ء |لسيد عو محمد |لجو
نوعيتـــ |لمنصورهحمد نبــــيل محمد ن|فع رضو|ن|684427
حقوق طنط||ء حسن محمد مرشدي|9345|4
4892o4|ه عبــــ|س عبــــد |لقوى عبــــ|س ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
4|96o4يم سليم يم |بــــر| يم و|ئل |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخبــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــ حسن محمد عبــــد |لحفيظ قطرى694426
رى5||425 تـــج|ره |ل|سكندريهسل إيه|بــــ رمض|ن خليل |لز
ندستـــ كفر |لشيخعمر حس|م عبــــده محمود452855
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدين| ط|رق ج|بــــر حسن837|76
صيدله |ل|سكندريهمرو|ن حشمتـــ أحمد عبــــد |لعليم |لسيد424667

969o6إعل|م بــــ سويفن| محمد ربــــيع |م محمود
76943oمعهد ف ص |سم|عيليهخلود محمد محمد |لسيد
2|54o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه | خ|لد |حمد محمد |لسيد
879o25  طبــــ بــــيطرى |سيوطنوره|ن سيد عبــــد| |حمد
يم775746 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد |حمد محمد |بــــر|
5o934||معهد ف ص |ل|سكندريهحمد خميس منصور حسن منصور حج
ش|م محمود محمد8869|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دين| 
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد محمد فؤ|د د|ود|3673|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|نوره|ن عص|م عبــــد|لحكيم |حمد354446
68|o27تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد محمود صبــــح محمد عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس|م مصط عبــــد|لموجود |حمد829475
8|o|5||تـــج|ره بــــ سويفسل|م حمدي |بــــو|لعز|يم محمد
يم محمد |ل|نص|رى |528858 ندستـــ |ل|سكندريهس|متـــ |بــــر|

صيدله بــــ سويفر|ن| محمد ربــــيع محمد64637
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد |نص|رى عبــــد|لرحمن محمد |لفحل487452
76o5o7معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسجوف| |ميل جور حبــــيبــــ
زر|عه |سيوطعبــــد|لعزيز حس عوض خلف 3|8785
زر|عه طنط|من|ر عبــــد |لعليم |لسعيد حموده|478|6
8o323oر|ن طبــــ |لم |دي محمد عبــــد| ز
ر88|265 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عص|م محمود محمد جو
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|إسل|م ن|دى محمد عبــــد |لو|حد427723
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نتـــغريد محمود |بــــو |لفضل عبــــد |لحكيم54823|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن عص|م محمد عليوه |بــــر247334
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جم|ل |لدين محمود غز|له278866
33o6o2كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرضوي محرم فؤ|د عبــــد|لوه|بــــ
علوم ري|ضتـــ ع شمسعم|ر عيد |سم|عيل بــــيو |لعبــــس|وي2354|3
يم س|لم|839973 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء س|لم |بــــر|
6o8o|9ه حس |لشح|تـــ |لغبــــ|رى صيدله |لمنصورهأم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن محمد عبــــد |لبــــ| |لنج|ر|684787
27o248تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |لسيد فوزى حس عيطه
45||ooندستـــ كفر |لشيخحمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لوه|بــــ ع جعفر
ل|ل844965 صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ع|دل محمد 
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيوسف محمد عل|ء|لدين حسن ثــــ|بــــتـــ477243
علوم بــــنه|مصط محمد فوزى ع محمد تـــ|ج|33276
5o3963|ل زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيوسف ع|دل محمد عبــــد |لحكيم 
يف عزتـــ عبــــد |لسل|م ع675378 رهيوسف محمد  ندستـــ |لق|
يم272578 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط ع محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطنوره|ن ع|مر وحيد ع|مرع|مر489539
8o9297تـــج|ره بــــ سويفمحمود صل|ح عبــــد|لعظيم عثــــم|ن
77534o|حقوق |لزق|زيقس|مه مصط ك|مل عبــــد|لنبــــى
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لمسيح مل|ك نص |سعد9||8|8
4o8843| نوعيتـــ طنط|سم|ء محمد عبــــد|لعزيز مو
رهفوقيتـــ محمد محمد غ|635483 عل|ج طبــــي |لق|
26|o32ف محمد |لسيد رتـــ|بــــه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف|38|2|2 ندستـــ ع شمسحمد |يمن عبــــد|لعزيز 
4356o3يم خميس عرج|وى |لسيد |بــــو موس معهد ف ص طنط|بــــر|
4|o236تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن جم|ل سيد أحمد شلبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديج | لط د |ن م 8|8639
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن محمد ع محمد جم|ل |لدين|428224
ف |لدين تـــ |ن66|229 هي|ر| محمد  نوعيتـــ ج
427o37تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم سم |سم|عيل حس سل|م
6|963o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهلسعيد محمد عبــــد|لوه|بــــ |لسعيد |لبــــرش
يم ح|مد|484243 يم ح|مد |بــــر| حقوق طنط|بــــر|
4|o982تـــربــــيتـــ طنط|ريم |حمد رجبــــ عبــــد | نوفل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد طلبــــه ق|سم طلبــــه337288
4|o347 تـــج|ره طنط|مصط محمد عبــــد |لحكيم |لبــــرل
|496o7|ه |لسيد خلف | عبــــد |لع|ل د|بــــ ع شمس|م

6o928|ه كردى رمض|ن ك|مل تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||يم|ن حسن عبــــد|لمنعم حسن عيد |5|4892
تـــج|ره طنط|ند| حس محمد محمود عبــــدربــــه8847|4
6864o|حقوق |لمنصورهنور|لدين |لزن|تـــى محمد |لمتـــو محمد
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465oo3يم |لخبــــ|زتـــ ندستـــ طنط|حس يوسف حس إبــــر|
تـــج|ره ع شمسي|س خ|لد سيد محمد عطي 33|2|2
يم |5976|7 زر|عه |لمنصورهمصط محمد عبــــد |لغ |بــــر|
22987o|رهحمد ع|طف يوسف |م|م حقوق |لق|
صيدله ع شمسمحمود |بــــوه|شم محمود محمد ع324329
تـــج|ره ع شمس|ء حس عبــــده عبــــده |لسيد |بــــر|34847
27o272 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمع|ذ شح|تـــه ه|شم شح|تـــه مصط
527|3oندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيوسف محمد رش|د عبــــده محمد يوسف كليتـــ 
252o63|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء |حمد |لسيد سل|مه

3o577ره|حبــــيبــــه عص|م س| عبــــد |لعزيز |ل د|بــــ |لق|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــأيه محمد شعبــــ|ن ذ |لمن 623763
ف |حمد ح|مد |لف 9499|5 تـــج|ره طنط|ندى |
3458o7يم رمض|ن طبــــ ع شمسي| محمود |م |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ورده عربــــى جوده مصط حس 626745
زر|عه |لمنصورهس|ره |سل|م |بــــو عي محمد عي 696743
معهد ف ص بــــور سعيدند| أحمد أحمد مسعد سليم|ن624478
483o67|د|بــــ كفر |لشيخ|يه |لسعيد |حمد |لسعيد ز|رع
48o942حقوق طنط|ي|سم |حمد عبــــد |لر| محمود ع
حقوق ع شمسند| |م|م سعد محمد محمود|5547|
7o577تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيوممحمد سم |حمد |لسيد

8o4537|تـــربــــيتـــ |لم |يه ع حسن محمد
رهحسن|ء فريد محمود حن |848| تـــج|ره |لق|

689oo6طبــــ حلو|نمحمود من عبــــد |لح|فظ محمد
5o|582علوم |ل|سكندريهجه|د ن محمود عبــــد |للطيف
د|بــــ سوه|ج|عل|م |لسيد محمد تـــوفيق 4|22|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيه محمد سيد |حمد|29899|
تـــج|ره |سيوطزينبــــ س|لم فتـــ س|لم 892553

35o5|رهعمر |حمد محمد رزق ندستـــ |لق|
علوم طنط|محمود |يمن شكري رجبــــ|43335
34|o47تـــمريض ع شمس ح|زم ع|دل شو مصط ع|مر
صيدله |ل|سكندريهف محمد صل|ح رمض|ن عثــــم|ن|279|44
269o69معهد ف ص بــــنه|رحمه س| ع |لبــــ|جورى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقول|ء حسن عبــــد | حسن534|77
324o75|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد فتـــ متـــو عبــــده
6o3o67تـــربــــيتـــ طنط|محمد |حمد محمد |لديبــــ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نر| | |س|مه محمد عبــــد|لفتـــ|ح|79|22
64226o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد عبــــد |لمجيد |حمد رف
77o2o8|يم علوم بــــورسعيدحمد سعيد لط عبــــد | إبــــر|
6o2696|تـــج|ره طنط|ف م|جد محمد عبــــد |لحميد رضو
6o9685ق تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء عبــــد |لعزيز محمد شلبــــى |ل
486o35تـــج|ره دمنهورن فتـــ أحمد عبــــد |لع|ل
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4o|9|3حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور ن| محمد حموده جل|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يفل عبــــد|لمل|ك نجيبــــ عبــــد|لمل|ك||3595
846oo2علوم |سو|نط|رق |حمد |لسيد خلف
6|95|oيم سليم يم |حمد |بــــر| علوم ج|معتـــ د |طه|جر |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سم |بــــوزيد |لديبــــ92|268
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن |حمد محمد سليم|ن  9247|9
3367o3لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ن عبــــد|لحميد محمد حو|ش تـــر
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريمه مجدى حسن صديق |حمد873|3|
75o943طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن وجيه محمد دعبــــس
7oo7o2|تـــج|ره |لمنصورهحمد مجدى |حمد |لدسو نوح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد بــــلبــــل |لسيد يوسف أحمد|752695
تـــ محمد |بــــو |لمجد |بــــو |لمجد فرج8685|5 صيدله |ل|سكندريهم
6o|24|لسن ع شمس|محمد وحيد محمد محمد عسكر
34o4|| |نوعيتـــ بــــنه|ر| | سعيد |لسيد عن
9oo5|o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جدع|ء يوسف محمد محمود
9o47|8 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر |يمن |سعد خليل
35|3o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م عم|د رجبــــ |حمد ع سعد
ندستـــ حلو|ن |حمد سم|ح سيد يس37|22|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومف|طمتـــ ربــــيع عبــــد|لرحمن عبــــد|لعليم65494

تـــربــــيتـــ دمنهورع|يدتـــ بــــسيو عبــــدربــــه شوش|ن499478
4|6435| يم |لعس تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد عبــــد |لفضيل |بــــر|
يم عبــــد|لبــــ| 257482 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|جر عل|ء |بــــر|
83o434 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرج|ء صبــــري |حمد ع
866o84وف|تـــمحمد جبــــر|ن حميد ح|مد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
7|o757|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد ن| يوسف يوسف عوض
لسن ع شمس|ه|جر عزيز |حمد |لسعيد |لغمر|وي65486|
تـــج|ره |لزق|زيقحس عمرو |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح775347
د|بــــ ع شمس|ه|يدى خليل |م|م مصط درويش348288
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسرحمه غريبــــ |حمد محمد767|76

246o7 تـــج|ره ع شمس |ده جم|ل محمد |لجبــــرو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن رض| تـــوفيق ح|فظ94|354
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مصط رمض|ن محمد محمود64|2|4
265o9oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط س|مح صفوتـــ عبــــد|لسل|م
تـــربــــيتـــ حلو|نكرستـــ ذكري| ذ بــــش|ى59743|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|خ|لد عم|د عبــــد |لحميد فريد38|753
25o539|ه ع|طف محمد غنيم معهد ف ص بــــنه|م
صيدله حلو|نعمرو |س|مه رش|د |حمد|32796

فنون جميله فنون حلو|نريم |يه|بــــ فر|ج محمد8588|
7o3387|ندستـــ |لفيوممحمد ن منصور ن ن
|388|oيم |لسيد رهوق سيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد ص|بــــر شو ص|بــــر|||33|5
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ل38426 |د|بــــ |لم |نجل|ء ن| سيف |ل
628o3ين عم|د حن فرج لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ن
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعمرو حسن محمد حسن48782

ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمود بــــدر بــــدر |لمر 69|622
7o6984معهد ف ص |لمنصورهدير |حمد عرفه ع |لحفن|وى
تـــج|ره دمنهورزي|د ه| |حمد عبــــد |لحق محمد487257
76544o|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسعيد ح|مد |لبــــي|ع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــكريمتـــ حس|م محمد عبــــد |لحليم ع 485297
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرن| محمد ف|روق ع 875462
258oo8|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد |نور محمد حن غتـــيه

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمه يوسف شو عبــــد |لفتـــ|ح7743|
856|o3|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء |حمد عبــــد|لرحمن |حمد
76832oتـــربــــيتـــ |لعريشس|ره مجدى عبــــد|لمنعم ر|شد |سم
4o682oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم رمض|ن محمد ص|لح
تـــج|ره ع شمسمحمد شعبــــ|ن |حمد محمد66|59|
6o5389 نوعيتـــ فنيه طنط|نور|ن عبــــد |لجو|د محمد يوسف |بــــو
ى محمد عبــــد|لوه|بــــ258674 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــع خ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمر|م نبــــيل محمد حس محمد بــــك 358852
تـــج|ره ع شمسمهتـــدى ه| محمود جل|ل عبــــد|لحميد6447|2
857|o5نوعيتـــ |لم |حسن|ء حسن ع |حمد
6o|o66يم عل|م يم |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخعل|م |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|رح|بــــ قدري |لبــــر ج|د|لكريم864978
حقوق حلو|نحم|ده محمود مصط محمود49726|
9oo84| تـــج|ره |سيوطه|يدى محمد عبــــد|لفضيل حسن

5|27oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد | وليد ف|روق ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد شعبــــ|ن ك|مل فرح|تـــ|698|4
52|7oمعهد ف ص بــــ سويفرحمتـــ رمض|ن عبــــ|س طه

25o737طبــــ |سن|ن طنط|عبــــد|لرحمن جم|ل محمد مصط حشيش
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محسن جوده ز يوسف328495
ندستـــ |سيوطحمد عبــــد |لن| |حمد |حمد|775762
89o894|تـــربــــيتـــ |سيوط له|م رجبــــ ع|مر سيد
علوم ع شمسميشيل مجدى خليل مو36|5|3
||73o2لس ه| مكرم فه ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نك
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لمنعم رشدي عبــــد|لمنعم حسن7226|8
لسن ع شمس|محمود محمد محمود ز محمد7|38|2
85o695 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسليم|ن |حمد سليم|ن مصط
ندستـــ شبــــر| بــــنه|فرح عمرو |حمد تـــوفيق |لبــــغد|دى|747|2
رهش|دى محمد فؤ|د بــــيو|22753 ندستـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ حلو|نكرستـــ | شح|تـــه شح|تـــه شح|تـــه بــــخيتـــ5435|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد ن| ص|لح |حمد محمد484967
طبــــ كفر |لشيخبــــدور عيد حسن محمد |لمسلم| 437858
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يم|4|499 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرحمه فكري |لسيد محمد |بــــر|
7o4248|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد وجدى عبــــد | محمد |لسيد
يم34|523 د|بــــ |ل|سكندريه|سعد سيد مس|عد |بــــر|
45o962ندستـــ طنط|ع فرج ع |لعزبــــ غنيم
243oo8يم محمد بــــرديس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد رأفتـــ |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعمرو محمد مر|د حس 4|846
يم سليم|ن عم|ر سليم|ن|7|6864 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــر|
6|64o2تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى عبــــد |لمنعم عبــــد |لسل|م |حمد
معهد ف تـــمريض |سو|نلحس محمد عبــــد|لرحمن ع |848743
5|62o3يكل |ء سعد محمد سعد  معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  إ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|طمه صل|ح |لسيد محمد حج|زي755766
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عص|م محروس |م |لعط|ر249722
5o562o|صيدله |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد|لعزيز حسن
يم263322 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــنه|ه|جر مصط |بــــر|
رهش|م نص سليم|ن حسن|||235 تـــج|ره |لق|
3o293 ره |ر عص|م عبــــد |لفتـــ|ح مصط عبــــد د|ر |لعلوم ج |لق|

6939|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|فريد رأفتـــ محمد محمد |لبــــيو سليم
85o846 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفس|ره محمد |حمد سنو
34o989تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط محمد محمود عبــــد|لعزيز |لصفتـــي
يم|724|2 يم ع|مر |بــــر| تـــج|ره ع شمسمن|ر |بــــر|
يم727|48 د|بــــ كفر |لشيخ|ي| محمد محمود حسن |بــــر|
8496o||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدل|ء محمد عثــــم|ن عبــــد|لد|يم

علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد عوض عبــــد|لعظيم عبــــد|لص|دق72757
693277| معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عمرو عبــــد |لق|در عبــــد |

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد شح|تـــ عبــــد |لمنعم رجبــــ98566
|335o|رتـــمحمد فكري محمد محمد علوم ري|ضتـــ |لق|
يم أحمد حسن محمد عبــــد|لع|ل638446 معهد ف ص |لزق|زيقإبــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم|دون| نبــــيل يوسف جبــــر|ئيل583|24

 |حه وفن|دق |لفيومكريم ع بــــدوى ص|دق3||68
9|o899 يم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد حسن |بــــر|
7o7978|حقوق |لمنصورهسل|م م|جد |حمد محمد سليم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|جر |لسيد محمد مصط حف 759697

رهكريمتـــ محمد رمض|ن عبــــد |لحليم24827 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىل |ء محمد عبــــد| حس| 833836
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س|ره |حمد عبــــد |لرحمن |لعس|س779439
5o6783عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحبــــيبــــتـــ محمود |حمد حسن |لديك
طبــــ ع شمسشنوده جورج ف|يق فؤ|د429445

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمنه | حسن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــيد حس 4476|
22|96oرهفرحه محمد عبــــد|للطيف شعبــــ|ن علوم |لق|
ي عوض|858968 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفن محسن بــــ

تـــربــــيتـــ بــــ سويفع |حمد عبــــد|لعظيم |حمد55357
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7o4344ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم| ي| عويس محمد |لبــــر
8o83oo طبــــ |سيوطمه| |لسيد عل|م حس|ن
حقوق ع شمس |ر عصمتـــ ك|مل عبــــده25823|
ندستـــ |لفيومنس محمد |لسيد محمد خض |446237
حقوق طنط|عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم سيد |حمد مسعود536832
32229oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | ع محمود ع
768oo9| طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد |لف
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمصط |لسعيد |لمو| عبــــد |لحميد 695976
طبــــ |لمنصورهمحمد |لسيد |لسيد|لسيد حس|ن88|3|7
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |سم|عيل |لسيد ع |65684

|د|بــــ طنط|محمد |حمد عبــــد|لعزيز س|لم ص|لح7|4944
ى ك|مل479243 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|رتـــ | |لقس ش|روبــــيم بــــ
د|بــــ حلو|ن|حبــــيبــــه |لسيد محمد محفوظ48|222
تـــج|ره دمنهوررمض|ن مصط رمض|ن |لسيد484265
علوم سوه|جديفيد س|لم فكرى جبــــره  8|97|9
43oo89تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | |لسيد حس عبــــد|لسل|م
8|477oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم جمعه محمد محمد|
نوعيتـــ |لم ||ء |سلم|ن د|ود عبــــد|لرحيم|822539
6o47o2يم بــــدوى |د|بــــ طنط| |ر |لسيد |لسيد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|سوز|ن |حمد مصط عي438225
تـــ عبــــد|لحميد |لسيد محمد مط|وع7753|4 كليتـــ |أللسن ج أسو|نم
معهد ف ص |لمنصورهيم|ن عبــــد |لحميد فرح|تـــ س|لم|697577
صيدله ع شمسم|ريه|ن |يه|بــــ |حمد رزق بــــدوى764|2|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|دير محمود يوسف |بــــو |لمجد |حمد753629
7o|649طبــــ |لزق|زيقنور|ن| حس حسن عبــــد | سل|مه
ر|ء |لشح|تـــ حسن عبــــد |للطيف حج5|6884 لسن ع شمس|ز
رتـــ|سم|ء شعبــــ|ن محمد |حمد |حمد|639274 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
2|29o8| رتـــحمد عمرو عبــــ|س مو علوم ري|ضتـــ |لق|
لس رزق | ز بــــدير868467 حقوق |سو|نك
ه عبــــد | محمد يسن|65443| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه ع|طف محمد نخ|ل|766|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ حسن س|لم حسن س|لم697|34
9o47|| تـــربــــيتـــ سوه|جف|تـــن |بــــوزيد محمد عبــــد|لق|در
8229|oصيدلتـــ |سيوطمحمد ي| صل|ح عبــــد|لحكيم
تـــج|ره بــــنه|يه سعد محمد سليم|ن|779549
يم حج|زى|73|26 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد ري|ض |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء |حمد محمد تـــوفيق|5574|3
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن رفعتـــ مرتـــ نصيف|7776|8

د|ر |لعلوم |لفيومند عبــــد |لتـــو|بــــ فتـــ |حمد4|547
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأم| حسن عبــــد |لنظ محمد728|52
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ر| | محمد |بــــوبــــكر ج|د |826896
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|252o3ندستـــ |لم |كريم |يمن ف|روق حسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نف نبــــيل ش|كر عبــــ|دتـــ|45576|
معهد ف ص |لزق|زيق|ء محمود محمد عط| محمد|637697
يف محمود عرفه|25329 رتـــ|ريه|م  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
49o344تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــه|يدى عل|ء |لدين محمد ش|ه و| محمد
4o4o27لسن ع شمس|ح|زم |حمد فرج مبــــروك |لشنديدى
35o286كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد|لرحمن حس|م |لدين محمد سليم
ى محمد |م|م266827 |د|بــــ بــــنه|رحمه يح خ

حقوق بــــ سويفمحمد محمود محمد عبــــد |لجو|د5|599
تـــج|ره |لمنصورهعبــــ ع محمد |سم|عيل699667
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لرحمن 773999
رهعمر ع|دل |حمد محمد خ 849|2| ندستـــ |لق|
24344oتـــربــــيتـــ حلو|نمنه محمد |م|م جل|ل محمود
62|2o6حقوق د |طسه|م ح|مد عبــــد |لحميد ح|مد
878o74 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم عز|ز ص|بــــر ثــــ|بــــتـــ
6|o256ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ن ممدوح محمد |لدمشيتـــى
صيدله ع شمسي|سم ه|شم حسن س|لم8677|3
د|بــــ د |ط|يم|ن محمد ري|ض محمد |سم|عيل|694835
2448ooرهدع|ء صل|ح سل|مه عثــــم|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
|36o57 د|بــــ حلو|ن|م|دون| وليم زعتـــر حن

ل|ل سيد عبــــد|لحميد72472 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممستـــ 
4|69o6|يم عبــــد|لع تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ء محمد محمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ط|رق |حمد عبــــد |لسل|م ع محمد3|2|78

24|o7حقوق حلو|نش|ديه |كر| جميل عبــــد |لر|زق
4o45||حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |حمد عي
تـــج|ره طنط|لسعيد مصط |لسعيد بــــدير|438943
يم محمد |حمد محمود|7652|3 حقوق ع شمسبــــر|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طأل|ء صديق |لعدوى |لنج|ر3|6223
طبــــ |سيوط  م مدحتـــ من خليفه|44|882
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــرح|بــــ عبــــد |لمنعم ع |لسيد776534
ش|م |حمد |لعربــــى|6|697 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود 
ل|ل |لعزبــــ3|6796 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهشيم|ء محمد محمد 
8|o3o5|تـــربــــيتـــ |لم |حمد محمد |حمد ق|سم

يم مبــــروك37225 ره|حر|ء طه |بــــر| ثــــ|ر |لق|
78o678| ر|ء عل|ء |لدين |لسيد عبــــد| علوم ج|معتـــ |لسويسلز
تـــج|ره دمنهورمهند |حمد منصور حمدى محمد484473

معهد ف تـــمريض بــــ سويف يم|ن رجبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ حس |6|833
26|o2| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــندى خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عفي

يم سليم|ن69|64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومن|ن سم |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|ج حسن محمد حس 897776
ندستـــ |سيوطنسمه فتـــ محمد حسن778278
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54o392تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهند| حسن محمد عبــــد|لحميد رجبــــ
يم|68753 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ط|رق صل|ح محمد |حمد |بــــر|
33o745 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــملك عبــــد|لحميد من حسن
27o454ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــص|لح محمد |لمغ|ورى محمد شعبــــ|ن
34945oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م|رين| رؤوف سعد عوض
معهد ف تـــمريض بــــنه| ه|جر محمود صل|ح محمود329845
778oo7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسم|ء عبــــد | محمد سعيد جه|د
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف |حمد عبــــد|لرحيم محروس449787
ه |حمد صدقه ع |لبــــدرى9975|6 علوم ج|معتـــ د |طن
697o58|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد مصط عبــــد |لرحمن عرفه
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم ف|يد |حمد ف|يد جبــــر8||8|6
نوعيتـــ عبــــ|سيهف|طمه رجبــــ عبــــد |لو|حد حم|د58672|
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفرين|د محمد عبــــد|لبــــديع محمود9673|8
تـــج|ره سوه|جندى بــــدر |لدين وجدى ع345866
علوم حلو|نف|دى نبــــيل رمزى فكيه مجروفه724|26
68487o|ندستـــ |لزق|زيقحمد |يمن عبــــد |لجو|د رجبــــ عل|م
تـــج|ره بــــنه|حمد ر|فتـــ محمد فه عطيتـــ|2|3324
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل سل|مه |حمد عبــــد |لعليم27873|
268oo5معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عمر صبــــ محمد ز|يد
6o6438يم |بــــو |لريش تـــج|ره |لمنصورهمحمد ي | محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد رض| عبــــد|لرحمن عبــــد|له|دى324687
زر|عه دمنهورمحمد سل|مه عبــــد |لحفيظ محمد44|542
45o925|وف|تـــمحمد جم|ل عبــــد|لسل|م |لمر ر وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

632o3معهد ف تـــمريض بــــ سويف ند ص|لح سيد محمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنوره|ن ع محمد عبــــد |لحميد |حمد خ 463782
75569oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمود محمد محمد |لسيد شح|تـــتـــ
848o94|ر|ء محمد |حمد حسن تـــربــــيتـــ |سو|نلز
637||oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط محمد فوزى |لسيد ع
35843oطبــــ ع شمسد| | محمد سيد سنو |حمد
64o942تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عزتـــ محمد سليم بــــدر|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم|جده محمد عبــــده ح|مد695537
يم |لبــــ|ز ع عبــــد |لعزيز675983 د|بــــ |لمنصوره|ندى |بــــر|
9o43oo|يم محمد درويش |حمد حقوق سوه|ج بــــر|

6294oمعهد ف تـــمريض بــــ سويف ندى سيد حسن |حمد
رهحمد بــــه|ء|لدين عبــــد|لحميد رضو|ن 3|46|2 حقوق |لق|
يم محمد فكرى |حمد عمر638529 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سل إبــــر|
27o9|5كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىله عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن نح
|3o88o|م حمدى |لسيد رضو|ن تـــج|ره ع شمسد

رهمحمد ط|رق محمد صل|ح |لدين عبــــد3863| طبــــ بــــيطرى |لق|
4o6292ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|جر حمدى |حمد محمد فرج
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لص|دق عطيه عبــــد|لص|دق سعد634423
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وف|تـــسيف ع عبــــد |لعزيز يوسف رجبــــ523694 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ره|محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لع|ل |حمد4|453| د|بــــ |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء |لسيد عبــــد|لر|زق |لسيد يوسف3765|6
رهس|ره س| سيد |حمد مصيل 773|2| تـــج|ره |لق|
5643o|تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ يوسف بــــبــــ|وى يعقوبــــ

تـــربــــيتـــ طنط| |م مصط عبــــد|لحليم خف|جه5|8||6
علوم |لمنصورهسليم|ن ه| سليم|ن |لسعيد |لسيد7432|7
3572o5|طبــــ بــــنه|سم|ء ع|دل عي محمود
82o29o ندستـــ |لم |محمد ع محمود حس|ن
تـــج|ره ع شمسندى محمد حس سيد6|59||
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد سعيد حم|دي479457
ي حندول محمود ج|د ن|35753 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء خ
ندستـــ بــــنه|حمد فر|ج عبــــد|لمنعم محمد فر|ج|332539 كليتـــ 
76o45o|حقوق |لزق|زيقحمد محمد حس محمود
رهحمد ي| عبــــد |لجيد عوض|43927| حقوق |لق|
5o7349تـــج|ره طنط|لند| ج|د عي ج|د
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعم|ر |لسيد ص|لح ص|لح |لعدوى765|62
صيدلتـــ |سيوطم|رين| مك|ريوس شح|تـــه ملك  876996
3365ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| |دتـــ مصط |حمد ع
ف85|444 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد مصط |لعج ع 
تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد |لسيد محمد |حمد |لصبــــ|67956
69|o93ف |حمد محمد صيدلتـــ بــــورسعيدنرم |
34o94|تـــج|ره بــــنه|ع |بــــو |لق|سم محمد |لخو
3|68o6يم |لكو رتـــ|شيم|ء سعيد عيد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيه ع محمد |لقشل|ن497348
5288o9ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |لسيد بــــسيو محمد |بــــو شهبــــه
ندستـــ |ل|سكندريه |ر |حمد رمض|ن |حمد عبــــد |للطيف447485
يم محسن مو عبــــد |لعزيز |بــــ||68482 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
9o|448 حقوق سوه|جمصط محمد محمد تـــوغ|ن
49|o4oد|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن وحيد مصط كم|ل |حمد |لجندى
ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|منه | عص|م محمد ز ع رمض|7878|2
339875| يم محمود محمد مهدى ع معهد ف تـــمريض بــــنه| بــــر|
6|424oيم |لح|رتـــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|روضه حسن |لسعيد |بــــر|
4o66|2|تـــج|ره سوه|جص|له ع|دل محمد سعد سل|متـــ
68o2o8يم د|بــــ |لمنصوره|محمد ن| |لسيد |بــــر|
|د|بــــ بــــنه|ريه|م ن محمد |لسيد خ|طر357472

رهيه ه|شم منجود |م |988|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o3o3تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|له عبــــد|لعليم سعيد صميده

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعم|د سعيد عبــــد |لعزيز محمد حسن نزه625775
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــ ع عبــــد| عمر  274|89
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|جو | م | جرجس عط| |3536|3

Page 6920 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره ع شمسدى محمد كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد 82|9|3
ور سليم|ن محمد356389 علوم بــــنه|عمر فتـــ 

نوعيتـــ |لفيومدع|ء ش|كر محمد عبــــد |لحليم54839
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد صديق عبــــد |لع|ل نص|ر|844|45
ى شح|تـــه عبــــد|لنبــــى267585 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نوره|ن ي
علوم ع شمسمل محمد ص|لح حن ||34287
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم رجبــــ محروس محمد |لصف4345|4
9o4839 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىم|رى عم|د |نور عبــــد|لمسيح
تـــمريض بــــنه|حسن صبــــري عوض درويش357574
36o69o وف|عبــــد|لرحمن |بــــو|لنج| محمد |حمد نور وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
26o837 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى محمود محمد |لمخزن
7755o4يم عم|ر تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ه| |بــــر|
7oo84o|ندستـــ |لم |م|زن يح |لسيد يح بــــ|ش
32649o|د|بــــ ع شمس|سندس خ|لد عبــــد|لر| |بــــو|لوف
يم يوسف247657 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود محمد محمود إبــــر|

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مصط محمد |حمد سيد|5454
4|458o|حقوق |ل|سكندريهحمد نعيم |حمد محمد عمر
علوم |لمنصورهرقيه مصط |نيس سلط|ن676289
تـــج|ره ع شمسسجود |لموفق |حمد |بــــو |لعل||2568|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ج|بــــر سيد |حمد459|84
3344o2تـــج|ره ع شمسرشدى رض| رشدى محمود
33o954طبــــ بــــنه|محمود كم|ل سيد |حمد |م|م
علوم ري|ضتـــ حلو|نمنه | يوسف |سم|عيل |لسيد273465
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ي| |حمد |بــــو |لخ محمد محمد677722
4|2|7oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|مه|بــــ |لسيد |لسيد سعد |لسيد
4o|343تـــج|ره طنط|بــــه سعدى عبــــد ربــــه محمد

58o6|طبــــ بــــ سويفحس|م حسن فتـــح |لبــــ|بــــ حسن
2|6oo5|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيري مجدى موريس عبــــده
5|2oo8زر|عه طنط|ن|در |لسيد رجبــــ |سم|عيل حم|د
يم2257|7 يم |بــــر| يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهسمر |بــــر|
675o45تـــج|ره |لمنصورهيوسف ي| ف|روق عز|م ع
ندستـــ أسو|نمحمد حس ليثــــي ع 847237
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ط|رق مسعد مسعد |لغربــــ|وى8926|6
ره|ه|جر زكري| سليم عبــــد|223636 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|د|بــــ طنط|سل أحمد عبــــد |لع|ل |لمعد|وى943|43
253o64 |كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نبــــسنتـــ صل|ح محمد ش
483o25د|بــــ دمنهور|ه|جر |حمد ز محمود محمد
تـــج|ره |سيوطمصط عيد ص|لح تـــوفيق4242|8
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حسن سعيد حسن|752523
6o534|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصوره م|لك مهر|ن |م|م محمد
حقوق حلو|نس|ره |حمد ع |سم|عيل58422|
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728o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومدى محمد تـــم|م عبــــد|لمجيد
6o36|4طبــــ |سن|ن |لمنصورهغ|ده عبــــد |لبــــ|سط |لسيد خليل
|25|ooد كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــول|ء محروس بــــكر مج|
|4o248لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــسمله سيد محمد شكري عبــــ|س
22o7|3تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نن|دين محمد |لسيد |حمد

تـــمريض |لفيوم عبــــد|لرحمن عبــــد|لص|دق عبــــد|له|دى حمد68533
346o2oتـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ ط|رق محمد |لسيد
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد |لرحمن ح|فظ |سم|عيل |حمد33966|
د|بــــ سوه|ج|ر| | شو عي بــــهنس|وى 897749
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | عبــــده |لسعيد فرح|تـــ6699|6
7o7734تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل
زر|عه ع شمسسع|د خ|لد |م|م محمود عبــــد |لغ 33|46|
2347o7رهعبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد جوده تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود سليم|ن محمد تـــ|ج |لع|رف 98|38|
د|بــــ |لفيوم|زكري| ص|لح زكري| مر95576
|4o4oيم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل سيف |لدين حسن |بــــر|

تـــج|ره |سيوطحس|م |لدين سعد كم|ل محمد  883476
وف|تـــن| |لسيد ن| |م عبــــد|لحميد|63658 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |لمنصوره|حن|ن ع محمد أم بــــعره383||6
ي محمد عبــــد |لعزيز|34995| ره/ري|ضتـــسل|م ي زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن |لسيد فتـــ حسن نجم299|34
ف محمد |لبــــدري محمد627879 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|زي|د |
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ط|رق عبــــد |لسيد عبــــد |762532
تـــربــــيتـــ سوه|جندى فرج عبــــد|لحميد محمد 895678
تـــربــــيتـــ |لمنصورهل|ء محمود محمود ح|مد|65|692
|3o946رهمحمود |حمد مصط م|لك تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررن| سعيد شح|تـــه |لش|ذ9857|5
7o76o3| يم محمد علوم |لمنصورهسل|م |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
رهف|طمه |لسيد عبــــد|لمطلبــــ عبــــد |لمع ع9|2327 تـــج|ره |لق|
يم6959|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عمرو مختـــ|ر طه |بــــر|

6o|54| علوم حلو|ن|ء محمد حل حس
د|بــــ |لمنصوره|محمد مو عبــــد |لغ مو 694823
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |حمد محمد |حمد عبــــد|لنعيم2|7527
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحور مهدي رفعتـــ عبــــد|لمحسن9822|8

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ع عبــــد | |لف 32868
8o58|7علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|جر حسن عبــــد|لغف|ر محمد
248o59حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل حمدى فوزى محمد عبــــد|لفتـــ|ح
ر عبــــد|لحميد |بــــويوسف|754|43 علوم طنط|حمد م|
427o|7كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسوق ط|رق عبــــد|لمجيد |حمد عم|شه
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــده رمض|ن كر|تـــ5899|6
8o|235 |تـــمريض |لم | من|ر زين محمد عبــــد|لر
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مديحتـــ |لسيد سعيد عبــــد|لفتـــ|ح6|3568
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد محمد ع محمد حسن625768
حقوق |لزق|زيقمنيتـــ عزتـــ |لسيد رمض|ن|628583
689o34|بــــ ندستـــ كفر |لشيخحمد ح|مد عبــــد | عمر د
5|o538|طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد محروس ز
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيف| صفوتـــ ف|يز عزيز|355|78
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمريم عل|ء محمد حل غ|زى |لسيد765938
84|99o|يم حقوق |سو|نحمد كم|ل |بــــوزيد |بــــر|
4893o3ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|ره محمد محمد فريج محمد عبــــدربــــه ج
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد محمد |بــــو|لعل| محمد||23529
تـــربــــيتـــ بــــنه|ريه|م رض| فوزي حسي سليم|ن986|33

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محسن ع ص|لح4|869
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمصط زغلول محمود عبــــد| |لبــــر 494457
6o5374| طبــــ بــــنه|ندى محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لجليل
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر مر |لسيد |لسيد عزبــــ483462
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ل |ء عبــــيد محمد عبــــد|لفتـــ|ح269339
|3o535 |حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحن|ن صفوتـــ ق| ر
يم ر|جح375||6 |د|بــــ طنط|آيه محمد نبــــيه |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره |حمد محمد كم|ل عدس252394

تـــج|ره بــــ سويفدين| |س|مه |حمد حيدر64634
33o298آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|منتـــ | مجدى م|مون |لن|دى محمد
6o|o38ندستـــ طنط|حمد سليم|ن عبــــد|لستـــ|ر سليم|ن عبــــد
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقف|طمه مدحتـــ عبــــد|لرحمن محمد |لح333255
يم |سم|عيل محمدع783999 صيدله |لزق|زيقسم|عيل |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفرن| رفعتـــ سعيد رزق487||8
بــــي محمد6|4|24 ره|ء عبــــد|لرحمن |نور  حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4846o3|تـــج|ره |ل|سكندريهندرو يوسف يعقوبــــ صليبــــ غط|س
69439oتـــج|ره |لمنصورهمريم |حمد عبــــد |لعزيز محمد |لق |ن
8o3o|9 |تـــمريض |لم | م|رك ع|دل نبــــيل س
طبــــ |ل|سكندريهرن| محمد عبــــ|س عبــــد |لحميد67|426
269o9||علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ ممدوح محمد |لغز
ن| ط|رق محمد محمد درويش7626|| د|بــــ ع شمس|م
طبــــ |لزق|زيقم محمد عبــــد |لمجيد محمد |بــــو |لمع675582
7o|o97يم |حمد محمد عم يم ه| |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى |حمد مصط حسن محمد64368
لسن ع شمس|عمر عبــــد |لغ عبــــ|ده عبــــد |لغ عي||6864
|2o2o6فنون جميله فنون حلو|نك|تـــرين ميشيل مك |ندر|وس
8o7832تـــج|ره بــــ سويفس|ندي محفوظ بــــطرس |سحق
8o337oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمود ج|د عطي عبــــد|لحكيم

458o8تـــربــــيتـــ ع شمسسلوى |لسيد |م |سم|عيل رزق
2443o6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسشعبــــ|ن رمض|ن محمد عبــــد |لعليم حسن
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يم عبــــد|4527|3 ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد| |بــــر|
75455oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهي|سم حمدى محروس عبــــد |لعزيز
6o43|6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|زي|د |س|مه |لسيد محمد |لزي|
76|7o7معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسبــــول| جوزيف ر|تـــبــــ جوده
ندستـــ |لزق|زيقيوسف |م يوسف |م عجينه7478|7
6|o5o3 بــــ |ي|سم ح|مد ع ح|مد |لبــــك|تـــو لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
طبــــ سوه|جنور|ن س| ف|ضل |حمد 2788|9
922o4o معهد ف ص سوه|جش|دى صبــــ سليم|ن مجلع
77|6o2|طبــــ |لزق|زيقيه رض| محمد عبــــد|لحميد أحمد
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |يمن فؤ|د محمد مر484555

تـــج|ره سوه|جعم|ر مصط حسن ع منصور6454|
7|o8|د|بــــ |لفيوم|كريم محمد |حمد سل|م

حقوق ع شمسمحمد سيد محمد محمد |لطويل36|26|
35o629ف ك|مل فرج رتـــ|م|رين| | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسروضتـــ |س|مه يوسف |بــــو |لسعود غريبــــ344968
حقوق ع شمسعمر ع حس خليل7526|3
لسن ع شمس|ريتـــ|ل فؤ|د عطيتـــ |حمد323494
تـــج|ره |ل|سكندريهسل حسن |حمد حميدو49|476
تـــربــــيتـــ بــــنه|زي|د |س|مه محمد حس محمد |لملي 262396
8937o5|يم ثــــروتـــ ع محمد د|بــــ |سيوط| بــــر|
4o8588د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|وق مصط ع مصط كشك
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديندي جل|ل محمد جل|ل826454
8|o644|ف عبــــد|لفتـــ|ح بــــريقع علوم |لم |منيه |
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر خ|لد |ل|م|م ن نبــــوتـــه477826
تـــج|ره طنط|دير محمد سعد ن عبــــيد496688
ف محمود |لسيد |لعشم|وى437923 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس| |
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنور| عبــــد |لرؤف سعيد عطيه2|8|78
5|497oتـــمريض دمنهورشيم|ء خميس محمد صقر
|د|بــــ |لم |ل|ء سويلم نص|ر عو|د||245|8
8|o847تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد ك|رم حمدي جم|ل
ى692||7 يم |ل معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمر حمدينو ع|مر |بــــر|

رهشمس تـــيج| ص|بــــر محمد265|3 تـــج|ره |لق|
ش|م نسيم فرم|وى5628|2 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد  أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
رهصل|ح مجدى صل|ح |بــــوبــــكر7577|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ |سن|ن طنط|محمود لبــــيبــــ عبــــد|لفتـــ|ح |لرخ|26289
46o6|4|زر|عه طنط|حس|ن مقيدم عبــــد| مقيدم
يم محمد عبــــد |له|دى |9|4367 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسهيله |بــــر|
تـــمريض |إلسكندريتـــ ر|ن| كم|ل |لدين حسن سليم|ن425464

تـــج|ره |سيوطحس|م طه سعد تـــوفيق|8358
يم|433|5| رهيه ع|دل ع |بــــر| حقوق |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسريه|م محمد ه|شم عبــــد|لحفيظ8|5||3
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7o547o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمد |لسيد محمود ع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرن| ع عبــــد |لسل|م ع482526
9|o529 حقوق سوه|جعمر |يمن عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|جر شعبــــ|ن محمد محمد ع685823
ره434832 تـــج|ره طنط|آيه عبــــد | محمد كم|ل |لدين ز
25oo93كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عهود عص|م محمد |لسنبــــ|وى
ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن محمد صبــــرى عبــــد |لحميد28|74|
تـــج|ره بــــ سويفسل|م جم|ل سميح عبــــد|لق|در|5554|8
6o5|85معهد ف ص طنط|دع|ء محمد محمد |حمد |لسويدى

358o4د|بــــ حلو|ن|د | حس |حمد محمد
52585o|يم ع|دل مصبــــ|ح مصبــــ|ح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوربــــر|
صيدلتـــ |لم |حمد تـــ عقل عبــــد|لح|فظ|4293|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء محمد عبــــد| عبــــد|لجو|د|8734|3
|4o788| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد جه|د عبــــد |لق|در محمد ع
ندستـــ ع شمسسم|عيل |حمد |سم|عيل محمد مصط 3682|2
27oo63تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح |م فرح|تـــ |م عبــــد|لد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م مرزوق محمد |حمد23|327
وف|تـــعبــــد |لمنعم خ|لد ر| عبــــد |لمنعم جودتـــ758482 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4|4o84|د|بــــ طنط|من|ر |حمد عبــــد|لحليم |لبــــن|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل عمرو ف|روق عبــــد|لفتـــ|ح|54|24

رهعبــــد |لرحمن ع|دل عبــــد |لرحمن عبــــد 47|4| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طآل|ء مصط عبــــد |لحميد |سم|عيل 624539
27o883معهد ف ص بــــنه|ه|جر |حمد ج|د محروس

رهمحمد شعبــــ|ن سليم|ن |بــــوط|لبــــ49567 تـــج|ره |لق|
||8|o|ندستـــ ع شمسم|رين| ه| ف|رس خليل
د|بــــ بــــ سويف|ل|ء جم|ل |بــــو سبــــع سليم|ن||75347
علوم حلو|نمل|ك عم|د عبــــد|لمسيح مرقص34|5|3
246o9|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|محمد سل|مه محمد رش|د منصور

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |حمد عبــــد|للطيف ع 26544
|53o4رهفي |ن لم بــــش|ي جرجس تـــج|ره |لق|

7797o7|م حسن سليم سليم د|بــــ |لزق|زيق|منيه |د
بــــه يوسف |لمجل|وى7|93|6 بــــه يوسف و ندستـــ د |طو
و|ش676589 ف رمض|ن محمد  تـــج|ره كفر |لشيخنوره|ن |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود ع|طف محمد عبــــد |لجو|د5|4878
د|775863 د ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء |لسيد جم|ل |حمد 

يم عبــــد |لحميد|5338 معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمود رمض|ن |بــــر|
معهد ف ص طنط|رن| محمد عبــــد |لمعبــــود شعبــــ|ن84|443
ره|منيه عم|د سعيد ص|لح|49|57| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
28o884|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |حمد محمد عبــــد|لحميد
823475| |د|بــــ |لم |م عوض | مغربــــي عبــــد|
د|بــــ حلو|ن|س|مح ن| محمود ع324893
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6|o895|تـــمريض طنط| حمد فتـــوح عبــــده شح|تـــه |بــــو حبــــيبــــ
ي|6446|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورل|ء |لسيد عوض |لم
تـــج|ره |لزق|زيقكريمه صل|ح صل|ح شبــــل غنيم576||6
62oo98| د|بــــ د |ط|يه عبــــد |لغف|ر |لحسي |لسؤ|
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد رمض|ن محمود عبــــد |لر|697626
تـــربــــيتـــ |سو|نريج سيد محمود |حمد|9||845
6o3373حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمه ع|دل لعسم سليم|ن عوض
يم367326 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| رض| محمد |بــــر|
6254o3د|بــــ |لزق|زيق|سل محمد مصط د|ؤد محمد
ين| جوزيف ع|دل يوسف|3954| لسن ع شمس|ف
7898oo|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد| | سيد محمد |لعربــــى |حمد |بــــر
ر حن|225723 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــج|ك ط|رق ز|
د محمد عبــــد|لك| 3879|8 معهد ف ص بــــ سويفمحمود مج|
صيدله طنط|لسيد محمد قطبــــ |لسيد عبــــده|427452
42o|96د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم محمد حسن محمد صبــــره
يم شح|تـــه8|4496 لسن |لم |/ري|ضتـــ|يوسف يح |حمد |بــــر|
يم محمد |حمد|643325 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء من |بــــر|
89333o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد عبــــد|لرحيم محمد ع
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهكر|م محمد عبــــد | محمد ضيف|694923
يم مك|34542 ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|زن يح عبــــد|لمقصود |بــــر|

684o2ندستـــ |لفيوممصط محمد جيو عبــــد|لغف|ر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رشدى محمد |بــــو شلبــــيه|24685
بــــي |965|4| بــــي |ل بــــي |يه|بــــ |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نل
|د|بــــ |لم |خ|لد رجبــــ محمد عبــــد|لحميد8542|8
44|||oمعهد ف تـــمريض كفر|لشيخمروتـــ عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |له|دي |سم
ف ف|روق محمد ع|مر988|48 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |
234o54تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــخ|لد ثــــروتـــ محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطط|رق حم|ده سعد سليم|ن 886449
78o86|ف محمد ع س|لم ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد |
5o73o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن ع|طف سعد ج|بــــ | عبــــد|لسل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر ن| مبــــ|رك محمد23469
ندستـــ بــــ سويفمحمد فتـــ ج|بــــر رمض|ن53274

36|oo7| يم ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد شكوكو |بــــر|
52|66oيم مط|وع طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــتـــ محمد أحمد إبــــر|
52o827معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  رو|ن جم|ل |م محمود عمر
يم|864446 ك.تـــ. ف صن| قن|حمد محمود |حمد |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطسميه |نور عبــــد|لق|در شح|تـــ6|8327
52o787ه محمد رجبــــ يوسف ع محمد علوم |ل|سكندريهأم
يم بــــدوى|278267 يم رجبــــ |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه| حمدى محروس محمد مر73|269
يم763445 تـــج|ره بــــور سعيدشذى عم|د نبــــيل حسن |بــــر|
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287o|5 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومخ|لد عيد خ |لمغ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد خلف | ج|بــــر فخرى شيخون|492772

ثــــ|ر |لفيوم|سل نور سليم|ن |حمد2|8|6
ل|ل697973 يم محمود  يل ج |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
523|o2| يم |حمد محمد ع  |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد |بــــر|
يم عيد|789682 معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد محمد |بــــر|
ر|ء صل|ح منصور محمد منصور869|3| رهف|طمتـــ |لز صيدله |لق|
84o489 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن عبــــد|لستـــ|ر محمد ع
87686o| ه حس محمد عبــــد|لمع تـــربــــيتـــ |سيوط  م
4|oo99تـــج|ره طنط|محمد عيد مصط عيسوى
69o36||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عبــــد | عوض |حمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد محمد قطبــــ محمد قطبــــ|484829
حقوق بــــنه|حمد ن| عبــــد|لفتـــ|ح يوسف|339586

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد |لرحمن جمعه عبــــد |لحميد خليفه62533
38|o3رهعمر س|لم |حمد جمعه تـــج|ره |لق|

ر درويش264762 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنوره|ن |س|مه محمد ز|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد |حمد سيد محمد|5797

ره|س|ره محمد محمود عبــــد |لرحمن |لعزبــــ9|2358 عل|م |لق|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه محمد مختـــ|ر محمد|7|93|8
لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم | شعبــــتـــ نظم |لمعلوم|فرحه س|  |د فه 2766|8
ثــــ|ر د |ط|خلود محمد محمد عبــــد |لسميع |بــــو|لعن 7792|7
تـــج|ره |سيوطع سعد ع محمد حو|ش||4874
يم ربــــيع مبــــروك|52558 كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفبــــتـــس|م |بــــر|

26534oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف ط|رق حل عبــــد |لغف|ر ز|يد
د|بــــ كفر |لشيخ|ريه|م رمض|ن محمد حج|زى |غ|444626
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مر|م عبــــد|لحميد فتـــ |لبــــ|بــــ252763
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف خميس ع محمد255987
8256o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ ع|رف |حمد سليم|ن
د|بــــ حلو|ن|بــــتـــ | محمد |حمد صديق5779|3
3268o8|يم تـــج|ره ع شمسمنيتـــ عل|ء |لدين |حمد |بــــر|

علوم |لفيوممحمد ع|دل عبــــد|لتـــو|بــــ شعبــــ|ن65596
6377o8علوم |لزق|زيقخلود وجدي سعيد ن عبــــد |لق|در
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد كرم ص|لح |بــــو ع|شور|478|25
3|646o|حقوق حلو|نم|ل |لسيد |لمغ|وري عبــــ|س محمود

ره|ل|ء ر|فتـــ سعيد بــــهلول |لشيخ|38364 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م صل|ح سلطح|26795 تـــج|ره سوه|جه| 
د|بــــ |سيوط| ل|ء عيون |حمد س|لم|885559
تـــمريض أسو|نيه ربــــيع عبــــد|لبــــ|سط محمد ع |848669

454ooتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط س|مح ي سعيد
حقوق طنط|محمود محمد لط محمد مصط |5|2|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسدع|ء |لسيد محمد عبــــد|لع|ل953|78
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757o62يم كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسه|يدى مو محمود يوسف |بــــر|
علوم ع شمسنور| خط|بــــ رضو|ن عبــــد|لوه|بــــ345925
7o27|7يم عبــــده د|بــــ |لمنصوره|سل محسن عبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمود حس حسن معروف حسن488643
يم442828 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخس|ره رمض|ن ف|روق |بــــر|

6668o حقوق |لفيومس|ره محمد |حمد دسو خ
2o5o4|ف عبــــد |لعظيم عوض تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |
ره|محمود جم|ل ج|د خليفتـــ |حمد37669 د|بــــ |لق|

ف256385 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود محمد محمد 
يم |لسيد635662 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمريم نبــــيل محمد |بــــر| ع.
يم وليم مطر يوسف38856| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم |بــــر|
2287o4| ره|سل|م عبــــد|لحميد عبــــد| حس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم جرجس|25348| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــر|م |ميل |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء ط|رق محمد محمود غنيم|2|5|27
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|مه جم|ل سليم|ن خليفه|2|7586
9|o568 علوم سوه|جمحمود ن| خلف |حمد حسن
علوم ج|معتـــ |لسويسعمر ن|جح عبــــد |لحفيظ عبــــد|866|75
279o8oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد منش|وى عبــــد|لجليل عبــــد|لحميد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل|م محمد سيد |حمد صبــــره||2|477
5o86o2|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد شح|تـــه فتـــ محمود حبــــيبــــ
67743oعلوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد مصط مصط |حمد عرف|تـــ
زر|عه |لمنصورهلج طه |بــــو |لنور |حمد |لنج|ر682542
5o7383يم |حمد د|بــــ |ل|سكندريه| |ر |حمد عبــــد| |بــــر|
رهعن|ن سعيد كم|ل ع|شور|22837 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن حسن عبــــد |لحليم |بــــو |لعل|78|786
ندستـــ |لم |عبــــد|لوه|بــــ |حمد شو عبــــد|لوه|بــــ4|6365
83o344تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء محمد ص|دق |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومشيم|ء بــــكرى ز ع72569
478|5oعلوم |ل|سكندريهرودين| محمد عبــــد |لصبــــور مو
9o2638  |حقوق سوه|جشه|بــــ |لدين حمدى فؤ|د رف
8o6358يم بــــرسوم معهد ف ص بــــ سويفتـــيموثــــ|وس مل|ك |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لمنصف عبــــد|لسل|م عز |958|26
حقوق ع شمسم|رل ميل|د |ي | ميخ|ئيل3|3583
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورن سعد عبــــد | |لسيد |لر|مخ498279
ف  |د م  885524 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م|رين| |
تـــج|ره ع شمسم|جده ممدوح مسعود محمد59877|
|46o38ره|لي ي| سيد عبــــد |لغف|ر د|بــــ |لق|

ثــــ|ر |لفيوم|ريم خ|لد مصط عبــــد |لسل|م65625
ف عبــــد|لعليم محمد|328679 تـــج|ره بــــنه|حمد |
ند|وي3|57|8 نوعيتـــ |لم |ع |ء رجبــــ بــــدر 
6o55o7 ف عبــــد |لجليل محمد حس تـــج|ره طنط|سل محمد |
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زر|عه |ل|سكندريهرو|ن نور |لدين محمد نور|لدين423385
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد |سم|عيل محمد7367|3
رى|339288 ف |لسيد |لجو طبــــ |سن|ن طنط|لسيد |

تـــربــــيتـــ ع شمسرن| ن|در محمود حسن5483|
يم45357| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يوسف |يه|بــــ محمد |بــــر|
8|576o|تـــربــــيتـــ |لم ||ء عبــــد|لرحمن ع عبــــد|لرحمن
87562o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسيد حسن سيد حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس |ر محفوظ محمد |حمد |لدمرد|ش6|3544
ندستـــ حلو|نيوسف |حمد محمد صبــــ صبــــ عقيل479848
ش|م محمد عبــــد|لحميد5658|3 تـــج|ره ع شمسرو|ن 

6|69oد|بــــ بــــ سويف|ول|ء عزتـــ غ|نم عبــــد |للطيف
يم332824 لسن ع شمس|ندى مصط رمض|ن |بــــر|
6o9432|د|بــــ |لمنصوره|يه س|مح |لششتـــ|وى س|لم

تـــج|ره |سيوطنوره|ن عل|ء ح|مد عبــــد |لرحمن24878
52o|27تـــج|ره دمنهور ع|طف محمد |حمد |لقص|ص
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورم| |سل|م عبــــد |لمو عبــــد |للطيف727|52
5o|446تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعمر طه حسن |لعشم|وى
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |لسيد |حمد عبــــد|لع|ل |حمد|338257
2|8o8| يم |لبــــدرى صغ رهعمر |بــــر| صيدله |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقس|رتـــ |لسيد محمد نعيم عبــــد |لحميد4|6377
ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |لسيد محمد |لسيد عبــــد|لع|ل235|78 ع| 
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود زوق| عبــــد |لعزيز عمر4|8||5
ره|من|ر عمرو مصط ك|مل محمد |بــــو8467|2 د|بــــ |لق|
رهبــــسمه نور|لدين مو محمد44|222 تـــج|ره |لق|
485o26حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد غبــــ| |لسيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|ل|35874
طبــــ حلو|نمحمود ط|رق حسن |لسعد 852|43
طبــــ طنط|لسعيد حس |لسعيد |لعل|ي |696239
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــه|ء مي حس عبــــد|لصمد54|7|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|جر عص|م |لدين محمد بــــكرى حم496282
88o237  تـــج|ره |سيوطجون |س|مه صد صديق
78o732يم حس محمد د|بــــ |لزق|زيق| مصط |بــــر|
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمهدى427672
علوم |لمنصوره|م| عبــــد | شفيق رخ|348||6
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر سعيد ذ ع|بــــد غنيم9286|4
|د|بــــ طنط|محمود صل|ح فرج |لسنص|ر644755

9o536ش|م محمد عبــــد |لحليم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمرو 
يم |لدو|482223 د|بــــ كفر |لشيخ|ش|م ع|دل ه|شم |بــــر|
9o7587|تـــج|ره سوه|ج حمد ثــــ|بــــتـــ محمد |حمد
يم|777||8 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |يه ممدوح سعد |بــــر|
4o2664حقوق |ل|سكندريهن|ديه محسن عبــــد | محمد
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وف|تـــمحمد |حمد عبــــد|لعظيم |لحسي |22683 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
3394o8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|وق |حمد سيد |حمد ع عفي
ف حمد|ن محمد |لصعيدي|369||5 تـــمريض دمنهورحمد |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|جر رض| عبــــد |لرحمن حم|د محمد773756
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد منتـــ |لسيد محمد |ل|ديبــــ253975
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم منصور ح|مد عبــــد |للطيف رزق685475

79|7o|طبــــ ع شمسحمد خ|لد مو طه
69863oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعطيه |لشح|تـــ عطيه محمد |لسطو
طبــــ حلو|نمه| محمود ز محمود9|8672
يم بــــسيو عبــــد 38|9|4 حقوق |لمنصورهمصط محمد |بــــر|
7o954|علوم |لمنصورهمحمود محمد سعد محمد عبــــد |لرحيم
8|5o59حقوق |سيوطين من جرجس لبــــيبــــ
د|بــــ |لزق|زيق|مهتـــدى ط|رق عبــــد |لص|دق قنديل775322
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ره عبــــد |لعليم عبــــد |لع|ل محمود7|552|
تـــج|ره ع شمسن و|ئل |لسيد محمد |ل|نص|رى|3234|2
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لح|فظ محمد حس 22675|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد ع|دل لبــــيبــــ محمد عبــــد|لكريم|449498 معهد ع| 
9o6726 تـــج|ره سوه|جمن|ر |حمد زين |لع|بــــدين ع
يم عشم|وى42|495 ف |بــــر| د|بــــ دمنهور|محمد |
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوديتـــ نعيم شح|تـــتـــ ع|زر|335638
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه ع|دل عبــــد | عبــــده عبــــد|2589|4
تـــمريض فرع مطروح محمد عبــــد |للطيف حسن عبــــد |للطيف خليل883|42
ندى محمد|84|9|9 معهد ف ص |سيوط حمد رفعتـــ 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ري|ن ن عبــــد| متـــرى237267
2|62o3رهعمرو صل|ح حس ك|مل تـــج|ره |لق|
52o332معهد ف ص |ل|سكندريهس|ره عبــــد|لحميد ع |لسيد |لقص
|548o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|يدى |حمد رج| محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم ط|رق محمد محمد نعم|ن7368|6
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسم|ء محروس عبــــد |لرؤوف محمد|65435|
27o25oطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود حمدى |لسيد محمد خليف
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنوره|ن مصط حسن |حمد |لدخ|خ 695746
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــل|ل عبــــد|لمحسن عبــــد|لسميع |لسيد عويس|36724
||8o9|ندستـــ ع شمسك|تـــرين كرم شفيق دوس
6|7o38ر|ء محمد محمد صبــــرى تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طز
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــروق |حمد عبــــد|لجو|د عبــــدربــــه3259|3
768||o تـــربــــيتـــ |لعريشين|س |حمد محمد |حمد |لسل|مو
وف|تـــج|بــــر محمد ج|بــــر |لسيد446672 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
5o8759صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لوه|بــــ محمد سليم|ن |لسيد حم
|63oo5كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ محمد جل|ل محمد
 |حه وفن|دق |ل|قعبــــد|لرحمن ع|دل |حمد محمود|27232
496o56حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم ع عبــــد |لحليم محمد  ق|سم
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صيدله طنط|محمد ج|بــــر ج|بــــر مصط عزجوله247222
ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد ع محمد |لحن|ن52|689
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهوف|ء عم|د |لدين عبــــد | محمد ع754549
8262o6فنون جميله فنون |ل|قم|رين| مرقس وليم عزيز
44427oف تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن حمدى محمد ع |لمغربــــى 
ره|س|رتـــ محمد |حمد رفعتـــ محمد5795|| د|بــــ |لق|
5|7|57| د|بــــ دمنهور|سم|ء محمد ج|بــــ | خ |
ق|وى47722 رهند| طلعتـــ ه|شم  زر|عه |لق|

ه سعيد |لشح|تـــ |لسيد||77679 صيدله |لزق|زيقم
8354ooتـــج|ره |سيوطه|جر محمد محمد خليل
د|بــــ |لزق|زيق|ند محمد ع|مر مر637578
428o6|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمه |حمد محمد |حمد |بــــو زيد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لرحمن ع 832774
نوعيتـــ |لزق|زيقمرفتـــ |حمد محمد حسبــــ |  |د57|772
ه تـــوفيق لبــــيبــــ حن| عبــــده|9826|5 معهد ف ص |ل|سكندريهم
يم |لمهندس675223 ه ن| عبــــد |لغ |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهن
8o9834|ندستـــ |لم |ع |حمد محمد |بــــو|لعل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمرو محمد صبــــ محمد |لبــــسطوي676964
9|o656 تـــج|ره سوه|جمن|ر |حمد حس رشو|ن
6o8||9رتـــ|ف|طمه محمود عبــــد|لرحيم محمد سل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
وف|تـــ|محمد عص|م |لحسي |لدسو 44492| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
8638o7 |طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لر
27852oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره صل|ح |لدين محمد سعد
يم مصط |63653 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد فتـــ |بــــر|
6269o5ه  |ء عبــــد|لرحيم |لقن|وى عبــــد تـــج|ره |لزق|زيقم
د|بــــ ع شمس|محمد محمود حس |حمد344458
63637oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد رض| محمد حسن خليل
347||oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروتـــ صبــــرى عبــــد|لعزيز |لجندى
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحسن خ|لد حسن خليل359299
6|79o5تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسجود ع حسن ع
36|o58رهمحمد |نور محمد عبــــد|لوه|بــــ ندستـــ |لق|
7o|979طبــــ |لزق|زيقمحمود |لسيد سيد |حمد |لزم|ر
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد |بــــو|لحسن محمد مصط 834353

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء صبــــرتـــ عنتـــر صبــــرتـــ|69975
86o328ف |لدين مي عبــــد|لنبــــي تـــج|ره بــــ سويفص|بــــرين 
7o8629تـــج|ره |لمنصورهحسن محمد حسن عبــــد |لر|زق

52o|9علوم |لعريشه|جر رفعتـــ حسن سيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين بــــ|سم جم|ل محمود ع ع|مر8492||
3245|oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر محمد ع محمد حسن
34o666طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د تـــ|مر محمد ج|د محمود جل|ل|5|479
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يم |حمد محمد3|3223 د|بــــ حلو|ن|نسمتـــ |بــــر|
وف|تـــعمر ط|رق محمد جل|ل5243| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

4oo594د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد |لوه|بــــ |حمد عبــــد |لوه|بــــ عرفه قمبــــر
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|يه خميس ع |حمد|846779
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسميه حس|ن عبــــد|لو|حد سويلم268728

رهرح|بــــ يوسف عبــــد |لعزيز محمود45935 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد فتـــ |حمد عبــــد | خليفتـــ|695227
6oo|o8|طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد عبــــد|لرحمن تـــوفيق |لبــــكرى
2652o5نوعيتـــ بــــنه|مصط سعيد مصط عبــــد |لحميد زيد
علوم |لمنصوره|ء جمعه زكري| محمد خ|طر|422949
6o4977يم |لنبــــر تـــربــــيتـــ طنط|م |لسيد عبــــد|لحميد |بــــر|
5o6o||صيدله |ل|سكندريهمصط حس|م |لدين |حمد عبــــد|لغ محمد عم
تـــج|ره |لمنصورهكريم ص|بــــر |حمد محمد شعيبــــ677258
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عي ح|مد محمد |حمد328433
|52oo8تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د صبــــرى |لسيد يونس

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|تـــ س|لم شعبــــ|ن ص|دق45686
7o5||9علوم |لمنصورهمريم ع|طف محمد ي|س ن|فع
8||o56 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء ربــــيع رش|د ع|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد سعيد منصور |حمد357387
يم حمزتـــ مر عبــــد |لع|8222|5 معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن |بــــر|
تـــمريض |لم | كم|له سيد محمد محمود856933

رهمريم محمد صل|ح محمد8224| طبــــ |لق|
33o236|د|بــــ |لزق|زيق|مل |لسيد حس محمد
ف ص|بــــر سيد |حمد63789| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسريم |
رتـــ|يه محمد مبــــ|رك |ل|صور|257399 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o8573تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود خميس حسن مسعود |لصعيدى
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|م جم|ل فوزى عبــــد|لل|ه226963
25o97|يم عل|م كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد عبــــد|لن|صف |بــــر|
5|o|6| علوم بــــنه|عبــــد | عرفه عبــــد | |لف
يم عبــــد |لخ|لق  |بــــى444652 تـــمريض كفر |لشيخ محمد إبــــر|
6o35o5حقوق |لمنصورهمحمد تـــ|مر محمد |سم|عيل
زر|عه كفر |لشيخمحمد محمود محمد ع حسن |لحويف7|4362
8o468oتـــج|ره |سيوطخلود يح ذكري عوض
8752oo| تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء ع محمد محمد مصط
رهبــــه جم|ل سيد |م|م39938| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
32|oo|ندستـــ ع شمسحمد حس|م |لدين |حمد عبــــد|لحميد
68665o د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |لنعيم |لشح|تـــ |حمد |بــــو
يم ع754696  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــندى |لسيد |بــــر|
علوم كفر |لشيخعبــــ محمد |لسيد دسو حس 437957
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمري|ن نص لطيف ف|م  7438|9
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد صل|ح |لدين شعبــــ|ن عي عبــــد 246557
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د|بــــ |لفيوم|جه|د ع عبــــد |لبــــ| عثــــم|ن64493
63o|83|علوم |لزق|زيقحمد محمد |لسيد دربــــ|له
د|بــــ ع شمس| |م صبــــرى |سم|عيل سعد2992|2
6o|284تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ريم محمد ع |بــــو|لمع| تـــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أروى زكري| محمد عبــــد|لص|دق محمد3445|4
77o85oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |حمد |بــــو عي علو|ن

394o8|ش|م عبــــد|لمع فض أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرغ|دتـــ 
75345oيم عبــــد |للطيف ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |لفيوممحمود |
25o264ه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر محمد ع|دل مخلوف حسن |بــــو خ
تـــج|ره سوه|جيوسف فريد عطيه فريد|6262|
6|6o94لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمر محمد محمد عزتـــ س|لم
معهد ف ص |سو|نس|ره فضلون فه قن|وي|86884
ندستـــ |لسويسمحمود محمد محمود |سم|عيل ع3|7526
44ooo6طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ سعد ق|سم عبــــده عبــــد |لكريم
4o4224 تـــج|ره |ل|سكندريهر| ن|در فتـــ محمد عبــــد |لغ
2|226o|وف|تـــحمد عص|م عمر بــــكر ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمنيه محمد فكرى |حمد|775994
يف من محمد|277977 نوعيتـــ |شمونمنيه 
689o66يم ر ندستـــ |لمنصورهس|مه ي| يونس محمد |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهيح ح|مد يح كم|ل سلط|ن687564
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسل |سم|عيل عبــــوده |سم|عيل778834
48o927د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|نوره|ن مصط عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد
3|3o98|د|بــــ ع شمس|ندى |حمد |س|مه خليل |بــــو|لعط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر|ن| ع|دل غنيم |لعتـــ 2675|4
|4|89o|ندستـــ ع شمسحمد محمد سيد |حمد عثــــم|ن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد ع|دل محمد |حمد|64|759
ندستـــ |لمنصورهيم|ن سعد |حمد عبــــد |لق|در |لهجر|68267
تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــييتـــ ط|رق محمد عبــــد|لرحمن335995
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |يه|بــــ حس |حمد844|68

4743o|يع محمود صديق تـــ |بــــو  بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صف|ء ع شليل ع حسن259459
رهروميس|ء |حمد محمود ه| 694843 د|ر |لعلوم ج |لق|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد سم محمد |لحمز|وى|78|449
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|نور| فؤ|د حس محمود |لسيد ف|يد772566
يم خليل|77929 زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــم صبــــ عبــــده |بــــر|
ره|سل عبــــد |لمعبــــود شبــــل شعبــــ|ن||89|| د|بــــ |لق|
22567|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |لعربــــى محمد |لصغ ع
|د|بــــ طنط|حمد محمد حمدي |لديبــــ|789|43
7o7874|طبــــ بــــيطرى |لمنصوره|حمد سعد |لسعيد ع |بــــو |لعط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم محمد عبــــد|لعظيم محمود253434
6797o5|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن عبــــد |لمنعم ع عبــــد |لرحيم
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497o29|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمود سعد محمود عبــــد |لنبــــى|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــسمله |يه|بــــ عبــــد|لعزيز عبــــد|لبــــ| 632538
27o667د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــل|ل |س|مه محمد محمد عم|ر
د632728 صيدله |لزق|زيقمريم |يه|بــــ محمد نبــــيل مج|
62o84|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|دع|ء |لسيد رزق |لرف| |حمد |لريس
صيدله |لمنصورهسهيله عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح حشيش3|6938
2674|4| صيدله |لزق|زيقن جورج شفيق رزق عوض |
4o57|o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ء |لسيد بــــسيو |لسيد
249o29نوعيتـــ |شمونند| جم|ل عبــــد|لحميد |لجمل
762|2oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم محمد |لسيد رفعتـــ حس |ل |ط
ندستـــ |ل|سكندريهسميه محمد سعد صبــــره527749
يم772939 ر محمد محمد نور|لدين |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــ|
6o2883|ندستـــ طنط|مصط محمود عبــــد |لسميع ع عل
|238o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح |سم|عيل مصط |لجنجي

رهحمد ثــــ|بــــتـــ مط|وع عبــــد |لجيد|48428 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومحس|م حسن شعبــــ|ن عبــــد |لمقصود66237

يم |لسيد محمد |925||4 |د|بــــ طنط|حمد ع|طف |بــــر|
48o974د|بــــ |ل|سكندريه|د| | بــــخيتـــ |حمد سعيد محمد
|5o972|د|بــــ حلو|ن|ل|ء صبــــ شبــــل عبــــد |لعزيز رجبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى ف|يق محمد محمد |حمد|78272

يم رزق8|645 تـــربــــيتـــ |لفيومكريستـــ | س|مح |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهورمصط عم|د محمد ربــــيع يوسف529557
4o5547تـــج|ره طنط|ريم حسن محمد ع |لبــــكرى
2|8o73يم يم |حمد |حمد |بــــر| رهحمد |بــــر| طبــــ |لق|
23o|58رهحس|م |لدين مصط فتـــ |بــــو|لمجد حقوق |لق|

تـــج|ره بــــ سويفسيمون مدحتـــ ج|د بــــسط|9|8|6
د|بــــ حلو|ن|روضه ص|لح محمد ع96||22
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مريم ط|رق عبــــد |لعزيز محمد م482952
63358o|علوم بــــورسعيد|ء فيصل |لسيد |حمد

6o886لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمرو شعبــــ|ن ري|ن محمود
طبــــ بــــيطرى بــــنه| |سم|عيل نظ |سم|عيل|33953
4|6467| تـــج|ره كفر |لشيخحمد |لحسن عبــــد|لحليم |لدي
9|o|38  صيدلتـــ |سيوطشيم|ء رمض|ن مه ح|مد
2533o7| |تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــل|ء خ|لد عبــــد|لعزيز قطبــــ |لق
6|7o46تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره محمد محمد طر|بــــيه
256|3o|صيدلتـــ بــــورسعيدحمد خ|لد عبــــد|لمنصف عبــــيد
|د|بــــ |لم |حمد ع محمد شح|تـــه|3787|8
معهد ف ص سوه|جي|سم سيد عطيه عبــــد|لحليم865966
لع| لل |حه و|لفن|دق و إرش|د |ل | بــــأبــــي ق |حمد عطيه دي|بــــ س|لم|5483|4
زر|عه |لم |زينبــــ عبــــد| فيصل طوسون823797

34288| رهحمد جم|ل |لسيد عي تـــج|ره |لق|
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8|2o|4|يم تـــربــــيتـــ |لم |يه سعيد عبــــد|لرحمن |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|محمود محمد رزق محمود262544
نوعيتـــ كفر |لشيخسعيده |لحسي جوده جعفر435248
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد محمد26|785

543o2|طبــــ بــــ سويفحمد خ|لد محمود عبــــ|س
تـــمريض بــــنه||ء زغلول ع ع|بــــدين|267389
5o|332زر|عه |ل|سكندريهح|زم خ|لد عبــــد|لمقصود ع عبــــدربــــه
5o9438تـــج|ره دمنهورزي|د محمد يونس كريم محمد
ى محمود |لبــــدري7|2367 رهنغم محمود خ صيدله |لق|
يم رزق غنيم257633 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سل|مه |بــــر|
4o8297يم محمود ك|مل عمر|ن تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقنور|ن ع |حمد ع|22|64
54oo45يم فوزى |حمد |لغو|ص تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر |بــــر|
رهمصط محمد ع |لبــــدرى|2776| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
4o3697 يم خ تـــج|ره |ل|سكندريهم جم|ل |لدين محمد رش|د |بــــر|
|3368o زر|عه ع شمسف|طمه عزبــــ عزبــــ |لدسو
د|بــــ د |ط| محمد عوض |لمر483589
3||o66ى عبــــ|س نوعيتـــ عبــــ|سيهزينبــــ محمد خ
7848o6تـــج|ره |لزق|زيقندى فرج عبــــد |لسل|م ع
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرفليمون فؤ|د شكري جوده68284|
نوعيتـــ فنيه قن|ن|در شكري يوسف |ندر|وس868429
علوم طنط|د| | محمد فتـــ |نور محمد |لعربــــى542482
76o669يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|بــــسنتـــ حس محمود بــــر لم
75542o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |لسيد |لسيد عز|زي
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود ن| |لسيد ع ع 343555
يم محمد |بــــو شح||76572 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ بــــورسعيدل|ء ي| |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد عم|د عبــــد |للطيف محمد28895|
267oooزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | ع|دل محمود عك|شه
6976|o د|بــــ |لمنصوره| |ده عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد محمد
يم بــــرجل492638 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد |لسيد ك|مل |بــــر|
7o2799صيدله |لزق|زيقحمد |لسعيد م   سيد |حمد |لعدوى
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشعبــــد |لرحمن محمد سل|مه قويدر حس766695
8976o||تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|ل
تـــج|ره ع شمسمحمد محمود حس محمد بــــدوي483|34
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسن|دين محمد محمد ع عم|ر9779|2
7o433oري|ض |طف|ل |لمنصورهدين| |حمد خليل ع خليل
يم عبــــد 257||7 يم |لغريبــــ |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسميه عبــــد|لمريد حس |لسنو 833|86
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|روضه سم خليل حس خليل642765
يف زكري| ع |424744 م  تـــمريض |إلسكندريتـــ د
ق|وى محمد عبــــده683727 ه سعد |ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طن
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف ع|دل محمود |حمد64278|
2o999ندستـــ حلو|نعمر عطيه محمد |م عطيه

698o77ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ح مصط شعبــــ|ن |لسيد
|6o|97تـــج|ره ع شمسجون ن| فه ن|شد
62o|22ى د|بــــ د |ط|ل |ء محمد مصط |لخض
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن مجدي حس عبــــد|لع|ل353893
ف عبــــد|لحميد محمد629394 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|تـــسنيم أ
4|3o|9ن| عمرو ج|د أحمد قنديل تـــج|ره طنط|م
4228|oعلوم |ل|سكندريهدين| جم|ل محمد محمد تـــف|ل
رهس|رتـــ سعد |لسيد محمد فو325722 د|ر |لعلوم ج |لق|
78o8o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحس|م عبــــد |لصبــــور |حمد محمد

تـــربــــيتـــ |لفيوميه عطيه سعيد سيد|73763
ف محمد |لطبــــ|خ6||257 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |
257o26 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــدين| ع|دل سعيد |لخو
|د|بــــ بــــنه|ه|جر مصل محمد محمد92|264
4oo874|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسم|ء سبــــيتـــه مر سعد
ل|ل |لشح|تـــ عبــــد|لفتـــ|ح|23469 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزي|د 
45o426|تـــج|ره طنط|عبــــد| |يمن عبــــد|لحفيظ محمد س
7|3oo8بــــه يم عبــــد |لرحمن و يم |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهمحمد |بــــر|
52959o|تـــ|محمد |حمد عبــــده ع محمد |لحلو لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
9|77o8 طبــــ |سيوطم|رين| عزيز عد عزيز
ف ر| |بــــو |ليم 59745| علوم ع شمسكرستـــ | |
تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء عمر عبــــد|لرحيم عبــــد|لمجيد|899738
5o7564علوم طنط|ج|نو ه| ش|كر خليل عوض
273oo7تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسه|م سعيد |حمد شح|تـــه
4o49o9تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود محمد ذ مر |لطنط|وي

7o9|3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|مروه عبــــد| شوبــــك عبــــد|لعليم
يم |لسيد |لعج عبــــد |677249 طبــــ بــــيطرى بــــنه|عمرو |بــــر|
||88oo| يم تـــج|ره ع شمس |ر عل|ء |لدين رمض|ن |بــــر|
معهد ف ص |سو|نمحمود جل|ل ع عبــــد|لبــــ|سط868757
ر عطيتـــ ع 9|3373 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريمتـــ عبــــد|لظ|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــد|لفتـــ|ح محمود محمد832832
تـــج|ره بــــنه|م|رك ن|در حن مرقص92||3|
|282o7|رهيه ع محمد |حمد علوم |لق|
|4282oح|ن د|بــــ ع شمس|ند خ|لد |لسيد 
6o4283لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمد |لدسو تـــوفيق |لدسو حبــــيش
68722oتـــج|ره |لمنصورهمصط محمد حس عبــــد |لح|فظ
معهد ف ص |سيوطول|ء محمد ن| يونس849973
تـــج|ره طنط|بــــه | س| شعبــــ|ن يونس |لجبــــ|2648|4
يم 6|6848 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن ممدوح كم|ل محمد |بــــر|
7|oo37يف جمعه جمعه مبــــ|رك تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر 
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طبــــ |سن|ن طنط|مجدى رض| حل ح|مد بــــدر246445
ره|منه محمد رشو|ن ع |6489| د|بــــ |لق|
6o6896|د |بــــو|لعن شط تـــج|ره طنط|عمر ط|رق مج|
ه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمو محمد عثــــم72|483 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
684o52| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمد سعد سعد|
ف عبــــد|لع|ل سليم|ن|65|24 خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننوره|ن |
425o34| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه جم|ل |لدين ج|بــــر محمد ع
8o29o7|كليتـــ حقوق |لم |ل |ء رفعتـــ |نور عبــــد
63o223طبــــ |لزق|زيقعمر محمد |حمد |حمد |لبــــحر
د|بــــ |لزق|زيق|يوسف رجبــــ عبــــد|لغ محمد353383
622693| لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |حمد ن|جح بــــره|م |لسيد ع
ره|ندى ع|دل فتـــ محمد95||5| د|بــــ |لق|
|د|بــــ |لم |ميمه |حمد تـــوفيق ر| |823476
صيدلتـــ |سيوطند| سيد محمد |حمد845482
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد خ|لد |لسيد مبــــروك752448
د|بــــ د |ط|يتـــ ح|مد ح|مد |لعيسوى خليف|9368|6
تـــج|ره سوه|جمحمد عصمتـــ ج|د محمد 894877
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد حسن |حمد|83|834
يم محمد |بــــر|||5|68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر عم|د|لدين |بــــر|
82o495ف خظروف |حمد نوعيتـــ |لم |شيم|ء |
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف محمود محمد عبــــد|لمنعم645|25
علوم |سو|نبــــ| شلبــــي فخري م |248|83
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقجه|د عص|م |لدين كم|ل ع4|6269
ريدى|76857 معهد ف ص |سم|عيليهن|در ن| ك|مل 
9|o3oo د|بــــ سوه|ج|كريم|ن فيصل حمد|ن عبــــد|لرحمن
ندستـــ كفر |لشيخيم|ن محمد جم|ل قطبــــ |ل|نص|ري حسن 896|45
حقوق |لمنصورهمحمد ع|دل عبــــد | عبــــد|775385
يم8|4268 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحن محمد حس محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد شو محمدي محمد حسبــــ |لنبــــى347657
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط محمود لط محمود |لعج677344
7o4643ندستـــ |لزق|زيقمحمد مدبــــو جل|ل  |لدين مدبــــو
تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين نبــــيل ن د| |ل475442
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د سيد محمد حج|زى347842
448|o5لسن |لم |/ري|ضتـــ|ه|جر عوض عبــــد |لعزيز ع
675o57طبــــ |لزق|زيقندى ف|يد عبــــد |لعزيز ف|يد
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىيم|ن |بــــوبــــكر ر|وي محمد|833662
يم |لدوده6|4355 ه مرزوق سعد |بــــر| معهد ف تـــمريض كفر|لشيخن
82o722د|بــــ |لم |محمود طلعتـــ حس يوسف|
696|5oندستـــ |لمنصورهسل|م |سعد شعبــــ|ن |لسيد يوسف قز
ره|246552 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م |يه|بــــ عبــــد|للطيف سعد ز
6o2543تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |لتـــه| عبــــد |لحليم علو|ن
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3|8o96حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجون محروص بــــش|ى ف|م
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسمر محمد حسن فضل محمد759659

لسن ع شمس|نرم ع|دل |لسيد |لمتـــو6|6|3
2|269oتـــج|ره ع شمسمحمد |س|مه ع يوسف سليم|ن
78o446معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر |حمد عبــــد |لعظيم محمد
34o25o|تـــ |حمد شح|تـــ |حمد تـــربــــيتـــ بــــنه|م
|لسن |لم ||ء محمد |حمد ملي |7579|8
625|5oعلوم ج|معتـــ |لسويسندى محمد عبــــد |لجو|د عبــــد |لخ|لق
تـــج|ره ع شمسمنيتـــ ع|طف حمزتـــ محمود|2423|3
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عل| |نس|ن محمد مطر48|253
6879ooيم عبــــد |للطيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
5o48o7فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|رج | ميل|د جورج مسعود جيد
24366oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س|ره محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عيد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن |لسيد محمد منصور محمد ط|حون5||772
5o7556|ف شعبــــ|ن |حمد بــــ|ش طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه|يتـــ |
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد |لح|ج عبــــد |لحميد محمد عبــــد |8||446
33o4oره|زينبــــ محمد محمد حسن |لليثــــى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رتـــ|س|ره محمود محمد درويش55|65| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
9o7679 لس ر|شد فه عبــــد|لمل|ك تـــج|ره سوه|جك
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يتـــ عل|ء |لدين |حمد يوسف|634275
طبــــ |لزق|زيقمحمود ه| |لسيد محمد |لعزبــــ697456
يم فرج |لعلي446|3| يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطبــــر|
ر|ء عبــــد |لسل|م محمد يسن عبــــد 783933 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلز
ف محمد محمد شهو|ن|6|627 د|بــــ |لزق|زيق|دين| |
5o346o|زر|عه |ل|سكندريه|ء سم فتـــ |حمد حسن
8o6746يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد لط |بــــو|لليل |بــــر|

يم724|3 ف كم|ل |بــــر| ره|دين| | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ر ح|مد محمود7|665| د|بــــ حلو|ن|ند م|
7438oرهخ|لد عل|ء رمض|ن ع تـــج|ره |لق|
ره|ريه|م حم|د محمد محمود42363 د|بــــ |لق|

33o766|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يمن ش|كر محمود محمد
2479o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره جم|ل محمد ح|فظ عثــــم|ن
7o4745تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه |لسعيد |لسيد عطيه
ي627788 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ|ء عبــــد |لرحمن خليل محروس |لم

6|o46تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء جم|ل ع عبــــد |لصمد
34585oتـــج|ره ع شمسر|ن| سم ن عبــــد|لكريم

رتـــ|م| محمد عبــــد |للطيف |حمد|7||48 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود محمد إسم|عيل |لجنجي895|43
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد محمود سليم|ن محمد265342
ق|وى قلدس237686 ل|ل  رهم|ري|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ع شمسسل|م ع|طف |حمد عبــــد | عبــــد |752|4|
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6223o7تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء محمد |بــــو |لمع| محمد ج|د
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ر| | عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | جوده359|77
6|6o65لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد |لرحمن محمد مسعد محمد |لبــــدر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديي|ر| |حمد |بــــو|لعبــــ|س محمد25|273

58o27|تـــمريض  بــــ سويفحمد سم محمد حسن
7o5782ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود محمد محمود |حمد |لشه|وى م |لع| 

فنون جميله عم|ره ج حلو|نج | صل|ح نص عبــــد |7956|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طين رمض|ن عبــــد |لع| مصط |6999|7
64244o|رهحمد محمد |لسيد عبــــد|لرحمن عل|ج طبــــي |لق|
يم محمد |حمد|84648 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطدع|ء |بــــر|
88o377 |حقوق |سيوطيف رفعتـــ شو بــــرن|بــــ
ر حسن مهدى7472|2 وف|تـــن|دين حسن عبــــد|لظ| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
9o982o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جشنوده مو حل ري|ض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|دون| فوزى مرزوق رزق  9|8884

حقوق |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد | |م 5|34|
26o879| ه مجدى عبــــده |لش|ذ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
6894o3تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى ح|مد محمد عبــــد |لحميد مر
ره|حمد محسن عبــــ|س سيد|28665| د|بــــ |لق|
ر سيد حسن66843| ره|ول|ء ط| ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ديه ح|مد سيد سعد352597
معهد ف ص |لمنصورهر|ند| محمد رزق عبــــد |لجو|د شوم|ن687422
ش|م ه|شم |حمد858786 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء 
5o6|5|تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حسن |حمد سليم ع
معهد ف ص |سيوطع عبــــد|لمع بــــدر محمود 886464
تـــربــــيتـــ حلو|نندى رمض|ن ع سيد22489|
776o93يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|من|ر زكري| محمد |بــــر|
63865oحقوق |لزق|زيقسه خ|لد |م محمد محمود
247876| ه سعيد محمد ج|د| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــم
5o9447ف طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد | محمود عبــــد |لمنعم |حمد 
32432oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعمر مصط عبــــد|لجليل |حمد |بــــوزيد

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد طه محمد معوض59397
د|بــــ دمنهور|عمر محمد ك|مل محمود |لكمشي |49477
7o|598| معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقشيم|ء ع |لشح|تـــ ع عبــــد
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|رؤي عبــــد|لحق عبــــد|لرحمن حس 839997

558o3|معهد ف تـــمريض بــــ سويف ل|ء محمد |لسعيد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |دتـــ محمد فريد محمد سليم344748
تـــج|ره ع شمسرويد| محمد طه سيد54987|
769o98معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  م|جده سليم|ن ص|لح جمعتـــ
4o49|7د|بــــ |ل|سكندريه|مصط صل|ح |نور محمد
238|2oره|ر|نده محبــــ |لدين عبــــد|لمنعم عطيه د|بــــ |لق|
ف |لسيد محمد |حمد|382|22 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |
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علوم ري|ضتـــ بــــنه|تـــ حس|ن محمد |بــــو ضيف346787
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن ن|34838

4o223|تـــج|ره دمنهوررو|ن جم|ل حسن محمد حسن
د|بــــ |لمنصوره|سل|م محمود عبــــد |لع|ل محمود مش686654
3||9o|ندستـــ ع شمسمحمد رض| عبــــد|لسل|م |حمد |لرف
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم |حمد عبــــد |لق|در محمود|2677|
يم محمد782423 يم |بــــر| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفمحمود كم|ل عبــــد|لعظيم حميده55592
ى8954|2 تـــج|ره ع شمسمحمد صل|ح |لسيد محمود |لدم
ندستـــ |لزق|زيقط|رق محمد ع محمد ريه638354
معهد ف ص بــــنه|محمد جل|ل محمد رمض|ن269744
حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لفتـــ|ح عيد8253|4
|57o84د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه |حمد شعبــــ|ن سنو|
233|o6د|بــــ حلو|ن|رن| عبــــده ج|بــــر عبــــد|لنبــــى
762973| حقوق |لمنصورهيه محمود محمد محمود عبــــد |ل

تـــربــــيتـــ ع شمسول|ء عبــــد |لنبــــى دسو |م 48635
ن| |يمن عبــــد |لعظيم |لعفي عفي |22|43 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
88o399 لس |ن صبــــ تـــوفيق تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نك
علوم حلو|نعمر محمد ج|بــــر محمد34886|
758o7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمد جمعه سل|مه سليم|ن
حقوق ع شمسي|ر| |لسيد محمد محمود|||39|
ر|ء ط|رق رف| عبــــد358558 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ف|طمه |لز

|38oo| رهحمد طل|ل  |ء |لدين رحمتـــ | تـــج|ره |لق|
6687o|  |حه وفن|دق |لفيوم|ء ع|شور |حمد ع
رهندى مجدي ربــــيع رف| 622|3 صيدله |لق|

تـــمريض |لمنصورتـــ جه|د محمود محمد |لسعيد684485
486o97د|بــــ |ل|سكندريه|ندى حسن جعفر جنيدى حسن
6|924oتـــج|ره ج|معتـــ د |طحس ط|رق عبــــد |لمنعم حس |لجو
352o52ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمهند عمرو عبــــ|س ن|جيتـــ معهد |لصفوتـــ |لع| 
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منتـــ | مجدي عبــــد|لسل|م غنيم645|35
رهم | س| كرم جرجس6532|| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ عبــــد|للطيف معوض |لسيد6|2669
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن س| عبــــد|لسل|م محمود228883
ه |حمد عبــــد |لحميد شوم|ن|69643 طبــــ |لمنصورهن
علوم حلو|نبــــسمه |حمد ز |حمد57622|
247o86ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه محمد |لسيد صل|ح |بــــويوسف
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد |لعظيم |لسيد عبــــد |لعظيم منصور محمد35||68
ى |حمد عطيه شتـــ|8|6948 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد خ

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عم|د محمد ع يوسف8757|
64|6|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقأسم|ء رش|د عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد نمر
8o289|لسن |لم |رقيه عوض محمد |حمد|

Page 6940 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهكريم |حمد |م|م محمد52|26| ندستـــ |لق|
يم |بــــو حسن685634 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه حمدى |بــــر|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |مريم بــــدوي فر|ج محمد |حمد2795|8
35o666خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننعمتـــ |حمد ع|شور محمود
2224o8لسن ع شمس|حبــــيبــــه |يمن عمر رسل|ن
884o56  تـــربــــيتـــ |سيوطيوسف س| عبــــد|لكريم حكيم

علوم |لفيوميوسف حس |حمد |سم|عيل|74|7
434o49تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر |لسيد عبــــد |لعزيز |بــــو زيد
6o9398|يم أحمد حمزتـــ يم صل|ح |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
76o223|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسين|س فوزى حن |بــــو |لمجد
|568o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسزي|د طه ص|بــــر طه
تـــج|ره |لزق|زيقمن محمد من مهدى629939
436o28ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن محمود محمد ع ضبــــش
7o3|o3د|بــــ |لزق|زيق|نور م|جد محمد سل|مه
|322o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفرح محمد سم محمد منظور عبــــد |لر
رهمريم محمد محمود محمد36634 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

5|645o|ر ز|يد محمد ز|يد طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء م|
يم||75|8 نوعيتـــ |لم |سم|ح محمود |حمد |بــــر|
84o|7o|تـــج|ره |سيوطمنيه ه|شم محمد يسن
ه سيد حسن حسن |3|3|2| رهم تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطنرم عم|د عبــــ|س محمد 887376
علوم |لعريشريه|م س| محمد عطيه حج|ج|62959
ندستـــ ع شمسمن|ر |حمد فرح|تـــ ع23366|
462oo6| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد منصور|حمد |بــــو مصط
465oo4ندستـــ طنط|عبــــد |لسل|م محمد عبــــد |لسل|م |بــــو
ف ومس|حه |سيوطن|در ميل|د عبــــد|لنور صموئيل  884942 ك.تـــ. ف رى و
رهرو|ن عبــــد| عبــــد| يوسف238857 علوم |لق|
علوم |ل|سكندريهحبــــيبــــه و|ئل |حمد حبــــ حن |42533
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد |لسل|م عمر سليم|ن|2|6422
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ص|بــــر فوزى محمد|32469
معهد ف ص |سم|عيليهس|مه عثــــم|ن |حمد حس |حمد|766648
يم محمدى |حمد م348867 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسنجل|ء محمدى |بــــر|
صيدلتـــ |لم |عبــــد| |حمد سيد محمد857769
رهيتـــ محمد ع|دل محمد |بــــور|س|326825 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد||72|8
ندستـــ |لفيومحمد سيد |حمد محمد|63998

6oo864يم تـــربــــيتـــ طنط|مريم عص|م محمد ع |بــــر|
يتـــ|بــــ و|ئل حل ح|فظ49|352 تـــج|ره ع شمسم|
32o765|تـــج|ره ع شمسحمد محمد |لسعيد عبــــد|لكريم
نوعيتـــ |لمنصوره|ء |لسيد سعد |لسيد |حمد عبــــد |2787|7
352|67| حقوق بــــنه|حمد سيد محمد ع
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48o3|3|د|بــــ د |ط|حمد سعد مر يونس زيد|ن
2278o2 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء محمد حسبــــ |لنبــــى محمد |م
337o95حقوق |لمنصورهرضوى عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لوه|بــــ
تـــج|ره ع شمسم| رجبــــ عبــــد |لسل|م محمد|93|39|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|ر| مح |لدين حسن محمد889566

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحبــــيبــــه |حمد نوبــــى محمد73|33
8253o7ر|ء محمود سيد محمد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ز
68o4|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمود رض| غ|زى عبــــده عوض
4o6988 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم ط|رق خ طه خ|
497o6o تـــربــــيتـــ دمنهورفرحتـــ ع|طف محمود |لسيد متـــو
4o8886يم فتـــح |لبــــ|بــــ |ل |د |د|بــــ طنط|أم| إبــــر|
8498o2|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحبــــيبــــه |حمد صد عبــــد
ف ومس|حه |لمطريتـــعمرو عبــــد|له|دى عيسوى |لسيد22|259 ك.تـــ. ف رى و
4|967oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمود عبــــد|لجو|د محمود عبــــد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد|لرحمن عص|م سم محرز|3475
25o9|6|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد ي محمد حل |لجرنو
يم|83899 يم يعقوبــــ |بــــر| كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفس|ندي |بــــر|
ف محمد|83|352 حقوق بــــنه|حمد محمد 
ره |ر عل|ء حن محمد223625 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|4786oرتـــمحمد مبــــروك محمد عبــــد |لمجيد علوم ري|ضتـــ |لق|
52o576|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء حس|م |لسيد محمد يونس 

5|75oد|بــــ |سيوط|دع|ء محمد زين |لدين محمد
رهمحمد خ|لد عبــــد |لغ حميده3|444| تـــج|ره |لق|
|4o|23د|بــــ ع شمس|ع |ء رض| |لسعيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم|تـــيوس ع|طف مل|ك جرجس93|3|8
257|4oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر رمزى صبــــ عمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمرو حس سعيد سيد352676
358o29|يم بــــدر ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد صل|ح |حمد |بــــر|
علوم |لم |م|دون| مندي |وج |سحق8693|8
تـــج|ره دمنهورحمد محمد |حمد |لسيد سيد |حمد|48|482
ر|ن|253969 ف ج|بــــر ز تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه |
69o782م محمد ر|تـــبــــ ع د|بــــ |لمنصوره|ن
332o|2تـــربــــيتـــ بــــنه| عص|م عبــــد|لرحمن عبــــد|لفتـــ|ح
ف|985|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأمنيتـــ |لسيد ص|بــــر |لسيد |لدسو 
5|596|| يم محمد  ع زر|عه دمنهورل|ء مسعد |بــــر|
9o2775|ه |حمد عبــــد|للطيف محمد ك.تـــ. ف صن| سوه|ج م
نوعيتـــ |شمونعثــــم|ن خ|لد عبــــ|س حج|زى255575
42o|o2تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسل ع|دل ع |لششتـــ|وى محمد دويد
ر مصط |لصغ 832378 علوم |سو|ندع|ء عبــــد|لظ|
د|بــــ د |ط|سمر غنيم |بــــو |لفتـــوح عبــــد||77789
9|o474 د|بــــ سوه|ج|ل|ر| شنوده ثــــ|بــــتـــ |سطف|نوس
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ع|مر رفعتـــ محمد|359286
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدع|ء محمد س|لم محمود |89928
حقوق طنط|ندى س|مح بــــهن ص|دق499825

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحج|ج فرح|تـــ سيد عبــــد |لحميد55895
ر د |ن جرجس عبــــد |لشهيد639|5| ره|س|ره م| د|بــــ |لق|
288o88|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عيد سليم|ن محمد
تـــربــــيتـــ دمنهورند| ممدوح عبــــد |لعظيم عبــــد |لل|ه دي37|5|5
24o476 ره|د | ممدوح مغ|ورى |بــــو |لعزم عفي د|بــــ |لق|
يم328876 ر عبــــد|لعليم |بــــر| لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|محمد م|
7o|925حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عيد |لسيد محمد |حمد| 
42o3|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|جل|له س| |لسيد ع |لفر|ر
زر|عه طنط|ع |لسيد ع |بــــو|لعزم ورده433756
534o84حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهجنتـــ سعيد حل مصط عيد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء مصط عبــــد |لغ محمود فوده456267

رهمحمد ع حس عمر|ن8|284 تـــج|ره |لق|
يم محمد |لخو 5783|5 علوم |ل|سكندريهف|ديتـــ س| |بــــر|
2oo56يف حس زيد|ن تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحس 

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد غريبــــ ع عط||756922
359o|6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عمر محمد طه محمد|
نوعيتـــ بــــور سعيدزي|د |س|مه |لسيد |لعربــــى محمد|6|765
وف|تـــحمد محمود فوزى شعبــــ|ن ع محمد|634842 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره ع شمسيوستـــ | ميل|د |ي | تـــد|وس5693||
9o6826  طبــــ سوه|جول|ء محمد سعد |لدين |حمد
9o|33| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد |نه ص|بــــر حكيم حلقه
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم نبــــيل محمد عوض محمد|49787
و|252223 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه خليل |حمد خليل بــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد عبــــد|لبــــ| محمد عبــــد|لبــــ| محمد328343

علوم بــــ سويفمع|ذ |حمد سلط|ن سليم|ن|5397
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود خ|لد شو ع|شور2|625|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــزي|د عطيه محمد |لسيد س|لم492344
رهمنتـــ | تـــوفيق عبــــد |لرؤف ح|مد674|5| طبــــ |سن|ن |لق|
4779o|زر|عه |ل|سكندريهيمن ي| محمد ه| عبــــد|لحليم عوض
5o5735تـــج|ره |ل|سكندريهمصط محمود عبــــد|لفتـــ|ح ع محمود
تـــج|ره |ل|سكندريهعطيتـــ بــــ| عطيتـــ |لسخي 9|45|4
85o75o| تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديد|ء ع محمد سنو
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط خ|لد فتـــ |لسيد359269
2549o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء عبــــد|لبــــ|سط ه|شم عبــــد|لح|فظ
5o7|o6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى محمود ك|مل عطيه |بــــو |لمك|رم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد منعز محمد خلف684772
477o43ر ف محمد |بــــو |لمع| ز| د|بــــ |ل|سكندريه|ر|ن| |
يم ع تـــوفيق محمود|9|4925 د|بــــ دمنهور|حمد |بــــر|

Page 6943 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــ فتـــ محمد سلم|ن |لصعيدي|9|4282 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|م
343888| حقوق |لزق|زيقحمد ع محمد ع بــــهن
332o89يم س|لم نوعيتـــ بــــنه|رح|بــــ سليم|ن محمد |بــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع ع |حمد عيد6524|4
تـــج|ره ع شمسمصط ع|طف |لسيد محمد محمد37286|
86336oتـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديم|يكل ع|دل عجيبــــ مجلع
25|5o7يم |لجزيرى حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعص|م محمود |بــــر|
9|35o5 د|بــــ |سيوط|محمود ع ع حسن
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ه|لتـــ فؤ|د عبــــد |لمنعم جودتـــ|992|5
يف مخلوف |حمد55453 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|رتـــ 

طبــــ |سن|ن طنط|ف|طمه رزق محمد رزق |لبــــهن5|4339
وز عص|م |لدين عبــــد|للطيف محمد حم348777 |د|بــــ بــــنه|ف
ندستـــ |سيوطعمر جل|ل |لسيد حسن ع|شور5|7645
2574o4تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومر| | عبــــد|لحميد محمد خ|لد
رهيم|ن |حمد محمد حسن|228482 حقوق |لق|
42o724يم بــــدير عبــــد |لحميد تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
|36o|oحقوق |لمنصورهمريم مرزوق رمض|ن طه
د|ر |لعلوم |لفيومتـــسنيم عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد|لفتـــ|7|56|3
د|بــــ دمنهور| |م |حمد مختـــ|ر محمد |لطويل496224
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود سعد عبــــد|للطيف |حمد642574
6o4999 يم مصط طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى |لسيد محمد |بــــر|
ر |لسيد محمد9||274 لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|مه|بــــ محمد م|
6o3o22|تـــج|ره طنط|حمد صل|ح محمد |لبــــقرى
7873o4|حقوق |لزق|زيقحمد محمد حسن |لص|دق
9o9529 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم مهر|ن |حمد ع مهر|ن
33o292يم خ|طر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم مصط محمد |بــــر|

24oo7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنه فتـــ فه سيد
7o4937 حقوق |لمنصورهحمد مسعد عبــــد |لجو|د |حمد |بــــوحس
23||o7علوم حلو|نع|دل جرجس فوزى جيد
9o8332 علوم سوه|جن|ء حس عبــــد|لحميد عز|م

يم64232 حقوق |سو|نريموند| ه| صبــــرى |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس مصط سيد عبــــد|لمقصود229892
35726o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منتـــ | حس |حمد حس

يم عبــــد |39398 رهمحمد خليل |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ دمنهور|ي|ر| خ|لد عبــــد |لحميد حميد|ن43|7|5
6o297|يم |لتـــعلبــــى د|بــــ |لمنصوره|حبــــيبــــه سعيد عبــــد | |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ند| | س| طه |لسيد عبــــد |لع|ل58989|
9o4428 حقوق سوه|جمحمد حس عبــــد|للطيف حس
يم عبــــد|لحق|7|32|2 تـــج|ره بــــنه||ء |حمد |بــــر|
882o37|تـــج|ره |سيوط  حمد مصط جبــــر |حمد

كليتـــ |أللسن بــــ سويفيم|ن رجبــــ محمود محمد||8|56
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حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ص|بــــر صقر عبــــد|لمؤمن352836
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن ح|فظ752747
23592oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنه | ي| عبــــد|لرحمن عبــــد|لمقصود
زر|عه كفر |لشيخحمد جبــــريل عبــــد |له|دى ع عبــــد |له6288|7
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن عبــــد |لفتـــ|ح عو|د عبــــد |لحميد||39|77
48|52oحه وفن|دق |ل|سكندريهعمر عص|م بــــغد|دى دي|بــــ| 
4392o3يم عبــــد |لجيد محمد شعيشع ه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
علوم ج|معتـــ د |طمحمد رمض|ن |لسيد محمد در|ز436395
|473o2|رهحمد عمر عبــــد |لنعيم عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لق|
3|5|o4لس ميل|د |سكندر غبــــري|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
رهيوسف عص|م يوسف |سم|عيل ع 768||3 علوم |لق|
يف بــــكرى مر|د622882 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويف 

رهم|زن مصط طه مطر9335| تـــخطيط عمر| |لق|
6o265|يم |لمرس|وي د|بــــ |لمنصوره|محمد عم|د محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم جم|ل حسن عبــــد |له|دى45|45|
4|o|95|د|بــــ طنط|حمد جم|ل |حمد خليفه|
ندستـــ |لزق|زيقمحمد وحيد عبــــد |لحميد ع57|778
تـــربــــيتـــ طنط|محمد رمض|ن سعد |لسلس 427777
ندستـــ |ل|سكندريهريه|م محمد |لسيد عبــــد |لعزيز |حمد479263
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم عبــــدتـــ مبــــروك محمد |لح|جري498525
نوعيتـــ |لزق|زيقدع|ء محمد عبــــد|لجليل عطيه رمض|ن586|63
7845o7ف عبــــد |لمعز |حمد تـــج|ره بــــنه|مروه |

تـــج|ره بــــ سويفريم محمد عبــــد |لعظيم محمد278|5
|2o8|oتـــج|ره ع شمسك|رين |يمن يوسف فوزى
ندستـــ |لم |ع مر محمود مر |لبــــحر|وى24328|
842o53د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء عبــــد|لحميد متـــو عبــــد|لجليل
6o7234يم ع حبــــ|يبــــ تـــج|ره طنط|ل|ل أحمد |بــــر|
|28o79ف ع|طف محمود لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود |
24o256يم |حمد شح|تـــه رهن|ديه |بــــر| علوم |لق|
4o79o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه ع عبــــد|لحميد سليم|

يم رجبــــ ص|بــــر |بــــوزيد|46655 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
طبــــ |لزق|زيقن|ن محمد محمد |بــــو|لفتـــوح عتـــم|695367
تـــمريض كفر |لشيخمن|ل |لشح|تـــ عبــــد |لمجيد |لن|دى5|6|44
4o8848| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن عبــــد | محمود |لف|
498o58ليل ع منصور|بــــور|س حقوق طنط|نوره|ن سعد 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر |يمن عبــــد|لسل|م محمد شديد||2675
|63|o8يم رهمريم محمد حسن |بــــر| صيدله |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــده |سم|عيل ن265369
75o832يف عبــــد |لعظيم ع فرغ تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى 
ي خلف6657|8 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط عل|ء |لدين خ
9o8789 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر مط|وع جبــــريل |حمد
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49oo79د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|جر جم|ل خلف | عمر |حمد
ندستـــ تـــ.خ|مس كريم |حمد حسن محمد عطيه85||75 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
علوم حلو|نيم|ن عبــــد |لعزيز محمد فؤ|د|8|282|
وف|تـــمحمد مصيل كم|ل مصيل ص|لح262449 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|o|6|تـــربــــيتـــ طنط|عل|ء رأفتـــ محمد ع ذرد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ل|ء سم عبــــد|لعزيز ج|د|لربــــ|248938

ندستـــ حلو|نمحمد جم|ل سعد عبــــ|س46996
87o775تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــسمه مدحتـــ محمد محمد
526|4oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد حسن سل|مه حسن دي|بــــ
2|9o22م|م ى عبــــد |لر|زق  د|بــــ ع شمس|زي|د |حمد ي
6|38o9|صيدله طنط|يه عبــــد| عبــــد| محمد عل|م
642o54ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمرو مصط عبــــد|لحميد محمد محمودي ع.
يم مش4|6862 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطري |لم |ول|ء رمض|ن ك|مل محمد764||8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى عنتـــر حس محمود|64|27
معهد ف ص ري|ضه سوه|جرحمه خ|لد عبــــد|لرحمن محمد 896459

رهمر|د محمود مر|د محمد يوسف غر|بــــ35525 حقوق |لق|
يم عزتـــ عبــــد|لع|ل266545 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د| | |بــــر|
ه ع|دل فتـــ محمد سيد |حمد |لتـــر3|2569  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن
86o483ندستـــ |لم |محمد سيد |حمد محمد

|536oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عبــــد | ح|مد عمر
علوم |سو|نشيم|ء محمد |لصغ عبــــد|لرحمن845432
83o|22|ه حمدي |بــــو|لسعود |حمد كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نم
8o9744تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعل|ء محمد عبــــد|لغ مهدي
يم عبــــد|لكريم445227 ندستـــ |ل|سكندريهحس|م حسن |بــــر|
تـــ|بــــل|ل عبــــد |للطيف عبــــد |لمنعم محمد محمد3|5285 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه فرج فرج منصور25|683
25oo68تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــول|ء مصط محمد |لطنبــــد|وى 
يم426226 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | محمد |لسيد عبــــده |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود ه| محمود خليل محمد32924
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجورج وحيد ز خليل67655

475o32تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم|رك ع|دل تـــوفيق بــــ|سي
يم محمد عبــــد |لق|در ع|77428 وف|تـــمحمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o9635 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــسمر عمر ع|مر حس|ن
2283o5يم تـــربــــيتـــ ع شمسمريم محمد محمود |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يم|ن مجدى ك|مل حم|يه||4825|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد خ|لد |حمد محمود حس |لش72|223
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جريه|م رجبــــ |لسيد محمد 898773
تـــج|ره دمنهورسم|ء مجدي ع محمد دف 2|65|5
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندى |حمد |حمد عبــــد |لرحيم|4837|
ى79|6|4 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــصبــــ|ح صبــــ فريج محمد بــــح
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76o67oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ خ|لد محمد نور |لدين
ر327972 يم محمد|لظ| طبــــ بــــنه|محمد مصط |بــــر|
3236o7ش|م غنيم عبــــد|لوه|بــــ ندستـــ ع شمسنور| 
يم محمد |لدسو 685234 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود محمد |بــــر|
9o85|2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن |م ع حسن

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد حس رجبــــ تـــوفيق73933
4o2558د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|رو|ن عبــــد| |سم|عيل عبــــد | |حمد
وس 2|69|9 |فيل تـــ|و تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| |لقس ميخ|ئيل 
||76o3| ف محمد حن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيتـــ | |
د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمود محمد |حمد  عبــــد |لفضيل423322
49o292تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوق محمد محمد خليفه رضو|ن
62629o يل ج |لزق|زيقد | ح|تـــم ص|دق ص|بــــر عبــــد|لر|زق كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
3||o85وقمر|م مصط محمد جم|ل |لدين ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
262o7o|تـــج|ره بــــنه|حمد |لسيد عبــــد|لعليم ز|يد
756o89|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن |س|مه حميد ن
ندستـــ حلو|نح|تـــم مدحتـــ عبــــد|لفتـــ|ح بــــيو4532|2
رهبــــه محمد عبــــد | ع8|6397 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرحمه  |زى صبــــ |لدعو 268839

علوم حلو|نيم|ن مصط محمد مصط غبــــ| |33262
يم327685 طبــــ ع شمسمن|ر ط|رق عبــــد|لمنعم |بــــر|
63o955|يم د|بــــ |لزق|زيق|يه محمود عبــــد |لغ عطيه |بــــر|
9o5868|حقوق سوه|ج حمد |حمد محمد ج|د |لكريم
7o94|8 تـــج|ره |لمنصورهكريم محمد فكرى عبــــد |لجو|د ع
د|بــــ حلو|ن|نور عص|م نور محمد |بــــو|لسعود324293
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد مجدي محمد ج|د |لربــــ733|83
792oo9يم إسم|عيل علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم|ء عبــــد |لحميد |بــــر|
255o96يف |حمد |لزغل  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــوق 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــه |سم|عيل عبــــد|لمتـــع|ل عبــــد|لكريم844742
رهبــــتـــ مجدى ذ |حمد44|327 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
5o3226زر|عه كفر |لشيخندى متـــو مصط محمد
تـــج|ره ع شمسمحمود عبــــد|لحليم محمود عكتـــ347565
7o6858|معهد ف ص |لمنصورهحمد رض| |لمتـــو |بــــو حج|زى
ق|وى|47|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نريموند| جرجس ج|د |لكريم 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم طه |حمد |لصعيدى236496
طبــــ حلو|نيوسف |يمن محمد حن بــــكر5|266|
وف|تـــعبــــد |لحليم محمد عبــــد |لحليم سعد ج8||777 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |لسيد كم|ل عبــــ|س كيل| 483662

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريم |س|متـــ عبــــد |لمجيد عوض27898
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسل|م محمد |لسيد ر| |623265 معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد خلف | عطيه خلف |8683|4
44oo68 يم محمود حس تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسوق |بــــر|
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ف محمد محمد محمدين523842 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمصط |
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــس|ره ن محمد عبــــد |لحميد699533
9o4o22 تـــربــــيتـــ سوه|جوليد محمود محمد محمد
42o|48 يم عبــــد|لحليم ع مو نص تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر |بــــر|
767633| تـــربــــيتـــ |لعريشيه سليم|ن محمد |لمغربــــى |لسبــــ|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|غ|ده رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح خليل293224
طبــــ |لزق|زيقعمر ش|كر |بــــو زيد حسن8|7786
755o|3يم عبــــ|س ه |س|مه |بــــر| حقوق |لزق|زيقن
855o43|كليتـــ حقوق |لم |سم|ء صل|ح |لدين |لسيد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|تـــيس ش| ز رضو|ن ش| 339398
326o82تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|رين| |س|مه مل|ك فهيم
تـــج|ره ع شمسمل |حمد محمد |حمد عبــــد|لرسول||344|2
|د|بــــ بــــنه|ف|طمه محمود بــــكرى فتـــوح266934
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممريم صبــــ |حمد |لغري| 256496
|53o74رهعمر عبــــد |لمنعم نورعبــــد |له|دى ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسسل وليد |حمد ز323748
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رن| خ | عبــــد |لو|حد محمود235|75

د|بــــ ع شمس|سع|د عم|د عزتـــ |حمد|3687
|42o77ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط مجدى محمد محمد حمودتـــ
3|78o6ر تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمد لملوم عبــــد|لظ|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط|حمد عبــــد |لمنعم مصط ح|مد رخ||536|6
45o5o7| رهحمد حمدى محمد نص ندستـــ |لق|
23435oف سيد عبــــد|لع|ل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهي|ر| |لسيد محمد ع عثــــم|ن527498
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمريم ع ز ع بــــرغوتـــ763449
77o7o8  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدير عبــــد |لع| |لسيد شعبــــ|ن
62627oنوعيتـــ |لزق|زيقآيه عيد عبــــد|لمهيمن عطيه
8o8|26تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |د| | بــــش محمد بــــدوي

4o2o5|لسن ع شمس|حمد محمد |حمد خميس |ل|يوز
زر|عه ع شمسرح|بــــ حسن محمد منصور43434|
ندستـــ كفر |لشيخحمد نه|د عزتـــ عيد||45287
8|o757لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نسمه رض| عبــــد|لسل|م محمد
4o59|8|يم يم مد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|ل|ء سعيد |بــــر|
طبــــ بــــنه|محمود سم محمود |حمد محمد عيد357347
767|o6معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |يمن محمد عبــــد ربــــه مهدى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نحمد صغ مرتـــ صغ ||84584
697o8oمعهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ خ|لد محمد حسن |لغريبــــ
طبــــ طنط|محمد صل|ح شح|تـــه عبــــيه433836
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م غريبــــ بــــخيتـــ محمد384|76
4329|6| طبــــ طنط|منيه محمد ح|مد مو
8o6344لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |بــــسنتـــ س|مح |سحق سليم|ن|
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ندستـــ |سيوطحمد ف|يز عبــــد | محمود|54432
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|ء عبــــد |لكريم فرج مصبــــ|ح حس |36|69
طبــــ ع شمسدين| |حمد ع |حمد فريج423293
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم محمد محمد حسن |لشيخ753986
يم|42565 د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر حس مصط حس |بــــر|
36o959حقوق بــــنه|شيم|ء محمد عليوتـــ سيد
8o929|يم |حمد تـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل |بــــر|
4|o27|د|بــــ طنط|محمد خ|لد محمد |لسيد سل|مه|
د|بــــ |ل|سكندريه|نعمه عمر حسن عبــــد|لرحمن539692
9|o36o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لموجود عبــــد
2734o||علوم بــــ سويفيه شعبــــ|ن سيد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمن|ر |يمن |حمد جل|ل جبــــر632736
6|o77| |زر|عه |لمنصورهدين| |لسيد حسن |لكن
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ع|دل وجيه رزق |335256
صيدله ع شمسحمد ح|مد |حمد عبــــد |لحميد |لبــــدوى34855|

55o24حقوق بــــ سويفس|رتـــ سيد محمد |حمد
ندستـــ ع شمسيس وليد محمد عبــــد |لكريم24724|
رهن ص|لح حسن عبــــد|لسل|م239392 تـــج|ره |لق|
62o458معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيده| |لسيد محمد حو|س
||75|o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء حس حسن ع
نوعيتـــ موسيقيه |سيوطمن|ر ج|د |لكريم عبــــد|لسل|م ع 878646
6423o9| معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقيم|ن عبــــد|لمجيد حم|د سيد |حمد
7oo3|6|يم يم ع|دل يونس |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهبــــر|

4245oف ع محمد بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لرحمن |
طبــــ طنط|عبــــد| محمد عبــــد|لسل|م محمد |لخو664||5
6o5987د|بــــ |سو|ن|محمد رجبــــ عبــــد |لخ|لق |لبــــلتـــ| زغبــــه
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد فه عثــــم|ن مصط 523435
6o67|9ي ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعمر |حمد شه|بــــ محمد |لع
يم675425 حقوق |لمنصورهنور |لدين رض| عبــــد |لسل|م |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى عبــــد| ع عطيتـــ ج|د |لحق248435
رهوفيقه ح|مد زكري| ح|مد|5352| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمود فوزى محمد |لطح|ن|3425|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفندى خ|لد |حمد محمد53724
28o89 لسن ع شمس|وق و|ئل |حمد حس

6oo875لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|من|ل مو عبــــد|لنور مو شكر
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود ك|مل محمود ك|مل |لملي 3|37|4
يم عوض |حمد|22366 رتـــ|مريم |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

طبــــ |لفيومول|ء |سم|عيل فتـــح |لبــــ|بــــ |حمد66845
يم زيو83|7|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طي|ر| ع |بــــر|
ش|م عبــــد |لحسيبــــ ف|رس73|752 وز  طبــــ |لزق|زيقف
يم ه342289 تـــج|ره بــــنه|سمر صل|ح |لدين محفوظ |بــــر|
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رهنوره|ن يح محمد مح |لدين شعتـــ23493| صيدله |لق|
3362o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن ع حسن |م|م
طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل عبــــد |لمنعم رشدى |لهجر9957|6
4o56o3ر حقوق |ل|سكندريهسن|ء خ|لد |حمد |لجميل جو
788o7|وف|تـــرو|ن محمود درويش عبــــ|س ع معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ عزتـــ فتـــ |م 229585
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد مجدى فرج محمد فرج695587
يم حج|زى|28984| ش|م |بــــر| يم  زر|عه |لفيومبــــر|
33336o|رهحمد عبــــد|لنبــــي حن |م|م د|ر |لعلوم ج |لق|
4|2o42ره|عبــــد|لق|در عطيه محمد |لعط|ر ثــــ|ر |لق|
|2o8|3|تـــج|ره سوه|جيو |نه لويس لبــــيبــــ حن
77o674تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمريم محمد عمر |سعد |لدق

ى رشو|ن32984 ديه خ رهع |ء  حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطغ|ده عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لجيد 893532
8o|o52لسن |لم |س|ندي روم| نجيبــــ ن|شد|
89886o| ه تـــوفيق |حمد حس معهد ف ص سوه|ج م
ف محمد عبــــد|لعزيز 634959 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |
تـــج|ره |سيوطعمر محمد محمد قطبــــ |9|876
5|3o6oطبــــ بــــيطرى دمنهورعمرو مصط ع مصط محمد
ندستـــ ع شمسي|سم خ|لد |لسيد |حمد ع عفي 25345|
7o7842حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــكر محمد بــــكر |لسيد حتـــ|تـــه
د|بــــ |لزق|زيق|سعيد |حمد محمد عبــــد|لصمد637583

6498oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ع |ء فرج عبــــد|ل عبــــد|لخ|لق
وف|تـــحس|م محمود يوسف |حمد3832|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o4966تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د حن محمود حن محمود
يم3232|7 د|بــــ |لمنصوره|رن| مختـــ|ر مختـــ|ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمر جهل|ن محمد |حمد824573
44|o32طبــــ |سن|ن كفر |لشيخندي تـــوفيق فتـــ عبــــد|لكريم
تـــج|ره ع شمسمحمد ع س| رمض|ن34964|
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لمقصود محمد |لسعيد684389
معهد ف تـــمريض بــــنه| شيم|ء جم|ل عبــــد|لبــــ|رى حسن |لمشحم357478
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــيم|ن حم|ده |حمد س|لم مصط ||34364
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره محمود محمد محمود |لسجي 327738
75244oف |حمد يوسف تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
ندستـــ |ل|سكندريهعمر مختـــ|ر عبــــد|للطيف ع سلم|ن4|5295

معهد ف ص بــــ سويفحمد محمود محمد بــــ|تـــع|579|7
88o46|  م ف مو سيد علوم |سيوطك|رول |
8oo6|6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد|لكريم مصط ك|مل حج|ج
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|معتـــز |حمد حسن مصط عبــــد|لبــــ| 328593
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد تـــوفيق مر |لشعر|وى5|23|6
7o2949|د د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد محمد |بــــو زيد |لش|
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رهه|جر فوزى |لسيد |لفخر| 455|27 صيدله |لق|
|3|o69معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|يكل تـــ|درس محروس تـــ|درس
حقوق طنط|لسيد محمد |لسيد ز |حمد|2455|4
7o4893|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقس|ره |حمد فتـــ |بــــو عيطه |لشح
8||6o4|لسن |لم |يه محمد محمد عبــــد|لجو|د|
ندستـــ |ل|سكندريهآل|ء |حمد محمد محمد عرفه447493
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن فوزى س|لم طه |لخو254325
ندستـــ |سيوطعبــــد| محمد عبــــد|لرحمن عمرو  876694
82536o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء ع|دل عبــــد|لموجود |حمد
3|74o4يم مصلح |حمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط |بــــر|

3942o|ره|ء ع|دل لط محمد تـــج|ره |لق|
63593oى |لسعيد عبــــد|لحميد نوعيتـــ |لزق|زيقخلود خ
34o329| صيدله حلو|نبــــ|نوبــــ ع|طف عزيز رزق |
628o77|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لسيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لجليل
62o265معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدسم عص|م ربــــيع |لدسو  |م
42oo27 حقوق طنط|مصط |حمد مصط س|لم |لسعد
علوم ري|ضتـــ دمنهوريوسف حسن عبــــد|لحميد يح محمد خليفه525794
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممحمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود256254

د|بــــ بــــ سويف|يمن سيد ع محمد|56662
6843o2ري|ض |طف|ل |لمنصورهوق عم|د محمد محمود محمد شعيبــــ
825|o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن حس محمد رشو|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم خ|لد عبــــد|لحميد يوسف247788
طبــــ ع شمسمري|نتـــ س| نعيم عشم |354659
تـــج|ره طنط|حمد محمد فه سيد |حمد غر|بــــ|495638
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسند ق|سم |حمد ق|سم48536|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|وق معتـــز |لحسي عفي محمد مقلد332337
92o878 معهد ف ص سوه|جمحمود عبــــد|لر| محمد محمود
تـــربــــيتـــ |سو|ندع|ء حسن رجبــــ |حمد848372
د|بــــ |ل|سكندريه|رقيتـــ محمد يح لبــــيبــــ426985
9o48|6 تـــربــــيتـــ سوه|جسهيله رجبــــ عصم|ن حم|ده
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى عص|م ع|دل ع شح|تـــه477476

د|بــــ بــــ سويف|مصط صل|ح حس ع 54279
6788o2ه سم عبــــد |للطيف محمد عبــــده ن تـــج|ره |لمنصورهن
8o6|5||تـــربــــيتـــ |لم |نس عص|م محمود خليفه
75o764 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريكريم محسن ع دسو لم
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحسن|ء ي| عبــــد |للطيف |بــــو زيد46|522
5o5665وس تـــمريض |إلسكندريتـــ م | صفوتـــ ظريف وليم تـــ|و
|28o32تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ممدوح محمد سعد|وى
يم675487 ندستـــ طنط|محمد ط|رق محمد ص|لح |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم حس حس |حمد 284||9
6884o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيه مصط مصط عبــــد |للطيف |لش
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ندستـــ ع شمسمصط |حمد عبــــد |لعزيز محمد |م|262|2|
42487oطبــــ |سن|ن كفر |لشيخلؤي ط|رق فؤ|د محمد |ل
يم عبــــد|  5|52|9 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجم|ل عبــــد| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر رش|د عبــــد|لبــــص عبــــد|لبــــ|  |4|884
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود عم|د ع عبــــد|للطيف9|||25
4o4o|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف |حمد |حمد عبــــد |لحكيم محمد
لس ص|روفيم شخلول ص|روفيم852967 معهد ف تـــمريض |لم | ك

ره|منيه عوض عبــــد |لعزيز عبــــد |لبــــ|سط|82|2 د|بــــ |لق|
7o7447كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــزينبــــ |حمد محمد محمود |لحد|د
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء حج|زي محمد حج|زي|62|843

رهبــــ|سل حسن محمود محمد5864| حقوق |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|فد| ذ حسن |لسيد74|783
86554o|علوم |سو|نحمد عبــــد|لخ محمود رمض|ن
ر خليل344573 يم |لط| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم |حمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| سم |م|م عبــــد |لغ خط|بــــ589|26
تـــج|ره طنط|عل|ء محمود |لسيد أحمد ع 5366|6
53o|66تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورآيتـــ شلبــــي أحمد شلبــــى حمزتـــ

يم |سم|عيل محمود35445 رهنور|ن |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــ سويفع|دل |حمد محمود محمد57933
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومنسمه سيد صو محمد79|64

76753oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنهيل عبــــد | يوسف ع|شور
د|بــــ |ل|سكندريه|د| | خليفه |حمد عبــــد|لحليم بــــكرى485687
تـــج|ره طنط|زينبــــ طل|ل ح|مد محمد |بــــو شليبــــ|93|43
8224o5| |علوم ري|ضتـــ |لم |بــــ|نوبــــ مجدي نسيم غ
ف ص|بــــر رجبــــ633984 طبــــ ع شمسمحمود |
8o884||تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد جمعه |حمد
48o3o|يم يم خليل |بــــر| ف |بــــر| يم | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لعزيز ح|مد |لدحدوح4|6854
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف محمد كرم |لدين محمد||33|3
36o874يف |بــــو |لعزم |حمد |بــــو|لعزم تـــج|ره بــــنه|صفوتـــ 
68379oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح قطبــــ قطبــــ |لجل|دى
ى محمد حسن رمض|ن|248949 ه ي د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخأم| خليل خليل محمد |بــــوكشك8377|5
7675o4كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمريم |س|مه سليم|ن مسلم محمد
6o958|علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحس مصط عبــــد |لسميع أحمد إبــــر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنيه |حمد محمد |حمد محمود|832363
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقنوره|ن عفي حسن عفي 774725

|82ooزر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعمرو سعد محمد مو |حمد
|2o|63تـــج|ره ع شمسم|رين| جم|ل حل شنوده
تـــمريض |لفيوم مه| محمد يوسف ع 87655

تـــج|ره ع شمسحمد عمرو صل|ح |لدين |حمد نويه|795|4|

Page 6952 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسيف محمود حسن |حمد6|2723
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفك|رول ع|دل ف|يق فرج 2|||89
تـــربــــيتـــ |لفيومدين| عيد عبــــد |لرحمن عر| 72329

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع محمد فريد |لسيد مسعود27792|
تـــج|ره بــــنه| |دتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لنعيم |حمد29||35
رهحمد |يمن فتـــ عبــــد |لعظيم|47542| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخعل| محمد |بــــو |لفتـــوح ن| |5||52
د|بــــ ع شمس|سلوى ممدوح ص|دق محمد سعيد8489||
علوم |لعريش/ري|ضتـــمع|ذ حس حس|ن |لسيد|33436
|2o2o2يم قنديل ندستـــ ع شمسس|ره عمرو سعيد ع |بــــر|
7o568|تـــج|ره |لمنصورهزي|د محمد |لحسي محمد مو |لوف
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمحمد ن| عبــــد|لمنعم |بــــوغربــــيه247236
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م رأفتـــ نج|ح محمد|66|258
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعبــــد| فتـــ حسن جمعه47|256
تـــربــــيتـــ بــــنه|يه ه| حل |لحن |267562

خدمه |جتـــم|عيه |لفيومه|جر شعبــــ|ن رجبــــ سعيد |حمد66473
84o6ooكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود صل|ح |حمد |بــــو|لحسن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء |حمد فتـــ |حمد |بــــو|لفتـــوح|635228
24o3|9فنون تـــطبــــيقيه حلو|ني|سم |حمد عبــــد|لغ |سم|عيل
62o494يم عقيل تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد محمد رمزى |بــــر|
36o888|تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد عبــــد
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد ع|دل محمد ع مليحه635|45
تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن خلف محمود عبــــد|لسل|م|7779|8
7673o2حقوق بــــورسعيدعمر حمدى عبــــد |لمقصود سليم
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|خلود عبــــد|لعظيم محمد سليم|ن2|8486
حقوق حلو|نمحمد ي يس يس عوض43335|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريري مل|ك لط يوسف غبــــري|ل|2629|6
رهعبــــد|لرحمن محمد ح|مد عوده242545 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|د| | عبــــد|لحميد وص|ل محمد ج|د|26388
6o3||8|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء خ|لد محمد |لشيخ
ر عبــــد |لحكيم طعيمه65273| رهمن|ر م| صيدله |لق|

زر|عه |لفيومرح|بــــ جم|ل فتـــ عبــــد |لجيد73523
ه ف|رس صبــــرى عبــــد|لجيد||87869 تـــربــــيتـــ |سيوط م
ندستـــ |ل|سكندريهيه|بــــ مصط فرغ مصط |523669
24o328ره|س|ره محمد نص عثــــم|ن د|بــــ |لق|
تـــ ح|تـــم سعيد محمود عبــــد |لحميد|49688 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس محمد جم|ل محمد2|3544
نوعيتـــ قن|ريه|م محمد ع محمد833955
طبــــ حلو|نحمد شو فهيم عبــــده|255886
69|o98|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد محمود ج|د |لحق |سم|عيل
78o3|6|د|بــــ |لزق|زيق|يه مجدى فه محمد
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|5o979| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يم|ن |يمن محمد |له|دي |لحسي
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخدير |يمن عبــــد|لمنعم |لمشط|وى253344
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد محمد رش|د |لسيد|6||624
69278o ر محمود عبــــد |لق|در عبــــد |لق|در تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــ|
تـــربــــيتـــ ع شمسطه رمض|ن عبــــد |لحميد ع53924|
82|7o5ف |حمد رفعتـــ رهع | طبــــ بــــيطرى |لق|
يم |32|487 د|بــــ |ل|سكندريه|عص|م سعيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
معهد ف ص |سيوط  يه عبــــد|لعظيم صفو|ن |حمد||88282
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |لسيد محمد |حمد48779|
89|37o تـــربــــيتـــ |سيوطمصط سيد محمد |حمد
45o733ندستـــ طنط|م|رين| فيكتـــور حن| رزق
52234o كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|يدي محمد سعد مصط
232o75وف|تـــمحمد محمود محمد ف|ئق |بــــو |لفتـــوح وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|يدى |يمن ف|روق |حمد7526||
يم مصل عزبــــ339223 |د|بــــ بــــنه|دى عبــــ|س |بــــر|
6|935oتـــج|ره بــــور سعيد محمود عبــــد |لرحمن يوسف |لش|وى
ين محمود محمد عبــــد|لم|جد |حمد||8694 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نن
ى شفيق|5|5|3 ندستـــ حلو|نبــــيشوى فتـــ ن
5238o9ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمود محمد |لسعد|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم عد ح|رس سدر|ك32239|
يم |لنج|ر552|68 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد سم |بــــر| م |لع| 
882o39|ش|م فكرى ك|مل حقوق |سيوط  حمد 

56o59علوم بــــ سويفي|سم |حمد قر رمض|ن
ندستـــ قن|محمود محمد |حمد حس 65|862
7o9775| تـــج|ره بــــور سعيدمل محمد ح|مد |حمد ع
498oo4|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوريه سعد محمد عطيه كر|ويه
2642|7| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء جم|ل محمدى عي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط حمد شعبــــ|ن عبــــد|لعليم |حمد|883236
923468| علوم سوه|ج حمد حس ك|شف ع
69o527معهد ف ص |لمنصورهم ري|ض رش|د بــــره|م ع
9|oo65 معهد ف ص سوه|جس|ره محمد عبــــد|لل|ه |حمد

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ج|بــــر عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحفيظ69477
لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|مريم ع|دل عبــــد |لفتـــ|ح ع66463|
6o|94oورى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م محمد محمد |لج
|23|o6|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ء |سم|عيل محمد ه|شم
يم محمد 36|877 معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطريه|م محمد |بــــر|
ندستـــ حلو|نيوسف |حمد طلعتـــ |لسيد2884|2
ش|ن|29|62  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد ع عبــــد |لسميع ع |لد
8o385||علوم ري|ضتـــ |لم |يه محمد فؤ|د مر|د
23o428يم يوسف محمد|ل|شقر ره|محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيه عبــــد|للطيف |بــــو|لوف| عبــــد|للطيف227928
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كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيديه مر محمود مر محمد||76343
|383o8ندستـــ |لفيوممصط ص|لح سيد ص|لح
5o2|9|يم جوي زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد صبــــ ح|مد |بــــر|
6o4648د|بــــ |لمنصوره|ثــــري| محمود عبــــد |لرءوف زي|ن
493o82| تـــج|ره دمنهورحمد مصط رمض|ن |لطني
34753oنوعيتـــ عبــــ|سيهسيد محمد سيد عبــــد|لعزيز
68793oيم |لتـــه| عبــــد |لنبــــى فوده علوم |لمنصورهكريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد محمد عبــــد|لع|ل عبــــد|لعزيز|892939
ف نظ يوسف2998|2 رهليدي| | تـــج|ره |لق|
335|o9كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمود ذ بــــدوي
طبــــ طنط|مصط سعد فهيم عبــــد |لرحمن684458
765o83|تـــج|ره بــــور سعيدم|ي| مديح محمد مديح |لسيد |لع
ر|ء حسن عمر عبــــد|لرحمن||7||82 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |لز
رهمحمود ط|رق محمد |م |آلل |23549 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
53o346زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــنوره|ن |حمد ع |لرم|دى
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسل|م عطيتـــ | ع سليم|ن|834725
صيدلتـــ |لم |يه عل|م |بــــو|لمجد محمد|838967
تـــج|ره |لزق|زيقض مجدى ن عبــــد |لبــــ| |لمر636938
|ء سل|مه ميل|د مبــــروك|5657|9 تـــربــــيتـــ |سيوط 
|5|8|oرهه|جر عمرو ف|روق عبــــد |لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
42o|2oشهش تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــ جم|ل محمد |دم ع 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طف|طمه عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|62353
26o986طبــــ ع شمسرحمه فهيم عبــــد|لر|زق ع|مر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|تـــسنيم عبــــد|لرحمن محمد محمد سليم332328
تـــج|ره كفر |لشيخي|سم نبــــيل محمد مو |لسيد6228|4
ه عنتـــر محمود ج|د |لحق|885886 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط م
627o74|تـــج|ره |لزق|زيقحمد نبــــيل عبــــد|لع|ل سيد |حمد
تـــج|ره ع شمسحمد مغربــــي محمود مدبــــو |333369
839o84ندستـــ أسو|ننشوي عبــــد|لجو|د محمد |لص|دق
د|ر |لعلوم |لم |فرحه مجدى |حمد حس 89|222
وف|تـــمصط محمد رض| فه |حمد سيد 82|779 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
33352oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد مجدي محمد حسن
|د|بــــ |لم |محمد عل|ء |بــــو |لفتـــوح عبــــد|لحميد756439
جرس5|6845 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ند| محمد عبــــد |لسل|م |حمد 
4|o266تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح ع جعفر
د|بــــ دمنهور|مجد طلعتـــ فه معروف|487465

د|بــــ بــــ سويف|ن|دره عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم57798
تـــج|ره ع شمسمن|ر رش|د حن محمود227848
6844o2|يم ع |لبــــن تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــسنتـــ ع|طف |بــــر|
83oo77تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىكرستـــ |سحق ن|شد جريس

زر|عه ع شمسدع|ء محمد سيد عبــــد |لو|حد43535
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طبــــ بــــيطري |لم |عمر خليفه |حمد محمد857353
9o3787  تـــربــــيتـــ سوه|جمروه نور |لدين |حمد محمد
تـــج|ره ع شمسعمر ع|طف عبــــد |لمنعم عبــــد |لحو|ش|46|6|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|رضوى طلعتـــ عبــــد |لمنعم سيد32692|
52o5o3ء مبــــروك يونس |لطنط|وى| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورإ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد رفعتـــ عبــــد|لم|جد|44|829

طبــــ بــــ سويفشيم|ء مصط حسن عوض |834|6
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر ع محمد ع272623
د|بــــ سوه|ج|رويد| عبــــد|لرحيم ع عبــــد ربــــه  896567
ر جم|ل ص|بــــر عو|د |لجمل344296 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــم|
حقوق |سيوطعبــــد|لعزيز محمد محمود سبــــ|ق|82926
حقوق |لمنصورهصف|ء جعفر عبــــد|لبــــص عبــــد|  5574|9
6o|36o|تـــربــــيتـــ طنط|يه محمود محمد سميه
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط |ن عز |لدين |حمد |بــــو عم|شه7377|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ مجدى محمد معوض7|385|
6o2376صيدله |لمنصورهآل|ء مصط رجبــــ يونس
26|o58|  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن فتـــي|ن عبــــد|لموجود |لبــــص
7o6536تـــربــــيتـــ |لمنصورهلؤه جمعه محمد محمد |لمر
حقوق |ل|سكندريهمنيه سعد |لبــــسيو ص|لح |لسيد|496565
2673|6| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن صبــــ محمد |لسي
حقوق حلو|نمحمد ح|تـــم مصط عبــــد |لحميد|3|56|
رهندى محمود عبــــد |لوه|بــــ محمود76775 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

7525o5علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن حس حس محمد
6|8o79ى تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره حسن حسن |لخ
5o9229تـــمريض دمنهورمحمد مصط محمد عزوز عبــــد|لعليم

يم حس كم|ل محمد |لوزه|3477| د|بــــ |لمنصوره|بــــر|
42958oتـــربــــيتـــ طنط|م|يكل صبــــرى بــــش|رتـــ بــــش|رتـــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رض| بــــغد|دي ص|لح |حمد|495778
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــروم| مجدى فريد رزق ||22286
2|973o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه محمد ج|بــــر س|لم|ن
52o85|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم محمدعوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  يه ص|بــــر |حمد فر|ج|4768|9
32o78oتـــربــــيتـــ حلو|نيف |يمن عطيتـــ محمد
يم سعد|2|72|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمنيه محسن |لتـــ|بــــ |بــــر|
37o432يم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنوره|ن |حمد عبــــد|لجيد |بــــر|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نبــــسنتـــ ع محمد |لحبــــ|ك435434
ندستـــ |لم |يوسف شعبــــ|ن عبــــد |لنظ فر|ج523579
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ي|تـــ نبــــيل محمد ع |4662|8
35574o|يم ندستـــ |لفيوم|ء |لسيد محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| حمد ن| عبــــد|لحميد محمد|897697
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــخ|لد جم|ل |بــــو |لليل محمد |حمد7||324
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5o5|6تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمصط فرج |حمد ري|ض
|2637o يم |لشوربــــ كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفتـــ صل|ح |لدين |بــــر|
تـــمريض طنط| عمر محمد حس حس 429776
33|o86|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|لشيم|ء محمود عبــــد|لغف|ر محمود
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد عم|د ج|بــــر |بــــو|لعل|334584
ندستـــ |لمنصورهيوسف عطيه |لسيد عطيتـــ696786

5o6|8|تـــج|ره بــــ سويفحمد صل|ح سيد عبــــد |لعزيز
ه رمض|ن رزق عبــــد |لفتـــ|ح|45642 لسن ع شمس|م
|4o57رهسلوى عص|م عبــــد |لعزيز رش|د تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن مصط سيد عبــــد |لحميد|769728
9o3944 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جدير محمود عبــــد |لع|ل سل|مه
44956oمعهد ف ص ري|ضه طنط|مصط جم|ل |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عط
9|769o حقوق |سيوطشيم|ء صل|ح عمر ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمهند محمد حسن محمد د|ود كردى5|4458
تـــج|ره طنط|محمد مسعد محمد عط||3897|4
3|2o85طبــــ بــــنه|س| |حمد سعد عبــــد|لخ|لق
6o3769يم محمد ندستـــ |لمنصورهمحمد فو |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسمتـــ وليد ح|مد |لنمر 75|476
3|99o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى |يمن عبــــد|لمنصف عبــــد|لرسول
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمل محمد عبــــد|لمجيد |لجمل|248942
|4oo69رهندى مجدى محمدمحمد محمد|بــــو|لق د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
88o5|6 ه |نور ه|شم فر|ج |لسن |لم |ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس |م عبــــد |لح|فظ حس 523676
62o397يم بــــدوى بــــي إ بــــر| معهد ف ص بــــور سعيدخلود محمد سعد |ل
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنبــــيل جندي نص جندي ميخ|ئيل533299
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لصمد كشك|487455
معهد ف ص |لزق|زيقم|ل |لسيد بــــ عبــــد |لجو|د|65||63
4o3|73|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن حسن ع عزبــــ محمد
|د|بــــ بــــنه|ريه|م صل|ح |لدين محمد محمد |بــــر385|33
طبــــ بــــنه|حمد سم مصط س|لم|7|7825
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نو|ر عط| | سعد ع |لسعد ||822|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرغده جم|ل |لسيد حس|ن 757283

رهصل|ح ربــــيع رجبــــ عبــــد |لمقصود محمد43332 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ر|ن محمود|42328 تـــمريض |إلسكندريتـــ يوسف حس متـــو ز
تـــج|ره بــــ سويفس|ندي ع|طف لط لبــــيبــــ6929|8
9o5368 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود |ل|م ر|جح عثــــم|ن
23895o|ه رمض|ن ع مرد|ش ره|م د|بــــ |لق|
4o7|57يم سليم|ن تـــرك د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رح|بــــ ع |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقوس|م محمد عبــــد |لحميد محمد سيد 7|7799
4o24|6حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمتـــ |حمد عبــــد |لستـــ|ر محمد |لحم
تـــج|ره ع شمسوق خ|لد محمد عبــــد|لرحيم9769|2
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6o6275تـــج|ره |لمنصورهمحمود عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لعظيم |لجبــــ
معهد ف ص طنط|تـــغ|ريد سعيد عبــــدربــــه عبــــد |لكريم427956
22o74|رهبــــه حسن عبــــد|لسميع محمود يوسف تـــج|ره |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدع عوض عبــــد |لغف|ر محمد28|758
236o34ره|بــــسنتـــ وليد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف ص |سو|نم|دون| م | يوحن| ج|بــــر845454
يم منصور57393| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ر| مدبــــو محمد |بــــر|
6o6977يم تـــربــــيتـــ طنط|جم|ل مك|وى غ|زى |بــــر|
يم |لعزبــــ رضو|969|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه يح جم|ل |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س| محمد مصط 945|26
69358o|بــــه عبــــد |ل محمد خميس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد و
75o9oo|يم شط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد |بــــر|
4oo559ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمنه | طل|ل عفتـــ |حمد عبــــد ربــــه
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــحن|ن خ|لد عبــــد|لسل|م ح|مد|3|834
49792oتـــربــــيتـــ دمنهورأسم|ء ع أحمد بــــزينتـــ
8o374o|طبــــ |ل|سن|ن |لم |يه محمد حسن محمود
3362o4لسن ع شمس|نور| س|مح |لسعيد |حمد زن|تـــى

|9|4oحقوق بــــ سويفميخ|ئيل كرم مرقص يوسف
تـــج|ره طنط|محمود رض| عبــــد |لوه|بــــ |لجم|ل2286|4
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــسم|ح محمد عبــــد|لحفيظ محمد 895765
4o8934تـــج|ره طنط|رمض|ن محمد رمض|ن |لسيد حسن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومندى خ|لد محمد ص|لح42599|
يم ع423|79 تـــج|ره |لزق|زيقه|يدى محسن |بــــر|
537o59حقوق طنط|صقر عبــــد|لو|حد درويش |بــــوزيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء ممدوح محمد عبــــده |لوصيف|2392|7
2|97|oحقوق ع شمسبــــه مصط شعبــــ|ن بــــرك|تـــ
5|486oتـــج|ره دمنهوررن| سعد عبــــد|لفتـــ|ح محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهصف| محمد عبــــد |له|دى حسن محمد3|4254
تـــج|ره بــــنه|محمود |لسيد أحمد ع مط|وع|64895
علوم بــــورسعيدم|زن |حمد ي |لر|ز 762269
8o|77o|فنون جميله فنون |لم |رليتـــ وحيد لط |سكندر
52o658تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسه| أحمد عبــــد|لجو|د ح|مد 
حقوق |لمنصورهنبــــيل عص|م محمد ع|شور عبــــد |لملك763842
446o|7تـــج|ره |ل|سكندريهحمد عل|ء |لص| محمد |لسخ|وي
22||8oعلوم ع شمسمحمد ن| |لسعيد محمد |لسعيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمصط حمدى |لسيد محمد782294
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد |لسيد تـــوكل محمد|4|7668 معهد ع| 

2o9|2|وف|تـــنس صفوتـــ عبــــد |لفتـــ|ح روبــــى تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
طبــــ |لزق|زيقس|ره خ|لد عبــــد |لحفيظ طلبــــه93|633
44359o|زر|عه كفر |لشيخلسيده |لسيد محمد |بــــو|لعز مندور
26842oمعهد ف ص بــــنه|محمود جم|ل كم|ل خليل
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نلحسي |حمد عبــــد|لعليم محمد ري|ن226778
رهمحمد |حمد زينهم عبــــد|لحليم ع 44332 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |لعزيز ح|فظ خليل رمض|ن|68678
يم |لصو|ف983|25 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد تـــوفيق محمد |بــــر|
تـــمريض |إلسكندريتـــ محمود |لسيد |لمر محمد |بــــو عثــــم424397
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن زين شو زين حرز |484948
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط جم|ل مصط |ألدشي897|43
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهر| | عم|د حمدي عثــــم|ن |لديبــــ6233|5
78393o| معهد ف ص |لزق|زيقل|ء |لزي ص|لح |حمد |لزي
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد عمر محمد ثــــ|بــــتـــ عمر637589
يم عبــــد |لرحيم محمد|775223 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهكريم ط|رق محمود س| عبــــد | ||68863

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم ع|طف وديع |م 95|73
8|787oن| نبــــيل عبــــد|لمل|ك عزيز  |حتـــ وفن|دق |لم |م
|د|بــــ طنط|س| ه|شم |لسيد محمد |لشوره428388
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسنوره|ن ر|شد |حمد محمد62892|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|ره ع|طف |حمد ع رشو|ن66543|
7oo|37تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد نزيه |لسيد |لمتـــو
8|887oف حسن سليم |د|بــــ |لم |ر| | |
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه خليفه سوي خليفه|4867|8
يم مصط |لبــــلتـــ|695889 د|بــــ |لمنصوره|محمد س| |بــــر|
ف فتـــح | |لفيش|وى493462 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد |
8o5398|د|بــــ |لم |حمد فتـــ عط| ك|مل|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | |لسيد طه محمد |سم|عيل|67954
|59o95|رهسل|م محمد محمد محمود نوح حقوق |لق|
يم شح485426 د|بــــ |ل|سكندريه|خلود شح|تـــه عبــــد |لنبــــى |بــــر|
د|بــــ |سيوط|ندى محمد ع محمود |لشي 276997
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط عبــــد|لمنصف عبــــد|لفتـــ|ح محمد88||36
يم |م در|ج|5564|4 يم |يه|بــــ |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخبــــر|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود مجدى محمود مصط عج 684884
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمروتـــ رض| |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لر|زق499|44
|2378oوف|تـــديفيد ف|يز فؤ|د رزق |للـه وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|طه محمود |مبــــ|رك محمد|86526
26o496يل ج |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى |ده عبــــد|لحميد محمد |حمد833848
7o4o73يم عبــــد |لحميد |لعيسوى  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|حمد منصور |بــــر|
5o6248| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|طمتـــ مصط |سم|عيل مصط
م |حمد |بــــو|لحسن|863993 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه حمد |ل|د
5|7o49تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنه | محمد ع عبــــد |لحميد |لبــــشل
ندستـــ سوه|ج يه |حمد صديق عن| |875483
5o85|4|تـــمريض دمنهورحمد صل|ح ع حس عبــــد|لقوى
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|596o3د|بــــ ع شمس|نور|ن مجدى ه|شم رضو|ن
حقوق |لمنصورهمجد |حمد محمد ر|تـــبــــ عبــــد |لحميد ||67553
وف|تـــمحمد عل|ء محمود ق|يد26294| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
طبــــ |ل|سكندريهه|جر حسن عبــــد |لمجيد عبــــد| |لمك|43532
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ع|دل محمود عبــــد|لسل|م |لخطيبــــ5695|2
6o9o99|تـــمريض طنط| ي|سم عبــــد |لرحمن ح|مد |لدم
54249o| علوم دمنهورس|ره عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز عبــــد
48o994تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ره مه ع منصور
فنون جميله فنون حلو|نمصط |سم|عيل |حمد |سم|عيل ص234776
تـــمريض  حلو|ننوره|ن محمد محمد |لبــــطره32929|
526oo| |ى ش|كر غ ندستـــ |ل|سكندريهس|مر ن
6o5|94|علوم |لمنصورهدين| مجدى حسن |سم|عيل عط
8o4867طبــــ |سيوطرن| خ|لد محمد عبــــد|لعزيز
6oo452نوعيتـــ طنط| محمد محمود محمد صقر
697|o7يم ندستـــ |لمنصورهع فتـــ خ|طر |بــــر|
رهندى خ|لد ف|روق حن سليم|ن5233|2 تـــج|ره |لق|
4o|28oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر فؤ|د محمد |لغربــــ|وى
ه فريج مو س|لم|768636 تـــربــــيتـــ |لعريشم
صيدله حلو|نرو|ن فتـــ محمد محمد |لنج|ر768263
6|o8o6تـــ تـــج|ره |لمنصورهمريم محمود محمد |بــــوعم
7|||73| علوم |لمنصورهيم|ن ن| |لسيد |لسيد ع
769o46تـــمريض  |إلسم|عيليتـــمحمد سل|مه س|لم محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيمن سعد|لدين حسن |حمد|845855
627o72|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد كم|ل محمد محمود |للبــــودى
25|88oيم عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن مضيه ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|حمد |بــــر|
8|56o|علوم |لم |محمود محمد رجبــــ محمد
د|بــــ ع شمس|مه| |حمد سيد رمض|ن47259

ل|ل ع شط|6|6284 نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء عبــــد|لرحمن 
6324o6زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــندى |حمد كم|ل |م محمد
268868| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء فتـــ محروس ج|بــــ |
8o86o7|م |حمد رمض|ن ف|وي علوم |لم |د

352o8لع| خدمه |جتـــم|عيه 6 |كتـــوبــــر|ي|ر| عبــــد|لمحسن حس محمود
تـــج|ره دمنهوريتـــ محمد محمد حم|دى|497999
ه عبــــده |لسيد زيد|ن|6|8|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طن
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن نور |حمد دويد|ر|287533
2325o8رهرحمه زغلول حس ح|مد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر و|ئل |حمد |لحفن|وى248687
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |لن|دى محمود |لهو|رى|257434
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمر رجبــــ مختـــ|ر محمود د|ود84|3|7
معهد ف ص |ل|سكندريهوف|ء جم|ل محمد عبــــد|لرحمن يونس8894|5

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنيتـــ محمد |بــــو |لفتـــوح |لبــــسيو |6492|
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9o6628 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررؤى عبــــد|لفتـــ|ح ص|بــــر محمد
3226o8 |ن| محمد |حمد عمر |لكيل تـــج|ره ع شمسم

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفه|جر |حمد مصط محمد ع عبــــ|س7329|
تـــ عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمد|496836 |د|بــــ |لم |منيه شع
علوم ري|ضتـــ طنط|من|ر بــــدر |بــــو زيد د|ود |لجم|3|448
بــــ عبــــد|929|83 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره ع|صم |بــــو|لد
622|ooحقوق |لمنصوره |م |لسيد محمد |لسيد |لدكرورى

239|9| ف عيد ع أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريه |
9o6275 ش|م محمد|سعد |حمد |لخيو ندستـــ سوه|جمحمد 
|6757oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نرو|ن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود
|549|o|ه محمد مو غ|زى حقوق ع شمسم
27o3o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لو|حد |حمد عبــــد|لو|حد حس
78o737طبــــ |لزق|زيقندى محمد محمد مرتـــ رضو|ن
78722oد|بــــ |لزق|زيق|ن صبــــ رمض|ن عبــــد|لسل|م بــــدوى
يم عبــــ|س ع753384 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــيف |بــــر|
9o69o3|تـــج|ره سوه|جل|ء |بــــوبــــكر سعد عبــــد|لمبــــدى
6|3o87|يم عبــــد|لفتـــ ه عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| علوم طنط|م

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــجمعه محمد سيد يوسف48737
78o63|ى |بــــو ه|شم |لسيد محمد ص تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ح ي
ره|يم|ن سيد ع محمود||22959 د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |لسيد |لج|بــــرى فهيم56849|

تـــربــــيتـــ حلو|ننه|ل ع فرغ عمر24|25
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ع |لتـــ|بــــ محمد فتـــيح9662|6
765o28 |ندستـــ بــــور سعيدمصط |حمد محمد خليل ش
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد |لرحمن مجدى رمض|ن سل|مه49896|
يم محمد سعد عبــــد|لو|حد526964 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
طبــــ |سيوطس|ميتـــ ع|دل |لشح|تـــ شعبــــ|ن426629
4o6353| د|بــــ |ل|سكندريه|رحمتـــ ص|بــــر عبــــد |لمع عوض
87564o كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد حس محمد حس
8o2254ي محمد يونس تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد ي
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف حس محمد حس |بــــو |لحس 94|527
26o4|3| |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء رمض|ن عيد |لجرو
د|ر |لعلوم |لم |بــــسمه |حمد ح|مد عزيز|لدين ر| 498576
62|3o7|طبــــ |لمنصورهمجدى عبــــد |لفتـــ|ح س|لم عبــــد |لفتـــ
8o7824 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|زينبــــ عمر محمد ج|د |لمو
معهد ف ص بــــنه||ء |حمد ص|دق شح|تـــه|269424
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ص|ف |ز محمد |حمد |لرودى763977

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم جم|ل ع قطبــــ5|63|
يم رمض647||4 آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عف|ف |حمد عبــــد|لو|حد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء عبــــد|لمطلبــــ محمد عبــــد |لمطلبــــ |959|27

5227oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحبــــيبــــه عبــــد |لن| د|ود عي
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6o777تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن عبــــد |لقوي س|عدي عطيتـــ
م عمر محمد محمد|2666|2 وف|تـــد معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمريم حمدى |حمد عبــــد|لر| 4555|2
489o|5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم|ن حس|م |لدين مر |حمد
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |م|دون| مدحتـــ حربــــي ص|دق854429
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــميمه فتـــ محمد |لسيد|856332

رهسل|م ط|رق فتـــ محمود|37726 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف جم|ل مصط محمد|5464|
35o842علوم ع شمسول|ء عبــــد|لعظيم عبــــد|لحميد خليفتـــ
24o352ندستـــ حلو|نريم |يه|بــــ ف|روق محمد س|لم
يم ح|مد |لعربــــى|42848 معهد ف ص طنط|دين| |بــــر|
42o773| يم ع د|بــــ كفر |لشيخ|لسيد ع |لسيد |بــــر|
ره273297 وف|تـــعبــــد| |حمد ح|مد ز ز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ع شمسخديجتـــ |حمد |لسيد |حمد358573
52|39oعلوم ج|معتـــ د |طدين| مصط عبــــد|لعظيم عفش
7839|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور| |حمد |لسيد |حمد بــــلوط
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود ط|رق شعبــــ|ن عثــــم|ن353965
6||4o3ر محمد |لمشد صيدله |لمنصورهرن| ط|
47576|| تـــج|ره طنط|حمد محمد فه |حمد فرغ
حقوق د |طوق خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح درويش6424|6

4o847 ندستـــ حلو|نمصط محمود عبــــد|لمنعم مصط
23o793تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر جم|ل محمد حس |سم|عيل
83o988حقوق قن| جنوبــــ |لو|دينرم محمود رف| نبــــيه
63o5|oندستـــ |لزق|زيقزي|د |يمن |لسيد ع دغبــــ|ج
يم ع عبــــد |699239 طبــــ طنط|رو|ن |حمد |بــــر|
رهندى كرم خليفه |حمد5533|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر ع|طف |سم|عيل |لخطيبــــ258675
47823oتـــج|ره |ل|سكندريهسل ع|دل |حمد محمد |سم|عيل
6|||4o نوعيتـــ طنط|يوسف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد |لبــــر
6|88o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريه|م محسن عوض |لعل
43o438 علوم طنط|نور|ن أحمد محمود عبــــد |لجليل |لزي

64|5oد|ر |لعلوم |لفيوممروه ن| ربــــيع محمد
صيدله |ل|سكندريهمحمد زغلول عيد |لسيد |لدرو|44228
76||o7|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن محمد زغلول سيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيتـــ محمد فريد عبــــد|لع| عبــــد|له|925|44
4o2456د|بــــ |ل|سكندريه|ندى محمد صد حس عمرو
|5|78o|ف ع طه منصور تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه |
5o3394 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجه|د مصط محمد |لسيد محمد سيد
يم محمود |لش|ل256683 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمروه |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد صبــــرى رمض|ن عبــــد|لعليم||75646
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ف فرغ ج|بــــ | تـــو |857449
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ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |حمد ش|كر عبــــد|لعزيز984|23
8|7o36رهروم| م|ري زكري فرج طبــــ بــــيطرى |لق|
م يوسف عبــــد |لسيد423424 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهم|رى س|مح سيد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمتـــ |حمد عي متـــو329377
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|م عم|د|لدين عبــــد|لجو|د محمد 247248
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــيمن وص وليم عبــــد|لمسيح633865
36477oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ محمد محمود محمد |حمد
ندستـــ كفر |لشيخع زكري| عبــــد |لمنعم محمد59|688
طبــــ بــــنه|ف نبــــيل |لسيد ه|شم|435|33
نوعيتـــ بــــنه|ل|ء عزتـــ |م|م محمد |لعيسوى|263447
7oo648يم طلبــــه جبــــ تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــد |لرحمن |بــــر|
679|o7تـــج|ره |لمنصورهمحمد ط|رق محمد ع |سم|عيل خو
علوم ج|معتـــ |لسويسند| ع|طف |سم|عيل |سم|عيل5|7595
حقوق بــــ سويفحمد عم|د محمدعزتـــ |حمد شمس |لدين2|8558
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــسمه رض| كم|ل ف|رس عطيه866|63
يم |لسيد محمد |لسيد |لمل|ح|689|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|

ش|م معوض ع معوض67387 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم |ر 
د|بــــ |ل|سكندريه|لشيم|ء |س|مه س| |حمد عبــــد|لرحيم489466
22o873|نوعيتـــ عبــــ|سيهمينه مصط عبــــده محمد
52o8o2|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآيه حمدى عبــــد |لمنعم محمد |لدكم
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم سيد محمد عبــــ|ده 5|77|9
8457o9| تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء |حمد عبــــد|لد|يم مصط
يم معوض محمد بــــ|زيد88|443 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخس|ره |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفيه سميح عي عبــــيد|83258
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديرو|ن |حمد محمد محمود35539|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسع كرم فرج قطبــــ نوي 925|2|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد ه|شم عنتـــر عوض|349765
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نورس نش|تـــ ن|شد مرزوق|622|3
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريستـــ | خليل ميخ|ئيل خليل232966
يم |لعو 624768 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمد سعد |بــــر|
78oo68|ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء محمود محمد حسن
69|8o6د|بــــ |لمنصوره|محمد |يمن محمد ع حطبــــ
6|64o|د|بــــ د |ط|ن|ديه طه محمد مسلم
255o|2 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره|ن فوزى عبــــد|لعزيز |لحن 
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نيوسف محمد عبــــد |لعزيز |حمد52757|
8ooo84طبــــ |لم |محمد عم|د |حمد سيد
63o274|يم محمود محمد محمد د|ود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نس|ره |حمد عبــــد |لنعيم عبــــد |لحميد عبــــد |5|65|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد محمد عبــــد |لمع عبــــد |لق|در|57|68
6o979|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد سعد محمد

9o5926 تـــج|ره سوه|جحس |لسيد محمد حسن
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ندستـــ |سيوطمل|ك مو شكرى منصور عبــــده37963|
6o58o|رهيم ع|طف عبــــد |لعزيز بــــدير طه صيدله |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد وليد سليم|ن جمعتـــ |بــــو جبــــر757465
4932|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوروليد عطوتـــ عطيتـــ محمد بــــهلول
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر من محمد عبــــد|لمع222899
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ندي طه مسعد عبــــد|لحليم59|343
48947o|ف حس رش|د شبــــيبــــ تـــ | د|بــــ دمنهور|م

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|ره طل|ل محمود ع48844
542774| ش|م عبــــد |لحكيم |لقوي تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهن 
يف4|8|43 |د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن مسعد ع |ل
8|247o| ي عبــــد|لغ تـــربــــيتـــ |لم |يم|ن خ|لد خ
7o75o2طبــــ |لزق|زيقندى ه|شم محمود ه|شم
6o|69oد|بــــ طنط|غ|زى محمد سعد ع عويضه|
8|94ooتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |مروه ع|دل سيف محمد
5|666oش|م متـــو بــــطيشه علوم |ل|سكندريهعف|ف 
طبــــ حلو|نعمر علوي كم|ل محمد تـــوفيق عمر|43562
لسن ع شمس|ف|طمه سيد ص|بــــر محمد83|222
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد ع محمد ع777285

73o75|ر ح|فظ تـــربــــيتـــ |لفيومل|ء |يوبــــ عبــــد |لظ|
36|o96تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| محمد عبــــد|لر|زق رمض|ن عي
8o3o|5د|بــــ |لم |فليمون سليم|ن  |د د| |ل|
تـــربــــيتـــ |لعريشع |ء |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد|لعظيم767483
حقوق |لمنصورهوعد س|مح تـــوفيق |حمد2|6788
يم354555 صيدله ع شمسحبــــيبــــتـــ خ|لد سعيد مهدى |بــــر|
688o57د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |لسيد محمد |لحم|دي
3|7o59لسن ع شمس|م محمد محمود |م|م
ره|من|ر حس|م |حمد ز محمد|3859| ثــــ|ر |لق|
رهمحمد ع|دل محمد مر|د45386 تـــج|ره |لق|

4o6533| |د|ر |لعلوم |لم |سم|ء |كرم يوسف |لسيد |لق
حقوق حلو|نمحمود سعيد محمد مر|د|4532

89o||6|ه نجدى |م نجدى تـــربــــيتـــ |سيوط  م
يم2|2374 د|بــــ حلو|ن|وف|ء حمدى عبــــد|لبــــ| |بــــر|
تـــج|ره ع شمسخ|لد محمد عبــــد| |حمد359227
34o332معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد جم|ل عبــــد|لعظيم محمود |لعبــــد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء فتـــ |حمد طلبــــه55644
تـــج|ره |سيوطم محمد محمود |م  882925
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسيف |لدين مدحتـــ محمد |حمد9|364|
ي256672 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــشمس شو |لسيد |لح
7oo25||تـــمريض |لمنصورتـــ حمد رمض|ن محمد عبــــ|س
4o6|84ل|ل تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحن |م |حمد 
45o982ف ومس|حه |لمطريتـــمعتـــصم محمد محمد ع عبــــده ك.تـــ. ف رى و
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63o953|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقيه صل|ح منصور حسن منصور
5||oo5رى معهد ف ص |ل|سكندريهحس|م عبــــد |لحميد يوسف محمد |لجو
332954| ف |مبــــ|بــــي |لسيد ع يم | ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
تـــج|ره ع شمسنوره|ن جم|ل صديق محمد26325|
علوم طنط|أسم|ء محمد عبــــد |لغ عبــــد |لعزيز |9628|5
834o47ي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسميه |حمد عبــــد|لحفيظ م
ثــــ|ر د |ط|دير ط|رق |لمغوري عبــــد|لحليم س|3623|6
7o6347معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|سم سليم|ن رشدى عبــــد |لحميد
6o47||تـــج|ره طنط|ندى محمد عبــــد |لمنعم |حمد |لمسدى

54||o|تـــج|ره بــــ سويفحمد صبــــ شعبــــ|ن فرج
4o9595ف |لجندى |د|بــــ طنط|دع|ء عو م
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عص|م |حمد بــــديوى634796
معهد ف ص بــــ سويفصف|ء |حمد يوسف محمد864|82

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد جم|ل محمد يس عبــــده77427
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحمد ربــــيع مصط عبــــد|لحق زعتـــر|5297|6
7|o457|طبــــ حلو|نسم|ء رفعتـــ ع محمد حزه
يم سلط|ن|33|249 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنيه |س|مه |بــــر|
8o2896 نوعيتـــ |لم |سلوي ع خلف ع
43348o|ل|ل بــــل|ل كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد محمود ن|در
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |س|مه محمد محمد |حمد223329
4o7264حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرضوى محمد كم|ل عبــــد |لحميد رمض
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مريم تـــوم| رزق يوسف سعد348578
تـــج|ره طنط|سل م|جد عبــــد |لمنعم محمد خف|449886

د|بــــ بــــ سويف|ر| | م|زن جمعتـــ سيد783|6
ندستـــ بــــ سويفحمد سل|مه عبــــد | عبــــد |لجيد|59932
5o33oتـــج|ره بــــ سويفخ|لد جم|ل محمد دردير

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع|دل |حمد تـــه| شح|تـــه|337|34
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |حمد حسن محمدعبــــد|لحليم254289
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد كم|ل شعبــــ|ن عبــــد |لسيد |لفخر5385|4
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــبــــل|ل محمد عزتـــ عبــــد |لع| |حمد643784
3|7o|6|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد ي| محمد محمد
8|92o6صيدلتـــ |لم |نشوي بــــدوي |حمد بــــدوي
262oo6تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يوسف محمود عبــــد|لبــــر غني حشيش
5o32o8زر|عه |ل|سكندريهمنه | رمض|ن عبــــد |لر|زق عبــــد |لسل
6o9|97يم نقريش تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمصط جل|ل |لش|ف |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نزينبــــ |حمد محمد مرزوق848378
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مصط شو |حمد نبــــيه|479773
835o49|نوعيتـــ قن|نو|ر سيد حر| |سم|عيل
معهد ف تـــمريض مستـــش تـــخص ع شمستـــغريد رض| محفوظ شلبــــى343485
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود رزق محمد عطيه غله8927|4
ن| س| شفيق مو سليم|ن4||344 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|م
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775o42تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقخ|لد محمد عبــــد |لعزيز |حمد بــــكرى
44oo63تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسهيل| |سم|عيل ع |لسيد يوسف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مر|د محمد درويش|4|2654

معهد ف تـــمريض |لفيومش|م خلف تـــحيف عبــــد|لمنعم75576
ثــــ|ر |لفيوم|حمد رض| حموده محمد سليم|ن|433784

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممن|ر ع|طف عبــــد|لتـــو|بــــ محمد |لقمبــــش64458
يم محمد ع|بــــد|63476| حقوق ع شمسسل|م يوسف |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهسل ع حسن ع مر476592
76269oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد شح|تـــه
علوم |ل|سكندريهآيه محمد محمد صقر|43543
نوعيتـــ |سيوط |ء |لدين خ|لد محمد عبــــد|لعزيز  |87876
تـــج|ره ع شمسعبــــد|للطيف |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد 3859|2
6|o363د|بــــ |لمنصوره| |ر ي مر ملي |لسخ|وى
معهد ف تـــمريض |لمنصوره شيم|ء مصط حس ع|69637
تـــربــــيتـــ |لمنصورهين|س |حمد عبــــد |لرحمن |حمد|687985
75o543وف|مهند وليد غريبــــ |لحج|وى وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ندستـــ قن|محمود خ|لد |حمد ف|وي834437
8823o5  تـــربــــيتـــ |سيوطنور| عبــــد| خلف عقل
يم سعيد |بــــوزيد جنيدى494475 |د|بــــ طنط|سل|م |بــــر|
بــــي |6|767 يم |ل بــــي إبــــر| طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد رض| |ل
75|2o9د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سم| مدحتـــ عبــــد |لرحيم محمد
|5o22oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــو سنه محمود عبــــد |لر|زق سيد |بــــو سنه
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــش|م رض| |لسيد |لص|وى245664
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد عبــــد|لبــــديع مصط محمد344|64
يم مصط عل|م687736 تـــج|ره |لمنصورهسعد ع|دل |بــــر|
9o9|6o علوم سوه|جمحمود ع |لسيد |حمد ع
2|25o6|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد حس|ن محمد
8224o2زر|عه |لم |محمود |يمن ف|روق سيد
تـــربــــيتـــ |سيوط بــــتـــس|م |حمد عبــــد|لمنعم |حمد|8642|9
تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء مصط مصبــــ|ح محمد426525
62o|74|يم عوف تـــمريض |لمنصورتـــ ل|ء حمدى |لهجر |بــــر|
يم |لبــــ|ز685793 معهد ف ص |لمنصورهم مجدى ع |بــــر|
د|ر |لعلوم |لفيومحمد وحيد رمض|ن يوسف|343647
|3o||3كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل | رض| سليم|ن |يوبــــ
نوعيتـــ فنيه |شمونبــــه | عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لخو2|2692
4537o2|يم ح|مد يم ع|مر |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخبــــر| معهد ع| 
77oo78حقوق |لمنصورهعل|ء يونس زيد|ن يونس محمد
|48o|oد|بــــ حلو|ن|كريم عص|م محمد خليل
يم |لسيد||64345 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه |حمد ع |بــــر|
6oo435يم د|ود نوعيتـــ طنط|ف|طمه ج|بــــر ج|بــــر |بــــر|
68696oتـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن محمد |لحف عبــــد |لفتـــ|ح بــــره
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6o8354طبــــ |لمنصورهرن| ع|طف محمد |له|ش
69687oيل ج |لزق|زيقمحمود |حمد ع محمد |لششتـــ|وى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
43oo64تـــج|ره طنط|د | |حمد محمود فوزى غر|بــــتـــ
4o2o36|يم حسن فه محمد حقوق |ل|سكندريهبــــر|
حقوق طنط|مريم حسبــــ | عبــــد|للطيف محمد ع 489878
43643oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحسن يوسف حسن يوسف |لجز|ر
83|4o|ج مد محمود| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرقيه 
9o55|3 تـــج|ره |سيوطمه| |حمد ص|بــــر |حمد
68o357 علوم |لمنصورهس|مه |لسيد حسن محمدمحمد|لعو
تـــج|ره |لمنصورهس|مه |يه|بــــ سعيد محمد فرج|676897
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحبــــيبــــتـــ عم|د ف|روق |لسعيد329873
45o998يم |لعجورى ندستـــ طنط|محمد عبــــد|لمطلبــــ |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــي|ن محمد محمد سليم|ن|26654
ره|محمد |حمد حسبــــ |لنبــــي متـــو 54672| ثــــ|ر |لق|
يم يوسف |لسيد6|6986 يم |حمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــر|
وز محمد عبــــد|لحفيظ عبــــد|  875442 تـــج|ره سوه|جف
تـــج|ره بــــور سعيديوسف عبــــد | محمد عبــــد | زيد|765365
8|o74oحقوق |سيوطمحمد عط| حمدي عيد
6425o5ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقمحمود محمد محمود أحمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|له محمد مو |حمد6765||
تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدشد| |مل محمود محمد849723
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم|يفل سم فهيم عبــــد |لسيد764235
ره|ط|رق وليد ف|روق عبــــد|لسل|م |لليثــــى2778|2 عل|م |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسهيله و|ئل محمد |حمد محمد |لعدوى28|485
ين| مدحتـــ منصور |سكندر42274| د|بــــ ع شمس|ف
6o5268تـــمريض طنط| صبــــ|ح ن| |لمتـــو ي |لمتـــو
يم|944|6| د|بــــ |سيوط|يم|ن زكري| عطيه |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|حمد ط|رق نجيبــــ محمد قشطه|3296|6
35855oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|جنتـــ طه كم|ل |لسيد
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــد |نه نبــــيل فه صليبــــ 3|8988
ش|م عري|ن عبــــده||22996 يم   |حه وفن|دق |لفيومبــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م مجدى |لعيسوى عبــــده |لنقيبــــ764978
زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــيه ع|دل عيد عبــــد|لمجيبــــ|844865
329o95يم عر|بــــى ندستـــ بــــنه|محمد مجدى س|لم |بــــر| كليتـــ 
د|بــــ كفر |لشيخ|سل|م مصط رجبــــ مصط |لكن| |5||7|4
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل|م ط|رق ي بــــدوي|887|69
755o59|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م عبــــده مصط محمد
ه حمدى محمد |لسي |59843| ندستـــ ع شمسم
ر|ء و|ئل فرغ سيد826288 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ف|طمه |لز
7o8o75ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|ره ي عبــــد | ج|د رمض|ن
7o3774تـــج|ره |لزق|زيقنوره|ن ي| محمد عبــــد |لرحمن مهن
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8o7663تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |قمر |حمد سليم|ن عبــــد|لوه|بــــ
نوعيتـــ |لمنصورهي|ر| جمعه |لشح|تـــ بــــره|م يوسف686966
تـــج|ره بــــ سويفع عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد3868|8
يم خلف432789 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــشيم|ء محمد مصط |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
6oo764ج |لدين مختـــ|ر سعيد| تـــربــــيتـــ طنط|بــــسنتـــ 
تـــج|ره سوه|جج|سم |لطيبــــ حس محمد6|8395
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيه عص|م محمود محمد |م |499594
ه497662 د|بــــ دمنهور|رنيم ممدوح مصط |لشع
63o574ندستـــ |لزق|زيقمحمد عل|ء عطيه محمد ق|عود
43254o تـــربــــيتـــ طنط|دير مجدى عبــــد |لمر |لدسو عبــــد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدند ع ع |لط 2589|7
8o3522ه |حمد فتـــ |حمد طبــــ |لم |مي
نوعيتـــ موسيقيه |لم |نوسيله ن |حمد محمد9454|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمود محسن |لسيد ع |لجندى752349
|5o689|رهحمد |بــــو |لعل| ع سليم علوم |لق|
ثــــ|ر |لفيوم|ع نبــــيل |حمد |لنح|س2236|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| محمود محمود عثــــم|ن||2569
ره|م|رين| فلفل ظريف جرس65399| د|بــــ |لق|
ه ع|دل مد عبــــد|لع|ل|266885 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
معهد ف ص بــــور سعيد|ء سم شح|تـــتـــ أبــــو ستـــ |6479|6
يم دويد|ر|8683|5 تـــ س|لم علو|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
حقوق بــــنه|نوره|ن جم|ل محمد حشيش329499
يف محمد رض||2426| رهنوره|ن  حقوق |لق|
34o394|ف محمدى عبــــد|لبــــ|رى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء |

صيدله بــــ سويفمن|ر محمود محمد عبــــد|لفضيل|6689
27243o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم | مجدى فه حن
78o724|يل ج |لزق|زيقف|تـــن حسي عبــــد |لعزيز حسي تـــه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رهنور |لدين محمود سليم|ن محمد323349 طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسلوى عبــــد|لمنعم محمود يوسف698|27
27o753 |ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط بــــكرى عبــــد|لعزيز ن

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء |س|مه رشدى محمد حسن|42839
يم طه ن27787| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم عمرو |بــــر|

صيدله بــــ سويفندى حمدي |حمد مر 66792
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عم|د عبــــد|للطيف محمد بــــرغوتـــ338893
يم ع محمد|35723 صيدله |لزق|زيقريم |بــــر|
وف|تـــمحمد ع رمض|ن محمد78|753 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2|69o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخلود حن سعد حن
22o689|رتـــ|ل|ء عبــــد|لق|در عوض محمود |لمر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o475|تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمود |لسيد محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ حلو|نند محمود عبــــد|لمجيد ص|لح323723
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم سعد مل|ك سعد عطيه237295
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يم |لعيسوى2||8|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمنتـــ | محمود رش|د |بــــر|
يم |لشو|ف535|69 تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن جم|ل |لسيد |بــــر|
7oo2|9ش|م |حمد سعيد معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد 
طبــــ بــــيطرى دمنهورعمرو أحمد عبــــد |لغ مصط عزبــــ2354|5
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعطيه ع عطيه ع87|256

ش|م محمد محمد68469 علوم |لفيومرويد| 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه وحيد عبــــد |لتـــو|بــــ حج|ج|5|7563
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر ط|رق عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن ع 436822
77785o| يم محمد عفي يل ج |لزق|زيقنو|ر |حمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6|o282يم |لقيبــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد|لغ |حمد |بــــر|
4|o794نوعيتـــ طنط|د| | ه|شم يوسف حس سعدتـــ
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم محمد |حمد |م |حمد338552
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىف|طمه طو|بــــ محمد |حمد272848
68749oيم طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخه|جر خ|لد |حمد |بــــر|
6|4o48|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــيم|ن عزتـــ فتـــ عبــــد|لمنصف مو
تـــج|ره |لمنصورهمنه محمود محمود |لسيد |لدري 34|676
ل|ل ج|د6388|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ل ه| 
تـــربــــيتـــ سوه|ج لشيم|ء |س|مه حس |حمد|898853
763o46|تـــربــــيتـــ بــــور سعيدشيم|ء حسن عبــــد |لل|ه حسن عل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم|ن سيد |حمد |لف|ض |لح|نوتـــى435828
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء محمد سعيد محمد3383|8
45|o49 |ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىمحمود س| محمد |لسبــــ
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن |لدي|س عبــــد |لمنعم حسن|699759
4oo8|2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحلحس ربــــيع محمد عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمود ز حس مصط |679423

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومر|ند| محمد حسن محمد |سم|عيل67285
82o92|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمد عم|د |لدين سيد عبــــد|لمجيد
247o25|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد ع نجم
53o55o|ندستـــ |لم |منيه عبــــد|لحفيظ عوض قرق|ش
4|o528|لسن ع شمس|حمد عبــــد |لق|در محمد |بــــو ش|دى

497o6رهر| | مجدى كم|ل محمد تـــج|ره |لق|
644oo5حقوق |لزق|زيقمدحتـــ |حمد ع |حمد |لمغربــــي
824o62تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن رجبــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ
تـــربــــيتـــ دمنهورجيل|ن محمد ع |لجمل497734
6o4958تـــج|ره طنط|مريم فوزى محمد |حمد عثــــم|ن
4o3243تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريم رمض|ن فرج رمض|ن
|66o|2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ط|رق عبــــد |لعزيز محمد

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد حسن محمد عبــــد |له|دى9||8| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
د|بــــ دمنهور|محمود حم|د عبــــد |لسل|م محمد حم495687
لسن ع شمس|ند سيد حسن عبــــد|لع|ل349282
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخ|لد جم|ل |حمد |حمد862762
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حقوق |لزق|زيقح|زم حمدى منصور |لسيد775346
6o4242|ندستـــ طنط|محمد جل|ل |لسيد |حمد |لش
تـــج|ره ع شمسك|رول زر شو منصور322264
يم525656 د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د |لسيد محمد رمض|ن |بــــر|
35o3|3حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد س| عبــــد|لعزيز ن
ر |م عبــــد|لمنعم دشيش725|27 طبــــ ع شمسن م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدشيم|ء سعد رف| |حمد94||85
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لمريد محمد2|8355
ندستـــ حلو|نمحمد مظهر طلعتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــو|2|8|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد سيد أحمد عبــــد |لرؤف سيد |حمد 8674|4
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحسن عبــــد |لغف|ر عبــــد |لمجيد عبــــد777788
6|98o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحس |حمد عبــــد |لحليم ن|صف
8o762oد|بــــ |لم |رحمه شلبــــي محمد محمد|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق رض| محمد محمد منصور|لسيد48|638
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ط|رق فهيم |لتـــ|بــــ عيد764378
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|من|ر رأفتـــ سعد |سم|عيل |لملوى476|52
6o26|7زر|عه |لمنصورهعبــــد | |لسيد سعد |حمد فرغل
35o359حقوق ع شمسعمر |لسيد محمد عبــــد|لحميد
45o|92تـــج|ره طنط|مرو|ن محمود عبــــده عبــــد |لرحمن عبــــده
36ooo5بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم|ري وديع يوسف عبــــد|لمل|ك
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن ح|تـــم |لسيد |حمد غنيم429446
تـــج|ره ع شمسحمد محمد نبــــيل عبــــد |لمحسن|24446|
يسم ص|لح |حمد محمد عبــــده294|64 د|بــــ |لزق|زيق|ند 
تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء |م|م عبــــد|للطيف بــــدر|263829

وف|تـــملك محمد ع عبــــد|لفتـــ|ح35425 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
362773| رهحمد مجدي |حمد مر د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م عبــــد|لحميد 86|453
252o53 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد ج|بــــر محمد |بــــو حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطش|م كم|ل سليم سيد 29||88
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد نص|ر |بــــو |لسعود نص|ر72|445
475o97 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رو|ن عبــــ|س مصط ح|فظ مصط
2|8734| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عمرو نبــــيل ع
477o28 د|بــــ |ل|سكندريه|دى محمد حن |م حن
6|6o34ندستـــ د |طزي|د حمدى محمد عبــــد |لل|ه |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد محمود |لمر|د 477225
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|مريم عص|م عمر محمد759595
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود مجدى كم|ل عبــــد |لستـــ|ر متـــو677|25
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره |حمد محمد |بــــو |لحمد|75948
يم سويدى2|6972 تـــج|ره |لمنصورهمحمد ج|بــــر |بــــر|
د|بــــ د |ط|من|ل حس عبــــد|لمنعم عبــــد| محمد92|||4
ي محمد محمد |لجوي 624697 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طمحمد ي
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد حسن 446883
3|889oعلوم ع شمسك|رول ن|دى مل|ك بــــرسوم
د|بــــ دمنهور|س|ره |حمد محمود |حمد درويش5564|5
5o|725د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |حمد محمد معوض

654o7|علوم ج|معتـــ |لسويسيه ع عبــــد |لجو|د محمد
696o79|علوم |لمنصورهيم|ن ممدوح ع |ل|شقر
ندستـــ |لمنصورهعمر محمد ز| ع |لحسي 85|693
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعل|ء ممدوح مبــــ|رك فكري6|8272

حقوق |لمنصورهسيد ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح بــــيو44969
بــــيلتـــ||2|498 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء محمود |لسيد محمود 
3465oوف|تـــعبــــد|لرحمن مصط محمود حسن ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

6998ooطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسع|د ع |سم|عيل عبــــد |لغف|ر
33|95oندستـــ بــــنه|محمد صبــــ ف|روق جوده كليتـــ 
|2o7o2حه وفن|دق |لفيوممريم نعيم ز س|ويرس| 
صيدلتـــ |سيوطم مرقس |خنوخ سوري|ل||82469

علوم بــــ سويفعم|د ع|مر فر|ج محمد67|59
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن رض| رجبــــ بــــدر|58589|
ندستـــ حلو|نحسن خليفه حسن عبــــد|لح|فظ324597

5748oتـــج|ره بــــ سويفه|يدى ط|رق ف|روق تـــوفيق
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل منتـــ عبــــد|لح|فظ حسن  6|8778
3oo96 د|ر |لعلوم |لم |سيده |حمد حسن حسن محمد مصط

ريدي4|4264 يم رش|د مر  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين |بــــر|
طبــــ |سيوط سم|ء خ|لد محمد عبــــد|لغف|ر|892498
تـــربــــيتـــ |سو|نس|ره حسن محمد ص|لح845422
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدع|ء خ|لد محمد محمد |حمد |لغندور6945|2
9|43o2  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطيوستـــ | |يمن ر|تـــبــــ مسعد
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد |س|مه محمد فخر |لدين محمد253|35
34o522ندستـــ شبــــر| بــــنه|من|ر |لسيد عبــــد| عبــــد|لحميد

د|بــــ بــــ سويف|شيم|ء |حمد محمود محمد62763
75o743|تـــمريض  |إلسم|عيليتـــحمد محمد عزتـــ |لسيد
|5448oيم يم حسن |بــــر| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |بــــر|
رهد | عل|ء |لدين عبــــد |لر|زق  |تـــي752|2| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطفوزيه خ|لد عويمر خليل7834|8
2558o8  زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود عط| عبــــد|لر|زق
يم |بــــوزيد |لصفتـــى428274 تـــربــــيتـــ طنط|ن|ء |بــــر|
يم64|624  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد كرم محمد عبــــد |لبــــ|سط |بــــر|
8|o|43|د|بــــ |لم |حمد محمد سيد عبــــد|لعظيم|
26o862|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــتـــه|ل طلعتـــ س|لم ع|فيتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطنور| س| رفعتـــ حس 48978|
4|o234 د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لسميع |حمد|
زر|عه مشتـــهرل|ء محفوظ محمد تـــوفيق عبــــد|لعظيم حرحش338584
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تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم ي| كم|ل محمد مصط 79|8|5
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر مصط عبــــد |لر|زق محمد444764

7232o|تـــمريض |لفيوم م| حس |حمد مصبــــ|ح
حقوق ع شمسرن| شو عبــــد|لمنعم |بــــو شوق|785|2
حقوق |لزق|زيقأحمد عمرو عبــــد |لمنعم أم |ألل 642376
7o2523د|بــــ |لزق|زيق|منه | محمد محمود محمد سعيد

22o88كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ ه| محمد فتـــ
حقوق طنط|ن|ريم|ن |س|مه محمد عبــــد|لمقصود323||4
د|بــــ ع شمس|خلود خ|لد محمد حسن 9|7||3
|57oo5لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|مح محمود حس محمد

347o2ن| مدحتـــ مر|د شفيق رهم تـــج|ره |لق|
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |بــــتـــه|ل صل|ح |لدين |حمد |بــــو |ل|676496
د|بــــ ع شمس|مريم دي|بــــ ف|يز |لديبــــ39566|
8o8867تـــج|ره بــــ سويفرجبــــ سيد عبــــد|لغ جلوي

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نعمر ع|طف عبــــد|لعزيز محروس5|426
33|o85|ندستـــ بــــنه|سم|ء سيف |لن محمد محمود كليتـــ 
4|2oo2 حقوق طنط|حس ط|رق عبــــد| |لشبــــي
د|بــــ دمنهور|خلود ع ك|مل بــــك |49735
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي|ر| ن| محمد |حمد753784
|32o3o رتـــ|من|ر محمد حمد|ن |حمد حس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن ع مصط محمد827389
77542o|طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنس محمد محمد |حمد |لص|وى
صيدله |لزق|زيقم محمد فؤ|د |سم|عيل عقل2|6355
7o8|63د|بــــ |لمنصوره|محمد ثــــروتـــ محمد |لسيد محمد
ري|ض |طف|ل |لمنصورهن عيد |لسيد محمد |لسيد خليل3252|7
طبــــ بــــنه|شيم|ء |لسيد محمد متـــو  |م7||332
د|بــــ بــــ سويف|محمود عويس سل|مه ع |ن83838

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلبــــدوى |لسيد ح|مد طعو|ش|38|268
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد رمض|ن عبــــد|لعزيز |لسنور546539
 |حتـــ وفن|دق |لم |من|ى ي| مصط كم|ل |حمد كم475439
49396o| |تـــربــــيتـــ دمنهورحمد حسن فوزى |لمفل

رهندى محمد محمد |حمد حسن سعد35294 تـــج|ره |لق|
7|o36||وف|تـــس|ره |حمد محمد محمد مع معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم | | يعقوبــــ بــــولس6489||
ف عبــــد|لغف|ر محمد مو3832|6 تـــج|ره طنط|مروه |
بــــي عبــــد|لع| عبــــد|لمجيد2|4526 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهجه|د |ل
8o4883تـــج|ره بــــ سويفريه|م |ل|تـــربــــي صل|ح |لدين عبــــد|لر
8o47|8 نوعيتـــ موسيقيه |لم |م|جده م|جد نصيف صبــــ
623o82| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمود محمد محمد ح|مد ج|د
248o62لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|سمر محمد |حمد حس|ن |لخطيبــــ
33|3o7| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء عبــــد|لعليم عفي عبــــد|لعليم

Page 6972 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن |نور محمد مصط 6244|
43||3oيم محمد |لمر|كبــــى رهند| رمزى |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود صبــــرى صبــــرى شعبــــ|ن ع433|69
7759o|نوعيتـــ |لزق|زيقدين| حل ذ |حمد
679634| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــحمد سم عرف|تـــ |لمتـــو |لمتـــو
9o863o|ك.تـــ. ف صن| سوه|ج حمد محمد دي|بــــ عبــــد|لحكم
62295o|يم بــــدر |لدين تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد وليد رفعتـــ |بــــر|
8o6843|زر|عه |لم |سم|ء محمد سعدون محمد
يف رفعتـــ |لعو|د7382|6 ن|  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم
436oo9زر|عه |ل|سكندريهنجوى عص|م عبــــد |لعليم سلط|ن
8|75o7|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــلشيم|ء عبــــد|لعزيز |حمد محمد
8654o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم|ركو شهدي فرح تـــوفيق
تـــج|ره ع شمسمحمود شعبــــ|ن يوسف محمد9484||
3oo34|رهمنيه ع|دل محمود |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننبــــيتـــ |مجد سم |سم|عيل23325|
449o2|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعبــــد | محمد شعبــــ|ن شلبــــى أبــــو شويكه
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود كم|ل |حمد ع|78338
|55o3|لسن ع شمس|عل| ع|دل محمد عبــــد |لعزيز
335oo8|طبــــ |سن|ن ع شمسيم|ن محمود سيد عثــــم|ن
244oo5رهمحمد ه| محمد عبــــد|لعظيم تـــج|ره |لق|
8o3o|7بــــه |سحق لس مرزق و تـــمريض |لم | ك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوحن| عص|م حن| أيوبــــ جرجس9872||
يم |لسيد |لشويخ247859 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريه|م رمض|ن |بــــر|
8o8526ف محمد |حمد تـــج|ره بــــ سويفمحمد |
8o|o57 حتـــ وفن|دق |لم |سلوي جل|ل فؤ|د عي| 
معهد ف تـــمريض |سيوط ع|ئشه |حمد ك|مل طوسن  5|8834
45|7o8ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عل|ء |لدين عبــــد |لفتـــ|ح مط|وع
333833| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم |يمن محمد فض|
يم779533 زر|عه |لزق|زيقه|جر سعد |لدين فتـــ |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرض| محمد ع محمد36984|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|خ|لد وليد محمد لبــــيبــــ677954
يع جبــــر|4|8|26 ندستـــ |سيوطحمد عم|د صل|ح |بــــو
ره|رحمه ع|طف |لسيد ع |له|له|6|44| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقر| | محمود عطي عبــــد|لفضيل3|6282
33o289نوعيتـــ بــــنه|مروتـــ |حمد محسن محمد

تـــج|ره بــــ سويفعمرو عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمنعم محمد2|554
676o8ف محمد جمعه تـــج|ره بــــ سويفرن| |

لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|زي|د |س|مه محمد عبــــد|لعزيز ع258225
894o7o نوعيتـــ |سيوطمروه عبــــد|لفتـــ|ح محمد |حمد
يم عم|ر|7|2665 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن رمض|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر خ|لد متـــو رمض|ن637494
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32o2o2رهمحمد و|ئل نبــــيل حسيبــــ تـــخطيط عمر| |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| جم|ل محمد ز دعبــــس||25943
784oo5 ندستـــ |لزق|زيقكريم محمد |لسيد متـــو
|د|بــــ بــــنه|لشيم|ء محمد عبــــد|لعزيز يوسف|334995
د|بــــ ع شمس|مدحتـــ رمض|ن عفي محمود|35273
4oo5|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحدين| |حمد محمد |حمد
يم74|782 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقخلود |حمد منصور |بــــر|
7o7964نوعيتـــ |لمنصورهف|تـــن |يمن |لحسي محمد ج|د |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيمن محمد سيد محمد|5|2|3|
7o24|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعو|طف |حمد محمد محمد ع ن|فع
4o96|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل |ء محمد |سم|عيل |لفرس
2589o2|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد سعد كم|ل سعد
62o22|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلي عمرو محمد عسل
3232o8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسلف|ن| س| ف|يز فرج
تـــج|ره سوه|جنعمه ص|بــــر عبــــد|لع|ل عبــــد|لل|ه 34|||9
|ء حسن عبــــد|لس|تـــر حس |265|88 رتـــ|  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

98o37| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد خ|لد |حمد حس ك.تـــ. ف للبــــ
يم عبــــد|لغ محمود سيد |حمد سعد427578 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط |حمد عطيتـــ | حسن324273
84884o تـــربــــيتـــ |سو|نزينبــــ حس |ل|م محمدع
تـــج|ره كفر |لشيخيح ع|دل |لسيد محمود |لز|438463

يم45998 يم عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نندى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف ن| |حمد |لسيد علو|ن74|456
تـــج|ره |لمنصورهش|دى محمد عبــــد |لشكور |سم|عيل متـــ684757
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع حسن عبــــد |لفضيل محفوظ52954|
47772oى تـــج|ره |ل|سكندريهزينبــــ |حمد |حمد محمد |لخ
ر|ء جم|ل فتـــح | |سم637344 تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه |لز
يم عبــــد |لخ|لق محمد عوف|87|68 حقوق |لمنصورهمنيه |بــــر|
|4|69o|رهحمد محمد |بــــوزيد |حمد تـــج|ره |لق|
3354o4|كليتـــ |أللسن ج أسو|نسم|ء ع|دل |حمد |حمد
ى |لعدوى يوسف9822|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد| ي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جل |ء بــــه|ء |لدين لوندى |حمد  575|88
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رتـــ | ميشيل د|ود بــــش|ى36383|
لسن ع شمس|حن|ن ط|رق محمد محمود سعد294|35
حقوق طنط|سعد وجيه سعد محمد نص|ر53|9|4
6o6827| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|سل|م محمد مصط حل |لبــــهن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم طلعتـــ لط |لزي|تـــ6688||
ندستـــ ع شمسم ص|لح حبــــ |لدين محمد حسن|9357|2
طبــــ |لزق|زيقمحمد نج|ح ع |سم|عيل98|642
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء عبــــد|لش| لبــــيبــــ عبــــد|لش| |259996
236o35ى محمد محمد حسن رهبــــ تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |حمد عبــــد |لر|زق ح|مد حسن686696
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــيشوى سعيد عز جرس|2894|
3456|o ش|م |لسيد عليوه |بــــو|لخ طبــــ ع شمسمريم 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخندى عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد ||769|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشعبــــ|ن طح|وي |لسبــــ| |حمد637595
طبــــ |لزق|زيقيف|ء سعيد عبــــد|لخ|لق |حمد295|64
تـــج|ره سوه|جم|جد محمد محبــــ محمد شفيق ع629874
د|بــــ ع شمس|يتـــ |يه|بــــ |حمد |حمد|335984
23o937ف ص|بــــر مو عبــــد |لق|در رهحمد | تـــج|ره |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــ محمد ع زغلول435493
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــوق ن| محمد عل|م252926
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدل|ء |حمد طه ع يوسف||76366
8oo4o3| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنيه مصط محمود عبــــد|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم نبــــوى كم|ل فوده97|254

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعمرو |يه|بــــ عرندس محفوظ86598
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|سم سيد عبــــده عيد حم|د245234
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمن|ر محمد |لسيد عبــــد|لق|در635938
4236o6زر|عه |ل|سكندريهي|سم محمد |حمد ه|شم فرغ
|د|بــــ طنط|يه مصط محمد مصط خ |434234
27o36oيمه علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومكريم |لسيد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لرحمن د

3265o|وف|تـــنس حس|م |حمد |لسيد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
8o3o88| يم ع طبــــ بــــيطري |لم |سم|ء صل|ح |بــــر|
يم عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد6|4755 د|بــــ |ل|سكندريه|سهيلتـــ |بــــر|

رهس|ره محمد ع فرج49|45 علوم |لق|
34||ooمعهد ف تـــمريض ع شمسمحمد ع|دل نبــــوى عبــــد|لفتـــ|ح محمد
ق442724 ه كم|ل عبــــد |لرحمن رمض|ن |ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــسم|عيل |س|مه ع ع محسن|766846
يم686754 د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد ص|لح عبــــد |ل |بــــر|
8956o2تـــج|ره سوه|جمحمود عل|ء محمد عبــــد |لج|بــــر |بــــر
د|بــــ |سيوط|محمد مختـــ|ر مهر|ن ش|كر 357|89
نوعيتـــ فنيه |سيوطرحمتـــ محمد عم|د عبــــد |لرحمن خلف 877536
ره|نعمه ع|طف عبــــد |لمحسن محمد حس 272|77 ثــــ|ر |لق|
54o|95تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن رجبــــ حسن يوسف عوض
3357o9علوم بــــنه|من|ر سعيد عبــــد|لشهيد ج|د |حمد
طبــــ |لمنصورهد| | مصط محمد |لطح|ن696339
85|oo8طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدزينبــــ ص|بــــر عبــــد|لسيد محمد

صيدلتـــ |لفيومسل خ|لد عبــــ|س عبــــ|س نبــــوى9368|
63434oمعهد ف ص |لزق|زيقه|جر ع عبــــد|لع|ل ع
77796o|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفم| ع|طف دسو عو|جه
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد |حمد عبــــد |لد|يم سليم|ن |سم66|444
26657o إعل|م بــــ سويفس|ره عبــــد|لمنعم عبــــد|لع| محمود
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حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد |لودود محمد |لص|وى787587
بــــه حل 27872| حقوق ع شمسسل |حمد و
ره|ف|طمه عربــــى حسن |حمد34223| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــه | فتـــ محمود |لحسي محمد688743
حقوق |لمنصورهعف|ف عبــــد|لنبــــى فرج محمد232557
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن عزتـــ خلف ح|مد|44572
4268oo تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخآيه |حمد رمض|ن بــــدير |بــــو |لعين
يم7|7596 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهند| |حمد محمد |بــــر|
|2o977رهفريده مصط محمد مصط بــــرغش تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــوق محمد أحمد ج|بــــر مو6|4799

تـــربــــيتـــ |لفيوميه ع|دل محمد عبــــد |له|دى||8782
ش|م محمد |لسعيد |بــــو عجور478544 ره|سهيلتـــ  عل|م |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقرودين س| |لسيد حسن626928
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | محمد سعيد محمد فؤ|د علوش479798
33548oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|من|ر محمد فكرى محمود
5o|67oعلوم |ل|سكندريهدي عنتـــر عبــــد |لموجود حج|بــــ
9o58o7|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد س|مه صفوتـــ شفيق خليل
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|سه|م ي| مصط عبــــد |لكريم |لغربــــ637246

يف|58437 صيدله بــــ سويفمل نبــــيل ن|دى 
237o87|ره|وج | بــــخيتـــ حن| جرجس د|بــــ |لق|
44338o|تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لحليم مجدى عبــــد|لحليم |لمغ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |محمد صبــــري محمد عبــــده853359
|447o8يم |بــــو زيد يف |بــــر| حقوق حلو|نر|ن| 

رهن عص|م سعد خليل|7|86| علوم |لق|
29|67| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد طلعتـــ عبــــد |لغف|ر ع

حقوق |لمنصورهسم|ء م|جد محمد |لبــــكرى عبــــد |لجو683488
43o344علوم طنط|صفوه محمود محمد |لشيخ
76o959تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسدع|ء حس|م |لدين حسن ص|لح
45o29oندستـــ طنط|حس عبــــد|لسل|م حسن حسن |لسق
ن| صل|ح |حمد |لسيد |حمد693398 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |حمد محمد يوسف|782949
9o535| تـــج|ره سوه|جص|بــــر |حمد ص|بــــر |حمد
معهد ف ص طنط|من|ر وليد |لششتـــ|وى |لششتـــ|وى نص434782
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمر|م مدحتـــ محمد |حمد 46|877
444|o4تـــج|ره كفر |لشيخحمد |بــــو |لعز|يم |حمد محمد خليفه
|44o93|رهيم|ن |حمد عبــــد |لمنعم شفيق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4395o2نوعيتـــ كفر |لشيخر| | محمود محمد عبــــد| عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــطه ح|مد عبــــد |لرحمن عج محمد|89|48
7747o9|ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىسم|ء ع |لسيد ع مر|د ع.
483o5|يم محمد محمود سعد |لروبــــى د|بــــ |ل|سكندريه|يم |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن ع|دل محمد س|لم ح|فظ522399
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842o28|كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمل عبــــد|لد|يم عبــــد|لرحمن محمد
يم 448556 يم |بــــو|لفتـــوح |بــــر| زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود |بــــر|
775|4oتـــج|ره |لزق|زيقرضوى عبــــد |لنبــــى محمد |بــــو زيد |بــــومسلم

27o35خدمه |جتـــم|عيه |لفيومرو|ن خ|لد عبــــد |لحليم طنط|وى
ندستـــ حلو|نندي محمد |لسيد مصط |سم|عيل|47937
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه حسن |لسيد محمد حسن236372
رتـــ محمد عبــــد|لمنعم مصط محمد عبــــد272|23 تـــمريض |لق|
3229o||حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمروتـــ ع | عبــــد|لمنعم حسن رضو
35o554 د|بــــ بــــ سويف|يتـــ عبــــد|لحميد حل عبــــد|لحميد |لعيو
7584o3معهد ف ص |سم|عيليهوق عبــــد |لمحسن |حمد عبــــد |لغفور

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعبــــد|لرحمن خ|لد محمد جمعه66259
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء خ|لد |حمد محمد49392

تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر رمض|ن عرف|تـــ رمض|ن سليم|679593
يم|3|475  |حه وفن|دق |لفيومسل|م شو دسو |بــــر|

2|822o|أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ ج| محمد جم|ل |حمد عبــــد
8o2767يم قطبــــ ندستـــ |لم |حس|م سعيد |بــــر|
7o258|ل ل|ل مصط عبــــد |لحميد  تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرضوى 
يم ن446928 يم محمد |بــــر| ندستـــ حلو|نمحمد |بــــر|
78o498د|بــــ |لزق|زيق|محمد |سم|عيل سعد ع سعد
د|639399 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن فوز|ن |لسيد مج|
تـــج|ره بــــنه|ملك وحيد عبــــد| جوده عبــــد|لمطلبــــ8|3298
6768|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد حم|ده محمود عبــــد |لفتـــ|ح عزبــــ
معهد ف ص بــــنه|يمن مصط يوسف غ|نم||25595
78324o|يم يوسف كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمينه محمد |بــــر|

ن| م|جد ص|بــــر |لحمز|وي7253| رهم تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورعمرو عل|ء |لدين |لسيد عبــــد |لعظيم5|4926
ندستـــ |ل|سكندريهم|رك جورج لويز بــــطرس تـــ|درس2|5258
|2o257صيدله ع شمسمهند عم|د محمد عبــــد |لحليم |لخو
8o4397|علوم ج|معتـــ د |طض يوسف طه عط
9o66o|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدير عم|د |لدين مغربــــى حس

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوميه محمود محمد |لبــــ| محمود|66973
529o|5تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد محسن ع محمد عبــــد |لرحيم
يم47435| رهمحمود فكرى حف |حمد |بــــر| حقوق |لق|
5o2577|تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء |حمد |دريس |بــــو|لحسن
تـــج|ره بــــ سويفم|رين| م|كن عجبــــ|ن جبــــر|ن9796|8
7o797| بــــي د|بــــ |لمنصوره|حمد |لمتـــو فتـــ مصط |ل
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء محمود |لسيد محمود س|لم|7373|5
تـــج|ره بــــنه|أحمد عل|ء |لدين حس مصط 636758
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر محمد ف|روق عبــــد|لحليم بــــسيو 496498
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوروق عص|م محمد |لحل|ج|49878
تـــمريض |لزق|زيق عزتـــ |سم|عيل محمود سليم|ن|64326
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يم محمد |حمد عبــــيد633926 يم محمد |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|بــــر|
|4o295|د|بــــ ع شمس|منيه سليم|ن محمد حس سليم|ن
فتـــ محمد حسن محمد2|7584 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يم|ن محمد قرق|ص محمد|485653
6o6486| يم |حمد محمد |لدسو علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
4o7646ه ن| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمطر|وى أبــــو عم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
52o234طبــــ |ل|سكندريه مبــــروك محمد سليم|ن
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طندي محمد عبــــد |لستـــ|ر |لبــــس| 6279|6
يم فرح|تـــ|697925 طبــــ |لمنصورهن عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
يم |لش|ف2564|7 تـــج|ره بــــور سعيدسل نسيم |بــــر|
7o5633ندستـــ |سيوطحمد محمد |لمر |لسعيد |لسيد عجور
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحسن|ء عز سيد منصور839477
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |ر |مجد ج|بــــ | محمد عبــــد |لمجيد237338
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نريه|م محمود محمد ع 833686
866o23تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىروم| ف|يز ميل|د نسيم
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسه| فتـــ بــــيو |حمد محرم343278
علوم |لم |ند| حم|ده فوزي عبــــد|لوه|بــــ859793
5|o384|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد محمد حس عبــــد|لق|در

|494oرهفوز|ن عن|يتـــ عبــــد |لحميد ثــــ|بــــتـــ ندستـــ |لق|
3228oحقوق حلو|نعمرو محمد |م عبــــد|له|دى

د|بــــ |ل|سكندريه|محمود حم|م محمود محمد |لسق||44647
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يم|ن سليم|ن عبــــد |لرحمن عبــــد |لق|782639
معهد ف ص |سو|ندي ز |لبــــدري |حمد842234

علوم |لفيومد| | |حمد |حمد |حمد68467
تـــج|ره سوه|جكريم عبــــد|لن| ع|صم |حمد 2667|9
ندستـــ ع شمسي|سم عز|لدين عبــــد| ف|يد7873|2
32o777م|م تـــج|ره ع شمسخ|لد ع |شمو ع 
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نندي سيد محمد محمد89|5|8
34o33|ف حس محمد عبــــد|لرحمن تـــمريض بــــنه|حمد |
33664oتـــربــــيتـــ بــــنه|دير زيد|ن محمد محمد
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىين|س عبــــد|لحميد محمد |حمد|838584

6|27o|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسل|م رمض|ن |بــــوط|لبــــ جودتـــ
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسوق جم|ل |حمد يوسف8|362|
6o233لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سندس محمود سيد محمود

وف|تـــيوسف محمد عبــــد|لرحمن خ 3|66|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
22o655تـــج|ره ع شمسمن|ر حم|ده محمد حسن
63||o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر رض| عبــــد |لمطلبــــ بــــهنس|وى
|37o36تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس|م |لدين مصط تـــوفيق
ف ه|شم عبــــد|لرحيم8|4232 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهخ|لد |
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|رو|ن محمد سعد غزل||69|6
ر|ء رض| إسم|عيل |لشيخ يوسف9886|5 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ |لز
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يم355429 تـــج|ره ع شمسندى ز محمد |بــــر|
معهد ف ص بــــور سعيدمنه | محمد طلبــــه محمد |لمر3|4|62
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه ص|بــــر يوسف يوسف |لصدر44884|
|5|o8oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنسمه |حمد عبــــد |لر|زق محمد
6|o665د|بــــ |لمنصوره|حسن|ء عمرو عبــــد|لفتـــ|ح س|لم
بــــي 9859|6  |حه وفن|دق |لمنصورتـــخلود بــــكر طه |ل
8|846oطبــــ بــــيطرى |سيوطبــــول| ك|رتـــر حن| صليبــــ
754o47|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء سيد عطيه محمد
||87o8لس وحيد مسعد غط|س رزق علوم ع شمسك
6|o65o|د|بــــ طنط|منيه عبــــد |لنبــــى حل جميل|
علوم ج|معتـــ د |طحمد ي سعد فتـــوح|7|2576
تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن |حمد |لسيد |لطن| 2562|4
يم |لعدوى|68299 رتـــ|غ|ده |يمن يوسف |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |يمن محمد وحيد عبــــد|لحليم|6|2556
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ف|تـــن عبــــد|له|دي ن|فع محمد849635
44o737نوعيتـــ كفر |لشيخمن|ر مصط عبــــد|لغف|ر عبــــد|لسل
ى|768|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طزكري| صبــــح عبــــ|س بــــح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| جه|د |حمد شو |حمد عبــــد |لغ 2|9|68
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكريم مدحتـــ فه |بــــوسيف عثــــم|ن6|3|3|
4o89|7| |د|بــــ طنط|يه رزق محمد  محمد |لوش|
حقوق |ل|سكندريهخ|لد |حمد محمد عبــــد |لمقصود |حمد486977
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|بــــه حمدى ع |لش|عر|22|45
ف |لسيد محمد حس|ن35|527 تـــج|ره |ل|سكندريهمعتـــز |
427oo4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|رتـــ حمدي |سم|عيل يعقوبــــ عبــــد|لرحيم
د|ر |لعلوم |لم |فري|ل دسو محمود |حمد243547
6o2563حقوق |لمنصورهع|دل رض| ز ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لع|ل
9o2933  تـــج|ره سوه|جيوسف عبــــد| يوسف |حمد
ندستـــ |سيوط حمد ع|دل عبــــد|لل|ه عبــــد|لرحمن|9|9236
حقوق ع شمسين|س |س|مه |حمد شو |337348
53o578| معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــل|ء محمد زين |حمد |لشيشي
حقوق |سيوطدين| مختـــ|ر محمود محمد 8885|9
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد ع|طف |لشن|وى محمد |لدجوى688973
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسندس مصط |حمد عطيه  877625
78o332تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقروفيده عبــــد |لش| محمود ع |حمد ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسل|م خ|لد محمد محمد |لحديدى|449|68
6|7o79تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمرن| جم|ل |حمد مرج|ن

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعل|ء ع|شور ص|دق ع63462
ور|لف 529558 ندستـــ طنط|مصط ك|رم عرفتـــ 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محسن مشحوتـــ |لج|ر خليل4|2548
نوعيتـــ |شموننجوى سم حس|ن |لحطيم5|2686

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفوق جم|ل مصط عبــــد | سيد84533
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ى5529|| رهحسن |لسيد محمود حس |لج علوم |لق|
5o68|2ر|ء أس|متـــ ج|بــــر منصور محمد د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ |لز
49o|96|ل|ل محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيه محمد محمود 
8|7o|2|يم محمد عبــــد تـــربــــيتـــ |لم |نجوي |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد صل|ح بــــدرى عبــــد|لمجيد 257|88
347o27|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفيلوبــــ|تـــ |س|متـــ فكرى تـــكل
453o|9|ر محمود فريج عليوه معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمحمد ط|
498o8o|تـــج|ره دمنهور|يم|ن ج|بــــر مصط عط
يم|896555 ف عبــــده |بــــر| ه | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  م
|3o873د|بــــ ع شمس|حمد عص|م عبــــد |لحليم عبــــد |لرحمن
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومندى سم ع |حمد53259|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديح|زم حج|ج محمد ك|مل |حمد9|8247
وى227998 د|بــــ ع شمس|دي|ن| حمدى عثــــم|ن |حمد |ل
5o3286زر|عه |ل|سكندريهمنتـــ | خ | |حمد حسن
نوعيتـــ |لم |عبــــد|لعزيز سعودي محمد |لصغ محمد854598
269o36تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ س| فتـــ |ل|صفر
ن| محمد ذ محمد |لسيد426239 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهم
784o37|تـــج|ره |لزق|زيقحمد عص|م عبــــد |لحميد |حمد
يم |لش447927 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــم |حمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
صيدله طنط|دولتـــ عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|لغف|ر329253
5|7o47يم |لجرف تـــربــــيتـــ دمنهورمنه | ع |بــــر|
235|74| رهحمد خ|لد محمد س| عبــــد|لمع تـــج|ره |لق|
27o78oيم حم|د د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمديه محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود محمد نبــــوى محروس محمد س43958|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |نور عبــــد |لمحسن ع |بــــو|لمجد73|265
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مصط |حمد محمود |حمد خليل6|348|
|4o976ن| |يه|بــــ محمد طلبــــتـــ محمد إعل|م بــــ سويفم
ه كم|ل |سم|عيل عبــــدربــــه|276977 نوعيتـــ |شمونم
|د|بــــ بــــنه|د | خ|لد عبــــد|لحميد محمود عميش88|329
6oo955| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم| رجبــــ عبــــد |لمنعم |لبــــر
حقوق |لزق|زيقنوره|ن و|ئل |لسيد محمد سليم|ن632554
ندستـــ |لزق|زيقحس عقيل حس عوض سيد |حمد698739
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لملك محمد عبــــد |لحميد 8|7|68
حقوق |لزق|زيقمنتـــ | سعيد عبــــد |لرحمن محمد سعيد639698
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد |لحليم محمد عبــــد |لمنعم53859|
ر|349842 يم سليم|ن رف| ز حقوق بــــنه|كريم |بــــر|
8o|393|صيدلتـــ |لم |حمد سيد خلف عبــــد|لق|در
2756o||د|بــــ حلو|ن|عمر محمد لط زكري
يم سيد عبــــد| ع|شور|52||34 علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد |بــــر|
ندستـــ بــــنه|حمد محمد عبــــد|لرشيد ع |477|33 كليتـــ 
معهد ف تـــمريض سوه|ج س|مح فتـــ حمدى زه|ن 924857
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8o64o8ندستـــ |لم |د|ود |ميل حفظ | نصيف
336o|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرح|بــــ خ|لد |م شديد
7oo|o8علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد جل|ل محمود محمد
وف|تـــج|كوبــــ جوزيف  |د عبــــد |لمسيح9798|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهعمرو محمد سعد |بــــوبــــكر47929 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف ومس|حه |لمطريتـــخ|لد جم|ل عبــــد | عبــــد |لعزيز96473 ك.تـــ. ف رى و

وف|تـــكريم جم|ل محمد |حمد345987 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم |لدسو 767|69 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن حسن |بــــر|
3|32o6ندستـــ |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لمطلبــــ شعيبــــ

|9978| رهحمد عبــــد |لغ |حمد عبــــد | حقوق |لق|
ي عبــــد |لعزيز774928 ى محمد خ علوم |لزق|زيقن خ
34o725|حقوق بــــنه|محمد عبــــد|لع| محمد عودتـــ سليم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو ع حل |لسيد |لقص|ص3476|6
رتـــ|منيه |حمد شعبــــ|ن منصور|697685 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه مشتـــهرر|ن| |حمد مصط محمد سيد5978|3
تـــج|ره سوه|جم | م|جد فوكيه سدر|ك2|289|
9o9676د|بــــ سوه|ج|مروه علوى ج|بــــر عبــــد|لمجيد
تـــج|ره ع شمسشيم|ء محمود حس ع|رف3355|2
4o7336حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر م|جد سعد عثــــم|ن
5289o8كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمصط |حمد ف|روق طوسون
يف فتـــح | محمد درويش25635| وف|تـــيوسف  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره بــــور سعيدسوسن عزتـــ محمود |لسعيد مسعد72|766
|ء عم|د محمد جم|ل |حمد|886746 تـــج|ره |سيوط 
تـــج|ره |ل|سكندريهسعد مصط سعد يوسف484537
23|ooo|زر|عه مشتـــهرسل|م رأفتـــ ر|شد رو|ش
رهمحمد رءوف محمد |م عبــــد |لرؤوف56648| ندستـــ |لق|
69o4|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد صبــــرى مخيمر |بــــوزيد
|5|96oلسن ع شمس|ملكه عبــــد |لعزيز محمود س|لم
يم حسن |حمد344852 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمريم محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيق |ده رض| |لسيد خ|لد5|6|77
د|بــــ كفر |لشيخ|حن |حمد فتـــ محمد7768|4
يم|774768 م محمد ع محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد فتـــ عبــــد |لكريم محمد|756468

د|بــــ بــــ سويف|ه|جر عبــــد |لحميد مو شيل|بــــى59552
تـــج|ره دمنهورعم|د ع |حمد فه حسن|49274
446o46|يم ص|لح م |حمد |بــــر| تـــج|ره طنط|يه|بــــ |د
ف عبــــ|س حسن|925||7 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقلشيم|ء |
9o7656 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعز|م عبــــد|لل|ه صديق |حمد

معهد ف تـــمريض |لفيومش|م رجبــــ حس محمد67939
23|9o8 رهع محمود ع حسن ندستـــ |لق|
8o|974|معهد ف تـــمريض |لم | بــــ|نوبــــ جرجس  |د حبــــيبــــ
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدع|ء نبــــيل محمد مرج|ن6957|
د|بــــ |سيوط|محمد عبــــد |لمع عبــــد |لعزيز م| |69322
9o2|78 عبــــد|لن| |لسيد محمد | حقوق سوه|جي
248o57حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــسنتـــ صل|ح محروس |لنح|س
تـــمريض بــــنه|عبــــد| |سل|م عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح محمد 64||33
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدد|رين ع ع محمد |لجبــــ|س765889
تـــربــــيتـــ ع شمسندى عبــــد|لرحمن محمد صل|ح |لدين عبــــد 6775|2
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورس|رتـــ رمض|ن ع يوسف |لن|فع9866|5
يم محمد زقزوق497824 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنه | سعد |بــــر|
4o8844|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمنه سيد ع عبــــد |لسل|م |لبــــو|بــــ
وف|تـــسم ع|دل عطيه محمد رمض|ن635874 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم حسن |لغ|يش8226|6 ندستـــ بــــور سعيدند|ء |بــــر|

8o49|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى عبــــد|لمع محمد عبــــد|لمع
6o79o9 د|بــــ طنط|سع|د محمد محمد ع |لدري|
يم محمد عبــــد |لرحمن58854| ندستـــ ع شمسمحمود |بــــر|

رهمريم ي| |سم|عيل خليل5776| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسيف | محمد خ|لد محمد|4||75
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــندي |يمن ج|د |لحق محمود نجيد623965
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر عص|م |لدين محمد عبــــ|س5|649|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|ديه س| حن عبــــد |لعزيز محمد99|239
د|بــــ ع شمس|حمد عبــــد |لوه|بــــ جودتـــ عبــــد |لوه|بــــ9766||
معهد ف ص بــــ سويفه|يدي عص|م |حمد عبــــد|له|دي56|822
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن عص|م جمعه حمود|252729
62o9|o| حقوق د |طه|يدى محمد |لغريبــــ محمد عبــــد
رهعز|م قر جمعتـــ محمود52498| تـــج|ره |لق|

يم مصط 32538 رهعبــــد |لرحمن مصط |بــــر| زر|عه |لق|
8o6783يم عثــــم|ن |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء عبــــد|لجيد |بــــر|
5|33|5| زر|عه دمنهورحمد ع|دل عبــــد|لعزيز متـــو
9o||47 تـــربــــيتـــ سوه|جحس حسن عبــــ|س محمد
|6o784يم عبــــد |لمل|ك يم جم|ل |بــــر| وف|تـــبــــر| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | ع|دل فوزي و|صف74|829
يم سل|772697 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد مسعد عبــــد|لسل|م محمد526848
طبــــ ع شمسض |لسعيد منصور |لسيد8|6994
5o672|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعل| أحمد |لسيد خليفتـــ س|لم
|579|o تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ |حمد محمد حس
8o9o|7|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |م ع|طف نصيف عزيز|
تـــربــــيتـــ |لعريش ي| سليم|ن ص|لح9|7675
9o63|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ محمد |حمد عبــــد|لمجيد
ر|ن محمد45|683 يم قر ز د|بــــ |لمنصوره|ندى |بــــر|
22779oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريه|م عص|م حن محمود
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26oo79يم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم مصط |بــــر|
نوعيتـــ |لم |ول|ء مك|دي سيد محمد5753|8
236o27رهبــــسمله عبــــد|لصبــــور رمض|ن محمد حقوق |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عبــــد|لمنعم محمود |سم|عيل|355948
78o496يم عطيه محمد محمد عطيه جبــــر تـــج|ره |لزق|زيقعطيه |بــــر|
رهشيم|ء ط|رق رمض|ن ي|س 53359| زر|عه |لق|
صيدله |ل|سكندريهه|جر ط|رق حسن |نور محمد47|425
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ء خميس حسن محمد |للبــــ |2|3|52
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| ن| سليم |ديبــــ7|6252
معهد ف ص |سم|عيليهحمد عبــــد |للطيف خليل عبــــد|لحليم|756948
8o44|4تـــربــــيتـــ |لم |مر|م مصط |لحسي محمود
يم855428 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد سليم|ن ك|مل |بــــر| معهد ع| 
636oo5|نوعيتـــ |لزق|زيقحسن|ء حس ع |لدين عبــــد
4o39o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ع س|مح ع |حمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو محمود سيد عثــــم|ن842275
4|6o22تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم محمد |لسبــــ| محمد |لرجي
754o93 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منه | |لسيد محمد ع
ند|وى|955|5 معهد ف ص |ل|سكندريهويد| ن|جح محمد |لسيد 
يم 582|92 يم عمر |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|جرح|بــــ |بــــر|
832oo3حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحن|ن صفوتـــ عبــــد|لمنعم |لسيد
رهنسمه ص | منجد |لسيد6|2333 صيدله |لق|
4974o| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|ر| أحمد نظ متـــو
ش|م مكرم |لسيد |حمد632244 لسن ع شمس|وق 
5o735|تـــج|ره |ل|سكندريهم|رتـــ | بــــخيتـــ سعيد بــــخيتـــ شح|تـــه
6953|oتـــج|ره |لمنصورهنوره|ن عبــــد | |لمغ|ورى محمد محمد
|3|9o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننه|ل عبــــد |لحميد محمود عبــــد |لحميد
75645oتـــج|ره سوه|جمحمود تـــه| عبــــد |لق|در عبــــدتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لبــــسيو رزق |لبــــسيو رزق|689876
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|دل |لسيد |لص|وى38|639
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|خلود يوسف |لسيد عبــــد |لمنعم يوسف9|3|69
48o32o|د|بــــ |لم |حمد ع مسعود حسن|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى ع|دل |لعن| رمض|ن |لصعيدى675987
يم شلبــــى679736 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر مجدى |لسيد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد كم|ل عطيتـــ عبــــد|لر|زق47556
6|o778علوم |لمنصورهرن| مسعد عوض |بــــوحبــــيبــــ
||7|8oره|بــــسمه عبــــد |للطيف مهدى عبــــد |للطيف د|بــــ |لق|
ل|ل شكرى قرشم262965 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|شكرى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسصفيتـــ محمود عبــــد|لرؤف عبــــد|لرحمن354369
ى498375 د|بــــ دمنهور|سمر عزتـــ عبــــد|لحميد |لسيد حض
7o865oتـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــ|س تـــ |ن |لدسو خليل
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعثــــم|ن محمد ح|فظ عثــــم|ن354|76
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|د|بــــ طنط|محمود يسن |لسيد عبــــد|له|دى عبــــد|8|38|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمك|ريوس شه مكسيموس قديس564|83
بــــي 27|676 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنه |لسيد |لسعيد |لسعيد |ل
رتـــ|يه بــــدر محمد عبــــد |لعزيز بــــدر|774837 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره طنط|حمد رض| صل|ح عبــــد |ل |لقصبــــي869|69
يم عبــــد|784737 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم مجدى |بــــر|
يم |حمد|923927 ندستـــ سوه|ج حمد ص|دق |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقلشيم|ء |حمد ز|يد |لشح|تـــ ز|يد|632573
85o||3د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ن| عبــــد|لمنعم محمد |سم|عيل
علوم |لمنصورهيم|ن ضيف عبــــد |لغف|ر مو ضيف|69243
تـــج|ره طنط|يوسف ع|صم |سم|عيل محمد عبــــد |428845
د|بــــ |ل|سكندريه|د | ط|رق مر محمد خط|بــــ57|426
يم محمد عبــــده5698|4 ف |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |
422o57لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|س|ره ع|طف ر|بــــح سعد
7o7743| د|بــــ |لمنصوره|سل|م ع جمعه ع |لبــــ
699o25|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخل|ء عبــــد |لنبــــى |بــــو شبــــ|نه محمد
8o26o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــ مصط ك|مل حسن
4o|279تـــج|ره طنط|من|ر صبــــ قطبــــ |حمد

ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حس|م ط|رق محمد دسو 55397 ل|
7o3274|ف |لمك|وى |لسعيد |لنج معهد ف ص |لزق|زيقدين| |
تـــمريض كفر |لشيخآيتـــ عبــــد |ل عبــــد ربــــه مصط |حمد442567
تـــمريض طنط| حمد محمد يونس عبــــد|لعزيز |لعربــــى|427682
ندستـــ حلو|نه| حس |حمد عبــــد |لفتـــ|ح88|28|
ف محمد |لبــــ ع|مر269774 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعص|م |
76o698آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عل| محمود شح|تـــ ع
نوعيتـــ |شمونسمر |س|مه سعد مصط جعفر79|254
783333| ه |حمد عيسوى ع ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
689o46ندستـــ |لمنصورهحمد عز|لرج|ل |حمد عز|لرج|ل |لسيد
د|263398 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|شيم|ء |ل|م حسن سيد |حمد و
رهمصط محمد ع |حمد384|2| عل|ج طبــــي |لق|
48495oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد | حسن عبــــد|للطيف عبــــد|لمجيد
تـــج|ره دمنهورخ|لد عبــــد |لغ عبــــد |لم|لك |لهو|ري493226
52638oندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد ع |حمد محمد عم|رتـــ
33o3o|تـــج|ره بــــنه| |ر مصط محمد |لسعيد ذ يوسف
ف سيد ح|فظ|35|63| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نقتـــ |
34o549تـــج|ره بــــنه|محمد عم|د محمد فرغ مر|د
يم محمود25695| رهدع|ء عم|د |لدين |بــــر| ندستـــ |لق|
يم عبــــد |لعزيز عبــــده||6|785 صيدله |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديعمرو جمعه |لسيد محمد793|83
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن ع|دل عبــــد|لجليل رمض|ن مو339392
|44||o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى ط|رق |حمد حن
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6o3635تـــمريض طنط| ي|ر| عز|م حس عبــــد |لمنعم
6|7827| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء مسعد محمد |لفيو
35754o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عبــــد|لفتـــ|ح صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعم|د محمود |حمد محمود866279
معهد ف ص |سيوطمؤمن ن |لدين سل|مه شح|تـــه  8342|9
يم ج|بــــ |223858 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|رشيده محمد |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهدى عبــــد |لن| |لعربــــي محمد مرزه444666
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|رح|بــــ خ|لد محمد محمود|84|84
3|33o9ش|م مصط ص|لح علوم ري|ضتـــ ع شمسمرو|ن 
7o9435| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــلشيم|ء محمد |لسيد |لعدرو
4|263oتـــربــــيتـــ طنط|منه خ|لد عبــــد |لحميد عبــــد |لغ حسن
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمرو |حمد محمد ع محمد |لرشيدى2336|2
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |بــــوضيف ك|مل محمد 53|3|9
تـــج|ره |سيوطربــــيع محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لوه|بــــ855298
5o537oتـــج|ره بــــنه|م|يكل كليبــــ سيف ميخ|ئيل
76o243| حقوق ع شمسزي|د محمد عبــــد |لحليم عطيتـــ
4o743o|د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ محمود أحمد أحمد ضيف

5o952د|بــــ بــــ سويف|ش|م خ|لد عبــــد |لعظيم ع
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لر|زق عوض | يوسف834392
5o9545تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعص|م محمد مو محمد |لسيد
4oo544تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــف|طمتـــ محمود محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقف|رس محمد يونس عليوه|77537
رهم|دل يوسف عجيبــــ لوق|2|2752 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن ن| محمد عبــــد |لكريم|4||649
|3o|28ف فؤ|د خليل رهمريم | علوم |لق|
6o5o4|تـــج|ره طنط|نوره|ن |حمد ع عبــــد|لع| |لش
6289o|تـــج|ره |لزق|زيقبــــل|ل محمد عبــــده عطيه |لشيخ
7665o3 |تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــل|ل نعيم كيل| حس كيل
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ه|جر محروس عوض عي|26645
تـــج|ره |ل|سكندريهفرحه عبــــد | عبــــد |لرحيم |حمد محمود س426372
63455o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد |لبــــكرى بــــل
247o55يم معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم|يكل من مسيحه |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهعبــــ عبــــد |لو|حد قمر |لدوله شلبــــى65|||4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديسوسنه ه|رون تـــوفيق لبــــيبــــ272676
7o7666علوم بــــورسعيدحن عبــــد | محمد سمره خليل
تـــربــــيتـــ |سو|نحبــــيبــــه حسن |حمد بــــ|شوق846953
3|3o89د|بــــ ع شمس|ل |ء سعيد |بــــو بــــكر سيد
5|75|oعلوم دمنهوربــــه | ع|طف |لسيد محمد عبــــد ربــــه
5o9399يم قطبــــ حسن تـــج|ره دمنهورش|م عص|م |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم فؤ|د عبــــد|لحفيظ |لسيد333865
756|8oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع سيد ع عبــــد |لرحيم
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25o342ح|ن فتـــ عرفه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرقيه 
علوم بــــ سويفل|ء حن محمد ع |55474

23o49|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد س| عطيه محمد عبــــد |لمجيد
22o983| يم حس حقوق ع شمسحمد نزيه |بــــر|
|2o647|تـــج|ره ع شمسحمد محمد عبــــد |لع|ل سليم
33o577تـــج|ره بــــنه|تـــسنيم عص|م محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخكريم عبــــد|لعزيز |لمغ|وري عبــــد|لفتـــ|438854
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ل|ء زين رمض|ن |حمد|853773
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخزه|ر |سم|عيل |لششتـــ|وى أحمد |لسيد442537
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|لسيد ود |حمد |حمد مصط |734|69
|6o78oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمود |حمد رجبــــ سيد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|تـــ صبــــ عبــــد|لفضيل |لنج|ر|68|253
يم766438 يم ع إبــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |بــــر|
355o|7ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نريم جميل سيد محمد
7o85o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيل|ء محمد عبــــد |لرحمن محمد
حقوق |لزق|زيقبــــو نبــــيل محمد فه عبــــد|لد|يم625576
78o47oطبــــ |لزق|زيقنور| محمد محمود ر|شد
طبــــ |لزق|زيقل|ء |س|مه طه عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن777588
تـــربــــيتـــ حلو|نريه|م خ|لد سيد |حمد محمد|63|5|
62o29|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ش|م |حمد |حمد عبــــد|لوحد
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحيم |لسيد عبــــد|لرحيم طه مصط 524893
بــــ 54|892 د|بــــ |سيوط|س|ره محمد عبــــده |بــــود
يم  محمود عبــــد 96|487 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود و|ئل محمد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد شلبــــى محمد |لسيد نوي |628288
معهد ف ص |ل|سكندريهسل |لسيد |حمد عبــــد |لمع422366
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|رند| |سم|عيل فه خ|طر |بــــو |لمع8||764
طبــــ ع شمسآيه |حمد |لسيد حميدوع439424

يم885|4 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد محمود |حمد |بــــر|
8386o2علوم |سو|نجو زكري| عبــــده ط|نيوس

حقوق |سيوطل|ء ط|رق جم|ل |لدين محمد||5359
3432o2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء خ|لد |لسيد محمد |بــــو ش|دى
75o782| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــه| | |حمد شو عوض
52o359د|بــــ دمنهور|نوره|ن عل|ء |لسيد عبــــد |لعزيز سعد

رهرؤي محمود عبــــد |لع| محمود7764| طبــــ |لق|
42638oف فيليبــــ شملول طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم |
7o9669ري|ض |طف|ل |لمنصورهند ي| |حمد عبــــد |لر|زق عوض
438|7oتـــج|ره دمنهورم|رين| فه لبــــيبــــ بــــسوس
35o3|8د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد سيد حس |حمد ع

ره|ء حسن محمد حسن|24928 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o8752|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء عرفه |بــــو زيد بــــرك|تـــ عيد
2355o|لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمود مصط ف|روق عبــــد|لعزيز
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768o9| معهد ف ص |سم|عيليهي|سم ثــــ|بــــتـــ محمد |حمد |بــــو |لخ
صيدلتـــ |لفيومرحمه |حمد محمد |حمد73528

339899| معهد ف تـــمريض بــــنه| ف محمد ع عو|د ع
35544oتـــج|ره ع شمسنوره|ن ع|طف محمود |لديبــــ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممريم ك|مل حس ك|مل53|64
د|بــــ |لزق|زيق|نف ع|دل سعيد بــــدوى8||776
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدغ|ده ع محمد شتـــ||43599
حقوق |لمنصورهمحمد عص|م شمندى محمد 57|3|9
بــــ||6|684 معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد مختـــ|ر رمض|ن رمض|ن |ل
8|643oر ش|كر |سحق تـــج|ره |سيوطم|جد م|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ص|بــــر |حمد عمر|ن س|لم343|64
|5o793ندستـــ حلو|نخ|لد محمد عبــــد |لمحسن بــــيو
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء محمد محمد محمد سعيد|87|8|5
رهع سيد ع عبــــد |لرحيم42548 تـــج|ره |لق|

753o4||يم محمد حسن علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع |بــــر|
2388|o رهندى فؤ|د حس |لدسو تـــج|ره |لق|
رهمحمود حس|م شو عبــــد |لبــــ| 62775| حقوق |لق|
ف حليم فهيم7869|8 نوعيتـــ |لم |م |ل |

ندستـــ بــــ سويفعص|م عم|د حسن محمد59954
يم638532 طبــــ ع شمسعل| خ|لد عبــــد|لعزيز إبــــر|
طبــــ |سيوطم|رين| خليفه عبــــد|لنور دوس 24||89
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد نعيم عبــــد |لنبــــى دسو |لطبــــ|خ585||5
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء محمد عبــــد|لمر محمد |لعزبــــ264769

2|o44رهمحمد سعد عمر عبــــد |لرحمن ندستـــ |لق|
ندستـــ طنط|حمد محمد عبــــد ربــــه عربــــ||44974
9|o993|ندستـــ سوه|ج  سل|م محمد خلف | تـــوفيق
زر|عه طنط|عبــــد |لرحمن عل|ء عبــــد|لفتـــ|ح ع 3378|5
يم54|448 يم عبــــد |لمع |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|تـــ عبــــد|لنبــــي محمد حسن|||3455
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لبــــص عبــــد |لصمد|62552

علوم ع شمسيو |ن| عيد حل فؤ|د25488|
ي محمد844794 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عبــــد|لرحمن |حمد محمد خ
4o4234 حقوق |سيوطعبــــد | محمود عبــــد |لم|جد عثــــم|ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم ع|دل محمد محمد حمودتـــ48342|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ |حمد حسن |حمد358295
صيدله ع شمسدين| |يمن عبــــد | عبــــد |لسل|م357|6|
8o8345تـــج|ره بــــ سويفدي مقبــــول طه عبــــد|لج|بــــر محمد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |لسيد محمد |لسيد عقبــــه779|45
495o|o| |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صبــــرى عبــــد|للطيف |لغبــــ

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممجد ميل|د |سحق مسيحه|66226
بــــ عنتـــر عبــــد|لنعيم بــــدوى 2334|9 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــد
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علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــين|س عبــــد| عبــــد|لع| كركيتـــ|259737
7oo4|2|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــلسيد حسن شعبــــ|ن غ|زى
|32o99|د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميه |لسيد فرج |لسيد
6o9||oيم |لقرش|وى ندستـــ |لمنصورهمعتـــز |حمد |بــــر|
يم |498547 يم عبــــد|لعزيز |بــــر| حقوق طنط|سمر |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء صبــــرى حسن |لص|دق|758376
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| |حمد سم عبــــد |لغ |حمد687287
ن| محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لد|يم26794| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
2|89o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد محمد عبــــد|لرحمن محمد
498o32يم رف| محمدع|مر كليتـــ |أللسن بــــ سويفف|طمتـــ |بــــر|
343|o5|خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيم|ن محمد عبــــد| |حمد عقل
328o3|ى |لسيد عمر طبــــ حلو|نمع|ذ ي
2395o||علوم حلو|نسم|ء عبــــد|لسل|م عمرى |سم|عيل
ف453734 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخح|زم ع|طف محمد عبــــد|لفتـــ|ح  معهد ع| 
ر محمد8|6342 صيدله |لزق|زيقمحمد سعيد |لط|
د|بــــ ع شمس|نوره|ن طلعتـــ محمود حمزتـــ حس 74576|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن محمد شعبــــ|ن محمد طبــــل|692438
4|4o78 |نوعيتـــ طنط|عزه |لسيد محمد |لش|ف م
تـــج|ره |لمنصوره|ء |سم|عيل |لسيد |سم|عيل نص|68564
علوم ج|معتـــ |لسويسر| | |لسيد عبــــد| عبــــد|لق|در حسن 629585
يم|76|888 |ء |يمن محمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|زن عبــــد|لمنعم محمود محمد8289|3
49728oتـــج|ره دمنهورسل ع|دل عطيتـــ |لحنطور
يم|34958 يع عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مصط |بــــو 
5o5692| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهح|زم محمد عبــــد |لرحمن يعقوبــــ عبــــد
تـــ مصط مدحتـــ محمد348346 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسن
32o98o|لس صفوتـــ يوسف حن وف|تـــك تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ه ع ص|بــــر ع |4|8562 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
5|o34o طبــــ |ل|سكندريهنور |لدين ه| فؤ|د ع |لشيشي
353o24ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــيشوى سعيد نظ سعيد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|يدى س|مح مصط غ|نم غ|نم83||27
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه بــــدري عطيتـــو محمد|755738
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مريم ص|لح محمد محمد حسن 338739
طبــــ |لم |محمد حسونه محمود محمد856465
85|o|6كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر رشدي مبــــ|رز |بــــوبــــكر
تـــج|ره |سيوطي|سم حم|ده صل|ح عبــــد|لرحمن9982|8
6287o7|ه س| محمود سليم|ن د|بــــ |لزق|زيق|م
زر|عه |لم |عبــــ سيد محمد ك|مل4929|8
6o7o|6يم طبــــ طنط|آيه رض| ع |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفحمدى عبــــد |لنبــــى ع ن|دى68855
صيدله بــــ سويفمحمود مصط محمد جل|ل محمود67538
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يف|629999 صيدله |لزق|زيقبــــو بــــكر |لصديق حسن |حمد 
6o|45oتـــج|ره طنط|مصط ط|رق |حمد دي|بــــ

6o846|معهد ف ص بــــ سويفحمد عويس ذ رمض|ن
33273oيم عبــــد تـــربــــيتـــ بــــنه|عز |لدين عبــــد|لعزيز عبــــد| |بــــر|
837o|6نوعيتـــ موسيقيه قن|كوثــــر عبــــد|لن| محمد سليم|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنتـــو سعيد رزق سعيد|7293||
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرو|ء سليم|ن س|لم سليم|ن768658
ح|ن432496 ثــــ|ر |لفيوم|م عبــــد |له|دى محمد 
6o643oطبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد محمد محمد بــــلحتـــ
ش|م |لص|وى ع924|78 ن|  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
ه خ|لد فكرى محمود|4|2736 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر محمد عبــــد| |بــــوستـــيتـــ3524|4
ش|م عبــــد |لمع مو ع633983 طبــــ بــــنه|محمد 
تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء مصط |لحسي عبــــد |لفتـــ|ح حسبــــ 694299
5o7273| ف عبــــد |لعليم محمود عبــــد زر|عه طنط|د | |
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م رأفتـــ محمد يوسف|693283

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمينه وليد محمد رفعتـــ|26947
5||3o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررض| سعيد ح|فظ عبــــد|لفتـــ|ح عي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــه | |بــــو |لعبــــ|س |لمر محمد شعيبــــ79|696
4o98o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح سيد |حمد حسن
895|o6|صيدلتـــ سوه|ج حمد محمد محمود |حمد
5|7|o7تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن خ|لد رجبــــ محمد حسن
88o359  طبــــ |سيوطسل محمد عبــــد|لجو|د شه|بــــ |لدين
كليتـــ |أللسن سوه|ججه|د ه|شم سعد ه|شم 897939
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |محمود مسعود عد مو 855625
ل|وى676999 تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع عبــــد |للطيف |لم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يثــــ|ر س| عوض محمد رم|ده|762959
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل محمد عسكر256233
معهد ف ص بــــنه|وق |حمد |حمد |لجع|ر257373
84||o3تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحسن عيد مغ|زي عيد
892o66 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لع|ل محمد ص|دق محمد
رهيوسف حس|م |لدين عبــــد|لو|حد ق|32|4|2 حقوق |لق|
833o4|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسميه ثــــ|بــــتـــ عر|بــــي |سم|عيل

رهيوسف |حمد كم|ل |لدين محمد76869 حقوق |لق|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ن|كرم مصط عزتـــ أبــــو|لنج||24759
|6677|| رهيه محمد ع|دل عبــــد | د|ر |لعلوم ج |لق|
637o83| د|بــــ |لزق|زيق|خ|لد وليد محمد عبــــد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد محمود ع محمود ع467|79
يم محمد ص|لح485955 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسع|د حمدى |بــــر|
ر سعد فتـــح | كويلتـــ4257|5 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخريه|م م|
يم2||255 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــركرستـــ | وديد فرنسيس |بــــر|
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83o444يم س|لم تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسلوي ج|د|لكريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآيه عبــــد |لمنعم عبــــد |لجليل بــــعيص497258
788||oر|ء خ|لد |لسيد ص|لح د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ز
يم |لسيد |لبــــدوى |بــــوزيد753444 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |بــــر|
69o4|8تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد | مع ع
7848oo نوعيتـــ |لزق|زيقمروه محمد |سم|عيل مصط
49443oد|بــــ طنط|محمد صبــــري مهدى ق|سم|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــ محمود عبــــد | |بــــو مندور48327|
85o795 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط |م جم|ل ح|فظ حسن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن يوسف عبــــد |لعزيز ع ||77|69
ه عسقل| شح|تـــه مختـــ|ر|55677| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس|رتـــ صل|ح سيد صقر55833
رتـــ|نم|ء معوض حسن مر528|4 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمود |حمد محمود محمد عي484||5
حقوق |لزق|زيقروم| مجدى ز |سعد غبــــري|ل487252
5o2|57تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو عبــــد |لن| عبــــد | محمود ي
33268o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ محمد محمد محمود حسن
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد حسن عبــــد|لرحيم فرغل||9|863
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حمد ي| محمد مصط |29276|
لسن ع شمس|فريده محمد عبــــد |لغ محمد99|27|
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نريه|م محمد تـــوفيق مبــــ|رك497472
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهفيصل |حمد |سم|عيل محمد828325 معهد |لج
4|968oتـــج|ره كفر |لشيخه| |حمد عبــــد|لر|زق محمد |لخو
7538ooف عبــــد |لحميد فز|ع كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــمروه |
29o|85ر سعيد عبــــد|لخ|لق متـــو رهم| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2|355oتـــج|ره ع شمسمروه |بــــوبــــكر عبــــد|لعظيم محمد
679o28تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد |حمد محمود عبــــد |لمجيد
8|8oo7|طبــــ بــــيطري |لم |حمد عصفور عبــــد|ل محمد
6o8884يم سلط|ن طبــــ ع شمسن|ء حسبــــ | |بــــر|
274o8o|لسن |لم |مج|د مجدى يوسف ص|دق|

ره|ن محمد صل|ح محمد محمود|42999 د|بــــ |لق|
6o9535طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم طه ممدوح بــــدوي ع|مود
69662o|تـــج|ره |لمنصورهمنيه ن |لسيد |لمملوك
علوم |لم |دير محمد صل|ح محمد854235
5o7o7|وز ر| |حمد محمد س|لم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــف
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعل| خ|لد عمر سيد معروف5|3467
5o48|5 علوم ج|معتـــ |لسويسمنتـــ | عبــــد |لرحيم عبــــد |له|دى عبــــد
7oo952يف علوم |لمنصورهسم|ء |حمد عبــــد |لعليم جبــــر |حمد 
تـــج|ره ع شمس |ر عم|د |سم|عيل عبــــد |لع|ل32572|
تـــج|ره بــــنه|محمد مجدى صبــــ محمد337277
طبــــ |ل|سكندريهرو|ن محمد زين |لع|بــــدين خ |8|7|5
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طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنورس محمد عبــــد|لمنصف قنصوه434338
7o874يم ثــــ|ر |لفيوم|جيه|ن محمود عبــــد |للطيف |بــــر|

صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسأحمد سعيد عثــــم|ن أحمد9|6376
2598o8|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد

علوم بــــ سويفشهد طه عبــــ|س طه945|5
3533o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــد| ن| عبــــد| |لسيد|
علوم حلو|نر| | |حمد رفعتـــ |حمد58597|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد بــــدر|ن محمد حسن|679923

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعل|ء محمد عبــــد |لمنعم كس|بــــ33|63
64o8o2|يم ع عبــــد | عبــــد |لسل|م لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــر|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفيثــــم عو|د مر عبــــد|لعزيز55924
|54|oندستـــ حلو|نعمر |حمد قدرى محمد |لسيد

8o4987تـــج|ره بــــ سويف صل|ح |لدين عبــــده حم|د
77o993يم |م س|لم نوعيتـــ |لزق|زيقرش| و|ئل |بــــر|
تـــج|ره دمنهورحمد رض| عبــــد|لعظيم محمد |لتـــر|س495528
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء محسبــــ عد ز |864724

|6o29د|ر |لعلوم |لفيومرؤى |حمد حل |حمد محمد
ف عبــــد|لفتـــ|ح بــــيو عبــــد|332335 معهد ف تـــمريض بــــنه| سل |
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىنوره|ن |حمد حمدي |حمد ج| 534|5|
6o88|8معهد ف ص طنط|رش| ط|رق طلعتـــ |لبــــيو
7o5o6o|تـــمريض |لزق|زيق سل|م ع |حمد |حمد رقبــــه

6o|57|طبــــ |لفيوم|ء منتـــ محمود |سم|عيل
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديس|ره حسن خليل ع 842578
5o279||تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء ع|مر سليم|ن حمد محمد
زر|عه كفر |لشيخعبــــد|لعزيز محمد محمود عبــــد|لحميد سيد 436||5
ندستـــ بــــور سعيدعمر |حمد حسن عبــــد |لع|ل غنيم765545
5o72|9 ء حس|م |لدين محمد غنيم| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــإ
6o2623د|بــــ |لمنصوره|ع محمد يوسف محمد |لفل|ل
6o7754حقوق طنط|من|ر س| حسن سيف |لدين
تـــ مصط محمد محمد |لحل|ج6567|5 تـــمريض دمنهورأم
7oo344|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد صبــــح |حمد ع سليم|ن
6953o7ى |لشح|تـــ حسن ن|فع تـــربــــيتـــ |لمنصورهنرم خ

|6o|5|ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسف|طمه صبــــرى عبــــد |لعزيز محمد خ
ي |حمد محمد دع332244 تـــج|ره بــــنه|محمد عص|م محمد خ
767o89تـــربــــيتـــ |لعريشعبــــد |لرحمن |حمد حمدى س|لم محمد
لس سم |سحق تـــوفيق 9847|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك

3o588ش|م ن عبــــد |لغف|ر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|ن| 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منه | سيد عبــــد |لنبــــى سليم753523
83o673طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىحمزه عص|م عبــــد|لحليم |لبــــدري
692o35 ندستـــ طنط|لسيد ري|ض |لسيد عبــــد |لرحمن عبــــد
3247o|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد عيد محروس عيد
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2o|67يم رهعمرو عص|م محمد |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لستـــ|ر حس|ن42|358
|5474oندستـــ ع شمسمحمد مصط |حمد س|لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ع |ء ع|دل أحمد مقلد6664|6

ره|بــــسنتـــ عبــــد |لن| عبــــد |لحكم معوض35357 د|بــــ |لق|
4o243|رهحمد رجبــــ شعبــــ|ن ز محمد تـــج|ره |لق|

4o8794د|بــــ طنط|سه| محمد يوسف |لسيد عليوه|
معهد ف ص طنط|م|ل عبــــد |لعليم محمد ص|دق عبــــد ||44396
643o24معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء عل|ء عبــــد|لعزيز عقل
تـــج|ره طنط|مؤمن محسن عل|م محمد |لسيد عل||5|449
43o97oيم عبــــد|لمطلبــــ صقر علوم طنط|دير |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررغدتـــ شعبــــ|ن محمد عبــــد|لع| ن|صف497899
|4o637| يم ع تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل |بــــر|

صيدله بــــ سويفصف|ء حم|دتـــ ص|بــــر محمد837|6
تـــج|ره بــــ سويفع محمود شح|تـــه |لسيد338||8
9o2747تـــمريض سوه|ج محمد فرغ مر يزيد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــى |يه|بــــ حمدى محمد غيثــــ|693|69
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد سليم|ن عبــــد |لحق محمد756435
رهندى عبــــ|س عبــــد|لمنعم محمود ع|مر649|24 حقوق |لق|
8476o4فنون جميله فنون |ل|قنعمه عبــــد|للطيف |م عبــــد|لمنطلبــــ
44334o|طبــــ |ل|سكندريه|حمد ي| عط| |لخمي عط
8987oo علوم سوه|جمحمد ع|طف عبــــد|لع|ل محمود
ندستـــ أسو|نعمر مدحتـــ عبــــد|لرؤوف محمد شعبــــ|ن6252|2

6458o صيدلتـــ |لفيوم|ء مجدى معوض عبــــد |لحليم مر
7o9274|صيدله |لمنصورهس|مه طه ك|مل محمد |لسيد |ل|م
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح |حمد محمود محمد |لنج|ر632847
|ء مهدى مصط ع |لبــــن|498927 د|بــــ دمنهور||
نوعيتـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــه ع|دل |حمد عبــــد |لمجيد |لجبــــرتـــى498448

رهمحمد رجبــــ عبــــد | حسن عبــــد |لغف6|237 تـــج|ره |لق|
|3o845كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود محمد سعيد عبــــد |لحميد
علوم ج|معتـــ د |طيه عز عبــــد |لحق بــــرك|تـــ|622934
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسندى |حمد عبــــد |لعظيم |حمد |م 2|8|76
|د|بــــ |لم |سم|ء |حمد محمد حسن|82|858
8|523o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يري |سحق |لقس لوق| فيلبــــس|
تـــج|ره دمنهورمحمد ع|دل محمد رحومه493755
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |يمن محمد عبــــد|لمجيد832778
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخبــــتـــ مسعد عبــــد|له|دى |لسيد ع خميس439852
تـــج|ره كفر |لشيخعمر فتـــ عبــــد|لقوى |لسيد محمود438663
يم عطيتـــ |لش|عر499772 تـــربــــيتـــ دمنهوردير مجدى |بــــر|
4o342oد|بــــ |ل|سكندريه| |ر عل|ء |لدين محمد |حمد نص|ر
5o2644طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|ره رض| سم محمد
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علوم ري|ضتـــ |سو|نعبــــد |لرحمن محمد حل محمد23426|
تـــمريض |لم | بــــيشوي جرجس سليم|ن سل|مه3856|8
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق طلعتـــ محمد ع58428|
7o85o5معهد ف ص |لمنصورهند ع محمد فهيم
ندستـــ قن|مصط سم مصط محمد827277
88o778| ل| ع تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء عبــــد|لسميع 
37o337|تـــج|ره ع شمسنور شحتـــتـــ بــــرك|تـــ محمد
ه محمد عبــــد|لر|زق محمود ع642825 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــن
تـــج|ره بــــنه|سليم |لسيد فتـــ |لسيد4|6286
يم رزق قنديل489867 تـــ رزق |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سم
علوم |ل|سكندريهس|ره كم|ل |لدين حس حمد ز|مل435775
حقوق |لزق|زيقيوسف محمد  |ء عبــــد|لبــــديع محمد 752224
|2o924فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسل محمد ع منصور
9o587o|تـــج|ره سوه|ج حمد |لسيد عبــــد|لحميد |لسيد
24o439|ى حسبــــ | سليم|ن ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ولي | ي

لسن ع شمس|م|ريز سم ز نصيف4334|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عل|ء محمد رشو|ن حسن2|4878
6o|6|5طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخجم|ل عبــــد |لحكيم محمد ن
8558o3كليتـــ حقوق |لم |ش|م ن| ك|مل سيد
2|7o75ف محمد محمود محمد سليم د|بــــ ع شمس|منه | |
تـــمريض |إلسكندريتـــ يوسف محمد عبــــد |لرحمن محمود |لرمسيس423284
78o835تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد | عبــــد |لرحيم |حمد |سم|عيل
35656o يم |لدسو |لص|دق ع تـــربــــيتـــ بــــنه|صف|ء |بــــر|
45o34oندستـــ طنط|عمر مجدى ع |بــــو |لمجد عبــــد|لد|يم
تـــربــــيتـــ دمنهورند| |حمد يونس محمد عبــــد ربــــه خليفه7|4975
طبــــ |سن|ن طنط|حمد محمد محمد ر| |2|4333
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــندى عيد |حمد حسن|5346|
75|o59|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسحمد ممدوح ع |حمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عرف|تـــ |م |حمد|84228
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد|357842
3266o5 يم |لدسو خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند | نعيم |بــــر|

رهحمد ن| |حمد عبــــد |لمنعم|6||32 تـــج|ره |لق|
4525o5تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد رمض|ن محمد ع منصور

ف سيد محمد عوض22895 رهمعتـــز | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم|243773 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سم|ء ثــــروتـــ سعيد حس |بــــر|
49823o |تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردع|ء كم|ل محمد عبــــد|لع|ل ر
د|بــــ حلو|ن|ي|ر| يوسف محمود |حمد222253
ندستـــ حلو|نتـــ سم رمض|ن |لسبــــ| |لش|953|3|
9o|56o تـــربــــيتـــ سوه|جخلود يوسف محمد محمد
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود صبــــرى محمود |لبــــدوى |لبــــل|355|69
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه كرم |حمد محمود862648
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تـــربــــيتـــ ع شمسعمر |حمد مصط عقل226554
9o7o6o تـــربــــيتـــ سوه|جعل|ء |حمد ع |لسيد
45296oى ندستـــ كفر |لشيخخ|لد غريبــــ عبــــد|لر|زق سليم|ن |لم
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــده محمد عمر 898747
6772o6علوم |لمنصورهعبــــد |لرحمن |س|مه عبــــد |لرؤوف |حمد

37|o8 لسن ع شمس|جم|ل عبــــد |لن| عبــــد |لصبــــور عبــــد
43o476|حقوق طنط|ي|ره عبــــد |لجو|د محمد عبــــد |لجو
تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــتـــ محمود عبــــد |لسل|م محمد ع ش36|524
كليتـــ طبــــ أسو|نسم|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو|لمجد|838556
336o26كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ حس محمد عبــــد|لرسول
76445o| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد |لسعيد زكري| |حمد |بــــو |لخ
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىم|رين| نشأتـــ مرقص روف|ئيل د|ود689387
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل فريد عسل|245775
7o872|| طبــــ |لمنصورهحمد مجدى محمد صبــــرى |لمر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمنيه منصور لبــــيبــــ محمد|827492

322o4|ندى ندى يونس محمود  د|بــــ حلو|ن|حمد 
42o25oيم يم سعد محمد |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخحن|ن |بــــر|
2339oo|رهحمد ف|دى |لبــــكرى محمد حقوق |لق|
253o33علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم نبــــوى صل|ح |لسلك|وى

رتـــ|ه|جر وجدي مختـــ|ر حسن834|5 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر مدحتـــ تـــوفيق حموده|23752
حقوق |لمنصوره ع|دل |سم|عيل عبــــد |لحميد7|6767
264o43|ندستـــ |سيوط|ء عبــــد|لجو|د جوده عبــــد |لجو
6o|772|ى كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسم|ء |لمحمدى ز|يد |لح
تـــج|ره |لمنصورهوق ي| عبــــد | محمد عبــــد |لرز679435
رتـــ|شيم|ء جم|ل |م ج|بــــ |72||26 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6|o43o|نوعيتـــ طنط|يم|ن ي| |حمد ع كشك
زر|عه |لمنصورهمحمد عبــــد |لرءوف محمد عبــــد |لعزيز ق272|68
4o389o|يم عبــــد |لق لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|عبــــد |لرحمن ع |بــــر|
6|2298| |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد محمد |حمد محمد |لبــــر
يم |بــــوك|مل86|494 حقوق |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد |بــــر|
698o99صيدله |لمنصورهشيم|ء خ|لد محمد ربــــيع محمد |ل|م
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه سعيد عبــــد|لعزيز خليل253235
63767o|يم عبــــد|لعزيز نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمود |بــــر|
27|o|7|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |لسيد ج|د |حمد ج|د
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجه|د ربــــيع عبــــد|لغفور سيد844658
تـــربــــيتـــ طنط|سوزي س|مح فوزي |م سليم|ن2582|4
|د|بــــ طنط||ء عرفتـــ |حمد ديغم|334||6
8o2364 |تـــج|ره |سيوطكريم رمض|ن عبــــده عبــــد|لبــــ
64o|3|يل ج |لزق|زيقفرح فتـــ محمد خليل عبــــد|لسل|م كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

د|بــــ بــــ سويف| |ر متـــو فتـــ |حمدى862|7

Page 6994 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يكل2549|6 ه عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح  حقوق طنط|أم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم|دون| لوق| متـــى بــــخيتـــ359857
ش|م |سم|عيل حسن بــــسيو 498695 |د|بــــ طنط|من|ر 
6o5547ى عم|ره د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|آيه عص|م محمد |لخ
6o8498|علوم |لمنصورهنوره|ن كم|ل محمد فتـــ سليم|ن د
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن صديق عبــــد |للطيف خليل8562|6
يم محمد ع س|لم95|6|4 حقوق طنط|وف|ء |بــــر|
48926oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|د | محمد عبــــد|لستـــ|ر حسن خليل
ي447886 د|بــــ |ل|سكندريه|قتـــ عل|ء|لدين |لسيد مر |لع
9o5|97 حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديمحمود جم|ل عبــــد|لمجيد |حمد
لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــكفر |لشيخ|رح|بــــ محمد محمود |لبــــمبــــى|464|4
43478oبــــه بــــ |من|ر |حمد فتـــ |لعفي  لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسفر|ح س|لم عبــــد | حس |769534

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمل فتـــ عبــــد |لعظيم سيد|727|6
رهعبــــد|لرحمن عمرو عبــــد|لبــــديع ع32677 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

8o4276د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ول|ء ع|طف عد محمد|
تـــج|ره بــــ سويفعبــــد | |حمد محمد عبــــد |لعليم7|598

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|د |نه ع|دل ك|مل ملك527463
يم محمد حسبــــ |766794 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمع|ذ محمد |بــــر|

ثــــ|ر |لفيوم|سل|م محمد مسعود محمود|87972
82o533علوم |لم |محمد س|مح محمد |حمد
6o3645|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد حس |لسيد محمد |لنج|ر

حقوق بــــ سويفف|رس سيد سليم|ن محمود62987
7o7785تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمد ج|بــــر

رهحور محمود فكرى محمود |لحبــــيبــــى5536| طبــــ |سن|ن |لق|
88742o معهد ف تـــمريض |سيوط م|رين| ص|بــــر لويز ك|مل
54|2o7علوم |سو|نكريم عبــــده |لسيد |بــــو|لمك|رم عبــــد
حقوق |سيوطيوسف محمد عبــــد| حس  876436
925o78|يم معهد ف ص ري|ضه سوه|ج حمد ص|بــــر عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــر|
ر|ء محمد عبــــد |لرحمن عبــــد|لعزيز578|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|لز
د|بــــ كفر |لشيخ|س|رتـــ محمود محمد |لسيد كرم46|5|4

يبــــى عبــــد |لعزيز|4|34 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر ندى عبــــد  |لعزيز و أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
يم ص|لح846|45 يم  |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد |بــــر|
83o5|8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديجرجس ش|كر |سطف|نوس بــــطرس
حقوق |لزق|زيق|ء عبــــد|لبــــديع |لسيد عطيه نعمه|629368
4|8o||تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|له ع معد|وى فرج عوض
||566o|رهنسط| | ميل|د |ي | تـــد|وس حقوق |لق|
9|o65| وز |حمد ج|د عبــــد|لع|ل طبــــ بــــيطرى سوه|جف
|263o3لسن ع شمس|شيم|ء محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمود
4o8349تـــج|ره طنط|مصط محمد ع |م محمد |لقليبــــى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسس|رتـــ حسن ي|س |حمد323299
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755|o2د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دين| حس خميس محمد
36o6||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع|دل عبــــد|لرحمن عطيه محمد ص|لح|
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــحسن محمد محمد عبــــد |لعليم59462

يم ح|مد|47573 د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد|لرحمن طه محمد |بــــر|
رتـــ|مريم مطيع |حمد عبــــد |629432 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديميمه رمض|ن محمد سليم|ن|825548
22o|6|صيدله ع شمسزي|د تـــ|مر محمد سعيد ع |لجدع
صيدله طنط|ندى خ|لد محمد |لغ|ئبــــ678644
|64o84تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسيف |لدين |يمن محمد ع
تـــج|ره بــــ سويفمل ثــــروتـــ |بــــو|لسعود عبــــد|لحليم|7928|8
6o7354طبــــ طنط|وق فرج |بــــو|لحسن |بــــو|لحسن
77398oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسر| | يح فوزى عبــــد |للطيف
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ط|رق عبــــد |لسل|م ص|دق|5456|
معهد ف ص |ل|سكندريهندى محمد فؤ|د |لسيد شح|تـــتـــ68|5|5
تـــج|ره دمنهور|ء ع|طف ع حسبــــ | |لهريدى9623|5
تـــربــــيتـــ طنط|مصط فه فتـــ حس 66|2|4
تـــربــــيتـــ بــــنه|نس عبــــد|له|دى |سم|عيل عبــــد |له|265797
زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عبــــد|لر|زق محمود ع ش6|4272
3563o6|تـــج|ره بــــنه|حمد سعد عبــــد|لخ |لشح|تـــ عزبــــ

2|6ooره|يم محمد فه محمد عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممصط ع|دل |لسيد س|لم مبــــ|رك9|2698
256oo3معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود عبــــد|لرحمن محمد |بــــوسمرتـــ
44799o|علوم ري|ضتـــ طنط||ء ع تـــوفيق محمد |لوز|ن
علوم ج|معتـــ |لسويسلسيد |حمد |لسيد محمد سليم ع|شور778596

ره|بــــه محمود س|لم حج|بــــ3|75| د|بــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد 27|436
6844o4د|بــــ |لمنصوره|مروه محمد عيد |لسيد |لغريبــــ
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن حس عبــــد|لغفور |حمد نبــــ|تـــ|438285
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسش|م محمد عبــــد |لعظيم س|لم محمد9||482
يم||75736 ف محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن |

838|oكليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفدع|ء محمد عمرون عويس
8|4o24 تـــج|ره بــــ سويفمحمد و|ئل |حمد عزتـــ محمد |لصغ
496|o|يم |لسم يم |بــــر| يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء |بــــر|
|2oo22|ه سم عز |سطف|نوس تـــج|ره ع شمسم
877449| علوم |سيوط ن سيد عبــــد|لعو|ض فرغ

يم |لدسو 9||67 د|ر |لعلوم |لفيومدير سيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمه |نور عبــــد |لسل|م رشو|ن7833|4
527oo3علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمعتـــز محمد عبــــد|لنبــــى محمد |دريس
4o7|23د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|ديه سيف محمد ع محمد|
حقوق بــــورسعيدمحمد س|لم سليم عيد769243
7676o||ر|ء مصط محمد خليل |لغز|ل تـــربــــيتـــ |لعريشلز

Page 6996 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

2653ooطبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يمن محمد عبــــد|لجو|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ح|تـــم |حمد حسن|392|2
ره|رش| ن| ع عبــــد|لعظيم232787 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حمدى محمد |بــــو زيد مر|د|57||35
4227o3| طبــــ |لسويسحمد محمد س|لم مصط

يم3473| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر| | ي| بــــدر |بــــر|
حقوق بــــنه|محمد |لسيد طلبــــتـــ محمد |لسيد356343
8424o6 علوم |سو|نرح|بــــ خ |لسعدي ع
نوعيتـــ كفر |لشيخآسيه حج|زى عبــــد|لر|زق شه|بــــ |لدين4742|4

|946oتـــمريض |لفيوم جه|د ي| حس عبــــد |لحليم
علوم |لزق|زيقمحمد سعد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن784979

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فرح|تـــ يوسف خليل|23|68
د|بــــ |سيوط|وف|ء ممدوح عبــــد|لع| |حمد 5|8796
ندستـــ ع شمسعمرو محسن محمد حسن9699||
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|ري| ع|طف وص قي  4295|9
د|بــــ كفر |لشيخ|ي| محمد منصور مرشدى ع7|73|4
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمنيتـــ ج|بــــر محمد ج|د|52353

تـــج|ره |ل|سكندريهآيتـــ مصط |حمد ع |لحجر475422
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ع محمد محمد عبــــدتـــ263||5
69o93|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ميمتـــ |حمد شعبــــ|ن سعيد

4o662||يم محمد قنديل تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيتـــ |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمدحتـــ محمد جل|ل ذ 3823|5
يم |لسيد |لجمل9|3445 ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم |حمد |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدسل جم|ل |بــــو |لفتـــوح بــــيو عيسوي764866
يم |لجندي6654|5 علوم دمنهورشيم|ء محمد إبــــر|
354|4oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسفيبــــى فؤ|د ميل|د فهيم
زر|عه طنط|بــــسمه ص|بــــر عبــــ|س عبــــد |لونيس427947
|د|بــــ طنط|ف|دى رأفتـــ محمد |لغربــــ|وى487|25
8|2o5oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حس|م محمد محمود عبــــد|لحميد

67o49|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم||ء عزتـــ رمض|ن مر|د
6|o837معهد ف تـــمريض طنط| ي|سم م|جد ح|مد |لشه|وى
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحمد عبــــد|لرحيم صديق حمزه|624|86
75578oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|سم |حمد عبــــد |لمعتـــمد محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقر| | |حمد ع|بــــد |حمد639282
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محبــــ |لسيد فؤ|د |لسيد مأمون787426
6|9998| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــسل|م ع|دل فه |لبــــرمبــــ|
26oo43تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشيم|ء محمود |حمد ح|مد
6786|oصيدله |لمنصورهنور|لع عمر محمود |حمد شلبــــى
ندستـــ ع شمسحمد عبــــده |حمد عبــــده|87|2|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد كم|ل عبــــد|لرحيم |حمد 648||9
5o33||| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن محمد مو عوض مو
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47627oش|م |لسيد |لضوي ع|مر د|بــــ |ل|سكندريه| |دتـــ 
3228o3|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنيتـــ |يمن |حمد محمد حسن
تـــربــــيتـــ |سو|نرحمه محمود محمد سن|ري845784
معهد ف ص |سو|نع|ئشه محمد نوبــــي حس 845436
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م| محمد محمد|له|دى أحمد ع |627653
7o|oo|يم يم حسي |بــــر| طبــــ |لزق|زيقي|سم |بــــر|
|62o24 حقوق ع شمسمحمود سعد ف|رس ع
76o642حقوق ع شمسه|جر محمد صبــــ|ح مسلم
8o|3o|تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |سل مجدي |حمد محمد
2557o6كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد عص|م حف بــــرك|تـــ
يد محمد649|3| تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ |لحسي |بــــو|ل
6|962oى د|بــــ د |ط|وف|ء محمود حمد| |لع
ره|عمر عل|ء|لدين عبــــد |لحليم عمر عبــــد6499|2 عل|م |لق|
5464o9ندستـــ كفر |لشيخحسن محمد حسن |بــــو عيطتـــ

7o332تـــج|ره بــــ سويفف|رس محمود محمد |لسيد خليفه
2223o6ش|م عبــــد|لحكيم محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسوف|ء 
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد زغلول محمد عطيه||||7|4
|3627oيم |م|م د|بــــ ع شمس|د | حمدى |بــــر|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود خ|لد |لسيد محمود محمد  |366|9 ل|
7o898oيم محمد سليم|ن ندستـــ بــــور سعيدف|طمه |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|جه|د |حمد محمد عبــــد|لرحيم حم|دتـــ255365
حقوق حلو|نم ن| |م محمد عبــــد |لرحيم||4567|
نوعيتـــ عبــــ|سيهس|رتـــ |حمد محمد ع342595
6o3235تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى ه| شعبــــ|ن مط|وع
8843oo  صيدلتـــ |سيوطمحمود يونس محمد يوسف
696o46تـــج|ره بــــور سعيدسل|م ع|دل طه عبــــد |لمتـــع|ل |لن|قر
34o6o5تـــج|ره بــــنه|ف|روق |حمد ف|روق منصور عبــــده
69o9|6يم ه عمر عبــــد |لر|فع محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن
3577o|د|بــــ بــــنه|ع |حمد ع |حمد|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره |بــــو|لمع| مو عفي 267569

رهعم|ر محمد ع|بــــد سل|مه6227| ندستـــ |لق|
6o7343تـــمريض طنط| دين| حمزه محمد دي|بــــ
د|بــــ بــــ سويف|سم|ء حمدى عبــــد|لحميد محمد بــــر244952
7o|652ر محمد مختـــ|ر |لبــــيو صيدله |لزق|زيقنوره|ن م|
وف|تـــحسن محمد عبــــد |لجليل متـــو حسن48|778 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد محمد |حمد |لهو|ري356342
يم |لششتـــ|وى |حمد |لسيد442445 تـــمريض كفر |لشيخحمد |بــــر|
يم |لدسو عبــــد|لمجيد زيتـــون86|628 حقوق |لزق|زيقعل|ء بــــه|ء |بــــر|

4o868 |تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء عبــــد |لحميد ز مصط ر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ر ر|فتـــ سعيد بــــدر349452

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومبــــه محمد عبــــد|لوه|بــــ ميهوبــــ69762
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نوعيتـــ بــــنه|نوره|ن محمود عبــــد|لرحمن ع عزبــــ3|3385
487|6oد|بــــ دمنهور|محمد رأفتـــ |لسيد محمد محمد
حقوق ع شمسمل عبــــد|لنبــــي سعيد محمد عبــــ|س|348536
62o292|ندستـــ بــــور سعيدخ|لد محمد عزتـــ عزتـــ بــــ|ش
7o8o76 د|بــــ |لمنصوره|سل محرم فؤ|د |لسيد يوسف |حمد
48|67oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمود محمد |لبــــكري |حمد عبــــد|لسل
تـــمريض |إلسكندريتـــ ه|يدى محمد سعيد محمد نم 8|4782
تـــج|ره ع شمسحمد حس |لسيد |حمد|83|2|2
7o7272يدى معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |لمتـــو عبــــد |لرحمن سليم|ن و
|37o48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ي| محمد مصط جوده
4o|673تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم |حمد محمد |حمد |لسيد
 |حتـــ وفن|دق |لم |سل|مه مخيمر عبــــد| محمد  883479

ه سيد |م |م|م|58268 نوعيتـــ |لفيومم
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن رمض|ن عبــــد | مر 445256

علوم |لفيومغدير ع|دل فؤ|د رمض|ن64328
زر|عه ع شمسصبــــ|ح جمعه محمود ع239553

7289oزر|عه |لفيومنوره|ن عيد صو |حمد
|246o5يم |لليثــــى ش|م محمد |بــــر| ره|  عل|م |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيل | ف|دى وص ري|ض32|432
85475o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء ممدوح محمد عبــــد|لوه|بــــ|
7598|oندستـــ |لسويسي|ر| ي| محمد محمد
ر |له|دى8|3577 يثــــم محمد |لط| تـــمريض بــــنه|محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جنوره|ن عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمو عبــــد|358564
|5952oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه خ|لد صل|ح |لدين عبــــد |لجو
3553o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء محمد ع |حمد|

5o58|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد سعيد عبــــد |لعظيم |بــــو |لنور
يم متـــو |588|79 وف|تـــحمد ح|مد ح|مد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ سوه|جم | نشأتـــ |يوبــــ معوض  9767|9
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد سم |سم|عيل عطيه|34|246
496o9o|يم كشك ى سعيد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهيم|ن ي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لعليم محمد عبــــد |لرشيد|777295
ندستـــ حلو|نعمر س|مر محمود س| شلبــــى26|6||
7o2974|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|زينبــــ سم عبــــد | عبــــد |للطيف |م
263o57طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد |حمد بــــل|بــــل
83|oo8فنون جميله فنون |ل|قمريم عم|د عبــــد|لبــــ|سط محمود

763o3تـــج|ره بــــ سويفع محمد ع محمد
7o8297ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد زكري| عبــــد |لرحمن محمد م |لع| 
23o582ش|م حن عبــــد|لوه|بــــ رهمحمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o|8o9| يم |حمد سيد تـــو د|بــــ |سيوط|بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ندي |حمد فريد شو |حمد864632

تـــربــــيتـــ حلو|نصفيه |حمد عبــــد |لسل|م محمد24|24
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يم835653 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحس محمد صبــــ |بــــر|
|57o88تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــف|طمه سيد مصط عبــــد |لرج|ل
5o55|3تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد شح|تـــه سيد محمد محمد
ش|م ف|خورى رزق258|63 تـــج|ره |لزق|زيقس|ندر| 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسمه ربــــيع عيد محمد |لفر|خ254439
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر محمود |لسيد محمد ف|يد695734
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|دين| فؤ|د محمد محمد فؤ|د عبــــد |لرسول99|485

يم عبــــد |لرحمن48425 يم جمعتـــ |بــــر| رهبــــر| زر|عه |لق|
44493o علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد أحمد محمد |ألشمو
9|738o ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لع|ل
د|بــــ ع شمس|كريم مصط نبــــيه طنط|وى |حمد53953|
4o4o4|ر |حمد |لشن|وى د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد |لرحمن م|
682o|2د|بــــ |لمنصوره|ن|ن محمد محمود يوسف سل|مه
معهد ف ص بــــ سويفحمد محمد رجبــــ ع |6389|8
يع |244565 رتـــ عبــــد|لرحمن محمود محمد |بــــو تـــمريض |لق|
نوعيتـــ موسيقيه قن|سيف عم|د عزتـــ زخ|رى 899728
د|بــــ حلو|ن|تـــ عبــــد|لحميد صل|ح عبــــد|لحميد228747
يم |لدق|32|522 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يم|ن ع|دل مصط |بــــر|
5|484oطبــــ بــــيطرى دمنهورر| | رشدى محمود غريبــــ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرضوى و|ئل حسن |لسيد8|598|
529o|8تـــ|محمد محمود محمد زين لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
3663o5د|بــــ |سيوط|دي|ن| مو من بــــش|ى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|جده محمد محمد سعد ع||4756
طبــــ كفر |لشيخمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لخ|لق |بــــر|6|4387
63ooo6|علوم |لمنصورهحمد |لسيد |حمد عبــــد | سل|مه
صيدلتـــ |سيوطس|ره سليم|ن حس سليم|ن 892554
|39o||وف|تـــشيم|ء س| محمد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|38o3|ف حل عبــــد|لعزيز نوفل تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |
تـــج|ره طنط|أحمد نزيه عبــــد| سليم|ن سليم2336|6
د|بــــ حلو|ن|سل عل|ء سعيد عو|د29859|
|4|2o9د|بــــ ع شمس|ي|سم محمود محمد جم|ل |لدين محمود
8o4863لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رقيه عل|ء |لدين قطبــــ محمد|
6oo975معهد ف ص طنط|يه عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحليم محمد حج
75o648د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ندى محمد عوض عبــــد|لل|ه
ه ن| محمد عبــــد|لجو|د |لقدو|26463 |د|بــــ بــــنه|م
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|ر| عبــــد|لسل|م مر عبــــد|لسل||234|3
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي| |حمد محمد |لفو 88|837
6864o2تـــج|ره |لمنصورهش|م محمد جل|ل عبــــد |لعظيم
675oo6|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ه| حس محمد |لبــــ|ز

56o96 تـــج|ره بــــ سويفمحمد قر |بــــو|لفتـــوح قر
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع|دل س| عبــــد|لستـــ|ر عثــــم|ن245879
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد كرم ري|ض سيد22843
|6o735طبــــ |سن|ن ع شمسزي|د رض| مصط محمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحس محمد |حمد |لجل|د8428|6
4|29o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط| عم|د محمد محمد |م|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يم|ن س| عبــــد |لبــــديع تـــوفيق |لسيد699996

63|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود |حمد شح|تـــتـــ مقيدم
3278oرهخ|لد محمد |م|م محمد ندستـــ |لق|

3554o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم ي| مغ|ورى عبــــد|لص|دق|
علوم ع شمسعمر |يمن |لعرو عبــــد|للطيف353689
232o2oتـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد خ|لد عبــــد|لجو|د محمد
6286o9|يم حسن صيدله حلو|نحمد محمد محمود |بــــر|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|منه | محمد شو محمد |لش|ف 784363
7o7629ى محمد عبــــد |لمجيد د|بــــ |لمنصوره|محمد ي
7o2926يم عبــــد |ل |بــــر تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |بــــر|
36o565يم عز طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــول|ء رمض|ن عبــــد|لرحمن |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|مريم يوسف نسيم خليل حبــــ 437254
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد وليد أنور محمد |لششن |24756
ين صفوتـــ فوزى سكله758246 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيوسف عل|ء |لدين سعد محمد44279
8o5|9oحقوق بــــ سويفمحمد حسن محمد حسن
ندستـــ ع شمسه| | ع|طف محمد ص|لح58|3|2
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل|م عبــــد|لعزيز ج|بــــر بــــدر|لدين|246378

578o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن رمض|ن فؤ|د |حمد
نوعيتـــ |لزق|زيقمروه حج|ج |سم|عيل حج|ج633552
|3o338رهشدوى محمد |له|دى |لشح|تـــ تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن مصط مصط عبــــد|لرحمن |لقليوبــــى629566
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|كوثــــر عبــــد|ل ص|دق عبــــده |بــــو جمره2|6448

7o228| علوم |لفيوميه |حمد عوض عبــــد |لغ
6o327o|د عبــــد |لفتـــ|ح حنوره علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد مج|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن عم|ر عبــــد|لغ جرم|||8575
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرقيه محمد |حمد مصط عبــــد |لجو|695473
ندستـــ |ل|سكندريهمؤمن ع|طف عبــــد |لحميد ح|فظ523854

طبــــ ع شمسحمد ن|جح ع ع عبــــد |لرحمن|42626
8o8572تـــج|ره بــــ سويفنور رض| سلط|ن حسن
نوعيتـــ |سيوطغ|ده زكري| محمد |حمد 888723
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | مجدى محمد عبــــد|لع|ل من475965
625635| د|بــــ |لزق|زيق|سم|عيل متـــو يوسف محمد سبــــ|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل محمد |حمد ع محمد|68262

يم||3434 رهروى ع |لسيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
9o236| ى تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه محمد ك|مل خض
9oo232 تـــج|ره سوه|جمصط ن| محمد حس|ن
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4388oo| طبــــ كفر |لشيخحمد صل|ح ح|مد ح|مد عوض |
5|o||8|ف محمد فتـــ زغلول فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |
حقوق بــــورسعيدمحمد ع|طف |لبــــدرى خلف |755529
8|o3|o|صيدله حلو|نحمد مصط حسن محمد
علوم طنط|ل|ء ي| محمد |لف |6|4344
887o65 حقوق |سيوطسه| ي | سيد عبــــد|له|دى
49o3|5حقوق |ل|سكندريهمن|ر محمد |لسيد عبــــد |لرحيم |لجبــــ
2557o8زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ف|يز معوض سعيده
ندستـــ ع شمسصف| عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ7869|2
تـــج|ره كفر |لشيخد | سل|مه متـــو عبــــده عل|م7565|4
يم عبــــد|لرحمن عبــــد|لغ 635942 رتـــ|نوره|ن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o5333| |ف محمد |بــــو |لمع حقوق |لمنصورهحمد |

تـــج|ره |سيوطعبــــد |لرحمن |حمد درويش |حمد28988
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد س| عبــــد |ل |سم|عيل عتـــم444557
تـــج|ره ع شمسط|رق ح|تـــم عبــــد|لنبــــى عفي 2|3497
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ر| | عم|د بــــرك|تـــ بــــرك|تـــ |لمهدى |684279
4o5357تـــج|ره |سيوطنورين ع محمد ع |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط مسعود بــــهر|م ن|صف خورشيد686396
ره|خلود عص|م كرم محمد5|2285 د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |سو|نسم|ء محمد سيد حسن||84766
يم |لدسو مصط |بــــر357386 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد |بــــر|
64|o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود |لسيد عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل
6|o54oه فيصل ص|بــــر |لشويل د|بــــ |لمنصوره|أم
رهمن|ر عل|ء محمد محمد232975 حقوق |لق|
ف حسن |حمد ع3237|2 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشهد |
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمود |حمد محمود محمود محمد بــــطبــــط766773
5o738oعلوم بــــنه| |ده |لحسي فتـــ |لص|دق |لسيد

5435oرهعمر |حمد بــــكري |حمد طبــــ |لق|
7|o543 د|بــــ |لمنصوره|رن| ط|رق محمد شو |لسيد |لزي
د|ر |لعلوم |لم |نوره|ن |لسيد فتـــ عبــــد |للطيف42643|
49|4o7| حقوق |ل|سكندريهسه محسوبــــ وحيد ج|بــــ
يم عبــــد |لمنعم |لخخ6|38|4 تـــج|ره طنط|محمود |بــــر|
|د|بــــ طنط|ين|س حسن محمد محمد |لمحر|ثــــ|248956
فنون جميله عم|ره ج حلو|نحمد ن| عبــــد |لحليم محمود|29377|

69o84|كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومل|ء مهدى عبــــد |له|دى مهدى
يم |لفر|ش75|49| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد معتـــز محمد |بــــر|
8ooo98| ف محمد عبــــد| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديه 
7|5o28 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهول|ء ط|رق محمد من مصط

يم ج|د |لحق56642 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد طه ج|د |لحق |بــــر|
4|87o2 |تـــج|ره طنط|نوح |لسعيد عبــــد|لنبــــى يوسف ش
328o94ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد طلعتـــ محمد |حمد
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|39o9oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|وق ص|لح عثــــم|ن ص|لح
علوم بــــورسعيديه ع|شور عبــــد |لنبــــى محمود ع|رف|764848
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عبــــ|س عطوتـــ عبــــ|س|627579

549ooلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ع |ء عيد يوسف عويس
4o|675يم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كريم ع مصط ع |بــــر|
5o4248تـــج|ره طنط|نوره|ن رجبــــ محمد رش|د ر|شد
ره|ش|دى |يمن مصط عثــــم|ن44335| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم نبــــيل نجيبــــ منصور 892598
6o6756ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ص|بــــر ح|فظ بــــدير
صيدله |لمنصورهمحمد ع محمد ع |لزي|تـــ979|69
75o745طبــــ بــــورسعيدعمرو ع|دل محمد محمد
86o5|9| ه ربــــيع عيد ع تـــج|ره |سيوطم
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد عم|د حمدى |سم|عيل|223368

8oo98|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء خ|لد محمد عبــــد |لكريم
47586o تـــج|ره طنط|كريم مصط عبــــد |لكريم محمد مصط
8o72|3ندستـــ |لم |م|رين| عيد بــــحر حبــــيبــــ
تـــج|ره ع شمسسميحتـــ محمد حس حس 323752
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج حمد محمد |بــــو|لوف| محمد||89823
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط سعد محمد عبــــد|لحفيظ244786
5|5o77معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر محمد عبــــد |لمع عبــــد |له|دي
|6324oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم |حمد فرج |حمد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعمرو ع محمدى عشم|وي764282
علوم بــــنه|منتـــ | محمد |حمد جل|ل2||352
36o34o|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد محفوظ جوده نجم محفوظ
6924o4|معهد ف ص |لمنصورهم|ل مصط عطيه محمد غنيم
ندستـــ سوه|ج ريج ع|طف ع عبــــد|لحليم||89645
علوم |سيوطفيبــــى |مجد يوسف حن| 885357
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعزتـــ ي| عز|لدين بــــيو حسن3|2398
يم97|453 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد صبــــ حل |لعو |بــــر| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
2585o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط محمد محمد ع|مر
4|72o4 يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عص|م مسعد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|صبــــرى محمد فتـــ عبــــد |لبــــ|رى سليم686657
يم محمد عبــــد|لمنعم محمد254493 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسم|ء ع|طف ع خليفتـــ32783|
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمود |ل|م حزين محمد883|83
ف |لسيد ع|مر53|778 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |
483o6oيم عبــــد |لحليم تـــ عبــــد |لحليم |بــــر| حقوق |ل|سكندريهم
ن| |حمد معروف محمد938|76 لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|م
324o43| يم |حمد محمد عبــــد|ل لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحس|م |يه|بــــ محمد عبــــد |لعزيز سل|9|6968
9|o965 طبــــ سوه|جمحمد ع قمص|ن ج|د
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فنون جميله فنون |لم |م| |حمد عي حسن 875282
7o5o77زر|عه |لمنصورهيم|ن عبــــد |لرحمن محمد |حمد سعيد
لس |لفريد |لبــــ مرقص ميخ|ئيل478923 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــك
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سه| محمد ع بــــ|ش| خليل|48562
7o6745ندستـــ |لمنصورهكريم |حمد محمد عبــــد |لسل|م
رتـــ|ه|جر محمد حس |سم|عيل شلبــــى|62945 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــقمر محمود عبــــد |للطيف ح|فظ8998||
78||o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |له|دي محمود
36o677|وف|حمد |نور حسن محمد |بــــو عربــــ وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نشدوي محمد |حمد فؤ|د عمر83|843
تـــج|ره ج|معتـــ د |طح|زم محمد ص|لح عبــــد |لعزيز قنديل686477
27958o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه سم عبــــد|لغف|ر بــــده
6259o9|تـــج|ره |لزق|زيقحمد ر| |سم|عيل |بــــوع|مر
43o9o7يم حسن عبــــد |لع |د|بــــ طنط|كريم|ن ه| |بــــر|
26947o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه كم|ل محمد سليم|ن |بــــوبــــكر
د|بــــ |ل|سكندريه|مصط محمد محمود دسو 446538

2o4|4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود حس محمود |حمد محمد
رهمحمد ثــــروتـــ مصط محمد حسن ||475| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
وف|تـــزي|د منصور |حمد فه |لخريبــــى487|6| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
495|3oتـــج|ره دمنهورط|رق صبــــ محمد |لسيد عتـــم|ن
م|44692 علوم ري|ضتـــ دمنهورفلوبــــ|تـــ سعد لم سيد
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحن |يمن ح|مد مغربــــى سل|متـــ6|4785
43o88oصيدله طنط|سميه |سم|عيل عبــــد|لستـــ|ر |لد|ودى
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد ع غنيم محمد محليس|269994
356o38حقوق ع شمسسمر محسن مر عبــــ|س
طبــــ |ل|سكندريهنور|ن مؤمن |حمد محمد مو539649
4926o9كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعمر شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن
7o6|83د|بــــ |لمنصوره|سم|ح |يه|بــــ محمد عبــــد |لسل|م
22o365تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف سعيد محمد محمود

ندستـــ |سيوطعز |لدين عرفتـــ عبــــدتـــ ع 28697
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد خ|لد حل حو|س ع495777
5o3|75تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء سم |حمد محمد
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف حسن |لسيد |حمد |لشم|ع85|479

ره|سوزن| محمد ن|فع عبــــد |لغف|ر جبــــريل6885| د|بــــ |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمد محمد |حمد عبــــد |لج|يد ع683983
ش|م |لشح|تـــ سعيد سعد |لنج776824 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقع |ء 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد رمض|ن عبــــد |لسل|م |حمد783644
ره|م حسن محمود محمد سعد87|239 د|بــــ |لق|
5o5269|زر|عه |ل|سكندريهحمد محمد ق|صد ح|مد |حمد
6o5|68 زر|عه |لمنصورهتـــ عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ر|ن| مجدى عبــــد|لفتـــ|ح |لن|درى252532
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يم عثــــم|ن337234 تـــج|ره بــــنه|محمد شعبــــ|ن |بــــر|
7o9o23تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع |لسيد |بــــو زيد

3o748رهف|طمتـــ رمض|ن محمد ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
75o655ى تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعصم|ء جم|ل محمد |حمد |لم
حقوق |لمنصورهبــــسنتـــ ط|رق عبــــد |له|دى عبــــ|س عمر9|6822
773o64ى بــــولس ف بــــ ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــطرس |
77o7o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر محمد ع محمد عبــــد|لع
62o533حقوق د |طي|سم |س|مه |لبــــ|زعبــــد |لسل|م عط
6|4o9| يم عبــــد |لفتـــ|ح رضو|ن عي علوم طنط|مر|م |بــــر|
26456o|رهزينبــــ سعيد صل|ح |لمصيل |بــــوط د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ سوه|ج| يم|ن ن| محمد عبــــد|لحليم|899372
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه |حمد محمد محمد طم|ن|768792
68725oبــــي شوكه يف |حمد |ل نوعيتـــ |لمنصورهد | 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ع|دل |م|م محمد سطو47952|
6|o|83 |طبــــ |سن|ن |لمنصورهمروه |لمهدى محمود |لحم
طبــــ |سيوطم|ري| مجدى من سلط|ن 875285
3|2o93 رتـــ|منتـــ | ممدوح عزتـــ ع قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
43882oيم |حمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحسن |حمد حمدي |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نشه|بــــ ك|رم عبــــد |لمنعم مصط 288|3|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رقيه س| محمد |سم|عيل محمود |4|2|27
وقف|طمه مه|بــــ محمد عبــــد|لخ|لق7256|2 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ى محمود قرط|م497768 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورريه|م خ
زر|عه مشتـــهرمحمود |حمد فه محمد372285

388o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ي محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد عمر|ن عبــــد|لر|زق محمد|7473|3

343o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عل|ء |لدين سليم محمد
د|بــــ سوه|ج|م|رى شموس |يوبــــ بــــخيتـــ 668|92
ف |حمد محمود عبــــد |للطيف754|2| رهريم | طبــــ |سن|ن |لق|
45|5ooيم دسو عتـــم ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
رهندى محمد محمد عبــــد|لجو|د358943 د|ر |لعلوم ج |لق|
علوم حلو|نحمد ع|دل عبــــد |لغ |حمد يح |47544|
تـــج|ره ع شمسيوسف ع سيد محمد |م|م226283
4o3727تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود خ|لد محمد محمود |لنقرود
89o9|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| يه مصط عبــــد|لمو د|ود
طبــــ |لزق|زيقحمد عوض عبــــد |لمحسن محمد يوسف|64343
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ي عبــــد|لمعبــــود ن|صف|346|25
4o|897تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمد شعبــــ|ن شح|تـــه
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد طه عبــــد| |لجمل||28777
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود رض| عبــــد|لعزيز محمد9||4|3
34o333|معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد حمدى سعيد رزق سليم|ن
3299o||يم ع عبــــد رهسندس فكرى |بــــر| صيدله |لق|
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معهد ف تـــمريض بــــ سويف كم|ل |حمد كم|ل عبــــد|لحميد63|83
772o|| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومحمد سعيد عثــــم|ن بــــش

7o|o58| ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |للطيف محمد عطيه |بــــو
طبــــ |ل|سن|ن |لم |شيم|ء ن| عبــــد|لمعبــــود سيد853243
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمختـــ|ر جم|ل محمد محمود828349
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد ع|دل عبــــد|لنبــــي |حمد|464|85

رهمريم ط|رق |حمد سعد تـــم|م|3457 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيه|بــــ صل|ح |لدين محمد |لسيد|6|2257
25|o73تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد ح|مد ع خ|لد
تـــج|ره ع شمسمحمود خ|لد محمود محمد559|3|
85o44|يم صبــــ|ح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدنسمه طلعتـــ |بــــر|

55396| علوم ري|ضتـــ |سيوطم محمود |حمد متـــو
695|55| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |يه|بــــ |سم|عيل عبــــد |
ر |لبــــي7463|6 صيدله |لمنصورهيم محمد ط|
م|م مصط |5|762 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعمر مصط 
|5o763ندستـــ حلو|نمصط س|مح محمد ك|مل |بــــو|لعم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|يدى رمزى عبــــد | ع بــــرجل496943
8o5432د|بــــ |لم |نه|د محمود تـــوفيق وه|بــــ|
63298oندستـــ |لزق|زيقأس|متـــ عبــــد|لستـــ|ر محمد محمد ع
يبــــ بــــش 9757|8 علوم |سيوطك|رول صموئيل و
7o3344| ندستـــ |لفيومحمد س| |لطنط|وى |لطنط|وى
نوعيتـــ بــــنه|لشيم|ء ع|طف صبــــ عبــــد|لعليم|266262

|59|oيسيف محمد مصط حميده أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
طبــــ ع شمستـــسنيم عبــــد|لبــــديع محمد |لسيد637986
وف|تـــري|ض عبــــد|لمنعم ري|ض جم|ل |لدين عبــــد247728 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عم|د حس |حمد ع233755
لس سم تـــوفيق عزيز53|334 زر|عه ع شمسك
765o63|يم ع |ل |ط تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنيه محمد |بــــر|
7o2oo8يم |لدسو عبــــد |لرسول حر ندستـــ |لزق|زيقكرم |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفبــــولس مل|ك عطيه غبــــري|ل7|66|8
433o|6 د|بــــ طنط|من|ر صبــــرى عبــــد|لعزيز |لحلو|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|تـــ محمود محمد |سم|عيل ح|مد|428468
7o6748|ندستـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد عطيه عبــــد |لرحمن عط
62684oد|بــــ |لزق|زيق|عهد ع|طف |حمد محمد خليل
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء سيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفضيل|53438|
25884oصيدله طنط|فيصل محروس عبــــد|لقوى محمد
4532o3ه ندستـــ |سيوطيوسف شعبــــ|ن محمد محمد حرح
22866oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى ن| ج|د |لربــــ محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ي|سم | خ|لد عبــــد|لسل|م نص|ر8345|2
239o87يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
زر|عه |لم |زبــــيده |حمد محمد محمد858797
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن سعيد عبــــد |لرحمن محمد رو|ج|784992
علوم كفر |لشيخندى |يه|بــــ محمد عبــــد |لق|در |لصعيدى444373
لع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|يه محمد |حمد |لهند|وى ف|يد|694446
|5o237| م محمد مو فه حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
علوم بــــورسعيدحس حس محمد محمد353675
329o36|تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد محمد يوسف عبــــد|لع|ل يوسف

يم عفي |2292 حقوق |لمنصورهيوسف عفي |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|خلود بــــه|ء حمدي |لديبــــ3593|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمرو|ن |حمد ص|دق عبــــد |لق|در7564||
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد | و|ئل محمود عبــــد |لتـــو|بــــ65759
تـــربــــيتـــ |لفيومحمد محمد طه محمد|87769

|د|بــــ |لم |عل|ء محمد عبــــد|لعظيم طلبــــه5943|8
84o952كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه محمد |له|دي |حمد |بــــو|لعل
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدى حم|ده |حمد رمض|ن|998|6
4o23o9ف|ن| ميل|د |م عزيز تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن
تـــج|ره ع شمسيتـــ محمد عم|د  |لدين محمد |لسيد|323732
758oo2|يم وف|تـــحمد رمض|ن |حمد |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
44276oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحن|ن |حمد منصور ع |لبــــقرى

|55o6رهس|ره عبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لرحمن حقوق |لق|
معهد ف ص بــــور سعيدرحمه محمد عبــــد |لغ |لدحدوح8878|6
888o67  ى محمود عبــــد|لـله  |حتـــ وفن|دق |لم |محمود خ

تـــج|ره ع شمس|حمد سعيد تـــوفيق |بــــو |لعل|7337|
46|o45|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخلسيد ع |حمد |لبــــدوى
42|35oى تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخر|ن| صديق عد ص|دق بــــح
684999| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |لسيد |لمتـــو |بــــو |لمع|
78o|52يل ج |لزق|زيقسعيد |لسيد سعيد |حمد محمود كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

رهشيم|ء محمد ز محمد25328 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لفيوم|يوسف ف|رس فريد لطيف73377

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيتـــ حس محمد س|لم|323263
6o9|49|يم محمد |بــــو|لسعود حقوق |لمنصورهحمد |بــــر|
ره ع|صم محمود خليفتـــ 889946 عل|ج طبــــي قن|ز
ف ن| محمد عبــــد|لحليم|328457 علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد |
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريح|بــــ عبــــد|لحميد سعيد عبــــد|لحميد253563
3|793o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــ|نوبــــ نج|ح سليم|ن |سكندر
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشرضوى |حمد |م فكرى عبــــد |لمجيد محمد شلبــــى|76769

رهبــــسنتـــ رمض|ن عيد |بــــو |لعل|25257 حقوق |لق|
265o2o يم |لدسو عمر يم |يه|بــــ |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــر|
8o3398|طبــــ بــــيطرى فرع مطروحبــــر|م سم ف|يق شح|تـــه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــبــــه صل|ح محمد محمود |لمع|ز94|254
7o6234|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه صبــــرى محمد |لحسي شلبــــى
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود |لسيد بــــدوى محمد4|4423

Page 7007 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م عم|د محمد عمرو|7678|3
ى محمد بــــيو227553 علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد ي
234o66 رهرجبــــ محمد بــــكرى حس حقوق |لق|
ه ع |حمد سيد  877262 تـــمريض |سيوطسم
معهد ف ص طنط|أحمد محمد محمد محمد سعد645425
حقوق طنط|بــــه | |حمد محمود |حمد خليفه496855
ندستـــ كفر |لشيخمحمد سعيد |سم|عيل |لسعيد متـــو72|689
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسر|مز صل|ح عبــــد |ل|له |لشي 4643|6
2|69o9حقوق ع شمسريم عمرو محمد حسن |لغن|م
رهم|يكل مر|د فرح|تـــ معوض8|223| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|عزه رض| |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لعلي 2799|4
معهد ف ص طنط|يم|ن ع محمد |لقسط|434573
حقوق |سيوط  سل|م عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لبــــديع محمد|447|9
د|بــــ بــــ سويف|رويد| عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد رسل|63549

يم حسن دي|بــــ426644 صيدله |ل|سكندريهوق عبــــد | |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسجده |حمد محمد يوسف حسن55297|
صيدلتـــ |لم |ريم حس ع حل حس 823257
6o39o5|يف |لسعيد محمد شلبــــى تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسنس 
43||8oبــــي |ل |ط لسن ع شمس||ء فتـــوح |لسيد |ل
6o72o3ندستـــ |لمنصورهعبــــد| |يمن فتـــ |لششتـــ|وى
ندستـــ |لمنصورهحمد عم|د|لدين عبــــد |لعظيم |حمد فوده675364

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|جر عز عبــــد | محمد334|7
يم82||4| يم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسلميس |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد نجيبــــ رشدى حسن|47|35
693|8oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومح|زم خ|لد عبــــد |لوه|بــــ محمد محمود
542o53تـــربــــيتـــ دمنهورمع|ذ مسعود عبــــد|لسل|م مسعود
4o442|ف عبــــد |لسميع عبــــد|لعظيم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهبــــل|ل |
ف ع عبــــد |لغ ع |لسيد682355 صيدلتـــ بــــورسعيدمنه | |
4o|678يم |حمد ع تـــج|ره طنط|محمد |حمد |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو ع حسن ع 22939
يثــــم فؤ|د |حمد شعل|ن487684 د|ر |لعلوم |لم |محمد 
433o22زر|عه طنط| محمود مصط ص|لح
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفرحه غز| |لسيد حس 792|76
32o|4oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | سعيد ح|مد محمد
6oo8|5طبــــ |سن|ن طنط|س|ره |حمد منصور |حمد منصورعوض
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رضوه رأفتـــ صديق ه|شم924536
زر|عه طنط| خ|لد عبــــد |لرحمن مزروع644634
تـــج|ره |لزق|زيقش|دى ثــــروتـــ مرتـــ ميخ|ئيل عط||6|6363
تـــج|ره |سيوطش|م خ|لد عبــــد|لجو|د محمد 884629
4o246|د|بــــ |سيوط|نور مصط ع محمد عبــــد |لفتـــ|ح
4279o5|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن |حمد فؤ|د مك|وى محمد
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حقوق |سيوطه|يدى ن|يل حف ن|يل  |497|9
6|5|o6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر ي| حس أبــــو ص
6|524oندستـــ د |طمحمد فرج محمد جبــــه
6o|87oتـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــد |لمطلبــــ جم|ل |لدين
3424o||تـــ س|لم جودتـــ س|لم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
يم34833| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديوسف عمرو |لسيد |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــس|مه محمد محمد ح|مد ق|سم|686456 م |لع| 

رهش| |ز يح محمد ضيف6566| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيتـــ ح|مد ع ح|مد|62895

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى سعد صديق عبــــد|لع|ل236557
63o|7||يم شلبــــى يم صفوتـــ |بــــر| علوم |لزق|زيقبــــر|
229o66 لسن ع شمس|ريه|م محمد محمود عفي

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء رض| |حمد |حمد  |بــــى9343|
ه |لسعيد ع قنديل محمد|498658 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
زر|عه دمنهورمصط أحمد أحمد أبــــو|لعن 3797|5
ندستـــ طنط|ش|دى عم|د |لدين محمد |بــــو بــــكر675253
25o796|يم محمد قوقه يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
33|7|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه| محمد محمد |لسيد|
رهروضه عمر طه عبــــد |لو|حد46563 علوم |لق|
73674| طبــــ |لفيومحمد سيد محمد ع

ري حس|ن 839572 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه ط|يع |لز
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حمدي ع محمد834772
9o2384 تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء محمد |حمد محمد

رهمحمد خ|لد فرج محمود32569 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ دمنهور|آم|ل عل|ء |لدين ج|بــــر طلحتـــ شعبــــ|485885

6o355تـــج|ره |سيوطمحمد مبــــروك عبــــد|للطيف عويس
صيدله حلو|نمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لن| فرغ  883357
يم محمد عطيتـــ |936|84 تـــج|ره سوه|جعبــــد|لحميد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر محمد محمد يوسف خط|بــــ|47557
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ سهيله محمد مسعود عوض |سم|عيل682625
6o523oيم |لزعبــــل|وى صيدله |لمنصورهرو|ن محمد ع |بــــر|
9o7|23|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه ج|بــــر ع |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكريم ع|دل عبــــد| عبــــد|لعزيز4|3528
64|66o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد عل|ء ع عبــــد |لع|ل
تـــمريض بــــنه|سم|ء عص|م عبــــد|لرحمن |لف |266975
|2o|97يم فنون تـــطبــــيقيه حلو|ننور ي| محمود ش|كر |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرح|بــــ |حمد عبــــد | زيد|ن5|2|3
||8|o5تـــج|ره ع شمسمريم خ|لد شعبــــ|ن محمود محمد
888o75 طبــــ |سيوطمحمود معروف ص|دق عبــــد|لمنعم
نوعيتـــ |لزق|زيقنسمه محمد جم|ل ع775949
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن خ|لد محمود سعد |لقري9|6778
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89|oo7|ء رفعتـــ منصور ج|د |لكريم| علوم |سيوط 
|235o7 |وف|تـــندى عبــــد |لمقصود محمد محمد ش وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
49oo62تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى عبــــد|له|دى |بــــو|لعبــــ|س محمد عمر
33o266تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رو|ن محمد رض| محروس

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ر| | ربــــيع شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز |لقز|38486
5o3o38يم ح|فظ يم رجبــــ إبــــر| زر|عه طنط|مرفتـــ إبــــر|
75o4o8تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس محمد حس عبــــده
2435o7|ه عبــــد|لكريم سعد |لدين |حمد تـــربــــيتـــ حلو|نم
يم يونس ||68897 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد س|مح محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــه حسن مر|د حسن ع 885|44
يم عثــــم|ن |265|25 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد محمد عوض  رزق448454
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن محمد |لمتـــو بــــيو  227|68
92o389| |علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــ  حمد ع عز |لدين ع |لق
5|8|2o تـــربــــيتـــ دمنهور محمد مبــــروك عبــــده |لش
6o2844كيس معهد ف ص ري|ضه طنط|خ|لد محمد |ليم| ع 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود رض| عبــــد| عفي ||2|33
7o3872يم محمد ن |لغن|م ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
يم |سم|عيل232235 رهزي|د محمود |بــــر| ندستـــ |لق|
5o7533تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر محمود رشو|ن حسن رشو|ن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |حمد ر|غبــــ رمض|ن695|75
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ممدوح مصط طعيمه265893
2983o4|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد  |ء |لدين مصط عبــــد|لص
تـــج|ره ع شمسن|تـــ| محمد مصط قن|وي27384|
24285o| زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسل|م رجبــــ عك|شه عبــــد|
6o8825تـــربــــيتـــ طنط|ريه|م محمد |لسعيد محمد |بــــو س|لم

ندستـــ |لفيوممحمد سيد عبــــد|لعليم عبــــد|لو|حد|78|7
363o7رهمحمد فوزى عبــــد |لحميد محمد تـــج|ره |لق|

معهد ف ص |لمنصورهمحمد حمدى |لرف| |بــــو|لمع|965|69
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخفيصل عبــــد |لوه|بــــ عبــــد | ع حم7427|4
75o936يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |بــــر|
علوم |سو|نشيم|ء ش| محمد حس|ن محمود477344
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|ره حمدى محمود محمود ع|62854
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه محمد رمض|ن ن ع787267
لسن ع شمس|مريم |حمد محمد محمود متـــو6927|2
62o875تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عم|د صبــــ حس ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحبــــيبــــه طه |لسعيد شويل||74|5
27o73||ر محمود يونس ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد م|
تـــمريض |لم | عبــــ عبــــد|لحكيم ج|ر فيصل37|822
4867o8حقوق طنط|عمر ه|شم محمود مه حموده
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد يوسف مصط محمد غزى2||3|7
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر |حمد |لسيد رضو|ن4755|3
تـــمريض بــــنه|حمد حمدى عبــــد |لنبــــى |بــــو |لعل| ف3292|6

6o422علوم بــــ سويفي|سم عبــــد| قر رزق
||7oo9علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن حسن محمد فؤ|د حسن
9o9599  كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدند محمود محمد ع
69o2|6|تـــج|ره |لمنصورهحمد ي| |بــــو زيد |حمد بــــدوى
يم محمود |بــــر|524825 يم محمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
753oo2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود خ|لد محمد محمد بــــرك|تـــ
6|8|o9معهد ف ص بــــور سعيدلي |ل|تـــربــــى فوزى فلفله
ش|م نعم|ن عط| | |لسيد|44265 تـــج|ره كفر |لشيخندى 

ره| |ء م|جد صل|ح |لدين |حمد38756 ثــــ|ر |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح |حمد |لديبــــ255994
32276oرهرو|ن فتـــح | محمد مصيل د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|نوبــــ |لفونس جريس جبــــره|33327|
3|92o4|لسن ع شمس|سم|ء عص|م محمد |حمد
ندستـــ |ل|سكندريهفرحه رض| ع عبــــد |لنبــــي ع 527757
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء |حمد عبــــد |لمعز حس|ن عطيه777836
7o6668تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمود ر| محمد |لمهدى |حمد

4222oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــول|ء ي ف|روق |حمد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمود محمد خميس محمد زيد|ن697454
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخجه|د |لسيد عبــــد|للطيف محمد عتـــم|7|4398
تـــج|ره بــــ سويفي|سم ع|شور ع محمد|924|8
9o6|69 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عم|د حس |لسيد |حمد
26oo|5|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن س| محمد ع|مر 
699767| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه |حمد عبــــد |لمجيد |لمر

ن| عزتـــ جميل متـــرى مسعد66457 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
7o9o79طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرحمه خ|لد |بــــو زيد |لسيد زيد
تـــج|ره بــــور سعيدحمد ي| محمود عبــــده |لبــــربــــرى|764458
6298|4| تـــج|ره |لزق|زيقحمد ي| |لسيد ع
24o839 رهشه|بــــ |لدين عبــــد|لمقصود محمد عبــــد حقوق |لق|
تـــ محمد عبــــد|لعزيز محمد|2|3572 طبــــ بــــنه|م
6o|236د|بــــ طنط|محمد حسن عبــــد|لخ|لق منصور|
نوعيتـــ |لزق|زيقجه|د فتـــ |لسيد عبــــد |لحليم عبــــد|882|63
8|7o|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نور| حسن محمد حسن
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعبــــد |لحميد ه|شم عري|ن عبــــد |لحميد424649
5278ooرى تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمر|م ن| ح|فظ |حمد |لز

ره|يه رض| محمد عبــــد |لحميد محمد غريبــــ35796 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
899o34 معهد ف ص سوه|جد |نه ر|وى ج|بــــر متـــى
حقوق |ل|سكندريهمروه حمد حميده عبــــد |لونيس حمد444337
3322o4|معهد ف تـــمريض بــــنه| يمن خ حميد عبــــد|لجو|د حميد
26oo|2|بــــه ه سيد أبــــو|لنيل و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ط|رق فتـــ ح|مد8|2562
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمرو|ن محمد ف|روق محسن |حمد525766
رتـــ|رن| عبــــد |لع| أحمد حندق522||6 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7oo93o ري|ض |طف|ل |لمنصورهوس|م عم|د |بــــو |لفتـــوح حسن
27934oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعزتـــ |نور محمد |بــــو زينتـــ
62|55oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|ر| أيمن ع عطيه ع عطيه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد عل|ء |حمد عبــــد |لبــــ| 758436
3||ooo ى محمد حن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم ي
6o5839 علوم ج|معتـــ د |طسم|ء عبــــد|لحميد سعد |لدين عبــــد |لحميد
يم فضل ع757953 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لحميد حسن |لسيد||62829
يم عبــــد|ل شح|تـــه |بــــوزيد|5|2|32 حقوق ع شمسبــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسد| | محمد |نور فه عل|م38487|
52o7o إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمنتـــ | حس محمد رج| حس

طبــــ |سن|ن ع شمسحمد عبــــد |لمنعم |حمد محمد|68|774
تـــ|محمد عل|ء |لدين محمد |م بــــلح622458 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
يم332653 يم رشدى ع |بــــر| تـــج|ره بــــنه|د| | |بــــر|
253|2o حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء رض| درويش |لطو| 
5o727|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | |حمد متـــو متـــو |بــــوزيد
48746o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عطيتـــ محمد عبــــد|لسميع
9o5576  ر ر ه|شم |لط| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جي|سم |لط|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد فوزى محروس عبــــد |لص|دق|77434
77o|o2حقوق |لزق|زيقم|زن |سم|عيل عبــــد |لمنعم عبــــد|لعزيز جميل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد محمد صل|ح |لدين محمود متـــو 42|636
642|o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد |لسيد محمد |حمد
63|8o7 رتـــ|ندى محمد فتـــ |لسيد مصط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهم|رى |نيس يوسف بــــ|سيليوس ميخ|ئيل|44762
5|593o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء |حمد عطيه محمود شج|ع
29|9o9رتـــ محمد ك|مل منصور مو تـــمريض |لق|

654o8|معهد ف تـــمريض |لفيوميه عيد محمد جمعتـــ
طبــــ حلو|نحس مسعود |لسيد |لسيد زقزوق228|44
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخ|ء عبــــد | |لسيد عبــــد |لق|در |لم|66|44
موس5898|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنور محمد |لسيد عبــــد |لغ د
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــحس فريد حسن ع|مر|47|68
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعمر ح|مد ف|روق ح|مد ع762347
33|4o9يم عبــــد|لخ|لق محمد رمض |د|بــــ بــــنه|محمد |بــــر|
5o74|2كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنوره|ن ممدوح ك|مل |لسيد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره كفر |لشيخس|ره رجبــــ رمض|ن محمد شه|بــــ |لدين2|4443
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمود بــــكر رفعتـــ متـــو438954
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومش|م فكرى س|لم |بــــو|لن247573

رهر| | ر|فتـــ محمد قطبــــ عبــــيد8228| تـــج|ره |لق|
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ش|م محمد ح|مد |لش|874||3 طبــــ ع شمسمحمد 
3228o6|تـــ خ|لد عبــــد| محمد عبــــد|لحليم د|بــــ ع شمس|م
8247o|يم ج|د تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــيشوي طلعتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد فخرى |لسيد جعفر3895|4

729o6|علوم ري|ضتـــ |لفيوميه قر ع غ|نم
|2o975رهسل محمد خ|لد محمد شو محمد حل تـــج|ره |لق|
5o4268يم |لمتـــو  |ل تـــج|ره |ل|سكندريهفن|ن |لسيد |بــــر|
7o724oمعهد ف ص |لمنصورهمن|ر ع عطوه ع ع
2|33|oد|بــــ ع شمس|رغده |حمد حسن حل
88oo25|صيدلتـــ |سيوط حمد معتـــز عبــــد|لرحمن |حمد
علوم حلو|نم|ريو مدحتـــ عط| سليم|ن22778|
تـــمريض كفر |لشيخمحمد كم|ل ك|مل |حمد خل|ف348|44
85o874 قتـــص|د م حلو|ن|ند| سعد محمود مو
يم |لسيد عوض |لسيد679447 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنجوى |بــــر|
692o|7| ندستـــ كفر |لشيخحمد |يمن وجدى |لدري
6|o775 معهد ف ص طنط|رن| شو محمد |لسيد |لع|م
|645o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمدى خ|لد فكرى عبــــد |لمعبــــود
7|o229 طبــــ |لمنصورهيم|ن ع|دل |بــــو |لمع| محمد |لدبــــ
علوم |لمنصورهل|ء |لسيد |لحسي عبــــد |لق|در|698773
786465| ه |حمد |لسيد محمد عبــــد| د|بــــ |لزق|زيق|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنجل|ء ع عرفه محمد بــــلتـــ| 7553|4
27o8|5يم عبــــد|لوه|بــــ رزق مشعل بــــ |منيه |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد |بــــو|لفتـــوح ع عبــــد|لفتـــ|ح خلف  |537|9
د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء رجبــــ محمد متـــو سليم779736
|22882| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه ط|رق محمد متـــو
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد فتـــ شح|تـــه |لسعيد ح|مد54|||7
ف |لدمرد|ش |لمتـــو درويش42|255 ه | تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن
339o69تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــ |يمن جمعتـــ مرزوق
266o25 ندستـــ بــــنه|رض| ع|طف عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لد|يم يح كليتـــ 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــنعمتـــ |حمد محمد ج|بــــر354945
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر جمعه محمد |حمد697785
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لعزيز لبــــيبــــ |لطو |245995
69o239|ري|ض |طف|ل |لمنصورهلشيم|ء عل|ء |لمحمدى |لسيد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د |حمد ع عبــــد|لعظيم35|2|3
6|8o78تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طس|ره |حمد |حمد |بــــو عيطه
يم |بــــوزيد عبــــد |لق|در محمد مش365||5 معهد ف ص |ل|سكندريهبــــر|
245o83|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|ل محمد عبــــد|لحميد سيد خ|طر
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنور| |لشح|تـــ محمد سل|م269542
علوم |لزق|زيقإيم|ن محمد س|لم ع ع8|6353

تـــج|ره ع شمسزي|د محمد مصط |حمد28972
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمهند خ|لد محمود طه محمد26258|
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طبــــ |سن|ن |لمنصورهعل| وحيد حل محمد |لقصبــــى624474
وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد غريبــــ عبــــد |لمقصود67554| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o6539كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرو|ن سعد |حمد عبــــد|لحليم حج|زي
44|49o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم|ن شعبــــ|ن ح|مد ع طع|ن
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدير |حمد تـــوفيق |حمد عثــــم|ن |لنج|52425
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد | عبــــد |لن| يوسف |لجز|5625|4
يم عبــــ|س حديفه|8995|5 تـــربــــيتـــ دمنهور|ء عبــــده |بــــر|
26oo28تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومجه|د حمدى محمود رمض|ن

694o6معهد ف تـــمريض |لفيوممريم مو ف|نوس مو
9o2466  معهد ف ص سوه|جمحمود عبــــد| خلف |بــــوضيف
ر|ء محمود |حمد مو |835552 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نلز
تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمود خلف محمود5|42|8
32o537تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد محمد بــــه|ء |لدين ع محمد
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــس|رتـــ عص|م محمد خليفتـــ |لقط|ن||4989
922o93 حقوق سوه|جند| زيد بــــدرى مزيد
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد حس |لسيد وحيد عليوه235452

ل|ل محمود ع49529 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد 
9oo83o تـــج|ره سوه|جندى محمد محمود عمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقويد| محمد ص|بــــر محمد7|6334
حقوق |لمنصورهمن|ل محسن محمد مر4644|4
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ع عبــــد|لجيد محمد |لمهدي8|4334

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفند| محمد قر ك|مل55248
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيم|ن محمد عبــــد |للطيف عبــــد|لحميد ش5|87|5
يم عربــــى عبــــد |لمو |حمد44|487 حقوق |ل|سكندريهعمر |بــــر|
حقوق |لمنصورهسل|م غ|زى عبــــد |لعزيز غ|زى|683627
89|9o9 صيدلتـــ |سيوطر| | ي بــــحر خليل
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد شفيق محمد|68|244
تـــج|ره |لمنصورهج|سم حليم |لسيد |لسيد |لش|ف695697
83o357تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر مصط محمد |بــــو|لحسن
688o2|تـــج|ره |لمنصورهزينه حمدى محمود طلبــــه

ره| |ر محمد ط|رق ج|د سليم|ن6|88| د|بــــ |لق|
62753o|نوعيتـــ |لزق|زيقيتـــ ص|بــــر عبــــد|لعظيم |لسيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررول| |لسيد حس|ن محمد483537
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدسميه جم|ل حموده محمد297|85
ف ه|شم عبــــد |لرحمن53|25| رهش|م | تـــج|ره |لق|
358o54ندستـــ ع شمسعمر محمد ص|دق عبــــ|س
يم |لسيد حم79|675 علوم |لمنصورهرو|ن جم|ل سعد |بــــر|
ر محمد عبــــد|لعزيز محمد ح|487458 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد م|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمريم محمد ممدوح ح|فظ خ 9589|2
68o248طبــــ بــــورسعيدغ|ده حسن محمد حسن |حمد
6432o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد محمد مظهر ع و|كد
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83o793م فل|ح رهمك|ريوس ظريف |م طبــــ |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء محمد |حمد |لسيد|784697
32|||o| |ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم | ثــــروتـــ نص عط
زر|عه |لزق|زيقه|جر ع |حمد مهدى632962
|لسن |لم |بــــسمه بــــطرس يوسف عبــــد|لمل|ك953|82
9|6o59|ف |حمد سعد جبــــر كليتـــ |أللسن سوه|ج  
د|بــــ |سو|ن|يه عبــــد |لحليم حسبــــ | |لعر|بــــى||88|62
ف عبــــد |لحميد ع محسن49954| ره|شه|بــــ | د|بــــ |لق|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود محمد ج|بــــر ع عبــــد |لوه|بــــ755875
7oo57oد|بــــ |لمنصوره|وس|م |حمد |لسيد محمد
7o6o77|تـــج|ره بــــور سعيدسل|م ه| |لعدل محمد |ل |د
895o63 ى شعبــــ|ن فرغل تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد خ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند| |حمد |حمد محمود87745
4o4362د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد| حمدى |سم|عيل محمد د|ود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم سم حس ح|مد946|77
35o884ندستـــ شبــــر| بــــنه|سحر محمود حس حسن
طبــــ |لم |شيم|ء خلف محمد محمود7625|8
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمود ع|شور بــــش|ري مر 834523
ف مصط حسن ح|مد3|3449 تـــج|ره ع شمسر| | |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطنجم |لدين عثــــم|ن سيد حس  27|876
علوم |لم |حمد جم|ل محمد محمد|854689
26895o|ف |حمد نص|ر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحل|م |
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ح سعد عبــــد |لحكيم عبــــد |لسميع363|42
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سنتـــ محمد يس سليم|ن838595
|35oo9ندستـــ ع شمسر|شد محمد ر|شد |سم|عيل
3485o6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسغ|دتـــ مصط عبــــد|لكريم محمد |حمد
68o89||ى عبــــد |لعزيز حسن عنبــــر تـــج|ره |لمنصورهيه|بــــ ي
رهعمر حل عيد ص|دق عجل|ن7668|2 حقوق |لق|
ندستـــ |لم |محمد عبــــد|لح|فظ تـــو عبــــد|لح|فظ8354|8
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيق|ء فتـــ عبــــد|لرحمن رمض|ن|633239
6o968|تـــج|ره |لمنصورهرفيف مصط |لمحمدى |ألديبــــ

رهجوزيف ع|طف فريد سمع|ن22687 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
معهد ف ص |ل|سكندريهدع|ء |لشح|تـــ عبــــد |لق|در ع 5|48|5
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد محمود |لحسي |لطح|وى مهدى637887
3479o6|تـــج|ره ع شمسحمد بــــخوري |مره محمد |م|م
تـــربــــيتـــ طنط|مديحه محمد عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن9|28|4
42864oيم محمد مصط عموش ثــــ|ر |لفيوم|غ|ده |بــــر|
4|67o9تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء عزتـــ ع |لذق

تـــج|ره |سيوطيوسف عم|د |حمد طلعتـــ حس 59||5
تـــ محمد حسن جوي |47768 تـــج|ره |ل|سكندريهن
ر|ء معتـــصم محمد سليم سليم7||9|9 معهد ف تـــمريض |سيوط ف|طمه |لز
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علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحسل |حمد سيد محمد8634|3
884oo8 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم رجبــــ فتـــ طرف|وى
ره|فرح ع عبــــد|لجو|د محمود ع |لليثــــى7896|2 عل|م |لق|
زر|عه ع شمسريم |حمد |حمد عبــــد|لحميد |لف 348745
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــنهيل عبــــد |لعزيز عبــــد |لمهيمن |لهج 445|6|
8829o9  ف فوزى ي تـــج|ره |سيوطم|رين| |

ثــــ|ر |لفيوم|زي|د محمد عمر عبــــد |لن|فع53||4
تـــ يوسف محمد يوسف7629| رهن طبــــ بــــيطرى |لق|
3o665 |رتـــ|من|ر ربــــيع محمد عبــــد |لبــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

رهخ|لد |حمد محمد حج|زي528962 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
8o446|معهد ف تـــمريض |لم | نرم ض| عبــــد|لحكيم محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحل محمد حل |حمد852958
448o59ندستـــ |ل|سكندريهن |حمد محمد محمد حيدق
طبــــ |سن|ن ع شمسمريم يوحن| فوزى عزيز38872|
يم عبــــد |549|6| ن| محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسم
336o29كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسميتـــ صل|ح ع عبــــد|لصبــــور
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء حس|م |لدين فرج |حمد ضبــــ|بــــ267388
يم محمود |لسيد|332647 تـــ |لسيد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــنه|م
52|23o|تـــربــــيتـــ دمنهور|سم|ء مصط محمد محمد شتـــ
222o9oد|ر |لعلوم |لم |س|ره محمود عبــــد|لرحمن محمد
ه |يمن محمد جبــــل|6|6223 معهد ف ص بــــور سعيدم
349o|6تـــربــــيتـــ ع شمسخلود ع|طف عبــــد|ل |حمد
4|53o4يم عبــــد |لع|ل |حمد رضو|ن عبــــدون تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
42o982تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخبــــسمه كم|ل خميس عويضه
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخريم عرف|ن محمد محمد جمعه435965
69oo44ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | مجدى عبــــد |لسميع عبــــد |لع|ل
يم عطيه محمد سعد||54|63 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن |بــــر|
6o247oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يفه عبــــد |لع| سعد خليل
علوم ع شمستـــوم|س عو لطيف ي9768||
9o923| ى |لفو عبــــد|لع|ل ندستـــ سوه|جمحمد ي
82o82o تـــربــــيتـــ |لم |كريم محمد رمض|ن حس

396o5رهبــــسنتـــ وليد محمد عبــــد |لوه|بــــ حقوق |لق|
يم حس 344466 تـــج|ره ع شمسيوسف محمد |بــــر|
8997o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد|لرحيم عبــــده عبــــد|لرحيم |حمد
42|996| ى ع طبــــ |ل|سكندريهن |س|مه |لخ
782o32|يم |لسيد س لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يه عبــــد |لسل|م |بــــر|
حقوق طنط|محمود رض| محمود ر|غبــــ غنيم487||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|دى |نطونيوس كم|ل جرجس خليل677845
|68675| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــ|نوبــــ رأفتـــ وديع ك|مل عوض |
27o568|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد سم ربــــيع ح|مد |لزن|رى
رهنبــــيل ثــــروتـــ عبــــد|لر|فع |لديبــــه235595 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
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5|2o64| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد وجيه |لسيد عبــــد |
63o39oيم محمد محمد فرج ندستـــ |لفيومع |بــــر|
78o568|يم شبــــر|وى محمد |سم|عيل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
53o|2o لسن ع شمس/ري|ضتـــ|نوره|ن جبــــر محمد مر
تـــج|ره بــــنه|ميل | محمد محمود رشيد |لش|ف23|428
26944o|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء رض| عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل
تـــج|ره كفر |لشيخط|رق عم|د فتـــوح ع عبــــ|ده6443|4
|5o939كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس |ر سيد جل|ل |لسيد
8o87|3 يم ع تـــج|ره بــــ سويفمصط |بــــو|لنج| |بــــر|
8o|474|طبــــ |ل|سن|ن |لم ||ء محمد |م محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود جم|ل |م |حمد775838
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس| ع عبــــد| عبــــد|لبــــ|رى6|2234
43o795|ه عبــــد | جوده ع عبــــده علوم بــــنه|م
4269o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن مجدى مصط محمد نو|ر
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عص|م عبــــد|لعظيم عبــــد|لفتـــ|ح334642
328|o8ندستـــ بــــنه|مصط ع|طف محمد عبــــد|لكريم كليتـــ 
3583o2حقوق ع شمسوق ع حمزه محمد
علوم ج|معتـــ د |ط|ء محمد حس محمد |بــــوشنبــــ|437744
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد حس محمد |لش|ف |5|7628
64o56o تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لسل|م |م
4833o3تـــج|ره طنط|من|ر مصط عطيتـــ محمد سليم|ن
36o234|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد عبــــد|لرحمن |حمد عو|د |لعط

تـــج|ره بــــ سويفم|زن صل|ح سيد عبــــد|لعظيم44|53
6o7|74يم حج|زى تـــج|ره طنط|محمد عبــــد| |بــــر|
ى|42932 طبــــ طنط|دى رض| صل|ح |حمد |لح
7o7843يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمدى |لسيد |سم|عيل ع |بــــر|
24|72o|رهيم|ن |حمد |نور |م|م |سم|عيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
لسن ع شمس|ن خ|لد سيد عبــــد |لد|يم سيد48975|
443593| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلشيم|ء ن|جح عبــــد|لمنصف ع
52o|86|ر محمد صقر تـــج|ره دمنهورسم|ء |لط|
يف|358346 تـــ عص|م ن|فع عمر  كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
78o63oش|م سليم|ن ه|شم كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــس|ره 
علوم ع شمسنوره|ن سعيد ح|فظ محمد |حمد773685
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد| سعيد محمدي حسن628554
طبــــ طنط|م| شيبــــتـــ|لحمد عبــــد| عي مر|42788
77oo8oبــــه حقوق |لزق|زيقع علو|ن ص|لح ع |بــــو 
8|8o|8|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ن|دي عبــــد|لمحسن |حمد
زر|عه |لمنصورهحمد س|مح عطيه ج|د |بــــو|لمجد||87|69
2|525oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|حيل ع|طف |حمد جمعه
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |حمد فو|د محمد سل444756
42o647ر تـــج|ره طنط|عبــــد | محمد محمود جو
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دع|ء حمدى تـــوفيق عبــــد|لعزيز  878357
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلسيد محمد |لسيد عيد ص|لح|276762
د27455| ف محمد صل|ح |لدين و تـــج|ره ع شمسكريم |
حقوق ع شمسح|زم عل|ء |لدين عبــــد |لمع محمود5363||
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد | محمد |لشتـــيوى||69532
34||6o|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد س| محمود |حمد زين |لدين
ه |نور عبــــد|لع|ل عبــــد|لعليم|2|8944 تـــربــــيتـــ |سيوط م

5o789يم لس مكرم عبــــد | |بــــر| حقوق بــــ سويفك
6528oخدمه |جتـــم|عيه |لفيومعبــــد|لرحمن |يمن رمض|ن |حمد

تـــربــــيتـــ |سيوط  س|مه محمود حس مصلح|33|9|9
8|72o8د|بــــ |لم |عبــــد|لتـــو|بــــ عيد عبــــد|لتـــو|بــــ حس|ن|
ن|ء محمد محمد76|754 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه 
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر عبــــد|لستـــ|ر |لسيد |لطنط|وى |24944

|45ooيم رهخ|لد فريد عبــــد |لرحمن محمد|بــــر| تـــج|ره |لق|
42o247|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه مجدي |حمد |لبــــي |لسيد
5289o7ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن محمد لط قضيبــــ
يم مو |لوكيل|693|34 |د|بــــ بــــنه|يم|ن مو |بــــر|
يم مر عطيتـــ|347573 يم محمد |بــــر| لسن ع شمس|بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود |حمد محمد محمود273235
7o7955|حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن ح|تـــم |لسيد عبــــد |لفتـــ
2548o4د|بــــ طنط|رجبــــ صبــــ رجبــــ حسن زيد|ن|
27|4o8|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه س| ع عبــــد|لحميد |لشح|تـــ
68o8|6 ندستـــ |لمنصورهسم|ح محمد مر|د عبــــد |لش| |حمد
كليتـــ |أللسن سوه|جمحمود رمض|ن عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحيم 4|8982
6||4o6يم أبــــو أحمد يم |بــــر| تـــمريض طنط| ري|ن |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|بــــه عل|ء |لسيد عوض |639953
4o96|5د |حمد |لبــــهوتـــى |د|بــــ طنط|من|ر مج|
628o25|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم| |س|مه |لسيد عبــــد|لحليم
تـــربــــيتـــ بــــنه|سمر صبــــري دسو عبــــد|لغ عوض|3|339
فنون جميله فنون حلو|ني|ر| عبــــد|لج|بــــر سل|متـــ محمد |لوكيل323627
يم ع محمد335497 نوعيتـــ عبــــ|سيهندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــي|تـــ عل|م |حمد محمد|836894
زر|عه كفر |لشيخسم|ء رض| محمود عبــــد |لسل|م|439886
تـــج|ره بــــنه|مصط مخلص محمد حس 6|6262
768o28|تـــربــــيتـــ |لعريشيه نور محمد عمر رشيد

2|9o|رهسل محمد سعد عبــــد |لمجيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد ن| عبــــده |لسيد بــــسيو 475778
3462o4تـــج|ره ع شمسمحمد كرم سعيد عبــــد|لتـــو|بــــ غل|بــــ
تـــربــــيتـــ سوه|جرش| ن| حمد|ن محمد  896564
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــه عم|د محمد |لسيد مر699439
|5o269حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ء |لدين حسي محمد |له|دى
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يم239853 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد فتـــ سيف خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد كم|ل تـــوفيق غ|نم|346254
د|بــــ د |ط|دير |لسعيد مسعد محمد سعد623468
ف342836 يم  حقوق ع شمسمن|ل محمود عبــــد|لعزيز |بــــر|
د|بــــ دمنهور|حمد تـــ|مر فتـــ عبــــد |لمنعم عبــــد|لحميد526||5
ف محمد مرزوق 877553 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جلي |
62|6oo|ثــــ|ر د |ط|منيتـــ محمد عبــــده عبــــ|س عبــــده
بــــه ميخ|ئيل869894 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم | |سحق و
265|6oد|ر |لعلوم |لفيومع عبــــد|لخ|لق رمض|ن عبــــد|لحليم ش
م|م حمدن| |226862 ش|م  رهمرو|ن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ ع شمسوليد سعد وص|ل فر|ج6|2563
تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه و|ئل رمض|ن حسن |لفح|م7||475
2574o2 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحكمتـــ شد|د كم|ل |لبــــلتـــ
359o49|د حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد سم |حمد مج|
رهيوسف محمد عويس سيد|7||24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2596o3 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخي|سم محمد محمود |لسعد

وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن رمض66|55 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
يم فرج|248266 يم جوده |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــم| |بــــر|
45o7o5ندستـــ طنط|عليه مصط ن محمد ن
يم67569| د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ عبــــد |لودود محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهد| | محمد محمد عبــــد |لع| |لعيسوى2|6849
ندستـــ |ل|سكندريهفتـــ سم أبــــو زيد محمد ج|بــــر395|45
43366o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد نعيم عبــــد |لفتـــ|ح |لجندى
ك.تـــ. ف صن| قن|عمرو مو ع محمد834984
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم سعيد ز ميل|د853264
يم جمعتـــ356775 تـــربــــيتـــ بــــنه|ين|س جم|ل عبــــد| |بــــر|
تـــ محمد |لحسي سليم|ن|329592 لسن ع شمس|م
رهسل|م و|ئل ع محمود|233965 تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييم|ن سيد ض| حس |7|2736
د|بــــ ع شمس||ء يوسف |حمد حسن|55535|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نوره|ن سل|متـــ ع سل|متـــ87|65
2549o6|ش|ن  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم| عبــــد|لعزيز سليم|ن |لد
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سندس ربــــيع |لمر عبــــد|لر|زق ص|434696
ره|بــــه |حمد حس |لسيد محمد2869|4 عل|م |لق|
42o675تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |حمد |لسيد محمد شو|ف
43569oي ص|بــــر عبــــد|لعزيز عم|ره تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد ي
ف ج|بــــر حسن محمد|429|35 |د|بــــ بــــنه|حمد |
|2o538|ر|ن ش|م عبــــد |لمنعم ز ره|مل  د|بــــ |لق|
7o6258 يم |لحسن ر |لحسن |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهرو|ن م|
6o236oتـــج|ره |لمنصورهبــــتـــس|م عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لحميد نوفل
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــرفيق كم|ل لط شح|تـــه  876539 معهد ع| 
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6o73|7ه فتـــ ع |لحد|د تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحس|م محمود متـــو متـــو768|7

يم ضمر| ||82635 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنيه محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جوليد محمود عبــــد|لل|ه عبــــد|لمجيد 897385
زر|عه |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد | محمود عبــــ|س|27|779
776|6o| ف ي حس|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء |
52o533ى زر|عه دمنهورغ|دتـــ |لحس محمد خ
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىنعمه سيد|حمد ع محمد842446
ري354927 تـــربــــيتـــ ع شمس |حمد شو |حمد |لجو
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ي|ر| عبــــد|لعظيم |لسيد |حمد643957
4|2o|5تـــج|ره طنط| |ء عبــــد |لفتـــ|ح محمود خروبــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عمر عبــــد|لرحمن عبــــد|لمعز عبــــد|لرحمن338223
62269oتـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد عبــــد |لمو عبــــد |لمو فوده
8o6869يم محمد علوم |سيوط خليل |بــــر|
64|49oحقوق |لزق|زيقه|يدى محمد محمد عبــــد|لرحمن

ف سيد محمد |لجم 45248 رهسيد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ف محمد حسن محمد44498 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر |

يم342567 ندستـــ شبــــر| بــــنه|ح|زم ع حسن |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمنه | شه|بــــ |لدين محمد |لضوي58|835
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد عبــــد|لمجيد عبــــدربــــتـــ محمد |لصبــــ7659|3
9|3|8o  ف |لدين نور |لدين د|بــــ سوه|ج|ند| ج|د 
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه |حمد |سم|عيل |حمد|639452
تـــج|ره بــــ سويفيه حس سيد عبــــد|لحفيظ|9589|8
يم عي436926 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن سعد صبــــرى|بــــر|
5o9492طبــــ ع شمسمحمود عبــــد |لعظيم ك|مل محمد دومه
4|59o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|جر ق|سم عبــــده عبــــد |لسل|م ق
يم عبــــد|لرحيم ع عي||5|35 د|بــــ ع شمس|من|ر |بــــر|
693o68م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حمد مصط عبــــد |للطيف محمد |لمهدى
ى427764 زر|عه طنط|حمد عم|د عبــــد |له|دى مصط |لخبــــ
يم مر|449998 |د|بــــ طنط| |ر فخر |لدين محمود |بــــر|
35539oد|بــــ ع شمس|م|رتـــ | جرجس ج|بــــ | ج|د
|594o5|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محسن |سم|عيل |بــــوضيف
صيدلتـــ |سيوط ن نظ سمع|ن ميخ|ئيل|887556
 |حه وفن|دق |ل|قمحمد جم|ل ع عبــــد|لر| |9|825
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل صبــــرى عبــــد|لصمد عبــــد |لمج||4893
6oo|86لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ع |حمد ع|دل عبــــد |لرحمن عبــــد|لبــــ
9|6o|8  تـــج|ره |سيوطخ|لد محمود |سم|عيل نعم|ن
6o|948 طبــــ |سن|ن طنط|ند ع محمود |ل|بــــشي
5o3|o9ى عبــــد |لو|حد عبــــد|لح|فظ صيدله |ل|سكندريهيه | ي
وف|تـــثــــ|بــــتـــ مجدى ج|رح عط| | س|ويرس|85|26 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد |بــــو |لح|رس |لسيد 225773
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|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|دي|بــــ عبــــد|لل|ه |حمد عبــــد|لبــــ|سط55|866
8|878oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|له |سحق يون|ن |سحق|
صيدله طنط|فد|ء فرج |لسعيد ع|يش696384
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء |بــــوزيد فرج |بــــوزيد349256
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد عبــــد| عبــــد |لمر محمد |لحنو 262927
معهد ف ص |لزق|زيقفري|ل خ|لد عيد عبــــد |لوه|بــــ سليم|77743
|6o264تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نعبــــد |لرحمن ن |لسيد يوسف
4o5772ى عبــــد |لعظيم عم|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ندى ي
|4o593| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد محمد عبــــده يم ع
ندستـــ |لزق|زيقبــــ|سل محمد رمض|ن محمد |لسيد625265
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورف|ديه |حمد حص| عبــــ|س7465|5
|26o96| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد ج|د سعيد محمد
254o36|علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم س| عبــــد |لعزيز محمد عريق
يم فوده94|2|4 يم |بــــر| |د|بــــ طنط|عل|ء |بــــر|
6o4|73|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمد |لسيد محمد عبــــد|لبــــر
د|بــــ |سو|ن|ف|طمه محمد ن| |حمد844669
3285|9| يم مر ع تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|سل|م محمود |بــــر|
764o83يم ري|ض |طف|ل بــــورسعيدندى |س|مه |لسيد محمد |بــــر|
854oo8صيدلتـــ |لم |محمد محمود عبــــد|لر|زق عبــــد|لعزيز
25o286|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|ء محروس محمد محروس سليه
|د|بــــ طنط|سل إم|م مغ|ورى |لسود| 3227|4
حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |حمد محمد عبــــد| |للهلوبــــي|76652
م محمد ص|بــــر حس عثــــم|ن|4|628| ندستـــ ع شمسد
44o8|8ر مملوك ر سم ز| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نز|
صيدله ع شمسن|در جم|ل سليم|ن |لف|ل 255985
طبــــ |لسويسحمد جل|ل سل|مه |حمد|693626
يم عطيه8393|3 ندستـــ ع شمسمحمد حسن |بــــر|
ين ح|زم حكيم جبــــره7|654| رتـــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
62o9|2بــــي ك|مل محمد تـــج|ره ج|معتـــ د |ط |ر ن| |ل
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنوره|ن |لسيد محمد |لكردى252582
2335o2|رهيه ط|رق عبــــد|لر|زق عبــــد|لوه|بــــ ندستـــ |لق|
يم |لزرق|623359 ن| ح|تـــم ص|لح |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
8o5226|يم |د|بــــ |لم |بــــر|م ع|دل مو |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم699724
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لعزيز مدبــــو325382
9o6694|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه محمود محمد |بــــو|لمجد
45o257|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مدحتـــ فتـــ ع عبــــد|لمجيد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  م سعيد محمد |لشه|وي4286|5
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرؤي ط|رق |م ج|د5|8453
342oo6كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|رحمتـــ محمد محمد عبــــد|لمجيد
يم |سم|عيل9852|2 لسن ع شمس|مريم مصط |بــــر|
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82522o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد |سم|عيل |حمد حسن
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يم|ن ع محمد ع |لسيد|768246
يم ف|يد|449586 ف |بــــر| معهد ف ص ري|ضه طنط|يه|بــــ |
علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد محمد بــــش فتـــ |حمد حج|زى|5445|
د|بــــ ع شمس|منه عمرو |حمد كم|ل |لدين24237|
34245oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمنتـــ جعفر سعيد حسن |لسيد
تـــربــــيتـــ |سيوط  لشيم|ء |حمد عبــــد|لع|ل سيد|878349
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|ن|ء فوزي محمود ع |844377

ندستـــ بــــ سويفع كم|ل عوض | فرج53783
لس رفعتـــ |خنوخ مه 28864| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نك
رهيف |حمد ذ محمد خليل226794 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طم| |لسيد محمود معيط5252|6
يم عفي محمد|327779 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنو|ر رض| |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|محمود محمد رمض|ن سليم26372
تـــج|ره ع شمسعمرو محمد شو |لشيخ|||2|2
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن محمد خض|ري معله|83457
|35|3oوف|تـــعمر عص|م من حسن تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
ندستـــ |سيوطمحمد محمود محمد |لزعبــــل|وى4|5232
تـــمريض كفر |لشيخف|رس عبــــد|لبــــ|رى محمد عبــــد|لبــــ|رى 442257
يم|2843| فنون جميله عم|ره ج حلو|نملك |حمد سعد |بــــر|
3529oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | |حمد عص|م سليم|ن

33|24oحقوق بــــنه|خلود خ|لد جودتـــ |لسيد عبــــد|لجو|د
د|بــــ ع شمس|بــــتـــ محمود سيد |حمد ع9733|3
5|485oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرحمه محمد عبــــد|لق|در |حمد عم|ره

572o8|ه خلف حج|زى عبــــد |لحليم طبــــ بــــ سويفم
69679o|ف ه صل|ح |لسيد حسن   زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــم
826o45| تـــج|ره سوه|جل|ء |حمد محمد مصط
لس مكرم شنوده لوق|  6|55|9 تـــربــــيتـــ |سيوطك
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسم|ح مؤمن سعد |لجم|ل6979|5
تـــج|ره ع شمسدين| مصط خليفتـــ دي|بــــ43528|
تـــج|ره |سيوط ي|د |حمد محمد عبــــد|لعزيز|92|898
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ز عبــــد|لسميع محمد839357
7527o4حقوق |لمنصورهص|لح محمد عبــــد |لمنعم محمد
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|يه ش|ذ محمد ع حج|ج|57|288
يم عبــــد|للطيف855394 طبــــ |لم |محمد حسن |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |للطيف سيد 59|695
2665o||صيدله طنط|سم|ء منصور ع صفه
76743oر |شتـــيوى عوده د|بــــ |لعريش|د | ط|
رتـــ|آيه رأفتـــ محمد عطيه نجيده|62957 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

ي محمود تـــوفيق73274 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد خ
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يه سم ع |لسيد قطبــــ|5|4473
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82o4o9صيدلتـــ |لم |ض محمد عبــــد|لبــــ| محمد
وف|تـــر|مز رشدي لبــــيبــــ غ| 834336 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــج|ره دمنهورزي|د مصط كم|ل ص|لح424|54
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورند زكري| س|لم زكري| |لنج|ر9549|5

طبــــ بــــ سويفع ك|مل مصط طه58844
75o966|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء ه| حسن تـــمس|ح
يم عبــــد 8|4||4 تـــج|ره سوه|جعبــــد | محمدى |لسيد |بــــر|
حقوق طنط|محمد صبــــرى عبــــد |لستـــ|ر محمد صبــــره493644
حقوق |ل|سكندريهمحمد ي| |ل|م ف|روق محمد شعبــــ476456
ر محمد ع بــــكرى633|42 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىصفيتـــ ط|
49o399|تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | ج|بــــر عبــــد | مرس|ل عبــــد
|6234o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رض| عبــــد |لرحمن عبــــد |لغ
تـــربــــيتـــ |سيوطبــــيشوى رأفتـــ لويس عط| |  875244
249o37يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن س|مح محمد يوسف |بــــر|
4|94o3حقوق طنط|ر| | عص|م تـــوفيق ع ج|لو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيزيس نبــــيل ي سليم|ن|2|2549
ندستـــ سوه|ج فر|يم من خليل ج|د|922778
4386o2يف عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخخ|لد محمد محمد |بــــو |لعز 
53o|27يم درويش يم ع |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهخلود |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهبــــل|ل وليد صبــــرى ز |بــــو |لن|س677947
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء عبــــد |لبــــ|سط رزق إسم|عيل |لسيد شلبــــى67|537

رهط|رق ي| كم|ل محمد عبــــد |لرحمن6462| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ حسن محمود حسن335554
تـــ |حمد مصط |حمد حمز|وي368235 تـــربــــيتـــ بــــنه|ن
علوم طنط|يم|ن عبــــد|لع|ل محمد |لف |434422
يم |لسيد |لطنط|وى6838|3 تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمد |بــــر|
267o57 |صيدله طنط|ول|ء شعبــــ|ن بــــكرى |لورد
يم5868|| د|بــــ حلو|ن|رن| ط|رق |سم|عيل |بــــر|
267o44تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نرم قطبــــ محمد قطبــــ خط|بــــ
287o2o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| يسن عبــــد| أبــــو عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمينه نزيه عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد مسلم|695274
يم فرج|6|6|23 يم محمود |بــــر| علوم ري|ضتـــ حلو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد ع |لسيد ع |بــــو|سم|عيل|493972
26o886 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دع|ء |م عبــــد|لعزيز |لعوي
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه |لسيد |لسيد |حمد|47|78
تـــج|ره |لزق|زيقيمن محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لجليل|335|64
رهريم ح|زم حس محمد |م 23997| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف مرزوق رمض|ن خل|ف||4|25
2897o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزي|د ط|رق محمد عبــــد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه||ء |يمن محمد |حمد مصط زغلول329575
علوم |سو|نمحمد |حمد بــــدري محمد834893
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ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــع|دل ه| عبــــد|لحليم عبــــد|لمجيد634739
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمد |لسود| منصور765532
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |لسيد محمود حمدى |لسيد|77852

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد خ|لد محروس جميل||69|4
53686oيم غز حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمد محمد |بــــر|

ره|دين| سعيد سيد |سم|عيل منصور24265 د|بــــ |لق|
يم |بــــو بــــكر عبــــد |لمطلبــــ حسن624359 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدلشيم|ء |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لرحمن ن|دى ع محمد56684
35o276ر عبــــد|له|دى عبــــد|لنور علو|ن  |حه وفن|دق |ل|سكندريهط|
تـــج|ره ع شمسسم|عيل ط|رق سعيد س|لم محمد|344429
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــف|طمه عبــــد |لحميد محمد خط|بــــ6|655|
433o89تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وق س| محمد ن|صف
25o|57د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د|ء صل|ح |لدين سعيد محمود حسن
255|3oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | عم|د رمض|ن حل|وه
د|بــــ كفر |لشيخ|ح|زم حمدى حس حسن غل|بــــ|48724
د|بــــ |لمنصوره|حمد |يه|بــــ |حمد |لطلح|وى |حمد |684555
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمد ي عبــــد |لوه|بــــ محمد2|2|77
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط شو |حمد عبــــيد268435

تـــمريض  بــــ سويفول|ء ن|دي حس محمد62826
طبــــ بــــورسعيدرو|ن |سل|م محمد محمود |لحديدى764226
37o246وف|تـــ|صموئيل رؤف لبــــيبــــ حلقه عبــــد|لشهيد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم|422472 يم عبــــد|لحميد محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحبــــر|
تـــج|ره |سيوطمصط محمد ش|كر عبــــد|لنظ عبــــد875732
889o85 حقوق |سيوطمنتـــ | جم|ل ع محمود

8969oره|وليد سيد فتـــ سيد د|بــــ |لق|
8|4o48|نوعيتـــ |لم |حمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لفتـــ|ح |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه |لسيد مصط عبــــد |لعزيز |698577
رهمن|ر ط|رق فريد محمد ع 235898 حقوق |لق|
823|7o|تـــج|ره |سيوطلشيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد يوسف
89o59| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ع|صم مر صديق
ل| حسن847835 معهد ف ص |سو|نفوزيه محمد 
رهعبــــد| محمد حسن سيد محمد|23472 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | حس |حمد عبــــد |لفتـــ|ح بــــهنس525678
ي |ل|م 842553 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد| محمد |لط
ر رش|د محمد تـــوفيق سل|م626272 حقوق |لزق|زيقآيه م|
ى ك|مل ع عمر|لبــــستـــ|وى943|45 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسم|ء خ
تـــربــــيتـــ |سو|نكريمه |بــــوحنيفه عبــــ|س حسن844686
ر|ء عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم3|8298 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لي ط|رق جوده حكور66|635
6755o3تـــج|ره بــــنه|عمرو بــــل|ل محمد ع |لبــــطر|وى
27o377 ندستـــ |سيوطمحمد سعيد محروس عبــــد|لع|ل |لبــــر
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حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سعيد ع محمود حسن متـــو29555
ف عو|ض عك|شه39337 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد |

876o8o  طبــــ بــــيطرى |سيوطزي|د محمد صل|ح محمد
36o3|oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |سم|عيل عبــــد|لصمد |سم|عيل حج
6o|378|ف |لدين صيدله طنط|حمد يوسف يوسف 
رهعبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |للطيف |حمد88|29| ندستـــ |لق|
حقوق سوه|جي|ر| مر|د عبــــد|لصبــــور عبــــد|لرحيم زن|89836
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخكريم رمض|ن عطيتـــ عبــــد |لع|ل سلط74|436
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود عبــــد|لستـــ|ر محمد |حمد عبــــد445626
حقوق سوه|جمحمود عبــــد|لرحيم ع عبــــد|لرحمن 2223|9
5o9872زر|عه دمنهورمحمود عطيتـــ محمد عطيتـــ عبــــد|لو|حد
معهد ف ص |سو|نيم|ن محمد عبــــد| عبــــد|لد|يم|868356

9o|73رهمحمد ذكري| محمد عبــــد |لسميع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |لمنصورهمحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز |لدمنهورى2393|4

65346| رتـــ||ء |حمد عبــــد | ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ى ع |لسيد عكه53|5|4 لسن ع شمس|سل ي
ندستـــ |لفيومخ|لد حمدي خ|لد عبــــد |لحليم66242

4432o3تـــج|ره كفر |لشيخمريم |لسيد ح|مد مو حسن
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نويد| عيد |دم محمد847342
يم|754567 يم سعد |بــــر| ه |بــــر| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
تـــج|ره بــــور سعيدمن|ر سم محمد |لمر أحمد235|62
ندستـــ |لمنصورهجم|ل محمد ذ ع رضو|ن695945
9|5487| تـــمريض |سيوط  حمد سعد |لدين عبــــد|لحميد ع
4o7o5|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــه حسن |لسيد حسن فر|ج
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمطلبــــ353478
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريمون عصمتـــ فـوزي فــريج4846|3
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسمر جم|ل |لص|دق |سم|عيل839482
25o45o|ف ص|بــــر |بــــوسليمه د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |
يم عبــــد |لوه|بــــ |حمد عبــــد 443933 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء |بــــر|
يم رشو|ن845367 تـــربــــيتـــ |سو|نفرحه بــــدري |بــــر|
|د|بــــ |لم |سم|ء غ|نم |حمد |حمد|8|22|8
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|من|ر مي |لشح|تـــ محمد447628
م ع|طف ر|تـــبــــ |لسيد س|لم|4|8|64 تـــج|ره |لزق|زيقد
4975o4ر حقوق طنط|منتـــ | |حمد عبــــد |لسل|م جو
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيددى جم|ل |لش|ف محمد عوض622589
|55o38تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه |حمد محمد فؤ|د حسن
|د|بــــ طنط|يه رمض|ن |لسيد حسن مرزتـــ|4|4322
6o8944 صيدله طنط|محمد رزق غ|نم مو
نوعيتـــ بــــنه|ن|ء محمد محمد مر خليل338533
355946| تـــج|ره ع شمس|ء |حمد |حمد محمد ع
498o66تـــربــــيتـــ دمنهوره|جر مصط |لحص| |لسيد ه|شم
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يم ع|دل عبــــد |لحسيبــــ عبــــد |لغف69||68 صيدلتـــ بــــورسعيدبــــر|
يم محمد942|64 تـــمريض |لزق|زيق  |لسيد محمد |بــــر|
766||o تـــربــــيتـــ بــــور سعيدي|ر| محمود عبــــد |لملك محمد عبــــد
7o2668ندستـــ |لزق|زيقرحمه ط|رق محمد ع طبــــل
4o8835تـــربــــيتـــ طنط|سم|ء سعيد عبــــد|لرحمن شح|تـــه مس
6o6|73ره|سعد |حمد سعد عبــــد |لجليل جعيطر ثــــ|ر |لق|
|32oo2د|بــــ ع شمس|د | محمد سيد محمد
رهمنه ي| حسن محمد سعودى9976|| ندستـــ |لق|
د|بــــ ع شمس|سل ي| سيد |بــــو |لعل|59|65|
يم فله66353 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمود و|ئل محمود |بــــر|

75|o|6بــــ محمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي| يوسف |بــــو د
تـــربــــيتـــ دمنهورس|ره ي| |لبــــش محمد يوسف5568|5
رهنه|ل خ|لد سيد عبــــد |لع|39856| زر|عه |لق|
8o5992|طبــــ |لم |سم|ء حسن محمد عبــــد|لموجود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر خ|لد |لسيد فوزى مدبــــو 364|33

32|8oيم |لش|م يم |سم|عيل |بــــر| حقوق حلو|نبــــر|
فنون جميله فنون حلو|ننور| جم|ل عو|د محمد69|39|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو عبــــد|لعظيم محمد محمد 7|44|9
ق||5|767 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد حسن محمد حسن ع |ل
354o55تـــج|ره ع شمستـــ وليد |لسيد عبــــد|لمقصود
5o332o|يم مرس|ل |لسود زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهريم حمدي |بــــر|
8628o5|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ل|م ثــــ|بــــتـــ |ل|م محمد
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ه|جر عبــــد|لرحيم |حمد محمد849754
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ كم|ل عبــــد |ل خليفتـــ4777|6
5o8559يم |بــــوبــــكر علوم |ل|سكندريهعبــــد| ي| س|لم |بــــر|
ف فتـــ محمد مصط 65|523 ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |
7679|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشرح|بــــ عبــــد |لق|در فتـــ ع
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع ط|رق ع مصط يوسف9246|6
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد| |لسيد |حمد محمد سيد|حمد|6|639
ر عبــــد | ص|بــــر7933|| وف|ش|دى م| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|4o327د|بــــ ع شمس|ض محمود |لدمرد|ش عبــــد |لعزيز
6o427|ر قديس ميخ|ئيل زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمك|ريوس من ز|
يم محمد643388 معهد ف ص |لزق|زيقعبــــده محمد |بــــر|

|9|7oرهمنتـــ | عبــــد |لستـــ|ر منجود رمض|ن طبــــ بــــيطرى |لق|
5o887o|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد خ|لد عبــــد|لسل|م عبــــد|لجو|د
كليتـــ |أللسن بــــ سويفد | |يه|بــــ محمود عبــــ|س محمد762992
476o55تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين مصط فتـــوح مصط مشعل
تـــج|ره ع شمسم|ري| عم|د ظريف س| مس|ك9254||
6o383oتـــج|ره طنط|س|مح محمد ع محمد رضو|ن
|5969oف سعيد محمد تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د |
حقوق طنط|دى حمدى فرح|ن |لر|ج6|4|42
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خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمن|ر |حمد ع عمر 877555
9o|55||معهد ف ص سوه|ج يه محمد محمد |حمد
|6o847تـــج|ره ع شمسرحمه عج سعد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
4ooo6oتـــ |لظ|فر محمد أحمد محمد تـــربــــيتـــ |سكندريتـــأم

895ooش|م عبــــد |لعزيز ع وف|تـــمريم  معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
6o637|معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد |لرحمن مجدى م |لدين |لصف
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسعد مجدى سعد رمض|ن865|26
معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمود |لبــــدر|وى ع|شور|637466
صيدله ع شمسف|طمتـــ منتـــ محمد |حمد325785
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفبــــرو | ف|يز تـــ|درس ز3|325|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومد| | سعيد ع |بــــو|لنج|3|2492
62599oحقوق |لزق|زيقمحمد عليوه عبــــد|لعزيز عليوه
25824oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد |يمن متـــو جمعه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد|لحميد |لنم6||452
|628o|طبــــ حلو|نمحمد فتـــ ن|دى سيد عبــــد |لعزيز
رتـــ|مروه نشأتـــ فكرى عبــــد |لرحمن |لسيد |63956 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

2o62|يد يد |لسيد |بــــو |ل لسن ع شمس|عمرو |بــــو |ل
524o|oندستـــ |ل|سكندريهرو|ن محمد |لسيد ع بــــخيتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|رتـــ | ع|دل فهيم ج|د بــــش|ي425577
76o38|ندستـــ |سيوطمحمد |حمد سيد |حمد
688o6o|د|بــــ |لمنصوره|ف|يزه محمد يونس |بــــو |لعل
44639o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |س|متـــ |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
|لدين محمود ع |بــــر9|2832 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود ع ن

|45o9رهيوسف |س|مه صل|ح محمد عم|ره حقوق |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخآل|ء ط|رق عبــــد|لقوى |بــــوز|مل439352
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــي|ره محمود محمد ح|مد599|84
4o89|8قتـــص|د م حلو|ن|بــــسنتـــ |حمد ع عبــــد|لنبــــى رضو|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء محمود عبــــد |لبــــر عبــــد |لغ ص|6|98|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود عبــــد|لحفيظ عم|ره|262664
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىه|دي من عبــــد|لجو|د عبــــد|لحميد377|83

د|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحيم محمود638|7
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمود مسعد محمد |لبــــدوى|76635
4267o2تـــج|ره |ل|سكندريهيم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ
26o472|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن ع ص|بــــر عجل|ن

534o5كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن فوزى عبــــد |لنبــــى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى مسعد عبــــد |لمتـــج |حمد |بــــر42872

يم عبــــد |لحكيم عبــــد |للطيف عبــــد 99|445 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
د عبــــد|لخ|لق عبــــود84598 تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ء مج|

معهد ف تـــمريض |سيوط بــــولس ص|بــــر عبــــد عوض  883348
8o3677نوعيتـــ موسيقيه |لم |بــــه كم|ل ن| سعيد
636o73|نوعيتـــ |لزق|زيقبــــتـــس|م محمد |لسيد |حمد سليم|ن

Page 7027 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

33533oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرحمتـــ بــــرك|تـــ جل|ل عبــــد|لمنعم
تـــربــــيتـــ |لعريشسم|ء محمد عيد |حمد|767369

معهد ف ص بــــ سويفنوره|ن فريد سيد محمد4|532
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| |يمن غني ملي محمد9|2637
2672o9يم نوعيتـــ |شمونوس|م ع|دل فرج |حمد |بــــر|
623o78ف ع عبــــيد تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد |
زر|عه طنط|حمد سل|مه عبــــد|للطيف |سم|عيل |23|542
8927o3  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطبــــتـــول محمد حس عبــــد|لحليم
448o87كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديدرضوى |حمد خميس عبــــد|لعزيز

د|بــــ |لفيوم|يوسف نعم|ن ن|دى محمد66333
|6246oندستـــ ع شمسمحمود ن| عبــــد |للطيف ن
|54o4||تـــج|ره ع شمسحمد ي| محمود يونس
6o2|25تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رويد| محمد محمود شح|تـــه جزر
تـــج|ره |لزق|زيقمريم ربــــيع عبــــد | عبــــد |لعزيز |لحمل67|777
تـــج|ره |ل|سكندريهديفيد م|جد ن|صف |سكندر72|475

666o6حه وفن|دق |لفيومبــــسملتـــ |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح ص|لح| 
7o23o5ق|وى صيدله |لزق|زيقفد|ء دسو محمد سليم |ل
4o93|8|حقوق طنط|يه محمد حل |لنج|ر
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | يوسف عبــــد | ح|مد628688
69486oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــه عرف|تـــ بــــرك|تـــ عرف|تـــ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد ممدوح محمد محمد علم348636
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمريم فريد محمود محمد فريد33|44|
ندستـــ ع شمسمحمود فرج | محمود محمد|6|48|
6o4|76|يم تـــج|ره طنط|حمد محمد صل|ح محمد |بــــر|
علوم بــــنه|خ|لد مختـــ|ر |لسيد |حمد دسو 2267|3

تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم عبــــد|لحميد وط عبــــد|لحميد69886
2464o8 يم ك طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن |حمد |بــــر|
45o642حقوق طنط|ندى عص|م محمود مر غنيم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ع فؤ|د ع |حمد|62|48
637o2|تـــج|ره |لزق|زيقنور| مجدى محمد |لسيد
76|o|2ن| سعيد ري|ض سعيد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
صيدله بــــ سويفمحمود حسن ز حسن84975

|6o899يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس محروس |م |بــــر|
يم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز 5887|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى |بــــر|
تـــج|ره |سيوطرن| حس|م |لدين |حمد ع  24|875
علوم دمنهورل|ء كم|ل محمدعبــــد |لعزيز |بــــو |لعيش7642|5
تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن محمد |لسيد ع حم|دتـــ|9592|5
27778o| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رمض|ن فؤ|د ز
22o847 تـــج|ره ع شمسر|ن| |س|مه ص|بــــر عبــــد|لرحمن عبــــد
تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن محمود |سم|عيل محمد 9662|9

د|ر |لعلوم |لفيوممن|ر بــــل|ل عبــــ|س |حمد297|2
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عل|ج طبــــي قن|محمد ن|جح بــــكري عبــــد|لودود867774
7o37|6تـــج|ره طنط|يه حمدى عبــــد |لر|زق عبــــده سيد |ل

ن| ك|مل قر سيد فرج8|477 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعل| معتـــمد ع يس ع259369
تـــربــــيتـــ |لعريش|ء حس|م حس |حمد|767363
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى |حمد ع |حمد بــــدر475622
263248| يثــــم مصط ع طبــــ ع شمسل|ء 
6785o4حقوق |لمنصورهسم| عزتـــ محمد عزتـــ ص|لح عبــــد |لفتـــ
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــمريه|ن |لسيد عبــــد |لق|در |لسيد زيد783979
6o8468طبــــ |لمنصورهند| محمود حل محمد منصور
4294o|حقوق طنط|حمد س|مح عبــــد |لفتـــ|ح |لص|وى عل
7o854oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ن|صف عبــــد |لسل|م ن|صف محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه||ء |حمد فتـــ ص|دق||96|33
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود س| عبــــد |لحميد محمد مصط 49473|
778o78 غ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد حمدى محمد |لم
ف حسن |لسيد|699847 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد |
رتـــ|ي|سم عمرو وجيه تـــوفيق حس 7448|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد |لسيد |لمر محمد |لمر |767263
د|بــــ |ل|سكندريه|وف|ء غريبــــ حس |لسيد422933
8o9363|علوم |لم |بــــ|سم |ميل عبــــد|لسيد حن
333|9o|يم عبــــد|لن| فريد حسن تـــج|ره بــــنه|بــــر|
يم سيد |حمد447222 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|مهند محمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء ن|در سعد حسن |29||77
يم خليل |لدبــــي ||4767 تـــج|ره |ل|سكندريهن| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشد|ن| محمد |حمد ن محمد56|768
ن| ميل|د جرس فرج |88559 حقوق |سيوطم
496|9o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيتـــ سل|متـــ عبــــد|لسل|م صبــــرتـــ
48|o4oيم عبــــد يم محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر |بــــر|
لسن ع شمس|مريم |ي |  |د عري|ن327382
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد نبــــوى ص|لح عبــــد |لعزيز633828
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومنجوي خلف سميح ر|شد6898|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |لسيد |سم|عيل|7|7562
تـــربــــيتـــ |سو|نف|طمه زين |لع|بــــدين |حمد محمد846247
89838o حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه عبــــد|لحميد محمد بــــكرى
يم476932 ف |لسيد محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |
76o6|8حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمود جعفر درويش| 
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رين| رمسيس د |ن ح|فظ ميخ|ئيل485456
د|ر |لعلوم |لفيومي|سم قدرى ع يعقوبــــ مزروق245453
يم عبــــد|لشهيد حنس  4865|9 نوعيتـــ |سيوطد |نه |بــــر|
ر|ء عبــــد|لستـــ|ر ش|كر دي626953 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسف|طمه |لز
|3583oن| خ|لد محمد فكري حقوق |سيوطم
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمد نجيبــــ حسن |لفخر| |258656
3825oرتـــ ه| سعد عبــــد|لسل|م بــــ|وه تـــمريض |لق|

6o3927تـــج|ره |لمنصورهمحمد |يه|بــــ محمد صل|ح |لدين ع
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــعمرو وجيه |لبــــكرى عيد769695
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندع|ء |لسيد محمد ع |لغ||35895
6oo5o6 |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|نور| |حمد بــــر ر

26o59 رهمحمد سعيد حس محمود |لششي حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o94o5|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|لسعيد محمد |لسعيد |لقن|وي |لقن
معهد ف ص |لمنصورهخلود خ|لد عزتـــ ص|دق|69799
8o|352|لسن |لم |سل|م عبــــد|لنبــــي |حمد محمد|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــر| | سعيد أحمد عبــــد |لرؤف خشبــــ425465
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دينتـــص|ر حمدي حس محمود|826727
8|o8o2علوم |لم |بــــه محسن قطبــــ خليفه

حقوق |لفيومسم ي| سم عبــــد |لر|زق64935
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريه|ء خ|لد ع عيد حمزه |بــــو|لسعد497648
|2|42oش|م ف|روق محمد ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|لؤ| 
و | جورج ف|يز فه 475424 د|بــــ |ل|سكندريه|ف
نوعيتـــ قن|دع|ء عزتـــ عبــــد|لحميد |سم|عيل829542
26355oيم تـــج|ره بــــنه|ر| | محمود محمد |بــــر|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عل|ء محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعظيم98|775
87745o|علوم |سيوط يه محمد محمود ح|فظ
7oo4o7|ندستـــ |لمنصورهحمد عثــــم|ن حسن عثــــم|ن
تـــمريض |سيوطمحمد عبــــد| عبــــد|لع|ل |حمد  598|88
يم ع938|44 يم |بــــر| زر|عه كفر |لشيخرش| |يه|بــــ |بــــر|
78||4oطبــــ |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد عبــــد|لرحمن
ندستـــ ع شمسع ي| محمود ز 26897|
حقوق بــــنه|يتـــ سم عبــــد|له|دي ذ طعيمتـــ||32945

زر|عه |لفيومسل |حمد حمدي ص|دق7|676
6o43o| د|بــــ بــــ سويف|حمد عبــــده ح|مد قر

كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطرش| عبــــد|لحكيم ع |حمد 8|8944
7o4975 ندستـــ |لمنصورهحمد رض| عبــــد |لحميد عبــــد | لعزيزحس
تـــج|ره ع شمسم |ل محمود محمد |لن|دى محمد39769|
25697o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|تـــ عبــــد|لسل|م |بــــو|لعن بــــلوز
4o5o9o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد عبــــد|لمنعم |لسيد عبــــد|لمنعم
يل ج |لزق|زيقر| | بــــل|ل محمود |حمد637444 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|657o7 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو وحيد |بــــو |لنج| |لحسي
ف عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|7|2636 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر |
حقوق |سيوط لمعتـــصم بــــ| صل|ح ر|تـــبــــ حس|ن 876296
نوعيتـــ |لمنصورهض عبــــد |له|دى عبــــد |لرحمن عبــــد 687837
|6|9o5|ندستـــ ع شمسل|ء| عبــــد |لستـــ|ر |حمد محمد
ه2|6255 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|شيم|ء ربــــيع ك|مل محمد خ
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رهحمد محمد محمود حسن غر|بــــ|4498| حقوق |لق|
يم سعد  قطبــــ عو|ض437587 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخه| إبــــر|
443|5oيم تـــمريض كفر |لشيخنرم و|ئل محمد محمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقجل|ل |حمد محمد فرج زي|ن625266
839o75زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــس|ره رضو|ن عبــــد|لع| يسن

رتـــ||ء سيد محمود محمد|6|4|3 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ه مصط شح|تـــتـــ عبــــد |لع| كريم753833 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم
7858o4يم محمد |حمد |سم|عيل |لمشتـــو د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد ع محمد عبــــد|لر|زق ع ه|9|4|44
7oo448|تـــج|ره طنط|مل ش|كر س|لم |لسعيد
7o|867|يم |لديبــــ يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |بــــر|
8486o5|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نريج مصط عبــــد|لحميد |بــــوزيد
6o275oى بــــه |لعبــــد |لمس بــــه و معهد ف ص طنط|و
49o55|يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رقيتـــ |حمد حسن ي|قوتـــ |بــــر|
24676oندستـــ |لفيوممه|بــــ ي| |لص|وى عم|ره
ق|وي838258 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد مصط محمد 

تـــمريض  بــــ سويفحمد عز |لدين عبــــد |لحليم حسبــــ |248|6
35934oيبــــ ل|ل و وس سعد  معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــتـــ|و
يم عبــــد |لمو رمض|ن |لبــــرل 6555|5 طبــــ ع شمسمنيتـــ |بــــر|
ه محمد عبــــد |لعزيز |لبــــدوى7429|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طن
رهندى مجدى محمد |حمد48552| تـــج|ره |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرقيه سعيد عبــــد |لكريم محمد73772
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |حمد شح|تـــه حسن رف| 4895|2
7o4464د|بــــ |لزق|زيق|ندى جم|ل عبــــد |لجو|د طلبــــه محمد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــسمه شعبــــ|ن حل ع سعيد485322
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| مجدى |لجرز|وى سعد| محمد922|32
د|بــــ |لمنصوره|خ|لد حبــــيبــــ سعد |لسيد |لق| 695882
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمد مرغ غريبــــ4|2465
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سهيله سعيد |حمد عبــــد|لمطلبــــ257457
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد عم|د محمد مو عنبــــ778||5
ندستـــ |سيوطكرم محمود عبــــد |لحليم حسن سل|مه284||7
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره |حمد لط محمد |لسي249266
9|27o8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جزينبــــ محمد |حمد حس|ن
حقوق |لزق|زيقيم عبــــد |لمنعم محمد |حمد محمد784556
4o5938| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسم|ء عرف|تـــ ع محمد عط| |
439|o5ل تـــ محمد ع|دل سيد |ل| تـــج|ره كفر |لشيخأم
8o28o5تـــربــــيتـــ |لم |بــــيتـــر س| ري|ض ك|مل

زر|عه ع شمسم |حمد عبــــد |لعزيز ج|بــــر38679
4o7o8o|د|بــــ |ل|سكندريه|مينه محمد ع حسن |حمد
3567o2ر عبــــد|لر|زق |حمد سعد طبــــ بــــيطرى بــــنه|ريم م|
4o4486 يم د|بــــ |ل|سكندريه|عمر عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن |بــــر|
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن صل|ح س|لم محمد||27966
ره|مريم ع|طف عيد |سم|عيل44732| ثــــ|ر |لق|
7872o8|نوعيتـــ |لزق|زيقيه سم عبــــد |لرحمن عطيه |لمقدم
8|53o8د|بــــ |لم |ه|جر |حمد محمود خ|لد|
4975o6د|بــــ دمنهور|منه | ط|رق حسن محمد
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد ممدوح |حمد فضل|256426
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقه|جر خ|لد ذ محمود محمد698344
4||o|3|د|بــــ طنط|دع|ء عبــــد|لعليم سعد |لفض|
6|2|8oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن| ن محمد عط| |لمغ|وري غ|نم
د|بــــ سوه|ج|رضوه عبــــد|لن| عبــــد|لعظيم سيد 896287
6o6|94تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد | محمد محمد |لبــــحر|وى
4o828oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمر عبــــد |لعزيز حس ع |لجمل

477o|يم ره|غ|دتـــ عبــــد|لنبــــى عبــــد|لش| |بــــر| د|بــــ |لق|
|4|o8رهبــــ|سل مجدى يوسف سيد حقوق |لق|

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيري طلعتـــ عط| | جيد|28|28|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ه|يدى صبــــ سعد جرجس ميخ|ئيل|33657
8|o38oندي تـــج|ره بــــ سويفعل|ء |لدين |حمد محمد حسن 

6o396تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفغ|ده سيد عيد سيد
رهنور| عبــــد|لعظيم |سل|م عبــــد|لعظيم237375 حقوق |لق|
4||o94ر|ن ر|ن عبــــد|لكريم ز |د|بــــ طنط|من|ر ز
697o67|حقوق |لمنصورهم عبــــد |لمنعم محمد غريبــــ
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمريم مجدي ز محمد |ل|م|م |لصعيدي5346|6
|59o7|تـــربــــيتـــ ع شمسن|در |حمد مر محمد
783o|3معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ر| عبــــد |لق|در |لسيد س|لم
7o2334طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقندى عل|ء عوض |لغريبــــ |لسيد ع|مر
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــه مختـــ|ر سعد |لدين بــــدوى  2725|9
48447oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط محمد مصط محمد متـــو
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوف|ء ط|رق ص|بــــر |بــــو |لحسن9936|3
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهند| نجيبــــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعظيم329668
92o82o|ى |ي | دري|س تـــج|ره |سيوط بــــ|نوبــــ بــــ
ه ع |حمد محمدص|لح|845547 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نم
5||o48ر عبــــد |له|دى زر|عه طنط|عل|ء عي ط|
224o83رهي|سم خ|لد ف|روز محمود تـــج|ره |لق|
حقوق |لمنصورهحسن مع| حسن عرف|تـــ |لسيد293||7
و | ثــــروتـــ مكرم محروس7356|| د|بــــ ع شمس|ف
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ محمد حسن محمد5|85|3
7o|246ي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد صل|ح تـــوكل |لسيد محمد |لم
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــكوثــــر محمد صبــــ محمد جل|ل697542
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نفرح جم|ل |لدين رمزى |حمد26364|
8|3o4o|حقوق |لفيوممصط عد سنو عبــــد
4o5|97|يم |بــــو د|بــــ كفر |لشيخ|شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن |بــــر|
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طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمن|ر جميل شح|تـــه نزل|وي866|6
82o766معهد ف ص بــــ سويفجون يوسف فوزي شمس
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد محمد عطيه |لطح|ن|9237|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسمحه ش|رف فتـــح | عبــــد|لحكم |948|63
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم | م|جد لط يوسف4245|2
69o273|تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد |حمد محمد |لقصبــــى
7559o4يم صيدله حلو|نرويد| مصط عبــــد ربــــه |بــــر|
وف|تـــحمد محمد |حمد محمد|93|358 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|7o48تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس| |حمد عوض جعفر
رهمحمد حسن عبــــد|لعزيز محمد562|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يم حموده دي|بــــ|854626 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |سم|ء |بــــر|
3488o8تـــ ع محمد حسن |لعري|ن تـــربــــيتـــ ع شمسن
9|o472  تـــج|ره سوه|جبــــه|ء محمود عز |لدين عبــــد|لع|ل
7o7|22 حقوق |لمنصورهنرم |حمد محمد نم نم
36oo53|ي مريد عبــــد تـــج|ره ع شمسجرجس ن
6o|8o4يم |لحش|ش صيدله حلو|نربــــ|بــــ محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننشوى كم|ل محمود عبــــد|لر|زق243249
5|8o69معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء وجيه ع محمد عبــــيد
4877o4يم بــــدر يم مصط |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|مصط |بــــر|
76738o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشل|ء محمود محمد خليل حس
76o539|ى حقوق ع شمس|ء خ|لد |بــــو |لمجد م
22|6o4لس بــــولس حس يوسف تـــربــــيتـــ حلو|نك
ه ص|بــــر أم|م |لسيد عوض و|صل8|4344 معهد ف ص طنط|أم
5o2978يم عوض ف مصط |بــــر| علوم |ل|سكندريهنور|ن |
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيسن حيدر محمد |حمد 894954
|3o2o2|ف صموئيل غ لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|يفن |
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر طلبــــه محمد عبــــد |لسل|م4865|6
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــس|بــــيح ع محمد خليل327|2|
6oo3|6تـــج|ره طنط|ف |لسعيد |لسعيد |حمد |بــــو صفيه
|4o665حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|زم محمود حس مصط |لخو
|3553oف عبــــ|س عثــــم|ن د|بــــ ع شمس|دين| |
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمروه حسن عبــــد|لجو|د حسن  876935
48o378حقوق طنط|عبــــد|لعزيز |لس|د|تـــ عبــــد|لعزيز حموده
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعبــــ سعيد ح|مد خ ن|صف498939
تـــج|ره ع شمسمسه ط|رق محمد درويش478|2|
ندستـــ قن|محمد |حمد شح|تـــ عبــــد|لعظيم834988
435o23حقوق |ل|سكندريهحمدي محمد محمد ع أبــــوشعيشع
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد عمر |حمد طه |لسق|رى|233897
ه سم |لعربــــى عبــــد |لنبــــى عبــــد |لع763472 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
493o5||يم |لجبــــ حقوق |ل|سكندريهمؤمن كرم محمد |بــــر|
334o2|تـــج|ره بــــنه|محمد مصط محمد سيد
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زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــيوسف محمد سيد عوض755579
يف محمد ك|مل محمد عبــــد 559|75 تـــج|ره بــــور سعيدلميس 
629o||ور محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود سعيد محمد 

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|ل دسو يح دسو |9|435
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسروضه غريبــــ |حمد |سم|عيل278|76
4o73|9|د|بــــ كفر |لشيخ|م|دون| ممدوح يوسف تـــ|درس غبــــري
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن ع|طف مصط عمر|432556
تـــربــــيتـــ دمنهور|ء حس محمد محمود|5933|5
8783o2 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطس|ره ممدوح محمد ع
5o54o3|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لحميد يوسف محمد |بــــر
د|بــــ ع شمس|مريم ه| سم ن|شد د|ود222|4|
4|92o4لسن ع شمس|منه حم|ده محمود |لمغربــــى
24|84oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه يوسف عبــــد|لعزيز ذ
4o2924تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |يه|بــــ |حمد عبــــد|لق|در ريح|ن

رهندى عم|د حمدى محمد|3334 علوم |لق|
4387o7ل|ل |حمد |لقطبــــ طبــــ كفر |لشيخمحمد صبــــرى 
يف عبــــد |لمحسن رمض|ن بــــرك424873 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد 
د|بــــ د |ط|م حبــــيبــــ |بــــو |لفتـــوح مو| 6529|6
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيديتـــ رض| ع |بــــو حسن|6865|5
49o587|تـــج|ره دمنهورم|رين| ص|لح عطيه عزيز حن
43866oد|بــــ كفر |لشيخ|عمر ع|دل يوسف حم|د |لصفط|وي
4884o7حقوق |ل|سكندريهيوسف سعد عبــــد |لعزيز رزق ح|مد
5o4|45د|بــــ |ل|سكندريه|سلوى ع زكري| مصط |حمد
8||o|||يم عل|ء ع شح|تـــه علوم ري|ضتـــ |لم |بــــر|
ف حسن خليفتـــ حس 425665 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدى |
تـــج|ره ع شمسسيف |لدين م عبــــد |له|دي |حمد3||59|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد رمض|ن |لسيد محمد ع||6424
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عك|شه عبــــد|لسل|م |حمد|83424
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر |يمن |حمد عبــــد |لعزيز |بــــو |لحم624652
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــتـــ |للتـــ مس|عد عبــــد|للطيف صديق مس489434
273474| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمود |بــــوبــــكر ع
تـــج|ره بــــنه|لشيم|ء محمد |حمد عزبــــ |لبــــدوى|9|2635
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمد محمود |لغن|م246255
5|5o84يم مر علوم طنط|من|ر ه| محمد ز إبــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد خ|لد عبــــد|لسميع محمدع 369757
7o82|7معهد ف ص |لمنصورهع محمد ص|بــــر |لحسي |حمد
تـــج|ره ع شمسريمونده رض| رمزى مو94|36|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|منتـــ | ربــــيع رجبــــ حميدتـــ662|6
272o2o|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنيه عم|د حمدى ن شتـــيه
5o7527معهد ف ص |ل|سكندريهمريم صبــــري ج|د محمد عمر خليفه
رهمنيه سيد عبــــد|لمنعم سيد|4|2226 د|ر |لعلوم ج |لق|
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6o3o7oتـــج|ره |لمنصورهمحمد |س|مه ف|روق |لسيد |لحلو
رهند محمد خ يوسف238374 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رتـــ|م محمد فوزى |لجري53|253 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
62o|36 يم |لدسو سعد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر صبــــرى |بــــر|
2566o8لسن ع شمس|ندى |يمن شبــــل سعد
تـــج|ره ع شمسل|ء عمرو محمد محمد عطيه||4|57|
268o92|تـــى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد جم|ل ح|مد |ل
5o723|| صيدله |ل|سكندريهل|ء ق|سم حسن ق|سم ع
6o85ooطبــــ |سن|ن |لمنصورهنوره|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو سعده
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء محمود |حمد دسو |ل|بــــحر8484|5
7|oo|5تـــج|ره بــــور سعيدم كم|ل يوسف حج|زى مرزوق
34o2|4 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زينبــــ فتـــ سيد سعد ش
معهد ف تـــمريض |سيوط  يم|ن محمود محمد عبــــد|لمنعم|4|8899
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|منتـــ | عل|ء|لدين عثــــم|ن محمد |لمس898383
7523o4|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سم تـــوفيق جبــــر
87o456معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد عبــــد| حس محمد
علوم ج|معتـــ د |طمحمد مجدى محمد عبــــد |لمع رزق2524|5
632|o6|ى |حمد تـــج|ره |لزق|زيق|ء محمد ع
8|8o78 طبــــ بــــيطري |لم |ر| بــــ|سم شو ي
يم محمد حف 824587 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |بــــر|
يم محمد796||8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |جه|د محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمريم فتـــ |لسعيد |م |لسو|ق698588
طبــــ بــــورسعيديم عمرو ع|دل ع محمود766228
783422| تـــج|ره |لزق|زيقحمد متـــو حسن متـــو
237|o7|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــيه رمض|ن ر| مرزوق
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نف|دي نبــــيل فهيم بــــهن|863585
9o2375 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ره |حمد |بــــو|لفضل محمد
طبــــ بــــيطرى |سيوط  م| ن| مصط سيد|7454|9
36o943ر نوعيتـــ بــــنه|ند محمد سليم|ن عبــــد|لظ|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء س| رزق |بــــوعيطه|8629|5
د|بــــ |لمنصوره|حمد س|مح |لسيد عبــــد |لوه|بــــ |لمو5835|7
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمود |لسيد ك|مل |لسيد |لقصبــــى غيثــــ582|68

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ محمد |له|دى محمد تـــ|ج52372
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد ع عوض |بــــو عوض|9|6967
8|648oف عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رش| |

معهد ف ص بــــ سويفيه جم|ل رزق | تـــوفيق|59579
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد حس محمد حسبــــ ||85738
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد رض| محمد غنيه442|54
247o|||كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حمد جم|ل فتـــ |لسلك|وى
حقوق حلو|ني|سم عبــــده |سم|عيل |حمد925|24
تـــج|ره بــــور سعيدع ع|دل محمد عبــــد |لو|764359
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صيدله ع شمسي|سم محمد حف عبــــد|لفتـــ|ح354735
485668| يم |حمد جوي فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه|ء |حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه شح|تـــ عبــــد|لكريم |م 288|26
4473o2|كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــمنه | مجدي محمود |لسيد |لمنش
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد سعيد مصط ضيف أبــــو|لنور627|54
ره|حس |حمد حس |حمد28949| د|بــــ |لق|
يم ع تـــرك|44997 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعزه سم بــــسيو |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــج|ن نبــــيل وليم ج|د |لسيد|955|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور|ن |حمد غريبــــ عبــــد |لغ |لكيك447336
435o69طبــــ حلو|ني| ي| محمد |لمسم|رى
4oo535يم يف |حمد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهسه| 
|6o|o|د|بــــ حلو|ن|يوسف محمد |حمد ع
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|مريم |حمد |لسيد |سم|عيل6|2|75
6757o6 طبــــ ع شمسمصط محمود ك|مل |لسيد حس
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق سعيد ص|لح |لق|رح252652
8675oo|ندستـــ أسو|نلحس |حمد زرزور محمد
|لدين327|42 يم من |لسيد ع ن تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن |بــــر|
85oo58يم سيد |حمد كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد |بــــر|
8o6369|تـــربــــيتـــ |لم |حل|م طه عبــــد|لعزيز محروس
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد مر يم عبــــد | محمد638|48
معهد ف ص |ل|سكندريهد| | محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن3|48|5

4837|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عمر |حمد ع
5333o5زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسهر س| ع محمد |بــــوص|لح

لسن ع شمس|تـــسنيم محمد ز محمود ه|شم89484
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمنيه |حمد محمد ن |لدين|835756
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن عص|م عبــــد|لرحمن |حمد 487273
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومندى طلعتـــ عبــــد|لر|فع |لف 55|253
778o9oتـــج|ره طنط|نبــــيل ص|لح |لسيد ص|لح
حقوق حلو|نكريم |حمد سليم|ن عثــــم|ن49769|
|675o6تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسض خلف عبــــد |لع| |لسيد
5o3726 |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيوسف شعبــــ|ن شح|تـــ عبــــد|لع
4o5o52تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد | عيد سعيد عبــــد |لغف|ر
9o8299 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيد ح|زم ج|د |لكريم |حمد
8oo|25علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس |ده جم|ل سيد محمد
43767oعلوم كفر |لشيخمحمد سم ع عبــــد |لق|در
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد ه|رون محمود محمد|843962
8o8|67طبــــ بــــيطرى |سيوطريه|م صل|ح |نور |بــــو|لحج|ج

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نكريمه محمد عو|د س|لم49656
8|o397لس شو شفيق نصيف تـــج|ره بــــ سويفك
3424o8رهيتـــ عبــــد|لفتـــ|ح حسن |حمد |لسيد |لسيد عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره سوه|جمديحه جل|ل |لسيد محمد |لفز|رى 898337
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5o4382فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهندى ع|طف عبــــد | مصل محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد محسن فتـــ |لسيد حس |33795
329o54تـــمريض بــــنه|محمد |لسيد |حمد عبــــد|لسل|م قرشم
5o3449 يم حسن مو فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمريم |بــــر|
8o4968تـــج|ره بــــ سويفمريم مدحتـــ |ي | خميس
528oo5تـــج|ره بــــنه|ريم|س عو|د عبــــد|لحكيم |بــــوزيد مبــــروك
|339o2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــل|ل |س|مه |بــــو|لق|سم |حمد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم|رتـــ | فيليبــــ ف|ضل و|صف86|826
رتـــ|غ|ده حمدى محمد حسي |لسيد748|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |لنكل|649|5 علوم |لمنصورهبــــسمله حس|م محمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |لسيد حميدو رمض|ن |لسيد حميدو486925
342o59 تـــج|ره بــــنه|غ|دتـــ فتـــ س|لم |لطو
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن عبــــد |لحفيظ سليم|ن شح699874
7o858o|يم محمد حقوق |لمنصورهيم|ن شعبــــ|ن |بــــر|
تـــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد ع در|2|4985 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورن
4339o6ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــوق جم|ل محمود غنيم ك.تـــ. ف للبــــ
5o9|o6علوم دمنهورعمر محمد حل محمد |لغربــــ|وى
36o947نوعيتـــ بــــنه||ء محمد محمد |بــــو|لفتـــوح محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد محمد |لبــــند|رى||35754
ف نور|لدين عبــــده6582|4 نوعيتـــ كفر |لشيخأحمد |
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمود |حمد صل|ح |حمد||8|54|
تـــمريض ع شمس ريم حل حس مصط 8|3275

5|o|6 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عمر محمد يح حس
6o57o|يم |لسيد سعيد تـــج|ره |لمنصورهي|سم رض| |بــــر|
تـــج|ره طنط|يه مرو|ن |لشوره ر|غبــــ عبــــد|لنبــــى|427944
76o368علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعمرو مر شو ح|فظ
ره|ف|طمه |حمد سيد محمد حميدتـــ79|222 د|بــــ |لق|
499o4|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررن| محسن مبــــروك فريج
تـــج|ره |لزق|زيقجم|ل عبــــد|لن| جم|ل عبــــد|لعزيز628993
4o7||2د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه عبــــد |لفتـــ|ح ص|لح عبــــد |لح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومكريم صل|ح محمد |لبــــيو غنيم246682
ف ع |لمر |لبــــربــــرى68|499 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ده |
يم7863|8 نوعيتـــ |لم |من|ر ع|دل |حمد |بــــر|
7779o9يم عبــــد |لرحمن مو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|منه | مجدى |بــــر|
وف|تـــمحمود فه |حمد محمد س|لم3723|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
5o4|o7|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسم|ء محمد أحمد عبــــد |لعزيز أحمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جميل عبــــد|لمنعم جميل|26585
نوعيتـــ |لزق|زيقس|ره محمد عبــــد |لمعز |حمد784484
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومسم|ء سعد حس ش| مس|عد|25526
6329o7| ء محمد ع عوض| طبــــ بــــيطرى بــــنه|إ
33o39|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سحر سعيد |بــــو زيد محمود|
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2|73o4ف فؤ|د محمود ر|شد طبــــ |سن|ن ع شمسبــــسنتـــ |
4o6|22رم | بــــولس د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يوستـــ | عزتـــ بــــولس 
ف |حمد |لح|ج حس |428366 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مينه |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جصبــــ|ح ع|دل خلف عبــــد|لل|ه 899384
27o678قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد خ|لد ري|ض ع
7o9663تـــج|ره |لمنصورهبــــه حل حبــــيبــــ محمد|لغندور
تـــج|ره كفر |لشيخآل|ء س| فرج عبــــد|للطيف |لنج|ر436582
33o986|رهيتـــ جم|ل فرح|تـــ |لسيد د|ر |لعلوم ج |لق|
782|o4تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد |حمد سعد
ندستـــ |لزق|زيقه|جر ه| عزتـــ ص|دق698346
رهحور |س|مه ف|روق |حمد6472|| تـــج|ره |لق|
حقوق |سو|نم|رين| جرجس حليم عيد64983

4o5|o9حقوق |سيوطمحمد فوزي محمد حو|ش
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|ف|طمه محمود |حمد ع صبــــ|ح283394
348o82|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل|م |حمد عبــــد|لخ|لق ق|سم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور| خ|لد محمد علو|ن محمد375|77
5o|o2oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردير رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عمر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط رمض|ن منجود رمض|ن49995|
|38o79حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |حمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لحميد
حقوق |ل|سكندريهشيم|ء محمد رش|د |حمد بــــدر9|94|4
|ج |لدين محمد |حمد ر|شد|7892|7 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه 
حقوق |ل|سكندريهعبــــد | ي| محمود |حمد محمود شلبــــى484545
7838o8|وف|تـــلسيد محمد حموده عبــــد|لرحمن عبــــد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
5o|56||علوم |ل|سكندريهم| حن محمود عبــــد |لمجيد
رهمهند محمد ع خط|بــــ ع239887 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمرو|ن عص|م |لدين محمد عبــــد |لمنعم يوسف6|5246
9oo877|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ سوه|ج يم|ن |حمد حسن عبــــد|لرحيم
33o869رهتـــغريد فوزى |لحسي عبــــد|لحليم طبــــ |سن|ن |لق|
د|بــــ |لمنصوره|رو|ن ع حل ع محمد|||678
29o54يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ع عمر |بــــر|

ه سيد مهر|ن |حمد|844554 تـــربــــيتـــ |سو|نم
27o954نوعيتـــ |شموني|ر| |س|مه محمد محمد عبــــد |لقوى رحيم
34o559حقوق بــــنه|عبــــد| جم|ل ع |حمد محمد نعمه
يم|337|2 فنون جميله فنون حلو|نره|م عص|م محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن |حمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــومو269948
4o586oحه وفن|دق |ل|سكندريهجو |ن بــــطرس ر| درغ|م| 
6o7389معهد ف تـــمريض طنط| ي|سم مصط عطيه كسبــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد |حمد |للبــــ|ن|754|6
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر مجدى |سم|عيل مو |سم|عيل774867
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمر|م مجدى ع |حمد محمد |لسيد48498|
7o428|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ع حس عبــــد | عبــــد
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|ء محمد عبــــد|لرحيم محمد|2|8962 تـــربــــيتـــ سوه|ج  
ف مصط |حمد يونس485286 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ي|سم محمد |
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــه | محمد عبــــد | ع7|7686
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمد ط|رق مرتـــ محمود|83825
طبــــ |لفيوممحمد سيد سعد عبــــد|لغ 4|32|8
يم محمود|7|4|8 تـــج|ره بــــ سويفف|روق محمود |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد جم|ل |حمد دعبــــس|9|387

26o8|7ه خليل حس شلبــــى نوعيتـــ |شمونسم
||696oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيوسف |حمد يوسف محمد
يم ج|د|8|4993 يم عوض |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه |بــــر|
ى عبــــد|لمغ 879636 ف خ علوم |سيوطخ|لد |
7o6249طبــــ |لمنصورهدين| محمود رمض|ن محمود محمد |لجندى
تـــربــــيتـــ سوه|جسم|ح ج|بــــر محمد عبــــد|للطيف  54|2|9
5273o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهن|ديه فرج فرج محمد سعد
طبــــ ع شمس|ء |حمد عبــــد|لمنعم |حمد|349456
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن محمد عبــــد |لمريد |لعبــــد||878|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ي| مصط ع زي|ن278948
233o66| ره|يه |يمن محمد حن د|بــــ |لق|
ر436575 تـــمريض كفر |لشيخسم|ء ح|تـــم عبــــد | عبــــد |لر|زق جو
رهعبــــد | |لسيد مغورى محمد43|66| ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لر|زق يوسف محمد859427
865o76د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ه|جر صل|ح فه محمد
كليتـــ حقوق |لم ||ء عرف|تـــ عبــــد|لوه|بــــ محمد|5672|8
تـــج|ره |سيوطرن| ممدوح محمد عبــــد|لحفيظ 882662

طبــــ بــــ سويفمحمد ري|ض سعيد محمد27|58
د|ر |لعلوم |لفيومنوره |س|مه ص|بــــر محمد|8|64

632o4|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ندى |س|مه ع عوض
معهد ف ص ري|ضه سوه|جح|مد |لسيد ح|مد |لسيد 924825
تـــج|ره ع شمسمصط محمد ر|فتـــ عبــــد|لوه|بــــ4559|3
ي طه حسن342777 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد ي

زر|عه مشتـــهرحمد كم|ل ع عبــــد |لحميد|26579
علوم ع شمسسل | صموئيل سعد شفيق368343
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشسم|ء ع|دل حمد سليم|ن حمد|767895

ره|عبــــد |لرحمن فتـــ محمد ح|مد28584 د|بــــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|محمود عبــــد |لرحمن محمد محمد||498|
624o5|نوعيتـــ ج|معتـــ د |طع|دل ي| شفيق |لسيد كربــــ|لو
ره|سل محمود ح|مد |لسيد58748| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطكريم ز ع شح|تـــ 887473
5o5624|علوم |ل|سكندريهندري| |يمن عبــــد |لمسيح حبــــيبــــ مرج
تـــج|ره بــــور سعيدآل|ء محمد صبــــ |لعبــــ|دله623379
34359oد|بــــ ع شمس|دع|ء سم محمد سليم|ن محمد
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634o94 يم مصط لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد مصط |بــــر|
يم852962 تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن مصط مبــــروك |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن محمد محمد عبــــد |لسل|م ع |623|64
جرس|3787|6 تـــربــــيتـــ طنط|سل|م ه| تـــوفيق ذ 

حقوق |لفيومندى عص|م مديح |حمد85924
332o67|طبــــ بــــنه|يتـــ ن |لدين |حمد ص|لح
4o4773|تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيشوى صبــــ عبــــده عبــــد
34523oتـــج|ره سوه|جعط| محمود محمود محمد |لجحش
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد س|لم|ن ن محمد |لسيد س|3|3322
7o7848تـــج|ره |سيوطعبــــد | خليل خليل |نس حتـــ|تـــه
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د | محمد |لسيد ز 753572
7|o426يم حسن حقوق |لمنصورهندى |حمد |حمد |بــــر|
نوعيتـــ |لم |رح|بــــ صفوتـــ ر|شد قن|وي966|82
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمنه | |لسيد |لحسي محمد عيد عنتـــر765943
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمتـــ نبــــيل عبــــد|لعزيز قنديل327364
83o936|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييم|ن ص|بــــر محمد محمود
479|o8يف ج|بــــر عبــــد |لموجود كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــزي|د 
لسن ع شمس|م|رين| ميل|د ميخ|ئيل غط|س48|354
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد حسن |حمد عبــــد|لو|حد855334
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيوسف نبــــيل |حمد عبــــد |للطيف حندوسه686864
نوعيتـــ عبــــ|سيهدين| ع|دل ج|بــــر محمد |لغريبــــ3|7|34
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء رمض|ن |حمد حسن|884979

رهحمد محمد محمد محمد |حمد|22473 حقوق |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويسيه ع|طف ع ع|مر خ |254234

تـــربــــيتـــ حلو|نجه|د خ|لد |لسيد عبــــد ربــــه4||39
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|رن| عبــــد |لن| عبــــد |لمقصود محمد5888|
|452oرهمحمد |حمد عرفه ع |حمد حقوق |لق|

د|بــــ كفر |لشيخ|منيه ع|طف عبــــد |لعليم عبــــد |لعليم|323|42
|8o66ش|م محمد عثــــم|ن تـــج|ره ع شمسمريم 

ود محمود 894448 تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد فر
يم محمد |بــــر2||332 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سهيلتـــ ن |لدين |بــــر|
معهد ف ص بــــنه|حمديه عبــــد|لسل|م سليم|ن عبــــد|لعزيز267438

45o|9رهسيف |لدين سيد شعر|وى ك|مل شعر علوم |لق|
88o23||تـــج|ره |سيوط  حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد حمد
|39|o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نرم جم|ل صبــــ محمد
9o6344 د|بــــ سوه|ج|مهر|ئيل ه| وليم  |د
78o72|زر|عه |لزق|زيقعبــــ |س|مه عبــــد |لرحمن حس محمد
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عمر خ|لد خليفه محمد864345
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمؤمن فريد محمد |لملي 762772
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء |م عبــــد|لفتـــ|ح |حمد|43|267
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود |يمن محمود عبــــد|لحميد |لفخر246879
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| عم|د |لدين |لسيد محمد |بــــر|765993 تـــج|ره بــــور سعيدي
علوم |لزق|زيقنوره|ن تـــ|مر |حمد ك|مل ع عم|ر774687
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر ن ع |بــــو |لمجد757893
62798o| ل|ل عوض ندستـــ بــــنه|محمد خ|لد وديع  كليتـــ 
7644o6|م وسيم |لسيد عبــــد |لجو|د  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد
إعل|م بــــ سويفمحمد ر|فتـــ عبــــد|لكريم عمر|ن6|36|4
64826oتـــج|ره |لزق|زيقخلود خ|لد محمد سليم|ن
8|57o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |س|ره خ|لد فؤ|د محمد|
6o68o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــمرو|ن خ|لد ع |لجع
43646o طبــــ ع شمسمحمد عبــــد |لعزيز |حمد |حمد |لحم
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخزي|د عبــــد| عبــــد|لعظيم عبــــد|438947
69o42| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكريم سم رمض|ن حس|ن
82o752|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|وليفر نبــــيل ثــــ|بــــتـــ سعيد
3||65o| |علوم ع شمسحمد |س|متـــ |حمد محمدى غبــــ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرن| ع عبــــد|لفتـــ|ح ع8|6337
|3|o|8تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود حس محمود سليم
36o527طبــــ بــــيطرى بــــنه|دع|ء حسي محمد |حمد ع|مر
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|حمد ع|بــــد كس|بــــ ر| |856798
تـــربــــيتـــ |سيوطم|جده سيد ع |حمد 95||88
|57o63 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|خلود جم|ل محمد سعيد |لق
8o9697رتـــ|صفيه ن| عبــــد|لوه|بــــ |حمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o|479تـــج|ره بــــ سويفيم|ن |حمد |لخطيبــــ عبــــد|لسل|م |حمد
كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــبــــتـــ | عبــــد |لحميد يوسف عبــــد |لحميد7|77||
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لن| محمد ع232273
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|قتـــ جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمود سل||26383
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|يه محمد |لسيد محمد سليم|ن|4|355|
4384o8|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد س| درويش محمد
تـــج|ره ع شمسيوسف حمدى يوسف عبــــ|س37592|
يد |لمغز| 2485|4 حقوق طنط|عل|ء وس|م |بــــو|ل
ندستـــ بــــنه|محمد خ|لد حسي محمد634783 كليتـــ 
328|5oندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن محمد |نور بــــل|بــــل
ندستـــ |لمنصورهمحمد محمد محمد محمد سنبــــل677674

ره|محمد محمود حسن محمود28639 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرضوى جم|ل رضو|ن محمد خليل7268|6
معهد ف ص |سيوطمحمد ربــــيع يوسف مر|د  875799
5o9577د|بــــ دمنهور|أحمد ح|مد محمد محمود أبــــو عسل
7|7o79|زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسل|م |حمد عبــــد |لخ|لق منصور

67o5||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء محمود عبــــد |لفتـــ|ح غبــــ|رى
343233| تـــمريض ع شمس يم|ن محمد |لسيد محمد تـــر
زر|عه مشتـــهريوسف سعيد حسن |لسيد2388|3
69o8o9 يم |لدسو طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم محمد |بــــر|
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمجدى ع محمود عبــــد |لحميد عبــــد |9|6865
5o8849يم عبــــد|لحميد محمد محمد تـــج|ره دمنهوربــــوبــــكر |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|دع|ء طلعتـــ محمد عبــــد | ن248337
يف محمد يح |لجز|ر|685866 زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــل|ء 
4778o7تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود مصط عبــــد |لرحمن فه محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــل|ل محمد سم عبــــد |لرحيم ف|يد523937
5245o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد عبــــد |لحميد |حمد محمد
ندستـــ |لفيومي|سم ع|دل ج|بــــر محمد عط|447492
47846o|يف ع حسن صيدله |ل|سكندريهسل|م 
7o4425طبــــ ع شمسس|ره ع|دل محمد |حمد ع
26|8o4|ل|ل ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ط|رق ملي وص|ل 
3|8o48تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ه|رون رشيدى خديوى
2698o7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد و|ئل مصيل محمد ع|مر
2325o|رتـــ|رح|بــــ مجدى عبــــد|لسل|م سيد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|يتـــ حمدى |حمد كم|ل |لدين محمد عزبــــ357295

|7|o9يم يم محمد |بــــر| رتـــ|عبــــد| و|ئل |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8565o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سهيله محمود محمد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ند حسن محمد حس|ن 3|75|8
7o26|6| تـــج|ره |لزق|زيقمروه ي| عبــــد |لغ مصل عبــــد
857o9|| ل|ل ع عبــــد| نوعيتـــ |لم |حمد 
43565oصيدله |ل|سكندريهر|فتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد شبــــ|ط
ف |حمد محمود |لحبــــ 2988|2 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|س|ره |
|ن حف  875258 حقوق |سيوطمع|ذ محمود رزق | ع
2636|oين حسن عبــــد|لص|دق حسن ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|سم خميس ش|كر عبــــد |لرحمن 77|489
طبــــ |سن|ن ع شمسمنتـــ | محمد ع حس 38884|
تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين طوسن |لسيد |دم عبــــد|لقوي479588
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|نبــــيله ع|دل محمد ع حسن7|89||
4o6693|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم رف| محمد محمد بــــيو |لسق
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |س|ره |حمد طهم|وي عبــــد|لسل|م5979|8
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|له محمد ج|بــــر محمد بــــدر |لدين||8|5|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد عل|ء شعبــــ|ن محمد|854255
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد محمد |حمد محمد |ل |د|9|8|26
7o54|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ط|رق |بــــو بــــكر |لصديق حرز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوره|يدى |حمد محمد |بــــوريه497399
6o6236طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد خ|لد حس تـــوفيق سند

3|o55ره|ي|سم مصط محمد سعيد بــــليدى ثــــ|ر |لق|
699|o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لشيوى
4538o8 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود عبــــد |لعزيز ج|بــــر محمود عبــــد

67|o4يم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن|دين |يمن سم محمد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد |حمد |لسيد |حمد|475557
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|54o53حقوق ع شمسج|بــــر مجدى ج|بــــر ج|د
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مهند صل|ح عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل6|6364
7753oo|حقوق |لمنصورهحمد جم|ل جوده محمد غيثــــ
ره|رن| محمد عبــــده |حمد عبــــد |لع|ل2829|7 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |مصط ن| مصط محمد8366|8
6|oo97زر|عه طنط|م|زن حسن عبــــد|لق|در ن|صف
ف عزيز نجيبــــ3358|8 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعزيز |
ر |لمغربــــى497556 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر ممدوح حسن ط|
6o|444|علوم ري|ضتـــ سوه|جعل|ء |س|مه محمد |بــــو |لمع
تـــربــــيتـــ طنط|محمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف|ر محمد حم427539
صيدلتـــ |لم |يم|ن عمر عبــــد|لفتـــ|ح خلف|6|8542
8|624o|ف محمد ص|لح ندستـــ |لم |حمد |
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن ي| وفيق محمد |بــــر|34||68
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |حمد779363
طبــــ |لزق|زيقعبــــد | |لسيد محمد |له|دى23||78
9o86|| ر تـــج|ره سوه|جس|ره عرفه عبــــد|لحفيظ |لز|
يم ع ه|شم483438 |لسن |لم |ي|سم عثــــم|ن |بــــر|
|د|بــــ |لم |محمود سيد شو محمود857278
يم |لمتـــو عل|9|6937 ري|ض |طف|ل |لمنصورهرويد| صل|ح |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|محمد بــــ|سم محمد محمود فر|ج762692
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقدين| جم|ل |لسيد عفي س|لم245|33
د|بــــ |لمنصوره|ول|ء محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ محمد686834
ف عبــــد |لحميد |حمد ع858|48 تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م |لدين |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعل|ء عبــــد|لحميد عبــــد|لمع عبــــد|352574
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ر|ن| جم|ل تـــوفيق |لسيد طلبــــه335876
علوم كفر |لشيخيم|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد محمد ع |لطور4|4394

672o|يم حقوق |لفيومرض| سيد رجبــــ |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد مصط عبــــ|س|44478
482o58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ي| محمد حل نعيم
8o6|4oلسن |لم |زينبــــ مؤمن ع |حمد|
76968o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنس يوسف محمد |حمد
تـــج|ره طنط|جمعتـــ جمعتـــ محمود بــــلبــــع493263

ره|يتـــ ي| عمر |بــــو بــــكر|47467 د|بــــ |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد عمر |حمد محمود |لجندي|66|27|
تـــج|ره سوه|جم|رين| زكري| لم عبــــد|لمل|ك 89|923
42486o طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد صل|ح محمد عبــــد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د و|ئل محمد شبــــل عبــــ|س246526
يم |ل |ط693478 يم |بــــر| تـــج|ره سوه|جنه|ل |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد مصط محمد|7|55|8
لسن ع شمس|يتـــ |حمد عبــــد|لعزيز حسن|334797

ى عبــــد |للطيف يونس84994 ندستـــ بــــ سويفمحمد خ
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6356o7| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|ر نبــــيل محمد متـــو
689325| ى عبــــد | د|بــــ |سيوط|يه ه| ع ع

8976o|ره||ء جم|ل محمد عبــــد |لنبــــى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لسن ع شمس|ف|طمتـــ ص|لح محمد عبــــد|لحليم |حمد343596
د|بــــ |ل|سكندريه|يتـــ محمود عبــــ|س عبــــد |لرحمن|8|4766
7o79oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد س|لم سعيد س|لم
معهد ف ص بــــنه|يه رأفتـــ |حمد |لحن |269466
يل ج |لزق|زيقص|بــــرين ن ع محمد ن زعيتـــر6999|5 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد فوزى |م|م سليم|ن|6|762
425|7oعلوم |ل|سكندريهندى محمد رمض|ن مصط محمد
يم زيد|ن|4|2523 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميه |بــــر|
|237o3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم محمد حس محمد عزتـــ
76o6|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمريم مصط حسن حس
5|927o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن سعيد عبــــد| محمود عل|م

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننطون جميل جبــــر|ئيل مق|ر|65468
حقوق طنط|عمر مصط حمزتـــ م|زن429453
رهمحمد مصط ثــــ|بــــتـــ حس 295|23 حقوق |لق|
7o|422| ف محمد عبــــد |لرحمن عبــــد ه | ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمود |حمد محمد |حمد2528|5
تـــج|ره طنط|ص|بــــرين سعيد عبــــد |لمنعم عبــــ|س محمد482574
زر|عه طنط|حمد حسن محمد حسن |لحن |528||5
حقوق |لفيوممحمد |حمد عوض عج73658

رى2|||43 علوم طنط|ض عبــــد|لحكيم ح|مد حسن |لجو
رهمرو|ن حس|م |لدين فؤ|د حج|ج2|67|| صيدله |لق|
|4o32|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|سل محمد |حمد عبــــد |له|دى
8o22o8|ون عدر|وي ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــبــــر|م بــــطرس |بــــسخ معهد ع| 
|4o4|9تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى |يمن عبــــد |لحميد محمد |لدغيدى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــورده صل|ح ص|لح سليم699472
3|4|3oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط فتـــ عبــــد|لسل|م حسن
نوعيتـــ |شمونه|جر ممدوح ع بــــسيو |لمزين9|2|27
888o9||ندستـــ |سيوط بــــ|نوبــــ طلعتـــ فخرى بــــخيتـــ
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــر|ر محمد عبــــد |لرحمن محمد|697839
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|ريم|ن عبــــد |له|دى طنط|وى |لسيد4|485|
826o4o|علوم ري|ضتـــ |سو|نسم|ء |حمد ع محمد
صيدله |ل|سكندريهن جم|ل محمد رزق||26425
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن محمد عبــــد|لحليم محمد|2474|8
م|م |حمد 894329 معهد ف تـــمريض |سيوط سحر عبــــد|لصبــــور 
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهنور| عبــــد |لر|زق حسن درويش757296
|653o6ندستـــ ع شمسمريم سيد محمد سليم|ن

7o354 ندستـــ |لفيومعط|ء محمد |حمد حس
6|7o93تـــج|ره بــــور سعيدمن|ر عبــــد |لحليم محمد عنتـــر
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|ء خ|لد محمود مصط عط|635|34 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس||
763o89| حقوق بــــورسعيدندى |لسيد عبــــد |لرحمن حسن عبــــد
||669oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نطه محمود عطيه محمود
|42o28 |وف|تـــ|كريم و|ئل عبــــد | ش ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمن|ر ع حسي ع |لسنط|وي779879
24o295ش|م عبــــد |لمنعم رمض ره|بــــسنتـــ محمد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6989ooمعهد ف ص |لمنصورهوحيد فوزى محمود عطوه
ندستـــ |ل|سكندريهعمر ع |لسيد أحمد |لسيد|7|527
رى بــــرعوثــــ||4226 ى ع |لجو علوم |ل|سكندريهإسل|م عمر محمد خ
65o76|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد بــــيو عبــــد|لع

ه |حمد عبــــد|لسل|م |لسيد غنيم|434756 تـــج|ره طنط|م
52o89| كليتـــ |أللسن بــــ سويفميمه سيد محمد حس

طبــــ بــــنه| |ر جم|ل عبــــد|لعزيز |لسيد حن 357263
8o|5o| علوم بــــورسعيدندي ن| محمد عبــــد|لغ
فنون جميله فنون |ل|قمريم ج|بــــ | ه|دي عبــــده4|8262
49oo24تـــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م|دون| م|جد صد |لبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمنيه محمد محمود محمد محمد |لشنبــــ765724
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحسن عبــــد |لمنصف حسن عبــــيتـــ44|62|
4|o735لسن ع شمس|منه | محمد فتـــ حتـــ|تـــه

|648oرهمحمد مجدى عبــــد |لرحيم ع تـــج|ره |لق|
4o3o5|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد سم محمود |لمغ|ورى عبــــده عقيل
6o8464يم |لجندى تـــربــــيتـــ طنط|م | مجدى يوسف |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن |حمد محمد |يوبــــ768288
7oo2|oمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمرو صل|ح |لدين محمد عبــــد |لعزيز
685|o3تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــعمر عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد |لعزيز |لشن
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن سم سليم|ن عبــــد|لع|ل 344|88
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخلي |لسيد حمدى |لسيد عمر|ن7837|4
يم |بــــو|سم|62|42 ه منصور مصط |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|م
4|o2o9|م محمد ع|بــــدين بــــل|ل |د|بــــ طنط|د
تـــربــــيتـــ ع شمسيوستـــ | |ميل تـــوفيق فهيم336222
يم |حمد عبــــ|دى |حمد447996 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن |بــــر|
4o5728د|بــــ |ل|سكندريه|خلود رمض|ن محمد صل|ح ع
د|بــــ |ل|سكندريه|رنيم محمد شح|تـــتـــ محمد فريد478769
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء عم|د لط عبــــد|لع|ل سعد4|27|6
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرجبــــ محمد رجبــــ عبــــد|لمقصود258873
زر|عه ع شمسمحمد سعيد سليم|ن |حمد28973|
صيدله |لزق|زيقندى جم|ل محمد شه|بــــ425|77
6o96|||يم سعد تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|سم|ء سعد |لمتـــو إبــــر|
تـــج|ره ع شمسمنه | جم|ل ز ع فو6887|2
يل ج |لزق|زيق |ر فوزى شفيق سعيد326244 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
429o78يد رجبــــ يد ج|د| |بــــو |ل تـــج|ره طنط|يه |بــــو |ل
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8o2376تـــج|ره |سيوطمحمد ط|رق سيد ك|مل
23o975|رهحمد محمد غبــــ| عبــــد|لرحمن صيدله |لق|
88oo62 ئيل| علوم |سيوطبــــ|رتـــي | |يمن عط| |
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمود ع|دل محمود خليل |لشعر|وى766988
|385ooى سعد |يوبــــ د|بــــ ع شمس|دين| ي
نوعيتـــ |لزق|زيقندى عبــــد |لنبــــى عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لفتـــ265|77
علوم |لم |ض |حمد حمدي محمد4927|8
علوم سوه|جزينبــــ |لسيد محمد عوض 232||9
9oo567|صيدله |ل|سكندريه يه حسن محمد محمد
7|3o87طبــــ بــــورسعيدمحمود محمد محمد |حمد حسن
7688oo|معهد ف ص |سم|عيليهرجبــــ سليم|ن سليم ن
تـــج|ره كفر |لشيخه|جر ع|بــــد |لشو|د ص|لح|46283
يم محمد642438 معهد ف ص |لزق|زيقأحمد محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسمر محمد ربــــيع عبــــد|لقوى346436
83o923تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دين|ء |سم|عيل عبــــد|لع| محمد

8494oتـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن وجيه محمد سيد|حمد
تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر |لقذ| مختـــ|ر محمد877|5|
35o425|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد شكرى عبــــد|لعزيز شكرى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عل|ء |لدين محمد سيد عو|د عيد6|3442
42o893قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|صف|ء عبــــد|لحميد |لمر محمد حسن
تـــمريض فرع مطروح من|ر محمد عنتـــر محمد |لسيد24|422
وس3422|8 يبــــ تـــ|و علوم |لم |مل|ك محروس و
علوم ج|معتـــ د |طمحمد ط|رق ربــــيع محمد مر686376
حقوق ع شمسخ|لد محمد عصمتـــ محمد ك|مل66|9|2
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــحن|ن |حمد ص|لح ص|لح287||6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء نبــــيل |م|م سيد|3|2226
|3o359تـــج|ره ع شمسم|دون| عم|د لح ري|ض
يم686675 يم وجيه نج|ح |لمو| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لمنعم جم|ل عبــــد|لمنعم عبــــد|لح887469
تـــج|ره سوه|جف|طمه جم|ل عبــــد |لعظيم محمد |ل45|2|6
تـــج|ره كفر |لشيخف|رس عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد24|442
تـــج|ره بــــنه|من|ر صل|ح مصط حسن حس|ن|35682
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد ع محمد |لعط|ر6|4356
22374oرهنوره|ن ممدوح بــــكرى شح|تـــه طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | يوسف محمود عبــــد|لمقصود63|354
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن عم|د محمد محمد ق|بــــيل255883
769|2o| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد س|لم عبــــد
2|4732| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه | عم|د عبــــد|لعظيم شي

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومي|س ي| يس محمد سعد|وى66326
يم محمد |لسيد عبــــد |لرحيم عبــــد 484884 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|بــــر|
7o9567|ه سم محمد |لسيد كيو|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم
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يف حمدى محمد |لمو 328|2| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر| | 
8525o9|يم يم |حمد |بــــر| طبــــ بــــيطري |لم ||ء |بــــر|
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــبــــ|نوبــــ ثــــروتـــ |سحق ن|شد||25|76
نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخمريم جم|ل نبــــيه ميخ|ئيل6873|4
طبــــ بــــيطرى دمنهور|ء محسن ر|شد محمد فرفور|56|9|5
7o7853تـــج|ره طنط|محمد صبــــرى |لسيد محمد شح|تـــه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|زينبــــ محمود محمد ع محمد72|344
9|3oo4بــــ |حمد |بــــوبــــكر تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد عمر |بــــو|لمو|
49|48oحقوق |ل|سكندريهدير منصور منش|وى مطر
ف عبــــد|للطيف محمد |حمد479943 ندستـــ كفر |لشيخمنتـــ | |
48683oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مرو|ن حمدى محمد محمد ع
7776o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرد|ء محمد محمد ك|مل |لسيد |لسنهوى
28o283ى ص|لح محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحس ط|رق محمد ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| و|ئل محمود محمد عبــــد |لعزيز682586
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء ثــــروتـــ عط| | عوض|684464
9o426o  تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن وليد عز |لدين ص|بــــر
45o964|معهد ف ص ري|ضه طنط|فتـــ محمد جم|ل |لدين فتـــ |بــــو
75o796تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعم|ر ي| مأمون |حمد

56oo9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه|ن حس سيد |حمد
طبــــ |ل|سن|ن |لم |زينبــــ ع حمد|ن شح|تـــه5396|8
4o7o95د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دع|ء سعيد محمد عبــــد |لل|ه سليم|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن |حمد ع حس |لجمل|7982|2
4|545oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد مسعود محمد محمد شتـــله
علوم |لزق|زيقمروه حسن محمد عبــــد |لمقصود شح|783953
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسمر محمد |بــــو |لمجد مر  |لفخر||45262 معهد ع| 
4938oo|ر شو عبــــد |لعليم حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ط|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عطيه ع ع عر|بــــى679834
252o24تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود عبــــد|لعزيز بــــدر
||6oo3ندستـــ ع شمسبــــيتـــر روبــــرتـــ كم|ل فريد
يم |حمد |حمد3237|7 طبــــ حلو|نشيم|ء |حمد |بــــر|
|6262oيم |لسيد حقوق ع شمسش|م محمود |بــــر|
4|5o57د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|عزه م |لدين محمد |لف|ر
9ooo|o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد نبــــيل ذ |لسيد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه جم|ل عبــــد|لحليم نجم4|2566
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ حس |حمد عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در عبــــد 677522
|2463o|فنون جميله فنون حلو|نروى |حمد |لسعيد شح|تـــه
ر249384 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ خ|لد |لسيد عبــــد|لظ|
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد حم|ده عبــــد|لحميد |حمد324684
49o287 يم مصط تـــج|ره |ل|سكندريهسميحتـــ مر مر |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييه قشيش مصط محمد|562|63
|44o|8 رهرو|ن نبــــيل حسن حس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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5265o9د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح رشو|ن عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ه|ي| حس|م ص|بــــر ح|مد928|2|

ره|ن|ء سليم|ن عبــــد|لحليم عوض ||4773 د|بــــ |لق|
رهحس|ن مصط سعد محمود|49239| تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه بــــسيو |حمد بــــخ|تـــى276626
7o4654علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيثــــم ع |لسيد نوفل
نوعيتـــ فنيه |لمنصورهس|مه عل|ء |لسيد عبــــد |لجو|د|678485
8|549oكليتـــ حقوق |لم |نيف عبــــد|لمنعم عبــــد|لمقصود محمد

د|ر |لعلوم |لفيومسل ع|طف |لروبــــى مر|6466
ى محمد عبــــد | مبــــروك|445|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عبــــد| خ
35o444|ندستـــ شبــــر| بــــنه|م مجدي مصط عبــــد|لحميد
6o6528|نوعيتـــ طنط|لبــــسيو محمد محمد |لشخيبــــى
حقوق |لمنصورهم|جده خ|لد صبــــ عبــــد |لعظيم حسن675442
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمهند |م عزتـــ |م ج|ويش436248
ي654||4 تـــج|ره طنط|مريم محمد حمدي عزوز ع |لم
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد صل|ح محمود |حمد 2626|9 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
9o4539 حقوق سوه|جمحمد جم|ل عطيه |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد محمد |حمد |لبــــسيو |97|692
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود محمد محمود محمود23735|

رهخلود تـــ|مر عبــــد ربــــ |لرسول سعيد |لع|42857 تـــج|ره |لق|
م سعيد جم|ل |لدين |حمد|8737|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد
5462o8 |تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد خميس مصط محمد |ل|قد
42o446 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرن| |بــــو|لفتـــوح |لدسو |لدسو |لطبــــ

رهنور|ن محمد محمد فخر|لدين7|83| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نم|جد مجدى |نور حن|226884
495||6| حقوق طنط|حمد مدحتـــ عبــــد |لمنعم ن|
25233o|يم محمد |بــــو |حمد تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ء |بــــر|
يم عزيز 885582 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم عبــــد|لمل|ك |بــــر|
يم |لبــــستـــ| 893|78 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــ |يمن ه|شم |بــــر|
332o26نوعيتـــ بــــنه|دير صل|ح حس |لشح|تـــ
3|46o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمزتـــ جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد

يم مك7878| يم |بــــر| رهعمر |يه|بــــ محمود |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى حسن مصط |حمد عي |لعزبــــ698594
833o|5تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد| محمد عبــــد|لرحيم حسن
رهنور|ن ط|رق عبــــد |لع|ل |حمد65339| ندستـــ |لق|
4o299|د|بــــ دمنهور|عبــــد|لرحمن |م|م |حمد مسلم |م|م

رهه|جر عبــــد|لس|تـــر محمد سعد27963 حقوق |لق|
7o543|حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود ع|دل ن |لدين محمود حمزه| 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدحمد محمد محمود محمد حس |762594
ندستـــ |سيوطه|يدى ك|مل |لسيد محمد |لش|طر774726

تـــربــــيتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لنبــــى |لسيد85837
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تـــمريض |لفيوم ه|جر قطبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ سليم|ن86978
3o82oرهع|ليه ع|دل |لسيد محمد حقوق |لق|

75o9|8لسن |لم |ل |ء |حمد عبــــد |للطيف محروس|
35932oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط محمود محمد متـــو
يم|784285 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم| ج|بــــر |حمد |بــــر|
رهوق |حمد ح|مد حس 284287 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|رحمه محمد محمود |لعدوى مصط 46|686
رهس|ره محمد نجيبــــ ز محمد |لوسي32946| عل|ج طبــــي |لق|
يم |لسيد9|2236 ره|من|ل محروس |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر |يمن حمدون كم|ل |لدين7||489
42o844تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ين|س |س|مه محجوبــــ حسن |بــــو|لوف
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسزي|د ط|رق سعيد |حمد |حمد446676
78|o|6زر|عه |لزق|زيقعبــــد | عبــــد |لرحمن |لسيد ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عل|ء |لدين ع عبــــد |37252|
حقوق |لمنصورهسل |حمد |لسيد محمد698392
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود |لسيد حج|زى22598|

رهحمد رض| محمود |لدكرو |94|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
763|7oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدندى |لعربــــى عبــــ|س محمد عبــــده شح
4o75|6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | عم|د محمود |سم|عيل حموده
معهد ف ص |سيوطمروه ربــــيع حسن محمد  879862
ف محمد ز4448|4 حقوق طنط|فد|ء |
7o67|9ف ومس|حه |لمطريتـــحسن |يمن حسن ع ك.تـــ. ف رى و
9o9697 حقوق سوه|جمحمود حس محمود عبــــد|لرحيم
يم محمد|26647 ره|مريم محمود |بــــر| ثــــ|ر |لق|
78o422 تـــمريض |لزق|زيق رحمه |لددمو فرح|ن حس
تـــج|ره |لزق|زيقدى سيد عبــــد |لمنعم محمد حميده625468
6|7o44تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طس|ره محمد ع بــــربــــر
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره عبــــد|لسل|م عبــــد|لسل|م |سم6832|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جج|كل ن|جح ميل|د ف|يز |276|9
44oo52يم عبــــد |لبــــديع خ |وي علوم طنط|سل |بــــر|
762|6oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد |لمحمدى |لسيد معيط
ندستـــ |لم |محمد رجبــــ نظ يوسف|33279

ن| ع|دل فريد |ديبــــ|8342 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
339o55نوعيتـــ بــــنه|مروتـــ محمد فتـــ ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع محمد فه بــــدرى8376|3
5|2o87كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحس|ن محمد حس|ن عبــــد |لسل|م
77o45|ندستـــ |لزق|زيقحس محمد غني عبــــد |لبــــ|سط |لنج
6oo976|د|بــــ طنط|يه محمود محمد لبــــن|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد رأفتـــ محمد ع79|265

علوم ج|معتـــ |لسويسم|زن محمد عبــــد|لعظيم عج|ج327|6
|5o34| |يم عبــــد |لر د|بــــ حلو|ن|يوسف |حمد |بــــر|

Page 7049 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم9864|2 تـــج|ره ع شمسمريم حسن ف|لح حسن |بــــر|
679o34حقوق |لمنصورهحمد محمود محمد محمد س|لم مط|وع
426o62ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــعبــــ خ|لد عبــــد |لرز|ق محمد محمد بــــدر
|37o28 حقوق حلو|نمجدى عم|د |لدين محمد حس عبــــد

رهحمد محمد حل عبــــد |لسل|م |لصعيدى35657 تـــج|ره |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مروتـــ محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح  |م338465
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود و|ئل محمد حسن627646
د سعد|لدين طلبــــه7|6269 تـــج|ره بــــنه|حن مج|

تـــج|ره ع شمسروضه خ|لد محمد حسن|762|
د|بــــ سوه|ج|محمد |نور محمد خط|بــــ 894938
27oo4| ندستـــ طنط|محمود |حمد عبــــد|لبــــ|سط حس
42o|9oد|بــــ كفر |لشيخ|وديده منصور |لجعفرى محمود |لسيد
يم84|445 علوم ري|ضتـــ دمنهوربــــ|ف عزيز صد بــــخيتـــ |بــــر|
8859o2| |د محمد شلق يم مج| خدمه |جتـــم|عيه |سيوط بــــر|
8o4562ه سعد ف|يز د|ود تـــربــــيتـــ |لم |من
9|o594|حقوق سوه|ج حمد محمد ص|دق عبــــد|لرحيم
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحسن|ء محمد حسن محمد دسو 532|44 ك.تـــ. ف للبــــ
وى حس 756869 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فكرى |ل
ر|ء |دف|وى |لسيد |دف|وى|28|898 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى لز
23o555 رهمحمد مجدى محمود مصط تـــج|ره |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومأمنيه مدحتـــ فوزى محمد |لجن|ي 895|45
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــه|يدى ه| سعد رزق256788
صيدله ع شمسفيول| نبــــيل عد  |د حن|989|75
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــيوسف ع|دل محمد |حمد سعد677734
رهح|تـــم صل|ح |لدين عبــــد | |لسيد 6222|| صيدله |لق|
32787oحقوق بــــنه|محمد س| ع محمد تـــوفيق
صيدله |لمنصورهن|دين طه |حمد |لسيد عبــــد |لد|يم623482
رهرن| سيد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|بــــ8||28| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيتـــ ع|طف غنيم مختـــ|ر جميل|348487
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهح|زم |بــــو بــــكر عبــــد |لخ|لق عبــــد |لحميد93|696
د|بــــ دمنهور|سم|ء ربــــيع |حمد كم|ل سليم|ن |لمحل8644|5
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند| |يمن محمد مصط مو ||7573
ك.تـــ. ف صن| |لصح|فهحسن ج|بــــرى |م محمد82322

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|دون| روم| مكرم مق|ر38564|
4424o6معهد ف تـــمريض كفر|لشيخح|تـــم عص|م محمد ر|غبــــ
7o792oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره مروه حس محمد حس |حمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|سم|ء خ|لد جل|ل |بــــو|لعل|248548
42o26|د|بــــ بــــ سويف|س|ره |لسعيد عزيز |لدين محمد محمود
69422oعلوم |لمنصورهمحمد |حمد محمد محمد |لمك|وى
يم حس |لبــــ|دى646677 د|بــــ د |ط|حمدى إبــــر|
نوعيتـــ |شمونريه|م رجبــــ محمد مو |حمد264322
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طبــــ |ل|سكندريهيم فوزى عبــــد |لرءوف ودن435538
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ع|دل ر|شد سيد9|2267
757|9o ه عمر محمد حسن مصط طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن

لسن ع شمس|رضوى محمد ص|دق محمد|لنمر|4233
|549o|| ف محمد شو د|بــــ حلو|ن|م|ل |
9o848o صيدله |ل|سكندريهف|طمه ح|زم محمد |حمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــ |لسنو عبــــد|للطيف |لسنو 7|8328
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمد ح|مد |حمد عوض|33252
4|o836د|بــــ طنط|سل |حمد سعد |حمد بــــر|
25275oطبــــ بــــنه|رو|ن صبــــ |حمد محمد حسن
د|بــــ كفر |لشيخ|زي|د حس|م ع سليم|ن مر487788
ندستـــ طنط|بــــ|سل عبــــد | عبــــد | محمود ع4|6775
لسن ع شمس|يم|ن محمود متـــو |لسيد محمد |لعيسوى63253|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |حمد |لحسي |لجزيرى||25673
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد ع628237
رهندرو |س|مه فه ر|غبــــ|22786| ندستـــ |لق|
6885|oد|بــــ د |ط|ف|طمه رجبــــ محمد محمد حسن جميل
479|2o|م خ|لد عبــــد |لسل|م فوزي |حمد ندستـــ |ل|سكندريهد
ره|جميله حس سيد محمد |لحديدى2||228 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهطلعتـــ طلعتـــ عبــــد |لرحمن محمد نديم477948
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد رض| فتـــ عبــــد|لعزيز|333922
34|8|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| ن| |سعد |سم|عيل
6o34o3نوعيتـــ طنط|ريم مصط رمض|ن شح|تـــتـــ مر
ف محمود محمد|52776| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوميم|ن |
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط كريم |حمد|لك|مل عطيه 85|886
8o|oo4|د|بــــ |لم |سم|ء |سم|عيل سيد |سم|عيل|
تـــ س|لم ك|مل س|لم|8443|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم
8o3383تـــج|ره بــــ سويفم | رفعتـــ  |د سليم|ن
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد | فتـــ محمد عبــــد |637398
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن|در |حمد محمد حسن عي||6438
د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن تـــوفيق خليل سعد |بــــوعمر|9|6|4
8o7o8|د|بــــ |لم |ول|ء س| س|لم |حمد|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسنتـــ ملي عبــــد|لحكيم محمد264222
ف تـــوفيق مو277628 نوعيتـــ |شموني|سم |
8|o4o7تـــج|ره بــــ سويفم|زن خليل رجبــــ محمد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرن| صبــــري عبــــد |لعزيز ز |لصعيدي6625|5
|545o6د|بــــ ع شمس|محمد |حمد محمد محمد |لجمل
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد | |حمد عبــــد |لرحيم عمر س||42486
8345o9|كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن زكري| محمد |بــــو|لوف
92|28o تـــج|ره سوه|جنوره|ن محمد |لسيد حم|دتـــ

رهحس محمد |حمد بــــكري22698 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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76o247تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن ح|فظ محمد ح|فظ
43o28|يم زر|عه مشتـــهريه طه محمد |لجنيدى |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفر| | محمود سيد |حمد64639
يم57494 تـــربــــيتـــ بــــ سويفوف|ء جمعه سليم|ن |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لعريشه|جر سليم|ن سل|مه سل|م79|768
4o873oر|ن مصط محمد |د|بــــ طنط|ن|ديه مصط ز
893|2o د|بــــ |سيوط| |ده |حمد محمد ع
ندتـــ محمد نجيبــــ عبــــد|لستـــ|ر خ 329637 |د|بــــ بــــنه|ش|
نوعيتـــ |ل|سكندريه|ء وجدى |لسيد مر فرج|482773
54|94oيم عبــــد|لونيس محمد معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد محمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|يدى محمد حسن محمد حسن 332462
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد قدرى يوسف محمد |لهبــــي|ن3544|6

رهر|ن| و|ئل كم|ل عبــــد |لعليم2|253 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمحمود محمد محمود عبــــد|4||63

8o2|85زر|عه |لم |ي|س عمر عبــــد|للطيف عمر
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ ع محمود ع 827582
يم عم|ر|443589 زر|عه كفر |لشيخل|ء ع عبــــد|لعظيم |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|ندى شعبــــ|ن قر بــــيو243627
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرحمه طه حسن طه ع697588
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنوره|ن عبــــد|لمنعم محمود سليم 27|885
9o5364 تـــربــــيتـــ سوه|جمجدى ثــــ|بــــتـــ شنوده عبــــد|لمسيح
89o892|كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج سم|ء مجدى |حمد جمعتـــ
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع خ ع |لزيدى2|9|76
تـــربــــيتـــ |سيوطريه|م محمد عبــــد|لغ محمد  882535
778|ooتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد رش|د محمد ه|شم
ل|ل خليفه |بــــو |لنور453792 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد صبــــ  معهد ع| 
نوعيتـــ |لزق|زيقم محمد عبــــد |لع| محمد|784657
يم عق|بــــ243|43 طبــــ طنط|مريم محمد إبــــر|
5o7277 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر| | سعد |لسيد محمد عفي
4o3353 تـــج|ره |ل|سكندريهسل مصط |حمد |م حسن
يم شح|تـــ يونس |حمد233739 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|نور| عبــــد|لفتـــ|ح سعيد |لدسو 248775
ل|ل بــــكر9445|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندي مصط 
د|بــــ |لمنصوره|سم نه|د سم شفيق25||68
26oo67يم |لسيد ع كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــه|جر |بــــر|
476o99يم بــــرغوتـــ يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهرضوى |حمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|رين| ع|طف |ميل مرقص535275
7o847|حقوق |لمنصورهسل محمد محمود عبــــد |لعزيز
صيدله |ل|سكندريهوق محمد ع |حمد |حمد شه|بــــ|848|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|رين| نبــــيل فؤ|د فريد5442||
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود سم |لسيد سليم محمد |لص|629988
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846oooتـــربــــيتـــ |سو|نسم عوض محمد سليم
648335| علوم |لزق|زيقيه محمد |سم|عيل عبــــد |

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر| | |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد7|838
|2o997ر محمد عزتـــ ر محمد م| رهم| تـــج|ره |لق|
48o3o4ر يم عبــــد|لظ| يم محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |لسيد طلبــــ9|||3|
422|o9لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|مروتـــ |لسيد ع حم|د
د|بــــ كفر |لشيخ|خ|لد |لسيد عبــــد|لعزيز حسن |ل |ط|735|4
طبــــ بــــيطرى بــــنه|وق عبــــد|لش| |حمد مطيش343279
حقوق |سيوط حمد سيد فرغ سيد|8||8|9
5o67|5د|بــــ |ل|سكندريه|سهيلتـــ محمد عبــــد |لع|ل |حمد محمد
86o575نوعيتـــ |لم |صفيه صل|ح سيد عبــــد|لع|ل
يم|22399 ش|م محمد |بــــر| رهس|ره  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
84o96|ي شفيق |لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|م|رين| |ر | ن
د|بــــ |لمنصوره|ه|جر محمد محمد سعد |ل|ل |67664

48o73| |رهحمد صد عبــــد |لحليم عبــــد |لبــــ ندستـــ |لق|
تـــمريض |لم | نوره|ن عل|ء مصط عبــــد|لرحمن853457
علوم |ل|سكندريهي|سم كم|ل ع ي|س |لمل|حه426266
تـــج|ره كفر |لشيخمجدى محمود بــــسيو عبــــد |لصمد7239|4
63o927| تـــج|ره |لزق|زيقل|ء محمد عصمتـــ عبــــد |لع| عبــــد
ل|ل عبــــد|لو|حد|356864 صيدله حلو|نل|ء ه| 
|د|بــــ طنط|دع|ء محمد عبــــد|لعظيم عرس434388

69372| علوم |لفيوميه عبــــد | عبــــد |لسيد عبــــد |
7o|585طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسل طلعتـــ عطيه سيد |حمد نوح
2|9o2oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ح|زم محمد عبــــد|لتـــو|بــــ حسن
5o28|o|ه بــــل|ل عطيه عبــــد |لحليم محمد عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم
6o6769م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد عبــــد | مصط |لبــــيو
ر|ن|262868 طبــــ بــــنه|حمد محمود |سم|عيل ح|فظ ز

3|6o9 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو |م عبــــد|لفتـــ|ح مصط
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد حسن مط|وع حسن دي|بــــ|258645

علوم حلو|ند| | حم|د فوزى عبــــد |لكريم996|7
ندستـــ طنط|محمد ع|دل حسن |حمد خليفه3498|6
8877o8 معهد ف ص |سيوطزينبــــ عبــــد|لن| حس |حمد
| ي| عبــــد|لعزيز |بــــو|لسعود248896 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي
ندستـــ حلو|نيوسف عبــــد |لرحيم |لسيد |لسيد |لمزين452425

24o|3|يف يف عبــــد |له|دي  تـــ  د|بــــ حلو|ن|م
762o94|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|حمد |حمد |حمد |م لبــــلبــــ
ه محمد |حمد عبــــد |لغ سليم|ن447474 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
64o685تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسعد محمود عبــــد | محمد |حمد
ى|437623 يم محمد رفعتـــ درويش |لبــــح علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــر|
53o4o||فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيتـــ محمد مسعد شلبــــي
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5o4828علوم |ل|سكندريهنو|ل رمض|ن عبــــد |لع| |حمد
9o2484|ء محمود |بــــوزيد محمد| معهد ف ص سوه|ج 
6o5582ى عبــــد|لحميد محمد ع تـــج|ره طنط|ح|زم خ
3334o2يم يم صبــــ |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |بــــر|

7o279 يم حس زر|عه |لفيومبــــه محمد |بــــر|
323o86يف ر|شد فه تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر 
25638o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد فوزى عبــــد|لفتـــ|ح |لشوربــــ
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه | ط|رق سيد محمد جوده2|52||
ش|م شعبــــ|ن عبــــد |لع|487795 تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن 

6o2|6 تـــمريض  بــــ سويفر| | ك|مل محمد حس
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد صل|ح |حمد |لسيد |سم|عيل8||779
4o2392 يم حس تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|ره ع عبــــد|لمنعم |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفدع|ء جمعه محمد عبــــد|لوه|بــــ6756|8
4276|oزر|عه طنط|عمر |م|ن محروس محمد رح|بــــ
د|بــــ |لزق|زيق|سيف محمد سعيد محمد محمد779626
يم سليم6743|5 طبــــ بــــيطرى دمنهوردى خميس |بــــر|
26o43|علوم حلو|نف|طمه ع|دل رمض|ن عبــــد|لحليم
نوعيتـــ بــــنه|وق حسن |لسيد يوسف محمد|33972
4o|696تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد محمد رضو|ن |حمد يوسف

48o53يم حسن محمد علوم حلو|نمصط |بــــر|
6o7o39 يم حس علوم |لمنصورهرن| ف|ضل |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهجم|نه حمدى محمد يونس |لنح|س477455
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحل حم|ده عيد عبــــد|لمنعم |بــــويوسف|24579
بــــي 679836 بــــي |ل تـــج|ره |لمنصورهمحمد مصط محمد |ل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد فتـــوح مصل |لهل|وى|262267
نوعيتـــ |لزق|زيقآيه |لسيد عبــــده محمد9|6329
يم محمد عبــــد |لع|ل|3579| حقوق ع شمسه|جر |بــــر|
رهعمر خ|لد |لسيد مصط 22774| طبــــ |سن|ن |لق|

تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء سيد سيد |حمد7|546
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|ن| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمنعم عبــــد 483425
ندستـــ حلو|نم|ريو سم سند ش|كر444767
35o777تـــربــــيتـــ ع شمسسمه ع عبــــد|لفتـــ|ح محمد رشيد

ره|ه|يدى عم|د حسن خ|لد994|2 د|بــــ |لق|
يم 633923 حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |يمن عبــــد |لعزيز |بــــر|
622229| ه عزتـــ عبــــد | عبــــد | تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
يم حس عبــــد |للطيف ص763546 علوم بــــورسعيدوق |بــــر|
يم صقر349577 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد مجدى |بــــر|
طبــــ طنط|كوثــــر |حمد سعيد عبــــد|لحميد نعم|ن428325
766o95يم حسن محمد مرزوق تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى |لسيد |لعربــــى |بــــر|
9|54o|  تـــج|ره |سيوطعبــــد| مصط عبــــد| عبــــد|لم|لك
68o8o7ف |لعربــــى شو حسن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق |
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وري253933 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعمرو عفي عبــــد|لحميد |لج
يم ع مو 5399|| تـــج|ره ع شمسج محمد ف|روق |بــــر|
تـــمريض دمنهورل|ء ع|طف |لسيد رجبــــ عبــــد|لغ |4634|5

صيدله بــــ سويفيم|ن محمد ع فر|ج|66582
د353924 ندستـــ |سيوطمحمد |س|متـــ حس مج|
4|56o7يم |سم|عيل محمد مسعود حقوق طنط|يوسف |بــــر|
9o723| علوم سوه|جحمد |حمد |سم|عيل محمد
د|بــــ |لمنصوره|رو|ن محمد |حمد |لدسو 676299

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ريم عم|د عبــــد | عبــــد |لو|حد52836
7752oo تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعمر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز حس
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنفيسه عبــــد|لفتـــ|ح ع عبــــد| منصور643366
6425o3تـــج|ره |لزق|زيقمحمود رأفتـــ نور |لدين عطيه س|لم
326794| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء حسن محمد عبــــد|لمع
76o|58فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل جم|ل عبــــد |له|دى |حمد
صيدله بــــ سويفند رض| قر |لسيد762||8
5237o9د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن |حمد سيف |لن |حمد
معهد ف ص بــــور سعيديه محمد |حمد |لسعيد |بــــو |حمد|8966|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجميلتـــ محمد عبــــد|للطيف محمدج|د |9|86|3
4|72o|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد |لرحمن |حمد محمد |حمد غنيم
يم محمد عبــــد|لر|زق تـــعيلبــــ|488348 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسحر رض| فتـــ رمض|ن349423
نوعيتـــ |لم |مر|م محمد فتـــح | بــــكري7729|8
4o9|83نوعيتـــ طنط|رودين| |حمد فتـــح | |حمد |لصفتـــي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمؤمن جم|ل محمود |لسيد ع492697
طبــــ بــــيطرى بــــنه|دين| محمد محمد عبــــد|لرحمن |حمد339484
49o392يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر عل|ء |لدين محمد |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد بــــ|زيد |حمد غ|زى|693577
4o966o| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مينه |حمد محمد |لعري
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مل |نور حليم بــــولس|83|863
8o6|57طبــــ |ل|سن|ن |لم |روم| ك|مل نجيبــــ ك|مل
علوم دمنهورس|رتـــ محمود مغ|زى ع |لجمل|54249
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــدين| محمد ع ع أبــــو|لنج|687|27
35o995|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد جبــــر عبــــد|لعظيم
رهمنه | وجيه محمد |حس|ن محمد سيد32559| زر|عه |لق|
27oo|oورى ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد بــــسيو عبــــد|لحميد |لج

رهمن|ر حس|م |لدين عبــــد |لع|ل محمد576|3 حقوق |لق|
يم |ل |ل559|76 ندستـــ |سيوطسيف |ل|م يح |بــــر|
8o5646تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ر| | عط| | زغلول ص|دق
|لسن |لم |ديل ص|لح خلف جمعه|259|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء |يمن محمد عبــــد|لحكيم||567|8
776|ooف محمود محمد صبــــره لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق| |
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ر|ء محمود فوزى عبــــد |لحميد 695359 طبــــ |لمنصورهف|طمتـــ|لز
254o48ى |لسيد عبــــد| |لفيش ندستـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن ي كليتـــ 
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومنرم ط|رق رجبــــ حسن639237
ر|ء محمد عبــــد|للطيف حس342243 نوعيتـــ عبــــ|سيهف|طمه |لز
7o8845صيدلتـــ بــــورسعيدمريم محمد حسن سليم|ن عم|ره
762o6oمعهد ف ص |سم|عيليهيوسف عيد محمد غريبــــ

رهعم|ر محمد صبــــ عبــــد |لمحسن3949| ندستـــ |لق|
426||oيم لسن ع شمس|يم محمود |لسيد محمود |بــــر|
495o|||يم جم|ل |لدين د|بــــ دمنهور|حمد فريد |بــــر|
ف عبــــد|لفتـــ|ح |حمد سليم||8|63 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقس|ره |
ره|رحمه رمض|ن محمد |لمهدى سيد45793 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

علوم بــــنه|سل ع ي|س محمد |حمد5576|5
فنون جميله عم|ره ج حلو|نم|ر م|جد مر|د تـــوفيق6377||
25574oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|وليد مصط عبــــد|لش| صقر
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|لرحمن س| فرج شعبــــ|ن269966
|2o399ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر يح محمد مصط عبــــد |لرحيم |لفيو أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
نوعيتـــ بــــنه|مريم وحيد فكرى محمد343295
د|بــــ ع شمس|شه|بــــ ع|دل |سم|عيل محمد8887|2
يم مر |لش84|627 يم |بــــر| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|منه | |بــــر|
تـــج|ره سوه|جي|ر| رجبــــ حسن |بــــورح|بــــ بــــكرى476748
صيدله |ل|سكندريهسل جم|ل محمد ع ض|432629
8o|379تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سل خلف سيد |حمد
ف محمد محمود |لخو39237| تـــربــــيتـــ حلو|ند | |
62|o7oيم محمد ع |لمتـــو ع معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدإبــــر|

ثــــ|ر |لفيوم|سميه |حمد عبــــد |لغف|ر عر|بــــي69394
847o7|معهد ف ص |سو|نعم|ر كم|ل |لدين حس محمود
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــر| | ن رمزى فه عزيز2||478
نوعيتـــ كفر |لشيخوف|ء |حمد سعيد |حمد محمد حس 4737|4
حقوق ع شمسشهد |حمد محمد عبــــد |لرحمن38534|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|ر| محمد ح|فظ ع حطيبــــه422|42
يم فه227988 د|بــــ بــــ سويف|د| | صفوتـــ وحيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه سيد رشدي حف 62935|
2364o9علوم حلو|نس|ره فوزى |حمد معوض
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن مي محمود عبــــد |لمنعم627|75
كليتـــ |أللسن سوه|جحس|م |لسيد عزتـــ شديد |لهلبــــ|وى246387
5o237|يم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعمر محمد حن محمود |بــــر|
يم بــــولس22269| ف |بــــر| ول| | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
بــــ |بــــش كم|ل عبــــد| |لحسي شو 287|44 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
6oo73o| طبــــ ع شمسمنيه عص|م محمد محمد عي
52753oندستـــ |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد فتـــ محمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عبــــد | محمد |لسعيد شط| زي6|95|6
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|232o3|تـــج|ره ع شمسرس| س| شفيق ملك
8o83|9طبــــ بــــيطري |لم |ندي |س|مه محمد محمد
7o5577طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمود سم محمود |لسيد ع
77o27|صيدله |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمد عبــــد |لعزيز صبــــره
معهد ف ص بــــنه|ه|جر صل|ح عبــــد| خليفه||2525
يم499848 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورر| | رجبــــ محمد عيسوي |بــــر|
32|272| يم ج|د| يم صل|ح |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم |حمد عبــــد |لشكور محمد |لشحرى35|786

7|92o|معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء عبــــد |له|دى بــــدوى رمض|ن
3||58oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|مر نش|تـــ زغلول سعد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد محمد زكري| عيد8337|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسر| | ع|طف سيد |م|م |لبــــكليش35|344
3428o7 |يم ع رف نوعيتـــ عبــــ|سيهم |بــــر|
يم ش| 496685 تـــربــــيتـــ دمنهوره|جر ج|بــــر محمود |بــــر|
9|o47o تـــج|ره سوه|جمصط جم|ل تـــوفيق |حمد
2487ooقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وس|م حسن |لسيد نص|ر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |س|مه محمد عبــــد |لرؤوف5933||
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسندى نش|تـــ محمد محمود عبــــد |لجو|د|77646
88o926 رتـــ| |ر مصط عبــــد|لحفيظ سيد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
85o99oكليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد سعد محمد محمد
25355o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن عربــــى محمد عبــــد|لص|دق
يم عبــــد| منصور منصور|32965 حقوق بــــنه|ليند| |بــــر|

رهس|ره محمد محمد عبــــد |لق|در48298 طبــــ |لق|
رهدين| ع|دل عبــــد | محمد رف|44878| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسم|ء صبــــرى محمد منصور |بــــو|لعن 627268
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|در سم جرجس صليبــــ4342|3

يبــــ|627|5 علوم بــــ سويفسم|ء عيد عبــــد |لتـــو|بــــ و
وف|تـــسيف محمد محمد |م زي|ده26444| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
يم شيحه|2354|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد ن|در |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهس| |حمد حسن محمود عم|رتـــ447969

2846o|ى ره|حمد فتـــ عبــــد |لنبــــى |لبــــح د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسمر حس|م |لدين حس عوض |لف 765926

يم |حمد986|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن ي| |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــه سم |بــــوزيد محمد ج|بــــر435388
يم مصط 24225| تـــج|ره ع شمسدين| جل|ل |بــــر|
3274o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ن|ريم|ن صفوتـــ بــــطرس حبــــيبــــ
4o957|ـديبــــ تـــج|ره طنط|مصط محمود |لحسي مندور 
6o8499يل ج |لزق|زيقنوره|ن محمد |حمد |حمد |لبــــن|وى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

874oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم محمد سعيد |بــــوزيد
|258o2حقوق ع شمسع خ|لد مصط عبــــ|س
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجورج فيكتـــور ونيس حكيم28792|
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يم رجبــــ شح|تـــه||42855 |د|بــــ طنط|سم|ء إبــــر|
ريدى حسن489678 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوق محمد |حمد 
|5o535ندستـــ |سيوطمحمد منذر زكري| حسن
755o27|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|حمد محمود |حمد عبــــد |لو|حد
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مظهر محمد عبــــد|لبــــ| حسن524869
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــفخري عبــــد|لرحمن فخري |حمد |بــــر|357382
رهندى حس عبــــد|لحميد محمود347285 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
637|2o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمد عبــــد|لعليم عبــــد|لفتـــ|ح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |كرم محفوظ |لمهدى ح|فظ323|4|
34774oطبــــ ع شمسكريم عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن
6|87o8 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن محمد عوض |لكركتـــ
تـــربــــيتـــ |سو|ندع|ء عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد6|8457
علوم ج|معتـــ د |طعص|م ع|دل ع مختـــ|ر|42424
وف|تـــمحمد محمود |حمد |بــــوزيد824979 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
63o929| تـــج|ره سوه|جم|ل عبــــد |لع|ل حسن ع
|299o3خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسنتـــ ن|جح عد قطيط
نوعيتـــ |لمنصورهصف|ء حس|م حس محمد غنيم692264

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومكريم محمد خميس عبــــد|لسل|م73347
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء فتـــ |حمد سيد527|35
675|o9يم تـــج|ره |لمنصورهم |ل |حمد حسن ع |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|يه|بــــ |حمد فوزى |له|دى|357542
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف|دى محمود حمزه |حمد352677
5|o3o|حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لحميد |ل |ر
48|3o7|يم سعد مصط محمد |لسيد تـــج|ره دمنهوربــــر|
ف محمد محمد |لشه|وى6923|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | |
ره|س|ره |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد3||233 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
287o64ش|م فتـــ متـــو نوعيتـــ |شمونخلود 
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــ صبــــرى ح|مد محمد768683
ش|بــــي449335 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عمر |حمد رمض|ن |ل
63o392لسن |لم |/ري|ضتـــ|ع محمد محمد |لبــــكرى
||6o6|رهحسن محمد سم محمد سعيد فريد حقوق |لق|
839o39تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنور| حس| |م محمد
يم رجبــــ526659 ندستـــ |ل|سكندريهع|دل شعبــــ|ن عبــــد|لمنعم |بــــر|
77o5||د علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقك|مل حس محمد محمد |لز|
45|o47ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد عزتـــ |لسيد  |لملي فرج ك.تـــ. ف رى و
بــــه محمد  |87598 حقوق |سيوطعص|م مصط و
4|oo49|ن ع محمد| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد حس ع
ندستـــ |لفيوم|ء محمد |حمد ح|فظ بــــر|نق|349672
| ي| |لبــــي عبــــد |لغ عطوه693743 حقوق |لمنصورهي

يم54972 تـــج|ره بــــ سويفن رجبــــ محمد |بــــر|
تـــمريض بــــنه|ه|جر سم محمد عبــــد |لسميع قنديل|26686
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كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوره|يدى عم|د |حمد ح|فظ6548|5
يم78|346 يم عد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عد |بــــر|
رهمحمد حس|م محمد فه عبــــدربــــه|23437 تـــج|ره |لق|
8o6433|د|بــــ |لم |يه جم|ل حسن محمود|
وف|تـــ  حمد جم|ل حف خ ||542|9 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه |لفيوميه محمد |لسيد محمد|68765

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م عزتـــ عيد |لسيد |لبــــ|جورى|247397
6|o46oتـــربــــيتـــ طنط|محمد نبــــيل عبــــد|لوه|بــــ |لسيد رجبــــ
856o|4تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن ربــــيع محمد عثــــم|ن
د|بــــ ع شمس|منتـــ | |حمد محمد سليم|ن سليم|75|3|
355o4o تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|منتـــ | مصط عبــــد|لحميد مصط
4|o274تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد ط|رق ع |لفرن
52o9ooطبــــ |ل|سكندريهندي محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمقصود سل
تـــج|ره |ل|سكندريه|ء حسن |لمتـــو محمد|422533
222o2oرهمريم رض| خلف طلبــــه حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم|ري|ن خ|لد عد |سكندروس423425

6||9o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد حمدي سعد عبــــد
تـــج|ره بــــنه|خلود حس ك|مل |حمد5|3464

لسن ع شمس|دين| جمعه عيد عتـــريس8693|
53o88| صيدله بــــ سويفرح|بــــ حس |حمد عبــــد
5o|2o|م فتـــ سيد ز|يد تـــربــــيتـــ بــــ سويفد

4929o8 يم حمدي عبــــد | ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمدي |بــــر|
766oo8تـــربــــيتـــ بــــور سعيدن |س|مه محمد محمد |حمد |لص
7o7|98|معهد ف ص |لمنصورهكريم صبــــيح جمعه محمد ند
يم|769||7 ه رجبــــ |لغريبــــ |لغريبــــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
3282o6تـــج|ره بــــنه|زي|د فه ع محمود |لسيد
857o46|تـــج|ره |سيوطعبــــد|لمسيح صد ج|د حن
ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|دل محمد شلبــــى |لنج|ر677426
بــــي حس|ن 222747 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|عيل سيد محمد |ل
رهن |سم|عيل محمد حس 229285 علوم |لق|
7o3o53يم شد|د د|بــــ |لمنصوره|دع|ء مجدى محمد |بــــر|
4495o4| ف ومس|حه |لمطريتـــلسيد حس |لسيد حس |لخو ك.تـــ. ف رى و
679o66د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|عبــــد |لرحمن |لسيد ع عبــــد |لنبــــى عدس
بــــي |لدبــــ|وى3235|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|من|ر خ|لد |حمد |ل
|3774o ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد |لغ محمد حل عفي
69745oتـــج|ره طنط|محمد ي| حسن عبــــ|س عبــــد |للطيف
8|98o9ريدي محمد علوم |لم |مروه ربــــيع 
7o6|27معهد ف ص |لمنصورهسم|ء |حمد عقل عبــــد |له|دى
9o2659| ه عبــــد|لنعيم |حمد ع تـــربــــيتـــ سوه|ج م

387o9ر|ء عص|م |حمد ع |لمك|وى ندستـــ |سيوطز
معهد ف ص طنط|محمد |نور حميدتـــ |لعربــــي833|43
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69473oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|ر| صل|ح عطيه عسكر
حقوق بــــنه|يوسف غ| ع|دل غ|346223
4252o5 |تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمد محروس ر
4o78|9يم |حمد محمود |بــــو شح حقوق طنط|محمد |بــــر|
868|9o|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لن| عبــــده |لسم|ن
7o6768معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود |لسيد محمد |لمهدى |لسيد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفوق محمد محمد محمود49369|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد يس رضو|ن محمود643772
782o94يم محمد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد |بــــر|
7o4|94تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ص|لح |بــــو ط|لبــــ حس محمود
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله سيف محمد |لسيد |حمد سعد||2479
ى36|265 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|زي|د |س|مه شو عبــــد | |لح
ف عطيه حسن||4337| حقوق |لمنصورهله|م |
4o6653د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن خليفتـــ شعبــــ|ن حسن |حمد
85o325|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد عص|م رضو|ن ري|ض

رهروح |لفؤ|د ع|دل عثــــم|ن محمد34345 حقوق |لق|
يم محمد سطيح|24|64 طبــــ بــــنه|محمود محمد |بــــر|
4932o7حقوق |ل|سكندريهمنصور محمد منصور سعد محمد
5242oo علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ |ر عص|م لط درويش مصط
6837o2تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن خ|لد |لسيد |حمد منصور
||9|4oفنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنتـــ | خ|لد |حمد محمد
يع عيد|243272 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء |نور |بــــو
علوم سوه|جمن|ر خل|ف |حمد ح|مد |256|9
6o53|2ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر |لمتـــو |لسيد رمض|ن |لبــــهوتـــى
ندستـــ ع شمسبــــه ع|دل محمد محمود عن|ن8949||
تـــج|ره سوه|جزي|د |حمد |بــــو|لفضل عبــــد|لخ|لق مبــــروك  |92458

4|o93| ف |لدين عي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد 
ندستـــ |لم | محمد سعد عبــــد |لجو|د59643

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدع|ء فوزى لط محمد عط| | ط|845|22
يم425694 ر فه ج|د |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهجورج | م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد عيد حل محمد عي494287
33o987|حقوق بــــنه|يتـــ محمد فه محمد
ى عزبــــ عبــــد |لبــــ| |59667| رتـــ م| ي تـــمريض |لق|
62822oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ندى محمد عبــــد|لحميد مصط بــــ|زيد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمجدى محمود سعد ع نعمتـــ |2|4376
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لرحيم محمد |سم|عيل|863575
زر|عه |لمنصورهعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد عبــــد 684437
تـــج|ره |سيوطط|رق عم|د فؤ|د حسن عبــــد |لنبــــى479733
د|بــــ ع شمس|ندى ط|رق عطيتـــ بــــدوى بــــدر2||55|
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيه محمد شلبــــى عبــــد |لع|ل حبــــيبــــ|59367|

ف |سم|عيل محمود|26886 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء |
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ندستـــ تـــ.خ|مس ع محمد ع |لعر| 258892 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|رك س|مح  |د بــــ|خوم|||864
نوعيتـــ طنط|بــــه محمد سليم|ن حس |لهو|رى4|4283
32575o زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د عبــــد|لمنعم محمد |لدي|س
طبــــ |لمنصورهحمد نبــــيل |لحسي عط| |لعري|ن|548||7

ه محمد صل|ح ع |727|5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
8o2898لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|عبــــ مختـــ|ر عمر ص|وي
22o372يم عيد حسن ندستـــ ع شمسمهند |بــــر|
يد عبــــد |لوه262898 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لحكيم |بــــو|ل
ه عبــــد|لرشيد فريد سليم||63258 د|بــــ |لزق|زيق|م
حقوق ع شمسمحمود يوسف يونس رحيم ه|شم6299|2
ندستـــ |لم |فيلوبــــ|تـــ م|جد رمزى ونيس7924|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|رتـــ | سعد رمزى  |د8|28|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ط|رق محمود سيد|325955
6o3oo3 ري|ض |طف|ل |لمنصورهنرم مجدى محمد |لف
69o|2|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحسن ع حسن محمد
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن |حمد رمزي حسن |لعن| |2535|4
ر|ء محمود محمد |حمد حل238873 ره|ف|طمه |لز د|بــــ |لق|
697o|8 صيدلتـــ بــــورسعيدمحمود محمد وحيد فتـــ
يم فوزى |حمد444925 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفلظ عم|د سعد | ثــــ|بــــتـــ934|82
يم |لكتـــ477526 يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ندي |بــــر|
ر |حمد عبــــد |لوه|بــــ عن|677945 تـــج|ره |لمنصورهبــــش|ر ط|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد محمد محمود ع حم|د494758

تـــمريض |لفيوم سميه محمد عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز65236
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مرو|ن محمد محمود عبــــد |لع|ل ق|سم476393
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد محمد |لغني محمود|775332
69o427تـــج|ره |لمنصورهمحمود ع|دل سعف|ن |لمر مو
826o88تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|جر محمد عطيه محمد
442446| تـــج|ره كفر |لشيخحمد ح|زم محمد حسن |لبــــد|
م محمود عبــــد |لنبــــى طه عم|ره|646|68 ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ند كليتـــ 
4348o9|رهسل|م خ|لد عبــــد |لحميد غط|س صيدله |لق|
طبــــ ع شمسكريم خ|لد عبــــد |لمنعم |حمد |لعدوى24424|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــه|جر ممدوح عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح243565
نوعيتـــ |لزق|زيقيه عط| |لسيد محمد عبــــد|لعظيم|772249
يم6||52| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نندى بــــه|ء ربــــيع محمد |بــــر|
8|3o52د|بــــ |لم |يوسف ربــــيع ر| |لسيد|
تـــربــــيتـــ ع شمسم ع|مر محمد محمود ع|شور325683
|د|بــــ طنط|شيم|ء |حمد عبــــد| |حمد |لسيد |689|46
ندستـــ |سيوطحمد شو مصط حس كحيلتـــ|357359
نوعيتـــ قن|سم|ء كحول عبــــيد | صديق|832252
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صيدله ع شمس جل|ل حس محروس2627|3
|427o9ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحف|ديه شمعون يعقوبــــ |سحق
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دين| حس محمد |حمد ع|مر285527

د|بــــ |لفيوم|وف|ء د|ود محمود عبــــد|لرحمن73623
2664o|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه |سم|عيل محمد عبــــده
ه محمد طه |لكستـــمو 8866|6 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرأم
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمود عبــــد |لعزيز محمود ه|دى688639
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمو عبــــد |لعزيز مو مبــــروك529348

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومخلود خ|لد ذ محمد64626
32o448رهم|ركو مجدى ف|يق بــــش|ى علوم |لق|
4o4o7oد|بــــ كفر |لشيخ|مصط |حمد خميس عبــــد| صقر
5|o64|يط طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد محمود حن 
9|oo73 يم تـــمريض سوه|ج عبــــ محمود ع |بــــر|
698|ooصيدله حلو|نشيم|ء صبــــرى سل|مه محمد سل|مه
تـــربــــيتـــ حلو|نيم عص|م |لمحمدى محمد عيد |لنج236624
بــــي 696599 معهد ف ص |لمنصورهمحمد |لسعيد صبــــح عبــــد |لعزيز |ل

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م مبــــروك عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد22669
9o9|77|ف عبــــد|لحميد تـــم|م رشو طبــــ سوه|جش|م |

يم محمد عبــــد |للطيف45237 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ح|زم |بــــر|
83987oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|طه سيد محمد يونس
ند|وى255429 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدير ع محمد ع محمد 

تـــج|ره |سيوطحمد ف|رس خليفتـــ رحيم|83845
6o679oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمود عص|م عبــــد |للطيف حسن محفوظ
8o766oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|رح|بــــ |حمد جمعه فر|ج
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم ه|شم محمود ه|شم34|9|3
|2o45|د|بــــ حلو|ن|عبــــد | فرج حسن محمود
رهمريم محمود محمد حس |2236| تـــج|ره |لق|
يم496439 تـــربــــيتـــ دمنهورحبــــيبــــتـــ سعيد عبــــد | ح|مد |بــــر|
7|o337بــــي حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد ع ع |ل
8o5376معهد ف ص بــــ سويفدم|ديوس جرجس عطيه |سحق
27o|83ر|ن خليل زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسليم|ن محمد سليم|ن ز
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــسم|ح محفوظ عبــــد | محفوظ|76923
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر متـــو عبــــد|لرحمن متـــو حسن|26437
889o78 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد محروس |حمد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقع|طف صبــــ محمود عبــــد |لحميد شلبــــى629692
حقوق |لزق|زيقمن|ر ي صبــــرى محمد784583
8|323oعلوم |لم |محمود عيد ض| محمد

رهعمرو زغلول محمد من|زع65|44 علوم |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ن| |حمد حسن محمد|482297
85o96oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدشهد محمد سعد محمد
تـــج|ره طنط|حمد محمد عبــــد |لنبــــى مبــــروك سعد|429945

Page 7062 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر طلعتـــ محمد زحل|ن837387
77696oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــدوى حس عليوه |بــــو ستـــه
د|بــــ |ل|سكندريه|رودينتـــ ع|دل عثــــم|ن محمود سليم|ن9|4266
629o66| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروتـــ حم|ده |لسيد |حمد عوض
6oo39||ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه ع شح|تـــه |لعتـــر
يم |لدسو 225894 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممصط مجدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورعل| ن|صف يوسف محمد يوسف499294
رهنوره|ن |حمد محمد سيد |لسبــــ|5459|2 تـــج|ره |لق|
4o|84oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |لسيد فؤ|د |حمد
حقوق سوه|جعبــــد| ع|يد عطيه سليم|ن  893||9
|د|بــــ طنط|محمد عوض |لسيد |سم|عيل ش| 9|4945
54o4o4ر|ء صل|ح |حمد سعد عبــــد د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه |لز
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لعزيز مصبــــ|ح عبــــد |لعزيز فوده 687925
3258o2 علوم ع شمس |ر حس محمد تـــوتـــو حس

6o829تـــج|ره بــــ سويفشنوده مشيل شنوده بــــخيتـــ
7o4488 ندستـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لمقصود عبــــد
صيدله ع شمسمحمود وليد |سم|عيل عوض369598
9o9936تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ رمض|ن محمود |سم|عيل
يم عطيه539682 زر|عه |ل|سكندريهمريم محمد مبــــروك إبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|سنتـــ خ|لد ع حسن محمد |لحريرى9928||
حقوق طنط|بــــه|ء عص|م شح|تـــه محمد |لمغ|زى3||493
8o4538|يم |حمد |د|بــــ |لم |يه عمر |بــــر|
7oo659يل ج |لزق|زيقخ|لد حسن محمد |لغبــــ| عبــــد |لعظيم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن حسن محمود حسن482534
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر |س|متـــ و|ئل مخ|ريطه6274|6
||8o93 ندستـــ تـــ.خ|مس كريستـــ كم|ل ذكرى نظ معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم |ده حم|ده محمد  | 248669
2|4o6|يم د|بــــ ع شمس|د| | ربــــيع محمد |بــــر|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ريه|م |لسيد فتـــ خميس|8||49
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــ|ء جم|ل محمد |حمد|49958

يم |يمن محمد |لسيد دي|بــــ|776723 لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|بــــر|
4o524|يم فتـــ محمد عبــــد |لموجود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مصط |بــــر|
236o99ره| |ر محمود ص|لح |لسيد د|بــــ |لق|

|67o6 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلوج حس|م |لدين |حمد كم|ل |لدين
853|7oتـــمريض |لم | مصط |حمد سليم سعد
27356o|حقوق |سو|نيه ع|دل شح|تـــ |مبــــ|رك
تـــربــــيتـــ |سو|نحبــــيبــــه ع سيد |حمد مد |84468
5|98o6|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء فوزى محمد محرم
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ مريم ن| عبــــد |لعزيز ص|لح عيد4|6847
7o659|يم ه محمود |حمد |لسيد |بــــر| علوم |لمنصورهن
تـــج|ره بــــنه|دير ه| محمد عبــــد |لغ محمد534|4|
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|فوزيه ع|دل عبــــد |لع|ل عبــــد|لسل|م785496
89|o|4|معهد ف ص |سيوط سم|ء حسن ثــــ|بــــتـــ محمد
4o948oتـــج|ره طنط|زي|د ممدوح مر عرف|تـــ
د|بــــ سوه|ج|ه|جر ع عبــــد|ل مخيمر نور |لدين  896826
ين| بــــرك|تـــ حن| عبــــد |لمسيح485984 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف
49726oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــسمتـــ محمد محمد حسن محمد
48o695يم سل|م طنه |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سع|د عبــــد | |بــــر|
259|o4علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــه|ء كم|ل عبــــد|لسل|م |لسيد
9o94oo يم محمد تـــربــــيتـــ سوه|جبــــسمه محمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورعمرو محمد عبــــد |لرسول ع سلط|ن446458
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخرو|ن رض| مر غ|نم ع8554|4
|66|9oد|بــــ حلو|ن|ط|رق عبــــد |لرحمن ص|لح نص ع
تـــج|ره ع شمسم لو س|لم لو326243
يم مصط بــــدوى765353 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمصط |بــــر|
يم عبــــد| ج|بــــ ||25672 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــدع|ء |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننور |لدين ع|شور سيد محمد|4746|
تـــربــــيتـــ سوه|ج يه وحيد عبــــ|س |حمد||89786
8o82o|ي حس ص|لح نده نم تـــج|ره بــــ سويفش|
26|9o7ندستـــ بــــنه|عمر ن عبــــد|لعظيم محمد |حمد كليتـــ 
4o53o7تـــج|ره دمنهورم|زن عم|د محمود سليم|ن
تـــج|ره بــــنه|منتـــ | صل|ح ض| عبــــد |لرحيم38882|
|57o78لسن ع شمس|سل محمد عبــــد |لعزيز |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|خ|لد |س|مه فهيم عبــــد |للطيف |لسيد 9288|6
54o|89حه وفن|دق |ل|سكندريهمعتـــز فوزى محمود يعقوبــــ| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمود عبــــد 248383
426o29 د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء محمد محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لمو
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندي محمد محمد ع |لدين435857
صيدلتـــ |سيوطمريم |س|مه ع محمد 878243
معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد محروس محمد عبــــ|س |لهيتـــى448733
6844o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــبــــسمه حم|ده شبــــل |لمتـــو |لمعد|وى
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــف|طمه |لص| عبــــد |لرحمن عبــــد|34|756

677o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عم|د حكيم فهيم
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد بــــ|سم سم محمود مصط |478942
265o57| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عزتـــ ي| عزتـــ عفي ع عبــــد
رهعبــــد| |حمد محمد |حمد عبــــد |لرحمن3|5|22 حقوق |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقيه سم صل|ح حس |772599
ه |لسيد عبــــد|لحميد |لشيخ س|472|27 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومشه
تـــج|ره ع شمسزينبــــ محمود عبــــد|لوه|بــــ محمود346427
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد عيد سيد محمود||24259
5o9967يم |لمغربــــى يل ج |لزق|زيقمصط سعيد |سم|عيل |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ل|ل|3924|4 يم  لسن ع شمس|لسيدتـــ سعد |بــــر|
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زر|عه ع شمسن|در نظ د |ن عطيه226594
5|o739 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|عبــــد |لرحمن حمزتـــ محمد |لمهدى |لبــــسيو

د|بــــ |لفيوم|عبــــد |لرحمن محمود فتـــ جمعتـــ29656
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء ع|دل عبــــد |لرحمن |لعمرو 385|46
63|9|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|رج|ء عبــــد|لوه|بــــ لط عبــــد|لوه|بــــ
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|م| |حمد ع عبــــد|لرحمن|849687
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عزيزتـــ |حمد محمد |حمد يوسف667||6
9o|8o7 تـــج|ره سوه|جرمض|ن جم|ل يونس عبــــد|لرحمن
7o54o|لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |كريم زينهم |لسيد محمد |حمد
885o67 تـــربــــيتـــ |سيوطسوسنه وليم مكرم عج|يبــــى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مروه سيد عبــــده عبــــد |لحميد58759|
339|4oد|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ |حمد ح|مد محمد نوفل|
يم عز|زي |لعز|زي768483 تـــج|ره بــــور سعيدحمد صل|ح |بــــر|
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |بــــو |لوف| محمد |بــــو |لفتـــوح 624227
|د|بــــ طنط|رو|ن حسن محمد غلوش432997
7o5749ندستـــ |لمنصورهمحمد س|مح عبــــده محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيف فوزى محمود ع |لش|8754|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد محمود ع مر262858
بــــي شبــــل686828 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن |حمد محمد |ل
22|o63يف كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسلسبــــيل محمد ع |حمد 

|77o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لرحمن ط|رق زين محمد
وف|تـــ|نه|د محمد شبــــل حسن23934| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ف ثــــ|بــــتـــ335434 ف م تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|دين| |
499o67| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورريج عمر ع حس|ن
7|o6|||يم عبــــد |لبــــ علوم بــــورسعيدندى ح|كم محمد |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمريم شح|تـــه عطيه ميخ|ئيل 883877
4o642|د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ محمد عي |م حسن
علوم |سو|نمه| عبــــد|لح|رثــــ نوبــــي كر|ر|84698
7o2995 كليتـــ |أللسن بــــ سويفندى عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى مصط
63o444لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد محمود ر|شد حسن
نوعيتـــ |سيوطمحمد ع|دل فؤ|د سيد 8|8939
ى فريد حل ي بــــش|ى9288|| تـــج|ره ع شمسش
36o6|9تـــج|ره طنط|ع محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم
4|3o87د|بــــ طنط|شيم|ء محمود محمد سل|متـــ|
زر|عه دمنهوررو|ن خ|لد |حمد محمد842|52
9o55|2 تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ر فتـــ محمد محمد
4o3|84د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|حور محمد رجبــــ محمود
7o5437تـــج|ره |لمنصورهيوسف ع كريم |م محمد
9o3598  حقوق |سيوطزي|د |حمد ن| نور |لدين محمد
رتـــ|بــــسمتـــ عبــــد|لكريم بــــدوى محمد8456|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم محمد مبــــ|رك|83|344 حقوق بــــنه|حمد محمد |بــــر|
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537|oمعهد ف ص بــــ سويفم|ري|ن سم جرجس سمع|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهبــــه |لسيد غريبــــ أحمد ن |756584

تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لعظيم |لرف8|389
ف عبــــد|لخ|لق مر823|24 ين | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ش
89885o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ل|ء جم|ل |لبــــدرى محمود
|2o2|3ندستـــ ع شمسمنه مدحتـــ محمد |سم|عيل قبــــط|ن
7o4|74م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــه محمد محمود |حمد عبــــيطه
42oo44|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء ط|رق |حمد |حمد عبــــد |لجو
تـــج|ره طنط|ر| | رجبــــ طه شح|تـــتـــ خ 499388
يم نجيبــــ329884 طبــــ بــــنه|رن| |يه|بــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م ع|د ل محمد مصط ||62925
2|49o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد نض|ل |بــــوبــــكر عبــــد |لمنعم نظيم
6o69ooتـــج|ره طنط|محمد ص|لح ع ص|لح ع
|3o3|5| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن عزتـــ حكيم ي
يم |لسعيد |سم|عيل زي437983 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمروه |بــــر|

رتـــيه صبــــ محمد |حمد|34522 علوم ري|ضتـــ |لق|
7o6533 بــــي |لعو طبــــ |سن|ن |لمنصورهغ|ده محمد |لسيد |ل
9o399o معهد ف تـــمريض سوه|ج ع حل |بــــو|لفضل |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لعزيز رمض|ن عبــــد|لحميد |لسيد سيد 7495|2
9236o2 حقوق سوه|جمحمد ح|زم عبــــد|لحميد حس
تـــج|ره بــــور سعيدآل|ء |بــــو |لمع| محمد محمد |لردي 624584
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ر| | |حمد محمد ن محمد ن786477
7o|996 ندستـــ |لزق|زيقحمد ع|دل عبــــد |لحميد عبــــد |لمطلبــــ
صيدلتـــ بــــورسعيدمريم ط|رق جل|ل مسعد |حمد763335
رهيم|ن ط|رق زكري| |حمد|237449 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
|4o25oف محمد محمدمحمد لسن ع شمس/ري|ضتـــ|د | |
د|بــــ |لمنصوره|بــــسنتـــ |لسيد رمض|ن |لحم|دي|68799
765o|5ندستـــ بــــور سعيدمؤمن رفعتـــ محمود عبــــد |لحميد محمود

تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه سعيد محمد |م|م48578
يم مك|782535 زر|عه |لزق|زيقحسن محمد فوزى ع |بــــر|
63|o62تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دي |حمد فرج محمد فرج
علوم |سو|نزينبــــ محمد مو ع |84482
23428oرهف|دى بــــدر نعيم خليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

ره|وق محمد رف| حس 264|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره ع شمسم|ستـــ فخرى شح|تـــه ميخ|ئيل25496|
267o36تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن|ديه محمد عبــــد|لخ|لق عبــــدربــــه
تـــج|ره |سيوطف|طمه جم|ل سليم عبــــد|لوه|بــــ 885348
طبــــ ع شمسحمد محمد |حمد |حمد س|لم||64373
3643o6تـــج|ره ع شمسمحمود مسعود |حمد س|لم
ق|257|4 بــــه |ل تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|ره عل|ء عبــــد |لمو و
62o663تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآل|ء ع |لسيد |لسيد |لحديدى |لم
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43oo4oيد مر رهمحمود محمد عبــــد |لغ |بــــو|ل صيدله |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه ع محمد ع نجم785477
852|9o لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حل محمد حل |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد خ|لد ع |حمد|899457
تـــج|ره بــــور سعيدكريم مجدى رمزى عبــــد|للطيف |حمد2|7653
ح|28|625 تـــج|ره |لزق|زيقسم| |لسيد محمد محمد |حمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن سم محمد محمد كل|م|255444
323o8oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر سيد محمد |بــــو زيد
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــسحق ميل|د |سطف|نوس جور |74|822 معهد ع| 
5o49o9علوم |لمنصورهم|رين| ه| حل زكرى مجلع
حقوق |لمنصورهط|رق محمد |لدسو |حمد سليم|ن693297
2463o2د تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد فتـــ |حمد مج|
تـــج|ره |لزق|زيقحسن عطيتـــ محمد عطيتـــ سعد|97|64
6||oo5| |تـــج|ره طنط|س|متـــ محمد محمد |لغبــــ
طبــــ بــــيطري |لم |مصط خ|لد خلف |حمد854664
يم عوض633992 |ج |لدين |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقي|س 
تـــج|ره بــــنه|ندى سم محمود حمدى ع|مر776458
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|كر|م عنتـــر محمد عمر|829274
|7o456رهستـــيفن |مجد يوسف لبــــيبــــ علوم |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدند محمد حسن حسن |لنج|ر788532
د|بــــ حلو|ن|س|ره سيد محمود ج|دع |لمز|528|24
د|بــــ |ل|سكندريه|وق محمد ع محمد ع485973
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن سعيد عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ |28|357

رهم|زن سيد عبــــد|لمنعم حسن48748 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقد | سعيد |لزن|تـــى محمد ع2|8|77
تـــج|ره سوه|ج سل|م ع|شور |لسيد عبــــد|لل|ه|2594|9
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرغدتـــ |لسيد |سم|عيل ح|مد سل|متـــ498973
يم شعبــــ|ن|79|23 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىزي|د ع |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن ص|لح محمد عبــــد|لحميد275792
ل|ل769286 حقوق بــــورسعيدمحمد ع عثــــم|ن 
4|2o87يم ع عبــــد |لمنعم صقر قتـــص|د م حلو|ن|محمد |بــــر|
6|2o23 |حقوق |لمنصورهمصط محمد عبــــد |له|دى ش
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعمر |حمد محمد |بــــو مسلم357975
د|بــــ |لمنصوره|ه| محمد متـــو محمد697274
35399oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف عصمتـــ عبــــد|لسل|م عبــــد|لعزيز
26|8o7|وف|تـــحمد عبــــد|لفتـــ|ح رشيد فرج سلوم وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

رهمحمد محمود فؤ|د |حمد عي8387| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8434|o| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|روي جم|ل |لدين محمد ع
معهد ف ص بــــ سويفحمد قر شمس |لدين محمد|854337
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمر|م عمرو نبــــيه محمدجمعه7736|2
3|4o89يم تـــج|ره ع شمسفرح|تـــ محمد فرح|تـــ |بــــر|
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63o275|يم عطيه يم ي| |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره دمنهورفه بــــش فهيم عبــــد |لفتـــ|ح عوض494232
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حس|م لط مو635764
يم |لسود6|7||6 طبــــ حلو|نع|صم محمد محمود |بــــر|
52|2|oتـــربــــيتـــ دمنهور عبــــد| حسن عبــــد|لمقصود
4o5649د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء ن| |حمد محمد زن|تـــى

رهحسن|ء محمود طنط|وي محمد43456 حقوق |لق|
8|3o5| تـــج|ره بــــ سويفوليد سيد طلعتـــ ع
496|7o|حقوق طنط||ء ح|مد عبــــد |لبــــ|رى عسكر
4|o|77| نوعيتـــ طنط|محمود صل|ح |لسيد عبــــد |لمقصود
طبــــ ع شمسعمرو فتـــ عبــــد |لجليل |لسيد9|7786
علوم ج|معتـــ د |طدين| بــــهن محمد رمض|ن |لف|ر437223
237o23ره|ه|جر سعيد |حمد صل|ح د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقف|دى صبــــ ص|دق ذ785239

3o|63 د|بــــ د |ط|نه|ل ع|طف سيد عطي
تـــج|ره بــــنه|شه|بــــ عبــــد| ع عبــــد| ن|33253
475o76د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ريتـــ| ر|فتـــ حس ن|در |بــــوسيف
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر جم|ل |بــــو|لغيط محمد44|255
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأمنيه سليم|ن أنور محمود سليم|ن439385
8o4962ي طبــــ |ل|سن|ن |لم |مريم صل|ح جوزيف بــــ

ن| |س|متـــ مصط حسن473|5 د|بــــ بــــ سويف|م
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن ي| محمد محمد صبــــ5||496
يم |لبــــي2|4422 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيف محمد |حمد |بــــر|
88o9o2  حقوق |سيوطدع|ء مصط عبــــد| يونس
3656o5تـــمريض ع شمس محمد مختـــ|ر محمد عبــــد|لوه|بــــ
علوم |سيوطم | نو|ر خلف جنيدى  877278
23o923|زر|عه ع شمسبــــ|نوبــــ رفعتـــ ف|م صموئيل ف|م
266o3|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لمحسن محمد عمر
35o36oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عمر ط|رق كم|ل ز|يد
طبــــ |ل|سكندريهه|له عم|د حس |لشعر|وى6547|5
62o269ويدى ويدى  ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لحميد وجدى 
يم مرزوق محمد 2|8936 د|بــــ |سيوط|مصط |بــــر|
8|388oنوعيتـــ |لم |محمود ي |لصغ ج|د |لحق

726o9علوم |لفيومرن| رفعتـــ ربــــيع عبــــد |لمجيد
تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ محمود عبــــد|لرشيد عبــــد|له|69|336
7522o2ف عبــــد |لستـــ|ر محمد علوم |لزق|زيقمحمد |
6484o7يم وف|تـــكريم حل حسن حسن |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
7749o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره محمد محمود عليوتـــ عبــــد
8o5434د|بــــ |لم |ه|جر ك|مل ه|رون ك|مل|
وف|تـــعمرو محمد عبــــد|لتـــو|بــــ ج|د68||32 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رك محسن مه شهيد ص|لح5982||
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8345|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند| عبــــد|لنعيم |سم|عيل محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|منه | عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق |حمد 7674|4
6o2762| ندستـــ |لمنصورهحمد محمد شكرى |لحسم
75|3o6 معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسسهيله ط|رق عبــــد |للطيف جم|ل عبــــد

تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد| محمد محمدى محمد ||لصعيدى9|382
6o825|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء محمد محمود عبــــد|لحميد شهود
9|o665 د|بــــ سوه|ج|منتـــ | محمود ر|غبــــ ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لمجيد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ره محمد حف |سم|عيل833965
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيم محمد عبــــد |لش| غ|نم629|44
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمصط |حمد رمض|ن مر7663|6
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طع |ء و|ئل ق|بــــيل سعده9876|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد بــــهن سل|مه |لوكيل|246329
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ند| محمد كم|ل سل|م266952
د|بــــ |لزق|زيق|ه|له عبــــد |لمنعم محمد |لص|دق محمد62|638
ندستـــ حلو|ني|سم | ه|شم عبــــد |لعظيم |لسيد||442|
د|بــــ بــــ سويف|س|ره ع|دل |سم|عيل قطبــــ|24353
62oo76|نوعيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | عبــــد |لرحمن حس |لبــــرمبــــ
د|بــــ دمنهور|محمد صل|ح سعد عبــــد |لتـــو|بــــ484229
|4o296|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيه محمد |حمد محمد |لشيتـــ
يم مصط |لمع|م677593 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعمر |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن |حمد ع محمد بــــرجل497529

ره|شيم|ء |يمن سيد ع حس|ن 385|3 د|بــــ |لق|
5oo|9oيم د|بــــ دمنهور|صل|ح محمد ص|بــــر |بــــر|
8635|o علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن يوسف |حمد ع
64o575نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد |لسيد محمد
9|o349 ر صيدلتـــ |سيوطم | س| تـــق|وى جو
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدح|زم |حمد محمد |لسيد |بــــوعيشه93|3|6
يم درويش|699745 نوعيتـــ |لمنصورهل|ء |لسيد |بــــر|
نيدى476944 علوم بــــنه|عبــــد | عص|م |لدين محمد ع 
4o38o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد محمد فوزى
وف|تـــم عبــــد|لمل|ك محروص عطيه|7|8626 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
88o793  | تـــربــــيتـــ |سيوطكريستـــ | سعد ج|د | عوض
76785o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر جم|ل محمد مختـــ|ر ن
6976o6ره|من|ر رجبــــ |لسيد عبــــد |لحميد عل|م |لق|
8|48o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دير عبــــد|لنبــــي عيد محمد
|6o885د|بــــ ع شمس|س|رتـــ ص|بــــر محمد عبــــد |لو|حد بــــيدق
84673oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نتـــ |يمن مك|وي محمد
75o646 لسن ع شمس|س|ره يح جوده دسو
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمريم رمض|ن سيد خميس845463
49o586د|بــــ |ل|سكندريه|فرحه محمد مو محمد عبــــد|لرحمن
فنون جميله فنون |لم ||ن|سيمون |وميل سمع|ن م ||||877
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طبــــ ع شمسحمد محمود |بــــو|لحديد عبــــد|لمقصود258856
د|بــــ دمنهور|سل رض| عبــــد |لق|در ع|شور497478
34|o53صيدله ع شمسخ|لد سعيد |حمد محمد |لعس|ل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــتـــه|ل سم صل|ح عمر|255227
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخع عزتـــ ع عبــــد|لحميد غ|نم|45255 معهد ع| 
4269|o علوم |ل|سكندريهبــــتـــ بــــسيو عبــــد|لفتـــ|ح بــــسيو
يم|326974 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسيتـــ سيد ع |بــــر|
8|98o2يم سم مري|نس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مرثــــ| |بــــر|
886o82 د|بــــ |سيوط|مروه حمدى محمود نص
ح|ن عبــــد |لل|ه|752632 وف|تـــحمد مجدى  معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
7oo539ري|ض |طف|ل |لمنصورهنور| محمد ج|د عم|رتـــ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف رف| محمد عبــــد|752356
يم |حمد بــــلتـــ| 47|497 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ي|سم |حمد |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفكريم جم|ل محمود محمد84263
ش|م عبــــد |لح|فظ سعيد|73||2 رهيم|ن  د|ر |لعلوم ج |لق|

69o4|4د|بــــ |لمنصوره|زي|د ط|رىء محمد |لسيد عبــــده
تـــ عبــــد|لرحمن رزق |حمد رزق|332574 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
طبــــ |لزق|زيقه|جر حس|م حل محمد |ل|ع284|77
تـــج|ره كفر |لشيخحسن|ء |لسيد محمود محمد خر|شه442582
وف|تـــمحمد ح|تـــم فتـــ عقل473|26 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
معهد ف ص طنط|شعبــــ|ن رض| فرج محمود فرج3|4422

24o8||تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ |بــــو |لعل| حس |بــــو |لعل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |لغني أيوبــــ |لغني عمر|ن4|2699
26775o تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رمض|ن |لص|وى |لهج
تـــربــــيتـــ دمنهوريه عبــــد|لنبــــى ز|يد عوض حويج||49676
رهندى محمد نور|لدين محمد حسن43638| تـــج|ره |لق|

ره|نجل|ء محمد عبــــد|لسميع حسن حس 37364 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسرو|ن عم|د طلعتـــ فضل2254|3
علوم ع شمسبــــسنتـــ محمود محمد رمض|ن348384
|26o34رى حقوق ع شمسمحمد ي| محمد |لجو
7o7934ندستـــ |لمنصورهسل|م محمد |لسيد عبــــد |له|دى |لسيد
83o43oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديد| | محمد صديق محمود
3279o5|تـــج|ره بــــنه|حمد محمد يونس محمد
36o447د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وف|ء |حمد محمد عبــــد|لحكيم |بــــوخشبــــه|
49|o25تـــج|ره |ل|سكندريهد | حسن ع حسن ع مو

ى35676 يم حسن |لز ره|عمرو محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديس|ره ع محمود عبــــد|لرحيم825398
9|o875 حقوق سوه|جحم|ده |لديبــــ يوسف |لسنو

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنيه عربــــى عبــــد|لتـــو|بــــ |بــــو |حمد|3335
صيدله |ل|سكندريهنرم ع|دل محمد مسعد عوض622396
زر|عه |ل|سكندريهحبــــيبــــه |يه|بــــ محرم ع477456
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875o26  تـــربــــيتـــ |سيوطندى عبــــد|لن| عبــــد|لغ محمد
تـــج|ره |سيوطشه|بــــ |حمد عبــــد|لمجيد حس|ن 879528
4o542oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|يم محمد |حمد ز ز|يد
زر|عه طنط|محمد طلعتـــ محمد محمد  عمر427779
8o9666حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد كم|ل ك|مل
وف|تـــحمد حس محمد ي|س ||88|25 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
9o7o53 تـــج|ره سوه|جرجبــــ رزق محمد عل|م
|4o26|| إعل|م بــــ سويف|ء خ|لد محمد محمد رف|
يف عطيه ع مرو|ن|88|45 وف|تـــ|محمد  ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
783o5oد|بــــ |لزق|زيق|رش| محمد ع |لسيد ع  |كل
د|بــــ |لزق|زيق|عمر |س|متـــ عبــــد|لمنعم محمد سليم5|6489
63o257يم طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقمه|بــــ يح محمود |بــــر|
6|o449ر عبــــد |لحميد ح|مد حل|وه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نرم جو
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطربــــ|بــــ رمض|ن عبــــد|لجليل |حمد 879574
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمسه عم|د عبــــد |لمطلبــــ عبــــ|س سلم93|456
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف فتـــ سيد |حمد عبــــد |لسل|م كشك893||3
4973o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم صبــــري حن جمعه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخلود خ|لد ممدوح محمد536|2|
ندستـــ |سيوط حمد حس خليفه حس |886545
25o73oيم س|لم منصور تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط |بــــر|
ندستـــ ع شمسعل| محمد عم|د |لنج|ر27757|

532o8صيدله بــــ سويفف|طمه ع|دل محمد |لدين|ري
تـــربــــيتـــ دمنهورنرم محمد |حمد سل|مه44|6|5
8o56o6نوعيتـــ |لم |بــــس|م صل|ح ع عبــــد|لعليم
26o564نوعيتـــ |شمونرحمه س| محمد سم|حه
6872o|| د|بــــ |لمنصوره| حمد محمد عوض محمد ع
حقوق بــــورسعيديثــــ|ر محمد فتـــ |لسيد |لصو|ف|452|75
يم |حمد عزبــــ3|32|3 وف|تـــ|نور |لدين |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم محمود مصط |حمد44786|
|33o36د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ |لسيد محمد سل|م محمد
ر |حمد |لق| 898425 عل|ج طبــــي قن|رن| محمد م|
معهد ف ص طنط|ن|در بــــسيو عبــــد|لعزيز حس |لعتـــربــــي443556

ره|من|ر ح|تـــم محمد محمود حف 24296 د|بــــ |لق|
يم |بــــو |لعل|56689| م خ|لد |بــــر| ره|د ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه مجدى محمد عبــــد |لغ |42652|
76492oندستـــ بــــور سعيدجم|نه |حمد |لسيد حسن عبــــد |لع|ل
5o9799د|بــــ دمنهور|عبــــد|لحميد رزق عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز خميس
5o7588تـــج|ره |ل|سكندريهرويد| خ|لد |حمد طه |حمد
328o4||علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد خ|لد عبــــد|لبــــديع محمد
89|o26|تـــمريض |سيوط م| محمود ع عليوتـــ
7547o2|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن صفوتـــ فؤ|د أحمد
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمرثــــ| عم|د رؤف|ئيل جرجس3|6357
ق|وي|345||6 معهد ف ص طنط|ل|ء مصط محمود |ل
433o99د|بــــ طنط|ف|تـــن عبــــد |لمنعم زكري| |بــــو مرق|
ف فوزي عل|ء |لدين844326 تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن |
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد محمد |سم|عيل عثــــم|ن328327
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردين| ي| حمدى شنش7766|5
حقوق |ل|سكندريهسل|م محمد رمض|ن محمد|825|48

صيدله حلو|نس|ره ميل|د يعقوبــــ عبــــد |لمل|ك66683
7|o234|يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|يه محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز لم
7oo|88يم يم عبــــد |لع|ل |بــــر| زر|عه |لمنصورهنه|ل |بــــر|
ف شو ص|دق7|259| رتـــ|يوسف | قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم محمد محمد |لسنبــــ|رى78|764
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عل| محمد محمود ع عم|ر456476
تـــربــــيتـــ ع شمسدى عص|م ص|بــــر عبــــد|لحليم5835|3
|334o2ريدى رهمحمد عص|م |حمد  تـــج|ره |لق|
رتـــ|عف|ف ج|بــــر |بــــو نجله عبــــد|لق|در 255422 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
224o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|تـــ مجدى |حمد محمد |لكو
ف ف|يز جرس شنوده35|766 صيدلتـــ بــــورسعيدد |نه |
يم ع نعمتـــ46|8|5 تـــمريض دمنهورنوره|ن ن| |بــــر|
272|o8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم سعد عبــــد|لمغ سعد
تـــج|ره بــــ سويفميشيل يوسف ميشيل س|م855339
تـــج|ره |لزق|زيقشو متـــو عبــــد|لحميد متـــو3|6274
8|o58o|تـــج|ره بــــ سويفيم|ن عيد ق|سم |سم|عيل
25o|o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن |حمد عبــــد|لمنعم |حمد |لسيد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|منه | |حمد |حمد فرح|تـــ32247|
|39oo|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل | ف|يز مو عزيز
ش|م محمود844635 معهد ف ص ري|ضه |سو|ندي محمود 
8|oo56لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ند جم|ل |لدين عبــــ|س عبــــد|لحميد

533o5ى مؤمن تـــربــــيتـــ بــــ سويفريه|م كم|ل ع
22oo3o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن عبــــد| حس|ن عبــــد

رهريه|م ع|دل محمد سيد58|48 تـــج|ره |لق|
4|o3o7ف |لدين تـــج|ره طنط|بــــل|ل محمد نور 

5o939|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمود عبــــد | عبــــد|لعظيم عبــــد
9o26o9  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر عبــــد|لن| سعد |لدين محمد
يم عبــــد |لحميد47474| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن عص|م جل|ل عبــــد |لعزيز487353
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| ع|دل عزيز صليبــــ |99||9
يع|323|2| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن |ح سيد |سم|عيل |بــــو 
6282|o يل ج |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد بــــدر |حمد مصط كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
3|6|9oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــرضوى |حمد مصط محمد سيد
معهد ف ص |سم|عيليهف مو محسن حس|ن|768497
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638o23تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحس حم|دتـــ حس عبــــد|لع|ل |لديد
3395o3يم تـــمريض بــــنه|وق عبــــد|لرحيم محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفسم|ء محمد |حمد محمد|3554|8
ف محمد رش|د|6685| د|بــــ حلو|ن|دين| |
4o4o6رهي|سم حمدى عبــــده مهدى عنبــــر علوم |لق|

|2o544بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسشيم|ء سيد محمد محمد
يم ع غط|س|9685|5 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم|ن محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــن|دين محسن |م |حمد رمض|ن|66|2|
|49oo6رهدع|ء خ|لد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــدع|ء |لعربــــى عطيه بــــ|زيد4||5|7
ندستـــ |سيوطس|ره ع|دل محمد صد 752276
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|فوزيه عبــــد|لحميد |م ش|شه257266

7ooo7تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر |حمد تـــميم تـــميم
5|827oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  س|ره عبــــد|لمنعم |لسيد عمر|لديبــــ
زر|عه طنط|آيه محمد عبــــد|لونيس |لسيد عوض428572
6|2o63د|بــــ دمنهور|ه|جر محمد عبــــد|لعزيز |لصعيدى
8|o36|طبــــ |لم |صموئيل |ليشع ز سلو|نس
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقحمد محمد محمد |لحسي |785387
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد محمد عبــــد|لعزيز |لصبــــ|غ||4|348
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــندى |س|مه يوسف محمد |لبــــغد|دى|49|77
ره|منتـــ| ع|دل سعد عبــــد|لص|دق25348 د|بــــ |لق|

6|o557تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريه|م عبــــد|لحميد بــــدير |لبــــرل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطع سعد |بــــوضيف ع|885|9
2776o3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لصمد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدع|ء محمد أم يوسف حم|د|62|27
تـــربــــيتـــ |لم |مسيه ص|لح محمد عبــــد|لجو|د|2644|8
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط يه|بــــ ن|دى تـــوفيق غط|س|884773
493|7oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد سعد محمود ع حسن مسوده|
|د|بــــ |لم |د| | شعبــــ|ن |حمد |حمد5696|8
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|عمر ع محمد |لص|دق824756
طبــــ ع شمسحمد جم|ل سليم|ن |حمد |لحد|د|2578|5
د|بــــ |لزق|زيق|ندى خ|لد عبــــد |لمنعم عي زرقتـــ782239
يم محمد سعد شكر449597 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عمر |بــــر|
يم |لسيد فرج||6355 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م عزتـــ |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء كرم |لسيد عل|م|65824|
نوعيتـــ قن|مريم صبــــري ح|مد |سم|عيل866283
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد شكرى عبــــد |لرحيم محمد خليل766743
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م | عم|د ش|كر |سكندر352989
يم 893582 يم محمد |بــــر| ندستـــ |سيوطن |ر |بــــر|
|5o569|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عم|د |لدين مصط ح|مد

يم6|725 معهد ف ص بــــ سويفعبــــد|لرحمن رجبــــ ك|مل |بــــر|
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خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |ر محمد محمود |لسيد57948|
يم687426 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرن| حسن |حمد عبــــد |له|دى |بــــر|

رهش|م سعد عبــــده |م|م46253 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعمر ن| سل|متـــ حسن873|4

78|o68يم علوم |لزق|زيقمحمد عم|د عبــــد |لحفيظ |بــــر|
د|بــــ |لفيوم|حمد جم|ل سيد عبــــد|للطيف|324765
6oo954|صيدله طنط|م| جم|ل ع |بــــو ن|زل
6oo|4oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمع|ذ |حمد محمد قز|مل
7o|9o4| يم |لدسو معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ل|ء محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|بــــتـــ ه| وحيد م88|337
حقوق |سيوطف|طمه خلف حج|زي ع 3752|8
|227o8رهفرحه عبــــد |لعزيز يوسف محمد علوم |لق|
رتـــ|ن |حمد ف|روق عبــــد|لفتـــ|ح|9628|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد محمد |لديبــــه|268457
تـــج|ره طنط|حمد ص|بــــر سعد |لسيد |لمو |34|677
52768oن| رشدى ف|رس قديس ندستـــ |ل|سكندريهم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ف|طمه من رجبــــ من 98|32|
تـــج|ره ع شمسبــــ|سم صبــــرى عبــــد |لسل|م علو| 37999|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ل|ميس مو ع |حمد755886
88569o|د|بــــ |سيوط| حمد محمود فرغل عبــــد|لح|فظ
52o|24 تـــج|ره دمنهورمنه |للـه محمد عطيه خض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد خ|لد |حمد عبــــد |لرحيم ع |53|64|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم محمود صبــــ |حمد|27294
|6oo77|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ط|رق طه عط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ |حمد سيد |حمد826897
رهجم|ل |لدين جم|ل عبــــد |لو|حد محمود8378|| زر|عه |لق|
262oo2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف حس|م سعيد عبــــد |لحميد رضو
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود جمعه عبــــد|للطيف ع |لديبــــ528476
وف|تـــيوسف عبــــد |لرحيم |لسيد عبــــد |لح|فظ47892| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره طنط|ه|جر س|لم سعيد حسن عبــــد |لنعيم2646|4
69||o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ع عبــــد |لفضيل ع
6o|22|يد محمد عبــــد|للـه علوم طنط|م|جده |بــــو |ل
تـــج|ره بــــنه|بــــ|نوبــــ حن| سعد يوسف|349677
62|o96لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد | محمد عبــــده |حمد |لعبــــد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لصغ |86542

|396oتـــج|ره سوه|جمريم رفعتـــ شكرى يوسف
239|o8تـــج|ره ع شمسرن| محمد عبــــد|لرحيم محمد حسن
يم عريشتـــ269785 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد فوزى |بــــر|
495o4|ش|م محمد |لرو|شدي تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد 
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد |س|متـــ محمد جوده|4565|3
756o83تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهندى عبــــد | محمد محمود
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33o53|يم عبــــد|لسل|م |حمد تـــربــــيتـــ بــــنه|نرم |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد س| عبــــد|لمقصود ق|سم 875932
يم278868 يم عيد |بــــر| حقوق بــــنه|مصط |بــــر|
7o6o43يف |لسيد بــــدوى |حمد  |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمر 
792o|oيم محمد كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد سم |لسيد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم |م خ|لد أبــــو|لفتـــوح محمد حسن633|24
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر مصط |بــــو |لعزم محمود24639|
5o6636يم محمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى |حمد خليل |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد بــــه|ء محمد عنيم|346335
حقوق حلو|نلؤى |لوليد عبــــد |لو|حد محمد223|2|

رهخ|لد |حمد محمد سم عبــــد |لمجيد|766| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
869oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لغ غ|نم

تـــربــــيتـــ |سيوطرش| محمد بــــكر عبــــد|لعزيز  882377
63546oصيدله |لزق|زيقص|بــــرين ي| محمود عبــــد |لمنعم
62o466ندستـــ د |طرح|بــــ محمد |حمد |حمد رضو|ن
34o|2|حقوق بــــنه|عمر محمد عمر عبــــد|له|دى جمعه
طبــــ |لفيومدى |حمد محمد محمد ع|شور68499

د|بــــ ع شمس|خ|لد ع خلف ع |حمد352649
5|5oo4تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف|تـــن محمود ع فتـــح | غنيم
6o7|44|طبــــ حلو|نحمد حسن عبــــد |لحميد عز|م
يكل24458| ندستـــ ع شمسيوسف عل|ء عبــــد |لرحمن 
ى6|6764 ى حليم  ن|  ري|ض |طف|ل بــــورسعيدم
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسعيد عبــــد|لر|زق |حمد عبــــد|لع|ل شعل332443
ف مصط |لجندى|348|2 حقوق ع شمسمنه |
تـــج|ره طنط|حمد ن| |لسيد |لبــــلي |795|43
769o37|كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشحمد محمود ص|بــــر محمود
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ف|طمه مصط |لغريبــــ |لم|7|3||4
حقوق |سيوطمحمد محمد رفعتـــ حمد|ن 43|879
تـــمريض |لزق|زيق سل|م ن|صف عبــــد |لعظيم عبــــد |لعزيز633944
8|o788نوعيتـــ |لم |سم|ح خ|لد |حمد حسن
5|6o8oتـــج|ره دمنهورشيم|ء رمض|ن |نور عطيه |بــــونعمتـــ
صيدله |ل|سكندريهبــــه محمد عوض محمد حربــــي685828
|د|بــــ طنط|عبــــ شلبــــى |لسيد سع|ده |لبــــربــــرى644693
7o654oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمر|م محمود |حمد ص|لح
صيدله |لمنصورهمنيه |لفرغ |لفرغ عبــــد |لخ|لق |لبــــح||6924
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــحمد عطيتـــ عوض |ل|نص|رى||52996
تـــج|ره |سيوطمحمد |حمد خليفه |حمد824779
تـــج|ره طنط|س|رتـــ |حمد عبــــد|لمجيد |لجم447758
||578oيم يم |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|رين| |يه|بــــ |بــــر|
4o8739يم عمرو تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى ع محمد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|متـــ رض| |حمد |لسخ|وي|7422|4
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63o566|ندستـــ |لزق|زيقمحمد س|مح محمد طلعتـــ محمد |له
75|93oش|م محمد |لسيد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يوسف 
7o576oعلوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد محمد محمد |حمد يونس

33o5|يم ع |حمد رهعبــــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
322o56كليتـــ |أللسن ج أسو|نمنتـــ | مصط |حمد محمد عبــــد|لرحمن
63o6o7ش|م محمد عو|د سليم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيوسف 
علوم |لمنصورهحمد |يمن عبــــد |لنبــــى محمد عبــــده|696889
5o7725د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر |سم|عيل عبــــد|لعزيز |سم|عيل غ
42669oتـــمريض |إلسكندريتـــ نوره|ن س| |حمد |لسيد حليم
ف ع حبــــيبــــ ع س|لم|679629 تـــج|ره |لمنصورهحمد |
ر |لطيبــــ3|38|2 رهمحمد فضل ط| تـــج|ره |لق|
5oo959| |حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم| ج|بــــر سعد|وي جبــــ
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|صل|ح محمد |لعزبــــ |لسيد |لغبــــ|تـــي59|4|6
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف|طمه محمد ع عبــــد|لعزيز499789
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سم|ء سم ع محمد جعفر|344642
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحس|م |لحسن عبــــد |لحميد ز49289|
69o39oيم |لسم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهي محمود عبــــد |لل|ه |بــــر|

294o4رهسعد ح|تـــم سعد |بــــو زيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |لعريشي|سم |يمن حسن فر|ج محمد767883
يم 876|42 يم إبــــر| يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمحمد رض| إبــــر|
|292o8يم يم عط| |بــــر| رتـــكريم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوف|ء |لسيد بــــدر|ن ع5|7822
تـــربــــيتـــ |سيوطكرستـــ | ع|دل فرج جندى 4|8869
4976o9 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنورين مدحتـــ محمد |لق
كليتـــ |أللسن سوه|جم | فوزى وديع فه 895357
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــسيلف|ن| ف|يز رس بــــدروس جبــــر|523262

2869o|وف|تـــ|حمد مصط |سم|عيل محمد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
48o637|ف د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور||ء ع|دل قر |حمد م

معهد ف ص بــــ سويفسم|ء حس عبــــد |لنبــــى حس |62274
د|بــــ دمنهور|عبــــد| محسن |سم|عيل ط|يل|49474
8773o4|تـــج|ره |سيوط  ل|ء وليد محمد عبــــد|لعزيز
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|ح|تـــم س|لم عبــــد|لعزيز س|لم رح|بــــ448524
6o9739ى ثــــ|ر |لفيوم|سع|د عل|ء |لدين محمد |لع
رهمريم عبــــد |لن| عبــــد |لمنعم مر22242| تـــج|ره |لق|
6o95|8يم |لمج|عص زر|عه |لمنصورهرح|بــــ عبــــد | حسن إبــــر|
معهد ف ص بــــ سويفجون |ش | |سحق ن|شد852785
9o2622|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد جم|ل محمد عبــــد|لمجيد
طبــــ |ل|سكندريهدين| محمد |حمد عبــــد |لسل|م عبــــد 425382
||9o|5|ور ر|غبــــ تـــج|ره ع شمس|ء ر|بــــح 
د|بــــ ع شمس|محمود |بــــو|لسعود |لسيد محمد349549
ق765598 يم سعد محمد محمد |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمهند |بــــر|
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د|بــــ |لمنصوره|عل| ع |لسيد |لبــــدوى |لع|3486|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م| عربــــي عبــــد|لكريم |حمد|62|825
صيدله |لزق|زيقل|ء ع|دل عبــــد|لبــــ| |حمد محمد|643346
ندستـــ طنط|لسيد |لقر عبــــد|لمطلبــــ خليفه|465429
4o|o28تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود صبــــ عبــــد | در|ز
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد |حمد |م عبــــد|لعليم2236|3
5|928o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن محمد رمض|ن محمد عسل
يم363432 وف|تـــس |ن محمد |سم|عيل |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
754o75د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|س|ره سيد عوض محمد |لبــــربــــرى
تـــربــــيتـــ |سو|نه|جر حس |لبــــدري ج|مع34|848
35665o يم |لدسو مر علوم بــــنه|س|رتـــ محمد |بــــر|
ره|عبــــد |لرحمن رمزى |لسيد ع عيد675658 عل|م |لق|
|2o6o9|وف|تـــندرو |م |نيس حبــــيبــــ تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره ع شمسحس محمد حسن عو|د344374

ره|من|ر محمد محمود محمود27584 د|بــــ |لق|
يم ح|مد272675 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسمر حج|ج |بــــر|
5o7573تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | محمد خليل |لحريرى
|2o369طبــــ |سن|ن ع شمسرن| ح|مد |لسيد عطيتـــ
ندستـــ |سيوط  حمد نشأتـــ يوسف محمد|958|88
7o9398 يم محمد |حمد يم |حمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــه |حمد خميس ز 43425
325o73| يم ع يم خ|لد |بــــر| زر|عه مشتـــهربــــر|
|د|بــــ طنط|ندى م|جد نبــــيل عبــــد |لمقصود فؤ|د|264|4
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد شفيق جل|ل خف| |534|45

حقوق حلو|نيم|ن شكري تـــوفيق خليل|37539
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن نزيه رزق | ن|شد|337343
تـــج|ره ع شمسيتـــ | منصور محمد نص|ر|27685|
7754o9ف |لدين تـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد حمدى |حمد 

|8o7oرهعمر |حمد |لبــــكرى |حمد حبــــيبــــ حقوق |لق|
يم محمد عبــــد ربــــه م| 264484 |د|بــــ بــــنه|نجوى |بــــر|
8579o5|د|ر |لعلوم |لم |سل عم|د محمد عبــــد
5237|o|ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |يمن محمد سعيد شعبــــ
266o86علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفشح|تـــه حسن |لسيد ح|تـــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهش|دي محمد رشدى ع سعد885|48
62|93oيم سليم تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طريو|ن محمود |لغ| محمد |بــــر|
33|59o|صيدله ع شمسينور |حمد بــــدوي |حمد عطيه

6689oد|بــــ |لفيوم|مريم محمد حل محمد
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد م|جد عبــــد |لسميع |حمد |ل|ل 679826
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــسيف |لدين |يمن عوض عبــــد|للطيف6|4753
يم ع |حمد عبــــد |لع|ل676672 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــريم |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمد حسن |حمد إسم|عيل756429
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تـــج|ره طنط|محمود ممدوح عبــــد|لسميع حسن |لغز3396|6
ف مصط كم|ل |حمد مخلوف24925| تـــج|ره ع شمسمؤمن |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء محمد عبــــد|لمنعم |حمد محمود 86|498
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق |ر وحيد |حمد عبــــد|لغ 338496
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد شعبــــ|ن رجبــــ محمود2389|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن|ن ع محمود عبــــد |لعزيز عثــــم|ن777357
78o|o6|طبــــ حلو|نيه |لسيد عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد
نوعيتـــ طنط|نبــــيل رمض|ن |حمد شلبــــى3782|4
9o2289 تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|لحكيم جم|ل عبــــد|لحكيم محمدين
د676724 يم |لمحمدى محمد مج| د|بــــ |لمنصوره|حمد |بــــر|
|4o38oيم |حمد تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|سم ن| حس |بــــر|
علوم |لعريش/ري|ضتـــيوسف جم|ل عليوه محمد775648
26255oيم سعيد عبــــد|لرؤف محمد عجور ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
|4569oره|ي|س جم|ل عبــــد |لمنعم محمد د|بــــ |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد سم|ء حس محمود |لسيد|||8963
45o9o3|د|بــــ طنط|حمد ش|كر سند مو رجبــــ|
||93o7وف|تـــعمر عبــــد |لحميد |حمد محمود نو|ر وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ق|وى56|247 نوعيتـــ |شمونمحمد ي| فتـــ فرح|تـــ |ل
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد تـــ |ن رمض|ن ع 8|8885
4|o466ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد مجدى |لسيد ع |لبــــيو
44o27o|يم محمود شه|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه |بــــر|

56o84 تـــج|ره بــــ سويفسيد محمد ج|بــــر مصط
رهوق عنتـــر ص|دق فرج49||3 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد|ء |حمد عمر |حمد||84978
67874o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيم|ن محمد خ|لد محمود ر|شد
طبــــ ع شمسمحمد خ|لد أحمد رسل|ن رسل|ن62|2|5
رجه48|695 ثــــ|ر د |ط||ء عل|ء |لدين حس|ن ع 
8o2|32طبــــ |ل|سن|ن |لم |م|يكل س|مح صل|ح منصور
|د|بــــ طنط|محمد رض| محمد ح|مد شيحه448773
8o9o46لس س| فرح بــــولس |لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |ك

46o4o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء عبــــد |لخ|لق عويس حسن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم محمود محمد ع48245

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه نبــــيل صل|ح خلف|255447
||8o24تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نج | جورج صبــــ حبــــيبــــ
4o4665د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد| |حمد |حمد عبــــد|لع|ل خط
4|o752قتـــ عل|ء محمد ربــــيع محمود |لسيد |د|بــــ طنط|أ
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لمع حتـــحوتـــ|24||6
تـــج|ره طنط|محمد |حمد عوض محمد |لعدل8|6852
267o79د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه وليد صبــــ عبــــد|لر|زق شعبــــ|ن
7o28|4تـــج|ره بــــنه|حسن |لسيد سم |حمد عبــــد |لق|در
ش|م ع مصط يونس923|43 تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن 

Page 7078 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

قتـــص|د م حلو|ن|سلوى محمد |بــــو|لنج| محمد9|2242
62942oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء عبــــد |له|دى سعيد حسن
7o4387|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسم|ء عبــــد | فتـــ |بــــوه|شم
تـــربــــيتـــ |لمنصوره ح|مد مو عبــــدربــــه699426
نوعيتـــ |لم |مريم جرجس شح|تـــه جرجس366|82
تـــربــــيتـــ |سيوطخلود ع|طف سيد بــــك 9|8888
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه | |حمد محمود |حمد ع|مر623532
نوعيتـــ |لم |من|ر ي| فو عبــــد|لموجود|8|5|8
7ooo69|طبــــ طنط|وق محمد محمود |بــــو|لمع
حقوق |لزق|زيقند| ن| محروس محمد289|76
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد حسي |حمد ع وحش|783742
68o5|2يسم سعد ع |لطنط|وى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ه|له 
52o6|5|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن محمد محمد |لسيد
26o7|oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمريم شبــــل نج|تـــى درويش

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيم ط|رق طلعتـــ حس 465|3
4o8o68د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مرسيل ن|در صومئيل مق|ر
حقوق |سيوطمروه ممدوح عبــــد|لعزيز |حمد7733|8
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد |لسيد محمد رمض|ن3|4235

63264| حقوق بــــ سويفحمد عم|د|لدين محمد ع
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمدى سيد |حمد |حمد |لقل 8|2|27
82277o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد ع|طف فوزي محمد
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نندرو ن| ذ حن|وى سليم|ن|649258
يم ع |لنمر22|434 علوم طنط|تـــ محمود |بــــر|
تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن محمد حس عبــــد|لرؤف88|848
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رن| |بــــو زيد |بــــو زيد محمود خليفتـــ56|685
35o97|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن فؤ|د عبــــد|لمنصف س|لم
تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد حس محمدين 899478
|24o9o|يم عبــــ|س ندستـــ ع شمسحمد محمد |بــــر|
8843o7|طبــــ |سيوط  م| عبــــد|لبــــ|رى ك|مل مفتـــ|ح
|5o897 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل سيد مرزوق ع
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد خ|لد عبــــد |لسل|م عوض752548
7o4475ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم سم عطيه |لمهدى حسن
255o|6تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدير عبــــد|لمع مصل نجم 
7o5896|معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد عص|م عوض عبــــده |لعدل
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد فؤ|د |بــــو شعيشع محمد|452275
ره|حبــــيبــــتـــ خ|لد فؤ|د محمد عفي 22696| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6253o4يم مصط محمد بــــر تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــر|
85o222ندستـــ |سيوطعبــــد| ع|دل محمود |حمد
|49o98علوم ري|ضتـــ حلو|نوق عص|م عبــــد |للطيف حسن
25|4o9عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمصط محمد عبــــد|لعظيم حج|زى
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد حس حسن عبــــده ف|يد347747
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 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسهيلتـــ سعد سعد طه كسبــــه|||9|6
|282o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــثــــينه محمود عبــــد |لحليم عبــــد |لمقصود
د|بــــ |ل|سكندريه|سل عزتـــ عرف|تـــ محمد489672

53o32|يم |بــــوسيف ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يم|ن عز|لدين |بــــر|
ندستـــ د |طخ|لد |لسعيد |لسنو يوسف شع 54|622
4|6oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|فردوس نجيبــــ عبــــد |لعزيز محمد در|ز
تـــج|ره ع شمسم |ى ه| |ل لبــــيبــــ24868|
64o489|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م محمد |لسيد |حمد
تـــمريض كفر |لشيخحمد عل|ء |سم|عيل |لسيد نور|لدين389|44
د|بــــ د |ط| |يمن محمد بــــدير عبــــد |لكريم7853|4
79o2o5|حقوق |لزق|زيقحمد محمود |حمد عبــــد|لرحمن
يم2323|8 تـــج|ره بــــ سويفنو|ره مرزق بــــطرس |بــــر|

تـــج|ره ع شمسنوره|ن فتـــ محمد سعيد7454|
ف م |لدين عبــــد|لحميد 79|267 نوعيتـــ |شمونوق |
|53o38تـــج|ره ع شمسعمر محرم فؤ|د |سم|عيل
7o3579|يم ع تـــمريض |لزق|زيق ض حسن محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع|ئشه منتـــ |سم|عيل مصط 938|83
|ء عص|م سعد |لشيخ محمد|52|||9 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ 
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد محمد عبــــده36|762
يم ع ع سل|مه638359 ندستـــ |لزق|زيقعمر |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد بــــدر|ن عبــــد |لر|زق5635|6
ر تـــوفيق|5757| ره|م|رين| سم م| د|بــــ |لق|
4|o368 يف عبــــد|لغف|ر عبــــد تـــج|ره طنط|عبــــد|لغف|ر 
لسن ع شمس|يه ع|دل عبــــد |لحميد حسن مط|وع|22646|
49o396 تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر مسعد محمود عبــــد |لستـــ|ر عبــــد
يف528989 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممجدى محمد ج|بــــر |سم|عيل |ل
5o5555زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|رس ع محمد |حمد |بــــوديبــــ
6|79o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره طه عبــــده |لسج|ن
4o7436| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه |مجد |حمد |لبــــدوى حس
75o975 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|ئشه محمد سعيد محمود حس
6969o3|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قحمد سعيد عبــــد |لع| |لسيد
4ooo|9يم محمود محمد |لفح|م د|بــــ |ل|سكندريه|ندي |بــــر|

حقوق بــــ سويفسم|ء نجم |لدين حس عبــــد |للطيف47|52
يم سيد|849994 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد عل|ء |بــــر|
يم755949 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس| ص|بــــر |حمد |بــــر|
8o4552ف شهدي ن|روز |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|رين| |
تـــج|ره طنط|سهيله عزيز |لص|وى |لف 3|34|4
رهمحمد مصط عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|237|24 صيدله |لق|
3534o7|تـــج|ره بــــنه|حمد محمد شو عبــــد|لر|زق محسبــــ
ى جرجس|8|9236 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج بــــر|م مو ن ع| 
3378ooعلوم بــــنه|حمد عبــــد|لمجيد |لحسي عبــــد|لمجيد
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43985oطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهندى مختـــ|ر بــــسيو سيد أحمد ع|مر
4497o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |يمن محمد فكري |لحو
252o26علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــوفيق محمد محمد عبــــد|لمطلبــــ
6o848oعلوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخندى محمد مصط |لعتـــر
طبــــ ع شمسمحمود خ|لد سعد حل872|43
23o62oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمر|د رأفتـــ ع |لبــــغد|دي
يم مصط 527587 يم مصط إبــــر| ندستـــ |ل|سكندريهمنتـــ | إبــــر|
6795o2ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمه س|مح عبــــد |لع| عبــــد |لونيس منصور
ندستـــ |لم |محمد ع حسن عثــــم|ن332544
9o5456 طبــــ سوه|جمصط خ|لد محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ديه مصط ع خمخم99|429
7|o27| صيدلتـــ بــــورسعيدمريم محمد |لبــــغد|دى ع
34o264بــــتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زينبــــ حس |حمد محمد و
ديه64|627 د|بــــ |لزق|زيق|رج|ء عل|ء |لدين عبــــده ع 
|27|o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه حسن سليم|ن حسن محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم| محمد سليم|ن عبــــد |لحميد سليم24277

تـــج|ره ع شمسدع|ء محمد ع محمد9996|2
|453ooيم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد جم|ل محمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن |ر حس |حمد مر|د |لبــــط|س4|2384
رهمحمود ص|بــــر مغ|ورى حن شعبــــ|ن323|23 تـــج|ره |لق|
77o667 د|بــــ |لزق|زيق|لي خ|لد بــــيو عبــــد|لحكيم مصط
6934|oه ن| |لطنط|وى غندور معهد ف تـــمريض |لمنصوره ن
رهحمد محمد ح|مد |حمد ق|سم|44555| تـــج|ره |لق|
49o478 حقوق |ل|سكندريهجيل|ن ج|بــــر محمد مصط
46576oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخأحمد س| عبــــد |لنبــــى شه|وى معهد ع| 
|2952oندستـــ |سيوطمحمد محمود عبــــد |لعزيز |لسحتـــرى
688o98 تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى س| عطيه تـــوفيق |لحسي
|3427oد|بــــ حلو|ن|ندى محمود يوسف |حمد
|د|بــــ بــــنه|حس|م محمد محمد ص|دق327949
ين |حمد حس محمد59732| رهش تـــج|ره |لق|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمريه|ن عص|م عبــــد|لغف|ر عبــــد|للطيف256893
6o5729|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد فر|ج عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|
63687|| يم متـــو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحل|م متـــو |بــــر|
|56o34كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|رين| عد كم|ل ر|شد
89o84o طبــــ |سيوطنوره|ن ممدوح محمد عبــــد|لل|ه
|4|o5o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد محمد محرم
بــــي |6|496 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نوره|ن عبــــد |لسل|م سعيد حسن |ل
زر|عه |لمنصورهخ|لد مجدى مصط عوض689263
يم مصط درويش866||5 يم س| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرح |حمد محمد جم|ل |لدين فؤ|د22453|
ش|م ع |بــــو ش|ل525337 ندستـــ |ل|سكندريهتـــسنيم محمد 
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط جم|ل ه|شم عيد324|22
6o4386ندستـــ |لفيوممصط و|ئل |حمد رمض|ن |لزل|ط

رهض عبــــد |لنبــــى كم|ل |لسيد74|42 طبــــ |لق|
د|بــــ |سيوط|نعمه محمود عمر عبــــد|لرحمن 57|887
زر|عه دمنهورمن|ر |س|مه محمد رمض|ن |لسيد |6||6|5
وف|تـــ|نور |لدين |يمن محمد محمود37976| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعليتـــ سعيد طه عبــــد|لجليل342855
تـــ ن|دى عبــــد|لحميد خميس|||322 رتـــ|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ه فرج محمد ع عز|ز|785456 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء محمد رمض|ن يسن62479
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمود محمد محمد حم|ده622998
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزينبــــ ن|جح فه حسبــــ |لنبــــى  887725
84565oتـــمريض أسو|ندع|ء عبــــد|لن| |حمد محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد وليد محروس محمد |حمد مو |627986
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ستـــر نعيم شح|تـــه جرجس|2|7598
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد م|جد طه |لسيد طه|442454
ره|فرحه يح محمد محمد ع شعبــــ|ن239352 د|بــــ |لق|
33|4|oتـــج|ره بــــنه|محمد |مجد ز عبــــد|لغف|ر
|4ooo3علوم ري|ضتـــ ع شمسندى رجبــــ عبــــد |لع| عطيه
ه رض| محمد عوض ج|د|685997 صيدلتـــ بــــورسعيدم
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حمد|ن ع مصط حش|د569|45
4o7632د|بــــ |ل|سكندريه|مروه محمد عبــــد |لمنعم حسن حس|ن

648o4|يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |منيه حم|ده حس ص|بــــر |بــــر|
ر ع 77|8| رهع و|ئل ع ز| تـــج|ره |لق|

628759| تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لسل|م متـــو
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء زين |لع|بــــدين محمود محمد|845372
7o5392 |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعمر محمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ش
ه عبــــد |لر|زق لط عبــــد |لر|زق|62|678 تـــج|ره |لمنصورهم
46323o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد مدحتـــ محمد |بــــو |لخ
527o47|تـــج|ره دمنهورحمد محمد فرج عبــــد|لغف|ر بــــطور
يم|236788 فنون جميله عم|ره ج حلو|نل|ء مجدى عبــــد |لحسيبــــ |بــــر|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |حمد حبــــش محمد||||754
تـــربــــيتـــ سوه|جرح|بــــ |يمن صبــــرى |حمد 224||9
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نعمر وليد محمد محمد شمس33493|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنسمتـــ صبــــرى عبــــد|لحميد محمد يونس346562
ي824697 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــ|سل |حمد محمد محمود |لقص
8o2o2o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يه|بــــ ن |لدين |بــــوبــــكر ن
75299oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد | محمد ص|بــــر
تـــج|ره ع شمسر| | خ|لد سيد محمد ع25237|

تـــج|ره ع شمسنور|لدين وليد ف|روق محمد عل|م4548|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمرو عبــــد|لوه|بــــ ع عبــــد|لحميد484224
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82o3o2|د|بــــ |لم |حمد محسن عبــــد|لصبــــور مفتـــ|ح|
4o536|تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم مو محمد عبــــد |لحميد |حمد
7o6|6oف ومس|حه |لمطريتـــمحمود ع محمود محمد ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء رجبــــ فر|ج |م |56|823
627||oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد عص|م عبــــد |لحميد حس ز|يد
83|oo3حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدين| |حمد محمد سعد مح|ريق
2669o2نوعيتـــ |شمونخلود جم|ل |م |لسعد|وى
يم |لحوتـــى676454 د|بــــ |لمنصوره|نوريه|ن رزق |لمندوه |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمرو صل|ح سعيد عبــــد|لسل|م |حمد328979
6o7777 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ند| حسن |م |لحس
27o768 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |لبــــر محمد |بــــو |لمجد |لبــــر
معهد ف ص |ل|سكندريهإيم|ن سعيد عبــــد |لسل|م حسن3|47|5
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء س| خليل حسن خليل|8649|5
5o5993فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|ركوس ع|دل ك|مل جرجس عبــــيد

رهحس|م سم عبــــده |لر|شدي55|23 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |لسعيد مصط حسن ف|رس|678825
حقوق بــــنه|س|رتـــ حس عبــــد|لمنعم |بــــو |لسعود335454
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد م |لدين سيد عطيه |لحندوله||69849
تـــج|ره ع شمسط|رق ع عبــــد|لمجيد ع محمد8223|3
6o46o5تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــه مجدى |لسعيد |لحن شكيل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف |لسيد ع |لسيد مو254765
|د|بــــ بــــنه|شمس محمود |بــــو|لسعود حس 5|2632
تـــج|ره طنط|م|يكل عوض منصور عوض2239|4
7|3|o9 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عل|ء |لدين عبــــد |لرحمن مصط
5o438|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى جم|ل محمود عبــــد | محمد
ره|نور|ن حس سيد محمد مر4355|2 ثــــ|ر |لق|
|د|بــــ بــــنه||ء عبــــد|لبــــ|سط محمد |لمهدى عبــــد332255
معهد ف ص سوه|جمصط عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمود2||836
7756o4لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|عمرو ع|دل عطيه عر|بــــى
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسقمر عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد348263
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنيتـــ |حمد |بــــو |لحج|ج محمد|354769
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود محمد عطيه|254862

9o239ره|دين| شعبــــ|ن عبــــد |لكريم حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم مزروع765957 يم محمد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدن|دين |بــــر|
77o399تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عص|م محمد حسن عبــــد |له|دى
تـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن محمود بــــخيتـــ عبــــد|لل|ه |سم3|4883
7o4|36تـــج|ره بــــنه|مصط |لسيد محمد عبــــد |لكريم جمعه
تـــج|ره ع شمسحمد وليد محمد محمد|772933
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه ط|رق |لسيد عبــــد|لع|ل|36|754
439o42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد ع|طف عبــــد |لمؤمن حسن سلم
6388o6|طبــــ |لزق|زيقمريم محمود عبــــد |لرحمن محمد و
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|369o6تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيف |لدين |يمن محمد قمر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمود شعبــــ|ن محمد |لبــــخ245596
4289o8طبــــ طنط|محمد عل|ء |لدين عط| | |لجم
69||4oتـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد سل|مه فتـــح | عبــــد |لوه|بــــ
75o45oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن غ|نم |لسيد سل|متـــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىند ن| بــــدري مصط 842336
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهف|طمتـــ مصط سعد مصط سيد |حمد|48987
ف سعد |م 3|485| رهن|ديه | د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
27o|52|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد فوزى محمد عبــــد|للطيف
24789oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــتـــغريد محمد محمد يوسف |لقفل
ه|24728 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع صبــــ ع يوسف |بــــوخ
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــم| طلبــــه جم|ل حسن صقر|698296

5oo39يم تـــج|ره بــــ سويفعبــــد |لكريم يح عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
ر94|632 تـــج|ره |لزق|زيقدين| |لدسو صديق عبــــد|لظ|
تـــج|ره |لمنصورهرن| |حمد محمد |حمد شبــــ|نه2626|7
45o7oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط محمد |حمد ع

76o4|9معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسبــــ|سم محمد محمود قبــــي
ل|ل2249|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  نجيبــــ محمد كم|ل عبــــد| 
يم5745|2 يم مدبــــو |بــــر| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد |بــــر| ل|
|د|بــــ |لم |منيه محمد |لسيد ع |855973

ه ج|بــــر محمود محمد||5459 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
64o|63يم بــــدر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق محمد ع عبــــد |لمجيد |بــــر|

6o|46علوم |سيوطروه عبــــد |لع|ل عبــــد |لع| عبــــد |لجليل
يم434|85 يم نجيبــــ |بــــر| د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|س| |بــــر|
ف مصط عوض | محمد696884 معهد ف ص |لمنصورهحمد |
يف عبــــد|لفتـــ|ح محمد ربــــيع4345|6 رتـــ|سمر  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7o|773يم يل ج |لزق|زيقمن|ر نبــــيل محمود |حمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
63oo||| معهد ف ص |لزق|زيقحمد رض| |لسيد مر
ينور محمد ف|روق رجبــــ |بــــو عيطه765794 حقوق بــــورسعيدم|
|52o56يم |حمد نوح زر|عه ع شمسمريم محمد |بــــر|
88o96| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعمرو ع |حمد سيد
تـــج|ره |لمنصورهزي|د ربــــيع |لبــــي |لسيد693639

خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمن|ر محمود سيد ع25859
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود عبــــد|لعزيز مر محمد333532
32oo9oحقوق ع شمسمحمود حف محمود |سم|عيل
صيدله |لزق|زيقم| فوزي |لسيد متـــو محمد|356866
يم فتـــ محمد مجر|67888 صيدله |لزق|زيقس| |بــــر|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمود ح|مد محمد عجل|ن|459|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديديم|ن محمد حس سيد|344|85
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|شعبــــ|ن محمد عبــــد|لمجيد شلبــــى|24568
تـــمريض طنط| حمد ن |حمد شح|تـــه |لصعيدى|429838
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8392o7 معهد ف ص |سو|نسلو|ن حج|زي سيد حس
7273o|كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــحمد رمض|ن ج|بــــر |سم|عيل

697573| زر|عه |لمنصورهسم|ء رأفتـــ محمد |م فتـــح |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ خ|لد محمد محمود عج|ج236323
ه جبــــريل محمد |لسيد|2236|9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج م

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــسمه ع عبــــد |لسميع ع58933
7722o2د|بــــ |لزق|زيق|دير عطيه محمد محمد |لمن
يم ع|مر54726| لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|عمر خ|لد |بــــر|
يم جعفر62|263 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى محمد جعفر |بــــر|
36o744يم خليل تـــج|ره بــــنه|حن|ن سعيد منصور |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفس|ره |حمد قر ذ55295
ثــــ|ر |لفيوم||سم|ء |س|مه محمد ع |لسق|6||39|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد وليد محمد |لسيد |بــــو|لسعود482||5
طبــــ ع شمسمحمد بــــدوى |م بــــدوى262376

علوم |لفيومم|رين| عم|د سم عطيه66938
حقوق |لمنصورهعزيزه محمد محمد عبــــد|لنبــــى عط||36||7
882ooo|د|بــــ |سيوط| بــــو |لحسن سيد حسن عبــــد|لمغيثــــ
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــدى محمد |حمد ع|طف57384|
5o465|تـــج|ره |ل|سكندريهفري|ل عبــــد|لستـــ|ر محمد ع

7o855|تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء عبــــد |لعليم ع جمعه
طبــــ |لزق|زيقتـــ رض| عبــــد |لخ|لق |حمد776343
3494o4|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء كميلتـــ حس سيد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|ري|م |يمن يون|ن حبــــيبــــ6362||
ف رشدى تـــوفيق8936|| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن|ردين |
5o|699|ي عبــــد|لرحمن |لس تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجه|د عطيتـــ م

د|بــــ بــــ سويف|يه محسن محمد سليم|ن|45776
رهدع|ء ن|دى طه عبــــد |49635 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|

325|9oعلوم ع شمسمحمود محمد سيد |حمد
4|47oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر ي| |بــــو|لخ عبــــد|لحميد

|د|بــــ |لم |مصط مشهور لط عبــــد|لغ 4249|8
43335oزر|عه طنط|محمود |حمد سيد |حمد |لسبــــ| مقلد
6957o4يم |حمد محمد معهد ف ص |لمنصورهد| | مجدى |بــــر|
76o8|o|يم محمد محمد آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|م|ل |بــــر|
4254o2ر|ء ج|بــــر عبــــد |له|دى س تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه |لز
9o6o43 تـــج|ره |سيوطش|م |حمد |لسيد حسن
27|5o6يد قنديل خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــه |يمن |بــــو سبــــع |بــــو |ل

4o754رتـــ عمرو ن| فه |لرمل|وى تـــمريض |لق|
7566o5| ه |حمد محمد حس تـــمريض  |إلسم|عيليتـــم
طبــــ |سيوطريه|م عبــــد|لبــــ|سط ضوي مغ|زي|84769

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد عيد عيد حميدتـــ35|59
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نكريم محمود بــــسيو محمد66269|
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62o6o3معهد ف ص بــــور سعيدي|ره عبــــده ع |لعيسوى
7o4594علوم حلو|نوليد صل|ح ج|بــــر |سم|عيل  محمد
64o662 |صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|مه |حمد محمد محمد محمد مو
4o|o|oم نبــــيه ح|فظ عبــــد |لوه|بــــ ع حقوق |ل|سكندريهأد
6323ooصيدله |لزق|زيقم ع فتـــ عبــــد |لحميد فوده
676o64|يم |لغلبــــ|ن ه محمد فرج |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخآيه عبــــد |لحميد |بــــو |لوف| عبــــد |لحميد عبــــد 444275
ش|م حسن بــــدوي25839| د|بــــ ع شمس|نور|ن 

|7o9oندستـــ حلو|نيم يوسف عبــــد |لوه|بــــ |لسيد
ره|عمر ع بــــر|يه ز|خر|63462 ثــــ|ر |لق|
75o595|ش|م محمد عبــــد |لع لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|م|ي| 
7688o9صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|دل محمد عبــــد |لفتـــ|ح س|لم|ن

يم محمد عز 6433| رهرول|ن عمرو |بــــر| تـــج|ره |لق|
5o5oo| معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفعبــــد|لرحمن شعبــــ|ن حس ج|د

تـــمريض أسو|نمؤمنه |حمد سعيد محمد846652
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ محمد عبــــد|لع|ل مو|34553
تـــج|ره بــــنه|ند| عبــــد |لحليم عبــــده قنديل779975
ره|ن نبــــيل عري|ن بــــخيتـــ|7|3268 د|بــــ |لق|
5o8|5oد|بــــ |ل|سكندريه|مريم محمود يوسف محمد |بــــوط|لبــــ
ندستـــ |لزق|زيقحمد ح|مد محمد أحمد|623|79
طبــــ بــــيطرى دمنهوريم|ن زكري| |حمد ع |لنش|ر|6225|5
49884oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحبــــيبــــتـــ ع|دل محبــــوبــــ ف|يد محبــــوبــــ يونس
68o|29|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد ظريف فه |حمد
معهد ف ص |ل|سكندريهسنيتـــ ن فرج عيد|577|5
52|88oي عبــــد|لحميد علوم طنط|سوز|ن مبــــ|رك |لسيد م
|593o4زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن محمود سعيد محمد |لكردى
33565oيم يم |بــــر| د|بــــ ع شمس|بــــسملتـــ سم |بــــر|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد محمود عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |له|دى52954
د|بــــ د |ط|ند| حم|ده محمد عبــــد |لرحمن |لرف4363|6
88o327  |صيدلتـــ |سيوطجورج |يمن ف|يز حن
صيدله ع شمسمل حس عبــــد |لن| مصط |62925|
يم |6537|7 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمود ع|دل عبــــد |لر|زق |بــــر|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم| جم|ل محمد |حمد||85793
طبــــ |لزق|زيقر| | مصط لط محمد |لزي|تـــ696742
2468o7تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مجدى حسن |لش|ذ
9|2o7| فنون جميله فنون |ل|قر| | |لفو جيد ميخ|ئيل
ره| محمد حس محمد عبــــد |لحليم ع|2|95|2 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسر| | ه|شم محمد رزيق|32733
ندستـــ بــــور سعيدخ|لد محمد خ|لد ع |لحج|وى|76687
33|82o نوعيتـــ بــــنه|مصط وجيه عبــــد|لرحمن يوسف عفي
26|42oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد |يمن عبــــد|لفتـــ|ح مو
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قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| خ|لد ص|بــــر |لبــــش252688
ه مصط عبــــد |لعظيم عبــــد |لجو||2|252 معهد ف ص بــــنه|م
يف سعد عبــــد|لمقصود ع528478 ندستـــ |ل|سكندريهمحمود 
تـــمريض |لزق|زيق محمد سليم عبــــد |لمنعم ع أحمد 777755

33|o|ره|رح|بــــ شعبــــ|ن بــــكرى رمض|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
52o632يف تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردين| محمد عبــــده محمد 
772oo4تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد | ج|مع |لسيد
يم |لنج|2|8|64 رهحمد ع|دل |حمد ع |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
7o|669 معهد ف ص |لزق|زيقدى ع محمد |حمد حس
8982o4 طبــــ سوه|جعمر محمد ع محمود
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|بــــسنتـــ غريبــــ محمد غريبــــ6|3567
|2|o47رهبــــتـــ | صل|ح ع رضو|ن حقوق |لق|
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طدين| عبــــد | عبــــد |له|دى شوريف||6246
و | عم|د جرجس حن|99|5|| كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــف
2639o|رهحمد حم|ده حمدى سلط|ن تـــج|ره |لق|

85o34|كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدزي|د محمد حسن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء كرم محمد عبــــد|لمقصود||25982
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعمر ه| عبــــد |لعزيز |لسيد24524|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|س|ره |كرم حس عمر846785
يم |لسيد|783374 يم محمود |بــــر| زر|عه |لزق|زيقبــــر|
7o3849|ندستـــ |لزق|زيقحمد ع|دل محمد عطيه |لغمري
تـــج|ره |سيوط|ء عبــــد |لر| ك|مل س|لم|63346|
تـــج|ره |لمنصورهيف حل |لمرغ |لهل|775|68
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |دي جم|ل |حمد ع 27|823
245o|2|تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره محمود عبــــد|لحميد عبــــد|لتـــو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|غ|ده رجبــــ |نور زيد25||26

معهد ف تـــمريض بــــ سويف سلوي محمد سعد|وي محمود936|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود محمد عمر محمد 899279
4o2932تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د يوسف حن محمود دحروج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ش|م صبــــرى ف|روق مصط 333552
5|94o8عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسهيله سعيد كم|ل |لدين سيف
يم483355 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــتـــ محمد ص|بــــر |بــــر|
23949oره|ي|سم منصور محمدى محمد ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |لسيد محمود ع 759266

رتـــ|رحمه شعبــــ|ن سعد ج|د4|253 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o5o94تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ي|سم ع|دل عبــــد |لعزيز ر|شد
د|بــــ ع شمس|رحمه محمد |بــــو |لمجد عبــــد |لبــــ| 8525||

وف|تـــمحمد عص|م |لدين حس رمض|ن6|39| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
معهد ف ص |ل|سكندريهشيم|ء صبــــ محمد عبــــد|للطيف |لصعيدى8483|5
9o9|93 ندستـــ سوه|ججعفر ع|دل جعفر |حمد محمد
8337o2معهد ف ص سوه|جمريه|ن ممدوح |حمد محمد
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يم843573 تـــربــــيتـــ |سو|نمصط ج|بــــر عبــــد|لصبــــور |بــــر|
وم7969|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجو | مجدى نصيف بــــر
8789o| تـــمريض |سيوطمحمد |حمد حس عبــــد|لرحمن
8o4678ش|م |بــــو|لمجد عبــــد|لمحسن نوعيتـــ موسيقيه |لم |جه|د 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد أحمد محمد حن محمود7|5457
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|ميس مصط محمد محمود حسن638835
|384|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمؤمنه خ|لد |بــــو |لنور محمد حسن
نوعيتـــ |لزق|زيقرو|ن |حمد منصور |حمد7|6432
لسن ع شمس|غنه عبــــد|لعزيز محمد عبــــد |لمر شعبــــ252576
5|92o9تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأل|ء عبــــد|لجليل عبــــد|لموجود صدقه
تـــ شه|بــــ محمد فوزى ز2|6253 طبــــ |سيوطن
5o7492علوم |ل|سكندريهمنه | عبــــد |لع| عبــــد |لستـــ|ر |حمد منصور
43|o4|| ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــ س| حم|د عوض ك.تـــ. ف للبــــ
يم ع |حمد |لعز|وى675|64 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهمريم |حمد خليفه محمد |حمد|47774
54oo89علوم |ل|سكندريهعبــــد| عبــــ|س شبــــل حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنوره|ن ف|روق محمد ك|فورى7|3365
4o4652تـــج|ره دمنهوررجبــــ مجدى محمد غريبــــ محمد
2688|o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ|ء ج|بــــر عبــــد|لحميد |لجزيرى
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمود محمد عز |لدين |686634
4352o5تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر صل|ح |حمد جعفر
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |خديجه محمد خلف محمود5365|8
|5|o82لسن ع شمس|نور|ن عنتـــر |لسيد حسن
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو |يه|بــــ محمد |لسيد يونس769569
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد |س|مه |لسعيد |حمد|243|3|
ر |حمد869398 ندستـــ أسو|نمهند محمد صل|ح |لدين ط|
معهد ف تـــمريض |سيوط   سم|ء |لسيد بــــكر عبــــد|لمقصود|4387|9
|د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن رفعتـــ محمد شعبــــ|ن|363|4
تـــج|ره |لزق|زيقه|جر ع عطيه ع |حمد رمض|ن834|77
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمه| مجدى شعبــــ|ن عبــــد |للطيف فتـــح 3||5|5
لع| لإلد|رتـــ و|لح|سبــــ شعبــــتـــ علوم تـــج|ريتـــ بــــرأس |لبــــر|عبــــد |لرحمن نسيم |سم|عيل |سم|عيل 43|762
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد حمدى عبــــد |لجو|د عبــــد |لجليل2289|6
624o46 تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد ط|رق عبــــد |للطيف عبــــد |لرحمن خض
ندستـــ ع شمسم | مرقص جورج ش|كر |987||
تـــج|ره طنط|يتـــ ع عبــــد |لرحمن ع عمر|ن|434829
2364ooكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ حل |حمد حل
4|o553د|بــــ طنط|يف ز ع عبــــد |لق|در|

547o9ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر نبــــيل قر تـــوفيق
ف مر عبــــد |لر|زق523552 تـــج|ره |ل|سكندريهمصط |
ندستـــ |لسويسع عم|د ع |حمد759222
9|o453تـــج|ره سوه|جمصط مدحتـــ عبــــد|لعزيز محمود عبــــد
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4o4368تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن |حمد رجبــــ سليم|ن سليم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسميس مصط محمد فكرى32299|
52o565ور يم  رهروى عبــــد |لن| فرج |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
نوعيتـــ |شمونمن|ر محمد جم|ل صبــــيح محمد قنديل93|267
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمرو جم|ل محمد |لشو|ربــــى2724|3

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سم|ء جم|ل سيد جنيدي||23|5
علوم ع شمسم | ع|دل ف|يز ن|روز عبــــد |لمل|ك66|9||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد وليد رمض|ن عبــــد|لكريم |حمد|562|26
لسن ع شمس|محمد أحمد عبــــد | محمد سعيد6|4944
83oo94تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم صبــــ نجيبــــ |بــــتـــن|غو
معهد ف ص بــــ سويفح|مد عبــــد|لن| س|لم ح|مد2385|8
43o933ن| |م محمود ح|فظ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
ر |حمد شه|بــــ|246522 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م م|
م|م |57|88 ل| حس  تـــربــــيتـــ |سيوطريم 
|3596o|ره|ن عم|د سيد عبــــد |لع|ل عل|م |لق|
5o8|2oعلوم بــــورسعيدتـــ |يه|بــــ عبــــد |لرؤف عبــــد |له|دى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمود أحمد محمد شلبــــى|449656
يم عبــــد |لعزيز|492775 د|بــــ دمنهور|حمد عم|د |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم ع|دل ظريف حبــــيبــــ325927
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لرؤوف عبــــد |لحكيم عبــــد |لفتـــ|782259
7oo583صيدله |لمنصورهمصط شح|تـــه |لسيد عبــــد |لع|ل
تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ء رأفتـــ ك|مل |لقطبــــ محمد ع9|24|7
45387oه حسن حل ع نميس تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخأم
تـــمريض طنط| جه|د محمد كم|ل فوده|38||6
د|بــــ |لزق|زيق|منيه منصور حسن سل|متـــ|783348
ف محمد مرزوق ص|لح263868 ره|بــــسمه | ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|م ف|رس عبــــد |لش| عطيتـــ عبــــده425972
يم س|لم678859 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | محسن |بــــر|
ر|ء و|ئل ص|بــــر محمد عبــــد |لع|ل68|443 تـــمريض كفر |لشيخلز
9|o466 ش|م |حمد محمد حقوق سوه|جعمرو 
6o9576|ل|ل |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حمد محمد محمد محمد 
تـــج|ره سوه|جريم عبــــد|لرحيم س|لم محمد عبــــد|لغ 643972
6364o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود محمد أحمد فه أبــــوزيد
269893| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|حمد ر|ئد رجبــــ |حمد |لش|ف
تـــج|ره ع شمسكريم كميل ك|مل رزق8264||
227o5oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جم|ل ج|بــــر محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن رمزى قر محمد مصط |245389
6o5772|نوعيتـــ طنط|لسيده |حمد محمد |حمدمحمد
تـــمريض |لمنصورتـــ زينبــــ |حمد عبــــد |لرحمن غن|م684492
تـــمريض |لزق|زيق محمد مجدى ز محمد معوض625449
825|ooتـــج|ره |سيوطيف عمر عبــــ|س محمود
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وز محمود محمد صل|ح  |د7586|5 تـــج|ره دمنهورف
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمروه زكري| محمد مو278528
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم| ش|دى محمد ف|ئق حس 963|75
وف|تـــمع|ذ |حمد حسن |حمد حسن |3796| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
وف|تـــمحمد شوكتـــ محمد |لطيبــــى ه|رون  5547|9 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

يم عبــــد|لرحمن53769 معهد ف ص بــــ سويفيثــــم عبــــد|لرحمن |بــــر|
لسن ع شمس|ه|جر عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح رزق6|4265
يف صبــــ مصط محمد|2297|3 طبــــ بــــنه|حمد 
9o6756|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف منيه محمود |حمد عبــــد|لحميد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س| س| عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|623777
كليتـــ |أللسن سوه|جرين|د |حمد عبــــد |لق|در محمد ع754758
حقوق |لمنصورهول|ء محمد |حمد محمد|78944
7o5932|تـــج|ره |لمنصوره|ء |لعدل |لسيد |لعدل سعيد
 |حتـــ وفن|دق |لم | حمد مدحتـــ فتـــ عبــــد|لحميد|885787
ل| 34|863 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دير| | حسن ع 
32|77oتـــج|ره ع شمسد | ح|مد محمد مبــــ|رز حسن
6|23o4|يم عبــــد|لموجود عبــــد|لو وف|بــــه|ء |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم |بــــوزيد265396 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد حبــــيبــــ محمد طلعتـــ |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يم|ن |يمن محمود عثــــم|ن|32648|
وف|تـــ|حمد عبــــد|لمجيد محمد محمد |لح|يس528268 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
فنون جميله فنون حلو|نحبــــيبــــه شعبــــ|ن ك|مل بــــك 7228||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|دل يونس سنو مو265569
5o9o67يم محمد ف طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــد|لرحمن حمدى |بــــر|
ر عبــــد |لل|ه ج|مع525777 علوم ري|ضتـــ دمنهورمؤمن |حمد ط|
69o|9oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــرحمه |لسيد مأمون حج|زى |لسيد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسلف|ن| ميشيل حس نسيم33667|
ى2|324| طبــــ حلو|نمريم عبــــد |لمنعم عطيه |لسيد بــــح
تـــج|ره ع شمسيتـــ |يمن ع |لسيد ع فتـــح |لبــــ|بــــ|288|35
764o74د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|مريم محمود محمد |حمد |لعزبــــي
7|2o66 ر محمد |لزي ن| محمد م| طبــــ |لمنصورهم

رهحمد ح|مد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد|||443 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5o2599|علوم ج|معتـــ د |طيتـــ محمود غريبــــ عبــــد|لع|ل
4o4463|ند|وى عبــــد|لع ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد|لرحمن |حمد 
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد عل|ء عبــــد|لعزيز محمد272627

ندستـــ حلو|نط|رق محمود ع ك|مل28729
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء محمد مصط ع 83||82
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوري|سم عبــــد |لعزيز صبــــ عم|رتـــ|993|5
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عمر حس سعد غز| 824574
شه|349762 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد محمد 
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــسمه ص|لح محمد |لسيد829927
تـــج|ره كفر |لشيخع |ء |سم|عيل عبــــد|لعزيز مر عبــــد439627
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كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد ن وحيد |بــــو|لفتـــوح محمد|897624
حقوق |سو|نلج س| حكيم مرغ 2||843
ره|د|نه |حمد ص|لح محمود ص|لح2|584| د|بــــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمود ص|لح |بــــو|لنور مسعود664|48
د|بــــ |سيوط|ند|ء لط ع حميد 8888|9

|86o7رهزي|د عم|د محمود عبــــد |لسل|م ندستـــ |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعمرو رمض|ن عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعزيز775692
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ ط|رق حس محمد57235|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ره مصط عبــــد |للطيف حس محمد252|63

طبــــ |لفيومسم|ء خ|لد طه |حمد|67|57
7625o|حقوق بــــورسعيدمحمد عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف |حمد رشو

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد عبــــد|لر|زق فريد محمد47953
نوعيتـــ بــــنه|يم|ن محمود محمد ه|شم |لغربــــ|وى4443|6
8|78o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره |سم|عيل عبــــد|لق|در محمد

24o25| د|بــــ حلو|ن|يه عص|م بــــيو |لش|ف
تـــج|ره بــــنه|ه|جر محمود محمد شو حج|ج4797|6
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــسل أيمن أبــــو|لمع| |لبــــردويل9572|6
ه محمد سليم محمد|4|7797 نوعيتـــ |لزق|زيقم
لسن ع شمس|جم|ل |لدين محمد جم|ل |لدين عبــــد 62|24|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخول|ء حسن فتـــ محمد |لحش|ش3|4358
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد س| فتـــ قطبــــ755962
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء عم|د رزق محمد س|لم|937|34
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| |ر س| عبــــد|لعزيز محمود|22776
تـــج|ره ع شمسه|جر عبــــد | سيد ع| شو ر39384|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس||ء ي| حس محمد|4||63|
4o|927|ف فرغ |لسيد يم | |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
279248| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مل محمد |لبــــسيو |لعلي

ه |حمد عيد رسل|ن|63578 معهد ف ص بــــ سويفم
ى عبــــد |لمسيح حن| مق|ر686284 علوم |لمنصورهبــــر|م بــــ
9o|o5| معهد ف ص سوه|جعل| مو |بــــو|لحسن محمد
6o2o95|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محمد مسعد |لطمبــــش|وى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــ|نوبــــ جم|ل فؤ|د |سكندر|7369|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن محمد لط |لسيد غنيم344882
نوعيتـــ بــــور سعيدد|ء حسن حسن مصبــــ|ح|757342
49o39|يم |حمد تـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر ع|دل محمد |بــــر|
يتـــ|بــــ كم|ل |لدين حس محمد  |89728 د|بــــ سوه|ج|م|
7532o2د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــل|ل مصط ح|مد ح|مد
ر7427|2 يف عسقل| عبــــد|لظ| حقوق ع شمسندى 
ف عوض عبــــد|لع| |حمد643946 صيدله |لزق|زيقه|جر |
246346| يف رو |بــــو|لمع| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد 
4|o445 |تـــج|ره طنط|عمر ي| عمر بــــديوى |لغبــــ
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تـــج|ره سوه|ج سل|م |لسيد |حمد عبــــد|لغف|ر|2593|9
د|بــــ |لمنصوره| |م |يمن محمد عبــــد |لغ مو92|683
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ر| | محمد |بــــو|لعز شملولتـــ276653

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه رمض|ن عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد43|67
7o3oo6ل|ل سليم|ن يثــــم  د|بــــ |لمنصوره|ه|يدى 
يم ش| 2646|6 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|آيه جم|ل |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| م|جد |لسعيد عبــــد |لمجيد |لجوجرى622244
يم ر|غبــــ |لغزيرى873|43 طبــــ طنط|مؤمن إبــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ر| | طريف جم|ل عبــــد|لر|زق2492|8
33o|2o|ور ور |لسيد |حمد  علوم بــــنه||ء 
838o75تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد وحيد عبــــد|لسميع حد|د
ر |نور عك|شه3985|4 تـــج|ره طنط|وق م|
7689o4تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه ز|يد عويش زيد|ن
4o942o|تـــج|ره طنط|محمود رش|د عبــــد|لع| حسن غل
7o548o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|مه منصور حسن منصور
9o9397 معهد ف ص سوه|جبــــسمله |حمد |لسيد |حمد
339o85تـــج|ره بــــنه|وق مصط محمد |لعري|ن ز

2399oرهي|سم محمد حسن محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم يح جم|ل|33|753 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــيمن |بــــر|
ندستـــ |لسويسعمر ز محمد ك|مل ز عبــــد |لوه|بــــ25|689
85857oيم كليتـــ حقوق |لم |عمر مصط عبــــد|لعظيم |بــــر|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد عيد ع |بــــوزيد837478
242|9o|ف تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن ن| |سم|عيل 
زر|عه دمنهورنجل|ء إسم|عيل ز أبــــو|لسعود2|2|52
تـــج|ره ع شمسمصط سعد |م عبــــد|لمنعم347674
تـــج|ره ع شمسفريده عمرو سيد |حمد متـــو25967|
تـــج|ره ع شمسيه |حمد فؤ|د |حمد يح |45|7|2
رهعبــــد | |حمد محمود |حمد47365| حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند| | محمد محمد طنط|وى |لسمرى27625|
د|بــــ ع شمس|رحمه |س|مه محمد عبــــد|له|دى3449|2

7o295| خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحمد عبــــد | رجبــــ |حمد عبــــد |
|5o525علوم ري|ضتـــ |سو|نمحمد ط|رق محمد عبــــد |لرحمن
|6o865|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدي|سم |كرم حسن عبــــد |لع
238o95رهخلود خ|لد عبــــد|لعزيز |لعزبــــ حقوق |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر |حمد ع دي|بــــ825943
49975oتـــج|ره طنط|كرم | نبــــيل د|ود سوري|ل
5o43|6 |رتـــ |يه|بــــ عبــــد |لع|ل ش طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهز
|د|بــــ طنط|منه | ك|مل حموده |لعتـــر432893
26o4|9|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن |يمن ف|روق محمد سل|م
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|ميس حمدى محمد سعيد مك|وى675224
حقوق بــــنه|س|رتـــ عبــــد|لنبــــي |حمد يوسف |حمد9|3384
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تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد عبــــد|لمنعم محمود محمد86|338
تـــمريض |لمنصورتـــ حسن|ء عل|ء|لدين محمد عبــــد |لمقصود 379|69

4|97o|تـــ سيد مندوه عط كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م
يم|||29| علوم ج|معتـــ د |طمحمد سيد حسن |بــــر|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسهر ع محمد ع سليم|ن626429
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحسن محمد حسن مصط ع524648
6343o7صيدله |لزق|زيقغدير ع |لسيد بــــغد|دى

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرعبــــد |لمتـــع|ل عبــــد |لن| ج|بــــر عبــــد 28996
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى فتـــ ذ خليل8|565

76o986يم محمد علوم ج|معتـــ |لسويسف|طمه عمر |سم|عيل |بــــر|
6272|8| تـــج|ره |لزق|زيقحمد مجدى عبــــد|لكريم مصيل
|289o2رهمحمود سيد بــــيو بــــيو تـــج|ره |لق|
22o|35 تـــج|ره ع شمسمرو|ن ع|دل |حمد محمد |لبــــر
36o426نيدى حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|شيم|ء |لدسو محمد |لدسو 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|جر يوسف نجيبــــ عبــــده سليم|ن56|623
35o376طبــــ بــــيطرى بــــنه|سيد |بــــو |لفضل سيد عبــــدربــــه

45|8oرهه|جر محمد شعبــــ|ن س|لم تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مدحتـــ محمد محمد53983|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير معتـــمد سليم محمد ع35|322
يم خط|بــــ3473|2 د|بــــ ع شمس|ريم |حمد |لسيد |بــــر|
26o||7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ريم|ن حمدى محمد عبــــد|لق|در
|6|27oد |حمد د|بــــ ع شمس|بــــه ع مج|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنوره|ن |س|مه عبــــد|لعزيز عل|م عل|25299

علوم ري|ضتـــ |سو|نعبــــد |لرحمن خ|لد عثــــم|ن محمد39542
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى |س|مه عبــــد |لكريم عبــــد |لمنعم5|6323
ف |لسيد أبــــو |لنج|6265|6 نده أ تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طش|
232o83رهمحمد ه| محمد ص|لح ندستـــ |لق|
7o6999|يم يوسف شبــــل ندستـــ |لمنصورهحمد جم|ل |بــــر|
678o29 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط حس عبــــد |لد|يم محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد ع|مر محمد تـــوفيق 884728
رهندى وحيد ي|س عبــــد |لح|فظ48593| علوم |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر مكرم محمد ع منصور686224
|د|بــــ طنط|مه| ع|دل محمد ع كحيل3955|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى مصط رض| مصط 46345|
ى رمض|ن مر ركيبــــتـــ|348375 تـــ ي علوم ع شمسم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | عبــــد | |حمد عبــــد |42292|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهن|ريم|ن سيد خلف |للتـــ عبــــد|لعزيز753533
تـــج|ره طنط|حمد محمد |لسيد يونس |لسيد|677763
248|8oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــريه|م عبــــد|لحميد عبــــد|لحكيم نعم|ن 
ى272856 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن|دين ط|رق |حمد بــــيو بــــح
6o5253 |زر|عه |لمنصورهسل حسن محمد حسن |لقبــــ
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تـــمريض كفر |لشيخدير عبــــد|لنبــــى منصور مختـــ|ر |لقص438328
4o947معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء جم|ل عبــــد |لجيد منصور

ندستـــ |لمنصورهمع|ذ عبــــد |له|دى حس محمد |بــــر|6||694
628o38حقوق |لزق|زيقفتـــحيه عبــــد |لسميع صبــــرى عبــــد |لسميع عزبــــ
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد|لرحمن شفيق محمد عبــــد|لرحمن 323|45 معهد ع| 

علوم حلو|نزينبــــ مصط محمد في 52837
8o2746يم ر|ء فو |حمد |بــــر| صيدلتـــ |لم |ف|طمه |لز
علوم كفر |لشيخمن محمد من محمد ع462762
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|خلود خ|لد عبــــد|لفضيل محمد |سم|عيل63|267

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد مصط محمد عبــــد |لع| 58863
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد عبــــد|لق|در |حمد273269
معهد ف ص |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لمنعم |لسود| 696269
332o|9لسن ع شمس|ه|جر سل|متـــ جمعتـــ |سم|عيل
9||6|8| حقوق سوه|ج حمد جم|ل عبــــد|لعزيز ع
تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد فتـــ حلوتـــ|78|686
زر|عه |سيوطوف|ء مصط معتـــمد حس |647|9
7o4327د|بــــ |لزق|زيق|تـــسنيم محمد ن عبــــد |لغ محمد
353o98ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط حس دسو عبــــد| بــــل|ل
426o55تـــج|ره |ل|سكندريهسهند| عبــــد |لرحمن |حمد محمود
3|488oيم حقوق ع شمسعم|ر عد محمد |بــــر|
42o6o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد سم جمعه |سم|عيل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|ر سم عبــــد|لعليم |لسيد5|4|26
4o4625|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد خ|لد |لسيد |لضوى
34o363طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد مصبــــ|ح ق|سم محمد ق|سم
|334o5يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محسن محمود |بــــر|
9o2825 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محمد |يمن محمد عنبــــر
يم76|53| ره|زي|د ع|طف عبــــد |لعليم |بــــر| د|بــــ |لق|
لس شه رس ذكرى54|334 علوم ع شمسك
يم بــــولس48|352 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|م|رين| عم|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| محمد بــــهج|تـــ عبــــد|لجو|د6665|4

4326oرهمحمد طه عص|م عبــــد |لحفيظ جبــــر تـــج|ره |لق|
تـــ عبــــد |لسل|م كم|ل عيش|623382 حقوق د |طم

رتـــ|ي|سم |سم|عيل ز عبــــد |لمغيثــــ42763 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم بــــورسعيدس|ره محمد عبــــد|لم|لك |حمد 73|889
85665o|ندستـــ |لم |عبــــد|لرحمن وجدي عبــــد|لحليم عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط مر خلف عوض 924828
43oo26علوم طنط|عمر أيمن |حمد |لشيخ
ندستـــ كفر |لشيخيوسف عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم طلبــــه 453999
يم628738 صيدله |لزق|زيقوق شح|تـــتـــ حسن |بــــر|
|44oo|علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف حس|م |لدين ممدوح محمد محمود
تـــج|ره بــــ سويفدون| س|مح ك|مل سكله52392
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طبــــ بــــيطرى |لمنصورهكريم محمد عيد ع بــــغ|5876|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــه محمد |حمد محمد ع |لبــــر|25||7
6o72|9ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد|لحميد كم|ل عشم|وى
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير عمر ح|مد سيد348527
ى فيلمون بــــطرس  ||8968 تـــج|ره سوه|جمريم ن
|4o|27كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رتـــ | فخرى شفيق سليم|ن
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخغدير عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لسل|م ن7573|4

يم شفيق||3464 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عل|ء |لدين |بــــر|
||82o7ف ف|يز |سعد تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | |
تـــج|ره ع شمسمحمد مرزوق حس حسن325349
26o726عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمه| رجبــــ عبــــد|لفتـــ|ح ح|فظ

5453o لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود عيد عبــــد|لحميد قر
|4o377| د|بــــ ع شمس|ن|ء ه| عبــــد |له|دى حسن عبــــد
تـــربــــيتـــ دمنهوره|جر حس عبــــد |لرحمن قطبــــ سل|م5232|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد| رش|د عبــــد|لص|دق عبــــد|265965
يف |لسيد عبــــد |لحميد ق|سم479725 م  ندستـــ |ل|سكندريهد
يم ع رمض|ن |بــــو |لعل|8668|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ع |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| عمر عبــــد|لعزيز مصط ند|333979

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نخ|لد ممدوح محمد سبــــح | مصط 34297
76o458آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|حس|ن |حمد محمد حس|ن
|46|6oرهرويد| |يه|بــــ فتـــ عبــــد |لنبــــى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
م تـــوفيق |بــــوبــــكر|86937 معهد ف تـــمريض |لفيومسم|ء |د

9|o||4|يم |كرم |حمد عبــــد|لجو|د ندستـــ سوه|ج بــــر|
ره|سهيلتـــ سيد محمد سيد فرج|2|349 عل|م |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم |حمد حس محمد833725
68o777د|بــــ |لمنصوره|نسمه |لسيد محمد ص|لح محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى حمد محمد |سم|عيل |حمد|898264
رهمحمد رمض|ن محمد |لمصل235459 ندستـــ |لق|
كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد محمد حمدي |حمد|849998
68o557 يم |لدسو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهله|م |حمد |سم|عيل |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمد شمس نج|ح فه |حمد يوسف629984
8853o3 تـــمريض |سيوطس|ره محمد فوزى رشو|ن
5o39|9ف يس عبــــد |لصمد عي طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمرو|ن |
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــزي|د رمض|ن محمد رش|د |لعج 677538
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطش|كر محمد ش|كر ع 875947
7o2228لسن ع شمس|نوره|ن رض| |حمد |حمد محمد
تـــمريض |سيوطمحمد |حمد عبــــد|لرز|ق |حمد7|4|85
يم س|لم9|7843 حقوق |لزق|زيقر| | محمد |بــــر|
34886oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمريم حمدى سليم|ن حسن س|لم
33o677ر بــــيبــــرس |د|بــــ بــــنه|نور|ن جل|ل عبــــد|لظ|
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | |حمد |لسيد محمد عبــــد |لوه928|69
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5o646|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم مصط سعد حس |لصعيدى
|3o933 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد س| معوض عفي
صيدله حلو|نبــــل|ل ن| محمد محمود598|2|
353o|6|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسس|متـــ محمد سليم|ن مسعود
6o794oيم غ|زى مصل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|منه | |يمن |بــــر|

رهمنه | |يمن عبــــد|لكريم سليم|ن568|2 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |شذ| |بــــوزيد محمد عثــــم|ن5|25|8
ور |حمد|84486 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــرؤيه |بــــوزيد 
6o2|77معهد ف تـــمريض طنط| ن|ء ع |بــــو|لعن ع |لسبــــ
حقوق |لزق|زيقتـــغريد محمود عبــــد|لق|در |حمد محمد639849
صيدله |لمنصورهحمد و|ئل |حمد عبــــد |لعزيز|93||68
6|984oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمهند محمود أحمد أحمد |ألفندى
346o93| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد مجدى جمعه ع
3|23o4|ف عبــــد|لمؤمن |م |لفرم تـــج|ره بــــنه|وق |
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــإيم|ن ع|طف محمد |لدرو| 4675|6
ه|عمرو ع|دل محمد حس 758963 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ي|ر| ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل 2878|4
84873oيم يم حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نشيم|ء |بــــر|
يم حمدى شو طه|2|9|33 تـــج|ره بــــنه|بــــر|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | ر|فتـــ محمود |حمد6||827
نوعيتـــ بــــنه|منيتـــ عزتـــ محمد |لسيد|356762
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورد| | رمض|ن عبــــد|لر|زق محمد |لطبــــ5359|5

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره عبــــد |لبــــ|سط |حمد عمر82|64
682|o9ري|ض |طف|ل |لمنصورهكرستـــ | جورج زكري|  جندى مك|ريوس

زر|عه |لفيوم|ء كم|ل روبــــى جمعه|64994
42537oتـــج|ره |ل|سكندريهي|سم جم|ل أحمد محمد سعيد
23o8o3يم |لديبــــ رهمحمد جم|ل خليل |بــــر| تـــج|ره |لق|
2484o6تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لوكيل
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد |لشح|تـــ |لسيد |بــــو |لسعود25|679
يم |بــــو |لمندور35|329 نوعيتـــ بــــنه|جه|د جم|ل |بــــر|
62o399معهد ف ص بــــور سعيددين| محمد محمد |لخو
6o3535رتـــ|مريم شعبــــ|ن أحمد خ |لقو|س لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o2o33 طبــــ سوه|جبــــخيتـــ شح|تـــه بــــخيتـــ شح|تـــ
يم صبــــري يوسف سمع|ن طنيوس528649 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
ر محمد |لسعيد5|5|68 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــف|رس |نور م| م |لع| 
3|63o5| يم عبــــد|لعليم عد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حل|م |بــــر|
د|بــــ بــــ سويف|يم ط|رق مصط يوسف64934|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمعتـــز س| |نور محمد 4683|9
4o85o2يم |بــــوط|حون |د|بــــ طنط|محمد رض| محمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر خ|لد محمد |حمد متـــو475944
48o787|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي||ء م |لدين عبــــد|لسميع عبــــد
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د|بــــ ع شمس||ء جم|ل تـــوفيق عو|د |بــــوشنبــــ|334986
446o89|يم ر|غبــــ شوشه يم ع |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
4o2o65كليتـــ |أللسن ج أسو|نعبــــد |لرحمن |لسيد |لشح|تـــ |لص|وى حسن
|د|بــــ بــــنه|حفصتـــ عمر سيد |حمد م|جد329874
||66o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح |س|مه لط |لسيد
يف636553 وف|تـــمحمد عبــــد|لرؤف حسن  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|63o4oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ |س|مه |لسيد حمزه
82o838 |تـــج|ره |سيوطمحمد |س|مه سيد شلق
يم|784577 لسن ع شمس|يه رض|ء رشدي |لسيد |بــــر|
22278o إعل|م بــــ سويفمحمد مدحتـــ محمد قر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رغدتـــ س|لم سيد محمد8|9|63
ف ومس|حه |سيوطمصط محمد بــــخيتـــ محمد  894384 ك.تـــ. ف رى و
85o8o4|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء مجدي حس محمد
8474o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نشيم|ء ج|بــــر |دم |حمد
لسن ع شمس|ك|رين أم نبــــيه أم 94|476
6|7o4oد|بــــ د |ط|س|ره حمدى |بــــو |لمع| محمد |لمن

ره|ء محمد عبــــد |لعزيز حس |25576 تـــج|ره |لق|
22o|52لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد عم|د|لدين محمد عبــــد|لمع

ف |يوبــــ عبــــد|لجيد64766 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ن|ريم|ن |
رهيوسف |س|مه شعبــــ|ن عبــــدربــــه39378 تـــج|ره |لق|

وف|تـــمحمد ه| ق|سم تـــوفيق ع26746| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسحمد س| عبــــد|لسميع مصط ||33357
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر رض| حل مسعود329844
كليتـــ |أللسن سوه|ج حمد فتـــ |حمد حم|د|894973
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طنرف|ن| محمد سعد عبــــد |لر|زق قنديل6747|6
6o7229تـــج|ره طنط|ممدوح محمود عبــــد |لحميد |لمزين

يم محمد محمد بــــرغوتـــ34995 لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|خ|لد |بــــر|
2728o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمنه | محمد عبــــيط بــــربــــرى
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو مجدى عبــــ|س عوض |حمد475738
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|روج | رؤوف يح فه يو|قيم239|63
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعص|م سيد عبــــد|لفضيل عبــــد|لمقصود8|75|3
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| |حمد عبــــد| محمد غيتـــه277728
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنرم |حمد |حمد |لسلك|وى7978|6
5o65|o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخلود خ|لد مصط محمد مصط
234o68رهرمض|ن عنتـــر رمض|ن غ|نم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
35568oر خليل طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى جم|ل ط|
5o|87|علوم |ل|سكندريهأمنيتـــ |حمد |لسيد محمد
43oo|3|صيدله |ل|سكندريهحمد عص|م محمود |لنج|ر
7o42o9تـــج|ره |لزق|زيقه| صل|ح محمد |لسيد حس خميس
حقوق ع شمسن محسن محمد فر|ج39929|
696o|4تـــربــــيتـــ |لمنصورهثــــري| |يمن |لمتـــو طوبــــ|ر

Page 7097 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد عيد |لسيد عبــــد |لع|ل732|43
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد مؤمن سيد عبــــد|لجو|د|899435 ع| 
42o|54نوعيتـــ كفر |لشيخم خ|لد عبــــد |لمجيد |لمنط|وى
تـــمريض فرع مطروح نجوى عمر|ن خميس ع422523
82|29oطبــــ |لفيومحس|م شعبــــ|ن خليفه عبــــد|لحكيم
8|7o28| ف نعيم مل تـــمريض |لم | نطون |
د|بــــ ع شمس|محمد  عبــــد|لحميد ش|كر عبــــد|لحميد عمر|34577
يم ح|فظ69248| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل ي| |بــــر|
34563o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم كلثــــوم محمد عيد |حمد
يم جمعه |حمد58462| تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم |بــــر|
ف سيد محمد سيد57269| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شيم|ء |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد محمد |نور ع |بــــو |لعل| حس 43954|
9oo765 علوم |سيوطرفيده حم|م محمد زيد|ن
6o9488|زر|عه |لمنصوره|ء و|ئل مصط بــــرك|تـــ
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسهيله حس ري|ض عبــــد|لقوى273426
تـــج|ره طنط|محمد ط|رق حس محمد333885
764332| تـــج|ره بــــور سعيدحمد ك|مل |لسعيد |لعج
لسن ع شمس|سل نجيبــــ صبــــ |لش|يبــــ5|4|46
يم صحص438588 علوم طنط|ح|زم سعد عبــــد|لحميد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |عمر خ|لد فضل عثــــم|ن8335|8
علوم ع شمسمن|ر سم سليم|ن فندى|5976|
6|4o88معهد ف تـــمريض بــــنه| غ|دتـــ عبــــد |لخ|لق فتـــ عبــــد |لصمد
طبــــ |سن|ن |لمنصورهيم|ن ج|بــــر ح|مد عز|لرج|ل جمعه||68462
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد شكرى ر| 267727
تـــج|ره ع شمسرضوى يح عبــــد|لسل|م محمد س|لم5|3222

رهمريم |حمد عبــــد |لرحمن غندور|67|4 حقوق |لق|
طبــــ |ل|سن|ن |لم |ه|يدي صبــــ ر|شد |بــــو|ليم 823652
27o933د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|وق جم|ل محمد مصل محمد
نوعيتـــ عبــــ|سيهريم عبــــد |لستـــ|ر |حمد |بــــوبــــكر39256|

54o88ثــــ|ر |لفيوم| |س|مه محمد |حمد
4o786معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ع|طف محمد ه|شم

689288| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء وجدى ع عبــــد |لرحمن ع
8o|647|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نتـــص|ر صل|ح حن محمود|
علوم |لزق|زيقد|رين ي| رش|د عبــــد|لرحمن خليل627294
269o64يم |لغز|وى قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رح|بــــ ش|كر |بــــر|
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ربــــيع محمد |لمز|88|693
25o68|معهد ف ص بــــنه|بــــه مصط محمد عبــــد|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديجم|ل ن درويش سليم|ن827438
267o23كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمر|م مجدى ج|بــــر عبــــد|لرحيم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|فيكتـــوري| حمدى عبــــد|لع|ل |لخو269627
9o92o6|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهعبــــد|لرحمن ر|غبــــ ح|مد سليم|ن س معهد |لج
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9o6359 د|بــــ سوه|ج| |م |لسيد عثــــم|ن عبــــد|لمجيد
6297oo|ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | عل|ء عبــــد | محمد |لمر
7o8664| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء رم|ح محمد حسن |م
ر مختـــ|ر832664 وف|تـــمحمود ع ط| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
د عبــــد |لغ 442976 د س| مج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|نم مج|
ر|ء ي| محمد جمعتـــ53577| زر|عه ع شمسف|طمتـــ |لز
تـــمريض ع شمس س|رتـــ عبــــد|لعزيز |حمد محمد|33568
5|o342طبــــ |ل|سكندريهنور|لدين محمد فه محمد ع
|6o787|وف|تـــحمد ع|دل ه|شم حسن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ حلو|ننور| خ|لد محمد عبــــد|لحميد7|3267
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود س| سليم|ن |حمد |بــــوسليم8|4376
82o9o9|يم عزوز تـــج|ره |سيوطلحس سم |بــــر|
4o7388د|بــــ دمنهور|دير محمد ض| بــــخيتـــ |حمد
7845o4|ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ل |ء سعد ح|مد عبــــد|لع
34o35|معهد ف ص بــــنه|محمد رجبــــ عبــــد| ع مدين
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــدع|ء عبــــد|لنعيم |حمد سليم833938
643o53طبــــ |لزق|زيقمع| محمد |حمد عبــــد|لمقصود

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمود رض| |سعد حسن59444
ه محمد |حمد عبــــد |لع|ل|57754| لسن ع شمس|م
طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|رتـــ حسن عبــــد|لفتـــ|ح حج|زي336329
6758o3تـــج|ره |لمنصورهوق ع|طف عبــــد |لبــــديع عبــــد |لرحمن
7o8938ندستـــ |لمنصورهمحمد جم|ل مقبــــل ع شعيبــــ
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود محمد محمود |لديبــــ638322
ريدى |حمد 889837 تـــمريض |سيوطخ|لد محمد 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد طلعتـــ عبــــد|لعزيز قطبــــ|262629
طبــــ |لم |محمد ع عبــــد|لعزيز عبــــد|لجليل5|82|8
87oooo تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديس|ره |م |حمد |م
|225ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندير محمود عزيز|لدين عبــــد |لغ محمد
25oo|oه|ن مصط مصط |بــــو ع|مر زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
4497o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد سعيد محمد محمد أبــــوطبــــل
26323oد|بــــ بــــنه|نجوى محمد عبــــد|لحكيم خلف|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف محمد عبــــد|لمجيد محمد لموض749|43
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|يدى محمد سيد محمد |لجريوى428544
6|79o3تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره محمد محمد |لف|ر
|55o27ره|عبــــ محمد عبــــد |لحميد عبــــ|دي د|بــــ |لق|
ي|م ف|يز فؤ|د لبــــيبــــ خليل7|99|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
6o5949تـــج|ره طنط|عطيه محمد ع دي|بــــ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |لرف| |لشبــــر|وى عطيتـــ|697863
4793o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورفرحتـــ وليد ع محمد ع
9|27o4 تـــج|ره سوه|جريه|م |حمد محمود |لسم|ن

7o922تـــربــــيتـــ |لفيومه|جر |سم|عيل مصط محمد
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طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد عبــــد|لعليم محمد عوض2564|5
تـــربــــيتـــ |سيوطرح|بــــ  |د حسن حس 886672
43|6o2ف محمد ع |لقص|ص تـــج|ره طنط|محمد |
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن ي| عبــــد |لمنعم محمد 677567

ره||ء ف|رس عط|| ه|شم|45753 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
9|o5|| علوم سوه|جتـــوم|س رفعتـــ لبــــيبــــ بــــخيتـــ
يم حس 784457 تـــج|ره |لزق|زيقد| | ع محمد |بــــر|

رهي|ر| |حمد عبــــد|لخ|لق ثــــروتـــ |حمد |5|6| تـــج|ره |لق|
428o|2 صيدله طنط|ريه|م عبــــد |لحميد مختـــ|ر عبــــد |لحميد
7o6576تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى حمدينو محمود ع
7o759|ل|ل ل|ل محمد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم ز 
ر|ء |حمد س|لم سليم754687  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــز
8oo|65فنون جميله فنون |ل|قزينبــــ |حمد محمد |حمد |لبــــدوي
53o636زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــنرم مكرم ز أبــــو|لسعود
ى||43778 ر رزق محمد |لح ر|ء م| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخلز
|264o6تـــج|ره ع شمسبــــ|سل محمد جل|ل عبــــد |لرحمن
255o58|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|يه مديح محمد عبــــد|لل
778o4|طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقخلود خ|لد محمد حس|ن خشبــــه
75|4o4ندستـــ بــــور سعيدش|دى حمدى محمود حسن مدين
2573o||كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه ع|دل ع شلبــــى
يم عطيه965|2| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف ع|دل |بــــر|
تـــج|ره دمنهورعمر ع محمدع |بــــوسنه484285
ين |حمد عبــــد|لنعيم حس|ن حس |32964 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهش
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن محمد ع |لدين حسن629||4
تـــربــــيتـــ دمنهورتـــغريد عل|ء|لدين |حمد بــــعيص66|7|5
طبــــ ع شمسل|ء ط|رق كم|ل محمود|774885
8883|7| تـــج|ره |سيوط  ل|ء صل|ح ثــــ|بــــتـــ ع
8|oo8||تـــمريض |لم | يه ن| عبــــد|لعليم |لسيد
5o2||| د|بــــ |ل|سكندريه|حسن مدحتـــ حسن |حمد حس
682|9o|يم عبــــد |لق|در صيدله |لمنصورهيم|ن صل|ح |بــــر|
48o33o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد يوسف محمد محمد ش|ور
|6347o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ط|رق ع ع حسن

6oo52تـــج|ره بــــ سويفر| | ق|يد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنه | محمد قدرى عبــــد|لموجود84|239
43o5|6يم |لطيبــــى تـــج|ره طنط|ندى سل|متـــ |بــــر|
يم |لدسو أبــــو 2482|6 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرو|ن أبــــو |لعل| |بــــر|
689o85 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحسن مجدى عبــــد |ل حس|ن
طبــــ |لمنصورهمه| صبــــرى |لدمرد|ش |لسعيد سل|مه694686
تـــ|محمد محمود محمدى محمد مصط 529982 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6o3o37د|بــــ |لمنصوره|خ|لد |لسيد صبــــ |بــــو غنيم
ندستـــ طنط|حمد مر حسن مر |لقسط|وى|449454
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طبــــ |سيوطسم|ء عمر سيد عمر||42|85
|د|بــــ |لم |شيم|ء محمد عبــــد|لرحمن |حمد856796
27o553 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ج|بــــر فتـــ محمد بــــسيو
6878o5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دع|ء عبــــد |لجليل زينهم عبــــد |لجليل ش
628o57طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمدى |بــــو بــــكر محمد حسن ق|عود
يم95|634 علوم |لزق|زيقع|صم محمد حسن سليم |بــــر|
يم نور محمد |لبــــز|وى7|74|4 تـــج|ره كفر |لشيخنور إبــــر|
4oo88oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحد |نه ي| رشدي  |د
7|o9|5ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |لمتـــو فهيم |لمتـــو حسن م |لع| 
5468oتـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| محمد عبــــد |لحميد يونس

6o8229صيدله طنط|ي|سم عم|د محمد محمود |بــــو رمض
تـــج|ره ع شمسسم|ء جم|ل |لدين |حمد محمود|42256|
||65o2تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــربــــتـــو| ع|طف لطيف عطيتـــ
34o647يم عو|د خ|طر تـــج|ره بــــنه|نور| |بــــو |لعين |بــــر|

2o923علوم ري|ضتـــ بــــنه|حس|م محمد متـــو |حمد
تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد|لرحيم |حمد حبــــيبــــ352973
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخآل|ء مصط عبــــد |لخ|لق |لقصيف444253
63294o|نده عبــــد |لحميد ح|مد |لعري تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقش|
876o73|طبــــ بــــيطرى |سيوط  خنوخ سعد عط| | فهيم
6928o9تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمروه محمد عبــــد |لعزيز |لسيد |لرز|ز
69869oرتـــ|روضه عط| كم|ل عبــــد |لحليم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o97o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|شيم|ء خليفتـــ محمد ط|يل |لدي
يم محمود محمد |لبــــدر|وى693355 د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء |سعد محمد عر|بــــى|9|42|4
تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن س| |حمد |بــــو |لفتـــوح نعيم478296
88o|85 زر|عه |سيوطه|يدى سيد شح|تـــه ع|بــــدين عبــــد|لرحمن
د|بــــ بــــ سويف|دع|ء خ|لد |حمد محمد|4965|
84o64oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجوزيف |سطف|نوس  زخ|ري
5|2o76| معهد ف ص |ل|سكندريهسم|عيل جمعتـــ |سم|عيل |بــــو ع
|236ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسميه جم|ل عبــــد |لع|ل |لسمنودى
ه عو|د عبــــد|لع| |لسيد|3959|4 |د|بــــ طنط|م
23336oيع رتـــ رضوى ه| ع |بــــو تـــمريض |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد محمود |لسيد جم|ل |لدين|829||6
نوعيتـــ |ل|سكندريهشيم|ء أبــــو بــــكر |لصديق محمد |لسيد عوض4964|5
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ مصط |حمد محمد868668

6oo|7|تـــربــــيتـــ بــــ سويفميمه |حمد مسلم مسعود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمروه مصط منشتـــح فرح2|8469
|575o2فنون جميله فنون حلو|ن |ر عيد شديد عبــــد |لمقصود
ره|م|دون| شكرى عبــــد|لمل|ك جرجس74|336 ثــــ|ر |لق|

ندستـــ بــــ سويفمحمد ف|يز شعبــــ|ن مصلوح63439
تـــج|ره طنط|محمود جم|ل عبــــد |لن| |حمد محمد عيد7284|4
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8936|8| تـــربــــيتـــ |سيوط ميمه سيد كم|ل ع
7o256زر|عه |لفيومف|طمه شعبــــ|ن نظ مهدي

ء محمد عبــــد|لرحمن حليمه263474 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء ه|
26o365يف رمض|ن عبــــد|لفتـــ|ح طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنوره|ن 

3o495ره|مروه ع محمد ع د|بــــ |لق|
634o|9|ندستـــ |لزق|زيقحمد فرج دسو عبــــد |لحليم
62937oري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء عطيه |نور عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ
7o|56o رهدع|ء كرم | عبــــد |لص|دق سل|مه طبــــ |سن|ن |لق|
|4o229|رهن|ء رأفتـــ محمد |لغز علوم |لق|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ف|طمتـــ عم|د عبــــد|ل أحمد633726
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن يوسف عبــــد |لعزيز |لضوى36|759
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مصط محمد |بــــوزيد مصط 4|8287
7o287|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |ع|دل وحيد فوزى عبــــد |لمجيد |لبــــحر
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| |حمد سعيد محمد فرح|تـــ|248939
تـــمريض |سيوطسيد حس سيد حسن 878893

|475oندستـــ حلو|نع محمد ح|مد |حمد |لجز|ر
77o946يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء سعيد سيد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نكريم صل|ح ع محمد مطر226336
||7o73ره|وق ع محمد ع ع د|بــــ |لق|
55o88تـــج|ره بــــ سويفمحمد ر| عبــــد|لمنعم ع

7o3376معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |سم|عيل |لسيد مو مو فرج
معهد ف ص |سيوطمحمد |يمن فتـــ محمود 875637
يتـــ|أحمد ع أحمد صل|ح9993|6 لمجمع |لتـــكنولو |لمتـــك|مل بــــ|ل|م
435o67تـــج|ره |ل|سكندريهنديم فتـــ محمد محمد |لشقشتـــ
45|49o|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد محمد سعيد محمد خميس
85o5||د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ح|زم |حمد |دريس |حمد
758o63تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعل|ء |لسيد سل|مه عوده
د|بــــ |لمنصوره|سو|ل ه| سم عزيز حليم958|68

صيدله حلو|نعمر |حمد محمد ع حسن63944
527o5|ندستـــ |ل|سكندريهحسن محمد حسن عبــــده |لعدوي
7o892oف علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدخ|لد |حمد |لسيد محمد 
معهد ف ص |سو|نف|طمه |لسيد ع عبــــد|لنبــــي277|84
7|3o63تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن |حمد |لسيد عبــــده |بــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سعيد عبــــده محمد عبــــد|لحليم|642435
رهندى |حمد سم محمد5339|| حقوق |لق|
4o54o3ف |لدين بــــكر يوسف فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشيم|ء كرم 

تـــربــــيتـــ |لفيوممن|ل حس محمد شح|تـــ2||73
ى عط|29575 تـــج|ره |سيوط|بــــ|نوبــــ عط| بــــ

63586oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق ول|ء عزتـــ ص|لح محمد
ى |لسيد ج|بــــ |438945 كليتـــ |أللسن ج أسو|نح|زم بــــ
7o|o2o|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــسل|م محمد |لسيد محمد فرج نور م |لع| 
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط عص|م عبــــد|لرحمن حسن638|25
6286o8|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد محمد |لسيد محمد يوسف
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمصط |حمد عبــــد |لحليم |حمد عبــــد 52||3|
كليتـــ طبــــ أسو|نميخ| عو خليل |سطف|نوس782|84
7o2o88يم عطيه عط د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|تـــوفيق محمود تـــوفيق |بــــر|
ندستـــ حلو|نيم|ن جم|ل ص|بــــر عبــــد|لر|زق|232924
يم كم|ل عبــــد |لسل4|6335 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمدحتـــ مسعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد سعيد |م |لديبــــتـــ|774882
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء |حمد عبــــد|لحميد |لسيد3|2|64
83|86oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىخ|لد عبــــد|لوه|بــــ تـــوفيق محمد
ن| ع|دل سم نجيبــــ8957|8 نوعيتـــ موسيقيه |لم |م
6282o|| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء |لسيد محمود عبــــد|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نغ|ده محمد ع ع272847
9|2o56|صيدله |ل|سكندريه ن |رم|نيوس بــــش|ره |رم|نيوس
نوعيتـــ |لزق|زيقندى عبــــد |لعزيز جوده عبــــد|لع|ل |لمسحر3|7779
6o759|تـــج|ره طنط|س| رأفتـــ مصط |لقروه

5|o65يف تـــربــــيتـــ بــــ سويفيوسف ش| عبــــده 
84o494يتـــ  |د تـــوفيق ذكري تـــج|ره |سيوطم
4436o| زر|عه كفر |لشيخمنيه |بــــو|لعز|يم عبــــد|للطيف |لدسو
ندستـــ |لزق|زيقيوسف محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد ربــــه625643
6o827|صيدله طنط|آل|ء مصط ع |لجم|ل
6974o||تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |حمد عبــــ|س
4o727|يم أحمد عبــــد|لحليم ف إبــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن أ
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد حسن عبــــد |للطيف عبــــد |لعزيز محمد687936
9o8242 تـــج|ره سوه|جعزه |سعد حس عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورعبــــ |نور عبــــد |لنبــــى |لسيد نجم9432|5
يد محمد |لدسو 435737 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسل صل|ح |بــــو|ل
7o2223كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفندى خ|لد جوده عبــــد |لحميد |حمد
يم بــــرك|تـــ|436264 تـــج|ره كفر |لشيخسل|م |حمد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن عبــــد|لسل|م محمود زيد||5||26
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|طف حس|م سليم|ن عبــــد|لجليل779629
يم756236 يم عبــــد |لع| |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهمينه |بــــر|
84772oمعهد ف تـــمريض |سو|نمه| عبــــد||لبــــ|ري ج|بــــر عبــــد|لكريم
4424o3يم تـــمريض كفر |لشيخسل|م س|مح شعبــــ|ن |لسيد |بــــر|
ره||ء سيد محمد س|لم محمد|236258 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرو|ن رؤف فتـــ محمد ش| 7639|4
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |يمن محمد |لسيد عبــــد|له|دى|63654

كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسه|جر عبــــد |لن| |حمد عبــــد |لمعز|3729
8o7654|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ستـــ نص |يوبــــ |سحق
699o6|| تـــج|ره |لمنصورهس|ره حس|م بــــكر ن|فع عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيوسف حس|م |لش|ف عبــــد |لمنعم محمد696878
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6433o2| تـــمريض |لزق|زيق يه |لسيد عبــــد |لمنعم عبــــد |
8o599o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء و|ئل ع سيد
تـــج|ره كفر |لشيخشيم|ء رزق رزق سيد|حمد زي|ن22|6|4
رهرضوى حسن محمد ع |لطو 5478|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
26|o22صيدله طنط|ندى رض| عبــــد|لحميد ع|فيه
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد صل|ح محمود ند|265856

تـــمريض |لفيوم ف|طمتـــ ع|طف محمد سليم|ن86964
3o45||رهسم|ء |يه|بــــ |لدسو محمد حقوق |لق|

|634o8زر|عه ع شمسسل ز ف|يز ز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد عبــــد |لعزيز شعبــــ|ن عبــــده عويس82499

|69o25د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|س|رتـــ عم|د سعد| نخيل
ى جوده25268 ره|وق |يمن ع د|بــــ |لق|

يم259597 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــند ع|دل عبــــد|لرحيم |بــــر|
4o753|تـــج|ره |ل|سكندريهندي سم |حمد بــــدر محمد خط|بــــ
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | محمد |لسيد |حمد |لسيد |774382
صيدله طنط| حمدى محمود حس رجبــــ57|434
49o52o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنه |حمد شو مر محروس
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم حمدى ع حمدى |حمد525|76

ي عبــــد |لنعيم محمود34899 رهمحمد خ حقوق |لق|
يف49|5|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ندى صبــــرى محمد |حمد |ل
9o2245|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد عنتـــر حسن محمد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سل|م مسعد |حمد محمد|67|258
د|بــــ |سو|ن|من|ر |لص| محمد مصط |لحص|496655
ف فتـــ عبــــد|لعظيم265578 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــفتـــ |

صيدله بــــ سويفن|ء ربــــيع عبــــد|لعظيم مصط 546|6
4299o8|د|بــــ طنط|حمد س| فوزى غل|بــــ|

علوم ج|معتـــ |لسويسيوسف ع|دل ج|د ع مصبــــ|ح46326
3o296ف سيد محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندي |
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|حبــــيبــــه |س|مه محمد عبــــ|س5768|

يم2744|3 تـــج|ره ع شمسند| |س|مه عبــــد| |بــــر|
3o8|4ره|سل ه| جعفر مر|د د|بــــ |لق|

88o3|9  |د|بــــ |سيوط|بــــ|ف مرقس فهيم حن
453o63 يم ع يم محمد |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخسل|م |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــس|ره جم|ل محمد عيد269377
|3547o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن محمد بــــدر بــــش
22o7|2يف طلعتـــ |حمد رضو|ن حقوق حلو|نمه| 
|لسن |لم |ين رفعتـــ عبــــد|لغ محمد6992|8
68o|96|صيدله |لمنصورهلسيد محمد |لسيد سعد |لسيد خليل
9ooo92|تـــج|ره سوه|ج سل|م خ|لد ع محمد
83975oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد محمد عبــــد|لرحمن |حمد

222o| رهمن|ر ن| ر| ع علوم |لق|
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8532o4| |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يم|ن جم|ل سيد عبــــد|لبــــ
طبــــ |ل|سن|ن |لم |مروه |حمد محمد كيل| 2789|8
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ط|رق محمد |لسيد ص|لح328996
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد جمعتـــ عبــــد |لرحيم محمد زقزوق729||5
رتـــ|حبــــيبــــه عبــــد|لق|در ع عبــــد|لق|در223676 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يف7368|4 يم  حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عل|ء محمد بــــدير |بــــر|
7o2|33تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود صل|ح محمد محمد ع ن|فع
ندستـــ بــــور سعيدبــــه |لسيد محمد |حس|ن مصط 763589
42o62|تـــج|ره طنط|إسل|م ع|بــــدين عبــــد|لسميع شعبــــ|ن

د|بــــ سوه|ج|شيم|ء محمد |حمد ر|تـــبــــ||366
رهعبــــد |لرحمن سم |سم|عيل محمود |976|2| تـــج|ره |لق|
9o6785 يم علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسهيله ح|زم محمد|بــــو |لفتـــوح |بــــر|
5o63|8|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه ج|بــــر محمد شتـــيه
9|269o|تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء عطيه محمود |حمد
يم|77958 يم محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|محمد |بــــر|
34o|22بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |حمد |حمد محمد منصور زعبــــل
779694| يم |حمد من د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |بــــر|
624|o5| معهد ف ص بــــور سعيدحمد حس |حمد عبــــد |لكريم حس

د|ر |لعلوم |لم |حمد سعد |حمد محمدين|9957|
8o2224|علوم ري|ضتـــ |لم |سل|م عزتـــ محمد عطيه
26o|24تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموق شهدى عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهوعد ن|در |بــــو |لسعود ع حسن 482673
6o2||oمعهد ف ص طنط|حن ع|دل محمد سليم عطيه
يه|ن فتـــح | س|بــــق ع|رف784584 د|بــــ |لزق|زيق|م
62o628|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود محمد رج| |حمد |لجبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حس|م حم|ده رمض|ن محمود محمد6|4|48
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لمطر|وى محمود محمد633876
527o59فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمر جل|ل عبــــد|لحميد خليل ج|د
علوم كفر |لشيخمحمد عبــــد|للطيف |لسيد |لسعيد442298

ر حس ||338 رتـــ وليد ط| تـــربــــيتـــ حلو|نط|
تـــج|ره ع شمسي|سم محمد ج|بــــر جنيدى326928
4o5836تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء فتـــ عبــــد |لمقصود عبــــد |لمطلبــــ  غ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسل|م |يمن منصور عبــــد |لق|در محمد|4|688

ف سيد ع|87|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ |
48835oد|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد|لوه|بــــ ع |لسيد سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرن| محمد محمود حسن2|6759
تـــج|ره طنط|دين| محمد محمد للو435444
4o3865تـــج|ره طنط|حس|م |لدين محمود حسن عوض
ف ع عوض |لعط|ر55|438 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخسلوى |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنه | ي| عبــــد| محمد|948|2
4o856oحقوق طنط|أم| خ|لد محمد حسن |لعقله

Page 7105 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد حمدى |م |حمد |لسيد|62824
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىي|سم عد زي|ن عبــــ|س832247
5374o5تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورد | ط|رق غريبــــ عبــــده |لسمكرى

تـــج|ره بــــ سويفمحمد ممدوح سيد ع |6254
7o886|علوم |لمنصورهندى |حمد محمد |لديبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن خ|لد ص|بــــر عط|685624
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقصبــــ سعيد محمد |بــــو |لنور629846

74oo4 معهد ف ص بــــ سويفنور| مختـــ|ر |حمد خ
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسل|م |حمد عبــــد |لعظيم س|لم |لعو 698736
4346oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|زينبــــ محمد |حمد شتـــ
يم523779 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد ربــــيع مر سيد |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمل ربــــيع محمد |لطنط|وى|6|6356
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود |م فتـــ |م 785968
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيه | |حمد محمد محمد |حمد|759295

34o87| ره|ل|ء ع|دل |نس ع د|بــــ |لق|
786o82رتـــ|خلود محمد |سم|عيل |سم|عيل |حمد حموده لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورل |ء ع|دل محمد عبــــد |لسل|م |بــــوفول6527|5
|672o7وف|تـــ |ر ع|دل محمود |لشن|وى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسع |ء عبــــد|لرحمن عبــــد|لحكيم سيد |27|349
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورخديجه محمد عبــــد |لحميد |لسيد |لمل496443
5o6843 |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندي خليفتـــ ن| خليفتـــ ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسل|م ي| محمد |حمد|53833|

549o2كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفغ|دتـــ رجبــــ محمد عبــــد |لعزيز
|3o855رهمهند |يمن محمد ص|لح حقوق |لق|
زر|عه |لزق|زيقدع|ء مجدى محمد نج|ح محمد667|78

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد |حمد حسن محمد969|6
8473o4معهد ف ص |سو|نمحمد رجبــــ محمد |بــــوزيد

ر|ء عل|ء |لدين |حمد محمد محجوبــــ|4482 رهز صيدله |لق|
تـــج|ره بــــ سويفسل|م خلف صحص|ح عبــــد|لفتـــ|ح|2353|8
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيه|ء ي| عبــــد | فتـــ |لسيد |لبــــهن 264294
يم عبــــد|لكريم2227|6 ندستـــ طنط|حمد محمد |م |بــــر|
4627o3ر |سعد بــــهجتـــ |سعد علوم |لمنصورهفليمون م|
حقوق طنط|كريم عم|د محمد عبــــده438439
7o2859ندستـــ |سيوطحمد محمد ف|روق |لطنط|وى عز|م
د|بــــ |لزق|زيق|ندى محمود عبــــد |لحميد ص|لح5|7784
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عم|د عبــــدربــــه عبــــد|لعظيم عبــــدربــــه99|246
7o6794تـــربــــيتـــ |لمنصورهرفيع |لسيد |لعربــــى |لسيد رمض|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــول| وليم شح|تـــه جرجس47322|
يم درويش درويش63|28| رهمحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
|6o|88تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |بــــو|لمع| حمد|لعربــــى

تـــربــــيتـــ حلو|نعم|د ه|شم محمود عبــــد|للطيف48|32
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|كريم ن| |حمد عوض |486|35
53o3o| |ندستـــ |ل|سكندريهريم يح زكري| |للق
د|بــــ |لزق|زيق|دير ر| محمد ع جريده628432
256|4oإعل|م ج جنوبــــ |لو|دىخ|لد |حمد خ|لد عبــــد|لعليم عبــــد|لرحيم
علوم طنط|دين| ه|شم محمود مصط 53|522
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــصبــــرى عبــــد |لعزيز صبــــرى عبــــ|س7|4523

54o74 تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|ر| ح|تـــم عبــــد|لخ|لق قر
يم يوسف فتـــوح9787|6 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
2|3o25وف|تـــيم |حمد ع |لسقع|ن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
36o62| حقوق بــــنه|محمد |حمد جل|ل ن|دى حس
4||oo9 |حقوق طنط|إيم|ن ح|مد عبــــد |لمقصود ج
42o779كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمدي محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن
يع264|23 تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد طلعتـــ زي|ن |بــــو
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور |دتـــ |لسيد محمد |لسيد دي|بــــ8837|5
||5o|3فنون جميله فنون حلو|نرو|ن مصط حسن محمد
ره|نوره|ن كم|ل |لدين عبــــد |لفتـــ|ح |حمد26586| د|بــــ |لق|
ف محمود |لسيد87|32| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|وق |
6o5594تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |حمد محمود محمد ع
3||2o|| زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد خ|لد عبــــد|لمنعم متـــو
425oooتـــج|ره |ل|سكندريهفريدتـــ ط|رق مصط |لجبــــ|وى
وز خ|لد فكرى مختـــ|ر64867| د|بــــ |لفيوم|ف
2|53o2 بــــي ر عبــــد| |ل رهزين| م| تـــج|ره |لق|
5o5393ل|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد رمض|ن ح|فظ |لسيد 
يم262948 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود عم|د |نور حس |بــــر|
9|29o2 تـــج|ره سوه|جنوره|ن محمود |لجهل|ن تـــوفيق
||8oo6لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن|دين ي| يوسف يوسف
ره|يه دسو عبــــد|لق|در مهلل|235746 د|بــــ |لق|
8o2o|2طبــــ |ل|سن|ن |لم |سل|م مصط |حمد لط عبــــد|له|دي
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نعرفه ن| محمد حسن|9|848
685o|2د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ مسعد |حمد |لسيد مندور
633368| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد نج|تـــى عثــــم|ن عبــــد|
9|38o5  حتـــ وفن|دق |لم |محمد مصط عبــــد|لمحسن عبــــ|س| 
معهد ف تـــمريض |سو|نعل|ء صل|ح حل مجلع848292
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــ |بــــو|لعل| محمد حس |84854
44o2o9|يم عثــــم|ن طبــــ كفر |لشيخيه يح عبــــد| |بــــر|
69o489|د|بــــ |لمنصوره|ل|ء رمض|ن بــــدير عبــــد |لعزيز
د جم|ل ه|شم |حمد 889793 تـــربــــيتـــ |سيوطن|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفرحمتـــ سيد محمد عبــــد |لجيد3|6|6
رهيوسف محمد عبــــد |لسميع عبــــد |لعظيم شديد734|6| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد خ|لد سيد عبــــد|لع|ل|6|6|82
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقريم شو عبــــد|لحق |لسيد أحمد642766
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تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |لسعيد محمد ن| رسل|ن5559|4
رهعمرو محمد مصط عثــــم|ن6586|| تـــج|ره |لق|
6o532|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف|ء حسن عبــــد |لعزيز شيبــــتـــ |لحمد

ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمريم |حمد ع|طف عبــــد |لمع ز26662|
يف522386  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد عبــــد|لعظيم 
ندستـــ |لسويسف|دى جرجس  |د ظريف758868
8o2545حقوق بــــ سويفمحمد عبــــد|لمجيد محمود عبــــد|لمجيد

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفرش| خ|لد محمد معبــــد59722
35|5o9يف سيد محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمروتـــ 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد معروف |حمد عم|ره267355
د|بــــ سوه|ج| حمد محمد |حمد سليم|ن|375||9
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسهيله حس صل|ح محمد |حمد|274|8
4o7228 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورأيتـــ نبــــيل حبــــ محمد ع
26ooo9| |يثــــم محمدرجبــــ |لورد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه 

رهسل ي| محمد شفيق |سم|عيل|554| تـــج|ره |لق|
ق|وى853|46 تـــج|ره كفر |لشيخنور|ن محمد سعد عفي |ل

يم عثــــم|ن محمد|57593 ه |بــــر| كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفم
رهتـــميم محمد |حمد سيبــــويه9|72| طبــــ |لق|

معهد ف تـــمريض |لمنصوره ه|يدى رمض|ن |لسيد ع|69928
تـــج|ره |لزق|زيقبــــسمه حل عبــــد |لرحمن يوسف |لهو783858
د غنيم|23655 رهن|ريم|ن |لسيد |لسيد مج| زر|عه |لق|
يم خليفه محمد غزل|ن322||5 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحمدى |بــــر|
5o3446ف خ |لسيد محمود علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشهد |

5o6o5كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفخ|لد محمد حسن محمد بــــلبــــل
86o323نوعيتـــ |لم |زينبــــ حس|م |لدين كس|بــــ سيد
رهمحمد ع|طف شي عبــــ|س49983| تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|حمد سيد |م|م سل|م |لسيد|885|4|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقنوره|ن نجم |لدين محمد دسو 4|3385
262|5o|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىلسيد ف|رس فه محمود |حمد
7o667oيم رمض|ن تـــج|ره |لمنصورهمصط سعد |بــــر|
6o2|7o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|جر طلعتـــ |حمد محمد |لكمشي
44983o لسن |لم |/ري|ضتـــ|عمرو |يمن رمض|ن محمد |لزي
صيدله |لمنصورهمحمد عبــــده |لسعيد |لسيد698895
علوم ج|معتـــ د |طمحمد محمود محمد محمد و| 424875
يم |حمد|753374 ندستـــ |لم |حمد جم|ل |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|غ|ده عبــــد |لمنعم عبــــد |لص|دق حسن حس 772553
76o8|5| ه س| عبــــد |لع| متـــو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم
ه |لسيد |حمد |لدمرد|ش عبــــد|لمنعم مر772234 د|بــــ |لزق|زيق|م
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منه | جل|ل سعيد أبــــو حشيش252676
معهد ف ص |سيوطنوره ع|شور عبــــد|لر| عبــــد|له|دى272268
6|oo46تـــج|ره طنط|ف|طمه ع|دل |حمد عوض |بــــو ع
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معهد ف ص بــــ سويفمروه عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لبــــديع محمد823638
77o|22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |يمن محمد محمود |لزي|تـــ
6|o799د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه محمد عم|ره جعفر
6o||89ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمصط محمد عبــــد |لحميد محمد |لجبــــ ك.تـــ. ف للبــــ
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|يتـــ |لسيد |سم|عيل محمد شلبــــى|234|33
وف|تـــمصط عبــــد|لن| محمد مصط 773|25 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

3o462| |ره|يه محمد |حمد |حمد ش عل|م |لق|
624|o|| رهحمد |لحسي رجبــــ |لحسي طبــــ بــــيطرى |لق|
2596o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم عيد عبــــد|لحفيظ عبــــد|لع| غريبــــ
26o557|رتـــ||ء منصور عبــــد|لعزيز عبــــد|لسميع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طندى |لسيد |لسيد عبــــد |لمو623447

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف محمد عبــــد|لمحسن |سم|عيل9224|
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن مجدى |حمد فؤ|د عو|د |لصفتـــى688|34
حقوق |سيوط  سم|ء محمود عبــــد|لع|ل سيد|879748
33o2o6رهي|سم عنتـــر جودتـــ د|ود صيدله |لق|
6o9443تـــربــــيتـــ طنط|سم|ح |نور |لسيد ص|دق |لقن|وي
6|o424|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد |لسيد |لسيد عبــــد|لمقصود ق
رهحبــــيبــــه محمد سعد عبــــد|لر|زق238442 تـــج|ره |لق|
ل|ل حسن |حمد |بــــو||63475 ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن 
6o8787|يم |لعيسوى طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن سعد |بــــر|
ف محمد نبــــوى249439 ه | طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــن
4o5388حتـــ وفن|دق |لم |ص| |حمد حسن عبــــد |لق|در| 
زر|عه |لمنصورهفرحه محمود سعد محمود ع شح|تـــه2268|7
8554o5تـــج|ره بــــ سويفعبــــ ر| كم|ل رسيم
43o6|2معهد ف ص طنط|ند عبــــد |لحميد |حمد |لسعيد ح|مد
عل|ج طبــــي قن|  يه محمد |حمد سعد |لدين|2527|9
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقن|ريم|ن |حمد محمد سعيد عيسوى697|63

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع محمد ع عبــــد |لجيد حسن67||9
حقوق |لزق|زيقعل|ء خ|لد محمد لبــــيبــــ مصط 634932
428o39علوم طنط|سيلف|ن| عل|ء من عزيز تـــ|درس
تـــربــــيتـــ |لم |ي|سم رمض|ن محمود حج|زي8524|8
د|بــــ |لمنصوره|تـــغريد ص|لح عوض ص|لح |لحس|ن 688475
4o4||4يم حقوق |ل|سكندريهعبــــد | محمد عطيه |بــــر|
6|36o7حه وفن|دق |لمنصورتـــكريم|ن محمود حس مر |لشيخ| 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى |حمد سل|مه |حمد72388|
2268o5|ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد |بــــر ل|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشندى |حمد عبــــد|لعزيز شندى شبــــ|يك689|26
4|o652|د|بــــ طنط|محمود |لسيد |لسيد |لطن|
ره|ه|جر جم|ل |لدين |سم|عيل محمد مبــــ|23922 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8ooo85طبــــ |لم |محمد عمرو خليل فخري دي|بــــ
5o96|5|ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــحمد |سم|عيل محمد |حمد عمر|ن
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342o42 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ح حمدي |لسيد بــــيو خ
6|o|92تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمن|ر محمد محمود  |م
4o3|42ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــسنتـــ سعيد حسن محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| رشدى نبــــيه مكسيموس326345
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه |حمد عبــــد|لرسول عبــــد|لجو|د 887367
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد مجدى محمد |لفخر| 72|526
248o48تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم ع|طف مأمون بــــدر

|57o2رهمحمد مجدى محمد نور تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لفيوم محمد سليم|ن |لخطيبــــ72227

د|بــــ |لمنصوره|لميس ممدوح محمد صل|ح |لدين محمد65|3|7
6||9|4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد جل|ل عبــــد|لعزيز عي
68755| ه مصط محمد ع معهد ف تـــمريض |لفيومم

8o7743|ه س| غبــــري|ل عبــــد|لمسيح |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
تـــربــــيتـــ دمنهورنهلتـــ محمد حسن عبــــد |لع|  |بــــيتـــ|9|5|5
44|75o|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحن|ن عبــــد |لمنعم |حمد عبــــد |لوه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسحر نعيم نبــــيه ج|د |لسيد 887234
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ند| إيه|بــــ محمد ك|مل محمد6|6287
|572o4حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد |نه صبــــرى زخ|رى نو|ر بــــسخرون

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عبــــد |لجو|د |حمد |لسيد عبــــد |22623
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيه |لسيد مصط محمد مندور|688398
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|منيه محمد |لصغ نور |لدين يوسف|826352
82o324|نوعيتـــ |لم |سم|ء عمر عبــــد|لرحمن عبــــد|لع|ل
تـــج|ره |لمنصورهول|ء ود محمود محمود حسن غ|نم|7|693
تـــج|ره |لمنصورهد | جم|ل محمود محمد675785
د|بــــ ع شمس|رضوى |حمد محمد محمود|32623
62953o|تـــمريض |لزق|زيق |ء |حمد ع محمد
حقوق بــــورسعيدمحمد عبــــد |لن| |لسيد عبــــد |لرحمن764562
5o7|73 |طبــــ |سيوط |حمد قدرى ج|بــــر |حمد |لحم
3368o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م محمد |حمد ع|مر
ر خلف محمد |حمد 685578 تـــج|ره |لمنصورهريم م|
ف محمد سليم|ن59323| وف|تـــمحمد | معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق |لمنصورهعبــــد | جم|ل محمد |لسيد2492|7
معهد ف ص |ل|سكندريهع|دل محمد حسبــــو إسم|عيل926||5
ره|يه خ|لد |بــــو |لخ محمد|53548| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمود محمد |حمد محمد 885953
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه محمد عبــــد|لفتـــ|ح حسن شلبــــى|496322
ل|ل سيد |حمد حس 635484 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل |ء طه 
43|o52|صيدله طنط|بــــتـــس|م سيد |حمد محمد |بــــو عبــــلتـــ
تـــج|ره بــــ سويفن|در س| شفيق مج 3255|8

د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ |حمد ن مختـــ|ر|4727
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن |سم|عيل |م |لر|ف623|22
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دين| |لسيد ع ع |لمزين|4828|
27o968|  |صيدله |ل|سكندريهسم|ء سعيد محمد محمد |لحم

ل|ل محمد عبــــد|32543 رهعبــــد|لرحمن  تـــج|ره |لق|
8|63o7د|بــــ |لم |بــــيشوي مجدي ن|عوم لبــــيبــــ|

2o3||ف عبــــد |لل|ه |لص|دق رهمصط | حقوق |لق|
767o23تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لعريشيوسف عم|د س| مصط مصبــــح
4|5o53 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|آيه |يه|بــــ مصط |بــــو |لن
478o4oيم عبــــدتـــ تـــج|ره |ل|سكندريهح|تـــم ع|دل عبــــد |لسل|م |بــــر|
4o9488|تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن خ|لد ممدوح محمود إبــــر
9oo46||ف |حمد عبــــد|لع|ل ه | تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ م
2|47o3رهبــــتـــول ح|تـــم محمد مجدي عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طلسعيد محمد |لسعيد |لمن|وى|3|62|6
68o824|ه محمود حل |لسعدى زر|عه |لمنصورهم
2|9625| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منيه |لسيد ع|مر ع
4|o853 د|بــــ طنط|شيم|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لقوى محمد|
5o6474علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحأسم|ء أحمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لحميد عم
687o45|يم سليم|ن بــــه |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهيم|ن و
62o|56تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن مجدى ح|مد محمد حس
88o483  يم كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمريم ن| |لدين حس |بــــر|
349|o4علوم ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد طه |م|م
7699|oس |لسن |لم |روى س|لم عبــــد |له|دى ع|مر |ل
ف عبــــد |لسل|م محمد755896 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل |
335|3o| ره/ري|ضتـــيتـــ جم|ل عبــــد|لغ حس إعل|م |لق|
4o8467يم ه|شم |لعط|ر  |حه وفن|دق |لمنصورتـــعمرو |حمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نسم|ء |يمن محمود عبــــد |لر| |29952
6o|oo4تـــربــــيتـــ طنط|مريم متـــو عبــــد | عبــــد |لع| محمد
|2646oرتـــ|ه|جر س| عبــــد |لمع عبــــد |لحليم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق حلو|نعمر عبــــد | ع|بــــد عطيه ن582|2|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سحر |حمد محمد محمد حف 757537
352o9||ن| فتـــ عبــــد|لعزيز عط نوعيتـــ عبــــ|سيهم

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ف|طمه مصط حس محمد حسن7|645
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط عص|م محمد يوسف|62226
4o83|oتـــج|ره طنط|محمد حسن عز عبــــد |لمطلبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|لتـــ سم عبــــد |لعليم محمود|24489|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــروميس|ء حس ج|بــــر مصط قرع| 489294
ندستـــ |لمنصورهمحمد ثــــروتـــ حس |بــــو |لن |لعيسوى698639
صيدله |لمنصورهعبــــد |لرحمن مجدى عبــــد |لرحمن ش|76|||6
تـــج|ره ع شمسمن|ر طلعتـــ زكري| محمد ع344855
48o988د|بــــ دمنهور|ريه|م |لسيد محمد حس |سم|عيل
5o|779|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيه سعد محمد شلبــــي
طبــــ |سن|ن ع شمسيم مجدي رزق محمود |لخ |وي59|342
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ف حس أم أحمد طعيمه625547 تـــج|ره بــــنه|مريم أ
45o33رهمحمود محمد محمود خليل زر|عه |لق|
3376oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرس|ره سل|مه |حمد تـــوفيق

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره ع سعد |لفيش|وى252569
ر غريبــــ حس |حمد832627 تـــج|ره سوه|جم|
تـــج|ره بــــ سويفديفيد مل|ك ج|بــــر |لسيد855795
ي686554 ندستـــ |لمنصورهمحمد و|ئل محمد |لسيد |لبــــحق

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرفيدتـــ حسن محمد عبــــد |لسميع525|2
62978|| تـــج|ره |لزق|زيقحمد رمض|ن عبــــد |لعزيز محمد ع

598o3كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدصل|ح محمد صل|ح عبــــد |لحميد
كليتـــ |أللسن ج أسو|نكريم خ|لد صل|ح ك|مل242787
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|حمد حمدى |حمد حسن|633363
ر |حمد 892272 تـــج|ره |سيوطمحمود |حمد عبــــد|لظ|
م|م325397 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عزتـــ عزتـــ 
6oo67|يم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمود حس |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمتـــ عو|د محمد ح|مد |لخو99|348
معهد ف تـــمريض |سيوط مصط عبــــد|لد|يم عبــــد| ع  893447
وف|تـــلي |يه|بــــ عبــــ|س حل جودتـــ49|6|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o6828حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر |حمد ع سيد |حمد |لغربــــ|وي
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ صفوتـــ سم |حمد7378||
لس نجدى س| رزق جرجس69|265 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومك
د|بــــ ع شمس|منتـــ | مدحتـــ فتـــ فرج أحمد59764|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر عص|م عبــــد|لحميد ع349378
علوم ري|ضتـــ |لم |حمد س|مح ع عبــــد|لسل|م|852853
248|9o قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|فتـــحيه عبــــد|لحميد عبــــد|لمقصود عبــــد
ر محمد محمد433|34 تـــمريض ع شمس محمد م|
6o8743نوبــــي نوعيتـــ طنط|ف|تـــن عبــــد|لع| مصط |ل
4o826||ه |د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن ع مصط ج
222|8oرهف|طمه |حمد محمد |حمد عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|
53699o |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| عبــــد | |لل
ره|حمد عبــــد| عطيه مصط |6|2778 ثــــ|ر |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهنور|ن ي| عبــــد|لعزيز محمد خلف 447432
تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد محمد  جم|ل |لدين |حمد 597|75
تـــربــــيتـــ |لمنصورهم| جوده عبــــد |لجو|د |بــــو|لفتـــوح|74|682
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن محمد محمد رمض|ن452459
رتـــ|شيم|ء منصور ف|روق |مبــــ|رك |بــــو نص 434699 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7|3o9|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيوسف |لسيد |لسيد |لبــــدوى غزى

رهف|طمه ع |حمد محمد عبــــد |لمنعم|3374 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم س|لم |لشي8|7|34 رهرضوتـــ محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
|9oo9ش|م محمد |حمد ندستـــ بــــ سويفصل|ح |لدين 

4|45o9 حقوق |ل|سكندريهحمد نبــــيل عبــــد |لحميد محمود |لش|ذ
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|5o496ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع ع|شور ع عبــــ|س
86o533د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ن|ء فؤ|د محمد عبــــد|لرحيم

6332oتـــمريض  بــــ سويفعص|م رمض|ن ه|شم سليم|ن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط يم|ن ع|دل محمد |حمد|5668|9
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــ|ف صبــــرى عشم شنودتـــ|32459
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمن|ر جه|د عطيه رزق نص|ر624648
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نشيم|ء ثــــورى عبــــد|لرحيم عبــــد|لمجيد2555|9
صيدله |ل|سكندريهد | عبــــد |لحميد محمد عو|ض زلط475256
|664o8 رهمحمد حس|م صديق حس ندستـــ |لق|
923o|8 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جيوسف حس غبــــري|ل سعيد ع| 
76735oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيح محمد رش|د |لج |وى معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|محمد ن| عبــــد|لحميد محمد372284
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينوره|ن محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لسل|272893
زر|عه سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد ربــــيع ع 396|92
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد محمود حس عبــــد|285824
حقوق بــــ سويفحمد محمد حسن فتـــ |854892
يم |حمد ع عوض62|622 د|بــــ د |ط|محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف جم|ل محمد خط|بــــ324299
يم بــــخيتـــ ر|غبــــ952||3 ندستـــ |سيوطس|ندر| |بــــر|

4|76oيم رهعط| خ عط| |بــــر| حقوق |لق|
88o9o4  رتـــ|دين| عبــــد| محمد عثــــم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o79|6ى ف|يز ن|شد مسعد د|بــــ سوه|ج|ش
68o952د|بــــ |لمنصوره|ع عبــــد |لن| ع عسل |لسيد
ش|م جل|ل جل|ل 876253 تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد 
د|بــــ ع شمس|س|ره |يه|بــــ ع|دل عبــــد|لحميد3252|2
8|3o23ر عبــــد|لعظيم محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد م|
د|بــــ |سيوط|من|ل محمد عبــــد|لوه|بــــ س|لم 887752
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد|لعزيز حمدى عبــــد|لعزيز محمد 88|876
علوم ري|ضتـــ سوه|جعبــــد|لن| ع|طف يوسف ع 2328|9
92o27o|ه محمد حل ح|فظ كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ سوه|ج  م
|لسن |لم |عبــــد| خ|لد فيض | عبــــد|لعظيم49|4|8
6o7o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|د | محمد رزق ن|صف
34|68o|ف محمود |حمد |لسيد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |
حقوق بــــنه|نغ|م محمد عبــــد |لحميد حس عطيتـــ 29||6|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكل|ر| مجدى عبــــد |لمسيح سعيد59746|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن ن|جح |لضوي |حمد|839682
64o774يم ش|م محمد محمد |بــــر| يل ج |لزق|زيقمحمد  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ره|س|رتـــ سل|متـــ محمد محمود67|42 د|بــــ |لق|
43o337تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سهيله محمد عبــــد |لعزيز بــــرغش
26o7o6نوعيتـــ |شمونمروه صبــــ محمد حمزه
8775o9  يم سيد ع تـــج|ره |سيوطي|ر| |بــــر|
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64o527يم تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | رمض|ن متـــو |لسيد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمر|م كرم |بــــو |لوف| |بــــو |لحسن268|75
4o5o5oيم عليوزه د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | |لسيد عليوه |بــــر|
34352oتـــج|ره بــــنه|محمود محمد عبــــد|لع| سليم |لحسي
زر|عه مشتـــهرمروتـــ س| مختـــ|ر محمد339799
رهيه ط|رق لط عبــــد|للطيف||22393 تـــج|ره |لق|
82|o43تـــربــــيتـــ |لم |د| | ممدوح يوسف محمد
|4|32oف عبــــد | مر ندستـــ ع شمسعبــــد | |
رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|سل محمد ف|روق ش|ف46834| لق|
69|o7oي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــر| | |لسيد ك|مل عبــــد |لعزيز |حمد ك.تـــ. ف للبــــ

تـــ |يه|بــــ |حمد ع5299| رهن تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ن| محمود |لعزبــــ|83|54|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نعهود خ|لد محمد عبــــد|لعظيم6545|3
6ooo58تـــج|ره طنط|حس ي| حس ديو|ن
42oo73تـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــغريد عزتـــ |لسيد |حمد غنيم
629o56ر محمد |ألنور محمد |حمد منصور ر|ء ط| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ز
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن سيد محمد عبــــد|لع|ل242858
7624oo|يم حمزتـــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|نس |حمد محمد |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|م|ل سيد عبــــد |لحميد ج|د |حمد|63988|

طبــــ بــــ سويفنوره|ن وحيد بــــل|ل محمد59345
ره|دع|ء سعد ح|مد محمد حمزه|34874 ثــــ|ر |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسي|سم محمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح مسعود25722|
26584oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|حس|م |لدين |لسيد محمد |لسيد |لخو
692o25| ندستـــ |لفيومحمد شعبــــ|ن محمد |حمد |لف
884o43  تـــج|ره |سيوطعبــــد| مجدى محمد صفر
تـــج|ره بــــنه|محمود سيد محمود |حمد353362
5o2569| تـــمريض |إلسكندريتـــ |ء حسن ع محمد ع

تـــربــــيتـــ |لفيومي|سم مصط محمد عبــــد|لش|ف 72365
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف صل|ح محمد شح|تـــ 887498
6279oo وف|تـــشويك|ر محمد محمود ز ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ |لسويسوق محمد مصط عبــــد|لسميع مصط 626437
|3257oره محمود حس|ن بــــيو ع|مر طبــــ بــــيطرى |لق|
يم637724 يم عبــــد| |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|بــــتـــ |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزينبــــ خليل عبــــد |لحميد عبــــد |له|دى|28|5
د|بــــ د |ط|ل|ء ه| محمد عبــــد|لمنعم شمس|6964|6
|6oo|8|لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|س|مه جم|ل محمد سليم
7o|656رهنوره|ن ه| |لسيد ع |لطويل طبــــ |سن|ن |لق|

22o||رهتـــسنيم خ|لد محمد عبــــد |لعزيز حقوق |لق|
ندستـــ كفر |لشيخنجل|ء |لسيد محمد محمد محمود سمره3|6898
ى |لسيد |حمد رف||94|69 معهد ف تـــمريض |لمنصوره ع |لخ
وف|تـــن صمويل ص|دق روف|ئيل|28485| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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3228o|يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم| عبــــد|لحكم عبــــد|لل|ه |بــــر|
7749|oعلوم |لزق|زيقشف|ء حسن سليم|ن حسن ع من
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــنور| عطيه محمود صبــــرى |لسيد |بــــر|692766
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأمنيتـــ أحمد أحمد عبــــد |لفتـــ|ح |لد|ودى435922
||8|6oتـــج|ره ع شمسم|رتـــ | س|مح سعد فرج
تـــج|ره دمنهورعل|ء رمض|ن كم|ل ع عبــــد |لعزيز8|4633
76o5||يم حسن ندستـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد |بــــر|
84988o تـــج|ره |سيوطد | ر|فتـــ فتـــح | مو
77922o| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء محمد |لسيد محمد حس
ندستـــ ع شمستـــسنيم عصمتـــ متـــو بــــيو 7853||
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوملزه|ر سيد ك|مل حس |لزه|ر|6958|3
رهكم|ل حس محمد عبــــد|لرحيم7642|2 حقوق |لق|
تـــ ح|مد |لسيد ح|مد|26|329 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|م
ر |نور جودتـــ محمد حمود44|356 تـــج|ره بــــنه|م|
85o577حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن محمد يوسف عبــــد|لحميد
|ج5|6959 معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد | محمد عبــــد | |لسيد 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |يمن عبــــد|لرحيم عبــــد|لفتـــ|ح22|29
يم عشم57796| يم حسن |ل|نور |بــــر| ره|ع |ء |بــــر| ثــــ|ر |لق|
5|2o68طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه |حمد عبــــد |لقوي حس|ن |بــــو شوق
يم |لسيد |لسم|لي 434529 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخوق |لسيد |بــــر|
تـــج|ره طنط|يه جم|ل فؤ|د سيد |حمد |لش|ل|559||6
د|بــــ |لمنصوره|يه ط|رق |بــــو |لعن |بــــو |لمع| د694775
|3o255رتـــ|رح|بــــ نص|ر محمد ص|لح لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــي|سم |حمد عبــــد |لرحيم محمد |حمد26|524
د|بــــ ع شمس|م عمرو محمد محمد حسن39349|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء زينهم محمد يوسف |حمد||63866
6|83|oح|ن |لسيد |بــــو ص|لح د|ر |لعلوم |لم |ك|مل 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى |يه|بــــ بــــهيج ج|بــــ |5|65|
698o36يم كم|ل محرم تـــج|ره |لمنصورهرقيه |بــــر|
62748o|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد طه سعودى عبــــد|لحميد
ندستـــ |لمنصورهم|زن ط|رق ص|بــــر |حمد عبــــد |لرحمن677743
علوم ع شمسحبــــيبــــه م|جد فكرى |حمد55273|
44|o68تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنه | ش|كر |لدسو سعف|ن
د|بــــ ع شمس|ه|جر مسعد محمد محمد ع222379
بــــي ع |444|68 م ي| محمد |ل ندستـــ |لمنصورهد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| ع|دل |لفونس جرجس|3423|
8oo||8تـــج|ره بــــ سويففرح |حمد حس محمد
6|62o2 ر ربــــيع |بــــو |لعين ندستـــ بــــور سعيدعمرو م|
|6882oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نح|زم محمد سعد محمد عبــــد ربــــه
5o|476|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد خميس رزق حسن

6|7o4|علوم بــــ سويف|ء عمر سيد عبــــد |لعزيز
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ندستـــ تـــ.خ|مس عمرو ي| |حمد مصط |لصل|7633|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
|257o|إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــرو|ن ن| جم|ل عبــــد |لمطلبــــ
د|بــــ |سيوط| حمد |حمد عبــــد |لرحمن خميس||2|892
8o9626تـــج|ره بــــ سويفحس|م محمد حسن محمد

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممريم مصط محمد عبــــد|لحليم73956
تـــج|ره سوه|جمحمود محمد دسو محمد |65||9
نوعيتـــ |شمونيوسف عم|د ف|روق |لسي246283
4|o537|د|بــــ طنط|حمد و|ئل فكرى |لسيد |م|م|
|6o877كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدد| | محمد سيد ع |لشيخ
ى|385|2 حقوق حلو|نمحمد عربــــيدى عبــــد| قش
تـــج|ره ع شمسي|ر| محمد |س|مه ملي |بــــو |لنور5|97|2
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء ع|رف شح|تـــه عبــــد|لر| 473|83
78258o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد عوض عط| |لسيد محمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م عبــــد|لل|ه فه عبــــد|لل|ه|48|227
4o6664د|ر |لعلوم |لم |سل |بــــو |لق|سم |لسيد عبــــد |لح|فظ
|د|بــــ |لم |سم|ء شعبــــ|ن ص|لح محمود|3553|8
3436o5يم حسن ع|مر خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|ر| ح|تـــم |بــــر|
حقوق طنط|محمد عمر عبــــد |لعزيز عمر482287
يم444|35 تـــج|ره ع شمسمحمد حسن محمد |بــــر|
يم ك|مل699435 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــنوره|ن طلعتـــ |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخس|ره مصط فؤ|د مر22|485
|2683o ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل ع|دل عبــــد |لر|زق عبــــد |لغ
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن |لسيد حسن محمد|626487
|ء عثــــم|ن ع عبــــد|لحفيظ|885748 تـــمريض |سيوط 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حس محمد حس |752895
رتـــ|مريم عمر عبــــد |لفتـــ|ح |حمد57485| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله |لمنصورهس|ره |حمد محمد فتـــ |حمد |لعط678875

تـــمريض |لفيوم ند| كم|ل محمد ج|بــــر3|688
5|6o79|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء حمدى أحمد  |زى |بــــو|لمك
تـــج|ره ع شمسم|ل جم|ل محمد |لغربــــ|وي|335767
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عمر جميل فؤ|د رو|ش ن| 337|26
طبــــ بــــيطرى فرع |لو|دي |لجديدمحمد رمض|ن عبــــد| محمود  886487
64|o|2تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|صم أحمد مصط محمد
9o7797 ندستـــ سوه|جمحمد خ|لد |حمد عيسوى

52o32كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفدير محمود فتـــ محمد
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر محمد |حمد ع مو |لجز|ر44886

رهل|ء |س|مه محمود عبــــد |لحليم خليل94|763 عل|ج طبــــي |لق|
|55o8|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | عو|د عبــــد | عو|د
2|66o8يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمود ح|تـــم محمود ح|مد ل|ك|ديميتـــ |لم
ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد رضو|ن محمد ص|229|7
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم|سه ي| عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لجمل67|625
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42|72o|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد رمض|ن محمد عبــــد |لبــــر
موخ شلبــــي حن|779|78 تـــج|ره |لزق|زيقمرين| 
36o652حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمدى |حمد محمدى |حمد

5229oتـــج|ره بــــ سويفغ|دتـــ محمد |بــــو |لمجد محمد
تـــج|ره طنط|محمد |لتـــ|بــــ |لتـــ|بــــ ع |لخمي7|83|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|لدين حس|م جم|ل عبــــد|234787
ندستـــ |سيوط حمد نبــــيل محمد ه|رون|875953
حقوق |سيوطخ|لد |حمد سيد رمض|ن 4556|9
769o42معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لحليم حسن محمد عيد
4o8963يم |بــــو|لفتـــوح مو يم حس |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ي|سم فرج عبــــد| محمد269344
677o92صيدله |ل|سكندريهمحمد ف|روق محمد عك|شه
زر|عه ع شمسعل| |حمد متـــو حف حس 242229
92ooo3 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمريم ن|در عز نخله
رهسم|ء سم رش|د سيد|64959| د|ر |لعلوم ج |لق|

365o5يم بــــش عبــــد|لح|فظ رهمصط |بــــر| ندستـــ |لق|
حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |لعربــــي |حمد خليفتـــ752979
43245oتـــمريض طنط| ع |ء محمد عبــــد |لرحيم ع زيد|ن
يم خ 63|256 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد فوزى |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحمد خ|لد |حمد مبــــ|رك سليم|ن|524626

يم|8535| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد |م |بــــر|
628|9o ف محمد عبــــد|لغ تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد |
8o8966يم |حمد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسط|رق جم|ل |بــــر|
64o324د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سلوى عبــــد|لرحيم ص|لح |سم|عيل عبــــد
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىسيف |لدين محمد عزتـــ فه 27369| ل|ك|ديميتـــ |لم
6|o996|د|بــــ |لمنصوره|حس|م حسن محمد |لعد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د |يمن ص|بــــر بــــيو27286|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيق |ر حسن ع ط|لبــــ ع|52768
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز |بــــو|لعزم|269325
معهد ف تـــمريض بــــنه|  عيد عبــــد|لعليم س|لم47|332
234ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل|م عبــــد |له|دى عبــــد |لع|ل |حمد

|5|o9|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــه سميح |حمد |م|م
|ن مختـــ|رعبــــد48|832 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد عبــــد|لم|لك ع
834o44 ندستـــ قن|د | عبــــد|لفرج محمد بــــر
77o7|o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق| |ر جم|ل مصط عطيه بــــ|ش

27oo3رهدع|ء سيد سلط|ن |حمد حقوق |لق|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــل|ء محمد عبــــد | غريبــــ|756789
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد مدحتـــ محمد |حمد محمد3|7532
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نض خ|لد حسن محمد |سم|عيل228822
4o2237تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن عم|د وجيه |لسيد حسن
حقوق سوه|ج  حمد |حمد |بــــو|لحمد حس |64|2|9
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|لسن |لم |يه محمد محمود محمد متـــو |849795
علوم ري|ضتـــ ع شمسحمد س| |حمد محمد|324547

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ع طلعتـــ عويس عط|54487
حقوق حلو|نيه حمدى ص|دق عبــــد |لوه|بــــ|66|57|

3o6|5فنون جميله فنون حلو|نسل ممدوح عبــــد |لمنعم |حمد
4o6959د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|جه|د سعيد فتـــ حس محمد
|37638| | مك ن لس ن ندستـــ ع شمسك
6o9329|يم عبــــد |لع| شح|تـــه شوشتـــ لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد | محمد |حمد |سم|عيل3|7555
نوعيتـــ |لمنصورهعمرو محمد متـــو جبــــر684763
د زيد|ن452388 ندستـــ كفر |لشيخمحمد عم|د |لدين |نور مج|
2576o8|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود محمد ص|لح عبــــد|لع
6o||37ف |لدين معهد ف ص ري|ضه طنط|مروه سعيد عبــــد|لمحسن 
6o4765تـــج|ره |لمنصورهأمل محمد |لسيد مسعد
5|o598طبــــ بــــيطرى دمنهورمع|ذ ن| |لسيد |لقمح|وى
325o63حقوق ع شمسيوسف محمد شعبــــ|ن فريد
35o443ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|لحس زين |لع|بــــدين محمد عبــــد|لنبــــى ل|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود ع|دل رزق ع |لف 42572
ندستـــ حلو|نحمد محمود |حمد محمود|242694
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد ص|لح عبــــد |لجليل ع |978|54

رهسيد شعبــــ|ن |م سيد49767 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهغ|ده و|ئل |بــــو|لوف| |حمد ن|عوس696652
4o6993تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورملك محمد عبــــد |لمجيد حسن عبــــد|لر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسميه ي| محمد |بــــوزيد764927
48343oيم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندي عل|ء |لدين حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيتـــ عبــــد| عفي عبــــد| سليم||35676
7o6o87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرح|بــــ ه| حس محمد ح|فظ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |س|مه رمض|ن محمود237393
ى حمدى محمد932|24 ش|م ي  | رهي تـــج|ره |لق|
يم |لف 3654|4 تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |م |حمد |بــــر|
63o|7oيم |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد سليم تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
8559o5تـــج|ره |سيوططلحه رض| |حمد عبــــد|لحفيظ
92o54o  تـــج|ره سوه|جغ|ده جل|ل |حمد محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه غز|ل زين صقر|57596
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد س|مح عبــــد |لمو عطوه |بــــر|7|689
236o72ره|ف|طمه محروس سعد محمد زي|ده د|بــــ |لق|
68o673|معهد ف تـــمريض |لمنصوره يه حس محمد ع |سم|عيل
يم حج|زى3722|2 تـــج|ره ع شمسمحمد معتـــز محمد |بــــر|
|49o84يم بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمن|ر عبــــد |لنبــــي ص|وى |بــــر|
رهسم|ء سم عبــــد |لجو|د عبــــد |لد|يم48236| تـــج|ره |لق|
ف ك|مل محمد |لخر|د529373 ندستـــ |ل|سكندريهح|تـــم |
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د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سل|م محمد محمود |حمد|837454
446o47ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد طه ج|مع طه |حمد
46o548صيدله |ل|سكندريهسم|ء محمد حبــــ عبــــد|لق|در |لش

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنهله رمض|ن حسن محمد|3|84
7o786|تـــربــــيتـــ |لمنصورهصف|ء |لقطبــــ ص|بــــر محمد |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط ندرو حليم متـــرى |سك|روس|892652
7536o9يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمنه | خ|لد صبــــ رف| |بــــر|

ش|م فتـــ محمود6749| رهح|زم  تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود محمد حسن |لجر|ي |لمهدى محمود792||7
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخيه|بــــ ثــــروتـــ محمد عبــــده عبــــد |لعزيز|445868
6o|92||ه فوزى ح|مد رزق تـــج|ره طنط|م
46253oل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|عبــــد | نجيبــــ محمود محمود عطيتـــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيتـــ عبــــد|لعليم وجيد عبــــد|لعليم|53|448

429o4د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|من|ر |كرم حمد حسن س|لم
8o56|5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |عبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لفضيل حزين
69o447تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــم ي| س|لم |بــــو |لعط| |حمد
2393o5 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرح|بــــ س| |لسيد |لحسي
تـــربــــيتـــ |لم |يه رجبــــ |مبــــ|بــــي دي|بــــ|||8|82
69o82|رهمحمد ع|دل عبــــيد عبــــ|س د|ر |لعلوم ج |لق|
54o283زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمه| صبــــرى عزتـــ محمود |حمد |لنح|س
63277o لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــ ف|تـــح سم بــــيو
482453| ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسم|ء و|ئل محمود أبــــو|لن
25|5o9 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع محمد |لصي
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء |لسيد محمد |لسيد|776749
صيدلتـــ |سيوطمريم |يمن ع|دل ن|جح 955|89
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشحموده عبــــد |لن| مصلح محمد ثــــ|766675
ش|م طه محمد غنيم|883|43 تـــربــــيتـــ طنط|حمد 
نوعيتـــ بــــنه|ه|جر |حمد محمد |بــــو عزبــــ356839
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد | محمد |لسيد ع محمود73|37|
249o8|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ره مجدى عبــــد|لستـــ|ر |لمي

طبــــ بــــ سويفعز |لدين عبــــد |لمنعم محمد حس 54346
26|89o ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لفتـــ|ح بــــدر عبــــد|لفتـــ|ح بــــدر عبــــد
ره|حمد طه سعد طتـــ|56|64| د|بــــ |لق|
6o5685د فوده طبــــ |سن|ن |لمنصورهمن|ر سم عبــــد|لفتـــ|ح مج|
ندستـــ |لزق|زيقعمرو شعبــــ|ن أحمد محمد شعبــــ|ن|64379
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد بــــش حسن حسن حن |49226
يف|338965 |د|بــــ بــــنه|يم|ن جم|ل |حمد عفي 
|348ooحقوق ع شمسمحمد سيد سيد محمود عبــــ|س
49739oره|ندي عص|م نعيم |لنج|ر ثــــ|ر |لق|

297o8رهمحمد صل|ح قوشتـــى عبــــد |لحليم حقوق |لق|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــحمد ر|شد عبــــد |لعظيم عبــــد |لصمد|63253 ك.تـــ. ف للبــــ
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ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد عثــــم|ن شلبــــي6|4797
ف جمعه محمد|25388| ره/ري|ضتـــحمد | إعل|م |لق|
7o7384تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم مجدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح
8776o7  طبــــ بــــيطرى |سيوطتـــسبــــيح عبــــد|لمعز عبــــد|لعزيز محمد
26699o|تـــمريض بــــنه|يه عبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم سليم
33o3o7تـــربــــيتـــ بــــنه|ندي محمد يح محمد |لكشك
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــفرحتـــ ع|رف عبــــد |لجو|د محمد |حمد سعيد479396
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن مصط |لشح|تـــ محمد|684844
ول| محسن ج|د |لكريم بــــولس496|82 علوم |لمنصورهم

يم|8|452 هحمد صبــــ عبــــد |لح|فظ |بــــر| نوعيتـــ ج
5|o244د|بــــ دمنهور|مهند خ|لد مسعود سل|مه
وف|عمر جم|ل حسن حسن 8745|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ه |لسيد سل|مه |بــــو زيد |لحوره|693459 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم

8499oر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ع|دل مجدي روبــــي محمود ل|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حشمتـــ عطيه درويش رضو|ن4|3245
5|8oooتـــج|ره دمنهورتـــ عبــــد |لمع ج|بــــر محمد زغلول
5239o6ندستـــ |ل|سكندريهكريم محمد عبــــد |لرحمن |حمد حسن
تـــج|ره دمنهورس|رتـــ عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح محمد |7439|5
76o964 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرز|ن |م محمد |م
تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن محمد حسن شه|بــــ |لدين |لرف|26|||4
د|بــــ |لمنصوره|روز|ن رض| |لسيد |لبــــدوى686838
7o3|ooتـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى |يمن عبــــد | عبــــد | ف|رس

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن |سم|عيل ع محمود|6739
77|o42تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروه جم|ل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لوو
7o85|4|م ن| |لسعودى محمد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ د
89o958 د|بــــ |سيوط|م|رين| محسن رض| مرزوق
9|o2o| لس مجدى ص|بــــر بــــولس صيدلتـــ سوه|جك
3534o6|تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |م|م عبــــد|له|دى

44o65| رهحمد خ|لد حل |حمد |لبــــدرشي حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
47o||ي محمد ي |م ي رهي ندستـــ |لق|

تـــج|ره طنط|محمود ي| محمود |لشيخ994||4
78|7o7د|بــــ |لزق|زيق|رويد| ع|دل محمد ع محمد نجم
8o286||حقوق |سيوطمنه |حمد محمد منصور
6o6267رهمحمود |حمد ع |لجندى د|ر |لعلوم ج |لق|
ر325556 د|بــــ ع شمس|محمد عبــــد|لنبــــى مدبــــو ز|
ندستـــ |سيوطعل| محمد عبــــد |لحميد محمود غبــــ|ش527857
6o28o9علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمود عبــــد |لعزيز ح|مد محمد ج|دو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننجل| ع|دل كرم ر|غبــــ قلدس|29848|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|ر| عبــــد|لخ|لق عبــــد|لعزيز دي|بــــ|42644
د|بــــ |سيوط|مريم عبــــد |لر|زق بــــسيو محمد |لشه482953
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ه| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | ص695467
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6o|594حقوق طنط|ع محمد محمد ع سل|مه
6o765o يم لبــــشتـــ |د|بــــ طنط|آيه عم|د |لدين |حمد |بــــر|
ور4|7859 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ع محمد ع 
|5o2|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف شعبــــ|ن حسن |حمد
5o87|4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مهند محمد جمعه محمد |لتـــعلبــــى
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهند جمعه فؤ|د عوض689724

رهيوسف |حمد عبــــد|لح|فظ عبــــد|لر|زق|455| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|7o72 رهرو|ن ح|زم ز حس صيدله |لق|

|29o29رهيوسف |سل|م يوسف محمد عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــ |لفيومحمد مجدى |حمد عبــــد|لعزيز|673|23
د|بــــ |لزق|زيق|حمد |لسيد عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن سويد736|77
4o8935حقوق طنط|يف بــــسيو عطيه ع |بــــو ه|شم
825oo||ندستـــ قن|حمد محمد عبــــد|لرؤف ه|شم

معهد ف ص بــــ سويفمحمد عل|ء رجبــــ محمد37|56
354o54كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمستـــ مخلص عم|د معبــــد محجوبــــ
صيدله |ل|سكندريهآل|ء |لسعيد مصط عبــــد| |لنحر439346

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط حس |بــــو |لفتـــوح  |تـــي54535
3569o|ى |لسيد محمد تـــمريض بــــنه|ر| | ي
25|o67طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــع|صم زكري| عبــــد|لحكيم |لش|ذ
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد محمد رزق عفي عبــــد |لع|ل|229876
يم|48242| رهل|ء محمد منصور |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|

54o89تـــج|ره بــــ سويف عزتـــ عبــــد|لرحمن |حمد
علوم حلو|ننرم خ|لد محمد بــــسيو 252544
ه نبــــيل حسن ز|يد|7847|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفف|دى |ي |  |د م |72947
62o239تـــج|ره بــــور سعيده|جر عص|م محمد محمد |لغريبــــ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رو|ن ع |حمد عبــــد|لح|فظ485523
6o8532معهد ف ص طنط|ند عم|د |لدين صديق بــــستـــ|ن

87822| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه محمود عبــــد |لفتـــ|ح ع
3443o8|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سم |حمد |بــــو زيد

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ننرم فيصل عبــــد |لعزيز |حمد2|247
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى |حمد عبــــد | مهر|ن عبــــد |483328
685o87يم محمد سنج|بــــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهخ|لد ع |بــــر|
ره|محمد عطيتـــ | |حمد |لسيد|5666| د|بــــ |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروفيده حسن ربــــيع حسن محمود|75463
4o8247د|بــــ طنط|س|مح خميس عبــــد|لوه|بــــ محمد شوحه|
معهد ف تـــمريض |سيوط  يمن ك|مل محمود محمد|893398
4o69o||تـــج|ره |ل|سكندريهن عزتـــ محمد |حمد معبــــد
338o45|طبــــ |سن|ن طنط|حمد |يه|بــــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز
|542o9تـــج|ره ع شمسمحمود مختـــ|ر محمود محمد

ره|ه|جر |حمد محمد محمد سيد |حمد42343 د|بــــ |لق|
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6o4888زر|عه |لمنصورهس|ميه أحمد طه أحمد أبــــو ن|ر
78o429رتـــ|رويد| ع|يد عبــــد | محمد |ل|نور لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

64o78|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم||ء محمد |حمد عبــــد |لسل|م
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سم سعد محمود|332884
د|بــــ سوه|ج|خلود خ|لد شح|تـــه عبــــد|لسل|م 899854
5o2274 تـــج|ره طنط|نور |لدين مصط عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عطي
8o|68oنوعيتـــ |لم |ول|ء محمود |حمد عبــــيد
28699oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن رجبــــ عرفه خليل
84||2o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيم|ن محرز محمد عثــــم|ن
8o4646 و معهد ف تـــمريض |لم | ه|جر حسن ربــــيع د
6o6424علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد ع ع |لسيد حبــــيشه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسربــــ|بــــ محمد محمود محمد785|24

7o649|يم عبــــد |لحميد علوم |لفيومريج ع|دل |بــــر|
ه26|6|5 د|بــــ دمنهور|من|ل جم|ل |حمد عم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم مسعد محمود ن عبــــد |لعزيز4|673|
6o2582|يم شح تـــج|ره طنط|مصط محمد رمض|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرضوى محمد فه محمد|7|755
6|6o85ندستـــ بــــور سعيدعمر رض| محمد شل|طه
45o48||ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حمد محمد عبــــد|لغف|ر ع|مر
48o645| |يم |لكف تـــ صل|ح |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
د|بــــ ع شمس|ض محمد عبــــد |لمقصود محمود7|595|
8oo222ج |لدين نور |لدين حسن| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود 

7337o طبــــ |لفيوممصط عمر فر|ج عبــــد|لغ
6o332||زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــسلسبــــيل حسن مصط عط
ف موريس فه 875279 فنون جميله فنون |لم |ك|رين |
88o|95 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|ح|زم محمود |لد|خ محمد ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ندستـــ قن|رو|ن محمد عبــــد|لرحيم محمد826692
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | عبــــده عبــــده عبــــ|س |لعربــــ| 7874|6
489o54 د|بــــ |ل|سكندريه|رن| حمدى عبــــد |لبــــ|سط محمد عبــــد

34|4oره م|جد سيد محمد عبــــد |لمجيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
486o83د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ رأفتـــ د |ن حكيم  |بــــ
77826oنوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء |لن|دى |حمد محمد
6|99|o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد محمد أحمد كريم |لدين
ى |بــــو|لفتـــوح حسن229688 ره|سل خ د|بــــ |لق|
79o|o6 تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهرضوى جل|ل جبــــ| فرغ
6985|oى ل|ل |لح صيدله |ل|سكندريهمحمد |سم|عيل محمد 
يم ع |لش|ف 2|2|23 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد |حمد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|خ|لد محمد محمود |حمد757444
يم |لسيد مصط عي428533 تـــج|ره طنط| |بــــر|

6o667طبــــ بــــ سويفض ج| محمد محمد
نوعيتـــ |شمونسهيله محمد من ذ |لقط|ن6|2664
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9oo484 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمن|ر عبــــد|لحميد محمد ع|مر
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعد حس |حمد |ل|ودن|24577
صيدله |لمنصورهمكرم |حمد محمد |حمد محمد688527
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوممحمد س| مصط عوض|25579
6332o3 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مديحتـــ |حمد عبــــد|لنبــــى محمد دسو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطحس|م محمد فوزى ص|وى 4568|9
يم|699925 نوعيتـــ |لمنصورهيم|ن |لمتـــو |حمد |بــــر|
25o943د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن محمد رمض|ن سل|م
43o385|يم سم تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم و|ئل محمد سعيد |بــــر|
|25o25رهسم| رفعتـــ محمد محمود تـــج|ره |لق|
يم سليم|ن2843|3 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط ه| بــــدير |بــــر| معهد |لصفوتـــ |لع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعمر |حمد حسن |حمد نوفل453296
6|o686ى طبــــ |سن|ن |لمنصورهسل محمد صبــــ |لع

كليتـــ |أللسن بــــ سويف|ء |حمد ص|لح محمد|53794
طبــــ حلو|نعمرو تـــوفيق |حمد ه|شم775743
يم محمد445346 علوم ري|ضتـــ دمنهورسم|عيل عم|د |سم|عيل |بــــر|
63o34oندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــولس ن|در ف|روق تـــ|درس
8o2383حتـــ وفن|دق |لم |محمد ن|دي تـــو ن|دي| 
9o2725 معهد ف ص سوه|جخ|لد ع محمد |حمد
4||32oتـــربــــيتـــ طنط|مريم سيد |حمد |لعيسوى سيد |حمد درويش
ف||63486 حقوق |لمنصورهحمد عبــــد|لسل|م عطيه م
|2o3|7صيدله ع شمسعن|ن عزتـــ ع |حمد
9oo599  تـــج|ره سوه|جرحمه عبــــد|لن| عبــــد| ع

6o677كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفعبــــد | محمد ري|ض عبــــد |لحليم
يم335752 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيوستـــ | مل|ك عد |بــــر|
69423oندستـــ |لم |حمد صل|ح محمد |بــــو |لن |لشعر

34o55 ره|حن عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ |بــــو ثــــ|ر |لق|
6o737oنوعيتـــ طنط|منه | محمود محمد عمر|ن
63o648تـــج|ره |لزق|زيقس|مه ربــــيع عبــــد |لعزيز محمد |لبــــدرى
صيدلتـــ |سيوطمحمد |بــــو|لعيون يح ثــــ|بــــتـــ  96|882
7||o34ق|وى فوده د|بــــ |لمنصوره|وق محمود محمود |ل

رتـــم|زن |حمد عبــــد |لعزيز حسن6545| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسعمر عل|ء |لدين عبــــده عبــــد|لجو|د6|33|3
حقوق ع شمسندى م|جد |لسيد عبــــد |لش| 28329|
54|oo| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد س| جمعتـــ عبــــد |لق|در مصط
8349oد|بــــ بــــ سويف|شيم|ء كم|ل جمعه عبــــد |لعليم

علوم |لزق|زيقف|طمه محمد ص|بــــر عبــــد|لسميع |لخشن772639
ش|م جم|ل |يوبــــ |لمتـــو988|69 طبــــ طنط|محمد 
644ooo|يم عبــــد |لو|حد تـــج|ره بــــنه|لسيد |لسعيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمحمد أيمن محمد فرج كله493283
62o5o8يم عقيل يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طجيه|ن محمد |بــــر|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يوسف |حمد كم|ل محمد مصط 234582
رهف|طمه |حمد عبــــد| ع|977|2 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| خ|لد محمود محمد63542
إعل|م بــــ سويفرضوي محمد عبــــد |لر|زق |م 52276
84o94 لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ريه|م جم|ل عبــــد |لمنعم خ

نوعيتـــ |لمنصورهحمد فرج |لبــــ|ز عم|ره طه|696557
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم ح|فظ رش|د سيد |حمد عم433958
632o67يم حسن ه |حمد صل|ح |بــــر| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|ن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |س|مه محمد رمض|ن||6226
4777o6فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ مجدي عبــــد |لمنعم عبــــده جبــــريل
78o324تـــربــــيتـــ |لزق|زيقخلود حس سيد |حمد عبــــد ربــــه

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد عشم738|8
3o|27تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مريم جرجس بــــطرس ع|زر

6953o4د|بــــ |لمنصوره|من|ل ح|تـــم محمد عبــــد |لحميد ن|فع
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر |حمد منصور |لسيد|2373|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طخ|لد |حمد ح|مد عبــــد |للطيف عبــــد 8282|6
حقوق بــــ سويفيه خ|لد عبــــد|لعزيز |حمد|2373|8
778oo9صيدله |لزق|زيقسميه حسن |حمد سيد أحمد ورد
4oo877|ر|ن محمود تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن |لعربــــى ز
ف |م|م |لسيد|23237| تـــج|ره ع شمسل|ء |
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|يوسف |يه|بــــ |لسيد |لسيد|75337

تـــج|ره |سيوطندى حسن رجبــــ ك|مل96|27
9o8766 تـــج|ره سوه|جخلود زيد|ن يوسف ع|مر
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرن| محمد |لسيد حسن محمد سعيد694957
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدند جم|ل |حمد سليم|ن79|763

صيدله بــــ سويفستـــ س| فؤ|د نخله|58392
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــر|ءه عص|م عبــــد|لبــــ| |لبــــربــــري|25686
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمنيه عز|لدين |حمد محمد|9252|8 معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود محمد محمد ع يونس642427
8o7769|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز طه
5|2|3oكليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعمر محمد ع|طف عوض |لسي
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد مدحتـــ فؤ|د عبــــ|س|23947|
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |خلود محمود محجوبــــ محمود852639
يم محمود خ 492529 ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ حمد عبــــد|لسميع |بــــر|
8o|87oف حل محمد تـــربــــيتـــ |لم |عبــــد|لرحمن |

3432oرهمحمد عم|د محمد محمد تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|بــــتـــس|م محمد نجيبــــ عبــــد |لحميد|6748||
|2oo84|يم ميخ|ئيل ف |بــــر| تـــج|ره ع شمسيل|ري| |
4443ooتـــربــــيتـــ كفر |لشيخرحمه حسن مسعد محمد غ|زى
|435o9 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|قوتـــ حنس سعد محمد حس
تـــج|ره سوه|جمحمد حس ع محمد 2945|9
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8459o د|بــــ بــــ سويف|محمد |حمد محمود حس
44o548 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسمر سم محمد |لدسو
6ooo62|ف |لدين تـــج|ره طنط|حمد س| حسن 
يم كف9296|5 تـــربــــيتـــ دمنهورآيه عبــــد |لنبــــى عبــــد |لغف|ر |بــــر|
53o|72علوم ري|ضتـــ دمنهورحبــــيبــــتـــ خميس عبــــد|لو|حد عبــــد |لنبــــي
24898oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرقيه |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لق|در بــــندق
تـــج|ره ع شمسولي | ه| ع|دل وديع||5526|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنرم ع|طف |لسيد ع |لسيد7693|4
حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد حسن محمد عط|762473

7o296|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عبــــد |لمعز سليم شعبــــ|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى حمدى ع |لسيد حج|زى768|27
تـــج|ره طنط|محمود عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود عبــــد3257|6
32957o|صيدله |لزق|زيقديل |نس |لوجود عبــــد|لعظيم عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخلود خ|لد محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لجو6659|4
6o2266|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه محمد عبــــد |ل |لزغل
صيدله ع شمسيلن ه| شكرى تـــوفيق3544|3
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنور|ن |سم|عيل جوده متـــو ج|د |67465|
543oooطبــــ |ل|سكندريهل |ء عيسوى محمد عيسوى
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــآيه متـــو محمد محمد غر|بــــ98|462
834o24صيدلتـــ سوه|جبــــه ع|دل حسن جمعه
88|42o  | د|بــــ |سيوط|يل|نه ر| فه حفظ
ندستـــ |ل|سكندريهبــــل|ل مصط |لسيد مصط جوده478854
ندستـــ حلو|نريم جم|ل عبــــ|س محمد عبــــد |27829|
علوم ع شمسس|ره س| كم|ل متـــري عوض982|75
|273|o|تـــج|ره ع شمس|ء محمد |حمد محمد |لجميل
5o|883ف عبــــد|لق|در محمد ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــخلود |
443o24|صيدله طنط|ل|ء محمد عبــــد| عبــــد|ل |لصل
تـــج|ره بــــور سعيدحسن |يه|بــــ حسن |حمد |ل |ر765385
يم |لجندى675778 تـــج|ره |لمنصورهخلود خ|لد مصط |بــــر|
4|o376د|بــــ طنط|محمد ر| عبــــد |لمحسن مر|د|
34o3o7حقوق |لمنصورهيه|بــــ رمض|ن عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لح|فظ
ندستـــ ع شمسندرو جرجس فوزى ثــــ|بــــتـــ|9227||
|379o|لس نبــــيل فؤ|د ص|لح ندستـــ ع شمسك
4348o5صيدله طنط||ء عبــــد |لسل|م عبــــد |لبــــ| |لص
53oo33ندستـــ |ل|سكندريهع |حمد ع |حمد غل|بــــ
معهد ف ص |ل|سكندريهس|رتـــ فرج عبــــد |لمنعم علو| ق|بــــيل543423
رهمصط جم|ل دي|بــــ عبــــد|لع|ل242966 تـــخطيط عمر| |لق|

29o23 لس جرجس جورج |م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل عم|د سليم|ن نمر فضل322239
6o|74oمعهد ف ص طنط|ف|رس عبــــد |له|دى |لمغ|ورى  |بــــى
معهد ف ص |لمنصورهمصط محمود محمد محمود حسن687953
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ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | مدحتـــ نمر صموئيل822945 معهد ع| 
43o379تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم محمد عيد محمد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدع|ء ف|يز بــــدير |م 694842
ف عبــــد|لعزيز مر 875238 تـــج|ره |سيوطع |ء |
ق|وى|432975 معهد ف تـــمريض طنط| يم|ن عبــــد|له|دى ع |ل
|37o79تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف محمد |سم|عيل يوسف محمد
ندستـــ |سيوطمحمد محمود يونس |حمد  884346
د|بــــ |لزق|زيق|يه صل|ح مس|عد س|لم|783335

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمرو ع|دل عبــــد|لغ ج|د |لربــــ87|23
ف عبــــد |لش| |حمد786973 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
2535o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومريه|م |حمد |لسيد عبــــد|لع|ل
7867o3حقوق |لزق|زيقندى صفوتـــ ص|بــــر |حمد عبــــد |لكريم
25|o32|يم مليك يم س|مح |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــر|
36o7|3|ندستـــ شبــــر| بــــنه|ندرو |يمن فكري فؤ|د جرجس
ي |لجندي|45372 ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد |حمد |ل|بــــ|ص
6888o7ق|وى تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | جمعه |لسيد ع |ل
8|o754 د|بــــ |لم |ف|طمه ن|جح بــــدر ع|
22356o|ه ن|ير فوزى حسن |حمد رهم حقوق |لق|
26o957|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنيه |حمد عبــــد|لخ|لق محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيمن منصور ح|مد |لحريري|4548|4
88|4o|  تـــربــــيتـــ |سيوطرو|ن عبــــد|لحكيم عثــــم|ن |حمد
69865o|يف مندور ندستـــ |لفيوميم|ن ع |لبــــ|ز 
27|2o7يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريجه|د نور|لدين محمود نور|لدين لم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|آيه ع عرف|ن ع عبــــد |لخ|لق4599|6
يم عبــــد|لق|در|24386 تـــربــــيتـــ حلو|نحسن|ء ع|شور |بــــر|

بــــه69|25 رهمريم |يمن شفيق و علوم |لق|
ف8266| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنور |لدين ي| محمد ع 

6o5886|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |يمن مختـــ|ر |حمد ع سل|م
9o85|5 زر|عه سوه|جنوره|ن ف|لح ع حسن
5262o7ف فرح|تـــ ع كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــمرو|ن |
تـــج|ره ع شمسه|له حمدى عبــــ|س حسن|3843|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|د| | حم|ده ف|وي محمد|82873
8o7868لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه عم|د |حمد |حمد|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــبــــتـــ زكري| عبــــد |لفتـــ|ح يونس ق|سم4648|4
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمود عبــــد|لحميد |لج|بــــرى |لسيد356474 معهد |لج
447oo4ف عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل ندستـــ |لم |حمد |
يم سعيد ع |بــــو|لعزم|246889 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
4239o|د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء محمد ح|فظ محمد ح|فظ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط شح|تـــ محمد لط عثــــم|ن244755
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه حسن صل|ح محمد عبــــد |لمقصود29|426
تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م حسن |لسيد دسو شح|تـــتـــ|487229
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علوم |سيوطسيل | ع|طف حليم نصيف 7|8853
د|بــــ سوه|ج|علوى عبــــد|لكريم محمود عبــــد|  898||9
86842oمعهد ف ص |سو|نكريمه |حمد محمد |لعربــــي
629o|oيم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمود جم|ل رمض|ن محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعطيه عوض عطيه |لبــــ|ز442378
وف|تـــحمد ف|رس كم|ل عبــــد|لحميد|2886|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
34o872 تـــج|ره ع شمسمحمود |يه|بــــ محمود نظ
26o498حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل محمد عبــــد|لحميد عم|ر
7o77|2يم غن يم محمد |بــــر| م منصور |بــــر| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــد
6o28oo|يم مصط و يف |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد 

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعيد سعيد س|لم عبــــد| |لبــــرد |4636
نوعيتـــ موسيقيه |لم |رحمه ي|س فه محمد3|8225
88o|o| |ندستـــ |سيوطس|ندى صبــــرى شو غ
6823o|علوم حلو|ن|ء حمدى محمد رجبــــ

85o823|تـــمريض |سيوطيم|ن عم|د |لدين |يوبــــ سيد
ه محمد غريبــــ ق|سم|65|633 معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقم
3|2o7|تـــج|ره طنط|م|ري| مجدى مكرم عزيز
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــدين| جل|ل محمد عبــــد|269598
88o4o2 ي لس عص|م حربــــى  تـــربــــيتـــ |سيوطك
479oo5د|بــــ |ل|سكندريه|مصط ف|روق |بــــو خليل محمود مر
طبــــ |سن|ن ع شمسحمد عم|د منصور منش|ر|343372
7|25o| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــ|ء |حمد سليم|ن ع |لسل|مو
ه ك|مل حسن محمد273438 صيدله حلو|نمش
4252o|تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر نبــــيل محفوظ و|صل |لسيد

رهعبــــد |لرحمن محسن محفوظ ع|3894 حقوق |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيديوسف ه| مصط حسن |لز|مك765264
4|9o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد غريبــــ مصط درويش
7o5938|معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء عبــــد |لعليم محمد |لسيد
طبــــ بــــنه|حمد س|لم ص|بــــر س|لم||77772
طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى حس|م عبــــد |لرحمن محمد صديق622888
يم محمد عبــــد |لحميد بــــسيو 8|83|5 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|قمحمد زي|د كم|ل بــــيو 922992
32o898رهمحمد تـــوفيق مرغ محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
يف357844 لسن ع شمس|بــــه|ء |لدين مدحتـــ عبــــد| محمد |ل
معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر رمض|ن محمد عبــــده5|6343
يم شح|تـــه33|686 د|بــــ |لمنصوره|سع|د صبــــ |لسيد |بــــر|
69o8ooصيدله طنط|صفوتـــ حسن عبــــد | حسن فوده
يم محمد |لدسو 2267|7 معهد ف ص |لمنصورهف|طمه عفتـــ |بــــر|
كليتـــ طبــــ أسو|نع|صم |حمد حسن س|نو 834288
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد خ|لد محمد رج| محمد فهيم775378
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهع|يده وليد محمد ش| 86|755
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2o733|كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننطونيوس عزتـــ عزيز  |د
تـــمريض  بــــ سويفنرم جمعتـــ نعيم |حمد|6294

35967o خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننور| خ|لد عيد مصط
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسيد حس |لسيد|9|4458
5o|345زر|عه |ل|سكندريهرمض|ن فتـــ |لسيد عبــــد|لسل|م يونس
ندستـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لعظيم معروف627983

تـــ عبــــد |له|دى عبــــد |لوه|بــــ حسن|69893 نوعيتـــ |لفيومم
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ سم بــــسيو  عبــــد| |لنح|س4246|5
6o2927د|بــــ |لمنصوره|ش|دى ع ع محمد |لجندى
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورعبــــد |لرؤف أحمد عبــــد |لرؤف |لبــــتـــ|نو |235|5
حقوق ع شمسيوسف بــــدوى عبــــد|لمقصود جوده نص 2764|3
|2o256|يم وف طبــــ |سن|ن ع شمسمرو|ن محمد |بــــر|
484o24| ه |م |لسيد محمد ج|بــــ | د|بــــ دمنهور|م
حقوق |لزق|زيقم|جده ن| عبــــده |لسيد627459
775439| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عل|ء سليم|ن ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد |حمد سيد |حمد ش| 267743
تـــمريض |سيوطمحمد مختـــ|ر عبــــد|لرحمن عبــــد|لكريم 893658
ره|حبــــيبــــه محمد عبــــد|لمنعم محمد خليل2|2285 د|بــــ |لق|

يم شعبــــ|ن53837 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسعيد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ سوه|جدع|ء ع عثــــم|ن س|لم|ن 922272
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنيه محمد غريبــــ عبــــده رمض|ن|753649
معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر محمد محمود عبــــد|لع|ل7|6343
4533o2ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخفؤ|د ه| محمد فؤ|د محمد |لدقش معهد ع| 
ه ع|دل عبــــد|لعزيز محمد شمس |355||6 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهأم
ف فتـــ عبــــده ع رجبــــ8||447 ندستـــ |لفيوميوسف |
8|3o87|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل|م حم|ده محمد حسن

د|بــــ |لفيوم|دى ص|بــــر محمد عبــــد|للطيف|6988
9o8259 معهد ف ص سوه|جم|رتـــ | |رم|نيوس شهيد سف
228o|oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن |حمد محمد |حمد م
يم مر483394 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرح|بــــ ع|دل محمد |بــــر|
334o5oتـــج|ره ع شمسيوسف مجدى محروس محمد

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |لمحسن عبــــد |5542
264o|7طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم |لسيد محمد |لنج|ر
ر |حمد|974|77 يف عبــــد |لظ| زر|عه |لزق|زيقحمد 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه |لسيد |حمد عبــــد |لعزيز|لسيد248586
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد يوسف642556
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسي|ر| |كرم صل|ح |لدين محمود3|72|2
7565o8وف|تـــسل|م رمض|ن |بــــو |لمع| |لمر تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعم|ر ي| زغلول جمعتـــ حس|ن 447265
853o77تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره م |لدين عبــــد|لعليم ص|لح
6o4596تـــج|ره طنط|نور محمد محمود مصط |لمهدى

Page 7128 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

ثــــ|ر |لفيوم|محمد وفيق متـــو قر|ميط622464
د|بــــ كفر |لشيخ|منه فؤ|د عبــــد| أحمد يوسف8376|4
847o79| علوم |سو|ن|ء خ|لد يسن ع
224|o|تـــج|ره |سيوطريم محمد رش|د حسن عم|ره |بــــو |لنج
4o3746حقوق |ل|سكندريهرمض|ن |لسيد عبــــد |لعظيم |لسيد |بــــو زيد
|د|بــــ |لم ||ء ف|يز مختـــ|ر محمود|822472

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف |ده محمود قر عبــــد |لمو 54958
334oo|يم فتـــي|ن عبــــد|للطيف د|بــــ ع شمس|محمد |بــــر|
يم475886 يم متـــو صديق |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ش|دى |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن صل|ح حل حس |59299
69|88o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد محمد مصط محمد |لنح|س
تـــربــــيتـــ بــــور سعيد |ده رض| ع محمد جمعه رش|د764238
|42oo9علوم ري|ضتـــ حلو|نع حسن سليم|ن منتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء محمد محمود محمود حسونتـــ|7|484|
62|7o3علوم ج|معتـــ د |طد | محمد عبــــد |لرؤف محمد جبــــر
|53oo4|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد ص|دق س|لم
زر|عه |لم |ع|ئشه ع|طف محمود حسن25|9|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء س|مح عبــــد|لسل|م شعبــــ|ن|257334
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمتـــ محمد محمود ع 7|||35
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفريده ع|طف يونس ع خليل5545|2

ندستـــ حلو|نسل|م |حمد محمود س|لم|46976
23898oيم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره رض| كم|ل ع |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|ند| | رض| عبــــد|للطيف مصط دشيش7776|4

يم66488 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|ره عل|ء |لدين ن |لدين |بــــر|
طبــــ طنط|ن|ديه مصط عبــــد|لمو نوفل434495
رهيتـــ محمد عبــــد| |م|م|336542 د|ر |لعلوم ج |لق|
7||o73يم  |ض م |بــــر| يم |د تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم|جد |بــــر|
||7|5oوف|تـــ|م|يكل ع|طف شفيق معوض ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم عبــــد|لعظيم معتـــمد |87934 زر|عه |سيوطكريم |بــــر|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طم| |يه|بــــ |حمد |حمد |ل |ط|6586|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسكرم | رض| غ| خليل2|3596
84o37|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطد | عبــــيد يوسف |لص|دق
يم |3|||9 د|بــــ سوه|ج|ندى فتـــ |مبــــ|بــــى |بــــر|
ر|ء مو ع ع|مر273758 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديز

3o|o|لسن ع شمس|عبــــ بــــدر عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحيم
يد |بــــو زينتـــ55|32 يم |بــــو |ل ره|عمرو يوسف |بــــر| د|بــــ |لق|

|46o32د|بــــ حلو|ن|ف|طمه محمود عبــــد |لجو|د ح|فظ
6o3322يم بــــخيتـــ علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقف|طمه ع|دل |بــــر|

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمد جل|ل محمد |لج 89992
تـــج|ره |ل|سكندريهمصط ممدوح خلف عرف|ن تـــم|م475899
زر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن فؤ|د عبــــد|لو|رثــــ عبــــد |لمقصود424897
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76o6o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسم|رتـــ | فيكتـــور بــــربــــرى ميخ|ئيل
76822o يم |لدسو عبــــ|س د|بــــ |لعريش|ندى ن| |بــــر|
354o82 ثــــ|ر |لفيوم|دين| عبــــد|لو|حد سعيد عبــــد|لو|حد
4|42o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عصمتـــ |حمد شو |ل|م|م
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد|لرحمن محمد سليم|69|636
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطصموئيل ه| لم ش|كر 878734
رهن|ن نشأتـــ رشدى عبــــد|لمسيح236552 علوم |لق|
يم |ل|شوح7887|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخند حس |بــــو|لمجد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهريه|م صبــــرى فهيم |لسعيد سعدتـــ692522
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف محمد محمود مر45752|
د|بــــ |لزق|زيق|يه فوزى محمد محمد|778955
يم462787 ش|م يونس |لص|وى |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرنيم 
4o||8oلسن ع شمس|محمود خ|لد كم|ل رجبــــ
رهعبــــد|لرحمن ع|دل عيد محمد45269 تـــج|ره |لق|

64569oحقوق |لمنصورهد | محمد صفوتـــ سعد مأمون |لشيخ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دين| سم محمد عبــــد |لعظيم45787

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سمر خ|لد |لسيد قطبــــ239545
صيدله حلو|نمصط كم|ل عبــــد|لرحيم |حمد285848
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جه|نوف ع فؤ|د ع |لدسو 779795
|398o3ره|ض سم |حمد |حمد جمعه ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ عبــــد|لسل|م |م |بــــو ه|شم|25656
76o87|يم فرج آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|كريمه تـــيس |بــــر|
36o663ف سعيد محمد |لسيد مبــــروك كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفعمر |
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع|طف سعيد عبــــد|لو|حد محمد632793
266oo7 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد عبــــد|لخ|لق د|ود عبــــد
272|o2يم علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعل| ع|دل فؤ|د محمود |بــــر|
ه محمد محمد شح|تـــه|3287| ره|ن عل|م |لق|
ج|24874 ف صل|ح |أل معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ي|ر| |
طبــــ |سن|ن طنط||ء صبــــ محمود عبــــد |لو|حد خميس427838
2|67o4يم ره|عمر ح|تـــم محمد ف|روق |بــــر| د|بــــ |لق|
يم محمد ن773252 لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|س|ره و|ئل |بــــر|
92oo49  ن| مدحتـــ ك|مل جيد معهد ف ص سوه|جم

6558oيم حقوق |لفيومعمرو ع|طف عبــــد| |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقأحمد سعيد عبــــد|لعزيز ح|مد |سم|عيل|||628
رهم| محمد زكري| طه عبــــد |لرحيم|87|229 زر|عه |لق|
6||o84|د|بــــ |لمنصوره|ن|ء حس|م |لدين |لدسو |لمعد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد | محمد |بــــو ص|لح عبــــد |لرحمن627633
4o5697تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمنتـــ | عبــــد |لنبــــى حسن محمد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمر|م خ|لد |حمد عبــــد |لحميد795|5
45o254|علوم ري|ضتـــ طنط|حمد محمود حسن عبــــد|لمجيد زلط
4|3837| يم مر تـــربــــيتـــ طنط|لسيد |يمن |لسيد |بــــر|

Page 7130 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

|5o489رهعبــــد | محمد عبــــده محمد ندستـــ |لق|
حقوق طنط|عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لمجيد محمد 493266
248945| ه |حمد فرج مو حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم

6298o|تـــج|ره بــــ سويفبــــ|نوبــــ س| ش|كر ك|مل
يم محمود خط|بــــ|34258 تـــج|ره بــــنه|بــــسنتـــ |حمد |بــــر|
م|م687343 م|م محمد  زر|عه |لمنصورهمحمد 
علوم بــــنه|جيه|ن |لسيد عبــــد|لفضيل محمود263263
رهوق ح|مد منصور |حمد654|5| طبــــ |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|مه عبــــد|لخ|لق حم|د عبــــد|لخ|لق267836
يم عودتـــ5|3436 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسندى محمد حسن |بــــر|
5|49o2د|بــــ دمنهور|ريه|م محمد ع سليم|ن

يم|8|4|2 ره|ء عزوز سيف |بــــر| علوم |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلحسن ع سيد |حمد|827437
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حس|م عبــــد|لحليم دغيش|267953
4|8572| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلفتـــ متـــو عبــــد|لمحسن سليم متـــو
يم ثــــ|بــــتـــ|3|448| ه حسن |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم محمد |بــــر|676936 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيف |س|مه |بــــر|
يم عل|م|3636|6 تـــربــــيتـــ طنط||ء حمدى فضل |بــــر|
6||o|3نوعيتـــ طنط|سل و|ئل |حمد رزين
طبــــ |لمنصورهعبــــد |لعزيز محمود صبــــرى عبــــد |لعزيز 686988

3482|| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ي عبــــد |لعليم ع
تـــج|ره ع شمسحسن ي| حسن ع عز|لدين38|37|
2226|o|ه خ|لد صل|ح عبــــد|لرحمن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
68o3|4|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد محمود عبــــد | يوسف
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ نجدى عبــــد|لحكيم قنصوه6|2666
طبــــ |لزق|زيقحمد زين |لع|بــــدين |حمد محمود يوسف 625243

ر |م|م57|6| حقوق |لمنصورهم|زن محمد ط|
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد عص|م مصط ص|بــــر359386
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــممدوح عيد محمد جوده محسبــــ444877
ندستـــ |لمنصورهس|مح |حمد |حمد محمد حسن  تـــحلبــــ|67754

رهيوسف |يه|بــــ محمد فرج7658| تـــج|ره |لق|
7o6554طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنه | حسن محمود حسن ع عم|ره
نوعيتـــ |لمنصورهمحمود |س|مه محمود عبــــد | غنيم|9|689
ري235853 ين محمد |س|مه ح|مد طه |لجو لسن ع شمس|ش
حقوق |لمنصورهحمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد ع محمود|484887
77962o|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيمن |لسيد محمد |لسيد
وف|تـــ|ندى محمود ع زن|تـــي حس ||2226 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم|يكل ف|يز فوزى حن| حن|696973
7ooo64ري|ض |طف|ل |لمنصورهريه|م عبــــد | عبــــد |لرحيم |حمد
6oo568زر|عه طنط|عمر ممدوح يوسف مزروع
7|28o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمج|د محمود محمد عبــــد |لفتـــ|ح بــــش
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل حمدى عبــــد|لمبــــدى عبــــد|للطيف59|252
7o|537تـــج|ره طنط|منيه محمد عبــــد |لحميد مصط |لمجبــــر
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم |لحسي ص|لح |لنعن|ع8843|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد عبــــد |لعزيز محمد |حمد778549
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ع|طف محمد ربــــيع بــــدر|لدين647682
علوم |لمنصورهقتـــ و|ئل |لسيد |لسيد |بــــو |لمع| 694922
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م محمد فه |لسبــــ| ع|مر767975

|89o|رهمحمد عم|د عبــــد |لحميد محمد تـــج|ره |لق|
طبــــ |لفيومدع|ء ن|دي محمود عز 9624|8
يم عمر عبــــد |لرحيم427955 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|تـــسنيم حس |بــــر|
45o63o| د|بــــ طنط|كرستـــ | خلف جيد عوض ن|
علوم حلو|نعزتـــ حسن عبــــد |لن| عبــــد |لمقصود53574|
8o96|oلسن |لم |حمد عبــــد| محمد |بــــو|لعل| محمد|
4784o|تـــ طبــــ حلو|نمحمد عل|ء |لسيد محمد ع
645|o6يم فوزى محمد ن|صف تـــج|ره بــــنه|مصط |بــــر|
77oo54لع|  |حه وفن|دق 6 |كتـــوبــــر|ص|بــــر ع ص|بــــر |لعتـــيق
ف محمد |بــــو خليل محمد ||77346 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدين| |
4o3o|9بــــه |بــــو |لعل| ع|طف عبــــد |لحليم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|و
33976o| معهد ف تـــمريض بــــنه| ن رفعتـــ محمد مصط
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |لسعيد عبــــد |لحكيم |لسعيد |675853

7o7o8حقوق |لفيومحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لر|زق ميهوبــــ
د|بــــ |ل|سكندريه|رن| أس|متـــ |حمد ع منصور478338
63o297|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد صل|ح |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ طنط|سحر صبــــ عبــــد |لرؤف |لبــــيو4333|4
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمد بــــسيو سعد عبــــده غلمش86|436
4787o7ندستـــ بــــنه|محمود سعيد |لسيد خليل كليتـــ 

|428oف محمد |لبــــدوى إعل|م بــــ سويفزي|د |
ش|م سعد |لسيد محمود67346 تـــربــــيتـــ |لفيوممحمود 

286|5oرهمحمد حمد|ن محمد سليم|ن تـــج|ره |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهمحمد سم |لعرج|وى حسن |لقديم436335
4292o3معهد ف ص طنط|ند| محمد |حمد |لطنط|وي
9|26o9  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعبــــد| عبــــد|لن| |لسيد محمد ع| 
تـــج|ره طنط|وف|ء سم شبــــل محمد ع سل|متـــ336||4
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|إبــــتـــس|م محمد سعد عبــــد |لق|در أبــــو شع 437729
يم ن|427749 صيدله |ل|سكندريهخ|لد رمض|ن محمد |بــــر|
|355o6|ه ص|بــــر طلبــــتـــ ص|بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
ره|محمود مجدى حس عبــــد |لر|زق64254| د|بــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم |س|مه سم بــــكرى |سم|عيل287687
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف ي| تـــم|م محمود23638|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقن|در عطيه جوده ع |لهوري 6|35|6
د|بــــ سوه|ج|ه|جر محمد محمد ع 2579|9
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92o975|ء محسن محمود عبــــد|لحكيم| علوم سوه|ج 
87o726لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود يوسف محمد عبــــد|لق|در
629o36| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن |لسيد عبــــده |حمد عفي
6o5956 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر عبــــد |لغ |لسيد عبــــد |لغ شق
7662o2ش|ن ن| |يه|بــــ رض| محمد |لد تـــج|ره بــــور سعيدم
88o325|تـــج|ره |سيوط  ي|د محمد جم|ل |لدين محمد
43o938لسن ع شمس|ندى بــــكرى محمد محمد شه|بــــ
63o5o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|زي|د |حمد عبــــد |لمنعم |لسيد ه|شم
لسن ع شمس|محمد |بــــو سمره عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لق39||69
23o7|8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عطيه دري|س خليل
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــل|ل عمر عبــــ|س س|لم|ن272558
|3o995رهيوسف جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح ص|لح تـــج|ره |لق|
هي|سم عمرو عبــــد|لعزيز محمد سليم237425 نوعيتـــ ج
حقوق طنط|محمود رض| محمود رجبــــ عل|م37|||5
7o|42|ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه |حمد رفعتـــ عبــــد |لمجيد |ل |د
حقوق ع شمسل|ء محمود محمد عبــــد |له|دى شلبــــى9577|2
4o7634حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم مجدى أديبــــ بــــطرس

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء قر كم|ل ضيف |25963
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد| مصط ك|مل مصط |62596
صيدلتـــ |لم |م|رتـــن مل|ك عبــــد|لمسيح نجيبــــ94|3|8
5o|5|oتـــمريض |إلسكندريتـــ فتـــ رجبــــ فتـــ |لزي|تـــ
تـــج|ره سوه|جسل|م سعيد |حمد محمد |ليم |492543
2639o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ريه|م محمد عبــــد|لسميع حس محمد
7o8235| يم ع طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيه طه محمود |بــــر|
43|o8o| يم |لحو صيدله طنط|يتـــ حسن شعبــــ|ن |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهحمد |لش|ف |لسيد |لطنوبــــى|438964
ندستـــ |لفيومسل ط|رق منصور محمود325836
ه| ن فخرى تـــ سعيد|397|89 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعبــــد|لعزيز عبــــد| شو عبــــد|لسميع453377
77o|37د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد ع|طف ع عبــــد|لع|ل أحمد
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهي|سم محمد عج عبــــده محمد نص425996
ن| عل|ء بــــديع |لسيد غنيم7383|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
د عبــــد |له|دى رجبــــ حسن968|5| فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طن|
وف|تـــعمر |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد23767 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

حقوق |ل|سكندريه |ء صبــــري خميس ع475794
وف|تـــ|ع عبــــد|لحميد ع سلط|ن79232 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

||994oرهم|رتـــ | ع|طف د|ود | |س طبــــ بــــيطرى |لق|
6o3856ف لط لط |لسيد أحمد تـــج|ره طنط|محمد أ
6o26o2|يم محمد شتـــ صيدله |ل|سكندريه|سل|م جم|ل |بــــر|
ره|محمود سيد ذ|كر س|لم227264 د|بــــ |لق|
حقوق طنط|يم|ن نور |لدين سعد عبــــد |لعزيز||33|42
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767|5oكليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد جم|ل |لسيد سليم  |م
4o33oتـــربــــيتـــ حلو|نحسن|ء ع|صم سيد محمد
4o44|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم سعيد عبــــد|لرسول |حمد

|39o65|حقوق حلو|ن|ء مصط رمض|ن شح|تـــه
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر| نس صفوتـــ سيد محمد|876688
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمعوض ن| معوض عبــــد |لرحيم عبــــد 222786
ح|ن56|||4 يم  لسن ع شمس|سل رض| |بــــر|
صيدله بــــ سويفول|ء سيد كم|ل ك|مل55542

6225o5معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدنوره|ن و|ئل حسن |لشبــــر|وى
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحمن259298
د|بــــ دمنهور|سعد محمد سعد عوض مر|د423||5
4645ooيف يم |ل وف|تـــعبــــد | |حمد حسن |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم |للبــــ| 479738 وف|تـــعمرو س| طلعتـــ |بــــر| معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
42o695يم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عي أبــــو |لفتـــوح |بــــر|
67853oد|بــــ |لمنصوره|رو|ن محمد ع محمد ع
8999o| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمريم كرم |حمد |بــــوزيد
ق|وى676642 د|بــــ |لمنصوره|ه|جر محمد محمد ع |ل
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|رتـــ بــــدر ص|بــــر عبــــد |لحليم ع 426348
489o68تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره سم متـــو |بــــو|لمك|رم |لسيد
يم محمد |لح|وى334693 لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد |بــــر|
تـــج|ره سوه|جندى عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز محمد |بــــو 688325
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط سم|ء |حمد عبــــد|لعظيم |حمد|779|89
تـــج|ره ع شمسع مصط عيد مصط 64|324
تـــج|ره |ل|سكندريهميل|د شح|تـــه بــــقطر شح|تـــه8|4822
رهحمد جم|ل محمد عبــــد|لرؤوف|244689 تـــج|ره |لق|
45o999ندستـــ طنط|محمد ع |لحسي سل|مه

4625oرهم | سعد ر|غبــــ بــــبــــ|وي حقوق |لق|
صيدلتـــ |لفيوموس|م جوده قطبــــ محمد69884

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|رتـــ خ|لد محمد ف|روق عبــــد |لمطلبــــ5|6377
64462oتـــج|ره طنط|محمد من عطيه |لديبــــ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د |حمد محمود عبــــد |62398|
69883o|صيدله |لمنصورهيه ح|مد فتـــ ح|مد بــــدر|ن
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهمنيتـــ محمد ع محمد |لبــــرم|وى|338886
4o825|د|بــــ دمنهور|يف محمد عبــــده حس|ن غز|ل
776o55تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ح محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لر|زق
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد مجدى عبــــد |لغ ش| 775544
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد حس سعيد محمود56438|
27o843طبــــ |سن|ن طنط|رن| خ|لد عبــــد|له|دى |ألعرج
8o7556| تـــج|ره بــــ سويفيم|ن فرح رزق | جور
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد حج|زى حسن عم|ر324477
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم محمود عبــــد |لحليم عبــــد |ل29|694
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د|بــــ د |ط|ع ع ع عبــــد |لع|ل |لديبــــ|5|3|7
64o699معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد محمود ع
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عل|ء رمض|ن محمد خميس|357327
صيدله |ل|سكندريهمريم ه| حس ص|بــــرسيد غنيم685323
تـــج|ره بــــ سويفبــــيتـــر رزق | غبــــري|ل رزق |856826
حقوق طنط|منه | محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لدسو 2628|4
ند2|2554 يم |بــــوش|دى  معهد ف ص بــــنه|رحمه ح|مد |بــــر|
6o763oد|بــــ |لمنصوره|أنع|م محمد عبــــد |لستـــ|ر شو أبــــو شوشه
د|بــــ |ل|سكندريه|ع|يدتـــ س|مح محمود مصط أحمد477628
ره|مريم عم|د عبــــد |لع| عبــــد |لر|زق47|58| د|بــــ |لق|
معهد ف ص سوه|جريه|م ثــــروتـــ عبــــ|س |حمد 896924
69o8o3طبــــ |لمنصورهعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد |لمر
5o99|o|طبــــ |ل|سكندريهس|مه محمد طه |لحسي يوسف
68||96| يم عي تـــج|ره |لمنصورهس|مه |مجد طه |بــــر|
426|o7طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهويد| ع|طف |بــــو |لوف| محمد |بــــر
75o668|حقوق بــــورسعيدندى مدحتـــ عبــــد |لمنعم عبــــده |لمرج
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد قطيف|ن ه| 768462
وف|تـــحمد ن| وحيد محمد|54329| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
92||o7|تـــمريض سوه|ج  يم|ن عبــــد|لعزيز ع |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طدير ع|دل عمر |لديبــــ8839|6
د|بــــ ع شمس|سم|ح سم سيد محمود59|58|

رهن|ردين ممدوح تـــوفيق حن |2544 صيدله |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم ع عبــــد |لحكيم |حمد44644|

رهمريم محمد محمد ع حسن |لحمز|وى46646 تـــج|ره |لق|
م ح|مد ح|مد عبــــد |لمجيد|37625 رهد حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود خلف عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |48|539
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيه ع مصط محمد|252834
33o|54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دين| عبــــد| ع |حمد سويلم
4o6495تـــج|ره |ل|سكندريه |ر حسن مصط محمد ع
|272o8صيدله ع شمسسهنده و|ئل محمد عبــــيد
36oo7|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| |د جرجس  |د ج|د
نوعيتـــ عبــــ|سيهدين| ي| يوسف عفي 342588
صيدله |ل|سكندريهمحمد |بــــو|لي محمد مو 839|82
ى عبــــد |لحليم عط4|6258 ى عبــــد |لحليم ي تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي

يم73697 تـــج|ره بــــ سويفمحمد س|لم عبــــد|لش| |بــــر|
26|846| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم محمد محمد محمد |بــــو عي
تـــج|ره كفر |لشيخمرو|ن مجدى محمد محجوبــــ8|4878
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسل |حمد فتـــ رمض|ن سيد |حمد423392
يم |لسيد335298 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ي|سم سيد |بــــر|

طبــــ بــــ سويفحمد عبــــد |لتـــو|بــــ قر محمد|55368
2469o5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|كم|ل حسن كم|ل |لديبــــ
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د|بــــ |ل|سكندريه|مصط محمد عبــــد |لغ محمد عبــــد|8|5239
يم عبــــد|لسل|م |5|44|8 صيدله بــــ سويفعبــــد|لسل|م |بــــر|
يم753976 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|لي |حمد سيد إبــــر|
ل|529396 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورعوض شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز|لسيد 
يم775696 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|محمد |لسيد ف|روق إبــــر|
7578|o|وف|تـــسل|م محمد كم|ل محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
يم78|768 ه حسن محمد حسن |بــــر| صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن
2553|o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمل عم|د محمد عبــــد|لرحمن
يبــــ |حمد ع54722| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن و
9o|464|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد عبــــد|لع|ل ع عمر
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يوسف ع|طف حن محمد787957
طبــــ |سن|ن طنط|يه صل|ح ف|روق عبــــد|لو|حد|267425
5o5788|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد |لسيد شعيبــــ حسن |لغن|م
278o67يم عبــــيد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى محمد |بــــر|
2|6|7o|ندستـــ حلو|نيف عم|د سعد زغلول ع |له
زر|عه |ل|سكندريهمعتـــز محمد |لسيد حن |42275
5o2823|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه |لسيد فؤ|د قبــــي محمد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفول|ء ن|دى شح|تـــه |لسيد58378
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مريم  |د عبــــد| عبــــد|لمل|ك259499
76o362وف|تـــ|عمر ع|دل شو محمود ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
يم محمد محمد سليم|ن|555|77 وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
643o46لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مروه صل|ح |لسيد عطيه
تـــلر درغ|م347596 حقوق بــــنه|تـــوم|س ع|طف 
يف محمد عبــــد|لسل|م ع627865 ندستـــ |لزق|زيقمحمد 
88o29o كليتـــ |أللسن سوه|جمحمد ه| ع محمود
يم|63||85 نوعيتـــ |سيوطمنيه سعد ر|غبــــ |بــــر|
يع عبــــد|لسل|م239663 ره|ريم ح|مد |بــــو د|بــــ |لق|
حقوق بــــنه|ندى عل|ء |لدين عبــــد|لو|حد محمود2|3673
تـــج|ره |سيوطسلو|ن جم|ل سعد سيد ع  885542
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــله|م |س|مه |حمد عبــــد|لحميد جبــــر|3448|4
نوعيتـــ |لمنصورهل |ء |حمد محمد محمود |لعزبــــى7|25|7
يف9885|5 علوم طنط|غ|دتـــ رض| محمد طه |ل
64o44oه محمد |حمد منصور جل|ل وف|تـــن معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|ننور |لدين محمود ذ محمد6675|
|385o5 يم سيف كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه ص|بــــر عبــــد |لحميد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأحمد عبــــد |لعزيز عبــــد|لد|يم زيد|ن محمد494346
438545| تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد |لغ سعد محمد عبــــد |
لس8436|| ندستـــ ع شمسيوسف عم|د نجيبــــ ك
حقوق بــــنه|محمد عل|ء ع زين |لع|بــــدين سل|مه فرج3447|3
5o9o9oر ع |لسيد سليم|ن |لدجوى د|بــــ دمنهور|ع م|
تـــربــــيتـــ بــــنه|كريم|ن كرم محمد عمر357735

Page 7136 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

نوعيتـــ |شمونه|جر محمد |حمد حج|زى  |د248365
م|م محمد ه| 438323 علوم كفر |لشيخنور|ن 
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد جمعه ع |حمد |لبــــن|526973

575o7د|بــــ بــــ سويف|ي|سم محمد شعبــــ|ن |حمد
8oo4|8|ندستـــ أسو|نيم|ن ممدوح ع حسن

رهحمد جم|ل حسن |حمد|585|3 تـــج|ره |لق|
4o3929يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |حمد شو حسن |بــــر|
859o57ي ع|يد صغ ليسكو تـــج|ره |سيوطش
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد طه محمد ع36|526
42o9|6 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم عم|د عبــــد|لحميد عبــــد|لغ
5o7324طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسيمون ظريف من ربــــي
25|o7oره|عبــــد|لرحمن س| محمد صبــــح عل|م |لق|
5|8242| طبــــ |ل|سكندريهيه محمد ج|بــــر |حمد |لخو
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخم|جده صل|ح |لنبــــوى عبــــده |لشح|698995
د|ر |لعلوم |لم |يه خليفه س|لم خليفه|2|8575
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمصط صبــــ خليفه |بــــونص|ر258363
83686oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديط|رق محمد صد |بــــوزيد
حقوق حلو|نمحمد عيد محمد فكرى7544|3
884o69  تـــربــــيتـــ |سيوطدع|ء عبــــد|لجو|د |حمد حسن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عل|ء|لدين |حمد محمد منصور ع634759
6o3985تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لوه|بــــ ع|طف |لسيد عبــــد|لوه

رهمهتـــ|بــــ رمض|ن ع|شور عبــــد|لغ |8|27 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــرح|بــــ حس عبــــد |لجيد سيد |حمد47269

يم متـــو ع|مر626683 رتـــ|جه|د محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهتـــغريد سيد محمود |لطو 54|67| صيدله |لق|
77545oد|بــــ |لزق|زيق|حس |لسيد حس محمد
ه7328|5 معهد ف ص |ل|سكندريهنوره|ن صل|ح عبــــد |لمنعم ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود رض| عطيه ع 778567
67562oندستـــ |لزق|زيقمحمود |بــــو بــــكر محمد |لسيد
م ع|دل |م مصبــــ|ح |لدش|ش|679346 ندستـــ |لمنصورهد
7||46oحقوق |لمنصورهزي|د مختـــ|ر محمد رفعتـــ محمود قنديل
529o29علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمود ن| |نور |لقمح|وي
يم ع مصط 86|444 حقوق طنط|محمد نج|ح |بــــر|
6|o724|بــــ |ندى عص|م |لمغ|ورى |لبــــن لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
|268o6 ء محمد وجيه عبــــد ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن ه|
يبــــه4|2||3 ندستـــ |لفيوممهند محمد فتـــ ع |لسيد 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|عيل مصط |سم|عيل |لشبــــر|خيتـــى226386
67568oطبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد سم فتـــ |بــــو |لنور |بــــو |لنور حج
ك.تـــ. ف صن| قن|عبــــد|للطيف |لم|ز عبــــد| حسن828782
89987o طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىفرحه عبــــد|لع|ل خلف عبــــد|لع|ل
وف|تـــعبــــد|لعزيز خ|لد عبــــد |لعزيز محمد س265524 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
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4844o|ره|حمد محمد عبــــد |ل |بــــوزيد د|بــــ |لق|
45|847| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد محمد سعد متـــو ع
896o|| تـــج|ره سوه|جدع|ء خ|لد ع محمد
9|73o8 ر ج|بــــر ف|رس د|بــــ |سيوط|محمد عبــــد|لظ|
32528o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسل|م محمدي محمد عبــــده حسن
89oo74 ر ن| ر|ؤوف عطيتـــ طبــــ |لسويسم|
صيدله |لزق|زيق محمود عبــــد |لعظيم س|لم639476
زر|عه طنط|م شو سعيد |لسيد|3538|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء حسن مو حسن|278728
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد محمد جمعه ع ع عبــــد |لرحمن|68877
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد | |حمد عبــــد | دغيم49|62|
زر|عه ع شمسع|مر |سل|م عبــــد|لعليم محمد|33456
|3777o وف|يوسف ط|رق محمد ع مصط وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

د|بــــ حلو|ن|يم|ن جم|ل رف| |لمرغ ||4336
يم |لش| معوض |لسيد688752 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |بــــر|
424oo5| صيدله |ل|سكندريهم| محمد محمد |لسيد عفي
8o8284تـــج|ره بــــ سويفمريم عبــــد|لع|ل محمود محمد

5o3|2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوسف محمد |حمد ري|ض
6988o7| د|بــــ د |ط|سم|ء فتـــ محمد محمد حس|ن
6o||94|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سم|ء رجبــــ معوض متـــو بــــدوى
8o8987تـــج|ره بــــ سويفم|يكل مجدي سدر|ك |نس
7oo97o |كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرفيده مجدى محمد |حمد |لسبــــ
9o6|88 تـــج|ره سوه|جمحمد عطيتـــو فه عبــــد|لرحمن

رهفرح ع عليوه ع شلبــــى7853| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره سوه|جحبــــيبــــه جم|ل محمد عبــــد |لعليم8|392|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسم|ء عص|م سليم|ن فكري|865967
8276o6تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر عبــــده محمود عبــــد|لحليم
5o7857تـــج|ره |ل|سكندريهديل محمد ر عبــــد |لسميع محمد مدين
معهد ف ص |لزق|زيقنور|ن |حمد محمد |حمد6|6332
يم حبــــ| عبــــد |لمقصود489836 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|إيم|ن إبــــر|
77o645 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريه|م عفي |حمد |لعفي
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد |لرحمن حمدى حسن حمدى ص|766892 لم

4o69||رتـــ حمد عم|د حس عبــــد |لفضيل تـــمريض |لق|
يم أبــــو ستـــتـــ|47762 يم مسعد إبــــر| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهس|رتـــ إبــــر|
526oo6 |ى ش|كر غ ندستـــ |ل|سكندريهش|كر ن
337646| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حمد |لسيد |م|م عبــــد|
يكل235979 ره|ه|يدى فؤ|د |لبــــدرى |لسيد  د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ع شمسط|رق محمد |حمد حسن محمد|75|6|
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمد |لبــــدري696493
637|o4ف |لسيد محمد |بــــوشنبــــ د|بــــ |لمنصوره|محمد |
|6|oo6كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنه محمود محمد |حمد
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د|ر |لعلوم |لم |عمر و| ح|فظ حس 899473
7o3|75كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحن|ن محمود محمود |لدسو |لبــــصي

6996o| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلسيد صو |لسيد صو
|57o49|د|بــــ حلو|ن|سم|ء |سم|عيل قر محمد
فنون جميله عم|ره ج حلو|ننور|ن ط|رق عويس عبــــد|لصمد3554|2
25433o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ه|جر عم|د محمد عبــــد
يم|6|8952 يم خلف |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد |بــــر| ع| 
439o82تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمرو رض| عبــــد|لعزيز رمض|ن محمود
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ع محمد عثــــم|ن|223223
45o244| ندستـــ |لم |حمد محمد |حمد ح|مد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء |حمد عبــــد|للطيف ع 2746|8
487o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود |لش|ف |حمد عبــــد |لحميد
تـــج|ره بــــنه|فؤ|د حس|م |لدين فؤ|د فرغ53952|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمود |حمد جل|ل محمد |لسبــــ| 7748|3
يم |لحو |42946 صيدله طنط|محمد حس|م |بــــر|
36o998تـــج|ره بــــنه|نه|ل سعيد كم|ل ع
ندستـــ |ل|سكندريهتـــه| ي| مر |حمد حسن447563
2287|o|ف |لسيد عبــــد|لل|ه تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء |
453o|7لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|أحمد |لسعيد |حمد محمد عمر
نوعيتـــ عبــــ|سيهد| | خ|لد سيد رزق348727
ه عل|ء |لسيد محمد|78357 نوعيتـــ |لزق|زيقن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلي ع|دل ع |لكس|ر9849|2
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىم|رين| فكرى مو سليم|ن|2|273
يم |لص|وى محمد699375 تـــمريض |لمنصورتـــ محمد |بــــر|
|578o3كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جل |ء ع|دل ع عبــــد |لفتـــ|ح
يم438734 تـــمريض كفر |لشيخمحمد مسعد فؤ|د عبــــد ربــــه |بــــر|
وقنوره|ن عل|ء |لدين ز جمعه358265 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
يم عبــــد |لر|زق عبــــد 793|69 يم |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
رهمه| عبــــد|لحليم سيد شح|تـــ6|62|3 ندستـــ |لق|
898|o6 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم مختـــ|ر عرفه مغربــــي
يم352794 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد|لعزيز صبــــرى عبــــد|لعزيز |بــــر|
76|o29معهد ف ص |سم|عيليهبــــه صبــــرى جوده حسن فودتـــ
7o2893ندستـــ |سيوطمحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود محمد سليم
3379o7زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــرمض|ن |لسيد جمعه عبــــد|لرحمن

6832o| ه جمعه مهدى ع ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م
ف عبــــد |لمنعم محمد2|7556 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسسمر |
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمرو |لتـــمي عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن675736
|د|بــــ بــــنه|دع|ء متـــو نبــــيه متـــو محمد357467
857o92|ي يم يعقوبــــ بــــ طبــــ |لم |سح|ق |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهكريم جم|ل جوده محمد عر|بــــى688249
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|كلودي| ك|مل سعد ن سعد784884
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33|8o2تـــربــــيتـــ بــــنه|كريم عبــــد| محمد عبــــد|لص|دق
علوم |لمنصورهح|مد ط|رق ح|مد محمود عبــــد |لرحمن 688896
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جكريم |مجد فوزى ميل|د  7|8955
22287oلسن ع شمس|عبــــد|لحميد حسن عبــــد|لحميد محمد مو
رهمصط محمد قر ع244734 تـــج|ره |لق|
6454o8|تـــج|ره طنط|حمد أس|مه عطيه |لديبــــ
ه محمود محمد محمود|62837| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|م
324o24|د|بــــ ع شمس|محمد ممدوح عبــــد|لمعبــــود محمد س
وف|تـــعبــــد|لفتـــ|ح نبــــيل عبــــد|لفتـــ|ح مـحـمـود عـبـــــد 265692 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسمحمد جم|ل |لدين محمد درديرى62534|
|2292oرهبــــول|ن| مجدى  |د جندى تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمعتـــز مصط ك|مل مو9|7|32
معهد ف ص |سيوطحس |حمد حس |حمد 7748|9
52o4|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمه| صبــــري محمود ع نص|ر
يم|52758 ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر |حمد عبــــد |لمجيد |بــــر|
طبــــ ع شمسكرستـــ | سم فرج ميخ|ئيل8||267
6389|oل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ه|جر ع صبــــ محمد بــــكرى
رهمنه | |حمد ص|بــــر عبــــد|لغ 9|2373 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعم|ر صل|ح محمدين مصط صل|ح684952
ندستـــ طنط|ش|م محمد محمود |لمر679773
8332o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|د | صبــــري نور عبــــد|لسل|م
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمحمد عزتـــ سعيد |لخو986|25
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ز محمد سم |29365|
فنون جميله عم|ره |لم ||ء |حمد عبــــد|لحليم عبــــد|لفتـــ|ح|2966|2
ثــــ|ر د |ط||ء محمود ك|مل ح|مد |لش|وى|9333|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه محمد |بــــوزيد عيد|22893

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعص|م ح|فظ |م|م محمود758|4
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود حسن |حمد |بــــو |ل|سع|د449244
4o|235تـــج|ره |ل|سكندريه بــــيو عبــــد|لرحمن بــــيو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف ع|طف عطيه عبــــده عبــــد |لشهيد9|646|
35337oيم تـــج|ره ع شمسمحمود محمد محمود محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه ن|جح عبــــد|لحميد حسن|835844
77687oوف|تـــمحمد مصط عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمك|ريوس عبــــده سليم|ن د|ود4|8323
ي عزيز يو|قيم852638 تـــربــــيتـــ |لم |يوستـــ | بــــ
يم مهر|ن محمد759455 رهتـــسبــــيح |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
326o99يم ره|منتـــ | خ|لد عبــــد|لر| |بــــر| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|ند| عمرو |حمد |لسيد ع |لديبــــ339424
4425o2تـــمريض كفر |لشيخممدوح عبــــد|لنبــــى سعد عبــــد|لنبــــى عبــــد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د سم عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل|424429

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــل|ل عبــــده رشدى جوده28477
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4289o7طبــــ بــــنه|محمد عزتـــ محمد ع ز|يد
27o4||ى علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممصط |حمد محروس محمد |لخ
269o55 |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | محمود |حمد |لق
6|96o4كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طخلود عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحيم بــــدر تـــف 
معهد ف ص بــــ سويفمحمد ممدوح |حمد محمود6437|8
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ل |يمن شح|تـــه سعيد  42|884
88oo77 ر يوسف فلتـــس علوم |سيوطمرن| م|
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|دى ع |لسيد ع ع|52777
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىن|دين عم|د |لدين ه|شم مصط 3|8266
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد محمود محمد ع حسن637||3
6o3657تـــج|ره طنط|محمد |ه|بــــ |سم|عيل محمد سليم
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــفد|ء ع محمد د|ود47|269
صيدله |لزق|زيقحمد محمد جم|ل عبــــد|لحفيظ عمر|638458
26478oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|رين| |سح|ق رمسيس ع|زر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط مر بــــهن مر خميس63||24
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمد |حمد عبــــد |لعظيم محمد633958
2|56o2ندستـــ ع شمسزي|د حس|م |لسيد عثــــم|ن
وف|تـــبــــسنتـــ وحيد حسن ع خط|بــــ344925 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o9o54 معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد |لكريم حسن عبــــد |لكريم متـــو
26|o44|ه خ|لد محمد |سم|عيل |لبــــكل تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومم
636oo9نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقسع|د محمد عد |بــــوورده
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدلشيم|ء ع عبــــد|لرحيم ع |2|8495
68o859 د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد |ل فتـــوح عبــــد |ل خلف
رهوق جم|ل عبــــد|لحفيظ عج7|8|24 تـــج|ره |لق|
539o9|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد رمض|ن عبــــد |لسميع عبــــد |لعزيز مصيل
5o43o6علوم حلو|نرو|ن رجبــــ عبــــد |لحكيم ع محمود
|22|4o|رهحمد عمرو محمد عبــــد |لفتـــ|ح حقوق |لق|
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نحس|م عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لصمد422|22

5o588حقوق بــــ سويفمحمد ن|دى حمدى لبــــيبــــ
زر|عه |لزق|زيقحمد محمد مر مر |لص|وي||66|64
علوم سوه|جمريم ع عبــــد|لل|ه ع 897289
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسكرم | |س|مه |ي | |لقمص بــــ|سليوس293463
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود عبــــده عبــــده تـــوفيق كدش4997|4
3645ooتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نجرجس ر| عط|| جرجس
رتـــ|ين|س صم|ئيل |ديبــــ صديق|325992 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
823oo5|د|ر |لعلوم |لم ||ء مجدي حسن محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشندى س| محمد  مسلم عبــــد|لع|ل767523
6|448oمعهد ف تـــمريض بــــنه| س|ره |لششتـــ|وى رش|د رجبــــ
8|63o8 د|بــــ |لم |بــــيشوي يوسف جو قلي|
يف عبــــد|لخ|لق |لع|د256288  لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|حميد 
32443oره|مؤمن مجدى |حمد |حمد فرج ثــــ|ر |لق|
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يم حسن23989| رهسهيله سم |بــــر| ندستـــ |لق|
تـــ |يمن |بــــو |لمجد محمد حم|د4683|4 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخأم
7o5673ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهخ|لد عبــــد |لعليم |لمتـــو |لسيد جبــــر شط
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|جر جم|ل عبــــد|لحميد محمد  |د626737
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود محمد محمود حسن |بــــوحطبــــ44|||5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط محمود سعيد |لسيد |لسيد37958|
يبــــ بــــرن|بــــ|5|393| حقوق |لمنصورهم|ري|ن صل|ح و
36|o27تـــج|ره بــــنه|محمد ك|مل جمعه مر
ره|حمد جم|ل يوسف شديد||4556| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه شعبــــ|ن سل|مه محمد|682494
76565oتـــج|ره بــــور سعيدزي|د محمد |لد|ودى محمد |لسي
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حسن محمد صبــــ |لشح|تـــ |حمد487885
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل عبــــد|لسل|م عبــــد|لعظيم رضو|7322|2
6o5o86تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| محمد عبــــد |لسل|م |لمتـــو |لهز
4858ooن| عمر مر محمد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|م

يم|99|34 يم |بــــر| لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد سيد |بــــر|
7738o4لس |يمن ز| يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسك
68869oتـــج|ره طنط|دين| |حمد ي |حمد |سل|م
تـــج|ره |لمنصورهحمد رض| |حمد عبــــد |لح|فظ|688764
م765779 نوعيتـــ بــــور سعيدسميه ي| محمود |ل|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد و|ئل محمد عبــــد |لفتـــ|ح|8862||
6o943|رتـــ|إيم|ن أحمد رضو|ن |لحسي |لبــــردويل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم |بــــوزيد|3627|8 نوعيتـــ |لم ||ء محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سل|م خ|لد عيد محمود|857262
4289|oعلوم ج|معتـــ د |طمحمد قطبــــ عبــــد |لمع |لنج|ر
2664oo|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| | عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لق|در عبــــد
897224| ه ن| لبــــيبــــ ن | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  م
تـــربــــيتـــ دمنهوريه |حمد محمد شعبــــ|ن|6886|5
د|بــــ |لزق|زيق|رضوى وليد محمد عبــــد| سليم|ن4|9|63
|6423oخدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد جم|ل ح|فظ عبــــد |لكريم
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |حمد محمد غريبــــ4655|3
رتـــ|شيم|ء ع محمد منصور4|2598 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد مه محمد28833|
تـــ عبــــد|لبــــ| عبــــد|لمع عبــــد|لبــــ|338557 تـــج|ره بــــنه|م
7o85|6|يم ندستـــ |لمنصورهسل|م عم|د |لحمد |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهل|ء طه عبــــد |لفتـــ|ح |لطنبــــ|رى|8666|5
رهحمد محمد |حمد عصمتـــ |لريدى|27775| طبــــ |سن|ن |لق|
صيدله |لمنصورهشو ط|رق شو محمود محمد684825
زر|عه دمنهورمحمد محمود عبــــد |لمنعم محمود3729|5
د خلف | ج|د شلبــــي862653 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جن|
67588oتـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسمه |سم|عيل مر|وى |سم|عيل محمد
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حقوق |لفيوممن|ل ر|بــــح جم|ل رجبــــ|478|8
رتـــ|يه |بــــو |لسعود محمد حس|ن |58273 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

9o5743 علوم سوه|جي|ر| عص|م ف|روق |سم|عيل
نوعيتـــ |لزق|زيقربــــ|بــــ محمد فرغ سيد778823
يم |لحط|بــــ765962 نوعيتـــ بــــور سعيدندى عبــــده محمد |بــــر|
5|5733| طبــــ |لسويسيتـــ فرج فتـــ محمد عي
78997oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ط|رق محمد حج|زي
32o776وقحس|ن محمد حس|ن سيد ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
صيدله طنط|ندى مجدى |لسيد مر263983
ف ك|مل عبــــد |لمحسن|96|877 حقوق |سيوط يه |
49899o|د|بــــ دمنهور|مريم ع|طف حل ميخ|ئيل حن
42539o|د|بــــ |ل|سكندريه|فريدتـــ محمود محمد عبــــد |لحليم |بــــر
22|9ooتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى نبــــيل عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن
حقوق |سيوطسحر محمد رمض|ن عبــــد|لو|حد7963|8
85263oتـــربــــيتـــ |لم |ه|جر خ|لد طه عبــــد|لح|فظ
علوم |لزق|زيقنوره|ن س|مح محمد مدبــــو637576
9o87|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد سيد تـــ |ن |حمد
33o76||يم جوده |د|بــــ بــــنه|حمد سم |بــــر|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخح|زم ك|مل فتـــوح مصط |لح|يس438589
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد شحتـــه محمد |لشح|تـــ8|7864
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود مسعود محمود محمود س|لم22|685
639o7oيم تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |حمد |سم|عيل |بــــر|
6o7522|نوعيتـــ طنط||ء ع عبــــد |لجو|د |ل|شعل
علوم |لم | | فخر|لدين |سم|عيل محمد5498|8

856o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سلوى رمض|ن عوض |سم|عيل
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيتـــ | محمود عبــــد |لنعيم عبــــد |لر| ع58539|

ل|ل تـــوفيق54555 ندستـــ |لم |ل|ل |بــــوبــــكر 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ننور|لدين مجدى محمد |حمد سيف |58|232
9o35o5 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىع كم|ل محمد عمر
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم محمد |حمد محمود 878884
4o4563يم عيد محمود رزق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمصط |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|عمر ع محمد ع449|26
358o93 تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد ع مصط
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نخديجتـــ ه|شم حسن ع5298|3
4||o5|تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ ح|مد ع |لقز|ز
6o3427|زر|عه |لمنصورهيتـــ محمد شعبــــ|ن فه محمد
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد مصط سعيد محمد29522|
م |حمد |حمد حسن غر|بــــ||47583  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــد
|6o|54تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عو|د عوده عو|د
6255o5وف|تـــندى |حمد عبــــد |لبــــديع عبــــد |لرحمن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــ سم عبــــد |لحليم عبــــد|لحميد |لنح4225|5 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأم
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د|بــــ كفر |لشيخ|م|دون| بــــطرس بــــولس نجيبــــ سعيد|48554
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمل |لسعيد محمد ع |34462

ندستـــ |سيوطرض| محمود محمد ش| 529788
245o4o|ه ع|طف محمد |حمد محمود تـــربــــيتـــ حلو|نم

|83|oلسن ع شمس|مريم حس|م يح عبــــد |لرءووف
تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| جم|ل عبــــد |لع|ل سيد67|52

67554oصيدلتـــ بــــورسعيدعمر سم محمد |لسيد سيد |حمد
238o4o| ه صل|ح |لدين عثــــم|ن رف| رهم حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن محمد عبــــد |لكريم زغلول|4754|4
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|منه | محسن لط ع635629
85o32||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد سعد مو محمد
ى خلف | بــــش|ى55888| حقوق ع شمسيوسف بــــ
82|55o يم وليم ي ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــي| |بــــر| معهد ع| 

حقوق |لمنصورهيم|ن طنط|وى فتـــح |لبــــ|بــــ |حمد|63535
7oo77| ف |م عبــــد |ل تـــج|ره بــــ سويفحمد |

كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ند | |لجعفري حم|دي |لجعفري36|829
7o98oo ه محمود |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح شه|بــــ تـــج|ره |لمنصورهن
526oo9د|بــــ |ل|سكندريه|ط|رق مجدى محمد حسن شوشه

ف ع محمود56379 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد |
36o87|ف حمدين ع نوعيتـــ بــــنه|رؤوف |
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد صل|ح عبــــد|لعزيز قطبــــ633975
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمريه|ن رجبــــ عبــــد|لمعبــــود ظريف852679 معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعل|ء رجبــــ ج|بــــر عبــــد|855452
779o6|د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى محمد مو عبــــد |لرحمن
5|8o|8تـــمريض دمنهوردع|ء محمود محمد عبــــد |لمنعم جر|دتـــ
8o6|o|فنون جميله عم|ره |لم |محمد حسن يوسف ح|فظ
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخدير |لسيد |لسيد عبــــ|س |لش|عر624492
428o||زر|عه طنط|ريه|م صل|ح محمد عبــــد |لمنعم |لص
34388oحقوق بــــنه|ي|سم محمد رزق محمود منيبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| محمد ج|بــــر خط|بــــ254322
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــأسم|ء |حمد |لسيد عبــــد |لع|ل445443

ل|ل89982 رهمصط |سعد منصور  تـــج|ره |لق|
د|بــــ د |ط|لور|ن |لسيد تـــوفيق |لعر| 7334|6
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ع|دل مغ|ورى عبــــد |لسل|م جمعه955|26
522o49|طبــــ |ل|سكندريهلشيم|ء حمدى عطيه فرج

د|بــــ |لفيوم|يه محمد سعد محمد|66597
يم حس جمعتـــ ع محمد|54278 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردع|ء |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخذ ع|طف ذ عل|م247435
69o743د عبــــد |لرحمن ري|ض |طف|ل |لمنصورهجه|د |جسم مج|
77o879ه صل|ح عز |لدين |حمد تـــعلبــــ رهن عل|ج طبــــي |لق|
4o255|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورند سليم عبــــد|لكريم سليم |حمد
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2322o3ره|يوسف محمد عبــــد|لمنعم عد محمود د|بــــ |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عزتـــ محمد |لسيد779929
46282o زر|عه كفر |لشيخس|ره سم مهدى |لمغ
|د|بــــ بــــنه|سعود صبــــ محمد |لسيد|93|33
8o88|2ندستـــ |لم |محمود حس |حمد محمد
طبــــ |لفيومس|ندر| ممدوح ص|بــــر بــــل|طس 896356
علوم بــــورسعيدريم عبــــد|لمنعم عبــــد|لسل|م محمد848|52
زر|عه ع شمسحسن |م|م محمد ع349358
م |يه|بــــ |لسيد عبــــد |لحميد محمد2|4757 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد جم|ل |حمد عبــــدربــــتـــ|7|6||9
ندستـــ |لم |محمد محمود محمد |لغريبــــ محمد خليل638376

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف ط|رق محمود محمد|54|7
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن محمد |حمد و |لدين  886577
علوم طنط|محمود حسن عبــــد |لعزيز حسن |حمد477943
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|يوسف |حمد محمود فتـــوح239869
4o3|99تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخزينبــــ محمد حسن |حمد
7oo|42نوعيتـــ فنيه |لمنصورهندى |حمد |لشح|تـــ |لمتـــو
6393o8معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد|لبــــديع محمد عبــــد|لبــــديع |لسيد ه
نوعيتـــ |ل|سكندريهدى محمد محمود |للبــــودي7337|5
76855oمعهد ف ص |سم|عيليهمحمد عبــــد |لر|زق حس مقبــــل
ندستـــ ع شمسدير محمد ع عبــــده ص|لح39686|
ور|54657 ندستـــ |ل|سكندريهمؤمن |حمد محمد 
يم ع352845 |د|بــــ طنط|محمود سيد |بــــر|
353247| ر محمد جمعه |لبــــي كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد م|
تـــج|ره كفر |لشيخعل|ء ع|دل عبــــد |لر|زق سعد زع 5586|4

د عطيه66636 تـــربــــيتـــ |لفيومدين| رجبــــ صل|ح مج|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطف|رس |حمد حسن عبــــد|لحميد757456
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد | محمد رمض|ن عبــــد |لمجيد 9|5465
حقوق بــــورسعيدمحمود ع |حمد |لسيد حس |75346
ندستـــ كفر |لشيخعمر سيد |حمد سليم|ن |لسم|452342
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل |يمن محمد ش|كر عبــــد |لغ |57|76
9|oo2o|ء محبــــوبــــ فتـــ عبــــده| معهد ف تـــمريض سوه|ج  

|6o24ره | و|ئل نبــــيه عبــــد |لسميع تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمصط عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عفر7|2678

رهص|بــــرين |لسيد بــــكري عبــــد |لجليل27442 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوموف|ء محمد محمود محمد259297
ره |ر خ|لد ع عبــــد ربــــه32375| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|طف |حمد |حمد3||9|2
|د|بــــ بــــنه|حمد عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لسميع عبــــد|لبــــ658|26
ف محمد س|لم42428| |لسن |لم |حبــــيبــــه |
755682| حقوق بــــورسعيدسل|م حس محمد عوض |
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69o783د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| |م خ|لد |لمحمدى عبــــد |لمقصود
758o73 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد س| عبــــد |لر|زق حسن

2o276تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد ي| محمود عبــــد |لحميد
ش|م |ديبــــ قلدس3745|3 لس  لسن ع شمس|ك
5|274o|  معهد ف ص |ل|سكندريهمصط محمود لط عبــــد|لحميد
ه رمض|ن رمض|ن محمد سعد|4683|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
ى محمود ع782374 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور| بــــ
كليتـــ |أللسن سوه|جسن| سعد عبــــد|لموجود عيد|27365
تـــج|ره |لزق|زيقندى حس محمد |لعزبــــ636944

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسش|دى محمد عبــــ|س محمود63733
معهد ف ص طنط|سم|ء محمد فؤ|د بــــل|ل|43243
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه فهيم |حمد |لصغ |833786
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد فكرى |بــــو|لوف| عبــــد|لكريم 765||9
23o37رهعمر ي سيد ج|بــــر تـــج|ره |لق|

86344oكليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــد|لرحمن محمد |لسيد
9o7||8|ر|ء عبــــد|لرؤوف خليل ملتـــم تـــج|ره سوه|ج لز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمود محمد26756|

يم |بــــو |لخ ري|ض84892 تـــربــــيتـــ بــــ سويفعل| |بــــر|
ين سعد عبــــ|س جبــــر764294 ندستـــ بــــور سعيدعمرو 
24o5oo|رهروى ع ص|لح سيد سيد عبــــد |لش زر|عه |لق|
تـــمريض |إلسكندريتـــ حمد زكري| ز محمد|86|423
ن| |حمد |لسيد |حمد عثــــم|ن99|766 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
43o328تـــج|ره طنط|سل محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لمك
حقوق بــــنه|سل|م مجدى رشدى عبــــد |لسميع |لفخر265732
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجم|ل جبــــر جم|ل محمد عمر225724
تـــج|ره دمنهوررح|بــــ حمدى |لسيد عبــــد|لسميع499785
ندستـــ ع شمسحمد عمرو محمد كم|ل|8|5|2|
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشمروه جم|ل محمد حسن|76797
حقوق |لمنصورهحسن محمد ع عبــــد |لعزيز عثــــم|ن292||7
688884| طبــــ |لمنصورهحمد ن|قد حسن حسن |لش|ف
2|728oكليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسبــــسنتـــ محمد |سم|عيل سليم
معهد ف ص |سم|عيليهحمد خ|لد |لسيد عبــــد |لسميع حس 5|7666
د|بــــ |لمنصوره|ندى ع محمد ع636898
يم مصط درويش|95|437 ه رض| |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |من|ر مصط محمد عبــــد|لغ 7865|8

4|o77معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|سم عبــــد|لع| مشحوتـــ |لدكروري
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحن|ن رمض|ن عوض فرج499598
د|بــــ حلو|ن|ه|جر محمد عبــــد| عوض |42|327
5o3924تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمهند مرو|ن حمدي ز|يد عبــــد |لمحسن
34o589|تـــج|ره بــــنه|سل|م |حمد محمد |حمد |بــــو|حمد
|د|بــــ بــــنه|محمد عمرو عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لحليم342925
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حقوق حلو|نمحمد محمود عبــــده درويش27|25|
9o6o36 تـــج|ره سوه|جم | ع|طف عط| سمع|ن
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد صبــــرى سعيد مصط مبــــروك599|48
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــصبــــ|ح محمد محمد مصط خليل7826|2
8|4o6o|تـــج|ره بــــ سويفحمد ي| ي محمود
69o96|م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد عبــــده بــــكر عبــــده |حمد
6979o9|ه |حمد حسن محمد بــــ |م لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
ف عبــــد|لعظيم عبــــد|لسميع267279 تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن |
وف|تـــحمد نبــــيل محمد محمد |لنج|ر|4697|2 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ش|م حس محمود327323 حقوق ع شمسد| | 
يم مو 5|9|79 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف متـــو |بــــر|
رهسيف |لدين عص|م محمد عبــــد |لرحمن|4724| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورسن|ء حمريط |لسنو عبــــد|لحميد ع4948|5
4293o| طبــــ بــــنه|من|ر عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز ح|مد عفي
يم محمد عبــــد |لوه|بــــ|84|692 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |بــــر|
78o|4||حقوق |لزق|زيقحمد فتـــ محمد محمد دعبــــس
4o84ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رض| محمد رض|  متـــو |لعري|ن
699o|7 علوم ج|معتـــ د |طمحمد ط|رق |لسيد عبــــده شع
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن صل|ح بــــكر سيد  882454
وف|ن|دين |يمن شو |حمد حويتـــ533||3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمل |س|مه محمد نجيبــــ |لبــــكرى|266665
يم|345226 تـــج|ره سوه|جمجد عم|د تـــوفيق |بــــر|
تـــمريض سوه|ج  يه عبــــده حس عثــــم|ن|924438
8|6o56|ي  |حتـــ وفن|دق |لم |حمد مو محمد |لم
2|222oوف|تـــيوسف ن| صد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
نوعيتـــ بــــنه|بــــسنتـــ س| ج|د عبــــد|لد|يم355337
49o9|5حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدير محمد شديد |حمد عوف
4|o||4 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمرو|ن عم|د محمد صل|ح عبــــد|لمع
7o49o6زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــنوره|ن محمود محمد عطيه مخلوف
حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمنعم فؤ|د محمد|49358
معهد ف تـــمريض سوه|ج محمد صل|ح عبــــد|لرحيم |حمد 898632
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحس|م حسن معبــــدمحمد|44|83
د|بــــ |سيوط| سل|م سيد محمود محمد|8|8863
6|||o|يم عبــــد| حمودتـــ ندستـــ |لمنصورهمحمد |بــــر|
783o3رهنعمه محمد مختـــ|ر محمد حقوق |لق|

449|o9ف ومس|حه |لمطريتـــآل|ء عص|م ن محمد ش|مه ك.تـــ. ف رى و
|د|بــــ طنط|محمد ص|لح غريبــــ |لشح|تـــ328234
وف|تـــكريم ي| محمد فوزى |لبــــلتـــ| 9866|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد مجدى عبــــد|لخ|لق |حمد |بــــو حس 87|258
8|oo75|تـــج|ره بــــ سويفل|ء ع |لسيد محمد
نوعيتـــ بــــنه|عل| |س|متـــ |له|دى محمد يسن542|33
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ر489754 تـــج|ره طنط|ه|جر خ|لد ح|مد عبــــد |لظ|
ين| س|مح م|نيوس بــــقطر79|826 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف
يم عي53|493 يم ف|روق |بــــر| حقوق |ل|سكندريهحسن |بــــر|
يم84|825 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــه|جر طلعتـــ طلي |بــــر|
ف عبــــد |لحليم طه87|642 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |
9o237| |تـــربــــيتـــ سوه|جرش| ج|بــــر محمد |لغيط
6|o672|صيدله طنط|رحمه |حمد محمد |لع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| خ|لد محمد |حمد درويش7565|2
نوعيتـــ |لم |عمر محمد نج|ح عبــــد|لوه|بــــ7233|8
52o|84| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء محمد عبــــد |لكريم عبــــد |لمو
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر رفعتـــ |لسيد بــــسيو |بــــو عربــــ496965
693o93يم |لبــــيو يم |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمود محمد |بــــر|
9o3o66 عل|ج طبــــي قن|محمود ع محمد مر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع|ئشه |حمد محمد جبــــر432638
22o782حقوق ع شمسسل |س|مه لط ضيف

6258o تـــج|ره بــــ سويفمحمود حمدى حبــــيبــــ عبــــد|لغ
ندستـــ ع شمسوق مح محمد |لحن محمد يوسف8632||
2525o3علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنعمه شعبــــ|ن محمد ط|حون
484o3o|ند|وى ف عوض عيد  حقوق |لمنصورهيم|ن |
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــشيم|ء مر|د محمود يوسف مر|د|76775
ر|ء عبــــد|لوه|بــــ محمد |نيس |بــــر248|64 نوعيتـــ |لزق|زيقلز
|5|92oتـــربــــيتـــ حلو|نخديجتـــ محمود ن|دي محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر| | محمد محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ22|339
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسل و|ئل عبــــد|لجو|د ع عم|ره5|2639
49oo72تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنوره|ن حسن فخرى محمد جم|ل
9o64|3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه |م عبــــد|لر| محمد
7o8ooر سليم تـــج|ره بــــ سويفو|ئل محمد م|

د|بــــ ع شمس|سم|ء |يمن حسن ع عيد|348223
ره|مريم ن| حس محمد خليل33863 د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نعمتـــ محمد ع |حمد ع 339427
42697oتـــمريض |إلسكندريتـــ حن|ن عمر محمد |حمد محمد
89o46o طبــــ |سيوطمحمود حمد|ن جميل عبــــد|لع|ل
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد عزتـــ فوزى |لش|ف254667 ل|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|يتـــ ع محمد عبــــد|لفتـــ|ح|6242|3

طبــــ بــــيطرى |سيوطول|ء حس|ن سيد حس|ن 56277
ق|وى|887|5 م أحمد يوسف |ل تـــربــــيتـــ دمنهورن

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريم |حمد كم|ل |حمدعبــــد |لع|ل سليم8|76|
832o88كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ي|سم عمر |حمد دردير
معهد ف ص ري|ضه |سو|نمحمد طه سيد |حمد|62|84
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عيد معوض ص|لح |لدسو 693685
7o5557طبــــ |لمنصورهمحمد ع|دل عبــــد |لمجيد ع زيد|ن
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|6o967حقوق حلو|ني|سم سعيد محمد تـــوفيق
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمه محمد سيد |حمد سيد|حمد ||88|5
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|ه|جر محمد حس محمد |لوكيل7|3422
تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد عل|ء |لدين خلف محمد|875995
2696|oمعهد ف ص بــــنه|زينبــــ حسن محروس عبــــدربــــه
تـــج|ره دمنهورعبــــد| مغ|ورى محمود بــــيو|295|5

تـــمريض  بــــ سويفعبــــد| سل|م عبــــد| معوض63|59
677o95طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد نبــــيل |لسيد محمد نور |لدين
يف ع عبــــد|لسميع355247 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|م|ي| 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه تـــ|مر عبــــد |لسميع محمد|65|65
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نوره|ن ع سلم|ن محمد7|3398

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد حمدى عبــــد|لكريم سيد64872
3334o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخ|لد محمود عبــــد|لحليم عبــــد|لرحمن ثــــ
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن حسن سعد |لدين محمد حسن22625|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نف|طمه ش|ذ عبــــد| محمد848847
9|2o53|ف |لسبــــع |رسل تـــربــــيتـــ سوه|ج م| |
22o64|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرد | |حمد محمد عبــــد|لر|زق
علوم حلو|نر| | |م |حمد جم|ل32478|
82585o|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسم|ء عبــــد|لع| محمد ه|شم
3374o8كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنتـــ | محمد صبــــرى ن
ويدى257737 يم عبــــد|لمقصود بــــسيو  لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد سليم|ن محمد||77878
267|o2طبــــ بــــيطرى بــــنه|رو|ن |يمن رجبــــ فهيم
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طرو|ن عبــــد |للطيف يوسف |بــــو |لعن 7493|6
85ooo3|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد محمد فتـــ بــــدر
75553oحقوق بــــورسعيدمحمد عبــــد |لحق كريم سعيد
63o|78ثــــ|ر |لفيوم|حمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لسل|م مو
يم محمد عطيتـــ896||3 وف|تـــعبــــد|لرحمن |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
33o465حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم |سل|م محمد فوزى حسن
د|بــــ ع شمس|ش|م حمدى محمود |لعقده6474|2
ف عبــــد|لش| عبــــد46|4|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لش| |
4o4365د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ف|دى ن| فؤ|د حل عبــــد|لملك
قتـــ أحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لفتـــ|ح ||54298 وقأ ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل

تـــج|ره |سيوطي|ر| ع|دل وف محمد|5|35
|3o849ره|مرو|ن |يه|بــــ عبــــد | محمد د|بــــ |لق|
يم|643556 ى عبــــد |لرحمن |بــــر| ه ي د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|م
44372oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخسهيله رشدى عثــــم|ن |حمد عثــــم|ن
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |سم|ء مصط حسن ح|مد|942|82
4o4938حه وفن|دق |ل|سكندريهيوسف محمد محروس عبــــد |لمجيد ع سيف| 
484o|7يم يم بــــره|م |بــــر| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمن|ر ص|بــــر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|طه |لسيد محمد ق|سم345256
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رهلينه بــــ|سل محمد سعيد عبــــد |لفتـــ|ح22327| طبــــ بــــيطرى |لق|
بــــي 453397 يم يوسف محمود |ل تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعمر |بــــر|
88o335  تـــج|ره |سيوطمحمد مجدى محمد محمود
493|o5|د|بــــ دمنهور|حمد عيد محمد عبــــد|لحميد حسن
436oo2تـــج|ره |ل|سكندريهمه| محمد محمد |سم|عيل در|ز
رهآيتـــ ه| عبــــيد محمد عبــــيد643663 عل|ج طبــــي |لق|
ف عيد ع عيد772276 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|رقيه |
يم محمود|44|353 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومحمد منتـــ |بــــر|
7|o653يم بــــكر ع سعيد علوم |لمنصورهي|سم |لسعيد |بــــر|
896o4| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|ر| حمدى علو|ن سلط|ن

علوم |لفيومنور| مصط |حمد |بــــوعيشه86689
ره|مريم عبــــد |لموجود عبــــد |لق|در محمد33437 د|بــــ |لق|

35o273تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشه|بــــ ف|رس صبــــ محمد
8o6347تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |د |نه بــــش تـــوفيق فهيم
معهد ف ص بــــ سويفيح ع|طف شح|تـــه عبــــد|لحليم858624
6766o8ه مصط عبــــد |لمنعم |بــــو |لن|س د|بــــ |لمنصوره|م
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدمحمد ي| محمد أحمد |لسيد762775
845o5o|تـــربــــيتـــ |سو|نحل|م محمود عبــــد|لبــــ|سط |حمد
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــيف جوزيف عبــــد |لمل|ك |بــــ|دير8297||
45o574|ندستـــ طنط|حمد ص|لح محمد مقربــــ
7oo297يم ه عر|بــــى محمد |بــــر| زر|عه |لمنصورهن
452oo4يف ع عوض |حمد |لصفتـــى وف|تـــحمد  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ندستـــ حلو|نم | تـــوفيق سليم|ن |نس998|26
6|25o9يم صديق حموده د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم وليد |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمسرن| |حمد محمد حسن32335|
|د|بــــ بــــنه|منيه محمد |حمد محمد عمر|267537
262666| حقوق بــــنه|حمد مو عبــــد|لرحمن بــــيو
334oo2يم محمد حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |بــــو|لمجد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق |ء فوزى فتـــ |لسيد محمود|626373
684o65د|بــــ |لمنصوره|عمر |حمد ع عبــــد |لمقصود بــــحبــــح

6o9o6|تـــج|ره بــــ سويفيتـــ محمد محمد مجدي محمد
5o8|55ن| محمود عبــــد |لعزيز حس |بــــو خليفتـــ زر|عه |ل|سكندريهم
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد محسن ع بــــدوى|9756|6
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزي|د ممدوح سليم|ن |حمد محمد784972
6852o7تـــج|ره |لمنصورهيف رزق عبــــد |لوه|بــــ محمد كسبــــتـــ
|5o4|5رهمحمود |لسيد عبــــد |لغف|ر |لرشيدى د|ر |لعلوم ج |لق|
4o9457|يم |لحد تـــج|ره طنط|محمد |لسيد عبــــ|س |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــلسيد فرج |لسيد محمود محمد|752842
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|مريم محمد عبــــد|لخ|لق بــــيو|26375
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور |لدين عص|م مو محمد نو|ر27394|

رهحمد س| محمد خليل |بــــوص|لحتـــ|42249 تـــج|ره |لق|
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علوم طنط|ريه|م |سم|عيل سليم|ن حم|د9752|5
62|o88لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ري|ض ط|رق ري|ض عبــــد|لرحيم عمر
8o7982بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نوف|ء عثــــم|ن محمد عبــــد|لوه|بــــ

تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء ربــــيع عربــــى محمد س|لم|45633
وف|تـــمصط |حمد ع عبــــد|لرحمن |لسيد526854 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــمريض |لزق|زيق نوره|ن سعيد ز محمد محمد يوسف637873
83o536 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عبــــد| عي حم|ده عي
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسملك محمد محمد محمد رزق34244|
علوم ج|معتـــ د |طس|ره محمد |لسيد محمود |لمدبــــو439557
25o332تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــتـــ فوزى |حمد تـــ|ج 
6287|oنوعيتـــ |لزق|زيقد| | |لعربــــى ع شح|تـــه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود |حمد ر|شد |حمد حن 53987|
رهمحمود صل|ح عبــــد |لخ|لق مر23733| ندستـــ |لق|
4o2522يم بــــدر محمد بــــدر حقوق |ل|سكندريهمريم |بــــر|
83558oي عبــــد| حزين تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ح |لط
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد | جم|ل محمد |لعس|ل3|68|4
يكل4734|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنعمه |لشح|تـــ مصط |بــــو
26o895ه  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــرحمه محمد عبــــد|لمنعم شع
78o6o8تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل|م زكري| ع مصط حس حسن
54552oندستـــ |ل|سكندريهحمد ح|زم |حمد |لسنو |حمد عبــــد
د|بــــ دمنهور|محمد حمدي ق|سم |لشيخ7|4938
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطنرم محمد فتـــ مخيمر 889999
ر|ء |حمد س|لم |حمد عثــــم767765 تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه |لز
4o737oم ع سعد |حمد سعد حقوق |ل|سكندريهن
7o7o9o| د|بــــ |لمنصوره|لشيم|ء ود عبــــد |لوه|بــــ محمد ع
758o53|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهحمد عبــــد | محمد محمد
69|47o|يم حقوق |لمنصوره|ء |لسيد عبــــد ربــــه |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|ندى مجدى من رضو|ن7828|2
4338ooمعهد ف تـــمريض طنط| محمد محمد |حمد محمد عوده
923o9o تـــج|ره سوه|جمحمد عص|م محمد |لسيد
9o2296 تـــج|ره سوه|جعمر |سم|عيل محمد |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيه|بــــ ن| |م|م تـــوفيق |لسيد|343495

3oo75رهروفيده ط|رق |سعد |حمد حقوق |لق|
43276o|يف متـــو عبــــد |لبــــ| أحمد علوم طنط|ن 
تـــج|ره ج|معتـــ د |طم |حمد رخ| كر|تـــ|2|58|6
ره|عمر ي| يوسف |حمد74|22| د|بــــ |لق|
7o3o8|علوم |لمنصورهمريم |لسعيد محمد محمد نجم
8o6||| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |شيم|ء |حمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لغ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس |سم|عيل حس فرغ233552
8|348oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــج|بــــر محمد ج|بــــر |لس|عدي معهد ع| 
طبــــ بــــنه|يه ح|تـــم محروس يوسف|433994

Page 7151 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

33o67ره|منه عبــــد |لرحمن محمود مو عل|م |لق|
رهبــــسنتـــ ع|طف ج|د |لكريم حن|وى255233 ندستـــ |لق|
446o86ندستـــ |لفيوممصط |حمد فؤ|د |حمد رشدى سليم

43|2oتـــج|ره ع شمسرمض|ن ع محمود |حمد
49|6o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسل|م |حمد محمد ص|لح |حمد بــــيدق
تـــج|ره |لمنصورهسل|م محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد عبــــد 679386
يم زي|52247 تـــج|ره بــــنه|يح عبــــد|لصمد عبــــد|لمنعم |بــــر|
848o45|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نسم|ء حسن |حمد حمد|ن
ه حمدي يوسف |حمد|825866 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىم

679o4|معهد ف تـــمريض |لفيومحمد جمعه حس |حمد
77467o  يل ج |لزق|زيقمن|ر رض| عبــــد |لحميد حبــــ مصط كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|253o3 ف سيد عفي تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|ن |
وف|تـــ |ء |لدين محمد |حمد سلط|ن332238 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
35o723 تـــج|ره ع شمسسم|ء سم عبــــد|لخ|لق |لسيد |لرز
ى رجبــــ |لنج|ر|29|522 طبــــ |ل|سكندريهيم|ن خ
تـــ خ|لد محمد عبــــد|لغ |354262 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
|د|بــــ طنط|آيه ع|دل فتـــ محمد |بــــو عجوه2462|6

482|o د عبــــد |لق|در عبــــد |لمعبــــود عبــــد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|
78o256زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــسم محمد سعيد |حمد منصور
5o5998تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد حمدي عبــــده حس سلط|ن
زر|عه |لزق|زيقمحمد صبــــ عبــــد |لسل|م يونس779943
9|o|37|ء شح|تـــه شح|تـــ عطيه| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  
يكل625388 ى عزبــــ  ندستـــ |لزق|زيقيوسف محمد خ
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمحمد محمد محمد ح|مد ند|5728|6
775|ooحقوق |لزق|زيقمحمد وجيه درويش محمد |لمندوه |لش

يم ح|فظ47947 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد رض| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ل|ء |سم|عيل محمد |سم|عيل|5379|3
|2336o|رهل|ء |حمد جم|ل |حمد طبــــ |لق|
69o389يم ندستـــ |لمنصورهمصط عبــــد | ح|مد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد مجدي شلبــــي |حمد29236|
68o9|6د|بــــ |لمنصوره|زي|د ط|رق |لسيد ع عبــــد |لمطلبــــ
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيوسف |حمد سليم|ن |حمد25634|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمصط جم|ل محمد عبــــده553|45 معهد ع| 
6o8484علوم ج|معتـــ |لسويسنرم خ|لد عبــــد|لنبــــي |بــــوغ|نم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ل |ء |س|مه محجوبــــ عثــــم|ن933|2
7o25|8|يل ج |لزق|زيقمريم مجدى ف|روق خليل عبــــد |لمل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ طنط|تـــ ف|يز عبــــد |لمنعم م432576
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره مجدى |سحق جور سوري|ل |88687
تـــج|ره طنط|عمر محمد رض| محمود سند433757

علوم |لفيوممريم خ|لد |لسيد ع9||72
5o9424د|بــــ دمنهور|سل|م محمد ع عبــــد|لوه|بــــ ع عويضه
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|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |حسن حمدي |حمد |لسيد64|846
6|o39|ندستـــ |لمنصورهعبــــد | |لسيد |لسيد |لبــــل|ط
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد متـــو محمد |لغريبــــ عبــــد |لعزيز 822|69
2|689oرتـــ|ن| صل|ح ح|مد علو|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5o|772|زر|عه |ل|سكندريهيم|ن سعد شح|تـــه محمد
ش|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لرحمن قمح632752 تـــج|ره بــــنه|ه|يدى 
ر محمد|876226 تـــمريض |سيوط حمد فتـــ عبــــد|لظ|
6o5554نوعيتـــ طنط|عن|ي|تـــ ط|رق عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن سعف
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سعيد محمدى محمود|3|2585
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد يوسف ع عبــــده عبــــد |لحليم634384

علوم حلو|ننوره|ن رمض|ن ف|روق محمد65443
2|4o|||كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء محمود محمد ص|بــــر محمد
صيدله بــــ سويفه|جر ي| محمد عبــــد|لك| 3927|8
442|8o| تـــمريض كفر |لشيخحمد يوسف محمد ح|مد |ل|ط
44o948| |ر حمدي عبــــد|لع عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنيتـــ م|
2387o2تـــمريض  حلو|نسل ع ر|شد ع
82|94oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء عبــــد|لمعتـــمد د|خ عبــــد|لعليم
4|97o5 بــــي تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخسعد عبــــد |لحميد معروف |لمتـــو |ل

طبــــ بــــ سويفمحمد عيد محمد س|لم|5437
358o42ش|م |لسيد محمد تـــج|ره ع شمسسهيل 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهور |ر عص|م محمد سعد بــــدر29|497
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سم |حمد جميل عبــــد | مهن|24566|
5337o5تـــج|ره |ل|سكندريهندى عبــــد |لسل|م محمد قنديل
|د|بــــ بــــنه|ريه|م رفعتـــ عبــــد| |لغندور49|263
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لمتـــو ع وف| |لمتـــو9657|4
45o693|ح |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|رو|ن عبــــد |لحميد عبــــد |لمنعم 
تـــمريض |لم | نجل|ء ن|جح حس |لسيد8754|8
26936o|ه جم|ل كم|ل عبــــدربــــه كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــم
يم|237443 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ل|ء ن| |حمد |بــــر|
33o|22|تـــمريض بــــنه||ء عل|ء عبــــد|لمجيد فتـــوح
257o34لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رقيه رمض|ن فتـــ |لسيجرى
ر محمد843385 تـــج|ره |سيوطه|يدي محمد |لط|
8856o3 ر ري|ض تـــج|ره سوه|جيوستـــ | ن| م|

رهشه|بــــ |لدين مصط رمزى |حمد|394| ندستـــ |لق|
صيدله ع شمسين|س |حمد محمد |حمد |حمد|773359
د|بــــ |لمنصوره|حس|م محمد محمد عوض8|6769
4o|9o4فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمعتـــصم جم|ل محمد شح|تـــه عبــــد |لرحمن
تـــج|ره |ل|سكندريهسعيد |حمد سعيد |لسيد عط| |484943
د|بــــ كفر |لشيخ|دير عبــــد |لق|در عبــــد |لرحمن محمد4735|4

ف عبــــد |لحكم محمود |بــــر|2354 حقوق حلو|نمصط |
7o3569 ش|م |حمد محمد عبــــد |لعزيز معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررو|ن 
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35o54||حقوق ع شمسل|ء خ|لد |لسيد |حمد
7o5|59تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم |س|مه مصط تـــوفيق حس|ن
يل ج |لزق|زيقسلوى |يمن شو عبــــد||262|3 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
رتـــ|سل خلف محمود عبــــد|لعزيز95|6|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ره|لي حم|ده ع ع36972 د|بــــ |لق|
ره|سم|ء عيد محمد سليم|ن|7|267 د|بــــ |لق|

7o7862يم |لسعيد حقوق |لمنصورهعبــــ محمد ن|شد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقعبــــد |لمقصود محمد عبــــد |لمقصود محمد775422
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رضوى جم|ل |حمد ص|بــــر عوض286779
8|9o|8|معهد ف تـــمريض |لم | م| عثــــم|ن حمده فضل
687o43 تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن عبــــد |لن| |بــــو |لحس محمود
4o6823|تـــج|ره |ل|سكندريهمريم م|جد |حمد طلعتـــ |لرف
نوعيتـــ |شمون |ده عبــــد|لحليم محمد بــــدر259974
|294o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــيجول ه| رفعتـــ ي
ندستـــ د |طمحمد عص|م |حمد جمعه43|6|6
698668| تـــج|ره بــــور سعيدبــــتـــس|م ذكر | محمد ج|د |
442|7o|ى يم |لع تـــمريض كفر |لشيخحمد محمد |حمد |بــــر|

3682oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر سيد محمد عبــــ|س
6o8539|علوم طنط|ي|ر| ع|دل عبــــد | عبــــد | |بــــو
تـــج|ره ع شمسسمر |لسيد س|بــــق |لسيد566|6|
ندستـــ |لمنصورهمحمد حسن محمد حسن |لششتـــ|وى65|689

5o743| تـــج|ره بــــ سويفحمد فرج محمد ع
7o2685ندستـــ تـــ.خ|مس ندى رض| |حمد محمد |بــــوخيشتـــ معهد ع| كندي تـــكنولو | 
|6o324يم سيد |حمد ندستـــ ع شمسمع|ذ |بــــر|
64|o39 د|بــــ |لزق|زيق|محمد |حمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لعظيم
د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|د|ء صل|ح من ع |849524
|3|o66ندستـــ شبــــر| بــــنه|عمر صل|ح عم|ره محمد
ر8284|3 ندستـــ ع شمسف|رس |بــــو بــــكر حسن عبــــد|لظ|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء |حمد ربــــيع |حمد |حمد|38444|
488o|o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مؤمن محمد عبــــد|لق|در محمد عبــــد
62o922علوم ج|معتـــ د |طس|متـــ محمد ج|بــــ | حس|ن محرم
حقوق |سيوطنشوى |م ثــــ|بــــتـــ معبــــد 96|886

6o|2|تـــج|ره بــــ سويفنور| محمد ك|مل عبــــد|لعليم حسن
د|بــــ |سيوط| نتـــص|ر فرج محمود مه |88|883
6o|972د|بــــ |لمنصوره||ء محمد |ل|م|م |ل|م|م سليم|ن
ف ع محجوبــــ|324825 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد |
8|o566|تـــربــــيتـــ |لم |سم|ء ر| شعبــــ|ن محمد
62o447كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد رمض|ن سعد |لف|ر

 |حه وفن|دق |لفيومحمد حميده عوض عبــــد |لمعبــــود|68625
حقوق حلو|نحمد محمد |لسيد محمد|542||3
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمد محمود محمود |لد|52||75
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34364o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرل|ء جمعه حم|د حسن خليل
73o86|تـــج|ره بــــ سويفيه رمض|ن سيد محمد

5o7326علوم |ل|سكندريهوق غريبــــ عبــــد|لحميد ص|بــــر محمد ع
يم مجدى عبــــد | عبــــد |لغ بــــغيده9|6224 ندستـــ د |طبــــر|
|582o6 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسعل| |حمد ع مصط

يم |حمد48944 ره|من|ر محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
4oo2|8د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م عص|م فوزى محمود
|ج3225|4 نوعيتـــ طنط|رو|ن عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد 
627o69|بــــيه د|بــــ |لزق|زيق|حمد ع عطيه محمد د
77732o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد محمد عبــــد |لحميد |بــــو |لفتـــوح سيد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيه | محسن عبــــد |لع|ل مر عبــــد 489945
ندستـــ ع شمسمحمود محمد محسن عبــــد |لعزيز67638|
كليتـــ |أللسن بــــ سويفعبــــد | جمعتـــ عبــــد |لسل|م وحيدتـــ492272
يم ش766949 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد س| عبــــد |لعزيز |بــــر|
د|بــــ ع شمس|بــــس|م |حمد محمد صبــــ647|32
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|عبــــد|لرحيم محمد |لصغ محمد837253

8586oتـــربــــيتـــ |لفيوممحمود ط|رق رجبــــ محمود عبــــد|لرحمن
34oo|||تـــمريض بــــنه|يم|ن رجبــــ ر| بــــيو حم|د

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه صل|ح |لبــــيو عبــــد |للطيف6776|
|6o647يف عبــــده ح|مد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لعزيز 
7o6484|لسن ع شمس|يه مصط |حمد عطيه |لسيد
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد رمض|ن محمود شح|تـــه |حمد533296
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| |لعربــــى محمد جعيصه665||4
تـــربــــيتـــ |لعريشلشيم|ء ن| محمد محمد |لسيد|45|768
6777o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط بــــ|سم بــــدوى بــــدوى سعف|ن
9|29o7|يم يم ع جبــــريل |بــــر| تـــج|ره سوه|ج بــــر|
د|بــــ سوه|ج|لطيفه محمود عبــــده ع 987||9
ف نجيبــــ وديع569|75 صيدلتـــ بــــورسعيدد|نيل| |
8757o8|تـــربــــيتـــ |سيوط  بــــر|م سم حبــــيبــــ جندى
7o4897يم يم محمد |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه خ|لد |بــــر|
42o|74د|بــــ كفر |لشيخ|نوره|ن سعد |لمغ|ورى عبــــد|لر|زق ر
493o37حقوق طنط|عمر عبــــد|لرحمن بــــسيو |لدقله
يم حسن عبــــد |لسميع425344 علوم طنط|بــــه | |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء محمد عليوه عبــــد|لق|در ش| 777899
64o38||ه محمد محمد |لسيد نوعيتـــ |لزق|زيقم
تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد|لعزيز محمود سل|متـــ6565|3
حقوق طنط|تـــ|مر س|مح عبــــد |لخ|لق |لمتـــو222|42
تـــربــــيتـــ بــــنه||ء ص|بــــر محمود عبــــد |لعزيز كر|تـــ|7|2|6
|6494|| ره|يتـــ | ه| سم |لسيد ع د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه ع|طف ي|س شودف|279263
ى77|9|3 د|بــــ ع شمس|بــــتـــ حسن عبــــد|للطيف خض
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رهي|سم مصط فتـــ مصط |لعربــــى347|2 حقوق |لق|
769o89معهد ف ص |سم|عيليهخلود سل|م |لسيد سل|متـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نرم سيد سعد سيد46|678
59o9oتـــج|ره بــــ سويفند| |حمد عبــــد |لمعبــــود |حمد
رهمريم محمد |حمد محمد277|3 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره ع شمسي|تـــ |مل عليوه عبــــد|لنبــــي مسعد||34322
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد|لكريم مر رزق|823|26
43796oر|ن تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |ء جم|ل ك|مل |حمد ز
839o94كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمصط محسوبــــ محمود عبــــد|للطيف
4o2o74حه وفن|دق |ل|قعمرو محمد |لسيد محمد| 

ره|ممدوح ع|دل عبــــد |لتـــو|بــــ ك|مل36442 د|بــــ |لق|
علوم ري|ضتـــ |لفيومعمر محمد فوزى محمود27863|
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد |لمريد ع مصط |33938|
رهسلف|ن| وليم عد فهيم غبــــري|ل77459| تـــج|ره |لق|

7o986طبــــ |لفيومدين| |م مسعود مصبــــ|ح
فنون جميله عم|ره |لم |عبــــد|لعزيز محمدى جوده |لش|عر3459|6
349|o9 تـــج|ره ع شمسدين| حس|م ش|ف |م
42o6|9|د|بــــ |سو|ن|س|متـــ |يمن عوض |حمد عرفيه
تـــج|ره |سيوطمحمد سيد عمر مر 325448
768o7oن| عبــــد |لن| |م محمود عبــــد تـــربــــيتـــ |لعريشم
5o2388تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |حمد عبــــد|للطيف محمد حسن
طبــــ بــــنه|عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم|32869
6o42o8ندستـــ |سيوطش|دى |حمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد| بــــرك
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد سعيد سميح |لسمبــــختـــى528248

58o94تـــمريض  بــــ سويفعبــــد| محمود حس شح|تـــه
8o7|46تـــج|ره بــــ سويفوق شعبــــ|ن محمد عبــــد|لسل|م
9o2845|يم |حمد محمود محمد تـــج|ره سوه|ج  بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمود حل فؤ|د ج|د |لربــــ839356
7|o|8oد|بــــ |لمنصوره|ي|ر| رض| محمد |لمر |لعزبــــ
|43824| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد مجدى محمد ع خ |
4|o749| تـــج|ره طنط|سم|ء صبــــ صبــــ |لش|ذ
5|596oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسآل|ء محمود جل|ل ع رسل|ن
7o8o23| ف فتـــ محمد |لملي عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخل|ء |
علوم بــــورسعيدنوره|ن محمد عبــــد |للطيف شبــــ|نه699277
6865o6 |ندستـــ |لمنصورهعمر عبــــد | عبــــد | ع |لمح
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|مريم ع مصط رجبــــ432285
6||853| يم متـــو يم محمد |بــــر| حقوق طنط|بــــر|
ح|ن|272|62 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمنيه و|ئل ع |بــــو|لخ 
7o6597ه تـــمريض |لمنصورتـــ بــــه عبــــد |لرحمن |بــــو |لفتـــوح ع |بــــو ط

تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد ثــــ|بــــتـــ جمعه جوده69268
ثــــ|ر |لفيوم||ء سم ع عبــــ|س|59||26
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تـــج|ره |لزق|زيقرحمه حمدي ع خليل|63254
2|4|o2كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نزي|د محمد |حمد ص|لح |لليثــــى
يم عبــــد |لعزيز سيف |لدين498276 ين |بــــر| لف |لتـــج|رى بــــدمنهور|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورجه|د ص|بــــر عبــــد |لنعيم عبــــد|لمجيد496589
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لسيد نبــــيل حسن عبــــد ||49|68
تـــربــــيتـــ حلو|نلي مصط كم|ل سليم|ن25843

|62924| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــلشيم|ء محمد محمد عبــــد |
25266oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|عل| عد عبــــد|لمنعم حم|د
تـــ م| عبــــد |لعظيم خ |3|47|4 حقوق طنط|ن
|295ooيم ف ف|روق |بــــر| ندستـــ ع شمسمحمد |
68o655| ل|ل |م ه حس  د|بــــ |لمنصوره|م
52|43oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورشيم|ء حسن محمود محمد شلضم
يم|52853| يم |م|م |بــــر| نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء |بــــر|
47639oد|بــــ دمنهور|محمد خ|لد عنتـــر قبــــيص
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عل| |حمد عطيه مو499745

469o2ره|عبــــد| محمد ع |سم|عيل د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسل حس فوده |لزي|تـــ837|46
يم|445837 ش|م عطيتـــ |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهحمد 
يم عثــــم|ن676996 حقوق |لمنصورهمحمد عثــــم|ن |بــــر|
88o953 تـــج|ره |سيوطسيد سم سيد |حمد
357o53يم معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ع سند محمد |بــــر|
9o3o37 معهد ف ص سوه|جعل|ء ع عبــــد|لنعيم بــــخيتـــ
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدين| |لسيد |حمد |حمد عبــــد|لرحيم دي482849
م لط |حمد |حمد عبــــد |لغ |لشويخ|599|6 ندستـــ د |طد
يم|3547| د|بــــ حلو|ن|ريم |حمد محمود |بــــر|
78o2o5كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسع|دل |حمد  ثــــ|بــــتـــ رجبــــ محمد
9o3||2|تـــج|ره سوه|ج يه |حمد |لسيد فو|ز
526|2oيم |لسيد ش|كر |لسيد ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
8o848|يم حسن تـــج|ره بــــ سويفحس محمد |بــــر|
|4|7o8لس جورج زخرى جيد حقوق ع شمسك
35|8ooمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدير عزتـــ عو|د شعل|ن |لكو
52484o علوم ري|ضتـــ دمنهورزي|د مصط ف|روق حس

5|29oر ص|دق ظريف حقوق بــــ سويفسل | م|
يم||9|352 م |يمن |حمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد
25o938تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|دل صبــــ رس عطيه
5o9775|حقوق |ل|سكندريهيمن مبــــروك محمد عوض سويف
25o42|ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ن|ريم|ن بــــهجتـــ سعد عبــــده
83473o د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حسن رجبــــ يونس مصط

7o259صيدلتـــ |لم |لبــــ عيد ربــــيع عبــــد|للطيف
معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد حس لطيف حس |53526

صيدله |ل|سكندريهرو|ن رفعتـــ عطيه عبــــد|لفتـــ|ح كيل| 4382|5
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ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل|م عبــــد |لمحسن محمد عبــــد |لمجيد523655
64o|89تـــمريض |لزق|زيق نرم |لسيد |م مو عبــــ|س
|2354oف محروس مرقس زر|عه ع شمسم|ريو |
|574o7|رهن رض| محمود عبــــد |لر|زق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6|939oثــــ|ر د |ط|ند فتـــوح رشدى محمد متـــو
ه453784 ندستـــ كفر |لشيخمحمد حس |حمد عبــــد|لقوى عم
6o5266كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|شيم|ء عطيه |حمد سليم|ن |حمد
5229o|يف د|بــــ دمنهور|مريم عبــــد |لعزيز |لسيد 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك|مل صل|ح ك|مل محمود |لح|ج339348
4o6o97يم فتـــ محمد شلبــــى د|بــــ دمنهور|نوره|ن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوملشيم|ء رجبــــ محمد سعد|9|2|45
4oo552حقوق |ل|سكندريهمريم محمود عبــــد|لحليم |حمد |لمعن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد سيد |بــــوبــــكر سل|مه49788|

2o8|3رتـــمحمد عل|ء عبــــد |لج|بــــر محمد علوم ري|ضتـــ |لق|
4o5497د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره ي| بــــل|ل عبــــد |له|دى |لجبــــرتـــى
75o872|م |نور ف|روق |لسعيد غريبــــ طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد
7o849oيم يوسف معهد ف ص |لمنصوره صل|ح |بــــر|
22685oرهمحمد عبــــد|لقوى محمود محمد ندستـــ |لق|
تـــج|ره طنط|محمد ع|دل |م |لسحيتـــي433635
7o5655|ندستـــ |لمنصورهيمن محمد |لسيد محمد |لشح|تـــ
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ع رفيق ع |لنكل|وى|495746
ره|حمد محمد طه عبــــد|لش| |6|2228 د|بــــ |لق|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د ن |لدين محمود عبــــد|لعزيز5964|3
د|بــــ |لزق|زيق|رحمتـــ مصط محمد بــــدوى قريش332465
26o3o6|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء سعيد محمد عبــــد|لو|حد

رهفيول| س| نبــــيه فريد3|483 تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|لسيد محمد ج|دو |إلخن|وى|2265|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رضوى خليفه عبــــد |لع|ل محمد42695|
ى259789 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور| ع|دل |لسيد |لم
68o8o5تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسي|سم محمود |حمد شبــــيبــــ يونس

|98o8| رهحمد ع عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لغ د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحل|م فتـــ محمد محمد |بــــو |حمد||43574
تـــج|ره بــــنه|دين| كم|ل محمد كم|ل |لعشم|وي336|33
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريح|بــــ محمد |سم|عيل |لعط|ر276986

رهحمد |سم|عيل حس بــــسيو |46935 صيدله |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسفتـــ محبــــ فتـــ |حمد عوض 2|6852
5o9634| ف مو محمد دسو طبــــ |ل|سكندريهسل|م |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرحمه |حمد محمد حس|ن838627

يم73388 ندستـــ |لفيومروم| رؤوف عري|ن |بــــر|
6o3786|د|بــــ طنط|لسيد عثــــم|ن عبــــد |لحميد عل|م|
32oo34|د|بــــ ع شمس|ن رمض|ن |بــــو ضيف |بــــو غ|زى
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تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــن|در محمد |لسيد محمد حسبــــ |لنبــــى76|256
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن محمود بــــدوى |لسيد ع56||32
|26o|4كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمونيك| ع|دل حس حبــــيبــــ بــــطرس
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشذ| محمود ف|روق رجبــــ65544

تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهش|دى عمر عبــــد|لجو|د بــــدر265685 معهد |لج
صيدله |لمنصورهندى ي| عبــــد |لمنعم طلبــــه7|6752

لسن ع شمس|حن|ن عص|م حس حسن45782
922o69 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرد |نه طلعتـــ لم بــــش|ى
يم|64|776 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقل|ء ه| حس |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د محمود عبــــد |لسميع عطيتـــ قنديل|3|7|
9o956حقوق |سيوطمصط محمود ع يونس

تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمد ص|دق7|546|
ره|عبــــد |لرحمن محمد حل شعبــــ|ن |بــــو 44227 د|بــــ |لق|

وف|تـــمحمد عفتـــ عبــــد| عبــــد |لع|ل حسن9379|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ي |لجميل محمود324479 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيوسف خ ك.تـــ. ف للبــــ
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــج| حسن سيد حسن852862
67738oيم فوده م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ سل|م وجدى عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــج|ره ع شمسحمد سعيد حسن ع شعل|ن|62||34
53o3|8يف ندستـــ |سيوطحن|ن محمود |حمد |ل
يم33|642 طبــــ بــــنه|حمد عبــــد |لبــــديع عبــــد |للطيف |بــــر|
ره|مصط ع|طف عبــــيد رزق سليم|ن37567| د|بــــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه حمدى |حمد عبــــد |لوه|بــــ |9|||27
6284o8نوعيتـــ |لزق|زيقريم |حمد عبــــد |لموجود |لسيد سليم
4926ooد|بــــ دمنهور|عبــــيـد |حمد عبــــيد محمود  |بــــيتـــ
26o4|4|كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــل|ء عص|م يوسف |حمد شح|تـــتـــ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد حمدى ع محمد جبــــ|رتـــ|3526|5
رتـــ||3484 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدم |ل عمرو فرج محمد |بــــوز
تـــربــــيتـــ بــــنه|سلسبــــيل محمد حسن |سم|عيل356547
|د|بــــ طنط|من|ر محمد عبــــد |لغ محمد عبــــد |لغ 578||6
6oo|o6ج| تـــج|ره طنط|نيف محمود |حمد 
معهد ف تـــمريض بــــنه| غ|دتـــ رجبــــ سليم|ن عوض |356922
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد| عبــــد|للطيف عبــــد|لعليم عمر فتـــح 5474|4
83223oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسوز|ن مبــــ|رك حف عبــــد|لجليل
ش|م مصط |حمد |م |لريس2834|7 تـــج|ره بــــور سعيدرويد| 
 |حه وفن|دق |لفيومسهيله جم|ل محمد محمد شح|تـــتـــ289|2|
635o22|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جش|م محمود محمد محمود عبــــد|لبــــ
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف صفوتـــ |م ع37|259
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم عيد عبــــد |لل|ه ز|يد82|499
885|o| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مروه شيبــــوبــــ قطبــــ خميس
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |دع|ء عم|د |لدين صل|ح |حمد|698|8
ثــــ|ر د |ط|رو|ن محمد محمد متـــو غزي6646|6
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نوعيتـــ |لمنصورهرح|بــــ عزتـــ عبــــد |لجو|د  عبــــد |لمجيد |74|693
|8o79تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعدى ن عبــــد |لرحمن |حمد

تـــربــــيتـــ ع شمسمه| و|ئل حسن سيد5|246|
يم وجدى حسن8723|2 تـــج|ره بــــنه|محمد تـــ|مر |بــــر|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدمنه | عبــــد |لعزيز لط |ل|م|م6528|6
د|بــــ |لمنصوره|دير |لسيد محمد عبــــد|لفتـــ|ح فرج |639954
7o5498طبــــ ع شمسيف ع|طف عبــــد |لحكيم شعبــــ|ن
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن ع حس ع عبــــد ||44689
تـــج|ره ع شمسمصط حس مو محمد2873|3
حقوق ع شمسمحمد بــــكر عبــــد|لح|فظ عبــــد|لرحيم6|3242
رهبــــيشوى ميل|د صبــــ بــــش|ى669|6| حقوق |لق|
ندستـــ حلو|نيم|ن عمرو ع ح|مد|236794
332o53| تـــ مسعد فتـــ مصيل معهد ف تـــمريض بــــنه| م
343o64تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمود ممدوح عبــــد|لعظيم محمد |لطن

رهتـــه| و|ئل محمد فتـــ4346| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسخلود فتـــ محمد يوسف4|||76
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سم ع|دل محمد ع حسن 837|48

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| عبــــد |لعليم عبــــد |له|دي حس 86954
ندستـــ بــــور سعيدمروه محمد |لسيد |حمد عوض764934
جرس|45|249 يم  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|مينه محمد |حمد |بــــر|
رهمنه | ي| محمد عبــــد|لمنعم285568 تـــج|ره |لق|
8o3|96علوم |لم |مروه ربــــيع محمد ص|وي
ف |سم|عيل حسن عبــــد |23437| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد |
629|4o|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عبــــد|لنبــــى جوده عطيه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمود رمض|ن فرج عبــــد|لملك226228
3|46o4تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمدى محمود محمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء محمد عبــــد|لعزيز فتـــح |278966
84|9o3تـــج|ره سوه|جبــــش|ر مو عثــــم|ن |حمد

6237oيم معهد ف ص بــــ سويفنوره ن| |بــــوزيد |بــــر|
37392oوف|تـــش|م |يمن سليم|ن محمد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
ديه |حمد عبــــد|لعليم  28|879 تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه 
34o568صيدله |لزق|زيقزي|د عبــــد|لعزيز |حمد عبــــد|للطيف عم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييرين |ميل فهيم ذكري سيف |829523
يم محمد686629 د|بــــ |سو|ن|صبــــرى ع|دل صبــــرى |بــــر|
ف |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عيد5574|6 حقوق |لمنصورهبــــ|سم |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد |لسيد حسن |حمد|334633
8259o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسل عبــــ|س |م |بــــو|لن
4o8772 د|بــــ طنط||ء |حمد عبــــد |لرسول عبــــد|لمع|

73o5oف جل|ل طه ندستـــ |لفيومف|رس |
2565|6| ف رجبــــ |لش|ذ طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــل|ء |
2|3oo3تـــج|ره ع شمسي|ر| عبــــد|لعزيز محمد مر
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كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود |حمد عزبــــ |حمد328724
حقوق |لمنصورهندى عص|م ع|دل |حمد5338|3
تـــربــــيتـــ حلو|نحس|م |لحسي محمد عي43829|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهند ف|يز عد عبــــد|لعزيز6|27|3
ن| ط|رق |لسيد محمد زيد|ن773326 لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|م
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|محمد وفيق حسن رجبــــ أحمد|8|446
تـــج|ره ع شمسمحمد صبــــري حسن ع |بــــوس|لم347972

يم4822| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نرن| جم|ل محمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ |ده ه| |لسيد ع |سم|عيل249392
785o79معهد ف ص |لزق|زيقند طلعتـــ سليم|ن محمد
78o665يم شح|تـــه يل ج |لزق|زيقن|ء محمد |حمد |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ع جم|ل عبــــد | د|ود غيثــــ44399
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع |ء عيد ع عيد44837|
|35o34يم لس وجيه يوسف |بــــر| تـــج|ره ع شمسك
د|بــــ كفر |لشيخ|مريم |لسيد |بــــوزيد |حمد489568
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسعيد محمد سعيد عبــــد|لق|در5784|2
62562oطبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقل |ء محمد محمد فتـــ متـــو
7o3253|ل|ل محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم| |لسي |لسي 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــه أحمد |بــــو زيد أحمد ع4|4899
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ ه| محمود طلخ|ن يح 273|27
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــندي خ|لد |حمد عبــــد |لسميع623966
7|3o3|تـــربــــيتـــ |لمنصورهم محمد م |لدين محمد حسن
|6429o|رهيه|بــــ مسعد منصور |لسيد تـــج|ره |لق|
تـــمريض طنط| رن| محمد عبــــد|لحليم عي مر|42799
|54o78ف سيد حسن حج|ج تـــج|ره ع شمسعمر |
624o97نوعيتـــ ج|معتـــ د |طه|دى بــــش ف|روق ق|سم جبــــر
|لسن |لم |ندى عمرو عبــــد|لرؤف محمد |م|م3243|2
7o32|5تـــج|ره |لمنصورهوس|م مسعد محمد ن شه|بــــ

ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد |لرحمن محمد وحيد محمد32942
رتـــدير مصط محمد عبــــ|س48358 علوم ري|ضتـــ |لق|

6o|774|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|سم|ء ربــــيع فتـــح | قرقر
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدين| محمد سيد |حمد عبــــد|لرحمن266553
85oo27تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديف شكري |حمد سيد
4oo36oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لسل|م عوض عبــــد |لق|در
7oo662تـــج|ره |لزق|زيقسيف |لدين و|ئل ع عبــــد |لحكيم تـــعلبــــ
يم علو|ن |لزه|ر632744 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقن|دين رجبــــ |بــــر|

يف محمد25647 ره |ه جم|ل عبــــد |له|دي  ندستـــ |لق|
3|49o|يم لس ميل|د فوزى |بــــر| |لسن |لم |ك
27o783قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د | |ل|م محمد |لمرشدى |لبــــعـل
|د|بــــ |لم |م|ري صفوتـــ رمزي فه 823993

2o482رهمحمد عص|م |بــــوزيد محمد حسن علوم |لق|
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د|بــــ سوه|ج||ء سليم|ن محمد ن|فع|255344
8847o7 حتـــ وفن|دق |لم |كريم عبــــد|لرحمن سعدى عبــــد|لرحمن| 
8545o||حتـــ وفن|دق |لم |روي حس|م حس محمد| 
3574o7يف |د|بــــ بــــنه||ء محمد ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح 
6o|424ه محمد يوسف |بــــو ريه |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|سم
3222|oى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نردين| خ|لد ع ج|بــــر عبــــد|لسل|م خ
حقوق |لمنصورهمحمود |لسيد عبــــد |لخ|لق محمود684455
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــند| محمود عبــــد |لفتـــ|ح خلف498886
8o9794تـــج|ره بــــ سويفل |ء رجبــــ مصط عبــــد|لقوي
ره|سل عل|ء |لدين مع|ز عبــــد ربــــه9892|| د|بــــ |لق|
3697o6|ندستـــ شبــــر| بــــنه|سم|ء فرج زينهم نو|ر
تـــج|ره ع شمسحمد |يه|بــــ فوزى ح|فظ|7|3339
|6|5o7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر ي| |حمد عبــــد |لسل|م |لموص
3oo56| رهدع|ء يح عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد تـــج|ره |لق|

تـــج|ره |لزق|زيقدين| شو محمد رفعتـــ ص|لح674|78
ش|م عبــــد|لحليم |لكتـــ|83|255 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نم|رين| |سح|ق ميخ|ئيل ص|لح6||843
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء عثــــم|ن ص|لح محروس 879427
ش|م فتـــ حس|ن266785 يل ج |لزق|زيقوق  كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

ف محمد رشيدى|557| ندستـــ شبــــر| بــــنه|رو|ن |
وف|تـــ|محمد |حمد |لسيد |حمد8|7823 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
||96o|يثــــم رشو|ن |بــــو |لحسن حقوق ع شمسيوسف 
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه حمدى شو |لطويل|266673
يم عبــــد |لسل|م|845|63 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمنيتـــ فرج |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نهله ط|رق فريد مجدى رستـــم شنبــــ235684
زر|عه مشتـــهرخ|لد محمد شح|تـــ محمد2374|3
8o692| حقوق بــــ سويفع رجبــــ عبــــد| ع
6o27|7تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعمر فوزى عبــــد |لمعبــــود عز |لدين

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لعظيم سعيد عبــــد|لعظيم عبــــد|384|4
328|8o ندستـــ بــــنه|مصط |يمن فتـــ عبــــد|لغ حس|ن كليتـــ 
حقوق طنط|شيم|ء ج|بــــر غبــــ| |م|م |لف 2792|4
77o324 زر|عه |لزق|زيقمحمد عبــــد | عبــــد |لعزيز |لشوربــــ
حقوق |ل|سكندريهي| محمد عبــــد |لحميد فتـــح | بــــدر599|54
24472o رهمحمد |حمد عبــــد| قر تـــج|ره |لق|
م|م حسن2|76|8 د  تـــربــــيتـــ |لم |محمد مج|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسيف |لدين ه| محمد درويش |لسيد93|24|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط عبــــ|س رمض|ن ر| 6222|2
يم ر|شد حسن ر|شد|348588 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــر|
5|82|o معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  منيه أحمد عبــــد |للطيف |حمد |لروي
تـــج|ره |لزق|زيقروي سعيد متـــو |م سليم|628628
4||95|| حقوق |لمنصورهحمد مصط |حمد |لغني
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رهعبــــد|لرحمن محمد |لسنو حس| 226687 ندستـــ |لق|
84|3o6يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينوره|ن مو |حمد |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس|م عبــــد |لمجيد عبــــد |لرؤف س427668

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد محمد جنيدى3|598
لسن ع شمس|تـــ خ|لد عبــــد |لحميد |لشوربــــ 2953|4

رهيه|بــــ م|جد حس عبــــد |لحميد|5398| حقوق |لق|
ي 9|4898 حقوق |ل|سكندريهنجل|ء مبــــروك عوض عطيتـــ |لبــــر
يل ج |لزق|زيقرو|ن ك|مل |لسعيد سيد |حمد |لحلو675348 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
علوم بــــنه|دين| خ|لد ع فرج عمر329775
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء |حمد محمود حلوتـــ|4|3585

صيدله حلو|نعبــــد|لرحمن رجبــــ سيد عبــــد|لر|زق68298
معهد ف ص بــــنه|حمد صل|ح |لسيد بــــسيو |256395

يع حس 3|387 ره |ر معوض |بــــو  تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن جم|ل عبــــده محمود جمعه3|5278

م حسن محمد |لسيد|76958 ندستـــ ع شمسد
يم |لسيد حس |73|262 تـــج|ره بــــنه|حمد |لسيد |بــــر|
759|3o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه|بــــ ن| محمد حمد|ن
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــه خ|لد عبــــد|لقوى محفوظ243736
4o3886| يم تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد |بــــر|
طبــــ طنط|ند| فوزى فرج تـــعلبــــ434636
يم43338| حقوق ع شمسمصط حس محمد |بــــر|
26347o|صيدله طنط|س|ره تـــ|مر |لسيد |لسبــــ| |لبــــحر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن تـــوفيق تـــوفيق |حمد269|2|
يم |لسيد636785 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقآيه مصط |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهمرو|ن محمود محمد محمود بــــخيتـــ484976
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد محمد عبــــد |لحفيظ عبــــد |لح|فظ57|477
86788oفنون جميله فنون |ل|ق |حمد |لنج|ر عبــــد|لرحمن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديوس|م عص|م يوسف محمود864636
|33oo|تـــج|ره ع شمستـــ |يمن محمد |نور محمد
علوم بــــورسعيدمحمد خ|لد محمد |لعو 762274
5o4877تـــج|ره |ل|سكندريهم|رفل كم|ل عبــــد |لمل|ك كم|ل
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمؤمن محمد جل|ل غ|زي492766
|2o3o2 لسن ع شمس|س|ندي س| حن| ز
43o825ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــتـــ سعيد عبــــد |للطيف |لح
تـــج|ره بــــنه|محمد ع محمد ع يح 339265

7o8|8ر عبــــد |لنبــــى علوم ري|ضتـــ |لفيومخ|لد محمد عبــــد |لظ|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسسهيلتـــ ك|مل محمد يوسف ف|يد327527
د|ر |لعلوم |لفيومشيم|ء ع|دل |لحسي أبــــو مسلم شح|786897
6oo328|يم شتـــ تـــج|ره طنط|كريم محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــسمه و|ئل س| عبــــد |لحفيظ|48|77
ى||89626 تـــج|ره سوه|ج  يم|ن مصط |سم|عيل |لم
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ى شح|تـــه سوري|ل  88|882 لس ي طبــــ |لسويسك
يم764399 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمصط محمود |حمد محمد |بــــر|
رهزينبــــ محروص محمد |لسيد223679 زر|عه |لق|
ندستـــ ع شمسعمر مصط حسن محمد73785|
ندستـــ |لفيومم|زن |يمن محمود عبــــد |لحليم ع 446925
|4|8o9تـــج|ره ع شمسع خ|لد ع عبــــد | محمد
||7oo7 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نستـــيف م|جد صبــــري مه

رهمصط |حمد مصط عبــــد |لمجيد ||4275 ندستـــ |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدير |س|مه عبــــد|لكريم غ|نم238367

2o443رهزي|د ط|رق |حمد عبــــد |لجو|د تـــج|ره |لق|
6o5572|تـــربــــيتـــ طنط|يل|ف ح|مد ح|مد مزروع

فنون جميله فنون حلو|ند| | خ|لد عبــــ|س سيد محفوظ33957
267o7oه رفيق محمود محمد ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمن
5o8654تـــج|ره |ل|سكندريهبــــكر رجبــــ محمد شمس
4|94o8|نوعيتـــ كفر |لشيخرو|ن محمد عبــــد |لحميد |حمد |لق
تـــج|ره كفر |لشيخسهيلتـــ عبــــد|لموجود عبــــد|لفتـــ|ح محمد|3|443
|7654oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه بــــه|ء |بــــو |لسبــــ|ع عثــــم|ن |سم|عيل

28o|6|رهيتـــ مصط ع|شور شعبــــ|ن علوم |لق|
ره|ندى |لسيد محمد |لسيد محمد65286| د|بــــ |لق|

رهن |حمد فتـــ سيد|34725 ندستـــ |لق|
8829o7  معهد ف ص |سيوطم|رفن |مجد ف|يز قلدس

4o2o3تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ص|بــــر عبــــد |لمنعم |لسيد |لبــــهو
5o2|27ند|وى تـــمريض |إلسكندريتـــ سعيد عوض عبــــد |لر|زق 
يم |حمد س|لم7|7696 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|

ندستـــ بــــ سويفدع|ء محمد ج|بــــر عبــــد |لقوى|5257
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد محمد عط|ي عبــــد|لغ |685|23

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسميه حمدى محمد يوسف |لروبــــى26|34
حقوق ع شمسي| معتـــز حف عوض |بــــوج|زيتـــ342938
35955oف سيد |حمد |د|بــــ بــــنه|رض| |
فنون جميله عم|ره |لم |عل|ء |بــــو |لنج| رش|د |بــــو |لنج|479874
8235o6|نوعيتـــ |لم |مروه شعبــــ|ن عبــــد|لعظيم عبــــد|لوه
|428ooوف|تـــ |ر محمد عبــــد |لعظيم دسو بــــدر معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
68|35oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخخ|لد عدن|ن محمد سيد |حمد |لعجوز
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|شهد محمد محمد أحمد مر 485593

33o25رهد | |حمد سيف |لن فو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ حلو|نعبــــد | محمود محمد حسن عبــــد |لو443545
علوم ع شمسمحمد حسن حسن صل|ح |لدين|823|3
|5o9|4ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|غ|ده ص|لح محمد ص|لح
834o93تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــ عبــــد|لفتـــ|ح رش|د محمد
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــه عثــــم|ن عبــــد|لمطلبــــ جبــــر269654
حقوق بــــ سويفعمر محمد عبــــد|لحفيظ خلف7558|8
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تـــمريض |لزق|زيق حن|ن محمد قطبــــ عبــــد |للطيف632924
ي عبــــد|لرحمن عبــــد|لج|بــــر822942 تـــج|ره |سيوطمحمد ي
حقوق |سيوطمحمد س|مح شو عبــــد|لوه|بــــ 875368

64|o2|ح تـــج|ره بــــ سويفيم|ن سعيد عبــــد |لحميد عطش 
4o4836تـــج|ره دمنهورلسيد محمود |لسيد |حمد عبــــد |لمجيد
يم|434579 تـــج|ره طنط|يه مسعد تـــوفيق |بــــر|
|34o3oد|بــــ |سو|ن|مع|ذ عص|م عبــــد |لمجيد غريبــــ
6o4938تـــج|ره طنط|فوزيه أمجد فتـــ أحمد سليم
|5o342كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيوسف |حمد |حمد محمد |لشيخ
3354o2|تـــج|ره ع شمسسم|ء خ|لد سيد محمد
69364o||معهد ف تـــمريض |لمنصوره سعد |يمن عبــــد |لمقصود سعد عط
6|3o44د|بــــ طنط|مصط |لسيد مصط زغلول|
|5o4o7|رهمحمد عبــــد |لن| عبــــد |لغ سليم تـــج|ره |لق|
63679oف عبــــد |لمجيد عبــــد |لرحمن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|شهنده 

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود جبــــريل عبــــد|لقوي محمد|||65
5o3o44 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | محمد عبــــد |لمنعم حس
77899o معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقسع|د |حمد محمد حس
علوم ري|ضتـــ |سو|نحمد مجدى مصط |لسيد شح|تـــه|478945
طبــــ |سيوطعبــــد|لرحمن قر عبــــد|لستـــ|ر سليم |88469
حقوق حلو|نعمر ص|لح عبــــد|لق|در ليثــــى224863
يم شح|تـــه||2476 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمد شح|تـــه إبــــر|
|58o46ى شو محمد |لص|وى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم ي
يم محمد حس 273368 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننجوى |بــــر|
453|5o| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد لط مصط |لمصل
4|82o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخر| خ|لد ع|مر عبــــ|س
م ح|زم نبــــيل محمود عبــــد |له|دي|8955|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د
27|6o5 ي محمد خ معهد ف ص ري|ضه بــــنه|خلود ع محمد |لم

رهسم|ء عبــــد |لو|رثــــ عبــــد |لص|دق ن|4942 صيدله |لق|
6o3|99صيدله طنط|شيم|ء عز |لسيد سل|مه
3374o4رتـــ|ف|طمتـــ سعيد محمد س|لم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
فنون جميله فنون حلو|نيوسف محمد عبــــد|لمنعم محمد زمزم8529|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد| | رجبــــ ع|طف حسن محسبــــ34|538
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء خ|لد فتـــ سيد|42795|
777|o4ره|محمود حميده محمد محمد ن|يل عل|م |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد مختـــ|ر عبــــد | حسن|7727||
2658o6 د|بــــ بــــنه|عبــــد|لعليم س| محمد عبــــد |لعليم حسي|
|3|oo3| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد مصط ر|شد قر
5|6o88يم عطيه طبــــ بــــيطرى دمنهورعبــــ مصط مبــــروك إبــــر|
ف|49367 يف محمد  معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــمحمد 
7o6|2|معهد ف تـــمريض |لمنصوره ريم |لسيد محمد |حمد محجوبــــ
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد جم|ل محمد |لسيد769563

Page 7165 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

7|o4o9تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمه محمد محمود عبــــد |لحليم مزروع
4o8673يم رزق |د|بــــ طنط|دين| ه| |حمد |بــــر|
يم |لص|ل2966|7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دير شح|تـــه حس |بــــر|

547o5نوعيتـــ |لفيومه|جر سعد |لدين ي طه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر جم|ل عبــــد|لمحسن رشتـــه266484
68|3o| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمر|د |يمن رزق |لجن|ي
85o5ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمن|ر عبــــد|لصمد عبــــد| عبــــد|لرحمن
فنون جميله فنون |لم |عل| عبــــد|لع|ل محمد ع 567|92

رهسم|ء محمد حسن محمد|4227| تـــج|ره |لق|
26457oد|بــــ بــــنه|شيم|ء ر|غبــــ ج|بــــ | عبــــد|لمجيد|

ندستـــ بــــ سويفتـــوم|س صفوتـــ حليم و|صف43|9|
49o68|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل محمود محمد عبــــد|لح|فظ محمد
48o334|يم د|بــــ |ل|سكندريه|لسيد |حمد |لسيد |حمد |بــــر|

3o27|ى |م سيد كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدوق محمد ي
9o29o4|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد محمد بــــحر |بــــوش|مه
7o|4|6| | د|بــــ |لمنصوره|قتـــ صل|ح عبــــد |لعظيم عبــــد
5|2o96تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيف صبــــري ح|فظ قطبــــ |لخ |وي
9o2662|تـــربــــيتـــ سوه|ج ين|س محمود |حمد عبــــد|لسميع
8o253o ندستـــ |لم |محمد عل|ء محمد عبــــد|لغ
6o||25يم |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد كيل| زكري| محمود |بــــر|
4o5o64 تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود رمض|ن محمود |لسيد حس
تـــج|ره |ل|سكندريهجويد|ن محمد سل|م صقر |لسيد425255
تـــربــــيتـــ |لم |سنيه نص روبــــ |سخرون34|822

58o72تـــمريض  بــــ سويفري|ض محمد سعيد محمد
7o687o|ح|ن معهد ف ص |لمنصورهسل|م محمود عبــــد |لمنعم 
|د|بــــ بــــنه|م| مسعد منصور |ل |د|82|339
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم| عبــــد|لقوى محمد |لخلي |248225
2636o3كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمن|ر |لسيد سعيد محمد
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود محمد |لعد725|25
تـــج|ره ع شمسم|رتـــن |شيل وديع لبــــيبــــ5956||

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ن |سم|عيل |لمر5222|
رهسم|ء ثــــ|بــــتـــ |حمد محمد|55537| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
يم|446782 تـــج|ره طنط|حمد عز محمد محمود |بــــر|
24o8o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|جم|ل ط|رق |بــــورو|ش ع عيد
263o84تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه |يمن شو نور|لدين
معهد ف ص بــــ سويفبــــيشوي سعيد شخلول حن|4354|8
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخل|ء ف|يز ع عي حسن |لعتـــر|498599
ش|م شعبــــ|ن عبــــده|894976 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد 
معهد ف ص |ل|سكندريهمنيه تـــوفيق فتـــ منصورسيد |حمد|9235|5
4oo|o3ندستـــ |ل|سكندريهروز خلف بــــحر |بــــو |ليم سعيد
|554o9 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|سمر مصط ف|روق مصط
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقل|ء قطبــــ قطبــــ عبــــد | |لصبــــ|غ|773624
89o347 لسن |لم |كم|ل كرم فتـــ حس|

تـــج|ره |سيوطن ص|لح محمد عبــــد|لسل|م57647
7|o55| ر ع |ل|شمو علوم |لمنصورهريه|م مفرح م|
تـــج|ره بــــور سعيدريه|م محمد ف|ضل مصط 758349
|2o44|رهمحمد ي محمد |سم|عيل تـــج|ره |لق|
2o328د|بــــ حلو|ن|مصط وليد سم ع

79o2o2تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط فوزى مصط عبــــ|دى
5|o873تـــج|ره دمنهورمحمد ف|يز محمد ز |ل|عرج
صيدله حلو|نلينه صل|ح زكري| محمد |لمحل|وى692595
4298o7 يم عفي يم |بــــر| معهد ف ص طنط|كريم |بــــر|
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــخ|لد محمد نج|ح  حسن حبــــيبــــ752396
تـــج|ره ع شمسنوره|ن عص|م محمد |حمد28332|
8o2863|ه |حمد عبــــد|لصبــــور |حمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |م
262o68|يم عبــــد|لع| قنصوتـــ تـــج|ره بــــنه|حمد |بــــر|
63896o|يم يم محمد |بــــر| معهد ف ص |لزق|زيقل|ء |بــــر|
تـــج|ره سوه|جدين| |حمد س|لم عبــــد|لع|ل327328
259o78معهد ف ص بــــنه|مصط رمض|ن مصط عبــــد|لغف|ر
تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود |لش|ف عبــــد |لع|ل محمد677884
ل|ل مسعود حبــــ |345|54 تـــمريض دمنهورمحمد 
تـــج|ره ع شمسمن|ر سيد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعليم38593|

رهسل|م مصط رش|د خليفه||2883 تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره ف|يز مصط عبــــد |لعليم689585
يم 53|624 يم |بــــر| طبــــ |لسويسمحمد |بــــو |لمع| |بــــر|
2655o6|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ه| سليم|ن سليم|ن مدره
33276oتـــج|ره بــــنه|مصط محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديين|س محروص رزق حكيم|279835
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسحر فو|ز محمد دردير7||866
77783oلمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|نور |لدين محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمود سل|مه ع ع29|545
تـــج|ره طنط|مؤمن ن| |لج|بــــرى |لسبــــ|333478
|37o46تـــج|ره ع شمسمحمد مسعد عبــــده |لجم|ل
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــع|ئشه |حمد سيد عبــــد|لعظيم8|2454

ره|رو|ن خ|لد عبــــد |لغ محمد25486 ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد| محمد |سم|عيل عبــــد|273299

رتـــ محمود |حمد ن محمد53|49 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه فؤ|د عبــــد |لحفيظ مشعل432579
نوعيتـــ بــــنه|مصط محمد عبــــد|لح|فظ محمود عبــــد89|332
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ر|ن| محمد محمد عبــــد|لمر 5644|3
ره|كريم عص|م |لسيد عبــــد |لع|ل52992| د|بــــ |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخيه |لسيد محمد |لغن|م|6654|4
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نندي ه| |حمد محمد848425
2|64o9 |حقوق ع شمسمحمد عبــــد|لمحسن مو ش
رهحمد مصط عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود47943| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o3||3|ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء محمد حس |لمزين
458o4د|بــــ |سيوط|س|ره ص|بــــر سيد عبــــد |له|دى

زر|عه ع شمسر| | شكرى حسن |لسيد8938|3
48374o|ه محمود فرح|تـــ محمود تـــج|ره سوه|جم

ه خليل ع عبــــد |لمحسن|3|488 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م
تـــج|ره بــــور سعيدحمد تـــ|مر رو|ن مختـــ|ر |لزي |764957
4|4o2||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ه|جر حل محمود |لسيد |بــــو |لعل
رهمؤمن خ|لد م |لدين ه|شم44299 تـــج|ره |لق|

4454o6علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــتـــ ع |لسيد ع بــــريقع
9|o|56 طبــــ بــــيطرى سوه|جبــــ|سم بــــه|ء بــــرن|بــــ| ز|رع
624|4oصيدله |لمنصورهعمر عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق |لمتـــو عي
ور محمد |لعفي 4|7689 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنوره|ن عبــــد |لفتـــ|ح 
|ء بــــكر محمد فل|96|683 د|بــــ |لمنصوره||
4o8338حقوق |لمنصورهمحمود ع محمود ع بــــرقه
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|زق444976
8o6597|نوعيتـــ موسيقيه |لم |حمد ن|جح محمد محمد
ف عد عبــــد|لجو|د|7545|8 تـــج|ره بــــ سويفسل|م |
تـــ|نس عل|ء|لدين ع يوسف |لبــــربــــرى|528223 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

|9o78ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف |حمد ح|مد محمود
6o|26تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفه|جر سيد ك|مل خلف

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل محمد |سم|عيل محمد228254
صيدله طنط|س|ره سعيد محمد سل|م267456
رهم محمود ع عبــــد| سعيد237974 تـــج|ره |لق|
4o8256 يم محمد مصط عبــــد تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |بــــر|
ف شح|تـــه شح|تـــه||33555 لسن ع شمس|يم|ن |
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن |س|مه |لبــــ|ز|لسيد محمد ص|623345
صيدله |لمنصورهبــــل|ل عبــــد |لسل|م |لدكرورى ع مو 692822
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|معتـــز محمد |بــــو|لعل| عبــــد|لرحيم 898263
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ر ثــــروتـــ حل طنط|وى39358|
9o5379|حقوق |سيوط مل ح|مد حم|ده |بــــو|لمجد
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|ف|طمه |لسيد ك|مل مصط عبــــد |764876
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد |لغف|ر عل|م عبــــد |لغف|739|4
زر|عه مشتـــهرنرم رمض|ن محمد ع 348566
437o77|طبــــ كفر |لشيخ|ء ص|بــــر عبــــ|س عبــــ|س يونس
264o74علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومند فوزى عبــــد|لحميد |بــــوسيد
وف|تـــ|عبــــد |لرحمن صبــــرى شعبــــ|ن محمد677395 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
8o795|نوعيتـــ |لم |نعمه عبــــد|لجو|د |حمد حسن
ندستـــ |لم |زي|د |س|مه |حمد حبــــ |بــــو عمر||5464
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رض| |حمد |لسيد عبــــد|لمجيد|78299
حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن محمد مزيون ه|شم823868
76ooo6يبــــه عبــــد |لمغيثــــ زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنرم جمعه 
4|o77o|تـــربــــيتـــ طنط|يتـــ ط|رق حسن ع حسن
9o38o3 تـــمريض سوه|ج دى ح|مد محمد ع
|29363| تـــج|ره ع شمسحمد خ|لد عبــــد |لرحيم ع
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد محمد بــــدوى منصور|429|46
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خلود ع |ن محمد سل|متـــ343969
7o867|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجيه|ن ي| محمد ح|مد عبــــد |لبــــ|سط

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه حس|م |لدين مصط محمد5482|
83o3|o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سل|م محمد |م ج|د|لكريم
264773| تـــربــــيتـــ بــــنه|يه |لسيد عطيه محمد |لش|ف

رهمروه محمد فتـــ محمد37|35 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لم ||ء جم|ل عبــــد|له|دي شح|تـــه|858873
4795o9د|بــــ |ل|سكندريه|محمد محمود حن محمود رمض|ن
يم |لغني سل|مه |حمد269897 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوملسيد |بــــر|
|5356oعلوم حلو|نر| | معوض محمد عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر |س|مه محمد محمد632544

3oo|oحقوق حلو|نند رش|د حس ع
426o3o تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدين| عص|م ع شع
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد مجدي محمد |لحن|وي|786|43
د|بــــ حلو|ن|عبــــد | |لسيد عبــــد |لسميع يسن49753|
475o67|د|بــــ |ل|سكندريه|نور محمد محمد |لسم
36o5|9تـــج|ره بــــنه|يم|ن رمض|ن محمد مصط محمد عر
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــريم |ل|م محمد |لفض| |ل|م 35|687
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق صبــــرى محمد محجوبــــ خ |23|448

5279oد|بــــ بــــ سويف|دير محمود |لسيد سليم|ن
د|بــــ دمنهور|ثــــري| حميده يوسف حميده ع496587
يم محمد عبــــد |لفتـــ|ح عي |436479 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــر|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|محمد بــــدوي محمد يس 835737
يد3655|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد|لرحمن محمد شو |بــــو|ل
تـــج|ره طنط|محمد |سل|م محمد |لسيد دي|بــــ776696
حقوق |لزق|زيقف|طمتـــ حل ع سيد|حمد عبــــد|639777

رهحمد ه| شح|تـــه عبــــد |لمجيد حسن9|432 تـــج|ره |لق|
7|2o|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ح محمد |لسعيد عبــــد |لسل|م عبــــد
7662o6تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى جه|د مصط ع|شور

5|o52طبــــ بــــيطرى |سيوطمصط سعد |نور خ|لد
تـــربــــيتـــ سوه|جر| جم|ل ميخ|ئيل عبــــد|لمل|ك 922945
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقزينبــــ مصط زكري| عبــــد|لعزيز محمد784996
6986o|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنوره|ن حمدى حسن عطيه |لحندولتـــ
6oo695|طبــــ |سن|ن طنط|سم|ء شبــــل محمد محمد رجبــــ
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6o2|53ن| سم محمد حمدى |لسبــــ ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م
وف|تـــريم|س زكري| فتـــح | مصط عبــــد |52783 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم

رهس|متـــ رمض|ن |لسيد |لنج|ر|77842 زر|عه |لق|
9o638|| |ء ص|بــــر رمض|ن ع صيدلتـــ سوه|ج 
تـــمريض |لزق|زيق بــــه صل|ح عبــــده ع ع635582
صيدلتـــ |سيوطن|ء مصط حس محمود833722
وف|تـــعمر ن| عثــــم|ن رمض|ن6748|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
5oo97د|بــــ بــــ سويف|يوسف مصط خليل محمد

ندستـــ حلو|نحس سليم حس محسن43|272
معهد ف ص بــــنه|حمد خ|لد عبــــد|لحكم زللو|395|25
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لحفيظ محمد |لسعد ||49494
5|o37|زر|عه دمنهورأحمد ع|دل ن| قميحتـــ
673oo|تـــج|ره بــــ سويف|ء صل|ح محمود بــــيو محمد

حقوق |سيوط |ر ق|صد ع عزوز مو482989
6|44o6د|بــــ طنط|مصط محمود محمد عبــــد |لعظيم محمود|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء ممدوح محمد عبــــد|لعزيز |لديبــــ|497892

رهرن| عبــــ|س محمد  | |8|7| طبــــ |سن|ن |لق|
4o2o55لسن ع شمس|بــــل|ل |لسيد أحمد محمد حسن
4oo444| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسم|ء حف ح|مد حس
يم ع47|357 تـــربــــيتـــ بــــنه|سهيلتـــ حس|م |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |حمد سيد حسن233222
علوم كفر |لشيخشيم|ء عبــــد|لل|ه محمد محمد|لعزبــــى|44373
5o9o|| د|بــــ دمنهور|سعيد شعبــــ|ن |لسعيد عبــــد|لحميد مني
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سم|ء سعيد |حمد س|لم|64799|
76555o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدعمر مجدى فتـــ عبــــده محمد |لشح
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــلحسن |حمد حسن عفي |لف|ر|2|2626
تـــج|ره طنط|حمد محمد محمد جمعه|949||4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد محمد شحتـــه عبــــد|له|دى775644
23328oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى ن| صل|ح أحمد
52o|93يم بــــدر بــــدر علوم طنط|آيه |بــــر|
يم عبــــد |لحليم |حمد35927| علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىنور|ن |بــــر|
حقوق طنط|ي|د سعد مبــــروك سعد |لدمنهورى|5673|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسميسون محمود ف|يز محمود5335|3
8o54|o|نوعيتـــ |لم |رين بــــه|ء بــــطرس  |ل
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م محمد نجيبــــ عبــــد |لع|ل|8|7529
وف|تـــل|ء عبــــد|لحميد سيد |حمد عبــــد|لحميد3544|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|م|جد محمد |حمد عبــــدربــــه |حمد262293
76759o|تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء حس عي عي |لفهلوي
8|o643|ندي حقوق بــــ سويفمنه عز |لدين محمد حسن 
يم شحتـــو |لدكرورى |لعتـــبــــ687566 د|بــــ |لمنصوره||ء |بــــر|
حقوق سوه|جمصط محمود جعفر سيد 897833
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6o9683 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سميه عبــــد|لفتـــ|ح أحمد عبــــد |لفتـــ|ح
6227ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن سيد |حمد سيد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخند |حمد رمض|ن سعد |لج |وى77|437
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقجيه|ن |كمل ح|مد عبــــد|لرؤف ف|يد772528
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم| |نور محمد|لمهدي ع |865474
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمروتـــ محسن |لسيد |لشبــــ| |9|7|5
48o2o2فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهد|رين كريم ج|بــــر حسن
تـــج|ره طنط|مصط عص|م عبــــد |لش| |لوكيل3743|4
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد عبــــد| حم|ده834922
ين سم  |د حن|3385|8 تـــج|ره بــــ سويفش
5o7777تـــج|ره |ل|سكندريهر| | |لسيد محمود سعيد خ|طر
68o882|د|بــــ |لمنصوره|سل|م محمد خليل خليل
حقوق بــــنه|ه|يدي محمد |حمد ع |بــــو|لعن 32|333
تـــج|ره ع شمسم | يون|ن |دو|رد ك|مل9238||
د|بــــ د |ط|ل|ء |لسعدى جوده محمد|483|78
27o259|طبــــ بــــنه|محمود محمد |حمد محمد عبــــد|لوه
تـــج|ره |ل|سكندريهدير جم|ل |حمد عبــــد |للتـــ سليم|ن476732
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مجدى عبــــد |لفتـــ|ح محمد642496
تـــج|ره ع شمسريم محمد عبــــد | حلبــــي3|97||
877|o| حقوق |سيوطد | ط|رق سيد سليم|ن
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد خميس ص|بــــر محمد تـــوغ|ن486773

4626oرهيوسف عزتـــ جميل شلبــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
صيدله طنط|ندى نش|تـــ متـــو شح|تـــه محمد332478
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|من|ل محمد مؤمن أحمد رف|499353
6o8833|تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء محمود حس نج

حقوق حلو|نمصط سعيد سيد فرج32339
ه س| |لسعيد فرح ي|س |933||7 علوم |لمنصورهم
887o54|تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن مجدى شكرى ر|شد
49798o ||حقوق |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |لسل|م |لسيد عط
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمد ع محمد طه صبــــيح|9|332
يم ش|كر9867|8 تـــج|ره بــــ سويفمريم نبــــيل |بــــر|
8567o7|يف |سم|عيل |لسيد طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد 

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ندى |حمد |م|م محمد ي|س 34363
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن مجدى عوض حسن |لبــــطوط525|75
د|بــــ |لزق|زيق|صبــــرى عبــــد|لعزيز محمد عطيه ع|مر9|6363
483o44تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطي|سم |بــــو |لفضل محمد حسن عبــــد
تـــربــــيتـــ |لم |خلود خ|لد عبــــد|لرحيم حمزه854372
8o7o52 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ع |ء مصط سليم|ن مصط
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرح|بــــ نبــــيل صبــــ عبــــد|لح|فظ  |557|9
44733oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمريم محمد |لشح|تـــ |حمد جوده
4475o2 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسن| ط|رق |حمد فؤ|د |لح|رو
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تـــج|ره بــــنه|حمد بــــيو ف|روق بــــيو |357865
224o98 |لسن ع شمس|رحمه حس|م محمد |حمد |لمر
حقوق |لمنصورهعبــــد| عبــــد|لحميد حسن رشيدي839874
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|رتـــ محمد زكري| طه |لعز|6969|5
493|9oحقوق |ل|سكندريهحس|م عم|د |لدين حسن يونس
يم دقم|ق769226 معهد ف ص |سم|عيليهمحمد عبــــد | |بــــر|
4|364o|د|بــــ طنط|محمد حسن عبــــد |لجو|د |بــــو |لعط|
5253|6| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء ط|رق محمود |لسيد ع
نوعيتـــ بــــنه|ي|سم ص|بــــر عبــــد|لمر عبــــد|لش|33894
68467o|معهد ف تـــمريض |لمنصوره لي |حمد محمد عبــــد |للطيف |لطن
7|o267 ر|ء |لحس جمعه |لسيد طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف|طمه |لز

49983| حقوق بــــ سويفحمد عبــــد |لنبــــى جمعه عبــــد |
لس عبــــدسعيد شح|تـــه6838|8 حقوق |سيوطك
ش|م |حمد يسن |بــــو زيد728|77 تـــج|ره |لزق|زيقبــــه 
4o744|تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ |حمد |م محمد يوسف

63o22تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|رتـــ محمد حسن ح|مد
3|7o65يم حقوق ع شمسي|ر| محمد ص|لح دسو |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |حمد محمد |حمد |لسيد4|76|2
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن مصط عبــــ|س حسن عفي |267232
3224o4|لسن ع شمس|يتـــ محمد عبــــد| محمد عثــــم|ن
يم عي |84578 معهد ف ص |سو|ند | ع|شور |بــــر|

5698oد|بــــ بــــ سويف|ر| | عبــــد |لرحيم محمود محمد
ف سيد معوض|35458| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسقتـــ |
22986o|يم سعد | حليم د|بــــ حلو|ن|بــــ|نوبــــ |بــــر|
|3o347ه عل|ء |لدين سيد محمد كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــسم

رهمحمد معروف عبــــد|لرحمن محمد42569 تـــج|ره |لق|
45|o5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|وق عبــــد |لمنعم ع درويش
د|بــــ |سو|ن|حبــــيبــــتـــ عزتـــ سعيد  عبــــد |لحميد|3848

9|o67|  تـــج|ره سوه|ج |ر محمود عزيز |لدين خليفه
6o5664ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسنتـــ ع|دل عبــــد|لح|فظ خليفه
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس وسيم محمد عبــــد |لنبــــى |بــــر|523748
رهوق |حمد فتـــ سيد326652 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عم|د مصط حسن غنيم46|6|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| محمد محمود عثــــم|ن4|4833
معهد ف ص سوه|جمريم محبــــ موريس غبــــري|ل 896378
26239oيف رمض|ن عي طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط 
ندستـــ |ل|سكندريهمصط حسن |حمد مبــــروك |بــــوش|كر529699
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديددير |حمد رجبــــ بــــيو |84993
7o6846ه محمد فوزى محمد نوعيتـــ |لمنصورهن
675o46|يل ج |لزق|زيقيه ع|دل محمد |لمهدى كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
بــــ| وحيد ه|شم |حمد|894825 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جلمنتـــ
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مستـــبــــ|رك فتـــ ع سليم|ن |لمرشدى635673
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| عبــــد| محمد طه358877
ندستـــ |لم |ش|دى ه| شنودتـــ خليل5|5336

حقوق |لفيوممؤمن |حمد قطبــــ |حمد97828
تـــربــــيتـــ ع شمسوس|م نش|تـــ عبــــد|لفتـــ|ح عيد359|4

بــــي |986|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| جم|ل عبــــد |لر|زق |ل
ندستـــ حلو|نمريم |لحس فرح|تـــ محمد7245||
5o5933 تـــج|ره |ل|سكندريهحس|م محمد حل |لدسو
|5o835|ره|بــــتـــس|م ج|بــــر عبــــد | محمد ثــــ|ر |لق|
9ooo42 ريدى يم جل|ل  حقوق سوه|جعمرو |بــــر|
5|76o8|طبــــ بــــيطرى دمنهور|ء محمود فتـــ |لقسط|وى
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف أحمد حسن محمد ع445683

يم54494 ندستـــ حلو|نعمرو عو|د دسو |بــــر|
8356o|معهد ف ص سوه|جه|له عبــــد|لسيد ع سعيد
ن| محمود |لمهدى |لمهدي بــــصيله623676 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم

يم |حمد مبــــروك8355| ندستـــ حلو|نيوسف |بــــر|
83o|3|ند|وي محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل |ء عص|م 
كليتـــ |أللسن بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد ز لي62986

33o769 د|بــــ بــــنه|عبــــد| عفي عبــــد| عفي|
43623oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمود سعد محمود عبــــد |لمقصود
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم سليم|ن محمد محمد778895
85794o|كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |ين|س عبــــد|للطيف مقر عبــــد|لجو
يم محمد |حمد سليم45|445 ندستـــ كفر |لشيخمحمود |بــــر|
856|o6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندي |ه|بــــ محمد مصط
تـــربــــيتـــ طنط|يه حم|ده محمد محفوظ||6||43
تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نحمد جم|ل محمود عبــــد|لرحيم |لديبــــ|344359

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد ممدوح فتـــ محمد|5|662
36o32oزر|عه مشتـــهرمحمود محمد ع سليم|ن
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمه حموده فتـــ عبــــد |لكريم696628

|8|2oعلوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف محمود فتـــ محمد
6928o6تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــس|ره عبــــد |لسل|م تـــوفيق |لمهدى
34o244|معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء محمد ص|بــــر عطيتـــ

د|بــــ |لفيوم|محمود |حمد عبــــد|لبــــ| حس 72236
م|م433755 يم ع |لفرم|وى  معهد ف ص طنط|ع |بــــر|
777o85| يم ع منصور ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطندرو عم|د موريس فيلبــــس|8562|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديندي سعد محمد |حمد825786
8|567o|كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدزه|ر حس|ن ع يوسف
يم جمعه263774 لسن ع شمس|خلود محمد |حمد |بــــر|
425o5oصيدله |ل|سكندريهآل|ء سعد محمد ع منصور
نوعيتـــ |لم |حس|م رمض|ن عبــــد|لمو عبــــدربــــه26|2|8

Page 7173 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

37o398يكل تـــج|ره ع شمسمنتـــ | حس|م جودتـــ محمد 
د|بــــ دمنهور|آيتـــ |يمن عبــــد |لمنعم سلم|ن5732|5
7||o8oحقوق |لمنصورهمحمد رض| |لمتـــو |لمتـــو عبــــد |لل
79o243 ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن فه حس
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد تـــوفيق لط |بــــو عيشه287782
طبــــ |لسويسزينبــــ محمود |لضوي محمود|84755
د|بــــ |سو|ن|س|ره عبــــد |لحليم عو|د شح|تـــه35546|
7o67|8معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحس|م ع|شور فهيم عبــــد |لمحسن
763o54| يم حقوق بــــورسعيدل|م| |حمد محمد وجدى |بــــر|
4o5887د|بــــ دمنهور|ف|طمه |لسيد عبــــد |لعزيز ع
78oo66| حقوق |لزق|زيقل|ء عبــــد | فوزى عبــــد |
7o3|98|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن سم |لسيد عبــــد |لعزيز

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس| |ر محمد حس ع88|27
8|8o5o| تـــج|ره بــــ سويفبــــول| رض| فضل رزق
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــرضوى محمد عبــــد |لعزيز |لسيد شو|ش9||5|6
9o93|5 تـــربــــيتـــ سوه|جسمر عوض |لسيد |حمد
6o9838تـــربــــيتـــ طفوله طنط|إيم|ن عبــــد|لحميد ع نص|ر
يم685979 حقوق |لمنصورهنهله عص|م |لدين غ|زى |بــــر|
ف رف| حس|ن 62|67| تـــربــــيتـــ ع شمسر| | |
|2458oندستـــ ع شمسيوسف عص|م عبــــد |لمنعم قطبــــ
تـــج|ره سوه|جحمد عبــــد|لن| ش|كر حميد||83745
6234o4كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرقيتـــ ه|رون عبــــد |لق|در حس رجبــــ
يل ج |لزق|زيقي|سم مر|د عبــــد|لشكور محمد صقر2|6272 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o38|5تـــج|ره |لزق|زيقرضوى |لسيد |حمد متـــو عبــــد |لمجيد
يم |لشح|تـــ محمد643363 د|بــــ |لزق|زيق|مديحتـــ |بــــر|
د|بــــ |سيوط|ريم مصط |حمد محمدفه  5|8784
88o454  تـــربــــيتـــ |سيوطمدرون| حن|وى ميخ|ئيل حن|وى
تـــربــــيتـــ |لم |رند| عزتـــ مخيمر عبــــد|لبــــديع36|824
معهد ف ص طنط|محمود أحمد حمدي |حمد ع |ن736|43
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن|ردين مر|د فهيم ز جرجس475646
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحسن ع حسن طلبــــه688899
4|3o23نوعيتـــ طنط|نرم صل|ح عوض ع بــــرغوتـــ
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمنه | عص|م ف|روق عبــــده محمد عبــــد 763269
4|9o|3يم شليل د|بــــ كفر |لشيخ|فتـــ حموده فتـــ |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|محمد خ|لد |لشح|تـــ جبــــر |لسيد|69598
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جرجس مل|ك رفعتـــ حمدى755946
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفم | ر|فتـــ يوسف شح|تـــه859444
632o34د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| منه | نج|تـــى مصط |لسيد منصور
ر عبــــد|لمجيد بــــسيو حموده452532 علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد ط|
د|ن جوده عفي 759389 حقوق |لزق|زيقدير و
تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد حن محمود |حمد24774|
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تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيه سعيد رمض|ن محمد|255477
يم نعن|عه763985 بــــه ك|مل |بــــر| حقوق |لمنصورهمن|ر و
تـــج|ره |لزق|زيقمؤمن محمود |حمد محمودمحمود82|642
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمدى محمد حمدى عبــــد |لوه|بــــ قوطتـــ765646

5537oطبــــ بــــ سويفخ|لد |نور ص|لح ز
يم حسن699457 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود صل|ح عبــــد |لو|حد |بــــر|
يم348576 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسريه|م ن|جح عبــــد|لمقصود |بــــر|
فنون جميله عم|ره ج حلو|نسل |حمد نبــــيل سعد |بــــو |لجود54|3|2
د|بــــ |سيوط|دى سيد |حمد ن 887525
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيوسف محمد عبــــده محمد عبــــده686674
|2473o|د|بــــ |لفيوم|يه وليد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد
8o33|2تـــج|ره بــــ سويفذي|د خ|لد |لسيد محمد
صيدلتـــ |سيوطرو|ن |حمد محروس عبــــد |لعزيز حج|||4324
43645oتـــج|ره كفر |لشيخمحمد جل|ل معوض |ل|م|م |حمد
86o563|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ن|جح محمود |حمد|

رهع |ء |حمد حس عبــــد |لستـــ|ر|57|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
معهد ف ص طنط|دين| محمود حسن عكر432993
4883|oيم محسن محمد تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ج|بــــر |بــــر|
تـــج|ره طنط|ف|روق كم|ل ف|روق تـــوفيق شعل|ن3993|6
ه4645|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ند| عبــــد| عبــــد| عم

ر ع محمد9278| ر ي| م| طبــــ |لفيومم|
4992o9حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــ جم|ل محمد |حمد |لنح|س
46|o39نوعيتـــ طنط|يثــــم |حمد يوسف |حمد
243o29|ره  حس|م رض| عبــــد|لصمد محمد عبــــد معهد ف تـــمريض |ور|م |لق|
282oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد عبــــد|للطيف |لسعيد عبــــد|للطيف
8o|829|حقوق بــــ سويفحمد محمد دبــــش عثــــم|ن
6334o2لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|خلود ك|مل |له|دى ع
236o47رهدين| محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن حقوق |لق|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخف|طمه |لسيد عبــــد |لمنصف |لسيد 452627

6|745| صيدله بــــ سويفيم|ن ع سيد محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم مصط ع |لعن| مصط 632557
ل|ل|997|62 يم  ندستـــ طنط|ل|ء عص|م محمد |بــــر|
9oo794 ر نظ شنوده فنون جميله فنون |ل|قم|رين| م|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررح|بــــ محمد |حمد محمد |لجندي496458
يم محمد ز39792| ره|خلود مصط |بــــر| عل|م |لق|
يم |بــــو|لعيون عبــــد8|8753 حقوق |سيوط حمد عمرو |بــــر|
|لسن |لم |ع|ئشه مختـــ|ر محمد عبــــد|لحميد857973

ف محمد |حمد|5276 كليتـــ |أللسن بــــ سويفد| | |
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد صبــــري عبــــد |لحميد محمد ع 8||638
4o555oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمنه | |حمد مصط |حمد محمد
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميه مجدى محمد محمد ف|يد|255258
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يم28|439 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخريه|م ر| ه|شم إبــــر|
7847o4| ه ن|جح جمعه عبــــد|لرحمن عبــــد نوعيتـــ |لزق|زيقم
8476o6|يم محمد سيد رضو|ن معهد ف ص |سو|نبــــر|
323o36د|بــــ ع شمس|مريم |س|متـــ محمد محمود
ف محمد عبــــد|لو|حد4|7777 تـــج|ره |لزق|زيقيوسف |
49o799|د|بــــ |سيوط|عزه |لسيد ع حسن رف
4965o4تـــربــــيتـــ دمنهورمنتـــ | ن| عبــــد|لعزيز |لسيد |لنج

تـــربــــيتـــ بــــ سويفن|ديه محمد ي|س حس 52784
حقوق |لفيوم|ء حس ع |حمد|66377

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىطه |لسيد محمود عبــــد |لر|زق29436| ل|ك|ديميتـــ |لم
24o9o5رهم|زن س|مح شح|تـــه شعبــــ|ن د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
6o73o8 معهد ف ص طنط|أسم|ء محمد أحمد |لكع

رهفري|ل مختـــ|ر عنصيل س|لم2|88| حقوق |لق|
482|6o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــس|م ع|دل |حمد |حمد يوسف |لف
ندستـــ كفر |لشيخحمد ربــــيع وجيه |ل|زم|زى|684369
يم محمود عبــــد |لفتـــ|ح حج22|9|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عم|د |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ ه| محمد |حمد345846
|د|بــــ |لم |ند|ء م|دح عبــــد|لر|زق محمد997|82
ثــــ|ر د |ط|رويد| فيصل عبــــد |لنور محمد ك|مل|995|6
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود رفيق رمض|ن د|ود2363|5
حقوق |سيوط سم|ء حس محمد حس |892862

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مروه ربــــيع محروس محمد57793
تـــج|ره سوه|جميمه مجدي عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م|8|8463
ور39|432 يم  تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم جم|ل |بــــر|
8o39|oتـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ندي مصط |بــــو|لليل محمد
9237o9 ر زر|عه سوه|جمحمد عبــــد|لعظيم |ل|نور |لط|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن عص|م محمد مقبــــل|638968
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر ط|رق دسو عفي 57733|
4o|77oيم نوعيتـــ |ل|سكندريهحس|م محمد عبــــد |لر|زق |بــــر|
8898o9| علوم |سيوط  حمد جم|ل محمد عبــــد|
علوم |سو|نبــــ|دير شنوده |سد دكسن|829873
ن| سعيد صديق بــــندي|49|82 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
2667o9كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــه|له صبــــ عبــــد |لعزيز محمد ف|يد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه||ء ع|دل عبــــد|لغ |حمد حج|ج||33248
تـــج|ره ع شمسيه عبــــد |لن| عزتـــ نجم|38467|
تـــربــــيتـــ حلو|نمريم حس|م |لدين عبــــد |لعظيم |بــــر|32235|
ي2|36|3 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خ|لد حس|م |لدين ع عزوز |لم
ه سعيد عبــــد |ل محمد |حمد632667 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن
693o9oتـــج|ره |لمنصورهعمرو محمود |حمد محمد طه
85356o نوعيتـــ |لم |كريم محمدعل|ء|لدين محمود فه
طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد طلعتـــ مصط |لسيد|9||675
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7o54o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد |لحسن عبــــده ع|بــــدين
42455|| يم مر|د |لد| حقوق |ل|سكندريهسل|م محمد |بــــر|
5|5o28يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورقمر رمض|ن |بــــر|
7o8275|ندستـــ |لمنصورهحمد ع|طف محمد |حمد سيد |حمد
89858o|تـــمريض سوه|ج  حمد محمد محمد عثــــم|ن
لسن ع شمس|شيم|ء |ل|م محمد |ل|م محمد36378|
847o|6حقوق |سو|نوليد ج|بــــر نوبــــي محمد
د|بــــ ع شمس|تـــ عبــــد| محمد عبــــد|8745|3
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن ط|رق محمد عبــــد |لعزيز خط|بــــ||4266
د|بــــ |سيوط|رو|ن |لسيد مصط محمد277|76
تـــربــــيتـــ دمنهوردير جم|ل مق|وى محمد مق|وى499365
49569o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |لشح|تـــ فرج ع |حمد
4|9|o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد محمد عبــــد |لسل|م محمد عبــــده
نوعيتـــ بــــنه|لشيم|ء |حمد |لسيد حسن |حمد|7||333
22|o97رهدير رجبــــ رمض|ن شح|تـــه زر|عه |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسعبــــد|لرحيم محمود محمد بــــل|ل829372
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــرلنتـــى جرجس ع|دل ف|يز642742
|269o5ف محمد فتـــ ق|بــــيل ندستـــ حلو|نمحمد محمد |
تـــج|ره طنط|جم|ل عل|ء جم|ل |لسيد يوسف982||4
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــين مر عبــــد|لحميد |م|م255434
68o|84|يم |حمد يم عم|د |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــر|
34|o24|علوم ع شمسحمد عبــــد|لرؤف عبــــد|لغ سعود
764o72نوعيتـــ بــــور سعيدمريم خ|لد فؤ|د صبــــرى
د|بــــ بــــ سويف|يه |حمد محمد نبــــيل |حمد مسلم|8522||
78o2|4 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد حس
27oo85يم محمود ش|دى تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد رشدى إبــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسهيله |يمن ف|روق عبــــد|لرحيم84|236
24o832يم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسعيد سيد عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
4297o5د|بــــ طنط|س|مه عبــــد |لعظيم محمد أحمد مر|د|
يم26895| وف|تـــعبــــد |لرحمن سم حن |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
75o46oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |حمد محمود |حمد
4328|oتـــج|ره طنط|ه|جر عل|ء |حمد عك|شه
يم823866 تـــج|ره |سيوططه |حمد عبــــد|لع|ل |بــــر|
7o563||ندستـــ |لمنصورهحمد محمد |لسعيد ج|د محمد حسن
د|بــــ |لمنصوره|نو|ل و|ئل عطيه |لسيد ع698224
23298oلسن ع شمس| |ده سيد |نور |لسيد حميدتـــ
4o8352حقوق طنط|ش|م محمود سعيد ع شح|تـــه

247o3| ره| عص|م تـــ|يبــــ |بــــو |لغيط عبــــد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
63435oتـــمريض |لزق|زيق ي|سم خ| لد جم|ل |لدين محمود
5|o338صيدله |ل|سكندريهمهند |بــــو زيد مر |بــــو طور
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسج|ك عم|د يوحن| فؤ|د2|8368
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تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومريم حمدى صل|ح |حمد|6642
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسه صفوتـــ عوض |بــــو |لنج| |لسو|ح67|685
علوم |لزق|زيقحمد ع|مر محمد ع|مر|633938
49372oحه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن ج|بــــر خميس حج|ج| 
ق|434739 ري|ض |طف|ل |لمنصورهس| متـــو |لسبــــ| متـــو |ل
63795oتـــج|ره |لزق|زيقزي|د ع فرح|تـــ ع |سم|عيل
697935| د|بــــ |لمنصوره|يم|ن ص|بــــر ع |لبــــسطوي ع
5o4||8يم ص|لح عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخآيه حسن محمد إبــــر|
يم  882588 علوم |سيوطمه| مصط محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى |ر محمد ن|شد محمد826232
تـــ|محمد مجدى ع حسن طه57|528 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
8o|468تـــج|ره بــــ سويفه|جر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمود
5|43o2ه ره|دير خليل مبــــروك مك|يد عوض |بــــوخ ثــــ|ر |لق|

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريوسف محمد محمد |حمد5|223
22774oد|بــــ حلو|ن|ف|طمه ع|بــــدين |حمد ع|بــــدين
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ننوره|ن ممدوح |لسيد ع مسلم|6542|
62o565| معهد ف ص بــــور سعيديم|ن رض| ع عسي

حقوق |لفيومند ع ح|مد بــــدوى64392
273473| معهد |لم | |لع| للغ|تـــحمد محمد رس ع
علوم ع شمسندى |حمد |سم|عيل محمد|3868|
88684o طبــــ |سيوطدين| عمرو عبــــد|لعظيم عبــــد|لعزيز
تـــج|ره بــــنه|ي|سم |س|مه عبــــد|لمحسن |لسيد عثــــم379|33
6|52o5تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم عمرو خليل مؤمن
ندستـــ |لفيوممحمد |حمد مصط |لسيد|33374
يم نعمتـــ 7355|4 حقوق طنط|زي|د ه| |لشن|وى |بــــر|
359|o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن مصط محمود عيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع محمود محمود يونس|345246
يم س|لم633569 تـــج|ره |لزق|زيقعمرو جم|ل |بــــر|
8532o2|ه ثــــروتـــ زكري| جريس تـــمريض |لم | م
3254o7| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــ|نوبــــ ر| عطيه مه
6946o2|علوم ج|معتـــ د |طدع|ء محمد |لسيد |لسيد محمد |لنج
686o73معهد ف ص |لمنصورهنوره|ن عمر حسن محمد مو
9232o6 تـــج|ره سوه|ج ع|دل محمود محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ي|سم أحمد عبــــد |لرشيد عبــــد |لق|65|3|6
يم دبــــوس432928 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرن| يوسف إبــــر|
طبــــ ع شمس|ء محمد صديق عبــــد |لحميد|66637|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد | محسن عبــــد | حس|م |لدين ش688936
طبــــ كفر |لشيخس|ره كم|ل مصط |لروي 439252
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد634793

رهملك ش|مل محمود فوزى|749| حقوق |لق|
4||8ooحقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود خ|لد عبــــد|لستـــ|ر كشكول
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركريستـــ | فرج فهيم معوض|49975
ى ز|خر324375 هبــــول| س|مح خ نوعيتـــ ج
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــعمر ط|رق يوسف عز|لدين حسن925|23

|939oن| ع|دل  |د ص|دق تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرضوي محمد سيد عبــــد |لقوي52459|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حمد ع حسن محمد||5659|
|2299oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|يفن مدحتـــ رزق | سعد رزق
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نخلود زين |لع|بــــدين ع عبــــد|لمو ||8453
8o|369|نوعيتـــ |لم |منه رض| مصط مك|دي
حقوق |لزق|زيقمحمد رض| محمد عبــــد |لع|ل محمد757327
7763|o|ه م|جد ع محمد رهم عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |سيوط|بــــسنتـــ ص|بــــر محمود حس 877526
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسهيلتـــ محمود بــــسيو عبــــد | عبــــد ||539|5
د|بــــ ع شمس|م| محمود ك|مل حس |68|348
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم مرزوق عبــــد|لفتـــ|ح حسن|26758

يم59388 تـــج|ره بــــ سويفع محمد ع |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمه محمد عبــــد| عبــــد|له|دى228959
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف جل|ل |لسيد رمض|ن|28669|
ري339498 طبــــ بــــنه|زينبــــ محمد |سم|عيل |لجو
تـــج|ره |لزق|زيقلشيم|ء ع|دل عبــــد|لحميد سويلم|629548

د|بــــ |لفيوم|نوره|ن محمد رمض|ن |حمد383|7
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نعبــــد|لسميع ع|طف عبــــد|لسميع عبــــد352238
33|5o8|إعل|م بــــ سويفسم|ء محمد |لسيد |حمد |لسيد
حقوق |سيوطر| | ع|مر محمد كم|ل |حمد665|82
89o68| د|بــــ |سيوط|ريه|م عبــــد|لكريم |حمد عبــــد|لغ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهزي|د جميل بــــوحس حس س|لم432|48
487o28ى تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن مدحتـــ |حمد محمد |لم
يم3||2|4 يم عبــــده |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد عبــــده |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد سعيد سعد فتـــح | محمد|484482
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه عبــــ|دي |حمد عبــــ|دي|26|834
 |حتـــ وفن|دق |لم |دي |حمد ك|مل |سم|عيل823732

787o9|زر|عه |لفيوميم|ن محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لسل
2786oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندى شكرى ذ بــــيو

69o356د|بــــ |لمنصوره|مسه جه|د كم|ل ع ح|مد
23o264تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن فريد |حمد حسن

وف|تـــع |م سعد |م 2|582 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
زع634575 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مهند |حمد عزتـــ محمد 
8|oo45 د|بــــ |لم |مروه محمد ص|لح ع|
حقوق ع شمسس|ره جم|ل عبــــده |لسيد عبــــد |لكريم8527||
|453o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد خ|لد محمد ع
7|o684|حقوق |لمنصورهحمد |لسيد |بــــو سمره |لسيد |لسيد
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |م|ن | محمد عبــــد |753325
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط|حمد جم|ل |لسيد |بــــو|لعل|272459

3o928رهن|دين عبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o9688د|بــــ طنط|دين| عبــــد|لمجيد فوزى |ل|حول|
ى572|42 حقوق |لمنصورهريم ن| رجبــــ عثــــم|ن |لمس

رهرحمتـــ محمد ن| محمد مدبــــو |2466 حقوق |لق|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــلشيم|ء حس محمود محمد ع عمر|692|44
|د|بــــ |لم |غ|ده بــــكر محمد شح|تـــه858928
7o4653ندستـــ |لزق|زيقمصط محمد |لسيد عبــــد |لغف|ر عبــــ
يم عبــــد|لعزيز345342 علوم ع شمسمصط عبــــد|لعزيز |بــــر|
ف يعقوبــــ صموئيل 875346 تـــج|ره |سيوطف|دى |
|3|79oرهي|سم |لسيد ع عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
84392oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لعزيز محمد نوبــــي بــــحر
وف|تـــمحمد جم|ل محمد حسن رشو|ن37922| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

يم محمود |حمد7|274 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندع|ء |بــــر|
6o863حقوق بــــ سويفمحمد محمود غ|نم مبــــروك

|32o4o|يم عجل يم محمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمينه |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد يوسف|738|44
|ء ن| محمد عبــــد |425865 زر|عه طنط|إ

يم67632 ثــــ|ر |لفيوم|نه| محمود عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمر|م محمود كم|ل محمود جبــــر555|6|
د|بــــ |لزق|زيق|حمد رمض|ن عفي |حمد|767|33

6o825| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد كردى مصط عي
8o9|34| تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء |حمد حمدي مصط
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |حمد حر |لسعيد |لص|وى679355
معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد محمود ع عبــــد|لسيد|868794
2435o2| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سم|ء مجدى |حمد عوض |
|عمرو جمعه ح|مد دردير5|8677 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
3|82o6| يم |حمد عبــــد|لع| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهآ محمد |لسيد ثــــ|بــــتـــ عبــــد |لرحيم|47647
766o57 تـــج|ره بــــور سعيدسل مجدى كم|ل محمود عبــــد |لرحمن
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممريم محمد حسن ع9896|3
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد عص|م محمد سعيد445299
ويدى||49529 يم |حمد ع حسن  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
6oo786كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــدين| محمد ع محمد عم|رتـــ
43o3|8كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورس|ره |حمد محمد محمد محمد نجم
48o452يثــــم فتـــ ف|يد محمد تـــج|ره دمنهورمحمد 
ندستـــ |لزق|زيقحمد ح|تـــم |حمد  |زى مختـــ|ر محمد634685

694o7 صيدلتـــ |لفيوممن|ر ص|لح محمد مصط
7o8o72يم زغ تـــمريض |لمنصورتـــ س|ره حسن |حمد |بــــر|

3o749رهلبــــ كم|ل |لدين حس عبــــد |لعليم حقوق |لق|
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45o|63تـــج|ره بــــنه|محمد مصط رجبــــ سل|م
ره|مروه محمد عبــــده محمد عبــــد |لرحمن668|5| د|بــــ |لق|
ره|ف|طمه محمد سيد عبــــد |لوه|بــــ محمد4786|| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهنبــــيله حس|م ح|مد يوسف3|6964
24374|| د|بــــ حلو|ن|م| ع شح|تـــه محمد ع
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــند| جم|ل محمد عبــــده3|7|37
75469oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسغر|م |حمد محمد عبــــد |لمعبــــود محمد
375o57يكل د|بــــ ع شمس|رؤوف ن| عبــــد|لمنعم |حمد 
45o44|تـــج|ره طنط|رمض|ن |لسيد رمض|ن |لسيد |لكو

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|من|ل عمر تـــوفيق ع|5743
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىخ|لد |لمؤيد محمد محمود عبــــدون296|78 ع.
8o2694د|بــــ |لم |مه| محمد تـــو خليفه|
يم 883883 علوم |سيوطمن|ر مر|د |حمد |بــــر|
يد |لنج|6466|4 يم كم|ل |حمد |بــــو|ل حقوق طنط|بــــر|
تـــج|ره بــــنه|شيم|ء محمد |حمد ع |لسيد777467
ه|8|436 ف محمد شعبــــ|ن محمد م كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |
د|بــــ |لزق|زيق|نرم |لسيد ع |حمد ع638725
854|9oمعهد ف ص بــــ سويفس|مح سم عبــــد|لمل|ك ري|ض
4|o|22تـــج|ره طنط|ممدوح جم|ل محمود عبــــد |لفتـــ|ح كدش
ر|ء عل|ء |لدين محمد عبــــد 67279| ره|ف|طمتـــ |لز د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نحمد جم|ل عبــــد|لع|ل |حمد|52|848
وف|تـــ|م | نزيه دكر|ن صديق863548 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
33o744ندستـــ بــــنه|مريم مدحتـــ فؤ|د ميخ|ئيل كليتـــ 

588o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيس |حمد |حمد حسن
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمصط |حمد عبــــد|لوه|بــــ فرج 847|92
صيدلتـــ |لم |زينبــــ محمد عبــــد|لمنعم محمد823265
رتـــ عبــــد|لخ|لق صل|ح عبــــد|لخ|لق354327 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسز
تـــج|ره بــــنه|كريم عم|د حسن محمد ع328322
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد عبــــد |لمنعم بــــخيتـــ جبــــريل7|7644
تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد |حمد متـــو |لشه|وى422728
صيدلتـــ بــــورسعيدندى |حمد محمد |حمد سلط|ن678643

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره حمدى سيد ك|مل33447
طبــــ بــــورسعيدمحمد عبــــد|لمنعم محمد حس عبــــد|لق|948|6
2463o4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مصط |لسيد شعبــــ|ن سعف|ن
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيم|ن عبــــيد محمد |حمد|835556
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود نشأتـــ سعد بــــسيو قطبــــ فر|ولو529556
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر| سم ك|مل محمد سعيد525654
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ح|تـــم محمد عبــــد|لحميد262494
يم |لغربــــ442463 يم محمود |بــــر| طبــــ كفر |لشيخبــــدر |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسل|م حسن حم|د |حمد|3|66|8
5|234oمعهد ف ص |ل|سكندريهمحمد مصط عبــــد|لمنعم |لديبــــ
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ثــــ|ر |لفيوم|محمود ع عبــــد|لغف|ر ع |نور262857
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد |حمد جم|ل|843997
23538oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن علم محمد ع
تـــج|ره ع شمسيوسف شعبــــ|ن ع عبــــد |لعزيز29554|
ف |لص|دق مصط ند|423|78 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|لي |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نف|طمه |بــــو|لفضل عبــــد|لغفور يس848846
تـــج|ره بــــنه|ف|يز س| فوزى ص|لح265884
27896oنوعيتـــ |شمونسهيله محمد عبــــد|لعظيم منصور
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |حمد |لسيد |لسيد |لغضبــــ|ن|8||765
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|نور |لهدى سل|مه |حمد |لش|ذ9449|4
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحس|م |بــــو بــــكر عبــــد|لعظيم |بــــو بــــكر|65|32

ى عبــــد |لمقصود بــــكر8|336 زر|عه ع شمسمريم فتـــ |ل|بــــص
48563oتـــج|ره |ل|سكندريهفرح جم|ل محمد عزتـــ محمد ك|مل
2463|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف محمود يوسف حسن |لزل|ط
69897o|تـــج|ره |لمنصورهلمتـــو محمود |لمتـــو محمود نجم
د|بــــ ع شمس|م|جدتـــ محمد شديد عبــــد|لق|در326879
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهدع|ء خميس بــــر عطوه7|7575

ى35753 ره/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن محمد حس عبــــد|لصمد بــــح زر|عه |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د عبــــد | سيد عبــــد | ع9468||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر و|ئل محمد بــــغد|دى9||42|
6o8295يف ه فتـــوح عبــــد |لرحيم  لسن ع شمس|أم
68|7o9ندستـــ كفر |لشيخم|جد عص|م |ل|حمدى محمود ع

529o4| تـــج|ره بــــ سويفحمد عز|لدين عبــــد |لعظيم عبــــد |
6o725||د|بــــ طنط|حمد |لسعيد |لسيد |لشيخ|
يم57692| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم عبــــد |لمل|ك فوزى |بــــر|
3||o33وف|تـــري|ض محمود ري|ض عبــــد|لعزيز ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
زر|عه ع شمسسل|م عبــــد |لفتـــ|ح سعد عبــــده||2364|
|5852oرهرز|ن محمد حن |سم|عيل تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحسن ول|ء |لدين حسن حسن56|22|
|ي||26|35 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع محمود عبــــد|لرحيم 

يف |حمد |حمد عبــــد |لرحيم|679| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم 
89|o9رهعبــــد | منصور جمعتـــ عبــــده عل|ج طبــــي |لق|

تـــج|ره كفر |لشيخمؤمن حل محمد سليم|ن ع غنيم442337
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدرض| صل|ح عي محمد||8498
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومرحمه مصط |حمد محمد64829

 |حتـــ وفن|دق |لم |ش|دي عد زخ|ري ف|كيوس822367
4|4o56تـــربــــيتـــ طنط|وس|م ط|رق مو محمد صقر
رهدين| حس|م عصمتـــ محمد ع57775| طبــــ |لق|
75355o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليه|ء وليد جوده محمود
6||854| حقوق |لزق|زيقحمد ح|تـــم عبــــد | مو
7o8869طبــــ |لمنصورهنور| زكري| فرح|تـــ |لمتـــو فرح|تـــ
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 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمصط مصط تـــوفيق عبــــده سليم|ن7665|6
م عبــــد |لن| سعد |لدين رضو|ن66||75 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــد
6o5375 طبــــ |سن|ن |لمنصورهندى محمد مصط |لش|ف مصط
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|نرم مع| عبــــد|لش| |لسيد44|863
6oo6oتـــربــــيتـــ بــــ سويفرغده بــــدوى عبــــد | مو

5o6o|2 زر|عه |ل|سكندريهمؤمن س|لم محمود عبــــد|لعزيز |لسعد
272o6oيم |حمد |لديبــــ فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طع|ئشه مصط |بــــر|
52595oحتـــ وفن|دق |لم |بــــل|ل ع|مر عبــــد |لعزيز عطيه رح|بــــ| 
طبــــ |سن|ن ع شمسعبــــد | |حمد شح|تـــ حسن 42|25|
439o49تـــمريض كفر |لشيخمحمد مصط سيد |حمد سل|مه ع
884oo9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر صل|ح ص|لح سليم
774o2| يم حس|ن كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم حس|ن |بــــر|

زر|عه مشتـــهردير خ|لد |حمد محمد عل|وه|4489
8o7652تـــج|ره بــــ سويفمحمود بــــهلول ز محمد
8785o5|تـــج|ره |سيوط حمد محمد |بــــو|لعل| محمد
يم ج|د |لمو|44779 د|بــــ |ل|سكندريه|ريم محمود محمد |بــــر|

علوم ع شمسحمد حل عبــــد |لحليم |حمد |لزي|تـــ35649
773o49وف|تـــحمد عل|ء |لدين محمد |حمد عبــــد|لسل ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم ري|ضتـــ حلو|نمصط خ|لد نعيم |لديبــــ2753|2
|52997| يم |لمتـــو فهيم |لمتـــو رتـــ بــــر| تـــمريض |لق|
8||74oصيدلتـــ |لم |ندي ع عبــــد|لعزيز حسن
87o666معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد |حمد مغربــــي |سم|عيل
|2o9|7| ف محمد خلف  |حه وفن|دق |لفيومدين| |
لسن ع شمس|فريده |كرم ع حسن |لجمل|547||
يم عبــــد|لر|زق259292 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ح مصط |بــــر|
يم سعيد متـــو شح9882|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |بــــر|
||685o|رهحمد صبــــرى ع تـــ|ج |لدين تـــخطيط عمر| |لق|
4388o3|زر|عه كفر |لشيخحمد ع عبــــد |لرحمن ع د|ود
معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ زر|عيتـــ شبــــر| |لخيمتـــعبــــد | حمدى عبــــد | |حمد6268|7
يم محمد خ 434376 حقوق طنط|رن| محمود |بــــر|
يم مبــــ|رك482886  |حه وفن|دق |ل|سكندريهرويد| |حمد ع |بــــر|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد محمد عبــــد |لمع حسن34|773 ع.
|63o26 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسنتـــ جم|ل |لدين عفي حن
8o857|تـــربــــيتـــ |لم |م | وجدي عزتـــ ق|صد
5o7742زر|عه |ل|سكندريه|ء خميس محمد عبــــد | محمد صفيه
246|oo|يم ق|سم يم محمود |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــر|
حقوق ع شمسنوره|ن يح |حمد محمد س|لم2|7867
2574oo|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه ي| مبــــ|رك |بــــو تـــرك
3434o8 |تـــج|ره ع شمستـــيس عص|م |حمد عبــــد|لع
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــع|ئشه محمد محمود |حمد 942|92
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد ص|لح مصط 783785
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ل|ل ص|بــــر |لحديدى59|424 علوم |ل|سكندريهزي|د عبــــد |لمنعم 
رتـــ|خلود وحيد جل|ل |م |4938 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد مصط رض| عبــــد |لعزيز |حمد خ 772438
44|48o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأسم|ء ز صل|ح |لدين محمد مصط
ند|وى ع35853| ف |نيس  ره|رو|ن | د|بــــ |لق|
4|73|oد|بــــ |سيوط|مصط محمود مصط مبــــ|رك أحمد
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد حسن مصط عثــــم|ن34958|
4|6o9|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورل|ء رض| محمود محمد سح|
7o6869|طبــــ |لمنصورهسل|م سمبــــو طه محمود |ل|م|م
63o272يم عبــــد |لسل|م يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|
6o7|27تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد ع|طف يح بــــندق
ل|ل رمض|ن |لعفش22|684 نوعيتـــ |لمنصورهس|ره |حمد 
62o598|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنور| صل|ح حس محمد عط
يم97|246 ش|م عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع 
حقوق |سو|نيح زكري| محمود محمد848639
7oo969|صيدله |لمنصورهرش| ه| محمد عبــــد ربــــه عبــــد |لخ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد| عص|م عبــــد|لخ|لق |لعزبــــ |528394
6o825o|طبــــ |لسويس|ء محمد |حمد عز
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء محمد عبــــد |لرحمن عبــــد|لحميد784795

679o7|معهد ف تـــمريض |لفيومحمد سيد عبــــد | سيد
طبــــ طنط|حمد عبــــد|لحميد |لجيو عبــــد|لحميد محمود433476
922o98 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن فر|ج بــــكرى محمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم ع|دل حمدى محمد شعبــــ|ن9454|6
تـــج|ره بــــور سعيدمؤمن صل|ح رجبــــ رجبــــ عريف764364
حقوق بــــورسعيدحمد عبــــد |لحكيم |حمد عبــــد |لحميد|76537
د|بــــ |سيوط|رن| صل|ح محمد خ ص|لح33|238
8784o3  معهد ف ص |سيوطخلود حسن محمد ع
علوم |لمنصورهرحمه طلبــــه |لنبــــوى طلبــــتـــ|6|699
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريه|م مجدى منصور محمد |لعيسوى 55563|
علوم ري|ضتـــ ع شمسيه|بــــ مو| |بــــو بــــكر د|ود|29393|
صيدله ع شمس محمد مصط محمود55332|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخ|لد |حمد محمد |لديبــــ8429|6
4|2o9oتـــج|ره طنط|محمد |حمد محمد |سم|عيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نح|زم محمد عبــــد|لفتـــ|ح حس 452499
6o42|| تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|ش|دى ع|طف |لسعيد عبــــد|لفتـــ|ح خ
تـــج|ره طنط|حمد ع|دل كم|ل صدقه||43|43
8||6o3|تـــج|ره بــــ سويفيه محمد عص|م محمد |لخ محمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد سيد فه |لسيد|8|376
ندستـــ |ل|سكندريهأمنيتـــ محمد محمد حس ع |44789
ف |لسيد حش|د256835 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر |
9o87o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |نور ج|د بــــهيج
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ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم محمد غمرى عبــــد|لمع264755
د|بــــ |لمنصوره|حل|م ط|رق عبــــد | عطيه سعد|699736

ي صموئيل66|25 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم|رتـــ | |كرم ن
9o7894| تـــج|ره سوه|ج  حمد صل|ح |لدين صبــــرى رف|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد ع|دل ظريف عبــــد |لحميد |بــــر696994

5o333د|بــــ بــــ سويف|خ|لد ي| |حمد ري|ض
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|مروه محمد شعبــــ|ن جنيدى62493

629o|5 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوس|م ع|دل ف|روق |لسيد حس عوض
د|بــــ حلو|ن|بــــه مصط م |لدين محمد66875|
تـــربــــيتـــ دمنهورسل رض| محمد |لري| 497479
يم |34|432 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــي|ر| |يمن جل|ل |لدين |بــــر|
3|2o2||يم حقوق بــــنه|حمد ر|فتـــ |حمد |بــــر|
776|o6نوعيتـــ فنيه |لزق|زيق |ر |حمد عبــــد |له|دى محمود
لسن ع شمس/ري|ضتـــ| |م صل|ح عزيز محمد ع49|46|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|ء محمد |حمد محمود |لشو|ل|6759|4
5o9925طبــــ بــــيطرى دمنهورط|رق ع|دل عبــــد|لحميد |لش|يبــــ

6987oكليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومندى بــــش سعيد تـــوفيق
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم ع|طف لط نو|ر بــــقطر248664
5o59o2يف رجبــــ محمد مو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم|زن 

3o8|6رهسهيله بــــدر ري|ض تـــوفيق |لشي حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره حس|م عبــــد |لرحيم |لسيد مر 757532
8o2|26فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهم|رك ميل|د صل|ح جندي
25|8o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمود محمد فضل حريبــــتـــ
ر عبــــد |لعزيز |77|62| رتـــحمد عبــــده |لسيد م| علوم ري|ضتـــ |لق|
معهد ف ص سوه|جمرو|ن محمد |حمد عبــــد|لح|فظ 924654

تـــربــــيتـــ |لفيوممن|ر خليل لط عبــــد|لنبــــى66448
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء عبــــد |لن| محمود محمد حسن 783459
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود |حمد |لسيد |حمد حسن |بــــر446736
43o735تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر فتـــ سعد مبــــروك

رهمحمد رزق بــــيو محمد |حمد32698 ندستـــ |لق|
64o724تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقفخرى فرج جوده ف|رس
84o975ن| من نبــــيه ملك علوم |سو|نم
تـــمريض كفر |لشيخمحمود عبــــد | محمود منصور9|4376
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيف |س|مه صبــــ |لشو 262843
تـــج|ره طنط|ع عبــــد|لحليم |لسيد مو|65||6
9|o977 معهد ف ص سوه|جم | كرم ك|مل حبــــيبــــ
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرويده عبــــد |لن| |لجنيدى بــــيو8|7735
76533oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد رفيق محمد محمد |حمد عثــــم|ن
د|بــــ |لزق|زيق|مل حسن محمد تـــوفيق|632576
ر |لمغل|وى|787|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طدع|ء عبــــد | ط|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم عم|د عبــــد|لعزيز ج|د|246436
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4oo736|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروححم|ده محمد وجيه بــــ|ش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو محمود |حمد ع9||256
692o77د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن عمرو  |م تـــوفيق محمد من
68723o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء عبــــد |له|دى جمعه محمد
445||o|ندستـــ |ل|سكندريهلسيد محمد |لسيد عبــــد |لح|فظ
يم حلومه277479 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود جم|ل |بــــر|
7|o|67تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوق خ|لد محمد عبــــد |ل طه
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن سيد حج|ج محمد عمر|59989|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحس|ن ممدوح دي|بــــ عمر844325
84642oتـــج|ره |سيوطمهر|ئيل منصور صبــــ فرج

تـــج|ره بــــ سويفغ|ده محمد |حمد |حمد52446
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج سل|م حسن محمد |بــــوزيد|7||899
3357o3بــــه كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ع|دل ليشع و
ر رمض|ن عبــــد|لرحمن ج|د |لربــــ54|837 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديلط|
||567oتـــج|ره ع شمسس|ره ن| ص|دق رزق
تـــج|ره كفر |لشيخآل|ء ع رجبــــ |لخ 439355
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد حبــــ |لسيد |حمد |بــــو|لعز|325|48
9o44o4|ريدى د|بــــ سوه|ج| يه|بــــ محمود بــــدوى 
64233oيم يم س|لم |بــــر| ين محمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقن
تـــج|ره طنط|ند| عص|م محمد عبــــد |لمقصود عم|29|478
وف|تـــمحمد حس|م |م|ل ر|تـــبــــ339354 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
6ooo38|ى معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد مصط ع |لع
85o967كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفف|طمه ص|بــــر حسن |حمد
م 894482 ل|ل فو|ز سيد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رى 

ي محمد73663 تـــربــــيتـــ |لفيوممحمود عم|د ع
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطش|م |حمد صل|ح عبــــد|لحميد  4|8833
5|83o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمن|ر وجيتـــ سعيد درويش
88o9|6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه شح|تـــه سيد فرح|ن|
د|بــــ ع شمس|م|رين| |م ر|غبــــ د| |ل355244
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمصط محمد ق|سم ع 824627
9o2987 حقوق |لمنصورهر| | ف|يز محمد عبــــد|لرحمن
حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |حمد محمد شو 475799
وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد فؤ|د محمد |حمد56|626 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
يم |م|م حسن348842 يم |بــــر| حقوق ع شمسس|رتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لم |بــــ|نوبــــ مندي ص|دق ج|د|لسيد|374|82

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد |لرحمن ن|دي فهيم عويس59895
يم744|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|يدى خ|لد حفن|وى |م|م |بــــر|

2|4448| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نروى عل|ء|لدين محمد محمد ع
9o293| تـــج|ره سوه|جش|م فرغل ه|شم |لش|يبــــ
848oooيم |حمد عثــــم|ن كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم |بــــر|
علوم دمنهوري|سم يح عوض عبــــد |لحميد |لحو 7668|5
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد سعيد محمد شيحتـــ842|54
4|576oيد فرح|تـــ يم |بــــو|ل د|بــــ كفر |لشيخ|مل |لسيد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمود سيد محمود شعبــــ|ن85|59|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسم|ء محمود |حمد يوسف |سم|عيل694335
وف|تـــزي|د مصط مصبــــ|ح حمد|ن |لخو57|527 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
|2262o يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىكريم ه| ف|روق |م ل|ك|ديميتـــ |لم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن |ء محمد عبــــد|لموجود عبــــد|لج|بــــر7|8439

5|6o9| ل|ل عبــــد حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن عبــــد |لرحمن 
733o2|كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومحمد شفيق قر مرزوق

يم خميس247795  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمود عو|د حسبــــ |بــــر|
7o4|79| تـــج|ره سوه|جحمد ع|طف محمد محمد ع
43748oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخن|در بــــسيو شعبــــ|ن |حمد ح|مد
وف|تـــمحمود مغربــــى مغربــــى عر| ع|مر|32858 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو عبــــد| |لسيد عبــــد|لخ|لق333995
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد |بــــوبــــكر محمد|لمبــــدي حسن|865379
حقوق بــــورسعيدزي|د محمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل عبــــد 764577
44ooo3لسن |لم |ر| | عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهن| عبــــد |لمقصود محمد عبــــد|لمقصود 96|444
يم|777599 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه سعد محمد محمد إبــــر|
6o7333تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|أيه مسعد عبــــد|لرؤف |لزفتـــ|وى
ل|ل عبــــد |لفتـــ|ح676937 د|بــــ د |ط|يف خ|لد 
ندستـــ |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لحميد محمد|699292
8o27|9معهد ف ص بــــ سويفف|دي عيد ز |سكندر
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهحمد ممدوح عبــــد |لحميد |لسيد عم|ر|39||5
تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه ع|دل سيد ه|شم277|82
8|o672تـــج|ره بــــ سويفر| | ميل|د ف|يز مسعود
زر|عه |سيوط حمد ن| محمد محمود|876736
ندستـــ أسو|نحمد صل|ح |حمد د|ود|448955
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن سيد غريبــــ حم|دتـــ|273|76
36o7|5يم عبــــد|لعزيز محمود سعده تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن |لن فريد ع |لصعيدى677742
284o27رهشه|بــــ عثــــم|ن ع |سم|عيل زر|عه |لق|

ف محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد5|225 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد | |
تـــمريض |لفيوم حمد محمود عبــــد |لستـــ|ر ر|غبــــ|73678

ف رمض|ن قنديل2|52|4 نوعيتـــ كفر |لشيخ |م |
9o8o59 د نجدى عبــــد|لمبــــدى تـــج|ره سوه|جخلود مج|
26o769معهد ف ص بــــنه|ه|يدى سعيد محمد عبــــد|لونيس يونس
695oo8 ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى محمد محمد ع |م
62|o86 ندستـــ د |طحس|م عم|د حمد|ن محمد خ
9oo5|9  فنون جميله فنون |ل|قشذ| محمد صل|ح |لدين عبــــد|لرؤف
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح سعيد محمد |لسيدعبــــد||25427
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حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد وليد سعيد حسن278336
يم محمد |لشبــــ|438852 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعمرو ه| |بــــر|

رهحسن|ء جم|ل سم محمود |لدسو |3777 د|ر |لعلوم ج |لق|
7767o6طبــــ |لزق|زيقحمد ش|كر عبــــد |لعزيز |بــــونعمه سل
تـــج|ره |ل|سكندريهف|دى عمرو محمد سم محمد حسن سلط|4|446
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر محمود |م محمد33733|
4o97|8رتـــ|مه| جم|ل |سم|عيل محمد نوفل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |سم|عيل عي محمد يوسف39|628
6|75o3تـــج|ره بــــور سعيدسه مصط مصط |لعشم|وى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرح|بــــ محمد سعيد عبــــد|لعزيز6|93|3
ر عليوه عبــــد |لل|ه|775267 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــحمد م|
ج|249847 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه شعبــــ|ن عبــــد|لحميد |ل|
7o73o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم| عص|م ع محمد محمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمريم منسوبــــ |حمد منصور86|257
حقوق طنط|محمد رجبــــ عبــــد |لنبــــي |بــــو |لمجد خليل433835

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء سيد ي|س |سم|عيل|72763
طبــــ |لسويسرن| ي| سعد محمد محجوبــــ5||625
777o45|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسن|ء عبــــد |لحميد سعيد د|ود |لنج
د عدل|ن عبــــد |لمجيد يونس42|764 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن|
|6o58oيم محمد فنون جميله فنون حلو|نزي|د ي| حس |بــــر|
488oo7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمهند محمد مصط حس محمد

449o4زر|عه ع شمستـــ |يه|بــــ عبــــد |لحميد عبــــد |لسل|م
يتـــ|بــــ صبــــري |لسيد ذ 937|52 زر|عه دمنهورم|
تـــج|ره ع شمسمر|د عثــــم|ن شعبــــ|ن مر|د355|3|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو||حمد زكري| |حمد زكري|66377|
د|بــــ سوه|ج|  ل|ء ربــــيع محمد طه|896469

45||oيم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |ء فتـــ ع |بــــر|
336o|6 ره|رحمتـــ ن|دى عبــــد|لمقصود حسن سيد ثــــ|ر |لق|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عمرو محمد سعيد |حمد عبــــد|لمتـــع524795
علوم |لزق|زيقندى |حمد عطيه غني632953
تـــربــــيتـــ |سو|نمحمود محمد |بــــوط|لبــــ ص|لح844985
8798o7  صيدلتـــ |سيوطيح محمد عبــــد| ع
د|بــــ حلو|ن|ميسون محمد |حمد سليم22639|
9o4397|صيدلتـــ سوه|ج سل|م |حمد محمد ج|د|لكريم
ندستـــ ع شمسر| مجدي ملك ر| |98|4|
2|3o55ره| |ده مجدى فه |حمد عل|م |لق|
8o5889|د|ر |لعلوم |لم |يم|ن منصور شح|تـــه منصور
4923o9يم عبــــده شح|تـــه ع |لصعيدى حقوق |ل|سكندريهبــــر|
8346o8ندستـــ أسو|نيوسف محمد ع |حمد

449o5 يم يم محمد |بــــر| ش|م |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوعد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمل|ك ميخ|ئيل سمع|ن خله47455|
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ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسكم|ل شو كم|ل محمد |لع|يدي4|6297
695634| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــل|ء حمدى ص|دق محمد نعمه |
يم بــــرك|تـــ|3726|4 يم ع |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــر|
|3|2|3| رهسل|م محمد حس عبــــد | حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسل|م حربــــى ر|شد محمد|758933
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميح خ|لد سعد |حمد حس 54424|

ثــــ|ر |لفيوم|مل جم|ل سيد محمد|65353
ندستـــ بــــ سويفندى محمد عمر محمد52596

طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |لغ بــــدير محمد حسن|683822
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز محمد مطر2635|6
43ooo8|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد |لسيد س|لم محمد جبــــر
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو فوزى |حمد فؤ|د محمد ري|ن488383
5o4332يم خلف زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهشهد سم محمد إبــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــسمله محمد جمعه عبــــد |لرحمن42496|
28o789(شعبــــتـــ |د|رتـــ |ل|عم|ل)ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ للهندستـــ وعلوم |ل|عل|م |حمد محمد ك|مل كم|ل |حمد ك|مل
8o6438 د|بــــ |لم |مروه |سم|عيل حج|زي مر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندى محرم عبــــد|لحميد محرم993|52
تـــج|ره ج|معتـــ د |طن|دين |س|مه رمض|ن |بــــو ع26|7|6
22295oره|محمود |حمد محمد سيد ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنه| سيد حسن سيد 456|89
|ج |لدين254347 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم مجدى محمد 
ف محمد |حمد ع  خ 529387 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعبــــد |لرحمن | لم
|2oo48كليتـــ |أللسن ج أسو|نم|رتـــ | مر|د حبــــيبــــ سليم|ن
د|بــــ |لمنصوره|حمد |س|مه |لدمرد|ش عشم|وى|28|688
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمينتـــ ع جودتـــ ع جدوع|4688|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دير| | عربــــي عبــــد|لفتـــ|ح محمد825735

ره|خلود |حمد سيد ح|مد43372 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق حلو|نمه|بــــ محمد |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح|7483|
3|33|oندستـــ ع شمسش|م خ|لد محمد مر
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء سيد فرح|تـــ محمود |م|م|25763

5o29ooطبــــ |ل|سكندريهسميه |حمد محمد صديق
34o367معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمحمود |لسيد محمد حج|بــــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد|لحميد ع |حمد|825293
44o355د|بــــ كفر |لشيخ|جه|د سم جل|ل |م |بــــو شعيشع

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لمجيد مر ن|فع مر 29342
ل424975 صيدله |ل|سكندريهمؤمن جم|ل مفيد |لسيد |لسيد |لم
6|394oيم |لكسبــــ يم مصط |بــــر| ين |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|ش
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |سم|عيل حس|ن عبــــد|لرؤوف673|25
تـــمريض سوه|ج مصط فتـــ محمد |حمد 268|92
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |لسيد عبــــد|لحميد محمد درغ|258255
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط |لسيد عبــــد|لحليم بــــدوى265778
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5o56o5د|بــــ |ل|سكندريه|محمد صبــــرى محمد عبــــد|لسل|م
32o632تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عبــــد|لرحمن حس عبــــد| عبــــد|لوه

علوم ع شمسمصط محمد محمود محمد عبــــد |لكريم36462
7o5o88| يم ى محمد عبــــد |لر|زق |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــ
يم حسن236499 يم |بــــر| رهمريم عبــــد|لمنعم |بــــر| زر|عه |لق|
687o69صيدلتـــ بــــورسعيدسمر مو طه |لمتـــو تـــر
نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء |بــــوط|لبــــ محمد ع ش| |68992
علوم دمنهوريتـــ سعد محمد سعد شلبــــي|7745|5
63o5o4ف محمد |لسيد سيد |حمد كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــخ|لد |
علوم |لمنصورهلسيد ع ع |لسيد |لبــــ|جورى|86|679

طبــــ بــــ سويفمحمد ع عبــــد|لعزيز حس |5398
|22o98|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم |حمد حس محمود عبــــد |لن
لسن ع شمس|وق ط|رق محمد سعد||3237
رتـــ|م مسعود محمود محمد |لسيد |لر|3954|6 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
9o6782 تـــربــــيتـــ سوه|جسع|د جم|ل مصط عبــــد|لل|ه
يم ه342278 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء محمد ك|مل محفوظ |بــــر|
يم يوسف|8|362 لس ن|دى |بــــر| ره|ك د|بــــ |لق|
77oo|4 تـــج|ره |لزق|زيقحمد كحل|وى عبــــد |لحليم محمد بــــسيو
لسن ع شمس|ن مصط حسن ع |9987||
6888o5ج |لدين ش| عوض| د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن |يمن 
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن مصط محمد أحمد |لبــــحلس772393
يم عبــــد|لش| |334788 |د|بــــ بــــنه|منيتـــ ط|رق |بــــر|
ر محمود|59|262 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ش| عبــــد|لظ|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــل|ء محمد |لفرج| شنيشن||25695
5|94o5| | |د|بــــ دمنهور|سن|ء محمد لط مبــــروك عط
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه حس محمد جعفر63387|
4|o826 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريم محمد شو محمد |لبــــل
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حس ع رسل|ن|246333
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لمجيد سل|متـــ||23|4
45359oمعهد ف ص ري|ضه طنط|عبــــد | محمد عبــــد| محمد |لبــــسطوي

علوم |لفيومس|ره رمض|ن كم|ل |لدين قطبــــ46|69
78o4|8يم محمود أحمد كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدد| | |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر و|ئل صل|ح |لسنو267635
432o37 |صيدله طنط|تـــ محمد |لسيد ش

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |لسيد منصور س|لم ع65553
8|266o|طبــــ |لم |ن عيد جرجس شح|تـــه
5o29o8تـــمريض |إلسكندريتـــ شيم|ء أحمد عبــــد |لمنعم محمد
د|بــــ |لزق|زيق|محمود مجدى عز|لرج|ل جيو 657|33
حقوق ع شمسيم|ن محمد عبــــد |لر|زق طه أحمد|38463|
|5o834ندستـــ حلو|نكريم ع|دل عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لحليم
8|93o7د|بــــ |لم |يم|ن محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحفيظ ص|
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تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء محمود ف|روق محمود|||2324
32o9o3فنون جميله فنون حلو|نمحمد صل|ح محمد عبــــد|لحميد |لكردي
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى محمود محمد |حمد385|6|
معهد ف ص |ل|سكندريهع |حمد ع عبــــد|لق|در |لقمح|وى674||5
6||5o3|طبــــ حلو|ننوره|ن ه| عبــــد |لحميد |لمل
83264oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي| عبــــد|لرحمن فر مبــــ|رك
د|بــــ |لمنصوره|س|ره ن |لدين |ل|م|م عيد |بــــو |679973
42o624|د|ر |لعلوم |لم |لحس محمد أحمد ع |لغتـــورى
4o6oo2 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــرو|ن |سم|عيل |لسيد |سم|عيل |بــــو
د|بــــ |ل|سكندريه|عمر رمض|ن |حمد |لسيد |بــــوضيف476326

|49o2ره/ري|ضتـــيم|ن س|مح عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد إعل|م |لق|
ندستـــ بــــور سعيدحمد  |ء محمد ن|صف خليل سن|765493
8|593o |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حس شعبــــ|ن حس ج|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد وف| مر مقلد|5325|4
878o97  كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم|دون| من جرجس نص
زر|عه طنط|نوره|ن محمود |حمد ع|مر |بــــوش|دى428645
626254| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمل عل|ء محمود ع |لش|ف

ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر مهند ربــــيع |حمد محمد63622 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد بــــكر ي محمد عفي 339353 معهد |لصفوتـــ |لع| 

3oo77لسن ع شمس|ريه|م سيد محمد |لضوى
43|o83ى تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــسمتـــ |لسيد غ|زى |لبــــح
7|o448|د|بــــ |لمنصوره||ء محمد رزق عبــــد |لفتـــ|ح محمود
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسه|م |لدو محمد م 98|842
4|687oيم شلبــــى يم مصط |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمروه |بــــر|
24|oo5رهمعتـــز مصط محمد محمد ج|د |لمــو تـــج|ره |لق|
339o78|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يتـــ ع |لسيد عو|د|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورنوره|ن منصور س|لم فرج |لنج|ر4|58|5

ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمود مصط محمود عبــــد |لجليل6546| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــج|ره دمنهورع عبــــد|لرحمن عبــــد|لزين ع حموده495278
42o5|9| تـــج|ره طنط|حمد صبــــري عبــــد|لحن|ن |لبــــر
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل محمد |لسيد |لطري 2679|4
يبــــ|389||9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ل رسم|ل صبــــ و
م|362||7 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمن|ر ع عبــــده عبــــد |لعزيز ع 
62o|||يم زي|ده تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن| |سم|عيل |بــــر|
786o84نوعيتـــ |لزق|زيقخلود محمد عمر ع عمر سيختـــ
يم |حمد  |حمد عثــــم|ن444545 زر|عه كفر |لشيخأم |بــــر|
علوم ع شمسمن|ر مسعود حس محمد |لعقبــــى644|35
|د|بــــ بــــنه|عبــــد| عم|د محمود عبــــد|لر|زق978|35
53o393تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهوره|له صد محمد زيد|ن |بــــوشعيشع
ف رجبــــ مصط عبــــد|لوه|بــــ|354|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ |
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ ع|دل عبــــد|لبــــ|سط محمد7|3465
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6283o7ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |لسيد عبــــده يسن  |د ع.
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | لبــــيبــــ ع|بــــدين |لغمرى |لفضه63|695
بــــي 422459 تـــمريض فرع مطروح محمد ط|رق محمد |ل
رهميمه محمد سيد محمدعبــــد |لع|ل||24547 طبــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|زن |يمن عيسوى |بــــو |لفتـــح حس |9|||3
26289oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمود عل|ء|لدين سعد عبــــد|لمهدى
33|o22تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء ع|دل عبــــد|لمجيد محمد |حمد س
يم |لدسو |33284| يم عل|ء |بــــر| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
629o86د|بــــ |لزق|زيق|ه|نم حم|ده عن| شعيشع

29o|9رهكريم خ|لد ك|مل ح|مد حقوق |لق|
يم عرفه772353 زر|عه |لزق|زيقه|جر فهيم شح|تـــه |بــــر|
ن| تـــوفيق حن| و|صف754457 كليتـــ |أللسن سوه|جم
علوم |ل|سكندريهكريستـــ | جورج ميشيل |نيس94|427
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لغ محمد سلسوله|6|6866
752o54|يم زر|عه ع شمسحمد كم|ل حس إبــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــزينبــــ فوزى يوسف |حمد8|2676
3322o2|نوعيتـــ بــــنه|حمد وليد فتـــ عبــــد|لخ|لق س|لم
3434o9 تـــج|ره ع شمسدع|ء ط|رق |حمد ع
4||6o||د|بــــ دمنهور||ء |يه|بــــ |حمد محمد |لتـــط|وى
53o74|معهد ف ص بــــ سويفيه خميس مس|عد |حمد

7o7839|ر عميش تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود م|
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم ميل|د فوزى  |د ميخ|ئيل|48988
علوم |ل|سكندريهعم|ر ر| ع محمود وحيده424243
3|o959كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسملك محمد ع |لليثــــى
حقوق |لمنصورهمصط عثــــم|ن مصط عمر |لنوس|686268
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|يزتـــ |حمد عبــــد|لغ سليم|ن عبــــد348855
|3o292ف مفيد |بــــ|دير رهيوستـــ | | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|حمد عبــــد |لنبــــي مرزوق محمد|47966| د|بــــ |لق|
4o3736|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوسف صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لر
يم774235 طبــــ |سن|ن ع شمسمحمد |س|مه ند| |بــــر|

رهف|طمه خ|لد |حمد عبــــد|لجو|د27339 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
77o54oلمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد حس فؤ|د حسن غريبــــ |ألجربــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|من|ر صل|ح فهيم |لفتـــي| 499352

46oo3تـــربــــيتـــ حلو|ننرم |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ ع|شور
|225o4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد طه عبــــد |لرحمن
ندستـــ |سيوطمحمد ربــــيع عبــــد |لعزيز مصط |حمد2||48|
وف|تـــ.بــــ|سم محمد حسن محمد6|7548 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|رقيتـــ مجدي عبــــد|لعظيم مصط 338674
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد خ|لد محمود ملي ع 493468
32345oيم يم عبــــد| |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |بــــر|
زر|عه ع شمسديل سم حمدى عبــــد|لفتـــ|ح|22833
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يم محمد264966 نوعيتـــ |شمونمحمد ثــــروتـــ صبــــ |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حن|ن حل رس |لضوي 288||6
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخسمر مهن| عوض حسن |لحديدى443873
26|465| علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمد محمد فرج |لسيد مو
2328o9كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفف|طمه ح|مد كم|ل |لدين ح|مد
44795oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــي|سم فرج عبــــد|لموجود سطو مبــــروك
ندستـــ بــــور سعيدمحمود محمد عيد كريم769262
9o95|4 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه حمدى |حمد عس|ف
رهد| | حس|ن محمد حس|ن ح|مد|855|| عل|ج طبــــي |لق|
75932oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر| | محمد عبــــد ربــــه سل|م
7o5884ح|ن عبــــد |لمنعم عبــــد |لع|ل محمد ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحه|جر 
67622o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |س|مه |لسيد عبــــد |لوه|بــــ
تـــربــــيتـــ |لم |م|رين| صفوتـــ يوسف ريد|48|82
84o229تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء |بــــو|لحج|ج |لسنو |بــــوبــــكر
8o5866|تـــربــــيتـــ |لم |حمد خ|لد عبــــد|لمنعم عبــــوده
حقوق |لزق|زيقيه |حمد |نور عبــــد|لنبــــى|648275
5|73o7تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر محمد حسن عبــــد |لع|ل
حقوق |لزق|زيقمحمود |حمد عبــــد |لصمد ع سعود627763
لسن ع شمس|يتـــ ع|طف ش|كر عبــــد|لعظيم|2947|3
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|ديه |لسيد |بــــو |لفتـــوح |لسبــــ| عزبــــ698724
6|o|22صيدله طنط|وليد |لمحمدى جبــــر سعيد
ندستـــ |ل|سكندريهمروتـــ أحمد سعد عبــــد|لعزيز س|لم445422
68o825معهد ف ص |لمنصورهف|طمه ع|دل محمود ع|رف
يم ع درغ|م|7|4|25 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــيمن |بــــر|
8988o4  حقوق |سيوطبــــه | فيصل خليفه عمر|ن
تـــربــــيتـــ |لم |دع|ء سعيد محمد شلق| 838||8
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن شعبــــ|ن عبــــد |لغ عبــــد|لغ مش8928|5
م|م836565 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديس|ره عبــــد|لسل|م صديق 
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــزي|د عم|د عبــــده سعيد محمد4|3287
ى محمد39365| إعل|م بــــ سويفندى |حمد |لع
طبــــ سوه|جع|دل ممدوح عد خله  9725|9
267|7oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رح|بــــ جم|ل عبــــد|لمقصود |لسيد قطقط
وف|تـــمصط |حمد محمد عبــــد |لعليم5|7748 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــبــــه مسعد ح|مد مر |لسيد236886
22|o28ف محمد ر|شد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| |

ندستـــ حلو|نحمد محمد |لسيد محمد |لسيد|32755
777o28|ف محمد عبــــد |لفتـــ|ح معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء |

تـــربــــيتـــ ع شمسوف|ء س|لم سيد ع |بــــورحمتـــ3|435
صيدله |ل|سكندريه|ء سعودى فه محمد سعيد|4||426
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم محمود |لسعيد خ |43|435
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نوره|ن جم|ل سيد |حمد محمد338795
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يم439584 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ح عطيه ع عطيه |بــــر|
52o526|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه |يمن عبــــد |لحميد محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسلو|ن محمود عصم|ن محمد932|83
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد محمود |لسيد محمد |لعزبــــى765468
صيدلتـــ |سيوطسل صل|ح محمود محمد|84995
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طع |ء حمدى عبــــ|س محمد عبــــ|س|8|622
صيدلتـــ |سيوط  حمد ع|دل |حمد طه|29|882
4|9o93تـــج|ره كفر |لشيخمحمد و|ئل |لسيد سعف|ن
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد محمد عبــــد|لحليم محمد262||8
8o|577 تـــربــــيتـــ |لم |سم|ح |حمد محمد ع
4266o3|علوم |ل|سكندريهرح|بــــ ي| عبــــد |لق|در عبــــد |لجو
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه عمر |حمد عمر زيد|ن498688
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنج|ه ك|مل نظ جمعه شلبــــى مسعد2275|7
ره|ء مصط محمد عبــــد|لبــــ| |5582|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
2629o9ندستـــ بــــنه|ع محمد صل|ح ع خميس كليتـــ 
تـــج|ره سوه|جمحمد رضو|ن |لسيد عبــــد|لع| 9|9237
7689o2يل ج |لزق|زيقص|ف |ز ح|تـــم حل عبــــده كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7|o|4|د محمد ع |ل|م|م تـــج|ره |لمنصورهمحمود مج|
247o56 |يم ح|مد |لشنو طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
26|6o3ف عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسيد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |
|6537oد|بــــ ع شمس|د |نتـــ ن| ف|يق ع|زر
رهحمد سليم ر|شد سل|مه|53639| زر|عه |لق|
6867o3يم عبــــد |لحميد تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد يح |بــــر|
م|م |سم|عيل9|4854 د|بــــ |ل|سكندريه|بــــسمتـــ ج|بــــر سعد 
6o2oo9تـــربــــيتـــ طنط|س|ره |حمد س|لم س|لم |لح|نوتـــى
ى|695675 علوم |لمنصورهل|ء حل حل رمض|ن |لجعبــــ
5|o637تـــج|ره طنط|محمد |لسيد عبــــد |لعظيم علوش
ره|من|ر شعبــــ|ن شو عبــــد|لق|در264582 عل|م |لق|

3o528|رهسم|ء سل|مه حسن سل|مه د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
44o853| ل| خ طبــــ كفر |لشيخمحمود خ|لد 
8o8947علوم |لم |بــــيتـــر رض| يعقوبــــ جرجس
لس بــــهجتـــ عوض |سعد277464 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ك
6o338oحقوق |لمنصورهندى ن عبــــد |لجليل |لعبــــد
3267o6تـــج|ره |سيوطندى محسن ش|ف محمد

حقوق حلو|نحبــــيبــــتـــ خ|لد حسن |لمسلم| 5||39
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسكرستـــ | مجدى وليم عبــــد|لملك229259
|29|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ريو ط|رق صبــــرى ر|غبــــ
36o297 زر|عه مشتـــهرحمد جل|ل محمد عبــــد|لرحمن حس
26oo69صيدله طنط|ه|جر رجبــــ محمد |لجم|ل
4256oo|تـــمريض |إلسكندريتـــ ل|ء جم|ل محمد عبــــد |لبــــ|رى بــــخيتـــ

45o64ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد مهدى عبــــد|لعظيم عبــــده
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ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد |يمن عبــــد| محمد|356426
رتـــ حمد نبــــيل عبــــد |للطيف سعيد خليفتـــ|47573 تـــمريض |لق|
7o78oيم عبــــد|للطيف عبــــد|لع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد |بــــر|

7o8368 يم |لدسو خدمه |جتـــم|عيه |سو|نس|ره |حمد ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــسمه حسن سعيد يوسف |حمد8|355|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد رفعتـــ |حمد جبــــه29|6|6
معهد ف تـــمريض طنط| مريم ربــــيع |حمد شه|بــــ76|429
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهجم|نه ع محمد سليم|ن عبــــد|له|دى477599
ندستـــ |لفيوميه صل|ح فرج فرج|52||26
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــه | عبــــد|لغف|ر ص|بــــر عبــــد|لغف8|2483

|456oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نملك سم صل|ح |لدين |سم|عيل |حمد
82o263|تـــربــــيتـــ |لم ||ء ثــــروتـــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لصبــــور
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|تـــغريد عبــــد|لحميد |لسيد تـــعلبــــ|25649
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عبــــد|لفتـــ|ح طلبــــه عبــــد|لعظيم محمد636227
ره|م|ري| مجدى وليم جورج67|43| عل|م |لق|
9o9438 طبــــ سوه|جس|ره زكري| |حمد محمد
85o696 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد حس فتـــ سنو
ندستـــ |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد| |لسيد|625633

ره|عبــــد| منصور محمد عبــــد|لجليل خط5|462 د|بــــ |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــتـــ عز|م ش|كر عبــــد|لعزيز6|3636
7|o39o ر|ء |لسيد عبــــد |لحميد كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدف|طمه |لز
تـــج|ره |لزق|زيقعمرو سيد عبــــد |لع|ل |حمد772854
62846oتـــمريض |لزق|زيق محمود محمد محمد عبــــد | درويش
2|2o4o|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عم|د طه عبــــد |لحميد أبــــو ستـــه
حقوق |لزق|زيقتـــسنيم محمد عبــــد |لرحمن ع779433
4o6883 نوعيتـــ |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ عبــــد|لن| محمد ع حس
7o8|o|يم محمد ش صيدله |لمنصورهم سعد عبــــد | |بــــر|
7|o898يم بــــدوى تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | محمد محمد |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخ سيف |لدين حسن علو|ن963|44

|9o8| صيدله حلو|نخلود ط|رق عبــــد |لجو|د مصط
ندستـــ قن|عبــــد|لرحمن محمد ع محمود834343
طبــــ بــــيطرى بــــنه||يم|ن كم|ل عوض |لبــــن|264879
علوم |لمنصورهسل حسن ح|مد |بــــو |لعط|696363
يم رجبــــ يونس 878977 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطسحر |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |س|مه عبــــد|لعزيز عبــــد |لحليم محمد2369|2
د|بــــ ع شمس|ي|سم عبــــد|ل عبــــد|لمنعم |لنمر27|355
77o936 |ندستـــ |لزق|زيقه|له رض| فوزى عبــــد|لفتـــ|ح |لكر
6452o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|وق ثــــروتـــ |لمتـــو |حمد
يم محمد يوسف332654 تـــج|ره بــــنه|دين| |بــــر|
|393o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسليدي| نبــــيل تـــ|مر جرس

تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء شعبــــ|ن عبــــد |لتـــو|بــــ |حمد42933
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م عيد ص|لح عيد479479 تـــج|ره طنط|جل|ل |د
رهيوسف |كرم محمد بــــهيج بــــج|تـــو3879|2 تـــج|ره |لق|
43|2o8تـــج|ره طنط|عن|ن فريد مأمون طول|ن
تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــ فؤ|د محمد |بــــو زيد827|34
رهمحمد س|مح محمود عبــــد |لجليل  37358| طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد مختـــ|ر عبــــد |لسل|م278382
7685o7طبــــ بــــورسعيدحس|م محمد عبــــد |لرحمن محمد خليل
م|م محمود227476 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــع|صم عبــــد|لحميد 

علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طم | س|مح وليم |سك|روس عطيه|4427
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسل جم|ل يوسف |حمد  356||9
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ند | |لسيد |حمد |لسيد279345
4|29o5ن| سليم|ن شفيق سليم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
6479o8ندستـــ بــــنه|محمد ع|طف فتـــ غريبــــ كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء ه|رون محمود نور |لدين|835749
نوعيتـــ |شمونن محمد |سم|عيل ع مقلد276998
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ |ء |لدين نص |لمتـــو عبــــد |لرحيم|68892
24967oد|بــــ طنط|رن| غ|نم محمد غ|نم|
43o595يف |د|بــــ طنط|صف|ء محمود عبــــد |لصمد |بــــو 
يم |لدقدو 879|45 يم مصط |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكريم |بــــر| معهد ع| 
يم |لمحل|وى32||45 وف|تـــمحمد |حمد |بــــر| ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم مصط |لمر |لمر |لطو 682459

2o476يع طه تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد خ|لد محمد |بــــو
6o848|م محمد عبــــد |لجو|د محمد طبــــ بــــ سويفد

رهيوسف عم|د |لدين مصط مر|د45427| تـــج|ره |لق|
8o6524د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد محمود محمد سيد|
|لسن |لم |محمد عبــــد |لسل|م فتـــح | عبــــد |لغ حك74|487
تـــج|ره طنط|ع ط|رق ع |ل|عرج429562
يم محمد |حمد |لسيد خ |2|54|4 د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
ن| بــــهجتـــ شهدي شهيد773486 تـــج|ره ع شمسم
يم |لش|ذ 254||4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ربــــ|بــــ من |بــــر|
|447o|رهحبــــيبــــتـــ ن| |حمد  |م تـــج|ره |لق|
3|5|o2لس عزتـــ ف|يز كر|س تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسك
تـــمريض أسو|نعبــــد|لرحمن محمد محمد |حمد869326
نوعيتـــ كفر |لشيخنور|ن |لش| |حمد |لش|7868|4
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم عبــــد|لق335363
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد لط ع لط |752366
923oo| ى سبــــع تـــوم|س ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جديفيد ي ع| 
5|929oى عبــــد |لجيد محمد بــــدر طبــــ بــــيطرى دمنهورآيه خ
6oo|9|لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|سيف |يمن عبــــد |ل عبــــد |لحميد سبــــول
يم سعيد |لسيد |لسعيد|634398 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــر|

2o98|رهع محمد ع |حمد تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد رفعتـــ سعد مر حنور|436482
رهمريم محمد ي|س ذ عبــــد|لغ 4664| علوم |لق|

رهندى خ|لد مصط |حمد|22865 د|ر |لعلوم ج |لق|
5o922| معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد محمود فؤ|د حس
9|o6|9  طبــــ بــــيطرى سوه|جمرو|ن محمد عبــــد| محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسحر ه| |حمد محمد259959
64|o8o|د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء محمد |سم|عيل حسن
يم4|7744 ندستـــ |سيوطحمد و|ئل جوده محمد عفي |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر و|ئل ف|روق يوسف6555||
642o34|علوم |لزق|زيقيتـــ محمد ثــــ|بــــتـــ محمد
4|7||o|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد حسن محمد
|4o3||ف تـــج|ره ع شمسخلود حمدى محمد يسن 
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــشيم|ء عبــــده محمود عبــــد |لسيد |بــــوقرن86|36

835o74تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرؤي ع ربــــيع محمد
529|5oندستـــ |سيوطكم|ل ه| كم|ل |لدين رضو|ن مصبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريه|م ي| محمد محمد359559

635o5معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد محمد
9o9o46 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود حمدى عبــــد|لل|ه طلبــــ
775o34قتـــص|د م حلو|ن|محمود لط |لسيد |م|م عبــــد |لنبــــي
88o433 فنون جميله فنون |لم |مريم ممدوح رتـــيبــــ عوض
|475o2ره|عبــــد |لرحمن محمود كم|ل بــــكرى د|بــــ |لق|

6o545|ه ع|طف |حمد سيد كليتـــ |أللسن بــــ سويفم
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيم|ن |يمن عبــــد|لحليم ع حسن|5432|2 كليتـــ 
4253o3كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــن|دين محمد فؤ|د عبــــد |لحليم بــــكر
7o6|79تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهريم ع صبــــرى ع |لديبــــ
267o43د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نرم |يه|بــــ محمد |لسيد بــــيو
42o393 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رحمه |حمد محمد حسن مه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د محمد ج|د |لربــــ محمد2|2723
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نوره|ن رض| محمد غنيم337382
7oo399طبــــ ع شمسنور| محمد ع يوسف
د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن عص|م |حمد محمود485637
8222o7|ف كرم حن علوم ري|ضتـــ |لم |مريم |
يم||824|2 رهف خ|لد فؤ|د |بــــر| حقوق |لق|
6o9|o3| ندستـــ |لمنصورهحمد ه| بــــدير ي|س
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |حمد|643577
8o7574لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ء ربــــيع عبــــد|لوه|بــــ خليفه|
6o78o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر حسن محمد عوض
8659o8كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمحمود حسن جيل| محمود
4o7|32|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهدير محمد |حمد عبــــد |لق|در |سم
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عرفه محمد عرفه ح|فظ82|53|
ندستـــ |سيوطمصط محمد |لص|دق محمد محمود2|5247
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|58993| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيه |حمد عبــــد |للطيف ع
6o3|o3نوعيتـــ طنط|ي| |حمد نج| ع |لبــــخ
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد ع|شور عبــــد|لمجيد عويس|293|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عص|م |لدين محمد |لعو |769532
ي عرف|تـــ27|839 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لعزيز قر خ
تـــربــــيتـــ |سو|نندي عبــــد| |حمد عبــــد|846433
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخآيه محمد بــــسيو |لص|وى429286
4869o2تـــج|ره دمنهوريوسف محمد عطيتـــ عبــــد|لرؤف عطيه
د|بــــ د |ط|لسعيد محمد |لسعيد محمد |م|ن|688783
يم |لصعيدى695485 يم |لحسن |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|متـــ |بــــر|
ن| محمد ش|كر محمد ل|ش 9426|| حقوق ع شمسم
5oo63تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد|لسل|م محمد
د|بــــ |لفيوم|ك|تـــرين |يمن يعقوبــــ ك|مل66929

رهدع|ء محمد فتـــ |بــــو|لسعود عم|ره37|32| تـــج|ره |لق|
6o95o6طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحسن|ء ط|رق |لمر محمود معوض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن |يه|بــــ محمد محمود |لمر عبــــد 5|6862
6o3654علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمرو |حمد محمد عبــــد |لرءوف
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره فضل ع فضل39264|
36o9o2|يم زر|عه مشتـــهرحمد حس عبــــد|لغف|ر |بــــر|
689|7oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد زكري| |لطو عبــــد |لمجيد سعد
5o233|ف محمود |لسيد محمد زر|عه |ل|سكندريهيف |
معهد ف ص بــــور سعيدرو|ن ن|جح يونس أم محمد555|62
4oo892د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه دم حس محمد
6o7266يم |لفيش|وى يم |بــــر| يم |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
54o2|9ندي تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ه| محمد س| لبــــيبــــ 
8983oo تـــج|ره سوه|جن| خ|لد رش|د ف|ضل
يم حسن سل|مه779464 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند محمد |بــــر|
529332| ندستـــ |ل|سكندريهلسيد محمد |حمد |حمد ن|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم طل|ل عبــــد |لعزيز |حمد56839|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــي|سم محمد ص|بــــر عبــــد |لحميد س99|252
تـــج|ره بــــنه|يه محمد عبــــد |لحكيم |لبــــيو |لنج|ر266772
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ش|م رش|د محمود رش|د |بــــو |لمع686648

ر عبــــد|لر|زق محمد46388 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعل|ء م|
6o8|32علوم |لمنصورهمريم عل|ء ز ع كركه
يم عبــــد|لو|حد خ|لد ط|7|8|52 علوم |ل|سكندريهر| | إبــــر|
يم|3|7546 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء م محمد |بــــر|
وف|تـــعم|د |حمد عبــــد|لحميد |حمد حسن244679 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
76986oيل ج |لزق|زيقنوره|ن مصط مأمون مصط عوض كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
23o939|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسعيد س|لم ع|مر
طبــــ |لمنصورهحمد مجدى عبــــد |لحكيم حس عبــــد |875|69
63o496ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىسل|م محمد عبــــد |لحليم مصط مرشد ع.
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4o9255 د|بــــ د |ط|من|ر محمد عبــــد|لسل|م عبــــد|لرؤف
267597| رهمنيه محمد تـــوفيق ع ع صيدله |لق|
ره|سمر ع|طف ح|مد صبــــ|ح حج|زي65252| د|بــــ |لق|
د|بــــ |سيوط|رش| محمد عبــــد| سيد  225|89
يم جبــــل|463227 تـــج|ره كفر |لشيخحمد شو ممدوح |بــــر|
26o754علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور| رجبــــ فرج محمود
49o9o9لسن |لم |ندى حسن عبــــد |لكريم عبــــد |لع|ل |بــــر|
9|o652 ف عزيز فه علوم سوه|جم|رين| |
6234o2ثــــ|ر د |ط|رحمه محمود |لسيد محمود فرح|تـــ |لش
|673o2يم ع |لوكيل يف |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نجنه 
ندستـــ |لسويسحمد مو عبــــد | حميد|783225
معهد ف ص سوه|جممدوح محمد ه|شم عبــــد|لو|رثــــ 89|897
7o966o ه محمود |لسعيد محمد|لدسو ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
ش|م عفي سل|مه48887| ره|د| |  د|بــــ |لق|
حقوق |لمنصورهشيم|ء رش|د |دم عمر |دم763684

رهمرو|ن عبــــد |لمنعم |بــــو|لفتـــوح عبــــد |26523 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن خ محمد |حمد عر|بــــى429857

طبــــ بــــ سويفشيم|ء معوض حس معوض حس 57834
238|o2قتـــص|د م حلو|ن|دع|ء ط|رق فؤ|د مدبــــو
ق628253 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء مصط محمد |حمد فضل |ل
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد ع|مر عبــــد|لحميد ج|د |لقل 536|26 ل|
4o234||ور ه محمد محمود محجوبــــ  تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم
6o|432تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمد حسن |بــــو قطه
طبــــ ع شمسمحمود عل|ء سعد محمد سعد634654
يم صبــــرى ر|شد4232|4 د|بــــ سوه|ج|بــــسمه |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حبــــيبــــتـــ  |زى صل|ح محمد |حمد|9|322
د|بــــ ع شمس|سل|م عبــــد|لن| محمد بــــدر|353869
4o2922 د|بــــ |ل|سكندريه|كريم عبــــد |لع| ع محمد مر

رهمصط عبــــد|لتـــو|بــــ سيد عبــــد|لغف|ر46248 تـــج|ره |لق|
يم |لدسو |لمحمدى حسن |67578 تـــربــــيتـــ |لمنصورهدع|ء حسن |بــــر|

رتـــمحمد ع رش|د |لح|كم45573 علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحل|م محمد رزق عبــــد |لغ عبــــد |لد|444423
تـــج|ره ع شمسندى رفعتـــ فه عبــــد|لسل|م2948|2
4|759o| تـــج|ره كفر |لشيخ|ء محمد عبــــد |لع| |لطر|بــــ
75o6||يم |د|بــــ |لم |نه|ل فتـــ محمد |بــــر|
يم سليم|ن99|353 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد صبــــ |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهزينه وليد محمد عبــــ|س حس 478339
د|بــــ ع شمس|خلود صل|ح محمد خط|بــــ|34668
ف نجيبــــ عزيز853338 تـــج|ره |سيوطديفيد |
6o4537كليتـــ |أللسن بــــ سويفض م|جد مصط |لعيسوى سل|مه
نوعيتـــ بــــنه|محمود |لسيد سعد متـــو |لغلبــــ|ن59|356
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|5|44o |حقوق حلو|نبــــسنتـــ محمد فوزى عبــــد |لر
7o865|يم ش|مخ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن كم|ل |بــــر|

44o9oo |علوم كفر |لشيخكم|ل رمض|ن كم|ل عط| |لش
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود مصط محمد عبــــ|س |حمد2|6954
4o43o|د|بــــ دمنهور|عبــــد|لرحمن عص|م عبــــد| سيد |حمد ش
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|تـــسنيم عص|م عبــــد|لستـــ|ر مندور248832
معهد ف تـــمريض |سيوط  يه محمد ع |حمد|75||88
346o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لحكيم محمد سيد

6|687o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طندي ح|مد |حمد |بــــو |لعط
صيدله طنط|من|ر محمود مهدي بــــدر عوض338755
8239o8معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد| ع عبــــد|لص|دق محمد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد ع|دل محمد عبــــدربــــه عبــــد |لجليل777724
رتـــ|م| عزتـــ رش|د عبــــد |لو|حد ص|لح |252359 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8457o2 تـــربــــيتـــ |سو|نعمر يح |حمد |لسيد حس
يم عبــــد | مو639699 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق م |بــــر|
ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|نسمه عل|ء عبــــد | سليم|ن ص|لح||95|5
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نكريم فتـــ ع|رف خليل |لشعر|وى9|7669 كليتـــ 
5o6oo6طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد ك|مل محمد سل|مه عرفه
6927o6يم د|بــــ |لمنصوره|بــــه عص|م |لسيد |سم|عيل |بــــر|
69|o77يم محمد حموده صيدلتـــ بــــورسعيدوق نج|ح عبــــد |لمجيد |بــــر|
يم عبــــد||25983 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|من|ر محمد |بــــر|
5|o374تـــج|ره طنط|أحمد عبــــد|لعزيز عبــــد  |لجيد أحمد
34oo32|معهد ف تـــمريض بــــنه| ريه|م رمض|ن |لطو مصط عبــــد
ر|ء ع |حمد محمود|83|783 نوعيتـــ |لزق|زيقلز
ندستـــ |لسويسمريم محمد عنتـــر عبــــد |لجليل464657

يم محمد سليم|ن||75|6 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرو|ن حس|م |لدين حسن طه منصور|42386
يم |لدسو |حمد|62564 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد محمود |بــــر| ع| 
5o5852حه وفن|دق |ل|سكندريهرس| رفعتـــ |قل|ديوس عبــــد|لمل|ك| 
765o86 يم عبــــد |لفتـــ|ح محمد تـــج|ره بــــور سعيدمنه | |بــــر|
7o4376د|بــــ |لمنصوره|دى محمد سليم ع شعل|ن
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود سعد محمد ط|يع|32|23
6|685oطبــــ |سن|ن |لمنصورهمر|م محمد |لسيد جويدتـــ
8o6|3|يم حقوق بــــ سويفمحمد سيد ح|مد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم محمد مرغ عبــــد |لو|حد43257

2|77o6 تـــج|ره ع شمسيح ح|زم ع عبــــد|لغ
لسن |لم |/ري|ضتـــ|معتـــز من عبــــد|لعظيم مهر|ن 883248
64o89|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نعبــــد |لرحمن محمد عي ع |لسيد كليتـــ 
4o8376كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــم|زن صبــــ عبــــد|لع| مصط شلتـــوتـــ
طبــــ |لمنصورهحمد حس|م مصط محمود|698695
4o4||9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد|لرحمن مصط محمد حس عبــــد|
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ر عبــــد |لمحسن محمد29399| وف|تـــبــــل|ل م| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |لفيوممريم محمود محمد محمود66755

77o767|تـــمريض |لزق|زيق يه منصور منصور بــــند|رى
34765oحقوق بــــنه|محمد |حمد عبــــد|ل ذ
د|بــــ كفر |لشيخ|آيه س| محمد |حمد |لدسو 334|42
4o2336د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء كم|ل سيد حسن |لسيد عطيه
229o2o|تـــربــــيتـــ حلو|نل|ء محمد |سم|عيل |حمد
268|o5|ز|ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه محمد طلعتـــ 

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد جم|ل عبــــد|لر|زق عبــــد|لع| 677|7
ره|حمد جم|ل بــــسط|وى ع |حمد|86|6|| د|بــــ |لق|
7ooo53|لسن ع شمس|يم|ن منصور |ل|حمدى حموده
7o2226ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى ي| |حمد |حمد محمد
ره|ء خ|لد محفوظ ح|فظ||22369 صيدله |لق|
ف عبــــد|لشهيد عليوه ربــــيع2|45|6 تـــربــــيتـــ طنط|ند|ء أ
24|35oرتـــمصط محمد |حمد عبــــد |لر|زق |حمد علوم ري|ضتـــ |لق|
|6392o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مينه محمد |لسيد سيد |حمد
||84o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نميشيل صليبــــ شمعون روف|ئيل
6o448حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو رمض|ن محمد محمد

|6449o| معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــحمد مصط محمد ع
تـــربــــيتـــ |سيوطمه| كيندى بــــش|ى جوده  44|884
9o2396 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر محمود عبــــد|لشكور محمد
339oo3طبــــ حلو|نول|ء عبــــد|لمجيد |حمد عزبــــ زين |لدين
2|43o5 ندستـــ حلو|نع محمد ع حسن بــــك
84674oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسعيده حس سليم|ن سعد
338o75|د|بــــ بــــنه|حمد |لسيد |حمد |لسيد|
|4362o رهنوره|ن خ|لد محمد حن تـــج|ره |لق|
2662o8تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء محمد |حمد محمود 
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسسل|م رمض|ن خميس عبــــد|لجليل|6||523
ر|ء فتـــ عبــــد |لل|ه محمد||53876 زر|عه طنط|لز
تـــج|ره |سيوطف|دى مرزوق ك|مل م 884577
|5o675رهمحمد |حمد كم|ل |لدين محمد تـــج|ره |لق|
طبــــ |لمنصورهند| حم|ده يوسف حم|د695545

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد سيد سل|مه حس 63466
6o5667يم صقر صيدله طنط|رح|بــــ محمد عبــــد|لمحسن |بــــر|
4|o967ء |حمد محمود |حمد |لسويدى| |د|بــــ طنط|إ
75|o23تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسوزى نبــــيل يون|ن حزين
3555o4| صيدله ع شمسيتـــ مسعد عبــــد|لمنعم ع
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن زكري| ع |بــــو|لعل|757449

ش|م سيد عطيه ع خليفه29459 ك.تـــ. ف لمو|د |لبــــن|ء حلو|نمحمد 
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديع عبــــد|لع|ل |لسيد محمد يوسف2|4874

56o29يم د|بــــ بــــ سويف|ن|ديتـــ شعبــــ|ن محمد |بــــر|
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حقوق |لمنصورهس|مه |حمد |لسعيد حسن |لزقرد|677926
335963| نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء محمد |لسعيد مو
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود ع |حمد يوسف839894
علوم ري|ضتـــ حلو|نح|زم محسن كم|ل |لسبــــ|973|4|
زر|عه مشتـــهرسل|م جم|ل محمد |حمد|6|3732
نوعيتـــ |شمونشيم|ء رجبــــ عبــــد| |بــــوعمر9|||26
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنيه ع|صم عيد أحمد|22|522
طبــــ |سيوطحس|م عز عبــــد|لغف|ر محمد |م 2458|9
د|بــــ |لزق|زيق|نور محمد حس س|لم س|لم962|77
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ع محمود ع |لسيد||3454
78o7o6نوعيتـــ |لزق|زيقمروه حسن ع سليم|ن محمد
ره|سل محمد ح|مد عبــــد |لتـــو|بــــ57662| ثــــ|ر |لق|
6o6|o4يم |د|بــــ طنط|محمود شكرى فكرى |لمحمدى |بــــر|
زر|عه دمنهورس|رتـــ زكري| محمد حمد|ن ع4|49|5
|36o23د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نور|ن س|مح عز |لدين |لسيد

علوم ري|ضتـــ ع شمسعبــــد| ن| حل عبــــد|لرحمن465|4
علوم بــــنه|حس|م |لسيد متـــو يوسف شلبــــى262248
85o458كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدبــــش|ر |لقذ| سليم عبــــد|لنعيم
868oo9| علوم |سو|نيم|ن محمد محمود متـــو
8393o3بــــه ج|د |لكريم ندستـــ قن|من|ر سهري و
69489oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسفيصل مصط مصط محمد مو
887|9o د|بــــ |سيوط|محمود محمد سيد ق|سم
يم عبــــد |لق|در جبــــر495399 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورقدرى إبــــر|
4ooo9| |تـــج|ره |ل|سكندريهمهر|ئيل ع|طف عويضه بــــس

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد ن| ثــــ|بــــتـــ محمد||4757
7|o793يم عطيه بــــره|م |سم|عيل معهد ف ص |لمنصورهعمرو |بــــر|

5oo84|تـــج|ره بــــ سويفمصط بــــدر|لدين سعيد |حمد |لجل
329o93ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد فريد ف|يز فهيم |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن خ|لد شو حل |لبــــكل|236|2

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندي س| سعد محمد89|24
26o977طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود  |ء |لدين كم|ل ع|فيه
ف عبــــد |لر|زق محمد عبــــد 46438| ره|نوره|ن | د|بــــ |لق|
ندستـــ |سيوطحمد محمد محمود |بــــو |لفضل|229||6
69oo28|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |لسيد مسعد ج|د شح|تـــه
22o233تـــج|ره ع شمسحمد نبــــيل عبــــد|لستـــ|ر حسن سليم|ن
4764o2تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن رض| |لعربــــي عثــــم|ن مسعود
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمريم |حمد يونس |لسيد842327
رهكريم جم|ل عز نجيبــــ94||23 طبــــ |سن|ن |لق|
756o75تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم رض| بــــ|نوبــــ جرجس

42o24حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينبــــ خ|لد ف|روق صديق
نوعيتـــ |لمنصورهص|بــــرين محمود |حمد حسن كن|نتـــ685969
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44725oفنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمحمد ف|ئق صل|ح محمد |لخويس
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد جل|ل |بــــو|لعن ع غريبــــتـــ857|3 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 

ندستـــ تـــ.خ|مس حمد عل|ء|لدين محمد عويس|2537|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
7o399|د|ر |لعلوم |لفيومدع|ء محمد |لسيد ع |بــــوشف

طبــــ |لم |حمد جم|ل عبــــد|لنظ مصط |822845
ور332835 علوم بــــنه|تـــسنيم |حمد |لسيد 
3237o4رهحبــــيبــــتـــ يوسف محمد محمد يوسف علوم |لق|
يم |لصبــــ|غ973|44 زر|عه كفر |لشيخدير خ|لد جوده |بــــر|
يم حسن غريبــــ|34||77 زر|عه |لزق|زيقمل محمد |بــــر|
6o437oو تـــج|ره |لمنصورهمحمود |لسعيد |حمد عبــــد|لحميد 
7o6383|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــيم|ن عبــــد |لسل|م |حمد |لعدل مج
صيدله ع شمسحن ع |لسيد عبــــد |لرحمن ق|سم55276|
ندستـــ |سيوطيم عمرو مصط حس عثــــم|ن479384
4||o||| نوعيتـــ طنط|يم|ن ن عبــــد |لفتـــ|ح بــــ|بــــ |
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|لتـــ ن| محمود ح|مد محروس8|3265
24o8o7 رهبــــيشوى |س|مه ف|روق حن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ى سيد ص|لح|876863 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط  ي|تـــ ي

معهد ف تـــمريض |لفيومسل|م يح جمعه خليل|69258
تـــمريض كفر |لشيخمحمد سعيد محمد محفوظ حم|د8|4357

ريدى عبــــد |لمع محمد|62282 تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء 
|484ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر فكرى عبــــد |لخ|لق محمد
|24oo|| ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمنتـــ | حمدى سيد بــــدوى ع عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط زينهم ع|طف لط 296|25
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومد| | محمود محمد ع25769|
د|بــــ |لزق|زيق|ن|ديه طلعتـــ حسن مصط 627467
تـــج|ره بــــور سعيدغ|دتـــ يونس رش|د |لغبــــ| 6843|6
طبــــ |سيوطزينبــــ |حمد محمود سند 888832
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم م|جد فكرى حبــــيبــــ272925
832o84علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى |م صل|ح |لدين محمد نور |لدين
|3366oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | |س|مه |ديبــــ فريد
24oo26 تـــربــــيتـــ حلو|نحمد |سم|عيل محمد محمود عبــــد|لغ
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعمر ن|صف |لسيد |لسيد عبــــد|لو|حد328473
5o63o|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء عص|م عبــــد |لمقصود شعيبــــ ع
ندستـــ ع شمسس|مه عل|ء شكرى شعبــــ|ن|25596|
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه |حمد عتـــريس محمد بــــيو38479|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحليم رف|69642
7o2487تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرحمه |لسيد |لدسو |حمد ع
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر فيصل سيد محمد47|343
تـــمريض |إلسكندريتـــ يه ج|بــــر ح|فظ محمد فرح|نه|77|539
5o4469 |فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهد | عبــــد |لسميع عبــــد |له|دى م
76o5|9ي محمد علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعمرو محمد م
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تـــج|ره سوه|ج سم|ء جل|ل طه محمد|45|886
تـــربــــيتـــ بــــ سويفش|م محمود سيد |حمد دي|بــــ|5352

|د|بــــ بــــنه|م| جم|ل غريبــــ |لسيد سعد|329229
يم|479892 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــ|ء ط|رق محمد محمود |بــــر|
7o7|68حقوق |لمنصورهبــــكر عل|ء |لدين |لصديق حرز
2|993oتـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن عص|م محمد محمد شوشه

3o833 |ل ف محمد  رهمريم | تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|حمد رشدى |سم|عيل |بــــو |لعط|262957
4ooo67طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهحبــــيبــــه |يمن ف|يز بــــسله شح|تـــه

ره|عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لق|در |لفي 32368 د|بــــ |لق|
755695| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حسن حسن عبــــد|
يم مصط 526549 ندستـــ |ل|سكندريهمصط ي| مصط |بــــر|
|2|66oيم بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسل | |لبــــ فوزي غط|س |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرع محمود محمد متـــو666|32

|8o6| يم عبــــد |لعليم محمد عبــــد ندستـــ شبــــر| بــــنه|حبــــيبــــه |بــــر|
9oo57يف خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر عبــــد |لرحمن ع ع |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | |م|م محمد رضو|ن ي|س 88|7|

89oo49| د|بــــ |سيوط| يه محمد مخيمر فرغ
77o545ندستـــ |لسويسمحمد س| مجدى عبــــد |لق|در جميل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نج|تـــ ق|سم محمد ق|سم زيد339535

رهمحمد رجبــــ محمد سيد عبــــد|لو|حد42653 تـــج|ره |لق|
6o5|23|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيه |لدسو عبــــد|ل |لسعيد
268o36تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع جمعه ع محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخروفيده عص|م متـــو غ|نم439245
8o8942| طبــــ |لم |نس عل|ء |لدين ر| عبــــد|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــه محمد حس حن 58459|
حقوق بــــورسعيدخ|لد بــــه|ء عبــــد |له|دى |لطنبــــو78|767
34249o|يم سعد د|بــــ ع شمس|نس محمد حس سعد |بــــر|

رهمصط |حمد |حمد محمد |ل|شوح46966 طبــــ |لق|
4382o7|تـــمريض كفر |لشيخيم|ن |لسيد فرح|تـــ |بــــوبــــكر
4|6oo8تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمه| مر|د محمد عليق
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــرقيتـــ محمد مدبــــو سيد325765
89o985 د|بــــ |سيوط|دى محمد يوسف خلف

4o323|ه مر|د خ سلط|ن كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
35|3|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|غ|دتـــ خ|لد درويش محمد درويش
7o9744 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد رش|د عبــــد |لحميد عبــــد |لغ
يم523237 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــ فؤ|د محمود مصط |بــــر|
5o3oo6علوم |ل|سكندريهي|سم محمد مصط ع
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد |حمد غريبــــ|755977
||633o|رهيثــــ|ر يوسف مصط رش|د صيدله |لق|
|2o5o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى ص|لح محمد |حمد مندور
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د|بــــ |ل|سكندريه|كريم ممدوح جبــــر ع عوض488334
63o65o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م جم|ل سعد تـــوفيق مصط
42995o رهخ|لد زكري| ع|طف عبــــد |لع|ل عبــــد صيدله |لق|
357o62زر|عه مشتـــهرمحسن |يمن عبــــد|لمحسن |لسيد
ره|ء رأفتـــ عز|لدين حسن|8|8|5| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لم |أحمد |لسيد |لسيد محمد |لنج|ر76|529
77o5|3ندستـــ |لزق|زيقكريم |حمد عبــــد | محمد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىدين| عبــــد|ل محمود |بــــوزيد 9|2||9
بــــي |33822 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن محمد محمود محمدى |ل
يم عط|254977 رتـــ|ي|سم عط| قطبــــ |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره |يمن خ|لد عطيه|93|63
6o3||4|نوعيتـــ طنط||ء محمد عبــــد |لكريم |لشوري
ل|ل رمض|ن695583 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد حس ع 

ه رجبــــ |حمد غف |26728 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|م
بــــه محمد|356994 تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد رض| فتـــح | و
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|تـــن حس سيد محمد325579
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمنيه حسن |لسيد محمد |لحسن |7467|6
م|م حسن محمود|867798 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد 
تـــج|ره طنط|ص|بــــر مصط ص|بــــر |بــــو زيد مه 2935|6
ندستـــ |لمنصورهمرو|ن محمد عزتـــ عبــــد |لمنعم خليفه594|68
434o93|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|بــــر|ر محمد عبــــد |لع|ل فخر |لدين
4o56|8كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسندي بــــليغ حمدي منصور
ن| عمرو محمد عم|د |لدين |لسبــــ5||8|| فنون جميله فنون حلو|نم
352o5كليتـــ |أللسن ج أسو|ننوره|ن محمود حسن محمد

ى|7|4854 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهيم|ن |حمد محمود محمد |لح
7||o|2|طبــــ |لمنصورهمن |لمتـــو |حمد |لمتـــو |لش
يم سيد |حمد عفي |354|6 حقوق طنط|عم|ر ع|طف |بــــر|
يم فتـــ بــــسيو 7482|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعل|ء |بــــر|
273o29حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود ع|طف عبــــد|لصبــــور محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسزينبــــ عبــــد|لمجيد عمر|ن عبــــد|لمجيد87|348
34596oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود ن| محمد |لسيد سيد
767o4o|يم |لدسو عبــــد |لعزيز كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشي|د |بــــر|
ر فتـــ سيد4638|8 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد م|
7o4|47تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــدى ف|يز عد محمد نوفل
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــع|ئشه عربــــى ع عط|759492
علوم |لزق|زيقصوم|ئيل  |د وديع عوض سل|مه64|642
255o76صيدله |ل|سكندريهرضوى عبــــد|لمر قطبــــ |لكردى
ره|ل|ء محمدين عبــــد |لموجود محمد|29889| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ره|صف|ء محمد طه طه حم|دتـــ675934 عل|م |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عل|ء |لرف| عبــــد |لع|ل بــــدوى429664
|63o25|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عل|ء |لدين محمد ص|لح
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52o923كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورول|ء من صل|ح محمد ن|صف
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد عبــــيد محمد |حمد حس ||2733
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد بــــدوى محمد بــــدوى|7847|3

28o67علوم ري|ضتـــ حلو|نع |ء خ|لد محمد ع|شور
لسن ع شمس|يتـــ محمد قن|وي س|لم|7||336
229o68فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طزينبــــ نبــــيل سليم|ن عبــــد|لغف|ر
صيدله |لزق|زيقحمد |لسيد بــــيو محمد||77857
تـــج|ره بــــنه|يمن محمد عبــــد|لرحمن |لسيد  |ده92|262
طبــــ |ل|سكندريهمرو|ن محمد ع |حمد |لسيد249|44
33||7oتـــربــــيتـــ بــــنه|مرو|ن عزتـــ عبــــد|لبــــ| يوسف |حمد
تـــ|منذر محمد ع عبــــد| |بــــو |لخ 529738 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |سيوطمروه محمد سل|مه محمد832862

ره|حمد محمد شعبــــ|ن |بــــو |لسعود|46888 ثــــ|ر |لق|
82|o83|طبــــ بــــيطرى |سيوطس|مه جم|ل حشمتـــ عبــــد|لعليم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعمر فتـــح | عبــــد |لفتـــ|ح محمد خشبــــه|78746
علوم دمنهورمحمد |حمد شو محمود و| 338|54
5o728|| صيدله |ل|سكندريهرج|ء |يمن محمد محمد ج|بــــ
5|88oo تـــربــــيتـــ دمنهورصف|ء |حمد عبــــد | |لخر|د
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر مختـــ|ر صل|ح ليله422723
342||oكليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس عبــــد| عبــــ|س مر و|كد
|28o37تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط عبــــد |لعزيز ع عبــــد |لمجيد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لمحسن شو عبــــد|لمحسن عبــــد839335
822o24|صيدلتـــ |لم |حمد ن| |بــــوزيد عبــــد|لحكيم
د|بــــ |لزق|زيق|وف|ء خ|لد ج|بــــر فرج775958
تـــج|ره سوه|ج نو|ر رجبــــ محمدين حسن|896278
8oo492| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |فيلبــــس جرجس فه |ي|

645ooلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه محمد ص|دق سيد
تـــج|ره |لمنصورهحمد مصط سعد محمد |بــــو |لخ |694874
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدندى |حمد حسن محمد محمد |لزه|49|58|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــر| | فتـــ زكرى قلدس  896946
ندستـــ ع شمسم|رين| ع|دل  |د متـــى8854||
4o4o46تـــج|ره |ل|سكندريهعمر ع|دل رمض|ن |لسيد
معهد ف ص |سو|نل|ء عبــــد|لن| |حمد ع |847356
8|5oo7معهد ف ص بــــ سويفند خ|لد فتـــ عبــــد|لعزيز
معهد ف تـــمريض طنط| نجل|ء عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز سليم434786
حقوق ع شمسل|ن| سم سل|مه ع334897
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد خ|لد عبــــد|لمنصف عبــــد|لوه|233743
نوعيتـــ |لم |ول|ء مصط حسبــــ |لنبــــي مه 8455|8
زر|عه كفر |لشيخصبــــرى |سم|عيل ز ح|فظ |لحمله32|462
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعل| ط|رق محمد محمود عبــــد |لعزيز426366
طبــــ ع شمسدير محمد سيد ص|لح936|35
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433o|9صيدله طنط|منه | ح|مد محمد |بــــو علفتـــ
444o23معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحن|ن يوسف حسن |حمد
9|o8o5 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد |حمد فوزى عبــــد|لج|بــــر |لمد ع| 
طبــــ |ل|سكندريهمصط عبــــد |لرحمن عبــــد |لخ|لق |لبــــ279||5
تـــج|ره بــــنه|يمن |يه|بــــ ص|بــــر |حمد مط|وع|629485
ه محمود رش|د |لسكري|5448|| رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديمروه عبــــد|لن| ع سعد |لدين272924
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديشيم|ء |حمد محمد حمد |826559
حقوق |ل|سكندريهع|صم |م|م لبــــيبــــ ع حج|ج2874|5
رهسل|م عربــــي صديق |حمد|6686|| تـــج|ره |لق|
35o649حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم محمد مصط |حمد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمبــــ|رك محمدو| شو محمد93|833
زر|عه دمنهور|ء عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لبــــ|رى مصط رشو52|9|5
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد |لسيد عبــــد |لنبــــى ن| |26534
2|3o4oف |لسيد |لبــــدوى عبــــد |لرحمن |لسن |لم |دير |
|4273o ف محمد حس تـــج|ره ع شمسنور| |
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد سعيد محمود عبــــد|لرحمن|283|32
تـــج|ره سوه|جنوره|ن محمد فتـــ محمد خ|لد676637
ندستـــ |سيوطنس جم|ل سعد محمد|258266
8|o269نوعيتـــ |لم |ه| ع|دل ميخ|ئيل لبــــيبــــ
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومتـــ محمود |لسيد |لسيد255234

59o55تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | محمد من محمد
7o95ooتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــي|ر| ع سم محمود ع
حقوق بــــنه|لملي محمد بــــيو |لملي |332389
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسهيله محمود عبــــد |لعزيز سليم|ن625427
ف محمد ع عفي 2|2845 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسهيله |
ف |لسيد |لسيد صبــــح998|78 تـــج|ره |لزق|زيقسهيله |
859o64نوعيتـــ |لم |ع |ء يح |سم|عيل عبــــ|س
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم مدحتـــ كرم س|يح835345
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مه| محمد عبــــد |لحكيم |بــــو |لغيط قمر5|2634

725o3د|بــــ بــــ سويف|م | عزتـــ ك|مل صديق
يم غنيم |لجر|بــــ4||329 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء عبــــد| |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |لسيد |حمد |لشح|تـــ ضيف|676866
ح|ن|243293 ر|ء رجبــــ عبــــد|لرحمن  رهلز صيدله |لق|
علوم |سيوطد| | سم كم|ل سيد 68|889
6o|||8يم ندستـــ كفر |لشيخمحمد سعيد محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
52o794تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ محمد عبــــد|لحليم محمود |لسيد عويضتـــ
تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|دل عبــــ|س محمد853973
447o38ل|ل ح|مد |سم|عيل ندستـــ |ل|سكندريهخ|لد جه|د 
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود |حمد عبــــده |لطر|بــــي8347|6
4o9oo8|د|بــــ طنط|حمد عبــــد|لسل|م مصط عبــــد|لسل|
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يم عبــــد|لوه|بــــ |لسيد353497 تـــج|ره بــــنه|محمود |بــــر|
7o7|92يم محمود محمد ع يم |بــــر| زر|عه |لمنصورهحمد |بــــر|
84o8o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىصف|ء حج| عبــــد|لحميد |لنج|ر
68325oتـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره |لسيد عوض |لسيد
ري756646 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنور|ن |حمد محمد عبــــد |لعزيز |لجو
24o334| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم ح|تـــم عبــــد|للطيف محمد عبــــد
8o9843ندستـــ |لم |محمود ع|مر ع محمد ع|مر
ره|يم|ن محمد |لسيد محمد |ل|م|م|69|675 عل|م |لق|
ندستـــ حلو|نمر|د محمد مر|د عبــــد|239867
تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن طلعتـــ خليل قطبــــ |لطبــــ|خ7479|4
رهيوستـــ | مكرم | كرم من359946 عل|ج طبــــي |لق|
885o47 حقوق |سيوطريه|م محمود عزتـــ |لسيد
89o9o6|د|بــــ |سيوط| يم|ن عبــــد|لحميد بــــدرى ع |ن
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد ن|در فتـــ يوسف عبــــد |لد|يم464485
5|4o65 |معهد ف ص |ل|سكندريهرحمتـــ مسعد محمد بــــصي  |للبــــ
35o5|3تـــج|ره بــــنه|يوسف زكري| ح|فظ |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم عبــــد| محمد سيد  6458|9
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرحمه حس ه|شم محمد  877826
43753o طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |سم|عيل محمد |لفيو
9o3599 يم محمد تـــج|ره سوه|جس|مح صل|ح |بــــر|

معهد ف ص بــــ سويفيم|ن عبــــد |لرحمن منصور عبــــد |لجو|893|5
د|بــــ دمنهور|س|متـــ |لسعيد عبــــد |لر|زق عمر|ن||49326
487o53 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود حمدي محمود عبــــد |لعزيزعبــــد
2434o2يم سيد ع رهعل| س|مح |بــــر| صيدله |لق|

د|بــــ حلو|ن|يم|ن محمد عبــــد |لحميد |حمد|5767|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| سل|م أحمد فتـــ أحمد قويطه|8982|6
طبــــ ع شمسسهيلتـــ محمد |لسيد محمد كشك22|349
6|326oد|بــــ طنط|مدحتـــ وليد |لسيد محمد رش|د |بــــويوسف|
طبــــ |لمنصوره|ء خ|لد محمد ش|كر ص|لح حسن 684599
علوم |لزق|زيق|ء سعيد جوده محمود|633764
علوم |لزق|زيقدير مجدى |م |لص|دق ر| 774697
4o|||4د|بــــ |ل|سكندريه|خ|لد محمد فيصل |حمد عبــــد|لرحيم
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم محمد ك|مل محمود جمعه422|63
7oo|54| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء |لسيد فر|ج مو
4o4o85|د|بــــ دمنهور|سل|م رجبــــ مختـــ|ر |حمد شه|بــــ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد حمدى محمد عبــــ|س|244|76
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــوف|ء عبــــد|لصبــــور ع |حمد 922733
تـــ |لسعيد محمد ع |لصعيدي|435824 نوعيتـــ كفر |لشيخم
268o64زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ثــــ|بــــتـــ محمد ف|يد
نوعيتـــ طنط|إيم|ن جل|ل عبــــد |لعظيم عبــــد |لجو|428564
68772o|تـــج|ره |لمنصورهس|مه حمدى شفيق عبــــد |لعظيم
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4977o||تـــج|ره دمنهور|ء سعد محمد ع|مر حسن
|455o4 رهعمر سعيد حس |م حقوق |لق|
4o8o47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخند |لسيد |حمد حس محمود |لمعن
7839o4د|بــــ |لزق|زيق| |ر محمد محمد سليم|ن عكيله
5o287oزر|عه |ل|سكندريهرو|ن |حمد حسن فؤ|د جمعتـــ
23o2|8ف عبــــد|لص|دق عبــــد|لمجيد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيف |
علوم ج|معتـــ |لسويسش|م خ|لد عبــــد |لعزيز |لحس 774265
5o3959زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمؤمن محمد شعبــــ|ن درويش محمد

علوم حلو|نحمد صبــــ مصط عثــــم|ن|7|467
68553o|حقوق |لمنصورهمل رمض|ن |لسيد مو س|لم
4o4o2||د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمود |حمد محمد |بــــو زيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمهند محمد عبــــد |لرحيم محمد5|6892
7o|653| يم عبــــد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــنوره|ن محمد ح|مد |بــــر|
353oo6| ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد|لسميع جمعه ع
معهد ف ص |سم|عيليهم| عد محمود س|لم|ن|85|769
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن محمد حسن محمد مني |7976|5
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق س|رتـــ محمد فؤ|د |لسيد|حمد639773
8o7858تـــج|ره بــــ سويفض كم|ل عبــــد|لرؤوف ح|فظ
طبــــ |سن|ن |لمنصوره|ء محمد عوض |لملي |678265
4o5687ود تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهآيه |حمد محمود حن فر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمدحتـــ حس خلف حس خلف462||3
44o28|ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|وق س| عبــــد | بــــدير
يم عبــــد|لو|حد ع246974 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد |بــــر|
3357o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مروتـــ م| عبــــد|لحكيم عبــــد|لسل|م
27|78o|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــسم|ء |حمد ز مصط ع|مر
صيدله |لمنصورهوليد و|ئل سعد|لدين |سم|عيل54|699
ف مختـــ|ر سعيد2797|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريم|ن |
27o4|6ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط يونس ملي محمود كريمه
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |لسيد سعد |لطنط|وى6|6995
إعل|م بــــ سويفمحمد صل|ح |لدين خليل محمد سليم488393
يم مر بــــدر4|2486 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــزينبــــ |بــــر|
689765| يم مو محمد مو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|له|م |بــــر|
62|8o9|د|بــــ د |ط|يه  |ء ع |لمر |لغزنوى
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريسن|ء غريبــــ |حمد مسلم8|7538 لم
طبــــ |سن|ن ع شمسمنتـــ | خ|لد محمد حس |6775|
8o|447 د|بــــ |لم |ف|طمه محمد عيد حس|ن|
78o3oo|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء |حمد محمد محمد رمض|ن
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديخ|لد جم|ل محمد |لعط|ر273255
278646| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء خ|لد سيد |حمد |لشن|وي
8369o3نوعيتـــ موسيقيه قن|حسن|ء محمود منصور محمد
87657o  رهعبــــد|لرحمن ي| سيد س|لم تـــخطيط عمر| |لق|
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5o7293| يم محمد عبــــد|لمنتـــ زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهرو|ن |بــــر|
تـــج|ره طنط|لسيد مصط |لسيد مصط شح|تـــه|2456|4

6o9||د محمد حقوق |سيوطندى ن|دى مج|
صيدله حلو|نيم|ن محمود عبــــد|لرحمن محمود محمد |33258
ين ي| عبــــد|لجليل عبــــد|لمو277947 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومن
علوم بــــنه| مسعد سعيد سليم|ن عبــــد|لكريم542657
78o925تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم|زن |حمد محمد فه
789o43| ه عبــــد | سعيد حس لسن ع شمس|م
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرحمتـــ شح|تـــتـــ محمد عبــــد تـــوتـــو3939|5

|5o32رهكريمتـــ ح|مد محمد سعيد تـــج|ره |لق|
6o4|4oتـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمرو|ن محمد عبــــد|لمطلبــــ رزق |بــــوريتـــ
7552o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى رض| عبــــد |لكريم خليفه
يم نصيف عبــــد|لمسيح 899489 د|بــــ سوه|ج|م | |بــــر|
يم نعن|عتـــ|76633 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد محمد |بــــر|
77o6|6| ه سليم|ن سليم|ن محمد ع كليتـــ |أللسن ج أسو|نم
بــــ239345 قتـــص|د م حلو|ن|ع |ء جم|ل عبــــد|لع| د
ه محفوظ عبــــد |لمنعم ع |8|534| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
4oo484|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحسم|ء ع|طف محمد |حمد محمود
حقوق حلو|نف|طمتـــ ربــــيع عبــــد|لمعز حس|ن 6547|3
تـــج|ره |لزق|زيقسعد عبــــد |لعزيز محمد سعد ع |حمد784828
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد  |ء |لدين عبــــد|لش| عبــــد24|2|2
45257oندستـــ كفر |لشيخمحمد فرج عبــــد|للطيف ريح|ن
25o93oيم  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحس|م بــــشندى |سم|عيل |بــــر|
25o798تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومزي|د محمد حس محمد |لشيخ
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدط|رق محمد |لسيد تـــوفيق |لمن 35|762
يم بــــلتـــ| 7747|5 تـــربــــيتـــ دمنهوريم|ن |سم|عيل سعد إبــــر|
نوعيتـــ |لم |لبــــ محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لد|يم3756|8
علوم ري|ضتـــ |سيوطعمرو مجدى عمر محمد شلبــــى528243
52o696ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن شعبــــ|ن محمد عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم رزق نسيم رزق حن|55|39|
6o2|8|يم عبــــد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|سم |لبــــسيو طلبــــه |بــــر|
لسن ع شمس|حمد محمد عبــــد|لمجيد رضو|ن||22|32
تـــ عم|د محمد عبــــد|لمؤمن|332648 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
354o24تـــ س| ح|مد عبــــد|لحميد |لن|دي لسن ع شمس|م
8634o3|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــ|نوبــــ عم|د سعد فرج
32376oلسن |لم |م|ري|ن وجيه كم|ل بــــسطوروس|
حقوق بــــورسعيد|ء |لسيد مصط محمد |لجبــــرو 765853
9o7222 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مروه صل|ح عبــــد|لعليم حسن
يم ذ سل|مه63395| نوعيتـــ عبــــ|سيه |بــــر|
8o|93|تـــج|ره بــــ سويفمحمد مدحتـــ عبــــد|لعزيز |حمد
د|بــــ |لفيوم|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد | شعبــــ|ن63882
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8o6364تـــمريض |لم | محمد رض| عبــــد|لحميد محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ن| حسن عبــــد ربــــه347666

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء عبــــد |لعزيز عبــــد |لوه|بــــ دكرورى58324
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرغده |حمد قطبــــ قطبــــ |لششتـــ|وي|43596
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن فريد |بــــو بــــكر فرغ |بــــوبــــكر|3|342
وف|تـــحمد محمود عبــــد|لوه|بــــ ج|د|692|23 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
42o|o6يم حم|يل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسميه حم|يل |حمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|حمزتـــ ع عبــــد|لفتـــ|ح ع7|3443
طبــــ بــــورسعيدف|طمه محمد محمود محمد753674
تـــج|ره |سيوط |ر عمر مصط حس  878437
43649oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسيف عبــــد |لل|ه محمد |حمد |بــــو عنبــــ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعمر |لسيد محمد عر| عويس629336
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند| محمود حس |لح|جه266439
5o6662تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــتـــ |يمن محمد |حمد |حمد قريش
4922o9|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد محمد حس رزق بــــل|ل
62|o95يم عبــــد|لمؤمن معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعبــــد|لرحمن محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقسل|م سعيد |لسيد محمد ن| |638273
7|o472طبــــ بــــيطرى |لمنصورهلشيم|ء نبــــيل جل|ل عبــــده فؤ|د |لكف
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق محمود عبــــد|لجو|د عيد|لج| 434697
عل|ج طبــــي قن|عمر عم|د |لدين ك|مل محمد حسن  924546
تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه سعيد محمد فرج|8|594|
48o683حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن محمد محمود محمد محمود
|5o899كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد سيد محمود
تـــج|ره بــــنه|محمد |يه|بــــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح سليم59|2|3
تـــج|ره |سيوطلميس عبــــد|لمجيد فهيم حر| 838693
7o25o8يم ع|بــــد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقوق خ|لد طلعتـــ |بــــر|

56o6||ندستـــ بــــ سويف|ء محمد قر |بــــوسيف
رهه|جر محمود محمد محمد8|2333 طبــــ |لق|
6|33o||ى كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد محمد أحمد منصور بــــح
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمد |حمد حسن88|287
تـــج|ره بــــور سعيدجوس|ن| |سح|ق وليم فه765885
رتـــ|يم|ن محمد صبــــ |سم|عيل حس |263769 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نكريم صل|ح سيد سيد47234
يم |لطنط|وى |حمد685533 ه |لسيد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد س|مح سعيد ن258453

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومي|سم ط|رق محمود ع69885
رهمروه |بــــو زيد يوسف عبــــد |لد|يم|3575| تـــج|ره |لق|
26o3o3تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|سم عبــــد|لفتـــ|ح يوسف عبــــد|لفتـــ

6o578كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|جر محمد قر عبــــد |لحميد
لسن ع شمس|يم|ن حمدى فريد محمد|8|7|2

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| محمود ع |حمد|842485
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علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعز |لدين جل|ل ع عبــــده|47897
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعمرو محسن محمد |لسيد4248|3
تـــ ع|دل ف|روق محمود325943 لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|ن
35o8|5ره| عص|م محمد ص|لح مطر عل|م |لق|
258985| تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد سم محمد ذ
48o822د|بــــ دمنهور|بــــسنتـــ رج|ء عبــــد|للطيف |حمد شح|تـــه
رهن|ن حس|م سعد محمود |بــــو زيد26778| علوم |لق|

7639oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء رمض|ن عبــــد |لمحسن عبــــد |لغف
327o7لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد عبــــد |لحميد حس عبــــود

لسن ع شمس|ي|ر| ح|زم بــــدوى محمد2435|3
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه أحمد بــــهجتـــ متـــو |22|637
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|د| | محمد فريد حمد|ن834484
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نن عرف|تـــ محمود صل|ح |لدين محمد39|843

248o9د|بــــ حلو|ن|سل محمد سعد|لدين كريم
49735oتـــربــــيتـــ دمنهورحبــــيبــــتـــ أحمد محمد بــــدر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد | محمد مصط محمد |لحسي 786842
تـــج|ره بــــنه|محمد عمر محمد حج|بــــ328568
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس| |ر عبــــد |لغف|ر س| عبــــد |لحميد ع753875
6956o5تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــرقيه |حمد محمد متـــو عطيه ص|لح

فنون جميله عم|ره |لم |فريده محمد محمود محمد |لبــــق |853|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ر| ي| فتـــ شح|تـــه محمد62847|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|له |حمد |سم|عيل حسن35493|
5o9|33ر رمض|ن فه عبــــد |لحميد بــــدوى معهد ف ص |ل|سكندريهم|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأم| خ|لد معوض محمود |ل|شمو 483483
7oo897ف د|بــــ |لمنصوره||ء |حمد |حمد |لسيد |حمد 
|326o3تـــج|ره ع شمسه|له ع|طف موريس بــــرسوم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر عم|د |حمد سليم|ن |بــــوسيف247492
تـــج|ره ع شمسكريم مح صل|ح شندى|34779
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | رءوف محمد ز محمد مبــــروك68|479
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد معتـــز عرفه عبــــد| |ل|بــــيض|345359
تـــج|ره بــــنه|من|ر ه| فتـــ محمود356942
تـــج|ره |لزق|زيقمنه | محمد عبــــد |لغ محمد ه|شم327|63
علوم |لم |سم|ء فؤ|د محمد محمود|858882
6o4|44طبــــ ع شمسمع|ذ ع|طف عصمتـــ محمد سل|مه
معهد ف ص بــــ سويفمن|ر محمود سلط|ن |حمد4|28|8
45o|4o |ندستـــ طنط|محمد شح|تـــه فتـــوح |لنو
يم334853 د|ر |لعلوم |لفيومس|رتـــ خ|لد |حمد محمد |بــــر|
|42|o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف سيد محمد |لسيد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمود يس زين |لع|بــــدين يس97|344
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه |لسيد جل|ل ع بــــسيو ||798|5
4395o9كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرحمه عم|د |لسيد محمد مو
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|د|بــــ بــــنه|مريم |حمد يوسف كم|ل |لدين329424
52756| د|بــــ بــــ سويف|منيه عبــــد |لمحسن |حمد ع

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفين|س ف|يز عبــــد|لكريم عبــــده |لسيد6||339
ش|م طه |م 9973|6 صيدله |لمنصورهندى 
ندستـــ طنط|محمد رفعتـــ صل|ح محمد مو3493|6

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــ|دتـــ محمود عبــــ|دتـــ عبــــد |لمو2|266
ثــــ|ر |لفيوم|سم|ء حس رجبــــ عبــــد |لمنعم|68235
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره ع حمدى رجبــــ47|69

ندستـــ طنط|عمرو محمد كم|ل ع حموده448575
ندستـــ ع شمسرن| مصط |حمد |ل|م|م مصط 7962|2
طبــــ حلو|نمن|ل حمزتـــ عيد |سم|عيل|34949
د|بــــ دمنهور|حمد محمد فر|ج محمد شلبــــى|56|487
يم نبــــيل عبــــد|لح|فظ خليل|969|25 معهد ف ص بــــنه|بــــر|

6245oرتـــ|ر| | رمض|ن عبــــد |لحميد فرج لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
بــــي 8|79|6 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــوق محسن محمود |ل
336o77تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمد عبــــد|لمحسن منصور
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمنه | مصط طه محمد323958
4|3952| تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء س| عبــــد|للطيف |لو|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نريم عبــــد |لن| محمد محمد |لظ|يط|5565|
9o6299|تـــربــــيتـــ سوه|ج ل|ء محمود ع عبــــد|لرحيم
|د|بــــ بــــنه|حمد جم|ل |حمد ح|فظ فتـــيح|544|35
64o8o7ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد |يه|بــــ عبــــد | |حمد محمد بــــربــــر ع.
6949o2 زر|عه |لمنصورهمحمد ط|رق ع ح|مد عبــــد |لغ
تـــج|ره |لزق|زيقشه|بــــ محمود فوزى محمد639373
رهفيول| س|مح عيد وسي228832 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــسمه ع|دل سعد ع |لبــــدري692462
8438o8تـــمريض أسو|نمحمد عبــــد|لرؤف |بــــوزيد عبــــد|لعزيز
79|5oo|وف|تـــمحمد ع حسن |لد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o4|25 يم |لعفي علوم |لمنصورهمحمد عبــــد| سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورسعيد عبــــد|لغ سعيد عبــــد|لغ 5|5285
788o38زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم ع|دل عبــــد |لرحمن حسن
4o37|oيم |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد| |س|متـــ |بــــر|
34||o9|طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود عم|د ع محمد رش|د |لدي
7o6588| يم عبــــده عبــــد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــنور|ن محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطم | |يمن ج|د خليل 2|8945

845o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد حمدي عبــــد|لعظيم محمد
43o864تـــربــــيتـــ طفوله طنط|زينبــــ سعد محمد ز فره
يم |لدفر|وى|64|9|2 رتـــ حمد وحيد ج|بــــر|بــــر| تـــمريض |لق|
قتـــ محمد تـــ |ن |حمد|878247 صيدلتـــ |سيوط 
معهد ف ص |سو|نس|ره ع عبــــد|لوه|بــــ محمد92|842
27o49oمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد طلعتـــ |بــــو|لفتـــوح عبــــد |لمقصود سند
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476o|4د|بــــ دمنهور|منتـــ | ط|رق ر| محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسهيلتـــ ه| محمد عزتـــ عبــــد|لعزيز3482|3
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحن حمدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح ص|لح343|42
تـــربــــيتـــ دمنهورش|ديه ممدوح س|لم حمد عبــــد|له|دي646|52
يم عبــــد|للطيف752967 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمؤمن شحتـــه |بــــر|
63o32o|يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد يح فه |لسيد |بــــر|
ي حف |838588 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|يه حس|م خ
769oooطبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |يه|بــــ |لسيد محمد سعيد
49o679د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|س|ميه |لسيد |حمد |لسيد بــــدوى
حقوق بــــنه|عبــــد|لرحمن سم عبــــد|لرحمن محمدع347932
827o|9يم محمود تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديوف|ء محمد |بــــر|
864o47 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد حس محمود ع
علوم طنط|نه|ل رض| محمد عبــــد |لحميد صبــــره439298
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورلي ع عبــــد |لعزيز محمد رزق |لبــــرل 5789|5
ره|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن محمد5|564| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نميمتـــ محمود جمعتـــ مبــــ|رك|48496

5|5o9|ف محمد |لسيد درويش تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنتـــ | |
تـــربــــيتـــ حلو|نحن|ن سعيد عبــــد|لعظيم |حمد |بــــو||24534
يم539|64 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء صبــــ عبــــد|لحميد |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|بــــه ع|دل محمد عبــــد|لمقصود28|45
يم|264635 يم |حمد |بــــر| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |بــــر|
6|59o8 |تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد و|ئل لم ص|دق م
تـــمريض |لم | ه|جر ع|مر |نور تـــوفيق5877|8
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطرويد| |لعربــــى رض| د|ود759799
رهع عز|لدين ع محمود |لش|765452 عل|ج طبــــي |لق|
32|o8oلس جم|ل سند بــــخيتـــ تـــج|ره ع شمسك
يم 893998 معهد ف ص |سيوطمحمد حس محمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد|لمنعم مصط عبــــد|لمنعم |حمد 634929
ف عبــــد |لغ |لطو |99|432 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيم|ن أ
2|57o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن فتـــ فهيم |لصبــــ|غ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورغ|دتـــ ط|رق محمد حسن سويد|ن496637
تـــج|ره ع شمسيه |لسعيد |سم|عيل |حمد|42285|
طبــــ |سيوطمحمد رمض|ن عبــــد|لحميد عبــــد|لجو|87964
4oo295د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ عزتـــ محمد أحمد
تـــج|ره ع شمسمحمد |سم|عيل محمد عبــــد |لمجيد |8798|2
92o337 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جكرم بــــرك|تـــ |حمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم |لسيد |حمد سيد |حمد محمد زغبــــ 675942
|2539o| وف|تـــحمد خ|لد |حمد مصط تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
لسن ع شمس|بــــسمه ي| محمد متـــو حسن773243
لسن ع شمس|منتـــ | معتـــز محمد |حمد حج|بــــ527|6|
8|488oف فتـــ ص|دق معهد ف ص بــــ سويفدع|ء |
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ثــــ|ر |لفيوم|حمد |لسيد عبــــد | |بــــوش|مه|688759
|6428oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف منصور سيد منصور
48967oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل جم|ل |لدين محمد |حمد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ حلو|ننرم محمد محمد عثــــم|ن232629
8o732|تـــج|ره بــــ سويفعل|ء ن|جح ص|بــــر عبــــد|للطيف
يم ع |7|7|8 نوعيتـــ |لم |حس|م خ|لد |بــــر|
9o2696|يم محمد يم محمد |بــــر| معهد ف ص سوه|ج بــــر|

ر عبــــد|لكريم46922 رهمحمد ه| م| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o8674لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|جر عبــــد|لفتـــ|ح محمود حج|ج

علوم |لفيومندى ربــــيع عبــــد|لغف|ر فرج72637
علوم كفر |لشيخمنتـــ | محمد محمد عبــــد |لسميع |لزيبــــق52|437
76o89oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسن|دين عص|م غريبــــ محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطسميه ع|طف محمد |حمد 9|8887
يم477594 تـــج|ره |ل|سكندريهآيتـــ محمود محمد إبــــر|
ندستـــ ع شمسسل مأمون حسن مأمون |لديبــــ2975|2
يم834574 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديند حم|د دردير |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهر| | محمد محمود |حمد حس 224|63
تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء سعيد فهيم عبــــد |لش| عمر|ن|768344
ندستـــ |لفيومكريم عبــــد|لحميد محمود عبــــد|لحميد7|39|2
د|بــــ ع شمس|شيم|ء مصط محمود حسن354365

حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن محمود سيد عبــــد |لفتـــ|ح9854|
9o4|4|ندستـــ |سيوط سل|م محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد
6o2857| يم |لسعيد |لحسي ندستـــ |لمنصورهف|رس |بــــر|
824|9o|يم محمد ظهر|ن د|ر |لعلوم |لم ||ء |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|ي|تـــ محمد عبــــد |لحكم عبــــد |لع|ل|76|68
تـــج|ره بــــ سويفمهر|ئيل مندي ص|دق سعيد856244
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمحمود ن يوسف محمد825354
828o|4تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحسن|ء عبــــد|لر|زق |لملقبــــ عمر عبــــد
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد |لرحمن خ|لد |ل ن| حس|ن 523|75
4o2429 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ر محمد |لسيد دسو
8o6797 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ندي محمد جمعه ع|

|74o3يم ره|حبــــيبــــه |يه|بــــ ع |لدين |بــــر| عل|م |لق|
ش|م |نس حس 39244 نده  ره|ش| د|بــــ |لق|

صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد ز عبــــد | ز696728
3482o9|تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد محمود عبــــد
8589o7زر|عه |لم |دريه |حمد محمد كم|ل محمود
6o9958علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمصط محمد حسن نملتـــ

رهمه|بــــ ر|فتـــ محمد |حمد34546 ندستـــ |لق|
يم |حمد639755 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىندى محمد عبــــد |لمطلبــــ |بــــر|
ين نش|تـــ فه شنوده 896289 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جش
7o9658تـــربــــيتـــ |لمنصورهنورس محمد ح|فظ |لسيد |لسيد
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تـــج|ره |لمنصورهح|مد محمود ح|مد محمود |لدسو 7|6968
ف رأفتـــ حسن 929|22 رهي|سم | عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء فتـــ محمد ع |886759
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومندى محمد مصيل محمد ع|مر|27962

3338oرتـــ عهد |لسيد عبــــد |لسل|م محمد |لبــــكرى تـــمريض |لق|
ى773492 علوم ع شمسنسمه ع|دل ك|مل خ

83o4|طبــــ بــــ سويفمحمد ي سيد ر|غبــــ
2o|o8ر حل محمد رهعبــــد |لرحمن ط| تـــج|ره |لق|
رهع ع|دل طه شعيبــــ8473| ندستـــ |لق|

2393o6|رتـــ|رح|بــــ عص|م |لدين محمد |بــــو|لعل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى سيد زين |لع|بــــدين |حمد346455
32o729| تـــج|ره بــــنه|مح |لدين |حمد |حمد عبــــد|لعزيز
تـــج|ره ع شمسل|ء |حمد عبــــد|لمنطلبــــ عبــــ|س|342822
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركريم ي| محمود |حمد |لختـــ|م529399
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد ي| عبــــد |لحميد |لمندوتـــ|684562
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| |لسيد |لسيد فريد635798
د|بــــ دمنهور|سل|م |سم|عيل محمد |سم|عيل صقر492327

د|بــــ حلو|ن|ندى نبــــيل سيد |حمد حمودتـــ47725
تـــج|ره |ل|سكندريهكريم محمد محمود جم|ل |لدين محمد فضل85|475
4o7363د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نغم محمد فتـــ محمد زقيلح
6o4688ري|ض |طف|ل |لمنصورهم|دون| ه| ع|دل بــــولس فريد
7oo97|ف عبــــده متـــو خليفه طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرن| |
783o6oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدع |ء محمد ع عو|د

242o5تـــج|ره ع شمسنور|ن نعم|ن حمد|ن بــــيو
6o24|2| ري|ض |طف|ل |لمنصورهرو|ن عبــــد |لعظيم محمد خ
ش|م  64|882 صيدلتـــ |سيوطصل|ح سل|مه صل|ح 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه |يمن عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز|252322
|5856oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروه محمد محروس عبــــده
5o639oزر|عه |ل|سكندريهسمر عبــــد |لمقصود عبــــد |للطيف محمد
27o729|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد عبــــ|س ملي عبــــ|س أبــــوحبــــل
تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه محمد عطيه أحمد محمد638534
26o948|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء محمود مو دي|بــــ
|4|o72| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد | عبــــد |لغف|ر عيسوى عبــــد
4|65ooد|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد| |حمد جل|ل فريد نعن|عتـــ
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ن نجم |حمد ع 826633
علوم ج|معتـــ |لسويسسم|ء |لسيد |م عبــــد|لحميد محمد ع639986
تـــمريض |إلسكندريتـــ بــــسنتـــ ع عبــــد|لحليم محمد خ 426959
8o5|o3|علوم ري|ضتـــ |لم ||ء شعبــــ|ن عيد عبــــد|لرحيم
ف عبــــد| ل|ش 287487 علوم بــــنه|عبــــد| |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه عط| | محمود دي|بــــ |لخو259222
يم|443585 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخكر|م ط|يل ن أحمد |بــــر|
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ر حس عبــــد|لعزيز ز|يد255846 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــط|
د|بــــ حلو|ن|منيه فرج محمد سيد|236952
525|6oف يوسف |بــــو |لعزم تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــوق |
|2o3o5حقوق ع شمسمريم حس خليفه عبــــد |لكريم
5o345| طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهملك م|جد بــــسيو ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد|لمنعم محمد ج|بــــ |633827

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخلود حم|ده |حمد جم|ل عبــــد |للطيف58288
688o47تـــج|ره كفر |لشيخعبــــ ع |لسعيد عبــــد |له|دى مو
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريتـــ مسعد |لص| |لسيد جعفر|8926|5
2|3o88وف|تـــسلوى ر|شد مو ر|شد معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
8364o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديفرحه عبــــد|لع| عبــــد|لمجيد محمد
تـــربــــيتـــ حلو|ن |ر محمد ك|مل مدبــــو38895|

رهدير نش|تـــ عبــــد|للطيف |لحسي 6972| زر|عه |لق|
7o9255تـــج|ره طنط|محمد معروف جم|ل ع معروف
243o43|يم لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سل|م |يمن جم|ل عبــــده |بــــر|
4o59o7 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــندى ج|بــــر |لسيد سيلم|ن مط
يم مر 489564 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرو|ن محمد محمود |بــــر|

تـــمريض  حلو|نحن|ن عبــــده عيد حسن8|459
433|ooزر|عه طنط|ف|طمه |لسيد سعيد عطوى
6oo788 |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|ن| ممدوح صبــــ بــــسيو ر

تـــربــــيتـــ |لفيومجه|د محمد سيد سيد طرخ|ن64494
696o22د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد |حمد |بــــو|لمع| حبــــيبــــتـــ

5o4|| تـــج|ره بــــ سويفرجبــــ ع |حمد حس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|ري| |ميل جرجس عبــــد|لملك322725
يم ص|لح|423637 معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء مصط |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| |ر معز محمد |حمد83223
69777oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــغ|ده ط|رق زغلول عبــــد |لعزيز
تـــج|ره ع شمسرن| محمد عبــــد |للطيف |حمد حس 8|395|

434o|رهف|طمتـــ ط|رق سيد محمود حقوق |لق|
|227oo| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ل|ء خ|لد ذو |لفق|ر |حمد ع
تـــج|ره |لمنصورهل|ء صل|ح حل عبــــد |لعزيز |بــــو زيد5896|7
ر عبــــد|لسل|م مصط 42|252 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حفصه م|
ر عبــــد |لح|فظ يوسف3965|6 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دير م|
5|o23oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمود شعبــــ|ن سعيد دسو سليم|ن
تـــج|ره |سيوطمحمد مظهر عبــــد|لمنعم عبــــد|  28|889
علوم ري|ضتـــ ع شمسرحمه محسن |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لمجيد45|36|

6|6o|يم جودتـــ تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء فتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديند| محمد عط| | عمر||2722
62|5ooيم مصبــــح تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر معوض محمد |بــــر|
7547o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمنيه عثــــم|ن ج|د حسن مقيبــــل
69|8|oد|بــــ |لمنصوره|محمد رض| نبــــيه |لمر سليم
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تـــج|ره بــــ سويفحس|م محمد عبــــد| |حمد822484
|264o4ف محمد عز |لدين تـــج|ره ع شمسعمر |
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه عمرو حن عبــــد |لرحمن468|2|
يم |لديبــــ|256264 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمود |بــــر|
7o445oكليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسم|يفل سميح ن عطيه يوسف
7|o2o6طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |لسيد يوسف |لسيد |حمد
7oo|44|يم ممدوح |حمد |بــــو ه|شم صيدله |لمنصورهبــــر|
ري |لمر|424343 ف عبــــد |لع|ل |لز تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |

حقوق |لفيوممن|ر ه| محمد |حمد66449
تـــج|ره كفر |لشيخنور محمد وليد |لسيد محسن3|4764
255o48| صيدله |ل|سكندريهيم|ن رأفتـــ محمود مر
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد سعد محمد حج|ج529532
تـــربــــيتـــ حلو|نوق و|ئل ن| محمد48954|
د|بــــ كفر |لشيخ|رحمتـــ |لسيد مصط محمد علم |لدين7925|4
6o3853د|بــــ د |ط|م|ركو جرجس ك|مل جرجس حبــــيبــــ
يم |لمر |لبــــن5|6939 يم |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |بــــر|
42|68oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| س| رجبــــ عمر |لجز|ير

ه44846 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه |س|مه قر محمد ع |بــــو خ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه فوزى عبــــد|لمؤمن ع|شور|259883
تـــربــــيتـــ |سيوطه|له |حمد عبــــد|لمعز حمد|ن  4469|9
ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لرؤف |بــــو |لفتـــح سيد |حمد مطر|44873
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ندى عبــــد|لع| عبــــد|لع| د|ود7577|4
5o32oo زر|عه |ل|سكندريهمن|ر جم|ل فه ص|لح عطي
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|عيل محمد |سم|عيل |سم|عيل حسن7|4763
67725oطبــــ |سن|ن |لمنصورهعمرو |يمن عبــــد |لمنعم |حمد |لمتـــو
6|3|o||ر |حمد فرج |لعربــــ طبــــ |سن|ن طنط|سميه عبــــد|لظ|
ندستـــ |ل|سكندريهزينبــــ رض| ع سل|مه جمعه447657
م وجيه محمد يونس|22382| حقوق حلو|ند
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دى|ء |بــــو|لمع|رف حسن محمد|78||83
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد عبــــد |لخ|لق45395|
رهسهيله عبــــد| عطيه عبــــد|229358 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
76332oيم محمود |لدمرد|ش صيدلتـــ بــــورسعيدد | |بــــر|
78ooo|طبــــ |لزق|زيقنرم محجوبــــ محجوبــــ محمد
يم642885 د|بــــ |لزق|زيق|مل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لبــــديع |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمنتـــ | عبــــد |لمجيد محمد عبــــد |لمجيد982|3|
53o54||علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــل|ء و|ئل سعيد أم عبــــد |لسل|م
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد كم|ل خليفه ع غنيم524696
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطزي|د محمد ج|بــــر حسن ع478735
524o32زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمن|ر و|ئل كم|ل مصط محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخه|له رشدى عبــــد |لرحمن خط|بــــ435323
33o8o2علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن |حمد عفي |لسيد
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تـــمريض |لم | نور| محمد |بــــوحطبــــ محمد823373
898o8o|د|بــــ سوه|ج|  سم|ء |حمد خلف | محمد
|23o8|تـــج|ره ع شمسعمر |حمد  |ء |لدين فتـــ
7562o6|م |س|مه زكري| |لسيد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط حمد عبــــد|له|دى عبــــد|لع|ل عبــــد|لرحيم6|8866
معهد ف ص |سيوطحسن خل|ف حسن عبــــود  53|882

9o|32رهخلود مصط محمود محمد ضيف زر|عه |لق|
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومبــــدر|لدين |سم|عيل عبــــد|لمنعم |سم78|268
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد ج|د ز حسن|48984
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|س|رتـــ محمد عبــــد |لمنعم محمود طبــــ|482555
23oo96|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسل|م م|جد ع |حمد ن|صف
9o9563 ندستـــ |سيوطي|سم ن| ح|فظ |لسيد |لنقيبــــ
4|38o3يم فتـــح إسم|عيل تـــج|ره طنط|فتـــ إبــــر|
ش|م يونس عبــــد |لقوى محمد|427444 زر|عه طنط|حمد 
يم حم|د639775 صيدله |لزق|زيقف|تـــن محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود سم عبــــد |لمقصود عبــــد |لعظيم84|59|
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعل| فوزي ع مو 55645

تـــج|ره |لمنصورهنجوى محسن عثــــم|ن |حمد |لعل 856||7
|634o4|ه محمد رمض|ن عبــــد |لحليم لسن ع شمس|م
63o4o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقكريم محمد |حمد ص|بــــر
824|o6|ي سعد نوعيتـــ |لم |لفريد ه|رون بــــ
لسن ع شمس| ع ع ع |لشوربــــ 26452|
6282o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ل|ء سعيد |لشح|تـــ محمود |لشح|تـــ
6o45|9د|بــــ طنط|رو|ن محمد محمد غ|زى بــــريم|
4|494oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخكريم حمدى سعيد |بــــو|لعل| ضبــــش
د|بــــ كفر |لشيخ|لق|ء ع|دل أحمد محمد أبــــو شوشه7582|4
ندستـــ |سيوطمحمد ع سعد عبــــد|لسل|م854248
5|68o4| |تـــج|ره دمنهورص|لتـــ ق|سم ف|روق |لفخر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن رض| عطيه |لسيد غمرى274|77
ه رشدى عبــــد|لعزيز حسن4385|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن
8o4|58ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد خلف محمود محمد معهد ع| 
8o2298علوم ري|ضتـــ |لم |مصط |حمد ر|غبــــ |حمد

4o348لسن ع شمس|فوزيه عزتـــ عبــــد|لرز|ق |لمنش|وى
يم عبــــد 264332 يم سيد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يه|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد فتـــ |حمد |حمد حس |3299|6
معهد ف ص بــــنه| |م |لسيد حس حسن عي|94|27

رهمحمد سم محمد عثــــم|ن44|7| تـــج|ره |لق|
3|458o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد مجدى محمود محمد
85o57oكليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدعبــــد|لرحمن |حمد مهدي محمد
تـــج|ره ع شمسندى حس|م |لدين محمد صهيبــــ عبــــد |32768|
6o5|33|ه خ|لد محمد |لسيد |لنج|ر كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم
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4|677|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخل|ء فتـــح حسن محمد |لخو
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد تـــوفيق |لسيد|64|699
4o3924تـــج|ره |ل|سكندريهكريم نبــــيل عبــــد |ل شعبــــ|ن شهو|ن
|54o85ل|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر محمود |حمد محمود 
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىد | |لحس محمد محمد26372| ل|ك|ديميتـــ |لم
رهه|جر حمدى يونس |بــــو زيد ز|يد|6|638 عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| بــــديع بــــكر ع حسن87|||7
77|o99|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |حمد |م |حمد فر|ج
|5o257تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرمض|ن محمد مو حس|ن
7o63|oطبــــ بــــورسعيدم محمد ثــــروتـــ عبــــد |لونيس
تـــمريض |لم | حس ع حس عبــــد|له|دي854595

3524|| ره|ء ز عبــــد | ز تـــج|ره |لق|
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــي| عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــد |8||694
432754| يف نبــــيل محمود منتـــ معهد ف ص طنط|ل|ء 
|26o37تـــج|ره ع شمسمحمد عل|ء |لدين محمد يوسف حمزتـــ دي
7o|o79ندستـــ بــــنه|ه|نم حس |حمد فتـــوح |لغربــــ|وى كليتـــ 
5o7o24د|بــــ |ل|سكندريه|دع|ء حس عط| حس ع
صيدله |ل|سكندريهنه|ل ص|بــــر عبــــد |لعزيز محمد بــــسيو |84|46
تـــربــــيتـــ بــــنه|زينبــــ |حمد |حمد دسو 358442
4o9oo5|يم زي|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد سعيد |حمد |بــــر|
27o8|9|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مينه مجدى عبــــد|لق|در |لدقن
32|6o||م سم لط محمد زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــد
د|بــــ د |ط|ف|طمه رض| حسن عثــــم|ن |لح693725

2|o96|رهمصط و|ئل محمد عد ز |لمعل تـــخطيط عمر| |لق|
|993oيم عبــــد|لحميد تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيوسف خ|لد |بــــر|

77635oيم |حمد عمر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقخلود |بــــر|
3|o22رهمنتـــ | طل|ل محمد ن زر|عه |لق|

كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخدى عمر عبــــد |لعزيز قنديل محمد|44298
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىخلود شعبــــ|ن |بــــو |لحسن |حمد65448|
246888| يم ثــــروتـــ جوده |حمد |لش|ذ تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومبــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدآل|ء حسن محمد طه أبــــوعبــــده62|9|6
|498o4يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ن| محمد |بــــر|
43o992|معهد ف ص طنط||ء خ|لد حس |يوبــــ
معهد ف تـــمريض |لم | نفيسه ر| محمد عبــــد|لونيس49|||8
يم|63347| د|ر |لعلوم |لم |ل|ء ح|تـــم محمد |بــــر|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمود رض| عبــــد |لفضيل حسن |لسيد37363|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زينبــــ عبــــد|لر|زق محمد رش|د ع|مر264264
رهمحمد |حمد محمد عبــــد |لو|حد98|66| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم |حمد محمد |لنق435777 تـــج|ره |ل|سكندريهسندس |بــــر|
صيدله |لزق|زيقحمد جم|ل ح|فظ |سم|عيل||63393
88|4o7  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمريم غيط مسعد قري|قص
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حقوق بــــنه|محمد صل|ح حم|ستـــ مصط و|552|35
62o537معهد ف ص بــــور سعيدحمد عبــــد |لحميد |حمد |حمد |لم|ل
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن عبــــد|لسل|م |لسيد عبــــد|لسل|439943
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |له|دى حسن عبــــد |له|دى محمود755989
تـــربــــيتـــ حلو|ني| ط|رق عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحليم227428
628o99ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمن|ر مدحتـــ ص|دق عبــــد|لعظيم
773o44|ندستـــ ع شمسحمد ع|دل س|لم محمد س|لم سلط

|7o|5تـــج|ره ع شمسكريم فرج |سم|عيل محمد
8o747o تـــج|ره بــــ سويفمحمود رض| شمردل فرغ
4o98|3قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره صبــــري محمد حسن مر|د
84oo|4يم معهد ف ص |سو|نف|طمه حم|ده بــــغد|دي |بــــر|
9o234o  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جنور |لدين محمد ج|بــــر محمد
وف|عبــــد | محمود عبــــد |لعظيم مصط |56|76 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
علوم ري|ضتـــ حلو|نعزيزه عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعظيم عبــــد||23785
4o567oف ح|فظ محمد عثــــم|ن |لسكرى د|بــــ |ل|سكندريه|سل |
يل ج |لزق|زيقعل| محمود |بــــو|لمع| |لسيد عو|595|27 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
43537oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخلي شعبــــ|ن عبــــد|لنبــــى عثــــم|ن غنيم

|884oيم د|ر |لعلوم |لم |نعمه محمد ر|شد محمد |بــــر|
8||3o6تـــج|ره |سيوطنوره|ن ع|طف ص|بــــر مبــــ|رك
ه عل|ء عبــــد | ع عز|م65|428 معهد ف تـــمريض طنط| ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|منيه محمد حس سليم|ن|||7539
إعل|م بــــ سويفخلود أحمد مجدى محمد محمود منيس||4972
ى بــــخيتـــ9267|| د|بــــ ع شمس|بــــول| نشأتـــ م
7o698oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهه|ميس محمود عبــــد |له|دى |لسيد
4854|o|يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــل|ء فتـــ محمود رمض|ن |بــــر|

|د|بــــ |لم |عبــــد |لرحمن محمد محمود سلومتـــ98485
علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىمحمد حس محمد محمد عبــــد |لمجيد س7|4464
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمينه عمرو عبــــد|لحليم رمض|ن|292947
68o874| بــــي د|بــــ |لمنصوره|حمد يوسف محمد محمد |ل
يم شعبــــ|ن685343 صيدله |لمنصورهندى |حمد |بــــر|
5o3348علوم |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ |لسيد |لسيد |حمد عبــــد|لسل

52o8|تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| عبــــد |للطيف مصط عبــــد |للطيف
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــج|كل مسعد من ج|د64||26
تـــ |حمد |حس|ن محمد|329752 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
9|o798|يم خ|لد عبــــد|لحميد |بــــوستـــيتـــ كليتـــ |أللسن سوه|ج/ري|ضتـــ بــــر|

حقوق |لفيوميتـــ ر| فخرى محمد|78|68
5|422|| صيدله |ل|سكندريهمنيه حسن محمد ع |لمظ|
يم رمض|ن حسن جمعه7874|4 ه |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن
تـــج|ره بــــ سويف|ء ع ن| محمد|3884|8
7oo27o| يم محمد عبــــد |لغ طبــــ |لزق|زيقيه حس |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ر| | حسن عبــــد| حسن||5|24
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معهد ف ص سوه|جنجل|ء فر|ج |سم|عيل فرج 924373
|36o2oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى عص|م محمد |حمد

|47o3رهمحمد حس|م سعيد محمد |بــــوحج|زه تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ محمد ي|س محمود غ|زى497959
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن|ء |سم|عيل محمد محمود شلبــــى254246
يم5249|8 حقوق بــــ سويفدين| عم|د طلعتـــ |بــــر|
9|29|o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج  حمد بــــدوى عبــــد| |حمد

علوم بــــ سويفيتـــ |حمد ز|رع عبــــد |لحليم||5478
تـــج|ره ع شمسندى رج| ص|دق |سكندر8|83||
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــي|سم فتـــ حس محمد ح|مد755346
32|3o8تـــج|ره ع شمسبــــيتـــر عبــــد| شمعون ميخ|ئيل
بــــه |بــــوعليوه46|452 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخرئيفه |لسعيد |لسيد و
حقوق ع شمسنس محمد حج|ج حسن|456|6|
د|بــــ |لمنصوره||ء مصط |لسيد محمد مط|وع|687773
رهه|جر عبــــد| عبــــد|لعزيز محمود243469 تـــج|ره |لق|
علوم طنط|م|ل محسن رش|د محمد محروس|427878
7oo8o2ندستـــ |لزق|زيقم محمود فه مصط محمد |لبــــربــــري
9|99o9  معهد ف ص سوه|جبــــيشوى س| ج|د بــــبــــ|وى
يم خليفتـــ||5292| يم فرج |بــــر| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
يم|34636 تـــج|ره ع شمسعبــــد| حسن |حمد |بــــر|
6o|745تـــج|ره طنط|محمد حمدى سيد|حمد دي|بــــ
4o|854| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد سعد محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخلسيد ع ص|دق محمد |لدويك|453729
7o3375تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهمحمد |سم|عيل |حمد محمد فودتـــ معهد |لج
|2722oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| محمد |حمد جميع
حقوق طنط|عبــــد | محمد |لسعيد محمد در|ز436389
تـــج|ره دمنهورحمد ع|رف محمد |لسيد بــــرك|تـــ||49524
8|5o2||لسن |لم ||ء محفوظ عبــــد|لجيد حسن|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد عم|د محمود ع محمد سعد634876
وف|تـــيتـــ محمد ف|روق محمد|326932 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره جم|ل |م مصط 55295|
434o9oيم منصور |د|بــــ طنط|ي|سم ط|رق عبــــد|لبــــ|سط |بــــر|
4948o4حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر عرفه شعبــــ|ن محمد |لطويل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه عبــــد|لنبــــى |حمد |لمعد|وى253394

تـــج|ره بــــ سويفحمد ربــــيع محمد |حمد رمض|ن|65929
6|o688طبــــ |سن|ن |لمنصورهسميه ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح |لوزتـــ
تـــج|ره |لزق|زيقط|رق محمد ضيف |بــــوزيد |لسيد638242
7||6o6عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد بــــل|ل محمد ع |لعري|ن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد |لسيد محمد سلط|ن طه62|762
ندستـــ ع شمسيوسف عص|م محمد نعم|ن25636|
34277o|تـــج|ره ع شمسعبــــد|للطيف |م عبــــد|للطيف عبــــد
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322o49يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمنتـــ | درويش خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــندى ه| حس |سم|عيل485475

24o67رهرحمه مجدى سيد خليل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق طنط|محمد ن| محمد ج|بــــر |لحلو |3|2|4
643o98تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنوره|ن رمض|ن متـــو مو| س|لم
3|759oعلوم ع شمسم|رك شو حن| |يوبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر ص|بــــر ز محمد 685||9
|3286oره|م ه| جورج سليم|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

رهجون س| ع|زر عبــــد |لشهيد7699| تـــج|ره |لق|
8|oo28|تـــج|ره بــــ سويفيه حمد|ن عبــــد|لمنعم محمد
د|بــــ |سيوط|ملكه سليم|ن محمد عبــــد|لرحمن 888728
9o4384 يم تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جيوسف شعبــــ|ن حس |بــــر|

7o||8| علوم |لفيوميمن فتـــي|ن عبــــد |لعظيم ش|ف
6o5292تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م|رتـــ | نصيف فوزى بــــخيتـــ نخله
رهلمعتـــصم بــــ| مصط سيد بــــكر مصط 49|26| تـــخطيط عمر| |لق|
|33943| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م ع |حمد ع
رهي|سم ج|د حس محمد58583| صيدله |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|مريم حج|زى خميس عبــــد|لعليم خ |455653
68o|95| معهد ف تـــمريض |لمنصوره لسيد |لشح|تـــ |لسيد ع

5oo67| تـــج|ره بــــ سويفمحمد صل|ح |حمد عبــــد
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن|ء عبــــد|لر| حسن جيل| |869984

زر|عه |لفيومبــــر|ر ن| محمد س|لم|68227
رهحمد رض| |حمد س|لم سل|مه|229987 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
وف|تـــمحمد حس مر ح|فظ524689 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
7oo5|oعلوم |لمنصورهدين| |حمد رفعتـــ |حمد
يف|432364 ه مدحتـــ محمد محمد |بــــو  ثــــ|ر د |ط|م
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |بــــو |لسعود عبــــد |لعزيز عبــــد|لفتـــ777766
تـــج|ره بــــنه|يه|بــــ |حمد عبــــد|للطيف |حمد |لسيد637392
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد حم|ده لط |لسيد عبــــد|للطيف636263
يبــــه427754 زر|عه طنط|محمد عبــــد |لمجيد سليم|ن |حمد  
9o27o6|معهد ف ص سوه|ج حمد عبــــد|لن| جم|ل معوض
يم عبــــد|لمجيد|9|3252 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |يمن |بــــر|
43|oo8|يم محمد |حمد |م|م معهد ف ص طنط|يه |بــــر|
6o6872حقوق |لمنصورهمحمد كرم سعد عبــــد |لش| |بــــوكرم
4o368o تـــج|ره |ل|سكندريهيح حن يح حن
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد |حمد عبــــد |لرحمن676776
|4o727|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ي| محمد عبــــد |لحميد سل
ر عبــــد|لعزيز |لق| 253325 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سندس م|
علوم حلو|نسهيله خميس ع |بــــوش|مه38929|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد جم|ل محمود ع عفي |62|338
67552o|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد محمد مصط |بــــو جبــــل
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|5oo27تـــمريض ع شمس محمود عبــــد |لبــــ|سط مصط محمد
نوعيتـــ |لزق|زيقغ|ده محمد حل حسن6|6435
8399o3|يم كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء |لعبــــدمحمود |بــــر|
62876o|م |لسيد محمود |حمد د|بــــ |لزق|زيق|د
يم عبــــد|لرحمن|337976 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|طف |بــــر|
|5o7|2رتـــ محمد سعيد عشم|وى خليل تـــمريض |لق|
4o2367ي فرج محمد |حمد حقوق |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ ي
علوم ج|معتـــ د |طنبــــيله |كرم  |ء |لدين محمد عبــــده682377
ف لط رجبــــ |لش|عر5|34|4 |د|بــــ طنط|وق |
طبــــ كفر |لشيخيه|بــــ مصط عبــــد |له|دى شلبــــى||43742
778o82تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ع|مر غريبــــ ع|مر
يم متـــ|رد5|2557 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمد مصط |بــــر|
ه عبــــ|س كم|ل ص|لح9|7672 معهد ف ص |سم|عيليهمي
ره|تـــسنيم محمد ع محمد|4879| د|بــــ |لق|
يم محمد محمد |بــــوعي 48|2|5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد إبــــر|
68o623|د|بــــ |لمنصوره||ء |لسيد |حمد |م |لسيد
85oo89تـــج|ره |سيوطمحمود حمدي |حمد عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسل  |ء |لدين فؤ|د ح 76|257
طبــــ بــــيطري |لم |م | حن فهيم حن 998||8
د|بــــ ع شمس|س|ره ع|دل زكري| محمد35663|
تـــج|ره |سيوط  بــــ|نوبــــ ع|دل غي سدره|876294
2456o3|يم محمد عبــــد|ل عيد تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــبــــر|
يم محمد عبــــد |لعليم |لجعفر262567 وف|تـــمحمد |بــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8335o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديع محمود ع ر|وي
4|o788حقوق طنط|حبــــيبــــه جم|ل محمد ع زلط
6o7894|يم مش ري|ض |طف|ل |لمنصورهروثــــم محمد |بــــر|
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|محمد محمود محمد خ 865839
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومملك محمد ع حسن22243|
فنون جميله فنون |لم |م | ممدوح ذ جرجس 884892
7o28o3تـــج|ره بــــنه|حمد صفوتـــ عبــــد |لسميع محمد طو|ش
758o94|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  لحسي س|لم |حمد محمد
6|2o73تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن حسن سند غنيم
صيدله حلو|نحمد سعيد عبــــد | عبــــد |لرحيم درغ|628439
696o|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرحمه محمد عبــــد |له|دى فتـــ |لهوبــــرى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن محمد حسي محمد|634393

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نجل|ل شعبــــ|ن جل|ل محمد47232
524oo3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرح|بــــ محمد محمود فز|ع سليم|ن
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمهر|ئيل عم|د سعيد بــــعتـــورى983|3|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عم|د|لدين ع زنون257824
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم عل|ء |لدين حل عبــــد |لحميد42|759
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد |حمد محمود |حمد28|359
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نوعيتـــ |ل|سكندريهن|دين محمود حسن محمود درويش485263
ندستـــ أسو|نمحمد محمود |بــــوبــــكر سيد843935
9o6|3o ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمر محمد عبــــد|لل|ه محفوظ معهد ع| 
75o982لسن ع شمس|ريم حسن نجيبــــ محمد
ف |حمد |لبــــسيو 58522| لسن ع شمس|سهيله |
|59o88|حقوق ع شمسحمد فرج ع |حمد
6|9oo4تـــج|ره بــــور سعيدرحمتـــ محمد حسن عز|م
34o574ر|ن عبــــد|للطيف يسن طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد عط| محمد ز
تـــج|ره ع شمسحمد ط|رق عبــــد|لحميد |لسيد||4|358
تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمد عثــــم|ن طه عبــــد |لحميد4|6957
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوموق صبــــ |حمد حسن286783

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمه| عبــــد|لتـــو|بــــ ذكري| |حمد59622
ف ف|رس |لسيد276|2 نده | تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسش|

8|697o| د|ر |لعلوم |لم ||ء ع|دل فرغل ع
وف|حمد محمد |حمد بــــريك محمد|37664| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|3o963ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يوسف |حمد محمد محمد
26862oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر محمود عبــــد|لصمد |لديبــــ
يل ج |لزق|زيقه|جر عم|د ع |لسيد|لسيد89|695 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
54ooo2|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد نظيم سعد
7o2529يم مرموش د|بــــ |لمنصوره|ندى |حمد س| |بــــر|

ره|رحمه ص|بــــر سيد شبــــ|نه44476 د|بــــ |لق|
وف|تـــ|نور |لدين ص|بــــر سن|دتـــ محمد67456| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
رتـــ|بــــسمه |لسيد ص|لح |لحد|د259886 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
683oo2تـــج|ره |لمنصورهمروه |لحس |لسيد |بــــو |لعن |لطن
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|ري| ف|يز فؤ|د ج|بــــ |38843|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ي|سم |لسيد محمد عبــــد|لسميع278967
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــط|رق حس|م |لدين ح|مد محمد693589
ييوسف |حمد ع|طف محمد8727|| أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
358o44علوم ري|ضتـــ ع شمسط|رق مني ح|مد محمد
43o76oره|ف|طمه محمد محمد |حمد نوفل عل|م |لق|
يم محمد جمعه ع|رف53985| حقوق حلو|نمحمود |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|سيمون سليم|ن بــــولس جودتـــ322246
معهد ف ص طنط|ف|طمه حمدى حسن حسبــــ |432276
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد فرغ ع47794|
7|o262يم |لسيد |لسيد ريح|ن صيدلتـــ بــــورسعيدس |بــــر|
8o59|2نوعيتـــ |لم |ند| حسن ن ربــــيع
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد محمد ف|روق |لعو|د|693279
2564o6طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــصموئيل ع|دل ميخ|ئيل عزيز
422826| ف عبــــد |لرحيم ع طبــــ |ل|سكندريهله|م |
4o|838د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |س|مه مصط عبــــده سعيد

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفصف|ء ج|بــــر عبــــد |لعظيم ع59522
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تـــج|ره |لمنصورهزي|د زينهم جل|ل محمد ش| 677956
ل|ل محمود طول|ن479694 تـــج|ره بــــنه|مرو|ن محمد 
87948o| تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد محمد محمد فرغ
346o3oيم د|بــــ ع شمس|دع|ء مجدي س|لم |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|م عبــــد|لمقصود عطيه عبــــد|لمقصود844924
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود عبــــده |م مو|25842
82699o تـــج|ره سوه|جمحمد سيد مبــــ|رك مصط
تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد محمد عفي 4|3579

58252| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء عص|م محمد عبــــد |
7o542|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محسن مرزوق ع ج|د
5o6o33زر|عه |ل|سكندريهعمر بــــدر|لدين خ|لد محمد |حمد
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود محمد عبــــد | |سم|عيل |لجندى|76699 معهد ع| 
64o552يم حسن عطيه د|بــــ |لزق|زيق|محمد إبــــر|
252o6oكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط |حمد |حمد سل|مه
86o|94ندستـــ |لم |محمد سد|د حسن عبــــد|لغف|ر
7o84o| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهري|ض |لمتـــو عبــــده |لمتـــو
42|24oحقوق طنط|طه متـــو مسعد عبــــد |لتـــو|بــــ س|لم
لس رشدى عج|يبــــى سيحه37539| رهك عل|ج طبــــي |لق|
يم مصط يوسف444926 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |بــــر|
6o5o88تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|ر| مصط مصط عبــــد |لوه|بــــ خ
تـــربــــيتـــ |سو|ن|ء ع عوض | عبــــده|846875

د|ر |لعلوم |لفيوممينه عثــــم|ن محمد |حمد زعف|ن|42825
|4o38|كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسيوستـــ | ن|در صل|ح حليم
|664o7لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد جم|ل عبــــد | محمد
9oo885 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــخلود خليل ع |حمد
8o|o29تـــربــــيتـــ |لم |بــــسنتـــ عج|يبــــي من جرجس
صيدله ع شمسيتـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد|342847
د|ر |لعلوم |لم |نوره|ن عص|م |لسيد ك|مل62272|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعمر محمد محمد خليل775475
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمريم حمدي ن عبــــد|لو|حد338827

حقوق حلو|ندين| حن عبــــد |لرحمن حن 34343
د|بــــ |لفيوم|س|ره عبــــد |لسميع فرج عبــــد |لسميع73543
تـــج|ره |سيوطحمد ط|رق |م|م عبــــد |لحميد|55882

تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعبــــد |لفتـــ|ح يونس شحتـــه عبــــد| كيل782455
تـــج|ره طنط|مصط محمد محمد سيد |حمد حس 2274|6
تـــربــــيتـــ |سو|نف|يزه |يمن |حمد |سم|عيل|84778

رهحمد عطيه عبــــد |لحميد سليم|ن|47992 طبــــ بــــيطرى |لق|
882o79  د|بــــ |سيوط|محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|لمع عل|م
|262o6لس مدحتـــ مقصود |لقط وف|ك وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
|7o4o|رهمحمد ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح محمد تـــج|ره |لق|
8oo2o2 فنون جميله فنون |ل|قرن| س|مح حمدي مصط
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5o586o| زر|عه |ل|سكندريهمحمد مجدى محمد ح|فظ حسن خ
64o369يم |لشبــــر|وى |سم|عيل |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ول|ء |بــــر|
75o693يم سعيد يم حسن |بــــر| |لسن |لم |ندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ ش|كر يوسف محمد259469
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ر جم|ل محمد س|لم محمد67|772
848o3||يم عبــــدربــــه يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نبــــر|
338o25|يم حسن تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|نس عز |لدين |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رن| عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحميد ع248845
تـــربــــيتـــ طنط|زي|د جم|ل |لسيد محمد |لخو 429952
قتـــص|د م حلو|ن|سندس جم|ل س|لم محمد325859
طبــــ |لمنصورهسل|م رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح فرح|تـــ|698698
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمع|ذ محمد ن محمود484238
|د|بــــ |لم |يوسف |حمد ع عبــــد |لسميع729|48
49o4|oتـــج|ره |ل|سكندريهندى عبــــد|لن| محمد عبــــد|لع|ل
3|5oo|زر|عه مشتـــهرجورج س| عبــــد|لمل|ك ملك
6227|o|تـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود نص محمود عبــــد |له
ف محمد |حمد|897849 ه | صيدلتـــ سوه|ج م
774o23يم يم محمد |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمن|ر |بــــر|
82||7oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ول|ء ع ر|شد مطر|
|556o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى عص|م |لدين فتـــ محمد شكرى
يم يوسف حن|وى739||3 ندستـــ ع شمسبــــربــــ|رتـــ |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهندى خ|لد |لسيد محمد نعيم675357
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك|رول |لفريد خله |قل|ديوس322263
68o356|معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــحمد مصط |حمد محمد |لعدل
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|يزه ط|رق عفي عبــــد|لكريم88|222
يم محمد784576 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يم|ن عبــــد |لع|ل |لسيد |بــــر|
62o624لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد ع|دل فكرى عبــــده |حمد |لجبــــ
692797| نوعيتـــ |لمنصورهيه محمود محمود |حمد منتـــ

4235o| ره|ء ع|طف حس ش|كر حس تـــج|ره |لق|
رهيوسف فر|ج ع فر|ج38833 حقوق |لق|

يم|782635 يم حس |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ن محمد |بــــر|
ي صل|ح محمد عم|ر2565|4 نوعيتـــ طنط|رو|ن ي
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|طمتـــ عص|م محمد |لسيد637775
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأرز|ق غز|ل مصط شه|وي |لسبــــي 444424
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء |سم|عيل محمد تـــوفيق شح|تـــه638633
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لمؤمن عز |لدين عبــــد |لحميد |5|72|4
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسوق |حمد محمد ح|فظ48849

معهد ف ص |سو|نف|طمه شح|تـــ |بــــو|ل|رش|د حسن868843
447o3|ر سعيد عبــــد |لغ |م|م سعد تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|
34oo74صيدله طنط|ندى ربــــيع شعبــــ|ن عبــــد|لعظيم قنديل
2632o9 د|بــــ بــــنه|رقيه عبــــدربــــه |حمد |بــــو|لخ|
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ندستـــ |سيوطعز|لدين |س|مه ع عز|لدين576|87
وف|تـــف|دى ميشيل ولسن |سكندر37887| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|نج|ه حمدى |لمحمدى عبــــد|لرحمن ص2429|6
375o52رهفرحتـــ عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــده عل|ج طبــــي |لق|
6|6o39لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|زي|د محمد سعد محمد |لجم|ل
طبــــ سوه|جعبــــد|لرحمن |نور |حمد محمود  895|92
يم|62373| تـــج|ره ع شمسحمد محمد بــــرك|تـــ |بــــر|
طبــــ بــــيطري |لم |منه محمود سيد مو |585||8
رهمصط |حمد عفي مصط 22877 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

تـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ع حس ع جر|مون3549|6
76o236|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد فتـــ محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ه|جر س| محمود |حمد خط|بــــ6594|3
528224| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيمن فتـــح | فتـــح | محمد عبــــ|
وف|تـــ.ين|س حس|م ك|مل مصط |7944|8 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــ |لسيد ع ش|كر783249
49274oتـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لمنعم محمد |حمد عبــــد |لمنعم فرج
432|o5علوم طنط|ندى ط|رق عبــــد| عبــــده
5o6898زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهد| | ه| |حمد محمد حمودتـــ
883o6o| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |سيوط  يم|ن جم|ل فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد|
طبــــ حلو|نفه عبــــد |لستـــ|ر فه سليم|ن |بــــر686356
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد أحمد محمد أيوبــــ |لحن|وي533768
27o786يم عبــــد|لعزيز نص|ر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رغده |بــــر|
45oo||| زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيم محمود حبــــ حسبــــ
2|6o36ره|ندى محمد حسن عبــــد|له|دى محمد ثــــ|ر |لق|
يم محمود مه  882525 تـــربــــيتـــ |سيوطر| | |بــــر|
ش|م محمد ع|دل5472|| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسلي 
يم8|7798 يم عبــــد | |بــــر| علوم ج|معتـــ |لسويسمنيه محمد |بــــر|
نوعيتـــ عبــــ|سيهمن|ر ي محمد |حمد سعد349264
64o994|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد محمود عبــــد|لرحيم عطيتـــ
69879o|ندستـــ |لمنصورهحمد رجبــــ رمض|ن حسن |لسيد
ره|مصط معوض ع عبــــد |لخ|لق56885| د|بــــ |لق|
4|6o|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ول|ء عبــــد |لمجيد |حمد |لبــــ|جوري
92o3|4حقوق |لمنصورهشيم|ء عبــــد|لموجود عبــــد|لكريم عبــــد
5|3o68ر مسلم زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهكريم ف|يز ط|
|ج فتـــ مو 844683 تـــربــــيتـــ |سو|نسل 
788|6oمعهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  عمر عبــــد |لعزيز |لص|دق محمد |لص
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسنور محمد عبــــد|لمنعم دغيدى|226|44
علوم |سيوط |ر عبــــد| محمد عبــــد|لعزيز  877447
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــسمه حمدى |حمد بــــكره256458
8o|o77ر|ء سيد صل|ح محمود نوعيتـــ |لم |ف|طمه |لز
زر|عه دمنهورنرم ن| جويدتـــ ع كريم996|52
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75o977 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن| مصط عبــــد |لرحمن شو
25o||oصيدله حلو|نرن| عزتـــ ح|مد عبــــد|لمجيد
طبــــ |لمنصورهمن|ر محمد |لسيد عطيه699733
7o388|ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود شو محمد عبــــد |لرحمن
د|بــــ سوه|ج| حمد ك|مل مزيد حس |896977

صيدله بــــ سويفف|طمه |حمد شمردل |م 57375
32o33ى يف فؤ|د بــــح لسن ع شمس|رؤيه 

كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمصط حس|م |لسيد |لشح|تـــ778769
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمود |لسيد عبــــد |لغفور حسن |لليثــــى4||767
6o|942د جم|ل أحمد جوده تـــربــــيتـــ طنط|ن|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرح|بــــ محمد عبــــ|س شح|تـــ9|8265
23o996تـــربــــيتـــ حلو|نس|مه شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز عبــــد|لحميد
وف|تـــ|ع كم|ل عبــــد|لر|زق محمد محمود4285|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4o8o36|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء خ|لد محمود محمد لبــــيبــــ
رهندى |س|مه طه سيد محمد29||2| تـــج|ره |لق|
يم عبــــد|لمقصود|246577 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد سند |بــــر|
حقوق |ل|سكندريهيه |حمد |حمد رمض|ن محمد|489222
4338o|نوعيتـــ طنط|محمود عبــــد |لر|زق محمد عبــــد |لر|زق سعف
4o36oo|حقوق |سيوطحمد بــــل|ل |حمد محروس علو|ن

يم  |د57797 ن| جرجس |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن |ده م |لدين |حمد فؤ|د صقر67576|
|2o424|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنس حمدى |حمد حسن حسن |لغز
85o328| د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|
 |حه وفن|دق |ل|قل|ء شو ع حسن|848348
5|o68oطبــــ بــــيطرى دمنهورمصط مجدي فتـــ عبــــد |لسل|م رخ
يم |لدسو 627527 تـــمريض |لزق|زيق آيتـــ خ|لد إبــــر|
تـــج|ره ع شمسم |ن |حمد ز عبــــد |لعزيز68379|
يم عبــــد|لرحيم |ل|شهبــــ|6|4889 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مل |بــــر|
م|م 894493 تـــج|ره |سيوطن|ء خ|لد محمود 
22o775|يم سليم|ن |لغز ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسيم|ن تـــوفيق |بــــر|
تـــمريض كفر |لشيخسم|ء رمض|ن طه يوسف عوض|669|44
7779o3يم يم |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه عزتـــ |بــــر|
8o2||6لس س|مح مل|ك دقش طبــــ |لفيومك
| عز |لدين عبــــد|لسل|م ي|س 838526 حقوق |سو|ني
تـــج|ره بــــنه|ش|م حس |حمد محمد ع|مر328662
ر محمد سيد57783| ره|س|ره م| د|بــــ |لق|
7o97o||معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــم حمدى |لسيد محمد محمود
35o678د|بــــ ع شمس|بــــتـــ | فكري عوض | سويلم
تـــج|ره |ل|سكندريهحن ح|تـــم حل عبــــد |لرؤوف |لف|476244
معهد ف تـــمريض طنط| ه|نم مصط محمد شمس |لدين|4||43
9|3o45 د|بــــ سوه|ج|ع|دل عبــــد|لر| عبــــد|لل|ه |حمد
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد سيف |لن زع |265833
يم |لحط|788494 لف للفن|دق بــــور سعيد|رحمه محمود محمد |بــــر|
2258|oرهكريم محمد سليم|ن محمد حقوق |لق|
44o|46 |تـــج|ره كفر |لشيخندى طلحه طه طه |حمد |لع
يم |بــــو زرد4737|5 يم فتـــ |بــــر| معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  آيه |بــــر|
ى طلعتـــ |سم|عيل38778| زر|عه ع شمسد | ي
82o6|7تـــج|ره بــــ سويفح|زم |بــــوحسيبــــه عبــــد|لصبــــور عبــــد|لكريم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يوسف ص|لح سيد محمد7|7548
889oo8| د|بــــ |سيوط| سل|م حف محمد ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد خ|لد كم|ل |بــــو |لفتـــوح524989

رتـــ|مريم محمود ص|لح محمود خليفه5|338 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس|ء صل|ح عتـــريس خليل|37563

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م ع فرح|تـــ ع243526
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمود ع|طف عبــــد |لمعبــــود عبــــد |لعزيز39|778
ف عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد886694 ر|ء | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه |لز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمه| |بــــو|لمجد |لسيد |لمر محمد يوسف687857
752oo8تـــج|ره ع شمسم| عبــــد |لعزيز بــــسيو عبــــد |لمنعم
6o338| حقوق |لمنصورهه|جر ش|كر عبــــد |لعليم عبــــد |لعزيز
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه ه| |حمد |لزفتـــ|وى3269|2
236o89د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممن|ر رجبــــ |لسيد محمد

4o299 رهصل|ح محمد صل|ح محمد |لبــــسيو ندستـــ |لق|
ر|ء محمد عبــــد|لر| عبــــد|لرحمن 489465 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نلز
ر|4725| حقوق حلو|نع محمد ع م|
يم غنيم962|69 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد جم|ل محمود |بــــر|
يم حس 47798| وف|عبــــد |لرحمن رأفتـــ محمد |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

يم محمد|72|56 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم| رمض|ن |بــــر|
64o89o |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن عط
حقوق |ل|سكندريهجه|د صل|ح محمود طلعتـــ محمد علبــــه92|483
8o3964ر حسن محمد خلف نوعيتـــ |لم |ط|
8246o8كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد محمود |حمد حسن
2692o6 معهد ف ص بــــنه|ه|جر محمود محمد |لحبــــ
يف822||7 لف |لتـــج|رى بــــ|لمنصوره|سم|ح |لش|ف محمد |لسعيد محمد 
ى ع حسن757299 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدير خ
4o2679د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم |حمد |حمد عبــــ|س |حمد
ره|بــــسمتـــ |نور محمد عبــــد|لحميد344958 عل|م |لق|

ر محمد شفيق شقر|ن4222| تـــج|ره |سيوطمنه | م|
طبــــ بــــنه||ء حمد|ن عبــــد|له|دى مصط |338568
27oo5o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسبــــ
رهرو|ن حسن فرج مختـــ|ر|||44| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|ه|جر |لسيد عبــــد | عطيه |لشندل2434|6
يم سليم|ن عكيله|783843 تـــج|ره |لزق|زيق|ء |حمد |بــــر|
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د|بــــ ع شمس|ندى سيد رف| عبــــد |لح|فظ34546|
79|792| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه شحتـــه محمد ع مو

حقوق |لفيوممحمد محمود سل|متـــ عبــــد |لفتـــ|ح72959
4257o5د|بــــ |ل|سكندريه|د | أحمد محمد محمد عبــــد |لمجيد

وف|تـــمحمود |حمد منصور عبــــ|س5237| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره بــــ سويفع|دل جم|ل عبــــد|لستـــ|ر جمعه|85727
34o642 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم عبــــ|س فتـــ ص|بــــر عفي

25o23رهف|طمه سيد فوزي محمد مط|وع زر|عه |لق|
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قمن|ر |حمد عبــــد|لح|فظ عبــــد|لمؤمن|34288
|755o7|د|بــــ حلو|ن|يم|ن جم|ل عبــــد |لحميد منصور
لسن ع شمس|رحمه و|ئل محمد رغيبــــ7832||
ف عبــــد|لحميد سليم324298 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |
تـــج|ره |سيوطبــــ|نوبــــ ن|  |د منقريوس|6|29|8
ره|ء عبــــد|لفتـــ|ح رمض|ن معوض|65|225 حقوق |لق|
7o9o73|يم طبــــ |لمنصورهيم|ن مجدى |حمد |بــــر|
498o35تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورفد|ء ع |لسعيد ع غ|زى
7o8832 د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه محمد حسن محمد حس|ن
4o5733د|بــــ دمنهور|دين| |حمد |لسيد محمد يوسف بــــندق
يبــــ ز8325|| تـــج|ره بــــنه|م|ري| ع|طف و
رهد| | محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لعظيم39982| ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقكريم محمد صبــــ عبــــد |لعزيز |لحفن785926
688o23زر|عه |لمنصورهس|ره |حمد ع محمود عل|م
نوعيتـــ |شمونصف|ء محمد صديق شه|بــــ |لدين276945
|د|بــــ طنط|حمد محمد طلعتـــ عبــــد |لع|ل|2262|4
يبــــ3778|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|كريم |لسعيد عبــــده و
رهعمر محمد عبــــد |لمنعم محمود46|48| ندستـــ |لق|
يم|26533 تـــربــــيتـــ بــــنه|مصط محمد عبــــد|لمحسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نوس|م ي حسن م 845267
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــكم|ل |لعج محمد  محمد كم|ل |لعج677627
معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء بــــ |لدين خ|لد |حمد حك|م|3|3295
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |يه|بــــ |حمد محمد شبــــ|يك|28448|
رهمحمد محمود محمد شح|تـــه76|9|2 علوم |لق|
يم حسن756357 | حسن |بــــر| كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقي
ره|م| حسن ع عبــــد|لخ|لق||23329 ثــــ|ر |لق|
ف محمد مصط |لشح|75|489 د|بــــ دمنهور|ي|سم |
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره عفي حس عفي 753667
6o6469ف عي مهدى وف|تـــ.مهند | ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
يم مصط |لو|423|69 ندستـــ |لم |حس مصط |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــ صبــــ محمد خ|لد سل|متـــ779767
معهد ف ص بــــور سعيدحمد |لسيد طه محمود |لجن|ي |624289
446o79ندستـــ |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد |لمحسن خط|بــــ
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تـــربــــيتـــ |لفيومع|ئشه جم|ل عد حسن64682
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد محمد رش|د عبــــد|لمقصود|636287

صيدله بــــ سويفعبــــد|لرحمن رمض|ن رجبــــ عبــــد|لحميد636|7
283o35حقوق |لمنصورهمحمد رمض|ن عبــــد|لق|در عبــــد|لمجيد
4|o57|تـــج|ره طنط|ف|رس ع|طف ف|روق فريد
48423oتـــج|ره دمنهورمحمد عبــــد | عبــــد |لحميد |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفر| | غز|ل محمود محمد57285
ندستـــ ع شمسلؤى خ|لد عي مو7|37|2
49523o|تـــج|ره دمنهورحمد وجيه مصط عبــــ|س نوح
|6oo|||حقوق حلو|نحمد محمد عبــــد | |حمد ق|سم
طبــــ بــــنه|يتـــ محمد سليم|ن محمد |لسيد|357665
وقسيف |لدين |يه|بــــ يوسف س|لم6|4||3 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
355oo5 ندستـــ شبــــر| بــــنه|جه|د عص|م عبــــد|لبــــ|سط مو سيد
رهصل|ح |لدين محمد |حمد س|لم52489| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومش|م عبــــد| فتـــوح |لخو 257672
85oo7oكليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمد رض| محمود عبــــد|لع|ل
45o4|9يم مر كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد فوزى |بــــر|
تـــج|ره طنط|ف|طمتـــ جم|ل |لدين عبــــد| محمود58|329
رهيوستـــ | شو جور ر|غبــــ939|2| ندستـــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفم|يكل ن|دي فرج جيد||8228
تـــج|ره |سيوط|ء عزتـــ عبــــد|لغف|ر عثــــم|ن|485726
22865oيم رتـــ|ندى خ|لد ع |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5|7o9|ج| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورندي محمد |سم|عيل 
9225|o تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لرحيم عمر محمد

يف عبــــد | عبــــد |لمجيد|42638 زر|عه ع شمسحمد 
62oo3|ف لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|مع|ذ محمد صبــــرى ع|رف 
8o8857تـــج|ره بــــ سويفحس|م حسن عبــــد|لعظيم |حمد
7o3548|يم شعبــــ|ن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه محمد عبــــده |بــــر|
يم ش|كر767639 معهد ف ص |سم|عيليهيه عبــــد |لعزيز ش|كر |بــــر|
تـــج|ره دمنهورندي مجدي عبــــد |لسل|م بــــرك|تـــ|49739
78o3|4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن ع|طف ربــــيع محمد
4o6||9عبــــد |لغف|ر عبــــد |لغف|ر ع ر | تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــي
7o3655 |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد ع |حمد |لبــــلتـــ
2|762oألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|ن|در محمد عبــــد|لعزيز ص|لح
69oo75معهد ف تـــمريض |لمنصوره عزه طلبــــه |لبــــسيو محمد
2477o6 طبــــ ع شمسمحمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لمع
يم مصط 443437 طبــــ |ل|سكندريهمحمد مصط محمود |بــــر|
26576oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد خ|لد جمعه عبــــد |لفتـــ|ح |لـمي
تـــج|ره |لمنصورهمحمد سعد محمد |لعكر 687942
رتـــ|ه|يدى محسن |حمد محمود|63958 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ره|ول|ء حل عبــــد |لمعبــــود ع|5774| د|بــــ |لق|
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ك.تـــ. ف صن| بــــنه|محمد مصط |لسيد مصط 343453
5o668o د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء محمد بــــسيو ملي بــــسيو
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرن| محمد ثــــ|بــــتـــ |بــــوزيد757874
9o2999|معهد ف ص سوه|ج حمد حسن شح|تـــ عبــــد|لرحمن
تـــج|ره ع شمسحمد عط| | |حمد |حمد|333932
معهد ف تـــمريض |سيوط عل|ء فضل | عبــــد|لرشيد محمد  |8|882
9o483| تـــج|ره سوه|جف|طمه محمد |بــــوزيد |حمد
25268oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | يح سعيد |لطهوي
5o64|8طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم|رسيل سل|مه مختـــ|ر |بــــ|ظه سل|مه
ندستـــ بــــنه|رحمتـــ ط|رق |لدسو ح|مد |لدسو 7|3567 كليتـــ 
68oo4|لسن ع شمس|رو|ن |حمد عبــــد |لسميع عبــــد |له|دى ن
حقوق |لزق|زيقحمد عم|د |لدين محمود ح|مد|7|6366
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل محمد ع محمد |لدرو| 753748
35275|| حقوق ع شمسحمد خ|لد |حمد عبــــد|
ديه ع محمد487598 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن ع 
84o456طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىلي خ|لد حسن |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم ع|دل بــــ|ش| عبــــد|لسل|م233232
يف ص|لح ف|يد622982 ندستـــ د |طعمرو 
رهوس|م محمد ع ع 47668| تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|يم|ن عبــــد |لل|ه عبــــد |لرحمن محمود778947
| محمد رمض|ن |حمد عبــــد |لرحمن5294|5 علوم دمنهوري
7o|||5تـــج|ره |لمنصورهح|زم حمدى ع سل|مه |لبــــيو
84|o4o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء شح|تـــ ع عبــــد
|د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن ح|فظ محمود ح|فظ سيد 2472|4

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومسم|ء |حمد سيد عبــــد |لتـــو|بــــ|99|65
يم محمد |لسيد محمد|758426 حقوق بــــنه|بــــر|
د|بــــ حلو|ن|ف|طمه محمد عبــــود عويس2|2863
3|794o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد صل|ح قطبــــ |بــــو |لمك|رم
53o429|ندستـــ |ل|سكندريهيه عمر ع محمد

زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــعبــــد | قر محمد جوده59466
25o633يم فتـــوح عبــــد|لرحمن  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمريم |بــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع |لسيد عبــــد|لعظيم أبــــو عطيه358|25
8o3235 نوعيتـــ |لم |ورده ن| فوزي ع
8o2496كليتـــ حقوق |لم |مصط عم|د ع طلبــــه
24334oرهتـــقوى عبــــد|لحليم محروس زين |لع|بــــدين زر|عه |لق|
769o58يم نمر محمد ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد |بــــر| معهد ع| 
طبــــ |لمنصورهعمر محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لجو|د 89|684
رهيوسف مصط محمود حل3927|2 تـــج|ره |لق|
يم |لنج|ر5347|4 تـــج|ره كفر |لشيخع|دل ع يوسف |بــــر|
777|o6 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يوسف جم|ل سعد |لدين مصط
8o2398تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ش|م شعبــــ|ن ج|بــــر |حمد
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تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررودين| |حمد غريبــــ مصط 497766
|3254oفنون جميله فنون حلو|نمريم |يمن وديع عبــــد |لمل|ك
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|رو|ن جم|ل فه |سم|عيل محمد769822
776o|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحل| ع|طف محمود حمدى ع|مر
8o23|o ندستـــ |لم |يوسف |بــــوخ|لد قطبــــ ع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطسيد ع|دل رفعتـــ محمد  884244
9|o5|o ى رشدى شنوده علوم سوه|جبــــيشوى بــــ

يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمصط خ|لد دسو محمد |لبــــو 8252| لم
4o2927يم |لبــــيه تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل خميس حسن |بــــر|
|35o62وف|تـــيوسف |حمد ح|مد |حمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|6o73| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمن|ر عبــــد|لرحمن عبــــد |لرحمن ديبــــ

7o86o|ه ع|دل سعد محمد د|بــــ |لفيوم|م
22o|73أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ محمد معتـــز ك|مل فؤ|د ص|لح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد| ع |لسيد عبــــد|للطيف258229
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عبــــد |لحميد سل|مه شلتـــوتـــ|56|7|5
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود صبــــ أبــــو|لفتـــوح عزبــــ عبــــد|لع2||247
444|o7يم سل رهأحمد جم|ل عبــــد |لن| |بــــر| طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ل |ء فتـــ محمد محمد زغلول58|3|6
|629oo لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم محمد حسن حس|ن
يم صبــــ خليل محمد||4842 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــخميس |بــــر|
49o7o|يم ج|بــــر تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر خ|لد محمد |بــــر|
42oo32| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنور|لدين ع|طف عبــــد|لرحمن محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورش|م محمد رزق درويش مصط ||4887
24o78o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع عبــــد|لعزيز عبــــد|لجو|د
33o825نوعيتـــ بــــنه|رن| يوسف محمود ح|فظ
|228|oندستـــ حلو|نم|يكل س| حن يوسف
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم | وجيه عبــــ|س روف|ئيل275|83
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن|تـــ ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــدين| |حمد |لسيد عبــــد ربــــه756552
لس من فخرى مسعد 897428 حقوق |سيوطك
صيدله طنط|محمد |حمد عزبــــ |لسق|429924
62o64o |ندستـــ |لمنصورهحسن|ء مجدى فتـــ |لسيد |لزل
85o293تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد |س|م محمود محمد
6|55o6يم محمد عز |لكفر|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد |بــــر|
صيدلتـــ |لم |من|ره يوسف شو |سكندر9879|8
52|o49ف محمود محمد يوسف معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر أ
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء رجبــــ تـــوفيق رجبــــ عبــــد |لغف|ر|667|69
يم767494 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشلدن| خ|لد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسسيد رش|د سيد محروس342497
رتـــ| ط|رق محمد عبــــد |لخ|لق |حمد7|6886 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|2o333|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو ن| من |سحق
36o59||يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|حمد سيد ح|مد |بــــر|
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تـــج|ره |سيوطعبــــ |حمد حسن حس 878989
782529| نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م محسن ف|روق ز
6oo|34|م محمد |لسعيد ك|مل تـــج|ره |لمنصورهد

|لسن |لم |يوسف |حمد ع عوض67665
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيم|ن |حمد عبــــد |لخ|لق |حمد |بــــر|695275
696327| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمد ف|روق مش|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|محمد ع|دل |لجميل أبــــو |لمجد752456
يم يوسف|523988 د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء محمد |بــــر|
يم محمد |لطويل3356|6 تـــربــــيتـــ طنط|مهند فتـــ |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود عبــــد |لحليم عبــــد|73878
ندستـــ ع شمسمنتـــ | |س|مه محمد حسن24636|
44o96|| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن |حمد |بــــو|لفتـــوح مصط
434oo|طبــــ طنط|بــــسمه عل|ء محمد سعيد |لمغربــــى
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــزي|د سم عط| | |سم|عيل مبــــ|رك528369
7o676oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد عو|د محمد مسعد
695o54ف ومس|حه |لمطريتـــع محمد ع |لمر جل|له ك.تـــ. ف رى و
ق|وي497566 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنيه |حمد رمض|ن محمود |ل
75o86oندستـــ بــــور سعيد|ء عم|د |م|م عبــــد | |لخو|جه
رهلبــــ|سل |سم|عيل عبــــد|لبــــ|سط |سم485|22 حقوق |لق|
ر عبــــد|لعظيم محمد323685 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن م|
8o68|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ي|سم حم|ده عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمجيد

تـــج|ره بــــ سويفس|ره س| فؤ|د ونيس58538
5o634|ف عبــــد |لبــــص محمد علوم حلو|نكرم |
359o3 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل |سل|م كم|ل عبــــد |لع| عبــــد

يم37274| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود عل|ء |لسيد |بــــر|
339o54د|بــــ بــــنه|مروتـــ طلعتـــ يوسف |حمد ق|سم|
898834| يم مج |ء حسن |بــــر| طبــــ سوه|ج 
35o284ى كفورى نوعيتـــ عبــــ|سيهعبــــد|لرحمن |حمد ي
44|o77|ء فتـــ عبــــد |له|دى |غ| معهد ف ص طنط||
76o7o|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ف|طمه حل عبــــده مبــــ|رك
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنيه سعيد عبــــد|لحليم |حمد |لش|ف846|27
معهد ف ص طنط|يه نسيم فرج |بــــوسعده||43458
335o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسر| | حمدى حس محمد
52o366يف عبــــد| منصور معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ه|يدي 
بــــي عربــــ624579 يم |ل تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــي|سم أحمد |بــــر|
529|o6ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لمحسن محمد قنطوش
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سعيد حس محمد258243
ندستـــ ع شمسر|ن| محمد عبــــد|لعظيم محمد358522
ي خليفتـــ مهدي |لرمي 369|52 تـــج|ره دمنهورإيم|ن ي
يم |م عبــــد|لوه|بــــ|356745 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|مينه |س|مه ح|مد ملي |38455|
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92o929|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج ندرو |ميل د| |ل سدره ع| 
|46o23ف سيد |حمد |حمد حقوق حلو|نوق |
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــتـــ حس محمد |حمد28|336
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لرحمن غريبــــ محمد حمد|ن45776|

زر|عه ع شمسج| محمد ص|لح متـــو28|82
7o27o9تـــج|ره |لزق|زيقدع|ء ط|رق مر عبــــد |لعزيز مر
د|ر |لعلوم |لفيومه|جر |يه|بــــ محمد محمود222345

طبــــ |لفيوموق عويس محمد مس|عد72864
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ محمد |م|م أبــــو |حمد3|||26
5o6984|علوم طنط|ريج |حمد ممدوح محمود عبــــد |لجو
وف|تـــعمر حس |بــــو|لعربــــ حس ع2|6|32 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
6733o زر|عه |لفيومنور|ن عبــــد |لمنصف عبــــد |لفتـــ|ح محمد

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور|ن محمود |حمد يونس426426
775o83 معهد ف ص |لزق|زيقي|سم صبــــ محمد محمود مر
ه عبــــد | عبــــد |لمجيد مصط مسعود428362 علوم طنط|م
82o||5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مروه عط| عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لنعيم|
تـــمريض بــــنه|شيم|ء ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح |ل|ك 6|3387
6o|9o4|بــــ|ش صيدله طنط|لسيد محمود |لسيد 

377o4ف ري|ض عبــــد|للطيف رهكريم | د|ر |لعلوم ج |لق|
رتـــ|ند محمد عبــــد|لعزيز |لعبــــد|24946 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o754|تـــمريض طنط| لينه |نور حسن |بــــو ش|دى
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء رضو|ن عزبــــ سعد محمد|348363
|5875oرهوق خ|لد محمد محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7532o4تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحسن محمود محمد محمود
9o6o26 طبــــ سوه|جمصط محمود ع|رف |حمد
ر|ء مصط |م|م فرج5|4428 تـــج|ره كفر |لشيخز
يم ص|دق حسبــــ|63727 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ي|ر| ص|دق |بــــر|
|4|96o|ندستـــ |لم |حمد عبــــد |لسميع صل|ح محمد
2598o7|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء جم|ل |لسيد تـــوفيق

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعمر محسن عبــــد |لسل|م مصط |987|
52o768|طبــــ بــــيطرى دمنهورل|ء ك|مل محمد محمود مزر

علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحس|م |حمد محمد محمود72|83
229883| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف مجدى عبــــد|لوه|بــــ فرغ
4o692o تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرودينه محمد ع عبــــد|لمنعم يح |لجدي
433o37| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء عبــــد|لمو محمد عبــــد |لقوي

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحس|م مصط كر|م ع محمد44289
فنون جميله فنون |ل|قيم خ|لد محمد فرغل  896276
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمر|م محفوظ يس متـــو 833273
7752o8حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ط|رق عبــــد |لن| عبــــد|لخ|لق شنبــــ| 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيه وحيد ع |نور سليم|ن|639843
يم ص|لح3|6797 تـــمريض |لمنصورتـــ د| | سم |لعبــــ |بــــر|
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يم286|33 يم ع |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهنور| جم|ل |بــــر|
علوم |لمنصورهندى |سعد محمد عبــــد  |لمجيد |بــــو|لعز682382
82o979تـــج|ره بــــ سويفمعتـــز خ|لد فتـــ محمد
حقوق |لمنصورهسم|ء حس|ن محمد عبــــد|للطيف عبــــ|496554

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رين| ع|طف ثــــ|بــــتـــ روف|ئيل36784
د|بــــ دمنهور||ء عبــــد| عبــــد|لمقصود خليل |لشن6775|5
تـــج|ره بــــور سعيدكريم ط|رق رجبــــ |حمد ش| 764362
نوعيتـــ |لزق|زيقم| ممدوح عبــــد |لكريم خليل عبــــد |779226
م |حمد |لسيد خليل322772 د|بــــ حلو|ن|منتـــ | |د
77548o|معهد ف ص |لزق|زيقكريم ط|رق حسن |بــــو|لعل
7oo7|8صيدله |لزق|زيقصبــــرى |حمد متـــو |حمد سيد |حمد ع
75|47oتـــج|ره بــــور سعيدسهيله ي| محمد فوزى عبــــد |لرحمن
522o3|زر|عه دمنهورول|ء فرج عبــــد|لمطلبــــ فرج مندور

رهل|ء عبــــد |لعزيز حس عبــــده|24586 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4|o242حقوق طنط|عبــــد |لوه|بــــ محمد |سم|عيل عي
7o|3o3 معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمرو محمد سم محمدى |لملي
وس6895|| رهمريم عم|نوئيل تـــوفيق يوسف تـــ|و حقوق |لق|
علوم بــــ سويفبــــه محمود حسن |حمد64737

يم محمد |سم|عيل|8|479 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد عص|م |لدين عبــــد |لحميد8|265

علوم |لمنصورهمحمد جم|ل |حمد حسن |حمد52|||7
6o723|تـــج|ره طنط|نج|تـــى فرج عبــــد|لعليم فرج
27o446|ل تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لن| سليم|ن ع 
3565o4|ف |لدين عبــــد|لعليم تـــ |لسيد  تـــربــــيتـــ بــــنه|م
زر|عه ع شمسرحمه ي| سيد محمد46475|
يم ص|لح ع 755684 حقوق بــــورسعيدص|لح |بــــر|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جم|ل سعد حسن أبــــو حلو3735|5
26o2|6 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|منه | رأفتـــ عبــــد|لد|يم عبــــد|لش
28772oتـــمريض بــــنه|مروه ص|بــــر مبــــروك مط|وع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد مدحتـــ محمد |م |76449
يم عبــــد |لعظيم مصط 324|52 تـــربــــيتـــ دمنهورلشيم|ء |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مر |لسيد مر |لسق||8|487
تـــج|ره ع شمسحسن محمد حسن |سم|عيل |لهبــــش347599
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء حم|ده شديد عثــــم|ن |لسمي |248326
6433|oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروتـــ |حمد عزتـــ |حمد
تـــج|ره |ل|سكندريهتـــسنيم حسن |حمد ع |لصق|ر|2|5|4
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف |يمن مر |لسنبــــ|رى|9|6|6
4||9o6| يم عبــــد| محمد عبــــد| |د|بــــ طنط|بــــر|
ور||9|75 ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عوض 
4|o889د|بــــ طنط|منتـــ | محمد |بــــو زيد محمد |بــــو زيد|
9o599o علوم سوه|جمحمد |يمن محمد |بــــو|لمجد
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تـــج|ره دمنهورحبــــيبــــتـــ عبــــد |لكريم |بــــو |لمجد عطيتـــ543347
859o59تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|له|دي |حمد
46oo33ن| سم ع |لسيد قطبــــ  |حه وفن|دق |لمنصورتـــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود |حمد حسن حسن |لمرخم|تـــى525748

رتـــعبــــد |لرحمن عبــــد |لحكيم عبــــد |لحكم محمد76|49 علوم ري|ضتـــ |لق|
ى478973 يم خليل |لم علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعمر |حمد طه |بــــر|
علوم ع شمسي|ر| عبــــد|لمؤمن مختـــ|رعبــــد|لمؤمن جل7||352
طبــــ |سيوطمحمد صبــــ محمد رضو|ن822677
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد لط عبــــد|لغ حس |463|26
6o3|64زر|عه |لمنصورهر| | ص|لح محمد ن|صف
د|بــــ |لزق|زيق|عزتـــ |حمد حسن عطيتـــ عبــــدربــــه|63725
ندستـــ |لسويسمحمد |لسيد ع |حمد69|753
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر محسن خط|بــــ محمد خط|بــــ247744
335o8oصيدله ع شمسمريم |حمد سعد جمعتـــ
822o9o|علوم |لم |سم|ء عبــــد| |سم|عيل محمد
4266o6طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرقيه محمد عبــــد|لرحيم ع محمد
48|3|o|يم صبــــرى محمد عز |لعربــــ حقوق |ل|سكندريهبــــر|
84o468تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم حسن عبــــد|لرحمن محمد

9o526كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدري|ض محمد ري|ض محمد
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد فتـــ خلف246254
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن ع|دل إسم|عيل بــــندق8526|6
36o9ooل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد ع منصور محمد
د|بــــ د |ط|نور|ن |لسعيد |لسيد |لدسو سليم||62434
طبــــ بــــنه| ط|رق |لسعيد ع حسن3676|6
ره|ندى حمدى محمود عبــــد|لوه|بــــ259374 عل|م |لق|
32o562|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع|دل |سم|عيل محمد
د|بــــ دمنهور|يتـــ حس عبــــد |لرؤف محمد |لقلجتـــ||892|5
5o2|68زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم|زن محمد |حمد |حمد حج|زى
266|4oندستـــ بــــنه|محمد سليم |حمد عبــــد|له|دى كليتـــ 
تـــج|ره بــــنه|حمد سيد |بــــو|لن |لسيد||33438
تـــج|ره |سيوطمنصور ن| عبــــد|لبــــص زيد937|82

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف محمد قن|وي |لسيد37749
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديعمر |يه|بــــ |لسيد جبــــر272329
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرح|بــــ |حمد فر|ج مسعد دردره444623
تـــمريض |لزق|زيق نور |لهدى محجوبــــ قطبــــ |لسيد785296
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طرحمه |يمن بــــره|م عبــــد |لحميد6|6|62
ندستـــ بــــنه|زي|د |س|مه مصط محمد مصط 479869 كليتـــ 

576o5د|بــــ |لم |شمس عز |لدين كم|ل عبــــد |لعزيز|
ف |لدين328925 رهمحمد |حمد عو|د |حمد  ندستـــ |لق|
ي|836944 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|م محمد |حمد خ
ف |لدين عبــــد|له|دي عبــــد|لر839758 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حسن 
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د|بــــ ع شمس|بــــتـــس|م محمود عبــــد|لع| محمود|354482
يم |لمتـــو |لعزبــــى2|6222 د|بــــ د |ط|محمد حسن |بــــر|
889o84|ء حسن ج|د | حسن| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  
88o5|8| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ حمد ح|مد عبــــد|لوه|بــــ |لسبــــ| معهد ع| 
2|67o3حقوق حلو|نع بــــرك|تـــ فتـــ |م سل|م
422o65تـــمريض فرع مطروح سلسبــــيل وجيه سليم |لص|وى
|د|بــــ بــــنه||ء ع|طف سليم|ن عبــــد|لموجود|355742
||97o2رهيوسف |حمد عبــــد |لو|حد سيد |حمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لرحمن مر|د فرغ |حمد  |78|88
5o687o|معهد ف ص |ل|سكندريهمل رفعتـــ عبــــد|لعليم محمد |حمد
| محمد عصفور مو 7|8469 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ني
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــس|ره ص|بــــر محمد كم|ل |لدين423895
تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء رمض|ن |لسيد أحمد|2937|4
نوعيتـــ |لمنصورهه|له |حمد عبــــد |للطيف عبــــد |لوه|684348

3o722يم ره|وعد حس|م |لدين عفي |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم ميخ||3|683 يم |نيس |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهم|ريز |بــــر|
524o5د|بــــ بــــ سويف|رن| محمد سيد محمد

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر محمد حس محمد9|478|
طبــــ |لفيومريم عل|ء |لدين ع ع3|676

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمرو محمد محمد محمود4249|3
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره محمد كرم |بــــو زيد59497|
رهي|سم محمد محمد |بــــو|لعزم236249 علوم |لق|
26o|4oنوعيتـــ |شمونن عبــــد|لحميد محمود خل|ف
62o899 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ح س|لم محمد سل
342o29كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ جم|ل محمد عبــــد|لمؤمن عطيتـــ
4o576oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم محمد عبــــد |لحميد |لسيد
يه عوض شلبــــى فؤ|د759425 كليتـــ |أللسن سوه|جي
ف بــــيو عبــــد |لحليم|778483 علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه |
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمرو ممدوح محمود عبــــد|لمع  876576 معهد ع| 
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد ط|رق صبــــرى محمد |بــــوزيد خ|357395
34o|9oندستـــ شبــــر| بــــنه|ح|زم محمد عبــــد|لمنعم تـــوفيق محمود
64322oد|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء |حمد محمد |حمد
يم |لملي 53|254 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد مر محمد إبــــر|
يم  يوسف  محمد |بــــونوفل9272|4 د|بــــ كفر |لشيخ|رش| |بــــر|
7o2964ل|ل محمد محمد مصط |لنحريتـــى ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن 
436349| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد عبــــد |لعزيز محمد عي
تـــج|ره دمنهورمريم ن محمد خليل422374
|ج|68238 يم عبــــد |لحميد  تـــج|ره |لمنصورهندى |بــــر|
3435o7تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن س| يوسف محمد ع|مر
6o7o|3|علوم |لمنصورهين|س ربــــيع حس ش|دى
4298o2|علوم طنط|رفعتـــ صل|ح |حمد |لفض
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ف خليل نسيم4492| رهكل|ر| | ندستـــ |لق|
782o|2ش|م |حمد محمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور| 
طبــــ |لم |ن|در ميل|د حن| ملك8269|8
|3823oعلوم ع شمسمحمد حمدى فتـــ حسن
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهجه|د جم|ل |لدين محمد عبــــد |لح|فظ محمد4773|5

3||o2زر|عه ع شمسف|طمتـــ محسن عبــــد|لق|در |مبــــ|بــــى
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيري مقبــــول يوسف عبــــد |لعزيز||633||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء مصط يوسف محمد|4543|2
3256||| ره|يتـــ عبــــد|لكريم ح|مد رف| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد فتـــ |حمد عبــــد|لغ |265873
6299|oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد مسعد ج|د | محمد غريبــــ
تـــج|ره طنط|مريم س|مح |حمد محمد |لشيخ77|429
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد شو عبــــد |للطيف سليم2|77|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمود |يمن عنتـــر محمد 922474
||6|o8يثــــم صل|ح |لدين |حمد شح|تـــه تـــج|ره ع شمسفرح 
75|28oمعهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسخ|لد محمد عبــــد |لر|زق ع مصط شعر
344772| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيتـــ |يه|بــــ حسن جندى |لمشتـــو
35733oطبــــ بــــنه|حمد ممدوح رف| عبــــد|لحميد جعفر
يم صقر محمد|6|||5 ى |حمد |بــــر| كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوري
نوعيتـــ |شمونمنيه محمود عبــــد| محمود||25964
267o83لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م|جده صموئيل حل سليم|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومحس|م ط|رق |لسيد |لجحش|24695
معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر |حمد حس |بــــوشلوع8827|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيه |حمد حسن |ل|نور|23238|
وف|تـــ|محمد |لوليد محمدي عبــــد|323397 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7653o3 |تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن ع محمد ع |لوش
4o7659كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدبــــسنتـــ |سم|عيل فكرى |حمد |لزغبــــى
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نل|ء |م|م عطيه محمد عطيه|642875
د|بــــ |لمنصوره|يه محمد عبــــد |لجليل |لغريبــــ |لدسو |67835

562o|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحشيم|ء نبــــيل |سم|عيل محمود
64|2o7|د|بــــ |لزق|زيق|ن محمود محمد محمد
ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد مصط عن| |52622
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه عبــــد|لن| محمد سعيد9|8353
33o257تـــربــــيتـــ بــــنه|دين| م فتـــ صديق
كليتـــ |أللسن ج أسو|نيم|ن |سم|عيل |حمد |لش|ذ |9372|4
8849o3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطم|يكل ميل|د لبــــيبــــ فرج
8o9384يم عبــــد|لوه|بــــ كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد محسن |بــــر|

6o682|ك.تـــ. ف صن| |لمطريهحمد محمد |بــــوبــــكر سليم|ن
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر عبــــد|لمع عبــــد|له|دى |لطويل58|269
32o59||تـــج|ره ع شمسسل|م محمد محمود محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مصط محمد حمدى محمد334487
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ون435479 تـــج|ره |ل|سكندريهع |ء عبــــده سيد|حمد |لمد
يم فضل|5745 ي |بــــر| طبــــ بــــيطرى بــــ سويفندي ي

ر محمد |446|2 فنون جميله فنون حلو|نمريم صل|ح |لدين عبــــد|لظ|
زر|عه |سيوطعبــــد|لمنعم عبــــد|لصبــــور محمد |حمد 878896
683758| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمود |لسيد محمود عط| |

تـــربــــيتـــ |سو|نمصط عوض |حمد طه3593|
7o2596كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسميه |يمن محمد فؤ|د |حمد جليلتـــ

2o|96رهمحمد |حمد يوسف فرغ تـــج|ره |لق|
6o|599|ه ف|يز عبــــد|لبــــ|سط |حمد زرد |د|بــــ طنط|م
87o767|ر|ء |حمد سيد ملك كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلز
823o59تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |دع|ء خ|لد محمد علو|ن
تـــج|ره ع شمسف|طمه ح|زم ن |حمد56||6|
د|بــــ ع شمس|محمد سيد محمد مصط 325553
يم محمد حس زردق26|8|5 طبــــ |لسويسنجوى |بــــر|
8972o9|زر|عه سوه|ج ل|ء |حمد عبــــد|لرحيم محمد
تـــج|ره طنط|محمد مصط محمد |بــــو |لحسن عي|42993
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد نبــــيه محمد خط|بــــ6|4947
6o5||5نوعيتـــ طنط|ل|ء جل|ل محمد جل|ل رضو|ن |لسيد
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهيم|ن عم|د محمد خ مصط |5|6989
ندستـــ |لمنصورهعمر |حمد محمود |سم|عيل24|689
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عص|م |لدين محمد ح|مد26256|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــعم|ر ع|طف عبــــد|لمنعم محمود حس 479543
يم257943 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نسل ع |سم|عيل عبــــد |لفتـــ|ح57788|
ى55|487 تـــج|ره دمنهورمحمد |يمن محمد محمد |لع
يم5|3424 رهتـــ جم|ل محمد ع |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
758o98 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحسن ع حسن ع
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء عبــــد|لمقصود مصط |بــــو ف|طمه252355
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمل حفن|وى محمد حفن|وى|99|498
تـــج|ره بــــنه|حمد سيد عبــــد|لحميد |لسيد|2522|3
52o825 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررن| مصط محمد عبــــود |لردي
4oo9ooف |بــــو|لخ |ل |د د|بــــ |ل|سكندريه|نوره|ن |
ره|سيلف|ن| س|مح فه غبــــور239336 د|بــــ |لق|
4o55o9يم ف ص|لح مو |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــلج |
63688oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــحن|ن ع|دل |لسيد غريبــــ
زر|عه ع شمسعبــــد|لرحمن صل|ح محمد |حمد محمد|76||3
4o24o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطشيم|ء متـــو عبــــد |لعزيز مر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنوره|ن رجبــــ عبــــد| عبــــد|لحفيظ875|64
يم عبــــد|لجليل عبــــد|لحليم324365 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|متـــ |بــــر|
26o889ره|دين| عم|د|لدين صل|ح مختـــ|ر ثــــ|ر |لق|
ره|يوستـــ | يوسف محروس يوسف4|323| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

Page 7241 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

34343o|يم |لسيد معهد ف تـــمريض ع شمسحمد |لسيد |بــــر|
يم عوض عبــــد |524749 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــروم|ريو |يه|بــــ |بــــر|
6o4764د|بــــ طنط|أمل عص|م أحمد أحمد |لقصبــــى|
9oo44o  تـــج|ره سوه|جمصط ع عبــــد| |حمد
ر سليم|ن44|774 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقم|رين| سم ز|
معهد ف ص بــــور سعيدسم|ء محمد طه فرح|تـــ|8858|6
يم س|35|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ر|ند| عبــــد|لحكيم محمد |بــــر|
رتـــ|ء محمد سلط|ن عبــــد |لمحسن|939|3| علوم ري|ضتـــ |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد فرج بــــسيو |لسيد عمر|323|54
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يري خلف لويس كس|بــــ|9|8925
يم |حمد |لسليس7|54|4 حقوق طنط|حمد محمد |بــــر|
رهعبــــد| |حمد ري|ض |حمد حسي ذكرى49|223 تـــج|ره |لق|
2494|oف فتـــوح محمد |سم|عيل معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى |

ه ممدوح عبــــد |له|دى محمد|887|5 تـــج|ره بــــ سويفم
صيدله بــــ سويفمحمود |سم|عيل عبــــد|لكريم عبــــد|للطيف69667

بــــي 2|6228  |حه وفن|دق |لمنصورتـــيوسف محمد |لسعيد |ل
معهد ف ص سوه|جيه عبــــد|لبــــ|سط محمود |حمد||83367
6o7o5| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمد |حمد |م

ف عبــــد|لموجود |7|826 ر|ء | د|بــــ |سو|ن|ف|طمه |لز
2|9o73د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عمر مجد |لدين محمد عبــــد|لمجيد
54386oمعهد ف ص |ل|سكندريهط|رق محمد عبــــد| ع |لبــــرلس
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد |حمد يوسف سويلم|637382

تـــربــــيتـــ حلو|نحس|م م|جد محمد سيد22495
طبــــ طنط|ي|ر| عل|ء زكري| محمد شع 434893
يم4344|3 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسش|م عبــــ|س |بــــر|
تـــج|ره دمنهورل|ء سم ن محمد |لقلش| |7|47|4
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عمرو محمد محمد رمض|ن46|66|
76|o32 نوعيتـــ بــــور سعيدي|سم عمر عبــــد |لمو محمد عبــــد
ر779637 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقعمر خ|لد كم|ل عي |حمد جو
49o|43تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | س| مصط عبــــد|لعزيز
د|بــــ حلو|ن|نوره|ن رمض|ن عبــــد |لمنعم محمد46242|
د|بــــ دمنهور|زي|د حسن محمد محمود بــــدر|49343
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نمنه | مصط |لسنو محمد844832
تـــربــــيتـــ |سو|نن ع |سم|عيل عثــــم|ن845672
4465o6علوم ري|ضتـــ طنط|محمد صل|ح |لدين حسن يوسف |لسيد

434o7ر ع|شور سيد رهمريم م| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
صيدله حلو|ند | |ل|م|م |ل|م|م |ل|م|م يوسف|76332

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم نبــــيل محمود محمد|7868
نوعيتـــ |لمنصوره|ء حم|ده محمد محمد سليم|ن|679487

4528oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع ص|بــــر عبــــد|لو|حد ع
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عر| محمد سليم|ن عر| ||34899
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد جوده عبــــد |له|دي محمد65|752
ن| صبــــ ميخ|ئيل جور مو76|438 علوم طنط|م
|543o7وف|تـــمحمد محمود فوزى جل|ل تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
ندستـــ ع شمسمحمد ي| محمد فتـــ طه73|2|2
|5974o كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسف|طمه مصط حميدو مصط
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسند محمد رستـــم محمد8855|3
69|32oد|بــــ |لمنصوره|رقيه محمد رزق |بــــو ص|لح متـــو
8o4477تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر محمد |حمد محمد
438o4oه |لشح|تـــ |حمد حس |لدبــــور تـــمريض كفر |لشيخن
يم خليفه  882389 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره خليل |بــــر|
6o5629حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه محمد عبــــد|لرؤف |لقطبــــ شتـــ
26472oطبــــ |سن|ن طنط|ي|سم خ|لد |حمد |لسيد درويش
يم |69|482 د|بــــ |ل|سكندريه|ش|دي عبــــد |لحميد خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم عي جميل محمد |بــــو |لسعود773647
د|بــــ |لعريش|س|ره محمد سل|مه سل|م سل|مه768268
|22o4o|ش|م محمد كم|ل |لدين عقل ه  تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
7|o65o  رتـــ|ي|ر| محمد مصط ك|مل مصط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|ر |لعلوم |لفيومف|طمه |حمد عبــــد|لوه|بــــ ع زيد||2382
طبــــ بــــيطرى سوه|جعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحميد |لسيد 97|898
يم عفي 278297 يم بــــسيو |بــــر| |د|بــــ طنط|ح|فظ |بــــر|
255o86طبــــ بــــنه|س|ره |لسيد عبــــد|لع| محمد خليل
رهعزيزه سعد محمود طه6659|5 د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل عبــــد|لحميد عبــــد|للطيف محمد835298

7254oندستـــ |لفيوممحمد شعبــــ|ن محمد |حمد
85o598تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمصط سيد |بــــو|لسعود محمد
68|3o3تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط مو حف محمد مو
88637o د|بــــ |سيوط|مصط عبــــد|لرحمن فتـــ فرغ
34o982تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود صل|ح محمد محمد نو|ر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لرحمن شعبــــ||558|4
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ثــــن|ء محمد عبــــد |لغفور محمد |سم|34|||4
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نه|جر جم|ل |لدين فتـــ محمد327275
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىي|تـــ عبــــد|لرحمن |لصغ محمد|4|8384
7o237oندستـــ |لزق|زيقمريم صبــــرى متـــو حج|بــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقسم|ء عثــــم|ن |لسيد محمد|639275
ندستـــ ع شمسف|دى زخ|رى نو|ر زخ|رى83|9||
79|o44|ندستـــ |لزق|زيقمحمد عوض عوض عبــــد |لجو|د قط
حقوق |لمنصورهف|رس حمدى |لمتـــو محمد سيد |حمد442382
43476o|تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن حمدى ح|مد سليم|ن حشيش
7o9573يم عبــــد |لمجيد تـــج|ره بــــور سعيديم|ن ع جمعه |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه محمد محمد حس غ|نم|363|78
ره|محمد ن |لسيد |حمد555|22 د|بــــ |لق|
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تـــمريض |لزق|زيق دين| |لسيد عبــــده |لسيد عبــــد |لحفيظ779252
كيس529668 يم  لس ع|طف نصيف |بــــر| تـــ|ك لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
ندستـــ طنط|زي|د |يمن محمد عبــــد| عم|رتـــ|8|449
طبــــ بــــنه|عمر |يمن عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لغ 447|33
83oo87حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديم|رين| شنوده  |د سمور
5o85|6|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد فوزى رمض|ن محمد |لعدل
||5o34تـــج|ره ع شمسه|جر محمد رض| عبــــد |لرحمن
||8|o3معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمريم |فر|يم |ميل عويضه
7o248oق|وي تـــج|ره |لزق|زيقتـــه| محمد مصط |لسيد |ل
5o78|4تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|رتـــ | تـــيتـــو عزيز ي بــــش|ي
ى836|44 يم م زر|عه كفر |لشيخمن|ر حس|م محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم مدحتـــ عبــــد |لوه|بــــ عبــــد|لحميد ه64|772
ره7|6||4 يثــــم |نور مو ز |د|بــــ طنط|حن 
تـــج|ره طنط|نوره|ن عبــــد|لفتـــ|ح رجبــــ مر676||4
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جوق مجدى عبــــد |للطيف محمدى488|5|
3|79ooف محمد محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد |
رهريم خ|لد محمد عبــــد |لع| ح|فظ|778|2 تـــج|ره |لق|
6o5242طبــــ طنط|ريم محمد |لمن محمد |ل |ل

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفل|ء |حمد رمض|ن |حمد|54759
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدسل محمود |لسيد محمد |لف|ر763442
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|وق ص|بــــر فتـــح | |حمد بــــ|شوق485536
ى محمد62||63 تـــج|ره |لزق|زيقلشيم|ء ط|رق |لسيد |لبــــدوى ع
تـــج|ره بــــنه|دى عيد سيد سليم|ن358566
9|349o|نوعيتـــ |سيوط  حمد طه زكري| عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع |ء ع|طف |لشح|تـــ عبــــد |694645
يم |لشحبــــور694489 تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه محمود |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدير عبــــد|لعظيم محمود عبــــد|لعظيم محمود259596
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد دي|بــــ منش|وي دي|بــــ|492469
7o|336ندستـــ |لمنصورهمصط عبــــد |لعظيم مصط متـــو عثــــم
علوم |سو|نحبــــيبــــه |حمد محمد عبــــد|272828
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسم|ء ع|دل عبــــد |لخ|لق فريد عوض635775
5o75o9د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر محمد سليم|ن محجوبــــ |لخو
2|65o5 وف|تـــعبــــد| |سم|عيل مصط كم|ل محمود عوض تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
5297o5تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف محمود سعيد |لزلطه
32o676تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم|زن ط|رق محمد محمد سليم|ن
تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق سيد عبــــد|لع|ل88|8|3
حقوق بــــ سويفتـــ حمدى محمد معوض62224

حقوق بــــنه|عبــــد|لحميد |يمن عبــــد|لحميد |حمد |337692
تـــج|ره ع شمسحمد سيد حن خلف|357868
تـــج|ره بــــور سعيدندى ع حسن ع |لبــــرشه765963

ره|رويد| ع|دل عبــــد |لغ محمود |لمقدم42362 د|بــــ |لق|
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يم طعيمه465|54 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعبــــد |لمنعم عربــــي |بــــر|
يم حس ع فضل|57|832 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىبــــر|
7o58|3| يف رمض|ن |لسيد ع حقوق |لمنصورهحمد 
لس عص|م شفيق حن|967|48 تـــج|ره كفر |لشيخك
تـــربــــيتـــ سوه|جر| | ممدوح محمود غ|نم  896495

|867oطبــــ ع شمسعبــــد|لرحمن محمد عبــــد| عتـــريس
443o|2تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء س| عبــــد|لنبــــي |لبــــدر|وى |لبــــ
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لموجود |لش|||2685
ر435992 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|تـــن عبــــد |لو|حد سعد جو
9o934o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنيف كرم ح|فظ يونس
ندستـــ |ل|سكندريهدوم|ديوس طلعتـــ ز خله478855
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىريه|م |حمد ه|رون |يوبــــ868838
5|56o7علوم دمنهورمرفتـــ ي| عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد صقر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نمنتـــ | محسن ممدوح ز43358|
ره|ك|رول كم|ل بــــ|سط حن|وي7385|| د|بــــ |لق|
م عثــــم|ن محمد عثــــم|ن ج|مع|494666 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد
وف|تـــط|رق عبــــد|لحميد سيد خليفه244492 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
88o42| طبــــ |سيوطيوسف ع|طف سيد|روس فرج
|2o7|2ره| |ر ع |لدين عبــــد |للطيف ح|فظ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
63227oتـــج|ره |لزق|زيقم|ريف عم|د يوسف بــــش|ى
زر|عه طنط|رضو|ن رجبــــ عشم|وى |بــــوبــــكر4|5422
446268| يم محمد مو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ي| |بــــر|
|ن834||3 ندستـــ ع شمسمحمد |حمد محمود ع
2572o|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم ي| محمد  |د
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ول|ء خ|لد عبــــد|لعظيم عثــــم|ن3674|8
يم |لسيد||||523 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحمد محمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم|جده عبــــد |لرؤف عبــــد |لرحمن عبــــد785262
92o5o3 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــه| |لن|جح محروص عبــــد|لسيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود محمد عبــــد |لمقتـــدر محمد جعفر4329|6
ى عبــــد | ح|مد |حمد|775896 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه ي
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسعيد حسن عبــــد| |لسيد628768
ه سعيد |حمد جعفر|272742 تـــربــــيتـــ |سيوطم
6o744||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد جم|ل عبــــد|لغ |لشبــــر|وى
26o8|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومس|ره خ|لد عبــــد|لحميد |لش|ذ رحيم
834o33 صيدلتـــ |سيوطي|سم ش|ذ |حمد ع

ش|م يح ص|بــــر24898 ره|ي|ره  ثــــ|ر |لق|
62oo7oيم |لدسو حزه تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ربــــيع |بــــر|

رهنجوي حف حسن خ 47459 حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|عمر ع|دل مصط كم|ل سليم|ن|258|2
معهد ف ص ري|ضه سوه|جش|م تـــوفيق |لسيد|لطيبــــ تـــوفيق 583||9
7|3|o| يم عوض سيد ندستـــ بــــور سعيدم|زن عبــــد |لحميد |بــــر|
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4o7o32تـــج|ره |ل|سكندريهسل مصط زكري| حس سيد
يم |لسيد |حمد|7|2478 يم خ|لد |بــــر| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
923o94 صيدلتـــ سوه|جمصط محمد متـــو ن
يم محمد |بــــوس|لم3|3478 ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد حسن |بــــر|

ره|محمد صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد46232 د|بــــ |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخن|در محمد جمعه |لق| 7|4524 معهد ع| 
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمريم سم يوسف فرج822524
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسمه خ|لد محمد محجوبــــ |لزن|تـــى2545|4

حقوق |لفيوممحمد محمود جبــــر عبــــد |لبــــ| |6864
4o|639|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمود دسو محمود |حمد
7o9|o2|يم حس معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ ط|رق حم|ده محمد |بــــر|
فنون جميله فنون حلو|نه|يدي خ|لد منصور ص|لح849867
9o42|o تـــج|ره سوه|جم | شهدى عطيه غط|س
وف|تـــم وحيد |م |حمد||672|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مصط لط مصط حس 526299
ر|ء سيد |حمد محسن964|86 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |لز
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشه|بــــ وليد محمود ر| |حمد358988
|2o927رهحبــــيبــــه عمرو سيد محمود ندستـــ |لق|
7o|828يم سيد |حمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقلشيم|ء |حمد فؤ|د |بــــر|
رهس|رتـــ خ|لد فيصل أحمد ط|يع5832|| حقوق |لق|
7o85o7تـــمريض |لمنصورتـــ ورده حمدى محمد محمد
888o47 لس مدحتـــ حليم عزيز كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطك
|3o887|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد عم|د |لدين |لسيد محمد
||69|oندستـــ ع شمسس|ره |حمد حل محمد
482o82 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد مو عبــــد |لعظيم عبــــد
44o977علوم كفر |لشيخخلود عيد عبــــد|لسل|م |لحو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسم|ء |لسيد عطو|ن محمد||75833

يم|59|52 معهد ف ص بــــ سويفيه |م محمد |بــــر|
معهد ف ص طنط|دين| حبــــ مصط غنيم9|4285
45o77oندستـــ كفر |لشيخبــــه سعد محمود ع|مر
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل رجبــــ عبــــد|لعليم بــــدر|ن259653
7o4996 |ندستـــ |لفيومعزتـــ عص|م عبــــد |لعزيز |حمد |لعن
7o2293تـــج|ره بــــنه|سه محمد |لسيد ح|مد ص|لحه
6837o7نوعيتـــ |لمنصورهسل محمود عبــــد |لعزيز محمد |لصبــــ
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقريم ي| عثــــم|ن حميده عثــــم|ن5|2633
زر|عه طنط|مريم ك|مل محمود عبــــد|لرحيم |لصبــــ4|54|5
6o8766ف ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لرحيم عيد 
يم ص|دق|7||48| يم |لحسن |بــــر| رهبــــر ندستـــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|رتـــ |بــــوبــــكر محمد |م |35956
تـــربــــيتـــ حلو|نعمر ط|رق عبــــد|لحليم عبــــد|لسميع4238|3
893o37  | تـــج|ره |سيوطم | فليبــــ حل فرج
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طبــــ ع شمسسلف|ن| ثــــروتـــ فل|مون متـــي|س34337|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يه |حمد |لسيد مو |حمد|639835
879o77| تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء |حمد ج|بــــر كو
6o|787|معهد ف ص طنط|يم|ن خ|لد عمر ع|مر
437o7oعلوم طنط|ي|سم محمد طه عبــــد |لعظيم عليبــــه
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد يح رفعتـــ عبــــد |له|دي |لرم |446669
26o3|8|يف د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م| ه| عبــــد|لنبــــى 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لرحمن عمرو ص|لح ع مسعود47988|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع محمد عبــــده محمود |لجم|ل|25393
8o7638 تـــج|ره بــــ سويفيف سيف |لن محمد حس
8|o568|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء عبــــد|لعزيز |حمد |بــــر|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسريه|م فرج رشيد محمد ر|شد758238
ره|سهيله مصبــــ|ح سعيد |بــــو عوف89|275 د|بــــ |لق|
معهد ف ص بــــنه|يم|ن عبــــد|لحميد محمد در|ز|252437
|2|98|| علوم ج|معتـــ |لسويسحمد س|مح |لسيد عبــــد |لع|
|6o686وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|مصط ف|يز ع عبــــد |لعظيم لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه محمد عبــــد|لبــــ|رى |لور| 249338
|463ooف ف|روق محمود حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن |
773o|5تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد محمود |حمد
24o78||وف|تـــحمد عمرو سم شندى محمد تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن

يم|49792 ندستـــ حلو|نحمد ع|طف ع |بــــر|
8||2o|تـــج|ره بــــ سويفصقر حم|ده فتـــح |لبــــ|بــــ |سم|عيل
يل ج |لزق|زيقه|جر ع حس ع خلف566|33 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
85o895|حقوق |سيوطحمد جم|ل محمدين محمد
7o56|7|ل|ل ندستـــ |لمنصورهحمد حمدى |حمد عبــــده 
تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| محمد مصط مصط بــــخيتـــ|42629
7o3393ندستـــ |لمنصورهمصط |لسعيد ج|بــــر عبــــد |لمقصود يوسف
44699o|د|بــــ |ل|سكندريه|ش|م مجدى عبــــد |لعظيم محمد |م
يم|476|8 تـــربــــيتـــ |لم |كريمه عبــــد|لنعيم |حمد |بــــر|
8o3566تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |لط يوسف لط ص|لح
يف متـــو سعيد2467|2 تـــج|ره ع شمسعمر 
6998o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء عوض ح|فظ محمد
تـــج|ره ع شمسحسن محمد حسن يوسف55798|
767o49ي عيد سليم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشعيد |
332o69|نوعيتـــ بــــنه|يم|ن عبــــد|لحكيم محمد |لسيد
يم327337 تـــج|ره طنط|ريم محمد سم |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه عبــــد |لبــــ|سط لبــــيبــــ |حمد منط|3555
يم 924727 صيدله حلو|نرح|بــــ عطيه جميل |بــــر|
|38o3o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد ع|طف سيد عبــــد |لحميد ع
يم |حمد محمد88||77 د|بــــ |لزق|زيق|رن| محمد |بــــر|

|39o4ق|وى درديرى م  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد| |د
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تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمتـــ ع عبــــد| تـــم|م6|3494
3|93o8| لسن ع شمس|ل|ء يح عبــــد|لخ|لق حسبــــ |
44o547 زر|عه كفر |لشيخس|ره ر|جح محمد ع
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــرحمه عص|م حس عبــــد|لرحمن255235
|6856oيبــــتـــ د|بــــ ع شمس|فرح عل|ء |لدين عبــــد |لعزيز 
8|4oo2تـــج|ره بــــ سويفي محمد ي عبــــد|لعزيز

رهمريم محمد عبــــد | سيد ن8|483 تـــج|ره |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفي|سم سيد رجبــــ عرفه52325
|7o26ندستـــ |لم |محمد |لمهدي محمد |مبــــ|بــــى محرز

49589oد|بــــ دمنهور|بــــسمتـــ |س|متـــ عبــــد|لعزيز عطيه زيتـــون
يم ع |لسيد |حمد |لمنش|وى696799 تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
77294oزر|عه |لزق|زيقبــــل|ل محمود ع ع

6786oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسمر محمد عبــــد |لر|زق |حمد
يم ن|شد |46|89 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره ممدوح |بــــر|
4|o|55يد |بــــوش |د|بــــ طنط|سم سليم|ن |حمد |بــــو|ل
تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــ محمود بــــدر|776828

حقوق ع شمسسل ي| محمد |حمد5889|
7747ooرتـــ|وجد|ن صبــــرى عوده |لجندى محمد عم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|نوره|ن حسن ع حسن ع عي753884
7o6899 طبــــ بــــورسعيدمصط عبــــد |لرحمن يوسف مصط
د|بــــ |سيوط|حمد مجدى |حمد |لعزبــــ سليم|ن|3|42|6
رهرحمه محمد |حمد عبــــد |لمغيثــــ52597| د|ر |لعلوم ج |لق|
43o994|معهد ف ص طنط||ء فتـــ عبــــد |لغ خلف
334oo7ق|وى حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد حسن محمد محمد |ل
8569o5|طبــــ |ل|سن|ن |لم |نطون مكرم لبــــيبــــ جندي
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهنه|ل |لسيد عبــــد |للطيف محمد757573

37o85رهمصط محمود مبــــروك محمد ع تـــج|ره |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنعمه | مجدى ك|مل |لفرعو 252984
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مينه ع|دل |حمد شلبــــى|248494
طبــــ |سيوطف|دى جميل تـــو|بــــ حن| 883828
8997|o تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد حس فرغ حس
77o663تـــج|ره |لزق|زيقف|طمه محمد مصط حسن سعد
22o949 رهفريده س|مح محمود محمد |لعو تـــج|ره |لق|
4o|792 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لو|حد عبــــد
228o4oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|ري| ع|دل وليم مرقص
6|o568تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|غ|دتـــ رجبــــ عقيل |لدجله
يم حس محمد335232 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|رتـــ |بــــر|

تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهح|زم رمض|ن سعيد محمود46383 معهد |لج
ندستـــ تـــ.خ|مس محمد جمعه ح|مد خليل عي8865|2 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
حقوق |لزق|زيقمتـــو عبــــد |لرحمن متـــو |لسيدأحمد|78532
8o6oo5|طبــــ |لم |يه ع|طف محمد مخلوف
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7o85|2| يم ز ف |بــــر| يم | تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د محمد |حمد طه84224

طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحمد محمد جم|ل ك|مل عسكوره|638264
رهرحمه متـــو محمد متـــو58268| زر|عه |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء |حمد عبــــد |لعزيز |حمد |لشويخ692392
معهد ف تـــمريض طنط| ند زين محمد عبــــد|لغف|ر |بــــوح|فظ434793
268965| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء عبــــد|لحفيظ |حمد ج|بــــ |
يم |لسيد عبــــد 9438|4 د|بــــ |سيوط|مه| عبــــد |لفصيح |بــــر|
وف|تـــنوره|ن محمد |لسيد شفيق |لمهر|وى3556|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

ره|ء |حمد سعد محمود حس |33236 علوم |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد حس عبــــد |لفتـــ|ح775668
48o493|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد خميس محمد محمود عوض
يف عمر عبــــد|لسل|م854597 تـــمريض |لم | ط|رق 

رهه|جر سعد عبــــد|لعظيم عطيتـــ |لحسي 42345 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر |حمد عبــــد|لعزيز أبــــوجلوه268855
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| سيد عبــــد| |حمد839628
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــه خ|لد |لسيد عبــــد|لعزيز نص|ر627397
علوم |لمنصورهوق شو |حمد خش|ن696367
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يه|بــــ عثــــم|ن عبــــد|لمجيد دسو |359338

ره|م|زن سم عبــــد |لمر عبــــد |لفتـــ|ح|2874 د|بــــ |لق|
2|39o|ندستـــ ع شمسمحمد |حمد جم|ل محمد عبــــد|لفتـــ|ح
د|ر |لعلوم |لفيومسل|م محمد يوسف حسن شعل|ن|345253
حقوق حلو|نمحمد محمود |لسيد مر 4299|3
|5oo|4رهمصط |حمد محمد |بــــو دوح تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد عبــــد|لحميد أبــــو|لعين أحمد |لسيد98|||5
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد |حمد ر|مز|69685
تـــج|ره |ل|سكندريه ع|صم عبــــد |لعزيز محمود جمعه425927
5o8|36طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهرو|ن عص|م كم|ل عبــــد |لغف|رع|مر
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعزه محمود سيد عبــــد|له|دى245355
نده عبــــد |لرحيم عبــــد | بــــ| شلبــــى482|63 ندستـــ |لزق|زيقش|

6|73o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمنيتـــ ممدوح كم|ل |حمد
685o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمن|ر شعبــــ|ن ن|فد حسن جعفر
رتـــ|دى كم|ل سعد ص|بــــر279325 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد |لعزيز مبــــروك عبــــد |لعزيز سعد عبــــد 445926
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم سم عبــــد |لسل|م |لمتـــو9|6843
صيدلتـــ |سيوطس|ندى عم|د عد جرس 883276
علوم ع شمسبــــ|سم مصط |حمد عبــــ|س34837|
45|43oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد عل|ء ع فتـــح |لبــــ|بــــ
62o983|معهد ف ص بــــور سعيدآيه رزق محمود ع |لسق
نوعيتـــ |لزق|زيقسهيله متـــو |حمد متـــو778237
448|7oعلوم ري|ضتـــ دمنهورس|ره صبــــرى عبــــد|لمحسن محمد حسن
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64o648|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد حسن
44582oيم  بــــسيو يونس ش|م محمد |بــــر| وف|تـــحمد  معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم ممتـــ|ز عطيتـــ25264| تـــج|ره ع شمسه|يدى ع|طف |بــــر|
صيدلتـــ |لم |ل نبــــيل حج|زي عبــــد|لوه|بــــ853829
6|o296تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمود محمد نور عوض
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن حسن ع |حمد 888963
43oo|2طبــــ بــــنه|حمد عبــــد |لغ يوسف |لحمز|وى |لحمز
3|4o39حقوق ع شمسيوسف خ|لد كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح
52o633يم محمد سليم|ن  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدين| |بــــر|
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط سيف |لن |نور ثــــ|بــــتـــ 878285
|د|بــــ طنط|نبــــيه |لسيد نبــــيه |لسيد |لبــــكليش3624|4
7oo733يم |لدسو مأمون شلش ف |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهعمرو |
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخحمد مجدى عبــــد|لجليل عبــــد|للطيف محمد26|453
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرفري|ل ح|مد حل عبــــد|لحليم223727
8|48|oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ء فتـــ |حمد محمد|
|ء |بــــو|لق|سم عبــــد|لل|ه س|لم882474 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  
تـــج|ره ع شمسح|زم جم|ل |حمد ج|د342756
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمد فتـــح | علو| شعتـــ494929
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهرح|بــــ |لسيد محمد |حمد مو|76357
5o2|24|زر|عه |ل|سكندريهزي|د منصور عج عبــــد |لع

675|oكليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومعبــــد|لرحمن م|جد ع محمد
255o29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسم|ء |يمن عبــــد|لمنعم ع |ل|حوق
تـــج|ره |لمنصورهر| | عبــــد |لستـــ|ر |لمحمدى ج|د685729
ند|وي محمد82||32 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد حمدي 

يم7436| رهيوسف محمود زكري| |بــــر| ندستـــ |لق|
4o8756ق|وى كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر محمد معتـــمد |ل
تـــج|ره |لمنصورهمحسن ن |لسعيد محمد صعوه688359
7878|5| تـــج|ره |لزق|زيقسل|م ط|رق محمد مو
تـــج|ره بــــور سعيدزي|د رفعتـــ ع أحمد س|لم2|98|6
د|بــــ |لمنصوره|ل|ء محمد محمد |لف|ر|344||6
ش|م |حمد ع عوض677566 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد |لرحمن 
تـــربــــيتـــ سوه|جم|ركو صبــــرى صبــــ |سحق 6|8954
ندستـــ |لفيوممحمد |س|مه |حمد محمد |لتـــلبــــ| 9529||
تـــج|ره دمنهورمحمود شعبــــ|ن عبــــد|لموجود |لسيد مصط 495473
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىعبــــد|لرحمن خ|لد شو يس |78|83
تـــج|ره ع شمسرول| س|مح س| ح|مد7285|2
يم س|لم شعبــــ|ن|7|6374 معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمل محمود |بــــر|
25935oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومي|سم محمد عبــــد| حسن

رهغ|نم دي|بــــ غ|نم مه 2|326 زر|عه |لق|
كليتـــ حقوق |لم |سل|م خ|لد سعد عطيه|858627
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|بــــه عبــــد|لعزيز |حمد |حمد ند|249549
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معهد ف ص |سو|نمنيه محمد |دم محمد|847532
758o3oش|م محمد س|لم محمد ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد 
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم صل|ح عبــــد|لجيد صقر253429
تـــج|ره طنط|زي|د ط|رق ج|بــــر محمد زن|تـــى3|4779
2229o9تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نفتـــ ع|دل عيد فرج
علوم |لزق|زيقيم |حمد |م|م عبــــد|لوه|بــــ جبــــريل6|6285
د|بــــ ع شمس|ندى |يمن محمد جل|ل محمد66872|
ف عبــــد|لعزيزمحمد علم 436838 نوعيتـــ كفر |لشيخي|سم |
علوم |لزق|زيقف|طمه محمد بــــخيتـــ سعيد سليم638798
تـــج|ره طنط|ش|م حمدى عبــــد|لش| محمد8658|4
نوعيتـــ |لم |يمن ص|بــــر عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لج|بــــر||5|7|8
يم محمد|97|32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل سعيد |بــــر|
695o98|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد مصط محمود يونس بــــكر
24oo58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر |يمن |لسيد |م محمود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــح|زم محمد |حمد |لرف|52|346
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طحسن عبــــد |لرحمن حسن محمد |لق|5788|6
23oo38|د|بــــ |سو|ن|حمد محمد |حمد محمد شوم|ن
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد |حمد محمود ربــــ|ص|26854
علوم |لم |م| محمد نجيبــــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد|24|5|8
9|9o69 |ف ومس|حه |سيوطمحمود عبــــد|لرحمن زرزور ن ك.تـــ. ف رى و
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|س|مح ليشع جميل نظ 273257
طبــــ طنط|دع|ء فتـــح | عيسوى عبــــ|س عمر|ن9332|5
ف |لسيد عبــــد|627469 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نند| أ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عل|ء مسعد محمود حسن7|57|6
علوم طنط|ويد| محمود ع |حمد خليفه423925
معهد ف ص |لمنصورهمحمد زكري| عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد 969|69
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمود محمد |لسيد |حمد فر|ج|9|487
|3|o4|ندستـــ |سيوطم|زن |حمد رجبــــ ع معتـــوق
وف|تـــعمرو مر |لسيد مر محمد|52495 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
طبــــ ع شمسدير مدحتـــ فتـــ مصط عز |لعربــــ322629
رتـــ|ند |حمد سعيد حس 55|326 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o5924ر|ء محمد سيد عبــــد |لحميد تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمه |لز
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخشهنده محمود شعبــــ|ن محمود |لم 7|65|5
معهد ف ص |لمنصورهمختـــ|ر عز|تـــ مختـــ|ر عز|تـــ698898
علوم ج|معتـــ د |طمنتـــ | محمد محمد|حمد مح|رم4439|5
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطن|ء خ|لد |حمد محمد 886729
ن| س| عط| بــــرنس||654| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
معهد ف ص |سيوط م| رش|د ع حسن |877883
68o|o2| ندستـــ |لمنصورهمحمد م |لدين ص|بــــر محمد عبــــد
4337o4ى معهد ف تـــمريض طنط| عبــــد |لعزيز رض| عبــــد |لعزيز |لع
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|نطونيوس منتـــ عط| خله|28637|
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767o36| كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نس|مه عصمتـــ محمود ع
22799o|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|د| | م |لدين ر| محمود |بــــر
7o|724معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــنوره|ن |يمن محمد عبــــد |ل نعيم
8o3524معهد ف ص بــــ سويفيوسف محمود يوسف |حمد
رهحمد خ|لد عبــــد|لرحمن عبــــ|س|47|4|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
76o|98| ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى قسم علوم ح|سبــــ|حمد |يه|بــــ |حمد |لسيد ع
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ندى محمد ع|شور جبــــر|ن272692
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جد | رمض|ن محمد |دم 924723
4|9o9oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد عبــــد|لموجود فؤ|د محمد ط|جن
معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطف|طمه عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحميد |دم 832823
9o4|9| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ججم|ل عبــــد|لن| حسن |حمد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمصط بــــهجتـــ مصط ل|ش عل|م|362|4
ق|وي7278|5 تـــج|ره دمنهورزينبــــ |لسيد محمود |ل
4o|93|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد حس|م |لدين حسن خ
4o6628ثــــ|ر |لفيوم|تـــ عبــــد |لنبــــى عبــــد |لعزيز عبــــ|س |حمد
ه مصط مصط يوسف |لف|ر|765867 |لسن |لم |م
رهيه محمد نبــــيل ع مصط |4426|2 طبــــ |لق|
36o23o|د|بــــ بــــنه|حمد جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |لغر|
ندستـــ |ل|سكندريهآل|ء محمد شه|بــــ محمد تـــ|ج |لدين محمد479324
لسن ع شمس|محمد حس|م |لدين عبــــد|لرحمن عثــــم|32844
52o855تـــمريض دمنهورشيم|ء محمد عيد عبــــد| غ|نم
42o|43تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمريم |حمد فؤ|د |حمد |لسيد دو|بــــه
يم |لدسو 333483 تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد ن|در |لسيد |لسيد سل|مه عل334||7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع ي| ع عفي غنيمه265967
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سلسبــــيل جل|ل محمود |لد|423||6
معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر عرفه طه عبــــد |لغ |بــــود |9||6|5
تـــج|ره |لمنصورهع |نس ع ن ق|بــــيل695885
34o|43|زر|عه مشتـــهرحمد سيد |م|م محمد سويلم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|ر| عبــــد |لغ محمد محمد محمد45|643
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد يوسف محمد رجبــــ438455
تـــربــــيتـــ |لمنصورهشهد عم|د محرم ز |لنج|ر25|684
حقوق |سيوطمحمود طه محمد ف|يد5|7729
معهد ف ص |ل|سكندريهحسن|ء |لحس محمد عبــــد|لع| حيدر6|45|5
د|بــــ |لفيوم|محمود محمد ح|مد شوشه86359

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ننوره|ن رض| محمد عبــــده محمد6889|2
يم ع ||9|837 نوعيتـــ فنيه قن|سم|ء محسن |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ح|زم محمد فوزي ز 834282
68o326د حقوق |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد | سيد |حمد و
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط||سل|م |حمد |حمد |لبــــن|388||4
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |ي|ر| محمد ه|شم محمد|926|8
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242o|3|ره||ء ط|رق جمعه حسن عيد د|بــــ |لق|
د|ر |لعلوم |لفيوممحمد سيد شعبــــ|ن خلف223336
ندستـــ طنط|كريم محمد عبــــد|لمقصود ع شكر449434
معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر مدحتـــ محمد |م 627548
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن محمد عبــــد |لسل|م يوسف|292||4
بــــي يوسف |حمد438759 طبــــ طنط|محمود محمد |ل

68|2o|طبــــ |لفيومحمد |سم|عيل رجبــــ |سم|عيل
26798oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عم|د عبــــد|لفضيل منصور
ندستـــ بــــور سعيدف|طمه |لسيد محمد |لس|د|تـــ محمد حس 764257
44o69|صيدله |ل|سكندريهمسعد |لسيد رزق |لسيد محمد
فنون جميله عم|ره ج حلو|نعمر ه| سعيد محمد6394||
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|رن| عبــــد|لغف|ر مصط عيسوى شح249|45
م|694524 صيدله طنط||ء |حمد محمد يوسف |ل|
لتـــ|خ|لد محمد عبــــد |لغف|ر ص|لح ع2987|7 لمعهد |لع| للعلوم |ل|د|ريتـــ بــــ|لم

رهمريم رشدى عبــــد |لص|دق محمد فرغل749|3 تـــج|ره |لق|
882335| |ء ن|دى عبــــد|لعزيز ع خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  
7|o688ر محمد |لسعيد بــــكرى يم م| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد |بــــر|
||7o88تـــج|ره ع شمسنهله فهد محمود فؤ|د
يم محمد عبــــد |لر|زق عبــــد |لرؤف632778 تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
يم محمود ع |حمد رضو823|42 علوم |ل|سكندريهزي|د |بــــر|
4o68|4يتـــ|بــــ كرم محمد كرم |لسيد د|بــــ كفر |لشيخ|م|
69o872طبــــ |لمنصورهس|ره ن|جح |لسعيد عبــــد |لغ ح|مد
تـــج|ره سوه|ج  منيه عص|م محمود طه|896759
9o|232 تـــج|ره سوه|جدين| جم|ل |حمد محمود
3362o8يم عبــــد|للطيف محمد د|بــــ ع شمس|ه|جر |بــــر|
زر|عه ع شمسم|رجريتـــ ع|طف |يوبــــ عط||589|7|
87547o|ندستـــ سوه|ج حمد عزتـــ فضل |لكريم محمد
يم5778|| يم |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|م|رتـــ | |يه|بــــ |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمس محمد يوسف يوسف35785|
يم عبــــد|لحميد3||363 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمروه ع |بــــر|
|58o|5حقوق |لمنصورهمريم عبــــد |لرحمن ك|مل عبــــد |لرحمن
4938o8حقوق |ل|سكندريهع محمد ع |لزو|وى
783oo8|يم طبــــ |لزق|زيقحمد صل|ح |لسيد حسن |بــــر|
5|844oمعهد ف ص |ل|سكندريهخلود س| ع |سم|عيل قرو|ش
علوم ري|ضتـــ دمنهورتـــ |يه|بــــ خ محمد مر 447599
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ عيد محمد |لسيد ع88|483
ندستـــ ع شمسمحمد ي| محمد عبــــد|لنظ 786||3
نوعيتـــ عبــــ|سيهم|رين| ميشيل موريس عزيز77462|
حقوق |سيوطحمد محمد عوف محمد||59|87
8o7|59طبــــ |لم |عبــــ محمد حس |حمد
يم |675865 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|منيه |لسيد محمد عوض |بــــر|
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علوم |ل|سكندريهرو|ن رمض|ن فه عبــــد|لحليم |بــــوعجوه426339
7o6863|معهد ف ص |لمنصورهحمد ط|رق مصط |لطنط|وى
5o8892| حقوق |ل|سكندريهحمد ع|دل محمد مصط |لجن|ي
زر|عه دمنهورعم|د مل|ك سعد ميخ|ئيل3282|5
د|بــــ ع شمس|ي|سم محمد فط عبــــد |لسل|م عبــــد27|3|2
|299o8 د|بــــ ع شمس|دين| عيد محمد |م
22|6o3تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نعمر و|ئل |لسيد عبــــد|لمقصود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه شعبــــ|ن مبــــ|رك محمد سعد36735|
يم |حمد محمد |بــــو |لفتـــوح 442835 تـــج|ره كفر |لشيخسل |بــــر|
ر محمد |ل|زرق248584 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــجه|د م|
وف|تـــ|ريم طه محمد عبــــد |لحميد962|3| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |لزق|زيق|نور|ن عبــــد |للطيف رجبــــ حس ج|بــــ |626347

صيدله حلو|ند | |يمن رمض|ن عبــــد |لحليم8|3|4
5o5857 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
ف محمد مصط 878282 د|بــــ |سيوط|منتـــ | |
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد محمد |حمد محمود خ |764527

صيدله بــــ سويفعل|ء سعودي شكري بــــرك|تـــ58838
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد |يمن محمد عبــــد|لمنعم6|7756
|4936oره|حبــــيبــــتـــ كم|ل |لدين حس |حمد د|بــــ |لق|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|مه سعيد عبــــد|لسميع ح|تـــم|84|247
42787o|لسن ع شمس|ل|ء مبــــروك عجيله عثــــم|ن
68oo69 د|بــــ |لمنصوره|ندى عوض عبــــد |لفتـــ|ح عوض |بــــو |لعن
|28o77رهمحمد ن| جمعه محمد عثــــم|ن ندستـــ |لق|
638|9o|يم محمد تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |حمد |بــــر|
688o44| د|بــــ |لمنصوره|ص|بــــرين جم|ل |لدين كم|ل |لسيد
يم مرس|ل437574 تـــمريض كفر |لشيخمحمود جم|ل إبــــر|
6o9276|طبــــ ع شمسحمد محمد |لمتـــو جميل
25o65oف محمد |لملط معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ر |
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر محمد رش|د حبــــيبــــ|26785
7693o4|معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ل|ء |لسيد عبــــد |ل |لسيد عثــــم|ن
62oo88|نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمود ي| عبــــد |لسل|م |لغ
752o56زر|عه |لزق|زيقمحمد كم|ل خليل عو|د
طبــــ بــــنه|محمد رجبــــ عبــــد|لص|دق متـــو ع262533
د|بــــ كفر |لشيخ|عبــــد|لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ حس قنديل7426|4
823o88تـــج|ره |سيوطشيم|ء محمد شو محمد
7o4352|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــفوزيه سم معوض ع عط
7o6724ف ومس|حه |لمطريتـــخ|لد صل|ح |لدين |لسيد حسن محمد ك.تـــ. ف رى و
فنون جميله فنون |ل|قلشيم|ء محمود عبــــد|لحميد غريبــــ|834476
تـــج|ره بــــور سعيدرحمه محمد |لسعيد |م محمد ع764787
27983oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديندى حسن عبــــد| حسن
3|89o2يبــــ نصيف ف و علوم ع شمسمهر|ئيل |
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776o6oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقسوز|ن حسن عبــــد |لسل|م عطيه
679o5|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد حس |لسيد محمد

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء صل|ح |حمد فرج بــــخيتـــ|344755
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن رجبــــ |بــــو|لمجد ع |976|86
تـــمريض |سيوطف|طمه عبــــد|لمعز محمد |سم|عيل  879857

58o25|تـــمريض  بــــ سويفحمد ربــــيع ع محمود ص|لح
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | مدحتـــ رمض|ن محمد صبــــري |لبــــكبــــ9286|
رهرضوى مدحتـــ سعد عي524|2 صيدله |لق|

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لغ عبــــد|لرحمن|85334
|278o7|رهمريم |س|مه س| فؤ|د رض تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسم | يوسف تـــوفيق يوسف759264
4o7752تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهمنه | ع|دل محمد |لصغ عي
8|89o9تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه محمد رجبــــ عبــــ|س دي|بــــ
7o|269|ندستـــ |لزق|زيقي|د محمد مصط كم|ل حسن
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد| طه دويد|543|34
44o582 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفرحه خ|لد ع عبــــد|لعزيز حس
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد | دردير عبــــد ربــــتـــ دردير محمد424595
|5349oحقوق حلو|ند | عبــــد |لمطلبــــ |حمد محمد
6|o||8|تـــج|ره |لمنصورهمو جل|ل مو |بــــو |لنج
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمهند ط|رق عبــــد |لمعز عبــــد |لحليم73|23|
طبــــ ع شمسمحمد |لسعيد عبــــد| |لدسو ع442483
6o5|o8|تـــربــــيتـــ طنط||ء |سم|عيل |لرف| طم|ن
7o6|||| صيدله |لمنصورهسم|ء ي| ص|لح ع
7o69o7|كليتـــ |أللسن سوه|ج|ء رض| محمد |لسيد
82|o|o|تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط |حمد عبــــد
|ء عبــــد|لحليم بــــكرى محمد|896466 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|سل عبــــد|لحميد رمض|ن ع|23933
ف |لسيد ج|بــــر479622 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــس|م |
6|3o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ف|روق محمود ع |لغزو
52o925علوم |ل|سكندريهي|سم مسعود ص|لح محمد غريبــــ
4o8646|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يم|ن محمد سليم|ن ع |لطنط|وى
359o73 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|سم محسن |حمد عبــــد|لخ
487o97| ى يوسف رف| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد ي
266o92طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لرحمن عبــــد|لبــــص |لش|ف
ندستـــ |لم |حمد محمد محمد |لسيدحس|ن |779377
ف فتـــ عبــــد |لحميد |لدسو 5686|7 تـــج|ره |لمنصورهسم| |
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ | محمد |لسيد فتـــيحتـــ محمد485793
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى ع عط| | خليل|48586
ندستـــ |لم |ع|دل س|مح صفوتـــ عي 3|8598
تـــج|ره |سيوطر| | |سحق نجيبــــ جرجس |88527
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|له عبــــد|لبــــص حج|ج يوسف عدس373945
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ندستـــ |سيوطمصط ن| مصط عمر حميد449725
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد وليد محمد فوزي يونس834784
ف سيد |حمد225828 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد |

6o972|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دير |بــــو |لعل| جمعه |بــــو |لعل
35||o3يف تـــربــــيتـــ ع شمسسمر بــــه|ء |لدين طه متـــو 
|2o344د|بــــ ع شمس|جورج |م |سكندر فه
9o9493 تـــربــــيتـــ سوه|جندى حس عبــــد|لرحيم عبــــد|للطيف
7636|o ف عوض معوض |بــــو|لعن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|دين| |
د|بــــ |لمنصوره|محمد |يمن ع ع |بــــو ن|زل676982
ر|ء عيد عبــــد|لع| حسن |354765 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفلز
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقند| وليد منصور محمد محمد شعبــــ|ن 635533
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسن|در محسن صبــــ بــــيو 4772|3
تـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م |س|مه عبــــد |لق|در ح|مد محمد||6863
د|بــــ |لزق|زيق|ف|رس سعيد عطيتـــ |سم|عيل |بــــو |لسعود634372
4468o8د|بــــ |ل|سكندريه|بــــس|م عل|ء محمد عي
|6o94oد|بــــ ع شمس|سهيله |حمد عبــــد |لرسول محمود
2|97ooتـــج|ره ع شمسنسمه خ|لد ف|روق معوض ع
ري|ض |طف|ل |لمنصورهعزه بــــه|ء |لسيد أبــــو |لعل||6|635
5|745o |ه |لص| سل|مه |لص معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم
رهي|سم ممدوح مصط حسن46446| تـــج|ره |لق|
ى يونس3434|2 علوم حلو|نسن| و|ئل خ
معهد ف ص |ل|سكندريهنهله نبــــيه صبــــ ن||99|5
ف مصط مدبــــو53|359 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمصط |
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــد|لمقصود عي638292
زر|عه |سيوط  بــــتـــه|ل محمد حس محمود عبــــد|لع56|875
يم مسلم789636  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمد مسلم |بــــر|
68o93oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|صل|ح محمد صل|ح |لسيد
6873o4|صيدله |لمنصورهحمد ع|دل عبــــد |لعزيز محمد

رهوق جم|ل عيد عبــــد |لمقصود25736 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
نوعيتـــ |شمونمحمد ع رجبــــ ن|صف277472

548o8|علوم بــــ سويفيه سيد محمد عبــــد |لسل|م
4o3286ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــه محمد |حمد محمود عبــــد |لرحمن
ش|ن256325 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ط|رق |لدسو |لسيد |لد

ه ن|دى محمد عبــــد |للطيف555|3 ندستـــ |لم |من
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه ع يوسف سيد|839683
ري|ض |طف|ل |لمنصورهسحر عبــــد |لن| محمد محمود |لسيد شعبــــ689588
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد رمض|ن عبــــد |لبــــ|سط لبــــن684544

57o98تـــج|ره بــــ سويفنج|ح حن محمود يسن
5o2862 |صيدله |ل|سكندريهرحمه مجدي عبــــد |لمطلبــــ عبــــد|لع
حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن ف|روق محمد عبــــد|لح|فظ5|72|8
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيه |سم|عيل ع حس |25298
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وف|تـــسيف |لدين ع محمد عبــــد|لح|فظ323378 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
84o983ين |حمد حم|ده |حمد معهد ف ص |سو|نن
يم634487 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|عبــــد|لعزيز عطيه |لسيد |بــــر|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ندع|ء طه محمد سيد3|8453
يم محمد مرزوق83|5|| ف |بــــر| رتـــ لي | تـــمريض |لق|
يم ع عبــــد |لعزيز فريج9822|5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أم| إبــــر|
85oo78حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لفتـــ|ح رش|د محمد
يم  محمد حسن 3296|4 ر |بــــر| د|بــــ دمنهور|محمود م|
627|9oحقوق |لزق|زيق منيبــــ متـــو ع|مر
طبــــ بــــيطرى دمنهورأسم|ء رشدى مهدى فتـــح | سمك227|52
|626o3كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد ك|رم ع عبــــد |لعظيم
ف محمود حسن سليم754937 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدد | |
لسن ع شمس|م جم|ل عبــــد|لبــــديع محمد عبــــد|لر|628989
777o64تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوجيهه |لسعيد محمد محمد ع
4o46|3 يم عبــــد|للطيف يم ع|طف |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــر|
495o23تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسيد ن سيد عبــــد|لعزيز
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|مرو|ن ع|دل سيد |حمد محمد8832|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديريه|م عبــــد|لحكيم ك|مل محمد2|8332
7o864oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهفريد محمد محمود محمد قنديل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم | صبــــ ملك بــــر|سكو 884627
ندستـــ كفر |لشيخفرج محمد س| فرج |لسيد شعبــــ|ن2|5|45
زر|عه |لفيومن|ء صل|ح شح|تـــه |م |لسيد67255

8|o3|2|علوم |لم |سل|م |حمد رجبــــ محمد
ره|نوره|ن بــــه|ء |لدين |لسيد |لبــــدوى ع228667 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسل |ء ص|لح |حمد محمد ص|لح694387
462|3|| علوم ج|معتـــ د |طلسعيد محمد محمد محمدعي
صيدلتـــ |سيوطشيم|ء ن| جوده عبــــد|لحكيم|86|82
4oo55|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحمريم عبــــد|لر|زق صبــــ محمود
4|34|o |يم |لحلو |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|روضه |حمد محمد |بــــر|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميوسف حس |لسيد عبــــد |لعزيز|79|7
ى|429829 طبــــ طنط|حمد |لبــــيو عبــــد |لوه|بــــ بــــح
|لدين |لشيخ4|4489 ندستـــ |سيوطح|زم محمد ن
ن| ممدوح عبــــد|لع|ل س|لم  888288 د|بــــ |سيوط|م
نوعيتـــ |لمنصوره |ه عمرو فتـــوح |م|م697989
ف مصط عبــــد|لد|يم صقر462292 زر|عه كفر |لشيخر| | |
طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد محمد |لسيد|77|442

2368o|رهحمد محمد عبــــد |لعزيز ع |لجز|ر تـــج|ره |لق|
64o|o7تـــج|ره |لزق|زيقشذ| |لبــــند|ري محمد ثــــ|بــــتـــ |لبــــند|ري
6246o7| معهد ف ص بــــور سعيديه محمد |لمندوه ع |لتـــم|
23683oندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر سل |حمد فتـــ عبــــد|لتـــو|بــــ أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
|463o6يم ره|ه|يدى محمد مصط |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود |حمد محمد منصور753276
6o|997تـــج|ره طنط|رح|بــــ وليد عبــــد|لفتـــ|ح درويش

يم بــــكرى32448 رهعبــــد| مبــــ|رك |بــــر| صيدله |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رحمه عبــــد |لن| فؤ|د مهر|ن|5722|
يم حسن عثــــم|ن صديق|24|886 |لسن |لم | بــــر|
8|3o2| د|ر |لعلوم |لم |محمد ف|لح جمعه ع
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس| محمد عبــــد|لسميع عبــــد|لغف|ر228859
67593oتـــج|ره |لمنصورهسل |لسيد محمد جمعه
|356|oرهصبــــ|ح صل|ح مر حمزه طبــــ بــــيطرى |لق|
6389o3علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنتـــ | |حمدعبــــد| ع |حمد ليله
تـــج|ره كفر |لشيخرن| ر| خليل |لمعي|44445

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفد| | سيد سعيد ك|مل43|85
8o|969كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفيوسف محمد ثــــروتـــ حسن خلف
|5|o72تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نند| محمود فتـــ محمد
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حن|ن محمود محمد كم|ل محمد |حمد44|638

5o392تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن مصط محمد محمد
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ول|ء عوض سيد عثــــم|ن52792
ح|ن محمد|68442 تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء سلط|ن 

324o45|يم ص|لح يم محمد |بــــر| رهبــــر| حقوق |لق|
زر|عه دمنهورحمد محمد عبــــد |لسل|م مسعود|522448
يع دي|بــــ|244526 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد سيد حس |بــــو
|4463oرهمحمد سعد محمد عبــــد |لرحمن ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخنشأتـــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لغ عبــــد |لع|436342
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقزي|د رفعتـــ رض| جل|ل637582
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل محمود عبــــد |لحميد ع|75375
4||93o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد عمرو |حمد رش|د محمد |حمد
ى448625 ندستـــ طنط|عمر حمدى محمد خ بــــح
26o44oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن ن| محمد عبــــد|لرسول

4678oى ف محمد ي رهحبــــيبــــه | تـــج|ره |لق|
6|o378ف ع |لبــــل|ط تـــج|ره |لمنصورهبــــتـــ |
765o3oندستـــ بــــور سعيدمع|ذ عبــــد |لق|در مصط ص|دق
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|جر يوسف صبــــرى عبــــد|لرشيد627474
د|بــــ دمنهور|محمود صل|ح مر محروس ع محمد97|495
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد عي ع فرج  893734
يم حس عبــــد |لبــــ|سط ع|42535 تـــمريض |إلسكندريتـــ منه | |بــــر|

ن| ع|دل عط| | غ| 863|7 نوعيتـــ |لفيومم
ل|ل محمد626449 صيدله حلو|نمنه | محمد فتـــ 
92|5o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرحمه خليفه عبــــد|لر| عبــــد|لكريم
9o87|2 د|بــــ سوه|ج|محمد رجبــــ حس|ن |لسم|ن
تـــج|ره |لمنصورهعمرو محمد ص|لح ع ص|لح686225
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه |لسيد محمد ع|مر|24824
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صيدله |ل|سكندريهديل محمد طنط|وى محمد |م 37|875
|ء عبــــد|لر|زق ثــــ|بــــتـــ حس |7||878 رتـــ|   لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمود ز محمود محمد765433
|37o75ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|يوسف ر|ئد محمد نجيبــــ
76o75o|يم يم |بــــو |لحسن |بــــر| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقم|ل محمد |حمد مر محمد|62|643
763o7oري|ض |طف|ل بــــورسعيدمنه | س|مح محمد محمد عبــــد |لحليم
ق|وى436379 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد جم|ل |لسعيد محمد |ل
 |حه وفن|دق |لفيومشيم|ء عبــــد |لبــــ| عبــــد |لق|در حسن94|28|
م فتـــ فتـــ حسن بــــدير|678535 تـــج|ره طنط|د
معهد ف تـــمريض بــــنه| طه سم طه |لعر 367469
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومي|سم عص|م عبــــد|لستـــ|ر عي|24878
||56ooرهع خ|لد |نس عبــــد |لحميد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمود |لسيد |لقطبــــ بــــ|888|43
ندستـــ |لمنصورهعمرو عص|م محمد زيد|ن زيد|ن9|6776
رتـــ|مه| صبــــرى حل ف|يز|25997 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم عبــــد438448 طبــــ كفر |لشيخمحمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد |بــــر|
6o374o|يم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد يوسف محمد |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء شعبــــ|ن عبــــد|لسميع عربــــى بــــيو339989

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|منه | عي زكري| محمد ص|لح64347
لسن ع شمس|د| | وليد حن عبــــد|لع|ل7849|2
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد مجدى محمد درويش234443
8859o4|تـــربــــيتـــ |سيوط حمد ص|لح محمد عبــــد|لسميع
ندستـــ |سيوطزي|د |حمد |سم|عيل ص|لح 886554
3493o9تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن سل|مه ع سيد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــس|ره يوسف محمد يوسف مصط 2|2535
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد أحمد عبــــد|لسل|م سليم|ن مصط 545|45 معهد ع| 
|لسن |لم |نوره|ن محمود بــــغد|دى محمود  7527|9
6|75o||يم |لع رهسحر مصط |بــــر| ندستـــ |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرفرح عص|م فتـــ سيد848554
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد عبــــد|له|دي |سم|عيل مصط 835459
ر محمد تـــوفيق232653 حقوق حلو|نه|يدى م|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه|بــــ محمد |نور حبــــ|س||4||25
نج|5|237| رهريم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز |ل ندستـــ |لق|
د|بــــ ع شمس|نور|ن فتـــ |حمد عيد |روس2985|2

رهمحمد سيد غل|بــــ محمد44|49 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنيتـــ محمد كم|ل محمد||34347
4|o|87 يم يم سعيد عبــــد |لخ|لق |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
47945o|يم علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد ن محمد |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حس|م نبــــيل عبــــد|لمنعم |حمد |لقل 678|26

د|بــــ بــــ سويف|يم ن|دي ع محمود853|5
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مصط مر عبــــد |لو|حد|49877|
4o9454تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن س|لم ع |لجز|ر
رى||48753 م مصط فؤ|د محمد |لجو تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد
7o2774م |لسعيد محمد عبــــد |لوه|بــــ شلبــــي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهد
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــتـــ محمود |لسيد محمد محمد|48283
2|87o|| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عل|ء ع ز
|4o268د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع |ء ن|جح |لسيد سيد ع|مر
طبــــ ع شمسمصط جم|ل ح|مد عبــــد |لسل|م783|4|
د|بــــ حلو|ن|نوره|ن |حمد |لسيد تـــ |لدين|2424|
6oo338لسن ع شمس|محمد و|ئل محمد س|لم حج|زى
معهد ف ص سوه|جف|تـــن ع|دل بــــ|خوم |يوبــــ836664

د|بــــ بــــ سويف||ء عبــــد |لن| محمد محمد زيد|228|5
6o96o5ندستـــ |لمنصورهمحمود رض| عبــــد |لعزيز |لحسن رزق
43286oد|بــــ طنط| |ر مصل سعد قنديل|
7o||6|ق تـــج|ره |لزق|زيقمصط |لسيد مصط |لسيد ع |ل
رهد| | و|ئل |حمد عبــــد |لص|دق38775| عل|ج طبــــي |لق|
9|o376 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|غ|ده |لسيد عبــــد|لغف|ر |حمد

248o8حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل محمد حس نور |لدين
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ر محمود ع محمد |بــــو |لح|رثــــ|23622
428o47 |تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء س|لم محمود محمد |لقبــــ
37o929| تـــ رزق عبــــد|لحميد حس طبــــ بــــيطرى بــــنه|م
رهمرو|ن عبــــد| محمد عبــــد|226349 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مديحتـــ رمض|ن |لسيد عبــــد |لع|ل479|64
255o34|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــل|ء |لسيد محمد محمد بــــيو غر|بــــ 
846o39تـــربــــيتـــ |سو|نف|م روم| رزيق متـــ|ؤوس
434o7|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن ع|مر سعد جزر
معهد ف تـــمريض |لم | ويد| |سحق ف|يز نسيم855495
ه ع |حمد سليم|783546 د|بــــ |لزق|زيق|م
9o8|68|معهد ف ص سوه|ج ن روم| تـــ|مر غ|بــــيوس
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق زينبــــ مصط |لطيبــــ عبــــد |لبــــ| 639469
25o649ى فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن ي| صبــــرى |لخ
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخ|لد عزتـــ حس|ن د|ود|25637
حقوق حلو|نش|م عبــــد|لحميد محمد ج|بــــر227285
يد |لنج74|543 رهيم|ن حسن |بــــو|لفتـــوح |بــــو|ل طبــــ |سن|ن |لق|
يم محمد معوض|8352|2 رهل|ء محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيله ي| محمود عبــــد |لش| 5|58||
تـــربــــيتـــ سوه|ج  حمد حربــــى حسن عبــــد|لموجود|895494
معهد ف ص بــــنه|ند| سعيد خليل حم|د|8|269
يتـــ|بــــ محمد عبــــد |لسميع محمد جمعه5253|6 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــم|
342o65صيدله ع شمسف|طمتـــ سيد صل|ح مصط عم|رتـــ
7o5538طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |لسيد |حمد |لسيد زيد
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235oo8رهعمر عيد محمد |حمد تـــج|ره |لق|
52377oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد حس|م |بــــو |لوف| |بــــو |لمجد
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــنور |لدين محمود محمد عبــــد |لوه|بــــ 448686
6o93ooطبــــ |لمنصورهمحمد يح |لمرغ |لمنتـــ
78o659|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحل|م |حمد عبــــ|س محمد |حمد
26o45oيم مسبــــح ندستـــ بــــنه|رضوى عل|ء |بــــر| كليتـــ 

نوعيتـــ |لفيومي|ر| ربــــيع رجبــــ |بــــو |لعل|67374
ندى67656 صيدله بــــ سويفجوف  |د لم 

ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد خ|لد |حمد محمود |لدعو |246572
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء صل|ح تـــوفيق مغربــــى|23|248
د|بــــ |لمنصوره|سل محمد سعد شفيق |لدفر|وى4||683
427o23 تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء ع|دل مصط عمر مصط
تـــج|ره كفر |لشيخبــــسنتـــ عبــــد | |لسيد محمد رزق442756
طبــــ سوه|ج يه عل|ء عبــــد|لرؤف |ل|م |89|||9
د|بــــ سوه|ج|زي|د زكري| عبــــد|لل|ه حس 2926|9
886|o5 يم تـــج|ره |سيوطحن| بــــرك|تـــ حن| |بــــر|
27o487 يم محمد |بــــو سبــــع محمد ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|

239o8|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرل|ء |حمد عبــــد |لمنعم |حمد
3|532oلس تـــج|ره ع شمسم|ري| ثــــروتـــ مكرم ك
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننرم |حمد عبــــد |لو|حد |لسيد32273|

63o65كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفنوره|ن محمد محمود محمد
د|بــــ حلو|ن|بــــسمه عبــــده ع|شور عبــــده شعبــــ|ن9|2363
حقوق طنط|بــــه|ء خ|لد عبــــد |لحميد رجبــــ بــــش عبــــد |42953
26|68oطبــــ |سن|ن طنط|خ|لد مصط عل|م غني
5o7922 |زر|عه |ل|سكندريهل|ء ن |لدين بــــش ي|س ش
د|بــــ |لمنصوره| |ده محمد رفعتـــ محمد ع |لسيد684678
كليتـــ |أللسن ج أسو|نميسون |حمد |لسيد |سم|عيل222|75
تـــربــــيتـــ |سيوطوق محمد خليفه خل|ف  877629
د|بــــ دمنهور|عمرو شعبــــ|ن عبــــد|لرحيم |حمد |سم|337|54
52o2o2معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  د| | محمد محمد |بــــو ري|ن
نوعيتـــ |سيوطبــــيتـــر فوزى تـــ|مر سعد |725|9
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن |س|مه |حمد س|لم سعيد23798|
7o7277د محمد محمد رمض|ن ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد مج| م |لع| 
نوعيتـــ موسيقيه |لم |س|ره ن|صف مل|ك و|صف5259|8

رهحمد ن| عبــــد |لمنعم |م|م |لد| |45423 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o684oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهرش|د حم|ده محمد عبــــيد
23487o|رهمرو|ن عل|ء عبــــد|لعليم نعم| |بــــر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديتـــسنيم ع|دل خديوي محمد833793
تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره محمد شعبــــ|ن حسن  882539
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط محمد محمد |لجمل89|688
5o9959|معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود ع|دل سعيد سعد |حمد عبــــد
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد وليد صبــــ كم|ل سيد |حمد783436
9|oo|| معهد ف ص سوه|جوليد طلعتـــ خليفه محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  حمد حسن محمد حسن|9867|9
4o2|57يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهنور| محمد محمد |لسيد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفبــــرو | ع|طف عطيتـــ مو45|25
بــــي |79|693 ندستـــ |لمنصورهنس طه محمد طه |ل

يف |حمد ع |لج|بــــري|46972 رهحمد  ندستـــ |لق|
ر نزيه |لسيد عم|ره623|62 تـــج|ره بــــور سعيدصف|ء ط|
6|o883يف تـــج|ره سوه|جف|رس محمد محمد محمد أبــــو 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــسمتـــ حس تـــمس|ح عبــــد|لمو |32283
ف |لدين7854|4 حقوق طنط| فتـــ س|لم عبــــد |لعزيز 
7o8o29|نوعيتـــ |لمنصورهلشيم|ء محمد |حمد سليم|ن |لسيد
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشج|ن رمض|ن من محمد|778788

ف عبــــ|س سيد75355 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|نوره|ن |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد حمد|ن محمد عبــــد|لرحمن|356993
حقوق |لمنصورهمحمود حمدى سليم|ن حسن سليم|ن324257
5o2|o4ش|م محمد محمد |لمل|ح د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم 

576o8كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفشيم|ء محمد |حمد دردير
صيدله طنط|حس محمود ع جمعه عبــــد|لو|حد3|33|6
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|جر |حمد محمود محمد عبــــد |لعليم779792
تـــج|ره كفر |لشيخمحمود محمد طه طه سليم|67769
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نور|ن مصط فوزى خليل32282|
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىغ|ده شعبــــ|ن |حمد خليفه835589
43o4|4ن| ط|رق محمود عبــــد |لسل|م |لخو طبــــ |سن|ن طنط|م
د|بــــ د |ط|مريم زكري| |لدسو |بــــو |لعزم6682|6
ف |لغني محمد يونس269856 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فكرى |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف عيد سعيد |حمد349389

وف|تـــمريم محمد |حمد نص|ر33672 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
2|8o2oرهكريم |حمد محمود حسن |م بــــدر|ن تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ندى مختـــ|ر محمد |له|دى|5|332
7o9|23ندستـــ |سيوطدير محسن حل يوسف ع
35|o25حقوق بــــنه|سهيلتـــ |حمد محمدى محمدرزق
ه269265 رهصف| شبــــل عبــــد| ص طبــــ |لق|
7678o4طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس شعبــــ|ن عبــــد |لعزيز محمد حربــــ
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد سعيد شح|تـــه محمد257632
نوعيتـــ كفر |لشيخر| | |س|مه محمد عبــــد |لحليم بــــلتـــ7628|4
زر|عه |لم |منه | محمد ع |حمد856243
وف|تـــمعتـــز محمد ع محمد448245 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
498o9o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررو|ن سعيد محمد |لسعيد ش
239o46رهم| خ|لد عبــــد|لحليم حس عبــــد |لحليم تـــج|ره |لق|
32885|| تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|حمد |لسيد محمد مهدى سبــــ|
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كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدير محمد سعد عثــــم|ن5|3362
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن محروس سليم |حمد ع525765
43o966|تـــربــــيتـــ طفوله طنط|بــــه | محمد محمد عبــــد|ل
5o2655تـــج|ره |ل|سكندريهشهد ط|رق مصط عبــــد |لمجيد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى وليد سعيد رض| حسن8|3484
نوعيتـــ |شمونيه محروس سند زلط|256589
2|7o99ى |يوبــــ ر |م خ تـــج|ره ع شمسجنه ز|
5o8oo8| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسنتـــ |لسيد عبــــد |لع|ل |لسيد عبــــد
685o28علوم |لمنصورهمروه محسن لط مر|د ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهش|م عبــــد |لح|فظ سعد |لحسي عبــــد 686574
|ن رسل|ن863272 م|م ع لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد 
ش|م جل|ل |لدين |بــــو |لمجد23|32| رهحبــــيبــــتـــ  تـــج|ره |لق|
5|7o6|تـــمريض دمنهورن|ديه محمد عبــــد|لمقصود محمد بــــدوى
علوم طنط|ي|سم محمد ع|دل ع |لسكرى477482
رهش|م أيمن محروس عبــــد | محمد ز453366 تـــخطيط عمر| |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف محمد بــــكر حموده7964||
75789oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم عزتـــ محمد عبــــد|لد|يم
78o359يل ج |لزق|زيقنرم |س|مه عبــــد | محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندير |سم|عيل عبــــد|لعزيز قر 245443
تـــمريض |لم | مصط حسن دسو حسن859777
تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق فوزي |حمد353484
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه | حسن محروس محمود عج477563
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرضوي |حمد |بــــوبــــكر عبــــد|لعزيز|86223

|779oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد |حمد |لبــــش|ر
تـــج|ره |سيوطحمد ص|بــــر محمد سفينه|6|2|85
تـــمريض كفر |لشيخمحمد عبــــد |لنبــــى زكري| عمر462733

6o384تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء ج|بــــر سليم|ن حموده
88o29| تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد ع|دل رمض|ن ع
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |حمد محمد |لشح|تـــ محمد675758
8o2538نوعيتـــ |لم |زي|د حس محمد مخلوف
245845| يف |لكو طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد بــــه|ء محمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عص|م عفي عمر|328|33
3|9o37|يم رمض|ن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم|ء |يمن |بــــر|
7o76|7معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد | ثــــروتـــ فتـــوح محمد |لرشيدى
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسم|ء محمد محمد عبــــد |لجيد |لليثــــي439896
تـــربــــيتـــ طنط|مل محمد مصط محمد حسن||4|4|4
488o9o|م محمد حج|زى |حمد |سم|عيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورد
4|o6o3د|بــــ طنط|محمد مجدى |لسيد خ محمد |بــــوج|
9oo5|4 د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ محمد |حمد عبــــد|لرؤف

8|9o9|رهحمد رجبــــ سيد |حمد |لمهر طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره ع شمسم|رول رؤوف ن|جح لط دوس|22|4|
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زر|عه ع شمسجوزيف ميخ|ئيل |لقس غبــــري|ل فريد38246|
8||8o5تـــج|ره |سيوطس|ندر| سم رزق | بــــولس
3|962oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م|ريه|ن و|ئل منصور عطيتـــ
335o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدين| محسن عبــــد|لمنعم ع
صيدله |ل|سكندريهمحمدى |حمد محمدى محمد عفي 287956
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد حسن عبــــد |لحليم |لبــــدر|وى687544
ندستـــ |لمنصورهيم محمد صل|ح محمد قوره|8|696
9o|27o صيدلتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن خ|لد محمد |حمد
26589oتـــج|ره بــــنه|محمد سيد ز شيحه
79o938يم |لقمبــــز يم عوده |بــــر| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفد|ء |بــــر|

477o7يم عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــو بــــكر رهمروتـــ |بــــر| طبــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسجم|ل |يه|بــــ عبــــد|لسل|م رزق|5|346
9o9|3o علوم سوه|جكريم عوض ه|شم محمد محمد
تـــج|ره بــــ سويفش|ر ع|دل ك|مل نص 366||8
23o||oرهلمعتـــصم بــــ| حس|م |لدين مختـــ|ر عوض ع تـــج|ره |لق|
7o87|2د|بــــ |لمنصوره|ند مصط محمد عزتـــ مصط ص|بــــر
244o8|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو بــــك|ر س|لم و|ص
5|7o|oعلوم طنط|ف|طمتـــ ع|دل سعد | محمد |لشيخ
425o4| |طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم |حمد |لسيد ع |حمد |لكور
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط محمود عبــــد|لع| محمد سليم262579
|6|o6o|ندستـــ |سيوطمنيه جم|ل رضو|ن |لبــــدوى
7o73|3|يم د|بــــ |لمنصوره|يه محمود |لسيد |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم رمض|ن |حمد يوسف يوسف4|2||7

حقوق حلو|نمحمود و|ئل عو|د |لسيد4|8|4
9o5933 تـــربــــيتـــ سوه|جزي|د محمد حسن |م
طبــــ ع شمسرح|بــــ عبــــد|لمجيد عبــــد|لمجيد مو268659
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم سيد سم عبــــد|لفتـــ|ح368||3
||5o89د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م|دون| جورج م|ريوس فردى|
8234|o|حقوق |سيوطيه سيد عبــــد|لحميد عبــــد|لحفيظ
6|o6|8ش|م طنط|وى سل|م رتـــ|ريم  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|4o455يم دسو محمود ج|مع كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|يدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخحمد رجبــــ رمض|ن |حمد |لشل|وى|5|54|4
7o9o52د|بــــ |لمنصوره|دين| رمض|ن |لمتـــو محمد يونس
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحمد |يمن |حمد محمد|334373
68993oتـــج|ره كفر |لشيخمريم رمض|ن نجيبــــ عبــــد |لعزيز
حقوق |لمنصورهسندس |حمد فو|د حسن46276|
6o5459ء بــــدرخ|ن ن|صف ندستـــ |لمنصورهرو|ن ه|

ره| |دتـــ سيد عمر عبــــد|لرحمن27945 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نوجد|ن فتـــ محمد ع |84656
|32o35يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــن حسن سعيد |بــــر|
ندستـــ طنط|محمد ح|مد فريد عريبــــى22|465
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8o688oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |بــــه عبــــد|لرحيم عبــــد|له|دي عبــــد|لح
رهنوره|ن ص|لح سيد |حمد36982 طبــــ |لق|

حقوق |لزق|زيقوق عل|ء فؤ|د عبــــد |لرحيم |حمد|75987
همنه | مدحتـــ |حمد عبــــد |447|3 نوعيتـــ ج

فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهنور |لدين |حمد نور |لدين عيد66432|
784o23|يم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد |لشبــــر|وى محمد |بــــر|
5o444oتـــج|ره |ل|سكندريهمريم |يمن عبــــد |لعزيز |سم|عيل
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخي|د |حمد عبــــد |لحن|ن |لسعد|وي|8559|6
45o566ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف محمد سعيد |لشي
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيه رمض|ن محمد نور |لدين|2|4256
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد رمض|ن صديق فرح|تـــ8764|6

رهط|رق محمد فتـــوح رف| 26434 حقوق |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطكريم عبــــد| مو |حمد  876776
5|289oيم كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد محمود سيد |بــــر|
8235o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمه| |حمد سيد |حمد
ى|43665 ش|م محمد |لم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــتـــ 
499378| يم محمد |لكو تـــج|ره دمنهورمل محمود |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم حس |لسيد عبــــد |له|دى عبــــد|8|2457
تـــربــــيتـــ طنط|ه|جر خ|لد |حمد رض|8|3||6
يم338899 يم محمد |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|دين| محمد |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيدمصط رجبــــ ع عز |لدين|76238
8o5447يم تـــمريض |لم | ريمون ه| يوسف |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|ل عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لوه349289
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخكريم |حمد خ | مو484225
3366|oد|بــــ بــــنه|مريم |يه|بــــ محمد |لسيد|
69|o44يم عبــــد |لق|در |لسيد ن معهد ف تـــمريض |لمنصوره بــــتـــس|م |بــــر|
6o4|82|يم متـــو زمزم ش|م |بــــر| ندستـــ |لمنصورهحمد 
ره/ري|ضتـــعمرو سيد عبــــد |لع| محمد ع |ل537|3| إعل|م |لق|
علوم ج|معتـــ د |طي|ر| فتـــ عي شع 435328
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد محمد |حمد عبــــد|لر|زق|762452
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ج|سم محمد |حمد |لعيسوى256864
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمع|ذ فتـــ عبــــد|لسيد سليم|ن834942
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد |لرحمن ص|بــــر خ ع|مر عبــــد 438627
يم بــــرك|تـــ غنيه746|34 ثــــ|ر |لفيوم|سه محمد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ |لفيومم|ريو ع|دل فرج سند جبــــره66346
68476oتـــج|ره |لمنصورهع محمد ع محمود بــــخيتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نور| |حمد محمد عبــــد|لمجيد347464
7||95oد|بــــ |لمنصوره|يه |لعربــــى |لسيد جلبــــى ع |لشن|وى
2|4o49رهندى |س|مه عبــــد|لع| |لصعيدي تـــج|ره |لق|
|د|بــــ طنط|س|ره رزق فرج شبــــل357|27
8o9898تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|لبــــ|سط ف|روق |سم|عيل
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5o8682|تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد |لسيد |لسيد |لسم
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء نبــــيل |حمد محمد|25376

ف352|42 نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخريم محمد عمر مصط 
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد|لرحمن رفيق مو سعف|ن9|4522
د|بــــ |لمنصوره|ع |حمد عبــــد |لعزيز ع شعبــــ|ن6277|7
6884o5علوم ج|معتـــ د |طخلود صبــــ س| عبــــدربــــه محمد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف رحمه جم|ل فرج محمد53683
9o43o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج بــــو|لحسن محمد |بــــو|لحسن |لسم
تـــج|ره |سيوطزي|د محمد صبــــرى عبــــد|لرحيم سليم|898684
نوعيتـــ |لم |نورم | س|مح منصور |م 823897
تـــربــــيتـــ ع شمس فريد فؤ|د محمد48365|
د|بــــ |لزق|زيق|ر|ند| مر عطيتـــ مر ع643358
4|8969| حقوق طنط|حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح ع عي
يم سعد |لليثــــى8759|2 معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن لنظم |لمعلوم|تـــ |ل|د|ريتـــ ع |بــــر|
يم صل|ح ك|مل أبــــو |لعن 3|4367 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسمر |بــــر|
علوم طنط|بــــسنتـــ محمود دسو محمد محمود5|93|5
9o5398 تـــج|ره سوه|جسه| محمد صفوتـــ ج|د
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ص|بــــر ن|فل مسلم768837
3352|oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسجه|د خ|لد عبــــد| خل|ف
264o26كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يم|ن جم|ل محمد عبــــد |لق|در عربــــى

علوم حلو|نس|ره محمد سعيد عبــــده35327
9|o52|  م|م محمود عبــــيد علوم |لم |عبــــد| سم محمود 
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مهند ن| عبــــد |لحميد خليل رجبــــ43863|
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــه عبــــد | محمد عبــــد|لوه|بــــ779537
4o6o26يم حم|د ه سم قبــــ|رى |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|سم
وف|تـــحمد مجدى عبــــد| |حمد|675|23 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
نوعيتـــ |لم |ليدي| ع|طف ج|بــــر تـــوفيق6587|8
2688ooيم لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|فوزيه حسن محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|غ|ده |حمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|772552
دور|449253 علوم ري|ضتـــ طنط|حمد |لسيد |حمد |بــــو 
يم |لقص|256463 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدع|ء مجدى |بــــر|
8o89o2يم تـــربــــيتـــ |لم |محمد محمد محمد |بــــر|
2|5338| رهمنيه مصط محمد ع ندستـــ |لق|
5o|33|علوم |ل|سكندريهح|زم حسن حسن عبــــد|لمع سعده
طبــــ ع شمسمحمد عزتـــ سيد |حمد عليوه348645
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|دل عبــــد|لحميد محمد265762
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد شعبــــ|ن |حمد رسل|ن||35324
6925o|يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه فؤ|د عبــــد |لشكور |بــــر|
ن| محمود |حمد |لرودى763853 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم
84o|42|فنون جميله فنون |ل|قروي عبــــد|لحميد محمود |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخد| | خ|لد محمد |حمد س|لم5||437
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623o53تـــج|ره ج|معتـــ د |طكريم |لسيد ع |لدبــــس
ف عبــــد |لعزيز حس خليفه686958 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن |
يم عبــــد|لفتـــ|ح2684|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنوره|ن محمد |بــــر|
6434o2يم حقوق |لزق|زيقحمد بــــدير عبــــد |لر|زق محمد |بــــر|

25o67|يم عبــــد |لجبــــ|ر كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|محمود سعيد عبــــد|لحميد |لشح|تـــ4|3564
88o368  ندستـــ |سيوطمصط محمد تـــوفيق |حمد
د|بــــ ع شمس|كريمتـــ عل|ء فتـــ محمود5487|3
8o7995ف حن| بــــش|ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيوستـــ | |

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مرو|ن محمد حزين |لسيد26524
تـــج|ره بــــنه|حمد فريد عبــــد|لحفيظ حس |7|3324
44|4o6يف |لسيد ع سعف|ن طبــــ |سن|ن كفر |لشيخعبــــد| 
43367oصيدله ع شمسمحفوظ يوسف معوض |لعربــــى
ره|لجينتـــ |يثــــم |بــــوبــــكر مصط 366444 ثــــ|ر |لق|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|مل رض| ع منصور |لشن|وى|697683
7523o|| يم محمد |لسيد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــر|
صيدله |لزق|زيقعزه حسن |لسيد ع2|6435
ره|مريم لط محمد عبــــد |لع|38865| د|بــــ |لق|
لس نبــــيل كم|ل جرجس  ||8|88 تـــج|ره |سيوطك
627o58|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحمد حس|م فكرى محمد ق|عود
7o7742| د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد |حمد طه مصط
د|بــــ |لزق|زيق|دين| عبــــد| عبــــد|لمجيد ع عبــــد|لع|62629

57|8o|تـــج|ره بــــ سويفسم|ء ف|روق سيد صقر
|5|o78كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى محمد فؤ|د عبــــد |لح|فظ
علوم |سو|نس|ره عبــــد|لصبــــور عبــــد|لمطلبــــ ج|بــــر844822

رهرضوى ط|رق مهدى عبــــد |لحميد35273 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعز |لدين وحيد محمد |حمد8|225

|د|بــــ طنط|محمد شو يوسف |لهبــــي|ن3248|6
52823oندستـــ |لفيومسليم|ن معوض عبــــد|لرحيم |لديبــــ
22o944د|بــــ ع شمس|زينه عم|د محمد عبــــد|لمنعم
تـــج|ره دمنهورحن ه|شم عبــــد |لرحيم بــــره|497457
4228o4تـــمريض |إلسكندريتـــ مل سعد ج|د |لربــــ عبــــد |لغف|ر ح|مد
52|3|3| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء ر خليفتـــ عي
42o3o6د|بــــ كفر |لشيخ|يه سليم|ن عز|لدين رمض|ن |ل|م|م
9o677o تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نجه|د ن مو ع
تـــم767557 د|بــــ |لعريش|ي|سم سم محمد عبــــد |لعزيز|أل
5o3|35يد تـــج|ره |ل|سكندريهر| | محمد محمد شو |بــــو|ل
6ooo78م عبــــد |لمنعم عم|ره طبــــ بــــيطرى |لمنصورهتـــرنيم| |د
||5o5| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم حن محمود حن
49o5|2|د|بــــ كفر |لشيخ||ء ع|طف حسن س|لم
4|o425د|بــــ طنط|ط|رق عل|ء حج|زى يوسف|
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صيدله |لزق|زيقحمد محمد |حمد |لسيد |ألك |643732
6o8|47تـــربــــيتـــ طفوله طنط|م محمد |لسيد محمد فليفل
بــــ8622|2 ف |لسيد |حمد و رهسم| | ندستـــ |لق|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه جم|ل عبــــد|لمنعم |لتـــل|وى|253556
45o242|ندستـــ طنط|حمد فؤ|د محمود شح|تـــه |لسيد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم محمد |مبــــ|رك |سم|عيل825337
5o|572| |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن ع عبــــد|لرحمن عبــــد|لر
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهأل|ء |حمد يوسف سيد|حمد |لهتـــه9629|5
|26965| طبــــ |سن|ن ع شمسمل ح|تـــم محمود ز
4979o7|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش.ري|ض |طف|ل بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمنيه صل|ح أحمد حس مكرم
7o2623 تـــج|ره |لمنصورهمنه | مصط مصط محمود سعد
معهد ف ص |ل|سكندريهشيم|ء ع عبــــد |لر|زق ع طه5588|5
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن |م عبــــد |لسل|م عبــــد |لسل676449
352|o|تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| محمد سيد سليم|ن
2487oكليتـــ |أللسن سوه|جن نبــــيل شعبــــ|ن |حمد محمد
تـــمريض  بــــ سويفحسن|ء سيد محمد حسن53449

يم62|753 يم رجبــــ |بــــر| يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعمرو رجبــــ |بــــر| لم
حقوق ع شمسبــــ|ك |م وليد |سل|م |لشبــــر|وى382||3
7o5926تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمهند ح|مد محمد عبــــد |لرحمن عل|م
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نين|س مجدى فرح|تـــ |طن|سيوس ه|233237
52o334معهد ف ص |ل|سكندريهسمر عل|ء محمود عبــــد |لمجيد محمد
تـــ|محمد ع|مر عبــــد |لرسول محمد |لضوى546477 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6o2o46تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر عص|م س| محمد مو مطر
نوعيتـــ |لزق|زيقيه صبــــرى |لسيد |حمد|639|78
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ر محمد سيد |حمد ع6223|4
888332| معهد ف تـــمريض |سيوط   يه ي زكري| مج
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــمحمد مختـــ|ر محمد عبــــد|لمنعم فخر |833296
9o24|7|معهد ف ص سوه|ج حمد حمدى شكرى رزق
79oo|oل|ل سويلم معهد ف ص |سم|عيليهل|ل |حمد 
83o789كليتـــ طبــــ أسو|نمع|ذ يوسف محمد محمد

حقوق حلو|نمريم ح|مد |م|م ح|مد7|268
5232o8ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد |حمد محمد |حمد
معهد ف ص بــــنه|بــــه محمد محمد عبــــد|لرحمن س|لم86||27

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد محمود محمد فرج||5339
يف247839 يم ع  تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مجدى ص|بــــر |بــــر|
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفم|رتـــ | ع|دل طلعتـــ لوق|7839|8

معهد ف ص بــــ سويفمن|ر محمد عبــــد |لوه|بــــ ع 62788
6o2366|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء بــــدر عيد ذ |لسيد
لس ع|طف جرجس يو|قيم 922962 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرك
يم|629253 ندستـــ |لم |لسيد عص|م |لسيد إبــــر|
4o54o5د|بــــ دمنهور|غزوه ع مو عبــــد |لعزيز
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9o6364 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|تـــسنيم س| عبــــد|ل ك|مل
||9o86| ر عوض تـــج|ره ع شمسكريستـــ بــــ|سم م|
رهسل|م محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لع|28948 حقوق |لق|

4878|oحقوق طنط|محمد سعيد عزتـــ كيل| عثــــم|ن
47o2||ره|يه سعيد ع طلبــــه د|بــــ |لق|

تـــج|ره |سيوطم|ري|نه ع|طف رشيد منصور  6|56|9
239o47|ره|م| سعيد شو |لسيد د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم حس|م حس محمد|5856|
يم محمد|97|46| ره|منيه |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
6o2347د|بــــ دمنهور|مريم عبــــد |لمعبــــود ع عبــــد |لمعبــــود

علوم |لفيومعبــــد|لرحمن محمد سيد مر 67453
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل كم|ل لط ثــــ|بــــتـــ |بــــوزيد3567|2
85o884ي محمود ف ي كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدير |

يم كم|ل عبــــد |لجو56353 حقوق بــــ سويفعبــــد |لرحمن |بــــر|
249oo2ش|م شو عبــــد|لسل|م ضيف د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــ 
8779o4 تـــمريض |سيوطر| | |حمد شعبــــ|ن ع
8o6485| علوم |لم |يه ي| |حمد ع
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد |نور صبــــرى محمد|72|679

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى محمد محمد عطيتـــ7|||3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرفعتـــ قدرى مه |ندر|وس |89798
تـــج|ره طنط|ستـــيفن ريمون فهيم لوندى429426
يم |لجندى432246 |د|بــــ طنط|رو|ن ط|رق |بــــر|
327o57يم رهيم شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
6o6o38تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|نور |لدين محمد أحمد عز |لعربــــ |لغمرى
6349o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسعيد محمد سعيد |لص|دق عر|بــــى
|6|o35طبــــ ع شمسر| | ع|طف حمدى حسن
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمود |سم|عيل عبــــد|له|دى |حمد7452|3
45o753علوم ري|ضتـــ طنط|رويد| سعد عبــــد|لع| بــــكر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رويده محمد عي حس 93|857
339|o4|يم معهد ف تـــمريض بــــنه| سم|ء شو عبــــد|لمع |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمود محمد عبــــد |لرحمن |لسيد محمد24|638
8o9|97ه جم|ل محمد تـــوفيق صيدلتـــ |لم |شه

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء محمد حسن حس |562|6
434o22زر|عه طنط|س|ره عبــــده محمد صبــــ حبــــش
لسن ع شمس|يه سيد مصط أحمد|759837
4266o2تـــمريض |إلسكندريتـــ رح|بــــ |لسيد ضيف عبــــد |لمو محمد
4|48o3تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|ر| حمدى كم|ل عجميه
754|3|| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ميمه محمد عوض | عبــــد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د| | ع محمد عبــــد|لع|ل355964
يم عبــــد|لجليل |حمد|346398 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء |بــــر|
ه م|جد محمود مسلم|28254| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نم
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كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسر| | س| |حمد ع محمد46|225
34|o2o|صيدله ع شمسحمد سعيد محمد |لسيد سيف

7869oش|م سيد عبــــده حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد | 
48342oكليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ |دتـــ عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد|لعزيز
ى محمد حمد|ن325783 تـــمريض  حلو|نف|طمتـــ محمد خ
يم محمد |لقيم89|494 حقوق طنط|محمد رض| |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط |بــــو |لنج| حمدى |بــــو |لنج|356292
ثــــ|ر د |ط|دين| محمد محمود سليم|ن777875
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ني|ر| |حمد عيد |حمد832762
757223| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد محمد جمعه ع
تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| محمد |حمد محمد|حمد مقلد332288
77o84oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر محسن عبــــد |لعزيز |لسيد |بــــوعريف
تـــمريض بــــنه|محمود جم|ل محمد محمد عفي 9|3393
6o5247زر|عه |لمنصورهس|ره حس محمد حل عبــــد |له|دى
9o2oo3  تـــربــــيتـــ سوه|جدين| م |لدين |حمد صبــــره
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ|سل ق|سم عبــــد|لحفيظ ش|دى||2872
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | |حمد محمد فرج8|2492
علوم طنط|ف|طمه فر عبــــد |لكريم مصط 432644
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد ح|تـــم محمد |لطو ع |لدين452369
حقوق حلو|نمحمد س| عد محمود4277|3
69o455|يم من عوض |حمد طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــر|
4|o592ى  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد جم|ل زكري| مصط |لهم
35487oيم تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء جمعتـــ محمود |بــــر|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم|رتـــ | |لش|يبــــ ويص| سليم|ن527429
6oo|22ف عبــــده عطيه عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخفرح |

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمن|ر محمد ج|بــــر محمد59268
رهرن| |حمد |حمد ع |لجنيدى43|6| تـــج|ره |لق|

5o|6|5زر|عه |ل|سكندريهوق محمد ع يونس حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجه|د عبــــد |لمحسن عبــــد |لغف|ر |بــــر54825

5288o8ف محمد ملوك ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |
ندستـــ بــــنه|عبــــد|لوه|بــــ أحمد سعيد محمد ع |لعدوى642545 كليتـــ 
طبــــ |سن|ن طنط|غ|ده رجبــــ عبــــد|لسل|م سل|م|25722
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقنرم محمود عبــــد|لحميد محمد |سم|288|64
7o5997ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم سم محمد عزبــــ بــــل|ل
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيوسف محمد فؤ|د حسن523942
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديرقيه خ|لد عبــــ|س عبــــد|لرحيم حسن5832|2
272747| تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــيه سعد مصط مر
4883ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |حمد عمر ح|فظ عمر
76776o|ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ض محمد عبــــد |لمجيد |لسبــــ
ره|مه| |يمن حل عبــــد|لمجيد36|229 عل|م |لق|

رهم | ن|دى رفعتـــ ن|شد بــــهم|ن4547| حقوق |لق|
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2o487رهمحمود |حمد رمض|ن محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
|48|o5ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن عمر شو محمود
5o6794تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن محمد ج|بــــر حسن محمد

علوم بــــ سويفيم|ن فتـــ عبــــد |لعزيز |بــــو |لق|سم747|6
5|7o25 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمرفتـــ وجيتـــ سعد عبــــد |لحميد |لزلبــــ
2529o4طبــــ |سن|ن طنط|سل سعيد فتـــح | شعيبــــ
9oo583 تـــج|ره |سيوطد| | مصط فتـــ |حمد
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ شفيق جل|ل |لغليض256582
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنسمه عبــــد | سليم|ن |بــــو |لعن عبــــد ||6||6
طبــــ سوه|جمنه |س|مه محمد نبــــيل متـــو |89644
894o83|ء رفعتـــ عبــــد|لمنعم محمود| تـــمريض |سيوط 
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخي|ر| محمد عبــــد |لمع |لسيد |لتـــحفه442995
صيدلتـــ |سيوطه|له ع|مر محمود حزين23|866
4422o|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحسن جه|د حسن |حمد |لمك|وى

تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد فتـــ عبــــد|لوه|بــــ مك|وى|8396
ه مصط |حمد حسن|2|8399 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم
تـــج|ره بــــنه|خلود |حمد محمد عبــــد |لعزيز54947|
35|65o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسم|ء محروس حس عبــــد|لمقصود
26o964|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن ع|طف |لسيد عبــــد|لع|ل 
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخل|ء عبــــ|س حسن |لنج|ر|6643|4
84|oo8 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نول|ء حس بــــدر حس
يم محمد |لعزبــــ ضيف |695268 تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد محمد |حمد88|4|8
د635983 ف محمود مج| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود |
طبــــ كفر |لشيخم|ل محمود محمد عبــــد|لمقصود|463726

رهريه|م عبــــد |لتـــو|بــــ فتـــ |لسيد47297 علوم |لق|
7ooo57يم محمد س|لم نوعيتـــ |لمنصورهخلود |بــــر|
يم حس 993|27 يم عبــــد |لق|در |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوميه سيد |حمد محمد|6|724
رهمصط |حمد |لسيد |حمد47396 صيدله |لق|

|59o62| حقوق ع شمسعبــــد | حس عبــــد |لمنعم عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه |حمد مصط |لكردى|253362
لس ع|دل عزيز لبــــيبــــ56|8|8 تـــج|ره بــــ سويفك
يم |لديبــــ|629783 |ج |لدين |بــــر| تـــج|ره بــــنه|حمد 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخعيد ي| عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد ||45235
ندستـــ |ل|سكندريهمنه | سم عي سعد محمد6|4457

يم مصط 7747| رهي محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد صل|ح عبــــد|لنعيم2798|2
||69ooطبــــ |سن|ن ع شمسد | مدحتـــ حل محمد
زر|عه مشتـــهرمنتـــ | |يمن محمد فتـــ حس |لمور35675|
د|بــــ |سيوط|ندى رض| مصط بــــ 537227
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884o66|د|بــــ |سيوط|  يه صل|ح محمد عبــــد|لوكيل
6o5545|ري|ض |طف|ل |لمنصورهن حس|م |لدين محمد |حمد قطبــــ
ر|ء ع ع ع |لحن |924||7 د|بــــ |لمنصوره|لز
ر ع33884 رهع |ء عل|ء |لط| حقوق |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن||ء ن| ع عمر |حمد|227952
|67o96ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسيف بــــل|ل محمد |لغريبــــ

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــتـــ ع |حمد سيد مر47663
542o|5زر|عه دمنهورعبــــد |لرحمن عبــــد |لمحسن عبــــد |لعزيز حميد
8o3667فنون جميله فنون |لم |نوره|ن نور|لدين سيد محمد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه شح|تـــه محمد مصط |979|86
خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمود مر قبــــيص سيد353|3|

وف|تـــمحمد ع عبــــد |لعزيز ع45|7| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|رين| عزتـــ ر|شد عوض335698
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومشيم|ء |حمد |لسيد عبــــد|لعظيم264287
32o465رهيوسف محمد عبــــد|لمهدى |يوبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|
68o426ندستـــ |لسويسحمد عبــــد |لغف|ر |حمد سل|مه |حمد
ره|نور |حمد بــــدر |حمد45556| د|بــــ |لق|

56655| حقوق بــــ سويفحمد مصط سيد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــه محمد مسعد محمد عبــــد|لن| حمزه 886727
2699o4معهد ف ص ري|ضه بــــنه|عبــــد|لعزيز |لسيد عزتـــ |لسيد عثــــم|ن

يم |لسيد حس|ن |لز|م877|2 رهرحمه |بــــر| تـــج|ره |لق|
44o956|ر |لسيد يوسف تـــج|ره كفر |لشيخيتـــ ط|

46o5|فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طبــــسمه محمد عبــــد |لق|در عبــــ|س
34895o تـــج|ره ع شمسعبــــ محمد محمد |م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طرحمتـــ عص|م عبــــد |لرحمن محمد حربــــ7779|6
ر محمد مصط 753443 حقوق |لفيومع م|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء عمر عبــــد|لق|در حس |262985
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|محمد |حمد محمد شح|تـــه ش| 476389

9o2o5ره|ف|طمه |حمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمود د|بــــ |لق|
8|98o7كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمروه |حمد عبــــد|لمحسن ه|شم
4o89|9يم محمد |د|بــــ طنط|خلود صبــــرى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد |سم|عيل محمد |سم|عيل حمد429679
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمود محمد |لغريبــــ||4|353
8557o|يم جودتـــ معهد ف تـــمريض |لفيومحمد شعبــــ|ن |بــــر|

43892oيم عبــــد| مخيمر كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيوسف |حمد |بــــر|
82o877 طبــــ بــــيطرى |سيوطمصط رجبــــ محمد ع
تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف عل|ء |حمد طلبــــ عبــــد |9|46|2
4o2|93 تـــج|ره طنط|بــــسنتـــ عبــــد|لعزيز عبــــد| مهر|ن عبــــد
تـــج|ره دمنهورخ|لد ع سيد ع |لعتـــ|ل424554
678o96|يم |لسيد حقوق |لمنصورهل|ء مسعد |لسيد |بــــر|
ر|شه263664 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــس|ره |مجد |حمد |حمد 
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6ooo33د|بــــ |لمنصوره|محمد |لسيد ع |لعبــــد
438253| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيه مصط عبــــد |لشفيع أحمد |لنم

355ooرهحم|ده عيد جمعه حسن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|شيم|ء لط محمد حسن759582
3363o7زر|عه ع شمسي|سم محمد عبــــد|له|دى محمد
علوم ع شمسعبــــد|لرحمن |حمد سيد فرج26|348

تـــ سعيد عبــــد |لمجيد محمد|93||9 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عربــــى |حمد |سم|عيل|479|35

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|منيه ن| ع محمد|2|528
4o5o65حقوق |ل|سكندريهمرو|ن ممدوح مظهر مه حميد
4|o|84كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديوسف |حمد ع قنبــــر
68o632معهد ف تـــمريض |لمنصوره سم|ء صبــــرى شح|تـــه ع عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمود محمد |لقش266477
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |ريم محمود أبــــو|لعن محمد |بــــو|لعن 499335
7||oo6تـــج|ره بــــور سعيدكريم س|مح فوزى عطوه |لجمل
يم |حمد|46658 يم محمود |بــــر| ره|بــــر| د|بــــ |لق|

ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــيم|ن عك|شه ع ع ع|مر|9|6952 ك.تـــ. ف للبــــ
|4855oر|ء سل|مه عبــــد |لجليل زيد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمتـــ |لز
6|582o تـــج|ره ج|معتـــ د |طحس|م محمد فوزى عوض
|6353o ثــــ|ر |لفيوم|ند| |حمد عبــــد |له|دي عبــــد |لبــــص
64o975| يم |حمد عبــــد|لكريم ع تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقبــــر|
698o8oصيدله |لمنصورهسه|د ع سعد مرو|ن عثــــم|ن

2o367يم مصط يوسف ره|يوسف محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
|536|oرهوف|ء حسن محمد عبــــد |لمجيد د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم تـــسويق و|د|رتـــ |عم|لسيدتـــ ع |لسيد ع ع329636
ل6845|6 ر|ء عبــــد |لعزيز رجبــــ |لم معهد ف ص بــــور سعيدف|طمتـــ |لز

رهفيبــــى ع|طف فوزى ونيس37575 حقوق |لق|
6326|| رهحمد شعبــــ|ن ع ع طبــــ بــــيطرى |لق|

طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقآل|ء |لسيد عبــــد| |لسيد4|6256
ره|ل|ء مدحتـــ محمد فوزى|27482 عل|م |لق|

9|o2|3 |ين| |يمن د|ود لوق تـــج|ره سوه|جف
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|د | محمد محمد حس سعيد338658
33875oطبــــ بــــيطرى بــــنه|من|ر عص|م حل عبــــد|له|دى مشعل
76787o كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشن| محسن تـــيس محمدع |لج|عو
7668|2| تـــج|ره بــــور سعيدحمد |س|مه |لسيد |لسيد ع
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عمرو ف|روق |لسبــــ| عثــــم|ن695585
3279o2|تـــج|ره بــــنه|حمد |لص|دق رزق |لص|دق
يف عبــــ|س ع |بــــوطويلتـــ|33855 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ي|سم 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردير مجدى عبــــد |لع| |بــــو |لعز|7|489
يم82892 يم محمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــزينبــــ |بــــر|

د|بــــ حلو|ن|رحمه يوسف حمد|ن ع |حمد82|272
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ره|لسيد |سم|عيل محمد |سم|عيل|8|9|77 ثــــ|ر |لق|
6|467o|تـــ ع|دل |حمد |حمد صمول تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|كريم محمد جمعه عيد مهدى مر996|77
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|شيم|ء حسن عبــــد |لرحيم |لسيد682743
صيدله ع شمس|ء حسن عبــــد|لعليم |لكردى|336646
257o37تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ء ح|مد مصط ك|مل عزبــــ
كليتـــ طبــــ أسو|نرؤي ع جل|ل عبــــد|6|8425
864o78|تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييمن عبــــد|لنعيم حس ص|دق
ن| مجدي محمود كم|ل زكري|447674 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
4|6oo|تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخعبــــ عبــــد |لعزيز |لسعيد محمد ع|مر
د|بــــ كفر |لشيخ|حس محمد حس خميس درويش866|48
يم46|759 يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد |بــــر|
ر|ء حسن سعد |بــــو |لمجد|35725 |د|بــــ بــــنه|ف|طمه |لز
6|o42|تـــج|ره |لمنصورهعمرو |حمد |سم|عيل مو يونس
يف محمد محمد إم|م|42978 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ن|در  عبــــد|لن|  حسن  عبــــد|لخ|لق 352332
حقوق |سيوطخ|لد محمود محمد مصط 885694
صيدله |ل|سكندريهيم|ن صفوتـــ محمود بــــسيو مني |62|7|5
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيف جم|ل صديق شح|تـــه 9|||92
ش|م مصط عبــــد|لخ|لق463|33 معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد 
يم عبــــد|لعزيز ع مصط 6|3386 زر|عه مشتـــهريم|ن |بــــر|
يم عبــــد |لرحمن59577| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|دين عبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |بــــوبــــكر حسن محمد|44|8|2
يم سيد|حمد طبــــيخ||4346 معهد ف تـــمريض طنط| ع |ء |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمريم ف|يز |لسيد محمد49|24
يم عبــــد |لبــــ|سط حس 675889 تـــج|ره |لمنصورهخلود محمود |بــــر|
6932o5د|بــــ د |ط|ش|كر محمد |لسعيد |لسيد
35o685تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لصمد سليم
524o72ن| عل|ء |لدين محمد يوسف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
د|بــــ |سيوط|ع |ء جمعه محمد سيد |88267
35|9|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ سل|مه ج|زى عبــــد|لكريم
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعل|ء سعد دسو محمد مر64|436

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن |س|متـــ |حمد محمد|927|
تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لن| وليد عطيه عبــــد |لع| |68927
|75oo7|ندستـــ حلو|نمينه محمد عبــــد |لمعبــــود حسن

معهد ف ص بــــ سويفش|م ع|دل محمد ص|وى8|739
رهمحمود محمد عبــــد |لرحمن عطيتـــ44636| ندستـــ |لق|
يم محمد رجبــــ محمد|52923| ره|بــــر| د|بــــ |لق|
7o82|9معهد ف ص |لمنصورهه|شم عبــــد |لرحمن محمد محمد ه|شم
478o2oتـــج|ره |ل|سكندريهمرو|ن س|مر سعد محمد محمد
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسشيم|ء سم مسعد ج|د755293
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35o763كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرن| |حمد يونس يونس
9o8|o8 د|بــــ سوه|ج|من|ر ممدوح عبــــد|لر| محمد
85o965د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|غ|يه |س|مه محمد محمد
5o23o2| طبــــ |ل|سكندريهحمد مجدى مصط يونس عبــــد |
ف |م فه93|37| حقوق ع شمسف|دى |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــه|ل ع|دل سل|مه عبــــد|لرحمن|7|3482
7o22oo تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ء عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحسن|ء ن|دى محمد محمود|77|6
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن زكري| بــــهج|تـــ خليل|755592
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسي|سم محمد ع محمد9596|2
327286| ى محمد مو حقوق حلو|نل|ء ي
تـــربــــيتـــ |سيوطم عبــــد|لن| عز |حمد  883256
5o23|7زر|عه |ل|سكندريهبــــيتـــر عم|د لط حبــــيبــــ عبــــد |لنور
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر حسن محمد مبــــروك |لسيد496686

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ملي سيد مر|د46959
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطزينبــــ صل|ح محمد عبــــد|لغف|ر 892658
69|49oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنرم محمد |لسيد محمد |حمد |لحنطور
82o592|د|بــــ |لم |حمد حس فرغل طه|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|رغده عص|م |لدين سعيد حشكيل432598
حقوق |ل|سكندريهسندس أحمد محمد محمد مر|د8478|5

رهعبــــد | محرم عبــــد | عبــــد |لسميع28499 تـــج|ره |لق|
ره/ري|ضتـــمحمد سل|متـــ |سم|عيل ح|مد47422 زر|عه |لق|

8o2698د|ر |لعلوم |لم |ند خ|لد خليفه |حمد
تـــج|ره بــــنه|مهيتـــ|بــــ مصط جم|ل ز3532|3
يم محروس25|435 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعبــــد| |لسيد أحمد |لسيد |بــــر|
يم عبــــد 439696 يم محمد |بــــر| لسن ع شمس|ن|ديه |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم | مجدى رزق ز663|75
يم |لدسو 55246| ش|م |بــــر| علوم ع شمسنسمه 
64|24oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد محمود |لسيد |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمود |حمد محمد خليل|783423
63o657تـــج|ره |لزق|زيقلسيد ثــــروتـــ عطيه |لسيد عطيه جبــــر|ن
8485o2 تـــربــــيتـــ |سو|نرح| بــــ عبــــد|لرؤوف سليم|ن حس
|محمد ز حسن عبــــ|س|86586 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد عبــــد |لرحمن محمد |حمد عبــــد 53969|
ف فتـــ عج 3859|4 تـــج|ره طنط|فتـــ |
كليتـــ حقوق |لم |نوره|ن جم|ل محمد مه 855982
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه |حمد محمد فرج|878327
تـــج|ره |ل|سكندريهنور|ن حسن رشيد ع حس 425249
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرقيه عبــــد|لن| عبــــد|لحميد محمد عقيد485655

3476o|رهمنيه عص|م سل|مه عيد تـــج|ره |لق|
4758o2 تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد حسن محمود حسن
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4288o|طبــــ طنط|محمود مصط محمد علم |لدين
معهد ف ص |سيوطم|رين| روم| فخرى فرج 886926

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــع |حمد ص|لح |حمد5662|
ي عم|د رشدي خليل8576|3 رهك د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
2695o| ف محمد حمدى |لسيد |بــــوحس طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــر
بــــى6324|2 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|صل|ح |لدين محمد حسن محمد و ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــيشوى نزيه  |د عبــــد|لنور3352|5
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منتـــ | حسن طو حسن  | 245|37
76o|62طبــــ |لسويسفد|ء خ|لد عبــــد |لرحمن محمد
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمود صبــــري محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لجمل43|424
ره|ورد محمود عبــــد|لرسول محمود259342 ثــــ|ر |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ريه|م حمدى محمد|حمد |لتـــط|وى247858
صيدله بــــ سويفم | حن| سعد عبــــد|لنور75|853

48|9oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه خليفه سيد محمود
45o296| تـــج|ره طنط|ر| عص|م وديع رزق
تـــج|ره |سيوطرغده يح شعبــــ|ن مسعد823253
482o29تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عص|م |لدين رش|د محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمحمود يوسف سطو يوسف4369|3
25|543| معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد عص|م |حمد |لش|
33oo23ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مريم محمود محمود متـــو
د|بــــ ع شمس|ر|ن| رجبــــ محسبــــ محمد64825|
يف|24953 بــــه عبــــد|لكريم |ل يف و تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرن| 
5|52o|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنور|ن أحمد ع عبــــ|س محمود
صيدله ع شمسه|يدي م|جد طلعتـــ |م مرقص46|342
6o|oo|صيدله طنط|مروه عبــــد|لغ عبــــد|له|دى ح|مد حبــــسه

ندستـــ بــــ سويفس|مه محمد رمض|ن عويس|84|58
ف |لدين3349|6 زر|عه |لزق|زيقمحمود م|زن محمد 
حقوق |سيوطحم|د نج|ح فه حم|د 79|884
5267o9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد ي| |حمد محمد |حمد و|
|6oo9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمصط |يمن |لعمرو محمد
5|29o||تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد حمدى مصط ع|مر
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن جوده محمد |بــــو|لفتـــوح محمود |77443
3|4o76تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن مصط عبــــد|لرحمن |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه |حمد |سم|عيل ع محمدعم689926
5o6387د|بــــ |ل|سكندريه|سل ع|دل بــــسيو محمد عيد |لمزين
6839o4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمريم خليل حس عبــــد |لمنعم |لمكبــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |س|مه محمد عبــــد|لر|زق|3|62|2

رهمنتـــ | محمد عبــــد|له|دى عبــــد|لفتـــ|228|3 تـــج|ره |لق|
8463o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعبــــد |لخ|لق عم|د عبــــد |لخ|لق قر

6432o3حقوق |لزق|زيقمحمود ثــــروتـــ فرج |لسيد
5|353o|زر|عه دمنهورحمد عبــــد|لرحمن خلف عثــــم|ن
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يم955|2 يم |بــــر| تـــج|ره ع شمسم محمود |بــــر|
9o2458 طبــــ سوه|جمحمد ع محمد |حمد
د|بــــ ع شمس|دين| ع|طف |لسيد |لمن326296
8|oo3||د|بــــ |لم |يه محمد صل|ح ك|مل|
نوعيتـــ فنيه كفر |لشيخر| | حسن ع حسن عوض33|5|4
68o4|8طبــــ |لمنصورهي| محفوظ عبــــد | ك|مل حج|زى
76858oندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد سليم|ن ح|مد سليم|ن حس بــــخيتـــ معهد ع| 
5o8oo7| صيدله |ل|سكندريهبــــسمله عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز عبــــد
علوم |ل|سكندريهحمد عص|م عبــــد |لرؤوف |حمد |حمد53|424
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــعمرو عرفه شكرى عبــــد |لرؤف بــــل|ل2355|5
69|92oمعهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لرحمن فه جوده فه
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقخلود |يمن رمض|ن عبــــ|س ع629578
4o686|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|نوره|ن كم|ل محمد ع ن|يل
9o6876 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود فتـــ |حمد محمد

تـــج|ره |سيوطحمد مصط سعيد مصط |32|53
48323oحقوق |لمنصورهرن| س| محمود مر
8987o4 طبــــ سوه|جمحمود عو محمد عمر
6|o3|4| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيتـــ |لسيد محمد |لسيد |لبــــر
4|oo57|د|بــــ طنط|حمد عمرو سعيد عزبــــ دره|

23o86|ندستـــ حلو|نحمد مصط |بــــو ط|لبــــ |حمد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد |سم|عيل |حمد33|258
695||5| يم ن |بــــو |لمع| د|بــــ |لمنصوره|منيه |بــــر|
صيدله |لمنصورهمروه محمد |حمد |حمد |حمد |لس||67638
78o249|ف عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز ندستـــ |لزق|زيقم |
معهد ف تـــمريض بــــنه| مه| |حمد محمد عبــــد|لجو|د329834

د|بــــ |لفيوم|تـــسنيم محمد روبــــى محمد67646
53o|o2يم فريد محمود مر ندستـــ |ل|سكندريهأم| إبــــر|
حقوق |لمنصوره|ء |لسيد ح|مد محمد ش|بــــوبــــ|339958
تـــج|ره طنط|خلود محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لش| 434588
رهبــــيتـــر ع|دل س| د| |ل قلدس8377|| تـــج|ره |لق|
يم|36836 ل|ل عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحل|م 

88|oo7|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط يه ممدوح محروس محمد
68o933ش.مط|عم ف  |حتـــ |سكندريتـــطه مجدى طه |لخو|جه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ريموند| ر|فتـــ سعيد سعد|48894
288o37 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء صل|ح عبــــد|لبــــ|سط عبــــد |لحليم عبــــد
54o425ش|م ف|روق عبــــد|لمنعم محمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن 
693o82|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــسم|ء عوض ص|دق عوض سعده
3584o|تـــج|ره ع شمس |ر عبــــد|لغ محمد محمد
634o66ندستـــ |لزق|زيقعمرو ع|طف عبــــد |لحميد نص|ر

6o948ور سليم|ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سه|م عفتـــ 
إعل|م بــــ سويفنه|ل صل|ح |لدين كم|ل محمد456|3
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7o47|||يم تـــج|ره |لزق|زيقيه ع |لتـــه| |لتـــه| |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عل|ء عبــــد|لمجيد عبــــد|لحميد ن ن494599
6278o4 تـــج|ره |لزق|زيقسهيله محمد صل|ح |لدين |سم|عيل
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ جم|ل حس عبــــد |لرحمن42842|

2555oيل ج |لزق|زيقنوره|ن ي ك|مل عطيه كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
لسن ع شمس|س|ره |حمد محمد عبــــد |لق|در |لسيدعوض432782
تـــربــــيتـــ |لم |بــــر|م |رنستـــ حليم و|صف|859954
62|242| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمد عطيتـــ كرم |
636o45|يم |لدسو |حمد معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
يف محمد |بــــو |لعل| شلبــــى|43655 ن|  علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخم
322o92رهنغم مؤنس محمود محمود |بــــوغيده حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم |يمن عبــــد | عوض999|68
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــتـــ |لسيد مصط |لسيد مصط |44796
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ح|تـــم عد |لسيد حسن |لمسل625299
3|99o7ره|نوره|ن رمض|ن عبــــد|لعظيم عبــــد|لجو د|بــــ |لق|

يم |حمد8|328 علوم |لعريش/ري|ضتـــعمر |يمن |بــــر|
صيدله ع شمسنور|ن خ|لد |حمد |لجبــــ358467
78o46oنوعيتـــ |لزق|زيقندى |حمد محمد عبــــد |لرحمن
يم |لعج 437327 لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |من|ر عبــــده |بــــر|

رهحسن سعيد ذكري| سيف ع 46893 تـــج|ره |لق|
76o445|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد |ل|نص|رى ري|ض حسن
6|o886د|بــــ |لمنصوره|محمد شعبــــ|ن محمد أحمد حم|م
د|بــــ ع شمس|مصط ي| ع فه 9637||
4o6486ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|من|ر سعيد ح|مد عبــــد |لعزيز
د|بــــ ع شمس|سهيلتـــ ط|رق فتـــ عبــــد|لمقصود9384|3
|3o9|2حقوق حلو|نعبــــد | عص|م عبــــد |لع|ل |لسيد
6o7463حقوق |لمنصورهبــــ|سم محمد محمد |لبــــطل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ع|دل رمض|ن |حمد |بــــوعسل|492526
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع|ليتـــ محمد عبــــده |م|م794|32
يم|39733| تـــج|ره ع شمسيه محمد محمود ص|لح |بــــر|
6|o23oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|س|ره ن| عبــــد |لخ|لق رحمه
76752oيف مصط حسن ن|  د|بــــ |لعريش|م
6o875|ق ق|وي عبــــد|للطيف |ل د |ل حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|
344484| وف|حمد محمد عبــــد|له|دى |حمد قرع وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
8||5o7تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ف|طمه صل|ح ع يوسف
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|كر |لسيد ش|كر زوين268258
تـــمريض كفر |لشيخل |ء يح محمد عبــــد|لمجيد |بــــو|لمجد|44263
498o26تـــج|ره دمنهورسهيله ه|شم عطيه رمض|ن
ف محمد مصط 353324 حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد |

8242o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف تـــوحيد عبــــد|لحكيم مر
7o9586ر محمد شبــــ|نه ع طبــــ |لمنصورهبــــسمه ط|
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د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم خ|لد |سم|عيل عطيتـــ3|7554
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حمد ع محمد |حمد|||588

تـــج|ره كفر |لشيخعمرو محمد أحمد |حمد أبــــو ش|متـــ52|435
يم خليل عطيه |لنج|ر39|498 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|من|ر |بــــر|
|2oo68تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|رتـــ ه| جل|ل |لدين محمود
تـــج|ره ع شمس|ء سيد ند| ضوتـــ|765|35

|73ooوف|تـــعمر |حمد مظهر عبــــد |له|دى ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
76379oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدبــــه | سند عوض حسن زغلول

84984| كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفس|مه محمد |م عبــــد |
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه شلتـــوتـــ محمد حسن|835842
يم48646| ير| | حس حسن محمد |بــــر| أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
طبــــ |لم |سم|ء شعبــــ|ن سيد |حمد|826||8
26238o طبــــ حلو|نمحمد ع|دل عبــــد|لستـــ|ر بــــسيو
|د|بــــ بــــنه|من|ر ربــــيع عبــــد|لغ حس ع عوف339525
كليتـــ |أللسن ج أسو|نر| | يوسف عبــــد|لحميد |ل|م |89775

26o28علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــن|دين ع|مر ع محمد
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن حس|م محمود محمود عبــــد |76253
|23769| رهحمد |س|مه عبــــد |لمقصود ع ندستـــ |لق|
48736oحقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط ه| مصط حسن عبــــد |لحليم
639|o9طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقخ|لد يوسف |لسيد يوسف
ه محمد عبــــد |لنبــــى محمد |لعط| 688588 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــم
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقلسيد خ|لد سليم |لسيد محمد|629679
4493o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميف عبــــد |لمطلبــــ شعبــــ|ن عبــــد |لمطلبــــ جبــــر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن بــــدر|لدين عبــــد|لعزيز خليفه255652
د|بــــ |لمنصوره|ند| محمد حسن |لسيد |لحد|د36|684
حقوق |لمنصورهد | ع ع مرغ |75357
462o2oق|وي علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخرح|بــــ محمد عبــــد |لمنعم |ل
ره|حبــــيبــــتـــ خ|لد عبــــد |لح|فظ |حمد7226|| ثــــ|ر |لق|
278o26نوعيتـــ |شمونس|ر| سم محمد عبــــد|لحليم
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ي|سم محمود حسن محمود||3|6|
22397oرهي|ر| محمد بــــسيو سيد علوم |لق|
ندستـــ |لزق|زيقمحمود محمد عبــــد |لحميد عز|زى778776
6o|722|معهد ف ص طنط|سل|م سيد |حمد عطيه |لقص|ص
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لح|فظ صل|ح عبــــد |لح|697273
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد|لعظيم مهدى عبــــد|لعظيم مهدى642543
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء |حمد قطبــــ |حمد|268945
525o33|يم رزق تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهلفريد ن|دى |نور |بــــر|
تـــمريض |سيوطعبــــ ع حسن رزق 883669
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ع|دل محمد حس 334336
يم |لمو| 28|693 ر|ء رض| |لسيد |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدلز
9o3993 طبــــ بــــيطرى سوه|جم|جد فريد عبــــد|لمسيح غبــــري|ل

Page 7279 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

77773o| |تـــمريض |لزق|زيق حمد مجدى محمد |م |لق
4o7o9ر عبــــد |لسميع عبــــد |لحميد رتـــ س|مه م| تـــمريض |لق|

7o3|o7تـــربــــيتـــ |لزق|زيقه|جر |يمن محمد محمد ع غنيم
|5o646د|بــــ |لم |حل سعيد حل عبــــد |لعزيز|
علوم كفر |لشيخس|رتـــ جم|ل محمد من عبــــد |لغ |لشن944|44
||74o5وف|تـــس|ره ع|صم مرتـــ متـــرى ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
7o3372| |ندستـــ بــــنه|محمد |حمد عبــــد |لحميد |لسبــــ كليتـــ 
تـــج|ره |لمنصورهس|ره مجدى محمد عبــــد |لعزيز |لدمهو 685744
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|رحمه ن محمد حموده259756

463o||يم |بــــو رهعبــــد| عبــــد|لن| |بــــر| حقوق |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــسنتـــ |حمد حسن عبــــد |لسل|م42497|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|من|ر محسن عبــــد|لستـــ|ر محمد محمد|6|357
32o5|8حقوق ع شمسزي|د |يه|بــــ ف|روق محمد
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمل |لسعيد فرح|تـــ |لسيد محمد بــــلتـــ|774585
9|o948  معهد ف تـــمريض سوه|ج عبــــد| جم|ل |بــــوستـــه محمد
7o4836ف ع يوسف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ف|طمه |
88oo4o لس عم|د يوسف غط|س صيدلتـــ |سيوطك
م محمد محمد ع |لكي |5557|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد
6o5323تـــج|ره |لمنصورهمنتـــ | حس محمد محمد |لهنيدى
2|7o66يم ص|دق تـــج|ره ع شمسد | حس|م |لدين |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد جم|ل محمد |لص|دق629982
|522o9|علوم حلو|ن|ء رجبــــ عبــــد | |لسيد
7|o5|oف |لسيد |لعربــــى معروف |لنح طبــــ بــــورسعيديه |
وف|تـــحمد حسن يوسف محمد عطيه|2||775 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يتـــ محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لش| |حمد3|4892
حقوق ع شمسشه|بــــ مصط عبــــد |للطيف فضل |58839|
32o698يم مرزوق كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد عل|ء |لدين محمد |بــــر|
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــيم|ن مصط محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد 687569
7o777o يم ع |لحن تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عوض طلبــــه |بــــر|
5o93o6 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمصط ع|دل زكري| عبــــدربــــه |لقو
2|74o9رتـــ|مهره م|جد محمد عبــــد|لحميد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
2|2o93لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|سيف |لدين |حمد فؤ|د بــــيو
8|o383طبــــ |لم |عمر بــــدري محمد خميس

حقوق |لفيومحمد محمود |حمد |لسيد|86995
8|9o29|حتـــ وفن|دق |لم |ن ف|يز بــــس| سويحه| 
تـــمريض كفر |لشيخسل مصط ك|مل عبــــد|لفتـــ|ح عفي 437932
32o437لسن ع شمس|صمويل ع|دل شهدى ن|روز
7o7536فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم | محمد محرم |لمتـــو
8o26|3نوعيتـــ |لم |ه|جر ربــــيع عبــــد|لصبــــور عبــــد|للطيف
32o4o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر سعد ع محمود
يم55|444 تـــج|ره كفر |لشيخعمر س|لم منجود |بــــر|
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حقوق |لزق|زيقمل عبــــد |لع| |لحسي صقر|784287
5923o|شيمتـــ |سعد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف|ء محمد |بــــو

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــض محسن محمد عبــــد |لروؤف6|595|
78|oo2د|بــــ |لزق|زيق|صد |يمن صد مسعود
84o629|صيدلتـــ |سيوطسم|عيل |يمن |حمد |سم|عيل حج
تـــج|ره |لمنصورهسهيله نبــــيل |حمد |لمغ|زي676346
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ه|يدى عمر عبــــد |لحميد محمد يوسف775953
ي7633|8 |د|بــــ |لم |م|ري سم |بــــوزيد بــــ
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحبــــيبــــتـــ جل|ل |بــــو ه|شم ع 59854|
835o67نوعيتـــ قن|دع|ء عبــــد|لن| محمد |حمد
5o9867طبــــ ع شمسمحمود صبــــ|ح عبــــد| ع شبــــل
ندستـــ |ل|سكندريهس|رتـــ رض| محمود حل عبــــد|لعزيز524224
2443|oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لوه|بــــ سعيد حس عبــــد|لوه|بــــ
7oo73oحه وفن|دق |لمنصورتـــعمر عبــــد |له|دى عزتـــ عبــــد |له|دى| 
د|بــــ د |ط|منه | محمد |حمد حسن |بــــو ع|62457
تـــربــــيتـــ دمنهوركريم وجيه خليل يوسف مر492743
422o39علوم |ل|سكندريهرو|ن |بــــوبــــكر |ل|شهبــــ دومه
645o98ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهعمر عص|م محمد عطيه |حمد
|2756o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه|د خ|لد رمزى حس
4842o7|د|بــــ |ل|سكندريه|حمد  |د يونس يعقوبــــ
7o82|8ش|م منصور ج|د |لبــــسطوي تـــج|ره بــــور سعيدمنصور 
حقوق بــــورسعيدعمرو عز |لدين محمد عبــــد||75795
689o2||تـــج|ره |لمنصورهبــــر|م ف|يز شو بــــبــــ|وى جرجس
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد ط|رق حسن محمد حسن764377
45o3o4ندستـــ طنط|ع|دل مأمون عبــــد|لحفيظ عبــــد|لق|در علو
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمنتـــ | ف|يق عبــــد |لمطلبــــ محمد39345|
7o3|54يم محمد |لسيد |لعجرودى كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقرز|ن محمد |بــــر|
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسف|طمتـــ عصمتـــ ج|بــــر عبــــد|لحق335884
246ooo د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع ف|يز عبــــد|لمقصود |ألشمو
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد |لرحمن محمود عشم|وى ج772596
33|o87وف|تـــدع|ء وفيق محمد |حمد معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ر|ن3||254 يم ز معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــصل|ح محمد صل|ح |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم محمد حسن محمد76|38|
طبــــ |سيوط حمد سيد محمد سيد|876734
2682o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|مصط |سل|م عبــــد| |بــــو|لسعود
د|بــــ حلو|ن|ند محمد مصط عبــــد |لح|فظ9|2|5|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحسن |حمد سليم|ن محمد27||85
49o927د|بــــ دمنهور|يتـــ م|جد حس عبــــد |لسميع |لبــــ|بــــ
42957oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفعمرو |حمد درويش حموده محمد
||478oد|بــــ ع شمس|محمد ه|شم محمد ه|شم
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيم|ن عبــــد|لع| عبــــد|لمقصود عبــــد687|34
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62o3|7 |كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طعمرو حل عبــــده |لسيد |لكف 
7o2646 رى ع يم |لجو طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقنوره|ن حمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشتـــ |يه|بــــ يونس |لعبــــد |لك|شف767658
7o2o22ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لو|حد ف|ضل عبــــد |لو|حد ف
4o37|8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |يمن |حمد |حمد |لصبــــ|غ
|25o62| طبــــ ع شمسمل زن|تـــي محمود محمد |لطو
77o8o6|كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسميه ي| عبــــد |لحليم |حمد |لنج
499|o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ مجدى ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لموجود
49454oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ح|تـــم محمد سعد رمض|ن
753o|8| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وس|م |سم|عيل بــــيو ج|بــــ
|25o65كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل حس ح|مد ح|مد

علوم حلو|نحمد نبــــيل صديق محمود شعبــــ|ن|47572
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهرفعتـــ محمد رفعتـــ عبــــده |لبــــر|وى623273
22o966| ه س| ع تـــوفيق ك|مل بــــك ره|م عل|م |لق|

رهسم|عيل صل|ح فتـــ سيد||4372 حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف صل|ح ص|وى |م |7276

678|5oحقوق |لمنصورهه|جر عطيه عبــــده محمد |لدعدع
يم|547|2 تـــربــــيتـــ حلو|نم|رين| عص|م ميخ|ئيل |بــــر|
42322| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء سعد عبــــدربــــه ع

رهيم|ن عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لفتـــ|ح 22|39| تـــج|ره |لق|
79|277| تـــج|ره ع شمسحمد مصط بــــكرى مع| ع
9o4977 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــل |ء حس |بــــو|لمع| محمد حس
25498o| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء عم|د حمدى ع
طبــــ بــــنه|محمود سعيد حسن محمد633762
|د|بــــ طنط|عم|د ي| مصط |لدم||439|4
4|43o5ه محمود محمود |لمتـــو مر تـــربــــيتـــ طنط|ن
معهد ف تـــمريض |سيوط ستـــيفن ع|دل |سحق عطيه  |87647
د|بــــ حلو|ن|سم|ء سعيد محمد محمد |لجعلص|66486|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهي|سم مكرم رمض|ن رسل|ن6553|5
7o3757تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل محمد محمود محمد |لسيد |لهو
يم يوسف6533|| رهم |ى |مجد |بــــر| طبــــ |لق|
تـــج|ره سوه|جف|تـــن فتـــ عبــــد|لصبــــور عبــــد|لرحيم ||27|9
33o878رهرن| س| ع سليم|ن عل|ج طبــــي |لق|

حقوق |لفيومدع|ء رمض|ن عبــــد |لفتـــ|ح سعيد69493
يم مصط سيد229955 يم س|مح |بــــر| د|بــــ حلو|ن|بــــر|
774o36حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقدير |لسيد محمد |لسيد بــــخيتـــ
4o85o5نوعيتـــ طنط|ش|م رض| |حمد عبــــد |لحميد
د سبــــيكتـــ423263 يم ذ مج| زر|عه كفر |لشيخمحمود |بــــر|
|36o4|تـــج|ره ع شمسر|ن| من مو بــــقطر
وف|تـــف|دى ر|ئف عبــــده ن|شد4|254| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مصط محمد مصط عبــــ|س638226
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رهحس|م |حمد عبــــد |لعزيز |لبــــلو |3493 طبــــ |سن|ن |لق|
876oo4  تـــربــــيتـــ |سيوطعمرو محمد محمود ع
معهد ف ص |سيوطمحمد سيد عبــــد|لرحيم حس|ن 893425
78o5|o يم عطيه عبــــد |لر|زق محمد محمد معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقبــــر|
ف محمد سل|مه|337645 تـــج|ره بــــنه|حمد |
د|بــــ كفر |لشيخ|ه| شعبــــ|ن متـــو عبــــد|لق|در|968|4

رهمحمد محمود |حمد شحوتـــ859|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
9|o649 تـــربــــيتـــ سوه|جف|طمه |حمد |لسيد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد حس سليم|ن حس |337664
26o|22د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره مهدى عبــــد|لرشيد عثــــم|ن
433965| يم غ| تـــربــــيتـــ طنط||ء صبــــ |بــــر|
77o672|تـــج|ره |لزق|زيقمريم عز |لدين |لسيد محمد عبــــد
طبــــ طنط|محمد محمود عطيه |حمد ع|مر793||5

4|55oصيدله حلو|نحسن|ء ص|بــــر محمد عبــــد |لحميد
8423o5كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحسن|ء محمد محمد يونس
ندستـــ حلو|نيه رشدى عبــــد |لخ|لق عبــــد |لرحيم|683|7|
9|2o|3|صيدلتـــ سوه|ج نور خليل سليم بــــش|رتـــ
4934oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحمد رأفتـــ أنيس سعدون
علوم |لزق|زيقخلود خ|لد محمود |حمد محمد |لش|774623
85o|38| تـــج|ره |سيوطحمد فرح|تـــ عبــــد|لعزيز ع
476o|6كليتـــ |أللسن ج أسو|نه|جر حس|م |لدين |لسيد محمد |بــــر
رهم| |م زكري| |م |35427| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقس|مح ع|دل عوض | حن|775679
5o2537 يم ن جور علوم |ل|سكندريهيوسف |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|ه|جر عبــــد |لسل|م عبــــد |لحميد مبــــروك حسن48399|
24o|39يم خليل محمد رهزي|د محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
صيدلتـــ |سيوط سم|ء زي|ن ع ري|ن|74|885

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد رجبــــ |لجبــــي حسن ن| |35623
صيدلتـــ |سيوط |حمد |لسيد محمد |سم|عيل357683
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىم|رسيل ف|يز صبــــري فرج865953
يم محمد |لسيد5|595| لسن ع شمس|شيم|ء |بــــر|
زر|عه مشتـــهرحمد عبــــد |لعظيم |حمد س|لم|5|663|

حقوق بــــ سويفحس|م حسن عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لجو|5633
لسن ع شمس|ل|ء |حمد فتـــح |لبــــ|بــــ محمد|329335

رهعل|ء |لدين محمد فرج ع42458 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
2553o7|حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء رض| ع عبــــد|لوه|بــــ نجم| 
صيدله |لمنصورهدين| ط|رق عبــــد |له|دى |لسيد مهر|685728
معهد ف تـــمريض بــــنه| شيم|ء نجيبــــ شكرى كرشه264893
6|o885تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد بــــدير |لزي|تـــ
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه مجدى رضو|ن عبــــد |لم|لك54943|
22o|64تـــج|ره ع شمسحس|م |لدين موفق عبــــد|لحميد مبــــ|رك
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7o87o5ه حس|م محمد محمد شه|بــــ |لدين حسن حقوق |لمنصورهن
7o575oندستـــ |لمنصورهمحمد س| ح|مد محمد
7o9464 د عبــــد |لمجيد محمد تـــج|ره |لمنصورهمريم محمد مج|
ى حس محمد |لش||5732| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م ي
ه سجيع صبــــ |م |84|823 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
زر|عه ع شمسحمد محمد مصبــــ|ح عبــــد|للطيف|6|3592
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــر|م حن| حشمتـــ يوسف جرجس|525849
32o2|4تـــج|ره ع شمسمريم محمود عبــــد|لمعز محمد
9oo886 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود محمد فرج حج|زى

2o8o5كليتـــ علوم/ري|ضتـــ |لو|دى |لجديدمحمد خ|لد سيد مر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه||ء محمد ف|روق محمد محمد شح483472
لس حن| بــــولس سيد|روس|3489| تـــج|ره ع شمسك
6o7942تـــج|ره طنط|منه سليم|ن عبــــد |لق|در |لسيد |لمبــــيض
892o23 حقوق |سيوطمحمود ع|طف عبــــد|له|دى حس
89|3o4  ر|ء مدكور ن|در حس خدمه |جتـــم|عيه |سيوطف|طمه |لز
صيدلتـــ بــــورسعيدعبــــد |لع| زكري| عبــــد |لع| حسن عبــــد |69364
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن ط|رق عبــــد|لرحمن عو|د مصط 244473
273oo6تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديسل |حمد عبــــ|س محمود
767|7|| يم ع طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد مك |بــــر|

5o5|8ف محمد |حمد ندستـــ حلو|نيوسف |
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم جم|ل إسم|عيل عمر|ن أحمد62|485
76o538| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء |لسيد محمد ع
83o375صيدله |ل|سكندريهزي|د عبــــد|لع| محمد عبــــد|لحليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ه|شم ر| محمد عبــــد|لمنعم99|344
د|بــــ حلو|ن|محمد حس عبــــد |لعزيز عبــــده28884|
8247o5كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــيشوي ن| نجيبــــ |بــــو|لسعود

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم حس|م |لدين ر|فتـــ محمود8|43|
62o297|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طيه |يمن محمد ك|مل |بــــو |لرج|ل
علوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف |حمد حسن محمد226875
علوم حلو|نشيم|ء محمد عليش |لسيد4348|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حس|م |لدين |لعو متـــو636222
يم رأفتـــ |سم|عيل س|لم|775325 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل | مصط محمد |بــــو صو|ن249349
ندستـــ |ل|سكندريهعمرو حمدي |حمد |لسوس| 528892
حقوق |لمنصورهشيم|ء ط|رق صبــــرى خليفتـــ|69857
تـــج|ره ع شمسر| | محمد سعيد محمد شعبــــ|ن6|248|
52625oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيح سم عبــــد | |حمد |دريس
6o7534تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ر| | محمد عبــــد|للطيف |ل|شعل

4o859 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم جميل عبــــد|لبــــر حس
4o3476د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|تـــسنيم محمد تـــوفيق |حمد مصبــــ|ح|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيه ع حسن نو|رج|6989|6

Page 7284 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

8o8|24تـــج|ره بــــ سويفخلود محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لجو|د
|2o453تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد بــــيو عبــــد |لفتـــ|ح
35685oف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم محمد محمد |لغز| 
ندستـــ ع شمسعبــــد| ع|كف عبــــده قر محمدين244623
يم محمود |لخو332|35 |د|بــــ |لم |وف|ء محمود |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحسن |حمد محمد |مبــــ|بــــى96|58
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حسن محمد محمود م |لدين|63387
5o6534د|بــــ |ل|سكندريه|رن| فتـــ عبــــد |لرحمن |لشعر|وي
علوم ج|معتـــ د |طحن محمود عبــــد |لحليم عبــــده |لشن|725|6
تـــج|ره بــــ سويفرحمه خلف | زي|ده |حمد282||8
تـــج|ره طنط|مريم حسن عبــــد |لحميد |له| |لمنش372||4
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد سيد |حمد سيد عبــــد|لعزيز234398
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ندى منتـــ عزبــــ حسن خليل9|3489
4o5872|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن عل|ء |لدين سل|مه محمد سل
6o6o2oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود عبــــد |لحميد محمود ج|ويش
يم حسن حس حسن|883284 تـــج|ره |سيوط  بــــر|
ر شهدى غبــــري|ل237282 رهمرن| م| حقوق |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد سم عبــــد|لوه|بــــ خليل رضو|ن269|42
ن| |حمد محمد شمس |لدين235934 ره|م عل|م |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرح|بــــ |حمد محمد جمعه محمد5647|3
4425o4تـــمريض كفر |لشيخش|م |حمد عبــــد|لمنعم |لمر حطبــــ
ى2|6799 د|بــــ د |ط|يه عبــــد |لخ|لق |حمد عبــــد |لخ|لق |لز
يم محمد ط|يل|5|3||5 تـــج|ره دمنهورحمد محمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر محمد |حمد عبــــد|لص|دق349666

7o98|زر|عه |لفيومد| | محمد طه فتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نغم س| |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح|2|264
438o|5صيدله |ل|سكندريهن|ديتـــ رفيق عبــــد |لمجيد |لسيد أبــــو |لجد
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|سهيله عط| عبــــد|لحميد عبــــد|257489
ري|ض |طف|ل |لمنصورهمنيه محمد |سم|عيل محمد|352|78
عل|ج طبــــي قن| بــــ|نوبــــ ر|فتـــ شو قديس|8|9229
|49o56يم رمض|ن سطو علوم حلو|نمديحه |بــــر|
6752o7حقوق |لمنصورهم |ن محمد محمد |لحسي سل|مه

54o76|يم محمد كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويف|ء بــــه|ء محمد |بــــر|
رهد | محمد عبــــد|لبــــ|رى |حمد2||238 د|ر |لعلوم ج |لق|
6oo629|يم ح|فظ خليفتـــ تـــج|ره طنط|حمد ح|فظ |بــــر|
27o5o3| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |لسيد محمد |لحلمو
حقوق طنط|محمود |حمد محمود محمد صل|ح355|44
774o89| تـــمريض |لزق|زيق يه |لسيد |حمد عبــــد | ع
تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن محمد عبــــد|للطيف دسو |342797
8o4o63تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |عبــــد|لرحمن ف|خر محمد ص|دق

رهيوسف شو |حمد محمد6|||2 تـــج|ره |لق|
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529o2|إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد مو عبــــد|لمنعم |سم|عيل صقر
رهمريم فيصل محمد رمض|ن رف|29985 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
طبــــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن عبــــد | رشو|ن عطيه35|62

758o56|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد عمرو س|لم
27o449|يم ن ز|يده يم ع |بــــر| وف|تـــبــــر| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم سيد |حمد محمد عمر826437
تـــمريض ع شمس ل|ء ع|دل حس عبــــد |لع|ل|59638|
4|o29|د|بــــ د |ط|مصط |لسيد محمد عبــــد|للطيف س
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد |لستـــ|ر |حمد عبــــد 622792
وف|مل|ك حبــــيبــــ صبــــ ز344554 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدمحمود ع|دل |لس|د|تـــ |لسيد نور |لدين765346
ى رجبــــ |لسيد |م 426747 علوم |ل|سكندريهخلود ي
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعل|ء نشأتـــ جل|ل نص|ر247534
45|o73معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد رشدى رش|د عبــــد|لخ|لق
طبــــ |ل|سكندريهحمد سم عبــــد|لمجيد عبــــد|لسل|م|3843|5
2682o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لسيد |لسيد منصور
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| عبــــد|لحميد كم|ل محمد625||8
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء عبــــد |لمغ عبــــد |لنبــــى ع قشقوش7898|4
6947o6د|بــــ |لمنصوره|نورس عل|ء عبــــده تـــوفيق حرفوش
يم عطيه 898444 ف |بــــر| فنون جميله فنون |ل|قمنتـــ | |
269o33|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيه محمود محمد |لصبــــ|غ
يم|98|77 طبــــ |لزق|زيقبــــ|سم محمد |حمد سعودى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورتـــ محمد أبــــو زيد |لص 6894|5
ندستـــ ع شمسحمد حس خلف عبــــد |لحليم|64474|
نوعيتـــ |لزق|زيقمريم فكرى محمد عبــــد|لفتـــ|ح784736
ف محمد محمد ص|لح247352 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |
|د|بــــ |لم |ر| | حن محمود تـــوفيق823988
تـــمريض |لم | سحق عبــــده |سحق عبــــده|377|82

793o7يم سليم|ن عبــــد |لمنعم سليم|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
9o6246 يم معهد ف ص سوه|جمحمد فوزى محمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لمحمد ط|رق |لسعيد تـــوفيق س|لم||2|356

5o|32 تـــمريض  بــــ سويفعبــــد |لرحمن خ|لد كم|ل قر
6|o635حقوق |لمنصورهندي مسعد |لسيد |لدجله
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــصف|ء عبــــد|لحفيظ ك|مل رضو|ن259327
قتـــص|د م حلو|ن|ي|سم ع|دل محمد ع48225|
ف ومس|حه |سيوطعبــــد| محمود محمد فو|ز  892844 ك.تـــ. ف رى و
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهتـــ صل|ح د|ود سل|مه497453

4|o3|ف عبــــد |لستـــ|ر سعده معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمن|ر |
تـــج|ره بــــ سويفمنه محمد |حمد ص|لح |حمد|584||8
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدح|زم |حمد محمد |لشح|تـــ|63828
8|oo58لسن |لم |وف|ء جم|ل شح|تـــه شفيق|
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حقوق حلو|نع|صم عل|ء ع عبــــد|لبــــ|رى32|324
رتـــ|رح|بــــ جم|ل ص|بــــر عبــــ|س6255|3 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o93o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمصط سم عبــــد|لمجيد محمود مصط
8o48|9تـــج|ره بــــ سويفبــــرن|ديتـــ س|مح سمع|ن يوسف
تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره ج|بــــر عبــــد|لح|فظ محمد 924822
6344o2| يم مصط يم محمد |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــر|
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|تـــيموثــــى مودى ن|شد غ|9|249|
|63o72د|ر |لعلوم |لفيومعل| عبــــد |لعزيز |حمد بــــيو
د|بــــ سوه|ج|محمد ممدوح |لسيد حس 894886
ف ومس|حه |سيوطعبــــ محمد حس محمد  878843 ك.تـــ. ف رى و
2435o9|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يم|ن محسن عطيه حسن نص|ر
355o65|وف|تـــل|ء محمد نبــــيل |نور مشهور وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف محمد |لنج|ر475||4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |
|48o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود فتـــ محمد متـــو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن |يمن |سم|عيل |حمد محمد48594|
|3979oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمستـــ |يمن عبــــد | |بــــر|
نوعيتـــ قن|حس|ن عزتـــ عبــــد|لعليم حسن|826336
2693o8تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومخلود |يمن ع|دل عيد
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمريم ميل|د سعد جرجس ميخ|ئيل294|27
ف س|لم فرج عمر|ن22266| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|تـــيم| |
35469oطبــــ ع شمس |ر عبــــد|لرحمن |لسيد |لسيد حسن
2|5o87وف|تـــعمرو ط|رق سيد حس |حمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4923o4يم عبــــد|لع|ل صبــــح يم |لسعيد |بــــر| حقوق |ل|سكندريهبــــر|
حقوق بــــنه|سل عبــــد|لغ جم|ل |لدين عبــــد|لغ عي332844
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد ع محمد حسن832692
تـــمريض |إلسكندريتـــ محمد مو مرشدى محمد عوض|42445
8o75o3|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه ع محمد محمد|
2238o5|تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء مصط محفوظ عبــــ|س

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل |حمد شح|تـــتـــ |حمد267|2
4o583|يم |بــــو |لمع| ع ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |ر |بــــر|
8oo2o7 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نل |ء |حمد ورد| مر
وف|تـــمحمد خ|لد محمد ع |لحلو| 523776 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
263|2o|رهسهيله ممدوح محمد عنتـــر |لدم طبــــ |سن|ن |لق|
ف جرجس جريس|754568 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهوديتـــ |
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود رفعتـــ خليل ع772984
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطول|ء ع سعد |لدين ع  7|8796
6|o369تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن محمد |لبــــسطوي |لدمشيتـــى
76828oتـــربــــيتـــ |لعريشمنه | حس ص|لح عبــــد | |حمد
67899o حقوق |لمنصورهمن|ر |لسيد محمد |ل|ل
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقخلود ص|لح |بــــو فندود حسن|78265
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيح ن| مصط |لع|يدى6228|6
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إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه عبــــد|لنبــــي عبــــد|لع| |حمد842323
475o45حقوق |ل|سكندريهيوسف |حمد عبــــد|لوه|بــــ تـــر
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمحمد |س|مه محمد محمد44366|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مهدي حس محمد|52434|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خلود محمد ر|غبــــ ر|غبــــ |حمد ع|مر4462|6
تـــج|ره ع شمسس|ره |يمن لبــــيبــــ نخله|49|29
87636o  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمحمد |حمد حسن محمد
د|بــــ حلو|ن| |ده خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح رمض|ن66553|
فنون جميله فنون حلو|نريم ع|طف |حمد سعيد محمد عبــــد |9889||
43749| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء ي| محمد عبــــد |

863o95يم محمد تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديلي ثــــروتـــ |بــــر|
رتـــ||ء جم|ل بــــكر |حمد|37752 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

62|o6||بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ن مصط ند| طه ند
|2o955تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| مجدى نعيم |سحق
|39o25 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم|ري| رفعتـــ فخرى مك

تـــج|ره |سيوط|ء ن حسن محمود حميده|42844
68429o| يم فتـــ عبــــد |لوه|بــــ صيدله |لمنصورهس|ره |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ندي خ|لد عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لحميد|949|8
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حل|م فوزى عوض عبــــد|لمجيد|756274
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد |لسيد عثــــم|ن |لسيد|79|639
77o662كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــف|طمه مجدى نبــــوى |حمد بــــكرى
|52987| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد عبــــد | |حمد |ش |
يم |لسيد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لرحمن442352 تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
ندستـــ |لمنصورهتـــسنيم مصط عبــــيد عبــــد |لغف|ر676543
34822o|يم خليل ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء محمود محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقمحمد عبــــد|لرحمن |لبــــي |حمد7|6359
3388o7تـــج|ره بــــنه|بــــتـــ | ن |لدين عبــــد|لبــــ|سط حشيش
8o673|حتـــ وفن|دق |لم |حم|ده ن| عز |حمد| 
6o2633تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد |حمد محمد |حمد ص|لح
5|834oتـــج|ره دمنهوربــــتـــ محمد |حمد عبــــد |لمطلبــــ ونس
49o427تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسند سعيد محمد حسن عيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد محمود محمد لبــــيبــــ خليل |لسيد677676
3285|oندستـــ بــــنه|حمد محمد فؤ|د ح|مد محمد سليم|ن كليتـــ 
زر|عه |ل|سكندريه |ره عبــــد |لبــــ|رى سليم|ن جمعه محمد7|4239
يم |لص|يغ|43676 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمنتـــ | |يمن فتـــ |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد فتـــ شح|تـــه |بــــو شلح|4543|4
رهمحمد رضو|ن عبــــد |لع| رضو|ن45487| صيدله |لق|
4884o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمصط رض| |لسيد |لسيد صليع
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهشيم|ء مصط س| |حمد |لزنف754642

5o782تـــج|ره بــــ سويفع صبــــري مط|وع حسن
|2o746ين ع|طف عبــــ|س |حمد ره|ش د|بــــ |لق|
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نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقي|سم حس|م محمد محمد632535
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمروه بــــدوى |لسيد محمد عبــــد|لحميد237698
|282|oرهج|سم ع |حمد فو|ز صيدله |لق|
247o|8|تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحمد صل|ح عبــــد|لرحمن حج|زى 
تـــج|ره بــــنه|لسيد ع|دل |لسيد عز |348626
د حمد79|253 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر يوسف مج|
48662oد|بــــ بــــ سويف|حسن |لسيد ع عبــــد |لرحيم
معهد ف ص طنط|محمد عبــــد|لل|ه عبــــد| |لرج| 442297
طبــــ |لزق|زيقريم محمود محمود |حمد دسو 9||625
د|بــــ د |ط|محمد عبــــده شعبــــ|ن |لجد|وى4|57|6
5|o266|طبــــ |ل|سكندريهحمد |س|مه كم|ل محمد حم|د
35426o|ف تـــ |حمد عبــــد|لجليل متـــو  رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
26|o|6كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمنه | ع حسن |لبــــكل
77o768|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه وجدى |لسيد مصط عبــــده
تـــج|ره كفر |لشيخيه |حمد |حمد محمد |حمد ع|بــــد|685692
265o82تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمود شعبــــ|ن |حمد محمد سويلم
4829o|تـــج|ره |ل|سكندريهسحر حسن محمد محمد قريش

د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ عص|م |لدين محمد عبــــد |لحميد س33494
7o7439رهر| | حمدى عبــــد | |لمتـــو |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
633o95 رتـــ|من|ل رض| حسن حس مصط لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
86o58|كليتـــ حقوق |لم |من|ر يوسف عبــــد|لم|لك عبــــد|لستـــ|ر

ره|ف|طمه وليد رجبــــ عبــــد|لغ 25397 د|بــــ |لق|
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخمحمود جم|ل درغ|م |بــــوشعيشع438744
6o64|9د|بــــ |لمنصوره|محمد سعيد ع عبــــد |لحميد درغ|م
44o2o2صيدله |ل|سكندريهندى محمد سعد عبــــد |لبــــ|رى د|ود
يم |462572 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخس|رتـــ حمدى عبــــد |لع|ل |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد |حمد حل محمد859577 معهد ع| 
782oo6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقندى خ|لد عبــــد |لمجيد محمد محمد

53o78لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|جه|د رفعتـــ سليم محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| رجبــــ سيد عبــــد|349235
تـــج|ره ع شمسدير عبــــد|لجو|د ع عبــــد|لجو|د239||3
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد رض| سعد يوسف نص|ر7256|4
823oo6| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء محمد شح|تـــه ع|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط |يه|بــــ مصط |لطو عز|زى2|3694
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود جم|ل محمد |لسيد خ|طر445658

62o63 تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|لم تـــوبــــتـــ روبــــى حس
7|oo35 زر|عه |لمنصورهنوره|ن عبــــد |لخ|لق عبــــد |لخ|لق |حمد حسن حسن
88o3|4 ندستـــ |سيوطخ|لد |حمد حس عبــــد|لعظيم
لسن ع شمس|ف|طمه سيد عبــــد | حسن عبــــد |لمو243|6|
34644oيم |حمد ج د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ جم|ل |حمد |بــــر|
6|4o8||تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء مجدي عبــــد| |لبــــن
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رهي|سم ع|طف ج|د حسن228333 صيدله |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمه| صبــــرى عبــــد|لمؤمن عبــــد|لعزيز |لشي35824

طبــــ بــــنه|س|رتـــ عبــــد| غريبــــ رضو|ن329365
ندستـــ طنط|محمد |لسيد محمود سليم|ن بــــيص|ر449355
رهخلود عص|م ربــــيع ك|مل|2648| تـــج|ره |لق|
ندستـــ كفر |لشيخحس|م نبــــيل محمد |حمد ع |لدين452299

رتـــ حمدى |نور |حمد |حمد|4347 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نز
د|بــــ دمنهور|حمد محمد حس ع طقيشم||49225
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير ص|لح |لسيد تـــمر|ز252382
|2o657حقوق حلو|نف|دى محسن ر|شد منصور
75o686تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم |ل |دى زويد محمد |ل |دى
63o4o5ل يم سيف |ل علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |بــــر|
698o67طبــــ بــــورسعيدسل رمض|ن متـــو حسن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عل|ء عثــــم|ن |لسيد عوض246236
تـــمريض بــــور سعيد س|ره عبــــد | |حمد محمد |حمد763328

رهم|رين| عل|ء فوزي عبــــد |25425 طبــــ بــــيطرى |لق|
6o7887ى تـــج|ره |لمنصورهرن| محمد حسن |لبــــح
256o9|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد جل|ل محمد |للم

ندستـــ |لفيومحمد |يمن |حمد |سم|عيل||743|
325o98 ف عبــــد|لحميد حس د|بــــ ع شمس|حس|م |
3357ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رين| يوسف غط|س تـــ|درس
علوم |سيوطم|رتـــ | صفوتـــ ونيس بــــخيتـــ  7498|9
نوعيتـــ بــــنه|ندى عم|د |لسيد حموده |لسيد357436
رهبــــثــــينه رأفتـــ محمد سعيد54928| د|ر |لعلوم ج |لق|
9oo724|علوم سوه|ج ل|ء |بــــو|لحسن عطيه مسعد
ره|سل عم|د صبــــرى مهدى سعد227832 د|بــــ |لق|
ثــــ|ر |لفيوم|زي|د جم|ل محمد شعبــــ|ن656|25
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عوض محمدى سعد د|فع484234

622|oف ومس|حه |سيوطميل|د نجيبــــ غط|س ن|شد ك.تـــ. ف رى و
497o49|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ شعبــــ|ن محمد |سم|عيل مرس|ل
2394o3 رهدير سعيد عد مصط تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |شمونيه بــــش صبــــرى سيد |حمد|278655
تـــج|ره ع شمسحمد عمرو ف|ئق منو |7765|3
77o959|ه |لسيد عبــــد |لمنعم زويد نوعيتـــ |لزق|زيقم

تـــربــــيتـــ |لفيومشيم|ء خ|لد مفتـــ|ح جل|ل68264
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوملشيم|ء محمد |لسيد عبــــد |لحكيم |بــــر263639
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحل| |س|مه |لسعيد غ|نم696337
|5|o88كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر مصط |لسيد عبــــد |لق|در
|ء صد ح|مد ر|شد سلم|ن624392 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإ

ف محمود محمد47||5 وف|تـــمحمود | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
358o7حقوق بــــنه|ريم سيد عبــــد |لحميد محمد د|ود
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن| عم|د ن|دى جور 5|544|
د|بــــ دمنهور|سميتـــ صبــــ محمد |لخو497779
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد صل|ح |حمد سليم|ن بــــره|م634549
علوم |ل|سكندريهمصط محمد |حمد |لهند|وى48|||5
لسن ع شمس|سل تـــ|مر طلعتـــ عبــــد|لق|در99||22
صيدله |ل|سكندريه|ء حميده أنور ه|شم|422854
6o74|9ندستـــ |لمنصورهمحمد خ|لد محمد |لجح|وى
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو محمود |لسيد مر |لسيد63|753
4o7o23د|بــــ كفر |لشيخ|رحمه ع كم|ل لبــــيبــــ |ل|نص|ري
8o|42o |د|بــــ |لم |زينبــــ عبــــد|لنبــــي فرغ عبــــد|لع|
8o964o حقوق بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمود محمود حس
تـــج|ره سوه|ج حمد ج|بــــر محمد |حمد|856||9
ره|ع|ليه |س|مه عبــــد|لمنعم محمد|23967 ثــــ|ر |لق|
6|o876لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ه|جر |حمد محمد عبــــد|لمع ح|ويل
|6o382|ندستـــ حلو|نزي|د ع|طف |حمد زكري
6264o5تـــج|ره بــــنه|تـــغريد عبــــد |لمنعم عطيه حسن

يم عبــــد |لعزيز|47984 يم محمد |بــــر| رهبــــر| طبــــ |لق|
688|o5يم شعيبــــ تـــج|ره بــــنه|نور| محمد |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ه| عبــــد | عبــــد |لع|ل|485|6|
684|7o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه|بــــ س|مح طه |ل|م|م عبــــيد

رهملك محمد عبــــد |لنبــــى حميد عمر|ن5553| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط|س|ره حس جرس مرزوق  888253
تـــج|ره طنط|ذكرى |نور خميس منصور محمود سلومه488934
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طن|دين محمد مصط سميسم7393|6
ندستـــ |ل|سكندريهحمد مصط |لسيد فريد مصط |446844
حقوق |سيوطحمد سعيد |حمد عبــــدربــــه||2||85
35o984ندستـــ أسو|نمحمود عبــــد| حس عبــــد|لحليم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه عمرو |لسيد عبــــد|لرحمن|3495|2
ثــــ|ر د |ط|ندى محمد فوزى |لسيد حربــــ6742|6
||6382| رهبــــر|م س| |نيس ز حقوق |لق|
نوعيتـــ طنط|عبــــد|لوه|بــــ |حمد عبــــد|لحكيم حسن بــــكر3842|4

ن| حن| جرجس حبــــي 24855 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
ف ط|يل عرفه256445 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|شيم|ء |

رهبــــل|ل حسن محمد محمد23282 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمصط جم|ل ح|مد حسن347753
ره|محمد سم ع|طف عبــــد |لحليم5|333| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ف بــــكرى محمد سليم|ن|245387 لسن ع شمس|يم|ن |
627955| يم عبــــد |لع| ش|م |بــــر| علوم |لزق|زيقل|ء 
ى252385 نوعيتـــ |شمونسم|ء |س|مه محمد حمدى |لشقنق

معهد ف تـــمريض |لفيوم |ر ي| |سم|عيل رجبــــ42|72
ف مصط محمد يونس8|45|6 ه | رهن صيدله |لق|
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وقنه|ل رشيد عبــــد |لعزيز محمد رشيد773275 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
نوعيتـــ فنيه قن|جيه|ن محمود حسن رشو|ن836553
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ربــــيع محمد |لص|دق2||778
رتـــ|م خ|لد سعيد محمد حسن|25|8|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم |حمد |لسيد عبــــد|7|2|75
نوعيتـــ |لزق|زيقيه جم|ل عبــــد |لوه|بــــ محمد|59|632
6o464|| نوعيتـــ طنط|يه مسعد ك|مل محمد مصط
ندستـــ |سيوطحس|م ح|زم |حمد شو محمد68|4|2
|479o5يم خليل رهح|زم محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
7627o8لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|محمود ع|دل مهدى |لسيد
6o883oتـــج|ره طنط|سه|م |لحس|ن |لسيد رضو|ن
تـــربــــيتـــ بــــنه|د| | نش|تـــ محمود تـــوفيق87|329
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |م محمود محمد محمود349496
5o544oى |حمد ع تـــعلبــــ طبــــ |ل|سكندريهمؤمن خ
2664o3يم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرن| لبــــيبــــ عبــــد|لحكيم |بــــر|
89o|59|تـــج|ره |سيوط م ص|بــــر لط فلتـــس
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عبــــد|لستـــ|ر تـــوفيق عبــــد|268332
ح|ن عبــــد | ص|لح2|669| تـــربــــيتـــ حلو|نسميه 
تـــج|ره طنط|عم|د حمدي محمود |لملي 3|4462
67528oيم ندستـــ |لمنصورهمحمد عل|ء عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
يم253|6| ره|مريم محمد سلط|ن |بــــر| ثــــ|ر |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسل محمود |حمد عبــــد|لرحمن322364
5|||87| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد ح|مد محمد محمد |ألع
758o3|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمود |حمد سعيد محمد حسن كليتـــ 
لسن ع شمس||ء عبــــد |لحميد رمض|ن عبــــد |لحميد6|489|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسعمر محسن محمد شيبــــه524774
43o47oد|بــــ طنط|وف|ء حسن محمد س|لم|
ندستـــ بــــلبــــيسحمد رض| مرزوق ع |بــــوزيد|59||34 ع| 
679|7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |لسيد محمد ف|ضل |لبــــحر|وى
||676o ف محمد شو ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمنتـــ | |
6o8797تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|آيه محمد محمد مر
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| ع|طف محمود عبــــده عرفه||3447
4o4648|تـــج|ره طنط|حس محمد عبــــد|لنبــــى |لسيد |لش

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــصف|ء عبــــد |لنبــــي حسن عبــــد |لنبــــي43626
نوعيتـــ |سيوط يه|بــــ سيد عبــــد|لجليل عبــــد|لرحيم|5|8859
يم|875733 تـــربــــيتـــ |سيوط  بــــ|نوبــــ م|جد يوسف |بــــر|
ف محمد عبــــد|لع 899842 معهد ف ص سوه|جمحمود |
رهيم عمرو حمزه سيد26356| طبــــ بــــيطرى |لق|
7|oo34 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن |لسعيد |حمد |لمتـــو |حمد
تـــج|ره ع شمسف|طمه عبــــد |لعزيز عبــــد عبــــد |لعزيز38548|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لكريم524635
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ر|ء |حمد حسن ج|ويش|9|2394 زر|عه ع شمسلز
رهمن|ر زغلول كريم حميده محمد232586 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
264oo2تـــج|ره بــــنه|ه|جر ع|دل شبــــل كس|بــــ غز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد محمود عبــــد |لحميد عريضه|622278
5o335oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحن جم|ل عبــــد |لخ|لق محمد
حقوق بــــنه|نوره|ن جم|ل عبــــده عفي |لقط|ن339975
ي محمد |لغيط| 742|34 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ح |حمد خ
8883o8  كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطي|سم مصط محمد ع
23o|94رتـــ|زي|د حمدى عبــــد| مبــــ|رز قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم فرج4||488 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حس|م ع|دل محمد |بــــر|
4o2o94 د|بــــ كفر |لشيخ|مصط |لسيد مصط ك|مل مصط
 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمود عبــــد|لحكيم نعيم عبــــد|لحفيظ ع494626
53672oتـــج|ره دمنهورمصط عبــــد |لح|فظ مصط عبــــد |لح
4|42ooتـــج|ره طنط|صبــــ|ح رض| عبــــد |لوه|بــــ ع  يوسف
|45oo8علوم ع شمسرو|ن ع عبــــد |لرحمن فر|ج
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |خ|لد محمد لبــــيبــــ عوض ص|لح678674
علوم ع شمسمنتـــ | سيد محمد محمد |لفخر| 345693
84|4o3|د|بــــ |سو|ن|منيه |حمد |حمد فتـــ محمد
لسن ع شمس|ه|جر جم|ل حمدى محمد |لعدل676458
7o3495لسن ع شمس|بــــسنتـــ ثــــروتـــ مو عطيه مو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــس|م جل|ل محمد |حمد عبــــد |له|دى436267
7o452| يم عبــــد يم عبــــد |لبــــر |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|ر| | |بــــر|
4|79o9|د|بــــ د |ط|يم|ن رمض|ن رمض|ن محمد عم|ر
6o6|82تـــربــــيتـــ طنط|ع|طف وحيد ح|مد ح|مد |لمهدى
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومع بــــه|ء ع سعف|ن246664
نوعيتـــ طنط|لي |ن |م فكرى |م عوض |6|28|4
حقوق طنط|تـــ مصط رمض|ن مصط 33|||4
د|بــــ ع شمس|مه| شو عبــــد|لسميع ع عبــــد|لح|فظ358689
تـــج|ره طنط|ه|جر سل|متـــ محمد رمض|ن |لخو7|4985
يم محمد |بــــو |لمع| عبــــد |76242 علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مريم حل |لطنط|وى |لجندى248654
7o68|9|يم |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه بــــه|ء |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|سم | |لسيد رجبــــ ن|صف59|257
يم |حمد محمد483|64 د|بــــ |لزق|زيق|نجوى |بــــر|
9o7526 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد محمود عبــــد|لل|ه
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمود شحتـــه |له|دى عبــــد |لمع69|779
يم بــــ|شه59|5|4 يم |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ين ع |بــــر|
64357o|معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقحمد ح|مد أبــــو |لفتـــوح عبــــد |لوه|بــــ
85o|98تـــج|ره |سيوطمصط محمد مصط مسلم

3o|56تـــربــــيتـــ ع شمسندى عل|ء |لدين عبــــد |لمع غ|زى
معهد ف ص بــــ سويفيه نبــــيل عبــــد|لرحمن حسن|859563
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6||46oطبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم أحمد عبــــد |لعظيم |لجربــــه
25|o56|وف|تـــ.مجد محمد عبــــد|لحميد منصور ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
884o23 طبــــ بــــيطرى |سيوطرفيع |حمد خلف عبــــد|لتـــو|بــــ
249o94|معهد ف ص بــــنه||ء ع|طف |لسيد ليله
||568o|تـــج|ره ع شمسفريده محمد وسيم ن محمد |لطر
5o9366|طبــــ |ل|سكندريهعبــــد | عبــــد |لبــــ|سط عبــــد| |بــــر
4o947o |ره|أحمد مدحتـــ حس |لفخر عل|م |لق|

45o5||وف|تـــصل|ح |لدين ح|تـــم ص|لح سيد ص ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــمريض  بــــ سويفدع|ء رمض|ن ز محمد55823

772o69ى تـــج|ره بــــنه|محمد صبــــرى محمد |حمد |لم
4o95o7حقوق طنط|محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لحميد |لق
7837o6ره|رو|ن عبــــد |لد|يم محمد عبــــد|لد|يم ثــــ|ر |لق|
457o|7يم سن|ن |د|بــــ طنط|حمد |لسيد |لبــــدوى |بــــر|
7o64||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | محمد ن|صف تـــوفيق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء جل|ل |حمد مر|د|429278
د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء |لسيد حس رزق|||4853
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد عبــــد | حمدى عبــــد | بــــدوى766958
28636oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــحمدى سعيد ه|شم |بــــو|لعزم
||79o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجورج |سعد من رزق
4ooo24تـــج|ره |ل|سكندريهن| ص|لح سعد محمد فري

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىبــــج|د ي| محمد طلعتـــ|654| ل|ك|ديميتـــ |لم
45o368 ندستـــ |سيوطمصط سعيد |لسيد محمد ع

يم63966 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد محمود محمد |بــــر|
6394o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|رسميه محمد رمض|ن عبــــد |لمجيد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد سعيد عبــــد|لحليم محمد349537

36|8o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء عبــــد |لحسيبــــ عطيه |حمد محمد
685o8|| حقوق |لمنصورهلسيد مدحتـــ |حمد |حمد |لبــــسيو
د|بــــ ع شمس|محمد |يمن محمد شح|تـــه353327

|496oرهفرح م|جد منصور |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
علوم ع شمسيوسف محمد عبــــد |لونيس ع|2928

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم | حل بــــولس ميخ|ئيل372453
4487o|تـــج|ره طنط|محمد رمض|ن محمد عبــــد |لمقصود جمعه
63oo94يم صيدله |لزق|زيقعمر س| فوزى محمد |بــــر|
7697o6تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد | |حمد مو
ش|م محمد سيد حسن38624| تـــج|ره ع شمسنغم 
8|89o|ين محسن عثــــم|ن عبــــ|س تـــج|ره بــــ سويفش
3o332| ر ع ه ز م| علوم ع شمسم

266o63تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|للطيف محمد شتـــيه
طبــــ بــــنه|ي|سم ع|دل |م |بــــو|لعزم |لزعبــــل|43447
تـــ ممدوح محمد غريبــــ|354999 ره/ري|ضتـــم إعل|م |لق|
32o464رهيوسف كم|ل حس|ن ق|سم طبــــ |لق|
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يد قطبــــ54989| يف |بــــو|ل فنون جميله فنون حلو|نريم 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنيتـــ نج|ح عبــــد |لمجيد |سم|عيل |لخ 476544
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهيم ن| أحمد س|لم عمر489576

رهزي|د محمد سيد |حمد34937 علوم |لق|
33o242|ره|يتـــ |يمن محمد عبــــد|لعظيم عل|م |لق|
ندستـــ ع شمسندى محمد حم|د منصور27275|
69o857تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن محمد عبــــد |لمقصود محمد زيد
5o|63o معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مروتـــ عبــــده |حمد ع

ين عبــــد|لن| عبــــد|لنبــــى عبــــد|لفتـــ27292 رهن تـــج|ره |لق|
2|48o6|يم عبــــد|لمنعم محمد رهنس |بــــر| حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ |لفيوم |ر ي| عويس مر66|64
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن| محمود منصور |بــــو رو|ش34|755
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم محمد محمد عبــــد |لرسول479295
7o2366ندستـــ أسو|نغ|ده |حمد عي ح|مد |حمد
7o8487يم يوسف د|بــــ |لمنصوره|م صل|ح |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسرو|ن |س|متـــ عبــــد|لسل|م محمد323526
9|o443 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ع|رف عبــــد|لعزيز محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|م| رضو|ن |حمد حسن|842536

علوم بــــ سويفشيم|ء محمد ع حسن58568
تـــربــــيتـــ طنط|ه|يدي |حمد ج|د |حمد عم|ره68|434
6o3789تـــج|ره سوه|جمحمد حس رضو|ن |لعج
ف ص|بــــر عثــــم|ن |لجم|ل484747 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهخ|لد |
36o924|يم |لسيد ف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيتـــ |
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لحميد جم|ل عبــــد |لحميد |حمد 785883
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ نبــــيل عبــــد|لعظيم سعيد|8|245

|5o|3| لسن ع شمس|ي|سم |م|م عبــــد |لق|در محمود
ندستـــ |لمنصورهمحمد عبــــد | عبــــد | عبــــد | مصط |56|68
4o5o|6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمؤمن محمود |حمد ع محمد
ندستـــ |سيوط  بــــو بــــكر مصط ج|د |لربــــ |حمد|879893
5o5647 علوم |ل|سكندريهمحمد عبــــد | خليل محمد ع
يم محمد أحمد57|427 صيدله |ل|سكندريهميسون ممدوح إبــــر|
طبــــ بــــورسعيدحمد محمد ه|شم محمود |لغو|لبــــى|63|623
3||82oلسن ع شمس/ري|ضتـــ|منتـــ |يه|بــــ عبــــد| مو عبــــد|لحميد
|7o98|تـــج|ره ع شمسسل |حمد سم محمدى
تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى ن| مصبــــ|ح عطيه45|678
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرو|ن عبــــد|لمجيد عبــــد|لمنعم ذ523245
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وق رض| |م عبــــد|لرحمن|63522
763o29ف محمد محمد فوده د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|س|ره |
ف عبــــد |لمطلبــــ محمد62342| تـــج|ره ع شمسزي|د |
7762o|يم محمد طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقس|ره محمد |بــــر|
5o63o8ه |حمد عبــــد | عبــــد |لح|فظ فرغ زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهم
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|377o2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
ن| ع محمد |لش|6277|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
5o4547زر|عه |ل|سكندريهنوره|ن يوسف محمد عثــــم|ن
يم حسن |حمد|35537 ندتـــ |بــــر| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ش|
ف عبــــد|لرحيم محمد جبــــريل639828 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يم|ن |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم زكري| رفعتـــ زكري| جم|ل |لدين4373|6
ندستـــ ع شمسعمر حس محمود ع9393||
453o25تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد خ|لد محمد عبــــد|لسل|م عطيه
8o|8o3تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |من|ر عزيز عمر عزيز
865o86يم محمد كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمصط محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود محمد محمد عبــــد|لع|ل||3529
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمروه ع محمد صديق8|2694

رهزي|د محمد رزق محمد44967 تـــج|ره |لق|
6o|277موم ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد عبــــد |لكريم |بــــو |لحسن ز ك.تـــ. ف للبــــ

263ooرهدين| سيد معوض عبــــد |لنور تـــج|ره |لق|
4o3728تـــج|ره |ل|سكندريهمصط حس عبــــد |لصمد عطيه
6947o| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهنه|ل عبــــد |لن| حس |حمد محمد
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقن|ء محمود عبــــد |لفتـــ|ح ع55|785
ينور ط|رق سليم|ن محمد جعفر425267 تـــج|ره طنط|م|
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د محمد حسن عبــــد |لع|ل |لحنبــــو 23|479

لسن ع شمس|مريم محسن رشدى |حمد49|27
كليتـــ |أللسن سوه|جمهد|ه |حمد ع محمد  896833
9|3oo7|معهد ف ص ري|ضه سوه|ج ل|م ع مر|د |بــــو|لمجد
25876o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يه|بــــ عم|د عبــــد|لمهدى عبــــد|لمطلبــــ
زر|عه دمنهورمحمود ه| محمود عبــــد |لعزيز خ|طر885||5
صيدله |ل|سكندريهمحمد يح عبــــد |لجو|د عبــــد |لفتـــ|ح 65|435
329|o7|تـــربــــيتـــ بــــنه|بــــتـــس|م خ|لد ع |لسيد
رى35526| د|بــــ ع شمس|خلود سعد محمد |لز
2486o5ف عبــــد|لرحيم |لبــــ|بــــ تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرحمه |
7874oo|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|يم|ن مصط |لسيد محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ط|رق |حمد |سعد |حمد4523|3
ف ذك| جريس 893987 لس | علوم |سيوطك
6436o7معهد ف ص |لزق|زيقعم|د محمد عبــــد |لعظيم |ل|حمدى مصط عثــــم
ي867697 نوعيتـــ قن|زينبــــ ق|سم عربــــي |لط
5|2o|9|تـــج|ره دمنهورحمد |يمن صل|ح |لدين سعد
تـــج|ره بــــنه|ض |حمد مصط سيد |حمد |لمل|748|35

244o8 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسي|ر| حس|م |لدين ع محمد ع
7o5584تـــج|ره |لمنصورهمرو|ن ممدوح عبــــد |للطيف |لسيد محمد
6o3282 ف كم|ل |لدغبــــي ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدكريم |
27|o95يف رهسه| عبــــد|لمر تـــوفيق |لعشم|وى  صيدله |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد عم|د رضو|ن حس |55884
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يم|36|862 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن محمد |حمد |بــــر|
8o2397ر نوعيتـــ |لم |ن| مسعد محمود |لط|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م محمد عبــــد|لسل|م |لشيتـــي|258374
تـــج|ره |لزق|زيقسمر عل|ء |لدين ع ج|د729|78
د|بــــ سوه|ج|محمود محمد شعبــــ|ن محمد 894896
88o73o صيدلتـــ |سيوطدى جم|ل سيد محمد
7835o8تـــج|ره |لزق|زيقع|دل محمد ع| مر محمد ع|مر
ى جرجس حبــــ |2|2487 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم| بــــ
4o3343يم محمد |لسيد س|لم د|بــــ |ل|سكندريه|سل |بــــر|
حقوق د |طعبــــد |لرحمن محمد محمود |بــــو يح 624679
ندستـــ بــــنه|مصط |سم|عيل عبــــد|لمع بــــدوى9|2657 كليتـــ 
4o7629تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه |لعربــــى |سم|عيل |سم|عيل خليفه
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشعبــــد |لعظيم عص|م عبــــد |لعظيم محمد عبــــد 766528
حقوق ع شمسمروه عبــــد |لنبــــي قطبــــ عبــــد |لمجيد4||65|
ندستـــ ع شمسمحمود عبــــد|للطيف ع حسن242867
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد |حمد محمد |حمد234343
348|o6تـــج|ره ع شمسمحمد عز كسبــــ|ن سيد

ندستـــ حلو|نعمرو شعبــــ|ن عرفه نجدى||566
494|oo|د|بــــ دمنهور|خليفتـــ عبــــد|لمقصود محمد محمد |لغ
885557| تـــربــــيتـــ |سيوط سم|ء عبــــد|لتـــو|بــــ سيد مو
678|2oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل محمد |حمد محمد ع
يم |م |لحسي 352876 تـــمريض ع شمس بــــ|سل |بــــر|
4|6o37|ه محمد |لسعيد ع نور |لدين تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخم
35o9|5حقوق بــــنه|س|مر |س|مه ف|روق محمد متـــو
842o||تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود ك|مل عبــــد|لر| محمد
448o24ندستـــ |ل|سكندريهبــــسمتـــ حمدى ع|مر محمد عبــــد |لرحيم
|د|بــــ بــــنه|د|رين محسن شيخ |لعربــــ |حمد356524

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفك|تـــرين سم فه جرجس4|483
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|دين| ممدوح |بــــو|لفتـــوح ع266337
ره|بــــه صبــــرى زكري| صبــــرى|22374 د|بــــ |لق|

نوعيتـــ |لفيومسل|م عد محمد عبــــد |لرحمن|3||59
8|43o5|معهد ف ص بــــ سويفحمد طلعتـــ سعيد رجبــــ
ش|م محمد |لسيد62936| صيدله ع شمسمروه 
528737| ندستـــ |ل|سكندريهحمد س| |لسعيد ع
تـــج|ره بــــنه|م |لسيد شعبــــ|ن عبــــد|لمنعم حو|ش337676
7|o83|علوم |لمنصورهمحمد محمد عبــــد |لغف|ر |لص|متـــ
ندستـــ |سيوطمصط محمود شعبــــ|ن |حمد  55|876
تـــج|ره |لزق|زيقز عبــــد|لعزيز محمد ز محمد |له|دى637594
بــــ|ش4|7782 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقنه| |حمد محمد 
يم|68883 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد سم |حمد محمد |بــــر|
48o52oيم |لرشيدى حقوق |ل|سكندريهعبــــد| حمدى |بــــر|
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تـــج|ره دمنهورزي|د نبــــيل عبــــد |لحفيظ |لسيد شلبــــى6|4929
2ooo2|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحمد يوسف حس سيد حم|دي

354o92 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م خ|لد حل محمد ع
حقوق |لمنصورهمروه |لسيد |لسعيد |لسيد8|6853
76o8o6|د|بــــ |سيوط|قتـــ عص|م نه|د |لسيد
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|من|ر من صبــــ ع62|357
ندستـــ بــــنه|محمد |حمد ن عط| |328476 كليتـــ 
4|3o47يم |بــــوع|مر رهلي رض| |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
4o95o6حقوق طنط|محمد عبــــد |لمجيد ش| محمد |لعمورى
ه محمد محمد غز|ل عبــــد|لبــــ|رى|777965 معهد ف ص |لزق|زيقم
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهم | ممدوح شو بــــ|ش|759263
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسمن|ر ع|دل محمد عزبــــ |لزغبــــى264757
6928o2 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــد | حسن |حمد |لعو
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد نعيم عبــــد|لمنعم غبــــ| |48||5
642o93لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نرم صبــــرى عبــــد|لر|زق سيد|حمد
زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــيم|ن محمد |لش|ف عثــــم|ن |لش|ف692925

تـــ ربــــيع |لبــــكري طلبــــ|62686 معهد ف ص بــــ سويفم
يم44933| ره|م|يفل جميل بــــرسوم |بــــر| ثــــ|ر |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد محروص عبــــد|للطيف حس |4|825
259oo9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|ن|در |لسيد محمود محمد عوض
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد عبــــد|لن| |حمد محسن||8|834
4|o927ي |د|بــــ طنط|نور|ن مجدي محمد |حمد |لم
صيدله |لمنصورهحمد |لدسو |لدسو |حمد سليم|ن693268
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف|طمه ن |لدين سل|مه مهدى39957|
7o57||ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــع |حمد ع |حمد ع م |لع| 
77839o|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء محمود حسن محمود
يم محمد غ|زى|428222 |د|بــــ طنط|يم|ن حسن |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهبــــكر سليم|ن عبــــد|لم|لك عوض529992
7o9674ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|سم عبــــد |لمجيد محمد |لسيد بــــدر
ر سعد|822299 ف م| نوعيتـــ |لم |ر | |
4o5633يم يم محمد إبــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمريم أحمد إبــــر|
6o2638يم |لجم طبــــ |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لعزيز |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهندى محمد حسن |حمد نعمه |479979
تـــربــــيتـــ دمنهورميشيل عطيه جرجس سل|مه495475
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد سعيد مو حس 768757
حقوق |سيوطمحمود بــــهجتـــ |حمد سيد 899267
7|o846تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود منصور محمد عليوه عطيه
5|2oo3 زر|عه طنط|محمود عبــــد |لق|در محمد عي
88526o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدع|ء خ|لد عبــــد|لن| سيد |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء محمد فو|ز حس محمد فو|ز|86|39|
يم مع عبــــد |لعزيز686536 حقوق |لمنصورهمحمد ربــــيع |بــــر|
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8o894||صيدلتـــ |لم |ندرو وجدي فؤ|د |بــــر|م
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط فه |لسيد |لزرق| 245923
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــند| أحمد صقر عبــــد |لعظيم سليم|ن478323
9|2o92 د|بــــ سوه|ج|م|رتـــ | رفعتـــ |ديبــــ |رسل
69o543د|بــــ |لمنصوره|ويد| محمد عبــــد | محمد
8o828oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمروه محمد عنتـــر ش|كر

5o5|7يم من |سم|عيل ندستـــ بــــ سويفنور |لدين |بــــر|
69|6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومعزه عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|للطيف

ندستـــ |ل|سكندريهمحمد |حمد محمود من|زع ع445673
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر |حمد محمد |بــــو بــــكر ع23457

يم |لسيد453594 ندستـــ كفر |لشيخعمرو س| ذ إبــــر|
5|68o6يم شح يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوركر|م |لقذ| |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــريز| موريس ج|د | بــــخيتـــ2||32|
د|بــــ |ل|سكندريه|نور |لدين سعيد يوسف ع |لشبــــر|وى486876
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م محمد حمدى محمد شلبــــى|96|686
25|8ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمود ط|رق عبــــد|له|دى ع |لدين
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | س|مح رزق حسن756689
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقتـــ محمود عبــــد |لرحمن |حمد778397
حقوق حلو|نحمد عل|ء|لدين رش|د محمد س|لم|222499
69o6|3يم نوعيتـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لغ عبــــد |لرؤف |بــــر|
75556o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــم |يمن عطيه محمود 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنجوي ص|بــــر عبــــد |لوه|بــــ محمد97|63
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد مجدى محمود محمد خليل||9|3|6
6o4556|تـــربــــيتـــ طنط|مريم محمد عبــــد |لحميد محمود |لس
42|89oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد نبــــيل |حمد |لسيد
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورسم|ء |نور سم |حمد عبــــد |لحميد|4598|5
د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء محمود ن| |حمد محمد|774579

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمروه عبــــد |لخ|لق محمد ن6|483
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ع |م |لسيد حس 758769
يم جمعه |حمد49|773 وف|تـــي| |بــــر| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
75|o54د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ر| رض| |حمد محمد
8o2722علوم |سيوطنمر يعقوبــــ لبــــيبــــ يعقوبــــ
8o8829|يم جمعه عبــــد|لمعبــــود |حمد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــر|
775795| يم صبــــ عبــــد |لمنعم ع علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــر|
تـــج|ره طنط|حمد |يمن رمض|ن |سم|عيل |لصعيدى429494
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيه |حمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لستـــ|ر|233542 كليتـــ 

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|در |حمد جل|ل جوده|2638
76|o|3ن| شنوده نجيبــــ عبــــد |لمل|ك تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل نشأتـــ ع محمد|62865
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد |لق|در عبــــد |لعزيز |78243
ف محمود مح|ربــــ |دريس ك|شيك|89|54 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعزتـــ أ
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رهعبــــد|لحليم عل|ء|لدين عبــــد|لحليم |235372 تـــخطيط عمر| |لق|
64|2o2تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |حمد محمود ع
6o4657 |يم فتـــوح |لن تـــربــــيتـــ طفوله طنط|رن| جم|ل |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عص|م ف|روق عبــــد |لخ|لق عمر224335
||5o4|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن محمد حل حسن
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهس|لمه سعد رمض|ن محمد757878
رهمل مدحتـــ محمود |حمد||2||5| طبــــ |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفجه|د رض| جوده محمد حج|بــــ776347
885|59| |ء |حمد مصط عبــــد| تـــربــــيتـــ |سيوط  
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|يوسف محمد |نيس محمد ص|لح33|4|2
تـــمريض |لم | رح|بــــ منتـــ مط|وع ح|فظ|2|822
|4|8o|رهحسن محمد مصط حسن صيدله |لق|
268o56نيدى تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعفي سعيد عفي 
36o5|2|ف صل|ح محمد س|لم |لديبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لعزيز ع|طف ح|فظ عبــــد|لعزيز828277
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط |حمد محمد |لكو429936
حقوق |لفيوممحمد عيد ع محمد||62|8
تـــج|ره |سيوط يم|ن حسونه تـــوفيق محمد||89287
يم|76788 يم رمض|ن |بــــر| معهد ف ص |سم|عيليهي|سم |بــــر|
49458o| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|متـــ بــــرك|تـــ |لسيد رمض|ن حس

د|بــــ حلو|ن|يه رجبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمقصود|45775
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسعيد |لدسو سل|مه686524
6|o48oيم |لبــــيو د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ شكرى |بــــر|
83|8o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد حسن محمد حسن
7557|o| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لمنعم حمدى ز
|67623| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنور محمود |نور عي
8|o747| د|بــــ |لم |يه رمض|ن عمر تـــو|
|3546o|تـــج|ره ع شمسمنيه حسن ه|شم |حمد
|39o74تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ م | جرجس شوشه
6o8762ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ي رفعتـــ حس شكر

4|9ooرهمحمود سعد عبــــد |لمحسن عبــــد |لجو صيدله |لق|
5|5oo2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورغ|دتـــ محمد فرج محمد سليم|ن
وف|تـــديفيد جم|ل ك|مل سكله قلتـــه57|6|2 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد ممدوح مصط قطبــــ27925|
5o89oo|تـــج|ره دمنهورحمد عل|ء |لدين محمد |لسيد عطيه
|5o952د|بــــ حلو|ن|نسمه عبــــد |لفتـــ|ح طه يوسف
44o773صيدله |ل|سكندريهسمر ن| مر سعد |بــــوزيد
علوم |سيوطس|ره |لقط |حمد عبــــد|للطيف 2894|9
78439o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|بــــه عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|م |لش|ف
تـــج|ره |لمنصورهس|ره محمد رض| عبــــد |لمنعم عوض697752
49o7o8يم ع حسن |لشح|تـــ د|بــــ |ل|سكندريه|ند| |بــــر|
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6o8335ه تـــج|ره طنط|خلود |حمد عبــــد |لعزيز حرح
نوعيتـــ بــــنه|نوره|ن س|لم عبــــد| يونس563|33
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىند |بــــو|لعلم بــــدوي دردير862746
52|o6oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن محمد مك |لسيد عبــــد|لحميد
|6o9o2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|ديه كرم محمد عبــــد |لحكيم
يم8327|2 رهبــــسمه خ|لد حسن |بــــر| زر|عه |لق|
إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــسم|ء محمود مك|وى |بــــوبــــكر|58|245
7o|6|6| ف محمد محمد عبــــد يل ج |لزق|زيقمريم | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
2|3o78تـــربــــيتـــ ع شمسسهيله صل|ح عبــــد|لحفيظ منصور
4|o655| يم عبــــد|لع| تـــربــــيتـــ طنط|حمد |لسيد |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف شو عبــــد|لر|زق |سم|عيل346393
249|o|| رتـــ|سم|ء |يمن شح|تـــه ع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|شيم|ء كريم |حمد عبــــد|لصمد |23|89
رهسيف |لدين حس|م محمد أحمد عفي 6722|| ندستـــ |لق|
ندستـــ حلو|نحمد محمد فتـــ محمد|686|23
ه من ص|وى ري|ض238944 إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــن
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدى حسن حسن سل|مه |لغن|م348469
687o88علوم |لمنصوره |ر يوسف |لسيد عبــــد |لش| ع
يم839486 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء ع فرشو |بــــر|
36o853|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|يم|ن ص|بــــر محمد ع حبــــيبــــ
تـــمريض بــــنه|يتـــ سعيد عبــــد| سليم|ن|339464

ر ع8||27 رتـــ|ف|طمه ع م| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره ع شمسمحمود محمد فريد |لدسو 8|252|
|6o985 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحبــــيبــــتـــ محمود محمد عبــــد |لع
تـــج|ره ع شمسمحمد ي| محمد حسن |حمد324253
8275o4حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسه| ص|لح بــــخيتـــ س|لم|ن
رهمن|ر محمد قر ز قر 65335| ندستـــ |لق|
4o85ooلسن |لم |ط|رق عبــــد |للطيف محمد ع ه|شم|
معهد ف ص |سيوطمحمود محمد عبــــد|للطيف عبــــد|لمنعم 892857

4o873|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء فيصل |حمد محمدو|عر
رتـــ|م|دل فوزى عبــــد|لنور غبــــري|ل643927 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o224oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ ص|لح عبــــد |لر|زق ص|لح محمود|
ندستـــ ع شمسمحمد عم|د صل|ح |لدين عبــــد |لمحسن45||3|
6|568oتـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد عبــــد |لغ بــــخيتـــ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحن|ن فوزى |لس|د|تـــ ر|جح9858|6
يم محمود غيط636564 ندستـــ |لزق|زيقمحمود |حمد |بــــر|

تـــج|ره بــــنه|ميل|د يوسف ع|دل محروس86|6|
طبــــ |لمنصورهرن| حسن ف|روق حسن حسن |لسمرى2828|7
رتـــ|ن|دين نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح خليل24238| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط عص|م عبــــده مو|3633
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممروه حل ح|مد حبــــش257467
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد |يه|بــــ حسن حس 9893|
7o833|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لرحمن مر|د ف|ضل |لمتـــو
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــه جم|ل عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد8||845
صيدله طنط|محمد حمدي محمد |سم|عيل سلطح737||5
2|73|oتـــج|ره ع شمسلميس ع|صم محمد رمض|ن
تـــج|ره بــــور سعيدف ع|دل عبــــد |لر| عل|م حسن 762523

|4o53 ف |سكندر جو م | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نج
7o349||ه جم|ل |سم|عيل فرج  |بــــوزيد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقم
9o9879 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم |يمن ثــــ|بــــتـــ محمد

ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|خ|لد حس حس عبــــد |لص|دق28963
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ع مصط ع |آلله253949
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دين| عبــــد | عبــــد |لحميد محمد مخيمر776798
|5oo78رهعبــــد | |حمد |حمد عطيه ندستـــ |لق|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ريه|م رجبــــ محمد محمد39|3|3
476|o8تـــج|ره |ل|سكندريهس|ره محسن ج|بــــر عرفتـــ محمد
معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــمريم حرص سعيد عبــــد | سعيد498479
4967o9حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|خلود شعيبــــ |لسيد بــــدر أحمد
4o9697ى نوعيتـــ طنط|وق خليل محمد خليل |لح
ه سعيد عبــــد|لفتـــ|ح سل|م229638 ره|سم ثــــ|ر |لق|
ل|ل|3677|4 ل|ل  حقوق طنط|حمد صل|ح 
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد عبــــد| صديق |بــــو |لخ 356466
د|بــــ |لزق|زيق|خلود خ|لد شكرى ع ع776794
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد يوسف |لسيد |حمد4396|3
علوم |لمنصورهل|ء |حمد شبــــل عمر |لمزين|4625|5
43oo|||علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد رجبــــ مصط شه|بــــ
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمصط جم|ل |لعزبــــ |سم|عيل عم|شه3399|6

رهزينبــــ سعدون عزتـــ حسن43545 زر|عه |لق|
772o36ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىجم|ل ن| جم|ل عبــــد|لغف|ر ع.
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد| حسن محمد |م|م عبــــد|لوه|2838|3
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد محمد عبــــد|لنبــــى محمد|377||9
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمولر مجدى نمر ج|د |لكريم  875824

6o365|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد بــــدوى سيد محمد
269o56يكل عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدين| |لسيد محمد 
تـــج|ره ع شمسعبــــد | |س|مه |حمد شفيق |بــــو |لي5854||
علوم |ل|سكندريهوج وديع جرجس تـــ|درس معوض|426585
228o2|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديسمر سيد حس عبــــد |لع| غ|نم
تـــربــــيتـــ |لعريشنوره|ن محمود حمدى محمود767535
حقوق بــــورسعيدند ط|رق محمد |لمتـــو طه765982
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد ط|رق عبــــد |لمع |لسيد عض624688
رهحمد ح|تـــم لط عوض |لنج|ر|92|24| د|ر |لعلوم ج |لق|
8953o3|د|بــــ سوه|ج| حمد خليفه |سم|عيل مهر|ن
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637o7|علوم |لزق|زيقس|رتـــ |مر| محمد |حمد
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد عبــــد|لوه|بــــ محمود |م|م55588 ك.تـــ. ف رى و

طبــــ حلو|نمحمد |يمن محمد مصط 24937|
9o6828 تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم |حمد ف|روق ك|مل
444o|7|تـــ محمد شو |لسيد حسن طبــــ |لسويسم
معهد ف تـــمريض |لم | ن|ء ربــــيع ع محمد8522|8
4o8672يف تـــج|ره طنط|دين| محمد مصط محمد |ل
92o6|7|حه وفن|دق |ل|ق يه حس محمد محمد| 
تـــج|ره دمنهورتـــغريد صبــــ|ح محمود محمود عقل4759|4
78o284ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد محمود مو محمد
5o4o33تـــمريض |إلسكندريتـــ محمود محمد محمود محمد عبــــدربــــه
349o96| صيدله ع شمسيتـــ عم|د ع ع
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحبــــيبــــتـــ خ|لد طه حسن32683|
27o885ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــه|جر عبــــد|لن| عبــــد|لرحيم عربــــ ك.تـــ. ف للبــــ

رهنور| وجيه |لسيد عبــــد|لمنعم|56|4 علوم |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد محمود رجبــــ مر||27|5
662o4|ندستـــ |لم |حمد عبــــد |لر|زق جودتـــ |لسيد

68o299ر عثــــم|ن |لسيد شلبــــى ى م| د|بــــ |لمنصوره|بــــ
6874o4|حقوق |لمنصورهيه ع|دل ع|طف فؤ|د |لسيد
6oo787|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسدين| نشأتـــ بــــ |لدين |لسيد |لمل

ندستـــ بــــ سويفكريم حم|دتـــ فوزي عبــــد|436|6
768oo8|بــــتـــ طبــــ بــــورسعيدم| مصط محمد رش|د و
تـــربــــيتـــ حلو|نرضوى مصط محمد فوزي |لدلجمو |6225|
85682oندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــه|دي |حمد شعبــــ|ن |حمد معهد ع| 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن نش|تـــ محمود عبــــد|لعزيز|8693|3
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسه|جر محمد بــــهجتـــ عبــــد |لفتـــ|ح55999|

|5o6oيم محمد ص|دق رهمصط عمرو |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم منتـــ محمد سليم|ن756589
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م محمد عبــــد |لعزيز |لسيد64|32|
تـــج|ره طنط|ل|ء محمد |حمد ر|جح|9|4348

5592oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفمحمد فرج محمد عبــــد|لونيس
زر|عه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حسن يح زكري| |لسيد79|475
6o5822تـــج|ره طنط|رحمه رض| عطيتـــ سيد |حمد

3oo47حقوق حلو|نبــــسنتـــ محمد متـــو حسن
885|o4 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم فرح|تـــ  |د صليبــــ

د|ر |لعلوم |لفيومسم|ح عويس |لروبــــى روبــــى|8764
م مدحتـــ محمد حس ||89265 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــ د معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|يه ط|رق محمود فه س|لم||322|2
8o7953تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |نه|ل ص|لح محمد محمد
45o7|8يم |لخو ندستـــ |لم |نعمه محمد عبــــد |لخ|لق إبــــر|

6356oتـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه محمد محمود حسن
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ندستـــ بــــنه||يه |حمد عو|د |لسيد ند|266333 كليتـــ 
329o34|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد بــــيو ه|شم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود فوزى |سم|عيل |حمد986|64
يم ع رمض|ن8|62|4 تـــج|ره طنط|ك|مله محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد مجد |لدين عبــــد |لحميد |لقص772873
تـــمريض |لم | بــــه عبــــد|لرحيم حسن رشو|ن92||82
59o43|معهد ف ص بــــ سويفيه صبــــ جوده عبــــد |لحليم

زر|عه |لزق|زيقمنيه محمد فتـــ محمد حسن||4|632
25o|85| | ه فرج | عبــــد|لكريم فرج طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدل|ء بــــدير |حمد عوض جمعه|689465
33786oزر|عه مشتـــهرمحمود محمد سليم|ن عبــــد|لعزيزس|بــــق
تـــمريض سوه|ج ن|ديه |م|م ثــــ|بــــتـــ محمد 292||9
تـــج|ره ع شمسغ|ده |حمد ع محمود39293|
ر|ء عم|د ذ محمد ع|مر|68449 رتـــ|ز لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|لسن |لم |بــــسنتـــ محمد رض| سيد ع قطبــــ344665
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمود ع محمود|28768|
رجتـــ432275 علوم بــــنه|ف|طمه |لسعيد رمض|ن |بــــو 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنرم تـــوفيق دوس عبــــد|لمل|ك 97||92
7|o533تـــمريض |لمنصورتـــ دين| محسن |حمد محمد كر|ويه
حقوق بــــنه|سعيد حسن سعيد س|لم سل|مه|34399
9o|748 تـــربــــيتـــ سوه|جنجل|ء فتـــ طه زيد|ن
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمن|ر جم|ل سيد محمد  877656
357o|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــد| |حمد عبــــد| محمد|
437o|7|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء ج|بــــر مغ|زى محمد عليبــــه
5o9547تـــج|ره دمنهورع سعيد ع ع زيد|ن

4o453ره|ريه|م عزتـــ |م|م عبــــد |لو|حد د|بــــ |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع محمد جمعه |حمد79|487
7626o7يم محمود فهيم ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |بــــر|

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفزي|د محمد ش|كر طه56674
4o6734|يم سيد |بــــو شبــــيكه تـــج|ره سوه|جمنيتـــ وحيد |بــــر|
ه يح عبــــ|س |حمد عبــــد |لحليم|42|58| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
8o4595نوعيتـــ |لم |ريموند| م|ري فه يون|ن
82739oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد| ع نجدي خل|وي
62o439لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|عبــــد|لرحمن ر|غبــــ ر|غبــــ سل|ل
ه يوسف يوسف عوض محمد عمر|684475 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
زر|عه مشتـــهرسم|ء |حمد عبــــد|لرسول محمد239446
يم |حمد عبــــد ربــــه||6437 وف|تـــ|محمود حسن |بــــر| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6339o7تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود محمد مصط عبــــد |لمع
معهد ف تـــمريض ع شمس|ء حس|م رف| محمود|343469
قتـــص|د م حلو|ن|منيتـــ سعيد محمد عبــــد|لعزيز |بــــو شنبــــ482464
رهف|تـــن حس|م عبــــد |لفتـــ|ح محمد عطيه5639|| تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م|رتـــ | ممدوح تـــوفيق سدر|ك858934
تـــمريض |لمنصورتـــ من|ر حل ع محمد |بــــوغديه695539
427|o3يم تـــج|ره |ل|سكندريهي|ر| سم محمد ع |بــــر|
69o45oه جمعه |لسيد |حمد د|بــــ |لمنصوره|ن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر سعيد عبــــد | محمد عثــــم|ن779793
تـــج|ره دمنهورحمد ه| عطيتـــ محمد عطيه عج|ج|493223
علوم ع شمسف|طمه محمد حس|ن محمد حس|ن55697|
حقوق حلو|نمنيه محمد |لسعيد |له|دي|53479|
43o39||م |حمد عبــــ|س |لمحل طبــــ طنط|منتـــ | |د
8o6o83طبــــ |لم |جه|د |س|مه محمد سيد
6o|865يم معجوز حقوق طنط|عمرو محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|ن|ء يوسف حس حسن |لروبــــى2252|6
4o5892يم ش|شه تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم حس محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دينوره|ن عبــــد|لن| ع |حمد833573
7o2364زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــد | ع|دل محمود كريم |لعر|بــــى
46o8|9تـــج|ره طنط|يوسف محمد عبــــد |لنبــــي سعد بــــريك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود تـــ|مر محمود محمد بــــدر328575
495o46يم بــــيو عبــــد |لرحمن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمود محمد إبــــر|

37oo5 يم حس |بــــو يم محمود |بــــر| رهبــــر| تـــج|ره |لق|
42o688تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد ع|دل عبــــد|لو|حد ع |لطنط
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر |حمد عبــــد |لعزيز |لمتـــو د|ود694394

9o386يم عبــــد |لتـــو|بــــ محمد تـــربــــيتـــ حلو|ننور|ن |بــــر|
علوم طنط|من|ر عبــــد|لفتـــ|ح محمد  عبــــد |لفتـــ|ح ج437997
44634o ندستـــ حلو|نمحمد عم|د عبــــد |لمقصود عبــــد |لمجيد عبــــد

6o5o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيوسف رمض|ن محمد عبــــد |ل
259o22|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد سل|مه |لسيد |حمد

23o|o| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نزي|د ط|رق زينهم عبــــد
7o8699ره د|بــــ |لمنصوره|ندى عل|ء |لدين عبــــد |لفتـــ|ح ز
7754o6تـــج|ره |لزق|زيقمصط جم|ل ع ع
رهدين| محمود عبــــد |لوه|بــــ محمود سليم85|48| تـــج|ره |لق|
ن| عبــــد |لعزيز عبــــد |لع| عدس7|7536 تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم
وف|تـــحمد محمد |حمد |حمد |ل |ل||47962 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ور |لبــــحر|وى|2|699 ور  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم عمر 
7o|869|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه | |له|دى منسوبــــ ع |لصبــــ|غ
92oo22  صيدلتـــ سوه|جد |نه يوسف عبــــده بــــش|ى
48oo53ف قطبــــ محمد |لشنشوري ندستـــ |ل|سكندريهعمر أ
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسمتـــ محمد مصط محمد عبــــد||34466
د|بــــ |سيوط|وف|ء مظهر خلف |حمد 894222
36o535زر|عه مشتـــهرسلسبــــيل حسن |لسيد رجبــــ |لبــــدوى
7o|2o8ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|فريد |حمد فريد |حمد مو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |غ|ده عبــــد|لر|زق عبــــد| عبــــد|لر||649|8
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|تـــ محمد ع س|لم|456|24
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسيم|ن |حمد عبــــد |للطيف حمد|ن|759832
22|73oندستـــ تـــ.خ|مس محمد |حمد |لدمرد|ش عبــــد|للطيف معهد ع| كندي تـــكنولو | 
477o53تـــمريض |إلسكندريتـــ مريم جرجس شح|تـــه جيد جوده
ي |حمد محمد |لكس|ر|446854 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم ع ي
635|o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه ع|دل محمد ح|فظ |سم|عيل
337897| ندستـــ شبــــر| بــــنه|لسيد س| |لسيد |لخو
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق |ر |سم|عيل يوسف |لسيد633557
8849o| لس ممدوح  |د بــــطرس وف|تـــك معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء عبــــد|لحكيم فهيم محمد |لح|يس249324
6229o5|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طروى مصط مصط  |م 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننور|لدين ن|در محمد نبــــيل ه|شم6492|2
ى عفي غط|س أحمد9447|| يتـــ|بــــ ي لسن ع شمس|م|

|9955| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد زيد|ن سيد ع
357o46يم محمد زر|عه مشتـــهرر| عي |بــــر|
وف|تـــمصط محمود محمد ع محمد755878 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــد | محمد ح|مد طه مش| 797||7
تـــج|ره |سيوطم| مس|عد فوزي حسن|5337|8
838o78يم حقوق |سو|نمحمود خ|لد مصط |بــــر|
4o2o75د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|دى حس رمزى أنور سعيد|

رهسل س| ف|روق |لبــــطر|ن8|58| تـــج|ره |لق|
34259oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرح|بــــ ع|دل كم|ل محمود

59o7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــ فتـــح | عبــــد |لفتـــ|ح |حمد
تـــج|ره |لزق|زيق |ر ن|جح جل|ل عبــــد |لو|حد|77645
7625o4يم محمد |حمد مسعود كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد محسن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعمر |م محمود ف|ضل||7|2|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي| محمد سيد22855

يم م247345 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومكريم جم|ل |بــــر|
25492oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|تـــرف | ع|طف نسيم حبــــيبــــ

رهع |ء محمد عبــــد |لع| بــــكر34569 ندستـــ |لق|
38o97 رهعبــــد|لنبــــى عبــــد|للطيف عبــــد |لنبــــى عبــــد حقوق |لق|
تـــج|ره بــــ سويف صل|ح |نور محمد حس |8337
يم33577 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسميه |حمد سيد |بــــر|

يم محمد مك|وى7|4277 زر|عه طنط|عمرو |بــــر|
6ooo3|يم تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء طلعتـــ محمد |بــــر|

ندستـــ |سيوطمحمود محمد عبــــد |لعزيز |م |2367|
4o9795تـــ بــــسيو يوسف |حمد دكوس |د|بــــ طنط|أم
د|بــــ |لمنصوره|خ|لد سميح محمد صد عبــــد |لحميد عن684568
8692|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيف غريبــــ صد خليل
626o58|د|بــــ |لزق|زيق|سل|م |حمد |م محمد
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــعز|لدين كم|ل عبــــد|لحليم محمود3778|5 ك.تـــ. ف للبــــ
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن|ء ع عثــــم|ن ع عبــــد|لق|در8|3456
4o5866يم عوض تـــج|ره |ل|سكندريهد|نه عص|م |لبــــش |بــــر|
ش|م حل عبــــ|س  |م|6|7|5 تـــج|ره دمنهورآل|ء 
|5oo42|رهحمد صفوتـــ جمعتـــ محمود ندستـــ |لق|
رهيم|ن فتـــ فرج |حمد |لبــــحر|وى|639524 د|ر |لعلوم ج |لق|

ف ومس|حه |سيوطحمد طلعتـــ حسن محمد|54427 ك.تـــ. ف رى و
3256o3|تـــ عبــــد|لسل|م محمد |لسيد |د|بــــ |لم |م
25599o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد سعد عبــــد|لرحمن نجم
نوعيتـــ |لمنصورهل|ء منصور ن| محمد|697894
6472o2|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جلشيم|ء محمد |لسيد محمد عبــــيد
26|7|oمعهد ف تـــمريض بــــنه| عبــــد|لغ |لسيد |حمد عبــــد|لغ |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحسن |حمد منصور عبــــد|لبــــ| 324596
69o363 |كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفحمد محمد جل|ل |لمعد|وى |لعر
7727o3|يم محمد جوده |لدع ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق||ء ح|زم محمد عبــــد |لرحمن|752238
معهد ف تـــمريض ع شمسشيم|ء ي| |حمد ق|سم342854
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرن| رض| |لغ|مرى ع ع|مر432774

د|بــــ |لفيوم|زه|ر سعد|وى مش| فرج|68743
وف|تـــحمد عبــــد | محمد عطيه|37662| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|945oيف د|بــــ د |ط|غ|ده محمود رشدى محمود 
42664oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــسمر محمد |لسعيد يوسف عبــــد |لمجيد
||6o24وف|تـــف|دى |يه|بــــ وجدى فهيم ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم حسي |حمد263593 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــشوق ي| |بــــر|
حقوق |سيوطجيه|ن محمد حسن تـــوفيق346839
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لن| |لشح|تـــ عبــــد|لعزيز عزبــــ337948
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|لعزيز منتـــ مونس|257436
765o|4لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|لؤى محسن طلعتـــ حسن حسن
|د|بــــ |لم |شيم|ء رجبــــ عبــــد|لبــــص محمد823496
تـــج|ره |لزق|زيقس|رتـــ سعيد يوسف محمود يح 633543
67872o| تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء عبــــد |لعزيز |لسيد خليفه ع
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومجرجس فيكتـــور بــــخيتـــ جرجس649|32
تـــمريض ع شمس جه|د خ|لد عبــــد|لسل|م |حمد2635|3
يم |لسيد|39|685 ه |لسيد سعد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم
معهد ف تـــمريض |سيوط ف|طمه عبــــد|لغف|ر محمد |حمد 888622
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|لم سل|م فرغ س|لم755834
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد فتـــ |لسيد منصور خ 676|35
9o5994 صيدلتـــ |سيوطمحمد ح|تـــم يوسف حسن
تـــج|ره دمنهورع |بــــو |لمجد ع |بــــو |لمجد37|487
رهمحمد ي|س صل|ح ي|س 577|23 ندستـــ |لق|
لس زكري| جرجس قل|دتـــ جرجس547|48 تـــج|ره |ل|سكندريهك
حقوق حلو|نر|ئد محمد ف|روق محمود49729|
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88o39o تـــج|ره |سيوطبــــيشوى ع|طف سبــــع فرج
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد محمد محمود سليم|ن||75685
يم مو سليم232832 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر محمد |بــــر|
رهحبــــيبــــه خ|لد زين |لع|بــــدين |حمد229583 تـــج|ره |لق|
3|99o9يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر فتـــ سعيد |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهد |ن مجدي شو بــــش|ي525979
42o|5|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمن|ر مدحتـــ محمد |لدسو عطيه
2|257oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد مصط عبــــد| عبــــد|لحليم
|5o4o5ثــــ|ر |لفيوم|محمد ط|رق بــــيو طه
5o6552ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــس|رتـــ |يمن يوسف عبــــد |لغفور محمد
5o6255تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم |حمد ع |لسيد عزوز
ين كم|ل عبــــد|لرحمن خف|  257227 معهد ف ص بــــنه|ن
تـــج|ره |لمنصورهحس|م ط|رق عبــــد |لبــــ|رى |سم|عيل 688789
233o87تـــج|ره بــــنه|حن|ن ن| مسلم حسن
تـــج|ره طنط|م س| يونس مر|د|433662
8o|8|||ش|م ج|بــــر |حمد يم  حقوق بــــ سويفبــــر|
علوم سوه|جعبــــد|لرحمن |كر|م عبــــد|لرحمن ق|سم 923593
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر حسن |لسعيد |لشعر|وى7359|6
8o8|55يم طبــــ بــــيطري |لم |رضوه محمد جعفر معوض |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ح|زم فتـــ محمد عبــــد|لرحمن3|7835

معهد ف ص بــــ سويفحسن|ء |بــــو|لخ رجبــــ عويس53672
يم823|3 رهمحمد س|مح فتـــ |بــــر| طبــــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفصف|ء ع|دل |سم|عيل عبــــد |لحميد67783

4345o9| |ه بــــكر عبــــد| محمد |لري نوعيتـــ طنط|م
ف عبــــد|له|دى مبــــروك|24752 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|زي|د |

تـــج|ره بــــ سويفطه سيد طه خليل62|55
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لعريش|تـــ خ|لد رف| |حمد خليل|992|3
5|4o45طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــثــــينتـــ |سم|عيل بــــره| |حمد |لصفتـــى
طبــــ |ل|سكندريهحمد فوزى محمد عبــــد|لعزيزعل|م|386||5
وف|عبــــد |لرحمن و|ئل تـــوفيق |لشلبــــى26285| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
د|بــــ ع شمس|محمد محمد حسن محمود37262|
لسن ع شمس|نور |لهدى ط|رق محمد ع مصط 25262|

68o8|زر|عه |لفيومدير محمد عبــــد|لمطلبــــ عم|ر
صيدله بــــ سويفشيم|ء محمد عبــــد |لبــــ|رى محمد832|6

علوم طنط|عمرو سعد ع |لدو|خ429988
رهن محمد شح|تـــ محمد |ألل |23885 تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشيوسف عمرو محمد ف|روق محمد |لمدثــــر764638 معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|محمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد صقر75||35
د442493 د عبــــده مج| طبــــ كفر |لشيخمحمد مج|
علوم حلو|نحمد حسن |حمد محمد صبــــ|ح|49448|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء سيد عبــــد | عبــــد |لوه|بــــ|43366|
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476342| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد فؤ|د |لشي بــــخيتـــ |لشي
2649o5ر عي عبــــد|لع|ل طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند| م|
8o36o||د|بــــ |لم |ل|ء جمعه عوض عثــــم|ن|
يم عبــــد634676 يم |بــــر| يم محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقبــــر|
ه ف|رس مسلم سعيد|849693 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدم
ل| خليل ع عبــــد|له7|7654 حقوق بــــورسعيدمحمد خليل 
45||o7يم ش يم حل عبــــد |لحميد |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
22o57|ش|م محمد عوض غزل|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسدين| 

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ثــــ|بــــتـــ ه|شم ثــــ|بــــتـــ |حمد47547
طبــــ سوه|جمن|ر حسن عبــــده عبــــد|لل|ه 898967
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم أحمد سعد محمد639489
4797o6ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط محمد عبــــد |لوه|بــــ بــــدر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرو|ن عطيه عبــــد |لعليم عبــــد |لكريم|764|4
3|42o9يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسعيد ن| سعيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطحس|م عبــــد|لل|ه فو عبــــد|لل|ه889738
34o596معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعبــــد|لرحمن |س|مه فتـــ محمد
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنور| ز عبــــد|لرحمن |حمدبــــ|ش|345558
د|بــــ كفر |لشيخ|ع محمد ع أبــــوشعيشع متـــو9|72|4
تـــج|ره |ل|سكندريهآيتـــ يوسف محمد عبــــ|دي ح|مد479329
4494o7ندستـــ طنط|ي| |حمد سعد عبــــد |لح|فظ

تـــج|ره بــــنه|حمد محمد سعد |لسيد|4937|
5523oتـــربــــيتـــ بــــ سويفرش| عيد قر محمد

784o62|يم لسن ع شمس|نس محمد عبــــد |لمنعم |بــــر|
4|88|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ل |ء عبــــد |لحميد ز|يد عبــــد |لحميد ح
442|79| علوم كفر |لشيخحمد ي| عبــــد|لر|زق محمد ع
62o327تـــج|ره بــــور سعيدعل|ء محمد |م|ن حبــــيبــــ
76589oكليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــد |نه س|مح ز ميخ|ئيل شنوده
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل|ء عو محمد ع مصط بــــدر|637222

لسن ع شمس||ء سيد محمد |حمد|25284
ره|محمد خ|لد عبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن5|228 د|بــــ |لق|

4|322oد|بــــ طنط|حبــــيبــــه عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم بــــسطوي|
4769o6|زر|عه طنط|نع|م يوسف جم|ل سليم|ن
ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود |لسيد عبــــد |لحليم |لسيد639538
يم |حمد ع بــــدوي533694 بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسم |بــــر|
76566oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعل|ء |لدين محمد عز محمد |بــــو سمرتـــ
4o6652د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|رو|ن جم|ل حسن حربــــى

تـــج|ره بــــ سويفوف|ء ع سيد |بــــو |لق|سم68223
ر|ن|626785 طبــــ بــــيطرى بــــنه||ء حسن |حمد ز
2|74o3تـــج|ره ع شمسس|ره حس صل|ح ط|حون
4355o4صيدله |ل|سكندريهندى مجدى ر|شد عبــــ|س
7o883|طبــــ |لمنصورهغ|ده مصط عبــــد |لرحمن فرج |حمد
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|ء ج|بــــر عبــــد|لحليم عبــــد|لحفيظ893457 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط 
5|6o33علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد| | عبــــد |لو|حد حسن عبــــد |لو|حد
7o573oف |لعدل ع ندستـــ |لمنصورهمحمد |
5o564oعلوم |ل|سكندريهعمر ممدوح فرغ ن| محمد
6o33ooى ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط عبــــد | |لمس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخجه|د خ|لد مه عبــــد |لسل|م فتـــي| |469|4
9o9343 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــه|جر ن| عيد عبــــد|لرحيم
صيدله |لمنصورهفريده ع|رف |حمد |لشبــــر|وى694656
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جفي عبــــد|لر| عبــــد|لغف|ر عبــــد|9|9249
وف|تـــعمر خ|لد عبــــد |لعزيز ند||92|4| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ف ع خ|طر25897| تـــربــــيتـــ ع شمسج |
7552|oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدى رجبــــ حس محمد
ره/ري|ضتـــحس ع محمد ع |لسنجرى629259 إعل|م |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسنو ع ص|لح ع زغ|ليل9|3436
د|ر |لعلوم |لفيومرو|ن حسن رمض|ن ع عبــــد |لفتـــ|ح485335
836o|5حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد سعيد |حمد
نوعيتـــ |شموننوره|ن محمد عبــــد|لو|حد ن259378
تـــج|ره طنط|نوره|ن صبــــ عبــــده عبــــده |لسجي 8868|5
5o44|3ى ع جم|ل |لدين طه محمد د|بــــ |ل|سكندريه|آل|ء ي
8468o6|معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمحمد ع|مر محمد خليل
45o362 علوم ري|ضتـــ طنط|كريم محمد ع|طف |لص
طبــــ حلو|نحمد محمد |حمد |لخلو| |427437
6o259||زر|عه طنط|حمد خ|لد عبــــد |لمحسن سيد |حمد
4o847oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد صبــــرى ع رزق |بــــو حديد|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر عم|د مسعد |لسيد |لجندى266644
2677o6نوعيتـــ بــــنه|ند س| محمود ج|بــــ | مدين
7o|484تـــج|ره |لمنصورهمن|ر |حمد رش|د |حمد محمد شلش

5oo65حقوق بــــ سويفمحمد جم|ل ز عبــــد |لحميد
ر حسن|2429|9 يم جم|ل عبــــد|لظ| معهد ف ص سوه|ج بــــر|
4893o7يم |لسيد حج|بــــ تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسل |لسيد |بــــر|
7o98o8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء سم ع محمد حسن

2o96oندى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن ع|دل قر محمود 
77o669|د|بــــ |لزق|زيق|مرفتـــ مختـــ|ر زكري| عبــــد|لنبــــى |لحفن
يم |لمتـــو7883|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه محمود |بــــر|
759|ooمعهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد محمود حس محمود
49843o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد|ء عبــــد|لعظيم كم|ل عبــــد|لحميد
48o658تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن محمد عبــــد|لح|فظ |لسيد |حمد

يم|46889 ره|حمد محمود مو |بــــر| د|بــــ |لق|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |رند| ص|بــــر سميح محمد4728|8
2683o||كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد محمد |لسعد|وى د|ود
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم|رين| ثــــروتـــ نجيبــــ ج|د728|3|
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رهندى مجدي فتـــ عبــــد |لعزيز33782| حقوق |لق|
68523oد|بــــ |لمنصوره|محمد ه| محمود س| عبــــد |لغ محمد
علوم حلو|نيريك رض| |لبــــ ميشيل عبــــود|5526||
4o9o27ق تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عمرو عبــــد|لرحمن عبــــد|لق|در |ل
|ء سعد |لسيد محمد يوسف5||622 معهد ف ص بــــور سعيدإ
34o266ش|م يوسف محمد غنيم زر|عه مشتـــهرزينبــــ 
طبــــ طنط|محمد أم|ن عي محمد عي|42752
ح367473 معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد|لمع عوض عبــــد|لمع مصط 
ندستـــ كفر |لشيخمحمد أحمد |لمر رمض|ن453529
48|7o| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمد مصط محمد مصط
يم مصط 273|77 تـــج|ره |لزق|زيقنه|ل عل|ء محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ل|ء |س|مه عبــــد|لعظيم |لملي |حمد263638
75o9|6ى |يمن كم|ل نصيف لسن ع شمس|ش
|624o9يم كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعمر سعيد عبــــد |لر|زق |بــــر|
6938o3 تـــربــــيتـــ |لمنصورهزينبــــ و|ئل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | عبــــد
تـــج|ره ع شمسم|دون| ميشيل فريد جرجس عبــــيد9|325|
69699oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد رجبــــ محمد س|لم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء عزوز سعيد عطوه عطيه |لبــــن|4|7733
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسن|ريم|ن سل|متـــ عيد محمد349433
ى686467 ندستـــ |لمنصورهلسعيد |لسعيد |لقصبــــى مصط |لع
49o9|7د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| ط|رق مصط ع سيد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|ره ط|رق |لسعيد ص|دق |لنج|ر4|6763
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نمروه |لسيد عمر محمد |نور حسبــــ |6926|2
4o865||حقوق طنط|يه سعيد |سم|عيل |لعربــــى
ندستـــ |لمنصورهمحمد |لسيد سعد ص|دق عم|رتـــ698636
رى36|625 تـــج|ره |لزق|زيقلي إيه|بــــ عو محمد |لجو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد حموده عبــــد|لسل|م حموده ع  697|54
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رحمتـــ ط|رق محمود محمود س|لم329777
يم محمد5|28|8 تـــج|ره بــــ سويفمن|ر مدحتـــ |بــــر|
رهمحمود محمد محبــــ |حمد مختـــ|ر64255| حقوق |لق|
بــــ |عبــــد|لرحمن |لسيد محمد ع عبــــد|437636 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
رهف|طمه رأفتـــ مصط عبــــد|لعزيز233492 تـــخطيط عمر| |لق|
447o28|ندستـــ |ل|سكندريهف وجيه بــــيو |لسيد سلم|ن
8||5o9د|بــــ |لم |ل |ء محمد سليم|ن محمد|
343o4o وف|تـــمحمد خ|لد محمد عبــــد|لبــــ| |لعو معهد طيبــــتـــ |لع| شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره ع شمسمحمود عفي محمد ع26|29|
84o827|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــروي محمد حس عبــــدربــــه
26o588|يم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء شعبــــ|ن محمد |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــمحمود مصط فتـــح | عبــــد |لمطلبــــ 446969
معهد ف ص |ل|سكندريهندى س|لم محمد زوره5|2|52
يم|92|9|| صيدله ع شمسيه رض| عطيه |بــــر|
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طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقعل| عد |لسعيد ع متـــو 635469
8383o4حه وفن|دق |ل|قمحمد |حمد حج| محمد| 
85o472|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدزه|ر عل|ء عبــــد|لو حسن
|52||oرهمريم حمدى عبــــد |لسميع ج|د تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سميتـــ |سم|عيل فتـــ |سم|عيل معل3662|6

2253oرهمؤمن حمدي عبــــد|لوه|بــــ س|لم حقوق |لق|
9o96|4 حقوق |سيوطكم|ل جم|ل كم|ل محمد
علوم |ل|سكندريهحمد سعيد |حمد ع حسن|424733
|6o||8تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن محمد مصط |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يف |لسيد سليم|ن محمود محمد765297
6o8376 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسس|ره محمد |لسيد |لحسن
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |ى مدحتـــ ميشيل جرجس بــــ|نوبــــ778866
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف فوزى |حمد |حمد سليم|449236
5o85o||يم خميس عبــــد|لغ محمد طه طبــــ |ل|سكندريهبــــر|

6o538| د|بــــ بــــ سويف|سم|ء محمد عبــــد | خض
تـــج|ره سوه|جف|طمه حل حسن عبــــد |لحكيم ق|79|5|2
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ع|دل مصط عبــــد|لصمد|25854
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه سعيد عبــــد |لعظيم عبــــد |لو|حد بــــرغوثــــ264639
5|o|83| يم |لسيد عبــــد |لحليم علوم بــــورسعيدمحمد |بــــر|
4o6336كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمنه | محمد ع ع ج|د |لربــــ
يم عم|ر75|4|6 وف|تـــمحمد |حمد إبــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
692o6oتـــج|ره طنط|سعد محمد سعد عبــــد |لر|زق
3596o2د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ عل|ء فرغ جمعتـــ
48|42oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحسن محمود حسن |لسيد عبــــد |لسل
226o53 رهشه|بــــ |لدين ي زكري| عبــــد |لفتـــ|ح حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يف محمد |سعد353428 د|بــــ ع شمس|خ|لد 
782|4o|يم تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقلسيد محمد عبــــد |لرحمن |بــــر|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|ر| عي |حمد عي55|756
تـــربــــيتـــ ع شمسعمر محمد عبــــد|لموجود محمد357995

834o9حقوق بــــ سويفح|تـــم عزوز محمود عبــــد |للطيف
حقوق طنط|حمد ن| عبــــد |لحميد محمد |بــــو |955||4
ره|ر|ن| |يه|بــــ حمدى عبــــد|لكريم222355 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

3|7o9رهعبــــد |لرحمن |بــــو بــــكر جل|ل |بــــو بــــكر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o6348| تـــربــــيتـــ |لم |في |ن ع|طف |سحق رزق
|29o43|تـــج|ره ع شمسحمد مصط |حمد |لسيد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء |لسيد سعد ح|مد|835667
وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|حمد ي| عبــــد |لمحسن عط| |حمد||6|76 لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
5o272|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهنوره|ن |حمد محمد محمد عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمد |حمد عبــــد|لحميد محمد منصور328325
22o79|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم |م ف|روق ع عبــــد|لمقصود
635755| ف محمد عبــــد|لسميع ع تـــج|ره |لزق|زيقحمد |
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حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرحمه |يمن محمد محمد35536|
معهد ف ص بــــ سويف فتـــح |لبــــ|بــــ محمد محمود|586|8
6o76o8|د|بــــ دمنهور|سم|ء |لسيد |حمد |حمد عبــــد |لفتـــ

77o93|بــــه تـــج|ره بــــ سويفوليفر نص |سح|ق و
5|48o5يم |حمد سم|ط تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورد| | |بــــر|
رهن|دين فؤ|د محمد |لديدمو محمد عبــــد ||6|3| حقوق |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد|لعظيم |حمد ل|ش 642486
7o5347|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد ممدوح |حمد عم|ره
638o93حه وفن|دق |لمنصورتـــي|سم عبــــد |لحميد |حمد محمد |مبــــ| 
ه سم |حمد سيد |حمد425926 زر|عه |ل|سكندريهمن
ره|ن|دين و|ئل عبــــد |لرحمن فتـــ423|2| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6852o4يم |لك|تـــبــــ معهد ف ص |لمنصورهخ|لد |حمد |بــــر|
9o7o5| تـــج|ره سوه|جخ|لد ع |حمد |بــــو|لمجد
علوم ج|معتـــ د |طجه|د محمد يوسف ع جن|ح462567
ندستـــ )6|كتـــوبــــر|محمد |يمن محمود محمود |لخ |وى453532 ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
رهمحمد عمرو عبــــد |لصمد طول|ن777|4| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره بــــنه|محمد س|لم محمد س|لم52|262
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف ع|دل صديق رزق7767||
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدع|ء س| عثــــم|ن د|ود368839
9|o7o|  تـــج|ره سوه|جرن| م |لدين رضو|ن | |س
5|79o7|تـــج|ره دمنهور|ء سعيد عبــــد |لغف|ر سل|م
زر|عه مشتـــهرط|رق عبــــد|لعظيم |حمد عبــــد|له|دي33|358
7829o2|د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء عبــــد |لحميد محمد سعيد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديول|ء ع|مر حس|ن حس|ن 825578

4o756معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكريم سل|متـــ عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز
7o|342 ندستـــ |لمنصورهمصط محمود متـــو |لسيد زع
يم36389| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم خ|لد عبــــد |لر|زق |بــــر|
إعل|م بــــ سويفمصط محمد عبــــد|لرحمن مصط 225895
حقوق حلو|نمصط |حمد محمد |م عبــــد|242978

3o382رهمن|ر محمود مصط عي تـــج|ره |لق|
222o59تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسل عبــــد| حسن ع عزبــــ
تـــج|ره دمنهورند| شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن482999
6286|o|يم يم |بــــر| جر |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد 
4327o5ن| عل|ء عز سليم طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيف صبــــرى محمد عبــــد|لسل|م9|5297
رهعبــــد |لرحمن حس عبــــد |لوه|بــــ حس عبــــد 22798| ندستـــ |لق|
2o6o7صيدله حلو|نعبــــد | عبــــ|س بــــر عبــــ|س

صيدلتـــ |سيوطيه محروس محمد ع|شور|6468|8
45ooo3|حقوق طنط|فن|ن |يمن محمد |لعبــــد
يم عبــــد|لجو|د|878237 حقوق |سيوط ل|ء محمد |بــــر|

ه حس |حمد حسن||3672 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
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يف عبــــد |لحميد ضيف637453 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمن|ل 
يم مو |768648 معهد ف ص |سم|عيليهيه محمد ع |بــــر|
4o|758| د|بــــ كفر |لشيخ|لسيد |لسيد عبــــد  |لحميد محمد ع
تـــج|ره طنط|ي| محمد |لسيد محمد جميل427575
4465|oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد مصط رض| محمد ق|سم زيد

4865o|تـــربــــيتـــ حلو|نسل|م رجبــــ ز عبــــد |لمحسن
85|o46|تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدلشيم|ء حسن عبــــد|لرحيم محمود
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نلشيم|ء |حمد عبــــد|لغ سعيد|848358

رهمصط حمدى مصط ش| 36327 حقوق |لق|
يم محمد أحمد محمد بــــدوى|438495 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــر|
حقوق حلو|ندع|ء محمود س|لم |مبــــ|بــــى8|54|3
ندستـــ ع شمسمصط |حمد تـــوفيق رمض|ن7874||
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|ر| خ|لد ع أبــــو عل|م|465|4
4855o||د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|يتـــ سم |لسيد مصط |لمقدم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعبــــد |لرحمن |يمن محمد عبــــد |لعزيز مج765|69
تـــج|ره ج|معتـــ د |طديل محمد عبــــد |لق|در |حمد |لعل4||2|7
كليتـــ |أللسن ج أسو|نندى ع|دل عبــــد|لغ |بــــو|لعن 228654
3363o2كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |س|متـــ محمد |حمد
حقوق |سيوطمصط محمد محمد عبــــد|لعزيز4|22|8
76o898ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى يوسف محمد محمد
358o37كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــجورج عم|نوئيل جورج |يوبــــ
ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن تـــ|مر أبــــو زيد محمد |لحبــــ|ل479337
ر |حمد |لكيل| 9|7677 كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشس|ره |س|مه ط|
فنون جميله فنون حلو|نمريم خ|لد س| عبــــد |لرءوف مقلد22655|
يم حج|زى767937 كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشي|سم مو |حمد |بــــر|
9|o592|يم محمود طبــــ بــــيطرى سوه|ج حمد عل|ء |بــــر|
43o79|| تـــج|ره طنط|مل مصط ع مصط ج|بــــ |
68||9o|طبــــ طنط|حمد مسعد ع محمد غ|نم

يم عبــــده||4655 د|بــــ حلو|ن|يه سعيد |بــــر|
6o5548د|بــــ |لمنصوره|آيه محمد عبــــد|لغف|ر ع عطيه
ره|م محمود محمد ص|لح|22237 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لفتـــ|ح شبــــل339679
44637oندستـــ |ل|سكندريهن|در حسن محمد |لسيد |لسبــــع|وي
7o3oo7يم محمد |لنبــــوى عي د|بــــ |لمنصوره|دير |بــــر|
48o943|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|سم |س|مه ن| مبــــروك |بــــر
معهد ف ص بــــنه|محمد فريد عبــــد|للطيف |بــــو ن|ر383|25
22|o5||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنيه خ|لد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لعزيز
8|245o| تـــربــــيتـــ |لم |ل|ء رض| بــــكس|وي ج|ر
3553o5| لسن ع شمس||ء حس محمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مونيك| جميل |نور ملك عبــــد|لمل|ك485796
يم228653 ره|ندى سيد عبــــد|لمطلبــــ |بــــر| د|بــــ |لق|
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86o573 ر تـــو تـــربــــيتـــ |لم |ص|بــــرين طلعتـــ عبــــد|لظ|
نوعيتـــ بــــنه|ي|ر| |بــــو|لسعود حمدى |بــــو |لسعود|6|349
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مل محمد |حمد طه|84|||8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ |حمد سعيد ص|لح |لشي252687
يم بــــدر346734 يم بــــدر |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى |بــــر|
ره|عبــــد|لرحمن محمد |بــــوط|لبــــ |لسيد222875 د|بــــ |لق|
|48o98|وف|تـــحمد جم|ل سيد محمد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
بــــ |محمد عبــــد | عبــــد |لر|زق عبــــد |لغف|42754 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د حسن ج|بــــر |لسيد |بــــو علفه446285
7o495|صيدله |لمنصورهس|مه عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن حسن فرج
ندستـــ بــــور سعيدعل|ء مسعد محمد مسعد |لعش58|622
||8o62تـــربــــيتـــ حلو|نم |ى س| سعيد |سن|وى
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود |يمن حج|زي محمد عبــــد |لفتـــ427558
ره|س|ره عبــــد|لحميد خليل حميده|2|239 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
345o88تـــ حس محمود |حمد حس صقر حقوق بــــنه|شه

4o722تـــمريض  حلو|نح|زم عمرو رشدى سل|م
يم حمدى محمد856|4| ندستـــ ع شمسعمر |بــــر|
7o869oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمن|ر جل|ل جل|ل محمد عنتـــر
6|484oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|نور| فوزى سيد أحمد ع
255o78 طبــــ |سن|ن طنط|رضوى محمود عبــــد|لرحمن مصط
75778oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|رس س|لم|ن سليم|ن ع| 
يم |لسيد عي |لرم63|622 ندستـــ د |طمحمد |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|موزه فؤ|د موريس د|ود سليم|ن482629
8o|o8|حتـــ وفن|دق |لم |كرستـــ |يه|بــــ حن| شح|تـــه| 
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخيه محمود حس ع سيد |حمد |لبــــلتـــ697964
6o3849 د|بــــ طنط|عمر مصط يوسف محمود ز|
حقوق |لزق|زيقسمر محمد محمد عبــــد|لخ|لق5|6284
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|من|ر عبــــد |لفتـــ|ح شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم7|3|63
897966| حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  حمد جم|ل محمد ن|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مجدى محمد محمد |بــــوذكرى|247484
ر|ء عل|ء ص|دق |لسم|ن 923776 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمرو|ن محمد |لسيد محمد2|3535

م|م||337 يم عبــــد |لحميد  رهروضه |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
68o|82ف يوسف عبــــده شعل|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهورده |
3595|6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم|ن محمد ش|ذ عبــــد|
83758oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرح|بــــ طو|بــــ رس ون|ن
84o88|نوعيتـــ قن|بــــسمه ممدوح |بــــو|لق|سم محمد
ه |لسيد محمد عبــــده|765865 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم
622o8|حقوق د |طمؤمن ح|مد عمر ح|مد |لبــــر
يم857824 ر يوسف |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لم |محمد م|
ندستـــ |لفيوموس|م فوزى |حمد ج|د |لكريم56675|
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــول|ء وحيد محمد |حمد حسن ||5242
لسن ع شمس|م|يفل |م فوزى يعقوبــــ4567|2
5o24|9زر|عه |ل|سكندريهمحمد ممدوح محمد حس حج|زى
تـــربــــيتـــ ع شمسمرو|ن م|جد |لسيد عبــــد|347672
تـــج|ره طنط|منيتـــ محمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لقوى|489938
622o56 معهد ف ص بــــور سعيديه محمد صل|ح عبــــد |لبــــديع |لبــــشبــــي
د|بــــ |ل|سكندريه|عمرو حمدى ع محمود2|4847

4739oرهمحمد حسن محمد عبــــد|لر|زق طبــــ |لق|
|494o|ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|حسن ن حسن ن
677o94حقوق |لمنصورهمحمد ن|در محمد حسن عي
3387o3زر|عه مشتـــهرسمر سعيد ص|لح عو|د ص|لح
يم |لعزقتـــ462|44 حقوق طنط|حس|م حسن ع |بــــر|
6983oo|د|بــــ |لمنصوره|مينه جم|ل |لدين عبــــد | حم|د
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمود مجدي محمد محمد853397 معهد ع| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | رمض|ن مغ|زى بــــيو |لفخر| 368799
كليتـــ طبــــ أسو|نبــــ|نوبــــ منصور مح|ربــــ جرجس|22|838
9|o4|3 د|بــــ سوه|ج|حسن شعبــــ|ن |حمد حسن
معهد ف ص |ل|سكندريهشيم|ء حسن فه حمد8286|5
ندستـــ |سيوطكريستـــ تـــ|درس شكر| سل|مه2|39|3
تـــج|ره ع شمس|يتـــ محمد شعبــــ|ن |بــــو |لعل|876|32
فنون جميله فنون |ل|قس|ندي صفوتـــ د| |ل نج|تـــي838454
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمد ص|بــــر دسو |حمد|86|759
ر عوض |لشيخ98|2|7 ف ط| حقوق |لمنصورهن|ء |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء ط|رىء محمد عبــــد|له|دى|636775
34o25|تـــ عبــــد|لنبــــى عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد رهم عل|ج طبــــي |لق|

9o428 حقوق |سيوطمحمد جم|ل |لدين فتـــ مصط
5472o د|بــــ بــــ سويف|ي|سم |حمد ص|بــــر قر

ندستـــ |لزق|زيقيوسف ي| محمد يوسف |لعدوى627394
232o4|رهمحمد صل|ح محمد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
84836o|تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نلشيم|ء ع|مر عبــــد|لرحيم |حمد
675oo|ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسريم حس|م |لدين محمود محمد ح|فظ
45|4ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود يوسف محمد تـــ|ج |لدين

تـــربــــيتـــ بــــ سويفف|طمه حس قطبــــ عبــــد |57787
7o4|8o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عزتـــ عدوى ع مصط
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طخلود |ل|م سعيد عرفه646696
يم|72|348 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن ع|دل صل|ح |بــــر|
2483o3زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه | ي|س محمد فؤ|د عبــــد |لغف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر خ|لد محمد كم|ل حس 775366
يم238366 يم حسن |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدير |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيه محمود |سم|عيل عبــــد|للطيف|826279

رهمروتـــ ر|فتـــ محمود سليم|ن47328 صيدله |لق|

Page 7316 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يبــــ|4573|3 رهحمد ع|دل عبــــد| عبــــد|لع|ل و تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد مو عبــــد|لمجيد حس ||||779
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسزينبــــ ع|طف ح|مد حس مهر|ن733|34
تـــج|ره |لمنصورهعهد عص|م عبــــد |لر|زق عبــــد |لع|ل مصبــــ679439
9o2o2o تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه حس عبــــد|لرؤف محمد
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|عبــــد| محمود عبــــد| عطيتـــ54|324
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| رمض|ن سعد منصور253724
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |له|دى |لسيد |لسيد عبــــد |له|دى بــــلده6|6959
8|o89o رو تـــربــــيتـــ |لم |محمود حمدي محمد د
طبــــ |سيوطسعيد فكرى |م |لبــــسيو ||2659
42o77o|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد عتـــم|ن محمود محمد عتـــم|ن
7523o3|يم محمد يم محمود |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
43o964معهد ف تـــمريض طنط| ه|يدى عدن|ن محمود |لسيد |بــــونعيم
|د|بــــ |لم |سن|ء نج|ح عبــــد|لحليم عبــــد|لجو|د5985|8
8o4736ن| |حمد طلعتـــ عبــــد|لق|در حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطم
يم محمد838494 كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نمنه | |حمد |بــــر|
6|7|o8تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر |لسيد |لسيد مخ|ريطه
62o358| معهد ف ص بــــور سعيدحمد خ|لد طلبــــتـــ |لعفي

ى445|2 زر|عه مشتـــهرس|ره محمد |لسيد ي
338o23|إعل|م بــــ سويفلسيد مجدى |لسيد ز|يد
2|74ooيثــــم محمد فتـــ عبــــد |لرحمن محمد ع د|بــــ بــــ سويف|يثــــربــــ 
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق صف|ء س| عبــــ|س حس 636937
6926o5 |تـــج|ره طنط|مريم محمد عبــــد |لر|زق محمد رف

رهمحمد عبــــد |لن| ع|شور حس غريبــــ42657 طبــــ |سن|ن |لق|
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقشيم|ء ش|كر محمد سع|ده سويلم735|78
علوم بــــنه|ه|يدى محمد ع|طف مصط محمد 329846
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد صبــــرى عبــــد|لفتـــ|ح حشيش255699
د|بــــ |لزق|زيق|ر| | مختـــ|ر محمد |لسيد783356
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــش|م |حمد فه حس| 838375
يم 768876 يم إبــــر| ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعبــــد |لرحمن |س|مه |بــــر|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|سم حم|ده محمد |حمد|69827
تـــج|ره بــــنه||ء عنتـــر محمد عنتـــر |لهو|رى|6|3375
تـــج|ره بــــور سعيدريم محمود يوسف فرغ يوسف628|75
33o489يم علوم بــــنه|تـــسبــــيح عبــــد|لغ |لسيد |بــــر|
4o74|5د|بــــ |ل|سكندريه|أم| عز |لدين صديق أحمد عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهيم|ن محمد عبــــد |لحميد |حمد|758588
|2525oد|بــــ ع شمس|مريم |سم|عيل محمد م |لدين |سم
علوم ج|معتـــ د |طسم|ء رض| عبــــده |لسيد سيد |حمد|697868
رهعبــــد| |يه|بــــ عبــــد|لسل|م |حمد ع234997 تـــج|ره |لق|
رهي|سم محمد محمد رش|د عبــــد |لعظيم سيد 689739 طبــــ بــــيطرى |لق|
6o2389طبــــ |لمنصورهأيه |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح ن
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2ooo||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد يح سعد محمد
4|||oرهمحمد شعبــــ|ن |حمد ربــــيع تـــج|ره |لق|

يم |لديبــــ|25585 معهد ف ص بــــنه|محمد رشدى |بــــر|
7o8468د|بــــ |لمنصوره|سل |لسيد |حمد |لسيد
4o5448 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــ|نسيه محمد يح ي|قوتـــ سعد مصط
262o66| يم |لشح|تـــ مصط تـــج|ره بــــنه|حمد |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد مصط ع |حمد|847886

ف حسبــــ مصط حسبــــ33467 رهحبــــيبــــه | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|ء عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لوه|بــــ جح67963 د|ر |لعلوم |لفيوم|

7o674|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمر نبــــيل ح|مد |سم|عيل شبــــ|نه
63269o|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء محمد فتـــ شلبــــى
تـــمريض ع شمس محمود خ|لد يوسف |لسعيد|7729|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء ع|طف محمد ز |لمر خليل|678727

5329oتـــربــــيتـــ بــــ سويففرحه رجبــــ محمد سعد
8386o6ر جل|ل علوم |سو|نحبــــيبــــه ع |لط|
ش|م محمد |حمد|26574| علوم حلو|نيه 
ر|838843 ش|م عز |لدين ط| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديروي 
ف ش|روبــــيم ملك|47|23 ره|يوسف | ثــــ|ر |لق|
9o9||6 يم ع عبــــد|لعزيز علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىع |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمود مدحتـــ ح|مد سل|مه جوده766996 معهد ع| 
5o2975 ر حس ي عبــــد |لظ| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنسمتـــ ي
8339o2زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديل|ء |بــــو|لق|سم |بــــو|لعبــــ|س ح|مد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدع|ء طه عبــــد|للطيف |لسم|443676
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|مه محمد |لسيد |لغبــــ| ||26846
64o8|3| ندستـــ |لزق|زيق|حمد ع|دل فتـــ محمد عوض |بــــو
252o6| علوم |لعريش/ري|ضتـــمصط ع|دل عبــــد|لرحمن محمد |بــــو
3285o8|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد حسن محمد عل|م
يم فه ع   |له|496397 تـــج|ره دمنهورسم|ء |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نح|زم عبــــد |لعظيم عبــــد |لستـــ|ر حسن45238
رهفرح محمد عبــــد |لمنعم عويس |لسيد3|55| تـــج|ره |لق|

تـــج|ره كفر |لشيخيه محمد بــــدير محمد عبــــد |لخ|لق|439963
|د|بــــ |لم |له|م محمد سيد |حمد محمد||6576|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط محمد سم عبــــد |لكريم خ 39|4|2
يم |حمد سل|مه||25774 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــر|
4877o9د|بــــ كفر |لشيخ|مصط عبــــد |لعزيز ع محمد ع
7572|||  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــيه |لسيد محمود م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعزه محمد عبــــد|لمجيد |لمك|وى4785|4
6o3328معهد ف ص ري|ضه طنط|ه|له حمدى عبــــد |لمطلبــــ فوده
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــندى مجدى غنيم س|لم غنيم235947
6o2o96يم |سم|عيل طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمل محمد صل|ح |بــــر|
8955o5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  يه|بــــ مجدى |حمد عط| |

Page 7318 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفلويس |سحق |ديبــــ نجيبــــ56698
7o4234| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد صل|ح ز عليوه |لع|
علوم |ل|سكندريهسعيد أحمد عبــــد |لمجيد أحمد محمد424958
صيدله |لمنصورهنور|ن وليد م |لدين |لعربــــى676446
يم عبــــد|لرحمن635448 تـــج|ره بــــنه|وق ع |بــــر|
يم |لطنط|وي698957 ندستـــ |لمنصورهحسن رجبــــ محمد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ س| محمد يوسف|34655
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر محمد طه ف|يد عبــــد|لسل|م569|23 أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسصبــــرى محسن حس|ن محمد34643|
7oo|98|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد عص|م كم|ل رش|د مقبــــل
32692oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدير رفعتـــ ع جمعه

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد بــــدوى رمض|ن ع|5293
ره|يم|ن عم|د محمد عثــــم|ن |حمد |بــــوعظمه35793 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمريم محمود جعفر عبــــد|948|83
4o563oش|م محمد حس عبــــد |لمجيد حقوق |ل|سكندريهرؤى 

69oo9| تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء محمود مو عي
42334oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــن عبــــد |لشكور عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لسل
بــــي |83|697 بــــي محمد |ل تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهسم|عيل |ل
32|862| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمل |حمد عبــــد|لسل|م متـــو
23o4||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسكم|ل حس كم|ل رمض|ن |حمد
498|o4تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحن|ن خ|لد ع محمود قنيبــــر
|د|بــــ بــــنه|يه تـــ|مر ع حبــــيبــــ|83|266
7o5288 رهتـــسنيم عبــــد |لن| محمد |لعج طه صيدله |لق|
6o86|5|ه |حمد |حمد علو|ن تـــج|ره |لمنصورهم
نوعيتـــ موسيقيه قن|حمد عبــــد|لسل|م |حمد حف |837348
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل محمد صفوتـــ |لسيد |حمد شم|9|2572
|2835o| د|بــــ ع شمس|سلوى عبــــد | ع عبــــد
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشسل|م ح|مد مصط محمد حس |766495
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لعزيز سعد عبــــد |لعزيزه|777495
76965oى صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د ممدوح عبــــد |لقوى |حمد |لح
44o2o4| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخل|ء عبــــد|لمجيد |لسيد عبــــد|لمجيد

تـــمريض |لفيوم رضوه عيد رمض|ن محمد66645
85o4o|معهد ف ص |سيوطمحروس |حمد محروس |حمد طه
وف|تـــم | ع|طف ز|خر غط|س6449|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد |حمد محمد |حمد369325
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد |حمد عبــــد|لع|ل ع|62927
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــنور| ز فكرى عبــــد |لش| 64788|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد ثــــروتـــ محمد در|ز8|56|2
429o84| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه عبــــد|لكريم عطيه |لشنو
يم بــــك|ر|427932 |د|بــــ طنط|يه شعبــــ|ن مصط |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع رجبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد654|7
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|د|بــــ طنط|ف|طمه حسي عبــــد| |بــــو ف|طمه252375
37o349 تـــج|ره ع شمسمحمد حس|م |لدين محمد ع خض
8o455|ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحفيبــــي سيد عيد ع|زر
754o74كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــريه|م صل|ح س|لم سل|متـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومزينه وحيد عبــــد|لرحيم عبــــد| غنيم259546
يم 448453 ندستـــ طنط|عبــــد |لرحمن عبــــ|س |حمد |بــــر|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىمريم فه فريد ميخ|ئيل8|8672
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسزينبــــ محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم345853
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعبــــد| ع|دل محمد رسل|ن864344
34o634يف محمد فتـــ بــــكري تـــربــــيتـــ بــــنه|ر|ن| 

تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ء ص|بــــر محمد محمود|45|63
4|64oo تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن أحمد مصط عبــــد |لع| مصط
|2o||3 تـــج|ره ع شمسس|ندر| |لبــــ عزيز بــــ |م
246o49طبــــ ع شمسمحمد محمود متـــو زيد
898848| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج سم|ء منصور |حمد ع
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم محمد محمد ج|د عبــــد|322768
يم محمود |لسيد عبــــد |لفتـــ|ح سليم757323 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|
صيدله |ل|سكندريهجه|د |حمد ع |لمعد|وى422878
46o52oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|منصور |حمد منصور حسن سلط|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطعزه زين رمض|ن ع 885339

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء خ|لد عز|تـــ محمد|25283
5|8684| تـــ عبــــد|لخ|لق عبــــ|س |لكو يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ره|ن |كرم |حمد محمد|238432 د|بــــ |لق|
45o933ندستـــ طنط|محمود محمد طه مغ|ورى |لجم|ل
|23o7oرهنز|ر مجدى عطيه محمد طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــقتـــ |يمن كم|ل محمد محمود|429|63
رهسليم|ن محمود سليم|ن مهر|ن88|64| تـــج|ره |لق|
6|o785معهد ف ص طنط|سل محمد محمد ز|يد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد عثــــم|ن ع عثــــم|ن6958|8

ف |بــــو|لنج| محمد726|4 تـــج|ره ع شمسحس|م |
4o4o3oد|بــــ كفر |لشيخ|حسن محمد حسن غ|نم غنيم
يم عبــــد |675838 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ه|يدى محمد ع|دل |بــــر|
26o5|8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم محمد شح|تـــ عبــــد|لع
|5437oندستـــ ع شمسكريم عل|ء |لدين سعد د|يل سعد
تـــ سعيد محمد محمود شكر|34855 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمهند عبــــد |لع|ل ع محمد يوسف87|753
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــأيتـــ إسم|عيل محمود سليم|ن حميد488922
762|8oحقوق بــــورسعيدمحمود محمد ه|شم |بــــو |لمجد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيمن عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف عطيه775658
2338o5|يم عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لر|زق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــر|
43o4o4تـــج|ره طنط|مه| حسن |حمد حسن ع
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م|22|694 تـــج|ره |لمنصورهحمد عص|م |لدين حمدى محمد 
7o6653تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد |لسل|م |لسيد عبــــد |لسل|م |لسيد
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمود |لعو |لسعيد697632
22o257| تـــربــــيتـــ ع شمسبــــ|سم بــــه|ء عبــــد|لعزيز عبــــد |لعزيز
48o676تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر| | ص|بــــر محمد |حمد سعف|ن
تـــربــــيتـــ |لمنصوره |لسيد |حمد |لسيد بــــش 76|698
4o|893د|بــــ دمنهور|محمود ن| ج|د محمود ع
||839oتـــج|ره ع شمسمصط جم|ل حس|ن عبــــد |لفتـــ|ح
د|بــــ |سيوط|ن|در نعيم منصور عبــــد|لنور  876528
تـــ رجبــــ عبــــد|لحليم مو كر|ميد|426583 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخم

5732oح طبــــ بــــيطرى بــــ سويفس|ره شعبــــ|ن محمد عبــــد |للطيف 
48o37oد|بــــ |سو|ن|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد |لرحمن معوض
||8|ooندستـــ ع شمسم|ري| |س|مه يون|ن بــــطرس
ر|ء محمد محمد |حمد ق94|236 رهف|طمه |لز تـــج|ره |لق|
6o2557|ف عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن تـــج|ره طنط|حمد |
898o93 د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ |نور محمود محمد
يم332229 يم  |د |بــــر| زر|عه مشتـــهرريمون من |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد فتـــح | محمد |لرحم525673
رهمن|ر ع |حمد ع 62884| تـــج|ره |لق|
علوم ع شمسي|ر| حمدى محمد ع مهر|ن323777
25765oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| فريد محمد ع|مر

73|o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عهود ن| ع عمر
9o434o د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لرحيم جوده ع عثــــم|ن
يم |لحبــــ 679332 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد كرم |لدسو |بــــر|
ح|ن محمد ع|مر عيد766986 ندستـــ بــــور سعيدمحمود 

4252o|رهسل|م حس|ن محمود حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
88o734| ندستـــ |سيوط حمد كم|ل حس مو
6o5oo2يم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
75655oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقد| | غريبــــ فؤ|د غريبــــ
|ء ع|طف أنور ع رميح5938|5 علوم دمنهورإ
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمريم |س|مه محمد |لمتـــبــــو7346|6
247872| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء رجبــــ شعبــــ|ن يعقوبــــ عبــــد|

5o858|حقوق بــــ سويفحمد محمد فتـــ حسن
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حمد خ|لد عطيه |لنح|س|624745
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدندى نبــــيل عبــــد |لفتـــ|ح حسن سليم|7|425
43|5o4| |طبــــ |سن|ن كفر |لشيخروم| رزق ميل|د مختـــ|ر عط
5o7559زر|عه |ل|سكندريهآيه صل|ح أحمد مو حسن
يم عبــــد|لمنعم452546 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخزي|د أحمد |بــــر| معهد ع| 
27o|o3يم عبــــوده حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمصط |لدسو |لسيد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|أم| لط محمد محمد جبــــر626253
د|بــــ |لمنصوره|من|ر ن| محمد عبــــد |لحليم غزى684327
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77o76||صيدله |لزق|زيقيه س|لم |م |حمد حرموش
د|بــــ |لفيوم|عبــــد |لرحمن |حمد محمد محمود فيصل|482||
7o3|6كليتـــ |أللسن بــــ سويفن| خ|لد محمد يوسف
2o457ر محمد ر عبــــد |لظ| رهعم|د م| عل|ج طبــــي |لق|

5o7729كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|يدى مصط محمود حسن محمد
يم |لدفر|وى2|5289 ندستـــ |ل|سكندريهمع|ذ فتـــ محمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط عص|م عي عيسوى42478
24|o|6رهش|م سم عبــــد|لمنعم محمد حقوق |لق|
ندستـــ حلو|نمحمد |حمد شلبــــى محمد سعد6|5257
49o85oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدى خ|لد فرغ |لدرديرى
د|بــــ حلو|ن|رش| جم|ل |حمد عبــــد |لعزيز48466|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره||ء |س|مه عزتـــ عبــــد |لحميد محمد774475
تـــج|ره ج|معتـــ د |طم ربــــيع صل|ح |لم |وى|5373|6
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقنوره|ن ط|رق سعيد شديد|34398
7o8732زر|عه |لمنصورهمحسن عبــــد |لمنعم |لسيد حسن |لش
د|بــــ ع شمس|ف|دى ع|طف رزق بــــش|ى رزق324789
7o4568ف متـــو محمد  حمزه ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يف |

رهسليم |حمد سعد |حمد عطيه5873| تـــج|ره |لق|
يم سيد |حمد 2267|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحس|م حسن |بــــر|
5|76o6كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعل| رض| حسن محمد حم|د
تـــج|ره |لمنصورهغ|ده |حمد نجيبــــ حسونه عطيه683895
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمل نعم|ن مصط جبــــر يوسف|9446|6
علوم بــــورسعيد حمد محمد ع حس |2439|9
84o596حقوق |سيوطمحمد محسوبــــ نجدي محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء محمد محمد فتـــ |لعز|زى|835|63
ره|وف|ء ع حسن مصط 6|345| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o4|97ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحس|م مسعد معروف مسعد |لبــــدرى
8o6468تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطيوسف طه عثــــم|ن يوسف
تـــمريض |لم | س|ره محمد سيد حس 2|58|8
ره|مريم |حمد ج|بــــر محمد238486 د|بــــ |لق|
ندستـــ |لم |عمر |حمد ع عثــــم|ن852875
9|6o8o  صيدلتـــ |سيوطنور| بــــدر منصور رزق
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهرو|ن |يه|بــــ محمود |لسعيد معوض476696
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديول|ء رمض|ن مصط محمد825336
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخغ|ده رجبــــ |سم|عيل زيد|ن439269

26|3oرهمدحتـــ ح|مد سعيد ربــــيع ندستـــ |لق|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحس|م عم|د |لدين محمود محمد755855
|د|بــــ طنط|حمد محمود شبــــل محمد نص |429946
8944o2  تـــج|ره |سيوطمحمود عبــــد| |حمد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأيتـــ فوزى لط فتـــح ||49698
|675o7| تـــج|ره ع شمسحمد محمد |سم|عيل |لش|ف
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75o426تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد |حمد عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ شعبــــتـــ فنيه منيه |لن ج |لمنصورتـــدين| |لسيد |لحديدى |لحديدى |لحديدى975||7
يم صل|ح |لدين محمد4853|3 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|صل|ح |بــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم|رين| صليبــــ من مق|ر6||229
د|بــــ ع شمس|سيف | كم|ل |لدين سيف | ثــــ|بــــتـــ68926|
324o57|تـــج|ره ع شمسحمد سيد فوزي خط|بــــ
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|بــــسمه |حمد محمود |حمد53484|
42oo|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد محمد حل |لسعيد شقل
تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن |حمد حمزتـــ عبــــد |لعزيز |بــــو غربــــيتـــ5||526
تـــربــــيتـــ سوه|جد| | محمد حس بــــكر 2293|9
حقوق بــــنه|عمرو س| محمد |لسيد ع 797|33
495o4oد|بــــ دمنهور|محمد محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لصمد نص
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمنه | ح|زم |حمد طلبــــه |بــــو |لسعود|68269
تـــربــــيتـــ طنط|وق جم|ل |لسيد محمد |سم|عيل59|||4
ره|ء محمد ع|دل محمد|35366 صيدله |لق|

4o6338د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر صديق محروس |حمد حسن
6o5289طبــــ طنط|لينه |س|متـــ محمد |لشيخ
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ محمد مصط محمد |بــــوزيد3|3|35
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء ع عبــــد |لخ|لق حسن مو398|62

رهردينه ع|دل |حمد محمد25582 علوم |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنعمه حس محمد ك|مل59595|
63o9|7| تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء |حمد محمد |م ع
7o5663معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حس|م |حمد فرج عبــــد |لسميع |حمد
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه|ء مرزوق عبــــد|لمع عبــــد|لغف|426926

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|ندع|ء صل|ح عويس حس مسلم|4456
3563o| |يم |بــــو|لعل م |بــــر| ن| يم  تـــج|ره بــــنه|بــــر|

ى72|44 رهيوسف محمد يوسف عبــــده محمد |لبــــح معهد ف تـــمريض |لق|
علوم |لزق|زيقبــــول| مجدى جور عبــــد |لسيد633948
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط زكري| عيد |حمد687|84
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |يمن |حمد |لصبــــ| |22|677

|348oد|بــــ |لمنصوره|بــــل|ل حس|م محمد م |لدين
رتـــ|بــــه | وليد محمد فتـــ648359 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o5|94|يم |سعد طبــــ |لم |بــــ|نوبــــ نبــــيل |بــــر|
د|بــــ |سيوط|عن|ن |حمد عبــــد|لعزيز ع زغله237952
44o|86تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدى عز ع |لزو|وى
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد محمود ع محمود633435
9|7o47 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء مصط عط| سليم|ن
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لق|در |لسيد مر محمد سليم37863|

8435oتـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم ج|بــــر تـــم|م محمود
3284o7|يم ع رشتـــه طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ن| |بــــر|
8o3539|ندستـــ |لم |لحس مصط |نور سيد
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قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف|طمه حمدى عبــــ|س عبــــد|لق|در269337
75o5|7ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعمر محمد حسن محمد
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  سم|ء جم|ل فريج |حمد |ل|نص|رى68|9|5
4o9498|يم ع يم إسم|عيل إبــــر| حقوق طنط|محمد إبــــر|
حقوق |ل|سكندريهحمد جم|ل محمد قبــــي خل|ف|793|48
تـــربــــيتـــ طنط|مريم ع عبــــد |لحميد عطيه4339|4
تـــج|ره ع شمسيوسف ع|دل ز عبــــد |لعليم محمد2289|2
ر |بــــو |لفرح عبــــد |لو|حد|684465 د|بــــ |لمنصوره|ل|ء م|
7694o7 |تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشرنيم محمد حمد|ن م
زر|عه دمنهورمهند ع|دل شفيق |حمد مر|د847||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــك|تـــرين من |نور عبــــد |23224|
يم مصط محمد58|634 د|بــــ |لزق|زيق|ع |ء عص|م |بــــر|
يم669|77 لسن ع شمس|شج|ن محمود |لسيد محمود إبــــر|
يم فهيم |لش|ف 427557 زر|عه طنط|محمود |بــــر|
8877o2 تـــربــــيتـــ |سيوطبــــسمه نتـــ ن| سيد
52|752| يم فرج عبــــد | طبــــ بــــيطرى دمنهوريم|ن |بــــر|

ثــــ|ر |لفيوم|مصط فتـــ |لسيد محمد|5673
92|88o زر|عه سوه|جمحمود متـــو محمود محمد
7o6o53تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد رمض|ن محمد حسن حش|د
رهف|دى مجدي رشدي بــــش|رتـــ|2885| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|مل ج|بــــر محمد شح|تـــتـــ|485887
889|67| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|ج يه كم|ل محمد ع

465o6يم تـــربــــيتـــ حلو|نبــــتـــ حن محمود |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ستـــيفن ن| شو سليم|ن97|838
يم|685268 ه محمود |حمد محمود |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|م
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخنوره|ن محمد مصط مصط ح|مد438244
27o597زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود سعيد محمد مصط |حمد
4|293oتـــربــــيتـــ طنط|ي|سم |لسيد |حمد شلبــــي
د|بــــ سوه|ج|رضوه عبــــد|لنعيم سعد |لدين عبــــد|لنعيم  923298
24559o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ط|رق رمزي عبــــد|له|دى عبــــد
323o53ر ص|لح |حمد ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|جر م|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــوليد محمد جودتـــ عبــــد |لع|ل633238
ندستـــ حلو|نيح خ|لد يح محمود |لصعيدى64463|
فنون جميله فنون |ل|ققتـــ و|ئل ع محمد|||2736
علوم ع شمسمحمد فرج عفي ح|فظ |لسيد482|34
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق د| | محمد سعيد عبــــد |لمنعم يوسف|9|777
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهف|طمتـــ محمود محمد خليفتـــ5|4974

معهد ف تـــمريض |لفيومنوره|ن ع حسن عبــــد |لو|حد محمد75356
رهرحمه |لسيد |سم|عيل |لسيد ر|شد227828 تـــج|ره |لق|
يم عطيه |لسيد عطيه328984 حقوق بــــنه|محمد |بــــر|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |م |حمد |بــــو زيد عبــــد |لسميع758537
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7||72oمعهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمه|بــــ |لسيد مصط مصط |حمد
4|536oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعمر عبــــد |لمنعم |نور محمد |لظن
رهس|ميه وليد محمد عبــــد |لعزيز شبــــ|نه49247| تـــج|ره |لق|
رهندى س| سعد |لسيد حسن6586|3 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــمريض ع شمس  |ر محمد |حمد عو|ض عز342654
8o5244تـــج|ره |سيوطعم|ر ي| محمد محمود
حقوق |لمنصورهل|ء |حمد محمد |لسيد|698356
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نوجدى سم عجيبــــ عبــــده|5936|
76o563|حقوق |لمنصورهيه |حمد محمد |سم|عيل
ف |لدين2|2793 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مهيتـــ|بــــ محمد عبــــد|لستـــ|ر 
6|o783معهد ف ص طنط|س|رتـــ محمد محمد |لقط

7|35o|ه ز|يد عبــــد |لجليل ز|يد د|بــــ |لفيوم|م
يم |لسيد محمد محمود|252|44 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــر|

تـــج|ره بــــ سويفسيف محمد سيف عبــــد |لصمد57545
رهف|طمه ز محمد ز ع|مر569|24 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء جميل سيد سيد|43778
يف محمد عريق252575 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــجم|ل محمد جم|ل عبــــد |لجو|د |لجز64|246
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسلي خ|لد ش|كر مر ع 692|75
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود صبــــ حمد|ن محمد |لسل|مو 665|48
4o7833|م محمد محمود |حمد ع |لنديم تـــج|ره دمنهورد
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن طلعتـــ |لسيد شح|تـــتـــ محمد475568
6o4|5| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنوف رض| عوض | فرج | عوض
صيدلتـــ |سيوطس|ره جم|ل محمود نعم|ن 6583|9
ف ح|مد حمدى49569| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|زي|د |
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد سعيد متـــو |لجز|ر|268253
67664oنوعيتـــ |لمنصورهه|جر محمد عبــــد |لمنعم |حمد |لحديدى
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| |يه|بــــ رشدى محمود حمزتـــ9444||
ندستـــ |سيوطحس عبــــد |لحميد عو|د |لسيد774963
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدنه|ل ط|رق محمد عو|د مر |لسيد332286
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر محمد عبــــد| محمد عرفه5842|4

ندستـــ حلو|نعمر مجدى يوسف زين |لدين38947
يم محمد عبــــد |لرحيم24887 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|له |بــــر|

68||2o |حقوق |لمنصورهزي|د ح|تـــم |لحسي محمد |لكن
ش|م |حمد |لسيد |لقص|ص6|56|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|مح 
9o86o5|علوم |لعريش مل |سم|عيل عبــــد|لرحمن محمد

رهجنه سعيد محمد عبــــد |لمطلبــــ8622| تـــج|ره |لق|
659o2د|بــــ |لفيوم|حس|م حج|ج عبــــد |لفتـــ|ح محمود

2|8|o5ف محمد عبــــد|لل|ه ره|ط|رق | د|بــــ |لق|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد محمود |حمد محمود |بــــو شنبــــ||42484
782342| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه ع محمد ع
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يم|76695 معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد سعد رزق محمد إبــــر|
ه623759 تـــج|ره ج|معتـــ د |طآيه جمعه |لسيد |لسيد ع
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدع|دل حنيدق |لص|وى قطبــــ762674
475oo8|يثــــم عبــــد|لمجيد ع عط م  تـــج|ره |ل|سكندريهأد
تـــربــــيتـــ ع شمسفرحتـــ س| محمد سل|مه فرح|ن|4|345
8o562|لس ميل|د عزيز ج|د نوعيتـــ |لم |ك
يم684958 د|بــــ |لمنصوره|فؤ|د عبــــد |لسميع |لسيد |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ننوره|ن محمود عبــــد |لق|در عبــــد |لتـــو|6668|
يم ف|يق6827|2 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره خ|لد |حمد |بــــر|
7o9759ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود ط|رق محمود فه |لحف |لقصبــــى
صيدله |لزق|زيقتـــسنيم محمد عبــــد|لرحمن |لسيد332484
494o27يم عبــــد|لعزيزعوض تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد خ|لد |لسيد حس محمد784956
249o5oيم ع تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومي|ر| مختـــ|ر عبــــد|لش| |بــــر|
2|433oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه سيد محمد سيد محمود
ك.تـــ. ف صن| قويسن|خ|لد |لشح|تـــ |حمد محمد فرج952|25

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسد| | |حمد رجبــــ عبــــد |لفتـــ|ح48286
49o977تـــج|ره |ل|سكندريهرن| |لسيد محمد محمد عبــــد|لمجيد
يم محمد محمد|636955 د|بــــ |لزق|زيق|حمد |بــــر|

يم346|5 ف |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ بــــ سويفديل |
|449o| ره|دير ع|دل سعد |م د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يف أحمد وص عبــــد 628699 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن 
26532o |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود فيصل عبــــد|لعزيز |لغبــــ
تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ سم عبــــد |لر|زق سعيد38762|
64o539تـــج|ره |لزق|زيقعمرو حس|م |لدين زين |لع|بــــدين محمد محمد سليم
يف خليل عبــــد |لع7|5|78 تـــج|ره |لزق|زيقمريم خ|لد محمد 
يم عبــــد ربــــتـــ567|33 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقه|جر مجدى |بــــر|
|د|بــــ طنط|يوسف محمد محمود مدين3828|4
وف|تـــم|رتـــينو م|ركو مرقورى سويحه465|7| معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
78oo83ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحمريم |لسيد محمد محمد
6|63o8علوم ج|معتـــ د |طدع|ء رض| محمد |لبــــيو
22o929يه|ن يح عبــــد|للطيف محمد |بــــو زه تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
ندستـــ بــــور سعيدمحمد ع|طف |لسنو ن| س|لم765685
4598o9تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمرو|ن |حمد متـــو حسن خف|جه
معهد ف ص بــــ سويفسم|ء عبــــد|لنعيم محمد رش|د محمد|62|822
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |لمتـــو صبــــرى |لمتـــو محمد688444
7o|856صيدله |لمنصورهمصط |م لبــــيبــــ محمد سل|مه
44o8o2يم يم |حمد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخحمد |لشح|تـــ |بــــر|
22o587ندستـــ ع شمسسل محمد مصط محمد |ل |ط
حقوق |لمنصورهعبــــد| محمد عثــــم|ن |بــــو ضيف476373
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |حمد عبــــد|لحليم محمد5653|2
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|د|بــــ بــــنه|حس|م |لدين حسن |حمد سيد93|359
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه رض| عبــــد|لسميع ط|حون259774
4o6o37حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع |ء رض| مبــــروك عوض
تـــ|32||6 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم |لدسو |لدسو عم
359o6تـــج|ره ع شمسسم|ء عبــــود عيد عبــــود |لخو

8o|96|تـــربــــيتـــ |لم |م | ع|دل مسعود عبــــد|لنور
8o|967حتـــ وفن|دق |لم |يوسف |س|مه ع محمد| 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حن|ن عبــــد |لوه|بــــ |حمد عبــــد|لرحيم5|7575
7o37o7يم عبــــده |بــــوزيد معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــدير رض| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطتـــغريد ع|دل محمد ك|مل  885537
26o227لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|بــــه | ح|زم حمدى عبــــد|لغف|ر سل
رهف|روق |حمد ف|روق |حمد47953| تـــج|ره |لق|
يل ج |لزق|زيقم عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز632549 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد|لنبــــي محمد عبــــد|لو|حد356354
8856o7| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|  م| عبــــد| محمود عبــــد|
رهمن|ر ك|مل مصط س|لم محمد يوسف244885 صيدله |لق|

3748oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحسن مجدي حسن شعبــــ|ن
85o55oتـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ فرع |لو|دى |لجديدد| | عبــــده حس عبــــد|لموجود
ف أنور رمض|ن عبــــ|س426||5 تـــج|ره دمنهوريف أ
|5o5o3ندستـــ حلو|نعمرو عبــــد | ص|بــــر حسن
5||3o9|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد ح|مد محمود محمد |لعسكرى
د|بــــ ع شمس|ش|دى حمدى جمعه س|لم23785|
694o66ندستـــ |لمنصورهزي|د |س|مه ع |لعر| |لسمرى
4o|239|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيم|ن |لسنو ن| دخيل
يم |لشل|5|462 يم |بــــر| يم سعد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
يم ح|مد |لبــــسيو ||69679 علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طيه |يمن |بــــر|
يم محمود ش| 3|7|52 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسم|ء محمود |بــــر|
معهد ف ص طنط|حس |حمد محمد |لكو6|4299
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود حمدى محمود |لص|وى حموده529697
لسن ع شمس|ع|ئشه محمد |سم|عيل محمد عبــــده23953|
4o7225تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآيتـــ عبــــد|لمو عبــــد |لر|زق محمد مرج
د|بــــ حلو|ن|حمد |سم|عيل محمد عبــــد |لق|در|62623|

تـــج|ره بــــ سويفس|مه صل|ح عبــــد |لرحمن قطبــــ||6835
7|||oo|يم محمد |لسعيد عط تـــج|ره |لمنصورهه| |بــــر|
علوم طنط|سم|ء عبــــد | عوض عبــــد |لغ جمعه83|9|5
43o568علوم طنط|خديجه حمزه عبــــد |للطيف محمد سل
28768o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|منيه |س|مه حو|ش فتـــ
رهروضتـــ كم|ل |حمد فتـــ 53563| عل|ج طبــــي |لق|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نيه |لشح|تـــ |لسيد |لبــــسطوي محمد442747

5993|| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد رجبــــ سيد مر
8482o3كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |لسعيد مس|عد عبــــد|لرحيم |بــــر
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورف|رس حس ع حسن حسن484289
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحسن ص|دق عبــــد |لعظيم حس 74988

353|3o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد ع|دل عو|د ع
44o76o| |ه صبــــ كم|ل |حمد |لعن طبــــ طنط|م

ف عبــــد |لرحمن مولد ع653|3 تـــربــــيتـــ ع شمسكريم |
ر|77|628 حقوق |لزق|زيقحمد محمد حسن |لط|
|289o8رهم | ع|دل نمر عطيتـــ تـــج|ره |لق|
62836oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سل|مه عبــــد |لعزيز سل|مه عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرقيه محمد منصور عبــــد |لق|در عرفه2|6946
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم ن محمد |حمد ه|لوكه683352
35326o|تـــج|ره ع شمسسل|م محمد ح|مد محمد
4473o6ف محمد عبــــد|لجليل | ن|  ندستـــ |ل|سكندريهي
يف |حمد محمدين2987|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريم 
تـــج|ره دمنهورمنتـــ| ع حسن محمددسو |49592
رهريم ع|دل لط |بــــو زيد27896| ندستـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم| عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لرحمن محمد56922
6|483oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد صبــــرى أبــــو ريتـــ ع|
تـــج|ره دمنهوركرم ع|طف |م|م يوسف |لكريو |493422
87o|28معهد ف ص |سو|نصف|ء عنتـــر محمد ح|مد
75o449تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |يمن |لسيد عبــــد |لرحمن
طبــــ بــــيطرى |سيوطغ|ده |حمد مو حس|ن 883869
تـــج|ره ع شمسع| | خ|لد حس مصط 5469||
علوم |ل|سكندريهس|ره محمد سعيد عبــــد |لسل|م عبــــد 5565|5

29o55رهمحمد ع محمد مهر|ن حقوق |لق|
رهدين| فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح شح|تـــه8||39 تـــج|ره |لق|

ف عوض عبــــد |لرحمن954|48 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعوض |
3533o|تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن عل|ء ح|مد عبــــد|لغف|ر
79|o22تـــج|ره بــــنه|عمر ط|رق محمد عبــــد|لحكيم |لم|لح
7o|338ندستـــ حلو|نمصط مجدى عبــــد |لغ عبــــد | حج
بــــي |حمد |لصبــــ|9663|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد صل|ح |ل
4|2o8|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|رك موريس |م |سعد جرجس
697o72إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحبــــيبــــ غ| سند غ| عطيه
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــسميه |حمد حسن عبــــد |لجليل رمض|694749
معهد ف تـــمريض |لم | محمد طه محمد حسن4482|8
6o5597حقوق |لمنصورهوجيه محمد |حمد حسن |لقرنش|وى
8o9492 حقوق |لفيوممحمود |حمد عبــــد|لعظيم مصط
2675o8يم ه مجدى سعد |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن
فنون جميله فنون |لم |ميل| | مدحتـــ محفوظ مو 8|99|8

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمصط حسن عبــــد|لمهدي حس 8|649
|2oo63ندستـــ )6|كتـــوبــــر|جون زكري| حن| غبــــري|ل ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جم|ل سيد س|لم |لرف| 344332
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45236oندستـــ كفر |لشيخمحمد |حمد سليم|ن مو
689|o|ندستـــ |لمنصورهيف حس|م مصط عبــــد |لع|ل
طبــــ كفر |لشيخرو|ن محمد |نور حبــــل693799
زر|عه |سيوطن|ء محمود سيد ع |88567
يم حسن443699 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرودين| مسعود |بــــر|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــزي|د خ|لد ف|روق متـــو262424
يم سليم|ن327577 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|ر| عص|م |بــــر|
حقوق بــــ سويفمحمد خ|لد محروص شن|وي|727|8
معهد ف تـــمريض |سيوط   يه محمد محمد عبــــد|لر|زق|||8825

5|5o2تـــج|ره بــــ سويفي|سم جم|ل مخلوف ز عبــــد|لسند
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر| محمد |لسيد محمد|3393

معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  بــــر|ء محمود ف|روق عثــــم|ن423882
24672oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عم|د رجبــــ |حمد سعف|ن
|76o94معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــع ري|ض عبــــد |لسل|م عبــــد |لجليل

تـــج|ره بــــ سويفشعبــــ|ن حسن ن|دى |حمد55||6
ر|ء رش|د محمد سيد49385 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسز

يم عبــــد|ل245737 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطس|مه عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
43|8o6كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمدى أحمد سيد أحمد رقيتـــ
|4o488| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|دى عبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سه|م محسن عبــــد|لعليم مبــــ|رك56|4|4
||67|oرهمحمد |لسيد عبــــد |لرحمن محمد علوم |لق|
زر|عه |لمنصورهزينبــــ |سم|عيل محمد عبــــد |687434
||7|o4ره|نور|ن ع|دل عبــــد |لرحمن محمود د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمسوق  |حمد |بــــو فريحه عبــــد|لق|در65|336
تـــج|ره سوه|جمحمد ن| عبــــد|لبــــ| خليل839354
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طن|دين صل|ح عبــــد |لمجيد محمود |لحف 2|6465
5o946oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعمرو شه|وى جمعتـــ شه|وي فضل
8o8768يم ندستـــ |لم |عبــــد|لحميد ربــــيع |لسيد |بــــر|
زر|عه |لمنصورهنه| |حمد رجبــــ محمد ف|رس||6783
نوعيتـــ |لم |سندس محمد محمود محمد9832|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ر|مز رج| ز معوض499|43
68o33oد|بــــ |لمنصوره|محمد حس|م عبــــد |لعزيز |لسعيد |لسيد

53o59 تـــربــــيتـــ بــــ سويفه|جر جم|ل جمعه ع
وف|تـــ|ء سعيد |نور عبــــد |لرحمن|49267| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
6996o9|يم مصط |حمد سعد تـــج|ره |لمنصورهيه |بــــر|
422o52يم |حمد تـــمريض فرع مطروح س|ره |حمد |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لعط|ر4|6|25
ندستـــ أسو|نمصط ع|دل ع محمد847327
78o968|يبــــه طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود محمد محمود 
24492oيم حسن جمعه ش|رد تـــربــــيتـــ ع شمسي|ر| |بــــر|
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|محمود فتـــوح ي |بــــو |لفتـــوح356476
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767o84تـــمريض  |إلسم|عيليتـــص|لح عبــــد |لجليل ف|روق عبــــد |لجليل عوض
رهنوره|ن ع|دل |حمد عبــــد |لرحمن محمد48847| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشبــــيشوى جم|ل عزيز  |د يوسف|4|767
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردين| سعيد عبــــد |لحميد شعبــــ|ن س|لم9335|5
7o|57|تـــج|ره |لزق|زيقرو|ن |لسيد عبــــد |لحفيظ  محمد منصور
ره/ري|ضتـــحمد سيد محمد س|لم|6995|| إعل|م |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف|طمه مصط |حمد محمد عبــــد |لمجيد سويلم233396
43o4o9تـــج|ره طنط| عز|لدين محمد فه |لش|عر
د|بــــ |ل|سكندريه|وق  |م ع عبــــده حج|زي456247

3o628يم ين مدحتـــ عبــــد |لرحمن |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش
689o97تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــزي|د محمود |لسيد ع ص|لح
يم352944 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد |لدسو |بــــر|
8293o6صيدلتـــ |سيوطمحمد سيد فخري |حمد
نوعيتـــ بــــنه|ريه|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع4694|6

2o752|وف|حمد مجدى ع محمد وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
5o6455يف محمد عبــــد |لمقصود طبــــ |سيوطي|ر| 
4oo3|5| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد محمد |حمد حف
|د|بــــ |لم |بــــه جم|ل محمد سيد|396|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء عبــــد|لحميد محمود |لجم|ل|34|4|4
8997o7 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جع عبــــد|لرحيم ع عبــــد|لرحيم
ى |حمد محمد حس |62756| تـــج|ره ع شمسحمد ي
78o35oيم ل|ل محمد |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيق 
227o55حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد س|مح محمد ع ص|لح
8o3469يم بــــبــــ|وي لس نسيم |بــــر| علوم |لم |ك
22|825| لسن ع شمس|منيه ع|دل حس ن ع
ه ع |لدسو خشبــــه|7843|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
694o95تـــ معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد عبــــد |لجليل |لعدوى عبــــد |لجليل عج
تـــج|ره ع شمسل|ء جل|ل سهيل |بــــو شعر|24789|
د|بــــ |لمنصوره|س|ره محمد محمود محمد شه|بــــ|284|7
تـــج|ره ع شمسبــــي |يه|بــــ د |ن مك 323326
27o87oف |لدين كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم مصط صبــــ |حمد 
د|بــــ |لمنصوره|زي|د |حمد ك|مل |لنج|ر684824
24664o ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــصل|ح |لدين يح صل|ح |لدين بــــك
776|3oتـــج|ره |لزق|زيقه|جر |يه|بــــ محمد ك|مل
44238oتـــمريض كفر |لشيخع حس محمود ع محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخمن|ر محمد سل|متـــ حج|زى |لرف|9287|4
77o938|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء |لسعيد تـــه| |لسعيد
ندستـــ |سيوطمحمد س|مح عبــــد |لرؤف عبــــد |لجو|7|7773
يبــــ عطيه2|7736 د|بــــ ع شمس|مريم فكرى و
د|بــــ |ل|سكندريه|سميه |لسيد من عبــــد|لغف|ر طولون75|448

|778oندستـــ حلو|نعبــــد|لرحمن طه جم|ل |لدين عبــــد|لوه
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يبــــه538|69 بــــي  د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمد |لحسي |ل
تـــج|ره |سيوطندى مجدي |حمد ع 25|45

تـــج|ره |لمنصورهسعد |يمن سعد محمد سعد688798
علوم |لزق|زيقمحمد ح|مد |حمد محمد633575
7599o3آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|مه| محمود عبــــد |لعزيز عبــــد|لمع
يم|96|27 ه |لسيد |لليثــــى |سم|عيل |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن فتـــ محمد |لنش|ر|7222|6
طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد |حمد عيد ص|لح حلوه98|684

6629o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد سلط|ن سلط|ن خض
|ن377|3| يم ع تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف محمد |بــــر|
يم مبــــروك ع|مر عبــــ|س36739 ره|دع|ء |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يم خ |769792 معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء عرفه ع |بــــر|
266o54حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسعد محمد سعد جمعه
7|78ooمعهد ف ص |لمنصورهندى محمود سند عبــــد |لوه|بــــ |حمد
يبــــ فرج|733|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ميل|د صل|ح و
تـــج|ره دمنهورزي|د |حمد محمد محمد عبــــد |لعزيز492728
تـــج|ره |لمنصورهجه|د محمد سعد محمد خليل676269
6oo9|9 |معهد ف تـــمريض طنط| دى ح|مد بــــهن ح|مد ش
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سليم|ن رض| عبــــد|للطيف |حمد عيد|235|3
ره|محمد سيد عبــــد|لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح |226343 ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد سم عبــــد |لتـــو|بــــ ز |لدو|ن 5||444
457oo| ف محمد كم|ل ج|بــــ تـــج|ره طنط|عبــــد|لرحمن |
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|طمتـــ محمد |بــــو|لفتـــوح ك|مل627542
ندستـــ |لم |حمد رض| ع عبــــد|لرحيم|855853
5oo8o9 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي|ر| عبــــد |لسل|م شعبــــ|ن |لمحرو
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|زن عيد ع ي مر|6|523
يم |لعشم|وّى|432559 علوم طنط|يه |حمد محمد إبــــر|
2|8|o4يف عبــــد|لبــــديع عبــــد|لعزيز تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د 
تـــ جيد خليفه شنوده|3|3556 تـــربــــيتـــ بــــنه|م
9o|372  تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي صل|ح |لدين محمد سليم|ن
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم| مدحتـــ محمد |سم|عيل|849899
236|o5رهندى فه صديق |بــــوزيد تـــج|ره |لق|
يم |لحكيم8336|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد محرم محمد يوسف ع823|69
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |حمد عبــــد|لبــــديع |حمد محمد638342
تـــمريض ع شمس ند| خ|لد عبــــد|لمجيد بــــيو6655|3
76o6o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــ|نوبــــ مجدى فوزى عبــــد |

ى272334 لس روم| وليم بــــ كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نك
4|93o2يم |لجم|ل تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخند محمود |لسيد |بــــر|
624oo3|ندستـــ د |طيه محمود محمد محمد عبــــد |لع|ل
||5o94علوم ع شمسبــــرثــــ | |يه|بــــ شفيق ري|ض
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن|ء فرج غريبــــ |لعر| |844768
حقوق طنط|وق عم|د |لسيد |لطنط|وى643||4
يكل266399 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر|ند| حسن |حمد حسن 
6o7835|تـــج|ره |لمنصوره|ء عل|ء عبــــد | |لسيد سلم|ن
تـــج|ره |سيوطمحمد رمض|ن ع محمد |88594
7o7382د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ول|ء محمد محمود |لعدل |حمد |لعدل
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــصف|ء صل|ح عبــــد|لمنعم |لحجرى249954
62894oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود |لشح|تـــ عطيتـــ ع
ل|6755|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|سل وليد مصط كم|ل محمد 
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمروه محمد تـــم|م سليم|ن عبــــد |42455|
8458o7معهد ف ص |سو|ننوره|ن صل|ح محمد عيد
9o65|5 يم طبــــ بــــيطرى سوه|جم|رين| محسن ز |بــــر|
6o5284يم مصط |لزي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|كريم|ن محمد |بــــر|
وف|تـــمع|ذ محمد ربــــيع محمد عبــــد|لو|حد3||225 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|oo54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ء |لسيد عبــــده ضهر
صيدلتـــ بــــورسعيدعم|د محمد سل|مه محمد سل|مه687928

ش|م محمد حمدى||622| رهحمد  ندستـــ |لق|
42o686حقوق طنط|محمد سعد محمد مصط |لجندى
5|5||oع|ن علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم محمد عطيتـــ محمد 
6o4674لسن ع شمس|وق محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |لمجيد
8o2275ندستـــ |لم |م|ريو عم|د عوض ص|لح
ش|م عبــــد|لر|فع |لحم|دي768425 طبــــ بــــورسعيدتـــحس 
حقوق بــــنه|رغدتـــ ممدوح ف|روق |لسيد574|33
267|45| ف |لسيد |حمد |لسبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومل|ء |
89658o  كليتـــ |أللسن سوه|جه|يدى |حمد عبــــد| |حمد
تـــمريض كفر |لشيخيه صديق عبــــد|لعزيز |حمد|732|44
صيدله |ل|سكندريهمحمد محمد |لقبــــ|رى كم|ل عبــــد |لحميد29|477
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن وليد محمد ك|مل |ل |ط623346
6o4878طبــــ |لمنصورهس|ره |س|مه |لبــــسطوي حسن |لقص

6o473|طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد ن| |حمد محمد
7o545كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جوق س| عبــــد |لقوى ع

5o9826زر|عه دمنهورمحمد |بــــوعلم |حمد عبــــد|لمطلبــــ |حمد
يم779596 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عزتـــ |طر|د محمد |بــــر|

|855o|رهمل محمد ع|دل حموده حقوق |لق|
ندستـــ بــــنه|حمد وس|م محمد ع عمرو|6|6253 كليتـــ 
|532o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد ن| تـــم|م ع
|4|967| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ندرو ر| جبــــرتـــ ز|خر ذ
57o84د|بــــ بــــ سويف|م |حمد ع حسن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|سم رمض|ن |بــــوزيد ع362523
ه ع طه |لسيد ع8|6976 د|بــــ |لمنصوره|ن
د|بــــ |ل|سكندريه|رضوى ط|رق ع ح|فظ485432
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسيف عبــــد| خلف | |دريس58|353
35o72o|علوم ع شمس|ء ع|دل عبــــد|لعزيز محمد
452286| حقوق |ل|سكندريهصيل محمود محمد محمود ج|د |
ف ي|قوتـــ خليل |لبــــربــــ |565|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمر |
طبــــ |سن|ن طنط|حمد ط|رق |حمد محمد جميل|427426
7o8895د|بــــ |لمنصوره|حمد س| |لسيد عبــــد |لرحيم محمود
2733o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمرو حمدى ع|شور ص|بــــر

يف محمد رمض|ن رسل|ن9|767 وف|تـــمحمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ |ل|سكندريهحمد محمد محمود سليم محمد ك|436425
4o7oo8يف يم سليم|ن |ل ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ول|ء محمد |بــــر|
352o|6تـــج|ره ع شمسمحمد سيف |لن ع|مر عبــــد|لع|ل محمد

رهيوسف |يمن ميخ|ئيل محروس36398 حقوق |لق|
د|بــــ |لمنصوره|حمد وليد محمد محمد |لص|نع|44|679
علوم ري|ضتـــ |لم |رح|بــــ سعد |م ه|شم22|859
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم س|مح نسيم بــــسط|2697|3
وف|تـــ|عبــــد|لرحمن عل|ء ف|روق |حمد272534 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4536o2ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد كم|ل محمد ع غ|زي معهد ع| 
ف جل|ل عبــــ|س شكري625485 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقشه|بــــ أ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|رتـــ |لسيد عبــــد|لحميد عر|بــــى342236
42|63o د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ح مبــــروك مصط حسن محمد حس
صيدلتـــ سوه|جع جم|ل ع عبــــد|لل|ه 65|897
يم عبــــد|لر|زق طلبــــ خليفه6739|4 د|بــــ كفر |لشيخ|عهود |بــــر|
773o79 ف |حمد حس كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |
35o657ف صبــــ عبــــد|لرحمن د|ر |لعلوم |لم |ن|ريم|ن |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم محمد |لسيد |بــــو |لفتـــوح5498|3
6o|632|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفأسم|ء ع حس|ن |لبــــن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن|ريم|ن ع|دل حسن |لص| |بــــر|496666
تـــمريض بــــنه|يتـــ عبــــد|لنبــــى شو بــــيو ع |329523
طبــــ |لسويسحمد مصط حل تـــه| سيد |حمد|768492
حقوق سوه|جمحمد |حمد حسن عثــــم|ن  9892|9
ن| ع|صم صل|ح |لدين محمود |لملي 24369| إعل|م بــــ سويفم
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دين| حس|م ك|مل عبــــد|لع|329878
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره|ء |حمد محمد يوسف |حمد|5|6788
5o4|7oتـــ ع|دل |لسيد |حمد يوسف تـــمريض |إلسكندريتـــ مي
يم مستـــج|بــــ عبــــد|لو|882248 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط  لدسو |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد طلعتـــ |لسيد ح|مد لكلوك|4395|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفول|ء محمد عبــــ|س محمد97|857
تـــمريض |إلسكندريتـــ سم|ح ج|بــــر |لسيد ع خليل9|4597
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسخلود خ|لد حمدي محمد8987|3
838o26كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نذي|د |يمن محسوبــــ عبــــد|لق|در
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|وف|ء عبــــد|لبــــديع عبــــد|لمنعم |لر|3966|6
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8o6|82|معهد ف تـــمريض |لم | عتـــم|د عطيه محمد عطيه
34o637حقوق بــــنه|شهد كم|ل |لسيد قطبــــ |سم|عيل
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد سم حسن محمود |بــــومندور529533
8o3322 حه وفن|دق |لفيومع|صم سليم|ن ن ز| 
6o94oo|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهحمد أيمن |لسعيد |لقن|وي
ف سم عبــــد|لمعز حسن5393|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورش| |ز |
7o32o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ع |ء خ|لد محمد محمود |لعط|ر
حقوق |لزق|زيقرفيده محمد عبــــد |للطيف عبــــد|لعزيز784322
يم |بــــو245669 يم حسن |بــــر| علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |بــــر|
76898oمعهد ف ص |سم|عيليهعزيزه حس|م |لحسي |حمد ن|فع
يم عبــــد |لرحمن |424237 زر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |بــــر|
8|o99o|تـــمريض |لم | ميمه محمد محمود جل|ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | محمد محمد عبــــد |للطيف عبــــد525252
ندستـــ كفر |لشيخمحمد مصط سيد |حمد452487
طبــــ سوه|ج حمد ربــــيع محمود ع عبــــد|لل|ه|89|898
76877oيم سليم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط ي| |بــــر|
436427| علوم كفر |لشيخحمد مر محمد سيف |لن
85o8|4|معهد ف تـــمريض |سيوط مل عبــــد| |حمد محمد
تـــمريض |لم | سم|ء |حمد محمد |حمد||82353
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــجيه|ن حس عبــــد |لفتـــ|ح محمد سعود4|7847
35|66o| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد سيد ع |لصي
428o|6 |تـــج|ره طنط|س|ره |بــــو |لخ سعيد سعد |لق

تـــج|ره سوه|جمحمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل|83|85
حقوق سوه|جنه|ل ن| محمد ج|د |  895929
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمنعم |حمد |حمد ع|مر563|68
طبــــ ع شمسيه محمد صل|ح عبــــد |لمطلبــــ|699229
25oo59 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه| | س|لم عبــــد|لفتـــ|ح س|لم عبــــد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميه عويس حل ح|فظ|86772
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم و|ئل محمد |حمد|3523

4o499oد|بــــ بــــ سويف|محمد |حمد فوزى محمد |حمد
59o26| تـــمريض  بــــ سويفشو|ق طه عبــــد |لوه|بــــ حس

ندستـــ |لفيوممحمود مجدى محمود محمود |بــــو |لنور8476|6
فنون جميله عم|ره |لم |بــــيتـــر |سحق |نيس حلقه منصور22788|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |يمن عبــــد|لجيد حسن328557
6979o5|معهد ف ص |لمنصورهمنيه |لسيد رمض|ن |لص|وى
237o9o| رهيم|ن حميدو جويد عبــــد|لع| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

642o6 يم محمد حس د|بــــ |لفيوم|يم محمد |بــــر|
4889|oيم سعيد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــأسم|ء أحمد إسم|عيل إبــــر|
|2245oره|سم|ء حمدى خليل ع د|بــــ |لق|
28745o|بــــ|ش تـــج|ره بــــنه|حمد محمد محمد |م|م 
69466oتـــج|ره |لمنصورهل|ميس عطيه |لسيد محمد |لبــــطل
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رهمحمود جم|ل فرج سيد43682 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمد صل|ح محمد عبــــد |لع|ل |بــــر|59|526
77o497ندستـــ |لم |عمر عل|ء ص|لح محمد عي
د|بــــ |لمنصوره|حن|ن محمود عبــــد |لعزيز |حمد |لمن692477
248o83| |حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه ي| عبــــد|لرؤف |لنعم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسلسيد محمود ع عبــــد|لمقصود|968|64
46|o55حقوق طنط|ن|در |لعربــــى خلف | |بــــو زيد |لجبــــ
طبــــ طنط|حمد س| سيد|حمد عبــــد|لحميد شمس429662
معهد ف ص طنط|زين|تـــ محمد محمد مط|وع مبــــروك428957
بــــي 9|78|2 حقوق ع شمسندى سم |لسيد عبــــد|لق|در|ل
637o34|خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد صل|ح محمد |بــــوه|شم
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد |لتـــو|بــــ محمود عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد 47792|
صيدله |لزق|زيقمحمود ع محمد ع ن|فع|63832
899o48 تـــج|ره |سيوطس| بــــهجتـــ |م عزتـــ

د|بــــ حلو|ن|مجدى |نور ن|جح ن|شد23487
تـــج|ره ع شمسي|سم محمد عبــــد |لمنعم |بــــو مسلم32742|
ر ع763955 حقوق بــــورسعيدر|ن| |لسيد ط|
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |لشيخ|254644
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديزمزم شعبــــ|ن محمد رمض|ن825746
33o946تـــج|ره بــــنه|محمد خ|لد عبــــد|لعزيز |م|م
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |لكحل|وي حس|ن سيد363|83
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعزتـــ محمد |م مصط 66|23|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد ع محمد عبــــد|للطيف257678
9|322o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد جعفر |ل|م |بــــوخض
77992o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد حمدى محمد خليل
تـــج|ره دمنهورمحمد سعد عبــــد |لجليل عبــــد |لق|در9734|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر |يمن نبــــيل عبــــد|لحميد2||6|3
ندستـــ بــــنه|حمد محمد ف|روق ج|د|لكريم|328745 كليتـــ 
طبــــ بــــيطري |لم |م|ري منصور  |د عويضه856236
د|بــــ د |ط|ريم |لعو |لتـــ |لعو |لغمر|وى694782
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |سم|عيل محمد |لسيد شح|تـــه783762
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|شيم|ء صل|ح شكرى عبــــد |لعظيم35478|
يم |حمد447973 ندستـــ |ل|سكندريهكريم|ن محمد فوزى |بــــر|
زر|عه مشتـــهرمروتـــ حسن عبــــد|لسميع عبــــد|لحميد بــــدر338732
ندستـــ بــــنه|حمد مصط عبــــ|س |حمد|445345 كليتـــ 
كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفعمرو ع|دل |حمد |حمد 489|89
د|بــــ |ل|سكندريه|شهد عبــــ|س |لسيد عبــــ|س |بــــوط|لبــــ423555
6oo495تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|دين| ن فتـــ عطيه
يم محمد278577 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــحن|ن جم|ل محمود |بــــر|
855o4o|كليتـــ حقوق |لم ||ء ع|صم محمد محمد
27o4o7علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود محسن |لسيد محمود مو
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6||o2|د|بــــ |لمنصوره|بــــه حمدى عبــــد |لودود س|لم
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دي|ء فتـــ عبــــد|لنعيم |حمد|273326
7o4422طبــــ |لزق|زيقس|ره |حمد جمعه |لشح|تـــ در|ز
263o22|ثــــ|ر |لفيوم||ء س| محمود محمد
5oo834|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورس|ل |ز |سم|عيل ز |لسق
تـــج|ره طنط|جه|د محمود صبــــ |ل|دوش432983

66o93رهمحمد عص|م |لدين عبــــد |لعزيز بــــهنس طبــــ بــــيطرى |لق|
2o|76ف محمد محمود ره|كريم | د|بــــ |لق|

|42oo2|زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــعبــــد |لع|ل صل|ح عبــــد |لع|ل |لش
682|o4ين سيدين  |ده سيدين رفله د|بــــ د |ط|ش
ر |لسيد  |ل427752 طبــــ طنط|محمد خ|لد عبــــد |لظ|
د|بــــ |سيوط|  حمد حس خليفه حس |875738
 |حتـــ وفن|دق |لم |مريم ف|يز بــــس| سويحه|7|9|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |لسيد يوسف ع752888
6|534o| يم ص|بــــر محمد د د|بــــ د |ط|أمنيه |بــــر|
84o822تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديه|يدي ن|دي ن|در ري|ض
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــف ش|كر عبــــد|لعظيم |لبــــهلول|6|4|25
7o3779د|بــــ |لمنصوره|ي|سم محمد سعد محمد يوسف
تـــج|ره |سيوطم|ري| بــــ|سم نجيبــــ مرقس 875239
تـــربــــيتـــ سوه|جيوستـــ | ممدوح ولسن سلمون 897324
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد|لحليم عبــــد|لعليم محمد عبــــد348629
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد أحمد زيد|ن دردير494694
ره|من|ر خلف ش|كر سيد64775| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
275o3|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ك|مل عبــــد|لحكيم ز|يد
3323o7د عبــــد|لفتـــ|ح محمد سليم|ن ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقن|
وس||85434 كليتـــ حقوق |لم |ي | ري|ض غط|س تـــ|و
6o6|85عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لحميد |لهليس
6o6757معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد صبــــرى حسن |بــــو زيد
طبــــ |سن|ن ع شمسيوسف محمد سيد محمد مر35|2|2
يم |حمد خف|جه526259 ندستـــ |ل|سكندريهيوسف محمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | مدحتـــ صل|ح عبــــد |لرحمن63362|
ندستـــ |لمنصورهعمر عل|ء سعد عبــــد |لبــــ|رى عر| 26|689
د|بــــ |ل|سكندريه|حن مصط |حمد |سم|عيل محمد489483
9o873o تـــج|ره سوه|جمحمود حمدى سليم|ن محمد
حقوق |لمنصورهمرو|ن حس|م |لدين محمد س|لم2342|2
4o48|oيم محمد محمود يم حسن |بــــر| د|بــــ كفر |لشيخ|بــــر|
|66o73تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد حل عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــمل محمود عمر بــــش |837375
4o8388د|بــــ طنط|محمود |سم|عيل عبــــد |لعظيم محمود حم|
78o6o7|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء |م|م محمد محمد عثــــم|ن

3869oره|ه|جر عبــــد | سليم|ن |م|م |بــــوطلحه د|بــــ |لق|
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|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نعمه مرزوق بــــسط| عطيه8443|8
|59o72حقوق ع شمسيوسف |م ز مخلص
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمحمد ه| فتـــ رجبــــ|32535
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرحمه | |يمن عبــــد |ل عبــــد |لعزيز 79|44|
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|مريم خ|لد محمد |لسيد بــــكر263944
ندستـــ |لمنصورهحمد طلبــــه |لسيد يونس مو |696673
|25o2oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم حسن |بــــو |لفتـــوح حسن
د|بــــ |لزق|زيق|رغدتـــ عم|د رمض|ن عبــــد|لحميد شعيبــــ338943
3|3|8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسش|م وليد محمد محمد حبــــيبــــ
32o549|ري يم |بــــو ضيف ع |لز تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نبــــر|
9o2248|تـــج|ره سوه|ج حمد محروس ج|بــــر محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسف|طمتـــ ع فر|ج ع4|3493
||8o85ف |ميل |نيس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|ره |
8o26|8|طبــــ |لم |حمد شعبــــ|ن صل|ح طه
|5o998| رهمنتـــ | ي| مر حسبــــ تـــج|ره |لق|
د|بــــ د |ط|نور|ن |لعربــــي |لسيد حسن |بــــو يوسف8833|6
رهم|رتـــ | جرجس مرزوق رزق237682 طبــــ |لق|
2586o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن جم|ل محمد ج|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسه|م محمد سيد محمد65458|
83682o عبــــد| |حمد عبــــد|لر|زق ع| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
نوعيتـــ موسيقيه |شموننور| محمد محمد  |ح254323
5oo74|يبــــه فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهض زكري| |نور محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــ |حمد ح|مد |حمد يونس39|239

ه حس |حمد محمد|54592 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم
تـــربــــيتـــ |لفيومروضه سليم|ن عبــــد |لسل|م معوض69384

626o78نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد حسن زيد|ن
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــيس عبــــد|لفتـــ|ح محمود |لشن|وى249659
يم |لحو 492576 حقوق |ل|سكندريهع|صم عص|م محمد |بــــر|
48o489حقوق |ل|سكندريهيونس رمض|ن |لسيد عبــــد |لسل|م يونس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديين|س محمد رف| درويش|825593
د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم محمد فريد عبــــد|لسل|م |لص|435693
4825o3تـــج|ره |ل|سكندريهخلود ممدوح |لسيد |لسيد
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممصط رض| شعبــــ|ن ز|4562|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد |يمن عبــــد ربــــه عمر334449
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جي|سم ع|مر مه بــــخيتـــ 747||9

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفح|مد خ|لد ح|مد دسو ||835
26222oتـــربــــيتـــ بــــنه|محمد ممدوح عبــــد|لخ|لق عبــــد|لق|درخليل
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمود محمد |لخليفتـــ عبــــدربــــه||4764
2643oo| نوعيتـــ بــــنه|ل|ء جم|ل عبــــد|لبــــر |لحسي
|4442oعلوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمصط حمدى محمد حسن
تـــمريض كفر |لشيخآيه جم|ل |لسيد محمد أبــــوإسم|عيل436875
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45|2o9يد عرفتـــ |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود عل|ء|لدين |بــــو|ل
رتـــ|ندى محمود صل|ح محمود264596 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
683o99حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهدين| |حمد سيد عبــــد |لرحمن
علوم ج|معتـــ |لسويسيوستـــ | مجدى نعن|ع عبــــده624|75
ف عبــــد |لحميد |لتـــط|وي449938 ندستـــ طنط|ل |ء أ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|ء ف|ضل شعبــــ|ن محبــــوبــــ معبــــد|762934
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم | بــــولس د| |ل وصيف696797
معهد ف ص بــــ سويفمحمود محمد |حمد محمد994||8
9o965o كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدعل| محمد عبــــد|لع|ل |حمد
علوم ج|معتـــ |لسويسمن|ل نتـــ جريس فرج 6459|9
زر|عه دمنهورل|ء |م مختـــ|ر |لمقطف|7229|5
|237o8 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرو|ن مصط عبــــد |لعزيز مصط

علوم |لفيومحمد محمد طه عبــــد |لتـــو|بــــ|72986
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن عمرو حسن عبــــد |لسل|م633879
68o586 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمد عطيه |لعو |لبــــيو

66559| د|بــــ |لفيوم|قتـــ حس |حمد محمد عبــــد |
ف محمد عطيه قنديل|27|627 د|بــــ |لزق|زيق||ء |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمود عل|ء مر عبــــد|لتـــو|بــــ4555|3
علوم ري|ضتـــ طنط|ندى محمد طلبــــه محمود445436
6o7968ر عبــــد |لرحمن ه|شم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ه|جر م|
رتـــعبــــد|لرحمن خ|لد حس عبــــد|لعظيم363347 علوم ري|ضتـــ |لق|
ف |لدين5449|4 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد محمود متـــو محمد 
تـــج|ره سوه|جصهيبــــ سعيد ع عبــــد |لعظيم888|48
د|بــــ كفر |لشيخ|مروه حسن يوسف عنتـــر جن|ح|687|4
علوم |سو|نه|يدى عو تـــ|مر مه|ود 3|8958
يم646242 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طروفيد| مجدى سعد محمد |بــــر|

357o7| رهحمد صبــــرى ع محمد ع ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم عبــــد| محمد عبــــد |لرحمن سعد3625|6
نوعيتـــ بــــنه|نور| عفي عبــــد|لعزيز ملي ن2|2636

د|بــــ بــــ سويف|م|جدتـــ سيد عوض نع|متـــ54922
فنون تـــطبــــيقيه حلو|ند|نيه محمد عص|م |لدين |لبــــكرى3775|2

يم43262 رهمحمد منصور حن محمد |بــــر| علوم |لق|
|32o44 تـــربــــيتـــ ع شمسجنه محمد |بــــو|لعل| يح
|د|بــــ طنط|حسن رمض|ن حسن عبــــد|لص|دق574|26
|ن835656 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد| شح|تـــ |لصغ ع
6|9o2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| عل| نبــــيه محمد |لشن|وى
329586| تـــربــــيتـــ بــــنه||ء |حمد عبــــد|لمنعم سليم|ن ع
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |س|ره منتـــ حسن محمد9354|8
827o88يم عبــــد|لبــــ|ري د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى||ء عبــــد|لسيد |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رضوى محمد محمد عبــــد |755235
5||o|3طبــــ حلو|نخ|لد محمد ع |لسيد بــــدر
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لسن ع شمس|ريم محمد عبــــد |لسل|م فتـــ |بــــو |لعط623899
85o3o9صيدلتـــ |سيوطمنه | بــــكر محمد |حمد
3|9o69تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخلود محمد ع محمد
6752|oن| حمدى محمد |نيس ع |لسكرى صيدله |ل|سكندريهم
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسم|ء مهدى محمد مهدى |لصفتـــى|933|34
476o23تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحبــــيبــــتـــ ك|مل محمد يوسف جعفر
88oo86 ندستـــ |سيوطيف |يمن محمود عبــــد|للطيف
4|6o49ز تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه نبــــيل عبــــد |لعظيم عبــــد |لسل|م 
|3|6o6لف للفن|دق |لمطريه|سمر حسن |حمد فرح|ن
علوم |لزق|زيقمريم حس|م |حمد حسن779996
2|499oندستـــ حلو|نتـــوم|س مدحتـــ من بــــطرس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ حس|م مصط عبــــد|لحميد|33588
22o925وف|سل ط|رق ج|بــــر محمد عبــــد |لمعبــــود وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدير مصط محمد محمد58673
4299o5|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رجبــــ غنيم عبــــد|لع|ل غنيم
7|o74| صيدلتـــ بــــورسعيدحمد خ|لد صل|ح |لدين مصط |بــــو
ف عبــــد|لحليم عبــــد3433|4 حقوق طنط|نوره|ن محمد |

ره|يه محمود |لسيد ع|مر شلبــــى|42853 د|بــــ |لق|
يم حسن |لسي |62|432 طبــــ |سن|ن طنط|بــــتـــس|م |بــــر|
4985o|د|بــــ طنط|ندى عبــــد|لرحمن عبــــد|لرحمن عبــــد|لجيد سلط|
د|بــــ دمنهور|مريم شعبــــ|ن صبــــ محمد سليم|ن496649
ندستـــ |سيوطش|م عل|ء | غندى |م  882275
44o983كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخر| | بــــي فريج عبــــد|لسل|م
ره|نوره|ن ن| عبــــد| عبــــد |لحميد |22777 د|بــــ |لق|
4o6269د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط| محمد يوسف |لمرشدى |حمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد فتـــ يوسف |حمد665|22
علوم ع شمسحن|ن يوسف موريس فهيم يوسف336655
5o2287| زر|عه |ل|سكندريهحمد خ|لد |حمد |حمد ن|
ى عز|لدين ع228257 رتـــ|نشوى بــــ قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5|932o طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــجه|د محمد عبــــد |لموجود عبــــد |لعزيز
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |حمد محمود محمد حسن كبــــ 756882
تـــج|ره طنط|خ|لد جم|ل متـــو فرج |7466|4
449o4oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد |لفتـــ|ح شعبــــ|ن حم|د
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمود عبــــد |لعزيز محمد757638
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد أحمد سيد محمود633378
7o5o68| |صيدله |لمنصورهم|ل محمد|لبــــيو |لسيد |لحلو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|د | خ|لد شح|تـــه |م 9225|3
5o3933د|بــــ |ل|سكندريه|وس|م |حمد |حمد يح |لخطيبــــ
|6494o|ه |س|مه رش|د |حمد إعل|م بــــ سويفم
252o96تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنوره|ن مجدى |بــــو |لنور ع |لخو 
43|83oى تـــمريض طنط| محمد |لسيد محمد |لبــــح
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77o8|3طبــــ |لزق|زيقوق ه| قطبــــ محمود سيد |حمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمود |لسيد محمد |لسيد عبــــد|للطيف|64659
ندستـــ |لم |يف محمد محمد لط محمود857462
تـــج|ره سوه|جشيم|ء سيد |حمد ع 62|826
62o37|علوم ج|معتـــ د |طف|رس محمد ك|مل محمد |ل |رى
طبــــ ع شمسحمد بــــيو فتـــ بــــيو سعد|8|2476
4|o637 تـــج|ره طنط|ح|تـــم رض| عبــــد |لع| |لغمري
77824oتـــربــــيتـــ |لزق|زيقلبــــ محمد عبــــد | محمد
رتـــ|س|ره محمد سعد محمد6|7829 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
482o47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمود محمد |حمد ج|د

8464oعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفيف محمد مصط عبــــد |لمقصود
4|5o22تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمد |كرم سعد حسن |بــــو |لجود
ف محمد فر|ج عبــــد |763577 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم|ي|ر |
9o7249|د|بــــ سوه|ج| سم|ء محمد ع |حمد
ف رحيم مصط 9835|8 نوعيتـــ |لم |من|ر |
8o2|7o|طبــــ |ل|سن|ن |لم |مكسيموس ع|دل نجيبــــ حن
ى5396|6 يم عبــــد |لحميد حسن ز ندستـــ أسو|نسل|م |بــــر|

رهمحمد ع|طف عبــــد |لحميد |لسيد9624| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ره|ج|بــــ | محمد ج|بــــ | عبــــد|لعزيز227459 د|بــــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|ويد| حسن عبــــد|لعزيز عبــــد|لخ|لق6|4432
44757oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل حسن شعبــــ|ن حسن غ|نم
6o2|4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مروه عوض عوض ع ق|سم
49793oتـــربــــيتـــ دمنهورريه|م محمد مو محمد يوسف
رهحس|م |لسيد ع |لسيد352932 د|ر |لعلوم ج |لق|
222o27رهنجوى حسن حن حسن حقوق |لق|
268o86ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمود بــــسيو سليم|ن
وف|تـــعمر ع|دل شلبــــي خلي محمد||9||3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد |لر|زق |لسيد عبــــد |لر|زق عبــــ|س |922|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء ن| محمد |لعن| 264884
رهمحمود عبــــد|لرحمن سعد عبــــد|لرحمن227268 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــم|ل مكرم عبــــد |لمع ج|د|46495|

7|o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممروه محمد ع عبــــد|لمجيد
|4o494|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيوستـــ | س| خليل حن
4oo872يم د|بــــ كفر |لشيخ|مصط جل|ل معوض |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|مريم |حمد صبــــ |لسيد |حمد263693
279|o5حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| |لسيد مبــــروك |لسيد
5|9o89علوم دمنهورمن|ر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــوط|لبــــ
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|لسيد محمد |لسيد سم حسن خليل|628295
77|2o6زر|عه |لزق|زيقسن|ء ع محمد محمد طنط|وى
ه |سم|عيل ه|شم |سم|عيل|43373| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعبــــد| محمود |حمد محمد ن528396
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23o279رهعبــــد|لرحمن محمود محمد محمود حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم68|35 رهدين| حل |حمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

يل ج |لزق|زيق|ء |يمن عبــــد|لحليم فه |حمد|635773 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
 |حه وفن|دق |لفيومدع|ء عبــــود |لسيد غريبــــ22542|
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء ع |حمد عمر|ن|4654|4
77|59oره|ه|جر ممدوح ح|مد سيد|حمد ثــــ|ر |لق|
263262| تـــربــــيتـــ بــــنه|يه محمود محمد محمود متـــو
8o6o76صيدلتـــ |لم |ي|سم مصط محمد خلف
رهسم|ء |حمد عمر محمد|33|33| تـــج|ره |لق|
7o4665آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد | حس|م فرج محمد فرج
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|رتـــ محمود سبــــ| عطيه |لجبــــل344822
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدين| عبــــد| محمد محمد |لبــــلتـــ| 442594
332o92طبــــ بــــنه|رقيتـــ ي| عبــــد|لمع محمود
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمؤمن |حمد محمد عبــــ|س796|83
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعبــــد |لرحمن رمض|ن عبــــد | |لسيد7|7785

يم سعيد خ 42649 رهع عبــــد|لمنعم |بــــر| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|ني|سم ص|بــــر ع عبــــد|لمحسن848442

ه رمض|ن ع محمد|68752 تـــمريض |لفيوم م
تـــمريض بــــور سعيد م|يسه ه| محمد فريد خليل |حمد82|766
فنون جميله فنون |ل|ق|ء مصط عبــــد|لمنعم سيد|838933
د|بــــ |لزق|زيق|س|مه حمدى عزتـــ |لسيد محمد خ|لد||63779
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد س| محمد |لشح|تـــ محمد ع772498
د|بــــ دمنهور|بــــتـــس|م عبــــد |لحميد حم|دتـــ حم|ده شيش3996|5
64o393رهجه|د |س|مه |حمد محمد سليم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
9o4879 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــه ع عبــــده فر|ج

466o7ش|م س|لم محمود |ل|غ تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم 
ف محمد عبــــد|لرحيم مبــــ|رك262232 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد |
ف منصور ع غز|ل4|4784 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد| |
طبــــ بــــيطرى بــــنه|منيتـــ شو مصلح محمد حسن|345634
علوم ع شمسديل مسعد |بــــو |لعين زوين4488|5
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء ع|دل كم|ل صديق شعبــــ|ن||628|5
4o9798تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|إيم|ن نبــــيل محمد حسن فر|ج
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررض| محمد سعد خليل بــــحبــــح5764|5
|6o852حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسهيله خ|لد عبــــد |لستـــ|ر محمد
حقوق |لزق|زيقشيم|ء محمد محمود خلف5|7882
6o|947طبــــ طنط|ند سعيد عثــــم|ن |لهيتـــى
9|6o25|يبــــ ه|رون تـــربــــيتـــ |سيوط  ن عم|د و
تـــمريض |سيوط حمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد |حمد|2|8756
ف |حمد حس|ن |9|6|23 رهحمد | تـــج|ره |لق|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرجبــــ ه|رون |لبــــند|رى |لمتـــو ري|6|2|68
4|4|4oتـــربــــيتـــ طنط|آل|ء ع|طف فوزى محمد |لقطبــــ حموده
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|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د |نه صبــــ ف|رس غط|س4885|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدس|لمه مدحتـــ عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لجيد849558
رهه|جر |حمد ع فرغ |2|65| د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد عبــــد |لعظيم |حمد عبــــد 24785|
علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف شعبــــ|ن عبــــد |لجيد محمود |ل478848
ن| جرجس |ل جرجس |88357 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطم
ندستـــ ع شمسع |لسيد ع |حمد34949|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهشمس ي| محمد |سكندر493665
يم محمد مصط |277927 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|منيه |بــــر|
26o897 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رند| عيد |سم|عيل |لهل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عم|د ع محمد|3|3438
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخأسم|ء محمد أحمد عبــــد |لمجيد ف|يد462556
8865o6 معهد ف ص |سيوطمحمود حم|د سيد عثــــم|ن
تـــ ع صبــــرى ك|مل |بــــو حسن |لحو 2||7|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| ص|دق حن| حبــــيبــــ854|24
|43o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|يده محمد |لسيد خليفتـــ

5o88|د|بــــ بــــ سويف|زي|د حس محمد شعبــــ|ن
67o25ش|م ع محمد ندستـــ |لفيوميم 
كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوميم محمد مصط محمد66867

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرقيتـــ ح|تـــم |حمد عبــــد |لع|ل |لمر 46|623
يبــــ عفي سل|مه58|344 ى محمد و خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوف|ء ي
علوم |لمنصورهلي محمد ع مصط 676376
|4894oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه عبــــد |لنبــــى محمد عبــــد |لعزيز
د|بــــ |لزق|زيق|وس|م حسن محمد محمد شح|تـــه329|64
67542oتـــج|ره |لمنصورهمحمد بــــل|ل محمد ص|بــــر شلبــــي
ندستـــ طنط|يوسف موريس جرجس عبــــد |لسيد بــــدوى529568
يم |لغن|م|8586|6 طبــــ حلو|نيه جمعه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهغ|ده حس عبــــد |لرحيم محمد753672
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخص|لح محمد |لسيد |لسيد بــــر|وى453574 معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسه|جر خ|لد عبــــد |لش| حس 3|277|
|2o|72| زر|عه ع شمسمل محمد |حمد محمد حن
معهد ف ص بــــنه|و|ئل |لسيد شعبــــ|ن قميحتـــ268496
|5|o|5بــــه ره|سم|ء عبــــد | عبــــد |لوه|بــــ محمد و د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحس|م وحيد حس|م |لدين عبــــد |لخ|258525
26o8|| رتـــ|ريموند| روؤف متـــى بــــ|سي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
32246o تـــج|ره ع شمسلوزين| ف|يق |م نص
زر|عه |لمنصورهحسن عص|م و| محمد و|679648
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر حموده عفي |حمد حج|ج266959
7o32o9تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمه| يوسف مو يوسف |بــــوزيد
د766382 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رو|ن محمد |لحديدى مج|
9o226||ش|م |حمد |لدرديري تـــج|ره سوه|ج حمد 
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7o448oيف ندستـــ |لزق|زيق|ء جم|ل |لسيد |م محمد 
تـــ محمد عبــــد|لفتـــ|ح |م عبــــد|لل6566|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورأم
|39o2|| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم|رتـــ | |دور |م ن
237o53| رهسم|ء شعبــــ|ن سيد محمود ع د|ر |لعلوم ج |لق|
ش|م عبــــد|له|دى خ|لد محمود24|8|2 رتـــ|يوسف  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6845|oنوعيتـــ |لمنصورهمريم ه| رجبــــ كحيل
|ء سيد محمد سيد|889895 معهد ف تـــمريض |سيوط  
وف|تـــمحمد حس عبــــد|لمنعم |لسيد633642 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6o48ooتـــربــــيتـــ طنط|بــــسمه نبــــيل ك|مل ع |لن|دى
علوم |ل|سكندريهسل ن|در عبــــد |لمنعم عبــــد |لجليل424997
8|727oد|بــــ |لم |محمد خ|لد ك|مل محمد|
88o239  تـــج|ره |سيوطش|دى وجيه عطيه قلدس
ن| جبــــر|ئيل |م د| |ل|52749 ندستـــ |ل|سكندريهم
ره عرفه محمد |م |84623 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نز
82o2o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لرحمن خلف ع عبــــد|لرحمن
43o928صيدله طنط| مصط أحمد |حمد سويلم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء رض| محمد ع |لبــــل|397|62
7o68o|يم |لفرخ  |حه وفن|دق |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لمحسن |بــــر|
رهحمد ع|دل بــــطر|ن |حمد|83|286 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |لغندور سليم|ن |لغندور سليم|ن 679456
68o9|8|  تـــج|ره |لمنصورهزي|د عبــــ|س عبــــد |لمنعم عبــــ|س
ره|حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد|54445| د|بــــ |لق|
765o45تـــج|ره بــــور سعيدسل خ|لد |حمد محمد ع
علوم |لم |دير محمد ص| محمد9969|8
يف4274|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه عبــــد|لغف|ر عبــــد|لحكيم 
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن محمد عبــــد |لعزيز محمود |بــــر782377
6o97|2معهد ف ص طنط|آيه ه| صبــــرى |سم|عيل من|ع

5o76o|تـــج|ره بــــ سويفسل|م جم|ل مصلوح محمد
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحبــــيبــــه سم حسن ح|فظ4|||85
48o2|رهعمر |حمد حل عبــــد|لفتـــ|ح طبــــ |سن|ن |لق|

د|بــــ |لمنصوره|زينبــــ فتـــ سعد ع97|||7
|د|بــــ بــــنه|ه|جر عم|د عبــــد|لمغ شعبــــ|ن محمد67|339
تـــج|ره كفر |لشيخحمد عبــــد|لفضيل زكري| عبــــد|لجيد عبــــد 7334|4
يم ي|س 894884 تـــج|ره سوه|جمحمد محمود |بــــر|
ي ألك|ديميتـــ |إلسكندريتـــ لإلد|رتـــ|خ|لد ه|شم عبــــد |لل|ه محمد يونس484264 لمعهد |لم
|5o659|ف زكري| |حمد زر|عه ع شمسيه|بــــ |
ه عبــــد|لحكم عبــــد|لعليم فر|ج|394|89 د|بــــ |سيوط| م
وف|عبــــد |لرحمن ع عبــــد |لش| عبــــده9|48|6 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
693o74 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهكريم ن عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لغ |لمو
8o8o23|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ل|ء حس عبــــد| عبــــد|لوه|بــــ|

35o86| رهحمد محمد محمد مصط حقوق |لق|
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لس س|مح عبــــد | حن|47632| رهك طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــثــــري| سم محمد عبــــد |لعزيز بــــل|ل542253
465|2oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|عبــــد |لرحمن عزتـــ |لسيد شعيبــــ
رهعبــــد |لرحمن بــــدوى حس خ|لد49743| تـــج|ره |لق|
688o93د عبــــد |لرحمن تـــج|ره بــــور سعيدندى |حمد مج|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدس|ره ح|مد نبــــيه حمد||7|62
5o7488يم ع |حمد تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر محمد |بــــر|
48755oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|بــــل|ل محمود |حمد ع
9o23|7 حقوق سوه|جمحمد ط|رق رزق |حمد
2|8oo7يم سيد |بــــو |لحسن |لخو حقوق حلو|نبــــه |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|جيه|ن عنتـــر مهد مو محمد85635
ندستـــ ع شمسدين| عص|م محمد معبــــد منصور9|69||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد صل|ح |لدين محمد مبــــروك246229
كليتـــ طبــــ أسو|نع|طف ع حس محمد827439
882o36| حقوق |سيوط  حمد مخلص محمد شلق|
78o|||تـــج|ره |لزق|زيقريم |حمد فرج محمد
ين| صموئيل عي بــــقطر38555| رتـــ|ف قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهمؤمن مصط محمد تـــه|49429| تـــج|ره |لق|
23o5o|رهمحمد سيد لط محمد |حمد تـــج|ره |لق|
335oo4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ محمد صل|ح |لدين محمد
|28o28د|بــــ حلو|ن|كريم ع|دل |حمد |حمد
تـــج|ره طنط|محمد ر|غبــــ عبــــد |لحميد حمودتـــ|465|6
|3|o73ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد جم|ل نبــــوي سليم|ن
رهحمد يونس محمد يونس|23776| تـــج|ره |لق|
853o82كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |م|دل جم|ل يون|ن جرجس
ل|ل حسن7||232 رهمرو|ن عمرو  ندستـــ |لق|
3|99o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| |دتـــ عبــــد|لمنعم |حمد عبــــد|لموجود
92485o حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جه|يدى شوكتـــ عبــــد|لل|ه مدكور

صيدله بــــ سويفع |ء عص|م رش|د |سم|عيل9293|
683o95حقوق |لمنصورهحن عل|ء عبــــد |لحليم عثــــم|ن محمد
حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |لسيد |لديبــــ762225
تـــمريض كفر |لشيخإسل|م عبــــد |لمجيد محمدى محمد كحله|4|435
ين عص|م خلف |لسيد ||9242 معهد ف ص سوه|جش
نوعيتـــ |لزق|زيقمن|ر خ|لد |حمد |لسيد7|7795
88|7o8|تـــج|ره |سيوط  بــــر|م حن| جرجس |ستـــم|لك
ف عبــــد |له|دى مسلم عبــــد|لق784268 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقروى |
82o422لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ندي صل|ح عمر محمد|
ى فريد محمد مبــــروك|623829 لسن ع شمس|روي خ
789778| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه محمد |لسيد أحمد متـــبــــو
علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف أيمن محمود ع عبــــد |45|479
6|o|9|تـــربــــيتـــ طنط|من|ر عطيه ح|مد عبــــيدو
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفندى ي| حسن حسن |لسيد4|6882
ف حل |لسيد |لسيد ع 7626|4 نوعيتـــ موسيقيه كفر |لشيخدين| |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنور|ن نبــــيل محمد حمدى عطيتـــ |لنح|53|625
8o3335د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عم|د محمد ص|لح عبــــد|لر|زق|
6o4735تـــربــــيتـــ طنط|منتـــ | سم |حمد |لششتـــ|وى
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ني|سم محمد عبــــد |لنور عبــــد |لجو|42676|

5376oتـــج|ره بــــ سويفوليد حميده حسن يونس
62o277ه يم محمود مع يم |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ د |طمجدى |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| يتـــ عم|د محمود |لسيد ع|مر|9|3|33
48832oيم تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف |حمد ج|بــــر محمد |بــــر|
|475o4د|بــــ ع شمس|عمر محمود جعفر محمد
|566o3| رتـــسل|م |س|مه محمد عبــــد | علوم ري|ضتـــ |لق|
حقوق |لزق|زيقي|ر| عطيه سليم محمد |لسيد753545
254|8oى نوعيتـــ موسيقيه |شمونسمر |مجد فوزى عبــــد |لعظيم ع
6o542oطبــــ بــــيطرى |لمنصورهي|ر| مجدى عبــــد|لغ حسن عبــــد|لع
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه حمد حس عبــــد|لن| |حمد|876683
757o87 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء سم عبــــد |لجليل مهدى |بــــو
43o497تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ريم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح تـــعيلبــــ
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوق سعد ع محمود755489
د|يتـــ حسي زغلول327833 |د|بــــ بــــنه|حس 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهزين|تـــ حس مصط حس |32|69
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط |حمد |لسيد |لنج|ر6|7672

رهرو|ن عبــــد |لعزيز منصور عبــــد |لعزيز894|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
9o|558 معهد ف تـــمريض سوه|ج خلود محمد |حمد |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع|دل متـــو عوض فرح|تـــ625985
ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد |سم|عيل عثــــم|ن عثــــم|ن 899443 ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسدير طلعتـــ عبــــد|لمجيد دسو |34747
44o7|5|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدين| يوسف |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم |حمد محمد زين م25464|
رهندى مصط حس طلبــــه محمد23963| ندستـــ |لق|
787|54| يم بــــيو يم عم|د |لدين |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|

47o6|تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم جم|ل |لدين محمود |حمد
4o7|73لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مريم |حمد |حمد |يوبــــ |لحن|وى
يم |لسيد |حمد|676232 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن وليد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخ|لد مصط محمد |بــــود|ود486629
نوعيتـــ |لمنصورهم| رأفتـــ عبــــد |لعزيز شلبــــي|7|6966
يم ر|وي حسن833724 معهد ف ص سوه|جول|ء |بــــر|
6o49|oف محمد مصط |لمغربــــل ين | حقوق |لمنصورهش
يم ع699585 يم محمود |بــــر| نوعيتـــ فنيه |لمنصورهم |بــــر|
5o6659 يم |حمد يم |بــــر| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر مجدي |بــــر|
2528oo|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء ص|لح مسعد |لجمل
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6o67o9 |معهد ف ص ري|ضه طنط|عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح ش
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد سيد سعد ح|مد|865539
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد عبــــد|لفتـــ|ح زعزع246247
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحبــــيبــــتـــ ي| مصط ري|ض حجيج497265
|5728oألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ف|طمه عم|د عبــــد |لرحيم مختـــ|ر
89643o فنون جميله فنون |ل|قخديجه ممدوح مصط عبــــد|لرحمن
53o245 ندستـــ كفر |لشيخلشيم|ء محمد ن | عط| | حسن
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمن|ر |لسيد فتـــ |لكو248655
تـــربــــيتـــ |لم |خلود فتـــ فرغ عبــــد|لفتـــ|ح5695|8
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسميه محمد محمود عبــــد|لمنعم842624
69874o معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمدى |حمد محمود حس |لعو
تـــج|ره ع شمسندى |لمعتـــزبــــ| محمد مفتـــ|ح |بــــو سيف|329|2
|36o46 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |حمد محمد حن
894o4o لس فتـــ ج|د |لربــــ |بــــوج|موس علوم ري|ضتـــ |سيوطك

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد حمدى قر ز47945
تـــمريض |لم | مع|ز عبــــد|لن| د|خ عمر|ن857669
829|o3د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ عبــــد|لل|ه |حمد عبــــد|لل|ه
ف محمد |لسيد خليل|43|3|7 تـــج|ره |لمنصورهحمد |
|44o38كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنرم مختـــ|ر محمود |حمد |لعريف
6892o4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمود محمد رمض|ن |لسيد |حمد
83344oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخ|لد |لبــــحر |حمد محمد
تـــج|ره بــــور سعيدن مؤنس عبــــد |لحليم حس وزيرى||2|766
يم محمد صقر|924|5 طبــــ طنط|أمنيه ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه عبــــد| |حمد فر|ج  |89233

ندستـــ ع شمسمحمد منصور عبــــد |لمجيد منصور5737|
246oo|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عم|ر ي| عبــــد|لحميد نوفل
ره|ف|تـــن |لحفن|وى ع محمد232992 د|بــــ |لق|
43o223|تـــج|ره طنط|ن ط|رق مصط محمد محرم

زر|عه |لفيومريه|ن محمد ع محمد86682
يم682|77  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره جم|ل محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو ربــــيع محمد عبــــد|لق|در ربــــيع3|4884
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطس|ره |س|مه محمد |نور |حمد  64|875
84o849معهد ف ص |سو|نم كلثــــوم عبــــد|لرحيم حس عبــــد|لرحيم
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نوره|ن محمد |حمد عبــــد |لمبــــدى753635
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوسف رمض|ن ه|شم سيد 9657|9
2572o2ن| شبــــل عبــــد|لحميد نص|ر تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
د|ر |لعلوم |لم |يم|ن عبــــد|لمو عبــــد|لعظيم عبــــد|لوه858372
6o9268صيدله |لمنصورهيح |حمد |حمد |لعري|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|لسبــــ| |لسعيد محسوبــــ سيد |حمد |34|436
25|47o زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــم|م ه| محمود |لفق
يم عبــــد|لحليم محمد |352644 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحس|م |بــــر|
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رهشمس عص|م محمد عزبــــ عبــــد |لغ |2476| ندستـــ |لق|
62|o85|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|تـــيس محمد محمد عبــــد | دبــــ
علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر ن| عمر محمد|7|353
4o983| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|ديتـــ محمد لط دسو
يم عبــــد339343 ندستـــ شبــــر| بــــنه|جل|ل بــــس|م محمد جل|ل |بــــر|
26o6|5|نوعيتـــ |شمونيه ج|بــــر عبــــد|لحميد محمود
24|4o7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحل|م و|ئل محمد عبــــد|لمقصود
6o6683تـــج|ره طنط|بــــيتـــر ه| فوزى | |س
4o37|6تـــج|ره دمنهوركريم محمد نبــــيل عبــــد |لحميد
صيدله |لزق|زيقحمد محمد عل|ء |لدين |حمد |لبــــ 627746
5o65o6 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجه|د ف|يز ق|سم عبــــد |لكريم عبــــد
84|o62حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمصط عل|ء|لدين عبــــد|لحفيظ عبــــد

5o732علوم بــــ سويفمحمد سعيد فؤ|د رمض|ن
تـــج|ره |سيوطعبــــد | محمود طه محمد54289
|5|o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نكريم عبــــد |لخ|لق ف|روق عبــــده

3247o8لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|محمد ن| محمد عبــــد|لع|ل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|جه|د محمد حج|زي عبــــد |للطيف482835
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسج | جندى جرجس جندى4745||
64|o|8يم |حمد محمد شح|تـــه تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع |بــــر|
88687o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|ره |س|مه محمود مرزوق
8434o7|زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــس|ره محمد |حمد عبــــد
ى محمد محمد |لسيد22642| رهشهد ي تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن|ن صبــــرى ص|بــــر نعيم  896725
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــع|دل محمد عبــــد |لع| |لرف| |696772 م |لع| 
د|بــــ ع شمس|رحمه محمود |لدسو محمد677|3|
ر عبــــد |لعظيم فرح|تـــ35838| تـــج|ره ع شمسنوره|ن م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد سعد ح|مد |بــــو|لعل| يح 437648
زر|عه |لزق|زيقل|ء خ|لد ع|مر حف ع|مر|25||77
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ص|لح عبــــد|لسميع معوض85676

ف ك|مل |سحق39487| ره|بــــركس|م | د|بــــ |لق|
92o328 تـــج|ره سوه|جصل|ح حسن بــــدوى عبــــد|لمنعم
علوم ري|ضتـــ طنط|محمود محمد محمود محمود عبــــيد526622
رم |29722| رهبــــيتـــر ن| وليم  طبــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه جم|ل محمد محمود||47559
83o363كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نند| حشمتـــ محمد |حمد
68o845|تـــج|ره |لمنصورهحمد |يمن متـــو سيد بــــهجتـــ
معهد ف ص سوه|جنوره|ن |لق| كم|ل عبــــ|س  895966
69887oيم عبــــد |ل ع يوسف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهجم|ل |بــــر|
62o448ندستـــ د |طمحمد س| محمد عز|م
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | س| رأفتـــ محمد |لكس|ر||66|6
|94o7كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفيوسف محمد |حمد محمود
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3485ooيم محمد دى |بــــر| |د|بــــ بــــنه|شيم|ء ط|رق 
رهيوسف عمرو محمد نبــــيل9|493| تـــج|ره |لق|
يف خليل عبــــد|لفتـــ|ح|936|24 إعل|م بــــ سويفمنيه 
نوعيتـــ كفر |لشيخمل جم|ل عبــــد |لرحيم قطبــــ عطيه ص439374

تـــربــــيتـــ |لفيومدى ع|دل حس محمود72358
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخذكرى ن عبــــد |لعزيزن د|ود437883
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد | رزق محمود مصط |لزمز697479
تـــج|ره طنط|محمد ف|يز ف|روق ع |لكفر|وى429732
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررح|بــــ حس ص|بــــر عبــــد |لمجيد حمد8454|5
9o2557 يم |حمد طبــــ سوه|جدى عد |بــــر|
ر |بــــوبــــكر ه|شم62992| ندستـــ تـــ.خ|مس ريو|ن م| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىزه|ر عبــــد|لعليم محمد ر|وي|833359
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطمحمد عبــــد|لسل|م |حمد مر حسن |86|2|2
6o7838| نوعيتـــ طنط||ء محمد عبــــد |للطيف ع
يم632672 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــه محمد ممدوح |لنعي |بــــر|
يم عطيتـــ من|ع542544 نوعيتـــ |ل|سكندريهديل عطيتـــ |بــــر|
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسمنتـــ | محمد حمدى مصط |33492
رهندى عبــــد |لمو عبــــد |له|دى عبــــد |لوه32382| تـــج|ره |لق|
إعل|م بــــ سويفحس|م محمد عبــــده |ل|روش258666
26o842لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ه|جر عبــــد| رش|د |لمنط|وى
42386oزر|عه كفر |لشيخرو|ن |حمد |لسيد محمد |لسيد
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن سم شعبــــ|ن محمد قويدر|768638
تـــمريض |لم | ع شعبــــ|ن ع عبــــد|852964
يم حسن |لصبــــ|5582|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسهيله ص|بــــر |بــــر|
ه محمد عبــــد|لجيد محمد|5|2596 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
6929o3معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لوه|بــــ محمد حسن قنديل

56|3oمعهد ف ص بــــ سويفكريم صديق عبــــد |لبــــ| حسن
87864o تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء ممدوح عمر|ن عبــــد|لع|ل
9o8|8||زر|عه سوه|ج  يه عل|ء |لدين |لسيد |حمد
تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء صبــــ |لص| محمد |لرفد| |647|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى حس|م سعد محمود |بــــو زيد26765|
معهد ف ص |سيوطمؤمن محمد محمود فرغ 7646|9

ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن سعد حس محمد|3|65
تـــج|ره دمنهورلج حس|م |لدين |لسيد عبــــد |لبــــديع 479995

تـــربــــيتـــ |لفيوممنيتـــ سنو محمود ع |73472
يم |لدوده338|45 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمد منصور |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد |حمد ع|مر |حمد  4742|9
تـــج|ره ع شمسشيم|ء عرف|ن محمد مه 373699
علوم حلو|نس|مه محمد محمد محمد مصط |983|2|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ندى فرج عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن |684683

كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نيه محمد محمد |م |973|7
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ندستـــ |سيوطروجيه س|مح عطيه عط||6|6|2
6|7o||حقوق |لمنصورهد | سعد محمد |لديبــــ
تـــج|ره سوه|جعز |لدين |يمن فرغل عبــــد|لمجيد  895542
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمع|ذ خ|لد صقر مصيل صقر633355
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفص|لح محمد ع محمد جبــــر244438
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن محمد محمود درويش|5488|
يف675833 يم ع |ل د|بــــ |لمنصوره|ه|جر |يمن |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حمد منصور رمض|ن منصور |لجز|ر|92|686
52o3|3| تـــ سعيد عبــــد|لحفيظ خض كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسيل |س|مه محمد محمد عبــــد|لمقصود264396
7o7|96 معهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لرحمن |لمتـــو حمدتـــو |لمتـــو
وف|تـــم|رد جم|ل تـــ|مر سعد 7258|9 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
لسن ع شمس|رو|ن |حمد كم|ل |لدين محمد |لس|97|63|
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــشيم|ء شفيق |حمد عبــــد |لرحمن768977
7598o2ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسل ع|دل شو حسن
رهسميه ط|رق يسن محمد ن|22953 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6985o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعزتـــ يوسف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد شح
62o|98معهد ف ص بــــور سعيدرح|بــــ مسعد حسن |سم|عيل عثــــم|ن
|د|بــــ طنط|يم|ن بــــسيو ع ع |لنح|س|2947|4
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــش|م |يمن عبــــد|لسميع ج|د|246765
يم |لدسو نو|ره2|8|62 د|بــــ د |ط|رحمه محمد |بــــر|
8o56o5|نوعيتـــ |لم |مجد روم| شح|تـــه  |د
6|658o|تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء سعد عزتـــ منصور
|65|ooره|ندى |بــــو |لفتـــوح محمد عبــــد |لحميد د|بــــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهمنيه س|لم منصور محمد|535882
64o332يم محمد |حمد خليل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمتـــ |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|بــــه حس معبــــد محمد238359

5oo72د|بــــ بــــ سويف|محمد عل|م عبــــد| عل|م
د|بــــ ع شمس|مونيك| روم| ثــــ|بــــتـــ |سكندر359645
نوعيتـــ عبــــ|سيهتـــسنيم |حمد محمد محمد48438|
تـــج|ره بــــنه|يوسف محمد عبــــد|لرحمن بــــيو332432
62oo85| تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد |بــــو |لعن |بــــو |لعن
تـــج|ره بــــ سويفد | |حمد عبــــد|لج|بــــر عبــــد|لرحمن823629
35769oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر وليد صل|ح |لص|بــــر
يم |لشبــــر|وى محمد |7976|7 تـــمريض |لمنصورتـــ منه | |بــــر|
رهحمد محمود ح|فظ حسن|28274| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعمر |لسيد ح|مد ح|مد |لكرد|وى49|762
36o894يم تـــج|ره بــــنه|عز |لدين |حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطبــــه ن| صد خليل  883943
8767o2 تـــج|ره |سيوطمحمد نبــــيه فه محمد |لجم|ل
رهول|ء صل|ح عبــــ|س مر عبــــد|لجو|236243 تـــج|ره |لق|
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ل624544 يم  يم |بــــر| بــــي |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن |ل
يم |لسو|ح269797 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمع|ذ |حمد سعد |بــــر| معهد ع| 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد حسن |لص|وى مصط |لبــــدرى267859
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومي|سم ع|دل فه دشيش648|27
6o2477ف مصط فوده د|بــــ |لمنصوره|وق |

5|2o8| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد عبــــد |لغ عبــــد |لمحسن عبــــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس محمود س|لم محمود342862
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــي|سم محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ682662
49o386تـــج|ره |ل|سكندريهمريم صل|ح |لدين عبــــد ربــــه محمد مو
حقوق ع شمسمحمد محمد ص|دق |حمد مبــــروك9476||
922|o6  بــــ د|بــــ سوه|ج|د | محمود عزيز |لدين |بــــود
د|بــــ ع شمس|كريم محمود عبــــد|لحكيم محمد333475
ه بــــسيو محمد عبــــد ربــــه|4684|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|م
7o3427تـــج|ره بــــنه|محمد فهيم حل فه عبــــد |لع|ل |لس

4o486معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد يح عبــــد|لق|در مبــــروك
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــيه ع|دل عبــــد |لش| |حمد |لور| 499383
|3|||oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نجورج موريس س| فرج
33o382تـــربــــيتـــ بــــنه|رو|ن ع|دل محمد خط|بــــ
ندستـــ |لسويسحمد |حمد محمد حس |4|7567
ز|ع327985 تـــمريض بــــنه|مصط محمد عبــــد|لمع 
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم|رى جرجس لبــــيبــــ أسعد عوض643848

733o9|تـــمريض |لفيوم حمد محمد سعد ح|فظ
46oo75زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيه|ن |حمد د|ود |حمد |لسيد
طبــــ بــــنه|مصط ع |حمد عر|بــــى نو|ر||3562
23o372تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو عبــــد|لن| كم|ل حسن
|396|o|د|بــــ ع شمس|مينه محمد سيد عبــــد |لر|زق
تـــج|ره كفر |لشيخأيه محمد ع محمد |لبــــص|ل594|44
ندستـــ حلو|نحمد محمد محمد عليش|75449|
يم مو 926|48 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عبــــد |لمنعم مو |بــــر|
34o395|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء نج|ح فتـــ ع |لسيد
|4||o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط نبــــيل تـــوفيق |م|م |لزغل
68398oف ومس|حه |لمطريتـــمحمد ع|دل حسن |لغريبــــ ك.تـــ. ف رى و
92o546  ل|ل محمد محمود معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمود 
34o89o| يم محمد بــــيو |د|بــــ بــــنه|حمد ط|رق |بــــر|
529oo9يم |لجرف علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد عص|م |لسيد |بــــر|
تـــج|ره طنط|خلود رمض|ن شعبــــ|ن قطبــــ شعبــــ|ن527336
68|93o| |تـــج|ره |لمنصورهرضوى |يمن فوزى |لسيد عط
8o3464لس رض| جم|ل رشدي طبــــ |لم |ك
ه |حمد محمد |حمدع ع|رف238774 رتـــ|ن قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
54|66oتـــمريض دمنهورأس|مه ممدوح ح|مد متـــو ج|بــــر
7|o78oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره صبــــرى ح|زم صبــــرى جمعه
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22o632|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيه صبــــ عبــــد|لحليم عبــــد|لعزيز
طبــــ بــــورسعيدرند| عبــــد |لع|ل عبــــد |لرحمن عبــــد |لع676296
ندستـــ |سيوطمحمد محمود محمد سعيد عبــــد |لغف782325
35649o| يم عبــــد| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه||ء محمد |بــــر|
ندستـــ طنط|محمود محمد محمود |لدسو 83|688
52o377 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــأسم|ء س| عبــــد|لق|در عبــــد|لحفيظ
رهنوره|ن |م محمود محمد محمود237878 تـــج|ره |لق|
2776o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممرثــــ| ن|در عبــــد| بــــرسوم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوممنه | سم طنط|وى |لسيد فودتـــ96|248
ندستـــ بــــنه|حمد مصط |لحسي محمد حموده|523374 كليتـــ 
7539o4| يم حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء ع |بــــر|
4o6689تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمنتـــ | خ|لد محمد ص|لح محمد
8o8729تـــج|ره بــــ سويفيوسف سيد لبــــيبــــ سيد
76o369تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|دى شح|تـــتـــ بــــديع جيد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهد | محمد جمعه |لمتـــو |لبــــو675896
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطف|طمه عبــــد|لر|زق متـــو محمد 885642
4o48o2حقوق طنط|مصط |لسيد محمد محمد |لمز|تـــى
رهرن| عص|م |حمد عبــــد |لمطلبــــ |لملط|2769| تـــج|ره |لق|
يم رمض|ن35728| د|بــــ ع شمس|مريم محمود |بــــر|
62o897يم |لمر د|بــــ د |ط|رقيه ي| |لسيد |بــــر|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمع|ذ محمد سعد عطيه تـــ|يبــــ269883
ندستـــ |سيوط حمد |يمن |نور محمد|879468
تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن محمد |حمد محمد ع |بــــو |39857|
زر|عه كفر |لشيخجه|د وجيه حسن |لسيد ع443844

5o993معهد ف تـــمريض بــــ سويف حس|م حسن محمد |حمد
رهغ|ده عمر ح|مد عمر مرزوق274545 حقوق |لق|
يم76276| رهمحمود خ|لد عيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره دمنهورعبــــد | مسعد سعد |لص|وي536752
معهد ف ص |سو|نه|شم عط| ه|شم دي|بــــ867787

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد بــــشندى سليم|ن مد 42559
طبــــ |سن|ن طنط|حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لكريم طيبــــ|433478
4322|o|تـــج|ره طنط|يه |س|مه |حمد رقيه
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ حس |حمد مو335679
8|o5|4ندستـــ |لم |محمد خط|بــــ محمد محمد
يم أبــــو صقر6833|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخسحر ع|صم ممدوح |بــــر|
6|66o2تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طبــــو محمد محمد |لنج|ر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد بــــكر محمد |حمد عبــــ|س223244
89o|57  | رتـــ|نف ي شكرى ن لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقرحمه |يه|بــــ رش|د |حمد626296
د|بــــ ع شمس|شيم|ء شح|تـــه عط| |لكريم مو حس 9679|3
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|زن محمد عبــــد|لعظيم محمد258289
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تـــج|ره دمنهورمحمد مصط عبــــد|لر|زق عبــــد |لرحيم484237
ي|83658 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه عبــــيد مه بــــ
يم عبــــد| |بــــوزيد سلط|529354 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد |بــــر|
9o6426 طبــــ سوه|جحسن|ء حمدى عبــــد|لل|ه عبــــد|لع|ل
272|o7كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــه عبــــد| خليل عمر |لعربــــى
ف محمد محمود6674|8 ند| | د|ر |لعلوم |لم |ش|
3582o3ندستـــ شبــــر| بــــنه|شه|بــــ ه| عمر غريبــــ
6|4oo8 ش|م محمد شفيق زع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد 
69o422 تـــج|ره |لمنصورهكريم صفوتـــ |سم|عيل ع
تـــج|ره |لمنصورهمحمد مدحتـــ محمد عبــــد |لحليم حموده58|675
ه محسن ع|شور سيد|82|243 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقم
24o896حقوق حلو|نكريم سبــــ|ق بــــسيو |حمد
تـــربــــيتـــ |سو|نريه|م |بــــوزيد مد محمد847735
45o632ندستـــ طنط|مريم |كرم مندوه حسن عطوه
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد حس ربــــيع |م |لجدي9226|6
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمصط محمد عبــــد|لحميد محمد حسن638575 ع.
7o|93|ف ع حسن محمد سل|مه د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| يوسف |

2|37oره|نوره|ن محمد مصط ع د|بــــ |لق|
53o|78علوم ري|ضتـــ طنط|ريه|م رش|د رحيم |لسيد رحيم

تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف |س|متـــ |حمد |بــــوزيد34882
7o3488|يم عبــــد |لعزيز منصور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء |بــــر|
486o9|ف ز بــــش|ي  |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــم|رين| أ
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حفصه جم|ل حس محمد263736
4o4329حقوق |ل|سكندريهمحمد عل|ء |لدين كم|ل بــــكر
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحس|م محمد ع عبــــ|س ع|شور693668 م |لع| 
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعل| محمود محمد محمود|83889

ر|ء |حمد فؤ|د محمد3444| د|بــــ حلو|ن|ف|طمتـــ |لز
صيدله ع شمسحسن ط|رق محمد |حمد جمعه8|3492
43442o|تـــمريض طنط| مينه محمد ر محمد ع |لمرشدى
7o53o8ف |لسم|ن ري|ض |طف|ل |لمنصوره رمض|ن صديق 

73o|8علوم |لفيوممحمد مقبــــول محمد مقبــــول
6o58o9يم ع عيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود ع |بــــر|
رتـــ|عبــــد| مجدى |لسج| مر |لسج247784 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
8o9339ه محمد فه محمد حقوق بــــ سويفمش
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط حمدى محمد مو268495
تـــج|ره طنط|حمد ج|بــــر محمد محمد حسن |492522
تـــج|ره طنط|يوسف محمد فوزى عبــــد|لصمد عبــــد|لنبــــى 427645
يم محمد |لشيخ3226|4 حقوق طنط|زينبــــ |بــــر|
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم |حمد محمد |لن|دي768989
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|منتـــ | سعيد |بــــو|لفتـــوح طه حج|بــــ346548
كليتـــ |أللسن سوه|ج ن محروس عز مل|ك|896868
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43457o|د|بــــ طنط|يم|ن |حمد محمد عم|ره|
حقوق |سيوطص|بــــرين ع حسن بــــخيتـــ  888269
36|2o6|يم معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ين|س سل|مه عبــــد|لعظيم |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسند| ن| |لسيد |حمد326699
يم |بــــو جنبــــه7255|6 ثــــ|ر د |ط|دع|ء محمد |بــــر|

رهفؤ|د |حمد فؤ|د عبــــد|لحميد48678 تـــج|ره |لق|
4359o8طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأسم|ء أحمد محمود بــــرك|تـــ
48769oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود حمدى ج|بــــر ج|بــــر مرزوق
رهمريم عص|م معوض |لسيد58676| تـــج|ره |لق|
زر|عه ع شمسع محمود ع محمد57||23
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط سعيد عبــــد |لسل|م بــــدوي43685
تـــربــــيتـــ |لفيوممن|ر ف|رس ع شعبــــ|ن57|64

د|بــــ ع شمس|ط|رق رض| رمض|ن عبــــد |لسيد33372|
د|بــــ دمنهور|محمد رمض|ن محمد |حمد ع495548
6789o6|ى ط علوم |لمنصورهمروه |م|م عبــــد |لمعبــــود |لم
3267o5تـــربــــيتـــ ع شمسندى مجدى محمد خل|ف
828o83نوعيتـــ فنيه قن|من|ر عم|د |لدين عبــــد|لبــــ|سط |حمد
48827oتـــج|ره |ل|سكندريهي |حمد ي محمد ز
7o52o|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |يمن عبــــد |لرحمن عبــــده |لعيسوى
تـــ |م |م ع مسم|ر|8987|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
48497o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد ي| عبــــد |لرز|ق |لبــــدرى سيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر عبــــد |لكريم عزيز عبــــد |45649|
صيدلتـــ سوه|جزينبــــ يس عبــــد| يس|83396
2o4o3د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعبــــد |لرحمن |يمن |حمد |حمد جعفر

|5453oتـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمصط سعد حسن عبــــد |لوه|بــــ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد رش|د عبــــد|لرحمن عبــــد|48|247
ف |لسيد محمود حج|بــــ772339 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنور| |
رهمريم عبــــد |لفتـــ|ح جميل |حمد|سم|عيل|3858| د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق ع شمسحمد فتـــ سليم محمد |لش|ورى|7|625|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم منصور |حمد حف رجبــــ298|77
689o4o| علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد سعد |حمد |لسيد |لديس
7oooo3تـــربــــيتـــ |لمنصورهشيم|ء |حمد فتـــ |لسيد سليم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد فهيم محمد فهيم سليم|ن3823|2
7o8957ندستـــ |لمنصورهمحمود ع محمود يسن محمود
يم ح|مد ص|لح764897 حقوق بــــورسعيدبــــه | عم|د |بــــر|

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمريم مؤمن محمود |حمد72298
6o8|62ى معهد ف ص طنط|ندى |لمر عيد |لمر |لبــــح
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء رض| منصور محمد|775875
89|36o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد ه|شم خل|ف |حمد

رهرضوى سعودى ع يس6232| حقوق |لق|
تـــج|ره |لمنصورهمريم طلعتـــ عبــــد |لمقصود غ|زى |لمك35|686
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4o8249يف |لشوره ر|غبــــ عبــــد|لنبــــي حقوق طنط|سعيد 
تـــربــــيتـــ حلو|ن|ء جم|ل سم ص|لح|57956|
6|42o7يم محمد إسم|عيل يم سيد إبــــر| تـــج|ره طنط|إبــــر|
رهبــــسمه |حمد محمد |حمد642943 عل|ج طبــــي |لق|
معهد ف ص بــــ سويفيوستـــينه ع|يد جرجس عبــــده84|857
رهرحمه رض| عبــــد |لفتـــ|ح محمد58267| زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــه منصور عبــــد|لر| نوبــــي836444
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه حمدى عبــــد|لسل|م |بــــو سكينتـــ248588
7o375|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح

رهبــــ|سل عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لع|ل ص7433| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ى439555 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخس|ره ع محمد محمود |لع
تـــربــــيتـــ دمنهورسوز|ن |حمد عبــــد |لق|در |لرحم| 497483

6o797تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم|ح محمد |حمد محمد
22252oرهعمر محمد نجيبــــ محمد ض| عي تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوملؤى |س|مه فتـــ ع|مر246684
يم |م|م ن2563|6 يل ج |لزق|زيقس|ميه |يمن |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ف |حمد محمود |لعف 5273|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طرضوى |
6429o2|علوم |لزق|زيقيم|ن |مر| ع |حمد محمد

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىرول| محمود محمد عط|8|77|
35|7o6ندستـــ شبــــر| بــــنه|سعد عل|م عز |لدين سعد حمزه
9o|89| معهد ف ص سوه|جرحمه |نور عبــــد|لشكور |بــــوضيف
رهسيف |لدين عل|ء حسن ق|سم9852|| تـــج|ره |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى ع|صم عبــــد|لحليم محمود شيحه828|27
ى محمد يوسف ع|مر88|485 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ج|ل| خ
تـــج|ره ج|معتـــ د |طه|جر عص|م |حمد محمد فرج622665
53o|96ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر |لسيد عبــــد|لو|حد |لسيد محمد ع
7735o6طبــــ |لسويسي|سم مختـــ|ر عبــــد |للطيف محفوظ

د|بــــ |لفيوم|سل|م شعبــــ|ن محمود محمد|72992
حقوق حلو|نمديحه |يه|بــــ نبــــيل |لسيد757|2

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنور| ن|ن وليم عزيز 999||9
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن مختـــ|ر مو محمد |لوزير|86|777
28o266تـــج|ره ج|معتـــ |لسويستـــ ع|طف مشحوتـــ محمد يونس
26|6o7 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد رجبــــ ع خ
ره|م|ري| بــــرسوم رفعتـــ مو59747| د|بــــ |لق|
|د|بــــ طنط|من|ر رض| حس غريبــــ حمد|ن2828|4
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرين|د عص|م زكري| درويش|732|2
حقوق بــــورسعيددير |لسيد |لسيد محمد |بــــو|لعل||76622
صيدلتـــ بــــورسعيدحس|م |لدين محمد حس |بــــو |لخ 762258
د|بــــ ع شمس|رحمتـــ محمد مسعود محمود354588
حقوق |لمنصورهين محمد عبــــد|لرحيم عبــــد|للطيف 642778

56|7oكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء عبــــد |لرحمن رمض|ن |بــــو|لحسن
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رهتـــغريد عبــــد |لحميد ص|بــــر ن4|9|5| تـــج|ره |لق|
ر محمد |لسيد سليم628378 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمصط م|
|7|5o3خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيوسف شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم ع
م|م حس|ن 888547 تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر محمد 
ثــــ|ر د |ط|دير |حمد محمد |حمد |سم|عيل694322
يم|875|2 د|بــــ ع شمس|محمد عل|ء فؤ|د محمد |بــــر|
ر|ء تـــ |لش|ذ محمد|8|8352 كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىلز

د|بــــ بــــ سويف|حمد عبــــد |لرحيم ج|بــــر |م |63454
يم سعده|3|6396 صيدله |لزق|زيقم|ل محمد ح|فظ |بــــر|
752526| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحمد محمود عبــــد |للطيف مر
9o99|8  |تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعبــــد| ع|طف |حمد عبــــد
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء ط|يع رضو|ن ط|يع|6|8276
46|o79معهد ف ص طنط|حسن|ء أم مظهر محمود |لخو
تـــج|ره بــــنه|محمد ف|رس سم |حمد453|26
2498o3|تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــله|م معتـــمد عبــــد|لسل|م شلبــــى
يم سعيد شح|تـــه|373884 زر|عه مشتـــهرم| سيد |بــــر|
يم|253552 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن شو ص|لح |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|يه عبــــد |لرحمن عبــــد | محمد|4|8|7
6|3o68 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمريم شو محمد محمد |بــــو|لحس|ن
7545o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدرومند| رشدى فهيم سعيد
يم ي|قوتـــ|34622| يم سيد |بــــر| حقوق ع شمسبــــر|

يثــــم محمد ع|دل حسن ع بــــدوي9|64| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ندر| 
75252oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|رون عي محمد ه|رون
معهد ف ص |سو|نريه|م عبــــد|لق|در محمد |بــــو|لفضل6|4|84
رهمصط ح|زم يوسف |لسيد منتـــ5539|| صيدله |لق|
رهم| ع محمد ع عبــــد |لموجود|4|4|5| تـــج|ره |لق|
6|o387|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد مسعد عبــــد|لر|زق عبــــده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممل رسل|ن عبــــد|لقوى رسل|ن منصور269449
تـــج|ره ع شمسيم عبــــد|لكريم سعيد عبــــد|لكريم|298|3
يم حسن |لمر |لحزين698435 تـــج|ره |لمنصورهسم|ء |بــــر|
|573o9تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ل عبــــد |لتـــو|بــــ مغربــــى محمد

6o862طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد شعبــــ|ن عبــــد | عبــــد |لر|زق
ه |يمن فتـــ حش|د8|2489 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــن
ندستـــ |لم |حس محمد حس عرف|تـــ مغربــــي523677
يم مسعد مسعد صبــــح3|29|7 ندستـــ بــــور سعيدنوره|ن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد|لرحمن سم مأمون عبــــد|للطيف86|246
زر|عه |لزق|زيقه|دى مجدى |لسيد |حمد |لشن|وى779949
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|ر| حس|م |حمد عبــــد |لسل|م44753|

55o76تـــج|ره بــــ سويفحم|دتـــ محمود قر مر
حقوق ع شمسمهند مصط غريبــــ محمد53869|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد رض| عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لمجيد636587
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7o88o3يم |حمد عبــــد |لمع طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرج|ء |بــــر|
8o|559ف فر|ج محمد تـــج|ره |سيوطمحمد |
يم محمود |لسيد|847344 معهد ف ص |سو|ن|ء |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد مصط عبــــد|لر|زق عبــــد |لد|يم سل|25892
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد |له|دى شو عبــــد |له|دى سل523795
رهعبــــد |لرحمن سعيد عثــــم|ن محمد عثــــم24|62| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ه عبــــد|لنبــــى |لسيد زين |لدين|249643 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومم
2266o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عل|ء بــــدوى سيد
تـــج|ره طنط|يوسف ميل|د يوسف عطيه حن||9|2|4
4o7||6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مريم ميخ|ئيل ر|تـــبــــ ميخ|ئيل|
علوم ري|ضتـــ |لفيوممحمد سم رجبــــ علو| 97877

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ش|م مجدى محمود محمد مدين|8|2|4
4o44|||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م عبــــ|س نبــــيه |حمد عرفتـــ
48429oحقوق |ل|سكندريهفؤ|د |حمد فؤ|د عبــــد | عبــــد|لرحيم
753o57د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمر |حمد محمد عبــــد |لغف|ر |حمد
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيه محمد محمود عبــــد |لحميد|6244|6
لسن ع شمس|مريم |حمد محمد عبــــد |لغ |لجندى439653
6o6|4||تـــج|ره |لمنصورهحمد مسعد محمود حس شلبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديحبــــيبــــه عص|م عبــــد|لستـــ|ر |لبــــند|رى272829
7|o7|4| ق|وى د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــده |لجر|ي |ل
6o7496بــــ |أحمد محمد ج|د ج|د عبــــد|لع| بــــدير لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
6299o7يم حشيش كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد محمود عبــــد |له|دى |بــــر|
6o395oيم محمد عبــــد|لمقصود عبــــد|لحميد غنيمتـــ علوم |لمنصورهبــــر|
6o92|9يم محمد بــــل|ل |بــــو سمره زر|عه |لمنصورهحس|م |بــــر|
7o7o42 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمدى ع فتـــ ع |لحبــــ
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنرم ع|طف محمد ع |لف 7497|5

6|5|oكليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن ج|بــــر عبــــد|لحليم عبــــد|لحفيظ
4o239o يم عمر خط|بــــ ي|س تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|ره |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطنوره|ن ع|دل سيد |حمد 7|||88
يم خليل425383 يم |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرن| |يمن |بــــر|
وف|س|متـــ |حمد عبــــد|لكريم |حمد|324578 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

يم66945 ف| مجدى كم|ل غبــــور |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفمن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|كرستـــ | س| فرج جرس33622|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرو|ن وليد محمود طه |لصق5926||
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | ي| محمد شه|بــــ |لدين9|7647

يم6722| رهرضوى محمد قدري |بــــر| علوم |لق|
ور263424 تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن عبــــد|لسل|م |لعزبــــ |لدس|وى 

د73443 تـــج|ره بــــ سويفدير |حمد محمد مج|
36o94تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندع|ء ي| عتـــ|بــــى ع عتـــ|بــــى

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن عبــــد|لفتـــ|ح فه |لجعفر|وى|892|27
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلي محمد فوزى عم|ره |حمد4|6799
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33o|92تـــج|ره بــــنه|ند| محمد عبــــد|لمنعم محمد ع
4|5o52|نوبــــي تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن عص|م عبــــد|لع|ل |ل
8|3o53 |حقوق |سيوطيوسف عن| رجبــــ عن
5437o9|يدح زر|عه دمنهورحمد عبــــد|لمقصود حسن 
|2o334تـــج|ره ع شمسبــــي ع|دل ميل|د تـــ|درس بــــ|خوم
35o7o6يم د|بــــ ع شمس|سهيلتـــ |حمد زكري| |بــــر|
8o677oد|بــــ |لم |د| | |حمد محمد محمدغز|وي|

535o||تـــج|ره بــــ سويفحمد حس|م محمد عقل
5|66o| معهد ف ص بــــ سويفوق جم|ل عبــــد |لعظيم عبــــد

تـــمريض ع شمس رودين| حمدي محمد محمود342638
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه محمد |حمد حس |83|68

7o5436حقوق |لمنصورهيوسف |حمد رش|د عبــــد |لفتـــ|ح |لجندى
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نه|جر محمد محمود حس 359684
يم |بــــو زيد629876 يم |لنعي |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــر|
3384o4د|بــــ بــــنه|رند| محفوظ عبــــد|لغ سيد |حمد|
344765| ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|منيتـــ ممدوح فتـــ محمد عوض |

ندستـــ |لم |رجبــــ ربــــيع حسن حس 57746
ر||4977 حقوق طنط|أمنيتـــ محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لظ|
يم خليل675682 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لملك |يمن محمد |بــــر|

يم66964 تـــربــــيتـــ |لفيوميوستـــ | يوسف |سحق |بــــر|
معهد ف ص |سيوطمحمود حسن محمد |حمد 3|8789

87333|  |حه وفن|دق |لفيومسم|ء عيد رزق ع
وف|تـــمصط |حمد محمد محمد3|499 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نم|رين| نبــــيل يوسف ع|زر8||843
7o4946|معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمدين محمد |حمد سمرى
879o53 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطم|رك مؤمن ك|مل بــــولس
زر|عه |لم |حمد حس|ن رفعتـــ عبــــد|لبــــ| |823735

|42ooرهندي |يمن عطيه عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
54265oتـــج|ره دمنهورر| | رجبــــ عبــــد|لق|در غندور
د|بــــ ع شمس|ي|ر| عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لرحيم3|97|2
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء فتـــ محمد مدكور8895|6
فنون جميله عم|ره ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمود |حمد حسن|9|29|
6o58|تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم محسن حس محمد

تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد طلعتـــ حسن عبــــد|لسل|م  |87974
6|3897| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لسيد محمد |لسيد محمد مش|
معهد ف ص بــــنه|صف|ء محمود غريبــــ ع|مر252477
85944oر حسن |حمد زر|عه |لم |مصط م|
476o||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مري|م مكرم فه خليل مسعد
ندستـــ كفر |لشيخمحمد عص|م محمد سعد عز |لدين452386
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ج|بــــر |لزي عبــــد |لغ ص|بــــر484296
يم يوسف |لصق|436564 تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء محمد |بــــر|
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ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد نور|لدين محمد عبــــد|لسل|م||5|453
48o425حقوق طنط|محمد شه|بــــ |لدين |حمد محمد

22o38ره محمد ك|مل عبــــد|لسل|م حقوق |لق|
ي محمد356954 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نه|ل رجبــــ بــــح
7o3|o8معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر حسن ح|مد محمد
4o48|6| د|بــــ |ل|سكندريه|حمد |لسيد ن| محمد |لبــــرل
7o838oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــندى ع|دل عطيه محمد
يم |لحبــــروك|462|54 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورسل|م محمد |بــــر|
7758o5ندستـــ |لزق|زيقحمد فتـــ سعيد محمد محمد شح|تـــه صقر
8459o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نمحمد جم|ل كم|ل |حمد

رهي|سم شعبــــ|ن حس|ن محمد|4662 تـــج|ره |لق|
رهجورج زكري| حم|يتـــ عبــــد |لملك57|4| ندستـــ |لق|

7o9|57علوم |لمنصورهبــــل|ل وحيد ع|طف محمد |لسيد
يم محمد |لسبــــ|2945|6 ى |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|متـــو خ

|9oo4|تـــج|ره بــــ سويفحمد مصط عبــــد |لعظيم |حمد
34853oيع سليم|ن يونس كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سليم|ن |بــــو 
7oo2|3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لعزيز محمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمحمود |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد488872
64o557تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |حمد محمد محمد غريبــــ

رهشج|ن شعبــــ|ن كم|ل مقيدم|42949 زر|عه |لق|
يل ج |لزق|زيقيم|ن |لسيد عبــــد| حسن||85|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
82542o علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىول|ء |بــــو|لمجد محمد ع

9o|4||رهحمد شعبــــ|ن كم|ل |لدين ج|د حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o678||يم عبــــد |لجيد |لمغ|زى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه | مهدى تـــوفيق محمد48882
3|2o58يم |حمد وف|يوسف |م |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
7o9646|ن| عز محمود |لدم طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
42363oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدير عبــــد|لمحسن عبــــد |لوه|بــــ ه|رون
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد حل عبــــد |لرحمن |حمد65949|
533|4oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورلور| مدحتـــ نمر فرج خليل

كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسلي ج|بــــر |حمد ج|بــــر|7|69
|ف675432 تـــج|ره |لمنصورهر|م| |لسيد جم|ل محمود |ل
تـــمريض |إلسكندريتـــ آيه | ع|صم محمد عبــــد  |لح|فظ محمد423346
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخ|لد فوزى عبــــد|لحميد حمود859|26
ر|ن|7|2668 تـــربــــيتـــ بــــنه|ل|ء عبــــد|لصمد محمد ز
زر|عه كفر |لشيخلسعيد نعيم |لسعيد غ|زى|283|44
حقوق |ل|سكندريهسم|ء ه| محمد ك|مل فرج|499782
7o||45 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد سم ع ع |لسعد
85o346د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ع كم|ل ع مسلم
ين م |لدين بــــدير ع |لمو 678798 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|يدي ع|دل محمود محمد|6759
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حقوق |ل|سكندريهحمد رمض|ن شح|تـــتـــ رزق|475827
83397oزر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ح |نور |مبــــ|رك عوض
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسل محمد محمود محمد9462|2
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمصط محمد |حمد عبــــد |لرحيم35|64|
43o|53يم ع |حمد يوسف تـــج|ره طنط|ليدي| خ|لد |بــــر|
49o85|بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ندير خ|لد نعم|ن محمد |لسيد

زر|عه ع شمسعمر فتـــ عبــــد|له|دى |حمد46728
42o|87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخن|ء ع|طف محمود عبــــد |لجو|د ع
ندستـــ قن|عبــــد|لرحمن عل|ء|لدين عبــــد|له|دي محمد|82494
د|بــــ دمنهور|ول|ء جم|ل عبــــد| محمد |لتـــل|وى498293
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــ|ء ع ع محمد عريضه|623736
يم محمد|7752|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيه عبــــد |لنبــــي |بــــر|

4o273|وف|تـــبــــ|نوبــــ ف|يز لبــــيبــــ جرجس ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ره|نور|ن ع|طف محمد ح|فظ26578| د|بــــ |لق|
د|بــــ د |ط|دير محمود تـــوفيق منصور |لسيد623822
4|o644د|بــــ طنط|عمر محمد محمد نوح|

يم45874 ره|ء حن ذكرى عبــــد |لحق |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره بــــ سويف|ء محمد سعد مسعود|85262

ل|ل شح|تـــه عز|م433668 معهد ف ص طنط|عمر عبــــد |لعزيز 
|273o8تـــج|ره ع شمسندى مجدي محمد قط|مش
تـــربــــيتـــ دمنهورن|ديه عبــــد|لرحمن محمد مصط عبــــد495992
4|225o|ره|مصط |لسيد عبــــد |لعزيز |لسق عل|م |لق|
78o|8||يم جم|ل |حمد محمود تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــعبــــ فوزي عبــــد |لمقصود خ|لد425483
76o797آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ي|سم |لسيد محمد خليل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ محمد عبــــده |لغز|57|437

ف62577 تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد مش| محمد م
زر|عه |سيوطنعمه محمد ه|رون حسن 8|8926
يف سم عبــــد |لعزيز8665|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عمر 
4o25o6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | محمد عبــــد |لحكم محمد خليل

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد ع محمد منصور746|4
7oo8o5ندستـــ |لمنصورهبــــل|ل محمد عبــــد |لمطلبــــ ع حل|وتـــ
8949|9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج  حمد كم|ل سعد|لدين خلف |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم|ن |لسيد محمد محمد حسن |6578|5
ه6|2599 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمريم |حمد حسن أبــــو ط
تـــج|ره |لمنصورهعوض و|ئل عوض طلبــــه688247
63978oيم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمريم ي| محمود ع |بــــر|
757o96|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنيه محمد محمد ع عطيه
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــس|رتـــ محمد عبــــد |لرؤوف محمود422989
6o47|oم|م ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى محمد عبــــد|لمحسن 
رهه|جر ط|رق عبــــد|لفتـــ|ح بــــيو67|9|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
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تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد عبــــد| نعمتـــ757|77
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد محمد كم|ل خليل فرج825|69
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ فنيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهوريم|ن م|جد محمد ع دويد|ر|7394|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسروضتـــ ح|مد محمدع ضبــــيع|2|323
د محمد عوض ع|مر|439398 ه مج| علوم |لمنصورهم

رهندى |لسيد ع |بــــو|لحديد27858 تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد عبــــد | نشأتـــ مرزوق|358|45 معهد ع| 

ش|م مجدي نقول|26426 رهش|دي  حقوق |لق|
7|3o3oحقوق |لمنصورهمحمود مصط حسن عبــــد |لحليم شل
|27o57تـــج|ره ع شمسمحمد و|ئل محمد |لسيد ج|بــــر |لبــــربــــرى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|بــــسمه حسن فتـــ حسن رزق259358
699o69 يم ل|ش تـــج|ره |لمنصورهمريم ممدوح |م |بــــر|

452o7|يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد رزق عبــــد |لموجود |بــــر|
يم عبــــد |لعظيم عبــــد |لمقصود معتـــوق497493 د|بــــ د |ط|غيد|ء |بــــر|
رهحسن طلعتـــ حسن حن 45238| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6987o4 زر|عه |لمنصورهمحمد محمود عبــــد |لوه|بــــ س|لم |لعو
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطنرم جرجس بــــخيتـــ لبــــيبــــ 883575
|2677oرهفرح محمد ف|روق غ|زى ع تـــج|ره |لق|
ف عبــــد |لحميد |م محمد|82|77 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمريم |
82o||3لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|يزه |حمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لنعيم|
43545oعلوم |ل|سكندريهرو|ء محمد عبــــد|لمجيد |لمك|وى
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ص|بــــرين عبــــد|لستـــ|ر حس محمد5272|8
حقوق حلو|نمرو|ن و|ئل سعيد عبــــد|لفتـــ|ح2499|2
تـــمريض أسو|نمحمد عم|د |لدين محمد محمود848868
رهحسن كرم محمد عبــــد|لرحمن226678 ندستـــ |لق|
7o94oo|ف غ|نم عبــــد |لجو|د د|بــــ |لمنصوره|حمد |
علوم ري|ضتـــ ع شمسمصط وحيد محمد عبــــد|لتـــو|بــــ324523

تـــج|ره بــــ سويفسم|ء رض| ع سيف|69|57
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد |م محمد رخ| |لحديدي ع624438
2699|oزر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــكريم س| محمد |لعزبــــ محمد
ندستـــ |لمنصورهمصط محمد |حمد محمد |لزقم87|688
6332o6كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمن|ر س| نج|تـــي محمد صقر

|8o53رهي|سم ممدوح سم كم|ل تـــج|ره |لق|
يثــــم عبــــد|لق|در عطيه|882797 طبــــ |سيوط  ل|ء 

4o694| رتـــ حمد فؤ|د ج|د حسن عبــــد | تـــمريض |لق|
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفريح|بــــ محمد عبــــد|لصبــــور عبــــد|لنبــــى 72|8|9
2553o9|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم| |س|مه |لسيد محمد
36o95o| تـــ محمود شعبــــ|ن رف| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|م

|397o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|رو|ن محمود محمد ند
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ح محمد |لمزمل ع عبــــد|لرحيم|82582

8768o|صيدله بــــ سويفحمد ضيف |حمد بــــكري
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444o47معهد ف ص طنط|مريم |لخطيبــــ عبــــد|للطيف عبــــد|لع|ل
ف محمود خليل |لعدوى439736 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدنوره|ن أ
|3548oيم تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه |حمد عطيه |بــــر|
رتـــ|ف|طمه محمود عبــــد|لحفيظ فضل253238 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
63o||2طبــــ |لزق|زيقمحمد |حمد ح|مد بــــيو
5|8o88تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمروه خليل محمد خليل سل|م
8384o||تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء ممدوح حل سيد
|46o27 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعن|ن حمدى |لسيد محمد حس
68248o|لسن ع شمس|م| و|ئل عبــــد |لق|در |لبــــ|ز
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىحمد |لسيد دشن|وي محمد|639|83

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــسنتـــ محمد عبــــد |لن| محمد94|7|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميم|ن |س|مه ع عز|م|68758

ره/ري|ضتـــمحمد نبــــيل محمد ع|شور57||25 إعل|م |لق|
|د|بــــ طنط|ند| ج|د| مو |لغريبــــ خط|بــــ263799
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر حس محمد عبــــد|لحليم|67|32
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود عل|ء عبــــد|لجو|د يوسف |لكرد9|4632
35o875تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحبــــيبــــتـــ حم|ده ع عبــــده
6|436oيم ربــــيع محمد جبــــر تـــربــــيتـــ طنط| |بــــر|
4|o487|ل ل|ل عبــــد|لمع  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ل ي| 
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|دون| صل|ح عيد ج|د |لسيد6497|8
479o35| ندستـــ |ل|سكندريهحمد ن سيف |لدين محمد ع
5o9462زر|عه كفر |لشيخفريد ع|دل فرج جرجيوس ميخ|ئيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط نج|ح فتـــوح غ|نم دي|بــــ774|25
623o38حقوق |لمنصورهحمد أبــــو|لمع| أبــــو |لنور |بــــو |لمع

ره|ء |حمد كم|ل محمد حرفوش|7447| طبــــ |لق|
6o297oحقوق |لمنصورهتـــغريد خ|لد عبــــد|لنبــــى عبــــد |لخ|لق حمزه
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسدى ع عبــــده |لسيد |لن| 765839
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــتـــ محمد ط|رق مو عبــــ|س ش|كر478324
529o42ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نش|م حن محمود |لسيد
يم يسن محمد|88|63| ه |بــــر| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطند| نف|دى |سم|عيل حس 8778|9
235635| د|ر |لعلوم |لفيوميه محمد روبــــى فتـــ
7||o72ندستـــ بــــور سعيدعمر مختـــ|ر محمد مسعد |لقز|ز
33433oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد عبــــ|س محمد
تـــج|ره بــــور سعيدند محمود |لسيد محمد |لبــــر 765845
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم رمض|ن عبــــد |لر| حس 64875|
75o59o| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|فرحه عثــــم|ن |مبــــ|بــــي عبــــد
7o3786د لهلوبــــ زر|عه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن محمود فتـــ مج|
6o|838| صيدله طنط||ء س| محمد |م
تـــج|ره |لمنصورهحمد جم|ل شح|تـــه |حمد|حمد|79||68
7o9422| تـــج|ره |لمنصورهمحمد جم|ل |لدين |لمر |لمر
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843o|5حقوق |سو|نرحمه كم|ل |لدين |حمد خليل
4849o4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ع عبــــد |لموجود ع عبــــد |لموجود
4|o593د|بــــ طنط|محمد حسن عبــــد|لبــــ|سط منصور|
8o675|كليتـــ حقوق |لم |مصط ك|مل عبــــد| عبــــد|لجو|د
ف وديع ري|ض7|59|6 طبــــ |سن|ن |لمنصورهممدوح |
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لرحمن محمد عبــــده529733
4o2343تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن حسن عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخش|كر ع|رف محمد |حمد |لمو| 38|444
6769o4|تـــج|ره |لمنصورهلسيد رض| |لسيد محمد |لطنط|وي
نوعيتـــ موسيقيه |لم |ندي عبــــد|لق|در |نور محمد|257|8
صيدله طنط| ج|بــــر |لشوربــــ ع |لجحش2745|6
طبــــ |لم |بــــيشوي |يمن وديع ز 396||8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسل ي| رش|د عبــــد 252646
6924o2|طبــــ حلو|نل|ء  |زى عمر ح|مد بــــنه
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمود شو محمود عبــــد| دربــــ|له|48497
رهحس |حمد محمود |حمد34638| تـــج|ره |لق|
6o7557|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |لمتـــو مصط |لبــــطل
يم سليم|ن سل|مه768537 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو |بــــر|
6o24o|نوعيتـــ طنط|خلود س| أحمد عبــــد|لحليم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفي|ر| محمد رضو|ن عبــــد |لسل|م52322
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــه عبــــد|لج|بــــر يوسف عبــــد|لرحيم22|833
65o6oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحم|ده محمد رمض|ن جوده

تـــج|ره سوه|جد| | دي|بــــ مو دي|بــــ |89634
رهه|دى كريم محمد س|7777| حقوق |لق|

علوم طنط|من|ر عبــــد |لرؤف عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد |لرؤف طول437996
6o8|46| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|منه مسعد عبــــد |لرحيم عبــــد |لحميد
5|754oق|وى تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورتـــسنيم محمد فتـــ |نور |ل

5244o تـــج|ره بــــ سويفع|ئشتـــ صل|ح شو |م
8o8369 ندستـــ |لم |رحمه ص|لح محمد ع
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعمر كم|ل صل|ح عبــــد |لعزيز |ل|رف 424654
43392oمعهد ف ص طنط|مروه محمد محمد عبــــد|لجليل محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمود عبــــد|لسل|م عبــــد| عبــــد|لنبــــى843||6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشمس ط|رق ع|رف عبــــد|لسل|م6885|2
22oo|oتـــربــــيتـــ ع شمسعل| محمود ه|شم عبــــد|لحكم
حقوق ع شمسيه محمد عبــــد |لعزيز محمد|54926|
788o74| ه حسن |لسيد حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
|د|بــــ طنط|حمد مصط محمد شبــــل|954||4
4o5oo4حقوق |ل|سكندريهمحمد محمد ع محمد ع
4o57o9ء مجدي إسم|عيل محمد حسن| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــإ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|أل|ء حج|زى طه محمد تـــر|445|4
6997o5|يم د|بــــ |لمنصوره|حمد ن|در |حمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد دسو فه |لدوي56|435
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ج| جميل عبــــد|لعظيم |حمد8735|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعرف|ن ع|دل مصط قرع696258
34632oندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد جم|ل ج|بــــر عمر ع|شور معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــج|ره ع شمسكريم نور |لدين محمود محمود59248|

62o56|تـــج|ره بــــ سويفس|مه ج|بــــر حسن فر|ج
9|o|o4 معهد ف تـــمريض سوه|ج بــــه حمدى عبــــد|لحميد عبــــد|لل|ه
ره|نور رفعتـــ مفضل عبــــد |لرحمن48386| د|بــــ |لق|
ره||ء |لسيد ك|مل يوسف عبــــد |لعزيز228264 ثــــ|ر |لق|
88o|5o|علوم |سيوط نطو ن| جيد عبــــد|لمل|ك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نع |حمد محمود مصط |837||
8|72ooحتـــ وفن|دق |لم |صموئيل ميل|د فخري يون|ن| 
د|بــــ ع شمس|ي|سم محسن عبــــد|لعزيز عبــــد|لبــــ|834|32
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مصط محمود |لج |وى|37799|

رهمن|ر ع|دل عبــــد|لمن فتـــح |لبــــ|بــــ54|39 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لعريش|محمود محمد حسن ع محمد767277
بــــه حن|8884|8 تـــربــــيتـــ |لم |س|ره |سحق و
ش|م عبــــد|لع|ل عبــــد|لجو|د634625 د|بــــ |لزق|زيق|عمرو 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسطه |حمد عبــــد |لحليم |لسم| 784684
8o38o7 علوم |لم |ندي رمض|ن سعد مو
75o8|3ندستـــ بــــور سعيدمحمد ط|رق حس عمر صدبــــق
تـــمريض |لمنصورتـــ تـــسنيم ف|يد |بــــو |لوف| عبــــد |لحميد 678849
ه جم|ل عبــــده ع حج|بــــ|439394 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء ط|رق محمد |لشح|تـــ عج778465
7o3529يم ن |لشعر|وى كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسحس|ن رأفتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخل|ء محمد فوزى عبــــد |لجو|د|||4399
46o562كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرحمه جم|ل |بــــو |لفتـــح س|لم فليفل
4o75|9تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ كم|ل مصط محمد رميح
تـــج|ره ع شمسع|دل محمد مصط بــــر|نق349525
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــوق عبــــده حسن ع 692259
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |حمد عبــــد|لو|حد غ|نم |لشن|635|27
4o66o4 حقوق |ل|سكندريهي|ر| و|ئل عص|م محمد محمد عفي
76|o2|آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى ع ع |لسيد رزق
قتـــص|د م حلو|ن|حمد ع|دل |لسيد طلبــــه|33336|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نش|دى جورج صبــــ ش|كر49737|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع |ء عبــــد |لكريم بــــسط|وى عبــــد |لكريم5343||
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ورده مجدى محمد مصط حليمه263438
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريم مجدي ع حس|م |لدين3|278|
 |حتـــ وفن|دق |لم |وف|ء محمد جميل شلق| 5|48|8
رهدين| عمرو عبــــد|لسل|م جل|ل235794 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

|635o|ى حفيظ رهندرو |م بــــ تـــج|ره |لق|
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5o39|7طبــــ |لفيوممحمود ط|رق ع |لسيد
68o96|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومحمد خ|لد عيد فرج

د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن |لسيد عبــــد|لوه|بــــ |لسيد |سم423643
6o|88oند|وى ع|بــــدين تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أل|ء كم|ل 
6|69ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقأمنيتـــ |لسيد مختـــ|ر رزق عبــــد |لر|زق
8o7o49|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عبــــ عص|م حمدي عبــــد
8o4255 كليتـــ حقوق |لم |ن|ريم|ن حمدي محمود مر
44oo94 نوعيتـــ كفر |لشيخف|طمتـــ محمد ممدوح عبــــد |لغ
يم|56759| يم محمد |بــــر| ره|حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم عمر |ل|ل |لبــــن|688495 د|بــــ د |ط|ي| |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجه|د محمد فؤ|د مر48444|
75|2o7وقرين|د |يمن |حمد محمد ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
52||5oزر|عه دمنهورعل| ح|مد فرج غيط|س
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوستـــ | نبــــيل ز|خر عبــــد |لمل|ك غبــــري476284
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــي|سم حسن محمد مصط 776563
ره|فريده حسن محمود رزه27543| د|بــــ |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|شه|بــــ رض| حس حسن ف|يد7|55|4
2472o2كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن متـــو محمد عبــــد|لع|ل عبــــود
رتـــ|سل محمد محمود |بــــو زيد9894|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
545|o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــعبــــد|لرحمن عربــــى عبــــد| محمد عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نه|جر محمود فوزي ع 844788
تـــربــــيتـــ |سيوطدير محمد كم|ل ك|مل  888486
3|4o9| رهم|زن |حمد عبــــد|لحميد |لملي حقوق |لق|
بــــيله483386 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحبــــيبــــه سم فتـــح | عبــــ|س 
63833o|ى مط|وع ندستـــ ع شمسحمد طلعتـــ محمد خ
تـــج|ره بــــ سويفجرجس عز صليبــــ ش|كر4358|8
تـــربــــيتـــ دمنهوردير محمود رشدى |لحنطور32|7|5
حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن صبــــري ف|روق محمود خليل2|97|4
6o96o3زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمود |سم|عيل |سم|عيل عبــــد|لفتـــ
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد عبــــد |لعزيز ع س|لم||78252
ف عبــــد|لعزيز محمد  878442 تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ننسمه |
صيدلتـــ |سيوطمحمود سليم|ن حس|ن درويش 875935
7o466||حقوق |لزق|زيقحمد عص|م ص|لح فتـــوح
6o9959|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد رشدى |لسيد نمله
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرو رفيق رض| س|93|5||
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد حمدى ع محمد شح|تـــه453323
ند| حم|د محمد محمود837537 حقوق |لمنصورهش|
نوعيتـــ |لزق|زيقيه عربــــى رجبــــ |لسيد|632446
8|8|5oلس |يه|بــــ نجيبــــ |سكندر طبــــ |لم |ك
طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|ره مسعد محمد زمزم9953|6
رى 885994 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ه|يدى فتـــ |نور ز
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يم عبــــد |لسميع يونس2453|6 تـــج|ره طنط|أمل ه| |بــــر|
2|6944| ندستـــ ع شمسيه |يه|بــــ ز محمود |لعسي
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد عوض مسعود عبــــد|لع|6|9|54
272o94ف عبــــد |لعزيز |حمد بــــدر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ول|ء |
89855o |حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديبــــيشوى ص|بــــر حبــــيبــــ م
7o2466|تـــج|ره طنط||ء فوزى |بــــو|لمجد حسن مر|د
252o9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مروه سعيد عبــــد|لحميد سيد |حمد
صيدله |ل|سكندريه عبــــد|لصبــــور محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|42345
د|بــــ دمنهور|محمد |حمد عبــــد |لمنعم |لسيد محرم79|494
688o37بــــه |لششتـــ|وى |لتـــو يم و زر|عه |لمنصورهسم|ح |بــــر|
8o|oooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم ||ء عل|ء صل|ح |لدين عبــــد|لحميد
|2|99o ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|محمد صفوتـــ ه| ري|ض مصط

تـــربــــيتـــ موسيقيه حلو|نرضوي ط|رق محمود عبــــد |لمقصود42|28
4o4835|د|بــــ دمنهور|لسيد محمد |لسيد محمد |لشن|وي
رهبــــسنتـــ نجيبــــ مو |يوبــــ ميخ|ئيل4552|2 حقوق |لق|
765876| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يه عبــــد |لمنعم د|ود |لعيو مر
ره|حمد محمود محمد محمود|45694| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء ع|دل |حمد محمد نجم |لدين|267395

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره عبــــد |لمحسن |حمد عبــــيدو25265
6o6529ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهلسعيد محمد محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد
يم843343 حقوق |سو|نمن|ر سيد محمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمود فوزى ح|مد6742|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيوسف صبــــرى محمد عثــــم|ن52982|
يف239822 ف محمد |لسعيد  رتـــزي|د | علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس| عل|ء ك|مل محمد |لعمرى8||496
يم نبــــوى مو مصط 876|26 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|عبــــد|لرحمن |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهم|رل ف|دى فريج غبــــري|ل ميخ|ئيل973|43
6o6785علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمود |حمد ح|مد محمود سل|مه
يد |حمد423353 صيدله |ل|سكندريهآيه محمود |بــــو |ل

رتـــ محمد ع|دل جمعه محمد حس 39372 تـــمريض |لق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء عبــــد|لرؤف شو خليل|356486
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سم|ء حبــــ حسن سعد صهو|ن|9|4979
د|ر |لعلوم |لفيومش|دى |حمد محمد ن|جح صديق رزق45676|
4|7|8oحقوق |لمنصورهبــــل|ل عبــــده |لسيد عبــــده |لبــــز|وى
تـــج|ره دمنهوري |م |لسيد معيقل محمد3632|5
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسم|ء |لسيد |حمد |لبــــدوى |لبــــ|ز|697864
|57o92حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــفريده محمد يوسف |م|م عبــــيد
كليتـــ حقوق |لم |معتـــز خ|لد ن عبــــد|لسل|م4252|8
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديم|دون| رفعتـــ عبــــد| مجلع839576
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسم|ء |لسيد سعودى د|ود ع763249
تـــج|ره ع شمسمريم عمرو محمود |بــــو عيطتـــ9|278|
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ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|ر| محمد |م سيد سيد |حمد7|3428
8|o456تـــج|ره |سيوطي| عل|ء|لدين محمد عبــــد|لحميد
يم محمد عبــــد |لعزيز نو|54374| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|ندع|ء وجدي عبــــد |لحكيم |حمد7|3|4
لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|عبــــد |لرحمن بــــه|ء |لدين ح|مد |حمد ح24|687
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهس|رتـــ عبــــد |لحميد |حمد غز|ل478292
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيم|ن عبــــد|لسل|م عبــــد|لر|زق |لبــــدري233|84
83o|74تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديد |نه ظريف روم| مرج|ن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسل|م جم|ل ع عصيد|246375
22578oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لغ غنيم عبــــد|لغ غنيم
يم يوسف محمد يوسف5|87|| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف |بــــر|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد خ|لد رجبــــ تـــوفيق|783653 ع.
ره|يم|ن عبــــد| بــــيو ج|د |لحق حو|236298 طبــــ |لق|
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|جون صبــــ ز ميخ|ئيل97|4|3
حقوق حلو|نمريم |بــــوبــــكر سيد عبــــد|لحليم4757|2
5|4o82زر|عه |ل|سكندريهسل عم|د|لدين ح|مد ع
5|o296معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عبــــد |لرحمن طه محمد سل|مه
|62o54 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحس|م حسن محمود فرغ
يل ج |لزق|زيقدين| عبــــد | فتـــ ه|شم777362 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ بــــنه|نوره|ن ش|كر سعد محمد444882 كليتـــ 
264|ooى ح|مد محمد عبــــد|لحميد  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــ
ش|م حبــــيبــــ |لحسي حم|د23583| ره|فريده  عل|م |لق|
8399o8| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|سم|ء حج|ج |حمد خ |
وف|تـــ|س|مر سعيد محمد فرج247647 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
5o5653تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود صل|ح |لدين عزتـــ |لخن| محمد
26o436ى ثــــ|ر |لفيوم| محمود حل عبــــد|لحفيظ |لع
7797o6|نوعيتـــ |لزق|زيقم| محمد ع محمد عبــــد |لق|در
6943o4بــــه |لبــــدوى د|بــــ |لمنصوره|ف|يزه عبــــده عبــــد |لسل|م و
رهمريم ع عبــــد |لتـــو|بــــ محمد48343| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3537o6يم عيد كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمود حمدى |بــــر|
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىسيد عبــــده سيد |حمد868456
يف عبــــد |لسل|م |لطر|بــــي6733|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى 
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد محمود جوده مر89|333
5o8|27صيدله |ل|سكندريهنوره|ن محمد مسعد محمد حسن زيتـــون
43o287زر|عه طنط|رن| عبــــد|لعزيز ع ر| حم|د

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسين|س شه|بــــ عبــــد |لع|ل عبــــد |لمنعم49434
5285o6 يم عبــــد |للطيف تـــ|حمد عل|ء |لدين |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوممحمد رجبــــ محمد محمود73277
83o|25د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ محمد |حمد عبــــد|للطيف
63|4o8يف معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ي|سم مجدى |لسعيد 
يم حسن |لسيد ق||47698 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعمرو عم|د |بــــر|
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طبــــ |سن|ن ع شمسحمد محمد جل|ل |حمد |لسم|دو |667|26
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد |حمد حسن |لسيد|524727
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ح|زم |م|م عبــــد |لعزيز |م|م حسن465|68
تـــج|ره دمنهورنوره|ن |حمد محمود |حمد خليل483668
ور جيد|838858 حقوق |سيوطن خ|لد 
635o88|حقوق |لزق|زيقمل محمد عبــــد|لعزيز عطيه |لعر|بــــى
7o9686|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحمد محمد عيد عبــــد |لفتـــ|ح
ين جمعه محمد لط |35543 حقوق ع شمسن
7759ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد | و|ئل عنتـــر |بــــو|لفتـــوح
7oo5||طبــــ |لمنصورهدين| سعد عبــــد |لفتـــ|ح س|لم
22o6o|| د|بــــ ع شمس|ندى محمد |حمد صل|ح |لدين |بــــو
يم ط|يع|75728 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دين| عبــــد | |بــــر|
8|8|2oمعهد ف تـــمريض |لم | عص|م فضل |سطف|نوس شح|تـــه
6o479oد|بــــ |لمنصوره|أيه |لدسو |لغريبــــ |لقليوبــــى
ره|يه|بــــ محمد فوزى سليم|2768|2 د|بــــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد ي| محمد عبــــ|س69452
صيدله بــــ سويف|ء حسن محمود محمد|52798

تـــج|ره |سيوطعبــــد| حسن محمد حسن895||8
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى شعبــــ|ن عبــــد|لستـــ|ر عم|ره268922
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد ح|فظ محمد سم عبــــد |لح|فظ|42497
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمد محمود تـــر6743|6
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس خ|لد ع بــــ ع24795|
وف|تـــمحمد |حمد |حمد عبــــد |لعليم448723 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
33o|52تـــج|ره بــــنه|د | فهيم محمود سليم|ن
7o4553تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــن|در ع عبــــد |لعظيم ع محمد
تـــج|ره ع شمسوق عبــــد|لن| ص|وى ج|د |لمو38|233
24o34|رهندى حسن عبــــد|لحفيظ عبــــد|لمقصود تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه محمود مر |لقرش|253367
ى676555 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر زينبــــ يوسف بــــكر يوسف ع أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
8|4o8o|ي ويص ي ن بــــ حقوق بــــ سويفبــــ
772o|9|يم حسن محمد محمد قروش ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىبــــر| ع.
6o|6|2تـــج|ره طنط|حمد محمد رش|د عبــــد|لحميد مخلص
7oo369|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن محمد |لسعيد محمد
4o|263يد حقوق طنط|سه|م حمدى محمد |بــــو|ل
7oo|3oد|بــــ |سيوط|م|جده رض| مو |حمد بــــدر|ن
3|6o24زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعل| صل|ح حسن |حمد
249o78 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم حس محمد |لبــــر
صيدله |لزق|زيقف|طمه محمد محمد شو محمد9||636
35837oتـــج|ره ع شمس |ر عل|ء محمد ع|دل
7o7598|علوم |لمنصورهحمد ع محمد ع  منصور
7o2545ر | |يمن ع |لبــــر ز| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي
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يم محمد عس|ف||22395 ه خليل |بــــر| ره|م د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|عمر سيد محمد حس|ن 7799|3
|4729o|د|بــــ |لم |حمد بــــل|ل محمود حسن|
49o864|يم ه فر|ج ع |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم
5|o82| |د|بــــ دمنهور|طه ع|دل محمود سعد |لمسلم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر محمد سيد عبــــد |للطيف45|48|
6o278|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن خ|لد عيد س|لم
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمريم عبــــد |لفضيل عبــــد | حمد422995
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مصط عل|ء يح ش|مخ محمد225893
صيدلتـــ بــــورسعيدم|جد |لسيد عبــــد|لوه|بــــ ص|دق8565|6
27o232طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فوزى محمد سليم|ن جعفر

6|oo7كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمود |حمد محمد |حمد
6o2499تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حس|م عنتـــر |حمد غ|زى
تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن محمود ع عبــــد |له|دى عبــــد ربــــه435425
رتـــ|سم|ء ه| ع محمد ع عجوه|629376 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
268459| ش|م محمد |لسيد ع كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد 
تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء محمد |لسيد محمد شعبــــ|ن782682
علوم ري|ضتـــ بــــنه|دع|ء جم|ل نج|ح |لسيد حج|زى357296
7o8|95|د|بــــ |لمنصوره||ء ع محمد محمد عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ه| عبــــده فتـــح |23|54|
يم عبــــد| محمد |لنج|ر|33329 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهجنه |بــــر|

2o|57رهعمر محمد حس سليم|ن ق|سم حقوق |لق|
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقخ|لد محسن عبــــد |لر|زق خليل783377
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد خ|لد محمود محمد|22|759
ره|سل|مه محمد رحيم سليم|ن|4989| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|ند| صبــــرى |حمد محمد785429

زر|عه |لفيومصف| خليفه منجود خليل||333
بــــي |حمد حسن98|675 علوم |لمنصورهم|ي| محمد |ل
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرحمه مصط عبــــد|لعزيز محمود  877743
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يوسف حس عبــــد |لكريم |بــــو |لحسن|||753
رهمتـــ | ع محمد ع حسن |4|488| ندستـــ |لق|
يم لو|ش762425 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد |بــــر|
ره|سل|م رض| محمد رشو|ن|45228| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــه|يدى نبــــيل عبــــد |لغ محمود622539
26282oندستـــ بــــنه|محمد ن محمد رضو|ن كليتـــ 
تـــج|ره |لمنصورهرند| |حمد |لعر|بــــى فريد |لعر|بــــى8|6797

يم5977| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسفوزى حمدى محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمود عبــــد |لعزيز محمد طه |بــــوجريدتـــ2|348|
34o4o6حقوق بــــنه|تـــغريد ن| سم |حمد |سم|عيل
2445o6خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحسن محمد حسن |حمد |سم|عيل
يم |لبــــن|وى637388 ندستـــ |لزق|زيقحمد ي| مصط |بــــر|
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوعد وليد ف|روق محمد شلبــــي39575
د عبــــد|لموجود9|2535  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــغ|ده رجبــــ مج|
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدتـــسنيم ك|مل محمد بــــخيتـــ849797

69o34تـــربــــيتـــ |لفيومريم |حمد سيد شح|تـــه
ى765236 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود عبــــد|لو|حد |لسعيد |لخض
6938o9معهد ف ص |لمنصورهسلوى رفيق |لسيد عبــــد |لمنعم |لجندى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحن|ن صبــــ حس محمد حس عمر28|772
يم|359428 حقوق بــــنه|ل|ء محمد |حمد |بــــر|

3689oمعهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطف|طمه ممدوح مختـــ|ر فرغ
يم |حمد خ|طر752235 يف |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقن|دين 
22674oوف|تـــمع|ذ محمد عبــــد|للطيف ز تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
علوم |لعريش/ري|ضتـــصل|ح ح|تـــم صل|ح محمد عبــــد ربــــه2|4493
||96o6| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد رض| عبــــد |لمنعم حس
د|627289 بــــى |لسيد محمد مج| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه و
يم سلمون248692 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه خ|لد محمد |بــــر|
842oo8د|بــــ |سو|ن|محمد ج|بــــر |حمد حسن

53o2o| د|بــــ بــــ سويف||ء |مجد فوزى فه
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمصط |يمن نزيه |لسيد756973
ره|س|ره محسن من سعد239324 د|بــــ |لق|
يم268845 ف جل|ل |بــــر| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه |
ثــــ|ر د |ط|أسم|ء عبــــد |لرحمن لط |لنج|ر|993|6
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد من ج|بــــر |لسق|276|25 معهد ع| 
ره|صف|ء |س|مه مصط |لمتـــو 53573| د|بــــ |لق|
تـــج|ره دمنهوريوسف تـــ|مر خميس يوسف |لبــــستـــ|وى5|4942
827o72ر د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود ع حشمتـــ عبــــد|لظ|
33|oo8|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهنسمتـــ ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح عفي عبــــد
7o2996ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى محمود عطيه عبــــد |للطيف سليم
ري|ض |طف|ل |لمنصورهعفيفه |يمن سليم|ن خليل697769
4|o732تـــج|ره طنط|دون| مصط محمد عبــــد |لحميد ز كس
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد يوسف |لمو| يوسف خليل679336
يم476329 د|بــــ دمنهور|فؤ|د |حمد فؤ|د رزق |بــــر|
علوم طنط|أم| محمد حسن محمد غ|نم428982

بــــ25995 زر|عه ع شمسي|ر| مصط عبــــد |لرزق د
35o58 رهمحمد |س|متـــ |نور حسن تـــج|ره |لق|

27|43oصيدله |ل|سكندريهسهيله سعيد ح|مد |لط
35o|3|ف |لدين حسن ع د|بــــ ع شمس|محمد خ|لد 
627|6oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د | حم|د عبــــد|لسل|م ج|بــــ | قطبــــ
4|5|o3| تـــج|ره كفر |لشيخن جمعه محمد |لس|
5o345oصيدله |ل|سكندريهمريم ط|رق |حمد محمد عبــــده
43o592طبــــ |سن|ن طنط|شيم|ء صديق فتـــ صديق عم|ر
|5o64||د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد صبــــ طه فوده
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تـــج|ره |لزق|زيقعمرو جم|ل عبــــد |لرحمن محمد632887
ري|ض |ل|طف|ل ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروحنوره|ن |لسيد عبــــد |لحميد حسن638937
68393oه مديح فتـــ محمد ع ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ض محسن ع بــــيو 4746|8
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــحبــــيبــــه تـــ|مر عبــــ|س محمد حسن6|4235
|48o34ش|م رشدى خليل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمود 
رهيوستـــ | عو فؤ|د بــــخيتـــ2|323| تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس|حس |مجد حس ع دويد|ر42|436
852o|5|صيدلتـــ |لم |يثــــ|ر ن| ش|كر عبــــد|لحكيم
6o8o5|د|بــــ |لمنصوره|حن ط|رق فتـــ ع |لبــــد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرحمتـــ عل|ء جل|ل محمد عوف9352|5
8o|335حقوق |سيوط |م فتـــ ع يوسف
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد |سم|عيل عبــــد |لغ صميده5686|6

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع|دل |بــــو زيد عبــــد |لر|زق|95549
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد نور صل|ح عبــــد|لمقصود |ل |226|35
يم عبــــد |لع| |لسيد496987 حقوق طنط|جه|د |بــــر|
صيدله حلو|نمن|ر عص|م عبــــد|لرؤف |حمد2626|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخخلود محمد عبــــد|لبــــ| ق|سم |لطنجه437873
7o2889|يم |ل معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |لسيد محمد ع |بــــر|
76765oيم تـــربــــيتـــ |لعريشتـــسنيم |حمد |م |يوبــــ |بــــر|
77o354تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمه|بــــ علو|ن |حمد علو|ن
77966oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ي| محمد حسي ع خوختـــ

5o|8oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن جم|ل عويس |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |حمد سل|م س|لم سل|م786597
رهرو|ن ع محمد ع محمد58|32| حقوق |لق|
69o5|3طبــــ بــــيطرى |لمنصورهس|ميه |لسيد عبــــد |لكريم عبــــد |لسل
||64|6| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد ي| بــــدير |لش|
د|بــــ |لمنصوره|بــــ|سل زيد|ن محمد حمد|ن||6968
صيدله |ل|سكندريهلسيد مصبــــ|ح عبــــد|لعزيز خليفه|86|442
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــد | |حمد شعبــــ|ن بــــك |بــــوجهل3934|5

67o|8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننوره|ن ع|طف عز |لدين عبــــ|س
4o9525تـــج|ره طنط|دسو |لسيد دسو عبــــ|ديه
85o28|د تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدشيم|ء ع |حمد مج|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| تـــ|مر فكرى |لسيد233469
||8496| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء م|جد عبــــد |لمعز حسن |لخو
84o756تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد بــــدري ع حم|دي
ق|وى|36754 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عمر محمد |لسيد |ل
83895o|لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن||ء سيد رف| عبــــد|لنعيم

د|ر |لعلوم |لم |حمد محمد ز|كر عبــــد |لبــــ| |3|98|
ثــــ|ر د |ط|مديحه سعيد محمد |سم|عيل699538
4644o4علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طمحمد عل|ء |لدين سيد |حمد معوض
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447o|7|ش|م مختـــ|ر |حمد علوم ري|ضتـــ طنط|حمد 
ندستـــ |لمنصورهحمد نبــــيل ح|مد |حمد منصور|675244

|5887| حقوق ع شمسيم|ن مسعد صل|ح |لدين ع
6o2|o9طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحبــــيبــــه جم|ل عبــــد |لغ |لغبــــ|رى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لرحمن محمد مهدي سليم|ن59|837
د|بــــ ع شمس|مريم محمد عبــــد |لعزيز محمد32638|
49737oل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|ف|طمتـــ رض| محمد |لسعيد شلبــــى
32|3o4|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديف ن محمد عو|د

صيدله بــــ سويفع عبــــد |لتـــو|بــــ عيد مبــــروك65|59
رهعمر محمد |لسعيد محمد548|23 ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رضوى جم|ل حل عبــــد|لعزيز9472|3
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره حس |لش|ذ محمد232529
7o5234د|بــــ |لزق|زيق|ن ط|رق عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل غيثــــ
6o6o|6د|بــــ |لمنصوره|محمود |لمر حسن |لمر
يم|387|64 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء محمود محمد محمود|بــــر|
357o99كيس م  ر ع|دل سيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|م|
9o298| د|بــــ سوه|ج|دير |حمد عبــــد|لموجود |حمد
ر |بــــو |لفتـــوح محمد حسن773256 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسهيله م|
752o6o|تـــج|ره ع شمسرس| نبــــيل لطيف سوس
4896|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطإيم|ن حم|ده ز ع |حمد
4|o297د|بــــ طنط|مؤمن صل|ح محمد |لعس|ل|
ندستـــ ع شمسمن|ر |حمد محمد عمر|ن7225|2
2672o|نوعيتـــ |شموننور| من تـــوفيق محمد ن
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد عفي |865|54
نوعيتـــ |لمنصورهمروه حسن محمد عبــــد |لسل|م عبــــد 74|685
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن س|مح عطيه |حمد عسكر637795
م|م منطلبــــ ظهري836599 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىنسمه 
حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن خ|لد عبــــد|لرحمن |حمد2|8435
تـــربــــيتـــ طنط|من|ر ش| سيد |حمد ش| 4249|4
34o756| تـــج|ره بــــنه|حمد ع|طف عبــــد|لمنعم عفي ن

|لسن |لم |د | وحيد سيد عبــــد |لجو|د864|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيه عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ |لجندى2|76|4
|3473|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل|م |يه|بــــ سعيد مو
2|878oعلوم ع شمسمؤمن |حمد |حمد محمد جعفر
تـــج|ره |سيوطشيم|ء محمد نعيم محمد 885329
ه وجدى محمود |لمزين|268995 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
8o5657د|بــــ |لم |صف|ء ف|روق ع عبــــد|لعزيز|
يم5|45|3 علوم ري|ضتـــ بــــنه|حس|م محمد حل |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى صل|ح عبــــد | ي|س 4|528|
2563|oمعهد ف ص بــــنه|محمد محمد عبــــد|لمجيد |ألسود
تـــج|ره سوه|جيه محروس عبــــد |لسميع محروس محمد787273
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد صل|ح عبــــد|لوه|بــــ صديق|79|834
ف ج|بــــر محمد42269| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل |
طبــــ |ل|سكندريهن|ن جم|ل |حمد ك|مل |بــــوعجور435799
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمود محمد ه|شم |بــــو |لسعود752835
4o7o98يم د|بــــ دمنهور|دولتـــ عبــــد |لنبــــي عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
5|o326ش|م محمود |لقض|بــــي تـــج|ره دمنهورمحمد 

88o|2ى حس ف|وى لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|محمد ع
4349o4|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ي|تـــ منصور عبــــد|لو|حد محمد قطبــــ
|246o9ر د|بــــ ع شمس|تـــسنيم محمود |حمد م|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد |حمد محمد فريد حسن234345
3|6o92لسن ع شمس|ندى عمر محمد عبــــد|لحميد
4o2748د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن ع عبــــد|لرحمن ع عبــــد|لرحمن|
|4o656| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|سل|م ع فخرى ح|فظ ع
تـــج|ره كفر |لشيخزينه عبــــد |للطيف سلط|ن سلط|ن436955
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخزينبــــ |حمد عبــــد|ل |لنج|ر432845
يف بــــكر محمد333955 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــكر 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــده محمد عبــــد |789635
6862o6د|بــــ د |ط|حس ع حسن عبــــد |لق|در سل|مه
ندستـــ |سيوطمحمد محمد عبــــد | عبــــد|لرحمن247|78
63o556ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقم|ركو عم|د ز عري|ن

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفيه |حمد سيد بــــدر محمد|545|5
تـــربــــيتـــ حلو|نمصط درويش ع مصط محمد42477

زر|عه |لزق|زيقسم|ء عبــــد | |لمهدى عبــــد | محمد4|74|7
4o5525حه وفن|دق |ل|سكندريهنوره|ن سعيد محمود |لدمر| محمود| 
2|82|o|ندستـــ ع شمسحمد ي| |حمد عبــــد |لحميد حمد
ندستـــ ع شمسبــــيشوى ه| ك|مل ميخ|ئيل9859||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسل و|ئل |لسعيد عطيه |لسيد238467
|2o4o|لسن ع شمس|س|رتـــ س|مح سليم|ن |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمتـــ محمد محمود |سم|عيل527476
6o3553 تـــج|ره طنط|خ|لد محمد |لسيد مصط |لبــــسيو
ح6446|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لرحمن 
يم |حمد مصط ع محمد|446653 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
7|o636تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|جر ه|شم محمود يوسف محمد |لبــــ
حقوق |لزق|زيقعبــــد |لرحمن ع محمد حسن752875
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ندي عمر فرغ عبــــد |497592
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|مونيوس روم| نبــــيه حل |94|868
يم عبــــد |لو|حد7|6993 يم عل|ء |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهبــــر|
77o98o| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــيه محمود ك|مل ع
7o|||o|حقوق |لزق|زيقحمد مسعد محمد |لدمرد|ش حسن
84|o72 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديرض| ح|فظ محمد ع
|3o952تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمرو|ن محمد عبــــد |لسل|م سيف
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32258oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسكرستـــينتـــ ن|جح مل|ك مكسيموس
447o32ندستـــ |سيوطبــــه|ء |لدين مجدى عبــــد |لحميد |حمد عبــــد
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لعزيز حسن محمد ك|مل طه5225|6
427|o2| علوم |ل|سكندريهي|ر| |لسيد |لسيد مصط فتـــح
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|وق |حمد محمد |لسيد956|63
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه رشدى ع |حمد عيد|249558
|د|بــــ طنط|محمود بــــدير عبــــد |لمع |لغلبــــ|ن3753|4
44|3o3|معهد ف ص طنط|عبــــد|لحليم حل عبــــد|لحليم غ
7o7|8|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسمر ع قنديل يوسف |بــــر|
ر عم|د |لدين ع عبــــد|لمقصود جوده443368 حقوق طنط|ش|

5|22oتـــج|ره بــــ سويفم| ز ن طـ| ر ق ع |لبــــكري عبــــد |للطيف
علوم |لزق|زيقندى محمد سليم محمد ع |لبــــن|632322
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــه | |س|مه فتـــ محمود |حمد676644
تـــج|ره سوه|جعبــــد |له|دى |حمد ع|طف ع عوض 688469
4779o4 ش|م |حمد محمد |م تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن 
48998oيم |حمد زيد|ن د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |حمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|عبــــد | ط|رق زكري| س|فوح429773
رهدين| رمض|ن صل|ح ع95|58| طبــــ |لق|
2|5o74رهعمرو محسن عبــــد|لرحمن |بــــوبــــكر ندستـــ |لق|
488o37|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهحمد مجدى |حمد محمد
9|o269لس جندى لس نشأتـــ ك ندستـــ سوه|جك
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد محمود محمد متـــو سل|مه446343

تـــ ع|دل فه سيد||4375 د|ر |لعلوم |لفيومم
يد فرم|وى عم247256 يد ح|مد |بــــو|ل معهد ف ص ري|ضه بــــنه|بــــو|ل
ف محمد ك|مل5|292| رهمحمد | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|دير حس محمد مدبــــو محمد343979
حقوق طنط|محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لحميد طلبــــه فوده47|495
67o3o وف|تـــف|طمتـــ عص|م محمد مصط ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

يم |بــــو ط38944| تـــج|ره ع شمسسن|ء |س|مه محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمه| ع مصط محمد |لصبــــ|غ778373
3725o2|معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــحمد عص|م |حمد محمد
356|4oيم متـــو جبــــل د|بــــ |لزق|زيق|عمر مدحتـــ |لسيد |بــــر|
768o62تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم عبــــد |لرؤوف محمود سليم|ن
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديبــــه سم عبــــيد سليم|ن838542
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ورده عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن يوسف7979|8
يم عبــــد|لعليم محمد|244286 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهه|يدى صبــــرى |لسيد |لورد| عبــــد |426696
|ء وجدى ح|مد عبــــد|لع|ل|5292|9 معهد ف ص ري|ضه |سيوط  
44o73oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخعل| عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز
|د|بــــ طنط|آيه |سم|عيل ك|مل |سم|عيل محمد غر9642|5

تـــربــــيتـــ |لفيوميه |حمد محمد ص|لح|49||7
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تـــج|ره ع شمسصف|ء محمد محمد حسن |لنقيش|34469
4o6499ن| خ|لد محمود ع محمد د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|م
ى486994 د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد |لرحمن |لسيد محمود محمد |لم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد |نه ر|وى ن| |يوبــــ عبــــد |لمل|277356
تـــج|ره |لزق|زيقس|مه عبــــد|لرحمن منصور عبــــيدو|94|638
لسن ع شمس|يه |س|مه عبــــد |لرحمن |حمد محمود48545|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــبــــسمه ي| جل|ل |لغربــــ|وى252847
تـــمريض بــــنه|تـــوفيق عبــــد|لفتـــ|ح تـــوفيق ع54|262
|3|7o3ره|سمر لط عبــــد |لعليم محمد ثــــ|ر |لق|
ع248747 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومند خ|لد عبــــ|س |ل
32844o |كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|محمد ح|تـــم محمد حل |لسبــــ
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نزي|د |مجد محمد عبــــد |لمقصود |لعقبــــ9232||
د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد حس محمد |بــــر|94|359
9o7o34د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مه| جم|ل محمود محمد
543|o3معهد ف ص |ل|سكندريهيم|ن عطيه عبــــد |لعظيم محمد |لبــــدرى
ف حس عبــــد|لوه|بــــ853798 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |تـــه| |
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد | صبــــرى معوض ع محمد486|48
5o7525| د|بــــ |ل|سكندريه|سلو|ن ح|مد محمود عبــــد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيثــــ|ر محمد ك|مل محمد |ل |ط|7469|6
639o86يم معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حمد ع|دل شح|تـــه بــــند|رى |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سيف مصط محمد عبــــد|345394
ر متـــي|س283959 علوم حلو|نديفيد بــــرتـــى جو
ف فؤ|د ع2|5|6| ندستـــ تـــ.خ|مس مه|بــــ | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــ ح|مد محمد مبــــ|رز حسن|757|32 د|بــــ ع شمس|م
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نتـــغريد محمد ع |حمد5|8638

د|بــــ |لفيوم|ريه|م محمود سيد مو 72332
34o87||يم سليم|ن خط د|بــــ ع شمس|محمد محمود |بــــر|
628o3oحقوق |لزق|زيقريم ع|دل عطيه عبــــد |لفتـــ|ح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيده|يدى |س|مه |حمد |لدسو |لسيد85|685
يم699622 د|بــــ |لمنصوره|ص|بــــرين س|لم حم|د محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لم |يه طه يوسف ع |2|93|8
34o984حقوق ع شمسمحمود ه| ع|دل صل|ح عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــشيم|ء محمد عبــــد|لبــــ|سط ع|يد256674
ف محمد محمد |بــــو |لحم|يل624726 معهد ف ص بــــور سعيدمحمد أ
49o286تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسل مو شيخ مو حمزتـــ
6o543||زر|عه |لمنصورهي|سم ممدوح |حمد |ليم| |لس
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيددع|ء خ|لد مسعد |بــــو غربــــيتـــ388||6
رتـــ|من|ر نش|تـــ فوزى ي|س 59269 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

897oo3  حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد| كم|ل عبــــد|لمجيد |حمد
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخل|ء رض| محمد |حمد |لجحش|782|27
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لجيد عبــــد |446895
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|6o8||ل|ل ندستـــ ع شمسع عل|ء |لدين ع 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط وليد مصط عبــــد |لرحمن753369

يم محمود|74|44 يم حسن |بــــر| رهبــــر| زر|عه |لق|
رهع|صم منصور محمد |حمد6942| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|

763o65كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمن|ر |لسيد حسن معروف حسن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|ره عبــــد | يس يس محمد |لبــــر64|55|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــ خ|لد عبــــ|س حل 26667|
تـــربــــيتـــ |سيوطف|طمه محمد نمر حسن 885838
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|منتـــ | سيد مصط مصط ع39767|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدل|ء نص |لتـــه| |لسق| عيد|623847
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نزينبــــ |حمد عبــــد|لعظيم ح|مد848789
8|oo9oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رين| ميل|د عز عطيه|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سمينه محمود محمد شح|تـــه|26646
45o269د|بــــ طنط|لحس عص|م عبــــد |لعزيز محمود عمر|
75o96|ف محمود |حمد ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود |
243|o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط |حمد سعيد س|لم
علوم ري|ضتـــ |سو|نفؤ|د |حمد فؤ|د جريو رمض|ن524982
تـــمريض بــــنه|محمد ه| عبــــد|لوه|بــــ عثــــم|ن محمد462|33
يم محمد مصبــــح حس 5|6848 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن |بــــر|
242o66 رهرحمه |م عبــــد| |م زر|عه |لق|
9o88o3 د|بــــ سوه|ج|دير حمدى محمود عبــــد|للطيف
رهحمد رجبــــ لط |بــــوط|لبــــ|882|25 تـــخطيط عمر| |لق|
ندستـــ |لزق|زيقعمر محمد محمد حسن عز|م774969
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــسمله عبــــد |لخ|لق محمد محمد82|58|
495oo9|د|بــــ دمنهور|حمد رضو|ن محمد غز|ل
ندستـــ قن|زي|د منصور محمد حسن 838336
6o5464حقوق |لمنصورهسل نبــــيل تـــوفيق مط|وع
45|67oندستـــ |ل|سكندريهآيه فريد محمد |حمد |له
6|8o88تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء صل|ح عبــــد |لمجيد محمد
يم|782742 ه |لسيد حسن مصط |بــــر| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5oo222|حقوق طنط|سل|م فر|ج عبــــد|لر|زق |حمد |بــــر
63|4o9علوم |لزق|زيقي|سم نبــــيل سعدون محمد عي
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميم|ن ع|طف |حمد محمود|62||26
4o7368ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|نوره|ن عل|ء |لدين أحمد محمد عبــــد
تـــج|ره طنط|ول|ء سعودى |لسيد |لعس|ل688442
329o|7تـــج|ره بــــنه|مصط محمد صل|ح |حمد عطيه
د|بــــ حلو|ن|رضوى ي| |لمتـــو محمود66726|
|24o68| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد سم محمد عبــــد |لع
حقوق |لمنصورهحس ك|مل سيد محمد 896992
3226o2رهمنتـــ | عص|م عبــــد|لر| نور |لدين تـــج|ره |لق|
48o458د|بــــ |ل|سكندريه|محمود عص|م سيد بــــهن
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884987| د|بــــ |سيوط| م| جم|ل تـــوفيق مو
252o98|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير ع|طف محمد عبــــد|لع|
معهد ف تـــمريض سوه|ج ي|ر| عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد فرغل 572||9
د|بــــ حلو|ن|رن| |حمد |لص|وى عبــــد |لسميع|5848|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومدين| محسن محمد طه34459|
6358o6د|بــــ |لزق|زيق|عبــــده |نور رشدى متـــو
9232o5 تـــربــــيتـــ سوه|ج صل|ح |بــــو|لفتـــوح حس|ن
|4|83oر محمد طبــــ ع شمسمحمود س| ز|
6|5947| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحمد حسن محمد فكرى |لشوبــــ
د|بــــ حلو|ن|من|ر محمود ز|يد عبــــد54862|
|2o435خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمحمد جم|ل عبــــد |لكريم محمد
33o977يم عبــــد|لمجيد كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ|ء مجدي خليفه |بــــر|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد | سعيد حسي نص|ر غبــــن783938
62325oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طي|ر| مجدي |لسيد عبــــد|لع| |بــــر
رهحمد عمرو محمد محمد |حمد|44553| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|37o||| لسن ع شمس|ع ع|دل عطيه عبــــد
78|o92تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|م |سم|عيل منصور |سم|عيل
776o42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقر | مجدى عبــــد |لعظيم |له|دى
4o783||تـــج|ره دمنهورمحمد حمدى محمود عثــــم|ن عبــــد
695|56| علوم |لمنصورهيم|ن عبــــد | فهيم منتـــ
حقوق |لمنصورهم| عبــــد |لحليم بــــش عبــــد |لحليم|96||69
تـــج|ره دمنهوررح|بــــ |حمد |حمد محمد |لنج|ر8453|5
923o|4 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد رمض|ن يوسف عبــــد|لرحمن

تـــربــــيتـــ |لفيوميه فتـــ خ|لد حس|ن |67972
827|5o| يم رمض|ن ج|د حس ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|
7o5oooمعهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عمرو محمد محمد ع رضو|ن
ش|م حل حس محمد |لسبــــع36|6|2 زر|عه ع شمسحمد 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــين|س مصط |حمد |لقن|253788
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــل|ء جم|ل محمد ع|شور|264535
ش|م عبــــد |لعظيم ه|شم قريطم529958 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمصط 
63|o88د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نور| سعيد لط |حمد
49|o48تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل حسن ع حسن |لنحوى
صيدله طنط|محمد بــــسيو عبــــد |لق|در |لبــــلتـــ| 429596
4o4334حقوق |ل|سكندريهمرو|ن |لسيد عبــــيد محمد |بــــوحلوه
9o5925 تـــربــــيتـــ سوه|جحس|م ع حسن ع
64o449يم يم رمض|ن محمد ع |بــــر| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسبــــر|
7o6878معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد | رمض|ن عبــــد |لبــــ| رمض|ن
64|32oيم |حمد ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |سم|عيل |بــــر| ع.
م|م |حمد |89284 ف ومس|حه |سيوطيف عبــــد|لحميد  ك.تـــ. ف رى و
تـــج|ره سوه|جكريم |حمد عبــــد|لحميد سلم|ن 9634|9
8o|983|يم عبــــد|لر|زق |حمد صيدلتـــ |لم |حمد |بــــر|
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمد |له|دى محمد محمد مصط 934|92
68o762يم عبــــد |للـه تـــمريض |لمنصورتـــ  رجبــــ عوض |بــــر|
5o7992طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهآل|ء  |زى محمد |حمد د|ود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن غريبــــ محمد ع26575|
ق|وى243786 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسه|م حمدى عطيه 
نوعيتـــ |لزق|زيقف|يزه محمود متـــو حس د|ود|77499
حقوق ع شمسر| ع|دل س| |لسيد47|45|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعمر محمد محمد سليم|ن شلوف37|453 معهد ع| 
778298| يم ج|بــــ | يم محسن |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقبــــر|
6956o4|يم تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء ي| شح|تـــه محمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد ي عبــــده محمد عبــــده|679639
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لكريم ن|جح عبــــد |لكريم منصور528633
8o26|2تـــربــــيتـــ |لم |نجل|ء محمود عبــــد|لعظيم محمود
2327o|تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــده |لجم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه محمد محمد عبــــد |لمع عل|م|676248
يم غندر4|7659 ند| محمد حسن |بــــر| نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدرو
48o772يم تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسمر صبــــرى رمض|ن مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|ن/ري|ضتـــ س|ره |حمد محمد عبــــد|لكريم843427

رهعمر |حمد عبــــد |لحميد محمد22766 تـــج|ره |لق|
طبــــ |سن|ن ع شمسرن| |حمد كم|ل محمد محمد بــــسيو 6839|2
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــكر محمد |بــــو بــــكر عثــــم|ن484783
علوم ري|ضتـــ طنط|ف|رس حمدى |لسيد ع |لدسو 3477|6
2648o7 صيدله طنط|يم|ن محمد محمود عبــــد |لجو|د |لف
طبــــ |لم |عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لحكيم حمزه823753
782o38علوم |لزق|زيقرحمه |حمد عبــــد |لو|حد |حمد
و494|45 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهحمدى ن عبــــد|لفتـــ|ح ع |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لحميد صبــــرى عبــــد|لحميد نص|3|2659
علوم حلو|ن|ء كرم سيد محمد|35625|
تـــ|محمد رض| عبــــد |لجو|د محمد |حمد546486 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|يه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |للطيف ح|فظ عوض763476
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|يدى محمد حس |حمد755483
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد محمد شو |لسيد|لبــــر72|792
7o|745يم |لدسو |لسعيد حسن رجبــــ تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه مسعد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهش|ديه منصور محمود منصورشلبــــى خض 6|25|7
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل فرج ح|مد عبــــد |لع|ل764694
تـــربــــيتـــ سوه|ج  يفون مخلوف عوض | ج|د|923287
68o94|د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |لجندي
83933o حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن عوض | |بــــو|لحج|ج
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــزه|ر رمض|ن جمعه فتـــح |لبــــ|بــــ|269||8 ك.تـــ. ف للبــــ
4o6599 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|جر محمود عبــــد | عفي
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|م|جدتـــ محمد مصط |ل |ل449978
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69o99|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يم|ن معوض |حمد محمد
68o||4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود ن| رفعتـــ محمد |لسيد ع|مر
|3o83oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد رفعتـــ عبــــد |لق|در عطيه
5|8o47معهد ف ص |ل|سكندريهريه|م شعبــــ|ن أم |لسيد رزق
892o||  تـــربــــيتـــ |سيوطمهرم|ن منتـــ حسن ع|بــــد
4264o8صيدله |ل|سكندريه |ر محمد حسن ع |لغزي
||8o4|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نك|تـــرين و|ئل مو ذ
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن عص|م |حمد حمد عوض|8578|4
7oo944تـــمريض |لزق|زيق ف|رس بــــسيو صبــــ |لمتـــو |حمد
5|oo98علوم دمنهورحمد عبــــد |لفتـــ|ح أحمد عبــــد |لد|يم عم
ف سيد ع 34282| رهدى | حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
68o7||طبــــ |سن|ن |لمنصورهس|ره |حمد عبــــد |لسل|م محمد درويش
62624oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء محمد محمد |حمد عبــــد|للطيف
||525oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|بــــسملتـــ عص|م محمد سيد
9o5278 تـــج|ره سوه|جم|رى جرجس جوده بــــش|رتـــ
64o93oندستـــ |لزق|زيقمحمد س| محمد |حمد طعيمه
تـــمريض كفر |لشيخعبــــد |لل|ه عبــــد |لمجيد عبــــد | مصط 4|4424
رهحمد خ|لد |حمد عبــــد |لع|ل|24942| علوم |لق|
77o385| ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد خ|لد |لورد| حس ع ع.
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مصط فه محمود |لحف 334485
6o4823صيدله |لمنصورهدع|ء محمود |لسيد حسن حبــــيبــــ
زر|عه مشتـــهره|جر ط|رق |حمد ع4||6|3
د|بــــ دمنهور|محمد |حمد محمد عبــــد | حبــــي 493744

حقوق |لفيوممن|ر محمد دسو سنو|6952
6897o6زر|عه |لمنصورهنور|ن |حمد حسن |لشندى
5|4o|7د|بــــ |ل|سكندريه|أمل جم|ل شعبــــ|ن مصط زيتـــون
تـــج|ره ع شمستـــ محمد |حمد محمد346596
د|بــــ |لزق|زيق|مجد محمد جمعه |حمد|629823
8o4954 صيدلتـــ |لم |مر|م عص|م عبــــد|لفتـــ|ح ع
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد محمد ن| |لدين محمد حس766759
7o8979ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطسع|د رض| محمد حسن
75889oمعهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسمحمد عم|د محمد مجدى
5o8799|ى تـــمريض دمنهورنور |حمد |نورمحمد بــــح
824o56تـــج|ره |سيوطحمد مصط عبــــد|لش| عبــــد|لفضيل
8o6235 د|بــــ |لم |محمود يونس طه عبــــد|لغ|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طكريم  |ء |لدين قنديل |لمتـــو قنديل5666|6

555o2طبــــ بــــ سويفشيم|ء عبــــد |لعزيز ص|وى ن
نوعيتـــ بــــنه|دير |حمد جل|ل محمد9|3333
|لسن |لم ||ء قنصوتـــ محمد قنصوتـــ|42488|
تـــمريض أسو|نعل| محمد طلعتـــ مو 847989
4o43ooد|بــــ دمنهور|عبــــد|لرحمن ع|دل محمد مصط |لحنطور
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63773| ندستـــ |لفيومسل|م عم|د|لدين محمد سعيد ع
ندستـــ قن|يوسف رزق لويز جور 838379
معهد ف ص طنط|ف|طمه محمد فتـــ زلط6|4346
4||75oيم صل|ح |لدين محمد حقوق طنط|رن| |بــــر|
ح|ن مر784|3| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|دير حس 
تـــج|ره دمنهورمصط  مصط محمد محمد عبــــد|لوه657|49
6o8785|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن تـــيس مرغ |لجندي
493o39لع|  |حه وفن|دق بــــ|لسيوف بــــ|ألسكندريتـــ|كريم |لسيد محمد محمد عي
898o96 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــرض| عبــــد|لرحمن عس|ف محمد
8o6|24حقوق |سيوطعبــــد|لرحمن |حمد فرك|ش سلط|ن
5o3o9o|علوم |لمنصورهمنيه محمد |سم|عيل محمد
2|6o74ندستـــ حلو|ني|ر| سيد |لسبــــ| عبــــد|لحميد
6o6679|ندستـــ |لمنصورهسل|م أيمن ن فوده
|62o66تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد حس محمد
5o5663علوم |ل|سكندريهمؤمن |س|متـــ عبــــد| محمد عبــــد|لرحمن

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|غ|ده ع|دل قر عبــــد|لخ|لق2|498
4865o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــ|نوبــــ ج|بــــ | جرجس جرس جرجس
8|659oد|بــــ |لم |مريم ع|طف ن خليل|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|ريم بــــرك|تـــ مبــــ|رك منصور|27989
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــحمد عرفه رش|د محمد  |م|345355
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقدين| |لسبــــ| عبــــد |لفتـــ|ح |لسبــــ| س3654|6
يم|629|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طول|ء محمد طه |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهرضوى ع|دل عبــــد |لوه|بــــ ع6|6983

صيدلتـــ |لفيومحس|م عبــــد |لغف|ر مصط طلبــــتـــ86577
ف محمد |حمد رضو|ن  9796|9 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد |
8247o8تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديتـــوم|س |يه|بــــ |نور روم|ن
ر مصط عبــــد|لمو محمد92|636 تـــج|ره |لزق|زيقط|
5|62|4| طبــــ |ل|سكندريهل|ء |لسيد رمض|ن مبــــروك حبــــ |
847|9oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نر| | |حمد حس عبــــده
تـــج|ره |لمنصورهندى عبــــوده فتـــ |لبــــن|682573
يف حس محمد حم|ده||76445 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر خ|لد فكرى طه |لبــــن||239|2
ره|ل|ء |س|مه مكرم رزين||9|28| د|بــــ |لق|
ره|دع|ء حمدى محمد نور |لدين |حمد59|237 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رهع محمد  |ء |لدين ع عبــــد |لعزيز226552 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o342oمعهد ف ص طنط|سل|م عم|ر |سم|عيل |لسيد |سم|عيل
علوم |ل|سكندريهلص| |لص| محمد ع |بــــو سعد|22|435
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عثــــم|ن |لغز|9|2492
نوعيتـــ |لم |يم|ن محمد نجيبــــ عبــــد|لفتـــ|ح ع|مر||523|8
7o6584|د|بــــ |لمنصوره|ن ع|بــــد عبــــد |لفتـــ|ح |لسعيد |بــــر
542o64|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد |سم|عيل محمد جمعه
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52863o ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لحميد حسن عبــــد | محمد عبــــد
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم مصط رجبــــ |لنبــــر|وى25723|
6o4382ندستـــ |لمنصورهمصط عم|د مصط عبــــد|له|دى |ل
ندستـــ |لزق|زيقنوره|ن عبــــد|لعزيز لط عبــــد|لعزيز635669

تـــربــــيتـــ ع شمسسل محسن سيد محمد37789
7o5474|تـــج|ره |لمنصورهحمد محمود محمد عبــــد |لرحمن
823o6|يم تـــج|ره |سيوطدع|ء محمود ع |بــــر|
87o|76كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ننور| |حمد محمد |حمد

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء مصط رجبــــ عبــــد |لقوى|64956
يم رض| مصط ح|فظ عبــــد |لمنعم433783 تـــج|ره طنط|بــــر|
رتـــ/ري|ضتـــ|د|رين عص|م مصط عبــــد |لجليل |449847 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رن| طه سيد محمود س|لم||65|3
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسند عبــــد |لعليم عبــــد |لغ محمد ش|463936
6|4|o8صيدله طنط|نجل|ء |لسعيد |لسيد |لجبــــ|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد بــــرك|تـــ محمد حل بــــرك|تـــ درويش764628
تـــربــــيتـــ دمنهور |ر عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لجو|د ع |884|5
42287o|ف سعد بــــكر صيدله |ل|سكندريهيم|ن |
4o5839ند|وى  |لجمل ند|وى بــــسيو  رهسم|ء  د|ر |لعلوم ج |لق|
رهرقيه جميل عبــــد|لحميد عبــــد |لفتـــ|ح |263463 عل|ج طبــــي |لق|
8o4o||حتـــ وفن|دق |لم |يوسف جم|ل محمد محمود| 
م|م 899379 د|بــــ سوه|ج|ريم عبــــد|لن| محمد 
45o766|ندستـــ |سيوطيم|ن محمد عزتـــ زين |لدين
343o54ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لعط|ر

ندستـــ |لم |حمد محمد رمض|ن محمد||6532
نوعيتـــ كفر |لشيخوس|م |سم|عيل يوسف |لشن|وى439777
زر|عه |لمنصورهبــــسنتـــ عبــــد |لمع محمد |لمهدى ع9|6782
34o379 ي شوربــــ ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ح|زم حس|م خ ل|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهحس|م محمد سيد محمود|85976
8o2859|د|بــــ |لم |سم|ء خلف عمر حسن|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد صل|ح عبــــده عبــــد|له|دي|8|8347
6o393| |تـــج|ره طنط|محمد ط|رق محمد |لسيد |لق
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ عبــــد |لعليم |حمد عبــــد |لعليم549|4|
355o4لف |لتـــج|رى بــــ|لروضه|ربــــيع محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد عطيه

د|بــــ د |ط|يوسف سعد |حمد محمد |ل |ط5|9|62
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسمر جم|ل محمد خليل47|253

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممن|ر ص|بــــر عبــــد| محمد86967
يم694896 صيدله |لمنصورهمحمد حس|م محمود ص|دق |بــــر|
يم يوسف||62876 تـــج|ره بــــنه|سل|م ع|طف |بــــر|
6789o||معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه ع عبــــده ع ند
تـــج|ره كفر |لشيخحمد ع عبــــد|لر| ع ع |لعس|48459
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|ري|ن مجدى نبــــيل س|8823||
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6o2o45د|بــــ طنط|ه|جر |يه|بــــ رمض|ن |لحلو|
د|بــــ |لزق|زيق|مريم عل|ء محمد |حمد مصط 626765
يم حسن|49|4|2 رهحمد مدحتـــ عيد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
772o9o|يم د|بــــ |لزق|زيق||ء خ|طر محمد مهدى |بــــر|
6o6o|5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ي| عبــــد |لعزيز عبــــيد
رهسل|م محسن مصط ك|مل |لسيد|5|473| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
فنون جميله فنون |لم |سه|م مصط محمد نج|تـــي محمد39|824
7555o4|ى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهحمد يح محمد |لخض
يم244422 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نو|ئل ن|جح ك|مل |بــــر|
2364o8 يع |م كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ره فرج |بــــو

رهح|تـــم عبــــيد محمود ح|مد46288 زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |لفيومد| | |لسيد محمود عبــــد |لموجود68775

علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــنور|ن مصط محمود حس |لسليس7|5273
9o2542 صيدلتـــ سوه|جم طلعتـــ |حمد|لصغ بــــكرى
ر|ء |بــــو|لحسن |حمد ع |847934 تـــمريض أسو|نلز
د|بــــ دمنهور|مع|ذ طه سليم|ن |بــــوس|ري245599
782o|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|ه|جر |حمد ع س|لم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|صف|ء |حمد حس محمد|3284|
88966o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| كميل يعقوبــــ |سحق
249o43ق|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومه|جر ف|يز دي|بــــ |ل
42ooo2ق|وي د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عبــــد|لرحمن |لسعيد |ل
7o9765تـــج|ره بــــور سعيدمصط محمود عوض |لسيد حنضل
يم عوض|3527|8 يم شعبــــ|ن |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفبــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طخلود خ|لد خ|لد حموده رجبــــ7253|6
2686o|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخلود محمد صل|ح |حمد محسن
8755o||وس حقوق |سيوط بــــ|نوبــــ حمدى تـــوفيق تـــ|و
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع|صم عبــــد |لحكيم ربــــيع مو62763|

ر |سكندر حميدتـــ68423 تـــربــــيتـــ |لفيومض عبــــد |لظ|
2o883|رهحمد مصط |حمد مصط حل|وتـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

زر|عه ع شمسد | عم|د |حمد محمود58544|
ى عبــــد |لعزيز عبــــد|لحميد سعد |694|4 تـــج|ره كفر |لشيخبــــه خ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهن عم|د |لدين ز ز عبــــد |لع|ل|772||7
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء ع|دل تـــوفيق محمد محمد|248934

طبــــ |لفيومدير جم|ل سعد محمد66837
يم |لسيد 442683 تـــج|ره كفر |لشيخ|ء عبــــد |لعظيم |حمد |بــــر|
8|254oيم مسعد |د|بــــ |لم |م|رنه خلف |بــــر|
435oo2|طبــــ |ل|سكندريهحمد سعد |لسيد محمد |لنج|ر
تـــج|ره سوه|جتـــغريد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح فكرى  922328
ند|وى محمد عريبــــى|8892|| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىحمد حمدى  ل|ك|ديميتـــ |لم
6o4o95صيدله طنط|عمرو |لسيد محمد عطوه سعده
9|6o86  معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــحس|م صل|ح |حمد ع
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نوعيتـــ طنط|ريم ي| فتـــ |حمد خ 429259
رهبــــيشوى ثــــروتـــ ظريف نسيم982||3 ندستـــ |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفوليد |حمد عبــــد|للطيف عبــــد|لجو|د|8392
249oo5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه جمعه عبــــد|لجو|د محمد ع
6o|624  تـــربــــيتـــ طنط|محمد محمود عبــــد |لحميد |لش|ف
276776| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد معوض |سم|عيل |لش|

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ل|ء محمد عبــــد |لعزيز عبــــ|س||5458
925oo4 يم محمد |لسيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جع |بــــر|
7o4693|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء ن| وديع محمد عزبــــ
كليتـــ |أللسن سوه|جسل محمد عبــــد |لخ|لق غريبــــ ع426635
28o24o تـــج|ره ع شمسمنه | عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز محمد
نوعيتـــ |شمونم فوزى |لص|وى م 256754
4|o95oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــتـــ | محمد سعيد محمد عبــــد|لمجيد
ر فه |636|| تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم|ري| ع|طف م|
3269oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد محمد |لقش|ش

7|o947ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــيوسف محمد |لبــــهلول |لسيد |لنج|ر م |لع| 
صيدله طنط|ندى ن| مصط |لنج|ر3679|6
273oo5يبــــ عزيز تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ندر| ف|دى و
|6oo|5|ش|م مصط محمود تـــج|ره ع شمسحمد 
ندستـــ كفر |لشيخس|مح ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح ح|مد |لسيد453587
7o5479|م |لسيد |لسيد |لمندوه محمد تـــج|ره |لمنصورهد
88236o|تـــربــــيتـــ |سيوط  يه عثــــم|ن شو عبــــد|لنبــــى
م ص|لح رمض|ن س|لم422847 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن
8497|oد|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|ربــــ|بــــ محروس عبــــد|لمعز حسبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد |نه رفعتـــ وديع ج|د |لكريم 966||9
ر محمد عبــــد | |حمد697494 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد م| م |لع| 
تـــربــــيتـــ حلو|نمؤمن |يمن عبــــد|ل محمد رضو|ن222772
23o3|9|رهع |يمن ع عبــــد تـــج|ره |لق|
ر ع حسن 7895|7 ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|يدى |حمد م|
83o|5||ي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل حمدي عبــــد|لبــــ| خض
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد تـــوفيق محمد |لحج|وى|6|7668 معهد ع| 
7o952||معهد ف تـــمريض |لمنصوره سل|م محمد ع|طف محمد |لسيد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل عم|د حمدى عبــــد |لغف|ر ن7938|2
5o3434 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|رو|ن عمرو عبــــد|لعزيز مصط

د|ر |لعلوم |لم |مصط فرح|تـــ ن محمد82|38
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمد محمود عفي عطيتـــ2676|3
883o43|ء عز تـــه| محمود| د|بــــ |سيوط| 
2|5|o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود محمد |يمن شعبــــ|ن سيد |حمد
25668oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|تـــن سم عبــــد|لعليم |لجمل
5o8o96طبــــ حلو|ننسمه محمد حسن محمد ك|شف
|د|بــــ بــــنه|بــــتـــ جم|ل محمد رجبــــ329736
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4367ooطبــــ كفر |لشيخس|رتـــ |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد درويش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسمريم |يمن محمد ز759354
ندستـــ |لزق|زيقسل|م محمد محمد محمود |لغندور ز|679349
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقخلود عبــــده محمد عبــــده|63893
زر|عه كفر |لشيخ|يم|ن ن رجبــــ عبــــد | |بــــو |لعل|435939
5o8539طبــــ |ل|سكندريهزيد محمد محمد محمد شعوير
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد مصط محمد حسن |حمد|2||442
77895o|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمد محمد نجيبــــ حسن
5o93|oتـــربــــيتـــ دمنهورمصط محمد |سم|عيل |بــــوعجيله سل
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمن|ل بــــه|ء |لدين محمود عبــــد |لرحمن525275
يتـــ رأفتـــ يوسف حبــــيبــــ6|97|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطزي|د عبــــد|لغف|ر عبــــد|لحميد محمد 875543
حقوق |لزق|زيقعبــــد | |سم|عيل عطيتـــ |لسيد638593
تـــج|ره ع شمسف|دى ه| |سح|ق |سح|ق96|37|
حقوق |سيوطمصط صل|ح عبــــد|للطيف عج  |85|88
78o663ر محمد حسن ه محمد ط| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم
26372oلسن ع شمس|نور| ص|بــــر ع حسن |لصبــــ|غ
7o5488طبــــ |سن|ن |لمنصورهحس|م حمدى |لحسي سليم|ن
يم محمد محمد376|77 د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن |حمد |بــــر|
4o4492حقوق |ل|سكندريهف|رس رض| ج|د محمد
6o4676ره|شمس وليد مصط بــــدير عل|م |لق|
3|76o7|وف|تـــس|متـــ ع|شور ع عبــــد|لق|در وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ |سو|ن|شيم|ء  |ء|لدين |لن|دي محمد844464
68796oعلوم بــــورسعيدفن|ن عبــــد |لعزيز غ|زى محمد غ|زى
| |لسيد محمد عبــــد|لحليم637876 معهد ف ص |لزق|زيقي
|77o23معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد |لرؤف |حمد ز |لدين تـــميم |لسيد
ف مصط ي |25889| تـــج|ره ع شمسقتـــ |
ندستـــ |لزق|زيقحمد |حمد مصط عبــــده|635862
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طيوسف مصط محمد محمود23736|
حقوق طنط|عبــــد|لمنعم ط|رق عبــــد|لمنعم ر|جح3856|4
639o82تـــج|ره بــــنه|أحمد إيه|بــــ |لسيد عبــــد|لع|ل غنيم
6o66|7يم مو ندستـــ |لم |محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
لسن ع شمس|مروتـــ ع رضو|ن ع |لبــــ|طورى346443
9o49o6  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخلود ع|دل ف|يز |حمد
د|بــــ دمنهور|دى أحمد فخري حف |لد|8|4992

7o785 ثــــ|ر |لفيوم|محمد سيد خليفتـــ حس
7o4o|7زر|عه |لمنصورهدى مصط محمد مصط |لبــــرى
36o785د|بــــ بــــنه| عبــــد|لع| |لسيد |لسيد ع|
علوم |ل|سكندريهمحمود ممدوح محمود محمد مهدى73|424
4o2234 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن ط|رق قبــــ|رى حس |لعر
4o8597تـــربــــيتـــ طنط|ن |لسيد محمد |لرده
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7o9877تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــنور| |لسيد يوسف ع حج|زى
ره||ء عبــــد |لصمد ع|مر عبــــد |لصمد|24243 د|بــــ |لق|

2|4o23د|بــــ ع شمس|مريم ممدوح جم|ل |لدين محمود
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لسيد ح|مد |لسيد نو|ر|254444
تـــج|ره ع شمسرشيده عبــــد|لرحمن محمد |حمد ع 984|22
689o82ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــس|م عبــــد |لق|در محمد محمود سمره م |لع| 
4o|8ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |عبــــد |لرحمن محمد |حمد ع عم|ر|
634o43لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|ش|دى محمد فريد حس |بــــ|ظه
49o|9o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ خ|لد فتـــ عبــــده عبــــد |لجو
ف أحمد ع غ|زى9835|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد أ
يم278846 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م خ|لد محمد عبــــد |لرقيبــــ |بــــر|

رهم|رين| عص|م فخرى بــــرسوم25424 زر|عه |لق|
يم عطيه832|44 تـــج|ره كفر |لشيخمريم مجدي معوض |بــــر|
تـــمريض بــــنه|ف|طمتـــ عرف|تـــ سل|متـــ ج|د|4|339
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود يس سيد رشو|ن||8323
262295| يم م يم محمود |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمود ع ع |834459
ره|مروتـــ عبــــد|لوه|بــــ رزق عبــــد|لوه|بــــ354387 عل|م |لق|

علوم بــــ سويفه|لتـــ س| سيد مصط 54993
7|56o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عبــــد |لوه|بــــ عي محمد

معهد ف ص طنط|مع|ذ عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح 375|44
ر محمد خ 523474 علوم |لعريش/ري|ضتـــلؤى عبــــد |لرحيم عبــــد|لظ|
4o6o82حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|ديه سعيد عبــــد |لر|زق عبــــد |لبــــ| سل
9oo574 ف ع محمد تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــتـــغريد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعبــــد |لرحمن طلعتـــ سيد |حمد69|66|
تـــج|ره |سيوطمحمد حن عبــــد|لرج|ل ع |88574
علوم |لمنصورهخلود محسن محمد محمدقرقر428934

رهمحمود ع|مر محمد محمود27783 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومن ع|دل شعبــــ|ن محمد|75|68

يل ج |لزق|زيقمريم حمدى |لسعيد محمد عمر774529 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق بــــنه|محمد |س|متـــ محمد |بــــو |لهدى939|37
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|مريم محمود عبــــد |لسل|م محمد38586|
486o66د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|آل|ء |حمد |لسيد محمد |لسيد
76498oيم عبــــد |ل |يوبــــ علوم بــــورسعيدزي|د |يه|بــــ |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|حمد محمود |حمد |لجميل محمد||69557
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد | يح محمد جودتـــ |سم|عيل777746
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسدع|ء ع|دل محمود خليل|37|76
4o7237ي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|حبــــيبــــتـــ عمرو محمد |لسيد |لم
9o466oد|ر |لعلوم |لم |ي محمد سليم|ن محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ي|سم مجدى عطيه |لسيد55|55|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد طلعتـــ |حمد ع فص|د46|495
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حقوق |لزق|زيقمريم محمود يونس |حمد382|76
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجيه|ن محمد |حمد طه8|552

6oo8o5صيدله طنط|روضه محمود رمض|ن |لش|ذ
تـــ وجيه محمود إسم|عيل زيد|ن498325 د|بــــ د |ط|أم
6o3478يم ق|سم ر |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس ط|
تـــج|ره |لزق|زيقه| |حمد حسن محمد عطيه629943

يم محروص د| |ل|2542 زر|عه ع شمسك|رول |بــــر|
تـــمريض  بــــ سويفشيم|ء عص|م عبــــد | محمد948|5

4o6836 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | محمد كم|ل |بــــو |لعل| مر
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحبــــيبــــه ن|يل عبــــد |لحميد عبــــد |للطيف غ439472
4o6465حقوق طنط|وق مر ج|بــــر مر عبــــد |لنبــــي
وف|تـــ|حمد محمد س| محمد مسعود|345453 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
235oo2تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعدن|ن عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن ع
د|بــــ |لمنصوره|لسيد محمد سل|مه ع سل|مه|4|6867

لسن ع شمس|ع ق|سم ع |حمد32262
6o9259طبــــ |لمنصورهمحمود مسعد ص|بــــر |بــــوص|لح

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يوسف محمود يوسف |بــــو|لحسن|2857
د|بــــ ع شمس|محمود |حمد محمد عبــــد|لع|ل|33729
حقوق ع شمسيوسف |حمد وفيق ع|طف |لبــــحر|وى352||3
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهيوسف ه| محمد عبــــد |لرحيم477244
45ooo7|ندستـــ طنط|م|ي| مصط ك|مل سعد|لدين |بــــر
حقوق |سيوط س|مه محمد عبــــد|لق|در محمد|2|8879
زر|عه فرع |لو|دي |لجديدسم|ء يوسف محمد يوسف|422|85
4o4794تـــج|ره طنط|محمد رأفتـــ عطيه |حمد محفوظ
رهبــــ|سم متـــو |م|م متـــو ع |ن4279|2 ندستـــ |لق|

257o9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء محمود محمد ع
899462| تـــج|ره سوه|ج سل|م |حمد محمد ع
358o94تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد ح|زم حن محمد
ره/ري|ضتـــس|لمتـــ سعد ع سعيد53452| زر|عه |لق|
5o|6o2ف |سم|عيل |سم|عيل محمد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــرو|ن |
69o4|6|حقوق |لمنصورهعبــــد |لعزيز ص|لح ع ذكري
|د|بــــ طنط|منه | خ|لد عبــــد| عبــــد|لق|در2423|6
4o4538 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد عمرو مصط محمد مصط
ر|ن55598| د|بــــ ع شمس| |ر مجدى عبــــد |للطيف ز
تـــج|ره ع شمسس|مه جم|ل سيد |حمد بــــشندى|2349|2
ندستـــ |لمنصورهعمر |حمد |لسيد ح|مد |سم|عيل23|689
4o|||oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمود خ|لد محمد خليل |لعمر|وي
6o7932يم مصط رسل|ن تـــربــــيتـــ طنط|مريم |بــــر|
7o97o5معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ جم|ل محمد |لسيد |لمتـــبــــو
24o|24ره/ري|ضتـــسيف خ|لد محمد ه|شم |حمد زر|عه |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن ع|دل معتـــمد خلف  882455

Page 7385 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

9o5424 ر عبــــد|لحميد عبــــد|لرحيم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|له م|
صيدلتـــ |لم |مل طلبــــه عديل سنو |2645|8
يم |لدسو 694329 يم |بــــر| صيدله |لمنصوره|ء محمد |بــــر|
7524o6حقوق بــــورسعيدصل|ح |يمن ص|دق عبــــد |لحليم
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر عبــــد |لبــــ|سط عبــــد | فتـــح ||68894
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ندى محمد ع|دل محمد محمد489738
8o8852تـــج|ره بــــ سويفبــــول| مدحتـــ حليم ك|مل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــسمه ربــــيع رمض|ن |حمد263573
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد |بــــو |لعل| ع مطر|8|3278
8|32o5 علوم |لم |محمد جم|ل محمد عبــــد|لغ
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طف|طمتـــ |بــــو|لن |م حس|ن عم346769
8o4856طبــــ |لم |ر|ند| عبــــد|لرحمن حسن س|لم
علوم |ل|سكندريهغدير محمد محمد ج|بــــ | عم|ره4|4254

د|بــــ ع شمس|س|رتـــ محمود |حمد محمود بــــدر894|2
34392o|د|ر |لعلوم |لفيومبــــتـــس|م سم طه عبــــد|لر|زق |لسيد
ف |حمد محمد |بــــوحليمه|52|6|4 د|بــــ دمنهور|روى أ

يم3424| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ر| | مجدى |حمد |بــــر|
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء فوزى ع يوسف حطبــــ|3|6966

|9o57إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــروفيد| محمد كم|ل |حمد
7oo54تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومند| سيد صل|ح |حمد

وف|تـــحسن محمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لنبــــي756893 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o||35تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يم|ن جم|ل عبــــد|لمطلبــــ عبــــد|لموجود
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقن|جح محمود |حمد عبــــد|لو|حد73|792

33o78رهه|جر جم|ل محمد منصور تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
5295o2ندستـــ طنط|عبــــد | أحمد سليم|ن عبــــد |لمجيد حمروش
7o9|5oتـــ ش تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم ربــــيع كم|ل عبــــد |لحميد 
7o8933د|بــــ |لمنصوره|كريم ع عبــــد |لسل|م مقبــــل
طبــــ |سيوطعمر |لمعتـــز |حمد |لطيبــــ 74|875
89525o|تـــج|ره سوه|ج  حمد وفيق عبــــد|لحميد |حمد
رهمحمد عليوه عبــــد|لمنعم عليوه7543|3 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد |لسيد |لعل|وى|226379
8o6729كليتـــ حقوق |لم |ح|زم خ|لد طلبــــ محمود
بــــه |لخو|84|24 بــــه محمد و كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسفرحه سيد و
حقوق ع شمس|حمد ه| محمد رض|343427

صيدله بــــ سويفج|كل جميل ن| متـــري54823
تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد بــــرك|تـــ ع بــــرك|تـــ|8|4238
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|ء رجبــــ محمد عز|م4|8587
ش|م عبــــد|له|دى |لنحر|وى252852 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــتـــ 
ندستـــ ع شمسمحمد مصط محمد مو شلبــــى937|4|
وف|تـــعبــــد | |س|مه ري|ض |حمد3|9|75 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
822o22|صيدلتـــ |لم |حمد ع سيد ج|د
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7o6|4|طبــــ |لمنصورهدى ممدوح محمد عوض
علوم ج|معتـــ |لسويسه|جر سعيد عبــــد | أحمد425595
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــط|رق عصمتـــ عبــــد|لمنصف ن| 268322
23o869تـــربــــيتـــ ع شمسعم|د|لدين م|جد محمد كم|ل |لدين محمد عز

د|بــــ حلو|ن|مؤمن سيد حسن |لسيد4|285
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهر| | محمد عبــــد |لبــــ|رى حسن ص|425466

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــتـــ |حمد حسن عبــــد |لر|زق35998
8o|486 يم مو فنون جميله فنون |لم |جه|د مو |بــــر|
45o388ندستـــ طنط|نور|لدين شو سعيد |لشيخ
رهحمد عبــــد|لمنعم محمد |حمد|233884 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لمنصوره|محمد |م فه مأمون محمد539|68
معهد ف تـــمريض |سيوط يوستـــ | جم|ل |نور شح|تـــه  6|88|9
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنهله |حمد محمد |لعط|ر43|7|6
ندستـــ |ل|سكندريهع| | مصط محمد محمد د|ود475432
4|89o9يم عبــــد |لع| |لشن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| حمد محمد |بــــر|
يم|326969 تـــ |حمد محمود |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ريم ع|دل عبــــد| عبــــد|لعظيم339839
تـــج|ره ع شمسمرو|ن تـــ|مر نبــــيل عبــــد |لعزيز27783|

ندستـــ |لفيومسل|م عم|د شو مسعود||7372
علوم |لفيومحمد رمض|ن حس |لسيد|68888

تـــربــــيتـــ بــــنه|وق محمد يوسف بــــدر |حمد263393
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهه|يدى بــــ|سم مأمون عرف|تـــ675724
6o7455|حقوق |لمنصورهن|ديه رأفتـــ عبــــد|لعظيم نج
صيدله |ل|سكندريهكريمه محمد |لمهدى محمد حس|ن 8|8862
يم حسن778545 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمحمد شعبــــ|ن |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى فتـــ محمد عج عبــــد |لفتـــ|ح483646
4o69|8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن عم|د|لدين جل|ل عبــــد|لحميد محمد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيم|ن صل|ح ح|مد |لسيد مصط |733|77
حقوق ع شمسحمد حل عبــــد|لمع |حمد|343422
حقوق طنط|ش|م |حمد يوسف |لعسي 8|75|4
د|بــــ حلو|ن|ن|فع خ|لد عثــــم|ن سيد227284
د|بــــ |سو|ن|ندرو ميل|د فؤ|د حبــــيبــــ|9|8393
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمروتـــ عل|ء عبــــد |لمحسن عبــــد |لحميد يوسف633288
يم حمد|ن6783|4 ف مصط |بــــر| نوعيتـــ كفر |لشيخيم|ن أ
|5o29|رهف|رس جم|ل سم|ن |حمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| د| | سم محمود صقر499223
رهرش| ع طه محمود مرزبــــ|ن54774| حقوق |لق|
3662o7|تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــن نبــــيل عج|يبــــى عجبــــ|ن
ف فرج ص|لح فرج|698796 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل|م |

رهمحمد عل|ء |لدين صل|ح محمود26686 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ي|سم متـــو |لسيد متـــو عم|ره|244|6
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د|ن7652|5 د|بــــ دمنهور|سل |يمن محمد حسن و
762o37تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسس|لمه محمد سعد خليل
تـــربــــيتـــ سوه|جي|سم جم|ل محمد عبــــد|لرحمن 899778
تـــربــــيتـــ |سيوطشيم|ء مصط محمد سليم|ن  877968

3o798د|ر |لعلوم |لفيومرضوى س|مح محمد ح|مد
3o583رهد| | ن| محمد شلبــــى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

حقوق ع شمسسمر صل|ح محمد ع عبــــدتـــ3857|3
439o29تـــج|ره كفر |لشيخمحمد جل|ل قطبــــ عبــــد|لح|فظ
ندستـــ |سيوطحمد ج|بــــر |لسعيد محمد |لص|وى|484|45

4893oرهعل| شعبــــ|ن ص|لح عبــــد|لعليم علوم |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عيد عبــــد|لرؤوف عطيه عبــــد||48767
2864|oف ومس|حه |لمطريتـــعبــــد|لرحمن ع|طف |م سلط|ن ك.تـــ. ف رى و
ر |لسيد عطيه|24954 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|ي| م|
طبــــ بــــيطرى دمنهورسيل | ع|دل ف|يز |م 6648|5
تـــربــــيتـــ ع شمسصبــــ|ح عص|م |سم|عيل محمد22|354
64o488|حقوق |لزق|زيقسل|م رأفتـــ عبــــد |لجو|د محمد سعد
د|بــــ |ل|سكندريه|د|ن| ي| محمد |لسل|م478225
|42o32ف ف|روق ص|دق علوم ري|ضتـــ حلو|نم|ريو |
يم محمد محمد مصط |737|64 ندستـــ )6|كتـــوبــــر|حمد |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م (شعبــــتـــ 
تـــمريض ع شمس من|ر |لسيد عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن|89|34
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومدين| |يه|بــــ نبــــوى محمد |بــــو ع|مر|24989
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ن| |حمد سل|م مرتـــ |698|23
8o349|طبــــ |لم |محمود محمد |لسيد عبــــد|لع|ل
83o79oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمع|ز |حمد عبــــد|لمج محمد
تـــج|ره |سيوطصف|ء فتـــ محمد عبــــد|لكريم  893754
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحن خ|لد زكري| |لمر622339

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ل |ء محمد زغلول شعبــــ|ن معوض59533
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|بــــسنتـــ مجدى |لسيد |لسيد |لنج|ر2734|4
69479oرتـــ|مروه |لسعيد عبــــد |لسل|م ع قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ر|5|683 يم متـــو ز يم صل|ح |بــــر| حقوق |لمنصورهه|جر |بــــر|
ر عثــــم|ن حمد|ن |بــــوعتـــلتـــ767743 تـــمريض  |إلسم|عيليتـــشموع ط|
د|بــــ دمنهور|رقيه رض| حس محمد839|52
8o2794| د|بــــ |لم |حمد ح|فظ عبــــد|لروؤف فتـــ|
675|o2حقوق |لمنصورهمحمد عم|د|لدين غ|زى بــــره|م
طبــــ ع شمسند| محمد حموده نوح773395
775o73تـــربــــيتـــ |لزق|زيقتـــسنيم ف|روق |لسيد حبــــيبــــ

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم سعيد |حمد عثــــم|ن27277
تـــمريض كفر |لشيخحمدى سم |لسيد محمد |لبــــل|295|44
324847| د|بــــ سوه|ج|حمد مصل محمد مصل
يد حس|ن |بــــو847|69 د|بــــ |لمنصوره|مه|بــــ محمود |بــــو|ل

4|3o7|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيم|ن ن|جح نسيم تـــوفيق
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رهي|سم ط|يل سعد محمد |لسيد|33882 صيدله |لق|
حقوق |سيوطس|ندى محسن فوزى شفيق 875354
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منيتـــ محمد حبــــس عبــــد |لع|ل حبــــس |4||||4
ندستـــ ع شمسعمر محمد عط سليم حسن|||22|
ه محمود محمد |حمد|876842 تـــج|ره |سيوط م
232o92وف|تـــمحمود |حمد مصط |لسيد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
42|38oد|بــــ كفر |لشيخ|ف|طمه خ|لد عبــــ|س |حمد |حمد |بــــر
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــن|ريم|ن ع|دل محمد محمد37|34|
|335o4ندستـــ ع شمسمحمود جم|ل ح|مد خليل
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررضوه خ|لد |حمد عبــــد|له|دى سليم|4853|5
84oo87|ه محمد |لنوبــــي منصور فنون جميله فنون |ل|قم
8o7o32تـــج|ره بــــ سويفس|ره ربــــيع ع حم|د
5o|344 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرضو|ن |سم|عيل عيد حس
42o|62نوعيتـــ كفر |لشيخند| |يمن ع |حمد محمود
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد ط|رق عبــــد |لرحمن خليل687548
ندستـــ شبــــر| بــــنه|كريم |حمد |لسيد |حمد |لثــــقبــــى6|3454
9o37o2 علوم سوه|جعمرو محمد بــــر |بــــوضيف
76222oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم|يكل من زخ|رى عجبــــ|ن زخ|رى
449o37ندستـــ طنط|محمد س| عبــــد |لحليم محمد رح|بــــ
تـــمريض أسو|نر|ند| منصور |م حسن848672
847o9o|محمد |لسيد |دم ر|ء خ معهد ف تـــمريض |سو|نلز
3594o3ندستـــ شبــــر| بــــنه|م | ف|دى فرح|ن س|رى
5o5439علوم طنط|مؤمن خ|لد عبــــد |لرؤف محمد مو
4o2953د|بــــ |ل|سكندريه|محمد شح|تـــ محمد مر ص|لح
699oo5|ى يم |لح علوم |لمنصورهحمد عيد |بــــر|
8o2|36تـــربــــيتـــ |لم |محمد |حمد سعد زغلول ج|د

67962| تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لو|حد ع
يف محمد طه عمر7|499|  |حه وفن|دق |لفيوممحمود 
رهسندس يح محمد فرج58994| صيدله |لق|
26|o55| نوعيتـــ |شمونمل |لسيد |حمد خ
855|o9تـــج|ره بــــ سويفم|ري س| جرجس فهيم
886o39 تـــمريض |سيوطرح|بــــ محمد سيد |حمد
رهلوج جم|ل |لدين مسعد سليم23584| تـــج|ره |لق|

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفريه|م عبــــد |لتـــو|بــــ محمود عبــــد |لسل367|7
يم425327 زر|عه |ل|سكندريهك|مي | خليل |لسيد خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرو|ء محمد عبــــد |لمنعم نعيم|4|5|4
82o942وس من عز نجيبــــ فنون جميله عم|ره |لم |تـــ|و
|46|o4تـــربــــيتـــ حلو|نحن محمد فه عبــــد |لعظيم
ش|م محمد مصيل بــــدر|247486 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس| ي| س| محمد797|23

رهض حمدى جعفر محمد48858 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
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تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحيم محمد |لسيد عبــــد|للطيف 2|22|9
44o|8يم رهحس س| حس |بــــر| حقوق |لق|

تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديزينبــــ جبــــر| نوبــــي محمود7|4|84
تـــج|ره |لزق|زيقحمد عبــــد | |حمد عليوتـــ|779557
|ء محمد عبــــده سليم|ن جمعتـــ497976 تـــربــــيتـــ دمنهورإ
42o794يم قدره د|بــــ كفر |لشيخ|محمود |حمد |لرف| |بــــر|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد سعد سعد |لدين محمد يوسف |77|444
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م ه|شم طلعتـــ سيف |لن عبــــد|لغ 854698
8|3oo7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد |حمد محمد ربــــيع
437|7oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن ك|مل محمد محمد نص|ر
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سمر |حمد عبــــد|لقوى منصور279293

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد ع سيد محمد55769
262o37 وف|تـــ|عبــــد|لجو|د شفيق عبــــد|لحكيم محمود ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
9|3o55 تـــج|ره سوه|جمحمد فريد عبــــد|لع| عبــــد|للطيف
44o3o3يم |حمد محمد محمد علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود مجدى عبــــد |له|دى |لسيد26|64|
5|2|o4 طبــــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن خميس سليم|ن شح|تـــه
م792|34 ف محمد محمد در| تـــج|ره بــــنه|مه| |
4389o5زر|عه كفر |لشيخمختـــ|ر محمد سيد عبــــد |لعزيز
7o78||تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عل|ء |لمهدى |لمتـــو |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |لمنصورهوف|ء مصط عبــــد |لر|زق محمد92|695
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عص|م محمد ح|مد484232
23o3o4 |حقوق حلو|نعبــــد|لمنعم عمر عبــــد|لمنعم ش
رهح|زم محمود عبــــده محمد عبــــدربــــه|77|23 ندستـــ |لق|
ر حزين84|858 |د|بــــ |لم |وف|ء سعد م|
رهعبــــد| عبــــد|لكريم عبــــد|له|دى عبــــد92|234 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمدى |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد|لعزيز 784949
رتـــ/ري|ضتـــ|بــــ|سم ن| |م نصيف8285|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
طبــــ كفر |لشيخخلود ن| ك|مل ي|قوتـــ ج|ويش|43688
حقوق |لزق|زيقمؤمن |سم|عيل |لسيد متـــو784629
3|84o|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد عل|ء |لدين |حمد محمد
9|54o3  ر رشو|ن سيف تـــمريض |سيوطكريم م|
7ooo33صيدله |لمنصورهسم|ء |حمد |سم|عيل |حمد |لعسوى
375o44 كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسرن| عبــــد|لعزيز |حمد |ل|م

د|ر |لعلوم |لم |محمد |سم|عيل ع محمد57722
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمن|ر محمد |لسيد قطبــــ335893
طبــــ حلو|نعمرو محمد محمد ن|صف يوسف369|64
8o98o6زر|عه |لم |نرم محمود حسن درويش
د|بــــ |لزق|زيق|ريه|م |نور حس ع |لنج|ر783942
5o6273تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنوره|ن خميس محمد عبــــد |لسل|م رحومه
4o4|2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع عص|م ع عبــــد |لرحمن|
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومزينبــــ رأفتـــ فتـــ |ل|م|م256847
|4o282ره|ع |ء محمد رضـ| بـــــدر محمد د|بــــ |لق|
يم محمد حمزتـــ|76455 تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمد |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعل|ء مو عبــــد|لمقصود محمود836366
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــط|رق محمود عبــــد|لمجيد محمد283732
|37o95|تـــج|ره ع شمسحمد عل|ء |لدين محمد مختـــ|ر
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــغ|ده خ|لد محمود |لقش|ش249332
تـــج|ره ج|معتـــ د |طرو|ن |س|مه شعبــــ|ن |لبــــكرى|789|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعط|| سعيد عط|| عيد48392

د|بــــ كفر |لشيخ|منه | ع |لسعيد |لبــــز|وى7847|4
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد |لنجدى محمد |لنجدى حسن698638 م |لع| 
62|o94يم أبــــو ع معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعبــــد |لرحمن عزتـــ عبــــد|لرحمن |بــــر|
يم475846 حقوق |لمنصورهستـــيفن فرنسيس سليم|ن فرج |بــــر|
8874o9 تـــربــــيتـــ |سيوطر| | خ|لد عبــــد|لسل|م |حمد
7o||32|تـــج|ره |لمنصورهكريم سم فتـــ محمد مو |لقص
288|o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديم | جم|ل عد بــــسط
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد|لمعز ذ بــــدوي|356998
4o7|33| يم عبــــد |للطيف ى |بــــر| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــوس|م ي

ف س|لم |حمد339|2 ره|ن| | د|بــــ |لق|
رهتـــغريد كم|ل حسن محمد حسن|3246| تـــج|ره |لق|
9o43|7|تـــج|ره سوه|ج حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لبــــ|رى
6|86o4 يم ك|مل |لخني  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طسم|ح |بــــر|
43338o|علوم طنط|حمد عص|م |لسيد عبــــ|س قنديل
نوعيتـــ |شمونسمر شو عبــــد|لغ  |د277985
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زي|د فتـــ عبــــد |لح|فظ ع فوده37|265
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد حس|ن حسن |لسلي 95|488
759|5o تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد رمض|ن عيد حس

د|بــــ حلو|ن|حن|ن عبــــد |لرحمن جبــــي محمد48283
يم ك|مل53467| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر محمد |بــــر|

73o55معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمد |حمد محمد مقبــــول
حقوق ع شمسمريم محمد رجبــــ عبــــد |لمطلبــــ77|63|
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نعبــــد| محسن حس محمد43674

ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |بــــو بــــكر محمد شح|تـــتـــ عبــــد 765529
6o3636معهد ف ص طنط|ي|سم ع |لسيد ع |لغن|م
ف محمود محمد ع496674 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن |
ن| عم|د نبــــيل عبــــد|لمنعم |حمد482994 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم
27o425تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيوسف عل|ء محمدى محمد خليل
|5o285ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عز |لدين ليثــــى عز |لدين ع

م|م22845 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد كم|ل محمد 
78535oطبــــ |لسويسجم|ل صل|ح جمعه محمود
4o96o|د|بــــ طنط|س|رتـــ محمد كم|ل خليل جعفر|
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|5o2|9|يم مصط غريبــــ |حمد تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــر|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرنور عمرو ع عبــــد |لرحمن44|6|

معهد ف ص طنط|رحمه | عط|ء محمد |لمسدى399||6
لس |يه|بــــ وليم وديع4|92|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك
4o874o د|بــــ طنط|ندى مبــــروك محمد ع |بــــوحس|
رهحمد عزتـــ سيد حس|ن |664|23 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
83o9o8|تـــج|ره |سيوطمنيه جم|ل يونس س|لم|ن
6o7953ف فتـــ محمد ع عبــــده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ندى |
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|مه| صبــــري محمود عبــــد|لل|ه832239
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ء محمد عبــــد | محمد قط|مش777847
|55623| رهلشيم|ء حس |لسيد عطيه | طبــــ بــــيطرى |لق|
285oo4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسيف محمد عبــــد|لفتـــ|ح مهدى
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل |ء محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد فضل754648
3492oo|تـــج|ره ع شمسي|د ي| عويس |لقر |حمد
2226o7بــــه رهرضوى |حمد محمود و د|ر |لعلوم ج |لق|
88488o|علوم |سيوطحم|ده عبــــد|لمنعم سل|مه عبــــد|لح
6|79oo|تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره حس محمد ند
م كم|ل كم|ل عبــــ|س |لمر|د 7342|4 تـــج|ره كفر |لشيخأد
233o47| يم ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء محمد |بــــر|

6o547|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيم|ن حمدي محمد |حمد
ه فتـــ ع مر عبــــد |لعليم|66765| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد محمود |لسيد |حمد258249
687|o2طبــــ بــــورسعيددير عطيه مصط عبــــد |لفتـــ|ح
63o5ooيم رشدى غبــــري|ل ندستـــ |لزق|زيقبــــيتـــر |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمل عبــــد |لن| عبــــد |لنعيم خليفتـــ|69||76
ندستـــ |لم |حس|م ط|رق محمد |حمد95|62|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م محمد حس ع|32276
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد|لكريم سيد عوده سليم|ن جمعه|34785
634|o9ندستـــ |لزق|زيقمصط نبــــيل فتـــ عبــــد |لعزيز
4o846oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|أحمد محمد عبــــد|لصمد |بــــوسليم
|49oo2|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيه حسن عبــــد |لق|در عبــــد |للطيف
9|o59||طبــــ سوه|ج  حمد خ|لد عبــــد|للطيف عزيز |لدين

8o9|7|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |سم|عيل محمد فرج
6o3o6تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــه عم|ر جوده جوده

87o294|تـــمريض أسو|نلحس ع محمد نور
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديمن محمد ص|لح |لسمرى|2985|7
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ف|طمه حسن عبــــد|لجو|د بــــيو 293||8
ره|يه عبــــد|لرؤوف عبــــد|لرسول محمد ش7|2278 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o9955| |علوم |لمنصورهيم|ن محمد كم|ل محمد |لمو
تـــج|ره |لمنصورهمحمود حسن وفيق حسن مصط 835|69
تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر ع محمد يوسف336275
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ري عبــــد |لرحمن|64479 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفل|ء محمد ز
يم عبــــد|لر| 364743 تـــ صل|ح |بــــر| رتـــ |لجديدتـــ|ن ندسيتـــ بــــ|لتـــجمع |ل|ول |لق| رتـــ |لع| ش  لق|
يم|84|243 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن ع|دل سعيد |بــــر|
ه ع سعد |لعيسوى|279253 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــم
82o372 معهد ف تـــمريض |لم | ن| |حمد عبــــد|لنعيم ع
64o754 حقوق |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحكيم لبــــيبــــ |لنجدى عبــــد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورع |ء عبــــد |لحميد عبــــد |لق|در نو|ر499448
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد عزتـــ قر |لسيد759244
يم875|6| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نموده |س|مه |سعد |بــــر|

يم عط|26|27 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رول ع|دل |بــــر|
ه محمود |لبــــكرى محمد|5326|| تـــج|ره ع شمسم
49o2o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رحمتـــ محمد عبــــ|س ج|بــــ | غ|زى
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد سعيد ص|بــــر |لسيد صبــــ|ح247753
طبــــ بــــيطرى سوه|ج  حمد حمد | |بــــوبــــكر عبــــد|لل|ه|923564
تـــج|ره بــــنه| محمد عبــــد|لمنعم سيد28||35
42438oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ف محمد رمض|ن |حمد عبــــد |لع|ل
5o542|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود ع محمد محمود محمد
تـــربــــيتـــ ع شمسحمد س|مح |حمد عبــــد |لعزيز|37452|
حقوق |سو|نمحمود ع |حمد ع 5|8487
يم أنور أحمد |م|م627966 معهد ف ص |لزق|زيقنوره|ن إبــــر|
44|4o5كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد| د|ود رش|د |بــــوشعيشع |لشن
|5382o|يم يم طلعتـــ |بــــر| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحمد |بــــر|
6o7724د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|صف|ء مسعد محمد فريد عبــــد|لحليم

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحبــــيبــــتـــ حمدي قن|وي |لسيد37769
تـــج|ره طنط|مع|ذ محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لنبــــي492|43
793|o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسم|ء خ|لد محمد ج|بــــر
5o595||يم حسن |حمد |لسيد |حمد ح زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــر|

ره|ر| | محمد عثــــم|ن محمود سل|م42329 د|بــــ |لق|
82o283|علوم ري|ضتـــ |لم |حمد عبــــد|للطيف كرم عبــــد|للطيف
زر|عه دمنهورندي مو أم |لسيد شه|وي43|6|5
وف|تـــ|محمد |سم|عيل محمد عبــــد|لسل|م997|23 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
6oo553تـــج|ره طنط|خ|لد ص|لح غ|زى بــــيو |لقص|ص
يم زيتـــون495922 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم شح|تـــه شح|تـــه |بــــر|
حقوق طنط|كريم و|ئل جم|ل |لدين ح|مد |ل|شلم493543
صيدلتـــ |سيوطخ|لد ن| سيد سليم|ن 6999|9
252o3o يم محمد يوسف مصط صيدله حلو|نمحمد |بــــر|
يم عطيتـــ|432368 بــــ |يم|ن ر|فتـــ |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
9|772o علوم ري|ضتـــ |سيوطعمر عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لغ

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعبــــد | نبــــيل سيد خليل23|59
64o222طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه جميل عبــــد|لوه|بــــ عطيتـــ
6o|447لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد عم|د متـــو |لج|ر
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كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نعمر س| تـــه| محمد72684|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جحس|م حس حسن محمد 77|895 ع| 
46|o9oيف يم عبــــد |لحميد |ل تـــج|ره طنط|بــــه محمود |بــــر|
يم عبــــد |لوه|بــــ يوسف449458 ره/ري|ضتـــسم|عيل |بــــر| إعل|م |لق|
علوم |سو|نرح|بــــ عبــــد|لل|ه محمد |لملقبــــ فوزي833948
4o4935ي تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف كم|ل |لدين حس محمد |لع

ر محمود5665| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد وليد ط|
52o9o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفيتـــ ع|مر قر محمد

ف جرجس ميخ|ئيل||3|27 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنرم |
|3o354معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحبــــيبــــه |حمد عوض سيد
9o9o47 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمحمود رزق صد |لسيد محمد
لس فرج ز بــــرسوم853353 معهد ف ص بــــ سويفك

5979oد|بــــ بــــ سويف|حس|م سيد فتـــ ع
يم329735 يم دسو |بــــر| إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــتـــ | |بــــر|

يم |حمد|3442| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ يوسف |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد حس عبــــد|لمحسن ع 887483
تـــمريض |سيوطغ|ده رش|د |نور حس 889966
يم عبــــ|س |لسيد|485498 د|ر |لعلوم |لفيوممنيتـــ خ|لد |بــــر|
25o298لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م|ل محمد ج|بــــر عبــــد |لسميع عبــــد|لجليل
د|بــــ |سيوط|نوره|ن محمود فرج ع |حمد5|2|49
يم محروس حسن|29|246 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حسن |بــــر|
|337o9رهصل|ح |حمد صل|ح ف|ضل حقوق |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنه |س|مه ع|شور غ|نم88|254
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|دع|ء |حمد بــــدير حمزه684792
معهد ف ص بــــور سعيدرح|بــــ عطيتـــ محمود |لسيد |لكفر|وي834|62
3298oo|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|وق |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
34o88||يم |لدسو محمد سليم تـــج|ره ع شمسحمد |بــــر|
|5o686زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط جم|ل ح|مد ع سليم|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطش|دى ميشيل لبــــيبــــ عبــــد|لمل|ك775|89
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقف|طمه محمد ه|شم ص|لح53|772
4o9274د|بــــ طنط|من|ر سعد فتـــوح محمد ن|صف|
5|9589| معهد ف ص |ل|سكندريهيتـــ رجبــــ عبــــد|لكريم عرفه نعمتـــ |
ندستـــ |لمنصورهل|م|م |لمو| |ل|م|م |لمو| شعبــــ|23||6
د|بــــ ع شمس|ي|ر| ط|رق حج|زى |لسيد25|6|3
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد |س|مه ع عبــــد|لع|ل99|789

|6o55ره|ندى محمد محمد محمود مو د|بــــ |لق|
إعل|م بــــ سويف|ء عز غز|ل |حمد محمد|343467

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندى عبــــد |لفتـــ|ح عمر |حمد48875
4o6977 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ح ص|لح سيد |حمد ص|لح سيد
يم سليتـــ9674|4 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود ع محمود |بــــر|
7o3236علوم |لزق|زيقمصط |لسعيد مصط عط| |لخش
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تـــج|ره سوه|جقتـــ |حمد حسن دري |825853
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سهيلتـــ |حمد عبــــد|للطيف مو شيحتـــ3983|4
4o739oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــند |س|متـــ محمد محمد |بــــوش|دي
ره|م|ل فتـــ عبــــد |لرحيم س|لم|728|5| د|بــــ |لق|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطم | ثــــروتـــ فؤ|د فه 766|89
تـــربــــيتـــ |سيوطمحمد عبــــد|لرحمن سليم|ن محمد 666|89
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىحبــــيبــــه محمد محمود عبــــد |لع|ل326|6|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهوق ي|س محمد ع طم|ن698464
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|منه | حس|م |لدين فوزى |حمد754759 لم
ش|م جم|ل |حمد|5689|9 تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء 
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسم|ء عبــــد | |حمد رجبــــ|64996|

حقوق حلو|نض عبــــد |لمقصود سيد عبــــد |لمقصود |4459
529o92|ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|نوبــــ |س|مه عزيز عزتـــ حم|يه
25o934د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمدى بــــليغ حمدى شلبــــى
يم||6792 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهكريم محمد ح|مد |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد منصور |حمد يوسف |لمزين|479|54
نوعيتـــ عبــــ|سيهرحمه محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|م34388|
84|6o7|معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد محمد |حمد عثــــم|ن
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمريم مصط عويس مصط 254953
4575o6تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد محمد محمد طه |بــــوسعده
يم ميخ|ئيل |88565 تـــربــــيتـــ |سيوطم|ريه|ن |سحق |بــــر|
78o257ر صل|ح عبــــد|لعظيم ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطصل|ح م|
ندستـــ |لمنصورهلسيد محمد طه طه |لبــــديوى|695943
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن|ء ح|تـــم |لسيد |لسق|249883
ندستـــ حلو|نمحمود عص|م محمود |لسيد |لفرم|وى446475
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء حمدى رضو|ن ح|مد|55645|
5o6789علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرو|ن |لسيد رمض|ن |لسيد ع
6|oo6||صيدلتـــ |سيوطحمد سل|مه |لسيد |بــــو عمر
692o8o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمود ج|د عبــــدربــــه ج
4o954o| يم محمود محمد |لد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــإبــــر|
6oo922طبــــ بــــنه|دى محمد شبــــل زينهم |بــــوشوشه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م محمد يسن مصط 6575|3

حقوق |لفيومشيم|ء ن| سعيد حس فر|ج85922
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ح|فظ محمدى ح|فظ |لطنط|وى43|7|4
ي عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو 56734| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد |لفتـــ|ح |لنم
32o866حقوق ع شمسحمد عص|م يوسف عبــــد|لعزيز عل|م

45228| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م ع|دل عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |
92o567 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جيوسف محمود يوسف محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم محمد عبــــد | |لسيد مرق685942
4|22|oيم عبــــ|س |لجم تـــج|ره طنط|محمد سل|مه |بــــر|
8|6o72كليتـــ حقوق |لم |عبــــد|لغف|ر |حمد فه محمد
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676o22 تـــربــــيتـــ |لمنصورهدير |حمد عبــــد |لمعبــــود محمد عبــــد
|265ooكليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــنور |لهدي محمد سيد |حمد
يم |حمد839724 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىصبــــ|ح سيد |بــــر|
ره|ل|ء |حمد ف|روق محمد|45|629 عل|م |لق|
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|محمود فتـــ محمد |لقن422484
حقوق |سيوطمصط |حمد حسن دسو 878863
ندستـــ طنط|محمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|78||45
8o33o9يم |د|بــــ |لم |خ|لد عمر محمد |بــــر|
7o7856|ه محمد مختـــ|ر |حمد تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم
تـــج|ره بــــنه|ل|ء س| محمد محمد سيد |حمد|774577

يم عبــــد |لتـــو|بــــ محمود محمود|44932 رهبــــر| تـــج|ره |لق|
|55o4ف |حمد طلعتـــ رهد | | د|ر |لعلوم ج |لق|

 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم كم|ل عز خليل632395
تـــج|ره |لزق|زيقمصط |حمد مصط مو|62999
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسهيلتـــ سم محمود عبــــد|ل8|3546
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|تـــن سيد ع محمد49|834
329o56طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|دل مختـــ|ر جوده عطوه |لن
يم محمد س|لم264963 تـــج|ره بــــنه|محمد |لصبــــ|ح |بــــر|
يم شعبــــ|ن عبــــد|لل|ه مبــــروك|2867|5 تـــج|ره دمنهوربــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد محمد مـصطـفـى |بـــــو 265686
42o2o3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م| عبــــد |لغ صبــــ |لغبــــ|ش
تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد وليد |لسيد ع ن28|762
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمحمود |حمد محمد زين |لع|بــــدين شعتـــ493493
رهبــــيشوى مل|ك روؤف رعد33528| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق ع شمس|ء مصط عبــــد |لمنعم محمود|35796|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمع|ذ ي| س|د|تـــ |لزي |بــــو |لعز765253
دى|762644 يم  تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــور سعيدحمد مغ|ورى محمد |بــــر|
8|69o6ي يوسف تـــربــــيتـــ |لم |يوستـــ | عبــــدبــــ
صيدله طنط|ر|ن جل|ل محمد |لش|ف28|434
5oooo9حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم شنوده ن عز
رهحس ن|صف عبــــد |لسل|م تـــ |ن|5692| طبــــ |سن|ن |لق|
9|3|o5يف فؤ|د |حمد حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي بــــو|لمجد محمد |ل
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حس حس |لسيد خليل949|77
32232oد|بــــ حلو|ن|نوره|ن طلعتـــ محمود عزتـــ ع
يم عبــــد627382 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــمحمد ع|طف عبــــد|لر|زق |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهن|در رمض|ن مر مر سقيطه|52392
ر |م |لحجر7777|2 رهه|جر محمد عبــــد|لظ| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
6o94|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|طه مجدى طه |لسيد ق|سم
زر|عه |لفيوميوسف ط|رق عبــــد|لع|ل |لسيد473|23
6o8949تـــمريض طنط| ع|دل محمد عبــــد |لرحمن |لسيد
ف عطيتـــ ك|مل |لخو 5|62|4 تـــج|ره كفر |لشيخغ|دتـــ |
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نوعيتـــ |شمونشيم|ء شو عبــــد|لرؤوف قمح257376
ي953|69 د|بــــ |لمنصوره|ف|رس ع محمد ع |لح
6793o9ندستـــ |لمنصورهعبــــد | |لسيد ص|دق |لسيد
8827o4يد تـــج|ره |سيوط  سم|ء عبــــد|لبــــص عبــــد|لع |بــــو|ل
تـــج|ره بــــور سعيدلشيم|ء عل|ء |لدين ع|دل نعم|ن|765862
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوق حس نبــــيل علم |لدين  886683
نوعيتـــ كفر |لشيخد| | محمد عبــــد |لعليم سليم|ن |لجد7622|4
7oo294صيدله |لزق|زيقندى مصط محمد |لسيد
4|o699ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|فرح مصط عبــــد |لمنعم محمود محمد د
ي858864 نوعيتـــ |لم |شيم|ء صل|ح فخري عش
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|يوسف محمد محمود |حمد محمد246773
5|o5||يم جمعتـــ حزيمتـــ كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد جمعتـــ |بــــر|
تـــج|ره ع شمسزينبــــ جم|ل فتـــ محمد59488|
686o98ندستـــ |لمنصورهريم عبــــد |للطيف حس عوض
52426oندستـــ |ل|سكندريهجه|د جم|ل محمد محمد |لكو
6o6482تـــج|ره طنط|محمد محمود رمض|ن |حمد ق|عود
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلشيم|ء ع|دل لط محمد سل|متـــ|828|76
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ء ممدوح |حمد |لطو سليم|ن|774574
696|8oندستـــ |لزق|زيقن|ء ثــــروتـــ |لدسو |حمد زلمتـــ
كليتـــ |أللسن ج أسو|نفرح صبــــ حس |بــــوزيد3248|3
5oooo2حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح
د|بــــ كفر |لشيخ|بــــه | عص|م محمد عبــــد |للطيف حربــــ444398
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــموده محمد محمد رفعتـــ دعبــــس7967|6
يم763448 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|طمه ن|در محمد |لروبــــي |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يه جم|ل عبــــد|لجليل ع |882|89
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  نتـــص|ر ع|مر جميل ع|مر|769273
ي تـــ |م |83234 معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمحمد 
6|o438تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عزه محمود محمد محمد |لغندور
يم مر سليم|ن483578 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر سعد |بــــر|
52836oندستـــ |ل|سكندريهحمدى رجبــــ كم|ل عبــــيد س|لم
حقوق ع شمسحمد سيد شعبــــ|ن سيد|8|3|37
897o46 لع| خدمه |جتـــم|عيه سوه|ج|مك|رى خليل حل حبــــيبــــ
يل ج |لزق|زيقند| محمد عبــــد | محمد |لبــــدر776232 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسد| | عص|م محمد عبــــد|لحليم358287
نوعيتـــ بــــنه|عص|م ط|رق زين |لع|بــــدين عبــــد|لع6|3346
825o9oحقوق |سو|نمحمود |حمد ممدوح محمد عثــــم|ن
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن فؤ|د محمد عبــــد |لنبــــى محمد39928|

رهع فرج عبــــد|لسل|م سطو 22763 حقوق |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |كريم محمد عيد محمود7|63|8
د|بــــ بــــ سويف|ف|طمتـــ محمود جعفر محمود355784
حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن جم|ل |حمد حسن 3|8693
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366o45|يم يم ن |بــــر| حقوق ع شمس|ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|عبــــد| سل|مه شعبــــ|ن عبــــد|لحليم349236
|37o37| يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حس عبــــد |لر|زق |بــــر|

رهمه|بــــ حسن |حمد بــــدوى34658 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6o6838تـــج|ره طنط|خ|لد محمد سليم|ن محمود |لجندى
644oo4 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمود عبــــد|لعزيز محمد فوزي عبــــد|لعزيز ع
482o99ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمد مبــــ|رك عبــــد |لوه|بــــ عمر
43o763|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء |لسيد |ليم| |لسيد سلط|ن

يم|25294 ره|مينه مصط عبــــد |لمعز |بــــر| د|بــــ |لق|
23o88|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ه| سيد محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|سم يعقوبــــ عبــــد|لسيد بــــولس324873
87o63|| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ج|بــــر حسن ع
7||o59 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريحمد مجدى عبــــد |لمع عبــــد |لعزيز نور لم
رهول|ء ع|دل ص|بــــر قر محمد سيد9|2449 صيدله |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد فكرى قر 483|32
يف39347| حقوق ع شمسمنتـــ | ه| |حمد ك|مل |ل
6o|9|3علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد يوسف عبــــده |لهطيل
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد |له|دي عبــــد |لسل|م ع |6|4484
5o4429يم محمد |حمد مو تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن |بــــر|
7697o|ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشمحمد جمعه |لسيد محمد معهد ع| 
8o969oحقوق |سيوطزينبــــ محمد فؤ|د حس |لسيد
5|o762معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حسن أحمد حسن محمد

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |3|823
75537oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرش| محمود |حمد دندر

7o|67يم سليم|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومشعبــــ|ن |بــــوبــــكر |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم مط|وع محمد عمر26||63
525o29ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نكريم محمد |لسيد عيسوى |لجرج|وى
4875o6|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد جمعه محمد عبــــد |للطيف |لص
ف عبــــد|لمنعم ح|مد عبــــد247785 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد|لمنعم |
ره|ء بــــخيتـــ عبــــد |لع|ل محمد نوير||3947| عل|ج طبــــي |لق|
نوعيتـــ |ل|سكندريهسل |كرم حل محمد |لسبــــ| 489863
يم فتـــ سلط|ن268358 معهد ف ص بــــنه|فتـــ |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر رض| عوض صبــــح |لنج|ر2886|7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورأيتـــن محمد أحمد أحمد شلبــــى4||475
697o88|ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسط|رق خ|لد عبــــد |لغف|ر محمد حج

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نوليد |حمد محمد |حمد فوزي69|4|
7682oo|تـــربــــيتـــ |لعريشيه ع فرح|تـــ |لسعيد |لش|عر
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفريم |حمد |سم|عيل سيد2223|3
يم |حمد689977 يم طه |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهسعد |بــــر|
4|o564يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد| |يه|بــــ منصور |بــــر|
26529oتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعمر وجدى فؤ|د محمد
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كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفنه|د محمد حسن |لسيد غز|ل43|2|7
د|بــــ |لمنصوره|ر| ه| ن|روز حن|683557
يم رش|د |حمد خليفه|3785|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد |بــــر|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ع|دل مسعد كم|ل عبــــد |لمقصود686845
لسن ع شمس|ن|ديه خ|لد |بــــو بــــكر حسن ج|دو689682

د|بــــ بــــ سويف|تـــري |ن |يه|بــــ رزق | |م 52374
حقوق د |طمريم عبــــده محمود محمد |لبــــري 24|9|6
معهد ف تـــمريض |سيوط دع|ء عبــــد|لتـــو|بــــ سليم|ن حس 886834
7o5263ر|ء طه رمض|ن رمض|ن عطيتـــ ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممروه محمد |حمد رزق289|26
7o769oحقوق |لمنصورهمن|ر |لسيد مختـــ|ر محمد |لسيد
25o4|2رتـــ|سل مصط ج|بــــر |ل |ر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رهندرو ن| عبــــ|س تـــوفيق|6963|| طبــــ بــــيطرى |لق|
نوعيتـــ |لمنصورهحمد محمد حسن ع عبــــد |لبــــديع||42|69
حقوق حلو|نعبــــد |لعزيز ج|بــــر عبــــد |لعزيز محمد29657
تـــج|ره بــــ سويفزينبــــ ج|بــــر سيد عبــــد |لمهيمن66|73

22o737 |يم صفوتـــ مبــــ زر|عه ع شمسبــــسنتـــ |بــــر|
34963oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدير تـــوفيق ح|مد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرحمه |س|مه محمد سيد|حمد ج| د |975|27
يم 4|64|4 يم محمد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |بــــر|
د526496 علوم ري|ضتـــ |سيوطعل|ء |حمد |حمد مج|
27278oطبــــ حلو|نف|طمه محمد |لسيد عبــــد|لح|فظ |لق
علوم ج|معتـــ د |طن|دى رشدى حسن |لنط|ر8639|6
صيدلتـــ |لم |جه|د جوده عبــــد|لمجيد محمد9|8673
4ooo45لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م|دون| رفعتـــ بــــطرس مجلع شنوده

29oo7رهعمر محمد |حمد محمد تـــج|ره |لق|
5|oo47تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمود شعبــــ|ن يوسف بــــدر
44oo|8يم علوم كفر |لشيخرقيه ع|دل فوزي |بــــر|
6327o3صيدله |لزق|زيقرؤى جه|د يوسف عبــــد |لحميد يوسف
ف عبــــد |لكريم محمد755994 معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |
|د|بــــ |لم |مصط محمد |بــــو|لحم|يد محمد858694
5o9868|صيدله |ل|سكندريهمحمود صبــــ محروس |سم|عيل ع
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأم| أحمد أحمد عبــــد |لغف|ر ع5|65|6
صيدله |ل|سكندريهحمد خميس مختـــ|ر محمد بــــل|ل|59|442
ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن ع|دل غريبــــ س|سه267898
7o9o69|تـــج|ره |لمنصورهمنيه |لسيد |لسعيد بــــدر|ن
4o83|8| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|مر عبــــد |لكريم محمد عبــــد
9o2529 علوم ج|معتـــ |لسويسشيم|ء عد عبــــد|لعظيم تـــوفيق
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسل |ء |حمد مصط عبــــد|لحميد عبــــد|34329
صيدله |ل|سكندريه م|ل حسن محمد كدو| |886773
26o332تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــس حسن عبــــد| حسن
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48oo66ش|م عبــــد |لمطلبــــ أبــــوشعرتـــ تـــ|مصط  لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمود سعيد سليم|ن عزوز|4388

4242o2تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد سم ن محمد |لبــــي
2oo37ى  |حه وفن|دق |لفيومبــــيتـــر عم|د  |د ن
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم | حم|ده ع مهر|ن6773|

تـــج|ره كفر |لشيخكريم س| عر| عيسوى |لشبــــي 486723
5o39|6يم طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمود سعيد محمود محمد |بــــر|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس||يم|ن عص|م رش|د |لسيد |بــــو|لوف|63723

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمع|ذ جم|ل |حمد محمد عثــــم|ن32343
7o3745|يم |لدسو محمد |لوكيل د|بــــ |لزق|زيق|يه |بــــر|
43o2|5|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنيه محمود محمد عبــــد |لر|زق
32746oره|ه|جر سم رمض|ن عم|ره ثــــ|ر |لق|
4|997oحقوق طنط|عمرو |حمد محمد |حمد

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء عبــــد |للطيف جوده محمد|63573
ندستـــ ع شمسمحمود بــــدر محمود ح|مد حج|ج4|95||
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورنعمه محمود محمد |لحسي |لمعج |886|5
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــرك|تـــ جم|ل بــــرك|تـــ عفي عط| ||44929
7644|oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدزي|د |حمد عط| ه|شم عمر
معهد ف ص |سو|نمريم نش|تـــ صبــــ ج|د848568
88744o ندستـــ |سيوطمحمد سل|مه حس محروس
رهي|سم زكري| مصط رضو|ن حس 233453 طبــــ بــــيطرى |لق|
يم ممدوح من |بــــو|لحديد|257738 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخبــــر|
25o433ش|م ف|روق ملي ورورى معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ف|طمه 
34o235ره|ول|ء |م |لسيد |م ش|ف ثــــ|ر |لق|

7267o|تـــج|ره بــــ سويفحمد ربــــيع عبــــد |لنبــــى عبــــد |للطيف
7o885|يم حسن فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر ي ح|مد |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهنس محمود صل|ح محمد محمد ربــــ|ح767292
4946oo|يم |لغبــــ |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر عبــــد|لن| عمر |بــــر|
897o55|يم |حمد |ء ع|طف |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
452o5|نوبــــى ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد كم|ل ع|طف عطيه |ل معهد ع| 
88369o لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم حمدى س| جرجس
486o69تـــج|ره |ل|سكندريهآيتـــ أحمد عبــــد |لق|در عيد ع
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمد رض| عبــــد|لستـــ|ر حسن 578|45
34oo|7|طبــــ بــــنه|يم|ن محمد |لسيد ع معروف
7686o|تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره سلم|ن س|لم سليم|ن
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد|لرحمن محمد |لسيد |لعربــــ|وى|63448
643o38نوعيتـــ |لزق|زيقل |ء حس عبــــد|لرز|ق محمد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م ربــــيع محمد |سم|عيل86|9|8
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمريم ممدوح محمد غ|زي خط|بــــ447385
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيق|ء سعودى عبــــد| عبــــد|لوه|بــــ|626659
نوعيتـــ |لم |ش|ديه محروص عيد |حمد4737|8
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رتـــ|ع|دل حس محمد |لسيد عبــــد |54|696 لف |لصن| للصن|ع|تـــ |لمتـــطورتـــ |لنهضتـــ |ول مدينتـــ |لسل|م |لق|
رهمسه محمد غريبــــ عبــــد |لحميد63439| ندستـــ |لق|
رتـــ|دين| عمرو فرج |م سليم|ن397||3 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
د|بــــ |سيوط|ص|بــــرين كريم دسو ص|لح جبــــر|3||76
معهد ف ص بــــ سويفبــــه محمود ص|لح محمد544|6

84562oتـــمريض أسو|نعزتـــ مصط محمد |حمد
7o|o67| يم عبــــد |لحميد ه مصط |بــــر| لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد ج|بــــر حسن محمد خض |485|45
7o7252ه مصط جمعه معن |لوصيف معهد ف ص |لمنصورهن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يم|ن ع|طف محمد عبــــد|للطيف|957||9
|54|7oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود |حمد مصط |حمد
|62927| طبــــ |سن|ن ع شمسيه محمد سعيد ر|غبــــ |لغزو
77o799صيدله |لزق|زيقسل س|مح محمد يح |بــــو |لعزم
24738oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مهند |يمن عبــــد|لحليم ق|سم
49|o6oفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهعل| و|ئل س| عثــــم|ن ص|لح
كليتـــ طبــــ أسو|ننهله جم|ل محمد عبــــد|لمجيد842229
د|بــــ |لفيوم|محمد |حمد يسن يسن47263|
حقوق ع شمسع|صم حم|د عطيه حم|دعطيه343992
7oo642 يم |لدسو يم |بــــر| يم عمرو |بــــر| حقوق |لزق|زيقبــــر|
|265o5 تـــج|ره ع شمسندى ع محمد ع
ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمود عبــــد |لمقصود رجبــــ684883
757o79|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء يوسف ع|شور عبــــد |له|دى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء محمد مصط كم|ل|359488
ري ي|س |84439 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ن|ء |لسيد محمد |لجو
ف عبــــد |لمحسن عطيه محمد|77265 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنور| |
علوم طنط|رو|ن حسن عبــــد|لل|ه |ل |د زيد|427997

ش|م عبــــد |لسل|م قطبــــ7|458 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جص|بــــرين 
49o8o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع |ء |لسيد بــــسيو غريبــــ
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ تـــربــــيتـــ فنيهس|رتـــ عبــــد|لع| عبــــد|لعزيز عزوز356544
4o6952| يم |لدسو تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمينه عبــــد |لتـــو|بــــ |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوف|ء ح|تـــم فضل | محمد عفي 74|343
78496oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لحميد حسن عبــــد|لعزيز
د|بــــ |لمنصوره|محمود محمد فتـــ |حمد يوسف699577
4o5623يم عبــــد |لمنعم حج|زي حقوق طنط|من|ر |بــــر|
8394|oم|م عبــــد|لبــــ|سط محمد طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىمحمد 
معهد ف تـــمريض بــــنه| يم|ن |حمد محمد ع سبــــل|329524
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رقيه مصط عبــــد|لبــــص عمر7|27|8
43o97|صيدله طنط|دير حس|ن ع ق|سم
د|بــــ حلو|ن|سم|ء ج|د |حمد ج|د|226|5|
ق|وى|58|7|5 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء ع|دل عبــــد|لسل|م |ل
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــ فرج ع جبــــريل434866
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تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد |حمد محمد عبــــد|لر|زق|783739
ره|سهيلتـــ |يمن |حمد |لسيد عيد329796 عل|م |لق|
5|8o72حقوق |ل|سكندريهعزتـــ سعيد ع ع عرفيه
9225o7 علوم ري|ضتـــ سوه|جعمر حمدى عبــــد|لمنعم |حمد

7o532|د|بــــ |لفيوم|سم|ء محمود محمد سليم|ن
د|بــــ حلو|ن|شيم|ء ص|لح ك|مل فر|ج57472|
882o27|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط  حمد صل|ح شعبــــ|ن محمد

رهمحمود مجدي عبــــد |لرحمن ثــــ|بــــتـــ82288 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ف عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد26278| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومنور |لدين |
5o73|oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريو|ن عبــــد |لن| فتـــ ن
تـــربــــيتـــ دمنهورم| عص|م بــــخ|طره عبــــيد عبــــد |لمجيد5486|5
262||3| تـــج|ره بــــنه|حمد ع|دل عبــــد| عوض |
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسعمر عص|م محمد محمد درويش79||75
6755o6|ه حمدى محمد |لسيد د|بــــ |لمنصوره|م
ره|ندى |لعربــــى محمد |حمد235943 د|بــــ |لق|
6o7686تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رحمه ي| عبــــد |لحميد عبــــد |لنعيم
8o4238يم |د|بــــ |لم |مريم عص|م موريس |بــــر|
4o63oo|نوعيتـــ |ل|سكندريهبــــه رمض|ن محمد محمد |لدم
287o84د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لن| محمد محمد
6o9997معهد ف تـــمريض طنط| لؤى عل|ء عبــــده |حمد عبــــده
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م حسن |حمد عبــــد |27722|
9|3o7o تـــج|ره سوه|جوليد صل|ح سليم|ن لبــــيبــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | ن| محمد |بــــو|لفتـــوح|34339
 |حه وفن|دق |ل|قبــــتـــس|م محمود محمد محمود|4|8358
7529o4|ى تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد فتـــ عبــــد |لمؤمن ي
علوم ري|ضتـــ |لم |عبــــد| |حمد سيد محمود854399
|5o399ف موريس بــــ|سي تـــربــــيتـــ ع شمسم|ركو |
26696oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر عبــــد|لسل|م محمود سليم 
|53|3oرهمع|ذ |حمد غريبــــ |حمد تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنرم محمد |لص|وي |بــــو|لفتـــوح سعديه442954
33o||o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ي|ر| يح فتـــ حل|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لسل|م محمد عمر546|34
ق754232 ندستـــ |ل|سم|عيليتـــريم |يمن |سم|عيل |سم|عيل |ل
ره/ري|ضتـــع|صم عبــــد |لمجيد عبــــد | ع3|477| إعل|م |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمه| حسن |حمد محمد حسن|||5|5
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمن|ر خ|لد محمد محمد خف| 437993
9oo|o9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمرو خ|لد |حمد بــــخيتـــ
تـــربــــيتـــ دمنهورمنيتـــ محمود ح|مد محمد |لصعيدى|4|4973
يم محمد229296 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه خلف |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد فؤ|د محمد63832|

رهعليه محمد عبــــد |لبــــ|رى ع42833 حقوق |لق|
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24852oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه محمود عبــــد|لفتـــ|ح فودتـــ
6o9673|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء أحمد محمد إدريس
حقوق |لزق|زيق|ء |لسيد عبــــد |لغ |لغربــــ|وى|633272
ش|م ه|رون محمد  896786 صيدلتـــ سوه|جس|ره 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عبــــد|لمنعم عبــــد| خ ||229|2

|476oش|م محمد ص|بــــر فه رهمحمد  تـــخطيط عمر| |لق|
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر عبــــد |لعزيز س|لم فرح|تـــ |بــــو |لعز9|627| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
8|96o8تـــج|ره بــــ سويفجويس ميخ| كم|ل مرقس

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ص| حسن بــــكري|2256
يم |حمد |لحم|ر محمد خليل632583 رهيم|ن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
ي حسن|6|8476 ي سيد م معهد ف تـــمريض |سو|نلم
358oo|يم ره|يه مهر|ن محمد |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
7398o|معهد ف تـــمريض |لفيوميه محمود ع سيد

4o55|oد|بــــ |ل|سكندريه|مروتـــ من محمد |لجندى
45o975لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد عل|ء فؤ|د |سم|عيل |لشيخ|
صيدله |ل|سكندريهدير |لسيد عثــــم|ن |حمد |لسيد426437
ميسه497366 تـــربــــيتـــ دمنهوروق ع|دل |لسيد 
322996| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن مجدى محمود محمد عبــــد|لع
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف |حمد محمد |بــــوعم|رتـــ23|247
4o2694د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سل محمد سليم|ن رزق ي|قوتـــ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|أحمد رمض|ن |لسيد |لقز|ز8|5286
|3|o59رهشه|بــــ |لدين ع|دل |حمد سيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
49o749حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|بــــسنتـــ رمض|ن محمد |بــــو شعيشع
5|5o87معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ل ح|فظ ك|مل عبــــد |لقوي خليف
9o468o|د|بــــ سوه|ج| ل|ء ك|مل كم|ل |حمد
4974ooتـــربــــيتـــ دمنهوردير ج|بــــر مصط محمد |ل|سكندر
6|7o72تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طف|طمه شح|تـــه مختـــ|ر |حمد |لعصفورى
ند|وى|765874 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|يه | |حمد حسي |حمد 
6842o4 طبــــ |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ |حمد |لدسو |بــــو |لخ
34oo35صيدله |لزق|زيقزينبــــ عص|م |لدين سعيد محمد |لع|شورى
692o38بــــي طه جل|ل تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــ|سل طه |ل
رهبــــسنتـــ محمد عبــــد| غرس |لدين686||3 تـــج|ره |لق|
معهد |لسويس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــعمرو |لسيد محمد حس عمر9|7555
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء محمد مصط محمود عبــــد |لحق753754
867o92علوم ري|ضتـــ |سو|نكريم محمد |لعدوي |سم|عيل
5|o3o5طبــــ بــــيطرى دمنهورعمر ط|رق |حمد |لغربــــ|وى
7|o877تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــلمتـــو ع|دل |لتـــمي محجوبــــ يوسف
4|o377تـــج|ره طنط|محمد ري|ض |حمد حسن كريم
علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد |حمد محمود حسن252|35
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|ره عم|د|لدين مو عبــــد|لستـــ|ر249276
ف عيد سعد||64|3 تـــربــــيتـــ حلو|ننسمتـــ |
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يم فؤ|د9278|2 علوم ع شمسمحمد ممدوح |بــــر|
ى |حمد فرج|246859 يم خ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
9o77|7 صيدله |ل|سكندريهمحمد عيد |م عبــــد|لرحمن
69o266|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدى س| |له|دى |حمد عبــــد |لع
783654| وف|تـــحمد ربــــيع |حمد ع معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد ن محمد |حمد س|لم493934
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|خ|لد ع فتـــ |لزرق|4|4937
6o4|57ندستـــ |لمنصورهحمد |س|متـــ عبــــد|لسميع عبــــد|لرؤف سلط
36o9|3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود عم|د |لسيد نجدى |لبــــج|وي
تـــج|ره بــــنه|ين|س |حمد |سم|عيل عبــــد|لرحمن|356632
44|o7|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنسمه عل|ء عبــــد|لسيد |بــــر|
قتـــص|د م حلو|ن|يم|ن سيد محمد سيد|343|85
23o668 ثــــ|ر |لفيوم|مهند مجدى محمد حف

د|بــــ حلو|ن|ستـــبــــرق ه| سيد محمد|46393
|35o65ندستـــ ع شمسيوسف رأفتـــ ص|لح عبــــد |لعزيز

2o5|||كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد حسن سيد حسن قطبــــ
ندستـــ |لم |ريمون لوق| منتـــصل |نور858328
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقتـــ عبــــد |لعزيز محمود محمود سليم عثــــم776344
88o|99 ندستـــ |سيوطع حسن |م|م محمود

56o|8ى محمود د|بــــ بــــ سويف|غ|ده رم|دى م
8397ooتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمديحه عبــــد|لن| فه طلبــــ
ى ع ع عبــــد |لع|ل9|7744 ندستـــ بــــلبــــيسلمهند محمد ي ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيه جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح فرج |حمد|843776
ف عبــــ|س حل محمود|2388| ره|د| | | د|بــــ |لق|
طبــــ كفر |لشيخيوسف محمد محمد عبــــده درويش  438922
83654o|يم محمد فنون جميله فنون |ل|قله|م محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطنور| |بــــوسيف محمد |بــــوسيف 6599|9
6o6356طبــــ طنط|سيف حسن محمد حسن درويش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق ع|دل محمد زي|دتـــ249|77
675o55طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمنه | عم|د محمد عوض |لمهدى
معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــيوسف |لسيد فتـــ شعيبــــ67|697
زر|عه كفر |لشيخمريم جمعه ع|مر ف|ضل444343
2647o9ه محمد رمض|ن عتـــريس كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــن
7o7233يم يم محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــ محمد |بــــر|
4|o388|يم رفعتـــ |لرف| عطيتـــ |لمحل |د|بــــ طنط|بــــر|
ندتـــ س|مح |حمد محمد ش| 332272 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ش|
858o54 ندستـــ |سيوطع خ|لد ع بــــيو
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدحمد محمود محمد |لشح|تـــ|762456
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد طلعتـــ عبــــد |لرحمن25449|
8|693oتـــج|ره بــــ سويفس|ندي عبــــد|لمسيح ك|مل رفله
ف سعيد |لسيد|753644 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |
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يم24386 ه|ن عل|ء |حمد رو|ش |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نم
ندستـــ |لزق|زيقح|زم محمد |سم|عيل |حمد ج|د|28|78
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخه|جر حمدى |لتـــ|بــــ سند|62227
5|65|oتـــج|ره دمنهورس|رتـــ محمد محمد شح|تـــه |لمشد
697oo2صيدله حلو|نمحمد ع شكرى |لسيد
527|o9يم |لصبــــ|غ ف محمد |بــــر| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــ/ري|ضتـــحمد |

ره|منه | خ|لد محمد حسن |م|م4|446 د|بــــ |لق|
يف محمد محمد عفي |233244 ره||ء  د|بــــ |لق|
52347o|يم |لجم ندستـــ |سيوطكريم خميس مصط |بــــر|
مه728|45 علوم ري|ضتـــ طنط|ف|رس عوض |بــــو |لتـــن| |لد
9o|574 حقوق سوه|جصف|ء |حمد حمزه محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد حسن مط|وع عبــــد | |سم|عيل33332|
حقوق ع شمسد | وجيه |حمد |لتـــه|3|52||
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد|لحليم عبــــد|لسل|م عبــــد|لحليم325532
7|oo59يم عثــــم|ن جمعه عبــــ|ده ره|ء |بــــر| تـــخطيط عمر| |لق|
8oo2o9ن| عبــــد|لرؤف سعيد خليل حقوق |سو|نم
2863o9حقوق حلو|نتـــقوى عبــــد|لش| |بــــو|لق|سم |سم
تـــربــــيتـــ ع شمسبــــولس نبــــيل ف|يز جبــــره352877
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ي| زين |لع|بــــدين |حمد حس4|4497
88|o|7 علوم |سيوطرح|بــــ |حمد محمود سيد عبــــد|لع|ل
وس464566 يم مق|ر تـــ|و علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــيشوى |بــــر|
76o52oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|دى عطيه يوسف تـــوفيق جرجس
69462oحقوق |لمنصورهس|ره |حمد |حمد عبــــد |لجليل
ندستـــ حلو|نيوسف مصط محمد خليل|6644|
4246ooلدين |سم|عيل| تـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد|لعزيز محمود ن
يم ع 44|782 يم |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر عل|ء |لرف| حسن88|695
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد|لرحيم منتـــ عبــــد|لرحيم عل|م829373
رهمحمد عمرو محمد سيد73299| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىرجبــــ سيد سعدي عط||836734
256o99ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود س|مح محمود عبــــده
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخن|ن تـــوكل رمض|ن |لسيد  |م398|42
4|64o9 |يم |لسيد  ش د|بــــ كفر |لشيخ|بــــس|م محمد |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقنه| عبــــد |لمقصود معوض محمد633336
43399o|معهد ف ص طنط|يم|ن محمد عبــــد |لق|در جعفر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطدين| ي| يونس ونيس  9|8773
424|o9د|بــــ |ل|سكندريه|محمود |حمد خليل عبــــد|لعظيم
35623o| |ندستـــ |سيوطحمد محمد |لسيد محمد مو
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد جل|ل عبــــد |لستـــ|ر محمود |لحمر448489
ندستـــ طنط|عمر حسن |لسعيد |م لقوشه448465
48o982يم د|بــــ دمنهور|رحمتـــ |لسيد ل|بــــد حمد |بــــر|
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تـــج|ره طنط|محمد |س|متـــ عبــــد |لستـــ|ر |لجبــــ| 723|43
بــــ | مرغ 843887 معهد ف ص |سو|نربــــ|بــــ |لنوبــــي و
53877oحقوق |ل|سكندريهبــــسنتـــ غز| ع |حمد عمر
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــج|زيه سليم|ن |حمد س|لم768954
تـــمريض |إلسكندريتـــ ف|طمتـــ عيد حسن ص|لح9||427
د|بــــ |ل|سكندريه|مؤمن تـــ|مر محمود أحمد486936
685434| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــسم|ء فتـــ عيد محمد |لديس
63245oد|بــــ |لزق|زيق|حن|ن محمد مصط ع س|لم
8|o358صيدلتـــ |لم |سعيد محمد سعيد رش|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخف|تـــن محمد |بــــو|لن محمد وحد436732
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |س|مه مصيل عبــــد |لمجيد6593||
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء محمود محمد |لسيد جعبــــوره||25685
رهوليد صل|ح محمود تـــ |ن 749|89 طبــــ بــــيطرى |لق|

د|بــــ حلو|ن||ء محمود جودتـــ محمود|43597
تـــج|ره ع شمسمه| ع|دل صل|ح |لدين محمد65|39|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد ص|بــــر |م رزق |لفخر| 7|85|4
يم  486|88 تـــمريض |سيوطف|ديه طلعتـــ خليفه |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود جم|ل محمد|لعتـــريس |لسيد عفي 254574
تـــربــــيتـــ حلو|نليبــــرتـــى م|جد عد نخله6769||
33o5ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|رحمتـــ |حمد محمد |م|م
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد عبــــده عبــــد|ل حسن |لديبــــ76|637
428o48| صيدله طنط|شيم|ء صبــــرى محمد عبــــد |لمقصود
49o894و د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م|دون| |دو|ر حن| |ستـــ
|7o6o4|ندستـــ ع شمسلسيد عزبــــ |لسيد عزبــــ |لزغبــــى
5o3ooo زر|عه |ل|سكندريهوف|ء فتـــ حسن حس
8|o5|6كليتـــ حقوق |لم |محمد عص|م جم|ل محمد
8|o763|علوم |لم |بــــوبــــكر رمض|ن محمد |حمد
تـــربــــيتـــ |سيوطي|سم ع|طف |حمد عبــــد|لمنعم 49|889
تـــج|ره بــــ سويفمرقس س| عزيز فرج3368|8
ره245889 معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد |بــــو ز
ه محمد عبــــد|لر|زق تـــو |7676|8 تـــج|ره |سيوطم
تـــج|ره بــــور سعيدمنيه محمد خلف | عبــــد |لح|فظ عثــــم765723
|د|بــــ طنط| |ء محمد محمد |لفرم|وى882||6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عل|ء رشدى ر| |5||265
صيدلتـــ |سيوطسم|ء صبــــري ز عبــــ|دي|839976
طبــــ |لزق|زيقرح|بــــ رض| |لسيد عبــــد |لص|دق دي|774898
25344o| صيدله طنط|يم|ن |بــــو|لعن عبــــد|لجيد تـــر
لسن ع شمس|بــــ|س جورج سعد|ن ن|شد49|8||
845o42حقوق |سو|نيثــــم سعد ع ح|مد

 |حه وفن|دق |لفيوممحمد عبــــد |لستـــ|ر ع ع28533
6o472|يم محمد جل|له  |حتـــ وفن|دق |لم |ه|جر مسعد |بــــر|
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معهد ف ص |سو|نسف يعقوبــــ زغلول فرح847496
7o9o96 بــــي |بــــو |لعين تـــج|ره |لمنصورهن|ء رض| |ل
||96ooتـــج|ره ع شمسيوسف محسن |يوبــــ ع
248o5||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن |حمد محمود |لع|لم
تـــج|ره طنط|منتـــ | |حمد عبــــد |لق|در محمد482969
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمريم عبــــد|لحميد عبــــد|لكريم مصط 836467
د|بــــ |سيوط|جورج عبــــد| ويص| جندى  883474
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | خ|لد عبــــد|للطيف محمد رجبــــ266472
ل|ل حمود23|763 تـــج|ره بــــور سعيدبــــه عل|ء |لدين طه 
86o542كليتـــ حقوق |لم |ط|رق عبــــد|لرحمن فرغ عبــــد|لودود
239o79ره|تـــه| سيد محمد عبــــد|لجو|د د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد بــــكر |سم|عيل||2277|
34|o23صيدله حلو|نحمد عبــــد|لحكيم |حمد سليم|ن دعبــــس
7oo7|3تـــج|ره |لمنصورهخ|لد فوزى فوزى محمد شبــــكه
5|4|o3 معهد ف ص |ل|سكندريهمريم محمد شعبــــ|ن |لسيد نم
تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | |يمن محمد ع ريح|ن425328

ندستـــ ع شمسف|دى |يمن رمسيس ف|رس8785|
وف|تـــي|سم ح|زم جم|ل |لدين محمد5368|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد عص|م محمد عبــــد ربــــه6|6|48
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقأيمن رجبــــ عبــــد |لرحيم إسم|عيل س|لم643744

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعم|د|لدين كم|ل سعد ع86422
|6|3o9وف|تـــه|جر |نور محمد ع وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
5o4866علوم طنط|د| | محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد دويد
5|76o3|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسف|طمه فتـــ محمد عبــــد|لغف|رعم
42o77||د|بــــ كفر |لشيخ|حمد عص|م محمد محمود بــــرك|تـــ
69o79||عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخسل|م |لشح|تـــ محمد |لمندوه
6892o6ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود محمد محمود محمد مر|د م |لع| 
|4644o رتـــ|ه|جر ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح مصط قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
75o494|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل|م |حمد |حمد |حمد ق|سم

يم محمد|5497 لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ن |حمد |بــــر|
49o8ooيم عجل يم شح|تـــه |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــعل| |بــــر|
5o5|44زر|عه |ل|سكندريهعل|ء |حمد محمد رح|بــــ
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعمر عبــــد|لل|ه ض| عبــــد|لنعيم|6|837
طبــــ بــــيطرى بــــنه| |ر محسن محمود عبــــد|لرسول336672
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يه |حمد |لسيد |حمد عل|ء|لدين|9635|5
783o94د|بــــ |لزق|زيق|دع|ء محمود محمد محمدع
26o532د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى ص|بــــر عبــــد|لمحسن |بــــوع|ليه
5o3786 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهشمس |لدين عبــــد |لبــــ|سط |لسيد محمد عبــــد
حقوق بــــنه|حمد |س|متـــ محمد محمود |لشبــــي |329|34
ر |بــــو |لمع| ري|68857 ندستـــ |سيوط|حمد خ|لد |لط|
4o98oo تـــج|ره طنط|بــــسمه مدحتـــ عبــــد|لسميع خ
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|64|4oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوليد رجبــــ ح|مد عبــــد |لرحيم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس محمد عبــــد|لسل|م ع74|354
لسن ع شمس|رض| فرج محمد عبــــد |لمنعم227|63

|8o89يم علوم حلو|نعمر وحيد |لدين سيد |بــــر|
طبــــ |لزق|زيقمحمد صبــــرى سليم|ن محمد696992
نوعيتـــ |شمونمحمد جبــــريل عبــــد|لو|حد س|لم343|26
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ويد| جم|ل عبــــد |لنبــــى |حمد |لقص 46||43
ندستـــ |لم |محمد ي| محمد رمض|ن|32893
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ن|ديه |لسيد حمدى |بــــو خليوه26|428
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ه|جر سم |لسيد سليم|ن633559
ندستـــ ع شمسمحمد |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لسل|923|75
8o|624 طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد محمد خلف ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه محمد |حمدك|مل محمدع39222|
77799o|معهد ف تـــمريض |لزق|زيق دين| عبــــد |لسل|م محمد عبــــد|لسل
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن جمعه قطبــــ خليفتـــ ع مغي |6786|4
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لغ محمد عبــــد |لحميد رحيم422735
7o5559طبــــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لسل|م محمود

رتـــو|ئل |يمن |سم|عيل محمد عبــــد|لرحمن8||78 علوم ري|ضتـــ |لق|
64o6o8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد محمد حسن حس
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــم فتـــ عمر |لص|وى |حمد28|489

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| ن| شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم62793
ندستـــ |ل|سكندريهبــــ|نسيه صفوتـــ محمد |لعيسوي475423
6o|474د|بــــ طنط|مؤمن محمد عبــــد | |لكو|
ى |حمد |م |حمد|48693 د|بــــ |ل|سكندريه|محمود ي
6972o5تـــج|ره |لمنصورهعص|م |لسيد محمد |لمهدى |لعزبــــ
7o|757تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــسع|د محمد جوده محمود سعد

طبــــ بــــ سويفرح|بــــ |حمد دي|بــــ |حمد786|6
33o553| تـــج|ره بــــنه|ل|ء محمود عثــــم|ن بــــيو
52o467يم |بــــو|لعل| عبــــد |لسل|م كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور |بــــر|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد رض| |بــــو |لمع| شلبــــي |لسيد762227
33|oo3حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمتـــ ح|مد حمدى |لسيد

د|بــــ |لفيوم|حمد رمض|ن سعيد |حمد|68844
83|5|o|حقوق |سيوطحمد حس |حمد |حمد
226|o5كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقع شعل|ن بــــخيتـــ حسن
يم|523662 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــلسيد فرج سليم|ن محمد |بــــر|
48275o|د|بــــ دمنهور|ه|جر محمود عبــــد |لمنعم ج|بــــر ص
تـــربــــيتـــ دمنهورس|ره يح ك|مل |لخر|د498243
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسم |س|مه عقل عبــــد|لبــــ| 575|35
8o2328معهد ف تـــمريض |لم | صل|ح عل|ء |لدين |سم|عيل حسن
925ooo  معهد ف تـــمريض سوه|ج عبــــد| محمود |حمد محمد
49o345ر|ن ش|م |حمد ز ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمس 
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تـــمريض كفر |لشيخعبــــد| |لحسي عبــــد| |حمد عبــــده5|4424
68o599د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|كريمه سعد |لمتـــو |حمد |لسيد

483o9رهف|طمتـــ جم|ل حل عبــــد |لفتـــ|ح زر|عه |لق|
76626oن| مجدى كم|ل تـــوفيق عبــــيد ندستـــ |سيوطم
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن محمود محمد لط |حمد|4|8399
نوعيتـــ كفر |لشيخبــــه عبــــد|له|دي صل|ح ش|دي442663
|د|بــــ |لم |شيم|ء مصط رمض|ن |حمد7822|8
تـــج|ره بــــور سعيدمنه | فتـــ وجيه عبــــد |لمحسن حس687466
6979o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنيه |حمد حسن محمد غيض|ن

رهمصط وسيم عبــــد|لعزيز عبــــ|س29469 ندستـــ |لق|
483o8oيم ق|سم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حبــــيبــــه محمد محمد |بــــر|
معهد ف ص |سو|نن ع|صم حن شنوده|845384
|42o4|ف حل |لليثــــى ندستـــ ع شمسمحمد |
ندستـــ |لم |حمد |يه|بــــ |حمد رش|د||85293
68o498يم تـــج|ره بــــور سعيدمصط محمد مصط ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لعريشع|ئشه ه| عبــــد | حمد|ن|76748
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرو|ء نشأتـــ عبــــد |لحميد عسل6946|5
ين| نشأتـــ رمزى مسعد527565 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف
4o8943|د|بــــ |سو|ن|حمد عص|م فرج عبــــ|س
5o8667تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــزي|د محمد حسن ص|بــــر
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء ح|مد عبــــد |لصمد حسن خ |498784

لسن ع شمس|يوسف محمد محمد فرج4268|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفم |ى ك|مل حل تـــوفيق89|5||
43|6o3يم |حمد ج|دو طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |لسيد |بــــر|
34335oيم د|بــــ ع شمس|حمد محمد عبــــد|لرحمن خليفه |بــــر|
تـــج|ره سوه|ج  حمد |يمن محمد حل عويش|9752|9
ند|وى ع |لجد|وي449372 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد فيصل 
7||3ooر عبــــد |لعزيز |لكف ر جمعه ش| ندستـــ بــــور سعيدش|
6346o7صيدله |لزق|زيقبــــل|ل خلف ع |حمد
علوم |لمنصورهم محبــــ عبــــد |لعزيز |لدسو |لنشو 685498
43o465تـــربــــيتـــ طنط|بــــه |حمد |لمصيل ع|شور
تـــج|ره طنط|ح|زم ي| حسن ج|دو2|4297
لسن ع شمس|د |نه مشيل جور معوض شحتـــو444289
33||o8|حقوق بــــنه|نس جه|د |حمد حسن محمد
|5|2o9رهبــــه رمض|ن |لمغ|زى |لسيد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر عبــــد |لعظيم شلبــــى ع33983|
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريه |ر سم محمد كحيل |حمد |لنج|ر4|4782

علوم |لفيومسم|ء عم|د عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لتـــو|بــــ66688
33o324تـــج|ره بــــنه|دير ه| زغلول محمدى نو|ر
8|o536ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | ن|در سم جندي معهد ع| 
4|o|78د|بــــ طنط|محمود عبــــد | محمود محمد |لمشد|
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8o4568 حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفنوره|ن طر|ف ص|بــــر عبــــد|لغ
253o27علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم محمد صل|ح |لدين بــــدر
828|o3|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى| |م مبــــ|رك حس عبــــد
25oo6o |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى عص|م جميل ش
د|بــــ سوه|ج|نور|ن ع|طف حسن سليم|ن  2343|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد |حمد ح|فظ |لديس قنديل796|69
|58o76ره|دين| صبــــ محمد محمد د|بــــ |لق|
877ooo  فنون جميله فنون |لم |مريم مصط محمود محمود
6||79oثــــ|ر |لفيوم|شيم|ء عبــــد |لبــــ|سط مو محمد زيد
ف عبــــد|لخ|لق محمد درغ||46||5 تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد |
35o44oلسن |لم |/ري|ضتـــ|سل|م رجبــــ عبــــد|لعزيز حسن سليم|ن
43o243|طبــــ |سن|ن طنط|يم|ن ز محمد |لنج|ر
ف عر|بــــى عبــــد |للطيف ج|79|499 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر |
يتـــ|بــــ بــــدر محمد شتـــيوي4957|8 تـــمريض |لم | م|
35766o|طبــــ ع شمسمنيتـــ محمود |حمد |لسيد
5|238oعلوم طنط|زي|د محمد حسن |لزي|تـــ
623o|5إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمحمد مجدى محمد |لمتـــو سليم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوم |لحسي عبــــد|لفتـــ|ح عثــــم|ن75|269
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــدين| و|ئل عبــــد |لسميع مر يح 489265
ره|محمود خ|لد عثــــم|ن ج|د333529 ثــــ|ر |لق|

معهد ف تـــمريض |لفيومميل|د ن|دى عبــــيد جرجس7|739
زر|عه ع شمسنغم ط|رق فتـــ محمد ع362632
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد | عمر عبــــد |لمقصود محروس54356|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|نم رض| محمود |بــــو ه|شم834|78
84|o|2كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىي|سم |لنج|ر محمد حسن
صيدله طنط|أيمن محمد فتـــ |لسعيد عبــــد|لمطلبــــ666|54
تـــ محمد شفيق محمد|329753 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|سم حسن |حمد مو سل|مه496694
ندستـــ |لمنصورهكريم مصط محمد ع |لطنط|وى528|68
4|984o| حقوق |ل|سكندريهمحمد خ|لد يح عبــــد
77o5|4 |ندستـــ |لزق|زيقكريم تـــ|مر ع محمد |لزرق
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأمنيتـــ |لسعيد كم|ل |لسعيد |لحلو| 4662|5
5o7399تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهندى محمد |حمد محمد |لش|ف

ره||ء عيد عبــــده عبــــد |لبــــ| بــــيو |26899 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد وليد عبــــد |لغ محمد محمد |بــــو 688886
622428| علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طحمد ه| يوسف محمد عبــــد |
يم رجبــــ679452 تـــج|ره |لمنصورهدى رض| عبــــد |لغ |بــــر|

حقوق |لفيومحمد محمد رجبــــ |سم|عيل|69254
6o92|2معهد ف تـــمريض طنط| أحمد مسعد حمدتـــو عم|رتـــ
6oo457د|بــــ د |ط|ندى خ|لد |حمد متـــو |لج|ر
88o522 علوم ري|ضتـــ |سيوطمن|ر |حمد عك|وى عبــــد|لعزيز
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5o9466ويدى زر|عه كفر |لشيخكريم محمد يوسف عبــــد|له|دى يوسف 
تـــربــــيتـــ سوه|جه|جر عبــــد|لحميد عبــــد|ل |بــــو|لوف2578|9

578o7| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|سم ن| محمود صبــــري عبــــد
|6|o|7د|بــــ ع شمس|نوره|ن مصط تـــوفيق ع
9|o467 حقوق سوه|جمحمد |لسيد |بــــو|لحمد محمد
6o925|ش|م محمد |لصعيدى د|بــــ |لمنصوره|محمد 
5o5724زر|عه كفر |لشيخمحمد |سم|عيل لط فه
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ل|ء حس محمد شبــــل حس |267224
نوعيتـــ |لزق|زيقمؤمن محمد عبــــد |لع|ل محمد  عبــــد |455|77
ين صبــــرى عبــــد |ل محمد55694| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسش
يم حمودتـــ|لجندي6|4323 تـــربــــيتـــ طنط|دى حمودتـــ |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهس|متـــ محمد أحمد عبــــد|لع| |لديبــــ|59||5
4o7|79يم عبــــد |لعزيز مر |لشعر تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ |بــــر|
7o562o |معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد رض| |لسعيد |لسيد |حمد ش
24oo92كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمصط محمد ع حس عبــــد |لفتـــ|ح
772o46 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد |لرحمن لط محمد رجبــــ ي|س ع.

كليتـــ |أللسن سوه|جحبــــيبــــتـــ سيد عبــــد |لعزيز شعبــــ|ن997|4
علوم |ل|سكندريهإيري رفعتـــ رزق |دو|رد بــــطرس475242
|362o6كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــسنتـــ عبــــد |له|دي عطيه عبــــد |له|دي
صيدله ع شمسيتـــ عبــــد|لش| ك|مل ع عيد |روس346588
327283| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عمر |حمد محمد عبــــد|لمو
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومل |ء |لسيد عبــــد|لغ يوسف|26434
صيدله |لمنصورهسم|ء |حمد محمد فتـــح |لبــــ|بــــ عوف عوف 685248
5o4325 طبــــ |ل|سكندريهسل عل|ء عبــــد |لمقصود ح|مد عبــــد
7|o396ى بــــي |حمد |لع بــــي |ل تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء |ل
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود محمد فؤ|د حسن833298
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد| |يمن ص|بــــر حسن جمعتـــ|35633
معهد ف تـــمريض |سو|نسمر عن| رجبــــ عبــــد|لمجيد848677
84985oن| |حمد عبــــد|لرحيم عبــــده رهم طبــــ |لق|

رهم|زن محمد عبــــد|لغ عق|بــــ6589| تـــج|ره |لق|
رهعبــــد| |حمد فوزى محمد سليم93|4|2 ندستـــ |لق|
2|64o6رهعمرو محمد حن محمود طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |سيوطيه |حمد محمد |سم|عيل |لق| |829688
5o|4|oزر|عه |ل|سكندريهمرو|ن محمد عبــــد|لر|زق محمد
84389o تـــربــــيتـــ |سو|نسلسبــــيل ع حسن ع
84|64|| يم عبــــد|لسل|م محمد عبــــد| حقوق |سو|نبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــدع|ء ع فوزى محمد ريح|ن232376

ره|ه|جر جم|ل محمد ميهوبــــ4|242 د|بــــ |لق|
5o6338علوم طنط|تـــغريد طلعتـــ محمود محمد مصط مرزوق
84o|39تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــوف|ء حسن عبــــد|لرحمن عثــــم|ن
ل|ل ع ز|يد|468|77 تـــج|ره |لزق|زيقس|مه سم 
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د|ر |لعلوم |لم |ندى  |ء |لدين من ف|ضل349435
حقوق بــــورسعيدسل|م |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد  جبــــ|767325
269oo9| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيم|ن محروس محمد مو
43oo34 تـــج|ره طنط|محمد س|مح محمد فتـــ ص|دق |لدسو
5o7o36تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرحمتـــ |حمد ح|مد مصط م
تـــج|ره ع شمسندى |بــــو بــــكر ج|بــــر حسن893|6|
تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره عيد سل|مه عيد |لحش|ش|76746
|6o9|9|حقوق ع شمسسيل سعيد محمد عبــــد |لمغيثــــ
زر|عه طنط|محمد عم|د ع مر غ|728||6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــع غريبــــ محمود محمد234222
7o2775|حه وفن|دق |لمنصورتـــ|سل|م عل|ء يح |حمد بــــ|ش| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نف|طمه ع|مر عبــــد|لنبــــي ص|لح4|8466
يم|6558| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدير وليد ج|ر |بــــر|
يل ج |لزق|زيقه|جر مرزوق حمدى مرزوق339737 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم محمود ر| محمد|72935
رهحمد سعيد عبــــد |لحميد محمد|9959| حقوق |لق|

يم7|4825 تـــج|ره دمنهوررحمتـــ |يمن جم|ل |بــــر|
63|o79تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى عل|ء محمد محمد منصور
د|بــــ ع شمس|بــــه عبــــد |لحميد محمد|لحسي عبــــد |2333|
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقنورين محمد عبــــد |لودود بــــيو29|776
ل264682 ر |لسبــــ| عبــــد |لوه|بــــ  علوم بــــنه|منه | م|
رهط|رق محمد |لعربــــى عبــــد|لعزيز عبــــد444878 د|ر |لعلوم ج |لق|
7o8|66معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود حس |لمتـــو عيد ش|دى
لسن ع شمس|سم|ح |نور مصلح طه7|6|36
75o549ندستـــ |ل|سم|عيليتـــح|زم مصبــــ|ح محمد كم|ل
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد عبــــد|لحميد ع عبــــد|لحميد433799
يم بــــدر|ن |بــــو|لعل| 887663 تـــج|ره |سيوطمحمد |بــــر|
7839o9نوعيتـــ |لزق|زيقنف صل|ح عبــــد |لرحمن |لمهدى
|245o2 ين جم|ل عبــــد |لحميد عبــــد |لغ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نش
يم حبــــ|جتـــ|34276 يم |بــــر| وف|حمد عم|د |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء كرم محمد |لسعيد محمد|228338
48o535د|بــــ كفر |لشيخ|محمد خ|لد عبــــد |لمنعم عبــــد |لعزيز
لع| خدمه إجتـــم|عيه بــــور سعيد|جن|تـــ محمد محمد مش|764669
7588o6|ندستـــ تـــ.خ|مس حمد |لسيد لبــــيبــــ محمود معهد ع| كندي تـــكنولو | 
ف سم عبــــد |لعزيز عل|689624 د|بــــ |لمنصوره|ف|طمه |
5|58o|معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  مه| ص|بــــر علو| حج|زى
49522oد|بــــ دمنهور|مصط عوض محمد عبــــد|لر|زق
تـــج|ره |ل|سكندريهمهند محمود |حمد مر |لسم|دي524928
طبــــ |سن|ن ع شمس|ء عيد محمود حس |354749
7o3662ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عطيه ع|د محمد درويش م |لع| 
4o6563تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رن| عل|ء |حمد محمود سل|م
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ثــــ|ر د |ط|رن| وليد |حمد |حمد طه622733
زر|عه فرع |لو|دي |لجديدف|طمه محمد خليفه بــــكر326|85
رهمحمد |حمد محمد قطبــــ559|32 طبــــ بــــيطرى |لق|

د|بــــ بــــ سويف|صف| محمد عبــــد |لمنعم محمد|5258
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد صبــــ محمد قنديل|293|5
يم|28295| ف كم|ل |بــــر| ندستـــ تـــ.خ|مس بــــ|نوبــــ | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ د |ط|حسن محمد حسن ش| 5593|6
82o975ش|م محمد محمود ندستـــ |لم |محمد 
نوعيتـــ عبــــ|سيهر| | محمود محمد سليم|ن محمد6|2277
5o4638معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  شيم|ء مرزوق ميك|ئيل سليم|ن
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |حمد |لسيد624|6|
د|بــــ |لزق|زيق|دين| |يمن سعيد محمود |لسيد786476
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسف|دى ميل|د ك|مل |سك|روس334688
42639o تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر ع عبــــد|لفتـــ|ح ع |لبــــر
ل|ل |لقطبــــ ع درويش27|432 علوم طنط|ه|جر 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|من|ر محمد مصط محمد 2257|9
ف عبــــد |لستـــ|ر خط|بــــ9978|5 معهد ف ص |ل|سكندريهأل|ء أ

علوم بــــ سويفعمرو نور سيد تـــم|م59434
5|o958|تـــج|ره دمنهورحمد عص|م عبــــد | |حمد سع|ده
45o23o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ط|رق عبــــد|لرؤف محمد عبــــ|س
34o653د|بــــ بــــنه|جيل|ن |حمد محمد |حمد سليم|ن|
يم بــــيو |حمد |6|4845 تـــج|ره دمنهورحمد ع|طف |بــــر|
9|o4o6|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد محمد نص |بــــوعبــــ|س
4|o2o5 تـــج|ره طنط|حمد محمد جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح |لدسو
629o57ر محمد صل|ح |لدين محمد ق د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|زينبــــ م|
886oo8 طبــــ |سيوطط|رق ي| فتـــ سيد |حمد

47oo9 ندستـــ ع شمسمصط محمد سعد عبــــد|لجيد ع
ى2285|6 صيدله طنط|محمود ش|كر عطيه بــــح
علوم طنط|أحمد عبــــد |لستـــ|ر محسن |لديبــــ4378|6
62286oطبــــ |لمنصورهسل محمد ع عك|شه

63o42يم كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف |م |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
طبــــ |لمنصورهمحمد س|مح عبــــد |للطيف عبــــد |لمجيد682889
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسم|ء |س|مه |لسيد |سم|عيل |لج 498737
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمن|ر جم|ل عبــــد|لمنعم |حمد 886949
د|بــــ |لزق|زيق|ند| حس مصط صبــــ|ح8|6357
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسبــــسمتـــ |يه|بــــ حس عبــــد|لستـــ|ر326283
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|ننس طلعتـــ محمود عبــــد |لحكيم|62544|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل حسن |لسيد حس 485962
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديره|م محمد حمد|ن ع 825897
8o5446د|بــــ |لم |خ|لد س|لم محمد عو|د|

رهحمد محمد سعد ز |74986 تـــج|ره |لق|
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تـــربــــيتـــ |لعريشل| حسن محمد عبــــد ربــــه768698
|49o92وف|تـــ|دع|ء محمد |حمد ص|دق ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
حقوق بــــنه|محمود عبــــد|لحميد لط عبــــد|لحميد347246
صيدلتـــ |سيوطس|ره ممدوح محمد ع 37|877
7|277oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرو|ن محمد ح|مد |لسيد فروح
يم248453 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنرم مصيل ف|رس |بــــر|
429oo3ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدنه|ل محمد |سم|عيل حمد|ن حمد|ن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |حمد محمد مو8|2545

نوعيتـــ |لفيومنسمه حس محمود محمد55865
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدميمه مع|ذ |حمد سيد|399|85
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــيح حن سعد محمود عبــــد |لحليم526247
رهعبــــد |لرحمن |س|مه عز|تـــ محمد763|4| تـــج|ره |لق|
4874o8يم |حمد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد| |حمد |بــــر|
ف تـــوفيق حمد شلش529673 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمد أ
يم محمد نجيبــــ248597 صيدله طنط|د| | |بــــر|
85o|88 حقوق |سيوطمحمد مجدي حسن ع
نوعيتـــ |لزق|زيقد |نه ميخ|ئيل جرجس ميخ|ئيل رزق 779849
زر|عه ع شمسمنيتـــ عم|د ح|مد عبــــد|لجليل|525|35
9|o52o  عل|ج طبــــي قن|عبــــد| جم|ل |حمد عطيه
معهد ف ص ري|ضه |سيوطنرم عبــــد|لعزيز محمود عبــــد|لعزيز458|85
8484o2م تـــربــــيتـــ |سو|نم|رين| مسعد حليم سيد
د|ر |لعلوم |لفيوميه عفي محمد عفي |372893
4756o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شيم|ء ع|دل عبــــد |لرحيم محمد|
24369o|ره|زينبــــ سعيد يوسف عبــــد د|بــــ |لق|
773|3oوف|تـــمحمد ع عبــــد |لصمد ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

تـــربــــيتـــ بــــ سويفتـــه| ن| صل|ح فرج54822
5o92oتـــج|ره بــــ سويفمحمد |نور عزتـــ عبــــ|س

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرويد| سل|متـــ منسوبــــ |لسيد |سم|عيل442599
77o7|7|يم محمد محمد عرفه علوم |لزق|زيقسم|ء |بــــر|
27o|8oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد ع محمد جبــــر ع
صيدله |لمنصوره|ء محمد |حمد |سم|عيل |بــــو|لعن 93|676
5o68|6تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــكريمه خليل شح|تـــه خليل
5o4oo6| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرس| |يمن عزيز مو
علوم |لم |فرو | |مجد حن| فوزي2767|8
89o527  معهد ف ص ري|ضه |سيوطمؤمن حسبــــ | ص|دق سيد
4o3|6|يم محمد عبــــد |لحليم تـــج|ره |ل|سكندريهنو|ل |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د خ|لد عبــــد|لعزيز |سم|عيل484622

تـــمريض |لفيوم مروتـــ ن| محمد غ|نم86965
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفسميه محمود محمد |لورد| 8895|8
ر|ء أحمد محمد محمد ه639683 د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمتـــ |لز
يم مسعد |بــــو |لعز|62279 طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمد |بــــر|
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8oo6|8محمد |لضوي عبــــ|س |لضوي| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
|6o226|لس جم|ل |سحق جبــــر صيدله ع شمسك
يم محمد|5553| | عيد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن سم محمد حسن257995
يم758348 يم عبــــد |له|دى |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهريه|م |بــــر|
حقوق ع شمسحبــــيبــــه محمد خ|لد ع|دل محمد5288||
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ف|طمه رضو|ن سليم|ن رضو|ن سليم|2||27
طبــــ ع شمسيتـــ ع عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز خ |362|35
782o64يم سليم خليل صيدله |لزق|زيقه|يدى محمد |بــــر|
8o66|3|يم |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||ء جم|ل ي |بــــر|
د|بــــ |سيوط|وحيد ه|شم وحيد |حمد 894265
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمؤمن محمود محمد عبــــد |لق|در34893|
769o|7معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــندى محمد حسن |سم|عيل خليل
62o63|يم ع |لمس|وى معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدش|م محمد |بــــر|
8795o9  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمحمود متـــو دسو عبــــد|لل|ه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسملتـــ عبــــد|لن| عبــــد|لموجود محمد3|56|3
898|o3 |كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمؤمنه محمد |لم|مون |حمد رف
62o966يم صل يم عبــــد|للطيف |بــــر| رهم|ل |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
يم272645 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دي|ء |حمد عبــــد|ل محمد |بــــر|
82489oش|م محمد محمد عل|ج طبــــي قن|محمود 

يم مخيمر صبــــره72258 ندستـــ |لفيومزي|د |بــــر|
42o253تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخدين| |لسيد ص|بــــر حمد سعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منيتـــ خ|لد فتـــح |لبــــ|بــــ محمد||32923
6o9897تـــج|ره طنط|يم|ن عبــــد | عبــــد |لرسول |لحس|بــــ
649o43 طبــــ ع شمسمحمد عبــــد |لل|ه |لسيد ح|مد |حمد ع
88o352  | تـــج|ره |سيوطم|ري| جوزيف حل رزق

3257o معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ري|ض عبــــد |لحميد حسي خ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمود |لسيد محمد فريد سويلم9673|4
4|o497د|بــــ طنط|حكيم |يمن عبــــد |لع|ل محمد لطيف|
8899o||كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط م| ص|بــــر حمدى |حمد
ندستـــ |لفيوممحمد |لبــــسيو محمد عطوه24|697

رهسل|م جم|ل عبــــد |لل|ه حسن|26399 حقوق |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمود ع|دل من |لعدرو677687
ش|م محمد محمد4874|3 حقوق حلو|نعل|ء 
9|96o3  ف شح|تـــه نور |لدين د|بــــ سوه|ج|زي|د |
8o2o42تـــج|ره بــــ سويفح|زم حس|م ثــــروتـــ ح|فظ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رحمتـــ سيد فؤ|د محمد8484|3
ندستـــ |لفيومعبــــد |لرحمن صبــــرى عبــــد|لرحمن شح|2||2|6
8o|75||طبــــ |ل|سن|ن |لم |حمد عمر|ن خليفه محمد
7oo842 يم حمدى |لمتـــو منصور ندستـــ |لزق|زيقمحمد |بــــر|
6o97|o د|بــــ |لمنصوره|آيه عبــــد |للطيف محمد جل|ل عبــــد |للطيف
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9|39o9  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطشيم|ء سيد شكرى حسن
322o9| ى مكرم فتـــ تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــس|مه جعفر |لنم

4o|873تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد محمود |حمد عبــــد |لحليم
899o92 معهد ف ص سوه|جيوستـــ | كرم بــــخيتـــ ميخ|ئيل
8o9394طبــــ بــــيطري |لم |مصط محمد مصط عبــــد|لعظيم
نوعيتـــ |لزق|زيق محسن منصور تـــه| 779454
رهمروه مصط ع|دل محمد حس محمد 236994 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|35o37يم فتـــ ع سعد يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد |بــــر| ل|ك|ديميتـــ |لم
22o2o3يم تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م ع |بــــر|
ه243465 كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنوره|ن محمد ع عبــــد |للطيف عم
|55o22| تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء محمد عبــــد |لمطلبــــ ج|د
25978oرتـــ|مه| مشحوتـــ محمود ع|مر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم محمد|2634|3 صيدله ع شمسمنيتـــ يح |بــــر|
رهمحمد مصط عبــــد|لعظيم قطبــــ سلط7588|2 طبــــ |لق|
5|2582| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد |حمد محمدع|
52oo2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنجوي حف حسن سيد

علوم |لعريشحسن|ء حس سيد حس 6433|9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود كم|ل ك|مل |لبــــيط|ر|47893

5|o2oطبــــ بــــيطرى |سيوطكريم سيد محمد سيد
3693o7|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء مجدي رفعتـــ معوض رزق
يم شح|تـــه|595|5 علوم دمنهورسم|ء محمود ضيف |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سيف |لدين ي| مصط شو 43|42|
|6o25|تـــربــــيتـــ حلو|نوليد ع|طف عبــــد |لمحسن محمود
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد س|لم محمد |لعزبــــ سل|م9|37|6
7o7596 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد سم عبــــد |لفتـــ|ح |ل|م|م |لحسي
84o978يم سليم|ن معهد ف ص |سو|ننجل|ء جعفر |بــــر|
88o387|طبــــ |سيوط حمد عص|م جل|ل سيد

رهمحمود محمد عبــــيد محمد |لص|وى3|423 ندستـــ |لق|
6|o|||تـــج|ره طنط|محمد محمود سل|متـــ |بــــو زيد
طبــــ |لم |حمد ع|دل محمد |دريس|9|8235

رتـــ|وق ع محمد محمد جعفر42877 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34|o35|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد محمود عبــــد|لعزيز محمد سعد

3o43oرهمن|ر ع|طف محمد بــــهلول تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7oo955ف يم  يم محمد |بــــر| زر|عه |لمنصورهلشيم|ء |بــــر|

حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حسنيه مسعود عيد محمود43457
269o42عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخثــــن|ء محمود سعد |لدين سعد
3|6o53ره|مروتـــ |لعربــــى محمد سليم|ن شح|تـــه د|بــــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نع س| ع |لسيد |حمد727|2|
د|بــــ |لزق|زيق||ء |لسبــــ| محمد |ل|م|م محمد643859
علوم |ل|سكندريهلشيم|ء محمد ص|لح ج|بــــر مهر|ن|478482
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمريم ي| عبــــد|لغ عبــــد|ل8832|3
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طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىديفيد س| فتـــ بــــقطر258|83
9o2|65 معهد ف ص سوه|جن |حمد عبــــد|لعزيز محمد
ه مجدى محمد ع عشوش|4346|5 طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهم
تـــج|ره ع شمسم| حسن محمد عبــــد |لغ |25||6|
معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |حمد |لسيد عمر|ن |لسيد522468
3|59o7تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم |حمد رمض|ن |حمد
5|35o2علوم حلو|نمصط محمود كم|ل عبــــده ع
يم48|52| ندستـــ حلو|نمريم سعد|وى عبــــد | |بــــر|
7o8328|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيمن |لسيد شو |حمد
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــل|ء حن محمد ع |حمد|527628
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد |لسيد عبــــد |لسل|م |لبــــربــــ 5689|6
طبــــ |لزق|زيقرو|ن محمد فوزي عبــــده |بــــو عبــــد |7||625

ندستـــ |لم |محمد شعبــــ|ن رمض|ن سعيد محمد|6379
يم223529 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ سعيد |حمد |بــــر|
تـــ|محمد ممدوح بــــيو سعد مط|وع529542 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
|444o8رهعبــــد |لكريم ع ج|د | |لطويل تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |سو|نصف|ء حمدن| | |م سعد846375
768oo||تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء |لسيد عبــــده |لسيد طه

|5oo7حه وفن|دق |لفيومنه|ل نبــــيل مصط محمد| 
22oo4|يم يم حس |بــــر| ره||ء |بــــر| د|بــــ |لق|
معهد ف تـــمريض بــــ سويف م| |حمد ع طلبــــه|55633

تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسسهيله عبــــد| محمد ع |دريس447792
6o2788|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عمر س|مح محمد رمض|ن |بــــو سليم
علوم ج|معتـــ د |طمرو|ن محمد ج|بــــر سليم|ن74|424
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعبــــد | جم|ل ع محمود283|79
د|بــــ |لزق|زيق||ء حس عبــــد |لسميع محمد |بــــر|776565
لسن ع شمس|مريم محسن عبــــد|لقوى محمد ص|لح222624
وف|تـــمع|ذ |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود عم232285 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد ح|مد محمد صبــــيح|36755
علوم بــــنه|نوره|ن ع|طف محمد عبــــد|لمنعم264495
9o5383| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج مينه |سم|عيل عبــــد|لرحمن ع
44998o|ج| ندستـــ طنط|سم|ء |يمن مصط |لسيد 

يم محمد55322 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|وس|م رمض|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهدين| محمد سليم|ن س|لم755748
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــس|ره حمدى محمد |لوكيل4|2696
78o239|يم عطيتـــ تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــده |بــــر|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفجه|د عبــــد |لج|بــــر عبــــد |لستـــ|ر قطبــــ9|835
طبــــ بــــيطرى بــــنه|وق ه| |لسيد عط||32937
ي||23333 رتـــ|منيه حن ز حن |لمس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم محمد حم|ده|433652 صيدله طنط|حمد |لسيد |بــــر|
6398o|يم محمدي |حمد محمد ق كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقسل|م |بــــر|
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يم محمود جو|د |للق| 7283|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود |بــــر|
4425o3تـــمريض كفر |لشيخن| محمد فؤ|د |لمنش|وى
وف|تـــندى ن|در نظيف فرح|تـــ |لبــــكل9833|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــ جم|ل سعيد محمد |سم|عيل|342337 تـــج|ره ع شمسم
543o2|يم |لحربــــى د|بــــ دمنهور|ه|جر جمعه |لسيد |بــــر|
4|254oيم خليفه |د|بــــ طنط|آيه سم عبــــد |للطيف |بــــر|
ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدند| ع|دل عبــــد |لوه|بــــ ع بــــيو3||774
وز ع محمد ك|مل محمد مر 237959 إلد|رتـــ و|لسكرتـــ|ريتـــ و|لح|سبــــ بــــكليتـــ |لبــــن|تـــ |لقبــــطيتـــ بــــ|لعبــــ|سيتـــ إد|رتـــ وسكرتـــف
|62o74|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعبــــد | ربــــيع عيد ي
تـــج|ره دمنهورنوره|ن مصط ر|شد عبــــد |لعزيز سعيد539738
يم محمد |لسعيد عشبــــ429754 معهد ف ص طنط|إبــــر|
7o32o6يم |حمد محمد نونو ري|ض |طف|ل |لمنصورهس| |بــــر|
ندستـــ تـــ.خ|مس حمد |لسيد سعيد محمد||6|792 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
87736oه |يمن |حمد محمد كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمش
3|o9o|د|بــــ |لفيوم|بــــ|سم خ|لد محمد عط|| شعبــــ|ن
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسش|دى محمود فكرى محمود عفي |27329
9o6798 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم|رتـــ | حربــــى رض| محروص
تـــج|ره بــــنه|محمد تـــوفيق حسي عبــــد |لمقصود|62998
ش|م عبــــد|لفتـــ|ح محمد366866 خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه 
77o742ه |يمن |بــــو |لوف| عبــــد|لفتـــ|ح محمد علوم |لزق|زيقم
يم337794 يم صبــــ عبــــد|لمقصود |بــــر| تـــج|ره بــــنه|بــــر|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمود عبــــد |لسل|م محمد |حمد779955 ع.

5828oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفثــــري| |بــــو |لحسن شمردن |حمد
|27o47لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمر |حمد متـــو ص|لح
89|9o5 معهد ف تـــمريض |سيوط ر| | |حمد محمد ع
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخفرحه |حمد |لسيد |لطويل6||438
2799oرهرن| خ|لد عزتـــ عبــــد |لنبــــى طبــــ بــــيطرى |لق|

6776o7معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعمر ع|دل محمد ع |لبــــهنس|وى
زر|عه طنط|دير عبــــد|لمقصود محمد عبــــد|لمقصود 8|4286
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء عبــــد|لق|در محمد عبــــد|لبــــص |269|8
9o2475|معهد ف ص سوه|ج حل|م ك|مل |سم|عيل محمد
تـــج|ره دمنهوريوستـــ | |دو|ر بــــطرس بــــخيتـــ  غبــــري|496697
تـــج|ره كفر |لشيخإيم|ن خ|لد محمد محمد |لف 3|93|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرويد| محمد ع محمد |بــــو زيد765762
4oo87|لسن ع شمس|محمد مصط سليم|ن محمود
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيه|بــــ عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لمنعم|683954
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم جم|ل غط|س ر|غبــــ336344
5o|6|4طبــــ |سن|ن كفر |لشيخوق محفوظ محمد محفوظ
بــــرتـــ55|6|4 يم أبــــو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخسم|ء رس |لسيد |بــــر|
6|988o حقوق د |طفدوى ف|يق عبــــد |لرءوف ك|مل خ
2322o|وف|تـــيوسف محمد |لسيد |بــــوحج|زى ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
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طبــــ طنط|سم|ء طه رمض|ن جزر|72|432
تـــج|ره |لزق|زيقم|رين| فوزى |دو|ر عزيز حن||62644
9o8493 |طبــــ بــــيطرى سوه|جمريم صفوتـــ |لضبــــع لوق
4o374| تـــج|ره |ل|سكندريهبــــل|ل محمد جمعه محمد عيد محمد حسن
رتـــ||ء محمود محمد |لسيد||6|782 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم حس سليم|ن4||769 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــس|م |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود ن |م عو|د محمد حج|زى76||35
ف ن|دى طه  882276 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيثــــم | معهد ع| 
7o3769تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمن|ر محمد ك|مل محمد يوسف
ق|وى |لسبــــع692364 ف |لمتـــو |ل رتـــ|ي|ر| | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
63745oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ف|طمه ع|دل |حمد عيد
7o6|32نوعيتـــ |لمنصورهمريم عبــــد |لفتـــ|ح شندى |حمد

7o845رهيوسف سيد قطبــــ محمود تـــخطيط عمر| |لق|
6o5435معوض ك|مل عبــــد |لجو|د | تـــج|ره طنط|ي
يم5|476| رهعبــــد |لرحمن محمد ممتـــ|ز |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
9o43o7|تـــج|ره سوه|ج حمد حسن ع عبــــد|للطيف
معهد ف ص |سيوطوق |حمد حسن عبــــد|لمجيد 878985

رهمصط |حمد عبــــد |لحكيم |حمد88||4 صيدله |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد بــــسيو محمد محمد غر|بــــ|494495

6o295علوم بــــ سويفنوره|ن عل|ء ه|شم عبــــد|لحميد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ي|ر| ه| محمد |لسيد |لغمرى||6272
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمريم ص|بــــر محمد أحمد محمد غل|بــــ65|525
842o35تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىبــــسمه |ل|م عبــــد|لعظيم |حمد
معهد ف ص بــــ سويفندي ن|دي |م محمود823649
يم |بــــو |لعيله482669 نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهبــــتـــ ع|دل ع |بــــر|
32o575|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد محمد سيد محمد سيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد مصط |حمد|324845
7o4549تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عربــــى ج|د محمد
327o7o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يتـــ سم |حمد محمد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع س|مح جوده عبــــد|لحميد8|3279
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسلسبــــيل |حمد سيد متـــو4|28|3
تـــمريض ع شمس سل|م ن| بــــدرى |حمد|333665
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |للطيف عرف|تـــ |حمد متـــو 643728
5o4864د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د ط|رق محمود عبــــد |لبــــ| محمد
ش|م س| عبــــد |533457 د|بــــ |ل|سكندريه|تـــسنيم محمد 
5o6638 |معهد ف ص |ل|سكندريهندى بــــره|م رمض|ن عبــــد |لنبــــى بــــر
ندستـــ أسو|نحمد حميد دندر|وي خليل|827459
769o39|طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد نوفل حسن منصور
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |س|مه سيد محمد|245|3|
حقوق ع شمستـــ حسن محمد |حمد427|6|
د|بــــ حلو|ن||ء حربــــى محمود قر محمد|5|2448
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد جميل فتـــ |لسيد عبــــد |لبــــ| 246699
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|وق سعد عبــــد |لموجود محمد54782|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|فر|م مكرم نبــــيتـــ ش|كر|87|6||
9o2367 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدين| محمد ص|لح |لجيل

5|o83|وف|تـــحمد ع|دل محمد مفتـــ|ح وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ بــــور سعيدرو|ن |لسيد مصط محمود أبــــو وردتـــ573|75
63o355لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ر|مز ح|تـــم جوده رجبــــ عبــــد |لعزيز
يم قنع|ن قرم|ن|4743|4 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورل|ء |بــــر|
||6o76ندستـــ حلو|نمحمد ط|رق |حمد محمد حل
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومعبــــد |لرحمن محمد سيد فه68862

346o42حقوق ع شمس ممدوح عبــــد|لعزيز خليل
تـــج|ره بــــنه|ف|طمه عبــــد|لرحمن عبــــد|لحكيم |لدسو عبــــد263487
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود سعيد حس عبــــدربــــه342778

رهمهيتـــ|بــــ عل|ء |لدين حسن محمد82||3 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص سوه|جمحمد خ|لد ج|د|لربــــ محمد 897825
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقإسل|م |لسيد عطيه ع ع 627584
حقوق |لزق|زيقمحمد صل|ح محمد محمد782864

تـــج|ره بــــ سويفريه|م مجدي |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح|4|69
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسيف حس|م محمد |حمد234975
9o7|33  تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء |ل|م سعد |لدين |حمد
معهد ف تـــمريض طنط| حبــــيبــــه وليد مصط عبــــد|لعزيز محمد433233

7o735د|بــــ |لفيوم|محمد |حمد محمد سيد
تـــربــــيتـــ |لعريش|ء عبــــد |لش| يعقوبــــ د|ود |بــــوشيتـــه767575
265354| معهد ف تـــمريض بــــنه| نس عبــــد|لمعبــــود عبــــد|لعزيز |لخو
2|5|o|| |ندستـــ حلو|نم | | |لبــــرتـــ عط
4o252ره|عبــــد| محمد |لقطبــــ عيد د|بــــ |لق|

وف|تـــف|دى مجدى رفعتـــ سليم54728| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2495|oطبــــ |سن|ن طنط|نيف محمد عبــــد|لحكيم ع عبــــدربــــه

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|شيم|ء رمض|ن سيد عبــــد |58323
ندتـــ عص|م عبــــد|لمحسن ج|د354352 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسش|
يم593|48 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد رمض|ن فرح|تـــ |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود صبــــ |لسيد |لسيد  |م343659

زر|عه ع شمسندى |س|متـــ |سم|عيل حسن468|2
رهندى عل|ء فتـــ عبــــد |لحسيبــــ5369| تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |رغده جم|ل سيد مو 856744
22|o52|تـــربــــيتـــ حلو|نمنيه شعبــــ|ن |بــــو|لفضل |حمد
75594o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ع |ن عبــــد |لرحمن ع |ن
|د|بــــ طنط|سلوي ع|طف عبــــد |لعليم ع |بــــو يوسف449984
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|فري|ل سند عبــــد |لمجيد |حمد775934

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نوره|ن محسن محمد |سم|عيل44634
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ريم محمود مخيمر ع |967|8
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يم |لشي227374 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ص|بــــر محمد |بــــر|
878o79 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطمريم مجدى حل |سحق
يم ط|حون|79|26 يم محمد |بــــر| لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|حمد |بــــر|
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|حمد فوزى عبــــد| |لسيد بــــرك|وى|672||3
علوم ج|معتـــ د |طمحمد محسن محمد محمد عم|ره9764|6
54|9o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد س|لم ح|مد |لسيد حج|زى
33o693زر|عه مشتـــهرند عبــــد|لفتـــ|ح محمد عمر
تـــج|ره بــــ سويفي|ر| |م بــــسخرون ز|خر8794|8
يم عبــــد |لحليم ج|د |6|5453 لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|سل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لوه|بــــ ن عيد ن 85|884
4369o3تـــمريض كفر |لشيخعزتـــ ج|بــــر ع محمد سل|مه
5|358oزر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد عبــــد|للطيف عبــــد|لع| محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مروه ه|شم محمد مصط 2|7554

لسن ع شمس|منه | لبــــيبــــ محمد سليم|782|
76o7|6|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسند| عبــــد |لص|دق منصور عبــــد |لص
3|99|oحقوق حلو|نه|جر ممدوح عبــــد|لكريم قطبــــ
922o36| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي  حمد كم|ل |لدين |حمد حس
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنبــــيل وليد شو |لفخر| 254672
د|بــــ |لمنصوره|محمود عبــــد | مبــــروك عبــــ|س683798
طبــــ ع شمسنور| وليد |حمد محمد |لشنه|بــــى695743
نوعيتـــ |لم |يوستـــ | حن| فريج بــــ|نوبــــ6529|8
439o2|يم عبــــد|لل حقوق طنط|كم|ل أحمد |لسعيد |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد 4|7|3
9o36|o حقوق سوه|جمحمد |بــــول|بــــد |لع|رف محمد
علوم ج|معتـــ د |طنو|ل |س|متـــ محمد حسن 8628|6
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد|لنبــــى محمد محمود حسن2749|2
4o62o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورس|ره صل|ح فوده |لسيد فوده
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمن|ر ع |نور ع محمد783955
يم مج676523 يم ح|مد |بــــر| تـــج|ره طنط|نه|ل خليل |بــــر|

يم رمض|ن سيد سليم|ن|46656 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور |لدين محمد مصط عبــــد |له|دى 6626|7
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حل|م غ|زى سعد غ|زى سليم|ن|8568|4
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|سم |حمد |لشح|تـــ عبــــد|لغ 442996
ندستـــ |لمنصورهبــــسنتـــ |حمد عبــــد |لر|زق |حمد عبــــد ||67654
معهد ف ص |سم|عيليهحمد محمد تـــوفيق محمود |لحج|وى|766633
855o96 طبــــ بــــيطري |لم |صف|ء محمد ع ع
يم حسن635633 طبــــ ع شمسندى و|ئل |لسعيد |بــــر|
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|مهر|ئيل بــــبــــ|وي ميخ|ئيل س| 8|8||8
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمود محمد حبــــ| |بــــو|لوف|848226

52|o2 تـــج|ره بــــ سويفجه|د عبــــد |لمنعم طه |م
6678oلتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم| |ر شو محمد عبــــد |لو|حد
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يم حسن|958|27 ره|سم|ء وليد فتـــ |بــــر| ثــــ|ر |لق|
498o48| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ند| عل|ء محمد عبــــد |لمنعم ح|فظ
5o634oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــجه|د عمر خميس |لسيد
7o6864|معهد ف ص |لمنصورهحمد عط| | محمد فتـــ خ|لد
2672o3د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ه|جر |لسيد ع |حمد قنديل
|د|بــــ |لم |عو|طف ع |بــــو|لحم|يد عبــــد|لن|8433|8
6o6784 يثــــم محمد |لسعد ندستـــ |لم |محمد 

رهريم |حمد ف|روق |لسيد |حمد4677| تـــج|ره |لق|
رى|37|253 نوعيتـــ |شمونيه جم|ل مبــــروك |لجو
د|بــــ كفر |لشيخ|شهد خ|لد ع|دل عبــــد|لع|ل عبــــد|لع||47669
ره|م|يفل س|مح متـــى |ندر|وس57683| ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|وق ص|بــــر عبــــد|لحميد محمد حسن3|3389
حقوق |ل|سكندريهحمد بــــسيو صد بــــسيو زيد|493247
حقوق ع شمسند| ع ع محمد نويش8844|3
64o234تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقو|ج |تـــ محمد مر خليفه
6987o8|يم عبــــد |لفتـــ|ح ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء عم|د |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمود حسن محمد دحروج782289
8o|85oتـــج|ره |سيوطح|زم مؤمن حمدي |حمد
446o34تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لحميد محمد ق
نوعيتـــ |لم |م|رين| فريد سم نصيف8925|8
4o9647|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء محمد محمد عبــــد |له|دي ص

5777oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحن|ن خليفه عبــــد |لد|يم خليفه
وف|تـــحبــــيبــــه ر|ئد محمود عبــــد|249567 معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
|5o494رهع خ|لد فتـــ محمد ندستـــ |لق|
||83o|وف|تـــكريم عل|ء جميل محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طرو|ن محمود محمود كركر76|5|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لمنعم يونس رمض|964|4
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|رو|ن مدحتـــ |لشح|تـــ غمرى حم|د2377|6
علوم بــــنه|عمرو فكرى محمود |حمد |بــــو|لعط|262877
علوم |لزق|زيقف محمد عبــــد |لمع محمد||64374
علوم |سيوط بــــر|م ع|دل ه|بــــيل قديس||92492
تـــج|ره ع شمسيوسف |يه|بــــ ع حسن |م|م  |د465|6|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|نم |لسيد فتـــ عبــــد|لعزيز عيطتـــ356842
852o28تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــ|سل نش|تـــ و|قيم دري|س
زر|عه كفر |لشيخف|طمه محمد ع محمود رزق438273
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط محمود مصط |لنح|س محمد752483
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد سعيد محمد عبــــد | |بــــو زيد765675
33o7|6د|بــــ بــــنه|ندى عص|م ف|روق |حمد|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن محمد عبــــد|لعظيم محمد||788|2
تـــمريض بــــور سعيد رضوى ع عبــــد |لسميع |حمد حج|زى763227

72o27طبــــ بــــيطرى بــــ سويفرن| حسن قر |لسيد
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ه محمد عبــــد |لسل|م محمود فرج33||46 نوعيتـــ فنيه طنط|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى سم محمد سعيد عطيه|26892

ندستـــ ع شمسحمد رمض|ن عبــــد |لحكم عن| |99||4
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |سم|عيل |لسيد |حمد |لبــــش|688825
|32668| ندستـــ |لم |م|ل ن| محمود |لسيد |لشحو
8|o465|يم محمد ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد حم|ده |بــــر| معهد ع| 
92434o  تـــمريض سوه|ج محمد |حمد ثــــ|بــــتـــ بــــكر
ره|ء |حمد مهدى محمد|776522 د|ر |لعلوم ج |لق|
6|32o7يم يون|ن عوض يم يون|ن |بــــر| تـــج|ره طنط|بــــر|
248o27تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم محمد ع محمد عبــــد |للـه

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــه|جر عم|د عبــــد |لبــــ|رى |لطح|ن37597
25898oيم منصور محمد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط تـــ|مر |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهنور| عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف|4|684
49o446|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحن حمدي عبــــد |لعزيز عطيتـــ |لسبــــ
5|o482علوم دمنهورعمرو أحمد لط ح|مد
د|بــــ دمنهور|ندى حسن محمود |حمد ك|مل43|5|5
رهتـــسنيم |لسيد ن|صف |لسيد |حمد322545 صيدله |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخندى صل|ح |حمد محمد مسلم434497
وف|تـــعمر محمد محمود رض| |لسيد26644| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

84o8||تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه محمد حل محمود
845oo4 لس جرجس موريس عي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىك
6o9236معهد ف ص طنط|عمرو زين |لع|بــــدين سعد منصور
63627oيف عبــــد|لمجيد منصور محمد تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد 
5o4737علوم |ل|سكندريهمن|ر عص|م |لدين محمود |حمد عط
63o|92ف عبــــد |لمسيح فه |سعد طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقبــــيشوى |
5o4|47 ين |حمد محمود |حمد |لدري تـــربــــيتـــ |سكندريتـــش
886o79|تـــج|ره |سيوط يه محمد ص|دق |حمد
علوم |لزق|زيقيم|ن عطيتـــ ع عطيتـــ||62883
ش|م |حمد حل محمود عبــــد 27744| حقوق ع شمسمريم 
8o|62|تـــمريض |لم | محمد خلف حسبــــ محمد
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــلسيد ه| |لسيد عبــــد|لص|دق|778|33
23o|82ف |حمد محمد |سم|عيل تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسخ|لد |
د|بــــ |لمنصوره|سميه طه عبــــد |لعزيز عبــــد |لح|فظ عربــــ688554

رهنو|رتـــ كم|ل |بــــو|لحسن عبــــد|لعزيز72|22 تـــج|ره |لق|
ين |لسيد يوسف |لصبــــ|غ73|786 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن
6o82o4نوعيتـــ طنط|ه|جر محمد |حس|ن ع |لش|يبــــ
|4o357تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم | مجدى |ديبــــ يوسف
زر|عه دمنهورحفصه |حمد عبــــد |لق|در |حمد |لبــــلبــــو 5535|5
9o|674  كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمل|ك |سح|ق عبــــد| حكيم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسم|يكل رأفتـــ حن| تـــوفيق29496|
75798o| لس شهيد س|ويرس عوض تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
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7o423حقوق |لفيوموجد|ن محمد |لسيد |حمد قطبــــ
تـــربــــيتـــ حلو|نحمد فتـــ رجبــــ حس |3848|

يم جمعه493373 حقوق طنط|محمد |حمد صل|ح |بــــر|
يم محمد57689 تـــج|ره بــــ سويفن|در عيد |بــــر|

357o87علوم ري|ضتـــ بــــنه|جم|ل عزبــــ |حمد كم|ل |لدين
حقوق د |طكرم محمد طلعتـــ محمد |بــــو ستـــه|8274|6

د|بــــ |لفيوم|محمود د|ود عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن68383
حقوق حلو|نيوسف محمد |حمد محمد عبــــد |لحميد د25364|
9||93o |حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود عزتـــ محمد |لزنبــــ
كليتـــ |أللسن بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحيم |حمد57678

ر|ء ك|مل رجبــــ ك|مل|463725 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخلز
628o22 يل ج |لزق|زيقأسم|ء محمود مهدى مصط كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف ص بــــور سعيدمحمود |س|متـــ محمد عبــــد |لرحيم |لبــــيو72|624
24|8o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|سل ط|رق ع عبــــد|لرحمن
يم ع6872|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم ع |بــــر|
4o743|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهآيتـــ ه| سعيد |حمد عطيتـــ
2329o7ره|شيم|ء محمود سعد عبــــد |لحليم محمود د|بــــ |لق|
علوم ج|معتـــ د |طريح|بــــ سعد مختـــ|ر |لحط|بــــ777|44
6o7768حه وفن|دق |لمنصورتـــ شو محمد منصور |بــــونعمه| 

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|س|ره محمد عبــــد | محمد سليم42875
63|4|oنوعيتـــ |لزق|زيقي|سم و|ئل ع محمد |سم|عيل
يم عبــــد| نص|ر496339 تـــج|ره دمنهوررو|ن |بــــر|
4o876oر محمد بــــيو |لدجوى تـــربــــيتـــ طنط|دير م|
6o3983يم حموده تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد|لرحمن حم|ده فتـــ |بــــر|
يم عثــــم|492783 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمزتـــ ع |لسيد قطبــــ |بــــر|
675o|2 حقوق |لمنصورهح|زم عبــــد |لرحمن |لشح|تـــ محمد عبــــد
22o|89رهحسن سعيد بــــيو محمد حقوق |لق|
تـــمريض |سيوطف|يزه |لهيثــــم ع |حمد 8|8882
علوم كفر |لشيخعبــــد |لرحمن شو شفيق سليم|ن232|44
تـــج|ره ع شمسع محمد ع عبــــد|لجليل4|37|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عمرو |لسعيد محمد عبــــد |لبــــ|سط26355

7o58o3|يم سمرتـــ ر محمود |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد م| م |لع| 
77o5o2| ندستـــ |لزق|زيقعمرو |بــــو بــــكر ص|بــــر محمود عبــــد
ح|ن|638749 ح|ن محمد محمد  طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيق|ء 

يم|7352 طبــــ |لفيومر| | عبــــد |لمنصف محمد |بــــر|
238o|6|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسم|ء رمض|ن قر أيوبــــ |بــــو زيد
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهم|رين| عطيه صديق عطيه445468
48o4o|لس سم صبــــ عي  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسك
5o4699تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنسمه مصط يوسف |لسيد قرط|م
لسن ع شمس|حسن|ء جم|ل عبــــد|لرؤف خلف|25659
تـــج|ره كفر |لشيخحمد محمد بــــسيو يوسف بــــدر|8968|4
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6|o572د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|مريم محمد |بــــو |لمع| |لخو
ره||ء ص|دق شعبــــ|ن عبــــد |لح|كم|25285 د|بــــ |لق|

تـــج|ره دمنهورعبــــد| محمد محمود غز|لتـــ495234
8o8|89 طبــــ |لم |سم|ء حس حس حس
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى محمد محمود محمد835356
9|835o زر|عه |سيوطمعتـــز |حمد محمد |حمد
يم عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز عل9629|4 حقوق طنط|زي|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسل عم|د |لدين |م|م مل|نه497773
طبــــ |ل|سكندريهحمد حسي |لسيد |لحسي |لسدي436366

رهيوسف معتـــز محمد طلعتـــ عبــــ|س77|32 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد ربــــيع ص|بــــر محمود3|835 كليتـــ 

5|o469طبــــ |ل|سكندريهعبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف كر|ويتـــ
26o528تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمه| شعبــــ|ن |لدبــــر محمود 
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |س|مه حس عثــــم|ن حس 526836
5o2o9oتـــج|ره دمنهورف ن|در محمد عبــــد |لمنعم حس ع
77o688حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقن|دين محمد |حمد عبــــد| حبــــيبــــ
حقوق حلو|نمنه عفتـــ |حمد محمد |لدمرد|ش||632|
4932o6د|بــــ دمنهور|مصط عبــــد |لعزيز مصط عبــــيد
ره| |ر محمد |سم|عيل |حمد|4474| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8|26o|كليتـــ |أللسن سوه|جيوستـــ | مش س|م يعقوبــــ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|يدى ن| |لسيد |بــــو |لعل| |بــــر629453
4|78o2د|بــــ كفر |لشيخ|س|ره محمود |لف|روق عبــــد|لمقصود أحمد
علوم |لمنصورهف|تـــن |لسيد غن|م |لسيد |بــــو |لمع|698847
7523o9|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد محمد |حمد كر|ر
5|o2oo طبــــ |ل|سكندريهمحمد خ|لد محمد رزق |لط
63288oد|بــــ |لزق|زيق|ر|مز |حمد عبــــده رش|د |بــــوغ|زى
تـــج|ره طنط|عمرو عبــــد|لو|حد سيد|حمد |لسيد عي2|36|4
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسف|طمه محمد منصور محمد منصور769587
47649oتـــج|ره دمنهورم|يكل حبــــيبــــ وديع حبــــيبــــ بــــش|ى
||6o79ندستـــ حلو|ننيكول| بــــه ف|روق سيد|روس

تـــج|ره |سيوطم| عم|د عويس قر |566|6
|3328o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــ|نوبــــ ريمون |نطو|ن ميخ|ئيل
9|o666 صيدله |ل|سكندريهمنتـــ | مصط محمد |حمد

595o8يم عبــــد |لعزيز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفخلود جم|ل |بــــر|
حقوق بــــنه|رش|د |يمن رش|د عبــــد|لعزيز |لتـــر|33272
د|بــــ كفر |لشيخ|حبــــيبــــه يوسف سعد يوسف حمود439473

5o286تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعبــــد |لرحمن مجدي رجبــــ محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهملك ط|رق مصط خميس محمود475268

ف سيد |حمد43772 رهدى | د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد عبــــد |لعزيز عرفه |بــــو|لمع| عزه688666
4o|3o6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم| عبــــد |لعزيز محمد |دريس
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623o76بــــه مصط فرح|تـــ يم و صيدلتـــ بــــورسعيدمحمد إبــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشيم|ء د|عس ف|روق محمد ع|رف48484|
35|86o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد صل|ح رمض|ن سيد ع
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــسنتـــ محمد فؤ|د عثــــم|ن57625|
تـــج|ره ع شمسيل|نه عم|د ميل|د مو|8|43|
82o5|4|طبــــ بــــيطري |لم |حمد رضو|ن خليفه عبــــد|لع|ل
758o35بــــه مكسيموس وف|تـــم | شح|تـــه و وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|55o58يم ى |بــــر| يم بــــ  |حه وفن|دق |لفيوممرن| |بــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ل |ء ف|لح |حمد عبــــد|لسل|م52|2|8
طبــــ |ل|سكندريهيح |يه|بــــ سعد |لسيد محمد477774
د|بــــ |ل|سكندريه|ط|رق محمود |لبــــدرى يوسف حميده424765
422o67طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهسل محمد |بــــو|لعن |بــــو|لعن زيد
تـــمريض |لزق|زيق ندى فتـــ سليم |بــــومسلم محمد629633
يم من|3754| لس ط|رق |بــــر| طبــــ ع شمسك
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــد | |كر| عبــــد|لق|در ح|مد حسن329974
ش|م |لسيد محمد|63468| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد 
6o2494تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمود ج|بــــر عبــــد | |سم|عيل

يم|59577 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفين|س محمد طه |بــــر|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهش|م أحمد صل|ح رضو|ن|42263
429o37|يم شعبــــ|ن |لقش|ش معهد ف ص طنط|منيه |بــــر|
5oo|6oتـــج|ره دمنهورمحمد قمره محمد عبــــد|لنبــــى ز|يد
د|بــــ |سو|ن|مه| حس|م فتـــ ع 4|8676
|399o7تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمه ف|رس فؤ|د ف|رس
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد معتـــز صل|ح ق|سم46||3|
|22o76 |تـــج|ره ع شمسع |حمد |حمد خف
49557oتـــج|ره |سيوطعل|ء محمد فوزى عبــــد| محمد
69345oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد رض| فريد ع |لبــــي
تـــربــــيتـــ |سيوطجيه|ن عبــــد|لحكيم ع|مر محمود  7|65|9
245oo3|ه سيد ع عبــــد |لو|حد خليفه تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم
يم نور |لدين |حمد سليم436442 طبــــ ع شمسعمر إبــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسندس عص|م سبــــ| |لح|جه266573

3o273رهف|طمه عبــــد| بــــدر عفي |بــــورحمه حقوق |لق|
رهعبــــد | ج|د مو ج|د29758| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم رجبــــ|697234 ش|م محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد 
34o|79 تـــج|ره بــــنه|محمود محمد محمود حن
||84o7 صيدله ع شمسمصط عطيه محمد |بــــو |لخ عفي
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد| | ن| |لسيد غ|نم4|69|5
د|بــــ |لزق|زيق|ندى |سم|عيل شح|تـــه عبــــد |لل|ه256|77
9o244|  معهد ف ص سوه|جعبــــد| |حمد عبــــد|للطيف محمد
4758o4تـــج|ره كفر |لشيخف|رس بــــكر ف|روق عبــــدتـــ جمعه
64o583 تـــج|ره بــــنه|محمد محسن |حمد محمد حس
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6364o4يم |لسيد طبــــ |لزق|زيقمحمود فتـــ محمد |بــــر|
نوعيتـــ فنيه |لمنصورهيم|ن |لسيد جبــــر جبــــر محمد جمعه|43|685
329o62|يم |لسيد عبــــد| غ|زي تـــج|ره بــــنه|بــــر|
يم نجم3268|2 تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــه س|مح ع محمود |بــــر|
2|5o33 رهعمر ط|رق سعيد |م |بــــو|لخ تـــج|ره |لق|
9o5487  تـــربــــيتـــ سوه|جريه|م |حمد خلف | |حمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيتـــ |س|مه محمد عبــــد|لمنعم|322537
|63o8oرهمنتـــ | محمد عفي يوسف تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطمحمد وليد عبــــد|لنص عبــــد|لكريم8396|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمن|ر |لشح|تـــ محمد عرفتـــ635496
تـــج|ره سوه|جمحمد ربــــي عبــــد|لحميد |حمد 897429
تـــج|ره دمنهوريه محمد عبــــد |لحميد ع مط|وع|6|76|5
حقوق |لزق|زيقوس|م صبــــرى محمد عبــــد|لع|ل784393
33oo|oندستـــ شبــــر| بــــنه|منتـــ | سويلم جودتـــ سعيد
789o4o يم حس د|بــــ ع شمس|وف|ء ط|رق عبــــد |لعظيم |بــــر|
تـــج|ره دمنهورحمد محمد بــــيو ح|مد||49395
د|بــــ |سيوط|عبــــد|لل|ه حمد|ن عبــــد|لل|ه |حمد |34|89
رهسل|م عل|ء سيد تـــوفيق|6|497| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
رهي|د |حمد ف|روق محمود|3|6|2| ندستـــ |لق|
طبــــ |ل|سكندريهيم|ن عبــــيد فتـــ عبــــد |للطيف محمد5738|5

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|خلود بــــدر محمد يس63623
27794o|يم |لسيد |حمد تـــوفيق حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــين|س |بــــر|
769o26يم |لشيخ كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن محمد حمدى |بــــر|
ف |لدين8|6843 تـــج|ره |لمنصورهمريم رض| عبــــده عبــــده 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| رأفتـــ محمد عبــــد|لمعبــــود245685
معهد ف ص سوه|ج|ء |حمد دسو محمد|836967
2|873oتـــج|ره ع شمسيوسف جم|ل |حمد عبــــد|لمع
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ه| | و|ئل زكري| |لعر| 5285|6
د|ر |لعلوم |لم |يم|ن محمود خلف محمد|5232|8
7o949|تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه | |حمد |لسيد |لمغ|زى
499o66|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوربــــتـــس|م س| كم|ل |ل|خرس
76724o ندستـــ |ل|سم|عيليتـــعص|م عمر ع ع حس
رهك|رول م|جد نبــــيل تـــوفيق4565|2 تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لمنصورهمحمد |يه|بــــ محمد ع ج|د|لمو675274
34o584ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحمن عبــــد|لعظيم
ر266482 يل ج |لزق|زيقنور|ن ط|رق محمد حل جو كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
د|بــــ |سو|ن|شيم|ء عل|ء |لدين متـــو سليم|ن846527
يم|34344 صيدله ع شمسمصط شحتـــه شفيق |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد |حمد محمد عبــــد|لمنعم6|3343

25945| تـــربــــيتـــ ع شمسيه فوزى ح|مد مر
84o|5||تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء جعفر ع |حمد
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معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمود محمد |حمد حج|ج64946
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رن| عبــــد|لر|زق |حمد |لسيد248846
|د|بــــ بــــنه|عم|د  |د صبــــ قلدس بــــش|ى347629
وف|تـــمحمود |حمد ع|دل محمد حج|زى235486 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
زر|عه مشتـــهرنوره|ن |لسعيد محمد عبــــد|لحميد جعفر338792

يم مني |بــــو حليقتـــ6245| تـــج|ره بــــنه| |بــــر|
|449o رهسل ي| سعد حسن حقوق |لق|

|482o6|رهمريم س| فؤ|د غ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم رمض|ن محمد7|643 حقوق |لفيومسه|م |بــــر|

432|4oي |د|بــــ طنط|ي|سم خ|لد أحمد |لم
6o9||9|ندستـــ |لمنصورهيم|ن فوزى |لسيد |لنج|ر
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد يوسف ع حسن يوسف699333
حقوق بــــنه|محمد فوزى عبــــد|لسل|م |لسيد محمد328345
ف عبــــد|لبــــ| ع 353442 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد|لبــــ| |
8633o2تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىمحمد حمدي ج|د محمدين
رهعمر ه| عبــــد|لسل|م ع يوسف52|4|2 صيدله |لق|
242oo9|ره|ء سعيد محمود عبــــد|لحليم طبــــ |سن|ن |لق|

علوم حلو|ننوره|ن ن| عبــــد |لفتـــ|ح |حمد58648
622o4oصيدله |لمنصورهحمد |يمن عز |لدين عبــــد|لمغ كشك
بــــه ج|د7|2285 رهخلود مختـــ|ر و تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمريم محمد |حمد حس محمد482955

علوم ري|ضتـــ |لفيوممروه وفدى عبــــد|لسل|م عبــــد|لمجيد86988
76289oي حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي| |لسيد محمد |لمنش|وي محمد بــــح
ر5335|2 ره|يمن |كرم ع |لط| عل|م |لق|
8o58o6طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ شعبــــ|ن ع عبــــد|لر|زق
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرن| |لم|ز محمد |لصغ محمد منصور689782 م |لع| 
69|95oتـــج|ره بــــور سعيدعمرو ع|دل عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |للطيف
رهمجدى عبــــد | محمود محمد منصور8747|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
يتـــ ممدوح ز|خر جريس8|53|| لسن ع شمس|م
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد رض| محمد |لش|9997|4
62789o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمرو|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ حسن عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|مريم محمد فتـــوح |لسيد جوده535979
يم حج|ج|96|687 يم حم|ده |بــــر| د|بــــ د |ط|بــــر|
ره|مصط محمد سعيد عبــــد|لسل|م254525 عل|م |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|بــــول| ه| نعيم نظ 28788|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد |لسعيد محمد |بــــو شهبــــه|43628
ره|س|ره ي| عبــــد| حس سعد263785 عل|م |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحمد سعد صو عبــــد |لع|ل|53744
يم حو|49436 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|حمد ممدوح عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
|3|8o|يم تـــمريض ع شمس منتـــ | ي| ف|رس ع|مر|بــــر|
بــــي 683433 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخندى |يمن رفعتـــ حس |ل
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د|بــــ ع شمس|محمد محمد عبــــد| سل|مه5254|3
وف|تـــعبــــد |لرحمن ع |حمد ع29767| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ريه|م مبــــروك شح|تـــه عبــــد |لوه|بــــ84455
علوم بــــنه| | محمد |حمد حسن ع356694
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشندى عبــــد |لعظيم |لرف| محمد767525

يم |رم|  |د57276 تـــربــــيتـــ بــــ سويفدين| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسج | سيف وديد فريد55553|
8o9|98كليتـــ حقوق |لم |ف|طمه محمد عبــــد|لعليم عبــــد|لرحيم
698754| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيه محمد |حمد محمد متـــو
82|95o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه فوزي مه حموده ع
6o852||طبــــ طنط|بــــه خ|لد عبــــد |لرحمن |لسج
ندستـــ طنط|ف|طمه عبــــد|لمنصف محمد |ألشقر232|45
42o75||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخلسيد عبــــد|لموجود |حمد |لسيد
د|32||7 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد ثــــروتـــ ع حسن مج|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نعمر ط|رق محمود يوسف677244

73o62ندستـــ |لفيوممحمود رجبــــ شعبــــ|ن عبــــد|لو|حد
62797oه |لسيد عبــــد |لمحسن عبــــد |لرحمن د|بــــ |لزق|زيق|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأحمد محمد أحمد ن| 3|4934
لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|سيف |يمن محمد حسن|3494|
53o|8oعلوم ري|ضتـــ طنط|سلوي سم محمود ع |لصبــــ|غ
5o8o69 صيدله |ل|سكندريهمريم ح|مد محمد كم|ل |بــــو |لخ

رهم | جم|ل عطيه منصور36393 تـــج|ره |لق|
6o8oooتـــج|ره طنط|أسم|ء سيف |لعربــــ صديق س|لم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخس|ره |س|مه محمود |لسعيد عصفور442826
638o89رتـــ|مروتـــ |لسيد طنط|وي |لسيد طنط|وي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
88o48| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ي|سم خميس صبــــره سيد
ش|م يوسف عبــــد |لع| 54|753 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــع  معهد |لصفوتـــ |لع| 
7o3|47ر |لدسو عربــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|تـــسنيم |حمد م|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمحمد ع|دل عبــــد |للطيف عبــــد |لح|فظ|989|4
زر|عه كفر |لشيخبــــتـــ | محمد محمد ع443949
7o7o92تـــج|ره بــــور سعيدمل محمد محمد عبــــد |لحميد |لقصبــــى
6o|893 تـــربــــيتـــ طنط|نور |لهدى مح |لدين رزق محمد مصط
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعزيزه عبــــد|لمع سيف |لن حمد|6||833
تـــج|ره |سيوطرن| جم|ل |لدين عبــــد |لمحفوظ |لتـــه99|34|
تـــج|ره كفر |لشيخمصط عبــــد |لخ|لق |سم|عيل غنيم6|75|4
33o742ندستـــ بــــنه|مروتـــ محمد |لسيد محمد |حمد دبــــور كليتـــ 
756|o8|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن بــــدوى |لسيد بــــدوي
23|6o|رهيوسف محمد عصمتـــ ع محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
7o87o9 تـــج|ره |لمنصورهدير عبــــد |لرز|ق محمد عبــــد |لرز|ق رزق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدع|ء حل عثــــم|ن محمود865254
زر|عه ع شمسروج | ي|س عبــــد |لصمد حسن53342|
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ي ح|فظ |سم|عيل66888  |حه وفن|دق |لفيومغ|دتـــ ي
68o|77تـــج|ره |لمنصورهمه| ع|دل عز |لسعيد
تـــج|ره طنط|عن|ن عق|د عبــــد |لعزيز طنط|وى سليم67|||4
تـــج|ره طنط|س|ره رمض|ن فتـــوح |حمد محجوبــــ|3|543
د|بــــ |لزق|زيق|محسن خ|لد |حمد محمد|7|626
تـــربــــيتـــ طنط|ويد|ء سل|مه ف|روق |حمد |لعكل434367
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يه رمض|ن محمود |بــــو|لعن |264256

تـــ |حمد عويس قر |62|6 تـــربــــيتـــ بــــ سويفسم
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد ي| محمد محمد غنيم427637
يم |لعربــــى43|697 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عص|م محمد |بــــر|
9|28oo|وف|تـــ حمد حم|ده حم|د عبــــد|لق|در معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
نوعيتـــ |لم |دين| ع|دل وليم ز 9637|8
92|97o معهد ف ص سوه|جرح|بــــ عبــــد|لم|لك حل عبــــد|لكريم
وف|تـــمحمد نبــــيل ص|دق محمد475364 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
رتـــ|سهيلتـــ ط|رق |بــــو|لفتـــوح |لسيد ع643846 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ه محمد |حمد طربــــ|ى عمر|682945 رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــكريم س|مح حسن ع |لق| 3383|6
7722o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن|ء عبــــد |لن| |حمد عبــــد|لجو
84|o77معهد ف ص |سو|نزينبــــ ي عبــــد|لن|فع شح|تـــ
|5o82|ندستـــ شبــــر| بــــنه|مصط س| مصط |لص|وى
صيدلتـــ |سيوطم| عبــــد|لحميد عبــــد|لق|در دردير|865475
تـــج|ره |لمنصورهحمد ه| |حمد شعبــــ|ن مط|وع|686748
6o3724تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نمحمد مسعد محمد يوسف
482o9|يم فر|ج تـــج|ره دمنهورمرو|ن مجدى محمد |بــــر|
25o4o7عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم ص|دق صبــــ عتـــيم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهند ع|طف محمود ع ن489765
5|5o67|علوم طنط|من|ر خ|لد عبــــد |لمنعم محمد |لرف
9o2232| |يم |حمد |لورد تـــج|ره سوه|ج حمد |بــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|له|م محمد كم|ل عبــــد |لعظيم|59488
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن محمود حسن ع |699764
رهمن|ر محمود حمد|ن محمود42527| صيدله |لق|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــل|ء معتـــز ع سليم|ن محمد مقلد|2||252
تـــج|ره دمنهورمحمد مدحتـــ حس عبــــد |لرحمن زم|ره8|4362
ندستـــ طنط|عمر |س|مه سليم|ن محمد |لبــــهن448463
7o869|تـــ حقوق |لمنصورهمن|ر عبــــد |لرحمن منصور عج
ند|2|4375 زر|عه كفر |لشيخس|متـــ سم عبــــد |له|دى محمد 
89o|65 ف ميشيل وسي معهد ف ص |سيوطر| |
529o48|ندستـــ |ل|سكندريهيوسف مسعد عبــــد |لوه|بــــ |بــــو |سم
5||o96كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد سم|رتـــ |لسيد س|ري
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهكريم محمود محمد مو758443

5372oتـــمريض  بــــ سويفمه| عل|ء |لدين عبــــد |لجو|د محمد
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88|56o تـــربــــيتـــ |سيوطمصط محمد ع محمد
8833o2  تـــج|ره |سيوطمحمد كسبــــ|ن حسن عبــــد|لحسيبــــ
ن| مصط يوسف |حمد46432| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
رهمريم جم|ل |حمد يونس |حمد232386 تـــج|ره |لق|
نوعيتـــ |لم |س|ره عم|د فوزي ك|مل57|5|8
2373o3يم ره|مريم محمد سعد |بــــر| عل|م |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف |ر عم|د|لدين س|لم كر|ر849963

د|ر |لعلوم |لفيومبــــل|ل جمعه عبــــد | خ 7|475
32924o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يم|ن طه عزتـــ محمد
حقوق ع شمسسل|م ح|مد نبــــيه شبــــ|نه خط|بــــ|859|75
63||9o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقيم|ن محمود محمدى |لسيد د|ؤد
3462o6 تـــج|ره ع شمسمحمد مصط مر|د |حمد ع
422o8|ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|وق ي| ع سليم|ن تـــ |لدين
ره|محمد جم|ل عبــــد |لحميد طه محمود69727| د|بــــ |لق|
ش|م عبــــد|لعزيز غل|بــــ|248828 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيه 
353649| تـــج|ره بــــنه|حمد محمد |لسيد عبــــد|
68oo32|صيدله |لمنصورهيم|ن علو|ن محمد ع علو|ن
6o25o3د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن جميل متـــو محمد |لرشيدى|
496|o2 يم |لسيد أبــــو |لخ د|بــــ دمنهور|دع|ء |بــــر|
526o42ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | |حمد محمد فتـــ عبــــد |لكريم
9o47|4 يف محمد ح|مد تـــربــــيتـــ سوه|جلي |حمد 
4|o6o5د|بــــ طنط|محمد و|ئل فكرى |لسيد |م|م|
حقوق بــــنه|سم|ء |يه|بــــ عبــــد|لمنعم محمد |لش|344687
رتـــ|ر|ن| |حمد عبــــد |لمحسن عبــــد |لغ 5265|| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
نوعيتـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |حمد حف عبــــد | |حمد764544
477oo8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل ط|رق محمد رزق عبــــد |لرحيم

5|6o6حقوق بــــ سويفن عم|ر سيد |حمد ج|بــــر
6985o5ر |حمد محمود محفوظ |لعدوى صيدلتـــ بــــورسعيدم|
7o8836تـــج|ره |لمنصورهم|يسه خ|لد عبــــد |لرحمن |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندرو |ميل عزيز ف|نوس تـــ|درس|424552
7724ooيم عيد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد عم|د طلعتـــ |بــــر|
23694oندستـــ |لم |ه|يدى سيد ف|روق |لع|د
تـــج|ره |ل|سكندريهبــــيتـــر جرجس محروس |لجندى424427
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومعمر |س|مه طلعتـــ محمود758692
62728oنوعيتـــ |لزق|زيقمينه عبــــد|لغ محمد عبــــد|لغ ميد|ن
يم دسو عبــــد|لجليل843352 كليتـــ طبــــ أسو|نمنه |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حس |حمد حس |بــــوعريضه333|44
6o6o74ر |حمد محمد |لعط|ر |د|بــــ طنط|عمر م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيح سليم|ن عط| | س|لم|ن|76877

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن مجدى محمد حسن||6|33
يم262365 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|رق فؤ|د عبــــد|له|دى بــــيو |بــــر|
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ره|م |ن خ|لد |م محمود |لسيد236544 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخرحمه م|جد |نور عبــــد |له|دى عي442795
تـــربــــيتـــ حلو|نع |ء ن| فرج سيد |سم|عيل236464
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن سل|مه عبــــد|لعظيم مسلم33|263
يم عوض عبــــد |لوه68|5|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخقمر محمود |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطمحمد جم|ل ح|مد محمود 898246
4o2342حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــن |نيس رضو|ن عبــــد |لحليم محمد| 
44oo75د|بــــ كفر |لشيخ|شيم|ء |حمد ح|مد عبــــد|لمجيد
تـــج|ره ع شمسمريم |حمد ف|روق |لسيد8652|3
طبــــ بــــورسعيدآيه محمد مصط حسن خمي|994|6
تـــربــــيتـــ دمنهورسهيله |سم|عيل |سم|عيل ر|شد9758|5
حقوق طنط|نه عمرو |لسيد محمد345556
5|7o29علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم س| عبــــد|لجو|د متـــموح
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد محمد |حمد حسن|844748
5o9629|تـــج|ره دمنهورحمد محمد عبــــد |لمجيد عبــــد |لحميد
7|2o43تـــربــــيتـــ |لمنصورهمريم جم|ل |لمتـــو  خ|لد |لسحي
تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق محمد ع عو|د2747|2
882o53  ى فتـــ محمد تـــربــــيتـــ |سيوطط|رق ي
8o55ooبــــه نوعيتـــ |لم |كرستـــ | ك|مل فرج و
صيدله حلو|ني|سم محمود عبــــد |لمنعم محمد سل632686
طبــــ بــــيطرى دمنهورأم| حسن ع حسن شلتـــوتـــ542984
تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن عمر أحمد مسعد بــــيو 246|42
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود مصط عبــــد| محمود356478
332o9|ره|رقيتـــ رمض|ن محمد عبــــد|لعزيز ثــــ|ر |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حس|م حسن س|لم عبــــد|لبــــ|سط244432
د|بــــ |سيوط|مل|ك رتـــبــــى لط رزق |  893922

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|س|رتـــ |لسعودى محمد عبــــد |لمجيد69825
6o2298حقوق طنط|بــــه يوسف عبــــد |لرحمن ن|صف

تـــمريض |لفيوم ميمتـــ ن| شعبــــ|ن محمود|72592
ندستـــ كفر |لشيخخ|لد محمود يوسف محمود عبــــد||56|45
ى |لسيد محمد 684739 ر|ء ي ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه |لز
يم محمد سويد|ن7|4935 لسن ع شمس|نور |حمد |بــــر|
|د|بــــ |لم |مصط محمود حسن مك|وي4247|8
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|رويد| كم|ل فريد |لش|249498
42822oيم عبــــد|لحميد |لحلف|وى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن |بــــر|
|6o395 حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن عمرو محمد س| محمد حسن
رهسم|ح حسن محمود عبــــد|لحق784488 عل|ج طبــــي |لق|
ر محمد حسن زيتـــون|2||528 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد م|
6oo74|| نوعيتـــ طنط|يم|ن سعيد حس محمد |لسدي
|5oo68لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|رمض|ن خ|لد رمض|ن عبــــ|دتـــ
7o72|4تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد |حمد محمد عمر |لجويدى
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49o|42يم محمد |لسيد رجبــــ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منه | |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع ش|ذ ع ح|مد3|2735
||8775| ف محمد ع م | تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند
رهلشيم|ء حسن محمود حسن|238948 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ه |حمد حس عبــــ|س حس |7|7725 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
27|7ooيل ج |لزق|زيقسهيله سعيد بــــسيو س|لم عي كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديش|م محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لدسو 834265
4|648oنوعيتـــ كفر |لشيخس|متـــ عبــــد|لعزيز عبــــد| عبــــد|لعزيز غ

رهي|س |حمد ي|س |حمد48724 حقوق |لق|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ع|دل بــــرك|تـــ |بــــوبــــكر|34|42|
|4o3oo|ييري |ميل |لفونس | |س أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
7|oo45تـــربــــيتـــ |لمنصورهن|ء حمدى |حمد محمد حسن
7||o2||يم محمد ليله زر|عه |لمنصورهسم|ء عص|م |بــــر|
4o8399ق|وى تـــج|ره طنط|حسن محمد حسن |ل
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه رمزى عز عبــــد|للطيف|252225
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد |بــــوعربــــ عبــــد|لعزيز |بــــوعربــــ2884|5
يتـــ بــــدوى مرقص بــــدوى33|255 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م
6o|28o|معهد ف ص طنط|سم|ء |لسعيد عيد عبــــد |لـله |لنج|ر
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد مصط ع عشم|وى262592
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ش|م عبــــد| مصط |سم|عيل337252
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد حسن |لشوربــــ |25569
4o475oحقوق |ل|سكندريهيوسف محمد يوسف يوسف |حمد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر |يمن تـــوفيق عبــــد |لنبــــى بــــكر529664
ف شح|تـــه عبــــد |لرحمن||4469| رهن | تـــج|ره |لق|

ى |سم|عيل حسن|54|4 رهول|ء ي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم طنط|عمرو ع سليم|ن عبــــد|لموجود عبــــد|477858
يم محمد35|48| ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد |لرحمن عمر |بــــر|
4o4262تـــج|ره دمنهورنور |لدين محمد شعبــــ|ن ح|فظ |حمد
|2o27oف عبــــد |لع|ل حم|د د|بــــ ع شمس|زي|د |
7o9o46د|ر |لعلوم |لم | |ده ع|دل محمد محمد

حقوق |لفيومحمد |يمن |حمد محمود|68842
د|بــــ ع شمس|ندى مدحتـــ يونس س|لم يونس7953|2
7745o4ف |لسيد مو بــــيو لسن ع شمس|د | |
علوم طنط|أحمد س| عيد غنيم|42885
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مصط جم|ل عثــــم|ن تـــم|م ع752479
4495o7زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــريمون س| تـــوفيق جريس عبــــد|لمل
9o5359 حقوق سوه|جعمر عبــــد|لرحمن عمر |حمد
449|ooندستـــ طنط|آيه عبــــد |لحميد عبــــد |لجليل |بــــوقمر
88o52o  ندستـــ |سيوطكريم محمد صل|ح |لدين عبــــد|لرحمن
تـــج|ره طنط|مصط محمد مصيل مصط |لعفي 6|37|4
يم |لم|766924 يم محمد |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد |بــــر|
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46|4o3ره|ردينه محمود عبــــد |لق|در |لش|ف عل|م |لق|
3|4o45|يم يم |بــــر| يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسبــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعل| حمدى |حمد شعبــــ|ن644|6
6792o6|يم حسن |لغ يم |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ ع |بــــر|
6964o8 يم شيبــــه |لحمد |بــــو |لعن طبــــ بــــورسعيدم |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومزينه ط|رق عويس عبــــد |لرحيم72333
75447o|يم محمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|قتـــ مؤمن |بــــر|
علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد| ع محمود ع رضو|ن235394
تـــج|ره |سيوط حمد محمد مفتـــى |حمد|883462
كيس ي 923865 تـــربــــيتـــ سوه|جم|رين| ي 
4o9845| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|يم|ن خليفتـــ عبــــد |لمجيد |سم|عيل
85o984معهد ف ص |سيوطحسن محمد |حمد محمد
8o|o42يم محمود  |حتـــ وفن|دق |لم |ر| | محمد |بــــر|
تـــج|ره دمنهورلؤى |لسيد عبــــد|لمحسن |لسيد عيد488335
3|63|o|قتـــ ن خليل |بــــو |لعل حقوق ع شمس|
7o|787تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقه|جر |حمد متـــو مصل
46|o43ى فرج زر|عه طنط|ع|صم سم |حمد ق
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد عل|ء|لدين ع عبــــد |لحميد687943
68oo2oتـــج|ره |لزق|زيقمحمود رأفتـــ رفعتـــ عبــــد |لمجيد ع
264o52 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ندين| رجبــــ سيد |حمد عفي
يف |بــــو |لوف| فر|ج سكوتـــ56|444 زر|عه كفر |لشيخعمر 
ندستـــ |لزق|زيقحمد خ|لد محمد |لسيد محمد|634688
ر شعبــــ|ن ز |بــــو|لعل|268324 صيدله طنط|ط|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفشيم|ء خ|لد |بــــو|لعبــــ|س |م 265|84
7|o2o8طبــــ |لمنصورهمحمد زكري| محرز محرز عيد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسوسن عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لفتـــ|55|69
6|8o28|ر معهد ف ص بــــور سعيدمل ممتـــ|ز |حمد عوض جو
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهصل|ح مصط |حمد عبــــد |لخ|لق752589

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|جر مجدي طه عبــــد|لمجيد39257
تـــج|ره ع شمسي|سم نبــــيل عبــــد |لرسول عبــــد |لرحمن حسن58239|
5o8o7| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم حمدى محمود محمد مصط
224o38د|بــــ ع شمس|رو|ن ع|دل عبــــد|للطيف محمد
حقوق طنط|ل|ء جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد سعف449942
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طلج محمد رج|ء جويدتـــ6675|6
ف رمض|ن ج|زيه|252732 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيه |

رهد | |ن |م |م 24777 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سم عبــــد|لسميع |لعدوى668|25
22oo82د|بــــ ع شمس|تـــف|حه جل|ل بــــخيتـــ محمد
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد|424333
8o3354 ف سعد عبــــد|لغ  |حتـــ وفن|دق |لم |محمد |
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمروتـــ خ|لد عبــــد |لسل|م محمد خليفه498478
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علوم ج|معتـــ |لسويسحبــــيبــــتـــ محمد نبــــيه محمد مزروع426594
زر|عه كفر |لشيخمحمود ع|طف عبــــد |لحكيم عبــــد |للطيف 443449
7|25o5|ه غ|نم يوسف غ|نم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| م
لس عم|د عبــــد|لمسيح جرجس324673 ندستـــ ع شمسك
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييف محمد شح|تـــ ه|شم832534
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد منصور محمد منصور|342566
زر|عه سوه|ج سم|ء عبــــد|لرحمن فه ع |لخو 898845
يم|67823 زر|عه |لمنصورهوق سعيد محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنرم سم عبــــد|لحميد |لفو|ل256568

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس| حس|م |لدين رشدي محمد يونس24922
682o23تـــج|ره |لمنصورهنرم |لسيد عبــــد |لمقصود بــــدوى

د|بــــ بــــ سويف|كريم |يمن صل|ح حس 59389
9oo49o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنور|ن ثــــ|بــــتـــ حسيبــــ محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمرو |حمد محمد سعيد7527|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريم ج|بــــر |حمد |م 338468
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسمه |حمد شو عثــــم|ن248579
ف محمد |حمد|622|23 رتـــحمد | علوم ري|ضتـــ |لق|
ن| محمد |حمد كم|ل عفي 236545 رهم طبــــ |سن|ن |لق|
642oo5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقشيم|ء |حمد |لسيد |حمد سليم|ن
نوعيتـــ |لم |رح|بــــ ع|دل عبــــد|لعظيم حسن373||8
6o7o7oد|بــــ |لمنصوره|دى سيد مري رضو|ن

تـــربــــيتـــ |لفيوميه رجبــــ م |ر عبــــد |لعزيز|2|687
33o842د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|بــــتـــ عو|د محمدى عو|د|
89o975 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطندى قطبــــ عبــــد|لرحيم |حمد

37o55رهمحمد |حمد عبــــد|لد|يم عبــــد|لد|يم بــــدير حقوق |لق|
طبــــ |ل|سكندريهحمد ص|بــــر ز|يد عبــــد|لونيس بــــريشه2592|5

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنه|ل محمد شوين محمد |لدليل||368
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء خ|لد سيد |سم|عيل محمد|823|22
9o54o|  إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىوق عبــــد| محمد |حمد
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىلحسن محمد عبــــد| عبــــد|لد|يم|52||84
86o|95ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد صل|ح صفوتـــ عبــــد|لحليم

رهعبــــد | محمد ف|رس محمد رش|د محمد  4625| ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نسم|ء محمد |حمد عبــــد|لق|در |حمد845768
رهد | ص|دق عبــــد |لغف|ر ص|دق35868| عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهم|زن |يمن عبــــ|س عبــــد|لفتـــ|ح752435
|د|بــــ بــــنه||ء جوده دسو محمد |لسيد|367424
|4472o رهشيم|ء سعيد حس ك|مل حس حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م ف|روق محمد عل|م3|6337 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحن|ن 
7o87|3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوجيهه خ|لد |لش|ف محمد |لش|ف
يد |لبــــري|2|4299 تـــربــــيتـــ طنط|سل|م عيسوي أبــــو|ل
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقي|سم عمرو عبــــد|لغف|ر شلبــــى |بــــر296|33
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تـــمريض |لزق|زيق س|ره |لسعيد |لسيد |لسيد خليل6|6354
رهمحمود حمدى سيد |حمد223345 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشنوره|ن حس|م محمد ع سل|مه حج767533
د|بــــ ع شمس||ء محمد حسن محمد |لطح|وى|644|34
2787o4| |د|بــــ بــــنه|دين| فتـــوح |لسيد |لبــــدوى |لنعم|
رهتـــ ص|لح محمد ص|دق|4476| طبــــ |لق|
4o5o35|م ع فه محمد نوح تـــج|ره طنط|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن حس 643633
صيدله |لمنصورهمنيه عم|د حس محمد |لش|عر|694554
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد محمد |لسيد ع رمض|ن|28|328
ره|ع |ء عثــــم|ن سعد ع|قول233476 د|بــــ |لق|
4|75o4ور تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لغ أحمد 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقط|رق حمدى فؤ|د طه336838
رهمحمد حسن عبــــد|لمنعم ع عي2|38|2 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن محمد مصط حل |بــــو |لعن 2766|4
ف محمد بــــسيو رجبــــ4397|4 تـــج|ره طنط|محمد |
علوم |لعريششهد شو عبــــد|لع| تـــوفيق863485
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد حس|م |حمد عبــــد |للطيف|68|4|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــسنيم ي| مصط |حمد أبــــو حج767657
تـــج|ره كفر |لشيخمجدى محمد مجدى عبــــد|لمنعم |لبــــشبــــي 9983|4
8o28o4تـــج|ره بــــ سويفبــــ|سم بــــه|ء فه سعد
85|2o8|زر|عه فرع |لو|دي |لجديديم|ن صبــــ فتـــ حسن
3432|5| تـــربــــيتـــ بــــنه|منيتـــ سعيد |حمد بــــيو
صيدله |ل|سكندريهرضوى محمد |حمد محمد |سم|عيل478227
نوعيتـــ |لمنصورهض عل|ء محمد خف|جه محمد|68726
8o4|48 تـــج|ره بــــ سويفمحمد رجبــــ ر| ع
25o54o|ه محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لقسط تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
64oo78يم |لدسو |حمد عبــــد زر|عه |لزق|زيقرو|ن |يمن |بــــر|
4|5o6|| |نوعيتـــ كفر |لشيخمن|ل ن عبــــد|لحميد عبــــد|لش
يم محمد عبــــد |7||765 يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدبــــر|
طبــــ طنط|محمد ط| رق ص|لح  فه ع|مر433574
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل تـــ|مر سليم|ن عطيه مهن|2|33|2
769o66| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه مط|وع ع حس
69442o| ندستـــ |لمنصوره|ء ع عز محمد ع
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|س|رتـــ س| مصط مصط |33869
2|7|o3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرقيه خ|لد محمود مصط
63o532يم ح|مد |بــــر ندستـــ |لزق|زيقعبــــد |لعزيز ح|مد |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|س|ره ممدوح يوسف محمد |لبــــدر|وى695|27
8o9639تـــج|ره بــــ سويفعبــــد|لرحمن رجبــــ محمد ذ حميد
رتـــ||ء |لحسي |حمد |لحسي ||26429 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

علوم |لفيوممحمد عبــــد| سيد |سم|عيل72248
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ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخسعد ي| سعد سليم|ن خليفه|45245 معهد ع| 
تـــج|ره ع شمسزي|د ط|رق فرغ عبــــد |لع|ل ع||98||
64|43o| نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء ع محمد عبــــد| ع
4||o49ره تـــج|ره طنط|ذكيتـــ ربــــيع عبــــد|لفتـــ|ح حسن ز
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نل|ء ع|دل محمد بــــكرى||6669|
6o823|تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد عمر تـــوفيق محمد

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |شيم|ء رمض|ن محمد محمود حسي 779764
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | جم|ل |لسيد عبــــد|لل|ه حسن|52489
32886oحه وفن|دق |لفيومحس ي| محمدى محمود| 
|2o94||رهله سم محمد |حمد محمد تـــج|ره |لق|
د عويضه محمد4|3||7 د محمد مج| ندستـــ بــــور سعيدمج|
نوعيتـــ |لزق|زيقيه محمد |لسيد ع |644|78
63956oد|بــــ |لزق|زيق|لي أم عبــــد | محمد |لسيد

يم9|764 د|بــــ |لفيوم|نوره|ن خ|لد ح|مد |بــــر|
صيدله حلو|ننور|ن ط|رق |لسيد ح|مد مر 28224|
4o3888ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|عبــــد |لرحمن ط|رق عطيه |سم|عيل عطيه

ه ر|فتـــ محمد عبــــد |لمنعم |لقبــــ| 5|76| فنون جميله فنون حلو|نم
4o|3|6حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنه | صبــــ عرفه عبــــد |لعليم ع
|534o7 زر|عه مشتـــهردى جم|ل محمد عبــــد |لغ
لس زغلول مفيد متـــ|ؤوس28967| ره|ك عل|م |لق|
696o|8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرحمه |لسعيد عبــــد |لعظيم |لغريبــــ بــــندق
8|84o8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |سم|ء ع حسن ع|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسين مو لط حن|368863

ر|ء مديح |بــــو زيد زيد|ن62483 تـــمريض  بــــ سويفز
وف|تـــ|بــــ |لدين محمود بــــ |لدين محمود  876567 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|د|بــــ طنط|حمد س|لم عز|زي مصط |لدق |2442|4
9o8||6 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر تـــيس ف|يز فؤ|د
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفرن| نور |لدين محمد |لسيد488||8
يم عبــــد |لفتـــ36964| كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسل|م عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
449oo5لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|أحمد ي|س ك|مل |لجمل|
علوم |سيوطمريم عو جميل من 33||89
ي شو تـــن|غو شح|تـــه4|4259 تـــج|ره |ل|سكندريهك|رول خ
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رحمه عبــــد | |لسيد عبــــد|لد|يم778827
7o68o4بــــي عوض تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمحمد مدحتـــ |ل
حقوق |لمنصورهح|زم سعيد محمود محمد |حمد488668
693oo4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد حمدى |سم|عيل |مبــــ|بــــى صبــــح
895o45  | لس عم|د نص ج|بــــ تـــج|ره سوه|جك
ر عبــــد|لش| سعد عبــــد|لم|لك495583 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|م|
ش|م |سعد |حمد مرزوق|4325|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء 
ف ع محمد ع5579|7 د|بــــ |لمنصوره|سيف |لدين |
8|oo49تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم | مجدي عبــــد|لجو|د عبــــد|له|دي
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رهفرح عنتـــر محمود محمد طلبــــه576|24 تـــج|ره |لق|
زر|عه طنط|ول|ء محمد سليم|ن محمد ق|طون428647
7o3627|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحمد ه| محمد |حمد بــــرك|تـــ |لجز
33547oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| صموئيل عد رزق
ر محمد عبــــد |لرؤف مصط 7|3|52 علوم حلو|نسم|ء م|
د|بــــ |لزق|زيق|عبــــ عل|ء عبــــد |لمنعم عبــــد |لفتـــ|ح قلموش|29|63
يف787948 كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد |لسيد |حمد |لسيد |ل
يم492734 تـــربــــيتـــ دمنهورصبــــرى محمد سعد جبــــر |بــــر|
4428o8 تـــج|ره كفر |لشيخرو|ن يونس شعيشع عبــــد|لستـــ|ر محمد
تـــمريض أسو|نحمد ح|مد ع مو |845736
75o75oندستـــ |ل|سم|عيليتـــسيف حمدى حسن عبــــد|لرحيم
4o|859حقوق |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لل|ه سل|مه |حمد
تـــج|ره بــــور سعيدم|ي| س| حس د|ود85|5|6
ء عبــــد|لوه|بــــ حج|ج|2427|2 رهحمد ه| تـــج|ره |لق|
5427o9علوم دمنهورسل ه|شم شح|تـــه |بــــوزيد
حقوق حلو|ننور عبــــد|لمنعم عبــــد| |حمد5345|3
4o47|9ر|ن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمود قبــــ|رى محمود محمود ز
تـــج|ره ع شمسمحمد جم|ل عبــــد |لعزيز |حمد33756|
تـــج|ره |لمنصورهزي|د وليد يوسف محمد محمد22||68
حقوق بــــنه|رو|ن خ|لد فؤ|د محمد حس 39699|
تـــج|ره سوه|جي|سم ه| محمد ص|بــــر محمد إبــــر3|6272
8o8659كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد| محمد محسبــــ |حمد

رهم ع |حمد رجبــــ36647 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــريه|م ع عبــــد |لغ |لسيد |لنبــــوى694472
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد حسن فهيم ع69|45|
5|27o8معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ف|يد محمد عطيتـــ عبــــد|لقوى
ى رشو|ن عبــــد|لع|ل 3||897 تـــربــــيتـــ سوه|جمه| ع
رتـــ|حبــــيبــــه ه| حسن |سم|عيل787|22 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
266o9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعم|د ع|دل عبــــد|لحميد |للبــــودى
524o63علوم |لعريش/ري|ضتـــرن| عثــــم|ن محمود ص|لح محمد
26o47||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|يم|ن ط|رق محمد صقر
8|o2o6تـــج|ره بــــ سويفف|دي ف|يق فؤ|د ك|مل
|7328oحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد ك|مل رجبــــ عبــــ|س عبــــد |لسل|م

39o8oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى محمد |لسيد |لعد
25o445|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|منيه عزتـــ ملي سليم

رهم|ري| رض| صبــــ حن| تـــ|درس25398 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
27o992| ه |حمد ك|مل محمد |لدسو طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم
494o86ند|وى سل يم رمض|ن عبــــد|لحميد  إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىبــــر|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|شيم|ء محمد عبــــد|لل|ه عبــــد|لع|ل243897

3256oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد جمعه سيد ج|د
42|4o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنور| ع عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لحميد
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تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديع |ء مصط جعفر عبــــد|لرحيم67|826
8o8474نوعيتـــ |لم |بــــه|ء حسن محمد عبــــد|لوه|بــــ
8868o2| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه جم|ل عبــــد|لنعيم سوي
4286o2كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمن|ر محمد عبــــد |لعزيز عبــــد|لحميد غل
6327o|| حقوق |لزق|زيقتـــ محمود فرج |حمد عوض
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد حمد|ن س|لم محمد س|لم766738
23|o35| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــيشوى كرم ك|مل ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعمر |يمن ح|مد مصط |بــــو |لعز5367|6
تـــج|ره |لزق|زيقحمد صل|ح عطيه محمد ص|لح||63627
24867o |ن| حمدى ح|مد |لشبــــ تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
تـــربــــيتـــ |سيوطنعمه صل|ح كم|ل عبــــد|لمع 454|89
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخرو|ن محمد صديق |ألذ|472|4
معهد ف ص بــــور سعيدحمد |لسيد مختـــ|ر |لحوتـــ||76255
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ط|رق مصط محمد عبــــد|لغ |لشح357374
د|بــــ |ل|سكندريه|نور أحمد نعيم عبــــد |لسل|م |لليثــــى69|476
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديرش| حج|ج صبــــ ع 839247
6oo8|9لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|س|ره عبــــد |لحميد عبــــد |له|دى شلبــــى
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسفيبــــى شنوده جورج شو |4478|
2|8o39رهمريم عمر |لخط|بــــ محمد سيد ع طبــــ بــــيطرى |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|سجود عبــــد |لكريم محمد |حمد حف |6532|
6|o279 طبــــ |لمنصورهزي|د محمد عي |لقلي
تـــربــــيتـــ |لم |م|ري|ن م|جد فهيم ز 6364|8
رهنوره|ن |م نسيم |بــــو|لعن 356682 د|ر |لعلوم ج |لق|
رهعمر رزق س|لم رزق47254| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o95o|حقوق طنط|محمد |لسيد محمد قطبــــ |للبــــودى
تـــج|ره ع شمسك|تـــرين ع|دل عيد مس|ك327368
4oo534تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــسميتـــ رحومتـــ بــــش محمود
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى |حمد ع |بــــو |لمك|رم شه|بــــ32586|
64o|o2يم |حمد تـــج|ره |لزق|زيقسمر محمد عبــــد|لرحمن |بــــر|
69987o|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــخ|لد فرح|تـــ |لطنط|وى عبــــد |لع
وف|تـــح|زم محمد محمد حس 7|88|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|9376| ر محمد |م خلف | تـــج|ره كفر |لشيخيم|ن ط|
حقوق |لمنصورهمصط رض| محمد مصط 6|7752

|76o3يم ندستـــ ع شمسمصط محمد فتـــح | |بــــر|
ف عبــــد|لستـــ|ر |حمد|334372 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |
د|بــــ ع شمس|محمد شعبــــ|ن عبــــد |لرحمن بــــرك|تـــ29685|
6|o396|بــــي محمد |بــــوع ندستـــ طنط|محمد |ل
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طروضه ن| خليل حج|زى8599|6
8682o6علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىخ|لد ز جعفر |حمد
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م حسن |لسيد عبــــد| حجر8764|5
84774o|يم حسن يم سعد |بــــر| معهد ف ص ري|ضه |سو|نبــــر|
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3872o|رهحمد حسن |حمد ع|بــــدين د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ف محمود محمد عبــــد|لوه|5932|5 |ء أ كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسإ
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمود سليم|ن محمد محمود م| 446965
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل محمد خلف حسن يوسف222394
د|بــــ سوه|ج|سه|م |ل|م صديق عبــــد|للطيف 895767
23527o|رهحمد حمدى محمد ع طنط|وى ندستـــ |لق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني|سم ط|رق |سم|عيل محمد حج9589||
معهد ف ص |لمنصورهندى جم|ل |حمد حسن692655
8o|574 يم سعد ع كليتـــ حقوق |لم |ربــــ|بــــ |بــــر|
755oo8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم | رأفتـــ خليفه سويحه
علوم |ل|سكندريهمنه | سعيد محمد |حمد |لصو|ف423989
|د|بــــ |لم |عمر ط|رق محمد عبــــد|لمع 7232|8
 |حتـــ وفن|دق |لم |كرستـــ | عم|د خلف خليل6774|8
9o5488  |معهد ف تـــمريض سوه|ج ريه|م عبــــد| |حمد عبــــد
5|o599تـــج|ره دمنهورمهند نبــــيل |لسعيد محمد
273oo3تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديزينبــــ منصور صديق محمد
رتـــ|ه|جر محمود ع|شور ح|فظ235975 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
طبــــ سوه|جشيم|ء |لسيد عبــــد|لج|بــــر سعيد 924735
يم عوض |لعن| 8542|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ه|شم عوض |بــــر|
63oo32|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عبــــد |لمنعم عثــــم|ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــميسون صل|ح فتـــ |حمد252498
يم محمد828|78 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقه|جر |حمد |بــــر|
35o736|تـــربــــيتـــ ع شمسله|م ش| رفعتـــ محمد
يم حسن مكرم شعبــــ|ن|||3339 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــر|
76372oيم |لنح طبــــ بــــورسعيدتـــسبــــيح ع |ن محمد |بــــر|
|ء حمدى محمد سيد|37|892 تـــمريض |سيوط 
4o6854د|بــــ دمنهور|ندى ك|مل عبــــد |لحليم |لمهدى
3593o2ندستـــ شبــــر| بــــنه|ط|رق ي عبــــد|لع|ل محروس
يم|782228 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه سعيد عبــــد |لحميد |بــــر|
686434| تـــج|ره |لمنصورهحمد س| ع |لعربــــى |بــــو |لن
486o29يم ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى سعيد محمد |بــــر|
يم عبــــد|له|دي 876662 طبــــ |سيوطمحمد |لسيد ع |بــــر|
4|o658|حقوق طنط|حمد س| |حمد محمد ع خليل
نوعيتـــ |لزق|زيقريم نبــــيه فوزى عبــــد|لعظيم633453
ندستـــ بــــور سعيدفيليبــــ ع|طف لبــــس خليل764623
|د|بــــ بــــنه|ندى طلعتـــ جوده فرج ع 283|33
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررن| خ|لد |لحص| عمر|ن8|4785
د|بــــ ع شمس|مريم صفوتـــ فريز حبــــيبــــ59543|
769o33|معهد ف ص |سم|عيليهحمد سليم حسن منصور
ش|م محمود |لشه|وى73|8|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم 
يم ع عبــــد | ن|موس673||5 تـــج|ره دمنهورع إبــــر|
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83o568يم |حمد حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لمحسن |بــــر|
72o97د|بــــ |لفيوم|ف|طمه شعبــــ|ن محمد |لسيد

كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطنوره|ن شح|تـــه ع شح|تـــه8968|8
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد س| فتـــ |بــــو عزيز434|25
34937oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوسف محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لمنعم
حقوق حلو|نمحمد فريد فهيم |لجخه4932|3
ف سعد بــــولس5|4752 تـــج|ره |ل|سكندريهم|ري| |
923o86 د|بــــ سوه|ج|محمد رفعتـــ عبــــ|س |حمد
فنون جميله عم|ره |لم |معتـــز مدحتـــ كم|ل نظ 787|82

ن| محسن ع حسن877|3 حقوق حلو|نم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نغ|ده حمدى محمد محمد64326

332o54|تـــربــــيتـــ بــــنه|ن |لسيد سعد |لدين |لسيد
تـــج|ره |ل|سكندريهسل محمد ع|دل محمد س| محمد حس حش85|426
4o4o73د|بــــ كفر |لشيخ|يوسف مصط |حمد |لسيد |حمد |للق
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م حسن عبــــد | جوده شعبــــ|ن بــــدر255952
4o4337حقوق |لمنصورهمؤمن عل|ء رجبــــ عوض
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نأحمد حمدى ربــــيع عبــــد|لق|در خليل4545|6
6o7999| تـــج|ره طنط|سم|ء جل|ل حل |حمد |لصي
4354o3|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|سم|ء رمض|ن محمد |بــــو |لعط
5|78o5صيدله |ل|سكندريهنور|ن شعبــــ|ن خليل |بــــو|لمجد
يم محمد محمد|7|7844 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء |بــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعهود حس جبــــر حسن835777
6o3325ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممنه | محمد محمد |لمجدوبــــ
|3o839رهمحمد محمد سعد جمعتـــ تـــج|ره |لق|
ى قلدس||385| تـــج|ره ع شمسريف|ن نشأتـــ بــــ
ك.تـــ. ف صن| بــــنه|ي|سم | ي| ع محمد |حمد338825
||8o|4تـــج|ره ع شمسيم |حمد نبــــيل |لسيد |لبــــدرى
35|7o9يم طيبــــه لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد|لوه|بــــ سيد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نخلود محمد حج|ج ط|يع843846
|27|3oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |له|دى معوض عبــــد |له|دى

667|oعلوم |لفيومشيم|ء ي| حس عبــــد |لجو|د
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمنيتـــ محمد محمد |م لبــــيبــــ|345885
844oo3|يم محمد حسن تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نسل|م |بــــر|
7||o33د|بــــ |لمنصوره|س|ره ممدوح مسعد محمد |لسيد
52o9|6ه مسعود عطيه فر|ج غ|نم كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورن
د|بــــ |سيوط|حسن|ء ع|دل عبــــد|لرحيم حسن9325|8
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمريم حس فتـــح |لبــــ|بــــ مبــــ|رك333|2|
4336o9طبــــ طنط|حس|م |حمد محمد حكيم
حقوق حلو|نعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لرؤوف محمد54|45|
5237oo| وف|تـــشه|بــــ عوض علو| عوض عبــــد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــربــــيتـــ سوه|جمرو|ن وحيد فتـــ فرج 49|895
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7o2753تـــربــــيتـــ |لزق|زيقي|سم | فؤ|د محمد محمد س|لم
يم عبــــد |للطيف |لنج|ر777737 طبــــ حلو|نجوده |بــــر|
632o78|د|بــــ |لزق|زيق|ه|يدى |حمد محمد |بــــو |لعل
ندستـــ |لمنصورهمصط ط|رق فؤ|د |م ع675488
68oo|4تـــج|ره |لمنصورهمحمد عزبــــ ع محمد عزبــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نجل|ء عبــــد |لجليل |لسيد عبــــد |لجليل779778
وف|تـــن|در ح|زم ميخ|ئيل رزق25|752 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

طبــــ بــــ سويفمحمد عص|م سيد سليم|ن68|53
زر|عه |لفيومنوره|ن شعبــــ|ن صل|ح شعبــــ|ن77|72

يف عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن|779|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| 
رهعبــــد|لغف|ر جم|ل عبــــد|لغف|ر عبــــد45272 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

7o48|5علوم |لمنصورهرويد| سل|مه حج|زى محمد سل|مه
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعص|م |لسيد عطيه محمد69367|
754o86طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه ممدوح ع بــــند|رى ع
88o|22  تـــج|ره |سيوطم|رين| عزتـــ ز|خر |سكندر
692o57|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طس|مح سم |لسعيد عبــــد |لعظيم س
معهد ف ص |سم|عيليهمحمود |بــــوه|شم فتـــ أبــــوه|شم|76885
7oo2||ندستـــ |لمنصورهعمرو محمد عبــــد |لسل|م |لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمرن| ع|دل عيد خليل 883684
يل ج |لزق|زيقتـــ جم|ل رجبــــ ز|يد256648 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

5|882| تـــ ي| شعبــــ|ن ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفم
769o34|معهد ف ص |سم|عيليهحمد صبــــرى س|لم|ن محمود
د|بــــ |لمنصوره|ن|ديه فؤ|د لط محمد |لدسو حم||68455
5o5644ر ميخ|ئيل حم|يتـــ علوم |سيوطم|يكل م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م محمد يوسف يوسف عيد98|||4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|منه | نشأتـــ ري|ض |لجن|وي433926
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمل ح|مد |لسيد يوسف|499783
حقوق |لمنصورهنور|ن خ|لد |لسيد |حمد عبــــد |لرحمن678994

53o53د|بــــ بــــ سويف|منه | سيد محمد محمود ع|بــــدين
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ل|ء محمود حسن عبــــد|لر|زق|4696|8
رهعبــــد |لرحمن |حمد محمود عبــــد |لحليم26263| زر|عه |لق|
ش|م رمض|ن ع شهيبــــ6|6789 ري|ض |طف|ل |لمنصورهمن|ى 
رهنور|ن محمد حسن محمد|945|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يم بــــخيتـــ229264 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم|دون| مدحتـــ |بــــر|
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرو|ن حس|م عبــــد |لر|زق حس 22752|
يم  763|88 ى عبــــد|لرحيم عبــــد|لسل|م |بــــر| تـــج|ره |سيوطخ
ك.تـــ. ف صن| قن|مل عبــــد|لمنعم عبــــد|لل| |حمد|6|8365
7769o7|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن ف|يق عطيه رش|د
4o|79oد|بــــ |ل|سكندريه|ع|دل حسن عبــــد|لع|ل جمعه
رهعمر عيد سيد سليم|ن626|22 عل|ج طبــــي |لق|
7o8549د|بــــ |لمنصوره|فريده محمد |لسيد مو محمد
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8357o8ل| |حمد يم  ين |بــــر| تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن
497o63تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمروتـــ نبــــيل |حمد عبــــد |لمع |لنو|ل
طبــــ |لزق|زيقف|طمتـــ |حمد محمد عبــــد|لرحمن |بــــر|63334
تـــمريض |لمنصورتـــ سل محمد |حمد |حمد مصط عي2563|7
طبــــ بــــيطرى |سيوط ل|ء طه عبــــد|لج|بــــر محمد|886765
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــوق خ|لد محمد محمود محمد |بــــ|ظه483265
يم محمد5876|| فنون جميله فنون حلو|نه|جر |حمد ع|طف |بــــر|
يم |حمد قطبــــ452475 ندستـــ كفر |لشيخمحمد ح|مد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|ري| م | فكرى م | |فر|م4|393|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|م| مدحتـــ محمد ك|مل8|7535
ن| م|جد شح|تـــه ميخ|ئيل346555 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
4979o6تـــربــــيتـــ دمنهورأسم|ء سعيد أحمد |حمد خط|بــــ
43298oكليتـــ |أللسن سوه|جبــــسنتـــ محمد عبــــد|لسل|م عمر
34o|o|يم سعيد حسن عبــــد|للطيف |لنمر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|بــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنرم ي| عبــــد|لعظيم |لعبــــد87|269

تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد |لرحمن عيد محمد ز شح|تـــتـــ|985|
تـــج|ره بــــنه|كريم س|مح |سم|عيل محمد353589
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ع ط|رق ع أبــــو فريختـــ449226
زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــ|ء محمد خ محمد حسن||23886
63377o|علوم ج|معتـــ |لسويسمنيه |لسيد أحمد عبــــد|لتـــو|بــــ
42oo24د|بــــ كفر |لشيخ|محمود محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لعزيز يونس
36o236د|بــــ بــــنه||حمد مختـــ|ر محمد عبــــد|لغف|ر |لبــــن|

تـــج|ره سوه|جزي|د |يه|بــــ ف|روق رشو|ن45365
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخشيم|ء |حمد |حمد محمود9|78|4
معهد ف ص |سيوط سم|ء |حمد ع حسن|892497
432o97|تـــج|ره طنط|ل|ء |س|مه محمد محمد |لعزبــــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد عبــــد| عبــــد |لمر عبــــد |لد|3||265
85o468 |تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد ر|فتـــ عبــــد|لفتـــ|ح س
معهد ف ص بــــنه||ء حسن |حمد حمد|9|2566
5o7389ن| نجيبــــ صليبــــ نجيبــــ |سكندر تـــج|ره |ل|سكندريهم
و|338243 تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن محمود محمد محمود 
يم منصور محمد64882| ره|منتـــ | |بــــر د|بــــ |لق|
د|بــــ د |ط| |ر ط|رق ع فتـــيح|66|62
255o|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــندى حس محمود |سم|عيل مرج|ن
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|زينه نبــــيل جمعه محمد ع|بــــد|6|768
ندستـــ |لزق|زيق|ء |سم|عيل عبــــد | عبــــد|لفتـــ|ح776523
صيدلتـــ |سيوطبــــه | عم|د حس|ن |حمد  878839

3o|9|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | عم|د صفوتـــ جرجس
6766o|يبــــ عبــــد |لحميد ف و كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــنوره|ن |
رهندى |حمد شو |حمد346558 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفع|دل |حمد عبــــد |لمحسن سعودي |8|227
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رهمحمد فه |لسيد محمد حمد|ن53|235 صيدله |لق|
يم وص|ل |لصي |52952 تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورمحمد |بــــر|
69o3|4علوم |لمنصورهبــــسمه عبــــد | يونس محمد
يم |حمد||26255 يم سم بــــيو |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
45o943|تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد ز|يد |لحسي |بــــو|لعزم |لشيخ
446|ooتـــج|ره طنط|ع طلعتـــ ع |حمد ع
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهد| | خ|لد |حمد محمد شه|بــــ675545
تـــج|ره بــــنه|يه ع|دل مصط |لف |266988
68o367|يم محمد يوسف طبــــ ع شمسيمن مسعد |بــــر|
78|o44علوم |لزق|زيقمحمد |حمد محمد |لسيد
4|3o98بــــى كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــتـــغريد ع محمود |لذ
نوعيتـــ موسيقيه طنط|م | ه| جرجس فرج د|ود4364|4
4o5498 تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــسل عبــــد |لحميد حسن عبــــد |لجو|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدد | عبــــد |لروؤف حسن |لسيد حسن 762994

4694o|رهحمد محمد ص|بــــر محمد طبــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |حمد عمر ع344349
7|o683|حقوق |لمنصورهبــــو زيد نسيم |بــــو زيد عبــــده عبــــد |لر
يم مصط محمود |لجندى452473 ندستـــ كفر |لشيخمحمد |بــــر|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخن|دين |يمن عي ج|د |لس|يح693399
ى |سحق حبــــيبــــ سعيد 885635 معهد ف ص |سيوطش
42999oطبــــ طنط|ف|دى عزتـــ عطيه مصط  عبــــد|لغف

رهشيم|ء شعبــــ|ن عبــــد |لعظيم عرف|تـــ39859 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
58|4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد معوض زين |حمد

يم شو محمد2863|4 |د|بــــ طنط|ه|جر محمد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد صل|ح رمض|ن محمد377|25
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود م|دح خلف | عبــــد|لعظيم  25|899
تـــربــــيتـــ ع شمسطه مصط محروس محمد|33342
7oo5|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهر|ند| فتـــ ر|شد ف|روز
تـــج|ره دمنهورعبــــد | ع|رف |لسيد |لسيد نعيم679|54
ش بــــسيو 34||3| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|زن محمد د|
8|66|o|د|بــــ |لم |دم ع عطيه |حمد|
6oo4o6تـــربــــيتـــ طنط|رؤي|تـــ م|جد عزتـــ عطيتـــ
4|o947 |تـــربــــيتـــ طنط|ه|يدى ط|رق محمد |لرف
7o6252تـــمريض |لمنصورتـــ ر| | محمد |سم|عيل |حمد |سم|عيل
2|4oooره|نرم |حمد عبــــد|لمنعم عبــــ|س د|بــــ |لق|
ق|6|6963 ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء عبــــد |لرؤوف عبــــد |لعليم |ل
لس وسي سم وسي7943|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نك
5|9o47حقوق طنط|دع|ء لبــــيبــــ محمود حسن ف|رس
52o955تـــج|ره دمنهورس|رتـــ فؤ|د ع مو ص|لح
4o5399يم طه |لسيد ش|م |بــــر| |د|بــــ |لم |رؤى 
8|3o83|د|بــــ |لم |حمد محمود خ|لد محمد|
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7o472تـــربــــيتـــ |لفيوميم شعبــــ|ن عبــــد|لصمد قطبــــ
2o643ف سعيد محمد تـــج|ره ع شمسمحمد |

يم محمد |لفر|ر 457|75 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحن |بــــر|
68o28|معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عزتـــ لبــــيبــــ |بــــو غنيم
25262o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه نبــــيل مختـــ|ر مليك
يم غل|بــــ759329 ف |بــــر| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|دين| |
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمد عبــــد|لر| |لر|وي3||836
رهمرو|ن خ|لد حسن ع7594|3 صيدله |لق|
447o5|ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن محمد |لسيد محمد ه|رون
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره سيد حسن محمد ع|شور|75359

طبــــ بــــ سويفشهد عز |لدين حس محمود58558
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــ|ء فؤ|د س|لم س|لم|ن|8|7584
75625oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهد | سعيد عبــــد |لعزيز |حمد
ر|768925 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء عبــــد |لسميع محمد |لط|
علوم بــــنه|من|ر جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح منتـــ643|35
يم||32728 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ء رشدى محمد بــــدرى |بــــر|
7o9585|بــــه حسن ثــــ|ر د |ط|يه ن| حس و

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط مسعد سعد |لدين عبــــد|لر|زق46928
تـــج|ره |لزق|زيقمريم محمود |حمد محمد دسو 639697
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسندى نبــــيل محمد ع |لغندور774685
تـــج|ره ع شمسعبــــ محمد عم|د محمد |نور رمض|ن35552|
756o67آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|وق محمد ع عبــــد |لد|يم
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد حسن محمد |حمد بــــسيبــــس624684
تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن مجدى عبــــد|لبــــديع |حمد2|3355
36o225|لف |لتـــج|رى بــــبــــنه|سل|م عبــــد| |لسيد عبــــد| عبــــد|
تـــج|ره دمنهورف|طيم| مجدى |حمد خليل|49649
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نحمد ن| بــــسيو علو|ن |لمس|وي494364
ري3|3|84 معهد ف ص |سو|نول|ء ن| عبــــد|لعظيم |ز
م مصط |لحور| 2965|6 |د|بــــ طنط|محمود |د

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نض عل|ء |حمد محمود8|248
زر|عه مشتـــهربــــتـــ محمود |لسعيد |م |35669

69|o3| معهد ف تـــمريض |لفيوميه عبــــد |لق|در |حمد ز
تـــج|ره ع شمسمحمد ف|يز محمد مصط 334468
تـــج|ره ع شمسجه|د نصيف عبــــد |لعظيم منصور63258|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــحس|م ن|دى بــــدرى عبــــد|لق|در526472
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــسمتـــ محمد عبــــد| ع346594
49o854حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي|ر| |لسيد عبــــد|لص|دق محمد حسن
36o4|9ف سيد |حمد م|مون خ|طر د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ريم |
معهد ف ص |سيوطعصم|ء عل|ء عثــــم|ن |حمد  |478|9
د|بــــ د |ط|ل|ء محمد جمعه محمد|6962|6
7|||o8تـــربــــيتـــ |لمنصورهعزه جم|ل فوزى محمد ع عي
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ج4462|5 تـــج|ره دمنهورندى محمد ع محمد |ل|
زر|عه طنط||يه محمد سعيد عبــــد|لمجيد بــــ|ش||974|5
7o9495 بــــي د|بــــ |لمنصوره|ميس معمر منصور |ل
8o6o43 تـــربــــيتـــ |لم |ف|طمه ع عبــــد|لمقصود ع
46|oo5|يم زر|عه طنط|حمد محمود رش|د محمد |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقنس محمد محمود محمد عبــــد|لد|يم|628522
8856o5|علوم |سيوط سم|ء سيد محمد محمود
ف ش|كر فرج|62745| يم | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل محمد |لسيد محمد724|78
رهمؤمن محمد حس ك|مل366|2| حقوق |لق|
حقوق |لمنصورهمحمود محمد ن |لعج دويد|ر676835
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر |حمد سيد ف|ضل272696

7o383|تـــج|ره بــــ سويف|ء محمد عبــــد |له|دى محمد
8o2|98تـــج|ره |سيوطيوسف ي| صل|ح طلبــــ
لسن ع شمس|يه ربــــيع |نس محمد|59433|
تـــمريض |لمنصورتـــ نور| صبــــ |حمد طه حج|زى698227
بــــه عويضتـــ6729|6 بــــتـــ و يم و تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر ع |لسعيد محمد غنيم33584|
4|88o7 رهشيم|ء حمدي محمد محمد |بــــو |لعن د|ر |لعلوم ج |لق|
5|o73||علوم |ل|سكندريهم | مجدى نعيم س
2662oرهمحمد |حمد محمد |لسيد زر|عه |لق|

9|523o  تـــمريض |سيوطمحمد عمر فرغ س|لم
تـــج|ره ع شمسه|جر عبــــد | حسن محمد773687
43o524يف لسن ع شمس|بــــه محمد عبــــد |للطيف |ل
5o26o||علوم |ل|سكندريهيم|ن سعيد فؤ|د عبــــد |لحميد

5o64oصيدله بــــ سويفحس|م جم|ل ح|مد عبــــد |لعظيم
ندستـــ بــــور سعيدرض| محمد سعد| |سم|عيل762334
علوم بــــورسعيدس|ره سعد |حمد عطيه |لنج|ر694374
5o4|6oزر|عه |ل|سكندريهمريم محمود محمد محمود رمض|ن
756o2|ندستـــ |لسويسمحمد حس|م بــــليغ محمد

د|بــــ بــــ سويف|حمد محمد رمض|ن عبــــد |للطيف|57533
تـــج|ره بــــ سويفسم|ء عبــــد|لجو|د عبــــد|لحميد عبــــد|445||8
صيدله ع شمسعل| مجدى |م |لجمل249958
4o8289د|بــــ طنط|كم|ل إيه|بــــ كم|ل ص|دق ع|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمرو|ن |بــــو |لعل| عبــــد |لسل|م جنيدى486828
ره|حمد محمد عثــــم|ن محمد|33342| د|بــــ |لق|
675|67| صيدله |لمنصورهمنيه محمود محمد |حمد |لسو|ح
34o9|9حقوق بــــنه| |ء |لدين محمد |حمد محمود رزق
69637oتـــمريض |لمنصورتـــ ين |حمد سعد |حمد |حمد |لبــــر
253o67 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــدع|ء |حمد طه |لقص
حقوق ع شمسسيد محمد سيد محمد355835

Page 7446 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

232o58ندستـــ |سيوطمحمد عص|م محمد ع
2|5o38تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط خ|لد حشمتـــ عبــــد |لر| |حمد
239o|3هه|جر عبــــد|لشكور محمود محمد محمود نوعيتـــ ج
7o55o|| | تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن جم|ل محمد عبــــد
تـــج|ره بــــنه|ه|يدى مدحتـــ ف|روق |م 263236
9|2|2o ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم|جد بــــش|ره سليم بــــش|رتـــ ع| 

يم نبــــيل عر|بــــي|975|3 ره|مل عز|لدين |بــــر| د|بــــ |لق|
معهد ف ص |لمنصورهل | محمد فتـــ |سم|عيل |لمهدى عن|68467
د سيد محمد عثــــم|ن  893756 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوطن|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شيم|ء خ|لد محمد عبــــد|للطيف855486
7876o5|د|بــــ |لزق|زيق|لسيد عثــــم|ن |لسيد عبــــد |لق|در
83o|29| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ع |ء عبــــد|لن| عبــــد|لحليم ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــصبــــحيه جم|ل مصط ع259645
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد عيد ع2232|5
ه محمد عبــــد|لرحيم |حمد |ل|فيو 848|86 فنون جميله فنون |ل|قن
7oo8|8معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــص|لح عبــــد |لرحمن ص|لح |حمد |لدبــــي
حقوق |لمنصورهمصط |لسعيد حج|بــــ محمد636868
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد عل|ء |لدين |حمد ع |827235
3724o3ف محمد رسل|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |
26o927ه مصط عبــــد|لش| عبــــد|لمع  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن
446o8oندستـــ |سيوطعمرو مهدى |بــــو |لفتـــوح ملي |لح|ج ع
43o983ره|س|رتـــ ه| عبــــد |لعظيم محمود نسيم ثــــ|ر |لق|
5o4349علوم |ل|سكندريهمريم أس|مه محمد |لصبــــرى محمد عي
5|93o2صيدله طنط|آيه محمد ع محمد |يوبــــ سعد
69595oندستـــ |لم |خ|لد ع|دل محمد محمد |لخطيبــــ
رهسل|م |س|مه فتـــ |لعو ||5649| صيدله |لق|

3o|23رهمروه ح|مد محمد محمود حقوق |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمد فيصل|46886

كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدم | |لدسو |لسيد ح|مد ع764885
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمصط سيد خلف محمد4649|8
4o6777تـــربــــيتـــ |سكندريتـــزينبــــ |لسيد |لسيد عبــــد |لحليم
332|2o علوم بــــنه|ض متـــو صل|ح متـــو

5o62||طبــــ بــــيطرى بــــ سويفحمد عبــــد |لخ|لق حمدي محمود
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حمدى محمد محمد44993
رهمصط رمض|ن محمد محمد45335 تـــج|ره |لق|

يم صبــــح ع2|74|6  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طنشوى صبــــح |بــــر|
|لسن |لم |م |لسيد محمد محمد شعل|ن5|6839
رهمروه محمد ص|بــــر سيد7779|| حقوق |لق|
ف محمد محمود|776279 نوعيتـــ |لزق|زيقل|ء |
9o28|5|طبــــ |لسويسك|تـــرين ع|دل ذ س
5|65o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررو|ن خ|لد عبــــد |لمجيد زبــــ|دى
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33|o54 تـــربــــيتـــ بــــنه|س| س| عبــــد|لرحمن |م
ه أيمن محمد |لسيد عبــــد|لبــــ|سط83|427 زر|عه |ل|سكندريهأم
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|حمد حس فريد |لسيد نج|624659

22o44 رهل|ء رفعتـــ عبــــد |لسل|م عبــــد |لح|فظ د|ر |لعلوم ج |لق|
4754o7يم مسعود د|بــــ |ل|سكندريه|مريم عل|ء محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|نسمتـــ |لمتـــو محمد مر|د رزق29||64
لمعهد |لع| للغ|تـــ بــــأسو|ن||ء |حمد عبــــد|لغ |لحد|د|844353

72o2oمعهد ف تـــمريض |لفيومرحمه سل|مه خميس رمض|ن
33o3o9|حقوق بــــنه|نسمتـــ عل|ء |لدين عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد
تـــج|ره طنط|محمود حس|م |لدين محمود منصور433775

7o|35د محمد لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|عمر حس مج|
683oo9تـــج|ره |لمنصوره محمد عبــــد |لجو|د ر|شد |لشن|وى

644o5|تـــمريض |لفيوم منيه |حمد ع حسن
تـــج|ره ع شمسيري |لفونس لويس يوسف سليم|ن|9876||
4785|oطبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عبــــد |لفتـــ|ح حسن |لبــــ|ز
5|24o6د|بــــ دمنهور|عمر ع عبــــد|لعزيز عبــــد|لمقصود عبــــد
33o684تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ه|جر عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح مو زعيمتـــ
||98o6 وف|تـــجون|ثــــ|ن ر| عز جور ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لسن ع شمس|سهيله تـــ|مر ع مطر252572
د|بــــ ع شمس|خلود محمد مصط محمد4|88|3
رهيم منتـــ محمد |لع|رف|7|229 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ ع شمس|تـــرنيم رفعتـــ شكرى جبــــر|ئيل42288|
7o5226تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعم|د |يمن عبــــد |لفضيل حس|ن مو
23o228يم د|ود ره|ط|رق محسن فتـــ |بــــر| د|بــــ |لق|
|64|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لوه|بــــ محمود |حمد محمد
526o76فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهعمر محمد صل|ح محمد عبــــد |لكريم

تـــج|ره بــــ سويفندى عبــــد |لوه|بــــ |حمد منصور52497
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود حسن حل محمد 5|9225 ع| 
طبــــ |سيوطعص|م محمد ك|مل عبــــد|لمطلبــــ|||824
ره|ن|ريم|ن |حمد حسن |لحديدى27746| عل|م |لق|
نوعيتـــ كفر |لشيخسل محمد يوسف عبــــد |لنبــــى |لشفي947|44
6o4986ش|م عبــــد|لحكيم محمود شح|تـــه لسن ع شمس| 
6o4|2oحقوق طنط|محمد سليم|ن محمود محمد |لنمر

ف59593 حقوق بــــ سويفر|ند| |حمد يوسف م
4852o8د|بــــ |ل|سكندريه|ردينه ن|در ع تـــوفيق
62o274يم شمخ زر|عه د |ط/ري|ضتـــع محمد |بــــر|

رهمحمود محمد |حمد ضيف35692 طبــــ |لق|
يم54|785 نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقبــــه عبــــد |لن|صف عبــــد | |بــــر|
7o8263يم عبــــد |لمنعم تـــج|ره |لمنصورهنو|ل ع |بــــر|
268o8oوف|تـــمحمد |لسيد عبــــد|لح|فظ محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
نوعيتـــ |لزق|زيقه|جر سعيد عبــــد |لو|حد |لسيد حسن774996
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|587o3يم سيد مر ره|سمره |بــــر| د|بــــ |لق|
9|o|84 علوم |سو|نم|نويل صموئيل مخ|ئيل فه
علوم ع شمسوق محمد عثــــم|ن عوض|3|323
يم محمود مر |68773 تـــج|ره |لمنصورهحس غز|ل |بــــر|
يم عبــــد| نص |529637 معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــسل|م |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|محمود س|لم مر محمد عبــــد |لحميد|77|54
|6o|52تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف ع|طف محمد عبــــد |لمطلبــــ
27o692|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد محمد |لسيد بــــسيو رجبــــ

5837oد|بــــ بــــ سويف|ه|جر ط|رق ع محمد
568o3 تـــج|ره بــــ سويفكريم محمد ع |م
|4o52رهندى |حمد يوسف |حمد تـــج|ره |لق|

م عبــــد| |سعد243426 رهمريم سيد طبــــ |لق|
26o|o9قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ج|كل بــــش|ره عبــــد|لمسيح صليبــــ
7532o8تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم عزتـــ ع|طف عبــــده
26o4o2د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|من|ر س| محمد دسو |لخو
|5o57||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد و|ئل ص|لح محمود
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقمروه ع عبــــد |لفتـــ|ح بــــدوى بــــهيج8|6263

حقوق |لمنصورهحسن محمد حسن عو|د عبــــد |له|دى5924|
6||o59 |معهد ف ص طنط|زينبــــ محمد حسن م
6279o2ندستـــ |لزق|زيقندى |لسيد ع ع |لديبــــ
8o747|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمود ع|يد يوسف |لسيد
حقوق سوه|ج منيه ي| |حمد |بــــوضيف|667||9
758oo5|ندستـــ |ل|سم|عيليتـــسح|ق روم| خلبــــطتـــ حكيم
496o|5يم عبــــد |للطيف طقيشم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن محمد |بــــر|
43o723يم |لدسو |لش تـــربــــيتـــ طفوله طنط|س|رتـــ محمد |بــــر|
24358o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسم|ء سيد رمض|ن محمد
6oo52|كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد جم|ل ف|رس عبــــد |لفتـــ|ح ن|صف

64445| د|ر |لعلوم |لفيومسم|ء |حمد فتـــ لي
د|بــــ بــــ سويف| عبــــد |لجو|د حس عبــــد |لجو|د73|9|
رهنوره|ن ربــــيع بــــ| حسن48955 زر|عه |لق|

427|o4 تـــج|ره طنط|ي|ر| عبــــد |لن| ج|بــــر مج
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد| وليد |لدمرد|ش سليم|ن |بــــو 265442
2528o7|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــل|ء عم|د محمد ك|مل قل|ش
6383o5تـــج|ره |لزق|زيقمحمد جم|ل محمود عبــــد|لمجيد ن
5283o3|تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد |لسيد |حمد |لسيد س|لم
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|مصط محمد مصط حس غزه33|777
6oo36تـــج|ره بــــ سويفحل| عبــــد | محمد فه

طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىم جمعه معوض محمود583|84
525o24ى عبــــد|لع| محمد منصور علوم |لعريش/ري|ضتـــمحمود ي
6o4|9|ندستـــ |لمنصورهبــــول| وس|م وليم عبــــده رزق | حبــــش
7o23|3تـــمريض |لزق|زيق مريم عل|ء سيد |حمد عبــــد |له|دى محرم
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وف|تـــمحمد ع عبــــد |لحميد رف|32867 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهمصط رجبــــ محمد ع |لحفن|وى9|4467
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدين| |يمن |سم|عيل يوسف |لبــــن|489964
4945|o|د|بــــ طنط|حمد و|ئل |لسنو محمود طلبــــتـــ|
9o|64o ى ز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جتـــوم|س ميكل خ
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنه | |لشح|تـــ |لسيد كريدى |لوي |8|263
تـــمريض بــــنه|وق ع|طف محمد فتـــ زينهم7|||36
7o3|64د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مه| |حمد محمد محمود |لعيو
76o856آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|سل محمد عبــــد |لمقصود عبــــد|لخ|لق
تـــج|ره بــــ سويفبــــدوي ف|يز عطوه حسن2943|8
تـــج|ره ع شمسشيم|ء محمد عبــــد |لحكيم س|لم67495|
49338oتـــج|ره دمنهورمصط سم شعبــــ|ن |لحم
يم سيد62765| تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمود |بــــر|
7o6934|يم حقوق |لمنصورهيه محمد ع |بــــر|
7o8o4o|يم تـــج|ره بــــور سعيديم|ن |حمد محمد |حمد |بــــر|

زر|عه ع شمسن|ديتـــ محمود مغ|ورى حس 38682
5o4367تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسم ع ثــــ|بــــتـــ حس|ن |لسيد

تـــربــــيتـــ |لفيومزينبــــ عثــــم|ن محمد |حمد67382
|83o9يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ري| م|جد ح|رس |بــــر|

يم ع|مر||44595 يم ع|مر |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
336oo4كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسد | كرم جور منصور
4|oo42ره|محمد مجدى ع |بــــو زيد عل|م |لق|
27oo42علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود فؤ|د محمد |لسيد |لنج|ر
34586oرهف|طمتـــ |س|م صل|ح |حمد مسلم د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
432o52|تـــج|ره طنط|يم|ن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لمنعم رمض

33o37كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريه|م |حمد حسن محمد
نوعيتـــ كفر |لشيخشيم|ء ع محمد عبــــد |لد|يم |حمد642|44
36o92o| ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمصط |نيس مصط عبــــد|لخ|لق معهد |لصفوتـــ |لع| 
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكيل| محمود كيل| |حمد5|6345
معهد ف ص |لمنصورهين|س |حمد عزتـــ |حمد |بــــو زيد|694935
25o442|نوعيتـــ |شمونل|ء جم|ل محمد وتـــوتـــ
يم|846326 تـــمريض أسو|نيم|ن ربــــيع سعيد |بــــر|
يم |حمد226248 تـــج|ره |سيوطمصط |بــــو|لعل| |بــــر|
يم مصط 8|6348 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط زيد |بــــر|
صيدله |لزق|زيقجورج | |يه|بــــ جو يوسف75|632
إعل|م بــــ سويفرح|بــــ حسن ع|مر مدكور|67|3|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفشيم|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ محمد|5952

5o87|2 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمندور |حمد |حمد مندور خ
تـــج|ره |سيوطنوره|ن ن|در حسن عبــــد|لش| 329|2

صيدله بــــ سويفسوز|ن عطيه عبــــد|لسل|م عبــــد|لع| 853237
685o|8له معهد ف ص |لمنصورهسوسن حس محمد عبــــد |لق|در 
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لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م محمود عمر عبــــد|لرحمن859289
7o|449 |د|بــــ |لزق|زيق|دين| |يمن مسعد محمد |لقبــــ
|2o394معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسعمر |يمن حسن محمد ع
7o95|3 |يم حسن |لرف تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد حس |بــــر|
يم محمد فه محمود|23|642 معهد ف ص |لزق|زيقبــــر|
|5o|82رهمحمود معروف عبــــد |لحليم عبــــد |لفتـــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد حسن |لشعر|وى262947
76453o| كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد|ر | تـــوبــــه |ديبــــ م
معهد ف ص بــــنه|دير |لسيد محمد ق|بــــل7|2692
إعل|م بــــ سويفرضوى مصط |حمد محمد985|33
6o3294ندستـــ طنط|محمد شح|تـــه |لسيد ص|لح
تـــج|ره |ل|سكندريهشيم|ء ع بــــسطوي |لسيد بــــسطوي 485447
85o3|9|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدحمد حم|ده جمعه مهدي
نوبــــي7|4973 نوعيتـــ |ل|سكندريهرؤي عبــــد |لجليل محمد |ل
علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد بــــه|ء |لدين محمد د|ود324437
علوم ج|معتـــ |لسويسعمر س| عبــــد |لمنعم ح|مد|لعجوز865|75
معهد ف تـــمريض طنط| محمد حمدى |بــــوزيد مر |بــــو زيد427775
886o62 ندستـــ |سيوطمحمد ع|طف شكرى حسن
5|6o77ي عبــــد|لحميد بــــرجل علوم ج|معتـــ د |طشيم|ء |حمد خ
6|2o76علوم حلو|نمحمد خ|لد عبــــد |لسميع |سم|عيل
7o4566صيدله |لزق|زيقسيد |حمد عبــــد |لرحمن طلبــــه عبــــد |لحليم
ى763284 يم |حمد محمد |لم علوم بــــورسعيدندى ع |بــــر|
45o528 يم شه|بــــ ندستـــ طنط|عبــــد| عمرو محمد |بــــر|
8oo537تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود |بــــو|لق|سم محمد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره دمنهورمحمد ع|طف عبــــد|للطيف |لدسو 494286
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه فتـــ سيد عبــــد|لمجيد238673
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|يري س| جرجس سوري|ل|355332
|5o83|علوم ري|ضتـــ حلو|نعبــــد | محمود عر|بــــى عبــــد |لحميد
7|3o23 |حقوق |لمنصورهمحمد ن| |حمد محمود ر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مريه|ن ع|طف صل|ح |سم|عيل |لبــــدرى264837
34732oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نوره|ن حسن خليل ح|مد
246o84زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعمرو محمد محمد س|لم|ن
صيدله ع شمسس|رتـــ رش|د عبــــد|لحميد شكرى محمد عيد2333|3
776o38يل ج |لزق|زيقرحمه عل|ء محمد عم|ره كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
نوعيتـــ |لزق|زيقغ|ده محمد عبــــد| محمد ص|لح|63263
643o5oيم صيدله |لزق|زيقمريم سم وديع |بــــر|
|3|69oحقوق حلو|نزينبــــ محمد |حمد خليفه
حقوق ع شمسمصط |حمد محمد |حمد |لق| 2343|2
معهد ف تـــمريض بــــنه| ش|دى محمد |حمد عبــــد |لعزيز خميس265279
7o976oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح قشطه
|د|بــــ بــــنه||ء |حمد مختـــ|ر محمد حسن مصبــــ329853
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3552o5يم سيد كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسس|رتـــ سيد |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ندى مصط محمود |حمد |لسيد447678
طبــــ |لم |مريم نص فؤ|د حن|856934
علوم سوه|جم|دون| يوسف س| ش|كر 896368
زر|عه |ل|سكندريهمرو|ن |لسيد عبــــد |لوه|بــــ |لسيد |لبــــلي424823

|787|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوميثــــ|ر ط|رق عبــــد |لعزيز سنو
8o4297|معهد ف ص بــــ سويفسم|ء طه عبــــد|لعزيز محمد
698o4|ف صبــــرى عبــــد |لع| فرح|تـــ حقوق |لمنصورهر
علوم ري|ضتـــ حلو|نمروتـــ محمد عبــــد|لعزيز متـــو سعد9852|3
رهوجد|ن شيبــــتـــ |لحمد نور|لدين |لربــــي محمد|23599 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــتـــسنيم محمد متـــو عبــــد |لمجيد423355
84o65|تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخ|لد رجبــــ عبــــد|لنبــــي محمود
 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|محمد عبــــد|لن| عبــــد|لمجيد عبــــد|492658
48232oش|م |حمد محمود عيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد 
طبــــ |لزق|زيق|ء عنتـــر حمدى عبــــد |لو|حد ن|يل76|777
|62o62د|بــــ حلو|ن|رأفتـــ |حمد رأفتـــ ح|مد
تـــج|ره سوه|ج  حمد عبــــد|لن| ع |لدين محمد|923567
تـــمريض |سيوطخ|لد محمد عبــــد|لموجود خل|ف  57|882
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لخ|لق عبــــد|لخ|لق محمد4|2467
|483o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سل س| سيد حن
صيدله طنط|ف|طمه صل|ح سعد عطيه تـــ|يبــــ293|27
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن سعيد محمد |لصو|ف|249824
يم محمود سعد754849 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم |بــــر|
69558oوف|تـــمحمد |حمد |لعو عطيتـــ ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
يم خليل756446 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد محمود |بــــر|
يم مسعد65794| خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|دل ع|دل |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ف|دى مرزق ذ فنجرى|489|3
تـــج|ره |لمنصورهي|سم مصط عبــــد |لحليم منصور695373
45|9o2ندستـــ كفر |لشيخسهيله خ|لد محمد فريد سعد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء جم|ل عبــــد |لوه|بــــ محمد |بــــوزيد652|27
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخسمر |حمد محمد عيد صبــــ|ح428487
48959o تـــج|ره |ل|سكندريهآل|ء ك|رم محمود مصط ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمروه عبــــد|لغ خلف |حمد  877354
7o2|5o تـــج|ره بــــنه|مصط كم|ل محمد عبــــد |لغف|ر |لف
6o5458ر عثــــم|ن فرج |لعنتـــرى ندستـــ |سيوطرو|ن م|

تـــربــــيتـــ |لفيومتـــسنيم سيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد73492
42oo||تـــج|ره كفر |لشيخمحمد محمد عبــــد|لحميد حم|ده
|د|بــــ |لم |محمد |حمد جمعه حسن4|8569
يم يوسف638432 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|عبــــ محمد إبــــر|
معهد ف ص سوه|ج|ء عص|م عبــــد|لسل|م ش|د |833889
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |حمد محمد |حمد حس|ن 356456
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د|بــــ |لمنصوره|ع متـــو ع |بــــوع حس 233|68
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن عبــــد|ل رزق |حمد ق|عود|632828
892o62 تـــج|ره |سيوطخلف حسن فتـــ محمود
تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء ع|دل س|لم مهدى شح|تـــه|772583
642o|7|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد ي| عبــــد|لرحيم عثــــم|ن
9o8445| تـــج|ره سوه|ج يه |نور عبــــد|لحميد |لش|ذ
4o493oش|ن حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف حس مر ع د
75999oى فوزى نظيم ص|لح تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمريم ي
7oo878|ندستـــ |لمنصورهم | مل|ك فكرى تـــكل| ع|زر تـــكل
7o2o3o يم عبــــد |لسميع |بــــو|لحمد معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |بــــر|
7oo74oلس |يه|بــــ ك|مل ش|كر |رم|نيوس علوم |لزق|زيقك
7o47|7لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دين| |يمن محمد محمود ع
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمد صل|ح رمض|ن عبــــد|لسل|م 875562
23o4|oد|ر |لعلوم |لفيومكريم و|ئل مخلص سيد ع
7o2827طبــــ |لمنصورهمحمد عزتـــ رزق عبــــد |لر|زق |لعج
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشيم|ن تـــوفيق محمد محمود حسن|768392

يم طه جنيدى64|48 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل وليد |لسيد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح39277|
69o378 بــــي بــــي |لمن |ل م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد |ل
6|3o96صيدله طنط|رضوى جل|ل عبــــد |لق|در عيد |لبــــدوى
7o9|69ري يم محمد |حمد ز علوم |لمنصورهفن|ن محمد |بــــر|
يم محمد632666 علوم |لزق|زيقنوره|ن ف|يز |بــــر|
5|o|oo|زر|عه كفر |لشيخحمد عم|د |حمد بــــر|غيتـــ
85o377تـــج|ره |سيوطمصط محمد مصط محمد
487oooى حقوق |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع محمد محمد |لم
9o277||صيدله |ل|سكندريه م| |لسيد ع |لسيد
4o4|72تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهنور|لدين محمد محمود |حمد مر
|387o9رتـــ سل عبــــد |لمنعم محمد محمود تـــمريض |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنه عبــــد |لع|ل حسن محمد|73733
26586oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ه| سعيد عبــــد|لـمجيد |ل|حول

د|بــــ |لفيوم|فتـــ سعيد فتـــ غ|42555
2676o5|يم تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه محمد ح|مد |بــــر|
تـــج|ره طنط|وس|م |يمن |لسيد عبــــد |لجو|د حسن696456
8387ooعلوم |سو|نم|رسيل |نور فخري معوض

تـــج|ره بــــ سويفمحمد |حمد عبــــد |لش| |حمد86||6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نندى عل|ء |لدين عبــــد|لمنعم محمد عبــــد523253
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|حل|م |س|مه عبــــد | ع |لف |89|4|4
تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ محمد رمض|ن عبــــد|لوه|بــــ8896|3
يم ص|دق |حمد حج|زى695877 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوملسيد |بــــر|
يم |لدسو 678462 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهول|ء ن| |بــــر|
ش|م محمد |حمد5668|3 د|بــــ |لفيوم|س|رتـــ 
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علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد منصور حس|ن محمود2|3593
تـــج|ره ع شمسمهند ص|لح فتـــ محمد|77299
84o8o3 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|عل| حمزه |ل|م حس|ن
629484| تـــج|ره |لزق|زيقلسيد نبــــيل |لسيد ع |لهل|
9o4553 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جم | ن|دى م خليل
32o624|د|بــــ |لفيوم|شه|بــــ جم|ل صديق عبــــد
9o|9o2 ه عوض |حمد عبــــد|لرحيم معهد ف تـــمريض سوه|ج مش
5o2826زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــسمتـــ حم|ده عبــــد |لمقصود محمد
ندستـــ بــــور سعيدريه|م عبــــ|س |ليم |حمد758554
6|6|99| ندستـــ د |طحمد خ|لد رمض|ن |لر|ج
|58o6o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يه ع ذكرى معوض
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق|در محمود3||2|5
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزينبــــ ممدوح فتـــ ع مصط |49882
36o8|7يم تـــج|ره بــــنه|رو|ن محمد حسن محمد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|ي|سم |حمد رمض|ن معوض58379
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخعم|ر ي| ح|مد محمدين |حمد442242

معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد ح|فظ حميدى جوده87268
يم56388 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لسل|م |بــــر|
2|87oرهر| | فوزى ضمر| محمد نمر حقوق |لق|

77o665|وز ش|ف تـــوفيق عبــــد|لرحمن عط كليتـــ |أللسن سوه|جف
يم49787| ثــــ|ر |لفيوم|محمد سم نور |لدين |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه صبــــرى مسعد |لجمل|9|2668
يم4736|2 ره|د | ع|طف محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
24|45o|ه عم|د سيد عبــــد|لعزيز رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره ع شمسيه خليل ع خليل|33||6|
2365o3ره|مريم محسن محمد عبــــد|لوه|بــــ د|بــــ |لق|
25o375يثــــم ع ص|بــــر خل|ف لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|من|ر 
89296o تـــج|ره |سيوطرفعتـــ |لسبــــع|وى مه مهر|ن
|د|بــــ طنط|ف|طمتـــ محمد حس ع ز|يد76|||4
847o6|لدين |حمد خلف| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نوف|ء ن
26o352تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيل س| جرجس |سكندر
معهد ف ص |سو|نمصط ج|بــــر عبــــ|س حس|ن 94||84
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد فرج سل|مه6|2682
3436o9| د|بــــ ع شمس|يتـــ |لسيد حسن س|لم شع
77725oيل ج |لزق|زيقمحمد مسعد عبــــد |لغف|ر مصط |لسيد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ره|محمد بــــدر رمض|ن عبــــد|له|دى226|23 د|بــــ |لق|
فنون جميله فنون حلو|نسل سعد عبــــد|لمنعم ص|لح سليم8377|2
معهد ف ص |سيوطمن|ر مصط عبــــد|لمعبــــود محمود 889675
844o45د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد |حمد محمد سيد
د|بــــ |لمنصوره|خلود |حمد حسن |حمد حسن فرج685283
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد |له|دى صل|ح عبــــد |له|دى |لسيد763|64
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47633oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهفيلوبــــ|تـــ شو نجيبــــ ج|د بــــطرس
9o5967 طبــــ |سيوطكر ه| ف|روق ف|يز
868oo5|ه ممدوح عبــــد|لعزيز |حمد صيدلتـــ |سيوطم
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسمحمد جم|ل حس عبــــد|لعليم3297|8
2649o7تـــمريض بــــنه|ندى طلبــــه مو |لشه|وى
27o548تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمد رض| محمود عبــــ|س عربــــ
د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــه عص|م محمدين خلف ||||36|
طبــــ ع شمسدع|ء جم|ل عبــــد |لمجيد سيد محفوظ42957

827o99|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمنيه محمد |حمد عبــــد|للطيف
4|72|oتـــج|ره كفر |لشيخعبــــد |لرحمن مصط عبــــد |لحميد |لسيد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد | محمد تـــوكل عبــــد ||564|6

رهن فرح|تـــ محمد عبــــد |لنبــــى|828|2 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6|92o6| د|بــــ د |ط|حمد ه| ع عوض شق
ره|نه|ل حسن رجبــــ حسن |لسيد|23263 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

5659oف عبــــد |لعظيم عبــــد |للطيف وف|تـــ|ش|دى | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمود |يمن زكري| شعيبــــ|5799

تـــج|ره بــــور سعيدربــــى ط|رق عبــــد |ل |بــــو |لخ |لمنش422|75
ه محمد عو عبــــد|لو|حد  882545 معهد ف تـــمريض |سيوط سم
ند|وي ف|ضل94|425 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل س|مح حمدي 
تـــج|ره بــــنه|ي|سم محمد سيد محمود|5963|
8o2828د|بــــ |لم |كريم محمد خلف عبــــد|لر|زق|
5|o732بــــى بــــلبــــع عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنعم|ن سيف |لدين محمد طلعتـــ و
876|7o  حقوق |سيوطعبــــد| محمود رف| عبــــد|لل|ه
286o96رهمحمد حسن محمد عبــــد |لتـــو|بــــ ضيف تـــج|ره |لق|
27o834 ر محمد خض د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حبــــيبــــه م|
2275o7لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ه|دى |يمن محمد |نور
ندستـــ حلو|نعبــــد |لرحمن كم|ل ع عي|2944|
يم فرج يونس688288 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهتـــوحه محمد |بــــر|

تـــج|ره بــــ سويفحبــــيبــــه عم|د مصط ك|مل6||64
تـــج|ره دمنهورندى حس|م |لدين ج|بــــر محمد عبــــد|478289
يم776544 ندستـــ |لزق|زيقمريم |حمد |لسيد |بــــر|
68o948حه وفن|دق |لمنصورتـــعبــــد | حسن محمد يوسف |لعدوى| 
22235o|ره|يم|ن فؤ|د محمد فؤ|د عل|م |لق|
معهد ف ص |لمنصورهرح|بــــ جل|ل جل|ل |لزن|تـــى |ل|م|م979||7
د|بــــ |لمنصوره|سم بــــه|ء عز|لعربــــ حسن688799
88649o لسن |لم |محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لنعيم عبــــد|لحق|
24286oيم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع ط|رق ع |لسيد |بــــر|
77828o ندستـــ |لزق|زيقيم ن| مصط تـــه| مصط
ندستـــ |لزق|زيقنوره|ن جم|ل عبــــد |لمنعم محمد حسن776556
4o367|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوري| |س|مه حس محمد شعبــــ|ن
23o6o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع|طف مرو|ن عزبــــ

Page 7455 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء جم|ل عبــــد|لجليل |بــــو |لعين 968|63
5o5972يم |حمد عبــــده  شهــ|بــــ علوم |سو|نشه|بــــ |بــــر|
42o423|ف |نور |لسعيد |بــــومزبــــله د|بــــ كفر |لشيخ||ء |
25|98o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد حل |لرص
24o322|يف م|م |ل فنون تـــطبــــيقيه حلو|نيم|ن حمدى |حمد 
يم899|22 ره|ندى عل|ء خليل |بــــر| ثــــ|ر |لق|
76378oج |حمد محمد خليفه| ندستـــ بــــور سعيدروضه 
ق|وي2237|4 تـــج|ره طنط|ع |لسيد ع محمد |ل
882oo7 تـــج|ره |سيوطعدن|ن حس عبــــد|لعزيز سلمو
صيدله |ل|سكندريهمريم محمد يوسف سيد يوسف426386
6o4757|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهل|ء |يه|بــــ |حمد عبــــد | عدوى
788|7o|ر سليم معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمنيه رجبــــ محمد |لط|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه محمود فتـــ عبــــد|لع|ل||53|84
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|سم|ء محمد جل|ل عبــــد|لحكيم محمود626244
255o5||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيم|ن يح جمعه د|ود
تـــج|ره ع شمسرح|بــــ حسن محمود حسن54965|
86o|3||وس عم|د حن| حن تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |تـــ|و
624o29| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد جم|ل |حمد حسن |لشوبــــ
|57o29 ره|محمد |يمن محمد دسو د|بــــ |لق|
7729o9يم تـــج|ره ع شمسكريم محمد فتـــ |بــــر|
لسن ع شمس|مريم ن محمود مندور74|65|
5o676oيم عبــــد |لر|زق حسن بــــدوي تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء |بــــر|
47573o |تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن زغ حسن عبــــود كيل
ه رض| أحمد حسن622586 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــأم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسه|جر جم|ل |لسيد سليم42568|
6833o4صيدله |ل|سكندريهه|جر |لسيد عبــــد |لوه|بــــ مو
786o39|حقوق |لزق|زيقم| ممدوح عزتـــ حسن |لجندى
زر|عه مشتـــهرعبــــد| عص|م |لسيد سل|م345348
785o65لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نوره|ن محمد فهيد عبــــد|لع|ل
697o4|| يم متـــو معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد ح|مد |بــــر|

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومعمرو ي| محمد محمد67567
8o4289|طبــــ بــــيطري |لم ||ء س|مح محمد محمد دوبــــ|ن
68|4o8يم |لهند يم |لسيد عل|ء |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــبــــر| م |لع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مصط محمد |لسيد عبــــد|لمنعم352849
تـــج|ره بــــنه|س|مح عيد يوسف محمد |لسيد|78382
8o8998 زر|عه |لم |محمود محمد ص|دق محمد ع
نوعيتـــ بــــنه|ند| ج|بــــر محمد جمعه عم|ره332698
8o6572نوعيتـــ |لم |عف|ف محمد عبــــد|لج|بــــر محمد
يم س|لم غ228|54 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد س|لم س|لم |بــــر|
4o87|6تـــربــــيتـــ طنط|من|ر محمد حسن خليفه |حمد
6o4498| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــيه مسعد ز سليم مصط
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2573oرهس|ره ع|دل عبــــد | محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
بــــه775694 حقوق |لزق|زيقف|دى مجدى | |س و
7o8o94ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدفوزيه |حمد غنيم رمض|ن محمد
|3o779|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ه| سيد |حمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|سم خ|لد فتـــ |حمد ع6876|
7o3546|علوم |لزق|زيقمنيه حس عبــــد | ق|بــــيل محمد
|4o385طبــــ |سن|ن ع شمسروج | ممدوح د| |ل كرم
|52o75معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرنور|ن نعيم عبــــد |لمو ع
438534| حقوق |ل|سكندريهحمد ص|لح ز مر |لخو
23674oرهي|سم محمد حسن محمد عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره طنط|سم حليم رزق بــــش|ي523693
42622o|يم محمد زكري ه زكري| |بــــر| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمش
6o5|84 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دع|ء أيمن محمد عبــــد |لمقصود |لدسو
تـــربــــيتـــ ع شمسرحمتـــ سعيد رزق |حمد بــــط|ح348245
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنيه ع|دل زكري| |بــــوكيله||784|6
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهوق عزتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمود755292
ندستـــ |سيوطعبــــد|لفتـــ|ح سم محمد عبــــد|لفتـــ|ح635876
7o4562|معهد ف ص |لزق|زيقسل|م عبــــد | |لسيد محمد |لسيد

ى عبــــد |لسل|م62262 تـــربــــيتـــ بــــ سويفدى فر|ج خ
ندستـــ قن|محمود نش|تـــ محمد عثــــم|ن864585
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهج|د |حمد ج|د ع ج|د688786
معهد ف تـــمريض طنط| زينبــــ ف|يز محمد |حمد |لفخر| 28|429
تـــربــــيتـــ |لعريشحمد محمد |حمد ع|شور محمد|766486
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد س|مح |لسيد حف 246223
8o9oo5| |د|بــــ |لم |م | ميل|د عطيه عط|
6836o4معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |زي|د رمض|ن |حمد محمد شعيبــــ
ف محمد ج|بــــر485849 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــلميس |
يم محمد مسلم|528928 ندستـــ |ل|سكندريهحمد |بــــر|
25|o84|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |لسيد سعيد عبــــد
تـــج|ره ع شمسمحمد ع|صم محمد عبــــد |لكريم37556|
88o3o| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه|بــــ ط|رق |حمد بــــيو

6o9962تـــج|ره طنط|محمد أحمد عبــــد|للطيف بــــدر
||9o7|صيدله ع شمسجه|د محمد عبــــد | عبــــد |لحميد
ره|د | جم|ل عبــــد | عبــــد |لفتـــ|ح25724 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريم محمد محمد ضيف ع39257|
4o|256نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهرن| رجبــــ |سم|عيل محمد در|ز
ر عبــــدربــــه محمد ج|بــــر|25867 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن م|
تـــج|ره طنط|منيه عبــــد |لمنعم |حمد محمد |لطيبــــ|498536
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء محمود حسن |بــــو ش|مه|483734
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف  سم|ء صل|ح محمد حسن|882783
ندستـــ |سيوطوف|ء أيمن محمد نظيم |لجز|ر6945|6
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زر|عه |لزق|زيقشيم|ء محمد محمد مهدى عويضه779873
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد نبــــيل عبــــد|لمقصود |بــــو سليم|ن246369
6oo479نوعيتـــ طنط|ي|سم حسن ع |لمغربــــى عم|ره
حقوق |ل|سكندريهمحمد سعد ع عبــــد |لسل|م |لطويله469|44
|6oo69تـــج|ره بــــنه|محمد |يه|بــــ حس عبــــد | رضو|ن
د|بــــ حلو|ن|نسمه رمض|ن عي محمد634|2|
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمحمد عبــــد |لستـــ|ر محمد ه|شم882|42
62729oد|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ بــــش ع سعيد عثــــم|ن
7636o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدحن|ن محمد |ن مر |بــــو كر|تـــ

رهمحمد رجبــــ فضل عبــــد|لع|ل46697 تـــج|ره |لق|
622o|4تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه |حمد محمود محمد رمض|ن
8o97|o د|بــــ |لم |م فتـــ محمد حسن حس|
تـــمريض دمنهورمحمود |كر|م |بــــو|لفتـــوح محمد سعد رمض7|9||5
4|66o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعبــــد |لرحمن رض| عبــــد |لرحمن |لصعيدي
7o858||طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه |حمد عوض عبــــد |لسل|م
336oo|د|بــــ بــــنه|د |نتـــ ع|دل مسعد حبــــيبــــ|
حقوق طنط|أحمد سم محمد عبــــد |لعزيز |لسيد429943
6|698o| نوعيتـــ فنيه ج|معتـــ د |طينور ي| مو |حمد مو
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|زي|د جم|ل سعد فوده258989
|2oo43تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نليدي| بــــطرس قري عوض
62447o صيدله |لمنصورهوق محمد محمد محمد شع
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد ج|بــــر حمد|ن جبــــر|883962
تـــربــــيتـــ |لمنصورهيه عم|د |لدين جم|ل فؤ|د|حمد |لمو 676245
|35o7o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد ع|دل محمد عبــــد |لغ
ي رمزي يوسف2238|3 تـــج|ره ع شمسيوس|بــــ ي
|3|6|oه جم|ل حف عبــــد |لحميد تـــج|ره بــــنه|من
23o79|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر |حمد بــــدر غ|نم عبــــد |لر|زق
يم |لطن45|7|6 د|بــــ د |ط|نور حس|م |لدين محمد |بــــر|
2238|oره|حسن|ء عبــــد| حس سعد|سم|عيل ثــــ|ر |لق|
22o285|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد عص|م سيد محمود
يم|526698 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |حمد عز|لدين خليل |بــــر|

66o48إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىعمر ن| محمد محمود
7o5769|ف محمد حبــــيبــــ |بــــو |لعط ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود | م |لع| 
ف محمد نبــــوى كد|ه|24722 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
24835oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدين| عبــــد| ع محمد |لهندى
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــيم|ن ش|كر |لسيد س|لم عزبــــ|35|524

طبــــ |لفيوممحمد سليم|ن عبــــد |لجليل عبــــد |لنبــــى273|7
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء سعد|لدين محمد محمد|835823
325o|||د|بــــ حلو|ن|محمد محمد فهيم عبــــد|لع

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ي|سم |حمد عبــــد |لو|حد نوح محمد|7236
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقأحمد محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعزيز3|8|64
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52o94|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه سل|متـــ محمد محمود|
معهد ف تـــمريض بــــنه| غ|دتـــ ج|د عبــــد|لموجود ج|د |حمد329546
يم |سم|عيل7767|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوررند| محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعمر |حمد عبــــد |للطيف مو |لمو| 686345
علوم حلو|نشذ| |حمد رمض|ن عبــــد|لمنعم قنديل929||3
يم85|237 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رحمه |يمن بــــهجتـــ |بــــر|
8o5|45فنون جميله عم|ره |لم | ي| ع ري|ض
4533o6ندستـــ كفر |لشيخكريم محمود عبــــد|لنبــــى عبــــد|لعزيز عبــــد
64|o86حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن عص|م |لشبــــر|وى |لسيد خلف
ره|نور|ن عربــــى عبــــد |لص|دق ع|4898| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نلؤه محمد مخلوف ثــــ|بــــتـــ23326|
لسن ع شمس|يوسف |يه|بــــ س| فرج39|||3
24o3|6يم ر ه|شم رجبــــ |بــــر| رهه|جر ط| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء عبــــد |لسل|م ج|د | سل|م|9796|5

688o|تـــربــــيتـــ |لفيوممروه محمد معوض عبــــد|لتـــو|بــــ
9o6389|طبــــ سوه|ج |سم|ء ن| محمد |نور |بــــو|لوف
8843|o|تـــربــــيتـــ |سيوط  ميمه صبــــرى فنجرى عبــــد|لل|ه
ن| حس|م |لدين طه سل|متـــ |حمد 479365 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــم
6o3242د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن رمزى ص|دق |لمشد
4o5489 ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ر| | ط|رق محمد فر|ج ع
6o5799تـــربــــيتـــ طنط|نوره|ن محمد عبــــد |لعزيز ع غزه
4o5674تـــج|ره |ل|سكندريهمريم وليد طه |لسيد سعودى
775|83| د|بــــ |لزق|زيق|حمد وليد سعيد متـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن|دين |يمن محمد |لقن|وى|68354

47o|3 ندستـــ حلو|نش|م خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحليم
|66o85|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسل|م وليد عبــــد |لغف|ر |حمد
9o3255  ندستـــ |سيوطعبــــد| خلف عبــــد|لفتـــ|ح عوض
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه |حمد محمد |حمد|9|829
73o68|تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء ثــــ|بــــتـــ جمعتـــ عبــــد |لع|ل
رهمحمد ع|طف عبــــد|لحكيم سعيد رو|ش35684 طبــــ بــــيطرى |لق|

د|بــــ كفر |لشيخ|حمد محمد |حمد محمد |بــــو |لمجد|475787
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سم|ء خ|لد مسعد |بــــو |لفتـــوح|763465
4|55o6| حقوق طنط|حمد محمد عبــــد |لصمد عبــــد |لصمد
يم زكري| |بــــو|لمع| 698529 ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء |بــــر|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لع| ح|مد  255684
نوعيتـــ بــــور سعيدندى محمد عطيه محمد عطيه عبــــد |763455
43856o ى عبــــد |لعظيم محمد عبــــد حقوق طنط|حمد محمد ي
4o4429حقوق |سيوطحس|م |لدين مجدي سعد نعيم ع|بــــد

علوم بــــ سويفط|رق ربــــيع شعبــــ|ن محمد56484
تـــ|مر مو مر عبــــد | |لل| 528665 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
269o95م|م بــــ |س|ره من عبــــد|لق|در  لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
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بــــي 9894|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طند| محمد أبــــو |لمع| |ل
|5873oد|بــــ حلو|ن|ي|سم محمد ربــــيع محمد
7oo887تـــج|ره |لمنصورهحمد  |ء صل|ح محمد عبــــد |لحميد عي
تـــج|ره سوه|جبــــيتـــر صفوتـــ  |د ج|د 894989
5287o3معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــحس ن| ص|لح حسن حره
82669oر|ويه |لضوي عبــــد|لرحيم |لضوي| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــريم |حمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لمقصود65377|
لسن ع شمس|ر| | |يه|بــــ حس عبــــد|لغ 9922|2
854o52د|بــــ |لم |ر| | فتـــ يوسف محمود|
ندستـــ بــــنه|أحمد عص|م كم|ل |لسيد محمد636458 كليتـــ 
زر|عه |لزق|زيقحمد خليل مو |لسيد||77993
6oo425د|بــــ طنط|شيم|ء |لسعيد عك|شه شح|تـــه|
ف عطيه |لعكل3639|4 تـــربــــيتـــ طنط|محمد |
42o682حقوق |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد|لر| |لسيد ع
224o78خدمه |جتـــم|عيه حلو|ندير ع|دل محمود عثــــم|ن يوسف
يم243366 رهرو|ن ع|دل محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
وف|تـــيوسف |حمد محمد عزتـــ سيد |حمد753428 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
2|736oن| مدحتـــ عبــــد|لرحمن محمد حقوق ع شمسم

ره |ر |حمد ع |حمد3985| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7o65o4 بــــي ري|ض |طف|ل |لمنصورهرقيه عبــــد |لحكيم محمد شعبــــ|ن |ل
34|o26|طبــــ |سن|ن ع شمسحمد ع سعد |لسيد دعبــــس
6|32o6تـــج|ره طنط|يوسف ط|رق |لسعيد يوسف عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمصط ي| محمد |لسم||776|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يتـــ ج|بــــر سعيد عطيه|356768

معهد ف تـــمريض بــــ سويف ف|طمتـــ |حمد م|لك معوض62346
يم محمود487832 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد سعيد سليم|ن إبــــر|

492o6|زر|عه |لفيوم|ء ربــــيع مرد|ش سليم
264o4|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم ط|رق طه محمد عبــــد |لكريم
يم حسن |لعقبــــ|وى246675 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو |بــــر|
7o4999 تـــج|ره |لمنصورهعمرو رض| |حمد |حمد |ل|ل
ندستـــ |لمنصورهعبــــد | عم|د محمد |بــــو |لق|سم يوسف 675477
5o3233يم زر|عه |ل|سكندريهنغم يوسف |لسيد |بــــر|
9o9633 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرفيده محمد محمود محمد
4|786oتـــج|ره طنط|ند| محمد صديق محمد |لشعر|وى
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقلسيد محمد رض| يوسف|334396
4o7375د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر طه ج|بــــر محمد
تـــربــــيتـــ طنط|من|ر محمود عرفه عبــــد|لفتـــ|ح |لف 4|4343
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسحر |لسيد عبــــد |لعليم عبــــد |للطيف |43724
تـــمريض سوه|ج محمود محمد |لسيد سل|مه |53||9
تـــج|ره سوه|جسمر سعيد عبــــد |لمنعم محمود بــــصل497777
6|o26|لسن |لم |مروتـــ معوض عبــــد |لجو|د |بــــو فودتـــ|
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعو|طف جم|ل سعد محمد عبــــد |لق|9232|4
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمريم مجدى لويس ميخ|ئيل4|82||
44934o ش|م |نور |حمد |لدسو معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــكريم 
4432o7|صيدله |ل|سكندريه |ر محمد ج|د | |حمد ج|د
|5|o8|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نور| جم|ل غنيم غنيم
4|o98| يم عبــــد |لر|فع عبــــد |لمجيد تـــج|ره طنط|رودين| |بــــر|
64|622| ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن عبــــد |لبــــديع طلعتـــ عبــــد |
ش|م فرج عبــــد|لمع|23724 ر|ء  تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نف|طمه |لز
د|بــــ بــــ سويف|يمن حس كم|ل جريس|325427
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد |حمد |حمد فرح|تـــ|764328

|7|o8رهخ|لد ف|روق محمد نص|ر عبــــد |لجو تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس|سل |حمد سليم|ن محمد غ|نم82|3|2
معهد ف ص بــــ سويفمحمد صل|ح محمد حسبــــ |854828
د|بــــ دمنهور|محمد لط |حمد |حمد |لديبــــ92|495
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|ء سيد عبــــد|لمنعم فرج222346
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء |حمد محمد |حمد كس|بــــ|768343
48o855د|بــــ كفر |لشيخ|س|رتـــ |لسيد محمد محمود |لسيد
486o3|د|بــــ |سو|ن|ندى عل|ء محمد |لسيد محمد
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــع|طف خ|لد ع|طف |حمد عقل37|223
8o9o72يم يم |بــــو|لعودين |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفحمد |بــــر|
22o253|علوم ع شمسحمد نشأتـــ زين |لع|بــــدين محفوظ

|642oكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل خ|لد محمد صبــــ عبــــد |لمجيد
زر|عه |ل|سكندريهإيم|ن عص|م عبــــد |لعليم سلط|ن435936
ر بــــدوى |حمد شليق|3628|4 تـــج|ره طنط|حمد م|
رهف|م مدحتـــ رؤوف ميخ|ئيل|6|9|| زر|عه |لق|
7828o4تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقنه|ل محمد |م س|لم عم|ر
632o85| يل ج |لزق|زيقند سعيد عبــــ|س ج|د كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم نبــــيل مسلم عبــــد|لمنعم سل|م638995 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق بــــر|
رهه|جر عبــــد |لمنعم محمد ع |6534| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |سيوطعل|ء ع عيد سليم 883974
ف سعيد محجوبــــ|48885| ره|يه | د|بــــ |لق|
4367o3علوم كفر |لشيخس|رتـــ مصط ك|مل قطبــــ زعلوك
34o387لس زكري| غط|س عوض وف|تـــك معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
8528|oتـــج|ره |سيوطح|زم محمد معتـــز محمود تـــوفيق
4oo42|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحنور |لدين ن|جح شبــــيبــــ خليل عبــــد |لق
نوعيتـــ |لم |حمد ع محمود رزق||85279
8|687o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيه عبــــد|لحكيم عبــــد|لمنعم ع
|54o54تـــج|ره ع شمسجرجس ر|وى شفيق بــــدروس
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيه خ|لد يوسف سليم|ن حمزتـــ|694578
|2oo89ش|م محمود عبــــد |لر تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه محمد 
معهد ف ص |سم|عيليهف|طمه محمد سليم|ن س|لم756638
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4765o8ف صل|ح |لدين محمد محمد عي حقوق |ل|سكندريهيوسف |
صيدله ع شمسسم|ء |لسيد سعد بــــ |342389
|لسن |لم |رش|د محمد رش|د محمود|33396

يم محمد5979| ف عبــــد |لسل|م |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |
84o394لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|رويد| ع|مر مختـــ|ر محمد
2458o|ش|م ز ص|لح تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| 
493oo7حقوق |ل|سكندريهكم|ل ن| محروس عبــــد |لغ |لفحل
يم ج|د|682|4 حقوق طنط|رحمه ح|تـــم محمود |بــــر|
4868o3تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مصط عبــــد|لمنعم ع عم|ره
|2o753ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|جورج مجدي وليم عطيه
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد منصور ف|ضل محمد|2442|9
7723o6 د|بــــ |لزق|زيق|شيم|ء سعودى محمد س|لم مصط
بــــي |لح3|6773 تـــج|ره |لمنصورهمحمد من محمد |ل

رهنه|ل خ|لد محمد عز |لدين محمد ق|33625 زر|عه |لق|
حقوق ع شمس |ر |نور فوزى مر7447|2
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسندس |س|مه |حمد عم|ر252649
7o825oلسن ع شمس|سميه محمد ي عثــــم|ن عز |لدين
8o4o36|يم تـــج|ره بــــ سويفسل|م مجدي عبــــد|لغ |بــــر|
طبــــ |سن|ن طنط|مصط ثــــروتـــ عبــــد|لع| عن| 247634
يم |لسيد عبــــد|765747 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرحمه محمد |بــــر|
علوم بــــنه|مريم |لسيد حسن |لسيد حسن338736
ره|ه|يدى معتـــز عبــــد| عبــــد|لسل|م صقر8||236 ثــــ|ر |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق||ء وليد |لسيد نبــــيه||62863
طبــــ |سن|ن طنط|بــــسمه ص|لح ع ع عبــــده2655|6
ه نتـــ غل|ض |حمد|823928 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م
تـــربــــيتـــ دمنهورن|ء سعد عبــــد|لغ بــــدوى6|4996
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ندى محمد عبــــد|لستـــ|ر |بــــو|لنور434498
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نخلود محمود محمد ع66478|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنورس |لسعيد عبــــد |لعزيز درويش |لبــــن497844

359ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نزينبــــ جم|ل يوسف مر بــــطيخ
786o93ف |لسيد خ|لد ه|شم حقوق |لزق|زيقرح|بــــ |
يم32|||3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |حمد خليل |بــــر|
حقوق |سو|نن|ء محمد محمود محمد432|83
3496|oلسن ع شمس|فتـــحيتـــ حمدى ع سلط|ن
|346|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر عبــــد |لنعيم |حمد عبــــد |لنعيم
5o8976تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورحس|م عمر شح|تـــه عبــــد |لعزيز أبــــو نعيمه
4ooo43| |د|بــــ |ل|سكندريه|كرستـــ ن| جورج بــــهيج عط
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخيم|ن سل|مه محمد مصبــــ|ح||43994
طبــــ سوه|جرين|د عبــــد|لن| بــــدوى مزيد 898282
48o635|د|بــــ دمنهور||ء ح|مد جمعتـــ حس| عبــــد|لل
حقوق حلو|نحمد جم|ل عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن53824|
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6842o6 يم |بــــو طبــــ |لمنصورهمحمد سعد عبــــد |لمنعم |بــــر|
لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|محمد خ|لد محمد محمدى628877
ندستـــ |لم |محمد صل|ح عبــــد|لرحمن عبــــد|لرز|ق823555
كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمود |لسيد يح خف|جه766774
ه محمد حس |سم|عيل|6|2|6| رهم عل|ج طبــــي |لق|
52oo58تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــريه|م حسن محمد |حمد |ل |د
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحن محمد ع محمد م |لدين424992
نوعيتـــ بــــور سعيده|دى طه |سم|عيل محمد عبــــد|لمقصود765258
طبــــ سوه|ج حمد عمر محمد |حمد|898229
9o3522|معهد ف ص سوه|ج ن فرنسيس حكيم قلتـــتـــ
433o56|معهد ف ص طنط|يم|ن حمدي محمد |لعل أبــــو عيد
ف محمد |لعو |حمد محمد شعيبــــ8|6277 حقوق |لزق|زيقمحمد |
33o635يم كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ض خ|لد فتـــ |بــــر|
5|9o86حقوق طنط|ملك عبــــد |لمنعم أحمد عبــــد |لمنعم شح
|2o627رهكريم |حمد حسن مر بــــيو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد حسن مو محمد446779
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفجه|د ع|دل |حمد عبــــد|لوه|بــــ |لديبــــ339479
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوميه خ|لد عبــــد|لج|بــــر محمد|267324
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|طمه خ|لد محمد جم|ل |لدين|43964
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد |لرحمن عبــــد |لن| |حمد محمد756476
8ooo9||حتـــ وفن|دق |لم |فرو | نبــــيل كم|ل فلتـــس| 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحس|م رمض|ن عبــــد|لبــــ|سط حسبــــ |242958
علوم ج|معتـــ د |طيم |يمن ع |سم|عيل مؤنس683379
معهد ف ص طنط|س| رض| دسو عجور429296
معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد |سعد مر عبــــد|للطيف|843927
ل|335397 د|بــــ |سو|ن||ء |لسيد سيف |ل
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسع|د ه| |لسيد جمعتـــ ع بــــط|ح48|635
5|985oطبــــ بــــيطرى دمنهوردين| حم|دتـــ شعبــــ|ن |لطح|ن
7o2245|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقل|ء مصط محمد غر|بــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهمهينور محمد عبــــد |لمعبــــود محمد بــــركه475238
يم محمد عي524599 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد |بــــر|
ى|2443|9 حقوق سوه|ج حمد ي |حمد خ
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمحمد |حمد طه مصط فتـــي|ن||7|35
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسرنيم عبــــد |لرحمن |سم|عيل محمد698|78
9|262o ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جم|ريو جم|ل |لج|رح سمع|ن ع| 
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|ندين| عبــــد|لح|رس مصط |لس|يح847469
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ندى |حمد حس شيخ |لعربــــ بــــ||292|7
يبــــ بــــولس بــــخيتـــ7275|| رهم|يكل و علوم |لق|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد عبــــد |لمقصود أبــــوع|مر عبــــد |لمقصود639439
صيدلتـــ |لم |ه|جر ي د|خ عبــــد|لق|در853459
يم محمد عبــــد|لر|زق طلبــــ خليفه8|66|4 تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نلحسن محسن محمد ج|د||4523
طبــــ بــــيطرى فرع مطروححمد ط|رق مصط كم|ل حس |لخربــــوط477286
7o3782يم |لصعيدي تـــمريض |لزق|زيق حمد فوزى |لسيد |بــــر|
52oo4oصيدله |ل|سكندريهحسن|ء رض| |لص|وى |حمد سل|م
ندستـــ ع شمسد|ن| وليد سيد محمد شح|تـــه3774|2
8|o532لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ميشيل ع|طف ميخ|ئيل سوري|ل
9o8547|يم عثــــم|ن |حمد |لح|وى تـــج|ره سوه|ج بــــر|
7o3o54طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقدين| عبــــد | ح|مد عبــــد |لفتـــ|ح بــــصل

ندستـــ بــــ سويفشه|بــــ صل|ح |لدين ه|شم |حمد52724
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد سليم|ن عبــــد |لعزيز سليم|ن769225
حقوق بــــنه|ح|زم طلعتـــ محمد |لشح|تـــ2754|3
75o9o||طبــــ بــــورسعيدحمد عن|ن |سم|عيل |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|رفيل فؤ|د فهيم مكسيموس335252
|24o34تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــي|سم خ|لد |لسيد محمد |حمد حس
824o2|معهد ف تـــمريض |لم | بــــسمه عم|ر محمد عم|ر
6o782|حقوق طنط|ند محمد ص|دق مر|د

د|بــــ ع شمس|فرح ي| مر محمد عتـــريس4874|
78|5|oيم سبــــع ره|س| محمد عل|ء محمد |بــــر| ثــــ|ر |لق|
465oo2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومبــــسيو سعد |لدين بــــسيو محمد عط
د|ر |لعلوم |لفيومزي|د ع مس|عد ع زريبــــتـــ8|4954
9|oo38|طبــــ سوه|ج يم|ن ص|بــــر |لسيد عبــــد|لموجود
ل|ل سعد|637555 رهيتـــ سعد  عل|ج طبــــي |لق|
45o74||علوم ري|ضتـــ طنط|يم|ن |لسعيد محمد غ|زى
487o42د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عبــــد |لو|رثــــ |لسيد عبــــد |لو|رثــــ
تـــج|ره بــــنه|محمود سعيد |لسيد قنديل265663
ل|ل986||6 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|حمدى ع|دل مصط 
د|بــــ حلو|ن|دى سيد فتـــ عبــــد |لحميد65295|
6o6735علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد أحمد محمد |لعري|ن سل|مه
|د|بــــ |لم |دين| عمر |حمد ع 275|82
ن| طلعتـــ رفعتـــ جبــــر9||7|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طم
4|777oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|خلود حسن محمد حسن

تـــج|ره بــــ سويفيوسف ربــــيع عبــــد |لمجيد محمود||636
صيدله |ل|سكندريهد| | عص|م |لدين |حمد محمد حسن478249
يم عو|د |بــــوحمده347298 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مينتـــ مصط |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|س|رتـــ محمد |حمد ق|سم عليوه485393
78|oooيم عبــــد|لفتـــ|ح طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقشه|بــــ حس |بــــر|
ره|س|ره حمدى محمد |لجمل256493 عل|م |لق|
68387o| معهد ف تـــمريض |لمنصوره س|ره جم|ل |لسيد ج|بــــ
رهمحمود شعبــــ|ن عبــــد| |سم|عيل رزق رمض5|2445 حقوق |لق|
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمنتـــ | مصط عبــــد|لتـــو|بــــ عم|ره359893
رهفوقيه فرج محمود محمد عمرو2364|6 عل|ج طبــــي |لق|
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8|749o |تـــج|ره |سيوطر| | |حمد محمد كدو
8774o5|حقوق |سيوط  منيه حس عبــــد|لس|تـــر |حمد
د|بــــ |لمنصوره|فر|ح |لسيد عبــــد |له|دى |حمد عبــــد 697887
82o2|6حقوق |سيوطكريم صبــــري كم|ل فهيم
إعل|م بــــ سويفمحمود فوزى محمود ج|مع255879
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــتـــس|م محمد فتـــ |بــــوحميد|2|2524
|376o||يم فكرى محمد ع عيد وف|تـــبــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ ع شمس|رحمه |حمد فتـــ عبــــد |لح|فظ39248|
9o4356 تـــج|ره سوه|جمحمد |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|م
نوعيتـــ |لزق|زيقوق محمد حمدى عبــــد|لعزيز|63224
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|محمد ي| محمد محمد |لفوى37|2|4
62852|| ندستـــ |لزق|زيقسل|م عبــــده عبــــد |لش| مصل
28o85oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــسنتـــ ط|رق حسن عطيه

تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| عزتـــ ش|كر س|لم57547
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد حميد |حمد سليم|ن75444|
6oo677| يم |سم|عيل محمد علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفبــــتـــس|م |بــــر|
2588o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيوسف ع محمد |حمد

376o|بــــي محمد ع ره|د| | محمود |ل د|بــــ |لق|
ندستـــ طنط|يوسف محمد |حمد ع|مر62||45

يم عبــــد |للطيف |حمد2|3|5 حقوق |سيوطمريم |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم خ|لد محمد حسن سليم|ن5927|4
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد سعيد حمد|ن ح|مد|834424
ريدى53|2|2 وف|ع سم محمد محمود  وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
صيدله |لمنصورهمن|ر |يمن محمد عطيه |للوزى694672
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد عم|د سعد عبــــد| سعود784639

تـــمريض |لفيوم حمد محمود |بــــو|لح|رثــــ سعيد|72989
يم |حمد |لسن|ن|668|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم رض| |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن جم|ل |حمد محمد|9648|3
27o6o3|ش|م تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل محمد مو 
معهد ف ص |لزق|زيقمحمد وليد محمد نور |لدين محمد643445
6o76|7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل حل سعد محمود |بــــوعمو
ف محمد |لسيد|634684 ندستـــ |لزق|زيقحمد |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى |حمد صل|ح محمود عبــــد|لغ 56|343
52o432تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريم |نور محمود |سم|عيل ج|دو
78o539علوم |لزق|زيقعمر محمود محمد عطيتـــ ق|سم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد ممدوح عبــــد|لعزيز ع 236|32
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر خ|لد عبــــد|لرحيم |حمد  895959
48|4|oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهح|زم |حمد |لسيد |حمد شتـــله

صيدله حلو|نسم|ء عبــــد |لمقصود |م عبــــد |لمقصود سعد||373
76o673 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسخلود |نور |بــــو |لوف| مصط

63o|4 فنون جميله فنون حلو|نيتـــ عبــــد |لمع عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمع
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54o99كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــه|جر محمد عبــــد| محمد
82o929| ندستـــ |لم |بــــ|نوبــــ مجدي ن| ز
4o343oف محمد شعبــــ|ن ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى |
7o7327ري|ض |طف|ل |لمنصورهزينبــــ حمدى |حمد خ|لد |حمد
4537o5ندستـــ كفر |لشيخحمد |لسيد زين |لع|بــــدين ع بــــعرنجه
لزر|عتـــ |لصحر|ويتـــ و|لبــــيئيتـــ بــــفوكتـــ ج |ل|سكندريتـــ فرع مطروح|منيتـــ ع محمد فرغ عوض||99|42
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطم|رين| جم|ل يعقوبــــ سعد 22||89
يم |بــــوش| 4375|5 ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرحمتـــ سعيد |بــــر|
32o||9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مونيك| روبــــرتـــ حن| خله
يف محمد |لبــــدرى 897462 علوم |لم |حسن|ء |ل
|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمود سعد محمود عبــــد|لغ 858332
8|75o4تـــج|ره بــــ سويفمصط طه عبــــد|لمنعم محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمه عبــــد| محمود |حمد عوض84|2|6
رهمحمد عيد محمود حسن ع|مر242737 ندستـــ |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقش|م سم حسن |بــــو حج|زي85|6|6
رهمحمد ع|دل عبــــد|لع|ل |لسم|ن227243 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومزي|د عل|ء |لدين عبــــد |لع| سعد83|29|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| محمود سليم|ن رمض|ن256695
زر|عه |لمنصورهيوسف ي| محمد محمد غ|677362
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد عبــــد|لمنعم حس عبــــد|لوه|بــــ||||889
طبــــ طنط|محمد زكري| فتـــ |لزقي 68|2|5
259oo2 |وف|تـــمحمود محمد عبــــد|لسل|م كف ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4487o5زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــمحمود |يمن محمد محمدعبــــد|لع|ل
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعبــــيد حسن عبــــيد |حمد458|76
27||7o يم |حمد |لدسو تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومنور| ع |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمحمد صبــــر ى محمد | نو ر متـــو 42|628
2355oo|وف|تـــمحمود محمد محمود محمد |لصل ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
62oo49ه |كرم |لدسو عبــــ|س تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طن
48|32o| ف شفيق ع تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحمد |
85oo92يم كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدمحمود س| |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن |حمد عبــــد|لسند سيد|323252
7o322|| معهد ف ص |لزق|زيقسل|م سم محمد |لمتـــو |لمتـــو
ندستـــ حلو|نمحمود ع|دل |حمد محمد66366|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ميمتـــ مطر|وي عيد ق|سم كبــــريتـــ|344768

ف نبــــيتـــ رزق458|2 رهكريستـــ | | علوم |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمنه | ف|يق عبــــد |لحميد عبــــد |لرحيم سعف54|694
تـــربــــيتـــ حلو|ن خ|لد |حمد عبــــد |لحميد67337|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |س|مه |حمد حسن625486
5o3782تـــربــــيتـــ |سكندريتـــآمن عص|م كم|ل |حمد ع
48o824د|بــــ |ل|سكندريه|جه|د ج|بــــر عبــــد| معوض
9o4o74 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ |حمد محمد محمد
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|د|بــــ طنط|مصط ع |حمد محمد465329
7783|oمعهد ف تـــمريض |لزق|زيق ع زغ|بــــه |بــــو |لفتـــوح عبــــد |لع|ل
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ن| |حمد عبــــد|لحميد |48435
8|973oزر|عه |لم |صفيه |حمد فرغ محمد
علوم |سيوطمحمد عم|د |لدين ع ج|بــــر  888775
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء ع|طف مصط |حمد مصط |342689

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمجد |يه|بــــ |سم|عيل عبــــد |للطيف|5464|
|ء ع|صم محمد حس |883274 تـــربــــيتـــ |سيوط 
تـــ محمد ح|مد حسن |847|63 د|بــــ |لزق|زيق|م
5o9267زر|عه دمنهورمحمود ع حسن محمد صف|ر
تـــج|ره بــــنه|محمد |حمد ح|فظ |لخشن772429
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسحر مجدى نجيبــــ عوض492|27
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعل| محمد ع ع |بــــو |سم|عيل435255
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد عص|م |حمد محمود |حمد|524726
22o457ندستـــ |سيوطعبــــد| عمر|ن |لشوربــــ عبــــد|لغف
رهس|مه |يمن |حمد عبــــد |لق|در |لعو 6668|2 تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيوسف ط|رق شو |لرف| 3674|4
تـــج|ره بــــور سعيدمرو|ن محمد ع محمد سليم|ن تـــويج765352

يم فهيم5|93| تـــمريض |لفيوم ف|دي صبــــري |بــــر|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ||ء محمد عبــــد |لسميع |حمد|757339
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليه |ر عص|م عبــــد |لرحمن |لسيد|75735
علوم حلو|نبــــ|نوبــــ جورج مؤنس شلبــــي||638|8
|د|بــــ |لم |يه جم|ل حس عبــــد|لع|ل|822642
7|o4|9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع |ء محمد |ل|تـــربــــى محمد فرح|تـــ
6|9o34تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم لط محمد ع بــــيضون
|د|بــــ طنط|مروه |لسيد |بــــو|لعبــــ|س شنبــــ348||4
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط ل|ء لط ع محمد|898757
894o8o|معهد ف ص |سيوط بــــتـــس|م صل|ح حس|ن منصور
4o3o42تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد يوسف يوسف |لسيد يوسف
9|o939 معهد ف ص سوه|ججرجس ع|طف ش|كر عي
لسن ع شمس|محمد عم|د حمدى غمرى265768

د|بــــ |لفيوم|عم|د عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لعزيز تـــوفيق|6486
335o7oد|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ مجدي يح عبــــد|لرسول
329o97ندستـــ |لم |محمد محمد جوده عبــــد|لمجيد سعيد

ره |ر م|جد ص|بــــر |لحمز|وي7246| تـــج|ره |لق|
778949| علوم |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد |لرؤف سعد ع
7795o8زر|عه |لزق|زيقسل ح|مد |لسيد عبــــد |لرحمن
6o2o38نوعيتـــ طنط|نوره|ن |س|مه ع |لسيد ع
|6o274تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |س|مه عبــــد |لمع عبــــد |لعزيز
علوم |لزق|زيقنور|ن عبــــد |لسل|م محمود مصط 632328

يم |سم|عيل حن 429|2 علوم ع شمستـــسنيم |بــــر|
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5o2|45تـــمريض |إلسكندريتـــ عبــــد | محمد عبــــد | بــــهن يوسف
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|ف سليم|ن سعد بــــسيو |بــــوريح|ن269999
رهه|جر حس عبــــد |لرحمن بــــخ|تـــ35862| زر|عه |لق|

تـــج|ره ع شمسمحمود محمد |حمد |سم|عيل29463
رهسمر س| سعد محمود43552 طبــــ |لق|

تـــربــــيتـــ حلو|نيه محمد قطبــــ محمد|35965|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــأحمد محمد عطيه إسم|عيل خط|بــــ494757
يم3855|3 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نف|طمتـــ ربــــيع محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن وجيه ف|روق ع محمود484454
8o5735معهد ف ص بــــ سويفوليد عبــــد| ثــــ|بــــتـــ محمد
3|69o8م م ج|بــــر سيد علوم ري|ضتـــ ع شمسجوليتـــ سيد
نوعيتـــ |شمونشيم|ء فتـــ |لدسو مر279298
يم فه سليم|ن|8|648 تـــج|ره |لزق|زيقمريم نبــــيل |بــــر|
طبــــ |لمنصورهف|طمه يوسف |لبــــيو يوسف سليم||67637
6o5|89صيدلتـــ |سيوطد | ط|رق محمد دعوه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــس|رتـــ محمد محمود محمد354342

كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفسم|ء عبــــد |لرشيد ع عبــــد |لق|در|48254
لس|64265 د|بــــ |لفيوم|وش  |د تـــوفيق ك

تـــج|ره سوه|ج حمد فتـــ محمد عمر|ن|885689
حقوق |لزق|زيقريه|م خ|لد خلف سيد|حمد خ|طر|424|6
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نندى ع|طف محمد عبــــد |لحميد ع|مر352|63
|د|بــــ بــــنه|مريم مصط محمد محروس |لسعد 75|264
7o2997تـــج|ره |لزق|زيقنرم |لسيد عم|ره سل|مه عم|رتـــ
8o4366تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س|ره ه| شكري س|ويرس

تـــج|ره بــــ سويفمحمد عيد محمد ع|6888
ندستـــ ع شمسمحمد عم|د |حمد ع |93|4|
4o2339|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|م| |لسيد محمد عثــــم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|وق عبــــد| سيد |سم|عيل9666|2
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مه|بــــ محمد ح|فظ محمد محمود76|639
ندستـــ ع شمسعمر ح|زم |لسيد فه |لعيسوى5293|6
تـــمريض بــــنه|نس خ|لد عبــــد|لسميع جعبــــوبــــ|287493
علوم ري|ضتـــ حلو|نميمه محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد محمد|238929
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عبــــد |لنبــــى محمد ح|مد ج|د42|697
26o6|9تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه عبــــد|لمحسن مختـــ|ر عبــــد| لغف|ر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ي|سم عبــــد|لمنعم محمد عطيه56|257
رهمريم محمد سميح حسن572|5| صيدله |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمتـــ محمد سيد |حمد سليم|ن |لحد|34549
يم حم|9769|5 يم |بــــر| صيدله |ل|سكندريهل |ء محمد |بــــر|
7783|7| يم ز يم |حمد |بــــر| وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخآيتـــ رجبــــ عبــــد|لر|زق محمد عوض8|92|4
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مريم سيد عبــــد|لعزيز سيد 886939
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يم |لهل|686953 تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى حسن |بــــر|
رهبــــ|سل محمد عبــــد |لخ|لق ع43249 تـــج|ره |لق|

5o44o8|يم علوم |ل|سكندريه|ء طلعتـــ محمد |بــــر|
335|4oندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر جه|د مصط بــــدر|ن حسن أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
5|o723طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمد سم |لحسي ختـــعن

3o86|يم محمد عبــــد |لجو|د خدمه |جتـــم|عيه حلو|نبــــه |بــــر|
يم|622726 تـــج|ره ج|معتـــ د |طيم|ن عبــــد | محمد |بــــر|
7oo4|||معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لسيد |حمد عبــــد |لرحمن |لبــــ|ز
35|o84| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيتـــ |حمد عبــــد|لعزيز |لسحي

يم خ|لد فتـــ رمض|ن||2|38 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــر|
يم حجر66|2|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود |حمد محمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|آيه بــــستـــ| نعم|ن محمد |لتـــلبــــ| 44|623
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نجورج وليم بــــخيتـــ بــــطرس6|523|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمع عبــــد|لحميد عبــــد|247688
|2668o |تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره |س|مه محمد |لرف
د|يتـــ432728 علوم طنط|ه| يدي نبــــيل ح|مد ش|كر 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ |حمد عبــــده محمد37|754
يم77|3|8 |د|بــــ |لم |فريد محمد عطيه |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|ند| عم|د حل محمد |حمد بــــدر965|44
تـــج|ره طنط|حمد عل|ء |حمد ع شلبــــى|449753
يم مبــــروك ع مصط 494742 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|
4o9247د|بــــ طنط|س|ره حسن |حمد محمد جمعه|
زر|عه |ل|سكندريهس|ره حل عبــــدربــــه حسن مصط 8|4267
د|بــــ ع شمس|يف خ|لد محمد بــــيو 4||59|
يم صبــــ شح|تـــ عبــــد |لعزيز|9938| تـــج|ره سوه|جبــــر|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــخديجه فريد زبــــ محمد عبــــد |لم|جد84||2

247o63تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممحمد ع محمد شلتـــوتـــ
طبــــ بــــيطرى سوه|جعبــــد| محمود مسلم عبــــد|لرحيم  ||7||9
8o24|9 نوعيتـــ |لم |حسن محمد حسن |لفكري حس
ندستـــ |لزق|زيقنف عبــــ|س حسن عبــــد|لبــــ|رى632773
9oo989 تـــربــــيتـــ سوه|جشيم|ء ع مو |حمد
تـــمريض |لم | مريم زعزوع مبــــروك خلف|585|8
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم |حمد خليفتـــ |لطيبــــ |سم|عيل|33||32
ن| محمد عبــــد|لمحسن مسلم قنديل8|2497 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــم
صيدله |لمنصورهرو|ن |يمن محمد ح|مد |لفيو6823|6
يم محمد مندور |لطح|ن|44|9|4 حقوق طنط|حمد إبــــر|

يم محمود خليل4235| رهن|ريم|ن جمعه |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــمريض |سيوطصف|ء عبــــد|لحميد عبــــد|لعظيم عوض 88|8|9
9oo387 تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــمحمد عمر محمود محمود

علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد جمعه ح|مد محمد جمعه2|433
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخلسيد محمد |لسيد عبــــد |له|دى |لسيد شبــــ688357
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35o394زر|عه ع شمسمحمد سعيد م |لدين عبــــد|لجو|د
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرحمه محمد |سم|عيل عبــــد |لرحمن849|3|
783237| د|بــــ |لزق|زيق||ء ك|مل س|لم|ن ع
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــم|ري|ن جورج عيد جرجس يوسف478775
رهم| فريد عبــــد |لع| |حمد |لنح|س8|6966 د|ر |لعلوم ج |لق|
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسنتـــ عبــــد|لجو|د حس |بــــوريه498872
د|بــــ سوه|ج|رو|ن عبــــد|لودود عبــــد|لنعيم سعد |لدين  923775
|37o49يم عط| |لجندى رهمحمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
رهمحمد سيد مصط عبــــد | |حمد227239 حقوق |لق|
5||o28تـــج|ره دمنهورطه خميس عبــــد|لقوي شح|تـــه
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدوق خ|لد كم|ل سيد 886884
علوم سوه|جض |لضبــــع ن |لدين سليم|ن  |89584
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد نشأتـــ |نور عبــــد |لجيد عجل|ن438735
حقوق |سو|ند |نه خليل فه عطيه828459
63o553د|بــــ |لزق|زيق|كريم محمد ف|روق |لش|ف
|4o692تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمر فهد محمد محمد
6o6684 ندستـــ طنط|حس|م |حمد |حمد بــــسيو

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمرو جم|ل محمد صديق45285
6842|oى علوم |لمنصورهمحمد عبــــد |ل عبــــد |ل محمد |لز

8928o|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمجد حمد|ن عبــــد |لحميد |سم|عيل كليتـــ 
2|54o2تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ر محمود ص|لح عبــــد|لمجيد
زر|عه |لزق|زيقعمر ض| سعد عبــــد|لسل|م85|784
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــول| عز حلقه |بــــوسيف54579|
|2o537تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر رمض|ن حسن غريبــــ
رهمريم |حمد محمد |حمد ن57884| ندستـــ |لق|
6o8948|معهد ف ص طنط|سل|م رض| فتـــ ر|شد
حقوق |لزق|زيقريم |لسيد عبــــد |لحميد محمد |بــــو سل769743
د|بــــ |سيوط|م عيد محمد عبــــد|لحميد 885586
8o6496|حقوق |سيوطيه حسن شيبــــوبــــ حسن
معهد ف ص |سم|عيليهد|يه عبــــد |لكريم محمود حمدى767863
حقوق |لمنصورهسوسن |كرم |حمد عطيه676679
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسندس عمر مصط عمر23245|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|جه|د جمعه عبــــد |لغف|ر |حمد53725|
77o32oتـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لبــــ|رى |حمد سليم|ن أحمد
طبــــ ع شمسم|ري| روم| ميل|د ع|زر355|4|
تـــج|ره طنط|محمد حسن عيد عبــــد |لغ 677869
6o7646 |حقوق |لمنصورهآيه حس|م ف|روق صديق |لمش

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمود ع محمد محمود73834
زر|عه دمنهورس|لم |س|مه فتـــ جوده7693|5
ره|ه|شم محمد ه|شم محمد||458| د|بــــ |لق|
ندستـــ ع شمسعو بــــه|ء |لدين محمد خ 34954|
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ش|م |م عبــــد |لحميد24687| يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىرن|  ل|ك|ديميتـــ |لم
777o4oيم معهد ف ص |لزق|زيقزينبــــ محمد عبــــد |لسميع |بــــر|
8o8836|تـــج|ره بــــ سويفحمد ع|دل خميس محمد
ه حمدى |حمد |لقط|54|259 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
8294o|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىسم|ح ق|عود عز|لدين |سم|عيل
4o3465حقوق |ل|سكندريهي|سم |حمد شعبــــ|ن |حمد |لدمنهورى
7729o| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسصل|ح |لدين خ صل|ح خ
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــيف |لسيد |حمد |حمد حسن|8|767
5o5386تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد ج|بــــر سعد |لدين |لسيد حسن
42793o|يم ج|د معهد ف تـــمريض طنط| يه رجبــــ عبــــد|لع|ل |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لم |ه|جر ممدوح فتـــ سيد28|859
تـــج|ره بــــور سعيدزكري| يح زكري| |لزرع352|68
رهم محمد |م عبــــد|لبــــ|رى حسن |لقطبــــ244544 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ن| |سحق ي |سحق826236 فنون جميله فنون |ل|قم
تـــج|ره طنط|محمد مصط محمد عزبــــ عبــــد|لع| 2324|6

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمحمد |م خليل مكرم |66|58
85o722|معهد ف تـــمريض |سيوط س|مه ص|بــــر سيد يونس
22oo79|زر|عه ع شمسيم|ن سعد رمض|ن محمد
تـــج|ره |لزق|زيقعمر محمد ن| |م بــــغد|دى625445
9o7o72|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| ل|ء خلف قن|وى |حمد
3343ooح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن ص|بــــر سيف |لدين محمد
طبــــ |لزق|زيقمصط عبــــد|للطيف ك|مل عبــــد|لوه7|6393
4o5278ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــيتـــر صفوتـــ بــــهن|م سمع|ن
78o957|حقوق |لزق|زيقحمد محمد |حمد محمد منصور

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريم |حمد عبــــد |لخ|لق محمد |لفخر|78756
925o47|ش|م محمود محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ج حمد 
رهندى محمد محمود محمد |لسنهر|وى|25442 صيدله |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط صقر محمد752998
78o227كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمصط جم|ل محمد خليل
784o87تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|رس عل|ء |لسيد |سم|عيل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن|ديه خ|لد عبــــد |لر|زق عبــــد |لجو|693849

4682oد|بــــ حلو|ن|ه|له ه| سيد |سم|عيل
63|o42تـــج|ره |لزق|زيقف|يزه محمد فه عبــــ|ده
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدع|ء عبــــد|لرءوف شح|تـــه بــــغد|دي867928

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين |حمد محمد حل4894|
|28o34رهمحمود محمد جم|ل ري|ض حقوق |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد |لحفيظ |حمد عبــــد|لغ |772826
7622o5 يم تـــ |ن محمد عبــــد تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن |بــــر|
يم |بــــو  |نه97|5|5 معهد ف ص |ل|سكندريهنور شو سعيد |بــــر|

فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد | |حمد عبــــد | تـــوفيق3947|
رهمرو|ن ع|صم محمد جمعه عبــــد ||676|2 تـــج|ره |لق|

Page 7471 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

يم عسكر557|77 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد مصط |بــــر|
تـــمريض سوه|ج صبــــ|ح طلعتـــ فهيم |نيس 92||92
ى محمود|362|48 تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد خ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد |لسيد |حمد||6335
8|73o7 د|بــــ |لم |محمود محسن محمود ع|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعمر |لسيد محمد |حمد |لسيد4|7622
9o64|6|تـــربــــيتـــ سوه|ج يه ممدوح ذكري| محمد
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقحمد |بــــو |لنو|ر جوده |لسيد |لمل|777646
ره|يثــــم عبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم عبــــد|لسيد خليل2864|5 ثــــ|ر |لق|
6o|o76ندستـــ طنط|محمد أحمد شو حس|ن أبــــو |ء
43|779| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد |لسيد |حمد |لر|
696o8o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهين|س مصط |لدسو رجبــــ كس|بــــ
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى دم |س|مه عبــــد|لمحسن محمد|894977
تـــج|ره طنط|عبــــد| عبــــد|لن| عبــــد|لمجيد محمد ن7|89|4
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه|بــــ جم|ل محمود حس |833497

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد خ|لد كم|ل حل63349
5o64o8زر|عه |ل|سكندريهف|طمه ع|طف |حمد محمد
يم حسن |لرف|3236|4 |د|بــــ طنط|ندى |بــــر|

ن| ط|رق ف|روق عري|ن جرجس24856 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم
4o33|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن حم|ده |بــــوبــــكر |حمد
يم عبــــد |425949 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهج|نو مجدى |بــــر|
9o8699 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديفتـــ محمد صبــــرى فتـــ
طبــــ بــــنه|من|ر محمد عبــــد |لوه|بــــ سعف|ن434876
يم|835234 يم محمد |بــــر| طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىيم|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى رجبــــ عبــــده |لبــــقرى6732|6
6o9595لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد |لسيد عزوز عبــــد|لرحيم ق|بــــيل|
ندستـــ بــــور سعيدمحمد س| غريبــــ عبــــد |لرحمن7|7577
64276oحقوق |لزق|زيقرح|بــــ |حمد محمد |حمد
5|o892|تـــج|ره دمنهورحمد حسن محمد حسن
2579o3|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد محمد |حمد |لدن|صورى
83o576تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود منتـــ عبــــد|لفتـــ|ح سليم

6|2o8كليتـــ |أللسن بــــ سويفمحمود |حمد محمد ع
3|26o8كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم رمض|ن محمد عبــــد|لحليم

7o765 فنون تـــطبــــيقيه حلو|نبــــل|ل عبــــد |لسميع محمد حن
تـــج|ره ع شمسسل محمد عبــــد |لخ|لق سيد ع845|6|
علوم طنط|آيتـــ محمود |لسيد ليلتـــ|43276
7|2o3||يم |حمد محمد |سم معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه |بــــر|
7o967oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخي|ر| |حمد ح|فظ |حمد محمد
6o|9oo|تـــج|ره طنط|حمد حس |حمد محمد |ل |رى
4o487|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر عمرو سعد ز ي|قوتـــ
6o6768| د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |للطيف طلبــــه خ

Page 7472 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

822o65معهد ف ص بــــ سويفه| جوده محمد عبــــد|لرحمن
ندستـــ بــــنه|يوسف شعبــــ|ن محمد |حمد328735 كليتـــ 
حقوق |لمنصورهم|زن |حمد تـــيس مو محمد|69697
رتـــ|جيل|ن ن| رمض|ن محمد س|رى676|77 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
3|65|oتـــج|ره ع شمسرضوى حسن عبــــد|لمنعم حسن
بــــي 679847 يم |ل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن محمد ف|روق |بــــر|
يبــــ|762293 طبــــ |لسويسحمد صل|ح |حمد عبــــده و
32898oتـــج|ره بــــنه|ف|رس حس|م |لدين حشمتـــ قنديل
تـــربــــيتـــ |سو|نخلود عبــــد|لخ|لق محمد عبــــده846889
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــدين| ممدوح عبــــده حسن64743|
ندستـــ طنط|حمد ف|يز بــــسيو حس |529466

رهمحمد |حمد رش|د |حمد2|456 ندستـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد رأفتـــ ك|مل عبــــد |لفتـــ|ح |لشن|وى798|54
تـــربــــيتـــ بــــنه|وف|ء |حمد سيد |لسعد 348294
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه |حمد فتـــح | أبــــو |لعز|256763
6|265o|يم عبــــد |لمجيد تـــج|ره طنط|يه شو |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|م | ممدوح فكرى بــــس|ليوس37298|

د|ر |لعلوم |لم |ملك صل|ح |لدين جم|ل عوض63|5|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــ|ده بــــط|ي عبــــد|لحليم علو278236

66o57كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدكريم عويس عبــــد|لحليم محمد
ى محمد عثــــم|ن449356 ندستـــ طنط|محمد |لسيد ي
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد محمد محمد سليم|ن|8||758 معهد |لصفوتـــ |لع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقبــــسنتـــ سم عبــــد |ل محمد عنبــــر873|63
تـــربــــيتـــ دمنهورنرم |يمن عبــــد|لخ|لق |لسعد|وى8857|5
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدسم|ء عزتـــ عبــــد|لعزيز |حمد|635824
رتـــ|نرم محمد عبــــد |لسل|م س|لم78|783 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
رتـــ|م|رين| ظريف مسعود عبــــد|لمسيح589|24 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ سوه|ج| يه نش|تـــ عبــــد|لعزيز ح|مد |لرشيدى|895739

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ريم جم|ل عبــــد |لتـــو|بــــ ش|ف 55829
4822o3 ي|قو تـــج|ره كفر |لشيخمحمود نزيه محمود حسن |ل
85o669كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ن مصط |حمد

235o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حن محمود |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود حم|ده بــــكرى عبــــد|لعزيز226225
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نر|ند| صل|ح شه|بــــ |حمد39246|
5o2|79|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |يمن محمد فه |لسيد شعل
تـــربــــيتـــ دمنهورف|طمتـــ عبــــد |لفتـــ|ح لملوم عبــــد |لفتـــ498475
7o||26تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لعزيز خ|لد عبــــد |لعزيز عبــــد |لصمد ز
756327| تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهل|ء محمد خليل فرج |
وف|تـــف|دى جرجس محروس ج|د بــــولس526289 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |سيوط |ء محمد ع محمود ||8752
|29o54تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوي عص|م |لفونس عوض
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وف|محمد |لسيد |حمد |لسيد4656|3 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|مه  |ء |لدين |لسيد محمد عي775339
ف ع محمد محمود233695 رهعبــــد|لرحمن | د|ر |لعلوم ج |لق|
ري|ض |طف|ل بــــورسعيدسم|ء محمد رمض|ن مجدي حسن763443
8o5835يم رشدي محمد ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد |بــــر| معهد ع| 
معهد ف ص ري|ضه |سيوطتـــيموثــــ|ؤس فيكتـــور عبــــد|لمل|ك حن| 6799|9
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد خ|لد صبــــ عبــــد|لعظيم332393
78o|o3|صيدله |لزق|زيقلفتـــ رمض|ن سليم|ن محمد
32o273ره|محمود حسن عبــــد|لسميع طوق ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد |لسيد عوض | سل|مه|9|7532
33866oيم محمدى محمد محمود زر|عه مشتـــهردين| |بــــر|

وف|تـــخ|لد رفعتـــ |حمد ح|مد83649 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o6235| يم |لخو تـــج|ره |لمنصورهيه محمود ع |بــــر|
52928oيم مصط محمد ف|يد تـــج|ره دمنهورمحمد |بــــر|
776o95د|بــــ |لزق|زيق|من|ر صبــــرى |لسيد محمود

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومين|س حموده محمود |بــــوزيد||8|68
ثــــ|ر د |ط|بــــسمتـــ عبــــد|له|دى عبــــد|لعزيز عبــــد|له7763|4
تـــربــــيتـــ بــــنه| فتـــ محمد فتـــ رف|264586
34286oعلوم ع شمسمريم ن سيد محمد|لح|ج حسن
688o74ديه تـــربــــيتـــ |لمنصورهمن|ر |لسيد |حمد يوسف 
يم محمد محمد |له48|3|2 ندستـــ ع شمسبــــسنتـــ ي| إبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرح|بــــ ع عبــــد|لحليم عبــــد|لحليم نعن443922
يم443979 يم عبــــد |لرحيم إبــــر| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|ميتـــ إبــــر|

رهفرح منصور سعد مصط 869|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4798o3ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر عبــــد |للطيف عبــــد |لحميد محمد ص
|5|3o2رهه|جر |حمد محمد عبــــد |لل|ه تـــج|ره |لق|
تـــ خ|لد عبــــد |لحميد |خ |49692 رهم علوم |لق|

كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــول|ء رضو|ن عبــــد|لعزيز |لهو|رى6693|4
77593oيم محمد تـــربــــيتـــ |لزق|زيقغ|ده عي |بــــر|
77o363طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي| محمد خميس غريبــــ عطيه
تـــج|ره بــــنه|سل |لسيد محمد عبــــد|لحليم خميس632227
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع |ء و|ئل |لسيد فليفل434298
د|بــــ |لزق|زيق|ي|رى سعيد عبــــد | عبــــد |لحميد778425
7o||67د|بــــ |لزق|زيق|م | م|جدى مو خليفتـــ
52o75o| يم محمد مر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء س|لم |بــــر|
43o554| |علوم طنط|يم|ن رض| محمود |لفض
7o57|9علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــف|رس |لمر سعد |لمر محمد
2474|3| طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |س|مه م عي
حقوق بــــنه|يه فتـــ محمود سليم|ن|58|267
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحس|م فكرى عبــــد|لرحمن |سم|عيل مخلوف93|262
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد |يمن |حمد بــــدوى محمد|2|4763
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84o564|حقوق |سو|نحمد محمد |لطيبــــ محمد
 |حه وفن|دق |لفيومس|ره عبــــد|لق|در عبــــد|لر|زق |سم||23793
32o594|د|بــــ ع شمس|لحسن رمض|ن محمد عبــــد|لر|زق
7o|o32ندستـــ |لمنصورهزي|د ط|رق فتـــ محمد ر|شد
447o6oندستـــ |ل|سكندريهعمر سل|مه مسعود د|ود محمد
4o9478ره|حمدي صبــــري أحمد |لجم|ل عل|م |لق|

رهرضوى محمد |بــــوعربــــ فتـــح |22242 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|د | سيد محمد ع ع م334829

5633oحقوق بــــ سويفح|زم نزيه رفعتـــ سيد ع|مر
6|835oحقوق د |طمحمود محمد طه محمد حربــــ
وف|تـــيه عبــــد ربــــه |حمد عبــــدربــــه محمد جمعه449954 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق |لزق|زيقم| عبــــد |لسل|م |لسيد أحمد |لسيد 784286
تـــج|ره ع شمسنور عمر محمد |لع|قل67376|
حقوق |لمنصورهحمدى عبــــد | |حمد فرج عبــــد |لسميع49|679
|668|oهنور|ن مصط ع مهر|ن نوعيتـــ ج
8o|554د|بــــ |لم |عبــــد| سعد سيد ص|لح|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسن|ء عبــــد| سيد حس 846235
8o974| معهد ف تـــمريض |لم | عبــــد|لرحمن ع عبــــد|لعزيز ع
4482o7ندستـــ |ل|سكندريهبــــه سعيد عبــــد |لجو|د محمد
6o98o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|د | ربــــيع محمود جمعه |لفرح|تـــى

2ooo6|رهسل|م |حمد عر|بــــى محمد حقوق |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر حمدى |حمد فؤ|د عبــــد|لسل|2339|3
صيدله ع شمسحمد عبــــد |لعزيز صبــــ عبــــد |لعزيز|54227|
طبــــ |لسويسس|ره جمعه رجبــــ محمد6|7699
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم ع محمد متـــو | حمد مطر44||27

|4|ooرهمحمد حم|دتـــ محمد مقبــــول محمد تـــج|ره |لق|
ق|وي محمد |سم|عيل65|358 تـــج|ره ع شمسمصط |ل
9o2678 تـــربــــيتـــ سوه|جفرحه ض| محمود |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ عص|م |لدين محمد عبــــد| |حمد|32235
92|o9o معهد ف ص ري|ضه سوه|جمصط عبــــد|لسل|م محمد خليفه
754oo|د|بــــ |سيوط|ن|ريم|ن |حمد سعد حسن محمد شط
تـــج|ره |لمنصورهمحمود محمد مصط عبــــد |لعزيز |لدمهو 589|68
5o3o67|د|بــــ |ل|سكندريه||ء محمد |لسيد محمد صحيفه
يم عبــــد|لفتـــ56|352 يم عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
ثــــ|ر د |ط|منصور خ|لد عبــــد |لمو محمد منصور437678

حقوق بــــ سويفمحمد طه عبــــد | ع84966
|5o5o8ندستـــ حلو|نمؤمن محمد نص|ر عبــــد |لرحيم
63|o38|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدغ|ده عبــــد |لوه|بــــ حسن |لسيد ف
وف|تـــ.عبــــد |لمنصف |حمد عبــــد | عنتـــر ح449687 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ

5o82oر سم سل|متـــ وف|تـــجوف| بــــ| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
759o75تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسعمر |حمد عبــــد |لمنعم غريبــــ
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|4oo3| ره|ء عمر حسن عمر |لعسي علوم |لق|
|48o23حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد محمد |لم|مون |حمد |ل|نور
764o43تـــربــــيتـــ بــــور سعيدبــــسنتـــ |حمد محمد |حمد |ل |يدى
ه رجبــــ عبــــد |لر| ف|ضل|325|42 تـــج|ره كفر |لشيخم

3|49oف محمد عبــــد|لفتـــ|ح رهنور|ن | زر|عه |لق|
68883oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد رض| محمد عبــــد |لحميد محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطمن|ر جم|ل ك|مل محمد 877556

تـــربــــيتـــ حلو|نحمد شو عبــــد |لن| عبــــد |لوه|بــــ46278
8o745oف ومس|حه |لمطريتـــرجبــــ ع|دل عبــــد|لمنعم ح|فظ ك.تـــ. ف رى و
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح ي| |حمد |لص|دق محمد حس45|772
رهيه رض| عثــــم|ن عبــــد|للطيف|236749 ندستـــ |لق|
76o622بــــ محمد تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس ممدوح |بــــو |لد
33o495 تـــمريض بــــنه|خلود بــــهجتـــ عبــــد|لحكيم حس
4o8468يم عبــــد |لمجيد |بــــو يوسف |د|بــــ طنط|محمد |بــــر|
طبــــ طنط|سيف |حمد فتـــوح |لسيد رخ|429442
4|559oدور تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد |حمد حسن |بــــو 
علوم ع شمسلي ر|فتـــ سعيد عبــــد|لع|358398

77o88 وف|تـــعبــــد |لرحمن محمد |حمد |لسيد |حمدعبــــد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o5664لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |من|ل يوسف د| |ل شح|تـــه|
8o7|78يم حس عبــــد|لصمد تـــربــــيتـــ |لم |م |بــــر|

رهحبــــيبــــتـــ خ|لد محمود |سم|عيل24935 تـــج|ره |لق|
33654o|يف فتـــ عبــــد|لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيتـــ 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمحمد رمض|ن محمد محمود  895394
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم يوسف عبــــد|لنور بــــ |م 232973
يم محمد |لسيد |لخو675484 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد |بــــر|
|2o48o|رهلشيم|ء سعيد محمد سيد حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4|o8o2يم محمد محمود |للبــــودى تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرحمه إبــــر|
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىرضوه ع محمد محمد832382
68oo26|يم عبــــد |لعزيز |حمد ه |بــــر| معهد ف ص |لمنصورهم
وف|تـــبــــش|ر |يمن |سم|عيل محمود حفن|2|3|64 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوط حمد محمد ع محمد|876637
88o884|د|بــــ |سيوط| سم|ء سعد محمد حسن

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم |يمن محمد رمض|ن مصط 485|2
2229o5يع د|بــــ حلو|ن|عمرو عل|ء ر|شد |بــــو
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م| رض| سعد بــــدير|75|823
طبــــ بــــنه|روضتـــ حمدي عزتـــ ع |لزي|تـــ|33868
328o46|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لحميد |لسيد عبــــد|لحميد

42o39ين عبــــد |لفتـــ|ح محمد محمد خدمه |جتـــم|عيه حلو|نش
تـــج|ره |سيوطمحمود خ|لد يونس نعم|ن 875649
6o5566| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|آيه ع|دل ح|فظ طلعتـــ محمود فتـــح
82|5o6|يم صموئيل ندستـــ |لم |بــــر|م صموئيل |بــــر|
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عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخيم|ن حمدى ح|مد مندور بــــلح|622325
4o5372ف ص|بــــر رسل|ن خليل تـــج|ره |ل|سكندريه أ
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود عبــــد|لسميع محمد |لص|دق عبــــد627599
9o5474 تـــربــــيتـــ سوه|جثــــري| محفوظ عبــــد|لش| محمد
8||23oحقوق بــــ سويفسل | رج| تـــوفيق سلو|نس
68787oيم |بــــو |لغيط تـــج|ره |لمنصورهندى محمد |بــــر|

9o|57تـــربــــيتـــ حلو|نع|دل محمد ص|دق لي
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخلود محمد |حمد محمد |229|9
9|o776 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمحمد رمض|ن فؤ|د |حمد
ره|كريم وليد محمد عبــــد |لفتـــ|ح22673| د|بــــ |لق|

يم محمد |لج|ر8|672 د|بــــ |لفيوم|ف|طمه |يمن |بــــر|
7o6362ندستـــ حلو|نض عبــــد |لغف|ر ص|لح |حمد
7743o5 يم عبــــد |لرحمن يم فوزى |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمصط عطيه عطي محمد 899362
69o666يم شحتـــو يم عبــــد |له|دى |بــــر| حقوق |لمنصورهن|ن |بــــر|
|63o99فنون جميله فنون حلو|ن محسن محمد فرج
493o49د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مصط محمود محمد عبــــد |لع| عبــــد
34oo79 نوعيتـــ بــــنه|نعيمتـــ |حمد |لبــــدوى رمض|ن ع مصط
5|2o65|تـــج|ره دمنهورحمد وحيد محمود محمود |لجرف
فنون جميله فنون |لم |منيه فضل ج|بــــر شيخون|853634
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسرو|ن بــــدر عبــــد | بــــدر|2589|
يم |سم|853375 يم |بــــو|لسبــــ|ع |بــــر| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |بــــر|

2o966 رهعبــــد |لرحمن محمد من |م تـــج|ره |لق|
|594o4|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء فه سيد |حمد
4438o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنور| |حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لسميع حم
تـــمريض بــــور سعيد شيم|ء محمد فه ع|رف منصور764873

4o635ره|مروتـــ مرو|ن عبــــد|لمنعم |بــــو|لحديد د|بــــ |لق|
43o435يم محمود عبــــد |للطيف حموده تـــج|ره طنط|نه|ل |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|قندى عبــــد |لرحمن ر|شد حس محمد476562
8o|994|يم تـــج|ره بــــ سويفحمد عثــــم|ن ك|مل |بــــر|
د|بــــ حلو|ن|ل|ء حس عبــــد |لعظيم حس |27877|
8o9825تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد عبــــد|لمنعم عبــــد| محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد |نه عص|م |سحق مسعد 2|8988

45o76|رهسم|ء محمد عيد عيد تـــج|ره |لق|
523o8 تـــربــــيتـــ بــــ سويفم | |يه|بــــ لويس |م

8|979oتـــربــــيتـــ |لم |م|رين| ثــــروتـــ لم ج|د
499o47تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ |ر |سل|م ح|مد محمد |سم|عيل
62o322|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد محمد عبــــد|لوه|بــــ
27o94|يم س ره|منه | مجدى عبــــد|لكريم |بــــر| عل|م |لق|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط بــــو مدين عبــــد|لفضيل عفي بــــدوى262577
47979oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهزي|د محمد فتـــ |حمد ع شلبــــي
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ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــض محمد تـــوكل |لدرس439||6
4o6669|ي جم|ل عبــــد| |حمد و د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|شدوى ي
 |حه وفن|دق |لفيوممحمد |نور سعيد عبــــد|لرحمن3924|2
6o2322د|بــــ |لمنصوره|ه|جر محمد عبــــد|لرحمن |لسعيد |لبــــندر
فنون جميله فنون حلو|نتـــغريد رأفتـــ محمود محمد |لزن|رى236327
445|o8|ى علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد محمد ع محمد نص
يم699587 تـــربــــيتـــ |لمنصورهوف|ء |لسعيد صل|ح محمد |بــــر|
ندستـــ طنط|أحمد س| محمد طه عل|م449449
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف |لبــــكرى يوسف |بــــو غ|دى338|25
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |لشيم|ء محمود محمد عبــــد|لحكيم|858437
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسندس سيد سليم|ن حس 348252
4o7289حقوق |ل|سكندريهس محمد مدبــــو عبــــد |لش| عبــــد
4968o6د|بــــ دمنهور|ي|سم محمد |لص| محمد شه|وى
وف|تـــ|بــــ|سم ه| ن|صف ج|د بــــخيتـــ7|7655 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــميخ|ئيل عبــــد|لشهيد قلدس عبــــد|لشهيد365789

رهحمد ي| محمد ري|ض|29388 ندستـــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نوره|ن ح|تـــم خليل محمد 897598
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ ع محمد خورشيد|32659
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسنوره|ن |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لو|حد9592|2
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحمد ع محمد م ||25634
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حس|م محمد محمد |م |لسيد352|34
8o2724|طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــتـــس|م ي عبــــد| فؤ|د
4o565o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ن محمد ج|بــــر ع |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسكرستـــ | |سحق زكرى شح|تـــه338|6|
|22o|o رهكريم محمد ع حسن ندستـــ |لق|
طبــــ حلو|نسل|م محمد عبــــد|لمجيد محمد عبــــد||26784
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمد جم|ل محمد ع |رز692787
بــــه45237| بــــه ع و تـــج|ره ع شمسحس|م |لدين و
6o77o6يم سيد |حمد تـــج|ره طنط|سل رض| |لسعيد |بــــر|

يم |حمد6|5|3 ي |بــــر| رهسهيلتـــ بــــح طبــــ |لق|
يم |بــــو |لسعود93||45 ندستـــ طنط|عمر معوض |بــــر|
رهمنيه |حمد محمد سيد |حمد||22385 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهتـــ |س|مه صديق ع66644| زر|عه |لق|
رهوق جم|ل محمد عبــــد |لحميد|2789| علوم |لق|
طبــــ |سن|ن ع شمسيوسف خ|لد حل محمد|34776
6|o47||صيدله |لمنصورهيم|ن محمد نص|ر محمد نص|ر
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمريم محمد |بــــوبــــكر متـــو22226

نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم |س|مه محمود ع سل|مه344847
|6|o39كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفرو|ن رشو|ن سعد ع
علوم بــــنه|ه|جر محمد ح|مد محمد |لمر2|2647
8|5oo4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ن|ء رجبــــ عنتـــر خلف|
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68o935تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع|دل |حمد محمود سليم
68989oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد ه| |لصفص| |بــــو |لفتـــوح

رهحمد نور محمد فر|ج|29325 ندستـــ |لق|
3364o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسفيبــــى عبــــد|لسيد ظريف جرجس
23262oرهندى صبــــرى ع بــــيو تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6ooo47 |ف محمد خف علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــنور ه|ن |
22|8o9تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى عطيه محمود |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسريم |حمد |سم|عيل فرج4|299|
ف محمد |حمد |لكتـــبــــي8437|6 زر|عه د |ط/ري|ضتـــ |ء م

وف|تـــمحمد عمر مسعد قر 6|545 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4|68|o د|بــــ كفر |لشيخ|خلود محمد خليل ع |لزعي
4o46o4د|بــــ دمنهور|محمود |لسعيد محمود |لسيد سل|م
4ooo39 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه حس محمود عبــــد |لمجيد حس
صيدله طنط|أحمد عبــــد|لرحمن |لش|ف |لحسي 3298|6

د|بــــ |لفيوم|ريم |لسيد ش|كر عبــــد |لرحيم66662
8o8o|9|تـــج|ره |سيوطسم|ء عل|ء من عرفه
75243o تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |حمد عبــــد |لعليم عبــــد|لغ
ف ع عثــــم|ن37338| زر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن |
69o44|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــف|تـــن فكرى فتـــ ك|مل
6o28o5ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد محمد محمود |ل|بــــس
85o886 معهد ف تـــمريض |سيوط ول|ء عبــــد|لكريم ض| ع
ى||6|5| لسن ع شمس|تـــ ن|در محمد خ
7o2968|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقجه|د عبــــد | |حمد |حمد شط
معهد ف ص |سو|نح|مد رمض|ن ح|مد |حمد845742
2|29o7| ندستـــ |لفيومحمد ط|رق عزبــــ |بــــو|لخ
2489o3|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن حسن محمد ع|شور
ه عبــــد| ع محمد |لسيد شح|تـــه352|64 د|بــــ |لزق|زيق|م
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومه|له رزق فرج عبــــد|لسميع269398
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد |لمعز محمد ج|د |لربــــ|2|347|
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومدين| محمود ع |لسيد36567

7o3975|زر|عه |لمنصورهحمد و|ئل محمد ص|لح |لدعبــــس
2622o5 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|كريم مصل سيد |حمد مصل |لدسو|

335o4| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى نبــــيل محمد صل|ح |لدين عبــــد
تـــج|ره بــــنه|سم|ء محمود عبــــد|للطيف عبــــد|لفتـــ|338582
3|o954| تـــج|ره بــــنه||ء بــــ|سم عبــــد|له|دى ع
274o2oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفشه|بــــ |حمد سيد نبــــوى سليم|ن
9|5o56 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطخ|لد س|لم|ن |حمد س|لم|ن
6o8o|3تـــربــــيتـــ طفوله طنط|أمل محمد محمد |حمد جدي|نه
ش|م عطيه زين |لع|بــــدين عطيه682694 ن|  ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــم م |لع| 

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفمرو|ن محمد ح|مد عبــــد|لعزيز69672
|555o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره عل|ء |لدين سيد |حمد محمد
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49oo4يع معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــوليد ع|دل حسبــــ |لنبــــى |بــــو
|57o|4رهعبــــد | مصط ح|مد مصط سليم ندستـــ |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء محمد عي ع حسن||32959
ش|م جم|ل حسن74|46| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن ط|رق محمد عبــــ|س8|64|3

64|9oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ه|جر محمد عثــــم|ن |لسيد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد فرج ع محمد782323
8o7965ر |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن مجدي محمد عبــــد|لظ|
4o744oد|بــــ |ل|سكندريه|بــــسملتـــ ع رمض|ن محمد سليم|ن

5o439تـــج|ره بــــ سويفمحمود سيد محمود عبــــد |لر|زق
7o7446حقوق |لمنصورهريه|م حل جمعه |حمد
69o|59|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــل|ء ع بــــدير |لعصفورى

رهسم| |حمد خليفه ع 42|8| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىزينبــــ فيصل محمود سليم فر|ج829549
علوم ج|معتـــ |لسويسبــــيشوي ع|دل زكري| رمزي غط|س832297
د|بــــ |سيوط|بــــكر |س|مه بــــكر عطيه 7|8873
ل|ل263374 يم  تـــربــــيتـــ بــــنه|حوريه محمود |بــــر|
9o7475 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع محمد ع عبــــد|لع|ل

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد محمود حسن|53346
تـــج|ره |لزق|زيقيه محمد يح محمد |لشيخ||6||77
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نوق |كرم محمود عبــــد |لحميد |لحن 266784

|د|بــــ |لم |ريم جمعه عبــــد |لعزيز عبــــد |لمقصود95|68
يم48898| ف محمد |بــــر| ه | د|بــــ حلو|ن|سم
7oo582د|بــــ |لمنصوره|ع |حمد ع محمود
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|عبــــد| محمد تـــوفيق خليل349529

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د محمد محمود فهيم5677|
يم عبــــد |لجو|د |لش246792 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومعمرو |حمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس محمود عبــــد |لغ عبــــد|لعزيز753995
758586| تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليه|ء ممدوح محمد غني
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط جم|ل سعد شط|752478
78o34|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|صبــــ|ح صل|ح محمد عمر|ن
8|59o8| د|ر |لعلوم |لم |حمد محمد |لزن|تـــي عبــــد|
ه عم|د ح|مد |لسيد |لغمر|وى5|6943 لسن ع شمس|ن
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مه| رأفتـــ |حمد عيش78|252
لسن ع شمس|ي|سم | محمد |حمد سل|مه778899
|4||o6حقوق ع شمسمصط ع|دل |سم|عيل ص|بــــر حسن
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيم ع|دل حسن حسن ملوتـــ429239

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نبــــيتـــر ع|دل يوسف ملوكه49276
|2765oتـــج|ره ع شمسعمرو محمد سعيد |سم|عيل
ح|68774 تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــد |للطيف سعد حسن عبــــد |للطيف 
تـــج|ره |سيوطعمر عبــــد|لنبــــى رشيدى عبــــد|6|74|3
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كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لفنيتـــ ج |لم |مروه منتـــ محمود حسن854228
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م محمد عبــــد|لتـــو|بــــ قطبــــ68432

معهد ف ص بــــ سويفش|م محمد محمود |نور3258|8
نوعيتـــ بــــنه|ه|جر صل|ح عويس |حمد عبــــد||35684
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عبــــد | محمد عبــــد | محمد |لسيد484277
تـــج|ره |ل|سكندريهم | صليبــــ ظريف فريد ويص|475879
حقوق |لمنصورهيه ن محمد |لسعيد |لغريبــــ عوف|9|32|7
|4469o| |د|بــــ ع شمس|مينه |س|مه حسن عبــــد |لش
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأسم|ء محمود عبــــد | |لقز|ز497894
64o862ى ندستـــ |لزق|زيقحس|م محمد ص|بــــر ع محمد |لح

تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نمحمد حسن حس حسن نص|ر32693
وف|محمود جم|ل محمد محمود حشيش332773 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
479o|3 يم محمد عبــــد فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور |لدين محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|ره حس سعيد عبــــ|س683|77
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لن| محمد حف 356353

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط س| سعيد سليم|ن8665|
33o4|3 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عزتـــ |لشح|تـــ  محمد محمود  |حمد
4o5o6|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد عل|ء |لدين عيد محمدع

رتـــ س|مه |حمد محمد حمزتـــ|39||4 تـــمريض |لق|
3|8o78خدمه |جتـــم|عيه حلو|نيوسف محمد عبــــد|لمجيد ر|فتـــ

حقوق بــــ سويفحمد ربــــيع |سم|عيل نوح|238|6
228o39ر حل يوسف تـــج|ره ع شمسم|رتـــ | م|
6|76o||تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طحمد |حمد محمد |حمد غر|بــــ
ره|ء سعد ح|مد عوده|235693 تـــج|ره |لق|
د|بــــ دمنهور|محمد فوزى عبــــد |لمطلبــــ عطيه غز|له493482
يل ج |لزق|زيقأم|ل حس عبــــد |لحميد ع 632429 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يد |حمد بــــيو 2557|4 تـــج|ره طنط|دين| |بــــو |ل
89828o طبــــ سوه|جرح|بــــ |حمد حمدى عبــــد|لرحيم

م|م عبــــد |لرحمن33973 تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ل ممدوح 
684|o2 تـــربــــيتـــ |لمنصورهمل |لسيد عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز نور
يم محمد ع عبــــد|لغف257588 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــعبــــد| |بــــر|

668o7تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ننه|ل جم|ل محمد ك|مل
427|5oتـــج|ره |ل|سكندريهمن|ر |سل|م |حمد س|لم |لقط|ن
78o674|يل ج |لزق|زيقل|ء محمد |لسيد محمد |سم|عيل كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
232o9|رهمحمود |حمد محمد ح|فظ مو تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسم | مر|د تـــوفيق خله بــــطرس38679|
88oo2| حتـــ وفن|دق |لم |جورج جم|ل منصور جرجس| 
89oo63|رتـــ|  فرو | |ميل شكر | بــــطرس لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
كليتـــ |أللسن سوه|جحس|م خ|لد ن| محمد232|32
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد سعيد صبــــ محمد|973|77
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مصط |حمد محمدى سيد |حمد526543
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د سيد2|545 ندستـــ بــــ سويفمحمد عبــــد |لنبــــي مج|
43|42o| |تـــج|ره طنط|حمد حمدى محمود ربــــيع |لم
7o8674رتـــ|دع|ء عبــــد |لمقصود محمد محمدع لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــركورين قدرى حل نعيم29945|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |لشح|تـــ عبــــد|لحميد زين |لدين|649|25
|2652oتـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد محمود عثــــم|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد محمد محمود عبــــد |لمجيد جلبــــ766966
|5|o75 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى خ|لد جعفرى حسن
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرويد| بــــش مد عبــــد |لع| ق|سم426477
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم محمد محمود |حمد |لجندى5|4269
4494o|ندستـــ طنط|مهند مجدي محمد ع رسل|ن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل عبــــد|لع255794
26o|23تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسع|د محمد ط|رق حل عز|لدين
ر عبــــد |لمجيد684383 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |سعد عبــــد |لظ|

5o|86 صيدله بــــ سويفمحمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح حس
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسم| ع محمد حسن|759555
ره|ريه|م مصط حسن عبــــد |لغ حسن48|238 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
حقوق |سيوطكريم |حمد عبــــ|س عبــــد|لحفيظ 885932
ر8829|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى بــــكر |حمد جو
6796o7يم ص|لح عبــــد |لوه تـــربــــيتـــ |لمنصورهريه|م وص |بــــر|
6|8252| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طحمد حسن حسن محمود |لقندق
33oo38|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|يتـــ سعد نبــــه|ن عبــــد|لحميد  |رتـــ
|25o8o|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنه|ل رش|د سعيد |لتـــه
9o749| لس حس حليم ج|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر مر ر|غبــــ مر |ل|شقر263952
ى غريبــــ عبــــد |8|4854 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــين|س محمد |بــــ|ص
رهسم|ء مجدي فتـــ |حمد|9562|| حقوق |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن محمد فوزى محمد |لشيخ424349
ق|وى434464 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|يدى ف|ضل |لسيد |ل

9o346رهعبــــد | عبــــده عبــــد | عبــــد |لمحسن تـــج|ره |لق|
يم س|لم9|84|2 رهرن| محمد فرج |بــــر| تـــج|ره |لق|
|257o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسهيله خ|لد |بــــو |لعبــــ|س محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــريم ع |ن ح|مد سليم|ن خليل7|3697

معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــمعتـــصم محمد فوزى حم|د|5598
8435o4كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نزي|د محمود |دف|وي حسن
علوم |ل|سكندريهمحمد عبــــد|لغ عبــــ|س عبــــد|لحميد|42466
رهه|جر ع|طف حسن ح|فظ قمره6897|3 ندستـــ |لق|
49o||7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د | ج|د محمد ج|د محمد |لمزين
يم |لجمل464623 ندستـــ |ل|سكندريهملك محمد مصط |بــــر|
68o636يم طبــــ |لمنصورهسم|ء فطيم |لرف| |لسعيد |بــــر|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمروتـــ محمد ح|زم عبــــد|لعزيز مختـــ|ر329383 ك.تـــ. ف للبــــ
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسيف فتـــ عبــــد|لمع عبــــد|لحميد258483
677o88ى ع منصورع طبــــ |لمنصورهمحمد بــــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|سل ع|دل |لسيد |لتـــ|بــــ محمد25|764
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسيه ق|سم بــــدوى حسن|55625|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط |حمد مصط خليل689|48
رهنور |يمن عصمتـــ فوزى439|2| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهد | عم|د حمدى محمد|75752
ف جم|ل |لدين |بــــو|لوف| 437859 د|بــــ كفر |لشيخ|بــــسمتـــ |
4o|3o5|بــــه يبــــ و تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم| كم|ل و
تـــمريض كفر |لشيخمحمود يوسف مصط محمد بــــد|ر442323
32253o|رتـــ مل خليل محمد محمد تـــمريض |لق|
83o6o9 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمصط محمود سعد |لدين ي|س
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سهيله وليد ثــــروتـــ محمد |حمد عبــــده692257
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمن|ر سعيد |حمد سعيد782|34
42o747| تـــج|ره كفر |لشيخحمد جم|ل |لسيد طه محمد سك

582|oندستـــ |سيوطعل|ء خ|لد سيد عثــــم|ن
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــبــــه مرو|ن حسن محمد بــــدوى866||6
7o3o29يم عبــــيد ره|لشيم|ء خ|لد |بــــوورده |بــــر| ثــــ|ر |لق|
34o236تـــربــــيتـــ بــــنه|ول|ء ط|رق محمد |سم|عيل عبــــد|لجو
ي479245 ندستـــ |ل|سكندريهتـــرنيم محمد محمود |حمد |لمس
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــنوره|ن |حمد محمد |حمد عبــــد |لج||5|489
52382oيم يم معوض |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــ سويفمحمود |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|د | سم ح|مد |لمغ|زى |سم|عيل||6859
5o8755زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهعبــــد |لخ|لق صبــــري مر عطيتـــ خليل
2582o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمع|ذ ن| سعيد |لربــــي
ثــــ|ر |لفيوم|سل محمد عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل335577
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورأمنيتـــ حس عبــــد |لحفيظ عطيتـــ رحيم499879
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|أمنيه ع |لسيد |لمصل |لبــــسيو 2356|6
علوم بــــنه|شيم|ء حسن بــــل| عبــــد| سليم|784492
معهد |لم | |لع| للغ|تـــحمد فر|ج جل|ل طلبــــه||82234
76|o9|علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسه|له عبــــد |لبــــ|سط |لسيد |حمد
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد عبــــد |ل سعد |لدسو ||69862 م |لع| 
42o8o3د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لسيد عبــــد |لغ عبــــد |لوه|بــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمروه |حمد غني |حمد34237|
يم محمد عبــــد |لمع شعل5|6928 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــه|يدى |بــــر|
3292o3حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|شيم|ء عبــــد|لر|زق محمد |لسيد
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيوسف منتـــ فتـــ |لشقشه343|45
5o78o8تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفرح ع|دل عو محمد محمد
6942o6|طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |لقلش
5|4o43 د|بــــ |ل|سكندريه|إين|س عبــــد | شح|تـــه عبــــد | نم
ندى5|27|5 طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد مصط عبــــد|لمقصود |لسيد 
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يم |لسيد ص|لح|429698 معهد ف ص طنط|حمد سم |بــــر|
يم عبــــد |لمجيد|45|695 تـــربــــيتـــ |لمنصورهريج محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|شيم|ء صبــــ شعبــــ|ن عبــــد|لفتـــ|ح شعبــــ3989|4
4o725oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدين| محمد حسن محمد |سم|عيل
52o9o9تـــربــــيتـــ دمنهورنوره|ن جم|ل محمد لبــــيبــــ سويد|ن
|2346oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نريم |حمد ط|رق محمد عبــــد | |بــــر
433o7oديه يم  |د|بــــ طنط|خلود سل|مه |بــــر|
62368oتـــج|ره ج|معتـــ د |طند| وليد أبــــو مسلم |لسيد عطيه
5o6576زر|عه طنط|شيم|ء ع|دل محمد |لغز| سعد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمد سيد |لطيبــــ حسن867588
62o348تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه محمد حسن قوره
|49|o3ندستـــ حلو|نن|ريم|ن بــــيو محمد بــــيو
755o87ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسيوسف |لسيد حسن |حمد
7o4462طبــــ ع شمس عمرو عبــــد |لمو حس محمود
35o44||تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسل|م محمد فتـــ |لسيد عليوه |لن
36o32||ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ع|دل حسن ع |بــــورجبــــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء محمد فتـــ عبــــد|لسل|م|228954
|د|بــــ طنط|فؤ|د عص|م |لبــــر ع|مر4|36|4
4425ooطبــــ حلو|نمحمود محمد محمد |حمد |بــــو|لمجد
يم |لسيد765288 يم مصط |بــــر| تـــج|ره بــــور سعيدخ|لد |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد حمدى |لبــــسيو |حمد67|689
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسجميله |حمد عثــــم|ن محمود عثــــم|ن759539
معهد ف ص بــــنه|حمد عبــــد|لع|ل |حمد عبــــد|لع|ل|256396
48586oيم عوض خليل عوض بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|ن |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهم| محمود |حمد |بــــو زيد||4|758
ندستـــ بــــور سعيدمصط محمد سعد محمود بــــكرى764498

ره|س|رتـــ ع|دل يوسف عبــــد |377|3 د|بــــ |لق|
4283o2علوم طنط|منتـــ | عص|م محمد عبــــد|لحميد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|ء فريد سعد حنطور|269428
يم محمد زغلول684548 حقوق |لمنصورهعبــــ |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ء عبــــد |لعزيز محمد |لشو|د رجبــــ|879|4
ء سل|مه |لحر| 255262 ندستـــ ع شمسصفيه ه|
8|75o9|تـــمريض |لم | دع|ء محمد حسن عبــــد
رهعمر ط|رق محمد |سم|عيل2357|2 تـــج|ره |لق|
4o8252يم تـــج|ره طنط|شه|بــــ محمد بــــسيو |لسنو |بــــر|
6978o9ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى محمد مو عبــــد ربــــه
5o|833ره|لجينه عطيتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|للطيف محمود ثــــ|ر |لق|
|2o847رهعمرو سعيد عبــــد |ل |لسعيد حقوق |لق|
5o879oيم صيدله |ل|سكندريهه|دى أحمد سعد إبــــر|
صيدله |لزق|زيقم| عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد |634256

صيدله حلو|نعبــــد |لرحمن ن| ع عويس سيد59896
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666oo|كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوميه محمد معوض عبــــد |لرحمن
632|25| علوم ج|معتـــ |لسويسل|ء ف|رس |حمد غ|
35|oo5ره|بــــدور طتـــ س|لم ع عل|م |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريه أبــــو زيد عبــــد |لعزيز أبــــو زيد محمد476268
يم784827 حقوق |لزق|زيقس|مح |حمد محمد |بــــر|
5oo898د|بــــ دمنهور|ص|بــــرين مرزوق عبــــد| مبــــ|رك
يثــــم |نور معروف27|56| د|ر |لعلوم |لم |يوسف 
لس عطيتـــ ش|نودى بــــطرس524679 ندستـــ |لفيومك
تـــج|ره دمنهورمحمد ح|مد عبــــد |لجو|د |بــــوبــــكر عثــــم24|493
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |حمد محمد فه |752892
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــعل| محمد ه|شم محمود865775
4|o46|تـــج|ره طنط|محمد ط|رق سعد |لعج
ف عبــــد|لغفور عيد عجينه||2849 معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطموعد |
896o65|علوم سوه|ج م| جم|ل ف|روق |حمد
2|92o5حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نكريم محمد سعيد محمد محمد منصور

67|79| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه محمد فتـــ متـــو
طبــــ |سن|ن طنط|محمود محمد بــــسيو محروس عم|ره|25622
6o4276علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــيح محمد محمد رش|د محمد عي
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــر| |يمن فوزى ك|مل758836
تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد سعيد عبــــد|لو|حد محمد |لنج|ر448765
علوم حلو|ن حمد ج|د |لكريم |حمد ج|د |لكريم|897599
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمه| جم|ل عثــــم|ن محمود9|3594
52o933|ثــــ|ر |لفيوم||ء محمود حمزه |للبــــودي
62869oندستـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لعزيز حسن
87o273تـــمريض أسو|نمروه صل|ح حس محمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن ع عبــــد |لعزيز |حمد |لبــــن|6253|4
ل| 5|8633 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء عبــــده ع 
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمود |نور زيد258853
تـــج|ره كفر |لشيخرن| محمد كم|ل محمد سعده443697

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن مجدى محمد ح|مد45734
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه عبــــد|لجو|د محمد |لسيد867942
323o|3 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|رتـــ محمود فوزي حس
63o946|ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقين|س طه غريبــــ حج|زى
د|بــــ |ل|سكندريه|مصط محمد مصط عبــــد |لصمد |لدخ446539
ش|م زيد|ن عبــــد|لر|زق5736|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم | 
صيدله |لزق|زيقسمر |سم|عيل عبــــد |لمعز أحمد |لبــــحلس772626
معهد ف ص |لزق|زيقل|ء عبــــد |لح|فظ محمد عبــــد|لح|فظ778923
ر|ء جم|ل |لسيد عبــــده مصط 776823 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقز
حقوق طنط|يوسف |حمد عرفتـــ سل|م493787
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسد | محمد محمد |حمد |لدمرد|ش6|7735
324o58|يف محمد ح|مد تـــج|ره ع شمسحمد 
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22o525رهحس|م |حمد حسن عد نوح تـــج|ره |لق|
|4o365لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|ن|ردين نبــــيل ر|ئد |سحق

رهعبــــد |لعظيم فتـــ عبــــد |لعظيم حس 6944| ندستـــ |لق|
|ج نف|د بــــرك|تـــ3485| تـــربــــيتـــ |لمنصورهرج|ء 

8oo252|علوم |سو|نسم|ء سيد ج|د |لربــــ |سم|عيل
2543o5تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى |حمد عبــــد|لعظيم |لبــــربــــري
وف|تـــحمد  |د عبــــد|لحميد محمد|244674 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــمريض |لمنصورتـــ سمر |حمد محمد |حمد699248
49536oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود عبــــد|لعظيم عبــــد |لعظيم خليفتـــ
يم حسن سليم|ن446789 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد حس |بــــر|
48839o د|بــــ |ل|سكندريه|محمد خليفه محمد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|كريم |حمد عبــــد|لحميد سنه722||6
بــــه7|2486 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|س|ره محمد |لسيد و
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن |حمد ع محمد سعيد|455934
د|بــــ كفر |لشيخ|كم|ل ع|دل صل|ح فهيم محمد7237|4
يم طو 356265 لس كسبــــ|ن |بــــر| ندستـــ شبــــر| بــــنه|ك
762|3oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيدزي|د محمد ص|لح محمد عسل
226o97تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعزتـــ محمد عبــــد|لمعز عبــــد|لعليم
5o7369 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمن|ر عي محمد سعد ضوى
63576o|م وجيه ع محمد ع |لسيد تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديل|د
تـــربــــيتـــ دمنهوري|سم سعيد محمد محمد |لق| 499776
د|بــــ |لزق|زيق|محمد صل|ح |لسيد محمد778547
علوم ع شمسمحمد |حمد سعيد عبــــد|348644
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دينوره|ن صبــــ محمود ج|بــــر محمود شعل|62|34
يم774|3| ه صل|ح ص|لح |بــــر| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نن
487|5oد|بــــ |ل|سكندريه|ف|رس سم فؤ|د محمد |لسيد
يم639792 ف |حمد سيد |حمد |بــــر| حقوق |لمنصورهروى |
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نيري وفيق وليم تـــوفيق|355333
47833oتـــربــــيتـــ |سكندريتـــ ع|دل |بــــو |لحسن محمد عبــــد |للطيف

ر|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ|68544 ندستـــ |لفيومحمد ز
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحمد مر مبــــروك مر ش| |442457
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لمسيح جرجس روم|ن حن||594|8
255o6| |تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــبــــسمه |يمن محمود ش 
62o|o2تـــج|ره بــــور سعيددع|ء محمد حسن حسن بــــدر
علوم ج|معتـــ د |طسهيلتـــ محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لغ حنورتـــ444325
|4o2|7تـــربــــيتـــ حلو|نشيم|ء |حمد محمود محمد محجوبــــ
تـــمريض |لمنصورتـــ زمزم مصط محمد عرف|ن |لمتـــو699795
يم |527534 علوم ري|ضتـــ طنط|حبــــيبــــتـــ |يه|بــــ |حمد خليل |بــــر|

ره|ندى جم|ل |حمد طلبــــه35939 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن||ء محمد |حمد محمد خليل|842377
778o|3|تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه عبــــد | |لسيد |لسيد حش
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ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|ن|دين |حمد طوسون دسو |حمد7242|2
ندستـــ |لفيومعمر رجبــــ |م عبــــد|لقوي776|7

صيدله |ل|سكندريهن|در م | يوسف فهيم سعد424886
239o45|رهله|م خ|لد |حمد منصور تـــج|ره |لق|
9o9963|صيدلتـــ |سيوطسل|م محمود عبــــد|لع|ل  ح|مد
يبــــ بــــ|سي323666 ن| ه| و حقوق حلو|نم
6|885o|كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طحمد محمد محمد |لقص|ص 
6oo|24طبــــ |لمنصورهندى جبــــر |حمد خليفه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسخديجتـــ ط|رق عبــــيد عبــــد |لفضيل83|34|

6o|44تـــج|ره بــــ سويفيوستـــ | ميل|د عزيز ذ
8975o6  د|بــــ سوه|ج|ين بــــه|ء |حمد عز |لدين
694878| تـــج|ره |لمنصورهلسيد |حمد |لسيد |حمد |لمن
6397o8يم نوعيتـــ |لزق|زيقنرم |لشو|د محمد |لسيد |بــــر|
477o2|ن| أكرم مصط أحمد شلبــــى تـــج|ره |ل|سكندريهم
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم ممدوح م مسلم6|7585
332576| علوم بــــنه|يتـــ عم|د |لدين س|لم عبــــد|
ين مجدى محروس |حمد درغ|م697765 د|بــــ |لمنصوره|ش
||688oف محمد ح|مد لسن ع شمس|رن| |
34o376|ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد |لش|ف ع |حمد
يم شكرى |حمد |لعشم|895|69 د|بــــ |لمنصوره|ح|زم |بــــر|
7o6964يم يوسف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمريم يوسف |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن محمد عبــــد|لمنعم ل|ش 4387|5
يم سعيد |بــــو جندى277987 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|مريم |بــــر|
تـــج|ره طنط|حس صبــــ حس محمد |لم| 494383
9o9557  معهد ف ص ري|ضه سوه|جبــــه | |حمد محمود عبــــد|لرحمن
4|25o6حقوق طنط|محمد محمد محمود |لمر|كبــــى

5o946كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمصط محمد عبــــد|لعزيز مر
يم|639766 معهد ف ص |لزق|زيقمينتـــ محمد عبــــد|لعزيز |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقيوسف عبــــد|لمقصود يوسف عبــــد|لمقصود636723
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع حس|م ع عبــــد |لنعيم44978|
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد فريد عبــــد |لفتـــ|ح محمد غنيم533294

9o|5|رهخ|لد رمض|ن عبــــد |لسل|م |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف |حمد مصط |ل |د255599
54o|98زر|عه |ل|سكندريهعبــــد | |حمد صبــــ |سم|عيل |لسنبــــ
526o2oعلوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد |لرحمن حس ع محمد حسن
رهط|رق نبــــيل عيد |حمد244472 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نيم|ن ج|بــــر |حمد محمد|843837
ل|ل335739 م سيد مصط  تـــربــــيتـــ بــــنه|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسعمرو جم|ل فتـــ عبــــد|لمقصود466|35
ف محمد عبــــد|لفتـــ|ح3435|3 تـــج|ره ع شمسبــــسنتـــ |

669o3طبــــ |لفيومنه|ل ن| |حمد |سم|عيل
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7o|92|لس |يه|بــــ صبــــرى عطيه عبــــد |لمسيح تـــج|ره |لزق|زيقك
رهمحمد مجدى عو|د عفي 29688| تـــج|ره |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحس|م طلعتـــ لبــــيبــــ حم|د255556
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمود مصط |حمد محمد سف|يه448636
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| حس محمد ري|ض824949
معهد ف ص بــــنه|محمد خ|لد ه|شم عبــــد|لمنعم8|2546
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــع حسن عبــــد |لفتـــ|ح ع حسن695579 م |لع| 
د|ر |لعلوم |لم |ط|رق محمد |نور ع 34|4|8
63695oد|بــــ |لزق|زيق|ي|سم |يمن محمد عبــــد |ل
ف |حمد شلبــــى |لسيد|762446 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد |
ف محمود |حمد عوض752265 طبــــ |لزق|زيقي|سم |
حقوق |ل|سكندريهعمر خ|لد ح|مد محمد معروف535695
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعمر س|مر |حمد محمد ج|د |لحق2|268| ل|ك|ديميتـــ |لم
ف فو|ز ح|مد 64||89 تـــج|ره |سيوطول|ء |
يم9|3583 ن| |س|مه ر|فتـــ |بــــر| تـــج|ره ع شمسم
د|بــــ ع شمس|يوسف نبــــيل عبــــد|لعليم |بــــو|لسعود334249
بــــي |لسعد 783888 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سهيله |لسيد |حمد |ل
صيدله |لمنصورهس|ره |لسيد عبــــد |لمتـــج محمد عيد687436
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نحمد محمد |حمد بــــسط|وي||84727
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نعمر محمد كم|ل مصط ه| |34795
626o83د|بــــ |لزق|زيق|محمد خ|لد محمود عبــــد|لعزيز حسن

ندستـــ أسو|نيوسف محمد عبــــد |لمن مصط محمد39567
6o9977تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد |لحميد س|لم عبــــد |لر|زق حسن سل
854oo2معهد ف تـــمريض |لم | ط|رق ي حس سليم
طبــــ |لمنصورهكريم عص|م محمود محمد |لبــــلتـــ| |5|624
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمود عبــــد |لغ محمود |لسعيد غ|688845

ين| نبــــيل خليل لطف |66928 طبــــ |لفيومف
ف |لسعيد مر عمرو337854 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــمحمود |
343o79| ره||ء ص|لح |لسيد ع من عل|م |لق|
زر|عه ع شمسع |ء زكري| حمدى عبــــد |لمجيد57678|
د|بــــ بــــ سويف|حس عبــــد|لنبــــى حس ح|مد سليم242536
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محروس فتـــ عبــــد |7|7873
لسن ع شمس|نوره|ن محمد حل سيد |حمد شوشه498567
9o53oo|تـــج|ره سوه|ج حمد خميس |حمد حسن
44o238ى يم مصط |لدم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمريم |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عم|د عزتـــ عز |لدين|35647
يم27674| يتـــ محمد عيد |بــــر| لع| للغ|تـــ بــــم جديده|م
يم حسن6243|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــثــــينتـــ محمد |بــــر|
4376o2معهد ف تـــمريض كفر|لشيخف عبــــد |لق|در |لسيد |حمد شح|تـــه
84366o|معهد ف ص ري|ضه |سو|نحمد ن |لدين |حمد حسن
|66o67|حقوق حلو|نيف ي زكرى عبــــد |لع
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رهحمد محمد فؤ|د |حمد|29646| تـــج|ره |لق|
84o862| صيدله حلو|نيه |حمد عبــــد|لد|يم بــــر
تـــربــــيتـــ |لعريشرغده حس سل حسن769299
5|965oمعهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عزه محمود حسن |سم|عيل غر|بــــ
معهد ف ص |سو|نمن|ل محمود |بــــو|لمجد محمد3|8676
77o555لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد ع|دل فتـــ محمد سعيد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحن|ن ي| محمد ن|345523

5o47oثــــ|ر |لفيوم|محمد |حمد محمد محمد
تـــج|ره ع شمسكريم |حمد محمود محمود قمر3|3528
تـــج|ره |لزق|زيقحمد مجدى محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لجز635757
68o897د|بــــ |لمنصوره|جم|ل مصط محمد علو|ن
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريسوز|ن ن محمد حس جبــــر657|45 لم

598o|حقوق بــــ سويفشه|بــــ ن|دى حزين جوده
8o8|79 علوم |لم |س|ره رض| حسن ع

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه |س|مه محمد ز|يد||6797
تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد|لرحمن شح|تـــتـــ عبــــد|لمنعم ح|فظ55964

معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــعز ع عز |لعربــــ مر767239
339oo5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم محروس عبــــد|لمر عبــــد|لوه
25o27|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ه|جر فرج عبــــد|لر|زق فرج
حقوق |سيوطحمد مصط |حمد شح|تـــه||293|8

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن حسن عبــــد |لبــــ|سط |لتـــه|4245
9o6339 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم ع|طف |يوبــــ فه
69o763يم محمد د|بــــ |لمنصوره|وق خ|لد |بــــر|
77o988يم يم سعيد إبــــر| لسن ع شمس|دع|ء محمود |بــــر|
9|o769 تـــج|ره سوه|جمحمد |بــــو|لق|سم عبــــ|س |حمد مزيد
|587o8 د|بــــ حلو|ن|عبــــ عبــــد |لحكيم سليم|ن عثــــم|ن حسن
نوعيتـــ |لزق|زيقمصط محمد طلعتـــ عبــــد |لسل|م628247
يف4|447| يف يح  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|رتـــ 
64o694 تـــج|ره |لزق|زيقع|طف سعيد |حمد محمد دسو

صيدله بــــ سويف|ء ص|بــــر حم|د عبــــد |لصمد|68232
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد عل|م محمد يونس 886492
|6o585تـــج|ره ع شمسعل|ء حمدى محمد جودتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد حسن |لحسن محمد ع عر|بــــى479739
77o|44تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عنتـــر فتـــ |م محمد |لخون
تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورزي|د عطيتـــ |لسعيد محمد |لش|يبــــ529494
7|77o2زر|عه |لمنصورهندى |لمتـــو |مره عبــــد |لعزيز
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |يمن عبــــد|لحكم نجم982|25

48o|5يم معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد | |حمد محمود |بــــر|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرح|بــــ ممدوح عفي حس |لجبــــ|259622
د|بــــ |سيوط|عبــــد| رمض|ن محمد |حمد  885928
43o889صيدله طنط|شيم|ء ي| ه|شم محمد عبــــد |لكريم
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تـــج|ره بــــور سعيدر| محمد محمد عبــــد |لعزيز ل|ش 7862|7
4o72o8|تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمل بــــديع يوسف محمود خليفه
76|44oيم نمر علوم ج|معتـــ |لسويسعمر حمدى رمض|ن |بــــر|
89o696 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر ط|لبــــ ثــــ|بــــتـــ خليفه
نوعيتـــ ج|معتـــ د |ط |ر حمدي |لسيد |لغر|بــــ 8|67|6
ر |لسيد |لحم|دى279|42 حقوق |لمنصورهمحمد م|
علوم |لمنصورهسهنده محسن محمد ص|دق خليل679887
ر يوسف |لدسو |4|248 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|مروه ط|
ندستـــ طنط|عبــــد |لوه|بــــ خ|لد محمود بــــهن ش||457|6
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىل|ء محمد نبــــيل محمد |له|دى محمد شعل5|72|2
ف |لسيد محمد|357|78 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن |
نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم محمد يوسف عويس محمد38585|

6323oكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد| محمد عبــــد|لص|دق عبــــد|لعظيم
يم حسن495||8 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سل منتـــ |بــــر|
|د|بــــ طنط|شيم|ء |بــــو |لسعود |حمد محمد |لبــــرل9|4278
بــــم مصط 348969 م مصط |بــــر| تـــج|ره ع شمسن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنوره|ن مصط ع|دل بــــرك|تـــ|||7|5
5|38o2|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد رجبــــ حم|دتـــ ج|د|لربــــ
معهد ف تـــمريض طنط| محمد لط محمد عي7|7|46
ره|يم|ن |حمد طه عبــــد |لبــــ| |63349| عل|م |لق|
لهول |بــــر|765799 تـــج|ره بــــور سعيدمريم صبــــرى عبــــد |لعظيم 
4975o9تـــج|ره دمنهورمنه عص|م فتـــ سليم|ن
ندستـــ حلو|نمريم |حمد عبــــد |لرحمن عز |لدين22284|

3o243|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء فرغ ج|بــــر عبــــد |لرحيم
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور|ن درويش محمود مر 348875
25|o|4|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيمن محمد شكرى رضو|ن
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومع |ء ن |بــــو|لمع| |م|م عطيه267472

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نطه سعد |حمد |حمد |سم|عيل28384
تـــربــــيتـــ دمنهورول|ء ع عبــــده رضو|ن|4|7|5
52|o55 |معهد ف ص |ل|سكندريهندى |حمد عبــــد|لكريم علو
طبــــ ع شمسسل ن| محمد قدرى232795
33o997تـــربــــيتـــ بــــنه|رح|بــــ س| عبــــد|لمع عبــــد|لفتـــ|ح
83o987 تـــج|ره سوه|جندي كم|ل فهيم فه
78oo36|زر|عه |لزق|زيقحمد ك|مل محمد خليل

ندستـــ |لفيومعبــــد|لرحمن يح عبــــد|لمعز عبــــد|لجو67563
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد مصط ع مصط كسبــــه764386
طبــــ كفر |لشيخمصط رشدى |لسيد محمد جنبــــه442328
زر|عه ع شمسسهيله عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن935|5|
6o2|68 علوم |لمنصورهه|جر |يه|بــــ |لدسو محمد |لهوري

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|د | محمد عبــــد |لفضيل عبــــد |لرحمن|25|3
76369o كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــكريمه نبــــيل محمد محمد |لحسي
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يم329988 ندستـــ بــــنه|نوره|ن ع|طف متـــو |بــــر| كليتـــ 
علوم |لزق|زيقمحمد حسن س|لم عبــــد|لع|ل شلغم783787
259o48| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عم|د|لدين |حمد حس
يم428978 معهد ف تـــمريض طنط| أسم|ء أحمد عبــــده |لص|وى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| حن| ذكرى فرج 885578
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسلتـــ رض| طه عبــــد|لو|حد|326972
ندستـــ طنط|عبــــد | مسعد عبــــد| ع درويش449522
49o243|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|د | |حمد محمد عبــــد ربــــه عبــــد |لق
علوم دمنهورريموند| جورج لط ر|تـــبــــ853|52

يم34485 رهض محمد |حمد |بــــر| حقوق |لق|
84o964تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم رفعتـــ فرج قديس
ولس عم|د ري|ض ز362324 تـــربــــيتـــ ع شمسك
258o6| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومرمض|ن محمود رمض|ن ش
9oo857 ندستـــ سوه|جرح|بــــ ربــــيع |لبــــدرى محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|رحمه عبــــد|لحميد |حمد |حمد|83882
435o49ف رمض|ن قبــــردى تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد أ
ر عبــــد|لرحيم |بــــو839977 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسم|ء محمد |لط|

ف ومس|حه |لمطريتـــحمد شح|تـــتـــ لطيف حميد|55946 ك.تـــ. ف رى و
355|7o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن نج|ح محمد ج|د
يم حمد|59262| علوم ري|ضتـــ حلو|نخ|لد عمر|ن |بــــر|
3246o6وف|تـــخ|لد |حمد خليفه |حمد محمد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمينه عربــــى لط عبــــد|لعظيم|7|2386

طبــــ |لفيوممحمد حس محمد محمود68948
2397o||رتـــسم|ء محمد شح|تـــه عبــــد|لع|ل علوم ري|ضتـــ |لق|
85268o|ف طه |بــــو|لعل ندستـــ |لم | |ر |
83973oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم |لجهل|ن عبــــد|لرحمن بــــكري

يم ع |لزي|تـــ978|2 رهنور| ط|رق |بــــر| تـــج|ره |لق|
63|82o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء محمد عبــــد| |نور
نوعيتـــ |لمنصورهخلود |يمن سم |لسعيد محمود دي|بــــ358||7

3|6o4|وف|تـــحمد خ|لد سيد حموده ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
4o6958يم حسن سيد |حمد تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــجه|د رمض|ن |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد |لسيد عبــــد |لجليل |لسيد56|689
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم ||يري مل|ك ملك حن|858776
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء سيد حسن محمد||334|2

ره|سل ن| محمد محمود397|2 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |لمنصوره|يم محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لشورى|69556
حقوق بــــنه|محمد ن|جح جمعتـــ عبــــد|لو|حد سعد5|3427
رهم|ركو رزق |سعد بــــخيتـــ8|2272 حقوق |لق|
ين كرم زكري| ذكرى48674| ره|ش د|بــــ |لق|
ف ص|بــــر معوض33352| تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|بــــيشوى |
ر|ء طلعتـــ |لسيد محمد |6669|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طف|طمتـــ |لز
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طبــــ ع شمسعبــــد| عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لحميد |لحسي 442229
5o986|علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفيه|بــــ |حمد حس محمود |لحريرى

49537oد|بــــ |سو|ن|مدحتـــ مصط محمد ع عم|رتـــ
528|o9|يم ق|سم تـــج|ره طنط|حمد س| ع |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخحمد صبــــري عبــــد |لعليم عبــــد|لمجيد نميس7||444
9o6o22 علوم سوه|جمحمود محمد |سم|عيل عبــــد|لحميد
77|o72تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقنرم محروس |سم|عيل عيد
ف فرج ع62957| معهد ف تـــمريض ع شمسسوز|ن |
تـــج|ره طنط|محمد مصط عثــــم|ن أبــــو |لن27|465
صيدلتـــ |لم |ف|طمه سيد حسن |حمد4938|8
حقوق بــــنه|محمود حس محمد منصور278867
4o4|57د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمود |لسيد فرج |لسيد

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد جمعه عبــــد |لجو|د |حمد|43662
صيدله |لمنصورهه|جر نظ متـــو محمود |لن|قر4|6947
نوعيتـــ فنيه |لزق|زيقيه |يه|بــــ |حمد عبــــد|لحليم حبــــش|772525
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسعبــــ نجم عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو|د7||372
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ع|مر حمدى ع|مر عبــــد|لحميد328565
774o49|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|يه |يه|بــــ عبــــد |لسل|م يوسف
معهد ف ص |ل|سكندريهمن|ر عز شعبــــ|ن محمد ص|لح543467
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىف|طمه محروس ك|مل حس|ن 842634
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوملسيد محمد محمد |حمد|258567
د|بــــ دمنهور|عزيزه |حمد محمد |حمد5596|5
9o8863|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج لسيد |بــــو|لسعود |لسيد |حمد ع| 
د|بــــ |سيوط|ي|سم كرم محمد فؤ|د 883234
4o244oد|بــــ |لم |مه| شعبــــ|ن محمود محمد سل|م|
رهه|يدى عيد عبــــد|لع|ل محمد عبــــد |لع7273|2 تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سو|ن|ء محمود عبــــد|لر| |سم|عيل|89|839
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط رفعتـــ شفيق محمد6|3573

يم محمد|852|4 رهس|متـــ محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
774oo6كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمستـــ |حمد حس عبــــد |لحميد
7o8|56تـــج|ره كفر |لشيخع محمد ع حسن ع

رهرح|بــــ مختـــ|ر ح|مد |سم|عيل||794 حقوق |لق|
|52o62زر|عه مشتـــهرمن|ر عبــــد |لعزيز حس عبــــد |لعزيز

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد |لرحمن ن|دى كم|ل |لدين بــــر5|||5
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمود ج|بــــر محفوظ غريبــــ |بــــو نور5392|4

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حمد محمد قطبــــ فو |57887
75|7o8وف|تـــعص|م محمد حسن ع|شور ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
صيدله طنط|عمر تـــ|مر مجدى عبــــد |لعزيز429449
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويس ع|دل تـــه| |حمد759686
238o34|د|بــــ حلو|ن|منيه خ|لد مسعد عبــــده
يم|32|753 وف|تـــم محمد عبــــد |لنبــــي |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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تـــج|ره دمنهورمحمد سم عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لقص495677
9o2428| طبــــ سوه|ج حمد مدحتـــ خلف ع
| |لسيد محمود محمود سليم485288 تـــج|ره |ل|سكندريهي
ق|وى4|4365 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عوض سعد محمد |ل

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنتـــ | ع|طف ربــــيع ك|مل66768
7o6|6|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمصط |لعدل عبــــد | |لعدل
صيدله ع شمسمحمود م|جد سعيد |لبــــيه6432|2

رتـــ حن|ن عطيه مر صديق48285 تـــمريض |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطر| | زكري| محمود عبــــد|لو|حد 6892|9
256o57ش|م عبــــد|لغف|ر |لكو تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــش|دى 
8o|843 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــكر عثــــم|ن شح|تـــه حس|ن
ه |326367 د عمرو فرح|تـــ ج كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسن|
يم |لشم3|68|2 تـــج|ره ع شمستـــ|ى حورس |بــــر|
62o757حقوق |لمنصورهم | أس|مه كوستـــيه جور بــــش|ى
5o9|o5تـــج|ره دمنهورعمر فتـــ محروس محمد |لديبــــ
487o75يم |حمد مو تـــج|ره دمنهوريوسف عص|م |بــــر|
8o3274معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفه|جر فتـــ محمد حسن
89o|96 ر فرنسيس تـــربــــيتـــ |سيوطيوسف ر|يق م|
معهد ف ص بــــ سويفل|ء سيد فتـــ ذ ||533|8
رهمحمد مصط محمود بــــدوى38366| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|د|بــــ |لم |يه عل|ء خلف عبــــد|لر|زق|7784|8
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمع|ذ بــــرك|تـــ محمد خليف845||5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيوسف ع |لسيد مصط شلبــــى|67685
نوعيتـــ |شمونمن|ر منصور يوسف |لعزبــــ عبــــد |لكريم|27853
4o2oo3تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود |لسيد عبــــد |لمقصود نجم
|6352o| ندستـــ حلو|نيوسف فتـــ ه|شم محمد عبــــد
6o7952د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ندى |حمد عبــــد |له|دى عبــــد |لع|ل سليم
بــــ|ش245769 |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حس|م |حمد |حمد 

|565o| يحمد خ|لد عطيتـــ محمد مو أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنه ش|مل محمد |لسيد حس 626326
ندستـــ بــــنه|محمد |حمدمحمد صبــــ |حمد634373 كليتـــ 
رهعبــــ محمد عبــــد |لغ عبــــد |لصمد64|7|| حقوق |لق|
حقوق سوه|جعبــــد|لنعيم محمد عبــــد|للطيف ع 2937|9
8228o9لس موريس عبــــد| ج|د |لسيد تـــج|ره |سيوطك
8o4|35ف دسو ج|بــــر ندستـــ |لم |زي|د |
|لسن |لم |يم|ن حمدى محمود معوض|358278
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد سليم|ن |لسيد محمد755693
رتـــ||ء ن| محمد يوسف سل|مه|7292|7 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o|8|2 |طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهوق عفتـــ خل|ف كيل
6|99o7يم وليد |بــــو |لعز |لمن  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طإبــــر|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طنور|ن فتـــ ج|بــــر تـــوفيق قنديل623462
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839oo8معهد ف ص |سو|نفرحه خليفه حسن ح|مد
4|8o7|د|بــــ كفر |لشيخ|دير شكرى عبــــد |لرحمن عبــــد |لحميد
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرو|ن ثــــروتـــ عبــــد |له|دي ع|رف |لدجوى885|2|
8o6466كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهمحمد ط|رق ع فرج
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل|ء محمد محمد مصط |836|63
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|خ|لد محمد ص|لح |لعم|وي497|43

ندستـــ |لفيوممحمود ع|دل عبــــد|لرحيم سيد سيد|6635
يم |لعشم|وى|257443 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه عل|ء |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسكريم |حمد |لسيد |لمل|ح753257
معهد ف ص ري|ضه سوه|جعبــــد| محمد |حمد عبــــد|لجو|د  |89873
تـــج|ره بــــنه|م|جد |نس حس سل|مه |لكم|ر347953
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| |لشح|تـــ عبــــد| فرج628773
 |حه وفن|دق |لفيومي|سم سيد صل|ح عبــــد |لرؤوف52|55|
ندستـــ أسو|نبــــسنتـــ بــــرك|تـــ ك|مل ج|د|7|8434
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحن|ن |لسيد |لمتـــو |لمتـــو |لبــــ|ز699927
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورندى مدحتـــ سعدعبــــد |لسل|م س|لم9294|4

359o4 يم |حمد |لعط كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل عبــــد |لمنعم |بــــر|
4932o5د|بــــ دمنهور|مصط صبــــرى محمد خليل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدع|ء |لسيد |لضيف عبــــ|س699783
266993| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــيه ع عبــــد|لموجود مر
رهي|ر| عبــــد |لعزيز مصط محمدين49373| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــنوره|ن صفوتـــ |حمد سيد |حمد حسن779295
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد عبــــد |لرحمن عبــــ|س دعبــــس486||7
ور256767 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــسنتـــ محمد عبــــد| 

355o5د|بــــ حلو|ن|شه|بــــ |حمد ك|مل صل|ح
بــــي 8|3665 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد صل|ح محمد |ل
4393o7علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|جر حمد|ن محمد |لشن|وى عي
8864o8|معهد ف ص |سيوط حمد ن| شعبــــ|ن ص|بــــر
د|بــــ ع شمس|رز|ن |يمن يوسف مر ن773368
33829oد|بــــ بــــنه|وق عص|م سعيد عبــــد|لحليم|
4965o||حقوق |ل|سكندريهمن|ر محمود محمود محمدعبــــد|لجو
693628| طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد ع ق|سم غ|زى ع
5|559oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورص|بــــرين جم|ل حسن عيد رزق
48279o|يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ل|ء ي| محمد محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطسن|ء موريس حل شح|تـــه  879979
32524oعلوم ري|ضتـــ حلو|نمحمود فتـــ عبــــد||لمتـــج محمد
5o55o4|طبــــ |ل|سكندريهمحمد حس|ن |حمد عبــــد|لحميد مط

تـــربــــيتـــ بــــ سويفنف خ|لد جبــــ| مبــــروك|5363
يم56|65| يم |حمد |بــــر| لسن ع شمس|سل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|دى عل|ء|لدين ع |لسيد9237|2
ندستـــ شبــــر| بــــنه|سعيد |حمد محمد |حمد سل|م|34254
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد عوض |بــــو |لفتـــوح نجيبــــ|638944
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــس|ره نجيبــــ عبــــد |لرحمن يونس769827
ه332|76 تـــج|ره سوه|جيوسف محمد |حمد ع |لع
يم زيد|ن سعد مسلم4|4536 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومس|لم |بــــر|
يبــــه عبــــيد محمد766269 ندستـــ بــــور سعيدند |لسيد 
|ء محمدحف فتـــ عبــــد|لسميع|883275 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــ 
6274o8نوعيتـــ |لزق|زيقأحمد ه| محمد فتـــوح
3295|o| حقوق بــــنه||ء مصل سعيد مصل
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممريم رمض|ن |لشمبــــ |حمد حسن249982
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسبــــ|سل نبــــيل سيد ع محمد س|لم|ن774423

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيه |يمن عبــــد |لحليم |بــــوط|لبــــ|45647
7|2|o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــه طه |ل|م|م |لش|ف غز|له
6o4647 د|بــــ طنط|تـــ ع|رف عبــــد |لنبــــى محمود |لسيد حن|
رهن|ئله سعيد فتـــ عبــــد|لو|حد فر|ج5|2333 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ع شمسيتـــ عم|د |لدين بــــكر متـــو عبــــد ربــــه|354532
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمريم |حمد محمد رش|د |لسعيد شح|3|4262
79o735كليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشمحمد |حمد حمد|ن س|لم|ن عوده
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسمن|ر ع محمد |سم|عيل |ل|سيو 9652|5
نوعيتـــ بــــور سعيدعمرو حسن حسن محمد |لجمل89|765

رهي|ر| حس|م |لدين مصط عبــــد |للطيف جعفر44929 ندستـــ |لق|
4985o2 م عبــــد |لسل|م |لسعد تـــج|ره طنط|ندي |د
637o39|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه محمد خليل عبــــد|لح|فظ
34o685زر|عه مشتـــهرف|طمتـــ عم|د |حمد محمد |لشيوى

639o6حقوق |لفيوممحمد ع|دل حس |حمد
4582o7|تـــج|ره طنط|سعد يوسف |لسيد |بــــو|لنج
علوم ع شمسمريم |حمد جل|ل محمود68|8||
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف عبــــد |لرؤوف عبــــد |لع|ل محمد45364|
ه رض| رشدى محمود محمد|698299 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــم
فنون جميله عم|ره |لم |م|ريز |مجد ز حبــــيبــــ24888|
نوعيتـــ |لمنصورهنوره|ن من |حمد محمد مو46|6|7
53o66|علوم بــــ سويف|ء |حمد عبــــد |لخ|لق سيد

يف فتـــ عبــــد|لسميع  876594 تـــج|ره |سيوطمحمد 
63o|69صيدله |لزق|زيقيوسف محمد عزتـــ حسن محمد
8|427oفنون جميله فنون |لم |يوسف جوده ج|د|لربــــ جوده
76o893آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|ندى |حمد محمود أحمد نو|ر
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندين| |يمن محمد فتـــ عبــــد | خلف9446|2
تـــج|ره ع شمسحمد محمد سيد طه حسن||795|3
|5o87||د|بــــ |سو|ن|يه طلعتـــ حسبــــ رضو|ن
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمدى ك|مل عبــــد |لحميد عبــــد |لحفيظ37944
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن |يه|بــــ فتـــ زينل6|63|
نوعيتـــ |لفيومسل ممدوح محمود محمد75788
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رهيتـــ عل|ء |لدين عبــــد|لجليل |حمد|326477 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
3469o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ل|م ع عزتـــ محمد
د|بــــ |لزق|زيق|حن|ن محمد |حمد سليم|ن635837
24337oرهريه|م شعبــــ|ن عبــــد| |سم|عيل تـــج|ره |لق|
يم2872|4 |د|بــــ طنط|دير عص|م عبــــد|لمنعم |بــــر|
5o867|يد عطيه زر|عه |ل|سكندريهسعد محمد سعد |بــــو|ل
3297o5 يم عبــــد|لمعبــــود حس تـــج|ره بــــنه|رو|ن عبــــد|لحكيم |بــــر|
ر فهيم مبــــ|رك بــــريك343573 لسن ع شمس|سهيلتـــ م|
يم |لعو|د4|6868 معهد ف تـــمريض |لمنصوره سه| صل|ح حسن |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى محمد عبــــد|لع|ل أحمد خليفه99|427
77o964ه ه|شم سعيد عبــــد |لق|در عزر|ئيل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|م
نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد رض| ممدوح سليم3|6295
علوم طنط|مصط محمود حس|ن |لش|ل|42962
43o422ف |حمد ح|فظ لسن ع شمس|نبــــيلتـــ |

66oooتـــج|ره بــــ سويفيف مدحتـــ |لسيد |حمد
9|o954 معهد ف ص سوه|جكريم ص|بــــر عبــــد|لج|بــــر |حمد
82o7o2نوعيتـــ موسيقيه |لم |م | صبــــ فتـــ ف|رس
طبــــ طنط|نرم محمد عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|44|428

رهمرن| عل|ء|لدين فضل يوسف43853 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد عبــــد |لمنعم محمد أحمد|9766|4
تـــج|ره ع شمسم|نويل م|جد من ك|مل متـــرى9222||
ندستـــ |لزق|زيقمحمود عطيه محمد عطيه|4|778
ق|وى3|6962 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــسل محمد عبــــد |لحميد |ل
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومغ|ده رجبــــ محمود سعيد255263
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد فوزى محمد طه |لزي 624257
542||oل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمود ن| مهدى محمد
|6|2o8علوم حلو|ننور|ن مخيمر ز|يد محمد
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يم|ن سعد ي سليم|ن محمد|732|5|
رهفرح محمد مظهر عبــــد|له|دى236695 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ثــــ|ر د |ط|فطيمتـــ عبــــد |لفتـــ|ح ع |لتـــم|623355
ندستـــ |لزق|زيقسم|ء محمد مصط عبــــد |لعزيز سيد|62929
6o5955تـــج|ره |لمنصورهعمر خ|لد مصط |لعيسوى
8988o8|ء ع|دل عبــــد|لخ|لق عبــــد|لع|ل| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج 
45||5oيم محمد عي معهد ف ص ري|ضه طنط|محمود إبــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمنه |لسيد حسن |لسيد ع622879

تـــربــــيتـــ |لفيومد| | جل|ل معوض محمد85|68
6867ooندستـــ طنط|محمد عم|د عبــــد |للطيف جمعتـــ
53o34|يم جودتـــ ندستـــ |ل|سكندريه سعيد عبــــد |لمنطلبــــ |بــــر|
5o742oتـــمريض |إلسكندريتـــ ه|جر محمد عطيه عبــــد|لعزيز
77967|| ندستـــ |لزق|زيقحمد صل|ح فتـــ محمد عوض |
|د|بــــ بــــنه|محمد |يه|بــــ طه حسن محمد2|4|33
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684o64د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد |لوه|بــــ رزق
4oo396كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نع|دل يح سعد عبــــد |لمسيح
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف رض| عبــــد |لع| |لمهدي|768795
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي|ء |بــــو|لحج|ج تـــه| عبــــد|للطيف838396
787o8oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسند ر|فتـــ محمد سليم|ن| 
د|ر |لعلوم |لم |س|ره علم |لدين حسن محمد  882392
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ن| |سم|عيل مصط |لعك767254

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |حمد عبــــد |لجو|د ع9||44
4o8599تـــربــــيتـــ طنط|متـــ مصط عبــــد|لحميد جمعه |لحلف

خدمه |جتـــم|عيه |لفيوم|ء ربــــيع |حمد معوض|67854
يتـــ عم|د حل ك|مل |نطون682642 ندستـــ |لمنصورهم
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|غ|ده محمد عبــــد|لعظيم بــــيو|23256
777o2oل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|دى ي| عليوه حسن
48528oتـــج|ره |ل|سكندريهه|جر عل|ء |لدين مصط ص|لح بــــكرى
45o|47معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد عص|م سعد ع |لش|طر
قتـــص|د م حلو|ن|زينبــــ رمض|ن محمد ح|مد469|84
6o6764ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لرحمن
479|6oتـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ح|تـــم حل عبــــد |لسل|م |حمد
|د|بــــ طنط|حن|ن فوزى محمد عبــــد |لعزيز |بــــو عربــــ9327|5
4o6642نوعيتـــ |ل|سكندريهدين| ع|دل محمد عبــــد |لرحيم |لسيد
4o4832|م عص|م عبــــد |لحميد عبــــد |لسل تـــج|ره |ل|سكندريهد
يم |حمد29|53| رهمصط صبــــ |بــــر| حقوق |لق|

ثــــ|ر |لفيوم|ندى فرح|تـــ عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد3|647
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نعمه ن| شمس |لدين محمد846799
|55|2oد|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومنغم محمد محمد عبــــد |لعزيز|لصو|ف
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمريم عبــــد |لرحيم |حمد عبــــد |لرحيم426658
2|5o46د|بــــ بــــ سويف|عبــــد|لرحمن صبــــ محمد سيد
تـــج|ره طنط|ن|دين |حمد سعيد محمد |لس|يس55|432
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوليم |يمن وليم متـــى376|4|
262o2||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطلسيد ن|صف سعيد يونس جمعه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير مصط عبــــد|لحميد |لغن|م348292
طبــــ |سن|ن ع شمسخ|لد عص|م ح|مد ك|مل|77384
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ سعيد |حمد |لط|ره75|254
يم مسعد |لف 5678|6 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــر|
تـــج|ره ع شمسندى محمد |دريس محمد زكري|2649|3
تـــمريض |لم | ر|نيه مجدي عبــــد|لمل|ك حن|853224
263o65كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|منه | ط|رق فه مدبــــو
4|4o74حقوق طنط|رن| |حمد عبــــد|لمنعم عطيه |لع|يدى
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسلوى محمد مسعود محمد بــــدر|28466
علوم كفر |لشيخحس|م خ|لد |لسيد ذ 3357|5
7oo26|علوم |لمنصورهمحمد عبــــد |لمنعم ف|ضل |سم|عيل
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طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــ حس|م |لدين ح|فظ عبــــد|لحميد4|4225
8o8623يم عز|م |حمد إعل|م بــــ سويفحس|م |بــــر|
7o5229حقوق |لمنصورهش|م محمد حسن ع ع
4o|72o|يم لطيف عبــــده فه جرجس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــر|
4o5578د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه |س|متـــ |م عبــــد |لرحمن س
ر جل|ل سيد |سم|عيل774989 نوعيتـــ |لزق|زيقر| | م|

رهه|جر خ|لد محمود ع782|2 تـــج|ره |لق|
يم عبــــد |لع|ل6|7643 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدرو|ن محمد |بــــر|

تـــج|ره |سيوطمحمد بــــدوي عبــــد |لتـــو|بــــ سيد59392
63o233 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد حسن حسي عبــــد |لحميد |لسيد
نوعيتـــ فنيه قن|شهنده محمد عبــــد|لح|فظ محمد863799
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمهند ط|رق عبــــد |لسميع عبــــد |لعزيز ع|74|68
27o8o6| |صيدله طنط|سم|ء عل|ء |حمد |لبــــلتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد شح|تـــه |مبــــ|بــــي محمد287|85
52752o|ندستـــ سوه|ج|ء محمود ص|بــــر محمود |حمد
د|بــــ ع شمس|محمد سعيد محمود عبــــد|لرحمن394|32
8o6865يم تـــمريض |لم | ف|طمه محمد محمد |بــــر|
تـــ ط|رق كم|ل عبــــد|لرحمن |لبــــر| 23|345 تـــمريض ع شمس م
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحن|ن ط|رق محمد محمد755278
ندستـــ كفر |لشيخأم|ل محمد مصط محمد |بــــو كيله8|9|45
9o9728  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرش| ع|طف محمد سليم|ن
5o647o|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريه|ء خ|لد خلف | نعم|ن خليفه
د|بــــ كفر |لشيخ|يه محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح |حمد442752
|6|o34علوم ع شمسدين| نبــــيل حمدي |حمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| حس|م ي|س |لسعيد سل|متـــ698472
8|o576|تـــربــــيتـــ |لم |يفون بــــش حن سليم|ن
3283o9حقوق بــــنه|عبــــد| طلعتـــ حسن مو
8|8|o6طبــــ |لم |عبــــد|لرحمن حس محمد حسن
د|بــــ دمنهور|نوره|ن عبــــد |لخ|لق محمد عبــــد |54|489
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد عمرو محمد مغ|زى475362
رهسل|م حسن محمد حسن |لسيد||63862 عل|ج طبــــي |لق|
5o9477معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد س| عبــــد |لونيس مبــــروك فرج
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهل|ء |يمن عبــــد |لمع محمد صل|ح475927
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمدى |حمد عبــــد |لمطلبــــ |سم|عيل طه 686323
د|بــــ ع شمس|محمد جم|ل عبــــد |لحميد ع||333|
معهد ف ص بــــنه|كريم ن|صف شو |بــــوزيد958|25
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره ج|بــــر ع عتـــيم252895
ف عفي |حمد عفي 2593|3 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود |
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل محمد حسن د|ود|47955
33557oثــــ|ر |لفيوم|ريم محمد مصط ك|مل
حقوق |سيوطنسمه محمد عبــــد|لر|زق عبــــد|لخ|لق243558
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77666o| ف|ن| ن| عبــــد |لخ|لق عبــــد نوعيتـــ |لزق|زيقن
ف |حمد عبــــد |لسل|م |حمد 4|4788 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|دى |

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نيتـــ ن|دى محمد عبــــد |لبــــ|سط|24752
علوم ري|ضتـــ |لفيوممعتـــز محمد عبــــد |لغ محمود62|68

7o3o86د|بــــ |لزق|زيق|من|ر |حمد ج|بــــر رزق زي|دتـــ
تـــمريض |سيوطبــــه محمد بــــغد|دى |حمد  |65|88
تـــج|ره دمنهورمحمد جل|ل يوسف |ل |د4947|4
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمود مصط محمود يوسف46565|
27366oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه عزتـــ ف|روق لبــــيبــــ
2445o7رهعبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لعظيم محمد سيد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ع شمسي|سم خ|لد فؤ|د عبــــد |لعزيز بــــسيو |745|2
ى|682924 رتـــ||ء لط |لهل| محمد |لع قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ند|وي محمد6|83|4 يم  يه محفوظ |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخخ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نل|ء |حمد شبــــل عرفه شبــــل|447539
7oo575نوعيتـــ |لمنصورهعص|م ط|رق |لسعيد محمد
8|292o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|م م | سم شح|تـــه
8276|oحقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|دينور| |حمد سعودي عبــــدربــــه
4523o6ى ح|زم سعد|وى يوسف |لسعد|وى ندستـــ كفر |لشيخخ
ره|محمد ك|مل محمد ري|ض عبــــ|س|4453| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــور سعيديه محمد سيد |لعربــــى |بــــو |لنور |لزل764224
88423o د|بــــ |سيوط|دى محمود عبــــد|لمعز محمد
رهع عمرو محمد نبــــيتـــ عم|رتـــ6983|| تـــج|ره |لق|
|6o5|8تـــج|ره ع شمسعمر مجدى ع |لسيد
|593o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد |لرحمن عيد محمد عبــــد |لرحيم
ر ع محمد عبــــد |للطيف حسن64222| حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|فرحه محمود عبــــد |لحميد محمود بــــر2594|4
|269o4 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد |لبــــ|سط |لشعر|وي عبــــد
يم523738 زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــعمر محمد حسن محمد |بــــر|
زر|عه كفر |لشيخمريم محمد |لبــــند|ري |حمد439657
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نيف حمدى |لسيد محمد ع|بــــد369||3
32||9oكليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نمحمد عنتـــر خليل محمد
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد ع|طف عبــــد | |لش|ذ محمد4||687
لسن ع شمس|نور |حمد عبــــد | عبــــد |لمطلبــــ425932
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد محمود محمد محمود سليم85|527
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مصط عل|ء مصط محمد عبــــد |لسل429899
يم342244 يم عبــــد|لحميد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمصط حس|م |لدين عبــــد |لرحمن |959|77
طبــــ |سن|ن ع شمسل|ء ط|رق ه|شم عبــــد |لع|ل|5|2|6|
 |حتـــ وفن|دق فرع مطروح ج. |ل|سكندريتـــش|دى بــــه|ء |لدين |لسيد عوض محمد479796

254o|حقوق حلو|ننوره|ن عطيتـــ مسعد |حمد
|53o65ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف محمود سيد عبــــد |لمنعم
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63439o ندستـــ |لسويسو|ئل محمد |حمد مصط
35o856كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرح|بــــ صل|ح محمد مر |لعدل
494|5o|حقوق طنط||حمد ن| محمود عبــــد| |لبــــن
ه محمد محمود عبــــد |لمجيد ع|مر637435 تـــج|ره سوه|جم
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد ي|س عبــــد|لغ عبــــد |لحليم رضو|26232
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد خ|لد محمود محمد|5|368|
علوم |سو|نعبــــد|لرحمن |نور ع ج|د|864424
2|7o56م|م تـــج|ره ع شمسندى ن| صل|ح |لدين 
5427o2| طبــــ |ل|سكندريهحل|م حل |بــــو|لن عط||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد خ|لد عمر |لسيد عبــــد|لل|247287
يم |لسيد حسن 697242 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |بــــر|

48373| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف عيد رجبــــ ع
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمروه مبــــروك ع ن|صف498884
8o8o63| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن حسيبــــ عبــــد|لع| ع
|د|بــــ بــــنه|محمد حس محمود |حمد ن| 343428
5|885oمعهد ف ص |ل|سكندريهندى |لسعيد محمود |حمد
62o||2د|بــــ د |ط|ريم |سم|عيل منصور |لهو|رى
بــــي مصط 4|6949 طبــــ |سن|ن |لمنصوره|ء |لسيد مصط |ل

رهس|مه |بــــو |لحسن محمد ش|كر عبــــد 2|79| تـــج|ره |لق|
77876oش|م ح|مد محمد وف|تـــمحمد  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
علوم |لمنصورهل|ء محسن محمد عبــــد |لر|زق |لمن 528|69

رهيوسف عل|ء |لدين |بــــو |لفتـــوح ح|فظ8563| صيدله |لق|
م| سليم|ن355669 علوم ع شمسمن|ر محمد 
6o22o4ري|ض |طف|ل |لمنصورهد | فرح|تـــ محمد |سم|عيل |بــــو |سم
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمس|ء سعيد |حمد |لسيد|6365||
3||95o ندستـــ ع شمسيتـــ عص|م |لدين عبــــد| محمد مصط
75|5o2|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد محمد حمدى محمد يوسف غيثــــ
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــحس|م ربــــيع سعد |لج|ر828|25

رهيه عبــــد |لع|ل بــــه|ء |لدين عبــــد |لع|ل27492 تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمد ي| عبــــد|لمع مر353496
ل|ل45957| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مروه متـــو فرج 
رهمن|ر سيد فؤ|د عبــــد |لمجيد48968| د|ر |لعلوم ج |لق|
8oo639تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود محمد ن |لدين |سم|عيل
طبــــ طنط|عمر رض| |لعر| مصط |بــــو |لعن 438654
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |يمن ح|فظ عو|د كيل| |775674
حقوق ع شمسجنه من يس محمد ي 5286||
5478ooرهمحمد |حمد بــــه|ء |لدين محمد قريطم د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــمريض طنط| ه|يدى سعد عبــــد|لموجود ي433949
8o398|نوعيتـــ |لم |كريم مؤمن عبــــد|لر|زق قطبــــ
2|692oش|م محمد محمد |ل|بــــي|رى ه  رهن تـــج|ره |لق|
4|5o8o|د|بــــ كفر |لشيخ||ء عطيه محمد |لسم|ن
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776o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسيمون عبــــد |لمسيح نخله عبــــد |لمسيح
تـــربــــيتـــ سوه|جم|يكل |يه|بــــ |دور يوسف  895592
6o3o5|علوم |لمنصورهعبــــد |لق|در |يه|بــــ عبــــد |لق|در |لشيخ

3|3ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| محمد سيد محمد
7o9|89|ندستـــ |لمنصورهسل|م حس ز ع يوسف
4o|o78تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمود عنتـــر معتـــمد ع
7o|o24|ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نلسيد عبــــد |لحميد |لسيد |حمد رمض
6o74|| |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد| س| محمود ش
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره صل|ح عبــــد|لر| دردير826799
26299|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مل جم|ل عبــــد|لعزيز |لرف|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد جم|ل |لسيد عو|د334452
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طنجل|ء شعبــــ|ن |بــــو |لعن مو سليم622262

م مصط |سم|عيل عبــــد |له|دى|3|9|4 رتـــد علوم ري|ضتـــ |لق|
ك.تـــ. ف صن| |لمطريهيوسف محمد ع|شور بــــدر949|4

يم بــــسيو 56873| تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد ن| |بــــر|
وف|تـــسم محمد عبــــد |لحميد |لليثــــى635875 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|د | عبــــد |لعزيز ع ج|د266|5
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسك|رم | فتـــ سعيد محروس4|8486

ره|لؤى صبــــ صبــــ |م|م22975 د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيمن محمود مصط محمود|748|23
34o353معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد سعيد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومل|ء سم عبــــد|لنبــــى دويد|ر|256586
25528oيم رتـــ|رحمه ن|صف مصط |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
84|o34حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد سعدي طه سعد
6253o| ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش| |يمن محمد صل|ح |لدين |حمد مصط

يم محمد ثــــ|بــــتـــ47688 رهجه|د محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ |ل|سكندريهرن| ه| رجبــــ عطيه |لط|يفتـــ435962
3536o6تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد حمدى عبــــد|لمنصف محمد
22o258| تـــربــــيتـــ حلو|نبــــس|م بــــه|ء عبــــد|لعزيز عبــــد |لعزيز
|د|بــــ بــــنه|س|ره |حمد فريد |لش|ف متـــو264748
رهدير جم|ل |لسيد جمعه|34284 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد ر| عبــــد |لسميع سليم|424784
64o8o5|يم يم |حمد |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|حمد |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهعل|ء محمد عبــــد |لمقصود عبــــد |لمقصود سمك2952|5
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنجل|ء عص|م |لدين محمد سم قطبــــ482|64
د|بــــ ع شمس|ف|يزتـــ رج| رفعتـــ ع334894
ف محمود فرج عبــــد |لجليل|45924 تـــمريض فرع مطروح أ
5o75o8يم ج|د|لربــــ تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر عص|م ع إبــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد ع|دل |لسيد مر |حمد636225
35o643يم |لروبــــى ر مصلح |بــــر| حقوق ع شمسمن|ر م|

6|748| تـــمريض  بــــ سويفيم|ن فرح|تـــ و| عوض |
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يم853253 معهد ف تـــمريض |لم | ف|طمه ج|د|لربــــ محمد |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعثــــم|ن عثــــم|ن |حمد محمد رزق339598
82o9o4|حقوق |لفيومحمد حسن سعد محمد
طبــــ سوه|ج حمد ي عبــــد|لع|ل محمد|2444|9
|6|5o4وف|تـــع |س|مه محمود مر |لبــــلي وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ه ع|مر ع |لكيل| |247967 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|م
63|o82نوعيتـــ |لزق|زيقن مصط محمد |حمد
تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــل|ل نبــــيل بــــل|ل محمد |لبــــس| 898|62
علوم ري|ضتـــ حلو|نمروه محمد |حمد حسن سليم|ن238938
تـــج|ره دمنهورخ|لد رضو|ن عبــــد |لم|لك عبــــد |لفضيل495274
يم ح|فظ|67569 ن| حس|م |بــــر| طبــــ بــــورسعيدم
زر|عه كفر |لشيخي|سم كريم عطيه |حمد |بــــوزيد9|4444

معهد ف تـــمريض |لفيوم رمض|ن جوده خ |35|72
8o645|حقوق بــــ سويفحس|م عرف|تـــ سيد عبــــد|لعليم
لسن ع شمس|بــــه محمد نبــــوى عبــــد|لحميد مدكور95|254
تـــج|ره طنط|ن| جم|ل ع محمد ع3824|4
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــعبــــد|لرحمن محمد |حمد |حمد شح|تـــه356253
وف|تـــريم عبــــ|س سيد عبــــ|س ن4|7|5| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
د|بــــ كفر |لشيخ|سلسبــــيل |حمد محمد |حمد  محيسن489998
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسفريده خ|لد عبــــد |لفضيل عبــــد |لفتـــ|789766
34768o يم ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ي محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقحمد ع|طف محمود عطيه |بــــو حس 675626
6o6o88حقوق طنط|محمد بــــدوى ص|لح عبــــد |للطيف
معهد ف ص |سيوطشعبــــ|ن عبــــد|لغف|ر |حمد ع 894554

5o9o|د|بــــ بــــ سويف|عبــــد | خليفه محمد محمد
8o95|2كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفدع|ء |يمن محمد عبــــد|لوه|بــــ
233o7||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيه يوسف |لسعيد يوسف |لوكيل
3562o5طبــــ |لسويسمحمد مصط محمد ج|د مو
8o93|5|د|بــــ |لم |يه خ|لد محمد |حمد|
48o725تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنتـــ | |لسيد حم|د عمر حم|د
493825| تـــج|ره دمنهوريمن |بــــوبــــكر ع |لجوي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع|دل حل محمد|47227|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مريم عص|م محمد |بــــو|لنج|8937|8
69o4o2د|بــــ |لمنصوره|رح|بــــ محمد محمد ح|مد
|642o5د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن محمد سيد محمد
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء |لسيد محمد |حمد|643527
4943o| تـــج|ره دمنهور|حمد محمود |حمد عبــــد|لعظيم |بــــو
صيدله |ل|سكندريهم حسن |بــــو ضيف محمد |لسيد|22|477
يم محمد فوزي عبــــد |لمع محمد429658 تـــج|ره طنط|بــــر|
علوم حلو|نندى محمود ربــــيع محمود|5829|
8258o2|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء سيد حسن محمود
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2758o6رهحبــــيبــــه |حمد خض |لص|وى زر|عه |لق|
|5767o ره|شيم|ء حس عمر بــــدر حس د|بــــ |لق|
254o2o|يم |حمد نص|ر ف |بــــر| علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد |
رهيفون نور عد مس|ك|326279 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |فرحه رجبــــ كم|ل محمد859569
4|3|ooبــــى يم |لذ كليتـــ |أللسن كفر |لشيخحن|ن حسن |بــــر|
ندستـــ |لسويسمحمد خ|لد |لسيد عبــــد|لرحمن888|75
علوم |لزق|زيقين|س محمد ع محمد ج|دو|627283

تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسريه|م عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لرحيم عط39286
526o8oعلوم ري|ضتـــ سوه|جعمر ي| بــــدر بــــدر معوض
34o57o تـــج|ره بــــنه|عي عمرو عي يوسف |لشوربــــ
757o|4|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه ن| |لسيد محمد جمعه

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومرح|بــــ ن| |لسيد جودتـــ|6464
ه |حمد عبــــد|لرحمن |حمد|548||9 د|بــــ سوه|ج| م
6|352oندستـــ طنط|وجيه محمد جم|ل محمد |بــــوزيد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد |حمد عبــــد|لعليم محمد عبــــد|لرحمن2677|5
د|بــــ |لزق|زيق|محمود ع محمد حج|زي783442
26585o ف عبــــد|لحميد مصط تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |
823o4o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |يم|ن جم|ل قر |سم|عيل
تـــج|ره |سيوطرو|ن |لسيد عبــــد|لموجود مبــــروك مصط 535242
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|يدى محمد طه محمد538|35
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــند| محمد سعيد شح|تـــه رجبــــ259233
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|ء |لسيد ع شبــــل زيد|ن|432335

6796oندستـــ |لفيوميوسف  |ء |لدين محمد |لمك|وى
25o7|3لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مصط محمد |لحسي سعد
علوم |سيوطم مصط سيد ع  878836
ره|محمد عبــــد |لكريم ص|بــــر محمد28892| د|بــــ |لق|

حقوق بــــ سويفمحمد رجبــــ عبــــد|لمنعم عبــــد|لمنعم83463
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود خميس بــــسيو دسو 9478|4
9o9622|تـــج|ره سوه|ج كر|م يح عليوه عبــــد|لمجيد
26|66o|طبــــ بــــنه|حمد عص|م |لشح|تـــ فرج
6oo873صيدلتـــ |سيوطمن|ر وجدى عبــــد |لفتـــ|ح محمود فوده
يم محمود72|325 يم |بــــر| رتـــ|محمد |بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم محمود حلبــــه782659 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دين| عبــــد |لبــــديع |بــــر|
زر|عه مشتـــهرمنيتـــ عيد محمد |لصغ |343399
8o35o9|يم محمد حل س|لم صيدلتـــ |لم |بــــر|
2499o| |علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى ن| ح|مد محمد ش
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ع غني صل|ح غني327856
67587oف |لسيد محمد بــــدير |لصعيدي ه | حقوق |لمنصورهم
|6o397 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لكريم محمد حس
84333oكليتـــ طبــــ أسو|نم|ري|ن شنوده عبــــد|لمسيح |رم|نيوس
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8o352o |طبــــ |سيوطمصط ض| محمد ض
صيدله |لزق|زيقف|طمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عليوه يوسف774665
د|بــــ د |ط| |ر محمد مصط عبــــد |لمطلبــــ7376|6
وف|تـــر| | ع|دل يوسف عبــــد|لعزيز5645|3 تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن

يم محمد محمد|52665 صيدله بــــ سويفحمد |بــــر|
7o425ف |لسيد رمض|ن تـــربــــيتـــ |لفيومول|ء |

ف عوض جعفر22622| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود |
9o|7|3| تـــربــــيتـــ سوه|ج سم|ء سل عبــــد|لمبــــدى ع
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدسمر رض| |لف|روق عطيوه ن|68979
ه324||6 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيم ط|رق مصط |بــــو عم
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مصط رأفتـــ ف|ضل ص|بــــر||89|2
رهحمد محمد صل|ح |لدين |حمد||2284| تـــج|ره |لق|
8|2o97د|ر |لعلوم |لم |غ|ده |حمد عبــــد|لمنعم محمد
نوعيتـــ |لمنصورهخلود عبــــد |لع|ل عبــــده عبــــد |لع|ل|79||7
4o83|9 د|بــــ طنط|محمد عبــــد |لنبــــى عبــــد |لمنعم محمد مصط|
يم خليل |ل |ط452476 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد خليل |بــــر| معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهعمر عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع 688453
6o222oتـــربــــيتـــ طنط| |ر نظ عبــــد |للطيف |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|  سل|م محمد بــــخيتـــ محمد|875997
د|بــــ |لزق|زيق|خ|لد مجدي |لسيد |لش|ذ|63395
433o64د|بــــ طنط|تـــيس س| |لش|ف قطبــــ مرزوق|

62oo9| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف||ء محمد |حمد حس
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن|دين درويش عبــــد|لسل|م سويلم248525
يم محمد عطيه697397 يم سل|مه |بــــر| طبــــ |سن|ن كفر |لشيخبــــر|
348|5oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|م|زن عبــــد|لحليم عمرو عبــــد|لحليم |بــــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسج|كل ط|رق ن|دى نعيم تـــوفيلس232467
522o98علوم حلو|نسم|ء |حمد محمد تـــوفيق مصط محمود
طبــــ |لزق|زيقمجدى |لسيد عبــــد |لص|دق س|لم محمد774387
تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن محمد ص|بــــر محمد345|32
8o8o|7|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء رمض|ن محمد عبــــد|لعظيم
ف|529456 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــحمد حسن عبــــد|له|دى محمد 
34o623تـــج|ره بــــنه|مصط عبــــد|لحميد محمد |حمد سل
89978o د|بــــ سوه|ج|ي|سم محمد مر |حمد
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود محمد يوسف محمد معوض4|2|33
8297o7 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديد| | |حمد عبــــد|لل|ه حس|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عبــــد|لحليم محمد |لبــــدرى|495296
842o89تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينوره|ن محمد عبــــد|لر| |حمد
7o45o4ندستـــ |لزق|زيقن|ديه محمد حمد|ن محمد ر|شد
64o8|6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد |لحميد دسو |لسيد محمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنغم عبــــد |لحليم عثــــم|ن عبــــد|لحليم عثــــم|77333
|642o||تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن ع صل|ح محمد |بــــر
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ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــع|دل كرم ك|مل حن|859825 ك.تـــ. ف للبــــ
يم|335783 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ لط عبــــد|لمحسن |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــعزه |س|مه عبــــد |لحميد محمد عرفه432448

345ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن| قطبــــ محمد قطبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشيم|ء ربــــيع وف| ع |لسيد435295
265oo6طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد |يمن محمد نص|ر

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد عبــــد|لع| عبــــد|لحفيظ |بــــر|84926
8983|o طبــــ سوه|جبــــسمه جم|ل مصط عبــــد|للطيف
6o6232معهد ف تـــمريض طنط| محمد جم|ل ع عبــــد | |لشيوى
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديح|مد ن |لدين ح|مد محمود834283
حقوق |لزق|زيقوق محمود محمد محمود |حمد755759
8o9o2o|لسن |لم |/ري|ضتـــ|ندرو نبــــيل فوزي حن|وي
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحبــــيبــــه ه| محمد محمد57629|
ى|974||6 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |حمد جميل عبــــد |لسميع بــــح
يم فؤ|د عبــــد |لرحمن محمد763237 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره |بــــر|
يم عبــــد |لعزيز عبــــد | 2|7577 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخين|س عبــــد | محمد ع |لفيو |437836

4o588تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمروتـــ ح|مد عبــــد|لعظيم يونس
تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره عبــــد |لق|در عبــــد |لم|جد محمد ع4|6234
|3775oوف|تـــمحمود |يمن فتـــ عبــــد |لصمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4965oo |تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر محمد كم|ل |حمد |لكف
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأيتـــ مسعد محمد |لشه|وى6246|6

|82|o| ره||ء ع|دل حفيظ بــــش د|بــــ |لق|
5o4245تـــمريض |إلسكندريتـــ نرم نشأتـــ عبــــده بــــعرور |لسيد

739o8تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد محمود حس |م|م
يم|658|82 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن جم|ل |حمد |بــــر|
رهمنه | عص|م |حمد حسن 236529 تـــج|ره |لق|
32|845| تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عربــــى سيد مر
||95|oيم |بــــو|لنور|حمد ندستـــ ع شمسعمر معتـــز |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحس|م |لدين خميس |سم|عيل |حمد سليم479443

3|5o5فنون تـــطبــــيقيه حلو|ند| | محمد |حمد عبــــد |لرحمن
كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ حلو|نحمد محمد عبــــد|لح|فظ |لسيد|268565
د|ن787|62 معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدحن|ن ع |لسيد ع و
ى9327|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد طه محمد |لعج
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد محمد محمد |لعبــــ| 2|4466
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|من|ر |يه|بــــ |لعتـــبــــ| محمد محمد |لعتـــبــــ648883
75o5o5|لسن |لم |/ري|ضتـــ|زي|د |حمد عبــــد |لمع عبــــد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقحسن صل|ح محمد |لسيد سل|متـــ643746
د|بــــ ع شمس|منه |س|مه محمد عبــــد |لح|فظ24473|
رتـــ|شيم|ء رمض|ن عبــــد|لجو|د عبــــد|لق|3||636 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ى268772 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــح
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ر |لسيد عبــــد |لع|ل27866 ره|بــــتـــ م| د|بــــ |لق|
رهم|زن عم|د لبــــيبــــ شعبــــ|ن32459 تـــج|ره |لق|

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىيه عبــــد| |حمد ح|مد|835678
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن ع|دل محمد حسن س|لم|622|78
3457o9 ره|ه|جر سعيد |لسيد عليوه |بــــو|لخ عل|م |لق|
35|o48د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|مه| س|مح كم|ل فرج|
د|بــــ ع شمس|كريم|ن |حمد حسن محمود239676
8o9934تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر محمود عبــــد|لعظيم ق|سم
يم ند555|45 يم عبــــد| عبــــد| |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخ|بــــر| معهد ع| 
ف كم|ل حن  |88226 لس | تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطك
د|بــــ حلو|ن|شيم|ء عم|د ح|مد عبــــد |لعظيم|49|5|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  دين| محمد عبــــد | يوسف83|764

3o322|ره||ء عرفه |لسيد عبــــد |لح|فظ د|بــــ |لق|
6o3|29| |ه |يمن محمد |لمو طبــــ بــــنه|م

يم43489 رتـــ|نور| جمعتـــ عبــــد|لعليم |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط سليم|ن عبــــد|لفتـــ|ح محمد222785
26492oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومخلود ع محمد |لسيد
5o2682زر|عه |ل|سكندريهمريم سم مرزوق محمد عتـــروس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطبــــيشوى طلعتـــ فهيم بــــش|ى 884535

تـــربــــيتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن رجبــــ عبــــد|لبــــ| صديق55572
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم محسن عبــــد|لفتـــ|ح |لديبــــ7295|2
8o|95oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مصط |حمد حسيبــــ تـــوفيق
88385o د|بــــ |سيوط|دع|ء نج|ح عبــــد|لع|ل شح|تـــ
9|3||o|تـــج|ره سوه|ج حمد م| |حمد كريم
ندستـــ ع شمسنوره|ن جم|ل عبــــد |لن| محمود حسن93|7||
9o539كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمحمد عبــــد |لتـــو|بــــ سليم|ن حسن

تـــج|ره |سيوط سم|ء محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحيم|887554
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمل محمد سيد ع رمض|ن|348822
477o22 ن| محمد فريد عبــــد | |حمد محمود تـــج|ره |ل|سكندريهم
698o34تـــج|ره |لمنصورهرضوى بــــهجتـــ |بــــو|لعط| |لسيد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|يه خ|لد |حمد عو|د|494|78
882o42|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط  نور شعل|ن |نور حم|ده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــف|طمه ن عبــــد|لرحيم |لكفر|وى248642
68|2o9 حقوق |لمنصورهبــــ|سل ع ع |لسيد |لعفي
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه جم|ل محمد ع ع9|2662
449o85ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخدين| محمد |لسنو حبــــيبــــ معهد ع| 
علوم طنط||ء صل|ح محمد عطيه |لعدروس|6772|5
6o9355ر عبــــد |لحميد |لعزبــــ ندستـــ |لمنصورهعبــــد | |م م|
تـــج|ره كفر |لشيخسع|د |سم|عيل ش|كرع |لسنهورى5959|4
5|87o4|يم حسن محمد حشيش زر|عه دمنهوريم|ن |بــــر|
طبــــ |سيوطحسن|ء حس محمود فرغ 7|8888
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بــــتـــ262|5 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفخلود منصور عبــــد |لتـــو|بــــ و
|88o4 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|ر ي| محمد مصط

4o9442تـــج|ره طنط|عل|ء محمد عبــــد |لنبــــي خ|طر
ه عطيه سعيد عطيه|635996 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
7o22|6د|بــــ |لزق|زيق|مريم محمود محمد حسن |لبــــط|وى
فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهشوكتـــ مو |بــــو |لخ فرج59296|
6942ooر|ن ر|ن فتـــوح عل|م ز تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود ز
6o7247د|بــــ طنط|مصط محمد مصط محمد |لغمرى|
8o4693ج ح|فظ عرف|تـــ| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |زينبــــ 

تـــج|ره بــــ سويفمحمد طه سعيد ص|لح2|567
4|69o|ه بــــ|سم عو|د |لسبــــ| سليمه حقوق طنط|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفزي|د |حمد مختـــ|ر عبــــد|لسل|م محمد 3|||33
بــــه822323 لس صبــــ حل و خدمه |جتـــم|عيه |سيوطك

رهح|زم حسن خ عبــــد |للطيف47223 ندستـــ |لق|
83|5o2|ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نيم|ن فتـــ محمود محمد كليتـــ 
ره|منه | حس|م عبــــد|لمؤمن عبــــد|لعليم238274 د|بــــ |لق|
6o3843حقوق |لمنصورهع غ|زى غ|زي ع مره
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد محمد رمض|ن مبــــروك|339583
رهعبــــد|لحميد |كرم عبــــد|لحميد محمد حنضل693|26 عل|ج طبــــي |لق|
767o87معهد ف ص |سم|عيليهطه |حمد محمد |حمد ع|مر
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ن|ء بــــدري محمد ع محجوبــــ|66|845
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــي|سم بــــسيو عبــــد|لمو |حمد مر 428275 ك.تـــ. ف للبــــ
6|9o36تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمريم محمد محمد مصط |لبــــطو
ف |ل|م|م عبــــد |لوه|بــــ678695 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــرن| | م |لع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|وليد عل|ء |لدين عطيه يونس عطيه446728
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد عمر محمود صبــــرى عمر عبــــيه9|8|69
9o4||5 ل|ل بــــدير قن|وى زر|عه سوه|جه|له 
د |لسيد عطيه498549 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شمس عل|ء مج|
7o5949|تـــج|ره |لمنصورهيم|ن |لسيد ع |لر|ج |لبــــدوى
|497|8| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م مصط محمد عبــــد |
علوم طنط|أم| ص|بــــر محمد دي|بــــ9989|5
2322o5 |علوم ري|ضتـــ حلو|نيوسف محمود محمد ح|مد عبــــد |لبــــ
ر رمض|ن محمود262362 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|زي|د م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ريو |ي | معز بــــرسوم6563||
257o42ل|ل قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|رو|ن عيد |حمد 
8858o4 تـــج|ره |سيوطمحمد رف| عبــــد|لحميد محمد
علوم ري|ضتـــ طنط|بــــل|ل عمر عز |لدين غل|بــــ|52454
ندستـــ |ل|سكندريهع حسن يوسف حسن يوسف447236
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه عبــــد |لعزيز |بــــو|لسعود |بــــر962|43
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء عبــــد |لحميد محمد حمزه عبــــد 697574
يم عطيتـــ ع|76235 تـــج|ره بــــور سعيدكريم محمد |لعربــــى إبــــر|
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يم محمود محمد |لعشم|34895 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرع |ء |بــــر|
49356o لسن ع شمس|ح|زم |س|مه ح|مد |لغني
8o|o93نوعيتـــ |لم |من|ر ن| ن طلبــــه
تـــربــــيتـــ |سو|ننعمه رمض|ن بــــر عبــــد|لبــــ|سط847476
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر صل|ح |لسيد |حمد سل|م|48536
5o5oo4| زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمنه | محمد عبــــد|لعليم مر عبــــد
63oo55علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجم|ل عبــــد |لمجيد حسونه |لسيد

|983oرهحس محمد حس عر|بــــى محمود تـــج|ره |لق|
د|بــــ حلو|ن|ه|جر |يمن محفوظ محمد |لش|ف رزق48597|
يم محمد6688|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ |حمد |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحن عل|ء ع|شور ري|ض سليم|ن338378
د|بــــ دمنهور|محمد عم|د|لدين عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لسل|49424
تـــج|ره ع شمسي|سم محمد عبــــد|لرحيم حسن3423|2
ى39654| ر محمد ع |لم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسهيله م|
علوم ري|ضتـــ ع شمسشيم|ء ص|بــــر |بــــو|لحمد |حمد عبــــد|346766
|لسن |لم |ندى محمد رش|د عبــــد |لقوى38622|
تـــربــــيتـــ ع شمس محمد عطيه عبــــد|لسل|م348338
4883o|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد خليل |لسيد |لشبــــ
9|o646صيدلتـــ |سيوطصو | نشأتـــ ذكرى د |ن
4ooo38كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــش| |ز عمرو محمود فهيم
|6o462لسن ع شمس/ري|ضتـــ|معتـــز بــــ| محمد لبــــيبــــ عو|د طه
تـــج|ره كفر |لشيخس|متـــ  |ء حل محمد |لمتـــو |443486
لسن ع شمس| عيد مسلم عبــــ|س784743
معهد ف ص سوه|ج  يه جم|ل |حمد عبــــد|للطيف|925655
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطف|طمه |يمن عبــــد| |ألودن266734
4|22o2|تـــج|ره طنط|عبــــد |لغ ع عبــــد |لغ ع |لسم
7666o3تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد |س|مه |حمد فؤ|د يوسف بــــدوى
6464o2 ه ع|دل عبــــد |لحميد عبــــده |لسعد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طم
6|o9|8تـــربــــيتـــ طنط|فتـــ محمد محمد محمد |لجم|ل
4o5724تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمد |حمد حس |حمد
34o36|طبــــ بــــنه|محمد محمد عبــــد|لمحسن |بــــو |لفتـــوح
ندستـــ |لمنصورهعمر س|مح |لبــــدر|وى ص|لح حسن693|68
حقوق |سيوطمحمود |س|مه محمود محمد|82359
5374o2حقوق |لمنصورهخلود سعيد ف|يز محمد سعيد
62o2o7 |علوم ج|معتـــ د |طريه|م محمد عبــــد |لر|زق |لغيط
يم ع|دل محمد كسبــــتـــ|493677 د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|بــــر|
36o955د|بــــ بــــنه|ريم محمد عبــــد|لنبــــى ع حسن|
26||o5 |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــخلود محمد فرج |لعر
يم محمد عبــــد |لجليل |ل 992||5 زر|عه دمنهورمحمد إبــــر|
يم752547 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد خ|لد ر|شد |بــــر|
ر|ء محمد سعد فتـــح | |بــــوشهبــــه9726|5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــلز
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تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــد| | ع شعبــــ|ن رزق256654
25o37ن| ع|طف فرج رزق ره|م د|بــــ |لق|

529224| تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد عل|ء عبــــد| حس |لص|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــرح|بــــ سليم|ن محمد |حمد |لشيخ689|27
6925o5ش|م عبــــد |لعزيز عبــــد ربــــه حس علوم |لمنصورهردينه 
8o84ooحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــرؤي عص|م |لدين ي عبــــد|لوه|بــــ
8|o2|3تـــج|ره |سيوطم|ركو |مجد ر|غبــــ |سحق
تـــلر ج|بــــ | عوض486742 د|بــــ |ل|سكندريه|م|ريو صفوتـــ 
يف مسعد سعودي53399| تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحسن مختـــ|ر محمود محمد سيد|حمد255|68
ره|ي|تـــ ن| عو|د عبــــد|لش| |233253 د|بــــ |لق|

67o83لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|شوق تـــوبــــه عم|ر عثــــم|ن
م ه| ف|يز ري|ض م |226773 لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر||د
علوم |سو|نسهيله عبــــد|لوه|بــــ ش|كر |حمد556|84

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين |حمد حج|9782|
9oo4oo|يم حسن ك|مل محمد ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج بــــر| ع| 
صيدلتـــ |سيوطسل سيد محمد |حمد  888388
6|oo86د|بــــ طنط|ع جبــــر ع عل|م|
2332o5ره|نغم وجيه ح|مد |حمد |لسيد د|بــــ |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهن فتـــ ن منصور ع حفلش56|||5
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر |حمد محمد رفعتـــ عبــــد |لعزيز سليم464484
ف محمد |سم|عيل|455|8 طبــــ |لفيوموليد 
يم483235 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرند| عبــــد |لنبــــى |حمد |بــــر|
697o|2صيدله |لمنصورهمحمود شكرى ح|مد ع
يم236556 رهندى خ|لد محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
27o566|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد خ|لد فتـــوح سيد |حمد حرحش
4|o486|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مؤمن رض| محمد |حمد |لبــــن
3|3||o تـــج|ره ع شمستـــ رمض|ن ح|مد ع
44|o73يم نوعيتـــ كفر |لشيخبــــه بــــسيو |لسيد |بــــر|

ندستـــ حلو|نعمر ع محمد مصط 6229|
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد ع مصط حسن842564
كليتـــ |أللسن ج أسو|نندي زكري| ع حسن845347
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخحمد ي|س أحمد أحمد درويش|443485
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود سم عبــــد |لمع محمد بــــدر|775754
8o3o7o|تـــربــــيتـــ |لم |روي مصط ع |سم|عيل
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لحميد34|28|
معهد ف ص |ل|سكندريهخلود رمض|ن محمد عبــــدربــــه يوسف |4798|5
8784o5  تـــربــــيتـــ |سيوطخلود محمد عبــــد|لر| محمود
4854o2تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ |دتـــ محمود ع |لش|ذ |لسيد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــطه حمدي طه محمد799|82
د|بــــ |لزق|زيق|ض ر| محمود |حمد332468
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تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمنيه صبــــ محمد عم|ر||682|5
يم مدحتـــ عبــــد |لفتـــ|ح محمود|752839 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهبــــر|
4o4735د|بــــ دمنهور|مصط مجدى سعد محمد مر
د|بــــ |لمنصوره|مريم ه| سم عزيز حليم988|68
6o3534د|بــــ طنط|عن|ي|تـــ |لسعيد عبــــد|له|دى حسن محمد|

رهنور| مجدى |حمد محمد |لقن|وى38433 د|ر |لعلوم ج |لق|
8o4726نوعيتـــ موسيقيه |لم |مريم جميل شفيق ع|زر
يم |للبــــ|ن|76234 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدعزتـــ محمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمريم  طلعتـــ  عطيتـــ  عبــــد |لفضيل عبــــد489346
يم عبــــده698926 نوعيتـــ |لمنصورهرحمه |حمد |بــــر|
44o8o3|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد خ|لد محمد محمد
6o3o|5|يم عبــــد |لسل|م |لعج|ل طبــــ طنط|حمد |بــــر|
يم |لسيد |حمد|35853 علوم ري|ضتـــ ع شمسمنتـــ | |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهصبــــرى جم|ل عبــــد |لق|در ح|مد محمد ح686628
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسمه ع|دل حسن محمد59445|
9o2672 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسلوى قنديل محمد قنديل
ين رض| |م محمد  882936 تـــربــــيتـــ |سيوطن
638o75|تـــج|ره سوه|جحمد محمد عبــــد |لحميد |لسيد
8o9|54د|ر |لعلوم |لم |مروه عبــــد|للطيف من|ع عبــــد|للطيف
يم رمض|626348 نوعيتـــ |لزق|زيقنوره|ن عبــــد |لمنعم |بــــر|
زر|عه |لزق|زيقمحمد ع جمعه عبــــد|لعزيز779944

د|بــــ حلو|ن|مريم عفي محمد محمود48|24
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|حمد سيدى بــــ مر |حمد حموده|449264
6243o6كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طأمل س| فكرى |لوصيف حم|مه 
ندستـــ بــــور سعيديوسف |حمد نج|ر سيد752865
د|بــــ |ل|سكندريه|روميس|ء محمود محمد قطبــــ شتـــ|425623
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومزي|د ن محمد خ 5743|2
2736o2| ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نم|ل يح |حمد غز| كليتـــ 
6o58|| د|بــــ |لمنصوره|حس|م مصط عبــــد |لغ عبــــد |لعزيز
تـــربــــيتـــ بــــنه|سم|ء |حمد فتـــ محمد عفي |369842
6o4555تـــج|ره طنط|مريم محمد |حمد |لسيد سل|مه
يم سعد2|4339 صيدله طنط|عزه مصط |بــــر|
7o5974يم ع ري|ض |طف|ل |لمنصورهزينبــــ محمد محمد |بــــر|
33869oفنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طس|رتـــ رض| محمد نعيم نعيم
4o8879د|بــــ طنط|نور |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لبــــدرى|
8o5825تـــربــــيتـــ |لم |وف|ء عبــــد|لسميع عبــــد|لعزيز عبــــد|لسميع
9o8523 زر|عه سوه|جي|سم ن| |سم|عيل |حمد ع
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه محمد مأمون ع |لبــــيو623926
يم عبــــد |لرحمن482529 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|رو|ن |حمد |بــــر|
8|64o6|معهد ف ص بــــ سويفروم|نيو عم|د عيد عبــــد
542o8oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحس|م حس |حمد محمود
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8|539oتـــج|ره بــــ سويفريم رمض|ن شعبــــ|ن |حمد
ف |لدين|8|47|4 د|بــــ |ل|سكندريه|م| محمد عبــــد |لوه|بــــ 
9o6288|تـــربــــيتـــ سوه|ج روى حمدى عبــــد|لفتـــ|ح محمد
ه768285 تـــربــــيتـــ |لعريشنعمه مصط |م محمد تـــقص
معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد رض| كم|ل عيد |لجز|يرى529529
228o|8|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل ع|دل |نور |بــــو|لوف
|2o82|زر|عه مشتـــهرمونيك| مر|د ك|مل سوري|ل
638o87يم كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحسن|ء مؤمن مصط محمد إبــــر|
4ooo32تـــج|ره |ل|سكندريهذسبــــ | نعيم جرجس ميخ|ئيل بــــولس
9o9o65|طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى حمد عص|م عبــــد|لصبــــور بــــل|ل
رهوق مصط حس محمود956|22 تـــج|ره |لق|
6o5654تـــمريض طنط| آل|ء ع|طف عبــــد| عبــــد|لسل|م محمد

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفممدوح صبــــ حل عبــــد|لوه|بــــ53583
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمه|بــــ محمد مرغ محمد752484
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يوسف |يمن |لسيد محمد783382
6|35o6ش|م عبــــد|لعزيز عبــــد|للطيف ندستـــ طنط|محمد 
يم محمد |لسيد عبــــد |لع86|3|7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكريم |بــــر|
5oo46تـــج|ره بــــ سويفعمر |حمد رشدى |حمد

6|4|3oزر|عه |لزق|زيقوس|م محمد ع |لزي|تـــ
حقوق حلو|نمحمد |حمد حميد |حمد53955|
9oo8|9 تـــج|ره |سيوطند| |ل|م |حمد |لسيد
حقوق ع شمسزينبــــ جم|ل محمد محمود حس |3|343
حقوق د |طمريم حمدى ع خميس9883|6
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد عبــــد |لجيد محمد رضو|7|6948
تـــربــــيتـــ طفولتـــ |لغردقتـــه|جر يوسف |حمد |سم|عيل279895

|53o5ين محمد |لسيد |حمد فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن
لس عم|د |ل ن| 66|325 رهك طبــــ |سن|ن |لق|
ره|رضوى محمد محمود |حمد|85|3| د|بــــ |لق|
26oo36كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــرند| محمد حس عوف
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء محمد |بــــو|لق|سم محمد|865929
82|266| د|ر |لعلوم |لم ||ء عبــــد| ز عبــــد|
8o9845 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ي| جمعه قر يوسف مصط
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جرفقه س| صليبــــ جرجس|26327
4957o9كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسع|طف عبــــد|لحليم محمد ع|طف عبــــد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود سعيد عبــــد|للطيف خربــــوش32|279

تـــمريض |لفيوم عبــــد |لرحمن سليم|ن سنو محمد68928
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء عل|ء|لدين ج|بــــر مح|ريق277355
ف |لدين8878|5 معهد ف ص |ل|سكندريهه|له خميس |لسيد 
د|بــــ دمنهور|ي|سم عبــــد | بــــسيو عمر|ن497647
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لمر خليل42||45
8274|oحقوق |سو|نمحمد صل|ح ع محمود
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327o45د|بــــ |سو|ن|من|ر مبــــ|رك |بــــو|لوف| محمد حم|د
9|o923|حقوق سوه|ج بــــ|نوبــــ مجدى بــــديع لبــــيبــــ
3552o2د|بــــ ع شمس|روضتـــ |حمد |م سيد
62o964تـــج|ره بــــور سعيدأسم|ء عط| محمد بــــدر |لنج|ر
8283o3ل|ل عثــــم|ن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جل|ل عثــــم|ن 
8|4o66| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |سلم |حمد محمد ع
د|بــــ |سيوط| بــــ|نوبــــ غ| ع|د سعيد|365|88
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد س|مح محمد صل|ح |لدين محمد769623
4o5493 نوعيتـــ |ل|سكندريهرو|ن عل|ء |حمد |حمد |لملي
7648o6نوعيتـــ فنيه بــــورسعيدوق عم|د فوزى محمود عيد
ف س|لم مو||7849 يل ج |لزق|زيقشيم|ء | كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ه|767||7 ه |حمد |حمد محمد |لبــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|محمد |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لجو|د|24439
7oo|39|ه صل|ح محمد |حمد د|بــــ |لمنصوره|م
699o47زر|عه |لمنصورهدع|ء زينهم سعد محمد عم|رتـــ
89336o خدمه |جتـــم|عيه |سيوطريه|م عبــــد|لرحيم محمد عبــــد|لجيد
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل نبــــيل محمد سعيد |لجندى256878
8563|o| ه محمد شح|تـــه ز تـــج|ره بــــ سويفم
معهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد |حمد عبــــد |لحميد |لسيد |بــــر|698767
لس ع|طف خلف خليل 7585|9 معهد ف ص |سيوطك
ر |لحمز|وى49|2|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمود محمد ط|
6|986oثــــ|ر د |ط|دع|ء و|ئل ق|بــــيل سعده
78o626تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقس|ره حسن |حمد حس ع
232o24علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد خلف بــــدر عبــــد|لحسيبــــ
233|o9كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريم عبــــد|لرحيم عبــــد|لرحمن |لنج|ر
تـــربــــيتـــ ع شمسشنودتـــ جرجس ج|د جرجس352785

6o6|6صيدله بــــ سويفرحمه جميل ع|دل عبــــد |لع|ل
صيدله طنط|نرم |حمد محمد |حمد عثــــم|ن8|2637
ى عك|شه محمد||63444 د|بــــ |لزق|زيق|حمد ي
بــــي عبــــيه39|692 د|بــــ |لمنصوره|ه|دى محمد زكري| |ل
يم348523 ر ص|لح |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| نوره|ن سيد م|
7||92o| ر محمد محمد متـــو تـــج|ره بــــور سعيدل|ء م|
78o255ندستـــ |لزق|زيقخ|لد ع محمود محمد
2458o7حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو خ|لد |حمد س|لم محمد| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمريم ح|فظ عبــــد |لفتـــ|ح سيد|398|
ى |حمد عبــــد |لغ |52374 علوم ري|ضتـــ دمنهورعمر محمد ي
||59|oره|فيول| فوزى ف|يق |ستـــ|نيس د|بــــ |لق|
|232o||ندستـــ تـــ.خ|مس بــــر|م يوحن| |نيس متـــرى معهد ع| كندي تـــكنولو | 
347579| تـــج|ره بــــنه|حمد خ|لد فرج ش|ف
6|58o||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عم|د ك|مل محمد |لجندى
ش|م عبــــد|لحميد |لنح|س249953 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|شيم|ء 
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تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسد | ه| عبــــده مهر|ن759569
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــفي |حمد عفي محمد عفي 778276
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديحبــــيبــــتـــ محمد عبــــد|لر|زق |حمد359528
2673o9| نوعيتـــ |شمونلشيم|ء عبــــد| زيد|ن مصط
4348o6|تـــج|ره طنط||ء محمد |بــــو |لمك|رم يونس
329o37|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقحمد محمود |بــــو|لعن عبــــد|لعزيز
36o92||تـــربــــيتـــ بــــنه||ء محمد |حمد خليل
497|4oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردير منتـــ |لسيد عبــــد|لسيد

رهصل|ح حسن صل|ح محمود ن|46896 تـــج|ره |لق|
68825oيم محمد |لسيد تـــج|ره |لمنصورهكريم محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن محمد ري|ض |حمد||8443
6oo624 |عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنور |لسيد أنور بــــسيو ر
7o6|2o معهد ف ص |لمنصورهرحمه حمدى عبــــد |لحميد |لعو فتـــح
|3975oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسمر شعيبــــ عبــــد |لفتـــ|ح بــــيو
ندستـــ طنط|حمد محمد فتـــ |لسيد||4|449
68684oبــــ ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحمد جمعه عبــــد |لستـــ|ر سليم|ن 
يم|4628|9 معهد ف ص ري|ضه |سيوط حمد عل|ء عطيه |بــــر|

رهجه|د محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لمو47243 حقوق |لق|
2492o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء مجدى عبــــد|لر|زق عبــــد|لع
|6o|6o| تـــج|ره ع شمسحمد حس|م |حمد رضو|ن مر
تـــج|ره دمنهوررحمه ي| شو |لسيد روميتـــ497274
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد محمد سعيد عو|د|333594
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيه |حمد محمد عبــــد |لل|ه كريم||9||63
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء شعبــــ|ن سعد مر84|52

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد من محمد |لمغ|زى6|2869
|د|بــــ طنط|محمد عبــــد |لونيس محمد عبــــد |لونيس 448777
ين تـــ|مر مو |بــــومسلم34||35 تـــج|ره ع شمسن
ره|عل| مبــــروك عبــــد|لرحمن محمد5473|3 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
88o758  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطرحمه جم|ل ك|مل محمود
فنون جميله فنون |لم |وري|ن| رض| س| ج|د|857896
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمن|ر محمد منصور محمد شعبــــ|ن6|85|5
بــــ |6943|8 يم و تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ح|زم سيد |بــــر|
8o8989 تـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لحكم ع
|37o96د|بــــ ع شمس|حمد عمرو عبــــد |لعزيز عبــــد |لسميع خ
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|عبــــ صبــــ عبــــد|لتـــو|بــــ محمد |لخو |34685
ندستـــ حلو|نمحمد عم|د فوزى فرج محمد28456|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسمر عبــــد |لفتـــ|ح محمود مرشدى |لبــــغد5|94|4
يم |لمو| ع693875 صيدله |لمنصورهيم محمد |بــــر|
343|o3| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيم|ن فتـــ محمد حس
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد |حمد ر|شد |حمد ج|د |488385
843o2oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نسول سليم|ن سعيد متـــ|وس
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6|2o64د|بــــ |سيوط|دى محمد محمد |لغني عم|ر
تـــج|ره |سيوطحمد ع محمد محمد|4|632

9oo6o7 ره بــــخيتـــ بــــدوى محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جز
325|o8|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|بــــ|نوبــــ لط عطيتـــ حن
ندستـــ |لزق|زيقح|زم ن عبــــد|لغ |حمد629258
432o59ره|آيه |لمر محمود |لسطيحه ثــــ|ر |لق|
7o8439|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن محمد محمد |نيس |حمد
معهد ف ص بــــور سعيدندى س|مح لط محمد جبــــر9|4|62
د|بــــ |سيوط|ر|ند| حس تـــوفيق ع 886669
335526| نوعيتـــ بــــنه||ء |حمد سعد ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حس عص|م حسن |م|م |لغريبــــ357368

|43o2وف|تـــ|عبــــد |لرحمن عص|م شح|تـــتـــ رشو|ن ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4444o|يم |لشه علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخدى خ|لد عبــــد |لمو |بــــر|
5|2|6oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حسن محمد |حمد |ل |د
4o576| د|بــــ |ل|سكندريه|مريم مصط محمود مصط
4o4399|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد مجدى ج|د |بــــوزيد عمر
24o257ره|بــــسمه محمد عبــــد|لرحمن محمد نجم ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره ع شمسم|ري| نبــــيل ميخ|ئيل بــــولس9255||
يم عبــــد |لرحيم525856 يم نجدى إبــــر| ندستـــ |ل|سكندريهأحمد إبــــر|

رهمينتـــ فتـــ عطيتـــ محمد|975|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
علوم ع شمسسل|م عبــــد |ل|ول |لسيد |بــــو |لمجد62664|
يم دي453354 يم محمد |بــــر| ندستـــ كفر |لشيخمصط |بــــر|
7|o8ooطبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد |حمد ع شح|تـــه
يف يوسف257668 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ه| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ريم |حمد رزق |لنج|ر939|68
6845o|معهد ف ص |لمنصورهعل| ممدوح رمض|ن |حمد
483o23ه |لسيد قطبــــ محمد قطبــــ حقوق |ل|سكندريهن
43o||9د|بــــ طنط|مريم محمد س|لم |لنحر|وى|
4o4|53يم حم|ده د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد فؤ|د محمد |بــــر|
حقوق ع شمسسع|د محمود عبــــد |لموجود عبــــد |لعزيز فرج32836|
3|3o8|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ سيد سليم|ن عثــــم|ن
9o6498 م | |كرم |ي | عشم طبــــ سوه|جك
83o566 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نمحمد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لنبــــي |لصغ
8o|76oمعهد ف ص بــــ سويفطه ع|مر زيد|ن رضو|ن

75o69تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرحمه رجبــــ فرج شح|تـــه
628o74|علوم |لزق|زيقأمنيه ع|طف مهدى عبــــد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن ممدوح |حمد |لمصل عبــــد|لنبــــى263368
9o6738 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جه|جر لط جبــــريل عبــــد|لسميع
ى حس 35|233 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|شذ| حس ي
|ج95|675 يم |نور  د|بــــ |لمنصوره|فرح |بــــر|
|د|بــــ |لم |سعد نسيم سعد تـــوفيق سعد27|488
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68o455ندستـــ |لمنصورهمحمود حمدى |حمد سل|مه |حمد
د235323 لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|بــــ|سم جمعه رجبــــ مج|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــ|سم عبــــد|لن| عبــــده أم حسن637|26
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء فلفل عط| حسن عط|495898

3842o رهمنه | عبــــد|لغ محمدى عبــــد|لغ د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــ بــــ سويفحمد جم|ل شح|تـــ ص|دق|9|544
ره|عمر محمد |حمد |لسيد9682| د|بــــ |لق|

رهزي|د عزتـــ ع عبــــد |لعزيز|4456| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عمر خ|لد ع |حمد دسو 67|324
تـــج|ره |سيوط سم|ء عص|م صديق محمد|885855
تـــمريض |سيوطسحر |بــــوزيد محمد سيد 529|89
689oo4طبــــ |سن|ن |لمنصورهمحمود محمد |لبــــدر|وى |حمد
د|بــــ دمنهور| مصط عبــــده عبــــد | شوش|ن||4996

حقوق ع شمسفري|ل ف|روق عبــــد |لفتـــ|ح فرح|تـــ6|256
علوم |ل|سكندريهس|متـــ |لسيد فه |لسيد شمس |لدين424422

رهط|رق يح عبــــد |لوه|بــــ محمد28383 تـــج|ره |لق|
3487o3م|م محمد عليوه كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرويد| عبــــد|لرؤف 
25|o62 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــزي|د عمرو صل|ح عبــــد |لسل|م عبــــد
32o6o6يم تـــج|ره ع شمسحس ط|رق سعد |لدين |بــــر|
د|بــــ |لمنصوره|مريم |حمد |لسيد |لسيد عبــــدربــــه693839

طبــــ |لفيومس|ره محمد عبــــد |لسل|م بــــدوى48|69
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوممحمد خ|لد محمد رش|د عبــــد |لغف|78|265

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع محمود محمد محمد69584
7o3357ندستـــ |لزق|زيقحس|م |حمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد |بــــوجبــــل
لس مجدي جرجس حن|5877|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طك
ر عبــــد | |لحن|وى37|6|6 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طمحمد ط|
26o668 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل |لسيد عبــــد|لعزيز |لعوي
يع|494|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء جم|ل عيد |بــــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء محمد |لسيد عبــــد|لغف|ر |لحن 635776
ل|ل476553 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرنيم محمد تـــوفيق محمدحسن 
4538o9تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخمحمود محمد عبــــد |لسل|م محمد |ل

6468o نوعيتـــ |لفيومصف| |حمد حموده حس|ن
لسن ع شمس|آيه عبــــد |لمنعم تـــوفيق عمر4757|4
828oo3| تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه ع|طف حس ج|د |
علوم بــــنه|ف|طمه لط نبــــوى |لسيد263687
43|o65|طبــــ طنط|ل|ء |لسيد محمد محمود |لغريبــــ
يم55|773 يم مجدى محمد |لسيد |بــــر| ندستـــ |لسويسبــــر|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسهيله س| |حمد |حمد55223|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |مصط ع عبــــد|لعزيز ع |بــــو|لفضل247659
لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|بــــول| شنودتـــ صموئيل مل 6|44|3
ندستـــ |لزق|زيقمصط عر| ك|مل عر| ج|د|774469
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رهف|طمه سميح عبــــد |لسل|م محمد27446 زر|عه |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقصف| عبــــد |للطيف عبــــد |لفتـــ|ح محمد |77737

رهمنه |حمد عبــــد | |سم|عيل|6953| تـــج|ره |لق|
يم |ل |د495664 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد مصط |بــــر|
ندستـــ ع شمسنطون |نور رزق | نظ |325225
تـــج|ره طنط|محمود محمد ج|بــــر محمد شح|تـــه3258|6
6o|6o4|د|بــــ طنط|شيم|ء حموده |حمد د|ود |لبــــن|
276o7| د|بــــ حلو|ن|منه | حس فهيم حس
علوم ع شمسوق ط|رق محمد محمود48579|
68oo23 تـــمريض |لمنصورتـــ |ء |لسيد بــــدير محمود حسن |لعو
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمر مصط عبــــده محمد846627
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــدع|ء حمدى ج|بــــر جمعه عيد444288
ن| خليل بــــخيتـــ خليل228943 ره|م د|بــــ |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومشهد عم|د حمدي جبــــر5|648
ه|حمد محمد رض| عفي |82|367 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
64576oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|نرم عبــــد |لسميع عبــــد |لع| |لخو
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدسم|ء محمد و|عر منصور|349||7
7o299|د|بــــ |لمنصوره|م سعد محمود سليم|ن
7787o9|يم حقوق |لزق|زيقلسيد محمد |لسيد |بــــر|
د|بــــ كفر |لشيخ|حمدي |حمد رمض|ن حسن8646|4
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نيه محمد محمود |حمد|848623

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نخلود |يمن جمعه بــــيو|2675
459o8رهتـــسنيم ط|رق |سم|عيل حسن حقوق |لق|

7o9|2|ر شعبــــ|ن ري|ض |طف|ل |لمنصورهنجل|ء |لسيد ط|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسل |حمد محمد شح|تـــتـــ |لعشم|وى5574|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــل|ء فتـــ |حمد |بــــوزنه|24|249
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|حسن محمد حسن محمد |لصفتـــى|8|447
9|29o8|يم |حمد عبــــد|لع|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد |بــــر|
6o296||تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|سم|ء فتـــ |حمد سل|مه

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــريه|م متـــو زين |لع|بــــدين متـــو3|258
49o449د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|رو|ن ط|رق محمد عبــــد |لمنعم
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |حمد محمد حس 34|759
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|غده بــــ|سم ح|فظ ص|بــــر |لجندى266555
تـــج|ره ع شمسسيل | رفعتـــ صبــــ فوزى944||3
5o4|5|تـــج|ره دمنهورعل| |لسيد محمد محمد |لسيد
7o5597صيدله حلو|نعبــــد |لغف|ر شو عبــــد |لغف|ر يوسف
75|o47تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعمر محسن عبــــد |لسل|م سيد
|55o5|يم |حمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسلي يوسف |بــــر|
حقوق طنط|ل|ء حل |لسيد ذ خورشيد|92|498
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرحمه محمد محمد عطيه محمد س|لم|77|44
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد سم |لسيد |لسيد عنتـــر448743
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يم|52795 تـــج|ره بــــ سويفروى صل|ح عبــــد |لمنعم |بــــر|
رهعبــــد | مصط رمزى |حمد|7668 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

|46o29رهف|طمه تـــوفيق تـــوفيق |حمد تـــج|ره |لق|
ره|رن| مهدى محمد |حمد|2393 ثــــ|ر |لق|

6o867|يم |بــــويوسف د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن ص|بــــر |بــــر|
كليتـــ |أللسن سوه|جمحمود مسعد تـــوفيق |لتـــبــــ|ع2287|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورنوره|ن سم فتـــ |لسعد 498828
7o95|4طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد س| عبــــد |للطيف ص|لح منصور
تـــج|ره |سيوطريه|م سيد |بــــو|لمجد عبــــد|لسل|م 889624
ف محمد فريد عبــــد|لحكيم83|8|8 |د|بــــ |لم |محمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد خ|لد عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود94|753
53oo26|ندستـــ |ل|سكندريهسم|عيل ع ع |لحسي |بــــوحجر
774o|4ف عبــــد |لوه|بــــ محمد |لجز د|بــــ ع شمس|روفيد| |
يم يوسف |سم|عيل يوسف|8|7673 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــر|
ه محمود محمد عبــــد|لشهيد|233294 د|بــــ ع شمس|م
6|o832نوعيتـــ طنط|وف|ء جل|ل محمد |حمد سليم|ن
علوم طنط|منيتـــ  |د ع |بــــو زيد|6482|5
8o2o|8|صيدلتـــ |لم |نطون ن| جورجيوس سعيد
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقل|ء سعيد عبــــد |لمنعم ري|ض|776282
7|o998|حقوق |لمنصورهيمن ع|بــــد محمد ع حسن فرج
يم ك|مل |لسيد محمد خليل332688 صيدله حلو|نر| | |بــــر|
يم عبــــد|لمسيح|4724|3 يم رفيق |بــــر| رهبــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|476o5رهزي|د |حمد محمود سليم|ن تـــج|ره |لق|
يم حن|527482 علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمريم عد نسيم |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد رض| مصط |حمد صقر452977 معهد ع| 
يم53|3|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|ره محمود غريبــــ محمود |بــــر|
887o23|يم عبــــد|لنعيم عبــــد|لل خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  يم|ن |بــــر|
4|o8o9يم تـــربــــيتـــ طنط|رن| تـــوفيق |حمد |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهرو|ن محمد عبــــد |لن| عبــــد |لمهيمن 75|426

ف محمد |حمد84|35 وز | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|ف
ن| محمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد عبــــد|لجو28|478 ثــــ|ر |لفيوم|م
89o|3| م يم ر|وى م حقوق |سيوطر|وى |بــــر|
45o37|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممصط مسعد محمد عبــــد |لجو|د خلف
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه||ء عبــــد|لمو عبــــد| حسن|359482
يم |سم|633748 تـــج|ره |لزق|زيقش|دى صبــــري |لسيد |بــــر|
طبــــ حلو|نل|ء حمدي ج|بــــر حسن |بــــو |سم|عيل4629|5
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومنغم نبــــيل ع عبــــد|لر|زق268767
3298o3علوم بــــنه|شيم|ء مصط عبــــد|للطيف محمد
4379o4| يم يم عبــــد|لرحمن |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخريم |بــــر|
2|33o9ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نر| | محمد صل|ح |لدين محمد
معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد محرم محمد محمد |لنح|س|338237
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تـــج|ره سوه|ج |ر عص|م ع|دل حسن|357|2
24765oش|م عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لسل يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعبــــد|  ل|ك|ديميتـــ |لم
ره|سم|ء ع|دل نمر محمد|لبــــطل|427|24 ثــــ|ر |لق|
6385|oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسإين|س أحمد عبــــد|لعزيز يوسف
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخه|نم |لسيد |لبــــي |لسيد|لبــــي442975
262o73| صيدله طنط|حمد عص|م حسن ع
ش|م فتـــ متـــو |حمد عبــــد 73|527 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــفتـــ 
87863o|د|بــــ |سيوط| يم|ن ع|دل محمد |حمد
85o|93معهد ف ص |سيوطمحمود ن| محمد ح|مد

د|بــــ حلو|ن|سم|ء |بــــوبــــكر ع |لسم|ن|45756
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىغ|ده محمد |حمد |لضوي842428
يم عز|لدين |لملي |لسنبــــ624639 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|منيه |بــــر|
تـــج|ره |سيوطبــــه خ|لد حمدى عبــــد|لنظ 466|89
8o5695صيدله بــــ سويفزي|د ي| |حمد عبــــد|لعزيز
8|76o7تـــمريض |لم | ص| |حمد حميده محمد
75||o4| حقوق |لزق|زيقحمد ع جم|ل |لدين ع
8259|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسميه ف|رس يسن |حمد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عبــــد |للطيف |حمد عبــــد |للطيف343|48
رهف|تـــن خ|لد سيد عبــــد |لحليم ز|يد39539| تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمرو عص|م عبــــد |لعزيز |حمد786242
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه عبــــد| محمد محمد|868545
755o8o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد يوسف |حمد |حمد
7ooo87طبــــ |لمنصورهنرم |كرم |لسعيد خميس نور |لدين
529o|2 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد عوض فه |بــــو|لعن
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه شكرى ح|مد ح|فظ مبــــ|رك||377|6
9o2646 تـــج|ره سوه|جمحمد |نور محمد عبــــد|لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ طنط|م خ|لد زكري| عجور2|3||6
د|بــــ د |ط||ء محمد |حمد نو|ر|6574|6
ر مو |سعد|6|8852 معهد ف ص |سيوط وجي | م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|رتـــ عم|د وليم فه489299
ينه|69289 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ كرم |لسيد عبــــد |لبــــ| عبــــد |لمع د
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد طه طه محمد عمر675735
842o83تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دي حسن |لسيد |حمد
69899oتـــربــــيتـــ |لمنصورهروفيده محمود |لششتـــ|وى محمد |لسيد
علوم |لزق|زيقه|يدي وجيه محمد بــــه|ء |لدين حس 545|64
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــتـــ | |حمد عزبــــ ش| 25463|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مينه |حمد عطيه |لشح|تـــ فرج|684843
483o42حقوق طنط|ي|ر| سم عبــــد |لمنعم |لنو|م

تـــربــــيتـــ |لفيومسل|م صبــــ محمود عبــــد |لرحمن||7365
طبــــ بــــيطرى بــــ سويفسم|ء عبــــد |لتـــو|بــــ ح|مد جيو |84699

ف محمد عبــــد |لبــــ|سط |بــــر2759|7 نوعيتـــ |لمنصورهبــــسمه |
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تـــمريض |لفيوم مصط محسن حس دكروري67542
ندستـــ ع شمسه|يدى عم|د |لدين ش|ف ز3||||3
يم32|3|2 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نر| | محسن عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
ثــــ|ر |لفيوم|ع عبــــد|لحليم ع ح|فظ محمد327957
معهد ف ص سوه|ج حمد محمد فتـــ محمد|422|92
6o|883تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|أمل مفرح إسم|عيل |لخو
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمل محمد سعيد متـــو صل|ح|346485
494o67تـــج|ره دمنهورعل|ء |لسيد سعد شلضم
88o|67 تـــج|ره |سيوطمحمود خميس محمود محمد
8957o5|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى روى |حمد ج|بــــر عبــــد|لع|ل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نرم صبــــ |لشح|تـــ عوض|62822
459o49|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد خ|لد محمد |حمد عبــــد|لرءوف
5o4287تـــج|ره |ل|سكندريهخلود أحمد رجبــــ |لسيد خميس
|د|بــــ طنط|حمد س| محمود عبــــد |لحميد |لقن6|4294
3|9o68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسخلود حس حسن حس
624|6o كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد س|لم |حمد عبــــد |لسل|م |لبــــري 
تـــمريض بــــنه|رح|بــــ مجدى مصل عبــــد|لفتـــ|ح خ|طر367482
تـــمريض طنط| ريم |حمد عبــــد|لمجيد |حمد سويلم33|434
د|بــــ ع شمس|سم|ح |حمد محمد عمر|35554
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــزينبــــ سيد |حمد عبــــد|لنبــــى سيد |حمد222|26
نوعيتـــ عبــــ|سيه|ء عبــــد|لحكيم حس عبــــد|لعزيز|342792
49o33oحه وفن|دق |ل|سكندريهند| خ|لد ه|شم ع |لحد|د| 
26689|| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يم|ن قطبــــ شفيق |لخو
6o6682ف عبــــد |لع| |لصعيدى معهد ف ص ري|ضه طنط|بــــش |

5o854|حقوق بــــ سويفحمد محمد |م|م محمد
8o2838 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد ع محمد مو
9228o9 تـــج|ره سوه|جفو|ز محمود عبــــد|لسل|م مصط
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء سيد سعيد ع 835875
ش|م ي |بــــو|لفتـــوح ع6|6785 حقوق |لمنصورهس|ره 
رهفوزى أحمد سيد أحمد عبــــيتـــ4738|6 طبــــ |سن|ن |لق|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــف|طمه |حمد ح|مد ج|د|24792
رهيه فؤ|د نور |لدين حس ||4486| تـــج|ره |لق|
4|464o تـــربــــيتـــ كفر |لشيخر| | رمض|ن غريبــــ |لن
ندستـــ حلو|ند|يتـــ محمد |حمد س|لم9856|3
2|4o4oرهرضوى ممدوح بــــيو محمد ع تـــج|ره |لق|

276o5ره|نوره|ن محسن |لسيد ع د|بــــ |لق|
وف|تـــ|فلوبــــ|تـــ جميل ص|دق بــــخيتـــ47726| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
643o55طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر بــــنوى عبــــد|لعزيز صبــــور محمد
ره| |ر ممدوح مصط كم|ل حف 32263| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف وليم مسيحه نسيم752889
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ع |ء محمد نجم |لدين ع553|2|
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239o36|ره|سم|ء حمدى محمد خليل د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ش|م جم|ل |لدين فرم|وى|652|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورغ|ده 
|3|27oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــول| بــــ|سم صد بــــخيتـــ
6933o3 بــــي بــــ| |ل معهد ف ص |لمنصورهفه ح|مد فه |ل
ه |لسيد حس عبــــد |للطيف حس 765726 تـــج|ره بــــور سعيدم
ف فؤ|د طه عليبــــه834|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد أ معهد ع| 
ليل |لزق |49255 تـــج|ره دمنهورجبــــريل جمعه محمد 
8o6782 ين حس|م |لدين عبــــد|لفضيل حس |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ش
ند5956|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| س|رتـــ عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لبــــ|سط 
483o47ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|سم ثــــروتـــ عبــــد |لسميع محمد سليم
يم|852723 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمنيه |حمد خليل |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
6|3o88| لسن ع شمس|مينه جم|ل ع ع |لعج
|د|بــــ بــــنه|مل مجدى ق|صد |لكريم |لطو |2|5|33
ندستـــ بــــنه|محمد متـــو عبــــد |للطيف متـــو446626 كليتـــ 
6969o8طبــــ بــــيطرى |لمنصورهحمد عبــــد |لغ محمد |لحسي بــــيو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى ش|كر حل ص|بــــر26724|
ور346456 لسن ع شمس|نرم ف|روق مه حس 
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|عبــــد |لرحمن |حمد ج|بــــر ح|مد675|75
24o8|4ف فتـــ حسن محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م |
496|3oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورف|طمه جوده محمود يسن مح|رم
|2|54o ره |ر مجدى كم|ل حس حقوق |لق|
8342o3إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىطه محمد ك|مل طه

يم |لسيد3|549 د|بــــ بــــ سويف|ف|طمتـــ عيد |بــــر|
33o775ف سعيد محمود نعم|ن حقوق بــــنه|محمود |
4o89|6|يم |حمد ع |بــــو ش|دى تـــربــــيتـــ طنط|يتـــ |بــــر|
يم684632 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــسمه محمد |لسيد |لطلح|وى |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــف|رس محمد عبــــد |لر| عبــــد |لبــــ|523466
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــدع|ء ع|بــــد سعد متـــو حسن422885
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مصط سم محمد مصط 5|73|8
33939oتـــربــــيتـــ بــــنه|يتـــ ي| عبــــد|لرحمن محمد مه عبــــد
36||7oيف حن حلف|وى عبــــد|لق حقوق بــــنه|وق 
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى ن| بــــدير |لسيد ق|سم6|4397
223oo2تـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد|لرحمن |م|م محمد عبــــد|لمع عبــــد
69924oيم صيدله |لمنصورهروفيد|ء |لسيد عوض | |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسخلود فرج ع حسن345848
|لدين عبــــد |لوه228422 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسسل |حمد محمد ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوق محمد محمود شعبــــ|ن كمش527345
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | جم|ل |سعد متـــو مو| 677569 م |لع| 
2453o6ره|غ|ده رجبــــ محمد |حمد د|بــــ |لق|
34o63|تـــج|ره بــــنه|ي|تـــ تـــ|مر شفيق عبــــد|لع|ل |لغو|ص
يم سليم|ن|8|7848 تـــج|ره |لزق|زيقحمد ع |بــــر|
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طبــــ |سن|ن طنط|ع محمد ع |لدم|763|43
تـــج|ره |سيوطم| خ|لد عبــــد|لسل|م زين||955|8
4o94o8كليتـــ |أللسن سوه|جسيف |ل|سل|م قطبــــ قطبــــ |لعم|وي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمن|ر عبــــد|لن| رمض|ن حسن|83849
78o6|7| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن |لسيد حسن |لسيد حس
ندستـــ |لم |حمد ط|رق محمد لط |23|338
774o77يم سعد تـــمريض |لزق|زيق دى س| |لسيد |بــــر|

تـــمريض  بــــ سويفحمد صبــــ محمود محمد|2|842
232o43ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد طه محمد عبــــد |لل|ه محمد
ف محمود فرج مو426335 د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن |
62|2|oلسن |لم |م عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لمنعم عبــــد |لوه|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط عبــــد|لعزيز عبــــد|لغ |42246
علوم |لمنصورهحبــــيبــــه محمد ف|روق |لعشم|وي682223
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر صل|ح |لدين محمد عبــــد|لعليم3899|2

ف محمود |حمد|58395 تـــربــــيتـــ بــــ سويف|ء |
9o|o95  علوم سوه|جرن| |بــــو|لحسن محمد عبــــد|لرحيم
ندستـــ حلو|نحمد مصط |لسعيد |لملي |56992|
5232|oيم د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |لسيد محمد |بــــر|
8o55o9معهد ف ص بــــ سويفنجوي رض| ع|زر سليم|ن
ف |حمد محمد شوشه343239 تـــمريض ع شمس حبــــيبــــتـــ |
4o8762ق|وى نوعيتـــ طنط|ند عبــــد | محمد حسن |ل
23o7||رهيوسف ع|دل |حمد مدبــــو د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخعبــــد |لرحمن |لسيد رجبــــ محمد |لبــــمبــــى8|4535 معهد ع| 
علوم ري|ضتـــ حلو|نمصط |حمد عري|ن مر|د226735
ف عوض بــــطيشتـــ528867 ندستـــ كفر |لشيخزي|د |
4|o6o2 يم يم محمد |بــــر| نوعيتـــ طنط|محمد ف|يز |بــــر|
6o72o4زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعبــــد| عص|م ع قويدح
63|o66د|بــــ |لزق|زيق| |ر ي| |لحسي رجبــــ
ر|ء حس سل ع |ن عبــــد ربــــه767486 تـــربــــيتـــ |لعريشف|طمه |لز
لسن ع شمس|خلود |يمن منش|وي كشك24|5|4
3|9o|4ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسدع|ء حميد جمع|ن سل|م
4o3848| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسل|م |م مصط |م

23o54 رهمحمد محمد سعيد مصط زر|عه |لق|
حقوق ع شمسعمر حسن عمرحسن |لسوي969|2|
د|بــــ ع شمس|محمد مصط عبــــد|لغ محمد333644
5432o3علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــغريد شكرى عطيه عبــــد|لمجيد |ل|قطش

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسف|طمتـــ حل يوسف عطيتـــ عبــــده37259
2544o6حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرحمه مصط عبــــد|لوه|بــــ زعيمتـــ

يف محمد طلعتـــ ز|يد|4524| علوم ري|ضتـــ |لفيومحمد 
7oo292ش|م |لحسي عبــــد |لحميد تـــج|ره طنط| |ر 
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م مصط |حمد |حمد8|5364
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحس ح|مد حس ح|مد753382
|4o42|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسريف|ن حن| ن|شد |سكندر عبــــد |لملك
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جيم|ن مصط عبــــد |لعزيز عبــــد | |7757|4
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد تـــوفيق عد|روس|47|246
نوعيتـــ |لمنصورهحن|ن محمود صل|ح ح|فظ كس|بــــ694453
رهيه محمد عبــــد|لعظيم عبــــد|له|دى|223882 حقوق |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسم|ء سيد صبــــ محمد مصط |354237

ه جورج ثــــ|بــــتـــ جرجس|67735 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم
نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم محمد |لسعيد |لسيد786522
8926oo كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطمن|ر |حمد محمد حسن
3637o7|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء محمود ع |حمد

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن|دين ط|رق محمد سليم|ن7498|
يم ر| 32784| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسهيله |حمد |بــــر|
علوم دمنهور|ء س| جل|ل مسعود سعد|6477|5
9|o85o|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي حمد |س|مه ع محمد
رهمريم |حمد محمود محمد35|5|| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورريج محمد ن محمد مشك|ك|6474|5

ش|م بــــكري محمد7|647 د|بــــ |لفيوم|ندي 
د|بــــ ع شمس|ندى |يه|بــــ محمد |لسيد5753|3
حقوق |ل|سكندريهمحمد صبــــرى محمد عبــــد |لحميد عبــــد 484872
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|تـــ عمرو محمد فتـــ يوسف777865

7oo64معهد ف تـــمريض |لفيومدير جم|ل سعد ع
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد س| ع عبــــد | بــــدر|523623
887o38  حقوق |سيوطنجل|ء ع محمد فرغ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|عل|ء محمد ع عبــــد| ع |لبــــردي |94|77
لسن ع شمس|نور محمد |حمد عبــــد|لرحيم233484
ندستـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد طنط|وى عبــــد|لحميد634747
6|562oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طش|دي محمد ع|دل |لجل|د
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخول|ء |لس|د|تـــ ف|روق |لمر عرفه443952
|4o339رتـــ|م|رين| جورج |سك|روس ش|كر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
9o745o  د|بــــ سوه|ج|عبــــد| |حمد عبــــد|للطيف |حمد

6|o5|تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|دتـــ عيد حس حسن
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمنتـــ | محمود ثــــ|بــــتـــ صديق فر|ج426667
معهد ف ص بــــنه|محمود مجدى محمد محمد فرح|تـــ247244
9o|9|| معهد ف ص سوه|جمتـــ ع محمد |لسيد
معهد ف ص بــــور سعيدنور|ن أيمن ز |حمد زي|ن623684
85o462يم يم صديق |بــــر| د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|محمد |بــــر|
75o5|5وف|تـــع عبــــد |لمنعم محمد محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطد| | زغلول حف بــــك 6|8944
2|6o|3يم رهس|ره حس محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء صل|ح وصيف |لعيسوى عبــــد |95|688
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76|393| آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس||ء كم|ل بــــش ع
د|بــــ |لفيوم|ي|سم سيد مصط ك|مل26|67

8|77o5د|بــــ |لم |تـــه| |نس محمد |نس|
5o2678يم |حمد عبــــد|لرحمن حسونه زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمريم |بــــر|
2456o6|لدين ج|ويش| طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رض| ن
|449o9|قتـــص|د م حلو|ن|روى |حمد عوض |حمد
يف422888 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرحمه خ|لد عبــــد |لعليم 
9o5433|يم يم عبــــد|لرحيم |بــــر| كليتـــ |أللسن سوه|ج يمن |بــــر|
9o4447 علوم سوه|جمك|ريوس خله فه خله
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم فوزى عجيبــــ ص|روفيم |88737
6o7||o|د|بــــ طنط||ء أحمد عبــــد |لرحمن |لشه|وى|
4|o457يم تـــج|ره طنط|محمد سعيد ع |بــــر|
479oo9وف|تـــم | رزق رمزي نجيبــــ رزق معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن محمد |لسيد محمد ر|شد526489
479o8|يم يم |لسيد |بــــر| علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمؤمن خميس |بــــر|
يم عودتـــ528733 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد خ|لد محمد فتـــ |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيوم|ء محمد سيد خليل|69773
|39o63ره|رن| عبــــد |لمنعم ص|بــــر محمد د|بــــ |لق|
ي محمد826453 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ |ر محمود خ
9o2543 طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دى |ر عص|م محمد عبــــد|لرحمن

337o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|مل سيد عبــــد |لتـــو|بــــ سعد
م|م|888592 طبــــ |سيوط ميمه درويش |حمد 
د|بــــ د |ط|عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد تـــوكل عبــــد 683642
رهيه محمد ك|مل يونس|5|2226 تـــج|ره |لق|
7598o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسل |حمد |سم|عيل ص|لح |لسيد
449o78|حه وفن|دق |لمنصورتـــيه حمدى شعبــــ|ن مخلوف| 
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد كر|مه محمد |حمد عبــــد|لكريم526847
|66o97تـــربــــيتـــ حلو|نس|لم عبــــد |لن| س|لم جمعه
حقوق حلو|نحمد محمد |حمد |حمد|59|64|
44437oنوعيتـــ كفر |لشيخ |ر عيد ق|سم عبــــد |لونيس ق|سم
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورريهـ|م محمد مو |لسيد كلبــــوش496468

تـــ مسعد عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح|56928 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفم
د|بــــ بــــ سويف|عبــــد |لرحمن عيد محمد |نور492793
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمبــــ|رك محمد |مبــــ|رك بــــغد|دي834228
9o845| تـــربــــيتـــ سوه|جتـــر |ن| ع|طف |م عطيه

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|رتـــ ع|دل حسن دي|بــــ4648|
239o49|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه رمزى رش|د سيد مهدى
62o937 طبــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن |لسيد محمد |لسيد |لحسي
رهسه خ|لد ع عيد32347| تـــج|ره |لق|
|53o79ندستـــ حلو|نكريم محمود محمد محمود
|6527oرهمريم متـــو مصل عبــــد |لع|ل علوم |لق|
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حل|م حسبــــ | سل|مه عطيه|243894
264735| زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمنيه ع|طف زغلول ملي ع
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم عطيه فوزى بــــطرس8||242
45o|4| يد محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد ط|رق محمد |بــــو |ل
77o|6|تـــج|ره |لزق|زيقمحمود محمد |لسيد محمد زويد
45o656|ندستـــ طنط||ء |يمن عوض عوض ز|يد
824o52|يم غندور ي |بــــر| كليتـــ حقوق |لم |حمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط مليك عبــــد|لرحمن سيد324282
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |س|متـــ فوزي  |د2497|4
6o5699معهد ف تـــمريض طنط| دى |لسيد عبــــد|لبــــ|سط محمدسليم
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ش|م ج| حسن سليم  |||882
ندستـــ ع شمسسيف |لدين |يمن محمد عبــــد|لق|در8|88|2
88o|8| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمن|ر و|ئل يوسف |لع|د

7o5|8|يم يم |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوميم|ن جمعه |بــــر|
رهيوسف مصط عل|م |حمد66373| ندستـــ |لق|
ندستـــ كفر |لشيخمحمد ط|رق محمد |حمد74|688

ره|ن عل|ء |لدين زكري| عبــــد |لفتـــ|ح|5||35 عل|م |لق|
ق6|2|69 يم |حمد |ل يم |س|مه |بــــر| طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخبــــر|
|د|بــــ طنط|ع محمد عثــــم|ن محمد ع4647|6
64|oo6تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقسعد |حمد سعد |لسيد سعد
5o8868|معهد ف ص |ل|سكندريهحمد حمدي يوسف |م |لنج|ر
69o6|8تـــمريض |لمنصورتـــ محمود حس محمد علو|ن ع|بــــدين
7o5|9|ندستـــ |سيوطجم|ل ممدوح ع محمد ع شعيبــــ
ندستـــ بــــ سويفعبــــد | ص|لح محمد ربــــيع ع53572

علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد|لرحمن محمد عبــــد| محمد |لسيد633823
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع|صم |حمد فوزي عبــــد|لكريم862873
وف|تـــنيف مختـــ|ر عبــــد  |لغ عبــــد  |لغ مسعود465643 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدبــــتـــ |حمد عبــــد | محمد ع |لسيد 649227
77o6o5تـــج|ره بــــنه|مصط محمد مصط مو |لربــــع
4433o4ش|م كم|ل عبــــد|لمجيد مني يم  حقوق |ل|سكندريهبــــر|
زر|عه مشتـــهرمريم عي فخرى |م 5823|3
ونتـــ | |يمن ف|يز حن| ||648|| تـــج|ره بــــنه|ف
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| عرفه عطيه م |ر878|6

6o9|89د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لفتـــ|ح خ|لد عبــــد |لفتـــ|ح |لصعيدى
|2o4o3تـــج|ره |سيوطفرح مجدى محمد |لسيد |لجندى
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخل|ء |لسيد |لسيد |حمد عرفتـــ|98|8|5
تـــج|ره |لمنصورهع مأمون |لسيد عبــــد |لعزيز زيد942|69
677o32د|بــــ |لمنصوره|م | نعيم رس غبــــري|ل
45|2o7لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود صبــــ محمد سند|

ره|ل |ء مجدى عبــــد |لرؤف مهدى محمد||447 د|بــــ |لق|
52762oف محمد |حمد مو تـــ | علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــن
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تـــ ممدوح محمد مو |لسوس|543494 تـــج|ره دمنهورم
6752o5| حقوق |لمنصوره |ر فتـــ عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز

ره|رو|ن |بــــو |لخ محمود سعيد253|2 د|بــــ |لق|
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|ره ن| ي|س عبــــد|لعزيز45|635
9o359o|تـــج|ره سوه|ج سم|عيل مصط |حمد محمود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدس|لم حس عبــــد| |حمد375|85
4o3847|تـــج|ره طنط|س|متـــ حمدى نج|ح محمد |حمد

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومجه|د حمدى عج محمد69725
فنون جميله عم|ره ج حلو|نر| ن|صف من حن|983|4|
7634o4زر|عه قن|تـــ |لسويس/ري|ضتـــرو|ن |لسيد محمد نشأتـــ عثــــم|ن |لجعيدى
ندستـــ |ل|سكندريهع|مر رمض|ن محمد حسن ع ع|مر85|447
رهن|ريم|ن محمد |لدسو محمد967|5| طبــــ |سن|ن |لق|
8o8996طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمود جم|ل زيد|ن |لسيد

ندستـــ تـــ.خ|مس حمد رجبــــ |حمد عبــــد |لفتـــ|ح||5774 معهد ع| كندي تـــكنولو | 
62o|49 معهد ف ص بــــور سعيدحس|م |لعربــــى |بــــو |لمع| محمد
8o54o8تـــربــــيتـــ |لم |مصط محمد |حمد محمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طنور| ن فتـــ ح|فظ |لطح|ن9693|6
ر حسن ع685774 صيدله |لمنصورهف|طمه س| ط|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــند| ي| معوض عبــــد|لمجيد259579
طبــــ بــــنه|ندى حمدى مو عيسوى مو 332358
حقوق |لمنصورهمحمد رض| محمود |حمد|لشن|وى675328
426|o5| علوم طنط|بــــه حسن محمود محمد عبــــد
8o654||طبــــ |لم |حمد س| حسن عبــــد|لحميد
69o85| ى سعد |حمد |لزي ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمله ي
84969o|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمنيه حسن عبــــد|للطيف عوض
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ي|سم سليم|ن عد سليم|ن356969
52489o ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عبــــد | شلبــــي محمد دسو
9o5547 د|بــــ سوه|ج|حس عبــــد|لص|دق عمر عبــــ|س

تـــج|ره بــــ سويفص|بــــر محمد ص|بــــر عبــــد |لمجيد69579
838o55 حقوق |سو|نفتـــ جم|ل مسعود ع
رهد| | صل|ح ع محمد بــــدر233346 طبــــ |لق|
27|46oصيدله طنط|ي|ر| س| |لسيد متـــو ديبــــ
صيدله طنط|ريم وليد محمد كم|ل عل|م27|439
52o756|طبــــ |ل|سكندريهسم|ء حمدى عبــــد | عبــــد |للطيف
5372o8تـــربــــيتـــ دمنهورعل| محمود ع |لحن|وى
3||6ooطبــــ |سن|ن ع شمسسه| ع حس ع
علوم بــــورسعيددين| حمدى ك|مل حمد 897463
|54|o8 تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد |حمد عفي
8822o3  معهد ف تـــمريض |سيوط محمد عز|م |حمد عبــــد|لغف|ر
77|8o|ندستـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لع| محمد |لسيد |لنج
32o25رهمع|ويتـــ ه| زكري| عبــــد |لمنعم ندستـــ |لق|
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تـــج|ره بــــنه|محمد ص|لح محمد محمود ي|س 392|34
7o2778ر ط|رق حمد|ن محمد عطيه |بــــوعيش تـــج|ره |لزق|زيقبــــ|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد طلعتـــ |حمد |حمد|242692
|2o888تـــج|ره ع شمسمريم |يمن رشدى عبــــد |لق|در
علوم ري|ضتـــ |سيوطزي|د محمد حسن عبــــد | |حمد62477|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط حسن ع شديد ع992|26
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود حسن محمود حس 4|8246
899o97 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطم|رتـــ | نبــــيل ك|مل ي
وف|تـــه|شم ربــــيع محمود س|لم38373| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
طبــــ |ل|سكندريهزي|د سعيد ع عم|ره547799
ف عبــــد |لعليم رجبــــ|443|69 د|بــــ |لمنصوره|حمد |
علوم |سيوطم|يكل |م |سحق منصور 875254
63o422تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد خ|لد |لسيد ج|بــــ | فوده
54358oمعهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــف|طمه محمد نجيبــــ سعد
تـــربــــيتـــ سوه|جس|ره عز |لدين م|زن محمود  2549|9
7oo489| زر|عه |لمنصورهسم|ء يح ع ع
6773ooصيدله حلو|نمحمد عبــــد |للطيف محمد عبــــد |للطيف محمد
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ممدوح ك|مل تـــوفيق عثــــم|ن4|6299
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عبــــد|لن| محمد حس |27354
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد |لسيد |لسيد نور |لدين|765626
6o5o75طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــه وجيه ح|مد ح|مد مصط سحلول
7o4583 تـــمريض |لزق|زيق محمد فتـــ محمد |لسعيد محمد عبــــد
ندستـــ |لمنصورهحمد محمد |حمد عي |675469

|5o84ره|م|رتـــ | ه| مر|د يوسف د|بــــ |لق|
68554o|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن |يمن محمد عبــــد |لعزيز يوسف
78o989يم تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحس|م صد خليل |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نلحسن سيد |حمد ع |845982
8|379o|د|بــــ |لم |حمد مسلم محمد محمد|
33o46oد يم محمد مج| تـــج|ره بــــنه|دي سيد |بــــر|
5o8548|صيدله |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن محمد ع |نيس |لحلو
يم محمد محمد ف|يد47|437 د|بــــ كفر |لشيخ|ل |ء |بــــر|
7o2|7o د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق||ء |س|مه |حمد محمد محمود خ
ر أم|ن7||452 ر جو ندستـــ |سيوطمحمد م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد س| عبــــد|لر|زق محمد عبــــد|لر337652
ر|ء ثــــروتـــ عبــــد|لمنعم محمد 658|63 حقوق |لزق|زيقف|طمه |لز
كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قس|ره مختـــ|ر محمد |حمد غن|م5|7759
78o3|3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم|ن |حمد حسن محمد |حمد رمض
رهندى ع|دل محمد |لسيد32725| ندستـــ |لق|
ره |ده رض| ص|بــــر محمود292|5| علوم |لق|
4o|392يد محمد ر |بــــو|ل تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــبــــه م|
33o|59علوم بــــنه|رن| فريد شو حسن ع
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رهيوسف ي ص|لح عبــــد |لبــــ|رى44373| تـــج|ره |لق|
65o98 علوم حلو|نفتـــ ي| قطبــــ قر
يم محمد82|49 ف ومس|حه |لمطريتـــمصط محمد |بــــر| ك.تـــ. ف رى و

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد سيد |حمد عبــــد|لحميد 887335
24o37|د|بــــ حلو|ن|ريم |حمد عبــــد|للطيف |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|محمد عبــــد |لرؤف |حمد أحمد58|783
84547oد|بــــ |سو|ن|من|ر يوسف محمد |حمد
7o6285ف محمد زيد|ن ين | رهش طبــــ بــــيطرى |لق|
رهعبــــ جم|ل ج|بــــر عبــــد |لمعز67572| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدع|ء محمد |حمد سل|مه بــــكر485689
رهسيف |لدين |يمن محمد بــــديع ح|فظ|394|2 تـــج|ره |لق|
88o87| تـــربــــيتـــ |سيوطع محمد ه|شم محمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن عبــــد |لع| محمود مصط 66|527
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريم محمد |لحسي |بــــو عبــــدون768965
هسم|ء عبــــد| |حمد سليم|ن|232673 نوعيتـــ ج
259oo8 |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمه|بــــ شعبــــ|ن محمد مختـــ|ر ن
|364o9|ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسسل|م |حمد محمد ي|قوتـــ
53o55|ند|وى علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوميم|ن رض| محمد عبــــد|لفتـــ|ح 
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طفرح مؤنس محمد |بــــو|لعز5275|6
بــــي |68399 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمود عطيه عبــــد |لفتـــ|ح |ل
ف محمد محمد |للوزى|86|676 تـــج|ره |لزق|زيق|ء |
5273o2تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمنه | مجدى |لسيد محمود دررى

84859| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء رجبــــ سعد ع
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|محمد  |ء |لدين عبــــد|لحميد حس 6|25|2
92o|6|  | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ندى |يمن ه|رون ن
44o5o6معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمؤمن رجبــــ مصط مغ|زى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|م |لسيد عبــــد343826
2572o3|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء رمض|ن محمد |لجن|دى
ف حس محمد |لعزو 695846 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهنوره|ن |
6386o6د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمتـــ عبــــده محمد عبــــد|لعزيز
ف |نور عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ5|7644 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدعمرو |
|667|oرهسل ثــــروتـــ عبــــد |لعظيم |بــــوبــــكر د|ر |لعلوم ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن محمد غريبــــ ع229557
77|5o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن محمود حسن نور
ر متـــو محمد89|322 تـــربــــيتـــ حلو|نحبــــيبــــتـــ محمد ط|
تـــمريض أسو|نيه |حمد محمد رضو|ن|847674
ر|ء محسن عبــــد |لسل|623666  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طف|طمه |لز
22o379لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ه| عمرو ه| صفوتـــ
3|79o4زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد شكرى عبــــد|لنبــــى محمد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |حمد عبــــد|لعزيز شد|د347958
ي |نور عبــــد|لع| 9|8648 تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد |حمد ي
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ره|ن|ء |يمن عبــــد|لستـــ|ر |حمد سليم|238854 د|بــــ |لق|
|6o|o3|يم |بــــو |لنج|ح نصيبــــ ريح|ن حقوق ع شمسبــــر|
5o|443تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع محمد عويضه سديره سن|ده
حقوق ع شمسرو|ن محمد |حمد مصط 43258|
9o6727 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمن|ر عبــــد|لرحيم |حمد عبــــد|لكريم
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخود|د |نور |حمد محمد سليم47||43
6|93|o|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــم|زن محمد وجيه |حمد |لسنبــــ
يم حسن|779982 ر|ء طلعتـــ سعد |بــــر| معهد ف تـــمريض |لزق|زيق لز
69923o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه ي| عوض |لسيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|عم|ر سيد فرج عبــــد|لد|يم طعيمه8|3442
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رفعتـــ عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لحليم|258333
طبــــ بــــيطرى بــــنه|مريم مسعود نمر محمد |لكرد|82|343
قتـــص|د م حلو|ن|منتـــ | محمود عبــــد |لحميد محمود64887|
759o7o يف محمود مصط علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسعبــــد | 
يم8|299| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسس|ره مجدى سيد |بــــر|
وف|تـــحمد محمد محمد حم|د|267885 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
792o43صيدله |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لعزيز |حمد حس سل|مه
يم محمد |حمد338443 نوعيتـــ بــــنه|غ|دتـــ محمود |بــــر|
25o388كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــنور| ي| محمد عجرمه

5o7o4طبــــ بــــيطرى |سيوطمحمد ه| محمد حسن محمود
3o852تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى عص|م محمد عبــــد |له|دى

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |حمد محمد محمد ع696848
د|بــــ د |ط|س|ره صبــــرى عبــــد |لسميع محمد |بــــر||94|4
|2o5o8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن محمد محمود ح|مد
246oo9|ز|ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |يمن معوض 
777o|oيم |حمد ن|يل د|بــــ |لزق|زيق|مه |ر |بــــر|
|د|بــــ |لم |محمود عيد |حمد عبــــد |لعزيز83|45|
د|بــــ د |ط|ند| مدحتـــ صل|ح مصط رجبــــ938|62
53384oكليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر عيد ع بــــلبــــع

238o9تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسح|زم حس|م سعد |لدين فرغ
حقوق |سيوطعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد |سم23435

879|o7|يم حمدى عطيه محمود تـــمريض |سيوط  بــــر|
6o947oر صبــــ عبــــده عبــــدربــــه معهد ف ص طنط|بــــ|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رو|ء ص|لح محمد رضو|ن256593
ند|وي محمد324883 ره|حس|م عنتـــر  د|بــــ |لق|
63335oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد عبــــد|لنبــــى محمد نزيه عطيه
ف |لسيد |لعربــــى عبــــد |639724 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ول|ء |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقبــــ| |لسيد فتـــ محمد86|775
43423o|تـــربــــيتـــ طنط|يه عل|ء عبــــد|لعزيز |لسيد سليم|ن
8o5977|طبــــ |لم |حمد جمل ج|بــــر محمد
837|9o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء عزبــــ محمود سعد |
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|رضوه |حمد مصط محمد |لتـــه|638856
326o57|كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسوميتـــ محمد عبــــد |حمد عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد عز |لدين يونس محمود59334|
يم53|759 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ط|رق محمد |بــــر|
3|o982صيدله ع شمسبــــتـــ | محمود شلبــــى |لسيد
بــــ|ن492982 تـــج|ره دمنهورمؤمن أيمن مرشدى و
يم عبــــد |لش| مرزوق8594|4 كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنجوى |بــــر|

348o4رهعز|لدين عص|م محمد عبــــد|له|دى تـــج|ره |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نغ|ده عبــــ|س حسن عبــــ|س36776

7836o4تـــمريض |لزق|زيق دى |لسيد سويلم سليم|ن
د|بــــ سوه|ج| م|ل عيد |حمد عمر|49|899
4o2oo8حقوق |ل|سكندريهمحمود ن| عبــــد |لبــــ| محمود محمد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى خ|لد محمد حل756368
769o83|ف ع خليل تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسميمه |
ره||ء محمد سعيد مصط |254|5| د|بــــ |لق|
25|2o8وف|تـــخ|لد محمد عبــــد|لمنعم |بــــو ع|شور معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |س|مه فتـــ سعد|8|2465
85o52o|ه |حمد مهدي |حمد زر|عه فرع |لو|دي |لجديدم
8o4245يم عثــــم|ن تـــربــــيتـــ |لم |من|ر محمد |بــــر|

29|o7 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ع خليل عبــــد |للطيف بــــسيو
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد شعبــــ|ن محمد محمود779322
حقوق د |طي|سم رمض|ن |لسيد |حمد بــــدر |6535|6
تـــج|ره بــــنه|ي|سم رجبــــ |بــــوزيد |حمد مصط 2|3575

رهيوسف عبــــد |لحليم سيد عبــــد|لحليم8|229 حقوق |لق|
8o9483د|بــــ |لم |عبــــد|للطيف محمد حسن |حمد|
253o92ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــف|طمه ع|دل مصط |ل|شقر
يم خ|لد ع |حمد|52464| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديبــــر|
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكريم مجدى حسن عيد حسن 343435
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر مجدي عبــــد|لرحمن محمد بــــسيو 784|34
4|o484 د|بــــ طنط|مصط محمد عبــــد |لمقصود |لسيد عفي|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  سل|م عبــــد|لن| محمود عبــــد|لع|883287

74o65|تـــ خ|لد محمد عبــــد |لحميد طبــــ |لفيومم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|محمد ع |لسيد أبــــوحنيتـــ493238
5o9334طبــــ حلو|نيوسف ر|فتـــ س|لم ع
6o56|2تـــربــــيتـــ طفوله طنط|خلود و|ئل رفعتـــ |لبــــيو |لسيد
5o6595د|بــــ |ل|سكندريه|م|رتـــ | فرج عي قل|دتـــ عي
8462ooكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لر|ؤوف محمد عبــــد|لرؤوف |بــــر
9o4455 طبــــ سوه|جيوسف شعبــــ|ن محمد مندور
7558ooمعهد ف ص |سم|عيليهرح|بــــ محمد سل|مه |سم|عيل

63oooعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفيف ن|جح ص|دق محمد
تـــج|ره |سيوط  مل محمد عبــــد|لق|در محمد|386|88
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4999o7د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دى س|لم|ن محمد س|لم|ن
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نوق ط|رق عبــــد|لنبــــى يوسف872|22

845o7معهد ف ص بــــ سويفمحمد قر |بــــو بــــكر حسن
77623oيم |حمد ع عطيه ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| |بــــر|
5o|855ريدى يم  طبــــ |ل|سكندريهبــــه | ط|رق عبــــد |لحليم |بــــر|
طبــــ بــــيطرى سوه|ج |ولي | نبــــيل يوسف بــــسط|535|92
8|oo|5|د|بــــ |لم ||ء محمد صل|ح ك|مل|
||854oد|بــــ ع شمس|نوره|ن ن| |سم|عيل محمد |م|م
78o|93|لف |لتـــج|رى بــــ|لزق|زيق|حمد مصط |لسيد سليم
9oo482 يم عبــــد|لع|ل تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمريم محمود |بــــر|
بــــه فرج ||48773 يم مسعد و د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يوسف |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ر|ن| محمد |سم|عيل عو|د سويلم342589
26|5o2ره|محمد عمر محمد محمود |بــــو سليم عل|م |لق|
يم عبــــد|لحميد |حمد مبــــ9852|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمود |بــــر|

ف محمد عبــــد |لغ 32|54 د|بــــ بــــ سويف|محمد |
وف|تـــم|جد محمد زكري| |لسيد|4|338 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــ|نوبــــ |يمن سعد بــــطرس|48|4|3

رهعبــــد | |حمد عبــــد |لحميد محمد7365| حقوق |لق|
رهسل محمود مصط محمد زيد82|236 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
64o742يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |لسيد |حمد مصط |بــــر|
تـــمريض دمنهورسم|ء أحمد حسن أحمد مدين|62|9|5
9o2267|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج لسيد جم|ل |لسيد محمد
يم |لسيد عبــــد |للطيف ع|52457 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد |بــــر|
6|55o8|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد أحمد حسن |لجم|ل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى ط|رق رضو|ن |لبــــدوى256829
4228o2| يد ع د|بــــ |ل|سكندريه||ء مسعد |بــــو|ل
يم محمد |حمد |لحلو| 347324 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه||ء |بــــر|
6o7939حقوق طنط|من|ر ع|دل نبــــيل متـــو |لسيد
9|37o6|تـــج|ره |سيوط  حمد ع ثــــ|بــــتـــ محمد

د|بــــ حلو|ن|محمد شعبــــ|ن عبــــد|له|دي عبــــد|لمنعم85|47
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عم|د |لدين فوزى قطبــــ5||6||
رهط|رق صل|ح دسو محمد28786 ندستـــ |لق|

4o8442تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد سعيد عبــــد|لجليل شلش
4o|o|5د|بــــ دمنهور|عبــــد |لحليم محمد سعد عبــــد |لحليم
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل|ء طه محمد نبــــيه محمود|636873
8o98||معهد ف ص بــــ سويفه|جر حس رمض|ن عبــــد|للطيف
7|o585طبــــ ع شمسف|طمه محمد |لسيد ع محمد سعيد
تـــمريض ع شمس ف|ديتـــ كم|ل |لدين |حمد لط كم|ل885|34
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جه|جر محمد مصط خلف سيد222223
يم838246 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|محمد حسن محمد |بــــر|
|د|بــــ طنط|عزه س| شو فهيم شيحه59|4|4
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4456|oوف|تـــزي|د م |لدين محمد شح|تـــه معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
88|o57 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطندى محمد عمر محمد
تـــج|ره |سيوطمن|ر |حمد |س|مه محمود عبــــد|لحكيم 883279
63o457تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقمحمود محمد سعد |حمد
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد سم س|لم|ن محمد2|664|
5248oرهمنتـــ | عم|د |سم|عيل محمد طبــــ بــــيطرى |لق|

|4689oرهيوسف عل|ء وجدى ع حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد | |حمد ع محمد |لسيد |لضبــــع936|77
77oo99تـــج|ره |لزق|زيقكريم رض| عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن رفعتـــ طه محمود حمص764469
تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىذكري| مر|د فضل عبــــد|لكريم8|8659
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمهند منتـــ ع |حمد بــــدر|63399
ره|ي|سم حمدى عبــــد|لحميد شح|تـــ سعيد26|236 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|نوره|ن سعيد محمود محمد |للبــــ|ن344885
|لسن |لم |ع |ء خ|لد شعبــــ|ن فرج|236|3
|6o496ندستـــ تـــ.خ|مس بــــيمن بــــطرس بــــهيج خليل معهد ع| كندي تـــكنولو | 
265733| مي حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م نج|ح |حمد محمد |لد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىد | محمد محمود سعيد827573
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقأمنيه ي| محمد عبــــد |لع|ل|77|64
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقنور| |لسيد محمد محمد س|لم635668
|3725o تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد |لن| مدبــــو عفي

فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمحمد صبــــ محمد عيد29789
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقدع|ء عبــــد |لرؤف زكري| عبــــد|لرؤف778353
88o397 علوم |سيوطديفيد صل|ح عد بــــولس
7o6|59|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود ع|دل حمدى صدق
48o225حقوق |ل|سكندريهعمرو أحمد محمود عبــــد | حبــــلص
طبــــ |لمنصورهنس عز محمود عبــــده|693288
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |يمن محمد محمد دحروج777282
يم عبــــد|لجو|د قنديل433829 طبــــ طنط|م|جد |بــــر|
ندستـــ ع شمسحمد ي| |حمد عبــــد |لسل|م|23349|
ره|خ|لد سعيد محمد فرح|ن242883 د|بــــ |لق|
د|بــــ |سو|ن|محمد ع بــــل|ل بــــرغش493673
33946o|طبــــ بــــيطرى بــــنه|يتـــ |حمد عبــــد|للطيف منصور
نوعيتـــ |لم |محمد عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمجيد قطبــــ7283|8
35o234| يم ز تـــج|ره بــــنه|حمد صبــــري |بــــر|
د|بــــ سوه|ج|ه| جرجس نجيبــــ ص|بــــر  895267
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرويد| حس محمود |سم|عيل |لكيل399|52
علوم ج|معتـــ د |طمصط جم|ل مصط |حمد |لسيد|49|34
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيتـــ صبــــ لط محمد|9457|3
68o3o6ندستـــ طنط|س|ره عم|د مصط |لمر
ندستـــ د |طس|مح سعد فرح|تـــ |لقصبــــى55|622
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498o3|زر|عه |لفيوم/ري|ضتـــمصط عص|م سيد رف
زر|عه |لمنصورهمحمود محمد مصط عوض6837|7
4434o| يم يم |بــــو شعيشع |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد |بــــر|
يم عبــــد |للطيف محمود |32765| تـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرو|ن عبــــ|س عبــــ|س زغلول مو763229
|63o79رهمنتـــ | محمد عبــــد |لحميد |حمد صيدله |لق|
تـــج|ره |سيوطنيف فه ممدوح فه |37|82
4|oo62|يف |د|بــــ طنط|سل|م محمد شو |لسيد |ل
77742oنوعيتـــ |لزق|زيقوق محمد محمد محمد حسن

ند|وى3|||2 رهيوسف |حمد طه محمد  ندستـــ |لق|
معهد ف ص سوه|ج م| |لسيد حس عبــــد|لو|رثــــ|72|922
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد |لسيد محمد |لسيد |حمد حطبــــ6|4533
رهم | عبــــيد رس عبــــيد369|23 علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورد | محمود عبــــد|لسميع محمود مصط 4827|5
42o974د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|من|ل محمد ري|ض |لمدبــــو
يد |بــــوعص6|37|5 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمحمد |حمد محمود |بــــو|ل
تـــج|ره دمنهورمحمود زكري| يوسف زكري| يوسف488562
34o92oيف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسطه |حمد ح|فظ |حمد 
يم مو527347 يم |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخفد|ء محمد |بــــر|
زر|عه |ل|سكندريهمن|ر |حمد عبــــد |لسل|م محمد |بــــو سليم426764
8|o638|ف عبــــد|لفتـــ|ح بــــريقع طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــم| |
25|6o3يم |لسيد محمد طبــــ حلو|نمصط |بــــر|
272o95ش|م كم|ل طه طعيمه طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــي|ر| 
24oo|5 تـــج|ره ع شمسعبــــد|لرحمن ي| محمد |لدسو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ش|دن خ|لد ع سيف8|3|49
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــند| عبــــد|لمنعم |حمد |دريس259832
34o429تـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر محمد مبــــ|رك محمد
487867| ف |لسيد محمد |لسبــــ| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م |
5o2||5تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد محمود عطيتـــ |لبــــربــــرى
تـــج|ره دمنهورمنه | أحمد سعد سعد أبــــو خديجه435377
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسنسمتـــ محمد |حمد محمد354944
ى عبــــد|لغ حسن355789 حقوق ع شمسندى ي
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمع|ذ مجدى |حمد حو|ش نور |لدين429469
||5o93|رهن س|مر |لسيد |حمد طبــــ |لق|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد عوف |لسيد محمد عبــــده436383
يم|6||782 صيدله |لزق|زيقسل|م مجدى يوسف |بــــر|
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد محمد فتـــح | محمد تـــرجم4|4362
ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقسم| س|مر سعيد سندعبــــد|338424
3542o4د|بــــ بــــنه|ه|جر طلعتـــ عبــــد|لحفيظ محمد مر|
6o5o74صيدله طنط|بــــه مجدى محمد ع |ل|قرع
86726oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديند عبــــد| ع محمود
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|2298oفنون جميله عم|ره |لم |بــــسنتـــ جم|ل سيد |حمد حسن
تـــج|ره ع شمسحمد عبــــد| عطيتـــ محمد خليل|4|3479
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــج|كل مكرم شفيق مو 885242
4o6924د|بــــ |ل|سكندريه|وق عل|م ز عل|م خليل
4o58o9ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنه | مصط عبــــد|له|دى مصط حسن
43o2|4يم ع |لطنط صيدلتـــ |سيوطأمنيه محمد ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عبــــد |لع|ل |لسيد محمد |لسيد32959|
6|7o29يم د|بــــ د |ط|رو|ن حس|م |حيد ك|مل |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخفرحه صبــــري عبــــد |لنبــــي محمد |لبــــي439647
نوعيتـــ |شمون|ء سل|مه عبــــد|لونيس عوض||26|26
6o73o5|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ||ء حسن |سم|عيل عمر|ن
5o9453معهد ف ص |ل|سكندريهع محمد خميس عبــــد |ل |لخو
يم|445393 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمنيه نبــــيل محمود |حمد |بــــر|
7o3938| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ|ء |لسعيد ع منصور ج|د |
765o67زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ |حمد ع محمد |لسيد |لحبــــ|ل
|ء محمد |حمد عبــــده|923972 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  
256984| كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيه رش|د محمد |لبــــ|بــــ
رتـــ| جم|ل عبــــد|لعزيز خليفه266432 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
صيدلتـــ |سيوطزينبــــ سيد عط| | محمد|82694
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحكيم محمد ع محمد |لجندى26|3|6

ه جم|ل |حمد محمد شح|تـــه|883|3 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طم
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود عبــــد|لفتـــ|ح |ل |د495827
9o4345 تـــربــــيتـــ سوه|جعم|د |حمد حم|ده محمود
|54o|6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف محمد زين |لدين نور |لدين
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دييم|ن |حمد عبــــد|لحميد |حمد|842392
48o529د|بــــ |ل|سكندريه|م|رو جرجس فهيم بــــقطر
3|3o34ندستـــ تـــ.خ|مس ط|رق محمد ع محمد نور |لدين معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| سعيد محمد غريبــــ267783
9|7o2o معهد ف ص |سيوطغ|ده محبــــ ص|دق عبــــده
4|o9o9| د|بــــ طنط|ند| عبــــد |لوه|بــــ محمد شو محمد|
ف ومس|حه |سيوطحمد رفعتـــ محمد حس |857742 ك.تـــ. ف رى و
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــموده محمود محمد ع مو249382
ه جم|ل خليل |سم|عيل|94|783 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيو|ن| |لقس فيلبــــس بــــبــــ|وى تـــ|درس259655

365o3وف|تـــم|رك فضل تـــوفيق معوض تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
8o|88|حقوق |لفيومعبــــد| شح|تـــه محمد شح|تـــه
كليتـــ طبــــ أسو|ن|ء غ|نم عبــــد|لعظيم محمد|6|8432
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسشيم|ء عبــــد | صل|ح عبــــد |65389|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورسل نبــــيل عبــــد |لحميد محمد عقيله زيد496623
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود محمد |حمد حسن 678|89
5o775o|زر|عه |ل|سكندريهل|ء حمد محمد |حمد يوسف
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تـــج|ره سوه|جم| ع|دل ح|فظ بــــدري 875444
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمود يوسف بــــدوى يوسف قنديل6|4289
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمحمود متـــو حسن |حمد حسن782562
تـــج|ره |سيوطنوره|ن رفيق عبــــد|لصبــــور حسن 885455
9o85oo تـــج|ره |سيوطمن|ر ي| |لر| عبــــد|لع|ل
7o668o|طبــــ |لزق|زيقحمد محمود محمد |لدمرد|ش
4229o9تـــمريض |إلسكندريتـــ مريم رمض|ن عوض ع نمر
رهعبــــد|لمنعم خ|لد عبــــد|لمنعم |حمد88|227 تـــج|ره |لق|

يم عبــــد |لحميد28887 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد ع |بــــر|
63o699حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد |لرحمن مدحتـــ حم|ده محمد
طبــــ |ل|سكندريهحمد ع|دل عبــــد |لجو|د حسن  غ|نم379||5
884o95| علوم |سيوط  حمد محمد محمد دسو
22o877لسن ع شمس|رحمه محمد بــــر|يه ز|خر نعم|ن

76|o6 حقوق |سيوطعمرو عبــــد|لسل|م عبــــد|لوه|بــــ مو
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعبــــد|لرحمن سيد فؤ|د |حمد 889423
9|oo64 معهد ف ص سوه|جس|ره كرم |لسيد عبــــد|لل|ه

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ريه|م عمر ن| عمر45|67
6|3o36تـــج|ره طنط|فكرى حمدى عبــــد |لمنعم خط|بــــى

2o338يم عز |لدين ه|شم رهه|شم |بــــر| تـــج|ره |لق|
9o9362|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ء ممدوح كم|ل عبــــد|لعزيز

تـــج|ره بــــ سويفحمد مر نعمتـــ | |م|م|96757
4o8642د|بــــ دمنهور|يم|ن |حمد عبــــد |لجو|د محمد خليل
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم |حمد مصط محمود 888628
35935o ندستـــ شبــــر| بــــنه|ريمون ر|تـــبــــ فؤ|د |م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعمرو محمد ن محمد |لبــــغد|دي||5|75
82o|o3 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطص|بــــرين عبــــد|لتـــو|بــــ محمد |م

|47o|رهم|رتـــن س|مح ف|روق مرزوق حقوق |لق|
م|م278548 |د|بــــ طنط|يه|ن ه| تـــوفيق 

334o8زر|عه ع شمس/ري|ضتـــوف|ء |لسيد محمود ع ع|رف
تـــج|ره |لمنصورهغ|ده عبــــد |لنبــــى سم |حمد رمض|ن2|6988

456o9|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عمر عبــــد|لر|زق محمد |لعربــــى عبــــد
يم |لسيد9423|8  |حتـــ وفن|دق |لم |من|ر سيد |بــــر|
82569oحقوق |سيوطرحمه حس |حمد محمود
كليتـــ |أللسن ج أسو|نجورج بــــ|سم ف|يز فه 5364|6
زر|عه طنط|من|ر نبــــيل |لسيد عبــــد|لسل|م رميح428497

52o24لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|ه|جر ن| محمد ق|سم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد طه محمد جندى|2|4|25
تـــج|ره سوه|جحمد محمود نجيبــــ محمود|84|834
7o6665 تـــج|ره |لمنصورهمحمد حس حسن عبــــد |لوه|بــــ |ل|ل
4996|oتـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوركريستـــ | وسيم حن| يوسف
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|ر| ن| ي|س عبــــد |لحميد553|5|
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482o33حقوق طنط|محمد ع فتـــ محمود
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديدين| عبــــد|لرؤف محمد |حمد |89877
85o958تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدوق ي| مرزوق سيد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد بــــسيو حميده246976

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفعرفتـــ محمود رش|د عبــــد |لنبــــي53366
3o5|5ح|ن حقوق حلو|نبــــه عبــــد |لمعز عبــــد |لمحسن 

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكوميوسف عزتـــ حسن ص|لح246282
68577o تـــج|ره |لمنصورهعل| عبــــد |لن| محمد عبــــد |له|دى عبــــد
ل|434775 تـــربــــيتـــ طنط|س| سعد عبــــد|لجليل |حمد |لم
|5|77o|يف د|بــــ حلو|ن|روى مجدى محمد محمد 
طبــــ |سن|ن |لمنصورهد| | أحمد محمد عبــــد |لغف|ر5378|6
4o82o9|ف دمرد|ش عمر عمر د|بــــ دمنهور|حمد |
8o5922محمد محمد لبــــيبــــ | فنون جميله فنون |لم |ي
|6o9|5نوعيتـــ عبــــ|سيهدير محمد عطيتـــ عطيتـــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ عبــــد|لحميد سعيد عبــــد|لغ 28|332
7oo977تـــمريض |لزق|زيق س| |س|مه صقر ر|غبــــ صقر
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م محمود محسن حتـــحوتـــ|24627
يم |سم636326 يم |لسيد |بــــر| طبــــ بــــنه|عبــــد| |بــــر|
23|o22رهبــــ|سم فوزى فرج | يوسف علوم |لق|
49o4o3| ن| مجدي ص|بــــر |ندر|وس عبــــد ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|م
7o3378ر يم ع جو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد |لمتـــو |بــــر|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسل|م محمود محمد محمد محمد |لحديدى|942|6
9o742| يم ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشج|ن زين |لع|بــــدين |بــــر|

35o6|7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسشيم|ء سيد كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح
نوعيتـــ بــــور سعيدكريم محمود |لوصيف محمد |لوصيف|76383
ندستـــ |لمنصورهمحمد محسن محمد ع مصط 677673

يم عبــــ|س|8426 وف|تـــعبــــد| |حمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
35o26|يم وف|تـــف |س|مه يوسف |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم

يم عبــــد |لحميد |لدمنهورى2366|4 تـــج|ره طنط||ج |بــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسليم|ن عبــــد |لمحسن سليم|ن عبــــد |54474|
حقوق |سو|ني|سم |س|مه خ|لد محمد272936
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديحمد سيد |م ج|د||7|868
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|رو|ن س| عبــــد|لعظيم عبــــد|له|دى عبــــد485693
826o95حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديرحمه ع|دل مصط حسن
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديند |حمد فؤ|د |حمد7|8254
329oo8ور حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|محمود عبــــد|لرحيم عبــــد|لفتـــ|ح عفي 
7829o3|يم عوض ه خ|لد |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقم
8|437oتـــج|ره بــــ سويفحس |م|م مهدي سيد
429o74| تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن مفرح عبــــد| نص
32|56oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |يمن محمد |لمغ|ورى ع
علوم بــــورسعيد|ء محمد عبــــد|لجيد حس |5||||8
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ندستـــ ع شمسروجيه عم|د شكرى عبــــد|لملك62|6|2
تـــج|ره بــــنه|م|يكل مجدى من ميخ|ئيل775486
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخأم| جل|ل محمد حس|ن|43694
8o89|2حقوق بــــ سويفمصط ع|دل عبــــد|لعظيم عبــــد|لرحيم
رهحمد محمد ع |لك|و|683574 طبــــ بــــيطرى |لق|
6o325oبــــ |ه|جر حس حس |لسكرى لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
4|2o27يم عبــــد|لغ حربــــي تـــربــــيتـــ طنط|عبــــد|لرحمن ع|دل |بــــر|
64o962حقوق |لزق|زيقمحمود ي| محمود حسن عطيه
2|2o65نوعيتـــ فنيه عبــــ|سيهه|يدى |حمد عبــــد|لغ س|لم
76|98oحقوق بــــنه|محمود ل| ج|زى مسلم
253o39تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــ بــــسيو ع ز|يد
2242oo|د|بــــ ع شمس|يه محمد فتـــ عبــــد | بــــخيتـــ
6o6o54|نوعيتـــ طنط|حمد عص|م محمد مسعود |م|ن
9o|248 تـــربــــيتـــ سوه|جنرم عوض مل|ك عوض

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نس|مر محمد محمد رشدى6542|
45328o كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعبــــد|لرحمن رض| ع ع نص
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د سعد محمود  |حمد سويلم475789
7|64o6 بــــي ص|لح عبــــد م مجدى محمد|ل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور عبــــد| شو ع س|لم76|625
7722o|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقبــــه رض| ع |حمد عبــــد |لرحمن
7o2o57 يم يم صل|ح |حمد شو |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقبــــر|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م| |حمد عيد |م|م|36522
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م بــــهجتـــ حسن مصط |لغربــــ|وى695327
|6o454ش|م مصط حسن وف|تـــمحمود  وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o8275ف |لسيد |حمد بــــدوى تـــج|ره طنط|ع |

زر|عه |لفيوممنتـــ | خ|لد محمود زين |لدين رمض66892
9o|34| تـــمريض سوه|ج روفيده ن| بــــهنس|وى ع
7o453طبــــ |لفيومشيم|ء محمد محمود مخلوف

375o74|يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد ع|دل محمد |بــــر|
|3o944رهمحمدى عبــــد |لع|ل محمدى عبــــد |لع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
62oo||زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــعص|م فوزى عبــــد |لق|در سل|مه
بــــي 692624 زر|عه |لمنصورهمنه | محمد محمد |لسعيد |ل
|375o|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسيف عبــــد |لرؤوف س| عبــــد |لرؤوف
8o2862| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |منه عبــــد|لرحمن شح|تـــه عي
|36|o4|تـــربــــيتـــ ع شمسن مصط ح|مد ج|بــــر
4|98o|| تـــج|ره كفر |لشيخه| عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز عبــــد
43o787  كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسم| بــــهجتـــ عبــــد |لمنعم محمود |بــــو
رى449539 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد رجبــــ عبــــد| |لجو
يم437437 علوم كفر |لشيخعبــــد | |حمد يوسف |بــــر|
828o56 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعزه محمد تـــ |ن حس|ن
9|25o9 طبــــ بــــيطرى سوه|ج بــــتـــس|م محمود غ|نم يونس |حمد |ل
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ندستـــ ع شمسمحمد |حمد ثــــ|بــــتـــ |لص|وى|77||3
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن جم|ل مصط طه مسلم2|42|4
22o676ندستـــ ع شمسريم ح|مد طه عليوه |لسيد
48|74oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دييوسف محمود عبــــ|س خليل
6o9292صيدله |لمنصورهم|جد عبــــد|لن| فرح|تـــ |لسعد|وى
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديعبــــد |لرحمن حمدى محمد قنديل||564|
علوم كفر |لشيخبــــسمه محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لجو|439444
طبــــ بــــيطرى فرع مطروحمريم ك|مل بــــبــــ|وى متـــرى جرجس425738

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد |لرحمن خليفه ع خليفه||||5
26233o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|محمود محمد حس ع حس

ش|م عبــــد |لحميد عبــــد |لمقصود|24|3 رتـــ|يتـــ  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|عمر محمد زغلول محمد عم|رتـــ487622
33|5ooمعهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمود عبــــد|لفتـــ|ح محمدى مر
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|عبــــد |لرحمن حمدى |لسيد محمد |لصو772848
75o6|7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدي|سم ف|روق |حمد محمد |لعود
ن| ك|مل |حمد ك|مل شط||2682| رهم صيدله |لق|
4o3884يم محمود سليم|ن فر تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن |بــــر|
طبــــ |ل|سكندريهدع|ء رمض|ن محمد عبــــد|لحميد قرو|8443|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد شو |لسيد |لبــــو|بــــ|49|25
25||o7ى فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد نبــــيل محمد |لم
|6o|83لسن ع شمس|حمد س| محمد ذ |لسيد |لغربــــ|وى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ عبــــد|لخ|لق حس حمد|ن |297|9
ف طه سعيد634774 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــم|زن |
ندستـــ بــــنه|سل|م ع عبــــد|لعزيز ع |لطوبــــ |34|626 كليتـــ 
قتـــص|د م حلو|ن|ع|ئشه مصط ع ع52799|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|يف محمد مندور محمد |لسنديوى4926|4
6o97|7معهد ف ص طنط|خلود فرج فرج حس سليم
878|4o  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|ندى يوسف ص|بــــر ديم|س
طبــــ كفر |لشيخحس|م حسن محمد سعد  خليل292|44
ي محمود عبــــد |لرحمن عبــــد6|5455 وف|تـــعم|د ع معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
ر258543 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط محمد محمود عبــــد|لظ|
5|4o54طبــــ |ل|سكندريهخلود |لسيد شح|تـــتـــ محمد رمض|ن
د|بــــ |لزق|زيق|وق محمد جم|ل ع عبــــد|637749
3323o3|يم يم  |د |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|يم|ن  |د |بــــر|
346756| ره|ء |حمد عطيه عبــــد|لو|حد ع د|ر |لعلوم ج |لق|
ره|ي|سم سليم|ن عوض حسن|85|78 ثــــ|ر |لق|

3|34oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسحبــــيبــــتـــ حمدى ك|مل ص|لح
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء محمد عبــــد|لسل|م بــــقوش|6642|4
6o2|||يم نوفل يم محمد|لزغبــــى |بــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود |بــــر|
يم |حمد ع مقبــــل||33|64 يل ج |لزق|زيقبــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |لسيد محمد ع487647

Page 7537 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

حقوق |لمنصورهرحمه مصط |لسيد ص|لح محمد698455
7o47|9د|بــــ |لزق|زيق|ريم تـــ|مر عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــده
حقوق ع شمسمحمد سيد محمد |سم|عيل|36597

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفه|جر |سم|عيل فرج عبــــد|35|52
75o9o3كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــد| |ل يو|قيم جرجس رزق
ف ومس|حه |سيوطح|زم خ|لد عبــــد|لن| تـــوفيق 4695|9 ك.تـــ. ف رى و
68o6|o تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور|ن |لعدل حسن عبــــد | محمود عبــــد
6|673oنوعيتـــ ج|معتـــ د |طندى |حمد |حمد محمد |لعز|ق
76o62oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم جم|ل |حمد حسن
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــريه|م حن محمد حن 844|76
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد | |لديبــــ |حمد حسن  |89662

497o5رهدين| ط|رق عز|م محمود عل|ج طبــــي |لق|
|د|بــــ بــــنه|منيتـــ كم|ل |لدين عبــــد|لفتـــ|ح بــــند|رى|32975
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ي|سم عبــــد|لحليم عبــــد|للطيف عبــــد2|6352
8o|9|7د|بــــ |لم |محمد خ|لد جم|ل |لدين |حمد|
6o|932ف محمد |لهل|وي ر|ء أ طبــــ |سن|ن كفر |لشيخز
8392o3 زه|ن |حمد عبــــد|لر| |لسنو علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىز
8|957|| نوعيتـــ |لم |يري حم|ده جميل ج|بــــ |
|ء ي من سعد|وى|72|885 تـــربــــيتـــ |سيوط 
9o5o|3 يم تـــوفيق كليتـــ |أللسن سوه|جدين| حشمتـــ |بــــر|
يم محمد فه مو عبــــد |لرحمن644|77 زر|عه |لزق|زيقبــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم جم|ل عبــــد| حسن47483
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد ي| محمد محجوبــــ متـــو|69745
علوم |لزق|زيقزينبــــ فوزى |لسيد |لسيد عمر629593

ف مو غط|س693|3 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع |
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديخلود خ|لد عبــــد|لفتـــ|ح محمد826687
2693o7معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر |لسيد محمد |لنقيبــــ
صيدله حلو|ندين| محمد عبــــد|لجو|د محمد354576

4966oلسن ع شمس|من|ر |حمد عبــــد|لحميد محمد
تـــج|ره سوه|جريه|م |حمد عبــــد|لنعيم |حمد  344||9
64o85|| يم مصط ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقلسيد محمود محمد |بــــر|
|د|بــــ |لم |مصط رمض|ن رزق عبــــد|لجو|د4|73|8
رهمصط عبــــد|لر|زق ح|مد ع|24267 طبــــ |لق|
يم فخرى عبــــد |لبــــر كس|بــــ|444944 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
7o642|ه محسن |لسيد محمد |لسيد صبــــيح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهن
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد عبــــد|لبــــ|سط |بــــو|لمجد محمود863269

تـــج|ره بــــ سويفرمض|ن كم|ل سلط|ن محمد96968
طبــــ |سن|ن ع شمسدير طلعتـــ ف|ضل |لسعد|وى329569
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح حس رضو859|68
ي627952 ف عبــــد | طلبــــه خض |ء أ رهإ د|ر |لعلوم ج |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر عل|م فه حس محمد6|3355
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ره|ء ض| محمود محمد|59945| حقوق |لق|
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /رييح حس|م يح يح 36493 لم

م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ ع|يده س|مح محمد |حمد|69832
84962oتـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديددين| محمد شو محمد
88269o تـــمريض |سيوطندى |حمد سيد جمعتـــ
25o3o2صيدله ع شمسمنيه |حمد محمد حمدى متـــو عجرمتـــ
4|468o| تـــج|ره طنط|سم|ء عص|م ج|بــــر |ل|ستـــمبــــو
6o6936ندستـــ |لمنصورهعمر محمد عبــــد | عبــــد |لرحمن
يم |بــــوزيد339425 ثــــ|ر |لفيوم|ندى سم |لسيد |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|محمد عبــــ|س |حمد |لش|ف778565
6o|983ه |سم|عيل سليم|ن عبــــد |لع|ل عوده تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
ى263948 كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمن|ر ط|رق عزتـــ محمد |لعج
4796o8علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــع |مجد ع كم|ل حمزه
6o5487|ندستـــ |لمنصورهيم|ن حسن ق|سم مزبــــله
تـــربــــيتـــ |لمنصورهخلود صبــــرى ع |لسيد مصط 698756

75o25 تـــج|ره سوه|جع خ|لد |بــــوزيد حس|ن
علوم |لزق|زيقعبــــد|لرحمن ريس ك|مل خ|طر7|6346

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد ربــــيع سيد عبــــد |لرحيم53372
5o|647| طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريه |ر عص|م |لسيد فتـــح
د|بــــ دمنهور|محمود ن| سعد محمد يوسف|49324
ى6|94|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخسمر عبــــد |لن| |حمد محمد |لز
75584o|وق|لسيد عبــــد |لعزيز |لسيد حسن ند ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل

5o66| ش|م |م حس تـــج|ره |سيوطعبــــد |لرحمن 
69ooo| صيدله طنط|محمد ممدوح عبــــد |لفتـــ|ح |لبــــسيو
ن| و|ئل ك|مل عبــــد |لبــــ| جرجس689399 حقوق |لمنصورهم
4973oo| يف غريبــــ ع فضل تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنرم 
ه نور |لدين مصط عبــــد |لعزيز25565| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــرح|بــــ |حمد معوض عصفر7|2572
5|6o5oل|ل |بــــوشبــــك يم محمد مر  عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخرو |ن |بــــر|
علوم |ل|سكندريهجوزيف ه| ك|مل ذ |قل|ديوس|47725
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مه| رمض|ن شح|تـــه |لسيد شح|تـــه73|698
يم محمد عبــــد |لر|زق عبــــد | شح765265 تـــج|ره بــــور سعيدبــــر|
تـــج|ره ع شمسمريم |يه|بــــ يعقوبــــ مق|ر حن|346724
87993o|د|بــــ |سيوط| ن ممدوح د| |ل عبــــد|لشهيد
يم صقر|349594 يم |بــــر| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيم|ن |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه قن| ج. |لو|ديه|جر جم|ل عبــــد|لر| ع 833859
د|بــــ د |ط||ء سم عبــــد|لغ |لق| ||25739
يم779287 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه |حمد عبــــد |لرحمن س|لم |بــــر|
||94|oندستـــ ع شمسمحمد عمرو سيد عبــــد |لرحيم
د|بــــ |لمنصوره|حسن|ء |ل |د بــــدر|ن ج|د378|69
636oo6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|د | |حمد |لسيد محمد عوض
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تـــج|ره |ل|سكندريهن|ديتـــ |حمد محمد عزوز476649
و | جورج ك|مل جيد29937| د|بــــ حلو|ن|ف
853o62|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد|لعزيز عل|ء عبــــد|لعزيز عبــــد|لر
886|3o تـــربــــيتـــ |سيوطجم|ل عبــــد|لن| يوسف خليفه

تـــربــــيتـــ |لفيومسم|ء ع|شور |حمد محمد |سم|عيل69976
يم عبــــد|لرسول عبــــد|لرحيم827596 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــف|طمه |بــــر|
يم |حمد|52395 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخعمر محمد |بــــر|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد حسن كم|ل بــــكر عط| ع |لغندور323||7
54o|69تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد فؤ|د محمود |لهريدى
6o525|معهد ف ص طنط|س|ره مصط ك|مل |لسيد خميس
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخكريم|ن ع|طف رزق محمد سليم7836|4
339o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ند| ر| محمد سيد |حمد|
8482ooلس زكري| |ديبــــ قديس تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نك
624o7o تـــج|ره ج|معتـــ د |طكريم خ|لد عبــــد |لخ|لق خ

ندستـــ |لفيومعمر محمد |حمد |بــــوزيد|6899
27|56oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومندى |حمد |لعزبــــ عبــــد|لفتـــ|ح ز|يده
23|28oرهمحمد عيد محمد رزق تـــج|ره |لق|
763o23تـــج|ره بــــور سعيدرودينه محمد |لعربــــى سليم |لسم|ن
يم عبــــد | عبــــد |لعزيز عبــــد |لع629775 د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
6774o|ندستـــ |لمنصورهعص|م محمد محمد مصط محمود ك
ندستـــ |لزق|زيقبــــتـــه|ل محمد |حمد شو محمد نسيم|77652
|د|بــــ |لم |جيه|ن ظريف صليبــــ سل|متـــ8|3256
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمريم ص|بــــر |لسيد |لسيد عشم|وى248338
كليتـــ حقوق |لم |س|مح ه| يعقوبــــ وسي 399|82

رهيم|ن محمد محمود محمد|7||35 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
ى53|263 تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوموق عبــــ|س جوده عبــــ|س م
علوم سوه|جم|يكل |يه|بــــ حبــــيبــــ مكسيموس  4|98|9
36o433د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|ف|طمتـــ طه عبــــد|لعزيز ع سل|م|
6o3365|د|بــــ |لمنصوره||ء خ|لد عبــــد | ج|د

يم ج|بــــر9464| علوم |لفيومدين| |سم|عيل |بــــر|
6o4|2|يم منسوبــــ عبــــد|لوه زر|عه طنط|محمد سيد |بــــر|
نوعيتـــ كفر |لشيخمنيه ط|رق ج|بــــر يوسف سل|مه|5765|4
طبــــ بــــنه|محمود جمعه حسن |حمد  |م779372
4o44o2يم عط تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لحميد |بــــر|
4|4o9|حقوق طنط|نرم عبــــد |لعزيز أحمد محمود |بــــو حجيجه
رهمحمد زكري| حسن محمد29222| ندستـــ |لق|
26o925|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|نهله كرم عبــــد|لع| |لش
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|س|ره |حمد محسن |حمد776384
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد مجدى فكرى سليم يوسف|47982
4o697|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوررويد| عمر ع كيل| شلبــــي
حقوق |ل|سكندريهمحمد مجدي عبــــد |لسيد محمد غ|نم446223
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44|o25يم |نور حسن د|بــــ كفر |لشيخ| |بــــر|
فنون جميله فنون |لم |دير خ|لد |حمد محمد  877393
4529o3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود عبــــد|لخ|لق عبــــد|لنبــــى خ
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|مه ش| سل|مه سل|م ش| 88|636
حقوق |سيوطمحمد بــــك صل|ح عبــــد|لصبــــور 875522
22|24o|رهحمد جمعه فرج جمعه تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيوسف ع|دل عبــــد |لحميد محمد29556|
علوم ري|ضتـــ ع شمسنطونيوس فوزى لم سوري|ل||5446|
ر محمد56479| ره|عمر ممدوح عبــــد |لظ| د|بــــ |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومسم|ء محمد سعودي |بــــو|لفضل|72648
رهمحمد ر|فتـــ محمد |حمد45496 معهد ف تـــمريض |لق|

تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيه مصط محمد عبــــد |لغ |لشيخ|694448
89|6o3|ف فوزى سيد حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــ حمد |
34675oش|م محمود محبــــوبــــ كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نن|ء 
5|5o44يم مو يوسف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمري|م رفعتـــ |بــــر|

3o668د|ر |لعلوم |لفيوممن|ر محمود |حمد عبــــد|لرحمن
7o736|د|بــــ د |ط|ن|دين جم|ل |لمتـــو ع زيد
ي محمود سطو |464|8 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمحمد ي معهد ع| 
476o85 تـــج|ره دمنهورنور|ن محمد تـــوفيق محمد عزتـــ محمد تـــوفيق
نوعيتـــ |لزق|زيقحمد محمد سعيد محمد|2|9|77
267955| معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد صبــــ ع |لسيدع
62o235ى تـــج|ره ج|معتـــ د |طن |لسعيد عبــــد| |حمد |لم
يم عز |لدين سويلم|6||357 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء |بــــر|
رهوق عص|م محمد صبــــ محمد9667|2 حقوق |لق|
يم9973|4 تـــج|ره كفر |لشيخفؤ|د ص|بــــر فؤ|د محمود |بــــر|
32878o |معهد |لو|دى |لع| للعلوم |ألد|ريتـــ قسم نظم معلوم|تـــي| رفعتـــ عبــــد|لجو|د عبــــد|لبــــ
ندستـــ |سيوطعمرو ط|رق محمد محمود  876575
35o497يم حسن علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود محمد |بــــر|
|3483oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيديوسف رجبــــ ر|شد ع
يم  |8867|5 تـــمريض دمنهورنوره|ن خ|لد عبــــد|لعزيز |بــــر|

486o6طبــــ ع شمسجه|د ممدوح ج|بــــر سل|مه
نوعيتـــ |لزق|زيقسل محمد فضل أحمد778992
صيدله طنط|وف|ء صبــــ |لعزيزى |لسيد د|غر9556|5
يم محمود سعد حسن |762459 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسل|م |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد جم|ل عبــــد |لمطلبــــ ص|لح محمود762393
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|حمد محمد |حمد ص|لح عمر|ن|49|482
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورعل| ن تـــوفيق عي زعيتـــر497932
يم بــــرجل5|2649 معهد ف تـــمريض بــــنه| دير رمض|ن |بــــر|
9o2924 تـــج|ره سوه|جمحمد عبــــد|لخ|لق طه عبــــد|لسميع
لسن ع شمس| عبــــد |لن| عبــــيد محمد |لنج|ر92|429
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــشيم|ء |لسيد عبــــد |ل |لسيد عبــــد |694297
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تـــج|ره |سيوطكريم بــــ|سم ظريف ثــــ|بــــتـــ |87525
صيدله |ل|سكندريهعمرو رجيعه نوفل محمد896|54
7o584|| لدلتـــ| |لع| للح|سبــــ|تـــ بــــ|لمنصورتـــ لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|محمد محمد ع محمد كرم
8o6986|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء حس غندور عبــــد|لجو|د
76422oتـــربــــيتـــ بــــور سعيددى |حمد عبــــ|س مصط محمد عبــــده
يم ي|قوتـــ545|2| رهحبــــيبــــتـــ تـــ|مر |بــــر| تـــج|ره |لق|
ف سعد محمود57463| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نوق |
يم خ |435537 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخي|سم وحيد فتـــوح |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفيم|ن بــــولس ن| ص|دق|6467|8
429|o8يدى |د|بــــ طنط|دين| محمد زكري| و
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعبــــد| كرم صد عبــــد|  734|92
43o5|4ش|م فكرى محمد |لريدى تـــربــــيتـــ طنط|مريم 
683|8oحقوق |لمنصورهمر|م عمرو م |لدين ص|لح عبــــد |لفتـــ
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد محمد س| عبــــد |لمجيد|524537
6856o3تـــج|ره |لمنصورهمريم فتـــ محمود عبــــد |لبــــ| در|ز
تـــج|ره |سيوطمحمود ن|دي |م حل 9|8239
26o56o|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمل ربــــيع ع عبــــد|لفتـــ|ح
6|9o|2لسن ع شمس|س|ره شعبــــ|ن محمد محمد غ|زى
تـــج|ره بــــنه|لسيد س| |لسيد عبــــد|لغ |29|338
د|بــــ حلو|ن|مريم عمرو |حمد |بــــو |لن24232|
5457o5|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مصط |حمد ع عبــــد |لع|ل
ى|976|77 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|حمد مجدى محمد |حمد |لم
3|5o44|يم حمدى عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد تـــج|ره بــــنه|بــــر|
62o683 |يم عبــــده مش ش|م |بــــر|  |حه وفن|دق |لمنصورتـــه|جر 
نوعيتـــ |لزق|زيقد| | صل|ح عبــــد |لمنعم عزبــــ|77274
24o|ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعمر عبــــد|لع| حسن عليوه
68737o|معهد ف ص |لمنصورهسم|ء شعبــــ|ن وديع ح|مد جمعه
يم عبــــد|لجو|د ح|مد شوشه|436|6 تـــربــــيتـــ طنط|ند| |بــــر|
طبــــ حلو|نف|تـــن مصط |سم|عيل محمد مبــــ|رك252348
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسه|يدى |يمن محمد محمد |لحسي |744|2
|66769| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسيه |حمد فوزى عوض |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|مريم محمد جمعتـــ جودتـــ23|9|3
ر صبــــري عوض929|52 تـــج|ره دمنهورم|رتـــ | م|
5o3o6|يم منصور يم محمد |بــــر| |ء أس|متـــ |بــــر| علوم |ل|سكندريهإ
|ء |يمن |بــــو |لفتـــوح رمض|ن4658|6 |د|بــــ طنط|إ

25o95د|بــــ حلو|ن|سهيله محمد ف|روق عبــــد |لحليم
ندستـــ طنط|دين| مصط ص|دق محمود شلتـــوتـــ448793
6|4o28طبــــ ع شمسسم|ء محمد |لحسي |لكيل| |حمد نجلتـــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ بــــدوى محمد عبــــد|لوه|بــــ359562
5o77o2 |بــــ |مريم حس|م عبــــد |لمنعم |لفخر لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
7o4456معهد ف ص |لزق|زيقمن|ر حس سيد |حمد عبــــد |لمطلبــــ
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88o844 معهد ف تـــمريض |سيوط سعد شح|تـــتـــ حسن فرح|ن
34o34oنوعيتـــ بــــنه|ع|مر عبــــد|لحكيم ع|مر |لسيد
6o9462|صيدله |ل|سكندريهحمد صل|ح محمود |لمر معوض
ش|م مح عبــــد |لجو|د حج||67534 علوم ج|معتـــ د |طزي|د 
د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء مجدى نص عطيتـــ |لسيد نص |773537
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسه|م يوسف محمد يوسف8557|4
6||8o8ه طه عبــــد|لعظيم محمد |لعم|وى تـــج|ره طنط|ن
د|ر |لعلوم |لفيومنوره|ن فريد محمد محمد حسن شهبــــتـــ692679
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| عبــــد |لق|در محمد ع78|782
7727|5| يم |لسل تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنيه محمد حمزه |بــــر|
ندستـــ بــــور سعيديح |حمد عبــــد | محمد |لروبــــى|76452
763o44كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسن|ء جم|ل محمد محمد سليم|ن
25|34o|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |لسعودى ع رشيد
453o48|ف ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد محمد |لسيد سليم|ن 
طبــــ بــــيطرى بــــنه|سمر صبــــ محمد عبــــد|للطيف3247|3
طبــــ حلو|نريه|م صل|ح محمد رف| 52|862
8o2222|ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــس|مه صد فريد فلتـــس معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|ند| محمود محمود محمد ع329932
6o4|89رهبــــش|رتـــ صفوتـــ فهيم عوض عوض ندستـــ |لق|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد رمض|ن محمد ع |7|637
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمود سيد فه عبــــد |لبــــ|سط58786

وف|عمر سيد صبــــ |لسيد عبــــد|لغ 3|3445 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره دمنهورمحمود محمد محمود محمود ع 424822
9o6934 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|لي محمد صديق عبــــد|لر
يم ع محمد|692|4| حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد ي |بــــر|
884o96|كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوط  س|مه ن| بــــش|ى جوده
ندستـــ كفر |لشيخحمدى ع حمدى |لمر |حمد453253

علوم بــــ سويفيه محمد عبــــد |لعظيم محمود|||548
فنون جميله فنون حلو|نجنه خ|لد ز |لسيد رف|6789|

33988o|طبــــ بــــنه|حمد جم|ل يوسف سل|مه عيش
حقوق |لمنصورهمن|ر عم|د |لسيد محمد69|772
35|36o|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ حسن محمود |حمد حج|ج
26o85o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيه ط|رق محمود ر|بــــح
675o33حقوق |لمنصورهعمرو محمد فؤ|د طه معتـــوق
معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفبــــه محمد سعد محمد822757
||7o7|رهسل عيد محمد محمد تـــج|ره |لق|
د|ن98|638 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقحس |يمن حس |سم|عيل و

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسر| | صبــــري محمود ش|ف37775
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد جم|ل محمد |حمد محمد د|ود486768
7785|o| نوعيتـــ |لزق|زيقلحسن حس |لسيد حس
25423o| تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن ط|رق |لسيد مصط |لملي
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6224o5كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيده|يدى رض| محمد محمد جبــــل
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ع |حمد محمد243|78

ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد ع |حمد عبــــد |لرحيم|32749
33899o كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه| |ر سعد محمد عبــــد|لوه|بــــ عفي

564|oيم محمد يم |م|م |بــــر| تـــج|ره بــــ سويفمصط |بــــر|
34o646ي حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|ندي خ|لد عبــــد|لمغ سعودى |لز
6765o5تـــج|ره |لمنصورهدع|ء جمعه عبــــده محمد عم|ره
يم يوسف|256976 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن عص|م |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهمحمد محمود عبــــد |لعزيز |حمد |بــــر|424874
معهد ف ص |سيوطمحمود فيصل |حمد مهر|ن محمود |89344
8o6368معهد ف ص بــــ سويفنور |لدين حسن بــــطيحه |حمد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد بــــكر فكرى ع عبــــد |لمقصود|693625
حقوق حلو|نسم|ء ع |بــــو |لفتـــوح سيد2||65|
63646o|تـــج|ره |لزق|زيقحمد عهدى |لسعيد فرح|تـــ
د|بــــ |لمنصوره|دى مجدى محمود محمد محفوظ676465
45|57o تـــ|محمد ربــــيع عبــــد| محمد |لصي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح

علوم بــــ سويفمحمد رض| حس ري|ض|5944
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمريم |س|مه عبــــد |لق|در |بــــو ه|شم64772|
63o||9تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |لسيد محمد |لسيد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|شيم|ء محمود |حمد ع |لربــــي83|254

لسن ع شمس|سم|ء |حمد مصط سليم|ن|467|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|د|رين محمود محمد محمود ع|مر2|3328
تـــمريض بــــنه|ند| رض| صل|ح عبــــد|لمقصود58|339

562o7ر سليم د|بــــ بــــ سويف|ف|طمتـــ ع|طف شعبــــ|ن عبــــد |لظ|
7528o||يم خليل يم ص|بــــر |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــر|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمريم |حمد سليم|ن |حمد755389
7655o|وف|تـــحمد محمد عبــــد |لرحمن عبــــد | |لروبــــى وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |ل|سكندريهسهيله عل|ء|لدين |حمد |لغربــــ|وى|52765
4o6728د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|سمه |بــــو |لحسن شعبــــ|ن |بــــو |لحسن|
|232o2|يم ندستـــ |سيوطحمد محمد محمد |بــــر|
يم752962 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|كريم |يمن حربــــى |بــــر|

42o56ره|لي خ|لد محمود عبــــد|لنبــــى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومجم|ل خ|لد جم|ل عبــــد|للطيف|57|26
|د|بــــ طنط|حمد سعد سعد |لجخو|429757
يم ذ 875297 ن| جوزيف |بــــر| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطم
89o967 لسن |لم |من|ر حسن |حمد |حمد|
5|6o65تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسع|د رمض|ن جزر عبــــدربــــه شيتـــوى
3557|oندستـــ شبــــر| بــــنه|حن|ن |حمد محمد عبــــد|لج|بــــر
د|بــــ |لمنصوره|س|ره خ|لد محسوبــــ |لنبــــى حج|زى678365
تـــج|ره ع شمسعمرو ع|طف محمد محمود349||3
2724oo|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندرو ه| يوسف عبــــد|لمل|ك
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245784| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|لسيد ي| |لسيد |لعبــــ|
يثــــم |لسيد حس 79|27| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيوسف 
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــسمع|ن رش|د مر|د فؤ|د98||24
ف عبــــد |لجيد طه|58725 حقوق |لمنصورهسل|م |

8|63o4|نوعيتـــ |لم |سل|م محمد عبــــد|لنعيم محجوبــــ
حقوق حلو|نندى ي|س |حمد عبــــد|لجو|د26849
ندستـــ |لم |شيم|ء جم|ل محمود محمد84355

تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد|لق|در بــــسيو عبــــد|لق|در عمر|459|4
3442o3| حقوق ع شمسحمد خ|لد |لسعيد عبــــد|
تـــربــــيتـــ |سيوطسل |حمد عبــــد|لرحيم حسن  888258
طبــــ |ل|سكندريهل|ء ن| ع عودتـــ|6453|5
6o2|33ين مو شعبــــ|ن محمد |بــــوع|مر يل ج |لزق|زيقش كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
82o362معهد ف ص بــــ سويفمحمد ك|مل محمد شح|تـــه

رتـــحمد حسن محمود محمد|3866| علوم ري|ضتـــ |لق|
يثــــم محمود حسن235678 لسن ع شمس|منه | 
ل875|26 |د|بــــ بــــنه|عبــــد|لحميد صل|ح عبــــد|لحميد |حمد 
5o5429 زر|عه |ل|سكندريهمرو|ن ط|رق محمد عبــــد|لحميد |بــــو
يم محمود حسن765336 حقوق بــــورسعيدمحمد محمود |بــــر|
 |حتـــ وفن|دق |لم |خلود طلعتـــ |بــــوغنيمه عبــــد|لفتـــ|ح478||8
2|76o3 ندستـــ حلو|نع |حمد ع |لشي
6o4333كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــعمر عبــــد|لمجيد حسن |لكفر|وى
ندستـــ |لمنصورهمريم محمد حسن حسن حج|ج682687
45|o9||ى نعيم |د|بــــ طنط|حمد عبــــد |لفتـــ|ح |لخ
6o53|oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم نبــــيل محمد |لبــــسطوي أم|مو
ل|ل رسل|ن سليم32|269 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــ 
تـــج|ره ع شمس صل|ح |لسيد ح|مد7|3357
يم خليل 5573|4 تـــج|ره كفر |لشيخحس|م |لدين عص|م |بــــر|
|63o|4| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء سيد ف|روق ع
زر|عه دمنهورخ|لد مج عبــــد |لسل|م مسعود ش|3245|5
887o47|ء ع|دل حسن عمر| حقوق |سيوط 
ى محمد محمد |بــــو طبــــل|44972 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود ي

رتـــ|د | ع|طف حس ع|مر عبــــيه6783| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
6283o4علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعمرو سعيد |لشح|تـــ محمود |لشح|تـــ
ندستـــ |سيوط  حمد محمد مصط محمد|876559
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــع|دل محمد مصط مو269666
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسيف| س| حن| خليل|753724
فنون جميله فنون |ل|ق|ء |سم|عيل قبــــيل عثــــم|ن|2|8358
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمدحتـــ ط|رق ه|شم |حمد عط| |265543
6||9ooرهدين| خ|لد عبــــد| ح|فظ د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوحيد صبــــرى صل|ح ه|شم حمص42583

يم عبــــد | حليمه695856 ندستـــ |سيوطعبــــد | |بــــوبــــكر |بــــر|
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|42o85يم عمر وف|ش|م عمر |بــــر| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورحفصه سعيد عبــــد|لق|در نو|ر522873
822|4oعلوم |لم |فرحه فتـــ ذ عبــــد|لع|ل
4o|9o5د|بــــ |ل|سكندريه|مكرم سيد زكري| عبــــد |لنبــــى
2|44o3ش|م |حمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|دين 
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورند| محمد مصط عبــــد|لحفيظ محمد3|4965
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد |لسيد |لسيد||63443
882823| تـــربــــيتـــ |سيوط  يه عبــــد|لكريم محمد عبــــد|لع|
6o|368تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|غ|ده محمد عبــــد|لنبــــى خ|لد عل|م
6o4947تـــربــــيتـــ طنط|مروه صل|ح صل|ح |لقسط
ى|77488 علوم |لزق|زيق|ء عصمتـــ محمد عبــــد |لرؤف بــــح
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين |حمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لع|ل29983|
8o2957د|بــــ |لم |بــــل|ل محمد محمود محمد|
7626o6كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدزي|د |لسيد حسن |حمد |لمرشدى
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدنور|ن حس|م |لسيد محمد ع74|763
432o7oد|بــــ طنط|آل|ء مصط محمد مصط |لسنجف|
278o|| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن|ء عبــــد|لحميد |لش|ذ مصط
5o7o97تـــج|ره |ل|سكندريه |ر مصط فوزي ع حسن
6383o6صيدله |لزق|زيقمحمد رأفتـــ ع محمد سل|مه
6o53ooعلوم |لمنصورهمريم س| |لسيد محمد |لكو
نوبــــى|23278| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد محمد ك|مل جبــــر |ل
34422oحقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمرو عم|د رمض|ن |حمد |لغم|زي
4828o5|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيتـــ رشدي |حمد محمد
78o259يم ندستـــ |لزق|زيقعبــــد | حسن محمد |بــــر|
4o557||يم عبــــد |لع تـــج|ره |ل|سكندريه محمد مصط |بــــر|
24oo27زر|عه مشتـــهرروبــــرتـــ عم|د رزق عري|ن
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسعبــــد|لرحمن ع ع محمد258443

2332oرهكريم ع محمد ع عبــــد |لرحيم د|ر |لعلوم ج |لق|
يف |لسيد فه سيد |حمد|337675 نوعيتـــ بــــنه|لسيد 
6|73o3يم |لسحر|وى كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جسحر عل|ء |لدين |بــــر|
25735o|صيدله |ل|سكندريهسم|ء عبــــد|لرحمن |م زي|دتـــ

|6o77يثــــم ك|مل عبــــد |لغ يونس ندستـــ حلو|ننور|ن 
نوعيتـــ طنط|نسمتـــ معروف عبــــد |لحكيم |بــــو|لمع|73|4|4
م|م59799| رهه|يدى ط|رق جودتـــ  طبــــ بــــيطرى |لق|
9o8632|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد محمد ع محمد ع| 
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــحمد فتـــ محمد ع بــــرك|تـــ|269764
4o|o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ممدوح محمد عبــــد |لفتـــ|ح ع عي
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرغد |س|مه عبــــد|لموجود محمد سليم286528
كليتـــ حقوق |لم |عل|ء فتـــ ك|مل محمد|88|82
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد حمدى مر ق|سم|484736
25o3o5|يم |لملط ه رمض|ن حسن |بــــر| معهد ف ص بــــنه|م
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 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــحن|ن حم|دتـــ شح|تـــه حميدتـــ عبــــد |لحميد|49884
يم  876622 وف|تـــعبــــد|لرحمن محمد مصط |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنور|ن مجدى محمود ع36349|
تـــمريض ع شمس رح|بــــ حس عوض ج|د|لربــــ326229
تـــربــــيتـــ طنط|أثــــ محمد عبــــد|لعزيز محمد شعل|ن326||6
خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  سم|ء ص|بــــر عبــــد| عبــــد|لغ |879554
رهدى عمر |حمد محمد |لمهدى236734 تـــج|ره |لق|
|542o|حقوق ع شمسمحمد ط|رق |لسيد ص|لح
27o|56|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد وليد جم|ل عويضه محمود
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخلي حسن محمد حسن سعيد442886
9o9567  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرح|بــــ |يمن متـــو محمد

6o322 تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفزينبــــ محمود حمد| قر
6o77|5تـــج|ره طنط|شدو حس|م محمد |لسيد |لرخ

687o6|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لفيومشج|ن ع جعفر عبــــد |لح|فظ
طبــــ بــــيطرى دمنهورعل| ن| حسن عبــــد|لحميد خ 6249|5
يم محمد783355 علوم |لزق|زيقر| | محمد |بــــر|
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــج|د محمود |حمد عبــــد|لكريم888|25
يم محمد767796 علوم |لعريشمنه | محمد مصط |بــــر|
8oo322 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|ند | بــــه|ء محمد متـــو
يم |بــــوعوض764474 ندستـــ بــــور سعيدعمر محمد مر |بــــر|
9o3652 تـــربــــيتـــ سوه|جدين| محمد حل عبــــد|لرحمن
رهمن|ر حسن حس حسن232974 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
3567o|تـــج|ره بــــنه|رن| |لسيد |حمد |لسيد |سم|عيل
د|بــــ |ل|سكندريه|رنيم محمد عبــــد|لق|درعبــــد | وجدى35|427
8o6667علوم |لم |مريم |س|مه ع محمد
4o9|67تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط| حمدى محمود بــــن|يه
تـــج|ره سوه|جمحمود |حمد محمد محمد822822
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسهيله عصمتـــ ح|مد عبــــد |لغف|ر |ل|266468
9o8384|تـــربــــيتـــ سوه|ج ن زكري| ري|ض مرقص
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مجدى عوض |حمد عبــــ|س265942
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعمر محمد يوسف عبــــد|لحليم |حمد62|837
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جف|دى ممدوح ز شنودتـــ 894958
53o272|ف عبــــد |لمنعم |لسيد بــــدوى تـــج|ره طنط|يتـــ |
ندستـــ ع شمسحمد صل|ح |لدين عبــــد|لمع محمد حبــــيبــــ6225|2
5||4|o|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوريمن فؤ|د |حمد حس زغلول
43|o79| تـــربــــيتـــ طفوله طنط|يتـــ بــــسيو مصط |لصف
ره|م محمد سلط|ن عبــــد |لمعبــــود28482| د|بــــ |لق|
36o9o9|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد ص|بــــر رشدى ر|شد
ه محمد صبــــرى ع233437 رهن صيدله |لق|
معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممحمد  |م |سم|عيل محمد  |م345823
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء محمد |بــــوط|لبــــ سل|مه|292333
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9o245o معهد ف تـــمريض سوه|ج م|جد محمود |حمد محمود
6oo83oعلوم طنط|سميه ص|لح عبــــد |لحميد مصبــــ|ح
6238o2يم عبــــد |لرحيم عي تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طند| أيمن |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سوز|ن حس محمود حف 263535
ندستـــ |سيوطكريم |حمد عبــــد |لصبــــور ع59265|
لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|من|ر عل|ء فخرى حسن عبــــد |لبــــ|سط |27344
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح يسن |لشي262893
تـــج|ره ع شمسرن| سيد ح|تـــم ع444||3
نوعيتـــ بــــنه|دى محمد يوسف عطيه||9||6
36o452|د|بــــ بــــنه||ء مسعد محمد |حمد عم|ره|
7o9323ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــلسعيد عبــــد |لمنعم |لسعيد محمد |بــــر م |لع| 
6o9652حقوق |لمنصورهبــــه عم|د |لسيد محمد |لمر
ندستـــ |لزق|زيقمصط جم|ل فرج |حمد775297
487o23تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهف|رس |حمد محمد |لنج|ر
4822|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مصط نج|ح ك|مل مر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمصط دحلبــــ عويضه محمد832634
رهجم|ل ع عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لسم|36852| حقوق |لق|
ندى محمد |لسيد|75992 تـــربــــيتـــ طفوله ج|معتـــ |لسويسند ج|د 
علوم |لمنصورهوق |لسيد محمد |لبــــدري بــــغ|غو952|43
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نل|ء محمد |لسيد عبــــد| |لبــــدرى|2|3235
حقوق طنط|حمد |بــــوزيد ج|بــــر |بــــوزيد ع |3265|4
رهرضوى محمد صل|ح عبــــد |لعليم عبــــد 6|44|2 طبــــ بــــيطرى |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسندي خميس عبــــد |لمنعم خميس38684

6o8325يم مر تـــربــــيتـــ طنط|تـــغريد مجدى |بــــر|
8o|oo7|ف عبــــد|لحكم محمد نوعيتـــ |لم |ل|ء |
يم4727|4 ى سعد عبــــد |لو|حد |بــــر| تـــج|ره كفر |لشيخسن|ء ي
وف|تـــس|ره س|مح غ|نم عبــــد |له|دى ع5|3|77 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ره|محمد وليد زغلول |لسيد323346 ثــــ|ر |لق|
حقوق |لمنصورهرو|ن محمد نسيم يعقوبــــ|244|7

ره|حمد محمد شعبــــ|ن فرح|6|425 د|بــــ |لق|
5|482oزر|عه طنط|دع|ء محمد محمود محمد حسن
طبــــ ع شمسميسون عص|م محمود محمود335845
8497o9كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جر|نيم |يمن ع ثــــعلبــــ
43||o2تـــج|ره طنط|س|رتـــ ربــــيع محمد ع |يوبــــ
7o2388|ف محسوبــــ حسن حسن ه | تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء |لسيد عبــــد |لص|بــــر |لسيد ع637248
د|بــــ ع شمس|وف|ء عبــــد|لسل|م محمد من شعل344948
تـــج|ره |ل|سكندريهن روم| شفيق صديق|423339

3o859حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر ع |حمد عبــــد |لخ|لق
ه عبــــد |لعزيز محمد محمد|768889 تـــربــــيتـــ |لعريشم
كليتـــ |أللسن ج أسو|نمريم مصط عبــــد| محمود845248
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لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يح مدحتـــ عبــــد |لق|در خليل حمد|ن 625594
د|بــــ |سو|ن|عل|ء بــــسيو شفيق |لسعد|وى495|26
تـــج|ره طنط|يه سل عبــــد |لرحمن سليم|694579
68|23o صيدله طنط|عبــــد |لرحمن ي| عبــــد |له|دى عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقمصط بــــ|ز عوض محمد347|64
4o2227تـــج|ره |ل|سكندريهرقيه |سم|عيل |لسيد |سم|عيل سليم
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأمل عزتـــ عبــــد |لق|در دغيدى9992|5
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسمه عبــــد|لمحسن عبــــد|لحميد حبــــيبــــ252845
تـــج|ره |ل|سكندريهميل| يوسف جورج  يوسف طوبــــ| |445699
8oo|ooفنون جميله فنون |لم |تـــ محمد حسن محمد
33523oلسن |لم |ريه|م فوزى محمد سعيد|
يم سعيد حتـــحتـــ4|45|5 ثــــ|ر د |ط|إيم|ن إبــــر|
734o8|كليتـــ |أللسن بــــ سويفيم|ن معوض عبــــد | محمد

علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىسحق كم|ل رمزي بــــسط|وروس|46|838
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|رس حسن ع حسن صقر477268
طبــــ |لفيوممحمد فتـــ |سم|عيل معتـــمد842|82
345o37حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ حسن ع عبــــد|لق|در
|596o9رهه|جر |حمد محمد عطيتـــ تـــج|ره |لق|
ره|يوسف |يمن يوسف محمد يوسف2|9|2| د|بــــ |لق|
ه خ|لد ع |لسيد مدكور|223558 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم
6o766oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|تـــسنيم ص|دق |لششتـــ|وى محمد حج
|45o9||حقوق حلو|ند|ء ه|شم سيد محمد
8o8926|يم عبــــد|لنور طبــــ |ل|سن|ن |لم |بــــر|م موريس |بــــر|
يم سل493245 يم ن| محمد |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــر|
يم2848|2 تـــج|ره ع شمسم|زن محمد مصط |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعل| عبــــد |لن| طه رضو|ن |لشبــــي 834||7
9|o59o|تـــج|ره سوه|ج حمد حميد |حمد حميد
ره|س|رتـــ محمد رش|د عبــــد|لرحمن72|326 د|بــــ |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ ربــــيع محمود سيد236976
433734| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد رفعتـــ |لسيد عي
لسن ع شمس|ند| ع|دل ر|شد محمود عبــــد|لر|زق264356
68o77|تـــربــــيتـــ |لمنصورهند| محمد ح|فظ عبــــد |لمنعم ع رمض
6o624oبــــ تـــج|ره طنط|محمد ط|رق رض| محمد |لسيد |بــــو د

رهمحمود |حمد عبــــد|لعزيز |حمد34868 حقوق |لق|
335o68علوم ع شمسف|طمتـــ حس|م عبــــد|لرحيم عبــــد|لفتـــ
9o5|38  حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمن|ر خ|لد حسن سليم
4o829|لس ميل|د جرجس ع|زر تـــربــــيتـــ طنط|ك
تـــج|ره ع شمسمصط محمود |حمد |لليثــــى محمد34686|
علوم |لمنصورهحمد محمد محمد سميح سل|مه|2527|7
4o2525د|بــــ دمنهور|مريم عبــــد |لحميد |لسيد محمود محمد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م كرم صل|ح |لدين |لسيد|8|48|3
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4|o2|6| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يمن محمد عبــــد|لعزيز محمد حس
84o595د|بــــ |سو|ن|محمد فر|ج مرعزي محمد
تـــج|ره ع شمسحمد مجدي |حمد فؤ|د عبــــد |لبــــ| |47546|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسع|د عبــــد|للطيف محمد سيد |حمد47|635

65o49|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوميه |حمد عبــــد |له|دى حمد
صيدله بــــ سويفي|سم رجبــــ سليم|ن فرج72643

ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــتـــوم|س |يمن |ر | سلط|ن4583|8 معهد ع| 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|نوره|ن محمد خ عبــــد |لستـــ|ر محمد3|76|7
683o57تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عص|م محمد |لدمرد|ش منصور
طبــــ |لمنصورهبــــه محمد فرج ع متـــو699568
تـــمريض |لزق|زيق يم|ن محمد نجيبــــ محمد ص|لح|879|78
893o72 تـــج|ره |سيوطد | محمد شعبــــ|ن محمد

ره|ف|طمه محمد حل عبــــد |لبــــ|سط23952 د|بــــ |لق|
معهد ف ص بــــ سويفر| | صل|ح محمود |حمد59596

ه حمدى محمود ح|فظ|7825|| رهم حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر ن| محمد |ل|بــــيض|2|7|5
68|o66يم |لنمر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط فتـــ |لسيد |بــــر|
232o|7ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد حمدى محمد ع
9o3o5o تـــمريض سوه|ج محمد |حمد |لبــــدرى عبــــد|لل|ه
887o8o د|بــــ |سيوط|وف|ء ع|مر |حمد محمود
رهلطيفه حسن سلط|ن محمد43392| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره ف|طمه رض| |سم|عيل حج|زى698783
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمود |حمد يسن |حمد77|328
527o|8 زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــإسم|عيل محمد ع فريد حس
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد كم|ل ص|دق صديق732|83
ى |حمد محمد|67886 ش|م خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | 
63473oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقس|مح |سم|عيل |حمد سليم|ن رزق
27|2o||ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ|ء |حمد جمعه مو| عطويه
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــد| |ل جرجس وليم جرجس245965
بــــه|5|45|2 وف|تـــحمد وس|م صل|ح و ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6|88o7يم |بــــو عطيه نوعيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء محمد |بــــر|

تـــج|ره ع شمسمنه | يح عبــــد |لسل|م ع5|6|2
رتـــ|م| ع|دل صبــــرى خميس زي|ن|232|27 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o9o85|طبــــ بــــيطرى دمنهورعل|ء ض| عبــــد |لسل|م ع عبــــد
35297oيف |ل|نص|رى سيد رهمحمد  عل|ج طبــــي |لق|
ره|ندى وحيد |حمد حس 9698|2 د|بــــ |لق|
6o|685|حقوق |لمنصورهسل|م جل|ل فتـــ |لبــــربــــرى
22|o42كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى عبــــد|لع|ل فتـــ ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد محمد دندر|وي حسن|87|825
624o24| يم محمد يم |لمغ|ورى |بــــر| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طإبــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهجوم|ن| |لسيد محمود |لسيد محمود423949
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ي |حمد محمد9672|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ريم ي
حقوق طنط| محمد |لسعيد |سم|عيل |لسي|4|498
|5|83o|ه عم|د مصط |لسيد رهم حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|ن |لسيد مختـــ|ر محمدى رجبــــ|339385
5ooo49تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروتـــ محجوبــــ عبــــد|لمو |لعربــــى 
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ريه|م عبــــد|لرحيم رمض|ن سلط|ن825744
ف محمد حسن سليم266355 تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر |
||552oحقوق ع شمسع محمود عل|ء |لدين رمض|ن عمر
78583oحقوق |لزق|زيقحمد عبــــد |لفتـــ|ح محمود عبــــد |لفتـــ|ح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطنشوى حمدى عبــــد|لعليم |حمد |85|89
7oo775| ى طه طه مو ندستـــ |لمنصورهحمد |لنم
7ooo49|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن ع |حمد عبــــد |لعزيز
تـــج|ره ع شمسعم|د و|ئل محمود حف حس 244|32
8774oo  معهد ف ص ري|ضه |سيوطم|رتـــ | منصف مختـــ|ر د|ود
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشيم|ء سيد |بــــو|لمجد محمد867748
5o9738|طبــــ |ل|سكندريهحمد حم|د عبــــد |له|دى صميدتـــ
تـــربــــيتـــ حلو|نم| سم محمود حسن|64728|
868o69تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديم| |ر عبــــد|لن| ع فرح|تـــ
تـــمريض فرع مطروح نوره|ن ط|رق محمود محمد|5|422
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط خ|لد عبــــد|لسل|م مصط 2|2558
تـــمريض كفر |لشيخنوره|ن |حمد محمد |حمد |لجم|جمو 68|437
يم |لديبــــ|897|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى رض| رجبــــ |بــــر|
|24o44ندستـــ حلو|نم|ري| س| ميشيل رفله
438|39| يل ج |لزق|زيقيم|ن |لسيد محمد فه مو كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
5425o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوروق |حمد ع |حمد |لهند|وي
تـــربــــيتـــ حلو|نه|جر كم|ل حس يوسف3987|2
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود غ|زى مو غ|زى عرش363|44

ره|رول| محمد صبــــرى |سم|عيل يوسف4557| د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسمحمد رمض|ن محمد عبــــد |لرحيم محمد325|76
6o6628ندستـــ |لمنصورهمحمد مصط محمد حل |لفر|ش

58o65كليتـــ |أللسن بــــ سويفحس محمد شمردن |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم مسعد مصط رشو|ن339833
47523oصيدله |ل|سكندريهروز|ل بــــش س| سعيد بــــش|ى
يم |لطنوبــــى452552 ندستـــ كفر |لشيخع مفرح ع |بــــر|
26|57oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــيشوى ك|مل جرجس ك|مل
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| عبــــد |لحميد فؤ|د عبــــد | |لسيد482982
يم24634| يم |بــــر| تـــج|ره ع شمسوق عص|م |بــــر|
4988|oرم|ش ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|دير محمد |حمد 
25oo75|يم |م س|لم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد محمود عبــــد |لرؤف عطيه مكرم26|2|4
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|كم|ل مصط كم|ل |حمد سليم598|26
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|د|بــــ بــــنه|ف|يزتـــ رمض|ن ف|روق مهدى94||36
62o394تـــج|ره ج|معتـــ د |طثــــري| محمد مصط |لخو
86884oطبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىس|ره ع|دل عبــــد|لسل|م عبــــد|لرحيم
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمدي و|ئل |حمد حمدي حشيش9|6||5
43o737تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مه| مصط محمد نوح
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفرح |م سعيد محمد ثــــ|بــــتـــ8534||
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|حسن عبــــد|لع| |لكن| مصط محمد9772|4
تـــج|ره ع شمسعمر ع|دل |حمد عبــــد|لغف|ر2839|3
785o98|يم حسن تـــمريض |لزق|زيق حمد محمد ع |بــــر|
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طي|سم حسن |لسيد محمد754258
48o396تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطف|دى قزم|ن عط| | جرجس
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|م|زن محمد ج|د |نور ع حسن449349
68o|42حقوق |لمنصورهف|رس ي| ف|روق |لمتـــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدم محروس فتـــ محروس سعد|377||7
733o7|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد فضل خليفتـــ عبــــد |لمنعم
24o89د|بــــ حلو|ن|س|رتـــ محمود عد محمود

|د|بــــ بــــنه|س|ره ك|مل عبــــد|لمنعم عبــــد|لحفيظ263587
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ده عبــــد |لر|زق عطيه محمد سيد 687472
77457oيم معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء |لسيد |حمد عبــــد ربــــه |بــــر|
ر عد قلدس  4275|9 د|بــــ |سيوط|م|رين| ز|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمر ع|دل مصط محمود|763|2
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق لشيم|ء عبــــد |لع|ل عبــــد |للطيف عبــــد 777397
معهد ف تـــمريض |سيوط نوره|ن ع خل|ف ع 879274
ى عبــــد|لنور|89|229 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمل ن|جح م
48o722د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر عبــــد|لحكيم جم|ل بــــغد|دى
4o6256د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر |س|متـــ محمد يوسف محمد
|2478oيثــــم م محمد حسن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومبــــ|سل 
6o4822علوم |لمنصورهدع|ء محمد فتـــ عبــــد |لخ|لق

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء عل|ء محمود عبــــد |لحليم38648
262o22ور تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم محمد ذ ه|شم 
زر|عه دمنهورتـــم|م عثــــم|ن عبــــد |لحفيظ مسعود||29|5
7o445|| يم محمد عبــــد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق مروه |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدع|ء محمود سل|مه مو6497|3
تـــج|ره ع شمسيه |حمد |حمد شفيق محمد||3296|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــن |حمد |لسيد |لطويل259787
ش|م محمد |لسيد محمود |بــــوزيد67||36 كليتـــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |سو|نر|ن| 
247ooo تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ملي عبــــد|لغف|ر ملي
8792|o| تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  يه ع محمود مج
9|2|o7  | |ر وص عط تـــج|ره سوه|جي|ر| م|
يم |حمد سيد يوسف6833|3 تـــربــــيتـــ ع شمسندى |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنرم جم|ل |لدين |حمد محمد |لخل|9|5|4
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|د|بــــ بــــنه|يم|ن سعيد س| محمود|367324
ش|م محمد |لص|دق|924569 علوم سوه|ج يه 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يه |نور تـــوفيق |حمد|833783
694o55يم محمد تـــج|ره |لمنصورهسل|م رمض|ن حل |بــــر|
8o8o29|ر|ء ف|يز عبــــ|س عيسوي كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفلز
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رو|ن يوسف عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز عبــــيد768264
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخس|متـــ محمد محمد |حمدعيد|398||5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمحمد |حمد محمد عبــــده عبــــد |لنبــــي6423|4
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــحمد محمد قدرى عز|لعربــــ|297|24
6o4|36|يم |لمك تـــج|ره طنط|محمود عل|ء |بــــر|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نندى مجدى تـــوفيق زين3529|2
922o8| |معهد ف ص سوه|جم|رين| رمسيس نظ بــــسط
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرح|بــــ حمدي عبــــد|لحميد عثــــم|ن |لد|348546
89o|47|تـــربــــيتـــ |سيوط يم|ن قن|وى خليفه عمر

39o33ره|ريه|م خ|لد مصط |لسيد د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسندى عتـــريس محمد ف|يز774254
معهد ف ص |سو|ننسمه |لنوبــــي |بــــو|لعط| تـــوفيق432|84
طبــــ طنط|دين| عبــــد | |بــــو بــــكر |بــــو مسلم434686
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|فيصل نبــــيه |لسعيد عي 87|2|3
7o5748زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد زين |لع|بــــدين محمود ص|دق محمود
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نس|رتـــ عص|م |لدين محمد كم|ل|8|8||
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــول|ء يح عبــــد|لعزيز عبــــد|لسل|م سل255382
49|o35حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رو|ن سعيد |بــــو|لحديد حسن
4o22o2تـــربــــيتـــ |سكندريتـــحبــــيبــــه رضو|ن ع رضو|ن |حمد
838o73تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ن |لع|د محمود
64o65oصيدله |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لحفيظ |حمد محمد
6o9|36|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مل فريد صل|ح صقر
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن |لسيد أحمد تـــوفيق عبــــد|لر|زق489285
د|بــــ كفر |لشيخ|لسعيد و|ئل |لسعيد |بــــو |لمجد محمد|7|7|4
تـــمريض بــــنه||ء محمد عبــــد|لع| محمد عزبــــ|9|2672
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|يه |حمد حس عبــــد |لمنعم|759636
يم عبــــد|لغ |لسيد |لديبــــ|62689 طبــــ بــــيطرى بــــنه|ول|ء |بــــر|

رهمل عيد ج|بــــر ش|ف |48592 علوم |لق|
رهه|يدي جم|ل رش|د |لعو 2|75| تـــج|ره |لق|

92o693 عل|ج طبــــي قن|زي|د |حمد محمد حس
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن محمد |حمد فضل44972
ر سيد |حمد43474 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــس|ره شعبــــ|ن م|

رهمنه محمد |حمد فؤ|د عبــــد|لغف|ر7294|2 تـــج|ره |لق|
2|87|oتـــج|ره ع شمسمصط محمد عبــــد| حسن عطيتـــ
حقوق بــــورسعيدحمدى عبــــد |لعزيز محمد محمد رف| 45|767
تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر |حمد سيد عوض |476638
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8|o627تـــج|ره بــــ سويفي|سم سم محمد سعيد
33o772ره|محمد خ|لد عبــــد|لعظيم ع ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره |سيوطريف|ن عص|م حسن محمد 423|89
|2793oنوعيتـــ عبــــ|سيهد |نتـــ ن|صح بــــ|سي بــــرسوم
7o|832|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه ر|وى |لسعيد عبــــد |لرحمن
لع| تـــرميم |آلثــــ|ر بــــأبــــي ق |لشيم|ء مدحتـــ مصط |حمد عبــــد|626526
4|8oo5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر ع عبــــد |لخ|لق سليم|ن
|2o637ندستـــ ع شمسمحمد |حمد محمد خليل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم|نويل جورج شو |ديبــــ جرجس478926
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|دى سيف |بــــو بــــكر سيف34786|

ه |سم|عيل محمد سيد |حمد|24643 حقوق حلو|نم
|لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|ريمون مكرم حن| غط|س265632

يم سم |سم|عيل محمد|38925 رهبــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  ميمه عبــــد|لع| محمد محمد خ ||56|52
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسن|دين |حمد عيد شعبــــ|ن|23938
9o2835 تـــربــــيتـــ سوه|جبــــه سيد عبــــد|لرحيم محمد
247|7o| يم ط|رق عبــــد|لعزيز ج|د | قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــر|
4o79|6كليتـــ د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |سو|نسل ح|مد |حمد محمد حج|زى
تـــمريض |إلسكندريتـــ سل بــــسيو |حمد بــــسيو |لعسكري426356
4783o6يم مختـــ|ر |لسيد تـــج|ره |ل|سكندريهن|دين إبــــر|
33|o36|يم محمد نوعيتـــ بــــنه|يم|ن صبــــ |بــــر|
3|5o66تـــربــــيتـــ حلو|نروم| عزتـــ لم سعيد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد عبــــد |لنبــــى شهدى محمد|67933
ن| مل|ك ع|بــــد يوسف 875449 صيدلتـــ سوه|جم
6o2|6|تـــج|ره طنط|نور|ن مجدى ر|غبــــ ع |بــــوغربــــيه

علوم ري|ضتـــ |لفيومريه|م محمد ر| عبــــد |لو|حد2|648
يم|29793| رهيم|ن جم|ل محمد |بــــر| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى حس فتـــ محمد ط|ش9|6323

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمصط |بــــوبــــكر مصط محمد56625
6||7o5يم شعلتـــ ش|م عبــــد |لج|بــــر |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــنه| محمد 
263o|oد|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم محمد محمود محمد و

رهمحمود محمد مصط مو9|265 تـــج|ره |لق|
842o42ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رنده جم|ل ض| عبــــد|لكريم
حقوق بــــنه|محمود حس عبــــد|لسل|م |لسيد ز|يد625|26
634o68د|بــــ |لزق|زيق|ف|رس إيه|بــــ |له|دى غنيم
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط محمود عبــــد |لغ سيد أحمد 443456
339oo2تـــج|ره بــــنه|ن|دي محمد سيد حسن رشيد
33o4|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ف|طمتـــ طتـــ ج|بــــر عبــــد|لغ
علوم ري|ضتـــ ع شمسن|ريم|ن عز |لدين سعد س|لم55366|
|46o74رهول|ء |حمد محمد عزتـــ تـــج|ره |لق|
لسن ع شمس|نسمه |مجد عبــــد|لمسيح عبــــد|لنور224274

Page 7554 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

69|4ooطبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى |لبــــ|ز |لمتـــو |لبــــ|ز
8o9753تـــج|ره |سيوطن| محمد محمد محمد

ره|د | وليد |بــــوقتـــ|ده ع محمد625|2 د|بــــ |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ه|جر |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لنبــــى |حمد626355
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |يه|بــــ |لسبــــ| |لسبــــ| محمد426493
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ|ء فؤ|د مصط شنيشن||27763
طبــــ ع شمسشيم|ء عبــــد|له|دى سيد عبــــد|لع|ل252347
9o7528 كليتـــ |أللسن سوه|جمحمود حس |حمد محمد
7|oo58تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|سم |له|دى |لمحمدى دي|بــــ محمد دي
25289o|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــزينبــــ خ|لد درويش |حمد عبــــد
33o29|يم |لدسو عبــــد|لعزيز تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوممريم خ|لد |بــــر|
|5o533يم حسن ندستـــ |سيوطمحمد مجدى |بــــر|

تـــج|ره |سيوطلشيم|ء محمود محمد ممدوح محمود|236|5
يم عبــــدتـــ696773 ندستـــ |لمنصورهع |حمد محمد |بــــر|
696o28تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــغ|ده محمود فوزى محمد |لعشم|وي
7574|oوق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|يوسف |حمد سليم|ن |حمد لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
وف|تـــ|معتـــز ع|دل محمود |لسيد|لمنش|وى8292|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
|24o26لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|جم|نه سم محمد |لعبــــ| |لمهدى
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندرو خ فتـــح |لبــــ|بــــ بــــخيتـــ||3|325
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومند |حمد محمد |حمد |لمك|وى646|27
6o76oo| د|بــــ |لمنصوره||ء محمد |لسيد |لبــــسيو ع|
83|7o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــد|لرحيم عو|د محمود حس|ن
5o9|49زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد |لبــــرنس محمود ع حم|م
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|شيم|ء رض| عبــــد|لسل|م خ|لد شعيبــــ499343
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرح|بــــ |يمن عو|د ك|مل عو|د767687
كليتـــ |أللسن سوه|ج منيه ر|فتـــ محمد عبــــد|لرحمن|666||9
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نوره|ن جم|ل عبــــد|لرحمن رضو|ن 899773

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمن|ر محمد ن| محمد58352
52|3oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويف س| |حمد ري|ض

د|بــــ |لزق|زيق|عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لن| عبــــد |لحكيم عليوتـــ95|775
66o87تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد صبــــري سل|متـــ |بــــوزيد

4o8426| لسن ع شمس|حمد ع مصط ع عبــــد|
7583ooتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه |لسيد عبــــد |لمجيد محمود
9|o69o تـــج|ره سوه|جحبــــيبــــه |س|مه ع |حمد
49398oيم |بــــوخليل د|بــــ دمنهور|حمد مهدى محمود |بــــر|
85o446معهد ف تـــمريض |سيوط سوسن سيد عبــــد|لع|ل حسن
62436oى سل|م عبــــده مصط سم|حه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|بــــ
تـــج|ره ع شمسملك مدحتـــ محمد ع |لبــــر|ج7998||
|37o44معهد |أللسن |لع| بــــمدينتـــ ن لنظم |لمعلوم|تـــ |ل|د|ريتـــ محمد فتـــ عويس فهيم

رهمريم صل|ح متـــو حس 79||3 ندستـــ |لق|
ره||49422 تـــج|ره دمنهورحمد مسعد كم|ل محمد أبــــوز
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ر عبــــد |لسل|م عبــــد |698234 د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن ع محمد ع ع|مر|769||6
تـــج|ره |لمنصورهف|طمه محمد |لحسي رميح5|6853
44|4o2نوعيتـــ كفر |لشيخعبــــد|لحميد ك|مل سعد عبــــد|لعليم
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدشيم|ء ف|روق محمد ز |لسيد عبــــد |9|764
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه|ن ع محمد ع337|6|
د|بــــ ع شمس|يوسف وليد محمد عد محمود سعد |3368|3
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ل| عل|ء |لدين فؤ|د ص|بــــر63332|

معهد ف ص بــــ سويفشيم|ء عم|د محمد |حمد5|644
د|بــــ ع شمس|محمد ع عبــــد|لرحمن سيد|467|3
6874oتـــج|ره بــــ سويفي|سم عم|د محمد يسن
279oo تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|رتـــ حسن عبــــد |لرحمن حسن

8269o7 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعزه كم|ل عمر|ن مو
36o25|د|بــــ بــــنه|محمد |حمد محمد عبــــد| |لعبــــ|دى|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| سم محمد ر| |268738
6o4654تـــج|ره |لمنصورهدين| شفيق حس ح|مد حموده
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم محمد أسعد أحمد |لصعيدي9884|6
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد تـــ|مر |لسيد |حمد عبــــد |لر|زق679323 م |لع| 
يم636973 يم فرج |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد |بــــر|
ف عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعزيز8232|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم |ل |
تـــربــــيتـــ بــــنه|نور| |لسيد عبــــ|س |لسيد|7|357
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسول|ء |سل|م محمد محمد |لصي 55644|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمريم |ميل |دو|ر صليبــــ2892|4
تـــربــــيتـــ |لعريشعبــــد |لرحيم  |ء عبــــد |لرحيم ف|رس767298
7o8336تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد عبــــد |للطيف ع
معهد ف ص بــــنه|سه| ع محمد |لسي9|2696
85ooo7| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدسل|م ع |حمد ع
5o2268| |زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهف|م يوسف خلف عط
ش|م يح سيد47957| تـــج|ره |سيوطمصط 
ف ع|مر قطبــــ |بــــو|لخ 262523  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــع|مر |
علوم بــــنه|ف|طمه صل|ح |لبــــيو عبــــد |لمجيد خل264465
حقوق ع شمسسندس |يه|بــــ ش|ف |حمد سعد348496
ف عبــــد |لعليم مو |784899 زر|عه |لزق|زيق|ء |
نوعيتـــ طنط|محمد |حمد |سم|عيل |حمد عبــــد |427774
8o|o4|لسن |لم |ر| | محسن صل|ح |لدين عبــــد|لحميد|
7o4|66ف |لن|دى |لسيد عبــــد |لع معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد |
د|بــــ |سيوط|خلود |حمد عبــــد | |سم|عيل755365
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد شعبــــ|ن فتـــ محمد |سم|عيل|45|482

33o28رهرويده |لسيد |حمد محمد د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهه|يدى |يه|بــــ س|لم محمد6|596|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسوق ط|رق فتـــ |حمد359586
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د|ر |لعلوم |لم |دير محمد عبــــد|لع|ل ح|مد322967
بــــه |لبــــ |لبــــشل|وى272974 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىندى رض| و
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــه ع |لسيد سويد43|257
د|بــــ |سيوط|نجوى سم ع سيد 894486
62o866تـــج|ره ج|معتـــ د |طعمرو م|جد محمد محمد يوسف
تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ ح|مد عبــــد|لحفيظ بــــدر |لدين8|88|3
علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف عم|د تـــوفيق محمدى4||353
كليتـــ طبــــ أسو|نحسن عبــــدون حسن بــــش 846922

يم73567 علوم |لفيوملي رمض|ن عبــــد |لعزيز |بــــر|
4o8223|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمود ع زيد|ن زيد|ن

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرضوى مصط |حمد |لغمري 6||6|
92o539  طبــــ سوه|جشيم|ء |م|م |حمد قريش
23||5oيم محمود ع رهع |بــــر| تـــج|ره |لق|
ره|محمد ط|رق طه م|مون22826 د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|فتـــ كرم |له|دى محمد عبــــد|327925
تـــج|ره |سيوط محمد مصط عطي  888286
226o3|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نخ|لد ه| محمد عبــــد |لصمد محمد
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننجوى جم|ل |سم|عيل سيد |حمد642|24
يم زيد|ن|6467|5 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ دمنهورسم|ء |بــــر|
8496o6|ه محمد عبــــ|دي ج|د تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم
892788| د|بــــ |سيوط| سم|ء حس عبــــد|لفتـــ|ح فرغ
لسن ع شمس|ريه|م محمود دسو محمود236395
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ه| |لنح|س |لسيد عبــــد |لكريم29|699
|25o|9تـــربــــيتـــ ع شمسد | عمرو حسن محمد |لمقدم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف محمد عرفه |بــــوحس 255882
ثــــ|ر |لفيوم|منتـــ | صبــــرى محمد حسن86|55|
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محسن |حمد مصط ج|دو||68684
تـــ6|5||6 د|بــــ |لمنصوره|ي|سم عبــــد |لسل|م |لدسو |بــــو عم
7o52|6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد محمد عبــــد |لحميد محمد عمر
معهد ف ص ري|ضه سوه|جه|يدى محمد حس |حمد |33||9
67674o|تـــج|ره طنط|لسيد |لسيد محمود محمد محمد
2365o7كليتـــ |أللسن ج أسو|نمريم محمد مبــــ|رك |بــــو زيد محمد

تـــربــــيتـــ |لفيوم محمد دي|بــــ محمد64796
7o5734 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد شعبــــ|ن محمد حس
معهد ف ص |سم|عيليهسم|ء ممدوح سيد محمود|8|7694
ح|ن6434|4 ح|ن ع |لسيد  تـــج|ره كفر |لشيخأحمد 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |حمد يوسف عبــــد |لق|در خليف38|4|2
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحسن|ء يوسف يونس |حمد835254
4984o5|ف حس محمد محرم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء |
نوعيتـــ بــــنه|سل|م م شو عبــــد |لحكيم |حمد|263633
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنه | محمد عبــــد|لسميع ملي طعيمتـــ447|27

Page 7557 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

زر|عه مشتـــهربــــسملتـــ عص|م عبــــد|لرحمن محمد355622
يم محمد|59|248 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمل |نور |م |بــــر|
طبــــ طنط|عمرو محمد ص|لح |لسي3992|6
يف ف|روق محمد عبــــد|لمطلبــــ327353 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر|ند| نج|ح |ندر|وس شح|تـــه6477|8
ندستـــ |لفيوممحمد ع محمود عبــــده خليل|52492
يم غ|نم2|3339 يم |بــــر| يم رفيق |بــــر| |د|بــــ طنط|بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن| |ر عبــــد|لمنعم محمود محمود حشيش238297
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعمرو مبــــروك عبــــد |لفتـــ|ح محمد ص|لح7233|4
زر|عه سوه|جس|ره |يه|بــــ محمد حس 895839
6256o6 صيدله |لزق|زيقمحمد |حمد عبــــد|لعظيم محمد |ل|م
4o5956د|بــــ |ل|سكندريه|يم|ن محمد محمود |حمد عبــــد |لجليل
ه صبــــ ج|بــــر بــــطرس||568|8 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |م
يم72|834 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمريم عيد بــــخيتـــ |بــــر|
6o|825تـــربــــيتـــ طنط|مريم إيه|بــــ عبــــد| |لشنودى
تـــربــــيتـــ |لم |غ|بــــي شح|تـــه  |د جريس|5329|8

تـــربــــيتـــ بــــ سويفو|ئل مجدى |حمد حس 85228
معهد ف ص |سم|عيليهعبــــد |لفتـــ|ح محمد صبــــح جمعتـــ768522
بــــ|388|75 علوم بــــورسعيدعبــــد |لرحمن طلعتـــ حل |لسيد 
تـــربــــيتـــ حلو|نشمس محمد بــــخيتـــ عبــــد|لرحيم334||3
85o7o||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدبــــتـــس|م محمد ع |حمد
326o95كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر ط|رق حسن سل|مه
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم|جد عبــــد|لحكيم |م بــــدر|ن عبــــد|83|642
775o2|وف|تـــرن| محمد عبــــد |لحميد سليم|ن ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ني|سم ن| عبــــد |لحميد |لسيد ع|4854|
78|5o9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|س|ره مدحتـــ |حمد ثــــ|بــــتـــ
9o3649 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــسمه |حمد خلف |لسيد
7o979o|يم |لنج|ر ف محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |
صيدلتـــ بــــورسعيدجيه|ن |لس|د|تـــ شلبــــى محمد رخ| |له79|764
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخريم ممدوح |م محمد مصبــــ|ح6823|4
د|بــــ |سو|ن|ع سيد ح|مد حسن94|848
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق آيه |لسيد محمد |حمد74|633
2|37o6|ندستـــ ع شمسحمد وجدى مصط |بــــورو|ش
77o676د|بــــ |لزق|زيق|من|ر |حمد عط| محمد سيد
لسن ع شمس|ه|جر |س|متـــ س| بــــ|355282
تـــربــــيتـــ سوه|ج لحسن عبــــد|لل|ه عبــــد|للطيف |م|م896965
طبــــ |سن|ن ع شمسدين| وليد محمد ع|شور99|323
6o559|يم عبــــد|لحميد غنيم ف |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد |

5443o| تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد |للطيف محمد تـــوفيق عبــــد
يم |لجز|ر39|437 يم رزق |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخض |بــــر|
45o|34معهد ف ص ري|ضه طنط|محمد رأفتـــ محمد |لصعيدى
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ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد طه ع سيد|7|||6
 |حتـــ وفن|دق |لم |محمد عبــــد|لن| محمود ه|رون823693
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــي|س |حمد محمود غز|ل524993
تـــج|ره بــــنه|ر| محمد محمد حسن352783
||8o|2كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم |كمل محمد كم|ل
علوم طنط|لشيم|ء محمد صبــــري سيد |حمد|9|62|5
26|7ooف |لسيد تـــربــــيتـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن رجبــــ محمد م
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمر |حمد كم|ل مختـــ|ر36|844
|4o2o5 يم عبــــد د|بــــ ع شمس|يه عبــــد |لرحمن |لمثــــ |بــــر|
رهسم|ء محمد صل|ح |لدين عبــــد |لمنعم 2|594| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|د|بــــ طنط|م محمد خليل عبــــد |لحفيظ|284|4
ره|ندى |س|مه ع خليل3|586| د|بــــ |لق|
69o775يم عبــــد |لر|فع |لطح|وى تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــندى |بــــر|
26o58||طبــــ بــــنه||ء حمدى |لملي |بــــوزيد

يم كم|ل عبــــد|لر|زق27926 حقوق بــــنه|م|جدتـــ |بــــر|
85o25 علوم بــــ سويفجه|د عبــــد |لحميد عبــــد |له|دى حس

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|رتـــ محمد محمد |لسيد |لدي|س |32559
علوم ري|ضتـــ بــــ سويفند| سيد عبــــد|لتـــو|بــــ جنيدى52595

7o3842 |طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــه جم|ل |حمد |حمد |لمسلم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفخ|لد مصبــــح ربــــيع محمد |لق| 743|69
752o33ف عبــــد |لرحمن |لسيد لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|منه | |

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفي|ر| حمدي قنديل عبــــد |لجو|د59353
76496o| تـــج|ره بــــور سعيدعبــــد |لرحمن عز |لدين عبــــد |لر|زق
علوم |لعريشسهيله صل| ح | لدين محمد محمود||8259
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومض عم|د محمد |لشوره|25926
حقوق |لمنصورهخ|لد حمدى عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لخطيبــــ86|7|4
7753o|| حقوق |لمنصورهحمد سعيد |حمد ز
|2oo97د|بــــ ع شمس|مه| |حمد محمد سم عبــــد |لخ|لق رش
44748o ندستـــ |ل|سكندريهس|ره |س|مه محمد |لشبــــر|وى عبــــد
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديص|بــــرين ن محمد عبــــ|س827533
ر ع ح|مد عبــــد|للطيف رجبــــ453732 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهبــــ|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمحمود محمد حسي محمد حسي 247633
تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــين بــــه|ء عبــــد|لعظيم محمد 896926
22o572يم متـــو تـــج|ره سوه|جروضه محمد |بــــر|

وز |لحسي محمد محمود9|333 تـــج|ره ع شمسف
3549o6زر|عه ع شمسمريم عص|م محمود خليفتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسرحمه سيد سعيد ع محمد|85|22
طبــــ بــــيطرى بــــنه|عط|ء مجدى عبــــد|لحميد محمد سعيد|26747

3643oرهمحمد حم|ده عبــــد|لل|ه |حمد طبــــ بــــيطرى |لق|
332o29تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ي|سم محمد زكري| محمد
434o45حه وفن|دق |لمنصورتـــم|جده فؤ|د عبــــد |لمطلبــــ |لشن|وى| 
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528o6| تـــربــــيتـــ بــــ سويفل|ء سعيد محمد عبــــد |لغ
تـــربــــيتـــ حلو|نعمرو مهدى رضو|ن محمد28688|
بــــ696667 يثــــم صديق فوده |بــــو |لذ معهد ف تـــمريض |لمنصوره مسه 
يم3594|2 إعل|م بــــ سويفشيم|ء صبــــرى محمود |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمهند محمد ع|طف يوسف |لغبــــ|تـــى92|4|6 معهد ع| 
|32o36تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن سعيد محمد محمد
3265o||ره|مروتـــ محمود محمد رض د|بــــ |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى ي| |حمد أحمد754839
يم324288 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمهند بــــش محمود |حمد |بــــر|

ندستـــ حلو|نم|زن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن32834
4848o5 |د|بــــ |ل|سكندريه|كريم س|لم ع محمد |لق
ندستـــ بــــنه|محمد |سم|عيل عبــــد|لمجيد عرف|تـــ493|33 كليتـــ 
تـــج|ره ع شمسمهر|ئيل نبــــيل ه|بــــيل فهيم72|5||
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نحبــــيبــــه و|ئل نعم|ن عبــــد |لصمد24445

83728o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييم|ن |حمد سنبــــل ع
53|o3طبــــ بــــيطرى بــــ سويفع| | محمد عبــــد |لسل|م محمد

48o39oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر خ|لد مه فرغ
78447o زر|عه |لزق|زيقر| | محمد عبــــد |لرحمن |لسيد |م
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسم|ء |حمد محمد |حمد |للبــــ|ن|4328|5
273o73عل|ج طبــــي قن|م|ري| |س|مه مزيز حكيم يون|ن
8o8286تـــج|ره |سيوطمريم وحيد يوسف فهيم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهزي|د ح|زم عثــــم|ن |حمد عبــــد |لعزيز683576
يم |لج|488965 يم زيد|ن |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــنعمتـــ |بــــر|
|26|7o د|بــــ حلو|ن|ع|ئشه مصط كم|ل مصط
63o4o|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقكريم خ|لد ع|طف عبــــد |لحميد
524o95وف|تـــحبــــيبــــه فرج |نور |حمد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
نوعيتـــ طنط|مريم جم|ل بــــ|سي صليبــــ بــــ|سي 432477
63|o|8ر محمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سل سم ز|
علوم طنط|عبــــ سعيد عيسوى رسل|ن432885
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــ|سل محمد سليم|ن س|لم سليم|ن5|8|64
448o49تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمنتـــ | حمدى رش|د جمعه حسن
6896o6طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخشيم|ء حسن محمد محمد سليم|ن

5|o97ندستـــ بــــ سويفبــــل|ل |س|مه |حمد محمد
435o62تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود حسن فتـــ |لصعيدى
426o54زر|عه |ل|سكندريهسه|م ه| سعيد محمد |حمد
|452|3| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد |يمن عبــــد |لش| ز
26o|97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــسمر حسن محمود فهيم نجم
42o369د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|دى محمد محمد محمد م |لدين
5o88||تـــج|ره دمنهورعل|ء سعد |حمد |حمد حليبــــتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسزي|د |يمن عبــــد |لجليل عبــــد |لغف|ر676|4|
52||o2كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورعبــــ ن| يوسف محمد |لقرمه
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853o98|معهد ف ص بــــ سويفحمد عبــــد|لتـــو|بــــ ص|بــــر عبــــد|لمجيد
4o5723 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |حبــــيبــــه كم|ل |لدين زكري| محمد حسن|
42893oيم ربــــيع محمد عـل|م تـــج|ره طنط|إيه|بــــ إبــــر|
زر|عه |لمنصورهمحمود ح|مد |حمد |لديس693656
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم|ن ع عبــــد |ل عبــــد |ل |لمتـــو|69334
49oo38د|بــــ دمنهور|من|ر مصط |لسيد |حمد ع|مر
6oo554يم حبــــيبــــ تـــج|ره طنط|زي|د |حمد فؤ|د |بــــر|
تـــج|ره ع شمسس|ره محمد يوسف بــــيو54996|
6o5553ى نبــــيل وديع مرقص عبــــد |لملك د|بــــ |لمنصوره|ش
9o9|68 طبــــ سوه|جمصط ع|دل محمد |بــــوزيد
6o7476|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|لشيم|ء |لسيد |لسيد سعده
5o6395 د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء عص|م حل بــــسيو
5o85o5|يم محمد محمد سنيور زر|عه |ل|سكندريهحمد |بــــر|
348o86|ف د|ود سل|مه  |د د|بــــ ع شمس|نطونيوس |
حقوق طنط|س|ره يونس محمد |لحن|وى432256
علوم ج|معتـــ د |طحل ممدوح حل محمد عبــــد|لل|435|54

57|o6كليتـــ |أللسن بــــ سويفنعمه سمع|ن ف|روق تـــوفيق
32423oره|محمد ع|طف مصط ع د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومس|مه |حمد حسن صبــــرى |حمد|24547|
92|5o4|طبــــ بــــيطرى سوه|ج يري ر|فتـــ نعيم ه|بــــيل
وز |حمد سليم|ن |لص|وى254362 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف
يم |لع|نو 624345 ه |حمد طه |بــــر| ثــــ|ر د |ط|ن
بــــمون |لقمص ميخ|ئيل منصور67|475 زر|عه |ل|سكندريهندرو 
49o|74|حه وفن|دق |ل|سكندريهل|ء محمد ع حسن  ع طلبــــه| 

|646o رهيوسف مصط |حمد حس تـــج|ره |لق|
4|25o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد سليم|ن ع شتـــلتـــ
يم58|3|8 تـــج|ره بــــ سويفعل|ء محمد |م |بــــر|
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  محمود خ|لد غريبــــ محمد2|7562
7|o889 ندستـــ |لم |خ|لد محمد |لصديق |لرف| |لعزو
معهد ف ص بــــنه|جه|د |بــــو|لسعود فرج محمد94|339
يم محمد ف|يد764788 تـــج|ره بــــور سعيدرحمه محمود |بــــر|

صيدله بــــ سويفرن| محمد ف|روق محمود8|629
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد عبــــده حم|ده محمود|862||9
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد محمود محمد م|لك بــــيبــــرس3345|6
ندستـــ طنط|كريم ع سعد ع |بــــو|لعن 5|6865
765o66| تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه عم|د |لسيد محمد عبــــد |
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطي|سم ع حس محمد  42|7|9
د|بــــ دمنهور|بــــل|ل صل|ح محمد محمد عبــــد |لبــــ| |49278
ر مصط |حمد|36|64 ن| م| ثــــ|ر د |ط|م
د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء عبــــد |لمنعم ع |لسيد|64322
|د|بــــ بــــنه|كريم سند محمد يوسف352255
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|73o29رهيوسف محمد حسن مهلل تـــج|ره |لق|
5o742|ندستـــ بــــ سويفحمد ع|دل سعد محمد

د|بــــ د |ط|حمد س| محسن |حمد بــــره|م|679562
|55o95خدمه |جتـــم|عيه |لفيوم |ر محمد عبــــد |لنظ |حمد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره حس محمد حسن رمض|ن39|255
253o3|ى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم محسن حمدى |لشقنق
بــــ |عبــــد|لفتـــ|ح سم عبــــد|لفتـــ|ح خط|بــــ44|256 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
2|694oوف|تـــي|سم عم|د|لدين محمد |م عثــــم تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|3o769|رهحمد رجبــــ سيد عبــــد |لرحمن حقوق |لق|
|ء ظريف يوسف عبــــد|لحكيم||88248 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط  
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسندس |م عو عبــــد|لرشيد786|76

رهوق محمد سيد |حمد449|2 صيدله |لق|
|28|o7يم تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه تـــ|مر مسعود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر مصط حس حس |لتـــبــــر446694
ندستـــ |ل|سكندريهس|متـــ |حمد متـــو |حمد محمد|445839
|لسن |لم |ين|س محمد |حمد عبــــد|لجو|د|8842|8
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ معتـــصم ط|رق معتـــصم رف| محمد64|697
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد ح|زم محمد |لصغ محمد تـــوفيق775699

يم9|383 رهع|صم |حمد ع |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
طبــــ |لم |س|ره فر|ج ق|سم درويش9684|8
2629oo|ف |لسيد محمد خميس ندستـــ |سيوطلسيد |
27|o|8|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه ح|تـــم ج|د |لسيد ج|د
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد محمود حر| ع |ن99|49|
ندستـــ تـــ.خ|مس عمر نعيم عبــــد |لرحيم |لسيد64532| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
و |675768 تـــج|ره طنط|ل|ء محمد حس |لحسي |ل

معهد ف تـــمريض |لفيوميه محمود صبــــ محمد|86452
9o53|3 معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد ك|مل شعل|ن عبــــد|لعزيز
9o|392 تـــمريض سوه|ج وف|ء |حمد ع ع|بــــد

طبــــ بــــ سويفندى فتـــ عبــــد |لمحسن جودتـــ|5255
|د|بــــ |لم |ف|رس رمض|ن محفوظ عبــــد |لمجيد956|48
م حم|ده |بــــو زيد عطيه خليل|72|767 معهد ف ص |سم|عيليهد
4o82o8|يم عبــــيد يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره طنط|حمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقم|دون| سم وديع ميخ|ئيل776423
68546oحقوق |لمنصورهف|طمه ع |بــــوخليل عبــــد |لوه|بــــ فضل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد ط|رق عبــــد|لستـــ|ر |لسيد|2736|2
847||oمعهد ف تـــمريض |سو|نرضوه عبــــد|لع| ع محمود
4o2939ف حس|ن فرغ حس|ن تـــج|ره كفر |لشيخعمر |
ندستـــ |لم |عمرو رمض|ن سليم|ن عبــــد|لحفيظ382|24
85o484|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديديه مصط ع محمد

3o7|5رهدى صل|ح محمد |حمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمود محسن محمود شيحتـــ2938|5
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885|o2 يم ف فوزى |بــــر| د|بــــ |سيوط|مريم |
رهعبــــد |لرحمن محمد ع|شور نجم44977| تـــج|ره |لق|
76978o يم ع |لسيد |لزي حقوق |لزق|زيقي|سم ع |بــــر|
|64342| زر|عه ع شمسحمد موفق محمد عبــــد |
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــسميه |لص|وى مبــــروك |لص|وى |لقدو527243
4o8648|يف يم محمد حس |ل كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــيه |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط يه فتـــ طلبــــه معبــــد|885495
437o4oنوعيتـــ كفر |لشيخخلود رشدى عبــــد |للطيف حم|ده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدبــــه جم|ل |بــــو|لسعود خليل2|2|85
ي ك|مل2|5||8 تـــج|ره بــــ سويفم|ري جرجس 
44456o|  ي مسعد طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد ع مسعد  |لع
ل|ل محمد محمود|48|262 يم  رتـــ|بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5oo78oحقوق |ل|سكندريهجيه|ن محمد عبــــد|لسل|م عبــــيد محمد
ندستـــ |سيوطعبــــد |لرحمن محمد |لضوى محمد ع|686498
يم رزق2986|4 نوعيتـــ طنط|ف|طمه |م محمود |بــــر|
897o35 حقوق |سيوطمحمد ع|دل بــــخيتـــ محمد

ك.تـــ. ف صن| |لمطريهمحمد محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لسل|73822
ى2628|7 ندستـــ |لمنصورهند| حس|ن عثــــم|ن حسن |لح
826|5oفنون جميله فنون |ل|قس|ره حس عبــــد|لعزيز ع |حمد
6o6795لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمود محمد عبــــد |لكريم درويش|
5o5769علوم |ل|سكندريهعمرو محمد دي|بــــ |م عبــــد|لرحمن
9o77|2 زر|عه سوه|جمحمد عبــــد|لرحمن سعيد عبــــد|لرحمن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسد |نتـــ روم| سم جبــــره|36363
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم عم|د محمد |لغمرى عبــــد|لمعبــــود235889
6oo|85لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|حس |يه|بــــ حس سيد |حمد بــــسه|
يم22623| لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|خ|لد عمرو زكري| |بــــر|
7o6376|تـــربــــيتـــ |لمنصورهسم|ء ن| محمد ن|صف محمد
5o2487علوم بــــورسعيدمصط خ|لد محمد عثــــم|ن |حمد
رهغ|دتـــ رجبــــ سعيد ع325864 حقوق |لق|
6o357|معهد ف ص طنط|حس|ن سعد محمد عبــــد|لعزيز يوسف
49799o|ر عبــــد |لحفيظ قمره حقوق |ل|سكندريهمل م|
446o57علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عم|د حمدى ج|د د|ود
تـــج|ره ع شمسمحمود |حمد عبــــد|لمحسن محمود|68|35
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمحمد |لطيبــــ ع مصط 862245

طبــــ |لفيوممروه حسن حس ه|شم|7234
5o253|علوم |ل|سكندريهمحمد سعيد عبــــد |للطيف مبــــروك
معهد ف ص |سيوط يم|ن عمر لط سيد|9384|9

يبــــه45344 بــــه فرج| محمد  رهو تـــج|ره |لق|
د|بــــ كفر |لشيخ|حمدى جم|ل محمد محمد |لصعيدى436269
تـــج|ره |سيوطمحمد حمد | محروص فر|ج  889866
22o299ندستـــ ع شمسعمر |يمن عبــــد|لعزيز محمود |لبــــيو
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5o7o|8حتـــ وفن|دق |لم |جيسيك| ن| فتـــ لويس جريس| 
4o842|د|بــــ طنط|محمد عبــــد | محمد |بــــو |لفتـــح زين عم|

8o334ف محمود |دم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ند| |حمد بــــ|ز |حمد شعل|ن643855
4o57|8|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــيم|ن رجبــــ |لسيد عبــــد  |لنعيم
علوم |سو|نروي عز |لدين |حمد محمد|825839
5|34o3تـــمريض دمنهوركريم عريف رمض|ن حمودتـــ
ل|ل مصط جمعه||2694 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|دين| 
8o7439 يم بــــ|سي طبــــ |لم |يوسف صموئيل |بــــر|
88o4o| لس صموئيل |م غبــــري|ل تـــج|ره |سيوطك
زر|عه |لمنصورهمحمود حسن محمد حسن يمن697566
تـــمريض سوه|ج عبــــد|لعظيم ع عبــــد|لعظيم سليم|ن 2469|9
6332o5طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمريم عمر|ن ع|مر حسن
9oo66o معهد ف ص سوه|جمريم ع|دل حن| بــــخيتـــ
5o8|97|يم معوض تـــ|درس سويحه زر|عه |ل|سكندريهستـــر إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل|م عبــــد |لوه|بــــ كم|ل شعبــــ|ن حج384|48
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــمنيه نبــــيل عبــــد|لجليل |بــــو محمود|252726

2866oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن عمر محمد ع|مر
35692oثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ض سعيد فؤ|د |لسيد
4o52|3ى عبــــد |لموجود عبــــد |لمقصود ند تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمر ي
رهيري م|يكل ك|مل عزيز|22258| طبــــ |سن|ن |لق|

|5o33رهسل خ|لد |حمد عبــــد |لحميد حسن علوم |لق|
694o23 يم |لشبــــي يم |بــــر| تـــمريض |لمنصورتـــ محمد ع |بــــر|
756oooد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد عبــــد |لعليم حمد|ن |حمد مو
89532o  يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــ|س عز |لدين عبــــ|س |بــــر|
9||o85 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدين| ن عبــــد|للطيف محمد
9oo537 حقوق سوه|جوئ|م محمود مصط عبــــد|لرحيم

حقوق حلو|نمحمد سعد عوض ع 3|8|3
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرسل حبــــيبــــ محروس عبــــد |لقوى677|2

رهفريده محمد حسن عوض96|236 طبــــ |لق|
5427o8ور علوم |ل|سكندريهبــــ|نسيه خ|لد محمود 
ق7||5|4 تـــج|ره |ل|سكندريهبــــسمتـــ عبــــد |لعزيز عبــــد |لسل|م |ل
طبــــ بــــنه|بــــسمه محمد |لسيد |حمد |لسيد س|49|264
86o55oصيدلتـــ |لم |محمد ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لستـــ|ر
يم محمد756569 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ| جوده |بــــر|
|د|بــــ طنط|ن| محمد غريبــــ غ|بــــه268944
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نشيم|ء صل|ح |لدين طه بــــيو 845325
ش|م صل|ح |لدين عطيه |لكرم8338|5 علوم |ل|سكندريهه|جر 
علوم ج|معتـــ د |طريم|ن عبــــد |لسل|م |م عزتـــ6828|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نوره|ن سعيد مرزوق حسن|67||6
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نم|ريه|ن محمد رج| |حمد|3932|
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تـــج|ره ع شمسكريم ه| ثــــروتـــ عبــــد|لعزيز|32334
763|9o|زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء عبــــده محمد رمض|ن محمد
ف |حمد عبــــد|للطيف627245 حقوق |لزق|زيقمحمد |
يم |حمد |حمد68642| رهمحمد صل|ح |بــــر| تـــج|ره |لق|
494|2oد|بــــ دمنهور|محمود عيد عبــــد|لجو|د يوسف سعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــد |لرحمن ح|تـــم محمد |لسعيد |لبــــه684758
76623oريدى عبــــد |لكريم تـــربــــيتـــ بــــور سعيدرنيم ط|رق |لبــــدرى 
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقحمد ع|يد محمود محمد صبــــ|ح||32868
76|3|oلح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|منه | محمد ش|ذ |سم|عيل
22o86يم رهغ|ده يح |لسيد |بــــر| زر|عه |لق|

ف62|683 يم  كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم محمود محمد |بــــر|
رهمريم محمد صبــــ عبــــد|لعظيم325928 حقوق |لق|
4773o4تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف ه| محمد |بــــو ط|لبــــ حموده
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ سيد حل عبــــد|لمعز|325983
4478o8زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمن|ر محمد سعد |لدين |حمد محمد

يم عمر حن 32654 رهح|زم عمر |بــــر| ندستـــ |لق|
8o43|5معهد ف تـــمريض |لم | نو|ر عبــــد|لشكور عبــــد|لوه|بــــ درويش
524o46علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخه|يدى شو |حمد سليم|ن حميد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | رجبــــ مهتـــدى محمد عبــــد |للطيف|2447|
يد عبــــد|للطيف453799 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد فهيم محمد |بــــو|ل
756|6oيم تـــج|ره بــــور سعيدمريم فتـــ محمد محمد |بــــر|
يم عبــــد|لر|زق78|245 رهد| | محمود |بــــر| حقوق |لق|

تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد طه ن|دى عبــــد |لعليم|55387
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|من|ر  |ء محمد خف| 269||4
كليتـــ |أللسن سوه|جف|دي عد تـــوفيق ك|مل493456
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد رض| عبــــد|لرحمن فرج بــــدر|262297
حقوق |ل|سكندريهمنيتـــ ع |حمد محمد |حمد|483738
ر عبــــد333753 تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد عبــــد|لن| عبــــد|لظ|
6o|o74| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخكريم مصط |سم|عيل محمد |ل معهد ع| 
635324| ف حسن شعبــــ|ن ع رتـــ|يه | لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم ع شمسمحمد مختـــ|ر عبــــد|لعزيز مو|6|358
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد خ|لد |لدسو عر| محمد445288 كليتـــ 
8759o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط حمد حسن محمد عبــــد|لح|فظ
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد|لرحمن |حمد محسبــــ نظ |حمد39|223
رتـــ|وق ند| محمد |لسيد |لجندى264569 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ر|ء محمود |نور عبــــد |لجو|67533 تـــج|ره |لمنصورهف|طمه |لز

72o72طبــــ |لفيومشيم|ء ع|دل عبــــد |لستـــ|ر شعيبــــ
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــأسل|م مجدى محمد عبــــد|لحميد634365
صيدله طنط|حمد عبــــد |لقوى |لسيد عبــــد |لقوى|427433
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء مجدى ص|بــــر محمد|262988
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن حسن عبــــد |لمحسن عبــــد |لق|در فضل694567
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود سعيد محمود دي|بــــ258882
7o6857|يم معهد ف ص |لمنصورهحمد حسن عبــــد |لرحمن |بــــر|
67547oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد نبــــيل محمود محرم |حمد |لنج|ر
6|626oد|بــــ د |ط|رن| محمد محمد أبــــو عبــــيتـــ
طبــــ سوه|جتـــ ع|طف |لديبــــ ع 897863
تـــج|ره طنط|س|مه عد حسن |بــــو ع| |965||4
7o5722معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــكريم ري|ض محمد صبــــرى حسن عوض
7724o6|يم شلتـــوتـــ تـــج|ره |لزق|زيقحمد ح|مد محمد |بــــر|

3o428|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيه جعفر عبــــد |لحميد حسن
صيدله بــــ سويفمريم |كمل ن|شد |م 66942

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمن|ر عبــــد|لغ شبــــل ن|صف264867
ره|4876|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخ|ء ع|دل بــــ| ز

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفف|طمتـــ نجم |لدين جويد سليم جويد546|5
تـــربــــيتـــ دمنهورعبــــ محمد حس رمض|ن حبــــور497367
|جورج |ميل شح|تـــ د|ود|83833 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
89o882|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط بــــتـــس|م مر مصط سليم|ن
|55o|7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوق عمر |سم|عيل محمد أحمد
رهنج|ح متـــو |لسيد متـــو 37363 علوم |لق|

4oo496| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحيه عبــــد|لغ عبــــد| عبــــد|لغ
76o923| يم حس صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء رمض|ن |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقسل|م ن| كم|ل تـــوفيق |لجندي|629479
بــــه396|82 طبــــ |لم |زكري| ن|جح زكري| و
4|5o75تـــربــــيتـــ كفر |لشيخكريمه |حمد ع |حمد يوسف عبــــد|لسل
7o2355| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|سم عل|ء |لشح|تـــ |لسيد ع
كليتـــ حقوق |لم |محمود |حمد عبــــد|لحكيم محمد855842
6o|o72لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|ف|يد ذكري| جم|ل ف|يد

أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرحمد جل|ل |نور محمود ع|مر|6798|
49o662| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــين|س ع|دل حس حسن عفي
صيدله ع شمسس|مح ع|طف محمود عبــــد|لحميد68|8|3
4|2o3| |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|عبــــد|لرحمن فكيه |لسيد عبــــيد فتـــي
|45o|4ر ش|كر ره|د |نه يونس ز| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحن يوسف مصط عبــــد |لمقصود527699
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد | محمد صبــــ |لدكرورى عبــــد |68849
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|حسن محمد حسن محمد349327
|د|بــــ بــــنه|حمد رفعتـــ عبــــد|لمجيد ع |بــــوزيد|328257
علوم ج|معتـــ د |طمروتـــ أحمد محمد |لسعيد ند||44447
4366ooفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهأمنيتـــ عم|د |لسيد محمد |حمد
22oo|8د|بــــ ع شمس|لي عبــــد|لمحسن فتـــ |بــــو|لمجد
د|بــــ ع شمس|ديفيد |ي | د|ود جرس28646|
ور س|لم356932 تـــج|ره بــــنه|مروتـــ ع|دل 
4o3656تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف |س|متـــ عفي محمد س|بــــق
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تـــمريض  |إلسم|عيليتـــكم|ل كم|ل |لزي متـــو فرج95|767
حقوق بــــنه|روضتـــ ه| محمد طل|يع مصيل |7|2|3
5o6382طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهس|رتـــ محمد عبــــ|س عبــــد |لسل|م محمد

حقوق |لفيومسل|م حميده عرف|تـــ عبــــد |لسل|م|65278
ق|وى682779 تـــج|ره بــــور سعيدريم محمود محمد صديق |ل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ربــــيع عبــــد|لق|در محمد45|338
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|محمود |حمد محمود سعيد عفي 479558
4297o7ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نس |لجيو |لسيد ح|فظ |لمط|
رى|692778 تـــربــــيتـــ |لمنصورهلسيد محمد صبــــح |لسيد ز
77o733|تـــج|ره |لزق|زيقم| ع|دل |حمد حمزه محمد

رهمحمد يوسف عيد ع حسن 4|363 تـــج|ره |لق|
ي ألك|ديميتـــ |إلسكندريتـــ لإلد|رتـــ|حمد مجدى محمد |لسيد س|لم|353|48 لمعهد |لم
5|o|o7|طبــــ |ل|سكندريه|حمد محمد ثــــ|بــــتـــ عط
8o2966زر|عه |لم |حس|م ن |بــــوزيد حج|ج

ريدى |حمد56375 يم  تـــج|ره بــــ سويفمحمد |بــــر|
|5495oد|بــــ ع شمس|خلود محمد سم حل

2o|84تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|م|زن محمد جم|ل |لدين سيد |حمد
يم شوم|ن93|689 ندستـــ |لمنصورهمحمود ح|تـــم |بــــر|
82o967|لس وجدي عزتـــ ويص ندستـــ |لم |ك
33994o|وف|تـــحمد ع|دل محمد عبــــد|لو|حد محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
نوعيتـــ |شمونعبــــد|لرحمن محمود رمض|ن د|ود587|26

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفرن| عبــــد |لعليم ري|ض ري|ض68785
|359o2لسن ع شمس| محمود ع عبــــد |لع|ل
يم5884|3 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر |يه|بــــ مرغ محمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مهند محمود محمد محمد |حمد352347
صيدله |ل|سكندريهمرشدى محروس مرشدى |بــــوط|يش435726
معهد ف ص |لمنصورهي|سم حمدى جمعه محمد يونس694734
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد مصط محمد |حمد ك|مل محمود4|7525
87786o| يم ر|ء |س|مه |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه |لز
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمود محمد حم|ده ر|غبــــ|575|6
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديريه|م محمود سعيد عبــــد|لسل|م833956
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن|تـــلميس |لسيد |نور عبــــد |لجو|د عثــــم|767497
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخنور| س| عبــــد |لسميع محمد47|422
د|بــــ ع شمس|دين| يوسف ع حم|د39243|
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمود نص|ر ن محمود نص|ر766783
حقوق |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع|دل عبــــد|لرحمن عبــــد|9|4842
تـــج|ره كفر |لشيخحمد كم|ل يونس عثــــم|ن|476343
4o2369د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|خلود |حمد محمد زيد|ن
تـــربــــيتـــ |سيوطعزه سيد حسن عبــــد|لرحيم  44|4|9
5|83o2زر|عه دمنهورمن|ر |حمد عبــــد |لمنعم |حمد شلبــــي
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمود |لسيد جمعه |لسيد عط|452576 معهد ع| 
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يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىعبــــد|لرحمن سعيد فوزى رش|د عم|ره|24773 ل|ك|ديميتـــ |لم
د|بــــ بــــ سويف|س|ره طه عبــــد |لعظيم سيف |لن62453

|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حن|ن فتـــح سيد عيد3|96|8
6|3o32تـــج|ره طنط|حمدي |لدسو محمد حمدي ح|مد
حقوق |لزق|زيقحمد |سم|عيل مصط مصط مصط |9|785
د|635|3| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمنيه عبــــد |لحميد مو مش|
د|بــــ بــــ سويف|من|ر مجدى |لحسي محمد سليم|ن|49678
5o766o| كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــل|ء سم محمد محمود |لشوربــــ
ف محمد كم|ل |بــــو |لفتـــوح7|6947 تـــج|ره |لمنصورهبــــه |
ى492442 يم بــــح حقوق |ل|سكندريهمحمد محمود بــــ |لدين |بــــر|
|62o3|يم محمد عبــــد |لرحمن |لسيد محمد تـــج|ره ع شمسبــــر|
4|276oتـــج|ره طنط|رضوى ع|طف محمد عبــــد |لعزيز |بــــو عوف
نوعيتـــ |لزق|زيقلسيد حمدى |لسيد مصط فول|97|638
54o3ooد|بــــ |ل|سكندريه|سهيلتـــ |يمن محمد عبــــد |لع|ل |لشيخ
نفر م|ركو عز 52|829 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|ركو 
9o4256 معهد ف ص سوه|جمرن| مل|ك شكرى خلف
6|9|ooصيدلتـــ بــــورسعيدرحمتـــ عبــــد| أم |لن|دى
86|8o4 |تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندي محمد فتـــ حج

6o282ئيل| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفن|ن نسيم |م |
ندستـــ أسو|نحمد جم|ل عبــــد|لمقصود عطيتـــو|847232
5|624oتـــربــــيتـــ دمنهوررن| محمد شعبــــ|ن عبــــد|لمجيد زيد
يم |443627 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيم|ن خ|لد |لزغبــــى حبــــ |بــــر|
يم  4|57|9 زر|عه |سيوطرغد محمد |م |بــــر|
|4875o|رهل|ء حسن |لطيبــــ حسن علوم |لق|
د|بــــ ع شمس|محمد |لسيد |حمد محمد خلف58|59|
49o228كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورآيه أحمد ع |سم|عيل عبــــد|لسل|م
7o8482تـــج|ره كفر |لشيخغ|ده محمود عبــــد |لق|در ن|صف
|32o43 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|تـــ خ|لد سعد دسو
يم|325588 يف عد |بــــر| تـــج|ره ع شمس|ء 
777o42طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقس|ره ف|يز فوزى محمد
9o582| كليتـــ |أللسن سوه|جحمدون ن| حمدون محمد
تـــج|ره بــــنه|مر|م ع|دل محمد حميده |لسيد334899
تـــ حل فؤ|د محمود محمد|489779 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم
34o955ف عبــــد|لعزيز عبــــد|لعزيز عمر تـــج|ره ع شمسمحمد |
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيه سيد جل|ل عبــــد |لوه|بــــ|758629
435o5|د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |يمن وحيد |بــــو طويلتـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|وق عم|د |لدين مصط مصط مو764698
تـــمريض بــــنه||ء ح|مد |لسيد شعبــــ|ن|77|339
62698oطبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنور|ن س|لم رمض|ن س|لم
معهد ف ص طنط|أسم|ء محمد تـــوفيق سليم|ن27||46
يكل|666|27 ه خ|لد طه |لسيد  رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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ره|م| ع|مر غ|نم محمود|54|25 د|بــــ |لق|
|486o9| ش|م |لسيد محمد ع رهم|  طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |يمن نبــــيه عبــــد|لمنعم839|42
7o5945| ه |لسيد |لسيد |حمد مع تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
5237o|تـــج|ره طنط|شو |حمد شو سعد |لدين سلط|ن
78|7o6علوم بــــورسعيدرون|ء محمد |لسيد |لبــــغد|دى

يم42447 تـــربــــيتـــ ع شمسشه|بــــ |حمد صل|ح |لدين |بــــر|
رهمن|ر ك|مل عثــــم|ن حسن237969 تـــج|ره |لق|
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــبــــتـــ |حمد حس محمد |حمد527622
8o624|حقوق بــــ سويفنوره|ن ي| فتـــ محمد
42749oيع محمد |د|بــــ طنط|عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لعزيز |بــــو

رهحمد خ|لد ض| مصط |689|4 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد عل|ء مختـــ|ر سليم|ن333887
د|بــــ حلو|ن|يه |يه|بــــ محمد |حمد|35964|
9o623| صيدلتـــ |سيوطكريم عبــــد|لبــــ|سط ج|د |لربــــ |حمد

ندستـــ حلو|نتـــ محمود محمد ح|مد757|3
68|oo2تـــج|ره |لمنصورهمحمد جم|ل محمد محمد عبــــد |لحميد
36o4|7د|بــــ طنط|رش| حسي حسن حسن حم|ده|
32o8|2لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م|ركو فيكتـــور |ي | حبــــيبــــ
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن عم|د عبــــد|لعزيز فه مج477928
ندستـــ ع شمسسل|م ن| محمود خليفه|2|23|2
778|o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد فه عبــــد |لسل|م محمد
يم ع سيد|752724 يم محمد |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|بــــر|
7|557oبــــي حسن معهد ف ص |لمنصورهمحمد جم|ل عزتـــ |ل
4oo366تـــج|ره دمنهورمحمود |حمد ز منصور
زر|عه كفر |لشيخلشيم|ء محمد عبــــد | |حمد فرج|5|9|44

ليل عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز95|58 معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــحس|م 
|ء صل|ح |لدين جل|ل خليل|8|8959 حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج 
ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــيوسف خ|لد صل|ح |لدين تـــوفيق|54583
طبــــ بــــنه||يه عبــــد |لحكيم عبــــد |لرحمن متـــو ع أبــــو 38|638
يم ع غ|نم|8689|3 تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمس|ء |بــــر|
لس مجدي رمسيس ميل|د863587 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نك
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــوق محمد حسن |لضوى مر|6|525
تـــج|ره دمنهورمحمود محمد محمود |لسيد ع488648
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد عزتـــ |بــــو |لحمد ق|سم683982

يم عبــــد |لغ 62778 كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويففرحه محمد |بــــر|
4o933| |د|بــــ طنط|بــــسنتـــ ن| نبــــيه عبــــد |للطيف ن|
5o57|4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفؤ|د منصور ه|شم منصور |لمزين
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومعبــــد| محمد حسن مر349237

ندستـــ بــــ سويفمحمد ع تـــوفيق ع83529
يم عبــــد|لفتـــ|ح طلبــــه جنش429979 صيدله طنط|لسعيد |بــــر|
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تـــج|ره |لمنصورهشيم|ء عبــــد |لتـــو|بــــ سم عبــــد |لتـــو|بــــ693825
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء مصط محمد |لمليح248236
52626oتـــج|ره طنط|يوسف محمد ج|بــــر يوسف عبــــد |لع|ل
زر|عه مشتـــهروق محمود محمد رمض|ن229244
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم صل|ح عبــــد |لرحيم سيد57296|
633|7o|نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن محمود |حمد محمد
حقوق حلو|نيوسف |حمد فتـــ |حمد ط|لبــــ2635|2
8864o9| معهد ف تـــمريض |سيوط   حمد ي محمد عبــــد|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|مروه ع عبــــد|لوه|بــــ محمد854935
زر|عه |ل|سكندريهس|ره محمد ع عبــــد |لرحمن حسن478238
5o45|7طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهس|رتـــ |حمد عطيتـــ عبــــد |لنعيم
27|4o2|يم محمد عبــــد|لعزيز ص معهد ف ص بــــنه|يم|ن |بــــر|
زر|عه دمنهورحمد حس |حمد |حمد ج|نبــــ|2343|5
لس |لبــــرتـــ جرجس مو 868486 علوم |سو|نك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|محمود محمد محمود |بــــوزيد|23377
علوم ع شمسل| ه| نعيم مر|د|362|2
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحسن محمد ج|بــــر عبــــد|لكريم867892

35o87ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|صل|ح محمد صل|ح محمود ل|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ندى شعبــــ|ن فتـــ سعيد64539

م حس جبــــر |بــــو |لحسن يوسف|2687|2 تـــج|ره ع شمسد
5o8543طبــــ |ل|سكندريهع|دل عبــــد|له|دى بــــش قشيوط

6o4o5|ه فكرى قر محمود معهد ف تـــمريض بــــ سويف م
8o7865|تـــج|ره بــــ سويفف|طمه سليم |بــــوبــــكر عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|محمد سيد ع محمد مك|وى345772
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد محمد عزتـــ |ل |ر|262839
|2o846تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن يوسف عز|لدين |حمد
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخمن|ر ص|لح زي|دتـــ |حمد |بــــو |لمجد37|443

63o3|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفل |ء حمد|ن |حمد محمود
7o3573يم عبــــد |لبــــ يل ج |لزق|زيقس|ره عبــــد |لبــــ| |بــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
7o6275 |يم مو يم محمد |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|سل |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخس|ره قر محمد قر 439556
يم |لسعيد عبــــد | |حمد فوده4|382| معهد ف تـــمريض ع شمسبــــر|
تـــج|ره كفر |لشيخحس ح|مد حس |لمغربــــي9942|4

رهعبــــد |لرحمن حسن محمد سعيد23647 تـــج|ره |لق|
85o732صيدله حلو|نجه|د |حمد عبــــد|لحميد حسن
87o7|3عل|ج طبــــي قن|محمود سعد |حمد عبــــد|لحميد
6o4|34يم ق|سم يم إبــــر| تـــمريض طنط| محمود |بــــر|
ن| عبــــد|لحميد سليم|ن |سم|عيل حليمه263497 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
5432o2|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــآيه |م محمدعبــــد|لمنعم |حمد|بــــو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر تـــ|مر صل|ح |لدين محمود ج|دو234237
حقوق |ل|سكندريهمصط ع سيد مزيد ع|48482
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25252o| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ||ء صل|ح محمد بــــسيو
5|o485معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عمرو محمد ح|مد قطبــــ سل|متـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حسن كم|ل حسن غن|م428879
259o95تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد م |لدين |بــــو|لحديد |بــــو|لجود
636|ooكليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقتـــيس جمعه |سم|عيل عبــــد|لحميد يوسف
تـــج|ره |لزق|زيقبــــسنتـــ عم|د شكرى ذ جبــــر773295
تـــج|ره |سيوطمحمد غريبــــ فهيم شح|تـــ273234

856o3|د|بــــ |لفيوم|سم|ء رجبــــ محمد عبــــد |لمقصود
4o88o3|ف أحمد متـــو حسن |لجز تـــج|ره طنط|ن|ديه أ
يم عبــــد|لعزيز ع2667|5 ف |بــــر| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |
ري|ض |طف|ل |لمنصورهر| | ع|طف عبــــد |لونيس محمد632459

ندستـــ |لفيوممصط |حمد عبــــد|لحميد محمد67576
9oo|56|يم عبــــد|لرحمن طبــــ سوه|ج حمد م |بــــر|

97o||تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد خ|لد فريز قطبــــ
رهمحمد |يمن فوزى |لسيد37958 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

47654o|يم غيض يم عيد |بــــر| تـــج|ره طنط|ي| |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نجه|د عص|م عبــــد|لرسول محمدين|432|2
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|مريم محمد محمد فرغ  876887
7o|466  ري|ض |طف|ل |لمنصورهوق ح|زم عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد ع

تـــمريض  بــــ سويفن|ديه طه حمدى قن|وى62496
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق رمض|ن محمد محمد8639|3
فنون جميله فنون |لم |ي|سم |حمد |لمختـــ|ر |بــــوبــــكر محمد  3|8782
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن فتـــ محمد مهدى غ|نم356329
7o96|9كليتـــ |أللسن كفر |لشيخفد|ء |لسيد محمود |لسعيد
5o7622ر مهدي د|بــــ |ل|سكندريه|من|ر رف| عبــــد |لظ|
5o32o4يم محمد |لسيد زر|عه |ل|سكندريهمنتـــ | ع إبــــر|
445373| د|بــــ |ل|سكندريه|سم|ء يح ع حسن |لقبــــر

يم محمد3483| د|بــــ |لمنصوره|محمد فؤ|د |بــــر|
43o64|رهنجوى ع |سم|عيل عيد محمد شوم صيدله |لق|

ى |حمد |لشو|د ع 642228 ندستـــ |لزق|زيقخ|لد محمد خ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|جه|د خ|لد ع محمد تـــ|ج |لدين445|45
36o78|تـــربــــيتـــ بــــنه|من|ر محمود محمد محمد ج|د
تـــج|ره طنط|ي|سم عبــــد|لحكم محمد عبــــد|لنبــــى 498524
624o4|تـــج|ره ج|معتـــ د |طبــــل|ل صل|ح ح|مد |لملي مو
6o5927ى تـــج|ره طنط|خ|لد محمد |لمن |حمد |لجم
4o57o6|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه||ء ج|بــــر حميده يونس
||62o6|رهبــــيتـــر م | بــــرن|بــــ| ك|مل حن صيدله |لق|
32o556|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد حمدى جريو محمود
وف|تـــسل|م |حمد ثــــ|بــــتـــ سليم|ن|63|29| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
26977o بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــ|سم تـــ|مر |لسعيد شع
33|99o |د|بــــ |لزق|زيق|س|رتـــ محمد عبــــد|لرحمن عر
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9o|972 حقوق سوه|جعبــــد|لرحمن فتـــ ك|مل محمد
ف طه عبــــ|ده |حمد246874 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخمحمد |
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمهند عبــــد|لرحمن محمد ع 853398 معهد ع| 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|عبــــ عبــــد |لعزيز محمد محمود جميل772635
4o8293د|بــــ طنط|م|زن كم|ل صل|ح |لدين |حمد در|ز|
رهمحمد |لسيد |لسيد محمد حسن32|639 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريوسف محمد |لسيد محمد عبــــد|737|48
82|o24تـــج|ره |سيوطشه|بــــ قطبــــ عبــــد|لرحمن رضو|ن
يم|||7846 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سل|م محمد |حمد |بــــر|
حقوق طنط|يم|ن مصبــــ|ح |لسيد |سم|عيل |لروي |72|44
يم789632 وف|تـــمحمد |س|مه |بــــو |لخ |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حميده نص حس عبــــد|لحليم6|2435
25|5o8تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمرو طلعتـــ عبــــد|لر|زق ع |ل|ع
زر|عه طنط|م ي|س سل|متـــ ش| 434627

ره|سهيله وليد ملي محمد46797 د|بــــ |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|منه | ي| ع محمد عبــــد|لسل|9436|4
صيدله حلو|ن|ء محمد |حمد عبــــد|لعظيم|9||245
يم5733|| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نسل جم|ل |لدين حن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ح محمد عمر محمد عطيه طعيمه44|772
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمروه صبــــرى ع سعد |لدين  923278

تـــربــــيتـــ بــــ سويفحمد نبــــيل صل|ح ج|بــــر|56449
|34o84|ر |سم|عيل |لليثــــى ندستـــ |سيوطسم|عيل م|
||5o6oتـــج|ره ع شمسلي رض| لبــــيبــــ حل
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسمر محمد |سم|عيل محمد |لزي|تـــى346435
9o9o23 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديع|صم ع|دل ح|فظ |حمد محمد
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور|ن وليد محمد عبــــد|لع|ل |لرف|765974

6o99oد|بــــ بــــ سويف|عبــــد|لرحمن سيد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد
و|ري5632|4 حقوق طنط|لؤي رض| محمد عبــــد|لغف|ر 
8||8ooقتـــص|د م حلو|ن|رحمه م|جد عبــــد|لعزيز محمد
وف|تـــحمد حربــــى ع صبــــرى|273279 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
62o562|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمل محمد محمد وحيد عبــــد ربــــه
8|833oتـــج|ره |سيوطعبــــد| ع سيد عبــــد|لسل|م
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء صفوتـــ محمد بــــغد|دي||35949
|48o78رهصبــــرى محمد صبــــري رمض|ن صيدله |لق|
5|o774د|بــــ دمنهور|ف|رس ف|يز عبــــد|لحميد عبــــد| أبــــوزيد
27o68oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد سم محمد نسيم ع
768o65معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  منه | |لسيد محمد|لش|ف |حمد
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|ن شكري محمد خليل846658
7863o4يم |حمد ج|د حقوق |لزق|زيقخ|لد |حمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لفيومنجل|ء رمض|ن عمر مندى|7396
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرس| زكري| ز عس|ل |يوبــــ|475699

Page 7572 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء |حمد عبــــد |لعظيم عبــــد |للطيف698687
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء مصط |بــــو بــــكر مصط عبــــد |698434
رى776888 نوعيتـــ |لزق|زيقصف|ء محسن عزبــــ جو

6o435|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمود محمد |حمد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم| عبــــد|لجو|د ص|لح عبــــد|لجو|د 499834
يم محمد423297 يم ن |بــــر| طبــــ ع شمسسميه |بــــر|
|445o|د|بــــ حلو|ن|مرو|ن عبــــد |لرحمن عبــــد |لج|بــــر محمود
حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد مصط مصط عجينه492367
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقع |ء |مجد محمد محمد سمرى784347
42o776تـــج|ره كفر |لشيخحس|م حسن ع شعيشع عمر شيحه
تـــج|ره بــــ سويف |حمد عبــــد|لحميد |م 77|2|8
45|o2o |ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|مصط عزتـــ عبــــد|لعليم |لق ل|
ش|م محمد سعيد محمد |لس25238| رتـــ|روضه  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يف عطيه خ |بــــو خليل|45232 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخع|طف 
د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد محمد 688925
9oo552|طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دى ل|ء س|لم عثــــم|ن س|لم|ن
6897o2 معهد ف تـــمريض |لمنصوره نسمه عبــــد | عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز
2|3o97ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــسنتـــ |لسعيد عبــــده محمود
6o4268تـــج|ره طنط|مصط صل|ح محمد |لسيد شلبــــى

43o47رهسمر ع|شور مسعود منصور |بــــوزيد تـــج|ره |لق|
8oo29| لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|منه | محمد لط |بــــو|لعل| ع
48673oيم عط| جندى طنيوس لس |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نك

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفحمد محمد منجد محمود|55337
8|7o52معهد ف ص بــــ سويفن|دي  ن|دي جرجس
76998o|وف|تـــحمد حسن ع محمد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
معهد ف ص |لزق|زيقد| | محمد |لسبــــ| |لسيد محمد |782759
42|o36لسن ع شمس|وق رزق عطيتـــ |لششتـــ|وى شبــــ|نه
8|o624تـــربــــيتـــ |لم |ول|ء نش|تـــ عبــــد| محمد
لسن |لم |/ري|ضتـــ||ء ه| محمد حسن|2825|3
د|بــــ حلو|ن|محمد محمود سليم|ن مهر|ن64649|
3|28o6|صيدله ع شمسبــــتـــه|ل |حمد محمد سل|متـــ
5o4764ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|جر ع|دل محمد ج|دو
ندستـــ |لزق|زيقس|مه ه| |لسيد مهدى محمد|634363
تـــج|ره كفر |لشيخيه مصط فتـــ أحمد |لسمل|وى|436948
علوم |سيوطمحمد رمض|ن محمد بــــخيتـــ 3699|9

3o447|رهحل|م |حمد عبــــده رمض|ن د|ر |لعلوم ج |لق|
6o6o|8د|بــــ |لمنصوره|محمود حسن عبــــد |لحميد نوفل
64|oo|د|بــــ |لزق|زيق|حس|م |حمد |لسيد سليم ع عبــــده

32o3||رهروى عمر ربــــيع عمر حقوق |لق|
|4o34oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رين| رؤوف عزيز ن|شد
ف محمود أحمد422793 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهرن| أ
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5o24o7 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ع|دل |لسيد حسن مصط
542o5|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط ر| ص|لح مبــــ|رك عدل|ن
معهد ف ص |لمنصورهبــــه |يه|بــــ محمد محمد |لعشم|وى695752
يم |لسيد |حمد |سم|عيل49|639 ندستـــ |لزق|زيقحمد إبــــر|
9o278o|طبــــ سوه|ج يم|ن مجدى بــــخيتـــ |لسيد
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقسم|ء |حمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لد|يم|647834
6o42|oيم يوسف عبــــد |لملك ندستـــ |لمنصورهش|دى رأفتـــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــسنتـــ عمر عبــــد|لرحمن عبــــ|س322835
تـــج|ره طنط|حمد مجدى |لسيد |لمهدى|453228

تـــربــــيتـــ ع شمسمحمد سيد حسن سيد|3257
يم337697 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|عبــــد|لرحمن عص|م عنتـــر |بــــر|
ره|محمد |حمد عبــــد |لرحيم |حمد49452| د|بــــ |لق|
|2578oرهمحمد محمود مدحتـــ عل|م تـــج|ره |لق|
8o276|طبــــ بــــ سويفه|جر عبــــد|لن| حس فتـــح |لبــــ|بــــ
6|3268| تـــج|ره طنط|حمد |يه|بــــ ح|مد |لش|ف
445o2|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــإيم|ن أحمد ج|بــــر حميدو
معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــمحمد |حمد عبــــد| محمود وزيرى8|4873
5o4|58 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم محمد |للي عمر حف
ى حش|د محمود |بــــو|لخ 7996|5 صيدله |ل|سكندريهبــــ
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمن|ر ع|مر |نور محمد 7||893
ه عص|م |لدين خليل |حمد خليل25|224 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطن
6oo72يف تـــج|ره بــــ سويفوق حسن عبــــد |لخ|لق حسن |ل

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمهند سعيد سعد |حمد محمد762386
فنون جميله فنون حلو|ني|ر| محمد مرزوق فرج46388|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمود محمد ر| جبــــه5733|6
يم |لدسو ص|لح سليم453243 حقوق |لمنصورهلسيد |بــــر|
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمد رمض|ن محمد عبــــد|لحميد حج9|23|6
د|بــــ بــــ سويف|محمد جم|ل سلومه عبــــد |لقوى54252

|د|بــــ |لم |حمد ض| عبــــد|لحميد عل|م|4|68|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع |لسيد محمود752342
33o486|يم |د|بــــ بــــنه|يثــــ|ر ش|كر عبــــد|لحميد |بــــر|
معهد ف تـــمريض بــــنه| ن|درتـــ ي| سعيد يوسف متـــو23||36
82o95||ندستـــ |لم |س|مر ع|دل غبــــري|ل حن
79o564حقوق بــــورسعيدمحمود عزتـــ محمود سكر|ن
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــتـــ محمد عبــــد|لمطلبــــ |لبــــط|ح 254|27
683o46د|بــــ |لمنصوره|خ|لد محمد |حمد |لسيد سيد |حمد
5o4278يم حسن خليل د|بــــ |ل|سكندريه|آيه سعيد إبــــر|
ور عبــــد |لسيد عبــــد |23563| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمع|ذ محمد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعم|ر محمد عبــــد |لمحسن حبــــيبــــ29674|
6|753oن| وليد |لنعن| |لشوه د|بــــ د |ط|م

85o7||تـــج|ره |سيوطحمد محمود خليفه سعيد
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمريم عبــــد|لمحسن خميس |حمد |لنق57|478
يف439842 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمريه|ن يوسف أبــــو|لفتـــوح محمد 
49o342تـــج|ره |ل|سكندريهنيه|ل محمد خليفه عي عبــــد |لرحمن
754o22ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|يدى ي| عر|بــــي محمد

رهتـــوفيق وليد تـــوفيق |حمد8373| حقوق |لق|
7744o2علوم |لزق|زيقه|شم عرفه محمد ه|شم
485o35تـــج|ره |سيوطمحمد ع|دل سليم|ن محمد دي|بــــ
يم |لمط449888 ندستـــ |لفيومسمر طلعتـــ عبــــد |لخ|لق |بــــر|
45o243| يم يم فتـــ |بــــر| ر |بــــر| |د|بــــ طنط|حمد م|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |حمد حل عبــــد |لبــــ|رى رف|494994
تـــج|ره طنط|محمود حس|م محمود محمد |لحديدي693433
4755o3تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نعبــــد|لرحمن عمر حبــــ|بــــتـــ حمودتـــ ج|بــــر
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منيه ي| |حمد |لسيد ريح|ن|877|68
4o9|92 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ن|دين حمدى مبــــروك |حمد حسن
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  عبــــد|لرحمن |لسيد كم|ل عبــــد|له|دى حبــــيبــــ424652
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود ممدوح |حمد حبــــيبــــ354|3|
6698o يم بــــيو علوم ري|ضتـــ |لفيومخديجه |حمد |بــــر|

علوم ري|ضتـــ |لفيومزي|د محمد |حمد رمض|ن8|628|
تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن ص|بــــر مصط |لصغ 5||8|3
يم ص|لح سليم|ن6|7765 ين |بــــر| ندستـــ |لزق|زيقن
يم جوده|258|4 تـــربــــيتـــ طنط|سهيله ع|دل عبــــد |لحميد |بــــر|
|ئيل |سكندر826235 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم | ممدوح |
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|م|ل محمد |بــــو|لفتـــوح |بــــو|لنج||69527
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنيف أيمن كم|ل ذ 497852
52o||8تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر محمد محمد محمد |لقن|وى
32|2o4حقوق ع شمسمصط ممدوح خلف |حمد
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريسل|م عل|ء |لسيد عطيتـــ |حمد|445867 لم
9o|826|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى سم|ء حم|ده محمد محمود
|2o2|6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |سم|عيل ع محمد عثــــم|ن
6|37o4ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|جم|ل مسعد عبــــد| عبــــد|لعزيز عبــــد ل|
8o46|9| تـــربــــيتـــ |لم |م|رين| مخلص دمتـــري ج|بــــ
تـــ|محمود |سم|عيل |لسعيد |بــــو|لنور |529547 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
85o427تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمد |حمد محمد عمر
4|885oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدى ط|رق محمود فوزى محمود حمد

3o|o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع |ء عبــــد|لسل|م |حمد ع
ره|مروه |حمد يح عبــــده378|5| د|بــــ |لق|
24|8o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|س|ره عبــــد|لحميد عبــــد| عبــــد|لعليم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد سعيد طه محمد حسن |48733
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــشيم|ء خ|لد محمد |حمد |لديبــــ444328
|65o32ره|ف|طمه سعد ه|شم سيد د|بــــ |لق|
نوعيتـــ موسيقيه بــــور سعيدريم |يه|بــــ رفعتـــ عبــــد |لمنعم محمد2|7636
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432|o3ى د س| رشو|ن |لعج لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|ن|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد عيد عبــــد |لسل|م||64259
تـــ|فؤ|د محمد عبــــد|لغ عبــــد| غيثــــ529998 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
6o8337د|بــــ طنط|خلود رمض|ن |لششتـــ|وى |لعج|
68o2|4|يم علوم |لمنصورهل|ء ع محمد ع |بــــر|
علوم ري|ضتـــ دمنهورمعتـــز عبــــد|لمحسن مصبــــ|ح عبــــد|لفتـــ|526395
صيدله طنط|وق ي| محمود عبــــد |لعزيز ملي 83|248
479o72 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ح|زم محمود مصط
تـــج|ره كفر |لشيخحمد |لسيد فتـــح | محمد مر ||4|7|4
زر|عه ع شمسعمر عبــــد|لمنعم عبــــد| أبــــو |لعين 6357|2
36o8o||زر|عه مشتـــهرل|ء سل|متـــ محمد سل|متـــ
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد |لسيد غريبــــ عبــــد|لرحمن775539

رهحبــــيبــــه محمد محمد رش|د |حمد|2699 حقوق |لق|
7o|594يم مطر ند| ع|طف مصط |بــــر| صيدله |لمنصورهش|
تـــربــــيتـــ بــــنه|لرميس|ء فرج خلف عطي سليم|ن|643|37
تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لحميد محمد 2463|9
68483oيم خلف |لقصبــــى تـــج|ره |لمنصورهمحمود |بــــر|
4o5366د|بــــ |ل|سكندريه|روز|ن خ|لد محمد ع سليم|ن |بــــوحمر

356o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط ع|دل مصط عبــــد|لعزيز عمر
39|2oره|رحمه |حمد ج|د | ص|لح د|بــــ |لق|

683o27يم زيد معهد ف ص |لمنصورهه|جر رض| عبــــد |لجليل |بــــر|
|6o228| تـــج|ره ع شمسم|ركو موريس بــــطرس ج|بــــ

معهد ف ص بــــ سويف|ء |لسيد محمد |بــــو|لحبــــ|ل||3|73
8o362|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |ر| | |حمد محمد عبــــد|لرحمن
معهد ف ص ري|ضه |سيوطف|طمه مصط محمد عبــــد|لل|ه 887449
ندستـــ كفر |لشيخجم|ل عبــــد|لن| محمد محمود |لجعيدى453572
ري|ض |طف|ل |لمنصورهدى |لسيد عبــــد|لجليل حسن632753
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد محمد |بــــو |لعن |لشيخ|69628

يم55623 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره سيد تـــوفيق |بــــر|
64oo37|صيدله |ل|سكندريهيه محمد عبــــد|لمنعم محمد |حمد
42o|75يم حقوق |لمنصورهنوره|ن عنتـــر فؤ|د |حمد |بــــر|
7o8745طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسوليد |يمن ن|جح محمد |لن|دي
8o3973كليتـــ حقوق |لم |عبــــد| ف|خر محمد ص|دق
9o|599 معهد ف ص سوه|جم | ع محمد |لسيد
ود254569 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لنبــــى مهدى فر
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف |حمد عبــــد |لحميد محمود756499
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود مصط |لسيد مقبــــل ع528486
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طرن| فريد س|لم فريد56|9|6
صيدله طنط|سندس |حمد مسلم تـــوفيق قنديل434284
4o52ooيم |لجن تـــج|ره دمنهورعبــــد |لرحمن محمد عطيه |بــــر|
يم جم|ل عبــــد|لمنعم |حمد حسن 3657|2 طبــــ حلو|نبــــر|
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5|3o|6زر|عه دمنهورسعيد عبــــد | فوزى عبــــد | |لزعوي
لسن ع شمس| مجدى سعيد محمد|7|8||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعليم |يه|بــــ عبــــد|لحكم |بــــو بــــدوى456|25
د|بــــ |لمنصوره|مرفتـــ ي| محمود |لمتـــو  |بــــ9|6935
ه |يمن حس عبــــد |لحليم حسن|4237|6 رهم د|ر |لعلوم ج |لق|
4226ooتـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن عبــــد | عبــــد |لعليم مندى ع
حقوق |لزق|زيقأمجد |لسيد أحمد محمد مصط |8|636
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مدحتـــ محمد محمد خليفتـــ752346
9o4332 حقوق سوه|جحس فرغل حس |لسيد
249o38يم حسن |بــــو|لعل| عبــــد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|جر |بــــر|
8|o|o6| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــمجد ميل|د صبــــ ذ معهد ع| 
يع349564 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد| سعد عبــــد| |بــــو
772o|6 طبــــ ع شمسمصط عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن عبــــد
259o|6|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد شعبــــ|ن فريد حسن
645o|9يم |لزند حقوق طنط|آيه |لسيد |بــــر|
رتـــ|سم|ء لبــــيبــــ صبــــ لبــــيبــــ عبــــد |لق|در|782737 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحس|م |لدين عبــــد |لق|در عبــــد |لعظيم عبــــد 9|6775
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعبــــد |لمنعم نعم|ن عبــــد |لمنعم محمود ج86|684
7o2248| ه شو محمود محمد |لشوبــــ تـــج|ره |لزق|زيقم
85|4o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدرف|ق ط|رق |بــــوبــــكر |حمد
تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد|لرحمن س| محمد س| |لمهدى634478
|د|بــــ |لم |حمد طه |حمد محمد|857443
ه عبــــد| عبــــد|لرحمن سعد268755 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|شه
7o8|57معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــكريم |لسيد |لشح|تـــ عوض | فرج
إعل|م بــــ سويفس|رتـــ صل|ح محمد مو5|597|

ف |م|م ر|غبــــ||4564 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|منه |
علوم بــــنه|رح|بــــ حم|ده حسي عبــــد|لمقصود339487

يم عبــــد |لعزيز عبــــد |لحليم ع ض43658 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــر|
ر م |لدين محمد مصط 772356 صيدله |لزق|زيقدى ط|
252o85د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|زينبــــ ع مر محمد
893o44 تـــج|ره |سيوطيثــــم |لسيد محمد حس|ن
9o3254  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعبــــد| |لورد| |لسيد محمود
853333| علوم |لم |ي|د عبــــد| عبــــد|لسل|م عبــــد|
لسن ع شمس|محمد عزتـــ عبــــد|لرحمن ص|لح رضو|ن6|2622
4o2967حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيوسف فؤ|د أحمد محمد
د84|27| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن عمرو عبــــد |لوه|بــــ مج|
يده45|623 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طدين| ع|دل محمد عبــــد |لوه|بــــ 
6294oo تـــج|ره |لزق|زيقخلود محمد فوزى عبــــد |لسل|م يح
يم محمود ج|بــــر يوسف|246926 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن شبــــ |لكومبــــر|
35968oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|جر |يمن ممدوح محمد
4422o8|تـــمريض كفر |لشيخزيد|ن عمرو زيد|ن حسن يوسف زيد
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بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسنوره|ن مدحتـــ ع محمود صبــــري42794|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد خ|لد حس نجيبــــ2494|3

تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| |يمن وديع ك|مل556|2
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوملطيفه ط|رق حموده |لسيد حموده498|27
يم56|476 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|فرح مدحتـــ عبــــد|لحميد خليل |بــــر|
6o|8|8طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعليه ع سعد ع عويضه
نوعيتـــ بــــنه|ف|طمه مش عفي |بــــو|لمع|264468
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىيوس|بــــ يوسف عز عطيه867524
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهكريم يح محمد جل|ل696844
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |بــــوبــــكر مدبــــو |حمد|||2585
7678o7علوم |لعريش |ر عل|ء محمد |لسيد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره مل خ|لد حل جمعه |لجريدى|685482
تـــمريض كفر |لشيخمنيه سم عبــــد |لمحسن محمود |لدسو 4|4427
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد جم|ل محمد خل|ف|4|8|25
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|عيل ذكري| مصط محمد |سم|67|7|4
4o5463يم تـــج|ره |ل|سكندريهندى رضو|ن بــــدري |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمنيه عبــــد |لستـــ|ر محمد |لشح|تـــ ع كرم 675868
|3229oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر مجدى غ|نم محمود
83|35oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحيم ع|دل عبــــد|لرحيم عبــــد|لبــــ
82238oنوعيتـــ |لم |م|يكل ن| |مجد ملك
679o|6حقوق |لمنصورهحمد |س|مه صل|ح محمد محمد يوسف
4o9284تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط|آيه سعيد محمد عبــــد|لمجيد طه
6|432oد|بــــ طنط|أمنيه فرج محمد |لصعيدى|
529o85ندستـــ |ل|سكندريهمحمد بــــ| عبــــد |لمنعم |بــــو جميل
4o7o7o تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم محمد عبــــد |لمجيد حسن |لسطو
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــد|ء مجدى |لسيد مصط ج|مع||432|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء |س|مه سعد |لسيد |حمد||24787
7o4642يم  قوره تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد محمد رمض|ن محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سو|نر| | |حمد محمود عبــــد|لع|ل447652
25744o|معهد ف ص بــــنه|يم|ن محمود |م|م خميس
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعبــــد|لرحمن ع|مر يح محمد عثــــم|ن  5398|9
كليتـــ طبــــ أسو|نندرو |لقمص يوحن| صبــــري حبــــيبــــ|824693
تـــج|ره ع شمسوق سم |حمد علو|ن5687|3
7o|942 علوم |لزق|زيقحمد عل|ء |لدين |لسيد ع محمد |لج
تـــج|ره |سيوطبــــسمه ص|لح عبــــد|لودود محمد  884258
حقوق |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمودي محمد مر 782476
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه| |ر محمود شعبــــ|ن عبــــد|لسل|م336564
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد جم|ل محمد |لسيد88|756

إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعمرو |حمد فتـــح | |لسيد8468|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|محمد عمرو |حمد عبــــد |لغ مكرم8||2|4
2o2|7د|ر |لعلوم |لم |محمد خ|لد |حمد محمود
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63o5||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقزي|د عص|م سليم|ن محمد سليم|ن
49o27oتـــج|ره دمنهوررن| |حمد عثــــم|ن حسن
35o768د|بــــ ع شمس|ريه|م محسن محمدي محمد ج|د
7667o3طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعز |لدين حس|ن |حمد عبــــد |لرحمن محمد
886o|6 تـــمريض |سيوطمحمد |حمد من ح|مد
4o972|ن| مجدى مصط عبــــد|لرحمن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخرش| رش|د ع ع عبــــد |لقوي9225|4
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| ن|جح سمع|ن م |88538
|د|بــــ بــــنه|يتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لبــــ| محمد رضو339466
6o9229صيدله طنط|ط|رق عل|ء |لدين ص|بــــر |لشويل
85o834صيدلتـــ |سيوطد| | |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح ح|فظ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسمر |لسيد |لسيد |ل|سلخ6653|6
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل رجبــــ عبــــد|لح|فظ سليم|3|8662
75o769د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|دوى محمد محمود محمد عمر

ه خ|لد محمد عبــــد |لمحسن|45763 ره|م د|بــــ |لق|
طبــــ بــــيطرى سوه|ج حمد عبــــد|لرؤوف محمد طلبــــ|924625
4o8323تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن طنط|محمد عي عبــــد |لع| عي درويش
صيدله |لزق|زيقزينبــــ فريد عبــــد |لحميد علو|ن خليل635|79
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد سعيد محمود محمد|258563
معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعوض محمد عوض محمد ع3||697
حقوق |سيوطح|زم |يمن |م|م سيد 875538
ف عبــــد |لمؤمن حسن643672 طبــــ بــــنه|ر| | |
زر|عه |لمنصورهمحمود ي| فتـــ محمد سليم677332
ه شعبــــ|ن عبــــد|لرحيم ز بــــدوى|276593 نوعيتـــ |شمونم
75474oي ف |بــــو |لنج| م تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد عص|م محمد |لعز|زي328765
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد خط|بــــ حسن خط|بــــ634525
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى خ|لد |حمد حس 48822|
67729oيف حمدى عبــــد |لعظيم طبــــ حلو|نمحمد 
69o547|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــحمد تـــوفيق |سم|عيل محمد جم|ز
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــ|لعريش بــــن عمر |حمد عبــــد | محمود |لعز|زى766534
8o5772 علوم |لم |ريه|م بــــيو محمد عبــــد|لغ
ر|ن258776 ف عبــــد|لو|حد ز وف|تـــمحمد | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o3983يم محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نور محمد محمد |بــــر|
يم |ندر479548 يم جبــــره |بــــر| لس |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ك
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعم|ر عرفه عبــــد|لعزيز عبــــد|لمجيد272444
2565|o| ر عبــــد|لرحمن ع نوعيتـــ |شمون|ء م|
ى |حمد عبــــد|لع|ل238495 ره|من|ر ي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
رتـــ|نه|ل عبــــد |لرحمن |حمد إسم|عيل453|78 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |لمنصورهم| |لسعيد فهيم ح|مد دي|بــــ|687377
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرقيه |لح|ج عبــــد|لعزيز عتـــم|ن4693|4
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تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعزتـــ فه شح|تـــتـــ |بــــوحج|زى4697|4
يم محمود رمض|ن38|448 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــ |ر محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسد| | |مجد محمد ك|مل س|لم5437||
9o72|8 د|بــــ سوه|ج|س|لمه محمود |حمد عبــــد|لغ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله صل|ح |لدين عبــــد |لرحمن |لعزبــــ85|32|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدنوره|ن تـــ|ج |لدين |حمد849583

36|o6يف ر|ء حس محمد حس |ل صيدله حلو|نز
25o625|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومكريستـــ | جرجس ميخ|ئيل حن
9|893o بــــه منصور معهد ف ص |سيوطنجل|ء رفعتـــ و
6o6246ى تـــج|ره |لمنصورهمحمد عبــــد | |لسيد |لبــــح
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقندى ي| عبــــد |لحميد عيد74|625
|د|بــــ طنط|ند| حسن محمد حسن |لبــــر|جه448779
7o8333تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد | |حمد
يم عز |لدين طه محمد|6|6425 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقحمد |بــــر|
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدمحمود عص|م عبــــد |لحميد محمد رجبــــ23||62
76o956كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفحن حس|م |لدين محمد محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ممدوح محمد |حمد |حمد|22325
يم |لسيد محمد قنديل|686884 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|س|مه |بــــر|
63677oتـــج|ره |لزق|زيقمصط محمد محمد محمد |لمر
تـــمريض دمنهورأزه|ر محمود محمد س|لم غنيم5826|5
9o2282 د|بــــ سوه|ج|سيد |حمد |لسيد |حمد
يم كم|ل محمد49976| رهمحمد |بــــر| علوم |لق|
ور7338|5 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوردير فوزى محمد 
يم|627735 ه محمد ز ع |بــــر| رتـــ|م قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

وف|تـــيوسف |يه|بــــ عثــــم|ن جعفر4554| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
9|2|o8 |تـــج|ره سوه|جنرم |لورد| حص ورد
259o47|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عد عبــــد|لجو|د |للبــــودى
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم محسن |لسيد عبــــده632489
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن مبــــروك مشحوتـــ مبــــروك|259736
تـــمريض |لم | ل|ء محمود سليم|ن يعقوبــــ|87|857
طبــــ حلو|نأيه محمد عبــــد |لعظيم ع 422875
|64o99حقوق |لمنصورهعبــــد | محمد عبــــد |لمنعم خميس
523367| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــبــــرج |لعربــــ بــــ|ل|سكندريتـــ|حمد محمد ع|بــــدين محمد مر
نوعيتـــ |لزق|زيقيم|ن حس حسن حس ||77224
رهمحمود طلعتـــ عبــــ|س بــــسيو 979|2| تـــج|ره |لق|

323o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد سم عبــــد | حمزه سليم|ن
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــسل|م خ|لد زكري| عبــــده س|لم|328468 معهد |لصفوتـــ |لع| 
83o9o4يم د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|نوره|ن ن| ع|شور |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|حمد فؤ|د |حمد فرج عم|ره|6|8|26
|4|2o8يم يم ع |بــــر| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ي|سم ع |بــــر|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نيه خ|لد خليل حسن |حمد||6335|
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449|o3يبــــه ندستـــ طنط|س مر عبــــد|لفتـــ|ح بــــسيو |بــــو
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|محمد |حمد |لص|دق قنديل636349
رهش|م جم|ل عبــــد |له|دى شح|تـــه56674| ندستـــ |لق|
6|o952ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |لسيد نجيبــــ سبــــع
يم834|6| حقوق ع شمسخلود خ|لد |بــــو |لخ |بــــر|

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوف|ء ع|دل عبــــد |لحميد محمود78|78
7o254ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ف|طمه |حمد عبــــد|لمر محمد

ندستـــ حلو|نمع|ذ سيد حسن محمد|822|2
ف خط|بــــ ه|شم342356 طبــــ بــــيطرى بــــنه|رقيتـــ |
م|ن  776|88 م|ن و تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |لحسن و
6o722|لسن |لم |/ري|ضتـــ|محمد عبــــد| محمد حج|زى
معهد ف ص بــــنه|بــــسمه فتـــوح رمض|ن عبــــد |لغف|ر خليل33|252

4o975معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــس|ره ي| محمود ع
477o46تـــربــــيتـــ |سكندريتـــس|ره ع ص|لح عبــــده

رهتـــ ع|صم عبــــد |لحميد عبــــد | فوده3|396 طبــــ |لق|
7o|o65  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيق|ء |حمد محمد |لطنط|وى ع
49679oقتـــص|د م حلو|ن|ندى |لسيد حسن طلبــــ
6o|984|يم |لسق ه عص|م عطيه |بــــر| د|بــــ |لمنصوره||م
يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمحمد و|ئل محمد حسن553|3| ل|ك|ديميتـــ |لم
2458o9نديتـــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــكريم عبــــد|لمجيد محمد 
تـــج|ره بــــنه|محمد جم|ل فتـــح |لبــــ|بــــ |حمد |لمري 343883
76826oر شعبــــ|ن عل|م تـــمريض  |إلسم|عيليتـــرحمه م|
9o8687 د|بــــ سوه|ج|عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد ع
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــنرم عبــــد |لد|يم عبــــد |لفتـــ|ح |حمد محمد622893

و | يوسف شو ف|روز73563 طبــــ بــــيطرى بــــ سويفف
طبــــ |سيوطط|رق عبــــد|لحكيم س|لم منصور 878663
ندستـــ كفر |لشيخلمعتـــز بــــ| |حمد عبــــد |لعظيم |بــــر|452287
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |حمد محمد |حمد كوش38||33
75687oتـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمحمد لط محمد |حمد |لفل|ح
يف عرفتـــ سيد أحمد ن542546 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــوف|ء 
|543o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عم|د |لسيد حن خليل
يف حسن |نور سيد|223879 ه  د|بــــ |سيوط|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |حمد محمد عزتـــ |حمد حسن4||64|
228o68ن| ع|طف فه شنوده خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
صيدله |لمنصورهمحمود رشدى محمد |لسق| |لبــــد|624737
تـــمريض  حلو|نمنيه عمرو ش|ف ع محمود|44|236
33|o9|تـــ ي عمر محمد تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ف|رس سعيد محمد سليم|ن عيد4|4874
4o2267 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| شيم|ء رشدي عبــــد |لرحيم مصط

تـــج|ره بــــ سويفحمد عويس محمد منصور|84622
رهعبــــد |لرحمن محمد فوزي محمد66325| زر|عه |لق|
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ف |سم|عيل |بــــوع|427695 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر |
64o|38نوعيتـــ |لزق|زيقمروه |لسيد محمد محمد |سم|عيل
7583o4ى علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمنه | محمد سعد |لدين خض
43333oعلوم طنط|عل|ء مصط |بــــو|لوف| مقلد
لس عص|م جرجس سعد7|4||3 زر|عه ع شمسك
8o|572لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |د | مخيمر محمد عبــــد|لوه|بــــ|
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشعبــــد |لرحمن م|جد سل سليم سليم|766894 معهد ع| 
7o9932ه |حمد زكري| |بــــو |لمع| عوض ري|ض |طف|ل |لمنصورهم

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء شعبــــ|ن فتـــ عبــــد |لعزيز|6|494
رتـــ|يه ط|رق سعد محمد |بــــو |لعزم|244963 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o9495حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر رض| عبــــد |لحميد إسم|عيل |لش
48968oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشيم|ء حس محمد مسعد |لسيد
تـــج|ره |سيوطمحمد ي|س محمد مرزوق |88636
88o785 ل| حسن محمد نوعيتـــ |سيوطدين| 
52985oتـــ|عمرو |لسيد محمد |لسيد لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
83255oر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمد عبــــد|لرحيم ي عبــــد|لرحيم ل|
زر|عه طنط|محمود ن محمد حج|زى محمد857|43
ى عبــــد |لحميد صبــــره56843| لسن ع شمس|مؤمن ي
5||2oo|شوح معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد ع ع عطيه 
حقوق ع شمسم | |يه|بــــ يوسف من يوسف33323|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|حمد ع|دل حس|ن محمد حسن|262265
78o77o|يم حسن عبــــد |لعزيز حسن تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|

6o53||رهي| عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لعزيز عبــــد تـــخطيط عمر| |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخلشن|وى بــــ|سم عو|د |لسبــــ| سليمتـــ6483|4
6986o2طبــــ |لمنصورهنوره|ن عم|د |م شندى ن
54o47oيم محمد يونس عبــــد |لم|جد تـــ |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن
ن| سم عزيز منصور55724| بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسم
طبــــ |سيوطمر|م |حمد ج|د |بــــوزيد 45|877
|ء حمدى فه محمد|876854 حقوق |سيوط  
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمه|بــــ محمد ن|فع زكري| عبــــد |لمجيد523563
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومحمد |نور ع عبــــد|لبــــ|رى|247499
2|6o4|ف|نه جورج يعقوبــــ بــــرسوم د|بــــ حلو|ن|ن

|472o رهعمر خ|لد كم|ل عبــــد|لعظيم عبــــد|لغ طبــــ |لق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|من|ر عيد عبــــد| محمد335479

68o|3|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|يه س| نعي عبــــد |لعظيم
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدع|ء فؤ|د محمد عمر محمد642958
78oo98يم نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عرف|تـــ عبــــد |لسل|م |بــــر|
2|798|| رهروى ح|زم حسن ع تـــج|ره |لق|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |نوره|ن مجدي عبــــد|لمل|ك ز|خر683|82
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|صف| جم|ل عبــــد|لعزيز |لسيد|26457
طبــــ طنط|رند| فتـــح | |لسعيد عمر|ن9366|5
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ندستـــ ع شمسحمد محمد رض| محمود حسن|962|4|
77|7o4|يم محمد منصور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمل ك|مل |بــــر|
245o88| تـــربــــيتـــ حلو|نيه عبــــد| عبــــد|لمحسن حس
تـــ محمد محمد مصط |5|5|33 نوعيتـــ بــــنه|م
6|9o44تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طند| نبــــيل ح|فظ رمض|ن |لخطيبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سم|ء رض| نبــــوى درويش|625|35
ندستـــ |لم |محمد مصط محروس حسن|82258
48|373|  |حتـــ وفن|دق |لم |حمد نش|تـــ |حمد عفي ع
454o25ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد وجيه بــــسيو حسن معهد ع| 
يم عبــــد|لسل|م266957 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن ن |بــــر|
معهد ف ص طنط|محمد حم|ده يوسف |بــــو|لنور||4298
3|225o| طبــــ |سن|ن ع شمس|ء |حمد سعيد عبــــد|لمن

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نس|ره جم|ل |لسيد |لسيد حسن شح29975
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحس|م |لسيد محمد |لسيد |لش|ذ84|639
62ooo9لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|عبــــد | |لسعيد محمود |لقصبــــى
49887o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريه |لسيد عبــــد|له|دى عبــــد|لنبــــى
|36o43لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ريم محمد ز ر|شد
8o8879تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعر|بــــي عل|ء ع عبــــد|لعزيز

تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد محمود حسن|55563
435|o4تـــج|ره |ل|سكندريهصل|ح محفوظ محفوظ مطر
4299o7|معهد ف ص طنط|حمد س| سعيد |بــــوعمرو
8o87o|صيدلتـــ |لم |محمد ه| ص|بــــر فتـــح |لبــــ|بــــ
8588o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |س| عبــــد|لفتـــ|ح فتـــ |حمد
62o|44لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|أحمد صل|ح محمد سليم
علوم |ل|سكندريهمن|ر محمد حسن ع |لشيخ5|85|5
نوعيتـــ |لزق|زيقرو|ن جم|ل محمد محمد سليم|ن639872
نوعيتـــ |شمونوف|ء |حمد |لسيد بــــسيو رجبــــ875|27
نوعيتـــ بــــور سعيدمحمد |لسيد حسن س|لم758444
475||o د|بــــ |ل|سكندريه|ي|ر| ح|زم عبــــد |لسل|م |لص
6762o3|علوم |لمنصورهل|ء محمد فوزى محمد |حمد
4o|23|كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــس|رتـــ |لسيد عطيتـــ |حمد
د|بــــ |لزق|زيق|محمد مصط فه محمود عبــــدربــــه337754
معهد ف ص |سو|نسكينه محمد ص|لح محمد م 842622
3587o3ندستـــ ع شمسسهيلتـــ عم|د |نور عبــــد |لرحمن
صيدله حلو|نندى مدحتـــ ع |لسعد|وى ع |78396
د|بــــ |لمنصوره|مسه |يمن |حمد |حمد سعف|ن678527
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء ممدوح محمد |لمو ز|يد646697
حقوق |سيوطمحمد عبــــد|لتـــو|بــــ محمد بــــش 883772

73895| تـــمريض |لفيوم حمد محمد جمعه ع
5|239| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|يتـــ رجبــــ بــــكرى ع

رهمنه | حس حسن حس |سم|عيل233624 طبــــ |سن|ن |لق|
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|28o5|ره|عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز محمد د|بــــ |لق|
69o629|ه |حمد |لمر ع شلبــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
بــــي 762855 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدكريم تـــ|مر رمزى |لسعيد |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه| مصط طه مصط 287528

د|بــــ |لفيوم|ع محمد ع مرزوق63738
|23653| ندستـــ تـــ.خ|مس م محمد |م عبــــد | معهد ع| كندي تـــكنولو | 
يم حسن ع689799 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــ شفيق |بــــر|

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلسيد |حمد |لسيد محمد||2895
25o296|يم |لجز|ر طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــله|م |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله |ل|سم|عيليهد| | بــــخيتـــ |لمحمدى عبــــد |لرحمن792929
تـــمريض ع شمس بــــه عبــــد |لفتـــ|ح عفي غنيم32932|

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسكريم |يمن عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح52694
حقوق |لمنصورهبــــسمله محمد زيد|ن مصط فرج684847
تـــج|ره |لزق|زيقوعد ط|رق |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح محمد سليم784924
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن نجم محمد |حمد339677
رهيم محمود ع |لملي |32996 عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم|ن عل|ء محمد صديق |لبــــدر|وى||3846|
223|3oفنون جميله عم|ره ج حلو|نحسن محمد حسن محمد ع
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد ع ع نص |268455
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|خلود خ|لد |حمد عبــــد |لمحسن38484|
7o2|8o|حقوق |لزق|زيقمنيه |حمد محمد محمد يوسف
ره|مريم محمد ف|روق محمود57487| د|بــــ |لق|
علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد ع|دل بــــربــــرى محمد758784
ندستـــ |ل|سكندريهعمر |حمد |لسيد محمد عبــــد |لد|يم|52459
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |شج|ن عم|د عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لمو 7766|8
|د|بــــ بــــنه|رحمتـــ |حمد زكري| |له|دى |لنش|ر356644
ندستـــ طنط|ي|س حسن بــــكر محمد سليم|ن|352|6
حقوق طنط|عمر خ|لد مدبــــو |لسيد عبــــد|لمجيد7369|4
342o|9علوم بــــنه|روميس|ء بــــش عبــــد|لعظيم محمود
6|o463يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|مهند |سم|عيل غ|زى عطيه أبــــوزيد لم
رهحبــــيبــــتـــ سعد مصط محمد سيد44699| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
6o5752د|بــــ د |ط|أمنيه |يه|بــــ |لسيد ع
259o4oتـــج|ره سوه|جيوسف مصط محمد محمود
تـــج|ره دمنهور|ء سليم|ن عبــــد |لمنعم ع مو9948|5
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعمر |حمد عبــــد|لعزيز ز عبــــد|لعزيز524899
د3|6933 ر |لقن|وى |حمد مج| علوم |لمنصورهمحمد م|
5o7999|يم كريم ره|يم|ن حمدى |بــــر| عل|م |لق|

رهي|ر| مصط محفوظ عبــــد |لك| 366|3 علوم |لق|
36o957نوعيتـــ بــــنه|سهيلتـــ فرج | عيد منصور
23o|92ش|م عبــــد|له|دى |لسيد |سم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرض| 
د|ر |لعلوم |لفيوممحمد |حمد محمد رمض|ن225824
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آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سل |لبــــدرى محمد عبــــد |لمو759333
طبــــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن محمد  |د |حمد |د8992|

7o7432 م |لع| شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ |لمنصورتـــد | |يمن متـــو |لعزبــــ متـــو
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقزي|د خ|لد ج|بــــر خلف38|479
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسهيله ع سعيد عبــــد|لحفيظ228935
د|بــــ حلو|ن|فردوس يسن ع محمود224226
4o9256|حقوق طنط|مهيتـــ|بــــ جم|ل محمد عي |لرف
معهد ف ص |لزق|زيقعبــــ عبــــد|للطيف محمد عبــــد|للطيف إبــــر635464

ره|يه |حمد منصور |لسيد|25252 عل|م |لق|
4489oo| ل| ل|  يم محمد  ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــر| ل|
7||3o6ندستـــ بــــور سعيدعبــــد | محمد |حمد |بــــو بــــكر حسن

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيوسف |حمد عويس |حمد45|66
2465o8تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن|در |يمن صبــــ محمود
ق|وى437788 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخأم| جودتـــ محمد محمد |ل

لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمود |س|مه محمود |حمد84632
4|2o2|و |د|بــــ طنط|عبــــد|لرحمن |حمد مجدى حسن ز
تـــمريض بــــنه| عص|م محمد |لجميل |لسيد عبــــد|357494
تـــربــــيتـــ دمنهورحبــــيبــــه محمد محمود عبــــد |لمغ |لنج|49659
ر محمد محمود |لسم |5|476  |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنه | بــــ|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن فتـــ عبــــد|لعزيز معد|وى||877|4
رهعمر محمود شبــــل محمود |بــــوعمر43|5|2 ندستـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم خ|لد فرغ محمد 988|89
478|82| د|بــــ |ل|سكندريه||ء |مجد ج|بــــر محمود ع
52o6o||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيتـــ |يمن بــــخيتـــ عبــــد |لج|بــــر
يم639927 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق |دتـــ |لسيد محمد محمد |بــــر|
ندستـــ |سيوطعبــــد| حسن عبــــد|لعزيز حسن  86|895
45o477ندستـــ |لم |مهند |يمن حل |لمن
نوعيتـــ |ل|سكندريهيم|ن صل|ح فرغ |لسيد غ|نم|6|4892
حقوق |لزق|زيقحمد فوزى ح|مد حسن سعف|ن|774765
ندستـــ |لفيومه|دى محمد عبــــد|له|دى مصط ج|9|35|6
|3|3o5ف محمد محمد بــــرك|تـــ حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر |
ندستـــ |ل|سكندريهمؤمن محمد حمدى |حمد محمد|44588
7o32o|صيدلتـــ |لفيومحمد حسن محمود حسن

3543o2لسن |لم |د| | ع|دل ز |لسيد|
حقوق طنط|ممدوح سعيد |سم|عيل محمد عسل2|4942
تـــج|ره دمنهورمريم مل|ك |سعد عي496496
77854oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد خليل سعد خليل
68|o58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمحمود محمد ن مأمون عبــــد |لحسيبــــ
ندستـــ بــــنه|محمود عبــــد|لحليم شكرى عبــــد|لحليم328725 كليتـــ 
حقوق |ل|سكندريهخلود محمد سعد محمد نعيم9269|4
857o48د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ع تـــو ع محمد|
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د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ| |ده عبــــد|لن| أبــــو |لعل| منصور ع98|248
|37o29حقوق حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لعزيز حسن عي
756o27ف محمود أحمد ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود |
624o23 يم |لسيد |لعربــــي محمد |بــــو |لحسن أبــــو تـــج|ره بــــور سعيدإبــــر|
33o633ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|وق مختـــ|ر صديق مصط عبــــد|للطيف

558|o|علوم ج|معتـــ |لسويسيم|ن ج|بــــر حسن عويس
يم|52379 علوم ري|ضتـــ طنط|محمد ع|دل |لسيد |حمد |بــــر|
|6oo23 |حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــبــــل|ل رجبــــ ك|ظم ر
6o576o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|لسيد محمد |لسيد عبــــد|لجليل
6o|o37|يم شلبــــى ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد س|مح |لسعيد إبــــر| معهد ع| 
خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمنتـــ | مصط جوده |حمد 3|8867
|59o8o|يم ف عبــــد |لعظيم |بــــر| تـــج|ره ع شمسحمد |
نوعيتـــ بــــنه|يه |لسيد مهدى شعبــــ|ن|897||6
|4oo89|تـــج|ره |سيوطيه |حمد قبــــ|رى عبــــد |لحميد
صيدله طنط|سل عبــــد |لعظيم خ عبــــد |لعظيم599||6
8474o7كليتـــ |أللسن ج أسو|نع |ء عبــــد|لرحيم عثــــم|ن حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمريم محمد |لقطبــــ محمد شميس552|75
معهد ف ص بــــ سويفجوزيف ممدوح سم ش|كر857842
|د|بــــ |لم |نور| محمد |حمد عبــــد|لر|زق|5|||8
78|2o3 |لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|بــــس|م |لسيد محمد محمد عبــــد|لع
34928oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ ن| ع|دل |لسيد
تـــربــــيتـــ |سو|ني|سم محمد يوسف عبــــد|لنعيم845735
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــتـــه|ل |لسيد س|لم محمد |لعريف|382|27
طبــــ بــــيطري |لم |عمرو |حمد عبــــد|لمنعم محمد4434|8

يم س|لم|49697 رهيم|ن محمد |بــــر| معهد ف تـــمريض |لق|
236o22| رهيم|ن محمد حس سيد ن حقوق |لق|
رهلج عص|م محمد فكري |حمد|774|2 تـــج|ره |لق|
6769o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندرو |يمن سمع|ن ن عبــــد |لمل|ك

تـــربــــيتـــ بــــ سويفريه|م محمد سلم|ن محمد55233
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل | و|ئل محمد يونس755898
تـــج|ره دمنهورل|ء رمض|ن عطيه عبــــد |لعزيز خف||||522
8|oo77|يم طبــــ بــــيطري |لم |يم|ن عرفه ع|شور |بــــر|
8o9698د|ر |لعلوم |لم |عو|طف خليفه حسن |سم|عيل
3|2o92صيدله طنط|مريم محسن محمود جمعتـــ
يكل7277|7 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق عبــــد |لرحمن |لسعيد سل|مه سل|مه 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومنوره|ن مصط |حمد محمود64546
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ندى عبــــد |لسل|م محمد عل|م22468|
77784o| نوعيتـــ |لزق|زيق|ء سم عبــــد |لعزيز متـــو
يم |684294 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ميه |يه|بــــ طلعتـــ محمد |بــــر|
8238o3لسن |لم |شيم|ء جم|ل محمد عبــــد|لرحيم|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــتـــقوى محمد سعد ح|فظ8|2877
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 |حه وفن|دق |لمنصورتـــس|مه عبــــد |لن| محمد حج|ج حج83|679
معهد ف ص |لمنصورهحمد ط|رق فتـــوح عوض محمد|95|685
686|9o| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد محمد |لمتـــو محمد |لحلو
بــــيل بــــ |م 773876 وف|تـــبــــيتـــر صموئيل  ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|حمد محمد رمض|ن |حمد|845975
9o4367 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد ن| |سم|عيل |حمد

علوم حلو|ننوره|ن جوده محمد كم|ل عبــــد|لجو67244
482oo6 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد خ|لد محمد عفي بــــيو|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرعمر محمد محمود حس يسن2579|3
22o892علوم ع شمسمريم |حمد محمد رض| |لبــــ|ز
6o|27oتـــربــــيتـــ طنط|نجوى كرم عبــــد |لفتـــ|ح محمد ك|مل

ره|ه|جر محمود محمود عبــــ|س9|247 د|بــــ |لق|
د|يه عبــــد|لرحمن|635258 د|بــــ |لزق|زيق|سم|ء عبــــد|لعزيز 
طبــــ بــــنه|رحمتـــ عبــــد|لعزيز ه|شم عطيه |سم|عيل356645
حقوق ع شمسسل|م ع|دل مصط |لسيد |بــــوحس 37675|
|2|63o|ف محمد محمد |حمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمنيه |
2|46o8رهمحمد و|ئل محمد ح|مد حقوق |لق|
8o4695نوعيتـــ |لم |س|ره عص|م |لدين ع محمد

28o9|ن| محمد محمود محمد زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
ره|سعد صل|ح حن فرج23756 د|بــــ |لق|

|425|oرهسهيله محمود عبــــد |لح|فظ محمود عل|ج طبــــي |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن مصط مصط |ل|م|م|683693
|ء |حمد نشأتـــ عبــــد |لنبــــى رخ|675852 تـــربــــيتـــ |لمنصوره|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ل|ء نبــــيل عمر حسن|753474
|24o63 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد |لرحمن ن| |بــــو |لعل| ذ
ى252392 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومحبــــيبــــه |س|مه محمد حمدى |لشقنق
83755oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|من|ل |بــــو|لعبــــ|س لبــــيبــــ محمد

د|بــــ |لفيوم|حس |بــــود | |لسيد |حمد72483
4982o| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسم|ء ديبــــ بــــكر حس|ن

معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمود |لسيد |حمد عبــــد |لق|در |لسيد687554
نوعيتـــ بــــنه|حس|ن سل|متـــ عبــــد|لفتـــ|ح محمد|339747
9o6678| كليتـــ |أللسن ج أسو|ن  سم|ء منصور عبــــد| حس|ن
|42o8oندستـــ ع شمسمصط محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لحميد فرج
498o2|د|بــــ دمنهور|س|رتـــ س| كوتـــ جرجس فليفل
ف نبــــيل سليم3|3374 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|يدى |
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــي|سم |لسيد عيد |لسيد255462
معهد ف ص بــــنه|س|ره محمد حسن بــــر252465
5|222oإعل|م بــــ سويفمحمود جمعتـــ عبــــد |له|دى عيد
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــن|ريم|ن عص|م |لدين فوزي بــــدر|حمد483595
34953oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لوه|بــــ ح|تـــم عبــــد|لوه|بــــ محمد
6o952|زر|عه |لمنصورهسحر حس |لسيد ج|د سعد
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حقوق بــــنه|سع|د كم|ل عبــــد|لحليم محمدى محمد|34653
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمود حس|ن |حمد|757383
35|8o3د|بــــ ع شمس|دير ي سيد عبــــد ربــــه |بــــو|حمد
يم رمض|ن عبــــد|لص|دق |بــــر|5739|2 علوم ري|ضتـــ |سيوطبــــر|
4934o||ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد رجبــــ حسن |لم
8466o5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ندولتـــ ع|مر جم|ل ص|لح
ندستـــ سوه|جنعمتـــ صبــــرى محمد |ل|بــــي|رى687|45
43o24|| صيدله طنط|يم|ن جم|ل سعد بــــش

علوم |لفيوميوسف ي| محمد عبــــد|لقوى|928|
8486o7|كليتـــ طبــــ أسو|ن|ء محمد |بــــوضيف محمد
د|بــــ |لمنصوره|س|ره ع|دل عوض عبــــد |لفتـــ|ح محجوبــــ388|69
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــعمرو طه ح|مد |حمد |بــــوسنه282|34 معهد |لصفوتـــ |لع| 
ندستـــ |ل|سكندريهزي|د |حمد ع يوسف |لديبــــ479623
تـــج|ره ج|معتـــ د |طد | عص|م محمد |لخول| 4|66|6
رهمحمد |حمد ع فرح|تـــ47834| ندستـــ |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|حمد مصط دي|بــــ مسلوبــــ |حمد|486952
ف عبــــد|لعزيز عبــــده|9||338 ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد | معهد |لصفوتـــ |لع| 
6885o9د|بــــ |لمنصوره|عبــــ حس |حمد حس محمد
9o3628 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمصط محمود ض| عبــــد|لعزيز
لس |لسبــــع صبــــرى ك|مل |يوبــــ492624 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورك
تـــج|ره طنط|ش|دى عبــــده عبــــد|لع|ل ع |لم|ل3537|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |يمن عبــــد |لعزيز محمد64553|
طبــــ بــــنه|حمد حسن محمود سليم|ن|625437
تـــربــــيتـــ طنط|د | |حمد |حمد |لبــــ|جوري|39||6
يل ج |لزق|زيقشيم|ء |حمد محمد ش| 249323 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف تـــمريض |لمنصوره دير |حمد ن|يل ن|يل |لجن|ي |68435
27o923تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومخلود محمد محروس |لشعر|وى
4|2o83د|بــــ طنط|م|يكل |يمن حن فرج | روف|ئيل|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ع|ليه |حمد |حمد فوده678775
7o9228 حقوق |لمنصورهحس عبــــد |لعزيز مصبــــ|ح |حمد |لمتـــو
76223oحقوق بــــورسعيدمحمد عم|د حمدى |لد|ودى |لش|بــــورى
6|o756د|بــــ |لمنصوره|آل|ء محمد محمد عبــــد|لد|يم
تـــج|ره طنط|حمد محمد مصط |لسيد مصط |445836
ف محمد حسن ن|صف254948 حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعل| |
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طأحمد عم|د|لدين عم|د|لدين محمد حس 9624|6
526o6oندستـــ |ل|سكندريهعمر |س|متـــ محمد عبــــد |لسل|م |حمد
8ooo|8كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمريم نعيم حليم خليل
4oo358 |كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ فرع مطروح ج|معتـــ |ل|سكندريتـــ بــــن محمد ع|دل عبــــد |لسل|م علو
76o873كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم|رين| ع|دل |نور فه
صيدله |لزق|زيقمل ح|فظ عيد عتـــريس محمد||77223

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ش|م محمد ر|تـــبــــ عبــــد |255|7
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تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مجدى |حمد عبــــد |لمنعم|29272|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صبــــ مندوه |لنش|ر|932|25
|3|65oى كم|ل عطيه د|بــــ ع شمس|بــــسنتـــ بــــ
5o726oعلوم |ل|سكندريهبــــسنتـــ محمد ع سليم|ن

73o|5معهد ف تـــمريض |لفيوممحمد عبــــد| |م|م محفوظ
7|o2o5 علوم |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |ليم| حس|ن
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقنيف محمد |حمد سليم779462
علوم |سيوطبــــسمه ممدوح محمد محمود  888333
277oo3ه جم|ل |حمد ع |لسيد د|بــــ بــــ سويف|ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|جم|ل عبــــد |لن| عطو|ن محمد757943
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط محمد عبــــد|لرحيم دعله7|4538

طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ع|طف معوض محمد|6753
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرحمه |لسيد عبــــد|لغف|ر شح|تـــه|24833
698|2oطبــــ |لمنصورهف|طمه |حمد ع محمود محمد حموده
6|o275|معهد ف ص طنط|ف سعد |سم|عيل |لم |وى
ى بــــسيو |لسيد485247 حقوق |ل|سكندريهمريم ي

4836o|ر|ن عبــــد |لحميد محمود قتـــص|د م حلو|ن|بــــوزيد ز
صيدله ع شمستـــغريد |حمد عبــــد|لسيد كشك3232|3
رهندى ص|بــــر بــــخيتـــ سيد237873 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
معهد ف ص بــــنه|سل|م ه| عبــــد|لفضيل |حمد نص|8|2576
زر|عه |لم |م | عم|د رزق  |د3253|8
|3759o تـــج|ره ع شمسي مصيل عنتـــر مصيل |بــــو|لعن
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|ط|رق |حمد عبــــد |لجو|د |حمد عبــــد |69677
4929o3د|بــــ دمنهور|تـــوفيق |حمد تـــوفيق شح|تـــتـــ محمد
6|5534| تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد محمد |حمد ن
نوعيتـــ بــــنه|يه نيبــــل عبــــد|لك| محمد حسن |333223
8o4296|تـــمريض |لم | سم|ء سيد دمرد|ش |حمد
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| محمد محمد |لبــــكرى327853
78o339د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|وق لط محمد محمد
|24oo9حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل محمود عبــــد |لحميد محمود
257o52تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومس|ره حس|م |لدين محمد |بــــو غ|ليه
222o87| ش|م عبــــد|لعزيز محمود عبــــد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسدين| 
34623o| تـــج|ره ع شمسحمد عص|م طلعتـــ |م
علوم بــــورسعيدل|ء |حمد ثــــ|بــــتـــ مغربــــى جوده|764836
5|33o6|طبــــ حلو|نحمد خميس أحمد عبــــد|لق|در
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ||ء محمد ع محمد يوسف||33|78
تـــج|ره ع شمسمجد عمرو |سم|عيل جبــــر عز |لدين|48|346
6o3768تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ف|يز محمد حموده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهحسن غريبــــ غريبــــ محمد ر| |75274

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفرش| خلف حسن ع2|536
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرن طه محمود شبــــكه8799|6
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4oo757تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحأنغ|م رزق محمد خليل ه|رون
82o6|2حقوق |سيوطبــــل|ل سيد ص|لح سليم|ن
|د|بــــ طنط|دير جم|ل محمد مو266965
تـــمريض دمنهور|ء س| محمد عطيه خ |45|9|5

ره/ري|ضتـــعص|م محمد طه محروس6945| إعل|م |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقرفيده عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لحليم 274|64
علوم ع شمسسه| حمد|ن عبــــد |لرحمن فخر|لدين7|2|4|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|يف |م ك|مل نصيف صليبــــ328527
ندستـــ ع شمسم|رين| نبــــيل ونيس معوض773523
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنوره|ن كم|ل عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |82||6|
7o3777ف ك|مل محمد خليفتـــ كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــي|ر| |
قتـــص|د م حلو|ن|سمر عل|م سم محمد  |لضل6839|4
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دير| | |حمد محمد |حمد827576
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقعبــــ |حمد عطيه | |حمد عطيه |635657
معهد ف ص بــــنه|يمن محمد صبــــ عبــــد|لفتـــ|ح|88|247
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ندي جم|ل محمد ف|رس ع 832834
ندستـــ |لم |حمد |لسيد |حمد |لسيد|464|3|
7o6256طبــــ بــــورسعيدرحمه مختـــ|ر محمود |حمد |سم|عيل
نوعيتـــ |لم |دع|ء سليم|ن محمد مر 854324
7||8o2د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|دين| محمد فوزى محمد |لبــــدرى
تـــج|ره ع شمسبــــيشوى يون|ن رزق تـــوفليس|46|32
5o2937يم فوده زر|عه |ل|سكندريهمريم محمد صديق |بــــر|
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء ر|فتـــ محمود محمد|778454
27o395ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ن| فتـــ مصط شيحه
نوعيتـــ |لزق|زيقيه ي| عبــــد| لحميد محمد |لدمرد|ش ع777355
88o|38 حقوق |سيوطعمر محمود سيد بــــخيتـــ
ش|م محمد |بــــو |لفتـــوح محمود |23||22 تـــج|ره ع شمسيه 
9o|745 تـــمريض سوه|ج مروه ن| فتـــ محمد
76o572تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسخلود عبــــد |لرسول عد محمد
تـــج|ره بــــور سعيدرو|ن |يمن |حمد محمد سليم|ن764795
|4o278|يم حل محمد كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسل|ء |بــــر|
6|967o| د|بــــ د |ط|أسم|ء أحمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لع|ل
634856| حقوق |لزق|زيقحمد حس|ن |حمد فرغ
9o|693  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديخ|لد |حمد عبــــد|لرؤف مصط
|3578oنوعيتـــ عبــــ|سيهفرح محمد عبــــد |لمنعم سليم|ن
تـــج|ره سوه|ج سل|م |بــــو|لحمد شح|تـــه ريح|ن|922485
6839o2تـــج|ره ج|معتـــ د |طمريم |حمد محمد |لسيد ع
86794oتـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديف|طمه حسن |لسيد |حمد
نوعيتـــ |لمنصورهعزه سم محمد محمد بــــلل|833||7
يم عروج766663 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|م نبــــيل محمد فه |بــــر|
9|5683| |ء ع|طف |حمد تـــه| خدمه |جتـــم|عيه |سيوط  
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علوم ري|ضتـــ |سيوطحمد محمد |بــــو|لسعود محمود سلط|523637
د|بــــ |ل|سكندريه|ريم |حمد |حمد عبــــد |لحميد475638
42oo69تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيم|ن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |له|دى |لش
4o|725|حقوق |ل|سكندريهحمد |لسيد عبــــد |لع|ل غريبــــ محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمه| رض| عبــــد|لغ |حمد ضيف |442922
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيه |م عبــــ|س أم محمد||26377
52o92oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|يدى محمد عبــــد |له|دى عبــــد |لعزيز
حقوق |لزق|زيقد| | محمود عبــــد |لسميع محمود954|75
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نندى عمر |لطو محمد |بــــو |لعين 8846||
تـــمريض |لمنصورتـــ محمد عص|م محمود طه |لطنط|وى697444
علوم ج|معتـــ د |طمحمد |يمن مسعد محمد ع|شور688964
52o68|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمريم سيد |م|م ع
ه ع|طف مر|د محمد عبــــد |لر|زق57369| ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ن
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــد| |لسيد عبــــد|لرحمن محمد639264
35627oندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد |نيس محمود |نيس غريبــــ
5o4357عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمن|ر |حمد محمد عبــــده |لم|ل
د|بــــ ع شمس|عل| |حمد حسن عبــــد |378|6|
5o3955زر|عه |ل|سكندريهمحمود وط ج|بــــر عبــــد|لمنعم

تـــج|ره ع شمسس|ره سيد |حمد ج|بــــر عبــــد |لمجيد33692
رى663|68 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــزي|د عبــــد |لغف|ر فه محمد |لجو
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسمحمد ع عط| عبــــد|لحميد334235
696o57  صيدله |لمنصورهمحمد ط|رق محمد ف|روق مصط
328o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زي|د محمد |سم|عيل |حمد
75o556| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد يوسف ج|بــــ
ندستـــ |لزق|زيقكريم محمد حس رمض|ن بــــدر632999
تـــج|ره ع شمسرضوى عبــــد| محمد كيل| 7||323
رهرقيه رأفتـــ عبــــد |لعزيز مر محسبــــ777997 عل|ج طبــــي |لق|
رهم|رى عد|ل جرجس سعد229265 تـــج|ره |لق|
4o|87|ر عبــــد ربــــه محمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد م|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد خ|لد |حمد حبــــيبــــ |حمد||683||
ندستـــ ع شمسمروه طه خميس عبــــد |لمطلبــــ6||27|
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيتـــن |س|مه |لسيد محمد طلبــــه|447699

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحسن |لبــــهلول محمد تـــ|ج|لدين69449
ش|م جمعه سيد||4667 تـــربــــيتـــ حلو|نسل|م 

صيدله |ل|سكندريهخلود ن|جح |حمد محمد  4|8825
6766o9|ه و|ئل عبــــد |لر|زق عرفه تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــم
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد فتـــ |لسيد |حمد294||3
3|4|o6تـــج|ره ع شمسمحمد ط|رق مر محمد
يم محمد48|785 رتـــ|مروه عبــــد |لرحمن |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
34o864|حقوق بــــنه|يه|بــــ ع عو|د ع عو|د
حقوق ع شمسحمد حميده فتـــح محمد حميده||77282
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4|29o|د|بــــ طنط|من|ر محمد شح|تـــتـــ محمد |لجمل|
4|o656|ى تـــج|ره طنط|حمد حمدى عبــــد|لحميد بــــح
|د|بــــ بــــنه|يم|ن حمدى محمد عبــــد|لخ|لق|338288
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نع|يده خ|لد جبــــر عبــــد |لتـــو|بــــ53625|
69o423لس |مجد ميل|د نسيم تـــج|ره |لمنصورهك
يع359454 ف ف|روق |بــــو حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمتـــ |
4535oo|يم ع |بــــو يم عص|م |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخ|بــــر| معهد ع| 

د|بــــ حلو|ن|حمد |م |م|م مصط |47496
لسن ع شمس|عبــــد|لرحمن |يه|بــــ محمد نص|ر|25589
79o53||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدحمد ي| مصط مصط حو|تـــر
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيه صل|ح عبــــد|لرحمن محمد|855974

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد جمعتـــ عبــــد |لع| جودتـــ|5436
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخع مصط ع ع |بــــو |ل|سع|د|549|4

تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفعمر محمد |حمد |م 28|59
359|7oلسن ع شمس|يوسف ج|بــــر محمد خليل
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــشيم|ء ع|طف محمد مصيل |لش|عر263927
8|oo78|د|بــــ |لم |ين|س |لدمرد|ش |حمد محمد|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|محمد سيد محمد عبــــد |لحميد29325|
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسخ|لد عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد |لحميد خميس438825
82o3o6|تـــج|ره بــــ سويفم عمر |حمد محمد
تـــج|ره طنط|محمد أحمد ع محمود عبــــد |لع|ل982|48
|32o76|ره|سم|ء سعيد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لوه د|بــــ |لق|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيوسف عبــــد |لن| |لسعيد |لعزبــــ7667|6
7736o|ثــــ|ر |لفيوم|سل معبــــد عبــــود عمر
ره|مريم جم|ل ف|روق ع حسن7|67|3 د|بــــ |لق|
حقوق |سيوط حل|م عبــــد|لحميد عبــــد|لن| سيد9|8858
6o7567 علوم ري|ضتـــ قن| جنوبــــ |لو|دىأحمد وليد |لمتـــو أبــــو|لعن
6285o6تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى ز |حمد ز جريدتـــ

39o6|ف جل|ل عبــــد |لرحيم ره|ف|طمه | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطس|مح |بــــو|لنور ي جريس 7966|9
762|5oكليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدعمر محمد محمود محمد |لديوى

كليتـــ |أللسن بــــ سويفمصط ن| مصط عبــــد |للطيف65853
7663o3لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|ن|دين ن| |لسيد محمد |لشن|وى
|2oo39لسن ع شمس|ك|رين |لبــــ سم بــــطرس
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طخ|لد حسن حسن محمد حس 9394|6

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|م| ع|طف عيد عبــــد |لتـــو|بــــ|875|5
 |حتـــ وفن|دق |لم |رس| ع|طف شو مل |يوبــــ|484999
6oo5|5|يم جو|د يم يح أحمد |بــــر| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخبــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمنتـــ | جم|ل عبــــد |لو|حد بــــيو8|3|63

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ه|جر عبــــ|س عبــــد |لنبــــى |سم|عيل7|242
63|9o6تـــج|ره |لزق|زيقدين| محمود عبــــد |لسميع محمود |حمد
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47743oتـــمريض |إلسكندريتـــ سل مصط عبــــد|لق|در مج عمر
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى ممدوح حل محمد |لطنط|وى442949
ندستـــ د |طكريم مصط |حمد |لهري 4||623
د|بــــ حلو|ن|حمد رزق حسن ع  |ر|62626|
4o7o|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهدع|ء محمد عبــــد |لمجيد محمد حسن

رتـــحمد سم محمد ن| |||287 علوم ري|ضتـــ |لق|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نمريم سل|مه |نور |لعبــــد||2574
د|بــــ |سيوط|من|ل ع عبــــد|لرحيم ع |88268
ر |حمد عبــــد|45322 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهحمد عبــــد|لعليم محمد |لط|
|22o42زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــرضوى عبــــد | محمود |لسيد عبــــد |لجليل
5o9oo9تـــج|ره دمنهورسعد |لسيد سعد |لسيد فرج
رهيوسف |حمد عبــــد ربــــه فهيم7|289| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
76|2o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسه|جر محمد عبــــد |لحكيم |حمد ربــــيع
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرد |نه ميل|د حبــــيبــــ ص|دق9|8532
يم |م ||8|853 علوم |لم ||ء ر| |بــــر|
8788oo|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط سم|ء حسن مر محمد
ي تـــوفيق |حمد|488|83 تـــربــــيتـــ قن|/ري|ضتـــ ج.|لو|دىحمد |لنم
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |لسيد عبــــد|لغف|ر عبــــد|لعزيز636537 ع.
4o5994د|بــــ |ل|سكندريه|رحمه عمر شعبــــ|ن حسن   شعبــــ|ن
28o895تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــه محمد |حمد يوسف
34262oنوعيتـــ بــــنه|سهيلتـــ صفوتـــ عبــــد|لحميد مسعود
7785o7|حقوق |لزق|زيقس|مه |سم|عيل عبــــد |لعزيز |لسيد
34o6|9ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمود عبــــد|لرحمن حسن عبــــد|لعزيز معهد |لصفوتـــ |لع| 
علوم ري|ضتـــ بــــورسعيدمحمد ف|روق وجدى محمد |ل|خرس762432
345o35حقوق بــــنه|شيم|ء فتـــ لملوم عرف|ن
7o69o|يم يم جمعه |بــــر| معهد ف تـــمريض |لمنصوره نور |بــــر|
3|32o|ندستـــ تـــ.خ|مس ع|دل عل|ء |لسيد محمد يوسف معهد ع| كندي تـــكنولو | 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمله س|مح ح|مد طلبــــه6776|2
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نندى ي مر حسن|576|3
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسه |يمن محمد محمد  |لجحش6844|4

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمنتـــ | ه| عبــــد | جمعتـــ65|24
ف عبــــد |لر|زق |لسعيد6526|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طوق |
7o|934|يم بــــل|ل صيدله |لزق|زيقحمد |لسيد محمد |بــــر|
يم عبــــد|لمقصود محمد |لشه452593 م |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخد معهد ع| 
529o4|علوم ري|ضتـــ دمنهوره|دى عبــــد|لمنعم عثــــم|ن عبــــد|لح|فظ عمر

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــسل خ|لد سعد بــــكر52896
687o28يم عبــــد |للطيف علوم |لمنصورهسم|ء محمد نبــــيه |بــــر|
|44o48رهروضه فتـــ مصط قطبــــ طبــــ بــــيطرى |لق|

د|بــــ حلو|ن|محمد عبــــد | عبــــد |لق|در عبــــد |5|235
6382o9د|ن تـــج|ره |لزق|زيقعمر محسن محمد محمد ع و
629|o2|علوم بــــورسعيدحمد محمد عطيه عبــــده
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5o75|2فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدير سم عبــــد |لغ حسن |لزي|تـــ
يم ع|دل محمود |لف |7|5463 تـــ|بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
52946|| يم |لمدبــــو ندستـــ طنط|حمد سليم|ن |بــــر|
تـــج|ره بــــنه|ند| عم|د عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لحق338773

3|o84|يم ش|كر ره|يه ن| |بــــر| د|بــــ |لق|
ي سليم|ن|435|4 تـــج|ره طنط|يم|ن ع|طف جوده |لخ
3362o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسندى ممدوح صل|ح محمد
علوم ع شمسرؤيتـــ محمد فتـــ غمرى82|26|
رهعبــــد| شعبــــ|ن محمد جمعتـــ48389 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|92o2ف |م عزيز تـــج|ره بــــ سويفف|دى |

7o2928ل|ل عمر سل|مه |لكم تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــعبــــد |لرحمن 
د|بــــ د |ط|كريم ط|رق حمدى |حمد |بــــو سكينه676795
8o58ooمعهد ف ص بــــ سويفمروه رض| |حمد خلف
9oo487 |تـــج|ره سوه|ج |ر محمد ج|د |بــــو|لعل

د|69987 تـــربــــيتـــ |لفيوميه ن| محمد مج|
386o2رهنوره|ن خ|لد |سم|عيل عبــــد |لسل|م جمعتـــ طبــــ |لق|

ندستـــ |لسويسنوره|ن ط|رق محمد س|لم9|7568
بــــ محمود|84489 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سو|نض سيد د
8o2|34نوعيتـــ |لم |م|يكل فرح ميخ|ئيل بــــحر
حقوق |لمنصورهع|بــــدين |لسيد |حمدع|بــــدين ع |لرف438424
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسميمه |لسيد |لحسي محمد|48923|
بــــه327257 حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسلوى ع|طف ز و
43o8|5|ى علوم طنط|يم|ن نور محمد |حمد |لع
48358oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|من|ر محمد عبــــد |لعظيم ع شوم|ن
تـــج|ره ع شمسنوره|ن جرجس عز فه35583|
5o4868تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن سعيد ع محمد |حمد
323|4oصيدله ع شمسكريستـــ نعيم رمزى عوض ف|نوس
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنيه حس عبــــ|س حس |35|56|
نوعيتـــ |لزق|زيقف|طمه عبــــد | محمود ع |78296

يم54263 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمحمد لط محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء فه عبــــد|لر|زق |حمد|345839

422ooيم سليم|ن معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــندى عبــــد |لمحسن |بــــر|
75o84oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| محمد سيد |حمد |لش|ف
9oo9|o تـــربــــيتـــ سوه|جند| محمد عبــــد|لع|ل حس
تـــمريض بــــور سعيد م|رين| نبــــيه بــــولس عبــــد | مو|8|766
68o32معهد ف تـــمريض |لفيومرن| ع ربــــيع سيد
4|o92| تـــج|ره ع شمسحمد عيد حس|ن خ

يد عبــــد|لسل|529748 ندستـــ |ل|سكندريهحس|م صبــــ |بــــو|ل
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن جم|ل ش|كر ع سلط|ن|644895
3|238o صيدله ع شمسمحمد |حمد |لسيد عفي
لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|وق رجبــــ |لسيد حج|ج|43293
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35o722| صيدله ع شمس|ء ن سليم ع
تـــربــــيتـــ ع شمسسميتـــ نبــــيل عبــــد |لع| ع49946
22oo2د|ر |لعلوم |لفيومي|سم نبــــيل ص|لح حسن

يم ز 529999 لس ز |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهك
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد |لخ|لق |لر| عبــــد |لخ|لق |لوكيل63|4|6
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن صبــــ |حمد عبــــد|لرحمن|269364

57o88تـــج|ره |سيوط محمد |بــــوزيد محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود سل|متـــ معوض س|لم353964
ره|يتـــ محسن عبــــد|لعزيز محمد|6472|3 د|بــــ |لق|
يم7|2626 معهد ف ص بــــنه|محمد ع|دل |م |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ سويفحس|م حسن محمد |لغريبــــ|67982
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن محمود عبــــد|لسميع محمد حميده52|267
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومندى محمود محمد |حمد س|لم237366
9o3477 تـــج|ره سوه|جم|ري| عزتـــ عبــــد|لنور غط|س
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم محمد |حمد خليل24393|
ندستـــ طنط|مصط عبــــد |لعزيز مصط عبــــد |لعزيز |3|465

علوم بــــ سويفعبــــد| حسن محمد |لصو مؤمن26|56
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطوف|ء |لسيد محمد ع  893759

تـــج|ره بــــ سويفمن|ر حس ي|س محمد8|586
258o3كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدين| رضو|ن عبــــد |لعزيز حسن

262o|5تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|فتـــ محمد ص|بــــر |سم|عيل رشو|ن
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعمر |لسيد عوض عبــــد |لرسول|43843
حقوق سوه|جخلود ح|تـــم ع يسن 899528
رهرن| مصط سيد عبــــد |لحميد مطر682|3| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8o72o4لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|ر| محمد رمض|ن محمد|
د|ن627755 زر|عه |لزق|زيقعمر محمد |لسيد محمد و
رهن حس مصط حس |29792| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|عبــــد |لرحمن مسعد شلبــــي مسعد حموده762842
684o||ندستـــ طنط|وق محمود محمود عبــــد |لوه|بــــ حج
8987o2  علوم سوه|جمحمد ي| عبــــد| محمد
علوم |لعريش/ري|ضتـــمصط محمد عو|د مصط 334358
ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشسليم |يه|بــــ سليم نمر سليله766882 معهد ع| 
322|o5تـــج|ره ع شمسنوره|ن فتـــ ري|ض ج|د |لمو
صيدله |ل|سكندريهرو|ن رض| محمد عبــــد|لع| مندور442597
9o2|o3|صيدلتـــ سوه|ج يه فوزى فؤ|د |حمد
338oo||د|بــــ |سو|ن|مسعود عبــــد|لسميع فتـــ محمد عبــــد
وف|تـــحمد رضو|ن سل|مه |حمد|37|782 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
رهمحمد جم|ل حس حسن234362 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
لسن ع شمس|له|م محمد بــــكر |حمد يوسف|926||7
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخرول| مدحتـــ ع عبــــد|للطيف يوسف439534
حقوق |ل|سكندريهإسل|م م|جد محمد سعد عثــــم|ن495246
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رهعبــــد| خ|لد عبــــد| أحمد |لش|ذ ||4334 صيدله |لق|
78483oيم يم عبــــد |لودود |بــــر| تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن محمد حسن سعد|وى|49376
د|بــــ |لزق|زيق|محمد فرج محمد ع ع785228
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|يوسف |حمد ع|شور محمود56376|
698o95معهد ف تـــمريض |لمنصوره شمس |يمن محمد |لمتـــو قطبــــ
تـــج|ره طنط|ح|زم محمد |بــــو|لمع| ع |بــــو|لمع|365|4
ف رمض|ن قطبــــ محمد336684 وف|تـــد| | | ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|ننور |لدين حس نور |لدين محمد846593
يم |حمد8|3567 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــرضوتـــ |حمد |بــــر|

58o3||صيدله بــــ سويفحمد محمد |حمد سيد
د|بــــ دمنهور|ول|ء مصط عبــــد |له|دي متـــخطري499775
ر محمد |لسيد8857|2 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|عمر محمد عبــــد|لظ|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــمحمد حمدي محمود عي 2386|5
طبــــ بــــورسعيد|حمد |يه|بــــ |حمد محمد شط||76229
حقوق ع شمسغ|ده محمد عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز39294|
3|77|o |لسن ع شمس|عبــــد| خ|لد عبــــد| محمد |لن
2|8o78رهيوسف صبــــ ع عبــــد|للطيف طبــــ |لق|
85|5o7 معهد ف ص ري|ضه |سيوطحسن محمد مصط |لمتـــو
48|o57|حقوق طنط|سم|ء خلف ملتـــم |لسيد
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقح|زم |حمد مصط محمد |بــــوسمره634896
يم248373 بــــه |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء وجيه عبــــد|لعزيز و
33|2o5شورى ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــمحمد عبــــد|لر|زق عز |لعربــــ |لد معهد |لصفوتـــ |لع| 
44|o82| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسم|ء عص|م مر مر
ري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه محمد ف|روق سليم|ن تـــوفيق774856
9|8|57| صيدله |ل|سكندريه سم|ء صديق ع ع
27376oر عثــــم|ن د|بــــ |سو|ن|ع|ئشه جعفر محمدط|
63o8oo د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ|مهند ي| سليم|ن لط
699398| رهمنيه ع|طف محمد فتـــ متـــو طبــــ بــــيطرى |لق|
ندستـــ أسو|نمحمد |حمد حسن جعفر5|8468
نوعيتـــ |لمنصورهرو|ن عبــــده طه محمد عم|ره2253|7
||93|o| رتـــ/ري|ضتـــ|محمود |حمد محمد عوض قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
5o|77||تـــمريض |إلسكندريتـــ يتـــ عبــــد |لع| ع سيد أحمد
5|85o8صيدله |ل|سكندريهمن|ر |لشح|تـــ ع عبــــد|لع| زغلول
25|2o|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحس|م نبــــيل |حمد |لجندى
8o4248نوعيتـــ موسيقيه |لم | |بــــو|لحسن شعبــــ|ن عبــــد|لق|در
حقوق ع شمسي|سم صل|ح |لسيد عطوه8|556|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــخ|لد عبــــده عبــــد |لحميد |لمتـــو |لبــــس622962
423oo9 زر|عه |ل|سكندريهقو|رير عبــــد|لسل|م عبــــد|لع| خ
تـــ عيد حسن ع|مر335738 تـــربــــيتـــ ع شمسن
9oo895 لمتـــوسط للخدمه |ل|جتـــم|عيتـــ بــــسوه|ج|س|ميه ج|بــــر |لسيد ع|مر
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|5o699رهحس|م |حمد محمود محمد تـــج|ره |لق|
3574o4معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــممدوح عمرو ممدوح حسن فروح خ|طر
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود مجدى |لسيد مع|6|7532
688o95د|بــــ |لمنصوره|ندى |لسيد |لسيد عبــــد |لجو|د
754o84 |تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمروه |حمد عبــــد |له|دى بــــل
صيدله |لزق|زيقمريم أحمد بــــكرى محمد مر|د9964|6
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد فتـــ شعبــــ|ن عبــــد|لسل|م|9|4875
|5|42o|يم ه فتـــ محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ حلو|نم
وف|تـــحمد سم ف|يد |حمد|34987| معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
تـــج|ره دمنهورمحمد ع سيد |حمد محمد524526
حقوق |لمنصورهمحمد ع عبــــد |لرؤف محمد ع |لريس96|637
527o78 |زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــيح رفيق لط ع م
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنرم محمد دي|بــــ يوسف54799|
زر|عه كفر |لشيخم محمد مصط محمد |لخ |وي438275
8|898oتـــربــــيتـــ |لم |دي ن| عطيه عبــــ|ده
تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د |حمد محمد محمد خميس477889
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــسل|م يح |لدسو بــــسيو عبــــيد|878|27
69o554ندستـــ |لمنصورهم|رسيلينو م|جد ميل|د عوض
ره  محمد ي| |حمد حسن324453 معهد ف تـــمريض |ور|م |لق|

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| محمد |حمد محمد65474
529o37علوم |لعريش/ري|ضتـــمصط محمود ع فه شمه
د|بــــ ع شمس|ه|يدى محمد عبــــد |له|دى عفي 43363|
ره|ندى محمد يوسف حسن جودتـــ|4838| د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ عبــــد |للطيف عبــــد |لوه|بــــ س|لم425433
5o23o6|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد محمد |حمد محمد |لسيد
7o6682| د|بــــ |لمنصوره|س|مه ط|رق ص|لح |لمتـــو
2983o5| تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لعزيز محمد

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد صل|ح |لدين |سم|عيل محمد4589|
355495| تـــ ي|س محمود ع تـــربــــيتـــ بــــنه|م
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسل|ء سعد عبــــد |لرحيم |حمد|759274
|289o5رهمصط محمد محمود محمد يونس تـــج|ره |لق|
3458o5 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمود محمد محمود عيد ع
ى عبــــد |633895 نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد خ
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــوليد رمض|ن خليل |لسنبــــ| وى255897
443o3oتـــ عبــــد |لفتـــ|ح غريبــــ مصط منصور تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأم
7o5496علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفزي|د سم عطيه خ|لد ح|مد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمه|بــــ محمد عبــــد |لمنعم مظهر6|4796
ندستـــ |ل|سكندريهمعتـــز حمدي عبــــ|س |حمد444875
ند|وي|32536 رهنور عل|ء عبــــد|لنبــــي  ندستـــ |لق|
4o2o|9حقوق |ل|سكندريهيوسف محمد |حمد |لسيد |حمد

رتـــ|عل| نزيه ع |حمد مسعود33539 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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د|ر |لعلوم |لم |نوره|ن عل|ء محمد عبــــد|لعظيم5746|8
33o786تـــمريض بــــنه|فؤ|د حسن فؤ|د |لسيد
4344o8|طبــــ بــــنه||ء س| |لسيد فتـــوح  |لقطورى
24o927تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لحلو
تـــج|ره طنط|م خميس |سم|عيل |حمد |بــــو ريتـــ|2||493
رتـــ|سم|ء |بــــو بــــكر رسل|ن محمد|326539 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
صيدله ع شمسمن|ر محسن فوزى عبــــد |لع|ل67368|
754o3oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي|ر| ع|طف عبــــد |لحميد فر|ج
8o9|o8تـــج|ره بــــ سويفكريم ع جم|ل محمد
832o43كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نلوسند| ه| فتـــ عطيه
685o6oق|وى يم ذكري| |حمد محمد |ل حقوق |لمنصورهبــــر|
حقوق ع شمسس|رتـــ حسن س|لم سليم|ن6355|3
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد محمد عبــــد |لرشيد محمد قنطوش|47972
يم ع699649 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمود محمد محمود |بــــر|
ى |سم|عيل شهو|627233 علوم |لزق|زيقيف حس|م خ

ثــــ|ر |لفيوم|نوره فتـــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لبــــ|رى86432
يم8|7663 ندستـــ بــــور سعيديل|نه نعيم حكيم رفيله |بــــر|
8o9o79تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد|للطيف ص|لح عبــــد|للطيف

5oo96تـــج|ره بــــ سويفيوسف طلعتـــ مصط عبــــد |لوه|بــــ
|6o849تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرن| ع|بــــدين محمد عشم|وى
8929o8 معهد ف ص ري|ضه |سيوطريه|م رش|د ع |حمد
د|بــــ بــــ سويف| |دتـــ محمد محمود حمدى عبــــد|للطيف338929
ل|ل عمر جمعه2783|4 ه |حمد  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم
4o2546تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر سم |حمد محمد |سم|عيل
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسم| محمد |حمد عزيز236683
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود كم|ل محمود |حمد834254
لسن ع شمس| |ر محمود فوزى محمد34255|
رتـــ|م|ل محمد |حمد يوسف|23737| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o4574د|بــــ بــــ سويف|مؤمن حسن ع محمد ك|سبــــ
48oo49 ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد
تـــ عبــــده |حمد كريم |لدين محمد|||3446 د|بــــ ع شمس|م
4|28|oد|بــــ طنط|فرح محمد محمد مصط |لش|عر|
5o3o|7يم عبــــد |لرحمن زر|عه |ل|سكندريهيتـــ عبــــد |لر|زق |بــــر|
يم |بــــو |لنج692434 د|بــــ |لمنصوره||يم|ن عطيه محمود |بــــر|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد رض| صل|ح محمد|686448
6|9o|9تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق يوسف عزتـــ حسن أبــــو |لسعود
ى خميس ع حسن477962 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم ي
2|6o98رهسهيله عص|م محمد |حمد |لج|بــــرى تـــج|ره |لق|
رهحس|م ط|رق مرغ فضل محجوبــــ|8|64| حقوق |لق|
6|468oق|وى تـــج|ره |سيوطأيتـــ ع|دل محمد |ل
252o47|زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــعبــــد| |ي|د عبــــد| |لرف
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76586o| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدل|ء محمد عبــــد |لعظيم ع |لخو
6|7o7oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طغ|ده ك|رم عبــــده عوض شمسو
7539o3|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس|ل|ء خ|لد محمود محمد عط

رهسم|ء مجدى محمود عبــــد |لغ |237|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحبــــيبــــه |يمن محمد عبــــد |لفهيم55396|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|رتـــ عبــــد|لعظيم جم|ل |حمد سيد9239|3

|9|o4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف سعيد عبــــد |لفتـــ|ح مر
ندستـــ ع شمسوق رض| عثــــم|ن رضو|ن22587|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخع|دل محمد رمض|ن |لص|وي4927|4
76299oتـــج|ره بــــور سعيدد | |لسيد |لبــــدرى محمود |حمد
د|بــــ د |ط|من|ر عز|لدين محمد عبــــد|لحميد محمد624276
6o4|o3تـــج|ره بــــنه|م|رك مجدى رمسيس جرجس نو|ر
2663o8تـــج|ره بــــنه|ندى شو مختـــ|ر عبــــد |لغف|ر |لمعد
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخحن|ن ع محمد خليفه435437
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد|لعزيز وليد عبــــد|لعزيز ف|ضل ع س265845
7o9733|يم |لمتـــو محمد |سم معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد |بــــر|
8o34|9|وس يم سمسوم تـــ|و علوم |لم |نطون |بــــر|

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسرحمه ع|طف محمد عتـــم|ن36576
 كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طكريم محمد |لسعيد محمود ركه8388|6
78|o55طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد حسي محمد |لسيد
ر |حمدعبــــد|لمنعم نور |لدين4||348 حقوق ع شمسمحمود م|
|د|بــــ طنط|ن|ء سم عبــــد| زينه2538|6
|58o39ره|ه|يدى محمد |حمد عبــــده د|بــــ |لق|

575o5معهد ف تـــمريض بــــ سويف ي|سم عبــــد |لجو|د جمعه عبــــد |لش
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمود محمد محمود |لغندور22||25
ندستـــ ع شمسمحمد جم|ل صبــــرى شوربــــ 9374|2
64o675 علوم |لزق|زيقح|تـــم مصط عبــــد |لمع محمد عبــــد
8o24|6طبــــ بــــيطري |لم |ح|زم محمد جمعه حس|ن
9o7858 تـــج|ره سوه|جعل|ء |سعد فهيم محمود
43o6o2صيدله |ل|سكندريهمن|ر مر محمد |لبــــرل

لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد صفوتـــ محمد صقر|99|59
84478oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ فنيتـــ |سو|نس|ره جل|ل عبــــد|لن| مر|د
235|o5 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمع|ذ س| محمود ع حس
42o889| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخوق عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لغ
24328o| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــ|ء محمد محمد ع |لحسي
4o74o7|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ء |بــــو بــــكر سعيد |بــــو بــــكر رميح
د|بــــ كفر |لشيخ|وف|ء جم|ل عبــــد|لبــــ|عثــــ عبــــد |لسل|6943|4
265oo3ف عبــــد|لمنعم لبــــيبــــ رهعمرو | عل|ج طبــــي |لق|
85||2o|د|بــــ فرع |لو|دى |لجديد|حمد خ|لد لط خ|لد
886oo4 معهد ف تـــمريض |سيوط حسن ج|د ك|مل ثــــ|بــــتـــ
تـــج|ره ع شمسمحمد ي| محمد |حمد334588
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر عبــــد|لعزيز ع عبــــد|لعزيز |بــــوشبــــ|347|6
|د|بــــ |لم ||ء جم|ل محمود محمد|4683|8
266366| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء عبــــد|لجليل عد |لش|ذ
5o|367علوم |سو|نع حسن ع حسن |لبــــرجي
|49o4oتـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نتـــ زكري| محمد عبــــد |لعزيز
يم غنيم629698 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد|لرحمن ع محمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد عو|د عوده عو|د محمد773|62
فنون جميله فنون |لم |دير خ|لد خلف زيد|ن853899
62o652|حقوق طنط|عبــــد |لرحمن |لسيد |لسيد محمد مج

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر ن| عطيتـــ يونس7|7|3
9|2o82 تـــج|ره سوه|جسيمون  |د جيد ميخ|ئيل
8o69|oد|بــــ |لم |حسن عبــــد| محمد محمد|
ر |حمد عبــــد 779|26 تـــج|ره بــــنه|يوسف ه| عبــــد|لظ|
تـــج|ره دمنهورمحمود ع|طف ع حس |49572
ر|63256 يم ز| |ء ط|رق |بــــر| إعل|م بــــ سويفإ
47853oطبــــ |ل|سكندريهنوره|ن و|ئل |لمتـــو |لغربــــ|وى
وف|عمرو عثــــم|ن |لسيد عثــــم|ن |لحج|ر5|3445 وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل

57|76| كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفسم|ء شمردل عبــــد |لحميد ع
|42o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ني|ر| |س|متـــ محمد عبــــد |لرحيم

|2642oوف|تـــعم|ر |حمد |حمد محمد ريح|ن وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |لحليم ط|يع عبــــد|لنعيم783623
ف عبــــد|لغ محمد|34285 طبــــ بــــيطرى بــــنه|س|رتـــ |
تـــج|ره دمنهورإيم|ن شح|تـــتـــ عبــــد|لحفيظ عبــــد|لفتـــ|6297|5
77o972|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|يم|ن حسن محمد عبــــد |لمجيد ز|مل

3o543|يم يثــــم عيد |بــــر| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمنيه 
تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه محمد ص|لح محمد متـــو685595
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهمحمد |لسيد محمد حسن مو72|626
صيدلتـــ |سيوط حمد حمدى ق|سم حس |9374|9
علوم ع شمسمنيتـــ محمد |لسيد محمد سنجر|342626
يم سل|متـــ|34236 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــشيم|ء سيد فتـــ |بــــر|
|ج448587 ندستـــ طنط|كم|ل سعيد فوزى 
كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسسميتـــ عيد سيد |حمد334872

تـــربــــيتـــ بــــ سويفغ|ده عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لوه|بــــ22|52
246o44 صيدله طنط|محمد خ|لد عبــــد|لمع |لحسي
835|9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديي|سم عيد |م|م محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخبــــسيو محمد بــــسيو يوسف7424|4

ندستـــ ع شمسصل|ح ن صل|ح |حمد محمد|3938
تـــربــــيتـــ دمنهوررو|ن حس |لسيد محمد ك|مل|487|5
773o25ف محمد محمد |ل|م بــــرج تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمع|ذ |
يم غنيم437523 ل|ثــــ|ر و|للغ|تـــ بــــفرع مطروح ج |ل|سكندريتـــ|رجبــــ مسعود عبــــد|لحميد |بــــر|
رتـــ|مريم حس محمد ر|شد|2565| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
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ر محمود |لحسي |حمد493739 تـــج|ره دمنهورم|
رى|655|26 معهد ف تـــمريض بــــنه| حمد سعيد فهيم |حمد ع |لجو
685|9o|يم محمد عوض محمد طبــــ |لزق|زيقبــــر|
حقوق |لمنصورهن ع عبــــد |لر|زق عبــــد |لر|زق كردوشه|94||7
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيتـــ عم|د فتـــ مصط حس ||872|4
5ooo54د|بــــ دمنهور|دير سل|متـــ ع محمود |لش|بــــورى
ر |حمد حس محمد||4|333 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد م|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|حمد س|مح سيد حس |||523|
ش|م عصمتـــ بــــ||47763 د|بــــ |ل|سكندريه|فريدتـــ 
علوم دمنهورسم|ء محمد محمد محمد ديغم||837|5
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد محسن محمد |لسيد8|2322
435o|2تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأحمد مسعود رأفتـــ مو |لنحيف
8o3385تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |ش|م محمد بــــدوي محمد
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطتـــسنيم ع|دل محمد ع  877824
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نف|رس مجدى |سم|عيل محمود |سم445873
معهد ف ص |سو|نحمد منصور ع محمد|93|868
يم فه ع524848 ندستـــ |ل|سكندريهع |حمد |بــــر|
7o855oد|بــــ |لمنصوره|ل|ء عبــــد |لع|ل عبــــد |لحفيظ عبــــد |لع
49o367تـــربــــيتـــ |سكندريتـــشيم|ء مصط |لسيد |حمد عبــــد |لرحيم
76oo|oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسدير ر|فتـــ عبــــد |لع|ل خليل
34o7o9تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|عبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيديه محمد منصور غريبــــ قوطه||4|763
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد ربــــيع فرج سيد|59758

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نرم ظريف رزق | بــــش|ى |لسح|489744
22o33حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفرح ثــــروتـــ بــــخيتـــ بــــش|ى عوض

5352o4تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمصط عمرو رش|د عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفسه|م ي| عطيه محمد|86|3|
تـــمريض |لزق|زيق سم|ء |لسيد جوده قطبــــ سليم|ن|698|77
ندستـــ |لمنصورهحس|م ع|دل |لسيد |حمد مو| 5|6756
62o76|تـــ صل|ح رمض|ن |ل|م|م مو تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طأم
يم|787624 رتـــ|سم|ء محمد |حمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5o322|ف ص|بــــر |حمد حج|زى زر|عه |ل|سكندريهندى |
تـــج|ره بــــنه|سندس |حمد رفعتـــ حس |لبــــرم|وى58427|
علوم حلو|نحمد صبــــ |لسيد محمد نص|ر|324347

وف|تـــحمد ع عبــــد |لسيد ط|يع|3|287 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
43o8|6طبــــ بــــيطرى بــــنه|بــــسمله بــــ|سم محمد |لشيخ ع
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط |حمد مصط عبــــد |لوه|بــــ686266
يم محفوظ3|27|8 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |رفيده خلف |بــــر|
8oo345|علوم |سو|نحمد ه| عبــــد|لحميد محمد
5o472|د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن مر |حمد محمد متـــو
رهمحمد محمود عبــــد|لبــــ| بــــدوى352839 د|ر |لعلوم ج |لق|
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||95o9ور ور عز  وف|تـــستـــيفن س|  معهد ع| علوم |لح|سبــــ تـــجمع خ|مس بــــم
6o6|78تـــربــــيتـــ طنط|ص|بــــر ممدوح ص|بــــر نجم |لق|رح
6o3473علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــعل|ء رمض|ن |لحس|ين جوده
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ /بــــن|تـــ قن|كرستـــ |لويز ي جرجس833335
4o5o58حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد |حمد ع|بــــدين ع
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــد| | |لسيد محمد جبــــي423657
88o72|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يم|ن عبــــد|لن| عبــــد|لرحمن محمد
68859oمعهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |س|ره سليم|ن ح|مد |سل|م عبــــده
د|ر |لعلوم |لم |حسن خ حسن ع272562
يم757677  تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــض خ|لد محمود |بــــر|
6o7645يف حقوق |لمنصورهآيه تـــوكل حمدين ع |بــــو 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء |سم|عيل ع |سم|عيل |لج |58|27
9o5o67 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رين| |سح|ق شنوده |سكندر
تـــربــــيتـــ طنط|ض سليم|ن محمد سليم|ن زلط2984|4
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م |بــــو|لحسن |حمد |بــــو|لحسن|22328
9o8658|حقوق |لمنصوره حمد حمدى فؤ|د عل|م
|3|467| رهحمد فتـــ محمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |لفيوم|يوسف |حمد س| عبــــد |لمنعم29748

ره|حمد فتـــ فؤ|د محمد|53|29| د|بــــ |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد عبــــد |لمو يوسف يوسف |بــــوشويكتـــ6424|4
ره|مريم عبــــد|لرحمن ع |لعربــــى257269 ثــــ|ر |لق|
د|بــــ |لمنصوره||ء ن|در رأفتـــ عبــــد |للطيف |لسقع|685526
63299o ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نصبــــرى |لسيد نبــــيه محمد |ل|ل
28o786ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود |حمد محمد حسن رمزى
ره|محمود مه|بــــ محمود محمود336|23 د|بــــ |لق|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد نبــــيل رش|د |ل |ر محمد262932
يم825936 يم محمود |بــــر| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديفري|ل |بــــر|
يم |لبــــدوي4736|4 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخند مصط محمد |بــــر|
علوم |لزق|زيقمنه | |حمد ش|كر مو عطيه776225
629o7|تـــج|ره |لزق|زيقمن|ر |حمد |لسيد محمد سليم |لن|عم
4346o4طبــــ |سن|ن كفر |لشيخس|ميتـــ محمد صل|ح عطيتـــ سل|متـــ
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــعل| فتـــ |حمد محمد326987
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــه سعد محروس محمد|5477|
|2|79o|ره||ء حس بــــدر ع معوض د|بــــ |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |حمد عبــــد |لمنعم عطيتـــ768825
7o296o|ه |يمن محمود عبــــد |لعزيز ج|د تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم
ره|يوسف محمد عبــــد|لسيد عبــــد|لرحمن222979 د|بــــ |لق|
24o69o|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسل|ء عيد عبــــ|س |حمد أبــــوريتـــ
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمعتـــز محمود محمد |لسيد633656 ع.
تـــج|ره |سيوطمحمد م|جد ص|لح يونس 884395
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد مصط محمد مغربــــى272353
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يم |لشيخ أحمد449875 تـــج|ره طنط|ديمتـــ عص|م |لسيد |بــــر|
36o757تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سمر |حمد حس عبــــد|لوه|بــــ حبــــش
8|46o6ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــط|رق ع عبــــد|لسل|م محمد معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ع شمسند| ن| ع|شور عو|د89|345
9oo645 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|دون| ر|فتـــ صبــــ عطيه
249o99قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ||ء فتـــ |لسيد شح|تـــه |بــــو|لفضل
يم محمد825933 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ف|طمه محمد |بــــر|
25o5o6|زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |لسيد عبــــد| |لبــــي|ع
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممن|ل محمود عبــــد|لعليم محمود ع266224
ين حمدى ذ جمعه237226 رهش تـــج|ره |لق|
6o5255تـــربــــيتـــ طنط|سل ص|بــــر |لسيد منصور سعيد
8|62|oمعهد ف ص بــــ سويفمحمد ع حسن |حمد
معهد ف ص |سو|نمنه | رمض|ن |حمد محمد|84567

5297oيم عبــــد |لعليم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفكريم جم|ل |بــــر|
معهد ف ص بــــ سويفمريم شعبــــ|ن س|لم مصط 73995

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء مجدى محمود محجوبــــ247863
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد ه| |حمد حن |44352|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|وف|ء محمد |حمد |لجن|ي 48||43
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهص|لح بــــديع ص|لح |لسيد |لعو |69599
|لسن |لم |يه محمد رمض|ن |م |272827
7o75o9طبــــ ع شمسنوره|ن سم ف|روق حس |حمد غ
يم |حمد س|لم|ن|768474 معهد ف ص |سم|عيليهحمد |بــــر|
8o45o9 ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــسل محمد |لحسي محمد ع معهد ع| 
|د|بــــ |لم |منتـــ | محمد نص عبــــد |لجو|د57496|
67575oعلوم |لمنصورهمريم |لسعيد رفعتـــ |لسعيد حمود
49o|6|تـــج|ره كفر |لشيخه|يدى مدحتـــ محمد |لمحجوبــــ |لسنبــــ
ندستـــ |لزق|زيقسل|م عبــــد| عبــــد|لعزيز غريبــــ |بــــر|32|626
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء |حمد حس محمد839722
صيدله |لزق|زيقسل|م حسن ك|مل عطوتـــ|88|634
يم محمد فؤ|د |بــــو|لخ 9|2557 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |بــــر|
يم حسن عز|م636|44 علوم |لمنصورهدع|ء مدحتـــ |بــــر|
رهسل عمرو ع حسن55299| عل|ج طبــــي |لق|
يم شح|تـــه9|6883 ى |م نصيف |بــــر| حقوق |لمنصورهم
62257oيبــــ عبــــد |لحليم علوم ج|معتـــ د |طم و|ئل و
ه جم|ل ع ع |لمزين|439395 علوم كفر |لشيخم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|صف|ء |لسيد عبــــد|لمعز |لسيد |بــــو زيد633284
تـــج|ره طنط|عبــــد| حس عبــــد|لو|حد |بــــو|لمجد|996|4
6o23|7|معهد ف ص طنط||ء خ|لد طلعتـــ مصط |لبــــقرى
|د|بــــ |لم |يم|ن عنتـــر محمد سليم|6563|8
تـــمريض |لمنصورتـــ ي|سم |حمد |لخمي عوض685836
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمصط محمد مصط كم|ل عبــــد|لق3|2355

Page 7603 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

339oo4 طبــــ |سن|ن ع شمسي|سم عبــــد|لمحسن عيد عبــــد|لغ
تـــج|ره بــــنه|حمد عمر عمر عبــــد|لعزيز ربــــيع|348594
ره|يه جم|ل سيد رمض|ن|2|2435 د|بــــ |لق|
د|بــــ دمنهور|ندى س|مح |لسيد محمد محمد489392
طبــــ |لسويسديم| عبــــد |لع| عبــــيد عطيه|76768
22556oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ويد| |حمد محمد بــــر
|35o6oندستـــ ع شمسمه|بــــ محمد محمود مخلوف
ي وردي بــــرسوم96|828 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|ري| ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|د | ط|رق محمود أحمد754492
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد ممدوح |بــــو ش|متـــ محمد|5474|

رهس|ره مج|ور رجبــــ مج|ور444|2 صيدله |لق|
62965oصيدله |لزق|زيقن|ء نه|د فتـــ ص|لح
35258o|حقوق بــــنه|يم|ن محمد رش|د عبــــد|لحميد
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــمك|ريوس جرجس جويد جرجس 25|2|9
كليتـــ حقوق |لم |و| بــــدوي و| عبــــد|لسميع823465
339o87نوعيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ مختـــ|ر يسن محمد ع
ه عم|د رجبــــ عبــــد|لسل|م مصل لهلوبــــ772594 يل ج |لزق|زيقم كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
752|o2طبــــ ع شمسمهند محمد محمد محمد
4o2|8o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمنيه حس ع محمد سيد |حمد
76874oتـــج|ره بــــور سعيدس|مح محمد مو عيد
6o273|يم صو|ر تـــج|ره طنط|محمد ع|دل |حمد |بــــر|

88oo7|معهد ف تـــمريض |لفيومش|م ص|لح عبــــد|لع| عبــــد|لد
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|شيم|ء جم|ل |سم|عيل محمد52|357
ندستـــ |ل|سكندريهحمد رض| محمد ع|دل |لوكيل|528736
ن| ميل|د رزيق بــــش|ى جرجس534989 حقوق طنط|م
6o|7|8معهد ف ص طنط|أحمد محمد محمد عيد
8o8657رهعبــــد| شعبــــ|ن عبــــد|لنبــــي عبــــد|لنعيم طبــــ |لق|
||64o| ى س| غط|س |م ره|ش د|بــــ |لق|
يم7|498 د|بــــ حلو|ن|ندى سم ع |بــــر|

698o94| تـــج|ره ج|معتـــ د |طوق محمد |حمد عبــــد
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد مصط |حمد عبــــد |28979|
75573o|د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عتـــم|د ن| |حمد يوسف
7o4o95تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــ عبــــد |لحميد |لسيد عبــــد |لحميد حج
23o632لسن ع شمس|مصط |حمد غريبــــ محمد |حمد
6|o99| بــــي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ممتـــ|ز مصط مصط |ل
وف|تـــمصط حسن محمد حسن944|4| معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
تـــج|ره |ل|سكندريهع|طف عيد ع|طف عبــــد |لفتـــ|ح7|4842
27o633معهد ف ص بــــنه|محمد سعيد ج|بــــر عبــــد| جوي
36o873تـــج|ره بــــنه|صبــــرى محمد صل|ح بــــيو
تـــمريض بــــنه|يم|ن خ|لد عبــــد|لمحسن عم|ره|7|2674
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق طه ع طه ن772558
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ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممصط محمد محمود مدكور مو2|2355
87837o  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمريم رض| كم|ل |لدين محمد
6|92o7|تـــج|ره ج|معتـــ د |طسعد س| متـــو عز |لدين
36o249نوعيتـــ بــــنه|عبــــد| محمد محمود دسو |لبــــربــــرى
6o874oري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء عمر|ن سعد |لجوي
7o7296تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء حس|م |لدين محمد رشدى حسن محمد

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم|ء محمد فريد عبــــد |لحليم|45637
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر خ|لد بــــكر ج|بــــ ||35346
49o952 تـــج|ره |ل|سكندريهملك مصط حسن ع
ره|م|ري| وجيه  |د يوسف84|5|| عل|م |لق|
3379o3ندستـــ شبــــر| بــــنه|خ|لد |يمن خ|لد |لديبــــ
7||22o| صيدله |لزق|زيقمن|ر محمد محمد عبــــد |لجو|د |بــــو
378ooرهلبــــ عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لفتـــ|ح د|ر |لعلوم ج |لق|

صيدلتـــ بــــورسعيديه |حمد |حمد |حمد |لمهدى |بــــو|لخ 684258
يم 898426 ر|ء ف|يز |لسيد |بــــر| د|بــــ سوه|ج|ز
ن| مكرم رس غبــــري|ل حن 43|683 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهعبــــ رض| محمد عبــــد | |بــــو جنينتـــ|69438
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد عبــــد |لحكيم عبــــد |لصمد عبــــد |545492
ره|جيه|ن وحيد مصط محمد حس|ن236966 د|بــــ |لق|
2654o8|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ف|يز رمض|ن عبــــد|لرحيم
طبــــ |لمنصورهبــــه|ء محمد شعبــــ|ن عبــــد |ل ع686322

7|28o|ر عبــــد |لعزيز ندستـــ |لفيومحمد حسن عبــــد |لظ|
29o76حقوق حلو|نمرو|ن محمد رك|بــــي عبــــد|لل| عبــــد
ره|عبــــ |حمد ح|مد محمود|2428 د|بــــ |لق|

طبــــ |لمنصورهنعم|ن محمد نعم|ن عبــــد |له|دى |لجو9259|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمريم حسن |لسيد |حمد24958

4o|874تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد م |لدين محمود رضو|ن |حمد
ى ف|روق |لسنديو 269275 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخموده ي
||947oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر حمدى حن عبــــده
ف عبــــد |لش| محمد ع جودتـــ8|2||7 تـــمريض |لمنصورتـــ من|ر |
35434oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|رتـــ ع|دل خليفه محمد |حمد
رهحمد ط|رق عبــــده محمد محمد عطيه|628985 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم عبــــد ربــــه||43|3 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمود |حمد محمد |بــــر|
4ooo58د|بــــ |ل|سكندريه|يوستـــ | نبــــيل ثــــ|بــــتـــ ن|شد جرجس
وي785|25 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم سعيد ج|د |ل
6o89|3حقوق طنط|محمد رزق |بــــو جبــــ خميس
ر رزق عطيه682664 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ يم محمد ط|
7o9743م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد ربــــيع محمد |حمد عثــــم|ن
د|بــــ دمنهور|حبــــيبــــتـــ ذ |حمد محمد ز|482489
6o9884||ء مو عبــــد|لرؤف عط| تـــربــــيتـــ طنط|إ

4o6||| |معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيم|ن ع|دل |حمد ش
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ندستـــ |لمنصورهحمد محمد عبــــدربــــه عبــــد |لق|در مو688446
ندستـــ بــــور سعيدف|رس عوض جم|ل عوض د|ود622447
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد حس فتـــ خض 8662|6
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|نحمد محمد |لصغ |حمد ج|د|842265
9o469o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن شعبــــ|ن |لسيد عبــــد|للطيف
69673oمعهد ف تـــمريض |لمنصوره محمد نشأتـــ عبــــد |لعظيم طلبــــه عوض
ف فوزى عبــــده |بــــو عبــــد |627752 طبــــ بــــنه|عمر أ
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد| محمود عبــــد|لل|257944
د|ر |لعلوم |لفيومروح محمد حمدى محمود3|2393
رهس|ره محمد |حمد س|لم23824| علوم |لق|
85o993تـــج|ره |سيوطمحمد يوسف سنو سيد

6o4o2| معهد ف تـــمريض بــــ سويف سم|ء حمدى محمد قر
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينجيبــــ محفوظ عطيتـــو |حمد832639
6847o||ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقس|مه محمد بــــرك|تـــ عمر عطيه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رن| محمد محمود محمد ك|مل|||65|
تـــربــــيتـــ سوه|جم|رفل |ي | ثــــروتـــ فلتـــس 87|923
طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىجوى مدحتـــ |رنستـــ تـــوفيق  |89677
2469ooعلوم |لعريش/ري|ضتـــعم|د محمد محمد يونس
8|o68|زر|عه |لم |س|ره عبــــد|لجو|د عمر |بــــونه|ر
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دع|ء خ|لد مبــــروك مخلوف252456
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه |حمد جمعتـــ |حمد فرج|55|632
4|54o3يم محمد محمد |لعبــــ تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي| |بــــر|
تـــمريض أسو|نخديجه عي ع سعيد846642
2225ooرهحمد محمد عل|ء|لدين مبــــ|رك عبــــد|لغف حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم محمود محمد257|32 ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمود |بــــر|
7o929|علوم |لمنصورهعمرو |لعربــــى حسن |لجر|ي عبــــده شعبــــ
نوعيتـــ |لزق|زيقرح|بــــ |حمد محمد محمد ع772535
4776o3 |د|بــــ |ل|سكندريه|دين| |حمد خميس عبــــيد ج|د ش
626|o2تـــج|ره بــــنه|محمود عص|م ص|بــــر ز

9o942|تـــج|ره بــــ سويفحمد محمد ممدوح عبــــد |لعزيز
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود حس |حمد ع عبــــد |لع|ل784982
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد عبــــد|لع| طلعتـــ عبــــد|لحميد|82|344

2494o ف عبــــد | مصط كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نرؤيتـــ |
ن| صبــــ |نور قلدس327555 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود عطيه محمود عبــــد |لمنعم622545
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهسعد |حمد سعد محمد سعد475685

8728oيف |لسيد ندستـــ أسو|نع لط 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نطه طه عبــــد | محمد34765|
92o824|معهد ف ص سوه|ج حمد حس محمد |حمد
د|بــــ كفر |لشيخ|رحمه عيد حم|د حس محمد489972
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|روميس|ء ن| |لسيد خليفه4329|4

Page 7606 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6o3o2||لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد ص|دق عبــــد |لحميد |لعربــــى
علوم ري|ضتـــ |سيوطعمر جم|ل فتـــ محمد 876268
9o364o|ه خ|لد ح|مد فرغل تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ م
ك.تـــ. ف صن| قن|جه|د محمود |م |لطيبــــ29|834
62|6o6تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طر|ئد محمود أحمد محمد
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدف|طمه ع|دل زغلول عبــــد |لوه|بــــ4|356|
يم ع |لسي695334 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمصط محمد |بــــر|
6o3644|ندستـــ طنط|س|مه رمض|ن محمد |حمد يونس
63734oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديدوق حل محمد محمد حج|زى

تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرو|ن سيد جم|ل |لدين محمد حسن44479
رهشفيق محمد شفيق محمد72||3| تـــج|ره |لق|
84o875|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــيه محمد عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لجليل
63o|52تـــج|ره |لزق|زيقمصط |سعد فتـــ محمد محمود مهدى
9oo56|| تـــمريض سوه|ج  ميمه |بــــو|لحسن |حمد حس
يم|66|483 د|بــــ |ل|سكندريه|مل ن|در محمد رمض|ن |بــــر|
5|3o73صيدله |ل|سكندريهمحمد أحمد عبــــد |لعزيز أبــــو بــــكر
يم مرزق س|ويرس 89|886 د|بــــ |سيوط|م|رى |بــــر|
معهد ف تـــمريض |سو|نمحمد مصط خليل محمد فضل844984
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ستـــر ميل|د كرم ص|دق|4822|8
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد |حمد|75232
4|4o6oحقوق طنط|كر|م |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد |لمحل
264oo7كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|دير ط|رق عنتـــر محمود غل|بــــ

ف فتـــ شمردل56998 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفريم |
يم محمد284|22 يم حسن |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مؤمن |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى سم|ء عبــــد|لن| عبــــد|لرحيم عمر|382|89
34o9o2|م رمض|ن |لسيد محمد سليم|ن حقوق ع شمسد
4o7o45تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط| |ر من عبــــد |لفتـــ|ح |لضمر| عمر
698o62صيدلتـــ بــــورسعيدس|ندى محمد |لقطرى شعبــــ|ن |لقطرى

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ند| | ع|دل محمد عبــــد |لر|زق6969|
كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفض |حمد سيد عويس55237

وس|م رمض|ن ح|فظ رضو487279 د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن 
6o8|6|كليتـــ |أللسن سوه|جندى |س|مه ع حسن |لبــــخ
64oo56تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقد| | بــــدوي مر ع مر بــــدوي
49o883د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره مصط |م مصط عبــــد |لرؤف
5263o3لسن ع شمس/ري|ضتـــ|محمود سعد خ عوض |لقوى
4o377|يم |بــــو ليمون تـــج|ره |ل|سكندريهج| مه|بــــ ع |بــــر|
حقوق حلو|نعبــــد | ج|د عبــــد | |لسيد66252|
||82oo رهسهيله ك|رم محمود عفي تـــج|ره |لق|
يل ج |لزق|زيقمنيه سعيد محمد مهدى حبــــيبــــ|774887 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ

39|o9|يم فرج رهيم|ن عثــــم|ن |بــــر| د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ره|ض محمد سيد محمد ع34||22 ثــــ|ر |لق|
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34o863| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|لسيد سليم|ن محمد سليم|ن |ل|ل
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مجدي حس عبــــد|لنبــــي|349225
تـــج|ره طنط|خلود س| محمد عبــــد |لمنعم |لغن|499599
8o999o|تـــج|ره بــــ سويفف محمد حسن عثــــم|ن
|6o8|5وف|تـــكرم عمرو محمد طلبــــ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
بــــه حس 956|54 معهد ف ص |ل|سكندريهمحمود منصور و
4o662o|د|بــــ بــــ سويف||ن عزيز صموئيل عزيز حن
علوم |سو|نس|ره محمد مجدي محمود عبــــد|لوه826543
6oo869 طبــــ طنط|من|ر جميل حدودي ع |لف
8o6|97نوعيتـــ |لم |رح|بــــ محمود رمض|ن خلف
43o|3|| تـــج|ره طنط|رو|ن أحمد عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود ط|رق سيد محمود37|272
يم |لشح|تـــ |لحسي 697368 نوعيتـــ |لمنصورهشيم|ء |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد سم محمد |لسيد|45666|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز عبــــد|لرحمن عبــــد|لعزيز |لف 267849
علوم دمنهورسم|ء |لسيد حسن محمد ف|يد|6468|5
68oo38تـــمريض |لمنصورتـــ بــــثــــينه |لشبــــر|وى نج|ح |حمد |لشبــــر
84o4|3كليتـــ طبــــ أسو|نسل يوسف عبــــد|لبــــ|سط |لعقبــــي
22o378 |يم |لقبــــ تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد حس|م من |بــــر|
|6o556وف|تـــمصط محمود محمد |حمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمود |حمد سعيد بــــيو منصور42474
ر|ء ع|دل سعد عبــــد|للطيف جمعتـــ6774|4 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|لز
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقيوسف جوده عي جودتـــ |لسق|7|7777
طبــــ |سن|ن ع شمسسليم|ن خ|لد سليم|ن ع43|325
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــبــــه محمد محمد بــــهلول شهو|ن483357

473o9ره|ن|دين نبــــيل سعيد محمد د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرن| ح|تـــم حسن طه|75374
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد محمد حس|ن |لسعد |3|84|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |دع|ء فتـــ محمود تـــه| 245|82
268o58تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد حسن صقر عبــــد|لمقصود
ندستـــ ع شمسف|طمه فتـــح | ع |حمد حس 68|77|
4535oيم تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف ر|فتـــ ع |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|يدي ج|بــــر أحمد أحمد عبــــد |لجو|423923
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدين| محمود ح|مد محمود شتـــله425549
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نين|س طلعتـــ |سم|عيل عبــــد|لجليل|338626
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــوق عم|د حمد | محمود|23749
|ئيل5885|2 وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|مهر|ئيل عم|د عز | لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|حمد جميل عبــــد|لق|در عبــــد|لق|در قشطه3694|6

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفحمد سعد عبــــد |لجو|د فرج|53529
|د|بــــ بــــنه|ع ف|رس ع محمد بــــدوى898|26
|38o88رهمحمد عبــــد |لمقصود خليل عبــــد |لمقصود تـــج|ره |لق|
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معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوميوسف محمد س|لم ح|فظ66332
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ر| | محمد |حمد |حمد |لغز|248974
7895o5 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد صل|ح مدكور عبــــد |لغ
4497o| تـــج|ره طنط|محمد |لسيد ح|فظ |م حس|ن
78o996 د|بــــ |لزق|زيق|سعد محمد سعد مصط
4972o5|إعل|م بــــ سويفله|م |حمد عفتـــ فؤ|د
2|6oo6ره|جوزف | |يمن ن|دى يوسف د|بــــ |لق|
د|بــــ |سيوط|محمود |حمد مصبــــح عل|م 892783
375o87 |حقوق ع شمسمحمد ه|شم حن محمود رف
ر ف|يز لبــــيبــــ سعد4|5|82 فنون جميله فنون حلو|نبــــ|
4|646oيم ع |بــــوبــــكر تـــج|ره كفر |لشيخمحمود سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمن|ر عص|م حسن عبــــد|78|836
نوعيتـــ |لزق|زيقشذى محمد فرح|تـــ عوض8|6439
|3oo89|ه ن|جح |بــــو |ليم قطبــــ زر|عه ع شمسم

ره |ر محمد مدحتـــ عبــــد|لعزيز |لمشد|795| تـــج|ره |لق|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمود عص|م تـــ محمود4||839 ع| 
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ع محمد عبــــد|لع|ل||75228
ره|س| فؤ|د ح|مد |سم|عيل سلط|ن5|8|27 عل|م |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|نمن|ر |سعد فؤ|د |حمد25|843
6o55|7ندستـــ |لمنصورهمنه | حم|ده محمد |م|م
تـــج|ره |لمنصورهبــــتـــه|ل رأفتـــ عبــــد |للطيف |حمد |لعزبــــى2223|7
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوره|جر عبــــد |لنبــــى محمد شح|تـــه عطيه497397
49oo34يم خليل منصور د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم وديع |بــــر|
م محمود |لسيد جمعه عبــــد |لق|در|52338 نوعيتـــ |ل|سكندريهد
85o4||تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمود محمد سيد عبــــد|لعزيز
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشرو|ن ن|ئل رزق محمد|76745
صيدله |ل|سكندريهع |ء علم ه|شم محمد مصط 97|426

د|بــــ حلو|ن|وق كم|ل محمد حس عبــــد |لسل|37254
يم سليم|ن|46284 تـــج|ره ع شمسندرو ر|فتـــ |بــــر|

4oo495|تـــج|ره |ل|سكندريهيم|ن محمد محمد محمد علو|ن
ثــــ|ر د |ط|سهيله ي| حس محمد شمس622738
6|72o||ر تـــج|ره ج|معتـــ د |طل|ء رجبــــ رمض|ن جو
24oo28علوم حلو|نيف ح|تـــم محمد عبــــده تـــر
ر ص|دق حسن س|لم622528 نوعيتـــ ج|معتـــ د |طي|سم م|
ى ف|روق عبــــد | |حمد424924 كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نع ي

يم |بــــو زيد خميس|||63 معهد ف ص بــــ سويفمحمد |بــــر|
63o778د|بــــ |لزق|زيق|محمود محمد |لبــــدرى حن |حمد

ف حل حس 27528 تـــربــــيتـــ حلو|نرويد| |
يم خليفتـــ7486|4 حقوق طنط|ف|خر س| |بــــر|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرش|دي عز بــــخيتـــ تـــوفيق829827
ر|ن352674 تـــج|ره ع شمسعمر خ|لد محمود ز
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882645| ود حل ي لفتـــ |حمد  أك|ديميتـــ |خبــــ|ر |ليوم 6 أكتـــوبــــر علوم إد|ريتـــ إنجل
يم حس 358377 تـــج|ره ع شمسنور|ن شح|تـــه |بــــر|

د|بــــ ع شمس|مر|م ط|رق |لبــــدوى شعبــــ|ن4322|
75o528ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمد ح|زم محمود محمود
4762o7تـــج|ره |ل|سكندريه |ر |س|متـــ |سم|عيل عبــــد|لرحمن
ى5|4293 زر|عه طنط|سهيله عبــــد |لستـــ|ر مصط محمود |لح
488|o2| تـــج|ره دمنهوريه|بــــ محمود محمد حس
تـــج|ره بــــ سويفمحمد عل|ء عبــــد|لصبــــور ه|شم2|82|8
رهحميد |حمد حميد |حمد خليل23285 تـــج|ره |لق|

87o88o|تـــربــــيتـــ |سو|نم|ل |حمد |لسيد مسلم
ره|بــــسمه محمد محمود عبــــد |لمول| متـــو236963 د|بــــ |لق|
يم |لبــــر| 674||3 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نح|زم مصط محمد |بــــر|
4356o4| يم غ|زي خ عبــــد|له|دى تـــج|ره كفر |لشيخبــــر|
حقوق |لمنصورهمحمد سم فه عبــــد |لرحمن |لخشن2|6844
يبــــ ع|زر|73|4| طبــــ ع شمسبــــ|سم رأفتـــ و
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقرو|ء |حمد عبــــد |له|دى محمد635398
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــ|ء رض| محمد فتـــ عبــــد|لعزيز محجوبــــ259427
ف محمد محمد |بــــوحنه488896 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|يوسف |
4o2|69|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء ي| |لسيد زيد|ن
يم|497|35 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيتـــ ع|دل ع |بــــر|
ر محمد محمد شلبــــى|44|52 تـــج|ره دمنهورض م|
2oo|9|ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|سل|م يوسف |حمد شعبــــ|ن

455oooيم تـــج|ره |ل|سكندريهنور خليل بــــزين| سليم|ن خليل |بــــر|
يم حمدى محمود |حمد محمد|223259 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــر|

ف |يوبــــ محجوبــــ7|8|4 رهمصط | تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
يف عبــــد |لل|ه عفي 776756 نوعيتـــ |لزق|زيقن محمد |ل
معهد ف ص سوه|ج |ر عزتـــ عبــــد|لجو|د شح|تـــ 897296
7736o3تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسندس نبــــيل صقر ع صقر
ثــــ|ر د |ط|دى عبــــد |لرز|ق محمد |لحديدى9982|6
489oo9| ه رجبــــ دسو حسن دسو د|بــــ دمنهور|م
9o9848 يم ك|مل محمود ر |بــــر| زر|عه سوه|ججو|
6o7228تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|مصط رض| عبــــد |لعظيم |لمزين
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مصط محمد محمود عبــــد|لرحمن |بــــر482429
33o5o| علوم بــــنه|رحمتـــ عمر عبــــد|لصبــــور عفي
8|33o4د|بــــ |لم |سيد محمد سيد بــــكر|
5||o58طبــــ |ل|سكندريهعمر ط|رق فتـــ رمض|ن
449288| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهي|د ع|صم عبــــد |لعليم |لرف|
25729|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــل|ء حف عبــــد|لخ|لق |بــــو ع
يم |لدسو |675366 ندستـــ |لمنصورهحمد محمد حس |بــــر|
صيدله طنط|حمد مجدي رش|د محمد عبــــد|لحميد|429834
|686o5 يم ي|قوتـــ مصط تـــج|ره |سيوطن|دين محمد |بــــر|
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83o799يم بــــ |بــــر| كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم | ر|فتـــ د
8o2o87 تـــمريض |لم | عثــــم|ن محمود عثــــم|ن فرغ
تـــج|ره |ل|سكندريهسيف محمود فوده محمود444986
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نه|جر ش|كر محمود صحص|ح272943

يم عبــــد |لغ 82777 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمد سعيد |بــــر|
رهيوسف طه |سم|عيل عبــــد|لفتـــ|ح4|2263 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم |لشيخ|458|26 يم محمود |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
9|o|47 |تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــمونيك| رفعتـــ شكرى س
439o43كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد عبــــد |لر|زق محمد عبــــد|للطيف عك
69o949م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ خ|لد |لص|وى عنتـــر مسعد

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفه|له طه رمض|ن مصط 65447
ندستـــ |لم |خ|لد جم|ل محمد محمد854883
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمريم |حمد محمد |لحسي حسبــــو632392
ف شح|تـــه ع 62259| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ننوره|ن |

ن| ع|دل عوض حن||5863 صيدله بــــ سويفم
يم |لبــــستـــ|وى||26|44 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخحمد عبــــد| |بــــر|
بــــه|27247 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــبــــيشوى س| حبــــيبــــ و
5o47|7زر|عه |ل|سكندريهرن| |لسيد عبــــد |لق|در ص|لح |حمد
8o86o8|يم م عربــــي محروس |بــــر| صيدله بــــ سويفد
علوم |سيوطمريم عل|ء محمود عبــــد|له|دي 896375

زر|عه مشتـــهرحمد سيد ع محمد|29797
76oo|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسي سيد مبــــ|رك محمد
7|3o82يم |لمتـــو د|بــــ |لمنصوره|محمد |لمتـــو |بــــر|
68o|72تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه ط|رق |لسيد عبــــد |لعزيز
د|بــــ |ل|سكندريه|منتـــ |للتـــ محمد عبــــد |لجو|د قطبــــ نور 489362

4334oلع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمرو ط|رق عبــــد|لمنعم عبــــد|لع|ل
ى322774 يم |لح تـــربــــيتـــ ع شمسم خ|لد |حمد |بــــر|
يم كيل| كيل| مو| 782658 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|دين| |بــــر|
35o529|تـــج|ره بــــنه||ء سيد شعبــــ|ن سيد
4436o7|ه |حمد سعد |بــــو|لمجد تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخم

تـــج|ره |سيوطمز|حم جم|ل عبــــد| فرج ||8687
6o883تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفعبــــد |لرحمن عبــــد | قر طلبــــه

لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد | حمدى بــــيو |لسيد783663
7o3955تـــربــــيتـــ |لزق|زيقر|ويه |حمد رش|د محمد |حمد يوسف

تـــ فتـــ عطيتـــ محمد|973|4 ره|م د|بــــ |لق|
ثــــ|ر د |ط|محمود ع محمود |بــــو سم|حه254524
يم |5|694 ف عبــــد |لمقصود |بــــر| نوعيتـــ |لمنصورهم|ي| |
تـــربــــيتـــ حلو|نبــــه شه|بــــ |لدين شعبــــ|ن محمد235984
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|صبــــ خ|لد |لشح|تـــ |لنج|ر8992|4
6|9o26تـــج|ره ج|معتـــ د |طمروتـــ معتـــز محمد |سم|عيل أبــــو يونس
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ جم|ل محمد |بــــو|لق|سم 43||88
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837o5oندستـــ قن|ي|سم سعيد عبــــد|لل|ه عبــــد|لحميد
6o2627|تـــج|ره |لمنصورهفيلوبــــ|تـــ مل|ك ك|مل جرجس سليم
6o65|9ندستـــ كفر |لشيخأحمد مصط |لسيد جميل
359o89حقوق |لمنصورهخ|لد محمد حس سليم|ن
5|23o3طبــــ |ل|سكندريهم | ع|دل من عزيز شنوده
339|o7|تـــ |لسيد عو|د ج|د تـــربــــيتـــ بــــنه|م
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد أحمد عبــــد|لبــــديع أحمد دومتـــ4|2|54
يم263287 تـــربــــيتـــ بــــنه|ندى ع|طف محمد |بــــر|
63578o|كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قيم|ن حمدى محمود |حمد
يم مصط محمد حسن|985|88 د|بــــ |سيوط| بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد عبــــده عبــــد|للطيف شح|تـــتـــ 2|8997
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |يم محمود مصط |لبــــسيو 678968
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمينه محمد جبــــريل عبــــد |لرحمن|422|5|
6|7o5|د|بــــ د |ط|سل |حمد محمد عسل
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخر| | نبــــيه عيد نبــــيه عبــــد |لرحمن7924|4
ندستـــ |لزق|زيقمحمد |حمد |لسيد حسن بــــدوي627864
تـــمريض بــــنه|بــــسمتـــ ع|طف عط| صبــــيح |حمد |لقط339475
تـــج|ره ع شمسبــــ|سم ج|بــــر بــــدرى بــــش|ى8||37|
8o8o92| طبــــ |لفيوميه محمد |لمد عط| عد
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ د| | خ|لد ع عبــــد |له|دى قن|وى699464
حقوق ع شمسعبــــد | |سم|عيل محمد |حمد|6625|

حقوق حلو|نم|ري| م|جد فريد |لثــــ| حبــــيبــــ|6652
كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــفرونيك| و|ئل نبــــيل شفيق54|758
7||o83 يم حس عبــــد |لرحمن محمد عبــــد رتـــ|بــــر| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
يم طلبــــه486982 تـــج|ره سوه|جزي|د |س|مه فؤ|د حسن |بــــر|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نسع|د بــــسيو جمعتـــ عبــــد |لق|در439568
3|5o98 لس جم|ل م |ل تـــربــــيتـــ ع شمسك
يم263977 علوم بــــنه|ندى |يه|بــــ ز محمد |بــــر|
8o|6|7رهق|سم محمد عبــــد|لغ عليوه طبــــ بــــيطرى |لق|
ره|حمد ه| محمد عبــــد |للطيف|22649 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

9o2o|6 يد محمد تـــربــــيتـــ سوه|جمن|ل محمد رفعتـــ |بــــو|ل
رهرحمتـــ محمد عبــــد|لمن |لسيد343766 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسشيم|ء |لسيد س|لم |لسيد758422
ل||67556 تـــج|ره |لمنصورهيوسف |حمد عبــــد |لمنعم |لسيد 
د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ مجدى |م عبــــد|لحليم2|3272
ندستـــ حلو|نمحمود |حمد عبــــد |لع| |حمد |لغري 448658
6o7563|د|بــــ |لمنصوره|حمد عبــــد | أحمد أبــــو سعدتـــ
4|o679| تـــج|ره طنط|كريم  |ء |لدين عبــــد|لع| |بــــو
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ه| محمد |له|دى |لسيد|2|628

تـــج|ره ع شمسسل|م عيد رمض|ن عبــــد |لونيس|575|4
426|36| يم ع معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  يه س| ع |بــــر|
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9o655| تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمنتـــ | محمد سيد ه|شم
يم |سم|478828 يم محمود |بــــر| علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخحمد |بــــر|

6o898تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفمع|ذ جم|ل ع |حمد
ى محمد عبــــد |له|دى676445 تـــج|ره |لمنصورهنور|ن محمد ي
23255oحقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء محمد ص|بــــر عبــــد|لفتـــ|ح
258o|||ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــجميل حسن عل|م عبــــد |لغف|ر عل
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــس|ره ع|دل فتـــ |م بــــل|ل692244
وف|تـــ|محمد مجدى حس عزتـــ محمد محمود مر4||9|2 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| محمود مح |لدين |لديبــــ254927
د|بــــ |لمنصوره|م|زن عبــــده عبــــد |لحميد يوسف شح|483||7
248o25| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|يم|ن صل|ح عبــــد|لعزيز ن
9||69o تـــربــــيتـــ سوه|جنعمه خليفه يونس حس
493o88د|بــــ دمنهور|محمد رجبــــ محمد رجبــــ مر
رهرش| عل|ء |حمد محمد |لمصل236376 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهوربــــسمتـــ حسن بــــرك|تـــ عمر محمد6|4997
يع|99|263 يع فريد |بــــو لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ن |بــــو
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــول|ء عل|ء|لدين محمود |لشه|وى|52535
4o494||تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ن| |م عبــــد |لمطلبــــ عز|م
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم|رى مل|ك مرزوق فهد مبــــ|رك3||682
863|5oوف|تـــمصط |لنوبــــي ع محمد معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود عمر عبــــد|لعظيم محمد857238
6|o9oo|تـــج|ره |لمنصورهحمد مصط أحمد شح|تـــه شو|دتـــ
يم |لد ||34963 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق||ء سعيد ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخوليد صل|ح عبــــد|للطيف |لكيل| محمد453566
يم|48794 يم محمد |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|مجدى محمود |بــــر|
2583o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كم|ل عمر كم|ل |لقلي
تـــج|ره ع شمسسيف ط|رق عبــــد|له|دى محمد |لمغربــــى6399|2
6o735oد|بــــ |لمنصوره|س|ميه مجدى |لسيد محمد شقوير
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــنوره|ن محمد عبــــد |لحميد محمد9|482|
ندستـــ كفر |لشيخعمر محمد محمد حس|ن 525698
75o959ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمد رضو|ن |بــــو |لنور
7oo633تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحسن|ء رض| |لسيد |لمر
بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسمروتـــ حمدى فرح عبــــد|لبــــ|سط5|3449
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ندى ع|طف سيد |حمد عبــــد |لجليل59584|
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ه|شم عبــــد |لفتـــ|ح عليق546347
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسحمد محمد منصور محمد|352632
د|بــــ |ل|سكندريه|ي|سم رض| محمد عبــــد |لعزيز478223
تـــج|ره بــــنه|عبــــد | محمد محمد |حمد محمد |لنج|58|64
23o275رهعبــــد|لرحمن محمد محمد عبــــد|لمجيد د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|نور|ن عمرو محمد |لسيد حسن 478776
6o5334تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م محمد ع |له|ش
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رهس|ره محمد محمد صل|ح |لدين |لمنش|396|2 تـــج|ره |لق|
6o|342حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه صل|ح حسن يوسف عي

543|7| كليتـــ علوم |ل|رض ج بــــ سويفف محمد فريد فتـــ
6|36o9تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمروتـــ حسن عبــــد |لقوى عبــــد |لجو|د عليوه
83546oتـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمود حمدي محمد عبــــد|للطيف
35o894 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مريم حسن عبــــد|لرحمن فه
ف حسن محمود355382 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىعل| |
5269o2|ندستـــ |ل|سكندريهحمد ذ عبــــد|لرحمن ذ عم|ره
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدسل|م محمد لط محمود|757225
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــعم|د |لدين بــــسيو |حمد محمد قطبــــ938|48
34o|2oى تـــج|ره بــــنه|عم|د صل|ح |لسيد عيد |لسيد |لبــــح
تـــج|ره بــــنه|ي|ر| |حمد فخر|لدين  |زى صل|ح 637372
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| محمد يسن عبــــيد عبــــد|لع|ل3|2447
معهد ف تـــمريض طنط| سحر رمض|ن عبــــد|لر|زق عجوه428246
88o874 يم عطيتـــ حقوق |سيوطمحمود ع |بــــر|
32865oف ح|مد محمد محمد تـــج|ره بــــنه|محمد |
9o|759  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد ع|دل محمد محمد
68286o| حقوق |لمنصورهحمد مسعد س| محمد |لفو
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ن| عبــــد |لفتـــ|ح |بــــو |لعن 683664
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ند| | |حمد س|لم سليم|ن شتـــ|تـــ88|6|3
428|o4صيدله طنط|منه | محمود صبــــ بــــدوى سليم|ن
8|4o88ر بــــطرس ميخ|ئيل تـــج|ره بــــ سويفتـــوم|س م|
د|بــــ |لمنصوره|دير |يه|بــــ محمد رفعتـــ محمد  |لمتـــو 682432
52492oندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد|لمنعم سعد محمد
ش|م ن|در عبــــد|لر|زق226595 رهن|در  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
246o|4د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عبــــد|لحميد مصط |لزن|تـــى
5|4o67طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهرضوى رمض|ن |لسيد |لسيدخليل
يل ج |لزق|زيقسوز|ن عل|ء |لدين محمد سليم |بــــر|96|629 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
69326o ه عبــــد |لق|در محمد نبــــيه |لمن  |حه وفن|دق |لمنصورتـــن
62|22oل|ل محمد ل|ل سليم|ن  ثــــ|ر د |ط|محمد 
49o949تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمريم حن| ف|يق صليبــــ خليل
5o|46o معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد محمود حسن مصط مصط
82|4o6صيدلتـــ |سيوطف|روق و|ئل فتـــ عبــــد|لمسيح
5o242oيم محمد شلبــــى تـــمريض |إلسكندريتـــ محمود |حمد |بــــر|
498o89تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوررو|ن ذ| ن| ذ| قن|وي
7o588|ه ع|طف ح|فظ |حمد بــــدوى د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| من
وف|تـــ|محمد سم محمد محمد ||8895 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|منيه عبــــد |لحميد |حمد محمود زيد|ن483377
69o784تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد |م مدحتـــ ح|مد |لبــــدوى ح|مد
88o45o ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطدين| |بــــوزيد فرغ عبــــد|لحليم
6o|834معهد ف تـــمريض طنط| دير س| محمد عتـــيس
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رهمحمود لط لط عبــــد |لنبــــى9|363 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
7o5o89طبــــ بــــنه|ثــــن|ء محمود محمد محمود رزق جندى
48o652|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيتـــ عبــــد |لجليل مبــــروك مبــــروك
تـــربــــيتـــ سوه|ج/ري|ضتـــبــــه محمود محمد صل|ح 897398
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقس|ره |بــــو |لنور فؤ|د |لسيدعز|م38|772
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقحمد حمدى محمد عبــــد|لعزيز حس |33|784
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد محمود |حمد محمد |حمد526377

تـــ محمود قن|وى فر|ج|24337 رهم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
6||o87|يم محمد عبــــد|لغ ط|يل تـــج|ره طنط|بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمل محمد محمود |حمد |ل|رنبــــ|694346
صيدله طنط|لسيد محمود |لسيد عبــــد|لستـــ|ر يوسف635|46
54|98o|تـــربــــيتـــ دمنهورحمد صبــــ محمد إسم|عيل رشو|ن
825oo3|وف|تـــمجد حسن عمر محمود وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ق|9449|5 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخف|طمه |حمد محمود محمود |ل
42|o7|د|بــــ كفر |لشيخ|غ|ده |حمد نور |لدين محمود |لشي
4o89|5| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م| جم|ل شه|بــــ عبــــد|لغ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره ح|زم ح|فظ غريبــــ57238|
24347oرهه|له محمد سيد عبــــد|لق|در معهد ف تـــمريض |لق|
36o224تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حمد ه| محمد عبــــد|لخ|لق يوسف مسعود
69o|7|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــي|ره صل|ح |لسيد سليم |لسيد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عبــــد|لرحمن |لدمرد|ش |لسيد |لدمرد346359
63392o تـــج|ره |لزق|زيقيوسف حمدى عبــــد | محمد محمد ع
يم |لدسو ع مط442494 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد مط|وع |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيوسف محمد يوسف |حمد|986|4
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديتـــ كرم محمد |لنج| منش|وى6||32|
5o2437تـــج|ره |ل|سكندريهش|م |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لع|ل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمود حمدى فهيم |لف 674|25
ر|ء ع |حمد محمد|783463 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|لز
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|د | |يه|بــــ ذ |لجندى256869
يم22463| ره|ن|دين محمد |حمد ع |بــــر| د|بــــ |لق|
حقوق طنط|عو|طف جم|ل عبــــد|لقوى عبــــد|لق||352|4
6|48|o|ندستـــ طنط|س|متـــ ي عبــــد |لسميع سل|م
4|o936كليتـــ |أللسن سوه|جنوره|ن وحيد يوسف محمد يوسف
رهمنيه ه| مصط رجبــــ|46326| تـــج|ره |لق|
22||o|تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن مجدى عبــــد|لع|ل عوض |لم|لح
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهسم|ء محمد شعيبــــ محمود|757483

|5o83إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسندس محمد فرغل محمد
2o866|ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|حمد سيد عبــــد |لحميد عبــــد |لحميد

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحسن نص |حمد نص |حمد526757
معهد ف ص سوه|جدين| |حمد فؤ|د ع 922274
تـــج|ره ع شمسزي|د محمد محمدى بــــسيو 357888
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34273oد|ر |لعلوم |لم |عبــــد| محمد سليم|ن محمد
ندستـــ |لزق|زيقمحمد كم|ل منصور |لسيد زيد|ن96|789
9o8389 كليتـــ |أللسن سوه|جخلود جم|ل |م عبــــد|لمنعم
7o9699 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ لسيد عبــــد |للطيف عبــــد |لسميع عبــــد
علوم |لعريش/ري|ضتـــعمر عم|د شو محمد عطيه49|523
35o3|oد|بــــ ع شمس|محمد حس محمد ع
نه|76469 كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدسل |حمد فؤ|د محمد |بــــو 
2786o2د|بــــ طنط|ندى رمض|ن |لسيد عبــــد|للطيف|
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ف|يز ع أحمد سل|مه|442453
يم447558 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومي|سم عز|لدين حسن |بــــر|
4||o9oتـــج|ره طنط|دير محمد عبــــد|لفتـــ|ح |حمد ف|يد
ندستـــ ع شمسند| مجدي شحتـــه عبــــد|8998|3
877o58  تـــربــــيتـــ |سيوطكرستـــ | يوسف |بــــو|ليم سيحه
علوم ري|ضتـــ طنط|يوسف محمد مصط |لنج|ر528843

69352| تـــمريض |لفيوم |ء جم|ل محمد عبــــد |
42o5ooيم |لسيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ه|جر جم|ل مسعد |بــــر|
وف|تـــ|محمود محمد |لدمرد|ش |سم|عيل عبــــد |8|688 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد محمد |حمد|789683
نوعيتـــ |لمنصورهمحمود |لدسو محمد |حمد دبــــش696567
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ل|ء محمد صل|ح |حمد|354246
يم عبــــ|س844463 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسل |س|مه |بــــر|
ره|حمد محمد ع|طف محمد |لمهدى |سم3668|2 د|بــــ |لق|
55oooيم يم ع |بــــر| علوم حلو|ندير |بــــر|

يم محمد |حمد سليم|ن634954 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــر|
د|بــــ د |ط|ف|طمتـــ فوزي أحمد مرزوق محمود482583
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم سم عبــــد |لرحمن محمد|6547|
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره رزق | شفيق رزق |229228
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــول| عزتـــ ج|بــــ | جرجس7|5|3|
7626o2ندستـــ بــــور سعيدج| جم|ل |لسيد عبــــد ربــــه
25o488د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ن|ديه سعيد |لسيد وكوك
35o999| معهد ع| تـــع|ون زر| شعبــــتـــ تـــسويق دو شبــــر| |لخيمتـــمل سيد عبــــد|لش| حس|ن
|4543o| رهحمد جم|ل سل|مه مر تـــج|ره |لق|
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|بــــيشوى عم|د ز|خر ن|روز 883899 ل|
68o|o5ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمود محمد |لغربــــ|وى محمد ع علو م |لع| 
تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره جم|ل بــــيو محمد767962
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن رض| ع عويس7|98|6
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــنوره|ن جم|ل محمود محمد|75777
د|بــــ ع شمس|ه|جر محمد د|خ ع عي6224|3
44332o|علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد ع|دل ع عبــــد|لع|ل ع|مر
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم|رين| س| عبــــد|لنور جيد8|3596
يم حسن شعبــــ|ن546388 تـــج|ره دمنهورحمد رمض|ن |بــــر|
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45|9o6ندستـــ كفر |لشيخفبــــرو | عوض عطيه ز عطيه
حقوق حلو|نس|رتـــ ص|لح خليفه ص|بــــر خليل326635
267o59تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومسم|ء |لسيد محمد |لعربــــى عبــــد|للطيف
تـــج|ره ع شمسسندس محمد ن|فع محمد327525
6993o8ندستـــ |لمنصورهمحمد من محمد عي
36o727|د|بــــ بــــنه|ل|ء محمد |حمد عبــــد|لعزيز |حمد|
ندستـــ |لزق|زيقم |يمن جرئ محمود محمد||77442
48695o|حه وفن|دق |ل|سكندريهحمد محمد محمود |لسيد |لشورى| 
526o25 يم مصط تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن ع|طف صبــــرى |بــــر|
6oo526|زر|عه طنط|حمد ع|دل نسيم |لديبــــ

|42o6تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرح|بــــ صل|ح محمد |حمد
6o3368يم بــــصل تـــ منصور |بــــر| |د|بــــ طنط|أم
تـــج|ره ع شمسعبــــ |لسيد فه حمزتـــ773552
9o2756 د|بــــ سوه|ج|يثــــم |لسيد عبــــد|لع|ل |حمد
معهد ف ص بــــنه|م|ن محمد عبــــد| |لزه|ر|259723
يم|632442 رتـــ|يم|ن ك|مل ك|مل |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o6629ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــحبــــيبــــتـــ |لص| |حمد محمد
ندستـــ |ل|سكندريهي|ر| ط|رق عبــــد |لسميع عبــــد |لمقصود |47999
يف3264|5 ر |ل زر|عه كفر |لشيخكريم نبــــيل يونس ط|
يم524963 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخمحمد فريد محمود |بــــر|
ف عطيتـــ رمض|ن29466| رتـــعمرو | علوم ري|ضتـــ |لق|
445o28 د|بــــ |ل|سكندريه|ف|طمه |حمد حسن عبــــد |له|دى |ل
4oo337د|بــــ |ل|سكندريه|طه حس بــــدر مهدي
ف حن عمر|22924 رهوق | صيدله |لق|
32|58oصيدله ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــده عبــــد|لرحمن عبــــده
علوم ري|ضتـــ |سو|نندى جم|ل محمد تـــوفيق لط 5|7765
8|32|oتـــج|ره بــــ سويفمحمد خلف |حمد محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــسنتـــ عبــــد|لنبــــى |ليم رشو|ن محمد223568
وه عوض | بــــدوي |حمد838875 فنون جميله فنون |ل|قز
يم763929 تـــج|ره بــــور سعيدصهيبــــ مجدى فتـــ محمود |بــــر|
ندستـــ ع شمسوق حس|م ع|شور حد|د3592|2
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــط|رق |لسيد محمد عبــــد|لع| محمد|26574
معهد ف ص ري|ضتـــ ج جنوبــــ |لو|دى |ده كم|ل محمد حسن836353
ف ك|مل عثــــم|ن335674 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرن| |
حقوق |لمنصورهحمد |يه|بــــ مصط عبــــد |لغ |476462
26449oتـــج|ره بــــنه|ندى و|ئل مأمون محمد
تـــج|ره طنط|محمد مسعد عبــــد|لمنصف عطيه |لمزين3642|4
حقوق |لمنصورهي|ر| س|لم عبــــد |لع| |بــــو |لفتـــوح س698787
342o68طبــــ بــــيطرى بــــنه|ف|طمتـــ ط|رق محمد عبــــد|لمنعم
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسر| | ط|رق سم حسن عل|م754577

علوم ري|ضتـــ |لفيومعبــــد|لرحمن دربــــ|له سيد درو|ل3|879
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د|بــــ |سيوط|ي|سم خميس شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن 886733
|8oo8 |تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر |حمد سيد ر
ره محمد حسن مبــــ|رك72|28 تـــج|ره |لق|

د|بــــ دمنهور|خلود خ|لد جعفر عفي 34|499
د|بــــ دمنهور|بــــسمتـــ أحمد |سم|عيل |سم|عيل خميس495889
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورس|رتـــ رض| ع|طف ع شعوط77|6|4
8o4o45|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حس|م سعد محمد عبــــد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|معتـــز لوق| فه بــــسخرون ميخ|ئيل2|4877

تـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــتـــس|م رمض|ن فؤ|د سيد|62662
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمروه رض| محمد |لديك7937|6
266||o| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد جم|ل |لدين |لسنو حس
9o8o96 م تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم|رتـــ | عي سم سيد
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لحفن|وى محمد عطيه س|لم697293
9o2345 د|بــــ سوه|ج|ف|دى محسن ز|يد ق|عود
635o59 يم بــــسيو يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء |بــــر|
42984o| د|بــــ طنط|ل|م منعم ع |لسيد مر|
معهد ف ص |سيوطجه|د حشمتـــ محمد |بــــو|لحسن 885245
8o435o يم مج معهد ف تـــمريض |لم | رفقه ع|طف |بــــر|
476o78د|بــــ دمنهور|م|ي| مصط محمد خليل محمد
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمنتـــ | ممدوح محمد أم |لسيد|47775
7|o2o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمحمد |لسيد جمعه محمد |لسيد |لرف
4526o5يم |حمد عويضه تـــج|ره كفر |لشيخأل|ء محمد |بــــر|
ف فتـــح | عبــــد |لجو|د65|499 ثــــ|ر |لفيوم|مروه |
يم سعيد ر| محمود |لسيد|28983| حقوق ع شمسبــــر|
طبــــ بــــيطرى |سيوط حمد محمد قر عويس|876638
62||o7لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد رزق |لسيد معوض
7649|o|كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد|ء س|لم محمد محمد |لسيد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف عدن|ن ف|روق  |بــــ2693|2
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــيم ح|تـــم |لسيد |لسيد مسعد693264
تـــربــــيتـــ حلو|ننوره|ن يح عبــــد |لسل|م |لسيد72|39|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر كرم محمد سعد |لجم|ل476486
442||oيم محمد تـــج|ره كفر |لشيخحمد فتـــح | |لر| |بــــر|
علوم طنط|حبــــيبــــتـــ طلعتـــ عبــــد |لعظيم ج|د ||984|5
22838oره|منه رجبــــ عبــــد| عبــــد|لنعيم د|بــــ |لق|
رتـــ||ء من عثــــم|ن |لسيد ج|د شهو|ن28|627 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
36o797حقوق بــــنه|من|ر مجدي محمد عبــــد|لفتـــ|ح عرفه
تـــج|ره |سيوطمحمد ربــــيع خليفه |حمد855335
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسل|م ممدوح خليل محمد خليل|387|48
حقوق |لمنصورهنشوى يوسف |حمد يوسف |حمد679449
632o79ف |حمد مصط محمد كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقه|يدى |
ش|م رض| محمد كم|ل58|7|| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نحبــــيبــــه 
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ره|ع |ء ع|طف |لر| محمد ن ع 85|27| د|بــــ |لق|
88o389 تـــربــــيتـــ |سيوطبــــيشوى بــــه|ء فتـــ مه
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ |يمن محمد يوسف957|32
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|تـــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح تـــوفيق753933
ه عصمتـــ محمد |حمد|833775 ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|م|دون| |حمد محمد خليل |لق|صد254287
692o62ر طلعتـــ فكرى عبــــد |لعزيز محمد د|بــــ |لمنصوره|ش|
د|بــــ ع شمس||ء محمد محمد حس |54894|
7oo859ف م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد عز كم|ل محمد 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|حمد مختـــ|ر مصط |حمد|334273
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقمحمود جمعه |لسيد طلبــــه9|2658
تـــج|ره |سيوطج | |يمن وص جورجيوس27|826
|د|بــــ |لم |مصط محمد مر عبــــد |لعزيز مر262338
|6o62o|تـــج|ره ع شمسحمد محمد |لص|دق محمد
ر|ء ع |حمد محمد335|5| تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نف|طمتـــ |لز
6o|4|||د|بــــ طنط|يم|ن |يمن محمد بــــرغوتـــ|
علوم |لزق|زيق |دتـــ |لسيد سعيد |لسيد |حمد |لبــــكري633333
تـــج|ره سوه|جحس|م محمد خلف عبــــد|لع| |73|84
يم |حمد|7|99|4 نوعيتـــ كفر |لشيخحمد ع |بــــر|
483o97تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسل جم|ل محروس حسن ع
3446|o|تـــربــــيتـــ ع شمسمل حسن محمد حسن
بــــي 689228 ندستـــ |لمنصورهعبــــد |لمحسن |حمد عبــــد |لمحسن |ل

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| ع محمد عبــــد |38649
بــــه نوفل678773 حقوق |لمنصورهوق مصط رزق و
32o42||يم منط|وى يم |حمد |بــــر| رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|رنيم محمد عبــــد |لحليم |حمد يونس568|76
26|o64حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسعديه جم|ل ع  |ض
لسن ع شمس|ي|سم عبــــد|للطيف رزق عبــــد|للطيف ف65|439
7o|337 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|مصط لط |حمد عبــــد |لعزيز لط
64|o29كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|رس |حمد محمد |حمد حفن|وي
تـــربــــيتـــ طنط|مروه |لر|وى ع |لر|وى |دريس2822|4
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن منصور عبــــد|ل |ل|خرس266794
تـــج|ره طنط|محمد |س|مه عبــــد|لعزيز |لسبــــ||2|423
|3o833يم محمد رهمحمد سيد |بــــر| تـــج|ره |لق|
9ooo78 تـــج|ره سوه|جمحمود محمد حج|زى حس|ن

ف معوض عبــــد |لونيس632|4 ف ومس|حه |لمطريتـــمحمد | ك.تـــ. ف رى و
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحس محمد حس مدكور696822
رتـــ|مروه س| |نور فرح|تـــ682335 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5oo725تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورتـــ مدحتـــ عبــــد|لرؤوف سبــــيع ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومعل| محسن حسن |لزوبــــرى249959
52o4|oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء حسن يعقوبــــ عك|شه عثــــم|ن 
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طبــــ ع شمسمحمود حمدى محمد محمود ربــــيع634652
ره||ء |سم|عيل عبــــد |لرحمن ز|يد|3|43| د|بــــ |لق|

معهد ف تـــمريض |سيوط شيم|ء خلف | عبــــد|لمنطلبــــ حم|د  337|88
طبــــ |لزق|زيقيم|ن |س|مه عبــــد|له|دي مصط |526|64
4|527oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهه|جر |حمد عبــــد |لمجيد محمد |بــــو حليمه
268625| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخ|ء سم عبــــد|لجليل |لمن

53o25|د|بــــ بــــ سويف|سم|ء عثــــم|ن عبــــد | محمود
7o5o62ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء مصط عبــــد | ح|مد |بــــو |لحسن
87887o كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطحسن|ء محمود حس |حمد
68836oتـــج|ره |لمنصورهمحمد رض| محمد عبــــد |لبــــ|رى |لسو
527o74ندستـــ |ل|سكندريهمع|ذ حمدى |لسيد |سم|عيل
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــكريم حس حسبــــ |لنبــــى حس 585|25
رتـــ| منه ع ع حسن|268|88 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسيه |م حم|ده ر|غبــــ|984|4
د|بــــ د |ط|نورين |حمد محمد تـــوفيق65|7|6
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  نوره|ن سليم كم|ل أحمد محمد48|756
5o66o|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمريم بــــكر عبــــد | محمد ه|رون
54o5o7علوم |ل|سكندريهيم خميس مو سعد مو
يم |لقف|ص436738 يم |بــــر| زر|عه كفر |لشيخفرحه |بــــر|

49o2oيم علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد عبــــد |لسل|م مر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سهيلتـــ عمرو محمد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد258|33
256277| وف|تـــ.حمد رمض|ن |حمد عي ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء عطيه عويس |حمد|768623
لسن ع شمس|ج خ|لد ع عبــــد|لمحسن3578|2
3538ooتـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|محمد ربــــيع عبــــد|لفضيل |سم|عيل
45||7oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|تـــ|مر ع|دل فتـــ عبــــد |لمنصف د|ود
طبــــ |لسويسحمد صل|ح حس |لسدوديتـــ|753|43
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه فرع |لو|دى |لجديد|محمد |حمد محمد ف|روق |بــــو عجور493745
7oo5|5تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهرو|ن محمد ثــــروتـــ سعد
علوم ج|معتـــ د |طمريم أس|مه محمد |لدسو عطيتـــ2||422
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ندع|ء محمد عيد محمد49267

يم|66772| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيه محمد عن| |بــــر|
7|o525 تـــج|ره بــــور سعيدخلود محمد |حمد عبــــد |لق|در طه مو
د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف ه| |حمد |لسيد عثــــم|ن424464
7o|5o6|يل ج |لزق|زيقه|نم |حمد سعد محمد عط كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ندستـــ ع شمسمعتـــصم ط|رق محمود محمد |لديبــــ8433||
7o733oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ره |حمد عبــــد |لمع عبــــد |لمع

6|68oتـــربــــيتـــ بــــ سويفبــــتـــ عيد سيد جودتـــ
77o5o3ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعمرو حس|م صل|ح عطيه قنديل
|2o|8|ى |س|مه عط| محروس طبــــ |سن|ن ع شمسش
ندستـــ |لزق|زيقبــــ|سم مجدى ذ محمد نعمه |695944
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جخلود خ|لد حل عثــــم|ن 675||9
تـــج|ره طنط|مهند محمد عبــــد|لعزيز محمود معل|645695
7o5|74| يم محمد طلبــــه |حمد |لحن طبــــ |سن|ن |لمنصورهبــــر|
رهم|رتـــ | س|مح |سح|ق س| لوق|236485 تـــج|ره |لق|
3564o9 زر|عه مشتـــهرمحمود |حمد  |ء |لدين عبــــد|لمو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حسن محمد حسن عبــــد|لمجيد ج|د478873
4o5426يم قط|ريه يف |لسيد إبــــر| فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهشذى 
ره|ند| |حمد ع محمد عبــــد|لجو|د3|2329 د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل محمد صبــــ محمد |لخش|بــــ9|36|2
ريدى482747 تـــج|ره |ل|سكندريهنور صل|ح |لدين عبــــد |لعزيز محمد 
ندستـــ |لزق|زيقحمد مجدى عبــــد |لوه|بــــ |لسعيد|775765
لسن ع شمس|منه | شح|تـــه ف|ضل عبــــد|لو|حد236525
حقوق |لمنصورهسحر |لسيد |لسعيد |لذ محمد685585
علوم حلو|نمريم ط|رق |لحسي |حمد |لقل989|43
69o268 |تـــربــــيتـــ |لمنصورهي|سم |حمد محمد عبــــد |لبــــ
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |حمد عبــــد |لحميد محمد58|759
84o2|9 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىع |بــــو|لحج|ج |حمد مد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد مصط ع ع |لحن |547||7

ندستـــ شبــــر| بــــنه|ه|جر س| محمد حسن |لجل|د43|34
4|2o6||يف سعيد |لم |د|بــــ طنط|ف|رس 
27o2ooيم عي طبــــ |سن|ن طنط|عل|ء فوزى مصط |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد مجدى عبــــد |له|دى مصط 786248
يل ج |لزق|زيقغفر|ن عص|م محمود سيد |حمد مبــــروك432452 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره |لمنصورهكريم محمد فوزى محمد |لدمر|وى689884
د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد | محمد شح|تـــه محمد |لسيد32|539
تـــج|ره |سيوطند| |يمن يونس محمود 885446
||83o6 ندستـــ تـــ.خ|مس مصط محمد مصط حن معهد ع| كندي تـــكنولو | 
رهعمر خ|لد |لسيد عبــــد |لحميد529|2| حقوق |لق|
4o52o9بــــه يم و تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهع محمد كميل |بــــر|
وف|تـــحمد |يه|بــــ |حمد مدحتـــ عبــــد |له|دى25389| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
4o822o| تـــج|ره طنط|حمد محمد محمود |لبــــيو
7o6474|علوم |لمنصورهيم|ن محمود محمد ع بــــدوى
|د|بــــ طنط|يم|ن ول|ء محمد |لف|تـــح |لريدى|2728|4
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمل كرم مصط |لسيد |لجرف|344992
ندستـــ ع شمسدير |يمن عو|د |لسيد4|3233
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمن|ر محمد |حمد محمد22553|
2638o7تـــج|ره بــــنه|ه|يدى فتـــ ذ محمد ز|يد
تـــج|ره |ل|سكندريهعمر فتـــ س|لم عمر328|45
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عرفه عبــــد |لبــــ|سط أبــــو|لغيط أبــــوزيد79|444
26ooo4 كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــلسيده محمد ع|بــــدين حسن محمد عبــــد
ندستـــ طنط|محمد |لسيد محمد سيد |حمد |لخو 448772
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4o6297فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــه |لسيد محمد فرغ عبــــد|لرحمن
وف|تـــمرو|ن |حمد محمد عبــــد |لعظيم23572| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحن|ن ح|زم سلط|ن عبــــد|لخ|لق33|344
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جحبــــيبــــتـــ مصط سيد محمد4|3352
4429o9|تـــمريض كفر |لشيخمريم محمد محمود ع محمد عبــــد
3566o7|يم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زه|ر مو حسن |بــــر|
42435oطبــــ |ل|سكندريهمحمد |حمد صفوتـــ حسن درويش
ر |حمد|6|4828 ف محمد |لط| ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيه |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطفرج صبــــ فرج جندى 889483
63o658|حقوق |لزق|زيقلسيد حسن |لسيد عبــــد |لسل|م
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سعديه |لسيد محمد عبــــد |لستـــ|ر |لصعيدى|25734
52o2o5ره|دين| خ|لد دي|بــــ حرحش ثــــ|ر |لق|
26oo94وف|تـــي|سم عبــــد|لمنعم عبــــد|لوه|بــــ عبــــد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o54o8تـــج|ره طنط|ه|يدى |حمد خليل حس مو

معهد ف ص بــــ سويفحمد مدين حويل عبــــد |لسل|م|68524
يم س|لم4|378 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــن|دره ن|جح |بــــر|

4989o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدين| محمدى ز محمد بــــكر
صيدلتـــ |لم |مصط عبــــد|لحليم عبــــد| |حمد3239|8
ى محمد عوض رم|ده|8|762 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمود ي
5429oتـــج|ره بــــ سويفمحمد جم|ل محمود ش|كر

حقوق طنط|د| | ع طه |بــــو حسن295||4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |كرستـــ | |يمن جميل حنس|82399
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |لسيد عبــــد | عبــــد |لرحمن|633842
6o6837د|بــــ طنط|خ|لد عبــــد |لن| ع سل|مه مندى|
ق|678652 يم |حمد |ل طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقميس |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر محروس عبــــد|لرحمن حس 892355
ر|ن253953 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|مصط مسعد نبــــوى ز
|625o|يم |لسيد مو يم نبــــيتـــ |بــــر| تـــج|ره بــــنه|محمد |بــــر|
49ooo7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهوق |س|مه محمد مر عبــــد |لنبــــى
227o96|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط ع|دل ف|روق عبــــد
76457oتـــج|ره بــــور سعيدمهند |س|مه محمد |حمد محمود
75o852د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ندى محمد |لسيد محمد محمد س|لم
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدد | |حمد عبــــد |لرحمن محمد د|ود|76589
34|o37|معهد ف تـــمريض ع شمسحمد وحيد فتـــ |حمد عبــــيد
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم|ن وسيم عبــــد|لجليل عبــــد |لغف|ر جوده5642|2

تـــج|ره بــــنه|حمد محسن عبــــد |لبــــ| |حمد||8642
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسند|ء رض| حس ع زغ|ليل343578
328o|5 |تـــج|ره بــــنه|عمرو محمد كم|ل عبــــد|لبــــ

3oo|3تـــربــــيتـــ حلو|ني|سم محمد عبــــ|س |حمد محمود
82535oتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد حسن |حمد محمد
4355o9|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهنو|ل ك|مل محمود ن
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|5676o|يم حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد |يمن عبــــد |لوه|بــــ |بــــر|
يم633785 يم سيد |حمد |بــــر| معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقرن| |بــــر|
8o2|23| لس يون|ن حبــــيبــــ ج|د ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ك
علوم بــــورسعيدحمد سميح سعيد |بــــوف|طمه|268454
يم593|68 ندستـــ |لمنصورهمرو|ن رمض|ن يوسف مو |بــــر|
ف |لسيد طه عبــــد|لفتـــ|ح|3369|3 حقوق ع شمسحمد |
24763o د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عمر عبــــد|لسعيد صبــــ |لليثــــى مهدى نوي

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروه سيد عبــــد|ل عبــــد|لوه|بــــ4|555
ين مصط زينهم مصط 8533|| تـــج|ره ع شمسش
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| عزتـــ محمد |لمل|ح|269579
يم |حمد عبــــد|لق|در|7|836 زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديف|طمه |بــــر|
ندستـــ |لزق|زيقس|مه سعيد |لسيد سليم حلبــــي|629676
249|8oمعهد ف ص بــــنه|بــــسنتـــ سيد حن عبــــد|للطيف
92o2o9  علوم سوه|جك|تـــرين فرح رؤوف فرج
8o487oيم ش|م ع |بــــر| (|د|رتـــ |عم|ل-مح|سبــــتـــ)لمعهد |لع| لتـــكنولو | |ل|د|رتـــ و|لمعلوم|تـــ بــــ|لم رن| 
43o35oتـــربــــيتـــ طنط|ع |ء عبــــد |لرؤف سعد محمد حسن
ى492722 تـــربــــيتـــ دمنهورسم|عيل ر|فتـــ |سم|عيل رضو|ن |لح

2|o88رهمصط |حمد مصط سليم ندستـــ |لق|
8o8565تـــج|ره بــــ سويفمصط محمود جمعه ص|لح
وف|تـــمحمود خ|لد عبــــد |لوه|بــــ محمد محمد29|777 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
صيدله |ل|سكندريهزي|د |حمد |لسيد قطبــــ زعتـــر824|42
||8oo4ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|ن|تـــ| نش|تـــ ن|دى نور
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمتـــ عبــــد |لوه|بــــ فريد عبــــد|لوه|بــــ |9547|5
5352o3حقوق |سيوطمدحتـــ محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لجندى
8|344oكليتـــ حقوق |لم |ريه|م محمد |لن|دي حسن
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم | حل قديس عوض س|ويرس254782
|لدين مصط عل|م|765639 ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد ن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفس جمعتـــ قر |حمد5||52
ره|صفيه |س|مه |حمد عبــــ|س236453 د|بــــ |لق|
رهيه ط|رق سعيد محمد خليف|49227| علوم |لق|

رهزي|د ط|رق يوسف عبــــد |لرحمن737|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
253o54|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسم|ء جم|ل ف|روق رزق
7o532o| يم عبــــد |لحليم ع عبــــد ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر سهر |بــــر| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
35|3o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ميتـــ عبــــد| مل|ك رزق
35o642|تـــج|ره بــــنه|من|ر سيد صل|ح |لدين تـــه

حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــصل|ح محمود ع يوسف عثــــم|ن28489
89o368 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمحمد كم|ل حس منصور
تـــج|ره دمنهورآيه محمد مخلوف محمد مسعود|48995
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عبــــد|لنبــــى عزتـــ جمعتـــ|||82|3
ندستـــ تـــ.خ|مس يوسف شعبــــ|ن فتـــ ص|دق877|4| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ شحتـــتـــ سل|متـــ محمد ع342424
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64353oف محمد محمود د|بــــ |لزق|زيق|نور| |
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ كفر |لشيخندى مصط عبــــد|لحميد عبــــد |لحميد شويل88|5|4
3|2o87 يبــــ فه فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طسوسنتـــ فه و
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسلوى نص|ر سيد |حمد نص|ر349252
ندستـــ |ل|سكندريهنور محمد فتـــ ح|مد446989
|ء م|جدى سلم|ن محمد |لش|ذ9844|6 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طإ
527o28ندستـــ |ل|سكندريهعمرو |حمد عبــــد |لجليل سليم|ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| مل ك|مل عبــــد|لح|فظ |بــــوع ||27757

م ن |بــــو |لحمد سل|مه|28945 رهد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره سوه|جمحمد |س|مه حسن |حمد حسن حم|924557
تـــ|خ|لد عبــــد ربــــه عبــــد |لع|ل بــــسيو 444747 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهوليد |حمد محمود |لسيد محمود484575
ندستـــ بــــنه|محمد خ|لد ح|مد محمد حميده783229 كليتـــ 
علوم ري|ضتـــ |سيوطنص|ر حس مصط حس 359322
ندستـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد | محمد عبــــد|للتـــ778757

2o42|| يم مر يم محمد |بــــر| رهبــــر| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ د |طنهله طه طه طه |لش|ل83|9|6
6|6oo8تـــج|ره ج|معتـــ د |طجل|ل |لدين جم|ل |لدين محمد |لغن
8|566oنوعيتـــ |لم |دين| ن|فع محمد محمد
7o5592|طبــــ |سن|ن كفر |لشيخوليد محمد مو محمد مو |لوف
34229oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسهيلتـــ محمد حسن محمد ز|يد
ري339329 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|مصط محمد فتـــ ع ج|د |لجو

5|o42تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمد عص|م س| ع
6369|oش|م عبــــد |لر|زق محمد تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمصط 
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ني|سم ع|دل عبــــد |لمجيد بــــدوي|49883
8o34|6 تـــمريض |لم | ف محمد عبــــد|لجليل عبــــد|لمتـــج
معهد ف ص بــــنه|ع|يده جمعه |بــــو|لفتـــوح عبــــد| محمد7|2479
يف حسن محمد ص|لح764722 نوعيتـــ بــــور سعيد 
حقوق حلو|نمن|ر |لسيد عبــــد|لعزيز ع6396|3
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طلسعيد معتـــز بــــ| |لسعيد |لرم|ل|5566|6
76|4o7تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسسل محمود محمود محمد حسن
ف عبــــد |له|دى |بــــو |لسعد صقر3|6762 طبــــ |لزق|زيقمنيه |
نوعيتـــ عبــــ|سيهد| | |حمد عبــــد |لع|ل عبــــد |لح|فظ57434|
رهيمنه خ|لد عبــــد |لستـــ|ر س|لم6374|| ندستـــ |لق|
نوعيتـــ عبــــ|سيهمنتـــ |  |ء محمود حس 8834|3
حقوق |لزق|زيقدين| |حمد ع ع حس|ن|63986
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد | كم|ل محمود ع |بــــو|سم|528274
63oo59طبــــ |لزق|زيقح|زم عبــــد |لحليم |حمد |لشه|وى
88o437 بــــه ش|كر فنون جميله فنون |لم |م | مجدى و
336|o5|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسم|ء مدحتـــ حسن |حمد
268oo2وف|تـــشه|بــــ محمد |حمد |لخو تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 

Page 7624 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره ع شمسمحمد كم|ل عبــــد|لرحمن |حمد قنديل2394|2
تـــج|ره |لزق|زيق جم|ل محمد|لن|دي محمد |حمد|78736
تـــربــــيتـــ دمنهوررن| |حمد |لسيد عبــــيد7623|5
44oo||زر|عه كفر |لشيخرحمه |لسعيد س|لم طه مريش
2569o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومند| فؤ|د محسوبــــ د|ود
تـــج|ره ع شمسل|ء |حمد محمد |حمد|7965||
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسم|ء |حمد |لسعيد محمد سل|مه||7|696
7524o9تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهعبــــد |لرحمن |حمد فه عبــــد |لمنعم
تـــج|ره بــــور سعيدلؤى |حمد خليل خليل رخ|764556
86o325 طبــــ |لم |وق ع شي ع
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد حمدى ع|بــــدين محمد|633846
836|2o|معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء |سم|عيل |م |حمد
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن سعيد |لسيد طعيمه448452
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند |س|مه محمد درويش257233

رهيه عبــــد | محمود |لسيد عبــــد |لل|ه474|3 تـــج|ره |لق|
9o28o3 يم عبــــد|لشكور عبــــد|لحميد صيدلتـــ سوه|جس|ره |بــــر|
6|39o9يم |لغ|زي ور ع |بــــر| تـــج|ره طنط|محمد 

فنون جميله عم|ره |لم |حسن |حمد حسن |حمد3||9|
ندستـــ |سيوطديفيد ع|دل فكرى متـــرى 884779
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|ره كرم دسو محمد|33328
طبــــ |ل|سكندريهمروتـــ عزتـــ |لسيد محمد خليفه468|52
85426oمعهد ف تـــمريض |لم | عبــــد| منتـــ محمد خليل
322o67يف فهر محمد تـــربــــيتـــ ع شمس 

رهحل|م |يمن فرغ جل|ل|35782 حقوق |لق|
5o9o4oتـــربــــيتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن ع|دل محمد محمد قطبــــ
ندستـــ |سيوطيمن محمد حل محمد|528348
78|o|4معهد ف ص |لزق|زيقعبــــد |لكريم محمود عبــــد |لكريم |لسيد
63947oمعهد ف ص |لزق|زيقوق محمد حمد | محمد
897o7o|تـــربــــيتـــ سوه|ج يم|ن |يوبــــ محمد عبــــد|لكريم
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد مر ن267856

|49o7 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسل بــــه|ء |لدين ع |م
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمنتـــ | مصط عبــــد|لسميع مصط 346449

6o495معهد ف تـــمريض بــــ سويف محمد ن| عبــــد|لمنعم عبــــد |لعليم
رهمحمد |حمد |حمد محمد8|479| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
م نبــــيل سيد ص|لح|22669| رهد تـــج|ره |لق|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفبــــس|م محمد عبــــد |لجيد قطبــــ62428
3423o| حقوق حلو|نس|مه محمد محمود مصيل

ره|حمد عل|ء ع عبــــد|لودود|3679|2 د|بــــ |لق|
36|o97تـــج|ره بــــنه|نوره|ن شعبــــ|ن |بــــو |لخ |حمد ن
يم حسن |لمر|69488 معهد ف ص |لمنصورهحسن |يمن |بــــر|
تـــج|ره |سيوطرن| |حمد محمد عبــــد|لوه|بــــ |لق| 497275
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تـــج|ره ع شمسمنتـــ | مصط ع|طف محمود2|26|3
|58o73كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ند|نه مصط عبــــد |لع| محمد
44993oيد عبــــد |لحليم |بــــوزيد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|نور| |بــــو |ل
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ص|بــــرين محمد ع بــــخيتـــ829557
272|2o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد |س|مه عبــــد| حف محمد
22o394حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــع عبــــد|لحميد ع ع غل|بــــ
رهمحمد عم|د محمد م |لدين مط|وع64378| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|بــــسمله |حمد س|لم ز عبــــد |لخ|لق2732|4

5o||7| طبــــ |لفيومحمد مجدى فتـــ قر
2582|3| ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــ|نوبــــ سعد سلو|نس عط| |
8|oo97تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ه|جر جم|ل فرغ محمد
تـــربــــيتـــ |سيوطه|جر صديق مك|وى صديق  877795
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىفرح محمد عبــــد |لحليم محمد55232|
ره|ض عبــــيد حن محمود236693 د|بــــ |لق|
د|بــــ |لفيوم|جه|د حس ف|يز محمد35432|
75o327تـــج|ره بــــور سعيدسلوى محمد ف|روق حم|دتـــ |لقص|ص

رهمحمد ربــــيع ع مهدى34956 تـــج|ره |لق|
ه حميد عبــــد|لنبــــي محمود|95|837 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم

قتـــص|د م حلو|ن|رحمه عبــــد | محمد فرج34353
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حبــــيبــــه محمد عبــــد|لش| غنيم432223
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمود محمد |لسيد شعبــــ|ن484668
د|بــــ |لفيوم|يوسف عمرو محمد |حمد26837|
42o6|2|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|حمد كم|ل محمد يوسف قطبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحس|م حسن عبــــد|لعزيز محمد88|344
تـــج|ره طنط|كريم عل|ء عبــــد |لمع محمد |لن|قورى494534
254o68معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمحمد س|مح عبــــد| سليم
63895oتـــج|ره بــــنه|عل|ء عبــــد |لبــــديع لط محمد
ندستـــ |لم |محمد عمرو ك|مل عبــــد|327||8
7oo8o9يف يم |ل زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــخ|لد |لسيد محمد |بــــر|
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نل|ء ربــــيع محمد حبــــيبــــ|855|32
5o969|طبــــ حلو|نمصط سعيد عبــــد |لحميد حسن |بــــو عجيله
حقوق حلو|ندع|ء جمعه روبــــى ص|دق327234
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير |س|متـــ عبــــد|لعزيز س|لم62|332
8oo54| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــي|ر| ع ذ عوض

طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهم | نبــــيل بــــ|نوبــــ د|ود477237
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|سيف |س|متـــ |لسيد |حمد طه |لشن429427

تـــج|ره بــــ سويفحمد |س|مه حمدى عبــــد |لسل|م عبــــد 6|637
ره|زينبــــ تـــوفيق بــــخيتـــ محمد عبــــد |لع|ل222285 د|بــــ |لق|
|26|o2لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|عمر ع|مر سيد ع|مر غز|ل
232o86يم رهمحمد وليد محمد |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
|5o746ندستـــ حلو|نعمرو جم|ل محمد محمود

Page 7626 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6||6o4 يم مصط تـــربــــيتـــ طنط|مروه مصط |بــــر|
2254o2|حقوق حلو|ن|ء عبــــد|ل محمد عبــــد|لرحمن
يم |حمد محمد766729 طبــــ |لسويسمحمد |سم|عيل |بــــر|
علوم سوه|ج يه |حمد مهدى فضل|924936

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيتـــ محمود محمد محمد|62627
زر|عه |لمنصورهدير عك|شه |لسيد عك|شتـــ698954
9o2967  تـــربــــيتـــ سوه|جعل| بــــه|ء |لدين ص|بــــر محمد
معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء محمود ح|مد عيد سعد||68446
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نيوسف سم| شمس |لدين حسن منصور98|223
246943| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه عزتـــ |لسيد |لش|ف
حقوق |ل|سكندريهو|رى س|لم علو| عبــــد|لخ|لق كعبــــيش492496
تـــ ح|تـــم عبــــد|لع| عوض زمزم322699 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفن
5o7285تـــمريض |إلسكندريتـــ رض| محمد محمود محمد |بــــو عنيبــــ
825o62 حقوق |لمنصورهم |لدين ع|دل عبــــد|لسيد ع
يم عبــــ|س 764227 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرودينه عبــــد |لرحمن |بــــر|
623o79ويدي ثــــ|ر د |ط|محمد |كرم فه 

ره |ر عبــــ|س م |لدين عبــــ|س5|332 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوري|ر| |لسيد ري|ض |لسيد عبــــد |لق497864
9o5o35|د|بــــ سوه|ج| سم|ء حسن محمد حسن

تـــج|ره بــــ سويفم|ي| عمرو فتـــ |حمد68|9|
رهحمد محمد عبــــد |لغ محمد||4522| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
45o9o6| وف|تـــحمد عمر محمد |لهو|ري يح وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسم|ء حس |بــــو|لعل| عبــــد|لخ|لق|8982|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهزينبــــ محمد محمد شفيق |لش|72|678
8845o3|تـــج|ره |سيوط بــــ|نوبــــ ميل|د بــــسط| جرجس
يف فؤ|د |حمد|335639 تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ 
7oo544تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهوس|م عص|م عبــــد |لع|ل س|لم
تـــج|ره طنط|أس|مه مجدى عبــــد|لصمد محمد |لشنديدى|49437
ف بــــدوى عبــــد|لح|فظ|326934 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسيم|ن |
78o84oتـــج|ره |لزق|زيقع حسن كم|ل طلبــــتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهمصط محمد عثــــم|ن عبــــد |لحليم |لغندور525773
علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهحمد عبــــد |لوه|بــــ |حمد محمود|26|753
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمد صبــــرى سم سيف246228
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمنيه ط|رق ع عر|بــــى|6969|6
35o98|علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد ع|طف سيد ج|د
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخحمد ع|دل عبــــد | طلبــــه |بــــو |لسعود438539
353o53رهعبــــد|لمجيد |حمد عبــــد|لمجيد عبــــد|لحليم تـــخطيط عمر| |لق|
856o36ندي تـــج|ره بــــ سويفعبــــد| محمد رمض|ن 
تـــج|ره طنط|محمود رض| فؤ|د سعد رمض|ن3849|4
معهد |لمدينتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــشبــــر|منتـــع|صم محمود |لسعيد عبــــد |لنبــــى صهيون677392
7585o|تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهشيم|ء حمدى سيد صبــــره
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6o7342طبــــ طنط|دين| |كرم محمد كم|ل |لشبــــر|وى
|5o274د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|عبــــد |لرحمن |يمن شيبــــتـــ |لحمد محمود

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م حمدى صل|ح |حمد75469
إعل|م بــــ سويفيم|ن وحيد عبــــد|لمنعم مصط |338363
يم خليل د|ود|779|22 تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|ن|ء |حمد |بــــر|

5298oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفمحمود محمد عيد ح|مد
6o635oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|زي|د ط|رق |لسيد |لك|شورى
6o54|4| تـــربــــيتـــ طنط|ن| عبــــد |لستـــ|ر |لسيد محمد عبــــد
8754o4 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد طلعتـــ محمد عبــــد|لمنعم
علوم ج|معتـــ د |طمحمد |لصبــــ| |لسيد|حمد |لصبــــ| عي 623627
صيدله طنط|رنيم |يه|بــــ عبــــد | عبــــد |لسل|م |لطيبــــى432844
2678|oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــلؤى |يمن محمد عوده
452o42ندستـــ |سيوطعبــــد|لرحمن |لسيد محمد جمعه ع|مر
تـــربــــيتـــ |سيوطع محمد |حمد |حمد 72|876
صيدلتـــ |سيوط حمد |يه|بــــ فوزى عبــــده||87663
تـــج|ره بــــ سويفد |نه عيد  |د ن |5699|8
447|o9ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممؤمن محمد |حمد محمد |لسيد
معهد ف ص |سو|نبــــو|لحج|ج |لنوبــــي مصط عبــــد|لكريم868627
6o2639طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد جم|ل عبــــد |لمنعم |بــــو زيد محمد
8|44o7تـــج|ره |سيوطعبــــد|لرحمن ش|ور حسن عبــــد|لرحيم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|خلود محمود محمد محمد عبــــد|لغ 357225
4o2592د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حن صل|ح ف|روق محمد محمد درويش
طبــــ بــــنه|رن| |لسيد عبــــد|لحميد محمد عبــــد |لحميد 427989
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطحمزه عبــــد|لرحمن محمد عبــــد|  238|88
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــ محمود ربــــيع عبــــد |لعزيز |لقط|ن4|2666
68o922تـــج|ره |لمنصورهزي|د مصط محمد عبــــد |لر|زق
3|6o88علوم حلو|نندى بــــل|ل يونس |لمغ|زى شه|بــــ
774o9||د|بــــ ع شمس|يه ع|شور محمد حبــــيبــــ
354|o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سلسبــــيل ع عبــــد|لبــــر ع|
تـــج|ره بــــور سعيدحمد |لسيد ك|مل مصط عبــــد |لموجود764523

حقوق بــــ سويفرح|بــــ |حمد محمد حسن58944
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ح صبــــ سعيد حج|زى248857
يم رشو|ن |بــــر|557|48 ف |بــــر| تـــج|ره |ل|سكندريهمجدى |
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدخ|لد محمد ق|سم محمد |لزي|تـــ429537
8o6278| تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |سم|ء معتـــصم مبــــروك تـــو
25325oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|ديه محمد مسعد محمود |لعشم|وى
علوم ري|ضتـــ |سيوطم | مجدى جميل منتـــي|س 879386
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهندى مسعد |لسيد محمد |لقط|نه497389
233o39كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنو|ره خ|لد فضل عبــــد|لمقصود
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم ح|زم حسن |لسيد |حمد475222
4285o9ى |حمد محمد رجبــــ طبــــ حلو|نأسم|ء |ل|بــــ|ص
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صيدله حلو|نحمد عشم|وى عبــــد |لعظيم |بــــو |لحديد598|4
82o7o|حقوق |سيوطم | ري|ض فوزي ري|ض
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد ز عبــــد |لعليم محمد ع42957|
ين| منجد موريس ن|شد85|43| فنون جميله عم|ره |لم |ف
27|99oتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعزتـــ ط|رق محمد عبــــد|لعزيز |لسنبــــ|وى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم |يمن عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لمجيد2884|4
26339oيم ر|شد |سم|عيل |لجمل تـــربــــيتـــ بــــنه|وق |بــــر|
علوم |لم |سم|ء ع|رف حس|ن سيد|6||857
ي عبــــد|لحميد عبــــد|لع| |356|5 زر|عه كفر |لشيخص| ي
تـــج|ره سوه|جمحمود عل|ء |لدين محمود صبــــره44285|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمر|م سم ز نجم254364
تـــج|ره دمنهورآيه محمد محمد صل|ح |لدين قطرى6847|5
صيدله |ل|سكندريهرح|بــــ |لش|ف ع محمد |لغ|وى|77663
4o3373لسن |لم |لبــــ طه مر سعد زينه|

حقوق |سيوطوليد سيد سعيد طه56735
رهه|جر سم عبــــد |لحكيم |م 49746 علوم |لق|
حقوق بــــ سويف|ء |نور عبــــد | عبــــد |لعزيز|697|6

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|كم|ل حمدى عوض |لمن ع|مر9832|4
|26o|8 بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسرن| |س|مه سيد متـــو
بــــي 8379|2 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |حمد كم|ل 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسي|سم |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد عمر4|2366
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهشيم|ء يوسف يوسف ع مط|وع44|693
77o755|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيم|ن محمد حس محمد |لعم|وى
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحيوسف مجدى محمد أحمد بــــ|ش|3|4494
9o9877 علوم |سو|ندير عبــــد|للطيف |بــــوحم|دى حس
8oooo3كليتـــ |آلثــــ|ر بــــ|ل|قعل| |حمد مصط |حمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد سعيد يوسف عبــــد|لفتـــ|ح|7469|3
9o4535 حقوق سوه|جعبــــد|لرحمن مدحتـــ |حمد محمد|ل|م
2|334oيم محمد بــــيو حقوق ع شمسبــــه محمد |بــــر|
76873o|يم سليم|ن حقوق بــــورسعيدحمد كريم |بــــر|

رهخ|لد مجدى |لسيد مر59|23 حقوق |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهن|در مجدى مصط |حمد عي9|5246
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء محمد محمد حس عسل|783929
معهد ف تـــمريض |سيوط شيم|ء محمد ع محمدين  882549
6o2o88د|بــــ |لمنصوره|ي|سم مجدى |لسعيد ع|شور مصط غ
9oo394 ندستـــ سوه|جمصط محمد عبــــده محمد
2598o|طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ |م سم ممدوح زرد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم سم حمد|ن عبــــ|س|35942
8o5956يم |م محمود طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمد |بــــر|
يم رجبــــ476636 كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنور| عم|د محمود |بــــر|
7o4985| ندستـــ |لم |لسيد عم|د |لسيد عبــــد |لكريم عبــــد
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ف ع عفي |لجلبــــ||33322 ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمنيتـــ |
|4o425 رهسل محمد مصط محمد مصط عل|ج طبــــي |لق|
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمود مح محمد |حمد ر|شد|26233
ندستـــ |لم |حمد ع محمد ه|شم|448747

ف|3596 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى |سل|م محمد محمد 
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــدين| جم|ل عبــــد|لرؤف سل|م73|253
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدجم|ل محمد ع ع محمود752924
تـــج|ره طنط|محمد عبــــد |لحميد ع سل|م2299|4
9o2394 تـــربــــيتـــ سوه|جمريم عوض مسعود بــــخيتـــ
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ي|ر| محمد |لسيد عبــــد |لرحمن8839||

حقوق بــــ سويفحمد ي| رمض|ن محمود|5|539
حقوق |ل|سكندريهزي|د مجدى منصور عبــــ|س منصور439|48
6o8647يم |لسيد عبــــد|لحليم تـــج|ره طنط|مروه عص|م |بــــر|
زر|عه طنط|رحمه محمد سعيد |ل|م|م خليل|43426
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقكر|م عطيه محمد عطيه عطيه|626379
6o8358تـــج|ره |لمنصورهرو|ن |حمد فتـــ شلبــــى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | |حمد |لسيد |حمد753356
5284ooتـــ|عبــــد|لرحمن حسن رش|د محمد |لزربــــه لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لبــــح
علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد رمض|ن حس رمض|ن إسم|عيل79|4|6
د|بــــ |لزق|زيق|س|ره أحمد عبــــد|لمنعم محمد |لسيد|63843
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــتـــ|مر خ|لد |لسيد عبــــد |لمنعم||6769
83|3o9صيدلتـــ |سيوطمريم من ص|دوق فرح
علوم ج|معتـــ د |طم| مصط محفوظ  عبــــد | |لش96|439
يم محمد |لسيد54|||3 د|بــــ ع شمس|محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط فتـــح | فتـــ فتـــح | جمعه435673
9|o548 طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد جم|ل ج|د |لكريم عبــــد|لع|ل
843o||تـــربــــيتـــ |سو|نتـــغريد |حمد عبــــد|لو|رثــــ |حمد
4o7o75|نوعيتـــ |ل|سكندريهله|م ع|دل محمد |لسيد معتـــوق
حقوق |ل|سكندريهكريم صل|ح نظ دقيش487935
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروه يوسف محمد سليم|ن |لبــــهن247998

رهه|جر سيد عيد |لسيد25628 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ريدى 894843 حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعبــــد|لرحمن |مجد |لسيد 
|ء حسن صل|ح عبــــد|للطيف|896452 كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوط 
64o|54ش|م محمود عي سليم|ن د|بــــ |لزق|زيق|منه | 
8o2799|نوعيتـــ |لم |حمد م |لدين ن| عبــــد|لسل|م
حقوق طنط|فؤ|د |حمد فؤ|د مهدى ن69|494
نوعيتـــ |لزق|زيقريه|م |لسيد ع ح|مد |لعفي 637483
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نندى و|ئل وجيه محمد7922|2
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىمن|ر |حمد حس طه ص|لح48352|
477o47يم مصط رضو|ن فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل |حمد |بــــر|

يم عليوه7537| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمنتـــ | |حمد |بــــر|
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77o72|تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء عص|م زكري| عبــــد| |لمهندس
4o978|يم |لبــــنبــــى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر محمد |بــــر|
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |ه|بــــ |لمتـــو حس شلبــــى|6725|
طبــــ |لمنصورهل|ء |لحسي محمد محمود بــــشيتـــ|346|62
634o|5|ندستـــ |لزق|زيقحمد سعيد فؤ|د عبــــد |لرحمن
د|بــــ كفر |لشيخ|نجوى محمد جم|ل |لبــــط|ط443|42
2|37o9وف|تـــحس مصط سيد ر|غبــــ شديد ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ |سو|نلشيم|ء |دريس م ع |||8457
82o||4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |فرحه محمود حسن عبــــد|لرحمن|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقنورين محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد6||774
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسرضوى محمد ع محجوبــــ35929|

رهي|سم محمد |حمد |حمد7572| حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم رض| عطيه رزق359624
4752o8يم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــسهيله و|ئل |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدع|ء ع ع ع |لعطوى||25|7
23946oره|منه | محمد |حمد عبــــد |لحميد |بــــو شوشه د|بــــ |لق|

د|بــــ حلو|ن|عبــــد|له|دى جم|ل عبــــد|له|دى سيد|4753
8344o2 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييوسف محمد حسن ع
علوم بــــنه|نور|ن |لص|دق |لسيد محمد |لص|دق4|3398
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــع |ء رض| ع ع698934 ك.تـــ. ف للبــــ
9|o|86 طبــــ سوه|جم | بــــطرس عبــــد|لمسيح تـــوفيق
تـــج|ره طنط|أسم|ء بــــسيو عبــــد|لعزيز س|لم443885
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــه|جر ن|در |حمد ذ |لن|دى8|6238

طبــــ بــــيطرى فرع مطروحيوستـــ | نش|تـــ غط|س فلسط 66963
تـــج|ره بــــنه|مصط كم|ل محمد حسن687|33
6|oo|5|د|بــــ |لمنصوره|يم|ن رضو|ن حل |بــــو زيد در|ز
تـــج|ره |لمنصورهيف ط|رق حسن |لدسو محمود676767
25|o26تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح حو|ش
692o63|د|بــــ |لمنصوره|شعيبــــ ع ع عقل |لجبــــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمد عبــــد|لغ محمد|553||9
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــنوره|ن عزتـــ فرج ع متـــو699668
9o|74o  تـــج|ره |سيوطسه| عز |لدين عبــــد|لمج ع
5|7o56 كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور عبــــد |لق|در عبــــد |لحفيظ |لحو
36o|37| |حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|دون| عجيبــــ عبــــد|لسيد حن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|حمد حس |لسيد مصط |47295|
وف|تـــسهيله محمد عبــــد |لجليل سل|مه573|2| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن |حمد حسن زعلوك4987|
علوم |لمنصورهزي|د عم|د محمد رش|د ق|سم |حمد678542

4847oيم طبــــ حلو|نش|م سعيد سيد |بــــر|
9o5645 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعل| ع|دل |حمد محمد
تـــمريض أسو|نعل|ء فري حسن ع 847899
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68o369يم عوض عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخجم|ل |حمد سعد |حمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن ج أسو|نحمد |س|مه |حمد عبــــد |له|دى |لسعد4|3|68
يم |حمد محمد خليل خليل||26229 ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر عبــــد|لمحسن |حمد معوض234847
يم س|لم476822 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حن خ|لد حف |بــــر|
يم |حمد س|لم346786 ش|م |بــــر| معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرتـــسنيم 
معهد ف ص |سو|نمصط عبــــد|لسل|م محمد ح|مد|84866
د|بــــ |لمنصوره|مصط |يمن محمد محمود ص|لح28|679
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممريم مصط |حمد حسن ع|مر286582
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد نبــــيل عبــــد|لمنعم سعد|268458
88|o24 معهد ف ص |سيوطريه|م محمد سيد |حمد
يم ن|دى يوسف 885394 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفمريم |بــــر|
6|253o تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــه|جر |لسيد عبــــد |لغ عبــــد|لحميد
7o7o87ج| ف عبــــد |لسميع محمد  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــ|ء |

ثــــ|ر |لفيوم|غ|ليه سعيد عبــــد |لعظيم رحيم||576
3372o3|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|سل|م مصط مو محمد|
5o2|28تـــج|ره كفر |لشيخسعيد محمود طه محمد عثــــم|ن
تـــج|ره |لمنصورهدير محمد صل|ح |لدين حس عبــــده687648
6275o| رهمحمد صبــــري ع أم عل|ج طبــــي |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشمحمد و|ئل محمد ع|يش عروج766769
|4758o|تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد سم حس |م |لنمر
ندستـــ |ل|سكندريهعمر مفتـــ|ح عبــــد |لسل|م عط|ي|444872
تـــربــــيتـــ حلو|ني|تـــ ن|دى محمد ن|دى|243743
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل|م محمد حسن |حمد|634885
258o25|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد حمدى فرم|وى |حمد
معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمصط شو |حمد |حمد427|64
معهد ف ص بــــور سعيدنرم محمد محمد صقر622572

3655o| خدمه |جتـــم|عيه |لفيومحبــــيبــــه محمود سيد عبــــد
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|د | |حمد فتـــح |لقرنش|وي|26889
طبــــ كفر |لشيخحس|م حسن عبــــد |لمجيد |حمد جمعه688897
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهبــــيتـــر فريد جورج ميخ|ئيل2|4768
يم|6|84|| يم محمد مر مر |بــــر| وف|تـــبــــر| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
7o4355حقوق |لمنصورهمروه محمد مرتـــ محمد |حمد
علوم ع شمسنوره|ن |حمد |لسيد |حمد |سم|عيل6844|3
ف محمد |م محمد|628468 د|بــــ |لزق|زيق|شج|ن |
تـــج|ره دمنهورسلف|ن| مجدى سم معوض|49777

معهد ف تـــمريض |لفيومس|متـــ محمد |حمد محمد|586|7
|347o5|حقوق ع شمسحمد خليفه سيد محمد عبــــد |لصمد
د|بــــ |سيوط|ريه|م م |لدين محمد عبــــد|لصمد  885293

ندستـــ ع شمسعمرو |حمد منصور |لجيل| محمد26675
|2o6|4وف|تـــبــــيشوى لبــــيبــــ يح لبــــيبــــ ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
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439o9|ى د|بــــ كفر |لشيخ|محمد خ|لد ي محمد |لبــــح
يم66272| يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |بــــر|
رهم| طه عبــــد |لعظيم عبــــد |لو|حد |بــــر498749 د|ر |لعلوم ج |لق|
وف|تـــلسيد جم|ل |لسيد عبــــد|لع| |356435 معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورحمد عوض فرج ح|مد|97|3|5
ر عبــــد |لفتـــ|ح رفعتـــ عبــــد |678739 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|يم|ن س|

923o3ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|خ|لد محسن محمد مصط سليم|ن
4|66o|يم رف| عم|رتـــ تـــ |بــــر| رهم حقوق |لق|

76o992| |علوم ج|معتـــ |لسويسم|ري|ن رفعتـــ ميخ|ئيل عط
يم عبــــد |لع|ل |بــــر|3|783 يم |بــــر| رتـــ|يه |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد مجدى بــــ |لدين محمد جعفر7926|7
د|بــــ دمنهور|كريم محمود |نور |لبــــ|جورى487936
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ع|دل محمد عي 434693
ف شعبــــ|ن محمد شعبــــ|ن|52373 ندستـــ |ل|سكندريهعمر |
صيدله |لمنصورهحن |لسيد مع| |لبــــ|بــــ8873|6
تـــج|ره ج|معتـــ د |طأسم|ء رمض|ن |لسعيد محمد أبــــو|لمع|967|6

رهعمر سل|مه عمر |حمد عس|كر766|4 تـــج|ره |لق|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|م|زن حسن ع محمود258877
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |حمد محمد |سم|عيل منصور8944|4
ره|سل مصط يح |حمد ز5257|2 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يم|ن صل|ح عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لح|فظ43|892
336o68 ف محمد عبــــد|لغ خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننور| |

تـــربــــيتـــ |لفيومدير سيد عبــــد|لن| شعبــــ|ن65265
7o278oل تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لرحمن |حمد |حمد عبــــد |لرشيد 
تـــج|ره دمنهورمنتـــ | محمد عبــــد |لمنعم |بــــو |لريش497697
|63oo3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|رحمه فتـــ محسن عطيه
زر|عه كفر |لشيخمحمد عبــــد|له|دى ع عبــــد|له|دى ع 78|444
يم قطبــــ|639734 تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد إبــــر|
8o9323تـــربــــيتـــ |لم |ر | محمد صد |حمد
د|بــــ |لمنصوره|محمد |يمن محمد |حمد |ل|بــــر|وى6|6932
علوم |لمنصورهعمر |حمد جوده عبــــد |لرحمن شميس|67857
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــف|طمه عبــــد|لرحيم محمود محمد842433
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسدى رجبــــ محمد |لسيد336526
رهندى خ|لد محمد س|لم محمد323696 تـــج|ره |لق|
6o244|صيدله |لمنصورهمريم ح|مد |ل|م|م محمد زقزوق
معهد ف ص |لمنصورهم|رين| عم|د نصيف ع|زر سل|مه698853
62727o|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ل|ء |حمد عبــــد|لمنعم |لنج|ر
يم منصور بــــدوى688|69 م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ رن| |لسيد |بــــر|
رهمحمود بــــدوى دسو محمد|56|22 تـــج|ره |لق|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|زي|د محمد |كرم حمدى محمد حسن2668|2
84o982زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديندي محمد بــــسط|وي |بــــوزيد
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4o4892ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عم|د محمد ع محمد
25o766ش|م محفوظ زن|تـــى د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|تـــ 
تـــج|ره ع شمسبــــيشوى م|جد |دو|رد بــــ|سيليوس6644||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ط|رق محمود عبــــد |لعزيز عشيش845|68
|ء |لسيد فوزى محمد628566 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقإ
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|سلسبــــيل عل|ء|لدين معوض د|ود259759
45o762ندستـــ |لم |ند| فتـــ أم مصط |لفرم|وى
3|647o| خدمه |جتـــم|عيه |لفيوميتـــ سيد عبــــد|لسل|م ع
رهع|ئشه |حمد عبــــد|لعظيم محمد2753|8 طبــــ بــــيطرى |لق|
رتـــمحمود خ|لد سعيد |لمنش|وى|23359 علوم ري|ضتـــ |لق|
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــكريم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد | محمد |بــــونعمه567|43 ك.تـــ. ف للبــــ
حقوق حلو|نه|جر محمود عبــــد |لحميد عبــــد |لعزيز29877|
يم |لدسو |بــــر|775747 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد ط|رق |بــــر|
8o3763 تـــربــــيتـــ |لم |سحر مو عبــــد|لحكيم د|خ
|477o|| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد عمرو عبــــد |لعزيز خ
43o428طبــــ |سن|ن طنط|ندى عبــــد|لفتـــ|ح عيد ع عيد
68o|53|تـــج|ره |لمنصوره|ء ص|دق |حمد ص|دق
ه محمد يونس محمد|89|866 حقوق |سو|نم

يم5779| رهندى بــــهجتـــ صل|ح |بــــر| تـــج|ره |لق|
|37o3 ألك|ديميتـــ |لدوليتـــ لعلوم |إلعل|م 6 |كتـــوبــــر|عمر مصط حس مصط

م |حمد |حمد |بــــو |لعط|696238 علوم |لمنصوره|د
324oo|رهمحمد محمود سيد رف تـــج|ره |لق|

6o62o6تـــربــــيتـــ طنط|عمرو مجدى محمد بــــك|ر
52o63o تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــدع|ء س| |لسيد مصط 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل جم|ل محمد سيد8544|
5o7867زر|عه طنط|ريم حسن محمد حسن
د|بــــ |لزق|زيق|محمد سعيد محمد شمس |لدين634548
يم إسم|عيل72|752 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم| |لسيد |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد ط|رق عبــــد|لكريم محمد متـــو344533

علوم |لفيوم|ء خ|لد محمد عبــــد |لر|زق|85929
77o2|8|نوعيتـــ |لزق|زيقحمد محمد ر|تـــبــــ عبــــد|لحميد فر|ج
837|7o|تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ص|بــــر محمد|لصغ عبــــد
774o25تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمنه | مصط حسن سيد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل مجدى سعيد |لجز|ر||2485
ر ز محمد غندور|759448 علوم ج|معتـــ |لسويسمينه جم|ل م|
847o|8| يم ع حقوق |سو|نسم|ء ع |بــــر|
32o56||يم منصور حقوق ع شمسحمد صل|ح حس |بــــر|
8343ooتـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديكريم |حمد فتـــ |حمد
4386o7يم |لزو|وى كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفزي|د عل|ء عوض |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفي| سيد |حمد ي|84276
687o5||طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه عبــــد | |حمد |سم|عيل
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ره|سل محمد شكرى محمود28|323 د|بــــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمود محمد عبــــد |لعزيز محمد ع526998
ندستـــ حلو|نحمد محمد عوض عطيه|62684|
يم محمد قطبــــ |لصبــــ|غ425294 صيدله |ل|سكندريهوق |بــــر|
5|99o5 معهد ف ص |ل|سكندريهندى عل|ء محمود |لحو
معهد ف تـــمريض |لمنصوره عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |للطيف عثــــم45|||7
5o8566|تـــج|ره |ل|سكندريهعمر حس فه محمد حلقه
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحل|م ع|دل |بــــو|لفضل حف |868569
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جدى حسن محمد حسن |88573
يم ص|لح |489389 يم ع |بــــر| حقوق |لمنصورهندى |بــــر|
|د|بــــ طنط|مرو|ن عبــــد |لمنعم فتـــ عبــــد |لمنعم حسن59|2|4
تـــج|ره دمنهورتـــ ن| عبــــد|لمحسن عبــــد|لع|ل7|4997
يم349799 يم عبــــد|لرحيم |بــــر| |د|بــــ طنط|ه|دى |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد فتـــ |نور ع |حمد686726
تـــربــــيتـــ سوه|جط|رق سل|مه مختـــ|ر محمد 899698
يم43394| يم سعيد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم |بــــر|
4o4993د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حس حسن محمد نعيم نو|ر
5o6564|ك.تـــ. ف صن| |سكندريتـــسهيلتـــ محمود |لسيد بــــسيو شتـــ
معهد ف تـــمريض |سو|نول|ء عبــــد|لتـــو|بــــ محمد ع 2|8472
نوعيتـــ عبــــ|سيهسه|م حسن محمد حس عبــــد|له|دي348497
5|o7|4علوم حلو|نعمر عبــــد|لو|حد عبــــد| |لخو
4o5999تـــج|ره |ل|سكندريهرن| عم|د |لدين محمد قن|وى عمر

د|بــــ بــــ سويف||ء نبــــيل |حمد محمد||5923
رهتـــوم|س سعيد شهدي سعيد28944| علوم |لق|
6o4||3|تـــج|ره |لمنصورهمحمد ح|تـــم عبــــد|لخ|لق |حمد |بــــو
6|99o3بــــ| عسكر يم عبــــد | |ل حقوق د |طي|سم |بــــر|
صيدله |ل|سكندريهرو|ن من محمد ع عوض |477338
9o3693 معهد ف ص سوه|جحس|م ظريف سعد شنودتـــ

2o6|5رهعبــــد| مكرم عبــــد| قطبــــ صيدله |لق|
يم حمدى عبــــد |لرحيم محمد|23276| رهبــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
7o9|83تـــمريض |لمنصورتـــ  عبــــد |لغ |لسيد حسن ع
ندستـــ بــــلبــــيسيف طه مصط طه أحمد|77753 ع| 
|2oo36| رهشكر|ن صل|ح |لدين محمد جل|ل زر|عه |لق|
د|بــــ ع شمس|دير محمود محمد محمد جم|ل |لدين6226|3
لس عم|د فؤ|د عزيز حل 575|43 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــك
م رض| |لسعيد يوسف حله3369|6 |د|بــــ طنط|أد
معهد ف تـــمريض بــــنه| يوسف محمد يوسف محمد عمريه265343
75o776 صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى عبــــد |لحميد صقر مصط
|4o|o2ره|رن| عم|د محمد |سم|عيل د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنوره|ن ه|شم خليل عبــــد |لرحيم6||763
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر محمود عبــــد| محمد عبــــد|له5552|3
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يم ع |لعزو 2394|7 يم |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|مل حسن |بــــر|
|623oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نتـــسنيم |يمن محمد فتـــ
3|5o4 ره|خلود محمد بــــدر|لدين محمد |حمد |لمرزو د|بــــ |لق|

64o73oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقمؤمن عل|ء |لدين عبــــد |لبــــديع ع محمد سل
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|مريم م|مون محمد م|مون عبــــد | |782365
694o|2زر|عه |لمنصورهمحمد |لمغ|ورى عرفه مصط  |ده
77o989ثــــ|ر |لفيوم|دع|ء معتـــصم محمد |حمد عسكر
6378o|تـــج|ره |لزق|زيقمحمد س| محمد |حمد سيد|حمد

تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ سيد ك|مل محمد|43889
ف حس |حمد |بــــو|لعن |93||69 نوعيتـــ |لمنصوره|ء |
يم |نور ع |89835 طبــــ سوه|جندى |بــــر|
5o34|3|  تـــج|ره |ل|سكندريهش|ديه م عبــــد |لمحسن |لسيد
7o852|ف ومس|حه قن|خ|لد محمد عبــــد |لرؤوف |لبــــند|ري ك.تـــ. ف رى و
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عطيه محمد |لف 462873
4493o3يم شفتـــر ندستـــ طنط|زي|د س| |لج|ر إبــــر|
علوم |سيوط سم|ء عربــــى عبــــد|لعظيم رضو|ن|883644
4|446o|د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيوممروه |حمد عبــــد|لسميع |حمد سليم
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقشيم|ء ط|رق |حمد عبــــد|لفتـــ|ح773642
624|8oصيدله |لمنصورهوليد عبــــد |لجو|د محمد |لجم|ل

طبــــ |لفيومه|جر محمود |حمد محمد66829
45o286ندستـــ طنط|حس|م |لدين ط|رق ف|روق محمود ع
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرو|ن حمدى محمد زقزوق7893|6
||78oo|ره|ل|ء |س|مه حسن طه د|بــــ |لق|
269o77معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــررفيده ربــــيع محمد |لعيسوى
34o257تـــربــــيتـــ بــــنه|د| | سم منصور سليم|ن مطر
7757o2لسن ع شمس|محمد ش|كر عبــــد | ح|مد |بــــو|لمجد
684o96د|بــــ |لمنصوره|يوسف عبــــد |لفتـــ|ح يوسف يونس |لنج
6|853oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمن|ر عص|م حسن عبــــد |لو|حد
يم غني||6348 ندستـــ |لزق|زيقمحمد يونس |بــــر|
رهسندس ط|رق لط |لسيد28227| ندستـــ |لق|
|ئيل دوس|998|42 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروحيري نخله |
ندستـــ |ل|سكندريهرؤوف محمد أحمد حر|ز7|3|45
59oo6كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفه|جر حسن عبــــد |لعزيز يسن

84654o|بــــ معهد ف تـــمريض |سو|نلشيم|ء صل|ح |لدين سليم|ن د
69o272| يم عبــــد |لبــــ|رى |م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سيوطم | بــــدر فرج رزق |  5442|9
طبــــ |لم |س|ره محمد عبــــد|لرشيد خليل859574
نوعيتـــ |لزق|زيقي|ر| محمد لط محمد9|7782
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنوره|ن وليد محمد خميس2|4785
7|2o7| |ج تـــج|ره بــــور سعيدنجل|ء محمد محمد محمد |ل
|6|3oo ره|مريم محمد ص|لح حس د|بــــ |لق|

Page 7636 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ دمنهور|ي|سم ع عبــــد|لعزيز عبــــد|لع|ل485587
يبــــ72223 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيومفيول| محسن فوزى و

تـــج|ره كفر |لشيخمن|ر محمد |حمد عبــــد |لعظيم مبــــروك439279
ره|خ|لد محمد س|لم محمد225736 د|بــــ |لق|
ره|نه|ل |س|مه محمد |بــــو |لعين |لخو 23975| عل|م |لق|
رهدى |حمد حس مر57738| علوم |لق|
يم |لسيد |حمد779358 معهد ف ص |لزق|زيقمحمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ |سو|نيه عبــــد | محمد رمض|ن د|ود|546633
694o75يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريعمر خ|لد |حمد ج|د |لشعر|وى لم
يم حسن حسن |لنج|ر677592 كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــعمر |بــــر|
842o45د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|زينبــــ عبــــد|لبــــ|سط |لسيد سليم
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن محمود |يه|بــــ ليثــــى23289|
4o962||تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر منصور ع عبــــد

يم|4758 رهع|دل بــــدر حسن |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمختـــ|ر عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |لمجيد894|4

4o2464ي أم عبــــد |لعزيز ه |لخ تـــج|ره |ل|سكندريهن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسعد حسن سعد حسن ع صعوه9952|4
رهم | |يمن ن|در مق|ر272642 تـــخطيط عمر| |لق|
يم جرجس |سعد|2754|5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوربــــ|نوبــــ عوض |بــــر|

7325o|د|بــــ |لفيوم|سل|م محمد محمد حسن معوض
9o32|| علوم سوه|جي|سم محمد ه|شم |حمد
26o2|4تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمن|ر طه يح |م|م عسل 
6oo547يم |لبــــ|بــــ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حس|م حمدى محمد |بــــر|
حقوق د |طمرن| محمد محمد كيو|ن3|82|6
|د|بــــ طنط|ه|له |حمد |لسيد حس |لخو729||4
فنون جميله فنون |لم |دي محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لعليم2589|8
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعمرو |حمد عبــــد |لمنصف |لسبــــ| جعفر453773
طبــــ |ل|سن|ن |لم |يه محمود عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لص|دق|5|8232
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود محمد محمود عبــــد |لرحمن |لحديدى677692
33o74|بــــه وف|م|رين| عم|د عزيز و وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| شكرى عبــــد |لرحمن محمد |لكردى782728

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد محمد محمد حس |6|443
رهي|سم ط|رق حسن شعبــــ|ن48742| علوم |لق|
8568ooزر|عه |لم |عبــــد|لرحمن شعبــــ|ن عبــــد|لرحمن عطيه
وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد |لسيد محمد عبــــد774794 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
3|34o9ندستـــ ع شمسعمر محمد |سم|عيل عبــــد|لرحمن
6o9928تـــج|ره |لمنصورهندى نبــــيل سعد عطيه
|د|بــــ |لم |مريم عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن57947|
ف فتـــ عبــــد |لحميد |لدسو 475|68 د|بــــ |لمنصوره|ذي|د |
يم|74|242 تـــج|ره ع شمس|ء خ|لد عبــــد|لسل|م |بــــر|
يم66879| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحن|ن سعيد سل|مه |بــــر|
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3223o7تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى محمد حس خليفه |ل |د
|9o39كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفمريم محمد محمد رمض|ن

8o6oo||ش|م محمود محمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منيه 
تـــمريض سوه|ج ن خلف عبــــد|لل|ه حسن 899224
تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــه مختـــ|ر عبــــد |لع|ل سليم|ن6|6928

346o5معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسكريم محمد |لسيد سل|م
2o|95حقوق حلو|نمحمد |حمد نش|تـــ عبــــد|لعزيز

25o|o9تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيه محمد فؤ|د عبــــد|لفتـــ|ح |م|م |لبــــق
465|o9|وف|تـــحمد م|جد |حمد فؤ|د |لجنيدى معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
5|68|o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء سعد يح |للبــــودى
د|بــــ كفر |لشيخ|رؤف أيمن عبــــد|لرؤف عبــــد |للطيف |لقز436489
د|بــــ |سيوط|حمد محمد عطيتـــ عطيتـــ|638584
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحس|م ع سعد كريم  |354|9 معهد ع| 
حقوق ع شمسمصط ممدوح ف|روق عبــــد|لحميد|626|2
7oo262زر|عه |لمنصورهمحمد محمود عوض س|لم
يم متـــو مسلم783373 حقوق |لمنصورهمصط |بــــر|
63oo|7|زر|عه |لزق|زيقحمد ع|طف |حمد |لغز
7o8859صيدلتـــ بــــورسعيدند| يوسف |لسيد يوسف |سم|عيل
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــيوسف محمد |بــــو |لمع| محمود بــــل76|528
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد محمد |حمد عبــــ|س|||8922
د|بــــ |لزق|زيق|نور| |حمد حس |لسيد626346
7o|43|ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم|ن محمد ي| محمد |حمد مشعل
7o3275 |معهد ف ص |لزق|زيقدين| |ل|م|م |حمد |ل|م|م |لش
يم مبــــروك9||423 صيدله |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد |بــــر|
7o9837 تـــج|ره |لمنصورهدع|ء ن|جح ع|شور محمد عوض
8o8922|معهد ف ص بــــ سويفبــــ|نوبــــ طلعتـــ |سح|ق عبــــد|لشهيد
|336oo|ر نجيبــــ سعيد رهيري م| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |لم |دين| عمر محمد عثــــم|ن3|8546
9|o246 طبــــ سوه|جس|ر| عزتـــ ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لنور
|لدين مسعود97|272 تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديع|ئشه محمد ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعمر محمد صل|ح |لدين مو حسن مو766536
9oo4|2 ندستـــ سوه|جعمرو ي| سيد عبــــد|لرحيم
إعل|م بــــ سويف |ر رأفتـــ |حمد مبــــروك|76|3|
ره|محمد |حمد عبــــد|لخ|لق |حمد6|495 د|بــــ |لق|

68o332 د|بــــ |لمنصوره|محمد عبــــد |لعزيز محمد |حمد يوسف عبــــد
رهه|جر شح|تـــه ح|مد |حمد228676 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمرو|ن حس|م صل|ح ح|فظ نوير|3|254
638o4|حقوق |لزق|زيقمنصور ه| شو محمود
2|2o92| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد |لسيد |لبــــيو |لخو
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمريم زكري| |لسيد محمد عط| ||69778
|ء مصط حسن عبــــد|لبــــ| |897838 تـــج|ره سوه|ج 
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــي|سم |س|متـــ عبــــدربــــ |لرسول رمض425658
رهكرستـــ سم ذ مرقص25422 صيدله |لق|

8o|838|نوعيتـــ |لم |سل|م محمد حس محمد
26o3o9 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحسن|ء ز محمود خ
لجزيره |لع| لل|تـــص|ل و|ل|عل|م بــــ|لمقطم|محمود ممدوح محمد ع  893737
|5|o34ره|خلود محمد عبــــد |لرؤف مهر|ن د|بــــ |لق|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|محمد ط|رق عبــــد|لع| عبــــد|لع| يوسف|44622

|392o يم |لف رهمحمد محمود محمد |بــــر| ندستـــ |لق|
875o|8 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمروه صفوتـــ فتـــ |حمد
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــمريم عبــــد |للطيف فتـــوح محمد حسن جبــــر5|2||7
طبــــ ع شمسعمر ق|سم مو ر|شد6|56|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل عبــــد|لنبــــي سعيد |حمد|835673
ف عرفتـــ ح|مد522|2| وف|تـــمصط | ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخغ|دتـــ |حمد |حمد |حمد م |لدين|47924
ي22|756 ى عبــــد |لحميد خ معهد ف ص |سم|عيليهرحمه ي
يم|542839 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريه جمعه حسن محمد |بــــر|
922o29 ف محمد طتـــ تـــج|ره سوه|جمهيتـــ|بــــ |
9|o768 لس فوزى كرزى شنوده ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جك ع| 
4o6555د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|د| | ع|دل عبــــد |لسل|م محمد |لكعبــــ
|473o9|رهحمد مصط ش|كر |حمد تـــج|ره |لق|
43o777صيدله حلو|نسم|ء حمدى محمد ع عبــــد | عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن جم|ل عبــــد |لعزيز عبــــد 49895|
76|o8oآلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|موده حسن ف|روق ن
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|صل|ح ع سعيد عوكل4|2463
36o322|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمد |حمد عفي خ|طر
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد عيد محمد معبــــد23|53|
2432|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|زينبــــ مصط |مبــــ|رك عبــــد|لفتـــ|ح
علوم طنط|حمد سم مصط محمد مصط |427423
علوم ع شمسي|سم عبــــد|لن| عبــــد|لمتـــج محمد648|35
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم بــــش محمد محفوظ |لطبــــ|خ436839
257o2oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومد | خلف فريد عمر
76727oكليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشع سليم|ن محمد حسن  |ط
7o2|34 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود عبــــد |لحميد محمد محمود عوض
5o9225معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  محمد مختـــ|ر |لسيد مختـــ|ر |لسيد
332o22د|بــــ طنط|بــــتـــ ع |لسيد محمد|
4|972oتـــج|ره كفر |لشيخعمر محمد محمد نعم|ن
88249o|تـــربــــيتـــ |سيوط  ل|ء عيد ك|مل ص|لح

ره|يوسف عوض حل ن5|4|4 د|بــــ |لق|
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نسم|ء ط|رق |سم|عيل محمد6787||
6o2|32تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سه صبــــ |لسيد حو|ش مو

حقوق |لفيومحم|ده مصط محمود ك|مل72484
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تـــج|ره ع شمسر| | |حمد |لسيد عبــــد |لع|ل|3878|
5o289|د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره منش|وى سيد محمد
7o9356م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمد رض| محمد |حمد
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــوق ع محمد |حمد63299|
6o448|| تـــربــــيتـــ طنط|ليس| صل|ح صل|ح عبــــد|ل
35|9o6|د|بــــ ع شمس||ء |نور حل عبــــد|لغ محمد
7533o|يم محمد تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمصط |حمد |بــــر|
حقوق |لزق|زيقدير |لسيد حسن |لسيد753887
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطزينبــــ |س|مه |حمد ج|بــــر 885294

9o545حقوق بــــ سويفمصط س|لم محمد عبــــد |لمجيد
682o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهي|ر| محمد شو محمد عبــــده
9o3295| د|بــــ سوه|ج| حمد ع عبــــد|لع|ل ع

ف رمض|ن حسن قن|بــــر23223 وف|تـــمحمود | معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
فنون جميله فنون |ل|قس|ره محمد ع |حمد |لطيبــــ|83845

رهد | وليد |بــــو زيد |بــــو |لحسن3956| حقوق |لق|
ف مبــــ|رك ع 833937 تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء |
نوعيتـــ بــــور سعيدمنه | ع طه ع |لبــــرشه765944
8|o482 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ر|مز سميح سليم|ن حن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــع محمد عبــــد|لستـــ|ر أبــــوزنتـــ246963
6o635|ف عبــــد | عبــــد |لعزيز د|بــــ |لمنصوره|س |ن |
صيدله حلو|نسهيله لط محمد س|لم 885632
25o|7oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسل عل|ء ع|طف عبــــد|لوه|بــــ
6|899oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طآيه أس|متـــ |لسيد محمد |لجز|ر
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهندى بــــ|سم عبــــد |لجليل |حمد سعد48|676
349o88كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسم|ء عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
26o834علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــن|دين محمود ز |لمعد|وى
7579o7تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمن|ر ن| محمد حسن 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|جورج ممدوح فوزى ش|كر يون|ن55|6|2
|653oo|تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمينه محمد جمعه محمد
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمصط عبــــد |لرحمن محمد |لسيد |لصبــــ3499|5
تـــج|ره ع شمسزي|د ط|رق حس |حمد ع4|3243
وف|تـــمحمود |س|مه ح|مد |لسيد787||3 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ أسو|نمحمد |لش|ذ مصط محمد سعد452368
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسيد محسن سيد سليم|ن222755

تـــج|ره |سيوطي|تـــ |حمد كيل| |حمد|43497
23o443لسن ع شمس|محمد |حمد محمد فريد س|لم
|2589oتـــج|ره ع شمسد | عص|م محمد جميل |لج|بــــي
|57o23ى ندستـــ ع شمسمحمد |بــــو |لفتـــوح محمد |لعم
يم775687 تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد | رأفتـــ محمد |لمهدى |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء ع حسن ه|شم|62884
4945o7حقوق طنط|محمد عبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز خليفه
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لع| ح|سبــــ|تـــ و نظم تـــجمع أول|معتـــز ممدوح محمد تـــوفيق ع2|92|2
حقوق حلو|نمه| محمد |بــــو|لفتـــوح عبــــد|لرحيم274894
نوعيتـــ |لزق|زيقسه |حمد محمد محمد ع|مر628495
52958o معهد ف ص ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد |لسيد ز |م
767o76|يم محمود يعقوبــــ صيدله حلو|نف قدرى |بــــر|
62oo44ندستـــ د |طمريم حسن محمد |سم|عيل بــــل|ل
4o5284يم حسن تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحسن |لسيد |بــــر|
يم ع339838 ندستـــ شبــــر| بــــنه|د | محمد |بــــر|
د|بــــ ع شمس|ي| |حمد عبــــد |لمنعم ع34692|
23o|77|لسن |لم |حس محمد ق|سم عبــــد|لعزيز عبــــد|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقحمد |لسيد محمود |لسيد|266|78
5o75o6تـــربــــيتـــ |سكندريتـــن ن| محمود محمد |سم|عيل
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود محمد عبــــد|لو|حد عط| ع328933
7o5o58| |لسن ع شمس||ء ع|دل |حمد محمد |لعن
رهمن|ر حج|ج |نور عبــــد|لكريم238563 طبــــ |سن|ن |لق|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد فتـــ فتـــح | |ألخوص|398|25
|35o|7يم عثــــم|ن وف|تـــعبــــد |لرحمن بــــه|ء |بــــر| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
252o|4تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد عبــــد|لمحسن طه
ندستـــ حلو|نمنه محمد سعيد عبــــد |لعزيز بــــدير26992|
معهد ف ص بــــور سعيدمحمد طلعتـــ |لحسي |لسيد |لخو|جه624732
453o34| ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىحمد صل|ح |لنجي ع
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــنور عز |لدين محمد يوسف حج|ج38|5|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخأحمد عبــــد|لجيد محمد عبــــد|لسل|م6585|4
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمصط عبــــد |لرحمن عوض يونس ع484368
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد ع|دل شعبــــ|ن |لسيد ع698666
5o8598طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف فتـــ ص|لح عبــــد
4o96|9|حقوق طنط|ه|جر |حمد ع |لرف
64o46o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد |لسيد محمد |لسيد محمد |لش

682o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومفرحه حسن خميس حسن
|32o69|ره||ء ع رف| ق|سم |حمد د|بــــ |لق|
ندستـــ |سيوطحسن ع|دل فوزى حسن 7367|9
رهمحمد نبــــيل محمد زن|تـــى ع |ن242799 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
355o89ر عبــــد|للطيف حسن ف ش| علوم ري|ضتـــ ع شمسس|رتـــ |
تـــ محمد |لسيد سل|م|3928|6 |د|بــــ طنط|م
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمرو بــــه|ء |نور حسن852877 معهد ع| 
|247o8|تـــج|ره ع شمسسيف |لدين محبــــ محمود حس |سم
تـــربــــيتـــ ع شمسمروتـــ ع|دل محمد |لصغ 355394
264o68ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــم محمد بــــط|ي محمد بــــدير
تـــج|ره |لمنصورهمحمد ع ع حسن فر|خه7|6||7
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــريه|م عبــــدربــــه محمد سل|مه99|435
8o868oعلوم |لم |محمد |حمد شلق| ج|بــــر
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6o|45| تـــج|ره بــــ سويفبــــتـــس|م عبــــد | سيد ع
44o277تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخزين|تـــ عص|م محمد ع
9oo538 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــي|سم جم|ل |حمد |لسيد
تـــج|ره |سيوطس|ره مكرم عزيز مسعد848||8
معهد ف ص بــــنه|شيم|ء س| |حمد عبــــد|لع|ل5|2479
45353oندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد |س|مه عبــــد|لمنعم عبــــد|لحميد مو معهد ع| 
4o3955د|بــــ |ل|سكندريه|محمد وحيد عطيتـــ عبــــد ربــــه |ل|شقر
9o6|45د|بــــ سوه|ج|  بــــو|لحسن |لسيد عبــــد| عبــــد|لرحمن
رهسم|ء حس|م محمد |حمد |لمر| 224325 ندستـــ |لق|

645o5تـــج|ره سوه|جسم|ح رجبــــ حسن طلبــــه
6|48o||يم مسعد تـــمر|ز ندستـــ طنط|حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوط حمد حمدى صل|ح عبــــد|لحميد|887758
2|4o33|ره|ء محمد |حمد ف|ضل تـــج|ره |لق|
63o27o|ف محمد فوده يم | ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
رهمن|ر عصمتـــ عبــــد|لحفيظ محفوظ4|2365 تـــج|ره |لق|

2285oرهمحمد نبــــيل |م|م سيد تـــج|ره |لق|
ر|ء محمد عي عبــــد|لو876884 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطف|طمه |لز
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخس|ميه مختـــ|ر |حمد حسن |لحنو 438267
|23o2|رهحسن محمد خ عبــــد |لمجيد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره ع شمسيم|ن |يه|بــــ محمود عبــــد|لغ |6997|2
د|بــــ ع شمس|شيم|ء ع|طف عبــــد|لحميد شعبــــ|ن|69||3
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسم|ء عبــــد|لمنعم |حمد مو |ز|مل348457
يف عبــــدتـــ محمود953|5| رهمروه  صيدله |لق|
|6o762تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحسن خليفه |حمد غنيم س|لم
حقوق |ل|سكندريهبــــيتـــر بــــولس فوزى فهيم يوسف478952
د|بــــ كفر |لشيخ|سم|عيل محمد |سم|عيل محمد نجم6438|4
تـــج|ره دمنهورمروه كم|ل عبــــ|س |لدسو |لسيد |6674|5
89737o ر |حمد تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمود |حمد عبــــد|لظ|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم||ء محمد |حمد محمد مصط |349|2
7o7933 يم |لبــــسيو معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ حمد محمد |حمد محمد |بــــر|
75o866تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدى |حمد مصط |حمد |لنح|س
ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــع محمد بــــسيو صل|ح |لدين435654 ك.تـــ. ف للبــــ
5|o||9|تـــج|ره دمنهورسل|م |يمن حمدى ع |بــــوع|مر
تـــربــــيتـــ |لفيومس|ره نزيه فتـــ دسو 66684

ندستـــ |ل|سكندريهمحمود طه س|لم محمد مصط 526532
يم|844254 طبــــ |لفيومبــــ|نوبــــ صفوتـــ نص|ر |بــــر|
د|ر |لعلوم |لفيومزينبــــ سيد |حمد حسن474|5|
273o39تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس |ده محمد |لش|ذ سليم|ن
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد ع|طف ع عيد|768729
5o294|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر محمود حسن حس|ن قن|وى
3643|2| تـــج|ره ع شمسحمد |سم|عيل محمد ع
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معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريه محمود ع ص|لح|263867
89|o2o| معهد ف ص |سيوط ل|ء جم|ل شعبــــ|ن مصط
43859o تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخح|زم محمد عبــــد |لحميد عبــــد |لحليم عبــــد
7o32o4تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرو|ن نجيبــــ محمد منصور
76oo8oصيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمرو |حمد عو |لسعيد
ف مختـــ|ر |لمصيل745|3| ره|من|ر | د|بــــ |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسس|ره محمد عبــــد |لد|يم رك|بــــى99|63|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ندى مصط شعبــــ|ن محمد شلبــــى776596
ى عزيز|6446| علوم ري|ضتـــ حلو|نم | يح خ
|384o7تـــج|ره ع شمسف|طمه سل|مه رزق سل|مه ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|صفيتـــ جم|ل بــــلتـــ| عبــــد | بــــلتـــ| 63|||4
6o6746يم يم  |ض |بــــر| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد ثــــروتـــ |بــــر|
7o4|98تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد مجدى محمود شح|تـــه |لعدوى
8|89o6د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء محمود بــــك عبــــد|لعزيز
د|بــــ |لمنصوره|يوسف محمد صل|ح عبــــد |لرحمن بــــدر679246
ن|  |ء |لدين |حمد |سم|عيل26367| تـــج|ره ع شمسم
6o74o9لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|خ|لد ك|مل |لسيد |بــــو حو|له|
ف يوسف |سقورس 885629 تـــربــــيتـــ |سيوطس|ره |

رتـــ|دين| |كمل |حمد محمد ن غر|بــــ35882 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
|27|o3لسن ع شمس|ه|له عبــــد |لنبــــى |بــــو|لمجد عبــــد |لمتـــج
62o492تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمد عبــــد |لن| |حمد عوض
26|9o8ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمرو جم|ل ك|مل ع |لنمر
وف|تـــحمد عم|د محمد مختـــ|ر|9|67|| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره دمنهوريم|ن محمد عبــــد|لحليم |لبــــشبــــي |7396|5
6o9862|طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد صل|ح عبــــد|لمع عبــــدربــــه
طبــــ طنط|م|رين| عوض فهيم عوض |لبــــن|69|429
623||oندستـــ د |طعمر ثــــروتـــ محمد عبــــده |لجل|د
2645o|ف ص|لح محمد ع|مر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دير |
443o4oنوعيتـــ كفر |لشيخج|سم محمد حس عبــــد |لمحسن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عبــــد|لوه|بــــ رأفتـــ |لف 276955
رهه|يدى عزتـــ عرفه محمد |حمد4|53|2 طبــــ |سن|ن |لق|
تـــج|ره |سيوطصبــــرى مصط صبــــرى مدكور  5467|9
تـــج|ره كفر |لشيخعم|د|لدين |لسيد |حمد محمد |لسيد65|436
7535o9حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسل سم |سم|عيل عيد |لزن|تـــى| 
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمرو|ن |س|مه عبــــد |لع| عبــــد |لمقصود 265544
4o5482يم محمد عز|لعربــــ د|بــــ دمنهور|خديجتـــ صل|ح |بــــر|

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|ه|جر عز|لدين ق|سم محمد72357
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــل|ء |س|مه عوض سل|م|3|2542
وف|تـــعص|م محمد محمود محمد عبــــد|لع|7|6242 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
ندستـــ حلو|نمن|ر حسن عبــــد |لفتـــ|ح حس متـــو 794|2|
|2274oيم تـــج|ره ع شمسمحمود محمد صل|ح |بــــر|
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تـــ ح|كم حسن ن|صف|6827|5 معهد ف ص |ل|سكندريهم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد |لرحمن محمد |حمد غريبــــ|6639|
تـــربــــيتـــ طنط|دير محمد محمد رزق خليفتـــ229||4
رهر|ن| محمد عبــــد |لقوي عبــــد |لحميد53335| علوم |لق|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود مدحتـــ مختـــ|ر محمد |لتـــه|4996|
|628oرهمحمود |حمد محمود سعيد |لبــــر|وى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم بــــكر|63277 يم محمد |بــــر| لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|ل|ميس |بــــر|
678oo3يم بــــش د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد محمد حسن |بــــر|
5|94|oطبــــ |سن|ن طنط|سهيله محمد عبــــد|لوه|بــــ ع ح|تـــم
ندستـــ بــــور سعيدعبــــد |لرحمن محمد محمد |لد|ودى محمد 765534
ى479335 د|بــــ |ل|سكندريه|د| | عص|م |حمد محمد حسن |لم
9o2|53 معهد ف ص سوه|جمن|ر ميل|د عزيز سليم|ن
يم|3|2|85 يم محمد محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدبــــر|
د|بــــ |سو|ن|منتـــ | محمد ه|شم محمد67575|

5668oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفصموئيل يون|ن شفيق شح|تـــه
رهس|مه مجدى ع فرح|تـــ|28933| طبــــ |لق|
ى36|432 تـــج|ره طنط|ي|ر| محمود محمد محمود |لح
22|5ooتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر| سم ح|مد |حمد عوض
د|بــــ حلو|ن|رضوى |حمد مختـــ|ر |حمد227633

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيم|ن رمض|ن محمد شعبــــ|ن||5366
778o67|تـــج|ره |لزق|زيقحمد مه محمد |حمد
33o866|علوم بــــنه|يم|ن مصط |لسيد عبــــد|له|دى
يم |لسيد مغ|زي|4|448| د|بــــ حلو|ن|يه |بــــر|
د|بــــ دمنهور|عل|ء أنور كم|ل محمد بــــسيو 669||5
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيتـــ محمد مصط محمد|لبــــطح|338346
4|3o2|تـــج|ره طنط|ندى محمد  |ء |لدين محمد سليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد ع ك|مل عبــــد |لمجيد |بــــو ط|3267|4
35794o|ر ع محمد معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسحمد م|
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|يوس|بــــ سعيد فه بــــش|ي|82485
7o369o|ه س|لم عبــــد | س|لم محمد معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ م
769o82|يم رش|د عو|د أحمد طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء |بــــر|

رهبــــسنتـــ |يه|بــــ عبــــد |لخ|لق مصط جعفر65|33 تـــج|ره |لق|
|6o928رهد| |  |ء |لدين محمود بــــديع تـــج|ره |لق|
4o53||تـــج|ره دمنهورمحمد خليل عبــــد |لحميد محمد
4465o9علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمد عيد فؤ|د ع خميس
5o453|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــقسمتـــ عبــــد |لحميد |حمد عبــــد |لحميد ع
4o54|4حه وفن|دق |ل|سكندريهنور عبــــد |لرحمن يوسف سيد |حمد زويل| 
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  حمد عبــــيد عبــــد |لبــــ|سط س|لم|ن|768785

3o|94|د|ر |لعلوم |لفيوم|ء مصط محمد |حمد
رهد| | ع|دل جوده محمد7487| حقوق |لق|

868o3oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــروفيده جمعه فخري بــــغد|دي
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483o57د|بــــ كفر |لشيخ|ل|ء فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |حمد ص|لح
36o35| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عل|ء |سم|عيل ي|س محمد شمس
علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــمحمد س|مح ع محمد62452|
معهد ف ص بــــنه|حمد صبــــ رشو|ن عبــــد|لرحمن|267954
تـــج|ره بــــنه|مصط |نس محمود محمود|حمد786429
|246ooطبــــ |سن|ن ع شمسس|رتـــ |س|مه ع عبــــد |لكريم
6|7|o5يم يم محمد |بــــر| نوعيتـــ ج|معتـــ د |ط |ده |بــــر|
75396oيم يم عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر| د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|سهيله |بــــر|
صيدلتـــ بــــورسعيدرول| ر| محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |77|5|6
879o57|تـــربــــيتـــ |سيوط مل |حمد صفوتـــ مصط عويضتـــ
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديس|ره محمد سعيد |حمد835869
معهد ف ص |لزق|زيقجيه|ن ع|دل شح|تـــه دسو |63536
75o466علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط حسن |حمد
8499o7 تـــربــــيتـــ طفولتـــ فرع |لو|دى جديدتـــسنيم ن| منتـــ ع
24o838ندى تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــشعيبــــ نور شعيبــــ نور 
4o33|o يم دسو تـــج|ره دمنهوررضوى خ|لد سعيد |بــــر|
6|4|o5رهن|دين |لسيد محمد عيد حسن صيدله |لق|
257598| يم فتـــ ع تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
8o8238طبــــ |لم |ف|طمه |حمد رمض|ن عبــــ|س
يم عبــــد |للطيف|622|3| تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسم|ء |حمد |بــــر|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورسل محمد سعيد عبــــود سليم6642|5
يم46||2| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعمر ع عبــــ|س |بــــر|
7o255|زر|عه |لمنصوره|ء عل|ء ع سيد |حمد |لصو|ف
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسندى عص|م عبــــد |لعزيز محمد|97|75
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حسن محمد عبــــد|لسل|م|768477
|3288oإعل|م بــــ سويفل| محمد مسعد عبــــد |لحميد |بــــو |لمك

2663oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمصط فتـــ عي محمد
معهد ف ص ري|ضه |سيوط  ل|ء |حمد محمد ج|بــــر|885552
6o7254مل يم |ل |د|بــــ طنط|حمدى عبــــد |لنبــــى |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| |يمن فريح عوض يوسف66744
63o7o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | سعيد عبــــد | عبــــد |لق|در سل
|ء جمعه عبــــد |لحفيظ |لسق|9793|5 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ|
ندستـــ كفر |لشيخحمد عزتـــ فه |بــــو|لمك|رم |لغبــــ|رى8|4537

يف |حمد عبــــد |لفضيل|527| ره|شمس  د|بــــ |لق|
|2o78|ندستـــ حلو|نبــــيتـــر مجدى جريس ج|د
يم6725|| وف|تـــعبــــد | مجدى |حمد |بــــر| معهد أكتـــوبــــر |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | م 6 |كتـــوبــــر بــــم
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمنيتـــ رض| |حمد بــــيو |357294
وف|تـــ.عمر محمد فرج |لمر687329 ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
4|465oنوعيتـــ كفر |لشيخند ع|طف ع|طف بــــرك|تـــ
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــكريم محمد عبــــد |لروؤف |لسيد62565|
تـــج|ره دمنهورند سعيد |لسيد خميس جغل|ن5662|5
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ف عبــــد|لغ قر 53982 طبــــ بــــ سويفمصط |
علوم ع شمسوق |حمد محمد |حمد342643
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ه|جر تـــوفيق |لسيد تـــوفيق ع768373
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ | |لسيد محمد عبــــد| محمد335483

69o2oكليتـــ |أللسن بــــ سويفبــــسمه شعبــــ|ن عثــــم|ن محمد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىعيشه محمد سليم|ن ع 27|835
زر|عه كفر |لشيخغ|ده محمد عبــــد|لمنعم حسن ع443744
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جخديجه حس طه بــــخيتـــ 899752
5o4o3|يم تـــج|ره دمنهورمحمد محمود حس|ن |حمد |بــــر|
د43678| رهزينبــــ عل|ء ف|روق مج| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |لغصن2824|7 يم |بــــر| علوم بــــورسعيددين| |حمد |بــــر|

طبــــ |لفيومس|مه خ|لد جبــــريل جبــــريل|67498
صيدله |ل|سكندريهدع|ء ق|سم ع شح|تـــ846463
528|o7ندستـــ |سيوطأحمد خميس محمد شلبــــى بــــل|ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطه|يدى سم |حمد حمودى 24|9|9
تـــ محمد عبــــد|لنبــــى حس محمد|342223 نوعيتـــ عبــــ|سيهم
نطش437798 ه |لسيد |لسيد بــــسيو |بــــو نوعيتـــ كفر |لشيخم
يم عطيه |لنح|س836|45 ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد عطيه |بــــر| معهد ع| 
27289oر محمد محمد |لبــــر ندستـــ |سيوطندى م|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعبــــد| مدحتـــ محمود عبــــد|له|دى  ||8954
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد سعد محمود |حمد تـــوتـــو492229
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخخلود سعد عبــــد |لرحمن ع |بــــو بــــريك435439
346o5oكليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرح|بــــ سل|مه عبــــد|لمعز رمض|ن
8o|o22|تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |يه ع|مر ص|لح عم|ر
يم |حمد|67|243 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــسم|ء عم|د |بــــر|
ر عبــــد |لرحيم |لغريبــــ|34628| تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ط|
89344o معهد ف ص |سيوطمحمود ع|دل محمد محمد مصبــــح
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نه|يدى |لمهدى يونس محمد خط|بــــ433947
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسل|م محمد رش|د محجوبــــ||796|3
6|2o89تـــمريض بــــنه|س|ره |لشن|وى تـــوفيق زنتـــوتـــ
ه خ | منصور فرج|9|2452 خدمه |جتـــم|عيه حلو|نم
86249o|علوم بــــورسعيدمجد س| بــــش|ره دري|س
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسمريم سيد عبــــده ع عثــــم|ن63543|
طبــــ حلو|نحمدى عبــــد |له|دى ح|مد عبــــد |له|دى شلبــــي698496
6436o9ليل محمد عبــــد |لرحمن صيدله |لزق|زيقف|رس 
7o38o||طبــــ |لزق|زيقل|ء عبــــد |لمنعم متـــو عبــــده سعيد
|4oo99د|بــــ ع شمس|د | محمد محمد عبــــد |لمطلبــــ
9o84|9 ن| صبــــ رميس جور كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جم
د|بــــ ع شمس|رن| خ|لد محمود بــــسيو سليم|ن336593
لسن ع شمس|م|ري| |لبــــرتـــ منصور جرجس9242||
7o32|9| تـــج|ره |لزق|زيقحمد عم|د محمود عبــــد |لحليم عبــــد
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معهد ف ص بــــنه|ند سعيد عبــــد|لغف|ر حسن287554
ى بــــسيو محمد عبــــد |لر|زق2|2||5 طبــــ |ل|سكندريهحمد ي
44o335تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى عم|د|لدين مغ|زي ع مغ|زي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهف|طمه فتـــ محمود حسن |لنج|ر694652
د|بــــ |لمنصوره|دم محمود محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمجيد 677492
7o5785 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مصط |حمد عبــــد |لر|زق حسن

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيف سهل محمد عبــــد |46676
5o97o5ر محمد عبــــد |لحميد رحيم يم ط| زر|عه دمنهورحمد إبــــر|
يم محمد643382 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|رح|بــــ |لسيد |بــــر|
88|52o| معهد ف ص ري|ضه |سيوط  بــــ|نوبــــ مخلص بــــرتـــى عط| |
تـــج|ره طنط|حمد محمود |م |حمد نص|ر|3773|4
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخمحمد |يه|بــــ عبــــد|لمو |بــــوزيد |بــــوسك 2|65|4
حقوق ع شمسيوسف مصط شعبــــ|ن محمد4|6|4|
8o4578|معهد ف تـــمريض |لم | غ|بــــي ن|دي فه يون|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخنو|ل حم|دتـــ عبــــد |لرحيم مرزوق||47|4
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|د| | |لش|ف عطيتـــ شح|تـــتـــ2|3557
ي ز خ 863772 كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدف|طمه ي
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــه|جر حس |لدسو ش|شه257329
يم محمد محمود عفر256735 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومشيم|ء |بــــر|

د|ر |لعلوم |لفيوميه عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد |لفتـــ|ح|987|4
ف محمد عوف7364|3 حقوق حلو|نط|رق |
يم343933 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرضوي ي| محمد |بــــر|
زر|عه طنط|حمد عبــــد |لرؤف عبــــد |للطيف عبــــد |3979|6
7o8948د|بــــ |لمنصوره|محمد عوض محمد عوض محمد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|زينبــــ |يمن عز |لرج|ل عبــــد|لبــــ|ري9|3574
9o94|5 يم محمد |لمشنبــــ علوم سوه|جدين| محمود |بــــر|

رهه|جر ن| عبــــد|لق|در محمد355|4 عل|ج طبــــي |لق|
يم مختـــ|ر منصف |لسعد2794|7 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسم|ء |بــــر|

77o89|وف|تـــعز |لدين مك|وى ص|بــــر عبــــد |لوه تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
4|92o|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمن|ر محمد رمض|ن ح|مد رضو|ن
تـــج|ره ع شمسمرو|ن محمد |لسيد محمد64383|
75o479طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف رض| عبــــد | عبــــد|لرحيم
علوم ع شمسف|طمتـــ عيد محمود عبــــد|لحليم359846
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهرو|ن فوزى محمود |م |لسم|ن476554
84o997 لمعهد |لف للتـــمريض بــــقن|ه|له عطيه ع حس|
9o796o ف فتـــ عبــــد|لحميد علوم سوه|جمحمود |
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |يه عيد ع ج|بــــر|5692|8
679o|oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــي|ر| كريم عبــــد |لخ|لق ع
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد عيد محمد عي765432

رهتـــ ع عبــــد |لمغيثــــ عبــــد |لمو|4467 علوم |لق|
77|3o8|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لزق|زيقيه محمد |لسيد |حمد س|لم
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32o697تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد عص|م رمض|ن محمد
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد| مجدى عبــــد| طه359234
76|9o5ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|ع |يه|بــــ ع رفعتـــ
ندستـــ |ل|سكندريهه|جر |حمد |لسيد رجبــــ ع29|525

كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسل بــــدر |بــــو |لوف| |حمد ح|مد44483
7o835||تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــسم|ء صل|ح محمد محمد
د|بــــ د |ط|ع |ء نبــــيل محمد عبــــده عسل6342|6
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــيوسف عص|م |حمد عفي سيد |حمد328596 معهد |لصفوتـــ |لع| 

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومبــــوبــــكر مجدى قر ز|يد|75425
||6oo6نتـــر بــــس|ده رهتـــيودور وص  تـــج|ره |لق|
|52922| يم ع يم محمد |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــر|
4|||4oيم |لشيخ د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|دين| |حمد |بــــر|
|439o|يم منصور لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد محمود |بــــر|
2|99o9 ره|عل| نبــــيل محمود مصبــــ|ح مر مصط د|بــــ |لق|
4244ooطبــــ |ل|سكندريهمه|بــــ |نصف صل|ح محمد |بــــوزيد
صيدلتـــ |لم |ه| ف|يز فوزي يون|ن9|8574
إعل|م بــــ سويفس| يسن صل|ح |لدين جميل23823|
تـــربــــيتـــ بــــنه|ند| حسن عبــــد|لفتـــ|ح حسن263327
يم 429553 ش|م محمد |بــــر| تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن 
وف|تـــعمر محمود |بــــو |لق|سم حسن3758|3 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
44352oكليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخجم|ل محمود عبــــد |لعظيم محمد |لشن
تـــج|ره ع شمسزينبــــ وجدى محمد عبــــد||965|2
تـــ عبــــد|لحميد ع عبــــد|لحميد عك499586 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأم
ف |لهندى محمد عط||33453  |حه وفن|دق |لفيومكريم |
6o3|35| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن ن محمد |لمو

5833o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفف|طمه مصط محمد حس
323o|4تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ندر| عيد جريس ج|د
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهس|لم ف|يد محمد س|لم  حس 697557
يم محمود227267 ره|محمود ط|رق |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
68|o62تـــربــــيتـــ |لمنصورهمصط |يمن زينهم سعد عبــــد |لع|ل
9|25o4 علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىي| محمد |حمد حسن
443o|8 تـــمريض كفر |لشيخأسم|ء عبــــد |لن| عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد
علوم |لزق|زيقه|جر محمود عبــــ|س عبــــد |لمقصود |732|64
7o4293يم ندستـــ |لزق|زيقيوسف جم|ل |لمتـــو محمود |بــــر|
6o5|98تـــج|ره طنط|ر|ن عبــــد | عبــــد |لحليم |لغمرى
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعم|د نور جمعه خميس442425
5o6493ورفريج زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهآي|تـــ ع|دل |لسيد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|ط|رق |سم|عيل فتـــ |لسيد |سم|عيل|35625
675o6|تـــج|ره |لمنصورهه|يدى ه| معوض محمد من
4|89|5| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يف كم|ل خليل |لسبــــ| |لق
تـــج|ره |لزق|زيقحس مصط حس س|لم337|64
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226oo5رهح|زم |سم|عيل محمد كم|ل عبــــد |لع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
د|بــــ |سو|ن|محمد محسن سيد عبــــد |لغ 47954|
6o68o4ندستـــ |لمنصورهم | |ميل عد فريد
4755o8حقوق طنط|محمود سم حميدتـــ محمد |حمد
43o66o|ر|ء خ|لد أحمد |لمسلم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ف|طمه |لز
يم عبــــد 92|66| رهعبــــد |لرحمن عبــــد | |بــــر| تـــج|ره |لق|
5|6|8oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورند حمدين محمد ع بــــهن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طف|تـــن عط| | جمعه محمد محمد623222
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــسنتـــ محمد عبــــد|لعظيم |لحلو| 249866
ي محمد مغيبــــ|4|427 تـــج|ره |ل|سكندريهسل عمر م
7o4747حقوق |لزق|زيقول|ء محمد عبــــد | |بــــو ه|شم
7772o4رهعل| ه| جوده عبــــد |لخ|لق طبــــ |لق|
لسن |لم |/ري|ضتـــ|مصط عبــــد |لحميد عبــــد |لرحمن عبــــد 523558
يم شومه698232 حقوق |لمنصورهنور|ن |لسيد محمد |حمد |بــــر|
يم |لدسو عزبــــ طنط26883| رهع عل|ء |لدين |بــــر| طبــــ بــــيطرى |لق|
45o624يم محمد زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسمر سم محمد |بــــر|

د|بــــ بــــ سويف|يه مصط محمد رمض|ن||8873
يم عبــــد|لحميد رشيدى327844 حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن |بــــر|
2675o|معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــنوره|ن درويش فرج درويش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء عبــــد|لبــــ|سط عبــــد|لحليم محمد 432|89
7o3522تـــمريض |لزق|زيق محمد ح|فظ محمد ف|ضل  |د
رتـــ|منيه طه محمود ع سليم|ن|784866 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
يم بــــيو436784 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسن|رم محمد فؤ|د |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطي|سم م| ع عبــــد|لحليم 886736
7|o3|8ندستـــ كفر |لشيخش|دى |حمد |لكن| |لدسو |لكن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــدين| عبــــد| فه عبــــد|259446
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخع |ء جم|ل ع |حمد |لبــــي462797
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|يم|ن عيد دسو عبــــد|لجليل|832257
89564o  ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جمحمد |حمد محمود يوسف ع| 
4o39|8| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ف|يز ط|رق ف|يز فخرى م
47878oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــ عد محمود عبــــد |لحميد ع|مر
4o|793 تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |حمد مر |بــــو |لحسن
ن| معتـــزبــــ| محمد شميس24|7|6 تـــج|ره ج|معتـــ د |طم
معهد ف ص |سو|ني|تـــ |حمد يوسف محمد|8|8472
4368o9يم |بــــوطبــــل طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنهله محمد محمد |بــــر|
68932o|يم |لمغ|زى حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه ط|رق |بــــر|
6o4838تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رح|بــــ صبــــ محمد محمود |ل|شوح
ن| فتـــ يعقوبــــ ز عبــــيد492|82 معهد ف ص بــــ سويفم
د|بــــ سوه|ج| سم|ء رمض|ن محمد عبــــد|للطيف|895998
هفرحه وليد عبــــد|لمنعم كم|ل|22883 نوعيتـــ ج

66|6oعلوم |لفيوممؤمن حسن ع محمد زيد|ن
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د|بــــ ع شمس|حمد سعيد حمد|ن |سم|عيل|23|38|
2479o9طبــــ ع شمسسم|ء مصط عبــــد |لمع مصط زغلول
|3oo48 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن |ر حسن رشو|ن ربــــي
يف28|373 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد مصط م |لدين محمد 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيوممحمد صبــــ شح|تـــتـــ عبــــد |لحميد ج||52864
ر حسن |لعف 25279| رتـــ|ديمه حس|م م| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسل|م |يمن عوض | محمود|625762
رهمصط نبــــيل حموده سيد358|23 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|لف |لتـــج|رى بــــبــــنه|ه|يدى لط عبــــد|لمعبــــود محمد ع|مر368788
4488o4|ندستـــ كفر |لشيخف|طمه محمود |لسيد عبــــد|لرحيم ز
زر|عه |لم |عبــــد|لرحمن مصط عطيه محمد95|854
|34|o2ندستـــ ع شمسمحمد ع|طف سيد منصور
يم |88593 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطكرلس فرجلله عزيز |بــــر|
77755o| ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء سعد متـــو نبــــوى متـــو
تـــج|ره كفر |لشيخعبــــد| ه| طلعتـــ |لسنو||3|44
8o9623تـــج|ره بــــ سويفحس|م |حمد شح|تـــه محمد عثــــم|ن
5|853oحقوق |ل|سكندريه محمد محروس ع |لنج|ر
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ |سو|نسم|ء |حمد عبــــد|لع|ل |حمد|847589
63|4o3علوم |لزق|زيقي|ر| يوسف |لسيد يوسف
758o79تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمود سليم محمد حمد|ن
25o739يم عبــــد|لحكيم |لسيد شح ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
4o3389تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمن|ر |حمد محمد مو ع
7843o4|حقوق |لمنصورهيه محمد حمد مسلم
وف|تـــ|محمد |يمن محمد |لسيد مرزوق7495|| ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
نوعيتـــ بــــور سعيدجم|ل |لدين حسن عبــــد | حسن |بــــر24|762

معهد ف ص ري|ضه بــــ سويفمحمد ع جم|ل شعبــــ|ن63436
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخحن|ن محمد شح|تـــه عبــــد ربــــه ص|لح|939|4
33596o|تـــج|ره ع شمس|ء ط|رق محمود عبــــد|لر|زق
صيدلتـــ |سيوطمصط ع عبــــد|لمنطلبــــ سيد |88327
6o7438مل ر |ل تـــربــــيتـــ طفوله طنط|سهيله محمد م|
ه حس|م |لدين فكرى عبــــد|لعزيز محمد625375 تـــج|ره |لزق|زيقن
ف95|444 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمصط محمود عبــــد ربــــه محمد 
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نمحمد |لعربــــي |لسيد محمود824592
64|7oo|يم محمد محمد د|بــــ |لزق|زيق|لشيم|ء محمد |بــــر|
9o8o6|  تـــربــــيتـــ سوه|جدين| عبــــد| عبــــد|لح|فظ عبــــد|لحليم
تـــمريض |إلسكندريتـــ ل|ء ع|دل جمعه عبــــد |لغ |425943
8o367oد|ر |لعلوم |لم |ه|جر رمض|ن ع عبــــد|لر|زق
6923o7تـــج|ره |لمنصورهمنه | محمد حسن حسن |لسيوبــــي
4|8|4oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخرضوى عبــــد|لسميع |حمد |بــــوشعيشع عبــــد
4|o95|حقوق |لمنصورهبــــه |لسيد |لعدوى |حمد
6o3568 ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمد نعم|ن عوض نعم|ن |لمر ك.تـــ. ف للبــــ
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27o539كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحل ع حل ع د|ود
8|4o83حقوق بــــ سويفبــــه|ء |لدين خ|لد بــــه|ء |لدين محمود
2486o4نديتـــ د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|رحمه |سم|عيل مختـــ|ر 
8847o4 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفعمر ع|دل ز مو
|595o5تـــج|ره ع شمسسمر ي| سيد محمد
2523o9ل|ل |مبــــ|بــــى جعفر تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــس|ره 
4o5744د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن سم محمد سيد |حمد |لشيخ
78|36o|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسيه |لش|ذ عبــــد |لر|زق حسن
494|o8تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد رأفتـــ محمد محمد خط|بــــ
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نس|ره |بــــو|لعبــــ|س |حمد يوسف |لبــــربــــرى683869
68o4o9عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمود حمدى |لعدل |لمر |لمر
نوعيتـــ |شمونجميله حسن فرج حسن فرج2|2785
ش|م فتـــ محمد حسن647874 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد 
62||4o|يم |لعزبــــي ندستـــ د |طيم|ن |حمد |لسيد |بــــر|
8o|o2o|نوعيتـــ موسيقيه |لم |يم|ن محمد حليم بــــخيتـــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمود |حمد محمد حسن839355

رهمصط سعد عبــــد|لفتـــ|ح س|لم فرج82552 حقوق |لق|
272o8|طبــــ |سن|ن طنط|ندى جم|ل محمدى أبــــومندور فوده

طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحم|ده ي عبــــد |لبــــ| محمد58|53
5|989o|صيدله |ل|سكندريهكريمه جم|ل عبــــد|لل|ه |حمد |لر

6o85o| معهد ف ص بــــ سويفسل|م عبــــد |لتـــو|بــــ فتـــ ز
علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف |لسيد |لعزبــــ عطيه سليم|ن372495
499o82رهمن|ر محمد عبــــد |لفتـــ|ح ز د|ر |لعلوم ج |لق|
6429o7| علوم |لزق|زيقيم|ن خ|لد محمد |لش|ف
ف |لسيد |حمد تـــ|ج |لدين|764326 تـــج|ره بــــور سعيدحمد |
6o6o93د|ن يف محمد و د|ر |لعلوم |لم |محمد 
تـــربــــيتـــ |سيوطه|يدى يونس عبــــد|لتـــو|بــــ |حمد 886726
8o8625| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحس|م سيد |لسيد ضيف
وس97|48| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نوق مجدى ديبــــ حس در
تـــج|ره بــــ سويفر | ع|دل ه|رون شخلول|7|68|8
|5447oندستـــ ع شمسخ|لد ع |حمد محمود

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد ول|ء |حمد حكمتـــ|3868|
6347oد|بــــ بــــ سويف|محمود عبــــد |لحميد بــــكرى ع

يم |لخو482727 يم محمد |بــــر| د|بــــ دمنهور|من|ر |بــــر|
7o396oيم محمد عي تـــج|ره |لزق|زيقشيم|ء |حمد |بــــر|
5o8o8| |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمنه | |يه|بــــ |حمد |لسيد |لمو

رهمحمد |يمن محمد محمد4459| تـــج|ره |لق|
3454|oندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــع عبــــد|لرحمن ع حسن عبــــد|لكريم معهد |لصفوتـــ |لع| 
6o7395 |حقوق طنط|س|ره حس عبــــد| حسن مو
88o|48 سيد حس عبــــد|لرحمن | تـــج|ره |سيوطي
يم عبــــد |لونيس823|5| رهسم|ء طوسون |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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تـــ مر ع محمد|||849 كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفم
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم |لسيد سعد |لسيد ع823|77
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمحمد |حمد فرج محمدين عبــــد |له|دى426|54
776o46ر |بــــر تـــج|ره |لزق|زيقريه|م عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لظ|
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهبــــل|ل محمود فه عثــــم|ن عمر68|475

تـــج|ره بــــ سويفريم |حمد مهلهل عبــــد |لمقصود|6666
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــم | مجدي عبــــد| فلتـــس822427 معهد ع| 
524o89يم ش|كر علوم ري|ضتـــ سوه|جإيري مجدي |بــــر|
معهد ف ص |سيوطنيف ك|مل رزق عبــــد|لمل|ك  883954
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهد | محمد |لسيد |لدمرد|ش685454
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|زي|د محمد |ن شلبــــي |لخو |76435
75o734د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمد حس سعيد حسن
يم|8268|| م خ|لد محمد |بــــر| رهد تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهم|رك نشأتـــ حن| عبــــده548|48
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد س| |حمد |لسيد|24775 معهد ع| 
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر رأفتـــ عبــــد |لرحيم |سم|عيل س|643935
زر|عه |لمنصورهغ|ده محمد مو عبــــد ربــــتـــ8||698
ه محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح|66576 زر|عه |لفيومم

7o5|37د|بــــ |لزق|زيق|ي|سم ي| عبــــد |للطيف عطيه مر ر
د|بــــ دمنهور|م|جدتـــ مجدى |حمد محمد بــــدر482589
5o3|53تـــج|ره |ل|سكندريهريه|م محمود متـــو سل|متـــ
|22o55ره|م|رين| س|مح سعد ق|صد ثــــ|ر |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|منه | محمود زغلول محمد ز|يد776548

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ء رمض|ن ح|مد محمد حميده|8|394
697o56ندستـــ |لفيومحمد مصبــــ|ح عبــــ|س |لسعيد عبــــد ربــــه
يم محمد423548 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهسحر محمد إبــــر|
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــج|نتـــ طلعتـــ عي سعد |255277
435o77|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصل|ح حسن صل|ح ع عبــــد |لع
687979| تـــج|ره |لمنصورهيم|ن رأفتـــ محمد محمد مو
|48oo2ره|ع |حمد ع عزوز د|بــــ |لق|
4|28o2تـــربــــيتـــ طفوله طنط|عل| عص|م محمد عبــــد |لرحمن عيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخنيل ه| كم|ل منصور عبــــد |لملك29|486
758o37|تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــحمد س|لم فتـــ قطبــــ 
7o5934رى رى |لجو صيدله |لمنصوره|ء حمدى لط |لجو
4o293oد|بــــ |ل|سكندريه|زي|د محمد |لبــــدرى محمد
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمصط عبــــد|لمر مصط |حمد3|2||3
42544o|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــل|ء |يمن ص|بــــر محمد |لنقيدى
76|5o6|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء حمدى |حمد عطيتـــو
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخمن|ر عل|ء |لسعيد محمد |لمل|ح436758
ش|م |حمد فتـــ خليل625466 رتـــ|ه|جر  لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ف |حمد ح|مد شح|تـــه426325 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــر|ند| |
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23555o|ره|حمد حسن |حمد محمود د|بــــ |لق|
76o724يم حقوق ع شمسنعمه |حمد |لمل|ح |بــــر|
رهمعتـــصم ع|دل محمد حسبــــ |لنبــــى458|22 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |لعظيم ج|بــــ |778536
ش|م محمد محمد858782 طبــــ |لم |بــــسنتـــ 
5o8528تـــج|ره |ل|سكندريهسم|عيل |سم|عيل |لسيد محمد |بــــوجهل
27|4|o| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمد محمد غنيم |لسبــــ|
تـــمريض |لمنصورتـــ ندى عبــــد |لرسول عبــــد |لشكور عبــــد|لودود|42|62
لسن ع شمس|شيم|ء محمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لح|فظ322887
طبــــ |ل|سكندريهحمد جمعه عبــــد |لع| خليل |لرمسيس77|3|5
6o456|تـــج|ره طنط|من|ل محمد سعيد محمد |لزي|تـــ
9|9o85 تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــ محمود عبــــد|لرحيم عثــــم|ن
77o648 |تـــج|ره |لزق|زيقس|ره محمد محمد حف |لطن
8o6234تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد |حمد محمود خليفه
478o89علوم |ل|سكندريهم خ|لد عبــــد |لح|فظ |لسيد بــــهر|م
7|2oo7تـــج|ره بــــور سعيدسل ن| عبــــد |لعزيز محمد زرزور
639o75حقوق |لزق|زيقمحمود محمد مرج|ن عبــــد|لكريم |بــــو
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سل ي| |حمد ك|مل |لشيخ ع249936
7oo38oتـــربــــيتـــ |لمنصورهدين| |لسيد رضو|ن عبــــد |لعزيز
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن غ|نم سليم|ن حسن754883
يم|63822 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقمحمد عل|ء محمود فتـــ |بــــر|
247|2o معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسم | سم شكرى حبــــ
4843o2تـــج|ره |سيوطمحمد فر|ج مصط إسم|عيل محمد
لسن ع شمس|حبــــيبــــه عبــــد |لعزيز ع ر| 2997|4
تـــربــــيتـــ طفوله طنط||ء |حمد عبــــد |له|دي ع |بــــو |بــــر432333
ر|ن785||6 ر ع |لسيد ز تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|وق س|
د|بــــ ع شمس|عمر مختـــ|ر عبــــد |لعليم |حمد|6348|
76o8o3|يم آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|سم|ء حس محمد|ن |بــــر|
ى محروس ش| 499442 تـــ خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم
د|بــــ دمنهور|مع|ذ ص|لح بــــسيو ص|لح خ |492765

تـــمريض  بــــ سويف|ء مبــــروك بــــكرى عبــــد |لعليم|62668
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|خ|لد ع|دل محمد عبــــد|لعزيز |حمد636496

صيدله بــــ سويفسم|ء محمد شح|تـــه |حمد||8|57
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه ع|دل حسن ع223535
6|63o7|ف محمود |ل|غ معهد ف ص بــــور سعيددع|ء |
22o242حقوق ع شمسمحمد حس|م محمد س| ج|بــــر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد ع|دل محمد فوزى |حمد634553
7o9362تـــج|ره |لمنصورهمحمد ن| |لبــــدر|وى ع حسن
7oo666تـــج|ره |لزق|زيقعبــــد |لعزيز خ|لد عبــــد |لعزيز ع |لبــــربــــرى
26o864|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ||ء جمعه عبــــد|لفتـــ|ح |لهندى
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخبــــيشوى ع|طف حن|وى نو|ر526469
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6oo5ooيد كريم |د|بــــ طنط|وق ج|بــــر|لشن|وى أبــــو|ل
يل ج |لزق|زيقحمد حمدى عبــــد| حسن عثــــم|ن|8|9||4 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن |م |لمؤمن محمد ع4|3365

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ عمر محمد |حمد محمود |لش|32826
5o3947علوم ع شمسعمر مصط محمود بــــدير مر
تـــج|ره |سيوطمن|ر |حمد فو|ز |حمد 889983
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــله حمدى سليم|ن سيد |حمد |لجم|254227
772o48تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد | سعيد عبــــد |لفتـــ|ح محمد
تـــ محمد فتـــو محمد منصور||37392 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م
يم خليل258884 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمود كرم |بــــر|
|د|بــــ طنط|حمد |لسعيد ك|مل |حمد |ل |8|37|4
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطول|ء قدرى حس محمد |88673
|6o393وف|عبــــد |لرحمن ع حج|زي حج|زي وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد حسي محمد محمد|353234
رتـــ|سحر سيد محمد |حمد235824 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
35849o تـــج|ره بــــنه|منتـــ | نبــــيل جل|ل حس|ن
طبــــ بــــيطرى دمنهورريه|م صبــــرى ع عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو ورده8268|5

2464o|يم شعل|ن رهمنيتـــ ي| |بــــر| تـــج|ره |لق|
معهد ف تـــمريض |سيوط محمد محمود محمد عبــــد|لع|ل  5524|9
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخط|رق عزتـــ ج|بــــ | عطيه عبــــد|لحميد غلمش452547 معهد ع| 

|4o58لسن ع شمس|ع|ئشتـــ مجدى عبــــد |لوه|بــــ بــــكرى
يم9344| د|بــــ |لفيوم|رول| |يه|بــــ زكري| محمد |بــــر|

4o7463حقوق طنط|رغدتـــ |حمد |لسيد |حمد سليم
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع |ء ع|دل عبــــد |لمغ محمد بــــ|كر4635|

تـــربــــيتـــ |سيوطند| طه ع |حمد 2|8877
يم |لدسو عطيه طنط633258 يم رض| |بــــر| بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد حس |حمد محمد|7726||
4o324oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوردير فؤ|د |حمد محمد

حقوق بــــ سويفمحمد عبــــد |لجو|د ع حسن33|58
634444| م محمد فتـــ عبــــد| تـــج|ره |لزق|زيقد

659o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نم|ركو مجدى رزق ز
هشيم|ء محمد قدرى عبــــد |لمنعم محمد33449 نوعيتـــ ج

82o46|حقوق |سيوطمحمد عم|د طلعتـــ |حمد
رتـــ|ه|جر ربــــيع بــــر|ي| محمد822|82 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
علوم حلو|نيه |سم|عيل |لعزبــــ |لعزبــــ|39445|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــحن |لسيد خميس ع7||448
882o43  ف عبــــد| |سعد د|بــــ |سيوط|بــــيشوى |
687o54 بــــي ى فرح|تـــ ص|لح حسن |ل تـــربــــيتـــ |لمنصورهبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحبــــيبــــتـــ محمد سم سعودى63337|
يم محمد سويلم785382 |لسن |لم |ن| |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد جه|د محمد زين |لع|بــــدين ع65|54|
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تـــج|ره كفر |لشيخحم|ده محمد نبــــيه عبــــد |لحميد228|42
زر|عه |لم |نور| تـــو ع |حمد|76|82
5o4257تـــج|ره |ل|سكندريهبــــه | عنتـــر عبــــد |لعزيز |بــــو زيد محمد
رهس|ندى رج| ف|م حن|57784| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورآل|ء محمد مهدي فتـــح | سمك233|52
6o2429يم يم محمد |بــــر| ر |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهصبــــ|ح س|
26o987رتـــ|رقيه عيد عبــــد| شوشتـــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

53o35رتـــ|تـــغريد محمد خلف محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمد حس|م |لدين مصط |لسيد629887
يم عنتـــر253986 معهد ف ص بــــنه|كريم |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد رأفتـــ |حمد محمد|8879|2
ر محمد ع محمد حج|زى698635 ندستـــ |لمنصورهم|
تـــج|ره دمنهورنجل|ء حمدي عبــــد |لعزيز ر| 497385
49|oo6| ه |حمد محمد ع عبــــد|لخ تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــم
ر|ء ح|مد محمد عبــــد|لمو |848724 تـــربــــيتـــ |سو|نلز
تـــج|ره بــــ سويفريمون ن|دي حبــــيبــــ |سكندر852748
266o4|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |س|مه عبــــد|لع| ك|مل عج
26o8|8كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــسميه ف|ضل عبــــد|لجليل زل|بــــيه
تـــج|ره بــــنه|حس محمد حس ز|يد22|262
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|يوسف بــــدر |لدين يوسف محمد سعده443463
حقوق طنط|جيه|ن ممدوح و| عطيتـــ مدكور485654
ود|53|4|6 وف|تـــلششتـــ|وى |حمد |لششتـــ|وى فر ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
ر |لسيد ع شعيشع29|443 علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخسهيلتـــ |لسيد م|
5o2|23د|بــــ |ل|سكندريه|زي|د محمد |لسيد عبــــد |لحميد محمد
د|بــــ كفر |لشيخ|منيه عم|د حمد|ن |حمد|439924
6327o8طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقرو|ن كم|ل محمد محمد |لدمرد|ش
4398o4طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخدى مصط |لسيد محمد سليم|ن ق
علوم |سيوطمروه |حمد م|جد عبــــده  877648
تـــج|ره ع شمسفرح ح|مد |حمد عبــــد |للطيف|858||
م محمد |حمد محمود د|وود|446398 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسد
5|42o7ء محمد محمد عبــــد|لودود خليل| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهإ
|د|بــــ بــــنه|محمد جم|ل عبــــد|لسل|م سيد محمود حسن255|35
يم|54545| ف صبــــ |بــــر| حقوق |لمنصورهنطون |

تـــج|ره بــــنه|ش|م ع عبــــد|لرحمن محمد47976
تـــمريض  بــــ سويفعمر ن|جح عبــــد |لعظيم حسن56795

تـــج|ره |ل|سكندريهمصط عل|ء محمد عبــــد| محمد526544
يم9|52| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نع سيد ف|رس |بــــر|

د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ريم صفوتـــ غريبــــ سلط|ن256596
ي|35269 حقوق ع شمسمحمد |لسيد محمد ع
7|779o| | زر|عه |لمنصورهيم|ن محمود |حمد |ل
يم |لعيد |روس|625533 صيدله |لزق|زيقمنيتـــ محمد |بــــر|
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2o4o6د|بــــ د |ط|فريد فتـــ سعد ص|لح
324o86ش|م يوسف |حمد عبــــد|لع|ل حقوق ع شمسحمد 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهوره|جر ع|دل عبــــد |له|دى عبــــد |لغف8|58|5

6o66|تـــربــــيتـــ بــــ سويفدير محمد فؤ|د عبــــد|لحليم
يم جميل |بــــو|لسعود3|6338 يم جميل |بــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|بــــر|
حقوق طنط|إين|س خ|لد عبــــد |لمحسن ش|ور496236
437o85|علوم طنط|م| محمود محمد محمد س|لم
8|95oo| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسريج عص|م محمد حس
م|م |حمد حسن 899485 تـــج|ره سوه|جمحمد 
تـــج|ره |لزق|زيقمجدى فكرى جوده محمد8|6345
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء عبــــد|لحميد ع |لبــــقس|وى7|2568
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم|ل محمد محمود محمد|844378
53o|22ندستـــ |ل|سكندريهنوره|ن ن|در محمود محمد خط|بــــ
4|3o73د|بــــ طنط| محمد |حمد عجل|ن|
4o672|| تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــي|سم | محمد محمود أحمد عبــــد
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء |يمن |سم|عيل |لجم|ل||33|27
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|ره ن| محمد سحبــــ|ن|24928
627o37يم عو|د |للبــــودى وف|تـــع |ء جم|ل |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
4o568oف يوسف محمود عبــــد |لمنعم د|بــــ |ل|سكندريه|يم |
7546oo|ل|ل عبــــد علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|له محمد 
يم محمد محمد |لسيد مو| |523344 علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــبــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|نور| عبــــد |ل محمد عطيه772564

صيدله بــــ سويفرغده سيد محمد عبــــد |لوه|بــــ58522
يم425498 علوم |ل|سكندريهندى حس سم صديق |بــــر|
د|بــــ دمنهور|نه|ل محمود عثــــم|ن عمر عبــــد |لح|فظ|48343

يتـــ للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لمتـــقدمتـــ وز|رتـــ |ل|نتـــ|ج |لحربــــىمريم وجدى رفعتـــ محمد |ل|حمر4494| ل|ك|ديميتـــ |لم
88|84o  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمود عبــــد|لعزيز شو مصط

د|بــــ بــــ سويف|من|ر |حمد محمد عبــــد |لجيد52778
د|بــــ |لزق|زيق|حن|ن |لسيد |حمد عبــــد|لمؤمن |بــــر|6|6495

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمحمد حس حس حس 44384
4822o9حقوق طنط|مصط محمد عبــــد |لمنعم ع
د|بــــ |لزق|زيق|حمد ج|بــــ | ع حسن|5||626
رهمصط حس حسن عنتـــر حسن233775 حقوق |لق|
62527oندستـــ |لزق|زيقع|دل |حمد يوسف متـــو
يف محمد |لح|ج زوين495892 د|بــــ دمنهور|تـــغريد 
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن س|لم محمد محمد سعد445893
ف محمود |حمد  923638 د|ر |لعلوم |لم |مصط |
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل |حمد عبــــد|لحميد سليم|ن33|343
لسن |لم |/ري|ضتـــ|م|ركو ن|دى نصيف حن 272493

تـــربــــيتـــ حلو|نص|بــــ|تـــ ص|بــــر ظريف فرج92|49
62668oد|بــــ |لزق|زيق|بــــسمله ع حسن محمود |لدق
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9o2o36 معهد ف ص سوه|جبــــس|ده لظ خليفه عبــــد|لمسيح
5o7598ر محمد ص|بــــر |لعمر|وى زر|عه |ل|سكندريهسهيلتـــ م|
يف ش|كر محمد ر|شد265974 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد 
4422o2تـــمريض كفر |لشيخحم|ده عبــــد|لجو|د محمد عبــــد|لعزيز شح
د|بــــ دمنهور|ل|ء محمد محمد غريبــــ س|لم|323|52
622o3o|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسم|ء ربــــيع فهيم عبــــد |لسل|م
5o8893|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد |لحكيم |حمد |لخ|لع
887o6o د|بــــ |سيوط|جه|د عرفه شي محمد

علوم بــــ سويفف|طمتـــ معروف جم|ل عبــــيد عبــــد |لع57373
د|بــــ |لزق|زيق|من|ر ن| رمض|ن |حمد سليم683|63
62o6|4ندستـــ |سيوطيف محمد عطيه حمزه
334o77تـــج|ره ع شمسعزتـــ |لسيد |حمد |حمد عشوش

تـــربــــيتـــ ع شمسمصط محمد محمود محمد حسن|3953
2|7o36تـــج|ره ع شمسرنيم ع عبــــد| حسن ع
|6o887 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نوق حس ن |ل|ل
 |حتـــ وفن|دق |لم |ر|نيم ر محمد |حمد8874|8
9o4348 د|بــــ سوه|ج|ف|رس خ|لد |لديبــــ |لبــــدري
رهن|ديه محمود |لسيد حسن267493 عل|ج طبــــي |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد سم فؤ|د |حمد|787372
زر|عه ع شمسلشيم|ء حم|ده بــــدوى عبــــد|له|دى|232752
3|o9|||تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف ع|دل عبــــد|لحليم محمد
4989o9تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورر| | محمود محمد محمد شح|تـــه
246o65|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ي| |حمد لط |لزفز|ف
يم مصط |3|7846 تـــج|ره |لزق|زيقيمن عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريهلحس محمد مر محمد عبــــد|لم|لك524834
4829o2تـــج|ره |ل|سكندريهسل |حمد محمد عبــــد |لرحمن
تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخسل|م عبــــد |لحليم ن محمود  عم|ر27|452
252o37|ر فريد سل|مه ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ط|
335o96تـــج|ره بــــنه|ن|ن عبــــد|للطيف سيد عبــــد|للطيف
85|5o6|ق|وي ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطرك|ن عص|م |لدين فوزي 
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء |لشح|تـــ محمدى عبــــد|لمقصود|26687
رهمحمد سيد محمد ع44368| حقوق |لق|
8783o6| يم حس تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوط يه مؤمن |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|يدى مدحتـــ محمد ص|لح |لحمز|وى2986|2
4|o29oتـــج|ره طنط|محمود محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لخ|لق
حقوق |لمنصورهص|بــــرين سم محمد حسن |لبــــ|ز763976
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقندى سليم|ن محمد |لمسل779783
فنون جميله عم|ره ج حلو|نس|رتـــ عص|م عبــــد |لفتـــ|ح |م|م|2679|
تـــربــــيتـــ حلو|نسميه جم|ل عط| عبــــد |لسل|م49624|
تـــج|ره |لزق|زيقوق ع|طف ع عبــــد |لرحمن|77884
ثــــ|ر د |ط|عظيمه سل|مه يح محمد سل|مه6||9|6
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حقوق |لزق|زيقيه محروس ع |حمد سليم|ن||77633
طبــــ |سن|ن ع شمسم | جورج حن| ف|م65|9||
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نريم ول|ء نبــــيه حسن 22|695

تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر سيد محمد قنيبــــر24842
د|بــــ حلو|ن|سه|م مو عوض مو235654

تـــج|ره بــــ سويفم | وليم زكرى جرجس85226
ش|م محمد محمد|35293 ره|ح|زم  ثــــ|ر |لق|
3|98|oد|بــــ ع شمس|ندى محمد محمود |لعدوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|زن مصط محمد عبــــد |475897
4o6o93يم د|بــــ دمنهور|نسمتـــ ن| |لسيد |م |بــــر|
يم دي5|57|4 حقوق |لمنصورهمحمد وجيه محمد ص|بــــر |بــــر|
علوم كفر |لشيخشيم|ء عبــــد |لحميد |لسيد محمد |لسنهورى435779
تـــج|ره ج|معتـــ د |طلينه حسن حسن م |لدين|758|6
رهندى عبــــد |للطيف عبــــد |للطيف سليم33545 تـــج|ره |لق|

ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسم|ء محمود ع محمود عطيه294|6|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد ع شيخون ع43898|

4429oرهعبــــد |لرحمن |بــــو |لعل| سعيد |حمد حموده حقوق |لق|
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورفتـــحيه خميس عبــــد |لحليم محمد مسوده5882|5
ه ع |حمد حم|د|899849 معهد ف ص سوه|ج م
حقوق حلو|نوس|م عمرو عبــــد |لرحمن مر89||6|
يم محمد مر442432 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد عبــــد|لمنعم |بــــر|

|7o29ف جم|ل |لدين حسن علوم ري|ضتـــ ع شمسيوسف |
25493oح د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ر| | |حمد عبــــد|لمقصود محمود 

رهدير عبــــد|لجو|د عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لجو48959 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطمريم جم|ل سل|مه جرجس 885398
يم ح|مد633394 د|بــــ |لزق|زيق|إن ع|دل إبــــر|
ف |حمد محمود |لمسلم| 7926|5 طبــــ |ل|سكندريهآل|ء |
||97o9|يم إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىيه محمد |حمد |بــــر|
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــ |ده فتـــ عبــــد|لع| مط|وع|8|252
حقوق |سيوطوق ط|رق سيد عبــــ|س  878344
يم ع |لغمر|وى||76799 طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء حسن |بــــر|
علوم طنط|ل|ء جم|ل محمد |بــــو |لهوى|427864
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمحمود د|ود محمد فتـــح | |لصعيدى423833
539|oo|تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسدم محمد عصمتـــ محمد مخلوف
68782oلع| خدمه |جتـــم|عيه |لمنصوره|ريه|م مجدى ج|د بــــدر زيد|ن

يم ع ج|د33673 ف |بــــر| كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفندى |
5|o92|كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفس|مه محمد ش|كر محمد

7|o|5||يم |حمد |لمتـــو منصور تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمنيه |بــــر|
43o|8oكليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــيم |يمن طلعتـــ محمد
8|4o29ندستـــ |لم |ه| رض| شو نصيف
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نيفه عل|ء |لدين عبــــد |لحميد خليل78346|
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حقوق |لمنصورهعبــــد |لغف|ر محمد عبــــد |لغف|ر حسن756832
8676o8تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديوق ر| محمد عبــــد| يوسف
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي محمد |بــــو|لوف| |حمد864639
معهد ف ص ري|ضه سوه|ج حمد فتـــ عثــــم|ن عبــــد|لوه|بــــ|897333

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفش|ف حس ش|ف حزين84788
يم|85|243 قتـــص|د م حلو|ن|ين|س ع|دل خليل |بــــر|
6434o3|حقوق |لزق|زيقحمد عبــــد |لبــــديع محمد محمد كيو|ن
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف رض| |لسيد |لم|ل776|25
ندستـــ |سيوط سل|م محمد |لحسي محمد|876768
254o|6يم |بــــو غز يم عبــــد|لمحسن |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــبــــر|
تـــج|ره دمنهورنور |لدين محمد ع حسن مهدي493655
علوم |لزق|زيقسم|ء حس عبــــد | عبــــد |لعزيز|633767
76637oوف|تـــمحمد حس|م حس محمد رش|د وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ثــــ|ر |لفيوم|ندى ي| |لسيد عبــــد |لتـــو|بــــ عطيه6543|5

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ ح|تـــم محمد |لعس|ل93|42
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيه |نور سل محمد عبــــد| |بــــ|ظه|783935
3|2o24د|بــــ بــــنه|محمد ن| |لسيد محمد|
حقوق طنط|حمد حم|د |بــــو |لمجد محمد|45|9|4
ليل س|لم |بــــو رحمتـــ3343|2 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىسهيله |يمن محمود 
تـــج|ره |ل|سكندريهخ|لد محمد |يوبــــ محمد فضل ع486628
تـــربــــيتـــ دمنهورمن|ر شعبــــ|ن عطيه محمد |لتـــل|وى496358
د|بــــ ع شمس|حوريه محمد فه حبــــيبــــ|6735|
ن| ن|دى حن| خليل9346|3 معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــم
5o7333| د|بــــ |ل|سكندريه|عل| محمد فتـــح | رجبــــ فتـــح
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد ط|رق |حمد رشدى عبــــ|س |لسيد 63||34
2|693o |فنون تـــطبــــيقيه حلو|ن |ر خ|لد ف|روق سم
معهد ف ص |ل|سكندريهبــــسمتـــ أيمن خميس محمد عبــــد |لرحمن عبــــد 8244|5
تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | مصط حمدى محمد محمد حسن425392
معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسرو|ء |لسيد ع |حمد |لعيسوى263|75
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد| محمد |لسيد ن|42|34
846o98تـــربــــيتـــ |سو|نديفيد صموئيل غن| |يوبــــ
يبــــ غ|325333 لس مجدى و ندستـــ |سيوطك
لس مل|ك ن | جرس6|2|24 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نك
ندستـــ حلو|نحس|م محمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد78|29|
489o94|يم عبــــد |لع ف |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــع |ء |
م تـــ|مر شو ص|لح|27|446 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهد
ى |لسيد |لسيد|874|78 طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقلشيم|ء ي
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــره|جر |لسيد |حمد شو محمد |لسيد22|355
علوم ج|معتـــ د |طنوره|ن جم|ل محمد ج|د |لعيو 4|6858
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسم| ع|طف محمد عزبــــ2|3552
كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريش | محمود حسن ح|مد يوسف767872
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يم عبــــد |لر|زق ||42987 طبــــ طنط|محمد |حمد |بــــر|
ف محمد ر|مز عبــــد|لعزيز 629584 طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقر|ند| |
نوعيتـــ طنط||ء محمد عبــــد | مصط ز|يد|428343
طبــــ |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد |للطيف |حمد عبــــد 56|779
حقوق ع شمسم خ|لد حمد|ن محمود |بــــوعتـــله25254|
8o6||7|نوعيتـــ |لم |حمد حشمتـــ مرزوق عبــــد|لسيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمل بــــر محمد|لمنش|وي محمد|839|84
||5o35ره|ه| | س|مح ف|روق متـــو د|بــــ |لق|
33o299حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ | محمدي محمد محمدي
يم ممدوح عبــــد| سيد|843654 علوم ري|ضتـــ |سو|نبــــر|
75o783| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد ح|زم ح|فظ حسن
رتـــ|مروه محمود |م عبــــد | |يوبــــ3395|2 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|ره |سيوطجوزيف عم|د فخرى عبــــد|لمل|ك 875236
حقوق |سيوطعبــــ |حمد محمد |حمد |87959
طبــــ |لزق|زيقأس|متـــ ط|رق محمد عبــــد |لرحمن643736
ف محمد محمود محمد شح||62898 تـــج|ره بــــنه|حمد |
9o4748|ء عثــــم|ن ص|بــــر محمد| معهد ف ص سوه|ج 

2397oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ن|ديه رمض|ن خلف رمض|ن
د|بــــ ع شمس|ع |ء عل|ء ربــــيع عبــــد |لرؤوف8|388|
89926o خدمه |جتـــم|عيه |سيوطخ|لد جم|ل |بــــوش|دى عبــــد|لحميد
تـــج|ره |لمنصورهرض| محمد فتـــ محمد7|6975
62593o| حقوق |لمنصورهم صموئيل |م سليم|ن ن
7o4587معهد ف ص |لزق|زيقمحمد ن| |حمد محمد ع حسن
يم حسن77|5|7 تـــج|ره بــــور سعيدمحمد حسن |بــــر|
تـــمريض |لمنصورتـــ ط|رق |حمد حل |حمد حم|م||9|69
رهخ|لد مجدي منصور |م سل|مه25|49| تـــج|ره |لق|
6|8o43|صيدله |لمنصورهيه |لمتـــو |لمتـــو |لطح|ن
256|o2ره ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوممحمود عبــــد| محمد ز
4|4o82ري|ض |طف|ل |لمنصورهمريم مدحتـــ عد ص|دق
8|998oطبــــ |لم |ي|سم |يمن عبــــد|لسل|م يوسف
تـــج|ره ع شمسمحمد م|جد |حمد |حمد محمد |بــــر|25359|
ش|م ع أحمد عوض764365 حقوق بــــورسعيدمؤمن 
44o844تـــج|ره طنط|محمد ع|دل فرج محمد

تـــج|ره بــــ سويفمحمد زيد|ن حل عبــــد |لوه|بــــ57554
49o337 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنور |حمد محمد ع محمد
صيدله |لزق|زيقف|طمه |لسيد شح|تـــه |حمد635478
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد فه جم|ل محمد ل|ش |436423
27o4o6|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود عبــــد|لستـــ|ر محمد محمد عم
332498| معهد ف ص ري|ضه بــــنه|يتـــ ر|غبــــ ع |حمد متـــو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد رضو|ن |حمد45355|
وف|تـــحمد محمد حمزتـــ محمد|353228 معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
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ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نح|زم مصط ي ع59458
ف |حمد محمود 878272 تـــج|ره |سيوطوق |
طبــــ ع شمسمن|ر عم|د نعيم محمد |بــــوس|لم36|349
6923o5تـــج|ره |لمنصورهمنه | ربــــيع محمد عبــــد |لجو|د عريض
رهكريم |حمد سيد ع 2|623| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
884o7|  د|بــــ |سيوط|دين| محمد سيد شو
887oo9 صيدلتـــ |سيوطيوستـــ | محسن وليم عبــــد|لمسيح
حقوق |لمنصورهبــــس|م ع محمد |حمد عبــــد |لو|حد676747
يم||77755 نوعيتـــ |لزق|زيق|ء محمود |لسعيد محمد إبــــر|
ه عبــــد |لعزيز عبــــد |للطيف عرف|52|686 د|بــــ |لمنصوره|م
رى|7652| ر|ء محمد عبــــده |لز تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمتـــ |لز
8852o9|تـــربــــيتـــ |سيوط ميمه نج|ح عبــــد|لو|حد س|لم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسند عم|د شديد محمد336527

3347oيم يوسف كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعل| صل|ح |سم|عيل |بــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نل|ء ن| محمد |حمد|326545
5o2994 زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهدى |حمد محمود |لحسي
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعبــــد| حربــــى خليل |حمد|27348

رهندى ف|روق |لسيد |لسيد مر حج|73|28 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيمه جبــــريل |حمد مسعود863298
7o4964طبــــ |لمنصورهمحمد فرج |حمد محمد |لخمي
حقوق ع شمسيم|ن عثــــم|ن سيد |حمد|5|424|
87878o تـــربــــيتـــ |سيوطر|ند| محمد محمد عبــــد|لصبــــور

4339oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسس|ره عبــــد |لجو|د محمد مبــــروك
263o34|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مينه كم|ل عبــــد|لرحمن عمر|ن
754o4||علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء ن|دى |حمد خليل
طبــــ |سن|ن طنط|عمر جم|ل عبــــد|لرحيم عبــــد|لعزيز |لشيخ429865
64|7o9|يم د|بــــ |لزق|زيق|يه ع محمد حسن |بــــر|
ش|م عبــــد |لغ |حمد |لزغيبــــى47|688 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمدى 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسحمد مصط محمود خليفه |حمد|344594
8o679oد|بــــ |لم |ل |ء صل|ح محمد عبــــد|لوه|بــــ|
علوم ع شمسمحمد مجدى ع سند54268|
يتـــ |لقمص بــــول| فريد رزق694692 صيدله |لمنصورهم

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسريموند| عد فكرى سعيد2|258
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمود |حمد محمد ع |ل|ديبــــ272394
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم |ه|بــــ |لسيد س|لم447624
وقسيف |لدين محمد سليم|ن |حمد343682 ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد جم|ل بــــدوى محمد |لشعرو|ى7|4492
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسلسيد خ|لد مصط محمود|757792
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــرجبــــ |يمن رجبــــ |لنج|ر938|25
تـــربــــيتـــ ع شمسريج محمد مصط محمد خليفه|86|343

يم شلق| محمدفتـــح |56397 حقوق بــــ سويفمحمود |بــــر|
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رتـــحسن ر|فتـــ حسن عبــــد |لفتـــ|ح43722 علوم ري|ضتـــ |لق|
د|بــــ |لمنصوره|مريم حسن عبــــد |لر|زق عبــــد |لرحيم695653
7o|2||كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفكريم محروس رض| متـــو محمد يونس
ن| |يمن ظريف ن 889678 علوم |سيوطم
62796oزر|عه |لزق|زيقعل| رمض|ن عبــــد |لوحيد |حمد |بــــر
حقوق |سيوطنوره|ن عم|د |لدين ثــــروتـــ عبــــد|لع|ل  876896
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد سعيد |حمد ج|د834778
ف |بــــو |لفتـــوح فهيم ع|مر|58|767 معهد ف ص |سم|عيليهحمد |
زر|عه مشتـــهرحمد |س|مه |حمد عبــــد|لمقصود غز|234893
68486oصيدلتـــ بــــورسعيدلبــــ |لسيد محمد شهدى |لسيد |لويق
42o5o8|حقوق طنط|مسه عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل عبــــد
496o99|تـــج|ره |ل|سكندريهحسن|ء محمد سعد محمد بــــ|ش
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسه|جر ر|غبــــ عبــــد |لمجيد دي|بــــ4795|6
|66|o6ف عبــــد |لمنعم عبــــ|س زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيف |
يم محمد44||68 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|كريم محمد |بــــر|
د399|34 د عبــــد|لعزيز محمد مج| حقوق بــــنه|محمد مج|

رهف|طمتـــ محمود محمد محمود محمد4794| حقوق |لق|
تـــج|ره |سيوطدع|ء جم|ل عبــــد|لرحمن محمود محمد  |89275

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد| عبــــد|لعزيز ع فرج |لف|ر38773
علوم طنط||ء عبــــد |لمنعم حسن محمود |لتـــر||42834

3o967رهجه|د جم|ل |لدين |حمد |لنج|ر تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
|46o67رهه|جر حمدى متـــو محمود حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|عم|ر خ|لد جمعتـــ يوسف349356
33|o||كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|يدى محمد |لسعيد محمد
لس يوسف غبــــري|ل يوسف م |529946 ندستـــ |ل|سكندريهك
328o4o|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|حمد |سل|م سم عبــــد|لعظيم
7567ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهمحمود جم|ل عبــــده ع محمد
يم عبــــد |لق|در محمد عبــــد |لق||76548 وف|تـــبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (

علوم حلو|نسوسنه |م محروس س|ويرس|5734
حقوق |سيوطند| |س|مه محمد ذ 877977
76|54o علوم ري|ضتـــ |ل|سم|عيليهرو|ن غريبــــ محمود ي|س
يم |لدسو محمد625382 وف|تـــمحمد أحمد إبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
9o2669  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جر| | محمد يون|دى جم|ل ن |لدين
|2o2|oيم ن ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نم|ري| فهيم |بــــر|
8858o6 تـــج|ره |سيوطمحمد ض| عبــــد|لتـــو|بــــ ف|يد
267o64| تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكومين|س جم|ل ع |لشيخ ع
8874o4 صيدلتـــ |سيوطتـــيس رجبــــ بــــيو عبــــد|لل|ه
طبــــ |سيوطرح|بــــ حسن عبــــد|لحفيظ حسن 888828

رهعمرو محمد حسن ع فه 4844| زر|عه |لق|
8276o3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه مختـــ|ر ج|د |لكريم |حمد
طبــــ كفر |لشيخعبــــد| |لسيد عبــــد|للطيف محمد |لبــــن6|4377
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كليتـــ |لطبــــ بــــقن|وف|ء حس حسن بــــغد|دي847728
رهحمد عمرو سيد عبــــد |لص|دق||592| تـــج|ره |لق|

ل|ل449794 ندستـــ طنط|حمد منتـــ عبــــد|لفتـــ|ح |حمد 
تـــ |ل|حمدى عبــــد|لد|يم عجل85|4|4 تـــربــــيتـــ طنط|خلود خ
7776o5تـــج|ره |لزق|زيقرقيه طه عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنوره|ن نج|ح محمود |حمد ط|جن255428
|د|بــــ طنط|فريدتـــ |سم|عيل مصط |سم|عيل |432887
9o2286 تـــربــــيتـــ سوه|جصل|ح |حمد عبــــد|لرؤف محمد
9o5646 معهد ف ص سوه|جفرحه لبــــيبــــ عبــــد|لحميد منصور
نوعيتـــ |لزق|زيق|ء خ|لد عبــــد |لحميد ملي فرج|777839
52o648تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــزينبــــ صل|ح |حمد بــــيو سليم|ن 
نوعيتـــ |لزق|زيقبــــسنتـــ محمد متـــو رجبــــ محمد875|63
تـــج|ره ع شمسم|ركو عزتـــ وليم ص|دق773778
4o5899د|بــــ كفر |لشيخ|منه | ن| |حمد |حمد محمد
تـــمريض طنط| ض سيد |حمد بــــسيو غز428255
4829o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سل محمد محمد |لمر عبــــد |لبــــ|رى
 |حه وفن|دق |ل|قم | صموئيل ك|مل بــــولس838269
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم|ن حمدى ع |حمد|268779

رهعبــــد |لمنعم حمدى عبــــد |لمنعم |لهم49558 طبــــ |سن|ن |لق|
67569o |طبــــ |لمنصورهمروه |حمد محمد |لعسقل
يم |لصعيدى624735  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمحمد مسعد |لدسو |بــــر|
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جس|ره |نور محمد ع 969||9
2379o2|ره|ء ن| محمد فرج حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|3|oo7تـــربــــيتـــ ع شمسبــــيشوى فريد شو حكيم
695o7oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد عبــــده سعد ع ص|لح

|96o5نوعيتـــ عبــــ|سيهمريم رمض|ن ص|بــــر رمض|ن
تـــمريض بــــنه|يم|ن رفعتـــ لط |لص|دق|356884
تـــربــــيتـــ |لعريشدع|ء غريبــــ خليفتـــ عر|بــــى ع767675
تـــج|ره بــــنه|حمد جم|ل |لسيد عبــــد|لو|حد|439|26
3482o|رهمن|ر حمدى رمض|ن فرج ص|لح د|ر |لعلوم ج |لق|
26o298ره|ه|جر |حمد عبــــد|لفتـــ|ح محمد ثــــ|ر |لق|
ف |لدسو |حمد |لملي 344746 صيدله ع شمسمنتـــ | |
صيدله |ل|سكندريهن|در ع |حمد عبــــد | حر 679482
36o285 |تـــربــــيتـــ بــــنه|ع محمود ح|مد ع |لورد

|67o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|نورين ع|دل محمود عبــــد |لع|ل
89|25oتـــمريض |سيوطعمرو مو ع|يد حسن
ى محمد49893| ره|سيف عبــــد | خ د|بــــ |لق|

ره|عبــــد| وليد عبــــد| مولد37698 د|بــــ |لق|
77o|oo|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم ط|رق حس|ن حس|ن |بــــر
45|83oعلوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن حسن عطيه |لسنهورى
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمريم محمد محمد ع |لجع39332|
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يم|476726 حقوق |ل|سكندريهيه رفيق مسعد ع|يد |بــــر|
6|9o28حقوق طنط|مريم أيمن صبــــرى فهيم بــــشتـــو
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسع|د سعيد ه|شم سليم|ن بــــك |98|27
ء حس |حمد4|266| طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ه|
ل|ل45743 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسورده محمد |حمد 

|23o7||ند|وى تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد خ|لد فرج 
يل ج |لزق|زيقتـــكل| ه| بــــسيط ج|بــــ |625443 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره بــــنه|مريم محمد |حمد عبــــد |لمقصود24588|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمصط س|مح لط |لسيد324467
يل ج |لزق|زيقمحمد أحمد عثــــم|ن غ|زي |لمتـــو643758 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
يم626688 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد | ك|مل عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــدى محمد جل|ل يوسف شع 646682

ندستـــ ع شمسحبــــيبــــه بــــه|ء |لدين حس عبــــد |لمطلبــــ 6|83|
5o864|تـــج|ره بــــ سويفس|مه نبــــيل شعبــــ|ن ك|مل

25o799حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــس|لم عل|ء س|لم |لعشم|وى
ش|م لبــــيبــــ طيبــــتـــ34952| تـــج|ره ع شمسعمر 
6o9553زر|عه |لمنصورهنوره ط|رق سيد |حمد أحمد نجم
6|8o32| ه عبــــد | عبــــد |لستـــ|ر ن د|بــــ د |ط|م

86o75تـــج|ره بــــ سويفف|دى محسن عزيز مج بــــرسوم
2|6o56|رهمور| |س|مه يوسف غ تـــج|ره |لق|

583o2حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفر| | ع |م |م|م
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طندى حج|زي عبــــد |لعظيم عن| 65532|
25737oمعهد ف ص بــــنه|زينبــــ عبــــد|لرحمن محمد |لزير
كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخحمد و|ئل فتـــ عبــــد |لسميع نعيم|452279
9oo896 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جسحر ر| |حمد محمد
ره|رن| ممدوح عبــــد |للطيف |مبــــ|بــــى629|5| د|بــــ |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعن|ن |حمد حس ك|مل رشو|ن|62274
|4422o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد صل|ح سليم|ن تـــه

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممروه عص|م ع |لسيد بــــرك|تـــ64338
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدى بــــكر محمد مصط 259635
تـــج|ره |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن ع عبــــد|لص|دق ع مو484638
ف عبــــد|لحليم محمد 896348 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جرو|ء |
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد |لسيد |بــــو |لعل| محمد |لسيد484758
رهبــــسمه ع|دل رأفتـــ مر224249 عل|ج طبــــي |لق|
حقوق طنط|ط|رق مصط سعيد ع خميس495397
6294o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرو|ن |حمد عبــــد|لحفيظ س|لم عطوه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد سم ص|بــــر |حمد س|لم4|3435
معهد ف ص |سم|عيليهسل|م عبــــد |لرز|ق |لح|ج ح|فظ حمد  766656
3||o76يم محمد تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ني|ر| مجدى |بــــر|
يم فكرى سل|مه ||726|2 ره|لوج محمد |بــــر| عل|م |لق|
ندستـــ |لفيومزي|د |حمد ع حسن66245

Page 7664 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

498oo2|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهوريم|ن محمد أحمد مرشدى
تـــج|ره ع شمسجنتـــ |مجد عبــــد |لعظيم محمود عزبــــ||58|

د|بــــ حلو|ن|مروه محمود محمد عبــــد|لحميد596|24
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد محمد عوض درغ|م||62267 ل|
ر|ء حس عبــــد|لفتـــ|ح محمد رجبــــ437965 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمتـــ |لز
498|8o| تـــربــــيتـــ دمنهور|ء |حمد زكري| عبــــد|لع|ل عي
ندستـــ شبــــر| بــــنه|بــــل|ل محمد عطيتـــ عبــــد|لو|حد356438

|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |مصط حربــــى رس سعد عيد42575
د|بــــ ع شمس|لفتـــ |سم|عيل محمود عبــــد |لسل|م|55258|
7o299oري|ض |طف|ل |لمنصورهمنه | يح محمود محمود |لصعيدى
طبــــ ع شمسرؤي|تـــ حسن فتـــ مصبــــح |لبــــي643899

ره عز|لدين فرج عز |لدين33892 حقوق |لق|
|4oo29|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسيم|ن مجدى صبــــ سلط|ن

9o546تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن| جمعتـــ محمد مر
5o89|9|طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد محمد عبــــد|لو|حد تـــعلبــــ
75o674د تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|ميس س|لم محمد |لعربــــى مج|
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــعمرو ي| سيد عمر 876282 معهد ع| 
8o65o8يم |بــــوبــــكر سليم|ن |د|بــــ |لم | |ء |بــــر|
2|9o68تـــربــــيتـــ ع شمسعبــــد|لرحمن رمض|ن |حمد محمود
9|o479حقوق سوه|جنوره|ن محمد |ل|م محمد مظهر |سم
75o58oحقوق |لمنصورهريم |يه|بــــ |حمد عبــــد |لعزيز
3||o2oحقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعمر |يه|بــــ معوض عبــــد|لعظيم
يم|452842 ى |حمد |بــــر| ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد |لنم
4o947|تـــج|ره طنط|أحمد وجيه أحمد سيد أحمد طلبــــه
5|8o5|تـــربــــيتـــ دمنهورس|رتـــ عبــــد |لحميد محمد رستـــم
4977o|رهعبــــد|لرحمن محسن عبــــد|لرحمن عبــــد حقوق |لق|

4o3425ن| محمد عبــــ|س حميدو |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|م
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد محمد محمد ح|مد عبــــد|لو|حد 495298
يم ص|لح عمر|ن499642 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوررض| ع |بــــر|
68222o علوم |لمنصورهتـــسنيم جمعه رأف|تـــ جمعه حس
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر رمزى ك|مل عبــــد |لحميد |لنج|25|255

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفبــــس|م |حمد قر عبــــد |لغف|ر54322
تـــج|ره |لمنصورهكريم ه|شم شح|تـــه محمد ع عوض4|6932
|محمد عبــــد|لحميد محمد ع حس 622|84 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
425o88طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهنوره|ن عجل|ن عبــــد |لخ|لق عجل|ن
زر|عه دمنهورسم|ء محمد منصور ع سعيد|2|62|5
|535oo| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه عبــــد |لحق خليفتـــ عبــــد
ندستـــ |ل|سكندريهحمد جم|ل حس خليل |حمد كريم|73|479
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء محمود عبــــد|لمقصود عيد د|ود||6|9|5
تـــج|ره ع شمسيم|ن محمود |م |بــــو ه|شم|342275
8o2272ي لس وسيم ك|مل بــــ فنون جميله فنون |لم |ك
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تـــربــــيتـــ |سيوط م| |حمد ص|دق رشدى|||8944
4962o6 ر|ء سعد محمود |لف|ض ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمتـــ |لز
صيدله طنط|حمد ع|طف جبــــر فرج جوده|433599
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد عبــــد|لكريم غريبــــ |حمد||32826
54|75oطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن أحمد عبــــد|لرحمن حج|زى
تـــمريض كفر |لشيخسم|ء عبــــد|لعزيز محمود سمك|95|438
ندستـــ |سيوطس|ندر| |ديبــــ نصيف حن| و|صف55|525
ندستـــ بــــور سعيد |ر محمد ص|لح حس شمس |لدين763384

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفنوره|ن محمد بــــكري محمد62944
علوم ري|ضتـــ سوه|ج يه محمود عبــــد|لفضيل عبــــد|لغ |896454
43798oطبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمروتـــ |بــــوط|لبــــ فرح|تـــ |سم|عيل  رضو
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدحمد |مر | |لسيد |لص|وي|762658
8o3986تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد |حمد عبــــد|لحميد عبــــد|لع|ل
43o686تـــج|ره طنط|ي|ر| |لسيد محمد |بــــو يمن
د|بــــ |سو|ن|حمد عص|م |لدين عبــــده سليم|ن||84349
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحبــــيبــــه |يمن |م رف|68|7|2
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|دييم|ن |بــــو|لحج|ج سيد حس |74|272
طبــــ بــــيطري |لم |بــــيشوي د|ود ظريف بــــطرس386|82

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومش|م حمدى |يوبــــ عبــــد |73887
معهد ف تـــمريض |سيوط زينبــــ جم|ل فرغ عبــــد|لمتـــج 85||88
ره|عمرو محمد مختـــ|ر حس |4428| د|بــــ |لق|
3348o8|تـــج|ره ع شمسيم|ن محمد |م محمد
يم |بــــو|لنور|327282 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمس|ء عزتـــ محمد |بــــر|
طبــــ |سن|ن ع شمسس|ندر| ع|دل س| فه53|8||
7o3o72لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء عبــــد | ز|لنون |بــــو عيش
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء سيد عبــــد|لسل|م ع ||36|85
6oo85حقوق بــــ سويفف|طمه ع|دل محمد عبــــد |لق|در

45o233رهحمد طه عبــــد |لمنعم |حمد |لسيد عبــــ تـــخطيط عمر| |لق|
طبــــ ع شمسحمد فتـــ عبــــد |لعزيز |لسيد |لزن|تـــى684937

3|4o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ند| | |مون مرتـــ |بــــوعمر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|منيتـــ محمد حسن بــــيو منصور|2|3574
تـــج|ره ع شمسيوستـــ | صبــــرى لط م 6742|3

ره|محمد |حمد حربــــي محمود ع39335 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط ين|س محمد فر|ج محمد|9263|9
|6|o3|كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسحبــــيبــــه محمود يونس محمود
669ooتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن|دين محمد عبــــد |لق|در |حمد

كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرو|ن |نور محمود محمد9757|3
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يوسف ج|د يوسف |لسيد  |ض3266|6
يم||2332 رهه|جر فتـــ سعد |بــــر| تـــج|ره |لق|
يم|5|324 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد| ط|رق محمد |لسيد |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود |حمد ع خل|ف253944
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ى فوزى مصط |24||6| كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء ي
ندستـــ كفر |لشيخيوسف صبــــري محمد حسن شمس453997
ره|د| | محمود ص|لح محمد خليل5468|2 د|بــــ |لق|
62565o|د|بــــ |لزق|زيق||ء رض| محمد عمر خليل
حقوق طنط|كريم سعيد عبــــد|لر|زق محمد فتـــح ||4|495
تـــج|ره طنط|م| رض| فخر |لدين محمود|7|4344
3||o5oيم عبــــد|لحميد وف|تـــعمرو |يمن |بــــر| ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|عبــــد|لحكم سم |بــــوبــــكر محمد |بــــو|4293|6
845|4oر د|بــــ |سو|ن|س|ره عبــــد| محمد عبــــد|لظ|
ه مر ع|طف رمض|ن |لهمسه|427899 تـــج|ره طنط|م

تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــيتـــ عمرو حسن محمد ج|د|24425
8o4o83يم يم عبــــد| |بــــر| زر|عه |لم |محمد |بــــر|
ل|ل |حمد563||8 حقوق بــــ سويفول|ء عثــــم|ن 
تـــمريض كفر |لشيخه|جر محمد |لسبــــع |لسعيد يونس462283
علوم |لزق|زيقمصط محمد شحتـــه محمد رش|د غني9|7755
8o7876ين| مكرم فؤ|د متـــري  |حتـــ وفن|دق |لم |ف
ف محمد محمد حموده75|698 علوم |لمنصوره |
ندستـــ طنط|ع جم|ل ع محمد عمر677588
6|4o85 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــعبــــ عبــــد|لج|بــــر |لسعيد |لبــــلقي
6oo82oتـــج|ره طنط|س|ره عبــــد|لحميد مصط محمود ش
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىيوسف ط|رق فوزي محمود ه|شم627869 ع.
تـــج|ره بــــ سويفمحمد ع|دل محمد سيد273548
43o68oمعهد ف تـــمريض طنط| نوره|ن محمد محمد علوش
فنون جميله فنون حلو|نيه عبــــد |لرحيم محمود محمد|69|63|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحن |س|مه |لسعيد |لدسو |لمهدى48639|
حقوق |ل|سكندريهحمد خليل محمد درويش |بــــو|لجود|484328
626o|6د|بــــ |لزق|زيق|ش|م |حمد محمد محمود
53o432|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيق|ء يح فتـــ |سم|عيل |لبــــدوى
صيدله |ل|سكندريهروى سليم|ن مصيبــــع |بــــوزريبــــه|974|42
7698o8ش|م عبــــد |لرحمن عبــــد |لعزيز تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ 
صيدله حلو|نسندس محمد س|لم محمد22936|
ري54876| وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|نسمه |نور ع |لز لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
44433oعل|ج طبــــي ج كفر |لشيخع |ء محمد محمد |لسيد  سكوتـــ
32235o|تـــ يح عبــــد|لر|زق حم|د تـــربــــيتـــ ع شمسم
يم عط| تـــرك2542|5 يم مشحوتـــ إبــــر| طبــــ |ل|سكندريهإبــــر|
لمعهد |لكندى |لع| للهندستـــ 6 |كتـــوبــــر|بــــسنتـــ بــــه|ء بــــطرس من8859||
د|بــــ ع شمس|مريم |لملي سعيد ملي |5532|
85|o25ندستـــ |سيوطمحمود محمد ع محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهع محمد محمود مصط عبــــد |لرحمن686995
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد جم|ل عبــــد|لكريم حسن |لسن 352693
9|2o94 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرم|رين| بــــقطر قلي جورجيوس
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37o257ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــكريم عم|د عبــــد|لجبــــ|ر محمد معهد |لصفوتـــ |لع| 
|63o83|رهمنيه |حمد مصط |حمد زر|عه |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سم|ء محمود ص|بــــر عبــــ|س قل|ش|252598
د|بــــ دمنهور|ين طلعتـــ حسن مبــــروك حسن488946
84428oتـــمريض أسو|نم|ريو ن| نعيم مجلع
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد خ|لد محمد شعبــــ|ن عشم|وى|438966
49734o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوريتـــ حسن |لسيد |لجدع
249o64تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نندى زغلول ع زغلول
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدلشيم|ء محمد ع|مر |حمد|396|85
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمروتـــ |حمد محمد |لشيخ434869
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ طنط||ء خ|لد جوده عطيه حسن|554||6
85956o|ه مصط جل|ل عبــــد|لعظيم زر|عه |لم |م
حقوق ع شمسمحمد س|مح محمد محمود ع |لخو37242|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيوسف سم |لسيد ند|9|75|4
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن سيد سيد محمد|82969

وف|تـــلوريس موريس سعيد يون|ن773556 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يم شعل|ن264857 علوم ري|ضتـــ بــــنه|ندى ن| |لسيد |بــــر|
معهد ف ص |سو|نيم|ن محمد حسن بــــزيد حسن|526|84
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر محمود محمد فريد عبــــد |لمتـــع|6|4978
|2943oيم م|م حسن محمد |بــــر| وف|تـــزي|د  ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره بــــنه|حمد عبــــد |لبــــ|سط عبــــد |لعظيم محمد255|3|
ره|ي|سم سعيد |حمد ع235687 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم8|6856 يم خ|طر |بــــر| د|بــــ |لمنصوره|ندى خ|طر |بــــر|

2||o5 رهش|م عل|ء |لدين |حمد فه ندستـــ |لق|
|47oo|ندستـــ ع شمسشه|بــــ |لدين ط|رق عبــــ|س |لسعيد
7o5952|معهد ف ص |لمنصورهيم|ن ع|دل عوض عبــــد |لبــــ|رى خط
معهد ف ص |لمنصورهزي|د عيد عيد |لبــــند|رى |لسوليتـــ696246
63o||3طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمحمد |حمد عطيه فرج |حمد
7|o745|د|بــــ |لمنصوره|حمد ص|لح مستـــج ع ص|لح
طبــــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لرءوف |لسيد عبــــد |لرءوف 677296
27699oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعزه ص|بــــر حمزه محجوبــــ |سم|عيل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــرؤيه محمد عبــــد|لمحسن عبــــد|لعظيم257338
تـــج|ره ع شمسيوسف محمد |لسعيد عبــــد |لخ|لق27482|
ندستـــ ع شمسس|رتـــ حميد حسن |حمد93|6|3
يم|863462 معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىيم|ن كم|ل |بــــو|لحسن |بــــر|
ش|ن7|7736 حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسدير ط|رق محمد محمود |لد
48794oتـــج|ره دمنهورم|زن محمد ع مخلوف فضل
6272o9د|بــــ |لزق|زيق|ي|ر| محمد فه ع فر|ج
رهجنه | ع |حمد ك|مل28347| تـــج|ره |لق|
ندستـــ سوه|جين ف|رس ح|مد محمد 897479
5|3o74 علوم |ل|سكندريهمحمد |حمد ع محمد |لبــــهو
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7o9639تـــج|ره بــــور سعيدم ح|فظ عبــــد |لحميد محمد |لمتـــو
4o5775تـــج|ره |ل|سكندريهه|جر محمد |حمد مر |لسم|دي

رهوجدي حس وجدي محمد|2654 تـــج|ره |لق|
3|55o5يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمنتـــ |حمد عيد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |شيم|ء ن| رش|د مو 859886
كليتـــ طبــــ أسو|نمك|ريوس مل|ك جبــــره رزيق8|8343
يم|63593 علوم |لزق|زيقرو|ن محمد خليل إبــــر|
25o49|يم متـــو يونس  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنور| |بــــر|
|2oo77وف|تـــم | عم|د بــــدر لبــــيبــــ وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6|2o58د|بــــ طنط|غ|ده رجبــــ |لسيد محمد |بــــو |لن|

تـــج|ره بــــنه|ندي |حمد محمد |حمد محمود657|2
76557oلمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|محمد |لسيد محمد محمد خط|بــــ
623o28إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــه|يدى عمرو عبــــد |لرحمن محمد خ|طر
صيدله طنط|ه|جر |حمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لغف|376|33
624o68 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طف|رس رمض|ن حسن |لحسي عج
3|5373| حقوق حلو|نسم|ء سم |لسيد عبــــد|
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحمد حس|م |حمد مر شح|تـــه||24633
|3o4o9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط محمد |حمد يونس
ندستـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد | محمد رفعتـــ عبــــد|لرشيد775635
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|يم|ن عبــــد|لمنعم رمزى مصط |لرج|7973|5 لم
تـــربــــيتـــ |سيوطن|ء ثــــ|بــــتـــ مصط |حمد 78|879
854|2oصيدله بــــ سويفدع|ء حسن رمض|ن محمود
67878oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم خ|لد عبــــد |لر|زق يوسف محمد جبــــر

خدمه |جتـــم|عيه حلو|نزينبــــ محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لصمد82335
8o7o||يم محمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء رمض|ن |بــــر|
8o9596ن| ع|طف يوسف ك|مل طبــــ |ل|سن|ن |لم |م
رهمحمد بــــش عبــــد|لرؤف بــــش عبــــد |لع242724 حقوق |لق|
64o926تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ح|مد محمد |لشبــــر|وى |لسيد

حقوق |لفيوممحمد سلط|ن محمد |حمد63699
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسع خ|لد رؤوف |لر|وى مهر|ن526952
ي بــــكري837599 طبــــ حلو|ننرم سيد خ
4|277o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريه|م مصط |لسيد عبــــد |لغ |لعلي
7o7798لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|م صل|ح محمد محمد عمر
تـــج|ره ع شمسمحمد ي| محمد وف| محمد |ل|6298|2
4374o4 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد سعيد عبــــد |لع| ع حسن عبــــد
4823o3تـــج|ره دمنهورعمر محمد ق|سم |بــــو |لسعود محمد
يم|56|48 يم عبــــد |لحميد |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زينبــــ ط|رق سيد محمد يوسف56|264
87|55oمعهد ف ص |سيوطمحمود عبــــد|لحليم محمد عبــــد|لحليم
د|بــــ ع شمس|رضوى ه| محمود حن 229226
443244| يم ع|دل |لسيد محمد |لبــــر معهد ف ص طنط|بــــر|
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تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوم|ء محمد ع |دريس |لششتـــ|وي|388|27
يم محجوبــــ9578| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود سعد |بــــر|

228o6|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمن|ر محمد عبــــد|لق|در مر
23|3o6رهمحمد وجدى رش|د عيد حقوق |لق|
328o8oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|م|زن جم|ل محمد ع |سم|عيل
تـــج|ره سوه|ج يم|ن |حمد عبــــد|لعزيز |حمد|2522|9
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سل |حمد محمد عبــــد|لحليم8|8526
6o5975نوعيتـــ طنط|محمد |لسعيد محمد محمد |لن|دي
|64|o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمرو ط|رق سيد |حمد
2|6o22حقوق ع شمسفرح خ|لد محمد |لسيد عبــــد|لرسول

57o62تـــربــــيتـــ بــــ سويفلو مل|ك جرجس مل|ك
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن |حمد عبــــد|لرحمن محمد 233694
7662o7تـــج|ره بــــور سعيدندى حس حس |لسيد ع|مر حج|زى
5o3|29زر|عه |ل|سكندريهد| | محمد عبــــد |له|دي محمد جمي

يم غريبــــ|35783 ره|ء |س|مه |بــــر| حقوق |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح محمد عبــــد|للطيف عبــــد|لفتـــ|ح635849
طبــــ |ل|سكندريهتـــسنيم محمد عوض سعد عبــــد |لجليل439453

ره|عمر ي| يح زكري|22524 د|بــــ |لق|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد م|جد حل ص|لح|445|2|
7o|544|طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقيم|ن |لسيد مصط عبــــد | سليم
6o2255ندستـــ |لمنصورهدى |لسيد رمض|ن |لدو|خ
حقوق طنط|محمد ممدوح |حمد |لتـــيتـــى494445
|24|3oم كم|ل ك|مل ونس رهج عل|ج طبــــي |لق|
رهحمد ه| عبــــد |لعليم عفي |37624 د|ر |لعلوم ج |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|م عل|ء |حمد عبــــد |لبــــ| 758457
رهيوسف محمد جل|ل محمد49288| تـــج|ره |لق|
8o5485يم محمد |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |خلود |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد منصور محمد منصور784836
ر صبــــ نعم|ن ص|لح |لصفدى26|22| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نن| م|
طبــــ بــــنه|محمد رض| محمد منصور محمد شيح357342

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء |س|مه محمد عبــــد |لخ|لق|794|2
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهندى رفعتـــ دي|بــــ ف|ضل عقل28|476
يم سل|متـــ433892 نوعيتـــ طنط|د | ع|طف |بــــر|
يم695593 ندستـــ |لزق|زيقحمد حل |حمد عبــــد |لعزيز |بــــر|
7o9682ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد عبــــد |  |حمد عبــــد | |لغريبــــ
ف سعد عبــــد|لحميد|823|8 زر|عه |لم |محمود |
تـــج|ره طنط|من|ر محمود |بــــو |لمجد |لمهدى423438
9o6945|تـــربــــيتـــ سوه|ج بــــو |لخ |حمد |بــــو|لخ |حمد
3477o4علوم ع شمسعمر محمود محمدى محمد محمود
9o|2|o تـــج|ره سوه|جعمرو ع محمد ع
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسدم عمرو عبــــد |لع|ل محمد|752375
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6o58o6 يم مصط ندستـــ كفر |لشيخع |لشح|تـــ |بــــر|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنجل|ء صبــــ عبــــد|لجيد ج|د عبــــيدو367485
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لسيد محمد ربــــيع عبــــد |لبــــ|رى684766

7o4o4حقوق |لمنصورهروفيده جم|ل |حمد |لسيد |حمد
6429o4| علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيم|ن ثــــروتـــ |حمد |حمدى ع
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسصف| محمد حس ع2|7558
35o|54يم ع د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|سع|د |حمد |بــــر|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ه|جر محمد محمود عبــــد|لغ |669|8
5o6622تـــج|ره |ل|سكندريهمنه | سميح خليفه محمد يونس
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحمزتـــ |حمد عبــــد |لفتـــ|ح |حمد422|48
علوم ري|ضتـــ بــــنه|مح مجدى ح|مد لبــــيبــــ حس بــــ|ش|988|26
يم689686 طبــــ |لزق|زيقند|ء ع محمد ع |بــــر|

تـــمريض |لفيوم يوسف |حمد بــــلتـــ| عبــــد|له|دي86329
4||o4oد|بــــ طنط|أمل فوزى مصط سيد |حمد خليفه|
522o59علوم كفر |لشيخد | صبــــري عبــــد|لعليم |بــــوص|لح
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيه|بــــ ي| |لسيد |لسيد عوض||44246
48225o| يد تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ع|دل عبــــد |لمو |بــــو |ل
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن س| محمد سعيد |لمحمودى96|247
ر ذ ط|نيوس  7475|9 كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطس|ره م|
لسن ع شمس|ر|ن| محمود محمد دكرو 359734
685o|3 بــــي تـــربــــيتـــ |لمنصورهرحمه مصط ع |ل
86o6ooد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ريه|م خ|لد عبــــد|لحميد محمود|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جرو|ن محمد فكري عبــــد|لوه|بــــ|64828
4|6o95 يم عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخسم|ء |حمد |بــــر|
77597o|د|بــــ |لزق|زيق||ء |لسيد محمد تـــوفيق
نوعيتـــ |لم |روي ه|شم رمض|ن ه|شم|9497|8
2587|oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــحس|م سم عبــــد|لمو |ألكرتـــ
7o2749|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ي|سم |حمد |لسيد |لسعيد عط
884o64|يم ي حسن تـــربــــيتـــ |سيوط  يه |بــــر|
تـــربــــيتـــ دمنهوروق |حمد نبــــيه محمد |لصبــــ|غ498467
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ظريف |م شلبــــى|4||45
يم ز 352435 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم صل|ح |بــــر|
ف حل حس |حمد||62|23 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نحمد |
تـــج|ره بــــ سويفحمد حسن عبــــد |لر|زق رزق|87569

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم ح|مد |لج|بــــرى عبــــد|لمجيد|26396
طل432747 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفيم ع محمد 
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ| عبــــد|لن| عبــــد| |حمد حيدر338947
497o42| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسم|ء |حمد محمد |حمد عفي
يم محمد753399 ندستـــ |لفيومكريم محمد |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طدع|ء |لسيد محمد فتـــ بــــلح622242
ندستـــ د |طعبــــد |لرحمن محمد غصوبــــ سعف|ن مو622973
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5o533|صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن مصط محمد |لسيد سليم
معهد ف ص طنط|م |لمغ|ورى |لسيد |لمغ|ورى ر|شد432494
ري|ض |طف|ل |لمنصورهن|دين محمد محمود حس 626774
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد تـــوفيق ز ع عوده|||692 م |لع| 
د|بــــ ع شمس|مريم محمد ح|مد محمد حم|ده26|9||
ه مجدى محمد |لبــــرم|وى|627395 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|م
9oo679 عل|ج طبــــي قن|ند| رش|د عبــــد|لنعيم عبــــد|لحميد
892288| حقوق |سيوط  ص|له محمد محمد عبــــد|
يم محمد حس 328452 طبــــ بــــنه|مهند عم|د |لدين |بــــر|
تـــج|ره ع شمسيتـــ سيد خلف ك|مل|326973
5o5559يم لس كم|ل ك|مل |بــــر| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــك
|ج |لدين434297 تـــج|ره طنط|ع |ء ن صل|ح 
759o55معهد |لقن|تـــ |لع| للهندستـــ بــــ|لسويسخ|لد طلعتـــ فتـــ |لسيد
3543o|يم لسن ع شمس|خلود محمد رضو|ن |بــــر|

رهمنيه |س|مه ي ح|مد عطيه||4454 د|ر |لعلوم ج |لق|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــيوسف و|ئل يوسف |لشه|وي4||5|6
25o354لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|سل ي| سعيد عبــــد|للطيف
ره|نور|ن مصط حسن ملي |4839| ثــــ|ر |لق|
259o75د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود عبــــد|لغف|ر عبــــد|لغف|ر ع
ندستـــ |ل|سكندريهمرو|ن ي|س |سم|عيل ع |لل|م479559
4o|644| ف محمد محمد ع حقوق طنط|سل|م |

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريو |كرم رؤؤف  |د9324|
تـــج|ره |سيوطص|لح عبــــد|لرحمن فوزى عبــــد|لرحمن 22|889
69o93| طبــــ |لمنصورهي|سم محمد فتـــ |بــــو |لعن

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومه|جر ع زيد|ن ع|9|65
يم عبــــد|له|دى عبــــد|له|437439 معهد ف تـــمريض كفر|لشيخعل|ء |بــــر|
6o474o|صيدله طنط||ء |حمد عطيه عبــــد|لغ عجوه
تـــج|ره |ل|سكندريهإن عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لفتـــ|ح حر|ز435343
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمري|ن| وجيه حليم خليل 837|89

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|دع|ء محمد |حمد طه37229
6o6849|تـــج|ره |سيوطعبــــد |لمعز ربــــيع عبــــد |لمعز ع زيد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــجم|ل |حمد جم|ل |حمد ن|24678
9o6899|ء حمدى |حمد ع|رف| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسوئ|م خ|لد س|لم محمد عبــــد|لسميع769865
معهد ف ص سوه|جمحمد |حمد عبــــد| حم|د  895593
4975o7لسن ع شمس|منه | منصور عبــــد |لحليم عبــــد |لق
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهيم|ن عبــــد| عبــــد|لمنعم |لشورى|9274|5
تـــج|ره |لمنصورهد| | محمود عبــــد |لغ مصط حسن59|686
م محمد محسن صل|ح عبــــد |لعظيم |589|4 د|بــــ كفر |لشيخ|ن
يم عبــــد|لحميد |حمد856336 علوم |لم |تـــغريد |بــــر|
226o23ره|حس عيد شعبــــ|ن محمد د|بــــ |لق|
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5o4739زر|عه كفر |لشيخ محمد محمد قنديل سعد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمريم جم|ل رزق | بــــدرى34353|
88683o معهد ف ص |سيوطدع|ء جم|ل حل محمود
يع |حمد مر349283 ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|وف|ء |بــــو
9o86|8 د جبــــريل |سم|عيل |حمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جن|

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفيتـــ | مصبــــ|ح ز|رع يسن|54782
ف لبــــيبــــ عزيز جريس9|4834  |حه وفن|دق |لفيوممور| |
89o988 تـــربــــيتـــ |سيوطيل|نه متـــحد لم زخ|ري

65o6|تـــربــــيتـــ |لفيومس| كم|ل عبــــد | نصيف
زر|عه كفر |لشيخم عثــــم|ن محمد عثــــم|ن422843
783oo7|تـــمريض |لزق|زيق حمد |م محمد محمد |حمد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ننوره|ن زين مغ|زى ع53|489
778436| حقوق |لمنصورهيمن عص|م عبــــد |لع| ع
صيدله ع شمسمريم مصط عبــــد|ل محمود|||352
9o|85||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد ع|دل |لسيد محمد
حقوق طنط|ه|له عبــــده عبــــده |حمد بــــندق72|437
8775o8  تـــربــــيتـــ |سيوطبــــه بــــخيتـــ عبــــد|لق|در تـــوفيق
يم مصط 695842 ين مجدى محمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لمنصورهن
67595oبــــي يوسف ش|م عبــــد |لعظيم |ل د|بــــ |لمنصوره|مريم 
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــغ|ده فتـــ |لش|ف سيد |حمد شلبــــى22|263
7o5455| طبــــ كفر |لشيخحمد حس |لسيد عبــــد |لغ
77|83oى |لسيد |بــــو |لنور لسن ع شمس|نه|د ي
26o932رتـــ|بــــه عل|ء فؤ|د |لجم|ل لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
6o9784علوم |لمنصورهود|د عبــــد|لحميد جل|ل غيط
معهد ف ص |سيوطمن|ر ع|دل حل ع |89289
328oo4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــر|ء خ|لد |لسيد عبــــد|لع|ل
7o7753 تـــج|ره |لمنصورهمحمود صل|ح |لسيد عبــــد |لسل|م
262o62تـــج|ره بــــنه|محمود ع عبــــد|لحميد ع
8268ooند| |حمد منصور ح|مد كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ش|
زر|عه دمنهورأسم|ء رأفتـــ عبــــد |لنبــــي أحمد عبــــد |لد|5833|5
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|جه|د محمود محمد محمود  876867
ندستـــ ع شمسمحمد ط|رق محمد محمد3|95||
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهي مصط بــــخيتـــ محمد حسن72|539
4|o589ورى |د|بــــ طنط|محمد |لسيد محمد |لج

4582oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|طمه رمض|ن جمعتـــ محمد ج|بــــرى
82o895كليتـــ حقوق |لم |يثــــم محمد سعد محمد
حقوق طنط|يل|ن| فيكتـــور |نور زخ|رى|48944
علوم |لمنصورهل| سعيد |حمد س|لم |حمد625629
لسن ع شمس|مريم |حمد محمد سيد57482|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سكندريتـــمحمد عبــــد|لمنعم محمود محمد|52496
د|بــــ دمنهور|نوره|ن رض| خليل محمد |لنج|ر8558|5
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د|بــــ دمنهور|يوسف |يه|بــــ عبــــد|لرحمن حن منصور246279
8o2595 |كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جش|م طه محمود عبــــد|لبــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|دى ع|طف |رسل بــــس||2287|
2o3o9كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمصط |حمد محمود محمد

63o5o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|بــــيشوى بــــش حن| بــــولس
لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|نه|د ع|بــــدين حس عبــــد||84432
ه محمد سيد عثــــم|ن||87696 تـــمريض |سيوط  م
د|يه3473|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نوره|ن محمد ع 

رهمحمد خ|لد ن |لدين فه8|68| زر|عه |لق|
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نور| سعودى محمد حسي 267278
76o3o|تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مصط عبــــد |لحميد جوده
ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|حمد حمدى ق|سم سعد|وى|4952|2 ل|
رهمنيتـــ مدحتـــ ع عبــــد|لرحمن|8442|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره بــــنه|من|ر رض| محمد كم|ل4|3349
35o332تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمود جم|ل |لص|وى |حمد

ف محمد |سم|عيل|23589 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|مه |
ف |لسيد محمد |لسيد تـــوم|765892 تـــج|ره بــــور سعيدد | |

تـــج|ره |سيوطمنيه عص|م فؤ|د حس |237|5
23939oد|بــــ حلو|ن|نعمه |حمد عبــــد|لعظيم عبــــد|لجليل
8988o| تـــربــــيتـــ سوه|جه|له محمد محمود حس
حقوق |ل|سكندريهمحمد محمود عبــــد |لعزيز عبــــد |لغ 494288
رهد|فيد نبــــيل لطيف ص|لح4|8528 طبــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفه|جر عبــــد |لعليم ع عويس58656
35793o|تـــج|ره ع شمسحمد ه| |حمد عثــــم|ن
2679o4تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لمقصود حسن عبــــد|لمقصود |بــــوبــــكر
يم |لبــــيط|ر|767282 ش|م |بــــر| يم  كليتـــ |لعلوم |لزر|عيه |لبــــيئيه بــــ|لعريشبــــر|
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نه|جر سعيد عبــــد|لعزيز محمد756|33
حقوق طنط|عمر محمد |بــــو |لفتـــوح عمر |لشن|وى8533|4
نوعيتـــ موسيقيه |لزق|زيقمحمد ع|دل مهدى عبــــد |636377
||8|o2فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمري|م حمدى ز جرجس
4o5587| كليتـــ |أللسن كفر |لشيخروى |يمن |حمد محمد نص
يم محمود232794 رهس|ره محمود |بــــر| زر|عه |لق|
432o|8تـــمريض طنط| دين| |لسيد خلف |لسيد
6|o582م يم |ل| ري|ض |طف|ل |لمنصوره محمد |بــــر|
يم|333342 يم سيد |بــــر| تـــربــــيتـــ ع شمسحمد |بــــر|
4o8242تـــج|ره طنط|حس محمود محمود جودتـــ
336o52حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمن|ر ع|طف |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح
8762o3 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطمحمود يح عبــــد|لحميد سعد
لس م | مل |يوبــــ856323 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفك

د|ر |لعلوم |لفيومسم|ح |حمد تـــم|م عبــــد |لمجيد72786
يم حسن8572|8 رتـــ|لي محمد |بــــر| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
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ف بــــكر محمد 899||9 تـــج|ره سوه|جع |
يم5||38 رهمصط ي| محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
5878oتـــج|ره بــــ سويفمحمد طه عل|ء |لدين طه

2|935o| ندستـــ ع شمسحمد خ|لد |حمد عبــــد| حس
|42o56تـــج|ره ع شمسمحمد عبــــد |لرحمن |حمد محمد مصبــــح
24o356ندستـــ شبــــر| بــــنه|يم محمد عبــــد|لمنعم محمد محمد

4o555معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد رجبــــ عبــــد|لع| بــــركتـــ
3|57o4د|بــــ ع شمس|ف|طمتـــ عبــــد|لع|ل عبــــد|لعظيم حسن
27o866 رتـــ|مروه عبــــد|لمقصود |لسيد دسو لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
92o494 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جعمرو عبــــد|لل|ه |لسيد محمد
يف حس خليل445|23 رهعبــــد|لرحمن  تـــج|ره |لق|

صيدله بــــ سويفحس|م عبــــد |لتـــو|بــــ رش|د سيد سليم85689
تـــمريض طنط| بــــه محمود عطيتـــ محمودسيد|حمد432733
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمروه محمد عشم|وي |لجز|ر268942
42o|58 يم مو فتـــ ه| عبــــد |لعظيم |بــــر| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخم

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد فرج| مط|وع عبــــد |لجيد|48372
يل ج |لزق|زيقسم|ء بــــدر رجبــــ بــــدر عثــــم|ن|825|63 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
زر|عه |ل|سكندريهمل |لعربــــى عربــــى شعبــــ|ن حج|زى|4339|5
69o276|حقوق |لمنصورهحمد مجدى حمزه عبــــد |لرحمن
27o7|3تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد |حمد حسن |لسيد حج|زى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقم محمد عبــــد|لعظيم |لزنف322295
علوم |سيوطل |ء سيد جل|ل |حمد 6|8869
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| محمود حميده |بــــو |لوف| مصط دره287|42
حقوق |لزق|زيقمنيه |يمن |لسيد خليل|674|77
2|38|oرهمؤمن محمد عبــــد|لغف|ر عبــــد |لفر|ج تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخعم|ر رجبــــ |لسيد عطيه7484|4
د|بــــ دمنهور|سم|ء رمض|ن ن| س|لم|5943|5
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن |حمد محمد فرغ9||59|
7o|272ندستـــ بــــنه|حس|م |لسيد محمد |لسيد عف|ن كليتـــ 

22o9|فنون تـــطبــــيقيه حلو|نلبــــ رمض|ن رف| |لسيد
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــس|ره عبــــد|لحميد يوسف محمود |لف 9||263
74o85تـــمريض |لفيوم ن|ديه ممدوح عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لمطلبــــ

يم سيد497|5| رهف|طمه خ|لد |بــــر| حقوق |لق|
تـــج|ره |سيوطمريم عو نعيم ملك 34||89
4422o9معهد ف ص طنط|سعد خ|لد سعد |حمد محمد بــــ|ز
وف|تـــمحمد جم|ل محمد محمد حسن |لقص|34868 معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
يم محمد |بــــو |لنج4|4493 تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــولس عبــــد|لنور بــــولس سف 75|868
5||4o5|طبــــ |ل|سكندريهلسيد محمد |حمد محمد |لطويل
|22o8| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسهيله كريم ع|صم ع أحمد مصط
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرن خ|لد عبــــد |إلله |بــــوع |256968

Page 7675 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

نوعيتـــ |شمونمحمود |حمد محمد عبــــد|لح|فظ58|247
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديف|طمه ع|دل سيد محمد عيد569|84
صيدله |ل|سكندريهمريم يعقوبــــ بــــش ج|د838722

لسن ع شمس|ه|جر ع|دل عبــــد |لعليم قنديل36679
8o4692حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفز|د محمد شح|تـــه ش|كر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورس|ره |سم|عيل ع |حمد نعم|ن|538|5
كليتـــ |أللسن سوه|جل|ء محمد |حمد محمد منصور|3|5|27
يع صقر48557 تـــربــــيتـــ حلو|نم رض| |بــــو

رهمرو|ن |سل|م عم|د|لدين عفي  239855 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد عطيتـــ عبــــد|لونيس عبــــد|لجو|د48|542
8|256o|تـــربــــيتـــ |لم |م ربــــيع |حمد عبــــد
438o|6صيدله |ل|سكندريهن|ريم|ن بــــدر أحمد بــــدر فرج
حقوق سوه|ججم|ل عبــــد|لن| ذ نور |لدين 2656|9
|3o783ي ر|تـــبــــ خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه |لفيومبــــ|سم محمد ي
9|2o42 علوم سوه|جمصط حم|د فرج |م
62322oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طغ|ده |لسعيد كم|ل محمد
تـــج|ره طنط|يم|ن محمد رمض|ن |لبــــشبــــي |497344
324o3oقتـــص|د م حلو|ن|مصط حس|م |لدين مصط محمود
حقوق بــــنه|ندى س| مختـــ|ر عبــــد|لحميد8||264
62947o| |ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|حمد ن|صف محمد محمد مبــــ
تـــربــــيتـــ |لمنصورهمروه ع|دل رزق |بــــو حج|زى692282
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفحمد محمد عبــــد |لص|دق عبــــد |لر| 486554
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |يمن سيد عبــــد|لحميد5244|3

52o54علوم ري|ضتـــ بــــ سويفبــــسمه بــــ|سم عبــــد |لعظيم محمد
علوم |ل|سكندريهكريم خ|لد عبــــد|لحكيم عبــــد|لعزيز |لص8||423
|344o|يم شعبــــ|ن لسن ع شمس/ري|ضتـــ|من|ر محمد |بــــر|
صيدلتـــ |سيوط يم|ن |حمد قر |حمد|8756|9

د|بــــ بــــ سويف|من|ر زكري| م |لدين محمد3|385
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |حسن|ء رجبــــ محمد عبــــد|لمنعم|886|8
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جعمر محمد عبــــد |لمنعم |حمد29669

يم642526 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد عبــــد|لمنعم محمد غريبــــ |بــــر|
45247oيم محمد كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخكريم إيه|بــــ إبــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ريم عبــــد |للطيف محمد ع ع|بــــدين396||7
|628o3ره|محمود من شعبــــ|ن بــــكرى دخ|ن د|بــــ |لق|
ف صد |حمد عبــــد |للطيف48526| رهه|جر | تـــج|ره |لق|
علوم طنط|رح|بــــ محمد |بــــو |لفضل |لبــــيو29|434
4944o7 يم خليل خليل |لبــــصي لسن ع شمس|ع إبــــر|
رهم| فرج | منش|وي ص|لح|4|343| صيدله |لق|
7o54o5يم عد كر|س ف|نوس د|بــــ |لمنصوره|م|يكل |بــــر|
76o984|ر|ء نش|تـــ ع مع زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمه |لز
ندستـــ حلو|نعمر طه عبــــد|لمحسن |لبــــي محمد453379
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5o8547تـــمريض دمنهورعبــــد|لرحمن رمض|ن سل|مه محمد بــــرمو
3|9o||علوم ري|ضتـــ حلو|نتـــ محمد عبــــد|لسل|م مرزوق
548o3|تـــج|ره |سيوطيم|ن مصط حج|ج مهدى

8o4457 طبــــ |لم |ندي عبــــد|ل محمد ع
4973|o| تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورأروى جم|ل حسن عبــــد |لو|حد عبــــد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمد شحتـــه عطيه غريبــــ779685
د|بــــ دمنهور|ندى حسن مختـــ|ر ك|مل ج|ر|4|489
6879o2طبــــ |لمنصورهحمد محمد |حمد عبــــد |لمطلبــــ |لقل
صيدله |لزق|زيقسهيله محمد |م|م مو782825
د|بــــ |سيوط|سه|م محمود عبــــد|للطيف محمد 894544
2259oo ر حس تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمعتـــز رشدى ط|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نرو|ن ي| سيد محمد |حمد منصور4434|2
36o893|صيدله طنط|حمد وليد سم ص|لح
يم محمد675396 تـــج|ره |لمنصورهندى محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ حلو|نمه| عص|م عمر محمد47278
526o55كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ كفر |لشيخع محمد سعيد مر ع
علوم |لزق|زيقمحمد حمدى ز عبــــد|لحميد محمد636365
7o2o|3 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحسن ع|دل حسن محمود خ
643o87كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسنف طلعتـــ محمود جمعه
8846o2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد محمود محمد مس|عد
636259| تـــج|ره |لزق|زيقحمد |يمن حل شعبــــ|ن ع
343o62رهمحمود محمد شح|تـــ سليم ندستـــ |لق|
5o2289| علوم |ل|سكندريهحمد رض| بــــيو محمود بــــيو
437o64طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخي|ر| ي| سعد متـــو رجبــــ
|5o358 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نزي|د محمد |حمد |م
7559o3ه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحليم مفتـــ|ح تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
24635o|معهد ف ص بــــنه|حمد عبــــد|لحميد محمد |لسيد ليلتـــ
ر|827694 ر|ء مختـــ|ر رشدي عبــــد|لظ| كليتـــ |لطبــــ بــــقن|لز
تـــج|ره طنط|زي|د عبــــد|لرحمن فتـــح |لبــــ|بــــ عبــــد|لرحمن 3762|6
علوم كفر |لشيخدع|ء ع|دل محمد |حمد |لعن| 437877
32o65||حقوق حلو|نع فهيم ع فهيم عبــــد
2538o5ل|ل ذ عي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|س|ره 
84o582 كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعمر محمود عبــــد|لفتـــ|ح |لش|ذ
4o7244تـــج|ره |سيوطدع|ء مصط محمد سيد |حمد |لشيخ
9o7362| حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي بــــو|لفتـــوح ي| |بــــو|لفتـــوح حس

3||o9ره|منتـــ | س| عبــــد |لسل|م حسن د|بــــ |لق|
32o97|ف سعد |لدين عبــــد|لمحسن حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن |
||6o68رهيوسف محمد شكرى محمد يوسف |لبــــدرى حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نكريم |حمد |بــــو |لعل| رمض|ن23475

ره| سيد عبــــد |لحميد عطيتـــ653|6| ثــــ|ر |لق|
علوم حلو|نتـــغريد |سم|عيل محمد |لضوى92|22

Page 7677 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

63555oطبــــ |لسويسنرم عل|ء محمد طلبــــه محمد
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــل|ل |حمد ف|روق س|لم|75292
تـــج|ره بــــنه|محمد ن|در جميل عبــــد |لرحمن ش| 93|265

9o443معهد ف تـــمريض بــــ سويف سيف |بــــو |لخ عبــــد |لعزيز محمد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طند محمد |لمهدى محمد ع مر 676527
علوم بــــنه|مروتـــ |حمد فض| عبــــد|لع|ل356972
43o|79كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ي|ر| ع|دل حمدى |لسعد|وى
د|بــــ دمنهور|محمد سعيد محمد طلبــــتـــ مبــــروك خليل494238
7o4276معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |لسيد محمود |لسيد شلتـــوتـــ
3388o8 زر|عه مشتـــهربــــتـــ محمود ص|بــــر |لسيد ع
36o4o4|حقوق |لمنصورهمل جم|ل عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن
يم242667 تـــربــــيتـــ ع شمسمحمود |حمد ذ |بــــر|
23o|52رهحج|ج محمد حج|ج يوسف حقوق |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحسن |حمد عبــــد |لغف|ر محمود |بــــر|68879
7723o3 بــــي يف محمد |لحسي محمد |ل معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسين 
يم|48749| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نل|ء جم|ل |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سو|نس|ره حس ج|مع عبــــد|لغ |84532
27o984|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــ|م| محمود |حمد عبــــد|لحليم عط
صيدله طنط|ند|ء زكري| |م محمد عبــــ|س83|264
43o557| معهد ف تـــمريض طنط| يه |حمد محمد |لبــــي
824o|3معهد ف تـــمريض |لم | مصط محمود خلف ح|فظ
9o7|||  تـــج|ره سوه|جعبــــد| محمود عبــــد| |حمد
8o|358نوعيتـــ |لم |محمد |لهم محمد محمد
د|بــــ |لمنصوره|محمود جم|ل ع|طف |لحسي |بــــوش293|68
8|57o2تـــج|ره بــــ سويفر| | س| عبــــد|لمجيد |لش|مخ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ه|دى و|ئل عبــــ|س ص|لح44592|
64o588تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد ه|شم ع ه|شم محمد
3568o2تـــربــــيتـــ بــــنه|وق لط عي عل|م
 |حه وفن|دق |لفيومفرح حسن عبــــد |لعزيز حس تـــوفيق9422||
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــيم|ن محمد ع |بــــو نوح|256524
يم348429 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ سيد محمد |بــــر|
5|27o4تـــربــــيتـــ دمنهورمحمد ع محمد ز|يد  |ره
تـــمريض |لمنصورتـــ مروه فوزى ص|دق عبــــد |لعزيز شمس 5|6843
35o299 د|بــــ بــــنه|كريم محمد |لسيد مصط|
855o94كليتـــ حقوق |لم |شيم|ء محمد مرزوق |حمد

ليل محمد||5589 تـــج|ره بــــ سويفسليم|ن حم|د 
ى359652 تـــربــــيتـــ بــــنه|م | ميل|د نصيف بــــ
|32o74|لسن ع شمس||ء محمد ص|لح حسن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لمجيد محمد عبــــد|لمجيد |حمد55|324

لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عبــــد |لرحمن محمد ع ك|مل34|7|
4o6868|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|ه|جر شعبــــ|ن عز |لدين صديق |سم
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تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن محمود ع حس |2|869
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد جم|ل  |ظ محمد 722|89

582o3تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفشه|بــــ عيد عبــــد |للطيف جمعه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــسنتـــ محمد سعد رمض|ن53227|
|4|969| ندستـــ حلو|ننور مصط |نور ع
887|o9 صيدله حلو|نندى ممدوح حل عبــــد|لرحمن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخسل عبــــد|لمنعم محمد عبــــد|لعزيز |437929

|6o64 |رهمنه | ه| سعد ش تـــج|ره |لق|
448o45يم |لسيد سند شح|تـــه ندستـــ |ل|سكندريهمن|ر إبــــر|
33649oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|م|رين| ثــــ|بــــتـــ ص|بــــر ش|كر

رهيم|ن شعبــــ|ن محمد عبــــد |لمنعم|46422 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
كليتـــ حقوق |لم |حم|ده محمود |حمد عبــــد|لرسول76|7|8
4o8623|حقوق طنط|سم|ء ه| ع |م |لقليبــــى
ف د|ش محمد|3622|9 د|بــــ |سيوط|  ي|د |
7o3524 صيدله |لزق|زيقمحمود سعد عوض | |حمد |لبــــسيو
ره|سل مجدى محمد عبــــد |لكريم558|5| د|بــــ |لق|
تـــج|ره بــــنه|مصط محمد رش|د محمد فرج328776
حقوق |لمنصورهمن|ر حسن حسن حسن حسن |لنج|ر92|2|7
رتـــ|يم محمود محمد عبــــد |لحميد شمس 25888| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
|5986oجرس علوم ري|ضتـــ حلو|نرقيتـــ عبــــد |لمحسن س|لم 
ه زكري| |حمد عبــــد|لق|در|823473 |لسن |لم |م
علوم ري|ضتـــ |سيوطحس|م نبــــيل س|لم حمزه فرج693539
كليتـــ |لتـــربــــيتـــ |لري|ضيتـــ بــــن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــمحمود حسن محمود حسن755968
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نه|جر ع|دل محمد سعيد معربــــه26354|
4|657oنوبــــى حقوق طنط|محمد |حمد مح |لدين محمد |ل
كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفه|جر عل|ء ش|كر حس ||8942
8o9o53تـــج|ره بــــ سويفمحمد حسن محمد محمد حسن
2686o8 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|شيم|ء عبــــد|لفتـــ|ح محمد ل|ش
طبــــ بــــيطرى بــــنه|نه|ل ح|مد عبــــد|لحميد عطيه348766
زر|عه |سيوط مل حسن سيد حسن|8497|9
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد مجدى س|لم سل|مه755858
828o46تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جشيم|ء عبــــد|لرحيم يم عبــــد|لع|ل
68|o7| يم ى عبــــد |لحكم |بــــر| حقوق |لمنصورهمهند |حمد خ
تـــج|ره ع شمسيوسف |حمد عبــــد|لحكم محمد حسن324335

ى5379| فنون تـــطبــــيقيه حلو|نن|دين محمد محمود يوسف |لع
د|بــــ ع شمس|يتـــ ط|رق عبــــد|لمنعم ص|لح||33542
4o4449|حه وفن|دق |ل|سكندريهعبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحميد |بــــر| 
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد مصط |حمد |حمد حسن |487858
ف |حمد عبــــد |لفتـــ|ح496|5| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسف|طمه |
ف صل|ح عبــــد |لحميد|59567 صيدله بــــ سويفسم|ء |

تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدد| | جم|ل خ ع 849543
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طبــــ |ل|سكندريه |ر رض| عبــــد |لحكيم عبــــد |لسل|م|42656
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــمحمود |حمد لط عبــــد |لع| 752678
|5o534يم عبــــد |لتـــو|بــــ لع| لنظم |لح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ 6 |كتـــوبــــر|محمد ممدوح |بــــر|
4|o935د|بــــ طنط|نوره|ن محمد عبــــد |لمقصود محمد عثــــم|
ى عبــــد|لجيد حو |495284 ى خ تـــج|ره دمنهورمحمد ي
ه ج|بــــر |بــــو|لمجد |بــــو|لحمد|32|828 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم
ندستـــ |لزق|زيقسل|م محمد محمد محمد|629252
638|3o معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ل|ء مؤمن عبــــد |لحميد أحمد محمد خ
6986o4صيدله |لمنصورهنوره|ن مصط محمد ح|فظ عبــــد |لحميد
49468oحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــش|دى ع|طف عبــــد|لقوى محمد جنيدى
ندستـــ |لم |محمد محمود |لسيد مرشد س|لم524797
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد عبــــد |لمنعم عبــــد | |لكل|وى768843
8226ooتـــج|ره سوه|جعبــــد|لمنعم عز|م عبــــد|لمنعم محمود

24o73ره|رضوي محسن سل|مه محمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
|29o72|رتـــ عبــــد |لرحمن سم عبــــد |لحفيظ عثــــم تـــمريض |لق|

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مصط |حمد محمد عبــــد |لع|ل26526
وف|تـــنس خ|لد عبــــد |لمطلبــــ إسم|عيل|756982 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
|34433| تـــربــــيتـــ حلو|نيه سيد محمد ع
6344|o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد خ|لد عبــــد|لمحسن |لسيد
36o596حقوق بــــنه|حمد عبــــد|لعزيز مهدى محمود |لشيخ عمر

693o4ندستـــ |لفيوممحمد ي| ضيف | عبــــد|لحليم
22|9o8تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسنوره|ن رمض|ن |م|م ع
3542o2كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوره|جر سيد قر عبــــد|لر|وي
9oo929 فنون جميله فنون |ل|قع |ء ممدوح |بــــو|لفضل محمد
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسحر عثــــم|ن طه عثــــم|ن فرح|تـــ437924
48o7|2ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــم|رين| بــــه|ء نظ حبــــيبــــ

42o74ره| محمود |حمد ز د|بــــ |لق|
ل|ل|393|48 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىم محمد |م 
34|5o9تـــج|ره ع شمسمحمد |لسيد طه غريبــــ دي|بــــ
834o36|كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطل|ء ض| محمد محمود
علوم |لزق|زيق ه| عبــــد |لكريم عبــــد|لحميد423|77
524o7oد|بــــ |ل|سكندريه|مريم |حمد |حمد |حمد حج|زى

رهكريم عبــــد |لح|فظ كم|ل عبــــد |لح|فظ8|72| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |لم |محمود محمد |سم|عيل |سم|عيل يونس |62424
5295o5ندستـــ طنط|عبــــد | عل|ء ع س|لم قنديل
يم243|64 تـــج|ره |لزق|زيقمحمود منصور محمد |بــــر|

زر|عه |لفيومنور| صل|ح عطيه عبــــد|لغ محمد72887
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقم ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح صبــــرى حس ع|8|637
د|بــــ بــــ سويف|حمد عبــــد |لمنعم جل|بــــ زيد|ن|59765

د|بــــ |لمنصوره|محمد سعد عبــــد |لرءوف حسن |سم|684896
6o52|oيم |لشم طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرن| جم|ل عبــــد |للطيف |بــــر|
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ندستـــ حلو|نحمد |سم|عيل سيد محمد|69|58
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد نبــــيل حسن |لسيد عطوتـــ356473
9o93o5 كليتـــ |أللسن سوه|جدين| حس عبــــد|لع|ل حس

رهرحمه جم|ل بــــهن محمود بــــهن878|2 تـــج|ره |لق|
علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن س|لم محمود |حمد س|39|523
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيم|ن رمض|ن جندل عبــــد|لغفور|3|2549
يم ح|مد س|لم64583| رهمصط |بــــر| ندستـــ |لق|
465|ooلسن ع شمس/ري|ضتـــ|م|رك ع|دل رمسيس لبــــيبــــ

ره|شهد |يمن محمود عبــــد |لو|حد33498 د|بــــ |لق|
23986oمعهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريوسف ع|دل عبــــد|لر|زق ر|شد
44o275|زر|عه كفر |لشيخحن|ن عوض سل|م عبــــد|لع
رتـــنور |لدين |س|مه |حمد محمد |لعن|7869|| علوم ري|ضتـــ |لق|
843948| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط|ء محمد ع سعد |
8o35|9صيدلتـــ |لم |محمود مجدي ص|لح محمود
22626oيم محمود محمد |لزه|ر رهمع|ذ |بــــر| تـــج|ره |لق|
ندستـــ سوه|جعبــــد |لرحمن عوض فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح54|688
تـــج|ره |لمنصورهسل سعد محمد عبــــد |لحميد ش| 679433
ف رمزى محمد عبــــد |لعزيز477388 تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | |
8299o7معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىمل|ك جرجس عبــــد|لقدوس صمويل
صيدلتـــ |لم |مريم عو ف|يز لبــــيبــــ9|8584
ر |لمن 6567|6 ندستـــ بــــور سعيدرن| من ط|
27|3ooمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمن|ر فكرى عبــــد |لعليم عبــــد |لمجيد ي
5o7959يم محمدين محمد ن زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهريم |حمد |بــــر|
689286| |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء سم فتـــ عبــــد |لرحمن متـــو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ| |ر |س|متـــ عد|روس |لدسو |بــــر|489724

687|o|تـــ ح|زم عبــــد |له|دي |حمد تـــربــــيتـــ |لفيومم
4|o3ooيم |لص|وى يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|يوسف |بــــر|
تـــج|ره ع شمسه|جر س| ع فرج |74|335
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورريه|م فتـــ محمد |لسوه| 6962|5
يم سليم|ن485255 تـــج|ره |ل|سكندريه |ر حس فوزى |بــــر|

تـــج|ره ع شمسرن| نبــــيل محمد |لشح|تـــ79678
يم زغلول492338 د|بــــ دمنهور|ر|ئد ن|در ع |بــــر|
يم فه |حمد||4465 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد نور |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سل |لجر|ي سعد |حمد766248
ره|فرح |يه|بــــ خ|طر يونس5677|| عل|م |لق|
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|رو|ن محمد محمد رش|د مسعد بــــلبــــولتـــ72|755
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهس| جم|ل محمد |لسيد محمد698993
لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|محمد محسن عبــــد |لحفيظ |لبــــ|ز |لن66|624
5o86|8طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهأحمد سعد محمود غنيم
4o8893يل ج |لزق|زيقآيتـــ مهدى |حمد رضو|ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9|o638 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جخلود خ|لد محمود ع محمود
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ر محمد عبــــد |لعزيز |لمو|2|6863 د|بــــ |لمنصوره|سل|م ط|
رهم|جده محمود ه|شم يوسف|3|27 تـــج|ره |لق|

4o|943|يم حسن |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد تـــوفيق عبــــد|لرحيم752442
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سل نص حسن|22|769
يم ذ عيسوى4|46|2 رهعبــــد|لرحمن محمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
6o|o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفم ع|دل محمد محمد

ره|سل م|جد محمد وحش7289|2 عل|م |لق|
|49|ooرهف|طمه وليد كم|ل حسن ندستـــ |لق|
262o72|تـــج|ره بــــنه|حمد زكري| |حمد حل|وه
824o58|ري خط|بــــ تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |سل|م خط|بــــ ز

لسن ع شمس|نور|ن محمد |حمد شو 8|82|
5o879ف حسن عبــــد |لملك تـــج|ره بــــ سويفزي|د |

لسن ع شمس|ن|ن نسيم فطمر زخ|رى333|4|
يم جور 2584|4 ف |بــــر| تـــربــــيتـــ طنط|سيمون |

ره|مريم خ|لد عبــــد| |حمد27348 د|بــــ |لق|
رهل|ميس عمر محمد عبــــد|لحميد عبــــد|88|36 ندستـــ |لق|

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسريه|م محمد |حمد محمد7285|3
وس25399| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــول| سم فصيح شلبــــى تـــ|و
22o237د|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن محمد خلف محمد
صيدله |لمنصورهيم|ن حسن سعد ع |لدسو |7968|7
يم محمد عزتـــ95|625 وف|تـــرو|ن أحمد إبــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ طنط|مرو|ن يوسف ج|بــــر |بــــو زيد ع 449393
77529oندستـــ بــــنه|محمد فوزى جوده |حمد كليتـــ 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد |يه|بــــ صبــــرى |حمد|353837
4|o253د|بــــ طنط|ف|رس ط|رق شبــــل فرح|نه|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحمد محمد مهدي عبــــد|لغف|ر|834374
3292o7د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ |يمن عوض حسن|
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهمنه | ن| محمد ع|دل753684
83|3o5 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديم|ريه|م |يوبــــ جميل شو
9o796| طبــــ سوه|جمحمود |ل |د سعد محمد

3|o37ي |لدين ره|ندى عل|ء محمد  ثــــ|ر |لق|
4|4755| تـــربــــيتـــ كفر |لشيخيم|ن مسعد محمد |حمد شو|
877o85| علوم ري|ضتـــ |سيوط  يه |حمد سلط|ن ع
علوم بــــنه|حمد |لسيد عبــــد|لعليم محمد |لحف 648|26

ر محمد ع48349 رهيم ض| طبــــ |سن|ن |لق|
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نين|س عطيه محمد ع |لع|يشتـــ|437298

2863oيم محمود معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ج|بــــر |بــــر|
42o856|تـــربــــيتـــ كفر |لشيخدع|ء عبــــد |لفتـــ|ح محمود |لسيد عم
3532|oعلوم ري|ضتـــ ع شمسمحمود |حمد تـــوفيق ح|مد
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد سم |لمغ|زى |حمد سويد642|26
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يم638557 يم جبــــر إبــــر| معهد ف ص |لزق|زيقويد| إبــــر|
معهد ف ص ري|ضه |سيوطعبــــد|لن| |حمد محمد سحيم 4|2|88
8o2229|يم  |د فنون جميله عم|ره |لم |ندرو ن|دي |بــــر|
ين عبــــد|لعليم عبــــد|لغف|ر جبــــي|5|345 زر|عه مشتـــهرن
7o764||طبــــ |سن|ن |لمنصورهل|ء ري|ض يوسف محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيد حل مو شعيبــــ784365
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|عمر مسعد محمد مسعود948|48
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حمد رمض|ن عبــــد|لمقصود عبــــد|لمقصود246342
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|ن |ر تـــوحيد مجدى عبــــد|لد|يم5228|2
8o3488طبــــ |ل|سن|ن |لم |محمود |حمد مخلوف عبــــد|لرحمن
89o38o يم ف عطيه |بــــر| تـــربــــيتـــ |سيوطم | |
تـــج|ره بــــنه|ع ع|دل |حمد بــــرغش8|2659
27|o8oيم مر معهد ف ص بــــنه|س|ره ممدوح عبــــد |لحميد |بــــر|
33o475| تـــمريض بــــنه||ء محمود عبــــد|لحكيم حس
رهحمد |لسيد عبــــد |لمجيد عثــــم|ن عي535|77 د|ر |لعلوم ج |لق|
428oo|تـــج|ره طنط|رو|ن محمود محمد محمد |لشوره
64o477 حقوق |لزق|زيقحمد محمد سعيد عبــــد |لرحمن عوض
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ف|طمه مختـــ|ر تـــه| عبــــد |لعليم منتـــ6|7776
255257| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم|ن نشأتـــ محمد ج|د|
حقوق |لمنصورهحمد ي| مصط محمد عمر|694876
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|يدى محمد عيسوى  |د|43273
2567o9تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر طه عبــــد|لمنعم |لثــــلثــــ
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ه|جر عبــــد|لحكيم ع|مر محمد عبــــد|428332
428o52رتـــ|عبــــ سليم|ن ز |حمد |لح|ج عمر لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
8o|9|||يم عط |د|بــــ |لم |محمد جمعه |لعربــــي |بــــر|
7o5345تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهحمد محمود عبــــد |لمنعم |لمهدى ع
رتـــيه جم|ل |لدين ص|لح ثــــ|بــــتـــ|76563| علوم ري|ضتـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن |حمد ع محمد|785249
يم769745 يم حسن |بــــر| حقوق |لزق|زيقسل |بــــر|
يم |لبــــ|جورى58885| ره|مريم عز |لدين |حمد |بــــر| د|بــــ |لق|
زر|عه طنط|حمد رض| |حمد مهدى حسن|9|4274
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط يه زغلول بــــخيتـــ حس |5|8944
ى شعبــــ|ن عبــــد|لق|در |لجندى9|4|52 تـــربــــيتـــ دمنهورسمر خ
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمنتـــ | عص|م محمد صبــــرى63544|
832|ooتـــج|ره سوه|جشيم|ء جم|ل محمد سليم|ن
764o27كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيد|ء فتـــ محمد زكري| محمد  |ض
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نقتـــ مختـــ|ر ش|ف ش|كر|3955|2
تـــربــــيتـــ |لم |عمر صل|ح محمد |حمد6636|8
5o94|2| طبــــ |ل|سكندريهحمد ع محمد محمد |لصي
6|oo53د|بــــ د |ط|شيم|ء سعد محمود فنون
طبــــ طنط|عبــــد | إم|م |سم|عيل ق|سم|42986
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 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء سعيد محمد سعيد|786263
|د|بــــ بــــنه|لي حم|دتـــ محمد عبــــد|ل 4|3568
498oo5|كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه ط|رق ع ع |لشنبــــه
معهد ف ص سوه|ج م| محمد حمدى محمد|8|8963
8o5788حقوق |سيوطع |ء مح عبــــد|لحميد صديق
علوم بــــنه|يم|ن عبــــد |ل شح|تـــه عبــــد |لفتـــ|ح شح5737|5
8o6o96فنون جميله عم|ره |لم |خ|لد محمود |حمد عبــــد|لجو|د
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسف|طمه |حمد يح محمد حس|ن 769836

يف صل|ح |لدين محمد ز89|28 رهرودين|  تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى |سيوطمدل س| عزيز فرج2787|8
يم4||322 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسه|جر صبــــ مسعود |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|محمد مجدى متـــو معوض2323|6
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــح|زم |حمد محمود |حمد ز|يد494762
2347|o يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن تـــ|مر |حمد فؤ|د |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنور| حس شعر|وى محمد35622|
رهمريم خ|لد محمد عبــــده |لس|22285| ندستـــ |لق|

د|بــــ |لفيوم|محمد رجبــــ محمود |حمد72494
764o97| تـــربــــيتـــ بــــور سعيدل|ء محمد عبــــد |لسل|م سعد ع
تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن |لسيد |حمد |لدكروري288|33
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــتـــ سعيد بــــكرى سليم|ن سيد336638
4|76o2| ه سم |لسيد حسن ع تـــج|ره كفر |لشيخم
لسن ع شمس|نوره|ن خ|لد سيد عبــــد |لحميد39|34|
د|بــــ |سيوط|مريم صبــــ عمر محمود سل|م78698

4o29|||ش|م بــــيو عبــــد |لحميد شتـــ تـــج|ره |ل|سكندريهعمر 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهسم|ء ع حس محمد|755729

رهمريم نج|ح ن محمد38675 زر|عه |لق|
25o4ooيم محمد بــــيبــــرس تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير محمد |بــــر|
يم |بــــو|لجود|269|26 طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــميمه سل|مه |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد|لرحمن محمد كنجه|م ع شبــــيبــــ8793|2
4294o7تـــج|ره طنط|عمرو محمد عز |لدين غريبــــ مصط حسن
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــه|جر خ|لد عبــــد |لعزيز |لسيد درويش632335
25o397د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|دير حسن عبــــد|لسل|م محمد حسن

ندستـــ |لفيومحمد خ|لد عد محفوظ|9325|
3484oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعبــــد|لرحمن خ|لد |نور محمد |حمد

صيدله |لزق|زيقندى ع لط ع سل|مه635544
رهه|جر محروس عبــــد|له|دي عبــــد|لحميد354959 عل|ج طبــــي |لق|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىحمد محمد |لسيد محمد محمد حسن|779673 ع.

زر|عه مشتـــهرمن|ر مجدى عبــــد |لغ حسن27455
4o5|35حقوق |ل|سكندريهزي|د سعيد خليل ع تـــر|بــــيس
ندستـــ طنط|حمد وليد عبــــد |لرحمن عتـــم|ن|68|449
د|بــــ حلو|ن|رن| زكري| عطيه محمد||2242
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زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحميده ع|دل عبــــد|لح|فظ |لشح|تـــ268654
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسر| | |حمد رضو|ن محمد759854

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفرقيتـــ صل|ح محمود بــــكر794|6
د|بــــ ع شمس|ع |ء |حمد |لسيد يوسف8644|3
92o3o7 حقوق |سيوطع|طف حس |حمد محمود
علوم ع شمسمحمد |حمد حسن |حمد سعودى32|348
6879o9تـــج|ره |لمنصورهسل|م حمدى محمد محمد مو ديبــــه
634o45علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقعبــــد |لحميد |لسيد شح|تـــه عبــــد |لحميد بــــند
76994oيم |لسيد معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  عبــــد |لبــــ|سط عم|د |بــــر|
|3696o|وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|حمد مدحتـــ ع عبــــد |لعزيز لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل

|55o8ش|م حس ع |لحكيم ره|س|ره  عل|م |لق|
ر أحمد عبــــد|لمنعم عبــــد|لرحمن636592 ندستـــ |لزق|زيقبــــ|
868o2|م جرجس تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديد |نه غط|س سيد
ل|ل|463367 معهد ف ص طنط|يم|ن مصط |حمد محمد 
5o3o56علوم ج|معتـــ د |طنوره|ن محمد محمد مهر|ن عبــــد |لح
يف عزيز |لدين فر|ج277827 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعزيز 
زر|عه |ل|سكندريتـــ/ري|ضتـــيتـــ ع|دل عبــــد |لسل|م مبــــروك|88|479
6|o2o4علوم |لمنصورهه|يدى |لسعيد |لسعيد عبــــد |لق|در مقلد
يم فر|ج47|785 ثــــ|ر د |ط|ف|طمه حسن |حمد |بــــر|
267o|2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومش| |ز بــــهجتـــ عبــــدربــــه بــــهج|تـــ

725|3| كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدلحس ع عبــــد | ع
تـــربــــيتـــ سوه|جعبــــد|لرحمن |لبــــدرى ه|شم |بــــو|لمجد 2274|9
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|ند عم|د ص|بــــر |سم|عيل|4885|

رهحمد و|ئل ح|فظ عبــــد |لعزيز |لعبــــد|4742| تـــج|ره |لق|
|3oo57ره|نيف فخرى معوض ونيس د|بــــ |لق|
699o4||د|بــــ |لمنصوره|يه رض| محمد عبــــد |ل سيد|حمد

رهبــــ|سل عبــــد |لكريم عبــــد | |حمد  ج4263| حقوق |لق|
8o9|83|تـــج|ره بــــ سويفسم|ء |حمد محمد عمر|ن
د|بــــ سوه|ج|ش|دى ك|مل عبــــد|لل|ه |سم|عيل 896999
82o742|طبــــ |سيوطحمد مصط عد |مبــــ|بــــي
5427|oندى فهيم نبــــيه ن|  طبــــ حلو|نم
ندستـــ |لم |عمر محمد صد محمد265696
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــ|تـــر | رأفتـــ فوزى تـــ|درس755227
349|o2|ر رف| عبــــد|لفتـــ|ح حم صيدله ع شمسجه|د ط|
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــن|ن |ميل فوزى |سكندر252772
7o97o9| ندستـــ |لمنصورهخ|لد |حمد محمد |لسيد فرج
8|969oطبــــ |ل|سن|ن |لم |س|لمه جم|ل سيد مهر|ن
9o8659|د|بــــ سوه|ج| حمد ر|فتـــ محمود حسن
7|263oتـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــص|بــــرين فكرى |ل|حمدى مو
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطع |حمد عبــــد|لنبــــى عيد 884565
45o289تـــج|ره طنط|حس |م حس |سم|عيل |بــــ|ظه
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زر|عه ع شمس/ري|ضتـــه|جر |س|مه عبــــد |لمنعم عبــــد |له|6|77||
ى94|8|6 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طحن|ن طه عبــــده بــــح
5o388|طبــــ |ل|سكندريهزي|د ر| |لسيد عبــــد |لجو|د
328o33|تـــج|ره بــــنه|يوسف |حمد عبــــد|لعزيز عبــــد
يم |سم|عيل438938 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد مختـــ|ر |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقمنيه فخرى |م |بــــو ه|شم عطوتـــ|8|7794

6848oمعهد ف ص بــــ سويفشيم|ء |لسيد عبــــد | مخلوف
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|رحمه محمد عبــــ|س عمر|ن832477

4|o82تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيم محمد شكرى محمد
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد فه محمد سل|مه|24575
7o3o35ه |لسعيد ج|بــــر حسن محمود سعد ره|م ثــــ|ر |لق|
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفوف|ء سم نبــــوى عبــــدربــــه254338

8482o| تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفحمد عبــــد |لن| سيد عبــــد |لع|
5o943د|بــــ بــــ سويف|مصط سيد محمد يوسف خليفه

7o5532تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد |حمد محمد مقبــــل س|لم
49o453حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــسيمون عبــــد |لمسيح ثــــ|بــــتـــ قدوس سعيد| 
3269o9زر|عه ع شمسنور| محمد ع نعم|ن
تـــربــــيتـــ |لم |ريه|م حمدي خليفه محمد حن 2722|8
7o3822كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسسم|ح عبــــد |لعزيز عطيه محمد |لعيسوى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهم| حمدي عوض |لص| عبــــد|لق|4|4889
ندستـــ |ل|سكندريهحس |سم|عيل سعد ع محمد س|526925
تـــج|ره ع شمسندى كرم مرزوق محمد7829||
يم  876936 تـــربــــيتـــ |سيوطمريم كم|ل  |د |بــــر|
علوم حلو|نمرو|ن محمود محمد محمود97|8|3
طبــــ بــــيطري |لم |دين| |حمد سيد ربــــي 823235
يم |لليثــــى بــــدر835|32 تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم محمد |بــــر|
49988oتـــ جمعتـــ محمود محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورأم
6o5465ى ش|م محمود |لسيد |لبــــح ندستـــ طنط|فرح 
68658oعلوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــيوسف محمد عبــــد |لعزيز |حمد حموده
2234o4معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكم|ل |يوبــــ كم|ل ع رصد
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد عزتـــ محمد عبــــد |56297|
تـــ رمض|ن |م ع عبــــد|لفتـــ|ح|326555 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد |لسيد |لرف| |لحم|دى49|677
9o9o|2| د|بــــ سوه|ج|حمد محمد نبــــيل ذ محمود حس
طبــــ |سن|ن طنط|نه|ل سم رشدى عبــــد|لرحمن |لدسو 434333
يم7249|4 تـــج|ره كفر |لشيخمحمد |لسيد مصط محمد |بــــر|
رهه|جر محمود عبــــد|لفتـــ|ح سليم|ن322626 زر|عه |لق|
27o642ندستـــ |سيوطعم|د سعيد ع بــــيو |لسبــــ
89|o7o علوم |سيوطدي|ن| بــــ|سم منصبــــر ز
6o44o|حقوق |لمنصورهحمد صبــــرى مصط محمد |لمحل|وى
6237o7زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعبــــد | |سم|عيل رمض|ن عبــــد |له
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د|بــــ |لزق|زيق|محمد صل|ح عبــــد|لرحمن |حمد سمرى|8|626
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نفرح |يه|بــــ محمد صبــــ جبــــر حسبــــ |3598|2
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمه| خ|لد من حسن بــــطن 345553
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريمحمود ح|تـــم محمود مر 328932 لم
|256o7ندستـــ |لفيومعبــــد | ع|دل ك|مل |سم|عيل نص
عل|ج طبــــي قن|ه|جر محمود |سم|عيل |حمد6|8254
كليتـــ تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لو|دى |لجديدحمد عبــــد|له|دي |حمد محمد|7|2|85

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفبــــسنتـــ سيد محمود مسعود6|548
تـــمريض ع شمس يه محمد عبــــد|لحميد محمد|9753|2
6o9266ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدش|م ربــــيع مصط |ل |د
 |حه وفن|دق |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ حسن ح|مد محمد عبــــد |لمنعم77|476
ري|ض |طف|ل |لمنصوره|ء محمد عبــــد |لوه|بــــ قطر |لحن 5647|7
3|6o58رتـــ|مريم عزتـــ عبــــد|لحسيبــــ صديق لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
76o242تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد طلعتـــ |لورد| محمد
75|5o||كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسحمد حمدى فتـــ محمد سليم|ن
628792| حقوق |لزق|زيقيم|ن محمد عبــــد|لمنعم عبــــد|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمد فرج محفوظ مهدى 436||9
4358o|يم |لعرند تـــربــــيتـــ كفر |لشيخندى ع عمر|ن |بــــر|
يم |حمد6|4429 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنه ع |لسيد |بــــر|
حقوق بــــورسعيدكرم ن| |حمد عبــــده ع |762662
يم حسن محمد ع عبــــد |لق|در478654 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم | مجدى عبــــد| بــــش|ره334627
22o|o|معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مس |ر عل|ء م|زن ع بــــزيع |لطح|وى
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنس بــــهجتـــ عبــــد|لسل|م زن|تـــى|286472

رهدى عمرو |لسيد محمد |حمد33947 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد خ|لد محمد عبــــد|لعزيز|422|2
رتـــ|ه|جر صل|ح ص|دق يوسف |لزفز|ف45|255 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

علوم ري|ضتـــ حلو|نمصط فر|ج محمد ع سليم|ن82|37
حقوق بــــنه|مه| |حمد حسن دسو 357638
نده محمد سعيد فؤ|د45||28 إلد|رتـــ و|لسكرتـــ|ريتـــ و|لح|سبــــ بــــكليتـــ |لبــــن|تـــ |لقبــــطيتـــ بــــ|لعبــــ|سيتـــ إد|رتـــ وسكرتـــش|
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد مر ك|مل مر |لش|يبــــ3725|6
4|o383ش|م رضو|ن رضو|ن تـــج|ره طنط|محمد 
25o|77تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومندى نبــــيل عبــــد|لحميد ع شديد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|آيه |حمد شعبــــ|ن عبــــد |لنبــــى |حمد626266
يم يوسف344989 تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم جم|ل محمد |بــــر|
ش|م محمد |حمد79|7|| علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويفمن|ر 
7o4|26ري|ض |طف|ل |لمنصورهند| جم|ل محمد خ |لكيل| قنديل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمود خ|لد محمود |م|م427|26
4o545|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ريم محمد |سم|عيل محمد ع
معهد ف ص |سم|عيليهمحمد ع مصبــــ|ح ع |حمد787965
7o7334د|بــــ |لمنصوره|س|ره ي| عبــــد |لحميد محمود
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4o6227د|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء محمود يوسف ح|مد ع
عل|ج طبــــي قن|محمد عمرو سيد تـــوفيق824883

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|رحمه ع سيد محمد64644
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسزي|د مجدى محمد محمد8|7533
32o7o7يم عبــــد|لفتـــ|ح حقوق ع شمسمحمد مصط |بــــر|
824|o||صيدلتـــ |لم |حمد محمد عبــــد| محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخجيه|ن عبــــد |لرؤف محمد محمد در|ز462263
د|بــــ ع شمس|ل|ء محمد شعل|ن محمد سليم|ن|342394
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنعمتـــ محمد حس محمد |لبــــهلو|ن435382
ندستـــ |لفيوممحمد |سم|عيل محمد زيد|ن286365
|49o57فنون تـــطبــــيقيه حلو|نمديحه صل|ح حل ع
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدعمر ع|دل |حمد |حمد حسن بــــر85|765
تـــج|ره طنط|يه نبــــيل صقر |حمد صقر|434235
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|غصون |م متـــو |لسيد753|78

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جحس|م |حمد جوده |حمد59787
82o289ر ص|دق فرج لس م| ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــك معهد ع| 
نوعيتـــ فنيه |ل|سكندريهيتـــ حسن عبــــد|لعظيم طه |لديبــــ||48947
4o4873ى د|بــــ كفر |لشيخ|عمر مصط |حمد طه |لخض
7o6782|تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد |لسيد |حمد |حمد
ش|م ص|بــــر عبــــد|لش| 488|33 ندستـــ بــــنه|عبــــد|  كليتـــ 

383o3يم |لشيخ تـــربــــيتـــ ع شمسمصط محمد عبــــد| |بــــر|
922925| زر|عه سوه|ج حمد صل|ح |حمد مو
7|2o69تـــج|ره بــــور سعيدنج|ه ن|در |لس|د|تـــ مسعد |نس
يم|4266| يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسرو|ن |بــــر|
علوم |لم |ند| محمود كم|ل عبــــد|لفتـــ|ح8758|8
69685o |يم ع |لس ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|محمد |لسيد |بــــر|
قتـــص|د م حلو|ن|ه|جر عل|ء عبــــد |لمجيد محمد29992|
 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |ل|سم|عيليتـــمحمد |حمد محمود حميدتـــ752664
ر|ن ع|بــــدين676829 د|بــــ |لمنصوره|محمود |لبــــ|ز غ|نم ز
4388o||علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخحمد عبــــد|للطيف فتـــ عبــــد|للطيف
د|بــــ حلو|ن|وئ|م عزتـــ محمد |حمد |لجد|وي27889|
3|3o67معهد |لجزيرتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمقطممحمد كرم محمد محمود نور |لدين
6o5565تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|نور|ن |لسعيد عبــــد|لع|ل |لس|كتـــ

د|بــــ |سيوط|سيف | خ|لد طنط|وى عبــــد |لنعيم28487
43792o |علوم |لمنصورهزينبــــ مصط بــــسيو محمد |لق

499o5| ندستـــ حلو|نس|متـــ عبــــد |لنبــــى |حمد عبــــد |لغ
4o33o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دين| |لسيد مر بــــسيو بــــك|ر|
تـــج|ره طنط|ه|له محمد عبــــد|لحكيم عط||434356
43|6o8تـــج|ره طنط|محمد تـــوفيق محمد يونس سيد
63|9o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ر| | |م|م |لسيد محمود ص|لح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد|لرحمن صبــــ عويس محمد|33467
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تـــج|ره سوه|جعدن|ن جم|ل مريد محمد 42|3|9
6o646|يف تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمصط س|مح مصط |ل
يم825526 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحس نور |لدين سعدي |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهم| |س|مه محمد عبــــد |لعزيز |لمر|5969|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسسم|ء رمض|ن |لسيد عبــــد|لجليل|759933
233o38رهند| عبــــد|لن| ص|بــــر يونس تـــج|ره |لق|
ر ك|مل تـــ|مر44932| رهم|رين| م| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

ف صبــــرى محمد25686 وف|تـــمنتـــ| | ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لعر| محمد ك|مل696854
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |لسيد ع محمد |ل|ل 343557
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف|طمه ط|رق فتـــ |ل |ل692273
تـــج|ره بــــور سعيدمحمود محمد س|لم|ن حسن64|769
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|دين| عبــــد |لحليم رجبــــ عبــــد |لحليم3|464|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحسن حس|م حسن ح|فظ حج|زى2|56|2
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــدر مجدى عبــــد |لحليم عبــــد |لحليم |684789

د|بــــ بــــ سويف|خليفتـــ ق|سم محمد عم|ر9||59
د|بــــ |لمنصوره|مصط محمد مصط عبــــد |لفتـــ|ح |65||68
75323o|كليتـــ |أللسن ج أسو|نس|مه حس محمود عبــــد |لع|ل
4o5676يم حقوق |ل|سكندريه |ر ط|رق |سم|عيل حسن |بــــر|
ى عبــــد |لمحسن |لجندى|497442 قتـــص|د م حلو|ن|يم|ن خ
نوعيتـــ |ل|سكندريهسهيلتـــ س| مصط عبــــد |لمقصود4953|5
د|ر |لعلوم |لم |حمد محمد |لسيد |م عبــــد |لعزيز||67673
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد ط|رق محمد |لسيد مقلد8256|2

كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقف|طمتـــ مجدي محمد عبــــد |لجو|د3426|
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخحسن |حمد حسن |حمد |لمرشدى437426
ش|م فوزى محمود53868| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط 
كليتـــ طبــــ أسو|نحمد محمد |بــــو|لحسن محمد|762|83
825o23ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|عبــــد|لرحمن عص|م |لدين ح|مد نور ل|
77o376يم عبــــد |لبــــ| عبــــد |لحميد |بــــر ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
5|44o4 بــــي يم |حمد |حمد |ل تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسم|ح |بــــر|
يم س|لم525885 تـــج|ره |ل|سكندريهأحمد عل|ء محمد إبــــر|
تـــج|ره بــــ سويفميمه ع حسن |حمد|2658|8
45o445ندستـــ كفر |لشيخصل|ح صبــــ صل|ح |حمد عي
د|بــــ |ل|سكندريه|ن محمد محمود |لسيد حج|زى|68|478
|د|بــــ بــــنه||ء حمدى محمد عفي عبــــد |لع|8|2635
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى لسيد عل|ء مدين زيد|ن|2453|9
7526o4ندستـــ |ل|سم|عيليتـــم|يكل صبــــ جرجس جريس
52|678| علوم طنط||ء جمعه ز حسن ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|في عم|د |بــــو |لقمص|ن محمد|لديبــــ264674
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود |سم|عيل محمود عبــــد|لغ 368|83

علوم |لفيومند| شح|تـــه محمد حسن2|686
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تـــج|ره |لزق|زيقلشيم|ء محمد محمد ص|لح|643647
يم |لسيد سعد||4294 صيدله |ل|سكندريهمصط |بــــر|
529o38ندستـــ |ل|سكندريهمصط |سم|عيل محمد عي
32oo42لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م مرو|ن لبــــيبــــ مو |لمنش|وى
9o3|39 تـــج|ره سوه|جريو|ن محمد رش|د محمد
ر محمد |حمد |لف |5|254 ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد م|
صيدله طنط|مريم بــــهلول عزتـــ حبــــيبــــ|273|6
زر|عه دمنهورمحمد |حمد شعبــــ|ن حسن عبــــد |لرحمن453||5
رى|69|78 كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسرضوى |لسيد عبــــد |لمنعم محمد |لجو
|6o854 |تـــربــــيتـــ ع شمسوق خ|لد محمد حس
82993oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نجورج | كرم نسل بــــل|مون
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهس|ره سم عثــــم|ن عبــــد |لر| 77|755
6o32ooنوعيتـــ طنط|صبــــ|ح حل حل مط|وع
357|29| تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن ع|طف عبــــد|للطيف ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |يمن عبــــد |لحليم س|لم غنيم2|4958
معهد ف ص |سم|عيليهسندس حمدى فه ع754637
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــف|طمه |حمد متـــو عطيه77|46|
769|4oف سليم|ن حسن تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره |
6239o4يم |لسيد خليفه بــــي |بــــر| ثــــ|ر د |ط|س|ره |ل
|282o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفندى محمد محمد ع
82oo63 كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد ي| صل|ح مصط
25oo86كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسدع|ء محمد ف|روق محمود |بــــو حشيش
ندستـــ بــــور سعيدش|م حسن حسن ر|شد كركر|848|6
695o2|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوم|ء محمد حل ك|مل

ندستـــ ع شمسيوسف سيد ح|فظ |حمد||232|
تـــج|ره دمنهوره|يدى محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد 497538
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ندر| ش|رل لويز خليل64|43|
رهش|م سعيد بــــدوى محمد223382 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم محمد سويلم37724| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نعمر يح |بــــر|
527o27 |ندستـــ |ل|سكندريهعمر خ|لد فتـــ ع |لعن
9|964o يم محمد |لسيد صيدلتـــ سوه|جمحمد |بــــر|
7765ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقي|سم عبــــد |لعزيز |لسيد حسن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد صل|ح |لدين عبــــد|لمنعم عبــــد|لعزيز247259
247964| د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|م| صل|ح س|لم محمد |بــــو|لن
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|سيف |لدين خ|لد |حمد محمد |لغيط3892|2
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد فتـــ محمود محمد|852774
|د|بــــ |لم |عزه سعد ن|جح عبــــد|لغ 233||8
25|o93 ك.تـــ. ف صن| قويسن|محمد رمض|ن ع خ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمه محمود محمد عفي 774857
لس 883539 نوعيتـــ |سيوطروز|ل ع|دل تـــوفيق ك

6o858 علوم بــــ سويفعمرو رجبــــ محمد |م
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زر|عه |لزق|زيقزينبــــ عبــــد | مسلم عطوه783358
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومين|س سم مصط عبــــده|675|27
7o9626علوم |لمنصورهمريم |لسيد عبــــده عطيه خط|بــــ
68o9|5نوعيتـــ |لمنصورهزي|د رض| مسعد محمد |بــــو |لغيط
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي| صل|ح فؤ|د كم|ل356946
د|ر |لعلوم |لم |سم|ء معتـــمد عبــــد|لحميد عبــــد|لسل|943|82
62o525تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى ثــــروتـــ |لسيد |حمد |لبــــ|تـــع
5443o2تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمنتـــ | خ|لد محمد محمود رضو|ن
762o2oد|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ول|ء نبــــيل حس س|لم
وف|تـــحمد عبــــد|لستـــ|ر تـــوفيق حسن|273283 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7654o9تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |حمد عبــــد |لبــــ|سط |بــــو |لفتـــوح ع
علوم |ل|سكندريهبــــسمتـــ جم|ل أحمد عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد||47847
علوم طنط|زيد|ن حس|م |لدين زيد|ن |ألشقر635||5
معهد ف ص |لزق|زيقعزيزتـــ عبــــد |لرحمن محمود ع642323
33568oكليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|رتـــ س|مح عبــــد|لفتـــ|ح مو
تـــج|ره ع شمسغ|دتـــ ط|رق صل|ح محمد342833
علوم |لزق|زيقرقيه |حمد يوسف تـــه| حس|ن 774643
تـــج|ره ج|معتـــ د |طوق س| عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لوه|7527|7

43528| رهيم|ن رج| عبــــد |لتـــو|بــــ ع علوم |لق|
م مصط عبــــد|لفتـــ|ح |حمد||84436 صيدلتـــ |سيوطد
يم |324444 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد عص|م مر محمد |بــــر|
34o532|يم |حمد حسن كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل|م محمد |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقشه|بــــ نبــــيل |لسيد محمود779348
7o2785ف فوزى |لسعيد بــــدير تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|كريم |
78o379يم سليم تـــج|ره |لزق|زيقي|سم جم|ل |بــــر|
د|بــــ د |ط|غ|ده صبــــرى صبــــح |بــــوع7926|6
8o8952معهد ف تـــمريض |لم | ج|بــــر محمد لط ج|بــــر |سم|عيل
علوم طنط|منتـــ محمد محمد |لسيد ليلتـــ434538
علوم ج|معتـــ د |طمحمد حسن منصور |حمد حس|ن 9497||
883o3|  تـــج|ره |سيوطمحمود مختـــ|ر خليفه ن |لدين
87567o علوم ري|ضتـــ |سيوطمحمد ع|دل ح|مد محمد
حقوق بــــ سويفسه|م بــــ|سم محمد محمود33|859
فنون جميله فنون حلو|ننردين عم|د فوزي عزيز853686

ل|ل سيد عبــــد|لكريم45585 رهمحمود  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود صل|ح سيد عز|م57994
5o868| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسل|م محمد شح|تـــه حس
5o3o5د|بــــ بــــ سويف|محمد وليد محمد ح|فظ
ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لعزيز جمعه حسن68635

تـــج|ره كفر |لشيخشه|بــــ محمود عبــــد |لموجود محمد شه|644|4
24548oرهبــــو عبــــد|لجو|د |حمد عبــــد|لجو|د طبــــ بــــيطرى |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|زي|د م|جد طه محمد حسن 475543

Page 7691 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

24|5o8تـــربــــيتـــ ع شمسدين| محمد ع سيد |حمد
صيدله |ل|سكندريهجو |مجد لم بــــ|نود غبــــري|ل422767
||53o6لسن ع شمس|لوج |س|مه سم عبــــد |للطيف
يم|523396 يم |حمد |بــــر| ندستـــ |ل|سكندريهيه|بــــ |بــــر|
24224o تـــربــــيتـــ حلو|نكريمه |حمد محمود مصط
علوم |لزق|زيقمريم خ|لد عبــــد |لع| عبــــد |لعظيم632729
د|بــــ |لمنصوره| جم|ل |حمد عبــــد |لمو 678655
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|ر| خ|لد محمد يوسف2979|3
معهد ف ص سوه|جمحمد ن| محمد ثــــ|بــــتـــ 42|895
4o|92|د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف عل|ء |لسيد |لسيد |حمد |لش
7o6886يم كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد ثــــروتـــ |لسيد |بــــر|
ر |لسيد سيد |حمد |لج|بــــرى24|248 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوم|ء م|
يم  8|8782 طبــــ بــــيطرى |سيوطيولند| جم|ل بــــرتـــى |بــــر|
9o2527 تـــربــــيتـــ سوه|جش| |ز ع|دل محمود عبــــد|لع|ل
ر حس 776442 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|من|ر عمرو |حمد م|
رهعمر وحيد محمد حس ع|مر59|49| تـــج|ره |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــد | خ|لد عبــــد |لرحمن محمود عمر|25993|
حقوق |ل|سكندريهحبــــيبــــتـــ خ|لد محمد |حمد محمد عبــــد 476237
4o7o84|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــيه محمد لط حس|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمروتـــ حسن عبــــد |لمنعم محمود مر476673
حقوق |سيوطمصط عبــــد|لع|ل |بــــوزيد حس|ن |68|89
9|2o6| عل|ج طبــــي قن|بــــسنتـــ ع|دل شنوده ميخ|ئيل
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|ي|سم طلعتـــ عد ه|شم86|825
تـــج|ره |ل|سكندريهي|سم مصط حسن عبــــد |لسل|م ن477538
وف|تـــحمد فوزى محمد عبــــد|لش| |لجندى258262 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7|o587طبــــ |سن|ن كفر |لشيخف|طمه ن| |لسيد ع عسل
صيدله |لزق|زيقمحمد ع محمد ع منصور|63376
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|دع|ء محمد حسن ع خوخه|3|772
ندستـــ كفر |لشيخمحمد |نور عبــــد |لبــــ|سط محمود |لبــــهن453596
د|بــــ |سو|ن|محمد محسن سيف |لن ص|دق4|8459

2637oتـــج|ره |سيوطمحمود مبــــروك عبــــد |له|دي محمد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخف|طمه محمد طه مصط 439644
49769o|يم عبــــيد تـــج|ره دمنهورمنيه |حمد محمد |بــــر|
8973o8 تـــج|ره سوه|جنور| جم|ل سيد محمود
43|6ooف رمض|ن فوزى عبــــ|س زر|عه طنط|محمد |
23o458يم ح|مد حقوق حلو|نمحمد |يمن |بــــر|
|د|بــــ طنط|محمود محمد محمد محمود نو|ر53|2|4
32o94|علوم ع شمسمجدى معوض بــــش|ى عوض بــــش|ى

د|بــــ ع شمس|شه|بــــ وليد عد |لف 8662|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى |حمد محمد عبــــد |لسل|م768283
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــمن|ر سم محمد مر |دريس497375
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36o|68كليتـــ بــــن|تـــ شعبــــه طفوله ع شمسول|ء محمد عبــــد|لغ شح|تـــه
تـــربــــيتـــ ع شمس|ء عم|د |لدين محمد محمود|58|322
5o4873زر|عه |ل|سكندريهع|ئشتـــ |حمد حسن |حمد شتـــله
42oo62| يم خ تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمنيه من عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|

كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفمحمود رجبــــ فتـــ ع83646
229o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــوليد جم|ل محمود ع

رهحمد م |لدين محمد |لبــــيو |م |244697 تـــج|ره |لق|
6o3528د|بــــ طنط|دع|ء عيد طه |لسيد غنيم|
823745| تـــج|ره |سيوطسل|م حمدي محمد عبــــد|
3|35o3 ندستـــ ع شمسفرح عمرو عبــــد|لفتـــ|ح محمد ع
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــم شو حس|ن |حمد8|7568
|63o65د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ محمود |لسيد محمود
يم |لسيد عبــــد |7|6779 يم محمد |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|

ندستـــ |لفيومم|زن محمد ف|روق ربــــيع|6628
4oo829ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد|لفتـــ|ح حسن عبــــد|لفتـــ|ح ع

حقوق |لفيومعو|طف مدكور فوزي مه 3567|
85o863تـــمريض |سيوطلي عص|م عبــــد|لمنعم |حمد
6o6|95تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعطيه ط|رق عطيه |لسيد رزق
صيدله |لمنصورهف|رس |حمد محمد ف|روق |لعزو |587|6
9o3|7| تـــج|ره سوه|جمريم كم|ل جرجس قلدس

|8o76|رهحمد محمد شعبــــ|ن محمود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود فه محمود بــــرك|تـــ783437
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشعبــــد |لرحمن ز|يد مسلم زيد766522
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف فه محمد عبــــد |لحميد2|6|6|
م سعيد مصط عبــــد|لمقصود|246855 |لسن |لم |د
84o33|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــغ|ده محمود مد |بــــو|لمع|رف
26o574نوعيتـــ |شمونه|جر عبــــد|لرحمن عبــــد|لسل|م |بــــو ع

نوعيتـــ عبــــ|سيهه|يدى ع|دل عد يوسف25888
معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيوممحمود مصط شعبــــ|ن جوده86922

حقوق طنط|ش|م ع|دل عبــــد |لسميع عبــــد |لغ |49559
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمينه |لسيد ج|بــــر |بــــو ري| يوسف|685537
علوم حلو|نرضوى عبــــد |لصمد جوده عبــــد |لصمد929|5|
تـــ عبــــد |لع|ل مر 29||78 ثــــ|ر د |ط|عمرو خ
83829o|علوم |سو|نبــــيتـــر ن رو عبــــد
د|بــــ |لزق|زيق|بــــسنتـــ |لسيد عوض عبــــد|للطيف |لسيد639847
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفح|تـــم |حمد عبــــد|لوه|بــــ مهدي5557|8
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد صل|ح |لدين عيد علم |لدين277468
9|2o9| يم زكري| عبــــد|لمسيح تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جلي | |بــــر|
7|2o|5يم نوفل معهد ف تـــمريض |لمنصوره وق |لسيد |لسيد |بــــر|
7o76|2يم علوم |لمنصورهزي|د عبــــد |لرحمن مصط |بــــر|

2257o رهمصط ه| ف|روق محمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
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يف محمد ع7844|3 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نش|م 
|54o74 حقوق ع شمسعبــــد | عص|م عبــــد | حس
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسله|م ع محمد ع سليم|ن |لن|غيتـــ26|754
349o92|يم محمد عثــــم|ن تـــربــــيتـــ ع شمسي|تـــ ر|يق |بــــر|
84o6|4|معهد در|س|تـــ وبــــحوثــــ تـــكنولو | |لسكر ج |سيوطحمد ح|مد محمد |حمد

475oo| رهحمد ربــــيع حسن دسو تـــج|ره |لق|
4944oف محمد |حمد معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــخلود |

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــسنتـــ ي فتـــ محمد34322|
47694o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخحمد محمد شو عبــــد |لنبــــي |لسيد
تـــج|ره طنط|محمد عيد حسن ربــــيع |لزعبــــل|وى|44937
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد |لعزيز |سم|عيل |لسيد طعيمتـــ7333|4
4|o4o8 د|بــــ طنط|سل|م |حمد عبــــد |لكريم |حمد عبــــد|
83644o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|دييه ع ع |ن ج|د
يم|34835 تـــج|ره ع شمسن|ء |ل|م محمد |بــــر|
زر|عه مشتـــهرحس|م حسن سيد |حمد8966||
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لس|د|تـــ|ء |نور |لسيد محمد مخلوف|266492
6|6oo2|ندستـــ د |طم ح|زم محمد عزيز عبــــد |لفتـــ|ح
4|37o4د|بــــ طنط|عبــــد|لمنعم حسن |لسيد فه تـــر|
224246| تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمد دي|بــــ محمد عي
زر|عه |لزق|زيقمحمد أحمد عبــــد|لكريم محمد638477
يم |لسيد||48247 تـــج|ره |ل|سكندريهي|تـــ محمد |بــــر|
84o698طبــــ |لسويسم|ريو جوزيف شفيق دري|س
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقصل|ح محمد عبــــد |لصمد محمد |بــــر637397
ندستـــ |ل|سم|عيليتـــوق عبــــد | ك|مل سيد542|76
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نك|رول سم ميخ|ئيل جريس23322|
ندستـــ كفر |لشيخمصط محمود |لسيد سليم8|4538
3|8o||تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــكريم محمد عبــــد|لبــــ| |حمد
ف |م مر 898334 تـــج|ره سوه|جف|طمه محمد |
د جبــــريل محمد محمود835364 إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىن|
48955o |تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدير محمد كيل| محمود كيل
4o|865 د|بــــ |ل|سكندريه|محمد ع |لسيد حس
2|47o8ره|ف|طمه خ|لد عبــــد|لعظيم محمد د|بــــ |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرفر|ي دين مدحتـــ ثــــ|بــــتـــ ك|مل864295
4995o7| تـــج|ره دمنهورر| | عبــــد|لعزيز محمود فضل
6o8897 يم |لبــــيو معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــه|جر عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|

علوم بــــورسعيدميسون محمد محمد محمود خلف66953
د|بــــ |سيوط|رضوى مجدى محمد عبــــد|لعزيز8|35|3

يم42|24 ف محمود |بــــر| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمريم |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم|رجريتـــ سعد حل وردخ|ن8|329|
6oo773نوعيتـــ طنط|خلود س| عبــــد|لفتـــ|ح محرم
معهد ف ص |ل|سكندريهعزيزه عبــــد|لحميد تـــوفيق فرج ع||5229
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تـــج|ره ع شمسبــــتـــ | |حمد ع عويمر348289
|4ooo6يبــــ محمد علوم ري|ضتـــ حلو|ننهله مصط و

حقوق ع شمسرو|ن محمد جم|ل |لدين عبــــد |لغف|7||6|
7o|456يف يم عبــــد |لحميد |ل د|بــــ |لمنصوره|رن| محمد |بــــر|
4o4|94تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن شعبــــ|ن |لمحمدي رمض
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر ه| عبــــد|لعزيز لولح3|2525
لسن ع شمس|نور| محمود |م محمود |م 475988
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد تـــوفيق |حمد شه|بــــ|76|77
د|بــــ حلو|ن|محمد محمود محمد محمود52969|
علوم بــــنه|ع |ء محمد |لسيد سويلم محمد6|2|77
ش|م محمد صل|ح |لدين58746| قتـــص|د م حلو|ن|رحمه 
تـــج|ره بــــ سويفف|دي س|مح مكرم فهيم69|4|8
7o5|33يم محمد |لسيد |لخو ري|ض |طف|ل |لمنصورهه|جر |بــــر|
4||66oحقوق طنط|منه | ع فؤ|د حس عمروس
يم ز|يد675375 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمحمود |حمد شو |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد |حمد محمد مسعود445279
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|سل محمد بــــسيو ع فر|ج485843
تـــربــــيتـــ ع شمسمنيه ي| حس عبــــد|لرحيم|232757
4783o3علوم |ل|سكندريهفرح خ|لد محمود |حمد |لحويري
د|بــــ ع شمس|من|ر محمد نبــــيل عبــــد |لق|در62885|
4|584oيم كم|ل سعد عطو|ن د|بــــ كفر |لشيخ|سم|ح |بــــر|
9o2839 يم عبــــد|لعزيز | ع |بــــر| معهد ف ص سوه|جي
7o599o طبــــ بــــيطرى |لمنصورهف|طمه |لدسو محمد |لدسو عبــــد
5o2855تـــج|ره دمنهورد | محمد محمد |لسيد |بــــو شو|ربــــ
تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن ي| رشو|ن |م|م|7|3595
9o3563 ندستـــ سوه|جورده محمود خلف |حمد
6o5834ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|محمود محمد محمود خليل
32|o43ندستـــ ع شمسسيف محمد سعد بــــدر
36o43|تـــربــــيتـــ بــــنه|ف|طمتـــ |لسيد عطيه محمود بــــ|طه
6|o2|9|يم محمد عنتـــر |بــــو|لغيط علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــبــــر|
6o555ر عثــــم|ن إعل|م بــــ سويفرحمه محمد عبــــد |لظ|

69|4o3| زر|عه |لمنصورهنهله عبــــد |لعزيز |لسيد عبــــد |لعزيز
6|693o |ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |من|ر س| |لسيد |لغبــــ
8oo|47كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوطندي ر| د|خ عثــــم|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد خ|لد فتـــ محمد |لسم|ن493326
45o468| ندستـــ طنط|حمد ممدوح ش|كر |لسعد
حقوق |لمنصورهد | مصط عبــــد |لمنعم |لسيد698689

382o5زر|عه ع شمسيه|بــــ ع|دل |لسيد عبــــد |لحميد |لشن
8|o949يم |لدسو محمد تـــج|ره بــــ سويفحس |حمد |بــــر|
6o26|2تـــج|ره |لمنصورهع|دل رض| |لسيد مصط |لبــــيط|ر
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــد| | مصط عبــــد|لحميد |لسيد سعف249887
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يف محمد محمود9|268| د|بــــ ع شمس|شيد|ء 
يم|3|7|44 د|بــــ كفر |لشيخ|يم|ن جمعه خليل |بــــر|
25|22oندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عم|د عبــــده حم|د
3647o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسنيف ف|يز |يوبــــ حبــــيبــــ
يف6637|8 تـــج|ره بــــ سويففريد محمود محمد فريد |ل
9o8397  د|بــــ سوه|ج|سه|م عز |لدين محمود |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى عبــــد |لرحيم محمد حس 44895|
||87|oصيدله ع شمسم|رك من رشدى ز|خر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج |م م |لدين جعفر محمد  25|897
يف|69347 ر  د|بــــ |لمنصوره|شيم|ء ع|دل ط|
ندستـــ ع شمسبــــسنتـــ محمود حسن ع|2659|
زر|عه كفر |لشيخحمد عبــــد|لحكيم عبــــد|لمو |بــــوجنوبــــ435685
7826o2معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمد عبــــد | عبــــد |لرحمن محمد
|4||2oرهجون ع|دل خليل خله شنوده تـــج|ره |لق|
معهد ف ص طنط|وليد تـــوفيق محمد عبــــد |لمجيد عم|ره9|4289
ى يوسف عزيز6498|| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوستـــ | ي
رهحمد |نور عط| |حمد|28453 حقوق |لق|

 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــه|جر |حمد ص|بــــر عبــــد |لرحمن ع|255377
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد رمض|ن |لسيد |حمد|484774
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديممدوح |لنج|ر |لسيد ع 832637
هس|رتـــ |حمد محمد حج|زى محمد322227 نوعيتـــ ج
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومشيم|ء كرم مبــــروك عبــــد|لعزيز26|269
4o|885د|بــــ دمنهور|محمود عبــــد |لكريم محمد عبــــد |لكريم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|يزه جم|ل |سم|عيل |لسيد7|9|27
8927oرهريه|م رض| عبــــد |لمجيد مر تـــج|ره |لق|

د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ي| عص|م ع كيل| 752557
ثــــ|ر |لفيوم|مريم محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لحميد طه498553
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديحمد سهري حمزه يوسف|839444
8|38o9|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه حربــــي خلف عيد|
علوم |لم |ر|يقه محمد جم|ل |حمد|لفرغ عبــــد7||822
52o9|o|ند|وى |لف صيدله |ل|سكندريهنوره|ن ص|بــــر |حمد 
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى|ء حم|دتـــ معروف أحمد||||499
تـــج|ره طنط|حس|م |لدين حسن سعد خميس ع484838
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نم|ركو صفوتـــ سعيد سليم|ن843532
8o2374د|بــــ |لم |محمد شعبــــ|ن ع عبــــد|لرحمن|
يم محمد عم|د|لدين محمد|||287| كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نبــــر|
ف |لدين6734| ندستـــ ع شمسن|ن خ|لد عبــــدربــــه 

7o55o3د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن عم|د حمدى عبــــد |لعزيز
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنسمه محمد محمد خليل حسن|23623
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد رجبــــ سعيد عبــــد|لحميد|353239

|426oر محمد شفيق شقر|ن حقوق حلو|نمروتـــ م|
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تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد عثــــم|ن محمد عثــــم958|76
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |س|مه محمد غنيم9986|4
8o824|كليتـــ حقوق |لم |ف|طمه شعبــــ|ن محمد سيد
يم عتـــش8834|5 يم محمد |بــــر| طبــــ بــــيطرى دمنهور |بــــر|
8|o238تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد مصط فو |حمد

335o9|لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|يه محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |له|دي
د|بــــ حلو|ن|ل|ء ي| زكري| |لسيد|987|5|
34o882تـــج|ره بــــنه|حمد |س|متـــ محمد سعيد عبــــد|لو|حد سلط
معهد ف ص ري|ضه |سم|عيليتـــمحمد طلعتـــ عبــــد |لحليم عبــــد|لحليم768883
ثــــ|ر |لفيوم|حبــــيبــــه ع|صم محمد |له|دى غريبــــ2|436|
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقمن|ر حسن حسن حسن عوض676394
2394o5يم محمد فوده ره|ل| محمد |بــــر| د|بــــ |لق|
34949oر ك|مل حمزه كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمن|ر م|
ندستـــ |لزق|زيقحمد مدحتـــ ع بــــرك|تـــ عبــــد|لوه|بــــ|636467

533|oطبــــ |لفيومعبــــ عبــــد |لنبــــى كم|ل بــــكرى
يم ع |حمد696939 طبــــ ع شمسحس|م |بــــر|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيق|ء محمد ع عبــــد|لسل|م عمر|367557
69252o تـــربــــيتـــ |لمنصورهريه|م رجبــــ ج|د |حمد عي
4|532o|حقوق طنط|حمد محمد |حمد محمد بــــر|بــــر
85324oكليتـــ حقوق |لم |شيم|ء عص|م عي جوده
|3|o56 وف|تـــخ|لد |حمد يوسف عفي تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
|63||7| ندستـــ ع شمسيه متـــو محمد عي
8o6883د عثــــم|ن |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ول|ء محمد مج|
63|66oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ف|طمه محمد عيد ع
7o|575كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|ريه|م صبــــرى محمد |بــــو |لن مر ح

وف|تـــمحمد |س|متـــ ح|مد ع28|26 ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــمريم محمود أحمد محمد ف|يد499|62
49o349فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهي|سم |يه|بــــ عبــــد|له|دى محمد |لسيد
8845o8|تـــربــــيتـــ |سيوط حمد حس سيد جل|ل
3555o3|صيدله ع شمسيتـــ محمد ع |لسيد
|56oo4حقوق حلو|نوعد |يمن س|بــــق |لتـــه| عبــــد |لعظيم
7766oo|نوعيتـــ |لزق|زيقي|سم رض| محمد نجيبــــ عبــــد |لع
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنوره|ن ع|شور سيد عبــــد |للطيف26685|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمؤمن جم|ل عبــــد|لن| محمود |لسيد سل487365
33o62| طبــــ بــــيطرى بــــنه|سل ط|رق ع|طف دسو
5o852o|علوم |ل|سكندريهحمد محمد محمد محمد مدره
تـــج|ره ع شمسندى عبــــد |لن| |سم|عيل محمد88|55|
يم||63394 علوم |لزق|زيقحمد محمد ص|بــــر |بــــر|
رهمحمد ن| عبــــد |لمنعم |م|م خزيم56544| علوم |لق|
8o5253تـــج|ره بــــ سويفمحمد مصط ع عبــــد|لحميد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|ه|جر مصط محمد رفعتـــ عبــــد |لحميد بــــ 2865|4
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68|o2|حقوق حلو|نسل|م |حمد محمد عق|بــــ
يم مر82|3|7 طبــــ |لزق|زيقعل|ء صل|ح ي|س |بــــر|
62374o|تـــج|ره ج|معتـــ د |ط|سيل محمد |لسعيد |لسعيد رخ
69o852تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهبــــسمه لط ن |م|م
يم626366 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطوئ|م جل|ل |حمد عثــــم|ن |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|مصط محمد سيد يح 342935
|5o8o4لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|ف|رس ط|رق |حمد عبــــد |لق|در

ندي45558 رهعمرو سيد محمد عبــــد|للطيف  ندستـــ |لق|
8237o4|حقوق |سيوطل|ء عبــــد|لم|جد |حمد فرج
ور77922| زر|عه ع شمسعبــــد |لرحمن محمد محمود 
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|نوره|ن |حمد عبــــد| |حمد رمض|ن627337
ندستـــ حلو|نمصط كريم نسيم |بــــو |لعين 27926|
ش|م محمد عبــــد|لمطلبــــ228663 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنعمه 

39o76د طه عبــــد |للطيف طه رهن| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم محمد عبــــد|لحميد346646 تـــ سلط|ن |بــــر| طبــــ |سن|ن ع شمسم
تـــربــــيتـــ |لعريشندى شحده محمد حم|د769424

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ء ط|رق محمد عبــــد |لمنعم|9|394
7o||62تـــج|ره |لزق|زيقمصط طلعتـــ حسن محمد حسن
تـــج|ره بــــنه|فرح |يه|بــــ عبــــد|لعزيز عزتـــ62|3|2
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــد| محمد |حمد محمد  7633|9
6o52o|تـــربــــيتـــ طنط|ر| | |يمن محمد |م |لشلط
ر عمر839487 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديص|بــــرين حسن |لط|
ف محمد حسن|899273 تـــربــــيتـــ سوه|ج له|م |
معهد ف ص |سم|عيليهحمد سليم|ن |حمد محمد||76848

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حس|م ربــــيع رمض|ن ف|ضل56772
ى ج|د |لكريم|27293 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|دينرم مجدى بــــ
تـــربــــيتـــ سوه|جمحمد ع|طف محمد مه 4|8977
9o2436 معهد ف تـــمريض سوه|ج ح|فظ عبــــد|لبــــ|سط ح|فظ مصط
4229o5تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــلي عبــــد |لنبــــى عبــــد |لق|در محمود مو
6o3|49|ري|ض |طف|ل |لمنصورهخلود |حمد عبــــد |لمحسن |لرف
7554|oيم |حمد د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|ف|طمه ع |بــــر|

حقوق بــــ سويفشيم|ء بــــطر|ن عبــــد |لحميد بــــطر|ن625|6
معهد ف تـــمريض طنط| محمود محمد شو |حمد عزه429893
69|o63علوم |لمنصورهحن|ن |لسيد محمد |لحسي طعيمه
68|oo3د|بــــ |لمنصوره|محمد ح|زم عبــــد |لعزيز عبــــد |لعزيز
تـــج|ره سوه|جمحمود عبــــد|لغف|ر حسن |حمد 928||9
69oo52تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهس|ر| |لسيد عبــــد |لسميع عبــــد |لحكيم محمد سعف
27745o|حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــلسيد يح محمد ط|يل
طبــــ |سن|ن ع شمسدين| جم|ل ع ع |لد|د348743
نوعيتـــ |لزق|زيق |ر ع|دل حسن محمد |لك|شف774925
يم |لدسو عبــــد 33|694 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جسم|ء ي| |بــــر|
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إعل|م ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعمر |حمد محمود ع 64|898
|62o53ف محمد محمود د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ح|زم |
تـــج|ره بــــنه|حم|د رض| حمدى خل|ف265428
تـــج|ره بــــنه|بــــه جم|ل |لسيد عبــــد |لنبــــى ن| 266646
7|6o7o| د|بــــ |لمنصوره|لسعيد |لسيد عوض |لسعيد |لمو
4o7|7o|تـــج|ره |ل|سكندريهلورين| عم|د د |ن ذ سيسو
42o376| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخ|ء ع|دل لط محمود ن
9o5357 تـــج|ره سوه|جع محمد محمود محمد
|6o796تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحسن |يمن حسن |حمد
|3o754تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط عم|د حمدي عبــــد |لعزيز
طبــــ |سن|ن ع شمسه|جر محمد جم|ل محمد5832|3
6336o2ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م |لسيد ع |لسيد
ش|م صل|ح ط |لبــــر246785 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|خ|لد 
|د|بــــ طنط|محمد خ|لد محمد فرغ فر|ج487428

7327oر د|بــــ |لفيوم|مؤمن عم|د محمود عبــــد|لظ|
ه |لسعيد |حمد ق|سم354||6 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخأم
تـــربــــيتـــ بــــ سويفخ|لد وليد بــــكرى |حمد55567

فنون جميله فنون |لم |سمر |حمد ق|سم ص|دق496||8
علوم ج|معتـــ د |طندي عص|م حسن سويلم سويلم623449
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|مصط محمد |سم|عيل |سم|عيل3|3|78
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|عمر مصط عبــــد|لحميد عمر مصط 487623
رهم جم|ل سيد سيد سيف |لن238744 علوم |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|م|زن عبــــد |لعزيز ع حسن |لص|نع492223
89o4o4|تـــربــــيتـــ |سيوط حمد يح مصط ق|سم
ندستـــ |لسويسمحمد |حمد جوده عبــــد|لق|در68|753
ف مو |لسعيد فرج|3927|6 تـــ |  |حه وفن|دق |لمنصورتـــم
6975o3يم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهكريم محمد م محمد |بــــر|
33|68o ندستـــ |لم |عمر |لمختـــ|ر محمد زين |لع|بــــدين |حمد عفي
يم456263 ف ك|مل س|لم |بــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|ندى |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن|ديه ي| ع عبــــ|س |مبــــ|بــــى628962
زر|عه |لزق|زيقندى مجدى |بــــو زيد ع |بــــو زيد782799
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|محمد |لسيد شو ع629882
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد صبــــري دسو محمد259|35
يم |لص|بــــر7|3269 كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر عبــــد|لسل|م |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره |لسيد طه عبــــد |لرز|ق6|4792
ق|وى4655|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخآل|ء عزتـــ عبــــد |لوكيل |ل
تـــربــــيتـــ سوه|جد| | جميل مختـــ|ر |حمد 4|8994
6844o6 د|بــــ |لمنصوره|نج|ه عبــــد |لرحمن عبــــد |لرحمن عبــــد
52o767ويدي طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــآل|ء فرج عبــــد| عبــــد|لمطلبــــ 
7o3837|د|بــــ |لزق|زيق|نرم محمد عبــــد |لمنعم متـــو |لهو
6|o454ف |س|مه |حمد |حمد قـيـبــــع |لع| للح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ شعبــــتـــ نظم طنط|أ
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7oo85oبــــي دحروج ندستـــ |لمنصورهمحمد |حمد لط |حمد |ل
8o7548|يم معهد ف ص بــــ سويفروي محمد رشدي |بــــر|
تـــمريض  حلو|نلشيم|ء ع|طف عبــــد|للطيف صديق|285898
75o428تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمد مصط محمد
د|بــــ دمنهور|خلود عص|م عبــــد|لحميد محمد عبــــد|499325

2oo64تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــر|ئد تـــ|مر موريس ر|غبــــ
تـــج|ره |سيوطمه| عل|ء |لدين صل|ح سيد  885423
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء فتـــ محمود |حمد محمود233389

يع|54425 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحمد  |ء |لدين محمد |بــــو 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخعبــــد |للطيف عبــــد |لحميد |لسعد|وي عبــــد 438638
5|6|o6تـــج|ره دمنهورمروتـــ محمد عبــــد |لجو|د ع مو
ندستـــ |ل|سكندريهبــــسنتـــ حس|م |سعد حسن سعيد479987
8o3|o2|نوعيتـــ |لم |م|ل ع|دل |دو|ر فؤ|د
د|بــــ |لزق|زيق|مروه محمد |لسيد شح|تـــه632485

ش|م ن|دى سلط|ن66763 زر|عه |لفيوممن|ر 
معهد ف تـــمريض سوه|ج دع|ء |لضبــــع محمود |حمد 924439
9o55o6 ق|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم ف|يز عز 
35o68oيم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــتـــ طعيمتـــ محمد |بــــر|
ر سعد |لدين عبــــ|س محمد|59|678 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهل|ء م|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سهيله صل|ح |لدين |حمد عبــــد |لغ 624|4|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم عثــــم|ن محمد عثــــم|ن |92237
6o3675تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــدع|ء صل|ح بــــدير رمض|ن |لسيد رزه
معهد ف ص ري|ضه |مبــــ|بــــتـــمحمد بــــيو محمد حسن 333745
8453o||تـــربــــيتـــ |سو|نل|ء نور|لدين مو نور|لدين
69o433|يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمود عبــــد |لحكيم |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد جم|ل عبــــد| رمض|ن عبــــد||48765
ندستـــ |سيوطمحمد |لسيد س|لم ع 67|688
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفبــــسمه ح|تـــم محمد يوسف252737
64o6|3حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقش|م |حمد |لسيد محمود |حمد
يم عطيه453783 د|بــــ كفر |لشيخ|محمد |لسيد عوض |بــــر|
92o832|زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي حمد محمد صبــــره حمد|ن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخزي|د بــــه|ء|لدين رج| محمد عبــــد |لوه33|675
7oo93|يم |بــــو زيد |بــــر يم |حمد |بــــر| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــر|
يم عبــــد|لجليل427495 تـــربــــيتـــ طنط|ع جم|ل ع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسص|لح جم|ل بــــدوى محمد942|76
7625o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدمحمد عبــــد |لق|در |حمد |لسيد عبــــد
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء حس| محمد عبــــيد |835584
كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسلي ممدوح |بــــو|لعل| محمد |لش|ذ9|6273
893|o4 د|بــــ |سيوط|غ|ده جم|ل ع خليفتـــ
43o6|3معهد ف ص طنط|ند عبــــد|للطيف محمد ص|دق |لعزبــــ
طبــــ |لزق|زيقنوره|ن رمض|ن ع محمد محمد643944
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطعبــــد| |لعمرى عبــــد|لملك عل|م893726
4o54|7د|بــــ |ل|سكندريه|يل|نتـــ ه| |ل فرح شنودتـــ
|226|oيم ع |لمك|وى رهحس|م عطيه |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |ل|سكندريه|ه|جر جم|ل عبــــد |لفتـــ|ح عد |سم489429
4|23|o| |تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد شبــــل |لسيد |لسود
4|95o4تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم |لسعيد |لسيد |لدكرورى
ود3948|6 تـــربــــيتـــ طنط|ف|تـــن رمض|ن كم|ل فر
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــبــــسنتـــ بــــ|سم عبــــد|لحميد محمود حج|266538
4|4oooحقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم|جده محمد |حمد |لشن|وى
352|5o| طبــــ بــــيطرى بــــنه|ل|ء محمود محمد مصط
يم ع عبــــد |لر|زق446786 حقوق |ل|سكندريهعل|ء |حمد |بــــر|
6|o453يم فوده يم مصط |بــــر| علوم |لمنصورهأحمد |بــــر|
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىدير |حمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لع|863|6|
تـــج|ره |لمنصورهمصط محمد مصط عبــــد |لحميد675683
|لسن |لم |عمر |حمد |لسيد |حمد|75275
9|o924| معهد ف تـــمريض سوه|ج  حمد |لسيد محمود ع
3568o4تـــربــــيتـــ بــــنه|شيم|ء ص|لح عبــــد| سيد |حمد

ش|م سعد ص|لح محمد|33788 كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفل|ء 
62o57oل|وى عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدين| ن| ز |لم
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهبــــسمه عبــــد |لرؤف عبــــد |لو|رثــــ غمري692844

4373oلدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|يوسف محسن ص|بــــر |حمد |بــــوسنينه
64|o|3حقوق |لزق|زيقعبــــد|لحميد محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد
9o3|o8|معهد ف ص سوه|ج ن ط|رق فكرى عبــــد|لمل|ك
ح|ن|6392|5  |حه وفن|دق |ل|سكندريهيه ن| سعيد محمد 
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسحمد صل|ح عبــــد |لق|در خليل عريشه|748||
تـــربــــيتـــ ع شمسمريم مصط ن مصط 2|629|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسل |حمد س|لم |بــــوزيد5863|3
معهد ف ص |سو|نمصط شعبــــ|ن سيد |حمد محمد839533
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمدى حسن مصط |حمد |لشيخ|9|694
9|8|6o|علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس ل|ء |حمد محمد عثــــم|ن
5|66ooى علوم دمنهوربــــسمله صبــــرى ك|مل |لم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطمحمد نبــــيل محمد |حمد752469
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نس|ره |حمد لط عبــــ|س4|52|2
7648o8كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدف|طمه محمد محمد |بــــو |لعط| حج
2288o8يم دويبــــ عبــــد|لرسول تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسميحه |بــــر|
24|o39تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيوسف مجدى عبــــد|لوه|بــــ ع
علوم حلو|نعبــــد|لرحمن زغلول عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|7|4356
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيل|نتـــ ع|دل عد حن|355693
يم27|625 تـــج|ره |لزق|زيقسلوى صل|ح محمد حس |بــــر|
84o82oتـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر حس ص|لح |لسيد
6o4383ى ندستـــ |لمنصورهمصط محمد |لسعيد سيد |حمد |لبــــح
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تـــربــــيتـــ |لعريشدين| حمزه مصط |لغمرى5|7683
ندستـــ |ل|سكندريهحمد صبــــرى عبــــد|لم|لك مصط |||5297
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممحمد عص|م عبــــد| محمد |بــــو ديبــــ87|265
د|بــــ |لفيوم|وق حن عبــــد|لرحمن ع عويس243224
46|o22تـــج|ره طنط|عم|ر |لرف| ح|مد قنديل
تـــمريض بــــنه|نسمه محمد عبــــد |لخ|لق |لطو 4788|6
2236o7كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم|رين| محسن فوزى |سك|روس
د|بــــ |لزق|زيق|محمد حم|د محمود سيد778539
33o|42| نوعيتـــ بــــنه|يم|ن محمد محمدى محمد ع
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ رضوى عبــــد |لفتـــ|ح |حمد |بــــو |لنج|7|6983
7o48o8 تـــمريض |لزق|زيق دين| عبــــ|س عبــــد |لمنعم عبــــ|س ل|ش
يم مهن| |لشورتـــ429844 طبــــ ع شمسح|مد وليد ح|مد |بــــر|
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|حمد حمدى محمد |حمد حم|د|478734
علوم ج|معتـــ |لسويسندى عبــــد |لرحيم ع محمد عبــــد |لرحيم583|76
879o5|  | |لس عصمتـــ عبــــد| عط نوعيتـــ |سيوطك
ندى777264 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيوسف حمدى محمد 
يم ح|مد834294 كليتـــ |لطبــــ بــــقن|ع |بــــوبــــكر |بــــر|

د|بــــ |لفيوم|من|ر |حمد محمود ح|مد68267
ه محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لبــــ| محمد733|63 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ن
246|8oيم د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|صبــــ فريد صبــــ فريد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحمد مجدى عبــــد |لعظيم عبــــد |لر|زق73245
|65|o8|ف يوسف حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جقتـــ |
6o|882 د|بــــ طنط|أمل |لش|ذ |لدسو |لش|ذ|
7|299o تـــج|ره بــــور سعيدع|صم محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل
|276o5|م خ|لد حسن محمد تـــج|ره ع شمسد
يم ح|مد259266 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوممن|ر ح|مد |بــــر|
تـــربــــيتـــ طنط|رن| عبــــد |لرحمن مصط رض| حسونه236|43
معهد ف ص بــــور سعيدنوره|ن وحيد حسن عبــــد|لعزيز |لنجدي426|62

7o4|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومض |حمد روبــــى مخلوف
ر|ن765394 علوم ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن |حمد فه |حمد ز
52848oيم غ ندستـــ |ل|سكندريهمحمود عص|م |لدين |لسيد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــوق محمد مرزوق ستـــ 6|5224
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مرو|ن |يه|بــــ |حمد محمود|34528
6o5888|تـــج|ره طنط|حمد حسن محمد مسلم
زر|عه ع شمسندى حسن محمد حسن عكه4|3484
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقسل|م |سم|عيل شحتـــو |لسيد|637533
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسم|ء ع مصط صهيون|256729
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديزينبــــ جم|ل |لدين |نور منصور836563
||9o85يم عبــــد |لفتـــ|ح ع تـــربــــيتـــ ع شمسرضوى |بــــر|
475o94إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىي|ر| محمد عبــــد |لحميد بــــسيو بــــيو
754oo3|يم عبــــد ف |بــــر| كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــندى |
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رهعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لرحمن |بــــوغ4|476| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق بــــ سويف |م ع عبــــد |لرؤف عبــــد |لبــــر57493

76o6|5تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر فرج ع |حمد
4o2|55تـــج|ره |ل|سكندريه |ر فتـــح | ع خليل
896|9o  د|بــــ سوه|ج|د| | |س|مه ه|شم |حمد

6o943كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفدين| عل|ء سيد |حمد
معهد ف ص بــــ سويفمحمد عيد ع عبــــد|لجو|د72397

6o3|4|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يه محمد محمد سعد عبــــد |
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حمد محمد محمد لط |4|4934
4o2o7|تـــج|ره |ل|سكندريهعمر محمد عبــــد |لع|ل جمعه |حمد
25223oتـــربــــيتـــ شبــــ |لكومسع|د عبــــد|لفتـــ|ح ف|يد عرفه
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منيه مهدى محمد طلبــــه محمد|5495|5
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــغدير فوزى محمد |بــــو |لعل| شنبــــ248298
7||9o9|معهد ف ص |لمنصوره|ء حسن مسعود عبــــد |لسل|م
47o6oره|وردتـــ عربــــى محمد حسن د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حس|م حسن عبــــد|لحليم حسن مر438|33
7oo498|تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن محمد عبــــد |لوه|بــــ سيد |حمد

كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيومي|سم ع حسن عبــــد|لتـــو|بــــ حسن66856
5||o92زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهمحمد رح محمود عبــــ|دتـــ

يم منصور||4743 تـــربــــيتـــ حلو|نن عبــــد |لعظيم |بــــر|
82o384|ه ع|دل محمود |حمد |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م
د|بــــ ع شمس|رمض|ن |بــــو |لحسن رمض|ن مصط 56253|
77o6oo تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــيوسف عبــــد |للطيف محمود عبــــد|لغ
تـــج|ره |ل|سكندريهمؤمن مسعد لط يونس |لن|فورى|48468
يم |لدكر497997 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريتـــ ر|بــــح عبــــد |لرؤف |بــــر|
يم ع محمد عط|425753 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــن|ن |بــــر|
6o95o9|معهد ف ص طنط|خلود سم |لشح|تـــ |لقطبــــ عبــــد |لخ
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد محمد خليل ن خليل|64242
4o7|27 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهنوره|ن محمد عبــــد |لتـــو|بــــ عثــــم|ن عبــــد
رهميل|د عبــــده جليل عبــــده29343| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد ن| ي |لمتـــو جمعه|36|25|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمصط ي| ف|روق مصط غز|لتـــ|44868

رهيم|ن محمد |حمد منصور||4|42 صيدله |لق|
تـــربــــيتـــ |لعريشندى عبــــد |لفتـــ|ح سليم|ن خ|لد||7689
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ع| | عم|د ع محمد|587||
4o2626ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسل مصط فرح|تـــ محمود فرج
علوم بــــورسعيدعبــــد|لن| حس فوزى عي  5227|9
حقوق |نتـــس|بــــ موجه سوه|جو|ئل غل|بــــ سليم محمد 2959|9
وف|تـــمحمد عص|م كم|ل |حمد عبــــد |لو|حد4522|2 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
حقوق |سيوطحسن |حمد ص|دق ن| 894525
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــول|ء محمد سليم|ن محمد ج|د96||27
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ف محمد كم|ل عبــــد|لفتـــ236853 رهف|طمه | تـــج|ره |لق|
تـــج|ره طنط|سم|ء سم محمد محمد |لغبــــي |498623
خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|نفن|ن |حمد مختـــ|ر حس محمود |م||4842|
ه ع |لسيد سليم239462 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمن
ر |لسيد رش|د طر|د4|2587 علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــط|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط محمود محسبــــ محمد446722
7742o4لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل| |ر محمد عبــــد |لرحيم عبــــد |لعليم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسحمد عبــــد | يوسف أحمد|4|7588
85o|o7تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمصط ش| حسن خليل
يم عي |83384 نوعيتـــ قن|من|ر |حمد |بــــر|
يم كحله6852|5 تـــج|ره دمنهوربــــسمه |حمد |حمد |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حمد محمد |حمد |م|ن|39537
482|5o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد |لسيد محمد محمود
78o6|6|ره|يثــــ|ر فريد عبــــد |لحميد علو|ن ثــــ|ر |لق|
89oo33 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطعبــــده عبــــد|لحميد عبــــده عبــــد|لرحمن
62299oندستـــ د |طمحمد حمدى مسعد |حمد رزق
4944o2حقوق طنط|عبــــد|لغ حسن عبــــد|لغ ع س|لم
6437o8 علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد خ|لد محمد مصط
حقوق |سو|نوليد عص|م |لدين ي|س محمد844249
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ي| محمد كم|ل634228
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد سيد محمد عبــــد |لحميد||75322
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد |لسيد محمد عبــــد |لسل|م بــــك 577|75
6o8o52معهد ف ص طنط| |تـــ عبــــد |لحليم محمد |بــــو يوسف
يم رجبــــ حسن|227324 يم محمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
علوم |لم |س|ره عمر ك|مل محمد8638|8
د|ر |لعلوم |لم |ف|طمه |حمد عبــــد|لسميع عبــــد|لرحمن833|24
د|بــــ |ل|سكندريه|ندى صل|ح عبــــد |للطيف عي |لشو 489393
364332| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحبــــ ع|دل ج|بــــ | ن

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|نوره|ن محمد عبــــد |لعظيم محمد ح|4|523
ش|م عبــــد |لملك عبــــد |لمقصود|3435 وقم  ع.دو |عل|م مدينتـــ|ل

ندستـــ شبــــر| بــــنه|يري مكرم معوض عوض|2969|3
25o745يم يم جل|ل |بــــر| ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| |بــــر|
7|o566علوم ج|معتـــ د |طسوسن مختـــ|ر ر|شد |لطنط|وى |حمد
تـــمريض |سيوطرح|بــــ محمد حسن عبــــد|لو  4773|9
235o72رهمحمد م ص|بــــر محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــور سعيدف|رس مجدى |لسيد |لسيد بــــدوى5663|6
وف|تـــمك|رى عز مو |يوبــــ8|7526 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطه|جر عل|ء |لدين محمد عبــــد|لن|  7|8774
2723o4|تـــج|ره سوه|جنطونيوس لط ثــــ|بــــتـــ خليل
تـــج|ره بــــنه|بــــ|نوبــــ م|جد فؤ|د عبــــد|لسيد سوري|356422

68o52تـــج|ره بــــ سويفف|طمه شح|تـــه عبــــد |لرحمن ج|بــــر
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تـــربــــيتـــ |سيوط  يم|ن رفعتـــ ع عبــــد|لع|ل||743|9
تـــج|ره طنط|لحسن عص|م عبــــد |لعزيز محمود عمر969||4
حقوق |لمنصورهعبــــد |لعزيز ن|در عبــــد |لعزيز محمد محمد688668
2553o8| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــل|ء عزتـــ غ|زى يونس مو
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رح|بــــ عبــــد|لن| سيد كيل| 886847
62o37oتـــج|ره ج|معتـــ د |طع عبــــد |لجو|د عبــــد |لجو|د عرنسه
4oo3|oيم حقوق |ل|سكندريهأحمد ض|وي حميده إبــــر|
|ء حس محمد محمد|69|879 نوعيتـــ |سيوط 
4|4o86تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مه| سعيد محمد فرح|تـــ
ور493923 د|بــــ دمنهور|محمد |يمن |لسيد 
طبــــ |ل|سكندريهعبــــد | ع|طف عبــــد | عوض | محمد424863
2693o9|تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومبــــه عبــــد|لخ|لق عبــــد|لفتـــ|ح |لغز
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعيد رمض|ن خميس محمد487625
48525oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمنتـــ | محمد عبــــد |لنبــــى |لسيد حسن
678o9o|تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء |يمن |بــــو |لغيط عبــــد |لوه|بــــ
د|بــــ حلو|ن|سل صديق محمد مصط 233374
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقل|ء محمد |حمد |لشبــــر|وى|684466
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود ع|طف محمود حس|ن |26498
تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن محمد معوض عبــــد |لرؤف مسعود686894
ندستـــ ع شمسشيم|ء جم|ل رمض|ن عبــــده9463||
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |بــــو |لحمد عبــــد |لغف|ر عبــــد |55254|
فنون جميله فنون حلو|نسحر عل|ء |لدين محمد عبــــد |لرحمن 39748|
ندستـــ ع شمسندى عبــــده بــــدوى عبــــد|لق|در|32269
معهد ف ص |ل|سكندريهعبــــد |لفتـــ|ح |لسيد محمد محمد زيد|434||5
وف|تـــمحمد عبــــده ه|شم عبــــد |لحليم |بــــو524865 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
64oo|5| يم ج|د | تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |حمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |ل|قمصط |لسيد مصط |لسيد |بــــو |لسعود486932
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمن|ر |حمد عبــــد|لحليم |حمد 879273
|د|بــــ بــــنه|ف|دى ع|طف فريد رزق |347642

ر محمد زيد3||54 كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفع|صم حسن عبــــد |لظ|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد عزتـــ فوزى شح|تـــه |حمد|3725|
حقوق |سيوطم حس محمد ع 2559|8
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسم| ن محمد بــــرك|تـــ|46394|
6o|924|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|يم|ن فتـــ عبــــد |لوه|بــــ |لهيتـــى
6o549|ندستـــ |لمنصورهبــــسمه مصط مختـــ|ر محمد جوده
طبــــ بــــيطرى دمنهورمصط محمد محمد عمر نص|ر3742|5
77553o|م محمد محمد|لشح|تـــ غنيم علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقد
42o389يم محمد مبــــروك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخدين| رض| |بــــر|
7o5456طبــــ |لزق|زيقحمد حس محمد عبــــد |لسل|م صبــــح
ر|448433 ندستـــ طنط|يه|بــــ |لسيد و|صف خ | جو

24||oد|بــــ ع شمس|وق حس |حمد جل|ل
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|5o64ره|سيف |حمد محمد ع |لصعيدى د|بــــ |لق|
ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد| شح|تـــه مديح عبــــ|س53364

حقوق |لمنصورهن|دين |لشح|تـــ شعبــــ|ن عبــــد |لغ 5|6856
د|بــــ |ل|سكندريه|حبــــيبــــه محمد |حمد عبــــد|لفتـــ|ح خف476242
52o|8o|تـــربــــيتـــ دمنهورخل|ص رض| |لسيد درويش
د|بــــ |سو|ن|نعمه | عبــــد|لسل|م نجم |لدين سليم|84662
692o|4|ندستـــ كفر |لشيخحمد |س|مه معتـــمد ع ع |لشيخ
ره|حمد عبــــد |لصبــــور |حمد مصط |49872| د|بــــ |لق|
صيدلتـــ |سيوطصفوه |حمد محمد محمد|27|84
طبــــ بــــورسعيد|ء عبــــد |لغف|ر |لسيد عبــــد |لغف3|9||7
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحس عمرو حس سعودى34749|
ره773568 ندستـــ ع شمسنرم مجدى محمد |حمد سليم|ن |بــــو ز
تـــربــــيتـــ ش.طفولتـــ |لعريشدع|ء محمود ز|يد مصط 767429
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهمحمد حنيش عبــــد|لفتـــ|ح محمد9|4536
تـــمريض سوه|ج   سم|ء محمد ه|شم محمد|2|9243
8o45||تـــربــــيتـــ/ ري|ضه |لم |وق محمد محمد سيد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفي |ن ف|دي مرقس مو 836585
د|بــــ |سيوط|جه|د محمد حسن محمد 92|883
تـــربــــيتـــ دمنهورمريم جورج |لفونس جور  |سعد496495
رهريه|م جمعه عبــــد|لصبــــور حس|ن|24373 زر|عه |لق|
26o|73تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومحسن|ء عم|د |م محمود
وف|م|يكل وجدى لبــــيبــــ شنودتـــ6266|| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
يم بــــغد|دى634993 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود ربــــيع |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| |حمد كم|ل نص|ر75|236
ر فهيم6496|| ف م| كليتـــ |أللسن سوه|جيوستـــ | |
ندستـــ ع شمسرحمه |حمد كم|ل |لدين مصط 44|6||
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسم|ء محمد |سم|عيل |لسيد |لخرص353|46
69235oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهه|له كم|ل محمود عز|م
|6o369يم عبــــد |لسيد تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نبــــيتـــر رش|د فتـــ |بــــر|

رهعبــــد|لرحمن |يه|بــــ وجيه عبــــد|لص|دق 8725| حقوق |لق|
ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس/ري|ضتـــ|مريم م|جد فيكتـــور فهيم مو696|75
تـــج|ره طنط|مرو|ن ي| مو محمد677698
4o7552د|بــــ |ل|سكندريه|يوستـــ | ثــــروتـــ جريس ج|د جريس
8o4329 نوعيتـــ |لم |تـــغريد |بــــو|لحسن |بــــو|لعز|يم ع
2638o2 نوعيتـــ بــــنه|نور| شفيق نعم| |لسيد |حمد |لعلي

أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ نور|ن محمد ز محمود ز42|34
355o9o|ف عبــــد|لحميد عبــــد لسن ع شمس/ري|ضتـــ|س|رتـــ |
8o2337تـــج|ره |سيوطمحمد علوم عبــــد|لمهيمن عبــــد|لمعز
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نف|طمه محمد عبــــد |لعليم |لسيد23497|
8959o2  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديسمر رش|د محمد عبــــد|لرحيم
4o97|oد|بــــ طنط|ف|طمه |لسيد ر|شد ر|شد |لعفتـــه|
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د|بــــ ع شمس|من|ر محمود رجبــــ ملي 49|23|
83o896تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديندي حمدي فؤ|د رضو|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|مح ط|رق حل حمزه786|33
يم محمد2562|3 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد| محمد |بــــر|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد |حمد رجبــــ |حمد بــــيدق54558|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجستـــ | |يمن نبــــيل عري|ن5398||
6o3552 معهد ف ص طنط|خ|لد عيد ح|مد ح|مد مصط
4|7|5oتـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد عبــــد |لحليم رمض|ن |لسيد محمد
82o788صيدلتـــ |لم |عبــــد|لرحمن |حمد سعد ن
يم ن|فع|678554 يم محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــر|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|سم|ح ط|رق محمد فهيم عبــــد |لمتـــع|635437
كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جمحمد ع|دل تـــوفيق عبــــد |له|دي688832
9o|o29 تـــربــــيتـــ سوه|جنوره|ن ربــــيع منصور بــــخيتـــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديزكري| عبــــد|لن| |حمد رك|بــــي839374
تـــربــــيتـــ طفولتـــ أسو|نشيم|ء محمد ن| |سم|عيل|84624
ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن |لسيد محمد |لسيد |حمد 529389
رون |حمد |لسيد229597 زر|عه |لفيومد | 

حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه بــــش محمد بــــش 82958
ره|نوره|ن محمود |حمد محمود عثــــم|ن|22867 د|بــــ |لق|
يم867636 لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد سيد |حمد |بــــر|
ي بــــدوى8||635 نوعيتـــ |لزق|زيقحسن|ء محمد حسن ع
4o82o7|يم |حمد نوفل |د|بــــ طنط|حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ن|ديه ح|مد عبــــد|لع|ل مبــــ|رك754||6
ل|ل س| ملك3|644| علوم ري|ضتـــ حلو|نجورج 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|كريم حسن ز عبــــده6|2472
5|49ooمعهد ف ص |ل|سكندريهريه|م عبــــد|لن| سل|مه محمد شعل
تـــج|ره بــــور سعيدح|زم محمد نجيبــــ ع |بــــو بــــكر بــــره|م538|75
رهدى مصط سيد |حمد |حمد222228 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدي محمد عبــــد |لمحسن عبــــد |لعزيز477686
8586ooش|م ن محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد 
6o6695| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسيف |ل|سل|م محمد عبــــد |لعزيز
ريدي6325|| ره|سل عم|د عبــــ|س  د|بــــ |لق|
لسن ع شمس|دين| |لعيسوى متـــو ح|فظ |لعيسوى|69446
52o44o|ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــمنيتـــ ع|دل عبــــد|لصمد جعفر
رهجم|نه ه| سيد |لكو25466| علوم |لق|
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد| خ|لد ي|س محمد حس 349375
|233o2وف|تـــ|د| |ل بــــطرس ميخ|ئيل بــــش|ى ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
24942oكليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــندى ممدوح عبــــد|لسل|م سيد |حمد عي

597o9يم تـــج|ره بــــ سويفنشوي رمض|ن قر |بــــر|
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــشه|بــــ ه|شم ك|مل ع |لحزين774428
63|o63د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق| مجدى كم|ل فريد
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بــــي 689747 ه عبــــد |لفتـــ|ح محمد |حمد |ل تـــج|ره |لمنصورهم
علوم ري|ضتـــ دمنهورخ|لد نبــــيل عبــــد|لجو|د محمود خط|بــــ526758
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|خ|لد عبــــد |لن| محمد عبــــد |29573|
42o24o|ف محمد عبــــد|لخ|لق سليم|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيتـــ |
يم عبــــد ربــــه636974 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد |حمد |بــــر| ع| 
25o|26 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ||ء محمد كس|بــــ عبــــد |لحميد بــــحر
7o3672بــــه محمد معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |محمد محمود عبــــد |لمنعم و
7o9279تـــج|ره ج|معتـــ د |طم محمد عبــــد |لع| سيد |حمد ع
7o5963 معهد ف تـــمريض |لمنصوره دع|ء |لسعيد عبــــد |لخ|لق |سم|عيل
4o554o|تـــج|ره |ل|سكندريهن حسن محمد عبــــده غر|بــــ
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعزه حس عبــــد|لوه|بــــ حسن832757
تـــج|ره |ل|سكندريه|ج |لدين عمرو عبــــد|لق|در محمد رمض475847
42oo67| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|نو|ر إيه|بــــ |لبــــيو |لسيد |لشي
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر عص|م عبــــد |لعزيز عبــــد |لخ|لق سعف7||248
|6278oف محمد محمود حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيوسف |
كليتـــ |أللسن بــــ سويفمريم ممدوح عبــــد |لرحمن عثــــم|ن|3|684
6oo672ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــمحمود عبــــد |لسل|م محمد محمود |لعبــــ ك.تـــ. ف للبــــ
6|7o|9تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمه جه|د عبــــد |لعزيز سليم
434|4oطبــــ بــــنه|س|ره رض| عبــــد|لعزيز محمد ع
36o883 حقوق بــــنه|محمود ط|رق محمد عبــــد|لغ
9o3467 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|ر| | صل|ح |حمد محمد
ندستـــ طنط|حس |لص|وى حس |لص|وى |لحيص|52949
د|بــــ كفر |لشيخ|كريم |س|مه ع محمد |بــــوجم|ل9975|4
6496|8| ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقمنيه ثــــروتـــ |لسيد ع
ف |لسعيد حسن فوده|444265 تـــج|ره طنط|يم|ن |

رهمريم عط| حس محمد9556| تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهه|يدى عص|م فه لبــــيبــــ خليل538833
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــخ|لد فتـــ |سم|عيل رمض|ن852867 معهد ع| 
تـــج|ره |لمنصورهيم|ن عص|م |لبــــيو نعم|ن|679959
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود |حمد |لسيد جوده255857
9o93o2 تـــربــــيتـــ سوه|جحبــــيبــــه محمود خليفه محمد
6793o5تـــج|ره |لمنصورهصبــــرى وس|م صبــــرى |حمد
629o4o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقيم|ن ن عبــــد|لمنعم |بــــو زيد

ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|روضتـــ محمد حسن محمد793|3
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــلسيد فتـــ سيد ه|شم|76283|

د|بــــ بــــ سويف|يم|ن ع|طف سيد محمد||5723
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ندى سعيد ع ع|63286
تـــج|ره دمنهورمحمد حسن محمد |لص|وى493832
854o|o| |طبــــ بــــيطرى |سيوطروي محمد سليم|ن م
6o3936|د|بــــ طنط|محمد ك|مل |حمد عبــــد| مهن|
23o536ره|محمد عبــــد|لو|حد |سم|عيل عبــــد|لو د|بــــ |لق|
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تـــربــــيتـــ حلو|نمؤمن ع|طف |سم|عيل |حمد ع5|283
7oo87oزر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمود رجبــــ ع محمود |ل|دغم
7o3687ندستـــ |لمنصورهنبــــيل حن محمد محمد ع سعد
892o78 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمصط نج|ح |حمد عبــــد|لكريم
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|مصط |حمد محمود عط| محمد484468
32o482رى يم محمد |لجو ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن |بــــر|
43o|98يم بــــل|ل |لهند|وى سمك تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء |بــــر|
48o38|| د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد| محمد محمود خلف
ف صل|ح ع |لبــــرم|وى|4|2555 د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|سم|ء |

رهسل|م محمد |حمد عبــــد |لمجيد|82775 تـــج|ره |لق|
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمحمد عبــــد |لع|ل محمد محمد عبــــد |762875

ش|م سيد |حمد7484| رهيف  ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
52|555| د|بــــ دمنهور|ل|ء |يمن عبــــد|لمنعم فرج |لرمي
يف عبــــد|لد|يم عبــــد|لحليم فرج637|33 ندستـــ |سيوطمروتـــ 
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط جم|ل عبــــد|لعزيز عيسوى62|247
ندستـــ كفر |لشيخحمد محمد حل عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|453373
|3o277ره|م|ري|ن ع|طف فوزى حليم ط|نيوس د|بــــ |لق|
قتـــص|د م حلو|ن|مغفره سعيد حسن عبــــد |لع|ل4|63||
2|336oتـــج|ره ع شمسي|سم عبــــد|لجو|د حسن محمد
|د|بــــ طنط|ي|ر| حمدى فتـــ عبــــد |لقوي ضيف |23||4
|4o42oره|رن| محمد محمود |بــــو ط|لبــــ ثــــ|ر |لق|
تـــج|ره دمنهورأمينتـــ ذكرى سعيد |حمد6|4999
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىوق |حمد محمد ص|لح849724
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــشمس رمض|ن محمد |ل|زوك2|2695
صيدلتـــ |سيوطدع|ء ن|جح حسن عبــــد|للطيف857952
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمروه ش|كر عبــــد|لحميد كمون565|44
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد حسن محمد حس|ن محفوظ244579

5o947د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|مصط محمد ك|مل جنيدى
يم محمد|26|46| علوم ع شمسن |حمد |بــــر|
268o3o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد شبــــل |حمد |بــــو|لفتـــوح
ى حبــــيبــــ ميخ|ئيل4|4474 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمريم محبــــ بــــ
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــيتـــر ع|طف ن بــــرسوم||7758
2423oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــديل جم|ل محمد رمض|ن
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| جرجس مريد سعيد27568

7o6o95|صيدلتـــ بــــورسعيدحمد جم|ل |حمد محمد
يم |لفض|687|43 |د|بــــ طنط|يوسف محمد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهتـــسنيم |يه|بــــ محمد نور |لدين |لسيد عطيتـــ675632
|66|3oندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمود ممدوح محمد محمد
92|o23 ف| نبــــيل |سحق فهيم  |حه وفن|دق |ل|قم
يم|776725 دي إبــــر| ندستـــ |لزق|زيقحمد ف|يز محمد ز
يبــــتـــ |لسيد|434664 يبــــتـــ  نوعيتـــ طنط|م| عبــــد| 

Page 7709 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

4o388| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|سيف |لدين حسن عبــــد |لسل|م عبــــد
7o7239يم |لسيد بــــصل معهد ف تـــمريض |لمنصوره مروه عبــــده |بــــر|
6862o3 حقوق |لمنصورهحسن محمد عبــــد |لعليم حسن ع
حقوق |لمنصورهوق محمد سعيد |حمد5268|8
5|34o|يم محمد عبــــد|لفتـــ|ح معهد ف ص |ل|سكندريهكريم إبــــر|

72|o9معهد ف تـــمريض |لفيوممروه سل|مه مصط عبــــد|لتـــو|بــــ
تـــربــــيتـــ بــــور سعيديه عوض غريبــــ محمد حسن تـــرك|26|766
244773| رهم محمد شعبــــ|ن ع تـــج|ره |لق|
8o29|3د|بــــ |لم |مه| عمر ع محمد|
6|4oo7زر|عه |لزق|زيقمحمد محمود محمد سعيد
8|o349تـــج|ره بــــ سويفخ|لد ن |لدين خ|لد فتـــح |لبــــ|بــــ
معهد ف ص |سو|نشيم|ء ع محمد |حمد839284
تـــربــــيتـــ |لم |حل|م نور محمد ك|مل|5626|8
222o56رهرضوى مصط محمد |حمد زر|عه |لق|
ف محمد عبــــد|لمنعم |حمد924|26 حقوق بــــنه|محمد |
يم |بــــومعبــــد2|55|4 يم |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخبــــ|سم |بــــر|
ف رجبــــ |حمد353958 ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود |
ش|م بــــديوى |لسيد ج|بــــ |436363 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمحمد 
يم263493 زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمه| خ|لد محمد فتـــوح |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوط حمد محسن مصط عبــــد|لح|فظ|||8863
6974|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد لط |لسعيد عبــــد |للطيف |لعو
|د|بــــ بــــنه|د | محمد حمدي عبــــد|لستـــ|ر مر 243|33
ره|ندى ع|دل ع محمد |حمد237985 د|بــــ |لق|
5|437o| طبــــ |ل|سكندريهد | محمد عبــــد|لمنعم محمود |لد
9oo7o5 علوم سوه|جيؤ|ن| شنوده فؤ|د نخله

قتـــص|د م حلو|ن|يه محمود محمود سيف |لدين|33445
353o94ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود محمد محمود حمد
طبــــ |سن|ن ع شمسر|ند| رمض|ن ع حسن سيد شي 348545
تـــربــــيتـــ |سيوطخلود محمد عي تـــه|  883394
83427o|علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد حشمتـــ عبــــد|لنعيم محمود
6o7o27صيدله |لمنصورهخلود خ|لد سل|مه |لشيوى
27|5|o|ف فتـــوح محمد سليم|ن معهد ف ص بــــنه|سم|ء |

6|oo|تـــج|ره بــــ سويفمحمد سعيد محمد يسن
زر|عه دمنهورمحمد مصط عبــــد|لحميد مس|عد سويد2849|5
حقوق |لمنصورهعبــــد |لرحمن صبــــرى محمد |لعر| منصور677822
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم حسن عبــــد|لمعز عل|م229||3
5o9765|يف حقوق |ل|سكندريهحمد منصور سليم|ن محمد |ل
تـــج|ره دمنهورس| سم سعيد يوسف6382|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود عبــــد |لعزيز سعد عبــــد |لحميد ليله677688
8594o2|وف|تـــ.عبــــد| ع|دل عبــــد|لسل|م زين |لع ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
6964|oن| ع يوسف عنتـــر علوم |لمنصورهم
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تـــربــــيتـــ ع شمسمهند محمد عبــــد |لسل|م |لسيد683|4|
77o473 وف|تـــعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لعزيز |حمد عبــــد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد سعيد محمد حسـ|نـيـن مـحـمـد265587
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|محمد حس حس سيد |حمد |لعتـــمتـــ765682
يم محبــــ مسعود ج|د |452335 ندستـــ كفر |لشيخع |بــــر|
معهد ف ص |ل|سكندريهسعيد صبــــ |لسعيد عبــــد |لر|زق |بــــو ط2948|5
يم||69327 معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد رجبــــ محمد |لمر |بــــر|
ف |لسيد عبــــد|لسل|م |لوحش4348|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف |
|245o7تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسس|ندي ممدوح نبــــيل رزق
علوم |سو|نسم|ء عنتـــر محمد حسن|833898

تـــربــــيتـــ بــــ سويفر| | خلف محمود محمد||536
5|38o9|سكندر حن| | تـــج|ره دمنهوربــــيشوى ن| ن
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورمن|ر مر |بــــوزيد |لف|ر26|497

رهحمد خ|لد |م|م عبــــد |لعظيم |لخو23382 تـــج|ره |لق|
رتـــ |لع| لغ|تـــ وتـــرجمتـــ فوريتـــ بــــ|لمقطم|عص|م محمد عبــــد|لرحمن عبــــد|لحميد258344 لق|
2|2|o||تـــج|ره سوه|جع|صم مدحتـــ سعد عبــــد
444oo4| تـــمريض كفر |لشيخن|ء محمد |لعلي |حمد عبــــد
يم |حمد ص|دق696642 تـــج|ره |لمنصورهروضه |بــــر|
صيدله طنط|م| منصور سعد |لدين منصور سويلم263838
تـــج|ره بــــور سعيدسم ط|رق محمد |حمد595|75
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنور| محمد عبــــد|لق|در حموده64|434
7o8982ه ش يم  يم عبــــد |له|دى |بــــر| إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــمروه |بــــر|
8o7694|تـــج|ره بــــ سويف|ء |بــــو|لوف| حس محمد
27286oتـــمريض قن| جنوبــــ |لو|دينوره|ن سيد حسن ع
48o882 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورعزه حربــــى |بــــك محمد حس
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء سيد محمد محمود  |د|344953
|6|oo| تـــربــــيتـــ حلو|نم|رين| س|مح بــــخيتـــ ر|غبــــ
25o896| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد حس فه |لبــــو
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيشوى رأفتـــ جرجس خليل4259|2
3|62o7| |علوم ري|ضتـــ حلو|نم|رين| س| صبــــ عبــــده عط
338357| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــيم|ن محمد رمض|ن حسن ن
نوعيتـــ بــــور سعيدربــــ|بــــ ز ز حسن |لبــــربــــرى764783

7o529د|بــــ |لفيوم|ي|سم محمد سيد محمد
2622o8ف محمد عبــــد|لرحيم مبــــ|رك تـــج|ره بــــنه|محمد |
حقوق بــــ سويفبــــ|نوبــــ ر|فتـــ فريد تـــر |2|8222
رهعبــــد|لرحمن رجبــــ عبــــد |لل محمد دي226422 زر|عه |لق|
2272|oرهكريم عز|لدين عبــــد|لش| بــــيو د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
ف ربــــيع عطيه ضبــــوش676469 معهد ف ص |لمنصورهند |
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلشيم|ء محمد عبــــد|لنبــــى |لسيد حسن248375
6|69o8ندستـــ د |طرحمتـــ عبــــد |لرحمن محمود |لنم|س
معهد ف تـــمريض كفر|لشيخسل|م محمد حسي محمود |لسوي|43898
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معهد ف ص |سو|نصف|ء |حمد محمد فوزي843895
35o94oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسس|متـــ جم|ل |حمد عبــــد|لفتـــ|ح |بــــو

معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لفيومحذيفه محمود فتـــ محمود68978
ره|رو|ن |يمن محمد محمد |لسم|ن527|2 د|بــــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|مر|م محمد |بــــوغيتـــتـــ حسن2956|3
تـــج|ره طنط|مصط عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لحليم عبــــد 427567
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمن|ر محمد حسن ع38595|
ندستـــ |لزق|زيقمصط محمد محمد |لتـــه| ع سليم74|638
تـــج|ره |لزق|زيقنور|ن محمد محمود |لبــــطل632553
4|o75oتـــربــــيتـــ طنط|سم|ء عم|د |لرف| عبــــد |لمنعم نور
429o3|يل ج |لزق|زيقل|ء سعد|لدين محمد عبــــد |لق|در |لعبــــد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
صيدله |لمنصورهمحمود عبــــد |لعزيز شكرى عبــــد |لعزيز مج5|6933
|د|بــــ بــــنه|رو|ن ع|دل عبــــد|لبــــ| محمد بــــدوى329888
6o7|22نوعيتـــ طنط|ربــــ|بــــ مغ|زى محمد مغ|زى سليم
4957o4ع| علوم إد|ريتـــ متـــقدمتـــ وح|سبــــ|تـــ ش.(نظم معلوم|تـــ) ك47 ط |سكندريتـــ رض| عبــــد |لوه|بــــ محمد عبــــد|لوه|بــــ حسن
6o6422|طبــــ بــــيطرى |لمنصورهمحمد عص|م محمد |لسنبــــ
|لسن |لم |رضوه محمد معتـــوق محمد |27|88
ين محمد عبــــد |لفتـــ|ح |لقبــــ478222 علوم |ل|سكندريهي|ر| ش
|784o6تـــربــــيتـــ ع شمسسل خ|لد ج|بــــر عبــــد |لتـــو|بــــ
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسنوره|ن ن |لسعودى محمد رزق3|398|
227o94تـــربــــيتـــ ع شمسمصط حس ع عبــــد|لحليم
6753o7تـــج|ره |لمنصورهرو|ن س|مح حسن عبــــده |لحد|د
4o8429|تـــربــــيتـــ طنط|حمد منصور محمد بــــن|يه
تـــربــــيتـــ |لمنصورهريه|م |حمد محمد |لش|ف675799
27775o|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسل|م عبــــد| ز محمد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــيتـــر |كرم وديع تـــق|وى22789|
حقوق ع شمسبــــسمله محمد محمود عبــــد |لغ |لق|2|88||
ى ح|مد محمد محمد عويس629477 طبــــ حلو|نسل|م خ
88o936|يم حسن يم محمد |بــــر| طبــــ |سيوط بــــر|
ه يح عبــــد|لعزيز عبــــد|لق|در||44362 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخم
يم رفعتـــ |لشه|وى452644 تـــج|ره دمنهوردير إبــــر|
|626o9|تـــج|ره ع شمسحمد مجدى عبــــد |لرحيم سليم|ن
كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــفريده عبــــد| عبــــد|لكريم ج|د|67||22
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطل | نبــــيل لبــــيبــــ ميخ|ئيل  4292|9
6246o8| |طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسمه ع|دل مسعد مسعد عط
5o7275 زر|عه |ل|سكندريهدين| محمد عبــــد |لنعيم محمد عطيتـــ
تـــج|ره |لزق|زيقآيه وليد ع رض| فتـــوح بــــيو563||6
7o473||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقف|طمه محمد عبــــد | محمد سليم
35o65|يم يم محمد |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|مه| |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقدين| س|مح عبــــد | فرغ فر|ج|22|63
54o2o4تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف عص|م عبــــد|لعزيز درويش |ل
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77o537 ندستـــ |لزق|زيقمحمد ثــــروتـــ عبــــد |لرحمن محمود وص
ره|محمد |يمن شح|تـــه ع222922 د|بــــ |لق|

ره|سل عبــــد |لعظيم كم|ل عبــــد |لعظيم27536 د|بــــ |لق|
نوعيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد |س|مه مسعد |بــــو سمره8763|6
رهيم|ن عبــــد|لعليم عبــــد|لحليم محمد||88|32 د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــمريض طنط| محمد زغلول |بــــو زيد محمد |بــــوزيد429878
6|9o22يم نعم ر|ء أبــــو |لمع| إبــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ف|طمه |لز

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر| عبــــد|لمؤمن عبــــد|لحميد ص|وي95|35
5296o5 يم عبــــد تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد | عبــــد |لرحمن |بــــر|
49966oكليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر عوض |سم|عيل سليم|ن قرو|ش
صيدله حلو|نمحمد مد حس مد 868493
د|بــــ |لزق|زيق|محمود |حمد |لسيد ع محمد دي|بــــ9||627
د|بــــ بــــ سويف|ين شعبــــ|ن محمد عبــــد |73742
2o5|4|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسحمد خ|لد |بــــو |لسعود محمود

تـــج|ره |لزق|زيقي| محمد عثــــم|ن محمد776953
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطحسن حمد| حسن |حمد362|84
صيدله طنط|حمد عبــــد|له|دى |لسيد |لشلبــــى||25563
ره|ء حمدى رجبــــ محمد |لبــــسو |583|5| علوم |لق|
تـــربــــيتـــ حلو|نيه محمد مو عبــــد |لوه|بــــ|54927|
ره|م|ري| بــــ|سي فؤ|د بــــ|سي322587 ثــــ|ر |لق|
82o693د|بــــ |لم |مصط |حمد محمد عبــــد|لحفيظ|
رهم ع|مر |م بــــدوي|848273 طبــــ |لق|
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  أل|ء محمد فوزى عبــــد |لفتـــ|ح طلبــــ ش5|92|5
د|بــــ |لزق|زيق|ن|ء |يمن |حمد عبــــد|لحميد |ل|ع225|64
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|م| صبــــري |حمد محمد |لزعلوك|322989
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نليدي| |يمن |م فخرى4|2798
ر |حمد |لمرحو435494 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ |ر م|
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخع أس|متـــ ع بــــدوى |لجندى438844
ف |بــــو |لفتـــوح محمد |لرشيدي438653 تـــج|ره كفر |لشيخعمر |
وف|تـــعبــــد |لرحمن |حمد عبــــد |لقوى عل|م7|||3| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
|37o|7حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر بــــدوى غريبــــ بــــدوى
|567o4لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمد سيد علم |لدين محمد ع
نوعيتـــ |لزق|زيقحن محمد عطيه محمد عطيتـــ356|77
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخند| مصط طه |لشن|وى439847
ندستـــ كفر |لشيخرقيه ع|دل عبــــد |لعظيم عبــــد |لوه|بــــ695597
923o35|تـــج|ره سوه|ج  حمد ن| فؤ|د عبــــد|لع|ل
د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومدين| رجبــــ ع عبــــد|لحميد235644
صيدله |لزق|زيقمه| محمد عبــــد| |لش|ف فرج329926
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد مندور |حمد عبــــد |لع|ل مندور|77725
5235o7علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد عبــــد |لغ محمود عبــــد|لغ محمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهصبــــرى عبــــد| صبــــرى فرج |لعتـــى8|4924
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775435| علوم |لزق|زيقحمد صل|ح |حمد محمد |لش|
9o6||6 علوم ري|ضتـــ سوه|جمصط |لسيد محمد |حمد
رهعبــــد| محمد عبــــد| عبــــد|لتـــو|بــــ244442 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدتـــ مصط |حمد محمد حسن489956
تـــج|ره طنط|يمن حم|ده يونس محمود|9825|4
3|8o|4تـــج|ره ع شمسمحمد |حمد عبــــد|لمحسن مسلم
ف عزتـــ |سكندر|429527 طبــــ حلو|نم |
طبــــ سوه|جريه|م |حمد محمد سعيد 228||9
7o2924|ر صل|ح عبــــد | وف حقوق |لزق|زيقصل|ح ط|
887o63 تـــج|ره |سيوطدين| محمد حس محمد ع
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جمريم |بــــو|ليم شنوده |بــــو|ليم |89929
4275o6زر|عه طنط|كم|ل ط|رق كم|ل عبــــد |لق|درحزين
تـــربــــيتـــ |سيوطوف|ء سيد محمود عبــــد|لموجود  882768
تـــج|ره |سيوطدير محسبــــ عبــــد|لعزيز عطوتـــ239232
6387o7د|بــــ |لزق|زيق|شذى محمد |لسيد مصط فول
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عل|ء سعيد صبــــ عبــــد |لتـــو|بــــ|49285
تـــج|ره بــــ سويفح|زم محمد |بــــو|لوف| عبــــد|لم|لك7547|8
526o94ندستـــ |لم |ف|دى عم|د كم|ل منصور
طبــــ بــــيطرى |سيوطد |نه جرجس عبــــده عبــــد|لمسيح 885623
يم23636| حقوق حلو|نم | س| مر|د صليبــــ |بــــر|

47|44| ى |لسيد ع د|بــــ حلو|ن||ء ي
5o7355علوم طنط|مروه |يه|بــــ كم|ل عبــــد|لسل|م
|53o96رهمحمود ك|مل ع ك|مل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد رمض|ن ح|مد درويش حج|زى|374||5
3269|oصيدله ع شمسنور|ن محمد مهدى مهدى محمد
6432o4|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيق|ء عص|م محمد |حمد
يم شح|تـــه عم|ر|87|9|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيه |بــــر|
354o73د|بــــ ع شمس|د | ر|فتـــ عبــــ|س |حمد
447o45ندستـــ |ل|سكندريهع|طف عبــــد |لر| ع|طف |حمد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىعمرو |مجد |حمد محمد827666
يم د|ود|667|75 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد ن| |بــــر|
22|o82د|بــــ ع شمس|بــــه محروس خلف محمود |م|م
يم فيلبــــس2575|6 يبــــ |بــــر| لسن ع شمس|مونيك| رفيق و
علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمد مصط مصط سعد شميس63|528
حقوق حلو|ندير سم محمد |م 8784|3
|4996oتـــربــــيتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن محمود عبــــد |لجو|د |سم
يف ع حسبــــ |222528 رهع  ندستـــ |لق|
6477o8|يم حسن نوعيتـــ |لزق|زيقسل|م |حمد عيد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحس محمد محمد محمد |لقمرى463|42
لس ه| مكرم بــــط|ط|4625|8 علوم ري|ضتـــ |لم |ك
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره| |ر خ|لد سم |حمد678393
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لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|عل|ء سيد ع عبــــد|لد|يم5|577
معهد ف ص |لزق|زيقأحمد محمد |لسيد عبــــد |لحميد639759
8ooo5|كليتـــ حقوق |لم |سه| عص|م عبــــد|لعزيز طه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نف|طمه ع |حمد ع23|28|
د|بــــ ع شمس|س|رتـــ ن| |لبــــدرى |بــــو زيد336459
4984o7ء رمض|ن |لسيد محمد |لشكعتـــ| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإ
62o886 ثــــ|ر د |ط||ء عبــــد| |حمد فؤ|د عبــــد|لغ
5o|824تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــع|ئشتـــ س|لم مفتـــ|ح عبــــد |لسل|م
8|722oف عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعبــــد| |
|464o9|ره|ء خ|طر حس|ن خ|طر حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوممنه | محمود حل عبــــد |للطيف عودتـــ|26876
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمريم عص|م شنوده بــــ|خوم256825
6348o8يم ندستـــ |لزق|زيقمحمد ه| عبــــد|للطيف |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفشيم|ء عبــــد |لن| |م ذ59258
627o82تـــج|ره بــــنه|بــــل|ل |يه|بــــ |حمد محمود |للبــــودى
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخي|ر| خ|لد محمد محمد عمر898|44
754o7oعلوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| خ|لد عبــــد |لحميد محمد عبــــد |لحليم
478o62| تـــج|ره |ل|سكندريهل|ء ط|رق حسن محمد ع
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــع|مر حمدى ع|مر محمد||2545
6987o2معهد ف تـــمريض |لمنصوره عمرو محمد |لدد|مو عبــــد |للطيف
7o4459يم سعيد معهد ف تـــمريض |لزق|زيق من|ل شعبــــ|ن محمد |بــــر|
9oo|83 معهد ف ص سوه|جحس|م ع محمد ع
6o5838|لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|سم|ء ح|فظ مصط ح|فظ
49223oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد ع بــــش ع شميس|
معهد ف ص |سو|نيسن عرف|تـــ سيد |حمد محمد954|84
يف624622 تـــج|ره بــــور سعيدمريم ص|لح عطيه 
تـــج|ره |ل|سكندريهسل |م|م محمد فتـــح | عيد435458
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمود |س|مه محمود محمد غنيم5455|4
779o67ر عطيه |لج|بــــرى زر|عه |لزق|زيقوف|ء محمد |لط|
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهعز|لدين عمر محمد |لعج حشيش939|69
د|بــــ حلو|ن|تـــ ط|رق محمد محمد حسن64945|

رهم محمد فكرى عبــــد |لتـــو|بــــ32|72 طبــــ بــــيطرى |لق|
رهسل ي|س |حمد عبــــد |5698|| تـــج|ره |لق|
يم535477 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ه|يدى حسن محمد ع |بــــر|
54383o معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد ع|دل مصط |لعدرو
8o4o66علوم |لم |عبــــد|لرشيد محمد عبــــد|لرشيد مرزوق
تـــج|ره طنط|لحس ق|سم عبــــد |لحسيبــــ عبــــد |لحكيم|39|48
صيدلتـــ |سيوطحسن|ء محمد عبــــد|لعزيز محمد 24|894
684|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهل|ء مصط رشدى |بــــو عوف حسونه
ره/ري|ضتـــعمر |حمد عبــــد |لع| |لبــــ ع|مر453452 إعل|م |لق|
9|oo44|ريدى بــــخيتـــ تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ يه ص|بــــر 
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تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحس|م محمد |لسيد محمد756395
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويستـــرنيم محمد ع عبــــد|لكريم753492
4o7o|6يم ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــآيتـــ ط|رق سعد س|لم |بــــر|
7o7479طبــــ |سن|ن |لمنصورهمنه | جل|ل عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عر
|6o54oوف|تـــمحمد سم سل|مه س|لم |ل|نج|دى ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
ندستـــ ع شمسكريم مجدى محبــــ |لفض|67445|
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىي|سم محمد ج|مع عبــــد|لح|فظ827647
778|o9يم سليم|ن تـــج|ره |لزق|زيقعمر سعد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد رفعتـــ |لسعيد ه|شم|67756|
76793oكليتـــ |لتـــج|رتـــ ج |لعريشن|ديه ح|زم حسن عبــــد |لحميد |لشعر

38o63|يم يم |حمد |بــــر| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|حمد |بــــر|
يم |لسيد سليم|638632 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق حل|م سليم |بــــر|
معهد ف ص |سم|عيليهجه|د محمد |لحسي |حمد ن|فع768956
طبــــ بــــورسعيدمصط حس|م |لدين مصط |حمد |39|68
تـــج|ره |لمنصورهند سعد عبــــد |لحميد عبــــد |لمطلبــــ ع 3|6927

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــحمد |يمن عبــــد |لحكيم محمد صقر|43|23
رهي|سم ص|بــــر عبــــد| محمد237756 زر|عه |لق|
تـــج|ره طنط|منه | سليم|ن ف|روق سليم|ن |لصبــــ2835|4
5|43o9معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم محمد مر محمد دغيم
تـــمريض |لزق|زيق مل جودتـــ محمد يوسف|4|6373
ندستـــ |لم |حسن خ|لد حس حسن26546|
||6oooتـــج|ره ع شمسنجيلوس مجدى وليم عبــــيد عبــــد |لملك
89|o46| علوم |سيوط  يه عبــــد|لرحمن حس عبــــد|
ف |لسيد عطيتـــ محمد رخ|436678 علوم كفر |لشيخرن| |

تـــربــــيتـــ ع شمسم|رين| بــــدر س| شهدى293|2
علوم ري|ضتـــ ع شمسص|لح سم |حمد محمد ص|لح7|8|23
معهد ف ص |سيوطن| رش|د ن| حن 649|87
7o9294علوم |لمنصورهمحمد |لسيد محمد |لسيد غبــــ|رى
52o28|كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورمه| محمد عبــــد |لنبــــى |لص|وى مرير
328o9oوف|محمد خ|لد محمد عمر محمود وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
26|7o9طبــــ بــــنه|عبــــد|لعزيز جم|ل عبــــد|لعزيز |لطورى

تـــج|ره بــــ سويفول|ء عويس محمد ص|لح52793
6362o4يم عطيه عبــــد|لسل|م عطوه ثــــ|ر |لفيوم|عل|ء |بــــر|

علوم حلو|نبــــتـــول محمد عبــــد |لحميد عم|ر55492
تـــ رض| منصور عبــــد|لعزيز|327594 زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــم
7o3969تـــربــــيتـــ |لزق|زيقندى لط محمد |لسعيد |حمد  |لشيخ
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد عم|د فتـــ |لسيد عمر48|258
ندستـــ |ل|سكندريهش|م س| حسن ع فرح|تـــ|52826
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمصط محمود فكري سل|مه824658
4o4755|تـــج|ره |ل|سكندريهحمد ج|بــــر |حمد عو|جه
حقوق بــــنه|يم|ن محمد |م يوسف عوض|263366
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82o396علوم |سيوطدل|ل عبــــد|لعزيز عبــــد|لح|فظ رزق
5793oيم تـــج|ره بــــ سويفط|رق ري|ض محمد محمد |بــــر|

تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمود رجبــــ محمد مصل689892
ف مصط محمود|8|3|88 |ء | تـــمريض |سيوط 
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد خ|لد |حمد محمود |لطويل342788
لع| |لكندي تـــكنولو | إد|رتـــ تـــجمع خ|مس|عمر عبــــد |لعزيز رمض|ن شح|تـــه26865|
زر|عه |لمنصورهن عبــــد |لرحمن عبــــد |لمجيد محمد |8|6762
ل|ل حسن|773|6| ندستـــ ع شمسحمد محمود 
5o49|3| |تـــج|ره |ل|سكندريه محمود فط| | محمود فط
4o5734ح|ن د|بــــ دمنهور|دين| جم|ل حسن محمد  
6|45|o تـــج|ره طنط|ند| س| عبــــد|لعظيم محمد عبــــد|لغ
7233oكليتـــ علوم |لو|دى |لجديددين| ن|دي ص|بــــر عبــــد |لسميع
2o945ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نسم س| محمد سم محمود

تـــج|ره ع شمسحن سم عزتـــ خل|ف7363|2
8||7o6تـــج|ره بــــ سويفمريم ع|دل بــــولس بــــبــــ|وي
ر محمد |حمد6963|2 تـــج|ره ع شمسه| | محمد جو
زر|عه مشتـــهرمحمد |س|مه |حمد محمد48|235
ندستـــ ع شمسعبــــد |لرحمن ع حسن محمد جوده83|25|
|د|بــــ طنط|فطيم| عليوه محمد عثــــم|ن يوسف3949|6
ى عبــــد |لوه|بــــ أنور|49693 ين خ تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورش
438o39طبــــ |سن|ن كفر |لشيخنورين محمد فؤ|د رمض|ن |لطنط|وى

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف| |حمد قر محمد467|5
هي|سم |حمد عطيه محمد243479 نوعيتـــ ج
ره|منتـــ | حمدى عبــــد |لفتـــ|ح محمد57494| د|بــــ |لق|
علوم |ل|سكندريهسهيلتـــ عبــــد |لش| محمود عبــــد |لش|47849
|6327oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسل محمد سليم|ن جوي
ش|م بــــدر |لدين محمد26842| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــدر |لدين 
45o649تـــج|ره طنط|ي|سم جم|ل |لسيد ع |لسيد
23o9|3 رهيوسف |حمد مجدى عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد طبــــ |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن |ر محمد |حمد عبــــد |لجليل |حمد7|54|2
787o87| حقوق |لزق|زيق|ء حسن س|لم حسن ع
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| سم بــــطرس ملك 887592
6o3o28| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|حمد نبــــيل عبــــد |للطيف |لط|ي
ى235944 ره|ندى حس|م كم|ل محمد |لعج د|بــــ |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفع |تـــ صبــــ عبــــد |لوه|بــــ عوض |772636
|لسن |لم |سل|م |حمد فه محمد|7544|8
|2oo96يم عم تـــج|ره ع شمسمريم |س|مه محمد فتـــ |بــــر|
يم محمود محمد622878 تـــج|ره ج|معتـــ د |طمن|ر عبــــد ربــــه |بــــر|
27o|53|طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد محمد يح محمود |حمد
|36|3oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم|رين| س| طلبــــتـــ ج|د |لسيد

معهد ف تـــمريض بــــ سويف حمد سعيد محمد عبــــد |لعظيم|58|85
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|د|بــــ طنط|مصط رجبــــ محمد عبــــد|لسل|م شتـــله433355
6o7523|د|بــــ طنط||ء محمد عبــــد|لرشيد زنفل|
3452o6|تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|يتـــ خ|لد محمود محمد
لس طلعتـــ رج| |م 33547| ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|ك ل|

|63|oرهر| | |حمد محمد عبــــد |لفتـــ|ح شكرى تـــج|ره |لق|
م عبــــد|لنبــــي محمد |لسيد|575|3 رتـــ|ندى |د لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
7694o5كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشرغده ر| |حمد ف|رس
ك.تـــ. ف صن| شبــــر|حمد محمود محمد عبــــد|لمعبــــود||327|8
يم |سم|عيل محمد486656 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن حمدى |بــــر|
يم عيطه|265352 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م عرفه قطبــــ |بــــر|

معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمريم |حمد محمد عط| |33638
د|بــــ |لفيوم|س|ره مجدى غريبــــ عبــــد |لفتـــ|ح |بــــر64658

يم حسن محمد حسن||85||9 تـــج|ره سوه|ج بــــر|
وف|تـــنه|د ه| رج| يح محمد323625 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o3929تـــج|ره |لمنصورهمحمد س| |حمد |لسعيد |بــــوليله

4562oرهمحمد فرج تـــوفيق فرج ندستـــ |لق|
حقوق |ل|سكندريهمحمد حس محمد عبــــد |لر| سليم475746
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمدحتـــ عل|ء محمد شح|تـــه636577
4|8o76| حقوق طنط|يمن نعيم سيد |حمد مر

4488oرهه|جر |حمد محمد |لشحي صيدله |لق|
2|4o9ره|فرحه ط|رق محمد سليم|ن عل|م |لق|

82oo88د|بــــ |لم |خلود جم|ل |لدين سعد ص|دق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ه|جر |حمد حسن طه34|52

تـــج|ره طنط|شيم|ء |م|م |بــــو زيد عنتـــر7|94|5
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لرشيد |2|2654
صيدله |ل|سكندريهمريم ه| حكيم شح|تـــه حنس475267
حقوق بــــنه|ريتـــ| شه شو بــــبــــ|وى3526|3
تـــج|ره طنط|مصط ع حسن حموده5|25|4
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|حبــــيبــــتـــ عبــــد |لجليل ج|بــــر محمد22887|
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء عبــــد |له|دى عبــــد |لرحيم ضمر| |75944

392|oرتـــ|وق فخري سعد |م|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
77o3o2تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عبــــد |للطيف زيتـــون

95o28آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ|لسويس|جه|د جم|ل فرج عبــــد |لرؤف
معهد ف ص |سيوطر| | جم|ل ك|مل ع 888825
683o67 معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــض |مجد محبــــ عبــــد |له|دى عي
85|5o4تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدندي عبــــد|لرحمن خليفه سعد
بــــه|8839|8 فنون جميله فنون |لم |ولي | موريس كم|ل و
يم مصط |بــــوعيشه|49277 تـــج|ره دمنهورحمد جم|ل |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسسم|ء ف|روق محمد ح|مد|74|34
497o78|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|حن فريج رجبــــ فريج عبــــد
6o|79o|معهد ف ص طنط|يم|ن محمد متـــو |لششتـــ|وي
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6o3688 تـــج|ره |لمنصورهمحمد |لبــــسيو عبــــد|لخ|لق |لبــــسيو
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود حسن محمد جعفر492492

رهحسن|ء عثــــم|ن |لص|وى |لسيد494|4 د|ر |لعلوم ج |لق|
ى محمود محمد درويش628567 |ء خ|لد محمد ي د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|إ
ه سعيد قطبــــ عبــــد |لوه|بــــ|38|63 تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن
م مصط |لسيد مصط عبــــد |لع6848|2 تـــج|ره ع شمسن
6o33o|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد جم|ل حس مهدى

ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــجودتـــ |لسيد جودتـــ |لسيد |حمد|9||33 معهد |لصفوتـــ |لع| 
وف|تـــ|محمد صبــــرى سعد ص|بــــر365685 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
9o5384|د|بــــ سوه|ج| يم|ن |نور عبــــد|له|دى قن|وي
يم محمد|252|64 يم |بــــر| ه |بــــر| نوعيتـــ |لزق|زيقم

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمروتـــ مصط محمد سعيد|5493
637737| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد محمد سيد سليم بــــيو
6|6|8oتـــج|ره بــــنه|نور |لدين أس|متـــ ن |لدين و|دى
|6|2oo|كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسسحر س| |لرف| |لرف
23o948علوم حلو|نحمد خ|لد |حمد عبــــد |لرحمن |لعجر
ي858822 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |م|رتـــ | جوزيف مرقس بــــ
49o395د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|من|ر محمد رجبــــ عبــــد |لق|در
حقوق حلو|نمصط |حمد مصط سليم|ن273275
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نروى محمود عبــــد|لعظيم محمد سند||794|2
4o9794رهأمج|د محمد عبــــد |لغ محمد منصور د|ر |لعلوم ج |لق|
يم محمد33444| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد ن |لسيد |بــــر|
تـــ |سعد عبــــد|لكريم |بــــو|لعن |||45|5 صيدله |ل|سكندريهم
63838oد|ن يم و وف|تـــمحمد وف| محمد |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
866o36|تـــج|ره |سيوطسم|عيل  |د محمد عبــــد|لمجيد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأحمد عبــــد ربــــه زكري| ع رزق9864|4
يم غريبــــ499768 تـــج|ره دمنهورنوره|ن مصبــــ|ح إبــــر|
يم|64|62 يم |لسيد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدمحمد نشأتـــ |بــــر|
صيدلتـــ |لم |محمود عبــــد|لمنصف محمد يوسف8238|8
يم عبــــد ربــــه444279 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخآيه ي| عبــــد |لبــــ|سط محمد |بــــر|

627o8|علوم بــــ سويفيم|ن محمود قنديل |لسيد
8834oo  حقوق |سيوطرح|بــــ رفعتـــ |حمد مو
26483oتـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|ع |ء محمد ملي عي عمر

كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفد| | حسن عويس |م 56965
76o|55يم أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــررو|ن ه| محمد |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيق|ء عزتـــ عبــــد| عبــــد|لفتـــ|ح|276974
يف محمد محمد63577| ره|يوسف  عل|م |لق|
3||8o2فنون تـــطبــــيقيه حلو|ند| | عبــــد|لحميد |حمد عبــــد|لحميد
8977o8 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جعص|م عثــــم|ن محمود محمد
صيدله |ل|سكندريهحبــــيبــــه |س|مه محمود محمد مصط 475227
82|36oيم دقش نوعيتـــ |لم |د |نه يحنس |بــــر|
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847o82|تـــمريض أسو|ن|ء محمد عبــــد| |حمد
د|بــــ |لمنصوره|حمد عط| عط| عرف|تـــ منصور|73|3|7
7666o7|د|بــــ |لعريش|حمد |م لبــــيبــــ |لبــــنوى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومسم|ء ع|دل |لدسو |لطو ||9|259
يم حو|س439597 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسهيله حمدي حسن إبــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحمد ط|رق |م |حمد|9966|
علوم |لمنصورهحس|ن مو| عبــــد |لرحيم |لمو| |679485
علوم ج|معتـــ د |طس|ره عم|د |لمتـــو عبــــد |لق|در بــــحبــــح684292
27|o48تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــد | حس|م محمود صبــــره محمد
75854oتـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسنهله حسن محمد سليم|ن
د|بــــ كفر |لشيخ|نجل|ء عبــــد|لخ|لق |لشه|وي عبــــد|لخ439699
رهم|ري| مجدى ميخ|ئيل عبــــد |لمسيح24855| طبــــ |سن|ن |لق|
54o|85يم |لح|رس زر|عه |ل|سكندريهعمرو محمد متـــو |بــــر|
5|2oo4|زر|عه دمنهورمحمود عبــــد | محمود |حمد |لقط
4358o3 |علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخندى مصط عبــــد|لحميد حسن عن
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|محمد طلعتـــ محمد لط حم|د محمد242563
5o234o زر|عه |ل|سكندريهعبــــد |لخ|لق مدحتـــ عبــــد |لخ|لق محمد
|4o|5oد|بــــ حلو|ن|نور| محمد نور شح|تـــه |حمد
774o|oتـــج|ره ع شمسخلود ع|دل حمد|ن |لسعيد
2|4o82ره |ده صبــــ سعيد عبــــد|لرحمن ندستـــ |لق|
5o5758ى يم |لح زر|عه |ل|سكندريهسعد محمد سعد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهعبــــ عزتـــ محمد |لسيد محمد 687838
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|عبــــد |لرحمن مصط |حمد |لجرف633636
776o54ري|ض |طف|ل |لمنصورهسل وليد عبــــد |لفتـــ|ح غريبــــ ن
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــه|يدى |بــــو |لعل| حسن |حمد84|7||
6855o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدى مصط عبــــد |لمقصود بــــيو |بــــر
|299|oرهر|ن| معتـــز عبــــد |لسل|م عبــــد |لعزيز تـــج|ره |لق|
ى فتـــ عبــــد|لرحمن229239 هسم|ح ي نوعيتـــ ج

|45o3رهع محمد ع حسن ع مخلوف حقوق |لق|
|د|بــــ |لم |ن|ء عم|د|لدين محمد عبــــد|822276
|سيد عزبــــ محمود محمد8|3238 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
ش|م |لبــــي ش| عبــــد|لرحمن9622|4 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن كفر |لشيخلبــــي 
|6o734رهزي|د |حمد محمد ح|فظ ع|شور تـــج|ره |لق|
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديريم عص|م |بــــو|لسعود |بــــو|لوف|829548

يم48848 يم |بــــر| كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسه|م سيد |بــــر|
2674o2ر|ء ط|رق صل|ح عبــــد|لحميد محمد تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــلز
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد صل|ح سعد طه عوض39|359
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسل|ء |حمد محمد عز |لدين |حمد|57595|
4o9226|د|بــــ طنط|يه سم محمد محمد حسن عويس|
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىويد| عبــــد|لخ|لق محمد محمود826956
يم |لز خليل فرغ 764232 رهف|طمه |لز |بــــر| عل|ج طبــــي |لق|
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884o36  خدمه |جتـــم|عيه |سيوطحمدى ي| محمد ح|فظ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسل|م كم|ل عبــــيد |حمد|273477
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىم|زن عبــــد |لن| |حمد |حمد سل|756897 ع.
د|بــــ |ل|سكندريه|م| |حمد عبــــد |لعزيز بــــسيو سل|م475589
ر |سم|عيل24798| ف |حمد م| زر|عه ع شمستـــ |
4oo3|8|حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهسل|م |حمد محمود درويش
يم فرج عصفور|84|37 د|بــــ ع شمس|محمد سل|مه |بــــر|
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــمحمد |يه|بــــ |حمد شفيق8389|3
صيدله |لزق|زيقمرح محمد عبــــد |لفتـــ|ح حس مسعود8|7762
يم |لر354423 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسندى |حمد محمد |حمد |بــــر|
8o874o|ندستـــ |لم |حمد ع|دل عبــــ|س لملوم
26475oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومشيم|ء ف|روق رضو|ن محمد رمض|ن
تـــج|ره بــــنه|محمود |س|مه محمد رش|د عبــــد |لع278338
ندستـــ |لم |حس|م حسن |حمد محمد854244

تـــربــــيتـــ |لفيومزي|د ربــــيع عبــــد |لعزيز عبــــد |لكريم67923
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|زه|ر محمود محمد |م |2|622

د|بــــ |ل|سكندريه|مريم فرج عبــــدين عبــــد |لحليم عبــــد| يونس||4898
8o4948صيدلتـــ |لم |م|ري|م ع|طف |رنستـــ شح|تـــه
يم637244 رهسمر محمد عبــــد|لرحيم محمد |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
ه محمد صبــــرى عبــــد|لحميد |حمد263848 طبــــ |سن|ن طنط|م
4933o6تـــج|ره دمنهورحس|م حس محمد بــــيو |لمغربــــى
تـــج|ره ع شمسمحمد خ|لد محمد عطيتـــ9|8|4|
686oo8علوم |لمنصورهد| | سعد عبــــد |لونيس مط|وع
75|97o ف مر لتـــكنولو |لع| 10 رمض|ن إد|رتـــ أعم|ل|ندى |يمن صل|ح 
88oo67 ئيل| حقوق |سيوطس|ندى مجدى عبــــد|لمل|ك |
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديديم|ن ع|طف عبــــد|لر|زق عبــــد |لرحمن 249826
2|969o ره| |ر محمود صبــــرى مصط ثــــ|ر |لق|
3|26o6يم يم |بــــر| لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ه|جر محمد |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد ه| عبــــد |لحفيظ عبــــد |لق|در علو494366
تـــمريض |لزق|زيق سم|ء رض| عبــــد|لمقصود فرج|637543
يم |سم|عيل|755553 ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشحمد ع|دل |بــــر| معهد ع| 
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسيتـــ محمد حن رضو|ن|9748|3
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفنوره|ن سعيد عبــــد|لرز|ق محمد |بــــر346634
236o33ره|بــــسنتـــ س|مح ف|روق سيد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــسل|م سعيد |حمد عبــــد|لبــــ| |257663
45993o|ور تـــج|ره |ل|سكندريهحمد فتـــوح فوزي 
7o4427معهد ف ص |لزق|زيقسم|ح س|لم حسن |حمد عم|ره
حقوق |ل|سكندريهحن |لسيد |لسيد عبــــد |لحميد |لحلو265|49
تـــج|ره ج|معتـــ د |طندى |حمد فتـــ |بــــو حطبــــ9895|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد صل|ح |لدين عبــــد|لعظيم طلبــــه265924
679o75يم نوعيتـــ |لمنصورهعمر ع |بــــو |لفتـــوح |بــــر|
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|لسن |لم |سم|ء جم|ل عبــــد|لرحمن محمد|4689|8
علوم |لمنصورهرن| محمد |لسيد |م محمد678624
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد محمد محمد فتـــ عبــــد|لرحمن|353858

52o98|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفيه ي| مسعود يسن
|د|بــــ |لم |ريم ر| ع عبــــد|لق|در7|8545
يم رزق442255 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخف|دى ف|يز عبــــد|لمل|ك |بــــر|
88oo99|ء حس ع محمود| ندستـــ |سيوط 
37o4o8|تـــربــــيتـــ ع شمسحمد ن فتـــ عبــــد|لحميد د|ود
32538oيم عبــــ|دى حسن تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن |بــــر|
9o5626 د|بــــ سوه|ج|ند عبــــده محمد قن|وي
د|بــــ |ل|سكندريه|بــــل|ل |حمد فؤ|د م |لدين |لدبــــ|غ488584
7oo524 د|بــــ |لمنصوره|صفوه |لسعيد صبــــ |لمر
طبــــ طنط|من|ر س| شح|تـــه عبــــد|للطيف |للبــــيدى428263
7676o3|تـــربــــيتـــ |لعريشلشيم|ء حمدى ص|لح جبــــر عطيه
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسم|رين| ع|دل تـــ|مر ش|روبــــيم43|323
تـــربــــيتـــ/ري|ضه ع شمسدى عيد جمعتـــ مصط |33595
طبــــ ع شمسس|رتـــ صل|ح سليم|ن عم|ر343272
52629o| يم عبــــد يم قدرى |بــــر| حقوق |ل|سكندريهقدرى |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد ن| محمد |لقل|وى286679

|5o8oرهج | ط|رق عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لحميد تـــج|ره |لق|
264oo4علوم بــــنه|ه|نم |حمد |لسيد ع |لقدو
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه| |ر محمود محمد محمود عبــــد|لعزيز علبــــه485568
2|67ooرهيوسف بــــ|سم فؤ|د حس محمد ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن حس عبــــد |لسميع سيد45255|
ندستـــ طنط|محمد عبــــد |لشكور كم|ل ع سليم|ن4582|6
ره |س|مه ه|شم عبــــد|لرحمن6923|3 ندستـــ |لق|
52o792|طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهيتـــ قدرى عبــــد |له|دى عبــــد |لسل|م
ف حس |سم|عيل67|336 |د|بــــ بــــنه|ف|طمتـــ |
8875|o د|بــــ |سيوط|دين| وص فوزى بــــ|وى
د|بــــ د |ط|يوسف محمد |لسيد |بــــو |لسعود6235|6
تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدند|ء |حمد شعبــــ|ن محمد849648
6o6893| يم د|بــــ |لمنصوره|عبــــد |لرحمن عم|د |لدين |بــــر|
7oo8o4علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقبــــ| كرم مصط مصط حس |لسنط
رهمحمود فرج ص|بــــر فر|ج|2|4|3 حقوق |لق|
236o78كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسلي |حمد صفوتـــ حل محمد حسن
34o5|oى سيد |حمد طبــــ بــــنه|ندى محمد فتـــ بــــح
49o3|9د|بــــ |ل|سكندريه|منه | |حمد ج|بــــر |حمد محمود
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جمر|م محمد حس |لش|ف644978
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــ محمد رمض|ن مر |حمد3|4833
63937oيل ج |لزق|زيقبــــه|ء ع|طف |لسيد محمد كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
معهد ف ص |سو|نمحمود |حمد عبــــد|لق|در |لنوبــــي868647
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حقوق حلو|نحمد مجدى محمود محمد||2247
صيدلتـــ |لم |يه فر|ج صد ج|د|858|82
يم|6|67| يم بــــكري |بــــر| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسر| | |بــــر|
67733oد|بــــ |لمنصوره|محمود ع |لقطبــــ ع |لزقرد
7o|39| حه وفن|دق |لمنصورتـــمع|ذ محمد مر محمد ل|ش| 
يم272349 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عرف|تـــ ع |بــــر|
4oo962حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــهيه طه فؤ|د |لسيد شح|تـــه

يف |لسيد|293|7 د|بــــ |لفيوم|م| |لسيد 
د|بــــ حلو|ن|مريم ن|دى سيد قطبــــ32244|
زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــف|طمه محمد |حمد حسن58998|
ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسمن|ر مدحتـــ قطبــــ عبــــد |لرحمن زيد|ن4|273|
92427o علوم |سو|نمه| محمود فؤ|د ع
6o5456تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|د| | |يمن محمد |لف|رس |لسيد نوح
تـــربــــيتـــ |لمنصورهرض| س| ع عطيه ف|يد679429
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسحر ك|مل عبــــد |لعزيز عبــــد |لفتـــ|ح66988|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــ |ده محمد فؤ|د عبــــد |لفتـــ|ح ص|لح58442|
د|بــــ |لمنصوره|عمر محمود رمض|ن محمود عبــــدربــــه779|69
تـــج|ره ع شمسس|رتـــ ط|رق فتـــ ع24356|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــحمد مدحتـــ |حمد فؤ|د ع ||76858
تـــج|ره ع شمسنوره|ن صل|ح حسن عبــــد|للطيف|32742
رتـــ|ي|سم سم رمض|ن مصط 34292| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقحمد مصط عبــــد |لحكيم |حمد متـــو637386
ري|ض |طف|ل |لمنصورهيم محمد متـــو محمد عبــــد |لعزيز زيتـــون637374
تـــج|ره |سيوطمنيه محمد |حمد دي|بــــ|2653|8
يف محمد عوض |لعشم684644 تـــج|ره |لمنصورهرنيم |حمد 
465|o7يم ع |لسج|ن يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
43o|55كليتـــ |أللسن كفر |لشيخمريم |حمد عبــــد |لق|در |لمرشدى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورفرو | ي| وديع يوسف |سكندر|4623|5
3365|oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نور |لهدى محمد |حمد |حمد ج|بــــر
442689| تـــمريض كفر |لشيخسم|ء |حمد |لسيد محمد |لمر

تـــربــــيتـــ بــــ سويف حسن محمد عثــــم|ن57842
علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكومطه خ|لد قطبــــ خط|بــــ254653
ف تـــ|ج |لدين ف|يد255562 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيف |
899oo6 عل|ج طبــــي قن|نوره|ن عزتـــ حسن مصط
د|بــــ |سيوط|ن|رم|ن فرج عبــــد|لنظ عبــــد|لعزيز 884227
تـــج|ره ع شمسل|ء محمد عبــــد | محمد|3|548|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ن|ء |حمد عز|لدين |م |48248

د|بــــ |ل|سكندريه|دين| محمد محمد فوزي |حمد8|4775
6|o634|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ندى عل|ء عبــــد |لسل|م |بــــو |لنج
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سو|نس|ره عبــــد|لصبــــور |حمد محمد58|847
64395oد|بــــ |لزق|زيق|دير عبــــد|لرحيم شعبــــ|ن |لحو|جرى
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د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|مريم جم|ل بــــيو محمدمر بــــيو485994
63|97oريدى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء ح|تـــم محمد 
5o567|تـــج|ره |ل|سكندريهم|زن محمد عبــــد|لفتـــ|ح |سم|عيل عبــــد
تـــج|ره |لزق|زيقر| | ح|فظ يوسف ع 5|6432
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|لشيم|ء |حمد رجبــــ عبــــد|له|دي|23|357
تـــج|ره سوه|جرح|بــــ محمود محمد فرغل 897637
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عزيزتـــ عبــــد|لع| عبــــد|لفتـــ|ح محسبــــ329282
78o926نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عبــــد |لعزيز
2488o6|قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ل|ء محمد محمد سعيد
د محمد فتـــ محمد رف|723|68 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد مج| م |لع| 
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|مريم |لسيد محمود سل|متـــ778857
527oooندستـــ |لم |محمود مدحتـــ تـــوفيق |لسيد ع
نوعيتـــ |لزق|زيقع|طف عل|ء محمود حس |لي|78588
4o2539تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــنرم ع محمد حس عليوه
4|452oد|بــــ كفر |لشيخ|كريم أحمد ع |لبــــ|تـــع |لدعدر
8487oo|تـــربــــيتـــ |سو|نحمد بــــغد|دي محمد يسن |حمد
488o7o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد عبــــد| يونس محمد يونس
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقد| | رض| محمد طلبــــه محمد2836|6
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد عطيه |حمد عسكر357|63
448o44 ى عبــــد |لغف|ر حف ندستـــ |ل|سكندريهمريم ي
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل|م جم|ل عبــــد|لجو|د يونس|2|43|4
85o67|معهد ف ص |سيوطمحمد ي| محمد محمد
زر|عه ع شمسن محمد |لزي |حمد |لبــــدوى محمد 55358|

|8375| رهحمد و|ئل عبــــد |لق|در |لتـــه| زر|عه |لق|
79o223|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسشنوده |نور فهيم بــــسط
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسع |ء محمود محمد عبــــد|لمنعم342295
54|4|o|ق|وى طبــــ بــــيطرى دمنهورحمد محمد مسعد |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدمحمود سعد |حمد عبــــد|لو|رثــــ32||85
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمد |حمد ع |867632
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طد | محمد |حمد سل|مه622243
48957oيف |لسيد تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | مجدى |لسيد 
8o44|3يم صيدله |ل|سكندريهم|رين| ع|دل ميل|د |بــــر|
د|بــــ |ل|سكندريه|مريم عم|د جرجس فه زخ|رى477747
معهد ف ص |لزق|زيقيه فتـــ محمد محمد|99||63
493|o3|د|بــــ دمنهور|حمد ع|دل صبــــ ر|غبــــ حبــــيبــــتـــ
|5839oف مصط |لسيد د|بــــ حلو|ن|نسمه |
339o28|حقوق |لزق|زيقيتـــ مجدى جمعتـــ محمد

37o65يم عبــــد|لسيد خط كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد شعبــــ|ن |بــــر|
|3|49o|وف|تـــبــــ|نوبــــ نبــــيل عزيز ن|شد ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
478|ooطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهغيد|ء صبــــرى سيد عبــــد |لكريم
حقوق |لمنصورهحمد عثــــم|ن |حمد محمد|964|64
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تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط |س|مه ع ع بــــدوي227274
87765o  تـــربــــيتـــ |سيوطمري|نه عنتـــر حكيم تـــ|مر
42o287ري|ض |طف|ل |لمنصورهي|ر| عبــــد|لحليم عبــــد|لبــــ|رى عبــــد|لجو
33679o| حقوق بــــنه|سل|م مصط عبــــد|لفتـــ|ح مصط

كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نروضتـــ محمد |لبــــش عز|م بــــش 48523
26o662علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره ط|رق |سم|عيل عبــــد|لمجيد
ندستـــ |سيوطمن|ر عص|م ع  م|مون عط| |237|45
د|بــــ |لمنصوره|سم|ء فتـــ محمد |حمد مصط |675862
علوم |سو|نشيم|ء عمر محمد |م ع 868677
تـــج|ره |لزق|زيقنس عبــــد |لجو|د |سم|عيل محمد بــــدر||6956
6865o|معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |عبــــد |لرحمن يوسف شعبــــ|ن عبــــد |لسميع
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــع عل|ء |لدين محمد محمود4|9|75
8738oد|بــــ |لفيوم|عبــــد|لرحمن ع|دل |لسيد محمد

89o472  تـــج|ره |سيوطم | ج|بــــ | ش|ذ س|ويرس
7o3848|ندستـــ |لزق|زيقحمد خ|لد عبــــد ه محمد |لمهدي
9o3745|زر|عه سوه|ج يم|ن |حمد محمد محمد
صيدله ع شمس|ء فضل | يونس عبــــد|لتـــو|بــــ يونس325736
ره|د | و|ئل محمد ص|لح||2237 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|حمد مصط حس عبــــدربــــتـــ|2223|4
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسروضه محمد عبــــد|لحميد عبــــد|لرحمن عط634287
6o9354لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد |لغف|ر عزوز زيد|ن ح|مد |لمو|
ندستـــ |لم |لشيم|ء ع محمود عبــــد|لرحيم|2896|8
ه |حمد عبــــد|لل|ه بــــدوى|897587 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج م

9o585|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسل|م ط|رق عبــــد|لمجيد سيد
علوم حلو|نن|دين خ|لد محمود كم|ل محمود4799|

لص|225936 رهبــــشوى ج|د|لربــــ بــــخيتـــ ك حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
4o5o88تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد سم عبــــد|لحميد محمد
ندستـــ شبــــر| بــــنه|يوسف |حمد محمد تـــوفيق952|4|
ى555||7 طبــــ بــــورسعيدحس|م محمد عبــــده مصط |لخ
ندستـــ بــــور سعيدحمد محمد صبــــيح محمد عيد|529|75
527253| ندستـــ |لم |ن خ|لد مصط غني عط||
36o376 ل|ل محمد عبــــد|لرحمن |لخل تـــربــــيتـــ نوعيتـــ بــــنه| شعبــــتـــ موسيقيتـــد| | 
|38o54 حقوق ع شمسعبــــد |لرحمن فتـــ عبــــد |لمؤمن ص|دق

علوم |لمل|حتـــ وتـــكنولو | |لفض|ء ج بــــ سويف/ري|ضتـــريج وليد فتـــ |لسيد |لنج|ر|33438
كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطد |نه سليم|ن مرقس تـــ|درس 886668
85oo5|لس حمدي د|ود ملك تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدك

تـــ |سم|عيل عبــــد |لستـــ|ر محمد|73474 يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس|م لم
68867o |صيدله |ل|سكندريهعمرو شبــــل |حمد |سم|عيل |لحلو

ندستـــ |سيوطتـــ ع|دل محمد مختـــ|ر حس 7955|
ندستـــ ع شمسم | |بــــو |ليم سليم عبــــد |لمل|ك54748|
2527o8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومدى محمد عبــــد|لرؤف فرج
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لزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|حس|م ع|دل حسن محمد3|636
صيدله |لزق|زيقرفعتـــ |س|مه رفعتـــ محمد لط 93|634
تـــج|ره ع شمسندى محمد عبــــد|لعزيز محمود يوسف883|24
3|7|o3|حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسحمد محمد محمود عبــــد|لر|زق
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــحمد محمد خليفه علو| |855857 معهد ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ بــــور سعيدعبــــد|لرحمن محمد عبــــ|س محمد |لسيد 487276
9o6324 د|بــــ سوه|ج|س|ره محمد عبــــد|لحميد محمد
رهحسن سعيد حسن محمود محمد|22275 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
2|832oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحبــــيبــــه محمد مصبــــ|ح محمد |لعج
كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشعبــــد|لرحمن مسعود طه منصور4753|3
ش|م محمود محمد رض||69|75  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرنيم 
معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــسم|عيل عبــــد|لع|ل |سم|عيل عبــــد|337895
486o44حقوق |ل|سكندريهوف|ء يسن تـــوفيق يسن
ل|ل954|44 ل|ل محمد  تـــربــــيتـــ كفر |لشيخص|بــــرين بــــدر 
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمجدول بــــولس زخ|رى يوسف|47657
2|3o49ف محمد رش|د عبــــد |لرحمن ع حقوق حلو|نسل |
242o56معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــدع|ء محمد حس |حمد إسم|عيل

تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد محمد رضو|ن32|66
2|o|oيم |سم|عيل ندستـــ حلو|نكريم ط|رق |بــــر|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء محمد س| عبــــد |لسميع |ل |396|46
تـــج|ره |لمنصورهحمد و|ئل |لسيد محمد عر|بــــى|5572|7
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومعبــــد|لمجيد مصط ع |لفي |25779
6o7744د|بــــ طنط|مروه محمد عبــــد|لعظيم |ل|
طبــــ |سن|ن |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد عل|ء |لسيد محمد بــــكرى|638258
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|محمد |حمد صل|ح بــــدوى23352|
7783o6علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لعظيم خليل فول
ره|دع|ء محمد بــــدوى محمد345474 ثــــ|ر |لق|
7o45o3 |ندستـــ |لزق|زيق |ده جم|ل مصط مو ش
معهد ف ص |سيوطدى عبــــد| |حمد عبــــد|لكريم  |56|89
د|بــــ ع شمس|مريم |يمن محمد عبــــد |لحليم55636|
69846oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|سل عبــــد |لبــــر حسن سيد |حمد حيدتـــ
طبــــ ع شمسمحمود محمد |حمد حس 9383||
م|م |حمد2847|4 تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى |حمد محمد 
نوعيتـــ بــــنه|ندي حم|دتـــ |م حسن |ل|ل 357433
|235o4يم حربــــ فنون جميله عم|ره ج حلو|نمريم خ|لد طلعتـــ |بــــر|
ره|محمد مصط محمود عوض56747| د|بــــ |لق|
رهحمد محمد عبــــد|لغف|ر معوض|244769 ندستـــ |لق|
84o99oو|ري محمد حسن كليتـــ طبــــ أسو|ننوره|ن 
4296o9طبــــ |سن|ن طنط|محمد فريد محمد |لسيد |سم|عيل

5744o تـــربــــيتـــ بــــ سويف مصط عبــــد|لرحيم مصط
إعل|م بــــ سويفريم عمرو محمد تـــوفيق |سم|عيل25644|

Page 7726 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقيم نبــــيل |لسيد حس|ن عبــــد |لع|ل56|625
|د|بــــ طنط|ممدوح فتـــ ممدوح محمد دربــــ|لتـــ9|7|54
45|7|o|ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد محمد ع بــــيو ج|ويش معهد ع| 
3o746ي عبــــد|لفتـــ|ح عبــــد|لغف|ر ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عهود خ

د|بــــ |ل|سكندريه|سعيد ي| سعيد عبــــده484944
356629| تـــمريض بــــنه|يم|ن شعبــــ|ن عبــــد|لحميد ع
5|2o53| معهد ف ص |ل|سكندريهحمد محمد عبــــد |لمقصود |لزقي
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهيه عرفتـــ |حمد عبــــد |لحميد بــــدر|6844|5
9o938o| ه محمد محمود |م عل|ج طبــــي قن| م
نوعيتـــ طنط|ع |ء محمد عبــــد|لستـــ|ر |لحلو 3||3|4
7|3|o6ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد ص|بــــر محمد |حمد |بــــو خليل
|6o284ل|ل |لسيد تـــمريض  حلو|نيوسف محمود 
زر|عه كفر |لشيخحمد عطيه عيد عبــــد |للطيف||332|5
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديعط| | م |لدين فرج حف 897||9
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعمر عبــــد|لعزيز حسن عبــــد|لعزيز |حمد442247

تـــمريض  بــــ سويفحمد س| جمعه عبــــد |لفتـــ|ح|57693
3o9|2رتـــ|عل| مؤمن محمد محمد قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر محمود مو| أحمد522339
8o7985 تـــربــــيتـــ |لم |ول|ء ن |حمد عبــــد|لغ
يل ج |لزق|زيقم|زن حمدى محمد عبــــد |لسل|م |بــــو 697435 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
|2|6o3رهمحمد جم|ل عبــــد |لبــــ|ري |حمد يوسف صيدله |لق|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمود عبــــد|لسل|م عبــــد|لو|حد محمد سعد495223
ه عبــــد|لمنصف عبــــد|لستـــ|ر مصل عشم|4|249 طبــــ ع شمسم
معهد ف ص |ل|سكندريهكريم صبــــ عبــــد|لع| محمد ن4|28|5
23o9|9رهيوسف مح حسن يوسف زر|عه |لق|
طبــــ بــــنه|يوسف محمد فؤ|د محمد عفي 778|26
ر |حمد628964 حقوق |لزق|زيقندى سعيد |لط|
264o8| يبــــه |لملي أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم 6|كتـــوبــــر شعبــــتـــ علوم ح|سبــــ نغم ن| فؤ|د |بــــو
4|95o5يم خليل د|بــــ كفر |لشيخ|ي|سم |نور محمد |بــــر|
ندستـــ ع شمسمحمد عص|م عبــــد |لعزيز مر54395|

ه نور |لدين عبــــد | شح|تـــه|84283 د|بــــ بــــ سويف|م
يف634733 ندستـــ |لزق|زيقيف جم|ل مر محمد 
ه صبــــرى ع محمود|32986| كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ عم|رتـــ |لمنصورتـــم
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن زكري| عبــــد |لحليم فرح|6444|6
8|834o|كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفعمرو مصط |حمد عبــــد
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود محمد غريبــــ عبــــد |لمجيد س|لم246493
3723o4|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد خ|لد ص|بــــر عبــــد|له|دى
266532| علوم بــــنه|يه محمد ع بــــيو
معهد ف تـــمريض |لم | جميله د|ود |يوبــــ حن|854543
462|o3تـــج|ره كفر |لشيختـــوفيق مصط تـــوفيق عبــــد|لعزيز مرزوق
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|ريه|ن مجدى ميخ|ئيل بــــبــــ|وى|3223|
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|لمعهد |لع| للهندستـــ بــــ|لم |محمد سيد س|لم سل|مه857822
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نحمد صل|ح عط|ي يوسف|5||839
ندستـــ بــــور سعيدكريم |حمد مصل ع عزبــــ765554
36|o47| يم |لدسو يم محمد |بــــر| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــر|
92|oo9 تـــربــــيتـــ سوه|جسوز|ن |لسيد عبــــد|لرؤوف |لسيد
33o83oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمتـــ مجدى عبــــد|لمعز رمض|ن
يل ج |لزق|زيقي|سم حس محمد مصط |لحف |77257 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
6o6447تـــمريض طنط| محمود عبــــد |لعزيز محمود ع بــــدوى
9o|274 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جك|مل جرجس ك|مل فندى
229o|6|يم |سم|عيل فنون تـــطبــــيقيه حلو|نل|ء |س|مه |بــــر|
23o434تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد ريم|ن صل|ح ك|مل بــــديع

34|o|يم رهسهيله سم محمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |لزق|زيق|أسم|ء جم|ل عبــــد|ل عليوه3||637
ر ميخ|ئيل يوسف4|4468 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|م|رك م|
حقوق بــــنه|حمد جمعه محمد سلم|ن ع|مر|344559
تـــج|ره ع شمسمريم عص|م مصط محمد |حمد7|257|
نوعيتـــ كفر |لشيخفرحه يوسف محمد يوسف |لقرنش|وى437974
تـــج|ره طنط|يم|ن فريد عطيه فريد شلبــــى|2343|6
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود سعيد عبــــد |لسميع مصط |لخو783646
معهد ف ص |ل|سكندريهمحمد رمض|ن عبــــد|لمقصود |لسيد |954||5
تـــربــــيتـــ |لعريشس|ره |حمد خ|لد |سم|عيل عم|رتـــ|76796
يف773673 ف سعيد محمد |ل نوعيتـــ |لزق|زيقس|ميه |
صيدله |ل|سكندريهس|ره محمد |لسيد حسن مش|478356
437|o8| تـــمريض كفر |لشيخيه ع|دل عبــــد |لسل|م يوسف |لف
34o|6|صيدله |لزق|زيقعبــــد|لعزيز |يمن عبــــد|لعزيز يونس سليم
صيدله |ل|سكندريهند| ع عبــــد |لجو|د |سم|عيل سعديتـــ8845|5
9o3528 طبــــ بــــيطرى سوه|جد |نه رفعتـــ نعيم ز |ن
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طيم|ن محمد محمد محمد |لعيسوى|624264
تـــج|ره بــــنه|خلود حم|ده نجم |لدين عبــــد|لبــــ|رى ع627293
53o5o9حقوق طنط| عبــــد |لحليم محمد |لخو
|264|oرهش|دى زين عو|جه سيد تـــج|ره |لق|
يم484336 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهبــــ|سم عمر عبــــد |لغف|ر |بــــر|
332o45|طبــــ بــــنه|لشيم|ء مر متـــو مرشد عوده
علوم ري|ضتـــ طنط|يه|بــــ |حمد مسعد بــــدر|528762

حقوق |سيوطحس |حمد محمد مصط 58734
تـــربــــيتـــ |سو|نمروه ع|دل مرزوق مغ|زي869239
د|بــــ |لزق|زيق|كريم ح|مد محمد عطيتـــ عبــــد ربــــه777486
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخمروه حس |لسيد حسن علو|ن437985
تـــربــــيتـــ/ري|ضه شبــــ |لكوميه مصط عبــــ|س عبــــد|لسميع|263745
8o3644 تـــج|ره بــــ سويفعل| رض| سيد ع
تـــربــــيتـــ بــــنه|روضتـــ |حمد فوزي |حمد عبــــد|لرحيم253|33
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ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لعزيز محمد عبــــد|لعزيز عبــــد|لنبــــى72739
ألك|ديميتـــ |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى |قتـــص|د و|د|ره ومح|سبــــتـــ|يه مصط محمد محمد|2|273

45o432|كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد رمزى فتـــ حس ص|لح
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد |لسيد و|رثــــ محمود899|76

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسول|ء جمعه محمد حسبــــ |33989
رهبــــول| ن| فؤ|د |سطف|نوس6274|| تـــج|ره |لق|
د|بــــ |سيوط|محمود ن|دى محمود عبــــ|س  845|88
|48o|4تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد |حمد حسن |سم|عيل
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |صف|ء محمد بــــيو حس|ن 4745|8
62o59|ل|وى  كليتـــ |لزر|عتـــ ج|معتـــ د |طمنه | محمد فتـــ |لم
نوعيتـــ |لزق|زيقسلو|ن سعيد ع ص|دق خف| 4|7745
ندستـــ |لسويسلحس سيد محمد محمد |لجرف|67||75
6358o9 يم عبــــد|لمنعم يم |بــــر| طبــــ |لزق|زيقفيصل |بــــر|
ند|وى |لف 523668 زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــأيمن عبــــد| مرشدى 
7o|5|2 يل ج |لزق|زيقيم |س|مه عبــــد |لمجيد عبــــد |لعزيز كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
9o7o47|حقوق قن| جنوبــــ |لو|دي سل|م سليم عبــــد|لرؤف عبــــد|لكريم
842o69حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديكريمه ع |لبــــكري حسن

5299o|ى كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ بــــ سويفسل|م ص|لح عبــــد |لحميد |لم
معهد ف تـــمريض |لمنصوره حمد سم |لسيد طلبــــه |لبــــسيو |679633
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دييه عيد محمود |حمد|835244
6oo4o9د|بــــ دمنهور|رن| |يه|بــــ محمد |لجندى
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |له|دى عبــــد|لمقصود 492472
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىحمد سم عبــــد|لفتـــ|ح محمدين|829589

272o5بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نندى عص|م |لسبــــ| عبــــد |لحميد
45o32| يم شق كليتـــ |لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ ج|معتـــ بــــ سويفعبــــد| محمد مصط |بــــر|
2644o||ى محمد |حمد عمر|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوملشيم|ء خ
268o5||تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسل|م |حمد |حمد |لشيخ خليل
|656o3ره|بــــه كرم حس عبــــد |لبــــ|سط ثــــ|ر |لق|
6376|oند| |سم|عيل عبــــد | بــــرك|تـــ  |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسش|
5o4526حه وفن|دق |ل|سكندريهسهيلتـــ محمد محمد عبــــد |لحميد |لحو| 
رهش|م محمد رمض|ن خميس67|286 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o6672تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــعبــــ |لسيد محمد رمض|ن
ف حسن محمد سيد99|488 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد |
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|أمنيه محمد عبــــد |لر|زق ع عثــــم|ن |2825|6
7oo3ooطبــــ |لزق|زيقي|سم محمد عبــــد |لستـــ|ر عبــــد |لعظيم
7727o9ديبــــ ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعمر عي جوده عبــــد |لصمد  ع.
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــنوره|ن عبــــد|لسل|م محمد عبــــد|لفتـــ|63|339
|3o3|2معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسندى حسن صل|ح ع
د|بــــ ع شمس|ه|جر رمض|ن كم|ل بــــكر355449
زر|عه كفر |لشيخدع|ء ع|دل محمد |بــــو حس 435833
527o55ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد|لرحمن |لسيد سعيد فرح|تـــ عبــــد
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2354o3ندستـــ أسو|نع محمود ع سليم|ن
ين ك|مل عبــــده |لسيد عبــــد|لح|فظ346627 زر|عه ع شمسن
5o7946 يم عبــــد |لعزيز مر زر|عه |ل|سكندريهندى |بــــر|
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمحمد |حمد محمد عبــــ|س4439|3
32o|38يم حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسمحمد |حمد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم سليم|ن محمد سعد حسن499777
67688o|د|بــــ |لمنصوره|حمد عص|م |لسيد محمد |لغندور
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|جل|ل محمود محمد |حمد758667
وف|تـــم|ريو كم|ل سليم|ن جرجس رزق9829|| معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
327oo5تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نه|جر عبــــد| |حمد نور |لدين
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نفرحه ص|لح عبــــد|لجو|د عثــــم|ن829283
48838oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع محمد ع ع محمود
تـــج|ره طنط|حس محمد صل|ح |لصعيدى427687
699|o|ندستـــ |لمنصورهمحمد ع|طف ع طلبــــه سل|مه
يد خط|بــــ484474 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمهند محمد محمد |بــــو |ل
33o54oعلوم بــــنه|ي|سم ع|دل عبــــد|لعظيم محمد رف
852o|8تـــج|ره |سيوطي|ر|  |ء |لدين حسن عبــــد|لفتـــ|ح
لس ميشيل فه |سعد678|32 تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نك
4o57o8|د|بــــ |ل|سكندريه||ء ع |لسيد |حمد
2|29o6بــــي |لسو وف|تـــحمد |بــــو|لنج| مصط |ل وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
7o85|7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسل|م عم|د ع رضو|ن
6779o2تـــج|ره |لمنصورهمصط مجدى رزق معوض كشك
د|بــــ دمنهور|محمود حمدى |حمد بــــدوى33|493
ء ع |لعزبــــ693598 تـــج|ره |لمنصورهع ه|
78o|5oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقح|زم فيصل |سبــــ|ق س|لم
|482ooد|بــــ حلو|ن|صف|ء عبــــ|س عبــــد |لمنعم |لسيد
6o7298|زر|عه طنط|حمد ط|رق محمد بــــرك|تـــ
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|من|ر |لشح|تـــ حسن حسن|77837
||6o22 رهف|دى |س|مه مجدى لط ندستـــ |لق|
448o29ندستـــ |ل|سكندريهرو|ن جم|ل عبــــد|لن| عبــــد|لحسيبــــ عبــــد
يم محمد شعيبــــ||2666 معهد ف تـــمريض بــــنه|  |بــــر|
32o436رهش|دى محمد طه محمد ع |لديبــــ تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود حمدتـــه غ|بــــه سيد839667
|3|45o|وف|تـــسل|م |س|مه صبــــ عبــــد |لعزيز وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
لسن ع شمس|فرح س| عبــــد|لعظيم عبــــد |لفتـــ|ح محمد5539|2
7537o|حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|جر حسن |حمد ع| 
42o864حقوق |لمنصورهدين| أس|مه تـــوفيق محمد
علوم |سيوطن حسن محمد |حمد  877789
|33|o4| طبــــ ع شمسندرو |مجد وف ز
تـــربــــيتـــ ع شمس ع سيد ع |لصعيدي348275
679|o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد سم ج|د محمد ج|د

Page 7730 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

رهسعيد ح|مد تـــوفيق بــــرك|تـــ46675 د|ر |لعلوم ج |لق|
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــربــــول| |ي | شح|تـــه ميخ|ئيل8|27|3
6|39ooكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد |لحميد |حمد ح|مد |حمد صقر
9o374o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج  منيه صل|ح |لدين |حمد فؤ|د
ف عبــــد |لشكور ف|ضل685465 تـــربــــيتـــ |لمنصورهنور| |
6298o3|د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لرحمن
ندستـــ |لزق|زيقنرف|نه مسعد عبــــد | عبــــد |لمنعم962|78
222o94رهعبــــ عنتـــر عبــــد|لمحسن محمد حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطحسن|ء ممدوح محمود مصط 879225
معهد ف تـــمريض بــــنه| رح|بــــ خ|لد ع عبــــد|لعظيم367574
5247o| علوم ري|ضتـــ دمنهورمحمود محمد عبــــد|لحميد محمد عبــــد
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديلشيم|ء عبــــد|لنبــــي محمد حسن|842386
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مينه من عبــــد|لعظيم |لفيل|9827|5
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمه ع|طف عبــــده مصط 97|32|
48o568تـــج|ره دمنهورعبــــد |لحليم عم|د عبــــد |لحليم مختـــ|ر
يم محمد جوده4|3265 تـــربــــيتـــ ع شمسندى قن|وى |بــــر|

|54o8 ندستـــ ع شمسحمد محمد صل|ح |لدين محمد عبــــد
78o62| تـــربــــيتـــ |لزق|زيقجه|د |لسيد محمد |لسيد دسو
7o3792تـــج|ره |لزق|زيقمصط و|ئل صديق مصط محمد
طبــــ طنط| محمد عبــــد| ر|غبــــ ذكر|2748|6
|لدين محمد عبــــد|259927 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــنوره|ن ن
632537| ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس||ء محمد يس ع

4|oo9معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعزه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لمجيد
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|يم|ن |حمد خ|لد محمد|755359

64o99|ه ع فتـــ عبــــد |لسل|م د|بــــ بــــ سويف|م
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسحمد محمد محمود عبــــد |لحفيظ محمود|52947

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نط|رق عص|م سيد يوسف4|227
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نشد| محمد ع |حمد|579|

كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نك|تـــرين |كرم شو صليبــــ838692
يم سعيد |حمد حسن|5|6425 ندستـــ |لزق|زيقبــــر|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نطه خل|ف محمدين خلف9|288|
6962oo|ف |لسعيد |بــــوسيف د|بــــ |لمنصوره|سم|ء |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ريه|م رزق محمد |بــــوزيد محمود434772
د|بــــ دمنهور|ص|لح |حمد حسن محمد6|4757
685o22تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه عص|م |لسيد محمد تـــوفيق
452o8| وف|تـــمحمد عبــــد |لحميد محمد |لحن معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
يم خلف|23983| ش|م محمد |بــــر| رهمنيه  تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سميتـــ خ|لد ع عبــــ|س عبــــد |لر|زق88|476
773o59|تـــج|ره ع شمسسم|عيل عبــــد |لع|ل محمد محمد
تـــج|ره بــــ سويف|ء |حمد م| محمد|8993|8

يم محمد69478 علوم ري|ضتـــ |لم |محمد جم|ل |بــــر|
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5346o3تـــربــــيتـــ نوعيتـــ موسيقيتـــ |سكندريتـــبــــتـــ | |لعربــــى |حمد طلبــــتـــ |لدرش
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ندى عطيه |حمد حس 773397

يم حسن حس قطبــــ|4|424 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــر|
|2o568كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنور|ن رض| فؤ|د محمود
88657o معهد ف ص ري|ضه |سيوطمحمد عبــــد|لحميد محمد حس
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخنوره|ن عل|ء ز |لخشو شو 877|44
تـــمريض قن| جنوبــــ |لو|ديك|تـــرين رؤوف بــــل|مون م| 833373
د|بــــ حلو|ن|ي|سم |حمد عبــــد|لغ عبــــد|لمتـــج777|22
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ند| |لحص| محمد محمد عبــــد|لعزيز7|2634

8364oوف|تـــزي|د حسن محمد ري|ض وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــج|ره دمنهورمحمود نبــــيل عبــــد|لحميد عيسوى|49268
7o|53|د|بــــ |لزق|زيق|م| |لسعيد عبــــد |لعظيم عبــــد |لعزيز عقل
يم محمد |سم|عيل صد |752867 حقوق بــــورسعيدبــــر|
بــــه344|68 طبــــ |لمنصورهجون مل|ك شو و
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم |حمد ح|مد لبــــيبــــ4|59|2
تـــج|ره |سيوط  لصديق ح|تـــم صديق عبــــد|لق|در|42|882
يم شح|تـــه|844|62 يم إبــــر| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|حمد إبــــر|
|64o92هعبــــد |لرحمن شعبــــ|ن عبــــد |لتـــو|بــــ روبــــي نوعيتـــ ج
د|بــــ |سيوط|ف|طمه محمد |سم|عيل سليم|ن 892333
4|4o72جرس يم  تـــربــــيتـــ طفوله طنط|دين| حسن |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــل|ل شهدى عبــــد |لنبــــى عبــــد |لو|حد22683
5|2ooحقوق |سيوطعمرو جم|ل ع|دل حج|ج

2|6o57كليتـــ |أللسن ج أسو|نمونيك| ع|دل قزم|ن عبــــد|لمسيح
5||8ooطبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمحمد ه| من عبــــد|لفتـــ|ح حسن
ره|ر| | عرفه حل حن 27322 ثــــ|ر |لق|

تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومه|جر |يه|بــــ عبــــد|لتـــو|بــــ جعفر253342
و|ش حمد سليم|ن|28348 تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نحمد حمد |بــــو

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط||ء مصط محمد عبــــد |لغ |64798|
677oo8ى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد مصط بــــدير عبــــ|س |لز
6|o9o7معهد ف ص طنط|زي|د |لسيد |لسيد عبــــده |لعسكرى

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|يوسف ط|رق عيد ع|4962
32o6|9تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نسيد ح|مد سيد محمود ح|مد
5o4288يم يم خليل إبــــر| د|بــــ |ل|سكندريه|د| | سعيد إبــــر|
ويدى499287 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورندى شفيق صل|ح محمد
معهد ف ص ج جنوبــــ |لو|دىشيم|ء عبــــد|لمنعم |حمد نور |لدين836657
تـــربــــيتـــ دمنهور|يتـــ محمد فرج ع عبــــد|لل|355|52
264o2oكليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم |حمد عبــــد|له|دى حسن |لقدو
تـــج|ره بــــنه|نور خ|لد |نور |حمد محمود|337678
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد عل|ء محمد عبــــد |لحميد خليفه258684
6794ooحقوق |لمنصورهمحمد حج|زى |لذكرى حس رزق شنبــــ
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد مصط أحمد |لج|ر |52969
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علوم |لزق|زيقند| ع سليم|ن ع سليم|ن776455
525o26تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهيح ن| عبــــد |لجليل |لسيد سليم
تـــج|ره بــــنه|محمد ي محمد محمود328723
7o25|5 لسن ع شمس|م|رين| |يمن عبــــد |لمسيح |لديبــــ بــــطرس
77694oندستـــ |لزق|زيقنه|ل محسن ع|دل |لسيد غن|م
لسن ع شمس|سم|ء عبــــد|لكريم ع|بــــدين زيد حسن|227953
22o|74تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نيوسف محمد سيد مر
يل ج |لزق|زيقغ|ده عبــــد|لش| فوزى |حمد جل|ل99|629 كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسبــــول| م | رمزى فؤ|د72|9||
د|بــــ |لزق|زيق|سم|ح ي| حسن |حمد779758
8o|777|جيوس فنون جميله فنون حلو|نوش ع|دل يوسف 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لفيومك|مل عبــــد|لق|در ك|مل شلتـــوتـــ88|256
د|بــــ |لمنصوره|ي|سم جم|ل عطيه |لسيد عطيه|8|676
3372oo|رهسل|م عم|د عبــــد|لحميد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
25645o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ند سيد |حمد ص|بــــر |لجبــــ
م حس سيد رضو|ن|34725| حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــد
6o4992يه|ن ع |حمد |لسيد |لشن|وى تـــربــــيتـــ طنط|م
ي مونس ميخ|ئيل7588|8 تـــج|ره بــــ سويفمرس| بــــ
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|يوسف عبــــد|لع|ل سل|مه محمد سل|628322
تـــربــــيتـــ ع شمسندى خ|لد سليم|ن عثــــم|ن مر|د334936
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسل|م ر|غبــــ عبــــد|لحميد قنديل|563|26
ره|بــــسنتـــ |حمد عزتـــ عبــــد|لفتـــ|ح3983|2 د|بــــ |لق|
27o7|8طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد عبــــد| |م حج|ج
تـــج|ره طنط|م|زن |نور ط|يل ر| 3259|4
نوعيتـــ فنيه قن|ي|سم |سعد |سم|عيل عبــــدربــــه833579
يم|699634 ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد |سل|م ع |بــــر| م |لع| 
4|o835يم محمد ن|يل تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سل |بــــر|
89oo56نوعيتـــ فنيه |سيوطف|طمه عبــــد|لمجيد عبــــد|لرحمن سليم
نوعيتـــ |لم |س| سعد محبــــ مو 8889|8
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومل|ء وجدى محمد عبــــ|س |لجز|ر|254389
علوم |لم |ند| ط|رق خلف |لحسي محمود859897
رهف|طمه محمد طه عمر|ن و|دي239349 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|كوثــــر عبــــد|لل|ه عبــــد|لنعيم |حمد  893755
4|5o|4د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|محمد |حمد محمد |لصعيدي
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدسم |حمد سم محمد عبــــد|767267
لسن ع شمس|مصط محمد عبــــد |لفضيل حسبــــ ||3332|
8o3o|2يم صيدلتـــ |لم |عمرو محمود ز|يد |بــــر|
حقوق |لمنصورهه|جر محمد عبــــد |لعزيز مو رحيم687278
تـــج|ره طنط| بــــره|م عبــــد |ل بــــره|م687467
2238ooيم سيد د|بــــ ع شمس|سل حمدى |بــــر|
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه عيد عبــــد|لفتـــ|ح بــــسيو 264672
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تـــربــــيتـــ ع شمسندى كم|ل |حمد |لبــــدوي|2439
|49o53ره|وق و|ئل عبــــد |لحفيظ حسن د|بــــ |لق|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |لسيد عبــــد|لمنعم ع|مر637953
يم |لحن 85|677 طبــــ بــــيطرى |لمنصورهح|تـــم ط|رق طلعتـــ |بــــر|
7667oo تـــربــــيتـــ |لعريشعبــــد | عبــــد |لعزيز سليم|ن حمدى مصط
42858oزر|عه طنط|رو|ن |حمد س| سل|مه |لسيد سل
63oo9oطبــــ ع شمسعص|م عطيه عبــــد |لرؤف عبــــد |لمطلبــــ
2|5|o8رهحسن عبــــد|لسل|م حسن محمد حسن حقوق |لق|
675oooتـــربــــيتـــ |لمنصورهسل|م حس|م ص|بــــر |حمد عبــــد |لفتـــ
47595o ن| ميل|د و|سي |بــــو|ليم تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهم
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميف| نبــــيل ف|يز رزق جرجس|6|2796
ندستـــ شبــــر| بــــنه|عز |لدين رجبــــ محمد يوسف منصور |للبــــ||3445
8o3368نوعيتـــ موسيقيه |لم |محمود |حمد ع محمد
زر|عه |لزق|زيق/ري|ضتـــمحمد عبــــد |لحميد قيش|وي عطيتـــ778756
معهد ف تـــمريض طنط| حمد |لسيد محمد محمد |لعيسوى عليوتـــ427579

يم56483 تـــج|ره |سيوطط|رق |يمن كم|ل |بــــر|
نوعيتـــ |شمونعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لرحمن سيف255568
يكل4|8|35 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــسمر محمد عبــــ|س محمد 
تـــج|ره |سيوطم | ع|دل بــــهن|ن |م 892475
8o766|تـــج|ره بــــ سويفشيم|ء محمود عبــــد|لحميد محمد
6o5942د|بــــ طنط|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لسميع عليوه حج|
حقوق د |طيوسف عوض |حمد |لديك7764|6
د|بــــ حلو|ن|حمد عبــــد |لحليم محمد |حمد|52928|
يم |بــــو |لعز عصفور442743 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخين|س |يمن |بــــر|
فنون جميله فنون |ل|قتـــ |حمد فوزى صديق 875493
طبــــ |سيوط يم|ن جم|ل ن| محمد|6|9247
632o3o تـــج|ره بــــنه|منه | محمد |حمد حس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهندى طلعتـــ محمد س|لم س|لم فوده9|6837
تـــربــــيتـــ حلو|نيوسف |لسيد رف| درويش28748|
6o8732 ره|حن|ن رمض|ن عبــــد |لغف|ر زع ثــــ|ر |لق|
437o97|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيم|ن |حمد محمد ع |لقف|ص
|6727o| وف|تـــمهند متـــو عبــــد |لغف|ر متـــو عبــــد وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ |سيوط  سم|ء ع عبــــود خليفه|879746
ندستـــ |ل|سكندريهريم مجدى حسن سل|مه |لسكرى447294
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقعبــــده سعيد |لسيد محمد |لمر||62933
حقوق |لمنصورهد| |ل ميل|د من مرقص مسيحه8647|4
842o57تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ عبــــد|لستـــ|ر سليم |حمد

682o8لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|لي ربــــيع عمر عبــــد|للطيف
|4o3o3|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نيم|ن ص|لح محمد صبــــ منصور

حقوق بــــ سويفحمد |سم|عيل |حمد عبــــد |لوه|بــــ|56434
84o852|تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمل عبــــد|لوه|بــــ عبــــد|لبــــ|ري |حمد
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6|5|o5 حقوق د |طعمر رمزي محمد ف|روق |لعزو
9o2o97|تـــمريض سوه|ج  ميمه صل|ح |لسيد حم|د
تـــج|ره دمنهورحمد ع|دل عبــــد |لحميد |حمد |لتـــل|45|494
رتـــ|عبــــد |لرحمن محمد عبــــد |لوه|بــــ ع 59235| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ه حسن زكري| غريبــــ|4682|5 معهد ف ص |ل|سكندريهم
7|o4|5ف تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــزينبــــ حسن يوسف |لحسي 
تـــربــــيتـــ حلو|نملك حمدى عبــــد|لمعبــــود رمض|ن25526

5|o232طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمود فتـــ ع حبــــه
ف خميس عبــــد |لحميد ج|د5847|5 علوم دمنهورإيم|ن أ
زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهأسم|ء صبــــ س|لم أحمد بــــرجل5834|5

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن مصط حس |حمد شح|تـــه366|2
ندستـــ |لفيومحس|م شعبــــ|ن عبــــد |لمقصود محمود|6839

6o43|8ش|م محمد طه صل|ح تـــج|ره طنط|ش|دى 
5|o2o2ى ى محمود ك|مل |لمس تـــمريض دمنهورمحمد خ
علوم كفر |لشيخندى بــــسيو عطيه حسبــــو شوم|ن857|44
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف محمد رمض|ن |لسيد سليم|ن6|4242
تـــج|ره بــــور سعيدمرح محمد عزتـــ |لتـــ|بــــ عيد7339|6
8o4||3تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |يوسف |دم محمود |حمد
43769oتـــمريض كفر |لشيخخ|لد جمعه رمض|ن حسن دي|بــــ
7835o6| يم حف تـــج|ره |لزق|زيقلسيد محمد |بــــر|
347o83|تـــج|ره |سيوطيم|ن |س|متـــ |حمد محمد
6343o6 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|غ|دتـــ حس ع حس
765|o2يم |لسحي لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|ر|ند| |لسيد مؤمن |بــــر|
|3|6o8ف محمد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|منتـــ | |
|385o6يم سعد زغلول محمد د|بــــ ع شمس|رضوى |بــــر|
52o588تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم| |ل|م عبــــد |لسل|م حميدتـــ عطيتـــ

4o396رهنجل|ء فتـــ عبــــد|لكريم عبــــد|لعزيز تـــج|ره |لق|
يم ف|يد |لش|437657 يم خ|لد |بــــر| لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|بــــر|
|227o3د|بــــ ع شمس|سل ه| ك|مل محمد |حمد عمر
7o7794تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| محمد |حمد |لسيد ع
يم عبــــد |له|دى محمد59553| أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرمن|ر |بــــر|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نج|سم عيد بــــحر محمد29622
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمريم خ|لد |نور درويش38859|

533o|معهد ف ص بــــ سويفدين| محمد حسن وزير
ر ص|دق375||3 تـــج|ره ع شمسمفدي مجدي م|
|5o2|3تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــش|م وحيد محمد جل|ل
تـــج|ره سوه|ج  يه محمود |حمد مقلد|922|92
49|oo5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|منيه مصط عبــــد|لجليل عبــــد|لرحمن|
46o565تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن محمود عبــــد |لر|زق محمود خ|طر
2688o6علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــندى عبــــد| |حمد عوده

6o743تـــربــــيتـــ بــــ سويفي|سم جم|ل صل|ح محمد
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89|62o|نوعيتـــ موسيقيه |سيوط م مكرم غ| | |س
يم محمد343465 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ج|ل| ط|رق |بــــر|
69|oo6|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء محمد محمود متـــو ج|بــــر
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|لي حسن |حمد عبــــد|لر|زق4949|8
497o|4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهور|ء محمد عبــــد|لمقصود محمد |لعشم
823o87تـــج|ره |سيوطشيم|ء عبــــد|لمقصود فوزي عبــــد|لرحيم
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|محمد عبــــد |لغ خ|لد حسن |حمد682828

6242oعلوم بــــورسعيدمحمود ج|بــــر عطيه |حمد
75232oحه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسط|رق محمد |لسيد جمعه| 
63|44o|علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقيه ي| سعيد عبــــد |لسميع
8o862|يم علوم |لم |ح|زم رمض|ن رشدي |بــــر|
8o87o5طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رض| مفضل خليفه
|232o9ندستـــ ع شمسم|يكل |وس|م فؤ|د لوندى
8oo357 يف فخر|لدين زر|عه فرع |لو|دي |لجديدعبــــد|لرحمن |لسيد |ل
5o|734د|بــــ |ل|سكندريه|مه| منصور |نور ع سليم|ن
ره|زيزف ه| حل عزيز65379| ثــــ|ر |لق|
|38o69تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو |س|مه حس ع
69o9|3|تـــمريض |لمنصورتـــ نور|ن ع|دل عبــــد |لغ محمد رمض

|5|o8تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسم|عيل عم|د |لدين |سم|عيل |لليثــــى
ره|ر|ن| شعبــــ|ن محمد |سم|عيل عتـــريس76|237 د|بــــ |لق|

حقوق |لفيومطه شعبــــ|ن |حمد ع73335
ره||يه عرفه |بــــو|لعن عط|256986 ثــــ|ر |لق|
26o23|علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدير عصمتـــ فؤ|د رجبــــ عوض
62225oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طوق و|ئل |لسيد عبــــده |للض|م
ورى252656  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــشيم|ء وجيه عبــــد|لع|ل |لج

63|72| كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفيم|ن رجبــــ مصط ع
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعمرو طه فه محمد عربــــ546294
8o5296 |طبــــ |لم |كريم ه| فتـــ ش
53o388ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهسع|د محمد حسن |سم|عيل
ي838897 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديفرحه ورد| محمد عس
45|3o5|ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد محمد ع ج|د
2537o4|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــي|س ك|مل محمد |لبــــن
تـــج|ره بــــور سعيدنرف|ن| |يه|بــــ جم|ل |لسقع|ن763997
495o29حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــع محمد عبــــد|لل|ه زيد|ن
يم ذ بــــدروس754438 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسس|ره |بــــر|
حقوق |لزق|زيقمعتـــز |س|متـــ محمد مر|د |حمد452|64
لسن ع شمس|م|ريه|ن وجيه محمد |لسيد عبــــد|لغف476632
69o8|9طبــــ ع شمسه| |لسعيد نص|ر عبــــد |لحليم
صيدله |لمنصورهسل|م رض| ف|روق عبــــد |لمقصود|69|687
ريدى|2|6298 د|ر |لعلوم |لم |حمد ن| خميس عل|م 

يم |لدسو 64242 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم| ع|دل |بــــر|

Page 7736 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

حقوق بــــنه|محمد ع|طف محمد |حمد |لشح|تـــ4|3322
23|o94رهسيف | |يمن عمر مسعد مسعد صيدله |لق|
68oo|2طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد عبــــد |له|دى محمود سيد |حمد

يم |بــــو|لعل45493 زر|عه |لفيومعبــــد |لبــــ|سط ع|دل |بــــر|
تـــج|ره بــــ سويفر|ن| عم|د موريس ذ 484||8
يم عثــــم|ن49828 تـــربــــيتـــ حلو|نعزه ع |بــــر|
7|8o6|يف |حمد حموده حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمل 

4o|o67 تـــج|ره |ل|سكندريهم|لك محمد عبــــد |لمع محمد |لمهدى خ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف سم مكرم بــــبــــ|وى34832|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيق|ء س|لم محمد أبــــو |لفتـــوح|778222
لسن ع شمس|يل|نه س|مح صد نجيبــــ47|55|
6548oد|بــــ |لفيوم|محمد عبــــد |لتـــو|بــــ محمود عبــــد|لبــــ|سط

ي محمد عبــــد |له|دي |لغمرى5333|5 طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهآيتـــ خ
ر|265978 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود كم|ل عبــــد|لعظيم |حمد ز
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دى|ء |بــــو|لحج|ج يوسف خلف|833879
|لسن |لم |زينبــــ جم|ل شعبــــ|ن مرزوق9348|8

ره|زينبــــ ط|رق عبــــد |لمو عبــــد |لعزيز محجوبــــ37245 د|بــــ |لق|
6|o4o| تـــربــــيتـــ بــــ سويفيه خ|لد عبــــد |لمنعم قر

89892o يم مرج|ن معهد ف ص سوه|جس|ندر| كميل |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|وق سيد محمد |لسيد66668|

يم محمد25834 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسعبــــ عيد |بــــر|
326o59تـــربــــيتـــ حلو|نوق رض| رجبــــ محمد
ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جعمرو عبــــد|لرحمن محمد عرفه  9794|9 ع| 
يم غيثــــ24635| فنون جميله عم|ره ج حلو|نمن|ر حمدى |بــــر|
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد عفي عبــــد |لمنعم73249|
6286o6|يم طبــــ بــــنه|حمد ظريف |لسيد إبــــر|
يم عبــــد |لحميد|44237 تـــمريض كفر |لشيخشه|بــــ |لسيد |بــــر|
4277o7معهد ف ص طنط|محمود |حمد عبــــد|لغف|ر |حمد حج
5o4875كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــف|طمتـــ ع|طف محمد عبــــد|لع|ل محمد
7o5424تـــج|ره |لمنصورهمحمد ممدوح |لسيد محمد |لمن
زر|عه كفر |لشيخعبــــد |لو|حد محمد عبــــد |لو|حد ع|شور|55|54
تـــربــــيتـــ |سيوطد| | |حمد س|لم ج|د |  887569
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نندى مصط |نور ك|مل||3223
رهوف|ء محمد خ | عبــــد|لمقصود بــــدير35253 د|ر |لعلوم ج |لق|

د|بــــ دمنهور|بــــل|ل حسن عبــــد |لحميد حسن ض492547
6856ooد|بــــ |لمنصوره|مروه مصط سم مصط محمد  غبــــ
6389o8تـــ عل|ء محمد ح|مد تـــج|ره |لزق|زيقن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوط سل|م |يمن |حمد محمد|924462
تـــج|ره كفر |لشيخرو|ن صل|ح |لدين عبــــد |لغ |م 63|476
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعبــــ حسن ه|شم عبــــد|8|8423
|36o62حقوق ع شمسم محمد عرفتـــ |لسيد
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حقوق |لزق|زيقن|دين عزتـــ عبــــد|لمنعم سليم محمد647472
3o346تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|ند | |حمد محمد |لسيد

طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقبــــل|ل |س|مه |لسيد بــــرك|تـــ43|752
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسف|طمتـــ |حمد صبــــح خليل356923

يع54473 ندستـــ بــــ سويفعبــــد |لرحمن |حمد سيد |بــــو 
6|273oرتـــ|مروه مسعد |لسعيد حسن |لرخ|وى لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
زر|عه |لمنصورهرن| |حمد حمدى |لسيد خليل3|6925
يم عبــــده ذ مصط طليبــــ685964 تـــربــــيتـــ |لمنصورهد | |بــــر|
4o8386تـــج|ره طنط|محمد فوزى عبــــد|لحميد مصط شلتـــوتـــ
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مؤمن بــــهجتـــ مبــــ|رك عطيه بــــوش|378|4
26o443كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــبــــه محمود عبــــد| حلوه
88o828 طبــــ |سيوطمن|ر محمد |حمد محمد
طبــــ وجر|حتـــ |لفم و|ل|سن|ن ج |لزق|زيقسم|ء محمد ع محمد حس|ن |867|78
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لحديثــــتـــ بــــ|لمرج|عمر ح|زم فتـــ عبــــد |لق|در37873|
ندستـــ |ل|سكندريهحمد عبــــد |لن| عبــــد |لحميد |لخر|52936
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخيه محمد عبــــده عبــــد |لمقصود |لدقي 739|44
6|28|oيم عبــــد |لعظيم لقمه تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|ندى ع |بــــر|
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ول|ء عبــــد|لحميد ع عثــــم|ن |لعبــــد377|27
نوعيتـــ |لم |س|ره جم|ل عبــــد|لنبــــي س|لم|473|8
ين محمد عبــــد|لسيد |حمدعيد498936 تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورش
لسن ع شمس|مريم محمد مصط مصط حسن |لغ675947
628o32تـــج|ره |لزق|زيقسع|د طه محمد مهدى
طبــــ |لم |م | عبــــد|لمسيح كم|ل عبــــد|لمسيح|325|8

383|o|ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمد |حمد محمد |لهج|ن
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهن|دين أحمد سعيد ع محمد479367
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــبــــيشوى جرجس سعد | حليم75833|
يم عم|ره624394 |ء عم|ره محمود |بــــر| نوعيتـــ ج|معتـــ د |طإ
5o2858يم محمد عبــــد |لمو سليم تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرحمتـــ |بــــر|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديتـــسنيم محمد حسن محمد |بــــو حشيش|475|2
48739oيم |حمد |لجندى تـــج|ره طنط|سل|م |حمد |بــــر|
5o3849طبــــ |ل|سكندريهمصط ط|رق |حمد محمود ع
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوطمصط |لسيد محمد سيد 3894|9
يم59379| حقوق ع شمس مدحتـــ محمد |بــــر|
يم عبــــ|س شتـــ|5446|5 طبــــ بــــيطرى دمنهوربــــتـــ |للتـــ خ|لد |بــــر|
كليتـــ طبــــ أسو|نحمد محمد |حمد محمد|867887
تـــربــــيتـــ سوه|ج  ل|ء رمض|ن عبــــد|لر| |سم|عيل922654
تـــج|ره |لزق|زيقل|ء خ|لد محمد عوض|775874
7o|5|7 تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء خ|لد ف|روق عبــــد |لعزيز |لسيد
8o|747|ئيل| صيدلتـــ |لم |بــــ|نوبــــ شح|تـــه معروف |
43o4ooتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م محمد ع محمد |لبــــرم|وى
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقك|تـــرين ع|دل عجبــــ|ن عوض792965
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33528oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر ع|دل محمود عبــــد|لعزيز
ثــــ|ر |لفيوم|عبــــد| فوزى |حمد |حمد |لص|وى94|246
6o459o|يم عبــــد |د|بــــ طنط|ندى ع ع |بــــر|
يم |لحس|ن حسن84|32| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نسهيله |بــــر|
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|رحيق محمد محمد سيد |حمد753942
تـــربــــيتـــ |لغردقتـــ جنوبــــ |لو|ديرو|ن محمد عديل مصط 7|2729
|375|oرهعبــــد |لعزيز سعيد مشهور عبــــد |لع|ل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــخ|لد بــــ|سم زكري| ن| 265238
|5o875|د|بــــ |سو|ن|يه يوسف محمد عثــــم|ن
||8oo3تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم |ى جورج سم عزيز
صيدلتـــ |لم | مصط عثــــم|ن عبــــ|س856535
يم رضو|453963 يم |بــــر| ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد س| |بــــر| معهد ع| 
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم جم|ل محمد عبــــد |للطيف|75939
2|93o7يم |لسيد ع وف|تـــعمر عبــــد|لعزيز |بــــر| ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدسل جمعه محمد جمعه52|763
4o7455تـــربــــيتـــ |سكندريتـــدع|ء محمد |م محمد عثــــم|ن
676o|oد|بــــ |لمنصوره|نوره|ن خ|لد فوزى |لسيد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرو|ن |س|متـــ عبــــد |لحميد محمد س|426538
كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمس|ء يوسف محمد |حمد رمض|ن|832799
رهسم|ء عبــــد | |حمد عبــــد |لمجيد858|3| طبــــ |لق|
ش|م عبــــد |له|دي عبــــد |لعظيم58836| تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نف|طمه 
تـــمريض طنط| حمد |حمد محمد |لقطبــــ |لبــــنبــــى|427742
حقوق ع شمسمرو|ن عص|م |حمد |م|م233|3|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|وق خ|لد محمد ع773257
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|ندى خ|لد نج|ح عبــــد | نجم|786|4
تـــج|ره سوه|جمحمد صبــــ عبــــد |لحميد |حمد |لمك273|42

ى5375| رهحبــــيبــــه |حمد محمد بــــهجتـــ |لدم صيدله |لق|
علوم |سيوطعبــــد|لرحمن محمود صل|ح محمد853557
رتـــ|تـــ سم عطيه |لحسي 636878 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|

6oo|o|تـــربــــيتـــ بــــ سويفمل حمدى عبــــد |لع| عبــــد |لعزيز
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد بــــره|م عبــــد|لموجود محمد بــــره9729|4
يتـــ |لصينيتـــ للتـــكنولو | |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ|ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويس /ريع|صم عبــــد |لن| ع حسن سليم767234 لم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه محمد ع بــــدر|268724
3|552oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسم | جرجس ك|مل خليفتـــ
ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسنتـــ ع|طف عزتـــ ع عطيه سعود55|627
49o656| تـــربــــيتـــ |سكندريتـــ|ء مصط ي|س |لسم|ن ع
زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــر| | يوسف مرقص ف|نوس مرقص932|45
تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــمريم محمد |لسيد محمد محمد |لجندى|226|6
يم محمد |لسيد22|787 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقمروه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدكريم|ن منصور محمد ع 299|85
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحمد سعد محمدى سعد|353643
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|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |نوره|ن ع حج|زى ع335274
8558o7| تـــمريض |لم | حمد حسن سلط|ن ع
433o2|علوم طنط| عبــــد|لرحمن خليفه محمود |لم |وي
4o4259تـــج|ره دمنهورمعتـــز سل|متـــ محمد سل|متـــ
طبــــ ع شمسعبــــد|لمسيح عيد ك|مل عيد75|8|3
77454o|ه عبــــد | محمود عبــــد | |لش نوعيتـــ |لزق|زيقن

|5o73تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نروش|ن محمد سعد |لدين محمد
يم غ|زى|529588 ندستـــ |سيوطحمد محمد ممدوح |بــــر|

4o3o|وف|تـــع|دل ه| سعيد سنو عويضه ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره |لمنصورهمريم |لسيد خليل |بــــو |لعن 2|6758
حقوق |لمنصورهصل|ح |س|مه ص|لح محمد مو| 676938
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق محمد ي| ج|د عبــــد|لعزيزج|د634227
36o293تـــج|ره بــــنه|محمود |حمد نعيم |لسيد |بــــوسنه
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطع قطبــــ جل|ل قطبــــ 886335
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نرن| خ|لد فه |لسيد57993|
877o84|ه عبــــد|لغ ع عبــــد|له|دى تـــربــــيتـــ/ري|ضه |سيوط  م
69o548|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد سعد عبــــد |لسل|م |لسيد
4o7392 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــوف|ء مصط عبــــد |له|دى عبــــد |لمطلبــــ ع
تـــج|ره بــــنه|ين|س محمد ع ز|يد|263258
9oo|33|ى ن|شد معهد ف تـــمريض سوه|ج  بــــو سيف ر|فتـــ ن
|د|بــــ |لم |عبــــد| ع|دل عبــــد| ع244475
ندستـــ ع شمسسيف |لدين خ|لد |لسيد |لسعيد|842||
4o9232| ى |بــــو|لفتـــح عبــــد |لقوى |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|حبــــيبــــه ي
رهم| حسن عبــــد|لمجيد |سم|عيل|232753 عل|ج طبــــي |لق|
77o|o9تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |بــــو بــــكر عبــــد|لفتـــ|ح أم |لطبــــ
معهد ف ص بــــنه|من|ر عبــــد|لمر محروس |لسبــــ252482
8o3625د|بــــ |لم |رحمه و|ئل عبــــد|لمنعم مبــــ|رك|
تـــج|ره بــــ سويفمحمود محمد ي|س |حمد822499
ش|ن3|7844 طبــــ |لزق|زيقسم|ء عم|د عبــــد | متـــو د
9o|732|تـــمريض سوه|ج  مل عط| حج|زى سيد
تـــربــــيتـــ بــــنه|س|رتـــ |يه|بــــ محمد عبــــد|لر|زق98|329

د|ر |لعلوم |لم |شيم|ء منصور عطيتـــ ح|مد62652
75o692| يبــــ ج|د ن| سليم|ن و تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسم
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دى|ء ع|دل عبــــد|لر|زق مغ|زي|99|835

لسل|م |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــمدينتـــ |لسل|م|يم|ن ط|رق وف|ء شو ||4223
ى محمود محمد |يوبــــ||922|5 د|بــــ دمنهور|له|م ي
وف|م | حم|ده يوسف ر|غبــــ29786| وق شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم معهد ع| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ مدينه |ل
حقوق |لزق|زيقإيم|ن طلعتـــ محمد محمد حسن642732
5o4252علوم |ل|سكندريهه|جر ع خليل محمود س|لم
87738o  ش|م جل|ل سيد ه  د|بــــ |سيوط|ن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديصف|ء ص|لح حس ع 839934
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248o28تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــنور| ع حس ع|مر سليم 
8o85|5تـــج|ره بــــ سويفع سليم|ن ع محمد
9o|838 حقوق |لمنصورهين بــــكر |بــــوزعف|ن ج|د |لكريم
7o2o|4معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ خ|لد عنتـــر ح|مد محمد عزبــــ
تـــج|ره |سيوطس|ميه جم|ل عبــــد|لرحيم سليم|ن 887356
يم محمد عبــــد |لسل|م عم9578|5 صيدله طنط|إبــــتـــه|ل إبــــر|
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــرن| ط|رق فه مو482525
6o3832تـــج|ره طنط|شو عزتـــ شو سعد سمك
26o62oطبــــ حلو|نيه عبــــد|لن| عبــــد|لحميد عبــــد|لمجيد
357o4|| حقوق بــــنه|حمد عم|د |لدين مصط ع
|286o|تـــج|ره ع شمسسل |س|مه عبــــد |لعظيم محمود
ندستـــ |لم |سل|م ن|جح سعيد عبــــد|لحكيم|3275|8
تـــج|ره بــــنه|ندي مجدي محمد زعزع82|2|3
تـــج|ره ع شمسد | ف|ضل عبــــد |لجو|د ع936|6|
78o73oصيدله |لزق|زيقم محمد يوسف |لص|دق يوسف

7o262صيدله بــــ سويفمن|ر حن محمود محمد
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىش|م محمد من ص|دق محمد636585 ع.
صيدله |ل|سكندريهسم|ء عبــــد |لحميد عق|د بــــش مو 426269
772o82ندستـــ بــــلبــــيسمصط ك|مل عبــــد |لحليم حسن محمد ع| 
4o4|49|تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عبــــد | |سم|عيل |لتـــم
تـــج|ره سوه|جش|م مجدى حن محمد بــــسيو 8||482
د|بــــ حلو|ن|ه|جر محمد |حمد محمد228679
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــريتـــ محمد حس محمد|6|26|3
33282o|تـــج|ره بــــنه|فرح عثــــم|ن محمد بــــكر محمد |لش
يم ن عوض ن5||693 طبــــ ع شمسعبــــد |لرحمن |بــــر|
صيدلتـــ |سيوطمن|ر |حمد حس|ن خليل 893259
2|898o|تـــربــــيتـــ حلو|نحمد ع|دل محمد عبــــد|لنبــــى

53o56تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفند| عبــــد |لبــــ| سيد محمد
ندستـــ بــــ سويفكرم |سم|عيل ج|بــــر تـــوفيق|83525

5o626oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم كم|ل |حمد عبــــد|لغ زريبــــه
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|ل |ء شعبــــ|ن |لسعيد ع|63689

|9|o9| حقوق بــــ سويفحمد محمد ع محمد ز
حقوق |لفيوميه محمد كم|ل عبــــد |لجو|د|66397

7663|o|ندستـــ بــــور سعيدندى محمود |حمد محمود |بــــو رف
6o3576|معهد ف ص طنط||ء محمد جم|ل حسن إسم|عيل
صيدلتـــ |سيوطشيم|ء |حمد متـــو حسن 6|8886
ل|ل|5989| ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نندى حم|ده سم 
يم263478 |د|بــــ بــــنه|سهيله صفوتـــ بــــسيو محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطزينبــــ ع محمد منصور 44||88
وف|تـــمؤمن خ|لد محمد محمود حسن234639 تـــ بــــم معهد ع| در|س|تـــ تـــع|ونيه و إد|ريتـــ بــــ|لمن
كليتـــ |أللسن ج أسو|نه|جر محمود عبــــد|لع|ل |حمد3|59|2
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وف|تـــمحمود محمد ع |حمد |لشوربــــ |843|| وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
8o|o24| د|بــــ |لم |يه محسن محمد رشدي سنو|
معهد ف ص |لزق|زيقمروه |حمد ح|مد عطيه636824
6o3228|ر عبــــد |لحميد ند ن| م| تـــربــــيتـــ طنط|م
حقوق |لزق|زيقوجيه محمد محمد سليم مو 43|634
4o2o88 يم |حمد |لمخزن تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمحمد فتـــ |بــــر|
8|o428تـــج|ره بــــ سويفمحمد عبــــد|لمنعم عبــــد| حسن
تـــج|ره كفر |لشيخ|ء ن| محمد محمد|439877
طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمروه |لسيد سعد عبــــد|لمقصود768675
9|o225 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم زر|عيتـــ) ج |لزق|زيقم|رين| سم عوض عبــــد|لمسيح
نوعيتـــ |لم |نجل|ء |حمد عبــــد|لفتـــ|ح سيد857569
ف |لسيد |لعربــــى|782296 ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسحمد |

4344o|د|بــــ |سو|ن|مل صبــــري سيد محمد
قتـــص|د م حلو|ن|حن|ن سعيد محمد عط| |277583
د|بــــ د |ط|محمد عبــــد|لرحمن |لسيد عبــــد|لمجيد 32||33
زر|عه مشتـــهررن| سل|متـــ ع حسن |لجز|ر|34832
833o|9علوم |سو|نمحمد حس بــــش محمد
|645o5يم محمد علوم ري|ضتـــ حلو|نحس ممدوح |بــــر|
7o4539|تـــج|ره |لزق|زيقحمد عم|د جوده عطيه س|لم
معهد ف ص |ل|سكندريهي|سم عبــــد |لوه|بــــ عطيتـــ ع |لخشي5288|5
حقوق |لمنصورهعل| خ|لد عز|لرج|ل عبــــد|لجليل مو576|42
9o295|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه بــــه|ء عبــــد|لبــــ|رى ع
77779oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقحسن مصط |م مصط |لطو|ن
|2o524د|بــــ ع شمس|ي|ر| كم|ل عبــــد |لمنعم محمود
7o6|5oمعهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعمرو محمد |لخ|ص محمد
يم57243| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسسعيده كرم عبــــده |بــــر

رهمريم صفوتـــ يوسف سعد25668 ندستـــ |لق|
رهجورج وجيه فتـــ ف|يق8|294| ندستـــ |لق|
يم349374 ندستـــ شبــــر| بــــنه| |ء |لدين حسن كم|ل |بــــر|
8o5628تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود نج|ح ن| عبــــد|لعظيم
تـــج|ره بــــنه|س| رأفتـــ عبــــد|لحكيم عبــــدربــــه58|264
26386o|كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|يه |يمن ح|مد |لدر

يم محمد عبــــد |لق|در85888 ندستـــ |لفيومصل|ح |بــــر|
رهحمد سيد عبــــد |لرحمن |م ج|ويش||4697 ندستـــ |لق|

496oo|يم بــــل|ل تـــربــــيتـــ دمنهورآيتـــ سم محمد |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|خ|لد عبــــد|لعليم شح|تـــه |م 829259
تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن ط|رق عبــــد|لعزيز بــــسيو |232996
د|بــــ كفر |لشيخ|محمود مبــــروك سعد محمود سليم|ن289|42
تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |له|دى جوده محمد |له|دى|775998
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |عف|ف ع ي ع 5274|8
44228oمعهد ف تـــمريض كفر|لشيخمحمد رمض|ن ك|مل |لمر |حمد
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د|بــــ |سيوط|مصط عبــــد|لنبــــى |حمد خليفه 6|2|89
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديل|ء مهر|ن |لصغ مو ||83555
تـــج|ره |لمنصورهش|م ي| |لسيد محمد675596
6oo58|طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخمحمد جم|ل فتـــ محمد صقر
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسملك مجدي محمد محمد |لقني 623939
77o945تـــربــــيتـــ |لزق|زيقسم|ء ن| محمد لط شعبــــ|ن |لعل
تـــمريض  |إلسم|عيليتـــعزه محمد |بــــو |لحمد عبــــد |للطيف757887
7o|o|6| تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد مصط |حمد محمد |لعج
4o5664يف فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهأريج أس|مه محمود محمد |ل

ره|شيم|ء عبــــد | رمض|ن محمد6||47 د|بــــ |لق|
45|o4رهوق ح|مد فرج |دريس تـــج|ره |لق|

64o5|9ى ج|د |لكريم تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــط|رق |لسيد خ
5|2o79ف |لسيد عبــــد |لع| عمرو معهد ف ص |ل|سكندريهلسيد |
2|3o24ش|م محمد محمد تـــعلبــــ ندستـــ ع شمسندى 
ف بــــ |لدين محمد |لسيد2483|2 وف|تـــ|مهند | ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 

|56o9يم ره|د | وليد |سم|عيل |بــــر| د|بــــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ديل عبــــد|لصمد ح|فظ |ل |د259835
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمروه عبــــد|لفتـــ|ح ع عمر |لكو9|9|27
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديعمرو سعيد دردير مبــــ|رك834464
9o93|o |ل كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىريه|م ه| سيد عبــــد|لرحمن 
ى صل|ح تـــوفيق محمود |لجبــــ|477893 صيدله |ل|سكندريهي
تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن بــــه|ء |لسيد حسن262674
497o39حقوق |ل|سكندريهدير نعيم عبــــد|لمنعم عبــــد |لسل|م عوض
ف عبــــد|لرؤف ع محمد6|6362 د|بــــ |لزق|زيق|محمد |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد |حمد سعد محمد |حمد484226
35o833تـــربــــيتـــ بــــنه|نوره|ن حمدى حسن محمود
7|2o75يم |لمر |لمتـــو تـــمريض |لمنصورتـــ ند| مجدى |بــــر|
46478oعلوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــمحمود محمد |حمد محمد |حمد
رهكريم |يمن عبــــد|لعظيم عبــــد|لق|در9239|2 تـــج|ره |لق|
م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ محمود ع|طف ج|د محمد |لشه|وى|3|692
833|2o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمريم محمد خليفه حس

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|نبــــيل حسن محمود عويس89296
د|بــــ بــــ سويف|حسن شعبــــ|ن رمض|ن سعد|وى75265

|547o2|رهحمد سعيد محمد عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره |لق|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس صل|ح محمد ع 882685
|د|بــــ طنط|حمد سم |سم|عيل عبــــد |للطيف جبــــر429699
43o967 |د|بــــ طنط|بــــه بــــدر |حمد خف|
حقوق |سيوطي| |حمد فتـــ محمد 562|88
تـــربــــيتـــ |سيوطكل ثــــروتـــ عطيه ش|كر 892578

حقوق ع شمسعبــــد| فوزى عبــــد|لستـــ|ر |بــــوسعده46|32
تـــمريض كفر |لشيخزي|د محمد عبــــد|لحميد |لسيد س|لم443366
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4o7438|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  كفر |لشيخ|يه ع|دل |حمد محمد
8989|o معهد ف ص سوه|جريم عبــــد|لحميد محمود خلف
ره/ري|ضتـــف|طمه جم|ل محمد |لبــــيو336|5| زر|عه |لق|
6o35o2د|بــــ |لمنصوره|عمرو حس |سم|عيل |بــــو زيد

ندستـــ حلو|نمحمد ه| رجبــــ |لسيد محمد75|37
|د|بــــ بــــنه|سعيد ن سعيد سل|مه39|265
5o2534|ر مصط محمد محمد ز تـــج|ره طنط|مصط ز|
86o|52|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حمد |يه|بــــ ري|ض عبــــد|لل|ه
8275o5|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــشيم|ء حمد|ن حس| |بــــو|لعل
تـــج|ره ع شمسمحمود حمدى |لسيد |لكردى مختـــ|ر344546
92||2o تـــج|ره سوه|جمصط |حمد محمد |حمد
وف|تـــر|مز ن|در بــــديع شكر مليكه|78366 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
تـــج|ره ع شمسحمد حس|م سعد مر |334547
يم |لكفر||777|7 معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد |لسيد |لسيد |بــــر|
صيدله |لزق|زيقثــــ |حمد محمد |حمد|639444
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط||ء عم|د محمد منصور|432872
7|o498|ر عطيه ع عيطتـــ د|بــــ |لمنصوره|يم|ن ز|
6o|37o |ري|ض |طف|ل |لمنصوره محمد عبــــد | |ليم
ندستـــ |لم |ش|دى منصور تـــوفيق محمود لط 625284
تـــج|ره |لمنصورهمحمود ربــــيع محمود حسن سليم|ن697523
لسن ع شمس|مل ي |حمد رمض|ن|9|2287
كليتـــ فنون جميلتـــ عم|رتـــ |سيوط حمد محمد ف|روق محمد عبــــد|لمجيد68|895
ندستـــ ع شمسعمر ن| عبــــد |لنبــــى سيد |لبــــربــــرى98|25|
|53oo2|رهحمد محسن عبــــد |لجو|د عبــــد |لسل طبــــ بــــيطرى |لق|
6337o9|تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيه |حمد ع محمود
ر محمد متـــو حطيبــــه526442 ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمعتـــز |حمد م|
9o||83 يم ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جنوف د|وود يوسف |بــــر| ع| 
68|46|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهيمن جم|ل ف|روق فؤ|د عبــــد |
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفحمد فتـــ معوض سيد|55927

272o34|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه محمد ع عبــــ|س
|22oo2إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــبــــيشوى جورج |سطف|نوس جيد
627o84 د|بــــ |لزق|زيق|حس صبــــرى حس عبــــد|لق|در حس
تـــربــــيتـــ ع شمسنسمتـــ عبــــد|لم|لك عبــــد|لمعبــــود ع37|327
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه سعد عمر ميهوبــــ27|39|
تـــج|ره ع شمسمحمد محمد ممدوح عدروس|2974|
68|o74ف تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهن |حمد ن |لشح|تـــ |بــــو
2|8o99ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نكريم عل|ء|لدين عبــــد|لرحمن ح|مد
د|بــــ ع شمس|ن|دين خ|لد محمد سيد عمر27439|
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمود محمد صل|ح ق|سم عمر|34275
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|كريم ه| أم عبــــد |لر|زق |لعدوى622449
23439oيم رهمحمد س|لم محمد س|لم |بــــر| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
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|4979oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد سيد محمد رشو|ن |حمد
62|7o6معهد ف ص بــــور سعيدر| | س|مح |لسيد محمد
6ooo36لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمحلتـــ |لكبــــرى|ي| أحمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لبــــ| عرفه
تـــمريض |لمنصورتـــ ف|طمه ي| محمد جل|ل3|6998
تـــج|ره ج|معتـــ د |ط أيمن فوزي ي|س 4|67|6
26o5|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومف|طمه شح|تـــ يوسف |سم|عيل
689o25 بــــي يم عبــــد |لحكيم |ل ندستـــ كفر |لشيخحمد |بــــر|

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ن|ء رمض|ن محمود ك|مل||6989
6o4258علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد و| |لسيد رضو|ن
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدبــــ|سم |يه|بــــ |حمد أحمد ز|يد765444
نوعيتـــ موسيقيه |لم |رفقه عفي عبــــد|لمجيد ن|عوم859755
تـــج|ره بــــنه|محمود عبــــد|لمنعم يسن محمد حس 349344
2362o7د|ن زر|عه ع شمسمريم ممدوح فكرى و
ورى252897 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقس|ره عص|م عبــــد|لعزيز |لج
9|2|oo  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنعمه | ع|دل عد جورجيوس
لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|مروتـــ رشدى حس محمد ع33585

ندستـــ |سيوطمه|بــــ |س|مه ص|لح ع خليفتـــ8566|2
معهد ف ص سوه|ج يه عبــــد|لنعيم محمد عبــــد|لنعيم|898877
4|o96oيم |لمط يم |بــــر| حقوق طنط|ي|سم خ|لد |بــــر|
ره|رضوى عبــــد|لمجيد سيد عبــــد|لمجيد223678 د|بــــ |لق|

3o68|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج |ر من محمد عبــــد |لحميد
ى عبــــد|لنبــــى س|لم سل|م|629473 طبــــ |لزق|زيقحمد ي
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|عبــــد |لرحمن عم|د |لدين ح|فظ |م 757689
8339o9|إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىمنيه مصط |بــــو|لوف| |حمد
طبــــ |ل|سكندريهحسن|ء عبــــد|لمجيد ممدوح |لحش|ش45|522
776o|9تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحن|ن جم|ل عبــــد |لسميع محمد
7o6358|معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــيه مصبــــ|ح محمود محمد |لوصيف
3|36o2تـــج|ره ع شمسمحمد خلف محمد خلف

د|بــــ |لفيوم|من|ر مصط محمد محمود64527
694|ooندستـــ |لزق|زيقمحمد مجيبــــ |لعو ع عوض
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | رشدى ع ع4|7578
يم سليم|ن6525|6 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طسمر |بــــر|
تـــج|ره |ل|سكندريه|ء مصط كم|ل |م |لطيبــــ| |4324|5
82234o|حقوق |سيوطحمد طه صد محمد
4394o7|طبــــ كفر |لشيخآيتـــ صل|ح |لدين سعيد ع عبــــد |لع
علوم |لعريش/ري|ضتـــعبــــد |لحكيم |حمد محمد حسن حسن62|527
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحس|م |لسيد ع |لسيد ند|443359
تـــج|ره |ل|سكندريهيوسف ميخ|ئيل  صبــــ ميخ|ئيل 475882
6298o8|تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمود |حمد شو جوده
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقيم|ن عل|ء عيد |لسيد|3|6353
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمود عبــــد |للطيف محمود 62842|
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نوعيتـــ |لزق|زيقمحمود محمد |حمد رمض|ن حسن23|638
637o4| ري|ض |طف|ل |لمنصورهدولتـــ محمود عبــــد| بــــسيو
ى سعيد محمد2|2588 تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد خ
فنون جميله فنون حلو|نفرح دسو محمد |لسيد57477|

ه حسن |حمد عبــــد |لجليل|365|4 رهم ندستـــ |لق|
يم عبــــد|لر|زق6|5434 معهد ف ص |ل|سكندريهآيتـــ |لسيد |بــــر|
يم |لزي684399 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ مصط ع|دل مصط  |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |مل مصط عبــــد|لمنعم محمد|9289|8
2872o9|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد معوض طبــــيبــــ
32495oحقوق حلو|نعمر عبــــد|لعزيز محروس حسن
64o84o|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد محمد محمود محمد زيد

4554o ره/ري|ضتـــطه جمعه عك|شه بــــسيو زر|عه |لق|
52224oيم عي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمديحه |بــــو شح|لك مح|ربــــ |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــي|س رفعتـــ صد حس 494939
يم|778442 يم محمد عبــــد | |بــــر| د|بــــ |لزق|زيق|بــــر|
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|د | مسعد بــــيو متـــو39|||4
4o97|7نوعيتـــ طنط|منه | ط|رق سعد |لدين رحيم
د|بــــ كفر |لشيخ|ريم محمد محمد عبــــدربــــه نعم|ن8737|4
6o4833علوم |لمنصورهدين| حس|م |لدين محمد عشم|وى ع عشم
34449o علوم ري|ضتـــ ع شمسلحس |حمد ح|مد محمد |لعصلو
||573oرهريم |حمد محمد غريبــــ حقوق |لق|
|22o64 يم عبــــد |لبــــ|سط رهكريم حس|م |بــــر| تـــج|ره |لق|
علوم ج|معتـــ د |طه|جر حسن ع محمد |لدي|س46|9|6
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقيه|بــــ رض| عبــــد | |لسيدعبــــد|لجيد6||777
9o38o| و|رى محمد |سم|عيل علوم سوه|جه|له 
9|777o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | خلف شح|تـــه ص|لح
تـــربــــيتـــ بــــنه|ش|دى ع محمد |حمد عبــــد |للطيف687|26
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يم|ن محمد عبــــد|لمنعم سليم|ن خ 329598

58|9o|ندستـــ |لم |لحسي ممدوح محمد محمد
446oo4يم ع ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ط|رق محمد |بــــر|
زر|عه سوه|جسه محمد |لسيد محمد 924293
تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهع حسن عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد62578| معهد |لج
4|o227وي| تـــج|ره طنط|سعيد |حمد سعيد |لق
5o7585تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــرو|ن رض| |حمد |حمد |لصعيدى
|327o7لسن ع شمس/ري|ضتـــ|صبــــحيه فؤ|د نجيبــــ نسيم
26o346يم طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنرم محمد عبــــد|لجو|د |بــــر|
63o383 |ندستـــ حلو|نعبــــد | ع|دل محمد حسن |لق
تـــج|ره ع شمسخ|لد ع|شور عبــــد|لغ س|لم |لغر||46|34
معهد ف ص |سم|عيليهرنيم محفوظ ه|شم عمر768657
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديروي ع|دل حسن سليم|ن|825584
35|3o3كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسع|د محمود |سم|عيل محمد خليفه
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كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|مريم خ|لد حسن مصط 9||2|3
 |حتـــ وفن|دق |لم |حمد ن| محمد حسن|853942
4|547o|تـــج|ره كفر |لشيخحمد رمزى محمد |لسيد ج|ويش
ف عبــــده سعد |حمد695296 تـــج|ره |لمنصورهف|طمه |
9o6|5o|كليتـــ |أللسن سوه|ج حمد ك|مل فه يوسف
علوم ري|ضتـــ ع شمسسيف |لدين محمد تـــوفيق |حمد عليوه237|35
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهم |لز |لمتـــو |لسنبــــ|685497
49|o|9تـــج|ره |ل|سكندريهحبــــيبــــه محمود ع حس محمود |لحر
8648|o|زر|عه |سو|ن/ري|ضتـــحمد حمدون محمد عبــــد|لل|ه
9o6462 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جس|ره عرفه محمد |م
وف|تـــعمرو محمد تـــوفيق عبــــد|لفتـــ|ح44|5|2 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن|در حسن محمد حسن24|55
حقوق |لزق|زيقنورس أحمد فوزى محمد |لش|يبــــ|62785
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديشف|ء عبــــدربــــه محمد ص|لح5|8423
حقوق |سيوط  بــــ|نوبــــ رأفتـــ عط| | ملك||32|89
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعزتـــ عص|م |لدين |حمد عبــــد |لسل|م479236

كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسر| | حربــــى سعيد محمود|5|48
27|6|o|تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكوم|ء |لسيد عبــــد |لحميد محمد سل
يم عبــــد |لر|زق بــــسيو |436556 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخ|ء إبــــر|
6o49|5تـــربــــيتـــ طفوله طنط|شيم|ء عص|م محمود شعبــــ|ن |لج|بــــرى
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|عبــــد| حس |حمد عمر265259
يف سيد محمد846582 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نزي|د 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــبــــس|م عبــــد|لسميع مو محمود265566
699o79| يم شع يم رض| |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طبــــر|

زر|عه |لفيوممه| محمد جم|ل رمض|ن65555
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد شو ح|مد ع عزبــــ635883
7o449||م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ ش إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ  يه متـــو |لسيد محمد |لسيد
يم9|3573 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن بــــنه|ي|س محمد عبــــد| |حمد |بــــر|
343o24ف |حمد مختـــ|ر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|عمر |
4o||42|ف عبــــد| محمد تـــج|ره |ل|سكندريهسل|م |
ره|رحمه |س|مه يوسف ص|بــــر36956 د|بــــ |لق|

كليتـــ |أللسن سوه|ججل|ل حم|ده جل|ل محمد ر|شد4|||68
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسحبــــيبــــه محمد فوزى ز محمد46|237
425o39صيدله |ل|سكندريهسهيله محمد لبــــيبــــ |سم|عيل |لسيد
علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىبــــقطر رس لويس مو |83677
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسجو | جرجس |ي | عبــــد |لمل|ك32329|
يم محفوظ |لعيسوى478633 ره/ري|ضتـــع محمد |بــــر| إعل|م |لق|

علوم ري|ضتـــ حلو|نحمد نبــــيل فتـــ عبــــد |لجو|د|29893
|د|بــــ بــــنه|ه|جر محمد فرج |حمد ع266238
صيدله |لزق|زيقمحمود مصط حس مصط سويلم699598

764o8خدمه |جتـــم|عيه |لفيومف|طمتـــ |بــــو|لعبــــ|س سيد محمد
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رهفرحه محمد |لسيد محمدين25665 ندستـــ |لق|
8||7o|تـــج|ره بــــ سويفمروه جم|ل عبــــد|لمنعم محمود
5o2532تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد مجدي عبــــد |لصمد |لسيد مبــــروك
63o969د|بــــ |لزق|زيق|جه|د مجدى |م ك|مل |لسيد
ف طه محمد زن|د64|622 ندستـــ د |طمحمد |
6o2829كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقحمد حمدى محمد عبــــد |لحليم حشيش
428939| معهد ف تـــمريض طنط| ل|ء عطيتـــ مو عبــــد|للطيف مو
864|o6كليتـــ طبــــ أسو|نعمرو محمود ق|سم ج|د
|267o4لع|  للح|سبــــ ونظم |لمعلوم|تـــ ش إد|رتـــ  تـــجمع خ|مس|عمر مصط محمود ع
ندستـــ تـــ.خ|مس معتـــز مجدي محمد مر 23296| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
4|8o2|كليتـــ |أللسن كفر |لشيخن|ديه |لسيد |حمد حسن غبــــيش
33o5o8يم محمود محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|س|رتـــ |بــــر|
6222o3ى حقوق د |طكريم حم|ده فوزى |لح
52|4|o|معهد ف ص |ل|سكندريهس|رتـــ عطيتـــ عبــــد |لق|در بــــسيس قل
تـــج|ره بــــنه|عص|م |لش|ف |بــــو ه|شم سليم|ن782458
23o3o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|عبــــد|لم|جد |س|مه محمد متـــو مج
طبــــ بــــنه|رو|ن يوسف يوسف يوسف سيد |حمد776637
زر|عه كفر |لشيخخلود عص|م |لدين محمد ع عبــــد|لد443974
8o7659ق|وي غربــــ|وي لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|دين| ميل|د 
علوم |لبــــتـــرول و|لتـــعدين بــــمطروحمحمد |حمد |لش|ف محمود خط|بــــ448978
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد محمد |حمد س|لم||25775

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممن|ر جمعه محمد عبــــد|لد|يم65247
ندستـــ |لزق|زيقمحمد ط|رق حس |لسيد634789
237|o2|كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه بــــدر محمد دردير ع|رف
5|o6|2طبــــ بــــيطرى دمنهوريوسف شعبــــ|ن |لشح|تـــ سليم|ن
49733o|تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورل|ء رض| فتـــ |لش|عر
كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمريم منصور ش|كر بــــسط| 886945
62oo94ف محمود مصط |بــــو |لرج تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل|ء |
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدندى محمد عبــــ|س |لمر عبــــد |لع|ل 763287
89|4o4| يم مصط حقوق |نتـــس|بــــ موجه |سيوط يه مصط |بــــر|
4o5573يم وجيه عز بــــش|ى ش|روبــــيم كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــم
42|o78ن| عل|ء |لدين |لسيد عبــــد |لعزيز  جعفر كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدم
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمد خليفه محمد عبــــد|لحفيظ823458
ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر منتـــ | محمد جمعتـــ يوسف46382| أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
معهد ف تـــمريض بــــنه| نه| رض| محمد يوسف سليم|ن339543
ندستـــ بــــور سعيدخ|لد ح|زم حج|ج محمد |لدسو 472|68
6|o468|ر عمر محمد عيــطه معهد ف ص طنط|منــيه عبــــد|لظ|
42499oتـــمريض |إلسكندريتـــ بــــسنتـــ أحمد شح|تـــ عبــــد |لج|بــــر محمد
ف حس محمد744|2| د|بــــ حلو|ن|سهيله |
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرحسن سم حسن محمد ح|فظ طبــــل345364

رهزي|د محمد ر| |حمد23593 تـــج|ره |لق|
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قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|دى عص|م محمد عبــــد|لخ|لق248366
د|بــــ دمنهور|رن| خ|لد شمس |لدين بــــكر6938|5

د|بــــ بــــ سويف|تـــ محمد |لقط حسن845|2
كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهور|ء |لسيد |لسيد |لسيد عرف|تـــ|7838|5
8|84o5|يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم ||ء محمد حس |بــــر|
43284oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| محمد |حمد ذ |لزي|تـــ
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن|در |لسيد |حمد محمود638576
33o573|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|يم|ن عبــــد|لسل|م فرح|تـــ محمود
|5846oيم حمدى عبــــ|س حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|دير |بــــر|
87o275صيدلتـــ |سيوطند عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لم|جد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطغ|ده عم|د محمد عبــــد|لع|ل |4|889
د|بــــ |لزق|زيق|حمد محمد |بــــو زيد عبــــد |لق|در مصيل625757
6oo638طبــــ طنط|ح|تـــم محمد عبــــد |لفتـــ|ح حسن |لقصبــــى
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |منيه عبــــد|لمنعم عبــــد|لفتـــ|ح مر |6464|8
ن| |سح|ق رض| |سح|ق|35576 لسن ع شمس/ري|ضتـــ|م

7|7o8معهد ف ص بــــ سويفمحمد محمود محمد عبــــد|لفتـــ|ح
|27o69تـــج|ره ع شمسسل مجدى عبــــد |لخ|لق |لسيد
68o74|تـــربــــيتـــ |لمنصورهف|طمه صل|ح عبــــد |لسل|م محمد سليم
758o84تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهي |حمد محمد عبــــد|لر|زق
د|بــــ |لزق|زيق|منيه |يمن |لسيد نبــــوى |بــــو|لعزم|786464
|2o262| ندستـــ ع شمسحمد نز|ر |حمد نظ
6o75|9|صيدله |ل|سكندريهوس|م |لمحمدي عبــــد |لنبــــي |لحس
5|o785طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد ك|رم |لسيد ع |لشن|وى

346o6|رهمحمد خ|لد |حمد عبــــد حقوق |لق|
|2o2|9| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد محمد محمود |لع|د

رهحمد ع|دل عبــــده حج|زي مو |3|292 طبــــ بــــيطرى |لق|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيختـــغريد |لسعيد فرح|تـــ نص 6656|4
6o79|8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــشيم|ء محمود |لمر محمد |لمر
حقوق ع شمسيتـــ فتـــ ح|مد عي محمد|459|37
 |حتـــ وفن|دق |لم |جورج عيد ونجد صليبــــ64|7|8
9o4|3| تـــمريض سوه|ج ر|ند| خليفه محمد ص|لح
48|7ooحقوق |ل|سكندريهمصط محمد مصط خ سيد
علوم حلو|نمحمود |حمد ج|بــــر |لكوع4|||25
زر|عه دمنهوري|تـــ ج|بــــر ع محمد قنديل||599|5
د|بــــ |لمنصوره|نجل|ء |س|مه محمد عمر679857

م عبــــد |لرحمن فريد عبــــد |لرحمن|899|3 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسنوره|ن سيد مبــــروك عبــــد|لسميع48573

5o8o37تـــج|ره |ل|سكندريهرو|ن محمد حسن محمد |لسخ|وى
7672ooف يونس |لسيد طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمحمد |

66o|7فنون تـــطبــــيقيه حلو|نعبــــد|لرحمن عويس رمض|ن رحيم
تـــج|ره |سيوطمحمد ح|تـــم حسن محمد272342
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رهن| و|ئل صموئيل تـــوفيق4|57|| حقوق |لق|
334|o6|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــ|نوبــــ س| محروس غبــــري|ل
75o889وف|تـــمحمد جم|ل عبــــد |لمع ع حسن تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
2523ooتـــربــــيتـــ |لس|د|تـــن|ء عبــــد|لمقصود عبــــد|لمقصود بــــدر 
63582o|نوعيتـــ |لزق|زيق|ء |لسعيد عبــــد|لر|زق عبــــد|لبــــ|ر
لح|سبــــ|تـــ و|لمعلوم|تـــ |لسويس|س|ره ي| محمد رفعتـــ |حمد223|76

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء |حمد محمود محمد|62672
د|بــــ د |ط|يمن محمد ح|مد خليفتـــ|75|7|4
6o8543يف طبــــ ع شمسي|سم محمد عبــــد |لجو|د 

255o7ره|غ|ده ص|لح عبــــد |لوه|بــــ متـــو د|بــــ |لق|
8|o962|نوعيتـــ |لم |يه صل|ح فؤ|د |لسيد
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن حسن |حمد خ|لد426989
5o8o62لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|م| س| د |ن مو|س جوده
4456o6يم |لسيد |حمد |لقمري علوم ري|ضتـــ طنط|محمود |بــــر|
6269o4| يم حسن |م د|بــــ |لزق|زيق|مل س| |بــــر|
|455o9ره|مصط منصور عبــــد |لمنعم عبــــد |لمع د|بــــ |لق|
يم48672| رهين عبــــد |لفتـــ|ح محمد |بــــر| علوم |لق|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــكنج مريوط|محمد خ|لد م |لدين محمد |لقص|452976
9|874o رهمحمد محمود محمد عبــــد |لمجيد طبــــ بــــيطرى |لق|
حقوق طنط|عز|لدين |لحسي ممدوح عبــــد|لمجيد مصط 35|495
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــحمد جم|ل مصط مصط حس |342942

يم|835|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفيم|ن معز محمود |بــــر|
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحس |حمد حس |حمد|6574
4527oد|بــــ ع شمس|عبــــد|لرحمن عبــــد |لرسول عبــــد |لد|يم محمد

4757o5تـــج|ره |ل|سكندريهكريس صبــــ شو بــــش|ى شح|تـــه
694o|3تـــج|ره |لمنصورهمحمد تـــوفيق |لسيد |حمد |لبــــهن سليم
رهف|طمه جم|ل عبــــد|لمحسن عبــــد|لرحمن233395 تـــج|ره |لق|
44o297ه ع|دل ع |لسيد ع طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخن

6o5|oعلوم ري|ضتـــ بــــ سويفعبــــد|لرحمن ربــــيع عبــــده بــــكرى
5o725| تـــمريض  بــــ سويفيوسف محمد ع|يد عبــــد

تـــج|ره |لمنصورهمن|ر عبــــد |للطيف مصط عبــــد |للطيف 675955
تـــج|ره بــــنه|حمزتـــ محمد |لسيد عبــــد|لعزيز عدوى76|338

6o945كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفر| | حسن |بــــو|لحسن كريم
يم محمود |لتـــو686278 د|بــــ |لمنصوره|يوسف |س|مه |بــــر|
8834o2  تـــج|ره |سيوطرغده محمد ع حسن
2|7o58يم تـــج|ره ع شمسه|جر محمود زين |لدين ع |بــــر|
2464|oمعهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد|لرحمن رض| شعبــــ|ن |بــــو |لغ|ر
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نعمر نعم|ن محمد |حمد4245|3
42oo59| بــــي حقوق طنط|منيه مجدي |لسيد |لسعيد |ل
ري|ض |طف|ل |لمنصورهشيم|ء وجيه محمد مو784493
طبــــ |ل|سكندريهمريم حس|م ع عبــــدربــــتـــ|42277
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ه نج|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لع|ل|639455 تـــمريض |لزق|زيق م
تـــربــــيتـــ بــــ سويفمحمد |حمد حس محمد|5885

43o974تـــج|ره طنط|ند عبــــد|لفتـــ|ح محمد |لد|ودى
6438o4 تـــج|ره بــــنه|ري|ض محسن ري|ض عبــــد |لعزيز عبــــد
ف|ن| نبــــيل سيد |حمد عبــــد|لسل||847|2 د|بــــ ع شمس|ن
6882o نوعيتـــ |لفيومنسمه عبــــد|لجو|د مختـــ|ر عبــــد|لغ

تـــربــــيتـــ/ري|ضه دمنهورحمد محمد عبــــد |لع| |حمد دحدوح528854
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــ مجدى عبــــد|لمنعم |لقفل269276
79|42oري|ض |طف|ل |لمنصورهسهيله عص|م محمد جوده
ش|م محمد فؤ|د855225 حقوق |سيوطمحمد 
ندستـــ بــــلبــــيسل|ء وليد محمد عثــــم|ن|632369 ع| 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــل|ء حس كرم |لدين غرس |لدين|266878
265o5oوف|تـــرأفتـــ رمض|ن عبــــد|لتـــو|بــــ جعفر ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره |سيوط سم|ء خليفه عبــــد|لرحيم ك|مل||78|89
علوم |لزق|زيقمريم عم|د عبــــد |لحميد عبــــد |لفتـــ|ح سليم5|6296

معهد ف ص بــــ سويفعم|د حمدي ع ح|مد|6257
5o49o4د|بــــ |ل|سكندريه|د | ع ع محمد طبــــنجتـــ
زر|عه دمنهورف|طمتـــ محمد شح|تـــه محمود عبــــد |لمجيد598|52
يم775729 زر|عه |لزق|زيقمحمود عبــــد | عبــــد |لبــــص |بــــر|
8o743oتـــمريض |لم | محمد ي| |حمد ص|لح
5o62|2 طبــــ |ل|سكندريهم| محمد عبــــد |لسل|م |لسيد عبــــد
4o534o|د|بــــ |ل|سكندريه|لشيم|ء صبــــرى سعد محمد بــــس|ط
7|o8|9| معهد ف ص |لمنصورهمحمد ع|دل |حمد يوسف عبــــد
85276oتـــج|ره |سيوطحن|ن |س|مه عبــــد|لع|ل محمد
8964o9  علوم |سيوطه|جر عص|م |لدين ع محمد
62o62|ندستـــ |لم |محمد |لسيد فتـــح |لدين عبــــد |لمجيد عبــــد ربــــه
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن سيد فتـــ عبــــد |لمعبــــود63566|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نمحمد |حمد ك|مل سيد242892
45|27oد|بــــ طنط|آيتـــ طه محمد |حمد  |لش|ف|
علوم دمنهورتـــ |س|متـــ أحمد عبــــد | |حمد6893|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ |لسويسغزل ع|دل |حمد محمد769972
يم ح|مد  |م764748 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــورسعيد|نوره|ن سيد |بــــر|
6|8oo4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طي|ر| |حمد محمد |ل |ح

يع عويس|73243 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسحمد ع|صم |بــــو 
6o|633طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأسم|ء عم|د فرج | محمود |لجخو

رهيوسف |حمد |لسيد |حمد يوسف |حمد4863| تـــج|ره |لق|
يم|86|352 حقوق ع شمسحمد محمدى عبــــد|لسل|م |بــــر|
7|o28|زر|عه |لمنصورهندى |لحس |حمد |حمد بــــ|غتـــ
وف|تـــحمد عل|ء |لدين مختـــ|ر محمد |لتـــه|22335 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

77o4o6تـــج|ره بــــنه|حمد محمد عبــــد |لحميد حسن عبــــ|س
4o24o8د|بــــ دمنهور|شيم|ء س| |حمد |لسيد عمر
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42o244|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخيم|ن محمد تـــوفيق محمد حسن
رهحمد س| |حمد ف|ضل|9|344 علوم |لق|

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|وف|ء مجدى |لسيد عطيه |لحن 632||6
62o98||يبــــ |حمد |لسؤ د|بــــ د |ط|أيه |لسعيد و

9o646|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفسم|ء محمد ميهوبــــ عويس
د|بــــ |ل|سكندريه|يوسف محمد محمد محمد محمد حجر|48833
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد ز رمض|ن صدقه|255864
9o|832 د|بــــ سوه|ج|د | |حمد عبــــد|لعظيم محمد
معهد ف ص |ل|سكندريهسم|ء سليم|ن محمد سليم|ن |لشيخ|8592|5
89326o يم |حمد د|بــــ |سيوط|من|ر |لسعودى |بــــر|
6o676o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمحمد ع|دل عبــــد |لر|زق عبــــد |لغف
2563o6طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد شعبــــ|ن عبــــد|لعزيز عطيه
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد |لرحمن عل|ء |لدين جل|ل ص|687923
فنون جميله فنون |لم |ع |ء رمض|ن ج|بــــر عبــــد|لع|ل  7488|9
254oo5تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود رمض|ن عبــــد |لحميد محمد خليل
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد حمدى محمدى |لخو753|25
7o83|| ندستـــ |لزق|زيقمن|ر عط| |لمو محمد زغ
|2oo74 فنون جميله عم|ره ج |ل|سكندريهم|ري| كريم فخري جور
يم ه|شم|94|4| ندستـــ ع شمسمصط |حمد |بــــر|
82oo8||لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يم|ن حف حس|ن ك|مل|

4796oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمد مصط شح|تـــه محمد
4o557رهمحمد سعد محفوظ يونس طبــــ بــــيطرى |لق|

9o7568 د|ر |لعلوم |لم |ع محمد ع محمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نبــــتـــ | ه| ج|بــــر |حمد46246|
247o96ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسعيد وص|ل محمد |بــــوسعيده

44457| رهمنيه بــــيو ع محمد ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
نوعيتـــ بــــنه|حمد ط|رق عبــــد|لحفيظ عيد حم|د|395|33
ه |يمن عبــــد |لجو|د عبــــد |لمع67467| رتـــ|م لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
5|o867يم عبــــد|لحميد د|ود نوعيتـــ |ل|سكندريهمحمد |بــــر|
678o32 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|رد سعد |لدين محمد |لسيد |حمد
ره|س|ندر| ع|دل إسكندر و|قيم87|476 عل|م |لق|
ندستـــ ع شمسحمد جم|ل |لصغ محمد|54436|
83|93oد|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|س|ره ن رشدي محمد
639|8|| حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد رأفتـــ عبــــد| مو
4|4|2oرتـــ|عل| عزتـــ عمر خط|بــــ لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
26o552نوعيتـــ |شمونمتـــ حسن ف|روق زل|بــــيتـــ
تـــج|ره |لزق|زيقحمد |س|مه رشدى |حمد عمر|778299
ش|م رفعتـــ عبــــد |للطيف|678729 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|ل|ء 
8o|745حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفدير محمد عبــــد|لفضيل |حمد
ف عبــــد|لسل|م |لسيد643277 ندستـــ |لزق|زيقمحمد |
يم7389|2 فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندى محمد ج|بــــر |بــــر|
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رهتـــ خ|لد |لسيد ع|822| طبــــ |لق|
معهد ف ص |ل|سكندريهرغده محمود عبــــد | محمود |لق|لع9855|5
حقوق ع شمسشه|بــــ عم|د محمد محمد عودتـــ296|34
27|79o|ه صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح |لزغبــــى علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــم
لسن ع شمس|نور| عم|د مسعد رمض|ن259982
676o65 يثــــم عبــــد |لحميد |لشح|تـــ عبــــد ه  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهم

تـــج|ره بــــ سويفحمد عبــــد |لمحسن رجبــــ محمود|55334
ش|م محمد فؤ|د عبــــد |لغ |97|26 علوم ري|ضتـــ شبــــ |لكوممحمد 
رهمه|د خ|لد عبــــد |لع|ل محمد |لسيد67383| ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخمريم |حمد ع |لبــــودى426656
علوم |لمنصورهسل |س|مه مصط محمد درويش|69497

647o8صيدلتـــ |لفيومندى |حمد عبــــد |لستـــ|ر محمود
علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد |سم|عيل شعبــــ|ن عبــــد |لمنعم56643|
6763o6 صيدله |ل|سكندريهريه|م |لسيد محمد ع |لطو
8o349oيم عبــــد|لحكيم تـــمريض |لم | محمود حمدي |بــــر|
تـــج|ره طنط|حمد عص|م محمد محمد جمعه|486539
4|4o29 |حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|سم|ء عبــــد|لعظيم مهدي ح|مد |لر
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جنوره|ن |سعد |حمد حس |3|896
337o96تـــج|ره ع شمسرضوى عبــــد|لمحسن عبــــد| عبــــد|لمحسن
تـــمريض |لمنصورتـــ سم|ء |لسيد يوسف محمد يوسف|685249
|55o28ره|عبــــ منصور فتـــ محمد عل|م |لق|
رهمنه محمد |بــــوط|لبــــ رشو|ن223622 حقوق |لق|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــه شعبــــ|ن محمد كتـــ|نتـــ 4|8973

معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــيوسف بــــدر لملوم كليبــــ|4847
4o5875د|بــــ |ل|سكندريه|رون|ء خ|لد خ سيد خليل

57oooتـــربــــيتـــ بــــ سويفزينبــــ عيد عبــــد | محمد
ندستـــ ع شمسسل|م ه| محمود سعد|64495|
تـــج|ره طنط|حمد |م محمد فرج حشيش|3835|4
تـــج|ره |سيوطدين| خلف | مصط |حمد9823|8
طبــــ |سن|ن ع شمسه|جر محمد عبــــد|للطيف عطيه |لشعر3|3457
زر|عه كفر |لشيخمحمد عبــــ|س محمد محمود ع438875
كليتـــ حقوق |لم |مه| عمر عبــــد|لحليم ع 4665|8
ش|م محمد كم|ل محمد محمد59|2|2 ندستـــ ع شمسعمر 

تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نسم محمد سم فؤ|د|834|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميم|ن سعيد محمد |لشيخ|269459
5o9336زر|عه دمنهوريوسف محمد ص|لح |لسيد محمد |لقل
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسرضوى مجدى عزيز ع6349|3
89o5|5 تـــج|ره |سيوطع|دل مخيمر |حمد محمد

|لسن |لم |محمد عبــــد|لق|در منجد عبــــد|لجو|د69276
تـــج|ره كفر |لشيخف|طمه حمدى محمد سعيد |لديبــــ7|8|44
63o435علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحليم ع متـــو
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يم محمد332685 يم محمد |بــــر| نوعيتـــ بــــنه|دع|ء |بــــر|
6o54o9ف عزتـــ ع عويضه تـــربــــيتـــ طنط|ه|يدى |
نوعيتـــ |لزق|زيقمنه | |يه|بــــ ع |مبــــ|رك|||774
2238o8|قتـــص|د م حلو|ن|ين|س جم|ل منصور ص|لح
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمحمود سعد |حمد محمد|لصغ 828974
7o6685|تـــج|ره |لمنصورهنس |حمد متـــو محمد عوض
75|o84يم محمد ع تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسه|جر |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس |ده عل|ء عبــــد|لنعيم مصط 38|242
حقوق طنط|ه|جر جل|ل شعبــــ|ن |لمغربــــي497853
25869oتـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمصط ثــــروتـــ عبــــد|لنبــــى عبــــد |لحميد بــــدير
يم تـــوفيق محمد جن|دى689556 طبــــ |سن|ن كفر |لشيخرح|بــــ |بــــر|
7o48o9ك.تـــ. ف صن| |لزق|زيقدين| عبــــد  |لنبــــى عوض   محمد حسن
تـــج|ره بــــ سويفمحمد محمد سيد |م 2|42|8
855o5لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|منتـــ | |حمد محمد |حمد

9o39|o كليتـــ |أللسن سوه|جمحمد طلعتـــ صديق بــــكر
ف |لسيد محمد مو769538 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسبــــسنتـــ |
23o365د|بــــ |سيوط|عمر ه| محمد فه
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسمنتـــ | ربــــيع محمد محمد |سم|عيل|573|3
تـــج|ره ع شمسحسن|ء ع عبــــد|لوه|بــــ ص|دق عم|628|35
حقوق |لمنصورهمريم |لسيد عبــــده س|لم سل|مه36|786

5974o|كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــ|نوبــــ صبــــ فوزي  |د
تـــج|ره بــــنه|ندى حس |لسيد عليوه358772
3494o||ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي||ء حسن عبــــد| سليم|ن
فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهنور|ن عص|م عبــــد |لر|زق محمد خف3|4794
863o28زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديي|سم بــــدوي محمد بــــدوي
معهد ف تـــمريض بــــنه| |ء |لسيد ع |لسيد س|لم|577|33
6773o9علوم |لمنصورهمحمد مد محمد متـــو مبــــروك
8796o7 د|بــــ |سيوط|نجل|ء ربــــيع محمد عبــــد|لمو

2o|5oد|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ع محمد ع سليم|ن
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمد سليم|ن خليل63|526
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديدع|ء كم|ل عبــــد|لل|ه عبــــد|لو|حد|86372
خدمه |جتـــم|عيه حلو|ننوره|ن حم|ده مصط |م 228882
تـــج|ره ع شمسحبــــيبــــتـــ سعيد محمد |لسيد3322|3

رهمنتـــ | خ|لد رمض|ن فوده26829 حقوق |لق|
ندستـــ |لفيوممحمد ص|بــــر عبــــد|لجو|د محمد46|65

تـــربــــيتـــ دمنهور عبــــد|لعزيز |حمد حسن 499948
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد عبــــد|لمنعم محمد يوسف|8|3254
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه |حمد محمد |بــــوسبــــيكه|248958

حقوق ع شمسحسن عبــــد |لع| ضبــــ عبــــد |لع|48448
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىم عبــــد|لرحيم محمد |حمد|82583
نوعيتـــ |ل|سكندريهند محمد عبــــد |للـه ع|مر||4988
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حقوق ع شمسف|طمتـــ ي| بــــيو |حمد |م|م عيد335468
7||o24|علوم |لمنصورهلشيم|ء |حمد يوسف |لمهدى خ|طر
226o75حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقعبــــد|لرحمن سيد سيد طلبــــه سليم|ن
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد يوسف ح|مد متـــو |ل |د765342

425|4| حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد عص|م جمعه ج|بــــر ع
يم753626 يم |بــــر| تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسه|يدى |يمن |بــــر|
تـــمريض طنط| عمرو محمد محمد عبــــد |لع|ل557|43
346oo6| ش|م محمد حميده ع تـــج|ره |سيوطيتـــ 
نوعيتـــ |لم |من|ل ع|رف غريبــــ شح|تـــه5732|8

حقوق |نتـــس|بــــ موجه حلو|نه|جر |حمد دي|بــــ مسعود3|242
3496o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|غ|دتـــ محمود ع عشم|وى|
علوم بــــنه|تـــ محمد ع|دل عبــــد |لعظيم ش| |26724
36o765د|بــــ بــــنه|عبــــ محمد فتـــ محمود نص|ر|
بــــي |لسعيد |693252 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|مريم |سعد سم |ل
يم حسن عبــــد |66374| يم مجدى |بــــر| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نبــــر|
د|بــــ حلو|ن|عبــــد |لرحمن عطيه محمد عطيه47358|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهع|دل منصور رزق ع686984
44375oري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــف|طمه |سم|عيل ذ إسم|عيل حسن
معهد ف ص |سيوط يه خل|ف ع محمد|7655|9
تـــج|ره ع شمسرحمه عبــــد |لن| عبــــد |لقوى خليفتـــ26468|
يم855848 تـــج|ره بــــ سويفمصط محمد محمد |بــــر|
|57||oه حمدى عبــــد |لر|زق محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ بــــ|لجزيرتـــ ج حلو|نن
7o792|| قتـــص|د م حلو|ن|من|ر |لسيد |حمد عبــــد
82o457د|بــــ |لم |ع |حمد طلعتـــ |حمد|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسوس|م طه محمد محمد  |ض348293
رتـــ/ري|ضتـــ|حمد مصط عبــــد|لكريم عبــــد|لل|ه|235557 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
2288o3رهسل محمد عبــــد|لعزيز محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــسل مدحتـــ فر|ج صديق |لسيد25|233
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|محمد عص|م محمد |لسيد |حمد324793

معهد ف تـــمريض |لفيوميه رجبــــ |حمد عبــــد |لجو|د|963|7
75o4o6تـــج|ره بــــور سعيدبــــل|ل محمد حس عبــــد |لكريم
ه ع|دل جبــــر عبــــد |لوه|بــــ غنيم||467|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م
تـــربــــيتـــ |سيوطك|تـــرين رفعتـــ عط| | ي  887363
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| س| عبــــد|لع| فوده245798

ره|جنتـــ خليفتـــ حسن خليفتـــ6238| د|بــــ |لق|
2692ooتـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــنوره|ن محروس خط|بــــ مو
وس بــــش|ره|722|4 نوعيتـــ كفر |لشيخعم|د |م ف|يز تـــ|و
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقحمد عبــــد | سيد |حمد أحمد||||782
282o| رهحس |حمد حس |م|م محمود |لسنديو حقوق |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ح محمود محمد محمود296|5

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعبــــد| محمد مصط خليل234722
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82o654 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |مؤمن بــــ|سم ع عبــــد|لمتـــج
7o542د|بــــ |لفيوم|س|لمه ص|لح ك|مل عوض

زر|عه دمنهورس|مح محمد عبــــد |لوه|بــــ عبــــد |لمجيد 2633|5
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|مريم فوزي سعد عبــــ|س |ل |د2897|4
يم64275| يم فوزى |بــــر| رهيوسف |بــــر| حقوق |لق|
ندستـــ ع شمسنورز سعيد محمد سعيد773529
2|5o72رهع |لسيد محمد محمود رمض|ن حقوق |لق|
9o|233 كليتـــ |أللسن سوه|جر| | محمد عبــــد|لع|ل محمد
6|7o45تـــج|ره ج|معتـــ د |طس|ره محمد محمد بــــرك|تـــ
33o832حقوق بــــنه|ف|طمتـــ محمود |بــــو |لوف| عبــــد|لحليم
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نم كلثــــوم |س|مه عبــــد|لر| |سم|عيل45|839
6oo8oo يم |لسيد خ تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رن| حمدى |بــــر|
6o4o99معهد ف ص طنط|فتـــ |لسيد فتـــ عطيه زعف|ن
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد مصط ع محمد عبــــد |2|4248
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن خ|لد عبــــد |لفضيل |بــــو غنيمه62362|
د|بــــ دمنهور|ندى ع|دل ع د|ود497298
د|بــــ |لزق|زيق|ه|نم |لسيد ك|مل |حمد بــــيو4|7828
87627o ندستـــ |سيوطم | محبــــ فتـــ شفيق
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقعبــــد|لرحمن مجدى رمض|ن بــــدوى |حمد253929
4972o4|فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهآل|ء ط|رق عبــــد |لمجيد عبــــد |لسل
4||2o4ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ند| سم فتـــوح عبــــد |لفتـــ|ح ملوص
يم52963| ره|محمد ص|بــــر محمود |بــــر| د|بــــ |لق|
44o298تـــربــــيتـــ كفر |لشيخه|جر خ|لد ز عبــــد|لحميد
د|بــــ |لزق|زيق|ف|طمه |يمن محروس أحمد محمد حج774662
6o2999تـــربــــيتـــ طنط|ند| محمد رشدى سلم|ن
علوم ع شمسف|دى بــــهيج |سعد قسطنط عبــــد |لمسيح59|9||
68oo92معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــعبــــد |لمنعم عبــــ|س عبــــد |لمنعم رجبــــ
كليتـــ |لطبــــ بــــقن|منه كم|ل مو ع ||3|83
يم محمد|263566 قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مل صبــــرى محمد |بــــر|
تـــ س|لم |حمد |لسيد |لسيد||33833 لسن ع شمس|م
48o548 |حقوق طنط|محمود محمد |لسيد محمد |لحم
|4548oتـــربــــيتـــ ع شمسعمرو رض| فه ح|فظ
628o|3حقوق |لزق|زيقمحمد حس|م |لدين عبــــد|لش| محمد محمد

كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج بــــ سويفم|ري| عي ص|دق سليم|ن57394
|55|6oتـــج|ره ع شمسيم |يمن محمد سليم|ن
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسط|رق محمد ن| محمد369879
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخد | محمد |حمد عيسوى زبــــيده436883
6|72o4||صيدلتـــ بــــورسعيدل|ء محمد عبــــد |للطيف زيد|ن عط
تـــج|ره بــــنه|نه|د سيد ه|شم |بــــوسيف36||28
طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقليدي| غ| لط فه2728|6
82|3|o يم جور ن| حمدي |بــــر| تـــربــــيتـــ |لم |م
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لمعهد |لكندى |لع| لل|د|رتـــ  6 |كتـــوبــــر|محمد خ|لد محمد رجبــــ6556|2
9|2o|4 صيدلتـــ سوه|جبــــس|م |دور تـــوفيق خليل
د|635995 رتـــ|منيه رمض|ن عبــــد|لمحسن مج| لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــجورج |م نعيم بــــند من5398|6

رهمريم ه| نظيف ع7497| تـــج|ره |لق|
47957oندستـــ |ل|سكندريهمحمد حسن حسن خليل
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد ح|زم محمد محمد مسعد765327
د|بــــ سوه|ج|ص|بــــرين خ|لد محمود ع 898942
434565| يم فرج  | |لغني |د|بــــ طنط|منيتـــ |بــــر|
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــنيف أحمد محمد درويش عبــــيد435386
تـــربــــيتـــ حلو|نمحمد عبــــد|لحكم |حمد عبــــد|لحميد|754|3
5o5||9ر مسعود بــــه | |لط| د|بــــ |ل|سكندريه|بــــ|سل محمد و
ه عبــــد |لعظيم محمد عبــــد |لعظيم عم694437 تـــربــــيتـــ |لمنصورهم
7o5482|يم طبــــ |لمنصورهسل|م محمد محمود |بــــر|
9|49o2  كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد ح|زم جم|ل فرج
يم98||64 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |نيس عبــــد|لبــــديع |بــــر|
88o87o  | |تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |سيوطعص|م محمد صفوتـــ قرنه عط
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخزينبــــ ممدوح محمد رجبــــ عط| |435966
معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  |ء رمض|ن حسن |لجز|ر|9946|5
868|o9|تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــ|ء |حمد حسن محمود
تـــج|ره ع شمسحمد رجبــــ محمد طه|345224
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ شبــــ |لكومن |س|مه عبــــد|لحميد عبــــد|لحميد حس 485|27
9o98o8 تـــج|ره سوه|جصف|ء خلف محمد طلبــــ
2429|oيم محمود ر|شد رهمحمود |بــــر| تـــج|ره |لق|
23|56o رهمحمد جم|ل رمض|ن محمد حس ندستـــ |لق|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمؤمن محمود ف|يد |لدسو 429626
معهد ف ص ري|ضه بــــنه|محمد جم|ل عبــــد| سلم|ن4|9|25
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء عبــــد|لعزيز محمود |لعبــــد|97|253
تـــج|ره ع شمسندى مجدى س|لم طه خليل334942
8o623o|يم محمد ذ عرف|تـــ تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفبــــر|
7o4592تـــج|ره |لزق|زيقن|در صل|ح |حمد محمد س|لم
48994oحه وفن|دق |ل|سكندريهأمنيه أحمد |لسيد ع |لحلف|وى| 
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرن| |يه|بــــ رجبــــ |لسم|ن|84|76
3|427o تـــج|ره |سيوطمحمد حس|م |لدين |حمد  عبــــد|لرحمن
حقوق ع شمسم|درون| جميل عبــــد|لمسيح زخ|رى355556

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد |لرحمن حمدى طه جنيدى53399
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جد |نه غط|س لوندى غط|س 967||9
حقوق |لزق|زيقصف|ء خ|لد محمود محمد638796
تـــج|ره ع شمسيوسف ع حس ع ص|لح23755|
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق سم|ء محمود |بــــو |لليل محمد عبــــد|لع52||63
265o24|تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد خ|لد |حمد عبــــد|لمحسن
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علوم بــــنه|رن| مصط محمد عبــــد|لرحمن حج|بــــ723|33
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طندى محمد محمود محمد عيد6744|6
تـــج|ره |سيوطخ|لد ع|دل ع محمد3||4|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|مريم عبــــده ع محمد غ|زى495973
6o7o|5ف ح|مد محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|آيه أ
بــــ5956|7 ر عبــــد |لر|زق |لمتـــو  د|بــــ |لمنصوره|منه | ط|
78o628لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|س|ره محمد عبــــد |لعزيز زيد|ن
5|o|3|ش|م محمد |لجوي تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورح|زم 
4o|985حقوق |ل|سكندريهم|زن ع |حمد محمد

رهعمر محمد حسن عبــــد |لعزيز34577 حقوق |لق|
حقوق |سيوطبــــسمه محمد محفوظ رشو|ن 878775
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــك|رول جم|ل |نور فه238482
875|oo حقوق |سيوطمهند محمد يح محمد |لغطري
معهد ف تـــمريض |لمنصوره نور| |حمد فتـــ |حمد |لدسو 698226
ين |حمد معوض حس 632747 د|بــــ |لزق|زيق|ن
79|o26تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لحميد محمد حسن |لعجرودى
2478o4 علوم ج|معتـــ |لسويسسل|م محمد عبــــد |لحليم محمد |لحف
ش|م ع |حمد ع234227 تـــج|ره سوه|جع 
2|55oo ف عبــــد|لوه|بــــ حس تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــيم |
تـــج|ره بــــ سويفجه|د عمر عبــــد|لحميد |م 2374|8
76o576تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسرش| صل|ح عبــــد |لر|زق محمود

6734oحقوق |لفيومحس|م حس محمد عبــــد |لعزيز
معهد ف ص |ل|سكندريهس|رتـــ |لص| عبــــد |لرحمن سليم|ن عي5767|5
يم |لر|623843 تـــج|ره ج|معتـــ د |طآل|ء رض| بــــدوى |بــــر|
7o8382|تـــربــــيتـــ |لمنصورهنو ر|ن ن|جح عبــــد |لبــــ|رى عبــــد |لر
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــرو|ن محمد حسن متـــو ع|مر|23|49
8555o|ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــم|يكل ميل|د رشدي بــــطرس

حقوق بــــ سويفحمد محمد سليم|ن عبــــد |لو|حد|55928
6|54o|ف محمد حموده حموده لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــد |ط |لجديدتـــ|س|مح |
نوعيتـــ بــــور سعيدريم |حمد عبــــد | يوسف765763
36o698يف حسن عبــــد|لعليم عبــــد|لبــــ ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد 
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نوليد |س|مه حن عبــــد |47466|
رهرضوى سيد محمد محمود س|لم38992| تـــخطيط عمر| |لق|
4o47o6تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمحمد عبــــد|لمنعم محمد محمد فرج
يم |لدي ||49537 يم عطيه |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|
|د|بــــ بــــنه|ي|سم محمد صل|ح |لسيد357748
د|بــــ ع شمس|يم|ن محمود |حمد محمود|22|336
|د|بــــ |لم |نه|ل ع|طف عبــــد|لتـــو|بــــ عيد3395|8
||59oo|د|بــــ ع شمس|قتـــ وليد محمد محمود
رهمحمد خ|لد محمد |بــــو د|غر38794 تـــج|ره |لق|

حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهعمرو محمد سيد |حمد شيحه257|42
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26|3ooيم عبــــد|لسميع تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر محمد |بــــر|
682o36| د|بــــ |لمنصوره|نوره|ن محمد عبــــد |لعزيز ع عبــــد
تـــربــــيتـــ ع شمسل|ء محمود عبــــد |لرحيم حسن |366|6|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|دين| ه| مرج|ن ج|د |لربــــ359538

4468oتـــربــــيتـــ حلو|نر| | محمد ع رمض|ن
طبــــ بــــيطرى بــــنه|محمد |حمد |لسيد حسن639433
حقوق |سيوط حمد محمد سيد عبــــد|لحميد||87932
||65o8كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسس|ندر| مدحتـــ بــــرسوم بــــسك|لس
تـــج|ره بــــ سويفحمد نبــــيل سيد محمد|49993

5o597|علوم طنط|ش|دى |م محمد |لسيد عبــــد|لبــــ|سط
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نرن| ع|دل عبــــد |لع|ل محمد24946

7o9o89 طبــــ حلو|نمن|ر عل|ء طه |لعدل مصط
ندستـــ |لفيومم | مجدى عيد فوزى72549

43o875تـــج|ره طنط|سل سم مر زي|ن
5o9637|طبــــ |ل|سكندريهيه|بــــ رأفتـــ ع ع شلبــــي
7o4|62يم عي |حمد تـــج|ره |لزق|زيقعي |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسنوره|ن خ|لد محمد كم|ل8|2375
علوم ري|ضتـــ بــــنه|عبــــد|لمنعم ع|دل عبــــد|لمنعم |م |23|25
35|49o علوم ري|ضتـــ ع شمسمحمد سيد فكرى حس
علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخيوسف نبــــيل يوسف محمد |بــــوزيد97|444
يم|75|22 ندستـــ تـــ.خ|مس ش|م ع|طف سيد حس |بــــر| معهد ع| كندي تـــكنولو | 
حقوق |ل|سكندريهمحمد عزوز ص|لح ضيف | عوض495549

رهيوستـــ | ف|يز |سعد يوسف49753 علوم |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|رح|بــــ ق|سم عبــــد |لبــــ|سط كل55452|
علوم |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد |حمد عبــــد |لع|ل|755226
69463oطبــــ |لزق|زيقس|ميه فرج |لورد| حس محمد
تـــمريض |لمنصورتـــ عل|ء محمد عوض | |لعو ج|د 9|6942
2229o6|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعيد ع|طف منصور فه |بــــو |لعل
علوم |سيوط سم|ء |حمد عمر |حمد|879658
تـــج|ره بــــ سويفش| ربــــيع |لسيد مر 99|||8
355889| م محمد |حمد محمد |لنجو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|د
تـــج|ره |ل|سكندريهمنتـــ | أحمد محمد أحمد عبــــد |لرحمن6|4834
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه |لدسو فتـــ |لدسو محمد|687796
حقوق حلو|نجل|ل محمد جل|ل حسن47324|
علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ء |يمن محمد محمد |سم|عيل|42|9|5
86o665|زر|عه |لم |حمد حس|ن فتـــ محمد
رتـــ||ء سعيد عبــــد| محرم|9|3428 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نمحمد صل|ح محمد سيد9|3369
27|3o6يم عبــــد|لع|ل كليتـــ علوم |لو|دى |لجديد محمد محمود |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمصط عص|م عبــــد |لرحيم حسن|836||
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسحمد حسن حس |لسيد|963|64

Page 7759 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

6o772o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|شيم|ء عل|ء عبــــد |لسميع محمد س
كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىس|ره عبــــد |لغ عبــــد | حمد37786
6o69|| طبــــ بــــ سويفط|رق ف|رس محمد عبــــد

تـــمريض كفر |لشيخف|طمه ق|سم جمعه |حمد ق|سم44|437
يم محمود ح|مد837473 لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|كريم |بــــر|
يم9382|3 تـــج|ره ع شمسسل خ|لد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جدي دردير محمود لبــــيبــــ837233
325o53يم يم محمد ع |بــــر| حقوق حلو|نيوسف |بــــر|

د|بــــ ع شمس|ي|سم سم |لسيد سليم|ن6||42
68o|65حه وفن|دق |لمنصورتـــريه|م عثــــم|ن |حمد محمد |لمتـــو| 

د|بــــ بــــ سويف|م|ري| س| سليم|ن عبــــد |لمل|ك52295
يم |حمد|9|7542 ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمنيه ع|دل |بــــر|
5o4297علوم |ل|سكندريهرحمه ع|دل محمد ص|بــــر |لسيد
42oo4| يم محمد عبــــد |لحميد عبــــد تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخ|ء |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخمصط عبــــد|لر|فع محمد عبــــد|لفتـــ|372|44
معهد ف ص |لزق|زيقيه |لسيد مصط |لشح|تـــ|87|777
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعبــــد| مسعود عفي عرفه||2547
6352o5تـــج|ره |لزق|زيقه|يدى عطيتـــ عبــــد | مو ع رجبــــ
لس مجدي د |ن مطر جرجس2|4873 |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ك
لس رفعتـــ رشدى ميخ|ئيل53|3|3 وق شعبــــتـــ إد|رتـــ ومح|سبــــتـــ|ك لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل
6|77o4|تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد ع|دل |لغريبــــ حم|د
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخين|س س| عبــــد | عبــــد |لحميد فرج723|44
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نرقيه بــــه|ء|لدين |حمد حسن273568
888o|2 صيدلتـــ |سيوطحس|م مصط عبــــد|لر|زق فرغ

حقوق حلو|نمحمد م|جد محمد عبــــد |لخ|لق||768
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرم|زن سيد منتـــ عبــــد |لسل|م45|29

6o32|oعلوم |لمنصورهفريده ع|دل ع |لعيسوى
35478o|تـــ خ|لد محمد ع محمد تـــج|ره بــــنه|م

يم46696 د|بــــ حلو|ن|محمد حمدى ف|روق |بــــر|
6o648oيم تـــمريض طنط| يوسف محمد زمق|ن مصط |بــــر|
ندستـــ |ل|سكندريهسل|م عبــــد |للطيف دي|بــــ شيخون|523386

رهمحمد رمض|ن محمد رمض|ن منصور66|37 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
د|836538 تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــل|ء محمد مرس|ل مج|
8o|o68 |د|بــــ |لم |شيم|ء عل|ء |لدين محمد عبــــد|لك|
4637o6 يم يم |لسيد |بــــر| زر|عه كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |بــــر|
69765oتـــج|ره سوه|جشه|بــــ عبــــد |لحميد عبــــد |لحليم محمد مر
||9o39|لسن ع شمس|حمد سيد جل|ل سيد
8o79|8تـــج|ره بــــ سويفمن|ل عز رزق | ك|مل
لمعهد |لع| للهندستـــ |ل|لكتـــرونيتـــ بــــلبــــيس|أس|متـــ محمد لط عبــــد|لعليم629249
د|بــــ حلو|ن|د | وليد محمد محمد73|52|
تـــج|ره بــــنه|ف|طمتـــ نبــــيل سعيد محمود25738
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ف |لسيد عبــــد|لرحمن|77639 تـــج|ره |لزق|زيقسل |
د محمد|47984 تـــج|ره |ل|سكندريهمهيمن |يه|بــــ |سم|عيل مج|
52874o|ندستـــ |ل|سكندريهحمد سم كم|ل |بــــوسم|حه
5|45ooطبــــ |سن|ن |ل|سكندريهي|سم محمد محمد |حمد شيحه

464o5|ر |لرقيق كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نسم|ء عمر عبــــد |لظ|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسعمر ع|صم عبــــد |ل |لمقدم822|75
35|o|5يم محمد |حمد كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسزينبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــنه|حمده محمد حمود ص|لح|36757

ش|م |لسيد |حمد22852 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نمحمد 
د|بــــ |لزق|زيق|ن|دين ج|د لط |لسيد ج|د642345
علوم |لزق|زيقرغد ح|مد محمد ح|مد كريم635393

رهبــــه ع|طف حسن عبــــد |لقوى|3692 تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ |سيوطنوره|ن خ|لد محمد عبــــد|لع|ل 878294
تـــمريض |لمنصورتـــ عبــــد |لرحمن محمد |لسيد  |م5848|6
يم شحيبــــر247366 تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ج|بــــر محمد |بــــر|
علوم ري|ضتـــ طنط|خ|لد |حمد حس |حمد524996
26694oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مروه جم|ل محمد سند
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|ندى شكرى ح|مد ص|لح |لحبــــ 247868
36o6o6ي عبــــد|لعظيم محمد تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|زي|د خ
6|o5|o|معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــعم|ر مدكور عبــــد|لجليل محمد حس
تـــج|ره ع شمسسل سيد فرج مر334864
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهرضوى محمد |بــــو |لحسن محمد757526
7oo423ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد جمعه |حمد |لمر م |لع| 
علوم ري|ضتـــ |لم |نور|ن ع|طف ع عبــــد|لمحسن9258|8
696o9| بــــي يم عبــــد |لعزيز |ل طبــــ بــــيطرى |لمنصورهرو|ن |بــــر|
يم |م|م محمد345964 تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|س|لم |م|م |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقس|ره طلبــــه حج|زى حل عبــــد |لرحمن787644
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسين|س محمد عبــــد |لمنعم محمد|759834
254o47ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن متـــو عبــــد|لغف|ر ج|د
4|3|o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|زينبــــ |حمد محمد |بــــو ر|وى
62832oيم |لسيد عي معهد ف ص ري|ضه |لزق|زيقمحمود محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــ|ء محمد فتـــ مصط |489828
يف سعيد عبــــد|لع|253579 معهد ف ص بــــنه|دى 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشمحمود محمد محمود |حمد حموده766588
يم علبــــه38||45 يم |بــــر| |لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|محمد رأفتـــ |بــــر|
علوم |لزق|زيقه|جر عبــــد |لحميد |لسيد ع |لسيد|63883
لسن ع شمس/ري|ضتـــ|عمرو أيمن خميس محمود ر| 447238
ف عبــــد|لجيد حسن256598 تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوموق 
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمود شعبــــ|ن محمد محمد مر95|526
6oo|48حقوق طنط|ج| محمد ع عبــــد|لمقصود محمد
د|بــــ ع شمس|يتـــ حسن عبــــد|لعظيم حسن|326563
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ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــحمد محمد شح|تـــ عبــــد |لرحمن |لزتـــحرى||2654
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمينه حس|ن سيد عبــــد |لرحمن|58445

9|834o علوم ج|معتـــ |لسويسع ه|شم |حمد محمد
6o6989يم |بــــوزيد صقر طبــــ طنط|من |بــــر|
8287o8تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمعتـــز محمد ن| ه|شم
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نمحمد عم|د محمد حس عمر89||32
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدحس|م محمد |حمد محمد87853

6o7386ف طبــــ ع شمسول|ء جم|ل |لسيد 
6|4o46|صيدله طنط|يم|ن رمض|ن عبــــد |للطيف  |د

|4o|8|يم زكري تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نسندس كم|ل |بــــر|
4o4497|ف |لسيد عبــــد|لغف|ر |بــــر حقوق |ل|سكندريهكريم |
42o229| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جل|ء محمد طه |لسيد مصط
267o58تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــيوستـــ | مجدى يون|ن غبــــري|ل 
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن محمد |م محمد7368|3
صيدله ع شمسمحمود محمد محمود محمد |لقص|ص488|34

2|o93فنون جميله عم|ره ج حلو|نمصط محمد عبــــد |لحميد حسن
ف محمد شه|بــــ |لدين |لبــــ|2|4522 ندسيتـــ 6 أكتـــوبــــر زي|د | أك|ديميتـــ أخبــــ|ر |ليوم شعبــــتـــ 
ليل543772 ى حسن ع حسن  تـــج|ره طنط|حسن ي
8o6996|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |م ه|شم حسن محمود محمد
48553oتـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــس|ره محمد حس ح|مد |حمد
يم ع|مر26672| تـــج|ره ع شمستـــ محمد حسي |بــــر|
طبــــ حلو|نمحمود خميس محمود عبــــد|لمنعم غنيم36|||5
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|ني|سم حسن محمد حسن95|36

د|بــــ |لعريش|يه محمد ص|لح عبــــد| عطيه||||768
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرمحمد سيد صل|ح |حمد شو 3|326

علوم |لزق|زيقحمد صل|ح |لدين |لسيد محمد|633936
د|بــــ ع شمس|وق |حمد عبــــد |لرحمن |لسيد|4234|

صيدله حلو|نحمد محمد سيد فه ||8768
69o5|6| يم محمد عبــــد د|بــــ |لمنصوره|ض |بــــر|
علوم |ل|سكندريهجه|د ي| حمدي |لبــــن|6493|5
معهد ف ص ري|ضه سوه|جمحمد صل|ح جل|ل ع  895643
ندستـــ |سيوطن|در ن|جح منصور عبــــد|لعزيز |لبــــسو4|5299

42|o|ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|بــــه |لسيد عبــــد | |لسيد
ش|م عبــــد |لرحمن مصط 58647| تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسنتـــ 
63|oooحقوق |لزق|زيقرنيم رأفتـــ ص |لدين عبــــد |لحميد
48o759|كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دىسم|ء حس رمض|ن محمود مرزوق
د|بــــ |سيوط|عل| |حمد ر|تـــبــــ عبــــد|لع|ل 436|89
رهمريم مسعد فتـــوح محمد |لهو|رى232826 زر|عه |لق|
359|o8كليتـــ |أللسن ج أسو|نع محمد عبــــد|لمجيد محمدين
5o9o22تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهشه|بــــ |حمد ح|مد عبــــد |لغ |لخبــــ|ز
3|565oف عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|لعزيز تـــربــــيتـــ حلو|نرحمتـــ |
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63o365تـــج|ره بــــنه|ص|بــــر محمد ص|بــــر |لسيد
2224ooيم د|بــــ ع شمس| |ر رش|د ع |بــــر|
ندستـــ سوه|ج مل د| |ل عد خ |75|898

ره/ري|ضتـــمنتـــ | عم|د عبــــ|س قطبــــ|8||3 زر|عه |لق|
|د|بــــ |لم |شمس |لدين محمد عبــــد| محمد|85443
425869| تـــمريض |إلسكندريتـــ سم|ء مر|د صفوتـــ |لبــــيو
323|o4|تـــربــــيتـــ حلو|نيم|ن حمدى عبــــد|لمقصود محمد
48863oيم عبــــد |لسل|م يم |حمد |بــــر| تـــج|ره دمنهوربــــر|

معهد ف تـــمريض بــــ سويف عبــــد | طه محمد ع ج|د84497
تـــج|ره سوه|جيه|بــــ فوزى |حمد ر|غبــــ|49882|
694o46| معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــحمد فرح|تـــ عبــــد |لعليم فرح|تـــ عبــــد
497o56ي يم عبــــد |لعزيز بــــيو |لم حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|رتـــ |بــــر|

ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|نرم خ|لد محمد |م 72228
68o|o8ندستـــ |لمنصورهمريم محمد |بــــو|لفتـــوح محمد عبــــد |لع
طبــــ |سيوطي|سم حس|بــــ مصط عبــــد|لقوى فص5667|5
رهن| ع|دل فتـــوح |للبــــ|ن5689|| تـــج|ره |لق|
2|559oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد ع|صم محمد زيد|ن
تـــج|ره ع شمسندى فيصل |لسيد حس |بــــو|لعم|يم3758|2
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقط|رق عبــــد |لحميد محمد  |م788|77
د|بــــ ع شمس| |ر حس محمد |ل|سعد72||6|
فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمروه عبــــد |لمنعم محمد عي حس|632727
ره|زينبــــ صف|ء سيد عمر صبــــح222323 ثــــ|ر |لق|
تـــربــــيتـــ بــــنه|د | صل|ح فريد مصط |35482
9o6423 حقوق سوه|جحبــــيبــــه محمود جم|ل محمود
ري|ض |طف|ل |لمنصورهل|ء |حمد عوض محمد و| |697672

رهمحمود محمد مصط سليم|ن|3272 ندستـــ |لق|
23722oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسسيمون س| نسيم لوندى
5o2347صيدله |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن حس ع|طف عبــــد|لجو

رهمحمد وليد |لسيد مندوه |لبــــط|وى|596| علوم |لق|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دينشوى صبــــرى محمد عبــــد|لحكيم272932
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمريم خ|لد محمد محمد753679
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمود ه| ن| مدبــــو نو|ر|2472|
د|بــــ كفر |لشيخ|محمد رض| عبــــد|لحميد |بــــو|لعن ط9842|4
4|ooo5تـــج|ره طنط|محمد |حمد عبــــد |لعزيز |لديبــــ
49|o8|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمن|ر حسن عبــــد |لصبــــور حسن |حمد
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسي|سم |يمن منصور |حمد بــــصيله76|343
77o346طبــــ ع شمسمصط رح|بــــ |لش|ف |حمد |لولي
تـــج|ره |لزق|زيقسم| محمد محمود ن626833
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |مي ن| محمد|لفل|ح ص|لح858939

تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نم|رس| مل|ك سعد ص|دق45827
د|بــــ |لفيوم|بــــتـــ حس عبــــد|لعليم عبــــد|لبــــ| ||732
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9|o575 صيدلتـــ |سيوطمصط عبــــد|لل|ه سيد عبــــد|لل|ه
8843o6  كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جش|م شعبــــ|ن جمعه سليم|ن
5o3|8|زر|عه س|بــــ| بــــ|ش| |ل|سكندريهع |ء محمد ع عبــــده ع
694o35بــــتـــ يم عبــــد |لسل|م و يم |حمد |بــــر| ندستـــ |سيوطبــــر|
2595o|د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|نوره|ن محمد يونس |حمد
4o73o4حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهشيم|ء عبــــد |لق|در فتـــ عبــــد |لق|در محمد
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومكريم س| عبــــد|لرؤف عبــــد|للطيف94||45
343o97|تـــربــــيتـــ بــــنه|يم|ن |حمد سيد عبــــد|لع|ل
زر|عه ع شمسيم|ن نج|ح فرج محمود شلبــــى|344793

لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو| |ء عيد قر عبــــد |لتـــو|بــــ49346
25o|55ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــنسمه |لسيد عبــــد|لفتـــ|ح |لسيد فرج
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|بــــسنتـــ خ|لد عبــــد|لع| سعيد355336
7527o6د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عبــــد |لحميد حسن يونس محمود
تـــج|ره سوه|جحس|م |لدين وحيد محمد |بــــو|لق|سم  426|92
م محمد محمد عبــــد|لرحمن|4|7529 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد
د|بــــ |لمنصوره|روى عبــــد |لرءوف عبــــد |ل عبــــد |لرءوف435|69
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمريم مجدى محمود عبــــد|لبــــ| 267634
ل|ستـــزر|ع |لم| و|لمص|يد |لبــــحريتـــ بــــ|لعريش|ريم ر| سمع|ن عبــــد|لشهيد8|27|8
2358o7ش|م |حمد فؤ|د محمد فريد د|بــــ حلو|ن|روضه 
543|o6طبــــ طنط|بــــسمه ع|دل عبــــد |لمنعم محمد |لجمل
769o||علوم |لعريشوف|ء محمد عبــــد |للطيف ع
6o6|27|تـــج|ره |لمنصورهحمد كم|ل محمد |لنس|ج
فنون جميله فنون |ل|قمن|ر محمود محمد يوسف838492
تـــمريض دمنهورحمد عبــــد |لعزيز ع عطيتـــ|88|3|5
|ء عمرو محمد أبــــو |لروس499878 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورإ
|6|o44تـــج|ره ع شمسكرستـــ فوزى ر|غبــــ سعيد
6o873|يم |لحسي ج|د|لكريم |لسم علوم ري|ضتـــ بــــ سويفبــــر|

ى7|7642 حقوق بــــورسعيدنوره|ن فكرى رجبــــ محمود ع
فنون جميله فنون حلو|نيه عبــــد|لحليم عبــــ|س |لضوى|5878|2
د|بــــ د |ط|منه | عمرو عبــــد |لحميد محمد |لمحجوبــــ25|9|6
وف|تـــمحمد مدحتـــ محمد ع نص|ر2|7526 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
62oo62 حقوق د |طتـــ|مر جم|ل |لمتـــو محي
د|بــــ |لزق|زيق|نوره|ن ك|مل محمد عبــــد|لفتـــ|ح356836
|622o6ر رهعص|م محمد عبــــد |لحميد |لط| ندستـــ |لق|

27|o|يم تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــض محمد |حمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طه|يدى محمد سم حسن مر6533|6
6o7899 |تـــربــــيتـــ طنط|ريه|م |حمد فؤ|د رش|د |لفخر
6o2522 ر زكري| ع |لسيد |لشو تـــج|ره طنط|م|
9o23|5 حقوق سوه|جمحمد ص|بــــر محمد |لصغ
6o68o8 علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــيوسف رض| دربــــيله عبــــد |لحفيظ حس
رهبــــسنتـــ محمد |حمد ع83|58| زر|عه |لق|
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6386o8د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |إلسم|عيليتـــ| جل|ل محمد محمود عطيه
علوم ع شمسدع|ء صل|ح |حمد محمود93|326
778oo8ق|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقسم|ح عبــــد |لعليم ع |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد صبــــ محمد عبــــد|لل|494744
زر|عه طنط|زي|د عم|د محمود |حمد شلبــــي2872|5
حقوق |سيوطمحمد مهدى محمد عبــــد|لح|فظ 65|879
معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمد عبــــد | محمد |لسيد سليم|ن677664
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىن عيد مو |لعبــــد||82992
9o2948|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج| منيه |لسيد مر محمد
ق||6944 يد سعد حسن |ل معهد ف تـــمريض |لمنصوره ي|سم |بــــو|ل
89|4o5 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطبــــسمه ظريف ع حموده
يم |لصعيدى8|6829 د|بــــ |لمنصوره||ء حمد|ن جمعه |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|سمر محمد |لنبــــوى محمد حسن عوض2888|6
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمنه | خ|لد سيد |لرشيدي5|8264
9o499o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جم خلف محمد تـــم|م
85o854 تـــج|ره |سيوطسهيله محمد محمد |لبــــرنس سنو
يم|356878 ل|ل |بــــر| صيدله ع شمسيتـــ لط رمض|ن 
ر|ء |كرم محمود عبــــد|لحميد355756 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسف|طمه |لز
ره||ء |م|م ع |سم|عيل|44924| د|بــــ |لق|
6o23|5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|دير ع |لسيد محمد |لجم|ل|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م|دون| عبــــد |لمسيح معوض ر|غبــــ59526|
تـــج|ره دمنهورمن|ر خ|لد يوسف |لهو|رى|736|5
6o9|77يم |لفر|ش تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهمصط محمد |بــــر|
5435o8تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورحبــــيبــــه عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لسل|م أحمد
326oo8خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحن|ن |لفنجرى محمد محمود
44oo3o |تـــج|ره طنط|رو|ن عص|م مو| |حمد |لمو
ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|سم|ء |نور نجيبــــ حسن||63754
4o9743تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ول|ء مصط محمد محمد

علوم بــــ سويفسم|ء عيد محمود محمد|54756
773o2oتـــج|ره ع شمسمحمد صل|ح |لدين عبــــد |لرحمن طه
تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|غ|دتـــ سم محروس محمد محمد335933
9o8558  تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد عز |لدين |لديبــــ عبــــد|لر|زق
تـــج|ره ع شمسمحمود ر|فتـــ بــــيو عبــــد|لسل|م324458

تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسشيم|ء ن| عبــــد |لفتـــ|ح ع محمد747|2
طبــــ بــــيطرى سوه|جمحمد حمدى ع|رف |حمد 922969

رهبــــتـــس|م مجدى |م مبــــروك |لخرصه||3578 تـــج|ره |لق|
35o3o3يم محمد حسن سعد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسمحمد |بــــر|
نوعيتـــ |لم |ن|ديه مه |بــــوزيد محمد852555

ش|م مصط 328|3 رهمن|ر محمد  حقوق |لق|
يم جلبــــى762634 د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|محمود مسعد محمد |بــــر|
6o79o7د|بــــ طنط|س|ره عص|م سيد |حمد عوض|
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ه نبــــيل محمد حمد عبــــيد|428627 علوم بــــنه|م
|64o79حقوق |لمنصورهخ|لد |دف|وى حل عبــــد |لل|ه
وف|تـــمصط محمد حسن محمد حسن2|5248 معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
22o||4وف|تـــ|نوره|ن ع|دل |حمد عبــــد|لحكيم ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
4|76o3 ه فكرى فؤ|د محمد عفي حقوق طنط|أم
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نيه فوزى عبــــ|س عبــــد|لحليم|228958
يم سل|مه|3|5|79 طبــــ |لزق|زيقحمد محمد |بــــر|
نوعيتـــ بــــور سعيدرو|ن محمد |حمد |لعزبــــي764796
صيدله |ل|سكندريهمحمود |حمد ح|مد محمد عبــــد ||7|424
تـــج|ره ع شمسحمد محمد محمد عبــــد |لرحمن عبــــد |7|92|2
صيدله |لزق|زيقمنيه |لسعيد عبــــد|لرحمن محمد يوسف642888
تـــربــــيتـــ بــــنه|ي|سم عبــــد|لحق عبــــد| عبــــد|لفتـــ266326
ف |لدين عبــــد| محجوبــــ843539 تـــج|ره سوه|جمحمد 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ن|سيمون من س| د|ود|7938|8
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمصط محمود بــــكر عبــــد |لعظيم7|7527
ف محمد محمد |حمد762786 كليتـــ |أللسن بــــ|ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى/ري|ضتـــعمر |
2|7|o5لسن ع شمس|رن| محمد محمد محمد عوض
|53o69لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|عبــــد |لرحمن سعد فتـــح | عبــــد |لسل
9o4434  ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|محمد عبــــد| محمد عبــــد|لمنعم
764o3oتـــربــــيتـــ بــــور سعيدل|ء |حمد مسعد محمد |حمد ع فرح

|8o48 رهمريم محسن محمد عفي حقوق |لق|
د|بــــ ع شمس|حمد ص|لح محمد مسعود|286|32
4o4854يم شح|تـــه ع عبــــد |لوه د|بــــ |ل|سكندريه|سم |بــــر|
2878o9زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد جم|ل عبــــد|لل|ه كروش
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقي|سم عثــــم|ن |لسيد محمود783296
68o887|د|بــــ |لمنصوره|لسيد رض| ص|لح |لشه|وى
ره|محمد حمدى ع حسن225|24 د|بــــ |لق|
زر|عه |ل|سكندريهزي|د عبــــد |لحميد عبــــد |لستـــ|ر |لجم423223
د|بــــ سوه|ج|يو |نه جرجس فه فهيم  896552
6o9435| كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريه محمد طه |بــــو ريه عي
6o|o69ندستـــ طنط|عمرو محسن محمد محمود سنبــــلو
6o6754 يم |لشوربــــ تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد رفعتـــ |لمأمون |بــــر|
تـــج|ره ج|معتـــ د |طنوره|ن ن| محمد عر| 7988|6
ى4|4||4 حقوق طنط|حل محمد |لسيد ع |لبــــح
4o779رتـــ محمد سعيد عبــــد|لفضيل عبــــد|لسل|م تـــمريض |لق|

 |حه وفن|دق |ل|سكندريهشه|بــــ محمد يوسف بــــسيو سعيد798|45
23788o ه حس عبــــد|لعزيز حس ندستـــ حلو|نن
د|بــــ |ل|سكندريه|رو|ن مسعد محمد محمد |بــــو |لعل|527379
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|حمد منصور بــــ|ز فرج|636469
4496o7ندستـــ طنط|محمد عيسوي محمد |لشن|وي

رهمريم ص|بــــر عبــــد | محمد عيد |لجمل8|447 زر|عه |لق|
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حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــر| | حس سيد ع275444
4o8962تـــج|ره طنط|مرو|ن |حمد عبــــد|لمجيد |لشيخ
68347oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|منه | قمر محمد عبــــد |ل محمد
معهد ف ص |سو|نمحمد جم|ل محمد فؤ|د |حمد839526
3||o99تـــ سم |سح|ق و|صف تـــج|ره ع شمسم
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد س| |سم|عيل عبــــد|لحليم بــــكر|45299 معهد ع| 
وف|تـــع|صم طل|ل ذ |لدمهو 287242 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
طبــــ |سن|ن ع شمسرحمه |يمن محمد حسن |لتـــرغل7283|2
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقمن|ر محمد عبــــد |لحميد سيد|حمد محمدعويج4||783
424o8رهعمر |يمن عبــــد|لودود |سم|عيل حقوق |لق|

48o64||تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــسم|ء فرج صد محمد
وف|تـــعبــــد| محمود |حمد محمد |حمد637896 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
زر|عه |لمنصورهيه و|ئل حسن يوسف ع ||5||69
ره|عبــــد |لرحمن عطيه محمد عطيه محمد62738| د|بــــ |لق|
22o99|تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد ع|دل عبــــد|لحميد عثــــم|ن
يم |حمد شعبــــ|ن|884769 تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموه م |بــــر| معهد |لج
جر جمعه عطيه237335 ره عم|د ز تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن م|جد عبــــد |لرحمن |حمد |لخ |69324
7o2|o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقعبــــد | مسعد ع ق|سم زغلول
26o226طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــه | بــــه|ء|لدين عبــــد|لمنعم عبــــد
يم عرفتـــ |لعزيزى |لسخ|322|44 كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخفوزى |بــــر|

ندستـــ حلو|نبــــ|نوبــــ حن| جيد معوض|63396
7o2895بــــ معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد ع ج|د عبــــد |لمقصود |بــــو |لذ
تـــربــــيتـــ |سو|نم|رين| حن| ميشيل حن|846276
7o5|79|طبــــ |لزق|زيقكريم عبــــد |لحميد ح|فظ محمد خط
62o5o3|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |لسيد س|لم |لسيد |لح|دق
ره|ء محمود عبــــد |لعظيم محمد س|لم57586| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
 |حه وفن|دق |لفيومزي|د محمود عبــــد |لعزيز رف|28682|
643o22 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء عبــــد|لسل|م محمد محمد عبــــد
42ooo|تـــج|ره كفر |لشيخمحمد صل|ح عبــــد|لحميد محمد سليم

477o3رهف|طمه عمر عبــــد |لغ |حمد معهد ف تـــمريض |لق|
6778o|ى |لسيد محمد |لسيد تـــميم حقوق |لمنصورهخ
9o8689 يم تـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن |حمد محمد |بــــر|
رهعبــــله ك|مل سعد |وى حس|ن227646 د|ر |لعلوم ج |لق|
يم |سم|عيل7|6352 ري|ض |طف|ل |لمنصورهيه عبــــد ربــــه محمد |بــــر|
3452oo |حقوق ع شمسه|جر مجدى محمود محمود |لق
42o642 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخشه|بــــ رض| |لسيد |بــــو|لعن
نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء محمد رزق |لمغ|زى عبــــد |لنبــــى687778
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|سهيله |حمد حسن |حمد عبــــده485695
6o7|29يم عبــــد |لستـــ|ر |لشه|وى تـــج|ره طنط|سم |بــــر|
يم |لدسو 39|3|6 علوم ري|ضتـــ طنط|محمد سليم|ن محمد |بــــر|
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تـــج|ره |لزق|زيقمحمد رض| محمد محمد عطيه|62598
4|o4o5د|بــــ طنط|حمد ي| عبــــد |لحميد |بــــو زيد |يوبــــ|
|2o|49وف|تـــمنتـــ | |يمن حسن |حمد ح|مد معهد |لعبــــور |لع| للهندسه و|لتـــكنولو | بــــم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيم|ن عص|م شعبــــ|ن حسن|228485
5o98|2معهد ف ص |ل|سكندريهعل|ء مر |لسعيد مر |لش|بــــى
ش|م حسن حسن طوسون497548 تـــج|ره طنط|ي|سم 

472o5ى عبــــد |لرحمن محمد رهعبــــد | خ علوم |لق|
ر |لسيد محمد سليم|299|7 تـــج|ره |لمنصورهعبــــد |لرحمن م|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهع ع|دل ع حسن ع2|6984
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــسحر حسن مختـــ|ر |سم|عيل |بــــو ع|3|4989
249|4o| ه عبــــد|لسميع فه عمر مصط معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــم

تـــج|ره بــــ سويفكريم محمود عبــــد |لمنعم محمد57964
تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــمريم روم| عطيتـــ مس|ك ن |485996
|46o76|ره|ء صفوتـــ محمد ن عبــــد |لرحمن تـــج|ره |لق|
8o|943 تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |محمود ع شعبــــ|ن ع
769o72نوعيتـــ بــــور سعيدم|رى |يوبــــ لويز أيوبــــ
77o|99علوم |لزق|زيقحمد جم|ل عبــــد |لعظيم يوسف مهدى
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نحمد حسن ك|مل عشم|وى|229975
تـــج|ره كفر |لشيخن محمد مغ|زي محمد در|ز|||4253
بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسل محمود |حمد محمد حس 24595

698oo5يم نعن|ع كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفدع|ء محمد مصط |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمحمد ع|مر |سم|عيل جمعه54255

3|385oيم محمد ش|م |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر 
حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ |ده ك|مل ع عبــــد |لسل|م522|5|
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعبــــد| محمود محمد ع حس |34794
|35o57ندستـــ تـــ.خ|مس مصط محمد |يمن محمد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
7o853|معهد |لنيل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــمحمد سعد |لسيد عرف|تـــ
رهم| محمد محمد عبــــد|لصمد|99|245 عل|ج طبــــي |لق|
يم |حمد9669|| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نملك حسن |بــــر|
286o26|يم ع يوسف يم محمد |بــــر| معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــبــــر|
يم عي36|679 تـــج|ره |لمنصورهن|در |لسيد محمد محمد |بــــر|
لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنوفيتـــ|ي| |لسيد |لعر| محمد |لملي 286426
تـــربــــيتـــ/ري|ضتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمود ع|دل عبــــد|لفتـــ|ح منصور258789
92oo29  طبــــ سوه|جل |ء ن| حسن |حمد
|6|7o3حقوق ع شمسحس حس حس |حمد
36o75|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|رحمتـــ عطيتـــ عبــــد|لعزيز محمد حش|د

6o235 طبــــ بــــ سويفسهيله |لسيد ري|ض مغ
7o637د|بــــ |لفيوم|شيم|ء ص|يم عقل مبــــروك

7674o9|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشيه محمد ص|لح عبــــد| |سم|عيل
9o4948 يم محمد |حمد د|بــــ سوه|ج|خلود |بــــر|
يم حسن3|6386 معهد ف تـــمريض |لزق|زيق آيه عطيه |بــــر|
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ثــــ|ر د |ط|ف|طمه عبــــد|لعزيز عبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد 623924
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخ|ء شعبــــ|ن |بــــو عوف أبــــوعوف|437737

تـــربــــيتـــ بــــ سويفم|رى حن| جرجس حن|||3|5
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسسل ع|دل قر طه مك|وى33693

تـــج|ره |لزق|زيقسمر صل|ح عبــــد |لمقصود عبــــد |لمو778835
8o282oنوعيتـــ |لم |عبــــد| خ|لد فتـــ عبــــد|لحليم
تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد ن| عبــــد |لعظيم محمد |بــــر|524923
||74o4 رهريميدي| ع|طف عوض | مو ندستـــ |لق|
ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسيوسف محمد |حمد محمد سعف|ن695978
7o7896تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهسم|ء |بــــو بــــكر محمد سليم|ن كر|ويه
طبــــ |لزق|زيقيه محمد عبــــد |لغف|ر |لسيد|776333
|ء |حمد جل|ل عبــــد |لعزيز|2|8775 حقوق |سيوط 
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |حمد محمد محمود حبــــيبــــ774443 ع.
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد سعيد محمد فخ 265467
4o6752يم محروس يم |بــــر| ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|حن ي| |بــــر|
د|بــــ ع شمس|سم|ء صل|ح |حمد محمد|34424|

رهحمد محمد ح|مد |حمد عبــــد |لمجيد|5|425 تـــج|ره |لق|
827985| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه قن| ج جنوبــــ |لو|دي|سم|ء حشمتـــ عبــــد|لحميد عط| |
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىلمعتـــصم عل|ء |لدين عي |لس|يح|824532
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسجل|ل وليد محمد جل|ل75|756
نوعيتـــ |لمنصورهخ|لد عبــــد |لحميد عبــــد |لكريم ع عبــــد 697649

9o485د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|نه| ع ع فو
4o|6o7ف حسن ج|بــــر حسن ع كليتـــ |أللسن ج أسو|نحسن |
26o|29نوعيتـــ |شمونفريده عبــــد|للطيف عبــــد|لحميد يوسف
6o|o6| لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|عبــــد |لرحمن صل|ح عبــــ|س |لف|
542o5oزر|عه |ل|سكندريهمحمود مسعد محمود شح|تـــه |لس|عدى

تـــربــــيتـــ حلو|نف|طمه محمد صل|ح ص|لح48936
تـــج|ره دمنهوره|يدى |حمد مصط |لشح|تـــ7564|5

لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|يتـــ رمض|ن ج|بــــر عبــــد |لعظيم|385|5
3|3|4oمعهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمن|ر |حمد حسن محمد
ى محمد |لسيد ص|لح6589|3 تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــندى ي
طبــــ بــــيطرى دمنهورعل| ع|دل قطبــــ محمد جويده9687|5
نوعيتـــ |لم |عبــــد| محمد مصط محمد55|4|8
ر775932 رتـــ|ف|طمه |لسيد ع عبــــد |لظ| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
ندستـــ |سيوطعل|ء|لدين ط|رق محمد |لسيد محمد حسن 444939
8o283oد|بــــ |لم |محمد |حمد عبــــد|للطيف محمد|
معهد ف ص بــــنه|ل |ء س| كم|ل |لغبــــ| 269269
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لزق|زيق|خلود خ|لد محمد |لسيد632835
صيدله طنط|يوسف رض| عبــــده جرجس منقريوس684|43
6o47o4د|بــــ |لمنصوره|ن|دين فتـــ حس يوسف |بــــو قمر
طبــــ بــــيطرى بــــنه|ر| | عبــــد|لفتـــ|ح |حمد عبــــد|لرحيم مبــــ263462
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كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نمحمد |حمد رمض|ن |حمد |حمد حس 5|355
صيدلتـــ سوه|ج حمد عبــــد|لمنعم حمدى عبــــد|لرحيم|924626
تـــمريض |لزق|زيق محمد ص|بــــر عبــــد |لمقصود ص|بــــر639438
6|85o2تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |طمحمد س| عبــــده س|لم

تـــمريض |لفيوم م حسن مو محمد|4|689
يم237742 معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسنور|ن عص|م رجبــــ |بــــر|
تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نحمد محمد صل|ح عبــــد |لسميع|37668|
8o4246د|بــــ |لم |من|ر مختـــ|ر عبــــد|لصبــــور سيد|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحمد عمرو |حمد |حمد|5|265|
معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن وليد |لسيد |حمد |لسيد|96|682
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد س| عبــــد|لخ|لق محمود262945
صيدلتـــ |لم |محمد ن| محمد عبــــد|لحكيم6|||82
تـــج|ره |سيوطنيف عزتـــ نعيم عزيز |3|885
ل|ل سليم|ن|7|5|27 يم |نور  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــيم|ن |بــــر|
898o73 ف محمد محمود حقوق |سيوطمحمود |
ندستـــ |ل|سكندريهحمد محمد مصط رزق|479478
88583o حقوق |سيوطشيم|ء رجبــــ ع محمد
يم |لحج869||5 معهد ف تـــمريض |ل|سكندريه  حمد عثــــم|ن عبــــد |لرؤف |بــــر|
||8|o8ندستـــ تـــ.خ|مس مريم ه| لطيف عويضه معهد ع| كندي تـــكنولو | 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدرو|ن محسن زيد|ن محمد42437|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسبــــه ص|بــــر عيد محمد57737|
معهد ف ص |لزق|زيقنجوى عطيتـــ أحمد عطيتـــ عبــــد|لستـــ|ر|63854
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد غريبــــ سعد ض|273485

بــــ محمد8||82 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نر|فتـــ ط|رق ر|فتـــ |بــــو |لد
|575oلمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود |حمد نبــــيه سكر|ن

75o798تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد | خ|لد محمد ح|مد |ل|بــــيض
رهسيف محمد |لسيد محمد مخ|ريطتـــ4934|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم عبــــد |لحميد |لسيد محمد |لف 6||422
ح|ن|63673 د|بــــ |لفيوم|يمن عزتـــ عبــــد |لحميد عط 

تـــج|ره بــــور سعيدمريم صبــــ وديع مجلع شنوده2|7648
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــي|سم محمد مفيد عبــــد |لعليم|4593|
ين ص|لح محمود محمود عيد679897 ري|ض |طف|ل |لمنصورهن
8o3o92| |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |سم|ء محمد طه عبــــد|لبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهخ|لد عبــــد |لن| عبــــد |لحميد علو|484337
693o83| م |لع| بــــ|لمنصورتـــ تـــج|رتـــ وح|سبــــ|تـــ شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ مينه ح|مد محمد ع بــــسيو
9o5382|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج ميمه نزيه محمد ح|فظ
6899o5 يم ر |بــــر| د|بــــ |لمنصوره||يم|ن ح|تـــم مصط م|
علوم ري|ضتـــ طنط|بــــ|سم ألبــــ حل جور 97|527
تـــج|ره |لزق|زيقمحمود |حمد محمد عبــــد|لحليم768|77
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|س|متـــ |حمد روميل  |حمد|495245

تـــربــــيتـــ بــــ سويفمه| حس محمد عبــــد |للطيف58626
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677o8|طبــــ |لمنصورهعمر وليد محمود مختـــ|ر
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومن|ن محمد عبــــد|لستـــ|ر فتـــح |252974
ر ق|سم سليم79|779 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق|محمد عم|د عبــــد |لظ|
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمحمد مدحتـــ شح|تـــه |حمد محمد438888
تـــج|ره |لزق|زيقين جم|ل عزتـــ عبــــد|لعزيز862|64
6255o3تـــج|ره بــــنه|تـــسنيم جمعه محمد حسن |لرجل
د|بــــ ع شمس|ه|لتـــ مصط سعد |لحف مصط 822|34
يم357949 زر|عه ع شمسع |م ج|بــــر |بــــر|
تـــج|ره ع شمسرول| |ل|م |لشبــــر|وى عبــــد |لكريم26696|
3|5o89علوم ع شمسعمر مصط حسن |بــــو عريضه

3o877|زر|عه ع شمس|ء مجدي محمد محمد
حقوق |لمنصورهحمد محبــــ محمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح|676885
حقوق حلو|نمن|ر محمد صبــــ محمد مصط |39|5|
69oo9oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصوره |حمد كم|ل |حمد محمد
334o|7تـــج|ره ع شمسمحمد فوزى محمد عبــــد|لرحمن
صيدله حلو|نحن|ن شعبــــ|ن عبــــد|لجو|د س|لم243686
ندستـــ |لفيومن|ردين ن كم|ل عوض حن|2|5276
6oo83لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|غنيه حم|ده سيد ك|مل

3|99o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|نوره|ن |حمد سعيد عبــــد|للطيف
يم عبــــده778973 نوعيتـــ |لزق|زيقر| | مصط |بــــر|
طبــــ |سن|ن جنوبــــ |لو|دىريه|م |بــــوزيد |لسيد |بــــوزيد|86845
6998|oمعهد ف ص |لمنصورهف|ديه عثــــم|ن صبــــرى عطيه
كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفي|ر| |س|مه عبــــ|س عثــــم|ن55437|
علوم |لمنصوره محمد |لسيد عبــــده |حمد|8|698
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسندى محمد عبــــد |لحميد محمد759549
يم758|3| تـــربــــيتـــ ع شمس خ|لد محمود |بــــر|
يم|23247 رهحبــــيبــــه صل|ح محمد محمد |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

صيدله بــــ سويفمصط محمدر|فتـــ عبــــد|لمنعم منصور376|6
د|بــــ دمنهور|دير صبــــرتـــ س|لم محمد صبــــرتـــ5|5466
||9o|6علوم ع شمسم|رين| ط|رق سل|مه ميخ|ئيل
معهد ف تـــمريض |لمنصوره سلسبــــيل |لعر| |بــــو زيد عبــــد |لمنعم696362
تـــمريض بــــنه|شيم|ء |يمن عبــــد|لحميد عبــــد ربــــه عبــــد332338
نوعيتـــ |لم |سم|ء |حمد حسن محمد|6862|8
ف محمود حس ع محمد752266 طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسي|سم |

تـــمريض  بــــ سويفصف|ء ع|طف عبــــد |لسل|م عبــــد |لق84597
42o735|د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ع|دل مصط |لمتـــو عقل
89oo65 كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطرح|بــــ سيد كم|ل حسن
ندستـــ |لزق|زيقإسل|م فوزي متـــو عبــــد |لغ أبــــو|لخ 627585
7|o283تـــج|ره ج|معتـــ د |طنسمه محمد محمود عبــــد |لعليم
||8oo9حقوق ع شمسنور|ن عص|م عبــــد |لموجود عبــــد |لوه
6o628لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|ين محمد فر|ج ه|شم
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8339o||كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطل| ء |حمد فؤ|د سعيد
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمود |سم|عيل |حمد محمد 438||9
683o82|د|بــــ |لمنصوره|سم|ء عبــــد |لشكور ع مغربــــى
تـــج|ره بــــ سويفنسمه كم|ل محمد |حمد856246
2467o|تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمد حم|ده بــــيو ع حم|ده
تـــمريض |لزق|زيق د| | |لسيد عبــــد|لحميد منصور |لج|633784
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــسل|م وليد عطوه محمد|686464
بــــي يوسف |لجريدى693688 تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد يوسف |ل
63o67|حقوق |لزق|زيقجم|ل عص|م عبــــد |لرؤف |حمد |لبــــي
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــخ|لد |حمد محمد ز محمد ن233|35 معهد |لصفوتـــ |لع| 

صيدله حلو|ن|ء محمد عك|شتـــ سليم|ن|55629
بــــ جم|ل |لسيد ر|غبــــ264555 كليتـــ |ل|قتـــص|د |لم بــــ|لعريشد
يم 5|8988 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جدي|ن| ع|دل قديس |بــــر|
4o|863 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد عل|ء |لسيد عبــــد |لر|زق عبــــد
ثــــ|ر د |ط|مروه محمد محمد سيد |حمد695362
4|3o79|حقوق طنط|سم|ء محمود محمد سل|متـــ
معهد ف ص |لزق|زيقيه محمد مصط عطيه||63946
9o2476|فنون جميله فنون |ل|ق خل|ص ع|دل عبــــد|لكريم محمد
حقوق حلو|نعمر خ|لد  |زى عبــــد |لحليم53943|
ن| مو حكيم بــــخيتـــ 968|89 معهد ف ص |سيوطم
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|مل ن زينهم حسن||5834|
ى|2283| حقوق |لمنصورهكريم |س|مه حص|م |لدين محمد |لح
7|22o||تـــج|ره |لمنصورهحمد |حمد حمزه ضيف محمد
صيدله |لزق|زيقر| | ص|لح عبــــد |لمطلبــــ |لسيد776364

6o387كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويف/|نتـــس|بــــ موجهسلو ى عد سلط|ن ع
34o8oo|يم زر|عه مشتـــهرمنيتـــ محمود يوسف جوده |بــــر|
يم ع353292 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|ع|طف محمد |بــــر|
92o622 طبــــ بــــيطرى قن| ج جنوبــــ |لو|دىص|بــــرين |بــــو|لحمد |حمد محمد
5235o3د|بــــ |ل|سكندريه|محمد شعبــــ|ن عبــــد |لمقصود ع |بــــونو
تـــج|ره بــــنه|كرم محمد محمد رزق |لبــــل|ط|628349
483|ooد|بــــ دمنهور|سهيله حسن |نور |لسيد |حمد
78465o طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لع| محمد |لشو|د عبــــد
4|297oد|بــــ طنط|روز|ن جم|ل نجيبــــ حج|زى|

64oo7|ف عبــــد |لمع عبــــ|س علوم ري|ضتـــ |لفيومسل|م |
24265oمعهد ف ص |مبــــ|بــــتـــمحمد خ|لد عبــــد|لرؤف رف| محمد
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنوره|ن |حمد |لسيد |حمد |حمد فضل687877

ندستـــ شبــــر| بــــنه|نور|ن عل|ء حسن |لحف |لسيد6793|
434o63 طبــــ طنط|ند| |لبــــسيو محمد رض| ل|ش
رهدى |حمد عبــــده محمد5558|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
|5o72oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمد عبــــد |لر|زق حسبــــ | محمد ع
8|oo86تـــج|ره بــــ سويفس|ره عثــــم|ن عبــــد| محمد
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698o56يل ج |لزق|زيقس|ره صل|ح حسن محمد طم|ن كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــج|ره بــــور سعيدريم حسن شحتـــه حس|ن حسن57|766
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــسوسن عص|م عبــــد |لسل|م لبــــيبــــ |لوكيل447793
68826oتـــج|ره |لمنصورهمحمد محمود عبــــد |لفتـــ|ح محمد عبــــد ربــــه
تـــج|ره |لمنصورهخ|لد محمد |حمد محمد ع693584
446oo6ندستـــ كفر |لشيخمحمد مجدى |سم|عيل |لجر|ح
تـــج|ره ع شمسم|رك |س|مه ميخ|ئيل ليمون سعيد|598||
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدحمد |لشح|تـــ محمد محمد|483|85

37o2||حه وفن|دق |لفيومحمد محمد مصط |لشيخ| 
686o68عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخنور| بــــدير عبــــد |لحميد عبــــد |لرحيم قشطتـــ
ف محمد فرغ7272|| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|م|زن |
ندستـــ بــــور سعيدلسعيد مصط |لسعيد مصط |لسيد 9||687
7o82|6رى حس مبــــروك معهد ف تـــمريض |لمنصوره حس ز
يف صبــــرى |حمد حسن765965 حقوق بــــورسعيدنرف|ن| 
6|734oتـــج|ره ج|معتـــ د |طمروه سعيد عبــــد |لستـــ|ر عم|شه
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسر|ن| صل|ح عبــــد|لفتـــ|ح حد|د2|3543

769|oيم رهي|ر| |حمد ز |بــــر| حقوق |لق|
24o85حقوق حلو|نس|رتـــ رمض|ن عبــــد |لعزيز محمود

طبــــ |لزق|زيقمحمد مجدى عبــــد |للطيف عطيه775728
زر|عه كفر |لشيخمصط محمد عبــــد |لمنصف ع سعيد443455
9|o|7| علوم قن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|دىش|دى ه| ف|يز مسعود
د|بــــ |لزق|زيق|ع حس|م |لدين ع حسن |لروبــــى633886
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخين رض| عوض عبــــد|لع|ل8838|4
359325| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسبــــ|نوبــــ ه| ن ذ
8o5674لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |ي|سم م|ري عد مسعد|
6o785|| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء محمود زين |لع|بــــدين مصط
نوعيتـــ |ل|سكندريهمحمد س|مح صبــــ حسن يوسف488342
4|o52o|ف أحمد مصط سعد تـــج|ره طنط|حمد |
3342o3تـــربــــيتـــ/ري|ضه بــــنه|شه|بــــ |لدين محسن |حمد محمد

67o|6يه|ن خ|لد محمود محمد ندستـــ |لفيومم
حقوق |ل|سكندريهمحمد |حمد محمد حسن آدم569|48
5o44oد|بــــ بــــ سويف|محمود شعبــــ|ن يس محمد

3|24o2|علوم ري|ضتـــ ع شمسعمر عبــــد|لع| خميس عبــــد|لع
تـــمريض |لزق|زيق محمد عص|م محمد عبــــد |لمحسن627947
9|3|2o يم حقوق سوه|جبــــش|ر حيدر عبــــد|لل|ه |بــــر|
رهنوره|ن محمود محمد |لسيد سليم|ن43||22 علوم |لق|
26935o|ق|وى معهد ف ص بــــنه||ء عبــــد|لغ ع |ل
7o8478تـــج|ره |لمنصورهعبــــ صفوتـــ محمود |حمد ع
يم 884867 حقوق |سيوطمصط محمد عبــــد|لح|فظ |بــــر|
ندستـــ |لم |سهيله عبــــد |لسل|م محمد أحمد ج|بــــر226|76
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسبــــ|نوبــــ جم|ل  |د يون|ن|339|4|
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286o88يم د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج|عربــــى |حمد محمد |لبــــكرى |بــــر|
7|3|8oصيدله |لمنصورهع|دل محمد ن ع|مر
36o945|يم |لجندى نوعيتـــ بــــنه||ء خ|لد |بــــر|
75o4|4يم أنس تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسع محمد |بــــر|
7o4796علوم |لزق|زيقتـــ عص|م صل|ح محمود |لسيد
ى سعيد محمود|254868 يم ي علوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد |بــــر|
8853o| علوم |سيوطس|ره عبــــد|لفتـــ|ح محمد عبــــد|لفتـــ|ح
م صبــــرى ح|مد |لسيد س|لم||2853| حقوق ع شمسد
د|بــــ بــــ سويف|ر| | عبــــد |لستـــ|ر منصور حميدتـــ52396

د|بــــ |سيوط|ند| طلعتـــ محمد صديق 583|88
36o24معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــغ|ده رجبــــ محمود حسن

نوعيتـــ موسيقيه |لم |سل صل|ح ض| |بــــوعوف|889|8
8778o3  تـــربــــيتـــ |سيوطدير يوسف عبــــد|لمحسن يوسف
498o98تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورن عمرو |لسيد عبــــده |بــــو غنيمه
حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديمحمود حس محمود عبــــد|لر|زق863396
6oo8|3يم |بــــوزيد تـــربــــيتـــ طنط|زينبــــ س| عبــــد|لفتـــ|ح |بــــر|
7o9oo8يم محمد |لسيد عبــــد |لمقصود عبــــيد تـــج|ره |لمنصورهبــــر|
44635oى ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |حمد عبــــد |لسل|م محمد |لز
يف بــــسيو ملي مطر692|26 رهع|صم  صيدله |لق|
7o7976| تـــمريض |لمنصورتـــ حمد محمد محمد |لسعيد نص
د محمد عبــــد| محمد858433 د|ر |لعلوم |لم |ن|
8o7929فنون جميله فنون |لم |مهر|ئيل |س|مه محروس ص|دق
6992ooعلوم |لمنصورهمع|ذ |حمد محمود محمد
ندستـــ كفر |لشيخعمر عبــــد |لعزيز عبــــد | عبــــد |لعزيز سعد452343
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــحمد خ|لد |حمد محمود شح|تـــه|265398
68o99|د|بــــ |لمنصوره|محمد |حمد |لمر ري|ض |لمر
تـــربــــيتـــ ري|ضيه / بــــن|تـــ |لم |رح|بــــ وليد مصط يوسف6572|8
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد ع|طف محمود عبــــد|لغ |897559
زر|عه طنط|محمد محمود |لسعيد |بــــودل|ل4|6454

كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدمن|ر محمد عبــــد|لعظيم محمد9|596
ندستـــ ع شمسس|مه محمد سيد ه|شم|54457|
معهد ف ص |سم|عيليهحبــــيبــــه محمد عبــــد |لر| عبــــد|للطيف2|7576
69o72||نوعيتـــ |لمنصورهلشح|تـــ |لسيد |لشح|تـــ |لسيد
89o|62 تـــج|ره |سيوطجورج ميمو سن|ده جريس
د|بــــ كفر |لشيخ|ي|ر| ص|بــــر ع ع ضيف ||42|42
63o266يف تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لزق|زيقم|زن |حمد عبــــد |لعزيز محمد 
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ف|طمه |يمن محمد |بــــوخلبــــه256736
|287|o|حه وفن|دق |لفيوميوسف محمود عبــــد |لعزيز رف| 
حقوق |لمنصورهسلو|ن محمد فكرى |لسعيد |لمع|ندى695832
ندستـــ بــــنه|مصط س| |لسيد فرج حسن262459 كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديند| جبــــريل تـــوفيق |حمد484|83

Page 7774 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

د|بــــ دمنهور|حمد فر|ج محمود مر|د|488366
6o2628تـــج|ره طنط|كريم مصط |بــــو |لمجد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد ربــــه
33447oد|بــــ ع شمس|محمد مجدي محمد عبــــد|لحليم

تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |لفيومحمد سم |حمد محمد||7225
42o396 د|بــــ |لمنصوره|ريم يوسف عبــــد|لجو|د محمد |بــــو|لخ
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسر|ند| جم|ل جميل عثــــم|ن759464
5o4658تـــمريض |إلسكندريتـــ من|ر محمد |حمد |سم|عيل
معهد ف ص |ل|سكندريهحس|م مدحتـــ عبــــد|للطيف |لش|عر9|2||5
5||32oيم |لخطيبــــ تـــمريض دمنهورحس|م عطيه ع|شور |بــــر|
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــبــــسنتـــ خ|لد عبــــد |للطيف |بــــو |لمع||87|63
232ooف عبــــد |لخ|لق محمود زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمد |

7o2542موح يم  رى |بــــر| حقوق |لزق|زيقي|سم ع|طف |لجو
9o|7|يم يم محمد |بــــر| تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد |بــــر|

8o586oد|بــــ |لم |نجوي ع|طف عزوز |حمد|
يم 885497 ندستـــ |سيوطد| | عيد حس |بــــر|
يم639763 صيدله |لزق|زيقمحمد |لسيد عبــــد | |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهحمد كم|ل معوض |بــــو |لعز|5|6877
9o3||3|تـــج|ره سوه|ج يه خلف محمدين محمد
نوعيتـــ |لمنصورهيه |لسيد |لسيد عبــــد |لحميد |لعبــــي697944

كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويف|ء |يمن ن| فه |62665
4o692|لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سل محمد محمد عبــــد|لمو |حمد
تـــربــــيتـــ ع شمسي|سم عص|م مصط محمد مصط 24872|
|د|بــــ طنط|ندى ف|يق سعد حسبــــ ||252|6
معهد ف ص |ل|سكندريه|ء سعد بــــسيو محمد|5936|5
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|م محمد عبــــد |لغ |حمد67696|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدخ|لد |حمد صبــــ عبــــد|لرحمن4376|8
8o9o44لس |لسيد سليم|ن |لسيد علوم ري|ضتـــ |لم |ك
د|بــــ |ل|سكندريه|محمد |حمد صل|ح |بــــو |لمجد ع|48442
22o742د|بــــ ع شمس|دى |يه|بــــ عبــــد|لق|در غريبــــ عبــــد |لق
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهروتـــ|ن| رأفتـــ ن|روز حن|676552
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|يوسف محمود عبــــد|للطيف محمد333567
4462o9د|بــــ |ل|سكندريه|ع |حمد ع يونس
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ول|ء حسن عبــــد|لمقصود ر|بــــي8987|8
|29262| وف|تـــحمد سم |حمد متـــو ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
262o36ف رفعتـــ حسن عل|م وف|تـــط|رق | وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
ندستـــ |ل|سكندريهيوسف |حمد |لسيد عبــــد |لحميد ج|د525843
92473oتـــج|ره |سيوطزينبــــ عبــــد|لرحمن عبــــد|لمنعم عبــــد|لرز
2258o5د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ف|روق محمد ف|روق حس محمد
بــــ |سم|ء عزوز |نور محمد |ل |ر|85|9|5 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لدقهليتـــ بــــ
8372|o تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسن|ء عصمتـــ حس ع
69o68|| وف|تـــ.حمد نور |لدين |لسيد |لديس ي|تـــ م |لجديدتـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | بــــ
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تـــربــــيتـــ |سكندريتـــه|جر نجيبــــ ع فودتـــ426567
يم ع عطيتـــ||7644 تـــج|ره بــــور سعيدزي|د ع |بــــر|
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسل|م صل|ح |بــــو|لمع|رف مد |828962
252oo| |طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــيوسف عص|م محمد ش
يف767377 يم |ل ر |بــــر| تـــربــــيتـــ |لعريشل|ء محمد |حمد م|
75o3|o يم محمد ع علوم ج|معتـــ |لسويس |ر |بــــر|
9o6882 تـــج|ره سوه|جوليد محمد عبــــد|لع|ل جوده
4o67o3| تـــج|ره |ل|سكندريه |ر محمد مصط عبــــده ج|د
84o96oتـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــم|رتـــ | نبــــيل بــــش|ره عبــــده
62o475|يم حطيبــــه  |حه وفن|دق |لمنصورتـــحمد |لسيد ج|بــــر |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسجه|د تـــوبــــه عبــــد|لحميد محمد9757|2
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىس|ره سعيد نف|دى |حمد43497|
ش|م محمد عوض56545| رهه|دى  صيدله |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد جم|ل |حمد جف|ل||79|4|
9o87|4  تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|جمحمد صل|ح |لدين عبــــد|للطيف حسن
9o4762|ه ح|مد حم|ده |حمد طبــــ حلو|ن م
9o2255|د|بــــ سوه|ج| حمد محمد ع محمد
4|o9ooتـــربــــيتـــ طنط| |دتـــ حمدي محمد |لمل|ح
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد عبــــد |لفتـــ|ح محمد |لبــــ|697635

رهبــــسنتـــ |م محمود |لسيد |حمد8946| طبــــ |لق|
|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |يه مصط محمود سيد||3|857
تـــربــــيتـــ فنيه بــــ|لزم|لك ج|معتـــ حلو|نسل ممدوح محمود عبــــد |لعظيم|55|2|
75o7|3ندستـــ بــــور سعيدمن|ر خ|لد عبــــد |لعزيز محمد حس|ن
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد |حمد عبــــد |لسل|م محمد غل|693547
وف|تـــح|مد |سم|عيل حس ص|لح23549| تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
6o2854تـــج|ره |لمنصورهعبــــد | ط|رق غ|نم |لص|وى ع
3565o5|تـــ سعد سعد محمود نوعيتـــ بــــنه|م
يم |لسي429958 علوم طنط|عبــــد | خ|لد |لسيد |بــــر|
ى غبــــري|ل جرجس |5|887 تـــج|ره |سيوطمريم خ
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م سل|مه عبــــد|لعزيز |لجز|ر|972|25
8oo4ooكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نسم| ع حسن سيد
7o5|49 معهد |لمستـــقبــــل |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــس|ره حم|ده عبــــد |لحليم محمد عبــــد
|3364oتـــربــــيتـــ ع شمسمورين ن| فؤ|د ك|مل
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طمحمد س| محمد محمد |لجنيدى8326|6
|6o653وق شعبــــتـــ نظم معلوم|تـــ إد|ريتـــ|ع |لدين محمد خليل شبــــل لع| للح|سبــــ|تـــ بــــمدينتـــ |ل

ره||ء عم|د |لدين ه|شم حج|ج|36839 د|بــــ |لق|
تـــج|ره ع شمس ط|رق محمد مو34253|
4962o9تـــربــــيتـــ |سكندريتـــمن|ر كم|ل عبــــده يوسف بــــدر
نوعيتـــ |شمونبــــيشوى ع|طف عبــــد|لشهيد صليبــــ245867
يم يوسف محمد |لع|يق684762 د|بــــ |لمنصوره|عمرو |بــــر|
يم محمد محجوبــــ||25|4 تـــج|ره طنط|محمود خ|لد |بــــر|
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ندستـــ |ل|سكندريهعبــــد |لرحمن خ|لد ف|روق |لفول528778
344|o9تـــربــــيتـــ ع شمسدين| فتـــ |لسيد حسن
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نند| محمد محمود حسن845598
8o9|42|لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|تـــيس ج|بــــر شلش عبــــد
ه محمد شبــــل محمد|9|2642 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكومم
6|666oتـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طشيم|ء جم|ل مسعد بــــربــــر
ر جم|ل أحمد|8|522 طبــــ |ل|سكندريهصفيه م|
ش|م رمض|ن سليم|ن|28359 ره|حمد  د|بــــ |لق|

وف|تـــحمد عبــــد|لمنعم شحتـــو محمد|6||846 تـــ بــــم ندستـــ وتـــكنولو | |لط |ن إمبــــ|بــــتـــ ج معهد 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن|ديه عبــــد|للطيف حسن عبــــد|للطيف84|24

7oo499|يم حسن عبــــد |لحميد صيدله |لمنصورهيه |بــــر|
يم عبــــد| خليل5|8654 فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهمحمود |بــــر|
877o86  ندستـــ |سيوطتـــسنيم |حمد ي| عبــــد|لوه|بــــ
فنون جميله فنون |لم |م| مسعود جمعه محمد|25|5|8
د|بــــ حلو|ن|ر|ن| مصط قر |بــــوسيف43487|
د|بــــ |سيوط|رحمه |يمن فوزى حس  882529
ش|م عبــــد |لق|در محمود بــــش 34|2|4 تـــج|ره طنط|محمد 

رهمحمد كم|ل محمد عز|لدين5|453 حقوق |لق|
|4o376| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــه|يدى عص|م فوزى عبــــد

3o83oكليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسمريم |حمد عبــــد |لسل|م |حمد
علوم بــــورسعيدمحمد |بــــو|لفتـــح صبــــ |لددمو 7|6997
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|حمد عبــــد|لرحيم |حمد عبــــ|س|4576|3

ره|وف|ء |س|متـــ مو محمد|34|2 د|بــــ |لق|
ن| مجدى رزق ميخ|ئيل جرجس2|3484 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|م
3399o3زر|عه مشتـــهربــــ|سم |يمن مه عبــــد|لعزيز |سم|عيل
2647o3د|بــــ بــــنه|نور| محمد سعد ع|

د|بــــ ع شمس|رضوى عم|د |نور عبــــد |ل |4338
علوم |سو|نعبــــد| عبــــد|لرسول سعد عبــــد|لمجيد834873
د|بــــ ع شمس|عبــــد |لرحمن عص|م عبــــد |لسميع يوسف2|675|
حقوق ع شمسيوسف خ|لد |لسيد طلبــــتـــ4|249|
ره|ن|دين عل|ء محمد سيف |لدين48369| د|بــــ |لق|

زر|عه ع شمسدير محمود سيد محمد82|45
3726oد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|ف|طمه سعيد عطيه س|لم

34833o|تـــربــــيتـــ ع شمسف|طمتـــ حس|ن حم|دتـــ عبــــد|لستـــ
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــتـــسنيم محمد |لسيد شلبــــى256997
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|دين| عبــــد|لنبــــى مر|د عبــــ|س349974
د|بــــ |سيوط|وق ف|رس عبــــده محمد عبــــد|لحميد232544
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىمحمد ع|طف عبــــد|لتـــو|بــــ عبــــد|33|839
ف عبــــد|لصبــــور |لسيد|32354 طبــــ حلو|نمنتـــ | |
د|بــــ ع شمس|ش|م جمعتـــ عبــــد|لخ|لق عبــــد|لمجيد|3|358
تـــج|ره ج|معتـــ د |طعبــــد |لرحمن ع حسن عبــــد |لرحيم عطيه8563|6
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45o272| علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقندرو ميشيل فؤ|د ز
تـــمريض كفر |لشيخمحمود |لسيد عبــــد |لمدبــــر عوض حنوره35|442
علوم حلو|نسميحتـــ رزق عط| حم|د64976|
|د|بــــ |لم |مديحه محمد سعد محمد983|82
|27o46ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نع محمد ع زمزم
4o7|77| تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديمنه | محمد عبــــد |لمحسن محمد
يم عبــــد|لع|26664 رهه|جر عبــــد|لع| |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
5o8994ل|ل عبــــده |لسيد كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورزي|د سعيد 
رهدين| عبــــد|لحكيم محمد عبــــد|لغ 66|245 ندستـــ |لق|
ف نجيبــــ |لسيد شن|نه337685 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حم|دتـــ |
77o6o9نوعيتـــ |لزق|زيق|ء عبــــد |لق|در ك|مل |م|م سل|مه
ش|م |لسيد عبــــد|لحكيم264267 تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعو|طف 
784|o9تـــج|ره بــــور سعيدمحمد عبــــد | |حمد يوسف
يم4|8|77 د|بــــ |لزق|زيق|رضو|نه محمد ع ص|لح |بــــر|
تـــج|ره |لزق|زيقوحيده حسن |لسيد منصور|64395
|د|بــــ بــــنه|ع |يه|بــــ عبــــد|لمقصود |لحسي مصيل7|3279
7o7422يم عبــــد |لسل|م ري|ض |طف|ل |لمنصورهبــــسمه ج|بــــر |بــــر|
486o59تـــربــــيتـــ طفوله |إلسكندريتـــندى خ|لد محمد عبــــد | ع
9|o754 ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|جحس|م محمد |س|مه محمود مصط ع| 
69o34oحقوق |لمنصورهف|تـــن حمدى محمد |بــــو |لعز
8oo|73| طبــــ حلو|نحمد محمد |لشه جم|ل عبــــد|لنبــــي
تـــمريض |إلسكندريتـــ يوسف جم|ل حس د|ود حسون424888
يم74|7|| كليتـــ |أللسن سوه|جم|رتـــ | د|ود بــــطرس |بــــر|
85o8o5|تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدلشيم|ء سيد |حمد محمد
2557o4تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لرحمن محمد من|ع
يم |لح|رس |لنج|ر432767 |د|بــــ طنط|حبــــيبــــه |بــــر|
ق|وى|342578 يم ع |ل كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسيتـــ ص|بــــر |بــــر|
25o6|6تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــعل| ط|رق عبــــد|لحميد |لعشم|وي
يم جريس29497| رهم|يكل عو |بــــر| ندستـــ |لق|

د|بــــ بــــ سويف|محمد ع سيد عبــــد |لر|زق54259
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديحمد محمود |لعزبــــ عبــــد|لوه|بــــ|272298
زر|عه ع شمس/ري|ضتـــعمر فتـــ كم|ل محمد349379
4|o953د|بــــ طنط|وس|م ع|طف أم |لسيد مشعل|
9o298o تـــج|ره سوه|جن زين |لع|بــــدين محمد عبــــد|لل|ه
تـــربــــيتـــ |سيوط مل ص|وى |حمد محمد||88678
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د |س|مه محمد عبــــد|للطيف شتـــ|475843
4o6677و|رى كريم تـــج|ره |ل|سكندريهف|طمتـــ محمد 
352o23|ندستـــ بــــنه|حمد تـــيس فهيم عبــــد|لحليم كليتـــ 

|789o|لسن ع شمس|يم|ن ي| عزتـــ جم|ل |لدين |حمد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جس|ره محمد رمض|ن حسن758355
5o7577يم |لنج|ر تـــربــــيتـــ |سكندريتـــرح|بــــ خميس |لسيد |بــــر|
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63966oعلوم بــــورسعيدريم تـــوفيق |لسيد |حمد |لسيد
2284o8 |زر|عه ع شمسنرم جم|ل بــــدر ش
6|9o8o|طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسن ع محمد |لمهدى
22|o45يم محمد ع تـــج|ره ع شمسدى عم|د |بــــر|
89oo25  يم يم عبــــد|لل|ه |بــــر| د|بــــ |سيوط|ف|تـــن |بــــر|
علوم طنط|إيم|ن محمد |حمد |حمد ع|مر437829
تـــربــــيتـــ ع شمسمروه محسن عبــــد |لرحمن |حمد38574|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهنوره|ن محمد عبــــد |لعزيز حس عبــــد 682848
معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |حمد وجدى عيد منصور ع|بــــدين|678672
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــرحمه عوض محمد لط |بــــو |لعط||663|6
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|يوسف ع محمد |لمهدى محمد488897
|2oo64ي كليتـــ |أللسن ج أسو|ن/ري|ضتـــد | صل|ح |لدين |لسيد خ
تـــج|ره |لمنصورهحمد |لسيد عبــــد |له|دى محمد متـــو699337
6933o9تـــج|ره |لمنصورهمحمد رض| ن |لدين مصط عوض
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نح|زم |حمد فه ع حطيبــــه453733
تـــج|ره |سيوطه|جر يوسف حسن حس 856529
7o3453|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|بــــه محمد عبــــد |لمنعم |لسيد |لمك
د|بــــ |لزق|زيق|م |لسيد محمد محمد |لشه|وى784887

4593oزر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــر|ن| عبــــد |لعظيم عبــــد |لرحمن محمد
42o8o5د|بــــ كفر |لشيخ|محمد حسن عبــــد|لنبــــى حسن معبــــد
5o5748 زر|عه |ل|سكندريهحمد عبــــد|لمجيد |حمد محمد بــــسيو
تـــربــــيتـــ |لمنصورهلينه محمد جبــــر عبــــده |لعدوي682326
83475oكليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعدن|ن |لطو|بــــ سيد محمد
5o57o4 د|بــــ |ل|سكندريه|عبــــد|لرحمن |حمد |لسيد |حمد عبــــد
5oo869د|ر |لعلوم |لم |عل| ن|جح |لسنو |لد| يونس
||785oندستـــ ع شمسم|رتـــ | مفيد موريس شفيق
يم |لجعبــــوبــــ|63||6 يتـــ|بــــ عم|د |بــــر| تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــم|
2466o4|يم |حمد |لش|كرى ندستـــ بــــنه|س|مه |بــــر| كليتـــ 
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لغردقه جنوبــــ |لو|ديمروه محمد عبــــد|لستـــ|ر |حمد7|2727
854o92|علوم |لم |حمد نش|تـــ حسن محمد
تـــمريض بــــنه|رقيه رمض|ن رش|د |حمد عثــــم|ن|26725
د|بــــ ع شمس|ن|ردين مجدي شنده عط| |7372||
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج حلو|ن ط|لبــــ|تـــرحمه ع |لسيد محمد |لسيد2|2325
75o534يم ندستـــ بــــور سعيدمحمد مجدى محمود |بــــر|
34o|8|يم تـــمريض بــــنه|يوسف عبــــد|لنبــــى محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ بــــ سويفدع|ء خ|لد سليم|ن محمد53676

ره|سم| ط|رق عبــــد|لمحسن محمد5679|3 ثــــ|ر |لق|
685o8o|يم عمر حقوق |لمنصورهلسيد حمد|ن |لسيد |بــــر|
ر عبــــد|لجو|د384||3 تـــج|ره بــــنه|روز|ن تـــ|مر ز|
حقوق |لمنصورهعبــــد|لرحمن محمود عبــــد|لرحمن عبــــد|||5|22
8o||24| تـــج|ره بــــ سويف|ء محمود ك|مل ع
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|د|بــــ طنط|محمد بــــسيو سعيد زقزوق448926
وف|تـــعبــــد |لرحمن ج|د حسن ج|د فز|ع32799 ندستـــ بــــم معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن فرع  6 |كتـــوبــــر 

د|بــــ |لزق|زيق|س|ره س| محمد عبــــد | عبــــد |لمجيد773638
يم|63369 ى محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقمحمد سعيد خ

رهمحمد عل|ء تـــم|م حمد|4266| تـــج|ره |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ن|ريم|ن |حمد شعبــــ|ن محمد635524
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوره|جر خ|لد محمد رفعتـــ سعود496529
تـــج|ره بــــور سعيدحمد جوده محمد محمد شح|تـــه|533||7
رهريم محمود محمد يوسف |لق| 66||2| صيدله |لق|
78o624تـــربــــيتـــ |لزق|زيقرفيده سعيد حل محمد سيد |حمد
يم محمد محجوبــــ8942|3 د|بــــ ع شمس|زينبــــ |بــــر|
9|o255 كليتـــ |أللسن سوه|جم|رى ريمون ك|مل جندى
تـــربــــيتـــ بــــور سعيدنوره|ن محمد تـــوفيق |حمد سليم|ن763459
حقوق ع شمسعمر مصط محمد عمر|ن |بــــ|ظه363||3
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــحمد سعيد عبــــد| محمد|653|26
تـــج|ره |لزق|زيقنغ|م عبــــد |لمقصود شو حس |777347
23|433| رهسل|م يوسف حس مو عل|ج طبــــي |لق|
فنون جميله فنون حلو|نفرح ط|رق رجبــــ عبــــد |لبــــ|رى26846|
784754| نوعيتـــ |لزق|زيقروى عبــــد |لخ|لق محمد |له|دى ع
8o4224 حتـــ وفن|دق |لم |ع |ء ع يح ع| 
|5o279د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عبــــد |لرحمن عطوه |سم|عيل محمد
||8o65|ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسن|ردين ن|در صموئيل بــــسط
د|بــــ |لزق|زيق|يم|ن فريد عبــــد |لق|در |لسيد |لد| 778347
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه بــــقن| ج|معتـــ جنوبــــ |لو|ديندي محمد ي ذ 482746
8|4|o7تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لم |حل |حمد رس سلط|ن
9o|698  حقوق قن| جنوبــــ |لو|ديي| رئيس لويس سلمون
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|ندى حس|م |لدين سعيد |لخشن259783
يم768535 طبــــ |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر ممدوح فر|ج |بــــر|
8527|oنوعيتـــ |لم |رقيه محمد عبــــد|لمعز حسن
35o64|يم حقوق بــــنه|من|ر حمدى سعيد |بــــر|
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورمن|ر سعد محمد محمد شتـــ|7478|5
تـــربــــيتـــ |لمنصوره رمض|ن سعد |يوضه4|6967
523|7oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمحمد سعد مختـــ|ر |حمد جعفر
 |حه وفن|دق |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسهر ي|س فهيم ع حس 758244
ى صل|ح محمد بــــدر235456 رهمحمد خ ندستـــ |لق|
82o866 ي محمود ع علوم ج|معتـــ |لسويسمحمد ي
76984oمعهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  مروه ح|فظ عبــــد |لسل|م مبــــ|رك
24745o طبــــ ع شمسعبــــد| حس حموده ل|ش
642o46نوعيتـــ |لزق|زيقنرم |حمد منصور |حمد
ى عبــــد |لمنعم عبــــد |492592 د|بــــ دمنهور|عبــــد |لمنعم ي
ره|ء |حمد عص|م ص|لح||22238 عل|ج طبــــي |لق|
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طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمود حمد شبــــل حمد مو247469
6969o7طبــــ |لزق|زيقحمد عبــــد |لر|زق |لشح|تـــ عبــــد |لر|زق
7o5225يم عبــــد |لر|زق تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــعص|م وجدى |بــــر|
بــــي ع يوسف|95|6|7 زر|عه |لمنصورهحمد ع |ل
طبــــ بــــيطري |لم |عبــــد|لرحيم ع|مر عبــــد|لرحيم مر 859767
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|ند | بــــدوى محمد محمد مهدي76588|

4o958كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرح|بــــ ع|طف عبــــد |لحميد غز|ل
8|o749نوعيتـــ |لم |دين| محمود محمد محمود
48o44|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمد فو|ز فتـــ محمد |حمد
قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــسمه محمد عبــــد |لعليم |لسعد 286||6
نوعيتـــ |لم |م|رين| ه| كم|ل عزيز364|82
د|بــــ سوه|ج|ع |ء عبــــده محمد |حمد  2342|9
ف |لسعيد |سم|عيل بــــرك|تـــ33|499 د|بــــ دمنهور|خلود أ
844o26حقوق |سو|نعبــــد|لرحمن رشدي محمد |بــــو|لق|سم

24o7|هرضوى عز حل ق|سم نوعيتـــ ج
تـــج|ره بــــنه|حمد عو |حمد عبــــد|لمجيد|837|33
69o2|4|يم تـــج|ره |لمنصورهحمد عبــــدربــــه ع |بــــر|
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|سم|عيليتـــ ج قن|تـــ |لسويسمحمد |لسيد |لتـــ|بــــ |حمد بــــدوى765569
وس جرجس ف|رس سوس 887534 تـــج|ره |سيوطتـــ|و
92ooo9  د|بــــ سوه|ج|رح|بــــ عل|ء ع محمد
|28|o|ر يف ع|دل |لط| رهرن|  تـــج|ره |لق|
ري|ض |طف|ل |لمنصورهم| سيد |حمد درويش سيد |حمد|347|78
د|بــــ |لمنصوره|يم|ن شعبــــ|ن محمود محمد مصط |687793
7o3363يم |لس ندستـــ |لم |عبــــد | صل|ح عرفه |بــــر|
يم ع عم|ره|67939 د|بــــ |لمنصوره|ش|دى مصبــــ|ح |بــــر|

رهمحمد ع|طف محمد محمد خليل69|37 ندستـــ |لق|
كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفسم|ء شعبــــ|ن سيد محمد|84727

|2489o|لسن ع شمس/ري|ضتـــ|مريم فتـــ فرج تـــوم
9|o886  يف عويس بــــكرى تـــج|ره سوه|جعبــــد| 
كليتـــ |أللسن كفر |لشيخدين| ع|دل عثــــم|ن محمد جر|ده498542
5o8732| زر|عه كفر |لشيخبــــس|م عبــــد |لحميد |سم|عيل عبــــد
تـــمريض شبــــ |لكوم |لمنوفيتـــزينبــــ حس|م ج|بــــر خض 943|27
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــزي|د عل|ء محمود شه|بــــ |لدين  363|92
تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن سوه|ججعفر طلعتـــ عبــــد| |لص|دق  65|924
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|نرم |لسيد أبــــو|لفتـــوح |بــــو |لعط| ج5969|4
628o62ك.تـــ. ف منش|تـــ بــــحريه بــــور سعيدمحمد |يه|بــــ سعيد حسن
4374o7تـــربــــيتـــ كفر |لشيخحمد عبــــد |لحليم محمد محمد |سم|عيل
حقوق طنط|بــــه محمد |لسيد |حمد |سم|عيل3494|4
بــــه434773 زر|عه طنط|زينبــــ |حمد عبــــد|لرحمن |حمد 
763o56ش|م محمود |بــــو |لحسن ري|ض |طف|ل بــــورسعيدلوسند| 
358|o7تـــج|ره بــــنه|عبــــد|لرحمن |يمن عبــــد|لر|زق |لسيد
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طبــــ |ل|سكندريهف|دى |م زكري| جور 436445
يم ج|دو7|4276 لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|محمد |لسيد محمد |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهندى وليد محمد |بــــو بــــكر مصط |لمد 95|678
4o5748د|بــــ |ل|سكندريه|س|ره عل|ء عبــــد |لصبــــور زيد|ن
تـــج|ره طنط|سل ع ح|مد ع |بــــو خطيطه2577|4
9o6326 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|سم|ء ص|بــــر محمد |لسيد
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورسندس عبــــد |لحكيم عبــــد |لرؤف حسن سليم7359|5
62oo78حقوق د |طمؤمن محمد |بــــو |لمجد معوض ع|مر
تـــج|ره ع شمسخ|لد محمد سعد |لسيد26533|
26o7o8طبــــ بــــنه|مروه محمود سعيد |لحوي
2546o4زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن عطيه عز|زى سل
26482oيف تـــج|ره بــــنه|رقيه ممدوح عبــــد| |لمصلي 
846oo7كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نعبــــد|لرحمن |حمد ع خليل
6o394|تـــج|ره |لمنصورهمصط محمد منصور خلف منصور
علوم |لزق|زيقرن| عص|م عبــــد |لع|ل ص|بــــر|77228
يم682535 علوم |لمنصورهصبــــ|ح جمعه محمد |بــــر|
ش|م  طلعتـــ حن 355452 لع| لل|عل|م وفنون |ل|تـــص|ل 6 |كتـــوبــــر|ه|جر 
9|42|o خدمه |جتـــم|عيه |سيوطمروه محمد ك|مل عبــــد|لغ
7|o663تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــدع|ء فه محمود |حمد خميس

53o|9تـــربــــيتـــ/ ري|ضه بــــ سويفش|م شعبــــ|ن محمد محمد
635274| تـــج|ره |لزق|زيقل|ء فوزى رمض|ن ع
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|نور محمد |لسيد متـــو782272
د|بــــ |ل|سكندريه|ح|زم حس|م |لمشو|دي محمد |حمد|85|48
تـــ شعبــــ|ن صل|ح شعبــــ|ن شلبــــى|358647 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسم
3344o9ر محمد صبــــرى ع تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــصبــــرى س|
6429o|يم يم ع |ن محمد |بــــر| تـــج|ره |لزق|زيقيم|ن |بــــر|
صيدله |لزق|زيقمحمود مسعد رضو|ن |لطو 338252
تـــج|ره كفر |لشيخمحمد ع عبــــد |لحميد عبــــد|لحميد ع438722
7o7o2oحقوق |لمنصورهحمد |حمد جعفر عبــــد |لمقصود |لمر
8883o2  د|ر |لعلوم |لم |دير خلف خل|ف حس

6oo77لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|شيم|ء عمر سيد |حمد
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد صفو|ن عيد عم|ر|593|25
3|66o5 يم دسو د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|ند كم|ل |بــــر|
763396| ه زكري| مر عبــــد |لرحيم ع تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــور سعيدم

زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــفخر |لدين وجدي صل|ح |لدين محمد رمض28629
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|نور| ع |لسيد محفوظ ع49|489
معهد ف ص |ل|سكندريهفري|ل ص|بــــر فتـــ عبــــد |لمجيد |لش|895|5
83o646كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نبــــول| جرجس وليم ش|كر
لع| للغ|تـــ بــــم جديده|يم|ن |لسيد ع|بــــدين محمد|8||23|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفع |ء عبــــد |لعظيم سيد معوض57785

طبــــ بــــيطرى |لمنصورهتـــ وس|م محمد |لسعيد |لبــــطحيش379||6
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يم763735 تـــربــــيتـــ بــــور سعيدف|طمه |حمد |حمد |بــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|شيم|ء عبــــد|لحميد محمد لبــــيبــــ49|335
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديمروه عبــــد|لستـــ|ر عبــــد| مصط |84222
فنون تـــطبــــيقيه حلو|نرحمه عل|ء صبــــرى شح|تـــتـــ925|5|
آلد|بــــ و|لعلوم |إلنس|نيتـــ بــــ|لسويس|رقيه صل|ح مو محمد759468

83|o3تـــربــــيتـــ بــــ سويفكريم سيد طه حسن
تـــج|ره |لمنصورهسحر |سم|عيل دسو |سم|عيل ج|6||678
92|7o9|ندستـــ سوه|ج حمد عص|م عبــــد|لحفيظ محمد

2864oتـــمريض  حلو|نمحمود |حمد |م عبــــد|لجليل
كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقن|ن |س|مه |حمد كم|ل ز شح||75|3

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهف مجدى عبــــد |لجو|د ع |لمتـــو684823
ى محمد مسلم764982 طبــــ بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد ي

يم|2537 | |بــــ حس محمد |بــــر| ره|ي د|بــــ |لق|
ف سيد |سم|عيل درويش5|69| رهمنتـــ |لـله | تـــخطيط عمر| |لق|
كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ سويفحمد مصط معوض عبــــده|49992
ي52729 ندستـــ حلو|نعمرو فتـــ عبــــد |للطيف محمد |لمس

كليتـــ |أللسن كفر |لشيخ/ري|ضتـــتـــسنيم صبــــ عبــــد |لر|زق ع محمد527372
62979o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحمد ع|طف ف|روق محمد خليل
6358o2تـــج|ره بــــنه|حمد |لسيد عبــــد|لحكم عرف|تـــ محمد
يم محمود4|342| كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمسوق نبــــيل |بــــر|
رهندى عط| | عبــــد|لحميد |حمد عط264696 عل|ج طبــــي |لق|
4382o|| عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخلشيم|ء جم|ل محروس فتـــح |
34462oيم |لسيد رهسلسبــــيل عزتـــ مصط |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|
يم675962 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | مصط |حمد ز |بــــر|
تـــج|ره ع شمسه|يدى عربــــى عبــــد|لر|زق عبــــد|لص|335284
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جحبــــيبــــه |حمد محمد عبــــد|لع|ل 895829
جر ف|يز حن |326472 حقوق ع شمسم| ز
يم ع |لسيد عليوتـــ627556 تـــج|ره بــــنه|ندى إبــــر|
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدعبــــد|لرحمن |س|مه محمد جل|ل رخ|584|6
496|o8يم تـــربــــيتـــ دمنهورر|ند| |لسيد حسن ع |بــــر|
5|7|o3تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورنور |لسيد محمد ح|فظ
4428oيم تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطموهيوسف مجدي |حمد محمود |بــــر| معهد |لج

|2o233تـــج|ره ع شمسمحمد عص|م محمود ز
2|4oo3ش|م شو عبــــد|لفتـــ|ح تـــج|ره بــــنه|س|ره 
43o358تـــربــــيتـــ طنط|ف|طمه محمد عبــــد |لستـــ|ر كشكول
صيدلتـــ |سيوطوق محمد عبــــد|لمقصود ثــــ|بــــتـــ  |87775
452o28ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|نمحمد مصط عبــــد |لر|زق مصط عيد كليتـــ 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهكرستـــ س| ميخ|ئيل سيدر|وس تـــ|533823
5o27o2لدين محمد |حمد عبــــد|لرحيم|  |حه وفن|دق |ل|سكندريه |ر ن
434o36تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ع|ئشه محمد محمود |لجندي
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نحس حسن محمد |حمد497|22
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68572| علوم حلو|نم| حمدى عبــــيد ع
6o|467د|بــــ طنط|يف س| محمود |حمد |لليثــــي|
85o77oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدزينبــــ ص|بــــر محمد عبــــد|لكريم

|665oف خ|طر يونس رهي|س | حقوق |لق|
8|5o25كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورروفيده مصط محمد حسن

4|6o6رهعمر محمد شح|تـــ سكر حقوق |لق|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد |لرحمن |لحسن ج|د |لربــــ محمد3832|

يف حسن سليم757637 زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسمن|ر 
|28o9oوف|تـــعمر ع|دل |لسيد متـــو متـــو وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
تـــربــــيتـــ ع شمسندي محمد عبــــد|لمنعم رف| 348565
7|o842 زر|عه |لمنصورهمحمود رمض|ن |حمد محمد |لسعد
43oo55صيدله طنط|عمر |لسيد محمد ح|مد ر|جح
||654oلسن ع شمس|ه|جر ه| محمد عبــــد |لعظيم
|66|o9ره|محمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لموجود محمد د|بــــ |لق|
3343o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد|لرحمن عبــــد|لن| ك|مل |لسيد
45o93||ر|م|تـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | -6 |كتـــوبــــر|محمود |ي محمد فوزى محمد عبــــد ل|
6|75o9|تـــج|ره بــــور سعيدفيبــــى عم|د عزيز حن

كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــ سويفمنتـــ| خ|لد عبــــد|لبــــ| محمد83597
683o56معهد ف ص ري|ضه |لمنصورتـــمحمد سعد |لديس عبــــد |لحميد طربــــ
|53o|7|رتـــ ع محمد ع عبــــد |لع تـــمريض |لق|
نوعيتـــ |شمونبــــيتـــر سيف صبــــرى بــــ|سي256369
77oo96يم ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|عمرو عم|د عبــــد |لمنعم |بــــر|
77|o|8يم |لسيد محمد لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|شيم|ء |بــــر|
||93o8علوم ري|ضتـــ حلو|نمحمد م|جد فوزى |حمد شمس

طبــــ بــــيطرى بــــ سويفعبــــد|لرحمن محمد فر|ج محمد6||54
تـــج|ره بــــ سويف حس جم|ل |حمد|85384
4||o92حقوق طنط|ريم ع محمد محمد خل|ف
د|بــــ |سيوط| حمد ه| زن|تـــى |حمد||89444
6o7|49|ره تـــربــــيتـــ طنط|حمد سعيد عبــــد | ع |بــــوز
يم عبــــد |753928 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــسنتـــ عبــــد | |بــــر|

4452oره|وعد محمد صديق ثــــ|بــــتـــ |حمد د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
7ooo92يم عبــــد |لم|لك تـــربــــيتـــ |لمنصورهسع|د |لحسي |بــــر|
6o|887تـــربــــيتـــ طنط|آيه رمض|ن قطبــــ أبــــو عيد
تـــج|ره |ل|سكندريهمريم |حمد ع محمد بــــكرى476675
4|2o93ف سعيد محمد عيد حقوق طنط|محمد |
خدمه |جتـــم|عيه |لفيومفريده |نور عبــــد|لغ محمود ضح|56|239

6o|o|كليتـــ |لخدمتـــ |ل|جتـــم|عيتـــ |لتـــنمويتـــ بــــ سويفمن|ر سيد محمد سيد
نوعيتـــ عبــــ|سيهي|ر| نبــــيل عبــــد |لعزيز محمد64927|
6o5452ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكوميه محمد |سم|عيل أبــــو |لوف| |لقشل
4o44|6|د|بــــ |ل|سكندريه|لسيد |حمد |لسيد محمود
ق|وي|337799 طبــــ بــــيطرى بــــنه|حمد شو محمود |ل
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طبــــ |سن|ن ع شمسرحمتـــ عل|ء |لدين عبــــد|لغف|ر محمد358436
نوعيتـــ |سيوط ل|ء حس محمد |حمد|83|885
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه طنط|ف|طمه سم عبــــد|لفتـــ|ح شعيبــــ3998|4
247o8o|معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد عبــــد|لرحمن |لسيد |لزي|تـــ
9|o897 تـــج|ره سوه|جمحمد ج|د |لكريم محمد عبــــد|لرحمن
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد علو| ع من|ع254733
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمصط يح عبــــد|لح|فظ محمد|85944
معهد ف تـــمريض بــــنه| ن عبــــد|للطيف رمض|ن حس|ن 264492
ري|ض |طف|ل |لمنصورهندى ممدوح متـــو عز|زى سليم648|64

د|بــــ بــــ سويف|فد|ء حس|م محمد محمد عبــــد |لمنعم436|5
33o86||نوعيتـــ بــــنه|يتـــ جم|ل |بــــوزيد |لسيد
8o5|99|تـــربــــيتـــ |لم |ندرو ع|دل لبــــيبــــ دوس
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهحسن عبــــد | حسن |حمد756397
تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسل|ء حس|م |لدين عبــــد |لرحمن أحمد755785
تـــج|ره بــــور سعيدحبــــيبــــه شو |حمد شو |حمد شلوف4|28|7
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ره يسن بــــسيم عبــــدربــــه|25932
462o3oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحن|ن محمد |حمد محمد خليفتـــ
248|52| تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوم|ء م|جدى محمد محمد |لبــــيو

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسه|له سل|مه حمزه محمد |بــــو|لفضل37396
82o55o| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |ميمه جم|ل |حمد مه
إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىرول|ند ع|طف |نور بــــولس  896633
رهزي|د حسن محمد حسن شهبــــه|77477 عل|ج طبــــي |لق|
|386oo ره|منتـــ | كرم عبــــد |لعزيز حس ع د|بــــ |لق|

22o85ره|غ|ده زيد محمد زيد د|بــــ |لق|
د|بــــ حلو|ن|يوسف محمد لط عيد يوسف5|2346
ثــــ|ر د |ط|بــــه | رمض|ن |حمد عبــــد |لفضيل697827
ه مجدى محمد |لحس|ن |لبــــحبــــوح2393|6 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|م
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جندى وحيد أحمد بــــيو485268
خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسمر مصط عزتـــ ص|لح64854|
6o76|o|ري|ض |طف|ل |لمنصورهسم|ء مصط محمد |ليم| خط|بــــ
84||o6د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|ن|س| ج|بــــر عبــــد|لح|فظ محمد
تـــج|ره |ل|سكندريهد | |حمد يوسف خليل482844
معهد ف ص |سو|نم | مجدي موريس ز 783|84
ف فو|ز محمود|825695 تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي|ء |
688o94يم عبــــد |لفتـــ|ح تـــج|ره كفر |لشيخندى |لسيد |بــــر|
78o237|وف|تـــحمد ع|شور محمد محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
833o5|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديعزه |بــــو|لحسن محمد حسن
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسمريم عمرو عبــــد |لعزيز عطيه |لمك|وي935|2|
ى عبــــد|لفتـــ|ح قمر332845 تـــربــــيتـــ بــــنه|سهيلتـــ خ
2494o|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخن|ديه |حمد مو محمد مو
262o82 طبــــ بــــيطرى بــــنه|حسن طه حس |لجن|ي
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52o||9تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ش. تـــربــــيتـــ موسيقيتـــ بــــ|لنوبــــ|ريتـــ ج دمنهورمن|ر محمود خليل بــــكر
حقوق |ل|سكندريهمنيتـــ |حمد مصط عبــــد|لر|زق|483484

د|بــــ حلو|ن|ع نبــــيل حن محمد47586
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسخ|لد عبــــد |لرؤف |سم|عيل مقبــــل627748
ثــــ|ر |لفيوم| عم|د مصط |سم|عيل29976|
علوم ري|ضتـــ |سيوط حمد عبــــد|لن| عبــــد|لفتـــ|ح فرغ||8758
تـــج|ره |لزق|زيقسم|ء |لسيد عبــــد |لحميد حسن |لص3|6333
ندستـــ |سيوطمصط ع|طف محمد |لشن|وي|45223
25o845تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــس|ندى حسن |لسيد عبــــد |لع|ل محرم
|2||4oرهم عمرو محمد |لسيد عمر|ن ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
6o56ooيم شلبــــى ر |لبــــلتـــ| |بــــر| تـــج|ره طنط||ء ط|
حقوق |لزق|زيقمحمد ر|تـــبــــ محمد |لسيد سل|مه979|64
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط وجيه مصط عبــــد|484729
839o4oندي بــــطرس تـــج|ره |سيوطنورين ن| 
|462o2ره|بــــسمه ممدوح ج|بــــر محمد د|بــــ |لق|
علوم |ل|سكندريهمحمد نعم|ن محمد محمود |دريس424452
ور2|7863 تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمد محمد 
ف |لدين عوض2399|7 ف |لدين  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهيه محمد 

ره|ن|ديه ربــــيع حج|ج خليل |حمد ند|35829 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
يم يونس2523|6 |د|بــــ طنط|نسمه محمد محمود |بــــر|
4o4|o3تـــج|ره |ل|سكندريهزي|د جم|ل محمود |لحسي حسن
ف ع |م شتـــ|439654 تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمريم |
يم  شتـــ|له|433873 معهد ف تـــمريض طنط| سم|ء عيد ف|روق |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقمحمود فه محمود فه |لحل|ج637299
696oo9| تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسم|ء |لسيد صد محمد فضل |
معهد ف ص |لزق|زيقحمد محمد ع عبــــد |لستـــ|ر|89|7|7
25878oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد حم|ده رجبــــ |بــــو|لحديد
2735|oتـــج|ره سوه|جعبــــد|لرحمن ن| عط| |حمد
ف|24848 رتـــ/ري|ضتـــ|بــــه عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح  قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|

كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسسم|ء حس لط غ|نم||2433
ندستـــ ع شمسعمر ع|دل محمد ف|يق عبــــد |لعزيز|3772|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه| عبــــد|لق|در جمعتـــ عبــــد|لق|در338768
6974ooيم عبــــد |لحليم عبــــد |لفضيل طبــــ |سن|ن |لمنصورهحمد |بــــر|
||63oo|رهل|ء حسن |حمد مبــــروك تـــج|ره |لق|
حقوق |لزق|زيقحمد نشأتـــ |لسعيد محمد رجبــــ|4287|6
لسن ع شمس|محمود جم|ل عبــــد|لحميد شح|تـــه أبــــوحش269986
تـــج|ره ع شمسن|دين محمد محمد |لنج|ر7265|2
777o57ف |حمد |حمد طبــــ |لزق|زيقنرم |
يم مصط 448|89 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مروه مصط |بــــر|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جد|ء |حمد محمد |حمد|59427|
نوعيتـــ كفر |لشيخمحمد سعد |لسيد محمد سعد ع8653|4
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يم|76526 يم |لروبــــي |بــــر| تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــور سعيديوسف محمد |بــــر|
|5|72oرهنوره|ن ن فتـــ محمد عبــــد |لجو|د ندستـــ |لق|
6964o6|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهمنه | محمد محمد مش
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يه مختـــ|ر شح|تـــ عبــــد|لحكيم|86|266
يم نعيم7835|4 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخفرحه عبــــد |لمقصود |بــــر|
نوعيتـــ |لزق|زيقشيم|ء محمود محمد |بــــو|لعل| عليوتـــ939|64
علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمود صل|ح |لدين |لسيد محمود زيد953|33

رهم |سم|عيل عبــــد |لجو|د |سم|عيل77|27 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره كفر |لشيخد |نتـــ فخري وديع ميخ|ئيل8||439
ره|ريم |حمد حس |حمد فو233365 د|بــــ |لق|
ى |لسعيد سك 543536 علوم |ل|سكندريهي|سم قدرى ي
تـــربــــيتـــ ع شمسه|جر حس محمد محمد349495
6oo5o|نوعيتـــ طنط|مديحه يوسف عبــــد|لقوى عثــــم|ن
طبــــ |لسويسعبــــد |لوه|بــــ فتـــ عبــــد |لوه|بــــ |لدسو مصط 87|684
4|8573| تـــج|ره كفر |لشيخمنيتـــ ع|دل عبــــد |للطيف |لسيد ع
8235ooتـــج|ره |سيوطع|ئشه خلف عبــــد|لمعز محمد

7|98oتـــمريض |لفيوم بــــسمه نبــــيل |حمد عبــــد |لو|حد
6|77o3|حقوق |لزق|زيقحمد رزق لط رزق ع |سم|عيل
معهد ف ص بــــنه|وق حسبــــ | عبــــد|لفتـــ|ح |لسوي 287737
|52o6oتـــربــــيتـــ حلو|نمن|ر |يمن جل|ل فرغ
حقوق |نتـــس|بــــ م بــــنه|يتـــ كرم حس|ن عبــــد|لحميد|7|3472
753o23|طبــــ بــــورسعيدس|مه بــــ|سم محمد قويدر
|2o466ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــد |لرحمن خ|لد محمد نور
حقوق ع شمسي|سم ع|دل محمد يم| ع833|32
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|س|رتـــ ي| عبــــد|لع|ل |حمد حس|326636
صيدلتـــ |سيوطدين| صل|ح محمد حس 9|8496

ف حسن ذ62729 د|بــــ بــــ سويف|دين| |
تـــربــــيتـــ دمنهورشيم|ء ع|دل محمد عبــــد|لحليم عمر|4974|5
صيدلتـــ |سيوطمحمد محمود حسن عطيه853568

ه|م | ف|روق جندي حليم6|659 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
د|بــــ حلو|ن|محمد |حمد عبــــد|لو|حد محمد35757

33o||6يم مطر يم |لسيد |بــــر| نوعيتـــ بــــنه||ء |بــــر|
رهرو|ن محمد سعد فرج25583 زر|عه |لق|
يم عبــــد| |حمد |لنح|4669| رهه|جر |بــــر| تـــج|ره |لق|

|67646| د|بــــ ع شمس|ي|تـــ مو محمد مو
8o8528يم ج| ع |بــــر| كليتـــ حقوق |لم |محمد |ل
تـــج|ره |ل|سكندريهسيمون عي س|رح عي شح|تـــه485342
تـــربــــيتـــ طفولتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دي ط|لبــــ|تـــسمر غريبــــ محمد |لصغ سيد832266
496oo7د|بــــ |ل|سكندريه|ن|ديتـــ خميس مصط محمد زيتـــون
69o269 تـــج|ره |لمنصورهي|سم عبــــد |لبــــ|سط مصط عبــــد
تـــج|ره بــــ سويفول|ء رفعتـــ |بــــو|لفتـــح طه|||2|8
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تـــربــــيتـــ حلو|نيوستـــ | عد فرج | فه49|327
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهحمد |لشح|تـــ سل|مه ع عبــــده|695222
4777o9ثــــ|ر |لفيوم|دين| مصط سيد محمد ج|د
27o5|3حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــكريم وجدى |لسيد جمعه |لليثــــى
تـــج|ره ع شمسبــــس|م |حمد محمد محمد54337|
768o83معهد ف ص |سم|عيليهه|له ع|دل فه عبــــد |لسل|م
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخدين| سعيد |حمد |لجردوج|43448
89698o|د|بــــ سوه|ج| حمد ه|رون خليل عثــــم|ن
52o2||معهد ف ص |ل|سكندريهرو|ن |لسيد عوض زي|ده
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديطه |بــــو|لعل|م عبــــد|للطيف محمود8|2723

رهندى مصط يح ع289|3 حقوق |لق|
يم ن|صف438297 يم |بــــر| تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخخلود محمد |بــــر|
يم65|694 يم ك|رم محمود ح|مد |بــــر| حقوق |لمنصورهبــــر|

يم ن ع49774 رهمحمد |بــــر| تـــج|ره |لق|
تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن بــــ سويفسل|م محمد عيد عبــــد |لوه|بــــ|84||5

رهحمد فخر |لدين حسن عبــــد |لرحمن|56594| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد محمد عبــــد |لعليم عبــــد |لمنعم 624237
76466o|يم |حمد |لسم|ن فرج تـــج|ره بــــور سعيديه |بــــر|
طبــــ بــــيطرى دمنهورعمر محمد محمد عرف|ن |لسم|ن336|54

يم |5|79| رهخ|لد جم|ل س| |لليثــــى |بــــر| ندستـــ |لق|
يد ع عز429668 طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخح|مد ع |بــــو |ل
49475o|ى تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــحمد أحمد محمد أحمد |لنق

يم34326 يم محمد |بــــر| تـــج|ره ع شمسمصط |بــــر|
د|بــــ |سيوط|ريموند| يوسف ميل|د سمع|ن  882534
معهد ف ص طنط|ح|تـــم حس ري|ض |لجن|وي433489
69|oo2د|بــــ |لمنصوره|معتـــز محمد من محمد من
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىه|جر محمد خليفه مو |86585

تـــج|ره بــــ سويفمنتـــ | سم زغلول عبــــد|لحليم65548
443o82تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخه|جر ع عبــــد |لصمد |لزع|ليك
4886o|يم شح|تـــه مسعود تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورحمد صبــــرى |بــــر|
ندستـــ |لمنصورهمحمد محمود محمد ش| 85|689
6953o5تـــج|ره |لمنصورهم |حمد |لسيد مصط ع
|6||9oحقوق حلو|ني|ر| مصط ز مدبــــو
تـــج|ره ع شمسل|ء محمد فتـــ |حمد سويد|ن|558|6|
7oo|53|معهد ف تـــمريض |لمنصوره |ء |حمد محمد |حمد
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه| يمن كم|ل ك|مل عبــــد|لحفيظ|8|8879
تـــج|ره ع شمسيوسف ع|دل عبــــده مر33433|
3373|oرهسمر محمد عيد محمد د|ر |لعلوم ج |لق|
4424o4يم محمد حس|ن سعد ي|تـــ |بــــو |لريش |لسيدتـــ زينبــــجم|ل |بــــر| ك.تـــ. ف للبــــ
2545ooحقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد عبــــد|لعليم |حمد محمد
7683oo ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشردينه حس ع صقر مصط معهد ع| 
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26o|98|ر عبــــد|لجو|د محمد |بــــو ن  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــسمر م|
د|بــــ سوه|ج| حمد حسن محمود محمد|6|8949

7o482لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم| | محمد |حمد |لسيد
64|4o2د|بــــ |لزق|زيق|س| محمد حسن |لسيد
23392|| رهحمد مرزوق |حمد عي تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
8296o2 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديديفيد |يمن حن| ه|بــــيل طو
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــحس|م خ|لد خليل مصط خ|طر427686
تـــج|ره |لزق|زيقمصط شعبــــ|ن حسن حسن بــــدوى778296
لف للفن|دق |لمطريه|ند| شح|تـــ عبــــد| |لسيد حتـــو|ش3|2|52
4|o245|حقوق طنط|ع محمد |لمندى ع |بــــو |لصف
ندى|245455 ندى محمد ع  معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــرز|ق 

رهي|سم كم|ل تـــه| سليم|ن483|2 علوم |لق|
ى سيف 2|9236 تـــج|ره سوه|جم | ع|دل بــــ
يم عزتـــ بــــخيتـــ مسعد ن|روز||52585 ندستـــ |ل|سكندريهبــــر|
ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمود سيد سيد |حمد |بــــوليله582|35
5o7297 ور كليتـــ |لبــــن|تـــ علوم ع شمسرو|ن سيد حبــــ محمد 
تـــربــــيتـــ طنط|وق محمد رضو|ن عبــــد |لل|432267
4434o8تـــربــــيتـــ كفر |لشيخمحمد جمعه عيد عبــــد |له|دى
2547o5|ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعبــــد|لرحمن |لسيد فرج |لكتـــ
8o6874 تـــج|ره بــــ سويفنهله منصور ع محمد ع
د|بــــ |لمنصوره|دين| ح|تـــم |لسيد يوسف ع5856|7
7||2o2طبــــ بــــيطرى |لمنصورهسل رض| ع حج|ج بــــدوى
2|734oندستـــ حلو|نندى |سم|عيل ز |سم|عيل
يم28692| لس |كرم  |د |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــك
7o4674 لع| للدر|س|تـــ |ل|دبــــيتـــ كنج مريوط|وليد |حمد عبــــد |لوه|بــــ محمد بــــسيو 
د|بــــ كفر |لشيخ|حمد ن| |حمد غ|زى |لسعد |7525|4
35|3o4رهسعديتـــ ف|يز فتـــ يوسف د|ر |لعلوم ج |لق|
32o859ره|نبــــيل رض| فوزي بــــخيتـــ ثــــ|ر |لق|
5o3||7 تـــربــــيتـــ |سكندريتـــجيه|ن محمود عبــــد |للطيف حس
642|o3حقوق |لزق|زيقحمد رفعتـــ عبــــد |لمجيد |م|م عبــــد |لمجيد
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــرف|دى ثــــروتـــ مرتـــ ميخ|ئيل عط||636339

ور عبــــد |لرؤف|62275 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج بــــ سويف|سم|ء حم|دتـــ 
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد |حمد محمد محمد س|لم783526
ره |حمد محمد |حمد محمد ز|يد532||3 ندستـــ |لق|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمحمود رض| محمد محمود حسن726|79
|254o4ندستـــ ع شمستـــو وحيد شكرى تـــ|درس
علوم ري|ضتـــ دمنهورعبــــد |لرحمن صل|ح محمود ع بــــهن528386
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــمحمد متـــو |لسيد متـــو عبــــد |لوه|49|697
8|3o6||طبــــ |لم |بــــر|م ع|دل عوض |سطف|نوس
3|75o8|حقوق ع شمسعبــــد|لرحمن محمد ع عبــــد|لع
ره|حمد ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح حسن |بــــو |229972 تـــج|ره |لق|
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د|بــــ ع شمس|دير ه| حسن عمر حسن233446
452o66يم عبــــد |لستـــ علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ د |طجم|ل عبــــد |لستـــ|ر |بــــر|
حقوق |لمنصورهي|سم محمود محمد عبــــد |للطيف683739
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقسل |لمعتـــز محمد ك|مل محمود |سم632542
ل45236| رهحس|م |لدين |يه|بــــ عبــــد |لحميد |حمد  تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

يم ع عم|6358| رهيوسف تـــ|مر ع|دل |بــــر| تـــج|ره |لق|
4993o6تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــإله|م رمض|ن عيد عبــــد|لص|دق رضو
يم677574 ندستـــ |لمنصورهعبــــد | عم|د |لحسي |بــــر|
ري |5|894 معهد ف ص |سيوطسن|ء نش|تـــ عفي ز
يم6582|3 د|بــــ حلو|ن|ند| |سم|عيل سليم |بــــر|
وف|تـــ|فكري ع|دل ز عط| سعد347862 ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
ر محمود448589 ندستـــ طنط|محمد جم|ل محمود ط|
4528oo يم يم ر| عبــــد |لوه|بــــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخإبــــر|
حقوق |لمنصورهعبــــ عبــــد|لرز|ق مصط رجبــــ 899289
تـــج|ره ع شمسمريم عبــــد|لسيد صبــــ عبــــد|لسيد|34856
692o53معهد |لمنصورتـــ |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو |زي|د |لسيد ز عبــــد |لسميع
|6|o74بــــن|تـــ علوم ري|ضتـــ ع شمسسهيله رش|د محروس محمد
حقوق ع شمسمحمد سم |بــــو |لفتـــح محمد بــــرك|تـــ|476|3
|5|74o د عبــــد |لحكم ي|س د|بــــ ع شمس|رحمه عبــــد |لش|
معهد ف ص |ل|سكندريهإسل|م مبــــروك ص|لح عطيتـــ597||5
7o446علوم |لفيومزينبــــ ع|بــــدين جبــــريل |حمد
6976oد|بــــ |لفيوم|نور| محمد معبــــد |حمد

64842oيم ع يوسف علوم |لزق|زيقمن|ر ع|دل |بــــر|
634|o2ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لمقصود محمد محمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشزينبــــ سليم|ن سعد زيد768599

حقوق بــــ سويفحمد محمد جم|ل عبــــد |لجليل|84762
5o7632| طبــــ |ل|سكندريهمنه | محمد مختـــ|ر ع فتـــح
معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــول|ء |بــــو |لعزم |سم|عيل مبــــروك |بــــو 32934|
بــــه |لسيد عرف|تـــ|695323 تـــربــــيتـــ |لمنصورهحمد محمد و
8o3839ين| عم|د فوزي شح|تـــه طبــــ |لفيومف
4o92o8|يم ع ع س|ره كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهور|ء |بــــر|
كليتـــ طبــــ |ل|سن|ن ج|معتـــ أسيوطمحمد حس|م |لدين عبــــد|لرحيم ع 832779
866o62ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطعمر عبــــد|لن| |حمد سيد
و|رى ع ذ مدين528257 زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود 
5o4374ن| مجدى ز|خر مو خليل تـــمريض |إلسكندريتـــ م
882|o2  تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمصط محمد كم|ل محمد
49249o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |ل|سكندريهمحمد عبــــد |لمنعم عبــــد |لمنعم محمد
معهد ف تـــمريض |لم | ل |ء عبــــد|لسل|م س|لم سليم|ن853259
5o|859يم يوسف تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــند بــــدر يوسف |بــــر|
ندستـــ طنط|محمد عبــــد |للطيف عبــــد | عبــــد |للطيف448649
62938o|كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــم| محمد حسي ع |حمد
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ندستـــ ع شمسيوسف |لوليد كم|ل |لسعيد3|94||
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويس|ء رمض|ن محمد أحمد||75943

ره|عبــــد |لرحمن خ|لد |بــــو |لحسن ش|فع22728 د|بــــ |لق|
6oo645 حقوق طنط|عبــــد |لرحمن عل|ء |لسيد محمد ع عبــــد
7o22|4يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|مريم س| عن| |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمس|ء ع|دل شعبــــ|ن عو|د||34562
تـــمريض |سيوط سم|عيل خليفه محمد خليفه|888756
تـــج|ره بــــور سعيدمحمد مختـــ|ر محمد مو |لسيد|76569
حقوق حلو|نفؤ|د فريد محمد محمد |ل |د7382|3
تـــ صل|ح محمد س|لم|497248 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورم
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرو|ن مصط عبــــد |لرحمن ع57446|
يم عطيه شعله257535 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــمروه فه |بــــر|
معهد ف ص |لزق|زيقلسيد عبــــد| محمد عبــــد|لق|در|637534

37o76د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|محمد يوسف محمد |لسيد محجوبــــ
358o86|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|حمد محمد بــــكر مهدي
حقوق ع شمسن محمد حس ص|لح|9643|3
تـــج|ره ج|معتـــ د |طحمد حسن |حمد حسن |بــــو |لعن |5797|6

ف ن|دى فوزى64785  |حه وفن|دق |لفيومف | |
9o8o56 حقوق |لمنصورهحسن|ء زغلول ع حن
899o7| كليتـــ |أللسن سوه|جمريم جورج عبــــد|لمسيح شنودتـــ
يم محمد |لشح|تـــ829|77 نوعيتـــ |لزق|زيقنرم |بــــر|
776o68تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقشيم|ء عم|د عبــــد |لمجيد أحمد بــــدوى

726o3علوم حلو|ندع|ء صبــــ فوزى عبــــد |لجيدمغيبــــ
حقوق |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف محمد سيد حس |5278

تـــ سعيد مصط يوسف||33554 حقوق بــــنه|م
علوم بــــنه|سم|ء |يمن محمد |لمهدى |سم|عيل 266659
تـــربــــيتـــ ع شمسشيم|ء خ|لد كم|ل محمود |لشحرى|34554
يم |لسيد عبــــد |لسل629689 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لزق|زيق| |ء |لسيد |بــــر|
769o44معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  ف|دى وجيه لويز أيوبــــ
تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد نسيم ح|مد |لنظ| |437||7
كليتـــ تـــج|رتـــ ج أسو|نحمد |يمن عبــــد|لعزيز محمد|843728
|4326oندستـــ تـــ.خ|مس ي|سم و|ئل حمد|ن محمد معهد ع| كندي تـــكنولو | 
د|بــــ |سيوط|مصط |حمد سليم|ن عبــــد|لع|ل 889759
8o935o |رتـــ|ند عزتـــ ع تـــه قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
7|oo||يم حج|زى عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمريم محمد محمد |بــــر|
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيم |حمد عبــــد |لسل|م عثــــم|ن |لبــــي66824|
85o667كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفمحمد مصط حسن سيد
6297o2د ندستـــ بــــنه|عم|د محمد حمدى |حمد مج| كليتـــ 
9o42|6 كليتـــ |أللسن سوه|جدين| محمد |حمد محمد
ى778256 ى محمد |ل|بــــ|ص لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لزق|زيق|ي|تـــ جم|ل |بــــ|ص
د|بــــ كفر |لشيخ|فخري محمد عبــــد |لق|در عبــــد |لسل|5629|4
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3|4|o8حقوق ع شمسمحمد محمود عبــــد|لعزيز محمود
8o9273د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ع|مر شح|تـــه ع|مر عبــــد|لر|زق|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ه|جر جم|ل خلف |سم|عيل3834|8
8969o2 د|بــــ سوه|ج|مريم و|صف عبــــد|لشهيد جرجس
6o5632ري|ض |طف|ل |لمنصورهل |ء |لسعيد عبــــد|لغ ع زرد
4o7246حقوق طنط|د | عطيتـــ بــــطرس عطيتـــ
4787o9علوم ري|ضتـــ كفر |لشيخمرو|ن محمد فخر |لدين محمد ع
د|بــــ ع شمس|حمد ي| محمد ق|سم|353256

علوم بــــ سويفدى ج|بــــر محمد عف| |54998
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|دع|ء |لسيد معوض |لسيد|9|266
8o48o4|صيدلتـــ |لم |يم|ن جم|ل |لدين محمود جمعه
34o2|5ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقس|رتـــ |حمد عبــــد|لجو|د عبــــد|لجو|د عيسوى
صيدلتـــ |لم |حمد رض| فتـــوح محمد ع|مر|7382|8
7o7729تـــج|ره |لمنصورهمحمد |حمد ع محمد خليل
23987o|يم محمد طلبــــه رهحمد |س|مه |بــــر| ندستـــ |لق|
يم عل339522 يم محمد |بــــر| قتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|مريم |بــــو بــــكر |بــــر|
علوم |لمنصورهمحمد |لقصبــــى |لسيد محمد |لقصبــــى688963
ف |حمد دي|بــــ نوفل|2449|2 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد |
يم227|75 تـــربــــيتـــ ج|معتـــ |لسويسمسه محمد عبــــ|س |بــــر|
طبــــ ع شمسحمد |يه|بــــ عبــــد|لمنعم محمد|8|2556
54|939| ر |لص|بــــر عبــــد|لمع تـــج|ره طنط|حمد م|
تـــربــــيتـــ |سيوطعبــــد|لع| جميل عبــــد|لع| عبــــد|883488
3453oo|تـــربــــيتـــ بــــنه|حمد |يمن |م محمد |حمد مر|د
تـــج|ره طنط|سم|ح عص|م يوسف عبــــد |لعزيز عي مو9399|5
9o9482ف محمد |حمد محمود سليم معهد ف ص سوه|جمنتـــ | |
676o78تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهبــــسنتـــ مصط محمد محمود
|5|58oتـــربــــيتـــ حلو|نه|جر رشيد  |د حميد ر|شد
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــندى تـــوفيق نظ تـــوفيق98|427
م عص|م ص|لح منصور ص|لح|475683 تـــج|ره |ل|سكندريهد
7o474oيم تـــج|ره |لزق|زيقنور| خ|لد عزتـــ عبــــد |لعظيم |بــــر|
يم عيد573|22 د|بــــ ع شمس|محمود محمد ز |بــــر|
ندستـــ كفر |لشيخأمنيه رفعتـــ |بــــو |لكر|م عبــــد |لق|در عم453869
7o3243|د|بــــ |لمنصوره||ء محمود |لشح|تـــ |لسيد عطيه
45o9|9 يم |لسبــــ| د ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|عبــــد| ع|دل إبــــر|
نوعيتـــ |لم |يه ن| خميس مو |8855|8
439o69|نوعيتـــ كفر |لشيخيوسف صل|ح عبــــ|س |حمد |لعبــــ
6o6742زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد |لسيد محمد عبــــد |لق|در
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدعص|م ح|مد |سم|عيل غ|نم622442
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|حمد ع|طف يح محمود|7658|3
29oooرهع |حمد مصط طه حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|

5|4o9oتـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــشيم|ء فرح|ن |حمد محمد  |بــــوجهل
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4|o7|4ره|فرح |حمد فخرى شح|تـــه حسن عل|م |لق|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسرحمه حس |بــــو|لعل| حسن228536
7o22|3حقوق |لمنصورهمريم حسن |حمد محمد عبــــد | شبــــيبــــ

لع| للغ|تـــ 6 |كتـــوبــــر|ن|ن محمد ح|مد عبــــد|لفتـــ|ح عجل|543|
3349o3تـــج|ره ع شمسمريم سعيد عبــــد|لحميد محمود
868o92لزر|عتـــ و|لمو|رد |لطبــــيعيتـــ ج |سو|ن|نوره|ن محمد سيد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهسل|م |لسيد |حمد محمد س|لم حر|7|6798
تـــربــــيتـــ سوه|جخلود كم|ل محمود |بــــوبــــكر 559||9
375oo5 د|بــــ ع شمس|حبــــيبــــتـــ حسن عبــــد| حس
ف ف|يق منقريوس|536|| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|جبــــس|م |
رهسل زكري| محمد جبــــر ع|شور32837| حقوق |لق|
صيدله |ل|سكندريهمسعود رمض|ن محمد محمد عبــــد |لغ 38|3|5
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|يه محمد حسي |حمد||7|782
85o368 ي محمد مصط تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدمحمد ي
49o997 نوعيتـــ |ل|سكندريهي|ر| |حمد محمد |حمد خ
25588oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط جم|ل |لسيد شلبــــى
8o8||8تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لم |حن|ن مصط محمود |حمد
92o39o|ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج حمد محمد |حمد تـــوفيق ع| 
د|بــــ ع شمس|ه|جر محمد |لضي محمد59796|
فنون جميله فنون |ل|قم|يسه بــــه|ء |لدين محمد حس 3|8387

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|ن|ء تـــ|مر ي عبــــد |لمنعم حسن|8958|
طبــــ |سن|ن |ل|سكندريهمنه | |حمد محمد |لغن|م26|422
د|بــــ |لزق|زيق|محمد |لسيد عبــــد |لمحسن عبــــد |له|9|7852
يم شقر| 7|28|8 |لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لم |منه | حمدي |بــــر|

رهحمد ر|فتـــ عبــــد |لفتـــ|ح |لسيد|692|4 حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لق|
تـــربــــيتـــ |لمنصوره|ء محمد ك|مل محمد ع محمود|75|2|7
حقوق |سيوطسم|ء ج|د |لربــــ |سم|عيل دردير|833322
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|منتـــ | |حمد فتـــ غني346547
8o8o3|| معهد ف تـــمريض |لم | له|م عبــــد|لمنعم محمد حس
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|يوسف محمد ص|بــــر حس|ن 3|2465
يم عبــــد|7|2464 ف |بــــر| زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| |

لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ |لفيوم|شيم|ء رمض|ن عبــــد |لحميد محمد72429
692o29|د|بــــ |لمنصوره|حمد محمد مصط سنه
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــعمرو عم|د ع ربــــيع256246
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمنه | جم|ل محمد عجور249994
62o|2|تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طل |ء محمد عوض محمد مر
6||9o5 |إعل|م ج جنوبــــ |لو|دىع|ئشه ح|فظ عبــــد |لمعز ش
68o6o7يم تـــربــــيتـــ |لمنصورهندى |حمد ح|مد |حمد |بــــر|
263oo3يم يوسف  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــر|ند| محمود |بــــر|
4|39o7 حقوق طنط|عبــــد|لسل|م عبــــد|لمنعم |م شع
تـــربــــيتـــ ش.ري|ض |طف|ل ج د |ط ط|لبــــ|تـــدع|ء ع محمد |حمد6384|6
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يم محمد عبــــد|لعزيز356596 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| ه|جر |بــــر|
25o32||ق|وى تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| شبــــ |لكوميه حسن ج|بــــر |لسيد |ل
6|7845| ه محمود |لمتـــو |لش|ف تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ج|معتـــ د |طم
زر|عه مشتـــهرلشيم|ء سيد محمد عبــــد|لسميع |لسنهورى338587
84o|64|معهد ف ص |سو|نسم|ء ع شح|تـــ عبــــد|لمجيد
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|لسيد عم|د |لدين |لسيد عبــــ|س س|لم62733|
5o5474| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهس|مه فوزى محمود غ|زى |لمرحو
م سعيد عطيه |لسيد|755942 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسد
تـــج|ره بــــنه|حمد محمود محمد بــــدوى||63696
7o7899|يم ر|شد تـــربــــيتـــ |لمنصورهيم|ن |لسيد محمد |بــــر|
رهكريم ع |حمد عبــــد |لرحيم فرج فرج 23|66| ندستـــ |لق|
82o854 |علوم حلو|نمحمد ع ص|لح ن
5o258|| |تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــم|ل عبــــد |لبــــ|سط عمر عبــــد |لبــــ
طبــــ |سيوطمحمد فنجرى ع سيد 876669
|محمد سيد |حمد محمد868798 لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لطود |ل|ق
4o9484 د|بــــ طنط|طه أحمد طه محمد |لحو|
تـــج|ره بــــنه|عبــــد| |حمد عبــــد| محمد328834
د|بــــ |لمنصوره|يه مصط |حمد |لسيد |لش|ف |626|64
6o5943| يم تـــج|ره طنط|عبــــد |لرحمن محمد مجدى |بــــر|
ره| |ر ه| محمد |حمد55239| ثــــ|ر |لق|
8|77o6يم عمر|ن د|ر |لعلوم |لم |حن|ن عبــــد|له|دي |بــــر|

رهعبــــد |لرحمن |حمد مصط محمد ع|32667 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخيم|ن حمدى سعد محمود سل|م|6|4378
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسبــــتـــ ممدوح محمد عبــــد|لمومن828|34
تـــربــــيتـــ حلو|نس|ره |حمد ص|بــــر عبــــ|س5538|2
48o998|تـــربــــيتـــ |سكندريتـــسومتـــ |نور عبــــد|لع|ل رجبــــ رف
تـــج|ره بــــور سعيدنرم جميل |لسيد |بــــو سعد496|75
83oo4|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــعمر محمد سيد عبــــد |لن

كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوط يرين مهدى |دور مسعود|888539
حقوق حلو|نرح|بــــ |لعزبــــ ع |لعزبــــ272836
42oo|6 يم |حمد خ تـــج|ره طنط|محمد ي| |بــــر|
6o5426ف نظ |حمد حسن تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهي|سم |

كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفرح|بــــ شعبــــ|ن عبــــد |لبــــ| شعبــــ|ن73526
|د|بــــ بــــنه|من|ل عبــــد|لنبــــى تـــوفيق عبــــد|لحليم266348
339o37يم |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــنه|رض| محمد شلبــــى |بــــر|
ى497499 د|بــــ دمنهور|مروه محمود فتـــ عبــــد |لحميد |لمس

3o49|ره|قمر محمد فرج عبــــد |لسيد د|بــــ |لق|
ر8|349 رهم|زن حسن ع عبــــد |لظ| طبــــ |سن|ن |لق|

8852o3| ه رجبــــ |حمد ع زر|عه |سيوط م
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحبــــيبــــه ربــــيع ع نص|ر257252
طبــــ بــــيطرى |لمنصورهغ|ده رجبــــ ع |لمرغ 682993
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ري|ضيه بــــن|تـــ |لزق|زيقل|ء محمد متـــو عطيتـــ|22|357
9oo267 صيدلتـــ سوه|جبــــيشوى ع|طف فريد ش|كر
علوم طنط|مريم حمدى عبــــد |لغ ع رزق432686
طبــــ سوه|جه|نم |حمد محمود عبــــد|لموجود 3|8973
لمعهد |لع| للهندستـــ بــــمدينتـــ 15 م|يو|محمود محمد صديق عبــــد |لرحمن47872|
6o59|oتـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|حمد محمد مصط عبــــد |لجليل |حمد
|49o68معهد ف تـــمريض حلو|ننرم |حمد |لسيد |حمد
|6oo|9| تـــربــــيتـــ ع شمسس|مه عزتـــ حس يوسف مصط
9o52o3|ء جم|ل محمود محمد| تـــربــــيتـــ سوه|ج 
77|o3oتـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــف|تـــن |حمد محمد محمد عرفه
حقوق |لمنصورهعمرو |لسيد عبــــد|لسل|م محمد |لعن796|33
علوم |لمنصوره سم ع سليم|ن د|ود478282
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد ممدوح عبــــد|لحكيم مر258252
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسبــــه |لسيد محمد عبــــد|لل|ه |سم|عيل755263
526o58|وف|تـــعم|د محمد عبــــد |لحليم مو عبــــد معهد |إلسكندريتـــ |لع| للتـــكنولو | بــــسموحتـــ بــــم
يم عبــــد |لحليم عطيه46|39| د|بــــ حلو|ن|ف|طمه |بــــر|
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكوميه س|مح فتـــ |لصعيدى|253442

44|ooتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نسيف صل|ح عويس ري|ض
يم فرج سعيد328858 بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نح|تـــم |بــــر|
حقوق ع شمسرو|ن |سم|عيل محمد فتـــ43253|
6o7525طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخأمل عبــــد |لعزيز |لمأمون |لجم|ل
779o72ل|ثــــ|ر بــــص|ن |لحجر ج |لزق|زيق|ي|سم سليم|ن عوض محمد عوض
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــعمر ط|رق فريد |لف |5|256
ف |حمد محمد43623| رهحبــــيبــــه محمد  معهد ف تـــمريض |لق|
77o42|| حقوق |لزق|زيقسل|م سل|مه س|لم ج|بــــ |
8455o5|تـــمريض أسو|نول|ء مصط عبــــد| عبــــد
8295o5حقوق |سو|نيونس |حمد يونس |حمد
6346o2|م حسن حسن عبــــد|لرحيم كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جد
62985oد|بــــ |لزق|زيق|طلعتـــ حس طلعتـــ حس |لسيد
5|98|o كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورأسم|ء مصط محمود |لبــــر|د
478o46علوم حلو|نعبــــد | |حمد |بــــو عزتـــ ع محمود
معهد ف تـــمريض |ل|سم|عيليه  بــــ|سم محمود |لسيد عبــــد |لوه|بــــ787962
تـــج|رتـــ |نتـــس|بــــ موجه |سو|نحمد سيد عبــــده |حمد|844259
4o9682حه وفن|دق |لمنصورتـــخلود وحيد ص|لح ع محمد غنيم| 
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــعطيتـــ حس ح|مد محمود347626
رهمحمد ع|رف |لسيد حسن 4286|3 تـــج|ره |لق|
272|7o|فنون جميله فنون |ل|قل|ء عزتـــ |حمد محمد
كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــي|سم محمد عبــــد|لحليم مط|وع5659|2
ر عيد |بــــو|ليم  6674|9 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطر| | ز|
4o978oكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفند| سم عبــــده د|ود ش|مه
7o|6|2ى ع|طف عز |لدين ع طه د|بــــ |لمنصوره|ك
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معهد ف ص |سم|عيليهمنه عبــــد |لعزيز محمد عبــــد|لحميد|768939
84o79| كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نرح|بــــ |لسيد عبــــد|لر| عي
ن| |حمد محمد جوده فتـــوح |لبــــي23|22| رهم تـــج|ره |لق|
475o39تـــج|ره |ل|سكندريهمصط عثــــم|ن مر|د عثــــم|ن خل|ف
4o2o8|ف |حمد حسن |حمد |د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |محمد |
4o5762ثــــ|ر |لفيوم|من|ر |س|مه عبــــد |لفتـــ|ح محمد سليم
5o4249|يم أبــــو |لمجد بــــدوى ش زر|عه طنط|ه|جر إبــــر|
يم عويضه629739 كليتـــ |أللسن ج قن|تـــ |لسويس بــــ|ل|سم|عيليتـــ/ري|ضتـــ|ء عطيه سعد |لدين |بــــر|
28o75o تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نعبــــد|لرحمن |لمهدى |حمد صل|ح |لدين محمد عبــــد
4o979o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|سم|ء حس صبــــ |حمد خليل
حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــش|م محمود |لضوي |حمد حس 234567
3429o3د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|بــــ|سم وحيد |حمد محمد عبــــد|لع|ل
يف256887 د|بــــ دمنهور|ف|ديه ربــــيع جل|ل 

79o57لس جرجس نص سليم|ن رتـــك علوم ري|ضتـــ |لق|
يم سليم|ن |لسنبــــ2784|2 كليتـــ |لتـــكنولو | و|لتـــنميتـــ ش (علوم م|ليتـــ و|د|ريتـــ) ج |لزق|زيقجورج س|مح |بــــر|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|ندرو |س|متـــ جم|ل فؤ|د|362743
5o467|طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهبــــه |لسيد عبــــد|لش| ح|مد
482o|8يم تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد ط|رق محمد عيد |بــــر|
437o33|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| كفر |لشيخيه عص|م عبــــد |لنعيم |حمد |ل|نه
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــن|ء ع|طف فتـــ |لطرشه253266
ندستـــ شبــــر| بــــنه||ء عبــــد|لغف|ر محمد عبــــد|لح|فظ355743
طبــــ حلو|نيه ع|دل محمد |لوصي |694938
رهس|ره مو ع مو5927|| طبــــ بــــيطرى |لق|
طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــندي محمد ك|مل محمد858945
كليتـــ |لصيدلتـــ ج جنوبــــ |لو|دىمنه | عبــــد|لن| حيدر محمد7|8392
7oo334يم |سم|عيل محمد تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن |لمنصورهعبــــد |لعزيز |بــــر|
445o4oندستـــ |ل|سكندريهدير |حمد محمود عبــــد ربــــه

إعل|م بــــ سويفرن| ع|طف ع جمعه37|69
8o5659 نوعيتـــ |لم |غ|ده رجبــــ فو ع
تـــربــــيتـــ طفوله طنط|ندى مصط درويش غنيم2642|4
وف|تـــفرح محمد عيد سيد عيد43|774 معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم

5o4o||م حمدي عبــــ|س محمود تـــج|ره بــــ سويفد
7o||3oتـــج|ره |لمنصورهعمرو عبــــد |لرحمن محمد |لدسو محمد
7o3963تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــف|طمه يوسف سم |لسيد بــــدوى
ستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|شيم|ء يح سعد فرج223896
يم خ 623983 تـــمريض |لمنصورتـــ بــــه محمد محمد |بــــر|

|577oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــسحر ع|دل دسو يوسف
2469oيم ف ف|رس |بــــر| حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــف|طمه |

ه عص|م عبــــد|لمنعم سل|مه|28|248  تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــم
ف |لدين893337 |لدين ع  حقوق |سيوطعبــــد| ن
696o7||زر|عه |لمنصورهسم|ء محمد فرح|تـــ عبــــده يوسف
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رهي|ر| ي| فتـــ ذ عبــــد |لمجيد24755| زر|عه |لق|
تـــمريض |لمنصورتـــ سليم|ن عبــــد |لق|در |لعشم|وى سليم689978
ف عبــــد|لع| محمود99|848 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن |سو|نكريم |
9|244o|حقوق سوه|ج حمد محمود ر| محمد
تـــربــــيتـــ حلو|نم|رين| جورج |رنستـــ فرج|667||
تـــمريض كفر |لشيخف|طمه محمد عبــــد|لفتـــ|ح خف|جه|44288
35|5o2ثــــ|ر |لفيوم|سلط|نه |س|مه شح|تـــ مدبــــو

ر عبــــد |للطيف محمد|44285 حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد م|
6o327||تـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|حمد محمد بــــدر |لسمنودى
تـــج|ره سوه|ج حمد خ|لد عبــــد|لموجود |م |859||9
تـــج|ره بــــ سويفمحمد خ|لد حسن عبــــد|للطيف7268|8

ره|منيه محمد |نور ع |5|7|2 د|بــــ |لق|
24o778|رهحمد ع حسن عبــــد |لرحمن حج|زى تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
حقوق |سيوطمرن| من محمد صل|ح محمد |ل|ع273469
448o33لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف/ري|ضتـــ|سل |حمد محمد ع عثــــم|ن
يم949|44 ف عزتـــ محمد |بــــر| طبــــ |ل|سكندريهشيم|ء |
ف عد حسن 7892|2 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نسل |
23|73o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه حلو|نسل|م محمد محروس |حمد
تـــج|ره |سيوطعمر ع عبــــد| محمد|83335
ره|ء حسن عبــــد|لفتـــ|ح جنيدى|243273 علوم |لق|

4o585يم مر|د تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس| ن| |بــــر|
ره|يتـــ محمد |حمد عبــــد|لمطلبــــ|323567 عل|م |لق|
643o65 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقم عثــــم|ن عطيه |لزين |لعو
تـــربــــيتـــ |سكندريتـــفريدتـــ عمرو حسن صبــــري محمد476262
ندستـــ كفر |لشيخإسل|م ع|دل حسن |لبــــدوى389|45
25o268ه لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ| |ده ح|زم حسن محمود |بــــو خ
5|3o83طبــــ بــــيطرى دمنهورمحمد جم|ل سعد خويطر |لسم|ك
4o3377يم |بــــو زيد تـــج|ره |ل|سكندريهمروه محمد حسن |بــــر|
78o294 وف|تـــه| ش|كر عبــــد |لحميد منصور ع ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
255o92تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــسميحه ي| فتـــ ربــــيع
رهع يح مر مصط 5523|2 تـــج|ره |لق|
تـــج|ره |لزق|زيقرن| تـــ|مر عجيبــــ |لسيد778358
يم987|68 تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــمريم محمد وفيق محمد |بــــر|
63oo6|ف خلف محمود تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفحل|م |

كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويسمحمد بــــدر عبــــد |لحميد عمر766552
تـــمريض |لم | ك|تـــرين مل|ك  |د حن|3455|8
64o376| علوم |لزق|زيقسم|ء نبــــيل عبــــد|لحميد |لديد|مو
د سيد حمدين823642 تـــج|ره |سيوطمه| مج|
7oo|8o علوم |لمنصورهمريم محمد عبــــد |لرحمن محمد حس
ندستـــ ع شمسمحمد ع ص|بــــر مهر|ن44||3|
يم فوزى نجيبــــ35|284 لس |بــــر| رهك تـــج|ره |لق|
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9|o365 طبــــ بــــيطرى سوه|جند| م|جد عبــــد|لستـــ|ر عبــــد|لرحيم
معهد ف تـــمريض بــــف|قوس ج |لزق|زيقأل|ء حس محمد عبــــد |لو|حد637638

349ooتـــج|ره سوه|جمحمد طه محمد مسعود
6o|584علوم |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ و|لمص|يد ج كفر |لشيخه|يدي |لسيد مفلح عطيتـــ
33468oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسعبــــد| عص|م عبــــد| |حمد
245o69 زر|عه ع شمسنرم |حمد عمر محمد حس
27oo32 ندستـــ بــــلبــــيسمحمد حمدى |حمد ع |لشيشي ع| 
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نمحمد |سعد |بــــو|لعل| عليومو8285|2
زر|عه |لم |يه صل|ح محمد عبــــد|لحميد||858|8
ندستـــ ع شمسعبــــد|لرحمن عبــــد| محمد حس بــــوجتـــ3456|3
88|o86 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطد| | خ|لد محمد ثــــ|بــــتـــ

يم|63267 لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|حمد محسن فؤ|د |بــــر|
375o56|تـــج|ره ع شمسس|متـــ نبــــيل سعد محمد بــــرك|تـــ
6o566||تـــربــــيتـــ طنط|يم|ن محمود نظ ع|مر عوض
تـــج|ره دمنهورحمد |يمن |حمد عبــــد|لمقصود مهدى94|529
4o424oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورم|زن محمد أحمد محمد |حمد
رهمنتـــ | محمد سلط|ن محمد|6674| حقوق |لق|
687|o5تـــمريض |لمنصورتـــ وف|ء محمد محمد |لديس محمد
8442o5كليتـــ |لتـــعليم |لصن| ج|معتـــ سوه|جم|ريو محسوبــــ نصيف فخوري
6o|oo5ح|ن تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|م |م|م محمد 
يف |حمد محمود2983|2 كليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نملك 
48o333|د|بــــ سوه|ج|ف ه| |لشح|تـــ |حمد سليم|ن
63|oo3تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لزق|زيقريم عبــــد |للطيف متـــو متـــو
49|o59 د|بــــ كفر |لشيخ|عل| محمد ي| سعد ع مصط
7oo94oيم |حمد خليل |لليثــــى تـــج|ره |لزق|زيقطه |بــــر|
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعمر جم|ل عبــــده عبــــد |لر|زق محمود765453
8o5367 ي قلي صيدله بــــ سويفبــــولس ع|طف بــــ
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نس|ره |سل|م عبــــد|لعزيز |لسيد72|5|2
م|65433| د|بــــ حلو|ن|سم|ء خ|لد |حمد ف|
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|حمد محمود |م مصط |لبــــرم|246863
83542o| ف سعيد ع تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|ن|ء |
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهيم|ن شعبــــ|ن محمد حسن|755433
|لمعهد |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــطنط|م|يكل رفيق رفعتـــ عبــــد |لمسيح4|4492

4549oتـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نحس|م جم|ل محمد محمد
يم|6|222 رهريم |حمد ن| حسن |بــــر| د|ر |لعلوم ج |لق|

|65o9يف رهه|جر |يه|بــــ مصط عبــــد |لو|رثــــ |ل ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
72o47معهد ف ص بــــ سويفس|ره عم|د |حمد محمد

7o8436|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن |لشبــــر|وى مصط ح|فظ
625|o3د|بــــ |لزق|زيق|ديل ح|تـــم عبــــد |لرحمن ح|تـــم |لطح
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقمصط عم|د حسبــــو عبــــد|لحليم شح4|35|6
|5o8o5وف|تـــكريم محمد |حمد محمد معهد ع| تـــكنولو | 10 رمض|ن شعبــــتـــ علوم |لح|سبــــ بــــم
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|7o93 كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيديوسف عيد |بــــو|لفضل مصط
|9o|5تـــج|ره بــــ سويفسل صل|ح عطيه خليل

24397o|أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــرحمد محمد عبــــد|لفتـــ|ح |م|م
5o|744يم ع د|بــــ |ل|سكندريه|ه|لتـــ أحمد ن| |بــــر|

 |حه وفن|دق |لفيومه|جر سعد سليم محمد67988
336o86تـــربــــيتـــ بــــنه|دير جم|ل عبــــد|لسميع عطيه
24785oقتـــص|د م شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|سم|ء ع|شور |حمد عبــــد |لع|ل ن
7o3492|ه محمود محمد محمد |بــــوزيد ري|ض |طف|ل |لمنصورهم
35o738|تـــ سم م |لدين ص|لح لسن ع شمس|م
تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهور|ء |سم|عيل محمد |لدمنهوري||735|5
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لزق|زيقعبــــد|لر|زق ع عبــــد|لر|زق |حمد634742
9o3654 حقوق سوه|جرش| ر|فتـــ |حمد |حمد
4329|9| يد |لكني كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى |لمنوفيتـــن محمد ع |بــــو |ل
معهد ف ص ري|ضه بــــور سعيدممدوح ن|جح |لسيد |م|ن73|6|6
رهندى محمد محمود |بــــو|لسعود46865 عل|ج طبــــي |لق|

ع.كندى تـــكنو.|عل|م  تـــ.خ|مسن|ن نبــــيل يوسف حيدر24475|
8o9495تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفمحمود ن| محمد عبــــد|لعظيم
8o53|3نوعيتـــ |لم |مصط |حمد محمود ش|كر
8o5369تـــمريض |لم | بــــيشوي جرجس من ري|ض
ندستـــ |لفيومع|صم عمرو ع عبــــد |لع|ل عمر26|479
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه سوه|ج مصط |لسيد حسن97|782
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمحمد محمد عبــــد|لغف|ر مرج|ن855799
7o4|38|معهد ف ص |لزق|زيقسم|ء ه| |لسيد |حمد مهدى
6o4ooكليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفبــــه جم|ل محمود سيد

45o972|ندستـــ طنط|محمد عبــــد|لسل|م مصط ع عبــــد
2727o5| | تـــج|ره |سيوط|ء عبــــده سليم ن
48349o تـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن|تـــ |ل|سكندريهن  |ء |لدين محمود فؤ|د  |ء
5o9579ر رمض|ن عويضه |لجمل طبــــ بــــيطرى دمنهورأحمد م|
4o5732 يم محمد د|بــــ دمنهور|دي|ن| عبــــد |لرحمن |بــــر|
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|نم|رين| كم|ل عط| | عبــــد |36|46|
85o36تـــمريض  بــــ سويفعزتـــ حج|ج |حمد محمد
ره|ه|جر سيد محمود سيد43799 د|بــــ |لق|

علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــيوسف ط|رق حسن ع5|4459
كليتـــ |أللسن بــــ سويف/ري|ضتـــمصط جم|ل محمد حسن23233

تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىدع|ء محمد ع ط|يع836555
343o68معهد |لو|دى |لع| للهندستـــ و |لتـــكنولو | قليوبــــيتـــمصط سل|متـــ محمد عبــــد|لعظيم محمود

6575oثــــ|ر |لفيوم|سليم|ن سل|مه سليم|ن ص|لح
6o2459علوم طنط|ه|جر ح|فظ يوسف ح|فظ
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقبــــه منصور حل محمد بــــسيو 9|6397
ى6339|2 تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نيوسف |حمد محمد عبــــد|لرحمن |لدم
تـــج|ره |لزق|زيقمحمد عبــــد |لسل|م عبــــد |لفتـــ|ح حس 784636
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لعريشحمد حسن |لسيد حسن صديق|37|767
ف عبــــد |لحكيم |لسيد|2734 ره|فرح | د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|

25o967د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|محمد سعيد سعيد زين |لدين
ندستـــ |سيوطسم صبــــري ع|رف حس 832723
6o8568تـــج|ره |لمنصورهمريم مجدى محمد محمد عطيه

تـــج|ره بــــ سويفشهد جم|ل يوسف فرج59|9|
وز عل|ء عبــــد|لحميد رمض|ن|5|253 د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|ف

رهن| عبــــد| محمد كم|ل ن |لخو7939| تـــج|ره |لق|
4o8336|ه لسن ع شمس|محمود |حمد ف|روق ع ج
ندستـــ |ل|سكندريهمحمود |لسيد محمد حسن46|445
ر حسن842589 كليتـــ |لطبــــ |لبــــيطرى ج|معتـــ أسو|نعمرو حم|م |لط|

|4oo2رهيوستـــ | فوزى كم|ل نسيم تـــج|ره |لق|
4|o7|2حقوق طنط|تـــ |حمد جم|ل |حمد متـــو
|2834o تـــربــــيتـــ حلو|نخلود محمد مصط مصط
338o64صيدله |لزق|زيقمحمد |يمن محمد |لبــــربــــرى
88o3o8 طبــــ |سيوطم|ري|م سم وليم زخ|ري
6o5373طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخندى محمد بــــدير ع غ|نم

صيدله حلو|ن|ء ه|رون فتـــ عبــــد |لحميد معبــــد66548
|38o5|ف |حمد محمد حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد |

678|3oستـــنفد |لط|لبــــ رغبــــ|تـــه|مريم |لسيد فتـــ محمد عبــــد |لحميد
بــــه452857 ندستـــ كفر |لشيخفوزي نسيم فوزي و
84o233|يم |لسيد ر|ء |لص|دق |بــــر| د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|لز
25o|58ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــفرح |يه|بــــ رفعتـــ |لسيد بــــدر
ى محمد عبــــده |لملي |7||762 حقوق بــــورسعيدسل|م ي
وبــــ|222795 يم |يمن ح|مد مو رهبــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
4o23o2د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ندى صبــــري طه حسبــــو حسن

د|بــــ |لفيوم| |م محمود سعيد عبــــد|لفتـــ|ح68736
ندستـــ |ل|سكندريهمحمد ع|دل محمد بــــدوى62|526
طبــــ بــــيطرى |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء شعبــــ|ن |لسيد محمد |بــــو |لغيط543|78
علوم دمنهوررو|ن عبــــد|لرحمن تـــوفيق محمد يعقوبــــ542486

رهمرو|ن فهد بــــدر |لدين حسن5752| تـــج|ره |لق|
كليتـــ |ل |ستـــ و|ل|قتـــص|د ج |لسويس/ري|ضتـــنوره|ن عل|ء محمد عبــــد|لسل|م  465646
يم عبــــد 475284 تـــج|ره طنط|حمد س|مح ج|بــــر ع |بــــر|
77436oزر|عه |لزق|زيقحمد عبــــد |لر|زق ع عبــــد |لر|زق مرزوق
ى نور |لدين ع788358 حقوق |لمنصورهنور| خ
علوم |لزق|زيقيه صل|ح عبــــد |لع| |لسيد جعفر|642933
|5o792وف|تـــ|حس عل|ء |لحسي ح|مد ندستـــ بــــم ألك|ديميه |لحديثــــتـــ بــــ|لمع|دى 
7o8672تـــربــــيتـــ |لمنصورهحن|ن |لعو محمد ق|سم |حمد

ره| خ|لد عبــــد|ل|ع محمد34552 عل|م |لق|
|6o48||وف|تـــبــــ|نوبــــ مفرح فتـــ تـــوفيق بــــولس وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
كليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدند| محمد سيد مو63365|
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رهسعد سعيد محمد |بــــوبــــكر|46283 حقوق |لق|
ق|وى|434764 كليتـــ علوم ذوى |ل|حتـــي|ج|تـــ |لخ|صتـــ بــــ سويفيه فتـــوح رضو|ن فتـــوح |ل
7o56|9| ندستـــ |لمنصورهحمد رجبــــ |م |حمد ع
يف2|4298 معهد ف ص طنط|محمد خ|لد محمد |بــــو
ور48469| كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسرن| عبــــد |لفتـــ|ح حسن محمد 

6349oتـــمريض  بــــ سويفحم|ده سعيد عبــــد | زيد|ن
6o7327معهد ف تـــمريض طنط| أيه |لسيد محمد حو|س
ف محمد فوزى محمد عبــــد 764765 تـــج|ره بــــور سعيدي|سم |
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نشيم|ء مجدى حس محمد57673|
3||53oره|ف|طمه ع محمد ع خليل د|بــــ |لق|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لمنوفيتـــ|د | عبــــد|لحميد سم عبــــد|لحميد حموده254252
يم عبــــد |لفتـــ|ح يوسف مر|688|4 نوعيتـــ كفر |لشيخ |بــــر|
د|بــــ |لزق|زيق|سعيد |يمن سعيد ع |ألقطع89|775
لسن ع شمس|س|رتـــ محمد ع عبــــد |لنبــــي25885|
تـــربــــيتـــ تـــعليم أس| حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ حلو|نس|ره محمدى محمد محمد عمر228974
7o25o|تـــربــــيتـــ نوعيتـــ ميتـــ غمر ج |لمنصورتـــزينبــــ محمود ند| عبــــد |لحميد عبــــد |لمجيد ند
838o|o|د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|حمد يوسف |بــــو|لوف| يوسف
328oo||ل|ل حسن ل|ل بــــيو  تـــج|ره بــــنه|لحسن 
علوم ري|ضتـــ |سيوطم|ركو |مجد فريد ك|مل  3767|9
4|8o6oتـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخرغده ح|مد محمد ح|مد محمد
4|6o65|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخسوز|ن تـــ|ج عزتـــ |لسيد |لفض
33245oتـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنور |لدين صبــــرى عط| سليم|ن
85692o معهد ف تـــمريض |لم | محمود سعودي محمد ع
|25o96| تـــج|ره ع شمسمن|ر عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لمطلبــــ عبــــد
علوم ري|ضتـــ ج|معتـــ |لسويسيوسف عل|ء |لشبــــر|وى محمد99||75
معهد ف تـــمريض |لزق|زيق يم|ن سم عبــــد|لرحمن عطيه|638967
تـــمريض |لم | مصط فو عبــــد|لر|زق عبــــد|لفتـــ|ح4529|8

رتـــ|جه|د ي محمد عبــــد |لصبــــور493|4 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف| ل|ء عص|م عبــــد|لل|ه مدكور|663||9
رتـــ|نوره|ن محمد |حمد عثــــم|ن359676 قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
رهد | |حمد ع محمود ع626686 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه ج |لق|
4|4o3|حقوق طنط|يم|ن عبــــد| عبــــد|لحليم حسن |لمزين
 تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــمحمد شعبــــ|ن لط |بــــو يوسف|25627
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسلي رض| حسن منصور335889
د|ر |لعلوم |لم |ندى حمدى |لسيد سليم ع232687
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــمصط مجدى ع قبــــ|ل247847
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعمرو سم عبــــد|لمنعم خليل267933
تـــربــــيتـــ |لم |يه ع محمد حسن|6977|8
كليتـــ أد|بــــ بــــورسعيدمنه | محمود محمود عبــــده شهده763628
د|ر |لعلوم |لفيوموق ط|رق سلط|ن عبــــد|لغ 5688|3
89|4o9 لسن |لم |د| | محمد عبــــد|لحليم محمد|
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3o84|كليتـــ |أللسن ج أسو|نمن|ر محمد عل|ء |لدين فرج
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو مو عبــــد| عبــــد|لمجيد47538
4o332 تـــربــــيتـــ ع شمسر|ن| ع عبــــد |لعظيم ع

كليتـــ |آلثــــ|ر سوه|جغ|ده ع عز|م ع|76867
42488oعلوم |ل|سكندريهمرو|ن مصط محمد عبــــد |لع|ل
9oo698 تـــج|ره سوه|جديل |لسيد محمد |حمد
طبــــ ع شمسمع|ذ محمد عبــــد|لمنعم محمد شديد247477
ندستـــ بــــور سعيدمحمد محمد صل|ح |حمد سليم765689
332o88طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــرح|بــــ سعد محمد يوسف ز|يد
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمود عبــــده ثــــ|بــــتـــ عبــــد|لكريم حمد|667|48
5o3||||صيدله |ل|سكندريهيه محمد ع محمد حسن
|53o|2ر طه تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نطه رفعتـــ عبــــد |لظ|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديبــــه محمد عبــــد|لجليل |بــــو|لحسن|82837
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمنيه نبــــيل مصط عبــــد|لمجيد|235725
8833o9  تـــج|ره |سيوطمصط ض| محمد بــــدوى
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|مريم س|مح |نيس عبــــد|لمل|ك 449|89
6o46|9تـــربــــيتـــ طنط|ي|سم عل|ء محمد غ|زى ن|صف
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسع ع محمد ع غنيم784829
4|4o52 يم محمد خ تـــربــــيتـــ طنط|ندى ي|س |بــــر|
كليتـــ علوم |لو|دى |لجديدرمض|ن سعيد ض| حسن59|62|
|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لم |ف|طمه نزيه عبــــد|لنبــــي عبــــد|لعزيز7833|8
5o2263تـــج|ره دمنهورزي|د مجدى عبــــد | عبــــد |لجو|د محمد
يم |حمد سيد س|لم36|37| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــحس|م |بــــر|
566o5ندستـــ بــــتـــرول وتـــعدين ج|معتـــ |لسويسع مصط محمد ن |لدين عبــــد|لعظيم

78|3o5 ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |محمد مر منصور مر
5o362|علوم ري|ضتـــ بــــ سويفحمد ص|بــــر محمد عبــــد |لعليم

يم |سم|عيل |بــــر8|2432 ف |بــــر| خدمه |جتـــم|عيه حلو|نسل |
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| ع شمسمونيك| |ميل |دو|رد يوسف32567|
7o2577تـــج|ره |لمنصورهر|ن| ن|در ع|دل سليم فه
معهد ف ص ري|ضه طنط|يوسف حمدي حسن |حمد |لم |وي448689
يم |حمد فرح|تـــ685847 تـــج|ره طنط|وق محمد |بــــر|
5o2248تـــج|ره طنط|يوسف عزتـــ |حمد فتـــح | حريشه
32o|62حقوق حلو|نمحمد خ|لد |حمد ع بــــند|رى
45o458ندستـــ بــــنه|محمود |لششتـــ|وى عبــــد |لع| |لششتـــ كليتـــ 
حقوق |لزق|زيقمروه يح عطيه محمد عطيه782689
يف محمد فريد |لوكيل425298 د|بــــ |ل|سكندريه|فرح 
9o27|o|ر ع ش|كر تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج حمد م|
ره|ندى عبــــد| ع|مر غريبــــ قشوه|37|33 ثــــ|ر |لق|
|عبــــد |لرحمن صل|ح عبــــد |لفتـــ|ح عبــــدتـــ543|77 لف لتـــرميم |آلثــــ|ر بــــ|ل|ق
825o6|يم سيد حقوق |سيوطمحمود فوزي |بــــر|
4o965o|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ل|ء خ|لد محمد |حمد |لمهدى
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طبــــ |سيوطمح سم |حمد نف|دي 893443
|2o96oن| م|جد فتـــ ز نسيم رهم علوم |لق|
تـــج|ره ع شمسبــــ|سم خ|لد سيد نجيبــــ محمد9|255|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويفعمرو محمد عبــــد |لفتـــ|ح عبــــد |لعزيز34784|
6o674|تـــج|ره طنط|محمد |لسيد خميس |لشيخ
تـــج|ره بــــنه|آل|ء |حمد عبــــده ق|سم4332|5
د 897534 معهد ف ص سوه|جرحمه ح|مد ع مج|

2o|o2 |تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــعبــــد |لرحمن |يمن حسن عبــــد |لع
د|بــــ حلو|ن|رح|بــــ صل|ح ربــــيع عثــــم|ن53337|
4533o|ندستـــ كفر |لشيخف|رس محمد محمد |لسعيد |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطع حسن جل|ل محمد  879285
كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدين| محمد  ع  منصور345475
تـــج|ره دمنهورمحمد |حمد عبــــد |للطيف |حمد |لصوف495686
4|4o23د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|ه|له رجبــــ حسن |لهربــــي
ى رفعتـــ فكرى فرج  896654 فنون جميله فنون |ل|قش
رهحليم خليفتـــ حليم يوسف|484|3 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
ندستـــ كفر |لشيخس|ره تـــ|مر محمد حسن مو675384
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسسل|م عبــــد |لعزيز ل|ش عبــــد|لعزيز877|75
يم محمد حسن526668 د|بــــ |ل|سكندريه|عمرو |بــــر|
يم ع|4|487 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهع عص|م |بــــر|
34o8o3حقوق بــــنه|حسن ي حسن سيد |حمد غريبــــ
ري|ض |طف|ل |ل|سكندريه ط|لبــــ|تـــه|يدى عبــــد | |نور عبــــد | |حمد475626
33o689 طبــــ بــــيطرى بــــنه|دى عص|م عبــــد|لعظيم عفي

|لسن |لم |حمد ممدوح محمد فرج|65895
|9o79تـــربــــيتـــ بــــ سويفملك محسن حمد | محمد

4o94o4|د|بــــ طنط|حمد مع|ذ |سم|عيل |لشيخ|
5o32o5زر|عه |ل|سكندريهمنتـــ | محمد عبــــد|لموجود عبــــد|لغف
ين صبــــرى عبــــد |لرحمن محمود28|755 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |ل|سم|عيليهن
7o6774ندستـــ |سيوطمحمود محمد |م محمود |لسيد
9|5687| تـــج|ره |سيوط  ل|ء سعودى محمد ز
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديه|جر محمد محمد حس 832933
فنون جميله فنون |لم |نوره|ن |حمد خ|لد تـــوفيق8967|8
26665oعلوم شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــند صبــــ س|لم سويلم
حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن |لسيد محمد سيد حس |485733
تـــج|ره بــــور سعيدغريبــــ و|ئل |لغريبــــ |لسيد شلبــــى322|75
35|2o|معهد ف ص |مبــــ|بــــتـــكريم فرغ ن محمود عبــــد|لرحمن
|د|بــــ طنط|من|ر س| محمد عبــــد |لقوى شعبــــ|498486
تـــربــــيتـــ |لمنصورهنزيهه محمد عبــــد |له|دى محمد عبــــد |688562
2|8939| تـــج|ره ع شمسحمد خميس عبــــد|لو|حد ع
59oo4م مصط محمد ه|شم تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفن

5o948|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهورمحمد ع|طف محمد ع حج|ج
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نوعيتـــ |لزق|زيقمحمد س|لم محمود عطيتـــ |99|785
تـــربــــيتـــ دمنهوره|جر ج|بــــر عرفتـــ عبــــد |لتـــو|بــــ عطيه497223
4o|248|تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــيم|ن محمد حن عبــــد |لر|زق
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــنه|ل جم|ل رش|د مبــــروك228994
ى ح|مد محمود بــــحبــــح|24748 طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــمحمد محمود خ
2657o3تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد رجبــــ محمد |سح|ق
|د|بــــ طنط|مصط فكرى محمد بــــدوى |لقطق|ط|49446
48922o|حقوق |نتـــس|بــــ موجه طنط|يم|ن محمد ك|مل عبــــد |لحميد
تـــج|ره طنط|ند مجدى عبــــد |لر|زق ن37|7|5
تـــج|ره ع شمسعبــــد |لرحمن محمد حس|م |لدين سعد28832|
8o37o9|كليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويف|ء محمد محمد سيد
حقوق طنط|عبــــد|لرحمن نبــــيل محمد |حمد |لعن||535|4
23|86oوف|تـــعبــــد|لرحمن محمد سعد |لدين محمد ندسه 6 |كتـــوبــــر بــــم معهد ع| 
تـــج|ره ع شمس|حمد عبــــد |لمنعم متـــو |بــــو|لعل|772895
زر|عه |ل|سكندريهينور عمرو سليم|ن |نور سليم|ن|475225
يم  678426 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهيم|ن وليد تـــوفيق تـــوفيق |بــــر|
تـــج|ره دمنهوررقيتـــ |حمد عبــــد|لبــــ| |حمد يوسف838|52
5o2887يم عيد صيدله |ل|سكندريهس|ره |حمد مصط |بــــر|
يم مصط محمد9|4526 تـــربــــيتـــ/ري|ضه كفر |لشيخس|ره ط|رق |بــــر|
5o2467زر|عه كفر |لشيخحس|م |لدين ممدوح يح |سم|عيل عبــــيد
7o38o3|د|بــــ |لزق|زيق|ل|ء منصور ع |لسيد |لهو|ري
فنون جميله عم|ره ج حلو|نروبــــرتـــ نبــــيل كم|ل حبــــيبــــ بــــش|ى22795|
تـــج|ره |سيوط  م ع عبــــد| |م |892949
5|82o9|عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخمل محمد كحل|وى بــــخيتـــ
692o85بــــي |بــــو ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــعبــــد | |لسيد محمد |ل م |لع| 
يم تـــعلبــــ36|342 يم محمود |بــــر| تـــ |بــــر| طبــــ ع شمسن
د|بــــ |لمنصوره|نور م|جد رشدى فوزى |سكندر67||68
44o698علوم ج|معتـــ د |ط|ء ي| |حمد عبــــد|لمجيد عم|ر
معهد ف ص سوه|جسع|د ع|طف محمد عبــــد|لكريم 887|92
عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخعبــــد|لرحمن |حمد ز بــــطيقه94|247
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| دمنهوري|سم سل|متـــ عبــــد| ع ن| 4|4969
36|o94نوعيتـــ بــــنه|ندى محمد بــــيو سل|مه
763oo5|ري|ض |طف|ل بــــورسعيدرحمه محمد حس |غ
يم |بــــو |لفتـــوح حسن97|767 معهد ف ص |سم|عيليهمحمد |بــــر|
طبــــ كفر |لشيخعم|ر |حمد سعيد ح|فظ438467

6o24|علوم بــــ سويفشيم|ء محمد شعبــــ|ن عويس
6oo793ى عبــــد |لمجيد ضيف جمعه لمعهد |لف للتـــمريض بــــ|لجونتـــ|رحمه خ
8oo|2oكليتـــ |لعل|ج |لطبــــي ج بــــ سويفكريستـــ |يه|بــــ يح سوري|ل

|87o9 ش|م محمد عبــــد |لبــــص طبــــ ع شمسرو|ن 
6o6||5|تـــج|ره طنط|حمد |لسعيد ك|مل |لمرشدى
8529o6معهد ف ص بــــ سويفعمرو سيد خلف حج|ج
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87o7o6صيدلتـــ |سيوطعبــــد|لرحمن كم|ل مصط محمد
6946o6تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهدين| محمد ف|روق |لشح|تـــ |لشه|وي
ندستـــ |لط|قتـــ بــــأسو|ندع|ء جم|ل عبــــد|لسميع عبــــد|لرحمن 69|342 كليتـــ 
43783o|علوم ج|معتـــ د |طيم|ن محمد |حمد يوسف جن|ح
يم مو صبــــ|ح|76882 رهمحمد |بــــر| طبــــ |لق|
ش|م محمود حسونه  5||882 تـــج|ره |سيوطيوسف 
837|o4|عل|ج طبــــي قن|م| ثــــروتـــ نور محمد

رهحمد صل|ح ج|بــــر محمد|3867| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لق|
تـــربــــيتـــ |سو|ني|سم ع عبــــد|لعظيم ع 845269
يم حمد|ن767572 تـــج|ره |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويس|ء حمدى محمود |بــــر|
ندستـــ وتـــكنولو | بــــ|لقليوبــــيتـــحمد ط|رق محمد |حمد |لدسو |84||33 معهد |لصفوتـــ |لع| 
4ooo8|تـــج|ره |ل|سكندريهأيتـــن أحمد حسن عبــــ|س أيوبــــ
88|o49 |تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطمريم شنوده تـــ|درس ويص
48|22oد|بــــ |ل|سكندريه|شيم|ء فتـــ ك|مل عبــــد|لرحيم عمر
يف رمض|ن جوده357684 تـــج|ره بــــنه| 
|48o32تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نمحمود محمد جيوش عبــــد |لمتـــج
تـــج|ره بــــنه|عم|ر |مجد سعد ع دندش593|26
ف |لسيد مصط 29289| وف|تـــسيف | معهد طيبــــتـــ |لع| للهندسه بــــ|لمع|دى بــــم
رهتـــ ش|دي |حمد جل|ل38662| علوم |لق|
حقوق |نتـــس|بــــ موجه ع شمسسل|م سم سعيد طه عجيله|2679|2
تـــمريض كفر |لشيخي|سم محمد فتـــ مبــــروك سعيد436843
يم عبــــده|976|5 زر|عه طنط|عبــــ ع |لسيد |بــــر|
35oo9|ى حج|ج مكتـــى خدمتـــ |جتـــم|عيه |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن |دتـــ مجدى ع
يم محمد823785 كليتـــ حقوق |لم |حن|ن سيد |بــــر|
تـــج|ره |لمنصورهمديحه ع|دل مصط |سم|عيل|68865
كليتـــ |لصيدلتـــ ج |لمنوفيتـــيم رمض|ن عبــــد|لرؤف |لعط|ر253274
تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــعمر |لسيد محمد محمد سل|متـــ279489
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|ندى نبــــيل صل|ح نبــــوى سل|مه249596
3434|oكليتـــ |لبــــن|تـــ تـــربــــيتـــ ع شمسريم حس|م منصور منش|ر

ه|ندرو |يه|بــــ صل|ح حليم|36353 لع| للدر|س|تـــ |لنوعيتـــ و|للغ|تـــ ج
ره|كريم محمد ري|ن |م 47|59| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
8|7o64|طبــــ بــــيطرى |سيوطيه شعبــــ|ن تـــ|ج |لدين عبــــد|لبــــ|ري
68o92oد|بــــ د |ط|زي|د محمد |لكيل| محمد محمود

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيوممنيه منصور محمد دسو |65|67
د|بــــ |سيوط| ن فنجرى عد جرجس|398|89
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسبــــتـــول من وديع من 685||3
5|5o59 طبــــ بــــيطرى دمنهورمريم محمود مشحوتـــ فر|ج أم
فنون جميله فنون |ل|قيه محمد |بــــو|لحج|ج محمود يوسف|838422
9o|848|طبــــ سوه|ج حمد |لسيد |حمد عبــــد|للطيف
6o54||ره|بــــه عبــــد |لن| |لمر شعبــــ|ن متـــو عل|م |لق|
رهندى ط|رق |لسيد |لن|دى235945 تـــج|ره |لق|
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|52o22 د|بــــ حلو|ن|دين| محمد مر مصط
266o55حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــصل|ح محمد صل|ح |لدين محمد عبــــده
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|جبــــشوى |مجد عزيز يو|قيم 673|92
تـــج|ره طنط|يوسف إيه|بــــ عز |لدين أم 92|449

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|منه خ|لد فتـــ |حمد26833
تـــج|ره بــــور سعيدعمر محمود عيد |لسم|ن764553
|36|o||معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه 6 |كتـــوبــــر|ء مصبــــ|ح حن محمود
حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقل|ء محمود |لسيد حسن |لشعر|وى|774826
|2995oتـــج|ره سوه|جم|ري| ع|دل مس|ك شنوده
طبــــ حلو|نرضوه |حمد عبــــد|لمو |حمد 79|922
22oo33د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|بــــه حميد حمد|ن د|ود
4o839| |د|بــــ طنط|مصط عبــــد| مصط عبــــد|لع|
تـــج|ره |لمنصورهه|له بــــ|سم خليل محمود خليل679797
6o823|رهي|سم مصط فتـــ محمد ع د|ر |لعلوم ج |لق|
د|بــــ ع شمس|ن ن| صل|ح محمد336358
كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ننور |لدين ع|طف عبــــده حف |82|83
46o834|صيدله طنط|يم|ن جم|ل محمد |حمد |بــــوحم|مه
رهبــــسنتـــ |س|مه |حمد سليم |سم|عيل4|56|3 د|ر |لعلوم ج |لق|
ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىعبــــد|لرحمن ح|تـــم سعيد ع متـــو |63382 ع.
336o78يم كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسه|جر مصط |لملي |بــــر|
ره|سندس ي| |حمد عبــــد|لرحيم3|2369 د|بــــ |لق|
2557o7صيدله |ل|سكندريهمحمد عم|د فتـــ |لمك|وى
8232o||كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــيم|ن حمدي ع محمد

رهريم عص|م عبــــد |لنبــــى عفي 69|7| صيدله |لق|
وف|تـــحمد ذ عثــــم|ن سليم|ن||64252 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
6|88ooر تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرو|ن بــــش مختـــ|ر عبــــده جو
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه كفر |لشيخحمد خ|لد |حمد عثــــم|ن |لسيد|484584
8765o9  تـــج|ره |سيوطمحمود سعيد محمد سعيد

د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لفيوم|رحمه محمد عبــــد |لحليم عبــــد |73949
9oo925 تـــج|ره سوه|جول|ء جم|ل ق|سم خليفه
7o8498نوعيتـــ |لمنصورهه|جر |لسيد ع |حمد
د|بــــ |ل|سكندريه|ريه|م محمود عط| كريم ع423387
8o6582صيدله |ل|سكندريهه|يدي عي د|ود رزق
يم محمد |حمد |بــــو|لحس 489446 معهد |ل|سكندريتـــ |لع| لإلعل|م بــــسموحتـــي|ر| |بــــر|
2549o7تـــج|رتـــ ج|معتـــ |لس|د|تـــمل |سم|عيل شعبــــ|ن |سم|عيل سعد

ه يح ن|دي محمد|66577 تـــج|ره بــــ سويفم
7o|84oري|ض |طف|ل |لمنصورهف|طمه |لسيد سعد |لسيد حسن |لدبــــ
د|بــــ ع شمس|محمد عبــــد|لرحمن محمد مهدي||3335
رهمريم محمد عبــــد |لحليم عبــــد |لحميد5766|| تـــج|ره |لق|
معهد ف ص |سم|عيليهنوره|ن محمد سليم|ن محمد754667
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|سمره حس فتـــ يوسف65385|
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5|67o7كليتـــ |لصيدلتـــ ج|معتـــ دمنهورندى حس|م ثــــروتـــ نعيم
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|س|مه عيد سعيد |مبــــ|رك|2|2683

ره|ندي محمد زكري| |حمد2|4|2 د|بــــ |لق|
تـــربــــيتـــ طنط|رو|ن |نيس |بــــو زيد مو |لعكل|3|434
طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهزينبــــ عبــــد |لن| محمد صديق857|52
68o2oتـــمريض |لفيوم د| | شعبــــ|ن عبــــد |لوه|بــــ حسن

8o8275 رهمرجريتـــ عم|د ف|رس مو طبــــ بــــيطرى |لق|
يم|9|33 رهس|ره طلعتـــ عبــــد |لغف|ر |بــــر| طبــــ |لق|

تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لمنصورتـــمحمد كم|ل محمد محمد خض 677669
تـــربــــيتـــ ع شمسمنه | عم|د عبــــد|لستـــ|ر حسن5|99|2
تـــج|ره |ل|سكندريهعمرو ع|دل عبــــد|لع|ل محمد عبــــد |لع526669

حقوق |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد عيد ع حسن43236
925o2||ندستـــ وتـــكنولو | بــــسوه|ج س|مه مرزوق رزق ع|زر ع| 
يم تـــوفيق عبــــد|لستـــ|ر52|636 ندستـــوتـــكنو|لعبــــور ك21 طريق بــــلبــــيس |لصحر|وىمحمد |بــــر| ع.
|3o|54رهبــــه مجدى محمود حل طبــــ بــــيطرى |لق|
69o726ر سعد عبــــد |له|دى تـــج|ره |لمنصورهسعد ط|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع و|دى جديدول|ء محمد ع عبــــد|لرحيم849762
684o9oتـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهمصط محمد عبــــد |لحميد |لسعيد
8825o4|تـــمريض |سيوطيرين مق|ر ي مق|ر
236|o|ن| عبــــد|للطيف ع عبــــد|للطيف لسن ع شمس|م
4o2985د|بــــ دمنهور|زي|د |حمد محمد |حمد حسن
علوم ري|ضتـــ |ل|سكندريتـــحمد محمدعبــــد |لفتـــ|ح محمد |لجندى523642
د|ن747||6 زر|عه طنط|كوثــــر |لعزبــــ عبــــد|لحميد و

تـــربــــيتـــ بــــ سويفس|ره |حمد عبــــد |لعزيز |سم|عيل|5564
64392o معهد ف ص |لزق|زيقشيم|ء |حمدى حس |بــــو |لحسن مصط
9ooo8| تـــج|ره سوه|جمصط |حمد عبــــد|لروؤف محمود
34o4|8يم |د|بــــ بــــنه|شمس محمود ن |بــــر|
6|o2|7تـــج|ره طنط|يم محمد محمود عي
علوم كفر |لشيخرن| صبــــرى محمد نسيم ش| 8|4395
26224o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|حمد محمد حسن متـــو قمر
تـــج|ره ج|معتـــ |لسويسرو|ن عبــــد|لحميد محمد عبــــد|لخ|لق مهينه3534|4
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخحمد مصط يونس عبــــد |لحميد |لش452748 معهد ع| 
زر|عه |لمنوفيتـــ/ري|ضتـــمحمود |لسيد رجبــــ بــــلح924|25
77oo22| تـــج|ره |لزق|زيقحمد محمد مصط |حمد |لدسو
4982o|| ه مجدى زكري| يوسف عوض | تـــربــــيتـــ طفوله ج دمنهورم
د|بــــ ع شمس|محمود جم|ل تـــوفيق ش|كر333527
8975o3|كليتـــ |ل|ثــــ|ر ج |سو|ن له|م حس ج|د|لربــــ شه|بــــ
7o8458معهد ف ص |لمنصورهروضه محمد عبــــد |لمطلبــــ عبــــد |لحليم
23|77oرهح|زم ع محمود سيد محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــربــــيتـــ طفوله كفر |لشيخيه |لسعيد عبــــد |لعزيز ع|مر|5985|4
9o2o37 طبــــ سوه|جبــــش|ر |حمد محمد محمود
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ره|تـــيس سعيد |حمد عبــــد |لتـــو|بــــ36832| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |لق|
36o869 تـــج|ره بــــنه|حسن ه|شم صل|ح متـــو
حقوق بــــورسعيدعبــــد |لرحمن محمد حشمتـــ عبــــد | عبــــد 762533
تـــربــــيتـــ طنط|محمد |حمد ع ق|سم429488
7o3465 ري|ض |طف|ل |لمنصورهنعمه حمدى عبــــد |لفتـــ|ح مك|وى محمد عبــــد
423|o3|زر|عه طنط|حمد محمد محمد محمد عبــــ|س
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|حس|ن مسعد محمد عفي |338564

4o83|ر عبــــد|لمجيد د|غر فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمصط م|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهورمؤمن خ|لد محمد |حمد شك 6|4822
6|3o8oصيدله |ل|سكندريهمحمد سعيد جبــــر جبــــر حم|د
75978o|تـــربــــيتـــ/ري|ضه ج|معتـــ |لسويسسم|ء عوض مو محمد
رهشهد صبــــرى سل|مه محمود7982|| تـــج|ره |لق|
4o39o|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|عل|ء جمعه |حمد |حمد سليم|ن
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــآيتـــ رمض|ن يح محمد يح 499587
7|o67o إعل|م بــــ سويف/ري|ضتـــعزيزه فيصل محمد مصط
69544o|تـــربــــيتـــ |لمنصورهمحمد رض| سعد عبــــد |لوه|بــــ |ل|م
4|o7o8كليتـــ |أللسن بــــ سويفن|ردين عزيز نعيم سعد
|5o228|لسن ع شمس|حمد محسن محمد مصلح
689o58تـــج|ره |لمنصورهحمد محمد ع |لسيد ع |سم|عيل
ندستـــ وتـــكنولو | كفر |لشيخمحمد حس|م |لدين محمد حسن |لبــــد95|453 معهد ع| 
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ ع شمسيوسف عزتـــ بــــسيو زيد|ن8|3234
ه محمود حو|س محمود864946 علوم |سو|نن
4974o5حقوق |ل|سكندريهي|سم |حمد حسن ع حسن
وف|تـــمحمد مجدى ع عبــــد|لرحمن33|773 ندستـــ) بــــم معهد تـــكنولو ع| |لع| من رمض|ن شعبــــتـــ (
يبــــ جبــــره799|4| علوم ع شمسبــــيشوي س|مح و
طبــــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــندى محمد محمد حس بــــزه267639
6o66|oتـــربــــيتـــ/ري|ضه طنط|محمد حمدى محمد |لبــــس

كليتـــ |لفنون |لجميلتـــ فنون ج|معتـــ |لمنصورتـــمنتـــ | حل عبــــد |لعظيم عثــــم|ن52479
زر|عتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديسم|ء |حمد محمود يوسف|273386
تـــج|ره ع شمسيم|ن ط|رق شيخ |لعربــــ عبــــد |لص|دق48926|
25o576زر|عه شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــدين| ع|طف عبــــد|لع| يوسف
لسن ع شمس|ف|طمتـــ محمد حس حسن35|354
4767ooفنون جميله فنون ج |ل|سكندريهدى محمود محمد |حمد |سم|عيل
د|بــــ شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــ|حسن عبــــد |لمطلبــــ محمد عبــــد |لمطلبــــ34746|
يم متـــو629234 يم محمد |بــــر| طبــــ |لزق|زيقه|جر ن|در |بــــر|
76|68o|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسعبــــد |لرحمن |لسيد عبــــده ع و
7o75|| تـــج|ره بــــور سعيدنوره|ن مجدى محمد فوده محمد عبــــد
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نم|رين| مل|ك |م محروس27569

|4439oرهمحمد محمد رش|د عبــــد |لحميد زر|عه |لق|
ندستـــ طنط|محمد صل|ح عبــــد|لغف|ر عبــــد|للطيف3495|6
8|o6|7نوعيتـــ |لم |نه|ل مؤمن محمد |لخ محمد
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تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لمنصورهجنه لط سم لط حسن |لسعله678746
48o973د|بــــ |ل|سكندريه|خلود |لسيد |حمد يوسف عثــــم|ن
|د|بــــ بــــنه|محمود عبــــد|لبــــ|سط |لسيد |حمد عبــــد955|33
|د|بــــ بــــنه|محمد |يمن |حمد عبــــد|لق|در |حمد92|346
يبــــه496746 حقوق |ل|سكندريهوس|م محمد محمد فخرى عبــــد|لق|در 
83|8ooك.تـــ. ف صن| نجع حم|دى بــــن محمد جم|ل |لدين يوسف محمد
6o7753 |نوعيتـــ طنط|من|ر حسن عزتـــ |لسيد |لبــــلتـــ
63429oر|ء ن| عد ج|د معهد ف تـــمريض |لزق|زيق ز
342o86فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |طمريم |لسيد ك|مل |لسيد

5o487|ندستـــ حلو|نحمد ص|لح عويس عبــــد |لحميد
تـــربــــيتـــ |ل|سم|عيليهندى محمد عبــــد |لرحمن محمد756349
|د|بــــ |لم |عبــــد| محمد يوسف مر|د853342
تـــج|ره |نتـــس|بــــ م. بــــنه|محمد |يمن محمد سيد37|35|
يم محمود|553|26 حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــحمد رمض|ن |بــــر|
877o49  فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهسل عل|ء |لدين محمد|لصغ محمود
علوم بــــنه|نوره|ن عم|د |لدين سم محمد|74|33
تـــج|ره طنط|شيم|ء فتـــ غريبــــ شعبــــ|ن |لشح|تـــ2495|6
22783oره|رو|ن مصط محمد مسعد عبــــد |لقوى د|بــــ |لق|
677o7|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهش|دى |يه|بــــ رمزى فه
8o727||تـــج|ره بــــ سويفحمد رمض|ن عبــــد|لق|در محمد
تـــ محمد |لسيد شح|تـــه|6465|3 كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسم
ندستـــ شبــــ |لكوم ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م محمد محمد سليم|ن |لسل|مو 267888
د|بــــ |ل|سكندريه||ء |نور عبــــد |لحكيم حف |حمد|475586

4o572 رتـــ مصط محمد شح|تـــه عبــــد|لغ تـــمريض |لق|
تـــج|ره ع شمسحمد محمد نبــــيل محمد لط عبــــد |لوه|66|4|
لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لس|د|تـــ|حسن|ء حمدى عبــــد|له|دى |للهلوبــــى248764
4o|862تـــج|ره |ل|سكندريهمحمد عزتـــ محمود |حمد |حمد
ف محمد |لسيد حج|ج425257 تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــه|جر |
425436| زر|عه |ل|سكندريه|ء جم|ل مصط أحمد ع
معهد ع| فنون تـــطبــــيقيه |لتـــجمع |لخ|مسمن|ر محمد محمد جم|ل |لدين |بــــر|344857
4o6568د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه دمنهور|سل سعد عبــــد |لفتـــ|ح محمد

ره|يتـــ محمد حن محمد|43359 عل|م |لق|
878ooo|ه حمدى عبــــد| عك|شه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوط  م
25o757|حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــيم|ن |حمد ص|لح |حمد

42o86رهنرم محمد عبــــد|لمتـــج محمد تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
تـــج|ره بــــور سعيدشو محمد شو ري|ض |لكوش566||7

علوم ري|ضتـــ |لفيومجمعه عبــــد |لحكم ك|مل جمعه767|7
حقوق بــــنه|حن|ن خ|لد حس حد|د354296
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نم|دون| تـــدرى |لص|دق جيد|23726
4o7435|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه دمنهوريه |لسيد شعبــــ|ن |حمد
4254|o |فنون جميله فنون ج |ل|سكندريهجيل|ن خ|لد محمد حسن عبــــد |لبــــ
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9o2665|تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| سوه|ج يه محمد عبــــد|لر| |حمد
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|منتـــ | حسن عبــــد|لبــــديع |لسيد عبــــد329827
7o9|o9زر|عه |لمنصورتـــ/ري|ضتـــمحمد عبــــد |لعزيز محمد عبــــد |لعزيز
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|ن|ء حس فتـــ محمد|53472|
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه حلو|نن| نشأتـــ حسن فرغ محمد9488||
4oo48||تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| فرع مر مطروح|ء محمد محمد وحيد
6o|4|5علوم طنط|جه|د عبــــد |لن| فتـــح | |لقو|س
6o84o5نوعيتـــ طنط|ض عبــــد |لمجيد مصط سبــــله
يم سعيد|258468 معهد ف ص ري|ضه بــــنه|حمد سعيد |بــــر|
د|بــــ قن| ج جنوبــــ |لو|دى|محمود عبــــد|لرسول محمد سليم322|84
د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|حمد فو ثــــ|بــــتـــ ع |حمد|752495
يم |لسيد676297 ف منصور |بــــر| تـــج|ره |لمنصورهرو|ن |
بــــرن|مج |لتـــعليم |لتـــبــــ|د بــــكليتـــ |ل |حتـــ و|لفن|دق بــــ|لمنيل ج حلو|نجورج ممدوح صد بــــش|ى55785|
نوعيتـــ بــــنه|م| عبــــد|لرؤف سعد عبــــد|لح|فظ|339378
68o73oد|بــــ |لمنصوره|شيم|ء صل|ح |لسعيد عبــــد |لمجيد
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه طنط|عبــــد|لرحمن شحتـــه |لسيد طه373584
32o66|تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسعمر سم محمد مهر|ن
432o88|لسن |لم ||ء رجبــــ محمد خ|لد|
رهمحمد |يه|بــــ فتـــ عطيه987|2| تـــج|ره |لق|
638oo| يم عي يل ج |لزق|زيقدى |لسيد محمد ص|لح إبــــر| كليتـــ علوم |ل|ع|قتـــ و|لتـــأ
تـــربــــيتـــ ج|معتـــ د |طرحمتـــ  محمد عبــــد|لر|زق ج|د6623|6

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــ سويفجه|د محمود سيد محمود769|6
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــعبــــد| عبــــد|لع| |لسيد قنبــــر|25557
رهكريم و|ئل سم عز|م|24|2| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
طبــــ |ل|سكندريهأحمد محمد محمود قميحتـــ2374|5
يم شعيشع ج|د 432|69 معهد |لدلتـــ| |لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | بــــ|لمنصورتـــ محمود |يه|بــــ |بــــر|
تـــمريض طنط| |حمد مصط |حمد من|794|43
27|88oمعهد ف ص بــــنه|ل|ء |بــــو|لمجد عبــــد| |بــــو|لمجد حبــــيبــــ

ره|ميمه ي| شعبــــ|ن عويس|49374 ثــــ|ر |لق|
يم |بــــو|لفتـــوح محمد محمود|834322 ندستـــ قن|بــــر|
د|بــــ ع شمس|محمد ع|طف شعبــــ|ن ع 8||5|3
رهوق مصط |حمد شفيق44588 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|

62o9|||حقوق |لمنصورهوس|م عبــــد |لفتـــ|ح |حمد عبــــد |لفتـــ
تـــج|ره |ل|سكندريهسيف |لدين |يمن حل |حمد محمد475792
ندستـــ طنط|عبــــد |لمنعم |بــــو |لمك|رم عبــــد |لمنعم قرقر|9||45
7627ooكليتـــ تـــكنولو | |ل|د|رتـــ ونظم |لمعلوم|تـــ بــــبــــورسعيدمحمد محمود |سم|عيل ع محمد |لحو
د|بــــ |ل|سكندريه|ع نهرو |بــــو|لحسن ع|52682
ه مصط عبــــد|لحفيظ محمد|823534 معهد ف ص بــــ سويفم
884o33|تـــربــــيتـــ |سيوط  حمد محمد محمد فتـــح |لبــــ|بــــ
كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل |سيوطريه|م عزتـــ حم|د |بــــوزيد 7|9|89
كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخسه|م خط|بــــ محمد محمد خط|بــــ8|4367
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6o5443 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|ه|جر عبــــد |لن| ع خ
تـــمريض  بــــ سويفسل|م محمد عبــــد |لعظيم عبــــد |لجو|274|6

تـــربــــيتـــ دمنهورين|س كرم محمد مصط ن|فع|94|496
2532o4|معهد ف ص بــــنه|يم|ن |حمد عطيه |لص|وى
طبــــ |لزق|زيقمحمود عبــــد |لمنعم محمد عبــــد |لتـــو|26|778
معهد ف ص |لمنصورهمحمد عبــــد |لرحمن |لعيو عبــــد | 677297
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخي|سم صل|ح فتـــ عبــــد |لعزيز ي8854|4
2377o2رهمريم |سحق فتـــ |سحق علوم |لق|
6oo394د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| بــــسمه عل|ء ع حسن

452o6|د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه شبــــ |لكوم ج منوفيتـــ|حمد حمدى حسن محمد
4362o3حقوق طنط|محمد ع|دل شح|تـــتـــ ع ز|يد
4oo447 يم مو حقوق |ل|سكندريهم| عرفه |لمجدوبــــه |بــــر|
يم محمود سليم|ن حسن449773 علوم ري|ضتـــ طنط|عبــــد | |بــــر|
يم حويدق|269|6 ري|ض |طف|ل |لمنصورهروحيه حمدى |بــــر|
أك|ديميتـــ بــــ|خبــــ|ر|ليوم تـــكنولو | صح|فتـــ 6|كتـــوبــــريوسف |حمد محمد |حمد خليل|2386|
925o2o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |ل|ق ج جنوبــــ |لو|دى حمد عبــــد|لرحيم محمد حس
|3o3|8 يم حس فنون تـــطبــــيقيه حلو|ندين| صل|ح |بــــر|
علوم حلو|نرن| عبــــد|لبــــ|سط محمد |بــــوضيف 8|8983
ى عطيه مهدى 2634|9 علوم ري|ضتـــ سوه|جوليد خ
44|2o2|ك.تـــ. ف صن| |لمحله |لكبــــرىحمد محمد من ح|مد
76973oحقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقحبــــيبــــه مجدى محمد |م حسن
لع| للهندستـــ و|لتـــكنولو | |لتـــجمع |لخ|مس|زي|د محمود محمد |بــــوعمر37695|
699o|4معهد ف ص |لمنصورهعبــــد |لمجيد لط حسن محمود
5oo225| حقوق طنط|سل|م محمد منصور |لش|ذ
يم مر|34789 علوم ري|ضتـــ ع شمسمصط |حمد مر |بــــر|
تـــربــــيتـــ |سيوطكرستـــ | ثــــروتـــ شفيق بــــش|ي 879332
89o945 تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سيوطغ|ده عبــــد|لحميد جمعه سيد
يع محمد4|3539 ندستـــ |لم |مؤمن عص|م |بــــو
5o93o3طبــــ بــــيطرى |ل|سكندريهمصط رأفتـــ محمد عبــــد|للطيف |لسقي
684|o5تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن|تـــ |لمنصورتـــيم|ن |بــــو |لمع| طه |ل|م|م عبــــيد
ندستـــ |لم |رؤيه ع محمد |لعفي 8737|6

3764oتـــربــــيتـــ ري|ضيه بــــن حلو|نحم|ده مغ|ورى ظريف عبــــد |لمو
|ء عزتـــ سيد |بــــوخليف|889527 د|بــــ |سيوط| 
42o884تـــربــــيتـــ كفر |لشيخسلوى عبــــد|لحليم |لسيد عطيه عطيه
كليتـــ د|ر |لعلوم |سو|ندير |حمد حسن ع محروس6|2675
يم|83565 تـــربــــيتـــ ري|ضيتـــ بــــن قن| ج.|لو|دىحسن محمد صبــــ |بــــر|
زر|عه |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسسم|ء خليل حسن |حمد|758628
6o62o|زر|عه |لمنصورهعمر حسن مصط صقر
فنون جميله عم|ره |لم |مصط |حمد ه|شم بــــكر 895246
6oo9|6يم |لدبــــور معهد ف تـــمريض طنط| بــــه س| عبــــد |لعزيز |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|نه|ل عنتـــر محمد شعبــــ|ن |لقص|ص4|4292
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|6||o4|ندى رهن خ|لد حسن  حقوق |لق|
39o62ره|ف|طمه سيد فؤ|د خليل د|بــــ |لق|
يم محمد|44283 تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |سيوطحمد عص|م |بــــر|

د مرزوق|558||6 |د|بــــ طنط|سم|ء محمد رش|د مج|
48923o| ل|ل د|ر |لعلوم |لم |بــــ|سنتـــ عرف|تـــ عبــــد |لسل|م 
رتـــ|ند مصط سيد ع24397| قتـــص|د وعلوم  |سيتـــ |لق|
64o4|6نوعيتـــ |لزق|زيقنه| سعيد محمد محمود
يف سيد صبــــ 788373 تـــج|ره ج|معتـــ |لسويس 
ندستـــ كفر |لشيخعبــــد|لرحمن محمد محمود محمد حج|453284
6433o3|صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسيه محمد |لسيد عبــــد |لرحمن
69665oد|بــــ |لمنصوره|عهود ع |حمد ع حسن سعد
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخأمنيتـــ محمد عبــــد |لحميد محمد |لف 444435
تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نف|طمه عبــــد|لبــــ|سط فوزى محمود 898333
طبــــ بــــيطرى كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد جم|ل قطبــــ |ل|نص|46232
ندستـــ وتـــكنولو | |لم | |لجديدتـــيوسف خ|لد غ|نم مه 552|82 معهد ع| 
تـــج|ره |سيوطريم |حمد محمد |حمد 44|894
7|23o7تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــشيم|ء محمد محمدين ع محمد |لغندور
يم|638253 لعبــــور |لع| ك21 بــــطريق بــــلبــــيس لنظم |لمعلوم|تـــ |إلد|ريتـــ|حمد صبــــري شح|تـــه ع |بــــر|
45o976ندستـــ طنط|محمد فوزى عبــــد |لرحمن محمد عم|ر
ره | خ|لد بــــكرى |لص|دق236482 علوم |لق|
ندستـــ |لكتـــرونيه منوف ج|معتـــ |لمنوفيتـــسل|م شعبــــ|ن ج|بــــر س|رى|529237
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لمنصورهش|م عل|ء ع ع |لفخر| 98|5|7
علوم |لزق|زيقه|يدى مبــــروك رمض|ن قطبــــ عسل||78|5
268643| د معوض |لخو كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهوريم|ن مج|
ف ص|دق |حمد رشو|ن|437733 فنون تـــطبــــيقيتـــ ج|معتـــ د |ط|ء |

رهمنيتـــ |حمد محمد |حمد|43352 تـــج|ره |لق|
2946oندستـــ |سيوطمحمد وليد صبــــرى عبــــد|لعزيز

حقوق ع شمسس|ره مجدى يونس يونس55942|
تـــربــــيتـــ |لزق|زيقصف|ء ح|مد |لسيد محمد ع637862
5|993oمعهد ف ص |ل|سكندريهي|سم خ|لد عبــــد |للطيف منصور ز
علوم كفر |لشيخعبــــد |لعزيز رض| عبــــد |لعزيز محمد شح438634
ر244729 رهمحمود جم|ل محمد عبــــد|لظ| حقوق |لق|
وف|تـــحمد نبــــيل محمد |سم|عيل |لق| |2888|2 وق بــــم ندسه مدينه |ل معهد ع| 
6o|o3o| ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومحمد |لسيد |سم|عيل معوض غ|
حقوق حلو|نمه|بــــ |يمن محمد ع|شور محمود مر264|32
ثــــ|ر قن| جنوبــــ |لو|دي|ج|ل| |كرم |ن نسيم ميخ|ئيل675775
8o5|58ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |لم |ه|له محمد محمود عبــــد|لرحمن
8o53|oتـــج|ره ج|معتـــ |لسويسمحمد ع زكري| حسن
طبــــ |سن|ن كفر |لشيخض سيد |لسعيد محمد حسن92|675
 |حتـــ وفن|دق ج|معتـــ |لس|د|تـــجه|د حس محمد علو| عمر|ن255367
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نم|رين| |لبــــ |نور بــــش|ى89|43|

Page 7812 of 7817



مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية - 2018
الكليةاسم الطالبرقم الجلوس

وزارة التعليم العا 
د مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعا

77384oصيدله ع شمسحس|م حس شعبــــ|ن عبــــد | طه
266o88تـــربــــيتـــ |لس|د|تـــعبــــد|لرحمن محمد عبــــد|لسميع شلبــــى 
ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد عص|م عبــــد |لع| محمد |سم79|689 م |لع| 

نوعيتـــ |لفيومزينبــــ رمض|ن مصط عثــــم|ن834|7
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|محمود عبــــد |لحميد ع محمد عنتـــر484725
يم33|626 تـــج|ره بــــنه|سل|م عص|م عبــــده محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| طنط|رو|ن ع ص|دق مصط 6|4324

تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لفيومعبــــد |لتـــو|بــــ عبــــد |لرحمن عبــــد |لتـــو|75482
تـــج|ره |لزق|زيقمرو|ن |مجد محمد حم|مه697457
23o345د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ع شمس|عمر خ|لد |حمد عبــــد|لعزيز
علوم ري|ضتـــ |لزق|زيقرو|ن بــــيو محمد بــــيو648348
نوعيتـــ قن|نه|د عبــــد|لن| |حمد يوسف835485

44o8|رهسم|عيل زينهم عبــــد |لر|زق |سم|عيل تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه ق|
رهنور|لدين |حمد سيد عبــــد|لستـــ|ر583|22 تـــج|ره |لق|
2|5o||رهم|يكل عبــــد|لمسيح جرجس يعقوبــــ تـــج|ره |لق|
تـــج|ره سوه|ج حمد عبــــد|لرؤوف محمد عبــــد|لل|ه|898225
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجتـــ ج|معتـــ |لسويسد | ه| عبــــد |لعزيز |لدمرد|ش769735
ندستـــ بــــور سعيدمحمد |حمد محمد ص|لح |لعطوى765676
5o4o49تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمصط ك|مل حسن ع ز|يد

242o8ره|نوره|ن خ|لد محمد شلبــــى د|بــــ |لق|
6796o9 تـــربــــيتـــ |لمنصورهس|ره محمد محمد منصور |لحن
22|5o8حقوق حلو|نعبــــد|لرحمن محمد سيد محمد
|66o89 رهعبــــد |لرحمن خليفه عبــــد |لعزيز حس معهد ف تـــمريض |لق|
22|o27تـــج|ره ع شمسد| | محمود عبــــد |لخ|لق محمد |لوكيل
يم442538 |ء حم|دتـــ عبــــد|لعزيز إبــــر| ري|ض |طف|ل |لمنصورهإ
6o5285|معهد ف ص طنط|كوثــــر عزتـــ عزتـــ ند
تـــج|ره بــــنه|حمد ربــــيع حم|د عودتـــ|766|33
لش|4333|5 طبــــ |ل|سكندريهل|ء |حمد مصط 

8424oلزر|عتـــ |لبــــيئيتـــ و|لحيويتـــ و|لتـــصنيع |لغذ| بــــبــــ سويف|محمد رفعتـــ خميس محمد
زر|عه بــــنه|/ري|ضتـــفرح طلعتـــ |لسيد |حمد359968

رهحمد ج|د|لربــــ منصور ج|د|لربــــ||7498 حقوق |لق|
ندستـــ |لمنصورهعمرو محمد فتـــ نعيم حسن36|689
ف محمود |حمد|698288 نوعيتـــ |لمنصورهسم|ء |
6|27o5طبــــ بــــيطرى |لزق|زيقس|ميه محمد عطيه عبــــد |لرحمن فيش
تـــج|ره ع شمسمنتـــ | محمود سعيد محمد5736|3
6352o8 ش|م ع مو تـــربــــيتـــ |لزق|زيقن|ء 
رتـــ|ندى سيد بــــدوى سيد بــــدوى237982 لتـــربــــيتـــ للطفولتـــ |لمبــــكرتـــ ج |لق|
4o8874|تـــربــــيتـــ طنط|يتـــ عيد عبــــد |لرحمن مسعود
78oo76| د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه ج|معتـــ د |ط| رن| محمد محمد عبــــد
439223| د|بــــ كفر |لشيخ|يه محمد حسي محمود |لسوي
طبــــ |ل|سكندريهمحمد مصط محمد |لسيد محمد|42383
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تـــربــــيتـــ كفر |لشيخنرم عرفه رزق درويش9446|4
7o7952|يم |حمد محمد عسكر تـــربــــيتـــ نوعيتـــ منيه |لن ج |لمنصورتـــحمد |بــــر|
ف عبــــد|لعزيز مو |846827 د|بــــ |سو|ن|حمد |
تـــج|ره ع شمسسل محمد مصط محمد عبــــد |لحميد26668|
87554o يم جل|ل ع حقوق |سيوطخ|لد |بــــر|
تـــج|ره |سيوطمروه |حمد حس |حمد369|85
زر|عه ع شمس|ء ع|دل سليم محمد |لقط|ن|9|9|34
صيدلتـــ سوه|جخ|لد جم|ل عبــــد|لمجيد يوسف 923357
تـــربــــيتـــ |سيوطمروه عبــــد|لشكور محمد شح|تـــ |88539
626o66 نوعيتـــ |لزق|زيقزي|د عبــــد| |لسيد محمود |لجن|ي
يم3795|8 يم زكري| |بــــر| حقوق |سيوطبــــه|ء |بــــر|
44846oندستـــ بــــنه|ع عبــــد | محمد |لبــــغد|دى كليتـــ 
يم محمد763436 تـــج|ره بــــور سعيدرنيم ر|فتـــ عبــــد |لمنعم |بــــر|
تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمصط ع|دل محمد عبــــد|لع|ل234525
حقوق |لمنصورهمحمود محمد |لسيد |حمد مصط |لمرشدى24|679
9|o585  تـــج|ره سوه|جش|م عل|ء |لدين |حمد ع|بــــدين
22o348 يم دسو ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطمصط محمد عبــــد|لمجيد |بــــر|
كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه سليم|ن ح|مد ص|لح|9989|2
ه كرم |لسيد |حمد |ل|م|م|6365|7 عل|ج طبــــي ج كفر |لشيخم
يم |لمزين58|424 يم |بــــر| علوم |ل|سكندريهخ|لد محمد |بــــر|
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| قن| ج |لو|ديسم|ء علوي سبــــ|ق محمود|2|8295
4376oo|كليتـــ |لصيدلتـــ و|لتـــصنيع |لدو| ج كفر |لشيخحمد عبــــد |لعليم سعد محمد سعد
7o8279|ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــحمد محمد ع عوض |لسيد م |لع| 
32|883| د|بــــ حلو|ن|يم|ن ع محمد |لسيد ع
7o3987|كليتـــ |لثــــروتـــ |لسمكيتـــ بــــج|معتـــ |لسويسيه |لدسو |حمد مصط |بــــو |لنيل
معهد ف تـــمريض |لمنصوره يم|ن ع|طف نبــــيه محمد عمر|696326
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|رن| ه| بــــطرس جور رزق689563
تـــج|ره ع شمس |ر محمد زكري| عبــــد |لحميد985|3|
7263o كليتـــ طبــــ أسن|ن |لفيوم محمود |حمد حس
تـــربــــيتـــ/ري|ضه |لفيوممحمد خ|لد جمعه ع68993
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه بــــ سويف|محمد خ|لد قر عبــــد |لعظيم59834

7o|58|معهد ف ص |لزق|زيقسجده محمد س|لم سعد |لفو|خرى
لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج بــــ سويف|ريم ي| عبــــد |لسل|م |لحسي 23222|
تـــربــــيتـــ كفر |لشيخعبــــد |لرحمن محمد محمد حسن |لبــــي436357
8293o9تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىمحمود ع محمد سليم|ن
48747oتـــج|ره دمنهورر| ع|دل محمد محمد ز طنط|وى
3363|3| علوم ع شمسلشيم|ء عد مختـــ|ر عد

8484oندستـــ بــــ سويفمحمد م|جد رمض|ن حموده
ندستـــ كفر |لشيخف عبــــد | ع مصط |686466
معهد ف تـــمريض شبــــ |لكوم ج منوفيتـــسل|م |حمد عبــــد|لفتـــ|ح غز|له|267838
ى ع|مر ع|4483| رهن|ء ي حقوق |لق|
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د|بــــ وعلوم إنس|نيتـــ بــــ|إلسم|عيليتـــ|عمر رمض|ن محمد ح|مد8|7555
يم88|842 معهد ف ص |سو|نزينبــــ |لبــــكري عبــــد|لسميع |بــــر|
يف  877785 علوم |سيوطندى عبــــد|لمحسن عز |لدين |حمد |ل
6o3267|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ بــــنه|حمد خ|لد فؤ|د |لعيسوى
لسن ع شمس|منتـــ | |يمن شكرى محمد محمد2|573|

ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نحمد حسن سيد |حمد طه|6259|
497o47 كليتـــ ري|ض |ل|طف|ل ج|معتـــ دمنهورلشيم|ء يوسف عبــــد |لع| يوسف ع
تـــج|ره وإد|رتـــ أعم|ل ج حلو|نبــــسمله |حمد |حمد عبــــد|لسميع ع|بــــدين238868
34o6|4ندستـــ شبــــر| بــــنه|محمد عبــــد|لمقصود محمود |بــــو |لفتـــح عبــــد
د|بــــ |لمنصوره|محمد رفعتـــ حسن ع مر676988
7o586o| تـــج|ره |لمنصورهيه محمد عبــــد |ل عمر عي
4643o|زر|عه كفر|لشيخ /ري|ضتـــعمر ممدوح عبــــد |لحميد بــــليدى ع
75736o|تـــمريض  |إلسم|عيليتـــن عزتـــ عزيز سعد ج|د
75o594تـــربــــيتـــ ش موسيقيتـــ |ل|سم|عيليتـــم|رين| مجدى جرجس صموئيل
ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ |سيوطند جمعه ع بــــسيو 3|5|85
رهد | محمود |حمد عبــــد |لمو|4864| تـــج|ره |لق|
د|بــــ ع شمس|ن ع محمد محمود42475|
تـــربــــيتـــ حلو|نيتـــ | |حمد تـــوفيق محمد|62234|
نوعيتـــ |لمنصورهمحمد مصط |لسعيد |لسعيد حر|ز3|5||7
ه عبــــد|لعظيم عبــــد|لوه|بــــ حسن|849939 تـــربــــيتـــ فرع |لو|دى |لجديدم
5452o5تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهحمد محمد |لسم|ن عبــــد|للطيف محمد
48o9|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|ند| حسن |حمد |لسيد س|لم
442|o9|تـــكنولو | |لمص|يد و|ل|سم|ك ج |سو|نحمد عيد |حمد ع بــــل|ل
|د|بــــ بــــنه|شهد عبــــد|لغ |لسيد مر6||332
35o|o3كليتـــ بــــن|تـــ تـــربــــيتـــ حلقتـــ |بــــتـــد|ئيتـــ ع شمسدير محمود عبــــد|لحميد عبــــد|لفتـــ|ح مو

كليتـــ |لبــــن|تـــ آد|بــــ ع شمسيه ع نور |لدين سيد||2578
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــنوره|ن |لسيد حسن |لسيد حسن 4|4237
49979oتـــج|ره دمنهورفرحه ع|شور مر|جع محمد
ه فتـــ محمد عبــــد|لسل|م||54228 علوم |ل|سكندريهم
22o887ره|عزه عمرو زكري| محمد محمد ف|ضل د|بــــ |لق|
نوعيتـــ |لزق|زيقجه|د محمد |حمد عبــــد|لجيد عبــــد|لو773244
864o96د|بــــ |سو|ن|يف سم رجبــــ عبــــد|للطيف
ندستـــ شبــــر| بــــنه|ي|ر| رض| محمد مصط سويلم |لقرش343642
تـــربــــيتـــ |سيوطم|رين| ع|دل نعيم يعقوبــــ 885378
259o42 د|ر |لعلوم |نتـــس|بــــ موجه |لفيومش|دى حمدى عبــــد|لمنعم عبــــد|لو|حد

تـــربــــيتـــ بــــ سويفزينبــــ محمد |حمد وزير58537
7o|o54ق|وي ندستـــ وتـــكنولو | منصورتـــمحمد ز عبــــده ز رزق |ل م |لع| 

2o763|ره/ري|ضتـــحمد ن |لدين سعد محمود إعل|م |لق|
|4696oيم حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــمنتـــ عص|م |لدين |حمد |بــــر|
 |حه وفن|دق |لمنصورتـــه|جر |حمد شعبــــ|ن |لعيو62|8|6
5|74o7زر|عه طنط|تـــ زكري| جمعه |لصنم
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كليتـــ فنون جميلتـــ فنون |سيوطيه |حمد عبــــد|لمطلبــــ منصور|345|85
68484o| معهد ف تـــمريض |لمنصوره منيه عزتـــ بــــدير عبــــد |لخ|لق و|
5|7oo9علوم ع شمسف|طمتـــ رأفتـــ عبــــد | ر|شد
68oo3||يم عبــــد |له صيدلتـــ بــــورسعيديم|ن عبــــد |لر|زق |بــــر|
776o99حقوق |نتـــس|بــــ موجه |لزق|زيقمه| محمود عبــــد |لق|در يوسف ع
|54o42|م|م تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه  ع شمسحمد يح حم|د 
حقوق بــــنه||ء محمد سعيد عوده خ|طر|343963

3o654د|بــــ حلو|ن|مروه عزتـــ محمد عبــــد|لرحمن
تـــربــــيتـــ أس| |سكندريتـــمحمد صل|ح |لدين حن حس محمود539632
373o44يم حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــمحمد خ|لد |لسيد ع|مر |بــــر|

637o4تـــربــــيتـــ |لفيوممحمد عم|د محمود |حمد ع|مر
د|بــــ كفر |لشيخ|ربــــيع |لسيد خ|لد |لحن 6439|4

رهندى بــــكر |حمد بــــكر5558| تـــج|ره |لق|
ندستـــ |ل|سكندريهح|زم ن| عبــــد |لرؤف حسن  |لقو 528656
لسن ع شمس|دع|ء حس|م عبــــد |لمؤمن شندى عبــــد 35|32|
علوم حلو|نمحمود محمد |حمد شو |م 329|23
تـــج|رتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|ديمحمد ع|دل ه|شم محمد836242

رهمصط حس محمد محمود محمد42724 ندستـــ |لق|
494o2|ق|وى حقوق طنط|محمد رض| |لسنو مو |ل
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| بــــنه|ر| | عبــــد|لحميد |سم|عيل ش| 337|33
تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريهمحمد |لسيد محمد فتـــ ز |لسيد444998
تـــربــــيتـــ قن| ج جنوبــــ |لو|دىر| | غريبــــ عثــــم|ن زوط8|8662
7749o4كليتـــ |لفنون |لتـــطبــــيقيتـــ بــــبــــنه|س|ره سعيد رجبــــ |بــــو |لعل| |حمد
5o9o|7ف عبــــد|لوه|بــــ علم |لدين د|بــــ دمنهور|ش|دى |

ف ومس|حه |لمطريتـــم|رين| سم شح|تـــه معوض52233 ك.تـــ. ف رى و
36|o59علوم ري|ضتـــ بــــنه|محمد بــــدر |لدين مبــــ|رك محمد
494oo3ى تـــج|ره دمنهورعبــــد|لرحمن منتـــ فتـــ |لسف

رهسل|م خ|لد مهدى محمد|45524 ندستـــ |لق|
7oo456| يم محمد مصط تـــج|ره طنط||بــــو|لعل| |بــــر|
425o|8|طبــــ |ل|سكندريهيه محمود ف|روق محمد طه
د|بــــ |لزق|زيق|يمن سم حسن عبــــد |لمقصود|775657
ندستـــ طنط|محمد حمدى رجبــــ شح|تـــه448727
8857o5 تـــج|ره |سيوطمحمد ع حسن جمعتـــ
ر محمد |م 47426| د|بــــ حلو|ن|محمد م|
27oo98تـــج|ره شبــــ |لكوم ج |لمنوفيتـــمحمود |حمد ذ رحيم خط|بــــ
ه نص |سم|عيل حسن|898762 تـــربــــيتـــ طفوله سوه|ج ط|لبــــ|تـــ م
تـــمريض |لمنصورتـــ يم|ن |يمن ص|دق عمر عيد|698828
88|o5o تـــج|ره |سيوطمريم طه محمد طه
|63o29 تـــج|ره ع شمسجه|د مصط محمد|لف|ضل مصط
ندستـــ |لمطريه ج|معتـــ حلو|نعبــــ محمد |لسيد محمد محمد75|643
52ooo3|ه فوزي رمض|ن خلف |للـه تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |لس|د|تـــم
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35|o55 يم حسن حقوق ع شمسن حسن |بــــر|
7oo525تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه |لمنصورهفوزيه |حمد |لمتـــو عبــــده
يم29938| و | عبــــد |لمل|ك بــــش|رتـــ |بــــر| تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــف
نوعيتـــ |لزق|زيقمنه | |لسيد محمد سيد |حمد|78474
علوم ري|ضتـــ |لمنصورتـــحمد خ|لد ك|مل عبــــد |لفتـــ|ح عطيه|679272
تـــربــــيتـــ |بــــتـــد| |سو|نيمن ع عبــــد|لغفور حسن|846578
68|o|9د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه  |لمنصوره|محمد عبــــد |لمجيد |حمد عبــــد |لمجيد
265o39|ندستـــ بــــنه|حمد ه| |حمد محمد حم|د كليتـــ 
27|2o4|يم ي|قوتـــ ف سم |بــــر| علوم ري|ضتـــ |سيوطم| |
حقوق |لزق|زيقسم|ء محمود محمد |لسيد|635956
تـــج|ره |لمنصورهن| عبــــد |له|دى عبــــد |له|دى |بــــر|675549

رهعبــــد| سعيد عبــــد | عوض |48672 تـــج|ره |لق|
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |سيوط|حمد عم|د عز محمد|349|48
2482o8طبــــ بــــيطرى ج|معتـــ |لس|د|تـــه|جر رجبــــ |سم|عيل محمد حج|بــــ
45o448|ح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ شبــــ |لكومعبــــد |لرحمن عزتـــ محمود |حمد |لزي
249o45حقوق شبــــ |لكوم ج منوفيتـــه|يدى عص|م |لدين محمدعطيه |لج
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه حلو|ن|مريم محمد عبــــد|لق|در محمد |دم|23589

|64o|رهعمر حس|م |لدين عرفه |حمد تـــج|ره |لق|
كليتـــ |لدر|س|تـــ |ل|قتـــص|ديتـــ و|لعلوم |ل |سيتـــ ج |إلسكندريتـــإيم|ن عم|د محمد محمدعيدريشه495883
68o556 د|بــــ |لمنصوره|ل|ء عبــــد |لرحمن عبــــد |لمع محمد شمس
حقوق ج|معتـــ |لس|د|تـــندى عل|ء عبــــد |لحميد محمد |لحسي 55522|
رهحمد منصور جل|ل ع |لحن |42|27| تـــج|ره |لق|
رهنور| ن|جح محمد عبــــد|لرحمن|5|229 طبــــ |لق|
44664oح|سبــــ|تـــ ومعلوم|تـــ حلو|نمعتـــز محمود عبــــد |لموجود محمود |حمد
632o47ل|عل|م وتـــكنولو | |ل|تـــص|ل ج |لسويس|ندى صبــــ محمد رمض|ن
|د|بــــ |لم |مل مصط ع عبــــد|لفتـــ|ح||777|8
د|بــــ |نتـــس|بــــ موجه |ل|سكندريه|آل|ء مجدى |حمد محمد بــــرك|تـــ489463
تـــربــــيتـــ شبــــ |لكومرضوى محمود محمود |لطبــــ|خ|26866
6|2o99ندستـــ وتـــكنولو | |لعريشأحمد حسن فرج حس ع|مر معهد ع| 
228o46خدمه |جتـــم|عيه حلو|نمروه عبــــده محمود عبــــد|لعزيز
5o8949يم جنيدى تـــج|ره طنط|سل|م ع عبــــد|لكريم |بــــر|
|د|بــــ |لم |جه|د جم|ل عبــــد|لبــــص عمر3566|8
طبــــ ع شمس|يم|ن محمد عبــــد |لمنطلبــــ جمعه عط692838
تـــربــــيتـــ |سو|نبــــه ج|بــــر |حمد محمود843795
صيدله |ل|سم|عيليه ج قن|تـــ |لسويسرحمه |لسيد دسو مهدى3|6264

2o292تـــج|ره |نتـــس|بــــ موجه شبــــ كوم ج  |لمنوفيتـــمحمود مجدى حسن محمد
7o5|32ه حس محمد رض| حس محمد زر|عه |لزق|زيقن
|د|بــــ طنط|وف|ء جم|ل حسن حسن 433955
|24o96ندستـــ ع شمسبــــيشوي جم|ل  |د ميس|ك
تـــج|ره |لزق|زيقم |ل ع|دل محمد |حمد||6253
8o9o9||تـــج|ره بــــ سويفرض| عبــــد|لسل|م عبــــد|لسل|م عبــــد
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